" पर्यटन, कृलष र प्राकृलतक सौन्दर्यको शहर, सर्ृद्ध साांस्कृलतक तारके श्वर नगर "

वालषयक प्रगलत सर्ीक्षा गोष्ठी
आ.व. २०७७/०७८
लर्लत:२०७८।०९।७ र ८ गते
तारके श्वर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
धर्यस्थिी, काठर्ाण्डौ
बागर्ती प्रदेश, नेपाि

•

नगर पररचर्:

भौगोलिक अवलस्थलतिः
१) समन्द्ु र सहतदेखिको उचाईः १३४५ खम.
२) क्षेत्रफलः ३५ वर्ग खक.खम.
३) खसमानाः पुवगः टोिा नर्रपाखलका
पखिमः नार्ागजनु नर्रपाखलका
उत्तरः नुवाकोट खजल्ला
दखक्षणः काठमाडौं महानर्रपाखलका वडा न. १६
४) अवखथिखतः देशान्द्तरः ८५°१८’११”E
अक्षाशः २७°२७’१२” N
५) राजनैखतक तिा प्रशासखनक खवभाजन
बार्मती प्रदेश, खजल्लाः काठमाडौं
खनवागचन क्षेत्र न. ६(वडा न. १, २, ६, ७ ,८ ,९
१०,११)
खनवागचन क्षेत्र न. ७ (वडा न. ३, ४ र ५),
६) वडा सख्ाः ११ वटा
७) जनसख्ा(०६८ को जनर्णना अनसु ार) :
मखहलाः ४०,०६७
पुरुषः ४१,३७६
जममाः८१,४४३
जनघनतवः २३०० प्रखत व.खक.खम.
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नगरपालिकाको आ.व. ०७७।०७८ को िक्ष्र् र उद्देश्यर्हु:
१) सवै प्रकारका प्रकोप, र्हार्ारी लवपदवाट जीवन रक्षा गदनग नगरवासीिा
सुरलक्षत वनाउने ,
२) नगरवासीहुको आलथयक सार्ालजक अवस्थार्ा सुधार गदै रोजगारीका
अवसरहु लसजयना गननग,
३) उपिव्ध श्रोत र साधनको अलधकतर् प्रर्ोग गदै न्र्ार्ोलचत लवतरण गननग,
४) पवू ायधार लवकासर्ा जनसहभालगता अलभवलृ द्ध गदै लवकासर्ा अपनत्व
जगाउने ,
५) सेवा प्रवाहिा सरि, लर्तव्र्र्ी र पारदशी वनाउदै नगरपालिकाप्रलत
आर्नागरीकहुको आस्थािा अलभवलृ द्ध गननग
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आलथयक वषय २०७७/०७८ को नीलत
१) पूवायधार लवकासिः
 नगरपालिकाको बस्ती लवकासको िालग तारके श्वर नगरपालिकाको भवन लनर्ायण तथा नक्सा पास सम्बन्धी र्ापदण्ड, २०७६ कार्ायन्वर्नर्ा
ल्र्ाइनेछ ।
 पूवायधार लवकासर्ा लवशेषगरी र्ूिसडकहुिा कािो पत्रे गननग कार्यिा लवशेष प्राथलर्कतार्ा राीी बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ ।
 सडक तथा अन्र् पूबायधारको र्र्यत सुधार तथा स्तरोन्नलत गनय “र्र्यत सम्भार कोष” स्थापना गरर सो कोष पररचािनका िालग आवश्यर्क
कार्यलवलध बना िागु गररनेछ ।
 अनालधकृत ुपर्ा लनर्ायण हुने सांरचनाको लनर्न्त्रण गनय आवश्यर्क नीलत कार्ायन्वर्नर्ा ल्र्ाइनेछ ।
 वडास्तरीर् लवकासर्ा टोि सुधार सलर्लतिा प्रोत्साहन गररने नीलतिा लनरन्तरता लदइनेछ ।
 नगरपालिका लभत्र रहेका परु ाना तथा धालर्यक र्हत्व बोके का वस्तीहुिा सास्ां कृलतक, ऐलतहालसक स्थानको ुपर्ा लवकास गनय आवश्यर्क
कार्यको थािनी गररनेछ ।
 सावयजलनक जग्गा अलतक्रर्ण गननग, बाटो ीोल्ने प्रबृलििा लनुत्सालहत गररनेछ ।
 पूवायधार लवकासिा वातावरण र्ैत्री वनाउन आवश्यर्क नीलत तजयुर्ा गररनेछ ।
 लवपद् जोलीर् न्र्ूनीकरणका र्ोजना÷कार्यक्रर् बाहेक अन्र् पूवायधार, लनर्ायण कार्यक्रर्हुको सम्झौता चैत्र र्सान्त सम्र् गरी सक्नु पननग नीलत
लिइनेछ ।
 भूकम्प पनु लनर्ायण कार्यक्रर् अन्तगयतका िाभग्राहीहुिे लनर्ायण गनय बााँकी रहेका घर लनर्ायण कार्यर्ा आबश्यर्क सहलजकरण गररने छ ।

२) आलथयक लवकासिः
क) कृलष तथा पशु सेवा
 कृ खष तिा पशु सेवा क्षेत्रको व््वसा्ीकरण, आधखु नकीकरण र ्ाखन्द्त्रकीकरण र्री र्ुणथतरी् उत्पादनमा जोड खदइनेछ ।
 कृ खष तिा पशुपालन पेशामा हुन सक्ने जोखिम न्द््ूखनकरण र्नग खवमा का्गक्रमलाई प्रोत्साखहत र्दै उक्त का्गक्रमको खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 कृ खष उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्द्तल
ु न, कृ षकले उत्पादनको उखचत मल्ू ् नपाउने र्नु ासो, उपभोक्ता र उत्पादक बीचको मल्ू ्मा हुने
अन्द्तरलाई न्द््ूनीकरण र्नग आवश््क का्गक्रमहरु ल््ाइनेछ ।
 कृ षकहरुलाई प्रोत्साहन र्नग अनुदान, कृ खष ताखलम, आधखु नक कृ खष प्रणाली र कृ खष पूवागधार खनमागण जथता का्गक्रमहरुलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 कौसी िेतीलाई शहरी कृ खषको रुपमा खवकखसत र्ने का्गक्रमलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 कृ खष उत्पादनलाई बृखि र्नग भूखम बैंकको अबधारणा लार्ू र्दै जखमन बााँझो राखने प्रखक्र्ाको अन्द्त्् र्नरनेछ ।
 अनदु ानमा मल
ु खबउ प्राप्त र्ने कृ खष समहु ÷कृ षकबाट उत्पाखदत उन्द्नत खबउ नर्रपाखलकाले नै िनरद र्नर खबतरण र्ने नीखत अबलमबन र्नरने छ ।
 पशु रोर् खन्न्द्त्रणका लाखर् िोप सेवा का्गक्रम, रेखवज खन्न्द्त्रण का्गक्रम तिा सामुदाख्क कुकुर खन्न्द्त्रण तिा ब््बथिापनका लाखर् वन्द्््ाकरण
तिा थपेइङ्र्जथता का्गक्रम सञ्चालनलाई खनरन्द्तरता खदईनेछ ।
 कृ खत्रम र्भागधानबाट जन्द्मेका पाडा पाडी, बाच्छा बाच्छीहरुको तथ््ाङ्क रािी सुत्के री र्ाई र भैंसी पोषण का्गक्रम सञ्चालन र्नरनेछ ।
 वडगफ्लुले र्दाग कुिरु ा पालन व््वसा् नै धरासा्ी हुने अवथिामा पुर्ेकाले वडगफ्लु खन्न्द्त्रणका लाखर् िोपको व््वथिाका लाखर् आवश््क पहल
र्नरने छ ।
 दधु तिा दग्ु ध जन्द्् पदािगको आपुखतग र्ने डेरी र थवथि मासु आपुखतगर्ने मासु पसलहरुलाई सुधार र्नग साझेदारी का्गक्रम ल््ाइनेछ ।
 पशुपालकलाई दधु तिा मासुमा आत्मखनभगर बनाउन र्ाई, भैंसी तिा वाख्रापालन व््वसा्को लाखर् र्ोठ सुधार का्गक्रम सञ्चालन र्नरनेछ ।
 बैदखे शक रोजर्ारीबाट फके काहरुले आप्mनै खशप र क्षमताको खबकास र्नर उत्पादनमुलक रोजर्ारीको सृजना र्नग चाहेमा खनजहरुलाई
नर्रपाखलकाबाट आबश््क सह्ोर् उपलब्ध र्राईने छ ।

