
इनरुवा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को  

वालर्िक नीलि, कार्िक्रम िथा बजेट बक्तव्र् 

नवौं नगर सभाका सभाध्र्क्ष एव ंनगर प्रमुखज्र्ू, 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृिज्र्ू एवं नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु, 

इनरुवा नगरपालिकाका शाखा प्रमुखज्र्ूहरु, कमिचारीहरु एवं पत्रकारज्र्ूहरु । 

  

१. इनरुवा नगरपालिकाको उप-प्रमखु एवं बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको संर्ोजकको 

हलैसर्तिे र्स इनरुवा नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को वालर्यक नीलत, 

कार्यक्रम तथा बजेट र्स गरीमामर् नगर सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनय पाउदा म अत्र्न्त 

हलर्यत एवं उत्सकु छु । संवत २०७९ बशैाख ३० गते सम्पन्न स्थानीर् तहको लनवायचनबाट 

हामीिाई मतदान मार्य त लनवायलचत गनुय हुने आदरणीर् इनरुवा नगरबासी आमा, बवुा, 

दाजभुाई, लददी बलहलन िगार्त सबमैा हालदयक आभार एवं धन्र्वाद व्र्क्त गदयछु ।  

२. आगामी आलथयक वर्यको बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय मिैे नपेािको संलबधान, 

स्थालनर् सरकार संचािन ऐन, नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारको नीलत तथा कार्यक्रम, 

लदगो लबकासका िक्ष्र्, इनरूवा नगरपालिकाको बस्तगुत अवस्था, लवलभन्न राजलनलतक 

दि, संघ संस्था तथा नागररक समाजका प्रलतलनलधहरू वाट प्राप्त सझुावहरूिाई 

गंलभरतापवूयक ध्र्ान लदन ेप्रर्त्न गरेकी छु । 

३. र्स अवसरमा म नपेािको रालरिर्ता, रालरिर् स्वालधनता, गणतन्र एवं िोकतन्र, धमय 

लनरपेक्षता, समावेशीता, सामालजक न्र्ार् र समानताका िालग जीवन उत्सगय गनुयहुने ज्ञात 

अज्ञात महान शहीदहरूप्रलत हालदयक श्रद्धाञ्जिी अपयण गनय चाहन्छु । साथै नेपािको 

राजलनलतक पररवतयन र नपेािी जनताको सखु समलृद्धका िालग संघर्य गनुयहुने महान नेपािी 

नागरीक र त्र्सको सवि नेततृ्व प्रदान गनुयहुने नेपािी राजनीलतका लशखर व्र्लक्तत्वहरू 

प्रलत हालदयक सम्मान प्रकट गनय चाहन्छु । त्र्सैगरी नगर लनमायणमा तललिन इनरूवा 

नगरपालिका क्षेरका ऐलतहालसक, लवलशष्ट महानभुावहरू,नागररक समाजका अगवुाहरु, 

बलुद्धलजवी, मानावअलधकार कलमय, संघर्य र त्र्ागमा समलपयत अलभर्न्ताहरू तथा आम 

नगरवासीहरू प्रलत हालदयक सम्मान प्रकट गदयछु। 

 



४. इनरूवा नगरका सामनु्न ेएउटा समदृ्ध शहर बन्नका िालग अझै अनेकौ चनुौलतहरू छन ् । 

लतनका बाबजदु त्र्लतनै उज्जवि सम्भावनाहरू पलन रहकेा छन ्। लसलमत श्रोत साधनको 

बाबजतु हामीि ेचनूौतीहरूको सामना गद ैलतनको समाधान गने क्रममा नै सम्भावनािाई 

उपिलधधमा रूपान्तररत गनय सक्छौं भन्ने आत्मलवश्वास र दृढ इच्छा शलक्तका साथ अगाडी 

बढ्न ुपदयछ भन्ने मान्र्तािाई आत्मसात गरेका छु । 

५. हामी लनवायलचत भएर आएको छोटो समर् लभरै नगर के्षरमा सम्भालवत बाढीको 

जोलखमिाई न्र्लुनकरण गनय प्रधानमलन्र रोजगार कार्यक्रम तर्य  लवलनर्ोलजत बजेटबाट 

नगरका बेरोजगार र्वुाहरुिाई पररचािन गरी ढि, नािा, पैनी आलद सरसर्ाई गररएको 

छ । साथै संचािन हुन बााँकी रहकेा लवलभन्न नगर स्तरीर् तथा वडा स्तरीर् 

आर्ोजनाहरुिाई तत्काि संचािनमा लर्ाईएको छ । 

 

