
भीमदत्त नगरपालिका 

आ.व.२०७९।०८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 

र्स नगरसभाका सभाध्र्क्ष िथा नगर प्रमखुज्रू्, नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

ऐलिहालसक संववधानसभाबाट जारी भएको नेपािको संववधानिे संघीर् िोकिान्त्रिक 
गणिरिात्मक शासन प्रणािीिाई संस्थागि गरेको छ र नेपािको मूि शासकीर् संरचना संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् िह गरी िीन िहका सरकार मार्य ि नेपाि आलथयक सामान्त्जक ववकासिर्य  अगालि बढेको 
छ । िोकिरिमा आवलधक लनवायचन िोकिरिको आत्माको रुपमा रहने हुुँदा संवैधालनक व्र्वस्था 
बमोन्त्जम स्थानीर् िहको दोस्रो लनवायचन वव.सं.२०७९ साि वैशाख ३० गिे सम्पन्न भर्ो । उक्त 
लनवायचनबाट लनवायन्त्चि जनप्रलिलनलधहरु सन्त्म्मलिि भीमदत्त नगरपालिकाको नगर अलधवेशन अवहिे 
प्रगलिमा छ । नर्ाुँ शासकीर् प्रबरध र पररवियनको जगमा उलभएर नागररकिे अनभुलूि गने ववकास, 
सशुासन र सेवा प्रवाहको िाभांस समरर्ावर्क र समनु्त्चि ढंगिे आम नगरवासीिाई वविरण गने 
ध्रे्र्का साथ "समदृ्ध भीमदत्त सखुी नगरवासीको साझा सोच, वािावरणमैिी आलथयक सामान्त्जक 
पूवायधार ववकास हाम्रो अठोट "  को आदशय नारा लनधायरण गरी आगामी आलथयक वर्य २०७९।८० 
को नीलि िथा कार्यक्रम िर् गररएको छ । 

नेपािको संववधान २०७२ को भाग १९ धारा २३० बमोन्त्जम स्थानीर् िहको राजश्व र 
व्र्र्को अनमुानको व्र्वस्था भए अनरुुप भीमदत्त नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९।८० को 
नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट र्स गरीमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गनय पाउुँदा म हवर्यि भएको छु । र्स 
अवसरमा नेपाििाई संघीर् िोकिान्त्रिक गणिरिात्मक शासन प्रणािीको उज्र्ािो र्गुमा परु् र्ाउन े
क्रममा जीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरुप्रलि भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु । 
साथै ववलभन्न आरदोिनका क्रममा घाइिे, बेपत्ता िथा पीलिि भएका नागररकप्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त 
गनय चाहरछु । राविर् स्वाधीनिा, रािवहि, िोकिरि र सामान्त्जक रर्ार् प्रालिको संघर्य र 
आरदोिनमा अगवुाई गनुय हनुे अग्रज र र्ोगदान गनुय हनुे दददी बवहनी िथा दाज ुभाईहरु प्रलि हाददयक 
सम्मान व्र्क्त गदयछु । 

जनचाहना अनरुुप नागररकहरुको घरदैिोमा सेवा प्रदान गने आधारस्िम्भको रुपमा रहने 
स्थानीर् िहको दोस्रो लनवायचनिे प्रलिस्पधायत्मक बहदुिीर् िोकिान्त्रिक शासन प्रणािीिाई अझ 
मजबिु बनाएको छ । स्थानीर् िहको लनवायचन सर्ििापूवयक सम्पन्न गराउन भलूमका लनवायह गने 
लनवायचन आर्ोग, आम नागररक, रािसेवक कमयचारी, सरुक्षा लनकार् िथा र्स प्रवक्रर्ामा संिग्न 



राजनीलिक दि, संचारकमी, नागररक समाज र सबैप्रलि भीमदत्त नगरपालिकाको िर्य बाट हाददयक 
आभार व्र्क्त गदयछु । 

नर्ाुँ जनादेशसवहि गठन भएको वियमान नगर सरकारको अभीष्ट िोकिान्त्रिक मूल्र् र 
मारर्िामा आधाररि समाजवादप्रलि प्रलिबद्ध रही ददगो शान्त्रि, सशुासन, ववकास र समवृद्ध हालसि गनुय 
हो । भीमदत्त नगरपालिकाको भौगोलिक, सामान्त्जक, आलथयक, सांस्कृलिक िथा प्राकृलिक 
ववववधिािाई आत्मसाि गदै सरिलुिि र समरर्ावर्क ववकासको मागयमा अन्त्घ बढ्न नगरपालिका दृढ 
छ । स्थानीर् नागररकको चाहना, भावना  र आवश्र्किा अनसुारका नीलि, कार्यक्रम, र्ोजना र 
बजेटको व्र्वस्थापन, कार्ायरवर्न िथा अनगुमन प्रणािी मार्य ि नगरको समवृद्धको खाका कोनय 
नगरपालिका सदैव प्रर्ासरि छ । र्सका िालग सावयजलनक, लनजी ,सहकारी क्षेि िथा अरर् 
सरोकारवािा लनकार्सुँग ववशेर् सहकार्य र समरवर् गनय जरुरी छ । 

 

अब म र्स नगरपालिकाको आगामी आलथयक वर्य २०७९।०८० का िालग नीलि िथा कार्यक्रम 
प्रस्ििु गने अनमुलि चाहरछु । 

 

सामान्त्जक ववकास िर्य  
 

 न्त्शक्षा िथा खेिकुदः  

1. नगरपालिकािाई पूणय साक्षर नगर घोर्णा गररनेछ । 

2. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा न्त्शक्षाको गणुस्िर अलभववृद्ध गरी ववद्याथीको आकर्यण 
बढाउनअङ्ग्ग्रजेी माध्र्मबाट समेि पठनपाठन गनय िथा प्राववलधक न्त्शक्षामा ववशेर् जोि 
ददइनेछ । 

3. भीमदत्त नगर क्षेि लभि रहेका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुबाट अध्र्र्न गरेका ववपन्न जेहेरदार 
ववद्याथीहरुको उच्च न्त्शक्षामा पहुुँच बढाउन कोर्को स्थापना गररनेछ । 

4. ववद्यािर्मा िहगि र ववर्र्गि न्त्शक्षकको व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क पहि गररनेछ । 

5. “एक विा एक नमनुा ववद्यािर्” कार्यक्रम अरिगयि क्रलमक रूपमा ववद्यािर् छनौट गरी 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  



6. ववद्यािर्को वािावरणीर् स्वच्छिा कार्म गनय हररि ववद्यािर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

7. बािबालिकाको सवायविण ववकासका िालग ववद्यािर्हरुमा अलिररक्त िथा सह वक्रर्ाकिापमा 
ववशेर् जोि ददनकुा साथै बाि उद्यान िथा बाि मनोरञ्जन स्थिको समनु्त्चि ववकास गररनेछ 
। 

8. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको शैन्त्क्षक सधुारका िालग सूचना िथा प्रववलध प्रर्ोगशािाको ववस्िार 
िथा स्िरोन्निी गररनेछ । 

9. सामदुावर्क ववद्यािर्मा संचालिि बाि लबकास कक्षाहरुिाई नमनुा बाि ववकास केररको 
रुपमा रुपारिरण गदै िलगनेछ । 

10. बाि लबकास न्त्शक्षकहरुको दक्षिा अलभववृद्ध गररनेछ । 

11. ववद्यािर्मा ववद्याथीका िालग पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गरी ववस्िार गररनेछ । 

12. सामदुावर्क ववद्यािर्का छािाहरुिाई लनःशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाि वविरण कार्यक्रमिाई 
लनररिरिा ददइनेछ र स्थानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग गदै ववद्यािर्मै प्र्ाि उत्पादन गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

13. नगर क्षेिमा रहेका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा न्त्शक्षक ववद्याथी अनपुािका आधारमा दरवरदी 
लमिान र ववद्यािर् समार्ोजनको कार्यिाई अगालि बढाउुँदै ववद्यािर्का िालग आवश्र्क 
सूचना प्रववलध, सरुन्त्क्षि भवन, पर्ायि र्लनयचर, पसु्िकािर्, शैन्त्क्षक सामग्री, पाठ्यपसु्िक, 
प्रर्ोगशािा, खानेपानी, शौचािर् सहर्ोगको कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

14. गठुीद्वारा सञ्चालिि ववद्यािर्हरुको शैन्त्क्षक गणुस्िर सधुारका िालग आवश्र्क सहर्ोग 
गररनेछ ।  

15. लनजी िथा संस्थागि ववद्यािर्हरुिे न्त्शक्षा क्षेिमा परु् र्ाएको र्ोगदानिाई सम्मान गदै िी 
ववद्यािर्हरुिे ददइरहेको सेवािाई थप प्रभावकारी एवं जनमखुी बनाउन आवश्र्क 
सहभालगिा र सहकार्यको नीलििाई  लनररिरिा ददइनेछ । 

16. सामदुावर्क िथा संस्थागि ववद्यािर्हरुका असि शैन्त्क्षक अभ्र्ास िथा लसकाईको 
आदानप्रदान गरर शैन्त्क्षक गणुस्िर अलभववृद्ध गररनेछ । 

17. संस्थागि ववद्यािर्हरुिाई थप व्र्वन्त्स्थि िथा लनर्मन गनय आवश्र्क नीलि बनाइनेछ । 

