
ब�दवास नगरपािलका

नगर काय�पािलकाको काया�लय

महो�री                             
िमितः-२०७९।३।९

आ�थक बष� २०७९।८० का लािग नगर �मुख �ी �हलाद कुमार �े�ी �यूबाट १०  औ नगर सभाको बैठकमा 

��तुत भएको नीित तथा काय��म

नगरसभा सद�य�युह�,

नेपालको संिवधानले आ�मसाथ गरेको लोकताि��क शासन �णाली बािलक मदािधकारको �योगबाट आविधक 

िनवा�चन माफ�त जनताबाट िनवा�िचत नाग�रक  सरकार �थािपत गद� रा�यको शासन �यव�था संचालन गन� प�रक�पना अनुसार 

२०७९ साल बैशाख ३० गतेका �दन स�प� �थानीय तह िनवा�चन बाट ब�दवास नगरपािलकामा  दो�ो पटक आम 

िनवा�चनबाट वत�मान नगरसभा गठन भएको छ ।िनवा�चनमा स��य सहभािगता जनाई नयाँ नगरसभा गठन ग�र�दने आम 

नगरवासी एवं स�पूण� मतदाताह� �ित हा�दक कृत�ता �ापन गद� िनवा�िचत भएर आउनु भएका नगर उप�मुख, सबै वडा 

अ�य� �यूह�, नगर काय�पािलका सद�य �यूह�, सबै वडा सद�यह� �यूह� एवं स�पूण� नगर सभा सद�य�यूह�मा हा�दक बधाई 

�ापन गद� १० � नगर सभाको बैठकमा हा�दक �वागत गद�छु । यहाँह�को ५ बष� काय� अविध ब�दवास नगरका नाग�रकह�को 

जीवन�तर उका�े, नगरको िवकास गन� काय�मा सफल �ने आशा �कट गद�छु।

संघीय राजधानी जो�ने िव.पी राजमाग� सु� �ने र मधेश �देशको म�य भागमा अवि�थत हा�ो ब�दवास नगरमा 

िवगतमा भए गरेका िवकासका सकरा�मक �यासबाट आम नगरवासीह�को जीवन�तर मािथ उठन नसकेको यथाथ� हा�ा सामु 

छ ।

आदरणीय नगरसभा सद�य �यूह�,

िनवा�चनको पूव� स��यामा हामीले नगरवासीह�सँग आ�नो मत मा� जादा हा�ो नगरमा देहाय बमोिजमका सम�याह� 

िव�मान रहेका छन र ितनको समाधान गद� नाग�रक जीवन�तर उका�े �ितव�ता गद� जनमत मागेका िथयौँ ।

1. �वा��य �े�ः- वडा �तरमा रहेका �वा��य चौक�ह� तथा आधारभूत �वा��य के��ह�को सुधार गद� ब�दवास 

अ�पतालको दुराव�थामा �यापक सुधार ग�र आव�यक �वा��यक�म जनशि� �यव�थापन गद� सब� सुलभ ए�वुले�स 

सेवा, मातृिशशु जीवन र�ा, आम नाग�रक मै�ी र पूण��मा सबै �वा��य सेवाह� उपल�ध भएको अ�पतालको �मा 

�थिपत गराउने 
2. िश�ा �े�ः- सामुदाियक िव�ालयह�मा िव�ालय भवन, शौचालय, क�ा कोठाह�, फ�नचरको �यव�था, िव�ालयको 

स�पि� सुर�ा घेरावार, िश�क तािलम, िश�क दरवि�द पुनरावलोकन गद� सम� िश�ण िशकाई �यव�थापन गद� 

गुण�तरीय िश�ा �दान गन� ।

3. कृिष �े�ः- खेतीयो�य जमीनको भरपुर उपयोग गद� कृिष उ�पादनमा बृि�, माछापालन, पशु, पं�ी पालन, वृि� गद� 

