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रामग्राम नगरपालिकाको दशौँ नगर सभामा प्रस्तुत  

आ ब २०७९।८० को नीतत कार्यक्रम र वार्षयक बजेट 

नगर सभामा प्रस्तुत ममतत २०७९।०३।१० 

रामग्राम नगरपामिकाको गररमामय दशौँ नगर सभाका आदरणीय सभा अध्यक्ष 
एवं नगर प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, सम्पूणण सभा सदस्य ज्यूहरु, 
नगरसेवक कमणचारीहरु तथा अन्य उपस्स्थत महानुभावहरुमा हार्दणक स्वागत एवं नमस्कार 
व्यक्त गदणछु । २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको तनवाणचनमा नगरका सावणभौम 
जनताबाट नगर सभाका सदस्यका रुपमा तनवाणधचत हुनु हुने सम्पूणणमा हार्दणक बिाई र्ददै 
हामी सबैको सफि कायणकािको शुभकामना टक्याउदछु र सम्पूणण मतदाताहरुिाई 
िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।  

 

आज हामी "नगरवासीको रहर : स्वच्छ, सफा र र्वकलसत नगर" भन्ने 
र्दर्णकािीन िक्ष्य सर्हत आगामी आ. व. २०७९।८० को नीतत कायणक्रम र बजेट प्रस्तुत 
छिफि र अनुमोदन गनण उपस्स्थत भएका छौ । रामग्राम नगर सरकारको तफण बाट 
रामग्राम नगरपामिकाको उपप्रमुखको हैमसयतिे यो गररमामय नगर सभा समक्ष आ. व. 
२०७९।८० को नीतत तथा कायणक्रम र बजेट प्रस्तुत गनण पाउँदा मिाई अत्यन्त खुशी 
िागेको छ ।   

 

नेपािको संवविानअनुसार स्थावपत स्थानीय तह र नागररकका अधिकारहरु 
स्थावपत गने यस अवसरमा म िोकतास्न्िक गणतन्ि स्थावपत गने क्रममा जीवन उत्सगण 
गनुणहुने सम्पूणण ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रतत भावपूणण श्रद्िान्जमि अपणण गदणछु । त्यसैगरी 
ववगत वर्णहरुमा कोमभड १९ तथा अन्य प्राकृततक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनु भएका 
नगरवासीहरुप्रतत हार्दणक श्रद्िान्जिी अपणण गदणछु । साथै ववमभन्न आन्दोिनहरुका क्रममा 
र्ाइते, वेपत्ता नागररकहरुप्रतत उच्च सम्मान व्यक्त गनण चाहन्छु । िोकतन्िको पूणण 
स्थापना र सामास्जक न्याय प्राप्तीको आन्दोिनको अगुवाई गनुणहुने अग्रजहरुप्रतत उच्च 
सम्मान व्यक्त गनण चाहन्छु । उहाँहरु सबैको योगदानको स्मरण गदणछु ।  

 

पर्हिो स्थानीय व्यवस्थावपकािे ९ वटा नगर सभा सम्पन्न गरेको हामीिाई 
ववर्दतै छ । तपाइ हामी रामग्राम नगरपामिकाको दोश्रो स्थानीय व्यवस्थावपकाका 
पदाधिकारीका रुपमा तनवाणधचत भई आएपतछको यो पर्हिो नगर सभा सञ्चािन भइरहेको 
छ । यस गरीमामय सभामा म रामग्राम नगरपामिकाको स्थानीय सरकार िोकतास्न्िक, 
आिारभुत मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, सामास्जक न्याय सहकाररता सहअस्स्तत्व र 
समन्वयको मसद्िान्तिाई आत्मसाथ गदै ववधिको शासनप्रतत पूणण प्रततबद्ि रहेको 
जानकारी गराउँदछु ।  

स्थानीय तहको तनवाणचन २०७९ बाट रामग्राम नगरको नगरसभा र 
कायणपामिकामा नव तनवाणधचत पदाधिकारीहरुको आवागमनिे यस नगरको शासकीय 
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व्यवस्थामा पररवतणन आएको छ र यस पररवतणनसँगै सबै नगरवासीिे पररवतणनको अनुभूतत 
गनण सकुन ्भन्नेमा हामीहरु सचेत रहन सकौँ र पररवतणनको अनुभूती र्दिाउन सकौँ भन्ने 
शुभकामना टक्रयाउदछु ।  

 

नगरको भौगोमिक, सामास्जक आधथणक तथा साँस्कृततक ववववितािाई आत्मासाथ 
गदै सन्तमुित र समन्यातयक ववकासको बाटोमा अतर् बढ्ने र प्राथममकताका आिारमा 
ववकास तनमाणणका कामहरु गने कुरामा हामी प्रततवद्ि छौ । "मालिक होइन, सेवक हौ ।" 
भन्ने मान्यतामा आिाररत जनउत्तरदायी, पारदशी, मेहनती र सहयोगी संयन्िबाट नै 
समदृ्धि हामसि गनण सककन्छ भन्ने मान्यतािाई हामीिे आफ्नो मागणदशणनका रुपमा ग्रहण 
गरेका छौँ ।  

 

नेपािको संवविानद्िारा स्थानीय तहिाई प्राप्त अधिकार र कायणसूधचिाई 
मध्यनजर गदै स्थानीय तहसँग नागररक स्तरबाट गरीएका अपेक्षािाई सम्बोिन गनण र 
समदृ्ि नगरपामिकाको रुपमा स्थावपत गनण यो नगरसभा महत्वपूणण रहने ववश्वास 
मिइएको छ ।  

 

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म गरीमामय नगरसभा समक्ष आ. व. २०७९।८० को बजेट तजुणमाका आिारहरु, 

उद्देश्यहरु प्राथममकताहरुका बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गने अनुमती चाहन्छु । 
 

नीतत कार्यक्रम र बजेट तजुयमाका आधारहरु 

१ नेपािको संवविान, 

२ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, 

३ रास्रिय प्राकृततक श्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४, 

४ अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, 

५ संर्ीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरेको नीतत कानुन तथा मापदण्डहरु,  

६ स्थानीय तहको योजना तजुणमा र्दग्दशनण २०७८, 

७ राजस्व परामशण सममततको तनणणय/प्रततवेदन, 

८ श्रोत तथा बजेट सीमा तनिाणरण सममततको मसफाररस, 

९ संङ्र्ीय सरकारको ववमभन्न परीपि र तनदेशनहरु, 

१० वडाहरुको जनसंख्या, भूगोि, क्षेिफि राजस्व क्षमता,  

११ उपिब्ि हुन सक्ने सािन श्रोत,  

१२ ववकासका अन्तरसम्बस्न्ित ववर्यहरु, 

१३ सङ्र्ीय प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक ववकास योजना,  

१४ पूवाणिारको अवस्था र खचण आवश्यकता  

१५ राजनीततक दिका प्रतततनिीहरु एवं बुद्धिजीवववगण नीस्ज क्षेि, सञ्चारकमी 
आर्दबाट प्राप्त सुझावहरु ।  
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नीतत कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्र्हरु 

१ नगरको ववमभन्न के्षिमा हुन सक्ने सम्भावीत बार्िको जोखखम तनयन्िणका िाधग 
तटबन्ि तनमाणण तथा खोिा सरसफाई गरी नागररकको जीवन रक्षा गने । यस्तै गरी 
अन्य प्रकारका सम्भाव्य ववपदहरुको जोखखम न्यूतनकरण गदै िनजनको क्षती हुन 
नर्दने, 

२ अत्यावश्यक भौततक पूवाणिार ववकास गने ।  

३ मशक्षा र स्वास््य प्रणािीमा पररणात्मक र गुणात्मक सुिार गने ।  

४ कृवर्, पशुपािन, पयणटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा सहजीकरण र उपयुक्त 
िगानी वातावरण सजृना गने 

५ सुशासन, समावेशी ववकास, र्दगो ववकास, नगर सरसफाई र हररयािी प्रवद्णिन गने 
।  

६ नगरमा उपिब्ि पूँजी, सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गनण सहकारी र नीजी 
के्षिसँगको सहकायण गने  

७ सावणजतनक सेवा प्रवाहिाई गुणस्तरीय बनाउँदै सेवामा आम नागररकको पहँुचिाई 
सहज बनाउने,   

८ ववमभन्न ववर्यगत क्षेि तथा समावेशी वगणका के्षिमा सन्तुमित ववकासमा जोड र्दने 
। सबै खािका ववभेदको अन्त्यका िाधग आिार स्तम्भ तयार गने, 

९ आधथणक, सामास्जक, सांस्कृततक पूवाणिार के्षिको ववकास माफण त नगरवासीको 
जीवनस्तरमा सुिार गने, 

१० नगरपामिकाको आन्तररक श्रोत र सािन तथा उपिब्ि हुने बाह्य श्रोतको 
अधिकतम प्रयोग गरी नगरबासीको र्हतमा अमभवदृ्धि गने । 

 

 

नीतत कार्यक्रम र बजेटका प्राथिमकताहरु 

१ बार्िजन्य तथा अन्य प्रकोपको जोखखम तनयन्िण । 

२ अत्यावश्यक पूवाणिारको ववकास । 

३ मशक्षा स्वास््य र खानेपानी जस्ता सामास्जक पूवाणिारको ववकास गदै मशक्षा र 
स्वास््यमा गुणात्मक सुिार । 

४ कृवर्, पशु र िरु्उद्यममा जोड र्दइ रोजगारीको वदृ्धि। 

५ सेवा प्रभावको गुणस्तरमा अमभवदृ्धि गरी सुशासनको बिोत्तरी ।  

६ मर्हिा बािबामिका तथा वपछडडएका के्षि र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्ने ववर्यहरु, 

७ स्थानीय श्रोत सािन र सीपको अधिकतम प्रयोग गने ववर्यहरु । 

८ उत्पादनमूिक तथा तछटो प्रततफि प्राप्त गनण सककने ववर्यहरु 

९ नगरवासीको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने ववर्यहरु  

१० िैङ्धगक समानता र सामास्जक समावेशीकरण अमभवदृ्धि हुने ववर्यहरु,  

११ दीगो ववकास, वातावरणीय संरक्षण तथा प्रवद्णिन गनण सर्ाउ पुग्ने ववर्यहरु, 
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१२ मर्हिा, बािबामिका, जेरठ नागररक, यूवा, तेश्रो मिङ्गी र फरक क्षमता भएका 
व्यस्क्तसँग सम्बस्न्ित ववर्यहरु,  

