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ननयलमत रुपमा साबुन पानीिे हात धोऔ‚ं 

सेननटाईजर तथा मास्कको प्रयोग गरौं‚ 

सामाजजक दरुी कायम राखौं । " 

कोरोना भाइरसबाट 

आफू बचौं र अरुिाई पनन बचाऔ ं। 
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गररमामय चौंथो नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

नगर सभाका सम्पूण ुसदस्यज्यूहरु 

उपस्स्थि कमुचारीहरु  

 

ववश्व पररवेश अहहले फरक पररस्स्थतिमा रहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीको 
चपेटामा परेका अन्य देश जस्िै नेपालमा समेि असर परेको छ । कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपाललका क्षेत्रमा ववकास तनमाुण, आर्थकु िथा सामास्जक क्रक्रयाकलाप लगायि ववववध 
क्षेत्रमा छोटो अवर्धमा समेि तनकै प्रभाववि बन्न पुग्यो । ववर्म र असहज पररस्स्थतिका 
साथ ै ववववध चनुौिीहरुका बीचमा आज मैले कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकाको चौंथो नगर 
सभालाई सम्वोधन गदैछु ।  

नेपालको संववधान र संघीय शासन प्रणालीको िहगि सरकारहरुमा कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपाललका स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको छ । हामीले २०७४ साल जेष्ठ १० गिे का हदन 
कायभुार ग्रहण गरी काय ुथालनी गरेको िेश्रो वर् ुपुरा भई चौथो वर्मुा प्रवेश गररसकेका छौं।  

राष्रलाई तनरङ्कुश सामन्िी शासन प्रणालीको अध्यारो कालखण्डबाट जनिा कै प्रतितनर्ध 
माफुि राज्य सञ्चालन गने सङ्घीय लोकिास्न्त्रक गणिन्त्रको उज्यालो युगमा पुयाुउन जीवन 
उत्सग ु गनुहुुन े सम्पूण ु ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अपणु गदुछु । रास्ष्रयिा, 
रास्ष्रय हहि एवं स्वालभमान, लोकिन्त्र र जनजीववकाको आन्दोलनको नेितृ्व गनुहुुने अग्रजहरु 
प्रति उच्च सम्मान व्यक्ि गदुछु । नेपाली समाजको रुपान्िरणमा उहाँहरुले पुयाुउनु भएको 
योगदानको यहाँ स्मरण गन ुचाहन्छु । 
 

आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को नीनत तथा कायिक्रम 

 
 

नीनत तथा कायिक्रमका आधारहरू 

 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकाको आगामी आ।व २०७७/०७८ को नीति िथा कायकु्रम िजुमुा 
गदाु संघीय िथा प्रदेश सरकारले ललएको लोककल्याणकारी अवधारणा, संववधानले पररकल्पना 
गरेको समाजवाद िफुको यात्रा, विमुान सरकारले ललएको"समधृ्द नेपाल सुखी नेपाली" बनाउन े
दीघकुालीन उद्देश्य र ववकासको क्रममा आर्थकु‚ सामास्जक र मानव ववकासका दृस्ष्टाले 
पछाडड परेका समुदायहरूलाई प्राथलमकिामा राख्दै नगरवासीको सवोपरी हहिलाई केन्र भागमा 
राखी ियार पाररएको छ । 
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सुशासन लोकिन्त्रको आधारस्िम्भ भएकोले कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकाका कायहुरूमा 
पारदलशिुा, आर्थकु अनुशासन िथा सामास्जक न्यायलाई अरं्गकार गदै भ्रष्टाचारमुक्ि ववर्धको 
शासन व्यवस्थाको सुतनस्श्चििा गररनेछ । स्थानीय जनिाको जीवनस्िर मार्थ उकास्न 
स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमिालाई प्रश्रय हदने नीति अवलम्बन गररनेछ । नगरका भौतिक िथा 
सामास्जक उत्थानका योजनाहरू बनाउँदा वािावरणीय पक्षलाई ववशरे् ध्यान हदइनेछ । नगर 
तनमाुणको कायमुा समुदाय, सहकारी, गैरसरकारी िथा तनजी क्षेत्र प्रदेश िथा संघीय सरकार 
लगायि साझदेार संघ संस्थाहरूको सहकायु आवश्यक हुन े हुनाले सहभार्गिा मूलक 
साझदेारीलाई प्रश्रय हदने र बहुलगानीको सम्भावना बढाउने कायहुरूलाई प्राथलमकिा हदइ हदगो 
ववकास लक्ष्य प्रास्तिको लार्ग नीति िथा कायकु्रम िय गररएको छ ।   

अतघल्लो वर् ुपाररि गररएको नीति िथा कायकु्रमलाई मूि ुरुप हदनको लार्ग नगरपाललकाले 
केही ऐन, कायवुवर्ध तनमाुण गनुकुा साथ ै दीघकुालीन महत्वका कायहुरूको  सुरुवाि भएको 
जानकारी गराउँन चाहन्छु । यस नगरपाललकाको नीति, योजना िथा कायकु्रमहरू पहहचान गने, 
नीतिगि तनणयु गन,े कानुनी प्रबन्ध गने िथा कायाुन्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा कायसुम्पादन 
गन ु नगरसभा, नगरकायपुाललका, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृि, 

ववर्यगि सलमतिहरू, वडा अध्यक्ष, नगर कायपुाललकाका सदस्य िथा वडा सदस्य, सहरी 
योजना आयोग, ववज्ञ सल्लाहकारहरू र आवश्यकिानुसारको ववर्य क्षेत्रगि कमचुारी संयन्त्रबाट 
काय ुभई आएको व्यहोरा अवगि नै छ । नगरद्वारा सम्पाहदि कायहुरूमा आवश्यक सहयोग 
पुयाुउन स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्र्धजीवव, स्वयंसेवी, नागररक समाज र आम संचारको 
भूलमका अझ महत्वपूण ुरहेको छ । 
यी सबै पक्षलाई ध्यान हदई नेपालको संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, ववलभन्न 
ववर्यगि कानुनहरू, कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकाको आ.व. २०७६/०७७ को नीति िथा 
कायकु्रममा कोलभड-१९ महामारीको प्रकोपबाट उत्पन्न ववशरे् पररस्स्थतिका कारणबाट समग्र 
ववकास तनमाुण कारणवाट समग्र ववकास तनमाुण संचालनमा आएको कहठनाईको सलमक्षात्मक  
मूल्याँकन, नेपाल सरकारको नीति िथा कायुक्रम, प्रदेश सरकारवाट प्राति सुझाव िथा 
मागदुशनु चालु आवर्धक योजना, हदगो ववकास लक्ष्य र ववलभन्न व्यस्क्ित्वहरूबाट प्राति 
सुझावहरू समेिलाई आत्मसाि गरी आ.व.२०७७/०७८ को नीति िथा कायकु्रम िजुमुा गररएको 
छ । नगरपाललकाका आवश्यकिा िथा नगरवासीको चाहनालाई आत्मसाि गदै ववकासका 
क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणा ियार गरर असल अभ्यासहरूलाई तनरन्िरिा हदई योजना िथा 
कायकु्रमहरूको सञ्चालन गररनेछ । आर्थकु वर् ु २०७७/०७८ पूवाुधारयुक्ि व्यवस्स्थि नगरको 
पररकल्पनामा आधाररि योजना िथा कायकु्रमहरू सञ्चालन वर्कुो रुपमा पररलक्षक्षि गररएको 
छ । 
 

नोवेल कोरोना भाइरसका कारण ववश्व अथिुन्त्रका साथ ै नेपालको अथिुन्त्रमा समेि चालु 
आर्थकु वर्मुा गम्भीर असर परेको देखखयो । यसको भय र सन्त्रास बाँकी नै रहेकोले आगामी 
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आर्थकु वर्मुा समेि यसले अथिुन्त्रमा आघाि पाने तनस्श्चि छ। कोरोना महामारीको 
असरलाई न्यूनीकरण गरी जनजीवन सामान्य बनाउने काय ु चनौिीपूण ु छ। नेपाल सरकार 
िथा बागमिी प्रदेश सरकारवाट नगरपाललकाका लार्ग प्राति हुने अनुदान, अन्य कायकु्रमगि 
श्रोि िथा राजस्व वाँडफाँडको रकममा कमी हुने गरी श्रोिको सुतनस्श्चििा प्राति भएको छ । 
साथ,ै नगरपाललकाको आन्िररक श्रोिमा कमी आउने िथा वाह्य श्रोि ब्यवस्थापन समेि 
चनुौिीपूण ु हुने देखखएको छ। यस्िो अवस्थाले ववपद्पूण ु महामारी तनयन्त्रणमा थप लगानी 
गनुपुने अवस्था छ भने अकोिफु नगरको ववकास र सेवा प्रवाहका साथ ैआम नगरवासीहरुको 
अपेक्षा अनुरुप काय ुपद्धति ब्यवस्थापनमा श्रोि पररचालन थप चनुौिीपूणु बन्ने तनस्श्चि छ।  

 

यस ववर्म पररस्स्थतिमा नगर सरकारको पहहलो प्राथलमकिा नगरवासीको स्वास््य सुरक्षा र 
जीवनको रक्षा रहेको छ । चालु आर्थकु वर्कुो अस्न्िम चौमालसकमा नोवेल कोरोना भाइसको 
कारण जुध्नु परेको असहज पररस्स्थतिलाई मध्यजनर गरी आर्थकु वर् ु २०७७/७८ को नीति 
िथा कायकु्रम र बजेटबाट यथोर्चि सम्वोधन गने रणनीति नगर सरकारको रहनेछ । 
अन्यौल र जोखखमपुण ुअवस्थामा कोलभड -१९ को महामारी प्रकोपमा अग्रपंस्क्िमा रहेर सेवा 
गनुहुुने तनवाुर्चि पदार्धकारी‚ र्चक्रकत्सक‚ नस‚ु आम स्वास््यकमी‚ सुरक्षा तनकायहरु‚ राष्रसेवक 
कमचुारीहरु‚ तनमाुण व्यवसायी लगायि सम्वध्द सवै पक्षको अग्रणी भूलमकाको म उच्च 
सम्मान गदुछु । अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवाको आपुतिमुा संलग्न सवै धन्यवादको पात्र 
हुनुहुन्छ । बन्दाबन्दीको अवर्धमा अग्रस्थानमा रहेर नेितृ्वदायी भूलमका तनवाुह गने उपप्रमुख‚ 

वडा अध्यक्ष‚ तनवाुर्चि जनप्रतितनर्धहरु‚ राजनैतिक दलका नेिागण िथा कायकुिाुहरु‚ स्वयम 
सेवकहरु प्रति म ववशरे् कृिज्ञिा व्यक्ि गदुछु । 
 

“समदृ्ध नेपाल सुखी नेपाली” को रास्ष्रय आकांक्षा सहहिको ववकासका लक्ष्यहरु हालसल गनु 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकाले प्रभावकारी भूलमका तनवाुह गनेछ। कृवर्, लशक्षा, पयटुन र 
पूवाुधार कागेश्वरी मनोहरा समदृ्र्धको मूल आधार भन्ने नगरको मूल नारालाई साकार पादै 
नगर के्षत्रलाई नपेाल कै उत्कृष्ट समधृ्द‚ व्यवस्स्थि‚ सुववधा सम्पन्न प्रववलभमैत्री‚ वैज्ञातनक‚ 

सुन्दर सफा हराभरा कागेश्वरी मनोहरा बनाउने समग्र नीति िथा कायकु्रम बबच उर्चि 
िालमेल आवश्यक छ । यसथ‚ु आर्थकु वर् ु२०७७/७८ बजेट तनमाुण गदाु नगरवासीले अनुभूिी 
गन ुसक्ने गरी सुशासन र ववकासलाई संस्थागि गने प्रवन्ध लमलाइनेछ । 
   
 

ववश्वमा कोरोना भाईरसले महामारीको प्रभाव पादै गदाु हामीलाई पतन यसले प्रभावविनै वनायो 
। नगरपाललकाले यसवाट वच्न आफुले गरेको प्रयास र नगरवासीहरु स्विफुि ुरुपमा जागरुक 
भएर गरेको सहयोगवाट नगरका वासीन्दा केही हदसम्म भएपतन राहिको अनुभव गरेका छन 
। त्यसै क्रममा नगरपाललकाले आ.डीटी र वपलस.आर परीक्षण गरी नगरबासीमा स्वास््य चिेना 
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फैल्याउन गरेको हामो प्रयास स्जल्लामै उत्कृष्ट र प्रशंसतनय रहेको कुरा अवगि गराउन 
चाहन्छु । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 

आ.व२०७७/७८ मा नगरपालिकािे अविम्वन गने नीनतहरु देहाय अनुसार प्रस्ताव गररएको छ  

 
आर्थिक ववकास 
कृवर् तथा पशुपािन  

१. कृवर् र पशुपालनको क्षेत्रमा स्थानीय क्षमिा िथा बजारको सम्भाव्यिाको अध्ययन 
गरी कृवर्को ब्यवसायीकरणमा जोड हदइनेछ । नगरपाललकालभत्र खेिीयोग्य जलमनको 
अवस्थाबारे ववस्ििृ अध्ययन गरी वैज्ञातनक ि्यसहहि खेिीबालीको प्रजाति प्रयोग 
गन ुक्रकसानलाई लसफाररश गररनेछ  । 

२. सम्भाव्य वडालाई कृवर्को लार्ग “ववशरे् कृवर् क्षेत्र” घोर्णा गरी सो तनस्म्ि तनजी 
क्षेत्रलाई प्रवदु्धन गने नीति ललइनेछ । 

३. स्थानीय स्िरमा नै नसरुी स्थापना गन ु कृर्कहरूलाई प्रोत्साहन गरी उन्नि जािको 
बोटववरुवा िथा बीऊ ववजन वविरणलाई सहज बनाइनेछ । 

४. अदवुा, वेसार िथा जडीबटुी खेिी गने क्रकसानहरूलाई प्रोत्साहन गन ुववउ वविरण िथा 
प्रशोधन सम्बन्धी िाललमहरू सञ्चाथलन गररनेछ । 

५. नगरपाललका लभत्रको जलमनलाई नगदेबाली िथा जडडबुटी खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ 
र जलमन वाँझो राख्न ेजमीन माललकलाई क्रमशः जररवानाको दायरामा ल्याईने छ ।   

६. वेमौसमी िरकारी खेिी, स्थानीय कृवर् िथा फलफूल उत्पादन र बजारीकरणलाई 
प्राथलमकिा हदइने छ । समय िाललका बनाई नगरक्षेत्र लभत्र माटो परीक्षण लशववर 
सञ्चालन कायलुाई तनरन्िरिा हदईने छ ।  

७. नगरपाललकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा एक सुववधा सम्पन्न कृवर् िथा फलफुल बजारको 
तनमाुण गररनेछ भने तनमाुण गन ु IUDP माफुि DPR को काम भईरहेको छ सो 
DPR प्राति भएपतछ कायाुन्वयनको लार्ग सम्बस्न्धि पक्षहरुको सहकायमुा तनमाुण 
काय ुयसै वर्बुाट शुरु गररनेछ ।  

८. सावजुतनक तनजी साझदेारी (PPP) माफुि नगरस्िरीय कृवर् क्याम्पस स्थापनाका 
लार्ग पहल गररनेछ । साथ ैकृवर् सेवा केन्र र पशु सेवा केन्रको सेवा ववस्िार गदै 
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कृवर् उपज बजार ववस्िारका लार्ग यस नगरपाललकालभत्र उपयुक्ि स्थानहरू छनोट 
गने र कृवर् उपज संकलन केन्र तनमाुण गने काय ुअगाडड बढाइनेछ । 

९. पशुपालनसँग सम्बस्न्धि कृर्क, सम्बस्न्धि तनकाय र ववमा कम्पनीसँग समन्वय गरी 
पशुपन्छी िथा बाली  ववमा कायकु्रम सञ्चािलन गररनेछ ।  

१०. “स्वच्छ मासु स्वस्थ जीवन” भन्ने नारासहहि पशु बधशालालाई वैज्ञातनक र व्यवस्स्थि 
ढङ्गबाट सञ्चामलनमा ल्याउन साझदेार खोजी गरी कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

११. नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका छाडा गाईबस्िु छोड्न े कायलुाई तनयमन गदै सामुदातयक 
कुकुरलाई रेववज भ्यास्क्सन र बन्ध्याकरणलाई तनरन्िर रुपमा सञ्चारलन गररनेछ ।  

१२. आर्थकुरुपले अति ववपन्न श्रलमक िथा मजदरुलाई प्रधानमन्त्री कृवर् आधतुनकीकरण 
पररयोजना अन्िरगि रोजगारी उपलव्ध कायलुाई ववस्िार गरी तनरन्िरिा हदइने छ। 

१३. कृवर् िथा पशुपालन क्षेत्रको ववकासका लार्ग कृर्क समूहरमहहला 
समुहरसलमतिरसहकारीरगहै्र सरकारी संस्थासँग साझदेारी गन ुप्रोत्साहन गररनेछ । 

१४. पशुधनको क्षति न्यूनीकरणको लार्ग रोग तनयन्त्रण खोप कायकु्रम िथा पशु स्वास््य 
लशववर सञ्चावलनमा जोड हदइने छ । 

१५. वड ु फ्लु लगायिका पशुजन्य महामारी तनयन्त्रण गन ु जनचिेनामूलक कायकु्रमहरू 
सञ्चा लन गररनेछ । 

१६. नेपाल सरकार भूलम ब्यबस्था सहकारी िथा गररवी तनवारण मन्त्रालयको तनदेशन 
बमोस्जम यस नगरपाललका लभत्रका जग्गा धनीहरुले कृवर् प्रयोजनका लार्ग आफु खशुी 
कृवर् योग्य जलमन छुट्याउन पाउने गरर एकपल्ट मौका हदने । यसरर कृवर्को लार्ग 
छुट्याइएको १ रोपनी भन्दा मार्थको जग्गा १० वर् ुसम्म अन्य प्रयोजनमा ल्याउन 
नपाउने, त्यसरी कृवर् प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराएको कृवर्का सहुललयिहरु र नगरपाललकाले पतन लसचंाई, मलखाद, उन्नि 
ववउववजन, कृवर् कायमुा प्रयोग हुन ेयास्न्त्रक सामानमा अनुदान र मालपोि दस्िुरमा 
छुट हदने र सो देखख बाहेकका अन्य जग्गा मात्र घर घडरेरका लार्ग प्रयोग गन ु
अनुमति हदने । यसरर अनुमति हददंा उक्ि जग्गा क्रकत्ताकाट (खस्ण्डकरण) गदाु ०-४-
०० (चार आना) सम्म मात्र गने । अशंवण्डा, अदालिको तनणयुले दाखखला खारेज, मोही 
वांडफांडको तनणयुबाट, नेपाल सरकारको यो तनदेशन आउनुपूव ु संयुक्ि नामं रहेको 
जग्गा दिाुफारी ०-२-२-० (दईु आना दईु पैसा) सम्म मात्र गन ुसम्बस्न्धि तनकायलाई 
लसफाररस गने नीति ललइनेछ । 
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१७. कृवर्वाली िथा पशुपालनमा जोखखम कम गराउन र सुतनस्श्चििाको लार्ग बाली िथा 
पशुपालन बीमा गन ुचाहने कृर्कहरुलाई बीमा गररहदने नीति ललईनेछ । 

१८. कृवर्उपज भण्डारणको लार्ग र्चस्यान कैन्र तनमाुणलाई प्राथलमकिा हदईनेछ । 
१९. मासुजन्य पदाथ ुदगू्धजन्य पदाथकुो खाद्ययोग्यिा परीक्षण िथा तनयलमि अनुगमन 

गने प्रणालीको व्यवस्था गररनेछ ।  

२०.  बगरखेिी, कौशीखेिी िथा अगाुतनक कृवर् उत्पादनलाई  प्रश्रय हदईनेछ । 

२१.  मूलवीउ उत्पादन, भण्डारण,िथा बबिरणको प्रवन्ध लमलाईनेछ ।  

२२. कृवर् िथा पशुपालन सँग सम्वस्न्धि सबै व्यवसायलाई बीमा अतनवार् ु गनुपुन े
व्यवस्था गररनेछ यसरी गररने बीमाको ५०% रकम न.पा. ले व्यहोने छ । 

२३. कृवर्लाई व्यवसातयकरण, आधतुनकीकरण, यास्न्त्रक्रककरण(हािे ट्याक्टर खररद), 
ववलशस्ष्टकरण गने कायलुाई अनुदानको व्यवस्था गरी प्रोत्साहहि गररनेछ र सहकारी 
संघसंस्थाहरुलाई बगीकरण गरी उत्पादन िथा बजारीकरण सँग जोडडने छ । 

२४. कृवर् उपजको न्यूनिम समथनु मूल्यलाई प्रभावकारीढंगले कायाुन्वयन गने संयन्त्रको 
ववकास गररनेछ । 

२५. लशक्षक्षि यूवावग ु कृवर् पशुपालनमा सहभागी भएमा ववशरे् प्रोत्साहन गररनेछ । साथ ै
व्यवसातयक कृवर् वा पशुपालन गरेमा अवस्था र आवश्यकिाका आधारमा प्रोत्साहन 
गररने छ । 

