
 
 

खैरहनी नगरपालिकाको एघारौ नगरसभा अलिवशेनमा प्रस्ततु आर्थिक वर्ि २०७९।८० 

को वार्र्िक बजटे वक्तव्य 

यस गररमामय एघारौ नगरसभाको अध्यक्षता गरी रहनु भएका सभाध्यक्षज्यू, वडा 

अध्यक्षज्यूहरु कायिपालिका सदस्यज्यूहरु, नगरसभा सदयज्यूहरु, नगरसभाका सलिव, 

कमििारी लमत्रहरु, सञ्चारकमी लमत्रहरुिाई मेरो व्यलक्तगत तर्ि बाट तथा आयोजक खैरहनी 

नगरपालिका पररवारको तर्ि बाट हार्दिक स्वागत गदिछु ।  

२०७९ साि बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको लनवाििनमा हामीिाई आफ्नो अमुल्य 

मत ददइ लबजयी गराउनु हुने सम्पूर्ि खैरहनीबासी मतदाताहरुिाई िन्यवाद टक्रयाउँदछु । 

साथै यस लनवाििनिाई सर्ि पानिको िालग आ –आफ्नो स्थानबाट सहयोग गनुि हुने सम्पूर्ि 

व्यलक्तत्वहरुिाई  िन्यवाद व्यक्त गनि िाहन्छु । लनवािलित सम्पूर्ि इजनप्रलतलनलिहरुिा हार्दिक 

बिाइ तथा कायिकाि सर्िताको शुभ कामना व्यक्त गनि  िाहान्छु । 

१. खैरहनी नगरपालिकाको यस गररमामय एघारौं नगरसभामा नगरको उपप्रमुखको 

रूपमा आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को राजश्व र व्यय अनुमान बजेट प्रस्तुत गनि 

गईरहकेो छु । यस घडीमा िोकतालन्त्रक गर्तन्त्र स्थापनाका िालग लवलभन्न समयमा 

भएको आन्दोिनमा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शहीदहरू 

भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । तेस्ता दकलसमका आन्दोिनको नेतृत्व गनुि हुने 

अग्रजहरू प्रलत सम्मान व्यक्त गदिछु ।  

२. लवगतका दइु वर्िमा लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ महामारीिे हामी 

सबैिाइ असर पारेको छ । यसका कारर् सम्पूर्ि नगरवासी तथा यस नगरपालिकािे 

पलन आर्थिक  संकट र िुनौलतको सामना गनुि परेको छ । 

३. भरखरै सम्पन्न लनवाििनमा जनतािे व्यक्त गरेका आशा भरोसा तथा अपेक्षािाई 

संबोिन गनुिपने अवस्था एका तर्ि  छ भने लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ 

महामारीिे लसजिना गरेको िुनौतीिाई सामना गने र प्राप्त अवसरिाई उपयोग गने तर्ि  

केलन्ित रहने गरी आगामी आर्थिक वर्िको बजेट पररिक्षीत हुनु पछि भन्नेमा हामी सजग 

छौं । हाम्रो लसलमत स्रोत सािनिाइ यी लवर्य तथा क्षेत्रमा उपयोग गरी सबै 

नगरवासीको जीवन रक्षा गने, रोजगारी सृजना गने, स्वरोजगारको िालग अलभप्रेररत 

आर्थिक अवस्थाको पुनरुत्थान गद ैतीव्र लवकासको बाटोमा िैजाने गरी बजेट तजुिमा 

गररएको छ । 

सभाध्यक्षज्यू  ! 

४. खैरहनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम यसै 

एघारौ नगरसभा अलिवेशनमा प्रस्तुत भइ पाररत समेत भइ सकेको छ । बजेट तजुिमा 



 
 

गदाि स्थानीय तहिे योजना तजुिमा गदाि अविम्वन गने प्रदक्रया पुरा गरी वस्तीस्तरबाट 

आएका नगरवासीहरुका मागहरुिाई स्रोत र सािनि ेभ्याएसम्म यथासम्भव समेट्ने 

प्रयत्न गरेकाछौं । बजेट तजूिमा गदाि नेपािको संवैिालनक व्यवस्था, लवलभन्न ऐन 

लनयमाविीमा भएका व्यवस्था, सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागि लनदेशनिाई 

आिार मानी तजुिमा भएका योजनाहरुमा बजेट लवलनयोजन गररएकोछ ।  

५. आन्तररक राजश्वका दरहरु स्थानीय राजश्व परामशि सलमलतको लसर्ाररशिाई आिार 

मान्द ै नगरकायािपालिका बैठकबाट लसर्ाररश भई आएका योजनाहरुिाई यस 

नगरसभामा पेश गररएकोछ । जसमा आर्थिक वर्ि २०७८।७९ का िालग नगरसभाबाट 

पाररत भई िागु गररएका राजश्वका दरहरुमा सामान्य संशोिन गरी प्रस्ताव गररएको 

छ । आगामी आर्थिक वर्ि राजश्व अलभबृलद्धका िालग करका दरमा बृलद्ध नगरी दायरामा 

वलृद्ध गरी यथासम्भव करको दायरामा आउनु पने कतिव्य भएका सबै पक्षिाइ समेटेर 

अगाडी बढीनेछ । 

सभाध्यक्षज्यू !  

१. अब म आ व २०७९।८० को आय र व्ययको प्रस्तालवत बजेट तयार गदाि लिइएका 

आिारहरु प्रस्ततु गनि अनमुलत िाहन्छु : 

 नेपािको संलविानको मौलिक हक तथा अनुसूिी ८ र ९ िे लनर्दिष्ट गरेका स्थानीय 

तहको एकि तथा साझा अलिकारहरु मौलिक हकहरु राज्यका लनदशेक लसद्धान्त र 

नीलतहरु 

 संङ्घीय सरकारिे अंलगकार गरेका पन्रौं आवलिक योजना 

(२०७६/७७ - २०८०/८१) िे लनिािरर् गरेको िक्ष्य र नीलतहरु 

 ददगो लवकासका िक्ष्यहरु (सन् २०१६ देलख सन् २०३०) 

 नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेट, नीलत तथा कायिक्रम 

 बागमती प्रदशे सरकारको आवलिक योजना 

 बागमती प्रदशेको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेट, नीलत तथा कायिक्रम 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ का लवलभन्न प्राविानहरु, 

 स्थानीय तहको बार्र्िक योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७५, 

 संङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागि लनदशेनहरु, 

 मानलनय सांसदज्यूहरु, लवलभन्न राजनैलतक दिहरुबाट प्राप्त सुझाबहरु, 

 सरोकारबािाहरुबाट प्राप्त राय सुझावहरु, 

 लवगत वर्िहरुमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरुबाट पाररत भएका लनर्ियहरु, 

 स्थानीय राजश्व परामशि सलमलत, श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनिािरर् सलमलत, 

बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत तथा लवर्यगत सलमलतहरुबाट प्राप्त राय सल्िाह र 

सुझावहरु, 

 िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन िगायत लवलभन्न कायिक्रममा प्राप्त सूझावहरु, 



 
 

२. अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९।८० को बजटेका उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गन े

अनमुलत िाहन्छु ।  

बजेटका उदे्दश्यहरु लनम्मानुसार रहकेा छन् ।  

क. सबै प्रकारका रोग र लवपदबाट नगरवासीको जीवन रक्षा गद ैजनजीवनिाई सहज र 

सुरलक्षत बनाउने ।  

ख. उपिब्ि सािन श्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम पररिािन लवकासका गरी शीघ्र 

आर्थिक पुनरुत्थान गद ैलवकासको गलतिाई लनरन्तरता ददने, 

ग. सामालजक, आर्थिक र भौलतक पूवाििार लवकास मार्ि त नगरपालिकाको आर्थिक 

अवस्थािाई उत्थानशीि, समुन्नत, स्वािीन, समृद्ध बनाउँद ैिैजाने ।  

३. नगरको हािसम्मको भौलतक तथा अन्य तथ्याङ्कीय लववरर्को लवश्लरे्र् : 

क. नगरपालिकाको समलिगत भौलतक पूवाििार तर्ि  हािसम्म कािोपत्रे सडक 

११७.६३ दक.मी., ग्रावेि सडक २६४.४८ दक.मी., माटे कच्ची सडक १०७.७७ 

दक.मी., मोजायक टायि ५.८३ दक.मी. गरी जम्मा  ४९५.७१ दक.मी. सडक, 

आर.लस.लस. नािा ढिान ३२.४ दक.मी.तटबन्िन ३९.७ दक.लम.कल्भटि ६१ वटा र 

पुि ५ वटा तयार भैसकेकोछ । 

ख. स्वास्थ्य तर्ि  नगर अस्पताि –१, स्वास्थ्य िौकी – ३, आिारभूत स्वास्थ्य केन्ि-८, 

नगर स्वास्थ्य ललिलनक १, बर्थिङ्ग सेण्टर– २, खोप केन्ि – २३, खोप केन्ि भवन – 

५, लनजी पोिी ललिलनक–५ र मानलसक स्वास्थ्य उपिार केन्ि-१  रहकेाछन् । 

ग. लवद्यािय तर्ि  आिारभुत सामुदालयक लवद्यािय - २१, आिारभूत संस्थागत 

लवद्यािय - ८, माध्यालमक सामुदायीक लवद्यािय-६ संस्थागत माध्यलमक लवद्यािय - 

१४ वटा सञ्चािनमा छन् । सामुदालयक आिारभूत लवद्याियको लवद्याथी संख्या 

५७९१ जना, संस्थागत आिारभूत लवद्याियको लवद्याथी संख्या ६५९२ गरी 

आिारभूत लवद्याियको लवद्याथी जम्मा १२३८३ रहकेो छ, भने सामुदालयक 

माध्यालमक लवद्याियको जम्मा लवद्याथी १४६१ जना, संस्थागत माध्यालमक 

लवद्याियको लवद्याथी संख्या ३०३४ गरी माध्यालमक लवद्याियको जम्मा लवद्याथी 

संख्या ४४९५ रहकेो छ । 

घ. खानेपानी तर्ि  ८ वटा खानेपानी आयोजनाबाट ५८४५ िारा जडान गरी करीब 

१०९५० घरिुरीिाई खानेपानी उपिब्ि भएकोछ ।  

ङ. खैरहनी नगरपालिकामा मात्र क्षेत्रालिकार भएका सहकारी संस्थाहरु ७७ वटा छन् 

भने प्रदशे क्षेत्रालिकार भएका सहकारीको संख्या १७ नगरपालिका क्षेत्रमा हािसम्म 

जम्मा ९४ वटा सहकारी सञ्चािनमा रहेकाछन् । त्यसमध्ये कृलर् सहकारी संस्था -



 
 

२४ वटा, बित तथा ऋर् - ३२ वटा, दगु्ि उत्पादक - २५ वटा, बहुउदे्दश्यीय -६, 

मत्स्यपािन-३, मौरीपािन-१, तरकारी तथा र्िरु्ि-१, सामालजक उद्यमी-१ र 

लवलशलष्टकृत सहकारी संघ-१ रहकेा छन् ।  

ि. सामालजक सुरक्षा कायिक्रम अन्तगित जेि नागररक भत्ता पाउने िाभग्राही ३१६० 

जना, दलित जेि नागररक भत्ता पाउने िाभग्राही १८१ जना, जेि एकि मलहिा 

भत्ता पाउने िाभग्राही ६२९ जना, लबिवा भत्ता पाउने िाभग्राही ७६०जना, पूर्ि 

अपाङ्गता भत्ता पाउने िाभग्राही १२१ जना, अलत अशक्त अपाङ्गता भत्ता पाउने 

िाभग्राही २७३ जना र दलित बािबालिका सुरक्षा कायिक्रम अन्तरगत भत्ता पाउन े

िाभग्राही २१८ जना रहकेाछन । 

छ. घटना दताि तर्ि  यस आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा जन्म १६२६, मृत्यु ४०४, लबबाह 

६७४, सम्बन्ि लबिेछेद ६०, बसाइ सरी आएको २८९ र बसाइ सरी गएको १२८ 

दताि भएकोछ । 

ज. व्यावसाय दताि तर्ि  हािसम्म जम्मा ५१७५ वटा व्यवसाय दताि भएकाछन् भने ८५ 

वटा व्यवसाय खारेज गररएकोछ । 

झ. गुनासो सुनुवाई तथा सूिना प्रवाह तर्ि  हािसम्म लवलभन्न व्यलक्त तथा संस्थाबाट 

जम्मा ९७ वटा सूिना माग भएकोमा:- मोवाईिबाट २५ वटा, ईमेि मार्ि त ४५ 

वटा,  मोबाइि एललिकेशन मार्ि त १०, नगरपालिका रे्सबुक मार्ि त १५ र हेिो 

सरकार गुनासो पोटििबाट २ वटा  माग भएका छन् भने हािसम्म ९२ वटा 

सूिनाको जवार् उपिब्ि गराइसदकएको छ भने ५ वटा मागको सूिना पठाउने 

प्रदक्रयामा रहकेोछ ।  

ञ. नलसापास तर्ि  पुराना घरहरुको हािसम्म नलसा अलभिेखीकरर् २४३० र नयाँ 

नलसापास १९२१ गरी जम्मा ४३५१ वटा घर तथा भौतीक संरिनाको नलसा  

अलभिेखीकरर् तथा पास भएकोछ । 

सभाध्यक्षज्य,ू 

४. अब म लवलनयोजन सम्बन्िी लववरर् प्रस्ततु गनि अनमुलत िाहन्छु ।  

क.  गत वर्ि प्रत्येक वडा सदस्यिाइ लनजको लसर्ाररशको आिारमा योजना कायािन्वयन 

गने गरी लबलनयोजन गररएको रकमिाइ समेत वडाको बजेट लसलिङ्गमा समावेश 

गरी १९ करोड १८ िाख बजेट लबलनयोजन गरीएकोमा सो रकम मध्य े९ करोड ५९ 

िाख सबै वडािाइ समान रुपमा  लबभाजन गरी प्रत्येक वडािाई ७३ िाख ७६ 

हजार ९२३ समान रुपमा, बाँकी  ९ करोड ५९ िाखिाई जनसंख्या तर्ि  ४० 

प्रलतशत, भूगोििाई ४० प्रलतशत, लपछलडएको क्षेत्रिाई १० प्रलतशत र राजस्व 



 
 

योगदानिाई १० प्रलतशत भार ददई बजेट लबलनयोजन गररएकोछ । यसरी बजेट 

लबलनयोजन गदाि सब भन्दा बढी रकम लबलनयोजन हुने वडामा १ करोड ८८ िाख 

५७ हजार  र सब भन्दा कम रकम लबलनयोजन हुने वडामा १ करोड २४ िाख १६ 

हजार लबलनयोजन भएको छ । त्यस्तै गरी कुि लवकास बजेटिाई पूवाििार लवकासमा 

र प्रवद्धिनात्मक कायिक्रममा खिि गने व्यवस्था लमिाईएको छ । िलक्षत वगििाई 

न्यायोलितरुपमा सम्बोिन होस भन्ने हतेुिे कुि लवकास बजेटबाट उलित संबोिन 

गररएको छ । बजेट लबलनयोजन गदाि िेरै योजना साना टुक्रामा लबभाजन नहुन् भन्ने 

उदे्दश्यि ेप्रत्येक वडािे कम्तीमा एउटा पूवाििारको योजना २० िाख वा सो भन्दा 

बढीको छनौट गनुि पने व्यवस्था गररएकोछ । बजेट लबलनयोजन गदाि कूि लवकास 

बजेटको ९ दशमिव ४९ प्रलतशत आर्थिक लवकासमा, १६ दशमिव ६१ प्रलतशत 

सामालजक लवकास तर्ि ,  ३९ दशमिव २६ प्रलतशत पूवाििार लवकास, १ दशमिव 

७३ प्रलतशत वातावरर् तथा लवपद ् व्यवस्थापन र  २९ दशमिव १० प्रलतशत 

संस्थागत लवकास र सुशासनमा लबलनयोजन गरेको छु । 

२०७९ जेि मसान्त सम्मको िािु खिि रकम रु. ३४ करोड ८ िाख ९७ हजार 

रहकेोछ, जुन अनुमानीत रकमको ७२ दशमिव ४८ प्रलतशत रहेकोछ । 

पुँजीगत बजेट खिि रकम रु .४१ करोड १७ िाख ४० हजार रहकेोछ, जुन अनुमानीत 

रकमको ५८ दशमिव १७ प्रलतशत रहकेोछ । 

 नगरपालिकािे आफ्नो लसलमत श्रोत सािनबाट काम गनुिपने िुनौलत एकातर्ि  छ भने 

अको तर्ि  लवकास लनमािर्मा बढदो जन अपेक्षािाई सम्बोिन गने जरटिता लवद्यमान 

छ । यद्यपी नगरवासीहरुको लहत र सुलविाका िालग कृलर्, लशक्षा, स्वास्थ्य, 

सामालजक लवकास एवं पूवाििार लनमािर् तथा श्रोत पररिािन सम्बन्िमा केलह 

अनुभूलत योग्य कायि गने प्रयास गररएकोछ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू 

५. अब म िािु आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को नीलत तथा कायिक्रमको सलमक्षा प्रस्ततु गदिछु : 

क. आर्थिक लवकास :- 

कृलर्  

१. साना ससंिाई कायिक्रम अन्तरगत ८५% अनुदानमा ११० कृर्क/कृर्क समुह र उपभोक्ता 

समुह र कृलर् सहकरी र लनजी कृलर् र्मिहरुिाई बोररंग लनमािर्, कुिो ममित तथा 

ससंिाईको िालग आवश्यक सामाग्री लवतरर् गररएकोछ । 



 
 

२.  नया ँ प्रलवलिमा आिारीत ११३ वटा मेलसनरी औजार उपकरर् (िान काट्ने ररपर,  

लमलनरटिर,  पावर रटिर, ड्याङ बनाउने मेलसन, रोटाभेटर, ब्रस कटर) लवतरर् 

गररएकोछ । 

३.  मकै उत्पादन प्रवदिन कायिक्रममा साना ससंिाई तथा कुिो ममित, कस्टम हायररङ सेन्टर 

स्थापना, साना मेलशनरी औजार उपकरर् (लवितुीय मकै छोडाउने मेलशन, िाइनमा मकै 

रोप्न ेमेलशन) लवतरर् गररएकोछ । 

४.  ११४३ िाभग्रालह कृर्क/कृर्क समुह/कृलर् सहकरी/लनजी कृलर् र्मिहरुिाई लवद्युतीय 

(ब्याट्री) स्प्रेयर लवतरर् भएकोछ ।  

५.  बीउ प्रशोिनको िालग साना दकसान कृलर् सहकारी संस्था, खै.न.पा. -१३ िाई ग्रेडीङ् 

मेलसन उपिब्ि गराइएको छ । 

६.  नया ँकृलर् प्रलविी लबस्तारका िालग कृर्क/कृर्क समुह/कृलर् सहकरी/लनजी कृलर् र्मिहरु 