ी) पर्यटन
 कोरोना भाइरसका कारण िखथकएको प्गटन क्षेत्रलाई जीवन्द्तता खदन धाखमगक, साथकृ खतक शैखक्षक लर्ा्तका क्षेत्रसाँर्
समबखन्द्धत आन्द्तनरक प्गटन प्रबर्धन र्ने नीखत खलइनेछ ।
 नर्रपाखलका खभत्रका धाखमगक तिा प्गटकी् सभावना बोके का थिानहरुको प्रचार प्रसारका लाखर् उक्त थिानहरुको सखक्षप्त
जानकारी सखहतको हाते पखु थतका र खकताब प्रकाशन र्नरनेछ ।
 नर्रपाखलका खभत्र प्गटनको खवकासका लाखर् आन्द्तनरक र वाह्य प्गटकी् समभावना बोके का थिानहरुको पखहचान र्री
धाखमगक, ऐखतहाखसक समपदाहरुको सरक्षण समवर्धन र्दै पद मार्ग खबकासका लाखर् समभाव््ता अ्््न र्नरनेछ ।

ग) सहकारी
 सहकारी सथिाहरुको क्षमता अखभवृखि ताखलम (र्ोष्ठी) सञ्चालन र्री सहकारीको क्षमता खवकास र्दै उत्पादनमि
ू ी क्षेत्रमा
लर्ानी र्नग सहकारी िेतीका लाखर् प्रोत्साखहत र्नरदै लखर्नेछ ।
 आवश््कता अनुसार सहकारीहरुलाई क्रमशः एकीकरण र्दै लैजाने नीखत अबलमबन र्री सहकारीहरुको अनुर्मन, खन्मन
का्ग प्रभावकारी बनाइनेछ ।

घ) उद्योग तथा वालणज्र्
 कृ खष, फलफूल, जखडबटु ी, लघु घरेलु तिा साना उद्योर्को सञ्चालनमा प्रोत्साहनका का्गक्रमहरु ल््ाइनेछ ।
 उपभोक्ता हक खहत सरक्षणका लाखर् कोखभड–१९ (कोरोना भाइरस) को त्रास रहेको अवथिामा समेत अत््ावश््क वथतुको
आपूखतग ब््बथिापन चुथत बनाउन बजार अनुर्मन का्गलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 लद्यु उद्यमको क्षेत्रमा सहका्ग र्नग खवखभन्द्न खनका्साँर् समन्द्व् र्नरनेछ ।
 उपभोक्ताहरुको खहतलाई ््ानमा राखि प्रत््ेक वडाहरुमा सपु ि मल्ु ् पसल सञ्चालनको िालनी र्नरनेछ ।

३) सार्ालजक लबकासिः
क) स्वास््र्
 कोरोना भाईरस (कोखभड–१९) लर्ा्त् महामारी जन्द्् रोर्हरु रोकिाम र खन्न्द्त्रण र्नग खबशेष का्गक्रम सञ्चालन र्नरने छ ।
 कोरोना भाईरस (कोखभड–१९), बडग फ्ल,ु डेंर्ु तिा अन्द्् महामारीजन्द्् रोर्हरु समबन्द्धी जनचेतनामूलक का्गक्रम र्री आवश््कतानुसार
परीक्षण र्नरनेछ ।
 साङ्र्ला प्रािखमक थवाथि के न्द्रलाई आबश््क पूबागधार सखहत व््बखथित क्वारेखन्द्टन सञ्चालनको त्ारी भईरहेकोमा आबश््कतानुसार
अन्द्् थिानहरुमा समेत िप र्दै लखर्ने छ ।
 एमबुलेन्द्स सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र्नरनेछ ।
 वडा न. ३ खथित खजतपुरफे दी थवाथि चौकीमा बखिगङ्र् सेन्द्टर सञ्चालन र्नग आबश््क पहल र्नरनेछ ।
 नर्रपाखलकाको वडा न. ४ खथित शहरी थवाथथ्् के न्द्र तिा वडा न. ५ खथित थवाथथ्् चौकीमा ल््ाव थिापना र्री सो को ब््बथिापन
र्नरनेछ ।
 मृर्ौला रोर् समबखन्द्ध खनःशल्ु क पनरक्षणको का्गक्रमलाई अर्ाडी बढाईनेछ ।
 मखहला थवाथथ्् थव्सेखवकाहरुको लाखर् उत्प्रेरणा तिा मनोबल बढाउने खकखसमका का्गक्रमहरु सञ्चालन र्नरनेछ ।
 ७० वषग उमेर पुरा भएका सुर्र र प्रेशर रोर्का खबरामी ज््ेष्ठ नार्नरकहरुलाई का्गखवखध बनाई खनःशूल्क औषधी खवतरण र्नरनेछ ।
 र्भगवती मखहलालाई खनःशूल्क रुपमा प्रदान र्नरदै आएको क््ाखल्स्म ट््ाब्लेट खवतरणलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 र्ुणथतरी् थवाथथ्् सेवा प्रदान र्नग आवश््कतानुसार सीप र दक्षता अखभवृखि र्ने जथता ताखलम खदई थवाथथ््कमीहरुको क्षमता बढाईनेछ ।
 साङ्र्ला प्रािखमक थवाथथ्् के न्द्रलाई थतरोन्द्नखत र्री अथपतालको रुपमा थिाखपत र्नग आवश््क प्रखक्र्ा अर्ाखड बढाईनेछ ।
 सामुदाख्क खवद्याल्का खकशोरीहरुलाई पाठे घरको क््ान्द्सर समबन्द्धी भ््ाखक्सन खदने का्ग सघी् तिा प्रदेश सरकारसाँर् समन्द्व् र्री
सञ्चालन र्नरनेछ ।
 ८० वषग माखिका ज््ेष्ठ नार्नरकरुको थवाथथ्् जााँचको लाखर् घर दैलो थवाथथ्् सेवा अझ प्रभावकारी बनाई घरदैलो अखभ्ान का्गक्रमलाई
आर्ामी आ.व मा सवै वडामा सञ्चालन र्नरने नीखतलाई खनरन्द्तरता खदईने छ ।नर्रथतरी् अथपताल थिापना र्नग आवश््क पहल र्नरनेछ ।
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ी) लशक्षा तथा ीेिकूद
 आधारभूत तहमा अ्््नरत उमेर समूहका समपूणग खवद्यािीहरुलाई खवद्याल् भनाग र्राई आधारभूत तहको “शैखक्षक सुखनखितता भएको
नर्रपाखलका” घोषणा र्नरनेछ ।
 कोखभड–१९ को महामारीको कारण हाल कक्षा कोठामा पठनपाठन हुन नसके को अवथिामा खवखभन्द्न अनलाईन, अफलाईन लर्ा्तका सञ्चारको
मा््मका सािै वैकखल्पक खशक्षण माफग त तोखकएको सम्मा खशक्षण खसकाई खक्र्ाकलापहुने ब््वथिा खमलाइनेछ ।
 प्राखवखधक खशक्षामा जोड खदई दक्ष जनशखक्त उत्पादन र्नग नमुना प्राखवखधक खवद्याल् सञ्चालन र्ने नीखत खलईनेछ ।
 खशक्षाको जर् र बालबाखलकाहरुको चौतफी खवकासको लाखर् वालखवकास के न्द्रको सुदृढीकरण र्नग अखनवा्ग रहेकोले बालखबकास के न्द्रका सह्ोर्ी
का्गकतागहरुलाई उत्प्रेनरत र्नग अपनरहा्ग भएकोले हाल सघी् सरकारले खदईरहेको पानरश्रखमकमा ५० प्रखतशत िप र्नरनेछ ।
 सामुदाख्क खवद्याल्को बालखबकास के न्द्रमा अ्््नरत समपूणग बालबाखलकाहरुलाई खनःशूल्क पोशाकको ब््बथिा र्नरनेछ ।
 सामदु ाख्क तिा सथिार्त खवद्याल्हरुलाई वातावरणमैत्री र प्रखवखध्क्त
ु बनाउन प्रोत्साहन र्नरनेछ ।
 उत्कृ ष्ट खवद्याल्, उत्कृ ष्ट खशक्षक /खशखक्षका र उत्कृ ष्ट खवद्यािीहरुलाई प्रोत्साहन र पुरथकृ त र्नरनेछ ।
 तारके श्वर नर्रपाखलका िेलकूद का्गखवखध अनुसार िेलकूदलाई ब््वखथित रुपमा सञ्चालन र्री ्ुवाहरुलाई सखक्र् र्राइनेछ ।
 फुटवल क्षेत्रको खवकासको लाखर् तारके श्वर नर्रपाखलका वडा न. ५ मा खनमागणधीन फुटवल मैदानलाई थतरोन्द्नखत र्नग आवश््क पहल र्नरनेछ ।
 िेलकूद खवकासका लाखर् िेलकूदमा आबि सथिाहरुलाई खक्र्ाशील र्राउन नर्रथतरी् िेलकूद सखमखत र्ठन र्री िेलकूदलाई प्गटन
खवकाससाँर् आवि र्नरनेछ ।
 राखरि् तिा अन्द्तरागखरि् थतरको िेलकूद प्रखत्ोखर्तामा पदक प्राप्त र्ने नर्रका िेलाडीहरूलाई पुरथकार सखहत सममान र्नरने नीखतलाई खनरन्द्तरता
खदइनेछ ।
 खवद्याल्थतरी् िेलकूद प्रखत्ोखर्ता र साथकृ खतक प्रखत्ोखर्ता सञ्चालन र्नग आवश््क सह्ोर् र्नरने नीखतलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 खनजी र सथिार्त खवद्याल्हरु बीचको समदरू ी घटाउन आवश््क पहल र्नरनेछ ।