२६. कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा न. १ मा राउट माछा उत्पादन कायुलाई ववशरे् 
प्राथलमकिा हदईनेछ । 

२७. कृवर्लाई व्यवसातयकरण गनकुो लार्ग आवश्यक श्रोि र साधन व्यवस्थापन कायु 
सहकारीिाको आधारमा गररनेछ । 

२८. ववलभन्न जािका िरकारी िथा फलफुलको ववरुवा उत्पादन गने नसरुीको स्थापना 
गररने छ । 

२९. कोलभड-१९ को महामारी र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण भएको कमजोर 
अथिुन्त्रलाई उकास्न स्थानीय रोजगारी लसजनुा गने माध्यमको रुपमा कृवर् िथा 
पशुपालन क्षेत्रलाई उपयोग गन ु अनुकुल हुनगेरी ववर्यगि शाखाका कायकु्रमहरु 
कायाुन्वयन गररनेछ । 

३०. बाझो जग्गाको लगि संकलन गरी करारखेिी गने व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक पहल 
गररनेछ । 

३१. नगरलभत्रका खानीस्थलहरुको अध्ययि र अन्वेर्ण गने काय ुअतघ वढाईनेछ । 
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३२. कृवर्को लार्ग आवश्यक वीउ, मल, क्रकटनाशक और्र्ध, कृवर् सँग सम्वस्न्धि यन्त्र 
खररद, लशि भण्डारमा कृवर् उपज भण्डारण गन ुअनुदान उपलव्ध गराईनेछ । 

३३. स्वच्छ सफा हराभरा कागेश्वरी मनोहरा भन्ने मलू सन्देश वोकेको यस नगरपाललका 
लभत्रका एक घर एक फलफुल रोतने कायकुा लार्ग १०००० थान अलमलो जाि िथा 
हहउदे फलफुलका ववरुवा वविरणका लार्ग व्यवस्था लमलाईनेछ । 

३४. मुहान श्रोि भएका स्थानमा सिही लसचंाईको व्यवस्था गन ु प्रोत्साहन गररनेछ । 
मनोहरा खोला वागमिी खोलाका क्रकनारका लसचंाई योग्य भूभागहरुमा ललफ्ट लसचंाईको 
लार्ग आवश्यक वजेट व्यवस्था गररनेछ । 

३५. रासायतनक ववर्ादीको प्रयोगलाई न्यूतनकरण िथा प्राङ्गाररक उत्पादन वसृ्ध्द गनु 
जैववक ववर्ादी, मल, (IPM) प्रववर्ध र एक्रककृि शत्रसु्जव व्यवस्थापनको लार्ग कृर्क 
पाठशाला संचालन गररनेछ । 

३६. बेरोजगारी िथा वैदेलशक रोजगारीवाट फकेका यूवाहरुलाई लक्षक्षि गरी व्यवसातयक 
प्रङ्गारीक  िथा अगाुतनक िरकारी‚ मौरीपालन‚ पशुपन्छीपालन र च्याउखेिीको 
उत्पादनका लार्ग ववशरे् अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 

३७.  एक स्थातनय िह एक उत्पादन कायकुा लार्ग यस नगरपाललकाको १ देखख ६ नं, 
वडासम्म आलुबालीको उत्पादनको लार्ग ववशरे् कायकु्रम लागु गररनेछ । 

३८. खाद्यान्न िरकारी िथा फलफुल उत्पादनको वसृ्ध्दका लार्ग ववर्यगि सघींय िथा 
प्रदेश स्िररय तनकायसँग समन्वय गररनेछ । 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

स्वास््य 

१. बालबाललका र महहला स्वास््यका क्षेत्रमा महहला स्वास््य स्वयंसेववका‚ नगर क्षेत्रमा 
कायरुि स्वास््य संस्था, लशक्षण संस्था र स्वास््यकमीहरूसँगको सहकायमुा ववलभन्न 
पोर्ण खोप‚ स्वास््य लशववर‚ स्वास््य लशक्षा लगायि गुणस्िरीय स्वास््य सेवा 
ववस्िार गन ु छुट्टै स्वास््य सेवा कोर् स्थापना गरी ववशरे् कायकु्रम सञ्चालन 
गररनेछ । उक्ि कोर्मा नगरपाललकाको िफुबाट आगामी आ.व.को लार्ग रु. 
२५,००,०००/- ववतनयोस्जि गररनेछ । 

२. यस क्षेत्रमा साववकमा नगरपाललकाले िथा अन्य संघ-संस्थाले सञ्चाा्लनमा ल्याएका 
एम्बुलेन्स सेवालाई नगरका सबै क्षेत्रमा पुयाा्ुउन े सक्रकने गरी गुणस्िरीय एम्बुलेन्स 
सेवा सञ्चालन गररनेछ । नगरपाललकासँग रहेका पुराना एम्बुलेन्सलाई लललाम गरी 
सुववधा सम्पन्न नयाँ एम्बुलेन्स खररद गन ुबजेटको व्यवस्था गररनेछ ।   
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३. वडा नं. ६ मा रहेको मुलपानी प्राथलमक स्वास््य केन्रलाई नगरस्िरीय अस्पिालको 
रुपमा यसै आ.व. मा सञ्चानलनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था सहहि हस्स्पटल 
संचालन गररने छ साथै आलापोट स्वास््य चौकी र डाँछी स्वास््य चौकीमा हाल 
वर्थङु्ग सेन्टर सञ्चालन भएको हँुदा संचाललि वर्थङु्ग सेन्टरलाई आवश्यक पने 
व्यवस्थापकीय खचकुो व्यवस्था गरी अन्य वडामा समेि वर्थङु सेन्टर ववस्िार 
गररनेछ ।   

४. नगरपाललकालभत्रका सबै स्वास््य चौकीहरूको पूवाुधार िथा क्षमिा ववस्िारसहहि 
स्वास््य स्क्लतनकको रुपमा सञ्चालन गन ु पहल गररनेछ । साथ ै प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गदै अत्यावश्यक और्र्धको अभाव हुन नहदनका लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गररनेछ । ववपन्न नगरवासीको स्वास््य उपचार लार्ग आर्थकु सहयोगको 
व्यवस्था गररनेछ ।  

५. ग्रामीण महहलाहरूको स्वास््य समस्या पहहचान गरी रोग तनदान गनकुा लार्ग महहला 
ववशरे् स्वास््य लशववर सञ्चालन गररनेछ । 

६. नगरपाललका अन्िगिु रहेका ववलभन्न स्वास््य केन्रमा कायरुि रहेका महहला 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई क्षमिा अलभवदृ्र्धको कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ। 

७. आपिकालीन अवस्थाका ववरामी िथा गम्भीर रोग लागेका ववरामीहरूको उपचार 
सहयोगाथ ु नगरपाललकामा छुट्टै आपिकालीन स्वास््य उद्धार कोर्को स्थापना 
गररनेछ । 

८. "गुणस्िरीय स्वास््य नागररकको अर्धकार" भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाि गरी 
स्वास््य सेवामा सबैको पहँुच पुयाुउने, स्वास््य वीमा कायकु्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ । नेपाल सरकारबाट ववलभन्न स्वास््य ईकाइमा हदइदै आएको 
ववलभन्न प्रकारका तनःशुल्क और्र्धमा नागररकको पहँुचलाई सुतनस्श्चि गररनेछ साथ ै
स्वास््यलाई योग सँग जोड हदने तनति ललईनेछ । 

९. नगरक्षेत्रलभत्र गैह्रकानुनी रुपमा सञ्चाललि स्क्लतनक िथा और्र्ध पसलहरूलाई तनयमन 
गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने 
सेवालाई चसु्ि, पारदशी, जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नागररक संलग्न िामा 
सेवा प्रवाहको मूल्याकंन गने व्यवस्था लागू गररनछे । अस्पिाल ववकास सलमति िथा 
स्वास््यसँग सम्बस्न्धि व्यवसातयक संस्थाहरूलाई थप स्जम्मेवार र जवाफदेही 
बनाइनेछ । स्वास््य ससं्थाहरूको सेवा प्रवाहलाई चसु्ि र स्जम्मेवार बनाउन वावर्कु 
रुपमा सामास्जक परीक्षण गररनेछ । 

१०. बाल िथा माि ृ मतृ्युदर घटाउन स्वास््य िथा पोर्ण लशक्षा, प्रजनन स्वास््य, 
सुरक्षक्षि माितृ्व, बाल िथा लशशु स्वास््य सेवाका कायकु्रमहरू प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ । 
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११. हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाहरूको गुणस्िर अलभवदृ्र्ध गदै कायरुि 
र्चक्रकत्सक िथा स्वास््यकमीहरूको क्षमिा अलभवदृ्र्धका लार्ग संघ र प्रदेश सरकारका 
सम्बस्न्धि तनकायसँग साझदेारीमा काय ुगररनेछ ।  

१२. स्वास््य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लार्ग अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा अस्पिाल 
प्रमुख िथा स्वास््य चौकी प्रमुखहरूसँग काय ुसम्पादन करार गरी लागू गररनेछ । 

१३. "म स्जउँछु, तनरोगी जीवन" भन्ने अलभयानको सुरुवाि गरी महहनामा एक पटक 
स्वास््य जाँच गन ु हरेक नागररकलाई अलभप्रेररि गने, सन्िुललि र पोर्णयुक्ि 
खानपानका लार्ग जनचेिना फैलाउने र स्वास््य जाँच गने बानीको ववकास गन ु
प्रवदु्धनात्मक कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । आधारभूि स्वास््य सेवा जनिाको 
मौललक अर्धकारको रुपमा रहेकोले स्वास््य संस्थाबाट तनःशुल्क प्रदान हँुदै आएको 
प्राथलमक िथा आधारभूि स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लर्गने छ । 

१४. गुणस्िरीय एवम ा् स्वास््यवदु्धक खाद्य पदाथकुो प्रवदु्धन र प्रयोग माफुि 
कुपोर्णलाई न्यूनीकरण गररनेछ । 

१५. स्वास््य क्षेत्रको व्यवस्स्थि िथा गुणस्िरीय ववकासका लार्ग सावजुतनक तनजी क्षेत्रको 
सहकायलुाई जोड हदइनेछ । 

१६. नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका ववद्यालयहरूमा ववद्यालय स्वास््य कायकु्रम लागू गररनेछ । 
महहनावारीका लार्ग सुरक्षक्षि सामाग्रीयुक्ि ववद्यालय क्षेत्र घोर्णा गररनेछ । 

१७. यस नगरपाललकाको वडा नं. १ मा रहेको जनजािी बसोबास क्षेत्रमा स्वास््य सेवाको 
पहँुच पुयाुउन शहरी स्वास््य स्क्लतनक यसै वर् ुस्थापना गररनेछ । 

१८. नागररकको आधारभूि स्वास्थ सम्वस्न्ध हकको प्रत्याभूति गन ु एंव जनप्रतिनीर्ध र 
नागररकहरुवीचको सामीतयिा प्रवधनुका लार्ग मेयरसँग स्वास््य सेवा जनिा घरदैलो 
कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

१९. नगरपाललकामा कोलभड-१९ को संक्रमण तनयन्त्रण िथा अन्य सरुवा रोगको महामारी 
तनयन्त्रण गन ुआवश्यक पूवाुधार िथा स्वास््य सम्वस्न्ध संयन्त्र ववकासको कायलुाई 
प्राथलमकिा हदईनेछ । 

२०. कोलभड-१९ मुक्ि कागेश्वरी मनोहरा बनाउन पहहलो प्राथलमकिा भएको छ । 
रोकथाममा अपनाउनुपने स्वास््य सजगिाको बबर्य, परीक्षण, ओर्धी उपकरण, 
क्वारेन्टाईन तनमाुण, जनशस्क्ि जस्िा पक्षमा ववशरे् प्राथलमकिा हदई नगर लभत्रका 
कुनै व्यस्क्िको ज्यान जाने अवस्था आउन नहदन नगरपाललका दृढिापूवकु लागेको छ 
र यो कायलेु तनरन्िरिा पाउनेछ ।  

२१. लक्षक्षिवग ु िथा समुदाय बबशरे् सरसफाई अलभयान िथा स्वास््य लशववर कायकु्रम 
संचालन गररनेछ । 
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२२. लक्षक्षिवग ु केस्न्रि उच्चरक्िचाप, मधमुेह, क्यान्सर, दम, लमगौला, कलेजो र 
महहलाहरुको पाठेघर सम्वस्न्ध रोगको रोकथामका लार्ग अलभयान कायकु्रम गदै 
पहहचान पररक्षण  र उपचार सम्वस्न्ध कायकु्रम संचालन गदै लर्गनेछ ।  

२३. कोलभड-१९ का कारण डडप्रेसनमा रहेका लक्षक्षिवग ु (जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका 
व्यस्क्ि, गभवुिी महहला) का आवश्यक व्यस्क्िहरुलाई मनोसामास्जक परामश ु सेवा 
उपलव्ध गराईनेछ । 

२४. बालबाललकाहरुको अर्धकार िथा आमा र बालवाललहरुको स्वास््यको लार्ग 
नगरपाललका कायपुाललकाको कायलुयमा स्िनपान कक्ष स्थापना गररनेछ ।  

२५. आमा र वालवाललकाहरुको स्वास््य प्रवधनुको लार्ग महहला स्वास््य स्वयंम सेववका 
कायकु्रमको ठुलो भुलमका रहेको र यस कायकु्रमको प्रभावकाररिाको लार्ग स्वास््य 
आमा समुहहरुलाई पुन जागरण गररने छ । 

२६. खोप सेवाको पहँुचमा बसृ्ध्द गरर नगरपाललकालाई पूण ुखोप सुतनस्श्चिा गररने छ । 
२७. स्वास््य सस्थाहरुको कायकु्रमगि सहयोगात्मक अनुगमन, सुपररवेक्षण तनयलमि गररने 

छ ।  
२८. स्वास््य सुचना प्रणालीमा गुणस्िररय र ववद्युतिय शुसासनको लागी स्वास््य 

संस्थाहरुमा ईन्टरनेट पहँुचको सुतनस्श्चििा गरी स्वास््य संस्थाहरु बाट नै अनलाईन 
ररपोहटङ्गलाई तनयलमि गररने छ । 

२९. स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुन े सेवाको बारेमा स्वास््य संस्थाहरुमा नगररक 
वडापत्रको ब्यवस्था गरर सुचनाको हक सुतनश्चि गररने छ । 

३०. गुणस्िररय स्वास््य सेवाको पहँुचको लार्ग स्वास््य संस्थाको पुवधुार ववकास हुन 
अतनवाय ु रहेको र यस सन्दभमुा केन्र र प्रदेशसंगको समन्वयमा भ्ररवास िथा 
गागलफेहद स्वास््य चौकीको सुववधा सम्पन्न भवन तनमाुण गररने छ । 

३१. प्रत्येक वडामा स्वास््य सेवाको पहँुच पुयाुई गुणस्स्ियर स्वास््य सेवाहदने उद्देश्यले 
संचालनमा रहेका वडा न.ं ४,७,८ को शहरी स्वास््य केन्र भवन केन्र र प्रदेशसंगको 
समंन्वयमा सुववधा सम्पन्न भवन तनमाुण गररनेछ ।  

३२. बाल िथा माि ृमतृ्युदर घटाउने उद्देश्यले कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललका अन्िरगि 
बर्थङु सेन्टरमा सुरक्षक्षि प्रसुति सेवा ललन आउने आमा र नवजाि लशशुको स्वास््य 
प्रवधुनको लार्ग आमा नवजाि लशशु पोर्ण प्रोत्साहन कायकु्रमको ब्यवस्था गररने छ । 
यस कायकु्रममा छोराको जन्म भएमा  रु ३०००।- र छोरीको जन्म भएमा रु ५०००।- 
रकम पोर्ण खचकुो ब्यवस्था गररने छ ।   

३३. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुबाट तनस्कने र्चक्रकत्शाजन्य 
फोहरमैलाको बैज्ञातनक ढंगले ब्यवस्थापन गन ु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार संग 
सहकाय ुगररनेछ । 
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३४. नगरपाललकालाई पुण ु सरसफाई क्षेत्र घोर्णा गन ु  आवश्यक स्वास््य सूचकहरुको 
लक्ष्य अनुसारको प्रगति हालसल गन ु पोर्ण र सरसफाईृको कायकु्रमहरु अवलम्वन 
गररने छ । 

३५. ववद्यालय िहवाट वालवाललकाहलाई स्वस््य स्जवन शैली अपनाउन उत्प्रेररि गन ु
समग्र स्वास््य सरसफाई र पोर्ण प्रवधनु, मानलसक स्वास्थ, क्रकशोर क्रकशोरीको यौन 
िथा प्रजनन स्वास््य अवस्थामा सुधार गरर स्जवन शैलीमा सकारात्मक पररविनु 
ल्याउने उद्देश्यले एक ववद्यालय एक नस ुकायुक्रमको तनरन्िरिा र ववस्िारको लार्ग 
प्रदेश सरकार संग समन्वय र सहकाय ुगररने छ । 

३६. साववकमा प्रत्येक गाबबसमा महहला स्वास््य स्वयंम सेववका कोर् रहदै आएकोमा 
नगरपाललका हुदा वखि प्रत्येक वडामा छररएका महहला स्वास््य स्वयंम सेववका कोर् 
लाई एक्रककृि गरर नगर महहला स्वास््य स्वयंम सेववका कोर् रहने गरर ब्यवस्थापन 
गररने छ ।   

३७. आफ्नो घर भएका नगरवासीको हकमा पररवारका सदस्यहरुका लार्ग घरमा नै 
आइसोलेसन कोठाको प्रवन्धका लार्ग आम नगरवासीलाई आव्हान गररनेछ । 
नगरपाललकाबाट ववश्व स्वास््य संगठन र नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड एवम ा् 
सुरक्षा ववर्धका लार्ग होम आइसोलेसन रुम मापदण्ड समेि जारी गररनेछ । होम 
आइसोलेसनमा रहेका िर स्वास््य अवस्था सामान्य देखखएका नागररकको तनयलमि 
स्वास््य जाँच, परीक्षण र और्र्ध उपचारका लार्ग नगरपाललकाबाट ववशरे् स्वास््य 
घुम्िी टोली टोल बस्िीमा नै उपलब्ध गराउने नीति ललइनेछ।  

३८. तछमेकी देश भारि सहहि ववश्वका ववलभन्न मुलुकहरुमा ठुलो संख्यामा यस नगरका 
नागररकहरु रहनुुभएको अनुमान छ । ववश्वब्यापी रुपमा नै कोलभड १९ को भयावह 
अवस्था कायम रही रहेको अवस्थामा हवाई मागबुाट त्यस्िा नागररकहरु आफ्नो घर 
क्रफिी हँुदा समेि आवश्यक सिकुिा ललन तनिान्ि आवश्यक छ। ववलभन्न 
मुलुकहरुबाट कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललका क्षते्रमा आउन चाहने घर पररवारका 
सदस्यहरुले त्यस्िा व्यस्क्िहरूको पररवाररक वववरण र कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललका 
क्षेत्रमा प्रवेश गने यक्रकन लमति समेि खलुाई आ-आफनो वडा कायाुलयमा अतनवाय ु
रुपमा रस्जष्रेशन गनु ुपनेछ । सम्वस्न्धि वडाले सोको अलभलेखराखी स्वीकृति प्रदान 
भएपतछ मात्र ववदेशबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था लमलाईने छ ।  

३९. ववदेशबाट आउने नागररकहरुले नगरपाललकाको वडाले िोकेको समय अवर्धसम्म होम 
क्यारेन्टाइन वा नगरपाललकाले िोकेको स्थानमा वसी आवश्यक स्वास््य सुरक्षा 
अपनाउनु पनेछ । आर्थकु अवस्था राम्रो भएका िथा आफ्नो खच ुआफै ब्यवस्थापन 
गन ुसक्ने ब्यस्क्िले नगरपाललकाले िोकेको स्यारेन्टाइनमा बस्दा लाग्ने खच ुस्वयम्ले 
ब्यहोनु ु पने छ। ववपन्न िथा गररव र असाहयका लार्ग यस्िो खच ु ब्यवस्थापन 
नगरपाललकाले ब्यहोने नीति ललइनेछ । सोको अनुगमन िथा तनयलमि तनगरानी 
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वडास्स्थि ववपद् ब्यवस्थापन उप सलमतिको समन्वयमा गने गराउने ब्यवस्था 
लमलाइनेछ। 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

   
लशक्षा क्षेत्र: 

१. हाल ववद्यमान शैक्षक्षक बेरोजगार घटाउन, उद्यमशीलिाको ववकास गन ु र 
रोजगारीको लसजनुा गनु आगामी पाँच वर्लुभत्र नगर क्षेत्रका कम्िीमा चारवटा 
ववद्यालयमा प्राववर्धक िथा व्यवसातयक लशक्षा सञ्चालन गररनेछ । 

२. नगरक्षेत्रलभत्र शैक्षक्षक संस्था सञ्चालनको अनुमति हदने प्रक्रक्रयालाई व्यवस्स्थि र 
वैज्ञातनक बनाइनेछ । ववद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै शैक्षक्षक 
गुणस्िरमा जोड हदइनेछ । सामुदातयक िथा संस्थागि ववद्यालयमा ड्रसे कोड लागु 
गररनेछ(कक्षा १-८ सम्म सामुदातयक र संस्थागि ववद्यालयमा ड्रसे कोडमा टाई 
नराख्न)े  । 

