आ.व. २०७७/०७८ को फजेट वक्तव्म
१० असाय 2077
सबाका अध्मऺ भहोदम

नगयसबाका सदस्मज्मूहरु
1.

स्थानीम सयकायको मो गरयभाभम छै टौ नगयसबाभा उऩस्स्थत सम्ऩूणण नगयसबा सदस्मज्मूहरुभा हार्दणक स्वागत

गदणछु । जनतारे हाभीराई कामणबाय सुम्ऩेको तीन वषण व्मततत बएको छ । सॊ क्रभणकारीन अवस्थाभा यहेको

ु राई सभृद्ध फनाउने स्जम्भेवायी तरईयहदा हाम्रा अतसतभत आवश्मक्ता य चाहनाहरु ऩुया गने सवारभा
हाम्रो भुरक

उऩरब्ध साधन य स्रोतहरु ऩरयचारनभा कुनै कभी नबएताऩतन अझै ऩतन जनताको आकाॊऺाराई सम्फोधन गनण
प्रमासयत नै छौ । मसथण गएको तीन वषणका अनुबवहरुराई सॊ गाल्दै अत्मन्त इभान्दाय प्रमासभा तनयन्तय
जुटटयहने दृढ अठोट्का साथ कामण सम्ऩादन गने प्रमासको रुऩभा मो छै टौ नगयसबारे अवश्म ऩतन ऐततहातसक
भहत्व याख्नेछ बन्ने टवश्वास तरएको छु ।
2.

सॊ घीम रोकतास्िक गणतन्रात्भक व्मवस्था फभोस्जभ गर्ठत स्थानीम सयकायको गरयभाभम मस सबाभा हार

ु बयी बएको कोयोना बाईयस कोतबड-१९ को भहाभायीको टवषभ ऩरयस्स्थतका फाफजुद ऩतन आतथणक वषण
भुरक
२०७७/०७८ को फजेट नीतत तथा कामणक्रभ प्रस्तुत गनण उतबएको छु ।मस घडीभा रोकतास्न्रक गणतन्र

स्थाऩनाका रातग टवतबन्न सभमभा बएको आन्दोरनभा जीवन उत्सगण गनुण हुने सभस्त ऻात अऻात शटहदहरु प्रतत
हार्दणक श्रद्धान्जरी अऩणण गनण चाहन्छु ।
3.

सॊ घीम शासन प्रणारी अन्तयगत सहकारयता, सभन्वम य सहअस्स्तत्वको भूर भभणराई आत्भासाथ गदै "सभृद्ध
नेऩार सुस्ि नेऩारी" को याटष्डम रक्ष्म य "स्वच्छ सुस्ि य सभुन्नत प्रदे श" प्रदे श सयकायको रक्ष्म प्रातिभा
स्थानीम तहको सहबागीता य मोगदान सुतनस्ित गनण दृढताकासाथ रातग ऩरययहेका छौ ।

4.

टवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोयोना बाईयसको कायण हाभीरे भार नबएय टवश्वरे नै भानवीम य

आतथणक सॊ कट साभना गनुण ऩरययहेको छ । मो अकल्ऩनीम सॊ कटरे सॊ घ, प्रदे श य सफै स्थानीम सयकायको
चारु आ.व.का मोजना तथा कामणक्रभहरु तनसन्दे ह रुऩभा प्रबाटवत बएका छन् । चारु आ.व. को २०७६ चैर
ु फन्दाफन्दीको अवस्थाभा गुरीरीयहेको छ । चारु आ.व.भा प्रस्ताटवत गरयएको फजेट तथा
११ गते दे स्ि भुरक

कामणक्रभभा सॊ घ तथा प्रदे श सयकायफाट प्राि हुने याजस्व वाडपाॉडको यकभभा रु. ६ कयोड ४४ रािरे घटी
बएको कायण थुप्रै ऩूवाणधाय य साभास्जक टवकासका मोजना/कामणक्रभहरु सॊ चारन गनण सटकएन ।
5.

आ.व. २०७७/०७८ को वाटषणक फजेट नीतत तथा कामणक्रभ तजुभ
ण ा गदाण नेऩारको सॊ टवधानको अनुसूची ८ भा
गये को व्मवस्था, स्थातनम सयकाय सचारन ऐन २०७४ य नेऩार सयकायफाट प्राि स्थानीम तहको मोजना तथा
फजेट तजुभ
ण ा र्दग्दशणन २०७४ रे गये का व्मवस्थाराई ऩूणण रुऩभा ऩारना गने प्रमास गरयएको छ । साथै

आ.व. ०७७।०७८ का रातग सॊ घीम सयकाय, प्रदे श सयकायफाट प्रस्तुत फजेटरे तरएका नीतत य कामणक्रभ,

दीगो टवकासका रक्ष्म, नेऩार सयकायफाट प्राि स्वीकृत ऺेरगत नीततहरु, भन्रारमहरु य याटष्डम मोजना
आमोगफाट प्राि भागणदशणनराई आधाय भानी नगय टवकास मोजना तमाय गरयएको छ । नगय टवकास मोजना

तजुभ
ण ा गने क्रभभा वडा सतभततहरु, नगयभा टक्रमास्शर याजनैततक ऩाटॊ, टवषमगत ऺेरहरु, गैय सयकायी सॊ स्था,
नागरयक सभाज, फुटद्धस्जवी तथा टोरटवकास सॊ स्थाहरुफाट प्राि सुझावराई भध्मनजय गरयएको छ ।
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अफ भ चारू आ.व. २०७६/०७७ को फजेट, नीतत तथा कामणक्रभको सॊ स्ऺि रुऩभा सभीऺा प्रस्तुत गनण चाहन्छु ।
चारु आ.व. २०७६/०७७ भा कुर फजेट रु. १ अफण ९१ राि १९ हजाय प्रस्ताव गरयएकोभा सॊ शोतधत फजेट

रु. १ अफण ३ कयोड ४८ राि ५१ हजाय ८ सम ३८ ऩैसा बएको छ । मसयी हेदाण प्रस्ताटवत फजेटको तुरनाभा

ु रकडाउनभा
सॊ शोतधत फजेट २ दशभरव ५४ प्रततशतरे फढोत्तयी बएताऩतन चारु आ.व.को चै र ११ गते दे स्ि भुरक

यटह यहेको कायण फाह्य स्रोतफाट प्राि हुने यकभ रु. ६ कयोड ९२ राि ७१ हजाय अथाणत ८ प्रततशतरे कतभ बएको
छ ।

आगाभी आ.व. २०७७/०७८ को रातग कुर फजेट रु. १ अफण १३ कयोड ५६ राि ९ हजाय ९ सम ६५

रुऩैमा फयाफयको आम व्मम ऩेश गये को छु । चारु आ.व.को सॊ शोतधत फजेटको तुरनाभा आगाभी आ.व.को रातग रु.
१० कयोड ७ राि ५८ हजाय १ सम ६४ रुऩैमा अथाणत ९ दशभरव ७४ प्रततशतरे फढी हुने दे स्िन्छ । प्रस्तुत

कुर फजेटभा चारु कामणक्रभ य प्रशासतनक िचणभा रु. ७३ कयोड ५१ राि ९३ हजाय १ सम ६० रुऩैमा अथाणत

ॉ ीगत िचण तपण रु. ४० कयोड ४ राि १६ हजाय ८ सम ५ रुऩैमा अथाणत ३५
६४ दशभरव ७४ प्रततशत य ऩूज
दशभरव २६ प्रततशत टवतनमोजन गये को छु ।
सबाका अध्मऺ भहोदम

नगयसबाका सदस्मज्मूहरु
अफ भ चारु आ.व. २०७६/०७७ को ऺेरगत उऩरस्ब्धहरु सॊ स्ऺि रुऩभा प्रस्तुत गनण अनुभतत चाहन्छु ।

1.1
1.

आतथणक टवकास ऺेर

आतथणक टवकासको ऺेरभा भुरत नगय ऺेरभा छरयएय यहेका कृषकहरुको सभुह गठन य ऩरयचारनराई
प्राथतभकताका साथ अगाडी फढाईएको छ । चारु आ.व.भा कृषक सभुह ९ वटा गठन बएका छन ।

2.

मसै गयी व्मवसाटमक रुऩभा उत्ऩादनभा रागेका १२ कृटष पभणहरु सूस्चकृत बएका छन । परपुर िेतीभा
टकसानहरुराई आकटषणत गरय आम आजणनभा थऩ सहमोग ऩुमाणउन कयीफ ५० घयऩरयवायराई ११ हजाय केया य

ॉ , सुऩायी य कागतीका टवरुवा टकसानहरुराई तन्शुल्क
भेवाको टवरुवा साथै कयीफ १५ हजाय ५ सम तरची, आऩ
टवतयण गरयएकोछ ।
3.

ऩशुऩारनको ऺेरभा गत आ.व.भा सम्भ २ वटा भार ऩशुऩारन सम्फन्धी सभुह दताण बएकोभा मस आ.व.भा
गाईबैसी ऩारन ४ वटा, भाछाऩारन २ वटा य फाख्राऩारन १६ वटा कृषक सभुह गरय जम्भा २४ वटा सभुह
दताण बई टक्रमास्शर यहेका छन् ।

4.

मसै गयी गत आ.व. सम्भ २ वटा भार ऩशुऩारन सम्फन्धी व्मवसाटमक पाभणहरु यहेकोभा मस वषण ६६ वटा
टवतबन्न सभुहका व्मवसाटमक पाभणहरु सूस्चकृत गरयएको छ ।

5.

ऩमणटन प्रफद्धणनको ऺेरभा फेरफायी ५ भा अवस्स्थत धनऩारगढीको गुरुमोजना तमाय गरय सॊ घीम सयकायको
सहमोगभा कम्ऩाउण्डवार तनभाणण प्रायम्ब बएको छ । अभना स्शसौरी तसभसाय ऺेरको गुरुमोजना तमाय गरय

प्रदे श सयकायसॉगको साझेदायीभा फहुवटषणम ऩरयमोजना सॊ चारनभा ल्माईएकोछ । मसै गयी फेरफायी २ भा यहेको
यतभते डाॉडाको गुरुमोजना फभोस्जभको कामण सभेत प्रायम्ब बई कवडणहर मसै वषण सम्ऩन्न हुने अवस्थाभा यहेको
छ।
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6.

प्रधानभन्री स्वयोजगाय कामणक्रभ अन्तगणत योजगायका रातग सुस्चकृत बएका नगयऺेरका १ हजाय ४ सम ५
जनाराई न्मूनतभ ३ र्दनको श्रभ सॊ चारन गरय योजगाय र्दईनेछ ।

7.

चारु आ.व.भा नमाॉ सहकायी दताण १ वटा य सॊ स्था दताण ९ वटा गरय जम्भा १० वटा दताण बएका छन् ।

1.2 साभास्जक टवकास ऺेर
स्शऺा

1.

शैस्ऺक गुणस्तय कामभ गनण, सुतनस्ित तसकाइका रातग उत्तयदाटमत्वऩूणण स्शऺण ऩद्धततको शुरुवात गयी ऺततऩूततण
सटहतको स्शऺाका रातग आधाय तम गने काभको शुरुवात गरयएको छ । आधायबूत तहको कऺा १-५
सम्भका टवद्याथॉहरुका रातग कस्म्तभा ३ टवषमको न्मुनतभ तसकाई भाऩदण्ड तोटक मसै शैस्ऺक सरभा ऩयीऺण

सभेत गरयसटकएको छ । नगय तबरका ७ वटा टवद्यारमराई नभूना टवद्यारमका रुऩभा टवकास गयाउने कामण
सूचारु गरयएकोछ ।
2.

साभुदाटमक टवद्यारमराई सूचना तथा प्रटवतधभैरी फनाउदै रतगने नीतत अनुरुऩ सवै भाध्मातभक टवद्यारमभा
कम््मुटय ल्माव स्थाऩना बइ सकेकाछन् ।सफै साभुदाटमक तफद्यारमहरुभा तफद्युततम हास्जयी सॊ चारनभा ल्माई
सटकएकोछ । सवै साभुदाटमक टवद्यारमभा कम््मुटय य टप्रन्टयको व्मवस्था बइ सकेकोछ ।

3.

नगयतबर सॊ चारनभा यहेका सॊ स्थागत तथा साभुदाटमक टवद्यारमहरुको वतगणकयण गने कामण बईसकेको छ ।
दताण टवना सञ्चारनभा यहेका टवद्यारम सॊ चारनभा योक रगाई सटकएकोछ ।

4.

टवद्याथॉ बनाण दयराई सतप्रततशत ऩुमाणउन य टवद्यारम तनमतभतता कामभ गनणका ९१८ जना फारवातरकाराई
ऩोषण तथा िाजा बत्ता उऩरब्ध गयाइएकोछ । फारटवकास केन्रभा अध्माऩन गयाउने फार स्शस्ऺकाहरुराई
फार स्शऺणभा उत्प्रेरयत गनण ऩोसाक बत्ताको ब्मवस्थाराई तनमतभत गरयएकोछ ।टवद्यारम कभणचायीहरुराई
सभेत प्रोत्साटहत गनण ऩोसाक बत्ताको ब्मवस्था गरयएकोछ ।

5.