ग) िैङ्लगक सर्ानता तथा सार्ालजक सर्ावेशीकरणिः (र्लहिा लवकास तर्य )
 मखहला खहसा तिा घरेलु खहसामा परेका मखहलाहरुको सह्ोर्को खनखमत्त मनोसामाखजक खवमशगकताग तिा सीपखवकास ताखलम सञ्चालनको
सािै खहसामा परेका मखहलाको तत्काल राहत उपलब्ध र्राउनका लाखर् कोषको थिापना र्नरनेछ ।
 मखहलाहरुको आखिगक, सामाखजक, सााँथकृ खतक पनरवतगनका लाखर् क्रमशः ्ोजना तिा उद्यमखशलता ताखलमसचालन र्दै लैजाने नीखत
अवलमबन र्नरनेछ ।
 मखहलाहरु सञ्चालक भई सञ्चालन हुने उद्योर् व््वसा् दतागमा कर छुट खदने नीखत अवलमवन र्नरनेछ ।
 एकल मखहलाको हक खहत सरक्षणका लाखर् खवखभन्द्न सीपमल
ू क ताखलमको सािै सह्ोर् कोषको थिापना र्ने नीखत खलइनेछ ।
 बालमैत्री थिानी् शासन समवन्द्धी नर्र का्ग ्ोजनाको खनमागण र्री का्गक्रमहरु सञ्चालनमा ल््ाईनेछ ।
 बालबाखलकामा पनग सक्ने मनोसामाखजक असर प्रभावलाई कम र्नग सामुदाख्क खवद्याल्का, बालर्ृहहरुमा सामाखजक मनोखचखकत्सा समबन्द्धी
प्रखशक्षण ताखलम सचालन र्ने नीखत खलईनेछ ।
 वडा र नर्रथतरी् जेष्ठ नार्रीक सजाल र्ठन र्री नर्रको ्ोजनामा ज््ेष्ठ नार्नरकहरुको अनुभव र सीपलाई समाखहत र्ने नीखत खलइनेछ ।
 अपाङ्र्ता भएका व््खक्तको हक खहतको सरु क्षा, सममान र प्रत््ाभखू त खदलाउनक्षमता खवकास तिा सीप खवकास का्गक्रमहरु त्ार र्री
सचालन र्नरनेछ ।
 दखलत बर्गहरुको तथ््ाङ्क सकलन र्री खनजहरुको पेशा ब््बसा्लाई प्रोत्साहन र्ने नीखत खलईनेछ ।
 नर्र खभत्रका अपाङ्र्ता भएका व््खक्तको तथ््ाङ्क सकलन र्ने का्ग र्नरनेछ ।
 अपाङ्र्ता भएका व््खक्तको लाखर् राज््द्वारा प्रदान र्नरने सेवा सुखवधा बारेमा अखड्ो खभखड्ोबाट सूचना प्रवाह र्री सेवामा पाँहुच पु¥्ाउने
नीखत खलइनेछ ।
 आखदवासी, जनजाखत, दखलत र खसमान्द्तकृ त वर्गहरुको उत्िानको लाखर् आवश््क का्गक्रमहरु सञ्चालन र्नरनेछ ।
 नर्र खभत्र थिा्ी रुपमा बसोबास र्रेका शैखक्षक बेरोजर्ारहरुका लाखर् खनःशुल्क लोकसेवा त्ारी कक्षा सञ्चालन र्नरने सािै ्ुवा लखक्षत
ड्राईखभङ्र्, मोवाईल ममगत, कुक, वेटर लर्ा्तका सीपमूलक ताखलम सचालन र्ने ब््बथिा र्नरनेछ ।
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घ) साांस्कृलतक प्रवधयन
 नर्रमा रहेका धाखमगक, साथकृ खतक तिा प्गटकी् महत्वका थिानहरु र साखहत्् कला सथकृ खतको सरक्षण तिा समबर्धन र्ने नीखतलाई खनरन्द्तरता
खदइनेछ ।
 नर्रखभत्रका परु ाताखत्वक महत्वका समपदाको सरक्षण एव पनु ःखनमागणका लाखर् अखभलेि त्ार र्नरनेछ ।
 साथकृ खतक धरोहरका रुपमा नर्रक्षेत्र खभत्र रहेका बाजािलः, जात्रापवग, लर्ा्त साथकृ खतक समपदाको सरक्षण र प्रवर्धन र्ने का्गलाइ खनरन्द्तरता
खदइनेछ ।

