त्रियुगा नगरपालिकाको आगामी आ.व.२०७८/७९ को नीति काययक्रम िथा बजेट वक्िव्य
त्रियुगा नगरपात्रिकाको सातौं नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय,
नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,
१.

सं घीयता कायाान्वयनका सन्दभामा त्रियुगा नगर सरकार, पााँच वर्ाको स्वर्णाम अवत्रिमा प्रवेश गररसकेको सन्दभामा नगरको सातौं
नगरसभािाई सम्बोिन गरररहेको छु ।

२.

ऐत्रतहात्रसक कािखण्डमा जीवन उत्सगा र बत्रिदान गने ज्ञात-अज्ञात महान् सहहदहरुप्रत्रत भावपूणा श्रद्दासुमन अपाण गदाछु । हवत्रभन्न
आन्दोिनका क्रममा बेपत्ता भएका, घाइते, आर्श्रत सहहद तथा सहहद पररवारप्रत्रत उच्च सम्मान व्यक्त गना चाहान्छु ।

३.

यस नगरको आगामी आत्रथक
ा
वर्ा २०७८/७९ को नीत्रत, कायाक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनुअ
ा र्घ हवत्रभन्न समयमा भएका
जनआन्दोिन र त्यसबाट स्थाहपत सं घीय िोकतार्न्िक गणतन्िको सविीकरण, स्थायीत्व, “समृद्द नेपाि, सुखी नेपािी” को
सं कल्प र नगर आवत्रिक योजनािाई यस नीत्रत तथा कायाक्रमिे सम्बोिन गनेमा हवश्वस्त छु । यसबेिा म, नगरवासीिे मतपि
मार्ात हामीिाई सुर्म्पएको समग्र हवकासको दाहयत्विाई स्मरण गरररहेको छु ।

४.

हव.सं . २०७६ चैिबाट सुरु भएको कोरोना महामारीिे हािसम्म पत्रन दे शव्यापी सं कट त्रसजाना गरररहे को छ । यसिे त्रियुगा
नगरपात्रिकाको दुई आत्रथक
ा वर्ाका कायाक्रमिाई नकारात्मक प्रभाव पादै हवकासका सूचकांक प्राप्त गना कठिन भएको छ । यस
हवर्म पररर्स्थतमा यो नगर सभा आगामी आत्रथक
ा वर्ाको नीत्रत, कायाक्रम तथा बजेट सावाजात्रनक गदै छ । कोरोना भाईरसबाट
सं क्रत्रमत भइ उपचाररत नगरवासी, सं क्रत्रमत नेपािीजन एवम् हवश्वभररका सं क्रत्रमतहरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदाछु ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणिे जीवन गुमाउने सबैप्रत्रत हाठदाक श्रद्दाञ्जिी अपाण गदै शोक सन्तप्त पररवारप्रत्रत गहहरो समवेदना
प्रकट गदाछु ।

५.

कोरोना भाईरसको उपचार तथा त्रनयन्िणमा खहटएका स्वास््यकमी, राष्ट्रसेवक कमाचारी, सुरक्षाकमी, राजनीत्रतक दिका
कायाकताा, त्रनवाार्चत जनप्रत्रतत्रनत्रि र पदात्रिकारीहरु, नागररक समाज, सं चारकमी, सामुदाहयक वन तथा महासं घ, प्याव्सन तथा
एनप्याव्सन िगायतका शैर्क्षक सं गिनहरु, वैक तथा हवत्तीय सं स्थाहरु, त्रनमााण व्यवसायी तथा र्जल्िा त्रनमााण व्यवसायी सं घ,
टोि हवकास सं स्थाहरु, नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा त्रनयन्िण कोर्मा र्जन्सी तथा रकम सहयोग गने दाता तथा सहयोगी
मन र सबै सं घसं स्थाहरु प्रत्रत िन्यवाद ज्ञापन गदाछु । कोरोनात्रबरुद्दको आगामी िडाइमा सबै सरोकारवािा पक्षहरु एकै िाउाँमा
उत्रभएर अगात्रड बढ्नेमा समेत हवश्वस्त छु ।

६.

हवगत चार वर्ादेर्ख नगरवासीिे सुर्म्पएको त्रियुगा नगरपात्रिकाको हवकास र समृहिको दाहयत्विाई पूरा गना कहटबि छु ।
नगरवासीिे अनुमोदन गरे का हवकास कायाहरु सम्पन्न गनाका िात्रग नगरको अत्रिकतम श्रोत सािनको पररचािन गररएको छ ।
नगरवासीको हवकासप्रत्रतको तीव्र आकांक्षा तथा मागिाई त्रसित्रसिेवार रुपमा सम्बोिन गनाका िात्रग त्रियुगा नगरपात्रिकाको प्रथम
पञ्चवर्ीय आवत्रिक योजना तयार गररएको छ । यो आवत्रिक योजनािे आउदा पााँच वर्ामा हवकासका िक्ष्यहरुिाई क्रमश: पूरा
गने हवश्वास त्रिएको छ । यो चार वर्ाको अवत्रिमा नगरको समग्र हवकासमा अपेर्क्षत सर्िता हााँत्रसि गना कठिनाइ भएपत्रन
हवकास त्रनमााणका कायाहरुिाई प्रभावकारीढं गिे सम्पन्न गररएको छ । नगरसभा सदस्यहरु, कायापात्रिका सदस्यहरु, वडा तथा
नगरका जनप्रत्रतत्रनत्रिहरु तथा सरोकारवािा नगरवासीहरुिाई यसको श्रे य जान्छ । यी उपिर्धिहरु यहााँहरुको अहवर्च्छन्न साथ,
सहयोग र सामूहहक प्रयत्नको पररणाम हो । यसका िात्रग सबैप्रत्रत हाठदाक आभार व्यक्त गदाछु ।
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७.

यो अवत्रिमा नगरिे िेरै साना-िू िा योजनाहरु सम्पन्न गरे को छ । त्रियुगाको बाहहरी तथा त्रभत्रि क्षेिको सवााहिण हवकासका
िात्रग दूरगामी महत्वका चक्रपथ िगायतका योजनाहरु थािनी भएका छन् । त्रियुगा नदीको सभ्यता तथा पहहचान सं रक्षण गदै
दुवैतर्ा बााँि तथा कोररडोर त्रनमााण, रौता केबिकार, बरुवा चेक ड्याम िगायत दीघाकािीन महत्वका योजनाहरु सम्पन्न गना
अग्रसरता त्रिइएको छ । हवत्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा आन्तररक आम्दानीमा हुने अनपेर्क्षत संकुचनका बाबजूद
अन्तर सरकारी समन्वयबाट श्रोत व्यवस्थापन गदै हवकास कायािाई त्रनरन्तरता ठदइएको छ । नगरमा उपिधि श्रोतसािनको
अत्रिकतम पररचािन गदै हवकासका आकांक्षािाई पूणा आकार ठदने प्रयास त्रनरन्तर रुपमा भएको छ । हवकासका नयााँ-नयााँ
सं रचना तथा आयामहरु प्रष्टसं ग दे र्खन थािेका छन् ।

८.