सभ्म, स्वावरम्फी, सुसॊस्कृत, ऺभतावान, मोग्म य दऺ नागरयक उत्ऩादनका रातग
भटहनावायी व्मवस्थाऩन स्शऺा रागु गरयएकोछ ।

6.
7.

टकशोय टकशोयी स्शऺा तथा

सफै साभुदाटमक टवद्यारमभा टवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत गठन गरयएकोछ ।

११ जना तसल्बय बोतरस्न्टमसणको ऩरयचारन गयी कुनै कायणवस टवद्यारमभा बएको स्शऺक अबाव अबावराई
ऩूततण गयी शैस्ऺक ऺेततराई न्मुनीकयण गरयएकोछ ।

8.

स्शऺकरे कऺाकोठाभा टवताएको सभम, हास्जयी, स्जम्भेफायी वहन रगामतका टवषम य व्मस्क्तगत सूचना

प्रणारीराई तडस्जटाइज्ड गयी अनराइन अनुगभन प्रणारी स्थाऩना गरयसटकएकोछ । मटह आ.व.तबरै प्रटवतधभा

आधारयत दू य अवरोकन ऩद्धतत टवकास नगयऩातरका तबरका ११ वटा भाध्मतभक टवद्यारम अनुगभन गनण
सटकने गयी CC Camera जडान गरय सटकएकोछ ।
9.

नगय तबरका सवै टवद्यारमको तसकाइ सुधायका रातग स्शऺण सुधाय मोजना, टवद्यारम सुधाय मोजना, स्शऺकराई
सकायात्भक सोच आधारयत करयव ४०० जनाराई ऺभता टवकासका तातरभ प्रदान गरयएकोछ ।

10.

कऺा ६ दे स्ि १० सम्भका कस्म्तभा ३ टवषमको प्रमोगात्भक ऩयीऺा सॊ चारन तनदे णस्् शका फनाई रागु गरयएको
छ । वातावयण टवऻानको प्रमोगत्भक कामणरामण हरयत नगयी फेरवायीसॊ ग साऺतकाय गयाइएकोछ ।

11.

मस नगयऩातरका तबरका रातग एउटा छु ट्टै स्थानीम टवषमको ऩाठ्यक्रभको भसौदा गने कामण अस्न्तभ अवस्थाभा
ऩुगेको छ।
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12.

स्वास््म
1.

नगयऩातरका य ३२ वटै साभुदाटमक टवद्यारमका प्रधानाध्माऩक य टवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका वीच शैस्ऺक
गुणस्तय सुधायका रातग कामण सम्ऩादन कयाय गरयएकोछ ।

नगयऺेरतबरका अततर्दघण योगी भुटु, क्मान्सय, फोनम्मायो, भृगौरा य स्ऩाईनर कडण ईन्जुयी टवयाभीहरुराई

तनमतभत रुऩभा चेकजाच गरययहेको अवस्थाभा सहमोग स्वरुऩ एकऩटकको रागी रु. २५ हजाय उऩरब्ध

गयाउने कामण तनयन्तय यहेकोभा चारु आ.व. भा ९३ जना टवयाभीहरु भध्मे भटहरा ४९ य ऩुरुष ४४ जना
राबास्न्वत बएका छन ।

हारसम्भ आधायबूत स्वास््म सेवा अन्तगणत वडा नॊ. १ ७ य ९ भा ल्माफ सेवा चारु यहेकोभा वडा नॊ. ५ भा

2.

थऩ ल्माफ सेवा सॊ चारन आएको छ । भटहराहरुको प्रजनन स्वास््म सेवा सुयस्ऺत गनण ८५० जनाको ऩाठे घय
भुिको क्मान्सय जाॉच स्शवीय सॊ चारन गयी सेवा प्रदान गये को छ ।

मसै गयी फेरफायी य कसेनी स्वास््म चौकीभा सुयस्ऺत गबणऩतन सेवा चारु गरयएको छ । नगयतबरका सफै

3.

साभुदाटमक टवद्यारमराई ५०० थान सेतनटरय्माड टवतयण गरयएको छ ।

मस नगयऺेरभा फसोफास गने नागरयकहरुराई आफ्नो रयतततथतत अनुसाय भृत्मु सॊ स्काय ऩुया गनण सहमोग ऩुमाणउने

4.

गयी तनशुल्क रुऩभा शव वाहन सेवा उऩरब्ध गयाउन गाडी िरयद गरयएको छ ।
भटहरा फारफातरका, रस्ऺत वगण तथा साभास्जक सुयऺा

भटहरा फारफातरकाको ऺेरभा मस आ.व.भा जेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩर २९०४ जना य ४८७ जनाराई

1.

अऩाङ्गता काडण टवतयण गरयएको छ ।

साभास्जक सुयऺा कामणक्रभ अन्तगणत चारु आ.व.भा जेष्ठ नागरयक ४०५० जना टवधवा १८४३ जना, एकर

2.

भटहरा ९२२ जना, अऩाङ्गता ४९४ जना, दतरत फारफातरका ४३१ जनाराई बत्ता टवतयण गरयएको छ ।

प्रदे श सयकायको सहमोगभा सभुदामभा आधारयत आऩाङ्गता ऩुनस्ण थाऩना कामणक्रभ सॊ चारनको रातग करुणा

3.

पाउन्डे शनसॉग सॊ झौता बई नगयका सफै वडाहरु हेने गरय ४ जना सहजकताण ऩरयचारन गरयएको छ ।
ऩूवाणधाय टवकास ऺेर

1.3

सडक आवास तथा बवन
1.

ऩूवाणधाय तनभाणणभा जनताको सहबातगता उत्साहजनक रुऩभा फढ्न गई रागत सहबातगता चारु आ.व.भा ३
कयोड बन्दा भाथी ऩुगेको छ ।

2.

रोकभागण वाहेक हार सम्भ फेरफायी नगयऺेर तबर ५७.७८ टक.तभ कारोऩरे सडक बएकोभा चारु आ.व. भा

४.६६ कारोऩरे सडक थऩ बई नगयऺेर तबर जम्भा ६२.४४ टक.तभ. कारोऩरे सडक तनभाणण बएको छ बने
सडकभा टामर टवच्छाउने कामण 0.615 टक.तभ. सम्ऩन्न बएकोछ।
3.

त्मसै गयी हार सम्भ २३९.४ टकतभ ग्राबेर सडक बएकोभा चारु आ.व.भा फेरफायी नगयऺेर तबर २६.६८
टक.तभ ग्राबेर सडक टवस्ताय बई जम्भा २६६.08 टक.तभ. ऩुगेकोछ।

4.

टवगत आ.व.सम्भ २.५३ टक. तभ. ड्रेन तनभाणण बएकोभा हार ३.५६ टक.तभ. ड्रेन थऩ बई जम्भा ६.०९
टक.तभ. ड्रेन तनभाणण बएकोछ बने टवतबन्न ठाउॉभा तसचाईको कुरो ऩैनीहरुको वार तथा भभणत 0.६३ टक.तभ.
बएको छ ।
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5.

स्वास््म चौकी, साभुदाटमक बवन, सुयऺा तनकामहरुको ७ वटा नमाॉ य १५ अधुयो बवन भभणत बएका छन् बने
नगय ऺेरका टवतबन्न स्थानभा ६ वटा कल्बटण रगामत ३ वटा भॊच तनभाणण गरयएकोछ ।

6.

टवतबन्न सडकहरुभा २.९९ टक.तभ. एस्जङ्ग य टवद्यारम, ऩमणटन ऺेरभा 0.67 टक.तभ. कम्ऩाण्डवार तमाय
बएकोछ ।

7.

फेरफायी नगयऩातरका य सहाया नेऩार (मूएन ह्यातबटे ड) को साझेदायीभा नगय ऺेरतबर फसोफास गने सुयस्ऺत

आवास नबएका अतत टवऩन्न ऩरयवायको रातग जनता आवास कामणक्रभ भापणत वडा नॊ. ३ भा ४० घयऩरयवाय,
वडा नॊ. ४ भा २८ घयऩरयवाय य वडा नॊ. ११ भा ३७ घयऩरयवाय गरय कुर १०१ घय तनभाणण सम्ऩन्न हुने
तमायीभा यहेकोछ ।
8.

ईराका प्रहयी कामाणरमको बवन तनभाणणको रातग नगयऩातरकारे १५ कठ्ठा जग्गा उऩरब्ध गयाई तनभाणण कामण
जायी यहेको छ ।

9.

ऩूवाणधायको र्दगो टवकास य व्मवस्थाऩनको रातग नगयको प्राथतभकताभा यहेका ऺेरहरु जनता आवास य

तसतबण्डाय, अभना स्शसौरी तसभसाय, याईझाय ऩुर, हुराकी सडक, पुटवर स्टे तडमभ, आईतसटी टवस्ल्डङ्ग,

नगयऩातरका नमाॉ बवनको रे आउट य व्मूटटटपकेशन, कृटष ऺेरको सम्बाव्मता आदीको तडऩीआय तमाय गरय
याईझाय ऩुर तनभाणण मसै आ.व.भा शुरु गरयएको छ ।
10.

घयनक्शाको ऺेरभा २५ वटा नमाॉ घयको नक्शा ऩास गरयएकोभा १४४ वटा अतबरे स्िकयण गरयएको छ ।

1.4 वन, वातावयण तथा टवऩद् व्मवस्थाऩन
1.

ु बय
तफऩद् ब्मवस्थाऩनको सवारभा हार टवश्वबय बएको कोयोना बाईयस (कोतबड-१९) भहाभायीको कायण भुरक
फन्दाफन्दीको सभमभा नगयतबर फसोवास गने अतत टवऩन्न ऩरयवायराई याहत सहमोग स्वरुऩ प्राि नगद रु. १

कयोड ४३ राि ८२ हजाय १४ रुऩैमा २४ ऩैसा सॊ करन बएको तथमो बने स्जन्सी साभन चारभ ९०९८ के.जी.,
नून ३८० के.जी., दार ३२९ के.जी., तेर २ तर. य साफुन ३२० गोटा जम्भा बएको तथमो । मसयी प्राि याहत

नगयऺेरका जम्भा 11 हजाय १ सम ८२ ऩरयवायराई २०६ भे.ट. चाभर, ११.5 भे.ट. दार, १३.13 भे.ट.
नून य ११ हजाय ५ सम २ वटा साफुन उऩरब्ध गयाईएको छ ।
2.

कोयोना भहाभायीफाट फाह्य ऺेरफाट आएका नागरयकहरुराई व्मवस्थाऩन गनण नगयऩातरकाको नमाॉ बवनभा १५
वेडको आईसोरेशन सेन्टय तमाय गरयएको छ ।

3.

वैदेस्शक योजगायफाट आएका नागरयकहरुराई व्मवस्थाऩनको रातग वडा नॊ. १० को श्री तधयनाथ सम्पुर भा.टव.

फरुवाईभा १०० जना ऺभता बएको होस्ल्डङ्ग सेन्टय सॊ चारनभा ल्माईएको छ। मस नगय ऺेरका काठभाण्डौभा
अरऩर ऩये का 315 जना नागरयकहरुराई 5 वटा फसद्धाया फेरफायी ल्माउन आवश्मक सहमोग गरयएको तथमो ।
4.

ु फाट आएका २५ जना नागरयकहरुराई टऩतसआय ऩरयऺण य 117 जनाराई आयतडटट
नगय ऺेरका फाह्य भुरक
ऩरयऺण गरयएकोभा सफै जनाको ऩरयऺण नततजा नेगेटटब प्राि बएको तथमो ।

5.

वातावयण य सयसपाईको ऺेरभा फेरफायी नगयऩातरकाराई स्वच्छ य सपा नगय फनाउने नीतत अनुरुऩ पोहोय
व्मस्थाऩनको ऺेरभा कामण गनण तरब्रा ईन्टयनेशनरको सहकामणभा फेरफायी रगामत सुन्दयहयै चा, रे टाङ्ग नगयऩातरका,

ु
केयावायी य कानेऩोियी गाउॉऩातरका तफच सॊ मक्त
साझेदायीभा हस्ताऺय गरयएकोभा फन्दाफन्दीको कायण कामण
प्रायम्बभा टढराई बएऩतन फन्दाफन्दी िोतरएऩतछ मथातसघ्र अगाडी फढाईने छ।
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1.5 सॊस्थागत टवकास, सेवा प्रवाह य सुशासन
1.

नगयऩातरकाको सॊ स्थागत सुधाय तथा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन चारु आ.व.भा स्शऺा, ऐन न्माटमक
सतभतत कामणटवतध ऐनको आवश्मक सॊ शोधन रगामत िेरकुद ऺेरको व्मस्थाऩन ऐन, सावणजातनक सम्ऩस्त्तको

सॊ यऺण प्रफद्धणन सम्फन्धी ऐन, शव वहान सॊ चारन कामणटवतध फारुणमन्र सॊ चारन य व्मवस्थाऩन कामणटवतध, कामण
सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता कामणटवतध आदी तजणभा गरय कामाणन्वमनभा ल्माईएको छ ।
2.

नगयऩातरकाको प्रबावकायी सेवा प्रवाह, सुशासन य ऩायदस्शणताको रातग सफै वडा कामाणरम य नगयऩातरकाभा
नागरयक वडाऩर अध्मावतधक गरय जायी गरयएको छ ।

3.

