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िस�ाार्नगर नगरपािलकाका नगर ूमखु ौी ईिँतयाक अहमद खा�ँारा आ.व.२०७९/८० का 
लािग िमती २०७९ असार १० गते एघार� नगरसभामा ूःततु भई सभाबाट संशोधन सिहत 

पािरत भएको नीित ताा कायर्बम 

नगर सभा सदःयज्यू 

नेपालको संिवधानमा मलुकुको राि�य िहत, सामािजक न्याय सिहतको लोकतािन्ऽक मूल्य-
मान्यतामा आधािरत समतामूलक, सबल र सम�ृ नेपालको िनमार्ण गनर् संःाागत ूबन्ध 
गिरएको छ। संघीयताको कायार्न्वयन प�ात ्ःाानीय तहको ःाापना भइ दोौो कायर्कालको 
लािग िमित २०७९ साल वैशाख ३० गते िनवार्चन सम्प� भएको छ।िनवार्चनबाट 
नगरबासीह�ले हामीलाई िदनभुएको िजम्मेवारी बमोिजम िस�ाार्नगर नगरपािलकाको आिार्क 
बषर् २०७९÷८० को वािषर्क नीित ताा कायर्बम यस गरीमामय सभा समक्ष ूःततु गनर् 
पाउदा अत्यन्त गौरवािन्वत भएको छु।यस घडीमा नेपाली जनताले मलुकुको सावर्भौिमकता, 
भौगोिलक अखण्डता, ःवािधनता, ःवािभमान, रा�िहत, लोकतन्ऽ र अमगामी पिरवतर्नको 
लािग गिरएको बिलदानको ःमरण गद� �ात-अ�ात शिहद र िपिडत नागिरकह� ूित उच्च 
सम्मान व्यक्त गदर्छु ।  

नेपालमा शासकीय शिक्त संघ, ूदेश र ःाानीय तहमा िवभाजन भएको र जनताको निजकको 
सरकारको �पमा िचिनने ःाानीय तहको शासकीय व्यवःाा संचालनको लािग हामी संघीयता 
कायार्न्वयन पिछको दोॐो कायर्कालको स�ुवातमा छ�।हामीलाई आफ्नो अमूल्य मत िदई 
िनवार्िचत गनुर्हनेु समःत नगरबासी आमाबवुा, दाजभुाई ताा िददी बिहनीह�मा हािदर्क आभार 
व्यक्त गदर्छु। 

िस�ाार्नगर नगरपािलकाको आिार्क, सामािजक, साँःकृितक िविवधतालाई आत्मसाा गद� 
सन्तिुलत र समन्याियक िवकासको बाटोमा िनरन्तर �पमा अिघ बढ्न नगरपािलका �� 
रहेको छ। नगरका नीित ताा कायर्बम कायार्न्वयनको बममा आिार्क वषर् २०७८/०७९ 
मा नगर सभाबाट ःवीकृत नीित ताा कायर्बमह� कायार्न्वयनको अिन्तम चरणमा छन।् यसै 
बममा आ.व. ०७९/८० को वािषर्क नीित ताा कायर्बम र बजेटको तयारीका लािग 
जटेुका छ�। ूचिलत कानून बमोिजम िवगत वषर्मा ःवीकृत भएका नीित ताा कायर्बमलाई 
समेत आधार मान्दै आम नगरवासीको चाहना वमोिजम आगामी आ.व. का नीित ताा 
कायर्बम तयार गरेका छ�। नगरका संयन्ऽलाई गितशील, सहभािगतामूलक र जवाफदेही 
बनाउँदै उपलब्ध हनु सक्ने साधन ॐोतह�को आधारमा आिार्क बषर् २०७९÷८० को नीित 
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तथा कायर्बम तय गिरएको र यसले नगरको समम िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका खेल्ने 
िव�ास िलएको छु।  