६. इनरूवा नगरका आफ्न ै खािे लवलशष्टता र लवलवधताहरू छन ् । त्र्स्तो लवलशष्टता र 

लवलवधतािाई सन्तलुित ढंगिे व्र्वस्थापन गनुय पदयछ । एकालतर नगरको खास क्षेरमा 

सघन शहरी लवकासिे गलत लिई रहकेोछ भने अकोलतर धेरै वडाको भगूोि आज पलन 

ग्रालमण पररवेश अनरुूप रहकेो छ । उक्त अवस्थािाई मध्र्नजर गरी बालर्यक नीलत,  

कार्यक्रम तथा बजेटको तजुयमा गनुयपने हाम्रो अवस्थाप्रलत म संवेदनलशि र गंलभर रहकेो 

धर्होरा लनवेदन गनय चाहन्छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्षज्र्ू, 

७. अब म आलथिक बर्ि २०७९/०८०  को बजेटका उदे्दश्र्हरू प्रस्िुि गने अनुमलि 

चाहन्छु- 

• नगरक्षेरमा व्र्ापारीक, व्र्वसार्ीक, कृलर्जन्र् तथा पर्यटलकर् के्षरिाई सदुृढ धर्वलस्थत 

गरी आलथयक कृर्ाकिाप लबस्तार गने । 

• नगरको शैलक्षक गणुस्तर सधुार गने । 

• उपिव्ध स्रोत साधनको प्राथलमक्ता प्राप्त क्षेरमा पररचािन गरी आलथयक समलृद्ध हालसि 

गने ।  

• सामालजक समावेसीकरण तथा सन्तलुित लवकास गने । 

• सशुासन प्रवद्धयन गने । 

• नगरवासीमा न्र्नुतम भौलतक र मानवीर् सेवा परु्ायउने । 



८.  त्र्सैगरी अब म आलथिक वर्ि २०७९।०८० को बजेटका प्राथलमकिाहरू प्रस्िुि 

गने अनुमलि चाहन्छु । 

• शैलक्षक के्षरिाई गणुस्तरीर् एवं प्रलवलधमैरी बनाउने । 

• नगर के्षरको आधारभतु पवुायधार लनमायण । 

• र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, प्रकोप न्र्लुनकरण तथा वातावरण संरक्षण । 

• व्र्वसार्ीक कृलर्, पशपुािन तथा आर् आजयनका कृर्ाकिापहरूको लबस्तार । 

• संस्थागत क्षमता अलभवलृद्धका िालग जनशलक्त लवकास तथा सेवा प्रवाहको िालग 

आधारभतू पवुायधार लनमायण । 

• नगरपालिकाको मापदण्ड अनरुूपको भौलतक पवुायधारको लवकास एवं लनलतगत सधुार । 

 

९. अब म आगामी आ.व. २०७९/०८० को िालग कुि अनुमालनि बजेट प्रस्िुि गनि 

अनुमिी चाहन्छु । 

➢ संघीर् समालनकरण अनदुान रु. १९ करोड ४७ िाख , संघीर् शसतय अनदुान रु. २७ 

करोड ३६ िाख, संघीर् समपरुक अनदुान चाि ु अनदुान रु.५० िाख, संघीर् लवशेर् 

अनदुान रु.७० िाख, प्रदशे समालनकरण अनदुान रु.१ करोड ८ िाख ८९ हजार, प्रदशे 

समपरुक अनदुान रु. १ करोड, प्रदशे शसतय अनदुान रु.२३ िाख ९४ हजार, संघीर् 

राजश्व बााँडर्ाट रु. १२ करोड ४६ िाख ३८ हजार, प्रदशे राजश्व बााँडर्ाट (सवारी कर) 

रु. ८६ िाख ३३ हजार ४ सर् दश, प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान रु. १ करोड र 

मािपोत रलजस्िेशन शलुक, अन्र् राजश्व सलहतको आन्तररक श्रोत रु. १० करोड २६ 

िाख ८५ हजार गरी आ.व. २०७९/०८० को कुि अनमुानीत आर् रकम रु. ७३ करोड 

९३ िाख ३९ हजार ४ सर् १० अनमुान पेश गरेको छु । 

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 अब म क्षेरगत रुपमा नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गने अनमुलत चाहान्छु । 

