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राम�ाम नगरपा�लकाको आठ� नगर सभामा ��तुत  

आ ब २०७८।७९ को नी�त काय��म र वा�ष�क बजेट 

नगर सभामा ��तुत �म�त २०७७।०३।०९ 

राम�ाम नगरपा�लकाको ग�रमामय आठ� नगर सभाका आदरणीय सभा अ�य� एव ंनगर �मुख �यू, �मुख 

�शासक�य अ�धकृत �यू स�पूण� सभा सद�य �यूह�, रा��सेवक कम�चार� तथा अ�य उपि�थत गणह�मा हा�द�क 

�वागत एवं नम�कार �य�त गद�छु ।  

आज हामी "नगरवासीको सरोकार �व�छ पारदश� �वकासमुखी �थानीय सरकार" भ�ने द�घ�का�लन ल�यस�हत 

आगामी आ�थ�क वष�को नी�त काय��म र बजेट ��तुत गन� उपि�थत भएका छ� । राम�ाम नगरपा�लकाको उप�मुखको 

है�सयतले यो ऐ�तहा�सक नगरसभा सम� आ�थ�क वष� २०७८।७९ को नी�त काय��म र बजेट ��तुत गन� पाउँदा मलाई 

खुशी लागेको छ । 

यस ऐ�तहा�सक �णमा सव��थम म स�घीय लोकताि��क गणत�� नेपाल �नमा�णको �ममा आ�नो जीवन उ�सग� 

गन� �ात अ�ात शह�दह���त हा�द�क ��धा�जल� अपण� गद�छु । साथै �व�भ�न आ�दोलनको �ममा घाइते, वेप�ा 

भएका नागर�कह���त स�मान �य�त गद�छु । �यसैगर� को�भड १९ का कारण �यान गुमाएका नगरवासीह���त 

हा�द�क ��धा�जल� अपण� गद� को�भड १९ बाट स���मत नाग�रकह�मा शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु । 

नेपालको सं�वधान�धारा �थानीय तहलाई �ा�त अ�धकार र काय�सू�चलाई म�यनजर गद� �थानीय तहसँग नाग�रक 

�तरबाट गर�एका अपे�ालाई स�बोधन गन� र सम�ृध नगरपा�लकाको �पमा �था�पत गन� यो नगरसभा मह�वपूण� 

रहने �व�वास �लइएको छ ।  

 

आदरणीय अ�य� महोदय, 

अब म गर�मामय नगरसभा सम� आ व २०७८।७९ को बजेट तजु�माका आधारह� �ाथ�मकताह� �वषयगत �े�का 

वा�ष�क नी�त काय��म र बजेटका बारेमा छोटकर�मा ��तुत गन� चाह�छु । 

 

नी�त काय��म र बजेट तजु�माका आधारह� 

१ नेपालको सं�वधान, 

२ �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४, 

३ राि��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४, 

४ अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन, २०७४, 

५ संघीय र �देश सरकारल ेजार� गरेको नी�त कानुन तथा मापद�डह�,  

६ �थानीय तहको वा�ष�क योजना तथा बजटे तजु�मा �द�दशन� २०७४, 

७ राज�व परामश� स�म�तको ��तवेदन, 

८ �ोत तथा बजटे सीमा �नधा�रण स�म�तको �सफा�रस, 

९ सं�घीय सरकारको �व�भ�न पर�प� र �नद�शनह�, 

१० वडाह�को जनसं�या भूगोल �े�फल राज�व �मता,  

११ उपल�ध हुन स�न ेसाधन �ोत,  

१२ �वकासका अ�तरस�बि�धत �वषयह�, 

१३ स�घीय �देश र �थानीय तहको आव�धक �वकास योजना,  

१४ नेपाल सरकारले अ�तरराि��य �तरमा जनाएका ��तव�धताबाट सिृजत दा�य�वह� आ�द । 

 

नी�त काय��म र बजेटका �ा�थमकताह� 

१ नगरबासीमा को�भड १९ को रोकथाम �नय��ण उपचारसँग स�ब�धीत �वषयह�, 
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२ आ�थ�क �वकास तथा गर�बी �नवारणमा ��य� योगदान पुया�उने �वषयह�, 

३ उ�पादनमुलक तथा �छटो ��तफल �ा�त गन� स�कने �वषयह�, 

४ नगरबासीको जीवन�तर आ�दानी र रोजगार� ब�ने �वषयह�, 

५ सेथानीय �ोत साधन र सीपको अ�धकतम �योग गन� �वषयह�, 

६ म�हला बालबा�लका तथा �पछ�डएका �े� र समुदायलाई ��य� लाभ पु�ने �वषयह�, 

७ लै��गक समानता र सामािजक समावशेीकरण अ�भव�ृ�ध हुने �वषयह�,  

८ द�गो �वकास, वातावरणीय संर�ण तथा �व��धन गन� सघाउ पु�ने �वषयह�, 

९ पूवा�धार �वकासका �वषयह�, 

१० कृ�ष �श�ा �वा��य खानेपानी सरसफाई तथा खेलुकदका �वषयह�, 

११ म�हला, बालबा�लका, ज�ेठ नाग�रक, यूवा, ते�ो �ल�गी र फरक �मता भएका �यि�तसँग स�बि�धत �वषयह�,  

१२ सामािजक सदभाव तथा एकता अ�भव�ृ�धमा सघाउ पुया�उने �वषयह� । 

 

नी�त काय��मको �मुख उ�दे�यह� 

१ को�भड १९ को �भावलाई �यू�नकरण गद� आ�थ�क सामािजक र पूव�धार �वकासमा जोड �दने,  

२ साव�ज�नक सेवा �वाहलाई गुण�तर�य बनाउँदै सेवामा आम नाग�रकको पहँुचलाई सहज बनाउने,   

३ �व�भ�न �वषयगत ��े तथा समावेशी वग�का ��ेमा स�तु�लत �वकासका जोड �दने । सबै खालका �वभेदको 

अ��यका ला�ग आधार �त�भ तयार गन�, 

४ आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक पूवा�धार �े�को �वकास माफ� त नगरवासीको जीवन�तरमा सुधार गन�, 

५ नगरपा�लकाको आ�तर�क �ोत र साधन तथा उपल�ध हुने बा�य �ोतको अ�धकतम �योग गर� नगरबासीको 

�हतमा अ�भव�ृ�ध गन� । 

 

 आदरणीय सभा अ�य� �यू, 

अब म आथ�क वष� २०७८।७९ को ��ेगत र �वषयगत �पमा �लइएका नी�त तथा काय��म नगरसभा सम� ��तुत 

गन� चाह�छु । राम�ाम नगरपा�लको आ व २०७८।७९ को नी�त तथा काय��म यस �कार रहेको छ । 

५) �वषगत/�े�गत नी�तह� 

५.१ आ�थ�क �वकास:- 

क) कृ�ष तथा पशुसेवा तफ� को नी�त तथा काय��म: 

१. आथ�क �वकासको स�मानका �पमा रहेको कृ�ष ��ेको �वकासमा �वशेष �यान �दइनेछ । नगरका �व�भ�न 

�े�मा स�भा�यताका आभारमा �व�भ�न खा�या�न, तरकार� तथा पकेट ��े �नधा�रण गर� उ�पादनमा व�ृ�ध 

गन� आव�यक सहु�लयत र �ा�व�धक सहायता उपल�ध गराइनेछ । अगा��नक खेती गन� �कसानलाई �ो�साहन 

गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

२. कृ�ष उपज तथा कृ�षज�य उ�पादनमा अ�भव�ृ�धका ला�ग �सचाई �णाल�को �वकास कृ�षको या��ीकरण, 

आव�यकतानुसार मल, बीउ �कटनाषक औष�धको �योगको सु�नि�चतता गर�नेछ ।  

३. उ�पा�दत कृ�ष उपजको भ�डार, कृ�ष हाट बजारको �वकास र स�चालन, बजार�करणका ला�ग कृ�ष सहकार� 

काय��म स�चालन गर�नेछ । कृ�ष उपजको �शोधन र बजार�करणका ला�ग उ�योग वा�ण�य संघ परासी र 

नगर�भ�का सहकार�ह� तथा �व�भ�न कृषक समूहह�सँग सम�वय र सहकाय� गर�नेछ ।  

४. संघीय सरकारको समेतको आ�थ�क अनुदानमा तप�सलका काय��मह�लाई स�चालनमा �याइनेछ ।  

 उ�नत बीउ �वतरकलाई �ो�साहन,  

 खा�या�न बाल�को उ�नत बीउ उपयोगमा मू�य अनुदान, 

 कृ�ष, पशुप�ंी तथा म��य त�यांक अ�याव��यक गन�, 



3 
 

 �कसान सू�चकरण काय��म, 

 धान काय��म �व��धन काय��म, 

 यस वष� �थापना भएका खा�या�न, माछा र तरकार� बाल� तफ� का साना �कसान �यवसा�यक उ�पादन 

के�� (पकेट) �वकास काय��म ।  

५. �यवसा�यक तरकार� खेती गन� कृषकह�लाई �ो�साहन गन� उ�दे�यल े�हउँदे तथा तरकार�को बीउ ५० % अनुदानमा 

�वतरण गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ । �हउँदे तथा वष� तरकार�का �म�न�कट �न:शु�क उपल�ध गराइनेछ 

। मागमा आधा�रत �सचाई काय�, फलफुलका �ब�वा तथा ढैचाको बीउ �वतरण, �याउको बीउ ५० % अनुदानमा 

�वतरण गर�नछे ।  

६. कृ�षमा न�वनतम �ान र ��व�धको ह�ता�तरण गद� �यवसा�यक नमूना फम� �नमा�ण गर�नेछ । पु�प खतेीको 

�व�धन गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

७. बाल� संर�णका ला�ग आव�यक पन� �वषाद�, िज�क त�व, �भटा�मन तथा सु�म त�व �न:शु�क �पमा �वतरण 

गर�नेछ । 

८. माटो जाँच काय��म, भकारो सुधार काय��म, गहँु तथा धानको बीउ उ�पादन ता�लम, तरकार� खेती ता�लम, 

उ�कृ�ट कृषक पुर�कार ज�ता काय��म माफ� त कृषकह�लाई �ो�साहन गनु�का साथै �मता �वकास गर�नेछ ।  