�थानीय कृिष हाट बजारह�को �यव�थापन र कृषकह�लाई समयमा मलखाद उपल�ध गराउने ।

4. िसचाई तथा खानेपानीः- नगरको महे�� राजमाग� उ�रको �े�मा खानेपानीका �ोत पिहचान ग�र पानी संकलन, 

भ�डारण गद� नाग�रकह�को घरदैलोमा धारा पु� याउने तथा राजमाग� दि�ण तफ� खानेपानी इनार, पानी �ांक� 

िनमा�ण र Deep Boring को मा�यमबाट कृिष िसचाईको मा�यमबाट खेती यो�य जमीनको भरपुर उपयोग गद� खा�ा� 

तथा नगदेवाली उ�पादनमा वृि� गन� ।

मधेस �देश, नेपाल



5. ग◌�ामीण िव�ुितकरणः-  �ामीण �तरमा सबै वडा एवं टोलह�मा िव�ुत सेवा पु� याउने ।

6. सडक यातायातः- नगरका सडक नपुगेका �थानह�मा सडकका �� याक खोली यातायात संचालन गन�, साना ग�लीह� 

ढलान गन�, सडकह� �तरो�ती गन�, साना पुल, कलभट�, झोलु�गे पुल िनमा�ण गन�, शहरी �े�मा सडक कालोप�े 

बनाउने र नगरका िविभ� �थानह�मा नगर यातायात संचालन गन�, ई-�र�सा र भाडाका सवारी साधनह�को 

आवागमन सहज बनाउने ।

7. संचार सेवाको िव�तारः- आधुिनक संचारका मा�यमह�को अिधकतम उपयोग गद� E- Governance को अवधारणा 

आ�मसाथ गन�, सबै वडा काया�लयह� एवं �वा��य सेवा के��, सबै िव�ालयह�मा ई�टरनेट सेवा िव�तार गन� ।

8. �कोप िनय��णः- बषा�तको समायमा अ��यािसत �पमा आउने बाढी, पिहरो, भू- �यका कारण �न जाने पशु, धन र 

नाग�रक जीवनको �ित �यूिनकरण गन�, न�दह�मा तटब�ध िनमा�ण गद� नाग�रक ब�ती तथा खती यो�य जमीनको 

संर�ण गन� । नालाह�को �यव�थापन गद� लामखु�ेको �कोप िनय��ण गन� ।

9. कला, सं�कृित तथा पय�टन �व��नः- ऐितहािसक पुराताि�वक मह�वका कला, सं�कृितह�को संर�ण गन�, हा�ा धा�मक 

धरोहरह� मठ मि�दर, चै�य, गु�बा, मि�जत, पाटी, पौवा, चौताराह�को संर�ण, �चार �सार गद� आ�त�रक तथा 

बा� य पा�नाह�को स�कारको मा�यमबाट �य�टन �व��न गन� ।

10. सहकारी िनयमन र �यव�थापनः- देशको अथ�त��को एक ख�बाको �पमा रहेको नाग�रक सहभािगतामा �थािपत सहकारी 

सं�थाह� िनयमन र �यव�थापन गन� ।

11. नगरको आ�त�रक राज� व वृि�ः-होटल, पय�टन, उ�ोग बािण�य संघ, औ�ोिगक �े� सँगको सहकाय�मा नगर िभ�का 

आयका �ोतह�को भरपुर उपयोग गद� नगरको आ�त�रक आयमा वृि� ग�र समु� नत र आ�म िनभ�र नगर िनमा�ण गन� ।

नगरसभा सद�य �यूह�ः

माथी उ�लेिखत नगर र नाग�रकका �मुख आव�यकताह� पू�त गन� हामीले गन� �यासमा नेपालको संिवधानले ��याभूत गरेको 

नगर सरकारको काय�सूची, संघीय आविधक योजना, संघीय नीित, िनयम तथा अ�य कानूनह�, �देश सरकारको नीित एवं 

काय��म, िनवा�चनको समयमा हामीले नाग�रक सम� गरेका �ितव�ताह� आम नगरवासीह�का मागह�लाई आधारमानी 