४) वातावरण तथा लवपद् व्र्वस्थापनिः










पूवागधार खवकास प्रखक्र्ामा खवपद जोखिम न्द््ूखनकरणको अवधारणालाई आत्मसात र्नरनेछ ।
जोखिम सचेतना तिा न्द््नू ीकरण अभ््ास ताखलम सञ्चालन र्नरनेछ ।
खवपद ब््बथिापन कोषलाई मजबुत बनाउन कमतीमा २ करोडमा नघट्ने र्री िप रकमको ब््बथिा र्नरनेछ ।
वषाग्ाममा हुन सक्ने खवपद (आर्लार्ी, बाढी, पखहरो, चट््ाङ्र्, भक
ु मप) न्द््नू ीकरणको लाखर् जनचेतनामल
ू क का्गक्रम प्रचार प्रसार तिा
सचेतनामूलक का्गक्रमहरु सञ्चालन र्नरनेछ ।
वडाथतरी् खवपद् ब््वथिापन सखमखतलाई िप खक्र्ाशील बनाई खवपद पूवग त्ारी का्गलाई ब््वखथित र्नरनेछ ।
खवपदमा परेकाहरुको लाखर् राहत तिा पुनःथिापना का्गक्रम सञ्चालन र्नरनेछ ।
आवश््कतानुसार खवपद ब््बथिापन र्नग उिार सामग्रीहरु भण्डारण र्नरनेछ ।
वन क्षेत्रको सरक्षण र समवर्धन र्दै बातावरणी् सन्द्तुलन का्म र्दै वनजन्द्् क्षेत्रको बहुउप्ोर् र्री आ् र रोजर्ारी खसजगनालाई प्रािखमकता
खदइनेछ ।
नर्रक्षेत्र खभत्र रहेका सावगजखनक जग्र्ालाई हनर्ाली क्षेत्रको रुपमा खवकास र्नग नर्रवासीको खवशेष सलग्नतामा बृक्षारोपण का्गक्रमलाई
अखभ्ानको रुपमा सचालन र्नरनेछ ।

 नर्रक्षेत्र खभत्र रहेका वन क्षेत्रको सरक्षण, पाकग खनमागण तिा बनक्षेत्र सर् समबखन्द्धत आ् आजगनका खक्र्ाकलापहरु सचालन र्नग अन्द्् खनका्को
सहका्गमा का्ग र्नरने नीखतलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 सामुदाख्क वनहरुमा उपभोक्ता सखमखत माफग त आ् आजगनका लाखर् जखडवखु ट िेतीलाई प्रोत्साहन र्री जडीवटु ी प्रशोधन उद्योर्लाई खनखित राजश्व
छुट र्ने नीखत अवलमवन र्नग समुदा्ीक वन उपभोक्ता सखमखतहरुलाई पनरचालन र्ने नीखत लीइने छ ।
 जलाधार क्षेत्रको सरक्षण र्री थवच्छ एव सफा िानेपानीको व््वथिापनका लाखर् पहल र्नरनेछ ।
 खनकुञ्ज तिा बफरजोन क्षेत्र खभत्र र्नरने खवकास खनमागणका लाखर् सरोकारवाला खनका्सर् आवश््क समन्द्व् र्री का्गक्रम सञ्चालन र्नरनेछ ।
 खनजीक्षेत्रको समन्द्व्मा फोहोरमैला व््वथिापन र्री आन्द्तनरक आ् स्रोतको रुपमा खवकास र्नरनेछ ।
 प्राकृ खतक वातावरणको सरक्षण पुनःथिापना र खदर्ो उप्ोर्मा जोड खददै पानी, वा्ु तिा ्वनी प्रदषु ण न्द््ूखनकरणका उपा्हरु अवलमवन र्नरनेछ ।
 सरसफाई का्गलाई अखभ्ानको रुपमा सचालन र्नग प्रत््ेक वडामा आफ्नो वडा क्षेत्रखभत्र माखसक रुपमा वडा सरसफाई का्गक्रम अखभ्ानको
रुपमा सचालन र्नरनेछ ।
 सरसफाइको लाखर् सचेतनामल
ू क का्गक्रमहरु सञ्चालन र्नरनेछ ।
 तारके श्वर नर्रपाखलकामा फोहोर ब््बथिापन र्ने सथिासाँर् समन्द्व् र सहका्ग र्नरनेछ ।
 वातावरणी् प्रभाव मूल््ाङ्कन (भ््ब् र ्भ्भ्) र्ने का्गलाई जोड खदइनेछ ।
 नर्रक्षेत्र खभत्र भएर बग्ने िोल्सी तिा नदीनालालाई थवच्छ र सफा राखने का्गलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 नर्र क्षेत्रमा रहेका पोिरी, जलाश्, ढुर्ेधारा तिा िानेपानी मुहानहरूको सरक्षण र समबर्धन र्री जलश्रोतको सदपु ्ोर्का लाखर् आवश््क का्ग
र्नरनेछ ।
 अन्द्तर नर्रपाखलका एव प्रदेश सरकार समेतको लार्त साझेदारी का्गक्रमवाट िल्ु ला क्षेत्र र पुराताखत्वक महत्वका क्षेत्रको सरक्षण र समवर्धन र्नर
हनर्ाली क्षेत्रको खवकास एव पुराताखत्वक समपदाको सरक्षण र्ने का्गलाइ खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 पानीको श्रोत÷उद्गमथिल पखहचान र्री थवच्छ र सफा िानेपानी खवतरण र्नग आवश््क समन्द्व् र्नरनेछ ।
 थवच्छ िानेपानीको लाखर् एक घर एक धारा का्गक्रम लार्ू र्नरनेछ ।
 िानेपानी आपखू तगमा सहजताको लाखर् सघी् सरकार तिा प्रदेश सरकारको सह्ोर्मा खडप बोनरङ्र् का्ग र्नग आवश््क पहल र्नरनेछ ।
 मखन्द्दर, पाटी, पौवा, धारा, कुवा, िोला सफाई का्गलाई खनरन्द्तरता खदईनेछ ।

