बैठक नं २.

मिमि २०७४/०५/२८ गिे का दिन यस बारबदििया नगरपामिका, नगर सभाको प्रथि बजेट अमिवेशन
उिघाटन सत्र नगर प्रिुख श्री िुगाि बहािुर थारु ज्यू को अध्यक्षिािा िथा पशुपंक्षी ववकास िन्त्त्री
िाननीय श्री सन्त्ि कुिार थारु ज्यू को प्रिुख आमिथ्यिािा बस्यो ।
मिमि २०७४/०५/२८ गिे सााँझ 4.५० बजे यस बारबदििया नगरपामिका, नगर सभाको प्रथि बजेट
अमिवेशन बन्त्ि सत्र नगर उप-प्रिुख श्री अन्त्जु िवहि ज्यूको अध्यक्षिािा िथा नगर प्रिुख श्री िुगाि
बहािुर थारु ज्यू को उपस्स्थमििा बस्यो ।
मनर्ियहरु:
१. प्रस्िुि नीमि, कायिक्रि िथा बजेट उपर मिमि २०७४/०५/२९ गिे मबहान ७ बजे नगर सभाको
बैठक बसी थप छिफि गने मनर्िय गररयो ।
आज मिमि २०७४/०५/२९ गिे का दिन मबहान ७.०० बजे मिमि २०७४/०५/२८ गिे िे स्ख
जारी यस बारबदििया नगरपामिका, नगर सभाको बैठक नगर उप-प्रिुख श्री अन्त्जु िवहि ज्यू को
अध्यक्षिािा िथा नगर प्रिुख श्री िुगाि बहािुर थारु ज्यू को उपस्स्थमििा पुनः बस्यो ।
मनर्ियहरु:
१. मिमि २०७४/०५/३० गिे मबहान ७ बजे नगर सभाको बैठक बसी थप छिफि गने गरी
आजको नगर सभा स्थगन गने मनर्िय गररयो ।
आज मिमि २०७४/०५/३०

गिे का दिन मबहान ७.०० बजे यस बारबदििया नगरपामिका, नगर

सभा बजेट अमिवेशनको बन्त्ि सत्र बैठक पुनः नगर उप-प्रिुख श्री अन्त्जु िवहि ज्यू को अध्यक्षिािा,
नगर प्रिुख श्री िुगाि बहािुर थारु ज्यू को उपस्स्थमििा बस्यो ।
मनर्ियहरु:
१. मिमि २०७४/०६/०१ गिे दिनको ३:०० बजे यसै नगर सभािा नगर सभाको बैठक बसी थप
छिफि गने गरी आजको बैठक स्थगन गने मनर्िय गररयो ।
आज मिमि २०७४/०६/०१ गिे का दिन दिनको ३:१० बजे यस बारबदििया नगरपामिकाको प्रथि
नगर अमिवेशनको बन्त्ि सत्रको पााँचौ बैठक नगर उप-प्रिुख श्री अन्त्जु िवहि ज्यू को अध्यक्षिािा िथा
नगर प्रिुख श्री िुगाि बहािुर थारु ज्यू को उपस्स्थमििा बस्यो ।
मनर्ियहरु:

१. यस बारबदििया नगरपामिकाका सिस्य िथा नगर प्रवक्ता श्री िुगाि बहािुर मब.क. ज्यू बाट नगर
सभा सिक्ष प्रस्िुि िपमसिको बारबदििया नगरपामिकाको पिामिकारीहरुको आचार सं वहिा २०७४
अनुिोिन गने मनर्िय पाररि गररयो ।
बारबदििया नगरपामिकाका पिामिकारीहरुको आचारसं वहिा, २०७४
प्रस्िाब
नेपािको सं वविान बिोस्जि सहकारीिा, सहअस्स्ित्व र सिन्त्वयका आिारिा सं घीय िोकिास्न्त्त्रक
गर्िन्त्त्रात्िक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गिै सङ्घ, प्रिे श र स्थानीय िहबीच सुििुर अन्त्िरसरकार
सम्बन्त्ि कायि गनि, स्थानीय शासन व्यवस्थािा जनिाको अथिपूर् ि सहभामगिा प्रवर्द्िन गिै बढी जनिुस्ख,
सेवािुखी, जनउत्तरिायी, पारिशी िथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूमि गनि स्थानीय िहिाई
जनिाको ववश्वामसिो शासन इकाईका रुपिा स्थावपि गनि, स्थानीय िहबाट सिाजका मबमभन्न वगि, ििि,
मिङ्ग, जािजामिका िौमिक सं स्कृमिप्रमि सम्िान र सवहष्र्ु भावनाको ववकास गनि िथा कानुनी राज्य,
सं घीय िोकिास्न्त्त्रक गर्िन्त्त्रका िाभहरुको न्त्यायोस्चि वविरर् र दिगो ववकासको अविारर्ािाई िुिि
रुप दिन हािी जनिाबाट मनवािस्चि पिामिकारीहरुको आचरर् र वक्रयाकिापहरुिाई सोही अनुरुप
ियािदिि र निुनायोग्य िुल्याउनका िामग बारबदििया नगरपामिकाका जनप्रमिमनमिहरुको नगरसभा
बैठकबाट पाररि गरी यो बारबदििया नगरपामिकाका पिामिकारीको आचारसं वहिा, २०७४ बनाई िागु
गरे का छौ ।

भाग-१
प्रारस्म्भक
१. सं स्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यो आचारसं वहिाको नाि बारबदििया नगरपामिकाका पिामिकारीहरुको
आचारसं वहिा, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो आचारसं वहिा नगरसभाबाट पाररि भएको मिमि िे स्ख िागु हुनेछ ।
२.

पररभाषा : मबषय वा प्रसं गिे अको अथि निागेिा यस आचारसं वहिािा,
(क) प्रिुख भन्नािे बारबदििया नगरपामिकाको प्रिुखिाई सम्झनुपछि ।

(ख) आचारसं वहिा भन्नािे नगरपामिकाको पिामिकारीहरुको आचारसं वहिा, २०७४ िाई जनाउनेछ।

(ग) अनुगिन समिमि भन्नािे यस आचारसं वहिा अनुसार गदठि आचारसं वहिा अनुगिन समिमि

िाई

सम्झनुपछि ।
(घ) कायिपामिका भन्नािे बारबदििया नगरपामिका सम्झनु पछि ।
(ङ) पिामिकारी भन्नािे बारबदििया नगरपामिकाका प्रिुख, उपप्रिुख, वडाध्यक्ष, कायिपामिकाका
सिस्य िथा सभाका अन्त्य सिस्य सिेििाई सम्झनुपछि । यस श्ििे नगरपामिकािे आ्नो
कायि सम्पािनका मसिमसिािा गठन गरे का जुनसुकै समिमि वा उपसमिमि वा कायिििका सिस्यहरु
सिेििाई सम्झनुपििछ ।
(च) सभा भन्नािे बारबदिि या नगरसभािाई बुझाउनेछ ।
(छ) नगरपामिका भन्नािे बारबदििया नगरपामिकािाई जनाउनेछ ।

भाग -२
पिामिकारीका आचारहरु

३.

सािान्त्य आचारहरुको पािना गने : पिामिकारीहरुिे पािना िथा अविम्वन गनुप
ि ने सािान्त्य

आचरहरु िे हायिा उल्िेख भए बिोस्जि हुनेछ । जसको अविम्बन गनि हािी प्रमिबर्द्िा व्यक्त
गििछौ,
३.१ नेपािको स्विन्त्त्रिा,स्वािीनिा, स्वामभिान, राविय एकिा, भौगोमिक अखण्डिा र जनिािा मनवहि
साविभौिसत्ताप्रमि प्रमिबर्द् रहिै ,
(क) पिामिकारीहरुिे नेपािको स्विन्त्त्रिा, साविभौमिकिा, भौगोमिक अखण्डिा, राविय एकिा, स्वामिनिा
र स्वामभिानको अक्षुण्र्िािा प्रमिकुि हुने कायि गनेछैनौ ।
(ख) कुनै पमन पिामिकारीिे राि ववरुर्द् हुने कायििा सघाउ पु¥याउने, राविय गोपमनयिा भङ्ग गने,राविय
ाँ पु¥याउने कायिहरु गनि वा त्यस्िो कायििा सहयोग पु¥याउने कायि गने वा गराउने छै न
सुरक्षािा आच
।
(ग) कुनै पिामिकारीिे पदिय स्जम्िेवारी पािना गिाि सिै व राि र जनिाको बृहत्तर वहििाई ध्यानिा
राखी गनेछौ ।

(घ) कुनै पमन व्यस्क्त वा मनकायिे जनिािा मनवहि साविभौिसत्ता, राविय एकिा, स्वािीनिा, सािास्जक,
ाँ पु¥याउने गरी कायि गरे िा त्यस्िो कायि मनरुत्सावहि
िामििक, सांस्कृमिक िथा ऐमिहामसक सौहािििािा आच
गनेछौ ।

३.२.
(क)

सघं, प्रिे श र स्थानीय िहबीचको सु—सम्बन्त्ििा जोड दििै ,
पिामिकारीहरुिे सं घ,प्रिे श र स्थानीय िहबीचको सुसम्बन्त्ि, कायिअमिकारक्षेत्र, कायि प्रर्ािी वा

ाँ पु¥याउन वा िखि दिन वा अन्त्िरसरकार सम्बन्त्ििा खिि पाने कुनै
सं स्थागि प्रबन्त्ििा कुनै आच
वक्रयाकिाप गनि वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।

(ख) कुनै पमन आिारिा स्थानीय िहका बामसन्त्िाहरुिाई भेिभाब गने वा सिान सुरक्षा, सेवा सुवविा र
सं रक्षर्बाट बस्िि गररने छै न ।िर िवहिा, बािबामिका अपांगिा भएका व्यस्क्त, िमिि जेष्ठ नागररक
िगायि पमछ परे को वगि, क्षेत्र िथा सिुिायको हकवहिका िामग मबशेष व्यवस्था गनि प्रमिबर्द् रहनेछौ
।

(ग) अन्त्िर स्थानीय िह िथा अन्त्िर सरकार बस्िु वा सेवाको मनवािि आवागिनिाई कुनै बािा गररने
वा भेिभाव गररनेछैन ।

३.३

सं घीय िोकिास्न्त्त्रक गर्िन्त्त्रात्िक शासन प्रर्ािी, स्वशासन र स्वयत्त शासन , सं घ , प्रिे श र

स्थानीय िहबाट राज्यशस्क्तको प्रयोग िथा ववश्वव्यापी िानव अमिकार र िौमिक अमिकारका िान्त्य
मसर्द्ान्त्िको प्रबद्र्िन गनि ।
(क) जनिािा मनवहि साविभौिसत्ता, स्वशासन िथा स्वायत्त शासन,सं घ , प्रिे श र स्थानीय िहबाट
राज्यशस्क्तको प्रयोग, सं घीय िोकिास्न्त्त्रक गर्िन्त्त्रका िान्त्य मसर्द्ान्त्ििाई उच्च सम्िान र आत्िसाि
गररनेछ ।
(ख) सं स्घय िोकिास्न्त्त्रक प्रर्ािी,स्थानीय स्वायत्तिा र िल्िो िहिा अमिकारको ववकेन्त्रीकरर्का
मसर्द्ान्त्ि िथा नीमििाई अनािर गने, जनिाप्रमिको उत्तरिावयत्विाई अस्वीकार गने , अबहे िना गने
अन्त्िरसरकार सम्बन्त्ि एंव स्थानीय िहहरु र साझेिार सं घ सं स्थासं गको कानुन बिोस्जिको सम्बन्त्ि

िा खिि पने जस्िा कुनै िे ख, सिाचार,भाषर्, वक्तव्य, प्रकाशन वा प्रशारर् गनुि वा गराउनु हुिैन, िर
यस कुरािे उल्िे स्खि मबषयिा अनुसन्त्िानिुिक कुनै िे ख रचना प्रकाशीि गनि र सो अनुरुप िारर्ा
राख्न रोक िगाएको िामनने छै न ।

३.४

सािन श्रोिको पूर् ि सिुपयोग गनि :

(क) कानुन बिोस्जि आफुिे पाउने सेवा सुवविाबाहे क स्थानीय िहको सािन, श्रोि, नगि वा स्जन्त्सी
कुनै पमन प्रकारको िास्न, उपभोग गनि र िुरुपयोग गनुि गराउनु हुिैन ।
(ख) कुनै पमन पिामिकारीिे साविजमनक स्रोिको प्रयोग गिाि अमिकिि सिुपयोग र उत्पािनशीि
कायििा प्रयोग गनुि पनेछ ।
३.५

आ्नो स्जम्िेवारीको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि गराउन,

(क) कुनै पमन पिामिकारीिे कानुनिे िोवकए बिोस्जिका पिामिकारीहरुिाई पूव ि जानकारी नदिई
आ्नो सेवा दिने स्थान छोडी अन्त्यत्र जानु हुिैन ।
(ख) पिामिकारीिे प्रचमिि कानुनिा िावकएभन्त्िा बढी सियका िामग आ्नो कायिक्षेत्र छोड्नु पिाि
वा कायिक्षत्र भन्त्िा वावहर जानु पने भएिा कानुनिे िोके बिोस्जिका जनप्रमिमनमि वा पिामिकारीिाई
आ्नो पिको अस्तियारी नदिई जानु हुिैन ।

३.६

गैर कानुनी आश्वासनिाई मनरुत्सावहि गनि ।

(क) सं वविान िथा प्रचमिि कानुनिे दिएको अमिकार क्षेत्रभन्त्िा बावहरका काि गररदिन्त्छु भनी
कसैिाई आश्वासन दिनु हुिैन ।
(ख)

कानुन बिोस्जि गनुप
ि ने काि गनि वा सेवा दिनका िामग आनाकानी वा वढिाई गने, जानीजानी

अनावश्यक झन्त्झट थप्ने वा आ्नो अमिकारक्षेत्र बावहरको काि गररदिन वा गराई दिनेछु भनी
आश्वासन वा भरोसा पने कुनै काि गनुि वा गराउनु हुिैन ।
(ग) स्थानीय िहका पिामिकारीहरिे ऐनिे िोवकएको योजना िजुि
ि ा प्रकृयाको जानकारी नदिई कुनै
व्यस्क्त,सं स्था वा सिुिायिायिाई स्थानीय िहको योजना बाहे कका कुनै कायिक्रि वा योजना स्वीकृि
गररदिने वा गराईदिने आश्वासन दिनु हुिैन ।

(घ) आ्नो िामग वा अरु कसै को िामग अनुस्चि िाभ पुग्ने गरी पिको िुरुपयोग गने कायि गनुि
गराउनु हुिैन ।

३.७

राजनीमिक आस्थाका आिारिा भेिभावपूर् ि कायि नगनि दृढ रहिै ,

(क) राजमनिीक आस्था वा ववचारका आिारिा कायिपामिका वा सभाका सिस्यहरु व कििचारीहरु
वा सेवाग्राही िथा आि नागररहहरुसं ग िे रो िेरोको भावना राखी कुनै कायि गनु÷ि गराउनु हुिैन ।
(ख) आफु सम्वर्द् राजमनिीक िि वा सम्वर्द् कुनै मनकाय वा सं घसं स्थािाई िात्र िाभ पुग्ने वा
सुवविा हुने गरी कुनै मनर्िय वा योजना वा कायिक्रि कायािन्त्वयन गररनेछैन ।