३. सामुदातयक ववद्यालयमा अध्ययनरि ववद्याथीहरूमा हुने ववलभन्न क्रकलसमका 
स्वास््य समस्याको न्यूनीकरण गदै स्वास््य लशक्षालाई सवल बनाउन तनयलमि 
रुपमा माध्यलमक ववद्यालयमा स्वास््य परीक्षणको व्यवस्था गररनेछ। साथ ैसबै 
छात्राहरूलाई आवश्यकिानुसार सेतनटरी तयाडको व्यवस्था गररनेछ । 

४. ववद्यालयलाई पूण ुशास्न्ि क्षेत्र घोर्णा गनकुा लार्ग ववद्यालयमा हुने राजनैतिक 
दलका कायकु्रम, बन्द हड्िालजस्िा क्रक्रयाकलापहरूलाई पूण ु बन्देज गररनेछ । 
सामुदातयक ववद्यालयमा कायरुि लशक्षक िथा कमचुारीहरूलाई राजनैतिक 
हस्िक्षेपबाट मुक्ि गन ुछुट्टै आचारसंहहिा ियार गरी लागू  गररनेछ । 

५. नगर क्षेत्रलभत्र रहेका सावजुतनक क्षेत्रका शैक्षक्षक संस्थाको शैक्षक्षक गुणस्िर‚ 
ववद्याथी संख्या र भौतिक पूवाुधार िथा आवश्यक जनशस्क्िको आंकलन गरी 
नगरवासीको सहयोग र समन्वयबाट पूवाुधारको ववकास गरी गुणस्िरीय लशक्षा 
प्रदान गन ु एक लशक्षा ववकास कोर् स्थापना गरी ववशरे् कायकु्रम सञ्चसालन 
गररने छ । उक्ि कोर्मा नगरपाललकाको िफुबाट आगामी आ.व.को लार्ग रु. 
२५,००,०००।- ववतनयोस्जि गररनेछ।  

६. नगरपाललकाको प्राववर्धक लशक्षाको ववकासका लार्ग CTEVT व्दारा स्वीकृि प्राति 
वडा नं. ८ मा संचाललि मदन आर्श्रि प्राववर्धक ववद्यालय, र शंखरापुर पोली 
टेस्क्नकल इस्न्ष्टच्युट सँग समन्वय गरी कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । साथ ैथप 
एक प्राववर्धक ववद्यालय स्थापनाको लार्ग पहल गररनेछ ।  
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७. प्राववर्धक‚ व्यवसातयक‚ लसपमूलक‚ रोजगारमूलक एवं जनमुखी लशक्षाको ववकास 
गदै लैजाने नीति अवलम्बनका साथ ैसामुदातयक ववद्यालयको गुणस्िर वदृ्र्ध गरी 
तनजी ववद्यालयसँग प्रतिस्पधाु गने वािावरण सजृना गररनेछ । 

८. यस नगरपाललकाका स्थायी वालसन्दा दललि‚ ववपन्न, जेहेन्दार ववद्याथीको 
अध्ययनमा प्रोत्साहन गन ु इस्न्जतनयररङ्ग र र्चक्रकत्सा ववज्ञान ववर्यको 
Bachelorlor level मा अध्ययनरि त्यस्िा बढीमा ५ जना ववद्याथीहरूलाई जनही 
रु। १,००‚०००।- उपलब्ध गराइनेछ । साथ ैआर्थकु कारणले अध्ययन गन ुनसकेका 
ववपन्नवगलुाई समेि प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. प्रारस्म्भक बाल कक्षाको अनुभव सहहि कक्षा १ मा भनाु हुने दरलाई वदृ्र्ध गन ु
नेपाल सरकारले िोके बमोस्जमको सङ्ख्यामा प्रारस्म्भक बाल कक्षामा स।का। को 
व्यवस्था िथा तनजहरूलाई आवश्यक िाललम उपलब्ध गराइनेछ । साथ ैECD का 
स.का.हरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप मालसक रुपमा नगरपाललकाको िफुबाट थप भत्ता 
उपलब्ध गराइने कायलुाई तनरन्िरिा हदईनेछ । साथ ै तनःशुल्क िथा अतनवाय ु
आधारभूि लशक्षा कायाुन्वयनको लार्ग थप कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

१०. कक्षा कोठाको लशक्षण लसकाईलाई बालमैत्री िथा आधतुनक प्रववर्धमैत्री बनाउँदै 
लैजाने िफु कायकु्रमहरू लक्षक्षि गररनेछ ।  

११. प्रधानाध्यापक िथा लशक्षकसँग नतिजामा आधाररि काय ु सम्पादन करार गरी 
लसकाई उपलस्ब्ध वदृ्र्धलाई अतनवाय ुगररने छ ।  

१२. नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चालनमा रहेका सामुदातयक ववद्यालयहरूमा न्यून ववद्याथी 
भएका ववद्यालयहरूलाई तनस्श्चि समयावर्धलभत्र िोक्रकएको ववद्याथी संख्या 
पुयाुमउन नसकेमा नस्जकको सामुदातयक ववद्यालयमा समायोजन गररने वा 
सावजुतनक तनजी साझदेारीमा सञ्चालन गने व्यवस्था लमलाइने छ । साथ ैयसरी 
समायोजन हँुदा खाली रहने भवन र जग्गालाई आम्दानीको श्रोिको रुपमा ववकास 
गरी प्राति आम्दानीबाट सामुदातयक ववद्यालयको गुणस्िर ववकासमा खच ुगररने 
व्यवस्था लमलाइनेछ ।  

१३. ववद्याथी हटकाउ दरमा वदृ्र्ध गदै लसकाई उपलस्ब्धमा सुधार ल्याउन आधारभूि 
िहको अर्धकिम कक्षा ५ सम्म सामुदातयक ववद्यालयमा अध्ययनरि ववद्याथीका 
लार्ग हदवा खाजा, पोशाक र स्टेसनरीको व्यवस्था गररनेछ ।   

१४. ववद्यालय लशक्षाको पहँुच िथा गुणस्िर ववकासका लार्ग सुझाव सहहिको ललखखि 
प्रतिवेदन ियार गन ु नगर लशक्षा सलमतिबाट गहठि लसफाररश सलमतिद्वारा 
लसफाररश गरेको कायकु्रमहरूलाई तनरन्िर कायाुन्वयन गदै लर्गनेछ ।  

१५. गरीबी र अभावका कारण ववद्यालय जान नसकेका बालबाललकालाई ववद्यालय 
भनाुको वािावरण लसजनुा गरी ववद्यालयमा भनाु गररनेछ । नगर क्षेत्रलभत्र 
सरकारी, गैह्रसरकारी र तनजी िवरबाट वविरण गदै आईरहेको छात्रववृत्तलाई 
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प्रभावकारी तनयमन गदै गरीब, दललि, छात्रा, जनजाति, लोपोन्मुख जािजाति, 
अल्पसंख्यक र जेहेन्दार ववद्याथीका लार्ग छात्रववृत्त वविरणलाई वैज्ञातनक बनाई 
एकद्वार प्रणाली माफुि वविरण गररनेछ । 

१६. पूण ुसाक्षर नगर तनमाुणका लार्ग तनरन्िर सारक्षिा कक्षा सञ्चालन, खुल्ला एवं 
बैकस्ल्पक लशक्षाको ववशरे् व्यवस्था गरी लागू गररनेछ ।  

१७. शैक्षक्षक कायिुाललका अनुसार लशक्षकले तनयलमि रुपमा अध्यापन गरे नगरेको 
कुरामा तनयलमि अनुगमन गरी सो को पषृ्ठपोर्णको आधारमा लशक्षकलाई दण्ड 
िथा पुरस्कार गने नीति अवलम्बन गररनेछ । 

१८. धालमकु, साँस्कृतिक िथा भावर्क लशक्षाको प्रवदु्धनका लार्ग मािभृार्ा कक्षा, 
गुरूकुल र गुम्वा लशक्षालाई ववशरे् जोड हदइनेछ । 

१९. सामुदातयक ववद्यालयमा पठनपाठन संस्कृतिको ववकासका लार्ग पुस्िकालय, 
गुणस्िरीय प्रयोगशाला र अतिररक्ि क्रक्रयाकलापका लार्ग प्रदेश सरकारको 
सहकायमुा खेलमैदान िथा सभागहृको व्यवस्थापनमा जोड हदइनेछ । सामुदातयक 
ववद्यालयहरूको पूवाुधार ववकास गदै संस्थागि क्षमिा अलभवदृ्र्ध कायकु्रमलाई  
तनरन्िरिा हदईनेछ । 

२०. पकड क्षेत्र, लशक्षक ववद्याथी अनुपाि, ववर्यगि लशक्षक, भौगोललक अवस्था, 
ववद्याथी संख्या लगायि िोक्रकएका अन्य आधारमा दरवन्दी लमलान, ववद्यालय 
साने, गाभ्ने लगायिका कायहुरू माफुि आधारभूि र माध्यलमक ववद्यालयहरूको 
पुनसरंचना गररनेछ ।  

२१. बाल ववकास केन्रहरूलाई सुव्यवस्स्थि ढङ्गले सञ्चालन गरी कक्षा १ मा भनाु हुने 
दरमा वदृ्र्ध गररने छ । बीचमा ववद्यालय छोड्ने ववद्याथीको संख्या 
न्यूनीकरणका लार्ग ववद्यालयहरूमा लशक्षक कमुचारी र ववद्याथीहरुको इ हास्जरी 
समेिको व्यवस्था लमलाउन संघ िथा प्रदेश सरकारका तनकाय िथा गैह्रसरकारी 
संस्थासँगको समन्वयमा ववशरे् कायकु्रम सञ्चालन गररने तनतिलाई तनरन्िरिा 
हदईनेछ । 

२२. ववद्यालयहरूलाई बालबाललका अनुकूल ववद्यालयको रुपमा स्थावपि गने गरी 
भौतिक संरचनाहरूमा क्रमशः सुधार गररनेछ । औपचाररक एवं खलु्ला लसकाइको 
माध्यमबाट माध्यलमक िहसम्मको लशक्षा सुतनस्श्चि गररने छ । कक्षाकोठाको 
लशक्षण लसकाइलाई प्रभावकारी बनाउन लशक्षकहरूको क्षमिा अलभवदृ्र्ध जस्िा 
कायकु्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

२३. लशक्षासँग सम्बस्न्धि काय ुगने सरकारी िथा गैरसरकारी संघसस्थाहरूसँग समन्वय 
गरी नगरपाललकाको शैक्षक्षक ववकासमा एकीकृि कायकु्रम सञ्चालन गररने छ । 
साथ ैCCTV राखी लशक्षक पढाईको अनुगमन गररने कायकुो शुरुवाि गररनेछ । 
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२४. दललि, महहला, जनजाति एवं लसमान्िकृि वगलुाई शैक्षक्षक अवसरहरूको 
सुतनस्श्चििा प्रदान गने व्यवस्था लमलाइने छ । 

२५. लशक्षा अनुगमन सलमतिलाई शैक्षक्षक गुणस्िर ववकास गने प्रयोजनका लार्ग प्रेररि 
गररनेछ र ववद्यालयहरूको तनरन्िर तनयमन अनुगमन गन ुलगाइने छ । 

२६. स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्िक ियार गरी यसै शैक्षक्षक सत्रबाट लागू गररने छ 
। 

२७. गि आर्थकु बर् ु देखख ३ वटा सामुदातयक क्याम्पस र ३ वटा सामुदातयक 
ववद्यालयलाई उपलब्ध गराउदै आएको सञ्चालन खच ु ९ बटै माध्यलमक िह 
सञ्चाललि ववद्यालयलाई उपलब्ध गराउने साथ ैआधारभूि िह कक्षा ६ देखख ८ 
समेि सञ्चाललि भइ नेपाल सरकारवाट तन.मा.िहको १ वटा पतन स्थायी अस्थायी 
वा राहि दरवन्दी प्राति नगरेको बाल रास्ष्रय ववद्यालयलाई रु ४ लाख सञ्चालन 
अनुदान उपलब्ध गराउने ।  

२८. स्वास््य, लशक्षा लैङ्र्गक समानिा जस्िा अन्िरसम्वस्न्धि ववर्यहरुको प्रभावकारी 
कायकु्रम माफुि स्वस्थ लशक्षक्षि न्यायपूण ुगतिलशल र समावेशी समाजको तनमाुण 
गररनेछ । 

२९. बिमुान कोरोना संक्रमण र यसको सम्भाववि हदघकुाललन असरवाट बालबाललकाको 
शैक्षक्षक अवस्थामा पने प्रभावलाई न्यून गन ु ववद्युतिय लशक्षण सामाग्री ववकास,  
उत्पादन, अनलाईन लशक्षा प्रदान गने, सबै सावजुतनक माध्यलमक ववद्यालयहरुमा 
सूचना प्रववधी प्रयोगशाला र सबै सामुदातयक ववद्यालयमा उच्चगतिको ईन्टरनेट 
सुववधाको व्यवस्था गररनेछ । 

३०. एक वडा एक पुस्िकालयको अवधारणालाई अगाडी वढाईनेछ । 
३१. आजको वदललदो पररवेस अनुरूप सूचना प्रववर्धको प्रयोग गरी लशक्षण लसकाई 

क्रक्रयाकलापलाई अगाडी बढाउन ववद्युिीय लशक्षण सामग्री ववकास िथा उत्पादन 
गरी अनलाईन माध्यमवाट लशक्षा प्रदान गने व्यवस्था लमलाईने छ । तनजी र 
सामुदातयक लशक्षाको अन्िरलाई घटाउदै लाने तनति ललईनेछ । 

३२. सबै सामुदातयक माध्यलमक ववद्यालयहरूमा ५ बर् ुलभत्रमा क्रमश १ ववद्यालय १ 
नस ुकायकु्रम लागु गररनेछ । 

३३. सामुदातयक ववद्यालयमा इलसडी देखख कक्षा ५ सम्म अध्ययन गने सबै 
ववद्याथीलाई गि बर् ु देखख हददै आएको हदवा खाजा कार्य्मुलाई तनरन्िरिा 
हदइनेछ । 

३४. प्रचललि कानूनमा िोक्रकए अनुसार ववद्याथी सङ्ख्याका आधारमा लशक्षक नपुग 
भएका सामुदातयक ववद्यालयमा लशक्षक ववद्याथी अनुपािको आधारमा प्रोत्साहन 
रकम उपलब्ध गराउनुका साथ ैवढी वपरीयड लशक्षण गनु ुपने लशक्षकलाई प्रोत्साहन 
गन ुववद्यालयलाई थप सहायिा उपलब्ध गराइने छ ।  
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३५. प्रववर्धको प्रयोग गरी लशक्षण लसकाइ क्रक्रयाकलापलाई प्रभावकारी वनाउन सबै 
सामुदातयक ववद्यालयमा उच्च गतिको ईन्टरनेटको सुववधा उपलब्ध गराउने । 

३६. प्रववर्धको प्रयोग गरी ई-पाठको ववकास गररने साथ ै सवै लशक्षक ववद्याथी िथा 
कमचुारीहरुको ई-हास्जरको व्यवस्था गने िथा लशक्षक ववद्याथीका साथै 
कमचुारीहरुको तनयलमि उपस्स्थतिको नगरपाललका समेिवाट अनुगमन गन ु
लमल्नेगरी सफ्टवेयर ववकास गरी प्रयोगमा ल्याईनछे । 

३७. ववद्यालय लशक्षालाई मयाुहदि र व्यवस्स्थि वनाउदै गुणस्िररय लशक्षा प्रदान गन ु
लशक्षक िाललमको व्यवस्थाका साथ ै तनरन्िर तनरीक्षण अनुगमनको व्यवस्था 
गररनेछ । 

३८. नगरपाललकाको समग्र शैक्षक्षक गुणस्िर सुधार गन ुनगरपाललका भरमा सञ्चाललि 
सामुदातयक ववद्यालयहरुले ललने ववद्यालयिहका कक्षा १ देखख ७ सम्म र ९ 
कक्षाका त्रमैालसक  िथा बावर्कु परीक्षाहरुमा एकरुपिा ल्याउन नगरस्िररय पररक्षा 
सलमति गठन गरर सो माफुि काय ुगररनेछ । साथ ैबावर्कु परीक्षाफल प्रकाशन 
पश्चाि नतिजा ववश्लेर्ण प्रतिवेदन समेि ियार गररनेछ । 

३९. नगरक्षेत्र लभत्रका सवै संस्थागि  ववद्यालयहरुको मापदण्ड वनाई वर्गकुरण 
गररनेछ । आधारभुि िहको अन्त्य कक्षा ८ मा ललईने बावर्कु परीक्षालाई अझै 
व्यवस्स्थि गदै नतिजा ववश्लेर्ण गररनेछ । 

४०. ववद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड वमोस्जम 
वैकस्ल्पक ववर्धहरुको प्रयोग गरी पठनपाठन सुचारु गन ुआवश्यम वजेट व्यवस्था 
गररनेछ । 

४१. सामास्जक दरुी कायम गरी ववद्यालय संचालन गन ु नेपाल सरकारवाट तनणयु 
भएको अवस्थामा स्वास््य सम्वस्न्ध मापदण्ड पालना गरी पठनपाठनलाई 
तनयलमि गन ु आवशयक पने पुवाुधार तनमाुण, खानेपानी, शौचालय िथा 
सरसफाईको प्रवन्ध गन ुआवश्यक वजेट व्यवस्था गररनेछ ।  

४२. कक्षा ८-१२ सम्मका ववद्यार्थहुरुलाई एक ववद्यार्थ ु एक ववरुवा प्रत्येक घरमा 
वकृ्षारोपण गने काय ुगराईनेछ ।  

४३. नगरपाललकाले चालु वर्मुा सामुदातयक िथा संस्थागि ववद्यालयका 
ववद्यार्थहुरुलाई पाठ्यक्रम तनशुल्क उपलव्ध गराईनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
पयिटन  
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१. गोकणेश्वर र शंखरापुर नगरपाललकासँगको सहकायमुा एकीकृि पयटुन पूवाुधार 
कायकु्रम अन्िगिु कागेश्वरी धामको ववकास (गुरुयोजना,EIA,धालमकु पयटुन 
प्रवधनु,साहलसक खेलको प्रवधनु‚ धालमकु वन तनमाुण) र ग्रामीण पयटुनलाई प्रवदु्धन 
गदै अगाडड बढने नीति ललइनेछ । साथ ैसहहद पाकु गोकणकुो नेितृ्वमा नगरपाललका 
क्षेत्रलभत्र Sister पाकुको रुपमा अगाडड बढेको लोकिास्न्त्रक सहहद पाकु‚ जेष्ठ नागररक 
पाकु चखण्डोल‚ पववत्र वन भरवासलाई समेि अगाडड बढाउँदै थप अन्य क्षेत्रमा समेि 
पाकुको सम्भाव्यिा अध्ययनलाई रास्ष्रय सहहदपाकु माफुि अगाडड बढाइनेछ । 

२. प्रलसद्ध कागेश्वरी मस्न्दर‚ नेपाल रष्टको नाममा रहेको पयटुकीय सेवा सुववधा 
सम्पन्न गोकण ुफरेष्ट ररसोटु िथा अन्िरास्ष्रयस्िरको गल्फकोस ु रहेको गोकणुवन, 
तनमाुणाधीन रास्ष्रयस्िरको मुलपानी क्रक्रकेट मैदान, नविनधाम िथा कोलमिेश्वर 
क्षेत्रमा रहेको लक्ष्मी हेयग्रीब मस्न्दरको ववर्यमा व्यापक प्रचार प्रसार र आवश्यक 
पूवाुधार ववकाससमेि गरी पयटुकलाई आकवर्िु गने कायकु्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

३. सरकारी‚ तनजी‚ िथा दाि ृतनकायहरूसँगको सहयोग र सहकायमुा यस नगरपाललकाको 
गागलफेदीमा होम-स्टे िथा िामाङ संग्रहालय सञ्चालन गने  प्रकृया आगामी आ.ब. 
बाट सुरु गररनेछ । 

४. प्रलसद्ध पयटुकीय स्थल कागेश्वरी महादेव मस्न्दरमा वर्मुा एक पटक लाग्ने कागे 
अष्टमी मेलामा सावजुतनक ववदा हदइनेछ । 

५. पयाु-पयटुन (Eco-tourism) प्रवदु्धनको लार्ग नगरक्षेत्रलभत्र ईको पाकु िथा Science 
पाकु तनमाुणको लार्ग डड.वप.आर. ियार गररनेछ । 

६. नगर क्षेत्रको पयटुन प्रवदु्धन, नयाँ पयटुकीय सम्पदाको र्चनारी र सम्भावनाको 
उजागर गने उद्देश्यले डकुमेन्री तनमाुण, होडडङुबोड ुअलभयान, पयटुन मेला, साहलसक 
पयटुन प्रतियोर्गिा र प्रचारप्रसारका कायहुरूलाई अगाडड बढाइनेछ । 

७. आन्िररक िथा बाह्य पयटुकहरूको आवागमन अलभवदृ्र्ध गने उद्देश्यले होटल िथा 
लजहरूका लार्ग कुक, हाउस क्रकवपङ िथा अतिर्थ सत्कार िाललम सञ्चालन गररनेछ । 