५) सस्ां थागत लवकास, सेवा प्रबाह र सश
ु ासन
क) सथिार्त खवकास एव सुशासन :
 नर्रपाखलकाको खवखवध र्खतखवखधहरुको बारेमा सबै नार्नरकहरुमा जानकारी र्राई सश
ु ासन अखभवृखि र्नग नर्रपाखलकाको ्भदकरतभ अझ
व््वखथित र नर्र मोबाइल एप्सको प्र्ोर्लाई खवथतार र्दै सुचनाको हकको पहुचाँ आम नार्नरक समक्ष पु¥्ाउने का्गलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 नर्रपाखलकाबाट भए र्रेका खबकासका र्खतखबखधहरु समेटी ब्रोसर, बल
ु ेखटनहरु खन्खमत रुपमा प्रकाशन र्ने व््बथिा खमलाइने छ ।
 सम् सापेक्ष जनप्रखतखनखधहरु र कमगचारीहरुको क्षमता अखभवृखि र्नग आवश््क वजेटको ब््बथिा र्नरनेछ ।
 खवद्यतु ी् वोलपत्र प्रणालीलाई अवलमबन र्री ठे क्का व््बथिामा देखिएको खवकृ खतलाई हटाउने नीखतलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ ।
 नर्रपाखलकाको खवधमान दरवन्द्दीमा इ ७ क्र्चिभि र्री अखत आवश््क पने प्राखवखधक र अन्द्् जनशखक्त खमलान र्री खन्मानसु र पदपखू तग र्ने
व््बथिा खमलाइनेछ ।
 कमगचारीलाई उत्पेनरत र्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन का्गसमपादन सचू कको आधारमा सखु वधा उपलव्ध र्राउने नीखतलाई खनरन्द्तरता खदइनेछ
।
 नर्रपाखलकाको सूचना समप्रेषण प्रणालीलाई भरपदो र प्रभाबकारी बनाउन सचारकमीहरु सर् समन्द्व् र्नरनेछ ।
 जनप्रखतखनखध तिा कमगचारीको क्षमता खवकास तिा ताखलम का्गक्रममा एकरुपता का्म र्नग उप्ुक्त सरचना खनमागणमा पहल र्नरने छ सािै अ्््न
अवलोकन भ्रमणका का्गक्रमहरु र्नरनेछन् ।
 सेवा प्रवाहका सन्द्दभगमा प्राप्त हुन आएका सझु ाव सल्लाहहरु एव र्नु ासो र उजरु ीको सनु वु ाई तत्कालै र्ने र्री आवश््क व््वथिा खमलाइनेछ ।
 नर्रपाखलकाको न्द््ाख्क समपादन प्रणाली अझै प्रभावकारी र व््वखथित वनाइनेछ सािै नर्रथतरी् र वडाथतरी् मेलखमलाप के न्द्रहरु जनमैत्री
तुल््ाइने छ ।
 नर्रको आवश््कता अनसु ार ऐन, काननु , खनदेखशका, का्गखवखध खनमागण र ससोधन र्दै लखर्नेछ ।
 वडाथतरी् मेलखमलाप के न्द्रको थिापना र्री मेलखमलापको मा््मबाट खबवादको समाधान र्नरनेछ ।
 सरु क्षा व््बथिाको लाखर् आबश््कतानसु ार नर्र प्रहरीको जनशखक्त बृखि र्दै लखर्नेछ ।
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ी) सच
ू ना प्रलवलधिः
 नर्रपाखलकाको पाश्र्वखचत्र र्रुु ्ोजना आ.ब. २०७७/७८ मा तजगमु ा र्री का्ागन्द्व्न र्नरनेछ ।
 नक्सा पास लर्ा्तका आवश््क तथ््ाङ्क र फाइलहरु EBPS प्रखवखध माफग त ब््बथिापन र्दै लखर्नेछ ।
 नर्रपाखलकाको प्रर्खत खववरण तिा खवखभन्द्न र्खतखवखधहरु चौमाखसक, अधगवाखषगक र वाखषगक रुपमा बुलेखटन
तिा वेभसाइट माफग त सचू ना सप्रेषण र्दै लखर्नेछ ।
 नर्रपाखलका क्षेत्र खभत्र एफ एम रे खड्ो सञ्चालन का्गलाई अर्ाडी बढाउन आबश््क पहल र्नरनेछ ।
 सम्ानक
ु ु ल पनरवखतगत सचू ना प्रखवखधको प्र्ोर् र्री नर्रपाखलकालाई आधखु नक सचू ना प्रणाली्क्त
ु
नर्रपाखलकाको रुपमा थिाखपत र्नरदै लखर्नेछ ।
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ग) राजश्व पररचािन
 नर्रपाखलकालाई वाखषगक तिा खनरन्द्तर रुपमा प्राप्त हुने िालका श्रोत र दा्रा पखहचान र्री सबै प्रकारका आखिगक
खक्र्ाकलापहरुलाई राजश्वको दा्रामा ल््ाइनेछ ।
 नर्रपाखलकाको कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन सो साँर् समबखन्द्धत क्षेत्रसाँर् आवश््क समन्द्व् र्री करदाता खशक्षा
का्गक्रम सचालन र्नरनेछ ।
 हाल नर्रका्गपाखलकावाट खलदै आएका करका क्षेत्रले समेट्न नसखकएका क्षेत्रका व््वसा्हरुलाई समेटी करको दा्रामा
ल््ाईने नीखत अवलमबन र्नरनेछ ।
 सम्मानै करदाताहरुले कर खतने वातावरण श्रृजना र्नगका लाखर् वाखषगक रुपमा करदातालाई उत्प्रेनरत र्री सम्मा नै कर खतने
करदाताहरुका लाखर् खवशेष कर छुटको व््वथिा र्नरनेछ ।
 राजथव सधु ार नीखत अनुरुप थिानी् सरकारले खलन सक्ने राजथवका िप क्षेत्रहरुको समेत अ्््न र्री राजथव प्राप्त र्नग सक्ने
क्षेत्रहरुमा बहुवाखषगक ्ोजना तिा का्गक्रमहरुमा समावेश र्री दीघगकाखलन राजथव प्राखप्त सधु ारका क्षेत्रहरु बढाउने नीखत
खलईनेछ ।
 नर्रपाखलकालाई वाखषगक तिा खनरन्द्तर रुपमा प्राप्त हुने िालका राजथवको श्रोत र दा्राहरु पखहचान र खवथतार र्ने नीखत
अवलमबन र्नरनेछ ।
 नर्रखभत्रका उत्कृ ष्ट करदाताको छनोट र्री सममान र्ने का्गको िालनी ्सै आ.व. देखि िाखलनेछ ।
 कर प्रशासन समबन्द्धी प्रखक्र्ालाई सरल र पारदशी बनाइनेछ ।
 कोखभड–१९ का कारण आम नार्नरकहरुमा पनग र्एको असरलाई म््नजर राखदै करदाताहरुलाई उत्प्रेनरत र्नग आखिगक ऐन,
२०७७ मा समेटी तोखकएका क्षेत्रहरुमा के ही कर छुटको ब््बथिा र्नरनेछ ।

14

कानून तर्य िः
आबश््क ऐन तिा का्गखवखधहरु खनमागण र्री का्ागन्द्व्नमा ल््ाईनेछ । सघ र प्रदेशबाट तजगमु ा
भएका काननू हरुको आधारमा आवश््कता अनसु ार िप काननू हरु तजगमु ा र्री का्ागन्द्व्नमा
ल््ाइनेछ ।

न्र्ालर्क सलर्लत तर्य िः
न्द््ाख्क प्रखक्र्ालाई खछटो छनरदो र सरल बनाउदै सबैको सहज पहुचाँ सखु नखिता र्नरनेछ । घरे लु
खहसा खपखडत मखहला, एकल मखहला, अपाङ्र्र्ता भएका व््खक्त, दखलत, वालबाखलका र ज््ेष्ठ
नार्नरकहरुलाई न्द््ा्मा सहज पहुच परु ाउन नर्रपाखलकामा लाग्ने दथतरु हरुलाई खनःशल्ु क र्नर
काननू ी सहा्ता उपलब्ध र्राईनेछ । खहसा र द्वन्द्द रखहत समाज खनमागणका लाखर् आवश््क पहल
र्नरनेछ ।
खववाद समाधानका लाखर् वडाथतरमा मेलखमलाप के न्द्र थिापना र्नग पहल र्नरनेछ ।
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वालषयक आर् व्र्र् लववरण
(ु हजारर्ा)

खववरण

रकम

कुल आ्

१,९४,१५,४७

कुल व्््

१,३४,१५,१४

खवत्ती् अवथिा
लविीर् अवस्था
चालु िचग प्रर्खत
पाँखू जर्त िचग प्रर्खत

प्रलतशत (%)
६३.८४
६२.७४

कै खफ्त

s/ tyf /fhZjsf] k|d'v ;|f]tx? / ;+slnt
/fhZj /sd
(ु हजारर्ा)
• PsLs[t ;DklQ s/ : ४१६७९ (४ करोड १६ लाि ७९ हजार)
• 3/ jxfn s/

: १४८७८ (१ करोड ४८ लाि ७८ हजार)

• ;]jf z'Ns tyf b08 hl/jfgf : ४६१२२ (४ करोड १६ लाि २२ हजार)
• lj1fkg tyf Joj;flos s/

: ४८१४ (४८ लाि १४ हजार)

• k|fs[lts ;|f]t -9'uf, lu6\6L,df6f] cflbsf] ljlqm tyf lgsf;L jfkt
k|fKt b:t'/ tyf z'Ns _ : २६८११ (२ करोड ६८ लाि ११ हजार)
• cGo (नक्सा पास) : ५५५५२ ( ५ करोड ५५ लाि ५२ हजार)

