"शिक्षा स्वास््य कृषि पययटन र दिगो पूवायधार समृद्ध सशधधखकय ननमायणका मुल आधार "
सशधधखकय नगरपानलकाको एघारौं नगर सभामा नगरपानलकाका नगर प्रमुख श्री

कृष्ण प्रसाि श्रे ष्ठद्वारा

प्रस्तुत आनथयक बिय २०७९/०८० को नीनत तथा काययक्रम
आिरणीय नगर सभा सिस्यज्यूहरु,
सवयप्रथम त हामीलाई स्थानीय तह सिस्य ननबायचन, २०७९ मा आफ्नो अमूल्य मत दिई नबजयी
गराउनुहन
ु े सम्पूणय नगरबासी आमाबुवा, िाजुभाई तथा दिदिबषहनीहरुलाई हादियक धधयवाि ज्ञापन गनय
चाहधछु l सशधधखकय नगरपानलकाको यस गररमामय एघारौं नगर सभामा पाल्नुहन
ु े यहााँहरु सबैलाई
हादियक स्वागत गनय चाहधछु l

नेपालको सं नबधान, २०७२ ले राज्यको सं रचना सं घ, प्रिे ि र स्थानीय तह गरर तीन तहको हुने
व्यवस्था गरे को छ l सो अनुरुप नब.सं . २०७९ सालको स्थानीय तहहरुको ननबायचन सम्पन्न भई

जनताको घरिै लोको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारहरु षक्रयािील रषह आएका छन् l जनताको
नशजक रहने, जन अपेक्षा बुझ्ने र सोही अनुरुप योजनाहरुको छनौट र कायायधवयन गने सरकार भएको
कारण स्थानीय सरकारहरु जनताका षवश्वसनीय सरकारहरु हुन l षवश्वभरर नै जनताको हक तथा

अनधकारको कायायधवयन, षवकास ननमायणका षक्रयाकलाप हरु सं चालन र आधारभूत आवश्यकताहरुको

पररपूनतय गने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार शचननधछ l यी सरकारहरुले स्थनीय श्रोतहरुको
व्यवस्थापन, िशि र षवज्ञताको प्रनतकको रुपमा काम गनुप
य ने अवस्था छ l
नीनत ननमायण, षवकास ननमायण, ननणयय ननमायण र सावयजननक सेवा प्रवाहमा जनताको अनधकानधक
सहभानगता जुटाई सावयजननक सेवाको प्रारूप ननमायण िे शख सेवा षवतरण सम्मका काययमा जनताको
प्रत्यक्ष सं लग्नता मार्यत िासनमा जनताको अपनत्व बढाउने काययमा स्थानीय सरकारको अहम भूनमका
रहने गियछ l साथै स्थनीय, प्रािे शिक र सं घीय नीनत र ननणयय कायायधवयन गने महत्वपुण य नबधिु पनन
स्थानीय तह नै भएका कारण सहकाररता, सहअशस्तत्व र समधवय कायम गिै सरकारको समग्रता

(W hole of the G overnm ent) कायम गनय पनन स्थानीय तहको प्रमुख भूनमका रहने गियछ l नबिेि

गरर स्थानीय सरकारमा अनुहार तथा नामको पषहचान (F ace and nam e recognition), ननकटवनतय
बसाई (A pproxim ate living), िोहोरो ननबायचन क्षेत्र (D ual C onstituency), र सं गठननक
वातारणमा पहुाँच (A ccess to O rganizational E nvironm ent) जस्ता सुनबधा नागररकले प्राप्त गने
हुनाले उनीहरु स्थानीय सरकारलाई भरपिो तथा षवश्वानसलो सरकारको रुपमा नलने गियछन् l

यसै

पररवेिमा सशधधखकय नगरपानलकाको नगर प्रमुखको है नसयतले सशधधखकय नगरपानलकाको आ.व.
२०७९/०८० को नीनत तथा काययक्रम यहााँहरु माझ प्रस्तुत गनय पाउाँिा मैले आर्ुलाई गौरवाशधवत
महिुस गरे को छु

l

प्रथमतः म मूलकमा स्वतधत्रता, सामाशजक धयाय, तथा सं घीय लोकताशधत्रक गणतधत्रको स्थापना र
सावयभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्डता, र राषिय एकता रक्षाका लानग आफ्नो जीवन उत्सगय गनुह
य न
ु े सम्पूण य
ज्ञात अज्ञात सषहिहरु प्रनत भाबपूणय श्रद्धाञ्जली अपयण गनय चाहधछु l साथै षवनभन्न राजनीनतक, सामाशजक
1

ु न
तथा औद्योनगक आधिोलनका क्रममा घाइते तथा बेपत्ता हुनह
ु े नागररक तथा अग्रज योद्दाहरु प्रनत

उच्च सम्मान प्रकट गनय चहाधछु l षवश्वब्यापी महामारीको रुपमा िे खा परे को कोरोना भाइरस (कोनभड
-१९) को सं क्रमणबाट जीवन गुमाउनुहन
य नत हादियक श्रद्धाञ्जली व्यि गियछु l
ु े सम्पूणप्र

महामारी

रोकथाम, ननयधत्रण र सं क्रनमतको उपचारमा सहयोग पुयायउनुहन
ु े समस्त जनप्रनतनननध, राजनीनतक िल,
सामाशजक सं घ सं स्था, ननशज क्षेत्र र सं चार जगतको मुिकण्ठले प्रिंसा गियछु l

“सबै नगरबासीको रहर सुधिर र सम्बृद्ध सशधधखकय नगर” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गिै सशधधखकय
नगरपानलकालाई सम्बृद्ध, समतामुलक, स्वच्छ, हराभरा एवं नबकनसत नगर बनाउने ध्येयका साथ तयार
पाररएको आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीनत तथा काययक्रम तजुम
य ा गिाय नेपालको सं नबधान,
२०७२, स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४, अधतर सरकारी षवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४,
नेपालको १५ औ ं योजना, स्थानीय तहको बाषियक योजना तथा बजेट तजुम
य ा दिग्िियन, २०७४, राषिय
प्राकृनतक श्रोत तथा नबत्त आयोग ऐन, २०७४, आनथयक काययषवनध तथा षवत्तीय उत्तरिाषयत्व सम्बशधध

ऐन, २०७६, राषिय योजना आयोग तथा सं घीय मधत्रालयहरुका मागयिियनहरु, लुशम्बनी प्रिे िको
नीनत तथा योजना आयोग र मधत्रालयहरुका नीनत, प्राथनमकता र मागयिियनहरु, दिगो षवकासका
लक्ष्यहरु, सं घ तथा प्रिे ि सरकारका समपुरक तथा नबिेि अनुिान सम्बशधध काययषवनधहरु, सं घीय तथा
प्रिे ि सरकारका नीनतहरु, स्थानीय तहमा बजेट तजुम
य ा, कायायधवयन, आनथयक व्यवस्थापन तथा सम्पशत्त
हस्ताधतरण सम्बशधध ननिे शिका, २०७४, नेपाल पक्ष राि भएका अधतराषिय महासशधध तथा सशधधहरु

र त्यसबाट नसशजयत िाषयत्वहरु लाई आधार बनाईएको छ l सशधधखकय नगरपानलका आवनधक योजना
तथा मध्यकालीन खचयको सं रचनाले प्रस्तुत नीनत तथा काययक्रम ननमायण गनय अहम भूनमका ननवायह
गरे का छन् l

साथै षवनभन्न षवियगत सनमनतहरु जस्तै : राजस्व परामिय सनमनत, श्रोत अनुमान तथा

बजेट सीमा ननधायरण सनमनत, बजेट तथा काययक्रम तजुम
य ा सनमनत लगायतका सनमनतहरुमा भएको
ननरधतर छलर्ल र ननणययको आधारमा आगामी आ. व. २०७९/०८० को यो नीनत तथा काययक्रम
तयार भई नगर काययपानलकाको बैठकबाट ननणयय भए पश्चात यो सम्माननत नगर सभामा पेि गरे को छु

l यसै नसलनसलामा प्रनतनननध सभा, राषिय सभा तथा प्रिे ि सभाका माननीयज्यू हरु, राजनैनतक िलका
प्रनतनननधज्युहरु, सामाशजक क्षेत्रमा षक्रयािील व्यशित्वज्यू हरु, नागररक समाज, पत्रकार जगत,
सामुिाषयक तथा सहकारी सं स्थाका प्रनतनननधज्यू हरु, ननशज क्षेत्र, उद्योग बाशणज्य सं घ, चेम्बर अर्
कमसय तथा अधय सरोकारवालाबाट पूव य बजेट छलर्ल काययक्रममा प्राप्त रचनात्मक सुझाब र
सल्लाहहरुलाई समेटी यो नीनत तथा काययक्रम तयार पाररएकोले यसको सर्ल, दिगो र प्रभावकारी
कायायधवयनको लानग सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूण य सहयोग एवं रचनात्मक सुझाब प्राप्त हुनेछ भन्ने नबश्वास
नलएको छु l यी नीनत तथा काययक्रम सशधधखकय नगरपानलकाको आगामी पााँच बियको बाषियक षवकास
काययक्रम सं चालनका लानग समेत महत्वपूण य आधारको रुपमा रहनेछन l
नगरपानलकाको आ.व. २०७९/०८० को नीनत तथा काययक्रम षविेितः शिक्षा, स्वास््य, कृषि र
पययटन र दिगो पूवायधारलाई प्राथनमकतामा राख्िै “स्वस्थ सशधधखकय, सम्बृद्ध सशधधखकय (H ealthy
S andhikharka, W ealthy S andhikharka)” बनाउने दििातर्य नै बढी केशधित छ l
2

नगर सभा सिस्यज्यू हरु,
अब म आ.व. २०७९/८० मा सशधधखकय नगरपानलकाले अबलम्बन गने नीनत तथा काययक्रम प्रस्तुत
गनय चहाधछु l

१. आनथयक षवकास:
(क) कृषि तथा पिुपधछी षवकास:
1=

कृषि व्यवसायलाई आधुननकीकरण, व्यवसायीकरण, याशधत्रकरण तथा बजारीकरण मार्यत

औद्योनगकरण गिै उत्पािन र उत्पािकत्व वृषद्ध गरर नगरपानलकालाई कृषिजधय उत्पािनमा
आत्मननभयर बनाउने काययक्रम लागू गररनेछ l खाद्यान्न बालीको उन्नत नबउ उपयोगमा लागत
साझेिारीमा अनुिान दिईनेछ साथै उन्नत नबउ षवतरकलाई प्रोत्साहन अनुिान प्रिान गररनेछ l
2=

कृिकहरुको जोशखम कम गनयका लानग बाली तथा पिु षवमा काययक्रमलाई प्रोत्साहन गरी
षप्रनमयम षवमा िुल्कमा अनुिानको व्यवस्था गररनेछ ।

3=

प्रत्येक वडामा सम्भाव्यताका आधारमा पकेट क्षेत्रको पषहचान गरी षवकास गनय माटो परीक्षण

घुम्ती शिषवर सञ्चालन गने र सोको षवलेषेिण गरी एक वडा, एक उत्पािनको नसर्ाररस गनय
षवज्ञ सशम्मनलत टोली बनाई आवश्यक काययक्रमका लानग बजेट षवननयोजन गररनेछ l
4=

नगर नभत्रको िुधको उत्पािकत्व वृषद्ध गनय र नलेष सुधार गनयको लानग सहकारी सं स्थाहरुको
साझेिारीमा उन्नत नलेषका मुराय भैसीहरु नभत्र्याइनेछ ।

5=

नगर क्षेत्रनभत्र ननमायणाधीन शित भण्डार गृहको ननमायण कायय सम्पन्न गरर उत्पादित तरकारी,

र्लर्ूल तथा अधय भण्डारण योग्य कृषि उपजको भण्डारण गरर उचीत बजार मूल्य सुननशश्चत
गररनेछ l उत्पादित बस्तुको धयुनतम समथयन मूल्य कायम गनय सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग

समधवय गररनेछ l उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणको लानग नगर क्षेत्रनभत्रका कृषि समूह
तथा सहकारीहरुलाई पररचालन गररनेछ l
6=

व्यवसाषयक कृिकहरुलाई साना कृषि मेनसनरी औजार तथा नषवनतम प्रषवनध हस्ताधतरण गरर

उत्पािन लागत खचयमा कमी ल्याइनेछ l मल र नबउको खररि मुल्यमा अनुिान दिईनेछ l
रै थाने बाली प्रवद्धयन काययक्रमलाई ननरधतरता दिइनेछ l
7=

कृषिजधय उपजको नबषक्र षवतरणमा नबचौनलयाबाट हुने मूल्य अपचलनलाई ननयधत्रण गररनेछ l
उत्पािन र बजार प्रणालीको अधतरसम्बधधलाई सहकारीको माध्यमबाट व्यवशस्थत गररनेछ l
कृिकको उत्पािन लागत र थोक तथा खुि बजार मुल्य षवलेषेिण गरर कृिकलाई उपयुि
बजार मूल्य प्राप्त हुने व्यवस्था गररनेछ l

8=

चक्लाबधिी, नलज खेनत, सामुषहक तथा करार कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ l खेनतयोग्य
जनमनमा बस्ती षवकास र सहरीकरण गने काययलाई ननरुत्साषहत गररनेछ l षविे िबाट र्षकयएर
व्यवसाषयक

कृषि

काययमा

लागेका

नगरबासीहरुलाई

काययक्रमलाई सं सोधन सषहत ननरधतरता दिईनेछ l
3

प्रोत्साहन

गररनेछ

l कृषि

कजाय

9=

व्यवसाषयक कृषि षवकासको लानग िीघयकालीन गुरुयोजना तयार गरर अगाडी बढीनेछ l प्रत्येक
वडामा कृषि तानलम सं चालन गररनेछ साथै १ वडा १ उत्पािन काययक्रम संचालन गररनेछ l

10=

नगर क्षेत्रका षवनभन्न स्थानहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा आगामी ५ बिय नभत्र ननयायत गनय
सषकने गरर एभोकाडो, षकवी, ड्रागन फ्रूट, कागती, आरु, आरुबखरा, र िााँते ओखर खेनतलाई
प्रवद्धयन गररनेछ l प्रधानमधत्री रोजगार काययक्रम र सहकारी िाखाको साझेिारीमा आ.व.
२०७८/०७९ मा वडा नं. ९ मा लागू गररएको षटमुर खेती काययक्रमलाई षवस्तार गररनेछ l

11=

खेतीयोग्य जग्गा बााँझो राख्नेहरुको लगत सं कलन गरर मापिण्ड बनाई जरीवाना गने प्रषक्रया

अगाडी बढाइनेछ l वडा कायायलयले समधवय गने गरर त्यस्तो जग्गामा सामूषहक र सहकारी
खेती तथा पिुपालन गने काययका लानग सम्बद्ध पक्ष सं ग सम्झौता गने गरर प्रषक्रया अगाडी
बढाइनेछ l खाली जग्गामा असल कृषि अभ्यास काययक्रम सं चालन गररनेछ l
12=

नगर क्षेत्र नभत्रका खेतीयोग्य जनमनको ननयनमत माटो पररक्षणको व्यवस्था नमलाइनेछ l
पररक्षण प्रनतवेिनको आधारमा 'माटो स्वस्थताको प्रमाण पत्र' (S oil H ealth C ard) प्रयोगमा
ल्याई कृषि खेतीको उपयुिता ननधायरण गररनेछ l नसं चाईको लानग कुलो, कृनत्रम जलािय
ननमायण तथा पोखरी सं रक्षण कायय अगाडी बढाइनेछ l

13=

लागत साझेिारीमा कृषि समूह तथा कृषि सहकारी मार्यत श्रोत नबउ उत्पािन गरर नगरपानलका
क्षेत्रलाई आवश्यक पने खाद्यान्न नबउमा आत्मननभयर गराइनेछ l

14=

आधुननक र सुनबधा सम्पन्न कृषि हाट बजारको ननमायण मार्यत कृषि उत्पािनलाई सहज रुपमा

बजार सम्म पुयायउने व्यवस्था गररनेछ l सं चालनमा रहे का कृषि हाट बजारहरुलाई व्यवशस्थत
गररनेछ l
15=