९. �शत भ�डार अनुदानको �नर�तरता �दइनेछ । 

१). नगर �भ� रहेको बाझँो ज�गाको त�या�क स�कलन गर� यसको पूण� उपयोगको ला�ग एक काय� �व�ध बनाई 

भूमी ब�कको अवधारणाको काया��यवन गर�नेछ ।  

११. �ा�मण �े�मा 'एक घर एक करेसाबार�' र बजार �े�मा ��येक घरमा कौसी खेती ��व�ध अवल�बन गन� 

�ा�व�धक सहायता उपल�ध गराइनेछ ।  

१२. �थानीय हाटबवजारह�को पूवा�धार �नमा�णमा जोड �दइनेछ र �व�भ�न वडाह�लाई पायक पन� गर� खा�य उपज 

संकलन के�� �नमा�ण गन� सहकार� ��े र कृषक समूहसँग सहकाय� गर�नेछ । 

१३. वैदे�शक रोजगार�बाट फक� का यूवाह�लाई �यवसा�यक कृ�ष तफ�  आक�ष�त गन� उ�दे�यल े"�रटन�ज यूवासँग 

मेयर काय�� म" स�चालन गर� �य�ता �यवसायमा सलं�न यूवा कृषकह�लाई सहु�लयत तथा अनुदानको 

�यव�था �मलाइनेछ ।  

१४. कृ�ष तथा पशु �वमा काय��म, संघीय अनुदान, पशु �बमाको अनुदानलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

१५. पशुपलानमा न�ल सुधार काय��म काया��वयन ग�रनेछ । 

१६. "�व�थ मासु, �व�थ जीवन" काय��मलाई सफल बनाउन नगर �भ� रहेका माछा/मासु �ब�� �वतरण गन� 

पसलह�को �यव�थापनमा सुधारका ला�ग अनदुान �दइनेछ । �य�तै गर� नगर�भ� स�चा�लत डेर�ह�को 

�यव�थापनमा सुधार ग�रनेछ । 

१७. मासु तथा द�ुधज�य उ�पादन �यवसायको �नय�मत अनुगमन गर� �यवि�थत ग�रनेछ ।  

१८. पशुह�लाई ला�न स�न े�व�भ�न रोगबाट बचाउन आव�यकता अनुसार �न:शु�क खोप सेवा स�चालन ग�रनेछ 

। �न:शु�क औष�ध �वतरण ग�रनेछ ।  

१९. �हउँदे तथा वष� घाँसको बीउ समेत अनुदानमा �वतरण ग�रनछे । म��य �यव�थापन �वकासका ला�ग माछा 

भुरा �वतरण, माछा दाना �वतरण, माछा पोखर�को �व�तार ज�ता काय��ममा ५० % अनुदान �दइनेछ । 

२०. वा�ष�क कृ�ष तथा पशु मेलाको आयोजना गर�नेछ । य�ता मेलाह�मा कृ�ष पेशालाई स�मा�नत पेशाका �पमा 

�वकास गन� "मेयर उ�कृ�ट कृषक स�मान काय��म" स�चालन गर�नेछ।  

२१. बो�र�ग�वारा हुने �सँचाई �णाल�लाई �यवि�थत गर� थप �व�तार ग�रनेछ ।   

 

ख) पय�टन 
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१. नगर �भ� रहेका मह�पूण� पाक� ह�को सुधार तथा नयाँ पाक� ह�को �नमा�ण गद� ऐ�तहा�सक, धा�म�क, सां�कृ�तक, 

पौरा�णक मह�व रहेका �थलह�को संर�ण र �वकास ग�रनेछ । 

२. नगर�भ� तारे तथा �तर�य होटल �थापना र अ�य पय�टन पूवा�धारमा �नजी �े�को लगानीलाई आक�ष�त गन� 

आव�यक सहजीकरण ग�रनछे ।  

३. पय�टक�य �थलका �पमा प�हचान भएको राम�ाम �तुपको सौ�दय�करण ग�रनुका साथ,ै पि�डतपुरमा शाि�त 

को�लय पाक�  �नमा�ण गर� आ�त�रक तथा बा�य पय�टनलाई �व��धन ग�रनेछ ।  

४. राम�ाम नगरपा�लकाको ऐ�तहा�सक, पुराताि�वक र धा�म�क मह�वलाई राि��य तथा अ�तराि��य �पमा �चार 

�सार गर� यस �े�को पय�टन �यव�थालाई �व�धन गन� उ�दे�यले राि��य र अ�तराि��य �पमा �व�भ�न 

संघ-सं�था तथा दात ृ�नकायह�सँग जोडीएको स�ब�धलाई पूनता�जगी गर�नेछ ।  

५. नगरपा�लकाको राि��य तथा अ�तराि��य नगरह�सँग भगीनी स�ब�ध कायम गन� नी�तलाई �नर�तरता �दइनेछ 

। यसर� ग�रने भात ृ तथा भ�गनी स�ब�ध कायम गदा� नगरको प�हचान र �हतलाई उ�च �ाथ�मकतामा 

रा�खनेछ ।  

 

ग) सहकार� ; 

१. �थानीय सहकार� सं�थाका पदा�धकार�, सेयर सद�य र कम�चार�लाई ल�ीत गर� �मता �वकासका काय��म 

स�चालन गर�नछे र अ�ययन तथा अवलोकन �मण समेत गराइनेछ ।  

२. उ�पादनमा आधा�रत सहकार� सं�थाह�को �व��धन गर�नेछ । नगर ��ेमा ��या�सल सहकार�म�ये उ�कृ�ट 

सहकार� तथा म�हला सहकार� सं�थाह�लाई स�मान र �ो�साहन गर�नेछ ।  

३. नगर�भ�का कृषकह�लाई सहज �पमा मल �वतरण गन� उ�दे�यले �थानीय सहकार�ह�लाई मल भ�डारण, 

�मता अ�भव�ृ�ध गन�का ला�ग �वशेष अनुदानको �यव�था गर�नेछ ।  

४. सहकार� बचत तथा ऋण पर�चालन स�ब�धी मापद�ड बनाइनेछ । �व�धस�मत ढंगबाट सहकार� स�चालनका 

ला�ग �नयमन काय�लाई �भावकार� बनाउँदै ल�गनेछ ।  

 

घ) उ�योग, वा�ण�य ; 

१. नगर �भ�का स�पूण� उ�योग �यवसायह�को �यवि�थत अ�भलेखलाई ��व�धमै�ी बनाइनेछ ।  

२. उ�योगी र ��मक बीचको स�ब�धलाई सुमधुर बनाई औ�यो�गक वातारण कायम गन� नी�त �लइनेछ । 

३. बजार अनुगमन काय�लाई थप �भाकार� बनाई उपभो�ता �हतको �व��धन गर�नेछ । 

४. �यापार�क फम�, पसलको दता�, अनुम�त न�वकरण तथा खारेजीको सहज �यव�था �मलाइनेछ। 

५. घरेलु तथा साना उ�योगको �वकास र �व��धनको ला�ग आव�यक सहजीकरण गर�नुका साथ ैघरेलु तथा साना 

उ�योगको �े�मा ��येक वडामा उ�पादन हुन स�ने व�तु तथा सेवाको स�भा�यता अ�ययन गर� "एक वडा 

एक उ�पादन"को नी�त �लइनेछ ।  

६. पर�परागत तथा �यवसा�यक सीपमूलक घरेलु उ�पादनलाई �व��धन तथा सरं�ण गर�नेछ।  

७. नगर �भ� उ�योग �यवसायको �व�तार गन� उ�दे�यले लगानी मै�ी वातावरणको सजृना ग�रनेछ । २५ % भ�दा 

ब�ढ �थानीयबासीलाई रोजगार� �दने उ�योग तथा ��त�ठानलाई स�मान गर�नेछ । 

८. �थानीय क�चा पदाथ�मा आधा�रत लघु तथा घरेलु उ�यमको �व��धन गन� सीपमूलक ता�लमह� स�चालन 

गर�नेछ। 

९. नगर �े� �भ� रहेका उ�योगमा �थानीय जनशि�तलाई रोजगार�को अव�था स�ुनि�चत ग�रनेछ । 

 

ङ) �म रोजगार तथा ग�रबी �नवारण; 

१. गर�ब घर प�रवारको प�हचान गन� मापद�डको आधारमा नगर�भ�का स�पूण� गर�ब प�रवारको त�यांक तयार 

गर�नेछ । 
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२. नगर �े��भ�का यूवाह�लाई �वरोजगार र उ�यम�शल गराउने नी�त अन�ुप "नगर �मुख उ�यम�शलता 

�व��धन काय��म" स�चालन गर� सहु�लत दरमा ऋण �दने �यव�था �मलाइनेछ।  

३. म�हला उ�यमीह�का ला�ग उ�यम �यवसाय स�चालन गन� सहजीकरण गर�नुका साथ ैउ�यमी म�हलाह�को 

�मता �वकास तफ�  �वशेष �यान �दइनेछ । 

४. �व�भ�न ्संघ सं�थाह� समेतको सहकाय�मा बेरोजगार यूवाह�लाई ल��त गर� रोजगारमूलक काय��मह� ज�तै 

जे. �स. �ब., कार, �या�टर चलाउन �सकाउन े काय��मह� "मेयर यूवा इलम काय��म" माफ� त स�चालन 

गर�नेछ।  

५. �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �थलगत योजना छनौट गर� नगर �भ�का बेरोजगारहलाई रोजगार�को 

अवसर सजृना गर�नेछ ।  

६. वैदे�शक रोजगार�लाई �न��सा�हत गर�नेछ । वैदे�शक रोजगारमा जानै परेमा उपयु�त सीप �वकास स�ब�धी 

ता�लम �लई जान �ो�साहन गर�नेछ । सुर��त आ�वासनका काय��म स�चालन गन� गै. स. स. र �व�भ�न 

संघ सं�थासँग सहकाय� गर�नेछ । 

७. नगरका गर�ब तथा �वप�न द�लत प�रवारलाई ल��त गर� आ�थ�क सहिजकरणका उपयु�त काय��मह� �व�भ�न 

संघसं�थाह�को सहकाय�मा स�चालन गर�नेछ ।  

८. गर��ब �नवारणका ला�ग उ�यमीको �तरो�नती तथा नयाँ लघु उ�यमीको �सज�ना गर�नेछ । 

९. को�भड १९ को कारण वा अ�य कारणबाट �वदेशबाट फ�क� एका तथा रोजगार�को खोिजमा रहेका �यि�तह�को 

