भन्थरी नगयऩालरका

आगाभी आ.व. २०७९/८० का नीलत तथा कामयक्रभ

dGynL gu/;efsf] P]ltxfFl;s

एघारौं

clwj]zgdf pkl:yt pkk|d'vHo",

k|d"v k|zf;sLo clws[tHo",
pk;lrj Ho"
j8fWoIfHo"x?,
sfo{kflnsf ;b:oHo"x?,
gu/;efsf ;b:oHo"x?,
;Dk"0f{ sd{rf/L ;fyLx?,
;Dk"0f{ kqsf/ ldqx? Pj+ /]l8of] ;'g]/ al;/xg' ePsf ;Dk"0f{ gu/jf;L cfdfa'jf, lbbLjlxgL tyf
bfh'efO{x?,
of] gu/;ef g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ hf/L ePkl5 ePsf] cfjlws lgjf{rg kl5sf] k|yd ;ef ePsfn] of] ;efsf]
ul/df cfkm}df cf]emk"0f{ / P]ltxfFl;s /x]sf] 5 . o; cj;/df ;j{k|yd d'n'ssf] :jflwgtf, :jfledfg / /fli6«o
Pstfsf] /Iff ub}{ ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq :yfkgfsf nflu ljleGg sfnv08df ePsf hgcfGbf]ng / hg;+3i{fdf
hLjg cfx'tL lbg tof/ x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft ;lxbx¿ Pj+ o;sf nflu hLjg ko{Gt ;+3if{ ug'{x'g] lbj+ut
JolQmTjx? k|lt klg efjk"0f{ >4fGhnL ck{0f ub{5' .
चारु आ व २०७८/७९ य अघिल्रो आ व २०७७/७८ ववश्वव्माऩी पैलरएको कोयोना बाइयसको चऩेटा य
त्रासभा

ववत्मो । मस भहाभायीको कहयभा ऩयी जीवन गुभाउनु हुने सफै जनप्रती गवहयो सभवेदना सवहत आगाभी ददनभा

मस्ता भहाभायीराइ होलसमायीऩुवक
य साभना गनयका रालग हाम्रो जीवनशैरी य स्वास््म प्रणारीका फहुआमाभभा नै सुदृढीकयण
गदै जानुऩने आवश्मकता य कतयव्मफोधको अनुबलु त बएको व्महोया मस सबाभा याख्न चाहन्छु ।

gu/;efsf ;b:oHo"x?,
नेऩारको सॊ ववधानरे ऩरयकल्ऩना गये को सॊ ि,

;xcl:tTjsf] l;4fGt cg'?k

k|b]z / :yfgLo ;/sf/ aLrsf] cfk;L ;dGjo, ;xsfo{ /

ु भा तीन तहका सयकाय वक्रमाघशर छन् । बर्ययै भात्र स्थानीम तहको
हार भुरक

दोस्रो लनवायचन सम्ऩन्न बई लनवायघचत जनप्रलतलनलधफाट कामय प्रायम्ब बई सकेकारे ऩलन नेऩारको सॊ ववधान फभोघजभ
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सॊ िीम रोकताघन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था सॊ स्थागत हुदै गई यहेको भहशुस बएको

छ । ववद्यभान

श्रोत य साधनराई जनआकाॉऺाको अलधकतभ सम्फोधन गदै सन्तुलरत ववकासको प्रमासका रालग तऩाॉइ हाभी
जनप्रलतलनलधहरु रालग ऩनुय आजको प्रभुर् कामयबाय हो । भन्थरी नगयऩालरकाको दोस्रो कामयकारको नेतत्ृ वको
है लसमतभा आज हाभी भन्थरी नगयऩालरकाको आगाभी आवको लनलत कामयक्रभ सबाभा ऩेश गने अवस्थाभा आई
ऩुगेका छौ . मस सुर्द िलडभा भ सफै भतदाता य नगयवासीप्रलत आबाय प्रकट गदै सबाभा ऩेश बएको मो नीलत
तथा कामयक्रभ कामायन्वमनभा सफै ऩऺको उल्रे ख्म सहमोग यहने अऩेऺा ऩलन गनय चाहन्छु ।
सॊ िीम य प्रदे श सयकायको नीलत¸ कामयक्रभ य वजेट फ्तवव्म एवॊ ऩन्ध्रौ मोजनारे लरएको सभृद्द नेऩार् सुर्ी नेऩारी बन्ने
याविम

रक्ष्मराइ

आत्भसात

गदै

अघिल्रो

स्थानीम

तहफाट

लनवायघचत

जनप्रलतलनलधरे

गये को

कामय सम्ऩादनफाट

नगयऩालरकारे सन्तोषजनक प्रगलत हालसर गनय सकेको भेयो ठम्माई छ । कामय सम्ऩादनको वहसावरे भन्थरी नगयभा
अघिल्रो कामयकारभा शुरुवात गरयएका केही कामयहरु अधुया यहेका य ती कामयहरु नगयको सभृविका रालग अऩरयहामय
यहेकारे ती कामयहरुराई लनयन्तयता ददनु जरुयी ठानेको छु । नगयऩालरकाको कयीव शुन्म सॊ यचनात्भक अवस्थाभा
लनवायघचत बई ववलबन्न श्रोत साधन जुटाई भन्थरी नगयऩालरकाराई आजको ददनभा ल्माई ऩुमायउन सपर भन्थरी
नगयऩालरकाका लनवतयभान जनप्रलतलनधीराई नगयऩालरका य भेयो व्मघ्तवगत तपयफाट धन्मवाद दददै नगयको सभृविका रालग
अघिल्रो लनवायघचत जन लनवायघचत ऩदालधकायीहरुरे यार्ेको जगराई उचाईभा ऩुमायउने प्रलतविता ऩलन व्म्तव गनय चाहन्छु ।

उऩघस्थत आदयणीम सबा सदस्म ज्मूहरु
भन्थरी नगयऩालरकाको प्रथभ आवलधक मोजनारे ऩरयकल्ऩना गये को

lzlIft, :j:y / Joj;flos zx/M

pTyfgzLn / ;d[4 dGynL gu/sf] sNkgfnfO{ ;fy{s kfg'{ xfd|f] k|d'v bfloTj xf] . cfjlws of]hgfsf]
uGtJo cYff{t kl/b[iotkm{ hfg] u/L cTofjZos ;]jf ;'ljwfx? / ljsf; lgdf{0fsf sfo{qmdx? gu/jf;L
;dIf k'¥ofpg] st{Joaf6 xfdL ljd'v x'g ;Sb}}gf} . gu/jf;Lsf] cfjZostf / cfsf+Iff cgluGtL 5g\ .
gu/df k|fKt ;Lldt ;|f]t / ;fwgaf6 dfq ;a} gu/af;Lsf] dfu ;Daf]wg gx'g klg ;Sb5 . ljBdfg >f]t
;fwg / Ifdtfsf cfwf/df gu/jf;Lsf cfsfFIff / dfusf] clwstd ;Djf]wg ug]{ xfd|f] k|of; eg] ;b}j
/xg' kb{5 . hgcfsf+Iff / ;|f]t ;fwgsf] hudf 6]s]/ gu/kflnsfn] lnPsf] gLltsf cfwf/df sfo{qmd
lgdf{0f / sfo{qmdsf cfwf/df jh]6sf] ljlgof]hg x'g] u/L d}n] gu/kflnsfsf] cfufdL cf=j= @)&(÷*) sf]
gLlt tyf sfo{qmd tof/ u/L o; gu/;ef ;dIf k]z u/]sf] 5' . of] gLlt tyf sfo{qmd tof/ ubf{ rfn' cf
j sf] ;dLIff ;lxt lglZrt cfwf/ / k|fyldstfnfO{ Wofgfdf /fvL tof/ ul/Psf] 5 . k|:t't gLlt tyf
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sfo{qmd of] ul/dfdo gu/;efaf6 kfl/t u/fO{ sfof{Gjog ug{ gu/;efsf ;a} ;b:oHo"x?sf] ;sf/fTds /
l;h{gfTds e"ldsf /xg] d}n] ljZjf; lnPsf] 5' .
मस नगयऩालरकाको गत नवौँ नगयसबाफाट स्वीकृत नीलत तथा कामयक्रभ कामायन्वमनरे मस वषय लरइएका रऺ अनुसाय

कामय बइयहेका छन् । आवलधक लनवायचनका कायण केही काभहरु सभमलबत्र सम्ऩन्न हुन नसवकयहेको जनगुनासो

सुलनएता ऩलन हार मी काभहरुरे गलत लरएको छ। नगयफाट सॊ ऩाददत मी कामयक्रभफाट चारु आ.व.भा केही भहत्वऩूणय
ॉ ागत रुऩभा
उऩरघधधहरु हालसर बएका छन् । अव भ चारु आ.व. भा हालसर बएका भूख्म उऩरघधधहरुराई महाॉ वुद
प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।

१. नगयऩालरकाको याजश्व सॊ करनराई नागरयक भैत्री फनाउदै ठे क्का फन्दोवस्त सभमभा नै रगाइ प्रऺेवऩत याजश्व रक्ष्म
बन्दा फढी उठाएय आन्तरयक आमभा वृवि बएको छ । अन्म लनकामसॊ ग सभन्वम य सहकामय गयी फजाय
अनुगभनराइ उऩबो्तवा वहत सॊ यऺण गने कामयको रुऩभा प्रबावकायी फनाउदै रलगएको छ ।

२. भन्थरीभा स्वास््म सेवा गुणस्तयीम य प्रबावकायी फनाउन भन्थरी प्राथलभक स्वास््म केन्रराई स्तयोन्नती गयी १५
शैय्माको अस्ऩतारको रुऩभा सञ्चारन गरयएको छ। भन्थरी अस्ऩतारभा MDGPघचवकत्सकको व्मवस्थाऩन गरय

CEONC सॊ चारन गरय २४ िन्टे वलथयङ्ग सेन्टय भापयत ३३७ जनाराई प्रशुलत सेवा प्रदान गरयएको छ।
सॊ स्थागत प्रशुती सेवाराई प्रोत्साहन गनय सुत्केयीसॉग उऩभेमय कामयक्रभ य एक्स ये , पाभेसी सेवा, वीभा सेवाको
व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।

३. अत्मावश्मक लन्शुल्क औषलधको लनयन्तय उऩरधध गयाई एक रार् अठ्ठाय जना सेवाग्राहीराई गुणस्तयीम स्वास््म
सेवा प्रदान गरयएको छ ।

४.