१३ सामास्जक सदभाव तथा एकता अमभवदृ्धिमा सर्ाउ पुयाणउने ववर्यहरु । 

१४ संर्ीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग सह-अस्स्तत्व, समन्वय र सहकायणका ववर्यहरु  
 

 

 आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्, 

अब म आथीक वर्ण २०७९।८० को क्षेिगत र ववर्यगत रुपमा मिइएका नीतत तथा 
कायणक्रम नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गनण चाहन्छु । रामग्राम नगरपामिको आ. व. 
२०७९।८० को नीतत तथा कायणक्रम यस प्रकार रहेको छ ।  
 

१ आथियक र्वकास:- 

क) कृर्ष तिा पशुसेवा तफय को नीतत तिा कार्यक्रम: 

१. आधथणक ववकासको सम्भावनाका रुपमा रहेको कृवर् के्षिको ववकासमा ववशेर् ध्यान 
र्दइनेछ । नगरका ववमभन्न क्षेिमा सम्भाव्यताका आिारमा ववमभन्न खाद्यान्न, 
तरकारी तथा पकेट के्षि तनिाणरण गरी उत्पादनमा वदृ्धि गनण आवश्यक सहुमियत र 
प्राववधिक सहायता उपिब्ि गराइनेछ । अगाणतनक खेती गने ककसानिाई प्रोत्साहन 
गने व्यवस्था ममिाइनेछ ।  

२. व्यवसातयक तरकारी खेती गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गने उद्देश्यिे र्हउँदे तथा 
तरकारीको बीउ ५० % अनुदानमा ववतरण गने कायणिाई तनरन्तरता र्दइनेछ । र्हउँदे 
तथा वर्े तरकारीका ममतनककट तन:शुल्क उपिब्ि गराइनेछ । मागमा आिाररत 
मसचाई कायण, फिफुिका बबरुवा तथा िैचाको बीउ ववतरण, च्याउको बीउ ५० % 
अनुदानमा ववतरण गरीनेछ ।  

३. माटो जाँच कायणक्रम, भकारो सुिार कायणक्रम, गहँु तथा िानको बीउ उत्पादन 
तामिम, तरकारी खेती तामिम, उत्कृरट कृर्क पुरस्कार जस्ता कायणक्रम माफण त 
कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनुणका साथै क्षमता ववकास गरीनेछ ।  

४. नगर मभि रहेको बाँझो जग्गाको त्याङ्क सङ्किन गरी यसको पूणण उपयोगको 
िाधग एक कायण ववधि बनाई भूमी बैंकको अविारणाको कायाणन्यवन गरीनेछ ।  

५. स्थानीय हाट बवजारहरुको पूवाणिार तनमाणणमा जोड र्दइनेछ र ववमभन्न वडाहरुिाई 
पायक पने गरी खाद्य उपज संकिन केन्र तनमाणण गनण सहकारी के्षि र कृर्क 
समूहसँग सहकायण गरीनेछ । 

६. वैदेमशक रोजगारीबाट फकेका यूवाहरुिाई व्यवसातयक कृवर् तफण  आकवर्णत गने 
उद्देश्यिे "ररटनीज रू्वासँग मेर्र कार्क्रय म" सञ्चािन गरी त्यस्ता व्यवसायमा 
संिग्न यूवा कृर्कहरुिाई सहुमियत तथा अनुदानको व्यवस्था ममिाइनेछ ।  

७. "स्वस्ि मासु, स्वस्ि जीवन" कायणक्रमिाई सफि बनाउन नगर मभि रहेका 
माछा/मासु बबक्री ववतरण गने पसिहरुको व्यवस्थापनमा सुिारका िाधग अनुदान 
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र्दइनेछ । त्यस्तै गरी नगरमभि सञ्चामित डरेीहरुको व्यवस्थापनमा सुिार 
गररनेछ। 

८. मासु तथा दगु्िजन्य उत्पादन व्यवसायको तनयममत अनुगमन गरी व्यवस्स्थत 
गररनेछ ।  

९. पशुहरुिाई िाग्न सक्ने ववमभन्न रोगबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार तन:शुल्क 
खोप सेवा सञ्चािन गररनेछ । तन:शुल्क और्धि ववतरण गररनेछ ।  

१०. र्हउँदे तथा वर्े र्ाँसको बीउ समेत अनुदानमा ववतरण गररनेछ । मत्स्य 
व्यवस्थापन ववकासका िाधग माछा भुरा ववतरण, माछा दाना ववतरण, माछा 
पोखरीको ववस्तार जस्ता कायणक्रममा ५० % अनुदान र्दइनेछ । 

११. वावर्णक कृवर् तथा पशु मेिाको आयोजना गरीनेछ । यस्ता मेिाहरुमा कृवर् 
पेशािाई सम्मातनत पेशाका रुपमा ववकास गनण "मेर्र उत्कृष्ट कृषक सम्मान 
कार्यक्रम" सञ्चािन गरीनेछ।  

१२. बोररङ्गद्वारा हुने मसँचाई प्रणािीिाई व्यवस्स्थत गरी थप ववस्तार गररनेछ ।   

१३. कृवर् हाटबजारको पूवाणिार तनमाणण कायणक्रमिाई जोड र्ददै हाटबजारको पूवाणिार 
तनमाणण र ववस्तारको िाधग प्रदेश तथा संर्ीय सरकारसँग सहकायण गररनेछ । 

 

ख) सहकारी : 

१४. उत्पादनमा आिाररत सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्णिन गरीनेछ । नगर क्षेिमा 
कक्रयामसि सहकारीमध्ये उत्कृरट सहकारी तथा मर्हिा सहकारी संस्थाहरुिाई 
सम्मान र प्रोत्साहन गरीनेछ ।  

१५. नगरमभिका कृर्कहरुिाई सहज रुपमा मि ववतरण गने उद्देश्यिे स्थानीय 
सहकारीहरुिाई मि भण्डारण, क्षमता अमभवदृ्धि गनणका िाधग ववशेर् अनुदानको 
व्यवस्था गरीनेछ ।  

१६. सहकारी संस्थाहरुको सुदृर्िकरण ववकास र प्रविणनको िाधग तनयममत अनुमगन 
तनयमन र तनररक्षणको व्यवस्था ममिाइनेछ । नगर मभिका सहकारीहरुसँग 
सम्बस्न्ित अमभिेख अद्यावविक गररनेछ ।  

१७. ववमभन्न सहकारी संस्थाहरुबबच आपसी समन्वय र सहकायण पद्िततको ववकास गनण 
नगर स्तरीय सहकारी संजाि गठन गरीनेछ । 

१८. भूममहीन दमित भूमर्हन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासिाई भूमी समस्या 
समािान आयोगसँग गरीएको सम्झौता बमोस्जम िगत संकिन कायण सम्पन्न गरी 
यी वगणको भूमी सम्बन्िी समस्यािाई आगामी आ. व. मा समािान गरीनेछ । 

 

ग) उद्र्ोग, वाणणज्र् : 

१९. संवविान तथा स्थातनय सरकार सञ्चािन ऐनिे र्दएको अधिकारको अधिनमा रही 
सबै प्रकारका उद्योगहरुको व्यवस्थापनका िाधग एकककृत नीतत तजुणमा गरी 
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उद्योगहरुिाई व्यवस्स्थत गरीनेछ । नगर मभिका सम्पूणण उद्योग व्यवसायहरुको 
व्यवस्स्थत अमभिेखिाई प्रववधिमैिी बनाइनेछ ।  

२०. उद्योगी र श्रममक बीचको सम्बन्ििाई सुमिुर बनाई औद्योधगक वातारण कायम 
गने नीतत मिइनेछ । 

२१. बजार अनुगमन कायणिाई थप प्रभाकारी बनाई उपभोक्ता र्हतको प्रवद्णिन गरीनेछ 
। व्यापारीक फमण, पसिको दताण, अनुमतत नववकरण तथा खारेजीको सहज व्यवस्था 
ममिाइनेछ । 

२२. परम्परागत तथा व्यवसातयक सीपमूिक र्रेिु उत्पादनिाई प्रवद्णिन तथा सरंक्षण 
गरीनेछ ।  

२३. स्थानीय कच्चा पदाथणमा आिाररत िरु् तथा र्रेिु उद्यमको प्रवद्णिन गनण 
सीपमूिक तामिमहरु सञ्चािन गरीनेछ । 

२४. नगर क्षेि मभि रहेका उद्योगमा स्थानीय जनशस्क्तिाई रोजगारीको अवस्था 
सुतनस्श्चत गररनेछ । 

२५. उद्योगी व्यवसायीिाई व्यवसातयक सामास्जक उत्तरदातयत्व (Corporate Social 

Responsibility)  तनवाणह गरी नगरपामिकाको समग्र ववकासमा पे्रररत गरीनेछ ।  

२६. रामग्राम नगरपामिकाको उपयुक्त स्थानमा उद्योग ग्राम खोल्ने प्रककयाको सुरुवात 
गरीनेछ ।  

२७. उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको िाधग उपभोक्ता सचेतना अमभवदृ्धि, स्थातनय 
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पररक्षण, वस्तु तथा सेवाको आपूतत ण व्यवस्था, मुल्य, 

गुणस्तर मापन, तनयममत रुपमा बजार अनुगमन कायणमा वडा कायाणियिाई समेत 
पररचािन गरी बजार अनुगमनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२८. व्यवसायीक आचार संर्हताको ववपररत हुने गरी खािय वस्तु ककराना, कपडा, पुस्तक 
र हररयो तरकारी बेच्ने पसिबाट मर्दरा, सुतत णजन्य पदाथण, ववर्ादी, ककटनासक और्िी 
जस्ता वस्तु तथा सामान एउटै पसिबाट बेचबबखन गनण नपाउने व्यवस्थािाई 
कायणवविी बनाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 