सीप स�हतको �ववरण रोजगार सेवा के��मा अ�याव�धक गर� �य�ता �यि�तलाई नगर �भ�का �नमा�ण 

�यवसायी उ�योगी सेवा �दायक संघ सं�था आ�द सँग सम�वय गर� रोजगार� �दान गन� सहजीकरण गर�नछे 

।  

१०. नगर ��े�भ�का दै�नक, �याला मजदरु� गर� जी�वकोपाज�न गन� अ�त �वप�न घरपर�वारलाई रोजगार�का ला�ग 

�थानीय�तरमा स�चालन हुने �नमा�णका योजनाह�मा काम गन� अवसर �दान गन� स�ब�ध �नमा�ण �यवसायी 

तथा उपभो�ता स�म�तह�सँग सम�वय गर�नेछ ।  

११. बेरोजगारह�लाई �धानम��ी रोजगार काय��ममाफ� त १०० �दनको रोजगार�को सु�नि�चतता ग�रनेछ । 

 
 

५.२ सामािजक �वकास  

क) �श�ा 

१. सामुदा�यक �व�यालयमा �श�क दरब�द� �मलान गर� �श�क �व�याथ� अनुपात उपयु�त बनाइनेछ । दरब�द� 

�यून भएका �व�यलयमा नगरपा�लकाको अनुदान कोटा सजृना गर� पठन पाठनमा पुया�इदै आइएको सहयोगलाई 

�नर�तरता �दइनेछ ।  

२. शै��क सूचना �यव�थापन �णाल�लाई �यव�थीत गद� उपल�ध गराइने सेवालाई �छटो छर�तो र �तर�य 

बनाइनेछ।  

३. �व�यालय �नर��ण र अनुगमन काय�लाई �नय�मत र �यवि�थत गर� श�ै�क गुण�तर अ�भव�ृ�धसँग आव�ध 

गर�नेछ ।  

४. �व�यालयका �श�क, कम�चार�ह� �व. �य. स. का पदा�धकार� तथा �श�क अ�भभावक संघका पदा�धकार�लाई 

�व�भ�न ता�लम �दइ �मता अ�भव�ृ�ध गर�नछे ।  

५. बालबा�लकाह�को सवा���गण �वकासका ला�ग �व�भ�न �बधामा आधा�रत अ�त�र�त कृयाकलाप स�चालन 

गर�नेछ।  

६. �व�यालय �श�ा �णाल�लाई ��व�धमा आधा�रत बनाउन के�ह �व�यालयबाट नमूना �डिजटल क�ा स�चालनको 

�ार�भ गर�नेछ । �व�यालय�लाई वातावरणमै�ी र ��व�धयु�त बनाउन पहल गर�नेछ । 
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७. सबै बाल�वकास के��मा �युनतम मापद�ड पुरा गनु�पन� नी�त �लइनेछ । बाल�वकास के��का सहयोगी 

काय�कता�ह�को �मता अ�भव�ृ�ध गर�नेछ । बाल �वकास के��का सहयोगी काय�कता�ह�को मनोवललाई उ�च 

रा�े नी�त अनु�प सं�घय सरकारबाट उपल�ध हुने पार��ा�मकमा थप �ो�साहन रकमका ला�ग संघीय सरकारसगँ 

रकम �ा�त गन� पहल गर�नेछ।  

८. सामुदा�यक �व�यालयको �यव�थापनमा �धाना�यापकह�लाई िज�मेवार बनाउँदै उनीह�को भु�मकामा बढो�र� 

गन� गर� �धाना�यापकह�ल ेसशत� अनुदानबाट हाल पाउँदै आएको � अ भ�ामा सत��तशत व�ृ�ध गर� व�ृ�ध 

भएको रकम न. पा. को आ�त�रक �ोतबाट �यहो�रनेछ।  

९. �व�याथ�बाट कुनै प�न शु�क न�लने यस अ�घको नी�तलाई आगामी वष�मा प�न �नर�तरता �दइनेछ । सामुदा�यक 

�व�यालयह�मा स�चालन हुने �व�भ�न तहका पर��ा स�चालनका ला�ग आ�थ�क अनुदानको �यव�था गर� 

नगर�तर�य पर��ाको �पमा स�चालन गर�नेछ ।  

१०. �व�यालय तहमा उ�कृ�ट न�तजा �ा�त गन� गर�ब तथा जेहे�दार छा�छा�ाह�लाई "मेयर छा�व�ृी काय��म" 

माफ� त �ो�साहन गर�नेछ । साथै गर�ब तथा �वप�न तथा अपा�ग र द�लत प�रवारका �व�याथ�ह�लाई उ�च 

�श�ा हा�सल गन�का ला�ग छा�व�ृत �दान गर�नेछ ।  

११. आधारभुत तहको �श�ामा �थानीय भुगोल, स�पदा प�हचान, आ�थ�क सामािजक भाषा सा�कृ�तक तथा 

पर�पराको स�बद�न र जगेना� समेत हुने गर� हा�ो राम�ाम �वषयमा �थानीय पा�य�म �ा�प तयार गर� लागु 

गर�नेछ । 

१२. सामुदा�यक �सकाइ के��को �यव�थापन सधुार गर� यसको सेवा �वाहमा �भावकार�ता �याइनेछ ।  

१३. �व�यालयका अचल स�प�ीको उ�पादनमुलक तथा आयमुलक काय�मा प�रचालन गन� एक काय��व�ध जार� गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ ।  

१४. को�भड १९ का कारण �व�यालयमा उपि�थत भएर �ान हा�सल गन� नस�ने �व�याथ�लाई ल��त गर� 

बैकि�पक �व�धबाट �सकाई सहिजकरण गर�नेछ । साथै को�भड १९ का कारण बालबा�लका तथा समुदायमा 

परेका �भावलाई �यू�नकरण गन� मनोसामािजक परामश�, �व�याथ� परामश� ज�ता काय��मको �ार�भ गर�नेछ 

।  

१५. सं�थागत �व�यालयह�मा प�न �सकाइका �यूनतम पूवा�धार पूरा गन� अ�नवाय� गर�नेछ । सं�थागत 

�व�यालयलाई नमुना �व�यालयमा �पा�तरण हुन �ो�साहन गर�नेछ । 

१६. नगरपा�लका �भ� रहेको एक मा� �ा�व�धक धार स�चालन भएको जनता मा �व डैनहवाको �ा�व�धक धार 

तफ� को �श�ाको �व�तार र �यव�थापनमा आव�यक सहजीकरण गर�नेछ । 

१७. आदश� मा �व मा रहेको �ि�ट�व�हन तफ� को �ोत क�ाको �यव�थापनमा सुधार गर�नेछ। 

१८. संघीय सरकारको आ�थ�क अनुदानमा स�चालन हुने तप�सलका काय��मह�लाई थप �यवि�थत बनाइनेछ । 

 सामुदा�यक �व�यालयका सबै �व�याथ�लाई �नशु�क पा�यपु�तक �वतरण 

 बाल�बकास दे�ख क�ा ५ स�मका बालबा�लकालाई उपल�ध गराइने �दवा खाजा काय��म 

 �व�यालयमा शै��क गणु�तर सु��ढकरण तथा काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान 

 �श�ण �सकाई साम�ी अनुदान 

 �व�याथ�ह�का ला�ग छा�व�ृी �वतरण काय��म 

 सामुदा�यक �व�यालयका सबै छा�ाह�लाई आव�यकताअनुसार �नशु�क सेनेटर� �याडको उपल�धता र 

यसको �वसज�न । 

२०. स�पूण� श�ै�क त�याकलाई ए�ककृत गर� नगरको शै��क �ोफाइल तयार गर�नेछ । वा�ष�क शै��क 

�याले�डरलाई काया��वयनमा �याई शै��क ��याकलापमा एक�पता �याइनेछ ।  

२१. �व�यालयमा खेलकुद सं�गत र शार��रक �यायाम ��याकलाप गन� गराउन �ो�साहन गर�नेछ । 
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२२. ह�रत �व�यालय काय��म को काया��वयनका ला�ग ��येक �व�यालयमा एउटा बगैचा अ�नवाय� बनाउन ेपन� 

�यव�था लागु ग�रनेछ । सबै सामुदा�यक �व�यालयका भवनह�लाई एउटै र�गबाट र�गरोगन गर� 

आकष�णयु�त बनाइनेछ । नीिज�े�का �व�यालयह�लाई समेत यसै अनु�पको र�गरोगन गन� �ो�साहन 

गर�नेछ ।  

२३. �तर�य �श�ा �दान गन� �श�ण स�ंथा उ�कृ�ट �श�क उ�कृ�ट स का तथा �व�यालय कम�चार�लाई पुर�कृत 

ग�रदै ल�गनेछ ।  

२४. सं�थागत �व�यालयह�ले ज�मा �व�याथ�को १०% �व�याथ�लाई �दनुपन� छा�व�ृीको कानूनी �यव�थालाई 

काया��वयनमा �याइनेछ । 

 

ख) यूवा तथा खेलकुद 

१. �व�भ�न सीपमुलक काय��म र अ�यास माफ� त �वरोजगार र रचना�मक काय�मा ला�न यूवाह�लाई �ो�साहन 

गर�नेछ। 

२. राम�ामको �वकास सुशासन र सामािजक सुर�ामा यूवा जनशि�तको भु�मकालाई स�मान र �व�तार गद� 

यूवाह�लाई उ�यमी ब�न �ो�साहन गर�नेछ र यूवा उ�यम�शलताको �भावकार� काया��वयनमा सहजीकरण 

गर�नेछ। 

३. रा��प�त र�न�ग �श�ड, �व�यालय�तर�य मेयर कप खेलकुद ��तयो�गता, मेयर कप �याड�म�टन ��तयो�गता, 

उपमेयर भ�लबल ��तयो�गता ज�ता काय��म स�चालन गर� राम�ामको प�हचान यु�त खेलाडीको �वकास 

गर�नेछ।  

४. टोल टोलमा यूवा �लबह�को गठन गन� �ो�साहन गर�नेछ । वडा�तर�य यूवा �लबलाई �लब�तर�य काय��म 