छनोट गरर पोिी हाउस, मसल्िंग लिालस्टक तथा अन्य सामाग्री लवतरर् कायिक्रम संिािन 

भएकोछ । 

७. ग्रामीर् ताजा तरकारी तथा र्िरू्ि उत्पादन संस्थान खैरहनी नगरपालिका-१ मा 

तरकारी तथा र्िरू्ि बजार प्रवद्धिन कायि संिािन भएकोछ । 

८. नगरपालिकामा संिािनमा रहकेो माटो प्रयोगशािाबाट प्रदान गररएको माटो पररक्षर् 

सेवा अन्तगित माटोको नमूना पररक्षर् गररनुका साथ ैकृलर् िुन लवतरर् गररएकोछ । 

९. मौरीपािन व्यवसाय प्रवद्धिन कायिक्रमका िालग खैरहनी नगरपालिका ४ मा मह प्रशोिन 

लिान्ट स्थापना भएकोछ ।  

१०. साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्ि (पकेट) लवकास कायिक्रम अन्तगित २ वटा तरकारी 

पकेट, एउटा मौरी पकेट, एउटा खोसािनी पकेट र एउटा केरा पकेट संिािन भएकोछ । 

११. खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ६, जमौिीमा कृलर् उपज बजार स्थि तयार गररएको छ 

। 

१२. कृलर् लवकासका िालग उत्पादन लनयन्त्रर् प्रर्ािी खररद गरी उक्त उत्पादन लनयन्त्रर् 

प्रर्ािी एप गुगि लिे स्टोर मार्ि त संिािनमा आएकोछ । 

 पशु सवेा : 

उत्पादनको आिारमा दिूमा अनुदान  ११५० कृर्कहरुिाई, मोटर सलहतको च्यापकटर 

लवतरर्  २२ जनािाई, नया ँप्रलवलिमा आिारीत अनुदान  २० जनािाई , दाना बनाउने 

मेलसन लवतरर् १५ वटा, प्रजननका िालग जमुनापारी र  बोयर बोका लवतरर्  २९ वटा, 

नयाँ बाख्रा र्मि स्थापना लवउ बाख्रामा अनुदान ३० वटा, आयआजिनको िालग हाँसको िल्िा 

लवतरर्  १२० वटा, बगुरको पाठापारठ लवतरर्  ५० वटा, माछा व्यावसालयिाई यालन्त्रकरर् 



 
 

लवतरर् २५ वटा, लमल्क एनािाईजर सेट ६ संस्थािाई लवतरर् गररएको छ । पशु स्वास्थ्य 

बाझोपन लशलवर सञ्चािन गरी ४०० वटा पशु परीक्षर् गररएको छ ।  पश ुमेलडकि उपिार 

४४०० र  कृलत्रम गभाििान ८७०० वटा पशुमा गररएको लथयो । 

भ्याकलसनेसन  लप. लप.आर. १३०००, खोरेत  ११०००, रेलवज ६०० गररएको लथयो भने 

प्रलवि सम्वलन्ि तालिम  १७० कृर्किाई उपिब्ि गराइएको लथयो । सशति कायिक्रम 

अन्तरगतका पकेट कायिक्रमहरुमा बाख्रा पकेट लनरन्तरता ५ समुहिाई, माछा पकेट 

लनरन्तरता ४ समुहिाइ, गाई पकेट १ समुहमा सञ्चािन गररएको लथयो । 

उद्दोग तथा बालर्ज्य : 

उद्योग बालर्ज्य संघ र उद्योग संगको सहकायिमा लवलभन्न कायिक्रमहरु (सरसर्ाई, अन्तकृया, 

बजार व्यवस्थापन तथा व्यवसायको प्रवद्धिन जस्ता कायिहरु सञ्चािन गररएका छन् भने बजार 

अनुगमन कायििाई लनरन्तरता ददईएको छ । 

पयिटन तर्ि  :  

पयिटन के्षत्र लवकास कायिक्रम सञ्चािन गररनुको साथ ैखैरहनी नगरपालिका वडा नं. ११ मा 

हररयािी पाकि  ममित तथा व्यवस्थापन कायि गररएको छ । सनु्डी खेि मैदानमा लपकलनकस्पट 

लनमािर् गररएको छ । हनिरीमा पयिटन सूिना केन्ि स्थापना गररएको छ । 

सहकारी तर्ि  : 

केही दगु्ि सहकारी संस्थाहरुिाई अनुदान ददईएको छ । केही कृलर् सहकारी संस्थाहरु मार्ि त 

सिेतना मूिक कायिक्रमहरु सञ्चािनको साथ ै लवलभन्न क्षेत्रमा सहयोग गररएकोछ । सहकारी 

सस्थाहरुको क्षमता अलभवृलद्धका िालग र सहकारीमा सुशासनका िालग कोपोलमसमा आवद्ध 

गनि कोपोलमस सम्बन्िी तालिम सञ्चािन गररएकोछ । 

 

ख.  सामालजक लवकास :- 

लशक्षा  

 राष्ट्रपलत शैलक्षक सुिार कायिक्रम मार्ि त लवद्यािय भवन लनमािर् शौिािय लनमािर् ICT 

Lab, Library, Science Lab को कायिक्रम सञ्चािन भएकाछन् । 

 युवा स्वयंसेवक लशक्षक व्यवस्थापन गररएकोछ । 

 अपाङ्ग र अलतलवपन्न लवद्याथीको िालग न्यानो कपडा तथा स्कूिव्याग १७७ िाई 

लवतरर् गररएकोछ । 

 युवाहरुको िालग िागु और्ि दवु्यिसन लवरुद्ध नगर र वडास्तरमा तालिम १३ वडामा 

सञ्चािन गररएकोछ । 

 प्रदशेस्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगतामा ६ वटा EVENTS मा सहभालगता जनाईएकोछ ।  



 
 

 लवद्यािय र युवालिविाई खेिसामाग्री खररदका िालग २७ लवद्यािय १३ युवा लिविाई 

अनुदान उपिब्ि गराइएकोछ । 

 सबै लवद्याियमा इन्टरनेट जडान र डाटावेस लयाकेज सम्वन्िी लशक्षकहरुको िालग तालिम 

सञ्चािन गररएकोछ । 

 सबै सामुदालयक र संस्थागत लवद्याियका लवद्याथीहरुका लवि अलतररक्त दक्रयाकिापहरु 

सञ्चािन गररएकोछ । 

 लवद्यािय भवन लनमािर् र ममित, खानेपानी व्यवस्थापन, कम्पाउण्डवाि लनमािर्, 

शौिािय लनमािर् र ममित र र्र्नििर व्यवस्थापनका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररएकाछन् । 

स्वास्थ्य : 

पूर्ि खोप पाएका बािबािीकाको संख्या ७६२ रहकेो छ । प्रोटोकि अनुसार गभिवती जाँि 

गरेको संख्या ४२५ रहकेो छ भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको संख्या १५ रहकेो छ । 

नगरपालिका भरी क्षयरोगीको संख्या ९९ रहकेो छ भने कुि रोगी लबमारीको संख्या १ रहकेो 

छ । यस आर्थिक वर्िभरीमा ओलपडीमा नया ँदताि भएकालबमारी संख्या ५१,११६ रहकेो छ । 

तेस्तै गरी स्वास्थ्य लबमा कायिक्रम तर्ि  हािसम्म दताि भएकाको संख्या ४१,६२३ जना छन् 

भने लबमा कायिक्रममा आवद्ध घरिुरी संख्या १०,८३४ रहकेो छ । नगरपालिका क्षेत्रमा १५ 

बेडको नगर अस्पताि १,  स्वास्थ्य िौकी ३, आिारभुत स्वास्थ्य केन्ि ८, नगर स्वास्थ्य 

ललिलनक १ र लत संस्थामा कायिरत कुि कमििारी संख्या ७१ रहकेो छ । 

डायलिलसस गने मृगौिा रोगका २४ जना लवरामीिाई यातायात खिि लवतरर् गररएकोछ । 

यस अ.व.मा एि आइ भी पोजेरटभ लवरामीिाई पोर्र् खिि वापत ४ जनािाइ रकम प्रदान 

लगरएकोछ । कोलभड १९ लवरुद्ध प्रथम डोज –४२,२६६ जनािाइ, दोस्रो डोज ४५,९४४, 

जनािाइ र वुस्टर डोज ९०५५ जनािाइ खोप उपिब्ि गराइएकोछ । पाठेघरको मुखको 

लयान्सरको ३ ददने लनशुल्क जाँि लशलवर संिािन गररएकोछ । घरमा हुने सुत्केरी शुन्य 

बनाउन टोि लवकास सलमलत र गभिवती आमाहरुिाई अलभमुलखकरर् कायिक्रम संिािन 

गररएकोछ । खैरहनी नगर अस्पतािमा एलस रे, लभलडयो एलस रे तथा इ.लस.लज. मेशीन १/१ 

थान जडान गररएकोछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई अललसजन कन्सनटे्रटर ५ थान लवतरर् 

गररएकोछ । 

 

मलहिा तथा बािबालिका,  जेि नागररक : 

सहभालगतात्मक िेखाजोखा लवलिबाट व्यवसाय छनौट तथा कायि योजना तयारी तालिम ६ 

स्थानमा संिािन गररएको छ । अपांग तथा जेि नागररक पररियपत्र लवतरर् कायि प्रत्येक 

मलहनाको २५ गते लनयलमत गने गररएको छ । दलित, आददवासी जनजालत, लवपन्न 

नागररकका िालग व्यवसाय स्थापना गनि  टेवा पुँजी प्रलत व्यक्ती रु. १०,०००।– का दरिे 



 
 

प्रदान गररएको छ । एकि मलहिाका िालग सीप लवकास तालिम ३ ददनको सञ्चािन गनुिको 

साथै व्यवसाय स्थापना गनि  टेवा पुँजी प्रलत व्यक्ती रु. १०,०००।– का दरिे प्रदान गररएको 

छ । बेमौसमी तरकारी खेती तालिम ३ ददनको सञ्चािन भएको छ भने बेमौसमी तरकारी 

व्यवसाय स्थापना खिि अनुदान प्रलत व्यक्ती रु.१०,०००।– का दरिे वस्तुगत टेवा प्रदान 

गररएको छ । बािमैलत्र नगर लनमािर्का िालग कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ भने बािश्रम 

मुक्त नगर लनमािर्का िालग कायिक्रम सञ्चािन गररनुको साथै बाि कोर् स्थापना गररएको छ 

। िैलङ्गक सहसंामा परेका मलहिा तथा दकशोरीहरुिाइ सुरक्षीत साथ राख्नको Sefe House  

को स्थापना गररएको छ । मलहिा तथा बािबािीकाका क्षेत्रमा कायि गनि सहजताको िालग 

लवलभन्न कायिलवलिहरु पारीत गररएको छ ।  

पवूाििार लवकास : 

यस अर्थिक वर्िमा बाटो कािो पत्रे तयार तथा ममित ५९ वटा योजनाबाट १३६८२ लमटर 

सम्पन्न गररएको लथयो । मोजाइक टायि िगाउने कायि २७३९ लमटर सम्पन्न गररएको लथयो 

। नगर क्षेत्रमा उच्चस्तरको ग्राभेि १४९९ लमटरमा सम्पन्न गररएको लथयो भने ग्राभेि बाटो 

ममित ७९०८ लमटर सम्पन्न गररएको लथयो । यस आ .व.मा कुि ढि लनमािर् ५४८७ लमटर 

सम्पन्न गररएको लथयो भने लसिाइ कुिो लनमािर् १६४७ लमटर सम्पन्न गररएको लथयो । त्यस्तै 

गरी पुि क ल्भटि लनमािर् २२ वटा, भवन ४९ वटा ,  तटबन्िन ४३४२ लमटर र ससंिाइ 

बोररङ्ग ४ वटा लनमािर् सम्पन्न भएका लथए । 

यस अवलिमा पुरानो घरनलसा अलभिेखीकरर् ११२,  नया ँघर नलसा पास १११ , सम्पन्न 

भएको घर नलसा संख्या १३३ वटा रहकेो लथयो । 

वन वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन : 

लबपद व्यवस्थापन कायिक्रम तर्ि  नगर लभत्र आइपने लवलभन्न दकलसमका लबपदमा परेका लबपन्न 

पररवारिाई राहत लवतरर् कायि गररएको छ । र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग ट्रयालटर 

भाडा िगाई यसै नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमिाइएकोछ । 

र्ोहोर व्यवस्थापनको िालग लवलभन्न सघसस्थािाई Dustbin लवतरर् गररएकोछ । 

सामुदालयक कुकुरको बढदो संख्यािाइ लनयन्त्रर् गनि बन्याकरर् कायिक्रम सञ्चािन गररएकोछ 

। नगरपालिका के्षत्र लभत्रको वातावरर् गुर्स्तर सूिक, खानेपानी, वायुस्तर, ध्वलनस्तरको 

मापन गररएकोछ । नगरपालिका के्षत्र लभत्रको मुख्य बजार क्षेत्रको नािा सरसर्ाई कायिक्रम 

सञ्चािन गररएकोछ । वातावरर् कायिक्रम अन्तगित नगरपालिका के्षत्र लभत्रको लबलभन्न खोिा 

तथा कुिोमा तटबन्िन, िाइलनङ्ग बैंक प्रोटेलसन, ड्याक लनमािर् कायि सम्पन्न भएकाछन् । 

लनलज सस्थासंगको साझेदारीमा लबपद तथा जिवायु उत्थालन्सि योजना तयारको काम 

भइरहकेोछ ।  



 
 

सुशासन तथा ससं्थागत लवकास :-  

सूिना प्रलवलि तर्ि  

१. घर नलसा व्यवस्थापन गनिको िालग online EBPS सफ्टवेयर लनमािर् गरी संिािन 

गररएकोछ ।  

२. कृलर् के्षत्र व्यवस्थापनको िालग online Production Control System (Online 

उत्पादन लनयन्त्रर् प्रर्ािी)  सफ्टवेयर लनमािर् र संिािन गररएकोछ । 

३. नगरपालिकामा लतनुिपने सम्पूर्ि करहरु लतनिको िालग online E-payment सफ्टवेयर 

लनमािर् र संिािन गररएकोछ । 

४. खैरहनी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पने पुवि पलिम राजमागि अन्तगितका लवलभन्न क्षेत्रहरुमा 

लसलसरटभी जडान गररएकोछ । 

५. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लवगतमा लनमािर् गररएका सम्पूर्ि लवकास लनमािर्, सामालजक, 

आर्थिक क्षेत्रमा भएका गलतलवलिहरु समेरटने गरी Drone बाट Video Documentary 

तयार गरी प्रसारर् समेत भइसकेकोछ । 

६. गरीब पररवार पलहिान तथा पररिय पत्र लवतरर्को िालग गर्क र सुपररबेक्षक खटाई 

गर्ना गने कायि सञ्चािन भईरहकेोछ ।  

७. व्यवसाय दताििाई सरि बनाउन उक्त लसस्टमिाई online बनाएर अपडेट गररएकोछ ।  

८. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन, स्थानीय तह लवत्तीय सुशासन जोलखम 

मूल्याङ्कन व्यवस्थापन गररएकोछ । 

९. जनप्रलतलनलि िगायत कमििारीहरुको िालग घटना दताि िगायत अन्य सेवा प्रवाहको 

िालग अलभमुखीकरर् तालिम ददइएकोछ ।  

संस्थागत लवकास  

खैरहनी नगरपालिका अन्तगितका वडा कायािियहरु आफ्न ैपदि भवन बनाउने उदे्दश्य 

बमोलजम हािसम्म १० वटा वडा कायािियमा आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह 

हुनेगरी व्यवस्था गररएकोछ भने वडा नं  .७ िे वडा नं . ६ को भवनबाट सेवा प्रवाह गरी 

रहकेो छ । वडा नं  .५ िे खैरहनी मा. लव .को भवनबाट  सेवा प्रवाह गरी रहकेो छ । वडा 

न ं . १३ िे कुमरोज मध्यवर्ति वन उपभोक्ता सलमलतको भवनबाट सेवा प्रवाह गरी 

रहकैोछ । खैरहनी नगरपालिका कायाििय र अन्तगितका वडा कायािियहरुबाट नै राजश्व 

उठाउन सके्न गरी Online System व्यवस्था गररएकोछ । सम्पूर्ि वडा र नगरपालिका 

कायािियिाइ समेट्ने गरी एकीकृत अनिाइन हालजरीको व्यवस्था गररएकोछ । 

नगरपालिका कायािियमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुिाई सुलबिा पुयािउने उदे्दश्यिे  

स्विालित टोकन प्रर्ािीको व्यवस्था गररएको छ ।  

खैरहनी नगरपालिका अन्तगितका अपांग व्यलक्त तथा ज्येि नागररकहरुको ब्यबस्थापनको 

िालग Online Disability System को व्यवस्थापन गररएकोछ । नगरपालिका 



 
 

अन्तगितका लवलभन्न कमििारी तथा जनप्रलतलनलिहरुका िालग लवलभन्न दकलसमका क्षमता 

अलभबृद्दी गने तालिम तथा कायिक्रमहरु संिािन गररएकोछ । नगरपालिका कायिियबाट 

प्रवाहहुने सेवाहरु कम्लयुटररकृत गद ैनगरपालिकािाई सूिना प्रलवलि तर्ि  थप अग्रसर 

गराई E-Governance तर्ि  उन्मुख गराउन प्रयास गररएकोछ । 

काननू लनमािर् तर्ि   : 

नगरपालिकािे अर्थिक वर्ि २०७४/७५ देलख हािसम्म ७३ वटा कानून बनाएकोमा ऐन १४ 

वटा, लनयमाविी ९ , लनदलेशका ५,  कायर्विलि ४३, मापदण्ड १ र आिारसंलहता १ तयार 

गरेकोछ भने आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को हािसम्म ऐन १, लनयमािवी १, लवलनयमाविी १, 

मापदण्ड १ र कायिलविी १० गरी १४ वटा कानून लनमािर् गरेको छ ।  

न्यालयक सलमलत तर्ि   : 

नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा वडा मेिलमिाप केन्ि गठन गररएको छ भने नगरमा ५ 

