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“समृद्ध नगर तनमायणको लातग नगरबासीको सहभातगिा । 

आर्थयक िथा पवूायधार तबकास र सुशासन हाम्रो प्रतिबद्दिा  ।।” 
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आ.व. २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रम 

 

 

 

 

 

भजनी नगरपातलका 

भजनी, कैलाली 

सदुरुपतिम प्रदशे, नेपाल । 

 

२०७९ असार १० गि े
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भजनी नगरपातलका एघारौ नगरसभा अतधवेशनका आदरणीर् प्रमुख अतितथ ज्र्ू, तवतशष्ट अतितथ ज्र्,ू 

नगर उप-प्रमुख ज्र्ू, प्रमूख प्रशासकीर् अतधकृि ज्र्ू, नगरसभाका सम्पूणय सदस्र् ज्र्ूहरु, राजतनतिक दलका 

प्रमुख िथा प्रतितनतथ ज्र्हूरु, सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख िथा प्रतितनतध ज्र्ूहरु, सुरक्षा 

तनकार्का प्रमुख ज्र्ूहरु, नागररक समाजका प्रतितनतध ज्र्हूरु, बुतद्धतजवी,  उपतस्थि सम्पूणय राष्ट्रसेवक कमयचारी 

एवं संचारकमी ज्र्ूहरु , 

वियमान अवस्थामा भजनी नगरपातलकाको एघारौं नगरसभाको गररमामर् अतधबेशनमा आर्थयक बर्य 

२०७९/०८०  को वार्र्यक नीति िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गदछुै । मुलुकमा भएको ऐतिहातसक जनआन्दोलन, 

सशस्त्र संघर्य लगार्िका राजनीतिक आन्दोलनमा संघीर् लोकिातन्िक गणिन्ि प्रातिका खातिर आफ्नो अमुल्र् 

जीवन बतलदान गनुयहुने सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु प्रति उच्च सम्मान सतहि हार्दयक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदयछु । 

साथ,ै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा हालसम्म बेपत्ता, घाइिे र अपाङ्ग र्ोद्धाहरु प्रति उच्च सम्मान र 

सहानुभूति प्रकट गदयछु । 

नेपालको संतबधानले तनर्दयष्ट गरे बमोतजम संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँगको समन्वर्, 

सहअतस्ित्वको र सहकार्यको तसद्धान्ि बमोतजम कार्य गद ैर्स नगरपातलकालाई सक्षम, सबल र आत्मतनभयर 

बनाउन,े कृतर् पर्यटन र लघु उद्योग लगार्ि समस्ि क्षेिको तवकास मार्य ि आर्थयक, सामातजक तवकास गद ै

समिामुलक समाजको तनमायणमा दढृ संकतल्पि छौ । 
 

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु, 

आगामी आ.व. २०७९।०८० को नीति िथा कार्यक्रम िजुयमाको आधारको रुपमा हामीले तवगिका 

वर्यहरुमा सम्पन्न कार्यहरुलाई तलईएको छ । त्र्सैले म अब तवगि िर्य  र्केर र्स नगरपातलकाले चालु आ.व.को 

हालसम्ममा सम्पाददि कार्यहरुको छोटो सतमक्षा सतहिको प्रगतिलाई र्स सभा समक्ष प्रस्िुि गनय चाहन्छु । 
 

आ.व. २०७८।०७९ को हालसम्मको प्रगति िथा सतमक्षा 
 

१) आ.व.२०७८/०७९ मा हालसम्म २ दक.तम. पक्की सडक, २७ दक.तम. ग्रावेल सडक, १ दक.तम. नर्ाँ सडक 

तनमायण र ११ वटा कल्भटय तनमायण भएका छन् । त्र्सैगरी २५ वटा भवन तनमायण, १० वटा शौचालर् तनमायण, 

९०० तमटर खानेपानी लाईन तवस्िार ,३.५ दक.तम. चेक ड्याम तनमायण, ४ वटा गौशाला तनमायण, ६०० तमटर 

पखायल तनमायण, ३१२ तमटर िटबन्धन तनमायण र १५ वटा मतन्दर तनमायण  भएका छन् ।  

 २) र्स आ व. मा हात्तीपाईले रोग तनवारणमा खानुपने उमेर समुहको लाई ३७,६१९ जनालाई हात्तीपाईलकेो 

और्धी, रातष्ट्रर् तभटातमन ए कार्यक्रममा पतहलो चरणमा ४२४२ जनालाई तभटातमन ए र ३६१९ जनालाई 

जुकाको और्धी दोस्रो चरणमा ३७६७ जनालाई तभटातमन ए र ३०८८ जनालाई जुकाको और्धी खुवाइएको 

छ । 

३) र्स आ व.मा ११,६९६ जना १५ बर्यमुतनका बालबातलकाहरुलाई टाईर्ाईडको भ्र्ादकसन लगाएको साथै 

हालसम्म कोतभड १९ को खोप पतहलो मािा ९५ प्रतिशि ,दोस्रो मािा ९० प्रतिशि र बुस्टर मािा ३५ 

प्रतिशिलाई लगाएको । तनर्तमि खोपमा तब.सी.जी.६९२ तड.तप.टी पतहलो ७३२ दोस्रो ७०४ र िेस्रो ७०९ 

जनालाई र दादरुा ६७६ ,टी डी दोस्रो ३६९ र टी.डी प्लस २५८ जनालाई लगाईएको छ  । 

४)  ९ वटै स्वास््र् संस्थाहरुबाट तनर्तमि खोप, गाउघर तललतनक , ANC PNC लगार्ि मतहला स्वास््र् 

सेवाहरु सुचारु गनय सर्ल साथै ४ वटा स्वास््र् सस्थाहरुबाट खोप केन्र तबस्िार गरी ९ वटा खोप केन्रहरुबाट 

कोतभड १९ को भ्र्ातलसनसेन  सेवा शुरु गररएको छ l 

५) लालबोझी स्वास््र् चौकीमा बर्थिंङ्ग सेन्टर सुतबधाको व्यवस्था गद ै हाल ४ वटा बर्थिंङ्ग सेन्टर बाट सेवा 

प्रदान गररद ैआएको छ l 
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६) भजनी नगरपातलकासंग तसमाना जोतडएका मररर्ाघाट, गुलररर्ा घाट, हलौना घाट र कौवाखेडामा हले्थ डसे्क 

स्थापना गरर एतन्टजेन पररक्षण लगार्ि कोतभड १९ तबरुद्घको भ्र्ातलसन लगाउने िथा परामशय ददने कार्यक्रम 

संचालन गररएको छ । 

७) तबतभन्न संघ-संस्थाहरु सगं समन्वर् गरी ILR , Dfreez, Vaccine Carrier, लगार्िका सामानहरु सब कोल्डचने 

सेन्टरहरुमा व्यवस्था गररएको छ । 

८) ४ वटा स्वास््र् संस्थाहरुमा ओ रट सी सेन्टरको लातग सामान खरीद गरर ओ.रट.सी. सेन्टर स्थापना गररएको 