बैिेशिक रोजगारीबाट स्विे ि र्कीएका व्यशिहरुले व्यवसाषयक रुपमा तरकारी, जनडबुटी तथा
र्लर्ूल खेनत गनय चाहेमा सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग समधवय गरर प्रनत रोपनीका िरले
प्रोत्साहन अनुिान उपलब्ध गराउन पहल गररनेछ l

16=

छररएर रहे का साना षकसानहरुलाई समूह र सहकारी सं स्था गठन गनय प्रोत्साहन गरर व्यवसाय
सं चालन सम्बधधी ज्ञान, शिप र प्रषवनध हस्ताधतरण गररनेछ l समूह तथा सहकारी मार्यत
नगरपानलकाको अनुिान पररचालन गररनेछ l

17=

नगरपानलकाको स्वानमत्व रहे को जग्गामा नसयरी स्थापना गरर नगरपानलकालाई चाषहने नबरुवा
आर्ै उत्पािन गने नीनत नलइनेछ l सावयजननक जग्गा, मठ मशधिर, नबद्यालय, स्वास््य केधिका

जग्गामा र्लर्ुल नबरुवा रोपण कायय अगाडी बढाइनेछ l प्रांगाररक, अगायननक तथा बेमौसमी
खेनतलाई प्रोत्साहन गररनेछ l सहरी क्षेत्रमा करे िाबारी तथा कौिी खेतीलाई प्रवद्धयन गररनेछ l
व्यवसाषयक र्लर्ूल बगैचा प्रवद्धयन काययक्रम सं चालन गररनेछ l
18=

नबनभन्न समयमा हुने षवपिका घटनाबाट प्रभाषवत कृिकहरुलाई राहत पुग्ने गरर कृषि नबपद्

व्यवस्थापन काययक्रम लागु गररनेछ l रोग षकरा व्यवस्थापनको लानग आकशस्मक बाली सं रक्षण
सेवा सं चालन गररनेछ l कृिकहरुलाई कृषि उपजको नबमा गनय प्रोत्साहन गररनेछ l
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19=

व्यवसाषयक कृिक र्मय तथा समूहहरुको लानग प्लाशस्टक टनेल षवतरण काययक्रमलाई
ननरधतरता दिईनेछ l ग्रानमण स्तरमा कृषि याशधत्रकरण काययलाई बढावा दिन लागत साझेिारीमा
कुटनी षपसानी यधत्र षवतरण गररनेछ l

20=

कृिक िताय काययक्रमलाई ननरधतरता दिईनेछ l उि काययक्रम मार्यत कृिकको व्यवसाषयकता
पषहचान

गरर

अनुिानको

मापिण्ड

तयार

गरर

लागू

गररनेछ

नगरपानलकाबाट प्रवाह हुने अनुिानलाई व्यवशस्थत गररनेछ l

साथै

सोषह

बमोशजम

कृषि, पिुपधछी तथा मत्स्य

त्यांक अध्यावनधक काययक्रम सं चालन गररनेछ l
21=

समुह तथा सहकारी मार्यत गहुाँ तथा मकैको नबऊ उत्पािन काययक्रम सं चालन गररनेछ l
औिधीजधय जडीबुटी प्रवद्धयन काययक्रमलाई नमूनाको रुपमा प्रयोग गररनेछ l षहउिे तरकारीका

उन्नत तथा हाईनिड नबउ, लहरे तथा कोिे तरकारीका नबउ, षट. पी. एस. आलुको नबउ लागत

साझेिारीमा षवतरण गररनेछ साथै प्याज तथा लसुन नमसन काययक्रम सं चालन गररनेछ l
मकैबाली प्रवद्धयन काययक्रम सं चालन गररनेछ l
22=

घााँसमा आधाररत पिुपालन व्यवसायलाई बढावा दिन र पिुपालनबाट बढी भधिा बढी मुनार्ा

आजयन गनय व्यवसाषयक पिुपालक कृिकहरुलाई जै, भेच, बषियम लगायतका षहउाँिे घााँस तथा
सुडान, बाजरा, षटयोसेधटी लगायतका बिे घााँस ित प्रनतित अनुिानमा षवतरण गररनेछ l
23=

पिुपधछी रोग ननिानको लानग नगरपानलकाले

सं चालन गरररहे को प्रयोगिाला सेवालाई

ननरधतरता दिं िै आधुननक प्रयोगिालामा रुपाधतरण गररनेछ l साथै हाल गररिै आएको
पररक्षणको ियारा वृषद्ध गिै

रोग ननिान पश्चात उपचार गने नीनत अवलम्बन गररनेछ l

इषपडेनमयोलोशजकल ररपोषटिं गका साथै पिुपधछी रोगको अधवेिण, नमूना सं कलन तथा प्रेिणका
काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l

मोबाइल भेटेररनरी सेवा मार्यत पिु स्वास््य सेवालाई

प्रभाबकारी बनाउने प्रषक्रया अगाडी बढाइनेछ l
24=

सं घ सरकारसं गको सहयोगमा एक भेटेररनरी डाक्टर काययक्रम कायायधवयन गररनेछ l
पिुपधछीमा लाग्ने महामारीजधय रोगहरु जस्तै भ्यागुते, चरचरे , खोरे त, पटके, रानीखेत, गम्बोरो

आिीको ननयधत्रण गरर आनथयक नोक्सानी कम गनय खोप काययक्रम सं चालन गररनेछ l यसको
लानग एक वडा एक प्राषवनधक कमयचारीलाई पररचालन गररनेछ l
25=

पिुपालक कृिकको मागको आधारमा पिुपधछीको लानग मेनडकल उपचार सेवा, माइनर
सशजयकल उपचार, गाइनाकोलोशजकल सेवा, र पिु बधध्याकरण सेवा घुम्ती सेवाको रुपमा
सं चालन गने व्यवस्था नमलाइनेछ l

26=

नगर क्षेत्र भरर कृनत्रम गभायधान सम्बशधध काययक्रमलाई ननरधतरता दिईनेछ l नलेष सुधार मार्यत
पिुजधय उत्पािन वृषद्ध गने नीनत अबलम्बन गररनेछ l

27=

व्यवसाषयक र्मयमा आधतररक तथा बाह्य परजीवी ननयधत्रण काययक्रम सं चालन गररनेछ l माछा
पालन, मौरी पालन, बंगरु पालन काययक्रममा लागत सहभानगता गरर उत्पािनका आधारमा
प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ l
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28=

धयुन आय भएका गररब तथा नबपन्न पिुपालक षकसानहरुका लानग आय आजयनमा टे वा

पुयायउने उद्देश्यले ननिुल्क रुपमा बा्ा, तथा बोका षवतरण गररनेछ l साथै कृिकहरुको
भकारो सुधार काययक्रमलाई थप सुधार गिै ननरधतरता दिईनेछ l
29=

षकसानहरुको मागको आधारमा आवश्यकता अनुसार षकसानहरुको लानग तानलम तथा प्रषवधी
हस्ताधतरणका काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l

30=

सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं गको सहकाययमा पिुजधय उत्पािनको मुल्य ननधायरण गरर सं कलन
तथा नबषक्र षवतरणको आवश्यक व्यवस्था नमलाईनेछ l

31=

चारा तयार गने मेशिन तथा इधक्युबेटरको लानग आवश्यक सहयोग प्रिान गररनेछ l पिु
आहारको स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ l पिुपधछीको लानग िाना
बनाउने कुटानी षपसानी मेशिन लागत साझेिारीमा षवतरण गररनेछ l

32=

व्यवसाषयक षकसानहरुलाई उत्पािन काययमा प्रयोग हुने च्यार्कटर, ग्राइधडर, पावर स्प्रेयर
लगायतका कृषि यधत्र ननिुल्क तथा ननशश्चत प्रनतित अनुिानमा उपलब्ध गराईनेछ l

33=

नगर क्षेत्र नभत्रका व्यवसाषयक डे री उद्योगलाई सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं गको सहकाययमा शचज,

षक्रम तथा छु पी उत्पािन गने मेशिन षवतरण गररनेछ l साथै ननशश्चत प्रनतित लागत
साझेिारीमा नमल्क क्यान र काउ म्याट षवतरण गररनेछ l
34=

आधुननक बधिाला ननमायण र सं चालन, डे री पसल स्थापना र व्यवस्थापन, तथा व्यवसाषयक

कृषि तथा पिु हाटबजार सं चालनको लानग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ l साथै मासु तथा डे री
पसल ननयनमत अनुगमन गरर ितायवाल उत्कृष्ट मासु तथा डे री पसललाई मूल्य सूची बोडय
षवतरण गररनेछ l
35=

नगरपानलकामा सं चानलत भैं सी प्रवद्धयन तथा बा्ा पकेट काययक्रमलाई ननरधतरता दििै नयााँ
ठाउाँमा समेत षवस्तार गनयको लानग सं घ सरकारसं ग बजेटको लानग पहल गररनेछ l

(ख) संस्कृनत तथा पययटन:
36=

नगर क्षेत्र नभत्रका ऐनतहानसक, पुराताशत्वक, धानमयक एवं सांस्कृनतक पययटकीय स्थलहरुको
त्यांक सं कलन तथा अध्यावनधक गरर सं रक्षण र प्रचारप्रसारका कामहरु अगाडी बढाइनेछ l

37=

सुपा िे उराली, खााँची िरबार, शिद्देश्वर शिवालय मशधिर, अघाय भगवती मशधिर, गोपेश्वोर षपठ
मथुराबेसी क्षेत्रलाई धानमयक पययटन क्षेत्रको रुपमा षवकास गनय एकीकृत योजना बनाई अगाडी

बषढनेछ l ओमकायेश्वोर शिवालय मशधिर तथा मथुरा वृद्धाश्रम गोपेश्वर षपठ सं चालनको लानग
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ l सुपा िे उराली, अघाय भगवती, खााँचीकोट िरबार, मथुरा धाम र
जालकााँडा रक गाडे न क्षेत्रमा नडशजटल पययटन जानकारी बोडय राशखनेछ l
38=

सुपा िे उराली मशधिर क्षेत्रमा धमयिाला तथा बृद्ध आश्रय स्थल लुशम्बनी प्रिे ि सरकारसं गको
प्राषवनधक तथा आनथयक सहयोगमा ननमायण गररनेछ l

सं घ सरकारसं गको समधवयमा धानमयक

पययटन पूवायधार ननमायण गने काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l
39=

नरपानीमा रहे को गंगा सरोबर क्षेत्रको प्रथम चरणको ननमायण कायय पुरा गरर सौधिययकरण गिै

तालमा प्याडल बोट सं चालन गररनेछ l उि स्थानमा पययटन प्रवद्धयन मार्यत आधतररक आय
6

वृषद्ध गनय तथा पययटकीय स्थलको रुपमा सं रक्षण तथा सं रक्षण गनय ननशज क्षेत्र सं ग सहकायय
गररनेछ l साथै सं गै रहेको षपकननक स्थलको समेत ननमायण तथा सौधिययकरण गरर
मनोरधजनात्मक पययटकीय केधिको रुपमा षवकास गररनेछ l
40=

नगरपानलकाको वडा नं. ११ मा रहेको जाललकााँडा प्राकृनतक स्टोन गाडे नको नबस्तृत
पररयोजना प्रनतवेिन बमोशजम लुशम्बनी प्रिे ि सरकार र नगरपानलकाको सह लगानीमा
पययटकीय स्थलको रुमपा षवकास र प्रचारप्रसार मार्यत पययटक आकषियत गररनेछ l

41=

नगर क्षेत्रनभत्र रहे का लािम बगैचा, िाशधत बगैचा, मथुरा बगैचा, नब.पी. स्मृनत पाकय, सषहि
मनोज झपेधि पाकयको सौधिययकरण गरर अधतररक पययटकीय स्थलको रुपमा षवकास गररनेछ
lपययटकीय स्थलहरुको सामाशजक सं जाल तथा षवद्युतीय माध्यमबाट प्रचारप्रसार गररनेछ l

42=

शिब पंचायन मशधिर – शिद्देश्वर गुर्ा- धारामानथ गुडकटे री जालकााँडा क्षेत्रलाई पैिल मागयको

रुपमा षवकास गनय सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग समधवय गररनेछ l षवनभन्न स्थानमा पिमागय
ननमायण गने काययलाई प्राथनमकतामा राशखनेछ l
43=

अघाय भगवती मशधिर पररसरमा िे बीको नबिाल मूनतय स्थापना भै सकेको छ l उि मशधिर क्षेत्र
तथा ऐनतहानसक अघाय िरबार क्षेत्रको पुनननयमायण तथा सौधिययकरण मार्यत आकियक धानमयक
पययटकीय स्थलको रुपमा षवकास गररनेछ l अघाय िरबार क्षेत्रमा परम्परागत धानमयक तथा

सं स्कृनतक बस्तुहरुको सं ग्रहालय तथा प्रिियनी केधि स्थापनाका लानग आवश्यक प्रकृया अगाडी
बढाइनेछ l
44=

ननमायणाधीन अघाय षवमानस्थलको ननमायण काययलाई तिारुकताका अशघ बढाउन सं घ सरकारसं ग
आवस्यक पहल तथा समधवय गररनेछ l

45=

नगरपानलका र लुशम्बनी प्रिे ि सरकारको सह-लगानीमा ऐनतहानसक चौनबसे राज्य अधतगयतको
खााँचीकोट िरबारको नबस्तृत पररयोजना प्रनतवेिन अनुरुप पुनननयमायण तथा षवकासको प्रषक्रया
तत्काल अगाडी बढाइने छ l

46=

नगरपानलकाको वडा नं ९ नौलापानी र वडा नं. ७ को सुपा िे उरालीमा रहे को झोलुं गे पूलमा
िाहनसक पययटन प्रवद्धयन गनय बधजीजम्प सं चालनको लानग सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग
आवश्यक पहल गररनेछ l उि स्थानहरुको सौधिययकरण काययको लानग रात्री समयमा
बशत्तहरुको व्यवस्था गररनेछ l

47=

प्रमुख पययटकीय क्षेत्रमा पने बशस्तहरुमा तथा नगरपानलकाका अधय सम्भाषवत स्थानहरुमा ननशज
क्षेत्र, स्थानीय टोल षवकास सनमनत, युवा क्लब, आमा समुहसं गको सहकाययमा होम स्टे

(H om e-S tay) काययक्रम सं चालन गररनेछ l परम्परागत बस्तुहरुको प्रिियनीस्थल तथा
सं ग्रहालयको रुपमा रहे का सं ग्रहालयको षवकासको लानग आवश्यक पहल गररने छ l साथै
पययटन प्रवद्धयनका लानग युवाहरुलाई टु ररष्ट गाइड तानलम, छोटो अवनधको होटल व्यवस्थापन
सम्बधधी तानलम प्रिान गररनेछ l
48=

षवनभन्न सरोकारवाला ननकायहरु तथा

उद्योग बाशणज्य सं घ, च्याम्बर अर् कमसय समेतका सं घ

सं स्था सं गको सहकाययमा सशधधखकय महोत्सब, अघाय भगवती स्थापना उत्सब, र कृषि तथा
पययटन महोत्सब सं चालन गररनेछ l
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49=

पययटन क्षेत्रको दिगो र योजनाबद्ध षवकास गनय पययटन गुरुयोजना बनाई कायायधवयन गररनेछ l

(ग) सहकारी तथा षवत्तीय क्षेत्र:
50=

सहकारी सं स्थाहरुलाई स्थानीय श्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गरर स्थानीय स्तरमा रोजगारी
तथा स्वरोजगारी नसजयना मार्यत स्थानीय अथयतधत्रलाइ चलायमान बनाउने प्रमुख स्तम्भको
रुपमा षवकास गररनेछ l

51=

नगरपानलकाको

क्षेत्रानधकार

नभत्रका

सहकारीहरुको

उद्यमिीलता प्रवद्धयन मार्यत षक्रयािील बनाईनेछ l
52=

बैज्ञाननक

त्यांक

सं कलन

गरर

सशधधखकय नगरपानलकाको सहकारी ननयमावली बमोशजम सहकारी सं स्थाहरुको व्यवस्थापन
गररनेछ l साथै स्थानीय सहकारी सं स्थाको प्रवद्धयन, पररचालन, क्षमता अनभवृषद्ध र षवकास गिै