नगयऺेरको टवकासको गततटवतध सवणसाधायणको जानकायीको रातग सहज तुल्माउन एप.एभ. ये तडमो, टे तरतबजन
कामणक्रभ तथा वेबसाईट भापणत गरयएको छ । नगयको मोजना अनुगभन भूल्माकॊन य नीतत तनभाणणभा सहजता
कामभ गनण जनतासॉग सयकाय नाभक सफ्टवेमय कामाणन्वमनभा ल्माईएको छ ।

4.

घयनक्शा व्मवस्थाऩनको रातग सफ्टवेमय तनभाणण गरयएको छ ।

5.

न्माम सम्ऩादनको काभराई व्मवस्स्थत य प्रबावकायी फनाउन न्माटमक सतभतत भापणत चारु आ.फ. भा दताण बएका
कुर ५६१ तफवाद भध्मे भेरतभराऩको भाध्मभफाट तभराऩर बएको ३९६ थऩ कयफाटह रातग अदारत प्रेषण
गरयएको टववाद ९६ यहेका छन बने तनरुऩणका रातग प्रटक्रमाभा यहेका ९५ वटा छन् ।

6.

न्माम सम्ऩादनभा स्जल्राको अनुगभनभा फेरफायी नगयऩातरकाको न्माम तनरुऩण प्रटक्रमा उत्कृष्ट अवस्था दे स्िएको
छ ।

7.

िेरकूद ऺेरको टवकासको रातग िेरकूद ऐन २०७६ स्वीकृत गरय कामाणन्वमनभा ल्माईएको छ ।मसैगयी

सावणजतनक सम्ऩस्त्तको सॊ यऺण, सम्फधणन, प्रवद्धणन, टवकास तथा व्मवस्थाऩन गनण फनेको ऐन, २०७६ जायी गरयएको
छ ।

सबाका अध्मऺ भहोदम

नगयसबाका सदस्मज्मूहरु

अफ भ स्थानीम सयकायको आतथणक वषण २०७७/०७८ को फजेट नीतत तथा कामणक्रभको उद्देश्म प्रस्तुत गनण चाहन्छु
।

क. गुणस्तरयम स्शऺा, आधायबूत स्वास््म सेवा य सुटवधाभा नागरयकहरुको ऩहुॉच टवस्ताय गरय सुयस्ऺत जीवनमाऩनभा
सहमोग गने ।

ि. कोयोनाको कायण िस्कन्दो आतथणक अवस्था सुधाय गनण कृटष, ऩशुऩारन य ऩमणटन ऺेरराई व्मवसाटमक उद्योग
य उद्यभस्शरताको भेरुदण्डको रुऩभा टवकास गरय योजगायी श्रृजना गने ।

ग. अतत टवऩन्न वगणराई िाद्य सुयऺा भापणत र्दगो आतथणक गततटवतधभा सॊ रग्न गयाउदै ऩूवाणधाय टवकासभा प्रदे श
तथा सॊ घीम सयकायको साझेदारयता अतबफृटद्ध गने ।

अव भ भातथ उल्रे स्ित उद्देश्महरु ऩुया गनण अॊगीकाय गरयने आतथणक वषण २०७७÷०७८ को फजेट तथा

कामणक्रभको ऺेरगत नीतत तथा प्राथतभकताराई सॊ स्ऺि रुऩभा याख्ने अनुभतत चाहन्छु ।
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1.6 आतथणक टवकास ऺेर

(क) कृटष, ऩशु तथा वास्णज्म
1.

गरयफसॉग नगयऩातरका कामणक्रभ भापणत अतत टवऩन्न ऩरयवायहरुराई फस्तुगत याहत सहमोग तथा सीऩ, ऺभता
ॉ ीको अबावभा स्जटवकोऩाजणन गनण कर्ठन बएका व्मस्क्त वा सभुहहरुराई उद्यभस्शरताभा अग्रसय
य साभान्म ऩूज
गयाईनेछ । मसका रातग रु. १ कयोड ९६ राि ५० हजाय टवतनमोजन गये को छु ।

2.

कोयोनाको कायण वैदेस्शक योजगायफाट पकेका व्मवसाटमक सीऩ य ऺभता बएका तथा व्मवसाटमक सीऩ य

ऺभता बएय ऩतन व्मवसाटमक उद्यभभा नरागेका स्थानीम मूवाहरुराई आफ्नै बूतभभा ऩरयश्रभ य सहकामण
गयाउदै उनीहरुको उत्कृष्ट व्मवसाटमक ऩरयमोजनाका आधायभा साभुटहक मूवा उद्यभस्शरता स्वयोजगाय
कामणक्रभ भापणत मूवाहरुराई स्वयोजगाय गरयनेछ । मसका रातग रु. १ कयोड यकभ टवतनमोजन गये को छु
।
3.

ऩयम्ऩयागत रुऩभा ऩशुऩारन व्मवसामभा रागेका ऩरयश्रभी कृषक सभुहहरुराई उन्नत जातको ऩशुऩारनभा

सॊ रग्न गयाउदै व्मवसाटमक कृषकको रुऩभा रुऩान्तयण गयाउदै फोमय फाख्राको स्रोत केन्रको रुऩभा टवस्ताय
गनण फोमय फाख्रा िरयद गरय सहमोग ऩुमाणउन रु. १ कयोड २५ राि टवतनमोजन गये को छु ।
4.

घयधुयी सवे ऺणको आधायभा ऩटहचान बएका ३ भटहना बन्दा फढी सभम िान नऩुग्ने २३६५ अतत टवऩन्न
ऩरयवायको स्जवनमाऩनको रातग "िाद्यन्नको सुयऺा टवऩतभा सहजता" कामणक्रभको रुऩभा िाद्य सुयऺाको रातग

रु. १ कयोड टवतनमोजन गरयएको छ बने मस्ता ऩरयवायराई आम आजणनभा सभेत सॊ रग्न गयाई र्दगो िाद्य
सुयऺाको आधाय तमाय गरयनेछ ।
5.

एक वडा एक उत्ऩादनको अतबमानराई साकाय तुल्माउन हये क वडाहरुरे प्राि फजेट तसतरङ्गफाट सशणत

कामणक्रभको रुऩभा न्मूनतभ रु. ५ राि टवतनमोजन गनुण ऩने साथै नगयराई परपुर उत्ऩादनभा आत्भा तनबणय
गयाउन टवतबन्न जातका परपुरका टवरुवा योऩणको रातग न्मूनतभ रु. २ राि अतनवामण टवतनमोजन गनुण ऩने
नीततगत व्मवस्था रागू गरयएको छ ।
6.
7.

बूतभ वैं क स्थाऩना गरय कृटष प्रफद्धणन, योजगायीको अवसय य िाद्य आऩूततणराई व्मवस्स्थत गयाईनेछ ।

ु ब फनाउन दऺ जनशस्क्त तमायी गनण बेटनयी तारीभ तथा औजाय
ऩशु स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी य सवणसर
औषधी सहमोग कामणक्रभ रागू गरयनेछ ।

8.

स्थानीम उत्ऩादनको प्रफद्धणन य सॊ यऺणको रातग दतरत पूड पेस्स्टवर तथा स्थानीम उत्ऩादन प्रदशणनी
कामणक्रभ साझेदायीता सॊ चारन गरयनेछ ।

9.

असॊ गर्ठत य छरयएय यहेका टकसानहरुराई सभुहभा आफद्ध गरय सेवा, सुटवधा य प्रटवतधभा ऩहुचॉ फढाई उत्ऩादन
फृटद्ध गदै व्मवसाटमकता तपण उन्भुि गरयनेछ ।

10.

कृटष ऺेरभा कोयोना भाहाभारयका कायण उत्ऩन्न बएको च ुनौतत य अवसयराई सम्फोधन गनण कृटषभा श्रभ
ऩरयचारन, व्मवसाटमकयण, मास्न्रकयण य आधुतनटककयण गरय काभ य योजगायी तसजणना गरयनेछ ।

11.

नभूना कृटष पभण सॊ न्चारन गयी चक्राफन्दी िेततको भाध्मभफाट कृटषराई आधू तनटककयण य व्मवसाटमकयण
गनण प्रोत्साटहत गरयनेछ ।

12.

जग्गा तफटहनहरुराई जग्गा तथा सोको रातग आवश्मक ऩने शुल्क उऩरब्ध गयाएय एटककृत िेतत प्रणारी
सन्चारन गयाईनेछ । िेती नगरय जग्गा फाॉझो याख्नेराई आवश्मक सहमोग गरय िेती गनण प्रोत्साहन गरयनेछ
।

7

परपुरका टवरुवा यो्ने तथा सॊ यऺण गने कामणराई अतबमानका रुऩभा सन्चारन गरय थऩ आम आजणनको

13.

रातग प्रोत्साहन गरयनेछ ।

नगय तबर आवश्मक ऩने परपुरका टवरुवा उत्ऩादन गनण सभूह तथा सहकायीसॉग साझेदारयताभा भापणत

14.

नसणरय स्थाऩना गरयनेछ । मसका साथै tissue culture तफतधफाट तफरुवा उत्ऩादन गनण आवश्मक ऩने tissue
culture ल्माफको स्थाऩना गरय स्वस्थ तफरुवा उत्ऩादन य टवतयण केन्रको रुऩभा ऩरयचारन गरयनेछ ।

स्थानीम भौतरक िाद्यान्न फारीको उत्ऩादन तथा प्रफधणन रगामत फजायीकयण य ब्रास्ण्डङ्ग गनण ऩहर गरयनेछ ।

15.

िेततमोग्म जतभनभा फाहै भटहना तसॊ चाई सुतफधा ऩुमाणउन अतबमानकै रुऩभा तडऩ फोरयङ्ग, सोराय ऩम्ऩ, नहय भभणत

16.

तथा तनभाणण, sprinkler तथा drip तसॉचाईका भाध्मभफाट तसॊ चाई सुतफधाको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।

कृटष फीभाराई अतनफामण गयाउदै यासामतनक भर तथा तफषार्दरे भानव स्वास््म रगामत वातावयणराई सभेत

17.

नयाम्रो असय गने बएकारे त्मसको तफकल्ऩको रुऩभा प्राङगारयक तथा गड्यौरा भरको प्रमोगभा प्रोत्साहन गने
नीतत तरइनेछ ।

प्रत्मेक टकसानराई व्मवसाटमक मोजना, फारी उत्ऩादन ऩारो तमाय गयाएय मोजनाफद्ध रुऩभा उत्ऩादन गनण

18.

रगाईनेछ ।

स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन बएको कृटष उऩजराई सहज फजारयकयण गनण कृषक, व्माऩारय तथा उऩबोक्ता तफच

19.

सभन्वम गरय फजारयकयणका रातग आवश्मक ऩने ढु वानीभा सहुतरमत र्दने नीतत तरईनेछ ।
20.

कृटष तथा ऩशुसेवा केन्रफाट र्दईने सेवाराई थऩ तफस्ताय गनण फन्द अवस्थाभा यहेका सेवा केन्र सुचारु गरय

थऩ प्रातफतधक जनशस्क्तको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । सेवा केन्र भापणत कृटष सूचना प्रणातरको तफकास गरयनेछ
।

िाद्यान्न तफउभा आत्भतनबणय गयाउन तफदे स्श हाईब्रीड तफउ तफतयणराई तनरुत्साटहत गरयनेछ, उन्नत भूर तफउ

21.

ॉ ारन गरयनेछ ।
तफतयण गरय तफज फृटद्ध कामणक्रभ सच
22.

भाटो ऩरयऺण तथा कृटष च ुना तफतयणराई अतबमानकै रुऩभा सन्चारन गने तथा कृटष उत्ऩादन फृटद्धका रातथ
भर, वीउको सहज आऩूततणको रातग सभन्वम य सहकामण गरयनेछ।

23.

नगयतबरका भुख्म सडकभा नगय श्रृङ्गाय वृऺयोऩण गरय नगयको सौन्दमण फृटद्ध गने नीतत तरईनेछ ।

24. साभूटहक

रुऩभा व्मवासाटमक पुरिेतत गरय पुरभा आत्भतनबणय गयाउदै नगयऩातरका तथा वडाभा हुने सफै

िारे औऩचारयक तथा अनौऩचारयक कामणक्रभभा नगय तबरै उत्ऩार्दत पुरको प्रमोग गरयनेछ आमाततत पुरको
भारा तथा िादाराई क्रभश टवस्थाटऩत गने नीतत तरईनेछ ।

25.

सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायको कृटष नीततको भातहत यही जभीनको िस्ण्डकयणको प्रटक्रमाराई योक्ने,

चक्राफन्दीराई प्रोत्साटहत गने, अनुऩमुक्त जभीनराई कृटषमोग्म फनाउने, सहकायी तथा साभुटहक कृटष प्रणारीको

ऩयम्ऩया य सॊ स्कृतत स्थाटऩत गयी योजगायी तसजणना गदै बूभीहीन, सुकुम्वासी, फेयोजगाय य टवऩन्न सभुदामको रातग
जीटवकाको अनुकूरता तसजणना गनण टवशेष ध्मान र्दईनेछ ।
26.