सदस्यीय नगरस्तरीय मेिलमिाप केन्ि गठन गररएको छ । यस आ.व.मा न्यायीक सलमलतमा 

कुि ६० वटा लववाद दताि भएका लथए भने वडा मेिलमिाप केन्िमा २५० वटा गरी कुि 

३१० लववादहरु दताि भएकाछन् । लतनीहरु मध्ये १९५ वटा लववादहरुको लमिापत्र भएको र 

५४ वटा लववादहरु अदाित/अन्य लनकायमा लसर्ाररस गररएको र ६१ वटा लववादहरु 

प्रकृयामा रहकेोछ । यस अवलिमा मेिलमिाप कताििाइ एक ददने अनुभव आदानप्रदान तथा 

न्यालयक लनरुपर् सम्बन्िी अलभमुलखकरर् कायिक्रम, आठददन ेमेिलमिाप सम्बन्िी आिारभुत 

तालिम सञ्चािन, तीन ददवसीय मेिलमिाप सम्बन्िी पुनतािजगी तालिम सञ्चािन गररएकोछ 

। 

सभाध्यक्षज्य,ू 

६. आगामी आ.व. २०७९।८० को बार्र्िक बजेट तयार गदाि प्राथलमकताका आिारमा 

लवलनयोजन गररएको केही क्षेत्रगत कायिक्रम र त्यस्ता कायिक्रम सञ्चािन गनि लवलनयोजन 

बजेट प्रस्तुत गदिछु : 

अब म आर्थिक लवकास क्षते्रतर्ि का कायिक्रम तथा लवलनयोजन प्रस्तुत गनि अनमुलत िाहन्छु । 

क.  कृलर् लवकास 

 नगरक्षेत्र लभत्र ससँिाईको सुलनलितता गनि बोररङ्ग लनमािर् तथा कुिो ममितका 

कायिक्रम गनिका िालग रु.८५ िाख बजेट लवलनयोजन गररएको छ । 

 खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १० मा ५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा २१० मेरट्रक 

टनको खाद्य गोदाम घर लनमािर्का िालग रु.८९ िाख बजेट लवलनयोजन गररएकोछ । 

 युवाशलक्तिाई सामुलहक/व्यवसालयक कृलर् खेती तर्ि  आकर्िर् गराउन मेयरसंग युवा 

कृलर् कायिक्रमका िालग रु.३० िाख लवलनयोजन गररएकोछ ।  



 
 

 मेशीनरी औजारको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनि नया ँ प्रलवलिमा आिाररत मेशीनरी 

औजार तथा व्यारट्र स्प्रेयर लवतरर्का िालग रु.३० िाख बजेट लवलनयोजन गररएको छ 

।  

 नया ँ तरकारी पकेट कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु.१२ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएकोछ । 

 िानबािी उत्पादन र प्रशोिन कायिक्रमका िालग रु.१० िाख लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 कृर्कहरुिाई वािी लवमामा प्रोत्साहन गने उदे्दश्यिे संङ्घीय सरकारको 

लनयमबमोलजम कृर्किे लतने लप्रलमयम रकम नगरपालिकािे व्यहोन े गरी लन:शुल्क 

बािी लवमा गनिको िालग रु.१० िाख लवलनयोजन गररएको छ । 

 स्थानीय कच्चा पदाथिको प्रयोग गरी स्थापना भएका लिलस, मस्यौरा, केिअप, सस, जुस 

र केराबािीसँग सम्बलन्ित साना उद्योग सञ्चािन तथा प्रवद्धिनका िालग रु.१५ िाख 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 कोल्ड स्टोरमा आफ्ना कृलर् उपजहरु भण्डार गने कृर्कहरुिाई ढुवानी भाडा तथा 

भण्डारर् शुल्कमा अनुदानका िालग रु.१० िाख लवलनयोजन गररएकोछ । 

 मकै खेती प्रवद्धिनको िालग रु.२० िाख २० हजार लवलनयोजन गररएको छ ।  

 रामपुर कृलर् लयाम्पससँगको सहकायिमा एदककृत प्राङ्गाररक कृलर् पद्धती सम्बन्िी 

अनुसन्िान र प्रिार प्रसारका िालग रु.५ िाख बजेट लवलनयोजन गररएको छ ।  

 मौरीपािन व्यवसाय प्रवद्धिनका िालग रु.११ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

 केरा खेती प्रवद्धिन गनि रु. ५ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 कृर्कहरुिाई वािी संरक्षर् तथा खेती प्रलवलि तालिमका िालग रु. ५ िाख रकम 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 माटोको भौलतक र रसायलनक गुर् सुिार गने उदे्दश्यिे माटो प्रयोगशािा सञ्चािनका 

िालग रु.५ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

कृलर् लवकास कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु. ४ करोड २० िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ 

। 

ख.  पशु लवकास कायिक्रम :  

 दगु्ि लवदक्र गने कृर्कहरुिाई दिु उत्पादनमा प्रोत्साहन गनि प्रलत लिटर दिुमा अनुदान 

कायिक्रममा रु.६५ िाख बजेट लवलनयोजन गररएकोछ । 

 पशुपंछी व्यवसाय सञ्चािन गने व्यवसायीिाई व्याजमा अनुदानका िालग रु.१३ िाख 

बजेट लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 नश्ल सुिारका िालग उन्नत जातको बोका लवतरर्को िालग रु.४ िाख लवलनयोजन 

गररएकोछ । 



 
 

 लवपन्न पररवारिाई िलक्षत गरी बंगुर प्रवद्धिन कायिक्रम अन्तगित बंगुरको पाठापाठी 

लवतरर्का िालग रु.४ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 माछापािक कृर्कहरुिाई मागका आिारमा प्रवद्धिनात्मक कायिक्रम सञ्चािन तथा 

यालन्त्रकरर्मा अनुदानका िालग रु.२५ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 पशुपंछीको उपिार, महामारी र आकलस्मक रोगको रोकथाम र और्िी उपिारका 

िालग रु.७ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 भैसी प्रवििन कायिक्रमका िालग रु.१५ िाख लवलनयोजन गररएकोछ । 

 लिलिङ्ग सेन्टर स्थापनाका गनि रु.१५ िाख बजेट लवलनयोजन गररएकोछ । 

 आहारा लमसन अन्तगित साइिेज प्रवििन कायिक्रमका िालग रु.१९ िाख ७० हजार 

बजेट लवलनयोजन गररएकोछ ।  

पशु लवकास कायिक्रम सञ्चािनको िालग रु.१ करोड ९३ िाख लवलनयोजन गररएको छ । 

ग. उद्योग तथा वालर्ज्य : 

 उद्योग बालर्ज्य संघ खैरहनी, लितवन उद्योग संघ खैरहनी ईकाई र नेपाि िेम्बर अर् 

कमसिसंगको सहकायिमा नगरका लवलभन्न क्षेत्रमा उद्योग व्यावसायको प्रवद्धिनात्मक 

कायिक्रम सञ्चािन गनि रु.२० िाख लबलनयोजन गररएकोछ ।  

घ. सहकारी लवकास : 

 सहकारीहरुको क्षमता लवकास अलभबृलद्धका िालग तालिम सञ्चािन गनि रु.५ िाख 

बजेट लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 सहकारी संस्थाहरुिाई अनिाईन ररपोर्टिङ्ग गनि सक्षम बनाउन कोपोलमस सम्बलन्ित 

पुनतािजगी तालिम सञ्चािनका िालग रु.४ िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

ङ. पयिटन लवकास : 

 पयिटन के्षत्र लवकास कायिक्रमका िालग रु.२० िाख लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 खैरहनी न.पा. वडा नं.१२ मा बुदढराप्ती खोिाको साइडमा पाकि  लनमािर्का िालग 

रु.२५ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

आर्थिक क्षते्रका सम्परू्ि कायिक्रम सञ्चािन गनिको िालग जम्मा रु. ९ करोड ५९ िाख ७५ हजार 

लवलनयोजन गररएको छ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म सामालजक लवकास क्षते्रतर्ि को कायिक्रम तथा लवलनयोजन प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु । 

क.  लशक्षा : 



 
 

 खैरहनी माध्यलमक लवद्याियमा कक्षा ११ र १२ मा लवज्ञान लवर्यको पठनपाठनका 

िालग पूवाििार लनमािर् तथा प्रयोगशािा स्थापना गनि रु.१२ िाख बजेट लवलनयोजन 

गररएकोछ ।  

 स्वेलच्छक अवकास लिन िाहने ५८ वर्ि भन्दा कम उमेरका स्थायी लशक्षकहरुिाई 

प्रोत्साहन गनि रु.१० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 स्वयं सेवक लशक्षक व्यवस्थापनको कायिक्रमका िालग रु.४६ िाख २० हजार बजेट 

लवलनयोजन गररएकोछ । 

 लवद्यािय भौलतक पूवाििार लवकास तर्ि  : लवद्यािय भवन लनमािर् ममित  र रंगरोगन 

शौिािय लनमािर् ममित र सरसर्ाई कम्पाउण्ड वाि लनमािर् र ममित र्र्नििर खररद 

खानेपानी व्यवस्थापनका िालग रु.५० िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

 स्यानटरी लयाड लवतरर्का िालग रु.१४ िाख ४६ हजार बजेट लवलनयोजन गररएकोछ 

।   

 एक लवद्यािय एक नसि कायिक्रम सञ्चािन र लवस्तारका िालग रु.१५ िाख ६ हजार 

रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 रामपुर कृलर् लयाम्पस र भुवानी शंकर किेजिाई भौलतक पूवाििार लनमािर् र 

व्यवस्थापनका िालग रु.१५/१५ िाखका दरिे रु.३० िाख रकम लवलनयोजन गररएको 

छ ।  

 लवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनुदानमा रु.२९ िाख ८४ हजार, 

लवद्याियहरुमा ददवा खाजा कायिक्रम अनुदानमा रु.१ करोड २९ िाख ९४ हजार र 

लवद्याियहरुमा शैलक्षक गुर्स्तर सुदढृीकरर् एवम ्कायिसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन 

अनुदानमा १७ िाख  रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

ख. यवुा लवकास : 

ग. नगर युवा लिब र वडा युवा लिबको संस्थागत क्षमता लवकास र खेिकुि सामग्री 

खररदका िालग रु.५ िाख ५० हजार लवलनयोजन गररएकोछ ।  

घ. खेिकुद लवकास : 

 मेयरकप नगरस्तरीय खेिकुद कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु.८ िाख लवलनयोजन 

गररएकोछ । 

 लवद्याियस्तरीय राष्ट्रपलत रलनङ्गलशल्ड प्रलतयोलगता सञ्चािनको िालग रु.९ िाख 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  

लशक्षा, यवुा तथा खिेकुद लवकास कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु.२१ करोड ८७ िाख ०६ 

हजार रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

ङ. स्वास्थ्य सवेा : 



 
 

 आिारभूत तथा आकलस्मक सेवाका िालग लन:शुल्क और्िी लवतरर् गनि रु. ३८ िाख 

५० हजार रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 स्वास्थ्य केन्िमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, मेशीनरी औजार खररद र स्वास्थ्य 

पूवाििार लवकासका िालग रु.५७ िाख ८२ हजार लवलनयोजन गररएको छ । 

 मातृ तथा नवलशशु कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु.१५ िाख ५७ हजार रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 लवपन्न नागररक, मृगौिा रोगी तथा किेजोको लसरोलसस लबरामीिाई स्वास्थ्य लवमामा 

िाग्ने न्यनुतम रकममा ५०% अनुदान उपिब्ि गराउन रु.१४ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएकोछ ।  

 ७० वर्ि मालथका जेि नागररकिाई स्वास्थ्यकमीिे मलहनाको एक लनलित ददनमा 

उहाँहरुको घरमा गई स्वास्थ्य पररक्षर् गनिको िालग बा-आमा स्वास्थ्य कायिक्रम 

सञ्चािनका िालग रु.७ िाख लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 खैरहनी -१ मा आिारभूत स्वास्थ्य केन्ि भवन लनमािर्का िालग रु.६५ िाख रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 जनस्वास्थ्य सम्बन्िी कोलभड-१९ िगायत भैपरी आउने महामारी रोग लनयन्त्रर् रु.८ 

िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

 HIV संक्रलमतहरु तथा लनजका बािबच्चाहरुका िालग मालसक रु.१००० का दरिे 

पोर्र् सहयोग, कुष्टरोग उपिारका िालग रु.१००० का दरिे यातायात खिि, 

डाइिलसस गने लवरामीिाई अस्पतािसम्मको दरुीका आिारमा रु.१५०० र २००० 

का दरिे यातायात खििका िालग ११ िाख २५ हजार रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

 नगरका हरेक वडामा नवस्थालपत आिारभूत स्वास्थ्य केन्ि, प्राथलमक स्वास्थ्य िौकी र 

स्वास्थ्य केन्िहरुमा कायाििय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन खििका िालग रु.११ िाख 

रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

 सामुदालयक लवद्याियहरुमा प्रयोग भएका स्यानीटरी लयाड सुरलक्षत लवसजिनका िालग 

इलन्सलनरेटर खररदका िालग रु.६ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

स्वास्थ्य तर्ि का कायिक्रम सञ्चािनको िालग जम्मा रु.५ करोड ८५ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएको छ । 

ि. िलक्षत समहु लवकास : 

 नगरक्षेत्र लभत्रका लवपन्न, दलित, अपाङ्ग, आददवसी जनजालतहरुका िालग व्यवसालयक 

लसप लवकास तालिम र व्यावसाय स्थापनाथि प्रलतव्यलक्त रु.१० हजारका दरिे वस्तुगत 

टेवा अनुदानका िालग रु.६ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ । 



 
 

 बािमैत्री नगर घोर्र्ा कायिक्रमका िालग रु.२७ िाख २० हजार रकम लवलनयोजन 

गररएको छ । 

 नगरस्तरीय बािकोर् र िैलङ्गक सहसंा लनवारर् कोर् सञ्चािनका िालग रु.२ िाख 

रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 आमाबाबु लवलहन बािबालिका संरक्षर्का िालग रु.९६ हजार रकम लवलनयोजन 

गररएको छ । 

 मलहिाहरुिाई िलक्षत गरी िोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चािनका िालग रु.५ िाख 

लवलनयोजन गररएकोछ । 

िलक्षत कायिक्रम सञ्चािनको िालग जम्मा रु.६७ िाख ४६ हजार रकम लवलनयोजन गररएको 

छ । 

छ. गररबी लनवारर्/रोजगार सृजना कायिक्रम :  

 सुरलक्षत नागररक आवास कायिक्रम अन्तगित २१६ वटा सुकुम्बासी घरिुरीका िालग 

रु.१ करोड ४ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 गररब घरपररवार पलहिान तथा पररियपत्र लवतरर् कायिक्रम (गररब िलक्षत लवशेर् 

कायिक्रम) का िालग रु.२९ िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

 प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित युवा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पहि 

पररयोजनामा रु.५९ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 गररबी लनवारर्/ रोजगार सृजना कायिक्रमका िालग रु.१ करोड ९२ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएको छ । 

सामालजक क्षते्रका सम्पूर्ि कायिक्रम सञ्चािन गनिको िालग जम्मा रु.१६ करोड ७९ िाख २५ 

हजार रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब  म पवूाििार क्षते्र तर्ि का कायिक्रम तथा लवलनयोजन प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु ।  

क. पवूाििार लवकास : 

 नगरपालिका गेटदेलख िैनपुर िोक दवुै साइड अपाङ्गमैत्री बाटो लनमािर्का िालग रु.१ 

करोड ५० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 मंगनी िोकबाट उत्तरदलक्षर् ५००/५०० लम. अपाङ्गमैत्री बाटो लनमािर्का िालग रु.१ 

करोड लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 िैनपुर िोकबाट िदरी पुिसम्म अपाङ्गमैत्री बाटो लनमािर्का िालग रु.१ करोड 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  



 
 

 लडज्नी पाकि  नलजक पम्पा पुिदलेख बाबा ग्याससम्म पम्पा खोिाको दवुै साइड ड्याक 

लनमािर् गनि रु.१ करोड ५० िाख बजेट लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 वडा नं. ५ र ७ को प्रशासकीय भवन लनमािर् तथा अन्य वडा कायािियहरुको ममित 

संभारका िालग रु.१ करोड ५९ िाख ८५ हजार रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 ३ नं. वडा कायाििय हुदँ ैभलत्कएको पुिसम्म दवुै तर्ि  तटबन्िनका िालग रु.२ करोड 

बजेट लवलनयोजन गररएकोछ । 

 खैरहनी थापा मेलडकि दलेख मातृभूमी हुदँै मंगनीसम्म बाटो स्तरोन्नतीको लिग रु.५० 

िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 तरकारी िोकदेलख सुन्दर खानेपानीसम्म ट्याक खोिी आवश्यक ग्राबेि गनि रु.२० 

िाख ५० हजार लवलनयोजन गररएकोछ । 

 रामकोिा दराई सामुदालयक भवन लनमािर् लनरन्तरताको िालग रु.२० िाख रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ । 

 डम्बर बहादरु गुरुङ्गको घरदेलख वडा कायाििय आउने पुिसम्म बाटो कािीपत्रे रु.२० 

िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 िेकािी टोिबाट खानेपानी जानेबाटो ढिानको लिग  रु.२० िाख रकम लवलनयोजन 

गररएकोछ । 

 छत्रनाथ सुवेदीको घरदलेख पूवितर्ि  कािोपत्रे र नािा लनमािर्का िालग रु.२० िाख 

रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 अन्नपूर्ि लसिाई ँकुिो लनमािर्का िालग रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 गौिरर् जानेबाटो कािोपत्रे गनिका िालग रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 अलसर्ोडि टेदक्नकि किेजदेलख पूवितर्ि  मंगनी गाउँजाने नयाँ पुिसम्म नािी सलहतको 

लपिबाटो लनमािर् गनि रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 च्यात्रा खोिा तटबन्िनका िालग रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 कृलर् संकिन केन्ि लनमािर्का िालग रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 सुन्डी राप्ती ड्याक छेउको िौर/पाकि  लनमािर् तथा व्यवस्थापनका िालग रु.२० िाख 

रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 कुमरोज लवल्टाको घरदलेख मुि सडक लससहानीसम्म बाँकी ढि लनमािर् र स्वास्थ्य 

िौकीको गेट लनमािर्का िालग रु.२१ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 गौवा टोि बाख्राको खोरदेलख पलिम पुिसम्म तटबन्िन तथा ड्याक लनमािर्का िालग 

रु.२० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  



 
 

पवूाििार क्षते्रका सम्परू्ि कायिक्रम सञ्चािन गनिको िालग जम्मा रु. ४० करोड ३४ िाख १२ 

हजार रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू  

अब म वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन क्षते्रतर्ि को कायिक्रम तथा लवलनयोजन प्रस्ततु गन े

अनमुलत िाहन्छु ।  

क.  वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन : 

 लवलभन्न वातावरर् तथा लवपद ् व्यवस्थापन कायिक्रमका िालग रु.९० िाख रकम 

लवलनयोजन गररएको छ । 

 नगरपालिका लभत्रका र्ोहरमैिा व्यवस्थापनको िालग रु.४३ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएको छ ।  