हा�ो वा�षक नीित तथा काय��मह� तयार गन� �यास ग�रएको छ ।

आ�थक बष� २०७९।८० मा हा�ा �ाथिमकताह� देहाय बमोिजम �ने छन ।

1. �वा��य

2. िश�ा

3. खानेपानी

4. कृिष तथा िसचाई

5. सडक यातायात र नाला �यव�थापन

6. �कोप �यव�थापन- न�द िनय��ण

7. सँ�कृित तथा पय�टन �वद�न

8. संचार �िविधको िवकास, िव�तार र उपयोगको मा�यमह�बाट सुशासन �यव�थापन ।

9. नीित िनमा�ण र काया��वय

10. िव�ुितकरण

11. सरसफाई तथा फोहरमैला �यव�थापन तथा वातावरणीय �व�छता अिभयान

12. खेलकुद

13. लागु औषध िनय��ण

नगरसभा सद�य �यूह�,

अब म आगामी आ�थक बष�मा हामीले अवल�बन गन� नीित तथा काय��म ��तुत गद�छु ।

1. �वा��य �े�ः-

 ब�दवास अ�पताल �यव�थापन सिमित गठन भई सिमितले आ�नो काम आर�भ सकेको छ ।



 ब�दवास अ�पतालमा िन�मत भौितक संरचनाह� मम�त ग�र मेिडकल अिधकृत तथा �वा��यक�मह�को आवास 

�यव�थापन ग�रने छ ।

 अ�पतालको जनशि� पुनवरावलोकन ग�र �यव�थापन ग�रने छ ।

 आव�यक औषधी तथा उपकरणह� ख�रद ग�र �यव�थापन ग�रने छ ।

 िवप� न नाग�रकह�लाई िनःशु�क �वा��य िवमा काय��म लागु ग�रने छ ।

 िवप� न वग� उपचार र सहायताका लािग कोषको �यव�था ग�रने छ ।

 अ�य �वा��य सं�थाह�मा औषिध उपकरण लगायत अ�याव�यक पूवा�धारह� �यव�थापन गद� 

�वा��यकम�ह�को जनशि� संरचना पुनरावलोकन ग�रने छ ।

 �वा��य सं�थाह�मा सुतकेरी गराउने आमाह�लाई सािवक पाई आएको अित�र� थप यातायत खच� उपल�ध 

गराउने छ।

 ए�बुले�स सेवालाई सबै वडा स�म पु� याउन थप ए�बुले�स ख�रद ग�र संचालनमा �याउने छ ।

 मिहला �वा��य �वयं सेिवकाह�ले मातृ मृ�युदर र िशशु मृ�युदर तथा खोप �यव�थापनमा गरेको काय�को उ� 

कदर गद� मािसक�पमा खाईपाई आएको यातायात खच� बृि� ग�रनेछ ।

 गभ�वित आमाह�लाईआक�मीक ऐ�बुले�स सेवाको भाडा नगरपािलकाबाट उपल�ध गराईने छ ।

2. िश�ाः

 िश�ा �े�मा सुधार गन� नगर िश�ा सिमित गठन भई सकेको छ ।

 सबै िव�ालयह�को �यव�थापन सुधार गन� िव�ालय �यव�थापन सिमितह� गठन ग�र िव�ालय �े�मा गनु� 

पन� सुधारह�का लािग िव�ालय �यव�थापन सिमितह� लाई िज�मेवार बनाईनेछ ।

 आव�यकताको आधारमा चार कोठे, दुई कोठे िव�ालय भवनह� र शौचालय िनमा�ण गद� िव�ालयह�को ज�गा 

र स�पित सुर�ा गन� क�पाउ�डवाल तथा घेरावार लगाईने छ । अधुरो तथा िनमा�णधीन िव�ालय भवनह�को 

िनमा�ण काय� स�प� ग�रने छ ।

 क�ा कोठाह�मा फ�नचर ख�रद ग�र िवतरण ग�रनेछ ।

 िव�ालयह�को शैि�क �तर उका� िव�ालय शैि�क �तर वृि� अनुदान �दईने छ ।

 िवप� तथा जेहे�दार िव�ा�थह�को उ� िश�ा अ�ययनका लािग छा�वृि� योजना �याईने छ ।

 िव�ालय �तरमा र युवाह�का लािग खेलकुद िवकास काय��म लागु ग�रने छ, वाल िवकास भवनह� िनमा�ण 