३.८

सािास्जक सौहािि िा र सिावेशीकरर्प्रमि दृढ सं कस्ल्पि रहिै ,

(क) सािास्जक सिभाव िथा सौहािििा (प्रेि) खल्बल्याउन नहुने : ववमभन्न जाि जामि ,ििि, वगि, क्षेत्र,
सम्प्रिायमबच सािास्जक सिभाव र सौहािििा खल्बल्याउने कुनै काि वा अन्त्य कुनै व्यवहार गनुि वा
गराउनु हुिैन । कुनै सम्प्रिायबीचको सु-सम्बन्त्ििा खिि पने गरी वक्रयाकिाप गनुि गराउनु र प्रचार
प्रसार गनुि गराउनु हुिैन ।
(ख) छु वाछु ििाई प्रश्रय दिने व्यबहार गनुि हुिैन । कुनै मबचार ्यस्क्त गिाि जािीय ,िामििक,सांस्कृमिक
वा सािास्जक ववर्द्ेष वा िामििक भेिभाव जनाउने खािका काि कुरा गने वा उखान टु क्का प्रयोग गने
वा कुनै जािी ,ििि, सं स्कृमि वा सिुिायको स्वामभिानिा िक्का िाग्ने वा आघाि पुग्ने खािका
श्ि/वार्ीहरुको प्रयोक गनुि हुिैन ।
(ग) कुनै पमन जािजामि, ििि, वर्ि, मिङ्ग आदिका आिारिा भेिभाव गनुि हुिैन िथा सबै सिुिायका
कानुनी हकवहि र िौमिक सं स्कृमिप्रमि बोिी र व्यबहार िुबै िवरबाट प्रमिकुि असर पने गरी कायि
गनुि गराउनु हुिैन ।
(घ) कुनै पमन सिुिायको परम्परा िे स्खको ििि अविम्वन गने िामििक स्विन्त्त्रिाको सम्िान गनुि
पनेछ । िर आ्नो क्षेत्रमभत्र कसै को ििि पररवििन गने गराउने कुनै पमन वक्रयाकिाप हुन दिनुहि
ु ैन
।

(ङ) कुनै मबिे शी नागररक वा सं स्थािे नेपािको सभ्यिा, नेपािी जनिाबीचको सिभाव मबगाने वा
भडकाउने काि गरे को वा गनि िागेको जानकारी भएिा ित्काि सम्बस्न्त्िि मनकायिा सूस्चि गनुि पनेछ
।

३.९

पिामिकारीबीच कायिस्जम्िेवारीको न्त्यायोस्चि बााँडफााँड गनि :

(क) पिामिकारीहरुबीच स्जम्िेवारी, अमिकार वा सुवविा वा िावयत्वको बााँडफााँड गिाि राजनीमिक
ििसाँगको सम्वर्द्िा वा राजनीमिक आस्था वा िवहिा वा पुरुष वा सािास्जक सिावेशीकरर्का
आिारिा भेिभाव गनुि हुिैन ।
िर कानुन बिोस्जि मबशेष स्जम्िेवारी र अवसर दिनका िामग उल्िे स्खि प्राविानिे रोक िगाएको
िामनने छै न ।

३.१०

ाँ आउन नदिने ,
कसैको स्वामभिान र अस्स्ित्विा कुनै आच

(क) पिामिकारीिे सबैसाँग स्शष्ट र ियािदिि बार्ी िथा श्िको प्रयोग गनुप
ि नेछ । शामिन र
स्वभाववक सािास्जक आचारहरु गनुप
ि नेछ । जनिासं ग हादििक, नम्र, र आिारपूवक
ि व्यबहार गनुप
ि नेछ
।
(ख) पिामिकारीबाट कायिपामिका र सभाका सिस्यहरु, स्थानीय िहिा कायिरि कििचारीहरुिा एक
अकािप्रमि झुठा िाञ्छना िगाउने, ररस राग र्द्ेष राख्ने िथा एक अकािको मबषयिा अप्रासांमगक
वटकावटप्पर्ी गनुि वा अमिसयोस्क्तपूर् ि अमभव्यस्क्त दिईनेछैन ।
(ग) पिामिकारीिे मनवािस्चि जनप्रमिमनमि, कििचारी, सेवाग्राहीप्रमि राम्रो व्यवहार र स्शष्ट भाषाको प्रयोग
गनेछन ।
(घ) पिामिकारी सं स्थागिरुपिा कुनै िारर्ा व्यस्क्त गिाि स्थानीय िह, यसका मनर्ियहरु वा कुनै
पिामिकारी वा कििचारीिाई होच्याउने वा अनािर गने भाषा वा अमभव्यस्क्त दिनु वा दिन िगाउनु हुिैन
।
(ङ) पिामिकारी िथा कििचारीबीच एक अकािको काि पेशागि ियाििा र कायिगि स्वायत्तिाको
सम्िान गने वािावरर् मसजिना गनुि पनेछ ।

(च) पिामिकारीहरुिे एकअकािको व्यस्क्तगिरुपिा वटका वटप्पर्ी गनुि हुिैन िर पिामिकारीको
कािसाँग सम्बस्न्त्िि मबषयिा स्वस्थरुपिा एक अकािको किी किजोरी िथा सवि पक्षहरुिाई औ ंल्याउन
कुनै बािा पुग्ने छै न ।
(छ) पिामिकारीहरिे एक अकािको मबषयिा सकारात्िक िवरिे छिफि गने, सुझाव दिने, आिोचना
िथा वटप्पर्ीहरु राख्नुपने र एक अकािकािाई पिीय काि गनििा सहयोग, उत्साह र प्रेरर्ा प्रिान
गनुप
ि नेछ ।

३.११

सािास्जक िान्त्यिा ववरुर्द्का आचारहरु मनरुत्सावहि गिै ,

(क) कायाििय सियिा वा पिीय कािका मसिमसिािा िािक वा िागु पिाथिको से वन गनुि हुिैन
। कायाििय हािमभत्र िथा साविजमनक सभा,सिारोह, बैठक, आदि स्थानहरुिा ियपापान, िुम्रपान, खै नी,
सुमिि, गुट्का वा पान सेवन गनुि हुिैन ।
(ख) अन्त्िमबश्वास, अपसं स्कृमि, रुढीबािजस्िा पुरािन एवि् अबैज्ञानीक िान्त्यिा िथा चािचिन
ववरुर्द्को सािास्जक रुपान्त्िरर् प्रवक्रयािा सवक्रय सहभागीिा जनाउनु पछि ।
(ग) पिामिकारीहरुिे साविजमनक स्थि िथा खुिा ठााँउिा जुवा, िास, खेल्िे बाजी िगाउने आदि
जस्िा व्यवहारहरु गनुि हुिैन ।
(घ) पिामिकारीिे कानुनिः िानव अमिकारको हनन ठहररने, कानुनिे बन्त्िे ज िगाएका िथा सभा वा
कायिपामिकािे आ्नो क्षेत्रमभत्र सािास्जक ियाििा ववपररिका भनी िोकेका सिुिायिा प्रचमिि
कुरीमिहरुिे बढावा पाउने व्यवहार गनुि हुिैन ।
(ङ) ववमभन्न जािजामि वा ििि सम्प्रिायका प्रचमिि सािास्जक सं स्कारहरु जस्िै : वववाह, ब्रिबन्त्ि,
पास्नी,जन्त्िोत्सव, भोज आदििा सिुिायिा गिि प्रमिस्पिािको भावना ल्याउने खािका िडक भडक गनुि
हुिैन र िडकभडक गनि अरुिाई प्रोत्साहान गनुि हुिैन ।
(च) पिामिकारीको है मसयििे कुनै मनर्िय गिाि राजनीमिक, सािास्जक, आमथिक वा कुनै पमन आिारिा
िेरोिेरो भन्ने पक्ष नमिई िटस्थ भमु िका मनवािह गनुप
ि ििछ ।
(छ) मिङ्ग, उिेर, भाषा, ििि, आमथिक, अवस्था आदिका आिारिा भेिभाव जनाउने गरी अरुको सािास्जक
सं स्कार वा वगीय हकवहिका मबषयहरुिा नकरात्िक वटप्पर्ी गनुि हुिैन ।

(ज) पिामिकारीिे आ्नो क्षेत्रमभत्र ववयपािान सािास्जक कुररमि िथा कुसं स्कारका रुपिा रहे का
वािवववाह, वहुवववाह, िैं मगक वहं सा, छाउपडी, बोक्सा, बोक्सी, िहे ज िाईजो, छु वाछु ि, जामिगि, उचनीचिा,
व्यस्क्तगि घटना ििाि नगने प्रबृमि, खोप निगाउने अवस्था, खुिा दिशा आदि जस्िा प्रथा प्रचिनिाई
मनिूि
ि गनि िामग पनुि पनेछ ।

३.१२

स्थानीय िहबाट प्रिान गने सेवा, सुवविा, मनर्िय प्रवक्रया र सूस् चनािा जनिाको पहुाँच बढाउन

,
(क) प्रत्येक नागररकिाई सरोकार हुने सेवा सुवविा र मनर्ियकबारे सूचना िाग भएिा उपि्ि
गराउनु पने छ । िर प्रचमिि कानुन िथा आचारसं वहिािा उल्िे ख भएको िररकािे बाहे क कुनै
पिामिकारी, व्यस्क्ति वा सिुहिाई आमथिक कारोवारिा िाभ वा हानी पुग्ने वा कसैको सम्पस्त्त वा
जीउ-ज्यानिा हानी नोक्सानी पुग्ने सूचनाहरु र गोप्य राख्नु पने कुरा प्रसारर् वा साविजनीक गनुि वा
गराउन वा उपि्ि गराउनु हुिैन ् ।
(ख) शास्न्त्ि सुरक्षा, राविय अखण्डिा, सिुिायहरुको सौहािि सम्बन्त्ििा खिि पने खािे सूचनाहरु
साविजमनक गनुि वा गराउनु हुिैन ।

३.१३

विमनयि िथा अनमिकृि काि गनि गराउनबाट रोक्न ,

(क) प्रचमिि कानुन बिोस्जि आफुिाई प्राप्त अमिकारको प्रयोग गिाि विमनयि वा स्वेच्छाचारीरुपिा
गनुि वा गराउनु हुिैन । यस्िो अमिकारको प्रयोग खुिा एवं सहभामगिािुिक रुपिा छिफि गरी गनुि
पनेछ ।
(ख) आफु वा अन्त्य कुनै व्यस्क्त वा सं स्थाबाट अन्त्य पिामिकारी वा कायाििय÷सं घसं स्था वा कििचारी
वा व्यस्क्तिाई अनमिकृि काि गराउनु हुिैन ।

३.१४

िै वकङ्ग सिानिाको प्रवर्द्िन गिै ,

(क) कसैिाई मिङ्गको आिारिा भेिभाव झल्कने कुनै कायि गनुि हुिैन । मिङ्गको आिारिा कसै को
ाँ आउने गरी कुनै कािकाज गनि, नीमि, कानुन वा सं रचना बनाईनेछैन ।
क्षििािामथ आच

(ख) फरक मिङ्गका पिामिकारी, कििचारी, सेवाग्राही िथा आि नागररप्रमि अस्वस्थ आिोचना गने,
स्जस्क्याउने िथा उनीहरुको िनोवि घटाउने खािका अमभस्व्क्त दिने, दिि िगाउने वा कुनै पमन
िाध्यिबाट कुनै यौनजन्त्य िुराशय हुने खािका कुनै कािकारवाही गनि गराउन वा यौन्त्जन्त्य अस्स्िि
िस्स्वरहरु प्रकाशीि गने, प्रिशिन गने , आशय िे खाउने, अनुस्चि िाभका दृवष्टिे काििा अल्झाउने जस्िा
है रानी पाने व्यवहार गनुि वा गराउनु हुिैन ।
(ग) िे खेर, बोिेर, भाषर् गरे र वा जुनसुकै िाध्यिबाट पमन िवहिा िथा पुरुषबीचिा भेिभाव जनाउने
खािका काि वा व्यवहार गनि वा उखान टु क्का, थेगो वा श्िहरुको प्रयोग गनुि गराउन हुिैन ।
(घ) िैवङ्गक आिारिा भएका घरे ि ु वहं सा र भेिभावका घटनाहरुिाई िुकाउने र गोप्य राख्ने कायि
गने वा सहयोग पु¥याउन गनुि गरोउन हुिैन ।

३.१५

बािबामिकाको सवािवङ्गर् ववकास र हकवहप्रमि सचेि रहिै :

(क) बािबामिकाको साथिक सरोकारका मबषय िथा ववकास र शासन प्रवक्रयािा वािवामिकाको
साथिक सहभामगिािाई होच्याउने वा अविुल्यन गने ववचार, अमभव्यस्क्त दिन वा त्यस्िो व्यवहार गनि
गराउन हुिैन ।
(ख) आ्नो पररवारिा बािश्राि वा बािशोषर्िाई सं रक्षर् वा प्रोत्साहन हुने कुनै वकमसिका
वक्रयाकिाप गनि गराउन पाईिै न ।

४. साविजमनक सम्पस्त्तको प्रयोग िथा सुवविा सम्बन्त्िी आचारहरु : साविजमनक सम्पस्त्तको प्रयोग िथा
सुवविा िे हायका आचारहरु पािना गनि प्रमिबर्द्िा व्यक्त गििछौं ।
४.१ पिामिकारी िथा कििचारीको सुवविाका िामग छु ट्याईएको से वा सुवविा वा भत्ता आ्नो
आन्त्िररक श्रोिको कमि अंश हुन आउछ भन्ने एकीन गरी सभािा छिफि गरी आि नागररकिाई
जानकारी दिई वकफायमि रुपिा न्त्यू निि सुवविाको व्यवस्था गररनेछ ।
४.२ पिामिकारीिे कानुन बिोस्जि िथा कायािियको काििा बाहे क स्थानीय िहको िानवीय, आमथिक
वा भौमिक सािन श्रोिको आफु वा अन्त्य कुनै व्यस्क्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुि वा गराईनेछैन ।
४.३ आ्नो पिीय ओहिाको आिारिा कुनै समिमि, सं स्था वा व्यस्क्तहरुबाट मनजी सेवा िथा
सुवविाहरु मिन वा मिन िगाईने छै न ।

४.४ स्थानवय िहको सेवा प्राप्त गरे वा साविजमनक सम्पस्त्तको प्रयोग गरे वापि पिामिकारी, कििचारी
वा अन्त्य कुनै व्यस्क्त वा सं स्थािे कानुन बिोस्जि मिनुि बुझाउनु पने कर, शुल्क, सेवा शुल्क िस्िुर,
भाडा बुझाउनुबाट छु ट मिनेदिने गरी मनर्िय गनुि वा गराउनु हुिैन ।
४.५ स्थानीय िहका पिामिकारीहरुिे आफुिे प्राप्त गने सुवविाहरुको वववरर् आि जानकारीका
िामग स्थानीय िहिाफिि साविजनीक गनुप
ि नेछ ।

५.