“स्वस्थ लभगौरा, स्वस्थ भन्थरी”

बन्ने नायाका साथ ६ वषय उभेय बन्दा भालथका २१¸५७७ (एक्काईस हजाय

ऩाॉच सम सतहत्तय) जना नगयवासीको लन्शुल्क लभगौरा ऩयीऺण गरयएको छ।

५. COVID-19को लनमन्त्रण, योकथाभ य व्मवस्थाऩनको रालग PCR-१८१० जना, Antigen-७४४, ७१४ जना

ऩोजेवटब ववयाभीको उऩचाय व्मवस्थाऩन तथा कोलबड ववरुद्दको र्ोऩ भध्मे ऩवहरो डोज ३१¸८२३ जना
(८७%), दोस्रो डोज २७¸२४४ (७७%) य वुस्टयडोज १०¸८७६(३०%) नागरयकराई र्ोऩ रगाई भहाभायी
लनमन्त्रण¸ योकथाभ य व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।

६. ववऩद व्मवस्थाऩनको लनलभत्त वारुणमन्त्र, एम्वुरेन्स, शव वाहनहरुराई अन्तय लनकामको सभन्वमभा लनमलभत
सञ्चारनभा ल्माईएको छ ।

७. वारववकास केन्रको व्मवस्थाऩन य वारववकास सहमोगी कामयकतायको प्रोत्साहनभा फृद्दी¸ ऺभता अलबवृघध्द
कामयशारा, लनमलभत प्र.अ वैठक, ववषमगत घशऺक वैठक य बौलतक व्मवस्थाऩन सहमोग सभेतफाट शैघऺक
गुणस्तय सुधाय हुॉदै आएको छ ।
८.

कऺा १-३ को नमाॉ ऩोटयपोलरमो लनभायण बइ कामायन्वमन बइयहेको छ । कऺा ६-८ को स्थानीम ऩाठ्यक्रभ

लनभायण बइ कामायन्वमनभा ल्माइएको छ । २२ वटा भाववभा जुलनएय ये डक्रस स्थाऩनाका रालग घशऺक नामक य
सहामक घशऺक नामक तमाय गरयएको छ ।
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९. भेमय कऩ बलरवर, यािऩलत यलनङ घशल्ड जस्त र्ेरकुद प्रलतमोलगता भापयत र्ेरकुद ऺेत्रको ववकासको प्रमास
गरयएको छ ।

१०. कामायरमको प्रशासलनक बवनभा सबा हर सभेत लनभायण बई दै लनक कामय सम्ऩादन य नगय सबा य अन्म सभायोह
सभेत कामायरम बफनफाटै हुन थारे का छन् ।

११.

मोजना सञ्चारन अगावै उऩबो्तवा सलभलतका ऩदालधकायीको अलबभुघर्कयण य लनयन्तय अनुगभनका कायण

मोजनाभा र्चय नहुने यकभको अॊकभा उल्रेख्म रुऩभा कभी आउनका साथै सभमभा नै मोजनाको काभ सम्ऩन्न हुन
सिाउ ऩुगको छ । उऩबो्तवारे रागत अनुभान सहज रुऩभा वुझ्न सक्ने गयी नेऩारी बाषाभा तमाय गने गरयएको
छ ।

१२. दुध, भासु, अण्डा य ऩशु आहायाभा आत्भ लनबययताका रालग २३¸२७५ ऩशु ऩॊऺीहरुभा भेलडकर उऩचाय सेवा,

२३०६५ ऩशुऩॊऺीहरुभा ये ववज¸ वऩवऩआय¸ र्ोये त र्ोऩसेवा ददइएको छ । रागत साझेदारयभा साभुदावमक कुकुय
लनमन्त्रण गयी स्थावम फन्ध्माकयण य ये ववज र्ोऩ घशलफय सन्चारन गरयएको छ
लनमन्त्रण

नगयका ववलबन्न वडाभा ऩयघजवव

घशववयफाट १०९४ िय धुयीका १३४७४ ऩशुऩॊऺीहरुरे उऩचाय ऩाएका छन ।ऩशु ववभा कामयक्रभफाट

१९२ कृषक राबाघन्वत हुनका साथै ११५ बैसीहरुभा सुत्केयी प्रोत्साहन अनुदान ददइएको छ । १६२ जनाराई

१६८ वटा स्टनरेस घस्टर लभल्क क्मान ववतयण गरयएको छ । २७७ जना कृषकहरुराई प्रलत लरटय रु २

रुऩैमा अनुदान ववतयण गरयएको, ६ वटा पाभयभा भोटय जलडत च्माऩकटय य १५ वटा पभयभा ८० वटा
काउम्माट लफतयण गरयएको छ । सेवा केन्र भापयत वडास्तयभा ऩशु प्राववलधक उऩरधध गयाईएको छ ।
१३. र्ाद्यान्न, तयकायी य परपुरको ऩकेट ऺेत्र िोषणा गयी भकै तथा धानको वीउ उत्ऩादन कामय सभेत शुरु

गरयएको छ । कृषकहरुभा लभलनवटरय¸ थ्रेसय¸ कम्वाइण्ड भीर¸ साना लसॊ चाइ¸ प्राविक टनेर य ववउ -ववषादी
अददको ववतयण कामयफाट कृवष कामयभा सॊ रग्न हुनर
े ाइ प्रोत्साहन य उत्ऩादनभा थऩ टे वा ऩुमायईएको छ ।

१४. कृवष उऩज केन्र सॊ करन य लफवक्र केन्रको स्थाऩना बई वजायीकयणभा सहघजकयण बएको छ
१५. कृवष, ऩशु सेवा, उद्यभ ववकास य स्वास््म सेवातपय आवश्मक जनशघ्तव व्मवस्थाऩन गये य फस्ती स्तयसम्भ सेवा
प्रवाह ऩुमायउन सहज फनाइएको छ ।

ु ाईका रालग सुचना अलधकायी य गुनासो सुन्ने अलधकायी तोकी तत्कार सूचना
१६. नगयऩालरकाभा प्राप्त गुनासो सुनव
ु ाईको व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।
प्रदान य गुनासो सुनव

१७. सुशासनराई प्रबावकायी फनाउन चौभालसक, वावषयक सभीऺा गयी प्रगलत प्रलतवेदन प्रकाशन गने य कामयऩालरका
फैठकको लनणयम सावयजलनक गने, नगयसबा तथा अन्म तहफाट बएका लनणयम, भालसक रुऩभा बएको आम्दानी य

ऺेत्रगत र्चयको वववयण य सुचनाको हक वभोघजभ त्रैभालसक प्रगलत एवॊ सावयजलनक सुचनाहरु वेबसाईट भापयत
सावयजलनक गरयएको छ ।

१८. कानुनद्वाया प्रदत्त नगयऩालरकाको अलधकायको प्रमोगका रालग हारसम्भ ववलबन्न ५८ बन्दा फढी ऐन, कानुन य
भाऩदण्ड लनभायण गयी हारसम्भ जायी कानुनराई एकलत्रत गये य कानुन सॊ ग्रह प्रकाशन गरयएको छ । न्मावमक

सलभलतभा ऩये का उजुयीको वपल्ड अनुगभन सभेत गयी लनणयम ददने कामय बएको¸ उजुयी पस्मौटभा उल्रे ख्म वृघध्द
बएको य सम्फघन्धत ऩऺहरुफाट न्माम ऩाएको अनुब ुलत व्म्तव हुन थारेको ऩाइएको छ ।
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१९. नगयऩालरकाको आलथयक कायोवाय सॊ घचतकोष व्मवस्थाऩन प्रणारी

सुत्रफाट गरयएको छ । आ.व. २०७७/०७८

को स्रे स्ता रेर्ा ऩयीऺण डोयफाट प्राप्त प्रायघम्बक प्रलतवेदनभा चारु आ.व.भा
अॊकभा उल्रे ख्म कलभ आएको छ ।

वेरुजुको सम्ऩयीऺण हुदा वेरुजुको

२०. लफलबन्न रघऺत सभूहसॊ ग सम्फघन्धत ददवस कामयक्रभ गयी रघऺत वगय य सभुदामको शासन प्रवक्रमाभा सहबालगता

प्रवधयन गरयएको¸ सीऩ ववकास तथा व्मवसाम उत्ऩादन अनुदान भापयत आमआजयन हुने कामयक्रभसॊ ग जोडे य तत्
फगयको साभाघजक उत्थानको कामयभा टे वा ददइएको¸ घशघऺत मुवा जनशघ्तवराई यािसेवाभा जान प्रोत्साहन गयी
रोकसेवा आमोग तमायी कऺा य घशऺक सेवा आमोग तमायी कऺा सॊ चारन गरयएको र्छ ।

२१. फारफालरकाभा अन्तलनयवहत प्रलतबा प्रष्पुटन गयी सवक्रम फनाउन नगय स्तयभा नगय फारक्रव सॊ जार य वडाभा
वडा स्तयीम फारक्रव सॊ जारराई वक्रमाशीर फनाई

लफलबन्न यचनात्भक वक्रमाकराऩ सॊ चारन तथा सॊ जारको

सवक्रमताराई लनयन्तयता ददन प्रोत्सावहत गरयएको¸ सुयऺा लनकामको सभन्वमभा रागू ऩदाथय दुव्मयसनी, फार लफफाह,
फार श्रभ शोषण जस्ता िटनाफाट हुन सक्ने सम्बाववत जोघर्भ को न्मूनीकयणका रालग सचेतानाभुरक कामयक्रभ
सॊ चारन गरयएको छ ।

२२. भवहराहरुराई ऺभता ववकास य आम आजयनभा जोड्न रोकसेवा तथा घशऺकसेवा तमायी कऺा य अन्म व्मवसाम

उन्भुर् कामय जस्ता तालरभ प्रदान गरयएको छ । वहॊ साऩीलडत भवहरा तथा वारवालरकाको उध्दाय तथा
व्मवस्थाऩनका रालग सञ्चालरत अल्ऩकारीन सेवा केन्र भापयत सेवा प्रदान गरयएको छ ।

२३. नगय लबत्र सॊ चारनभा यहेका सहकायी सॊ स्थाको सॊ स्थागत ऺभता अलबवृविको रालग रेर्ा, अलबरेर्, ऋण
ॉ ीको
व्मवस्थाऩन य ऺभता ववकास जस्ता तालरभ कामयक्रभ सॊ चारन गयी सहकायी सॊ स्थाभा यहेका सदस्महरूको ऩुज
सुयऺा गदै सहकायी सॊ स्थाराई कानून फभोघजभ सॊ चारन हुने आधाय तमाय गरयएको छ ।

२४. घजल्रा सहकायी सॊ ि य अन्म ववषमगत सहकायी सॊ ि सॊ गको सभन्वमभा सहकायी ददवस भापयत अन्तय सहकायी
सॊ चाय य सुशासनको ऩऺभा जोड ददइएको छ ।