बचत तथा ऋण पररचालन सम्बशधध स्थानीय मापिण्ड तजुम
य ा गरर सो को प्रभाबकारी
कायायधवयन तथा ननयमन गररनेछ l
53=

सहकारी सं स्थाहरुलाई नगरपानलका क्षेत्रनभत्र उत्पादित कृषि तथा पिुजधय उत्पािनहरु
सं कलन, भण्डारण र नबषक्र षवतरण गने काययलाई ननरधतरता दिइनेछ l

54=

नगर क्षेत्रनभत्रका तुलनात्मक रुपमा सक्षम सहकारी सं स्थाहरुलाई नगर क्षेत्रनभत्रकै कुनै एक
रुग्ण सहकारी सं स्था छनौट गरर अनुभब आिान प्रिान तथा प्राषवनधक सहयोग गनुप
य ने व्यवस्था
गररनेछ l

55=

नगर क्षेत्रनभत्रका बााँझो जनमनको उपयोग गरर कृषि तथा पिुपालन क्षेत्रको उत्पािन तथा
उत्पािकत्व बढाउन योगिान गने सहकारी सं स्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पािनमा आधाररत
अनुिानको व्यवस्था नमलाईनेछ l

56=

ाँ ीको सीमा तोकी उस्तै प्रकृनत र उद्देश्य भएका सहकारी
धयुनतम सिस्य सं ख्या र पुज
सं स्थाहरुलाई एकीकरणका लानग प्रोत्साहन गिै सहकारीको सं ख्या वृषद्ध गने भधिा सं चालनमा
आएका सहकारीको गुणात्मक नबकासमा जोड दिने तथा कृषि, व्यापार र उद्योगका तुलनात्मक
लाभका क्षेत्रहरुमा लगानी गनय प्रोत्साषहत गररनेछ l

57=

सहकारी सं स्थाका व्यवस्थापक, कमयचारी तथा

सिस्यहरुलाई

क्षमता षवकासको लानग

नगरपानलकाबाट क्षमता षवकास सम्बशधध तानलम काययक्रमहरुलाई ननरधतरता दिईनेछ l
आवश्यकता अनुसार सहकारी सं स्थाहरुलाई प्रषवनध हस्ताधतरण गररनेछ l
58=

सहकारी सं घ सं स्थालाई सहकारी नसद्धाधत र मुल्य माधयताको आधारमा सं चालन गनय प्रेररत
गररनेछ l सहकारीको भावना नबपररत सं चालन गने तथा आर्ैले बनाएको षवननयम पालना
नगने सहकारी सं स्थाहरुलाई प्रभाबकारी अनुगमनमार्यत ननशश्चत मापिण्ड ननधायरण गरर
खारे जीको प्रकृया अबलम्बन गररनेछ l

(घ) उद्योग तथा बाशणज्य:
59=

नगर क्षेत्रनभत्र ननमायणाधीन औद्योनगक ग्रामको प्रथम चरणको ननमायण कायय सम्पन्न गरर
सशधधखकय नगरपानलकाको औद्योनगक ग्राम सं चालन काययषवनध बमोशजम नगर क्षेत्रनभत्र सं चानलत
8

उद्योगी, व्यवसायी तथा सहकारीहरुलाई औधोनगक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना

गरर सं चालन गनय प्रोत्साहन गररनेछ l अधय सरोकारवाला ननकायहरुमा औद्योनगक ग्रामको
षवकास तथा षवस्तारको लानग प्राप्त बजेटलाई समेत नगरपानलकाको समधवयमा मात्र नबस्तृत
पररयोजना प्रनतवेिन बमोशजम खचय गनय समधवय गररनेछ l
60=

नगरपानलकाले सं चालनमा ल्याएको उद्योग तथा व्यवसाय िताय तथा नवीकरण गने अत्याधुननक

सफ्टवेयर मार्यत उद्योग तथा व्यवसायको िताय, नषवकरण ठाउाँसारी तथा नामसारीको
प्रकृयालाई सरल तथा सहज बनाई कानून बमोशजम िताय गरे र मात्र उद्योग तथा व्यवसाय
सं चालन गने व्यवस्था नमलाइनेछ l
61=

गररबी ननवारणका लानग लघु उद्यम षवकास काययक्रमलाई उद्यमिीलता मार्यत स्थानीय गररबी
धयूनीकरण गने दििामा केशधित गररनेछ l सबै वडाका बशस्तहरुमा

मागमा आधाररत आधुननक

प्रकृनतका उद्यम तथा सीप षवकास काययक्रमहरु जस्तै मोबाइल तथा षट.भी. बनाउने,

मोटरसाइकल बनाउने, इधटरलक ब्लक बनाउने काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l शिप षवकास
तानलम नलई नमूना उद्यम सं चालन गने उद्यमीलाई पुरस्कृत गररनेछ l
62=

घरे ल ु तथा साना उद्योगको षवकासमा जोड दिईनेछ l लघु उद्यम सं चालन गिाय स्थानीय श्रोत,
साधन तथा सीप र स्थानीय कच्चा पिाथय जस्तै बााँस, बानबयो, केतुकी, नसस्नो प्रयोग हुने लघु
उद्योगलाई प्रथानमकता दिईनेछ l स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटी र बनस्पनतहरुको पषहचान,
खोज, प्रवद्धयन र उपयोगलाई बैज्ञाननक बनाइनेछ l

63=

"हाम्रो उत्पािन हाम्रो सान" भन्ने नारा अनुरुप स्थानीय उत्पािनहरुलाई केशधित गिै मेड इन

सशधधखकय (M ade In S andhikharka) अनभयान सं चालन गररनेछ l सशधधखकय नगरपानलका
भ्रमण गनुह
य न
ु े सबैलाई यहााँको स्थानीय उत्पािनबारे जानकारी दिन तथा स्थानीय उत्पािनको
स्विे ि तथा षविे िमा समेत प्रचार प्रसार गनय बाजार क्षेत्रमा नबषक्र कक्ष, कोिेली घरको
व्यवस्था तथा स्तरोन्ननत गररनेछ l
64=

स्थानीय योजनाहरुमा लगानी आकषियत गनय स्थानीय लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी

गररनेछ l स्थानीय स्तरमा बैिेशिक सहायताको खोशजको लानग "नबज्ञ वृत्त" (E xpert C ircle)
को गठन गररनेछ l
65=

मासुजधय उद्योग र िुग्धजधय उद्योगको सरसर्ाईमा मापिण्ड ननमायण गरर कडाईका साथ

कायायधवयन गररनेछ l रोडा, क्रसर र इट्टा उद्योगलाई बाताबरणमै त्री बनाउिै जल, जनमन, बायु
तथा ध्वनी प्रिुिण गने उद्योगलाई प्रचनलत मापिण्ड बमोशजम बस्ती बाषहर सं चालन गनय
ननिे शित गररनेछ l
66=

उद्योग तथा बाशणज्य क्षेत्रले समाजमा ननवायह गनुप
य ने शजम्मेवारी तथा िाषयत्वलाई ध्यान दिं िै
नगरपानलका नभत्र सं चानलत उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको लानग व्यवसाषयक सामाशजक
उत्तरिाषयत्व (C orporate

S ocial R esponsibility) ननिे शिका तयार गरर कायायधवयन

गररनेछ l
२. सामाशजक षवकास:
9

(क) शिक्षा:
67=

नगरपानलका नभत्र बहुप्राषवनधक षवद्यालय स्थापना गनय सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोको आधामा
सं घ र प्रिे ि सरकारलाई अनुरोध गररने छ ।

68=

ु भ तथा पहुाँचयोग्य बनाउिै
आधारभूत तथा माध्यनमक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय, सवयसल
नबद्यालय

उमेर

समूहका

सबै

बालबानलकालाई

नबद्यालयको

पहुाँच

ल्याउन

आवश्यक

काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l कशम्तमा एक वडाको एक बालषवकास कक्षालाई बालमैत्री र

सुनबधा सम्पन्न बनाईनेछ l नबद्यालय बाषहर रहेका बालबानलकाहरुको पषहचान गरर सामुिाषयक
नबद्यालय भनाय अनभयान संचालन गररनेछ l
69=

सं घ सरकार सं गको समधवयमा एक शिक्षण सं स्था एक उद्यम काययक्रम सं चालन गररनेछ l
साथै रािपनत रननङ्ग नसल्ड प्रनतयोनगतालाई नगरपानलकाको साझेिारी सषहत सं चालन गररनेछ l

70=

नबद्यालय तहको शिक्षालाई प्रषवनधमैत्री बनाईनेछ l प्रषवनधमा आधाररत ई-शिक्षा तथा षवद्युतीय
पुस्तकालय काययक्रम ननमायण गरर कायायधवयन गररनेछ l

71=

सशधधखकय नगरपानलकाले ननमायण गरर स्वीकृत गरे को स्थानीय पाठ्यक्रम (आधारभूत तह)

कायायधवयनका लानग स्थानीय पाठ्य पुस्तक षवकास र मुिण गरर पठनपाठन सुरु गररनेछ l
नबद्यालय शिक्षालाई अनुिासन, नैनतकता, र स्थानीय पररवेिसं ग जोडी व्यवहाररक शिक्षा प्रवद्धयन
हुने काययक्रम लागू गररनेछ l
72=

ु ी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत नबपन्न तथा जेहेधिार नबद्याथीहरुलाई नगर
पाशणनी बहुमख
प्रमुख छात्रवृशत्त कोि सं चालन काययषवयनध बनाई सोको आधारमा स्नातक तह अध्ययन गने ४०
जना गररब तथा जेहेधिार षवद्याथीहरुलाई छात्रवृत्ती व्यवस्थापन गररनेछ l

73=

नगरपानलकाले गरे को शिक्षक िरबधिी नमलान काययक्रम अनुसार सामुिाषयक नबद्यालयहरुमा
चालु िैशक्षक ित्रमा शिक्षक िरबधिी ननधायरण गररए अनुसार ननशश्चत मापिण्डका आधारमा

शिक्षक पिस्थापन तथा व्यवस्थापन गररनेछ l साथै आवश्यकताका आधारमा नबद्यालय
समायोजन तथा तह वा कक्षा थप घट गने प्रकृया अगाडी बढाइनेछ l
74=

सामुिाषयक नबद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरु सं ग काययसम्पािन सम्झौता गरर सम्झौता बमोशजम
काययसम्पािन गरे र लक्ष्यमा पुग्ने उत्कृष्ट तीन नबद्यालयहरुलाई पुरस्कृत गररनेछ l

75=

रोष्टरहरु

मार्यत

कक्षा

शिक्षणमा

आधाररत

अनुगमन

प्रणालीको

षवकास

गरर

शिक्षक

षक्रयाकलाप अनुगमन तथा मुल्यांकन काययलाई प्रभावकारी रुपमा सं चालन गररनेछ l नबद्यालय
अनुगमन काययलाई ननयनमत र व्यवशस्थत गररनेछ l
76=

नबद्याथीहरुको गुनासो सुनी गुनासो समाधान गने काययका लानग “नबद्याथीसं ग नगरप्रमुख”
काययक्रमलाई ननरधतरता दिईनेछ l

77=

नबियगत शिक्षकलाई मागमा आधाररत तानलम प्रिान गररनेछ l प्रधानाध्यापक र नबद्यालय
व्यवस्थापन सनमनतका अध्यक्षहरुलाई नबद्यालय सुधार योजना तथा िैशक्षक गुणस्तर अनभवृषद्ध
तानलम प्रिान गररनेछ l
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78=

प्रधानाध्यापक बैठक ननयनमत बस्ने व्यवस्था नमलाइनेछ l प्रत्येक प्रधानाध्यापक बैठकमा
नबद्यालय

व्यवस्थापनको

सनमक्षा

प्रधानाध्यापकलाई पुरस्कृत गररनेछ l
79=

गरर

उत्कृष्ट

तवरले

नबद्यालय

व्यवस्थापन

गने

सामुिाषयक बालषवकास केधि तथा सामुिाषयक नबद्यालयहरुको भौनतक सुधार गरर प्रयाप्त

िैशक्षक सामग्रीहरुको प्रवधध गररनेछ l कक्षा कोठामा गररने शिक्षण नसकाई षक्रयाकलापमा
सूचना प्रषवनधको प्रयोगलाई प्राथनमकतामा राशखनेछ l
80=

सं स्थागत नबद्यालयहरुले नलने िुल्क वतयमान पररशस्थनत अनुकुल हुने गरर ननधायरण गररनेछ l
साथै उि नबद्यालयहरुले उपलब्ध गराउनुपने छात्रवृशत्त सशधधखकय नगरपानलकाको शिक्षा ऐन
अनुसार उपलब्ध गराउन प्रेररत गररनेछ l

81=

वालषवकास

केधिका

सहयोगी

काययकताय,

सामुिाषयक

नबद्यालयका

शिक्षक

र

नबद्यालय

व्यवस्थापन सनमनतका पिानधकारीको क्षमता अनभवृषद्ध सम्बधधी काययक्रमलाई ननरधतरता
दिईनेछ l नबद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको नेतत्ृ व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता षवकासको लानग
आवश्यक तानलमको व्यवस्था गररनेछ l
82=

सामुिाषयक नसकाई केधिहरुलाई गनतिील बनाई प्रभाबकारी ढं गबाट सं चालन गिै पुस्तकालय
र मागमा आधाररत तानलम सं चालन केधिको रुपमा षवकास गररनेछ l

83=

िैशक्षक सूचनाहरुको सं ग्रह सशधधखकय िैशक्षक िपयणको प्रकािनलाई ननरधतरता दिईनेछ l साथै
सशधधखकय िैशक्षक िपयणलाई सशधधखकय बुलेषटनसं ग आबद्ध गररनेछ l

84=

अंग्रज
े ी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने सामुिाषयक नबद्यालयहरुलाई प्रोत्साषहत गररनेछ l साथै
प्राषवनधक धारका नबद्यालय स्थापना र सं चालनमा जोड दिईनेछ l

85=

नबद्यालयस्तरीय िैशक्षक काययक्रमलाई योजनाबद्ध रुपमा सं चालन गने काययका लानग बस्तुननष्ठ
नबद्यालय सुधार योजना ननमायणका साथै व्यवस्थापकीय क्षमता षवकास गनय काययक्रम सं चालन
गररनेछ l

86=

िैशक्षक गुणस्तर अनभवृषद्ध गनय आधारभूत र माध्यनमक तहको गशणत, अं ग्रज
े ी र नबज्ञान
नबियको ननतजा षवलेषेिण काययक्रम सं चालन गररनेछ l

87=

रािपनत िैशक्षक सुधार काययक्रम तथा मुख्यमधत्री िैशक्षक सुधार काययक्रम मार्यत सं चालन हुने

योजनाहरुलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गररनेछ l नबद्याथीहरुको अधतननयषहत प्रनतभा प्रस्र्ुटन गरर
सवािंगीण नबकासमा टे वा पुयायउन समय समयमा बािनबबाि, विृ त्वकला, षहज्जे, हाशजरीजवार्,

ननबधध तथा कषवता प्रनतयोनगताहरु आयोजना तथा सं चालन गररनेछ l प्रत्येक नबद्यालयमा
नबद्याथी प्रनतभा पषहचान काययक्रम सं चालन गररनेछ l
88=

आधारभूत तह उत्तीणय परीक्षा (कक्षा ८) र माध्यनमक तह उत्तीणय परीक्षा (S E E ) मा उत्कृष्ट
ननतजा हानसल गने नगरपानलका नभत्रका सामुिाषयक नबद्यालयहरुलाई पुरस्कृत गररनेछ l

89=

सामुिाषयक नबद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई ननिुल्क सेनीटरी प्याड षवतरण गने काययलाई

ननरधतरता दिईनेछ l साथै सबै माध्यनमक नबद्यालयहरुमा सेनीटरी प्याड भेशधडङ्ग तथा नडस्पोजल
मेनसन जडान गररनेछ l
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90=