नीमि मनिार्ि, योजना िजुि
ि ा र मनर्िय गिाि पािन गनुप
ि ने आचारहरु : नीमि मनिार्ि, योजना िजुि
ि ा

र मनर्िय गिाि िे हायका आचरर्हरुको पािन गनि गराउन िे हाय बिोस्जि गररनेछ ।

५.१

मनर्िय प्रकृयािा भाग मिनु पूव ि बैठकिा जानकारी दिनुपने : (१) पिामिकारीिे आफु सिेि

सं िग्न भई कुनै मनर्िय गनुप
ि ने बैठकिा छिफििा भाग मिनुपूव ि िे हाय बिोस्जिका सूचनाहरु सम्बस्न्त्िि
भए सो दिनुपनेछ :
(क) स्थानीय िहको भनाि प्रकृया, खरीि मबक्री वा ठे क्कापट्टाको मनर्िय प्रकृया, कुनै वकमसिको िण्ड
जररवाना वा मिनाहा गने मनर्िय प्रकृया, कुनै पक्षसं गको सम्झौिाको म्याि थप वा खारे जका मबषयिा
वा त्यस्िै कुनै मनर्िय गनुप
ि ने मबषयसाँग सम्बस्न्त्िि व्यस्क्तसाँग आ्नो कुनै स्वाथि वा ररमसवी वा िे निे न
वा अन्त्य कुनै प्रकारको नािा सम्बन्त्ि रहे को भए सो कुरा,
(ख) स्थानीय िहको मनिी मनर्ियबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपिा िाभ वा हानी हुने व्यस्क्त, सं स्था पक्ष
वा कम्पनीसाँग मिनुदिनु भए सोको वववरर्हरु,
(ग)

कुनै पेशा वा व्यवशावयक सं घसं स्थािा पिामिकारीको प्रमिमनमित्व, िगानी, शेयर, वहि वा स्वाथि

भए सोको वववरर् र त्यस्िो काििा िगाउने सं सथा सम्बन्त्िी वववरर्,

(२) यदि कुनै पिामिकारीको मनर्िय गनुप
ि ने पक्ष वा मबषयिा सम्बन्त्ि रहेछ भने बैठकको अध्यक्षिे
त्यस्िो पिामिकारीिाई बैटकको मनर्िय प्रकृयािा िट्स्थ रहन वा भाग नमिनका िागी मनिे श गनुि पने
।
(३) पिामिकारीिाई कुनै ववकास मनिार्ि कायिको िामग गठन हुने उपभोक्ता समिमििा रही कायि
गनुि हुिैन ।

५.२
(क)

सहभामगिािुिक िथा पारिशीरुपिा नीमि मनिार्ि र मनर्िय गने :
पिामिकारीहरुिे

योजनाको

छनौट, प्राथमिकरर्, कायािन्त्वयन, अनुगिन, िुल्यांकनका

मबषयकरुिा िाभग्राही, उपभोक्ता िथा सरोकारवािा र सिुहको व्यापक सहभामगिा र प्रमिमनमित्व
गराएर मनर्िय गनुप
ि नेछ ।
(ख) स्थानीय िहबाट मनर्िय दिनुपने मबषयहरु, मनयूस्क्त वा सेवा सुवविा दिने वा मिने मबषयका कुराहरु
परिशीरुपिा गनुप
ि नेछ ।
(ग)

स्थानीय िहका बैठकहरु आि जनिाका िामग खुिा गनि उस्चि प्रकृयाहरु मनिािरर् गनुि पनेछ

।
(घ) मनर्िय गिाि कानुनिे िोकेको अवमिमभत्र मनर्िय गनुप
ि नेछ । कानुनिे सिय निोकेको अवस्थािा
मबषयको प्रकृमि हेरी यथासम्भव मछटो र उपयुक्त सियावमिमभत्र मनर्िय गनुप
ि नेछ ।
िर कुनै कारर्िे मनर्िय गनि िाग्ने सियावमि िस्म्वने भएिा वा मनर्िय गनि नसवकने
भएिा सोको िथ्यपूर् ि जानकारी सम्बस्न्त्िि पक्षिाई उपि्ि गराउनु पनेछ ।
(ङ) पिामिकारीिे नागररक वा सेवाग्रावहिाई नअल्याउने गरी स्पष्ट राय िथा सल्िाह दिनुपनेछ

६. पुरस्कार, उपहार, िान, चन्त्िा वा मनजी सेवा, सुवविा र िाभ ग्रहर् सम्बन्त्िी आचरर्ः पुरस्कार,उपहार,
िान, चन्त्िा वा मनजी सेवा,सुवविा र िाभ ग्रहर् सम्बन्त्ििा िे हायका आचारहरुको पािन गनि गराउन
प्रमिवर्द् रहिै ।
(क) कानुन बिोस्जि आ्नो कििव्य मनवािह गने मसिमसिािा कसै बाट कुनै प्रकारको नगि वा से वा
सुवविाको रुपिा उपहार , पुरस्कार, चन्त्िा मिनु हुिैन । त्यस्िो सेवा सुवविा दिनका िामग वाध्य पाने
कुनै व्यवहार गनुि वा गराउनु हुिैन ।
(ख)

स्थानीय िहसाँग कुनै खास मबषयिा स्वाथि मनवहि भएको वा सम्भाव्य स्वाथि भएको कुनै पमन

व्यस्क्तबाट कुनै प्रकारको िैत्री व्यवहार र आिन्त्त्रर्, भोज, भिे र, खानवपन, िनोरञ्जन, वसोवास, सुवविा
भाडा सुवविा आदि मिनु वा दिनु हुिैन ।

पिामिकारीहरुिे आ्नो स्थानीय िहिाई जानकारी नदिई कुनै व्यस्क्त, सं स्था वा मनकायवाट

(ग)

िान, वस्क्सस, चन्त्िा, उपहार स्वीकार गनुि हुिैन ।

ववकास साझेिारी, गैर सरकारी सं स्था, सािुिावयक सं घसं स्था, मनस्ज क्षेत्रसाँगको साझेिारी सम्बन्त्िी

७.

आचरर् : ववकास साझेिारी, गैर सरकारी सं स्था, सािुिावयक सं घसं स्था, मनस्ज क्षेत्रसाँगको
साझेिारी गिाि िे हायको आचारहरुको पािन गनि प्रमिबर्द् रहिै ।
ववकास साझेिारी, गैर सरकारी सं स्था, सािुिावयक सं घसं स्था, मनस्ज क्षेत्रसाँग सं स्थागि सम्बन्त्ि

(क)
र

सिन्त्वय प्रबद्र्िन गररनेछ । वयस्क्तगि िाभहानीका आिारिा व्यवहार गररनेछैन ।
ाँ को आ्नो क्षेत्रमभत्रको
(ख) ववकास साझेिारी, गैर सरकारी सं स्था, सािुिावयक सं घसं स्था, मनस्ज क्षेत्रसग

योजना, कायिक्रि, बजेट िथा प्रमिवेिन कायििाई एकीकृि रुपिा अगाडी बढाईनेछ ।
८.

मनष्पक्षिा, सम्िान र किरपूर् ि व्यवहार सम्बन्त्िी आचरर्हरु : पिामिकारीिे आ्नो कायिसम्पािन

गिाि
मनष्पक्षिा, सम्िान र हिरपूर् ि रुपिा गनि िे हायका आचारहरुको पािन गररनेछ ,
(क) स्थानीय िहको सं सथागि एवं कायिगि स्विन्त्त्रिा र मनष्पक्षिा अमभवृवर्द् गनि प्रयत्नशीि रहने
।
(ख) पिामिकारीिे पिीय कििव्य मनवािह गिाि वाह्य वा आन्त्िररक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपिे
आउने प्रवाह, प्रिोभन, िवाव, भनसुन, िम्की, आग्रह आदिबाट प्रेररि वा प्रभाववि नभई कायि सम्पािन
गने ।
(ग)

आ्नो पिीय कििव्य पुरा गिाि िोिावहजा नराखी मनमभिक र स्विन्त्त्रिापूवक
ि कायि सम्पािन

गने गराउने ।
(घ)
(ङ)

कुनै कििचारीिाई कायिसम्पािनको मसिमसिािा अनुस्चि प्रभाव पानि वा िवाव नदिने ।
प्रचमिि कानुनिे मनषेि गरे को कुनै कायि गनि वा गराउनु नहुने ।

(च) कििव्य पािना गिाि जानकारीिा आएको कानुन बिोस्जि गोप्य राख्नु पने मबषय वा कागजाि
वा व्यहोरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रकाशन गनि वा गराउन नहुने ।

पिामिकारी आफुिे गने काि मनिािररि सियमभत्र सम्पािन गररनेछ ।कानुन बिोस्जि

(छ)

सम्पािन गनुप
ि ने काि सियमभत्रै सम्पन्न नगरी आफुिे गने काि पन्त्छाइने छै न ।

९.

अन्त्य आचरर्हरुको पािना : पिामिकारीका अन्त्य आचरर्हरु िे हाय बिोस्जि गनि प्रमिबर्द्

रहन्त्छौ ।
आ्नो सम्पस्त्तको वववरर् िोवकएको सियमभत्र सम्बस्न्त्िि मनकायिा बुझाई साविजनीक

(क)
गनुि पनेछ ।
(ख)

स्थानीय िहको काििा कुनै प्रकारको असर पनि सक्ने गरी सं वविान र प्रचमिि कानुन

ववपररि हुने गरी स्थानीय िहको स्वीकृिी ववना कसै बाट कुनै प्रकारको िान, िािव्य, कोसेिी, उपहार,
आफुिे स्वीकार गनुि र आ्नो पररवारको कुनै सिस्यिाई त्यस्िो मबषय स्वीकार गनि िगाउनु हुिैन
। वविे शी सरकार वा प्रमिमनमिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएिा स्थानीय िहिा सो कुराको सूचना
दिई मनर्िय भए बिोस्जि गनुि पनेछ ।
(ग)

स्थानीय िहको पूव ि स्वीकृमि मबना कुनै कािको मनमित्त कुनै वकमसिको चन्त्िा िाग्न वा

त्यस्िो चन्त्िा स्वीकार गनि वा कुनै वकमसिको आमथिक सहायिा मिनु हुिैन ।
(घ)

नेपाि सरकार वा प्रिे श सरकार वा स्थानीय िहको काि कारवावहिा प्रमिकुि प्रभाव पने

गरी कुनै पत्रपमत्रकािा आ्नो वास्िववक वा काल्पमनक नािबाट वा वेनािी कुनै िे ख प्रकाशन गनि
अनिाईन सिाचार िात्तयि वा सािास्जक सञ्जाि वा रे मडयो वा टे मिमभजनर्द्ारा प्रसारर् गनि गराउन
हुिैन ।
(ङ)

नेपाि सरकार वा प्रिे श सरकार वा स्थानीय िहको नीमिको ववरोििा साविजमनक भाषर्

दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनि हुिैन ।
(च)

ु ी ऐन मबहावारीको िहिको ववपररि हुने गरी वववाह गनि गराउन हुिैन ।
िुिक

(छ)

ु को स्थायी बसोबास िथा मड.भी.को िामग आवेिन गनुि हुिैन ।
वविे शी िुिक

(ज)

पिामिकारीको पिीय ियाििािा आंच आउने गरी कुनै सिुह वा व्यस्क्तसाँग कानुन ववपररि

वािाि गने , सम्झौिा गने कायि गनुि गराउनु हुिैन ।

भाग -३
प्रचमिि कानुन बिोस्जि पािन गनुप
ि ने आचारहरु :
१०

प्रचमिि कानुनको प्रभावकारी कायािन्त्वयन : (१) नेपािको सं वविान, प्रचमिि संस्घय िथा

प्रिे श कानुन, अिाििको मनर्िय वा आिे श िथा कानुन बिोस्जि सं घ वा प्रिे शिे दिएको मनिे शनको
सम्िान र पािना गनि र सोको ित्परिापूवक
ि प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनेछ ।
(२) प्रचमिि कानुन बिोस्जि पिामिकारीहरुको सम्पस्त्त वववरर् बुझाउने िथा साविजमनक गररनेछ
।
(३) पिामिकारीिे प्रचमिि कानुन बिोस्जि स्थानीय िहको बेरुजु िथा पेश्की फर्छ्यौटको
कायििा स्जम्िेवारी बहन गनुि पनेछ ।

११.

अस्तियार िुरुपयोग िथा भ्रष्टाचार मनवारर् सम्बन्त्िी कानुनको कायािन्त्वयनिा सहयोग :

(१)स्थानीय िहका पिामिकारीहरुिे प्रचमिि कानुन बिोस्जि भ्रष्टाचार वा अस्तियारको िुरुपयोग हुने
वकमसिका आचारहरु गनुि वा गराउनु हुिैन ।
(२) स्थानीय िहका पिामिकारीिे स्थानीय िहिा प्रचमिि कानुन बिेस्जि अस्तियारको िुरुपयोग
ठहरीने कुनै काि वा व्यवहार भएिा सम्बस्न्त्िि मनकायिा जानकारी दिनु पनेछ र सम्बस्न्त्िि मनकायबाट
हुने छानववन, अनुसन्त्िान िथा जााँचबुझिा सहयोग गनुि पनेछ ।
(३)

पिामिकारीिे आफुिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िामनने कायिहरुको सूचना दिने र मिने गनुि

पिछि त्यस्िो सूचना िुकाउन सहयोग गनुि हुिैन ।
(४)

पिामिकारीिे आ्नो कायिसम्पािन गिाि स्वाथिको द्वन्त्ि िे स्खन सक्ने बाह्य वक्रयाकिाप,

रोजगारी, िगानी, सम्पस्त्त,उपहार वा िाभ िगायिका कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कायि सम्पािन गनुि पिछि
।
(५)

भ्रष्टाचारबाट आस्जिि सम्पस्त्त राख्ने, िुकाउने िथा प्रयोग गने जस्िा कायििाई िुरुत्साहन गनुि

पििछ ।
(६)

भ्रष्टाचारबाट आस्जिि सम्पस्त्तको खोज ििास, रोक्का, स्थानान्त्िरर्, मनयन्त्त्रर्, जफि एवं वफिाि

सम्बन्त्िी कायििा सहयोग पु¥याउनु पििछ ।

(७) पिामिकारीिे आफुिे र आ्नो पररवारको नाििा कुनै जायजेथा खररि गिाि साविजमनक गरे र
गनुि पनेछ ।

१२.

मनवािचन आचारसं वहिाको पािन गनुप
ि ने : (१) स्थानीय िहका जनप्रमिमनमिहरुिे मनवािचनका

बखि

पािन गनुप
ि ने आचारहरु मनवािचन आयोगिे िोके बिोस्जि पािना गनुि पनेछ ।
स्थानीय मनकायका पिामिकारीहरुिे मनवािचन आचारसं वहिाको प्रभावकारी कायािन्त्वयन िथा

(२)

पािना गनि गराउन सहयोग गनुप
ि नेछ ।
स्थानीय िहका पिामिकारीहरुिे आ्नो ओहिाको आिारिा प्राप्त सुवविाहरु मनवािचन प्रचार

(३)

प्रसार वा सोसाँग सम्बस्न्त्िि प्रयोजनाका िामग आफु वा अरु कसै बाट प्रयोग गनि वा प्रयोग गराउनको
िामग दिनु हुिैन ।
मनवािचन प्रयोजनका िामग यस्िो सुवविा दिन वा मिनका िामग स्थानीय िहहरुबाट सं स्थागि

(४)

रुपिा कुनै मनर्िय गनुि वा गराउनु सिेि हुिैन ।

१३.

आचारसं वहिाको कायािन्त्वयन िथा साविजमनकीकरर्का िामग आवश्यक व्यवस्था गनुप
ि ने : (१)

आचारसं वहिाको कायािन्त्वयन िथा साविजमनकीकरर्का िामग िे हायिा उल्िे स्खि व्यवस्थाहरु गररनेछ
(क) आचारसं वहिाको कायािन्त्वयन समिमिको व्यवस्था गररने : कायिपामिकािे अध्यक्ष वा प्रिुख वा
कायिपामिकािे िोकेको सिस्यको सं योजकत्विा आचारसं वहिा कायािन्त्वयन समिमि गठन गररनेछ । सो
समिमििे मनयमिि रुपिा आचारसं वहिा कायािन्त्वयनको पक्षिाई सहयोग पु¥याई कायिपामिकाको बैठकिा
मनयमिि प्रमिवेिन दिनु पनेछ ।
(ख)

अनुगिन समिमििाई सहयोग पु¥याउनु पने : यस आचारसं वहिाको प्रभावकारी कायािन्त्वयनका

िामग अनुगिन समिमििाई आवश्यक पने सहयोग उपिि गराईनेछ ।
(२)

पिामिकारीिे आ्नो कायिववभाजन िथा कायिसम्पािन मनयिाविीको व्यवस्था बिोस्जि

जवाफिे ही, पारिशी सेवा प्रवाहको प्रबन्त्ि गनि िे हाय बिोस्जि गनि गराउन आवश्यक व्यबस्था गररनेछ
।

नागररक वडापत्र बिोस्जि कायिसम्पािन गनुप
ि ने, नागररक बडापत्र सम्बस्न्त्िि सबैको

(क)

जानकारीका िामग सबैिे िे ख्ने टााँउिा टााँस गनुि गराउनु पनेछ ।
(ख)

स्थानीय िहिे नागररक वडापत्रिा उल्िे ख भए अनुसार मछटो छररिो सेवा प्राप्त नभएिा सो

ु ाई हुने र छानमबनबाट सेवाग्राही पक्षिाई कुनै क्षमि वा है रानी व्यहोनुप
उपर गुनासो सुनव
ि रे को िे स्खएिा
वपमडि पक्षिाई उस्च उपहार र क्षमिपूमिि उपि्ि हुने व्यवस्था गनुि गराउनु पनेछ ।
(३) कुनै पमन पिामिकारीिे आफुकहााँ आएको गुनासो ित्कािै सुन्ने व्यवस्था मििाई फछयौट
गनुप
ि नेछ ।

भाग -४
आचारसंवहिाको पािन गने गराउने व्यवस्था
१४.
प्रचमिि

आचारसं वहिा अनुगिन समिमिको गठन : (१) कुनै पिामिकारीिे यस आचारसं वहिा िथा अन्त्य
सं स्घय, प्रिे श र स्थानीय कानुन बिोस्जि पािन गनुि पने आचारहरु उल्िं घन गरे , नगरे को

सम्बन्त्ििा जााँचबुझ िथा अनुगिन गनिका िामग सभािे सभाका सिस्यहरुिध्येबाट िे हाय बिोस्जिको
एक पिामिकारीको आचारसं वहिा अनुगिन समिमिको गठन गररनेछ ।
(क) सभाका सिस्यहरुिे आफुिध्येबाट छनौट गरे को एक जना

सं योजक

(ख) सभाका सिस्यहरुिे आफुिध्येबाट छनौट गरे को कस्म्ििा एक जना िवहिा सवहि िुई जना
सिस्य
(ग) कायिकारी अमिकृििे िोकेको स्थानीय िहको एकजना अमिकृि कििचारी

सस्चब

(२) अनुगिन समिमिका सं योजक, सिस्य िथा सस्चव िामथ नै यस आचारसं वहिाको उल्िघं निा उजुरी
परी मनर्िय गनुप
ि ने अबस्था भएिा सो मबषयको छिफि, जााँचबुझ िथा मनर्िय प्रकृयािा नीज सहभागी
हुन पाउने छै नन् ।
(३) यस आचारसं वहिाको सं यूक्त रुपिा उल्िघं न गरे को भनी अनुगिन समिमिको सं योजक, सिस्यहरु
िथा सस्चविामथ कुनै उजुरी परे कोिा त्यस उपर सम्बस्न्त्िि कायिसमिमििे छानववन गरी त्यसपमछ बस्ने
बैठकिा पेश गनुप
ि नेछ ।

(४) अनुगिन समिमिका सिस्यहरुको पिावमि िुई बषिको हुनेछ । यस समिमिका सिस्यहरु िगािार
िुई कायिकािभन्त्िा बढीका िामग मनवािस्चि हुन सक्ने छै नन् ।
िर स्थानीय िहको कायिकाि सिाप्त भएको अवस्थािा यस समिमिको पिावमि स्विः
सिाप्त भएको िामननेछ ।

१५.