नगरपािलकाले आ.ब.२०७९÷८० को बािषर्क नीित तथा कायर्बम तयारी गन� बममा 
नेपालको संिवधान, संघीय सरकार र ूदेश सरकारका चाल ु आविधक योजनाह�, दीगो 
िवकासका ल�यह�, ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, संघीय सरकार र ूदेश 
सरकारको मागर्दशर्न, नगरपािलकाको आविधक योजना, ःथानीय तहको ःवमूल्यांकनका 
सूचकह�, िस�ाथर्नगर नगरपािलकामा गिठत िविभ� िबषयगत सिमितह�बाट भएका 
िनणर्यह�, नगरपािलकाले आयोजना गरेको आ.ब. २०७९÷८० को वािषर्क नीित तथा 
कायर्बम र बजेट तयारी सम्बन्धी ूा� राय सझुाबबाट ूा� मागर्दशर्नह� तथा समाजका 
अगवुाह�बाट िनरन्तर �पमा िदने राय सझुावका आधारमा यो वािषर्क नीित तथा कायर्बम 
तयार गरी यस सम्मािनत सभामा पेश गरेको छु।  

 

सम्म�ुत, सफा तथा हिरयाली नगर, िस�ाथर्नगरबासीको रहरलाई साकार पानर् ूःततु नीित 
तथा कायर्बममा ूाथिमकताह� देहाय बमोिजम हनेुछन-्  

१. बहवुषीर्य र बमागत योजनाह�, नगरका गौरवका योजनाह� र अन्य आवँयक 
पूवार्धार िनमाणर्मा जोड िदईनेछ।  

२. िशक्षा, ःवाःथ्य तथा समावेशी िवकासमा जोड िदईनेछ।  
३. कृिष, पश ुिवकास, सहकारी, पयर्टन र ��ोग-व्यापारको िवकासमा जोड िदईनेछ।  
४. वातावरण संरक्षण, पयार्वरणीय ूव�र्नमा जोड िदईनेछ।   
५. सशुासन र संःथागत िवकासमा जोड िदईनेछ।     

 

नगर सभा सदःयज्यूह�, 
अब म क्षेऽगत �पमा वािषर्क नीित तथा कायर्बम पेश गदर्छुः   

क) सशुासन तथा संःथागत िवकास तफर् ः   
१. नगरको एकीकृत शहरी िवकास योजनालाई अध्याविधक तथा पिरमाजर्न गिरनेछ। 

नगरको एकीकृत शहरी िवकास योजनाको आधारमा अल्पकालीन मध्यकालीन र 
दीघर्कालीन योजनाह� तय गरी योजना तथा कायर्बमह� कायार्न्वयन गिरनेछ।  
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२. ःथानीय तहको एकल अिधकारको सूिच र ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 
बमोिजम नगरपािलकाको क्षेऽािधकार िभऽका िवषयमा सम्पादन गनुर्पन� कायर्ह� 
िव�मान कानूनी व्यवःथा बमोिजम सम्पादन गिरनेछ।आवँयकता अन�ुप थप 
कानूनह� िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गद� लिगनेछ।  

३. न्याियक सिमितको ूभावकारी कायर्सम्पादनका लािग आवँयक संःथागत िवकास 
तथा क्षमता अिभविृ�का कायर्बम तय गिरनेछ। वडामा गिठत मेलिमलाप केन्िको 
स�ु�ीकरण र मेलिमलापकतार्को क्षमता िवकासका कायर्बमको व्यवःथा 
गिरनेछ।िववाद समाधानको वैकिल्पक उपाय एवम ् मेलिमलाप सम्बन्धी िव�मान 
ूकृयालाई थप ःप� र सरल तलु्याईनेछ।  

४. न्याियक सिमितमा सवर्साधारण नागिरकको पहुँच अिभविृ� गद� िहंसा िपिडत, 
मिहला, अपा�ता भएका, दिलत, बालबािलका र ज्ये� नागिरकलाई 
सरोकारवालाह�को सहकायर् र समन्वयमा िनःशलु्क कानूनी परामशर्/सहायता 
उपलब्ध गराईनेछ।  

५. न्याियक सिमितमा म�ुाको लािग आउने वादी/ूितवादीह� मध्ये अित िवप�, ज्ये� 
नागिरक अपा�, एकल मिहलाह�लाई म�ुा/ूितउ�र दतार् गदार् लाग्ने शलु्क 
िमनाहालाई िनरन्तरता िदई न्यायमा कमजोर वगर्को पहुँच ःथािपत गिरनेछ। 