 मुख्य बजार क्षेत्रमा दैलनक ज्यािादारीमा सरसर्ाई कमििारीको व्यवस्थाका िालग रु.३ 

िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 नगरलभत्रका सामुदालयक कुकुर व्यवस्थापनका िालग रु.८ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएको छ ।   

 आगिागी लनयन्त्रर्का िालग बारुर्यन्त्र सञ्चािन र व्यवस्थापनका िालग रु.१९ िाख 

रकम लवलनयोजन गररएको छ ।   

 वातावरर् तथा लवपद ् सम्बन्िी परामशि, पूवि तयारी, प्रलतकायि अभ्यास र 

पुनस्थािपनाका िालग रु.३ िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

 वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन कोर्मा रु.६७ िाख ९७ हजार रकम लवलनयोजन 

गररएकोछ ।  

वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन क्षते्रका सम्परू्ि कायिक्रम सञ्चािन गनिको िालग जम्मा रु.२ 

करोड ४२ िाख ९७ हजार  रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

 

सभाध्यक्षज्य,ू  

अब म सशुासन तथा संस्थागत लवकास क्षते्रतर्ि को कायिक्रम तथा लवलनयोजन प्रस्ततु गनि 

अनमुलत िाहन्छु ।  

क. सुशासन तथा ससं्थागत लवकास : 

 सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता, नागररकको सेवाप्रलतको सन्तुलष्ट मापनको िालग 

साविजलनक सुनुवाई, सामालजक परीक्षर् र  आय व्यय प्रक्षेपर् कायिक्रम सञ्चािनका 

िालग रु. ८ िाख बजेट लवलनयोजन गररएको छ ।  



 
 

 उपभोक्ता सलमलत तथा टोि लवकास संस्थाहरुको क्षमता लवकास गनि साविजलनक खररद, 

कर प्रर्ािी आददको अलभमुखीकरर् कायिक्रम सञ्चािन गनिको िालग रु.१० िाख रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ । 

 कमििारी कल्यार् कोर्मा जम्मा गनि रु.१५ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 पदालिकारी तथा कमििारीको सीप तथा क्षमता लवकासका िालग रु.८ िाख रकम 

लवलनयोजन गररएकोछ ।   

ख.  न्याय तथा मेिलमिाप : 

 वडास्तरीय मेिलमिाप केन्ि सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िालग रु.२० िाख रकम 

लवलनयोजन गररएको छ ।  

 न्यायीक सलमलत सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िालग रु.३ िाख रकम लवलनयोजन 

गररएको छ ।  

 मेिलमिाप सलमलतका सदस्यहरुिाई अलभमुलखकरर् कायिक्रम सञ्चािन, पूवाििार 

लनमािर्का िालग रु.२२ िाख रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

ग. सूिना प्रलवलि लवकास : 

 नगरपालिका क्षेत्रको लवलभन्न स्थानमा लस.लस. लयामेरा तथा र्ाइबर जडानका िालग 

रु.१५ िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

 लवलभन्न स्थानमा जलडत लसलसरटभी लयामेराहरुको  Backup Power  को िालग 

Outdoor UPS  जडानका िालग रु.१० िाख रकम लवलनयोजन गररएकोछ । 

 नगरपालिकाका सवारी सािनहरुमा Tracking System जडानका िालग रु.५ िाख 

लवलनयोजन गररएकोछ ।  

सुशासन तथा संस्थागत लवकास क्षते्रका सम्पूर्ि कायिक्रम सञ्चािनका िालग जम्मा रु.२९ 

करोड ४२ िाख ३४ हजार रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म आय व्ययको संलक्षप्त लववरर् प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु ।  

क. आ.व.  २०७७/७८ को यथाथि लववरर् :  

आ.व. २०७७/७८ मा कुि आय रु. १ अवि ८ करोड ९५ िाख ७२ हजार मध्ये आन्तररक 

स्रोतबाट १७ करोड ४० िाख, बाह्य श्रोतबाट रु. ६१ करोड ४७ िाख ३५ हजार र  गत 

वर्िको बैङ्क मौज्दात रु.३० करोड ०८ िाख ३७ हजार रहकेो लथयो । त्यस्तै गरी कुि 

खिि रु. ८१ करोड ८४ िाख मध्ये िािु खिि ४४ करोड ५० िाख ३० हजार, पूँलजगत 

खिि ३७ करोड ३३ िाख ६९ हजार, अन्तर सरकारी लवलत्तय हस्तान्तरर् तर्ि को खिि रु. 

१८ करोड ३७ िाख ८१ हजार र अन्य अनुदान तर्ि को खिि रु.३९ िाख ९२ हजार 



 
 

भएको लथयो । जसमा २८ करोड ९९ िाख ९५ हजार बैङ्क मौज्दात रहकेोमा लथयो । 

त्यस मध्य ेसंघ र प्रदेशको अनुदान दर्ताि समेत संिग्न रहकेो लथयो ।  

ख. िािु आ.ब.२०७८/७९ को सशंोलित अनमुान : 

यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का िालग कुि आय-व्यय रु. १ अबि १७ 

करोड ८१ िाख ८४ हजार अनुमान गररएकोमा, आन्तररक आयमा रु. १७ करोड १५ 

िाख, बाह्य श्रोतबाट रु. ७१ करोड ६६ िाख ८९ हजार र गत वर्िको बैंक मौज्दात 

रु.२८ करोड ९९ िाख ९५ हजार रहकेो लथयो । कुि खिि १ अबि ५ करोड १० िाख 

७५ हजार मध्ये िािु खिि रु.४८ करोड ४५ िाख ३५ हजार र पूजीगत खिि रु.५६ 

करोड ६५ िाख ४० हजार हुने संशोलित अनुमानछ ।    

घ. अब म आगामी आ.ब.२०७९/८० को प्रस्तालवत अनमुानीत आय, व्यय र क्षते्रगत बजेट 

प्रस्ततु गनि िाहन्छु: 

यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७९/८० का िालग कुि आय-व्यय रु. १ अवि १ 

करोड १२ िाख ५१ हजार रहकेोछ भने कुि खिि मध्ये िािु खिि तर्ि  रु. ४८ करोड 

५७ िाख ५५ हजार (४८ दशमिव ४ प्रलतशत) र पुँजीगत खिि रु. ५२ करोड ५४ 

िाख ९६ हजार (५१ दशमिव ९६ प्रलतशत) रहकेोछ । लवलभन्न कोर्हरुमा रु. १ 

करोड ५० िाख रकम रहकेोछ । कुि बजेटमा गत आ.व. २०७७/०७८ को यथाथि खिि 

भन्दा २३ दशमिव ५६ प्रलतशति ेवृलद्ध भएको छ भने यस िािु आ.व.को संशोलित 

अनुमान भन्दा ३ दशमिब ७९ प्रलतशत ऋर्त्मक  हुन आउँछ । 

ङ. कुि आय तथा व्ययको श्रोत/क्षते्रगत लववरर्: 

१. आय तर्ि  : 

आन्तररक आय रु.१५ करोड ८० िाख ७० हजार रहकेो छ । लजल्िा समन्वय 

सलमलतबाट प्राप्त हुने रु.५० िाख, सङ्घीय सरकार सशति अनुदान रु.२५ करोड १२ 

िाख, सङ्घीय सरकार समानीकरर् अनुदान १८ करोड १८ िाख, सङ्घीय 

सरकारबाट बाँडर्ाँड भई प्राप्त हुने रु.११ करोड ५७ िाख ५१ हजार, संरलक्षत वन 

रोयल्टी रु.२० िाख, सङ्घीय सरकार लवशेर् अनुदान रु.३ करोड ५८ िाख, संघीय 

सरकार समपुरक अनुदान रु.१ करोड २० िाख, प्रदशे सरकार सशति अनुदान रु.२ 

करोड ४२ िाख १४ हजार, प्रदशे सरकार समालनकरर् अनुदान रु.१ करोड ७८ िाख 

५९ हजार, प्रदशे सरकारबाट बाँडर्ाँड भई प्राप्त हुने रकम रु.६ करोड ९४ िाख २९ 

हजार, प्रदशे सरकार समपुरक अनुदान रु.१ करोड ६२ िाख २८ हजार, प्रदशे सरकार 

लवशेर् अनुदान रु.६५ िाख, भारतीय राजदतुावासबाट प्राप्त आय रु.३ करोड ४ िाख, 



 
 

सडक बोडि नेपािबाट प्राप्त हुने रु.५० िाख, र िािु वर्िको बैंक मौज्दात रु.४ करोड 

गरी कुि जम्मा रु.१ अवि १ करोड, १२ िाख ५१ हजार आय अनुमान गररएकोछ ।  

२. व्यय तर्ि  :  

कायिसञ्चािन तथा प्रशासलनक खिि रु.१२ करोड ५० िाख, नगरस्तरीय गौरवका 

आयोजनामा रु.५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कायिक्रम तर्ि  खिि रु.१ करोड ८४ 

िाख, नगरस्तरीय पूवाििारका कायिक्रमहरु रु.२ करोड २२ िाख ९ हजार, नगरस्तरीय 

लवलवि कायिक्रमहरु रु. १ करोड २५ िाख, वडास्तरीय योजना तर्ि  रु.१९ करोड १८ 

िाख, लवर्यगत शाखा तर्ि   रु.१३ करोड, नगरस्तरीय लवलभन्न कोर् तर्ि  रु.१ करोड 

५० िाख, म्यालिङ्ग र्ण्डमा २ करोड र अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरर् तर्ि  

रु.४२ करोड ६३ िाख ४२ हजार गरी जम्मा रु.१ अवि १ करोड १२ िाख ५१ हजार 

व्यय अनुमान गररएकोछ । 

लवलभन्न क्षते्रगत व्यय लववरर् 

आर्थिक लवकास के्षत्र तर्ि  रु. ९ करोड ५९ िाख ७५ हजार, सामालजक लवकास के्षत्र तर्ि  

रु. १७ करोड ८ िाख २५ हजार, पुवाििार लवकास के्षत्र तर्ि  रु. ४० करोड ५ िाख १२ 

हजार, वातावरर् तथा लवपद ् व्यवस्थापन १ करोड ७५ िाख, र सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास २९ करोड ४२ िाख ३४ हजार हुने अनुमान गररएको छ । 

क्षते्रगत रुपमा व्ययको अनपुात: 

आर्थिक लवकास तर्ि  ९ दशमिव ४९ प्रलतशत, सामालजक लवकास तर्ि  १६ दशमिव 

८९ प्रलतशत, पूवाििार लवकास तर्ि  ३९ दशमिव ६१ प्रलतशत, वातावरर् तथा लवपद ्

व्यवस्थापन तर्ि  १ दशमिव ७३ प्रलतशत, सुशासन तथा संस्थागत लवकास तर्ि  २९ 

दशमिव १० प्रलतशत लवलनयोजन गररएकोछ ।  

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को राजस्व पररिािनको नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु 

गने अनमुलत िाहन्छु । 

(क) राजस्व सम्बन्िी लववरर्  

 यस िािु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को राजस्व रु. १६ करोड ६५ िाख ५ हजार 

अनुमान रहकेोमा जेि मसान्तसम्ममा रु.१७ करोड १६ िाख ३६ हजार असुि 

भएकोछ । जुन यस वर्िको िक्ष्यको १०३ दशमिव ८ प्रलतशत हुन आउँछ । असामान्य 

अवस्था भएता पलन िक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुि भएको देलखयो ।  

 राजस्वका दरहरुमा स्थानीय राजस्व परामशि सलमलतको लसर्ाररशिाई आिार लिदैं 

नगरकायिपालिका बैठकबाट लसर्ाररस भई आएका दरहरुिाई यस नगरसभामा पेश 



 
 

गररएकोछ । जसमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का िालग नगरसभाबाट पाररत भई 

िगाईएका कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरुमा सामान्य संशोिन गरी प्रस्ताव गररएको 

छ । राजस्व अलभवृद्धीको िालग करका दरमा वृलद्ध नगरी करािारमा वृलद्ध गररनेछ । 

(ख) आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा राजस्व पररिािनको नीलतहरु : 

 नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रका सम्भब भएसम्मका सबै क्षेत्रमा कर तथा शुल्क 

िगाउने नीलत लिइएकोछ ।  

 लनलित क्षेत्रमा मात्र कर िगाई करको भार थोरै क्षेत्रमा मात्र पाने नभई करािारमा 

लवस्तार गने नीलत लिइएकोछ ।  

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र करािारका सम्भाबीत क्षेत्रिाई यथाशलय समेटने नीलत 

लिइएकोछ । 

 थोरै आय हुनेिे कम र िेरै आय हुनिेे बढी कर लतनुि पने प्रगतीशीि कर नीलत 

लिईएकोछ । 

 लवपद्को कारर् समस्यामा परेका व्यापार व्यवसायिाई करको माध्यमबाट राहत 

प्रदान गने नीलत लिइएकोछ ।  

 Covid-19 को कारर्बाट प्रभालवत भएका नगरवासीहरु, व्यवसायहरु, घरबहािमा 

िगाउने व्यलक्तहरुिाई राहत प्रदान गरी  राजश्व छुटको व्यवस्थािाई लनरन्तरता 

ददइएकोछ । यसबाट लशलथि भएको आर्थिक दक्रयाकिापिाई थोरै मात्रामा भएपलन 

ििायमान बनाई पुनरुत्थान गने र राजस्विाई आन्तररक आयको ददगो र भरपदो 

स्रोतको रूपमा स्थालपत गद ैजान दहेायका व्यवस्थाहरु गररएकोछ । 

 राजस्व परामशि सलमलतिे लसर्ाररश गरी कायिपालिकाबाट पारीत समेत भएका 

राजस्वका दररेटहरुिाई अनुसूिीमा प्रस्तुत गररएकोछ । 

 राजस्व परामशि सलमलतिे आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को िालग राजस्वका दररेट 

लसर्ाररश गदाि िािु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को  आर्थिक ऐनमा छुट भएका र थप 

गनुिपने नयाँ लशर्िक बाहके अन्यको हकमा िािु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक 

ऐनमा उल्िेलखत दरिाई सामान्य संशोिन गरी अन्य दरिाई यथावत रालखएकोछ । 

 सालवकमा सम्पलतकरमा ददईद ैआएको सोही आर्थिक वर्िको पौर् मसान्तसम्ममा कर 

दालखिा गरेमा ददइने छुट सुलविािाई यथावत राखी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को 

सम्पलतकर २०७९ पौर् मसान्त सम्ममा दालखिा गने करदातािाई िाग्ने करको १५ 

प्रलतशत छुट ददने व्यवस्थािाइ यथावत रालखएकोछ । 



 
 

 घर लनमािर् सम्पन्न गनुि पने तोदकएको अविी लभत्र कायि सम्पन्न गनि नसकी म्याद थप 

गनुि पने भएमा सालवकमा िागेको दस्तुरको १५ प्रलतशत थप शुल्क िाग्ने व्यवस्था 

लमिाईएकोछ ।  

 नगरपालिकामा हािसम्म दताि नभएका उद्योग तथा व्यवसायिे २०७९ पौर् 

मसान्तसम्म दताि गरी लनयमानुसार दताि तथा वार्र्िक कर दालखिा गरेमा तथा दताि 

भएका उद्योग तथा व्यवसायिे सो अवलिलभत्र नलवकरर् गराएमा आ.व.२०७९/८० 

को वार्र्िक करमा १५ प्रलतशत छुट ददने व्यवस्था लमिाईएकोछ ।  

 घरबहाि कर दालखिा गनुि पने कतिव्य भएको संस्था तथा व्यलक्तिे २०७९ पौर् 

मसान्तसम्म घरबहािको लववरर् दालखिा गरी सोही अवलिलभत्र कर दालयत्व समेत 

दालखिा गरेमा आ.व. २०७९/८० मा िाग्ने घरबहाि करमा १० प्रलतशत छुट ददने 

व्यवस्था लमिाईएकोछ ।  

 मलहिा व्यवसायीको नाममा दताि हुने व्यवसायको दताि शुल्कमा ५० प्रलतशत छुट 

ददइनेछ ।  

 जुनसुकै उद्योग तथा व्यावसाय नया ँदताि हुदँा आर्थिक वर्िको पलहिो ६ मलहना लभत्रमा 

दताि भएमा तोकीए बमोलजमको दताि शुल्कको साथै वार्र्िक व्यावसाय कर समेत 

िाग्नेछ । माघ १ गते भन्दा पछालड दताि भएका उद्योग तथा व्यावसायिाई सो आर्थिक 

वर्िको व्यावसाय कर असुि नगरी दताि शुल्क मात्र लिएर दताि गने व्यवस्था 

लमिाइएको छ । अन्य लनकायमा दताि भई सञ्चािनमा रहकेा तर नगरपालिकामा दताि 

नभएका उद्योग तथा व्यावसायिाई भने नगरपालिकामा दताि हुँदा यस दकलसमको छुट 

सुलबिा उपिब्ि हुने छैन ।  

 पूवाििार लनमािर् गनुि पने नयाँ दताि हुने उद्योगको हकमा सो आर्थिक वर्िको वार्र्िक 

व्यवसाय कर असुि गररने छैन । 

सभाध्यक्षज्य,ू   

बजेट तजुिमा गने सन्दभिमा हामीिे गरेको आग्रहिाई स्वीकार गरी बैठक तथा छिर्िमा 

उपलस्थत भई उल्िेखनीय सहयोग गनुि हुने नगरसभा सदस्यज्यूहरू, लवलभन्न सलमलतका 

संयोजक तथा सदस्यज्यूहरुिाई लवशेर् िन्यवाद ददन िाहन्छु । साथ ैसमसामलयक रुपमा 

समन्वयात्मक लनदशेन गररददनु हुने संङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरु, 

लजल्िा समन्वय सलमलतको प्रमुखज्यूप्रलत पलन हार्दिक आभार प्रकट गदिछु । यस नगरसभा 

सम्पन्न गनि अहोरात्र कायिमा खरटई सहयोग गनुिहुने नगरपालिकाका कमििारी साथीहरुिाई 

िन्यवाद ददन िाहन्छु । हामीिाई रिनात्मक सुझाव र सल्िाह ददनुहुने सम्पूर्ि राजनीलतक 



 
 

दिका नगर सलमलतका प्रमुख तथा प्रलतलनलिज्यूहरु प्रलत हार्दिक िन्यवाद ज्ञापन गनि िाहन्छु 

।  

अन्त्यमा, यस नगरसभा अलिवेशनमा उपलस्थत हुनु हुने नगरसभा अध्यक्षज्यू, वडा 

अध्यक्षज्यूहरु, कायिपालिका सदस्यज्यूहरु, नगरसभा सदस्यज्यूहरु, नगरसभाका सलिव, 

नगरपालिकाका सम्पूर्ि कमििारीहरु, पत्रकारलमत्रहरु प्रलत हादीक आभार तथा िन्यवाद व्यक्त 

गदिछु । प्रस्तुत बजेट कायािन्वयनको लनलम्त यहाँहरुबाट प्राप्त हुने रिनात्मक सुझाविाई 

मागिदशिनको रूपमा लिएर खैरहनी नगरपालिका अगालड बढ्ने लवश्वास ददिाउद ैकायिक्रमको 

सर्ि कायािन्वयनमा यहाँहरू सबैको रिनात्मक सहयोग लनरन्तर रहने अपेक्षा गरेका छौं ।

    

िन्यावाद ! 