ग�रनेछ ।

 िश�क तथा िव�ालय �यव�थापन सिमितह�लाई अनुभव आदान �दान गन� अवलोकन �मण काय��म 

समावेश ग�रने छ । िश�कह�को �मता िवकास गन� िश�क तािलम काय��म संचालन ग�रने छ ।

3. आवास 

 संघीय सरकारको सम�वयमा अित िवप� प�रवारको लािग छानो फेन� काय��मलाई िनर�तरता �दईने छ ।

4. भवन तथा शहरी िवकास

 नगरपािलकाको �शासक�य भवनको िनमा�ण काय� स�प� ग�र काया�लय आ�नै भवन बाट संचालन ग�रने छ ।

 घर न�शा पास �कृयालाई िडिजटाइजेसन ग�रदै लिगने छ ।

 घर न�सा पास नभई िनमा�ण भएका आवास घरह�लाई अिभलेिखकरण गद� लिगने छ ।

 दृ�ीिवहीनको लािग िनमा�णािधन भवनलाई स�प� गरीनेछ । 

 बजार तथा हाट �याव�थापनको काय�िविध तयार गरी सबै वडाह�मा हाट बजार �यवि�थत गरीने छ ।

 वडा काया�लय, �वा��य चौक�, पु�ताकालय, योगभवन, सामुदाियक भवन िनमा�ण काय�लाई िनर�तरता 

�दइनेछ ।

5. पय�टन



 ब�दबास नगरपािलका �े� िभ� रहेका धा�मक, सां�कृितक, ऐितहािसक मह�वका �े�ह�को संर�ण गरी 

पय�टन  गन� सँ�कृित तथा पय�टन �व�न सिमित गठन ग�र काय� आर�भ ग�रने छ ।

 पय�टन तथा नबीन पय�टक�य सेवाह�को पिहचान गरी �व�थापन ग�रनेछ।

 Model Agro village लाई पय�टक �े�को �पमा िवकास ग�रनेछ ।

 कालापानी िपकिनन पाक�लाई वडा काया�लय माफ�त संचालन एवं �यवि�थत ग�रने छ 

6. सहकारी 

 सहकारी सं�थाको दता� अनुमित तथा िनयमन काय�लाई �वि�थत ग�रनेछ ।

 कानून िवप�रत संचालनमा रहेका सं�थाको दता� खारेज ग�रने छ ।

7. उ�ोग/वािण�य

 ब�दबास नगरपािलका िभ� छु�ै औ�ोिगक �े� गन� ब�दवास उ�ोग बािण�य संघ लगायतका सं�थाह� 

सम�वय ग�र काय� अगाडी बढाईने छ

 वैदेिशक रोजगारमा गई �वदेश फक�का युवाह�लाई उ�ोग संचालन गन� आव�यक पन� िसप, पूँजीको �ब�ध गन� 

नगर �मुख युवा �वरोजगार तथा नगर-उप �मुख लगायत िवशेष काय��म संचालन ग�रने छ ।

8. खानी तथा खिनज

 नगरपािलका िभ� रहेका खोलानालाबाट ढु�गा, िगटी वालुवा लगायत न�दज�य पदाथ� उ�खनन ग�र िब�� 

िवतरण ग�र नगरपािलकाको आ�त�रक आय �यवि�थत ग�रने छ

 ढु�गा िग�ट बालुवा उ�खनन् तथा िब�� काय�लाई िनयमन र �यवि�थत ग�रनेछ ।

 नगर िभ� रहेका पोखरीह�लाई �वि�थत ग�र आयआज�को �ोतको�पमा िवकास गद� लिगने छ ।

9. रोजगार �वध�न तथा ग�रिव �यूनीकरण

 �धानम��ी रोजगार काय��मलाई वडा �तरमा काया��वयन ग�रने छ । 

10. खानेपानी तथा सरसफाई

 सबै नगरबासीलाई शु� खानेपानी �व�थापन गन� एक घर एक धाराको नीित अवल�बन ग�रनेछ । शु� 

खानेपानीको सुिनि�चतता �ने गरी शु� िपउने पानी नपुगेको �े�मा खानेपानीका पुव�धारह� िवकास ग�रने छ 