अनुगिन समिमिको काि, कििव्य िथा अमिकार : (१) अनुगिन समिमिको काि, कििव्य िथा

अमिकार िे हाय बिोस्जि हुनेछ ।
(क) कुनै पिामिकारीिे आचारसं वहिा उल्िं घन गरे , नगरे को सम्बन्त्ििा उजुरी परे िा वा जानकारी हुन
आएिा सो उपर जााँचबुझ िथा छानववन गनि सक्नेछ ।
(ख) जााँचबुझ िथा छानववनका मसिमसिािा सिाव्हान जारी गने र साक्षी प्रिार् बुझ्ने अमिकार हुने
।
(ग) अनुगिन समिमिका सिस्यहरुिे स्थानीय िहको मसफाररस िथा आिन्त्त्रर्िा स्थानीय िहको
जुनसुकै बैठकिा उपस्स्थि भई आ्नो कािका मबषयिा जानकारी दिन सक्नेछन् ।
(२) अनुगिन समिमिको कािका िामग आबश्यक जनशस्क्त, काि गने ठााँउ, सािाग्री िथा उस्चि
बािाबरर् बनाईदिने स्जम्िेवारी सम्बस्न्त्िि स्थानीय िहको हुनेछ

१६.

अनुगिन समिमिको बैठक िथा कायिववमि : (१) अनुगिन समिमिको कायि सं चािन ववमि

िे हायिा उल्िे ख भए अनुसार हुनेछ ।
(क) अनुगिन समिमिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
(ख) अनुगिन समिमिको बैठकको मनर्िय बहुििको आिारिा हुनेछ ।
(ग) अनुगिन समिमििे कारवाही गिाि सम्बस्न्त्िि पिामिकारीिाई सफाई पेश गने उस्चि िौका
दिनु पनेछ ।
(घ) अनुगिन समिमििे जााँचबुझबाट िे स्खएको वववरर् सवहिको राय प्रमिवेिन सम्बस्न्त्िि
कायािियिा पेश गनुि पनेछ ।

(२) अनुगिन समिमिको बैठक िथा जााँचबुझ सम्बन्त्िी अन्त्य कायिववमि समिमि आफैिे िोक्न
सक्नेछ ।

१७.

अनुगिन समिमिका सिस्यहरुको सेवा िथा सवविा : अनुगिन समिमिका सिस्यहरुको बैठक

भत्ता िथा अन्त्य सुवविाहरु स्थानीय िहिे िोके बिोस्जि हुनेछ ।

१८.

उजुरी : (१) स्थानीय िहको कुनै पिामिकारीिे पेशागि आचार उल्िं घन गरे कोिा त्यस

मबषयिा अनुगिन समिमि सिक्ष उजुरी दिन सवकनेछ ।
(२) िामथ (१) बिोस्जि दिईने उजुरीिा कुन पिामिकारीिे कुन आचार उल्िं घन गरे को हो
सोको आिारिा प्रिार् खुिाउनु पनेछ । स्थानीय िहिे उजुरी फारािको निुना बनाई सवैिे सस्जिै
प्राप्त गनिसक्ने स्थानिा राख्नुपनेछ ।
(३) उजुरीको सम्बन्त्ििा कारवाही िाग गिाि अनुगिन समिमििे उजुरीकिाि साँग थप वववरर्
वा कागजाि िाग गनि सक्नेछ ।

१९.

गोप्य राख्नुपने : (१) अनुगिन समिमििे उजुरीकिािको नाि गोप्य राख्नु पनेछ ।
(२) प्राप्त उजुरीका आिारिा कुनै पिामिकारीिामथ िागेको आरोपिामथ छानववन जारी रहे को

अवस्थािा आरोवपि पिामिकारीको नाि सिेि गोप्य राख्नुपनेछ ।

२०.

जााँचबुझ : (१) यस आचारसं वहिािा उल्िे स्खि आचारहरुको उल्िं घन गरे को मबषयिा अनुगिन

समिमिको राय सुझाव वा प्रमिवेिन आवश्यक कावािवहका िामग कायिपामिकािा पेश गनुप
ि नेछ ।प्रमिवेिन
पेश गनुप
ि ूव ि सो समिमििे िे हायका प्रकृयाहरु पुरा गनुप
ि नेछ ।

(क)

कुनै पिामिकारीका ववरुर्द् आचारसं वहिा उल्िं घन गरे को कुनै उजुरी परे कोिा वा कुनै

जानकारी प्राप्त भएकोिा त्यसको आिारिा अनुगिन समिमििे कावािही गनि आवश्यक छ वा छै न भनी
जााँचबुझ गनि वा गराउन सक्नेछ ।

(ख)

जााँचबुझ गिाि कुनै पिामिकारी उपर कारवाही गनुप
ि ने िे स्खएिा अनुगिन समिमििे त्यस्िो

पिामिकारीिाई सफाई पेश गनि उस्चि िौका दिनु पनेछ ।
(ग)

सफाई पेश गने िौका दिं िा सम्बस्न्त्िि पिामिकारी ववरुर्द् िागेको आरोप र त्यसको

आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्यक कावािहीका िामग कायिपामिकाको बैठकिा पेश गनुप
ि नेछ ।
२१.

अनुगिन समिमिको मसफाररस कायािन्त्वयन गने : (१) अनुगिन समिमििे यस आचारसं वहिािा

उल्िे स्खि कुराहरुको पािन भए नभएको सम्बन्त्ििा आवश्यक राय, सुझाव िथा मसफाररस सवहि
कायािन्त्वयनको िामग कायिपामिकािा पेश गनुप
ि नेछ ।
(२) अनुगिन समिमिबाट प्राप्त प्रमिवेिन िथा राय,सुझाब र मसफाररस उपर कायिपामिकािा
छिफि गरी आवश्यक मनर्िय सवहि कायािन्त्वयन गनुप
ि नेछ ।
(३) आचारसं वहिाको पािनका मबषयिा स्थानीय िहिा छिफि हुाँिाका बखि सम्बस्न्त्िि
पक्षका प्रमिमनमिहरुिाई सहभागी गराउन सवकनेछ ।
२२.

आचारसं वहिाको उल्िं घनिा सजाय : (१) यस आचारसं वहिाको कायािन्त्वयन गिाि स्थानीय

िहबाट सजायको रुपिा िे हायिा उल्िे स्खि एक वा सो भन्त्िा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सवकनेछ ।
(क) सम्बस्न्त्िि पिामिकारीिाई सचेि गराउने ।
(ख) आिोचना िथा आत्िािोचना गनि िगाई सोको जानकारी साविजमनक गनि िगाउने ।
ु ाईका िामग साविजमनक गने गराउने ।
(ग) साविजमनक सुनव
(घ) प्रचमिि ऐन कानुनको उल्िं घन भएका अबस्थािा सम्बस्न्त्िि मनकायिा सूचना दिने र
आवश्यक कावािहीका िामग िे ख पठाउने ।
(२) आरोवपि पिामिकारीिामथ भएको कुनै पमन कावािवहका मबषयिा मनज कुनै राजनीमिक
ििसाँग आवर्द् भएको हकिा सम्बस्न्त्िि राजनीमिक िििाई जानकारी गराउनुपने ।

२३.

कावािहीको

वववरर्

साविजमनक

गनुप
ि ने

:

आचारसं वहिाको

कायािन्त्वयनका

सम्बन्त्ििा

पिामिकारीिामथ भएको कावािवहको वववरर् आि जानकारीका िामग स्थानीय िहको सूचनापाटी र
स्थानीय पत्रपमत्रकािा प्रकास्शि गनुि पनेछ । सोको जानकारी राजनीमिक ििहरु, सं घीय िामििा िथा

स्थानीय ववकास िन्त्त्रािय, मनवािचन आयोग, प्रिे श सरकारको सम्बस्न्त्िि ववभाग/मनकाय, स्थानीय
प्रशासनिाई गराउनु पनेछ ।

भाग -५
ववववि

२४. आचारसं वहिाको पािन गनुि सबैको कििव्य हुने : यो आचारसं वहिाको पािना गनुि पिामिकारीको
स्जम्िेवारी िथा कििव्यको एक अमभन्न अं गको रुपिा रहनेछ ।

२५.

पिामिकारीिाई आचारसं वहिाको जानकारी उपि्ि गराउनुपने : यो आचारसं वहिा स्थानीय

िहका पिामिकारी िथा कििचारीहरुिाई अमनवायि रुपिा जानकारी दिई हस्िाक्षर गराई िागु गनुि पनेछ
।

२६.

सरे कारवािाहरुिाई आचारसं वहिाको जानकारी उपि्ि गराउनुपने : स्थानीय िहका

पिामिकारीको

आचारसं वहिा, सिय

सियिा

आचारसं वहिािा

भएको

सं शोिनको

वववरर्

िथा

अआचारसं वहिाको कायािन्त्वयनका वववरर्को जानकारी बावषिकरुपिा स्थानीय िहका राननीमिक ििहरु,
सं घीय िामििा िथा स्थानीय ववकास िन्त्त्रािय िथा प्रिे श सरकारका सम्बस्न्त्िि मनकायिाई गराउनु
पनेछ ।

२७.

आचारसं वहिाको कायािन्त्वयनिा राजनीमिक ििको सहयोग : (१) कुनै पिामिकारीबाट यस

आचारसं वहिाको उल्िं घन भएको ठहर भएिा मनजिामथ िागेको आरोप िथा सो सम्बन्त्ििा मसफाररस
भएको कावािहीको वववरर् सिेि सम्बस्न्त्िि पिामिकारी सम्बर्द् राजनीमिक िििाई जानकारी गराउनुका
साथै साविजमनक सिेि गनुि पनेछ ।

(२) जााँचबुझका आिारिा पिामिकारी उपर कावािहीका िामग भएको मसफाररसको कायािन्त्वयन गो
वा सचेि गराउने काििा सरकारी मनकाय एवं राजनीमिि ििहरुको सहयोग मिन सवकनेछ ।

२८. आचारसं वहििा सं शोिन : (१) स्थानीय िहका सभाबाट आचारसं वहिािा सं शोिन गनि सवकनेछ
।
(२) आचारसं वहिािा भएको सं शोिनको जानकारी सम्बस्न्त्िि सबै पिामिकारी, कििचारी िथा
सरोकारवािाहरुिाई दिनुपनेछ ।
(३) मनवािचन आचारसं वहिािा सं शोिन भएको खण्डिा आि जनिाको जानकारीका िामग साविजमनक
गनुप
ि नेछ ।
(४) नगरपाामिकािे आ्नो स्थानीय ववस्शष्ठिा, कायि, प्रकृमि र आवश्यिा अनुसार यस आचारसं वहिािा
सिय सियिा िथ व्यवस्था सिावेश गरी िागु गनि सवकनेछ

२. नगर प्रिुख श्री िुगाि बहािुर थारु ज्यू बाट यस नगर सभा सिक्ष प्रस्िुि गनुि भएको
आ.व.२०७४/७५ को बारबदििया नगरपामिकाको िपमसिको नीमि िथा कायिक्रि उपर छिफि गरी
अनुिोिन गने मनर्िय गररयो ।
अध्यक्ष िहोिय,
१. नेपािको सं वविान जारी भएपमछको पवहिो स्थानीय िहको मनवािचनपश्चाि गठन भएको यो
बारबदिियाको गररिािय नगरसभािा आमथिक वषि २०७४/७५ को नीमि िथा कायिक्रि प्रस्िुि
गनि पाउाँिा ििाइि खुसी िागेको छ । यस अवसरिा ि नेपािको सं घीय िोकिास्न्त्त्रक
गर्िन्त्त्रका िामग नेपािी जनिािे पटक पटक गिै आएको ऐमिहााँमसक जनआन्त्िोिन र
जनयुर्द्को स्िरर् गनि चाहान्त्छु । गर्िन्त्त्रको स्थापनाथि शहीिहरुको त्याग र बमििानिाइि
उच्च सम्िान गििछु ।
२. साि िशक िािो सं घषिपमछ सं वविान सभाबाट नेपािको सं वविान जारी भएसाँगै आज बारबदििया
नगरपामिकािा पमन िोकिास्न्त्त्रक गर्िन्त्त्रात्िक शासन व्यवस्था, सािास्जक न्त्याय सवहिको
सिानुपामिक सिावेशी प्रमिमनमििूिक व्यवस्था, िौमिक अमिकार, नागररक स्विन्त्त्रिा, ििि
मनरपेक्षिा जस्िा िहत्वपूर् ि उपि्िीहरु सं स्थागि भएका छन । सं वविानिे अं मगकार गरे को
ववववििावीचको

एकिा

सािास्जक

सााँस्कृमिक

ऐक्यवर्द्िािे

बारबदििया

नगरबासीको

स्वामभिानिाइि उचो बनाएको छ । सबै प्रकारका भेिभावको अन्त्त्य गरी आमथिक सिृवर्द्,

सिानिा र सािास्जक न्त्याय सुमनस्श्चि गने आिारशीिा बारबदििया नगरपामिका क्षेत्रिा खडा
भएको छ ।
३. ववगि पन्त्र वषििेस्ख जनप्रमिमनमि वववहन रहे को स्थानीय मनकायिाइि नेपािको सं वविान अनुरुप
७४४ स्थानीय िहिा पुनसंरचना भएको छ । उक्त सं रचना बिोस्जि साववकका िगरागाडी,
पिनाह, बमनयाभार र ििवार गाउाँ ववकास समिमिहरु मििे र यो बारबदििया नगरपामिका गठन
भएको व्यहोरा सवैिाइि अवगि नै छ ।
४. यस बारबदििया नगरपामिकािा स्विन्त्त्र, पारिशी र मनष्पक्ष ढं गबाट मनवािचन सम्पन्न भएकोिा
हािीिाइि अत्यन्त्ि खुसी िागेको छ । सम्वि २०७४ साि असार १४ गिे यस बारबदििया
नगरपामिकािा भएको स्थानीय िहको मनवािचनिा राजमनमिक िि र नगरबासी जनिाको
ऐमिहााँमसक अभ ुिपूव ि र उत्साहजनक सहभामगिाको िामग नगरपामिका आभार व्यक्त गनि
चाहन्त्छ र मनवािचनिा खवटएका रािसेवक, सुरक्षाकिी र पररवेक्षकको सहयोगिाइि िन्त्यबाि
दिन चाहन्त्छु ।
५. स्थानीय िहको मनवािचनबाट िोकिन्त्त्रको आिारशीिाको रुपिा रहे को स्थानीय िह यस
बारबदििया नगरपामिकािाइि मसं हिरबारको अमिकार हस्िान्त्िरर् हुाँिा नगरपामिकािे गवि एवं
गहन स्जम्िेवारीको अनुभमू ि गरे को छ ।
६. नगरपामिकािे जनिािाइि प्रिान गने से वा सुवविाहरु वडास्िरबाटै उपि्ि गराउन यस
नगरपामिकािा रहे का ११ वटा वडा िध्ये १० वडािा वडा कायािियहरु स्थापना गररसकेको
र बााँकी रहेको ८ नं वडािा पमन कायाििय मछट्टै स्थापना गरी सिािनिा ल्याइने छ ।
७. यस नगरपामिकािे आ्नो कायिसिािन कायिववमि, कायिसम्पािन कायिववमि र बैठक सम्वन्त्िी
कायिववमि जस्िा िहत्वपूर् ि कानूनहरु बनाइि कायािन्त्वयनिा ल्याएको छ साथै नगरसभािे पमन
आ्नो बैठक सम्वन्त्िी कायिववमि बनाइि कायािन्त्वयनिा ल्याइसकेको छ ।
अध्यक्ष िहोिय,
८. स्थानीय िहहरुिे प्रत्येक वषिको बजेट असार १५ गिे प्रस्िुि गने कानूनी व्यवस्था भएकोिा
यस वषि बजेटको नीमि िथा कायिक्रि प्रस्िुि गनुप
ि ने सियिा यस नगरपामिकाको मनवािचन
सम्पन्न भइि नसकेको अवस्था ववयपािान रहे को हुाँिा उक्त ववस्शष्ट पररस्स्थमििाइि िध्येनजर गरी
आज हािीिे नीमि िथा कायिक्रि िजुि
ि ा गने प्रवन्त्ि मििाएका छौ र आगािी वषिको बजेट,
नीमि िथा कायिक्रि िोवकएको सियमभत्रै ल्याउने प्रमिवर्द्िा व्यक्त गििछौं ।