• कुि आम्दानीिः १८९८५६ (१८ करोड ९८ िाी ५६ हजार)
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आन्तररक आर् तथा राजश्व बााँडर्ााँडको अवस्था

लववरण

cf=j= )&६.)&७
sf]
०७६/७७ को कूि
प्रगलत (%)
र्थाथय आम्दानी
cfDbfgLsf] nIo
-? xhf/df_
(ु हजारर्ा)

cf=j= )&७.)&८ sf]

आन्द्तनरक आ्

१६००००

१७०४४७

१८,९८,५६
१०६.५ (१८ करोड ९८ लाि ५६ हजार)
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र्ोजनागत प्रगलत लववरण :
लस नां

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

१५

र्ोजनाको लकलसर्

िागत साझेदारी र्ोजना
नगरस्तररर् र्ोजना
वडास्तररर् र्ोजना
क्रर्ागत र्ोजना
र्र्यत
सांघीर् सर्पूरक र्ोजना
प्रदेश सर्पूरक र्ोजना
प्रदेश सशतय र्ोजना चािु सर्ेत
प्रदेश पूवायधार लवकास साझेदारी कार्यक्रर्
स्थानीर् पूवायधार लवकास साझेदारी
सडक वोडय
वातावरण सरां क्षण तथा हररत उद्यान
कार्यक्रर्(अन्तर सरकारी अलततर्ारी)
पर्यटन पूवायधार लवकास कार्यक्रर् (सशतय)
र्ुवा तथा ीेिकुद
भौलतक पूवायधार लवकास र्न्त्रािर् शसतय
अनुदान
जम्र्ा

सम्झौता भएका
जम्र्ा र्ोजना
र्ोजना
सम्पत्र र्ोजना

सम्झौता हुन
वाकी र्ोजना

प्रगलत प्रलतशत

११५
१७३
२९१
२०३
२२
१
१
५
१८
३३
२

९६
१५८
२१८
१८०
१८
१
१
५
१८
३२
२

७४
११९
१८५
१५८
१८
१
१
५
१८
३१
१

१९
१५
७३
२३
४
१
१
०
०
१
०

७७.०८
७५.३२
८४.८६
८७.७८
१००.००
१००.००
१००.००
१००.००
१००.००
९६.८८
५०.००

१
३
१

१
३
१

१
३
१

०
०
०

१००.००
१००.००
१००.००

१

१

१

०

१००.००

८७०

७३५

६१७

१३७

८३.९५

र्ोजनागत प्रगलत लववरण :

 कुल ्ोजना म््े समझौता भएका
्ोजना

८४.४८ %

 समझौता म््े समपन्द्न ्ोजना

८३.९५ %

 कुल ्ोजना म््े समपन्द्न ्ोजना

७०.९२ %

सच
ू कको आधारर्ा भौलतक प्रगलत लववरण :
पररर्ाण
लस नां

भौलतक प्रगलत

इका

वडा
स्तरीर्

थप
कार्यक्रर्

१ वाटो ढिान
२ कािो पत्र

लर्.
लर्.

७६१०
१०८७

३ ग्रावेि वाटो लनर्ायण

लर्.

४ व्िक लवच्छाउने कार्य
५ ढि रातने कार्य
६ वाटो स्तरोन्नती

ीानेपालन पाइप
७ िाइन लवस्तार

जम्र्ा

नगर

स्था पू ,प्र. पू.
सर्पूरक

ठे क्का

६९२
०

२३१०
०

१५८५
९२८

१६०९
२९९४

१३८०६
५००९

५८५६

२४०

२१६३

६२२

१३७६

१०२५७

लर्.
लर्.
लर्.

१४१२
७३३४
५९३१

४८३
९६७
७६६

५७१
१११८
२८३७

१०६९
३९०
७५६

०
१००
०

३५३५
९९०९
१०२९०

लर्.

१०३२५ ५४०

१४२२५

०

०

२५०९०

सच
ू कको आधारर्ा भौलतक प्रगलत लववरण :
पररर्ाण
लस न.ां

भौलतक प्रगलत

इका

वडा
थप कार्यक्रर्
स्तरीर्

भोलतक सरां चना लनर्ाय ण तथा
८ सध
सतां र्ा
ु ार
९ पि
४
ु पि
ु ेसा लनर्ाय ण
१० पाटी पोवा चौतारा
६
११ लवद्यािर् भवन
१
१२ सार्दु ालर्क भवन
११
१३ र्लन्दर
११
१४ सावयजलनक जग्गा सरां क्षण रोपनी १

१५ र्ेलसनरी वाि पलहरो सरां क्षण
१६ लस्टि रेलिङ
१७ पोीरी
१८ भवन लनर्ायण सरां क्षण
१९ लडर्ाकनग शन वाि लनर्ायण

सतां र्ा ३७
लर्. १९९
थान ०
थान ०
लर्.

०

जम्र्ा

नगर

स्था पू ,प्र. पू.
सर्पूरक

ठे क्का

०
०
०
०
२
१

३
६
०
८
८
०

२
१
२
१
४
०

३
०
०
०
१
०

१२
१३
३
२०
२६
२

२
१००
०
०

१
०
१
०

०
०
०
०

०
०
०
२

४०
२९९
१
२

०

०

०

५६३८ ५६३८

खजल्ला समन्द्व् सखमखत काठमाण्डौको सहका्गमा सचाखलत का्गक्रम

 खजल्ला समन्द्व् सखमखत काठमाण्डौ र तारके श्वर नर्रपाखलकाको ६०:४० को
अनपु ातमा रु १७,०१,५०,४८४ ।- को लार्तमा तारके श्वर नर्रपाखलकाको
प्रशासकी् भवन खनमागण भईरहेको ।
 हाल समम ३५.३५% भौखतक प्रर्खत
 ३०.६७ % खवखत्त् प्रर्खत
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सहकारी सथिा खववरण
लस.नां
.
१
२
३
४
५

सहकारीको लकलसर्

दताय सांतर्ा

कृलष
बहुउद्देश्यर्ीर्
बचत तथा ऋण
सहकारी
दुग्ध सहकारी
उद्यर् सहकारी

२३
१०
४९

लनष्कृर्
सहकारी
९
४
५

४

४

१

१

जम्र्ा

८७

२३

सर्स्र्ा ग्रस्त
२

जनशलि व्र्वस्थापन
लनजार्ती

लववरण

स्थानीर्

स्वीकृत
दरबन्दी

पदपूलतय

अखधकृतथतर

२८

२७

४

सहा्कथतर

६९

४४

४८

सह्ोर्ीथतर

ररि
सांतर्ा

स्वीकृत
दरबन्दी

पदपूलतय

ररि
सांतर्ा

करार सेवावाट
व्र्वस्थापन
भएको सतर्ा

कै लर्र्त

२४

जममा
25

rfn' cf=j=df th'{df ul/Psf P]g, lgod, gLlt, sfo{qmd, sfo{ljlwx?
(जम्र्ा ९ थान)

हाल समम खनखमगत काननू जममा : ३५ वटा

Goflos ;ldltsf] sfo{, ph'/Lx? / km/kmf/ssf] cj:yf
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आ.व. ०७७ । ७८ सार्ालजक सुरक्षा लवतरणको लववरण
वििरण

जेष्ठ नार्नरक (७० वषग माखि)

भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या

कुल
फ्रिज रकम
(रु. हजारमा)

१५७५

दखलत जेष्ठ नार्नरक भत्ता

५४

पूणग अपाङ्र् भत्ता

७९

अखत अशक्त अपाङ्र्ता भत्ता

१२८

जेष्ठ नार्नरक एकल मखहला भत्ता

५०६

खवधवा

६६०

दखलत बालबाखलका

कुल खर्च रकम
(रु. हजारमा)