स�चालन गन� �ो�साहन गर�नेछ । �व�भ�न खेल साम�ीह�को �यव�था र �वतरण गर� खेलकुदलाई �यव�थीत 

गर�नेछ। 

५. राम�ाम �टे�डयमलाई पूण�ता �दई स�चालमा �याइनेछ ।  

६. यूवाह�लाई लागु पदा�थ द�ुय�सनबाट जोगाउनका ला�ग सचेतनामुलक काय��म स�चालन गनु�को साथ ैद�ुय�सनमा 

फसेकालाई पंुन�थापनका ला�ग आव�यक पहल गर�नेछ । 

 

ग) �वा��य 

१. को�भड १९ को स�ंमण रोकथाम तथा �नय��णमा अ�पंि�तमा रहेर काम गन� �वा��यकम�, सुर�ाकम�, 

कम�चार�, पदा�धकार� तथा अ�य �वयम सेवीह�लाई उ�च मनोबलका साथ काय� गन� �ो�सा�हत गर�नेछ । 

२. को�भड १९ को सं�मणलाई �यू�नकरण गन� नेपाल सरकार तथा �व�व �वा��य संगठनको �ोटोकल अनुसारको 

सामािजक दरु� कायम, मा�कको �योग लगायतका अनुशासन पालनाका ला�ग समुदाय�तरमा थप सचेतनामुलक 

काय��म स�चालन गर�नेछ । नगर बासीह�लाई को�भड �व��धको खोपको सु�नि�चतता गन� �देश तथा सं�घय 

सरकारसँग थप �यास गर�नेछ। 

३. �व�यमान �वा��य सं�थाको सेवा �वाहलाई नाग�रकमै�ी र थप जवाफदेह� बनाइनेछ । यस वष� �नमा�ण भएको 

आधारभुत �वा��य के��का भवनबाट समेत आगामी वष�मा �वा��य सेवा स�चालन गर�नेछ। ती के��मा 

रहेका करारका जनशि�तलाई �नर�तरता �दइनेछ ।  

४. को�भड १९ को रोकथाम र �नय��णका ला�ग बजेटको अभाव हुन न�दन � १ करोड बजेट स�हतको को�भड 

कोषलाई आगामी वष� प�न �नर�तरता �दइनेछ ।   

५. ��येक �वा��य सं�थामा आव�यक पन� औष�ध, उपकरण, खोप आ�दको समयमै �य�थापन गर� अभाव हुन 

�दइने छैन ।  

६. सु�केर� �यथा लागकेा गभ�वती म�हलाह�लाई सु�केर� हुन अ�पतालस�म जान र घर फक� न �नशु�क ए�बुल�ेस 

सेवा उपल�ध गराइनेछ ।  
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७. गभ�वती/सु�केर� म�हलाह�को �वा��य सवल�करणका ला�ग गभ�व�त/सु�केर� म�हला भेटघाट काय��म स�चालन 

गर�नेछ । यस काय��ममा सु�केर� म�हलाह�लाई "उपमेयर पोषण झोला �वतरण" गर�नेछ। 

८. पैस�ठ� वष� मा�थका जे�ठ नाग�रकलाई पुया�इदै आएको घरदैलो उपचार सेवा अ�तग�त "ज�ेठ नागर�कसँग मयेर 

काय��म" लाई थप �भावकार� बनाइ �नर�तरता �दइनेछ । 

९. नगर �े� �भ� रहेका गभ�वती म�हलाह�को कि�तमा प�न चारपटक गभ�वती पर��ण सु�नि�चत गर� "सुर�ीत 

मात�ृव सुर�ीत भ�व�य" भ�ने नारालाई सफल पार�नछे ।  

१०. बहु�े�ीय पोषण काय��मलाई थप �भावकार� बनाइनेछ । कुपोषण भएका बालबा�लकाको प�हचान गर�नेछ र 

उ�चत उपचार तथा पोषणको �ब�ध �मलाइनेछ ।  

११. �व�यालय �वा��य काय��मलाई स�चालनमा �याउन पहल गर�नेछ । �व�यालयमा अ�ययनरत बालवा�लकाको 

�व�यालय �वा��य �श�ा काय��म अ�तग�त �वा��य पर��ण काय��मको शु�वात गर�नेछ । 

१२. �वा��य �वयम से�वकाह�को कामको उ�च मू�या�कन गद� सवेा �नवतृ हुने �वयम सेवीकाह�लाई 

स�मानजनक �वदाई गर�नछे ।  

१३. को�भड १९ को असरलाई �युनीकरण गन� र यसबाट सं��मत नाग�रकलाई त�काल उपचारको �यव�था 

�मलाउन हरदम �यास गर�नेछ । को�भड १९ को स�ंमण फै�लन न�दन र यसको असर �युनीकरण गन� 

नगरपा�लकामा रहेको साधन �ोत र जनश�तीको उ�चतम �योग गर�नेछ। 

१४. �तर�य सेवा �दान गन� �वा��य सं�था उ�कृ�ट �वा��य कम� तथा म�हला �वयम से�वकालाई पुर�कृत 

ग�रदै ल�गनेछ । 

१५. एच आई �भ ए�स �यरोग कु�ठरोग स�ब�धी रा�� काय��मलाई थप �भावकार� �पमा सचंालन ग�रनेछ ।  

१६. नगर �भ� रहेका ब�थ��ग से�टरह�को संचालन तथा �यव�थापनलाई थप �भावकर� बनाइनेछ। 

 

घ) म�हला बालबा�लका तथा जे�ठ नागर�क: 

१. म�हलाह�लाई आ�म�नभ�र गराउन उनीह�को पर�वेश अनुकुल म�हला उ�यम�शलता �वकास काय��म अ�तग�त 

�मता �वकासका साथै सीप र ��व�धको ह�ता�तरण गर� रोजगार उ�मुख गराउने नी�त �लइनेछ । 

२. चालु वष�मा �लइएको छोर� बचाउ, छोर� पढाउ काय��मलाई आगामी आ ब मा �भावकार� �पमा काया��वयन 

गर�नेछ ।  

३. म�हला शशि�तरण काय��मका साथै लै��गक �हसंा तथा सामािजक कु�ती �व��धको सचेतना काय��मलाई 

�भावकार� �पमा काया��वयन गर�नेछ । 

४. ते�ो �ल�गी तथा फरक �मता भएका नाग�रकलाई �वकासको मुलधारमा समा�हत गन� ल��त वग� अनुकुल 

�व�भ�न काय��म स�चालन गर�नेछ । 

५. आ�य आव�यक पन� �हसंा �प�डत म�हलाह�लाई अ�पका�लन सेवा के��मा राखेर मनोपरामश� सेवा �दान 

गर�नेछ। 

६. बाल अ�धकार र बाल सरं�णलाई सु�न�चत गन� बाल�लब र बाल संजालह�का आव�यक काय��म स�चालन 

गर�नेछ। 

७. म�हला तथा बालवा�लकाको गैर कानूनी ढंगल े�म शोषण हुन स�न ेस�भा�वत �े�को प�हचान गर� अनुगमन 

तथा �नयमन गर�नेछ । 

८. हा�ो बालबा�लका हा�ो भ�व�य भ�ने मू�य मा�यतालाई आ�मासाथ गद� बालमै�ी �थानीय शासन काय�लाई 

�नर�तरता �दइनेछ । बालमै�ी नगर घोषणाको अि�तम चरणमा पुगेर प�न को�भड १९ का कारण घोषणा हुन 

बाँक� रहेको यो काय�लाई आगामी आ व मा यस नगरपा�लकालाई बालमै�ी नगर घोषणा गर�नेछ । घोषणा 

प�छको �दगो रणनी�तको काया��वयनको �ार�भ गर�नछे । 

९. संर�ण �व�हन बालबा�लकालाई पार�वा�रक पुन�म�लन गराइनेछ । 
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१०. बालबा�लकाह� र जन��त�न�ध �बच अ�तर��या�मक काय� गर� बाल �ो�साहनका ला�ग "बालबा�लकाह�सँग 

मेयर काय��म" स�चालन गर�नेछ । 

११. को�भड १९ का कारण अ�भभावक गुमाएका बालबा�लकाह�लाई ल��त गर� �वशेष राहत काय��म स�चालन 

गर�नेछ । 

१२. जे�ठ नाग�रकह�को �दनचया�लाई सहज र स��य बनाउन नगर�तरमा जे�ठ नाग�रक स�स�ग के�� 

स�चालनमा �याइनुका साथ ैवडाह�मा जे�ठ नाग�रक �मलन के�� स�चालनका ला�ग �व�भ�न संघ सं�थाह�सँग 

सहकाय� गर�नेछ । 

१३. समाजका अ�ज, स�मा�नत जे�ठ नाग�रकह�को भु�मका र योगदानलाई उ�च मह�व �दइनेछ । ज�ेठ 

नागर�कह�लाई स�मान गर�नेछ । मौषम र उमेर अनुकुलका राहत साम�ीस�हत ज�ेठ नाग�रकह�लाई स�मान 

ग�रनेछ ।   

१४. जे�ठ नाग�रकमा भएका अनुभव �ान र �सपलाई नयाँ पु�तामा ह�ता�तरण गन� आव�यक �यव�था �मलाइनेछ। 

१५. �थानीय तहमा �नमा�ण गर�ने भौ�तक श�ै�क सां�कृ�तक सबै योजनाह�लाई लै��गक बाल तथा अपा�गमै�ी 

बनाइनेछ ।  

१६. नगरबाट �दान गर�ने सेवाह�मा असहाय अपा�गता भएका �यि�त जे�ठ नाग�रक गभ�वती सु�केर� र 

अश�तह�लाई सेवामा अ�ा�धकार �दइनेछ ।  

१७. फरक �मता भएका �यि�तह�को �मता �वकास, �सप �वकास तथा आय आज�नका काय��म स�चालन 

गर�नेछ । साथै आव�यकतानुसार सहयोगी साम�ी �दान गर�नेछ ।  

१८. म�हला बालबा�लका तथा जे�ठ नाग�रक कोषको �थापना गर� त�काल सेवा पुया�उनु पन� काय�लाई �ाथ�मकतामा 

रा�खनेछ ।  

१९. पाठेघर र �तन �या�सर तथा आङ ख�न ेसम�या भएका म�हलाह�को ला�ग पर��ण �श�वर स�चालन 

ग�रनेछ ।  

 