६. नगरको सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई सरल, सहज, पारदशीर्, िमतव्ययी र 
अनमुानयोग्य बनाउन सूचना ूिविधको अिधकतम ूयोग, दक्ष र यथे� कमर्चारी 
व्यवःथापन सिहत नागिरक सन्तिु� सव�क्षण गिरनेछ। संघीयता कायार्न्वयन प�ात 
वडा कायार्लयको कामको चाँपमा अत्यािधक �पमा विृ� हदैु गएको तर वडामा 
कायर्रत जनशिक्त कम भएकोले जनसंख्या र कायर्चाँपको आधारमा थप जनशिक्त 
व्यवःथापन गिरदै लिगने छ . 

७. कमर्चारीह�लाई  Right person in right place को नीित वमोिजम िजम्मेवारी ूदान 
गिरनेछ। योग्यता, क्षमता,अनभुव, िव�ताको आधारमा कमर्चारीह�को आन्तिरक 
व्यवःथापन गिरनेछ।  

८. शाखा ूमखुह�संग कायर्सम्पादन करार गरी नितजामखुी कायर्सम्पादनमा जोड 
िदईनेछ। 
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ससद्धाथथनगय नगयऩासरकाका नगय प्रभखु ईश्ततमाक अहभद खाॉद्वाया आ.व.२०७९/८० का रासग सभती २०९७ असाय 

१० गते एघायौं नगयसबाभा प्रस्ततु नीसत तथा कामथक्रभ  

नगय सबा सदस्मज्मू 

नेऩारको सॊववधानभा भरुकुको याविम वहत , साभाश्जक न्माम सवहतको रोकताश्न्िक भूल्म- भान्मताभा आधारयत 
सभताभूरक, सफर य सभदृ्ध नेऩारको सनभाथण गनथ सॊस्थागत प्रफन्ध गरयएको छ। सॊघीमताको कामाथन्वमन ऩश्चात्  
स्थानीम तहको स्थाऩना बइ दोश्रो कामथकारको रासग सभसत २०७९ सार वैशाख ३० गते सनवाथचन सम्ऩन्न बएको 
छ ।सनवाथचनफाट नगयफासीहरुरे हाभीराई ददनबुएको श्जम्भेवायी फभोश्जभ ससद्धाथथनगय नगयऩासरकाको आसथथक फषथ 
२०७९÷८० को वावषथक नीसत तथा कामथक्रभ मस गयीभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गनथ ऩा उदा अत्मन्त गौयवाश्न्वत 
बएको छु ।मस घडीभा नेऩारी जनतारे भरुकुको सावथबौसभकता , बौगोसरक अखण्डता , स्वासधनता, स्वासबभान, 
यािवहत, रोकतन्ि य अग्रगाभी ऩरय वतथनको रासग गरयएको फसरदानको स्भयण गदै ऻात- अऻात शवह द य वऩसडत 
नागरयकहरु प्रसत उच्च सम्भान व्मक्त गदथछु।  

नेऩारभा शासकीम शश्क्त सॊघ , प्रदेश य स्थानीम तहभा ववबाजन बएको य जनताको नश्जकको सयकायको रुऩभा 
श्चसनने स्थानीम तहको शासकीम व्मवस्था  सॊचारनको रासग हाभी सॊघीमता कामाथन्वमन ऩसछको दोस्रो कामथकारको 
सरुुवातभा छौं। हाभीराई आफ्नो अभूल्म भत ददई सनवाथश्चत गनुथहनुे सभस्त नगयफासी आभाफवुा , दाजबुाई तथा दददी 
फवहनीहरुभा हाददथक आबाय व्मक्त गदथछु। 