18. सदूुरपन्त्िम ववश्वववद्यािर्सुँग भएको सम्झौिािाई लनररिरिा ददई ववकास लनमायण िथा 
शैन्त्क्षक ववकास कार्यमा ववश्वववद्यािर्को मानव संशाधन पररचािन गरर अध्र्र्न/अनसुरधान 
कार्य िाई लनररिरिा ददइनेछ । 



19. नगर क्षेिमा रहेका पसु्िकािर्हरुिाई व्र्वन्त्स्थि गदै क्रलमक रुपमा विास्िरमा ववस्िार 
गररनेछ । 

20. सामदुावर्क ववद्यािर्मा संचालिि ददवा खाजा कार्यक्रमिाई प्रभावकारीरुपमा कार्ायरवर्न 
गररनेछ । 

21. ववशेर् कक्षाका बािबालिकाहरुका िालग सहज शैन्त्क्षक पहुुँच सलुनन्त्िि गनय थप जनशन्त्क्त, 
सामग्री िथा आवासीर् सवुवधा, मनोरञ्जन िथा खेिकुदको उन्त्चि प्रबरध गररनेछ । 

22. महाकािी बहपु्राववलधक न्त्शक्षािर्को आवश्र्क पूवायधार िथा जनशन्त्क्त व्र्वस्थापन गरी थप 
संकार्संचािनका िालग पहि गररनेछ । 

23. स्थानीर् स्काउट मार्य ि ववद्याथी एवं र्वुािाई मानवीर् सेवा, ववपद व्र्वस्थापन र अरर् 
सामान्त्जक सेवा जस्िा क्षेिमा स्र्वंसेवकको रुपमा पररचािन गररनेछ । 

24. “स्वास््र्का िालग खेिकुद, रािका िालग खेिकुद” भन्ने उदे्दश्र्का साथ र्वुाहरुिाई 
खेिकुदमा प्ररेरि गनय पालिका स्िरीर् खेिकुद सलमलििाई वक्रर्ाशीिबनाइनछे । 

25. “एक विा एक खेिकुद मैदान”को अवधारणा अनरुुप नर्ाुँ खेिकुद मैदानको लनमायण, 
ववद्यमान खेि मैदानको स्िरोन्नलि र बहउुदे्दश्र्ीर् रंगशािा लनमायण गनय प्रदेश िथा संघ 
सरकारसुँग पहि गररनेछ । 

26. रािपलि रलनि न्त्शल्ि छनौट प्रलिर्ोलगिा, मेर्र कप प्रलिर्ोलगिा, म्र्ाराथन दौि जस्िा ववलभन्न 
खेिकुद िथा साुँस्कृलिक महोत्सविाई लनररिरिा ददुँदै आधारभिू िहमा समेि संचािन 
गररने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

27. विा स्िर देन्त्ख नै खेि प्रलिर्ोलगिाहरु आर्ोजना गरी प्रलिभावान खेिािीहरुको पवहचान िथा 
ववकासमा जोि ददइनेछ । 

28. बेसहारा, अलभभावक वववहन िथा सिक बािबालिकाहरुका िालग छािावास सवहिको 
लनःशलु्क न्त्शक्षा उपिब्ध गराउन पहि गररनेछ । 

29. नगर क्षेि लभिका सामदुावर्क लसकाइ केररिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 

30. भीमदत्त नगरपालिकाका सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि ववपन्न पररवारका छोरीहरुका 
िालग “बालिका शैन्त्क्षक सहर्ोग कार्यक्रम” िाई लनररिरिा ददइनेछ । 

 

 आधारभिू स्वास््र् िथा सरसर्ाईः 
31. पचहत्तर वर्य उमेर मालथका ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको मालसक रुपमा स्वास््र् परीक्षण सेवा 

घरदैिोमा उपिब्ध गराइनेछ । 



32. गभयविी मवहिाहरुिाई प्रसूलि स्वास््र् सेवामा सहज पहुुँच परु् र्ाउन नगर क्षेि लभि 
लनःशलु्क एम्बिेुरस सेवाप्रदान गररनेछ । 

33. सनुौिा हजार ददन कार्यक्रमिाई लनररिरिा दददै माि ृिथा नवजाि न्त्शश ुकार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

34. हाि संचािनमा रहेका प्रसूलि सेवा केररिाई थप व्र्वन्त्स्थि गरी क्रलमक रुपिे अरर् 
विाहरुमा प्रसूलि सेवा केरर ववस्िारको नीलि लिइनछे । 

35. नगरपालिका लभि रहेका आधारभिू िथा शहरी स्वास््र् सेवा केररहरुका िालग आवश्र्क 
स्वास््र् सामाग्री, उपकरण िथा दक्ष जनशन्त्क्तको उन्त्चि व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

36. महाकािी प्रादेन्त्शक अस्पिाििाई अत्र्ाधलुनक उपकरण सवहिको सवयसिुभ 
सेवानगरवासीिाई उपिब्ध गराउन आवश्र्क सहर्ोग िथा पहि गररनेछ । 

37. ब्िि बैंक संचािन िथा ववस्िारका िालग नेपाि रेिक्रस सोसाईटीिाई ददुँदै आएको 
सहर्ोगिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

38. लनरोगी भीमदत्त अलभर्ानिाई प्रभावकारी बनाउन महाकािी प्रादेन्त्शक अस्पिाि िथा सम्बद्ध 
क्षेिमा वक्रर्ाशीि संघसंस्थाहरुसुँगको समरवर्मा ववशेर्ज्ञ िाक्टर सेवासवहिको लनःशलु्क 
स्वास््र् न्त्शववर संचािन गररनेछ । 

39. पूणय खोप नगरपालिकाको सलुनन्त्िििा एवं ददगोपनाका िालग आवश्र्क प्रवरध लमिाइनेछ । 

40. बाि िथा माि ृपोर्णमा सधुार ल्र्ाउन बहकु्षेिीर् पोर्ण कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

41. गभयविी जाुँच, पूणय संस्थागि प्रसूलि र सतु्केरी सेवा थप प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ 
। 

42. नगरपालिका िथा अरिगयिका ववद्यािर्, विा कार्ायिर्, स्वास््र् सेवा केररहरुमा स्िनपान 
कक्षको प्रबरध लमिाइनेछ । 

43. स्वास््र्कमी िथा मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको सेवाको उच्च कदर गदै थप सेवा 
सवुवधा प्रदान गदै िलगने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

44. नगरपालिका क्षेिमा संचालिि लनजी मेलिकि, र्ामेसी, न्त्क्िलनक, स्वास््र् प्रर्ोगशािा,नलसयङ 
होम र अस्पिाि आददको दिाय िथा नववकरण र उल्िेन्त्खि संस्थाबाट प्रदान गररने स्वास््र् 
सेवाको गणुस्िर लनर्मन र अनगुमन गनय नीलिगि व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

45. नगरवासीहरुको शारीररक िथा मानलसक स्वास््र्को िालग र्ोग, व्र्ार्ाम, ध्र्ान गनय 
सावयजलनक स्थानमा ववलभन्न सामान्त्जक संघसंस्थासुँगको सहकार्यमा र्ोग न्त्शववर संचािन गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । 



46. किा रोग (मटुु रोग,मगृौिारोग, क्र्ारसर, पावकय रसरस, अल्जाईमसय, स्पाईनि ईरजरुी, हेि 
ईरजरुी िथा लसकिसेि एलनलमर्ा) ररू्नीकरणका िालग व्र्ापक सचेिनामूिक कार्यक्रम 
संचािन गने िथा सो रोगबाट पीलििहरुिाई उपचार व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क 
सहर्ोग गररनेछ ।   

47. स्वास््र् सेवा सदुृढीकरण िथा ववस्िारका िालग संघ सरकार, प्रदेश सरकार, ववलभन्न दाि ृ
लनकार् एवं संघ संस्था िथा लनजी क्षेिसुँग सहकार्य र साझेदारी गररनेछ ।  

48. जेष्ठ नागररक र ववद्यािर्का बािबालिकाहरुको आुँखा जाुँचका िालग आुँखा अस्पिाि िथा 
सरोकारवािा लनकार् संगको साझेदारीमा आुँखा न्त्शववर संचािन गररनेछ ।  

49. मवहिाहरुको आङ खस्ने, पाठेघरको क्र्ारसर िगार्िका रोगको उपचारका िालग सरकारी 
िथा लनजी अस्पिाि र अरर् संघसंस्थाहरु संगको साझेदारीमा मवहिाहरुका िालग लनःशलु्क 
स्वास््र् उपचार न्त्शववर संचािन गररनेछ ।  

50. सीमा क्षेिमा रहेका हेल्थ िेस्किाई स्िरोन्नलि गरर सवुवधा सम्पन्न बनाइनेछ ।महामारीजरर् 
रोगको पवहचान, रोकथाम िथा लनर्रिणका िालग नगरपालिकाको स्वास््र् प्रणािीिाई सदुृढ 
बनाइनेछ । हाि संचािनमा रहेका सेवािाई लनररिरिा ददइनेछ।  

51. महामारीजरर् रोग िथा प्राकृलिक ववपद्बाट लसन्त्जयि रोगको रोकथाम िथा लनर्रिणका िालग 
आवश्र्क स्वास््र् सामग्री िथा जनशन्त्क्त व्र्वस्थापनगरर अग्रपन्त्ङ्ग्क्तमा खवटन े
कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