८. ऐतिहालसक, पुरािास्त्वक िथा धालमकु सम्पदाहरू  (गुम्बा, मठ,मस्न्दर) को संरक्षण 
एवं ममिु संभारको काम गररनेछ । परम्परागि चाडपवु, कला साहहत्य संगीि क्षेत्रको 
संरक्षण र सम्वदु्धन कायलुाई तनरन्िरिा हदइने छ । 

९. उद्योग वाखणज्य संघ, होटल एसोलसएसन लगायि अन्य संघ संस्था, नागररक समाज, 
ववशरे्ज्ञसँगको सहकायमुा नगर पयटुन व्यवस्थापन सम्बन्धी गुरुयोजना तनमाुण गरी 
प्राथलमकीकरणका आधारमा पयटुकीय पूवाुधारमा लगानी गने नीति ललइनछे । पयटुन 
सम्बन्धी क्रक्रयाकलापको ववस्िारमा तनजी क्षेत्रको सहभार्गिालाई प्रोत्साहहि गन ु
पयटुन व्यवसायी, उद्योग वाखणज्य संघ, होटल एसोलसएसन लगायिका संघ 
संस्थासँग सहकाय ुगररनेछ ।  
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१०. नगरपाललकाको पयटुन प्रवदु्धनका लार्ग एकीकृि प्रयास गन ु यस क्षेत्रमा योगदान 
पुयाुउन सक्ने कायाुलय /संस्था/व्यस्क्िहरूलाई समेटेर नगरपाललकामा पयटुन डसे्क 
गठन गररनेछ । आगामी हदनमा नगरपाललकामा सञ्चालन हुने पयटुन गतिववर्धहरू 
डसे्कसँग समन्वय गरेर मात्र सञ्चालन गने प्रबन्ध लमलाइनेछ । 

११. कागेश्वरी मस्न्दरलगायि अन्य ववववध समुदायका धालमकु िथा पुरािास्त्वक महत्वका 
गुम्बा, मठ, मस्न्दर, मस्स्जदहरूको संरक्षण र ममिु सम्भार कायलुाई ववशरे् जोड 
हदइनेछ ।   

१२. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका सबै पव ु िथा जात्राहरूको संरक्षण र ववकासको लार्ग 
बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

१३. लोकिास्न्त्रक शहहदपाकु तनमाुण कायलुाई यस आ.व. मा शुरु गरर DPR बमोस्जमको 
कामलाई तनरन्िरिा हदइनेछ । 

१४. मार्थल्लो गाुंगल क्षेत्रमा पयटुनको ववकासका लार्ग होमस्टे सञ्चालन गन ु तनमाुण 
गररने िामाङ संस्कृति झल्कने घरको नक्सा पास दस्िुरमा छुटको व्यवस्थालाई 
तनरन्िरिा हदइनेछ । 

१५. गोठाटार गांगल िथा लशवपुरी रास्ष्रय तनकुञ्जक्षेत्र लभत्र तनमाुण भई रहेको धापड्याम 
क्षेत्रलाई समेटर पयटुकीय वतृ्तर्चत्र तनमाुण िथा  प्रचार प्रसार गरी वहृि पयटुनलाई 
ववस्िार गररनेछ । 

१६. नगरपाललकाको आर्थकु सम्वसृ्ध्दका लार्ग अन्य पाललकाहरु सँग भर्गनी सम्वन्ध िथा 
सहकाय ुकायम गनेिफु आवश्यक पहल गररनेछ । 

१७. धालमकु पयटुक्रकय गन्िव्यहरुको भौतिक सुधार गरी महामारीको अन्त्यपतछ हुने 
आन्िररक र वाह्य पयटुक आकर्णुको आधार िय गररनेछ । 

 
 
उद्योग 

१. सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दाको प्रवदु्धन र सुरक्षा तनकायको समन्वयमा पूण ु
सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वािावरण बनाउँदै नगरपाललकालाई उद्योग अनुकूल नगरको 
रुपमा ववकलसि गररनेछ । 

२. नगरक्षेत्रमा घरेलु, साना िथा मझौला उद्योग सञ्चालन, तनयमन र अनुगमनका 
लार्ग प्रभावकारी संयन्त्रको तनमाुण गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

३. स्थानीय कच्चा पदाथमुा आधाररि लघ ु उद्यम िथा स-साना घरेल ु उद्योगहरूको 
स्थापनामा समुदाय एवं तनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहहि गने र त्यस्िा उद्योगलाई वािावरण 
अनुकूल बनाउन जोड हदइनेछ । 

४. बजार मागमा आधाररि स्वरोजगार सजृना हुने उद्यम सञ्चाा्लनलाई प्रोत्साहन गन ु
बजार केन्रहरूमा लघु उद्यम कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 
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५. िाललमप्राति व्यस्क्िहरुको वववरण ियार गरी उद्यममा रुपान्िरणका लार्ग 
कायकु्रमहरु ियार पाररने तनति अवलम्वन गररनेछ ।  
 

 

 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

  
ववत्त तथा सहकारी 

१. नगरपाललका लभत्रका सबै नागररकलाई सहज रुपमा ववत्तीय सेवामा पहँुच स्थावपि 
गराउन आवश्यक पहलकदमी ललइने छ । 

२. सहकारीमा सबै नागररकको अपनत्व कायम गराउन ववशरे् भूलमका खेललनेछ । नगर 
क्षेत्रका सबै सहकारीको अलभलेख ियार गरी ववत्तीय अवस्था र कारोबारको आधारमा 
सहकारी संस्थाको वगीकरण गररनेछ । 

३. नगरक्षेत्रमा नयाँ खलु्ने सहकारी संस्थाको ईजाजि जारी र नवीकरण िथा सहकारी 
संस्थाबाट हुने ववत्तीय जोखखमको न्यूनीकरणका लार्ग तनयलमि अनुगमन र 
सुपररवेक्षण गररनेछ । 

४. नगरक्षेत्रलभत्र हुने गैर बैंक्रकङ आर्थकु कारोबारलाई तनरुत्साहहि र तनयन्त्रण गररनेछ 
साथ ैएक वडा एक वैंकको अवधारणालाई अगाडी वढाईनेछ । 

५. सहकारी संस्थाहरूको, ववस्िार र प्रवदु्धन गने एवं उत्पादन वदृ्तघको लार्ग स्थानीय 
श्रोि साधनमा आधाररि कायकु्रममा जोड हदइनेछ । 

६. सहकारीिाको ववर्यमा िाललम िथा अलभमुखीकरण कायकु्रम सञ्चालन गरी कस्म्िमा 
“एक वडा एक ववर्यगि सहकारीको अलभयान” प्रवदु्धन गररनेछ। 

७. ववपन्न महहला, भूलमहीन क्रकसान, रोजगार ववहीन युवा श्रलमकलाई सहकारीको 
माध्यमबाट आय आजनु गने माध्यम बनाई आर्थकुस्िर सुधार गन ुववशेर् कायकु्रम 
सञ्चामलन गररने छ ।   

८. नगरलभत्र ववलभन्न टोल, बस्िीमा कृर्क समूह, महहला समूहहरूले समूह तनमाुण गरी 
दैतनक िथा मालसक बचि गदै आएको समूहको आम्दानी, खच ुर लगानीलाई संस्थागि 
गन ुसहकारी दिाु गरी सञ्चामलन गन ुप्रोत्साहन गररनेछ ।  

९. सहकारी संस्थाको अलभलेख िथा वववरण सुरक्षक्षि िथा व्यवस्स्थि गन ु ववद्युिीय 
प्रणाली अवलम्बन गरी सूचना िथा ि्याङ्क सहज प्रास्तिका लार्ग सहकारी िथा 
गरीबी सम्बन्धी सूचना प्रणाली स्थापना गररने छ ।   
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१०. सहकारीलाई स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गने मुख्य माध्यमको रुपमा ववकास 
गररनेछ । साथ ैसहकारी शाखालाई चसु्ि दरुस्ि िथा आधतुनक प्रववर्धमैत्री वनाईनेछ 
। 

११. सहकारी संस्थाहरुको एक्रककरण िथा सञ्जाल गठनको कायलुाई प्रथलमकिा साथ 
कायाुन्वयन गररनेछ । 

 
भूलमसुधार नीनत 

१. नगरपाललकालभत्रको जमीनको अर्धकिम उपयोगका लार्ग छुट्टै भू-उपयोग नीति 
िजुमुा गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

२. नगरक्षेत्रलभत्रका सरकारी िथा तनजी जग्गाहरूको अलभलेखलाई ववद्युिीकरण 
(डडस्जटलाइज्ड) गररनेछ । 

३. नगरक्षेत्रलभत्रका पति ुजग्गाको  अलभलेख ियार गरी अद्यावर्धक गररनेछ । 
४. नगरक्षेत्रमा सरकारी स्वालमत्वमा रहेका जग्गा जमीनमा भएको अतिक्रमण बन्द गने 

िथा अनर्धकृि रुपमा तनमाुण गररएका भौतिक संरचना हटाइनेछ । 
५. सुकुम्वासी र भूलमहीनको पुनःस्थापनाका लार्ग ववशरे् तयाकेजको पहल गररनेछ। 
६. भूलम प्रशासन सम्बन्धी सम्पूण ुसेवालाई सरलीकृि, सूचना प्रणालीमा आधाररि गराई 

एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गन ुपहल गररनेछ । 
७. नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका सावजुतनक पति ुजग्गा‚ राजकुलो‚ पाटीपौवा‚ धाराकुवा‚ सडक‚ 

मस्न्दर‚ सामुदातयक भवन‚ सामुदातयक ववद्यालय‚ कलेज लगायिका सावजुतनक 
सम्पतिको लगि राख्न े र नक्साङ्कन गन े िथा तिनीहरूको संरक्षणका लार्ग  
नगरस्िरीय सलमति गठन गरी त्यस्िा स्थानहरूमा पाकु तनमाुण लगायिका ववलभन्न 
कायकु्रमहरू सञ्चानलनमा ल्याइनेछ । सावजुतनक सम्पति अतिक्रमण गने र हानी 
नोक्सानी पुयाा्ुउने व्यस्क्ि वा संघ-संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । 

८. आवादी जग्गालाई बाँझो राख्नो परम्पराको अन्त्यका लार्ग कानुन तनमाुण गररनेछ । 
९. नेपाल सरकारले आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा आफु मािहि रहेका ववलभन्न मालपोि 

कायाुलयहरुलाई स्थानीय िहमा हस्िान्िरण गने काय ु योजना रहेकोले यस 
नगरपाललकाको भूगोल अन्िगिुका क्षेत्र समेटी मालपोि कायाुलय ल्याउन पहल गरी 
आवश्यक काय ुयोजना वनाई अतघ वढाईनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
खेिकुद 
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१. खेलकुद क्षेत्रको बहृत्तर ववकास र ववस्िारका लार्ग एक वडा एक खेलमैदानको नीति 
ललइने छ । साथ ैफुटसल तनमाुणलाई समेि अगाडी वढाईनेछ । 

२. नगरपाललकामा रास्ष्रय स्िरमा प्रतिस्पधाु गन ुसक्ने खेलाडीको उत्पादन गन ुआवश्यक 
पहलकदमी ललइनेछ । 

३. स्वस्थ‚ सक्षम र अनुशालसि नागररक ियार गन ुखेलकुद िथा खेलाडीमा योजनावद्ध 
लगानी गन े र खेलकुदलाई अन्िरुास्ष्रय क्षेत्रमा रास्ष्रय सम्मान अलभवदृ्र्ध गने 
माध्यमको रुपमा ववकास गन ुनगरस्िरीय मेयर कप फुटवल र अन्िर नगरस्िरीय 
क्रक्रकेट प्रतियोर्गिालाई तनरन्िरिा हददैं अन्य खेलकुद कायकु्रम िथा वडा र 
नगरस्िरीय खेलकुद मैदान समेिको पूवाुधार ियार गने कायलुाई तनरन्िरिा हदइनेछ 
।  

४. राज्य तनमाुणको महत्वपूण ु स्जम्मेवारी बहन गन ु सक्न े युवा वगकुो लशक्षा र 
स्वास््यसँग सम्बस्न्धि कायकु्रमहरू साथ ै खेलकुद र रोजगारी लसजनुामा सहयोग 
गररने कायकु्रम युवा माफुि सञ्चारलन गनुकुा साथ ैयुवा नेितृ्व ववकास र ववकास 
तनमाुणका कायमुा युवाहरूको सक्रक्रय सहभार्गिालाई ववशरे् प्राथलमकिा हदइनेछ । युवा 
स्वरोजगारको कायवुवर्ध वनाई ववत्तीय संस्थाको सहकायमुा लगानीको व्यवस्था 
लमलाइनेछ ।  

५. युवा िथा खेलकुदका कायकु्रममा क्लब र सामुदातयक संघ-संस्थालाई सक्रक्रय र 
स्जम्मेवार बनाई नगरको समग्र ववकासमा महत्वपूण ुयोगदान पुयाुउने युवाहरूको श्रम‚ 
लसप‚ योग्यिा‚ क्षमिा र ववज्ञिालाई सम्मान गने कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६. यस नगरपाललकालाई आधतुनक सुववधा सम्पन्न खेलकुद शहर (Sport City)को रुपमा 
ववकास गन ुदीघकुालीन योजना बनाइनेछ ।   

७. नगरलभत्र रहेको थली चौर र मूलपानी चौरलाई स्िर वदृ्र्ध गरी नमुना खेलकुद मैदान 
बनाउने काय ुयसै वर् ुसम्पन्न गररनेछ ।  

८. खेलकुदको प्रवदु्धनका लार्ग खेलक्षेत्रसँग सम्बस्न्धि ववलभन्न तनकायसँगको समन्वय 
िथा साझदेारीमा समय समयमा खेलकूद प्रतियोर्गिात्मक कायकु्रम, साहलसक खेलका 
कायकु्रम  सञ्चालन गररने िथा सहभार्गिा जनाइनेछ । 

९. नगरक्षेत्रका लशक्षालयहरूलाई खेलकुद पूवाुधार तनमाुणका लार्ग प्रोत्साहन गररनेछ । 
१०. नगर खेलकुद ववकास सलमतिलाई प्रवधनु सवलीकरण गदै खेलकुदका ववलभन्न वगकुा 

(महहला,अपंाग,लैंर्गक िथा यौतनक अल्पसंख्यक) खेलाडीहरुको रोष्टर ियार गररनेछ ।  
११. उपत्यकालभत्रका सवै न.पा. सँग समन्वय गरी रास्ष्रयस्िरको क्रक्रकेट प्रतियोर्गिा 

आयोजना गररनेछ । 
 
खानेपानी तथा सरसफाई 
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१. नगरपाललकालाई सन ा् २०२० लभत्रमा नै पूण ुसरसफाई क्षेत्र घोर्णा गने उद्देश्यका साथ 
घरबाट तनस्कने ढल व्यवस्थापन सहहिको पूण ुसरसफाई क्षेत्र घोर्णा गररनेछ ।  

२. नगरवासीहरूको सु-स्वास््यका लार्ग स्वच्छ र सफा वािावरण कायम गन ुस्वास््य 
सम्बन्धी जनचिेना जगाउने कायलुाई प्रोत्साहहि गररनुका साथ ै उक्ि कायमुा टोल 
ववकास संस्थालाई समेि सक्रक्रय बनाइनेछ । आ.व. २०७४।०७५ लभत्र पूण ु खोप र 
खलु्ला हदशामुक्ि (ODF) नगरपाललका घोर्णा सम्पन्न गरीएकाले तनयलमि 
अनुगमनको साथ ैसबै वडाहरूमा सावजुतनक शौचालय तनमाुण गदै POST ODF को 
कायकु्रमहरू अगाडड बढाइने छ ।  

३. स्वच्छ एवं आधारभूि गुणस्िरीय खानेपानीको आपूतिलुाई व्यवस्स्थि गन ु पुराना 
खानेपानी योजनाहरूको हदगो संरक्षण एवं तनमाुणाधीन योजना समयमै सम्पन्न गने 
व्यवस्था लमलाइने छ । 

४. आगामी पाँच वर्लुभत्र सम्पन्न गने गरी नगरका सबै घरधरुीमा स्वच्छ र सफा 
खानेपानी उपलब्ध गराउने अलभयान ठोस रुपमा सञ्चाा्लन गररने छ । संचाललि 
खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन र ममिु संभार दक्षिा वदृ्र्ध गदै आधारभूि 
खानेपानी सेवाको सुतनस्श्चििा गन े र खानेपानी सेवा नपुगेका वस्िीहरूमा खानेपानी 
सेवा पुयोउन पहलकदमी गररनेछ ।  

५. खानेपानी िथा सरसफाई सुववधामा सबैको पहँुच सुतनस्श्चि गन ु बालमैबत्र, लैंर्गक, 
अपांगमैत्री र वािावरण अनुकूल खालका संरचनाहरू बनाई सामास्जक समावेशीकरण र 
हदगो ववकासमा जोड हदइने छ । 

६. खानेपानी मुहान संरक्षण गन ुर स्वच्छ राख्न स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहहि गररनेछ। 
७. स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको सहज आपुति ुव्यवस्थाका लार्ग सरकारी िथा गैह्रसरकारी 

एवं तनजी क्षेत्रसँगको सहकायमुा खोनपानी योजना सञ्चालन गररनेछ ।  
८. स्वच्छ, सफा, हराभरा नगरपाललका तनमाुण अलभयानलाई तनरन्िरिा हदइनेछ । 

टोलसुधार सलमति, तनजी क्षेत्र र गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकाय ु र सहभार्गिामा 
फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी फोहोरलाई मोहोर वनाउने अलभयान अन्िगुि फोहोरवाट 
कम्पोष्ट मल वनाउने  कायलुाई अतघ वढाईनेछ साथ ै नगरक्षेत्रको फोहोरमैला 
व्यवस्थापनका लार्ग यसै वर् ुफोहोरमैला ववसजनुस्थलको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 

९. नगरक्षेत्रलभत्र छाडा चौपाया (कुकुर, गाईवस्िु) लाई तनयन्त्रण गररने छ । 
१०. के.यु.के.एल.ले काठमाडौं उपत्यकामा वविरण गने खानेपानीको मूलश्रोि कागेश्वरी 

मनोहरा नगरपाललका िथा गोकणेश्वर नगरपाललकालभत्र रहेको लशवपुरी जलाधारबाट 
प्राति हुने पानी भएकोले उक्ि संस्थामा यस नगरपाललकाको शयेर लगानी वदृ्र्ध गरी 
प्रभाववि क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्स्थि गने कायमुा के.यु.के.एल।सँगको सहकायलुाई थप 
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ववस्िार गररनेछ । साथै वडा नं. ६ र ७ मा खानेपानीको वैकस्ल्पक श्रोि नभएको हँुदा 
खानेपानी वविरणको लार्ग योजनामा समावेश गन ुपहल गररने छ ।  

११. बढ्दो शहरीकरण र वस्िी ववकाससँगै ढलको व्यवस्थापन यस नगरपाललकालभत्रको 
मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । यस क्रममा नगरक्षेत्रलभत्रका बस्िीमा क्रलमक 
रुपमा ढल तनकासको कायकु्रमलाई शहरी ववकास मन्त्रालय, अन्िगिुका तनकाय र 
स्थानीय उपभोक्िाको सहकायमुा सञ्चालनमा ल्याउन जोड हदइनेछ। तनमाुण भएका 
ढलहरुको तनष्कालशि पानीलाई शुद्धीकरण गन ुएक्ष्म ा् संग समन्वय गरर Treatment 
Plant को व्यवस्था गररनेछ । 

१२. नगरपाललकालभत्र संचालनमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन सलमतिहरुलाई व्यवस्स्थि 
ढंगले संचालन गनकुो लार्ग नगरस्िररय खानेपानी वोड ुगठन गररनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
सामाजजक सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण 

१. नगरपाललकाबाट वविरण हुने सबै प्रकारका सामास्जक सुरक्षा भत्ताको सहज 
प्रास्तिका लार्ग घरदैलोमा सेवा पुयाुउने नीति  ललइनेछ । 

२. सामास्जक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको ि्यांक अलभलेखीकरणलाई भरपदो, ववश्वसनीय 
र चसु्िदरुुस्ि बनाउन अनलाईन सफ्टवेयर प्रयोगको प्रभावकाररिा बढाइने छ । 

३. गररबी न्यूनीकरणका लार्ग ि्यांक संकलन, ववश्लेर्णको कायलुाई प्राथलमकिा  
हदइनेछ । 

४. ववलभन्न सरकारी िथा गहै्रसरकारी तनकायबाट सञ्चाललि गरीबी तनवारण सम्बन्धी 
कायकु्रमहरूको समन्वय गदै अनुगमन र तनरीक्षणको कायलुाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

५. गररबीको रेखामुतन रहेका पररवारहरूको आय आजनुमा अलभवदृ्र्ध गन ुकृवर् िथा 
पशुपालनमा ववशरे् कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६. नगरपाललका गरीबी अनुगमन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कायाुन्वयन गररनेछ । 
७. बदृ्ध, असहाय, एकल महहला, फरक क्षमिा भएका नागररक र बालबाललकाको 