ससद्धाथथनगय नगयऩासरकाको आसथथक , साभाश्जक, साॉस्कृसतक ववववधताराई आत्भसाथ गदै सन्तसुरत य सभन्मावमक 
ववकासको फाटोभा सनयन्तय रुऩभा अश्घ फढ्न नगयऩासरका दृढ यहेकोछ।नगयका नीसत तथा कामथक्रभ कामाथन्वमनको 
क्रभभा आसथथक वषथ २०७८/०७९ भा नगय सबाफाट स्वीकृत नीसत तथा कामथक्रभहरु  कामाथन्वमनको अश्न्तभ 
चयणभा छन।्मसै क्रभभा आ.व. ०७९/८० को वावषथक नीसत तथा कामथक्रभ य फजेटको तमायीका रासग जटेुका 
छौं। प्रचसरत कानून फभोश्जभ ववगत वषथभा स्वीकृत बएका नीसत तथा कामथक्रभराई सभेत आधाय भान्दै आभ 
नगयवासीको चाहना वभोश्जभ आगाभी आ.व. का नीसत तथा कामथक्रभ तमाय गयेका छौं।नगयका सॊमन्िराई गसतशीर, 

सहबासगताभूरक य जवापदेही फनाउॉदै उऩरब्ध हनु सक्ने साधन स्रोतहरुको आधायभा आसथथक फषथ २०७९÷८० को 
नीसत तथा कामथक्रभ तम गरयएको य मसरे नगयको सभग्र ववकासभा भहत्वऩूणथ बसूभका खेल्ने ववश्वास सरएको छु।  

नगयऩासरकारे आ .फ. २०७९÷८० को फावषथक नीसत तथा कामथक्रभ तमायी गने क्रभभा नेऩारको सॊववधान , सॊघीम 
सयकाय य प्रदेश सयकायका चार ुआवसधक मोजनाहरु , दीगो ववकासका रक्ष्महरु , स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 
२०७४, सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको भागथदशथन , नगयऩासरकाको आवसधक  मोजना, स्थानीम तहको 
स्वभूल्माॊकनका सूचकहरु, ससद्धाथथनगय नगयऩासरकाभा गदित ववसबन्न सफषमगत ससभसतहरुफाट बएका सनणथमहरु , 

नगयऩासरकारे आमोजना गयेको आ .फ. २०७९÷८० को वावषथक नीसत तथा कामथक्रभ य फजेट तमायी सम्फन्धी प्राप्त 
याम सझुाफ फाट प्राप्त भागथदशथनहरु तथा सभाजका अगवुाहरुफाट सनयन्तय रुऩभा ददने याम सझुाव का आधायभा मो 
वावषथक नीसत तथा कामथक्रभ तमाय गयी मस सम्भासनत सबाभा ऩेश गयेको छु।  

सम्भनु्नत, सपा तथा हरयमारी नगय , ससद्धाथथनगयफासीको यहय राई साकाय ऩानथ प्रस्ततु नीसत तथा कामथक्रभभा 
प्राथसभकताहरु देहाम फभोश्जभ हनुेछन-्  

 

९. कमर्चारी तथा जनूितिनिधको क्षमता िवकासका अवसरह� सबैमा समान �पमा 
उपलब्ध हनेु अवसर िमलाईनेछ।कमर्चारीको मनोबल उच्च बनाई राख्न 
कायर्सम्पादनमा आधािरत मौििक उत्ूरेणाको व्यवःथा गिरनेछ। 

१०. वडा कायार्लय र नगर कायर्पािलकाको कायार्लयको कायर्सम्पादनलाई पारदशीर् र 
जवाफदेही तलु्याई सशुासन ूव�र्न, साझा सरोकारका िबषयमा छलफल गनर् 
सावर्जिनक सनुवुाई, सामािजक परीक्षण, सावर्जिनक परीक्षणका कायर्बम स�ालन 
गिरनेछ।  

११. नगरपािलकाका गितिविधह� नगरबासीह�सम्म पयुार्उन, पैरवी गनर् र सम्पािदत 
कायर्ह�लाई जनताको बीचमा ल्याउन स�ार क्षेऽसंग हातेमालो गद� सहकायर्लाई 
िनरन्तरता िदइनेछ।   