52. महामारीजरर् रोग िथा प्राकृलिक ववपद् बाट लसन्त्जयि रोगको रोकथाम िथा लनर्रिणको 
िालग घमु्िी सेवा िथा ववलभन्न रोगका कारण ववद्याथी, गभयविी मवहिा, जेष्ठ नागररक, अपाििा 
भएका व्र्न्त्क्त, लिप्रसेनमा रहेका व्र्न्त्क्त िथा मनो-सामान्त्जक परामशय सेवाआवश्र्क पने 
व्र्न्त्क्तहरुिाई ववलभन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा मनोपरामशय सेवा उपिब्ध गराईनेछ ।  

53. महामारीजरर् रोग िथा प्राकृलिक ववपद् बाट लसन्त्जयि रोगबाट प्रभाववि व्र्न्त्क्त िथा 
पररवारिाई राहि सहर्ोगका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

54. नगर क्षेिका ववपन्न िथा असहार् नागररकका िालग महाकािी प्रादेन्त्शक अस्पिािबाट प्रदान 
गररने स्वास््र् सेवामा सहज पहुुँच सलुनन्त्िि गनय सामान्त्जक सेवा कोर् स्थापनाको पहि 
गररनेछ ।  

55. िाग ुऔर्ध लनर्रिण गरी दवु्र्यसनीमकु्त नगरपालिका बनाउन ववलभन्न कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । 

 



 िैविक समानिा िथा सामान्त्जक समावेशीकरणः 
56. नगर क्षेिमा रहेका बािसधुार गहृ िथा पनुस्थायपना केररको सदुृढीकरण िथा उन्त्चि 

व्र्वस्थापनका िालग सहर्ोग गररनेछ । 

57. आश्रर् स्थिको खोजीमा रहेका वहंसा पीलिि मवहिा िथा बािबालिकािाई सरुन्त्क्षि आश्रर् 
स्थिका िालग संचालिि अल्पकालिन सेवा केररिाई थप व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 

58. िैविक बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनछे । 

59. अपाििा भएका व्र्न्त्क्तहरुिाई घरदैिोमै गएर अपाििा पररचर्पि वविरण गनय विा स्िरमा 
घमु्िी न्त्शववर संचािन गररनेछ । 

60. “दक्ष मवहिा समदृ्ध पररवार” अलभर्ान अरिगयि मवहिाहरुिाई आत्मलनभयर, स्वाविम्बी 
बनाउनका िालग लसपमूिक िथा आर्मूिक कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

61. मवहिाहरुको आलथयक सशन्त्क्तकरणका िालग “एक विा एक उद्यम” कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ । 

62. नगरपालिकाको स्रोि साधनमा मवहिा, दलिि, मधेशी, आददवासी जनजािी, मनु्त्स्िम समदुार्, 
अल्पसंख्र्क िोपोरमखु जािी सीमारकृि र वपछिावगयका नागररकको पहुुँच बढाउदै आलथयक 
िथा सामान्त्जक ववकासका िालग िन्त्क्षि कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

63. िैविक, घरेि ुिथा सामान्त्जक वहंसा कम गनय शूरर् सहनशीििाको नीलि अविम्बन गररनेछ 
।  

64. घरेि ु वहंसा, सामान्त्जक कुरीलि िगार्िका ववसंगलिहरुको अरत्र्का िालग बहस पैरवी िथा 
चेिनामूिक अलभर्ान संचािन गररनेछ । 

65. मवहिा, बािबालिका, अपाििा भएका व्र्न्त्क्त, जेष्ठ नागररक, दलिि, आददवासी जनजालि, 

वपछलिएका वगय, िैविक िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क, सकुुम्बासी, ववपन्न, सीमारिकृि, 

अल्पसंख्र्कजस्िा िन्त्क्षि वगयको जीवनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन र िैलगक ववभेद 
मूक्तनगरपालिका लनमायणका िालग आलथयक सशन्त्क्तकरण गररनेछ ।  

66. नगर क्षेिका मकु्त हलिर्ा िथा मकु्त कमल्हरीको पनुस्थायपन गनय  
संघ र प्रदेश सरकारसंग सहकार्य र समरवर् गररनेछ।    

67. जािीर् ववभेद िथा सामान्त्जक कुरीलिहरु ररू्नीकरणका िालग संघ संस्थाहरुसुँग सहकार्य 
गररनेछ । 

68. “सरुन्त्क्षि नारी समदृ्ध नारी” उदे्दश्र् सवहि नगरका वकशोरीहरुका िालग जीवनोपर्ोगी न्त्शक्षा र 
आत्म सरुक्षा सम्बरधी िालिम संचािन गररनेछ । 



69. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई धालमयक एवं पर्यटकीर् स्थिहरुको अविोकन भ्रमण गराउने कार्यिाई 
लनररिरिा ददइनेछ।  

70. बेसहारा िथा असहार् जेष्ठ नागररक, आमाबवुा वववहन बािबालिका र एच.आई.भी. संक्रलमि 
बािबालिकाको सहज जीवनर्ापनका िालग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

71. ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्मान स्वरुप उहाुँहरुसुँग भएको ज्ञान, सीप र अनभुविाई पसु्िारिरण 
गनय स्थावपि ज्रे्ष्ठ नागररक लमिन केररहरुको उन्त्चि व्र्वस्थापन िथा थप केररहरुको 
क्रलमकरुपिे ववस्िार गररनेछ । 

72. िैविक वहंसा ररू्नीकरणका िालग िैविक वहंसा लनवारण कोर्िाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

73. मानव बेचलबखन िथा ओसारपसार लनर्रिण कोर् स्थापना गरर संचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

74. बािश्रम र बािवववाह मकु्त नगरपालिका बनाउन ववशेर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 
बािश्रम लनवारण कोर् स्थापना िथा संचािन गररनेछ । 

75. नगरपालिकािाई बािमैिी बनाउनका िालग बािमैिी स्थानीर् शासनका चरणहरु अविम्बन 
गनय आवश्र्क नीलि लिइनछे । 

76. महामारीजरर् रोग िथा प्राकृलिक ववपदबाट लसन्त्जयि रोगबाट अथयिरिमा पने नकारात्मक 
प्रभाव, गररवी र बेरोजगारीका कारण मानवबेचववखन बढ्ने जोन्त्खम रहेकािे सरकारी 
लनकार् िथा संघ-संस्थाको सहकार्यमा मानव वेचववखन रोकथाम िथा लनर्रिण सम्बरधी 
सचेिना कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।   

77. समदुार् प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको माध्र्मबाट सरुन्त्क्षि चेिी अलभर्ानिाई लनररिरिा 
ददइनेछ । 

78. अपाििा भएका व्र्न्त्क्तहरुको िालग सहार्क सामाग्री उपकरण वविरण कार्यिाई लनररिरिा 
ददइनेछ । 

79. सरकारी सेवामा मवहिाहरुको प्रलिलनलधत्व वढाउन नगर क्षेिका मवहिाहरुका िालग िोक 
सेवा आर्ोग र न्त्शक्षक सेवा आर्ोगका िर्ारी कक्षा संचािन गररनेछ । 

80. वकशोरीहरुिाई ववलभन्न वहंसा िथा दवु्र्यवहारवाट बचाउन आत्मरक्षा सम्बरधी िालिम प्रदान 
गररनेछ। 

 

 सामान्त्जक सरुक्षा िथा व्र्न्त्क्तगि घटनाः 
81. सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता वविरण कार्यिाई प्रभावकारी िथा सहज िलु्र्ाउन थप बैंकहरुसुँग 

सहकार्य गररनेछ । 



82. व्र्न्त्क्तगि घटना दिायिाइ ३५ ददनलभि दिाय गराउन सचेिनामूिक कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । 

 

 पर्यटन प्रवद्धयन िथा किा संस्कृलिः 
83. भीमदत्त नगर क्षेिका ववलभन्न धमय, संस्कृलि, किा, भार्ा, भेर्भरु्ा, चािपवय, खारकी िथा 

सावहत्र्िाई जगेनाय एवं प्रवद्धयन गनय भीमदत्त प्रज्ञा प्रलिष्ठानको गठन गररनेछ । 

84. राविर् जीवनमा महत्त्वपूणय र्ोगदान परु् र्ाउन ुहनु ेददविि व्र्न्त्क्तत्त्वहरुको सम्मानमा स्थावपि 
भएका प्रलिष्ठानहरुको संरक्षण िथा प्रवद्धयनका िालग संघ, प्रदेश सरकार िथा अरर् लनकार् 
सुँग आवश्र्क समरवर् सहकार्य गररनेछ । 

85. चरेु पवयि शंृ्रखिासुँग जोलिएका पर्यटकीर् स्थिहरु प्रान्त्चन बैजनाथ मन्त्रदर (रौटेिा), 
बाह्रकुण्ि, मन्त्णदद्वप धाम, ववष्ण ुमन्त्रदर (साकेिधाम), भम्केनी धाम, कािी िाि, न्त्झिलमिा 
िाि, लसद्धनाथ मन्त्रदर (ब्रहमदेव), प्रान्त्चन लसद्धनाथ मन्त्रदर (खल्िा), सनुसान क्षेि 
महाकािी, सेल्र्ी पोइरट, बाह्रमासे झरनािगार्िको क्षेििाई समेटी धालमयक पर्यटकीर् 
सवकय ट ववकास गररनेछ । 

86. शकु्िार्ाुँटा पर्यटन महोत्सविाई लनररिरिा ददई महाकािी नदीमा लनलमयि झोििुे पिु र 
हान्त्त्तसार क्षेििाई समेि प्रचार प्रसार िथा प्रवद्धयन गनय शकु्िार्ाुँटा झोििुे पर्यटन महोत्सव 
आर्ोजना गररनेछ । 