घ) श्रम रोजगार तिा गररबी तनवारण: 

२९.  गरीब र्र पररवारको पर्हचान गने मापदण्डको आिारमा चािु वर्णमा पर्हचान 
भएका नगरमभिका सम्पूणण गरीब र्र पररवारिाई आगामी वर्णमा गररब र्रपररवारको 
पररचय पि ववतरण गररनेछ ।  

३०. मर्हिा उद्यमीहरुका िाधग उद्यम व्यवसाय सञ्चािन गनण सहजीकरण गरीनुका 
साथै उद्यमी मर्हिाहरुको क्षमता ववकास तफण  ववशेर् ध्यान र्दइनेछ । 

३१.  प्रिानमन्िी रोजगार कायणक्रम अन्तगणत स्थिगत योजना छनौट गरी नगर मभिका 
बेरोजगारहिाई रोजगारीको अवसर सजृना गरीनेछ । बेरोजगारहरुिाई प्रिानमन्िी 
रोजगार कायणक्रममाफण त १०० र्दनको रोजगारीको सुतनस्श्चतता गररनेछ । 
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३२. वैदेमशक रोजगारीिाई तनरुत्सार्हत गरीनेछ । वैदेमशक रोजगारमा जानै परेमा 
उपयुक्त सीप ववकास सम्बन्िी तामिम मिई जान प्रोत्साहन गरीनेछ । सुरक्षक्षत 
आप्रवासनका कायणक्रम सञ्चािन गनण गै. स. स. र ववमभन्न संर् संस्थासँग सहकायण 
गरीनेछ । 

३३. नगर क्षेिमभिका दैतनक, ज्यािा मजदरुी गरी जीववकोपाजणन गने अतत ववपन्न 
र्रपरीवारिाई रोजगारीका िाधग स्थानीयस्तरमा सञ्चािन हुने तनमाणणका 
योजनाहरुमा काम गने अवसर प्रदान गनण सम्बद्ि तनमाणण व्यवसायी तथा 
उपभोक्ता सममततहरुसँग समन्वय गरीनेछ ।  

३४. प्रिानमन्िी रोजगार कायणक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयनमा िैजानको िाधग 
कायणववधि बनाई प्रकृया अतर् बिाइनेछ । 

 

२ सामाजजक र्वकास  

क) लशक्षा: 
३५. सामुदातयक वविाियको भौततक पूवाणिार सुिारका िाधग आवश्यकतामा आिाररत 

अनुदान र्दई वविाियको ममणत सम्भार कायण गररनेछ । साथै सबै वविाियमा एउटै 
रंगरोगनको प्रयोग गने कायणक्रमिाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

३६. सामुदातयक ववद्याियमा मशक्षक दरबन्दी ममिान गरी मशक्षक ववद्याथी अनुपात 
उपयुक्त बनाइनेछ । दरबन्दी न्यून भएका ववद्यियमा नगरपामिकाको अनुदान 
कोटा सजृना गरी पठन पाठनमा पुयाणइदै आइएको सहयोगिाई तनरन्तरता र्दइनेछ ।   

३७. ववद्यािय तनरीक्षण र अनुगमन कायणिाई तनयममत र व्यवस्स्थत गरी शैक्षक्षक 
गुणस्तर अमभवदृ्धिसँग आवद्ि गरीनेछ ।  

३८. ववद्याियका मशक्षक, कमणचारीहरु वव. व्य. स. का पदाधिकारी तथा मशक्षक 
अमभभावक संर्का पदाधिकारीिाई ववमभन्न तामिम र्दइ क्षमता अमभवदृ्धि गरीनेछ 
।  

३९. बािबामिकाहरुको सवाणङ्धगण ववकासका िाधग ववमभन्न बबिामा आिाररत अततररक्त 
कृयाकिाप सञ्चािन गरीनेछ।  

४०. सबै बािववकास केन्रमा न्युनतम मापदण्ड पुरा गनुणपने नीतत मिइनेछ । 
बािववकास केन्रका सहयोगी कायणकताणहरुको क्षमता अमभवदृ्धि गरीनेछ । बाि 
ववकास केन्रका सहयोगी कायणकताणहरु, वविाियका कमणचारीहरुको मनोवििाई उच्च 
राख्न ेनीतत अनुरुप संतर्य सरकारबाट तोककए बमोस्जमको पारीश्राममकमा नपुग रकम 
नगरपामिकाको स्रोतबाट थप गरी उपिब्ि गराइनेछ ।  

४१. वविाथीहरुबाट कुनै पतन शुल्क नमिने नीतत अनुरुप सामुदातयक ववद्याियहरुमा 
सञ्चािन हुने ववमभन्न तहका िैमामसक परीक्षा सञ्चािनका िाधग आवश्यक पने 
न्युनतम खचणको अनुमान गरी वविाियहरुिाई आधथणक अनुदानको रुपमा उपिब्ि 
गराइनेछ ।  
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४२. वविाथीको कक्षामा उपस्स्थती विोत्तरी, वविािय प्रतत अमभभावकको भुममकामा 
बिोत्तरी र वविाथीिाई आवश्यक पने शैक्षक्षक तथा मसिन्द सामाग्रीको व्यवस्थापनमा 
सहयोग पुयाणउने उद्देश्यिे बािववकास देखख कक्षा ५ सम्मका वविाथीहरुिाई 
वविाियमा उपस्स्थत भएको र्दन अनुसार प्रततर्दन रु.१० का दरिे नगदै रुपमा 
"मेर्र छात्रवतृ्ती कार्यक्रम" बाट मामसक रुपमा छािववृत्त रकम उपिब्ि गराइनेछ ।  

४३. ववद्यािय तहमा उत्कृरट नततजा प्राप्त गने गरीब तथा जेहेन्दार छािछािाहरुिाई 
"मेर्र छात्रवतृ्ती कार्यक्रम" माफण त प्रोत्साहन गरीनेछ । साथै गरीब तथा ववपन्न तथा 
अपाङ्ग र दमित पररवारका ववद्याथीहरुिाई उच्च मशक्षा हामसि गनणका िाधग 
छािवतृत प्रदान गरीनेछ । स्नात्तकोत्तर तहमा अध्ययन गरी सोिपिको तयारीमा 
रहेका रामग्राम नगरपामिका मभिका छािाहरुिाई सोिपि तयारी कायणमा सहयोग 
पुयाणउनका िाधग प्रतत छािा रु.२५०००।– का दरिे सोिपि तयारी छािवतृ्ती उपिब्ि 
गराइनेछ ।  

४४. चािु वर्णमा तयार गररएको आिारभुत तहको हाम्रो रामग्राम नामक स्थानीय 
पाठ्यक्रम बमोस्जम स्थानीय ववर्यको पाठ्यपुस्तक तयार गरी कायाणन्वयनमा 
ल्याइनेछ ।  

४५. सामुदातयक मसकाइ केन्रको व्यवस्थापन सुिार गरी यसको सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारीता ल्याइनेछ ।  

४६. संस्थागत ववद्याियहरुमा पतन मसकाइका न्यूनतम पूवाणिार पूरा गनण अतनवायण 
गरीनेछ । संस्थागत ववद्याियिाई नमुना ववद्याियमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन 
गरीनेछ । 

४७. नगरपामिका मभि रहेको एक माि प्राववधिक िार सञ्चािन भएको जनता मा वव 
डनैहवाको प्राववधिक िार तफण को मशक्षाको ववस्तार र व्यवस्थापनमा आवश्यक 
सहजीकरण गरीनेछ । त्यस्तै गरी आदशण मा. वव. मा रहेको दृस्रटववर्हन तफण को 
श्रोत कक्षाको व्यवस्थापनमा सुिार गरीनेछ ।  

४८. संर्ीय सरकारको आधथणक अनुदानमा सञ्चािन हुने ववमभन्नका कायणक्रमहरुिाई 
प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयन गरीनेछ । 

४९ . सामुदातयक ववद्याियका सबै छािाहरुिाई आवश्यकताअनुसार तनशुल्क सेनेटरी 
प्याडको व्यवस्थापन गररनेछ । छािाहरुिाई सेनेटरी प्याडको प्रयोग र ववसजणनमा 
सहयोग पुयाणउन कक्षा ६ देखख माधथका वविाियमा चेस्न्जङ्ग रुम बनाइनुका साथै 
ववसजणनको उपयुक्त व्यवस्था ममिाइनेछ ।  

५० .सम्पूणण शैक्षक्षक त्याकिाई एकककृत गरी नगरको शैक्षक्षक प्रोफाइि र शैक्षक्षक 
योजना तयार गरीनेछ । वावर्णक शैक्षक्षक क्यािेन्डरिाई कायाणन्वयनमा ल्याई शैक्षक्षक 
कक्रयाकिापमा एकरुपता ल्याइनेछ ।  

५१ .हररत र्वद्र्ािर् कार्यक्रम को कायाणन्वयनका िाधग प्रत्येक ववद्याियमा चािु 
वर्णमा बनाइएका फुिवारीको ववस्तार र संरक्षण गरीने व्यवस्था ममिाइनेछ ।  
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५२ .मशक्षा के्षिमा सुशासन, वविाियको सविीकरण, भौततक पूवाणिारमा सुिार, 

समुदायको अपनत्व, सर्न र तनयममत अनुगमन, जस्ता समन्वयात्मक प्रयास 
िगायतका शैक्षक्षक सुिारका कायणक्रमहरु मशक्षा प्रणािीका स्थावपत मान्यताका 
आिारमा संचािन गररनेछ । वविाियमा सुशासन कायम गनणको िाधग वविािय 
व्यवस्थापन सममतत गठन प्रकक्रयािई सरिीकृत गदै वविाियहरुको वव.व्य.स. गठन 
प्रकक्रया टंुगाइनेछ । 

५३. स्थायी मशक्षकमा छनोट हुन मदत पुयाणउने तथा मशक्षक हुन चाहनेको क्षमता 
ववकास गने उद्देश्यिे मशक्षक सेवामा प्रवेश गनण चाहने बेरोजगार युवाहरुिाई 
मशक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा समावेश गराई उनीहरुको क्षमता ववकास 
गराइनेछ । 