यस गररमामय सभामा जनप्रत्रतत्रनत्रिका हैत्रसयतिे हामीिाई ठदइएको कायाभारहरुको समीक्षा गना पाउदा गौरव महसुस गरररहेको
छु । सडक, यातायात, हवद्युत, खानेपानी, र्शक्षा, स्वास््य, सं चार िगायत हवकासका पूवाािारहरुको सं रचनागत हवकास भएको छ
। मानवीय तथा भौत्रतक हवर्यका सूचकांकहरु जस्तै और्त आय, आयु, र्शक्षा र भौत्रतक सं रचनागत पूवाािारहरुको पररवतानहरु
नै वास्तहवक हवकास भएको कुरािाई नगर सरकारिे आत्मसात गरे को छ । नगरवासीको जीवनस्तर र जीवनशैिीमा व्यापक
सुिार र प्रगत्रत भएको छ । तुिनात्मकरुपमा नगर सरकारिे हवकासमा उल्िेख्य प्रगत्रत हााँत्रसि गरे को छ । हामीिे प्राप्त
गरे का सबैखािे उपिर्धिहरुिाई सं स्थागत गना र स्वात्रमत्वबोि गने काम प्रभावकारी ढं गिे भएको छै न । त्यसैिे हाम्रा
उपिर्धिहरुिाई यसै वर्ा अत्रभिेखीकरण गदै सूचनाको हक र पारदर्शाताको त्रसिान्तिाई अंगीकार गदै प्रकाशन तथा प्रचारप्रसार
गररनेछ । आगामी वर्ाको बजेट तथा कायाक्रमिाई प्रभावकारीरुपिे कायाान्वयन गररनेछ । यस समीक्षामा हामीिाई ठदइएको
दाहयत्वहरुिाई इमान्दाररतापूवक
ा सम्पादन गररएको व्यहोरा यस सभामार्ात सम्पूणा नगरवासीमा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
क. हामी त्रनवाार्चत हुाँदा अत्रिकांश वडासं ग प्रशासत्रनक भवन त्रथएन । हामीिे चार वर्ामा १२ वटा वडा कायााियको
प्रशासत्रनक भवन त्रनमााण गरे का छौं । साथै त्रनमााणािीन भवनहरु आगामी आत्रथक
ा वर्ात्रभि सम्पन्न हुनेछन् ।
ख. यस अवत्रिमा १४ वटा वडाहरुमा ४ कोिे आिारभूत स्वास््य सेवा केन्र भवन त्रनमााण सम्पन्न गररएको छ ।
ग. साथै, यो अवत्रिमा नगरक्षेिमा आब ०७६/०७७ मा सामुदाहयक हवद्याियहरुमा २ कोिे नयााँ भवन ७ वटा, शौचािय
३ वटा र रे ट्रो हर्हटं ग त्रबर्ल्डं ग १ वटा त्रनमााण भएको छ भने आब ०७७/०७८ मा ४ कोिे भबन ३ वटा,शौचािय
३ वटा र रे ट्रोहर्हटं ग भबन १ वटा त्रनमााण संम्पन्न भएको छ |
घ. साना तथा व्यवसाहयक कृर्कहरुका स्थानीय उत्पादनहरु हवक्री तथा सं किन गनाका िात्रग ७ वटा वडामा ग्रात्रमण कृहर्
उपज संकिन केन्र तथा बजार व्यवस्थापन भएका छन् । साथै सगरमाथा कृहर् बजारमा १५/१५ टन क्षमताका २
वटा गरी ३० टन क्षमताको शीत भण्डार सं चािनमा ल्याइएको छ ।
ङ. हकसानहरुको समस्याहरुिाई समािान गना कृर्क कि सेन्टर सं चािनमा ल्याएको छ । जसबाट र्ोनकै माध्यमद्वारा
नगरवासीका कृहर् सम्बर्न्ि समस्याहरु समािान गररएको छ ।
च. नगरवासीको आत्रथक
ा र्स्थत्रतमा सुिार ल्याउन हवत्रभन्न ५ स्थानमा होमस्टे (घरबास) सं चािन गररएको छ ।
छ. नगरका दुई स्थानहरुमा चक्िाबन्दी खेती सुरु गररएको छ । यसिाई सम्भाव्यताका आिारमा क्रमश: नगरभररनै
हवस्तार गने नीत्रत रहे को छ ।
ज. त्रियुगा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरर आिारभूत हवद्याियहरुमा िागु गना पाठ्यपुस्तक िेखन अर्न्तम चरणमा पुगक
े ो छ
।
झ. सं स्थागत हवकास र आत्रथक
ा गत्रतहवत्रिमा टे वा पुर्याउने उिेयलयिे ३४० टोि हवकास सं स्थाहरुिाई बीउ पूर्ाँ ज हवतरण
गररएको छ ।
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ञ. यस अवत्रिमा त्रियुगा नगरपात्रिकािाई पूणा साक्षर तथा पूणा सरसर्ाईयुक्त नगरपात्रिका घोर्णा गररएको छ ।
ट. िैंत्रगक हवभेदिाई उन्मुिन गदै िैजान प्रेररत गने उिेयलयिे आत्रथक
ा वर्ा २०७५/७६ दे र्ख बात्रिका जन्म ठदई ३५
ठदनत्रभि जन्मदताा गना ल्याउने प्रत्येक दम्पत्रतिाई प्रोत्साहन स्वरुप रु.१००० प्रदान गररदै आएको छ ।
ठ. त्रियुगा नगर प्रमुखको हैत्रसयतिे उदयपुर हवकास बोडाको अध्यक्षको रुपमा बेल्टारमा कोत्रभड अस्पताि त्रनमााणका िात्रग
अन्तरसरकारी सहयोग जुटाउन तथा बेिका नगरपात्रिकामा त्रनमााण हुने अर्क्सजन प्िान्टका िात्रग उदयपुरका सबै
पात्रिकाहरुबाट सहयोग जुटाउन सं स्थागत रुपमा अगुवाइ गररएको छ । र्जल्िा अस्पताि उदयपुरिाई आइत्रसयु
सहहतको १०० बेडको अस्पतािमा स्तरोन्नत्रत गरी हवशेर्ज्ञ सेवा सुचारु गना र हवशेर्ज्ञ डाक्टरहरुिाई त्रनयत्रमत रुपमा
र्जल्िामै राख्ने वातावरण बनाउनका िात्रग र्जल्िा अस्पतािमै हेल्थ अत्रसस्टे न्ट, Pharmacy, Lab, Nursing पढाइ हुने गरी
तहगत सरकारसं ग आवयलयक पहि गररएको छ ।
ड. पहाडी वडाहरु बाहेक आिा घण्टात्रभिै नगरवासीको वडा कायााियसम्मको पहुाँच पुर्याउन २२५ हकत्रम नयााँ सडक
ट्रयाक खोत्रिएको छ ।
ढ. नगरका सडकहरुको त्रनयत्रमत ममात तथा स्तरोन्नत्रत अन्तगात कररब २२५ हकत्रम ग्राभेि गररएको छ ।
ण. त्रडएमगेट-िक्ष्मीपुर, िक्ष्मीपुर-बेहड्वा, शार्न्तचोक-र्शवशर्क्त टोि, खैजनपुर-बरगाछी, हहमािी टोि, िगायत दजानौ
स्थानमा कररब १० हकत्रम कािोपिे सडक हवस्तार भएको छ ।
त. यो अवत्रिमा ६ हकिोत्रमटर भन्दा बढी त्रसचाइाँ कुिो त्रनमााण भएको छ । ७३ वटा साना त्रसचाइाँ कुिो त्रनमााण तथा
ममातसं भार एवम ५० वटा साना त्रसचाइाँ कायाक्रम छनौट भइ कायाान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
थ. खयरजरी खोिा, सुकौरा-वडा कायाािय सडक तथा बेहड्वा गरी तीन स्थानमा मोटरे बि कल्भटा पुि त्रनमााण भएका छन्
।
द. त्रि.न.पा. ६ िािपत्ता पात्िेबासमा ४ करोडको िगानीमा आर.त्रस.त्रस. पुि त्रनमााणका िात्रग िेक्का सम्झौता भइ काम सुरु
भएको छ ।
ध. त्रियुगा नगरपात्रिका १३ मा रहेको थरुहट रं गशािामा प्याराहर्ट हवस्तार गररएको छ । त्रिनपा ७ कुथीबारीमा यसै
आत्रथक
ा वर्ाबाट हक्रकेट रं गशािा त्रनमााण सुरु भएको छ ।
न. त्रिनपा १२ त्रबसनपुरमा हररतपाका त्रनमााण भइरहेको छ । त्यसैगरी सोनुवा चााँपपोखरीमा वनभोजस्थि सहहतको
पयाटकीय पूवाािार त्रनमााण सुरु भइ आगामी वर्ात्रभिै सम्पन्न हुने क्रममा छ । साथै, एक सहर एक पहहचान अन्तगात
चप्पन जनज्योत्रत महहिा सामुदाहयक वनमा पयाटकीय स्थिको पूवाािार हवकास तथा त्रनमााण काया सं चािन भइरहेको छ
।
ऩ. गररब तथा हवपन्न नागररकिाई सुरर्क्षत आवास प्रदान गना कररब ५०० घरहरु त्रनमााण भएका छन् ।
प. गाईघाट बजारको सौन्दयाकरणका सन्दभामा मुख्य चोकमा गाईको प्रतीमा स्थापना तथा सडकमा पुष्प रोपण एवम्
घेराबेरा िगायतका काम सुरु भइसकेको छ ।
फ. त्रियुगा, बरुवा, िुहािे र कङ िगायत नगरका सबै खोिामा १५ हकत्रम भन्दा बढी बााँि त्रनमााण गरर खेतीयोग्य भूत्रम
तथा बस्तीको सं रक्षण गररएको छ । यसिाई त्रनरन्तरता ठदइएको छ ।
ब. चािु आत्रथक
ा वर्ामै गाईघाटका मुख्य सडक, बोक्से र जिजिेमा कािोपि त्रबस्तार तथा ममात सुरु भएको छ ।
भ. याि ुहरुको सहजताका िात्रग बरुवा तथा त्रियुगा बसपाकामा याि ु प्रतीक्षािय र हवश्रामघर त्रनमााण भएका छन् ।
म. त्रिनपा १४ िापिाङका कृर्किाई िर्क्षत गरी कररब ८० िाखको िागतमा बेताि चेकड्याम तथा ५ हकत्रम कुिो
त्रनमााण गररएको छ ।
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य. प्रिानमन्िी रोजगार कायाक्रम अन्तगात कररब ९०० सर्चकृत बेरोजगारहरुिाई हरे क वर्ा आवत्रिक रोजगारी प्रदान
गररएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
९.