 

 



पुवाििार लवकासः 

१०.  लदगो लवकासका िक्ष्र्िाई स्थानीर्करण गद ैइनरुवा नगरको समनु्नत, व्र्वलस्थत 

एवं लदघयकालिन लवकास गनय आवलधक र्ोजना लनमायणको िालग रकम रु. १० िाख बजटे 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

११.  इनरूवाको बजार के्षर र मखु्र् शहरी आवास के्षरका िालग आवश्र्क पने सेवा सलुवधा 

तथा पवुायधार लनमायणको आवश्र्कता ग्रालमण क्षरेको भन्दा लनतान्त लभन्न छ । र्ो लभन्नता 

बीचको एकतािाई सन्तलुित ढंगिे धर्वस्थापन गनय सलकएन भने त्र्सबाट उत्पन्न हनु े

समस्र्ाप्रलत सचेत हुन पलन त्र्लिकै आवश्र्क छ भन्ने मिैे महससु गरेको छु । र्सका 

िालग नगरको पवुायधार लवकासमा आवश्र्क बजटे लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१२.  नगर गौरबको आर्ोजनाको रुपमा इनरुवा १ लस्थत लशव मलन्दर लनमायण, इनरुवा २ 

लस्थत दगुाय मलन्दर लनमायणको िालग ५०/५० िाखको दरिे बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

साथै अन्र् धालमयक मठ, मलन्दर, मलस्जद आलदको संरक्षण तथा सम्बद्धयनको िालग 

आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१३. इनरूवा नगरपालिकासाँग संलवधान र काननूिे लदएका अलधकार प्रर्ोग गरी नगरपलिकाको 

प्रशासलनक एवं सेवा प्रवाहको कार्यिाई सहज र सरि ढंगिे सम्पादन गनय आफ्नै पर्ायप्त 

प्रशासलनक भवन तथा वडा सलमलतको कार्ायिर् भवनको अभाव छ, त्र्सिाई परुा गनय 

िालग आवश्र्क कदम चालन जरूरी छ । आगामी आ.व. मा वडा नं. २ र ३ मा वडा 

कार्ायिर् बनाउन आवश्र्क बजटे रकम रु. ५० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

१४.  नगर स्तरीर् ठुिा र्ोजना तथा वडा स्तरीर् साना र्ोजनाहरु संचािनको िालग रकम रु. ५ 

करोड लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१५.  अलघलिो नगर सभाबाट स्वीकृत चाि ु आ.व.को िालग घाटा बजेटबाट लसजयना हनु 

आएको भकु्तानी दालर्त्विाई र्रर्ारक गनय रकम रु. ४ करोड लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

सामालजक लवकासः 

लशक्षाः 

१६. नगर के्षरका दलित, लवपन्न तथा लसमान्तकृत पररवारका लवद्यालथयहरुिाई डाक्टर, 

इलन्जलनर्र, नसय िगार्तका प्रालवलधक लवर्र्मा प्रत्रे्क वर्य कलम्तमा ५ (पााँच) जनािाई 



छारवतृी उपिधध गराउन नगरको गौरबको आर्ोजनाको रुपमा नगर प्रमुख छात्रवृिी 

कार्यक्रमका िालग रकम रु. ४० िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१७. नगरका सबै सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुमा क्रमश अंग्रेलज माध्र्र्मबाट पठनपाठन गराउन 

आवश्र्क भौलतक पवुायधार तथा शैलक्षक सामाग्रीहरु सहर्ोग गनयको िालग बजेट 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१८.  बािबालिकाहरुको लनरन्तर लशकाई सहलजकरणको िालग सबै सामदुार्ीक लवद्यािर्हरु र 

सावयजलनक स्थिहरुमा  Free Wifi जडानको िालग बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१९.  लशक्षाको क्षेरमा सबैको पहुाँज परु्ायउने हतेिुे दलित लवपन्न, लसमान्तलक्रत तथा लवपन्न 

मलुस्िम पररवारका सामदुार्ीक लवद्यािर्बाट कक्षा १० उलिणय परीक्षामा सर्ि भएका 

छाराहरुिाई प्रोत्साहनस्वरुप १/१ थान साईकि उपिधध गराउन नगरको गौरबको 

आर्ोजनाको रुपमा उप-प्रमुख शैलक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमका िालग रकम रु. ५ िाख 

बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२०.  लशक्षा क्षेरमा लदघयकालिन लवकासको िालग प्रालवलधक लशक्षािर् सलहतको सम्भाव्र्ता 

अध्र्र्न गनय शैलक्षक र्ोजना लनमायण गनय रकम रु. ५ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 

स्वास््र्ः 

२१. दलित, अपांग, लवपन्न तथा गररब पररवारको स्वास््र् सरुक्षाको िालग नेपाि सरकारको 

स्वास््र् लवमा कार्यक्रमबाट स्वास््र् लवमा गराउन रकम रु. २० िाख बजेट लवलनर्ोजन 

गरेको छु । 

२२. नगरबासीहरुिाई स्वास््र् एवं शाररररक तन्दरुुलस्त तर्य  आकलर्यत गनय नगरको लवलभन्न 

स्थानमा ओपन लजमको व्र्वस्थापन गररनेछ ।    

२३. साथै नगर क्षेर लभरका स्वास््र् चौकीहरुको क्षमता सदुृढीकरण गरी मधेशा स्वास््र् 

चौकीको वलथयङ सेन्टर थप व्र्वलस्थत गदै चााँदविेा, बलबर्ा र जलपापरु स्वास््र् 

चौकीहरुमा लर्ाव सलहतको सेवा उपिधध गराउन आवश्र्क व्र्वस्था गरेको छु । साथ ै

इनरुवा नगरके्षर लभर जन्मेका लशशहुरुको िालग सरुलक्षत माततृ्व कार्यक्रमको िालग बजेट 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 



२४.  मलहिा स्वास््र् स्वंर्सेलवका मार्य त लदगयरोगी नगरबासीहरुको घरघर सम्म लनशलुक 

और्लध परु्ायउने व्र्वस्था लमिाईनेछ । स्वरं् सेलवकाहरुको क्षमता लवकासको िालग 

आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२५.  गभयवती मलहिाहरुको लनर्लमत स्वास््र् जााँचको िालग सबै वडाहरुमा पोटेवि लभलडर्ो 

X-Ray सलहतको सेवा उपिधध गराउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

२६. लवद्यािर्का छाराहरुको स्वास््र् सरुक्षाको िालग लनशलुक स्र्ानेटरी प्र्ाड उपिधध 

गराईनेछ । 

  

िलक्षि वगिः 

२७.  जेष्ठ नागररहरुको दलैनक लजवनिाई चिार्मान बनाई राख्न नगर गौरब आर्ोजनाको 

रुपमा केलह वडाहरुमा जेष्ठ नागररक लमिन केन्र लनमािणको सरुुवात गनय रकम रु. ५० 

िाख लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

२८. प्रदशे सरकार, इनरुवा नगरपालिका र करुणा र्ाउण्डेसनको लरपलक्षर् सहकार्यमा 

संचालित अपांगता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको िालग रकम रु.१५ िाख बजटे 

लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै मलहिा, बािबालिका र अपागं्ता के्षरको लवकासको िालग 

उलिेख्र् बजटे लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२९.  लहसंामा परेका मलहिा तथा बािबालिकाको संरक्षण गनय अलपकालिन सेवा केन्र 

संचािनको िालग आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै न्र्ार्ीक सलमलत तथा 

मेिलमिाप कतायहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गरर न्र्ार्ीक सम्पादनिाई चसु्त दरुुस्त राख्न 

आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

३०.  बैदलेसक रोजगारमा जाने र्वुाहरुिाई आवश्र्क प्रालवलधक लसप लवकासका तालिमहरु 

संचािन गनुयका साथ ैलनजहरुको पररवारिाई लवलिर् साक्षरता तालिम समेत प्रदान गररनछे 

। साथै लवदशेबाट र्लकय एर आएका र्वुाहरुिाई रोजगारको अवसर लसजयना गरी 

कामकाजमा िगाईनेछ । 

३१.  नगरबासीको मतृ्र् ुहुाँदा घाट सम्म परु्ायउन लनशलुक सव-बहानको व्र्वस्था गररनेछ । साथ ै

दलित तथा अलत लवपन्न पररवारको मतृ्र् ुभएमा दाहासंस्कार खचय बापत प्रलत पररवार १० 

हजार उपिधध गराउन आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

 