       कलबता उप्रतेी 

ददनाङ्क २०७९ साि आर्ाढ १० गते शकु्रबार             नगर उप-

प्रमुख  

 खैरहनी नगरपालिका, खरैहनी लितवन  
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"उद्योग, कृषि, पर्यटन र पूर्वयधवर, खैरहनी नगर षर्कवसको मुल आधवर" 

खैरहनी नगरपवषलकवको एघवरौ नगरसभव प्रस्तुत आषथयक र्िय २०७९।८० को 

र्वषियक नीषत तथव कवर्यक्रम 

खैरहनी नगरपालिकाको स्थानीय तहको लनर्ााचन २०७९ सम्पन्न भएपलिको पलहिो तथा एघारौ नगरसभा अलिर्ेशनमा 

उपलस्थत नगरका उप-प्रमखुज्य,ू र्डा अध्यक्षज्यहूरु, कायापालिका सदस्यज्यहूरु, नगरसभा सदस्यज्यहूरु, नगरसभाका सलचर्, 

नगर लशक्षा अलिकारी, कमाचारी साथीहरु, सञ्चारकमी लमत्रहरुिाई मेरो व्यलिगत तर्ा बाट तथा खैरहनी नगरपालिका पररर्ारको 

तर्ा बाट हालदाक स्र्ागत गना चाहन्िु । 

२०७९ साि बैशाख ३० गते सम्पन्न नगरपालिकाको स्थानीय तहको लनर्ााचनमा हामीिाइ आफ्नो अमलु्य मत लदइ लबजयी 

गराउन ुहुने सम्परू्ा खैरहनीबासी मतदाताहरुिाइ िन्यर्ाद टक्रयाउँद ै लनर्ााचनिाई सर्ि पानाको िालग आ–आफ्नो स्थानबाट 

सहयोग गनुा हुने सम्परू्ा व्यलित्र्हरुिाइ िन्यर्ाद व्यि गना चाहन्िु । साथै लनर्ाालचत सम्परू्ा जनप्रलतलनलिहरुिाइ हालदाक बिाइ 

तथा कायाकाि सर्िताको शुभ कामना व्यि गना चाहन्िु । अब म यस खैरहनी नगरपालिकाको आलथाक र्र्ा २०७९/८० को 

नीलत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गना चाहन्िु । 

सभवकव सदस्र्ज्र्ूहरु, 

नेपािको सार्ाभौमसत्ता, स्र्ािीनता, भौगोलिक अखण्डता, रालरिय लहत, स्र्ालभमान, िोकतन्त्र र स्र्तन्त्र जन जीलर्काका िालग 

लर्लभन्न कािखण्डमा भएका आन्दोिनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीर्न उत्सगा गनुाहुने सम्पूर्ा ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रलत भार्परू्ा 

श्रद्धाञ्जिी अपार् गदािु । लत आन्दोिनहरुको नेततृ्र् गनुाहुने अग्रजहरुप्रलत उच्च सम्मान व्यि गदािु । नेपािी समाजको 

रुपान्तरर्मा उहाँहरुिे पयुााउन ुभएको योगदानको पनु: स्मरर् गना चाहन्िु ।  

लबगत दइु र्र्ासम्म कोलभड १९ महामारीका कारर् लर्श्व मै शताब्दीकै सबैभन्दा ठुिो संकट पैदा भयो । यसबाट यस नगरपालिका 

पलन अिुतो रहन सकेन । कोरोना महामारीका कारर् नगरबासीहरुको रोजगारी आय आजान िगायत दलैनक जीर्नयापनमा 

नकरात्मक असर पारेको लथयो भने यस नगरपालिकाको राजस्र् आयमा समेत असर पारेको ि । कोलभड १९ लर्रुध्दको खोपको 

उपिब्ितािे नगरर्ासीहरुको दलैनलक सामान्य ियमा र्का द ैि । 

लर्गत पाँच र्र्ामा नगरको नेततृ्र् गरी नगरको लर्कासको गतीिाइ अगालड बढाइ यस अर्स्थासम्म ल्याइ पयुााउन आ–आफ्नो 

स्थानबाट अथक प्रयास गनुा हनुे परू्ा जनप्रलतलनलिज्यहूरु प्रलत िन्यर्ाद व्यि गना चाहन्िु । लबगत पाँच र्र्ाको अथक प्रयासबाट 

हालसि भएको उपिलब्िहरुको जगमा टेकेर आगामी लदनमा लर्गतका हाम्रा भोगाई र लसकाईका साथै लर्लभन्न क्षेत्रबाट प्राप्त 

सल्िाह सझुाबहरुको आिारमा लर्कासको यात्रािाई तीब्रताका साथ अगालड बढाइने ि । सङ्घीय सरकारद्वारा आलथाक र्र्ा 

२०७६/७७ र २०७७/७८ मा गररएको स्र्:मलु्याङ्कनमा हाम्रो नगरपालिका लचतर्नमा प्रथम हुन सर्ि भएकोि । 

नगरपालिकािे यस नलतजा प्रलप्तको िालग नगरपालिकाको कायासम्पादनमा सझुार्, सल्िाह र सहयोग गनुाहुने सम्परू्ा नगरर्ासी 

के्षत्रका सङ्घीय सांसद, प्रदशे सांसद, लजल्िा समन्र्य सलमलतका प्रमखु, राजनीलतक दि, सामालजक संघ, संस्था, उप प्रमखु, 

र्डा अध्यक्षहरु, कायापालिका सदस्यहरु, र्डा सदस्यहरु, सम्परू्ा कायााियका कमाचारीहरु साथै पत्रकार लमत्रहरु प्रलत िन्यर्ाद 

सलहत आभार प्रकट गदािु । साथै आगामी लदनमा समेत सल्िाह, सझुार् र सहयोगको अपेक्षा गरेको िु ।  

 

सभवकव सदस्र्ज्र्ूहरु, 

आ र् २०७९/८० को लवषग र्वषियक नीषत तथव कवर्यक्रम तर्वर गदवय षलइएकव आधवरहरु : 

➢ नेपािको संलर्िानको मौलिक हक तथा अनसुचूी ८ र ९ िे लनलदाष्ट गरेका स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलिकारहरु 

मौलिक हकहरु राज्यका लनदशेक लसद्धान्त र नीलतहरु 

➢ संङ्घीय सरकारिे अंलगकार गरेका पन्रौं आर्लिक योजना (२०७६।७७ - २०८०/८१) िे लनिाारर् गरेको िक्ष्य र नीलतहरु 

➢ लदगो लर्कासका िक्ष्यहरु (सन् २०१६ दलेख सन ्२०३०) 

➢ नेपाि सरकारको आलथाक र्र्ा २०७९/८० को बजेट, नीलत तथा कायाक्रम 
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➢ बागमती प्रदशे सरकारको आर्लिक योजना 

➢ बागमती प्रदशे सरकारको आलथाक र्र्ा २०७९/८० को बजेट, नीलत तथा कायाक्रम 

➢ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ का लर्लभन्न प्रार्िानहरु, 

➢ स्थानीय तहको र्ालर्ाक योजना तथा बजेट तजुामा लदग्दशान, २०७५, 

➢ संङ्घीय सरकारबाट प्राप्त मागा लनदशेनहरु, 

➢ प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागा लनदशेनहरु, 

➢ खैरहनी नगरपालिका आलथाक सर्ेक्षर्, २०७८।०७९  

➢ मानलनय सासंदज्यहूरु, लर्लभन्न राजनैलतक दिहरुबाट प्राप्त सझुाबहरु, 

➢ सरोकारबािाहरुबाट प्राप्त राय सझुार्हरु, 

➢ लर्गत र्र्ाहरुमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरुबाट पाररत भएका लनर्ायहरु, 

➢ स्थानीय राजश्व परामशा सलमलत, श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिाारर् सलमलत, बजेट तथा कायाक्रम तजुामा सलमलत तथा 

लर्र्यगत सलमलतहरुबाट प्राप्त राय सल्िाह र सझुार्हरु, 

➢ िेखापरीक्षर् प्रलतरे्दन िगायत लर्लभन्न कायाक्रममा प्राप्त सझूार्हरु, 

आषथयक र्िय २०७९/८० देषख अबलम्र्न गने गरी तर्वर गरेको नगर षर्कवसकव के्षत्रगत नीषत तथव कवर्यक्रमहरु 

षनम्नवनुसवर रहेकवछन ्: 

१) आषथयक षर्कवस : 

क. कृषि षर्कवस : 

“कृषि उत्पवदनको मूल आधवर, षसचवई ँप्रणवलीमव सूधवर” 

➢ कृलर् उत्पादनमा र्लृद्ध गरी लकसानहरुको आलथाक जीर्नस्तर माथी उठाउन लसंचाई प्रर्ािीको उलचत व्यर्स्थापन गररनेि । 

➢ नगरपालिकाद्वारा सञ्चािन गररएको “कृर्क एप” को प्रचार/प्रसार कृर्कसम्म सहज र सरि पहुचँको िालग थप व्यर्लस्थत 

गद ैिलगनेि ।   

➢ स्थानीय कच्चा पदाथाको प्रयोग गरी स्थापना भएका लचप्स, मस्यौरा, केचअप, सस, जसु र केराबारीसँग सम्बलन्ित साना 

उद्योग सञ्चािन तथा प्रर्िानका िालग अनदुान उपिब्ि गराइनेि ।  

➢ र्डा नं. ९ मा स्थापना भएको कोल्ड स्टोरमा आफ्ना कृलर् उपजहरु भण्डार गने कृर्कहरुिाई ढुर्ानी भाडा तथा भण्डारर् 

शलु्कमा अनदुान लदइनेि ।  

➢ “कृषि उत्पवदनको मुल आधवर, र्ुर्वहरुलवई रोजगवर” भन्ने अलभयानिाई साकार पाना कृलर्िाई सम्मानजनक र 

आकर्ाक पेशाको रुपमा लर्कास गरी यरु्ाशलििाई सामलुहक/व्यर्सालयक कृलर् खेती तर्ा  आकर्ार् गराउन मेयरसंग यरु्ा 

कृलर् कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ रसायलनक मि, लर्र्ालद तथा लर्उ लर्लक्र गने सहकारी संस्था िगायत अन्य लर्लक्र केन्र (एग्रोभेट) हरुमा लनयलमत अनगुमन 

गरी मि, लर्उ र लर्र्ादीको सरुलक्षत र उपयिु प्रयोग सम्बन्िी कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

➢ लर्उ तथा माटो पररक्षर् र उपचार कायाक्रमिाई प्रभार्कारी बनाउन सम्बलन्ित सरोकारर्ािाहरुको समन्र्य र सहभालगतामा 

लर्शेर् जोड लदइनकुो साथै माटो परीक्षर् ल्याब अझ व्यर्लस्थत ढंगबाट सञ्चािन गररनेि । 

➢ एलककृत शत्रलुजर् व्यर्स्थापनबाट प्राङ्गाररक कृलर् उत्पादनमा बलृद्ध गना व्यर्सालयक कृर्क पाठशािा तथा जैलर्क मि 

तथा लर्र्ादी सम्बन्िी सचेतनामिुक कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेि । 

➢ कृर्कहरुको क्षमता र आत्मलर्श्वास बलृद्धको िालग कृलर् सम्बन्िी सीप, ज्ञान, प्रलर्िी र क्षमता सम्बन्िी लर्लभन्न लकलसमका 

तालिम गोष्ठीहरुको आयोजना गररनेि । 
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➢ व्यर्सालयक तरकारी तथा र्िरु्ि उत्पादनिाई र्लृद्ध गना आर्श्यक पने प्रालर्लिक सहयोग गरु्स्तरीय लर्उ, लर्जन, 

लर्रुर्ा भण्डारर् र बजारीकरर्मा कृर्किाई आर्श्यक सहयोगको व्यर्स्था लमिाईनेि । 

➢ कृलर् कायाक्रमिाई प्रलर्िीमैत्री बनाउन एलककृत कृलर् सचूना प्रलर्िी प्रर्ािी तथा लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई थप व्यर्लस्थत गद ै

िलगनेि । 

➢ कृलर् व्यर्सायको लर्मा गने तर्ा  सबै कृर्कहरुको ध्यान पगु्न सकेको िैन । कृलर् व्यर्सायको अलनर्ाया बािी लर्मा गने तर्ा  

कृलर्कहरुिाई प्रोत्सालहत गना सङ्घीय काननु बमोलजम लर्मा गदाा कृर्किे बेहोने लप्रलमयम रकम नगरपालिकािे बोहोन े

व्यर्स्था लमिाईनेि । 

➢ प्रिानमन्त्री कृलर् आिलुनलककरर् पररयोजना अन्तगात जोन र पकेट क्षेत्र सञ्चािनका िालग तोलकएको मापदण्ड र 

कायालर्िी बमोलजम कायाान्र्यन गररनेि ।  

➢ मकै खेती प्रर्द्धानको िालग कायालर्िी बमोलजम लनजी के्षत्रहरुको समेत संिग्नतामा उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकरर् 

कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ रामपरु क्याम्पस खैरहनी र खैरहनी नगरपालिकाको सहकायामा एलककृत कृलर् पद्धती सम्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान र प्रचार 

प्रसारको कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि ।  

➢ बािी संरक्षर् र उत्पादनोपरान्त क्षलत न्यनूीकरर्का िालग कृर्कहरुिाई लर्लभन्न प्रलर्लि र सीप लर्कास तालिम आयोजना 

गररनेि ।  

➢ मकैर्ािी, िानर्ािी तथा तरकारी बािी प्रर्िान तथा लर्कास कायाक्रम सञ्चािन तथा लर्स्तार  गररनेि । 

➢ आलथाक र्र्ा २०७८।०७९ मा स्थापना भएको मौरीपकेट लर्कास कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि । 

➢ खैरहनी नगरपालिका र्डा नं. १० मा ५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा २१० मेलिक टनको खाद्य गोदाम घर लनमाार् गररनेि ।  

➢ लर्पन्न कृर्कहरुिाई करेसाबारी प्रोत्साहन अनदुान कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ उन्नत जातको मकै, लिटो पाक्ने िान िगायतका अन्न बािीहरुको बीउ बीजन संरक्षर्का िालग अनदुान कायाक्रम 

सञ्चािन गररनेि । 

ख. उद्योग तथव र्वषणज्र् : 

➢ कम्तीमा ५ लबगाह र्ा सो भन्दा बढी क्षेत्रर्िको जग्गामा ५ र्ा सो भन्दा बढी उद्योग एलककृत रुपमा स्थापना गरी लमनी 

औद्योलगक ग्रामको रुपमा लर्कास गना चाहमेा सो के्षत्रको परू्ाािार लर्कास नगरपालिकािे प्राथलमकताका आिारमा गनेि । 

➢ उद्योगी व्यार्सायीहरुको अर्स्था, समस्या र सोको समािानका िालग उद्योग व्यार्साय क्षेत्रमा नगरमा लक्रयालशि 

संघसंस्थाहरुसंग सहकाया गरी उद्यमी सर्ाद कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ उद्योग र्ालर्ज्य क्षेत्रको प्रर्द्धान र लर्कासका िालग उद्योग र्ालर्ज्य संघ खैरहनी, लचतर्न उद्योग संघ इकाई खैरहनी र 

नेपाि चेम्र्र अर् कमसा खैरहनीको सहकायािाई अगाडी बढाइनेि ।  

➢ बजार अनगुमन, गुर्स्तरीयता पररक्षर्को कायािाई सरोकारर्ािाहरु सबैको सहभालगतामा प्रभार्कारी तथा लनयलमत रुपिे 

अगाडी बढाइनेि ।  

➢ नगरपालिकामा दताा नभइ सञ्चािनमा रहकेो व्यर्सायिाई व्यर्साय दताा नलर्करर् तथा व्यर्साय कर संकिनको िालग 

घरदिैो कायाक्रम तीब्र रुपमा अलघ बढाइनेि ।  

➢ नगरपालिकामा दताा भएका उद्योग व्यर्सायहरुको अलभिेख व्यर्लस्थत गना प्रयोगमा ल्याईएको व्यर्साय दताा व्यर्स्थापन 

प्रर्ािीमा सिुार गरी थप व्यर्लस्थत बनाईनेि । साथै व्यर्साय दतााको अलभिेख व्यर्स्थापन र्डा कायााियमा पलन 

व्यर्लस्थत गद ैिलगनेि ।  

➢ नगरमा सञ्चािनमा रहकेा उद्योग व्यर्सायको तथ्याङ्क व्यर्लस्थत गरी उद्योग सम्बन्िी प्रोर्ाइि तयार गरीनेि । 

➢ मध्यर्लता के्षत्र र रालरिय लनकुञ्ज आसपासका के्षत्रमा रहकेा उद्योग तथा व्यर्साय दताा  र अब दताा हुने उद्योग तथा 

व्यर्साय दतााको िालग लचतर्न रालरिय लनकुञ्जसंग समन्र्य गरी सहजीकरर् गररनेि । 
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➢ उद्योग तथा कि कारखानामा काम गने मजदरु तथा रोजगारदाता बीचको द्वन्द व्यर्स्थापन तथा रोजगारदाताहरुको हकलहत 

संरक्षर्को पक्षमा उद्योगी व्यर्सायीहरुसँग आर्श्यक समन्र्य तथा सहजीकरर् गररनेि ।  

ग. पर्यटन, प्रर्र्द्यन तथव संस्कृषत षर्कवस : 

➢ पयाटन प्रर्िानको िालग कठार दलेख सौराहासम्मको पयाटन मागामा आिलुनक साइकि मागाको लर्स्तार गररनेि । 

➢ पयाटन प्रर्िान तथा लर्कासका िालग बलुढराप्ती खोिा साइडमा पाका  लनमाार् गररनेि ।  

➢ नगरक्षेत्रलभत्र रहकेा पयाटकीय क्षेत्रहरुको लर्कासका िालग मागका आिारमा थप योजना सलहत पयाटन प्रर्द्धानात्मक 