अब म आ.व. २०७८/७९ का िात्रग बजेटको उद्देयलय तथा प्राथत्रमकता प्रस्तुत गने अनुमत्रत चाहान्छु ।
यस नगरको आवत्रिक योजनािे पररकल्पना गरे को स्वस्थ, र्शर्क्षत, उद्यमशीि हाम्रो सहर, समुन्नत, समावेशी, समृि त्रियुगा नगर
को संकल्पिाई साकार पानाका िात्रग नगरिे आगामी आ.व. २०७८/७९ को बजेटका उद्देयलय तथा प्राथत्रमकताहरु त्रनम्नानुसार
तय गरे को छ M

क) नगर अथातन्िमा कृहर्को योगदान अत्रभवृहि गना खेतीयोग्य भूत्रमको पहहचान र प्राथत्रमकीकरण गदै कृहर् प्रहवत्रि सहहत कृहर्िाई
मयााठदत पेशामा रुपान्तरण गना यार्न्िकरण, आिुत्रनकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमा जोड ठदने तथा खाद्य प्रणािीको
स्थानीयकरण हुनेगरी उद्योग, व्यवसाय र पयाटन प्रबिान गने, उत्पादन र उत्पादकत्विाई बढाउन साझेदारी मोडििाई प्रोत्साहहत
गदै सहकारी, उद्यम, पशुपािन तथा पयाटन क्षेिको एकीकृत हवकास मार्ात आत्रथक
ा हवकासका िक्ष्य हात्रसि गने ।
ख) शैर्क्षक प्रहवत्रिमा आिाररत र्शक्षा प्रणािी हवकास गरी शैर्क्षक गुणस्तर हााँत्रसि गने, प्राहवत्रिक तथा व्यावसाहयक र्शक्षा प्रबिान
गने, आिारभूत स्वास््य सेवा, पोर्ण, स्वच्छ हपउने पानी र पूणा सरसर्ाइको सुत्रनर्ितता, युवा तथा खेिकूद, रोजगारी तथा
हवकास, िैहिक समानता, समावेर्शता, सशक्तीकरण तथा समावेशीकरणबाट नगरवासीको आिारभूत सामार्जक सेवा, सं रक्षण र
सुरक्षामा पहुाँच कायम गरी सभ्य, समतामूिक र समुन्नत समाज त्रनमााणमा टे वा पुयााउने ।
ग) शहरीकरणका नवीनतम मान्यतामा आिाररत भइ दीगो हवकास, वातावरणमैिी भौत्रतक तथा सामार्जक शहरी पूवाािारको
व्यवस्थापन गरी क्रमश: आिुत्रनक स्माटा सहरको रूपमा हवकास गने ।
घ) पयाटन क्षेिको एकीकृत हवकास गदै हयनको हवकास, सं रक्षण, सम्बिान र अत्रिकतम उपयोग सुत्रनर्ित गने, दीगो हवकास,
पाररर्स्थत्रतक पद्दत्रत सं रक्षण, हवपद व्यवस्थापन, पयाावरणीय स्वच्छता कायम गदै मौमसी चक्र, जिवायु पररवतानिाई अनुकूिन
गदै स्वच्छ, सर्ा, व्यवर्स्थत वातावरणमैिी हररत नगर त्रनमााणमा सहयोग पुयााउने ।
ङ) सावाजात्रनक सेवा प्रवाहिाई सरि, छररतो, अनुमानयोग्य तथा नवीनतम मूल्यमान्यता अनुरुप सं चािन गना सांगित्रनक हवत्रि
पित्रतिाई सुव्यवर्स्थत बनाउदै जनशर्क्तको उच्चतम पररचािन, सं गित्रनक हवकास र सं रचनागत च ुस्तता कायम गदै साझेदारी,
र सहकायािाई जोड ठदइ व्यवर्स्थत सेवा प्रवाहप्रत्रत जनहवश्वास अत्रभवृठद्द गदै गुणस्तरीय सेवामा नगरवासीको सहज पहुाँच,
सुशासनयुक्त जनउत्तरदायी नगर सरकार सञ्चािन गना सहयोग पुयााउने ।
१४. आगामी आत्रथक
ा वर्ाको बजेटका उद्देयलय प्रात्रप्तका िात्रग नगरपात्रिकािे दे हायका नीत्रत, कायाक्रम तथा प्राथत्रमकताहरु अविम्वन गरे को
छ :
पूवाािार हवकास तर्ा नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
क. आिुत्रनक सहर त्रनमााणका िात्रग आवयलयक सबै पूवाािारहरुको एकीकृत हवकास गने तथा नगरिाई उपमहानगरमा स्तरोन्नत्रत गने
िक्ष्यसहहत हवकास त्रनमााणका कायाहरु अगात्रड बढाइनेछ । वडामा प्राहवत्रिक जनशर्क्त व्यवस्थापनिाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
ख. मोत्रतगडादे र्ख रुपनीसम्मको सडकमा कािोपिे हवस्तार गना श्रोत व्यवस्थापन गररनेछ । साथै त्रियुगा बाहहरी तथा त्रभिी ररङरोड
(चक्रपथ) त्रनमााणिाई अझ प्रभावकारीरुपिे सं चािन गररनेछ । जसका िात्रग श्रोत व्यवस्थापन गना हवश्व वैक, सं घीय सरकार,
प्रदे श सरकार तथा सरोकारवािा पक्षसं ग त्रनरन्तर समन्वय गररनेछ ।
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ग. आगामी आ. व. २०७८।०७९ मा त्रियुगा नगरपात्रिका वडा नं. १०, ११, १२ र १३ र अन्य वडाका बजार क्षेि भएका
स्थानका शाखा सडकहरुिाई प्राथत्रमकताका आिारमा कािेपिे हवस्तार तथा सडक स्तरोन्नती गने नीत्रत अविम्वन गररनेछ ।
घ. नगरस्तरीय उजाा नीत्रत त्रनमााण गरी नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय उजााको एकीकृत हवकास, सं भाव्यता पहहचान गरी साझेदारी
मोडेिमा उजाा हवकासका काया अगात्रड बढाइनेछ । हवद्युत पहुाँच हवस्तारका बााँकी काया सम्पन्न गरी उज्यािो नगर घोर्णा यसै
वर्ा पूरा गररनेछ ।
ङ. सहरी गरीब तथा हवपन्न पररवारका िात्रग सुरर्क्षत आवास व्यवस्थापनका िात्रग नगरिे सं घीय तथा प्रदे श सरकारहरुसं ग समन्वय
गनेछ ।
च. हवगतका वर्ाहरुमा माग भइ आएका र योजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरुिाई क्रमश: कायाान्वयन गदै ित्रगनेछ । नगरमा
हवस्तार भएका ट्रयाक तथा सडकहरुको त्रनयत्रमतरुपमा स्तरोन्नत्रत र ममातसं भार गदै बाह्रैमास यातायात सं चािनयोग्य सडक त्रनमााण
गररने छ ।
छ. मदन भण्डारी मागा तथा गाईघाट ठदक्तेि सडकमा हुने सवारी दुघट
ा नाबाट सुरर्क्षत बनाउनका िात्रग नगरको सम्भाहवत स्थानमा
सवारी सािन पुनत
ा ाजगी केन्र (refreshing centrer) त्रनमााण कायािाई प्राथत्रमकतामा रार्खने छ ।
ज. नगर सौन्दयाकरण अन्तगात थािनी भएका कायािाई त्रनरन्तरता ठददै मुख्य चोकमा नगरको पहहचान झर्ल्कने गरी प्रत्रतमा तथा
ु नगर वनाईनेछ ।
सं रचना तयार गदै सर्ा, हररत तथा सौन्दयायक्त
झ. नगरको मुख्य प्रशासत्रनक भवनका िात्रग आवयलयक पहि भइरहे को छ । प्रशासत्रनक भवन त्रनमााण गना बााँकी वडाहरुमा भवन
त्रनमााणका िात्रग आवयलयक प्रबन्ि त्रमिाइनेछ ।
ञ. नगरका पहात्रड क्षेिमा पने वडाहरु १४, १५ र १६ िाई एकै रुटमा आबि हुने हहि त्रसटी तथा सुकौरादे र्ख साउनेसम्म