87. शकु्िार्ाुँटा राविर् लनकुञ्जसुँग जोलिएको भीमदत्त नगरपालिका विा नं. १९, बागर्ाुँटा 
चौधर नदी वकनार र विा नं. १३ महाकािी नदद वकनार झोििुे पिु नन्त्जकको क्षेिमा 
अलधकालधक पर्यटक आकवर्यि गनय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर लनजी िथा सहकारी क्षेिको 
सहकार्यमा पर्यटकीर् पूवायधारहरुको ववकास गररनेछ । 

88. हाि संचािनमा रहेका होमस्टेिाई थप व्र्वन्त्स्थि गरी नगरका अरर् क्षेिहरुमा ववकास 
गररनेछ । 

89. “अलिलथ देवो भवः”को मरििाई आत्मसाि गदै नेपािको मखु्र् पन्त्िमी नाका गड्डाचौकीबाट 
भारि िगार्ि िेश्रो मिुकुका पर्यटकिाई भीमदत्त नगरपालिका क्षेिमा रहेका धालमयक, 
पर्यटकीर् स्थिहरु सम्बरधी जानकारी एवं सूचनािाई व्र्वन्त्स्थि गरी पर्यटन प्रवद्धयन गनय 
गड्डाचौकीमा संचािनमा रहेको पर्यटक सूचना केररिाई आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

90. नगर क्षेिमा रहेका धालमयक िथा पर्यटकीर् गरिव्र्हरुको प्रचारप्रसार मार्य ि पर्यटन प्रवद्धयन 
गनय सूचना िथा प्रववलधका माध्र्महरुको उच्चिम प्रर्ोग गररनेछ । 



91. शवहद भीमदत्त परि स्मलृि उद्यानिाई सावयजलनक लनजी साझेदारीमा संरक्षण, प्रवद्धयन र 
व्र्वन्त्स्थि बनाई थप पूवायधार ववकास गरी संचािन गररनेछ । 

92. भीमदत्त नगरपालिका विा नं. १८ न्त्स्थि इको पाकय िाई गरुुर्ोजना अनसुार बहउुदे्दश्र्ीर्, 
बािबालिका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मैिी पाकय को रुपमा ववकास एवं ववस्िार गररनेछ । 

93. उपर्कु्त स्थानको छनौट गरी संघ, प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वव.वप.उद्यानको लनमायण कार्य 
अगालि बढाइनेछ । 

94. महाकािी नदीमा प्रवक्रर्ागि रुपिे व्र्ावसावर्क र् र्ान्त्टटि संचािन गनय लनजी क्षेििाई 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

95. भीमदत्त नगरपालिका विा नं. ९ ब्रहमदेव न्त्स्थि बहसुांस्कृलिक संग्रहािर्िाई सञ्चािनमा 
ल्र्ाउन आवश्र्क पहि गररनेछ । 

96. पर्यटन क्षेिमा दक्ष जनशन्त्क्त उत्पादनका िालग पर्यटन सम्बरधी ववलभन्न िालिमहरु जस्िै 
प्रोिक्ट प्र्ाकेन्त्जि िालिम, लिन्त्जटि माकेवटि, गाइि िालिम, होमस्टे िालिमिाई लनररिरिा 
ददइनेछ । 

97. धालमयक साुँस्कृलिक महत्त्विाई संरक्षण गनय भीमदत्त नगरपालिका विा नं. ९ को ब्रहमदेव 
(महाकािी नदी वकनार) क्षेिमा स्नान घाटको ववस्ििृ अध्र्र्न प्रलिवेदनका आधारमा 
लनमायण कार्यको िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

98. भी न पा ११ मा रहेको आर्यघाटिाई थप ब्र्वन्त्स्थि गरर संचािनमा ल्र्ाईनछे । 

99. भीमदत्त नगरपालिकाको ब्राण्िको रुपमा रहेको बाह्रलसिाको बारेमा थप प्रचार प्रसार गनय 
लनजी िथा सहकारी क्षेिसुँग आवश्र्क सहकार्य गररनेछ । 

 

आलथयक ववकास िर्य  

 कृवर् िथा पशपुरछी के्षिको ववकास एवं प्रवद्धयनः 
100. व्र्वसावर्क वकसानहरुको पवहचान िथा अलभिेख व्र्वस्थापन गनय कृर्क सूचीकरण 

कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

101. आि,ुिरकारी, मसिा र दधुमा आत्मलनभयर हनु सहर्ोग पगु्ने प्रलिर्िमा आधाररि प्रोत्साहन 
अनदुान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

102. व्र्ावसावर्क खाद्यान्न, र्िरू्ि र उच्च मूल्र्का वस्िकुो खेिी गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 



103. रू्िखेिीमा संिग्न कृर्कहरुको आर्स्िर बढाउन रू्िखेिी व्र्वसार्िाई प्रवद्धयन गररनेछ 
। 

104. सून्त्चकृि व्र्वसावर्क कृर्कहरुको सहजिाका िालग मौसम सहुाउुँदो कृवर् अन्न बािी 
िगाउने ववलध, मिखादको उन्त्चि प्रर्ोग, रोग व्र्ाधी सम्बरधी जानकारीमूिक सामाग्री 
सवहिको एक कृवर् िार्री िर्ार गररनेछ । 

105. एवककृि र्िरू्ि, िरकारी िथा कृवर् उपज बजार संचािन गनय आवश्र्क कानून लनमायण 
गररनेछ । 

106. कृर्कहरुको उत्पादन स्थानीर् स्िरमै खपि गराउन िथा आर्आजयनका िालगआवश्र्क 
कानून लनमायण गरी हाट बजार संचािनमाल्र्ाइनेछ । 

107. दिहन र िेिहन बािीको उत्पादनमा ववृद्ध गनयवकसानिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

108. “व्र्ावसावर्क वकसान, नगरको शान” भने्न नाराका साथ नगरका उत्कृष्ट व्र्ावसावर्क 
वकसानहरुिाई भीमदत्त परि वकसान परुस्कारद्वारा परुस्कृि गररनेछ । 

109. खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा प्रवद्धयन गनय पोर्ण िथा खाद्य सरुक्षा सम्बरधी संघ िथा प्रदेश 
सरकारसुँग सहकार्य गररनेछ । 

110. लबर्ादद रवहि (प्रािाररक उत्पादन) िरकारी उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ 
। 

111. सहकारी पसि मार्य ि िरकारी िथा र्िरू्िको बजारीकरण गनय कृर्कहरुका िालग 
प्रलिर्िमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

112. पश ु आहारा व्र्वस्थापनका िालग मौसम अनसुारको घाुँसबािी उत्पादन िथा साइिेज 
व्र्वस्थापन गनय कृर्कहरुिाई आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

113. दूध िथा दूग्धजरर् पदाथयहरुको बजारीकरण गनय स्थानीर् स्िरमै कृवर् सहकारी मार्य ि दूग्ध 
संकिन िथा प्रशोधन केरर संचािनमा आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

114. व्र्ावसावर्क माछा पािन, लनजी स्िरमा मत्स्र् ह्याचरी स्थापना र वार्ोटिक जस्िा नववनिम 
प्रववलध ववस्िार गररनेछ । 

115. संघ िथा प्रदेश सरकार, सहकारी संस्था, लनजी क्षेि र गैरसरकारी क्षेिसुँगको सहकार्यमा 
छािा पशचुौपार्ाको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

116. कृवर्िाई आर्मूिक, आधलुनक र मर्ायददि पेशा िथा उत्पादनशीि व्र्वसार्को रुपमा 
ववकास गनय वैदेन्त्शक रोजगारीबाट र्केका र्वुाहरु, बेरोजगार िथा अधय बेरोजगार 



र्वुाहरुिाई कृवर् व्र्वसार्मा आकवर्यि गनय कृवर् ऋण, कृवर् बीमा, व्र्वसावर्क र्ोजना 
लनमायणमा सहजीकरणका साथै अनदुानको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

117. सधुाररएको गोठ लनमायण र उन्नि नश्लका पशपुरछी उत्पादन गनय नश्ल सधुारका 
कार्यक्रमिाईलनररिरिा ददइनेछ ।  

118. कृवर् बीउ बीजन र मिखादको समर्मै सहज आपूलियका िालग सम्बन्त्रधि लनकार्सुँग पहि 
गररनेछ । 

119. पश ुवधशािािाई व्र्वन्त्स्थि रुपमा संचािन गनयका िालग आवश्र्क कानून लनमायण गररनेछ 
। 

120. खाद्य वस्िकुो स्वच्छिा एवं गणुस्िर कार्म गनय अनगुमन कार्यिाईथप प्रभावकारी बनाईनेछ 
।  

121. कृर्कहरुिाई कृवर् िथा पश ु पािन व्र्वसार्मा आकवर्यि गनय कृवर् िथा पशधुन लबमा 
सम्बरधी सचेिनामूिक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

122. दगु्धजरर् पदाथयको उत्पादन बढाई कृर्कको आर्स्िर अलभववृद्ध गनय स्थानीर् स्िरमै 
पशपंुछी जरर् आहार िथा दाना उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

 सहकारीः 
123. एकि मवहिा, ज्रे्ष्ठ नागररक, मकु्त हलिर्ा, कमैर्ा, कमिरी, दलिि, अपाििा भएका व्र्न्त्क्त, 

शहीद पररवार, बेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तका पररवार िथा द्वरद्व प्रभाववि वगयिाई सहकारी 
संस्थामा आवद्ध बनाई आलथयक िथा सामान्त्जक सशन्त्क्तकरण गररनेछ ।  