ङ) सां�कृ�तक �व��धन: 

१. नगर��े �भ� रहेका राम�ाम �तुप पि�डतपुर ज�ता ऐ�तहा�सक मह�वका �थानह�लाई जीव�त रा�का ला�ग 

�य�ता �थानह�को संर�ण र स�ब��धन गर�नेछ । 

२. �थानीय �तरमा मनाइने सां�कृ�तक पव�ह�को उ�चत �य�थापन गर� स�चालनमा सहजीकरण गर�नेछ । 

३. राम�ाम �तुप र पि�डतपुर �े�लाई बु�ध स�क� टसँग जो�नका ला�ग आव�यक पहल गर�नेछ। 

४. नगरपा�लका �े��भ� रहेका दाइजो, �तलक, बाल�ववाह, छुवाछुत ज�ता सामािजक कुर�ती, कु�था अ��य गन� 

सचेतनामुलक काय��म काया��वयन ग�रनेछ । 

५. सबै �क�समका सामािजक �वभेद जा�तय (लै��गक, धा�म�क, भा�षक, सां�कृ�तक ज�ता) ह�लाई �नषधे एवं 

�न��सा�हत गर�नेछ । 

 

च) स�घ सं�था गैर सरकार� सं�था: 

१. गैर सरकार� स�ंथाका काय��मह�लाई नगरको नी�त काय��ममा आव�ध गराइनेछ । 

२. गैर सरकार� स�ंथाको दता� न�वकरण तथा �नयमन काय�लाई �यवि�थत ग�रनेछ । 

३. नगरको प�रचयलाई राि��य तथा अ�तराि��य �तरमा पुया�उन �व�भ�न �क�समका स�ब�ध कायम गद� 

सहकाय�लाई �व�तार गर�नछे । 

 

प�जीकरण/सामािजक सुर�ा: 

१. �यि�तगत घटना दता� सामािजक सुर�ा लगायतका पि�जकरण स�ब�धी काय�लाई पुण� �पमा �डिजटाइजेशन 

गर�नेछ । 
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२. जे�ठ नागर�क, एकल म�हला तथा अपा�गता भएका �यि�त लगायत �वशेष संर�ण आव�यक भएका नाग�रकको 

संर�ण गन� नी�त अवल�बन गर�नेछ । यसका ला�ग सामािजक सुर�ा काय��मलाई थप �भावकार� बनाइनेछ। 

३. ज�मदता� काय�को अ�भयान स�चालन गर�नेछ । नगरपा�लका �भ�का हरेक द�प�तको दइु स�तान स�मका 

ला�ग ब�चा ज�मेको ३५ �दन �भ� ज�म दता� गराएप�छ सु�केर� आमालाई � १०००।- स�म पोषण खच� 

उपल�ध गराइनेछ । 

४. सामािजक सुर�ा वापत जे�ठ नाग�रक, एकल म�हला, द�लत बालबा�लका आ�दले पाउने �ो�साहन रकमलाई 

ब�क माफ� त उपल�ध गराउने �यव�थाको काया��वयनलाई सरल�करण ग�रनेछ । 

 

५.३ पूवा�धार �वकास  

क) सडक �सचाइ पूल:  

१. पूवा�धार �वकाससँग स�वि�धत सडक, यातायात, कृ�ष, �सचाइ तथा खेल, खानेपानी नाला �नमा�ण, पय�टन, 

�श�ा, �वा�य र पा�क� �ग �थल लगायतका स�भा�वत �े�ह�को पूवा�धार �वकासलाई �ाथ�मकता �दइनेछ । 

२. छ�रएको ब�ती रहेका तथा �ा�मण �कृ�तका वडाह�मा �यूनतम शहर� सेवा �व�तार गद� ल�गनछे । �य�ता 

वडाह�मा कृ�ष तथा पशुपालनमा आधा�रत पूवा�धार �वकासका काय��मह� स�चालन गर�नेछ। 

३. नगर�भ�का साव�ज�नक सडकह�को �नय�मत मम�त स�भार गर�नेछ । 

४. आ�नै �शास�नक भवन नभएका सवै वडाका �शास�नक भवन �नमा�ण स�प�न गर� आ�नै भवनबाट सेवा 

�वाह गन� �यव�था �मलाइने छ । 

५. एक वडा एक नमूना पाक� , एक वडा एक नमुना पोखर� �नमाण�को अ�भयान शु� ग�रनेछ । 

६. ठूला तथा रणनी�तक पूवा�धारका योजनाह� �देश सरकार र सघीय सरकारसगँको सहकाय� र सम�वयमा गन� 

�यव�था �मलाइनेछ । 

७. नगर �े��भ� च�पथ �नमा�णको ला�ग अ�त आव�यक�य पूवा�धार तयार�को थालनी गर�नेछ। 

८. हा�ो राम�ाम, सुर�ीत राम�ाम लाई साकार पान� त�ुरया,  रामखण्ड, झरह� र भलुह� खोलामा तटब�ध स�हतको 

कर�डोर �नमा�ण गन� �देश तथा सघीय सरकारसँग सहकाय� ग�रनेछ । 

९. एक करोड भ�दा ब�ढ लागत अनुमान हुने सडक, पुल, पाक�  एंव अ�य पुवा�धार, �नमा�ण गनु� पूव� �व�ततृ 

पर�योजना ��ताव (DPR) तयार गर� बजेट �व�नयोजन गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ । पूवा�धार �नमा�ण 

स�ब�धी नगर गौरवका आयोजनाह�को �व�ततृ पर�योजना ��ताव तयार गर� �नमा�ण काय� थालनी गन� �देश 

सरकार तथा स�घीय सरकारसँग सम�वय गर�ने छ ।  

१०. नगर �े� �भ�का सरकार� तथा साव�ज�नक ज�गाह�को संर�ण र स�ब��धन गद� ल�गनेछ । य�ता ज�गाह�को 

�यस ठाउँको मह�व झि�कने पाक� , �च�डेन पाक� , खेल मैदान, सभागहृ लगायतका साव�ज�नक मह�वका संरचना 

�नमा�ण गन� येजना तथा काय�कमलाई �नर�तरता �दइनेछ । 

११. नगरपा�लकाको के�� र वडा बीच सहज आवागमनका ला�ग ��येक वडाका सडक �तरो�ती गद� ल�गने 

काया�लाइ आगामी वष�मा प�न �नर�तरता �दइनेछ । 

१२. यातायात �यव�थालाइ� सरल सहज र �यवि�थत बनाउने उ�धे�यले शु�वात गर�एको आधु�नक बस पाक�  

�नमा�ण काय�लाइ� सघीय सरकारसगँको सहकाय�मा �नर�तरता �दइनेछ । 

१३. सडक �नमा�णको मापद�डलाइ� आव�यकतानुसार पुनरावलोकन गर�नेछ । सडक �नमा�ण गदा� फुटपाथ, हर�याल� 

स�हतको व�ृारोपण आ�दलाइ� �ाथ�मकतामा रा�खनेछ । 

१४ राम�ाम �तर�य यातायात गु�योजनाको �य�थापन र स�चालन गद� नगरवासीह�लाई सहज यातायातको 

�यव�था गन� । 

 

ख) भवन तथा सहर� �वकास: 
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१. नगर �े� �भ� रहेका �वप�न प�रवारह�को घरको खर खपडाको छानालाइ ज�तापाताबाट ��त�थापन गन� 

काय�लाइ �भापकार� �पमा स�चालन गर�नेछ । 

२. आवासीय �यापा�रक स�घ स�ंथा लगायत सब ै�कारका भवनह�को मापद�ड पूण��पमा पालना गन� �यव�था 

ग�रनेछ ।  

३. भवन �नमा�ण काय�मा सल�न हुने मजदरुह�लाइ� ता�लमको �यव�था गद� सीपयु�त मजदरुह�को �ववरण 

सू�चकरण गद� ल�गनेछ । 

४. न�शा पास ���यालाई EBPS (Electronic Building Permit System) (�व�युतीय घर न�शा अनुमती �णाल�)मा 

आब�ध ग�रनेछ । साथै भौगो�लक सचूनालाई GIS र House Numbering System लाई ��व�ध मै�ी बनाउन े

काय�को शु�वात ग�रनेछ ।  

५. साव�ज�नक ज�गा अ�त�मणको अ�भलेखा�कन गर� �य�ता �े�मा बनाइएका संरचना हटाउने काय�लाई 

�नर�तरता �दइनेछ । 

६. नगर�े�मा �नमा�ण हुने �यवसा�यक भवनह� �नमा�ण �वीकृती �ददा ँअपा�गमै�ी �नमा�ण गन�को ला�ग अ�भ�रे�त 

ग�रनेछ । 

७. राम�ाम नगर �े� �भ�का साव�ज�नक ज�गाको प�हचान तथा लागत तयार गर� संर�ण गन� वडा स�म�त र 

समुदायलाई थप िज�मेवार र स��य बनाइनेछ ।  

८. न�सा पास �बना घर बनाउने काय�लाई �न��सा�हत गन� नगरपा�लकाबाट �ा�त हुने सेवा रो�का गन� नी�त 

�लइनेछ । साथै सा�वक समयदे�ख नै �नमा�ण भएका पुराना घरह�लाई न�शापासको �कृयामा �याउन एक 

काय��व�ध बनाई काया��वयन गर�नेछ । 

९ भू�मह�न द�लत भूम�हन सुकु�बासी र अ�यव�थीत बसोबासलाई भूमी सम�या समाधान आयोगसँग गर�एको 

स�झौता बमोिजम लगत संकलन काय� स�प�न गर� यी वग�को भूमी स�ब�धी सम�यालाई आगामी आ. व. 