आलथिक लवकासः 

कृलर् िथा पशु लवकासः 

३२. नगर क्षेरको जग्गाको वगीकरण गरी कृलर्र्ोग्र् जलमनिाई लवलभन्न बािीको पकेट क्षरे 

कार्म गनुयका साथै आवलसर् क्षेरहरु समेत तोलक व्र्वलस्थत शहरीकरणको िालग लदगो 

र्ोजना बनाईनेछ । र्सका िालग Land Use Plan लनमायणको िालग रकम रु.५ िाख 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

३३. कृलर् उपजिाई आधलुनलककरण गद ै बजारको मागिाई पलुतय गनय कृर्कहरुिाई िागत 

साझेदारीमा लवलभन्न क्षरेमा अनदुान लदने र लशलक्षत वेरोजगारिाई कृलर् पेशामा आकलर्यत 

गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

३४.  कृलर् उत्पादनिाई वलृद्ध गनय उन्ननत जातको धानको लवउलवजन लवतरण गनय आवश्र्क 

रकम लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै संघीर् सरकारसंग समन्वर् गरी समर्मै रसार्लनक मि 

उपिधध गराउन पहि गररनेछ । 

३५.  कृलर् र्ोग्र् क्षेरमा लसचाईको िालग लवद्यतुको पहुाँज परु्ायउने कार्यको सरुुवात गररनेछ । 

र्सका िालग कृलर् लवद्यलुतकरणमा रु. ५ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु । 

३६. इनरुवा ४ मा रहकेो कृलर् थोक बजारिाई आधलुनक संरचनाहरु लनमायण गरी १ नं. प्रदशेको 

नमनुा कृलर् थोक बजार बनाईनेछ ।   

३७.  पश ुलवकास कार्यक्रम अन्तगयत कृर्क समहुहरुिाई बोर्र जातको लवउ बोका लवतरण गनय 

रु. ४ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु । 

 

सहकारी िथा लवलिर् सेवाः 

३८. िघ ुउद्यमको लवकास र प्रवद्धयनको माध्र्मबाट गररबी लनवारणमा सहर्ोग परु्ायउन नर्ााँ 

िघ ु उद्यमी सजृना तथा परुाना िघ ु उद्यमीहरुको स्तरोन्नलत गनय आवश्र्क बजेट 

लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै गररबी लनवारणको िालग ग्रामीण भेगका घरेि ुतथा स-साना 

उद्योगीहरुको समहु गठन गरी लवऊ पुाँलज उपिधध गराई व्र्वसार् प्रवद्धन गनय आवश्र्क 

बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

३९. नगर के्षरका सहकारीहरुिाई लनर्मन गनय सबिैाई अलनवार्य COPOMIS (कोपोलमस) 

लसस्टममा आवद्ध गराउन आवश्र्क तालिमको व्र्वस्था गरेको छ । 

 



वन वािावरण िथा लवपद् व्र्वस्थापनः 

४०.  लवलभन्न समर्मा आई पने प्रकोप, महामारी एवं लवपद ् व्र्वस्थापनको िालग प्रकोप 

व्र्वस्थापन कोर्मा रकम रु. १० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु  । 

४१.  सनुसरी लजलिाको लचनारीको रुपमा रहकेो पलवर सनुसरी नलद, कुरुवा खोिा र गड्वान 

खोिाको स्वच्छता एवं सनु्दरताको िालग र्स क्षेरमा खलटन इच्छुक सामालजक 

अलभर्ान्ताहरुिाई समते पररचािन गरी लनरन्तर सरसर्ाई गनुयका साथै जनचतेना 

अलभवलृद्ध गररनेछ । 

४२.  बाढीको जोलखम लनर्न्रणको िालग पानी तथा ढि लनकासिाई व्र्वलस्थत गररनेछ । 

४३.  सबै वडाहरुमा सावयजलनक जग्गाको पलहचान गरी प्रत्रे्क वर्य कलम्तमा १००० वटा 

र्िरु्ि तथा बोट लवरुवा वकृ्षारोपण गररनेछ ।  

४४.  नगरपालिका क्षेरको एलककृत र्ोहोर व्र्वस्थापन तथा सरसर्ाई कार्यमा सावयजलनक 

लनजी साझेदारीको व्र्वस्था अबिम्वन गररनेछ ।  

    