हहिमा सामास्जक सुधार एवं कल्याणकारी कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 
८. सामास्जक सुरक्षा िथा व्यस्क्िगि घटना दिाु प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनालाई 

तनरन्िरिा हदईनेछ सोको लार्ग रास्ष्रय पररचयपत्र िथा पस्ञ्जकरण ववभागसँग 
समन्वय गररनेछ ।  
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९. सामास्जक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुको सुची अद्यावर्धक गदै पररमास्जिु 
तनयमावली एंव तनदेलशका अनुरुप सामास्जक सुरक्षा भत्ता वविरण र व्यवस्थापनमा 
वस्िुतनष्ठिा  काय ु गन ु एम, आई, एस, अपरेटर र क्रफल्ड सहायक लगायिका 
कमचुारीलाई पूण ुरुपमा पररचालन गररनेछ । 

१०. सामास्जक सुरक्षा भत्ता वविरणमा गुनासो सुनुवाई संयन्त्र स्थापना गरी समाजमा 
जोखखममा रहेका वगलुाई स्थानीय सरकारको संरक्षकत्वको प्रत्याभूि गररनछे ।  

११. ववगिका ववलभन्न िहका सरकारका कायकु्रम िथा आयोजनाहरु माफुि 
समुदायस्िरका समुहहरुलाई उपलव्ध गराईएको पूँजी रकम र वचिको अद्यावर्धक 
गरी उक्ि रकम रोजगारी लसजनुा, आयआजनु र उत्पादनमूलक कायमुा पररचालन 
गने ववर्यलाई प्राथलमकिा हदईनेछ । 

 
 
 
महहिा ववकास 

१. लैङ्र्गक समववकासको अवधारणालाई जोड हदँदै नगरक्षेत्रलभत्रका गैह्रसरकारी संघ 
संस्था, सहकारी, ववद्यालयजस्िा तनकायहरूमा रहने सलमति, संचालक वा व्यवस्थापन 
सलमति एवं नगरपाललकाबाट पूवाुधार  सामास्जक क्षेत्रमा गररने ववकास तनमाुण 
कायकुा लार्ग गठन हुने उपभोक्िा सलमति वा तनमाुण सलमतिमा कस्म्िमा ३३ 
प्रतिशि महहला सहभार्गिा रहने नीतिलाई अतनवायु गररनेछ । 

२. महहला ववकास कायकु्रमलाई महहलाको आर्थकु, सामास्जक, राजनैतिक लगायि 
सवाुङ्गीण ववकासमा टेवा पुग्ने गरी िाललम‚ लसपमूलक प्रलशक्षण‚ अध्ययन‚ 
अन्िरक्रक्रया‚ गोष्ठी‚ लगायिका कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । यस्िा कायकु्रम 
सञ्चाकलनका लार्ग महहला समूह िथा महहलासँग सम्बस्न्धि संघ संस्थाहरूसँगको 
सहकाय ुर साझदेारीमा जोड हदइनेछ । 

३. ववपन्न िथा वपछडडएका वगकुा महहलाहरूलाई लक्षक्षि गरी उद्यमलशिता, 
सशक्िीकरणका कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । महहलाहरूको सीप िथा क्षमिा 
ववकासमा सहयोग पुग्ने कायकु्रम वडास्िरबाट सञ्चाालन गररनेछ । 

४. महहला ववरुद्ध हुने सबै प्रकारका हहसंा शोर्ण िथा ववभेद र बहहष्करण ववरुद्ध शून्य 
सहनशीलिाको नीति अवलम्वन गरी तिनको रोकथाम िथा तनयन्त्रणका लार्ग कानुनी 
उपचार प्रणालीलाई सहज तछटो र सबैका लार्ग पहँुच योग्य बनाउन पहल गररनेछ । 

५. लैङ्र्गक ववभेदलाई न्यूनीकरण गदै महहलाहरूको मूलप्रवाहीकरणमा जोड हदई लैङ्र्गक 
समिापूण ुसमाज तनमाणकुो लार्ग प्रोत्साहहि गररनेछ । 

६. एकल महहलाहरूलाई स्वावलम्वी र सम्मानयुक्ि बन्ने वािावरण लसजनुा गन ुआय 
आजनु, सीप ववकास र क्षमिा ववकासका कायकु्रम सञ्चालनमा जोड हदइनेछ । 
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७. महहला, दललि, आहदवासी जनजािी लगायि लक्षक्षि वगकुा नगरस्िरीय सलमतिहरू 
गठन गरी त्यस्िा वगकुो लार्ग योजना छनोट, कायाुन्वयन र अनुगमन मुल्याङ्कन 
गदाु िि ा् िि ा् सलमतिको लसफाररस िथा सहभार्गिालाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।  

८. एकल महहला जसको तनज बाहेक अन्य कोहह सरंक्षक पररवार नभएको, एकल महहला 
तनजको संरक्षणमा नाबालक बाल बच्चा मात्र रहेछन भने त्यस्िो महहलाले तनजका 
नाउमा नक्सा पास गरर घर तनमाुण गरेमा उक्ि घर १००० व.क्रफ. सम्मको भए 
त्यसमा लाग्ने दस्िुरमा ५०% सम्म छुट हदने नीति ललइनेछ । 

९. नेपाल सरकारले संचालन गने सवै क्रकलशमका हहसंा र दरुुव्यवहार ववरुध्दका 
अलभयानमा सहकाय ुगररनेछ । 

१०. महहला हहसंा, मानव बचेववखन िथा ओसारपसार लगायिका जोखखम कम गन ु
सचिेनामूलक कायकु्रम तनरन्िर गने, लैङ्र्गक ववभेद िथा सवै प्रकारका कुरीति िथा 
कुसंस्कारको अन्त्यका लार्ग सामास्जक रुपान्िरणको अलभयानमूलक कायकु्रम संचालन 
गररनेछ । 

११. महहला उद्यमलसलिा सहस्जकरण केन्र स्थापना गरी महहला उद्यमलशलिा कायकु्रम 
संचालन गररनेछ । 

१२. श्रलमक महहलाहरुको ज्यालामा समानिा कायम गरी लैङ्र्गक समानिा एंव 
पाररश्रलमकमा भेदभावरहहििा सुतनस्श्चििा कायम गररनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
बािबालिका 

१. बालबाललकाको लशक्षा, स्वास््यमा ध्यान हददैं उनीहरूको शोर्ण ववरुद्ध जनचिेना 
अलभवदृ्र्ध हुने कायकु्रम सञ्चालन गदै बालबाललकालाई अतनवाय ु रुपमा ववद्यालय 
जाने वािावरण ियार गने नीति अवलम्वन गररनछे । 

२. बाल लशक्षा‚ स्वास््य‚ बाल सहभार्गिा‚ बाल संरक्षण‚ बाल अर्धकार लगायिका 
ववर्यमा बालबाललका लक्षक्षि ववलभन्न शैक्षक्षक संघ-संस्था‚ सामुदातयक संघ-संस्था िथा 
गैर सरकारी संघ-संस्थासँगको सहकाय ु र समन्वयमा ववववध कायकु्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

३. “बालश्रममुक्ि नगरपाललका, उत्तरदायी श्रलमक र स्जम्मेवार व्यवसायी” भन्ने नाराका 
साथ उद्योगी, व्यापारी एवं व्यवसायीहरूको सहकायमुा वाखणज्य क्षेत्रको ववकास गररने 
छ ।  

४. नगरक्षेत्रका बालबाललकाको क्षमिा अलभवदृ्र्धका लार्ग नेितृ्व ववकास िाललम, सडक 
नाटक  जस्िा कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 
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५. नगरक्षेत्रका सावजुतनक जग्गामा सावजुतनक तनजी साझदेारी अन्िगिु बाल बगैँचा र 
बालउद्यानहरूको तनमाुण गररनेछ । 

६. प्रत्येक वडामा कम्िीमा एउटा र नगरपाललकास्िरमा नगर बालसञ्जाल गठन गरी 
बालबाललकामा अन्िरतनहहि प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउनुका साथ ै बालमैत्री नगरको 
रुपमा ववकलसि गराउने लक्ष्य राखखनेछ । 

७. बालबाललका सम्बन्धी नीति िथा योजना िजुमुा प्रक्रक्रयामा नगरपाललकाको बाल 
संजालका पदार्धकारी िथा बालबाललकाका क्षेत्रमा क्रक्रयाशील संघसंस्थाहरूलाई सहभागी 
गराउने नीति ललइनेछ । 

८. नगरस्िरीय र वडास्िररय बाल संरक्षण सलमति गठन गरी सोको प्रभावकारी 
पररचालनको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

९. बाल संरक्षण गहृहरुको सुदृहढकरण अलभलेखीकरण र सवलीकरण गरी तनयमन गदै 
संरक्षणको सुतनस्श्चििा हदईनेछ । 

१०. सन २०३० सम्म बालवववाह उन्मुलन गने रणतनति २०७२ अनुरुप उपयूक्ि कायकु्रम 
संचालन गररनेछ । 

११. रु ........को तनवारण कोर् स्थापना गरी हहसंा पीडडि िथा बेबाररसे सडक 
बालबाललकाहरुको राहि‚उध्दार िथा पुनरुस्थापना गराईनेछ । 
 
 

अपाङ्गता भएका व्यजतत  

१. नगरक्षेत्रमा रहेका फरक क्षमिा भएका ब्यस्क्िहरूको लगि संकलन, अपेक्षा पहहचानका 
लार्ग सूचना िथा ि्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको क्षमिा अलभवदृ्र्ध गने  कायकु्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

२. नगरक्षेत्रलभत्र तनमाुण गने सरकारी, गैह्र सरकारी तनकाय िथा संघ संस्थाका भवन 
अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गररनेछ । 

३. नगरक्षेत्रका 'क' वगकुा अपाङ्ग व्यस्क्िको स्वास््य वीमा नगरपाललकाले गने र 
स्वास््य उपचारमा ववशरे् छूटका लार्ग पहल गररनेछ । 

४. अपाङ्गिा भएका नागररकहरूको जीवनयापनको सहजिाको लार्ग अपाङ्गिाको प्रकृति 
अनुसार लसपमूलक र व्यवसातयक िाललम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहँुच 
ववस्िार िथा आत्मतनभरु बनाउने कायकु्रमहरूलाई प्राथलमकिा हदइनेछ । 

५. अपाङ्गहरूका लार्ग सरकारी िथा गैह्रसरकारी िवरबाट सञ्चालन हुने कायकु्रमहरूलाई 
एकीकृि गरी तनयलमि अनुगमन िथा तनयमन गररनेछ । 

६. आफ्नो हेरचाह आफै गन ु नसक्ने वा श्रम गनु नसक्ने अशक्ि, असहाय, अपागंिा 
भएका व्र्स्क्ि, महहला, बालबाललकाहरुको पहहचान गरी उतनहरुको मयाुहदि 
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जीवनयापन एवं संरक्षणका लार्ग  लक्षक्षिवग ुसंरक्षण कोर् तनमाुण िथा पररचालन 
गने र सरकारवाट प्रदत्त सेवाहरुमा सहज पहँुचको ववकास गररनेछ । 
नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
 
 

दलित, आहदवासी जनजानत तथा अल्पसंख्यक वगिको उत्थान 

१. जनजातिहरूको भार्ा, ललवप र सँस्कृतिको जगेनाु गदै आहदवासी जनजाति हकहहि 
संरक्षण र प्रवद्ुधनमा जोड हदइनेछ । 

२. छुवाछुि िथा जािीय भेदभावलाई न्यूनीकरण गनकुा लार्ग चिेनामूलक 
कायकु्रमहरू सञ्चार्लन गररनेछ । नगरपाललकालभत्र दललिले परम्परागि रुपमा 
गदै आइरहेको पेसाको तनरन्िरिा, आधतुनकीकरण एवं स्वरोजगारमूलक िथा 
लसपमूलक कायकु्रमको लार्ग आवश्यक पहल गररनछे । 

३. नगरपाललकालभत्र हुने ववलभन्न अवसरहरूमा समावेशी आरक्षणलाई आत्मसाि गरी  
लागू गररनेछ । 

४. अल्पसंख्यक िथा वपछडा वगकुो पहहचान र अलभलेखीकरण गरी उत्थानका 
कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

५. नगरक्षेत्रलभत्र रहेका अल्पसंख्यक समुदायको पहहचान गरी तिनको मूल 
प्रवाहीकरणका लार्ग आवश्यक कायकु्रम सञ्चाकलन गररनेछ । 

६. अल्पसंख्यक िथा ववपन्न  वगलुाई प्रत्यक्ष लाभ हुने िथा जनचिेनामूलक 
कायकु्रम सञ्चालन गनमुा ववशरे् जोड हदइनेछ । 

७. यस नगरपाललकाका गररब िथा ववपन्न समुदायको उत्थानको लार्ग नगर गरीबी 
स्िरीकरणको ि्यांक िथा ि्यांक ववभागको सूचना अनुरुप गररबी तनवारण 
कायकु्रम ल्याउन सम्बस्न्धि तनकायमा अनुरोध गररनेछ ।  

८. समाजमा कोही वहहस्कृि नहोउन, सबै बबस्थावपि आश्रयहहन मानलसक सन्िुलन 
गुमाएका  वा संरक्षण ववहहन भएका वगलुाई सडक मानवमुक्ि गदै आवश्यक 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

९. लैडङक समानिाको लार्ग लक्षक्षिवग ुकेस्न्रि आर्थकु शसस्क्िकरण (जीववकोपाजनु, 
स्वरोजगार, रोजगारमूलक) कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

 
 
ज्येष्ठ नागररक 
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१. ज्येष्ठ नागररकको अनभुव र सीपलाई सामास्जक िथा आर्थकु ववकासको कायमुा 
उपयोग गन ु ज्येष्ठ नागररक अक्षय कोर्लाई तनरन्िरिा हदँदै सामास्जक सुरक्षा र 
तनःशुल्क और्र्ध वविरणको कायलुाई तनरन्िरिा हदइनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररक प्रतिकुो सम्मान र सकारात्मक भावनाको अलभवदृ्र्ध गराउन समुदाय 
स्िरसम्म सरकारी िथा गैह्रसरकारी संस्थाको समन्वयमा सचिेनामूलक कायकु्रमहरू 
सञ्चालन गररनेछ । समाजमा ववलशष्ठ योगदान पुयाुउने जेष्ठ नागररकहरूलाई 
सम्मान गने पररपाटीलाई तनरन्िरिा हदइनेछ । 

३. जेष्ठ नागररकहरुलाई संरक्षणको आवश्यकिा वमोस्जम उतनहरुको मयाुहदि जीवन 
कायम गनकुो लार्ग जेष्ठ नागररक ववश्राम केन्र, हदवासेवा केन्र, आवास गहृ 
तनमाुण, पररचालन िथा व्यवस्थापनको लार्ग आपश्यक कायकु्रम तनमाुण गररनेछ । 

४. महहला, अपागंिा भएका व्यस्क्ि र जेष्ठ नागररक सम्वस्न्ध समाजकल्याण, संरक्षण 
एवं सशस्क्िकरण सम्वस्न्ध एक्रककृि र पररमाणमूखी  लक्षक्षि कायकु्रम संचालन 
गररनेछ । 

५. जेष्ठ नागररकका ज्ञान, लशप र अनुभवलाई नयाँ पुस्िामा हस्िान्िरण गन ेकायकु्रमहरु 
संचालन गररनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
युवा, श्रम तथा रोजगारी 

१. बढ्दो शैक्षक्षक बेरोजगारको संख्या घटाउन प्रयोगात्मक िथा व्यवसातयक प्राववर्धक 
लशक्षामा जोड हदइने छ । 

२. नगरक्षेत्रका युवालाई कुक, तलस्म्वङ, वायररङ लगायिका लसपमूलक िाललम हदई 
दक्ष, उद्यमशील र आत्मतनभरु बनाउन जोड हदइनेछ । 

३. नगर क्षेत्रमा सञ्चाललि संघ, प्रदेश िथा ठुला नगरस्िरीय आयोजनाहरूमा 
नगरपाललकालभत्रका युवालाई रोजगारमा प्राथलमकिा हदन जोड हदइनेछ । 

४. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कायकु्रम माफुि युवा लक्षक्षि रोजगारी कायकु्रम सञ्चापलन 
गररनेछ । 

५. कृवर्मा आधाररि उद्यमलशलिा माफुि मेयर ववशरे् रोजगार कायकु्रम संचालन 
गररनेछ । 

६. नगरक्षेत्रमा श्रमशोर्णको अन्त्य िथा श्रमको आपूति ु सुतनस्श्चििाका लार्ग 
न्यूनिम पाररश्रलमक तनधाुरण गरी कायाुन्वयन गने व्यवस्थाका साथै तनयमन 
गररनेछ । 
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७. श्रमबजारमा भएको दक्ष कामदार अभावको पररपूतिकुा लार्ग लसपमूलक कामदारको 
उत्पादनको नीति ललइनेछ । 

८. नगरक्षेत्रलभत्र सञ्चालनमा रहेका पेशा िथा व्यवसायमा लगाउने कामदारको करार 
र सेवा सुववधा तनधाुरणको लार्ग कडाइका साथ तनयमन िथा अनुगमन गररनेछ । 

९. रोजगारमा महहला सुरक्षाको सुतनस्श्चििाको लार्ग पहल गररनेछ । 
१०. तनकृष्ट प्रकृतिका बालश्रमको अन्त्य गनकुा लार्ग जनचिेनामूलक कायकु्रम 

संचालन गररनेछ साथ ै बालश्रम अन्त्यका लार्ग कडाईका साथ अनुगमन िथा 
तनयमन गररनेछ । 

११. बाल श्रलमकको उद्धार र पुनःस्थापनाका लार्ग सम्बस्न्धि तनकायसँग प्रभावकारी 
समन्वय गररनेछ । 

१२. नगरपाललका लभत्र असंगहठि अवस्थामा रहेका श्रलमकहरुको लगि अध्यावर्धक 
गरर श्रलमकसंग सम्बस्न्धि संघ संस्था र तनकायसंग समन्वय गन ु
नगरपाललकाबाट छुट्टै सलमति गठन गररनेछ । सो सलमतिको काय ु क्षेत्र 
कायवुवर्धबाट व्यवस्स्थि गरी काय ुशुरु गररनेछ । 

१३. अन्िराुस्ष्रय िथा रास्ष्रय श्रम वजारमा कोलभड-१९को प्रकोपका कारण संकुचन 
आई  रोजगारीको अवसरवाट वस्ञ्चिमा परेका यूवाहरुलाई नगरपाललकालभत्र  
रोजगारी श्रजृनाहुने कायकु्रम िय गरी स्थानीय अथिुन्त्रको ववकास गदै लर्गनेछ ।  

१४. नगरपाललकालभत्र सामुदातयक, औद्योर्गक, व्यापाररक क्षेत्रमा हुने श्रमर्ोर्ण, यािना 
िथा हहसंाको अन्त्य गन ुअनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाईनेछ । 

१५. नगरपाललकालभत्र वसोवास गने सुकुम्वासी, व्दन्द प्रभाववि ववपद् वाट प्रभाववि 
हहसंावपडडि व्यस्क्िको पहहचान गरी नीजहरुका आवश्यकिा र मागको संवोधन गन ु
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

१६. नगर अन्िरगिका स्नािकोत्तर गरेका बेरोजगार यूवाहरुको लगि राख्न ेर योग्यिा 
अनुरुप ववकास तनमाुण िथा शैक्षक्षक ववकास कायुमा पररचालन गररनेछ ।  

१७. नगरपाललका लभत्र स्थायी वसोवास गने ववपन्न दललिले आफ्नो लशप अनुसारको 
सामुहहक घरेलु उद्योग व्यवसाय संचालन गरेमा त्यस्िो उद्योग व्यवसाय 
संचालनको प्रकृति हेरी अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 

 
 
गैर सरकारी संघ संस्था  

१. नगरपाललकालभत्र कायकु्षेत्र बनाएर काम गन े रास्ष्रय िथा अन्िरुास्ष्रय गैह्रसरकारी 
संस्थाहरूलाई नगरपाललकाको छािालभत्र एकीकृि गरी काय ुगररनेछ ।  
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२. नगरपाललकाको नीति िथा कायकु्रमसँग मेल नखाने, कायकु्रम सञ्चालनको पूव ु
स्वीकृति नललएका िथा नगरपाललकासँग समन्वय नगरी कायकु्रम सञ्चालन गने 
गै.स.स.लाई नगरक्षेत्रमा काम गन ुपूण ुरुपमा रोक लगाइने छ । कुन ैपतन गै।स।स। 
ले नयाँ योजना छनोट गदाु वस्िी िथा वडास्िरबाट लसफाररस गररएका योजनालाई 
उच्च प्राथलमकिा हदनुपने व्यवस्था गररनेछ । 

३. गैह्रसरकारी र सामास्जक संघ संस्थाबाट माग भई आएका कायकु्रम कायाुन्वयनका 
लार्ग लक्षक्षि क्षेत्र समेट्न सक्ने प्रस्िावलाई पहहलो प्राथलमकिा हदइने छ । 