124. नगर सहकारी सञ्जाििाई व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी रुपमा पररचािन गनय आवश्र्क कानून 
लनमायण गररनेछ ।  

125. सहकारी क्षेिको पारदन्त्शयिा, आलथयक सशुासन िथा प्रभावकारी लनर्मनका िालग अनगुमन 
प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

126. सहकारी संस्थािाई आलथयक, सामान्त्जक िथा वािावरण िगार्िका ववववध क्षेिमा उत्तरदार्ी, 
जवार्देही र न्त्जम्मेवार बनाइनेछ । 

127. उत्पादन र रोजगारी लसजयना गने सहकारीहरुको संस्थागि ववकास सदुृढीकरणका िालग 
भौलिक पूवायधार ववकासको सहर्ोगिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

128. सहकारी मजयर नीलििाई अविम्वन गदै मजयर भई बनेको सहकारीको समनु्त्चि ववकासका 
िालग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ ।  



 

 उद्योग, वान्त्णज्र् िथा ववत्तीर् के्षिः 
129. लनजी क्षेििाई उद्योग िथा व्र्वसार् संचािन गनयिगानीमैिी वािावरण सजृना गररनेछ । 

130. विा बासीहरुको ववत्तीर् पहुुँच बढाउन बैंक िथा ववत्तीर् संस्थाहरुिाई विा स्िरमा शाखा 
खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ । 

131. ईरधनको खपि लनरुत्सावहि गनय र पर्ायवरणीर् स्वच्छिा कार्म राख्न ववद्यिुीर् नगर बस 
संचािनका िालगसम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

132. परम्परागि िथा मौलिक सीपको उपर्ोग िथा ववकासका िालग स्थानीर् न्त्शल्पीहरुिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

133. खोका छाप्रा,ठेिा िथा छररएर रहेका व्र्वसार्ीका िालग लनमायणाधीन एकीकृि व्र्ापाररक 
केररिाई आवश्र्क कानून बनाइ संचािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

134. िघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रममार्य िसेवा प्रदार्क संस्थासुँगको साझेदारीमा उद्यमशीििा 
ववकास गरी स्वरोजगारी लसजयना गने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

135. उद्योगी, व्र्वसार्ी, बैंक िथा ववत्तीर् संस्थािाई व्र्वसार्ीक सामान्त्जक उत्तरदावर्त्व 
(CSR)लनवायह गरी नगरपालिकाको समग्र ववकासमा सहभागी हनु प्ररेरि गररनेछ । 

136. लनजी क्षेििे आर्ोजना गने व्र्ापार िथा औद्योलगक मेिामा स्थानीर् उपजको प्रचारप्रसार 
िथा प्रवद्धयनका िालग आवश्र्क समरवर् र सहकार्य गररनेछ । 

 

 उद्यमशीििा प्रबद्धयन िथा रोजगारी र आप्रावासनः  

137. “र्वुािाई टेवा, भीमदत्तिाई सेवा” भने्न ध्रे्र्का साथ र्वुाहरुको वैदेन्त्शक रोजगारीमा जाने 
प्रवनृ्त्त्तिाई ररू्नीकरण गनय र्वुाको र्ोग्र्िा, सीप र क्षमिाका आधारमा स्थानीर् स्िरमै 
मर्ायददि, सरुन्त्क्षि र उत्पादनशीि रोजगारीका अवसर उपिब्ध गराइनेछ । 

138. महिला पुरुष लगायत लैंगगक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपर िुिे श्रमको ज्यालामा 
विभेद अन्त्य गररिेछ । 

139. मेर्र उद्यमशीििा ववकास कार्यक्रम अरिगयिसहलुिर्िपूणय कजायमा उद्यम व्र्वसार्ीका िालग 
ब्र्ाज अनदुान कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

140. “गररवी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम”(MEDPA) िाई लनररिरिा ददइनेछ । 

141. कामका िालग भारि िथा अरर् देश गएर र्वकय एका आप्रवासी कामदारहरुको नगरपालिका 
क्षेिमै सीप र दक्षिाको उपर्ोग हनु ेगरी रोजगारी लसजयना गररनेछ। 



142. प्रधानमरिी रोजगार कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददई कृवर् र उत्पादनमूिक क्षेिमा रोजगारी 
प्रदान गररनेछ ।  

143. स्थानीर् स्िरमा रोजगारीको प्रवद्धयनका िालग सावयजलनक लनमायण कार्यहरुमा श्रममूिक 
प्रववलधको प्रर्ोगमा जोि ददइनेछ । 

144. पालिकामा रहेका बेरोजगार व्र्न्त्क्तहरुको ि्र्ाङ्क संकिन िथा ववश्लरे्ण गरी रोजगार सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणािी मार्य ि बेरोजगारको सूची अध्र्ावलधक र व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 

145. रोजगार सेवा केरर मार्य ि रोजगारदािा, कामको खोजीमा रहेका श्रलमक, िालिम सेवा 
प्रदार्क िथा सेवाग्राहीहरु सवहिको श्रम बैंक स्थापना गररनेछ  ।   

146. महामारीजरर् रोग िथा प्राकृलिक ववपद् बाट लसन्त्जयि रोगबाट प्रभाववि व्र्न्त्क्तहरुको वववरण 
अद्यावलधक गरर सीप िथा दक्षिाका आधारमा रोजगारीको व्र्वस्था लमिाईनेछ। 

 

वन, वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन िर्य  

 वन वािावरण, जिवार् ुपररवियन अनकुुिन िथा जैववक ववववधिा संरक्षणः   

147. वािावरणमैिी स्थानीर् शासनको प्रारुप िर्ार गरर कार्ायरवर्न गररनेछ । 

148. “चरेु क्षिेको संरक्षण गरौ, कञ्चनपरु बचाऔ”ं अलभर्ानिाई पररणाममखुी रुपमा संचािन 
गररनेछ । 

149. जिवार् ु पररवियनको असर ररू्नीकरण िथा अनकूुिन सम्बरधी आवश्र्क कार्य गनय 
कञ्चनपरु पालिका सम्मेिनको आर्ोजनाका िालग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

150. जैववक ववववधिा संरक्षण र जिवार् ु अनकूुिन हनुेगरी वन, जिाधार, लनकुञ्ज, लसमसार 
क्षेिको संरक्षण िथा ररचाजय पोखरीहरुको लनमायण गररनेछ । 

151. शकु्िार्ाुँटा राविर् लनकुञ्ज र सामदुावर्क वन क्षेिबाट जंगिी जनावरको अलिक्रमणको क्षलि 
ररू्नीकरण गनय र मानव वरर्जरि ु द्वरद्व ररू्नीकरणका िालग मेसवार्र जिान कार्यिाई 
लनररिरिा ददईनेछ । 

152. “रुख रोपौं वािावरण जौगाऔ”ं भन्ने नाराका साथ सिक, नदद वकनार, ववद्यािर् िथा 
सावयजलनक स्थिहरुमा वकृ्षारोपण गररनेछ ।  

 

 र्ोहोरमैिा िथा ढि लनकासः 



153. एकीकृि र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केररको लनमायण कार्यिाई अगालि बढाउन भीमदत्त 
नगरपालिकाको सीमासुँग जोलिएका पालिकासुँग आवश्र्क सहकार्य र समरवर् गररनेछ । 

154. र्ोहोर प्रसोधन केरर र र्ोहोर कम्पोष्ट केररको लनमायण कार्य सम्पन्न गरी संचािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

155. नगर क्षेिमा रहेका अलिक्रमण गररएका नदद, नािा, खोिा, गरधा नािा िगार्िका 
अलिक्रलमि क्षेि खािी गरेर संरक्षणको उन्त्चि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

156. व्र्वन्त्स्थि शहरीकरणका िालग व्र्वन्त्स्थि ढि लनकासको कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ । 

157. प्िावष्टक झोिाको प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहि गनय आवश्र्क कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

158. र्ोहोर पानीिाई र्ोहोर पानी प्रशोधन केरर मार्य ि बहउुपर्ोगी प्रर्ोजनका िालग पहि 
गररनेछ । 

159. र्ोहोरिाई स्रोि मै वगीकरण गरी छुट्याउन नागररक सचेिनामूिक कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ । 

 

 ववपद् व्र्वस्थापन,  जिउत्पन्न प्रकोप लनर्रिणिथावैकन्त्ल्पक उजायः 
160. ववपद जोन्त्खम ररू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन गनय ववपद जोन्त्खम नक्सांकन गररनेछ । 

161. ववपद्हरुको रोकथाम िथा ररू्नीकरणका िालग आपिकालिन, पूवयिर्ारी िथा प्रलिकार्य 
र्ोजनािाई समर्ानकूुि अद्यावलधक गनुयका साथै नगर ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा बजेटको 
उन्त्चि व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

162. महाकािी नदी, चौधर नदद र खरर्ाखोिाको िटीर् क्षेिमा िटबरध, बार्ो इन्त्रजलनर्ररि 
िथा उपर्कु्त प्रववलधको माध्र्मबाट जिउत्पन्न प्रकोप लनर्रिण गनय संघ िथा प्रदेश 
सरकारसुँग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

163. ववपदको समर्मा प्रर्ोग गनय सवकने आश्रर् स्थि िथा खलु्िा स्थानहरुको पवहचान, 
नक्साङ्कन र व्र्वस्थापन कार्यिाई लनररिरिा ददइनछे । 