पूवायधारको अवस्था, िैशक्षक अनुिासन, िैशक्षक सुिासन, नबद्याथी शिक्षक अनुपात, शिक्षण
नसकाई

षक्रयाकलापको

अवस्था,

नबद्यालय

सरसर्ाई,

नबद्यालय

व्यवस्थापन

सनमनतको

षक्रयािीलता, नबद्यालयको अनभभावक र नबद्याथीसं गको अधतरषक्रयाको अवस्था, प्रषवनधको प्रयोग
र िैशक्षक नाशजताको ननशश्चत मापिण्डहरु ननधायरण गरर प्रत्येक वडामा एक नमूना नबद्यालयको
अवधारणा अगाडी बढाइनेछ l नबद्याथी सं ख्याको अनुपातमा धयू न िरबधिी भएका माध्यनमक
नबद्यालयहरुको अनुिानलाई ननरधतरता दिईनेछ l
91=

नगर क्षेत्रनभत्र सं चानलत ट्युसन तथा कोशचं ग सेधटर, भािा, तानलम तथा प्रशिक्षण केधिहरु,
परामिय केधिहरुलाई अननवायय रुपमा नगरपानलकामा िताय तथा नवीकरण गरे पश्चात
सं चालन गने अनुमनत दिईनेछ l

92=

मात्र

नगर क्षेत्रनभत्रका सामुिाषयक नबद्यालयहरुको स्वानमत्वमा रहे को जग्गाको बस्तुननष्ठ त्यांक
सं कलन गरर सं रक्षण तथा उपयोग गररनेछ l

93=

सं घ

सरकारले

उपलब्ध

गराउने

प्रारशम्भक

बाल

षवकास

सहजकताय

तथा

नबद्यालय

सहयोगीहरुको पाररश्रनमक तथा नबद्यालय कमयचारी व्यवस्थापन अनुिानमा अपुग रकम
ु ान गररनेछ l
नगरपानलकाको तर्यबाट भि
94=

नगर क्षेत्रनभत्रका नबद्याबाररधी गरे का नबिेिज्ञहरुको त्यांक सं कलन गरर "सशधधखकय नगर
शिक्षा नबज्ञ समूह" गठन गररनेछ l समूहको ननयनमत बैठकको व्यवस्था गरर उि समूहको
सल्लाहको आधारमा शिक्षा क्षेत्रका षक्रयाकलापहरु ननिे शित गररनेछ l

95=

समय समयमा नबद्याथीहरुसं ग आनथयक, सामाशजक, राजनीनतक, प्रिासननक, कला, सं गीत,
खेलकुि क्षेत्रका प्रनतषष्ठत व्यशिहरु सं ग अधतरषक्रया गररनेछ l

96=

कक्षा एक मा २५ जना भधिा बढी नबद्याथी भनाय गराई बाषियक पररक्षामा समेत सहभागी
गराउने नबद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु २० हजारका िरले बाषियक प्रोत्साहन उपलब्ध
गराईनेछ l

(ख) युवा तथा खेलकुि:
97=

युवा प्रनतभाहरुको खोशज तथा प्रोत्साहन काययक्रम सं चालन गररनेछ l युवाहरुलाई सामाशजक
क्षेत्रमा शजम्मेवार बनाउन प्रत्येक वडामा युवा स्वयं सेवा समूह गठन गरी स्वयं सेवा काययक्रम
सं चालन गररनेछ l

98=

नगर क्षेत्रनभत्रका युवाहरुको त्यांक सं कलन तथा अद्यावनधक गरर बेरोजगार युवाहरुलाई

नगरले सं चालन गने योजानाहरुमा सं लग्न गराउने प्रकृया अगाडी बढाइनेछ l उपभोिा सनमनत
नगरपानलका मार्यत सं चालन हुने योजनाहरुमा बेरोजगार युवालाई अनधकानधक पररचालन गने
व्यवस्था नमलाइनेछ l
99=

नगरपानलकामा एक श्रम बैंक स्थापना गरर नगर क्षेत्रनभत्र सं चानलत सं घ सं स्था, सहकारी
उद्योग तथा व्यवसायहरुले नगरपानलकासं ग समधवय गरर श्रम बैंक मार्यत श्रनमकहरुको माग
गरर आफ्ना पिहरु पूनतय गनुप
य ने व्यवस्थालाई क्रमिः कायायधवयन गिै लनगनेछ l
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100=

राषिय अधतराषिय स्तरमा योगिान पुयायउनु भएका कलाकार तथा खेलाडीहरुलाई सम्मान
गररनेछ l

101=

प्रधानमधत्री रोजगार काययक्रम तथा मुख्यमधत्री रोजगार काययक्रम षवकास ननमायणका काययमा
नगर क्षेत्रनभत्रका युवाहरुलाई ननशश्चत समय सम्मका लानग रोजगारी प्रिान गररनेछ l

102=

सहरी िासकीय क्षमता षवकास काययक्रम अधतगयत हाटबजार सुधार, सावयजननक िौचालय,
बसपाकय सुधार, पाकय ननमायण, सडक सं रचना ननमायण, ढल व्यवस्थापन, नाला ननमायण,
सावयजननक पखायल ननमायण तथा र्ोहोरमैला व्यवस्थापन कायय मार्यत स्थानीय युवालाई रोजगारी
प्रिान गररनेछ l

103=

नगर

क्षेत्रनभत्रका

युवा

क्लबहरुलाई

दिगो

रुपमा

षक्रयािील

बनाउन

उद्यमशिलताका

काययक्रमहरु सं चलान गनय प्रोत्साहन गररनेछ l बलक्लब गठन तथा नमूना युवा सं सि अभ्यास
काययक्रम सं चालन गररनेछ l
104=

स्विे िमै व्यवसाय गनय चाहने र बैिेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुको बनगयकरण गरर
सोषह अनुरुपका क्षमता षवकासका काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l

105=

बैिेशिक

रोजगारीमा

जाने

श्रमिशि

र

ननजको

पररवारको

लानग

षवत्तीय

साक्षरताका

काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l साथै बैिेशिक रोजगारीबाट र्केका श्रमिशिलाई सामाशजक
पुनः एकीकरण गरर उनीहरुको ज्ञान, िीप, अनुभब र उद्यमशिलताको पूण य उपयोग गररनेछ l
106=

नगर क्षेत्रनभत्रका प्रनतभावान खेलाडी पषहचान गरर क्षमता षवकास गिै राषिय खेलाडी उत्पािन
गनय प्रत्येक वडाहरुमा प्रवद्धयनात्मक खेलकुि काययक्रम सं चालन गररनेछ l

107=

आनथयक रुपले नबपन्न क्षमतावान खेलाडीलाई खेलकुि सामग्री षवतरण गररनेछ l खेलकुि
मार्यत प्रनतस्पधाय, मैत्री र अनुिासनको भावना षवकास गररनेछ l

108=

वडागत रुपमा र्रक-र्रक खेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरर सोषह आधारमा सं रचना
ननमायणको लानग लगानी गने नीनत अवलम्बन गररनेछ l एक वडा एक खेल मैिान बनाउने
नीनतलाई ननरधतरता दिईनेछ l

109=

नगरपानलकाले सं चालन गने मेयर तथा उपमेयर कप खेलकुि प्रनतयोनगतालाई ननरधतरता

दिईनेछ l नगरपानलकाको केधिमा रहे को टुं डीखेललाई स्तरोन्ननत गररनेछ l खेलकुि प्रवद्धयन
गनय बािी खेल मैिानलाई ननरधतरता दिईनेछ l
(ग) स्वास््य:
110=

सबै गभयवती मषहलाहरुलाई गभयअवस्था भरलाई आवश्यक पने क्याशल्सयम चक्की ननिुल्क
षवतरण गररनेछ l नबपन्न गभयवती मषहलाहरुलाई सुत्केरी हुनको लानग स्वास््य सं स्थासम्म पहुाँच
पुयायउने काययको लानग ननशश्चत यातायात खचयको व्यवस्था गररनेछ l साथै गभयवती तथा सुत्केरी
मषहलाहरुको लानग नबिेि पोिण प्याकेज काययक्रम लागु गररनेछ l

111=

नगरपानलका शस्थत सशधधखकय अस्पतालको स्तरोन्ननतको लानग सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग

समधवय गररनेछ l नगरपानलका र लुशम्बनी प्रिे ि सरकारको सहलगानीमा खररि भएको िब
वाहन अस्पताललाई हस्ताधतरण गररनेछ l
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112=

सबै स्वास््य सं स्थाहरुबाट तोषकए बमोशजमका ननिुल्क आधारभूत स्वास््य सेवा सुननशश्चत
गररनेछ l

113=

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई गुणस्तरीय तथा प्रषवनधमैत्री बनाई सबै स्वास््य
सं स्थाबाट

त्यांक

प्रषवषष्ट

गने

काययको

थालनी

गररनेछ

l नबद्यालयहरुमा

षकिोर

षकिोरीहरुको स्वास््य शिक्षा प्रवाियनात्मक काययक्रम सं चालन गररनेछ l
114=

स्वास््यकमीहरुको पेिागत सुरक्षा सुननशश्चतता गररनेछ l साथै उत्कृष्ट स्वास््यकमीहरुलाई
पुरष्कृत गररनेछ l

115=

शजल्ला अस्पतालसं ग समधवय गरर नगर क्षेत्र नभत्र रगतको अभाव हुन नदिन 'सशधधखकय ब्लड
बैंक' सं चालन गररनेछ l

116=

बथीङ्ग सेधटर रहे का वडाहरुका स्वास््य सं स्थाहरुमा पूणत
य ः सं स्थागत सुत्केरी गराई घरमा

िुधय सुत्केरी (Z ero H om e D elivery) काययक्रम अझ प्रभाबकारी रुपमा कायायधवयन गररनेछ
l सुत्केरीहरुलाई प्रिान गिै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई ननरधतरता दिईनेछ l
117=

५ बिय मुननका सम्पूणय बालबानलकाहरुको िारीररक वृषद्ध अनुगमन गरर कुपोिण नबषहनतालाई
सुननशश्चत गनय पोिण सहुनलयत तथा पोिण सम्बधधी ज्ञानका काययक्रम सं चालन गररनेछ l

118=

सं घ सरकारको सहयोगमा सशधधखकय नगरपानलकाको वडा नं. ७, ८ र ११ मा स्वास््य चौकी
भवन ननमायण गररनेछ l

119=

नगर क्षेत्रनभत्र कुपोिणको अवस्थालाई धयू नीकरण गनयका लानग पोिण नबिेि काययक्रम
अनभयानको रुपमा सं चालन गररनेछ l

120=

नगरनभत्रका ७० विय मुननका एकल मषहला र एकल पुरुिहरु मध्ये ननयनमत पाररश्रनमक तथा
ननवृशत्तभरण प्राप्त नगने पररवारका व्यशिहरुलाई स्वास््य षवमा गनय 75 प्रनतित अनुिानको
व्यवस्था गररनेछ ।

121=

जीवनपथको अवधारणा अनुरुप सुरशक्षत मातृत्व, बाल स्वास््य, षकिोर षकिोरी तथा प्रजनन
स्वास््य, प्रौढ तथा ज्येष्ठ नागररक लगायतलाई सेवाहरुको षवकास तथा षवस्तार गररनेछ l

122=

खोपकेधि नभएका स्थानहरुमा खोपकेधि भवनहरुको ननमायण गरर गुणस्तरीय खोप सेवा प्रिान

गररनेछ l साथै नगरपानलकालाई पूण य खोप सुननशश्चतता र यसको दिगोपना कायम गनयका लानग
आवश्यक काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l
123=

नगर क्षेत्रनभत्रका सबै स्वास््य सं स्थामा औिनध तथा सशजयकल समानहरुको सहज आपूनतयको
व्यवस्था गररनेछ l

124=

सबै स्वास््य सं स्थाबाट ननिुल्क रुपमा षपसाबद्वारा गभय जााँचको व्यवस्था गररनेछ l

125=

जषटल प्रकृनतका रोगहरुको उपचारमा सहयोग पुयायउने उद्देश्यले नगरपानलकाबाट आनथयक
सहायता प्रिान गने काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l अनत नबपन्न पररवारका गधिभय, बािी तथा

अनत अिि अपाङ्गता भएका व्यशिहरुका लानग ननशश्चत मापिण्ड ननधायरण गरर ननिुल्क
स्वास््य नबमा काययक्रम सं चालन गररनेछ l
126=

नगर क्षेत्रनभत्र पाठे घर खस्ने, प्रसव षर्स्टु ला, पाठे घर तथा स्तनको क्याधसर तथा मुटु
समस्याबाट षपनडत मषहलाहरुलाई लशक्षत गिै उि समस्या समाधान गनयको लानग ननिुल्क
14

जााँच नसनबर सं चालन गररनेछ l स्वास््य सं स्थाहरु सं गको समधवय तथा साझेिारीमा
मोनतनबधिुको ननिुल्क िल्यषक्रयाको व्यवस्था गररनेछ l
127=

ननिुल्क गभय पररक्षण, सुरशक्षत गभयपतन सेवा तथा ननमोननया र िमका नबरामीहरुको लानग
ु ाईजेिन सेवा उपलब्ध गराउने नीनत अवलम्बन गररनेछ l
ननिुल्क नेबल

128=

बालबानलका, षकिोरीहरु तथा सुनौलो हजार दिन नभत्रका मषहलाहरुको पोिण शस्थनतमा सुधार
ल्याउन नबिेि काययक्रम सं चालन गररनेछ l

129=

नेपाल सरकारको नीनत बमोशजम लागू भएको स्वास््य नबमा काययक्रममा नगर क्षेत्रनभत्रका सबै
नबपन्न नागररकहरुलाई समाबेि गनयका लानग आवश्यक पहल तथा समधवय गररनेछ l

130=

नगरपानलकानभत्र काययरत सम्पूण य मषहला स्वास््य स्वयं सेषवकाहरुलाई नगरपानलकाले प्रिान
गिै आएको प्रोत्साहन काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l उनीहरुको लानग क्षमता अनभवृषद्ध तथा
पुनतायजगी काययक्रम सं चालन गरर "स्वास््य क्षेत्र सद्भावना िूत"को रुपमा पररचालन गररनेछ l

131=

नगर क्षेत्रनभत्रका स्वास््य सं स्थाहरुलाई प्रषवनधमैत्री तथा श्रोत साधन सम्पन्न बनाईनेछ l
सेवाग्राहीको चाप लगायत अधय रणनैनतक षहसाबले उपयुि स्वास््य सं स्थामा प्रयोगिाला
स्थापनाका लानग आवश्यक समधवय गररनेछ l

132=

एक वडा एक स्वास््य सं स्थाको अवधारणा अनुरुप स्थाषपत स्वास््य सं स्थाहरुको प्रभाबकारी
सं चालनको व्यवस्था गररनेछ l नगरपानलकाबाट स्वास््य सं स्थाहरुको प्रभाबकारी सं चालनको
लानग दिं िै आएको आनथयक सहयोगलाई ननरधतरता दिईनेछ l

133=

नगर क्षेत्रनभत्र सुलभ रुपमा स्वच्छ खानेपानीको प्रयाप्त आपूनतयको व्यवस्था गररनेछ l
ननमायणाधीन खानेपानीका आयोजनाहरु यथा समयमै सम्पन्न गररनेछ l सामुिाषयक नलशफ्टं ग
ु ानीमा काययषवनध ननमायण गरर ननशश्चत प्रनतित
खानेपानी आयोजनाहरुको नबजुलीको महसुल भि
अनुिान प्रिान गररनेछ l

134=

एक घर एक धाराको नीनतलाई प्रभाबकारी रुपमा कायायधवयन गररनेछ l खानेपानी तथा
सरसर्ाई गुरुयोजनामा समाबेि भएका खानेपाननका योजनाहरुलाई क्रमिः कायायधवयनको
व्यवस्था गररनेछ l