छ । 

९) थापापुर स्वास््र् चौकीलाई पोर्णमैिी संस्था घोर्णा गररएको छ साथै ९ वटै वडाहरुमा वडा स्िरीर् पोर्ण 

िथा खाद्य सुरक्षा तनदशेक सतमतिको गठन गरर १ ददने अतभमुखीकरण गररएको छ । 

१०) बृतद्घ अनुगमनको प्रगति बढाउन प्रत्र्ेक गाउघर तललतनकमा िौल तलन आएका हजार ददन तभिका आमा िथा 

बालबातलकाहरुलाई २।२ वटा अण्डा तबिरण गरर  बृतद्घ अनुगमन प्रगति बढाएको छ । 

११)  ३ वडा स्वास््र् संस्थालाइ पररवार तनर्ोजनका ५ वटै आधुतनक साधनहरुको उपलब्धिा सुतनििा घोर्णा 

गररएको छ, साथ ै३ वटा स्वास््र् संस्थाहरुलाई दकशोर दकशोरी मैिी स्वास््र् संस्था घोर्णा गररएको छ । 

१२)  प्रत्र्ेक स्वास््र् संस्थाहरुबाट कम्िीमा पतन २ जनाको दरले २० जनालाइ DHIS 2, ELMIS, HMIS, र खोपको 

िालीम प्रदान गररएको छ । 

१३) प्राथतमक स्वास््र् केन्रमा २४ सै घण्टा आकतस्मक सेवा र अन्िरंग सेवा सुचारु गररएको छ । 

१४) प्राथतमक स्वास््र् केन्र भजनीमा नर्ा तडतजटल एलसरे मेशीन र तस.आर मेशीन जडान गरर सेवा सुचारु  

गररएको छ । 

१५) र्स आ.व. मा र्स नगरपातलकामा रहकेा जम्मा ११२ जनालाइ अपांगिा पररचर्पि तविरण गररएको छ । 

१६) ग र घ वगयका अपांगिा भएका व्यतत्तहरुका लागी तसपतवकास िातलम िथा अनुदान १० जना मतहला 

सहभागीिामा संचालन गरर अनुदान उपलव्ध गराइएको छ । 

१७) जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रममा भजनी नगरपातलकाका ९  वटै वडाका अतितवपन्न ७०वर्यमातथका ४०जना 

जेष्ठनागररकहरुलाई ४०वटा ब्ल्र्ाङकेटर ४०वटा टचयलाइट उपलव्ध गराई सम्मान गररएको छ । 

१८) दकशोरीहरुलाई आइपने समस्र्ाहरुको प्रतिकार गनय ९ वटै वडाका ८ दतेख १२ कक्षामा अध्र्र्नरि ४०जना 

दकशोरीहरुले आत्मरक्षक िातलमबाट लाभातन्वि भएका तथए । 

१९) कृतर्मा आधुतनकीरण ल्र्ाउन, कृतर्मा कृर्कको लागि घटाउन र कार्यबोझ घटाई उत्पादकत्व बृतद्ध गने 

उद्दशे्र्ले ३२ थान पम्पसेट, १२ थान पावर रटलर, ६३ थान मोटर, १३४ थान स्पे्रर् ट्याङ्की, २७ थान 

तसचाई बोर, १३ थान ररपर, १ थान रोटारबेटर, १ थान मेट बनाउन े मेतसन, १ थान कतल्टभेटर, १ थान 

हाईरो, १ थान ग्रेतडङ्ग मेतसन, ३० थान के्रट तविरण गरर जम्मा ३१५ जनालाई कृतर् औजारहरु तविरण 

गररएको छ । त्र्सै गरर ६००० कृर्कलाई लाभातन्वि हुने गरर ३९० हलेटर जग्गाको लातग तवउ तवजन 

तविरण गररएको छ । 

२०) गि बर्ायिको समर्मा बाढीले धान बातलको नस्ट गरर क्षिेी पुर्ायएको दकसानलाई राहि स्वरूप आर्थयक 

सहर्ोग तविरण प्रदक्रर्ामा रहकेो छ l 

२१) भवन िथा बतस्ि तबकास उपशाखा अन्िगयि नर्ा घर नलशा दिाय ४ वटा, पुरानो घर अतभलेतखकरण २ वटा, 

घर नलशा नामसारी र घर तनमायण सम्पन्न २/२ वटा सम्पन्न भएको छ । र्सै गरर सुरतक्षि नागररक आवास 

कार्यक्रममा जम्मा १२४ जनालाई अतन्िम भुक्तानी भएको, २६८ जनालाई प्रथम दकस्िा प्रदान गररएको र 

११५ जनाको छनोट गनय सवके्षण र्ाराम भरर पठाईएको छ l 

२२) भजनी नगरपातलका पशु सेवा शाखा अन्िगयि तहउद े घासको तबउ तविरण, तमनरल ब्लक तविरण, स्कुल 

प्रसारण तशक्षा, बर् े घासको तबउ तबिरण कार्य सम्पन्न भएको छ भन े िेश्रो चौमातसकको और्तध खररद, 

वडामा टे्रतबज तनमायण, बोका तबर तविरण, बहुबर्ीर् डाले घास बोट तविरण, च्र्ाप कटर तविरण, 
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भैसीपालन अनुदान कार्यक्रम, कुखुरा पालन र्ोरम अनुदान, दाना उद्योगको लातग पुबयधार तनमायण कार्य  

प्रदक्रर्ामा रहकेा छन ्l 

२३) तशक्षा र्ुवा िथा खेलकुद शाखा अन्िगयि भजनी नगरपातलकाको १० बर्े शैतक्षक र्ोजना तनमायण, साक्षर 

नगरपातलका घोर्णाको लातग साक्षारिा कक्षा सचंालन, तनतज श्रोि तशक्षक ब्र्वस्थापनका लातग तनतज श्रोि 

तशक्षक व्यवस्थापन कार्यतवतध २०७८ तनमायण, कक्षा १-५ सम्म स्थानीर् पाठ्यक्रम तनमायण, कम्लरी, दतलि, 

मुक्तकमैर्ा, तबपन्न,जेहने्दार तवद्याथीहरुलाइ छािबृतत्त प्रदान गररएको छ l 

२४) आ.व.२०७८/७९ मा र्स नगरपातलका न्र्ातर्क सतमतिले सस्थागि क्षमिा स्वमुल्र्ांकन LISA मा 

सिप्रतिसि अंक प्राि गनय सर्ल भएको, न्र्ातर्क सतमतिमा पेश हुन आएका जम्मा ४९ ओटा मुद्दाहरु मध्र् े

३० ओटा तनवेदनको मेलतमलापको प्रदक्रर्ाबाट न्र्ातर्क तनरुपण भएको र बाँकी १९ ओटा प्रदक्रर्ामा रहकेा 

छन, साथै कानुन इकाई अन्िगयि तबतनर्ोजन बजेट मार्य ि मुतस्लम, मधेसी, मुक्तकमैर्ा र दतलि समुदार्का 