पयाटकीय पदमागा ट्रेहकङ रुट त्रनमााणमा जोड ठदइनेछ । त्रि.न.पा. १५ हुवासमा भ्यु टावर त्रनमााण तथा हवस्तृत पररयोजना प्रस्ताव
तयार भएको रौता केबिकार त्रनमााणका िात्रग कानूनी प्रहक्रया पूरा गरी त्रनजी क्षेििाई आव्हान गने नीत्रत त्रिइनेछ ।
ट. त्रिनपा २ मा त्रनमााणका िात्रग प्रस्ताहवत सगरमाथा हवमानस्थि त्रनमााण सुरु गना आवयलयक पहि तथा अन्तर सरकारी समन्वय
अझ दररिो बनाइनेछ । हवमानस्थि क्षेिका वरपर हवमान उडानमा प्रत्रतकूि असर नपने गरी नयााँ एकीकृत सहर हवकास
गररनेछ ।
ठ. सहरको आिुत्रनकीकरणका िात्रग सहरी शासकीय सुिार क्षमता तथा पूवाािार सुिार आयोजनासं गको साझेदारीमा त्रियुगा नगरको
आिुत्रनकीकरण तथा व्यवर्स्थत सहरीकरणका आिारभूत कायाहरुिाई त्रनरन्तरता ठदइनेछ । यसका िात्रग आगामी आत्रथक
ा मा
उल्िेख्य रकम व्यवस्थापन गररनेछ ।
ड. “र्ुसको हैन हटन, आए हाम्रा ठदन” कायाक्रम अन्तगात सं घीय तथा प्रदे श सरकारसंग समन्वय गरी नगरका अत्रत गररब तथा हवपन्न
घरका र्ुसको छानो हटाउने काया सम्पन्न गररनेछ ।
ढ. त्रियुगा नगरपात्रिका वडानं. १३ मा म्युर्जकि र्ाउन्टे न सहहतको मेयसा पाका त्रनमााण तथा नगरका सम्भाहवत स्थानहरुमा हररत
पाका त्रनमााण कायािाई अर्घ बढाइनेछ । साथै वडानं. १२ त्रिवेणीमा हररत पाका त्रनमााणिाई आगामी वर्ा त्रनरन्तरता ठदइनेछ ।
वडानं. ४ को माटे खाडी वनमा र्चल्रे न पाका र रातमाटे खोिा वनमा र्चत्रडयाखाना तथा अन्य पयाटकीय पूवाािार त्रनमााणका िात्रग
उर्चत व्यवस्था गररनेछ ।
ण. एक सहर एक पहहचान अन्तगात चप्पन जनज्योत्रत महहिा सामुदाहयक वनत्रभि त्रनमााण सुरु भएको पाकािाई र्जल्िाकै नमूना
बहुआयात्रमक पयाटकीय गन्तव्य बनाउने कायािाई आगामी वर्ा समेत त्रनरन्तरता ठदइनेछ । तल्िो चप्पन सामुदाहयक वनत्रभि
सुहविासम्पन्न वनभोज (हपकत्रनक स्थि) त्रनमााणिाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
त. त्रनजी क्षेिसंग िागत साझेदारीमा उजाा, कृहर् र्ोहर मैिा व्यवस्थापन, सौया उजाा, आवास गृहको त्रनमााण गररनेछ ।
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थ. बरुवा कोररडोर र त्रियुगा सभ्यता हवकास कायाक्रमिाई त्रनरन्तरता ठदइने छ ।
द. नगरका पूवी क्षेिमा चौदण्डीगढी नगरपात्रिकाको सीमा, पर्िममा मुकाु ची पुि दर्क्षण तथा उत्तरी प्रवेश हवन्दु छामत्रिङमा
स्वागतद्वार (गेट) त्रनमााण गररनेछ । नगरको पयाटन गुरु योजना यसै वर्ा सम्पन्न गररनेछ ।
आत्रथक
ा हवकास तर्ाका नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
क. कृहर् क्षेििाई नगर अथातन्िको मुख्य आत्रथक
ा क्षेिको रुपमा त्रिदै कृहर्मा आिाररत अथातन्ि त्रनमााणमा जोड ठदइनेछ । कृहर्
पेशािाई मयााठदत र आकर्ाक पेशा बनाउन आवयलयक प्रबन्ि त्रिने नीत्रत रहनेछ ।
ख. नगरिे स्थापना गरे को शीतभण्डारको क्षमता हवस्तारमा जोड ठददै सम्भाव्य स्थान पहहचान गदै कृहर् उपज बजारको हवस्तार तथा
शेड त्रनमााणका िात्रग आवयलयक प्रबन्ि गररनेछ । कृर्कका िात्रग आवयलयक बीउत्रबजन हवतरण, पशुपंक्षी पािन पकेट क्षेि
हवकास, कृहर् उपजको स्थानीयकरण र बजारीकरणिाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
ग. नगरमा रहेका बिशािाहरुिाई सर्ा, सुरर्क्षत र भरपदो सेवा ठदने गरी नमूना विशािामा रुपान्तरण गनाका िात्रग उर्चत तररका
अबिम्बन गररनेछ ।
घ. सुनकोशी िगायत नगर क्षेिमा पने सम्भाहवत नदी प्रणािीमा जिहवहार र आन्तररक जि यातायातको हवकास, सहकारीमार्ात
स्थानीय पयाटन प्रबिान र वडानं. १४,१५ र १६ मा Hill station tourism तथा स्थानीय होमस्टे प्रबिानका िात्रग आवयलयक
प्रबन्ि गररनेछ । ग्रामीण पयाटन, सहकाररता प्रबिान, स्थानीय मौत्रिक उत्पादन, प्राकृत्रतक रोतोतको उपयोग, बजार हवस्तार र
रोजगारी प्रबिानमा जोड ठदइनेछ ।
ङ. सहकारीिाई नार्ामुिक भन्दा सेवामुिक बनाउन प्रोत्साहहत गररनेछ । सहकारी मार्ात कृहर् क्षेिमा गररने िगानी प्रबिानका
िात्रग आवयलयक कायानीत्रत अबिम्बन गररने छ । अल्िो, बेतबााँस, प्राकृत्रतक रे सामा आिाररत उिमशीिता प्रबिान र िघु उद्यम
हवकास कायाक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपिे अगात्रड बढाइनेछ । युवा उद्यमशीिता प्रबिानका िात्रग ‘हामी उद्यमी हौं’ भन्ने
कायाक्रम सं चािन गररनेछ । जसका िात्रग अनुदान तथा साझेदारी हवत्रििाई अपनाइनेछ । अदुवा, बेसार, तेजपात र मसिाजन्य
उत्पादनिाई प्रबिान तथा व्यवसाहयकरण गना प्रशोिन केन्र स्थापनाका अिुरा कायािाई संचािन गररने छ ।
च. वैदेर्शक रोजगारीमा जाने जनशर्क्तिाई सुरर्क्षत, मयााठदत र भरपदो बनाउन सुरर्क्षत आप्रवासनिाई कायाक्रमिाई थप प्रभावकारी
बनाइनेछ । वैदेर्शक रोजगारीबाट र्हकाएका जनशर्क्तिाई उद्योग, कृहर् तथा अन्य भौत्रतक पूवाािारका क्षेिमा योग्यता तथा
क्षमताका आिारमा रोजगारीको व्यवस्था त्रमिाईने छ ।
छ. प्रिानमन्िी रोजगार कायाक्रममा सूर्चकृत बेरोजगारिाई आवत्रिक रोजगारी प्रदान गनुक
ा ा साथै न्युनतम रोजगारी उपिधि गराउन
हवशेर्ज्ञता र क्षेि त्रमल्ने अन्य हवकास कायामा उक्त जनशर्क्तको पररचािन गररने छ । सबैिाई सीप, सबैिाई रोजगारी जस्ता
कायाक्रमिाई युवा उद्यमशीितासं ग जोडेर अगात्रड बढाइनेछ ।
ज. सुपथ मूल्य सहकारी पसि सं चािनका िात्रग स्थानीय सहकारी र टोि हवकास सत्रमत्रतिाई पररचािन गररने छ । यसका िात्रग
आवयलयक सहयोग तथा अनुदान समेत ठदने नीत्रत अबिम्बन गररनेछ ।