८९

९१०१६

३१५
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प्रर्ुी ठोस उपिलव्धहरू
 सडक स्तोन्नलत ।
 नपा / वडा कार्ायिर् भवन लनर्ायण
 स्थानीर् सडकहु लपच र ढिान
 ीानेपानी र्ोजना लनर्ायण
 ढि व्र्वस्थापन
 परु ातालत्वक सम्ां पदाको सरां क्षण
 सर्ग्रर्ा सडक र्ातार्ातर्ा सगु र्ता र सेवा
प्रवाहर्ा सरिता र सहजता
 सार्ुदालर्क / लवद्यािर् भवन लनर्ायण
29

सार्ालजक क्षेत्रतर्य को प्रगलत
 सार्दु ालर्क school हुर्ा E- attendance
व्र्वस्थािे लशक्षकको लवद्यािर्र्ा उपलस्थती लनर्लर्तता भएको
 घरदैिो स्वास््र् उपचार, जेष्ठ नागररकहुिे आधारभुत स्वास््र् सेवा प्राप्त
गरेका
 सबै वडा स्वास््र् चौकीबाट Lab सेवा सलु वधा
 र्लहिा क्षेत्रका कार्यक्रर् सच
ां ािनबाट र्लहिाहुको क्षर्ता लवकास भ
आफ्नो लवषर्र्ा प्रष्ट कुरा रातन सक्ने भएका
 स्थानीर् जात्रा, पवयहुको सवां द्धयन, सरां क्षण भएको
 लवपद व्र्वस्थापन तर्य राहत उद्धारर्ा सहर्ोग
 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सरसर्ा कार्यक्रर् अलभर्ानको ुपर्ा थािनी
गररएको
 नगर प्रहरी साझेदारी कार्यक्रर् सच
ां ािन
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;fj{hlgs, P]nflg tyf पती hUufsf] ljj/0f ;+sng / ;+/If0fsf
nflu ul/Psf d'Vo sfo{x?
! वडाथतरमा सावगजखनक, ऐलानी पती जग्र्ा सरक्षणका लाखर् सखमखत र्ठन
२ सावगजखनक, ऐलानी पती जग्र्ा सरक्षणमा बजेट खवखन्ोजन
३ पाकग खनमागण
४ सावगजखनक थिलमा पाकग खनमागणका लाखर् DPR त्ार
५ खववरण सकलन र्ने का्ग भईरहेको ।

:yfgLo /fhZj k|j4{gsf] sfo{ of]hgf /fhZj r'xfj6 lgoGq0f
;DaGwL tof/ ul/Psf sfg'g / dfkb08
! आखिगक ऐन, २०७७ तजगमु ा
@ राजथव सधु ार का्ग्ोजना तजगमु ा
# राजश्व सकलनमा online software प्रणाली लार्ू र्नरएको

ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f / Joj:yfkgsf If]qdf ul/Psf gd'gf sfo{x?
• पखहरो प्रभाखवतहरुलाई खत्रपाल तिा खसलपोखलन खवतरण ८० जनाको व््खक्त तिा सथिाको लाखर्
११९ वटा ।
• आर्जखन, हुनर वतास, बाढी लर्ा्तका कारणले घरबासमा क्षखत भएकाहरुका लाखर् नर्द रु.
१४००००।०० (एक लाि चाखलस हजार मात्र) राहत प्रदान र्नरएको ।
• वातावरण तिा खवपद व््वथिापन खशषगकमा रु. २०००००००।०० (दईु करोड मात्र) र नखद खन्न्द्त्रण,
कनरडोर थतरोन्द्नखत तिा भू सरक्षण खशषगकको रु. १५००००००।०० (एक करोड पचास लाि मात्र)
र्नर कुल ३५००००००।०० (तीन करोड पचास लाि मात्र) रकमबाट खवपदजन्द्् अवथिामा रहेका
घरबथती, सावगजखनक थिल, बाटो, पल
ु पल
ु ेसा, मखन्द्दर तिा थकुल लर्ा्तको सरक्षणको लाखर् ८२
वटा छुट्टाछुट्टै का्गक्रम थवीकृत र्नर टेवा वाल पिागल लर्ाउने लर्ा्तका का्गक्रमहरु भएका ।
• सबै वडाका २/२ जना सखक्र् सेवाप्रदा्क व््खक्तहरु समेत २५ जनालाई फाएर एण्ड ईमजेन्द्सी सखभगस
व््वथिापन (FESMI) सथिाको सहका्गमा ५ खदने अखग्न खन्न्द्त्रण तिा व््वथिापन समबन्द्धी
ताखलम सञ्चालन भएको ।
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;'zf;g / ;fj{hlgs ;]jf Joj:yfkgdf ePsf ;'wf/x?
• k|zf;lgs ;'wf/ : का्ागल् भवन खनमागण,शािा,उपशािा
व््वथिापन, कमगचारीहरुको का्ग खवभाजन, सर्ठन चाटग खनमागण
• समपणु ग सेवा िनरद का्ग टेण्डर माफग त र्नरएको, E-Attendance लार्ु
• e|i6rf/ lgoGq0f : खस.खस.खट.खभ जडान, अनर्ु मन, सावगजखनक सनु वु ाई
• नर्रपाखलकाको सचू नाहरु / र्खतखवखध/ आखिगक खववरण नर्रपाखलकाले
Website, mobile apps र फे सबक
ु पेज माफग त सरोकारवाला समक्ष पर्ु ्ाउने
र्रे को ।
• सचू ना अखधकारीको व््वथिा
• र्नु ासो सन्द्ु ने अखधकारीको व््वथिा
33

बेुजुको लववरण (रकर् ु. हजारर्ा)
बेुजु रकर्

र्छय र्ौट रकर्

लववरण

बााँकी बेुजु
अलनर्लर्त

पेश्यकी

असुि उपर

जम्र्ा

अलनर्लर्त पेश्यकी असुि उपर

कुि

१६०३५

०७३।०७४ सम्र्

०७४।०७५

१४८४१ ८४६२ १६२ २३४६५

०७५।०७६

५५७६४ ६४०९ ५५११ ६७६८४

०७६।०७७

२७५०१८ १८९३ ५१२१ २८२०३२

८२००
३८१०१६

उजुरी/गुनासो र्र्छ्र्ौटको अवस्था
वििरण
अ.द.ु अ.आ उजरु ीहरु

संख्या

कारिाही संख्या

१२
र्नु ासो फर्छ््ौटको
खथिखत

हे लो सरकारको उजरु ीहरु

सतकचता केन्द्रको उजरु ीहरु

४

४

३

१९

सम्पण
च ो समयमै
ू क
जिाफ पठाएको
४

सम्पण
च ो समयमै
ू क
जिाफ पठाएको

संघ, प्रदे श मन्द्रालय, विभाग र अन्द्य
नर्नकायहरुिाट प्राप्त
कूल

सम्बोधर्न (फर्छचयौट)

४

नवीनतर् कार्य





तारके श्वर बल
ु ेखटन प्रकाशन
तारके श्वर नर्रपाखलका समपदा, जात्रा र परमपरा पथु तक प्रकाशन
नेपालकै तेस्रो ठूलो राखरि् झण्डा पाकग को खनमागण
EBPS को पवू ागधार त्ारी र्नरएको
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नगरपालिकाका प्रर्ी
ु चनु ौतीहु
१. भौलतक सरां चना (भवन) को अभाव (नगर, वडा, स्वास््र् चौकी,लवद्यािर्)
२. सहभालगतार्ि
ू क र्ोजना तजयुर्ा पद्धलतिा सस्ां थागत गनय नसलकएको
३. सर्र्र्ै र्ोजना सम्पन्न हुन नसक्नु
४. सर्ार्ोजन प्रलकर्ािे कर्यचारी व्र्वस्थापन अझै पलन चुनौतीपूणय ।
५. अपेलक्षत ुपर्ा स्रोत साधन उपिब्ध हुन नसक्नु ।
६. राजश्व क्षेत्रको दार्रा अझै र्रालकिो बनाउन नसक्नु
सघां , प्रदेश र अन्र् लनकार्सगां को अपेक्षा
१.सर्न्वर्, अनगु र्न, र्ल्ु र्ाङ्कनर्ा सहर्ोग
२. क्षर्ता लवकास कार्यक्रर्र्ा सहर्ोग
३. नीलतगत, सस्ां थागत पूवायधार लवकास support
४. स्रोत साधन लवलनर्ोजन, वाडाँर्ाडाँ अझै वैज्ञालनक बनाउनु पननग
५. सघां , प्रदेश र स्थानीर् सरकार बीच थप सर्न्वर्को ीााँचो