५४. सम्भव भए सम्म क्रमश १ वडा १ सामुदातयक ववद्याियको स्थापना गदै िधगने 
नीतत अविम्बन गरीनेछ । तत्कािका िाधग सामुदातयक ववद्यािय नभएका 
वडाहरुमा पूवण प्राथममक ⁄ बािबबकास कक्षा सञ्चािनको िाधग आवश्यक व्यवस्था 
ममिाइनेछ ।  

 

ख) रू्वा तिा खेिकुद: 

५५. रामग्रामको ववकास सुशासन र सामास्जक सुरक्षामा यूवा जनशस्क्तको 
भुममकािाई सम्मान र ववस्तार गदै यूवाहरुिाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गरीनेछ र 
यूवा उद्यममशिताको प्रभावकारी कायाणन्वयनमा सहजीकरण गरीनेछ। 

५६. रारिपतत रतनङ्ग मशल्ड, ववद्याियस्तरीय मेयर कप खेिकुद प्रततयोधगता, मेयर 
कप ब्याडममन्टन प्रततयोधगता, मेयर कप फुटबि प्रततयोधगता उपमेयर भमिबि 
प्रततयोधगता जस्ता कायणक्रम सञ्चािन गरी रामग्रामको पर्हचान युक्त खेिाडीको 
ववकास गरीनेछ।  

५७. टोि टोिमा यूवा क्िबहरुको गठन गनण प्रोत्साहन गरीनेछ । वडास्तरीय यूवा 
क्िबिाई क्िबस्तरीय कायणक्रम सञ्चािन गनण प्रोत्साहन गरीनेछ । ववमभन्न खेि 
सामग्रीहरुको व्यवस्था र ववतरण गरी खेिकुदिाई व्यवस्थीत गरीनेछ। 

५८. यूवाहरुिाई िागु पदाणथ दवु्यणसनबाट जोगाउनका िाधग सचेतनामुिक कायणक्रम 
सञ्चािन गनुणको साथै दवु्यणसनमा फसेकािाई पुंनस्थापनका िाधग आवश्यक पहि 
गरीनेछ । 

५९. ववमभन्न ् संर् संस्थाहरु समेतको सहकायणमा बेरोजगार यूवाहरुिाई िक्षक्षत गरी 
रोजगारमूिक बनाउन "मेर्र रू्वा इिम कार्यक्रम" माफण त ववमभन्न मसपमुिक 
तामिम सञ्चािन गरीनेछ ।  

६०. सामुदातयक तथा तनजी संर्संस्थाहरुको सहकायणमा नगरस्तरीय खेिकुद 
प्रततयोधगताको आयोजना गररनेछ । नगरस्तरीय खेिकुद ववकास सममतत गठन गरी 
कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । खेिकुद के्षिको ववकास र ववस्तारमा योगदान पुयाणउने 
तथा उत्कृरट खेि, कौशि प्रदशणन गने युवाहरुिाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गररनेछ ।  
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६१. रास्रिय तथा अन्तरास्रिय के्षिमा नगरको प्रततरठा बिाउन योगदान पुयाणउने युवा र 
युवाको के्षिमा उत्कृरट काम गने संस्थािाई सम्मान एवं पुरस्कृत गररनेछ । 

ग) स्वास््र् : 
६२ . स्वास््य चौकीहरु, शहरी स्वास््य केन्रहरू तथा आिारभुत स्वास््य सेवा 

केन्रहरुबाट प्रदान गररदै आएका स्वास््य सेवाहरुिाई थप गुणस्तरीय बनाउन र 
और्धि उपकरणको अभाव हुन नर्दन आवश्यक बजेट ववतनयोजन गररनेछ ।  

६३ . स्वास््य संस्था संचािन तथा ब्यवस्थापन सममततका कायणहरु थप प्रभावकारी 
बनाइनुका साथै स्वास््य संस्थाको तनयममत अनुगमन गरी स्वास््यकमीहरूको 
मनोवि बिाउने तथा स्वास््य के्षि शुसासन कायम गने कायणिाइ प्राथममकता 
र्दइने छ । साथै आिारभुत स्वास््य सेवा केन्रका स्वास््य संस्था संचािन तथा 
ब्यवस्थापन सममततहरुको स्जम्मेवारीिाइ थप सुदृण तथा प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

६४ . जोखखममा रहेका र वस्ञ्चतीमा परेका जनताको स्वास््य सम्बन्िी ववशेर् 
आवश्यकता पूरा गरी उनीहरूको स्वास््य सेवा माधथको समतायुक्त पहँुच एवम ्
उपयोग सुतनस्श्चत गनण िक्षक्षत कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   

६५ . नगरपामिका स्तरीय स्वास््य संकट, महामारी रोग तनयन्िण तथा ववपद् 
व्यवस्थापनका िाधग नगरपामिका स्तरमा स्वास््य संकट एवं पूवण तयारी तथा 
प्रततकायण योजना तनमाणण गरर कायाणन्वयन गररने छ । साथै महामारी तथा 
प्राकृततक प्रकोपको समुधचत ब्यवस्थापनका िाधग पामिका स्तरमा रहेको ववपद् 
व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक रकम व्यवस्था गररनेछ ।   

६६ . नेपािको संवविान, २०७२ िे प्रत्याभूत गरेको आिारभूत स्वास््य सेवािाई 
व्यवस्स्थत गरर थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नगरपामिकाको स्वास््य 
नीतत र स्वास््य ऐन तजुणमा गरी कायणन्वयनमा िधगने छ ।   

६७ . उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मिुमेह, दम, किेजो, मगृौिा िगाएतका नसने रोगको 
पर्हचान परीक्षण र उपचारका कायणक्रमहरु प्रदेश तथा सङ् र्ीय सरकारसँग समन्वय 
गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

६८ . नगरपामिका मभि स्वास््य सेवा सवणसुिभ र प्रभावकारी बनाउन स्वास््य 
जनशस्क्तको क्षमता अमभबदृ्िी, दरबन्दी तनिाणरण, जनशस्क्त व्यवस्थापन, 
अनुसन्िान, स्वास््य उपकरण र स्वास््य संस्थाहरूमा पुवाणिारको समुधचत 
व्यवस्था ममिाईनेछ। 

६९ . कोमभड १९ ववरुद्िको खोप िगाउन छुट भएका नगरवासीिाहरुिाई खोप 
िगाउनेको िाधग प्रदेश तथा संर्ीय सरकारसँग सहकायण गरी खोपको सुतनश्चतता 
गरीने छ । 
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७० . ववद्यमान स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाहिाई नागररकमैिी र थप जवाफदेही 
बनाइनेछ । सबै आिारभुत स्वास््य केन्रबाट आगामी वर्णमा स्वास््य सेवा 
सञ्चािन गरीनेछ । ती केन्रमा रहेका करारका जनशस्क्तिाई कायण सम्पादन 
मूल्याङ्कनको आिारमा तनरन्तरता र्दइनेछ ।  

७१ . प्रत्येक स्वास््य संस्थामा आवश्यक पने और्धि, उपकरण, खोप आर्दको समयमै 
व्यव्थापन गरी अभाव हुन र्दइने छैन । 

७२ . सुत्केरी व्यथा िागेका गभणवती मर्हिाहरुिाई सुत्केरी हुन अस्पतािसम्म जान र 
र्र फकण न तनशुल्क एम्बुिेन्स सेवा उपिब्ि गराइनेछ । 

७३ . गभणवती/सुत्केरी मर्हिाहरुको स्वास््य सविीकरणका िाधग गभणवतत/सुत्केरी मर्हिा 
भेटर्ाट कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ । यस कायणक्रममा सुत्केरी मर्हिाहरुिाई 
"उपमेर्र पोषण झोिा र्वतरण" गरीनेछ । 

७४ . पैसठ्ठी वर्ण माधथका जेरठ नागररकिाई पुयाणइदै आएको र्रदैिो उपचार सेवा 
अन्तगणत "जेष्ठ नागररकसँग मेर्र कार्यक्रम" िाई थप प्रभावकारी बनाइ तनरन्तरता 
र्दइनेछ । 

७५ . बहुके्षिीय पोर्ण कायणक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कुपोर्ण भएका 
बािबामिकाको पर्हचान गरीनेछ र उधचत उपचार तथा पोर्णको प्रबन्ि ममिाइनेछ। 

७६ . चािु वर्णमा मिइएको "छोरी बचाउ, छोरी पढाउ" कायणक्रमिाई आगामी आ. ब. मा 
प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयन गरीनेछ ।  

 

घ) महहिा बािबालिका तिा जेष्ठ नागररक: 

७७. मर्हिाहरुिाई आत्मतनभणर गराउन उनीहरुको परीवेश अनुकुि मर्हिा उद्यममशिता 
ववकास कायणक्रम अन्तगणत क्षमता ववकासका साथै सीप र प्रववधिको हस्तान्तरण गरी 
रोजगार उन्मुख गराउने नीतत मिइनेछ । 

७८. फरक क्षमता भएका नागररकिाई ववकासको मुििारमा समार्हत गनण िक्षक्षत वगण 
अनुकुि ववमभन्न कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

७९. आश्रय आवश्यक पने र्हसंा वपडडत मर्हिाहरुिाई अल्पकामिन सेवा केन्रमा राखेर 
मनोपरामशण सेवा प्रदान गरीनेछ । 

८०. "हाम्रो बािबालिका हाम्रो भर्वष्र्" भन्ने मूल्य मान्यतािाई आत्मासाथ गदै 
बािमैिी स्थानीय शासन कायणिाई प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयन गरीनेछ । बािमैिी 
नगर र्ोर्णा पछीको र्दगो रणनीततको कायाणन्वयन गरीनेछ ।  

८१. संरक्षण ववर्हन बािबामिकािाई पारीवाररक पुनममणिन गराइनेछ । 
८२. बािबामिकाहरु र जनप्रतततनधि बबच अन्तरकक्रयात्मक कायण गरी बाि प्रोत्साहनका 