झ. कृहर् क्षेिमा प्रहवत्रि हस्तान्तरण, कृहर् कजाा, बािी बीमा, माटो उपचार, माटो परीक्षण, बीउ उपचार िगायतका कायामार्ात कृहर्
पेशामा आर्श्रत जनसं ख्यािाई आफ्नै पेशामा हटकाउने नीत्रत अं गीकार गररने छ । एक वडा एक कृहर् उत्पादनको नीत्रतिाई
त्रनरन्तरता ठदइने छ । प्राहवत्रिक जनशर्क्तिाई वडामै रहने प्रबन्िका िात्रग आवयलयक तयारी गररनेछ । उपिधि श्रोत, सािन,
ाँ ी, सीपको प्रयोग गरी उत्पादन वृठद्दिाई जोड ठदइने छ ।
पूज
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ञ. नगरमा भूत्रमहीन दत्रित, भूत्रमहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवर्स्थत बसोबासीका जग्गाहरु पहहचान गरी िािपूजाा ठदन तथा सुकुम्बासी
समस्यािाई दीघाकािीन रुपमा समािान गना उर्चत व्यवस्था गररनेछ । आगामी वर्ात्रभिै नगरक्षेिका ऐिानी, पती तथा नदी
उकासका भूत्रमहरुको पहहचान गरी नापी काया सम्पन्न गरी िािपूजाा हवतरण गररनेछ ।
ट. नगर क्षेिमा भएका ऐिानी,पती तथा नदी उकासका जग्गाहरुिाई नगर आर्ैिे सं रक्षण गरे को अवस्था भएका सो क्षेिमा
साझेदारी वा एकि िगानीमा उत्पादनसं ग जोत्रडने र नगर अथातन्िमा बढावा ठदने कायाहरु सं चािन गना त्रनजी क्षेि वा
व्यवसाहयक प्रत्रतष्ठान वा व्यर्क्तबाट हवत्रि पुयााइ माग भएमा वस्तुर्स्थत्रत समेत हवचार गरी माग गररएको जग्गा आवयलयक
व्यवस्थासहहत त्रिजमा ठदने नीत्रत अर्ख्तयार गररनेछ । बााँझो जत्रमनको उपयोग सम्बन्िमा अत्रभिेख संकिन गरी उक्त जत्रमनमा
सामूहहक खेती प्रणािीिाई प्रोत्साहहत गररने छ ।
ठ. नगर हवकास कोर्को आत्रथक
ा तथा प्राहवत्रिक सहयोगमा हवत्रभन्न व्यवसाहयक कायाक्रम तथा भवन तथा आवयलयक पूवाािारहरु
त्रनमााण गरी व्यवसाय संचािन गना आवयलयक सहयोग गररनेछ । त्रियुगा बहुआयात्रमक व्यवसाहयक भवन त्रनमााण तथा
व्यवस्थापनको कायानीत्रत अर्ख्तयार गररनेछ ।
ड. नगरमा रहेका सामुदाहयक संस्थाहरुिाई एकीकृत गरी सहकारी सं स्थामा रुपान्तरण तथा हवकास गने साथै सामुदाहयक सं स्थाहरुमा
भएको पूजी तथा वचत रकमिाई रोजगारी त्रसजाना, आयआजान र उत्पादनमूिक कायामा पररचािन गररनेछ । यसका िात्रग
सामुदाहयक वन िगायतका त्रनकायहरुसं ग साझेदारी गररनेछ ।
ढ. नगरिाई दूिजन्य पदाथामा आत्मत्रनभार बनाउन तथा पशुपािक कृर्किाई व्यवसाहययक बनाउन नगरका १-१३ सम्मका
वडािाई गाई भैसी जोन र १४, १५ र १६ वडा, वडानं ७ को कात्रिखोिा, कौवाई, वडानं. ६ को िािपत्ता तथा वडानं. ५ को
दमौत्रत र बुजााकान्िा क्षेििाई बाख्रा पािन जोनको रुपमा हवकास गररनेछ । दुिको उत्पादन, प्रशोिनदे र्ख वजारीकरणसम्मका
कायामा दुग्ि हकसानहरुिाई सहयोग पुर्याउन प्रशोिन केन्र सं चािन गररनेछ ।
ण. उत्तराई टोि, दे उरी, जिजिे, मोहनपुर र च ुहाडे क्षेििाई ओद्योत्रगक ग्राम रुपमा हवकास गररनेछ ।
त. वास्तहवक हकसानहरुको पहहचान गरी हकसान पररचयपि हवतरण गने साथै कृहर्सेवाको उच्चतम सुहविा उपिधि गराइनेछ ।
थ. नगरत्रभि रहेका िात्रमक
ा , सांस्कृत्रतक तथा पयाापयाटन क्षेिको पहहचान गरी त्रतनको अध्ययन, सं रक्षण र हवकास गररनेछ ।
द. च ुररया जं गि क्षेिमा रहेका पुरातार्त्वक तथा ऐत्रतहात्रसक स्थिहरुको सं रक्षण तथा प्रचार प्रसार गरी पयाटकीय गन्तव्यको रुपमा
हवकास गररनेछ ।
ध. “हातमा सीप छ तर छै न औजार, िन्दा नमान्नु तयार छ कृहर् बैंक औजार” भन्ने नाराका साथ हरे क वडामा कृहर् औजार तथा
सामाग्री बैंक स्थापनाको प्रबन्ि त्रमिाइनेछ । तोहकएको िक्ष्यभन्दा बढी उत्पादन गने कृर्किाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
न. त्रियुगा नगर क्षेिमा रहेका सबै बैंक तथा हवत्तीय सं स्थाहरुको सामार्जक दाहयत्वको नीत्रतिाई व्यवहाररक रुपमा कायाान्वयन गना
आवयलयक नीत्रतगत व्यवस्थासहहत कायाक्रम सं चािन गररनेछ ।
सामार्जक हवकास तर्ा नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
क. सामुदाहयक हवद्याियिाई आिुत्रनक शैर्क्षक प्रहवत्रिसं ग जोड्दै शैर्क्षक गुणस्तरको िक्ष्य हााँत्रसि गना प्रहवत्रिमैिी र्शक्षामा जोड
ठदइनेछ । हरे क वडामा शैर्क्षक गुणस्तरका आिारमा एक नमूना हवद्यािय हवकास गने कायाक्रम अगात्रड बढाइनेछ । एक
हवद्यािय एक बािहवकास केन्र, एक माध्यत्रमक हवध्यािय एक स्वास््यकमीको अविारणािाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
ख. नगर शैर्क्षक सम्मेिनबाट पाररत ५६ बूाँदे शैर्क्षक सुिारको कायाक्रमिाई यथोर्चतरुपमा क्रमश: कायाान्वयन गदै ित्रगनेछ ।
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ग. प्रत्येक आिारभूत स्वास््य सेवा केन्रमा ल्याब सेवाको व्यवस्था गदै गुणस्तरीय सामुदाहयक स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ । साथै
आकर्स्मक शल्यहक्रया र प्राथत्रमक ट्रमा सहहतको प्राथत्रमक अस्पताि त्रनमााण कायािाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ । नगरमा एक
१५ शैयासम्मको अस्पताि त्रनमााणका िात्रग आवयलयक अध्ययन गदै कायाान्वयनमा ित्रगनेछ ।
घ. स्वास््य बीमा कायाक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपिे अगात्रड बढाइनेछ ।
ङ. र्जल्िा अस्पतािमा नत्रसङ
ा तथा मेत्रडकि र्शक्षा थािनी गरी त्रियुगा नगरपात्रिका वडानं ४ बगाहामा मेत्रडकि किेज स्थापना
गनाको िात्रग सं घीय सरकार तथा प्रदे श सरकारसं ग समन्वय र सहकाया गररनेछ ।
च. नगरमा एक घुम्ती शौचािय स्थापना गरी मुख्य बजार क्षेिमा भीडबाड हुने स्थानमा व्यवस्थापन गररनेछ । एक वडा एक