दकशोर दकशोरीहरुको सशक्तीकरण िथा लोपोन्मुख समुदार् राजी जातिको सशतक्तकरणको लातग काननु 

सम्बतन्ध सचेिना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ l 

२५) र्स नगरपातलका क्षेितभि हुन सके्न तवपद्को न्र्ुतनकरणको लातग गौरी चोक दतेख जागा टोल जाने बाटोमा 

काढा नददमा िटबन्धन, वडा नं. ८ को नवराज जसैीको जग्गा दतेख तनरंकारी जाने बाटोमा लगार्ि तवतभन्न 

क्षेिमा जैतवक िट्बन्धन कार्य सम्पन्न भएका र अन्र् क्षेिमा कार्य सुचारु रहकेो छ । र्सै गरर  वडा नं. ८ मा 

डतल्र्न क्षेिमा गोलघर तनमायण र सुरक्षीि आवास तनमायण कार्य सुचारु भएको छ । 

२६) तवद्यार्न सतमतिबाट र्स आ.व. मा ७ वटा ऐन,तनर्म,कार्यतवतध,तनदतेशका प्रमातणकरण भई जारी भएका र 

५ वटा ऐन, तनर्म, कार्यतवतध,तनदतेशकाहरु प्रदक्रर्ामा रहकेा छन् । 

२७) र्स नगरपातलकामा हुने गरेका गतितवधीहरुलाई पारदशी, जवार्दहेी, बनाउन कार्ायलर्को सूचना पाटी र 

वेवसाइट मार्य ि सुचनाहरु सावयजतनक गने गररएको छ । 

२८) सामातजक सुरक्षा भत्ता तविरण कार्य बैदकङ्ग प्रणालीबाट भईरहकेो जसमा MIS System मा दिाय भए 

अनुसार ५८०३ जना सामातजक सुरक्षा लाभग्राही रहकेा मध्र्े ५१५८ जनाले प्रथम िैमातसकमा, ५४१८ 

जनाले दोश्रो िैमातसकमा भत्ता प्राि गरेका र बाँकी िेश्रो िैमातसक भत्ता तविरण कार्य भई रहकेो छ । र्स 

नगरका सम्पुणय वडाहरुमा पतञ्जकरणलाई पुणय रुपमा अनलाईन दिाय गने गररएकोमा २०७८ सालमा ३,८१७ 

वटा व्यतक्तगि घटना दिाय भएका छन् । २०७८ साल बैसाख १ दतेख ०७ गिसेम्म व्यतक्तगि घटना दिाय सिाह 

संचालन गरेको र रातष्ट्रर् पररचर्पि िथा पंतजकरण तवभागको बार्र्यक कार्यक्रम अनुरुप व्यतक्तगि घटना िथा 

सामातजक सरुक्षा दिाय तशतवर संचालन भई २९६ जना सेवाग्राहीले सेवा प्राि गरेका छन । साथै, व्यतक्तगि 

घटना दिाय र सामातजक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रत्र्ेक गाउँ समुदार्का बडघर/भलमन्साहरुलाई 

अतभमुतखकरण कार्यक्रम संचालन गररएको छ ।  

२९) आ व २०७८।०७९ मा भुमी ईकाइबाट भुमीतहन दतलिका ४७२ आवेदन सकंलन भएकामा ३०२ तसस्टममा 

ईन्ट्री भएका भुतमतहन सकुुम्बासीका १६७९ वटा आवेदन सकंलन भएकामा ८७० तसस्टममा ईन्ट्री भएका 

अव्यवतस्थि बसोबासीहरुको ७१६० वटा आवेदन संकलन भएकामा २७९० वटा तसस्टममा ईन्ट्री भएका 

जम्मा ९३११ वटा आवेदन संकलन भएकामा ३९६२ वटा तसस्टममा ईन्ट्री भएका छन् । साथै वडा नं ८ मा 

२५२ दकत्ता नापजाँच भएका छन् । 

३०) गररवी तनवारणको लातग लघु उद्यम तवकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्िगयि ६ वटा लघु उद्यमी समुहको गठन 

गरी ८५ जना नर्ाँ उद्यमी छनौट गररएको र ति ८५ जना उद्यमीहरुलाई उद्यमतशलिा तवकास िातलम समेि 

प्रदान गररएको, प्रातवतधक तसप तवकास िातलम अन्िगयि २४ जनालाई बंगुरपालन, १२ जनालाई िरकारी 
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खेिी, ३ जनालाई वाररङ्ग िातलम, ४ जनालाई हरे्र करटङ्ग िातलम प्रदान गररएको छ । साथै २६ 

जनालाई तसलाई कटाई िातलम संचालनमा रहकेो छ । 

३१) आ.ब. २०७८/७९ सालमा प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम अन्िगयि २८८० जना सुतचकृि श्रतमकहरु मध्र्े र्ो 

बर्ाय ५२६ जना श्रतमक न्र्ुनिम १०० ददनको रोजगरी पाएका छन । जस मध्र्े तवकास पुवयधार अन्िगयि 

आर्ोजनाहरु वडा नं १ दतेख ९ सम्मा तनम्न अनसुारको र्ोजना संचालन भएका छन । बाटो ममयि िथा 

तनमायण ३४ वटा, चकेड्याम तनमायण िथा ममयि ८ वटा, नाला सरसर्ाई िथा ममयि ५ वटा, भवन भट्काउन े

३ वटा, पाइपलाइन तवस्िार १ वटा र िट्बन्ध १ गरी र्ो वर्य जम्मा ५२ वटा र्ोजना रोजगार सेवा केन्र 

द्वारा भएको छ । 

३२) चालु आ.व.को हालसम्ममा चालु िर्य  तवतनर्ोजन भएको २१,९२,९०,१०७।६९ (एक्काईस करोड बर्ानब्बे 

लाख नब्बे हजार एक सर् साि रुतपर्ा पैसा उन्सत्तरी ) बजेट मध्र्े ७१.४९% खचय भएको छ त्र्सै गरर 

पँुजीगि िर्य  तवतनर्ोजन भएको २६,१३,१०,५५३।– (छ्बब्बीस करोड िेह्र लाख दश हजार पाँच सर् तिपन्न) 

बजेट मध्र्े ५३.२५% खचय भएको छ भने कुल तवतनर्ोतजि बजेटको ६३.३६% हालसम्म खचय भएको छ । 

३३) र्स आ.व.मा आन्िररक आर्को अनुमान २,५०,००,०००।– (दईु करोड पचास लाख माि ।) गररएकोमा 

हालसम्म १,१६,६७,०५४।– (एक करोड सोह्र लाख सत्सठ्ठी हजार चौवन्न ) अथायि ४६% राजश्व सकंलन 

भएको छ । 
 

नगरसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,  

अब म भजनी नगरपातलकाको आर्थयक वर्य २०७९/०८० को वार्र्यक नीति िथा कार्यक्रम र्स 

गररमामर् नगर सभा अतधवशेनमा प्रस्िुि गने अनुमति चाहन्छु । 

 

आ.व. २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रम 

 