कायाक्रमहरु अगालड बढाइनेि । 

➢ साँस्कृलतक सम्पदाको अध्ययन तथा तथ्याङ्क संकिन गरी आलथाक लर्कासमा टेर्ा पयुााउन सक्ने सम्परू्ा सम्पदा तथा 

सँस्कृलत झल्काउने स्थान र समदुायको संरक्षर् र स्थापनामा जोड लदइनेि ।  

➢ ऐलतहालसक िालमाक तथा परुातालत्र्क मठ, मलन्दर, गमु्बा, मलस्जदको संरक्षर् तथा उपयोगमा लर्शेर् जोड लदइनेि ।  

➢ होमस्टे (घरबास) को लर्कास मार्ा त ग्रामीर् पयाटनिाई प्रर्द्धान गररनेि । होमस्टे सञ्चािकिाई स्थानीय किा, संस्कृलत, 

भेर्भरू्ा, मौलिकता, परम्परागत पेशा, अगाालनक तथा घरेि ुउत्पादनसँग आर्द्ध गरी पयाटन प्रर्द्धान गने नीलत लिइनेि ।  

➢ असि पयाटन अभ्यास (Good Tourism Practice) को मापदण्ड लनिाारर् र कायाान्र्यन गना सक्षमता लर्कासको 

िालग उपयिु काया गररनेि ।  

➢ खैरहनी नगरपालिकाको र्डा नं. १३ स्थापना भएको "हनयरी पर्यटक सूचनव केन्द्र" िाई व्यर्लस्थत ढंगिे सञ्चािन 

गररनेि ।  

➢ नगरपालिकालभत्र बसोबास गने लर्लभन्न जातजालतको मौलिकता, किा संस्कृलत, पलहचान झल्कने श्रोत सामग्रीको प्रदशानी 

(Exhibition) गनुाका साथै स्थापना भएका सङ्ग्राियहरुको स्तरोन्नलत गररनेि ।  

➢ नगरक्षेत्रलभत्रका पयाटकीय सम्भार्ना बोकेका स्थिहरुको सूचना र जानकारी सार्ाजलनकीकरर् गना पालिकाको Web site, 

Mobile App. र Social Site मार्ा त सलचत्र प्रचारप्रसार गने कायाको शभुारम्भ गररनेि ।  

घ. सहकवरी षर्कवस : 

➢ नगर सहकारी ऐनिाई प्रभार्कारी रुपमा कायाान्र्यन गरी सहकारी संस्थाहरुिाई दताा, लनयमन र व्यर्स्थापनको उलचत 

प्रबन्ि लमिाईनेि । 

➢ सबै सहकारी संस्थाहरुिाई आगामी आ.र्. को ३ मलहना लभत्रमा सहकारी तथा गररबी व्यर्स्थापन सचूना प्रर्ािी 

(C०PoMIS) मा आर्द्ध गररनेि । सो अर्िी पलि COPOMIS मा आर्द्ध नहुने सहकारीिाई नगरपालिकाबाट 

उपिब्ि हुने कुनै लकलसमको सेर्ा सलुर्िा तथा अनदुान उपिब्ि गराइनेिैन ।  

➢ सहकारी संस्थाहरुको अलभिेख व्यर्स्थापन प्रभार्कारी बनाइ सहकारी के्षत्रको समलुचत व्यर्स्थापनका िालग लनयमन, 

प्रर्द्धान र प्रलशक्षर्का कायाक्रमहरु संचािन गद ै सुशासन र लर्त्तीय व्यर्स्थापनिाई सदुृढ गना लनयमीत अनुगमनको 

व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ सहकारी संस्थािे लदगो आलथाक लर्कासमा पयुााएको योगदानको मलु्याङ्कन गरी सहकारीिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा िगानी 

गना प्रेररत गद ैरोजगारीको अर्सर सजृना गराउन जोड लदइनेि । 

➢ उत्पादन र रोजगारीिाई सहकारीसंग आर्द्ध गराई बढी रोजगारी सजृना गने सहकारीिाई प्रोत्साहन गरर सम्मान गररनेि । 

 

ङ. जलश्रोत, खवनेपवनी तथव षसंचवई : 

➢ खेती योग्य जलमनमा बाहै्र मलहना लसंचाई सलुर्िा पयुााउन - अलभयानकै रुपमा लडप र्ोररङ, सोिार पम्प, कुिो ममात तथा 

लनमाार् र लस्प्रङ्कि लसंचाई योजना आलदको माध्यमबाट लसंचाई सलुर्िाको व्यर्स्थापन गररनेि । 

➢ प्रत्येक खानेपानी उपभोिा सलमलतबाट लर्तरर् गररएको पानीको स्र्च्िताको परीक्षर् गरी घरपररर्ारमा सर्ा र स्र्च्ि 

लपउने पानीको उपिब्िता सलुनलित गररनेि ।  
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➢ नगरपालिकाको लर्लभन्न स्थानहरुमा खानेपानी सेर्ा लर्स्तार तथा पनुस्थापना कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ लर्लभन्न स्थानमा रहकेा खानेपानी आयोजनाहरु लनमाार् तथा ममात संभार गना आर्श्यक व्यर्स्था लमिाइनेि । 

 

च. पशुपछीं षर्कवस : 

➢ सहकारी संस्थामा आर्द्द भइ दिु लर्लक्र गने कृर्किाई दगु्ि उत्पादनमा प्रोत्साहन गना प्रलत लिटर दगु्िमा लदद ै आएको 

अनदुान कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदद ैयस्तो लकलसमको अनदुानमा र्लृध्द गररनेि ।  

➢ यरु्ाहरुिाई पशपुंिी व्यर्साय तर्ा  आकलर्ात गना यरु्ा व्यर्सायीिाई व्यार्साय सञ्चािनको िालग लिएको ऋर्को 

व्याजमा अनदुान लदई व्यर्सालयकरर् गद ैिलगनेि ।  

➢ घाँसमा आिाररत पशपुािनमा र्लृद्ध र उत्पादन िागत मलु्य घटाउन लहउँद ेर्रे् घाँसको बीउमा अनदुान र बहुर्लर्ाय घाँस र 

डािेघाँसको बेनाा लन:शलु्क लर्तरर् गररनेि । 

➢ बाख्राको नश्ल सिुार गना बोयर जातको बोकामा अनदुान लदई उत्पादनशीि पाठापाठी उत्पादन गररनेि ।  

➢ बाख्राको नयाँ व्यर्साय र्मा दताा गराई बीउ बाख्रामा अनदुान लदई व्यर्सालयक बाख्रापािनको लर्स्तार गररनेि । 

➢ मािापािन पकेट क्षेत्र लर्स्तार गरी मत्स्य लर्कास कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ बंगरुका पाठापाठी लर्तरर् गदाा िेरै स्थानमा िरेर लर्तरर् गनुाभन्दा बंगरुपािन हब लर्कास गने गरी लनलित क्षेत्रमा लर्पन्न 

समदुायिाई बंगरुको पाठापाठी लर्तरर् गररनेि ।  

➢ लर्पन्न पररर्ारको आयआजानको िालग हाँसको पकेट क्षेत्र लर्कासको िालग हाँसको चल्िा लर्तरर् गररनेि ।  

➢ रेलर्जको शंका िागेका पशिुाई र पश ुसेर्ा शाखामा ल्याएको कुकुरिाई रेलर्ज लर्रुद्धको भ्यालक्सन लनशलु्क िगाईनेि । 

➢ आ.र्. २०७८।०७९ मा स्थापना भएको गाईभैसी पकेट लर्कास कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि । 

➢ आहारा लमसन अन्तगात साइिेज प्रर्िान कायाक्रम संचािन गररनेि । 

➢ नगरपालिका के्षत्रको उपयिु स्थानमा लचलिङ्ग सेन्टर स्थापना गररनेि ।   

➢ भैसी उत्पादन तथा लर्कासका िालग भैसी प्रर्िान कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

छ. रवजश्व सम्बन्द्धी नीषत : 

➢ मलहिाका नाउँमा दताा हुने उद्योग तथा व्यर्सायीक र्मािाइ दताा शलु्कमा ५० प्रलतशत िुट लदने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ खैरहनी नगरपालिकाको राजश्व सिुार कायायोजना तजुामा गरी सकीएकोि । नगरपालिकाको आन्तररक आय पररचािनमा 

सिुार ल्याउन र राजश्व प्रके्षपर्िाई यथाथापरक र बैज्ञालनक बनाई, बजटे तजुामा प्रकृयािाई थप व्यर्लस्थत गना उि 

कायायोजना बमोलजमका सिुारका कायाहरु अगाडी बढाइनेि ।   

➢ नगरबासीिाई आफ्नो करप्रलतको लजम्मेर्ारी र कताव्य बोि गराउन करदाता लशक्षा र सचेतनामिूक कायाक्रम सञ्चािन 

गरीनेि । यस्ता लकलसमका कायाक्रममा उद्योग र्ालर्ज्य संघ खैरहनी लचतर्न उद्योग संघ खैरहनी इकाइ र नेपाि चमे्बर अर् 

कमसा खैरहनीसंग सहकाया गररनेि । 

➢ नागररकिे आरू्िे लतनुापने करको बारेमा परू्ा जानकारी पाउने प्रर्ािीको लर्कास गरी राजश्व संकिन कायािाई 

परू्ाानमुानयोग्य बनाउन शलु्कको बारेमा अग्रीम जानकारी उपिब्ि गराउने व्यर्स्था लमिाइनेि । साथै सेर्ाग्राहीको 

सहजताका िालग कर लतना लर्द्यतुीय भिुानी (E-Payment) सेर्ाको लर्स्तार गररनेि ।  

➢ कोलभड १९ महामारीको अर्स्थािाइ मध्यनजर गरी सालर्कमा लदइद ैआएको राजश्वमा िुट र सहुलियतको व्यर्स्थािाई 

यथार्त रालखनेि ।  

➢ नगरपालिकाि ेप्रदान गने सेर्ा, सलुर्िा, सहायता, अनदुान रकम भिुानीिाई क्रमश: राजश्व असिुीसँग अन्तरसम्बलन्ित 

बनाई कडाइका साथ िाग ुगररनेि ।  

➢ नगरपालिकाका लर्लभन्न लर्िामा कर लतने ठुिा करदाताहरुिाई सम्मान गने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ काननूत नगरपालिकािाई राजस्र् लतनुा बझुाउन ु पने दालयत्र् भएका व्यलि संघ सस्थाको राजस्र् बक्यौता रहकेो र्ा 

राजस्र्को दायरामा नआएकािाई नगरपालिकाको तर्ा बाट कुनै लकलसमका सेर्ा, कायाक्रम र्ा योजना उपिब्ि गराइने िैन । 

ज. रोजगवरी सृजनव तथव स्र्रोजगवर कवर्यक्रम : 
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➢ स्थानीय तहमा रहकेा बेरोजगार व्यलिहरुिाई सचूीकृत गरी रोजगार व्यर्स्थापन प्रर्ािीबाट अलभिेख रालखनेि ।  

➢ नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने उपभोिा सलमलत मार्ा त सम्पन्न हुने प्रकृलतका योजनामा सचूीकृत भएका बेरोजगार 

व्यलिहरुिाई काममा िगाइ उनीहरुको १०० लदन बराबरको न्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभलुत गररनेि ।  

➢ उपभोिा सलमलत मार्ा त सम्पन्न हुने प्रकृलतका योजनाहरु कायाान्र्यन गदाा बेरोजगार सचूीमा सचूीकृत व्यलिहरुिाई 

प्राथलमकता लदई काममा िगाईनेि । 

➢ दक्ष तथा सक्षम जनशलिको लर्कास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रर्द्धान गना आर्श्यक सीपमिुक तालिमको पलहचान गरर 

संघ तथा प्रदशे सरकारको समन्र्यमा तालिमको व्यर्स्था लमिाइनेि ।  

➢ स्थानीय तहलभत्र रहकेा रोजगारमिूक संस्थाहरु, लनजी सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुसँग समन्र्य गरी रोजगारी 

सजृनाका िालग यथासम्भर् पहि गररनेि ।  

➢ नगरपालिकाको िालग लदगो आम्दानीको श्रोतको रुपमा लर्कास गना सलकने र नगरबासीको आय आजान तथा रोजगारीमा 

बलृद्ध हुने जस्ता कायाक्रमहरुिाई नगरपालिका आरै्िे योजना तयार गरी कायाान्र्यन गने व्यर्स्था लमिाइनेि ।   

२) सवमवषजक षर्कवस  

क. षशक्षव, र्ुर्व तथव खेलकूदः 

➢ लर्द्याियमा प्रारलम्भक बािलर्कास केन्रमा परू्ा प्राथलमक उमेरका बािबालिकाको पहुचँ सलुनलित गरीनेि । कक्षामा 

बािबालिकाको लटकाउदरमा र्लृद्ध गद ैगरु्स्तर सिुारको कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । बािलर्कास केन्रिाई क्रमशः 

नमनूा बािलर्कास केन्रको रुपमा सदुृढीकरर् गद ैिलगनेि । 

➢ लर्द्याियमा िात्राको उपलस्थलत बढाउन, लर्चैमा कक्षा िाडने र कक्षा दोहयााउने दरमा कमी गना र  लर्द्याियमा 

लर्द्याथीको लनयलमततामा र्लृद्धगना िात्राहरुको िालग सेनेटरीप्याड लर्तरर्को कायाक्रम तथा परू्ा प्राथलमक दलेख कक्षा ६ 

सम्मका बािबालिकािाई लदर्ाखाजाको कायाक्रम र लनशुल्क पठ्यपसु्तकको कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि । 

➢ ICT कायाक्रमिाई लर्स्तार गरी सरै् लर्द्याियमा इन्टरनेट सलुर्िा प्रदान गररने ि । लशक्षकहरुिाई नलर्नतम प्रलर्लिसंग 

सम्र्लन्ित तालिम र अन्य आर्श्यलकय तालिम मार्ा त क्षमता अलभर्लृद्ध गररनेि । 

➢ भौलतक अर्स्था कमजोर भएका लर्द्यािय भर्न र कक्षाकोठा लनमाार् एर्म ममात, खानेपानी, शौचािय, 

कम्पाउण्डर्ाि र र्लनाचर नपगु भएका भएका लर्द्यािय, ICT को कायाक्रम, लर्ज्ञान प्रयोगशािा र पसु्तकाियको 

कायाक्रम आर्श्यक परेका लर्द्याियमहरुमा लर्द्यािय भौलतक परू्ाािार लर्कासको कायाक्रम सञ्चािन गररने ि ।  

➢ परीक्षा र मलू्याङ्कन पद्धलतिाई समयानकुि पररमाजान गदै िलगनेि । उत्कृष्ट नलतजा प्राप्तगने तथा लसकाइ उपिलव्ि 

उच्च रहकेा लर्द्यािय, लर्र्यगत लशक्षक तथा लर्द्याथीहरुिाई अलभप्रेरीत गना सम्मान तथा परुस्कृत गने कायाक्रमिाई 

लनरन्तरता लदइनेि ।  

➢ सामदुालयक लर्द्यािय, सार्ालजनक किेज र्ा क्याम्पसमा अध्ययनरत थारु, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक तथा लर्पन्न 

पररर्ारका िात्राहरुको लशक्षामा समान पहुचँ कायम गना उि समहूका िात्राहरुिाई स्नातक तहसम्मको अध्ययन गना 

सहयोग पगु्ने गरी नगरपालिकामा एक िात्रर्लृत्त कोर्को स्थापना गरी कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेि । लनयलमत 

िात्रर्लृत्त कायाक्रम मार्ा त लर्द्याियमा लर्द्याथीको पहुचँ बढाइनेि । संस्थागत लर्द्याियबाट उपिव्ि हुने िात्रर्लृत्त 

कायाक्रमिाई व्यर्लस्थत गद ैिलगनेि । 

➢ लर्द्याथीहरुमा सामालजक र परोपकारी भार्ना अलभर्लृद्ध गना लर्द्याियमा बािक्िर् गठन, जलुनयर रेडक्रस तथा 

स्र्यंसेर्क कायाक्रम सञ्चािनमा प्रोत्सालहत गरीनेि । लशक्षक र लर्द्याथीहरुिाई स्काउट प्रलत अलभप्रेररत हुने खािका 

कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेि ।  

➢ स्र्यं सेर्क लशक्षक व्यर्स्थापनको कायाक्रमिाई आर्श्यिाको आिारमा सञ्चािन गररनेि । बािलर्कास कक्षामा 

सहजकताा र लर्द्याथी अनपुात तथा आिारभतू तहमा लर्द्याथी संख्या र सञ्चालित कक्षाको अनपुातको आिारमा स्र्यं 

सेर्क लशक्षक व्यर्स्थापन गररनेि । प्रदशे सरकारबाट प्राप्तहुने एक लर्द्यािय एक नसा कायाक्रमिाई लर्द्याियहरुमा 

क्रमशः लर्स्तार गद ैिलगनेि । 
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➢ सामदुालयक लर्द्याियको पठनपाठनको अनगुमन नगरपालिकाबाटै प्रलर्लिमैत्री ढंगबाट गने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ खैरहनी माध्यलमक लर्द्याियमा कक्षा ११ र १२ मा लर्ज्ञान लर्र्यको पठनपाठन गने व्यर्स्था लमिाईनकुो साथै अन्य 

लर्द्याियहरुमा पलन प्रालर्लिक लशक्षा क्रमश िाग ुगररद ैिलगनेि ।  

➢ सरकारी तथा संस्थागत लर्द्याियहरुको पाठ्यक्रम, पठनपाठन तथा गरु्स्तरिाई समान बनाउने नीलत लिइनेि ।  

➢ गररब तथा लर्पन्न बािबालिकाहरुिाई लर्द्याियमा नै बसी पठनपाठन, गहृकाया तथा पोर्र् कायाक्रममा सहयोग पगु्ने 

गरर SIX TO SIX अलभयान सञ्चािन गररनेि । 

➢ नगरपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चालित सामदुालयक लर्द्यिायहरुमध्ये नमनूाको रुपमा एक आर्सीय लर्द्यािय र एक 

प्रालर्लिक लर्द्याियको लर्कास गररनेि ।   

➢ स्र्ेलच्िक अर्कास लिन चाहने ५८ र्र्ा भन्दा कम उमेरका स्थायी लशक्षकहरुिाई प्रोत्साहन रकम उपिब्ि गररनेि ।  

२ र्ुर्व षर्कवसः 

• यरु्ामा स्र्यंसेर्ी भार्ना तथा सामालजक लजम्मेर्ारी बोि गराउन युर्ा स्र्यंसेर्क पररचािनमा जोड लदइनेि । 

सामालजक लक्रयाकिापमा युर्ाको संिग्नता बढाउने कायाक्रम सञ्चािन गना नगर तथा र्डास्तरमा गठन भएको 