िाधग "बािबालिकाहरुसँग मेर्र कार्यक्रम" सञ्चािन गरीनेछ । 
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८३. कोमभड १९ का कारण अमभभावक गुमाएका बािबामिकाहरुिाई िक्षक्षत गरी ववशेर् 
राहत कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

८४. जेरठ नागररकहरुको र्दनचयाणिाई सहज र सकक्रय बनाउन नगरस्तरमा जेष्ठ 
नागररक सत्सङ्ग केन्द्र सञ्चािनमा ल्याइनुका साथै वडाहरुमा जेष्ठ नागररक 
लमिन केन्द्र सञ्चािनका िाधग ववमभन्न संर् संस्थाहरुसँग सहकायण गरीनेछ । 

८५. समाजका अग्रज, सम्मातनत जेरठ नागररकहरुको भुममका र योगदानिाई उच्च 
महत्व र्दइनेछ । जेरठ नागररकहरुिाई सम्मान गरीनेछ । मौर्म र उमेर 
अनुकुिका राहत सामग्रीसर्हत जेरठ नागररकहरुिाई सम्मान गररनेछ ।   

८६. नगरबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, जेरठ 
नागररक, गभणवती, सुत्केरी र अशक्तहरुिाई सेवामा अग्राधिकार र्दइनेछ । 

 

ङ) साांस्कृततक प्रवद्यधन : 

८७. नगरक्षेि मभि रहेका रामग्राम स्तुप, पस्ण्डतपुर जस्ता ऐततहामसक महत्वका 
स्थानहरुिाई जीवन्त राख्नका िाधग त्यस्ता स्थानहरुको संरक्षण र सम्बद्णिन 
गरीनेछ। 

८८. नगरपामिका क्षेिमभि रहेका दाइजो, ततिक, बािवववाह, छुवाछुत जस्ता सामास्जक 
कुरीती, कुप्रथा अन्त्य गनण सचेतनामुिक कायणक्रम कायाणन्वयन गररनेछ । 

८९. स्थानीय किा सांस्कृततको प्रविणन गनणको िाधग स्थानीय मेिा महोत्सव 
चाडपवणहरुिाई पररस्कृत रुपमा मनाउन प्रोत्साहन गदै आवश्यक सहयोग समेत 
गरीनेछ ।  

९०. नगर मभिका उत्कृरट किाकारहरुिाई पुरस्कृत गने, किाको संरक्षण गने, 
नगरपामिका मभि िुकेर रहेका प्रततभाहरुको पर्हचानको िाधग ववमभन्न प्रकारका मैिी 
पूणण प्रततस्पिाण गराई किा, सार्हत्य र सजृनाको संरक्षण र सम्विणन गरीनेछ ।  

 

च) सङ्घ सांस्िा गैर सरकारी सांस्िा : 
९१. नगरपामिका मभि कृयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरुको पररचािन, तनयमन, 

अनुगमन गनुणको साथै आवश्यक सहस्जकरण समेत गरीनेछ ।  

९२. नगरको पररचयिाई रास्रिय तथा अन्तरास्रिय स्तरमा पुयाणउन ववमभन्न ककमसमका 
सम्बन्ि कायम गदै सहकायणिाई ववस्तार गरीनेछ । 

 

छ) पर्यटन: 

९३. नगर मभि रहेका महत्पूणण पाकण हरुको सुिार तथा नयाँ पाकण हरुको तनमाणण गदै 
ऐततहामसक, िाममणक, सांस्कृततक, पौराखणक महत्व रहेका स्थिहरुको संरक्षण र 
ववकास गररनेछ । 
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९४. पयणटकीय स्थिका रुपमा पर्हचान भएको रामग्राम स्तुपको सौन्दयणकरण गररनुका 
साथै, पजडितपुरमा शाजन्द्त कोलिर् पाकय  तनमायण गने कायणको प्रारम्भ गरीनेछ ।  

९५. नगरपामिकाको रास्रिय तथा अन्तरास्रिय नगरहरुसँग भगीनी सम्बन्ि कायम गनण 
नीततिाई तनरन्तरता र्दइनेछ । यसरी भात ृ तथा भधगनी सम्बन्ि कायम गदाण 
नगरको पर्हचान र र्हतिाई उच्च प्राथममकतामा राखखनेछ । 

 

पञ्जीकरण/सामाजजक सुरक्षा: 
९६. जेरठ नागरीक, एकि मर्हिा तथा अपाङ्गता भएका व्यस्क्त िगायत ववशेर् 

संरक्षण आवश्यक भएका नागररकको संरक्षण गने नीतत अविम्बन गरीनेछ । यसका 
िाधग सामास्जक सुरक्षा कायणक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

९७. सामास्जक सुरक्षा वापत जेरठ नागररक, एकि मर्हिा, दमित बािबामिका आर्दिे 
पाउने प्रोत्साहन रकमिाई बैंक माफण त उपिब्ि गराउने व्यवस्थाको कायाणन्वयनिाई 
सरिीकरण गररनेछ । 

९८. सबै प्रकारका र्टना दताणिाई सूचकिे अनिाइनबाट दताण गरी प्राप्त टोकनको 
आिारमा सहज तरीकािे सेवा मिन सक्ने व्यवस्थािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 

३ पवूायधार र्वकास  

क) सिक लसचाइ पूि:  

९९. हाम्रो रामग्राम, सुरक्षीत रामग्राम िाई साकार पानण तुररया,  रावणखण्डा, झरही र 
भिुही खोिामा तटबन्ि सर्हतको करीडोर तनमाणण गनण प्रदेश तथा संर्ीय सरकारसँग 
सहकायण गररनेछ । 

१००. पूवाणिार ववकाससँग सम्वस्न्ित सडक, यातायात, कृवर्, मसचाइ तथा खेि, 
खानेपानी नािा तनमाणण, पयणटन, मशक्षा, स्वा्य र पाककण ङ्ग स्थि िगायतका 
सम्भाववत के्षिहरुको पूवाणिार ववकासिाई प्राथममकता र्दइनेछ । 

१०१. बजार क्षेिको सरसफाई तथा सौन्दयणकरणमा जोड र्दइनेछ भने छररएको बस्ती 
रहेका तथा ग्राममण प्रकृततका वडाहरुमा न्यूनतम शहरी सेवा ववस्तार गदै िधगनेछ ।  

१०२. नगर के्षिमभि चक्रपथ तनमाणणको िाधग अतत आवश्यकीय पूवाणिार तयारीको 
थािनी गरीनेछ । 

१०३. नगर क्षेि मभिका सरकारी तथा सावणजतनक जग्गाहरुको संरक्षण र सम्बद्णिन गदै 
िधगनेछ । यस्ता जग्गाहरुको त्यस ठाउँको महत्व झस्ल्कने पाकण , धचल्डने पाकण , खेि 
मैदान, सभागहृ िगायतका सावणजतनक महत्वका संरचना तनमाणण गने योजना तथा 
कायणकमिाई तनरन्तरता र्दइनेछ । 

 

ख) भवन तिा सहरी र्वकास: 

१०४. आवासीय, व्यापाररक सङ्र् ससं्था िगायत सबै प्रकारका भवनहरुको मापदण्ड 
पूणणरुपमा पािना गने व्यवस्था गररनेछ ।  
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१०५. भवन तनमाणण कायणमा सिग्न हुने मसकमी र डकमीहरुिाई भवन तनमाणण प्रववधि 
र भवन संर्हता सम्बन्िी तामिम र्दइ दक्ष बनाइनेछ ।  

१०६. नक्शा पास प्रकक्रयािाई EBPS (Electronic Building Permit System) (ववद्युतीय 
र्र नक्शा अनुमती प्रणािी)मा आबद्ि गररनेछ । साथै भौगोमिक सूचनािाई GIS र 
House Numbering System िाई प्रववधि मैिी बनाउने कायणको शुरुवात गररनेछ ।  

१०७. रामग्राम नगर क्षेि मभिका सावणजतनक जग्गाको पर्हचान तथा िागत तयार गरी 
संरक्षण गनण वडा सममतत र समुदायिाई थप स्जम्मेवार र सकक्रय बनाइनेछ।  

१०८. नक्सा पास बबना र्र बनाउने कायणिाई तनरुत्सार्हत गनण नगरपामिकाबाट प्राप्त 
हुने सेवा रोक्का गने नीतत मिइनेछ । साथै साववक समयदेखख नै तनमाणण भएका 
पुराना र्रहरुिाई नक्शापासको प्रकृयामा ल्याउन एक कायणववधि बनाई कायाणन्वयन 
गरीनेछ। 

ग) खानेपानी तिा सरसफाई: 

१०९. नगरका सबै वडामा वपउनेपानी उपिब्ि गराउन खानेपानीसँग सम्बस्न्ित तनकाय, 
सममततहरुसँग समन्वय र सहकायण गरीनेछ ।  

११०. नगरवासीिाई स्वच्छ खानेपानी उविब्ि गराउन नगर मभिका सम्पन्न भइ 
सञ्चािनमा रहेका खानेपानी योजनाको क्षमता वदृ्धि तथा गुणस्तर सुिार गने, 
तनमाणणधिन योजनाहरु सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्याउने र अन्य सम्भाव्य 
योजनाहरुको पर्हचानको कायण अगाडड बिाइनेछ । 

१११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी वास योजनािाई पूणणता र्दई प्रदेश 
सरकारसँगको सहकायणमा कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । 

११२. नगरक्षेिको फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िाधग कुर्हने नकुर्हने फोहोर छुट्टाउने 
सरोकारवािा तथा अन्य तनकायहरुसँग सहकायण गरी उधचत व्यवस्थापन गरीनेछ। 

११३. नगरको सरसफाई तथा फोहोरमैिा सङ्किन तथा र्रमै व्यवस्थापन गनण सककने 
फोहोर र्रमै व्यवस्थापन गने कायणिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । 

११४. नगरक्षेि भएर बग्ने नर्दहरु र तयनका ककनारामा सरसफाई तथा वकृ्षारोपण गने 
अमभयानको प्रारम्भ गरीनेछ । 