२५. प्रदे श सयकायको सभेत सहकामयभा नगयका क्रभागत मोजनाभा गाइर्ुया घचसाऩालनगढी ऩैदरभागय य

लतल्केस्थान

गवढ ऩैदरभागय लनभायणकामय सम्ऩन्न बएको छ । साथै दे ववटाय -पुरासी सडक¸ सावाडाॉडा- लसक्रार सडक य

ठु रीभदौ-अचयरे-डाॉडागाउॉ सडक तथा भदन -आश्रीतचोक भन्थरीको कारोऩत्रे सवहतको सडक स्तयोन्नती गने कामय
बइयहेको छ ।
२६. नगयऩालरकाका वडा १४ वटै वडा सघचवहरुराई तालरभ ददइ १¸३ य ८ नॊ वडाभा अनराईनफाट व्मघ्तवगत
िटना दताय गने गरयएको¸ साभाघजक सुयऺा बत्ता य िटना दतायको सचेतना सम्फघन्ध सप्ताह कामयक्रभ सन्चारन

गरयएको¸ जेठ भसान्त सम्भभा जम्भा २ हजाय ९६४ जनाको व्मघ्तवगत िटना दताय दताय बएको य साभाघजक
सुयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरुको अलबरे घर्कयण गयी ५ हजाय ४२५ जनाराइ फैंकफाट बत्ता ववतयण
गरयएको छ।
२७. वेयोजगाय एवॊ उद्यभ गनय चाहना याख्ने जनशघ्तवराई उद्यभघशरतातपय आकवषयत गनय ियधुयी सवे ऺण गयी रिु
उद्यभी सभुह गठनका कामयहरुराई सुचारु गनुक
य ा साथै चारु आ.व. भा १०५ जनाराई सीऩववकास तालरभ य ७५
जना उद्यभीहरुको वस्तुगत टे वाका रालग प्रववलध हस्तान्तयण गरयएको छ ।साथै ववलबन्न व्मवसामभा आवध्द
बएका ४० जनाराई स्तयोन्नती तालरभ तथा प्रववलध हस्तान्तयण गरयएको छ ।
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२८. सुयघऺत आप्रवासन कामयक्रभको सहमोगभा आप्रवासी श्रोत केन्रफाट ४ हजाय ७९१ जनाराई सुयघऺत फैदेघशक
योजगायी सम्फन्धी सूचना तथा ऩयाभशय, फैदेघशक योजगायीको क्रभभा िटे का भध्म ४५ वटा केश दताय बइ ३०
वटा केशहरुको रालग न्माम तथा ऺतीऩूतॉ ददराउन सहघजकयण गरयएको छ ।
२९. फैदेघशक योजगायीभा गएका ऩरयवायका सदस्महरुका रालग ३ वटा लफघत्तम साऺयता तथा भनोसाभाघजक ऩयाभशय
सभूह गठन गयी ५० जनाराई लफघत्तम साऺयता कऺा य २०जनाराई भनोसाभाघजक ऩयाभशय सेवा प्रदान
गरयएकोछ ।

३०. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ भापयत श्रभभा आधारयत योजगायीका रालग

९४१ जनाराइ वेयोजगाय सुचीभा

सुघचकृत गयी १३ वटा ओटा वडाहरुभा वेयोजगायहरुवाट सावयजलनक ववकास लनभायणका कामय बैयहेका छन् ।

३१. कामायरमको सभग्र कभयचायी प्रशासन व्मवघस्थत य प्रबावकायी सञ्चारन गनय नगयऩालरकाको सॊ गठन ववकास
सबे ऺण गयी नमाॉ सॊ गठनात्भक ढाॉचा स्वीकृत गयी रागु हुने चयणभा छ । साथै वागभती प्रदे श सयकायफाट जायी

बएको कानून वभोघजभ नगयऩालरका य अन्तयगत कामययत कभयचायीको तहफृद्दी गरयएको य प्रकृमा अघि फढाइएको
छ ।

३२. सॊ िीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे तमाय गये को सुचकाङकका आधायभा बएको सॊ स्थागत

स्वभूल्माॊकनभा नगयऩालरकारे ६५.२५ अॊक प्राप्त गयी सन्तोषजनक य घजल्राभा प्रथभ नलतजा हालसर गये को
छ ।

नगयसबाका आदयणीम सदस्म ज्मूहरु
अव भ मस नगयऩालरकाको आगाभी आ.व.को नीलत तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा गदाय लरएका
आधायहरु प्रस्तुत गदयछु ।
 नेऩारको सॊ ववधान, २०७२
 स्थानीम

सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४,

 अन्तय–सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४,
 याविम प्राकृलतक श्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४
 स्थानीम तहको वजेट तजुभ
य ा ददग्दशयन, २०७४
 नगयऩालरकाका ऐन, लनमभ, कामयववलध य लनदे घशकाहरु,
 दीगो ववकास रक्ष्म, २०१६–२०३०,
 ऩन्ध्रौ मोजना, २०७६÷०७७–२०८०÷०८१
 नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायको नीलत तथा कामयक्रभ,
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 वागभती प्रदे शको आवलधक मोजना¸

 नगयको
 नगय

प्रथभ आवलधक मोजना,

कामयऩालरका तथा नगयसबाका ववगतका लनणयमहरु

 ववषमगत

सलभलतफाट प्राप्त लनणयम तथा सुझावहरु तथा सवयऩघऺम प्रफुि वगयहरुफाट प्राप्त सुझावहरु .

 pNn]lvt sfg"gL tyf gLltut Aoj:yf cg'?k cfufdL cf=j=sf] of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{
qmdfut cfof]hgfsf] lg/Gt/tf, 7'nf tyf ;fgf k"jf{wf/ lgdf{0f, lzIff¸ :jf:Yo¸ s[lif tyf
kz'kfng, ljkb Aoj:yfkg, nlIft ju{ sfo{qmdx?, /f]huf/L l;h{gf / ;'zf;gnfO{ d'Vo
k|fyldstf lbOPsf] Aoxf]/f ;d]t o; ;Ddflgt ;ef ;dIf cjut u/fpg rfxG5' .
अव भ नगयऩालरकारे आगाभी आ व भा लरएका नववनतभ नीलतका वाये भा सॊ घऺप्त जानकायी
गयाउन चाहन्छु ।

१. सेवा प्रवाहभा सयरता, वहार कय सॊ करन य सेवा शुल्क असुरीभा सहजताका रालग फजाय ऺेत्रका
ियहरूको ियधुयी नम्फय कामभ गने ।
२. एवककृत सम्ऩत्ती कयभा १० प्रलतशत कटौलत गने गयी कय सभामोजन गने।
३. कृवषभा व्मवसावमकयणका रालग एक वडा एक उत्ऩादन कामयक्रभराई अलबमानका रुऩभा राने।
४. कृवष य बेटेरयनयी ववषमभा (लडप्रोभा) अध्ममनका रालग छात्रवृघत्त कामयक्रभ सञ्चारन गदै उत्ऩाददत दऺ
जनशघ्तवराई नगयलबत्र नै ऩरयचारन गने।
५. नगयऩालरकाभा बेटेरयनयी डाक्टय य ववऻ सेवा सवहतको अस्ऩतारको सेवा सञ्चारनभा ल्माउने।

६. नगयऩालरका लबत्रका फाॉझो जग्गाभा वहउदे , वषे य फहुफवषयम िाॉस र्े तीको ववस्तायका रालग सम्बाव्मता
अध्ममन गरयने ।

७. उद्यभी व्मवासामीराई न्मूनतभ व्माजदयभा ऋण उऩरधध गयाउन याविम वाघणज्म फैंकसॉग सहकामय
गरयने।
८.नगय घशऺा मोजना लनभायण गयी शैघऺक कामयक्रभहरु कामायन्वमनभा ल्माइने ।
९. साभुदावमक ववद्यारमभा कऺा १ दे घर् नै प्रभुर् ववषम अङ्ग्ग्रेजी भाध्मभवाट ऩठनऩाठन गयाउने ।
१०.नगयस्तयीम मुवा ऩरयषद गठन गयी मुवाहरुराई साभाघजक कामयहरुभा ऩरयचालरत

गने ।

११.ववद्यारमभा लसक्दै कभाउॉदै कामयक्रभ सञ्चारन गरयने ।
ॉ ाको
१२. भन्थरी अस्ऩतारभा सयकायी तथा गैय सयकायी स्वास््म सॊ स्थाहरुको रागत साझेदायीभा दातॉ य आर्
सेवा ववस्ताय गरयने ।
ॉ स्वास््म कभॉ य वकशोयीसग
ॉ नसय कामयक्रभ सञ्चारन गरयने।
१३. ववद्याथॉसग
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१४. जेि नागरयक क्रव गठन, ज्मेष्ठ नागरयक लभरन केन्र लनभायण तथा व्मवस्थाऩनभा रगानी साझेदायी गने ।
१५.अनाथ, वेसाहया, वेवारयसे सडक भानव, असहाम जेि नागरयकहरु य वारश्रलभकहरुको उिाय, व्मवस्थाऩन य
ऩारयवारयक ऩुनलभयरनका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयने ।
१६. तीनरार ऩाकयभा भन्थरीको ऩवहचान झल्कने गयी सॊ ग्रहfरम स्थाऩना, वार उद्दानको व्मवस्थाऩन
गरयने ।
१७. बूउऩमोग नक्शा, बवन लनभायण ववलनमभ, जोघर्भ नक्शाॊकन रगामतका सभग्र जग्गाको नक्शाॉकन गने
कामयको थारनी गरयने ।

१८.एक वडा एक प्रतीऺारम लनभायण गरयने।
१९.