४. नगरपाललकाको समग्र समदृ्र्ध हालसल गनकुा लार्ग ववकासका लार्ग हािेमालो 
अलभयान सञ्चालन गरेर लशक्षा, स्वास््य, पयटुन, पूवाुधार ववकास र फोहोरमैला 
व्यवस्थापन लगायिका क्षेत्रहरूमा गैह्रसरकारी संस्थाको समन्वयलाई अगाडड बढाइने 
छ।  

५. नगरपाललकालाई कायकु्षेत्र बनाएका सबै गै.स.स.को ि्यांक अद्यावर्धक गरी दिाु, 
नवीकरण एवं लसफाररसका लार्ग मापदण्ड बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

६. गैह्रसरकारी संस्थालभत्र सुशासन कायम गराउँदै तनयलमि तनयमन, अनुगमन िथा 
सुपररवेक्षणका लार्ग नगरपाललकालभत्र छुट्टै इकाईको गठन गररनेछ । नगरपाललकाको  
गतिववर्धमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पुयाुई रहेको योगदानलाई अझ व्यवस्स्थि र 
पारदशी बनाउन प्रदेश िथा संघीय सरकारका ववर्यगि कायाुलयसँगको सहकायलुाई 
अझ मजबुि बनाइनेछ। 

७. नगरमा कायकु्रम बबस्िार गने गै.स.स.हरूले ववकासको अवस्थामा पछाडड परेका वडा 
िथा वस्िीलाई प्राथलमकिा हदनुपने नीति कायाुन्वयनमा कडाइ गररनेछ । 

८. गै.स.स.बाट भएका कामको अनुगमन प्रबन्ध िथा प्रगति समीक्षा गन ु अतनवाय ु
गराइनेछ । 

९. अन्यत्र दिाु भई बालगहृ संचालन गने गैह्र सरकारी संस्थालाई न.पा. लभत्र 
अतनवायरुुपमा दिाु गरेर मात्र बालगहृ संचालन गन ुहदईने छ । 

१०. नगरस्िररय गैह्र सरकारी संस्था सल्लाहकार सलमति गठन गरी गैह्र सरकारी संस्थाको 
परीचालन र तनयमनको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

११. कोलभड-१९ का कारण उत्पन्न असहज पररस्स्थको सामना गन ुन.पा. लभत्र कृयालशल 
गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पररपुरक भूलमकामा पररचालन गररनेछ । 
नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
 
 
पूवािधार ववकास 
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भवन ननमािण 

१. संघ, प्रदेश सरकार िथा स्जल्ला समन्वय सलमति काठमाडौंको सहकायमुा 
नगरपाललकाको प्रशासकीय भवन तनमाुण काय ुअगाडड बढाइनेछ । 

२. नगरपाललका िथा अन्िगिुका वडा कायाुलयहरू मध्ये आफ्नै भवन नभएका 
कायाुलयहरूको भवन तनमाुण काय ु प्राथलमकिामा राखखनेछ । साथै जीणु अवस्थामा 
रहेका ववद्यालय लगायिका अन्य भवनहरूको ममुि काय ुगररनेछ ।  

३. नयाँ वडा कायाुलयहरू तनमाुण गदाु बहुउपयोगी भवन तनमाुणमा जोड हदइनेछ ।  
४. सावजुतनक पूवाुधार ियार गदाु वालमैत्री िथा अपाङ्गमैत्री तनमाुणमा जोड हदईनेछ । 
५. ववपद्  वाट  वववत्तय जोखखम कम गन ुघर वीमाको अवधारणा ल्याईनेछ ।  

 
सडक-पुि  

१. काठमाडौँ उपत्यका नगर ववकास प्रार्धकरणले उपत्यकालभत्र िय गरेको वस्िी स्िरीय 
सडक‚ दईु वा दईु भन्दा बढी वडालाई जोड्ने सडक‚ यस नगरपाललकाको भौतिक 
पूवाुधार ववकासमा महत्वपूण ु भूलमका राख्न े सडक र राज्यले िोकेको राजमाग ु िथा 
सहायक मागकुो चौडाइलाई आधार मानी सडकहरूको लसमाङ्कन (Right Of Way) 
तनधाुरण गररनेछ । साथै त्यस्िा सडक छेउमा तनमाुण हुने संरचनाको घर नक्सा पास 
गदाु वस्िी ववकास शहरी योजना िथा भवन तनमाुण सम्बन्धी आधारभूि तनमाुण 
मापदण्ड २०७२‚ संशोर्धि २०७३ अनुसार यस नगरपाललकाको कायवुवर्धमा आवश्यक 
संशोधन गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

२. वागमिी र महादेव खोला क्रकनाराहरूमा ढल तनकास सहहिको कोररडोर तनमाुण गन ु
पहल गदै नगरक्षेत्र लभत्रका ववलभन्न नगरस्िरीय सडकहरूलाई केन्रीयस्िर‚ प्रदेशस्िर 
िथा नगरस्िर बजेट िथा कायकु्रम माफुि क्रमशः कालोपत्र े र ढलान गदै जाने 
कायलुाई प्राथलमकिाका साथ लागु गररनेछ । 

३. नगर यािायाि गुरुयोजनालाई पूणिुा हददैं सडकको मापदण्ड िोकी सोही अनुरुप 
यािायाि सेवा सञ्चािलनको वािावरण तनमाुण गररनेछ । साथ ै काठमाडौँ 
महानगरपाललका, गोकणेशर नगरपाललका र शंखरापुर नगरपाललकासँग सहकाय ु गरी 
अन्िर नगरस्िरीय नगर बस सेवा सञ्चोलन गररनेछ ।  

४. मुख्य सडक र सहायक सडक छेउमा तनमाुण भएका घर कम्पाउण्डको पानी व्यवस्स्थि 
नगरी सोझै सडकमा छोड्ने कायलुाई तनरुत्साहहि गरी त्यस्िा कायलुाई कानूनी 
दायरामा ल्याइनेछ । 

५. नगरपाललकाका सबै वडामा सडक सञ्जाल पुयाा्ुइनेछ । साथ ैथप ग्रामीण/ वडावस्िी 
स्िरका सडकहरूको ववस्ििृ सवेक्षण काय ुगररनेछ । 
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६. आगामी आर्थकु वर्लुभत्रमा सबै वडा र केन्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल ववस्िार 
गररनेछ । 

७. नगरक्षेत्रलभत्रका नदी िथा खहरेमा मोटरेवल पुल तनमाुणको लार्ग ववस्ििृ पररयोजना 
प्रतिवेदन (डडवपआर) ियार गररनेछ ।  

८. तिलगंगा-िाम्रगंगा सडकलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललकासँग जोड्ने गरी तनमाुण 
काय ुअगाडड बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गररनेछ । 

९. बाटो कालोपत्र े गन‚ु ढलान गन ु र ब्लक छातन साथ ै ढल तनकासको लार्ग ५०-५० 
लागि सहभार्गिाको कायकु्रमलाई प्राथलमकिाका साथ अगाडड बढाइनेछ । साथ ै८०-२० 
जनसहभार्गिामा आधाररि कायकु्रममा तनरन्िरिा हदइनेछ ।  

१०. नगरपाललकालभत्रका सडक कालोपत्र े गदाु तनमाुण काय ु सम्पन्न भएपतछ अतनवायु 
रुपमा गुणस्िर परीक्षण गरेरमात्र भुक्िानी हदने व्यवस्था गररनेछ । 

११. आगामी वर् ुनगरपाललकाबाट ववतनयोजन भएका योजनामा ४% का दरले कन्टेन्जेंसी 
कट्टा गरर सो रकम छुटै खािामा जम्मा गरर, जम्मा भएको रकमबाट प्राववर्धक 
सेवामा खच ुगररनेछ । 

 
 
पूवािधार तथा शहरी ववकास 

१. वडास्िरबाट छनोट भई लसफाररस भई आएका नगरस्िरका योजनाहरूलाई प्राथलमकिा 
एवं सम्भाव्यिा अध्ययन र लाभास्न्वि वगकुा आधारमा कायाुन्वयन गदै जाने नीति 
ललइनेछ । 

२. नगरस्िरीय योजना छनोट गदाु दीघकुालीन रुपमा प्रभाव पाने योजनाहरूलाई छनोट 
गरी कायाुन्वयन गने नीति ललइनेछ । 

३. अल्पकालीन एवं दीघकुालीन ववकासका योजना छनोट एवं प्राथलमकीकरणमा आवर्धक 
नगर ववकास योजना िथा नगर ववकास गुरुयोजनालाई आधार मातननेछ । 

४. नगरपाललकाको सम्पूण ु पक्षलाई समेटेर समग्र ववकास र समदृ्र्धका लार्ग यसै वर् ु
नगरववकास गुरुयोजना ियार गररनेछ  । 

५. नगर भू-उपयोग नक्सा ियार गरी सोही अनसुार नगरको बाटोको चौडाइ कायम 
गररनेछ र मापदण्ड ववपररि स्वीकृति नललई तनमाुण भएका पखाुल र अवैध रुपमा 
तनमाुण भएका संरचना हटाउने नीति ललइनेछ । 

६. नगरपाललकाबाट सञ्चालन हुने रु. ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरूमा अतनवाय ुरुपमा 
आयोजना स्थलमा योजना सम्बन्धी जानकारीमूलक बोड ुराख्न लगाइने छ। 

७. रास्ष्रय भवन संहहिा २०६०, भवन तनमाुण सम्बन्धी मापदण्ड २०७१, नगरपाललकाबाट 
ियार गररएको वस्िी ववकास िथा भवन तनमाुण मापदण्ड २०७३, नक्सापास कायवुवर्ध 
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२०७३, सहरी योजना िथा भवन तनमाुण सम्बस्न्ध आधारभूि मागदुशनु २०७२ लाई 
प्रभावकारी रुपमा लागू गररनेछ । साथ ैयसमा समसामतयक सुधार गररनेछ ।  

८. आगामी आ.व. लभत्र नगरपाललकाको भू-उपयोग नीतिसहहि नगर ववकास योजना 
िजुमुा गररनेछ ।   

९. वस्िी ववकास, शहरी योजना िथा भवन तनमाुण सम्बन्धी आधारभूि मागदुशनु‚ २०७२ 
संशोर्धि २०७३ को आधारमा यस नगरपाललकाले लागू गरेको कायवुवर्ध आवश्यक 
संशोधन गरी २०६४ को मापदण्ड अगाडड तनमाुण भएका, २०६४ को मापदण्डपतछ 
तनमाुण भएका र २०७२ को मापदण्डपतछ तनमाुण भएका संरचनाहरूलाई साववकमा 
नक्सा पास भएको‚ नभएको यक्रकन गरी फरक फरक प्रावधानको आधारमा 
व्यवस्थापन र तनयलमि गने कायलुाई २०७७ पौर् मसान्िसम्मका लार्ग तनरन्िरिा 
हदइनेछ ।  

१०. आवासीय र अस्थायी टहरा तनमाुण स्वीकृि नगरी गररने तनमाुण कायलुाई बन्देज 
गररनेछ । साथ ैव्यवसातयक भवनको वगीकरण कायवुवर्ध व्यवस्था गररनेछ ।  

११. नगरपाललका लभत्र नीस्ज क्षेत्रले जग्गा तलातनङ्गको लार्ग नगरपाललकाको लसफाररसमा 
अर्धकार प्राति तनकायको स्वीकृति ललई कायु सञ्चानलनको लार्ग नगरपाललकाले 
तनमाुण गरेको कायवुवर्धको प्रक्रक्रया अवलम्बन गनुपुने व्यवस्था गरी यस्िा कायबुाट 
सावजुतनक पति ुजग्गा अतिक्रमण नहुने र वािावरणीय रुपमा असर नपने िफु पणू ु
सिकुिा अपनाइनेछ । 

१२. नगरको नक्साङ्कन र व्यवस्थापनबाट सबै क्षेत्रमा एकरुपिा ल्याउन मेहरक प्रणाली 
अनुसार घर नम्बर‚ वस्िीको नामाकरण‚ सडकको नामाकरण लगायिका कायलुाई सबै 
वडामा क्रमशः ववस्िार गररनेछ ।   

१३. व्यवस्स्थि शहरीकरणका लार्ग संघीय सरकारले अगाडड बढाएको नयाँ शहरको 
अवधारणालाई जोड हदन वागमिी र महादेव खोला आसपास िथा अन्य सम्भाव्य 
क्षेत्रमा नगरपाललकाले तनजी-सावजुतनक साझदेारी कायकु्रम अन्िगिु आधतुनक सुववधा  
सम्पन्न िथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक वस्िी ववकासको कायलुाई अगाडड बढाइनेछ । 

१४. घरको नक्सा पास गने कायलुाई नगरवासीमैत्री बनाई सहज र सरल िररकाले सम्पन्न 
गराउने व्यवस्थाका लार्ग Help Desk लाई थप व्यवस्स्थि गररनेछ। 

१५. नगरपाललका बाहेक अन्य तनकायबाट प्राति योजना कायाुन्वयन गदाु नगरपाललका र 
उपभोक्िा सलमतिको लागि सहभार्गिामा पूवाुधारका कायहुरू सञ्चालन गररनेछ। 
सडक तनमाुणमा ५०-५०, ववद्युिीकरणमा ६०-४०, खानेपानी िथा लसचंाई आयोजनामा 
७०-३० प्रतिशिको अनुपािमा आयोजनाहरूको कायाुन्वयन गररने नीति अवलम्वन 
गररनेछ । 

१६. भौतिक पूवाुधार सम्बन्धी प्रोफाइल ियार गररनेछ । 
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१७. इको पाकुका अलावा नगर क्षेत्रमा सुन्दर र व्यवस्स्थि वपकतनक स्थल िथा मनोरन्जन 
पाकुको  तनमाुणको लार्ग ववस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन ियार गररनेछ । 

१८. यस नगरपाललकाबाट नगरपाललका घोर्णा हुन ु भन्दा अगाडड भएको मापदण्डलाई 
आधार मानी तनमाुण भएका घर‚ नगरको मापदण्ड लागु भई सडक ववस्िार गदाु घर 
भत्केको अवस्थामा सो घरको मुआब्जा सरकारीस्िरबाटै उपलब्ध गराउन सम्बस्न्धि 
तनकायमा तनयमानुसार लसफाररस गने नीति अवलम्बन गररनेछ । साथ ै भूकम्प 
पीडडिहरूको नक्सा पास सम्बन्धमा अंलशयारलभत्रका कुनै सदस्यका नाममा जग्गा धनी 
कायम भएको िर सो जग्गामा अलंशयारले हक प्राति गने जग्गा भएमा त्यस्िो 
जग्गामा जुन अलंशयारले घर तनमाुण गन ुलागेको छ उसैका नाममा नक्सा पास गदाु 
हाल ठहररए बमोस्जमका अलंशयारहरूले वडामा उपस्स्थि भई मञ्जुरीनामामा सहहछाप 
गरीहदएमा सम्बस्न्धि तनवेदकका नाममा नक्सा पास हुने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

१९. एकापररवारमा रहेका कुनै अलंशयारको नाममा रहेको घरजग्गा पररवारको ववच अशंवण्डा 
भई कुनै अलंशयारको नाममा कायम भएको वा दिाुवाला परलोक भई हकवालाको 
नाममा नामसारी भई आएको घरजग्गामा नगरपाललकाबाट पास भएको नक्सा 
नामसारी गदाु कायाुलयबाट लाग्ने सेवा शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने प्रकृया यस ै
आ.व. बाट लागु गररनेछ । आगामी आ.ब.मा समिे तनरन्िरिा हदईने छ । 

२०. नगरपाललकाबाट सडक ववस्िार िथा तनमाुणका क्रममा कुनै जग्गा धनीको नाममा 
रहेको जग्गा सडक ववस्िार हुनु अतघ मापदण्डको क्षेत्रफल भएपतन सो सडक तनमाुण 
पतछ उक्ि जग्गाको मापदण्ड नपुग भएपतन उक्ि जग्गामा नक्सा पास गदाु 
मापदण्डमा छुट हदईने नीति ललइने छ । 

२१. स्थानीय योजनाहरु नेपाल सरकारका योजनाहरुसँग नवाखझने िर पररपरुक हुनेगरी 
िजुमुा गररनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

लसचाई तथा ऊजाि 

१. उज्यालो नगर कायकु्रम अन्िगिु नगर क्षेत्रका मुख्य सडकमा राबत्रकालीन समयमा 
पतन आवागमनलाई सहज पान ु सडक वत्तीको व्यवस्था गररने कुरालाई योजनाका 
रुपमा अगाडड बढाइने छ । 

२. खेिीयोग्य जलमनमा लसचंाई सुववधा ववस्िार गन ुलसचंाई कुलाहरू ममिु सम्भार िथा 
नयाँ योजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन गने कायमुा ववशरे् सक्रक्रयिा अपनाइने छ । 

३. नेपाल ववद्युि प्रार्धकरणको सहकायमुा नगरपाललकालभत्र रहेका ववद्युि लगायि अन्य 
वविरण लाईनका नाङ्गा िारको सट्टामा भूलमगि ववद्युिीकरणको कायलुाई 
प्राथलमकिा साथ अगाडड बढाइने नीति क्रमशः अवलम्बन गररदै लर्गनेछ । 
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सूचना  तथा सञ्चार  

१. एफ.एम. िथा पत्रपबत्रकाको सञ्चालन ईजाजि िथा नवीकरणको छुट्टै व्यवस्स्थि 
मापदण्ड बनाइने छ भन ेनववकरण कायकुा लार्ग व्यवस्स्थि योजना तनमाुण गररनेछ 
। 

२. प्रशासकीय सुशासन कायम गनकुा लार्ग कायाुलयवाट प्रदान गररने सेवाहरु सूचना 
प्रववर्ध सञ्जालमा एक्रककृि गराईनेछ । कागजववहीन शासन (Paperless 
governance) स्थावपि गराईनेछ । 

३. कायाुलयवाट स्वीकृि गररएका घरनक्साहरुलाई डडस्जटाईजेसन (Digitization)   गरी 
सरोकारवालाहरु सवैको पहँुचलाई सुतनस्श्चि गररनछे । नयाँ स्वीकृि गररन ेघर नक्सा 
स्वीकृि प्रणालीलाई पारदशी र सुगम्य वनाउन सफ्टवेयर प्रणालीमा आवध्द गराईनेछ 
। 

४. नगरपाललकाको वस्िुगि वववरण (Profile)  लाई स्वचाललि प्रणालीम (Automation) 
मा आवध्द गराईनेछ ।  

 
 
वन तथा वातावरण  

१. नाङ्गो डाँडा िथा खाली क्षेत्रहरूमा वकृ्षारोपण गरी नगरलाई हराभरा बनाइने छ भने 
नगरपाललकाले अवलम्वन गरेको "स्वच्छ सफा हराभरा, बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा" 
अलभयान अन्िगिु डडलभजन वन कायाुलय िथा सामुदातयक वन र आम 
नागररकसँगको समन्वय र साझदेारीमा "एक घर पाँच रुख" अलभयान सञ्चालनलाई 
तनरन्िरिा हदइनेछ । यसका अतिररक्ि वकृ्षारोपण पररचय पत्र वविरणको नीति 
ललइनेछ । 

२. जनसहभार्गिाको माध्यमबाट सामुदातयक वनको संरक्षण, हदगो व्यवस्थापन िथा 
संस्थागि सुदृढीकरण गररनेछ । 

३. आर्थकु रुपले महत्वपूणु र नगर यािायाि गुरुयोजनामा परेका सडकहरूको तनमाुण 
िथा ममिु सम्भार गदाु वािावरणीय ह्रास हुन नहदन वािावरणीय अनुकूलनका 
कायलुाई सँगसँगै सञ्चालन गन ुववशरे् ध्यान हदइने छ ।   

४. नगरपाललकामा संचाललि प्रदरू्ण गने उद्योगलाई क्रमशः ववस्थावपि गने र नयाँ 
स्थापनाको स्वीकृति नहदने नीति अस्ख्ियार गदै पयाुवरणमा असर नपुग्ने ध्वतन िथा 
वािावरण प्रदरू्ण नगने उद्योग स्थापनाका लार्ग प्राथलमकिा हददैं त्यस्िा उद्योगहरू 
स्थापन गन ुतनस्श्चि क्षेत्र िोकी औद्योर्गक ग्राम स्थापनाको लार्ग पहल गररनेछ ।  
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५. पयाुवरणीय महत्व बोकेका उपत्यकाका धालमकु र ऐतिहालसक दईु प्रमुख नदीहरू 
बागमिी र मनोहरा िथा सहायक खोला खहरेहरू छेउछाउमा प्रदरू्णजन्य उद्योग िथा 
व्यवसाय सञ्चालन‚ ढल लमसाउने, अव्यवस्स्थि वस्िी ववकास‚ बढ्दो जनसंख्या र भू-
क्षय हँुदै जाने क्रम बढ्दै गएकोले त्यस्िा क्षेत्रमा स्वच्छिा र सुन्दरिा कायम राख्न 
प्रदरू्ण तनयन्त्रण िथा नदी संरक्षण कायकु्रमलाई अलभयानको रुपमा ववशरे् 
प्राथलमकिाका साथ सञ्चाणलन गररनेछ । यस कायमुा अर्धकार सम्पन्न वाग्मिी 
सभ्यिा एकीकृि ववकास सलमति लगायिका ववलभन्न रास्ष्रय अन्िरास्ष्रय संघ-
संस्थासँगको सहयोग र समन्वयलाई जोड हदइनेछ ।  