११५. सावणजनकक शौचािय तनमाणण कायणिाई तनरन्तरता र्ददै प्रत्येक वडामा कम्तीमा 
१।१ वटा सावणजतनक शौचािय तनमाणण गरी प्रयोगमा ल्याउन ववमभन्न संर् संस्था र 
वडासँग समन्वय र सहकायण गरीनेछ ।  

११६. बजार क्षेि भीि तनमाणण भएका सडक क्षेिमा सौन्दयणकरणको कायण सुरुवात 
गररनेछ। 

११७. गैह सरकारी संस्था, टो. वव. स., यूवा कल्ब, बाि क्िब, आमा समूह िगायतका 
संर् संस्थाहरुिाई नगरको सुन्दरता अमभवदृ्धि कायणक्रममा सहभागी हुनु पने 
व्यवस्था ममिाइनेछ ।  

 

घ) सिक बत्ती तिा उजाय: 
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११८. उज्र्ािो रामग्राम अलभर्ान अन्तगणत सावणजतनक चोक, मठ, मस्न्दर, ववद्यािय, 
स्वास््य चौकी, वडा कायाणियहरुमा बबजुिी बत्ती जडान गनण प्राथममकता र्दइनेछ । 
यसका साथै ववजुिी आपुती बन्द भएको समयमा समेत सोिारबाट ववद्युत आपुती 
गरी नगरपामिकाका मुख्य मुख्य चोकहरुमा सडक बत्ती बाल्ने कायणिाई ववस्तार 
गरीनेछ ।  

११९. नगर पामिकाको कायाणिय र नगरका ववमभन्न के्षिमा ववद्युत खपतको माग र 
आपुतीिाई ध्यानमा राखी ववद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ववद्युत ववस्तारका 
साथै ववद्युत िान्सफमणरको व्यवस्थापन गरीनेछ ।  

 

४ वन, वातावरण तिा र्वपद व्र्वस्िापन: 

१२०. ववपद व्यवस्थापन कायणिाई प्रभावकारी बनाउन ववपद सचेतना, मसप तथा क्षमता 
ववकास र नमुना अभ्यास कायणिाई सहभाधगता मुिक बनाइनेछ । संर्ीय सरकार, 

प्रदेश सरकार, अन्तरस्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संर्संस्था ववच समन्वय 
कायम गदै, उद्िार एवं राहतको कायणिाई व्यवस्स्थत बनाउँदै िधगनेछ । ववपद 
व्यवस्थापन सामाग्री खररद, यसको उधचत भण्डारण र समयानुकुि पररचािन गराउँदै 
नगरस्तरीय ववपद व्यवस्थापन तथा प्रततकायण योजना तयार गररनेछ ।  

१२१. ववपद व्यवस्थापन सम्बन्िी पूवण तयारी उद्िार, राहत, पुनस्थापना र पुनतनमाणण 
जस्ता कायणिाई उच्च प्राधथमकतामा र्दइनेछ । स्थानीय आपतकािीन केन्रको 
स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

१२२. ववपद जोखखमका क्षेिहरु पर्हचान गरी उक्त क्षेिहरुमा जोखखम न्यूतनकरण, 

सचेतना कायणक्रमहरु संचािन गदै एक वडा एक मशघ्र उद्दार टोिी (Quick Response 

Team) तयार गरीनेछ । एक वडा एक ववपद सुरक्षक्षत स्थि ककटान गरी आवश्यक 
पूवाणिारहरु ववकास गदै िधगनेछ ।  

१२३. नगरको सुन्दरता अमभवदृ्धि र वातावरण मैबि नगर तनमाणण गनण सुन्द्दर र सफा 
रामग्राम भन्ने अमभयानिाई कायाणन्वयनमा ल्याई ववमभन्न स्थानमा पाकण  तनमाणण 
वकृ्षारोपण, फोहरमैिा व्यवस्थापन, प्िास्स्टक झोिाको प्रयोगमा न्यूतनकरण तथा 
जनचेतना मुिक कायण संचािन गररनेछ । साथै सडक ककनाराहरुमा हररयािी कायम 
गनण वकृ्षारोपण गने कायणिाई जोड र्दइनेछ ।  

१२४. वारुणयन्ि िगायत ववपद उद्िारमा प्रयोग हुने यन्ि उपकरण र सामग्रीहरु चािु 
अवस्थामा राखी यीनको प्रयोग र सञ्चािनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

१२५. वर्ाणतको समयमा हुने जि उत्पन्न प्रकोपिाई न्यतनकरण गनण नर्दका दवुै 
ककनाराहरु तथा जोखखमयुक्त स्थान पंर्हचान गरी तनयन्िणका कायणहरु गरीनेछ। 

१२६. सडक ककनारा ववद्यािय परीसर नदी ककनारा िगायतका सम्भाव्य स्थानहरुमा 
वकृ्षारोपण गरी हरीयािी वातावरण बनाइने कायणिाई जोड र्दइनेछ । तय कायणका 
िाधग टोि ववकास संस्थािाई समेत सकक्रय गराइनेछ। 
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१२७. सडक अततक्रमण गरी सामाग्री सडक पेटीमा राख्ने, सडकको आवागवनमा बािा 
पुग्ने गरी ठेिागाडा संचािन गने सडक ककनाराका नािा माधथ तनमाणण सामाग्री तथा 
अन्य सामाग्री राखी नािा जाम गराउने जस्ता कायणिाई ववस्थावपत गररनुका साथै 
अटेर गनेिाई कायणवविी अनुसार दस्ण्डत समेत गररनेछ ।  

 

५ सांस्िागत र्वकास, सेवा प्रवाह तिा सशुासन तफय : 
क) सेवा प्रवाह र सुशासन: 

१२८. नगरपामिकाको नागररक वडापि अध्यावद्तयक गरी डडस्जटि बोडण माफण त सूचना 
प्रवाह गरीनेछ । साथै मूख्य मूख्य सावणजतनक स्थानहरुमा डडस्जटि सूचना पाटीका 
माध्यमबाट नगरका सूचनाहरु नगरबासी समक्ष सूधचत गररनेछ।  

१२९. सेवाग्राहीको सहयोग र कायाणियबाट प्रवाह गररने सेवािाई व्यवस्स्थत बनाउन 
जनप्रतततनधिको तनगरानीमा Help Desk को प्रभावकारी कायाणन्वयन गरीनेछ ।  

  १३०. E-Governance को अविारणािाई क्रमश कायाणन्वयनमा ल्याउन सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रववधिको प्रयोग बिाउदै कागजको प्रयोग र्टाउदै िधगनेछ । 

१३१. सावणजतनक सुनुवाईको आयोजना गने, जनगुनासो यथाशीध्र सम्बोिन गने, 
गुनासोको अमभिेख राख्न,े सुझाव पेटीकाको व्यवस्थापन गने, सामास्जक िेखा 
परीक्षण गराउने जस्ता कायणिाई तनरन्तरता र्दइनेछ । 

१३२. नगरपामिकाबाट कायाणन्वयन हुने ठुिा योजना कायणक्रमहरुमा ववत्तीय जोखखम 
न्यूतनकरणका िाधग तनमाणण तथा खरीद प्रककयािाई बर्ि प्रततस्पिाणत्मक बनाउन 
ववगत देखख प्रयोगमा ल्याइएको ववद्युततय बोि कबोि E-bidding प्रणािीिाई 
तनरन्तरता र्दइनेछ ।  

१३३. प्रत्येक कमणचारीिाई सुचक सर्हतको कायण वववरण उपिब्ि गराई नततजामा 
आिाररत कायण सम्पादन प्रणािीको ववकास गरी सतप्रततशत नततजा हामसि गने 
िक्ष्य मिइनेछ । कायण सम्पादन मुल्यांकनको आिारमा दण्ड र पुरस्कारको 
व्यवस्था गररनेछ । कमणचारीिाई वतृत ववकासको समुधचत अवसर प्रदान गररनेछ।  

१३४. सेवा प्रवाह र कायाणियको काम कारवाही बारे नगरवासीिाई तनयममत रुपमा 
प्रववधिका माध्यमबाट सुसुधचत गररनेछ ।  साथै नगरका गततवविीहरु नगरबासी 
समक्ष पुयाणउन, स्थानीय राजपि र नगरबुिेर्टन प्रकाशन गरी सावणजतनकककरण 
समेत गररनेछ ।  

१३५.आगामी वर्णको कायणसम्पादनमा सहजता र स्परटताका िाधग प्रत्येक योजना तथा 
कायणक्रमको कायाणन्वयन कायणयोजना बनाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

 

ख) मानव सांसाधन र्वकास: 

१३६. जनप्रतततनिी तथा कमणचारीहरुको पदीय आचरण र मयाणदा कायम गनणको िाधग 
जनप्रतततनिी तथा कमणचारी आचारसंर्हता बनाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ ।  
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१३७. सबि सक्षम र प्रववधिमैिी दक्ष जनशक्तीको ववकासका िाधग क्षमता ववकासका 
कायणहरुिाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । कमणचारीहरुिाई सूचना प्रववधि तथा E-

Governance सम्बन्िी तामिमको व्यवस्था गरी कायण प्रतत उत्पे्रररत र थप जवाफदेही 
बनाइनेछ ।  

 

ग) सञ्चार तिा सूचना प्रर्वथध र अलभिेख व्र्वस्िापन: 

१३८. नगरपामिकाका सावणजतनक जग्गा, सावणजतनक सम्पवत्त र्र, नक्शा पास 
व्यस्क्तगत र्टना दताण तनणणयहरु िगायत सबै ककमसमका अमभिेखहरुको 
डडस्जटfइजेशन गरी व्यस्स्थत गरीनेछ ।  

१३९. नगरवासीिाई सूचना प्रववधि मैिी बनाउन क्रमश नगरपामिका कायाणिय परीसर 
वडा कायाणियहरु र महत्वपुणण स्थानहरुमा Wi-fi Free Zone  को िाधग Intranet को 
प्रवन्ि ममिाइनेछ । 

१४०. नगरको सेवा प्रवाहमा सुिार ल्याउन Mobile Apps को प्रयोगिाई कायाणन्वयनमा 
ल्याइनेछ ।  