तशक्षा सम्बन्धी नीति : 

१. “गुणस्िररर् तशक्षा, भजनीको सददक्षा” भने्न नाराका साथ १० वर् ेशतैक्षक र्ोजना कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ 

। साथै तशक्षक व्यवस्थापन कार्यतवतध र नगर तशक्षा ऐन तनमायणको प्रदक्रर्ा अगाडी बढाइने छ |  

२. तवद्याथी तशक्षकको अनुपािको रातष्ट्रर् मापदण्डको आधारमा तवद्यालर् नलसाङ्कन र तवध्र्ालर् एदककरण 

सतहि तशक्षक दरवन्दी तमलान गररनेछ । साथै तशक्षामा सबैको पहुचँ सुतनतिि गररनेछ ।  

३. सामुदातर्क तवद्यालर्मा तवद्याथी आकर्र्यि गनय प्रत्र्ेक वडामा कतम्िमा एक सामुदातर्क तवद्यालर्मा 

नेपाली र अंग्रेजी दवुै माध्र्मबाट कक्षा संचालन गररनछे । साथै नगरपातलकाका जनप्रतितनधी, तशक्षक, 

कमयचारीका छोराछोरीलाई सामुदातर्क तवद्यालर्मा अध्र्र्न गराउनु पने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा 

कार्ायन्वर्न गररनेछ l 

४. उच्च तशक्षामा अध्र्र्नरि मुक्त कमैर्ाका बालबातलका, कमलरी, आर्थयक रुपले तवपन्न, तपछतडएका 

आददवासी, लोपोन्नमुख, तसमान्िकृि, जनजािी, दतलि, सतहद िथा द्धन्द तपतडि पररवारका बालबातलका, 

वेपत्ता पाररएका पररवारका बालबातलका, अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरुलाई छािवृतत्तको व्यवस्था 

गररनेछ । तवद्यालर् उमेर समुहका सबै बालबातलकालाई तवद्यालर् पहुचँको सुतनतिििा गररनेछ । 
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५. नगर क्षेिमा रहकेो महुन्र्ाल बहुमुखी लर्ाम्पसको ददगो व्यवस्थापनका लातग पहल गररनेछ । साथै कमेश्वर 

मा.तव. र महुन्र्ाल मा. तव. मा रहकेो प्रातवतधक तशक्षाको अध्र्ापनलाई थप व्यवतस्थि गद ै अन्र् 

तवद्यालर्मा समेि प्रातवतधक िथा व्यवसातर्क तशक्षा संचालनका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

६. सामुदातर्क तवद्यालर्मा इन्टरनेट जडान, कम्प्र्ूटर तविरण गरर तशक्षालाई प्रतवतधमैिी बनाइनेछ । 

आधारभुि िह कक्षा १ दतेख ५ सम्मको तशक्षालाई प्रतवतधमैिी बनाउन प्रत्र्ेक वडामा १/१ तवद्यालर्मा 

ईन्टरनेट जडान गरी कम्प्र्टुर र तप्रन्टर तबिरण गररनछे । कक्षा ८ दतेख १२ सम्म अध्र्र्नरि दकशोर 

दकशोरीसंग मेर्र-उपमेर्र अन्िरदक्रर्ा कार्यक्रम सचंालन गररनेछ । साथै तलडर दर्डर एजुकेशन 

पोतलसीलाई आत्मसाथ गद ैतशक्षक डार्रीलाई अतनवार्य रुपमा अवलम्बन गने नीति तलईने छ । 

७. तनतज श्रोिका तशक्षक व्यवस्थापन गनय प्रोत्साहन स्वरुप तशक्षण तसकाई अनुदान कार्यक्रमको व्यवस्था 

गररनेछ । प्रत्र्ेक वडामा १/१ वटा नमुना बालतवकास केन्र बनाईने छ । 

८.  नेपालको संतवधानले व्यवस्था गरे बमोतजम आधारभूि िहसम्मको तशक्षालाई अतनवार्य िथा तन:शुल्क हुन ु

पने व्यवस्थालाई पूणयरुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ l साथ ैनगरपातलका तभिका सव ैसावयजतनक तवध्र्ालर्ल े

कुनै पतन प्रकारको शुल्क सकंलन गने प्रवृतिलाई पुणय रुपमा तनश्िेज गररने नीति तलइनछे । 

 

स्वास््र् सम्बन्धी नीति : 

९. भजनी प्राथतमक स्वास््र् केन्रको उतचि व्यवस्थापन गरी र्थातसघ्र १५ सैर्ाको अस्पिालको रुपमा 

स्थापना गररनुका साथ,ै जरटल समस्र्ा रहकेा गभयविी िथा सुत्केरी मतहलाहरुलाई नगर क्षेिका स्वास््र् 

संस्थासम्म आविजाविको लातग तनिःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गररनेछ ।  

१०. लालवोझी आर्ुवेद और्धालर् चरायलाई थप व्यवतस्थि गद ै आर्ूयवेददक उपचार प्रणालीलाई बैकतल्पक 

तचदकत्सा प्रणालीहरूको सरंक्षण, सम्वद्धयन र तवकास गररनेछ ।“र्ोग गरौं स्वास््र् रहौं”भने्न नाराका साथ 

र्ोग तशतवर संचालन गने कार्यलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

११. Hfgtfsf] df}lns xssf] ?kdf /x]sf] u'0f:tl/o :jf:Yo ;]jfdf ;j} gful/sdf ;xh kx'Frdf 

k'Ug] ul/ -Universal health coverage_ k|efjsf/L ?kn] pknJw u/fpg] Pj+ cfwf/e't :jf:Yo 

;]jf lgz'Ns u/fpने कार्यक्रम ल्र्ाईने छ . 

१२. अति तवपन्न एकल मतहला, मुक्त कमैर्ा, दतलि, कमलरी, अल्पसंख्र्क, र्ौतनक िथा लैतङ्गक 

अल्पसंख्र्कहरुको लातग स्वास््र् बीमा िथा तवशेर् कार्यक्रम संचालन गररनेछ ।  

१३. थारु समुदार्मा व्याि महामारीको रुपमा दतेखएको तसकलसेल एतनतमर्ा रोगको जाँचको लातग 

इलेलट्रोर्ोरेतसस मेतशन प्राथतमक स्वास््र् केन्रमा जडान गरर तन:शुल्क र तनर्तमि जाचको ब्र्बस्था 

तमलाइने छ l 
१४. प्रत्र्ेक वडामा बर्थयक सेन्टरको ब्र्वस्था गररनेछ । तवगि वर्यका स्वास््र् सम्बन्धी कार्यक्रम िथा 

नीतिहरुलाई तनरन्िरिा ददद ैकार्यसम्पादनमा थप प्रभावकाररिा ल्र्ाईनेछ । 
 

पूवायधार तवकास सम्बन्धी नीति : 

१५. नगरस्िरीर् सडक, खानेपानी, तसचाई, ढलतनकास, झोलुङ्गे पूल, तवधुि र भु-उपर्ोग र्ोजना सतहिको 