कृटषमोग्म जतभनको िस्ण्डकयणराई तनरुत्साटहत गनण सहकायीभा आधारयत िेती प्रणारीराई प्रश्रम र्दइनेछ य
साभुटहक िेतत प्रणारी गयी कृटष उत्ऩादन फृटद्ध गने कृषकहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

27.

एक वडा एक उत्ऩादनको नीतत कामाणन्वमन गनण, मुवाहरुराई ब्मवसाटमक िेती तपण प्रोत्साहन गनण टोर
टवकास सॊ स्थाराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
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28.

कृषकहरुराई ऩशु सेवाको ऩहुॉच ऩुमाणउन वडा नॊ. ७ भा यहेको कृटष तथा ऩशु सेवा केन्रको बवनको
स्तयोन्नती गरय प्राटवतधकको व्मवस्था गरयनेछ ।

29.

ऩशुजन्म ऩदाणथको उत्ऩादन रागत कभ गयाउन दानाभा आधारयत ऩशुऩारन ऩेशराई न्मूतनकयण गरय घाॉस
िेतीभा आधारयत व्मवसामराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

30.

ॉ साझेदायी गरय घाॉसको
तयाई तथा भध्म ऩहाडभा हुने जातका घाॉसको फीउ उत्ऩादन गनण साभुदाटमक वनसग
फीउको श्रोत स्थाऩना गरयनेछ ।

31.

कृटष, ऩशु सेवा ऺेरको टवकासका रातग स्शऩ य प्रटवतधभा जोड र्ददै आम आजणनको कामणक्रभ सॊ चारन गदै
रतगनेछ ।

32.

कृटष तथा ऩशु उत्ऩादनफाट कृषकहरुराई राबास्न्वत गयाउनको रातग स्थानीम हाट फजायको व्मवस्थाऩन तथा
फजायीकयणराई प्रवणद्धन गरयनेछ ।

33.

नगयऺेरतबर अगाणतनक िेततराई प्रोत्साहन गरयनेछ । मसका रातग कृटषजन्म यासामतनक भर तथा टवषादी
तनमन्रणका अतबमान सॊ चारन गयी प्रङगारयक िेती प्रणारीराई फढावा र्दई अगाणतनक गाउॉ टोर घोषणाभा गदै
स्वच्छ तयकायी, दू ध य भाछाभासुभा उत्ऩादनभा जोड र्दईनेछ ।

34.

ॉ सभन्वम गयी ऩशुऩॊऺी तथा भाछाऩारनको रातग व्मवसाटमक ऺभता अतबफृटद्धभा
प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायसग
जोड र्दइनेछ।

35.

तनवाणहभुिी

ऩयम्ऩयागत

ऩशुऩारनराई

तनरुत्साटहत

गदै

कृतरभ

गबणधानद्वाया

ऩशुऩारनराई प्रोत्साहन गदै फोमय जातको फाख्रा ऩारनभा प्रोत्साहन गरयनेछ।
36.

नश्ल

सुधाय

तथा

उन्नत

साभुदाटमक वनरे वनऩैदावाय तफटक्र तथा उऩमोग सम्फन्धी आफ्नो फाटषणक कामणमोजना नगयऩातरकाफाट

स्वीकृत गयाउने ब्मवस्था बएकोभा सोको कामाणन्वमन गरयनेछ । साभुदाटमक वन ऺेरफाट प्राि आम्दानीराई
ऩमणटन टवकासभा रगानी गरयनेछ ।
37.

जतडफुटी उत्ऩादनभा जनचेतना अतबफृटद्ध गदै उत्ऩादन, टवकास, सॊ यऺण य प्रवणद्धनको कामणराई तनयन्तयता
र्दईनेछ ।

38.

नगयऩातरकारे ऩानीको श्रोतको सदुऩमोग गयी बैयहेको ऩोियी, तारहरुभा भाछा ऩारन गने तथा इच्छु क
कृषक तथा पाभणहरु ऩरयचारन गयी भत्स्मऩारन ब्मवसामराई प्रोत्साटहत गरयनेछ ।

39.

सहकायीहरुको कुर फचतको तनस्ित प्रततशत यकभ कृटषजन्म कामणभा रगानी गनण सहकायीहरुराई प्रोत्साटहत
गरयनेछ

।

(ि) सॊस्कृतत तथा ऩमणटन प्रफद्धणन
1. ऩमणटन प्रफद्धणनको रातग चारु आ.व. दे स्ि नै सॊ चारनभा आएका अभना स्शसौरी तसभसाय ऩरयमोजना, धनऩार
गढी य यतभतेडाॉडा ऩमणटटकम स्थरको टवस्तृत ऩरयमोजना प्रततवेदन (तडऩीआय) अनुसाय फहुवटषणम ऩरयमोजनाको
रुऩभा तनयन्तयता र्दई कामाणन्वमन गदै रतगनेछ ।

2. बाउन्ने जङगरराई िुल्रा स्चतडमािाना य सृजना ऩाकणको टवकास गनण, जैटवक फारउद्यान (दे वीथान सा.व.)
तनभाणणको रातग प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायसॉग आवश्मक सभन्वम य सहकामण गरयनेछ ।

3. ऩमणटन प्रफद्धणन य स्थानीम करा सॊ स्कृततको सॊ यऺण सम्फधणनको रातग प्रथभजातीको सभुदामभा घयवास होभस्टे
स्थाऩना गरय सॊ चारन गरयनेछ ।
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4. ऩमणटन सम्फन्धी सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएका होटर, रज, ट्राबर एजेन्सी, पन ऩाकणसॉग सम्फस्न्धत
व्मवसामीहरुसॉग सभन्वम गरय ऩमणटन प्रफद्धणनभा जोड र्दइनेछ ।

5. कृटष, वास्णज्म, साॉस्कृततक, ऩमणटन तथा शैस्ऺक भहोत्सव, आदी आमोजना गरय स्थातनम उत्ऩादनको प्रचायप्रसाय
गरयनेछ । सॊ म्फद्ध टवषमगत ऺेर आमोजक हुने गरय भहोत्सव आमोजनाको अनुभतत प्रदान गरयनेछ ।

6. जाततम सॊ ग्रहारम, स्थातनम स्तयभा भनाइने टवषेश चाडऩवणहरु, सॊ स्कृतत, बेषबूषा, फाजागाजाको टवकास, सॊ यऺण य
प्रवणद्धन गदै प्रमणटन प्रवणद्धनभा जोड र्दइनेछ ।

7. नगयस्तरयम प्रऻा प्रततष्ठान गठन तथा सॊ चारन गरय करा सॊ स्कृततको सॊ यऺण य प्रफद्धणनभा जोड र्दईनेछ ।

8. नगयऺेरको गुरुमोजनारे सभेटेका तसभसाय ऺेरहरुको ऩटहचान, सॊ यऺण, प्रफद्धणन य टवकासभा सॊ घ य प्रदे श
सयकायसॉग सभन्वम य सहकामणभा जोड र्दईनेछ ।

9. टवतबन्न जातजातीहरुको बाषा, करा, साटहत्म, सॊ तगत य साॉस्कृततको सॊ यऺण य टवकास गनण बाषा, वणण य तरऩीको
अनुसन्धानात्भक टक्रमाकराऩराई तनयॊ तयता र्दईनेछ ।

10. टवतबन्न जातजाततहरुको भौतरक सॊ स्कृततको सॊ यऺण गरयने कामणक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

1.7 साभास्जक टवकास ऺेर
(क)

1.

स्शऺा

"स्थानीम बाषाको सॊ यऺण य उत्थान आर्दवासी जनजातीराई सम्भान" गदै तधभार, थारु, चौधयी, याजवॊ शी,
िवास रगामत अन्म जातीको स्थानीम बाषाभा अध्माऩनका रातग कामणमोजनाहरु तमाय गरय रागू गरयनेछ ।

2.

प्रथभजाती दतरत टऩछडावगण आदीवासी जनजाती तथा टवऩन्न वगणराई स्शऺाभा ऩहुॉच फढाउन टवद्याथॉ छारावृतत
कामणक्रभ शुरु गरयनेछ ।

3.

शैस्ऺक गुणस्तय कामभ गनण, सुतनस्ित तसकाइकारातग उत्तयदाटमत्वऩूणण स्शऺण ऩद्धततको शुरुवात गयी ऺततऩूततण
सटहतको स्शऺाका रातग आधाय तम गने काभको शुरुवात गरयनेछ ।

आधायबूत तहको कऺा १–५ सम्भका

टवद्याथॉहरुका रातग कस्म्तभा ३ टवषमको न्मुनतभ तसकाई भाऩदण्ड तोटक मसै शैस्ऺक सरभा ऩयीऺणका
रुऩभा रागू गरयनेछ ।
4.

सुन्दय हरयत वेरवायीको अवधायण सटहत हरयत टवद्यारम तनभाणण कामणका रातग तग्रन क्रवको गठन य
ऩरयचारन गयी टवद्यारम ऩरयसय हयाबया फनाउदै “एक टवद्याथॉ, एक टवरुवा अतबमान” सॊ चारन जायी यास्िनेछ ।

5.

साभुदाटमक य सॊ स्थागत टवद्यारमका तफद्यातथणहरुको आवतधक रुऩभा भागभा आधारयत बई स्वास््म ऩयीऺणको
नीतत तरईनेछ ।

6.
7.

साभुदाटमक टवद्यारमराई स्शऺण तसकाईराई प्रटवतधभैरी फनाइनेछ ।

नगयतबर सॊ चारनभा यहेका सॊ स्थागत तथा साभुदाटमक टवद्यारमहरुको वतगणकयण गरयनेछ । नगयतबर सॊ चातरत
भाऩदण्ड नऩुगेका टवद्यारमहरुरे तोटकएको सभम तबर भाऩदण्ड नऩुमाणए सॊ चारनभा योक रगाईनेछ ।

8.

नगय ऺेरका टवद्यारमहरुभा आधायबूत तहसम्भ भातृबाषाभा स्शऺा प्रदान गनण चाहाने टवद्यारमहरुराई प्रस्तावभा
आधारयत रगानी नीतत अवरम्वन गरयनेछ ।

9.

साभुदाटमक टवद्यारमभा अध्ममनयत उत्ऩीतडत, असहम, तसभान्तकृत, आतथणक अवस्था कभजोय बएका अल्ऩसॊ ख्मक
तथा जेहेन्दाय तफद्याथॉहरुराई छारवृस्त्तको व्मवस्था गने नीतत तरइनेछ । मस प्रमोजनका रातग नगय तबरका

तधभार, दतरत, भुसहय, डोभ, चभाय, भुसरभान आदी जाततका गरयफ टवद्याथॉराई गरयवसॉग नगयऩातरका
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कामणक्रभसॉग सभेत आवद्ध गरयनेछ । मसका साथै

आभावाफु नबएका अरुको सॊ यऺणभा हुटकणएका

वारवातरकाहरुराई सम्वस्न्धत वडाको तसपारयसभा टवशेष छारवृस्त्तको व्मवस्था य उऩमुक्त वभोस्जभका
साभुदाटमक टवद्यारमभा अध्ममनयत टवद्याथॉराई टवद्यारम ऩोषाकको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।
10.

साभुदाटमक टवद्यारमका आधायबूत टवद्यारम य भाध्मतभक टवद्यारमभा अध्माऩन गयाउने टवषमगत उत्कृष्ट
स्शऺकहरुराई य नगय ऺेरतबरका आधायबूत टवद्यारम य भाध्मतभक टवद्यारम भध्मे उत्कृष्ट टवद्यारमहरुराई
शैस्ऺक ऺेरको प्रबावकायी गुणस्तय प्रातिको तनस्म्त ऩुयस्कृत गने नीततराई तनयॊ तयता र्दईनेछ ।

11.

टवद्यारहरुभा फारफातरकाहरुको सहबातगता य टवकास सम्फस्न्ध अतधकायको सुतनस्ितता गदै फारफातरका प्रतत

हुन,े अभानटवम दण्ड, टहॊ सा, दुणव्मवहाय, फारश्रभ आर्दराई तनरुत्साटहत एवॊ तनषेध गनण फारभैरी नगय घोषणका
रातग मोजना तजुभ
ण ा गयी कामणन्वमन गरयनेछ ।
12.

ु राई ऩुणण साऺयता घोषणा गने नीतत तरए अनुरुऩ फेरवायी
नेऩार सयकायरे सन् २०२० तबरभा भुरक
नगयऩातरकाराई आगाभी आ.व.को अन्त सम्भभा ऩूणण साऺय नगयऩातरका घोषणा गरयनेछ ।

13.

टवद्याथॉ बनाण दयराई सतप्रततशत ऩु¥माउन य टवद्यारम तनमतभतता कामभ गनण चारु आ.फ.भा उऩरब्ध गयाएको
फारवातरका ऩोषण तथा िाजा बत्ताराई आगातभ आ.व.भा सभेत तनयॊ तयता र्दईनेछ । साथै फारटवकास

केन्रको तनमतभत अनुगभनराई तनमतभत गदै फारटवकास केन्रभा अध्माऩन गयाउने फार स्शस्ऺकाहरुराई फार

स्शऺणभा उत्प्रेरयत गनण ऩोसाक बत्ताको ब्मवस्थाराई तनयन्तयता र्ददै िाजा बत्ताको सभेत व्मवस्था य टवद्यारम
कभणचायीहरुराई सभेत प्रोत्साटहत गनण ऩोसाक बत्ताको ब्मवस्था गरयनेछ ।
14.