सावाजात्रनक शौचािय, एक घर-एक िारा, एक घर-एक करे सावारी र सहररया क्षेिमा कौशी खेतीिाई प्रबिान गररनेछ ।
छ. नगरस्तरीय साईकि िेन, व्यायामशािा तथा योगाभ्यास केन्र एवं नगरका सबै वडामा खेिकूद पूवाािार अन्तगात एक वडा एक
खेि मैदान त्रनमााणको योजनािाई उच्च प्राथत्रमकतामा राखी कायाान्वयन गररनेछ ।
ज. खाद्य प्रणात्रिको स्थानीयकरण गरी खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभ ुताका िक्ष्य हााँत्रसि गदै आिारभूत पोर्ण सुत्रनर्ित गने, बहुक्षेिीय पोर्ण
कायाक्रमको माध्यमबाट हवपन्न, िर्क्षत वगाहरुमा पोर्ण सुत्रनर्ित गरी दीगो हवकासका पक्षिाई कायाान्वयनमा ित्रगनेछ ।
झ. बािबात्रिका तथा युवा िर्क्षत कायाक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइ अगात्रड बढाइने छ । युवा समुदायको क्षमता हवकासको त्रनर्म्त
हवशेर् योजना सहहतका कायाक्रमहरु तजुम
ा ा गररनेछ ।
ञ. िैंत्रगक तथा सामार्जक समावेशीकरण नीत्रत तजुम
ा ा गरी कायाान्वयनमा ित्रगने छ । समानता र प्रत्रतत्रनत्रित्व, िैंत्रगक उत्तरदायी
बजेटको सुत्रनर्ितता गदै हहं सा पीत्रडत महहिाका िात्रग मनोसामार्जक परामशा, आपतकािीन पुनस्ा थापना केन्र र कोर् त्रनमााणिाई
प्राथत्रमकता ठदइनेछ ।
ट. नगरमा पररचात्रित सबै टोि हवकास सं स्थाहरुको क्षमता अत्रभवृठद्द गदै बीउ पूर्ाँ ज व्यवस्था गरी अन्य क्षमता हवकासका काया
सं चािन गररनेछ । स्थानीय तहको grass-root मा रहे का टोि हवकास सं स्थाको भूत्रमकािाई वृहत्तर बनाउदै हवकासका सबै
गत्रतहवत्रिहरुमा सहभागी गराइनेछ ।
ठ. नगरमा सम्भाव्यता भएका हवत्रभन्न हवद्याियहरुमा प्राहवत्रिक िारको अध्ययन अध्यापन गराउने नीत्रत अं गीकार गररनेछ । यस
कायामा पहाडी हवद्याियहरुिाई उच्च प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
ड. न्यायीक सत्रमत्रतको क्षमता अत्रभवृहि गरी न्याय सम्पादन कायािाई प्रभावकारी वनाईनेछ । नगर तथा वडास्तरीय मेित्रमिाप केन्र
तथा मेित्रमिापकतााहरुको पररचािन तथा क्षमता हवकासिाई हवशेर् प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
ढ. सामार्जक सुरक्षा कायाक्रमका नयााँ तथा पुराना सबै िाभग्राहीहरुको भत्ता हवतरणमा पारदशीता र हवश्वसत्रनयता कायम गना
व्यवस्थापन सूचना प्रणािी बमोर्जम हुनेगरी सबैं कारोबारिाई बैंकबाट गररने तथा बैंहकङ पहुाँच नहुने वडामा टोिवस्तीबाटै सबै
भत्ता हवतरण काया गररनेछ ।
ु ी क्याम्पसिाई प्रादे र्शक हवश्वहवद्याियको रुपमा हवकास गना थात्रिएका प्रयासहरुिाई त्रनरन्तरता ठददै प्रदे श
ण. त्रियुगा जनता बहुमख
तथा सं घीय सरकारसं ग आवयलयक समन्वय र सहकाया गररने छ । बरुवा क्याम्पसिाई ईर्न्जत्रनयररङ किेजको रुपमा हवकास
गना थात्रिएका प्रयासिाई थप प्रभावकारीरुपिे अर्घ बढाइनेछ ।
त. कोत्रभड-१९ िगायतका हवहवि सं क्रामक तथा महामारी रोग त्रनयन्िणका िात्रग उच्च सतकाताका साथ श्रोत व्यवस्था गररनेछ ।
थ. स्थानीय सं चार माध्यमहरुिाई हवकास कायाहरुसं ग जोड्न हवकासका िात्रग सं चार (media for development) कायाक्रम
कायाान्वयन गररनेछ ।
द. नगरमा रहेका अपािहरुिाई जीहवकोपाजान िगायतका कायामा सहजीकरण गनाका िात्रग आवयलयकतामा आिाररत कायाक्रम तजुम
ा ा
गरी कायाान्वयन गदै सामार्जक पुनस्थाापना गररनेछ ।
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ध. समाजमा बहहस्करणमा परे का वगा, समुदायहरु मिेशी, मुर्स्िम, हपछडावगा, दत्रित, आठदवासी जनजात्रत िगायतका समुदायको
सं स्कृत्रत सं रक्षण र उत्थान सम्बर्न्ि कायाक्रम अर्घ बढाइनेछ ।
न. नगरका ज्येष्ठ नागररकहरुिाई स-सम्मान जीवनयापन गने वातावरण तयार गना उनीहरुको क्षमता हवकास कायािाई जोड ठदइने छ
। यसका िात्रग “जेष्ठ नागररकको हे रचाह, िौरो र रे त्रडयो सहारा” नारामा आिाररत भएर टोपी, िािी र रे त्रडयो उपिधि गराइनेछ
र वाद्यवादनका सामाग्री तथा िात्रमक
ा पुस्तकहरुको सुहविासहहतको एउटा जेष्ठ नागररक चौतारी त्रनमााण गररनेछ ।
ऩ. हवगत दे र्ख सं चािनमा आएका खेिकूद कायाक्रमिाई त्रनरन्तरता ठददै िोपोन्मुख खेिहरुको जगेनाा गना र सबैको सहभात्रगता
सुत्रनर्ित गनाका िात्रग परम्परागत खेिकूद प्रत्रतयोत्रगताहरु आयोजना गररनेछ । यसिे नगरको खेि पयाटनमा योगदान गनेछ ।
प. मेयरकप र्ुटबि र उप-मेयरकप भत्रिबि कायाक्रमिाई त्रनरन्तरता ठदइने छ । थरुहट रं गशािाको त्रनयत्रमत सं रक्षण तथा
सम्बिान र स्तरोन्नत्रतका िात्रग आवयलयक व्यवस्था गररनेछ । नगर हक्रकेट रं गशािा आगामी वर्ा सम्पन्न गरर हक्रकेटको जग
बसाइनेछ ।
फ. छोरी जन्मेको ३५ ठदनत्रभि जन्मदताा गराएवापत ठदईने प्रोत्साहन रकमिाई त्रनरन्तरता ठदइने छ । अपांग पररचयपि हवतरण
कायािाई सहजताका साथ अगात्रड बढाइने छ ।
ब. जनतासं ग मेयर कायाक्रम र जनतासं ग उपमेयर कायाक्रमिाई प्राथत्रमकतामा रार्खनेछ ।
भ. अभरमा नगर कायाक्रमिाई त्रनरन्तरता ठदइने छ ।
म. नगरमा रही साहहत्य त्रसजाना, प्रार्ज्ञक िेखन तथा अनुसन्िानमा महत्वपूणा योगदान ठदइ नगरको श्रीवृहिमा योगदान गने
त्रियुगावासी रोतष्टाहरुिाई सम्मान गररनेछ । नगरका रोतष्टा, सजाक तथा प्रार्ज्ञक व्यर्क्तत्विाई प्रार्ज्ञक केन्रको रुपमा “कामको
कदर गरौं,अनुभव र ज्ञानिाई सदर गरौं” भन्ने नाराका साथ त्रियुगा सं स्कृत्रत केन्र स्थापना गररनेछ ।
य. नगरका हवद्याियमा अध्ययनरत युवा हवद्याथीहरुिाई सामार्जक सं जाि र साइबर कानूनबारे सचेतनामुिक कायाक्रम सं चािन
गररने छ ।
र.