६. पयाुवरणीय सन्िुलन एवं यस नगरपाललकालाई स्वच्छ‚ सफा हराभरा कायम राख्न 
स्थान उपलव्ध भएका वडाहरुमा वकृ्षारोपण, बालउद्यान‚ वन उद्यान, पोखरी, पाकि  
तनमाुणजस्िा वािावरणमैत्री कायलुाई अगाडड बढाइनेछ । यस क्रममा ववर्ादीको प्रयोग 
र वन फडानीजस्िा कायलुाई तनरुत्साहहि गन ुववशरे् ध्यान हदइनेछ । यस्िा कायमुा 
ववलभन्न संघ-संस्थाको सक्रक्रय सहभार्गिामा जोड हदइनेछ । साथ ै४ क्रफट भन्दा ठुला 
ववरुवा रोतने कायलुाई प्रोत्साहहि गररनेछ । 

७. माटो‚ ढंुङ्गा‚ वालुवा र र्गट्टीजस्िा खतनजजन्य, प्रकृतिजन्य उद्योग सञ्चा लनका 
लार्ग नगरपाललकाले कायवुवर्ध ियार गरी सोही कायवुवर्ध बमोस्जम सञ्चालन 
अनुमति हदइनेछ ।  

८. नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका खलुा क्षेत्र, सरकारी िथा गैर सरकारी संघसंस्था, ववद्यालय, 
ववश्व ववद्यालयको कायाुलय पररसर, नदी क्रकनार, सडक क्रकनार, सावजुतनक जग्गा, 
पति ु िथा नदी उकासका स्थलहरूमा वकृ्षारोपण गरी हररि नगरको रुपमा ववकास 
गररने छ । 

९. वािावरणीय सरसफाईको लार्ग तलास्ष्टक मुक्ि क्षेत्र घोर्णाको लार्ग आवश्यक काय ु
अतघ वढाईनेछ । 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
फोहरमैिा व्यवस्थापन 

१. फोहोरमैला व्यवस्थापन कायलुाई प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन गन ुछुट्टै फोहोरमैला 
व्यवस्थापन कोर्को स्थापना गररनेछ । गोकणेश्वर र शंखरापुर नगरपाललकासँग 
सहकाय ु गरी फोहोरमैलाको दीघकुालीन व्यवस्थापनको लार्ग काठमाडौं उपत्यका 
एकीकृि फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनासँग सहकाय ु गने गरी ववगिमा भएको 
तनणयु कायाुन्वयनको प्रगति अवस्था, काययुोजना र नगरपाललकाको िुलनात्मक 
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लाभसमेि अध्ययन गरी आवश्यक भएमा साववकको नीति पुनरावलोकन गदै 
फोहोरमैला व्यवस्थापनको वैकस्ल्पक उपायसमेि अवलम्बन गररनेछ ।  

२. फोहोरमैला व्यवस्थापन यस नगरपाललकाको प्रमुख वािावरणीय समस्याका रुपमा 
रहेकोले नदीमा ढल लमसाउने कायलुाई तनरुत्साहहि गररनेछ । फोहोरमैलाको 
उत्पादनमा कमी(Reduce)‚ प्रशोधन (Recycle) र पुनःप्रयोग (Reuse) लगायिका 
कायलुाई टोल र वडादेखख नै प्रोत्साहहि गरी वैज्ञातनक र व्यवस्स्थि फोहोरमैला 
सङ्कलन र व्यवस्थापनको कायलुाई अगाडड बढाइनेछ । यस कायमुा टोल ववकास 
सलमति‚ महहला समूह लगायि सामास्जक संघ-संस्थाको सहभार्गिा र सक्रक्रयिालाई 
प्रोत्साहहि गररनेछ । साथ ैफोहोरमैला व्यवस्थापनको लार्ग नगरस्िरीय योजना िय 
गरी उपयुक्ि स्थानमा फोहोर सङ्कलन केन्रको लार्ग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ ।    

३. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अब बन्ने घर िथा भवनहरूको शौचालय, सकवपट र वाथरुमको 
संरचना िोक्रकएको मापदण्ड भएकोलाई मात्र नक्सा पास गररनेछ । 

४. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरूबाट तनस्कने र्चक्रकत्साजन्य फोहरमैला 
वैज्ञातनक ढंगले व्यवस्थापन गन ुनेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकाय ुगररनेछ 
। साथ ै ववद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कडाइकासाथ पररपालना गराउन तनयमनलाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 
 
जिस्रोत तथा भू -संरक्षण  

१. नगर क्षेत्रलभत्रका पानीका श्रोिहरू पहहचान गरी संरक्षण गररनेछ । एकीकृि खानेपानी 
योजना िथा कायकु्रम सञ्चाालन गन ुनगर स्िरीय गुरुयोजना तनमाुणको काय ुअतघ 
बढाइनेछ । 

२. नगरपाललकालभत्र स्वच्छ सफा वपउनयोग्य खानपेानीलाई सबै नगरवासीको न्यूनिम 
आवश्यकिा बमोस्जम पयुाुउने हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका योजनाहरू डाँछी 
भरबास खानेपानी योजना, भैमाल खानेपानी योजना र आलापोट र गाुंगलफेदीका 
साना श्रोिहरूको समेि व्यवस्थापन‚ पाईप लाइनको ममिु िथा सुधार र वविरण 
व्यवस्थापनको कायलुाई आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा पतन तनरन्िरिा हदइनेछ । 
काँडाघारी खानेपानी योजनालाई यस बर् ु सम्पन्न गन ुआवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

 
 
ववपद् / प्रकोप व्यवस्थापन  
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१. नगर क्षेत्रलभत्र आगलागीका घटनाहरूको तनयन्त्रणको लार्ग दमकल, जनशस्क्ि 
व्यवस्था िथा अस्ग्न तनयन्त्रण सम्बन्धी िाललम प्रदान गररने छ ।  

२. नयाँ बन्ने घर िथा भवनहरू को लार्ग भूकम्प प्रतिरोधात्मक डडजाइनको नक्सा पास 
गने कुरालाई कडाइका साथ लागू गररनेछ ।  

३. बाढी पहहरोको रोकथाम िथा तनयन्त्रणका लार्ग प्रदेश र सघंीय सरकारका तनकाय 
िथा गैह्रसरकारी तनकायसँग समन्वय गरी ववशरे् कायकु्रम लागू गररने छ । 

४. नगरपाललकामा ववपद्मान परेका व्यस्क्ि पररवारलाई राहि हदन ववपद् जोखखम 
व्यवस्थापन कोर्को स्थापना गररनेछ । ववपद्मा  परेका नगरवासीहरूलाई ित्काल 
उद्धार िथा राहि सामाग्री वविरण गन ुआवश्यक व्यवस्था लमलाइनेछ। 

५. नगरपाललकाको ववपद् व्यवस्थापन नीति, योजना एवं रणनीति ियार गररनछे। 
६. नगरपाललका िथा वडा स्िरका ववपद् व्यवस्थापन सलमतिहरूको क्षमिा िथा ववपद् 

व्यवस्थापन योजना िजुमुा कायमुा सहजीकरण गररनेछ । 
७. नगरपाललकामा रहेको ववपद् व्यवस्थापन कोर् िथा ववपद् न्यूनीकरणमा संलग्न 

साझदेार संस्थाहरूको सहयोगमा प्रकोप उद्धार सामग्रीहरू खररद िथा प्रकोप 
न्यूनीकरण कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

८. नगरस्िरीय ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति िथा योजना ियार गरी भूकम्प‚ 
बाढी‚ पहहरो िथा आगलागीजस्िा ववपद्हरु न्यूनीकरण िथा तिनबाट हुन सक्न े
जनधनको क्षतिबाट बचाउन नागररक सचिेनाका कायकु्रम सञ्चायलन गरीनुका साथ ै
नगरस्िरीय ववपद् व्यवस्थापन ऐन बमोस्जमको छुटै कोर् बनाई कायवुवर्ध माफुि 
कायकु्रम सञ्चा लन गररने छ । 

९. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका पेरोल पम्प िथा ग्याँस स्टेशनहरूबाट सवसुाधारणमा पनु 
सक्ने जोखखमलाई न्यूनीकरण गनकुा लार्ग जोखखमयुक्ि अवस्थामा रहेका पेरोल पम्प 
िथा ग्याँस स्टोरहरूलाई सुरक्षक्षि बनाउने नीति अवलम्बन गररनेछ । सो कायकुो 
लार्ग सरोकारवालाहरूसँग सहकाय ुगररनेछ ।     

१०. बाढी, पहहरो, भूक्षयजस्िा प्रकोपबाट वर्ेनी हुने गरेको धन जनको क्षति न्यूनीकरणका 
लार्ग प्रदेश िथा संघीय सरकार र साझदेार संस्थाहरू बीच समन्वय गरी संरक्षणका 
कायकु्रमहरू अगाडड बढाइनेछ । 

११. बबश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाईरसका कारण यस न.पा. लाई 
सुरक्षक्षि राख्नको लार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरी प्रकोप तनयन्त्रणका लार्ग 
ववलभन्न कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

१२. हाल ववश्वव्यापी रुपमा आक्रान्ि पारेको कोलभड-१९ जस्िा महामारीको प्रकोपवाट 
आईपने जोखखमलाई न्यूतनकरण गनकुो लार्ग नगरस्िरीय ववपद् व्यवस्थार्न सलमति 
गठन र ववपद् प्रतिकाय ु योजना तनमाुण िथा खोज उध्दारको लार्ग िाललम र 
सामाग्रीको लागी वजेटको व्यवस्था गररनेछ ।    
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१३. कालभड १९ को प्रकोपका कारण नगर क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न हन नहदन नगर 
क्षेत्रलाई लक्षक्षि गरी खाद्य बैंककको अवधारणालाई कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । नगर 
क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाइ नगरमा उपयोग गन ुवडागि रणनीति िय गररनेछ।  

१४. खाद्य बैंकको स्थापना कुृवर् सहकारी िथा तनजी क्षेत्रको सहकायमुा नगरपाललकाबाट 
लागि साझदेारीका लार्ग लगानी गने नीति ललइनेछ। यस्िो खाद्य बैंकमा नगर 
क्षेत्रमा उत्पादन भएको खाद्य सामाग्री सकलन गरी खररद गने, स्वदेश वा ववदेशबाट 
आयाि गररएको खाद्यन्न खररद गरी जगेडा राख्न े र वडागि घर पररवार लगिको 
आधारमा ववक्री वविरण गने ब्यवस्था लमलाइनेछ।  

१५. नगर क्षेत्रका खाद्यान्न गोदाम िथा स्टोरहरुको वडागि रुपमा अनुगमन गरी खाद्य 
सामाग्रीहरुकुो अवस्थाको तनरीक्षण गररनेछ । नगर क्षेत्रमा खाद्यान्नको सहज 
उपलब्ध हुने ब्यवस्था लमलाउनुका साथ ै अस्वभाववक मूल्य बदृ्र्ध र काला बजारी 
तनयन्त्रणका लार्ग नगरपाललकाबाट तनयमस्ुि बजार अनुगमन गनुकुो साथ ै खाद्य 
आपूति ुव्यवस्थालाई तनयमन गररनेछ। 
 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

भूकम्प पनछको पुन :ननमािण  

१. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ि भएका नगरक्षेत्रका ऐतिहालसक धालमकु िथा पुरािास्त्वक 
सम्पदाहरूको पुनतनमाुणका लार्ग ववशरे् पहल गररनेछ । 

२. नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायमुा एकीकृि नमुना वस्िी ववकासको 
कायलुाई प्रोत्साहन गररन ेछ । 

३. संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारले िय गरेको मापदण्ड‚ तनदेशन र कायकु्रमको 
आधारमा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र भूकम्प पतछको पूनःतनमाुण र एकीकृि पुनःलाुभ 
कायकु्रमसँग समन्वय र सहकाय ुगदै कायकु्रम सञ्चामलन गररनेछ । 

४. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ि यस नगरपाललकालभत्रका स्थानीय वालसन्दाहरूले रास्ष्रय 
पुनःतनमाुण प्रार्धकरणबाट वविरण गररएको भूकम्प लाभग्राही अनुदान सम्झौिा गरी 
रु.५०‚०००।- प्राति गरी मापदण्ड अनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी आवास तनमाुण गन ु
चाहेमा तनमाुण हुने भवनको १००० (एक हजार) वगकु्रफटसम्मको क्षेत्रफलमा लाग्ने 
राजश्वलाई लमनाहा गने व्यवस्थालाई आगामी आ.व.मा समेि तनरन्िरिा हदइनेछ । 

 
 
सुशासन र संस्थागत ववकास 
मानव संशाधन ववकास 
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१. ववद्यमान कायबुोझ िथा काय ु प्रकृतिलाई समिे मूल आधारमानी नगरपाललकाको 
संगठन संरचनालाई  आवश्यकिा बमोस्जम पुनरावलोकन गन ुओ एण्ड एम गररनेछ । 

२. ववकास र सुशासन अलभबदृ्र्ध गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधार केन्रको रुपमा 
स्थापना गदै जनिालाई पुयाुउनु पने कृवर्, लशक्षा, स्वास््य, ववद्युि, खानेपानी िथा 
सरसफाई लगायिका सावजुतनक सेवा सुववधाको प्रत्याभुति हदन हाम्रो महत्वपुण ु
भूलमका रहन्छ । यसका लार्ग सरकारी, तनजी, गैरसरकारी, सामुदातयक क्षेत्रसँग 
साझदेारी र सहकाय ु गने नीति ललइनेछ। शास्न्ि सुरक्षा, रोजगारी अलभबदृ्र्ध, 
सामास्जक सुरक्षा र मानव संसाधनको क्षमिा ववकासमा सहयोगी भूलमका तनवाुह गदै 
स्थानीय सरकारको संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी, व्यवसातयक, प्रतिस्पधी, 
सेवामुखी र स्वावलम्वी बनाउदै सुशासनको संस्थागि ववकासमा हामी प्रतिवद्ध छौं । 

 
संस्थागत क्षमता ववकास 

३. नगरपाललकाको शास्न्ि, सुव्यवस्था, ववकास तनमाुण, सरसफाई, पयटुन प्रवदु्धन िथा 
सेवा प्रवाहलाई सहज रुपमा जनिामाझ पुयाुउन नगर प्रहरीको पररचालन गररनेछ ।  

४. नगर प्रहरीको काम, किवु्य अतिररक्ि सेवा िथा सि ुसम्बन्धी ववर्यमा छुट्टै कानुन  
बमोस्जमको भूलमका प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. वडा कायाुलयहरूलाई सशक्ि र प्रभावकारी बनाउनका लार्ग िीन समुहमा वगीकरण 
गरी वडा स्िरीय पूवाुधार तनमाुण र सेवा सञ्चालनको लार्ग न्यूनिम तनशि ुववकास 
अनुदान उपलब्ध गराइने कायलुाई आगामी वर्मुा समेि तनरन्िरिा हदइनेछ । साथ ै
वडामा तनकासा पठाईएको पूवाुधार तनमाुणको बजेट समयमै खच ुगरी गुणस्िरीयिाको 
समेि सुतनस्श्चििा भएमा वडा कायाुलयको मागको आधारमा वावर्कु तनकासाको 
तनस्श्चि प्रतिशिसम्म रकम सोही आ.व.मा थप तनकासा प्रदान गररनेछ । 

६. नगरपाललकालभत्र सेवा प्रवाहमा सुधार, शास्न्ि सुव्यवस्था सुदृहढकरण र सुशासन 
प्रवधनु गररनेछ । 

७. समुदायमा अवास्ञ्छि घटनाहरु घट्ि नहदनका लार्ग नेपाल प्रहरीसँगको सहकाय ु
बढाईनेछ । 
नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

 
 
राजस्व पररचािन 
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१. नगरपाललकाको आन्िररक श्रोिको हदगो व्यवस्थापनको लार्ग करको दायरा र क्षेत्र 
अलभवदृ्र्ध ववस्िार गररनेछ ।  

२. करदािा लशक्षा कायकु्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै नगरक्षेत्रलभत्रका सबै खाले व्यवसायलाई 
करको दायरामा ल्याइनेछ । 

३. नगरक्षेत्रलभत्र सञ्चाललि खानी जन्य िथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनको छुट्टै 
मापदण्ड बनाई नगरपाललकाको हदगो आम्दानीको श्रोिको रुपमा ववकास गररनेछ । 

४. संववधान िथा कानुन प्रदत्त करका क्षेत्रलाई थप व्यवस्स्थि र प्रभावकारी बनाई ववत्तीय 
सबलीकरण र आर्थकु स्थातयत्व कायम गररनेछ । 

५. नगरक्षेत्रलभत्रका गै.स.स.हरूको नवीकरणको लसफाररस, शुल्क, संस्थाको वावर्कु ववत्तीय 
कारोबारको आधारमा मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ । 

६. आन्िररक आय मजबुि नबनाएसम्म स्थानीय िहहरू समदृ्ध र समुन्नि बनाउन 
नसक्रकने भएकोले राजश्व संभाव्यिा अध्ययन कायलुाई ०७७/७८ मा समेि तनरन्िरिा 
हदई प्रचललि ऐन‚ कानुनको अर्धनमा रही करको दायरालाई फराक्रकलो बनाउँदै लर्गने 
छ ।    

७. नगरपाललकालभत्र रहेका खानी, वालसगं, पानी लगायि प्राकृतिक श्रोिमा आधाररि 
उद्योगहरूलाई व्यवस्स्थि गदै करको दायरामा ल्याइनेछ ।  

८. साववकमा यस नगरपाललकाले ललदै आएको घरजग्गा करलाई प्रतिस्थापना गरी 
नगरवासीले तिन ुसक्ने क्षमिाको आधारमा साववकको दरलाई घटाई वैज्ञातनक रुपमा 
सम्पवत्त कर लागु गररनेछ । साथै घर बहाल करलाई नेपाल सरकार (मस्न्त्रपररर्द) को 
तनणयुअनुसार नगरपाललकाबाट व्यवस्स्थि रुपमा उठाइनेछ । साववकमा नेपाल 
सरकारले करारोपण गरेको १०% घर वहाल कर कायम गरी नगरपाललकाले उठाउदै 
आएको थप २% घर बहाल कर खारेज गररने व्यवस्थालाई तनरन्िरिा हदइएको छ ।    

९. यस नगरपाललकाबाट तनकासी हुने माटो, बालुवा लगायिका प्राकृतिक श्रोिहरू र 
कवाडीजन्य वस्िुहरूको तनकासी कर तछमेकी नगरपाललकाहरूसँगको समन्वयमा 
संकलन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

१०. राजश्व चहुावटमा तनयन्त्रण, प्रभावकारी लेखा, स्जन्सी िथा योजना व्यवस्थापनको 
लार्ग सफ्टवेयर जडान गररनेछ ।   

११. लशवपुरी नागाजुनु रास्ष्रय तनकुन्ज, सुन्दरीजल जलववद्युि गहृ र मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनाबाट प्राति हुन े राजश्व यस नगरपाललकाले समेि पाउने गरी व्यवस्था गन ु
सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक पहल गररने छ ।  

१२. वडा कायाुलयबाट घरबाटो‚ चारक्रकल्ला लगायि अन्य अचल सम्पति सम्बन्धी 
लसफाररस हददा अतघल्ला वर्कुो बक्यौिा कर जररवाना िथा अन्य दस्िुर चकु्िापश्चाि 
मात्र लसफाररस हदने प्रक्रक्रयालाई समेि तनरन्िरिा हदइनेछ ।  
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१३. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र संचाललि सबै उद्योग व्यवसाय दिाु र नवीकरणलाई प्रभावकारी 
बनाउन घर दैलो अलभयान सञ्चािलन गरी करको दायरामा ल्याइने छ । 

१४. आन्िररक राजश्वको क्षेत्र फराक्रकलो बनाउनको लार्ग राजश्व सम्भाव्यिा अध्ययन 
प्रतिवेदन ललई सम्भाव्य क्षेत्र पहहचान गरी घर वहाल  जस्िा करहरुलाई करको 
दायरामा ल्याउने गने िफु पहल गररनेछ । 

१५. कोलभड-१९ का कारणवाट न.पा.को चालु आ.ब. िथा आगामी आ.ब.मा राजश्व संकलन 
प्रभाववि हुने भएकोले आन्िररक आय अनुमानलाई यथाथपुरक वनाईनेछ ।  

१६. नगरपाललका गठन हुनुभन्दा अतघ साववकका गा.वव.स.हरुमा अक्षय कोर् िथा धरौटी 
खािामा रहेको रकम अववलम्व नगरपाललकाको खािामा ल्याई सदर स्याहा गररनेछ । 

१७. नेपाल सरकारले  लमति २०७६।१२।११ गिे देखख लागु गरेको लकडाउनको कारण उक्ि 
समयमा व्यवसायहरु सचंालन नभएकोले लकडाउन अवर्धको घर वहाल कर छुट 
हदईनेछ ।  
  