।

11. समािजक �याय तथा  समाबेसीकरण

 युवाह�मा सीपमूलक र �वसाियक तािलम माफ�त िसज�ना�मक �मताको िवकास गरी �वरोजगार िसज�ना �ने 

काय��म �याइने छ।

 मिहला�ार स�ािलत घरेलु उ�ोग,कृिष फाम�, पशु फाम�, �ापार र �वसायको करमा िवशेष छुट तथा 

अनुदानको �व�था िमलाइने छ ।

 मिहला �हसा तथा बालिबवाहलाई िन��सािहत ग�रने छ ।

 नगरलाई बालमै�ी नगरको �पमा िवकास गद� बाल�म मु� नगर बनाउने काय� थालनी ग�रने छ

 मिहला, दिलत, जनजाती, मधेसी र िवप� बग�को शसि�करणका लािग लोकसेवा तयारी क�ा स�ालन गन� 

सहयोग र सम�वय ग�रने छ  ।

12. खेलकुद 

 नगर खेलकुद िवकास सिमित गठन ग�र सो माफ�त फुटवल ,भिलवल, ��केट, �याडिम�टन लगायतका खेलह�को 

िवकासमा जोड �दइनेछ ।

 िव�ालयह�मा रहेका खेल मैदान �यवि�थत गद� लिगने छ ।

 राि�य �तरका खेलाडीलाई �ो�सािहत गन� खेलािडह�को स�मान ग�रने छ ।

13. वन, ब�य ज�तु भू संर�ण



 सामुदाियक, �ामीण तथा शहरी, धा�मक, कवुिलयित वनको संर�ण ग�रनेछ ।

 नदी �कनार, नदी उकास, साव�जिनक खािल ज�गा, पाखा तथा सडक �कनारमा बृ�ारोपण सामुदाियक 

वनह�सँग सम�वय ग�र सामुदाियक वन र नगरपािलकाको साझेदारी र सहस�ब�ध �थापना ग�रनेछ

 िविभ� सरकारी तथा गैर सरकारी �े�सँगको सम�वयमा जलवायु प�रवत�न अनुकुलनकाकाय��मह� 

संचालनमा छ

14. वातावरण, पया�वरण एवम◌् जलाधार �े� संर�ण

 भूमीलाई व�गकृत गरी आवास, औ�ोिगक,कृिष, वन, िसमसार �े�मा िवभाजन गरी सोही अनु�प भू उपयोग 

गन� नीित िलइने छ ।

 िवगत लामो समयदेिख भोगािधकार रहेको ज�गाह�लाई करको दायरामा �याइने छ ।

 आिधका�रक �वािम�वका आधारमा लालपुजा� िवतरण गन� संिघय सरकारसँग सहकाय� र सम�वय ग�रने छ ।

 वायु तथा �वनीको �दुषण िनय��ण स�बि�ध जनचेतनामुलक अिभयान संचालन ग�रने छ ।

 बजार तथा बाटोमा िनयम िवप�रत जथाभावी होिडङ बोड� रा� रोक लगाईने छ ।

 चुरे संर�ण िवकाश तथा �ानके�� िनमा�णको अवधारणा अनुसार सरोकारवाला सबै सं�थाह� सँग सम�वय 