(घ) लैं नगक समानता तथा सामाशजक समाबेिीकरण:
135=

लशक्षत समूहका काययक्रम मार्यत नगर क्षेत्रनभत्र छु वाछु त, सामाशजक कुरीनत, अधधनबश्वास,
लैं नगक नबभेि र षहं साका घटनाको धयू नीकरण गरर सामाशजक सषहष्णुता र सौहाियता सषहतको
समतामूलक समाज ननमायणको आधार तयार गररनेछ l यस्ता काययक्रम सं चालन गिाय टोल
षवकास सं स्थाको सं लग्नतामा गररनेछ l

136=

िनलत, जनजाती तथा एकल मषहलाहरुको उद्यमशिलता षवकास र व्यवसाषयकता प्रवद्धयनको
लानग तानलम, आनथयक सहायता तथा प्रषवनध हस्ताधतरणको व्यवस्था गररनेछ l

137=

नगरपानलका क्षेत्रनभत्र रहेको सेर् हाउसको स्तरोन्ननत काययलाई लुशम्बनी प्रिे ि सरकारसं गको

सहकाययमा ननरधतरता दिईनेछ l सरोकारवालासं गको सहकाययमा काययषवनध ननमायण गरर सोषह
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बमोशजम सेर् हाउसको सं चालन गररने छ l शजल्ला शस्थत सबै स्थानीय तहहरुसं गको
समधवयमा सेर् हाउस सं चालनको लानग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ l
138=

घरे ल ु षहं सा अधत्यका लानग टोल षवकास सं स्थाहरुलाई पररचालन गरर बहस, पैरवी तथा
चेतनामूलक काययक्रम प्रयाप्त रुपमा प्रभाबकारी ढं गले सं चलन गररनेछ l

139=

नगर क्षेत्रनभत्र आनथयक तथा सामाशजक रुपमा पछाडी परे का मषहला, बालबानलका, िनलत,
अपाङ्गता भएका व्यशि, ज्येष्ठ नागररक, अल्पसं ख्यक, सीमाधतकृत समुिायको सामाशजक तथा

आनथयक उत्थानका लानग काययक्रम बनाई लागू गररनेछ l साथै िै ननक ज्यालािारी, गुजारा
व्यवसाय, अनत गररब घर पररवार र सडक जीवन व्यनतत गने पररवारलाई राहत सम्बधधी
मापिण्डको आधारमा राहत उपलब्ध गराइनेछ l
140=

नगर क्षेत्रनभत्र बालश्रम, बालनबबाह, बहुनबबाह, िाइजो तथा बोक्सी जस्ता प्रथा रोकथाम,

धयूनीकरण तथा अधत्यका लानग आवश्यक काययक्रम तजुम
य ा गरर कायायधवयन गररनेछ l यस्ता
काययक्रम सं चालन गिाय षविेितः टोल षवकास सं स्था पररचालन गरर सामाशजक पररचालनका
काययक्रमहरु अगाडी बढाइनेछ l
141=

नगर क्षेत्रनभत्र षवशिष्टीकृत बालबानलका पुनस्थायपना केधि, ज्येष्ठ नागररक आश्रय केधि, अिि

स्याहार केधि स्थापना तथा सं चालनका लानग प्रिे ि तथा केधि सरकारसं ग पहल गररनेछ l
साथै पूवव
य त रुपमा स्थापन भई सं चालनमा रहे का यस षकनसमका केधिहरुमा सहज पहुाँचको
व्यवस्था गररनेछ l यस्ता केधिहरु सं चालनको लानग ननशश्चत अनुिानको व्यवस्था गररनेछ l
142=

परम्परागत पेिा, सीप, व्यवसाय र उद्यमलाई प्रोत्साहन गररने छ l लामो समयिे शख सं चानलत
मषहला शिल्पकलालाई उद्यम षवकास काययक्रमसं ग तािाम्य हुनेगरर सं चालन गररनेछ l

143=

अपाङ्ग, अिि, असहाय, प्रकोप षपनडत, द्वधद्व षपनडत, घरे ल ु षहं सा षपनडत, जेष्ठ नागररक, एकल
मषहला नसर्ाररस जस्ता नगरपानलकाबाट प्रिान गररने नसर्ाररसहरु ननिुल्क रुपमा प्रिान गने
काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l

144=

आनथयक बिय २०७९/०८० को बाषियक बजेटलाई लैं नगक उत्तरिायी बजेट पररक्षण गरर सोषह

अनुसार योजना तथा काययक्रम तजुम
य ा गररनेछ l लै षङ्गक उत्तरिायी बजेट षवलेषेिण प्रणाली
क्रमिः कायायधवयन गररनेछ l
145=

नगरपानलका क्षेत्रमा छोरा तथा छोरी बीचमा हुने षवभेि अधत्य गरर छोरीलाई पनन छोरा सरह
शिक्षा क्षेत्रमा पहुाँच अनभवृषद्ध गनय आ. व. २०७८/०७९ मा कायायधवयन गररएको

'नगर

ु े बचत योजना' प्रभावकारी भएको महिुस गरे को छु l उि काययक्रमलाई
प्रमुख खुत्रक
ननरधतरता दिईनेछ l
146=

नगर क्षेत्र नभत्र रहे का ज्येष्ठ नागररकहरुको पषहचान तथा अनभले खांकन गरर उनीहरुको अनुभब

तथा सीपहरुको हस्ताधतरणको लानग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ l "ज्येष्ठ नागररकका सुख र
िु:ख सुधछन सशधधखकयका नगर प्रमुख" भन्ने नारा सषहत जेष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षण
काययक्रम लागु गररनेछ l
147=

समुिायमा ज्येष्ठ नागररक प्रनतको सम्मान र आिर अनभवृषद्ध गनय र पुस्ताधतरबाट उत्पन्न हुन
सक्ने समस्याबारे सचेत गराउन नबद्यालयस्तर िे शख नै सचेतना काययक्रम सं चलन गररनेछ l
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148=

अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागररक पररचय-पत्र षवतरण काययलाई ननरधतरता दिई सम्बशधधत वडामा नै
स्थलगत रुपमा षवतरणको व्यवस्था गररनेछ l

149=

अपाङ्गता भएका व्यशिहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुको आनथयक सिशिकरण सम्बशधध

काययक्रम सं चालन गररनेछ l साथै उनीहरुको नबिेि आवश्यकतालाई दृषष्टगत गरर सहायता
सामाग्रीहरु षवतरण गिै सावयजननक स्थान तथा सं रचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गररनेछ l
150=

िीघयकालीन हे रचाह तथा उपचार आवश्यक पने अपाङ्गता भएका व्यशिहरुको लानग स्वास््य
तथा पुनस्थायपना केधिहरुमा स्थानाधतरणको लानग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ l

151=

नगरपानलकानभत्रका नबद्यमान पूवायधारहरुलाई लै षङ्गकमैत्री, बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाईनेछ
l साथै आगामी दिनमा पूवायधार ननमायण गिाय उल्ले शखत प्रावधानहरुलाई अननवायय रुपमा
कायायधवयन गररनेछ l

152=

नगर क्षेत्रनभत्रका बाल क्लब, युवा क्लब, र आमा समूहहरुलाई स्थानीय स्तरका समस्या
समाधान, सामाशजक सषहष्णुता प्रवद्धयन, मौनलक कलाको सं रक्षण, सावयजननक सम्पशत्तको सं रक्षण
र व्यवस्थापन गनय सक्ने खालका क्षमता षवकासका काययक्रमहरु सं चालन गररनेछ l

153=

नगरपानलकाको प्रत्येक वडाबाट कायायधवयन हुने कशम्तमा एक योजनामा मषहलाहरुको ननणयय

प्रकृया र आयोजना तथा काययक्रम व्यवस्थापन सम्बशधध क्षमता अनभवृषद्धका लानग उपभोिा
सनमनतका शजम्मेवार पिहरुमा मषहलाहरु मात्र रहने गरर योजना कायायधवयनको व्यवस्थालाई
ननरधतरता दिईनेछ l
154=

अनुत्पािक क्षेत्रमा खचय कटौती गरर उत्पािन वृषद्ध, आय आजयन वृषद्ध र थप रोजगारी
नसजयनामा सघाउ पुयायउने काययक्रमहरु लाई प्रोत्साहन गररनेछ l

155=

लशक्षत बगय सम्बशधध काययक्रमहरु सम्बशधधत लशक्षत बगयसंगको छलर्ल मार्यत तय गरर लागू
गररनेछ l

156=

नगर क्षेत्र नभत्रका सडक तथा बेवाररसे बालबानलकाहरु र िुव्ययसनी र्सेका बालबानलकाहरुको

पषहचान गरर उनीहरुको पुनस्थायपना सम्बशधध काययक्रम अगाडी बढाइनेछ l स्थानीय प्रहरी
सं गको सहकाययमा लागू पिाथय िुव्ययसन ननयधत्रणको लानग काययक्रम सं चालन गररनेछ l
157=

बालबानलका नबरुद्ध हुने िारीररक तथा माननसक षहं सा तथा िुव्ययवहारको अधत्य गिै

उनीहरुको सामाशजक, राजनीनतक, आनथयक तथा धयाषयक हकहीत सुननशश्चत गनय आवश्यक
काययक्रम तजुम
य ा गरर लागू गररनेछ l
158=

षकिोरी सूचना तथा परामिय केधि स्थापना गरर अनतनबपन्न षकिोरीहरुको िैशक्षक तथा
स्वास््योपचार सम्बशधध आवश्यक प्रवधध गररनेछ l

159=

लशक्षत वगयहरुको उद्दार, सं रक्षण, उत्थान, पुनस्थायपना र षवकासको लानग स्थाषपत षवनभन्न
कोिहरुको प्रभाबकारी उपयोग गररनेछ l

160=

सामाशजक सुरक्षा र पं जीकरण सम्बशधध काययलाई ननतजामूलक, व्यवशस्थत र प्रभाबकारी

बनाउन घुम्ती शिनबर तथा सामाशजक सुरक्षा िताय सुदृषढकरण काययक्रम सं चलन गररनेछ l
सामाशजक सुरक्षा भत्ता बैंषकंग प्रणाली मार्यत षवतरण गने काययलाई ननरधतरता दिइनेछ l
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161=

आदिबासी, जनजाती, मुशस्लम, िनलत, अल्पसं ख्याक बगयहरुको क्षमता अनभवृषद्ध गनय उनीहरुको
भािा, धमय, नलषप, कला, पेिा एबं सं स्कृनत सं रक्षण र सम्बद्धयनमा जोड दिईनेछ l

162=

नगर उपप्रमुख िनलत तथा मषहला उत्थान काययक्रम सं चालन गररनेछ l

163=

पत्रकाररता प्रवद्धयनात्मक काययक्रम ननमायण गरर सं चालन गररनेछ l

३. पूवायधार षवकास:
(क) सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल:
164=

स्थानीय सडकहरुको ननमायण, स्तरोन्ननत, कालोपत्रे र पुनननयमायण गने काययलाई ननरधतरता
दिईनेछ l सं घ तथा प्रिे ि सरकार सं गको समधवय र सहकाययमा ननमायण भै रहे का सडकहरुलाई
उच्च प्राथनमकताका साथ सम्पन्न गररनेछ l

165=

नगरक्षेत्र नभत्रका सडकहरु तथा नगरपानलका र अधय स्थानीय तह जोड्ने मूल सडकहरुको
स्तरोन्ननत तथा षवकास गिै सडक सुनबधालाई षवस्तार गररनेछ l आगामी आनथयक बियमा
षकलोनमटर सडक कालोपत्रे तथा षकलोनमटर सडक स्तरोन्ननत गररनेछ l

166=

नगरपानलकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा नाली तथा ढल ननकास सषहतको र्ुटपाथ ननमायणलाई सं घ
तथा

प्रिे ि

सरकारसं गको समधवयमा ननरधतरता दिईनेछ

l नननमयत

सडक, पूल

तथा

कल्भटयहरुको ममयतसम्भार र स्तरोन्ननत गने काययलाई प्राथनमकता दिईनेछ l
167=

नगर क्षेत्र नभत्रका सम्पूणय सडकहरुलाई सवारी साधन चल्न सक्ने गरर षवस्तार गररनेछ l
नगरपानलकाले ननमायण गरे को नगरपानलका यातायात गुरुयोजना (M unicipal T ransport
M aster P lan) बमोशजम सडक यातायात सम्बधधी योजनाहरु ननमायण गरर कायायधवयन गररनेछ
l योजनाले तोकेको बाषियक लक्ष्यको ८०% सडक ननमायण गररनेछ l

168=

वडा केधि जाने बाटो कालोपत्रे गररनुका साथै बजार क्षेत्रनभत्रका मुख्य सडकहरुमा नग्रनबेल्ट
ननमायण गने काययलाई अगाडी बढाइने छ l नगर क्षेत्रनभत्रका सडक ननमायण गिाय ढल,
खानेपानी, नबजुली र सं चार क्षेत्रलाई समधवयात्मक रुपमा अगाडी बढाइनेछ l

169=

नगरपानलकाको वडा नं. १ र वडा नं. २ का बााँगी खोला, घोंचे खोला र भिी खोला
आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर "सशधधखकय निी कररडोर" को रुपमा षवकास गररनेछ l

170=

खररि प्रकृयालाई बढी प्रनतस्पधायत्मक बनाउन नगरपानलकाले कायायधवयन गने रु १० लाख

भधिा मानथका सम्पूण य योजनाहरुमा षवद्युतीय बोलकबोल प्रणाली (e-B idding S ystem ) लागु
गररनेछ l
171=

नगरपानलका क्षेत्रनभत्र सं चानलत सम्पूण य सेवाहरु समेट्ने गरर नगरको उपयुि स्थानमा एक
बहुउद्देश्यीय भवन स्थापना तथा सं चालनका लानग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ l

172=

छनौट भै कायायधवयनमा रहे का नगरस्तरीय गौरबका आयोजना उच्च प्राथनमकताका साथ
सम्पन्न गररनेछ l साथै बहुबिीय योजनाहरु तोषकएको समय नभत्रै सम्पन्न गने गरर श्रोत
सुननशश्चत गररनेछ l
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173=

नगरपानलकाले

कायायधवयन गने

पूवायधार षवकास सम्बशधध योजनाहरुको ननयनमत ममयत

सम्भारको लानग लाभग्राहीको योगिान सषहतको ममयत सम्भार कोि स्थापना गरर १.५% रकम
ाँ ीगत बजेटको ननशश्चत प्रनतित रकम
कट्टा गने व्यवस्था गररनेछ l साथै नगरपानलकाको पुज
सडक ममयत तथा सम्भार गने काययको लानग नबननयोजन गने काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l
174=

नगर सडक यातायात गुरुयोजना अनुरुप नगरपानलका क्षेत्रनभत्र बनेका नयााँ सडकहरुको
नामाकरण प्राथनमकताका साथ सम्पन्न गररनेछ l साथै नगरपानलकाले कायायधवयन गरे का
आयोजनाहरुको अनधकाररक रुपमा समुिायस्तरमा हस्ताधतरण गररनेछ l

175=

स्थानीय पूवायधार नबभागसं गको समधवयमा नगरपानलका नभत्रका अत्यावश्यक ठाउाँहरुमा झोलुं गे
पूल ननमायण गने काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l साथै झोलुं गे पूल ननमायण काययमा स्थानीय
उपभोिाहरुलाई पररचालन गररनेछ l

176=

सडक ननमायणका काययहरु गिाय यसको गुणस्तर र दिगोपनामा नबिेि ख्याल गिै नगरपानलकाले
कायायधवयन गने ठू ला सडकह आयोजनारुमा अस्र्ाल्ट कंषक्रट प्रषवनध अवलम्बन गररनेछ l

177=

वातावरणीय षहसाबले उपयुि निे शखएका स्थानहरुमा नयााँ सडक खन्ने कायय तथा सामाधय
अवस्थामा सडकको नयााँ ट्रयाक खन्ने काययलाई ननरुत्साषहत गररनेछ l