बौततक रुऩभा प्राटवतधक स्शऺा सॊ चारन गनण सऺभ तथा भाऩदण्ड ऩुगेका टवद्यारमहरुभा प्राटवतधक स्शऺा
सॊ चारनका तनस्म्त प्रोत्साहन गदै रतगनेछ ।

15.

सभ्म, स्वावरम्फी, सुसॊस्कृत, ऺभतावान, मोग्म य दऺ नागरयक उत्ऩादनका रातग टकशोय टकशोयी स्शऺा तथा
भटहनावायी व्मवस्थाऩन स्शऺा रागू गरयनेछ ।

16.

सॊ स्थागत टवद्यारमहरुफाट गरयफ असाह्य तथा जेहेन्दय टवद्याथॉहरुराई प्रदान गरयने छारवृततको व्मवस्थाराई
सॊ स्थागत टवद्यारमहरुसॉग सभन्वम गयी सुतनस्ित गरयनेछ ।

17.

स्शऺक, टवद्यारम सॊ चारक य टवद्याथॉका सॊ घ सॊ गठन य अतबबावकसॉग छरपर, अन्तटक्रणमा य सहकामणफाट
नगयका सवै साभुदाटमक टवद्यारम य सॊ स्थागत टवद्यारमभा टवद्याथॉका रातग एकै ऩोशाकभा एकरुऩता ल्माउने
प्रमास गरयनेछ ।

18.

साभुदाटमक टवद्यारमका व्मवस्थाऩन सतभततसॉग कयाय सॊ झौता गयी टवद्यारमको सभग्र सुधायको स्जम्भेफायीभा
उत्तयदामी फनाइनेछ ।

19.

स्शऺकराई स्रोतऩूणण फनाउन, ऩाठ्यक्रभ, स्शऺण साभग्री, सूचना तथा सॊ चाय प्रटवतधका साभग्रीको व्मवस्थाऩनका
रातग थऩ व्मवस्था गरयनेछ ।

20.

सभूह सुऩरयवेऺण वा टवशेषऻफाट कम्तीभा २ भटहनाभा १ ऩटक प्रत्मेक टवद्यारम य स्शऺकको कऺा
अवरोकन

हुने

व्मवस्था

तभराइनेछ।भागभा

आधारयत

नभूना

कऺा

प्रदणशनको

शुरुवात

गरयनेछ

अवरोकनका क्रभभा टवऻरे र्दएको सुझाव कामाणन्वमन प्रधानाध्माऩक वैठकको प्रभुि एजेण्डा फनाइनेछ
21.

तसल्बय बोतरस्न्टमसणको कामणक्रभाराई तनयन्तयता र्दईनेछ ।

।

।
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22.

सॊ स्थागत टवद्यारमको फोडण नेऩारी बाषाभा ऩतन अतनवामण रुऩभा दे स्िने गयी याख्ने व्मवस्था शैस्ऺक सर २०७७

सार अगावै सम्ऩन्न गरयनेछ । टवद्याथॉको ऩरयचम ऩरभा सभेत नेऩारी नाभ अतनवामण गने गयी व्मवस्थाऩन
गरयनेछ ।
23.

वातावयस्णम सौन्दमणता प्रतत सचेत नागरयकका रुऩभा टवद्याथॉ उत्ऩादन गनणका रातग न्मुनतभ एक टवद्यारम एक

पुरवायी कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । वाटषणक रुऩभा ऩूmरवायी प्रततमोतगताको आमोजना गयी टवद्यारमराई
ऩुयस्कृत गरयनेछ ।
24.

स्शऺकरे कऺाकोठाभा टवताएको सभम, हास्जयी, स्जम्भेफायी वहन रगामतका टवषम य व्मस्क्तगत सूचना
प्रणारीराई तडस्जटाइज्ड गयी अनराइन अनुगभन प्रणारी स्थाऩना गरयनेछ । प्रटवतधभा आधारयत दू य अवरोकन
ऩद्धतत टवकास गयी टवद्यारम अनुगभन प्रणारी शुरुवात गरयनेछ ।

25.

नगयतबरका सवै टवद्यारमको तसकाइ सुधायका रातग स्शऺण सुधाय मोजना, टवद्यारम सुधाय मोजना, स्शऺकराई
सकायात्भक सोच य Teaching Pedagogy भा आधारयत ऺभता टवकासका तातरभ मसै आतथणक वषणतबर सम्ऩन्न
गरयनेछ ।

26.

याम्रो काभ गनेराई प्रोत्साहन गने, ऩुयस्कृत गने, अवसय तसजणना गरयर्दने काभरे अरुराई ऩतन तसक्ने अवसय

प्राि हुने बएकारे याम्रो काभ गने स्शऺक, कभणचायी तथा टवद्याथॉराई ऩुयस्काय र्दइने ऩरयऩाटीराई सॊ स्थागत
गरयनेछ ।
27.

ड्रऩ आउट शून्मभा झानण, नगय तबरका टवद्यारम उभेय सभूहका सवै टवद्याथॉराई टवद्यारमभा ल्माउन, टटकाउन
य तसकाउन, कऺा दोहोरयमाउने दय घटाउन, तसकाइस्तय फढाउन, टवद्यारमभा र्दवा िाजा कामणक्रभ अगातड
फढाइनेछ ।

28.

सयसपाइका न्मुनतभ भाऩदण्ड तोटकनेछ । हये क टवद्यारमभा र्दशाटऩसाव गयीसके ऩतछ सावुन ऩानीरे हात
धुने व्मवस्था तत्कार तभराइनेछ ।

29.

मही शैस्ऺक सरको वाटषणक ऩयीऺा हुन अगावै

ऩयीऺा सॊ चारन तनदे णस्् शका वनाई रागु गरयनेछ ।
30.

कऺा ६ दे स्ि १० सम्भका कस्म्तभा ३ टवषमको प्रमोगात्भक

आगाभी २ वषण तबर नगयऩातरका तबरका सवै टवद्यारमहरुराई पाईवय नेट वटकणङ्ग गयी तसतस क्माभयावाट
नगयऩातरकावाट सवै साभुदाटमक टवद्यारमको अवस्था तनयीऺण गनण सटकने वातावयण तमाय गरयनेछ ।

31.

नगयस्तयीम ऩाठ्यक्रभ तथा भूल्माङ्कन सतभतत फनाई मस नगयऩातरका तबरका रातग एउटा छु ट्टै स्थानीम
टवषमको ऩाठ्यक्रभ तनभाणण गयी आगाभी शैस्ऺक वषणफाट सो ऩाठ्यक्रभ रागु गरयनेछ ।

32.

चारु शैस्ऺक सरको सस्थागत तथा साभुदाटमक टवद्यारमका स्शऺा सतभततवाट तनणणम बएका कऺाहरुको वाटषणक
ऩयीऺा नगय स्शऺा सतभतत भापणत हुने य आधायबूत स्शऺा ऩयीऺा एस ई ई को भाऩदण्ड अनुसाय सॉञ्चारन
गरयनेछ ।

33.

नगयऩातरका तबरका सवै टवद्यारमहरुभा आवश्मक सवै कामण प्रकृमा ऩुया गयी स्काउट कामणक्रभ सञ्चारन
गरयनेछ ।

34.

फारफातरकाहरुको अन्तय तनटहत ऺभताको प्रस्पुटन गने, शायीरयक भानतसक तथा वौटद्धक टवकाससॉग सम्वस्न्धत
टवतबन्न कामणक्रभहरुराई तनमतभत रुऩभा आमोजना गनण टवद्यारमराई प्रोत्साटहत गरयनेछ ।

35.

ॉ उऩभेमय" नाभक कामणक्रभ भापणत भटहराहरुभा हुने टहॊ साको ऩटहचान य तनमन्रणभा टवशेष ध्मान
"छारासग
र्दईनेछ ।
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36.

भाऩदण्ड नऩुगेका तथा स्वस्च्छक रुऩभा गातबन चाहने टवद्यारमहरुराई एक अकाणभा सभामोजन (भजण) गरयने
नीतत अवरम्फन गरयनेछ ।

(ि)
1.

मुवा तथा िेरकुद
िेरकूदको टवकासभा मुवाहरुराई अतबप्रेरयत गयी फढी बन्दा फढी मुवाहरुराई सयीक गयाउन सफै प्रकायका
िेरहरुराई प्रोत्साटहत गरयने छ ।

2.

िेर ऺेरको टवकासका रातग िेरातडहरु, प्रस्शऺक, तनणाणमक उत्ऩादन गनण तफटवध प्रकायका तातरभ तथा
कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

3.

िेर ऺेरराई आकटषणत गनण वडा/नगय स्तरयम भेमय कऩ पुटवर सॊ चारन गने कामणराई तनयन्तयता र्दइनेछ
। साथै आगाभी फषण दे स्ि वडास्तयीम उऩभेमय कऩ िेर प्रततमोतगता सॊ चारन गरयनेछ ।

4.

याटष्डम य अन्तयाणटष्डमस्तयका कुनै ऩतन िेरभा टवजमी हुने िेराडीराई सम्भान गने कामणराई तनयन्तयता र्दइनेछ
।

5.

एक वाडण एक आकणषक िेर भैदानको नीतत अनुरुऩ हये क वाडणराई िास िेरकुद जोन तोटक नगयभा सॊ चारन
हुने सो िेर सम्वन्धी सवै कामणहरु सोही वाडणको नेतत्ृ वभा सॊ चारन हुने व्मवस्था तभराईनेछ ।

6.

नगयस्तयभा याटष्टम भाऩदण्ड अनुसायको एक आकणषक यॊ गशारा तनभाणण गने कामणराई तनयन्तय सहमोग य ऩहर
गरयनेछ ।

7.

अऩाङ्गभैरी, भटहराभैरी, फारभैरी स्शऺा य िेरकुदका रातग आवश्मक ऩुवाणधाय टवकास गदै शैस्ऺक ऺेरभा
गुणस्तयीम िेरकूद टक्रमाकराऩहरु सॊ चारनभा ल्माईनेछ । नगयस्तय तथा वडा स्तयीम साझेदाय कामणक्रभका
रुऩभा एक वडा एक िेर स्शऺकको व्मवस्था गयी टवद्यारम स्तयवाट नै िेरकुदको आधाय तमाय गने काभको
थारनी मसै आगाभी आ.व. वाट सुरुवात गरयनेछ ।

8.

प्रत्मेक वषण टवतबन्न टवधाका नगयस्तयीम िेरकुद प्रततमोतगता य भहोत्सव सॊ चारन गरय उत्कृष्ट िेराडीहरुराई
ऩुयस्कृत गरयनेछ ।

9.
10.

टवद्यारमका िेर भैदानहरुराई टवस्ताय गदै ऩूवाणधाय तनभाणणभा जोड र्दइनेछ ।

भटहराराई आत्भसुयऺा गनण य आत्भ टवश्वास वढाउने प्रमोजनका रातग कऺा ८ दे स्ि १२ सम्भका

छाराहरुराई सम्वस्न्धत वडा कामाणरम य टवद्यारमको तसपारयसभा प्रस्तावभा आधारयत िेर÷टवतधवाट टकशोयी
आत्भ सुयऺा कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
11.

नगयतबर यहेका टवतबन्न मुवा क्रवहरुराई िेरकुद भाऩणmत मुवाराई सॊ गर्ठत गनण य उनीहरुराई तसजणनस्शर
वनाउन प्रस्तावभा आधारयत टवतबन्न कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

12.

स्थानीम मुवाक्रव तथा साभास्जक सॊ घ सस्थाको प्रस्तावका आधायभा मुवाहरुभा ब्माि तनयासाभूरक

वेयोजगायीको स्चन्तावाट भुक्त गयाउने टवतबन्न िारे मुवा उद्यभस्शरता तथा वृस्त्त अतबभूिीकयण (Carrier
counseling), अतबप्रेयणात्भक बाषण (Motivational Speech) जस्ता कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
13.

ॉ ारन
मुवाको वैदेस्शक ऩरामनको भानतसकताको अन्त्मका रातग एक वडा १० मुवा एक उद्यभ कामणक्रभ सच
गनण आवश्मक प्रकृमा तथा कानुनी आधाय तम गरयनेछ ।

14.

नगयतबरका मुवा प्रततबा, मुवा उद्यभी, मुवा कटव, कराकाय, भुततणकाय, स्चरकाय तथा मुवा प्रवणतकको िोजी गयी
ऩुयस्कृत तथा प्रोत्साटहत गरयनेछ ।
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(ग) जनस्वास््म
1.

कोयोना बाईयस कोतबड -१९ को योकथाभ तथा तनमन्रणको रातग नगयऩातरकारे स्थानीम याजनैततक दर,
तनजी ऺेर, सुयऺा तनकाम, उद्योग वास्णज्म, अन्म सयोकायवाराहरु रगामत प्रदे श य सॊ घीम सयकायसॉग सभन्वम
गरय आवश्मक सफै प्रकायको उऩमूक्त उऩामहरु अफरम्फन गरयनेछ ।

2.