१४१. सूचना तथा सञ्चार के्षिको संरक्षण प्रवद्णिन र ववकास गनण सञ्चार 
माध्यमहरुसँग समन्वय र सहकायण गरी आवश्यक कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

१४२. नगरपामिकाको हरेक काम कारवाही वेवसाइट, इमेि, नेटवककण ङ जस्ता वविुततय 
संचार माध्यमको प्रयोग गरी कागज रहीत (paperles) बनाउँदै िधगने ममतत 
अविम्बन गररनेछ ।  

 

घ) न्द्र्ार् सम्पादन:  
१४३. सामास्जक न्याय र स्थातनय ऐन कानूनमा आिाररत भई न्यातयक सममततमा 

प्राप्त उजुरीिाई यथासक्य तछटो ककनारा िगाइनेछ । 
१४४. न्यातयक सममततमा परेका उजुरीिाई सकेसम्म मेिममिापको माध्यमबाट तनरुपण 

गने नीततिाई थप सुदृि बनाइनेछ ।  

१४५. न्यातयक सममतत तथा मेिममिाकताणहरुको क्षमता अमभवदृ्धि गनण आवश्यक 
कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ ।  

१४६. सबै वडा कायाणियहरुमा मेिममिाप सममतत गठन गदै क्रमशः मेिममिाप केन्र 
स्थापनाका िाधग आवश्यक व्यवस्था ममिाइनेछ ।   

 

ङ) सुरक्षा व्र्वस्िा: 

१४७. नगर प्रहरीको क्षमता वदृ्धिका िाधग समय सान्दमभणक तामिमहरुको व्यवस्था 
गरीनेछ। 

१४८. नेपाि प्रहरीसँगको समन्वय तथा सहकायणमा नगरको अत्याश्यक स्थानहरु तथा 
मुख्य चोकहरुमा मसमसर्टमभ राखी "जनता सुरक्षा कार्यक्रम" को प्रभावकारी 
कायाणन्वयन गररनेछ ।  
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१४९. सडक सुरक्षाका िाधग िाकफक प्रहरीसँगको सहकायणमा िाकफक सचेतना कायणक्रम 
सञ्चािन गरीनेछ ।  

१५०. नगरपामिकाको बिी र्नत्व हुने सडकहरुमा िाकफक प्रहरीको समन्वयमा नगर 
प्रहरी समेत पररचािन गरी िाकफक व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 

च) राजश्व पररचािन:  

१५१. करदातािाई कर ततनण प्रोत्साहन गनण तनस्श्चत समयसम्म आवश्यक छुट तथा 
सबैभन्दा बिी कर ततने करदातािाई सम्मान गरीनेछ ।  

१५२. राजस्व सङ्किन सम्बन्िी कायणमा तनस्जक्षेि र नागररक समाजको सहभाधगता र 
सहकायणिाई बिाउदै िधगनेछ। 

१५३. नगरको स्वाममत्व वा भौगाधिकार रहेको र नगरपामिकािे संरक्षण र पररचािन 
गरेका र गनुणपने भवन, जग्गा, जममन, हाटबजार, पोखरी तथा अन्य भौततक 
सम्पत्तीको अमभिेख अद्यावधिक गरी राजस्व आम्दानी गने माध्यमको रुपमा 
परीचािन गरीनेछ । यस्ता श्रोतको परीचािन गदाण प्रततस्पिाणत्मक पद्िततको 
अविम्बन गरीनेछ । 

१५४. कृवर्जन्य व्यवसायमा कर सहुमियत प्रदान गरीनेछ । भूममकरमा र्दइदै आएको 
८० प्रततशत छुटिाई तनरन्तरता र्दइनेछ ।  

१५५. संधचत कोर्मा संकमित राजस्विाई आवश्यकता तथा औधचत्यताको आिारमा पूणण 
ममतव्यतयता अपनाई नगरवासीको उच्चतम र्हतमा प्रयोग गरीनेछ । 

१५६. मैिे ततने कर मेरै नगर र्वकासका िाथग भन्ने नारािाई आम करदातािाई 
महसुस हुने गरी सेवा प्रवाह गररनेछ । करको दायरामा नआएका करदातािाई करको 
दायरामा ल्याउन कर मशक्षा अमभयान संचािन गररनेछ ।  

 

छ) आथियक प्रशासन÷ िेखा पररक्षण: 

१५७. नेपाि सरकारबाट स्वीकृत िेखांकन प्रणािी सुि (SUTRA) को प्रभावकारी 
कायाणन्वयन गरी बजेट तजुणमा, खचणको िेखांकन र एकककृत प्रततवेदन तयार गने 
जस्ता कायणिाई तनरन्तरता र्ददै थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१५८. सेवाग्राहीको सहजकताका िाधग भुक्तानी प्रणािीमा टोकन पद्िततिाई 
कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । साथै क्रमश ववद्युततय कोर् िान्सफर पद्ितत माफण त 
भुक्तानी गरीने व्यवस्था ममिाइनेछ । 

१५९. ववगत आधथणक वर्णको बेरुजुहरु तनयममत गनुणपनेिाई तनयममत गने र असुि उपर 
गनुणपने खािका बेरुजुहरु सम्बन्िीत व्यस्क्त तथा संर्संस्थाहरुसँग तनयमानुसार 
असुि उपर गरी गराई बेरुजु फछयौटिाई प्राथममकता र्दइ शुन्य बेरुजु कायम गने 
नीतत मिइनेछ ।  
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१६०.खचणको आन्तररक तनयन्िण प्रणािीिाई कायाणन्वयनमा ल्याई सावणजतनक स्रोतको 
उपयोग गदाण ममतव्ययी हुने नीतत अविम्बन गररनेछ । खररद प्रकक्रयािाई 
प्रततस्पिी, पारदशी र गुणस्तरीय बनाउँदै िधगनेछ ।  

१६१.आधथणक कायण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन आन्तररक िेखा परीक्षण र कर 
परीक्षण कायणिाई थप प्रभावकारी बनाउँदै िधगनेछ ।  

 

ज) सामाजजक पररचािन तिा टोि र्वकास: 

१६२. सामुदातयक स्वास््य कायणक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन टोि ववकास संस्थािाई थप 
कक्रयामसि बनाइनेछ ।  

१६३. सामुदातयक ववकासका कायणक्रम गदाण टोि ववकास तथा सामुदातयक संर् 
संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायण गरीनेछ । 

१६४. सामुदातयक संस्थाहरु एवं िक्षक्षत वगण केन्रीत पूवाणिार ववकास, संस्थागत ववकास, 
आयमुिक एवं सीपमुिक कायणक्रम तथा िक्षक्षत वगणको क्षमता ववकास 
कायणक्रमहरुिाई तनरन्तरता र्दइनेछ । 

 

६ समन्द्वर्ात्मक र्वकासमा सहजीकरण 

१६५= रामग्रामको ववकासमा सहजीकरण गने र श्रोतको सुतनस्श्चतता गने उद्देश्यिे 
रामग्राम ववकास कोर् स्थापना गरीनेछ । आवश्यक कायणववधि सर्हत रामग्राम 
ववकास सममतत गठन गरी कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ ।   

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू् 

 बाल्यकािमा मशक्षा, स्थास््य र पोर्ण, युवा अवस्थामा मसप उद्ममशीिता र 
रोजगारी, प्रौि अवस्थाका जेरठ नागररकिाई सम्मान र संरक्षण, मर्हिािाई समतामुिक 
अवसर मसजणनाको िाधग कायणक्रम केस्न्रत गररनेछ । यो नीतत तथा कायणक्रमको 
सफि कायाणन्वयनबाट नगरको ववकासको आिारमशिा खडा हुनेछ । आधथणक पारदशीता 
र सुशासन कायम हुनेछ भनी ववश्वास मिएकी छु ।   
 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू् 

अब म नीतत तथा कायणक्रम बमोजीम आगामी आ. व. को आय व्ययको वववरण 
समावेश भएको संक्षक्षप्त बजेट पेश गदणछु । 
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रामग्राम  नगरपामिका 
नगर कायणपामिकाको कायाणिय परासी नविपरासी 

cf=j= 079÷080 sf] ;dli^ut cfo ljj/)f 

s|;+= >f]t /sd cIf]?kL 

  cfo tkm{     

1 ;+#Lo ;/sf/      

  ;dfgLs/)f cg"bfg 184600000.00 c&f/ s/f]* %ofnL; nfv 

  ;dk'/s cg"bfg k'hLut 15000000.00 Ps s/f]* krf; nfv 

  z;t{ cg'bfg rfn' 244800000.00 rf}la; s/f]* c \̂rfln; nfv 

  z;t{ cg'bfg k'hLut 116500000.00 P#f/ s/f]* k}:&\&L nfv 

  hDdf 560900000.00 %kGg s/f]* gf}+ nfv 

2 k|b]z ;/sf/     

  ;dfgLs/)f cg"bfg 10436000.00 Ps s/f]* rf/ nfv %QL; xhf/ 

  ;dk"/s cg"bfg 20000000.00 b"O{ s/f]* 

  z;t{ cg'bfg rfn' 11000000.00 Ps s/f]* b; nfv 

  ljz]if cg'bfg 7000000.00 ;Q/L nfv 

  hDdf 48436000.00 rf/ s/f]* rf}/f;L nfv %lQ; xhf/ 

3 cfGtl/s tkm{     

  cfGtl/s >f]t 83861000.00 cf& s/f]* c^lQ; nfv Ps;&\&L xhf/ 

  
;+#Lo ;/sf/ /fhZj 

jf+*kmf+*  
123134000.00 afX s/f]* Pslt; nfv rf}lt; xhf/ 

  
k|b]z ;/sf/ /fhZj 

jf+*kmf+* ;jf/L ;fwg 
10000000.00 Ps s/f]*  

  
k|b]z ;/sf/ /fhZj 

jf+*kmf+* /lhi^«]zg jfkt 
54000000.00 kfr s/f]* rfln; nfv 

  hDdf 270995000.00 ;QfO; s/f]* gf} nfv kGrfgAa] xhf/ 

4 cGo cfo     

  cNof 313442443.00 
PslQ; s/f]* rf}lQ; aofln; xhf/ rf/ 

;o lqrfln;  