178=

सशधधखकय नगरपानलकाको आवनधक योजना, मध्यकालीन खचयको सं रचना तथा (P roject
B ank) पररयोजना बैंक अनुसार नगरस्तरीय तथा वडास्तरीय योजना छनौट गररनेछ l वडा
भेलाबाट नसर्ाररस प्राप्त ठू ला प्रकृनतका योजनाहरुलाई सं घ सरकार, प्रिे ि सरकार, ननशज क्षेत्र
र गैर सरकारी सं घ सं स्था सं गको समधवय तथा सहयोगमा कायायधवयनको लानग पहल गररनेछ
l

179=

स्थानीय श्रम, सीप, श्रोत र प्रषवनधको अत्यनधक प्रयोग हुने योजनालाई प्राथनमकतामा राशखनेछ
l रोजगार सूचना केधिमा सूशचकृत भएका श्रनमकहरुलाई प्रधानमधत्री रोजगार काययक्रम र
सहरी िासकीय पूवायधार षवकास काययक्रम मार्यत तोषकएको श्रममूलक योजनामा पररचालन

गरर पूवायधार ननमायणको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गररनेछ l यस षकनसमका श्रनमकहरुलाई
काममा लगाउन ननमायण व्यवसायी तथा उपभोिा सनमनतहरुलाई समेत ननिे िन दिईनेछ l
180=

नगरपानलकाले सं चालन गने योजनाहरुको दिगोपना तथा नागररक अपनत्व वृषद्ध गने काययका
लानग पूवायधार षवकासमा जनपररचालन तथा जनसहभानगतामा आधाररत काययक्रमलाई प्रोत्साहन
गररनेछ l श्रममूलक प्रकृनतका सडक तथा अधय पूवायधार ननमायणका आयोजनाहरु उपभोिा

सनमनत मार्यत सं चालन गनय जोड दिईनेछ l तर उपभोिा सनमनत आर्ैले कायायधवयन गने गरर
सम्झौता गरे का योजनाहरु ठे क्कामा दिन रोक लगाइनेछ l
181=

सावयजननक खररि ऐन तथा ननयमावलीले गरे को व्यवस्था बमोशजम िक्ष जनिशि र नबशिष्ट
प्रकृनतका उपकरण, मेशिन र औजार आवश्यक पने प्राषवनधक षकनसमका योजनाहरु जस्तै

ट्राधसर्मयर खररि, सडक कालोपत्रे, भवन ननमायण कायय उपभोिा सनमनत मार्यत नगराइने
व्यवस्था कडाईका साथ कायायधवयन गररनेछ l
182=

चालु आ.व. २०७८/०७९ मा षवनभन्न शिियकहरुबाट खचय हुने गरर नगर सभाबाट स्वीकृत

योजनाहरु समय अभावका कारणले सम्झौता हुन बााँषक रहे मा उि योजनाहरु सम्पन्न गनय श्रोत
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सषहत आ.व. २०७९/०८० मा साने तथा बहुबिीय बनाई प्राथनमकताका साथ कायायधवयन
गररनेछ l
183=

सबै वडा कायायलयहरुलाई तोषकएको समयमा नै योजना सम्पन्न गनय प्रोत्साषहत गनय नगर

सभाबाट स्वीकृत समय सीमा नभत्र योजना सम्पन्न गने वडा कायायलयहरुलाई प्रोत्साहन
योजनाको लानग बजेटको व्यवस्था गररनेछ l कायययोजना तथा समयनसमा नाघी सम्झौताको
लानग पेि हुने योजनाहरुको सम्झौता गररने छै न l
(ख) भवन तथा सहरी षवकास:
184=

राषिय भवन सं षहताको पालना गिै स्थानीय भवन मापिण्ड तजुम
य ा गरर पूण य रुपमा लागू
गररनेछ l

185=

नगर क्षेत्रनभत्र बन्ने घरहरुमा एकरुपता कायम गरर सहरी सौधियय कायम गनय नगरपानलकाले
तोकेको ननशश्चत क्षेत्रर्लमा ननमायण गररने घरहरुको घर नक्सा नडजाइन नगरपानलकाबाट
ननिुल्क गररने व्यवस्था नमलाइनेछ l

186=

नगर क्षेत्रनभत्रका नक्सा पास नगरी वा पास भएका नक्सामा शस्वकृती बेगर हे रर्ेर गरर

बनाईएका भवनहरु सहरी योजना तथा भवन ननमायण सम्बशधध मापिण्ड र सं षहताको पालना हुने
गरर एक पटकको लानग पास गने तथा हे रर्ेर गने प्रकृया अशघ बढाइनेछ l
187=

सशधधखकय

नगरपानलकाको

सावयजननक

ननशज

साझेिारी

सम्बशधध

कानून

बमोशजमका

योजनाहरुमा साझेिारी काययक्रम सं चालनमा जोड दिईनेछ l साना र टु क्रे योजनाहरुलाई
ननरुत्साषहत गिै नगरस्तरीय गौरबका ठू ला र युगाधतकारी प्रभाव राख्ने स्वशणयम योजना
ननमायणमा जोड दिईनेछ l
188=

नगरपानलकानभत्र ननमायण हुने पूवायधारहरुलाई बालमै त्री तथा अपाङ्गमै त्री बनाई बालमैत्री स्थानीय
िासनका पूवायधार पुरा गिै बालमैत्री स्थानीय तह ननमायणमा जोड दिईनेछ l

189=

भूनमको बनोट, नबिेिता र उपयोनगताको आधारमा भू-उपयोग गने काययलाई प्राथनमकता

दिईनेछ l कृषियोग्य जनमनमा जग्गा खण्डीकरण र बस्ती षवकास गने काययलाई ननरुत्साषहत
गररनेछ l भूकम्प प्रनतरोधी घर ननमायणको लानग सचेतना काययक्रम सं चालन गररनेछ l
190=

नगर क्षेत्रनभत्रका ऐलानी, पती तथा सावयजननक जग्गाहरुको खोशज गरर सं रक्षण गररनेछ l
सावयजननक जग्गाहरुको व्यवशस्थत अनभले ख राखी अनतक्रमण गने काययलाई पूणरु
य पमा ननिेध
गररनेछ l

191=

सशधधखकय नगरपानलका र राषिय भ ुमी आयोग सं ग भएको सम्झौता बमोशजम नगरपानलका

क्षेत्रनभत्रका भूनमहीन िनलत, भूनमहीन सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीको लगत सं कलन,
घरजग्गा नााँपजााँच, नक्सा श्रे स्ता तयार गरर जग्गाधनी प्रमाणपुजाय षवतरणको व्यवस्था
नमलाईनेछ l
192=

नगर क्षेत्रनभत्र घना बस्ती भएका स्थानहरुमा तटबधध लगायतका षवकल्प प्रयोग गरर

बस्ती

सुरशक्षत गररनेछ l प्राकृनतक प्रकोप तथा अधय जोशखमयुि बस्तीहरुको सुरक्षा तथा
स्थानाधतरणका लानग काययक्रम बनाई कायायधवयन
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गररनेछ l सुरशक्षत नागररक आवास

काययक्रम मार्यत खरको छानो नबस्थाषपत गरर षटनको छानो लगाउने काययलाई ननरधतरता
दिईनेछ l
193=

बसपाकय क्षेत्रमा रहेको हाटबजारको बैकशल्पक स्थान खोशज स्थानाधतरण गिै सं घ तथा प्रिे ि

सरकार सं गको सहकाययमा बसपाकयको स्तरोन्ननत गररनेछ l नगर क्षेत्र नभत्रको अव्यवशस्थत
पाषकयङ्ग समस्यालाई कायययोजना बनाई समाधान गररनेछ l
धानमयक पययटन प्रवद्धयन गनय ननशज क्षेत्र सं गको समधवय तथा साझेिारीमा सुपा िे उराली -

194=

अघाय िरबार सम्म नगर बस सं चालन गररनेछ l यसले स्थानीय पययटन प्रवद्धयन तथा स्थानीय
अथयतधत्रको षवकासमा योगिान पुयायउने नबश्वास नलएको छु l
195=

बजार क्षेत्रनभत्र नगरपानलकाको शस्वकृती ननलई सावयजननक स्थानमा व्यापार व्यवसाय गने
काययमा रोक लगाईनेछ भने सडकको क्षेत्र तथा सडक पेटीमा समान राखी व्यापार व्यवसाय
गने काययलाई ननरुत्साषहत गररने छ l नगर क्षेत्र नभत्रका स्थानीय सडकको िायााँ बायााँ
अनधकार क्षेत्र (R ight O f W ay) को नसमा तोषकनेछ l

196=

नगर क्षेत्र तथा बजार क्षेत्रमा चौपाय छोड्ने काययलाई ननयधत्रण तथा ननरुत्साषहत गनय समुिाय
र

टोललाई

शजम्मेवार

बनाईनेछ

l सावयजननक

जीवनमा

असर

गने

छाडा

पिु तथा

चौपायाहरुलाई ननयधत्रण गररनेछ l यसका लानग बजारमा चौपाया छाड्नेहरुको खोशज गरर िण्ड
जररवानाको व्यवस्था गररनेछ l छाडा कुकुरहरु ननयधत्रणको लानग आवश्यक उपायको व्यवस्था

गररनेछ l गौिाला तथा पिुपधछी र्मयहरु सं ग समधवय गरर छाडा चौपायहरु व्यवस्थापन
गररनेछ l
197=

बजार क्षेत्रनभत्रको सवारी चापलाई ध्यानमा राखी सवारी व्यवस्थापन गनय आवश्यक स्थानमा
ट्राषर्क पोस्ट, बस नबसौनी, प्रनतक्षालय, सवारी पाषकयङ्ग, जेिा क्रनसङ्ग र पैिल मागयको उपयुि
ढं गले व्यवस्थापन गररनेछ l सडक िुघट
य नाको जोशखम बढी भएका स्थानहरुमा उपयुि
ट्राषर्क सं केत तथा शचधहहरु राशखनेछ l

(ग) खानेपानी तथा सरसर्ाईः
198=

नगरनभत्रको खानेपानीको उपलब्धता सहज बनाउन सञ्चालनमा रहे का खानेपानी योजनाहरुको
ननयनमत ममयत सम्भार गररनेछ । नेपाल सरकारले तोकेको दिगो षवकासको लक्ष्य अनुसार

सन 2025 सम्ममा सबै जनसं ख्यालाई आधारभूत गुणस्तरीय खानेपानीको सुषवधा पुर्याउन
1 घर, 1 धाराको अवधारणा अनुसार नयााँ खानेपानी योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी
कायायधवयन गररनेछ ।
199=

हाल सञ्चालनमा रहे का सामुिाषयक नलशफ्टङ्ग खानेपानी योजनाहरुको षवद्युत महिुलको ६0
ु ानी गने व्यवस्था गररनेछ । यसबाट खानेपानीको महिुल
प्रनतित रकम नगरपानलकाबाट भि
कम भई उपभोिाहरु लाभांषवत हुनेछन ।

200=

नग्रन स्माटय सशधधखकय नगरपानलका ननमायण गनय सरसर्ाईलाई प्रानथमकतामा राखी नेपाल
सरकारको सरसर्ाई गुरु योजना अनुसार पूण य सरसर्ाई उधमुख काययक्रमहरु सञ्चालन
गररनेछ ।
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201=

नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसर्ाई एवं स्वच्छता योजना (WASH Plan) ननमायणानधन रहे कोमा
यसै विय पूणत
य ा दिई कायायधवयनमा लनगनेछ ।

(घ) नसंचाई:
202=

खेनतयोग्य जनमनहरुमा नसं चाई सुनबधा पुयायउने काययलाई प्राथनमकतामा राख्िै नननमयत नसं चाई
सं रचनाहरुको ममयत सम्भार गरर सं चालनमा ल्याइनेछ l

203=

खोलानाला, पानीको मूल तथा श्रोतबाट नसं चाई सुनबधा पुयायउन नसषकने ठाउाँहरुमा नसं चाई
पोखरी तथा ररचाजय पोखरी ननमायण गने काययलाई प्राथनमकता दिईनेछ l

कृषि काययक्रम मार्यत साना नसं चाई र थोपा नसं चाईका लानग अनुिान दिईनेछ l ठु ला नसं चाई
आयोजनाहरु ननमायणको लानग सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग पहल गररनेछ l
(घ) नबद्युत, वैकशल्पक तथा नवीकरणीय उजाय:
204=

नगर नभत्रका मानसक 20 युननट भधिा कम षवद्युत खपत गने नसमाधतकृत समुिायलाई
धयूनतम षवद्युत महिुल भ ुिानी नगरपानलकाबाट व्यवस्था नमलाईनेछ ।

205=

ग्रानमण षवद्युतीकरण काययक्रम मार्यत नगरपानलका क्षेत्रनभत्र हालसम्म नबद्युत सेवा नपुगेका
स्थानहरुमा नबद्युत सेवा षवस्तारका लानग आवश्यक पहल गररनेछ l एल. पी. शज. ग्यासको
सट्टा षवद्युतीय च ुलो प्रयोगमा जोड दिईनेछ l

206=

नगर क्षेत्रनभत्रका काठको पोल नबस्थाषपत गरर शस्टलका पोल राख्ने काययलाई सरोकारवाला
ननकायहरु सं गको समधवयमा पुरा गररनेछ l

207=

बजार क्षेत्र तथा घना बस्ती भएका स्थानहरुमा नाङ्गो तार नबस्थाषपत गरर इधसुलेटर जनडत
कालो तार जडान गने काययमा आवश्यक समधवय गररनेछ l नगर क्षेत्रनभत्र नयााँ पूवायधार

ननमायण गिाय जनमन मुनन बाट षवद्युतीय तार व्यवस्थापन गनुप
य ने व्यवस्था सम्बशधधत ननकायसं ग
समधवय गरर अगाडी बढाइनेछ l
208=

नगर क्षेत्रनभत्रका रणनैनतक स्थानहरुमा जोनडएका नसनसषटभी क्यामेराहरुलाई सडक सुरक्षा,

िुघट
य ना ननयधत्रण, अपराध ननयधत्रण तथा षवपि व्यवस्थापनको लानग एकीकृत रुपमा प्रयोग
गररनेछ l
209=

बैकशल्पक तथा नवीकरणीय उजायको प्रयोगमा जोड दिईनेछ l सुधाररएको च ुलो, सौयय उजाय
प्रषवनध तथा बायोग्यास जडान गनय प्रोत्साहन गरर आवश्यक अनुिानको व्यवस्था गररनेछ l
यसका लानग बैकशल्पक उजाय प्रवद्धयन केधिसं ग समधवय गररनेछ l नगरपानलकाका षवनभन्न
स्थानहरुमा जोनडएका सोलार बशत्तहरुको ननयनमत ममयत गररनेछ साथै उपयुि स्थानमा सोलार
बशत्त राख्ने काययलाई ननरधतरता दिईनेछ l

४. बन वातावरण तथा षवपि व्यवस्थापन:
210=

प्रत्येक नबद्यालय पररसर, वडा कायायलय पररसर, सडकका षकनारहरु, र खाली सावयजननक
स्थानहरुमा वृक्षारोपण गररनेछ l
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211=

प्रत्येक टोल षवकास सनमनतलाई आफ्नो टोल वरपर कशम्तमा ५० नबरुवा रोप्ने काययको लानग
प्रोत्साहन गररनेछ l निी षकनार निी उकास, नहर षकनार, सडक षकनार, सावयजननक खाली
जग्गा, तथा पाखाहरुमा वृक्षारोपण काययक्रम सं चालन गररनेछ l

212=

सशधधखकय नगरपानलकाको बन ऐन, २०७८ बमोशजम बन र जैषवक षवषवधता सं रक्षण गनय
सामुिाषयक बनहरुमा डडे लो ननयधत्रण काययलाई प्रभाबकारी बनाउने काययक्रमहरु सं चालन

गररनेछ l नगर क्षेत्रनभत्रका सामुिाषयक बनले आजयन गने आम्िानीको १०% नगरपानलकाको
कोिमा जम्मा गनय आवश्यक समधवय तथा सहजीकरण गररनेछ l
213=

सशधधखकय नगरपानलकाको वडा नं १ मा अवशस्थत लािाम बगैचामा अत्याधुननक खुला
ब्यायमिाला, ट्रेषकंग रुट तथा बाल मनोरधजन गृह ननमायण गररनेछ l उद्यान, खुला क्षेत्र,