९. नयााँ नगरपामिका भएिापमन छोटो सियिै अपाङ्गिैत्री कायाििय भवनको व्यवस्था, कायािियिा
सोिार, इन्त्टरनेट, मस मस क्यािरा िगायिका प्रववमिको जडान, वडा कायािियहरुको स्थापना
गरी साविजमनक सेवा सुचारु भएको अवस्था सवै ववषयगि शाखाहरु स्थापना हुने चरर्िा पुगेको
अवस्थाका साथै जनिासाँग िेयर कायिक्रि सिािन गरी जनगुनासोिाइि ित्कािै सम्वोिन गने
व्यवस्था, असहाय व्यस्क्त िथा टु हरु ा बािबामिका सं रक्षर् कोष, ववपद् व्यस्थापन कोष स्थापना
गने कायििे गिाि आगािी ५ वषििा यस नगरपामिकािे मनकै नै फड्को िानि सक्ने अनुिान
गररएको छ । यसिाइि नगरपामिकािे गरे को िहत्वपूर् ि उपि्िीको रुपिा हािीिे मिएका
छौं ।
१०.

राजश्वका नयााँ क्षेत्र पवहचान गरी नगरपामिकाको आम्िानी बढाउने कायिक्रि सिािन

गररने छ । राजश्व प्रशासनिाइि प्रभावकारी बनाउन िे खा र राजश्व सम्वन्त्िी स्टवयेर राखी
राजश्व सं किन र खचि गररनेछ । राजश्व िगायिका स्रोिबाट प्राप्त रकििाइि नगरपामिकाका
प्राथमिकिा प्राप्त आयोजनाहरुिा खचि गररनेछ ।
११.

नगरपामिकािे आयोजनाहरुको प्राथमिकिा मनिािरर् गिाि जनिािे प्रत्येक्ष रुपिा

ववकासको अनुभमू ि गने आयोजना र उत्पािनिूिक िथा मछटो प्रमिफि दिने एवं रोजगारी
मसजिना गने आयोजनािाइि प्राथमिकिािा रास्खने छ
१२.

सिृर्द् नगरपामिका मनिािर्का िामग साविजमनक, मनजी, सहकारी र गैरसरकारी सं स्थाको

भूमिकािाइि अझ बढी प्रभावकारी वनाइिने छ । बजेट ववमनयोजन गिाि सं वविान चािु आवमिक
योजना र नगरसभािे मनदििष्ट गरे को िक्ष्य हामसि गने गरी कायिक्रि िय गररनेछ । नगर
कायिपामिकाको कायािियिा हुने साविजमनक खररि प्रर्ािीिाइि प्रमिष्पिी, पारिशी र गुर्स्िरीय
बनाउाँिै िमगने छ साथै खररि प्रशासनको क्षििा बढाइिने छ ।
१३.

यस

नगरपामिकाका

मनवािस्चि

पिामिकारीहरु,

कायिरि

कििचारीहरुको

क्षििा

अमभवृवर्द्का िामग ववमभन्न िामिि, गोवष्ठ, सेमिनारहरु गररनेछ र यसका िामग गैरसरकारी
सं स्थाहरुको सहयोग सिेि मिइिनेछ । नगरपामिकािाइि आवश्यक पने जनशस्क्तको पररपूमििका
िामग नेपाि सरकार सिक्ष प्रभावकारी पहि गररनेछ ।
१४.

मनयािििूिक र रोजगारी प्रवर्द्िन गने उयपाोगहरुिाइि प्रोत्साहन गररने छ । यस

नगरपामिका क्षेत्रमभत्र उयपाोगहरु स्थापना गनिका िामग बाह्य िगानी बढाउन आवश्यक पने
नीमिगि, कानूनी, प्रशासमनक िथा आमथिक सुिारका प्रयासहरु गररनेछ । िघु उयपाि ववकास
कायिक्रििाइि प्राथमिकिा दिइिने छ । यस नगरपामिकािा रहे का िघु उयपािीहरु पवहचान गरी

उनीहरुको क्षििा अमभवृवर्द् गररनेछ । उत्पािनिूिक रोजगारीको अवसर सृजना गरी युवािाइि
रोजगार उपि्ि गराइिने छ ।
१५.

नगरपामिकाको ववकास र सिृवर्द्िा युवाहरुको सहभामगिा वढाइिने छ । युवािाइि

ववपद् व्यवस्थापन, सािास्जक ववकास, वािावरर् सं रक्षर्, खेिकूि, स्वास्थ्य सचेिना, रक्तिान,
सरसफाइि, वृक्षारोपर् जस्िा कायिहरुिा स्वंसेवकको रुपिा पररचािन गररनेछ साथै िैं मगक
वहं सा, छु वाछु ि, ववभेि, बािवववाह जस्िा अिानवीय कायिहरु ववरुर्द् पररचािन गररनेछ ।
उयपािस्शििा, स्वरोजगार र आयआजिनिा केस्न्त्रि गनि युवाहरुिाइि छोटो र िािो अवमिको
िामिि दिइिने छ । नगरिा आवश्यकिा अनुसार खेिकूि िैिानहरु मनिािर् गररनेछ ।
१६.

हािसम्ि हाम्रो नगरपामिकािा एउटा पमन एफ एि नभएको पहुाँचको असुवविाको

कारर् मनयमिि रुपिा पत्रपमत्रका सिेि उपि्ि नहुने अवस्था रहे को र टाढा टाढा रहे का
एफ एि स्टे शनबाट आउने सिाचारहरु अस्पष्ट आउने गरे को सिस्या हािी सवैिे भोग्िै आएको
सिस्या हो । यस नगरपामिकािा पमन सूचना िथा सिारको िाध्यिबाट नगरबासीको सुसूस्चि
हुन पाउने सं वैिामनक हकको प्रत्याभूमि गराउन र नगरपामिकाको शासन सं यन्त्त्रिाइि बढी
सहभामगिािूिक एवि् पारिशी बनाउन िथा नगरमभत्र सिार जगििाइि प्रभावकारी बनाउन
सिेि जरुरी भएको हुाँिा यस बारबदििया नगरपामिकािा मनजी, सािुिावयक क्षेत्र र नगरपामिका
सिेिको साझेिारीिा एउटा एफ एि रे मडयो स्थापना गररनेछ ।
१७.

कृवषिा आिुमनवककरर् एवं बजारको ववस्िार ववकासिाइि प्राथमिकिािा रातिै कृवष

क्षेत्रिाइि नगरपामिकाको उत्पािनको प्रिुख क्षेत्रको रुपिा ववकास गररनेछ । िान, गहुाँ, िकै,
ििहन जस्िा प्रिुख बािीहरुको उत्पािनिा नगरपामिकािाइि आत्िमनभिर बनाइिने छ । मसं चाइि,
ििखाि, वीउववजनको उपि्ििािाइि सहज िुल्याइिने छ । पशुजन्त्य उत्पािन र नगिे
बािीिाइि प्रोत्साहन गररनेछ । नेपाि सरकारबाट सिामिि पशु र बािी बीिा कायिक्रििाइि
हरे क कृषकको िाझिा पु¥ofइने छ । आमथिक िथा सािास्जक रुपिे पमछ परे का कृषक
केस्न्त्रि कायिक्रि िागु गरी प्रभावकारी रुपिा सिािन गररने छ । मनस्श्चि क्षेत्रफििा निूना
कृवष उत्पािन िागू गररनेछ । यस बषि ''आमथिक सिृवर्द्को आिार, कृवषिा आिुमनवककरर् र
बजार'' भन्ने नारा सवहि उस्ल्िस्खि कायिक्रिहरु कृवष क्षेत्रिा सिािन गररनेछ ।
१८.

बबइि मसं चाइि आयोजना िथा अन्त्य साना मसं चाइि आयोजनाहरुको सियसियिा िििि

सम्भार, पुनमनििािर् जस्िा कायिको िामग आवश्यक व्यवस्था मििाउनुका साथै सम्वस्न्त्िि
मनकायिा प्रभावकारी पहि गररनेछ ।

१९.

यस नगरपामिकाको केन्त्र जयनगर बजार िगायि अन्त्य स्थानिा मनयमिि ववयपाुि नहुने

पावर कि हुने ववयपािान अवस्थािाइि सुिार गनि सम्वस्न्त्िि मनकायहरुको सहयोग सिेििा
ट्रन्त्सफरिर थप गने िथा गाउाँ टोिसम्ि ववयपाुिको सेवा ववस्िार गनि कायि गररनेछ ।
२०.

ववयपाुिको िहशुि बुझाउन गुिररयासम्ि जानुपने यस नगरपामिकाका ग्राहकको

बाध्यिािाइि िध्येनजर गिै जयनगर बजारिा ववयपाुि िहशुि काउन्त्टर स्थापना गनि जोडिार
पहि गररनेछ ।
२१.

हाइिवेबाट नगरपामिको केन्त्रसम्ि आउने साथै स्जल्िा सिरिुकाि गुिररयाबाट

नगरपामिकाको केन्त्रसम्ि आउने सडकको स्िरोन्नमि गररनेछ । यी सडकहरुिाइि कािोपत्रे
गनि नेपाि सरकार र प्रिे श सरकार सिक्ष अनुरोि गररनेछ । मडमभजन सडक कायाििय
बााँकेद्वारा सिािन भइिरहे को बैिी कुसुिाघाट सडक कािोपत्रे गने काििाइि मिव्रिा दिन
आवश्यक पहि गररनेछ । Road Improvement Project (RIP) पररयोजनाबाट कािोपत्रे हुने
भमनएको रम्िापुर ज्िीघाटसम्िको सडकको वास्िववकिा बुझी आवश्यक व्यवस्था मििाइिनेछ
।साववकका चार वटै गाववसिाइि जोडने गरी नगरिा एउटा चक्रपथ मनिािर् गने कायििाइि
अगाडी वढाइिने छ ।
२२.

यस नगरपामिका मभत्रका सडकिाइि प्राथमिकिाको आिारिा स्िरोन्त्ििी गररनेछ ।

सडकको चौडाइि सम्वन्त्िी िापिण्ड बनाइि कायािन्त्वयन गररनेछ । कच्ची सडकहरुिा ग्राभेि
गने कल्भट हाल्ने पुि बनाउने जस्िा कायििाइि उच्च प्राथमिकिाका साथ कायािन्त्वयन गररनेछ
। सडकको िायााँ बायााँ बृक्षारोपर् गने कायििाइि क्रिश कायािन्त्वयन गिै िमगनेछ ।
२३.

यस नगरपामिकािा भवन मनिािर् आचारसं वहिा िागू गररनेछ । त्यसै गरी व्यवस्स्थि

नगरपामिका वनाउन यस नगरपामिकािा बस्िी ववकास शहरी योजना र भवन मनिािर् सम्वन्त्िी
िापिण्ड िागू गररनेछ ।
२४.

निूना गाउाँ मनिािर् गिै बारबदििया नगरपामिकाको प्राकृमिक स्रोि, ऐमिहााँमसक,

सािास्जक, सााँस्कृमिक पवहचान र आमथिक सािथि िजबूि बनाइि गमिशीि बारबदििया नगर
मनिािर् गररनेछ । आमथिक रुपिा ववपन्न िोपोन्त्िुख सिुिाय र िमिििाइि नेपाि सरकारबाट
प्रिान भएको जनिा आवास कायिक्रि िाफिि आवासको व्यवस्था गने कायििाइि प्रभावकारी
बनाउन आवश्यक पहिका साथै सहयोग गररनेछ । नगरपामिकाको केन्त्र र गाउाँ/टोिको
अन्त्िर सम्वन्त्ि िजबूि गिै व्यवस्स्थि र सिृर्द् गाउाँहरु मनिािर् गने व्यवस्था मििाइिनेछ ।

२५.

ु को वहि सिृवर्द् र िोकिन्त्त्रको स्थापनाका िामग शाहिि प्राप्त गनुि हुने यस
िुिक

बारबदििया नगरपामिका मभत्रका शहीिहरु प्रमि सम्िान प्रकट गिै शहीिहरुको सम्झनािा शहीि
पाकिहरु मनिािर् गररनेछ । यस नगरपामिका मभत्रका सडकहरुको नािाकरर् शहीिहरुको
नािबाट गररनेछ साथै सडकका चोकहरुिा शहीिको शामिकहरु मनिािर् गरी चोकहरुको
नािाकरर् सिेि शहीिको नािबाट गररनेछ ।
२६.

यस नगरपामिकािा रहे का भूमिवहन सुकुम्वासी, िुक्त किैया, हमिया आदिको वास्िववक

ाँ ू िे बसोबास गरे को जग्गाको िािपूजाि उपि्ि गराउन
िगि सं किन गरी उनीहरुिाइि आफ
कायियोजना बनाइि िागू गररनेछ । यस सम्वन्त्ििा नेपाि सरकार, प्रिे श सरकार, सुकुम्वासी
सिस्या सिािान आयोग िगायि सम्वस्न्त्िि अन्त्य मनकायहरुिा जोडिार पहि गररनेछ ।
२७.

स्वच्छ खानेपानीिा नागररकको पहुाँच अमभवृवर्द् गररनेछ । सिुिाय र नगरपामिकाको

सहकायििा खानेपानीको उत्पािन िथा वविरर् कायि सिािन गररनेछ ।
२८.

आन्त्िररक िथा बाह्य पयिटन प्रवर्द्िन गने कायिक्रि सिािन गररनेछ । थारु जामिको

िौमिक सं स्कृमिको प्रवर्द्िन गरी पयिटन क्षेत्रको ववकास गररनेछ । नगरपामिका मभत्र रहे का
होिस्टे हरुको पवहचान गरी आवश्यक िामिि प्रिान गररनेछ । सत्खिुवा मसिसार क्षेत्र,
वमनयाभारको जिजिा जिािार क्षेत्र िगायिका पयिटकीय स्थिहरुको पूवाििार ववकास गने र
नगरमभत्र ववमभन्न स्थानहरुिा शहीि पाकि मनिािर् गरी पयिटन क्षेत्रको ववकास गररनेछ ।
फेनापमि िस्न्त्िर, सिास्शव िस्न्त्िर, बारबदििया िस्न्त्िर, नगरमभत्र रहे का बौर्द् गुम्वा, चचि, िस्स्जि
आदि क्षेत्रको ववकास र प्रचार प्रसार गरी िामििक पयिटन सिेि प्रवर्द्िन गररनेछ ।
२९.