ददगो भौतिक पुवायधार तबकासको बहुवर्ीर् गुरु र्ोजना तनमायण गन े कार्यलाई प्राथतमकिामा राखी 

आवश्र्क बजेट तवतनर्ोजन गररनेछ । 

१६.  सावयजतनक बाटोघाटो, चौर, नहर, कुलो, झरनहरु तमतचएको वा हराएको भए कानून अनुसार उक्त 

ठाउँहरु छुट्याईने छ । सावयजतनक जग्गामा तनमायण भएका संरचनाहरु  हटाउने नीति तलइने छ । 

१७. भवन तनमायण मापदण्डलाई पुणय कार्ायन्वर्न गरी पुराना भवनहरुको अतभलेतखकरण गद ैलतगने छ । 
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१८.  िुलनात्मक लाभको क्षेि र जनिाको लागि सहभातगिा जुट्ने र्ोजनाहरुलाई तवशेर् प्राथतमकिा ददईनेछ । 

आवतधक र्ोजना र मध्र्कातलन खचय सरंचना तनमायण गरर लागु गररनेछ । 

१९. एक वडा एक पदक्क सडक तनमायणको नीतिलाई कार्ायन्वर्न गनय प्रत्र्ेक वडामा कतम्िमा वार्र्यक चार सर् 

तमटर सडकलाई अतनवार्य रुपमा कालोपिे गने नीति तलइनेछ । 

२०. नगर चक्रपथ तनमायणको कार्यलाई संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँग समन्वर् गरर तनमायण कार्यलाई 

तिव्रिा ददईने छ । साथै र्ािार्ाि सेवालाई व्यवतस्थि गद ैबसपाकय  तनमायणका लातग स्थानको पतहचान 

गरर तनमायण कार्यलाई अगाडी बढाईने छ । 

२१.  वडा िथा नगर स्िरीर् कतच्च सडक, ग्राभेल सडक िथा कालोपि ेसडकलाई उतचि ममयि सम्भार गनय एक  

नगर ममयि िथा सम्भार सतमति बनाइन ेछ | साथ ैनगरको ढल तनकास सम्बतन्ध समस्र्ालाइ समाधान गनय 

ददघयकातलन नीति तलइन ेछ | 

 

र्वुा , खलेकुद , श्रम िथा रोजगार सम्बन्धी नीति : 

२२. वडा नं १ मा तनमायणातधन अवस्थामा रहकेो खुल्ला मञ्च िथा कवडयहल तनमायण कार्यलाइ तनरन्िरिा ददइन े

छ l मरे्रकप र उपमरे्रकप खलेकुद कार्यक्रम सञ्चालनका साथै खेलकुदमा ददघयकातलन तवकासको लातग 

खेलकुद एकाडमेी संचालन गनय पहल गररनेछ ।  

२३. आर्थयक, सामातजक तहसावले तबपन्न, वेरोजगार र्ुवा वगयहरुका लातग सरकारी सेवामा उनीहरुको 

सहभातगिा अतभवृतद्धका लातग लोकसेवा परीक्षा िर्ारी कक्षा एवं मागमा आधाररि सीपमुलक िातलम 

संचालन गररनेछ । 

२४.  प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गनय पुवायधार र्ोजनासँग जोडद ै वेरोजगार 

र्ुवालाई प्रोत्साहन ददने खालका कार्यक्रम तनमायणमा तवशेर् जोड ददइने छ । रोजगार सुचना व्यवस्थापन 

प्रणालीलाई थप व्यवतस्थि गद ै सुतचकृि बेरोजगार श्रतमकहरुलाई र्ोग्र्िा, क्षमिा र सीपको आधारमा 

रोजगार ददइने नीति तलईनछे ।  

२५. र्ुवा जनशतक्तलाई व्यवसातर्क कृतर् िथा पशुपक्षी तवकास कार्यक्रममा सहभागी गराउद ैखाद्यान्न िथा पशु 

जन्र् पदाथयको उत्पादन र उत्पादकत्व अतभवृतद्ध गने नीति तलईने छ । गररवी तनवारणका लातग लघु उद्यम 

तवकास कार्यक्रमलाई व्यवतस्थि र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

 

कृतर् तबकास िथा पश ुसवेा सम्बन्धी नीति : 

२६. “कृतर् उत्पादन बढाऔं, खाद्यान्नमा आत्मतनभयर बनौं” भने्न नाराका साथ कृर्कहरुलाई आधुतनक कृतर् र 

जैतवक खेिी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गद ै कृतर् तबकास िथा पशु सेवामा आधुतनदककरण, व्यवसार्ीकरण, 

बजारीकरण र तवतवधीकरण गने नीतिलाई अवलम्वन गररनेछ । साथ ैd]o/ gd'gf ufpF s[lif sfo{qmd 

dfkm{t Aoj;flos s[lif k|0ffnLdf hf]8 lbO{g]5 . 

२७.  कृतर् र्ान्िीदककरण प्रवयद्धन गनय कृतर् पकेट, ब्लक िथा जोन कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा ददईनेछ ।  

२८. पशुपंक्षी र्मय, कृतर् र्मय, व्यवसातर्क कृर्कहरुको ि्र्ाङ्क संकलन गरर व्यवसातर्क कृर्क पररचर्पि 

जारी गररने र सक्षमिाको लातग व्यावसातर्क िातलम प्रदान गररनेछ र नगरपातलकालाई माछा जोनको 

रुपमा तवकास गररनेछ । 

२९. सामुदातर्क पशुको रेखदखे िथा व्यवस्थापनको लातग नगरपातलकाल े आवश्र्क पहल गनेछ । साथ ै
/f;folgs dnsf] cToflws dfunfO{ Aoj:yfkg ug{ k|fªufl/s dn pTkfbg ug{ u8\of}nfkfng 

k|ljlwdf cg'bfg ;xof]u ug{] lglt lnO{g] 5 . ;fy} gofF k|ljlwsf] xfO{8«f]kf]lgs gd'gf sDtLdf Ps 

j6f k|bz{g ul/g]5 .  
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३०. s[lif tyf kz' xf6 ahf/ ;+rfng tyf Joj:yfkg ul/g]5 . Ps j8f Ps afnL klxrfgsf ;fy} kz' 

k+IfL aw:yn lgdf{0f / lapljhg, cf}iflw ljt/0f, lgz'Ns s[ltd uef{wfg sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 

. 

३१. ;xsf/L v]tL sfo{qmd cGtu{t gu/kflnsf leq hldg afemf] g/fVg] lglt NofO{g]5 . ;'Vvf tyf 

l;rfO{ ;'ljwf gePsf] If]qdf l;rfO{ ;DaGwL sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . ls;fgx?nfO{ cfTdflge{/ 

agfpg a]df};dL t/sf/L v]tL, h8La'6L v]tL tyf kmnkm'n v]tLnfO{ k|f]T;fxg lbO{g]5 . 