लरफ्ट र्ानेऩानीभा राग्ने ववद्युत भहशुरभा अनुदान उऩरधध गयाउन भाऩदण्ड लनभायण गरयने।

ु ानी प्रणारी (EFT) अवरम्फन गरयने ।
२०. ववद्युलतम ब्तव
२१. स्थानीम लभलडमाको ऺभता ववकासका रालग आवश्मक सहमोग ऩुमायईने ।
२२. आलथयक साभाघजक रुऩान्तयणभा लनजीऺेत्र, गैयसयकायी ऺेत्र,को, साझेदायी

जुटाईने ।

अव भ मस नगयऩालरकाफाट आगाभी आ.व. २०७९/८० का रालग तम गरयएका ववषम ऺेत्रगत
नीलतहरु सबा सभऺ प्रस्तुत गदयछु ।

१. याजश्व सॊ करन य ऩरयचारन नीलत्
१. आन्तरयक याजश्वका दयराई साभान्म सॊ शोधन गयी याजश्वका श्रोत एवॊ दामयाराई सभमानुकूर पयावकरो
वनाउदै रलगनेछ ।
२. कय य सेवाशुल्कको दामयाभा आउन नसकेका सयकायी, सावयजलनक तथा नगयको स्वालभत्वभा यहे का जग्गा य
ती जग्गाभा लनलभयत सॊ यचनाराइ कयको दामयाभा

ल्माइनेछ ।

३. नगयऩालरकाको रगानीभा लनभायण बएका ऩूवायधाय तथा सडकहरुभा रगाउFदै आएको ऩूवायधाय सेवा शुल्कराई
मथावत याघर्नेछ ।
४. नगयऺेत्र लबत्र वा फावहय दताय बई नगयऩालरकाभा काभ गनय आउने याविम÷अन्तयायविम गैसस, सहकायी, लनभायण
धमवसामी, सप्रामसयहरुराई सेवा सुववधा य लसपारयस प्रदान गनुय अघि सुघचकयण गने कामयराइ लनयन्तयता
ददईने छ ।
५. भवहरा य अऩाङ्गता बएका धमघ्तवहरुको नाभभा दताय बएका धमवसामहरुराई तोवकएको धमवसाम कयभा दश
प्रलतशत छु ट ददने कामयराई आगाभी आ.व.भा ऩलन लनयन्तयता ददइनेछ ।
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६.वडा कामायरमवाटै याजश्व सॊ करन गने धमवस्था लभराउन प्रववलधको उऩमोग तथा थऩ जनश्तवी व्मवस्था गयी
याजश्व सॊ करनभा सहजता ल्माइनेछ य भुख्म वजाय केन्रहरुभा धमवसाम दताय÷नवीकयण घशववय सञ्चारन
गरयने छ ।
७. ऩाॉच वषय लबत्रभा नगयऩालरकाको सञ्चारन र्चय आन्तरयक आम्दानीफाट व्मवस्थाऩन गरयने गयी याजश्व सुधाय
कामयमोजना कामायन्वमभा ल्माईनेछ ।
८. असोज भसान्तसम्भ एकभुि वावषयक वहार कय वुझाउन आउने ियधनी÷धमवसामीराई वावषयक वहार कयको
एकभुि यकभभा दश प्रलतशत छु ट ददइने व्मवस्था कामभै

याघर्नेछ । सभम लसभालबत्र लनमलभत य अलधकतभ

कय लतने कयदाताराई कयछु ट, सम्भान वा ऩुयस्कायको धमवस्था गरयनेछ । कय नलतने वा छरी गने
कयदाताहरुराई कानुन वभोघजभ कायवाहीको दामयाभा ल्माईनेछ।
९. सवै कयदाताहरुराई कयको दामयाभा ल्माउन कयदाता घशऺा ददने य कामायरमवाट प्रवाह गने सेवासॉग
आवि गरयने छ ।
१०. ववलबन्न सयकायी लनकामफाट प्राप्त हुनऩने योमल्टी य याजश्व वाॉडपाॉडवाट प्राप्त हुनऩने यकभ सभमभै
उऩरधध गयाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।
११. अन्म लनकामको रगानीभा लनभायण हुने बौलतक ऩूवायधायहरु लनभायणको कामयभा प्रमोग हुने भाटो, ढुॊ गा, लगट्टी,
वारुवा, ग्राबेर आददको उऩमोगराई कयको दामयाभा
१२. याजश्वका

श्रोत, दय

य

दामयाको

ऩवहचान

ल्माइनेछ ।
गदै

नगयऩालरकाको

आन्तरयक

आमभा

वृवि

गनय

सयोकायवाराहरुसॉग ऩयाभशय य सहकामय गनुक
य ा साथै याजश्व सुधाय कामयमोजनाभा सभमानुकुर ऩरयभाजयन
गरयनेछ ।
१३. वढी याजश्व सॊ करन गने वडाहरुराई प्रोत्सावहत गनय वडागत वजेट लसलरङ्ग लनधाययण गदाय वडारे सॊ करन
गये को याजश्व यकभराई सभेत आधायको रुऩभा लरने धमवस्थाराई लनयन्तयता ददईनेछ ।
१४. नगयऩालरकाभा याजश्व लतनय आउने सेवाग्राहीको सहजताका रालग रागु बएको टोकन प्रणारीराइ लनयन्तयता
ददइनेछ।
१५. नगयऩालरकाको फजाय ऺेत्रका ियहरूको ियधुयी नम्फय कामभ गने कामयको शुरुवात गरयनेछ । मसफाट
सेवा प्रवाहभा सयरता हुनका साथै वहार कय य से वा शुल्क असुरीभा सहज हुने आशा गरयएको छ ।
१६. कोयोना भहाभायी रगामतका कायण नगयफासीको आमस्रोत य कय लतनयसक्ने ऺभताभा असय ऩये को अनुब ुलत
गयी मसको याहतका रालग चारु आ व भा लरइदै आएको एवककृत सम्ऩत्ती कयभा १० प्रलतशत कटौलत
गने गयी कय सभामोजन गरयनेछ ।

२.आलथयक ववकास
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२.१ कृवष
१. र्ाध्मान्न, फीउववजन य कृवषजन्म उत्ऩादनभा नगयराई आत्भलनबयय फनाउदै रै जान य कृवष उत्ऩादन तथा
उत्ऩादकत्व वृवि गनय लसॊ चाइ, फीउ, लफरुवा नसययी प्रशोधन तथा बण्डायण गृह लनभायण रगामत कृवष औजाय
उऩकयणहरु र्रयदभा सहमोग य अनुदानको व्मवस्था गरयनेछ।
२.कृवष ऩेशाराई व्मावसावमक य मान्त्रीकयण गदै गयी एक वडा एक उत्ऩादन कामयक्रभराई अलबमानका
रुऩभा रग्दै ऩकेट ऺेत्रका रुऩभा ववकास गरयनेछ।
३.र्ाद्यान्न, परपूर एवभ् तयकायी फारीभा राग्ने योग कीयाफाट हुने ऺलत न्मू लनकयणको रालग जैववक तथा
ववषाददको प्रमोगभा वकसानराइ थऩ ऻान य सीऩ प्रदान गदै रलगनेछ ।
४.र्ेतफायीको भाटो सुधायका रालग िुघम्त-भाटो ऩयीऺण घशववय कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ साथै भाटोको
अवस्था अनुरुऩको प्राङ्ग्गारयक ऩदाथय, कृवष च ुन तथा बकायो सुधाय कामयक्रभराई लनयन्तयता ददईनेछ ।
५.नगयऩालरका लबत्र नै कृवष तथा ऩशु प्राववलधक जनशघ्तव उत्ऩादन तथा ऩरयचारनका रालग कृवष य
बेटेरयनयी

ववषमभा

(लडप्रोभा)

अध्ममनका

रालग

छात्रवृघत्त

कामयक्रभ

सञ्चारन

गदै

उत्ऩाददत

दऺ

जनशघ्तवराई नगयलबत्र नै ऩरयचारन गनय प्राथलभकता ददईनेछ।
६.सुख्र्ाग्रस्त बू-बागराई लसॊ चाइ प्रणारीसॊ ग जोड्दै , जरवामु ऩरयवतयनको प्रबाव न्मू लनकयणका रालग ववशेष
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । कृवष फीभा कामयक्रभराई आगाभी आ व फाट नै अलबमानका रुऩभा सञ्चारनभा
ल्माईनेछ ।
७.नगयभा उत्ऩाददत कृवष उऩज फजायीकयणभा सहमोगका रालग शीत बण्डाय गृह सञ्चारनभा ल्माईनेछ ।
हाॉटफजाय जस्ता ऩयम्ऩयागत कृवषफजायको प्रवियनभा जोड दददै रलगनेछ।
८.कृवष तथा ऩशुऩारनको सभग्र प्रोपाइर तमाय गयी अनुकुलरत तथा थऩ सम्बाववत फारी उत्ऩादन य
वजारयकयणभा जोड ददइनेछ।
९. नगयको कृवष ऺेत्रको सुदृवढकयणका रालग अन्म सयकायी, गैयसयकायी य ववऻहरुसॉग सहकामय गरयनेछ ।

२.२ ऩशु ववकास
१. ऩशुऩारक कृषकहरुको गोठभा नै प्राववलधक सेवा उऩरधध गयाउन नगयऩालरकाका सफै वडाहरुभा
सेवाकेन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गरयने छ । नगयऩालरकाभा बेटेरयनयी डाक्टय य ववऻ सेवा सवहतको
अस्ऩतारको सेवा सञ्चारनभा ल्माईनेछ ।

२. फैदेघशक योजगायफाट पवकयएका मुवाका रालग मुवा रघऺत कामयक्रभ सञ्चारन गयी ऩशुऩारन व्मवसामभा
आकयवषत गरयनेछ।

३. कृलत्रभ गबायधानको भाध्मभफाट दुध, भासु, उत्ऩादनभा फृवि गरयनेछ । नगयऩालरकाराई दुध¸ अण्डा य
भासुभा आत्भलनबयय फनाउन प्राथलभकता साथ आवश्मक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
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४. जुनोवटक योग तथा ऩयघजवी लनमन्त्रण घशववय, ियऩारुवा तथा छाडा कुकुयहरु लनमन्त्रणका रालग

फन्ध्माकयण य ये लफज र्ोऩघशववय तथा ऩशु योग य भहाभायी सम्वन्धी ववद्यारम घशऺा कामयक्रभ सञ्चारन
गरयनेछ।

५. गाई, बैसी, फाख्रा, कुर्या, वॊगयु रगामतका ऩशुऩारन एवॊ ऩशु आहायाको ऩकेट ऺेत्र स्थाऩना गनय अन्म
लनकामसॉग सभेत सहकामय गरयनेछ ।

६. नगयऩालरका लबत्रका फाॉझो जग्गाभा वहउदे , वषे य फहुफवषयम िाॉस र्ेतीको ववस्तायका रालग सम्बाव्मता
अध्ममन गयी िाॉस तथा िाॉसको ववऊभा नगयराई आत्भलनबयय फनाउॉदै रलगनेछ ।

७. व्मघ्तवगत पाभय, सभुह तथा सहकायी भापयत ऩशुऩॊऺीऩारन, गोठ÷र्ोय सुधाय कामयक्रभ य बकायो सुधाय
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

८. बैसीभा सुत्केयी स्माहाय प्रोत्साहन य डे यीभा दुध फेच्ने वकसानका रालग प्रलत लरटय रु. २ रुऩैमा अनुदान
प्रदान गने कामयराई लनयन्तयता ददइनेछ ।

९. ियऩारुवा य छाडा कुकुयहरु लनमन्त्रण य ये लफज र्ोऩ घशववय सञ्चारनराई लनयन्तयता ददईनेछ ।