प्रर्खतका झलकहरु:

>L lhNnf ;dGjo ;ldlt sf7df8f}+sf k|d'v >L lzj /fh a}w Ho" / tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf gu/ k|d'v >L /fd]Zj/ af]x/f Ho"af6 tf/s]Zj/
gu/kflnsfsf] k|zf;sLo ejg ;d'3f6g ug{'xb' }+ / lgdf{0f x'g] ejgsf] 3D kmf]6f]

क्रमशः

tf=g=kf= j8f g+= * sf] sfof{nodf k|;'tL tyf :qL /f]u pkrf/ ljz]if1 alx/Ë (OPD) ;]jf p¢f6g
dfggLo :jf:y tyf hg;+Vof dGqL efg'eQm 9sfn Ho" af6 ;DkGg

क्रमशः

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf &) jif{ dflysf Ho]i7 gful/sx?nfO{ Gofgf] sk8f ljt/0f, lgMz'Ns cfFvf lzlj/ tyf k|of]uzfnf k/LIf0fsf] emns

tf=g=kf= j8f g+= # lhtk'/km]bL l:yt tf/s]Zj/ wfdsf] sf7df8f}+ dxfgu/kflnsfsf k|d'v >L ljBf;'Gb/ zfSoHo"
tyf tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf k|d'v >L /fd]Zj/ af]x/fHo" af6 ;+o'Qm ;d'¢f6g ;df/f]xsf] emns

ldlt @)&*.)@.)# ut] tf/s]Zj/ gu/kflnsf j8f g+ ! ;fª\nf l:yt k|fylds :jf:Yo s]G›df @% a]8sf]
clS;hg ;lxtsf] cfO;f]n];g ;]G6/sf] lalwjb ?kdf gu/ k|d'v >L /fd]Zj/ af]x/f Ho"n] p¢f6g ug{'x'b}+

tf/s]Zj/ gu/kflnsf j8f g+= @ l:yt b]jL:yfgdf
/fli6o em08f kfs{ hfg] km'6 6«ofs lgdf{0fsf] sfo{ x'b}+

tf/s]Zj/ gu/kflnsf / x]Ny s]o/ kmfpG8]zg g]kfn /fli6«o d[uf}{nf pkrf/
s]G› ag:ynL sf7df8f}+aLr ætf/s]Zj/ gu/kflnsf /fli6«o d[uf}nf pkrf/
s]G› ;fËnf zfvf” ;~rfngका िालग हस्ताक्षर कार्यक्रर्

@( cf}+ cGt/f{li6«o ckf+utf lbj;sf] cj;/df tf=g=kf j8f #,
$, % / ^ df /x]sf % j6f ;+:yfdf cfl>t ckf+u JolQmx?nfO{
Gofgf] sk8f, ;]lg6fO{h/, ;]lg6/L Kof8, ;fa'g, dfS;
nufotsf ;fdu|Lx¿ ljt/0f ub}{+

तारके श्वर १० लस्थत लनर्ायण सम्पन्न िोकतालन्त्रक पाकय

z]ifdtL, h/ª\v', e]8Luf]7, sfe|]:ynL d'n ;8s
cGtu{tsf] sfe|]:ynL ;8s v08

tf/s]Zj/ ( / !) sf] l;dfgf nf]stflGqs rf]saf6 dgd}h'–k'm6'ª
hfg] sfnf]kq] d'n ;8s

sf]le8 dxfdf/Lsf] ;dodf /ut cefjnfO{ dWogh/ /fVb}+ tfs]Zj/ gu/kflnsfn] cfXjfg u/]sf] cfof]lht cfsl:ds a[xt
/Qmbfg sfo{qmddf cfof]hgfsf] clGtd lbg -!! cf}+ lbg_ gu/ k|d'v Ho"af6 tf=g=kf= j8f g+= $ df ePsf] /Qmbfg sfo{qmddf
cfkm'n] /Qmbfg ug{'x'b}+

wd{:ynL k[s'g l:yt sNe6{ / k5fl8 b]lvPsf] gjlgld{t k|x/L rf}sL
ejg

tf/s]Zj/ ^ l:yt k[s'gdf vf]nf 5]pdf nufO{Psf] kvf{n

gu/ pHofnf] sfo{qmd cGtu{t klxnf] r/0fdf h/ª\v', z]ifdtL, g]kfn6f/–nf]stflGqs rf]s
;8sdf h8fg ;f]nf/ aQLx?

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] a9\bf] zx/Ls/0fnfO{ dWogh/ /fVb}+ tf=g=kf= j8f g+ !! l:yt g]kfn6f/df
dxfgu/Lo 6«flkms k|x/L k|efusf] p¢3f6g sfo{qmd

sf]le8–!( -sf]/f]gf efO{/;_ sf] ljifd kl/l:yltnfO{ dWogh/ ub}{
tf=g=kf= !) nf]stflGqs rf]sdf sf]le8–!( lgoGq0f tyf
Joj:yfkgsf nflu :yfkgf ul/Psf] x]Nk 8]S; tyf hgr]tgf sIf

tf/s]Zj/ !! l:yt gful/s cf/f]Uo s]G› ;d'¢f6g
;df/f]x

sf]le8 dxfdf/Ldf hgtfsf] 3/b}nf]df sf]/f]gf ;+qmldt la/fdLnfO{ kf}li6s cfxf/sf nflu k|ltJolQm kfFr xhf/ gub;lxt :jf:Yo ;fdfu|L
x:tfGt/0f ug'{x'Fb}

lgdf{0fkl5sf] g]kfn6f/ km'6'Ë ;8s v08

lgdf{0fkl5sf] z]ifdtL af]x/f6f/ gfufh{'g sfnf]kq] kSsL ;8s

a9\bf] zx/Ls/0fnfO{ dWogh/ ub}{ k}bn ofq' cfjft hfjft ug{ agfO{Psf]
g]kfn6f/ k'n;Fu} lgld{t Pedestrian Steel Bridge

;fËnf k'/fgf] ahf/l:yt gjlgld{t ;fËnf P]ltxfl;s kf]v/

nfdau/l:yt j8f g+= ^ / * hf]8\g] dxfb]j vf]nf
k'n

j8f g+= * l:yt 1fge"dL xfO8af6 u}/LufpF hfg] lgdf{0f
;DkGg 9nfg af6f] .

tf/s]Zj/ gu/kflnsfdf nfu' ul/Psf] sIff ! b]lv * ;Ddsf]
:yfgLo kf7\oqmd

tf/s]Zj/–!) l:yt nf]stflGqs dfOqmf]kfs{ glhs lgdf{0f
;DkGg dlxnf ;fd'bflos ejg

tf=g=kf=$ l:yt bu'g]{kfgLdf /x]sf] gjlgld{t nvkft kf]v/L

bu'g]{kfgL l:yt j8f g+= $ sf] sfof{no k|j]z ug]{ k|j]zåf/
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