मा समाधान गर�नेछ । 

१० आगामी आ. व. बाट भुपउपयोग नी�तका आधारमा जो�न�ग गर� भूउपयोग नीती काया��वयन गर�नेछ। 

११ �व�व�यापी महामर�को �पमा फै�लएको कोरोना भाइरसका कारण यस न पा �े�मा जार� भएको �नषेधा�ाका 

कारणबाट आ. व. २०७७।०७८ मा वा�ष�क योजना तथा काय��म स�झौता भइ स�प�न हुन नसकेका र स�झौता 

हुन बाँ�क रहेका योजना तथा काय��मलाई �ाथ�मकताको आधारमा आगामी आ�थ�क वषा�को बजटेमा समावेश 

गर� स�प�न गन� नी�त अवल�बन गर�नेछ । 

 

ग) खानेपानी तथा सरसफाई: 

१. नगर �े� �भ� रहेका पानीका �ोतह�को प�हचान पर��ण गर� नगरवासीको उ�चतम �हतमा �योग गन� नी�त 

अवल�बन गर�नेछ । 

२. नगरका सबै वडामा �पउनेपानी उपल�ध गराउन खानेपानीसँग स�बि�धत �नकाय, स�म�तह�सँग सम�वय र 

सहकाय� गर�नेछ ।  

३. नगरवासीलाई �व�छ खानेपानी उवल�ध गराउन नगर�भ�का स�प�न भइ स�चालनमा रहेका खानेपानी 

योजनाको �मता व�ृ�ध तथा गुण�तर सुधार गन�, �नमा�ण�धन योजनाह� स�प�न गर� स�चालनमा �याउने र 

अ�य स�भा�य योजनाह�को प�हचानको काय� अगा�ड बढाइनेछ । 

४. खानेपानी तथा सरसफाई स�ब�धी वास योजनालाई पूण�ता �दई सो योजनालाई काया��वयनमा जोड �दइनेछ । 

५. नगर�े�को फोहोरमैला �यव�थापनको ला�ग कु�हने नकु�हने फोहोर छु�टाउने सरोकारवाला तथा अ�य 

�नकायह�सँग सहकाय� गर� उ�चत �यव�थापन गर�नछे । 

६. नगरको सरसफाई तथा फोहोरमैला स�कलन तथा घरमै �यव�थापन गन� स�कने फोहोर घरम ै�यव�थाप गन� 

काय�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । स�ब�धीत �णाल�मा सुधार गन� आव�यक पहल गर�नेछ । फोहोरमैला संकलन 
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र �वसज�नको �दघ�का�लन समाधानका ला�ग तयार ग�रएको आधु�नक �या�ड �फ�ड साइडको स�कलन थप 

द�घ� �वक�सत र �यवि�थत �यव�था ग�रनेछ। 

७. नगर�े� भएर ब�ने न�दह� र �यनका �कनारामा सरसफाई तथा व�ृारोपण गन� अ�भयानको �ार�भ गर�नेछ। 

८. साव�जन�क शौचालय �नमा�ण काय�लाई �नर�तरता �ददै ��येक वडामा क�तीमा १।१ वटा साव�ज�नक शौचालय 

�नमा�ण गर� �योगमा �याउन �व�भ�न संघ सं�था र वडासँग सम�वय र सहकाय� गर�नेछ।  

९. व�ृारोपण ह�रयाल� तथा ह�रत ��ेको �व�तारको ला�ग �वशेष अ�भयान स�चालन गर�नेछ । 

१० बाजर �े� भी� �नमा�ण भएका सडक �े�मा सौ�दय�करणको काय� सु�वात ग�रनेछ ।  

 

घ) सडक ब�ी तथा उजा�: 

१. साव�ज�नक चोक, मठ, मि�दर, �व�यालय, �वा��य चौक�, वडा काया�लयह�मा �बजुल� ब�ी जडान गन� 

�ाथ�मकता �दइनेछ । 

२. "मेयर उ�यालो काय��म" स�चालन गर� नगरपा�लकाका मु�य मु�य चोकह�मा सडक ब�� बा�ने काय�लाई 

�व�तार गर�नेछ । 

३. नगरका �व�भ�न ��ेमा �व�युत खपतको माग र आपुत�लाई �यानमा राखी �व�युत �ा�धकरणसँगको सम�वयमा 

�व�युत �व�तारका साथै �व�युत �ा�सफम�रको �यव�थापन गद� जाने नी�तलाई काया��वयनमा �याइनेछ । 

४ �नजी �े�सँग सहकाय�मा १० मेघावाटको सौय� उजा� उ�पादन काय�को सु�वात ग�रनेछ । 

 

५.४ वन वातावरण तथा �वपद �यव�थापन: 

१. �दगो �वकासको अवधारणलाई मुत� �प �दन वन तथा वातावरण संर�णमा जोड �दइनेछ । 

२. नगरको वातावरणलाई �व�छ रा� सं�घय सरकारको २० माइ�ोनभ�दा तलका �लाि�टकका झोला �योगमा 

�नषेध गन� नी�तलाई पूण� काया��वयन गर�नेछ । र अ�य �लाि�टक झोलाह�लाई �न��सा�हत गर�नेछ । 

३. ठूला पुव�धार �वकास काय��मह� स�चालन गदा� वातावरणीय �भाव अ�ययन काय�लाई �वशेष �ाथ�मकता 

�दइनेछ । 

४. न�दज�य पदाथ�को उ�खनन �व���वरतण तथा पर�चालनलाई सु�यव�थीत र �भावकार� बनाई नद�ज�य 

व�तुको �दघ�काल�न संर�ण गर�नेछ । 

५. रा��प�त चुरे तराई मधशे संर�ण काय��मलाई थप �भावकार� �पमा काया��वयन गन� सहजीकरण गर�नेछ । 

६. सडक �कनारा �व�यालय पर�सर नद� �कनारा लगायतका स�भा�य �थानह�मा व�ृारोपण गर� हर�याल� 

वातावरण बनाइने काय�लाई जोड �दइनेछ । �य काय�का ला�ग टोल �वकास स�ंथालाई समेत स��य गराइनेछ 

। 

७. वातावरण संर�ण ऐन बमोिजम वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� आयोजनाह�लाई वातावरणीय �भाव अ�ययन 

प�चात मा� काया��वयनमा �याइनेछ ।  

८. �वपद �यव�थापन स�ब�धी पूव� तयार� उ�धार, राहत, पुन�थापना र पुन�नमा�ण ज�ता काय�लाई उ�च 

�ा�थमकतामा �दइनेछ । राहत उपल�ध गराउन तो�कएको � १००००।- �समालाई बढाएर �वपतको �कृ�त अनुसार 

�प�डतलाई राहतको महसुस हुने गर� व�ृ�ध ग�रनेछ ।  

९. �वपद ��तकाय� योजना तयार गर� �वपद �यव�थापनलाई �ाथ�मकता �दइनेछ । �थानीय आपतकाल�न के��को 

�थापना गर� स�चालनमा �याइनेछ । 

१०. वा�णय�� लगायत �वपद उ�धारमा �योग हुने य�� उपकरण र साम�ीह� चालु अव�थामा राखी यीनको 

�योग र स�चालनलाई थप �भावकार� बनाइनेछ ।  

११. वषा�तको समयमा हुने जल उ�प�न �कोपलाई �य�नकरण गन� न�दका दवु ै�कनाराह� तथा जो�खमयु�त �थान 

पं�हचान गर� �नय��णका काय�ह� गर�नेछ । 
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१२ पुवा�धार �वकासका काय��मह� संचालन गदा� �वपद जो�खम संवेदन�शलतालाई के���व�दमुा राखी 

काया��वयन गन� सघाउँ पु�ने गर� �डजाइन तथा इि�टमेट गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

 

५.५ सं�थागत �वकास, सेवा �वाह तथा सुशासन तफ� : 

क. सेवा �वाह र सुशासन: 

१. नाग�रक वडाप� अ�याव��यक गर� �डिजटाइजेशन बोड� माफ� त सूचना �वाह गर�नेछ । साथै मू�य मू�य 

साव�ज�नक �थानह�मा �डिजटल सूचना पाट�का मा�यमबाट नगरका सूचनाह� नगरबासी सम� सू�चत ग�रनेछ 

।  

२. दै�नक सेवा �वाह गदा� First Come First Serve अनुसारको नी�तलाई आधार मानी सेवा �वाह गर�नेछ ।  

३. सेवा�ाह�को सहयोग र काया�लयबाट �वाह ग�रने सेवालाई �यवि�थत बनाउन जन��त�न�धको �नगरानीमा Help 

Desk को �भावकार� काया��वयन गर�नेछ ।  

  ४. E-Governance को अवधारणालाई �मश काया��वयनमा �याउन सेवा �वाहमा सूचना ��व�धको �योग बढाउदै 

कागजको �योग घटाउदै ल�गनेछ । 

५. सेवा �वाहको ला�ग आव�यक �यूनतम �शास�नक खच� �यव�थापन गद� �शास�नक संरचना र काय�लाई 

�मत�ययी बनाइनेछ ।  

६. सेवा�ाह�को घरमा नै  बसी �यि�तगत घटना दता� सूचना फारमह� भन� स�ने प�ध�तलाई थप सहज 

तु�याइनेछ। 

७. मानकका आधारमा साव�ज�नक सेवा �दान गन� कम�चार�ह�को सेवाको मू�या�कन गन� �णाल�को �वकास गर� 

द�ड र पुर�कारको �यव�था गर�नेछ । 

८. अनुगमन तथा मू�या�कन प�ध�तका मा�यमबाट हरेक �क�समका सेवा �वाहलाई चु�त द�ु�त रा�खनेछ। 

९. नगर�तर�य योजना, वडा �तर�य योजना/काय��म एवं �वषयगत शाखाह�बाट स�पादन हुने काय��मह�को ल�य 

अनु�प भएको �ग�तमा चौमा�सक �पमा काय�पा�लकामा छलफल गर� सत ��तशत काया��वयन गराउन तफ�  

पहल गर�नेछ । 

१०. जन��त�न�धह�को �वशेष िज�मेवार�ह� स�पादनमा र कम�चार�को दै�नक काय� स�पादनमा सहजता �याउन 

आव�यक ता�लम तथा अवलोकन �मणको �व�ध गर�नेछ ।  

११. साव�ज�नक सुनुवाईको आयोजना गन�, जनगुनासो यथाशी� स�बोधन गन�, गुनासोको अ�भलेख रा�े, सुझाव 

पेट�काको �यव�थापन गन�, सामािजक लेखा पर��ण गराउने ज�ता काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ । 

१२. �व�ध र कानूनको शासलनाई आ�मसाथ गद� सुशासन �थापनाका ला�ग बनेका ऐन �नयमावल� काय��व�धह�को 

पूण� काया��वयन गद� �नमा�ण गन� आव�यक रहेका थप ऐन �नयम र काय��व�ध समेत बनाइ काया��वयनमा 