२.३ उद्योग, वाणीज्म तथा ववघत्तम ऺेत्र
१. स्थानीम कच्चा ऩदाथयको उत्ऩादन य उऩमोगभा ववऩन्न सभुदामको व्मवसावमक ऻान य सीऩको ववकास हुने
तथा योजगायभुरक य आमआजयन हुने वकलसभका ववषमगत उद्यभशीरता तालरभ कामयक्रभ सञ्चारन गरयदै
रलगने छ।
२. स्थानीम उद्यभीहरुफाट उत्ऩाददत कृवष उऩज य सय-साभनहरुको फजायीकयण प्रवियनको रालग लनजी
ऺेत्रसॉगको सभन्वमभा औद्योगीक भेरा, प्रदशयनी आदद कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
३. रिु तथा िये र ु उद्योग स्थाऩनाका रालग उद्यभीहरुराई सयर ढङ्गफाट सहुलरमत दयभा ऋण उऩरधध गयाउन
ॉ सभन्वम य सहकामय गरयने छ ।
फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्थाहरुसग
४. व्मवसाम शुरु गये का य गनय चाहने उद्यभी व्म्तवी, पभय वा सभुहरे आमभुरक य योजगायीभुरक काभ वा
ॉ
व्मवसाम शुरु गये भा त्मस्ता व्मवसामभा न्मुनतभ व्माजदयभा रगानी फृवि गने कामयभा याविम वाघणज्म फैंकसग
सहकामय गरयनेछ ।

२.४ ऩमयटन
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१. नगयऺेत्र लबत्रका भहत्वऩूणय धभय सॊ स्कृलतसॉग सम्फघन्धत ऩूवायधाय, गढी, वकल्रा आदद धाभॉक¸ ऐलतहालसक एवॊ
ऩमयटकीम स्थरहरुको लनभायण य सभुदामको ऩवहचानभा आधारयत साॊस्कृलतक कराको ववकास गयी ऩमयटन
प्रवियनभा टे वा ऩुमायउन अन्तय स्थानीम तह साझेदायी य सभन्वम सभेत गरयनेछ।

2.5 ऩञ्जीकयण तथा साभाघजक सुयऺा
१. जन्भ, वववाह, भृत्मु, फसाईसयाई जस्ता व्मघ्तवगत िटनादताय कामयराई वडास्तयफाट नै अनराईन प्रववलधफाट
प्रववि गदै व्मघ्तवगत िटना दताय य साभाघजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको अलबरेर् व्मवघस्थत सहज
य प्रबावकायी फनाउन थऩ जनशघ्तवको व्मवस्था गरयनेछ ।
२. नागयवासीहरुराई व्मघ्तवगत िटना दताय प्रवक्रमाभा ३५ ददन लबत्र अलनवामय सभावेश हुन प्रोत्साहन य
सचेतनाभुरक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
३. फैवकॊङ प्रणारीफाट ववतयण हुदै आएको साभाघजक सुयऺा बत्ता ववतयण कामयभा दे र्ा ऩये का सभस्माहरुराई
सहकामय य सभन्वमभा सभाधान गयी सहज फनाईनेछ ।

२.६ सहकायी
१.

सहकायीको भूल्म य लसिान्तराई अनुशयण गयाउन सफै सहकायीराई अलबप्रेरयत गयी सहकायी तालरभ य
ऺभता ववकासका कामयक्रभ तथा सूचनाराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।

२.

कृवष उत्ऩादन बण्डायण, प्रशोधन तथा फजायीकयण एवॊ कृवष साभाग्रीको आऩूलतय व्मवस्थाऩनभा कृवष सहकायी
सॊ स्थाको सॊ रग्नता य सहबागीताराई प्रथालभकता

३.

ददईनेछ ।

सहकायी सॊ स्थाहरुको आन्तरयक लनमन्त्रण ऩद्दलत य रे र्ा ऩयीऺणराई थऩ धमफघस्थत गयी लनमभनको
अभ्मासराई थऩ प्रबावकायी फनाईने छ ।

४.

सहकायी सॊ स्थाहरुभा स्वस्थ प्रलतस्ऩधाय य रागत प्रबावकारयता कामभ गनय एक व्मघ्तव एक सहकायीको नीलत
कामायन्वमनभा रलगनेछ।

५.

कृवष सहकायीराइ थऩ ऺभतामु्तव फनाउदै उत्ऩादनशीर गलतववलधभा सॊ रग्न गयाउन साझेदायीभा अध्ममन
अवरोकनका कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयने छ।

६.

मस अघि दताय बएका तय नगयऩालरकाभा अध्मावलधक हुन नआएका सहकायीहरुको वास्तववक अवस्था
ऩवहचान गयी सभामोजन एव् अध्मावलधक हुन प्रोत्सावहत गरयनेछ । रुग्न सहकायीराई र्ाये जीको प्रकृमाभा
सभेत लरनेछ ।

२.७ योजगाय प्रवधयन
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१. सुयघऺत वैदेघशक योजगाय सम्फन्धी आवश्मक सूचना तथा ऩयाभशय य फैदेघशक योजगाय सम्फघन्ध िटनाहरुका
न्मावमक ऩहरका रालग आप्रवासी श्रोत केन्रको लनयन्तयता य आवश्मक सूचना तथा जानकायीहरु प्रदान गनय
सफै वडाभा रयटयनी स्वमभॊ -सेवक ऩरयचारन गरयने छ ।
२. फैदेघशक योजगायभा गएका ऩरयवायका सदस्महरुभा प्रदान गरयदै आएको ववत्तीम साऺयता कऺा सञ्चारन य
भनोसाभाघजक ऩयाभशयको सेवाराई लनयन्तयता ददईने छ ।
३. आमोजनाहरुको लनभायण कामयभा योजगाय सेवा केन्रभा सूचीकृत फेयोजगाय नागरयकराई प्राथलभकता ददई
न्मूनतभ एकसम ददनको योजगायी सूलनघित गदै सभमभै सुघचकृत हुन प्रोत्सावहत गरयनेछ।
४ वडा घशलरॊ गफाट सञ्चारन हुने मोजनाभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभसॉग एवककृत गयी कामायन्वमन गरयदै
रलगनेछ ।

३. साभाघजक ववकास
घशऺा, मुवा तथा र्ेरकुद

"गुणस्तयीम घशऺा य स्वास््मको ववकास, सुसॊस्कृत सभाज लनभायणको आधाय"
१. घशऺा ऺेत्रभा दे घर्एका ववववध सभस्माहरुको प्रबावकायी सभाधानका रालग शैघऺक सयोकायवाराहरुसॉग

आवश्मक ऩयाभशय गयी प्राप्त सुझावहरुको आधायभा नगय घशऺा मोजना लनभायण गयी शैघऺक कामयक्रभहरु
कामायन्वमनभा ल्माइनेछ ।
२. फारफालरकाराई ववद्यारम ऩठाऔ ॊ अलबमान सञ्चारन गरय आधायबूत तहभा ववद्यारम

उभेय (५ दे घर् १२

वषय उभेय सभुह) का सम्ऩूण य फारफालरकाहरु ववद्यारमभा ल्माउने, वटकाउने य लसकाउने वातावयण लसजयना गयी
बनाय सुलनघित गरयनेछ ।
३. शैघऺक गुणस्तय अलबवृविभा प्रववलधभैत्री य शैघऺक साभग्री सवहतको घशऺण लसकाइ वक्रमाकराऩभा जोड ददइ
उत्कृि लसकाइ उऩरघधध हालसर गने गयाउने घशऺक, ववद्याथॉ य ववद्यारमहरुराई प्रोत्साहन एव ऩुयस्कृत
गरयनेछ ।
४. ववद्याथॉ सॊ ख्माको आधायभा ऩूव य प्राथलभक कऺा य फार ववकास केन्रहरु थऩ गयी वार भनोववऻानभा
आधारयत घशऺण लसकाइ वक्रमाकराऩभा जोड ददइनेछ । फारववकास सहमोगी कामयकताय तथा कभयचायीहरुको
न्मूनतभ ऩारयश्रलभकको अलतरय्तव कामय सम्ऩादनको आधायभा प्रोत्साहन ऩारयश्रलभक उऩरव्ध गयाइनेछ ।
५. ववद्याथॉ सख्मा य बौगोलरक अवस्थाको आधायभा ववद्यारम सभामोजन, कऺा िटाउने य ववद्यारमगत दयवन्दी
लनधाययण गयी सफै भाध्मालभक कऺा (९-१०) तथा आधायबूत कऺा (६-८) ववद्यारमभा अङ्ग्ग्रेजी, गघणत तथा
ववऻान ववषमका न्मूनतभ घशऺक दयवन्दीको