164. वारुणर्रि, एम्बिेुरस, शव वाहन सेवािाई चौलबसै घण्टा िर्ारी अवस्थामा राखी थप 
प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

165. िुबान, कटान र पटानबाट उच्च जोन्त्खममा रहेका स्थानिाई प्राथलमकिामा राखी 
सरोकारवािा लनकार्सुँगको सहकार्यमा उन्त्चि व्र्वस्थापन कार्यिाई लनररिरिा ददईनेछ ।  

166. वार्ोग्र्ाुँस, वैकन्त्ल्पक उजाय, ववद्यिुीर् चिुो, सधुाररएको चिुो, गोबर ग्र्ाुँस िथा अरर् उपर्कु्त 
प्रववलधको उच्चिम प्रर्ोग गनय नगरवासीिाई प्रोत्सावहि गररनेछ । 



167. सम्बद्ध लनकार्हरुको साझेदारीमा“उज्र्ािो भीमदत्त”अलभर्ानिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

 

पूवायधार िर्य  

 लसंचाइ व्र्वस्थापनः 
168. महाकािी लसचाईको िेश्रो चरणको नहर लनमायण कार्यिाई र्थासक्र् लछटो लनमायण गरी उक्त 

नहरबाट शाखा नहर ववस्िार गनय संघ सरकारसुँग पहि गररनेछ । 

169. संघ िथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा भलूमगि लसुँचाइ कार्यक्रमिाई आवश्र्किा अनसुार 
थप ववस्िार गदै िलगनेछ ।  

170. कृवर्को उत्पादन िथा उत्पादकत्व अलभववृद्ध गनय थोपा लसंचाई,लिटट लसंचाई जस्िा 
प्रणािीिाई आवश्र्किा अनसुार सम्बद्ध लनकार्सुँगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

 

 स्वच्छ खानेपानी िथा सरसर्ाईः 
171. घरघरमा स्वच्छ र शदु्ध वपउने पानीको पहुुँचको सनुनु्त्िििाका िालग भइरहेका खानेपानी 

ओभरहेि ट्यांकीिाई व्र्वन्त्स्थि रुपिे संचािन गनुयका साथै नभएका स्थानमा ववस्िारको 
कार्यिाई लनररिरिा  ददइनेछ ।   

172. नगरपालिका कार्ायिर्मा शदु्ध वपउने पानीको उन्त्चि प्रबरध गनय वाटर प्िारट लनमायण 
गररनेछ । 

173. नगरपालिकामा हाि संचािनमा रहेका सावयजलनक शौचािर्हरुको समनु्त्चि ममयि सम्भारका 
साथै आवश्र्किा अनसुार थप शिुभ सावयजलनक शौचािर्को व्र्वस्था गनय संघ, प्रदेश 
सरकार र अरर् लनकार्सुँग साझेदारी गररनेछ । 

174. ददशाजरर् िेदो व्र्वस्थापन नीलििाई प्रभावकारी रुपमा िागू गदै ददशाजरर् िेदो 
व्र्वस्थापन कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ । 

 

 सिक, पिु-पिेुसा िथा र्ािार्ािः 
175. भौलिक पूवायधार ववकासमा सावयजलनक लनजी साझेदारी नीलि कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 



176. नगर लभि आवश्र्किा अनसुार सिकको रेखाङ्कन, ग्राभेि, कािोपिे िथा सिक स्िरोन्नलि 
कार्यिाई प्राथलमकिा ददइनेछ । 

177. नेपाि सरकारिाई एन्त्शर्ािी ववकास बैंकको अनदुान सहर्ोगमा सञ्चालिि क्षेिीर् शहरी 
ववकास आर्ोजना मार्य ि कार्ायरवर्नमा आइरहेको भौलिक पूवायधार ववकास, र्ोहोरमैिा 
व्र्वस्थापन केरर, कार्य सम्पादनमा आधाररि सामान्त्जक िथा आलथयक ववकास कार्यक्रमिाई 
लनररिरिाका िालग पहि गररनेछ । 

178. महेररनगर ववमानस्थि संचािनका िालग संघ िथा प्रदेश सरकारसुँग आवश्र्क समरवर् 
िथा सहकार्य गररनेछ । 

179. नगरपालिकािेिर्ार गरेका पिु िगार्िका आर्ोजनाकोववस्ििृ अध्र्र्न प्रलिवेदनका 
आधारमा लनमायण गनयका िालग नेपाि सरकार,प्रदेश सरकारसुँग बजेट माग गनय आवश्र्क 
पहि गररनेछ । 

180. धालमयक पर्यटकीर् मागय,बाह्य र लभिी चक्रपथ र शकु्िार्ाुँटा पर्यटन मागय लनमायण कार्य 
सम्पन्न गनय संघ िथा प्रदेश सरकारसुँग पहि गररनेछ ।     

181. नगर क्षेिलभि रहेका सावयजलनक महत्त्वका स्थान र स्थानीर् सिक िथा चोकहरुको 
नामाकरण गने कार्यिाई पूणयिा ददइनेछ  ।  

182. बजार क्षेिको अव्र्वन्त्स्थि सवारी पावकय ििाई व्र्वस्थापन गनय ववलभन्न स्थानमा पावकय ि स्थि 
िोकी व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 

183. नगर र्ािार्ाि गरुु र्ोजना (Municipal Transportation Master Plan – MTMP) िाई प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायरवर्न गररनेछ । 

184. सिक दघुयटना ररू्नीकरणका िालग न्त्जल्िा ट्रावर्क कार्ायिर् िथा सरोकारवािा 
लनकार्हरुसुँगको सहकार्यमा सिक सरुक्षा अलभर्ान संचािन गररनेछ । 

185. नगर ववद्यिुीर् बस संचािनका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर लनजी क्षेििाई प्रोत्साहन गने 
र आवश्र्क पूवायधार जिान गनय पहि गररनेछ । 

186. नगरको ववद्यिु आपूलियिाई सहज िूल्र्ाउन आवश्र्क पने ट्रारसर्मयर िगार्िका ववद्यिुीर् 
सामाग्री नेपाि ववद्यिु प्रालधकरणको सहकार्य र समरवर्मा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

187. झोििुे पिुको सौरदर्ीकरणका िालग संघ, प्रदेश सरकार िथा अरर् संघसंस्थासुँगको 
सहकार्यमा इिलुमनेवटि बत्ती जिान गररनेछ । 

188. पूवायधार ववकासको गणुस्िर सलुनन्त्िििाका िालग सवुवधा सम्पन्न ल्र्ाब स्थापनाका िालग 
आवश्र्क कार्य गररनेछ । 



 

 भलूम व्र्वस्थापन िथा भवन लनर्मनः 
189. भलूमवहन दलिि,  भलूमवहन सकुुम्बासी र अव्र्वन्त्स्थि बसोबासीिाई उन्त्चि व्र्वस्थापन गनय 

लनर्मानसुार जग्गा धनी प्रमाणपूजाय उपिब्ध गराउने कार्यिाई अगालि बढाइनेछ । 

190. भवन लनमायण सम्बरधी मापदण्िमा उल्िेख भए अनसुार घर नक्सा पास रसिक अलधकार 
क्षेििाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ ।  

191. राविर् भवन संवहिा बमोन्त्जम सरुन्त्क्षि र भकूम्प प्रलिरोधी भवन लनमायणका िालग 
नगरवालसिाई भवन लनमायण पूवय घर नक्सा पास प्रवक्रर्ामा आउन सचेिनामूिक कार्यक्रम 
संचािन गरी प्ररेरि गररनेछ ।  

192. संघीर् भ-ूउपर्ोग नीलििाई भ-ूउपर्ोग कार्यर्ोजना बनाई िागू गररनेछ । 

193. अव्र्वन्त्स्थि बसोबासिाई लनरुत्सावहि गनय एवककृि बस्िी ववकास कार्यक्रम कार्ायरवर्नमा 
ल्र्ाइनेछ । 

194. नगरपालिकाको मेवट्रक्स प्रणािीमा आधाररि घर नम्बररि प्रणािी लनररिरिा ददइनेछ । 

195. नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भौलिक पूवायधार संरचनाको उपर्ोग, ममयि सम्भार र 
ददगो व्र्वस्थापनमा जोि ददइनेछ । 

196. भीमदत्त नगर ववकास सलमलिको स्वालमत्वमा रहेको भीमदत्त नगरपालिका विा नं. ४ न्त्स्थि 
लसटी हि संचािनका िालग पहि गररनेछ ।  

197. जनिा आवास कार्यक्रम अरिगयि दलिि, िोपोरमखु जािी िथा मकु्त हलिर्ा समदुार्का िालग 
सरुन्त्क्षि आवासीर् घर लनमायण कार्यिाई लनररिरिा ददन सम्बन्त्रधि लनकार्सुँग पहि गररनेछ 
।  

198. नगर क्षेि लभि रहेका खोिा, नािा, गरधा नािा िथा अरर् पानी लनकासका क्षेिहरुमा 
गररएको अलिक्रमण हटाउन आवश्र्क कार्य गररनेछ ।  

199. परुािान्त्त्वक िथा ऐलिहालसक महत्त्वका भवन लनमायण गदाय परम्परागि लनमायण प्रववलध, 
स्थानीर् स्रोि साधन र वास्िकुिाको उपर्ोगमा जोि ददइनेछ । 

200. नगरपालिका लभि भवन लनमायण कार्य िथा अरर् लनमायण कार्यमा संिग्न जनशन्त्क्तको दक्षिा 
अलभववृद्धका िालग सीपमूिक िालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