 

भमुी सम्बन्धी नीति : 

३२. कृतर्र्ोग्र् जतमनको पुणय उपर्ोग िथा बाझो रहन नददन नगरपातलकामा भुतम बैङ्कको स्थापनाका लातग 

पहल गररनेछ । नगरपातलका क्षेितभि रहकेा सम्पूणय जग्गाहरुको वगीकरण गरर, वगीकरणको आधारमा 

भूतमको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपर्ोग गररनेछ | 

३३.  सुकम्बासी, मुक्तकमैर्ा, भुतमतहन, अव्यवतस्थि बसोबासलाई व्यवस्थापन गनय िथा नगर क्षेिमा रहकेो 

नलसाङ्कन सम्बन्धी समस्र्ालाई समाधान गनय सभे-नापी कार्य गद ै आ.व. २०७९/०८० तभि लालपुजाय 

तविरणको कार्य सम्पन्न गनयको लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । साथै दकत्ता नापी, तवतभन्न प्रकारका नापी 

िथा नलसाङ्कनका लातग नगर क्षेितभि तडफे्रतन्सर्ल ग्लोबल नेतभगेसन सेटलाईट तसस्टम (DGNSS) 

प्रतवतधको प्रर्ोग गरर स्थापना भएका तनर्न्िण तवन्दहुरु (Precise Control Points) बाट कार्य अगाढी 

बढाइने  छ । 

३४.  र्स भजनी नगरपातलका तभि रहकेा सवै सावयजतनक, नीतज िथा सामुदातर्क जग्गाको संरक्षण, 

व्यवस्थापन र उपर्ोगको लातग भु–उपर्ोग नीति अवलम्बन गररने छ । साथै नगरको भौगोतलक सुचना 

प्रणाली (तज.आई.एस.) नलसा िर्ार गररनेछ । 

 

मतहला , बालबातलका िथा समाज कल्र्ाण सम्बन्धी नीति  

३५.  सबै प्रकारका हहसंामा परेका तवपन्न, असहार्, एकल मतहलाहरुको उपचार िथा पुनस्थायपना र  तवपदमा 

परेका मतहला, तवपन्न मतहलाहरुको सरुक्षा लातग स्थातपि “उपमेर्र मतहला सुरक्षा कोर्” र “लैतङ्गक हहसंा 

तनवारण कोर्” को पररचालनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाई मतहला सुरक्षा िथा उत्थान कार्यलाई तनरन्िरिा 

ददइनेछ । 

३६.  सतहद पररवार, द्धन्द तपतडि, बेपत्ता पाररएका पररवार, आर्थयक रुपले अति तवपन्न, दतलि, लोपोन्मुख, 

मुक्त-कमलरी र अपाङ्गिा भएका मतहलाहरुका लातग सशतक्तकरण र तजतवकोपाजयनका कार्यक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

३७.  लैंतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरण नीतिलाई पुणय रुपमा कार्ायन्वर्न गद ैलतगनेछ । 

३८.  परम्परागि हातनकारक अभ्र्ासहरुले हुन े लैंतगक हहसंा तनर्न्िण, मानव बेचतवखन र लागु और्ध 

दवु्ययसनीको अन्त्र् गनयको लातग सचेिनामुलक, उपचारात्मक कार्यक्रमहरु संचालनलाई तनरन्िरिा ददईनेछ 

। 

३९.  हहसंा तपतडि, तवपद तपडीि मतहलाको सरुक्षाथय सेर् हाउसको व्यवस्थापन सतहि संचालन गररन ेछ । साथ ै

मतहलाको आर्थयक, सामातजक सशतक्तकरण गद ैन्र्ार्मा सहज पहुचँ अतभवृतद्ध गररनछे । 
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४०.   अपाङ्गिा भएका व्यतक्तको आर्थयक िथा सामातजक सशतक्तकरणका लातग अपाङ्गिा लतक्षि कार्यक्रमहरु 

िर् गरर सबै प्रकारको अपाङ्गिा भएका व्यतक्तको सहज जीवनर्ापन र व्यवसातर्किाका लातग 

पुनस्र्थापना, स्वास््र् उपचार र सहार्क सामाग्रीहरुको व्यवस्था गने कार्यलाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

४१.  ज्र्ेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका व्यतक्तहरुलाई तडतजटल (स्माटय) काडय तविरण गद ैजेष्ठ नागररकको 

ज्ञान, सीप र अनुभवलाई कदर गद ैनगर क्षेिमा जेष्ठ नागररक तमलन केन्रको स्थापना गररनेछ । 

४२.  असहार् एकल मतहला, जेष्ठ नागररक िथा तवपन्न पररवारलाई चाडपवयको अवसरमा लुगाकपडा िथा 

खाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेछ । साथै मधेसी, दतलि र लोपोन्मुख लगार्िका सम्पुणय 

जािजातिको लातग तनजहरुको मुख्र् चाँडपवयमा र्थोतचि कार्यक्रम गरर उतचि सम्मान गने नीति तलईनेछ । 

४३.  afnd}qL :yflgo zf;g k4ltnfO{ cjnDjg ub{} hf]lvd k"0f{ cj:yfdf /x]sf afnaflnsfx?sf] 

p4f/ tyf ;+/If0f / xs clwsf/  ;'lglZrtsf nflu ;+/rgf tyf sfo{qmd ;+rfngnfO{ lg/Gt/tf 

lbOg]5 .  

  

राजश्व सम्बन्धी नीति : 

४४.  नगरपातलकाको आन्िररक आर्मा वृतद्ध गनय प्रगिीतशल कर प्रणाली लागु गरर करको दार्रालाई 

र्रादकलो बनाईन े छ । सबैलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन बैंक िथा तवत्तीर् संस्था र उद्योग वातणज्र् 

संघसँगको समन्वर् र सहकार्यको नीति अवलम्बन गररने छ । 

४५.  भजनी नगरपातलकाको आर्थयक तवकास, समुन्नि र समृतद्धका लातग भौतिक पूवायधारको तवकास गनय संघीर् 

सरकारको सहमिी र सहकार्यमा तवतभन्न रातष्ट्रर् िथा अन्र्िरातष्ट्रर् सरकारी िथा तनजी, दाि ृ संस्था वा 

तनकार्बाट आवश्र्क अनुदान र ऋण तलने नीति तलईनछे । 

४६.  राजस्व क्षेिको सुधारका लातग नीति िथा संस्थागि सुदढृीकरण गद ै उद्योगी, व्यवसार्ी लगार्िका 

करदािाहरुको अतभलेतखकरण गद ैराजश्व सकंलनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाइनेछ ।  

 

उद्योग िथा सहकारी सम्बन्धी नीति : 

४७. स्थानीर् स्िरमा साना, घरेलु िथा लघु उद्योगहरुको तवकास र तवस्िार गररनेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई 

तनर्मन र व्यवस्थापन  गररनेछ । साथ ैएक वडा एक कृतर् सहकारी ससं्थाको अवधारणालाई कार्ायन्वर्न 

गररनेछ । 

४८. उद्योग िथा वातणज्र् क्षेिको तवकास िथा प्रबयद्धनको लातग सावयजतनक-तनजी साझेदारीको अवधारणा लाग ु