गरी कृिष चुरे वन �े�को संर�ण गरी िजिवकोपाज�नमा सहयोग पुया�ईनेछ। 

15. फोहोरमैला �व�थापन 

 सहरी साव�जिनक शौचालय िनमा�ण गरी �वि�थत ग�रने छ ।

16. िवपद �व�थापन, बा�ण य��, ए�बुले�स स�ालन 

 िवपद �व�थापनलाई �भावकारी बनाउन िवपद् �व�थापन कोषमा आव�यक बजेट थप गरी 

�ावकारीबनाईनेछ ।

  नगर िभ�का िवपद जोिखम �े�को नसा�कन तथा ब�तीह�को पिहचान गरी �था�तरणको लािग आव�यक 

���या थालनी ग�रनेछ ।

 नगर िभ�का नदीका कारण नगरवासीले भो�ु परेको सम�यालाई �यूनीकरण गन� आव�यक काय��मह� 

संचालन ग�रनेछ ।

 िवपदजोिखम�यूनीकरणका लािग पूव� सूचना �णाली स�बि�ध काय��मको तजु�मा र काया��वयन ग�रने छ । 

 िवपद पुव� तयारी तथा �ितकाय� �मता िवकास स�बि�ध काय�योजना बनाई काया��वयन ग�रनेछ ।

 िवपद जोिखम �युिनकरण गन�का लािग सचेतनामुलक काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।

 िवपद �व�थापनका लािग उ�ार तथा आव�यक सामा�ीह�को �व�थापन ग�रनेछ । 

 सुर�ाकम�को सम�वयमा बा�णय��को प�रचालन र �व�थापन �भावकारी बनाइनेछ। एबुले�सको 

�व�थापनलाई �भावकारी बनाइने छ ।

17. कृिष तथा िसचाई

 कृिष यो�य जमीन भरपुर उपयोग ग�र कृिष उ�पादनमा बृि� गन� Deep Boring जडान ग�रने छ । समूहमा 

जडान गन� चाहने साना �कसानह�लाई ६०% र ठुला �कसानह�लाई ५० % अनुदान �दने िनित िलईने छ ।

 पर�परागत कुलोह�को मम�त संभार गद� िसचाइ �णाली सुचा� ग�रने छ ।

 कृषकह�लाई खेत स�म िसचाई �योगनका लािग िव�ुत पोल तथा तार �यवि�थत ग�रने छ ।

 िवितय सं�था माफ�त कृिष िवमा गन� तथा कृषकह�लाई सहज �पमा कृिष ऋण उपल�ध गराउने काय� थालािन 

ग�रने छ ।

18. यातायात

 उिचत �थान पिहचान ग�र ब�दवास आधुिनक सुिवधा स�प� बसपाक� िनमा�ण ग�रने छ ।



19. सुशासन तथा सं�थागत िवकास 

 संघीय सरकार, �देश सरकार र �थानीय सरकारिबच सह अि�त�व, सहकाय� र सम�वयको िस�ा�त अवल�बन 

ग�रनेछ ।

 नगरकाय�पािलकाको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार, �थानीय आव�यकतालाई �यानमा राखी संगठन 

तथा �व�थापन सव��णका आधारमा िवषयगत शाखा वा महाशाखाको संगठन संरचना तयार ग�रनेछ ।

 �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �व�थापन तथा सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी कानून तजु�मा ग�रनेछ ।

 सेवा �वाहलाई िछटो, छ�रतो, सरल, सहज, पारदश�, गुण�तरीय र सुचना �िविधमै�ी बनाइनेछ ।

 �याियक सिमितको काय�स�पादनलाई थप सृदुढीकरणग�रनेछ र ��येक वडामा �थापना भएका मेलिमलाप के��लाई 

थप ��यािसल बनाई सुदृढीकरणग�रनेछ

 राज�व संकलनलाई �िविधमै�ी बनाई समसामियक सुधार ग�रनेछ ।

 नगरपािलकाबाट स�पादन ग�रने काय� िमत�यी, �भावकारी, िनयिमत र काय�द�तापुण� ढंगबाट स�पादन गन� 

आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन ग�रनेछ ।

 सेवा �वाहमा थप �भावका�रता तथा सुशासन �व��न गन� नगरपािलकाका कम�चारीलाई �थानीय �ो�साहन 