�याइनेछ । काया�लयको काय� �णाल�लाई �यवि�थत गन� आव�यक �वषयगत काय��व�धह�को समयानुकुल 

प�रमाज�न तथा नयाँ तजु�मा गर� काया��वयन गर�नेछ । 

१३. पारद�श�तता, जवाफदे�हता र शुसासनका ला�ग �वीकृत मह�वपूण� काय��मह�को �ववरण नगरकाय�पा�लका 

काया�लय र वडा काया�लयह�मा दे�खने गर� रा�े �व�ध �मलाइनेछ ।  

१४. नगरपा�लकाबाट काया��वयन हुने १० लाख भ�दा मा�थका सबै योजना काय��मह�मा �व�ीय जो�खम 

�यू�नकरणका ला�ग �नमा�ण तथा खर�द ��कयालाई ब�ढ ��त�पधा��मक बनाउन �वगत दे�ख �योगमा 

�याइएको �व�यु�तय बोल कबोल E-bidding �णाल�लाई �नर�तरता �दइनेछ ।  

१५. Smart पा�लको अवधारणा बमोिजम धरबाटै सेवा �ा�त गन� �यव�थाको सु�वात ग�रनेछ । यसका ला�ग के�ह 

�नि�चत �सफा�रस तथा सवेा Online माफ� त घरबाटै �ा�त गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

 

ख) मानव संसाधन �वकास: 
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१. कम�चार�ह�को पद�य आचरण र मया�दा कायम गन�को ला�ग कम�चार� आचारसं�हता बनाई काया��वयनमा 

�याइनेछ । जन��त�न�धह�का प�हचान र मया�दाका ला�ग नगरपा�लकाको आ�नै लोगो बनाइ �योगमा 

�याइनेछ ।  

२. यस नगरपा�लकाको सगंठन तथा �यव�थावन सव��ण O and M Survey को काय� स�प�न भइसकेको हुदाँ 

आगामी आ व को �ार�भदे�ख नै पुण� �पमा काया��वयन हुने गर� नयाँ संगठन संरचना अनुसार ��येक 

कम�चार�लाई पद�य िज�मवेार�अनुसारको काय� �ववरण उपल�ध गराई न�तजामा आधा�रत काय� स�पादन 

�णाल�को �वकास गर�नेछ । 

३. सबल स�म र ��व�धमै�ी द� जनश�तीको �वकासका ला�ग �मता �वकासका काय�ह�लाई काया��वयनमा 

�याइनेछ । कम�चार�ह�लाई सूचना ��व�ध तथा E-Governance स�ब�धी ता�लमको �यव�था गर� काय� ��त 

उ��े�रत र थप जवाफदेह� बनाइनेछ ।  

४. जनशि�तको मनोवल उ�च बनाउन यस नगरपा�लका र अ�तग�तका काया�लयमा काय�रत कम�चार�ह�लाई 

काय�स�पादनको आधारमा पुर�कृत गद� ल�गनेछ । 

५. कम�चार�ह�लाई अ�त�र�त समय काय� गरेवापत आ�तर�क �ोतबाट �दइदै आएको सु�वधालाई �नर�तरता 

�दइनेछ।  

६. �वगतमा �थानीय �नकायमा काय�रत भइ यस नगरपा�लकामा काय�रत जनशि�तलाई प�रव�त�त संगठन संरचनामा 

सं�घय तथा �देश सरकारल ेबनाउने मापद�डको �वपर�त नहुने गर� नीजह�को व�ृत �वकास र काय� वातावरण 

कायम गन� आव�यक काननूी �व�ध �मलाइनेछ । सघंीय सरकारबाट समायोजन भइ आएका एवं लोकसेवा 

आयोगबाट �थानीय सेवामा �सफा�रस भै आएका जनशि�तलाई समेत �थानीय सेवा एउटा आकष�क ग�त�य 

हो भ�ने अनुभुती हुने गर� �ो�साहन एवं काय� वातावरणको �व�ध �मलाइनेछ र �थानीय सेवालाई आकष�क 

सेवाका �पमा �वकास गर�नेछ । करार सेवामा काय�रत कम�चार�लाई योगदानमा आधा�रत सामािजक सुर�ा 

कोषमा आब�ध गर� �ो�साहन गर�नेछ । 

 

ग. स�चार तथा सूचना ��व�ध र अ�भलेख �यव�थापन: 

१. नगरको सबै सूचना स�देश तथा जानकार�ह� सहजकताका साथ नगरवासीह� सम� पुया�उनका ला�ग एक 

सूचना तथा अ�भलखे क�को �वकास गर� �यवि�थत �पमा काया��वयनमा �याइनेछ । 

२. नगरपा�लकाका साव�ज�नक ज�गा, साव�ज�नक स�प�� घर, न�शा पास �यि�तगत घटना दता� �नण�यह� लगायत 

सबै �क�समका अ�भलेखह�को �डिजटfइजेशन गर� �यि�थत गर�नेछ ।  

३. नगरपा�लकाका मह�वपूण� काम कारवाह�लाई इमेल नेटव�क� � वेवसाइट ज�ता �व�य�ुतय स�चार मा�यमको 

�योग गर� सूचना �वाहलाई कागजर�हत बनाउदै ल�गनेछ । 

४. नगरवासीलाई सूचना ��व�ध मै�ी बनाउन �मश नगरपा�लका काया�लय पर�सर वडा काया�लयह� र मह�वपुण� 

�थानह�मा Wi-fi Free Zone  को ला�ग Intranet को �व�ध �मलाइनेछ । 

५. नगरको सेवा �वाहमा सुधार �याउन Mobile Apps को �योगलाई काया��वयनमा �याइनेछ ।  

६. सूचना तथा स�चार �े�को संर�ण �व��धन र �वकास गन� स�चार मा�यमह�सँग सम�वय र सहकाय� गर� 

आव�यक काय��म स�चालन गर�नेछ ।  

७. �वकास प�का�रतालाई �ो�साहन गद� नगर �वकासका ग�त�व�धह�लाई नगरवासी सामु सुसु�चत गन� रा�यको 

चौथो अ�गको �पमा �था�पत स�चारकम� तथा प�कारह�सँग सम�वय र सहकाय� गर�नेछ। 

 

घ) �याय स�पादन:  

१. �या�यक स�म�त तथा मेल�मलाकता�ह�को �मता अ�भव�ृ�ध गन� आव�यक काय��म स�चालन गर�नेछ ।  

२. सामािजक �याय र �था�नय ऐन कानूनमा आधा�रत भई �या�यक स�म�तमा �ा�त उजुर�लाई यथास�य �छटो 

�कनारा लगाइनेछ । 
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३. �या�यक स�म�तमा परेका उजुर�लाई सकेस�म मेल�मलापको मा�यमबाट �न�पण गन� नी�त �लइनेछ।  

४. सबै वडा काया�लयह�मा मेल�मलाप स�म�त गठन गर� ��या�शल बनाइनेछ । 

 

ङ) सुर�ा �यव�था: 

१. हाल करार गर�एका नगर �हर�को सं�यामा बढोतर� गर�नेछ । -८ बाट १२ बनाइनेछ ._  

२. नगर �हर�को �मता व�ृ�धका ला�ग समय सा�द�भ�क ता�लमह�को �यव�था गर�नेछ । 

३. नेपाल �हर�सँगको सम�वय तथा सहकाय�मा नगरको मु�य चोकह�मा �स�स�ट�भ राखी "जनता सुर�ा काय��म" 

लागु ग�रनेछ ।  

४. सडक सुर�ाका ला�ग �ा�फक �हर�सँगको सहकाय�मा �ा�फक सचेतना काय��म स�चालन गर�नेछ ।  
 

च) राज�व प�रचालन:  

१. कर तथा शु�क द�तुरलाई समय सापे� बनाउदै कर संकलन �णाल�लाई थप सम�या�यक बनाइनेछ। 

२. करदातालाई कर �तन� �ो�साहन गन� �नि�चत समयस�म आव�यक छुट तथा सबैभ�दा बढ� कर �तन� करदातालाई 

स�मान गर�नेछ ।  

३. स�प�� कर, पेशा �यवसाय कर र घर ज�गा बहाल कर लगायतका �व�भ�न कर, शु�क द�तुर स�टवेयरको 

मा�यमबाट वडा�तरबाटै असुल� भइरहेकोमा सो काय�लाई थप �यवि�थत र �भावकार� बनाइनेछ । यस�र 

संक�लत राज�वलाई Intranet Computer System बाट नगरपा�लकाको के���कृत �णाल�मा आव�ध गराउने 

काय�लाई थप �यवि�थत बनाइनेछ । 

४. राज�व स�कलन स�ब�धी काय�मा �निज�े� र नाग�रक समाजको सहभा�गता र सहकाय�लाई बढाउदै ल�गनछे। 

५. नगरको �वा�म�व वा भौगा�धकार रहेको र नगरपा�लकाले संर�ण र प�रचालन गरेका र गनु�पन� भवन, ज�गा, 

ज�मन, हाटबजार, पोखर� तथा अ�य भौ�तक स�प�ीको अ�भलखे अ�याव�धक गर� राज�व आ�दानी गन� 

मा�यमको �पमा पर�चालन गर�नेछ । य�ता �ोतको पर�चालन गदा� ��त�पधा��मक प�ध�तको अवल�बन 

गर�नेछ । 

६. �यवसाय करको दायरा बढाउदै ब�ढ भ�दा बढ� �यवासायीलाई कर �तन� �ो�सा�हत गन� �व�वध काय��म 

स�हत "कर जागरण काय��म" स�चालन गर�नेछ । 

७. कर द�तुर र शु�क व�ृ�धबाट पन� असर र अथ�त��को स�कटपणू� समयमा आम नाग�रकलाई पन�  बोझ समेत 

�व�लेषण गर� आगामी आ. व. को राज�व दरमा व�ृ�ध नगर� जर�वाना छुट समेतको �यव�था ग�रनेछ । 

८. कृ�षज�य �यवसायमा कर सहु�लयत �दान गर�नेछ । भू�मकरमा �दइदै आएको ८० ��तशत छुटलाई �नर�तरता 

�दइनेछ ।  

९. आ�त�रक आय व�ृ�ध तथा �दगो �वकासका ला�ग कर �शासनलाई �यवि�थत बनाइनेछ । करको दायरालाई 