कोयोना भहाभायीको रासर्दऩूणण असयफाट नागरयकहरुराई सॊ क्रभण हुनफाट सुयसस्ऺत याख्न हार सॊ चारनभा

यहेको होस्ल्डङ्ग सेन्टयको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गयाउदै आगाभी आ.व. दे स्ि नागरयकहरुको स्वास््म सेवाको
रातग एम्फुरेन्स िरयद गरय सेवा प्रवाह गरयनेछ ।
3.

"ऩन्र शैमाको अस्ऩतार स्वास््मभा सुधाय" को रातग नेऩार सयकायको नीतत अनुरुऩ नगय ऺेरभा एक

अस्ऩतार स्थाऩना तनभाणणका रातग चारु आ.व. दे स्ि नै सॊ घीम सयकायसॉग गरयन्दै आएको ऩहर नततजाभा
ऩुमाणउन टवशेष ध्मान र्दईनेछ ।
4.

सफै स्वास््म चौकीफाट आधायबूत ल्माव सेवा सॊ चारनभा ल्माई कस्म्तभा एउटा आधुतनक ल्माफ सेवा सभेत
ु ब स्वास््म सेवा टवस्ताय गरयनेछ ।
शुरु गरय सवणसर

5.

नागरयकहरुको स्वास््म सुयऺाको रातग सफै वडाहरुभा टवषन्न य रस्ऺत वगणको रातग स्वास््म वीभा
कामणक्रभको शुरुवात गरयनेछ ।

6.

नगय ऺेरको वतथणङ्ग सेन्टयभा सुत्केयी हुने भटहराहरुको रातग स्शशु स्माहाय बत्ता वाऩत प्रतत सुत्केयी रु. ५
हजायका दयरे सुटवधा उऩरब्ध गयाईनेछ ।

7.

उऩचायको

क्रभभा

नगयऩातरका

तबरका

अशक्त,

वेवारयस

व्मस्क्तको

तफयाभी,

वेवारयसे,

असह्य,

गबणवती

भटहरा

तथा

फारफातरकाहरुराई प्राथतभकता र्दइनेछ साथै आवश्मक्ता अनुसाय स्शटवयहरु सॊ चारन गरय स्वास््म सेवाभा
ॉ अतबफृटद्ध गरयनेछ ।
ऩहुच
8.

नगयऩातरका

ऺेरतबर

असह्य

वा

भृत्मु बएभा

तनजको

दाह

सॊ स्कायको

नगयऩातरकारे नै गने व्मवस्था तभराइ मसै आ.व.फाट शव वहान सेवा सभेत सॊ चारन गरयनेछ ।
9.

व्मवस्था

फार तथा भातृ स्शशु सुयऺा कामणक्रभभा भटहरा स्वास््म स्वमॊसेटवकाहरुफाट प्राि बएको मोगदानको उच्च

सम्भान गदै भटहरा स्वास््म स्वमॊ सेटवकाहरुराई प्रोत्साहनको रातग नगयऩातरफाट र्दईने भातसक बत्ता तथा सेवा
तनवृत्त हुदाॉ आतथणक सुटवधा सटहत तफदाई र्दने कामणराई तनयॊ तयता र्दईनेछ ।
10.

आमुफ
ण ेद स्वास््म उऩचाय ऩद्दतीराई प्रोत्साटहत गदै घये र ु रुऩभै साभान्म प्राथतभक उऩचायको रातग सभुदामराई
सऺभ गयाइनेछ ।

11.

फेरफायी नगयऩातरका ऺेर तबरका फोनम्मायो ट्रान्सल्ऩान्ट, क्मान्सय, भुटु, भृगौरा डामरातसस, स्ऩाईनरकड
ईन्जुयीका तफयाभीहरुराई र्दईदै आएको आतथणक सुटवधाराई नदोहोरयने गरय तनयॊ तयता र्दईनेछ ।

12.
13.

फेरफायी नगयऩातरका ऺेरतबर सऩणदॊश उऩचाय केन्र स्थाऩना गरय सॊ चारन गरयनेछ ।

फेरफायी नगयऩातरका तबर नगयस्तरयम टपस्जमो थेयाऩी सेन्टय स्थाऩना गरय सॊ चारन गरयनेछ ।

(घ) रैटङ्गक सभानता तथा साभास्जक सभावेस्शकयण
1.

टवद्यभान ऩयाम्ऩयागत धातभणक, साॉस्कृततक जातीम छु वाछु त, बेदबाव, कुयीतत, कुसॊ स्कृतत, अन्धटवश्वास य साभास्जक
टवकृततहरु हटाउन आवश्मक जोड र्दईनेछ।
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2.

नगयतबरका सफै भस्न्दय, गुम्फा, अिाडे थान, बीभसेन थान, भहायाज थान, साकेरा थान, चचण, भस्स्जद रगामतका
सफै जातजाततका धातभणक सॊ स्थाहरुराई बाटषक, ऩायम्ऩरयक य साॊस्कृततक अध्ममन तथा अन्तयटक्रमात्भक
गततटवतधहरु सभेत सॊ चारन गयी धातभणक सटहष्णुता कामभ गयी सभाज सुधायका कामणहरु सभेत गनण प्रोत्साटहत
गरयनेछ ।

3.

नगयऺेर तबरका टवतबन्न प्रकृततका अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको त्माङ्क सॊ करन गयी उऩमुक्त सीऩभुरक य
आमभुरक कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

4.

साभास्जक सुयऺा अन्तगणत जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरु, एकर भटहरा, दतरत जेष्ठ नागरयक, दतरत
फारऩोषण जस्ता बत्ताराई सहज ढॊ गरे टवतयण गने व्मवस्था तभराइनेछ । त्मस्ता राबग्राटह व्मस्क्तहरुको
वास्तटवक त्माङ्क अध्मावतधक गनण टोरटवकास सॊ स्थाहरुराई सभेत ऩरयचारन गरयनेछ ।

5.

साभास्जक ऩरयचारनको भाध्मभफाट साभास्जक सचेतना फढाउदै नागरयकहरुराई टवकासभा आफद्ध गयाइनेछ ।
टोर टवकास सॊ स्थाहरुराई साभास्जक न्माम, उत्ऩादन तथा आमआजणन टवकास य वातावयणभैरी टोर टवकास
फनाउने कामणराई प्राथतभकता र्दईनेछ ।

6.

टोर टवकास सॊ स्थाहरुराई मोजना छनौट, कामाणन्वमन, अनुगभन य भुल्माङ्कन सटहत टवकास तनभाणणभा सहबागी
गयाईनेछ ।

7.

टोर टवकास सॊ स्था ऩरयचारन प्रबावकायी फनाउदै आफ्नो टोर वा वस्तीको टवकासभा स्व्स्पूतण रुऩभा अग्रसय
गयाउन साभुदाटमक टवकास अतबमानको कामणक्रभहरुराई प्रबावकायी रुऩभा रागू गरयनेछ ।

8.

भटहरा तथा टकशोरयकशोयीको ऺभता अतबफृद्धीभा टवशेषा जोड र्दइनेछ । फहुतफवाह, फारटववाह रगामत सफै
प्रकायका टहॊ साको अन्त्म गनण जनचेतनाको साथै आमणभूरक, सीऩभरक, उत्ऩादनभूरक कामणक्रभहरु सॊ चारन
गयी ऺभता य सीऩको सभेत टवकास गदै रतगनेछ ।

9.

जेष्ठ नागरयकहरुको अनुबव, सीऩ य ऺभताको उस्चत कदय गदै उहाहरुका अनुबवहरुराई व्मवहारयक रुऩभा
रागु गदै रतगनेछ ।

10.

(ङ)

छोयी सम्भान कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
सहकायी तथा सॊघसॊस्था

1.

स्थानीम सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरुराई कानूनको अतधनभा यटह प्रबावकायी तनमभन गने ब्मवस्था तभराईनेछ साथै
नगयऩातरकारे साझेदायीभा सॊ चारन गनण सटकने कामणक्रभहरुभा सहकामण गरयनेछ ।

2.

नगयऺेर तबर कामण गनण चाहने गैय सयकायी सॊ स्था, साभुदाटमक सॊ स्था, सहकायी सॊ स्थाहरुरे आफ्नो कामणक्रभ य
फजेट नगयसबाफाट स्वीकृत गयाई कामाणन्वमन गयाउने व्मफस्था तभराईनेछ ।

3.
4.

टवकासका साझेदाय सॊ स्थाहरुफाट सॊ चारन हुने कामणक्रभहरुको सतभऺाको ब्मवस्था तभराईनेछ ।

कृटषऺेर रगामत अन्म उत्ऩादन तथा सेवाभा आधारयत सफै प्रकायका व्मवसामभा सहकायी सॊ स्थाराई
टक्रमास्शर तुल्माई सो ऺेरभा कामण गनण साभुटहक ऋण प्रदान गनण प्रोत्साहन गरयनेछ ।

5.

भटहरा, गरयफ, तसभान्तकृत, अऩाङ्ग, बूतभहीन तथा टऩछतडएको वगण य श्रतभकहरुको साथै आभ नागरयकको
जीवनस्तयभा सुधाय ल्माउन सहकायीको ऩहुॉच आतबफृटद्ध गनण प्रोत्साटहत गरयनेछ ।

6.

नगयऩातरका ऺेरतबर यहेका सहकायी सॊ स्थाहरुफाट सहकायी फैकॊको स्थाऩना गनण ऩहर गरयनेछ ।
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नगयऩातरकारे सभुदामका सदस्महरुराई सहकायीको भाध्मभफाट एकजुट बई उद्योग व्मवसाम सॊ चारन गनण

7.

प्रेरयत गरयनेछ ।

सहकायी सस्थारे सदस्म केस्न्रत बई आफ्नो कायोफाय गनुण ऩने य तोटकएको ऺेरतधकाय बन्दा फाटहय गई

8.

कायोफाय गये भा त्मस्तो कामणराई योक रगाई प्रबावकायी अनुगभन गरयनेछ ।

1.8 बौततक ऩूवाणधाय टवकास ऺेर
(क)

शहयी ऩूवाणधाय टवकास

1.

टवकास तनभाणणभा वडाहरुराई प्रततस्ऩधाणत्भक रुऩभा अग्रसय गयाउन तोटकएको गुणस्तय, भाऩदण्ड य सभमावतध

तबरभा मोजना सञ्चारन गयी सम्ऩन्न गने उऩबोक्ता सतभतराई सम्भान गने य वडाराई ऩुयस्काय स्वरुऩ रु.
१० राि फयाफयको मोजनाराई तनयन्तयता र्दईनेछ।
2.

सावणजातनक मातामातको व्मवस्थाऩन य सुदृटढकयणको रातग फस ऩाकण तनभाणण कामण प्राथतभकताका र्दई
शुरुवात गरयनेछ ।

3.

ऩूवाणधाय टवकास तनभाणणका मोजनाभा सावणजतनक नीस्ज साझेदायीराई प्रोत्साहन गरयनेछ । अस्घल्रो आतथणक
वषणको रागत साझेदायी सम्फन्धी भाऩदण्डराई सभम साऩेऺ रुऩभा सुधाय गदै रतगनेछ ।

4.

ॉ को सभन्वम य सहकामणभा नगयतबर यहेका उत्तय दस्ऺण तपणका रोकभागण जोड्ने
प्रदे श तथा सॊ स्घम सयकायसग
भूर सडक, वडा कामाणरम जोड्ने सडक य फाक्रो आवतजावत यहने शािा सडकहरुको स्तयोन्नती साथै
ग्रातभण कृटष सडक सुधाय कामणक्रभराई तनयन्तयता र्दइ सडकहरुको स्तयवृटद्ध गदै रतगनेछ ।

5.

ऩूवाणधाय टवकास सम्वस्न्ध मोजनाहरुको वाटषणक कामणमोजना तनभाणण गयी प्रबावकायी अनुगभन, भूल्माॊकन प्रणारी
अवरम्वन गरयनेछ ।

6.

सॊ घ, प्रदे श तथा नगय तपणका ऩूवाणधाय टवकास तनभाणणका सम्ऩुणण मोजनाको तनधाणरयत सभमभै सम्झौता,
कामाणन्वमन य सम्ऩन्न गनण जोड र्दईनेछ ।

7.

नगयऩातरका तबर आवश्मक ठु रा मोजनाहरुको प्राथतभकता तनधाणयण गयी श्रोतको सुतनस्ितता गयी क्रभश
सञ्चारन गयी सम्ऩन्न गरयनेछ ।

8.

हाटफजाय व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक ऩूवध
ण ाय तनभाणण साथै ढर तनभाणण कामणभा स्थानीम सयोकायवाराराई
जागरुक फनाइ मसको दीगो व्मवस्थाऩनभा ध्मान ऩुमाणउदै तनयन्तयता र्दइनेछ ।

9.

नगयतबर यहेका टवटवध सॊ स्कृतत झल्कने िारका साॊस्कृततक ऩूवाणधाय तनभाणणभा प्रोत्साहन गदै तनभाणण गरयने
बौततक ऩूवाणधायहरु फारफातरका, फृद्ध, अऩाङ्ग तथा भटहरा भैरी फनाइनेछ ।

10.