वािावरर् र जिवायुिैत्री पूवाििार ववकासिा जोड दिइिनेछ । सािुिावयक िथा सरकारी

वन क्षेत्रको बैज्ञामनक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी सािुिावयक वन उपभोक्ता समिमिहरुिे वनजन्त्य
उत्पािनबाट प्राप्त गरे को आयिा कर िगाइि नगरपामिकाको राजश्व वृवर्द् गररनेछ । सािुिावयक
वनिा सवै जनिाको पहुाँच ववस्िार गरी सवै नगरवासीिाइि वन पैिावारको उपयोगबाट बस्िि
नहुने व्यवस्था मििाइिने छ । आमथिक रुपिे िहत्त्वपूर् ि वनस्पमि र जमडवुटीको पवहचान गने
प्रशोिन गने कायििा मनजी िथा सािुिावयक सं स्थािाइि सहभागी गराइिनेछ । नगरिा एउटा
काष्ठ उयपाोग स्थापनाको िामग पहि गररनेछ ।
३०.

मिमि २०७४ श्रावर् २८ गिे रामि परे को अववरि बषािबाट आएको बाढीिे यस

बारबादििया नगरपामिकािा िेरै क्षमि पु¥ofएको छ । करीव २७३ घर पूर्रु
ि पिा क्षमि भएका
छन भने ४२१३ घरहरु आंस्शकरुपिा क्षमि भएका छन । बाढी पीमडिहरुिाइि िै य ि िारर्

गरी आगािी दिनिा पमन आउन सक्ने यस वकमसिका ववपद्को सािनाका िामग सजग रहन
आग्रह गििछु । त्यसै गरी उक्त बाढीबाट क्षमि भएका भौमिक सं रचनाको पुनमनििािर्का िामग
नेपाि

सरकार

सिक्ष

जोडिार

पहि

गररनेछ

साथै

नगरपामिकाको

िफिबाट

सिेि

बाढीपीमडिहरुिाइि थोरै भएपमन राहि उपि्ि गराइिएको छ ।
३१.

बाढी, आगिागी, शीििहर, सुतखा खडे री, चट्याङ, सपििंश जस्िा प्रकोपहरुबाट बच्नका

िामग प्रभावकारी कानूनी िथा नीमिगि व्यवस्था गररनेछ । नगरस्िरीय ववपद् व्यस्थापन समिमि
गठन भै सकेको र मछटै नै वडास्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमि र ववषयगि समिमिहरु गठन
गररनेछ । नगरपामिकािा ववपद्को पूव ि ियारी, प्रमिकायि, उर्द्ार िथा राहि, पुनमनििािर् र
पुनिािभका योजनाहरु बनाइिने छ । नगरस्िरीय ववपद् व्यवस्थापन कोष र िेयर ववपद्
व्यवस्थापन कोष मछटै नै स्थापना गरी उक्त कोष सिािन कायिववमि र ववपद् िा परे कािाइि
राहि उपि्ि गराउने िापिण्ड बनाइिने छ
अध्यक्ष िहोिय
३२.

नेपाि सरकारिे आिारभूि िहसम्िको स्शक्षा अमनवायि र मनशुल्क िथा िाध्यामिक

िहसम्िको स्शक्षा मनशुल्क हुने गरी गरे को व्यवस्थािाइि मनरन्त्िरिा दिइिनछ
े । िाध्यामिक
िहसम्िको स्शक्षािाइि गुर्स्िरीय बनाउन मनजी िथा सािुिावयक ववयपााियको मनयमिि
सुपररवेक्षर् र अनुगिन गररनेछ । गुर्स्िरीय स्शक्षािा पहुाँच पु¥ofउन सािुिावयक ववयपााियिाइि
निूनाको रुपिा सिािन गने कायिक्रि गररनेछ । सािुिावयक ववयपााियहरुिा ववयपााियको
उपि्िी/नमिजािाइि िध्येनजर गिै ववयपााथीको अनुपाििा स्शक्षकको िरवस्न्त्ि कायि गनि नेपाि
सरकार र प्रिे श सरकार सिक्ष पहि गररनेछ । नगरमभत्र सािुिावयक अध्ययन केन्त्र
पुस्िकािय आदिको स्थापना र ववकास गररनेछ । नगरपामिकामभत्रका वािववकास केन्त्रहरुिाइि
आवश्यक सहयोग उपि्ि गराइिने छ । यस नगरपामिकािा प्रववमिक स्शक्षाियहरु स्थापना
गनि सािुिावयक क्षेत्रिाइि प्रोत्साहन गररनेछ । यस नगरपामिकािा सिािनिा रहे का सिास्शव
ु ी क्याम्पस र जनसे वा बहुिख
ु ी क्याम्पसिाइि आवश्यक सहयोग गररनेछ ।
बहुिख
३३.

नेपािको सं वविानिे स्वास्थ्यिाइि िौमिक हकको रुपिा स्थावपि गररसकेको सन्त्िभििा

यस बारबादििया नगरपामिकािा पमन आिारभूि स्वास्थ्य सेवा मनशुल्क प्राप्त गने व्यवस्था
मििाइिने

छ ।

नेपाि सरकारिे

ववगिका वषििा स्वास्थ्य

क्षेत्रिा

सिािन

गरे का

कायिक्रिहरुिाइि मनरन्त्िरिा दिइिनेछ र सोको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनेछ । आिारभूि
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहिाइि प्रभावकारी बनाइिनेछ । पोषर्सम्वन्त्िी ववमभन्न कायिक्रिहरु गरी

आगािी ५ वषिमभत्रिा बारबदििया नगरपामिकािाइि कुपोषर्िुक्त नगरपामिका बनाइनेछ । थारु
जािीको वंशार्ुगि रोग मसकिसेि एमनमियाको रोकथाि र मनयन्त्त्रर् सम्वन्त्ििा आवश्यक
कायिक्रिहरु सिािन गररनेछ । यसकािा ववमभन्न राविय िथा अन्त्िरािविय गैर सरकारी
सं स्थाहरुको सहयोगका िामग अनुरोि गररनेछ ।
३४.

यस नगरपामिकािे िैं मगक सििा, िवहिा सशस्क्तकरर्, िैं मगक िूिप्रवाहीकरर् र

िवहिा सहभामगिा वृवर्द् गने नीमििाइि प्रोत्साहन गररनेछ । सािास्जक सुरक्षा भत्ता वविरर्िाइि
प्रभावकारी वनाइिने छ । बािवववाह, बहुवववाह जस्िा कुररिीहरुिाइि कि गिै िमगनेछ ।
नगरपामिकामभत्रका अनाथ, टुहरु ा बािबामिका र असहाय व्यस्क्तको पवहचान गरी उनीहरुको
हेरचाह स्शक्षा औषिोपचार िथा पोषर् जस्िा कायिक्रि गनि एक असहाय व्यस्क्त िथा टु हरु ा
बािबामिका सं रक्षर् कोष स्थापना गररनेछ । आगािी ५ वषिमभत्र यस नगरपामिकािाइि
बािश्रि िुक्त नगरपामिका बनाइनेछ ।
३५.

नगरबासीका ववमभन्न सिस्या र गुनासाहरुिाइि सम्वोिन गनि र नगर प्रिुखसाँग जनिाको

मसिा सम्पकि कायि गनि जनिासाँग िेयर कायिक्रि सिािन गररनेछ । उक्त कोषको कायिववमि
बनाइि नगर प्रिुख सिक्ष आएका जनिाका िाग र गुनासाहरुिाइि छोटो ववमि (Fast Track)
बाट सम्वोिन गररनेछ ।
३६.

सं वविानको िक्ष्य अनुरुप सं घीय शासन प्रर्ािीिाइि आत्िसाथ गिै मछिेकी स्थानीय

िह र अन्त्य स्थानीय िहसाँगको सम्वन्त्ििाइि नगरपामिकाको स्वाथि र आवश्यकिाको आिारिा
पारस्पररक वहि, सिानिा, सहयोग र सौहािििािा वृवर्द् हुने गरी सुदृढ गररनेछ ।
३७.

नगरपामिकाको स्वामित्विा रहे को पुरािास्त्वक एंव ऐमिहााँमसक सम्पिाको सं रक्षर् गनि,

बजार क्षेत्रिाइि व्यवस्स्थि गनि र नगरपामिकािा सािान्त्य शास्न्त्ि सुरक्षा कायि राख्न नगर
प्रहरीको गठन गरी पररचािन गने कायििाइि अगामड बढाइिने छ ।
३८.

यस नगरपामिकाको साविजमनक प्रशासनिाइि स्वच्छ, सक्षि, मनष्पक्ष, पेशागि अनुशासन

प्रमि प्रमिवर्द्, पारिशी, भ्रष्टाचारिुक्त, जनउत्तरिायी र सहभामगिािूिक बनाउाँिै िमगनेछ ।
नेपाि सरकारबाट यस नगरपामिकािा खवटएका कििचारीको प्रभावकारी पररचािन गने ।
३९.

नगरवासीिाइि नागररकिा पासपोटि िगायिका स्जल्िा प्रशासन कायािियबाट प्रिान हुने

सेवािाइि नगरस्िरबाटै उपि्ि गराउन यस नगरपामिकाको वडा नं ६ जयनगरिा इिाका

प्रशासन कायाििय स्थापनाका िामग आवश्यक पहि गररनेछ साथै इिाका प्रहरी कायाििय
जयनगरको स्िरोन्निी गनि सिेि आवश्यक सहयोग िथा पहि गररनेछ ।
४०.

भ्रष्टाचारजन्त्य वक्रयाकिाप प्रमि शू न्त्य सहनशीििाको अविारर्ा िाफिि सुशासनिा टे वा

पु¥ofइने छ । सुशासन समिमि, िे खा समिमि जस्िा मनकायको गठन र साविजमनक सुनवाइि र
सािास्जक परीक्षर् जस्िा वक्रयाकिापहरुको िाध्यिबाट भ्रष्टाचार न्त्यू नीकरर्को क्षेत्रिा कायि
गररनेछ ।
अध्यक्ष िहोिय
४१.

नेपािको सं वविानिे पररकल्पना गरे को स्थानीय िहको सरकारको अविारर्ा आज

बारबदििया नगर कायिपामिका र नगर सभाको गठन पश्चाि सं स्थागि भएको छ । यस
नगरपामिकाका ठू िा साना राजनीमिक ििहरु मििे र काि गनि सके िात्र सं वविानिे पररिस्क्षि
गरे को स्थायी शास्न्त्ि, राविय एकिा, ववमभन्न जािजामि र सम्प्रिायवीचको भावनात्िक सम्वन्त्ि
प्रगाढ बन्ने र नगरपामिकाको आमथिक सािास्जक रुपान्त्िरर् हुने ववश्वास मिएका छौं ।
नगरपामिका आ्नो क्षेत्रमभत्रका सबै राजनीमिक ििसाँग मनरन्त्िर सम्वाि र सहकायि गरे र
शान्त्ि, सिृर्द् र हररि नगरपामिका मनिािर् गनि कवटवर्द् छ ।
४२.

अन्त्त्यिा स्थापना काििे स्ख हािसम्ि यस नगरपामिकाको भवनको व्यवस्था, सेवा

प्रवाह, ववकास मनिािर् जस्िा ववववि पक्षिा िहत्वपूर् ि सहयोग पु¥ofउने राजनीमिक िि, राि
सेवक कििचारी, मनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, सिार जगि र राविय िथा अन्त्िरािविय गैरसरकारी
सं स्थाहरुिाइि हादििक िन्त्यबाि ज्ञापन गिि छु ।
िन्त्यवाि ।
३. यस नगर सभा सिक्ष आमथिक ववकास समिमिको सं योजक श्री िुगाि बहािुर ववश्वकिाि ज्यू िे प्रस्िुि
गनुि भएको िपमसि अनुसारको बजेट वक्त्य उपर छिफि गरी अनुिोिन गने मनर्िय गररयो ।
अध्यक्ष िहोिय
१. नेपािको सं वविान अनुसार गठन भएको यस बारबदििया नगरपामिकाको पवहिो बावषिक बजेट
पेश गने अवसर पाएकोिा खुसी िागेको छ । यस अवसरिा जनआन्त्िोिन जनयुर्द् िगायिका
सं घषििा आ्नो जीवन उत्सगि गने सम्पूर् ि ज्ञाि अज्ञाि शहीिहरु प्रमि हादििक श्रर्द्ाञ्जिी अपिर्
ु को राजनीमिक
गििछु । साथै घाइििे वेपिा नागररक प्रमि सम्िान प्रकट गििछु । िुिक

सािास्जक पररवििनिा नेित्ृ विायी भूमिका मनवािह गने आिस्र्य िहानुभावहरु प्रमि आभार व्यक्त
गििछु ।
२. साविभौिसत्ता सम्पन्न जनिािाइि शासन प्रकृयािा अमिकामिक िात्रािा सहभागी गराउन र
वास्िववक रुपिा िोकिन्त्त्र प्रामप्तको अनुभमू ि गराउन नेपािको सं वविानिे राज्यको पुनसंरचना
गने नीमि अंमगकार गरे को छ । यसै नीमि अनुसार साववकका िगरागाडी ििवार बमनयाभार
र पिनाह गाउाँ ववकास समिमिहरु मििे र मिमि २०७३ साि फागुन २६ गिे स्थानीय िहको
रुपिा यो बारबदििया नगरपामिका गठन भएको व्यहोरा यहााँहरुिाइि अवगि नै छ ।
३. सम्वि २०७४ साि असार १४ गिे भएको स्थानीय िहको मनवािचनबाट जनप्रमिमनमि वववहन
भएको अवस्थाको अन्त्ि गिै नेपािको सं वविानिा व्यवस्था भए बिोस्जि हाम्रो कायिपामिका र
नगर सभािा िवहिा िमिि अल्पसं तयक सवै नागररकको उत्साहजनक सहभामगिा िे तिा सााँचै
ु िा पररवििनको अनुभमू ि भएको र िोकिन्त्त्रको सं स्थागि ववकास पमन भएको िहशुस
नै िुिक
गरे को छु ।
४. बारबदििया नगरवासीको न्त्यानो िाया र हौसिाबाट आज हािी यस स्थानिा उमभएका छौ ।
मिमि २०७४ असार १४ गिे को यस बारबदििया नगरपामिकाको मनवािचनिा उत्साहपूर्ि
सहभामगिा जनाउनु भएका आि नगरवासी र मनवािचन सफि बनाउने सवै मनकाय प्रमि आभार
प्रकट गििछु ।
५. नयााँ नगरपामिका घोषर्ा भएको यस नगरपामिकाको क्षििा ववकास गनुि साववकका गाउाँ
पररषद्िे ववगिका आमथिक वषिहरुिा छु ट्याएका क्रिागि योजनाहरुको मनरन्त्िरिा दिने नेपािको
सं वविानिे मनदििष्ट गरे का उद्देश्यहरु पूरा गने नेपाि सरकारको चौंिौं आवमिक योजनािे
पररिस्क्षि गरे का उद्देश्यहरु िथा दिगो ववकासका िक्ष्यहरु हामसि गनि गरीवी न्त्यू नीकरर् गने
ु िा
कायििा सहयोग पु¥ofउने सन् २०३० सम्ि नेपाििाइि िध्यिस्िरीय आय भएको िुिक
स्िरोन्नमि गनि ववगििा हामसि गरे का उपि्िीिाइि दिगो बनाउने जस्िा कायिहरु सम्पन्न गनि
यो बारबदििया नगरपामिकाको बजेट सहयोगी मसर्द् हुनेछ भन्ने ववश्वास मिएको छु र त्यसै
अनुसार बजेट ववमनयोजन सिेि गरे को छु ।
अध्यक्ष िहोिय
६. अव ि यस बारबदििया नगरपामिकाका च ुनौमिहरुिाइि यस प्रकार प्रस्िुि गरे को छु :(क) नयााँ

घोषर्ा भएको नगरपामिका

सम्वि २०७३ साि फागुन २६ गिे साववकको पिनाह बमनयाभार िगरागाडी र ििवार
गाउाँ ववकास समिमिहरु मििेर नयााँ घोषर्ा भएको यस नगरपामिकाको सं स्थागि व्यवस्थापन
प्राववमिक व्यवस्थापन स्रोि पररचािन कििचारी व्यवस्थापन र मिनीहरुको क्षििा ववकास
गनुि एउटा िहत्वपूर् ि च ुनौमि हो । िािो सियिे स्ख जनप्रमिमनमिवववहन भएको स्थानीय
मनकायबाट भएका कािकारवाही र जनिानसिा िे स्खएको िनोवृमििाइि पररवििन गने कायि
च ुनौमिपूर् ि रहे को छ ।
(ख) आन्त्िररक