  s"n hDdf 1193773443.00 
Ps c/a pGgfO; s/f]* ;}lt; nfv 

ltxQ/ xhf/ rf/ ;o lqrfln;  
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cf=j= 079÷080 sf] ;dli^ut Joo ljj/)f 

s| ;+= >f]t /sd cIf]?kL 

  Aoo tkm{     

१ k|zf;lgs vr{ 160000000.00 ;f]x| s/f]* 

२ k|zf;g tyf Aoj:yfkg dxfzfvf   ;+:yfut ljsf;, ;"zf;g / ;]jf k|jfx 

  k|zf;g, of]hgf tyf cg"udg zfvf 3000000.00 tL; nfv 

  ;'rgf, k|ljlw tyf clen]v zfvf 4000000.00 rfln; nfv 

  sfg'g zfvf 2500000.00 klRr; nfv 

  hDdf 9500000.00 kGrfgAa] nfv 

३ k'jf{wf/ lasf; dxfzfvf   k'jf{wf/ ljsf; If]q 

  
;*s,l;rfO tyf cGo k'jf{wf/ ljsf; 

zfvf 
1000000.00 b; nfv 

  cfjf;, ejg tyf gSzfkf; zfvf 1000000.00 b; nfv 

  hDdf 2000000.00 la; nfv 

४ ;fdflhs lasf; dxfzfvf   ;fdflhs If]q 

  :jf:Yo ;]jf zfvf 9500000.00 kGrfgAa] nfv 

  
dlxnf, afnaflnsf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/)f ljsf; pkzfvf 
3500000.00 k}lt; nfv 

  lzIff, o'jf tyf v]ns'b ljsf; zfvf 20000000.00 b"O{ s/f]* 

  
o"jf, v]ns"b, ;+:s[lt, ko{^g ljsf; tyf 

/fli «̂o . cGt/fli^«o ;dGjo pkzfvf 
7000000.00 ;Q/L nfv 

  hDdf 40000000.00 rf/ s/f]*  

५ cfly{s ljsf; dxfzfvf   cfly{s If]q 

  cfly{s lasf; zfvf 1500000.00 k|Gw nfv 

  kz"kIfL ljsf; zfvf 6000000.00 ;f&\&L nfv 

  s[lif ljsf; zfvf 10000000.00 Ps s/f]*  

  hDdf 17500000.00 Ps s/f]* krxQ/ nfv 

६ cfly{s k|zf;g tyf /fhZj dxfzfvf     

  /fhZj k|zf;g pkzfvf 2000000.00 la; nfv 

७ :yfgLo afnd}qL zf;g sfo{s|d 2000000.00 la; nfv 

८ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ Joj:yfkg  20000000.00 b"O{ s/f]* 

९ ;*s af]*{ g]kfnsf] nfut ;xefuLtf 3500000.00 k}lt; nfv 

१० jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg 10000000.00 Ps s/f]* 

११ dd{t ;Def/ sf]if 3000000.00 tL; nfv 

१२ k|sf]k Aoj:yfkg sf]if 7500000.00 krxQ/ nfv 

१३ sf]/f]gf efO/; /f]syfd, lgoGq)f tyf 

pkrf/ sf]if 
2000000.00 la; nfv 

१४ jftfj/)f sf]if 1000000.00 b; nfv 

१५ dlxnf jfnjflnsf sf]if 500000.00 kf+r nfv 

१६ ul/aL Go'glgs/)f sf]if 500000.00 kf+r nfv 
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१७ cf}ifwL pkrf/ sf]if 500000.00 kf+r nfv 

१८ z;t{ cg'bfg rfn' 244800000.00 rf}la; s/f]* c \̂rfln; nfv 

१९ z;t{ cg'bfg k'lhut 116500000.00 P#f/ s/f]* k}:&\&L nfv 

२० j*f :t/Lo of]hgfx? 83500000.00 cf& s/f]* k}lt; nfv 

२१ gu/ :t/Lo of]hgfx? 66031000.00 % s/f]* ;f&L nfv Pslt; xhf/ 

२२ ;+#Lo ;dk'/s cg'bfg k'lhut 30000000.00 ltg s/f]* 

२३ k|b]z ;dk'/s cg'bfg  40000000.00 rf/ s/f]* 

24 Zf;t{ cg'bfg rfn' 11000000.00 Ps s/f]* b; nfv  

25 ljz]if cg'bfg 700000.00 ;t/L nfv 

26 Gfu/ :t/Lo cNof of]hgfx? 110000000.00 P#f/ s/f]* 

27 Jf*f :t/Lo cNof of]hgfx? 22698043.00 
b"O{ s/f]* %AaL; nfv cG&fgAa] 

xhf/ lqrfnL; 

  s"n hDdf 1193773443.00 

Ps c/a pGgfO; s/f]* ;}lt; 

nfc ltxQ/ xhf/ rf/ ;o 

lqrfln; 

 

नेपािको संवविानिे आत्मसात गरेको संर्ीय िोकतास्न्िक गणतन्िात्मक शासन 
व्यबस्थाको आिारभूत मूल्य मान्यता, र सुशासन कायम गनण सम्बदृ्ि नेपाि सुखी नेपािीको 
रास्रिय िक्ष्यिाई आत्मसाथ गदै " नगर वासीको रहर स्वच्छ, सफा र र्वकलसत नगर" भन्ने 
दीर्णकािीन सोच हामसि गने र्दशामा आगामी आधथणक वर्णको बजेट तथा कायणक्रम िक्षक्षत 
रहेको कुरा म सभा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 
 

ममतत २०७९ -३ -९ को कायणपामिका बैठकमा पेश भए अनुसार रु १ अबण १९ करोड ३७ 
िाख ७३ हजार ४ सय ४३ रकम बराबरको कायणक्रम पेश गरेको छु। रामग्राम नगरिाई "स्वच्छ, 
सफा र ववकमसत नगर" का रुपमा अगाडी बिाई सबै माझ पररधचत गराउने गरर सबै क्षेिमा 
वजेट ववतनयोजनको व्यवस्था ममिाएको छु। नगर सभाको दशौँ अधिवेशनबाट आधथणक वर्ण 
२०७९/८० का िाधग पाररत हुने नीतत तथा कायणक्रमिे समदृ्ि नगर तनमाणण गनण महत्वपूणण 
योगदान गने ववश्वास मिएकी छु । 

 

आगामी आधथणक वर्णमा वडा सममततवाट प्राथममकतामा राखख मसफाररस भै आउने एवं 
नगरस्तररय अन्य सबै कायणक्रमहरु ववर्ेश प्राथममकताका साथ संचािनमा ल्याइने छ । यी सबै 
कायणक्रमहरुका िाधग आवश्यक बजेट बबतनयोजन गरेकी छु। आगामी आधथणक बर्णिाई 
अमभयानका रुपमा सवै योजना तथा कायणक्रमहरु समयमानै सम्पन्न गने व्यवस्था ममिाएकी 
छु।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

चािु आधथणक वर्णमा ववश्वमहामारी कोमभड -१९ तथा स्थानीय तह तनवाणचनका कारणबाट 
ससृ्जत समस्यािे समयमानै सम्पन्न गनण नसककएका अिुरा योजनाहरुिाई प्राथममकतामा राखी 
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कायाणन्वयनमा ल्याउने र यस आ. व. मा ठेक्का िागेका, सम्झौता भएका तथा कायणक्रमहरुको 
भुक्तानीको िाधग आवश्यक बजेटको व्यवस्था ममिाएको छु । 
 

आय व्ययको माधथ उल्िेखीत अनुमान बमोजीम ववस्ततृ योजना कायणक्रम र योजनागत 
बजेटको वववरण ववस्ततृ रुपमा अनुसूचीमा समावेश गरीएको छ । उक्त अनुसूचीको वववरण 
यहाँहरुको हात हातमा पुयाणइ सककएको व्यहोरा अनुरोि गदणछु।  

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्षज्रू्, 

यो नीतत तथा कायणक्रम तजुणमा गने कायणमा संिग्न रर्ह स्परट मागणदशणन गनुणहुने रामग्राम 
नगरपामिका नगरप्रमुखज्यूिाई ववशेर् िन्यवाद र्दन चाहन्छु । त्यसैगरी यो नीती तथा 
कायणक्रम तयार गने कायणमा सुझाव र्दई सहयोग पुयाणउनु हुने सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरु, 
नगर कायणपामिका सदस्यज्यूहरु, नगरसभा सदस्यज्यूहरु, स्थानीय राजनैततक दिका प्रमुख तथा 
प्रततनीिीज्यूहरु, ववमभन्न संर् संस्थाका प्रततनीिीज्यूहरु, संचारकमीहरु िगायत सम्पूणण 
नगरबासीमा हार्दणक िन्यवाद व्यक्त गदणछु । यो नीतत कायणक्रम र बजेटको तयारीमा संिग्न 
रही महत्वपूणण योगदान पुयाणउनु हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू नगर मशक्षा अधिकारी 
िगायत नगरपामिकाका सम्पूणण कमणचारीहरुिाई पतन हार्दणक िन्यवाद र्दन चाहन्छु।  

    

प्रस्तुत नीतत तथा कायणक्रमको सफि कायाणन्वयनको िाधग सम्बद्र् सबै पक्षहरुबाट सकारात्मक 
र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा मिदै यस स्थानीय सरकारिे अतर् सारेको उल्िेखीत नीतत तथा 
कायणक्रम कायाणन्वयनमा सहयोग पु¥याउन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, तनजी क्षेि, रास्रिय 
तथा अन्तराणस्रिय दात ृ तनकाय, सम्पूणण नगरबासीहरु, सञ्चार जगत, नागररक समाज एवं 
बुद्धिजीवव वगण रामग्राम नगरपामिकाका सम्पूणण जनप्रतततनधिहरु, सम्पूणण कमणचारीहरु तथा 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्न ेसबै वगण र महानुभावहरुमा हार्दणक अनुरोि गदणछु ।  

िन्यवाद । नमस्कार .. 

सांझना चौधरी 
    नगर उपप्रमुख 