सशुासन, संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह िर्य  



 सामारर् प्रशासनः 
201. भ्रष्टाचार मकु्त िथा सशुासनर्कु्त नगरपालिकाका िालग पारदशीिाको लसद्धारि अपनाइने छ 

। 

202. जनप्रलिलनलध र कमयचारीहरुबीच समुधरु सह-सम्बरधका माध्र्मबाट ववकास र सेवा 
प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

203. नगरपालिकाको संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण (O&M)िाई समर् सापेक्ष पनुराविोकन गरी 
कार्यरि जनशन्त्क्तको उपर्कु्त आकार (Right Sizing) मा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

204. कमयचारीको वनृ्त्त्त ववकास िथा सेवा सरुक्षाको सलुनन्त्िििाका िालग आवश्र्क कार्य गररनछे 
। 

205. प्रत्रे्क कमयचारीको पदीर् कार्य वववरण (ToR)िर्ार गरी िागू गररनेछ । 

206. कमयचारीहरुसुँग कार्यसम्पादन सम्झौिा गरी परुस्कार र दण्ि पद्धलिको कार्ायरवर्न मार्य ि 
कमयचारी संर्रििाई प्रभावकारी, जवार्देही र नलिजामखुी बनाइनेछ । 

207. नेपाि सरकारिे २०७९ श्रावण १ गिे देन्त्ख िागू हनुे गरी कमयचारीहरुको ििबमानमा 
१५% ववृद्ध गररएकोमा सो ििब िगार्िको सेवा सवुवधा नगरपालिकामा कार्यरि 

कमयचारीिाई लनर्मानसुार उपिब्ध गराइनेछ। 

208. स्थानीर् िह संस्थागि क्षमिा स्व-मूल्र्ांकन (LISA) को प्रभावकाररिाका िालग आवश्र्क 
बजेट ववलनर्ोजन गररनेछ । 

209. क्षमिा ववकास र्ोजना बनाई स्थानीर् िहमा कार्यरि कमयचारी र जनप्रलिलनलधहरुिाई 
आवश्र्किाका आधारमा िालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

210. सूचनाको हकको कार्ायरवर्न गरी सशुासन प्रवद्धयन गनय नगरपालिकािे गरेका कार्य 
िैमालसक रुपिे सावयजलनकीकरण गररनेछ । 

211. नगरपालिकाको नीलि लनमायणमा प्रबदु्धवगय, नागररक समाज, ववज्ञ िथा संघसंस्थाहरुको 
अथयपूणय सहभालगिा गराइनेछ । 

212. स्थानीर् ववकास, सेवा प्रवाह िथा सशुासन प्रवद्धयन गनय सामान्त्जक परीक्षण, सावयजलनक 
परीक्षण, िेश्रो पक्ष मूल्र्ाङ्कन, सावयजलनक सनुवुाई जस्िा नागररक मूल्र्ाङ्कनका औजारहरुको 
अविम्वन गररनेछ । 

213. नेपाि प्रहरीको सहकार्यमा नगर प्रहरी समेि संिग्न हनुे गरी समदुार् प्रहरी साझेदारी 
कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 



214. “नागररकको प्रहरी हाम्रो नगर प्रहरी” भन्ने नाराका साथ आमनगरवासी िथा सरोकारवािाको 
संिग्निामा नगर प्रहरीिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

215. नगरपालिकाको स्थापना ददवस समारोहिाई लनररिरिा ददइनेछ । 

216. भीमदत्त नगरपालिका परुस्कार छनौट िथा वविरण मापदण्ि बमोन्त्जमका परुस्कार र 
सम्मानको व्र्वस्था गररनेछ । 

217. उपभोक्ताको हक अलधकार सलुनन्त्िििाका िालग संघ, प्रदेश सरकार िथा अरर् सरोकारवािा 
लनकार्सुँगको समरवर् र सहकार्यमा बजार अनगुमन िथा लनर्मन कार्यिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

 

 आलथयक व्र्वस्थापन िथा राजश्व पररचािनः 
218. आलथयक सीलमििा िथा ववत्तीर् दावर्त्वको चनुौिीिाई सामना गनय चािू खचयिर्य को बढ्दो 

चापिाई ररू्नीकरण गरी लमिव्र्वर्िा अपनाइनेछ । 

219. ववत्तीर् जोन्त्खम ररू्नीकरण गरी आलथयक सशुासन कार्म गनय आरिररक लनर्रिण 
प्रणािीिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ । 

220. वावर्यक बजेट र आवलधक र्ोजनािाई सहर्ोग परु् र्ाउन नगरपालिकाको मध्र्मकािीन खचय 
संरचनािाई प्रभावकारी कार्ायरवर्न गररनेछ । 

221. नगरवासीहरुिे बझुाउने सबै वकलसमका करहरुिाई अनिाईनको माध्र्मबाट बझुाउन 
सवकने प्रबरध लमिाइनेछ । 

222. नगरपालिकाको बहाि कर र व्र्वसार् करिाई लिन्त्जटिाईज गरी अनिाईन भकु्तानी 
प्रणािीमा आवद्ध गररनेछ । 

223. आलथयक ववकासमा सहर्ोग पगु्ने गरी नगरपालिकाको कर प्रणािीिाई थप िगानी, व्र्ापार 
र व्र्वसार्मैिी बनाइनेछ । 

224. महािेखापरीक्षकिे औल्र्ाएका बेरुजूिाई र्र्छ्यौट गरी ववत्तीर् अनशुासन कार्म गररनेछ ।  

 

 सूचना प्रववलध िथा संचारः 
225. आमसञ्चार र पिकाररिा क्षेिको लबकास एवं संस्थागि क्षमिा अलभववृद्धका िालग आवश्र्क 

सहकार्य गररनेछ ।  



226. नगर क्षेिका आमसञ्चार माध्र्मसुँग आवद्ध संचारकमीहरुको समर्ानकूुि दक्षिा अलभववृद्धका 
िालग सम्बद्ध संस्थासुँग सहकार्य गररनेछ । 

227. नगरपालिकामा प्रर्ोगमा रहेका सटटवेर्रहरुको र्थावि संचािन गरी आवश्र्क थप 
सटटवेर्रहरुको अध्र्र्न गरी ववस्िार गररनेछ । 

228. नगरपालिका िथा विा कार्ायिर्बाट प्रवाह हनु ेसेवािाई प्रववधीमैिी बनाई सूचना सम्प्ररे्ण 
गनय लिन्त्जटि सूचना बोिय िथा ववद्यिुीर् नागररक विापि संचािनमा ल्र्ाइनछे ।  

229. गनुासो िथा उजरुी व्र्वस्थापनका िालग टोि फ्री नम्बर िथा मोबाईि एप्प संचािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

230. नगरपालिकामा रहेका ववलभन्न ि्र्ाङ्क िथा िाटाहरुिाई एवककृि गरी नगर सूचना केरर 
मार्य ि सम्प्ररे्ण गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

 

 र्ोजना, अनगुमन िथा ि्र्ाङ्कः 
231. ददगो ववकास िक्ष्र्हरुको स्थानीर्करण गरी कार्ायरवर्नमा जोि ददइनेछ । 

232. गि ववगिका क्रमागि बहवुर्ीर् र्ोजनाहरु औन्त्चत्र् िथा आवश्र्किाका आधारमा सम्पन्न 
गनय लनररिरिा ददइनेछ । 

233. नगरको सवायविण ववकासका िालग शहरी र्ोजना आर्ोगिाई थप प्रभावकारी रुपमा संचािन 
गररनेछ । 

234. र्ोजना कार्यक्रमहरुको अनगुमन प्रभावकारी बनाउन अनगुमनका सूचकहरुको सिुबद्ध गरी 
स्िरीर् ढाुँचा लनमायण गरी अनगुमन कार्यिाई वैज्ञालनक, व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाइनेछ 
। 

235. नगरपालिकाका र्ोजना, आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायरवर्नका िालग 
संघ, प्रदेश सरकार, दाि ृ लनकार्, ववकासका साझेदार िथा अरर् सम्बद्ध लनकार्हरुसुँग 
आवश्र्क समरवर् र सहकार्य गररनेछ ।  

236. भीमदत्त नगरपालिकाको नगर गौरव िथा रुपारिकारी र्ोजनाहरुको पवहचान गरी श्रोि 
सलुनन्त्िििाका िालग संघ, प्रदेश सरकार र दाि ृलनकार्सुँग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

237. नगरपालिकाको वावर्यक कार्यक्रम पच्चीस वरे् रणनीलिक गरुुर्ोजनाका आधारमा िर् गररनेछ 
। 

238. भीमदत्त नगरपालिकाको आवलधक र्ोजना बनाई कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 



239. नगरको चौिर्ी ववकासका िालग र्ोजनाहरुको पवहचान, मूल्र्ाङ्कन, छनौट िथा 
प्राथलमकीकरण गरी स्थानीर् र्ोजना बैङ्किाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

240. विाको ववकासका िालग विा स्िरको वस्िनु्त्स्थलि िथा श्रोि नक्साङ्कन गनय कार्यक्रम िजुयमा 
गररनेछ । 

241. ववकासका साझेदारका रूपमा रहेका राविर् िथा अरिरायविर् गैर सरकारी संस्थाहरूिे नगर 
क्षेिमा संचािन गने र्ोजना िथा कार्यक्रमहरू र्स नगरपालिकासंग समरवर् गरी 
कार्ायरवर्न गनय जोि ददइनेछ । 

 