सुलनघित गरयनेछ ।
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६. अॊग्रज
े ी घशऺा प्रलतको वढ्दो आकषयण य आवश्मकताराई भध्मे नजय गदै शैघऺक सत्र २०७९ वाट कऺा १
दे घर् नै गघणत तथा ववऻान जस्ता प्रभुर् ववषमका ववषमवस्तुहरु अङ्ग्ग्रेजी भाध्मभवाट ऩठनऩाठनको रालग
आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ ।
७. सफै ववद्यारमहरुभा क्रभश आईलसवट तथा इन्टयनेटको ऩहुॉच ऩुमायई प्रववलधभैत्री घशऺाभा जोड ददइने छ ।
८. कऺा १-८ को स्थानीम ऩाठ्यक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनय आवश्मक सन्दबय साभग्रीहरुको
ववकास गयी घशऺकहरुभा नववनतभ घशऺण ववलधको प्रमोग गने ऻान, सीऩ य दऺता अलबवृविभा जोड ददइनेछ ।
९. फारफालरकाको लसकाइ प्रकृमाभा सुधाय य अलबबावकहरुको सहबालगता वढाउन "हाम्रो ववद्यारम: हाम्रो
घजम्भेवायी" बन्ने नाया सवहत अलबबावक घशऺा एवॊ ऩयाभशय कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । साथै ववद्यारम
व्मवस्थाऩन सलभलत एवॊ घशऺक अलबबावक सॊ िका ऩदालधकायीहरुको ऺभता अलबवृवि गयी सुशासनमु्तव ववद्यारम
स्थाऩनाभा जोड ददइनेछ ।
१०. ववद्याथॉहरुको अन्तयलनवहत ऺभताको प्रस्पुटन गयाउन ववद्यारमहरुभा अलतरय्तव वक्रमाकराऩहरुभा जोड
ददइ भाध्मलभक ववद्यारम स्तयीम ववऻान प्रदशयनी, हाघजयीजवाप प्रलतमोलगता, व्तवृ त्वकरा प्रलतमोलगता य वडा
स्तयभा आधायबूत तह स्तयीम प्रलतमोलगताहरु सञ्चारन गरयनेछ। साथै ववद्याथॉहरुभा साभाघजक सद्भाव य सेवाको
बावना जागृत गयाउन नेऩार स्काउट, ये डक्रस य वार क्रवहरुराई वक्रमाघशर गरयनेछ ।
११. र्ेरकुदको भाध्मभवाट मुवा तथा ववद्याथॉहरुको सवायवङ्गण ववकासभा सहमोग ऩुमायउन सभुदाम एव ववद्यारम
तहभा र्ेरकुदका वक्रमाकराऩहरुभा जोड ददइनेछ ।
१२. र्ेरकुदको भाध्मभवाट मुवाहरुको प्रलतबा प्रस्पुटन गयाउन क्रव स्तयीम र्ेरकुदहरु सञ्चारन य
अन्तयऩालरका स्तयीम र्ेरकुद प्रलतमोलगताभा सहबालगता जनाइनेछ ।
१३. फारफालरकाहरुको वास्तववक सभस्मा ऩवहचान गनय य उनीहरुको आवाजराई जनप्रलतलनलधसम्भ ऩुमायउन
आवश्मक कामयक्रभहरु तम गरयनेछ ।
१४."हाम्रो ध्मान, मुवा सचेतना अलबमान "का रालग नगयस्तयीम मुवा ऩरयषद गठन गयी मुवाहरुराई साभाघजक
कामयहरुभा ऩरयचालरत गनय मुवाहरुसॉग सम्वघन्धत कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।
१५. घशऺाराइ सीऩसॉग¸ सीऩराइ श्रभसॉग¸ श्रभराइ योजगायीसॉग¸ योजगायीराइ उत्ऩादनसॉग य उत्ऩादनराइ
फजायसॉग जोड्नेगयी भाध्मलभक तहभा अध्ममनयत ववद्याथॉहरुको व्मवसावमक ऻान¸ सीऩ य ऺभता उऩमोग
हुनेगयी लसक्दै कभाउॉदै कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
१६. घशऺकको ऺभता फृवि गनय प्राववलधक घशऺा, स्वास््म, ऩशु, कृवष य अन्म सीऩभुरक कामयक्रभभा ववषमगत
घशऺकको तालरभ य अलबभुघर्कयणराइ ववस्ताय गरयनेछ ।
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स्वास््म सेवा
१.

नगयलबत्र सञ्चालरत स्वास््म सॊ स्थाहरुको सुदृढीकयण गयी अत्मावाश्मक सूचीका औषलध सवहतको
गुणस्तयीम स्वास््म सेवा उऩरव्ध गयाउने वातावयण सुलनघित गरयनेछ ।

२. सॊ ि य प्रदे श सयकायसॊ गको सभन्वम य सहकामयभा सॊ चारन गरयएको १५ शैमाको भन्थरी अस्ऩतारभा
ॉ ाको सेवा ववस्ताय गरयनेछ
सयकायी तथा गैय सयकायी स्वास््म सॊ स्थाहरुको रागत साझेदायीभा दातॉ य आर्
। भन्थरी अस्ऩतारभा सञ्चालरत पाभे सी सेवाराई अद्यावलधक य कोषभा वढोत्तयी गयी स्वास््म वीभाका
सेवाहरुराई सहज य सयर वनाइनेछ ।
३. स्वास््म फीभा सम्फन्धी सचेतना कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी दलरत भवहरा ,एकर भवहरा, र् वगयको अऩाङ्ग
बएका व्मघ्तवहरु, भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरु य ६० वषय बन्दा भालथका नगयवासीहरुको स्वास््म
ववभाभाभा राग्ने यकभभा नगयऩालरकारे सहमोग उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था लभराईनेछ । छोयीको
जन्भराई प्रोत्सावहत गनय नगयलबत्र स्वास््मको भाऩदण्ड ऩुया गयी स्वास््म सॊ स्थाभा जन्भ हुने छोयीको
नाभभा नगद वचत गयाईने कामयको शुरुवात गरयनेछ।
४.

भवहरा स्वास््म स्वमभ सेवकहरुराई घजम्भेवायी प्रलत उत्सावहत गयाउन भालसक फैठक फाऩत ददईदै
आएको मातामात र्चयराई लनयन्तयता दददै र्ोऩ कामयभा सॊ रग्न बएवाऩत थऩ प्रोत्साहन बत्ता य र्ाजार्चय
उऩरधध गयाइनेछ ।

५. नागरयकहरुको स्वास््म उऩचायभा सहजता ल्माउनका रालग स्वास््म वीभा कामयक्रभको दामया वढाउन य
सभुदाम स्तयभा ववघशि स्वास््म सेवा उऩरव्ध गयाउन प्रत्मेक वडाभा घचवकत्सक सवहतको टोरी भापयत
स्वास््म घशववय सञ्चारन गरयनेछ ।
६.

गुणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रदान गनयको रालग बौलतक ऩूवायधाय तथा आवश्मक औजाय उऩकयण य ये पयर
कोषको व्मवस्था साथै आमुवेद स्वास््म सेवाराई प्रवधयन गयी नागयीक आयोग्म काक्रयभ सञ्चारन गने
व्मवस्था लभराईनेछ ।

७. नेशनर वकड्नी सेन्टय सॉगको सभन्वमभा नागयऩालरका लबत्रका छ वषय भालथका सम्ऩूणय नागरयकहरुको
भृगौरा ऩरयऺण कामयराई स्वास््म सॊ स्था भापयत लनमलभत ऩयीऺण गने व्मवस्था लभराईनेछ । भृगौरा
योगीको डाईरालसस सेवा व्मवघस्थत वनाउनको रालग आवश्मक सहमोग गरयनेछ ।
८. भहाभायी जन्म योग लनमन्त्रण, योकथाभ य व्मवस्थाऩनको रालग औषधी जनशघ्तव रगामतको आवश्मक
व्मवस्था तमायी हारतभा याघर्नेछ ।
ॉ स्वास््म कभॉ कामयक्रभ
९. ववद्यारम स्वास््म घशऺा भापयत ववद्याथॉहरुको स्वास््म सुदृढीकयण गनय ववद्याथॉसग
ॉ नसय कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
य वकशोयीसग

साभाघजक सभावेशीकयण
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१. सभुदामभा अवघस्थत टोर ववकास सॊ स्था एवॊ साभुदावमक सॊ स्थाहरु ऩरयचारन गयी वारश्रभ, वार वववाह,
दाइजो/ दहे ज, वोक्सी, छाउऩडी, जातीम ववबेद जस्ता कु-प्रथा लनमन्त्रणका रालग जनचेतना तथा कानूनी
सचेतना जस्ता कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।
२. रघऺत वगय( दलरत/ जनजालत/ अऩाङ्ग/ भवहरा/ वारवालरका ) राई याज्मको भुर प्रवाहभा ल्माउन आमभूरक,
सीऩभूरक एवॊ चेतनाभूरक कामयक्रभहरु रागत साझेदायीभा सञ्चारन गरयनेछ ।
३. अऩाङ्गता बएका व्मघ्तवहरु तथा जेि नागरयक ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामयराई एकीकृत िुम्ती घशववय भापयत
वडावाटै ववतयण गने य आऩाङ्गताका आधायभा सहामता साभग्रीहरु ववतयण गने व्मवस्था लभराइनेछ ।
४. जेि नागरयकको ऻान, सीऩ य अनुबवराई

उऩमोग गनय जेि नागरयक क्रव गठन य ऩरयचारन गरयनेछ ।

ज्मेष्ठ नागरयक लभरन केन्र लनभायण तथा व्मवस्थाऩनभा रगानी साझेदायी सहबालगता सुलनघित गरयनेछ ।
५. "सहमोगाऩेऺी सडक भानव भु्तव नगय" लनभायणका रालग अनाथ, वेसहाया, वेवारयसे सडक भानव, असहाम
जेि नागरयक ( सहमोगाऩेऺी भानवहरु) हरु य वारश्रलभकहरुको उिाय, व्मवस्थाऩन य ऩारयवारयक
ऩुनलभयरनका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

करा, बाषा य सॊ स्कृलत
आन्तरयक तथा वाह्रम ऩमयटन प्रवियन गनय नगयलबत्र यहे का ववलबन्न जातजालतहरुको करा, बाषा य
सॊ स्कृलतहरुको सॊ यऺण एवॊ सम्वियन गनय तीनरार ऩाकयभा भन्थरीको ऩवहचान झल्कने गयी सॊग्रहारम स्थाऩना,
वार उद्दानको व्मवस्थाऩन य वृत घचत्र लनभायण रगामतका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

र्ानेऩानी तथा सयसपाई
१. नगयको अलधकतभ ऺेत्र सुख्र्ाग्रस्त बएकोरे भानव वस्तीभा र्ानेऩानी धमवस्थाऩन गनय सॊ ि य प्रदे श
सयकायवाट सञ्चालरत क्रभागत र्ानेऩानी मोजनाहरु सभमभै सम्ऩन्न गनय जोड ददईने छ ।
२. ऩयम्ऩयागत ऩानी ऩोर्यी, ढु ङ्गे धाया य भूरको सयऺण गनय कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी बौगोलरक य प्राकृलतक
स्वरुऩको सभेत जगेनाय गरयनेछ । र्ानेऩानी ऩाईऩहरु जलभनभुलन गाडे य भात्र प्रमोग गने कामयराई ऩरयऩारना
गनय सम्फघन्धत वडाका वडा अध्मऺहरुराई घजम्भेवाय फनाईनेछ ।
३. भुख्म वजायऺेत्रहरुभा ढर लनकासको उघचत व्मवस्थाऩन गनय अन्म लनकामको सभेत साझेदायी य
सभन्वमभा कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । पोहोय सॊ करनको ऩयम्ऩयागत शैरीराई ऩरयभाजयन गयी
कागजजन्म, प्राविकजन्म, कुवहने य नकुवहने पोहयराई छु ट्याएय ऩुन् प्रमोग गरयने कामयको शुरुवात गरयनेछ ।
४. सावयजलनक स्थर, सडकऩेटी य सडक नाराभा पोहय पाल्ने तथा छतको ऩानी सडकभा अव्मवघस्थत
ववसजयन गने कामयराई दण्डनीम वनाइनेछ ।
५. टोर ववकास सॊ स्था गठनराई सफै वडाभा ववस्ताय गरयनेछ । टोर ववकास सॊ स्थासॊ ग सहकामय गयी ववकास
लनभायण, फजाय सयसपाई य वातावयण तथा ववऩद रगामतका कामयराई अलबमानको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।
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६. सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्वम य सहकामयभा लरफ्ट र्ानेऩानीभा राग्ने ववद्युत भहशुरभा भाऩदण्ड फनाई
अनुदान ददने कामयको थारनी गरयने छ ।