चौतारी, सडक र पोखरीहरुलाई हररयाली क्षेत्रको रुपमा षवस्तार गररनेछ l नगर नभत्रका पाकय,
बगैचा तथा उद्यानहरु सौधिययकरण गररनेछ l
214=

प्रयाप्त जनमन नहुने सहरी क्षेत्रहरुमा छत खेनत, करे िा खेनत तथा कौिी खेतीलाई प्रोत्साहन
गररनेछ l

215=

घर पररसर वरपर कशम्तमा २ वटा नबरुवा रोपेको अवस्थामा मात्र घर ननमायण सम्पन्न
प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेछ l

216=

नगर क्षेत्रनभत्रको र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लानग सहकारी तथा ननशज क्षेत्रसं ग सहकायय
गररनेछ l श्रोतमा नै र्ोहोरको बनगयकरण गने नीनत अवलम्बन गरर कडाईका साथ् कायायधवयन
गररनेछ l

नगरपानलका क्षेत्रनभत्र रहेको डशम्पङ्ग साइटमा ननशज क्षेत्रसं गको सहकाययमा

र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको अत्याधुननक उपकरण जडान गररनेछ l शचषकत्साजधय, औद्योनगक र
रसायननक र्ोहोर सम्बशधधत पक्षले नै व्यवस्थापन गनुय पने नीनतलाई कडाईका साथ पररपालना
गराईनेछ l
217=

सडक, नाली तथा सावयजननक स्थानहरुमा र्ानलने र्ोहोर धयू नीकरणका लानग प्रत्येक वडामा

अनुगमन सनमनत गठन गरर षक्रयािील बनाईनेछ l बजार क्षेत्रका सावयजननक स्थलहरुमा
र्ोहोर सं कलनका लानग आधुननक प्रकृनतका र्ोहोर सं कलक नबनहरु प्रयोग गररनेछ l
218=

सशधधखकय नगरपानलका नगर काययपानलकाको कायायलयलाई लाई पूण य रुपमा प्लाशस्टक झोला

मुि बनाइनेछ l नागर क्षेत्रको बायु प्रिुिणको स्तर राषिय मापिण्ड अनुरुप कायम गररनेछ
l
219=

नगर क्षेत्र नभत्रका षवपि सम्बेिनिील स्थानहरुको पषहचान र नक्सांकन गरर सोषह आधारमा
षवपि व्यवस्थापनका काययक्रमहरु अगाडी बढाउन नगरको षवपि पूव य तयारी तथा प्रनतकायय
योजना बनाइनेछ l

220=

सशधधखकय

नगरपानलकाको

स्थानीय

आपतकानलन

काययसंचालन

केधि

(Local Level

E m ergency O peration C enter - LLE O C ) मा षवपिको समयमा आवश्यक पने
अत्यावश्यक सामग्रीहरुको प्रवधध गररनेछ l साथै यस मार्यत समय समयमा षवपि व्यवस्थापन
सम्बधधी तानलम तथा अभ्यासहरु सं चालन गररनेछ l
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221=

नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना, नेपाल रे डक्रस सोसाइषट लगायतका
सरोकारवाला ननकायहरुको सं लग्नतामा षवपि पूव,य षवपिको समय र षवपि पश्चातका तीनवटै
चरण समेषटएको षवपि व्यवस्थापन सम्बधधी िीघयकानलन योजना ननमायण गरर लागु गररनेछ l

222=

सशधधखकय नगरपानलकाको बारुण यधत्रले शजल्लाभर सेवा पुयायउिै आई रहे को छ l बारुणयधत्र
सेवालाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन थप F ire F ighters (र्ायर र्ाइटसय) को व्यवस्था
गररनेछ l साथै बारुणयधत्र सेवालाई नगर प्रहरी तथा हे लो सशधधखकय सेवासं ग आबद्ध गररनेछ l

223=

१२ वटै वडाहरुमा षवपि व्यवस्थापनको लानग आवश्यक पने सेल्टरहरुको पषहचान गरर
षवपिको समयमा प्रयोग गनय सक्ने षकनसमले व्यवस्थापन गररनेछ l साथै षवपिको समयमा

िीघ्र प्रनतषक्रया गनयको लानग प्रत्येक वडामा "Quick Response Team (QRT)" को गठन गररनेछ
l
224=

प्रकोप षपनडतहरुको लानग तत्काल राहतको व्यवस्था गररनेछ l षवपि जोशखम धयू नीकरण तथा
पूव य सूचना प्रणालीको लानग शजल्ला शस्थत अधय सरकारी कायायलयहरुसं ग समधवय तथा
सहकायय गररनेछ l

225=

ठु ला षवपिले ननम्त्याउन सक्ने सम्भाषवत क्षनतहरुको धयू नीकरण गने काययका लानग नछमेकी
स्थनीय तहहरु सं ग समधवय गरर एक अधतर पानलका षवपि व्यवस्थापन कोिको स्थापनामा
आवश्यक पहल गररनेछ l

226=

नगरपानलका नभत्र मृत्यु हुने व्यशिहरु तथा बेवाररसे िबहरुको व्यवस्थापनको लानग िब

बाहन खररि कायय सम्पन्न भैसकेको छ l उि िब बाहन पररचालनको शजम्मा अघायखााँची
अस्पताललाई दिईनेछ l

षवनभन्न सं स्थाहरुले नगरपानलका क्षेत्रनभत्र सं चालन गिै आएका

एम्बुलेधस सेवालाई नगरपानलकाको समधवयमा थप व्यवशस्थत गररनेछ l एम्बुलेधस, बारुणयधत्र,
तथा िब बाहन जस्ता आकशस्मक सेवाहरुको प्रभाबकारी पररचालन गररनेछ l
227=

नगरपानलकाको

षवपि

व्यवस्थापन

कोि

वृषद्ध

गिै

लनगनेछ

l उि

कोिलाई

षवपि

व्यवस्थापनको पूवत
य यारी, प्रनतकायय तथा पुनलायभ षक्रयाकलापहरुमा नमतव्यषय एवं प्रभाबकारी
ढं गले पररचालन गररनेछ l
228=

वातावरण ऐन, नीनत तथा काययक्रम कायायधवयन गिै वातावरणमैत्री स्थानीय पूवायधार ननमायण
मार्यत वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोिणा गनेतर्य आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइनेछ l

229=

जोशखम सम्बेिनिील भू-उपयोग योजना ननमायण काययलाई अशघ बढाई उि योजना अनुसार
कशम्तमा एक वटा सम्पिा सं रक्षण योजना कायायधवयनमा ल्याइनेछ l साथै वातावरणीय जोशखम

धयूनीकरण गनय नगरपानलकाबाट सं चालन हुने ठू ला योजनाहरुमा IE E /E IA गने नीनत नलईनेछ
l
230=

निी र पषहरोको जोशखम क्षेत्रको पषहचान र नक्सांकन गिै जोशखम ननयधत्रणको लानग स्थानीय

स्तरमा तटबधधको व्यस्था गररनेछ l साथै नगर क्षेत्रनभत्रका षवपिको जोशखममा रहे को
बस्तीहरुमको स्थानाधतरणको लानग सं घ र प्रिे ि सरकारसमक्ष अनुरोध गररनेछ l
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231=

नगर क्षेत्र नभत्रका निी, खोला, नाला, ताल तथा पोखरीहरुको सं रक्षण गिै अनतक्रमण र
प्रिुिण हुन नदिन आवश्यक पहल गररनेछ l साथै नगर क्षेत्र नभत्र वातावरण सं रक्षण र
सरसर्ाई क्षेत्रमा उत्कृष्ट कायय गने व्यशि तथा सं स्थालाई पुरस्कृत गररनेछ l

232=

ढुं गा, नगट्टी, बालुवाको उत्खनन काययलाई व्यवशस्थत र वातावरणमै त्री बनाई प्राकृनतक श्रोतको

अननयनमत िोहनको रोकथाम गररनेछ l निीजधय पिाथयको उत्खनन तथा सं कलनबाट प्राप्त
राजस्वको ननशश्चत प्रनतित रकम सम्बशधधत क्षेत्रको निी ननयधत्रण तथा भू-क्षय ननयधत्रणको
लानग नबननयोजन गने व्यवस्था नमलाइनेछ l
233=

आधुननक प्रषवनधयुि एकीकृत बन नसयरी स्थापना गने तर्य आवश्यक प्रकृया अबलम्बन

गररनेछ l सामुिाषयक बनहरुलाई उद्यमशिलता प्रवद्धयन केधिको रुपमा षवकास गररनेछ l
युवाहरुलाई स्थानीय जनडबुटी खेतीमा सं लग्न हुन अनभप्रेररत गररनेछ l
234=

नगर क्षेत्र नभत्रका सावयजननक पाकयहरुमा िारीररक ब्यायम तथा मनोरधजनात्मक उपकरणहरु
जडान गरर सं चालनमा ल्याइनेछ l

५. सुिासन तथा सं स्थागत षवकास:
235=

सूचना प्रषवनधमा आधाररत सेवा प्रवाहलाई ननरधतरता दिईनेछ l नगरपानलकाले प्रयोगमा
ु ानी प्रणाली,
ल्याएको नडशजटल घर नक्सा पास तथा अनभले खीकरण प्रणाली, षवद्युतीय भि
षवद्युतीय िताय चलानी प्रणाली र षवद्युती हाशजरी व्यवस्थापन प्रणालीको से वा प्रवाहमा भरपुर
प्रयोग गररनेछ l

236=

सं गठन

तथा

व्यवस्थापन

सभे क्षणका

आधारमा

नगर

काययपानलका

र

अधतरगतका

कायायलयहरुमा कायम सङ्गठन सं रचना र िरबधिीका आधारमा नगरपानलकाले प्रबाह गने

सेवालाई सरल, सहज, गुनासोरषहत र नागररकमैत्री बनाईनेछ l काययचाप तथा नयााँ
शजम्मेवारीका आधारमा िरबधिी सं रचनालाई थपघट गररनेछ l

पिपूनतय हुन बााँषक पिहरुमा

तत्काल पिपूनतय गने काययका लानग लुशम्बनी प्रिे ि प्रिे ि लोक सेवा आयोगमा ले शख पठाईएको
छ l
237=

नगरपानलकाले प्रिान गने सेवाको प्रारूप ननधायरण िे शख सेवाको षवतरण सम्ममा अनधकानधक

नागररक सं लग्नताको व्यवस्था गररनेछ l नगरपानलकाका मुख्य काययहरु (C ore F unctions)
बाहेकका अधय सहायक काययहरु (A uxiliary F unctions) ननशज क्षेत्र, सहकारी सं स्था,
गैरसरकारी सं स्था, सामुिाषयक सं स्था, तथा यस्तै प्रकृनतका अधय गैर नार्ामूलक सं स्था मार्यत
सम्पािन गने काययको थालनी गररनेछ l
238=

सशधधखकय नगरको षविेिता झशल्कने लोगो ननमायणको लानग खुल्ला प्रनतस्पधाय मार्यत उत्कृष्ट
लोगो छनौट गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

239=

सानबक स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको लामो समय सम्म पिोन्नती हुन नसकी वृशत्त
षवकासमा असर परे को अवस्थालाई मध्यनजर गिै सशधधखकय नगरपानलकाको साषवक स्थानीय
तहमा काययरत जनिशिको सेवा सुनबधा सम्बधधी नबधेयक राय/परामियको लानग लुशम्बनी प्रिे ि
प्रिे ि लोक सेवा आयोगमा पठाईएकोमा प्रिे ि लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहमनत बमोशजम
25

ननजहरुको स्तरवृषद्ध गरर काम गने मनोबललाई उच्च बनाईनेछ l सबै कमयचारीहरुलाई
कामप्रनत उत्प्रेररत गनय काययसम्पािनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणाली तजुम
य ा गरर लागु गररनेछ l
240=

नगरपानलकाले प्रबाह गने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नगर प्रमुख र प्रमुख प्रिासकीय
अनधकृतबीच तथा प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत र नबियगत िाखा प्रमुख र वडा सशचबबीच

काययसम्पािन करार गररनेछ l प्रत्येक चौमानसकमा काययसम्पािन बापत प्राप्त ननतजा प्रकािन
गरर काययसम्पािनमा अब्बल ठहररने कमयचारीलाई पुरस्कृत गररनेछ l साथै सधतोिजनक
काययसम्पािन गनय नसक्ने कमयचारीको क्षमता षवकास गररनेछ l
241=

नगरपानलकाको काययमा सेवारत रहं िाको अवस्थामा कुनै कारणबि राज्यकोिबाट तलब भत्ता
खाने नगरपानलकाको कमयचारी वा शिक्षकको मृत्यु भएमा पाररवाररक भरथेगका लानग प्रनत
व्यशि रु ५०,०००/- सहयोग उपलब्ध गररनेछ l

242=

नगरपानलकाले ननमायण गरे को आधतररक ननयधत्रण प्रणाली सम्बधधी काययषवनधलाई कायायधवयन
गिै सावयजननक खचयलाई नमतव्ययी, पारििी र उत्पािनमूलक तुल्याईनेछ l

243=

सशधधखकय नगरपानलका र लुशम्बनी प्रिे ि मुख्यमधत्री तथा मशधत्रपररिद्को कायायलयवीच भएको
नवप्रवतयन साझेिारी कोि अधतगयत 'ग्रीन स्माटय सशधधखकय नसटी' पररयोजना मार्यत नगर
त्यांक सं कलन, नगर नसस्टम षवकास, नसनसषटभी जडान र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई जोड

दिईनेछ l नगर क्षेत्रका मुख्य मुख्य रणनैनतक स्थानहरुमा नसनसषटभी जडान गरर स्थानीय
सुरक्षा प्रवद्धयन गिै स्थानीय अथयतधत्रलाई चलायमान गराइनेछ l
244=

राषिय तथा अधतराषिय षवकास पद्दनत, सेवा प्रवाह र िासन प्रणालीको अनुभव आिान प्रिान
गनय तथा सहकायय प्रवद्धयन गनय षवनभन्न स्विे िी तथा नबिे िी स्थानीय सरकारहरुसं ग भनगनी
सम्बधध कायम गने नीनत अवलम्बन गररनेछ l

245=

नेपालको सं नबधान, स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ लगायत अधय सं घीय तथा प्रािे शिक
कानून प्रित्त अनधकारहरुको प्रयोगको लानग आवश्यक ऐन, ननयम, काययषवनध, ननिे शिका तथा
मापिण्डहरु तजुम
य ा गरर लागू गररनेछ l

246=

षवकास ननमायण र सेवा प्रवाहमा सहभानगतामूलक व्यवस्थापन प्रणालीको अभ्यास गनय टोल
षवकास सं स्थाहरुको पररचालन गररनेछ l

247=

षवपि लगायत अधय आपतकालीन पररशस्थनतमा काययसम्पािनको प्रभावकारी व्यवस्था गनय
“लचक समय”(F lexi T im e) को अवाधारणालाई अं नगकार गररनेछ l

248=

गैर सरकारी सं स्थाहरुले सशधधखकय नगरपानलका नभत्र सं चालन गने काययक्रमहरु सशधधखकय
नगरपानलकाको नगर सभाबाट पाररत गरे पश्चात मात्र कायायधवयन गने नीनत नलइनेछ l साथै

उि सं स्थाहरुलाई थप शजम्मेवार र उत्तरिायी बनाउन आवश्यक ननयमन र सहकायय गररनेछ
l नगर क्षेत्रनभत्र काययरत गैर सरकारी सं स्थाहरुले सं चालन गने काययक्रमहरुमा िोहोरोपना नहुने
गरर समधवयात्मक ढं गले सं चालन गने व्यवस्था नमलाइनेछ l
249=

नगर सुिासन कायम गनयको लानग पारिशियता, जवार्िे षहता, कायय नसघ्रता, उत्तरिाषयत्व र

सरल प्रिासनको अवधारणालाई आत्मसात गररनेछ l नगरपानलकाले बनाएको जनप्रनतनननध र
26

रािसेवक कमयचारीको आचार सं षहता (C ode of C onduct) प्रभाबकारी कायायधवयनको
व्यवस्था गररनेछ l
250=