सुिवधा �दान गन�  कानूनको काया��वयन  ग�रनेछ ।

 सरकारी,गैरसरकारी, सामुदाियक संघ सं�था तथा िनजी �े�सँग आव�यक सम�वय र साझेदारी ग�रनेछ

 नगरपािलका �े�िभ�का आ�नो �े�ािधकारको साव�जिनक स�प�ीह�को रेखदेख तथा मम�त संभारको आव�यक 

�ब�ध िमलाइनेछ ।

 उपभो�ा सिमित माफ�त संचािलत योजनाह�मा शु�य पे�क�को नीित अवल�बन ग�रने छ ।

 नगरपािलका काया�लयमा िडिजटल नाग�रक बडाप� तथा वडा काया�लयह�मा नाग�रक बडाप� सुझाव पे�टका 

सुचना पाटीको �व�थापनलाई थप �वि�थत ग�रनेछ ।

 राज�व संकलन काय�लाई चु�त दु��त र �भावकारी बनाउन टोकन �णाली अवल�बन ग�रनेछ ।

 सवै कम�चारीह�लाई �मता अिभवृि�का काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।

 नगरपािलका अ�तरगतका सबै वडाह�लाई िब�ु�ीय स�ारसँग आव� �ने अवधारणा (पेपर लेस गभन��स) 

�योगमा �याउने नीित िलइनेछ ।

 सरकारी ज�गाको Digital �िविधबाट नापजाँच गराई संर�ण ग�रनेछ ।

 नगरपािलकामा भएका िनण�यह� िव�ु�ीय मा�यमबाटअिभलेिखकरण गरी साव�जिनक गन� नीित िलइने छ

 सबै वडाह�मा ई- हािजरीको �व�था िमलाइनेछ ।

 उ�कृ� काय�स�पादन गन� कम�चारीलाई पुर�कारको �व�था ग�रनेछ ।

 महालेखा परी�कको काया�लयबाट  औ�याइएका िनयिमत गनु�पन� बे�जु फ��ट काय�लाई �भावकारी �पमा 

अगाढी बढाइनेछ ।

 नगरमा कर संकलन काय�लाई अिभयानको �पमा स�ालन गरी  सबैभ�दा बढी कर ितन� करदातालाई स�मान गन� 

काय�को थालनी ग�रने छ ।

 जन�ितिनिध तथा कम�चारीह�को काय�स�पादन करार स�झौता गरी सोको आधारमा द�ड एवम् पुर�कारको 

�व�था ग�रने छ ।

 साझा नदीह�का स�दभ�मा स�बि�धत नगरपािलकाह�सँग सम�वय र परामश� गरी �व�थापन ग�रनेछ

 नगरको वेवसाईट अ�ायविधक गरी समयमै सूचना तथा आव�यक द�तावेजह� �काशन ग�रने छ ।

 नगरको घरधुरी, सं�थागत र अ�य स�बि�धत त�या�कह�लाई Digital िविधबाट भ�डारण गन� नगरको आ�नै 

सरभर रािख वेवसाईटमा ए�ककृत ग�रने छ ।



 कोरोना महामारीको चपेटमा प�र �ापार �वसायमा भएको नो�सानलाई राहत �दान गन� ब�दवास उ�ोग 

वािण�य संघ सँग सम�वय ग�र �यवसाय कर राज�वरकममा छुट �दईने छ 

 आ�थक अनुशासन तथा िवितय पारद�शता कायम गन� आगामी आ.ब. २०७९।२०८० बाट नगरपािलकाबाट �ने 

सबै �किसमका भु�ानीमा EFT( Electronic Fund Transfer) िव�ुतीय मा�यमबाट िसधै �ि�/सं�थाको व�क 

खातामा रकम ज�मा �ने �णाली लागु ग�रने छ ।

उपरो� नीित तथा काय��म लागु गन� संघीय सरकार, मधेश �देश सरकार र अ�य सरकारी तथा गैर सरकारी �े�सँग 

सम�वय गद� सफलता पूव�क स�प� गन� सहयोगको अपे�ा गद�छु ।

�हलाद कुमार�े�ी

नगर �मुख