सबै वडाका हवद्याियहरुिाई समेटी बािबात्रिका तथा हकशोरीहरुका िात्रग “आफ्नो सुरक्षा आर्ै गरौं, अबिा हैन सबि बनौं” भन्ने
अत्रभयानका साथ आत्मरक्षा र्शहवर तथा तात्रिम सं चािन गररनेछ ।

ऱ.

हरे क हवद्याियसम्मको पहुाँच मागा कम्तीमा दुई पाङ्ग्ग्रे सवारी सािन पुग्न सक्ने बनाइनेछ ।

ल. ज्यािा मजदूरहरुको त्रनशूल्क बैंक खाता खोल्ने कायािाई आगामी वर्ापत्रन त्रनरन्तरता ठदइनेछ ।
ळ. बािबात्रिकाहरुका िात्रग बाि उद्यान तथा र्न पाका खोल्ने कायािाई प्राथत्रमकता ठदइनेछ ।
ऴ. “घरघरमा नत्रसङ
ा सेवा हाम्रो स्वास््य हाम्रै पेवा” कायाक्रम अन्तगात बािबात्रिका, महहिा र वृि तथा असक्तहरुको त्रनयत्रमत
स्वास््य परीक्षण गना घरघरमै स्वास््यकमी पररचािन गररनेछ ।
व. कक्षा १ दे र्ख ५ सम्म अध्ययन गने बाित्रबिकाहरु घरबाट हहडेदेर्ख नर्कैसम्म हुने सम्भाहवत दुघट
ा नाको बीमा गररनेछ ।
श.

“क्षमता र प्रत्रतभाको कदर गरौं, नगर हवकासमा सहयोग गरौं” भन्ने नाराका साथ युवाहरुको सीप, क्षमता तथा प्रत्रतभा प्रबिान गना
हवत्रभन्न कायाक्रम सं चािन गररनेछ ।