नगरपानलका अधतरगत सं चानलत योजनाहरुको बस्तुननष्ठ र मापनयोग्य सूचक बनाई ननरधतर
अनुगमन गररनेछ l अनुगमनमा कैषर्यत िे शखएका योजनाहरुको तत्काल सुधार कायय अशघ
बढाउन ननिे िन दिन सक्ने गरर अनुगमन सनमनतलाई अनधकार प्रिान गररनेछ l

251=

“खचयमा नमतव्यषयता, सुधय बेरुजु हाम्रो प्रनतवद्दता” भन्ने मधत्रलाई हृियांगम गरर नबगतका
आनथयक बियहरुमा कायम हुन आएका बेरुजु र्र्छ्यौटमा ठोस किम अगाडी बढाइनेछ l

252=

ाँ ीको उचीत व्यवस्थापनको लानग नगरपानलका नभत्र काययरत जनिशिको क्षमता
मानब पुज

ाँ ी व्यवस्थापनमा
नबकासमा जोड दिइनेछ l यस काययको लानग प्रिे ि र सं घीय स्तरमा मानब पुज
षक्रयािील सं स्थाहरु सं ग आवश्यक समधवय र सहकायय गररनेछ l
253=

भ्रष्टाचार प्रनत िुधय सहनशिलताको नीनत अनुरुप भ्रष्टाचारजधय षक्रयाकलाप नबरुद्ध ननरोधात्मक,
प्रवद्धयनात्मक, र उपचारात्मक रणनीनत ननमायण गरर लागू गररनेछ l

254=

नगरपानलकाले प्रवाह गने सेवालाई सहज र नागररकमैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार सबै
वडाहरुमा घुम्ती सेवा सं चालन गररनेछ l

255=

नगरपानलकाले प्रवाह गने, र गरे का सेवा तथा षक्रयाकलापहरुका सधिभयमा अधतररक र बाह्य
सरोकारवालालाई प्रयाप्त जानकारी प्रिान गनय प्रत्येक चौमानसकमा कशम्तमा एक पटक
ु ाई काययक्रम सं चालन गररनेछ l
सावयजननक सुनव

256=

कायायलयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बधधी मापिण्ड (S O P )

तयार गरर कायायधवयनमा ल्याइनेछ

l
257=

अधतर स्थानीय तह सहकायय र समधवयका क्षेत्रहरु पषहचान गरर साझा सरोकारका नबियहरुमा
सहकायय र समधवय गनय नीनत तथा सं रचना ननमायणको काययलाई प्राथनमकताका साथ अगाडी
बढाइनेछ l साथै आसपासका स्थानीय तहहरु सं ग कशम्तमा कुनै एक क्षेत्रमा सहलगानी गने
प्रकृयाको सुरुवात गररनेछ l

258=

नगरपानलकाको त्यांक सं कलन तथा भण्डारण गने प्रयोजनको लानग स्थानीय सभयरको प्रयोग
गररनेछ l साथै उि त्यांकको सुरक्षाको लानग र्ायरवाल जडान गररनेछ l

259=

सशधधखकय नगरपानलकासं ग नसमान जोनडएका स्थानीय तहहरु सं ग साझा सरोकारका नबियमा
ु सनमनत गठन गरर षक्रयािील बनाईनेछ l
छलर्ल तथा अधतरषक्रया गनय सं यि

260=

नगर क्षेत्रनभत्रका ८०% भधिा बढी घरधुरीलाई टोल षवकास सं स्थामा आबद्ध गराइनेछ l साथै
वातावरण सं रक्षणका ५०% भधिा बढी काययक्रम टोल षवकास सं स्था, नागररक तथा ननशज क्षेत्र
र गैर सरकारी सं स्थाको सहभानगतामा सं चालन गररनेछ l

261=

सशधधखकय नगरपानलकाको ननमायणाधीन प्रिासकीय तथा सभाहल भवन ननमायणको काययलाई

ननरधतरता दिईनेछ l साथै ननमायण हुन बााँषक वडा नं ५, ६, ७, ८ र १२ का प्रिासकीय
भवन ननमायण गनय सं घ तथा प्रिे ि सरकारसं ग आवश्यक पहल गररनेछ l
कायायलयहरुमा नडशजटल नागररक बडापत्र स्थापना गररनेछ l
27

साथै सबै वडा

262=

नगरपानलकाबाट नागररकलाई प्रवाह गनुय पने सेवा सुनबधाका सम्बधधमा ननयनमत रुपमा
नबियगत सनमनत र काययपानलका बैठकमा छलर्ल गरर सेवा प्रवाह सुधारका सम्बधधमा
आवश्यक ननणयय नलई त्यसको प्रभावकारी कायायधवयन गररनेछ l

263=

नगरपानलका प्रनत नगरबासीको धारणा बुझी सोषह बमोशजमका षक्रयाकलाप सं चालन गनय
चौमानसक रुपमा जनता सं ग नगर प्रमुख काययक्रम सं चालन गररनेछ l यसका लानग
नगरपानलका नभत्रका एर्. एम. रे नडयोहरु सं ग सहकायय गररनेछ l

264=

दिगो षवकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लानग स्पष्ट नीनत तथा कायययोजना तजुम
य ा गिै
त्यसलाई बाषियक योजनामा समाबेि गरर कायायधवयनको व्यवस्था नमलाईनेछ l

265=

वडा कायायलय, सामुिाषयक नबद्यालय र स्वास््य सं स्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारििी र

उत्तरिायी बनाउन उल्लेशखत कायायलयहरुले समेत सूचना अनधकारी तोक्ने व्यवस्थालाई
अननवायय बनाईनेछ l
266=

नगरपानलकाले स्थापना गरर सं चालनमा ल्याएको खोज तथा षवकास इकाईलाई सेवा प्रवाह,
षवकास ननमायण तथा नीनत ननमायणमा िे शखएका नवीनतम प्रवृशत्तहरुको अध्ययन, अनुसधधान तथा
षवलेषेिण गरर सोषह अनुरुपको नीनत र कायययोजना ननमायण गने काययको लानग पररचालन गररनेछ
l

267=

नगरपानलका

अधतरगतका

सम्पूण य

वडा

कायायलयहरु

र

माध्यनमक

तहका

सामुिाषयक

नबद्यालयहरुमा षवद्युतीय हाशजरीको ब्यवस्था गररनेछ l सुरक्षाको षहसाबले उि स्थानहरुमा
क्रमिः नसनसषटभी क्यामेरा जडान गररनेछ l
268=

नगर काययपानलकाको कायायलयमा स्थापना गरर प्रयोगमा ल्याइएको िुई वटा नागररक सहायता

कक्ष प्रभावकारी भएको नबश्वास नलएको छु l सेवाग्राहीको सहजताको लानग "एकीकृत सेवा
प्रवाह केधि"को स्थापना गरर प्रयोगमा ल्याइनेछ l सबै वडा कायायलयहरुमा नागररक सहयात
कक्षको स्थापना गररनेछ l
269=

नगर क्षेत्रनभत्र कर सं कलन, र्ोहोरमैला व्यवस्थापन, नीनत ननयम तथा कानूनको पररपालना,
अव्यवशस्थत ननमायण व्यवस्थापन, काययपानलकाका ननणययहरुको कायायधवयन जस्ता काययहरु
सम्पािन गिै नगर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभाबकारी बनाउनको लानग नगर प्रहरीको
व्यवस्था गररनेछ l

270=

नगरबासीको गुनासो सीघ्र सम्बोधन गने काययको लानग नगर काययपानलकाको कायायलयमा
गुनासो व्यवस्थापन कक्ष स्थापन गरर 'हे लो सशधधखकय' काययक्रम सं चालन गररनेछ l प्रत्येक
त्रैमानसकमा नगरपानलकामा प्राप्त गुनासो र सो को र्र्छ्यौटको अवस्था बारे पत्रकार सम्मेलन
गरर जानकारी दिईनेछ l

271=

पिानधकारी र कमयचारीको क्षमता षवकास र पुनतायजगी सम्बशधध तानलम सं चालन गररनेछ l

272=

एकीकृत भू-उपयोग योजना, यातायात गुरुयोजना, वातावारण व्यवस्थापन योजना समेत समाबेि

भएको G IS B ased S patial P lan (भौगोनलक सूचना प्रणालीका आधारमा स्थानीय योजना)
मा आधाररत आवनधक षवकास योजना तजुम
य ा गरर सोषह आधारमा मध्यकालीन खचय सं रचना
28

सषहतको बाषियक बजेट तथा काययक्रम तजुम
य ा गने काययलाई प्राथनमकताका साथ अगाडी
बढाइनेछ l
273=

नगरपानलकाको राजस्व प्रिासनलाई सरल, सहज र नमतव्यषय तुल्याइनेछ l ननयनमत रुपमा
नगरपानलकालाई राजस्व नतने तथा सबै भधिा धेरै राजस्व नतने कर िातालाई पुरस्कृत गररनेछ
l तोषकएको समयनभत्र कर नतने करिातालाई छु ट सहुनलयत प्रिान गररनेछ l

274=

षवनभन्न करणबाट व्यवसाय िताय तथा नवीकरण गरर ननयनमत हुन छु ट भएका करिातालाई
करको ियारामा आउनको लानग “कर सहभानगता काययक्रम” सं चालन गररनेछ l व्यवसाय कर

तथा अधय कर नतनय बााँषक करिातालाई ननशश्चत समयावनध तोकी कर नतनय अनुरोध गररनेछ l
घर जग्गा बहाल कर असुली प्रकृयालाई अननवायय र प्रभावकारी तुल्याउन टोल षवकास सं स्था,
युवा क्लब, आमा समूह, सहकारी तथा ननशज सं स्थासं ग सहकायय गररनेछ l
275=

दिगो रुपमा आधतररक आयामा वृषद्ध गरर नगरपानलकालाई आत्मननभयर बनाउन “राजस्व

प्रिासन सुधार योजना” तजुम
य ा गरर लागू गररनेछ l नगरपानलका नभत्रका सम्भाषवत करका
क्षेत्रहरु पषहचान गरर ननयनमत रुपमा सहज ढं गले असुलउपर हुने व्यवस्था गररनेछ l
276=

बधिाबशधिको कारण आनथयक बिय २०७७/०७८ को कर बुझाउन बााँषक रहे का करिातालाई
कर बुझाउने समयावनध २०७९ भाि मसाधतसम्म थप गने व्यवस्था गररनेछ l

277=

नगर क्षेत्र नभत्र तथा वडा स्तरमा सं कलन हुन सक्ने राजस्वको वास्तषवक त्यांक सं कलन
गरर आधतररक आयलाई बढोत्तरी गनय नगर तथा वडा स्तरमा राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन
गररनेछ l

278=

कर कानुनको पालनालाई जोड दिं िै स्थानीय स्तरमा कर छली तथा राजस्व च ुहावट ननयधत्रण

सम्बधधी नीनत, कानून र मापिण्ड तजुम
य ा गरर लागू गररनेछ साथै यसको प्रभाबकारी ननयमनको
ब्यवस्थ गररनेछ l
279=

"नतरौं स्थानीय कर, बनाऔ ं नगरपानलकालाई आत्मननभयर" भन्ने माधयताका साथ स्थानीय

जनतालाई स्वेशच्छक रुपमा कर नतने वातावरण नसजयना गनय कर सप्ताह काययक्रम सं चालन
गररनेछ l नगर क्षेत्र नभत्र कर सम्भाव्यता अध्ययन गरर करको नयााँ क्षेत्र पषहचान गिै करको

िर पररवतयन र िायरा षवस्तार गररनेछ l नगरपानलकाको कर प्रिासनलाई सरल र सहज
बनाइनेछ l
280=

नगरस्तरीय

वा

वडास्तरीय

कुनै

पनन

योजना

सम्झौता

गनुय पूव य उपभोिा

सनमनतका

पिानधकारीहरुलाई आर्ूले नगरपानलकालाई बुझाउनुपने सम्पशत्त कर, व्यवसाय कर, बहाल
कर च ुिा गनय अननवायय गररनेछ l
281=

नगर क्षेत्रनभत्र सामाशजक धयाय कायम गनय प्रत्येक वडाहरुमा मेलनमलाप केधिहरुको गठन

गररसषकएको छ l यसरी प्रत्येक वडामा गठन भएका मेलनमलापकेधि हरुको प्रभाबकारी
सं चालनको व्यवस्था नमलाईनेछ l
282=

क्षमता षवकास मार्यत धयाषयक सनमनतलाई िसशिकरण गिै यस मार्यत सम्पािन भएका
ननणयय तथा नमलापत्रहरुको षवद्युतीय प्रषवनधको प्रयोग मार्यत प्रभाबकारी कायायधवयनको व्यवस्था
गरर बैज्ञाननक तवरले व्यवशस्थत अनभलेख राशखनेछ l
29

283=

धयाषयक सनमनतका पिानधकारी र सुशचकृत मेलनमलापकतायहरुलाई क्षमता अनभवृषद्धका लानग
तानलम, अधतरषक्रया काययक्रम, अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा असल अभ्यास नसकाई काययक्रम
सं चालन गररनेछ l

अधत्यमा, सशधधखकय नगरपानलकालाई अनुषक्रयािील सरकार (R esponsive G overnm ent) को
रुपमा षवकास गनय जनचाहना अनुसारका सेवाहरुको षवकास गने दििामा हाम्रो ध्यान केशधित रहने
छ

l शजम्मेवार

सरकार

(R esponsible

G overnm ent)

को

रुपमा

हामीले

सावयजननक

श्रोतहरुलाई षववेकपूण य तवरले पररचालन गरे का छौं l उत्तरिायी सरकार (A ccountable
G overnm ent) को रुपमा सशधधखकय नगरपानलकालाई सिाचररता तथा इमाधिाररताका साथ
सावयजननक हीत प्रवाद्दयन गनय अगाडी बढाउने उद्देश्य नलईएको छ l
कानुनी, व्यवस्थापकीय, सं रचनात्मक र सं गठननक पक्षमा
आवश्यकता हो l

नगरपानलकाको नीनतगत,

सुधार गिै अगाडी बढ्नु आजको

सशधधखकय नगरपानलकाको आ.व. २०७९/०८० को बाषियक षवकास काययक्रम ननमायण गिाय

उल्ले शखत नीनत तथा काययक्रमले मागयिियनको रुपमा काम गनेछन l यस नीनत तथा काययक्रमको
सर्ल, प्रभाबकारी र ननतजामूलक कायायधवयनको लानग आवश्यक पने श्रोतको सम्बधधमा सं घ

तथा प्रिे ि सरकारसं ग समधवय गररनेछ l साथै सं जानलकृत िासनको वतयमान समयमा षवकास
व्यवस्थापनको काययमा सरकार, ननशज क्षेत्र, नागररक समाज, गैर सरकारी क्षेत्र समान षहस्सेिार

हुन ् l सरकार सहजकताय मात्र हो l त्यसै ले प्रस्तुत नीनत तथा काययक्रमको पूण य कायायधवयनको लानग
सम्पूणय

नगरबासीहरु,

जनप्रनतनननधहरु,

सं घ

ननशज क्षेत्र,

तथा

प्रिे ि

नागररक

सभाका

समाज,

माननीय

बौषद्धक

तथा

सिस्यज्युहरु,
प्रनतषष्ठत

नगरपानलकाका

व्यशित्व,

कमयचारी,

सामुिाषयक सं घ सं स्था, गैर सरकारी सं घ सं स्थाहरु, सहकारी सं स्थाहरु र आम सं चार जगतको

सषक्रय साथ, सहयोग, समथयन र सहभानगताको अपेक्षा गरे को छु l यसको सर्ल कायायधवयन,
अनुगमन, मुल्यांकन र पृष्ठपोिणमा यहााँहरुको साथयक भूनमका रहने कुरामा नबश्वस्त छु

l

धधयवाि।
नमनत: २०७९/०३/०९
कृष्ण प्रसाि श्रे ष्ठ
नगर प्रमुख
सशधधखकय नगरपानलका
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