४. ऩूवायधाय ववकास
“ठू रा ऩूवायधाय, सभृि नगयको आधाय”
१. फस्तीस्तयफाट भाग बएका, योजगायी लसजयना हुन सक्ने श्रभभूरक ऩूवायधाय, वातावयणभा कभ असय ऩने,
स्थानीम सहबालगता जुट्नसक्ने कभ रागतभा फढी जनसॊ ख्मा राबाघन्वत हुने तथा क्रभागत मोजनाहरुको
कामायन्वमनभा प्राथलभकता ददईनेछ ।
२. ऩूवायधायका मोजना तजुभ
य ा य लनभायण गदाय प्रचलरत ऐन, लनमभ, कामयववलध य नगयऩालरकाका लनणयमराई
ऩूणत
य ्ऩारना गरयनेछ ।
३. नगयका भुख्म सडकहरुराई सवयमाभ मातामात सञ्चारन मोग्म फनाउन प्राथलभकता ददई अन्म लनकाम
सभेतको सभन्वम

य सहमोग लरइनेछ ।

४. ऩूवायधाय लनभायणगदाय सावयजलनक, लनजी, साभूवहक रागत साझेदायी तथा फाह्य स्रोत ऩरयचारनभा प्राथलभकता
ददईनेछ ।
५. ववकास लनभायणको गुणस्तय भाऩनका रालग सयोकायवारा लनकामसॉग सभन्वम गयी प्रमोगशारा स्थाऩना
गरयनेछ ।
६. सावयजलनक जग्गा तथा सडक ऺेत्रालधकाय अलतक्रभण गने प्रवृघत्तराई लनरुत्सावहत गदै कानुनी दामयाभा
ल्माइनेछ ।
७. बवन लनभाणय तथा वस्ती ववकासको कामयराई भाऩदण्ड अनुरुऩ थऩ व्मवघस्थत गदै रलगनेछ ।
८. सडकको नमाॉ ट्रमाक र्ोल्ने कामयराई लनरुत्सावहत गदै ट्रमाक ओऩन बइसकेका सडकको स्तयोन्नती गनय
य फलनसकेका सडक, ऩुरऩुरेसा सॊ यऺण, भभयत य सम्बाय गनय प्राथलभकता ददइनेछ ।
९. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनय ल्माण्डवपल्ड साइडको लनभायण कामय आगाभी आवफाट नै शुरु गरयनेछ ।
१०. बौलतक ऩूवायधायहरु लनभायण गदाय प्राववलधक भाऩदण्ड य स्ऩेघशवपकेशनराई अलनवामय गरयनेछ ।
११. सडकभा ऩये का व्मघ्तवका जग्गाको रगतकट्टा गनय] कामयको शुरुवात गनयका साथै रगत कट्टा गने कामयभा
राग्ने दस्तुय तथा याजश्व नगयऩालरकाफाट व्महोरयनेछ ।
१२. सभुदामभा उजाय प्रमोग फढाउन साझेदाय सॊ स्थाहरुको सहमोग सभेत जुटाई ववधुतीकयणको ववस्ताय, सौमय
उजाय, वामु उजाय रगामत वैकघल्ऩक उजायका कामयक्रभहरु सञ्चारनभा जोड ददइनेछ । मसका रालग फैंक तथा
ववघत्तम ऺेत्रको रगानी आकवषयत गने नीलत लरइने छ ।
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१३. वडा कामायरम बवन लनभायणराइ प्राथभवकताभा याघर् नगय, प्रदे श य सॊ िीम सयकायको सभेत सहमोगभा
लनभायण गरयने छ य वडा कामायरमहरुराई सुशासन भैत्री फनाउन सूचना प्रववलधको उऩमोग गरयने छ ।
१४. वडा केन्र जोड्ने सडक रगामत सवायी साधन सञ्चारन हुने प्रभुर् सडकहरुको लनमलभत तथा
आकघस्भक भभयत कामय गदाय आवश्मकता अनुसाय काभदाय सभूह तथा भेघशन प्रमोग गयी गरयनेछ ।
१५. नगयको वस्ती ववकासराई व्मवघस्थत गनय बूउऩमोग नक्शा, बवन लनभायण ववलनमभ, जोघर्भ नक्शाॊकन
रगामतका सभग्र जग्गाको नक्शाॉकन गने कामय गरयनेछ ।
१६. नगय ऺेत्रको सौन्दमय वृवि गनय नगय ऺेत्र लबत्रका सडकको दामाॉवामाॉ अनायभेन्टर ववरुवा योप्ने कामयको

सुरुवात गरयनेछ । फजाय ऺेत्रका लनजी बवनको छतफाट ऩाइऩ लनकारेय सडकभा ऩानी झनेगयी
फनाएका सॊ यचनाराइ ऩूणत
य लनमभन य लनमन्त्रण गरयनेछ ।
१७. नगयको उऩमु्तव चाय स्थानभा हे रीप्माड, एक वडा एक प्रतीऺारम लनभायण, य नगयको फावहयी चक्रऩथ
लनभायणको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ ।
१८. ऩाॉच वषयभा सञ्चारन गरयने आमोजनाहरुको फैँ क तमाय गरयनेछ ।

४.२ मोजना अनुगभन
१. नगयलबत्र सॊ चारन हुने मोजनाको प्रबावकायी अनुगभन गनयको रालग अनुगभन सलभलतराई प्रबावकायी
फनाई सफै आमोजनाहरूको प्रबावकायी अनुगभन गरयनेछ ।
२. नगयस्तयीम अनुगभन सलभलतको अनुगभनको दामया य ऺभताराइ पयावकरो य प्रबावकायी वनाई
अनुगभनका प्रलतवेदनहरुका अलबरे र्हरु धमवघस्थत गरयदै

रलगनेछ ।

३. सॊ ि य प्रदे शभा सऩभुयक य ववषेश अनुदानका रालग सबाफाटै आमोजना छनौट गयी ववस्तृत अध्ममन
प्रलतवेदन तमाय गयी सभमभा नै भाग गरयनेछ ।
४. वडाभा कामययत प्राववलधक कभयचायीराई मोजना कामायन्वमनभा ऩूणत
य घजम्भेवाय वनाई सभमभै काभ सम्ऩन्न
गने य गुणस्तयीमता कामभ हुने व्मवस्था लभराइनेछ ।
५. रु १० रार् बन्दा भालथका मोजना नगयस्तयीम अनुगभन सलभलतफाट य सो बन्दा भुनीका मोजनाभा
वडा स्तयीम अनुगभन सलभलतफाट अनुगभन गरयनेछ । मोजना अनुगभन कामयराइ वस्तु लनि य व्मवघस्थत
फनाउदै रलगनेछ।
६. उऩबो्तवा सलभलत भापयत गरयने ववकास लनभायण कामय ऩरयचारनका रालग जायी कामयववलध य
लनदे घशकाभा सभमानुकुर सॊ शोधन गयी रागु गरयनेछ ।
४.3 बू–धमवस्था
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१. सडक, फाटो, कुरो, र्ोरा, नदी वकनाय रगामतका अन्म सावयजलनक जग्गाको सॊ यऺण गरयनुका साथै
सावयजलनक एवॊ गुठी जग्गाको अलतक्रभण य कृवषमोग्म जलभनको र्ण्डीकयणराई लनरुत्सावहत गरयनेछ ।
२. वाढी, ऩवहयो, बूऺम लनमन्त्रणका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी जलभनको सॊ यऺण गदै रलगनेछ ।
३. नेऩार सयकायको ”सम्ऩूण य जग्गाको वगॉकयण् कृवषमोग्म जग्गाको सॊयऺण“ बन्ने नीलत अनुरुऩ नगयको बू
उऩमोग नीलत वनाई बूलभको वगॉकयण, सॊ यऺण य उऩमोग गदै रलगनेछ।

५. सावयनजलनक सेवा प्रवाह तथा ऺभता ववकास य सुशासन नीलत
१. ऺभता ववकास मोजना तजुभ
य ा गयी कभयचायी/जनप्रलतलनलधहरुको सभमानुकूर ऺभता ववकास गरयनेछ ।
२. स्वीकृत सॊ गठन सॊ यचना अनुसाय कभयचायीहरुको मोग्मता, अनुबव य ऺभताका आधायभा उऩमु्तव
घजम्भेवायी, वडा य अन्तयशार्ा सरुवा य कामयवववयण सवहत कभयचायीहरुको धमवस्थाऩन गरयनेछ ।
३. जेष्ठता, मोग्मता, कामयऺभता य कामयसम्ऩादन भूल्माॊकनका आधायभा कभयचायीको वृघत्त ववकासको अवसय
सुलनघित गरयनेछ । कामायरम सभम बन्दा अलतरय्तव सभमभा काभगने कभयचायीहरुराई लनघित
भाऩदण्डको आधायभा प्रोत्साहनको सभेत व्मवस्था गरयनेछ ।
४.

नगयऩालरका य अन्तगयतका कामायरमहरुको काभराई प्रववलधभैत्री फनाई ऩेऩयरेस गदै रलगनेछ।

५. कामायरमको रालग आवश्मक बौलतक ऩूवायधाय, पलनयचय, औजाय उऩकयण आदद आवश्मकताका आधायभा
धमवस्थाऩन गरयनेछ ।
६. सेवाप्रवाहराई अझ गुणस्तयीम, ऩायदशॉ, प्रबावकायी य लभतधममी वनाई नगयऩालरकाफाट सम्ऩाददत कामयहरु
ु ाई, आवलधक सभीऺा आदद भापयत
वेवसाईट, पेसवुक ऩेज, सूचनाऩाटी, सञ्चायभाध्मभ, सावयजलनक सुनव
प्रकाशन/प्रसायण गयी सावयजलनक गरयनेछ ।
७. लफलबन्न ववधाभा उत्कृष्ठ मोगदान गयी नगयको ववकास, सभृवि, य सेवा प्रवाहभा उल्रे ख्म मोगदान, ऩुमायउने
धमघ्तव, सभुदाम एवॊ सॊ िसॊ स्था, सञ्चायकभॉ/सञ्चायगृहहरुराई सम्भान एवॊ ऩुयस्कृत गरयने कामयराई लनयन्तयता
ददईनेछ ।
८.

कामायरमका घजन्सी साभानहरुको सॊ यऺण तथा ऩुयाना बई काभ नराग्ने य अनुऩमोगी भारसाभानहरु
लरराभ गदै रलगनेछ ।

९.