यरु्ाक्िर्िाई पररचािन गररनेि । 

• उमेर पगेुका लकशोर लकशोरीहरुिाई िलक्षत गरी िागऔुर्ि प्रयोग तथा यौनजन्य लहसंािाई लनरुत्सालहत गने सम्र्न्िी 

कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेि । यरु्ा स्र्रोजगारमा सहयोग पगु्नेखािका कायाक्रम िनौटगरी कायाक्रमिाई अगाडी 

बढाइनेि । 

३ खेलकुद षर्कवसः 

➢ खेिकुदसँग सम्बलन्ित लर्लभन्न लर्िाका सलमलतहरु गठन गरी नगरस्तरीय खेिकुद सलमलत गठन गररनेि ।  

➢ लर्द्याथी एर्म यरु्ाहरुमा खेिप्रलत अलभरुलच जगाई खेिप्रलत प्रलतस्पलिा बन्न अन्तराालरिय, रालरिय तथा प्रदशेस्तरीय 

खेिमा पदक लर्जेता खेिाडीिाई परुस्कार तथा सम्मान प्रदान गररनेि । खेिाडीहरुमा रहकेो अन्तरलनलहत प्रलतभािाई 

प्रस्रु्लटत गना, खेिप्रलत प्रलतस्पदीको भार्ना जागतृ गराउन लर्द्यािय तथा नगरस्तरमा रारिपलत रलनङ लशल्ड 

प्रलतयोलगता मेयरकप खेिकुद प्रलतयोलगता लर्द्यािय स्तरीय अलतररि लक्रयाकिापको कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

➢ लर्द्याियहरुमा खेिमैदान परू्ाािार लर्कासको कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि ।  

➢ पालिका स्तरीय कर्डाहि लनमाार् गनुाका साथै १ र्डा १ खेिमैदानको नीलतिाई कायाान्र्य गररनेि ।   

 

ख. स्र्वस््र् 

➢ खैरहनी प्राथलमक स्र्ास्थ्य केन्रिाई १५ शैयाको अस्पतािमा स्तरोन्नती गने काया भै सकेको भएता पलन परू्ाािार िगायत 

सािनश्रोतहरुको प्रयाप्तता नभएकोिे उि अस्पताििाई व्यर्लस्थत ढंगबाट सञ्चािन गना अस्पताि सञ्चािन सम्बन्िी 

कायालर्लि तयार गनुाको साथै अस्पतािको संगठन तथा व्यर्स्थापन सभेक्षर् गरी आर्श्यक स्र्ास्थ्यकमीहरुको दरबन्दी 

स्र्ीकृतीको पहि लगरनेि ।  अस्पताि सञ्चािनको िालग आर्श्यक आिारभुत लर्र्यगत सेर्ाको व्यर्स्था गरी 

एम्बिुेन्स सेर्ा समेत प्रर्ाह गररनेि ।  

➢ लर्पन्न नागररक, मगृौिा रोगी तथा किेजोको लसरोलसस लर्रामीिाई स्र्ास्थ्य लर्मामा िाग्ने न्यनतुम रकममा ५०% 

अनदुान उपिब्ि गराइनेि । 

➢ चैनपरु स्र्ास्थ्य चौकीिाई प्राथलमक स्र्ास्थ्य केन्रमा स्तरोन्नती गना अर्श्यक भौतीक परू्ाािार यसै आ.र्.मा सम्पन्न 

हुनेिन ्भने स्र्ास्थ्य केन्रमा स्तरोन्नती गना अर्श्यक यन्त्र उपकरर् तथा सामग्रीको व्यर्स्था गरी सञ्चािन गररनेि । 

➢ ७० र्र्ा मालथका जेष्ठ नागररकिाई स्र्ास्थ्यकमीिे मलहनाको एक लनलित लदनमा उहाँहरुको घरमा गइ स्र्ास्थ्य पररक्षर् 

गनाको िालग बव-आमव स्र्वस््र् कवर्यक्रम सञ्चािन गररनिे । यो कायाक्रममा खलटने स्र्ास्थ्यकमीिाई थप प्रोत्साहनको 

व्यर्स्था गरीनेि ।  
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➢ मलहिाहरुको पाठेघरको मखुको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खसेको समस्याको खोजपडताि तथा उपचारको 

िालग लर्ज्ञ लचलकत्सकको सहभालगतामा लशलर्र सञ्चािन गररनेि । 

➢ क्षयरोग, कुष्ठरोग खोजपड्ताि लशलर्र सञ्चािन गनुाको साथै कुष्ठरोगीिाई यातायात खचा र्ापत लनलित उपिब्ि गराइनेि । 

➢ स्र्ास्थ्य संस्थाहरुमा आर्श्यक मेशीनरी औजार, ल्याब सामग्री िगायत प्रलर्लिमैत्री सामग्रीहरुको व्यर्स्था गरर सािन  

सम्पन्न बनाईनेि ।   

➢ कठार स्र्ास्थ्य चौकीमा प्रयोगशािाको स्थापनाको िालग भर्न लनमाार् काया सम्पन्न भई सकेकोिे यस ैअलथाक र्र्ाबाट 

प्रयोगशािा सञ्चािनमा ल्याइनेि ।  

➢ कोलभड १९ महामारीका नयाँ नयाँ भेरीयन्ट दखेापरी रहकेािन ् । यस्ता लकलसमका महामारीको लनयन्त्रर् तथा रोकथाम र 

उपचारका िालग और्िी तथा सरुक्षात्मक सामग्री अभार् नहुने गरी व्यर्स्था गररनेि ।  

➢ स्र्ास्थ्य संस्थाहरुबाट लन:शलु्क लर्तरर् हुने और्िीहरुको अभार् नहुने गरर व्यर्स्था गररनेि । 

➢ मात ृलशशदूर तथा र्ाि मतृ्यदुर घटाउन २४ घण्टे प्रसतुी सेर्ािाई लनरन्तरता लदद ैघरमा हुने सतु्केरीिाई शनु्यमा झाररनेि ।  

➢ स्र्ास्थ्यकमीहरु तथा मलहिा स्र्ास्थ्य स्र्यमसेलर्काहरुको क्षमता अलभबलृद्ध स्र्ास्थ्य लर्मा कायाक्रमको िालग अनदुानको 

व्यर्स्था गररनेि ।  

➢ मात ृतथा बाि स्र्ास्थ्य कायाक्रम अन्तगात पोर्र् तथा खोप सेर्ा लर्द्यािय पोर्र् कायाक्रमिाई थप व्यर्लस्थत  बनाइनेि ।  

➢ रै्कलल्पक लचलकत्सा र आयरेु्द सेर्ा समेतिाई स्तरोन्नलत गरर सेर्ा लर्स्तार गररनेि ।  

➢ मगृौिा रोगको डायिाईलसस गना जाने लबरामीिाइ उपिब्ि गराउँद ैआएको यातायात सलुर्िािाई लनरन्तरता लदइनेि । 

➢ HIV संक्रलमतहरुका पररर्ारका िालग पोर्र् सहयोगका िालग मालसक रुपमा लनलित रकम उपिब्ि गराउने कायाक्रमिाई 

लनरन्तरता लदइनेि ।  

➢ मात,ृ नर्लशश ुसंरक्षर् तथा पोर्र् कायाक्रम संचािन गररनेि ।  

 

ग. लैङ्षगक समवनतव तथव सवमवषजक समवरे्शीकरण : 

➢ बािबालिकाको हकलहत संरक्षर्को िालग स्थानीय बािअलिकार सलमलत (गठन तथा सञ्चािन) सम्बन्िी कायालर्लि 

२०७८, बाि संरक्षर् कोर् (स्थापना तथा सञ्चािन) कायालर्लि २०७८ जारी भइसकेका िन ् । यी कायालर्लिको 

व्यर्स्थीत रुपमा कायान्र्यन गरी बािबालिकाको हकलहत संरक्षर्मा महत्र्पूर्ा योगदान पयुााइनेि । 

➢ नगरपालिकािे जोलखममा परेका लहसंा लपलडत मलहिा लकशोरी र बालिकाहरुको अल्पकालिन संरक्षर्को िालग Safe 

House को स्थापना गरेकोि । सो Safe House सञ्चािनका िालग जोलखममा परेका लहसंा लपलडत मलहिा लकशोरी र 

बालिकाहरुको अल्पकालिन पनुस्थापना केन्र सञ्चािन कायालर्लि, २०७८ जारी भई सकेकेिे अगामी आ.र्. दखेी 

व्यर्स्थीत रुपमा सञ्चािन गररनेि । 

➢ िैङ्लगक लहसंा रोकथाम तथा न्यलूनकरर् गनाका िालग नगरपालिकामा स्थापना भएको स्थानीय िैङ्लगक लहसंा लनर्ारर् 

कोर्िाई सञ्चािनमा ल्याइनेि ।  

➢ मलहिािाई लर्कासको मिु प्रर्ालहकरर्मा समारे्श गना र सार्ाजलनक कायाक्रमहरुमा अथापरू्ा सहभालगताको िालग आगामी 

आलथाक र्र्ामा लर्लभन्न कायाक्रमहरु मार्ा त आयआजान बलृद्धहुने लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेि ।  

➢ मलहिाहरुिाई िलक्षत गरी िोकसेर्ा तयारी कक्षा सञ्चािन गररनेि । 

➢ मलहिाहरुिाई िलक्षत गरी पत्रकाररता सम्बन्िी आिारभतू तालिम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ खैरहनी नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा अपाङ्ग व्यलिहरुिाई आय आजान बलृद्ध तथा लजलर्कोपाजानको िालग आर्श्यक 

जीर्नपयोगी सीप प्रलर्लिको साथै बीउ पुँलजको समेत व्यर्स्था गररनेि ।  

➢ नगरपालिकाबाट प्रदान गररने लर्लभन्न लकलसमका तालिमहरुमा दोहोरोपना नआउने गरी नयाँ/नयाँ व्यलििाई अर्सर प्रदान 

गरीनेि । 

➢ अपाङ्ग भएका व्यलिहरुका िालग समदुायमा आिाररत पनुस्थाापा कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

➢ बािमैत्री स्थानीय शासन िागू गरी बािमैत्री नगरपालिका घोर्र्ा गनाको िालग आर्श्यक कायात्क्रम सञ्चािन गररनेि । 
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साथै बािक्िबको क्षमता अलभर्लृद्ध कायाक्रम सञ्चािन र बािबालिकाको अर्स्था सभेक्षर् कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

घ. सवमवषजक सुरक्षव तथव संरक्षण : 

➢ सामालजक सरुक्षा कायाक्रम अन्तगात िलक्षत समहूका व्यलिहरुको मिू अलभिेखिाई सामालजक सरुक्षा व्यर्स्थापन सचूना 

प्रर्ािी मार्ा त थप व्यर्लस्थत र प्रभार्कारी बनाईनेि ।  

➢ अपाङ्ग भएका व्यलिहरुका िालग उद्यमशीिता र स्र्रोजगारी अर्सरको र्ातार्रर् सजृना गररनेि ।  

➢ जोलखममा रहकेा जेष्ठ नागररक िलक्षत संरक्षर्नीलत कायाान्र्यन गने र जेष्ठ तथा अपाङ्ग नागररकहरुिाई सम्मान गने 

कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ एकि मलहिाहरुको सर्िीकरर्, सशलिकरर्, स्र्ाबिम्र्नका हते ुआर्श्यक कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ गररब िलक्षत लर्शेर् कायाक्रम अन्तगात गररब घरपररर्वर पषहचवन तथव पररचर्पत्र षर्तरण कवर्यक्रम सञ्चािनमा 

ल्याइनेि । 

➢ र्डा नं. ५ मा लनमाार् सम्पन्न जेष्ठ नागररक भर्निाई व्यर्लस्थत ढंगिे सञ्चािनमा ल्याइनेि ।  

➢ श्रम काननू बमोलजम श्रलमकहरुिे न्यनूतम पाररश्रलमक, सेर्ा सलुर्िा र आर्श्यक अलिकार प्राप्त गरे/नगरेको सन्दभामा 

श्रलमकहरुसँग अन्तरलक्रया र सरोकारर्ािाहरुसँग ििर्ि गरी समस्या भए समािानका िालग समन्र्यात्मक पहि गररनेि ।  

 

३) पूर्वयधवर षर्कवस : 

क. र्वतवर्वत पूर्वयधवर 

➢ नगर यातायात गरुु योजनािाइ क्रमश िाग ुगद ैिगी नगरपालिकाबाट लनमाार् हुने शाखा सडकहरुको चौडाइ कम्तीमा ६ 

लमटर बनाइनेि ।  

➢ नगरपालिका के्षत्रलभत्र राजमागासंगै जोलडएको उपयिु स्थानमा िमाकाँटा, चाजार स्टेसन तथा पेिोिपम्प सलहतको 

अत्यािलुनक लर्श्रामस्थि लनमाार् लगरनेि । 

➢ यसै नगरपालिकाको र्डा नं. १० जीर्नपरुमा अत्यािलुनक सलुर्िासम्पन्न ररलक्रयशनसेन्टर स्थापना गररनेि ।  

➢ नगरपालिका के्षत्रलभत्र लर्लभन्न स्थानमा सडकको दरैु् तर्ा  नािा, पैदिमागा सलहत अपाङ्गमैत्री बाटो लनमाार् गररनेि ।  

➢ आ.र् २०७८।७९ मा लनमाार् भएका नयाँ ट्याकहरुिाई ग्राबेि बाटोमा पररर्त गररनेि । साथै उच्चस्तरीय ग्राबेि 

बाटोहरुिाई कािोपत्रेमा स्तरोन्नती गररनेि ।  

➢ सडक दघुाटना न्यनूीकरर्िाई रोड मालका ङ्ग र िालर्क संकेत बोडाको व्यर्स्था गररनेि । साथै र्ातार्रर्मैत्री सडक 

लनमाार्िाई प्रोत्साहन गररनेि । 

➢ नगरबाट लनमाार् हुने कुनै पलन सामदुालयक भर्न र सरकारी भर्नहरुिाई भकूम्प प्रलतरोिी तथा भर्न मापदण्ड बमोलजम 

नक्सापास गरी लनमाार् गने नीलत अबिम्बन गनुाका साथै त्यस्ता भर्नहरुमा लनमाार् हुने पूर्ािार अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री र 

िैङ्गीकमैत्री बनाउने व्यर्स्था लमिाइनेि ।   

➢ र्र्ाातको कारर्िे डुर्ान हुने र्स्तीहरुमा ढि लनकास तथा नािा लर्स्तार गररनेि ।  

➢ लडज्नी पाका  नजीक पम्पा खोिाको पिुदलेख परुानो बाबा ग्याससम्मको खोिाको दरैु् साइडमा ड्याक लनमाार्, मोटरेर्ि 

बाटो र हररयािी पाका  लनमाार्को काया अगाडी बढाइनेि ।  

➢ योजना सम्झौता गदाा आयोजना स्थिको अर्स्था झलल्कने र्ोटो र आयोजना सम्पन्न पिात सोको र्ोटो भिुानीको साथ 

पेश गना अलनर्ाया गररनेि ।  

➢ स्र्ास्थ्य संस्थाहरुको भर्न, लर्द्यािय भर्न लनमाार्, लर्लभन्न संघ-संस्था, समदुायिाई प्रदान गररने तालिम, जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्ग सम्मान कायाक्रम  र अपाङ्गिाई  सहायक सामग्री लर्तरर् गररने कायाक्रममा िागत सहभालगता निाग्ने व्यर्स्था 

लमिाइनेि ।  
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➢ सामदुालयक लर्द्याियहरुको भर्न लनमाार् तथा ममात संभार सम्बन्िी काया गदाा अलनर्ाया रुपमा उपभोिा सलमलत मार्ा त 

योजना सञ्चािन गररनेि र योजनाको रकम भिुानी गदाा उपभोिा सलमलतकै नाममा भिुानी गररनेि ।  

 

ख. भर्न, आर्वस तथव सहरी षर्कवस 

➢ नगरक्षेत्र लभत्र रहकेा घरनक्सा शाखाका सम्परू्ा कायाहरुिाई अनिाईन प्रलर्िी द्वारा घरनक्सा पास गने पद्दती (EBPS - 

Electronic Building Permit System) को काया शरुु गररसकेको ि। यस प्रर्ािीिाई अझ व्यर्लस्थत गद ैिलगनेि ।  

➢ यस खैरहनी नगरपालिका भरी नक्सापास नगरी लनमाार् भईरहकेा भौलतक संरचनाहरुिाई अनगुमन गरी सम्बलन्ित र्डासंग 

सहकाया गरी नक्सापास गने व्यर्स्था लमिाईनेि ।  

➢ घरनक्सा तयार पाना कन्सल्टेन्सी सेर्ा प्रदान गने कन्सल्टेन्टहरुिाई अलनर्ाया रुपमा व्यर्साय करको दायरामा ल्याइनेि । 

साथै नगरपालिकाबाट नक्सापास गदाा कन्सल्टेन्टको लर्ि समेत संिग्न गरी सेर्ाग्राहीहरुसँग लिने परामशा सेर्ा शलु्किाई 

न्यनूतम बनाउने व्यर्स्था लमिाइनेि ।  

➢ सरुलक्षत आर्ास र जनता आर्ास कायाक्रम लनरन्नतरता लदइनेि ।  

➢ र्डा नं. ५ र ७ को र्डा कायाािय भर्न लनमाार् कायािाई अगाडी बढाइनेि । साथै अन्य र्डाहरुमा आर्श्यक ममात सम्भार 

गरी थप व्यर्स्थापनमा जोड लदइनेि ।  

४) र्न, र्वतवर्रण तथव षर्पद् व्र्र्स्थवपन : 

क. फोहरमैलव व्र्र्स्थवपन : 

➢ नगरक्षेत्रको र्ोरहमैिा व्यर्स्थापन गना गहनरुपमा अध्ययन तथा सरोकारर्ािासंगको सझुाबका आिारमा यसको 

Modality मा पररर्तान गररनेि । र्ोहरमैिा व्यर्स्थापन शलु्किाइ सम्पत्तीकर, भलूमकर, व्यर्साय कर िगायतका कर 

तथा सेर्ा दस्तरुसंग आर्द्दता गने तर्ा  अध्ययन गररनेि । 

➢ मखु्य बजारके्षत्रको लनयलमत र्ोहरमैिा व्यर्स्थापन र सरसर्ाईका लनलम्त दलैनक ज्यािादारीमा सरसर्ाई कमाचारीहरुको 

व्यर्स्था लमिाइनेि ।  

➢ र्ोहरमैिा व्यर्स्थापनमा टोि लर्कास संस्था, स्थानीय क्िब र जनसमदुायिाई सचेतना तथा र्ोहरमैिा व्यर्स्थापन 