नगय ऩटहचानको आधाय, िेरकुद ऺेरभा ऩूवाणधाय बन्ने नायाका साथ िेरकुद ऺेरको टवकासका रातग मसको
ऩूवाणधायको तनभाणणराई मथेष्ट रुऩभा अस्घ फढाइनेछ ।

11.

नगय ऺेरतबर ऩूवाणधायका मोजनाहरुको कामाणन्वमन गनण सॊ घ तथा प्रदे श स्तयफाट श्रोत व्मवस्थाऩनका रातग
आवश्मक ऩहर गयी ऩूवाणधाय टवकास तनभाणण गनण सभन्वमऩुणण अग्रसयता तरइनेछ ।

12.

नगय ऺेर तबरका सावणजतनक स्थान/चौकहरुभा िानेऩानी धायाहरु तथा सावणजतनक शौचारमहरु सावणजतनक
नीस्ज साझेदायीभा तनभाणण गरयनेछ ।
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ॉ
नगयऩातरका तबरका सफै वडाहरुराई एकआऩसभा सहज ऩहुॉचमोग्म फनाउन य कृटष उऩजराई फजायभा ऩहुच

13.

फढाउन सडक सञ्जारको टवकास सडक कयीडोय (रयङयोड) तनभाणण कामणको सम्भ्माव्मता अध्ममन गने कामणको
थारनी गरयनेछ ।
14.

नगय ऺेरभा योजगायी प्रवणद्धन गनणका रातग औद्योतगक ग्राभ स्थाऩना गनण सॊ घ तथा प्रदे श सयकायसॉग सभन्वम
य सहकामण गरयनेछ ।

15.

नगयऩातरकाको स्वातभत्वभा यहेको फजाय ऺेरका जग्गाहरुभा आन्तरयक आम फृटद्धका तनतभत्त व्माऩारयक
कम्ऩरे क्स तनभाणण गने कामणराई तनयॊ तयता र्दईनेछ ।

उत्ऩार्दत कृटष वस्तुको बण्डायणको रातग आगाभी आ.व.भा सॊ घ तथा प्रदे श सयकायसॉग साझेदायी गयी स्शत

16.

बण्डाय, आधुतनक फधशारा तनभाणणको कामणराई अस्घ फढाईनेछ ।
17.

नगय तबरका सडक ऩूवाणधायहरुभा आवत जावतभा सहजता कामभ गयाउन साथै तसचाॊई तथा ऩानी तनकासको
रातग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।

(ि)
1.

बवन तथा आवास

ु ी क्माम्ऩसको ऩूवाणधाय तनभाणण टवगत आ.व. दे स्ि नै तनयन्तयता बैयहेको हुदाॉ आगाभी
फेरफायी फहुभि
आ.व.भा सभेत बवन तनभाणण कामणराई टवशेष प्राथतभकताभा यािी फजेट टवतनमोजन गरयएको छ ।

2.

आधायबूत स्वास््मराई आभ जनताको ऩहुॉच टवस्ताय गनण स्वास््म सेवा सफै वडाभा सॊ चारन बैयहेकोभा
आगाभी आ.व. सम्भभा वडा नॊ. २, ३, ६ य १० भा सभेत बवन तनभाणण सम्ऩन्न गरय प्रमोगभा ल्माईनेछ ।

3.
4.

साभुदामटक टवद्यारमहरुको शैस्ऺक गुणस्तय सुधाय गनण बौतीक ऩूवाणधाय टवकास य सुधायभा ध्मान र्दईनेछ ।

नगयऺेरतबर ये हका टवतबन्न धातभणक सभुदामको गुम्फा व्मवस्थाऩन य सुधायभा जोड र्दई ऩयम्ऩयागत
सॊ स्कृततको सॊ यऺण य प्रफद्धणनभा जोड र्दईनेछ ।

5.
6.

"टवऩन्नराई छानो (जस्ताऩाता)" कामणक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ ।

सॊ घ, प्रदे श सयकाय तथा अन्म दातृ तनकामसॉग सभन्वम य सहकामण गदै नगयऺेर तबर फसोफास गने अतत

तफऩन्न ऩरयवायको रातग चारु आ.व. दे स्ि नै सॊ चातरत जनता आवास कामणक्रभराई तनयन्तयता थऩ प्रबावकायी
फनाईनेछ ।
7.

नगय टवकास कोष सहमोगभा नगय ऺेरको आधायबूत टवकासको रातग आवश्मक कम््रे क्स बवन मसै
आ.व.फाट थारनी गरयनेछ ।

8.

नगयऺेरभा आधुतनक कोल्ड स्टोय तनभाणणको रातग सॊ घ तथा प्रदे श सयकायसॉग सभन्वम य सहकामण गरयनेछ
।

9.

नगयऩातरका ऺेरतबर तनभाणण हुने सफै प्रकायका तनस्ज, सावणजतनक तथा सयकायी बवनहरु नगयऩातरकाको
ईजाजत तरएयभार तनभाणण हुने व्मवस्थाराई कडाईका साथ रागु गयाईनेछ ।

10.

अनराईन टवतधफाट नक्सा ऩास गनण Electronics Building permit system को प्रटवतधको प्रटक्रमा थारनी
गरयनेछ य साटवक ऩास बएका घय नक्साराई ऩतन तडजीटाजेसन गरयनेछ ।

11.

बूउऩमोग मोजना तमाय गयी नगय ऺेरतबरको फस्ती सुयस्ऺत य फैऻातनक फनाइनेछ । नगय ऺेरतबर यहेका

सयकायी तथा ऐरानी, प्रती जग्गाहरुको ऩटहचान गरय ऩाकण, फार उद्यान, टवश्राभ स्थर, तफसौनी आर्द तनभाणण
गरय उक्त जग्गाको उऩमोग गरयनेछ ।

17

12.

स्थानीम स्तयभा बवन तथा ऩूवाणधाय तनभाणण कामणभा टे वा ऩुगोस बन्ने उदे श्मरे तनभाणण व्मफसामीहरुराई बवन
तनभाणण सम्फस्न्ध आधायबुत तातरभ प्रदान गदै रतगनेछ ।

नगय ऺेरतबर तनभाणण गरयने बवनहरूको तनभाणण कामण गुणस्तयीम, बूकम्ऩ प्रततयोधी य भाऩदण्ड अनुसाय गनण

13.

तथा तनभाणण कामणभा सॊ रग्न व्मवसामी एव् भजदुयहरूको ऺभता अतबफटद्ध गरयनेछ ।
14.

सॊ स्थागत बवन, अस्ऩतार, टवद्यारम तथा ब्माऩारयक बवनहरूभा रूऩभा सोराय इनजॉ प्रमोग गनण प्रोत्साहन

गरयनेछ साथै नमाॉ फन्ने बवनहरूभा नेच ुयर राईटको व्मवस्था गरयनुको साथै जेष्ठ नागरयक, फारफातरका,
अऩाङगताभैरी फनाउने नीतत तरइनेछ ।
15.

अव्मवस्स्थत फसोफासको सभस्मा सभाधान गनण प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायको ध्मानाकषणण गयाउदै उस्चत
ब्मवस्थाऩनको रातग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।

16.

(ग)

आ फ २०७७।०७८ तबर फाॉकी यहेका सफै वडा कामाणरमहरुको बवन तनभाणण सम्ऩन्न गरय सटकनेछ ।

िानेऩानी, तसॊचाई, उजाण व्मवस्थाऩन
1.

नगयऩातरका ऺेरतबर टवतबन्न उऩबोक्ता सतभततहरुरे टवतयण गरययहेको तनजी धायाको भहसुरभा एकरुऩता
कामभ गदै रतगनेछ ।

2.

ट्यूवेरफाट ऩानी उऩमोग गने उऩबोक्ताहरुको ऩानीको श्रोत, आइयन, आसे तनक रगामतका यासामतनक

ऩदाथणहरुको ऩरयऺण गयी ऩानी टऩउन मोग्म नबएभा त्मस्ता ऩानीका श्रोतहरु फन्द गयी वैकस्ल्ऩक
िानेऩानीको श्रोतहरु व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।
3.

नगयऩातरका ऺेरका तनस्ज स्तयका िानेऩानी उत्ऩादन य प्रसोधन गने सफै केन्रहरुराई स्वच्छ, सपा य
गुणस्तयीम ऩानी टवतयण गनणको रातग तनमतभत ऩानी ऩरयऺण बए नबएको अनुगभन गरयनेछ

4.

।

िानेऩानी उऩबोक्ता सतभतत, जर उऩबोक्ता सतभतत य टोर टवकास सॊ स्थाहरु रगामत मस ऺेरभा काभ गने
सॊ घसॊ स्थाहरुराई व्मवस्स्थत गने, प्रबाफकायी फनाउने य उऩबोक्ता भैरी फनाउने नीतत अफरम्फन गरयनेछ ।

5.

तसॊ चाइ सुटवधा तफस्ताय गयी तसस्ञ्चत ऺेर तफस्ताय गरयनेछ। हार सॊ चारनभा यहेका रुग्ण तसॊ चाइ प्रणारीको
भभणत सम्बाय गरय फाह्रैभास सॊ चारन गनण आवश्मक व्मवस्था तभराईनेछ ।

6.

ठु रा प्रकृततका तसॊ चाईका ऩुवाणधाय टवकास, तडऩ फोरयङ्ग, स्मारो ट्युवेर जस्ता ऩूवाणधाय टवकासको
य प्रदे श सयकायसॉग सभन्वम गने कामणराई प्राथतभकता र्दईनेछ ।

7.

नगयऩातरका ऺेरतबर यहेका टवतबन्न तार, ऩोियी य तसभसाय ऺेरहरुको सॊ यऺण गयी त्मसराई ऩमणटकीम
गन्तब्म स्थर फनाउने तथा व्मवसाटमक रुऩभा प्रफद्धणन गरयनेछ

8.

रातग सॊ घ

।

उज्मारो फेरफायी कामणक्रभ सॊ चारन गरय घयधुयी सवे ऺणका आधायभा अतत टवऩन्न ऩरयवायराई अध्मायोभुक्त
गयाईनेछ ।

9.
10.

तछभेटकऩातरकाहरु सभेतको सभन्वम सहकामण य साझेदायीभा सौम उजाण तफकासराई जोड र्दईने छ ।

सघ तथा प्रदे श सयकाय सॉगको सभन्वम य सहकामणभा सचातरत आमोजनाहरु राई तनयन्तयता र्दन आफश्मक
ऩहर गरयने छ ।
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1.9 वन, वातावयण तथा टवऩद् व्मवस्थाऩन
1.

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको कामणराई प्रबावकायी य र्दगो फनाउन अन्तयऩातरकास्तयको सभझदायी फभोस्जभ
तरब्रा टे क्नोरोस्ज प्रा.तर.सॉग पोहोय प्रसोधन केन्र स्थाऩना गयी रयसाइस्क्रङ्ग ्रान्ट सॊ चारन सम्फन्धभा
बएको सहभतत कामाणन्वमनभा जोड र्दईनेछ ।

2.

हारको पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रातग सभुदामफाट व्महोयीने सेवा शुल्क सॊ करनभा टोर टवकास

सॊ स्थाहरुराई सटक्रम गयाई सॊ करन बएको यकभको ३० प्रततशत ऩुन् टोर टवकास सॊ स्थाराई नै टपताण
गरयनेछ ।
3.

प्राकृततक श्रोतहरुको सॊ यऺण य सम्फद्धणन गदै नगय ऺेरभा यहेका िुल्रा तथा सावणजातनक स्थानहरुभा
हरयमारी प्रफद्धणन गनण वृऺायोऩण अतबमान सॊ चारन गरयनेछ ।

4.

नीस्ज ऺेरको सहकामणभा सडकको दुवै तपण वातावयण सॊ यऺण, हरयमारी प्रफद्धणन तथा नगयको सौन्दमण
कामभ गनण वृऺायोऩण कामणक्रभ भापणत सपा य हयाबया सडक, स्वच्छ नगय अतबमान सञ्चारन गरयनेछ ।

5.

ऩानीको श्रोत, भुहान, ऩोियी, तराउ, ऐततहातसक, सॊ स्कृततक तथा धातभणक सम्ऩदा एवॊ जैटवक टवटवधताको
सॊ यऺण गदै रतगनेछ ।

6.

सपा य हरयमारी नगय तनभाणणको रातग नागरयकहरुराई प्रोत्साटहत गरयनेछ । घयामसी पोहोय, ्रास्स्टक
तथा टामय फाल्न ऩूणरु
ण ऩरे तनषेध गरयनेछ ।नगयऺेरको सयसपाईको रातग सभम सभमभा टवटवध
अतबमानहरु सॊ चारन गदै रतगनेछ ।

7.

करकायिाना, उद्योग व्मवस्था सॊ चारन गनुण अस्घ ऩूव ण प्रायस्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण
प्रबाव ऩरयऺण अतनवामण रुऩभा गये य भार सॊ चारन गनण र्दईनेछ ।

8.
9.