१२. िस�ाथर्नगर नगरपािलकामा दतार् भई स�ालनमा रहेका रेिडयो, िटिभ, पऽपिऽका, ूसे 
क्लब, अनलाईन पिऽकालाई आवँयक सहयोग गिरनेछ। िनयिमत �पमा पऽकार 
भेटघाट कायर्बम माफर् त नगरका गितिविधह� नगरवासीह� समक्ष पयुार्इने छ। 

१३. जनताबाट संकिलत करको सम्मान गद� सावर्जिनक खचर्लाई उत्पादनमलुक र 
उपलिब्धमलुक बनाउदै सावर्जिनक खचर्मा िमतव्यियता ल्याउन आन्तिरक िनयन्ऽण 
ूणाली अवलम्बनमा जोड िदइनेछ।  

१४. राि�य तथा अन्तराि�य प�तीको अनभुव आदान ूदानका लािग भिगनी सम्बन्ध 
ःथापनामा जोड िदइनेछ। 

 

सामािजक िवकास तफर् ः 

सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई सहज बनाउन नगर, वडा, आधारभतू ःवाःथ्य केन्िको पूवार्धार 
समयानकुुल िनमार्ण गिरनेछ। भौितक ूगितबाट आिथर्क िवकासको मापन हनेु भएता पिन 
सवार्ि�ण िवकासको लािग मानव िवकास अपिरहायर् रहन्छ। रोग, शोक र भोकबाट उन्मकु्त 
नगरको िनमार्णको लािग भौितक र सामािजक िवकास संगसँगै हनु ज�री छ र िदगो 
िवकासको लािग यो अपिरहायर् पिन हो। आ.व.२०७९।८० मा नगरको सामािजक 
िवकासको लािग देहायका नीित तथा कायर्बमह� अवलम्वन गिरनेछ। 

१५. नगरपािलकाको खानेपानी, सरसफाई तथा ःवच्छता योजना वमोिजम खानेपानीको 
सिुनि�तता गिरनेछ। 
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१६. खेलकुद, भाषा, सािहत्य, कला र संःकृितको अक्षयकोष ःथापना भईसकेकोमा यस 
क्षेऽको िवकासका लािग नगरपािलकामा रहेका सामािजक संघ संःथाह�संग 
समन्वय गरी कायर्�मह� संचालन गिरनेछ। 

१७. उपभोक्ताको ःवाःथ्य तथा हकिहत अिभविृ� गनर् बजार अनगुमन कायर्लाई िनयिमत 
तथा ूभावकारी बनाईनेछ। 

१८. गैरसरकारी संःथाह�को िनयमन गरी उनीह�को भिूमकालाई उ�रदायी बनाउदै 
सहकायर्  गिरनेछ।  

१९. नगरिभऽ रहेका सामदुाियक िव�ालयह�को भौितक पूवार्धार िवकासमा ूाथिमकता 
िददै िव�ालयको भवन, पःुतकालय, ूयोगशाला, अपा�तामैऽी पूवार्धार िनमार्ण, 
बालमैऽी शौचालय, फिनर्चर जःता पूवार्धारमा लगानी बढाइनेछ। िनमार्णािधन सबै 
िव�ालयह�को भवन िनमार्ण कायर् सम्प� गिरनेछ।  

२०. नगर पःुतकालयलाई पनुसर्ंरचना गद� ूिविधमैऽी र सिुवधा सम्प� बनाईनेछ।  
२१. िशक्षण िसकाइ कायर्लाई ूभावकारी बनाउन संचार र अनगुमन व्यवःथालाई 

िनरन्तर ूणालीको �पमा िवकिसत गिरनेछ।िव�ालयह�को मजर्र गन� नीितलाई 
िनरन्तरता िदइनेछ . कक्षा १२ सम्म िनशलु्क िशक्षा संचालनका लािग पहल 
गिरनेछ साथै नगर क्षेऽमा ूािविधक िवषयको पठनपाठनका लािग आवँयक पहल 
गिरनेछ . 