ष. र्शक्षा, स्वास््य जस्ता आिारभूत पक्षको हवकासका िात्रग अत्रिकतम श्रोत सािन पररचािन गररनेछ ।
स. १-३ कक्षासम्म अध्ययन गने नगरका सबै मुसहर तथा डोम समुदायका हवद्याथीिाई हवद्यािय पोर्ाक तथा धयाग हवतरण गररनेछ
।
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वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन तर्ा नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
क. “िुवारहहत च ुिो आमाको स्वास््य िू िो” कायाक्रम अन्तगात हवद्युतीय च ुिो प्रयोग गना प्रोत्साहहत गररनेछ । र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन
तथा बहुउद्देयलयीय प्रशोिन केन्र र वायोग्यास प्िान्ट स्थापना गना आवयलयक प्रबन्ि त्रमिाइनेछ ।
ख. नगरमा रहेका त्रसमसार,पोखरी, ताितिैया तथा जिािार व्यवस्थापन गदै सामुदाहयक वनिाई प्रकृत्रतमा आिाररत पयाटकीय
गन्तव्य बनाईनेछ ।
ग. वनजन्य कच्चा पदाथामा आिाररत सामाग्रीहरुको प्रयोगबाट सहकाररता तथा साझेदारीका माध्यमबाट काि, गैरकाष्ठ वा जत्रडबुटी
सम्बर्न्ि साना तथा मझौिा उद्योग स्थापनामा जोड ठदइनेछ । दीगो वन व्यवस्थापन र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युत्रनकरणमा जोड
ठदइनेछ ।
ाँ िन तथा नक्सांकन प्रणािी तथा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बर्न्ि सक्षमता
घ. जिवायु पररवतानको अनुकूिन तथा बहुप्रकोप जोर्खम आक
अत्रभवृठद्द गना नदी हकनारामा वृक्षारोपण गने साथै नदीको स्वच्छता कायम राख्न ढि त्रनकास र र्ोहोरमैिारहहत बनाउने काया िाई
त्रनरन्तरता ठदइनेछ ।
ङ. टोि हवकासको पररचािनबाट “मेरो घर हररत घर” अत्रभयानिाई त्रनरन्तरता ठददै पुष्पबाहटका त्रनमााण तथा सबै प्रकारका प्रदूर्ण
रोकथामका िात्रग आवयलयक व्यवस्था त्रमिाइनेछ ।
च. र्ोहोर व्यवस्थापन चक्रको थािनी गरी तोहकएको मापदण्ड बमोर्जम प्िाहष्टकजन्य सामाग्रीको प्रयोग र पुन:प्रयोगिाई जोड
ठदइनेछ ।
छ. आगामी आत्रथक
ा
वर्ात्रभि र्ोहोर व्यवस्थापन तथा वायोग्यास केन्र सं चािनमा ल्याई त्रनजी क्षेिसं गको साझेदारीमा र्ोहोर
व्यवस्थापन गररनेछ ।
ज. साना तथा िू िा नदी प्रणात्रिमा तटबन्ि त्रनमााण तथा वृक्षारोपणिाई त्रनरन्तरता ठदइने छ ।
झ. जत्रडबुटीको व्यवसाहयकरण तथा दुिभ
ा तथा िोपोन्मुख जत्रडबुहटको व्यवसाहयक खेतीिाई प्रोत्साहहत गदै आयुवेठदक र्चहकत्सा
पित्रतिाई प्रबिान गररनेछ ।
सावाजात्रनक सेवा क्षमता हवकास तर्ा नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
क. स्थानीय सरकारको अत्रिकारक्षेि तथा पररिीमा रही शासकीय इकाइका रुपमा सेवा प्रवाह सम्बर्न्ि सबै प्रकारका कानूनी
ररक्ततािाई पूत्रता गररनेछ ।
ख. नगर तथा वडा कायााियहरुको व्यवस्थापकीय तथा सं रचनागत ढााँचामा पररवतान तथा सुिार ल्याइनेछ ।
ग. कमाचारी तथा जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको क्षमता हवकास र तात्रिमिाई त्रनरन्तर रुपमा सं चािन गररनेछ । शाखागत पदात्रिकारीहरुको
काया सम्पादनिाई थप प्रभावकारी बनाउन र सं स्थागत सक्षमता कायम गना कायासम्पादन सम्झौता गररनेछ ।
घ. सुशासनका सबै आयामको उच्चतम पािना गदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीिताको नीत्रत अविम्वन गररनेछ ।
ङ. वडा तहको सं स्थागत सक्षमता अत्रभवृहि गना रु.५,००,०००।०० (पााँच िाख) सम्मका वडास्तरका योजना तथा कायाक्रमको
कायाान्वयनको वडािाई ठदइएको आत्रथक
ा तथा प्रशासत्रनक अत्रिकारसहहतको अर्ख्तयारीिाई त्रनरन्तरता ठदईनेछ ।
च. योजना अनुगमन तथा बजार अनुगमन र त्रनयमनिाई त्रनयत्रमत र थप प्रभावकारी बनाउन नागररकस्तरमा सहकाया गररनेछ ।
आगामी वर्ा उपभोक्ता हहत सं रक्षण मञ्च गिन गररनेछ ।
ु ाइ, अिावाहर्ाक तथा वाहर्ाक समीक्षा िगायत सुशासनका तत्वहरुिाई प्रभावकारीढं गिे कायाान्वयन गररनेछ ।
छ. सावाजात्रनक सुनव
ज. नगरका त्रनणाय तथा हवत्रभन्न सूचनािाई त्रनयत्रमत रुपमा वेभसाईट मार्ात सरोकारवािा पक्षसं ग पुयााउने कायािाई त्रनयत्रमतरुपमा
त्रनरन्तरता ठदइनेछ ।
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यसका अिाबा नगरिे हवगतका वर्ाहरुमा अबिम्बन गरे का नीत्रत तथा कायाक्रमहरुिाई उच्च रुपमा सम्बोिन गररनेछ ।
नीत्रत तथा कायाक्रम त्रनमााणका त्रसित्रसिामा त्रनम्न पक्षहरुिाई उच्च प्राथत्रमकता सहहत तजुम
ा ा गररनेछ :
क) कृहर्, पयाटन, उद्योग र भौत्रतक पुवाािार तथा मानव सं शािन क्षेिको हवकास ।
ख) स्वरोजगारीका अवसर हवस्तार गदै युवा जनशर्क्त केर्न्रत कायाक्रमहरु सं चािन ।
ग) त्रसमान्तकृत वगा, कठिन भूगोि, हवभेदमा परे को वगा वा समुदायमा केर्न्रत कायाक्रमहरु सञ्चािन ।
घ) नगर गौरव, वडा गौरवका आयोजनाहरु पहहचान गदै ती आयोजनाहरु को क्रमश: कायाान्वयन ।
ङ) हवत्रभन्न हवकास साझेदारसं ग साझेदारी र सहकायामा सं चािन हुने नगर प्राथत्रमकता प्राप्त आयोजनाहरु कायाान्वयन ।
च) सं घीय तथा प्रदे श सरकार र स्थानीय तहबीच हुने दुईपक्षीय एवम बहुपक्षीय साझेदारी र सहकायामा सञ्चािन हुने योजनाहरु
कायाान्वयन ।
छ) िर्क्षत एवम् सामार्जक समावेशीकरण कायाक्रमहरुको कायाान्वयन ।
ज) नगरको प्रथम आवत्रिक योजनािे त्रनठदाष्ट गरे को िक्ष्य र उिेयलय हााँत्रसि हुने कायाक्रमहरुको कायाान्वयन ।
सभाध्यक्ष महोदय,
१२. अव म आगामी आ.व.२०७८/७९ को बजेट तजुम
ा ा गदााका नीत्रतगत आिारहरु प्रस्तुत गने अनुमत्रत चाहान्छु ।
क) नेपािको संहविानको अनुसर्ू च ८ मा उल्िेर्खत स्थानीय तहको अत्रिकारसूर्चमा त्रनहहत हवर्यहरु
ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ मा उल्िेर्खत हवर्यक्षेि अनुसारको योजना तजुम
ा ा प्रकृया
ग) सं घीय तथा प्रदे श सरकारका नीत्रत तथा कायाक्रमहरु
घ) यस नगरको पञ्चवर्ीय आवत्रिक योजनाका क्षेिगत रणनीत्रत र कायाक्रमहरु
ङ) नेपाि सरकारवाट प्राप्त हुने मागादशान तथा बजेट सीमाहरु
च) सं घीय तथा प्रदे श सरकारको बजेट वक्तव्य
ु राष्ट्र सं घीय दीगो हवकास िक्ष्यहरु तथा कायाक्रम
ज) संयक्त
छ) बजेट तजुम
ा ाका सन्दभामा भएका स्थानीय राजनैत्रतक दिहरु, सल्िाहकार सदस्यहरु, स्थानीय नागररक समाजर सरोकार
वािाहरुसं गको छिर्िवाट प्राप्त सुझावहरु
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सभाध्यक्ष महोदय,
१३. अब म आगामी आत्रथक
ा वर्ा २०७८/७९ का िात्रग प्रस्ताहवत बजेट सम्मात्रनत नगरसभा समक्ष पेश गने गना चाहान्छु ।

त्रस न

र्शर्ाक

कूि वजेट

नगर त्रसत्रिङ

वडा त्रसत्रिङ

वडा न १६ को

प्रत्रत वडा

माि त्रसत्रिङ

१

शसता अनुदान

५२८००००००

115,00,000

२

त्रबशे र् अनुदान

२४९०००००

वहुवर्ीय

३

सं घीय समपुरक अनुदान

१५३०००००

भवनमा १५

४

हवर्त्तय समानीकरण

२२२५०००००

५

राजश्व वााँड र्ाड

१६१४५६०००

६

आन्तररक रोतोत

९७००००००

७

प्रदे श सरकार समानीकरण

१३२५९०००

८

प्रदे श सरकार सवारी सािन
कर
जम्मा

264494000

20,00,00,000

125,00,000

264494000

२००००००००

12500000

प्रत्रतशत सहभात्रगता

१७२७९४५०
११७९६९४४५०

11500000

१४. आ. व. २०७८/७९ को वडा बजे ट त्रसत्रिङ १ करोड २५ िाख कायम गररएको छ । सो एक करोड २५ िाख मध्ये
२५ िाख त्रियुगा नगरपात्रिकािे त्रनिाारण गरे को पूवाािार शीर्ाकमा हवत्रनयोजन गनेगरी सशता बजे टको रुपमा रहनेछ ।
बााँकी १ करोड बजे टिाई वडा कायााियिे ऐिानी जग्गा व्यवस्थापन, हवपद व्यवस्थापन, र्शक्षा, स्वास््य, पयाटन, सहकारी,
महहिा, एकि महहिा, दत्रित, आठदवासी जनजात्रत, पवा, महोत्सव, वृि, बािबात्रिका, अपाि, कृ हर्, पशुपािन जस्ता क्षेि गत
हवर्यमा अत्रनवायारुपमा हवत्रनयोजन गनुप
ा नेछ ।
१५.

अन्तमा यो बजे ट तजुामा प्रहक्रयामा सहयोग पुयााउनु हुने सम्पूणा महानुभावहरुमा हाठदाक िन्यवाद ज्ञापन गदा छु ।

बिदे व चौिरी
नगर प्रमुख

ु ा नगरपात्रिका
त्रि\यग
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