तथा वातावयणीम

आगरातगफाट हुने ऺती न्मुतनकयणका रातग दभकर सेवाको प्रबावकायी सचारनको ब्मवस्था गरयनेछ ।

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रातग घय नक्सा ऩास गदाण अतनवामण रुऩभा सेफ्टी ट्याॊकी सटहतको शौचारम
तनभाणण गनुऩ
ण ने व्मवस्था रागु गरयनेछ ।

10.

फेरवायी नगयऩातरका िुल्रा र्दशाभुक्त नगय घोषणा य ्राटष्टक झोरा भुक्त नगय बईसकेकोभा त्मसको

र्दगोऩना सुतनस्स्चत गदै ऩुणण सयसपाई मुक्त नगयऩातरका घोषणातपण अग्रसय हुने नीतत अफरम्फन गरयनेछ
।

11.

नगयऩातरका ऺेरतबर यहेको ऩूव ण ऩस्िभ रोकभागणको सडक अतधकाय ऺेरराई सयसपाई गरय व्मवस्थाऩन
गने कामणराई तनयॊ तयता र्दईनेछ ।

12.

तफऩद जोस्िभ न्मुटककयण य व्मवस्थाऩनका रातग सॊ वेदनस्शर यहेका रोहन्रा, स्चसाङ, केशतरमा, फेतना,
तससौरी, टकस्ती, दोरोकना, कमय िोरा, गमर िोरा रगामतका सफै िोरा य िोल्सीहरुभा आवश्मक्ता
अनुसाय तट्फन्ध य वामोइस्न्जतनमरयङ प्रटवतधराई जोड र्दईनेछ ।

13.

टवऩदफाट हुनसक्ने ऺततको तत्कार उदाय, याहत य ऩूनस्ण थाऩनाका रातग आवश्मक जनशस्क्त, साभाग्री य
श्रोतको ऩरयचारनको रातग सयोकायवारा तनकाम वा सॊ स्थाहरुसॉग सभन्वम गरय ब्मवस्थाऩन गरयनेछ ।

14.

वातावयस्णम सौन्दमणता प्रतत सचेत नागरयकका रुऩभा टवद्याथॉ उत्ऩादन गनणका रातग न्मुनतभ एक टवद्यारम
एक पूरवायी कामणक्रभ सञ्चारन गयी हये क टवद्यारमभा साभन्म नै बएऩतन एउटा पूरवायी फनाइएकोछ ।

15.

साभुदाटमक, साझेदायी वनराई सॊ घीम, प्रादे स्शक वन ऐनरे र्दएको व्मवस्था अनुसाय तनमभन गरय साभास्जक
उत्तयदाटमत्वको कामणक्रभहरुभा साझेदायी गदै रतगनेछ ।
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1.10 सॊस्थागत टवकास, सेवा प्रवाह य सुशासन
(क)

सूचना त्माङ्क तथा याजस्व

नगयका गततटवतधहरुको जानकायी सफै नगयवासीहरु सभऺ ऩुमाणउन सूचना प्रवाहको आधुतनक प्रटवतधहरुको

1.

प्रमोग य व्मवस्थाऩनभा टवशेष ध्मान र्दईनेछ ।

साभास्जक सुयऺाको त्माङ्कहरुको बण्डायण य सहज उऩमोगको रातग रगत टववयण तडस्जटाईज गरय

2.

व्मस्थाऩन गरयनेछ ।

स्थानीम सॊ चाय भाध्मभ रगामत अनराईन ऩरकारयता ऺेरराई भमाणर्दत तथा व्मवस्स्थत गनण गयाउन

3.

टवगतभा र्दईदै

आएको सहमोगराई

ऩरकायहरुराई सम्भान गरयनेछ।
4.

तनयन्तयता

र्दई

नगयको

टवकासभा

सहमोग

ऩुमाणउने

उत्कृष्ठ

आवतधक रुऩभा सफैबन्दा फढी कय ततने कयदाता वा सॊ स्थाराई सम्भानजक कयदाताको रुऩभा ऩुयस्कृत
गरयनेछ ।

कयको दामयाभा नआएका ऺेरहरुराई कयको दामयाभा ल्माई कयका दयराई सभेत सभम साऩेऺ ऩरयभाजणन

5.

गदै रतगनेछ ।

(ग)

न्माम सम्ऩादन

सभताभूरक सभाज तनभाणणका रातग न्मामभा ऩहुॉच अतबफृटद्ध गरयनेछ । न्माम सम्ऩादन कामणराई तछटो

1.

छरयतो, तभतब्ममी, तनष्ऩऺ, प्रबावकायी य उत्तयदामी फनाईनेछ ।
2.

न्मामभा ऩहुॉच तफस्तायका तनतभत्त प्रतेक वडाभा भेरतभराऩकताण छनौटगयी तातरभ सॊ चारन गदै भेरतभराऩ
केन्र सॊ चारन गरयनेछ ।

न्माटमक सतभतत भापणत हुनक
ण य
े ाभ प्रबावकायी फनाउनका रातग सतभततका सदस्महरुराई न्मुनतभ ऩुऩऺ

3.

कामणटवधी एवॊ अतधकायको अनुस्शऺण ततरभ एॊव ऺभता टवकासका कामणक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।
4.

न्माटमक सतभततको व्मवस्थाऩनको रातग छु ट्टै ईजरासको व्मवस्था गयी न्माम सम्ऩादन कामणराई प्रबावकायी
फनाईनेछ ।

5.

ु ाईको क्रभभा आवश्मकता अनुसाय सम्फस्न्धत तफऻ तथा
न्माटमक सतभततरे भुद्दा तथा टववादको सुनव
प्रशासनको सहमोग तरई न्माम सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउने नीतत तरईनेछ ।

6.

गयीव, असाहाम, अऩाङ्गता, अशक्त, एकर भटहरा, फारफातरका तथा टऩछतडएका वगणराइ न्माटमक सतभततफाट
प्रदान गने सेवाभा ऩहुॉच टवस्ताय गयाउन हेल्ऩडे क्स तथा तनशुल्क तनवेदन दताण गयाउने व्मवस्था गरयनेछ ।

(ङ)

सुशासन य ऩायदस्शणता
1.

टवतधको शासन स्थाऩना गनण जनप्रतततनतधहरुको ऩूणण सटक्रमता, यचनात्भकता तथा याजनैततक दरहरुका साथै
जनताको सभथणन य सटक्रम सहबातगता जुटाउन प्रमि गरयनेछ ।

2.

नगयकामणऩातरकाको कामाणरम वडा सतभततको कामाणरमफाट प्रवाह हुने सेवा य सुटवधाहरु प्रवाह गदाण
जेष्ठनागरयक, अऩाङ्गता बएका ब्मस्क्तहरु, असक्त व्मस्क्तहरु, फारफातरका य भटहराहरुराई ऩटहरो प्राथतभकता
र्दईनेछ ।

3.

वडा तथा टोर स्तयसम्भ मोजना कामाणन्वमन, सेवा सुटवधाको स्तय, शैरी य स्स्थतत रगामतका जनचासोका
ॉ फेरवायी नगयऩातरका” ऩरकाय, नागरयक सभाज क्रभश् सफै
टवषमहरुभा फुझ्न भातसक रुऩभा “जनतासग
वडाहरुभा तनमतभत साऺात्काय कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
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4.

सेवाग्राहीहरुको गुनासो व्मवस्थाऩनको रातग गुनासो ऩेटीकाको व्मवस्था साथै गुनासाहरुको सम्फोधन गरयने
सभुस्चत व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।

ु ाई
नगयऩातरकारे आपुरे सॊ चारन गये का टक्रमाकराऩ तथा सेवा प्रवाहको तेश्रो ऩऺ भापणत सावणजतनक सुनव

5.

गने प्रफन्ध तभराईनेछ । साथै टवषमगत ऺेरवाट सॊ चारन बएको सेवा य कामणक्रभहरुको सभेत सावणजतनक
ु ाई गने प्रफन्ध तभराइनेछ ।
सुनव

नगयतबरका सफै टवत्तीम सॊ स्थाहरु, सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ स्थाहरुसॊ ग सभन्वम, तनमभन, अनुगभन य

6.

कामण सम्ऩादनको भूल्माॊकन सभेत गयी ऩुयस्काय वा दण्डको व्मवस्था गरयनेछ ।

नगयऩातरकाफाट प्रवाह हुने सेवाहरुराई प्रबावकायी फनाउनका तनतभत्त जनप्रतततनतध तथा कभणचायीहरुराई

7.

ऺभता अतबफृटद्धका साथै उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गने वडाराई ऩुयस्कृत गरयनेछ ।
8.

कभणचायीहयरुको कामणऺभताको भुल्माङ्कन गयी उत्कृष्ठ कामण गर्र्ने कभणचायीराई ऩुयस्कृत गरयनेछ । साथै

उत्कृष्ठ काभ गने टोर टवकास सॊ स्था, उऩबोत्ता सतभतत, नगयऩातरकाको सूचनाराई जनस्तय सम्भ प्रवाह गयी
उत्कृष्ठ कामण गने सॊ चायकभॉराई ऩुयस्कृत गरयनेछ ।

नगयऩातरकाफाट प्रवाह बएका सेवाहरुभा सम्ऩादन हुन नसकेका कामणहरुको सेवाग्राहीफाट ऩृष्ठऩोषण तरई

9.

ु ाईको व्मवस्था तभराइनेछ ।
सुनव
10.

नगयऩातरका ऺेरतबर सयकायी कामाणरम तथा सॊ स्थानहरुफाट बएको सेवा प्रवाहराई च ुस्त, दुरुस्त, ऩायदस्शणता
य प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गनण गयाउन प्रेरयत गदै अनुगभन सभेत गरयनेछ ।

11.

नगयऩातरकाफाट प्रदान हुने सेवाहराई ऩायदशॉ जवापदे ही, तनमतभत, तभतव्ममी फनाईनेछ । मसका रातग
ु ाई, सावणजतनक ऩरयऺण, साभास्जक ऩरयऺण, िचण सावणजतनकीकयण, गुनासो व्मवस्थाऩन, रैं टङ्गक
सावणजतनक सुनव
उत्तयदामी फजेट तनभाणण य टवश्लेषण जस्ता टवतध अऩनाईनेछ ।

12.

टवत्तीम प्रणारी कम््मुटयाइज्ड प्रटवतधभा सॊ चारन बईयहेकोभा त्मसराई तनयन्तयता र्दई मोजना व्मवस्थाऩन
तथा कामाणन्वमन प्रटक्रमाराई कम््मुटयाइज्ड प्रटवतधभा भापणत सॊ चारन गनेकामण तनयतय गरयनेछ ।

13.

सेवाग्राहीभैरी सुशासनको रातग शोधऩुछ कऺ, सहामता कऺ (हेल्ऩ डे स्क) स्थाऩना गयी सेवाराई प्रबावकायी
य सेवाग्राटहराई सहज वातावयण तनभाणण गरयनेछ ।

14.

नगयऩातरकाफाट प्रवाह हुने सेवाराई प्रबाफकायी रुऩभा सॊ चारन गनणका तनतभत्त आवश्मक ऐन, तनमभ,
कामणटवतध तनदे स्शका, जायी गरयनेछ ।

(च)

शास्न्त सुयऺा
1.

नगय ऺेरतबर साभास्जक न्माम य सुसाशन कामभ गनण साभास्जक अऩयाधहरु, दुव्मणसन तथा कुसॊ स्कायहरु
न्मूतनकयण गन प्रबावकायी कामणमोजना फनाइनेछ ।

2.

नगय तबरको सावणजतनक आवगभन सुव्मवस्स्थत गनण य टवतबन्न चाडऩवण, भेरा, भहोत्सव, प्रदणशनी इत्मार्दको
ॉ सभन्वम गरयनेछ ।
व्मवस्थाऩन गनण नगय प्रहयी य सुयऺा तनकामग

3.

फढी अऩयाध हुने तथा दुघट
ण ना घट्ने ठाॉउहरु ऩटहचान गयी उक्त स्थानहरुभा टवशेष तनगयानीको व्मवस्था

तभराउन गत आ.व.भै जडान बएकोभा तसतस टटतब क्माभेयाहरुको सॊ चारनराई तनमतभत गयी आफस्मकता
अनुसाय थऩ गदै रतगनेछ ।
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4.

शैस्ऺक सॊ घसॊ स्था तथा ऐततहातसक, धातभणक स्थरहरुको आसऩासभा भादक ऩदाथण तथा सूततणजन्म ऩदाथणहरुको
तफक्री टवतयण य सेवनभा ऩूणत
ण ् योक रगाइनेछ । साथै उक्त ऺेरहरुभा जङ्क पूट टवटक्र टवतयणराई
तनरुत्साटहत गरयनेछ ।

5.

१८ वषणबन्दा भुतनका फारफातरकाराई धुम्रऩान य भध्मऩान सेवन गनण तथा तफक्री टवतयणभा ऩूणत
ण मा तनषेध
गरयनेछ य उक्त सभूहका फारफातरकाहरुराई टवक्री टवतयण गने व्माऩारयहरुराई दस्ण्डत गरयनेछ ।

6.

्राटष्टक झोराको प्रमोग गने गयाउनेराई तनमभानुसाय कानुनी कायवाहीको दामयाभा ल्माईनेछ ।
धन्मवाद
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