२२. िव�ालयको आिथर्क तथा अन्य व्यवःथापनलाई चःुत द�ुःत र पारदशीर् बनाउनका 
लािग सबै सामदुाियक िव�ालयका अिभभावक, ूधानाध्यापक र िव�ालय 
कमर्चारीह�को लािग क्षमता िवकासको व्यवःथा गिरनेछ। 

२३. संःथागत िव�ालयको वगीर्करण, शलु्क िनधार्रण, संःथागत िव�ालय शलु्क 
मापदण्ड िनद� िशका २०७२ र ूचिलत कानून वमोिजम गनुर्पन� व्यवःथालाई 
कडाईका साथ कायार्न्वयन गिरनेछ। 

२४. संःथागत िव�ालयले भनार् भएका िव�ाथीर्ह� मध्ये जेहन्दार१० ूितशत िव�ाथीर्लाई 
छाऽविृत अिनवायर् गिरनेछ।साथै पा��म िवकास केन्िले तोके वमोिजमको 
पा�पःुतक किम्तमा तीन वषर्सम्म पिरवतर्न गनर् नपाउने व्यवःथालाई कडाईका 
साथ लाग ुगिरनेछ । 

२५. बालिवकास िशक्षक र िव�ालय कमर्चारीको क्षमता िवकास तथा पािरौिमकलाई 
समयानकुुल बनाउदै िवगतमा थप गिरएको पािरौिमकलाई िनरन्तरता िदईनेछ।   
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२६. िव�ालय उमेरमा हनेु दवु्यर्सनको िसकारबाट बालबािलकाह�लाई बचाउन 
चेतनामूलक कायर्बम स�ालन गिरनेछ।  

२७. अितिरक्त िबयाकलापका माध्यमबाट िव�ाथ�ह�मा िशक्षण िसकाइका गितिविधह� 
स�ालन गनर् आवँयक व्यवःथा गिरनेछ।जसका लािग बकु िरभ्य ुकन्टेःट, ूितभा 
ूःफुटन गराउन सामामी माफर् त ूितभा आदानूदान कायर्बम स�ालन गिरनेछ। 
साथै िव�ाथ�को सवार्ि�ण िवकासकालाई टेवा पयुार्उन रा�पित रिन� िशल्ड 
ूितयोिगता तथा अन्य ूितयोिगतात्मक कायर्बमलाई िनरन्तरता िदईनेछ।  

२८. खेलकुद सम्बन्धी कायर्बमह� नगरःतरीय खेलकुद िवकास सिमित गठन गरी 
एक�ार ूणालीबाट संचालन गिरने र खेलकुद संचालनका लािग आवँयक मापदण्ड 
तयार गिरने छ . सबै नगर ःतरीय खेलकुदको बािषर्क कायर्बम बनाई एक�ार 
माफर् त खेलकुदको िवकासमा सहयोग पयुार्इनेछ। ःवाःथ्यको लािग खेलकुद र 
रा�को लािग खेलकुद भ�े नाराका साथ मेयर कप र उपूमखु मिहला कप 
खेलकुद ूितयोिगतालाई िनरन्तरता िदइनेछ।िनिज क्षेऽ संग समन्वय गरी महात्मा 
ब�ु गोल्डकप संचालन गिरने छ . 

२९. सामूदाियक िव�ालयको शैिक्षक गणुःतर सधुारको लािग िशक्षक दरबन्दी िमलान, 

ूिविधमैऽी िशक्षक तािलम कायर्लाई ूाथिमकताका साथ संचालन गिरनेछ। 

३०. िवप� तथा महामारीको अवःथामा िसकाई िनरन्तरताका लािग क्षितपरुण कायर्बम 
संचालन गिरनेछ।  

३१. उत्कृ� िव�ाथ� र िव�ालयलाई परुःकृत गिरनेछ साथै सेवािनवतृ िशक्षकलाई 
सेवाको सम्मान गन� कायर्लाई िनरन्तरता िदईनेछ।   

३२. सामदुाियक िव�ालयमा अध्ययनरत फरक क्षमता भएका िव�ाथ�ह�लाई शैिक्षक 
साममीको व्यवःथा गिरनेछ। िकशोरीह�का लािग आत्मरक्षा सम्बन्धी कायर्बम 
संचालन गिरनेछ।   