फरा�कलो बनाउँदै करका दरह� यथावत राखी को�भड १९ बाट �भा�वतका �े�मा कर छुट सहु�लयतको �यव�था 

गर�नेछ । 

१०. नगरपा�लकाको आ�त�रक आयको ल�य �ाि�तका ला�ग राज�व सुधार काय�योजना �नमा�ण गर� काया��वयन 

गर�नुका साथै वडागत तथा नगर�तर�य ल�य �नधा�रण गर� काया��वयन गर�नेछ ।  

११. सं�चत कोषमा संक�लत राज�वलाई आव�यकता तथा औ�च�यताको आधारमा पूण� �मत�य�यता अपनाई 

नगरवासीको उ�चतम �हतमा �योग गर�नेछ । 
 

छ) आ�थ�क �शासन÷ लेखा प�र�ण: 

१. �यवि�थत लखेा �णाल�को �भावकार� काया��वयनका ला�ग काया�लयको सं�थागत �मता अ�भव�ृ�ध गर�नेछ 

। 
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२. नेपाल सरकारबाट �वीकृत लेखांकन �णाल� सु� (SUTRA) को �भावकार� काया��वयन गर� बजेट तजु�मा, खच�को 

लेखांकन र ए�ककृत ��तवेदन तयार गन� ज�ता काय�लाई �नर�तरता �ददै थप �भावकार� बनाइनेछ । 

३. सेवा�ाह�को सहजकताका ला�ग भु�तानी �णाल�मा टोकन प�ध�तलाई काया��वयनमा �याइनेछ । साथै �मश 

�व�यु�तय कोष �ा�सफर प�ध�त माफ� त भु�तानी गर�ने �यव�था �मलाइनेछ । 

४. �वगत आ�थ�क वष�को बे�जुह� �नय�मत गनु�पन�लाई �नय�मत गन� र असुल उपर गनु�पन� खालका बे�जुह� 

स�ब�धीत �यि�त तथा सघंसं�थाह�सँग �नयमानुसार असुल उपर गर� गराई ब�ेजु फछय�टलाई �ाथ�मकता 

�दइ शु�य बे�जु कायम गन� नी�त �लइनेछ ।  

५. बे�ज ुआउन न�दन �व��य खच� �णाल� र आ�तर�क लेखा पर��णको काय�लाई थप �भावकार� बनाइनेछ । 

नगरपा�लकाबाट �नय�मत अनुदान जान ेसं�थाह� ज�तै �व�यालय �वा��य चौक� आ�दको प�न आ�त�रक 

लेखा पर��ण गन� काय�को �ार�भ गर�नेछ । 

 

ज) सामािजक प�रचालन तथा टोल �वकास: 

१. सामुदा�यक �वकासका काय��म गदा� टोल �वकास तथा सामुदा�यक संघ स�ंथाह�सँग सम�वय र सहकाय� 

गर�नेछ । 

२. सामुदा�यक सं�थाह� एवं ल��त वग� के���त पूवा�धार �वकास, सं�थागत �वकास, आयमुलक एवं सीपमुलक 

काय��म तथा ल��त वग�को �मता �वकास काय��मह�लाई �नर�तरता �दइनेछ ।  

३. सामुदा�यक �वा��य काय��मलाई �भावकार� बनाउन टोल �वकास सं�थालाई थप ��या�सल बनाइनेछ।  

 
आदरणीय सभा अ�य� �यू 

अब म नी�त तथा काय��म बमोजीम आगामी आ व को आय �ययको �ववरण समावेश भएको बजेट सं���त 

बजेट पेश गद�छु । 
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s| 

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

cfo tkm {

1 ;+#Lo ;/sf/ 

;dfgLs/)f cg"bfg 174600000.00 ;q s/f]* %ofnL; nfv

laz]if cg"bfg 24900000.00 b"O{ s/f]* pGgkrf; nfv

z;t{ cg'bfg 311100000.00 PslQ; s/f]* P#f/ nfv

hDdf 510600000.00 PsfpGg s/f]* % nfv

2 k|b]z ;/sf/

;dfgLs/)f cg"bfg 8329000.00 lqof;L nfv pGtL; xhf/

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

hDdf 28329000.00 b "O { s/f]* lqof;L nfv pgGtL; xhf/ 

3 cfGtl/s tkm{

cfGtl/s >f]t 55000000.00 kf+r s/f]* krf; nfv

;+#Lo ;/sf/ /fhZj jf+*kmf+* 101647000.00 b; s/f]* ;f]x| nfv ;RrfnL; xhf/

k|b]z ;/sf/ /fhZj jf+*kmf+* 

;jf/L ;fwg
13130000.00 Ps s/f]* PslQ nfv tL; xhf/

k|b]z ;/sf/ /fhZj jf+*kmf+* 

/lhi^«]zg jfkt
20000000.00 b"O{ s/f]*

hDdf 189777000.00 c&f/ s/f]* ;GtfgAa ] nfv ;txQ/ xhf/

4 cGo cfo

;*s af]*{ g]kfn 6500000.00 k};& \&L nfv

s"n hDdf 735206000.00 lqoQ/ s/f]* afpGg nfv % xhf/ 

राम�ाम   नगरपािलका

नगर काय�पािलकाको  काया�लय  परासी नवलपरासी

cf=j= 078÷079 sf] ;dli^ut cfo ljj/)f
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आय �ययको मा�थ उ�लेखीत अनुमान बमोजीम �व�ततृ योजना काय��म र योजनागत बजेटको �ववरण यस ै

नगर सभाको अक� बैठकमा �व�ततृ �पमा पेश गर�ने �यहोरा समेत अनुरोध गन� चाह�छु।  

s| 

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

Aoo tkm {

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

२ k|zf;g tyf Aoj:yfkg dxfzfvf

k|zf;g, of]hgf tyf cg"udg zfvf 5000000.00 kRrf; nfv

;'rgf, k|ljlw tyf clen]v zfvf 500000.00 kfr nfv

sfg'g zfvf 500000.00 kfr nfv

hDdf 6000000.00 ;f&L nfv

3 k'jf{wf/ lasf; dxfzfvf

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

zfvf
500000.00 kf+r nfv

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

hDdf 1500000.00 kGw | nfv

४ ;fdflhs lasf; dxfzfvf

:jf:Yo ;]jf zfvf 8500000.00 krf;L nfv

dlxnf, afnaflnsf tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/)f ljsf; pkzfvf
1000000.00 b; nfv

lzIff, ;+:s[lt, 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 36500000.00 ltg s/f]* k};& \&L nfv

5 cfly{s ljsf; dxfzfvf

cfly{s lasf; zfvf 1500000.00 k|Gw nfv

kz"kIfL ljsf; zfvf 5000000.00 krf; nfv

s[lif ljsf; zfvf 8300000.00 lqof;L nfv

hDdf 14800000.00 Ps s/f]* c&\rfnL; nfv

६ cfly{s k|zf;g tyf /fhZj dxfzfvf

/fhZj k|zf;g pkzfvf 1000000.00 b; nfv

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

८ k|sf]k Aoj:yfkg sf]if 2000000.00 aL; nfv

9
sf]/f]gf efO/; /f]syfd, lgoGq)f tyf 

pkrf/ sf]if
10000000.00 Ps s/f]*

१० jftfj/)f sf]if 2000000.00 aL; nfv

11 dlxnf jfnjflnsf sf]if 500000.00 kf+r nfv

१२ ul/aL Go'glgs/)f sf]if 500000.00 kf+r nfv

13 cf}ifwL pkrf/ sf]if 500000.00 kf+r nfv

१४ k|b]z ;/sf/ ;dk"/s cg"bfg 40000000.00 rf/ s/f]*

15 ;*s af]*{ g]kfn 8450000.00 rf}/f;L nfv k+rf; xhf/

१६ z;t{ cg'bfg 311100000.00 PslQ; s/f]* P#f/ nfv

17 j*f :t/Lo of]hgfx? 77000000.00 ;ft s/f]* ;Q/L nfv

१८ gu/ :t/Lo of]hgfx? 60356000.00 % s/f]* tLg nfv %kGg xhf/

s"n hDdf 735206000.00 lqoQ/ s/f]* afpGg nfv % xhf/ 

राम�ाम   नगरपािलका

नगर काय�पािलकाको  काया�लय  परासी नवलपरासी

cf=j= 078÷079 sf] ;dli^ut Joo ljj/)f
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  आदरणीय सभा अ�य��यू, 

  यो नी�त तथा काय��म तजु�मा गन� काय�मा संल�न र�ह �प�ट माग�दश�न गनु�हुने राम�ाम नगरपा�लका 

नगर�मुख�यूलाई �वशेष ध�यवाद �दन चाह�छु । �यसैगर� यो नीती तथा काय��म तयार गन� काय�मा सुझाव 

�दई सहयोग पुया�उनु हुने सबै वडाका वडा अ�य�ह� नगर काय�पा�लका सद�य�यूह� , नगरसभा सद�य�यूह�, 

�थानीय राजनै�तक दलका �मुख तथा ��तनीधी�यूह�, �व�भ�न संघ सं�थाका ��तनीधी�यूह� लगायत स�पणू� 

नगरबासीमा हा�द�क ध�यवाद �य�त गद�छु । यो नी�त काय��म र बजेटको तयार�मा संल�न रह� मह�वपूण� 

योगदान पुया�उनु हुने �मुख �शासक�य अ�धकृत �यू नगर �श�ा अ�धकार� लगायत नगरपा�लकाका स�पूण� 

कम�चार�ह�लाई प�न हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु।  

    

  ��तुत नी�त तथा काय��मको सफल काया��वयनको ला�ग स�ब�घ सबै प�ह�बाट सकारा�मक र रचना�मक 

सहयोगको अप�ेा �लदै यस �थानीय सरकारले अ�घ सारेको उ�लखेीत नी�त तथा काय��म काया��वयनमा 

सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकार, �देश सरकार, �नजी �े�, राि��य तथा अ�तरा�ि��य दात ृ �नकाय, स�पूण� 

नगरबासी, स�चार जगत, नाग�रक समाज एवं बु��धजी�व वग� राम�ाम नगरपा�लकाका कम�चार� तथा ��य� 

एवं अ��य� �पमा सरोकार रा�े सबै वग� र महानुभावह�मा हा�द�क अनुरोध गद�छु ।  

 

  ध�यवाद । नम�कार .. 