राजश्वको पवहचान

साववकका गाउाँ ववकास समिमिहरुबाट आन्त्िररक रुपिा उठने गरे को राजश्वको क्षेत्र िात्र
पवहचान भएको िर नगरपामिकाको स्थापना पश्चाि नगरपामिकािे मिने राजश्वको क्षेत्र र
नेपािको सं वविानिे स्थानीय िहिाइि उपि्ि गराएको अमिकार क्षेत्रमभत्र रही फरावकिो
राजश्वको क्षेत्र पवहचान गने कायि च ुनौमिपूर् ि रहे को छ । यस नगरपामिकािा सम्भाववि
आन्त्िररक आय किजोर हुन ु र केन्त्रीय अनुिानको भरिा नगरपामिकाका सवै कायिक्रिहरु
सिािन गनुप
ि ने च ुनौमि रहे को छ ।
(ग)

नगरपामिकाको ठू िो भूगोि र जनसं तया
यस नगरपामिकाको क्षेत्रफि २२६.०९ रहे को छ । जुन क्षेत्रफि वदििया स्जल्िािा अन्त्य
स्थानीय िहको भन्त्िा बढी हो त्यसै गरी वव.स.२०६८ सािको जनगनर्ा अनुसार बारबदििया
नगरपामिकाको जनसं तया ६८०१२ रहे को र उक्त जनसं तया बदििया स्जल्िाकै सवैभन्त्िा
िेरै भएको अवस्था ववयपािान छ । मसमिि सािन स्रोिका बाबजूि िरै बामसन्त्िाका
िागहरुिाइि सम्वोिन गनुप
ि ने च ुनौमि रहे को छ ।

(घ)

मनवािस्चि पिामिकारीहरुको क्षििा ववकास
जनिाबाट मनवािस्चि भएर आउनु भएका पिामिकारीहरुिाइि स्थानीय िहको कानूनिे पयािप्त
अमिकार काि र कििव्यहरु दिएको र एउटा सरकारको रुपिा सम्वोिन गरे को अवस्था
छ । सरकार सिािन गनि आवश्यक पने ववमि र प्रकृयाको ववषयिा जानकारी गराउने
क्षििा अमभवृवर्द् गिै ववमिको शासन स्थावपि गनुि च ुनौमिपूर् ि रहेको छ । स्थानीय न्त्यावयक
समिमि गठन गरी न्त्यावयक िनको प्रयोग साथै झन्त्झवटिो न्त्यावयक प्रकृयािाइि अवम्वन
गरी न्त्याय सम्पािन गनुि च ुनौमिपूर् ि रहे को छ ।

(ङ)

कििचारीको व्यवस्था र क्षििा ववकास

नेपाि सरकारिे नगरपामिकािाइि आवश्यक पने कििचारीको हािसम्ि पमन व्यवस्था गनि
नसकेको अवस्था छ । नगरपामिका आफैंिाइि पमन नयााँ कििचारी नराख्न मनिे शन दिएको
ववगििा स्थानीय िहिा कायिरि कििचारीको क्षििा ववकास गनुप
ि ने च ुनौमिहरु हाम्रा सािु
ववयपािान छन ।
(च)

पूवाििार ववकास
नगरपामिकाको केन्त्रिे स्ख हाइवे जोडने र स्जल्िा सिरिुकाि गुिररया जोड्ने सडकको
स्िोरन्त्िी गनुप
ि ने च ुनौमि छ । साथै मिमि २०७४ साि श्रावर् २९ गिे को बाढीिे स्जल्िा
सिरिुकाि जोडने िहत्वपूर् ि ज्िी घाटको पुि भत्काउाँिा हािीिाइि यािायािको क्षेत्रिा
झन ठू िो सिस्या िे स्खएको छ । नेपाि सरकार िगायि सम्वस्न्त्िि मनकायिा पहि गिै
उक्त क्षेत्रिा आवागिनको व्यवस्था गनुप
ि ने िहत्वपूर् ि च ुनौमि रहे को छ । नगरपामिकाको
आ्नो भवन मनिािर् गनुप
ि ने वडा कायािियहरुको भवन मनिािर् गने नयााँ घोषर्ा भएको
नगरपामिका भएको हुाँिा भवन मनिािर् आचार सं वहिा िागू गने वस्स्ि ववकास योजना र
शहरी योजना र सडकका िापिण्डहरु िागू गने पूवाििार ववकासिाइि आवश्यक पने िेस्शनरी
औजार सवारी सािन आदिको अभाव जस्िा च ुनौमिहरु हाम्रा सािु ववयपािान छन ।

(छ) आन्त्िररक

उत्पािन र उत्पािकत्व वृवर्द्

आन्त्िररक उत्पािनिा नगरपामिकािाइि आत्िमनभिर बनाउनु स्थानीय उत्पािनको बजार
प्रवर्द्िन गनुि जस्िा च ुनौमिहरु रहे का छन । त्यसै गरी मसजनिा भएको पयािप्त उत्पािनिाइि
व्यवस्थापन गनि नसक्िा वकसानहरु िारिा परे का छन साथै नगरपामिकाको उत्पािनिा
सम्भाववि क्षेत्रहरुको पवहचान गरी उत्पािकत्व वढाउने च ुनौमि रहे को छ ।
(ज)

नगरपामिका मभत्र रहेका भूमिवहन सुकुम्वासी िुक्त किैया आदिको व्यवस्थापन
यस नगरपामिकामभत्र िम्कीफााँटा बनगाइं फााँटा खुरखुरेफााँटा फूिवारीफााँटा जिुनाफााँटा
सै िाइिफााँटा िं गवाफााँटा िरवाफााँटा वनवाफााँटा श्यािरवाफााँटा राजीवस्िी शस्क्तनगर
िुल्िीपकमडया सम्झना िकिवट्ट िगायिका ववमभन्न वस्स्िहरुिा भूमिवहन सुकुम्वासी िुक्त
किैया हमिया बसोबास गिै आएका छन । उनीहरुको सािास्जक िथा आमथिक अवस्था
किजोर रहे को र िानव ववकास सूचकाङ्क पमन न्त्यून िे स्खन्त्छ । उक्त सुकुम्वासीहरु एकिफि
जनिा आवास कायिक्रिबाट सिेि बस्िि हुन ु पिाि राम्रो बासको अभाविा रुपमिनु पने
अवस्था छ भने अको िफि कृमत्रि सुकुम्वासीहरुको ववगववगी बढ्िै गएको अवस्था छ ।

िसथि वास्िववक सुकुम्वासीको िगि सं किन गरी उनीहरुिाइि जग्गाको िािपूजाि उपि्ि
गराउने कायि च ुनौमिपूर् ि रहे को छ ।
अध्यक्ष िहोिय
७. हाम्रा सािु उस्ल्िस्खि ववमभन्न च ुनौमिहरु रहे को भए िापमन नेपािको सं वविानिे स्थानीय िहको
अमिकार सम्वन्त्ििा गरे को व्यवस्था यस नगरपामिकाका जनमनवािस्चि पिामिकारीहरुको
वक्रयास्शििा नगरबासीिा आएको ववकास प्रमिको उत्साह ववकासिा िे स्खएको बढ्िो
जनसहभामगिा स्थानीय िहिा आएको अनुिान रकिको बढोत्तरी नगरपामिकको आन्त्िररक
आयिा हुने वृवर्द् स्थानीय स्िरिा हुने आमथिक वक्रयाकिापको कारर् उच्च स्िरको आमथिक
वृवर्द् हुने सम्भावना जस्िा अवसरहरुको सिुपयोग र च ुनौमिहरुको सािना गने गरी आगािी
आमथिक वषिको बजेट ियार गरे को छु । आमथिक वषि २०७४/७५ को बजेटका उद्देश्यहरु
मनम्नानुसार रहेका छन्:(क) नगरपामिका

बाट प्रिान गररने साविजमनक सेवा प्रवाहिाइि वडास्िरसम्ि ववस्िार गने र

प्रभावकारी रुपिा सेवा सिािन गने ।
(ख) राजश्वका

नयााँ नयााँ क्षेत्रहरुको पवहचान गरी आन्त्िररक आय वृवर्द् गने ।

(ग)

पूवाििार ववकास गने ।

(घ)

मनवािहिुखी कृवष प्रर्ािीिा सुिार गिै आिुमनक प्रववमि िाफिि पशु र कृवषको उत्पािन
वृवर्द् गरी मनयािि प्रवर्द्िन गने ।

(ङ)

दिगो ववकास र वािावरर् सं रक्षर् गिै सफा र हररि नगर मनिािर् गने ।

( च)

नगरपामिकामभत्र रहे का भूमिवहन सुकुम्वासी िुक्त किैया आदिको व्यवस्थापनका िामग
कायि अगामड बढाउने ।

(छ) नगरपामिकाको

वस्स्ि ववकास शहरी योजना र भवन मनिािर् आचारसं वहिा िजुि
ि ा गरी िागू

गने ।
अध्यक्ष िहोिय
८. उपरोक्तानुसारका उद्देश्य हामसि गनिका िामग आगािी आमथिक वषि २०७४/७५ को बजेटका
प्राथमिकिाहरु मनम्नानुसार मनिािरर् गरे को छु :-

(क) नगर

कायिपामिकाको भौमिक पूवाििार व्यवस्थापनिा सुिार िथा वडा कायािियहरुको

स्थापना र सेवा प्रवाह ।
(ख) पूवाििार

ववकास ।

(ग)

कृवष िथा पशुजन्त्य उत्पािनिा आिुमनवककरर् व्यवसावयकरर् र बजारीकरर् ।

(घ)

स्शक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र सरसफाइि ।

(ङ)

रोजगारीका अवसरिा वृवर्द् ।

( च)

सं स्कृमिको सं रक्षर् र पयिटन क्षेत्रको ववकास ।

(छ) िवहिा

अपाङ्ग बािबामिका जेष्ठ नागररक र युवा िस्क्षि कायिक्रि ।

(ज) सािास्जक

सुरक्षा भत्ता वविरर्िा प्रभावकाररिा ।

अध्यक्ष िहोिय
९. अब ि उस्ल्िस्खि च ुनौमि उद्देश्य र प्राथमिकिाको आिारिा ियार गररएको आमथिक वषि
२०७४/७५ को बजेट िथा कायिक्रि प्रस्िुि गििछु ।
वडा कायािियहरुको स्थापना र सेवा प्रवाह
१०.

बारबदििया नगरपामिका नयााँ घोषर्ा भएको नगरपामिका भएको र यस्को आ्नै

कायाििय भवन नभएको हुाँिा हाििाइि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्त्र िगरागाडीको पूरानो भवनिा
नगर कायिपामिकाको स्थापना गरी सिािनिा रहे को व्यहोरा यहााँहरुिाइि ववदििै छ । नेपाि
सरकारबाट सवै स्थानीय िहिा नगर कायिपामिका र वडा कायािियहरुको भवनिा एकरुपिा
कायि गनि ववमभन्न निुनाहरु प्राप्त भएका छन िथापी बजेट अभावको कारर् नगरपामिका
आफैंिे भवन वनाउन सक्ने अवस्था नभएको हुाँिा भवन मनिािर्का िामग नेपाि सरकार सिक्ष
अनुरोि गररनेछ र बजेट थप भएिा जग्गाको खोजी गरी भवन मनिािर् कायििाइि अगामड बढाइिने
छ । स्थानीय िहको शासन सिािन सम्वन्त्िी आिे श २०७४ बिोस्जि ववषयगि कायािियको
सम्पमि िगायि नगरपामिकामभत्र रहे का सािुिावयक केन्त्रहरुको भवन सिेि स्थानीय िहिा
हस्िान्त्िरर् हुने भएको हुाँिा

त्यस्िा भवनहरुको पवहचान गरी नगर कायिपामिकाका ववषयगि

कायािियहरु िगायि वडा कायािियहरुिाइि अस्थायी रुपिा राख्ने व्यवस्था मििाइिने छ ।
११.

नगर कायिपामिकाको कायािियको भौमिक पूवाििार व्यवस्थापन ित्कािै गनुि पने अवस्था

छ । अमनयमिि ववयपाुि आपूमिि पूरानो भवनिाइि िििि गनुप
ि ने अवस्था रहे को नगर

कायिपामिकाको शाखा कायािियहरु राख्न कोठा पयािप्त नभएको आवश्यक फमनिचरहरुको अभाव
रहेको सवारी सािनको अभाव आदििे गिाि िै मनक सेवा प्रवाहिा अवरोि पु¥ofइरहे को िहशुस
गरे को छु । िसथि नगर कायिपामिकाको कायािियिाइि आवश्यक पने फमनिचर िथा वफक्चसि
िेस्शनरी औजार सवारी सािन मनमििि साविजमनक सम्पस्त्तको िििि सम्भार वगैचा मनिािर्
आदिको िामग रु १ करोड ८० िाख बजेट छु ट्टाएको छु ।
१२.

यस नगरपामिकाका ११ वटा वडा िध्ये १० वटा वडािा वडा कायाििय स्थापना गरी

सेवा प्रवाह भइिरहे को अवस्था छ भने वााँकी रहे को वडा नं ८ िा मछट्टै नै वडा कायाििय
स्थापना गररनेछ । ४ वटा वडा कायािियहरु आ्नै भवनिा सिामिि छन भने २ वटा
सािुिावयक भवनिा सिामिि छन । बााँकी वडा कायािियहरु भाडाका घरिा सिािन गनुि
परे को अवस्था छ । भाडाका घरिा सिामिि वडा कायािियिाइि पमन नस्जकै पायक पने
स्थानिा सािुिावयक भवन रहे छन भने सोही स्थानिा व्यवस्था गररनेछ । त्यसरी व्यवस्था हुन
नसक्ने वडा कायािियहरुको जग्गा खररि भवन मनिािर् जस्िा कायिहरुको सम्भाव्यिा अध्ययन
गररनेछ ।
१३.

हाि सिािनिा रहे का वडा कायािियहरुिा आवश्यक पने कििचारीहरु वडा सस्चव

िेखा सहायक कायाििय सहयोगी आदिको व्यवस्थापन गनि नेपाि सरकार प्रिे श सरकार सिक्ष
अनुरोि गररनेछ । त्यसरी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थािा सेवा करारबाट सिेि
कििचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहिाइि प्रभावकारी वनाइिने छ ।
अध्यक्ष िहोिय
पूवाििार ववकास
१४.

यस नगरपामिका मभत्र हाइिवे बाहे क बुढीखोिा-कुसुिाघाट सडकखण्डको कररव ५

वकमि र वैिीचोक-कुसुिाघाट सडक खण्डको कररव ५ वकमि िात्र कािोपत्रे भएको अवस्था
जगजाहेर नै छ । उक्त कािोपत्रे सडकको पमन गुर्स्िर अत्यन्त्ि नाजुक रहे को छ ।उक्त
कािोपत्रे गने कायििाइि सियिै सम्पन्न गराउन सम्वस्न्त्िि मनकायिा जोडिार पहि गररनेछ
। यस नगरपामिका मभत्रको सडकको िुरावस्थािाइि सुिार गनुप
ि ने भएको हुाँिा यसिाइि
प्राथमिकिाको साथ बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।

१५.

हाइिवेबाट नगरपामिकाको केन्त्रसम्ि र स्जल्िा सिरिुकाि गुिररयािे स्ख नगरपामिकाको

केन्त्रसम्िको सडकको साथै नगरपामिकाको केन्त्रबाट वडा कायािियसम्ि जोडने सडकिाइि
स्िरोन्नमि गने कायििाइि अगाडी बढाइिने छ ।
१६.

यस नगरिा जनिािे प्रत्यक्षरुपिा अनुभमु ि गनि सक्ने र उपि्िीिूिक हुने गरी नगर

मभत्रका मनम्न सडकको स्िरोन्नमि गने व्यवस्था मििाएको छु । जसिा सडक कािोपत्र गने
सडकिा पने खोिा खोल्सािा पुि िथा कल्भट मनिािर् गने जस्िा योजनाहरु छनौट गरे को छु
। उक्त सडकहरुिाइि नगरस्िरीय गौरवका आयोजनािा राखी क्रिागि रुपिा आगािी ३ वषि
मभत्र मनिािर् गररसक्ने व्यवस्था सिेि मििाएको छु र सडकहरुको नाि शहीिको नािबाट
नािाकरर् सिेि गररनेछ । जसका िामग अनुसूस्च १ िा व्यवस्था भए बिोस्जि रु.१४ करोड
रकि ववमनयोजन गरे को छु ।

१७.