लर्लि सम्बलन्ि अलभमलुखकरर् तालिमको व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ सामदुालयक लर्द्याियमा प्रयोग भईसकेको स्यानटरी प्याड व्यर्स्थापन गना इलन्सलनरेटर जडान गररनेि ।  

➢ र्ोहरमैिा व्यर्स्थापन तथा र्ातार्रर् संरक्षर्मा अर्रोि पयुााउने व्यलि र्ा संस्थािाई काननू बमोलजम दण्ड जररर्ाना 

सलहत आर्श्यक कारबाही गररनेि ।  

➢ र्ोहरमैिा व्यर्स्थापनको मिु समस्या भनेको सबै र्ोहरमैिा एकै ठाउँमा राख्न,ु र्लगाकरर् नगनुा हो । र्ोहरमैिा श्रोतमा नै 

र्लगाकरर् नगदाासम्म यसको उलचत व्यर्स्थापनमा समस्या हुने भएकोिे आगामी र्र्ा दलेखबाट घरेि ुर्ोहरिाई श्रोतमा नै 

र्लगाकरर् गने कुरािाई कडाइका साथ िाग ु गररनेि । जैलर्क र्ोहरबाट कम्पोष्ट मि बनाउन प्रेररत गरी कौशी खेती, 

करेसाबारी िगायत अन्य तरकारी बारीमा प्रयोग गनेतर्ा  प्रोत्साहीत गररनेि ।  

➢ र्ोहरिाई स्रोतमा नै र्लगाकरर् गनाको िालग र्डागत रुपमा टोि लर्कास संस्थािाई चेतनामूिक तालिम लदइनेि । 

ख. र्वतवर्रण संरक्षण : 

➢ नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सञ्चालित तोलकएको मापदण्डमा परेका लर्लभन्न योजनाहरुको र्ातार्रलर्य अध्ययन प्रलतर्ेदन 

तयार गररनेि ।  

➢ सामदुालयक कुकुर व्यर्स्थापन तथा लनयन्त्रर् कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेि ।  

➢ र्कृ्षारोपर्, सरसर्ाई, जनचेतनामिुक काया गने स्थानीय संघ, संस्था, क्िब र टोि लर्कास संस्थािाई प्रोत्साहन गररनेि । 

र र्ातार्रर् तथा सरसर्ाईको के्षत्रमा उत्कृष्ट काया गने संस्था र्ा व्यलििाई परुस्कारको व्यर्स्था गररनेि ।  

➢ अलत लर्पन्न नगरर्ासीका िालग नगरपालिका के्षत्रमा कायारत गैरसरकारी संस्थासंगको साझेदारीमा शौचािय लनमाार्मा 

सहयोग गररनेि ।  
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➢ नगरपालिका के्षत्र लभत्रको र्ातार्रर् गरु्स्तर सचूक (खानेपानी, र्ायसु्तर, ध्र्नीस्तरको मापन) गने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ नगरक्षेत्र लभत्रका लर्लभन्न संघसंस्थाहरुिाई आर्श्यकताका आिारमा डस्टलर्न लर्तरर् गररनेि । 

➢ नगरक्षेत्र लभत्रको बाढी पलहरो जोखीम सम्बन्िमा अध्ययन गररनेि । 

➢ बढ्दो जिर्ाय ुपररर्तानिाई मध्यनजर गद ैलर्लभन्न के्षत्रमा जिर्ाय ुअनकुुिन पद्दलतको अभ्यास गररनेि ।  

ग. ऊजवय षर्कवस : 

➢ नगरपालिका क्षेत्रमा जलडत सौया ऊजाा प्रलर्िीयिु र्त्तीहरु आर्श्यकता र िागत सहभालगताका आिारमा ममात संभार गने 

व्यर्स्था लमिाईनेि ।   

➢ र्ायोग्यास र अन्य नलर्करर्ीय / र्ैकलल्पक ऊजााको लर्कास र लर्स्तारको काया गररनेि । सोका िालग सरकारी गैरसरकारी 

संघ संस्थाहरुसँगको सहकाया र साझेदारीमा कयाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ गररब र अलत लर्पन्न र्गाको लर्द्यतुीकरर्मा पहुचँ पयुााउन अनदुान सहायता प्रदान गररनेि । 

घ. षर्पद् व्र्र्स्थवपन : 

➢ नगरपालिका के्षत्र लभत्र बग्ने खोिाहरुबाट कटान हुने अर्स्था अत्यालिक रहकेोिे खोिा कटानिाई लनयन्त्रर् गनाको िालग  

तटबन्िन गने कायािाई लतब्रताका साथ अगाडी बढाइनेि ।  

➢ लर्लभन्न दरै्ी प्रकोप, प्राकृलतक प्रकोप र लर्पद ् पीलडत नगरर्ासीहरुिाई आर्श्यक राहत र पनुस्थाापनाको व्यर्स्था 

लमिाइनेि ।  

➢ भलर्रयमा आउन सक्ने लर्पद ्व्यर्स्थापन गना लर्द्याथी र नगरबासी र्ीच लर्पद ्परू्ा तयारी र प्रलतकात्मक अभ्यास सलहतको 

प्रभार्कारी कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ यस नगरपालिकामा हुनसक्ने लर्पद ्जोलखमहरुको रोकथाम तथा न्यलूनकरर्को िालग परू्ा तयारी प्रलतकाया, परू्ा सचूना लदने 

प्रर्ािी र पनुिााभ कायाक्रम सञ्चािन गना स्थानीय लर्पद ् व्यर्स्थापन कोर्मा आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररनेि र 

लर्पदक्ो के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरुसँग आर्श्यक समन्र्य गरी लर्पद ्जोलखम न्यलुनकरर् कायाक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

➢ नगरपालिका लर्पद ् जोलखम न्यनूीकरर् नीलत र लर्पद ् जोलखम न्यनूीकरर् रर्नीलतक कायायोजनािाई सलक्रय रुपमा 

कायाान्र्यमा ल्याइनेि ।  

➢ आगिागी लनयन्त्रर्को सेर्ा प्रदान गरररहकेो बारुर्यन्त्र सञ्चािन र व्यर्स्थापनिाई थप प्रभार्कारी बनाइनेि । 

दमकििाई हर समय सेर्ा प्रदानका िालग तयारी अर्स्थामा रालखनेि ।  

४. सुशवसन तथव संस्थवगत षर्कवस सम्बन्द्धी नीषतहरु : 

सूचनव प्रषर्षध  

➢ हािसम्म नगरपालिकािे अपनाएको सचूना प्रलर्लिका अर्यर्हरुिाई अझै सशि, सदुृढ र समयसापेक्ष बनाउँद ैिलगनेि । 

➢ सरुक्षा संरे्दनलशितािाई ध्यानमा राख्द ैनगरका लर्लभन्न स्थानमा लसलसलटभी क्यामेरा तथा र्ाइर्र जडान गररनेि । 

➢ लर्लभन्न स्थानमा जलडत लसलसलटभी क्यामेराहरुको  Backup Power  को िालग Outdoor UPS  जडान गररनेि । 

➢ नगरपालिकाका सबै र्डाको  GIS Resource  नक्सा तयार गने काया गररनेि । 

➢ नगरपालिकाका सबै लकलसमका सर्ारी सािनहरुमा Vehicle Tracking System जडान गरी लनयमीत अनिाइन 

अनगुमनको व्यर्स्था गररनेि । 

➢ नगरपालिकाबाट लर्लभन्न लनकायमा गररने प्रलतर्ेदन प्रर्ािीिाई अनिाइनका माध्यमबाट प्रलतर्ेदन गने व्यर्स्था गररनेि । 

सुशवसन तथव संस्थवगत षर्कवस 

➢ नगरपालिका र अन्तगातका र्डा कायााियहरुको जनशलि व्यर्स्थापन सम्बन्िमा अध्ययन गरी कमाचारी प्रशासनिाई 

चसु्त र िररतो बनाइनेि ।  
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➢ काननूको शासन, आलथाक अनशुासन एर्म ्भ्रष्टाचार मिु, चरुत र जनमखूी प्रशासन सञ्चािन गनुा हाम्रो प्रमखु िक्ष्य हो । 

यसको िालग प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा लनरपक्षता, प्रशासलनक संयन्त्रमा र लनर्ायमा सर्ासािारर्को पहुचँ अपररहाया 

हुनजान्ि । नगर र नगरर्ासीको बहृत्तर लहतका िालग जनसहभालगता तथा स्थानीय श्रोतको अलिकतम उपयोगिाई 

प्रशासलनक काया सञ्चािनको आिारहरुका रुपमा ग्रहर् गरी कायासम्पादन गने गराउने र्ातार्रर् लमिाइनेि ।  

➢ नगरसभाबाट पाररत भएका लर्लभन्न काननू तथा अन्य अलभिेख कायापालिकाबाट जारी गररएका हरेक काननू तथा 

लनर्ायको अध्ययनमा नगरर्ासीको सहज र सलुर्िाजनक पहुचँको सलुनलितता गररनेि । यसको िालग नगरपालिकाको 

रे्भसाइट र मोबाइि एपमा काननूहरुिाई तत्काि Upload गन ेव्यर्स्था लमिाइनेि ।  

➢ आम नगरर्ासीको सार्ाजलनक महत्र्को सचूना माग्ने र पाउने अलिकार सलुनलित गद ैसचूनाको हकको सम्मान र संरक्षर् 

गने गराउने कायामा थप कलटबद्ध र प्रलतर्द्ध भई अगाडी बलढनेि ।  

➢ जनगनुासो सनुरु्ाई, गनुासो व्यर्स्थापन र लतनको सम्बोिन गना नगरपालिकाको रे्भसाइट र मोबाईि एपमा "नवगररकको 

चवसो र गुनवसो" Segment को व्यर्स्था गरी, हरेक सचते नागररकिे आफ्नो चासो गनुासो र सझुार्का लर्र्य समेटी 

गोप्य रुपमा लनर्ेदन लदन े र सोको गाम्भीयाताका आिारमा तत्कािै, साप्तालहक र्ा मालसक रुपमा सम्बोिन गने र सोको 

जानकारी लनर्ेदकिाई प्रदान गने र्ातार्रर् लमिाइनेि ।  

➢ सार्ाजलनक सेर्ा प्रर्ाहिाई पारदशी र प्रभार्कारी तलु्याउन सेर्ाग्राहीको जानकरीका िालग जारी गररने नागररक 

र्डापत्रिाई अद्यार्लिक गरी सबै तह र र्गाको पहुचँमा पयुााउन नगरपालिकाको कायाािय र सबै र्डा कायााियहरुमा 

लडलजटि नागररक र्डापत्र, लडलजटि सचूना बोडा आलद जडान गररनेि । 

➢ बेरुज ुआइसकेपलि बेरुज ुर्र्छ्यौट गना तदारुकता दखेाउनु भन्दा बेरुज ु आउन नै लनदने तर्ा  लबशेर् सार्िानी अपनाउन ु

आर्श्यक हुन्ि । आन्तररक र अलन्तम िेखापरीक्षर्बाट प्राप्त सझुार्हरुिाई हृदयङ्गमन गद ै बेरुज ु न्यनूीकरर् र 

लनयन्त्रर्का हते ुसार्ाजलनक खररद व्यर्स्थापन, सार्ाजलनक सम्पत्ती व्यर्स्थापन, राजश्व व्यर्स्थापन र कर प्रर्ािी सम्बन्िी 

अलभमुलखकरर् कायाक्रम कमाचारी, जनप्रलतलनिी, उपभोिा सलमलत, टोि लर्कास संस्था माझ आलथाक र्र्ाको शरुुर्ातमै ँ

सञ्चािन गररनेि ।  

➢ बेरुजकुो व्यर्लस्थत िगत राख्ने बेरुज ुर्र्छ्यौट र  सम्परीक्षर्को कायािाई गलतशीि र लनयमीत कायाको रुपमा सञ्चािन 

गररनेि ।  

➢ अलथाक र्र्ा २०७७/७८ सम्म कायम भएका र बेरुज ुदालखिा गना पत्राचार गदाा पलन बेरुज ुदालखिा नगने व्यलि, समहू, संघ 

सस्थाको लजम्मेर्ार व्यलिको नामार्िी सलहत बेरुज ुसार्ालजनक रुपमा प्रकाशन गरी दालखिा गना ताकेता गररनेि । कुन ै

पलन आलथाक र्र्ाको बेरुज ु दालखिा गना बाँकी रहकेा व्यलि, समहू, संघ सस्थािाई नगरपालिकाको तर्ा बाट उपिब्ि 

गराउने सेर्ा, कायाक्रम र्ा योजना उपिब्ि गराइने िैन । 

➢ नगरपालिकािे प्रर्ाह गने सेर्ाको प्रभार्कारीता, सेर्ाप्रलत नागररकको सन्तलुष्ट मापनको िालग सार्ाजलनक सनुरु्ाई, 

सामालजक परीक्षर् र नागररक सन्तलुष्ट सभेक्षर् कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याई सुशासन प्रर्द्धानमा जोड लदइनेि ।  

➢ नगरपालिकाको स्र्ीकृत दरबन्दीमा कायारत रही एक र्र्ा व्यलतत गरेका अस्थायी/करार सेर्ाका कमाचारीहरुका िालग 

कल्यार् कोर् स्थापना गरी नगरपालिकािे रकम जम्मा गरी सोबाट उपदान उपिब्ि गराउने व्यर्स्थािाई लनरन्तरता 

लदइनेि । साथै अस्थायी/करार सेर्ाका कमाचारीहरुिाई स्थायी कमाचारीहरुिे पाए सरहको सतु्केरी लर्दा, सतु्केरी स्याहार 

लर्दा, लकररया लर्दा िगायत अन्य लर्दाहरुको समान व्यर्स्था लमिाइनेि । कल्यार् कोर्बाट अस्थायी/करार सेर्ाका 

कमाचारीहरुिाइ सतु्केरी स्याहार खचा उपिब्ि गराउने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ नगरपालिका अन्तगातका सबै लनकायहरुमा लर्द्यतुीय हालजरीको व्यर्स्था गरी सोको प्रलर्लियिु ढंगिे नगरपालिकाबाटै 

लनगरानी गने व्यर्स्था लमिाइनेि । 

➢ कमाचारी कल्यार् कोर्को रकम कमाचारी कै हकलहतको िालग पररचािन गने गरी काननू लनमाार् गरी सञ्चािन गररनेि । 

➢ खैरहनी नगरपालिकाको कायााियको हातालभत्र Integrated Digital Board राखेर कायााियको लर्लभन्न सचूनाहरु 

मौसम सम्बन्िी जानकारी र योजनाहरुको बारेमा प्रशारर् गररनेि ।  
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➢ नगर प्रमखुसंग प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे र प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतसंग शाखा प्रमुख कमाचारीहरुिे कायासम्पादन 

सम्झौता गरी बालर्ाक कायाक्रम कायाान्र्यको समय तालिका र Calendar तयार पाने र सोही अनसुार लनिााररत समयमै 

कायाक्रम सम्पन्न गने व्यर्स्था लमिाइनेि ।  

➢ नगरपालिकाका सबै र्डामा गलठत टोि लर्कास संस्थामा नयाँ नेततृ्र्को िालग पदालिकारी िनौट गने व्यर्स्था लमिाइनेि 

। टोि लर्कास संस्थाहरुिाई थप सलक्रय, सशि र लनरन्तर लक्रयालशि तलु्याउन षर्कवस षनमवयणमव टोल सुधवर 

संस्थवसंग हवतेमवलो गररनेि । टोि लर्कास संस्थाहरुर्ीच स्र्स्थ प्रलतस्पिाात्मक भार्ना लर्कास गने गरी आर्श्यक 

सामालजक, आलथाक, प्रालर्लिक, र्ातार्रर्ीय कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेि ।  

➢ एकै प्रकृलतको काम गने लर्लभन्न संघसंस्थाहरुिाई एलककृत गना तथा उनीहरुको काममा लर्लर्िता नआर्स भन्नका िालग 

नगरस्तरीय िाता संगठनको लर्कास गरी आर्श्यक समन्र्य र सहजीकरर् गररनेि ।   

५. न्द्र्वर् तथव मेलषमलवप 

➢ नयाँ मेिलमिापकतााहरुिाई मेिलमिाप सम्बन्िी आिारभतू, एडभान्स तालिमका साथै सचूीकृत भएका सबै 

मेिलमिापकतााहरुिाई पनूतााजकी तालिमको व्यर्स्था गररनेि । 

➢ लर्र्ादको न्यायीक लनरुपर्मा सरोकारर्ािाको भमूीका महत्र्परू्ा हुनजान्ि । सरोकारर्ािाहरुिाई सहभागी गराएर 

नगरस्तरीय अन्तरलक्रया कायाक्रम सञ्चािन गररनेि । 

➢ न्यालयक सलमलत, यसको अलिकार क्षेत्र, लर्र्ाद र मेिलमिाप, न्याय सम्पादन प्रकृया र न्यालयक सलमलत सञ्चािन सम्बन्िी 

कायालर्िीका बारेमा नागररक सचेतना अलभबलृद्ध गना सबै र्डाका मेिलमिापकतााहरुिाई साक्षरता कायाक्रम सञ्चािन 

गररनेि ।  

➢ र्डामा स्थापना भएका मेिलमिाप केन्रहरुको न्याय सम्पादन कायािाइ लिटोिररतो, प्रभार्कारी र सबैको पहुचँयोग्य 

बनाउन ती मेिलमिाप केन्रहरुिाइ सािन स्रोत सम्पन्न बनाइनेि ।  
 

सभव सदस्र्हरु  

अन्त्यमा यस नगरसभामा उपलस्थत हुन ु हुन े नगरपालिकाका उप-प्रमखुज्य,ू र्डा अध्यक्षज्यहूरु, कायापालिका सदस्यज्यहूरु, 

नगरसभा सदस्यज्यहूरु, नगरपालिकाका सम्परू्ा कमाचारीहरु, पत्रकारलमत्रहरु प्रलत आभार तथा िन्यर्ाद व्यि गदािु । प्रस्ततु 

नीलत तथा कायाक्रमहरुिाई पूर्ा रुपमा कायाान्र्यन गरी सर्ि बनाउन यहाँहरुको सल्िाह सझुार् र मागादशान अपररहाया ि । 

तसथा यस नीलत तथा कायाक्रमिाई परू्ारुपमा कायाान्र्यनमा ल्याई सर्ि बनाउन यहाँहरुिे सकारात्मक र सहयोगात्मक भलूमका 

लनर्ााह गनेमा मैिे आशा एर्म् लर्श्वास लिएको िु ।  

 

िन्यर्ाद !    लमलत २०७९।०३।१० गते शकु्रबार  

           शशी कुमवर खषनर्व 

           प्रमुख 

          खैरहनी नगरपवषलकव 