भन्थरी नगयऩालरका य अन्म स्थानीम तहहरुवीच सभन्वम गयी साभुवहक सयोकाय य साझा वहतका
ववषमहरुभा अन्तयस्थानीम तह साझेदायी गरयने छ ।

१०. नगयऩालरकाफाट प्रवाह हुने आधायबूत सेवा जनताको िय-आगनफाटै उऩरधध गयाउन एवककृत घशववयहरु
सञ्चारन गरयनेछ ।

११. नगयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका वडा कामायरम, स्वास््म सॊ स्था य ववद्यारमहरुको प्रशासलनक,
धमवस्थाऩकीम य सेवाप्रवाहको आकघस्भक वा आवलधक अनुगभन गयी प्राप्त प्रलतवेदनहरुको कामायन्मन गरयनेछ

१२= सञ्चाय ऺेत्रसॉगको सहकामयभा सूचनाभूरक कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।
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१३ नगयऩालरका य अन्तयगतका कामायरमफाट प्रवाह गरयने सेवाहरु सहज, लछटो, छरयतो, प्रववलधमु्तव, लभतधममी
य ऩायदशॉ फनाईनेछ । नगयऩालरकाभा सहामता कऺ (हेल्ऩ डेस्क) स्थाऩना गयी सेवा प्रवाहभा सहजता
ल्माईनेछ ।
१४ नगयऩालरकाको नीलत लनभायण, मोजना तजुभ
य ा कामायन्वमनभा नागरयक सहबालगता अलबवृवि गरयनेछ।
१५

नगयऩालरकाफाट प्रवाह हुने सेवा, ववकास लनभायण, र्रयदकामय, र्चय जस्ता ववषमहरुको सम्वन्धभा

ु ाई गरयनेछ ।
सावयजलनक सुनव

१६

नगयऩालरकाको आन्तरयक लनमन्त्रण कामयववलधको कामायन्वमन गदै वेरुजु शुन्म अलबमान सञ्चारन गने य

प्रभुर् प्रशासकीम अलधकृत, शार्ा प्रभुर् य उऩशार्ा प्रभुर्वीच कामयसम्ऩादन सम्झौता गरयनेछ ।

वावषयक र्रयद मोजना/र्रयद गुरुमोजना तजुभ
य ा गयी सावयजलनक र्रयद कामायराई धमवघस्थत, ऩायदशॉ य

१७

प्रबाककायी फनाउन मथासम्बव ई-ववलडङको प्रमोग गरयनेछ ।

१८ . ब ु्तवानी प्रणालरराई व्मवघस्थत य ववश्वसनीम वनाउन वविुलतम ब ु्तवानी प्रणारी (EFT) अवरम्फन गरयनेछ
। साथै हये क भवहनाको र्चय सावयजलनक गरयने कामयराई लनयन्तयता ददईनेछ ।
१९
२०

सस्थागत स्वभुल्माॊकन लरजा भा थऩ उऩरधधी हालसर गनय सफै ऩऺराई घजम्भेवाय फनाईनेछ ।
ऩत्रकाय कल्माण कोषराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारनभा ल्माई स्थानीम लभलडमाको ऺभता ववकासका रालग
आवश्मक सहमोग ऩुमायईनेछ ।

२१

नगयवासीको चर सम्ऩती फैंकभा य अचर सम्ऩती नगयऩालरकाको अलबरे र्भा यहने गयी अलबरे र्
व्मवस्थाऩन प्रणारीभा सुधाय गरयनेछ ।

६.कानुन, न्माम य भानव अलधकाय प्रवियन नीलत
िय ियभा भानव अलधकाय, शाघन्त, सभृवि य ववकासको आधाय बन्ने भुख्म नायाका साथ कानुन,
न्माम य भानव अलधकाय प्रवियका रालग दे हाम फभोघजभका नीलत लरईएको छ ।
१. सयोकायवारा लनकामहरुको सहबालगताभा ऐन, कानुनहरु लनभायण तथा जायी बै सकेका ऐन लनमभहरुको
सभम साऩेऺ ऩरयभाजयन गरय कामायन्वमन गदै रलगनेछ ।

२. कानुन एवॊ न्मामभा सवैको ऩहुॉच सुलनघित गनय वस्तीस्तयभा सञ्चालरत कानुनी घशऺा, सचेतना एवॊ अन्तयवक्रमा,
कामयक्रभराई लनयन्तयता ददईनेछ ।

३. न्मामभा सहज ऩहुॉचका य एक रुऩताका रालग अन्तयऩालरका स्तयीम न्मावमक सलभलतका ऩदालधकायी य
घजल्राका न्मावमक, अधय न्मावमक लनकामफीच सभन्वमात्भक वैठक एवॊ अन्तयवक्रमा गरयनेछ ।

४. आवश्मकताका आधायभा वपल्ड अवरोकन य लनमलभत इजराश भापयत न्मावमक सलभलतभा आउने उजुयीभा
ु ाई गरयनेछ । भवहरा वारवालरका ऩऺ यहे को उजुयीभा लनयन्तय सुनव
ु ाईको व्मवस्था गरयनेछ ।
सुनव

५. न्माम लनरुऩण य भेरलभराऩ कामयभा सॊ रग्न हुने कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरुका रालग ऺभता ववकासका

कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । वडास्तयका भेरलभराऩ केन्रभा कामययत भेरलभराऩकतायको प्रोत्साहनका रालग
श्रभभा आधारयत प्रोत्साहन यकभको व्मवस्था गरयनेछ ।
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६. टोर ववकास सॊ स्थाराई सफै वडाभा ववस्ताय गनुक
य ा साथै वमनै सॊ स्था भापयत कानुनी सचेतना कामयक्रभ
सञ्चारनभा ल्माईनेछ ।

७. वातावयण तथा ववऩद धमवस्थाऩन नीलत
१. सम्बाववत ववऩदको ऩूवत
य मायी, प्रलतकामय य ऩुनरायबको रालग आवश्मक औजाय तथा याहत साभग्रीको तत्कार
धमवस्थाऩन गनय ववऩद धमवस्थाऩन कोषराई वलरमो वनाउदै

रलगनेछ ।

२. ववऩद जोघर्भ ऺेत्रको ऩवहचान य तदनुसायका आधायभा मोजना

तजुभ
य ा य कामायन्वमन गदै रलगनुका साथै

ववऩदको कायण अवरुि हुने याजभागय तथा वडाकेन्र जोड्ने सडकहरुराई तत्कार सूचारु गरयनेछ ।
३. वातावयण सॊ यऺण तथा जरवामु ऩरयवतयनको अनुकुरनभा सभुदामको बूलभका वढाउन सूचनाभूरक कामयक्रभ
तथा साभुदावमक उत्थानशीरताका रालग आवश्मक तालरभ प्रदान गरयनेछ ।
४. वातावयणीम सॊ यऺण एवॊ लसॊ चाईको धमवस्थाऩनका रालग आहार÷ऩोर्यीहरु य प्राविक ऩोर्यीहरुको लनभायण
र्ानेऩानीका भुहानहरुको सॊ यऺण तथा भभयत सम्बाय गरयदै

रलगनेछ ।

५. नगयऩालरकाभा यहे को वारुणमन्त्र सञ्चारनको रालग ऺभतामु्तव जनशघ्तवको धमवस्था गयी आवश्मक
सुयऺाका साभग्रीको व्मवस्था गरयनेछ ।
६. ववऩदजन्म सवायी साधन जस्तै एम्वुरेन्स, शववाहन, रोडय, दभकरराई आवश्मक ऩनायसाथ प्रमोग गनय
सवकने गयी तमायी हारतभा याघर्नेछ ।
८. सभन्वम तथा साझेदायी
१. सॊ िीम तथा प्रदे शस्तयीम कामायरम, अन्म स्थानीम तहहरु, सॊ िसॊ स्था, नागरयक सभाजसॉग आवश्मक सभन्वम
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमनभा ल्माईनेछ ।
२. लनजीऺेत्र, याविम÷अन्तयायविम गैसस, सहकायीहरुराई नगयऩालरकाभा सूचीकृत गने य आफ्ना मोजना÷
कामयक्रभहरु अलनवामय रुऩभा नगयसबावाट स्वीकृत गयाउने धमवस्था गरयनेछ ।
३. हाटफजाय धमवस्थाऩन, सयसपाई, ववकास लनभायण य औधोलगक ववकासका कामयभा रगानी गनय लनजी तथा
सहकायी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
४. नगयऩालरकाको ववकास य सभृविको रालग सञ्चारन गरयने कामयक्रभहरुभा लनजीऺेत्र, गैयसयकायी ऺेत्र,
उऩबो्तवा तथा आभ नागरयकहरुको सहमोग, साझेदायी य सहबालगता जुटाईने छ ।
५. अन्तयऩालरका सहकामय य सभन्वमराई प्रबावकायी फनाउदै साझा वहत कामभ गनय य वारुणमन्त्र,
एम्फुरेन्स, शववाहन जस्ता आकघस्भक सेवाहरुभा अन्म ऩालरकाहरुफीच सहकामय गदै मी साधनहरुभा
नगयवासीको सहज ऩहुॉचको सुलनितता गरयनेछ ।
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६. सभन्वम, साझेदायी तथा सहकामयराइ आवश्मकता य ऺभताका आधायभा सॊ ि, प्रदे श य अन्म ऩालरकाभा
ऩलन ववस्ताय गरयनेछ ।
अन्त्मभा, सॊ िीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे तमाय गये को ईघण्डकेटय का आधायभा

गरयएको सॊ स्थागत स्वभूल्माॊकनभा नगयऩालरकारे आ व ०७६/ ७७ भा ६३.२५ अॊक य आ व ०७७ / ७८
भा ६५.२५ प्राप्तगयी सन्तोषजनक नलतजाका साथ घजल्राका ८ वटा ऩालरका भध्मे प्रथभ हुन सपर बएको
छ। ववगतभा मस कामयभा सॊ रग्न सफै जनप्रलतलनधी य सफै कभयचायीराइ धन्मवाद दददै आगाभी ददनभा अझ
उत्कृिता हालसर गनय सपर हुने अऩेऺा गदयछु ।

मस नगयसबाराई सपरताऩूवक
य सम्ऩन्न गयाउन अहोयात्र राग्नु हुने उऩप्रभुर्ज्मू , प्रभुर् प्रशासकीम

अलधकृतज्मू, ववषमगत सलभलतका सॊ मोजकज्मूहरु, वडा अध्मऺ ज्मूहरु, कामयऩालरका सदस्मज्मूहरु एवॊ
नगयसबाका सदस्मज्मूहरु य सम्ऩूणय कभयचायी लभत्रहरुराई हाददयक धन्मवाद ऻाऩन गदयछु ।
धन्मवाद !

१० असाय २०७९
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