गरर उद्योग, व्यवसार् िथा बजारको अनुगमन कार्यलाई थप व्यवतस्थि गद ै अनुगमन, मुल्र्ाङ्कनलाई 

तिव्रिा ददईनेछ । 

४९.   नगर क्षेिलाई आर्थयक समृतद्ध र अवसरका केन्रको रुपमा तवकास गनय तवत्तीर्, शैतक्षक, वातणज्र्, 

पर्यटकीर् क्षेिको प्रवधयनका लातग लगानी मैिी बनाउद ैलतगनेछ । 

५०.  र्ोजना तनमायण िथा कार्ायन्वर्नमा तवकासको साझेदारका रुपमा रहकेा नीतज, सहकारी, गैर सरकारी  

िथा सामातजक संघसंस्था, सामुदातर्क संस्था लगार्िका तनकार्हरुको सहभातगिा, साझेदारी र 

सहकार्यको नीति तलई बहुलगानीको सम्भावना बढाउन ेकार्यहरुलाई प्राथतमकिा ददइनेछ । 
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पर्यटन िथा सासं्कृतिक प्रवयद्धन सम्बन्धी नीति : 

५१.  नगर क्षेितभिका ऐतिहातसक सम्पदा, मठ मतन्दर, पर्यटकीर् स्थलको रुपमा रहकेा धार्मयक स्थल, चौिारी, 

बरपीपल, खेल-मैदान, डतल्र्न क्षेि, िाल िलैर्ा आददको संरक्षण िथा तनमायण, सम्वधयन र समुतचि 

उपभोग गद ै र्स्िा ऐतिहातसक सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरुलाई नगर सम्पदाको रुपमा तवकास गरी 

आन्िररक एवम् वाह्य पर्यटक तभिाउन आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

५२.  नगर क्षेिमा आन्िररक श्रोि िथा प्रर्यटकीर् क्षेिको रुपमा रहकेा िाल िलैर्ाहरुको सरंक्षण सम्बद्धयन िथा 

समुतचि उपभोग गनयको लातग आवश्र्क नीति िथा काननु तनमायण गरर कार्ायन्वर्न गररने छ । 

५३. र्स नगरपातलकामा ठुलो बतस्िको रुपमा रहकेो लोपोन्नमुख जािी राजी िथा कुमाल समुदार्को कला, 

संस्कृति, भार्ाको प्रबयद्धन र सरंक्षणका हिेु संग्राहालर्को स्थापनाका साथ ै र्स क्षेिमा सबैभन्दा बढी 

बाहुल्र्िा रहकेो थारु जािीको पतहचान, कला, संस्कृिीको सरंक्षण गनय थारु संग्राहालर्, होमस्टे िथा 

नमुना बस्िी स्थापनाको लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

५४.  भलमन्सा िथा बडघरको प्रथाजन्र् चलन रहकेो हुदाँ उनीहरुको हक र अतधकारको अनुभुति गद ैभलमन्सा 

िथा बडघरलाई पररचर्पि ददने व्यवस्था गररनेछ । तवतभन्न जािजातिको चाँडपवयलाई मध्र्नजर गद ै

स्थानीर् तवदा ददने व्यवस्था गररनेछ । साथ ैचालचलन र रीतिररवाज अनुसार संस्कार संस्कृतिलाई प्रवद्धन 

गररनेछ । नगरमा मुक्त कमैर्ाहरुलाई मुक्त कमैर्ा ददवस मनाउन सो ददन स्थानीर् तवदा ददने नीति 

तलइनेछ । 
 

वन वािावरण सरंक्षण सम्बन्धी नीति : 

५५.  प्राकृतिक स्रोि र सम्पदाको रुपमा रहकेो सामुदातर्क वनको संरक्षण र समुतचि सदपुर्ोग गद ेवन क्षेिको 

ददगो व्यवस्थापन, बसन्िा जतैवक मागयको संरक्षण, पाररवाररक तनजी वन तनमायण, सामुदातर्क गोबर ग्र्ास 

िथा सौर्य उजाय जस्िा बैकतल्पक उजाय कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन ददद ैस्वच्छ वािावरण तनमायण अतभर्ानमा 

जोड ददइनेछ । 

५६. नगर क्षेि तभि रहकेा तवपद, जोतखम िथा सुरतक्षि ठांउँको पतहचान, अध्र्र्न िथा अनुसन्धान गरर ददगो 

व्यवस्थापन, सुरतक्षि भवनलाई व्यवतस्थि गद ैप्राकृतिक जोतखममा परेका नागररकलाई सुरतक्षि स्थानको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

५७. नगर क्षेि तभिका मुख्र् नदीहरुमा जैतवक िथा आवश्र्किा अनुसार िटबन्धन, बृक्षारोपण मार्य ि नदी 

तनर्न्िण कार्यलाई तनरन्िरिा ददईनेछ । साथै र्स नगरपातलकामा वर्ेनी प्रमुख समस्र्ाको रुपमा रहद ै

आएको बाढी प्रभातवि क्षेिका जनिाहरुको लातग सुरतक्षि बसोबास िथा ददगो व्यवस्थापनको लातग संतघर् 

सरकार िथा प्रदशे सरकारसगँ आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  

५८.  र्ोहोरमैला बर्गयकरण गरर कुतहने र्ोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल बनाई नकुतहने र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका 

लातग ल्र्ाण्ड दर्ल्ड साइट िोकी र्ोहोर व्यवस्थापन गररनेछ । प्लातष्टकजन्र् वस्िुहरुको उपभोगमा 

न्र्ूनीकरण गद ै स्थानीर् जतैवक पदाथयबाट बनेका सामाग्रीहरुको उपर्ोगलाई प्राथतमकिा ददने नीति 

तलइनेछ । 

 
  

सामातजक सरुक्षा िथा पतंजकरण सम्बन्धी नीति : 

५९.  नेपाल सरकार गृह मन्िालर् रातष्ट्रर् पररचर्पि िथा पंतजकरण तवभागको सहर्ोगमा संचातलि सामातजक 

सुरक्षा िथा व्यतक्तगि घटना दिाय प्रणाली सुदढृीकरण आर्ोजना अन्िगयि संचालन हुने कार्यक्रमहरुलाई थप 

प्रभावकारी र ददगो बनाईन ेछ । 
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६०.  नेपाल सरकारको नीति अनुरुप सामातजक सरुक्षा भत्तालाई वैंदकङ प्रणालीबाट प्रदान गररद ै आएकोमा 

र्सलाई थप व्यवतस्थि र प्रभावकारी बनाईनेछ । वदृ्धवृद्धा, असक्त र अपागंिा भएका व्यतक्तहरुलाई 

सम्बतन्धि गाँउटोलमै गएर सामातजक सरुक्षा भत्ता तविरण गने नीति तलइनेछ । 

६१.  पंतजकरण सम्बन्धी पुराना अतभलेखहरुलाई कम्प्र्ुटराईज गद ैघरबाटै अनलाईन तसस्टममा आवेदन भरी 

सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रातष्ट्रर् पररचर्पि िथा पंतजकरण तवभागको Public Portal प्रर्ोग 

गराउने नीति तलईनेछ । 
 

सशुासन िथा ससं्थागि तवकास नीति : 

६२. स्थानीर् िहको अदालिलाई मेलतमलाप अदालिका रुपमा तवकास गरी स्थानीर् मुद्दा / तववादहरुलाई 

वािाय, मध्र्स्थिा, छलर्ल, क्षमादान, आपसी समझदारी, सतहष्णुिा र सुझवुझपूणय िवरले मेलतमलापको 

तबतधबाट समस्र्ा समाधान गरर झन्झरटलो र खर्चयलो न्र्ार् प्रणालीमा सुधार गररनछे । 

६३.  नगर िथा वडामा मेलतमलाप केन्रको गठन गरर न्र्ातर्क सतमतिको न्र्ार् सम्पादन प्रदक्रर्ालाई सरल 

सहज बनाउन तवतभन्न कार्यक्रमको संचालन गररनेछ । 

६४.  सुशासन, न्र्ार्मा सहज पहुचं अतभवृतद्धको लातग हले्प डलेस र हले्प लाईनको व्यवस्था गररन ेछ । साथ ै

हाम्रो समाजमा रहकेो भल्मन्सा प्रथा लगार्ि अन्र् क्षेिमा समेि कानुनी सचेिना अतभवृतद्ध, संतवधान 

प्रद्दि मौतलक हक सम्बन्धी तवर्ेश कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

६५. नगरपातलका कार्ायलर्को सालवसाली रुपमा गररन े आन्िररक िथा अतन्िम लेखापरीक्षणबाट औल्र्ाइने 

बेरुजुलाई कम गने िथा ठहर भैसकेको बेरुजुको बेरुजु र्छौट गने कार्यलाई प्राथतमकिामा रातखनेछ । साथ ै

नगरपातलकाले आफ्नो कामसम्पादन गदाय तवगिका आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िथा अतन्िम 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सझुावहरु मनन गद ैआगामी ददनमा बेरुजु नहुने गरर सचिे भएर कामकाज गन े

नीति तलइनेछ । 

६६. नगरपातलकाको सेवाप्रवाह र सुशासनमा अतभवृद्धी गनय आन्िररक राजश्वको तसमालाई मध्र्नजर गद ै

नगरपातलकाका कमयचारीहरुलाई आवश्र्क सेवासुतवधा उपलब्ध गराउने ब्र्वस्था गररनेछ । साथ ैउत्कृष्ट 

कामकाज गन ेठहर भएका कमयचारीलाई वर्य उत्कृष्ट कमयचारी घोर्णा गरर राम्रो र प्रतिवद्ध कामकाज गन े

प्रवृतिलाई र्थोतचि सम्मान गररनेछ ।  

६७. कार्ायलर्का कमयचारीहरुमा तनर्तमि रुपमा कार्यसम्पादन गुणस्िर अतभवृतद्ध र क्षमिा तवकास सम्बन्धी 

कार्यक्रम संचालन गद ै सँस्थागि क्षमिा सुदढृ गररनेछ । नगरपातलका कार्यसञ्चालन तनदतेशका सतहिका 

अन्र् कानुन, तनर्म, तनदतेशका िथा कार्यतवतधहरु तनमायण गररनेछ ।  

६८. नगरपातलकाले पाँच लाख भन्दा मातथका कोटेशन मार्य ि खररद हुने सम्पुणय डी.तप.आर तनमायण, 

मालसामान खररद, परामशय सेवा खररद र तनमायण कार्यहरु नगरपातलकाको वेबसाइट मार्य ि सूचना 

प्रकाशन गरर प्रतिस्पधायका आधारमा खररद गने नीति तलईनेछ । 

६९. नगरपातलकाबाट प्रकाशन गररने सचूनाहरुलाई तडतजटल प्रणालीमा संपे्रर्ण गनय प्रातथतमकिा ददई 

सूचनाहरुमा सम्पुणय नगरवासीहरुको पहुचँ सुतनतिि गररनेछ । साथ ैसम्पुणय सूचनाहरुमा न्र्ूनत्तम सरकारी 

मापदण्ड बराबरको लागि छुट ददने छापा िथा संचार माध्र्ममा प्रकाशन िथा प्रशारण गररने नीति 

तलइनेछ । 

७०. नगरपातलकामा कार्यरि कमयचारीको स्िर वृतद्ध, बृति तबकास िथा बढुवा सम्बतन्धका कार्यहरु प्रदशे 

लोकसेवा आर्ोगको परामशयमा माि गररनेछ । 
 

७१. नगर सुरक्षा िथा तसमा सुरक्षालाई थप मजबुद बनाई सामातजक शातन्िसरुक्षा कार्म गनय प्रहरी 

प्रशासनसँग समन्वर् र सहकार्य गरी शातन्ि सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाईद ै लतगनछे । नगरपातलकाको 

सुरक्षा प्रभावकाररिाको लातग नगर प्रहरीको ब्र्वस्था कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
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७२. नागररकहरुका गुनासो सनुाई िथा गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउद ैसुशासन कार्म गनय 

जनिासगँ मरे्र र  मतहलासगँ उपमरे्र कार्यक्रम सचंालन गररनेछ । 

 

सभा उपाध्र्क्षज्र्ू , सम्पूणय सदस्र्ज्र्ूहरु एवं उपतस्थि अन्र् अतितथ ज्र्हूरु ,  

 र्स नगरको उल्लेतखि नीति िथा कार्यक्रमको पररतधतभि रही आर्थयक वर्य २०७९/०८० मा सीतमि 

श्रोि र साधनका बावजुद पतन अतधकिम प्रतिर्ल हातसल हुने गरी बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा गररने व्यहोरा 

र्स गररमामर् सभामा जानकारी गराउदछु । 

  र्ो नीति िथा कार्यक्रम कार्यन्वर्न गनुयपने अवस्थामा सबै पक्षको सहकार्य र समन्वर् आवश्र्क छ । 

साथै संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारल े अतघ सारेका नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गने हरेक कृर्ाकलापमा 

नगरपातलकाले आवश्र्क समन्वर् गरर अतघ बढ्नेछ । 

      अन्त्र्मा, प्रस्िुि नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गने प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा समन्वर्, 

सहर्ोग पुर्ायउनुहुने सम्पुणय जनतनवायतचि पदातधकारी, राजनीतिक दल, तवज्ञ, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, संचार 

जगि, नागररक समाज, तनतज क्षेि, गैरसरकारी संघसस्था र नगरपातलकाका नागररकहरु प्रति हार्दयक आभार 

प्रकट गदयछ्ु । साथै र्ो नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको चरणमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट सकारात्मक सहर्ोगको 

अपेक्षा राख्दछु । 

धन्र्वाद । 

 

केवल चौधरी 

नगर प्रमुख 

ददनाङ्क २०७९ साल आर्ाढ १० गिे 