सुशासन िथा संस्थागि लवकासः  

४५. नगरको शालन्त सरुक्षाको िालग सबै वडाहरुको रहकेो मखु्र् बजार के्षरहरु र कार्ायिर्मा 

लस.लस. क्र्ामेरा जडानको िालग रकम रु.१४ िाख ५० हजार बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

४६.  नगरपालिकािाई नागररक प्रलत जवार्दलेह बनाउन  सावयजलनक सनुवुाई, सामालजक 

पररक्षण तथा नागररक सन्तलुस्ट सवेक्षणको िालग आवश्र्क रकम लवलनर्ोजन गरेको छु । 

४७. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको क्षमता लवकासको आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको 

छु । 

४८.  इनरुवा नगरपालिकामा व्र्वसार् दताय तथा नलवकरण भएका संचार माध्र्महरुको क्षमता 

लवकासको िालग आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

४९.  नगरको सालहत्र्, किा तथा लसजयनाहरुको प्रवद्धन इनरुवा प्राज्ञ प्रलतस्ठान मार्य त गररनेछ ।  

५०. इनरुवा नगरपालिकाका सबै नगरवासीहरुिे आ.व. २०७८/०७९ को सम्पलत कर पौर् 

मलहना लभर लतरेमा िाग्ने करमा १० प्रलतशत छुटको व्र्वस्था गरेको छु । साथै इनरुवा 

नगरपलिकाको पलहिो स्थानीर् तह लनवायचन हुन ु भन्दा अगाडी बनेका भौलतक 

संरचनाहरुको लनर्लमत गनय लमलत २०७९ पौर् मसान्त सम्म जररवाना नलिने व्र्वस्था 

लमिाएको छु । 



५१.  नगरबासीहरु तथा उद्योग वालणज्र् संघ, इनरुवाको गनुासो तथा सझुावहरुको आधारमा  

गत वर्य कार्म भएका लवलभन्न लसर्ाररस दस्तरु तथा व्र्वसार् करका दररेटहरुमा 

उलिेख्र् रुपमा संशोधन गरेको छु । साथै नगरक्षेर लभरका व्र्वसार्ी तथा घर बहािमा 

लदएका घरधनीहरुसंग लिईद ैआएको घर बहाि करिाई प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ ।  

५२. इनरूवा नगरक्षेरमा जातजालत तथा भार्ा संस्कृलतको सलम्मश्रणिाई हाम्रो सम्पलिको 

रूपमा ग्रहण गने गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउन ुछ भने किा, सालहत्र्, संस्कृलत, खेि, 

परकाररताका क्षेरमा रहकेा महत्वपणूय उपिलधधको रक्षा गद ै ती क्षेरका लवज्ञका 

अनभुविाई समेत समलुचत उपर्ोग गद ै ती के्षरमा थप प्रभावकारी कार्यर्ोजना बनाई 

कार्ायन्वर्न गनुय पलन हाम्रो महत्वपणूय लजम्मेवारी हो भन्ने त्र्िाई गंलभरतापवूयक स्वीकार 

गररएको छ । 

५३.  लसलमत श्रोत साधनिाई उलचत व्र्वस्थापन गदाय गद ैपलन इनरुवा नगरपालिकाको समग्र 

लवकासको िालग पर्ायप्त मारमा बजेट नभएको हुाँदा संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार तथा 

लवलभन्न दात ृ लनकार्हरु संग समन्वर् र सहकार्य गरी बजेट व्र्वस्थापनका िालग पहि 

गररनेछ ।  

५४. त्र्सैगरी एउटा नगरपालिका हुनका िालग न्र्नुतम आवश्र्कताको रूपमा लिईन े

सावयजलनक सभाहि, ढि लनकाशको प्रबन्ध, सडक बलि, रारीकालिन बजारको धर्बस्था, 

शहरी हररत पाकय , बहुजालतर् संग्रहािर्, साबयजलनक शौचािर्, नदी कोरीडोर व्र्वस्थापन, 

बस टेम्पो ररक्शा, अटोररक्सा जस्ता साबयजलनक र्ातार्ातका साधनको समलुचत पालकय ङ् 

धर्वस्था िगार्तका आबस्र्क संरचनाहरूको लनमायणिाई क्रमशः लवकास गद ैिलगनेछ । 

 

प्रस्ततु नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट मालथ छिर्ि गरी नगर सभाबाट लस्वकृलतको िालग 

पेश गरेको छु ।  
 

िन्र्वाद 