३३. नगर शैिक्षक रणनीितक योजना तथा िशक्षा क्षेऽमा आवँयक कानून तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गिरनेछ। नैितक िशक्षा, रा� ूमे जागतृ गराउने, सरसफाई, वातावरण 
संरक्षण तथा िवप� व्यवःथापन सम्बन्धमा ःथानीय पा�बममा समावेश गरी लाग ु
गिरनेछ।  

३४. बालमैऽी ःथानीय शासन नगरपािलका घोषणाका लािग आवँयक व्यवःथा 
िमलाईनेछ। िस�ाथर्नगरलाई मिहलामैऽी नगरको �पमा िवकास गिरनेछ।  
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३५. मिहला, बालबािलका, जे� नागिरक, एकल मिहला, यवुा, मधेशी, आिदवासी, जनजाित, 
दिलत, मिुःलम, िपछडा वगर्, अपा�ता भएका व्यिक्त, तेौो िलंगी आिदलाई लिक्षत 
गरी कायर्बमह� संचालन गिरनेछ। छुवाछुत न्यूनीकरण सम्बन्धी कायर्बम 
संचालन गिरने छ . 

३६. िविभ� सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह�को सहयोगमा बालबािलका पनुर्ःथापना 
केन्ि, ज्ये� नागिरक िमलन केन्ि, अशक्त ःयाहार केन्ि ःथापना र संचालनमा 
आवँयक समन्वय गिरनेछ।  

३७. बालौम, बालिववाह वहिुववाह, दाईजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जःता ूथा 
रोकथाम तथा घरेल ु िहंसा अन्त्यका लािग टोल िवकास संःथा, नागिरक समाज, 
िनजी क्षेऽ र गैरसरकारी संःथा संगको सहकायर्मा सचेतनामूलक कायर्बम स�ालन 
गिरनेछ। 

३८. मेयर सामिुहक िववाह कायर्बम माफर् त सामिुहक िववाह कायर्बमलाई ूोत्साहन गरी 
फजलु खचर् िनयन्ऽण गिरनेछ। 

३९. नगरको जातीय, भाषीक, सांःकृितक, तथा धािमर्क िविवधता एवम ् िवशेषतालाई 
संरक्षण, ूव�र्न गिरनेछ।   

४०. आिथर्क तथा सामािजक �ि�ले कमजोर तथा िवप� वगर्का मिहलाको आिथर्क 
सशिक्तकरण एवम ् जीिवकोपाजर्नमा सहयोग पयुार्उन शीप िवशेष कायर्बम लाग ु  
गिरनेछ।  

४१. वि�ितमा परेका सबै समदुायका िकशोरीह�का लिक्षत आिथर्क-सामािजक िवकासका 
कायर्बमह� स�ालन गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाइनेछ। 

४२. नगरक्षेऽमा रहेका अपा�ता भएका सम्पूणर् व्यिक्तह�को हकिहतको संरक्षण गद� 
सहयोग,  स�भाव र अवसरको ूदान गद� उनीह�को मनोबल बढाउने र हौसला 
िदने कायर्बम स�ालन गिरनेछ साथै अपा�ता पिरचयपऽ िवतरण कायर्लाई 
सरलीकृत गिरनेछ।  

४३. सडक दघुर्टना न्यूिनतकरण तथा शािफक सचेतना, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार िनयन्ऽण सम्बन्धी, लैि�क िहंसा िनवारण सम्बन्धी सचेतना कायर्बम 
तथा िविभ� राि�य तथा अन्तरार्ि�य िदवस, अिभयानह� व्यविःथत �पले स�ालन 
गिरनेछ।  
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४४. नगरपािलकाको सबै वडाह�बाट बमश आधारभतू ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ।वडा नं.११ को आधारभतू ःवाःथ्य सेवा केन्ि ल्याव सेवा संचालन गन� 
व्यवःथा िमलाइने छ l कोिभड १९ िव��को खोप नगर िभऽका सबै जनसमदुायमा 
लगाईसिकएको र पूणर् खोप सिुनि�तताका लािग मापदण्ड अनसुार ूकृया पूरा 
भैसकेकोले कोिभड िव��को पूणर् खोपयकु्त नगरपािलका घोषणा गिरनेछ।  