पूवाििार ववकासका िामग प्रत्येक वडािा सिान रुपिा रु ८०/८० िाख रकिका साना

आयोजनाको िामग आवश्यक व्यवस्था मििाएको छु । जसका िामग अनुसूस्च २ िा व्यवस्था
भए बिोस्जि रु ८ करोड ८० िाख रकि ववमनयोजन गरे को छु ।
१८.

नगरपामिकाको पूवाििार ववकासिाइि रि
ू गमििा िै जान पूवाििार ववकासिा िेरै काि

गनुि पने भएको हुाँिा भाडािा मिएर काि गनुि भन्त्िा आ्नो सािन हुाँिा काििा शीघ्र र
प्रभावकाररिा हुन्त्छ । पूवाििार ववकासका िामग आवश्यक पने उपकरर्हरु Total Station,
Level िेस्शन, GPS िेस्शन र सवारी सािन वटप्पर जस्िा सािग्रीहरु नगरपामिकािा नभएको
हुाँिा उक्त सिानहरु खररि गने व्यवस्था मििाएको छ ।
अध्यक्ष िहोिय
आमथिक ववकास सम्वस्न्त्ि कायिक्रिहरु अनुसूस्च ५ िा व्यवस्था भए बिोस्जि रु २ करोड २८ िाख
८४ हजार रकि ववमनयोजन गरे को छु ।
वन भूसंरक्षर् र ववपद् व्यवस्थापन

१९.

यस नगरपामिकािा रहे का सािुिावयक वनहरुको सं रक्षर्का िामग सािुिावयक वन

उपभोक्ता समिमिहरुको क्षििा अमभवृवर्द् गने उनीहरुको मनयिन र सुपररवेक्षर् सिेि
कायिक्रिहरु गने व्यवस्था मििाएको छु ।
२०.

यस नगर क्षेत्रिा पाइिने आमथिक रुपिे िहत्वपूर् ि वनस्पमि र जमडवुटीहरुको पवहचान

गने प्रशोिन गने कायििा मनजी सहकारी िथा सािुिावयक सं स्थािाइि सहभागी गराउने नीमि
मिएको छु ।
२१.

यस नगरपामिकािा नगरस्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमिको गठन भइिसकेको र वडा

स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमि गठन गने र ववषयगि ववपद् व्यवस्थापन सिूहहरु गठन
गररनेछ । नगरपामिकािा एक ववपद् व्यवस्थापन कोष र िेयर ववपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना
गररनेछ । उक्त कोषहरुको सिािन कायिववमि मछट्टै नै वनाइिने छ । मिमि २०७४ साि
श्रावर् २९ गिेको बाढीिे यस नगरपामिकािा पु¥ofएको क्षमिबाट पीमडिहरुिाइि ित्काि उर्द्ार
राहि िथा आवागिनिाइि सुचारु गनि पुि पुिेसा िििि सडक िििि जस्िा कायििा भएको
खचििाइि अनुिोिन गररने छ । साथै ववपद् व्यवस्थापन कोष िथा उक्त खचिका िामग रु १
करोड वजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
२२.

ववइि निी िगायि अन्त्य खोिा खोल्साबाट भइिरहे को निी कटानिाइि रोक्न सं घीय

सरकार प्रिे श सरकार िगायि ववमभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी सं स्थाहरुको सहयोगिाइि
अमभवृवर्द् गने नीमि मिइएको छ ।यस वषिको बाढी र मनयमिि रुपिा हरे क वषि जसो आइरहने
बाढीबाट बारवदििया नगरपामिका ठू िो िात्रािा िनजनको क्षमि पुयािइरहने अवस्था ववयपािान
भएको हुाँिा आगािी दिनिा बाढी भयबाट नगरवासीिाइि िुस्क्त दिन ववइि निीिा िटवन्त्िन
गनि पाइिट प्रोजेक्ट बनाइ िटवन्त्िन गने कायि गररने छ । जसका िामग नेपाि सरकार
सिक्ष जोडिार पहि सिेि गररनेछ । नगरपामिकािे सिेि अत्यावश्यक क्षेत्रिा ित्कािै
िटवन्त्ि गनुि पने पमन हुन सक्िछ िसथि निी िटवन्त्िका िामग रु ५० िाख बजेट ववनयोजन
गरे को छु ।
२३.

खानेपानी िथा सरसफाइ र वािावरर् वन िफि अनुसूस्च ४ िा व्यवस्था भए बिोस्जि

रु ७६ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
अध्यक्ष िहोिय

सािास्जक ववकास िफि ववमभन्न कायिक्रिहरु सं चािन गने व्यवस्था मििाएको छु अनुसूस्च ३ िा
व्यवस्था भए बिोस्जि
गरे को छु

सािास्जक ववकास िफि १७ करोड ८५ िाख ४२ हजार रकि ववमनयोजन

।

पयिटन ववकास
२४.

यस नगरपामिकािा आन्त्िररक िथा वाह्य पयिटन प्रविर्द्निा ववशेष जोड दिइने छ ।

नगरपामिका मभत्र रहेका ववमभन्न पयिटकीय स्थिको पवहचान गरी उक्त क्षेत्रको ववकास र
व्यापक रुपिा प्रचार प्रसार गररने छ । यस नगरपामिकाको वडा नं ११ वेिभारिा निूना
गाउाँ मनिािर् गने कायिक्रि सिािन गररनेछ र यसको िाध्यिबाट निूना गाउाँ वनाइि वार
वदिियाका नगर मभत्रका सवै टोिहरुिाइि त्यस निूना गाउाँको अनुसरर् गनि अमभप्रेररि गररनेछ
। यसका िामग रु २० िाख वजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
२५.

पयिटन पूवाििार ववकास िथा पयिटन प्रवर्द्िन कायिक्रि अन्त्िगिि वडा नं ३ को जिजिा

जिािार क्षेत्रको सं रक्षर् गरी वपकमनक स्पोटि बनाउने कायिक्रि सिािन गररनेछ । जसका
िामग रु ४ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु । त्यसै गरी वडा नं ६ को िमनकापुरिा नयााँ
पाकि मनिािर्को शुरुवाि गररनेछ । जसका िामग रु ३ िाख वजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
२६.

वडा नं ४ िा रहे को बारबदििया िरुवा जुन स्थानको नािबाट यस नगरपामिकाको

नािाकरर् गररएको छ उक्त ऐमिहााँमसक िरोहरको सं रक्षर् र सम्वर्द्ि गनि जरुरी िे खेको छु ।
िसथि उक्त स्थानको सं रक्षर् र प्रचार प्रसारको िामग एउटा थारु सं ग्रहािय मनिािर् गने व्यवस्था
मििाएको छु । यसका िामग रु १२ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु । त्यसै गरी वडा नं
१० िा रहको फेनापमि िरुवाको सं रक्षर्का िामग रु ७ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
वडा नं ७ रम्िापुरिा रहे को बौर्द् गुम्वािाइि ५ िाख र वडा नं ११ िा रहे को शास्न्त्ि
प्रमिक्षाियिाइि ३ िाख रकि ववमनयोजन गरे को छु । िामििक पयिटन प्रवर्द्िन गनि सिास्शव
िस्न्त्िरिाइि ५ िाख र चचिको िामग ३ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
२७.

यस नगरपामिकाको वडा नं ९ िा रहे को सत्खिुवा मसिसार क्षेत्रको सं रक्षर् र

ववकासका साथै त्यहााँ रहे को होिस्टे िाइि प्रविर्द्न गने कायिक्रि राखेको छु । यसका िामग रु
८ िाख ववमनयोजन गरे को छु ।
२८.

नगरपामिका ववमभन्न गाउाँ यस नगरपामिकाको वडा नं २ रानीजरुवािा शहीि पाकिको

मनिािर् गररने छ । यसका िामग रु १० िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।

अन्त्य कायिक्रिहरु
जनिाका गुनासो िाइि ित्कािै सम्वोिन गनि जनिासाँग िेयर कायिक्रि सिािन गने

२९.

व्यवस्था मििाएको छु । नगरप्रिुखिे जनिाका िागिाइि सम्वोिन गनि पूवाििार ववकास
सािास्जक ववकास आमथिक ववकास िगायिका कायिहरुिा खचि गनि सक्ने गरी एक कायिववमि
वनाइिने छ र त्यसै अनुरुप यो कायिक्रििाइि सिािन गररनेछ । यसका कायिक्रिका िामग रु
१ करोड बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
३०.

यस नगरपामिकाको केन्त्र जयनगर बजारिा गैर सरकारी सं स्था सिेिको सहयोगिा

एउटा साविजमनक शौचािय मनिािर् गने कायिक्रि वनाएको छु । यसका िामग रु ५ िाख
ववमनयोजन गरे को छु । साथै जयनगर बजारिा एउटा बसपाकि मनिािर्का िामग रु ५ िाख
बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।यस बारबदििया नगरपामिका जयनगर बजार स्थीि उयपाोग
व्यापारसं घको मनिािर्ामिन भवनका िामग रु ३ िाख ववमनयोजन गरे को छु ।
३१.

यस नगरपामिकाको वडा नं ९ किमनियािा रहेको सशस्त्र प्रहरी विको वेसिा टहरा

मनिािर्को िामग र इिाका प्रहरी कायाििय बमनयाभारिा सिान्त्य ििििका िामग रु ५०/५०
हजार ववमनयोजन गरे को छु ।
३२.

नगरपामिकामभत्रका असहाय व्यस्क्त िथा टु हरु ा वा अनाथ बािवामिकाको वहि र

सं रक्षर्का िामग स्थावपि असहाय व्यस्क्त िथा टु हरु ा वा अनाथ बािबामिका सं रक्षर् कोष
स्थापना गने व्यवस्था मििाएको छु । यसका िामग रु ५ िाख बजेट ववमनयोजन गरे को छु
।
३३.

यस नगरपािीकािा सं चार क्षेत्रको ववकास र प्रवर्द्िनका िामग एउटा एफ एि रे मडयो

स्थापना र सं चािन गने योजना बनाएको छु । जसका िामग रु २० िाख बजेट ववमनयोजन
गरे को छु ।
३४.

यसरी उपरोक्तानुसारको कायिक्रि सिािन गनि यस नगरपामिकाको नेपाि सरकारबाट प्राप्त

ववत्तीय सिामनकरर् िफिको अनुिान रकि रु ३३ करोड ७१ िाख ४८ हजार र सशिि अनुिान
िफिको १५ करोड ३८ िाख ७३ हजार रुपैया गरी जम्िा ४९ करोड १० िाख २१ हजार
रकि र गि वषिको िज्िाि रकि रु ८६ िाख ३३ हजार ९६५ र अनुिामनि आन्त्िररक आय
रु ३ करोड ४९ िाख ८३ हजार ३५ गरी जम्िा ५३ करोड ४६ िाख ३८ हजार रकि

ववमनयोजन गरे को छु ।जसिा िामथ उल्िेख गररएका ववषयगि योजनाहरुके खचि बाहेक
नगरपामिकाको चािु खचि िफि अनुसूस्च ६ िा व्यवस्था भए बिोस्जि रु ४ करोड २७ िाख १२
हजार बजेट ववमनयोजन गरे को छु ।
३५.

सािास्जक सुरक्षा भत्ताको रकि रु १० करोड हुन आउने अनुिान गररएको छ । उक्त रकि

नेपाि सरकारबाट सशिि अनुिानको रुपिा प्राप्त हुने व्यवस्था मििाइएको छ ।
३६.

बजेट आफैिा वक्रयास्शि हुिैन यसिाई गमिस्शि बनाउन नगर कायि पामिकाका सिस्यहरु,

नगर सभाका सिस्यहरु, बारबदििया नगर

मभत्रका सबै राजनीमिक ििहरु, सिाजसेवव,

किािचारी,बुवर्द्स्जवव, गैर सरकारी सं स्था, पत्रकार िगायि सम्पूर् ि

नगरबासी िाजु भाइ िथा

दिदिबहमनहरु सबैको साथ र सहयोगिा िात्र यस बजेटिे साथिकिा पाउने छ । िसथि बजेटिे
मनदििष्ट गरे का िक्ष्य र उर्द्ेश्यहरु पुरा गनि सबैको साथ पाउने ववश्वास मिएको छु ।
िन्त्यवाि ।
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४. यस बारबदििया नगरपामिका कायािियबाट उठाइने/िगाइने कर, िस्िुर र राजश्वका िर उपर छिफि
गरी नगर सभाबाट पाररि भएको मिमि िे स्ख िागु हुने गरी िपमसि अनुसारका कर, िस्िुर र राजश्वका
िर मनिािरर् गरी िागु गने मनर्िय पाररि गररयो ।
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50000
50000
30000
40000
20000

b/ jflif{s
k|lt sf]&f 1000
k|l| t s^^f 100

af/alb{of gu/kflnsf
cf=j @)&$÷)&% sf] s/sf b/x?
cg';"lr #
;jf/L s/ -jflif{s_
qm=;+=
!
@
#
$
%
^
&

k|sf/
a;
ldgLa;
6«s
lhk
6«]S6/
df]6/;fO{sn\
c6f]l/S;f

:jLs[t b/
2500
1500
2500
1000
1000
300
300

lj1fkg s/
qm=;+= k|sf/

:jLs[t b/

!

lj1fkg jf]8{ -@x ३_

1000

@

lj1fkg jf]8{ -#x $_

1200

#

lj1fkg jf]8{ -#x%_

1500

$

lj1fkg jf]8{ -$x%_

2000

%

lj1fkg jf]8{ -$x^_

2500

^

lj1fkg jf]8{ -*x^_

2500

af/alb{of gu/kflnsf
cf=j @)&$÷)&% sf] s/sf b/x?
cg';"lr $
k|fs[lts ;|f]t pkof]u s/
qm=;+= k|sf/

:jLs[t b/

!

jfn'jf k|lt 3g dL=

300

@

u|fj]n 3g dL=

500

#

lu§L 3g dL=

300

$

9'Ëf 3g dL=

300

%

;fn,;fu'g / vo/ sf7 So" lkm6

100

^

h8Lj'6L k|lt SjLG6n

50

६. यस बारबदििया नगरपामिकाको िामग शहरी योजना िथा भवन मनिािर् सम्बस्न्त्ि िापिण्ड िथा वस्िी
ववकास, शहरी योजना िथा भवन मनिािर् सम्बस्न्त्ि आिारभूि िापिण्ड २०७२ अनुिोिन गरी यस बारबदिि या
नगर क्षेत्रका िपमसिका सडकको िपमसि अनुसार नािाकरर् गरी िे हाय अनुसार सडकको िापिण्ड कायि
गने मनर्िय गररयो ।
िपमसि:

यस नगरपामिका मभत्र पने मनम्न राजिागि र सडक िथा अन्त्य सडकको क्षेत्र (ROW) र सेट ्याक
सम्बस्न्त्िि मनकाय , ऐन , कानुनिे िोकेबिोस्जि हुने गरी मनम्न सडक हरुको न्त्यू निि सडक क्षेत्र र
सेट ्याक मनम्न अनुसार रहे को छ ।
मस.नं. सडकको नाि

सडक क्षेत्र(ROW) मि.

सेट ्याक मि.

१

२०

६

मभििागि (ढ्कैिा िे स्ख िानपुर सम्ि)

२

सगुन िागि (सत्खोल्वा िे स्ख बेिभार सम्ि )

२०

६

३

िोहन िागि (िकािपरु िे स्ख बेिभार सम्ि )

२०

६

४

सवहि िागि (शमनबजार िे स्ख जयनगर)

२०

६

५

रुपिाि िागि (औरी िे स्ख सोनपुर सम्ि )

२०

६

६

हुकुििास िागि (जोमिपुर िे स्ख घोरवपटटा सम्ि)

२०

६

७

मबष्र्ु िागि (रम्िापुर िे स्ख गुिररया)

२०

६

८

िमन िागि (बैिी िे स्ख कुसुम्बाघाट )

२०

६

९

रािपुर िे स्ख शस्क्तनगर

२०

६

१०

गौरीपारा िे स्ख रमनजरुवा

२०

६

नोट: नयां खुल्ने बाटो िथा िुतय सडक सं ग जोमडएर बन्ने बाटो कस्म्ििा ६ मिटर हुनपु ने र सेट ्याक
सोही अनुसार कायि गरीने छ ।