 कानून लनमायण सम्बरधीः 
242. भीमदत्त नगरपालिकाबाट लनमायण गररएका कानूनहरुको अध्र्र्न, पनुराविोकन, संशोधन र 

पररमाजयन गनुयका साथै आवश्र्क क्षेिमा नर्ाुँ कानूनहरु समेि लनमायण गररनछे । 

243. नगरपालिकाबाट बनाएका कानूनहरुिाई नगरवासीहरु समक्ष परु् र्ाउन सचेिनामूिक 
कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

244. स्थानीर् कानून लनमायण प्रवक्रर्ामा संिग्न जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीहरुको क्षमिा 
अलभववृद्धका िालग संघ, प्रदेश र अरर् सम्बद्ध लनकार्सुँगको समरवर् र साझेदारीमा 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

245. कानून लनमायण िथा परीमाजयनका िालग आवश्र्किा अनसुार ववशेर्ज्ञ सेवा लिइनेछ । 

246. मानव अलधकारको संरक्षण र सम्वद्धयन सम्बरधी ववशेर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 

 स्थानीर् मेिलमिापः 
247. वववादको समाधानका िालग प्रत्रे्क विामा मेिलमिाप केररको गठन िथा संचािन गररनेछ 

। 

248. वववादको समाधानिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गनयका िालग मेिलमिापकिायहरुको 
समर्सापेक्ष क्षमिा अलभववृद्ध गररनेछ । 

249. रर्ावर्क सलमलि र मेिलमिाप केररबाट वववाद लनरुपण कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन 
सचेिनामूिक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

250. नगरपालिकाको िर्य बाट मदु्दाको बहस पैरवीका िालग कानून व्र्वसार्ीहरुको सेवा उपर्ोग 
गररनेछ । 

 



 राविर् िथा अरिरायविर् सम्बरधः 
251. ववकासका िालग साझेदारी अवधारणािाई मूियरुप ददन स्वदेश िथा ववदेशका अरर् 

नगरपालिकासुँग भलगनी सम्बरध स्थावपि गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

252. संघीर्, प्रदेश स्िरीर् र्ोजना िथा सम्बद्ध स्थानीर् िहको कार्यक्रम कार्ायरवर्नमा 
नगरपालिकािे अरिर सरकारी समरवर् िथा सहजीकरणमा ववशेर् जोि ददनेछ । 

253. ज्ञान, अनभुव, सीप, प्रववलधको आदान प्रदान िथा नवप्रवियन, अभ्र्ास, अध्र्र्नर 
अनसुरधानको समनु्त्चि उपर्ोगका िालग स्वदेशी िथा ववदेशी ववश्वववद्यािर्, अध्र्र्न 
अनसुरधान केरर िगार्िका लनकार्हरुसुँगको साझेदारीमा नगरको ववकास र समवृद्धमा जोि 
ददइनेछ । 

 

 

प्रस्िाववि नीलि िथा कार्यक्रमको सर्ि कार्ायरवर्नमा नगरपालिकािाई सबैबाट सवक्रर् सहर्ोग हनु े

ववश्वास व्र्क्त गदयछु । 

 

सभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

अब म आलथयक वर्य २०७९।०८० का िालग अनमुालनि आर्-व्र्र् (बजेट) को ववश्लरे्णात्मक 
वववरण पेश गदयछु । 

आर् िर्य   

आरिररक श्रोििर्य  रु. २३,५०,००,०००।– (िेइस करोि पचास िाख) 

ववन्त्त्तर् समालनकारण अनदुान संघीर् सरकार िर्य  रु. २७,८१,००,०००।– (सत्ताईस करोि 
एकासी िाख) 

ववन्त्त्तर् समालनकरण अनदुान प्रदेश सरकार िर्य  रु. २,०९,९६,०००।– (दईु करोि नौ िाख 
छर्ारब हजार) 

सशिय अनदुान संघीर् सरकार िर्य  रु. ४७,५७,००,०००।– (सिचालिख करोि सरिाउन्न िाख ) 

राजश्व वाुँिर्ाुँि संघीर् सरकार िर्य  रु. १७,३६,८९,०००।– (सि करोि छन्त्त्तस िाख उनानब्बे 
हजार) 

राजश्व वाुँिर्ाुँि प्रदेश सरकार िर्य  रु. ७९,१६,०००।– (उनासी िाख स्रोह्र हजार) 



समपरुक अनदुान संघीर् सरकार िर्य  रु. २,१०,००,०००।– (दईु करोि दश िाख) 

समपरुक अनदुान प्रदेश सरकार िर्य  रु. ४८,००,०००।– (अठचालिस िाख) 

ववशेर् अनदुान संघीर् सरकार िर्य  रु. ५०,००,०००।- (पचास िाख) 

सिक बोिय नेपाि िर्य  रु. ७५,००,०००।– (पचहत्तर िाख) 

बैंक मोज्दाि िर्य  रु. ८,००,००,०००।– (आठ करोि) 

सामान्त्जक सरुक्षा िर्य  रु. ५०,००,००,०००।- (पचास करोि) 

अरर् अरिरसरकारी अन्त्ख्िर्ारी िर्य  रु. ३,०५,००,०००।– (लिन करोि पाुँच िाख) 

गरी जम्मा रु. १,८४,०२,०१,०००।– (एक अरब चौरासी करोि दईु िाख एक हजार) आर् 
अनमुान गरेको छु । 

व्र्र् िर्य  

आरिररक आर् िर्य को  

चाि ुखचय रु. १५,३३,००,०००।- (परर करोि िेन्त्त्तस िाख) 

पनु्त्जगि खचय रु. २,३७,००,०००।- (दईु करोि सैलिस िाख) 

नगर ववकास कोर्को सावा व्र्ार् भकु्तानी खचय रु. ३,००,००,०००।- (लिन करोि) 

ववलभन्न कोर्हरुको ववलनर्ोजन खचय रु. ८०,००,०००।- (अलस िाख) 

राजश्व वािर्ाि िर्य को  

चाि ुखचय रु. १५,३३,००,०००।- ( परर करोि िेन्त्त्तस िाख) 

पनु्त्जगि खचय रु. २,८३,०५,०००।- (दईु करोि िीर्ासी िाख पाुँच हजार) 

ववन्त्त्तर् समालनकरण िर्य को 

पनु्त्जगि खचय रु. २१,५२,९६,०००।- (एक्काई करोि बाउन्न िाख छर्ानब्बे हजार) 

म्र्ान्त्चङ र्रिका िालग पनु्त्जगि खचय रु. ८,३८,००,०००।- (आठ करोि अठलिस िाख) 

ववशेर् अनदुान िर्य को खचय रु. ५०,००,०००।- (पचास िाख) 

शसिय अनदुान चाि ुिर्य  खचय रु. ४४,४६,००,०००।- (चवालिस करोि छर्ालिस िाख) 



शसिय अनदुान पनु्त्जगि िर्य  खचय रु. ३,११,००,०००।- (लिन करोि एघार िाख) 

समपरुक अनदुान िर्य  खचय रु. २,५८,००,०००।- (दईु करोि अरठाउन्न िाख) 

जनसहभालगिा खचय िर्य  रु. २,००,००,०००।- (दईु करोि) 

सामान्त्जक सरुक्षा िर्य  खचय रु. ५०,००,००,०००।- (पचाुँस करोि) 

अरर् अरिरसरकारी अन्त्ख्िर्ारी िर्य  खचय रु. ३०,५०,००,०००।- (लिस करोि पचास िाख) 

अधरुा र्ोजनाहरुको भकु्तानी िर्य  खचय रु. ८,००,००,०००।- (आठ करोि) 

गरी जम्मा रु. १,८४,०२,०१,०००।– (एक अरब चौरासी करोि दईु िाख एक हजार) व्र्र् 
अनमुान गरेको छु । 

 

अध्र्क्ष ज्रू् िथा सभा सदस्र्ज्र्हुरु, 

बजेट आरै्मा ि्र्मा आधाररि अनमुान हो। र्सको िक्ष्र् प्रालि िालग हाम्रो एक्िै प्रर्ासिे माि 
सम्भव छैन  । भीमदत्त नगरपालिकाको आरिररक स्रोि िर्य  प्रस्िाव गररएका आर्का शीर्यकहरुमा 
प्रस्िाव गरे बमोन्त्जमको र्थाथय आर् नहनु सक्छ । संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, संघ संस्था िथा 
ववकास साझेदारहरुबाट प्रलिबद्धिा भए अनरुुपका श्रोि उपिब्ध भएमा माि िोवकएका िक्ष्र् प्रालि 
गनय सम्भव छ । 

प्रस्ििु बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमाका क्रममा सहर्ोग गनुय हनुे सम्पूणय सभा सदस्र् ज्रू्हरू, 
नगरवासी दाजभुाई िथा दददी बवहनीहरु र कमयचारीहरुिाई धरर्वाद ददन चाहरछु । बजेट िजुयमा 
प्रवक्रर्ामा अमूल्र् सझुाव सल्िाह प्रदान गनुयहनु े राजनीलिक दि, नागररक समाज, सरकारी 
कार्ायिर्हरु, ववकासका साझेदार, सञ्चारकमी, लनजी क्षेि, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था िथा 
आम नगरवासीिाई आभार व्र्क्त गदयछु । 

अरत्र्मा, भीमदत्त नगरपालिकाको सवायिीण ववकासमा आ-आटनो क्षेिबाट भलूमका लनवायह गनय हनु 
सरोकारवािा सबैमा हाददयक अनरुोध गदयछु । 

धरर्वाद ! 

 
 



 