 
ववत्तीय जोखखम न्यूनीकरण 

१. आन्िररक तनयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्िररक लेखा परीक्षण र कर 
परीक्षण कायलुाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२. आन्िररक लेखा परीक्षण चौमालसक रुपमा गराई आम्दानी र खचकुो वववरण 
सावजुतनक गरी Web-site मा राखखनेछ । साथ ै सुशासन र सूचनाको हकलाई 
प्रत्याभूि गदै नगरपाललका माफुि सञ्चाभलन गररने हरेक आयोजना र कायकु्रमको 
वववरण खलु्ने गरी सूचना बोड ुहरेक योजना स्थलमा राखखनेछ । 

३. उपभोक्िा सलमति िथा कायकु्रम सम्पन्न गने संघ-संस्थाले सामास्जक लेखा परीक्षण 
गनु ु पने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । साथै सबै 
जनप्रतितनर्ध, स्थानीय कमचुारी र उपभोक्िा सलमतिका पदार्धकारीले नगरपाललकालाई 
बुझाउनु पने सबै कर अतनवाय ुरुपमा बुझाउनु पने व्यवस्था गररनेछ ।  

४. साववक गा.वव.स. हँुदाका यस नगरपाललकाका सम्पवत्तहरू अद्यावर्धक र व्यवस्स्थि 
गदै ित्काललन अवस्थामा र नगरपाललका गठन भएपतछ हालसम्म ववलभन्न व्यस्क्ि, 
संस्था र उपभोक्िा सलमतिहरूको नाममा रहेको पेश्की असुल उपर गररनेछ ।   

५. नगरपाललका कायाुलयमा हालसम्मको बेरुजुको अद्यावर्धक लगि ियार गरी सोको 
फछौट गने साथ ै बेरुजु आउनै नहदनेगरी आन्िररक तनयन्त्रण प्रणालीलाई थप 
व्यवस्स्थि बनाइने छ । साथ ै नगर स्िरीय योजनाको सामास्जक पररक्षण नगरबाटै 
गररने कायलुाई अगाडी बढाइने छ । 
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६. ववत्तीय जोखखम न्यूनीकरण गन ुआर्थकु प्रशासन ऐन िथा तनयमावलीको प्रभावकारी 
कायाुन्वयनमा जोड हदइनेछ । क्षतिपूति ुसहहिको नागररक सेवाको प्रत्याभूति गराइनेछ 
। सेवा प्रवाह र ववकास तनमाुणका काममा पारदलशिुा कायम गन ुमहहनै वपच्छे प्रगति 
प्रतिवेदन सावजुतनकीकरण, हरेक चौमालसकमा सावजुतनक सुनुवाई, वावर्कु रुपमा 
सामास्जक पररक्षण, हरेक योजनाको सावजुतनक परीक्षणजस्िा बबर्यलाई कडाइका साथ 
लागू  गररनेछ ।  

७. अनुत्पादक खचलुाई कटौिी गरी चालु खचमुा लमिव्यतयिा कायम गररनेछ । 
 
 
योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्क 

१. नगर  ववकास योजना िजुमुा गदाु जनिालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने िथा रोजगार 
प्रवदु्धन हुने र आयमलूक, कृवर् उत्पादन वदृ्र्ध हुने, स्थानीय साधन, सीप र 
क्षमिाको पररचालनबाट सञ्चालन हुने, वािावरण संरक्षणमा सघाउ पुग्ने र आर्थकु 
िथा सामास्जक रुपले वपछडडएका उस्त्पडडि जाति, आहदवासी र जनजाति, दललि र 
महहला एवं बालबाललकाको लार्ग आयमूलक िथा लसपमूलक वा क्षमिा ववकास, 
सुववधामा वदृ्र्ध हुने वा गुणस्िर कायम हुने कायकु्रमहरूलाई प्राथलमकिा हदइनेछ । 

२. योजना छनोट गदाु क्रमागि एवं अधरुा रहेका योजनाहरू िथा थोरै रकममा ममिु 
सम्भार गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सक्रकने योजनालाई पहहलो प्राथलमकिा हदइनेछ ।  

३. योजना छनोट गदाु उपभोक्िा सलमतिको िफुबाट नगद लागि सहभार्गिा जुटन े
आयोजनालाई प्राथलमकिा हदइनेछ । नगद सहभार्गिा नजुटने गरी आयोजना स्वीकृि 
भएमा योजना सम्झौिा गरी जनहभार्गिा बराबरको काम गरेको प्राववर्धक मूल्याङ्कन 
सहहिको प्रतिवेदन प्राति भएपतछ कायपु्रगतिको आधारमा रकम भुक्िानी हदइनेछ । 
लागि सहभार्गिामा व्यवस्था नभएको कुनैपतन योजना उपभोक्िा सलमति माफुि 
सन्चालन गन ुनपाइने नीति ललइएको छ । 

४. नगरमा कायरुि सरकारी कायाुलय, गैर सरकारी तनकाय, तनजी क्षेत्रहरूबाट सञ्चांलन 
हुने गतिववर्धहरूको अनुगमनलाई अझ सुदृढ बनाउन सहभार्गिात्मक अनुगमन 
प्रणालीलाई जोड हददैं नगरपाललकाबाट लागू गररएको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 
तनदेलशका, २०७५ को व्यवस्था बमोस्जम अनुगमन गररने प्रबन्ध गररनेछ । 

५. नगरपाललकाको आम्दानी िथा खच ु मालसक रुपमा सञ्चारका ववलभन्न माध्यमबाट 
सावजुतनकीकरण गररनेछ ।   

६. योजना िजुमुा िथा कायाुन्वयनका हरेक चरणमा लैङ्र्गक मूलप्रवाहीकरण, सामास्जक 
समावेशीकरण िथा समावेशी सहभार्गिालाई सुतनस्श्चि गररनेछ । 
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७. उपभोक्िा सलमतिहरूलाई बढी स्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउन वडा वडामा उपभोक्िा 
सलमति र पदार्धकारीहरूलाई अलभमुखीकरण गररनेछ । 

८. ववगि आ.व.को पेश्की फरु्छयौट नगरेका उपभोक्िा सलमति, व्यस्क्ि, संघसंस्थालाई 
उक्ि पेश्की फरु्छयौट नगरेसम्म थप कायकु्रम वा अन्य कायकु्रम गन ुसम्झौिा नगन े
नीति अवलम्बन गररनेछ । 

९. उपभोक्िा सलमतिको काय ु सलमतिमा सबै महहला संलग्न भएमा सो सलमतिमाफुि 
गररने योजनाको लागि सहभार्गिामा जनश्रमदान वापिको अशं १०% कायम गने 
नीतिलाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।  

१०. पूवाुधार लगायि आपसी सहकाय ु र समन्वयका ववर्यहरूमा अन्य स्थानीय िहसँग 
समन्वय गरी संयुक्ि सलमति गठन गरी काय ुगररनेछ ।   

११. उपभोक्िा सलमति गठन गदाु सो सलमतिका सदस्यहरूमा कम्िीमा ३३ प्रतिशि महहला 
हुनुपनेछ । सलमतिको अध्यक्ष, सर्चव र कोर्ाध्यक्ष मध्ये कम्िीमा एकजना महहला 
पदार्धकारी अतनवाय ु व्यवस्था गरी योजना सञ्चालन गदाु सलमतिका पदार्धकारी 
बाहेकका व्यस्क्िहरूको एक अनुगमन सलमति गठन गररनेछ । उक्ि अनुगमन 
सलमतिको लसफाररस ववना योजनाको अस्न्िम क्रकस्िा तनकासा िथा फरफारक नगने 
नीतिलाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।   

१२. उपभोक्िा सलमति माफुि सञ्चालन गररने आयोजनाहरू स्थानीय श्रमको उपयोग र 
पररचालनमा आधाररि हुनेछ । िर मेलशनरी उपकरणको प्रयोग गनु ु पने भएमा 
मापदण्डको आधारमा योजनामा गररने कामको नम्स ु िथा लागि अनमुान स्वीकृि 
गरी प्रयोग गन ुसक्रकने व्यवस्था लागू गररनेछ ।   
 

१३. उपभोक्िा सलमतिबाट काय ु सम्पन्न हुन नसक्ने जहटल र प्राववर्धक रुपमा कहठन 
प्रकृतिका आयोजनाहरू ठेक्कापट्टाद्वारा गराइनेछ ।   

१४. गुणस्िरीय रुपमा कायसुम्पन्न गने उपभोक्िा सलमतिलाई मापदण्डको आधारमा 
पुरस्कृि गररने नीति अवलम्बन गररनेछ । यस्िा सलमतिमा महहलाको संलग्निालाई 
प्रोत्साहन हुने मापदण्ड बनाइनेछ ।  

१५. नगरलभत्र रहेका प्रदेश िथा संघीय सरकारका तनकाय, नगरपाललका िथा गैर सरकारी 
संस्था, तनजी क्षेत्र, सामुदातयक संस्थाबाट सञ्चालन हुने कायकु्रम िथा आयोजनामा 
साझदेारीमा गन ुसम्बस्न्धि तनकायहरूसँग सहकाय ुगररनेछ ।  

१६. आयोजना सञ्चालन गने तनकायले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तनयलमि 
रेखदेख र ममिु संभार काय ु आफैले गने वा त्यस्िा आयोजनाको स्वालमत्वसमेि 
सम्बस्न्धि उपभोक्िा सलमति, सामुदातयक संस्था वा गैरसरकारी संस्थालाई 
हस्िान्िरण गरी हदगो सञ्चालन हुने व्यवस्था लमलाइने छ ।  
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१७. वािावरण अनकूुल ववकासको अवधारणालाई अवलम्बन गन ु तनजी क्षते्र समेिको 
संलग्निामा वनजन्य पदाथकुो बैकस्ल्पक उपायको खोजी र बजारलाई प्रश्रय हदइनेछ । 

१८. आ.व. २०७६/०७७ जेष्ठ मसान्ि लभत्र सम्पन्न भएका योजनाको खचकुो अनुमोदन गरी 
सम्झौिा भई सम्पन्न नभएका योजना २०७७ चैत्र मसान्िलभत्र सम्पन्न गरी फरफारक 
गरी सक्ने तनणयु गररयो । 

१९. खाद्य पदाथकुो गुणस्िर कायम गि ु सचिेना पैरवी अनुगमन िथा सुपरीवेक्षण 
कायलुाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 
 

 

 

नगर सभाका अध्यक्षज्य ू

सुशासन तथा सेवा प्रवाह 

१. नगरपाललकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुववधाको चुस्ििा, प्रभावकाररिा, जवाफदेहहिा र 
ववकास तनमाुणका कायहुरूमा पारदशीिा कायम गने हेिुले एक ववशरे् सुशासन नीति 
लागू गररनेछ । सेवा प्रवाहमा नागररकको गुनासो सुनुवाइलाई प्राथलमकिा हदइनेछ । 
जवाफदेहीिालाई अलभवदृ्र्ध गन ुसबै क्रकलसमका औजारहरूको प्रयोग गरी लागू गररनेछ 
।  

२. सदाचारयुक्ि प्रशासन तनमाुणका लार्ग ववद्युिीय शासकीय व्यवस्था (E-goverance) 
लागू गररनेछ । नगरपाललकाको समग्र ववकास तनमाुण र सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई 
प्रभावकारी बनाउन िथा उजुरी िथा गुनासोको उर्चि सुनुवाईका लार्ग िेश्रो पक्षद्वारा 
अनुगमन पररयोजना लागू गरी सञ्चालन गररनेछ ।  

३. समग्र सेवा प्रवाहलाई गणुस्िरीय, जनमुखी र पारदशी बनाउन हरेक वडा कायाुलय, 
ववद्यालय र स्वास््य चौकीहरूमा ववद्युिीय हास्जरी र लससी क्यामेरा जडान गरी 
प्रभावकारी अनुगमन गररनेछ ।  

४. नगरपाललकामा कायरुि कमचुारीहरुको सेवा सुववधा नेपाल सरकार िथा प्रदेश 
सरकारले िोके अनुसार न्यूनिम स्केल कायम गररनेछ । साथ ैनगरपाललका, वडा र 
सेवा केन्रहरूमा कायरुि कमचुारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन क्षमिा ववकासका 
कायकु्रम सञ्चालन िथा दण्ड र पुरस्कृि गने नीतिलाई तनरन्िरिा हदइनेछ । 
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५. यस नगरपाललका अन्िगिु बसोबास गन े ववलभन्न क्षेत्रमा ववज्ञिा प्राति 
व्यस्क्ित्वहरूको पहहचान गरी उनीहरूको ज्ञान, लसप, क्षमिा र अनुभवलाई 
नगरपाललकाको सवाुङ्गीण ववकासमा पूण ुउपयोगको लार्ग ववज्ञ समूह गठन गररनेछ 
।  

६. आन्िररक प्रशासनलाई चुस्ि र दरुुस्ि बनाउन सकेमात्र नगरवासीलाई तछटो‚ छररिो‚ 
सरल र प्रवाभकारी ढङ्गले सेवा सुववधा उपलब्ध गराउन सक्रकन्छ भन्ने ववश्वासका 
साथ नगरपाललकामा व्यवस्स्थि र प्रणालीगि प्रशासतनक संरचनाको तनमाुण गरी 
िदनुरुप कमचुारीहरूको व्यवस्था गरी प्रभावकारी काय ु ववभाजनलाई सुतनस्श्चि 
गररनेछ ।  

७. नगरपाललकालभत्र कमचुारी संगठनको संरचनालाई O&M Survey गरी सोही आधारमा 
दरवन्दी सजृना, पदपूति ु र बढुवाको व्यवस्था गररनेछ । साथ ैअनुशालसि भई काम 
गने कमचुारीलाई प्रोत्साहन िथा अनुशासनहीन काम र गल्िी गने कमचुारीलाई 
तनरुत्साहहि/दस्ण्डि गररन ेनीति अवलम्बन गररने छ । साथ ैप्रत्येक वर् ुउत्कृष्ट काम 
गने कमचुारी छनोट गरी तनजले खाईपाई आएको मालसक सुरु िलब स्केल बराबरको 
रकम पुरस्कार र प्रसंशा-पत्र प्रदान गररने छ ।   

८. अनुभवी‚ क्षमिावान र स्वयंमा उत्प्रेररि कमचुारी ववना नगरवासीले चाहे जस्िो 
प्रभावकारी र अनुभूतिजन्य सेवा प्रवाह गन ु समस्या पने भएकोले प्रशासतनक 
संयन्त्रलाई आधतुनक प्रववर्धयुक्ि बनाउँदै समायानुकुल िाललम र प्रलशक्षणमा जोड 
हदइनेछ ।  

९. नगरपाललकाबाट सम्पाहदि हुने आर्थकु‚ प्रशासतनक, ववकास तनमाुण र लक्षक्षि 
कायकु्रमहरूलाई पारदशी‚ स्जम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ । 

१०. ववकेन्रीकरण र स्वायत्तिाको मम ुर लसद्धान्ि अनुरुप नगरवासीले सम्भव भएसम्म 
सेवा सुववधा घर-दैलो र टोल टोलमा प्राति गन ु सक्न े अवस्था सजृनाका लार्ग 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था र आवश्यक अर्धकार प्रत्यायोजन माफुि 
वडास्िरबाट सम्पादन हुने कायलुाई थप व्यवस्स्थि गररनेछ । 
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११. नगरपाललका लभत्र सञ्चालन गररने ववकास एवं प्रशासतनक कायमुा सदाचार र 
सुशासनलाई जोड हददैं वडा सर्चवहरूलाई आ-आफ्नो किवु्यप्रति स्जम्मेवार र उत्तरदायी 
बनाइनेछ साथ ैवडामा हुने प्रशासतनक खचलुाई वडाको प्राथलमकिाको आधारमा खच ु
गने कायकुो सुरुवाि गररनेछ । 

१२. कमचुारी कल्याण कोर्को व्यवस्था गरी नगरपाललकामा कायरुि स्थायी कमचुारीले 
खाईपाई आएको िलबलाई आधारमानी प्रत्येक आ.व.को अस्न्िममा एक महहना 
बराबरको रकम उक्ि कोर्मा राख्न े व्यवस्था गररने छ । साथ ै उक्ि कोर् 
सञ्चानलनको लार्ग छुट्टै कायवुवर्ध बनाइने छ ।  

१३. नगरवासी र ववलभन्न सरोकारवाला पक्षसँग तनयलमि रुपमा सावजुतनक सुनुवाई‚ 
समीक्षा, सामास्जक परीक्षण िथा अन्य सूचना र सञ्जालका माध्यमबाट 
नगरपाललकाको गतिववर्धबारे जानकारी गराउने नीति ललइनेछ । यस्िा कायकु्रम 
माफुि गुनासा र प्रतिक्रक्रया संकलन गरी आर्थकु‚ प्रशासतनक सुधारका प्रयासहरूलाई 
अगाडड बढाइनेछ । 

१४. ववकास तनमाुण कायकुो पारदलशिुा‚ प्रभावकारीिा र हदगोपनाको अनुगमन िथा 
मूल्याङ्कन कायलुाई प्रभावकारी रुपमा अगाडड बढाइनेछ । 

१५. नागररक वडापत्र अद्यावर्धक गदै उजुरी पेहटकालाई थप व्यवस्स्थि गरी गुनासो 
सुनुवाई प्रक्रक्रयालाई प्रवाभकारी बनाइनेछ ।   

१६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोस्जम नगर कायपुाललकाले 
कायाुन्वयनमा ल्याएका कायवुवर्ध, कायपुाललकाले गरेका तनणयुहरु अनुमोदन गररयो । 

१७. नगरपाललकाले पाररि गरेका नीतिगि तनणयु कायाुन्वयन गने अस्ख्ियारी नगर 
कायपुाललकालाई हदने तनणयु गररयो । 

१८. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ ले व्यवस्था गरे बमोस्जम 
अन्िरस्थानीय िह बबचका साझदेारी कायकु्रम र योजना सञ्चालन गने तनणयु गने 
अर्धकार नगर कायपुाललकालाई हदने तनणयु गररयो । 
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१९. क्षतिपुति ु सहहिको नागररक वडापत्रको व्यवस्था गरी नागररकलाई सुशासनको 
प्रत्याभूति गने ववर्यलाई प्राथलमकिामा राखखनेछ । 

२०. सुझाव पेहटका, गुनासो सुनुवाई ईकाई गठन िथा पररचालन सहहि सशुासन सहहि 
सुशासन कायम गररनेछ । 

२१. सेवा प्रवाहको ववर्ध र प्रक्रक्रयालाई नोवेल कोरोना भाइरसको जोखखमलाई सकेसम्म कम 
गन ु सक्ने बनाइनछ । यसका लार्ग अन्लाइन प्रववर्ध, आलोपालो ववर्ध र टोकन 
पद्धतिसँग आवद्ध गदै लर्गनेछ। नगरपाललकाबाट प्रवाह गररने सेवालाई अत्यावश्यक, 
ववशरे् र सामान्य गरी वगीकरण गररनुका साथ सोही अनुरुप उच्च, मध्यम र न्यून 
जोखखम गरी सेवाको स्िर तनधाुरण गदै कायकुक्ष, जनशस्क्ि र सेवाप्रवाहको ववर्ध 
तनधाुरण गने नीति ललइनेछ।  वडा िथा नगर कायपुाललकामा सेवा ललन आउने 
सेवाग्राहीलाई समेि नावेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन 
नगरपाललकाबाट स्वास््य सुरक्षा मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ।  

२२. सेवा प्रवाह गने जनप्रतितनर्ध िथा कमचुारीहरुको तनयलमि स्वास््य परीक्षण गने 
ब्यवस्था गररनुका साथैसंक्रमणको जोखखम देखखएको अवस्थामा ित्काल त्यसको 
सम्वोधन गने पद्धतिको ववकास गररनेछ। 

 
दररेट ननधािरण  

१. नगरक्षेत्रलभत्र तनमाुण सामग्री, ढुवानी, कामदारको ज्याला िथा पाररश्रलमकको वैज्ञातनक 
दररेट तनधाुरण गरी लागू गररनेछ । 

२. नगरक्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने सावजुतनक सेवा, खाद्य िथा पेय पदाथ ु लगायिको 
समयानुकुल मूल्यसूची  तनधाुरण लागू गररने िथा प्रभावकारी बजार अनुगमन िथा 
तनयमन गररनेछ । 
 
 

सवारी ननयमन  

१. नगरक्षेत्रमा सञ्चालन हुने सडक यािायािका साधन रुट परलमट जारी, खारेज गने, 
वैज्ञातनक भाडा दर िोक्ने कायलुाई सुचारु गररनेछ । 
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२. अव्यवस्स्थि पाक्रकुङलाई तनर्ेध गररनेछ । नगरपाललकालभत्र रहेका सवारी पाक्रकुङ्ग 
क्षेत्रलाई संघ िथा प्रदेश सरकारको सहकायमुा व्यवस्स्थि गन ुपाक्रकुङ स्थलहरूको 
सम्भाव्यिा अध्ययन गरी तनमाुण काय ुअगाडड बढाइनेछ । 

३. नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकायमुा राक्रफक तनयमबारे जनचिेना अलभवदृ्र्ध  
गराइनेछ र राक्रफक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

४. नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका सावजुतनक यािायािको पाक्रकुङ्ग स्थललाई व्यवस्स्थि 
गने कामलाई ववशरे् प्राथलमकिा हदई संघ, प्रदेश सरकार एवं नगर ववकास कोर्को 
सहकायमुा नगर बसपाकु तनमाुण काय ुअगाडड बढाइनेछ । 

 

 