४५. नगरक्षेऽ िभऽका गभर्वती मिहलाह�लाई मापदण्ड अनसुार जाँच गराई संःथागत 
सतु्केरी गराउने सिुनि�तता गिरनेछ।  

४६. नगरपािलका िभऽका कुनै पिन गभर्वती, सतु्केरी आमा र िशशलुाई अकाल मतृ्यबुाट 
जोगाउन मातमृतृ्य ु तथा नवजातिशश ु आकिँमक कोषको ःथापना गिरनेछ। 
उपूमखु सरुिक्षत माततृ्व ूव�र्न कायर्बमलाई िनरन्तरता िदईनेछ। 

४७. पोषण, सरुिक्षत माततृ्व सम्बन्धी तथा अन्य आधारभतू ःवाःथ्य सेवाको पहुँच 
अिभविृ� गिरनेछ।बहकु्षेऽीय पोषण कायर्बम माफर् त पोषणमैऽी ःथानीय शासन 
घोषणाका लािग आधार तयार गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाईनेछ।   

४८. नगरमा ूजनन ःवाःथ्य, बालःवाःथ्य, पिरवार िनयोजन, िबिभ� खाले सन�, नसन� 
रोगह�, पेशागत ःवाःथ्य, वातावरणीय ःवाःथ्य, मानिसक ःवाःथ्य सतुीर्जन्य र 
मिदराजन्य पदाथर् तथा लागपुदाथर्को असर सम्बन्धी ःवाःथ्य, िशक्षा तथा 
सचेतनामलुक कायर्बमह� स�ालन गिरनेछ। 

४९. मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका तथा ःवाःथ्यकमीर्ह�को सेवालाई थप ूभावकारी 
वनाउन ूोत्साहन गिरनेछ। मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका, िवप� वगर्का छोरीह�का 
लािग िनशलु्क ःवाःथ्य िबमा गन� व्यवःथा िमलाइनेछ। ८४ बषर् भन्दा मािथका 
जे� नागिरक, असक्त मिहलाको घरमै ःवाःथ्य जाँच गन� व्यवःथा िमलाइनेछ। 

५०. नगरवासीको ःवाःथ्यका लािग आयवु�दीक िचिकत्सा प�तीको अभ्यास योग तथा 
ध्यान िशिवर संचालन गनर् आवँयक पहल गिरनेछ। साथै होिमयोपैिथक िचिकत्सा 
प�तीको िवकास गद� लिगनेछ। 

५१. सन ्२०२४ सम्म पूणर् घटना दतार् सिुनि�त गन� नेपाल सरकारको लआय पूरा गनर् 
सबै िकिसमका घटना दतार् ३५ िदन िभऽ दतार् गनर् नगर क्षेऽमा सचेतनामूलक 
कायर्बम तथा पूणर् घटना दतार् सिुनि�तता तथा सामािजक सरुक्षा भ�ाका लािग 
वडा िभऽका टोलटोलमा नाम दतार् र निवकरणका लािग दतार् िशिवर स�ालन 
गिरनेछ।  



11gu/ ljsf; of]hgf cf=j= @)&(÷)*)

‘‘s[lif, :jf:Yo, ko{6g pBf]u, Jofkf/ / lzIff, x/fe/f a'4e'ld l;4fy{gu/sf] OR5f’’

 

५२. व्यिक्तगत घटना दतार् तथा सामािजक सरुक्षा व्यवःथापन सूचना ूणालीको 
ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग कमर्चारी तथा जनूितिनिधह�लाई आवँयक 
तािलम तथा क्षमता अिभविृ� कायर्बम स�ालन गिरनेछ।  

५३. सामािजक सरुक्षा भ�ा िवतरण कायर्लाई व्यविःथत गनर् सेवा ूदायक बैकसंगको 
समन्वय र सहकायर्मा असक्त, पूणर् अपा�ता भएका तथा ८४ वषर् उमेर पगुेका व�ृ 
आमा बवुाह�लाई भ�ा िलन बैक सम्म जानपुन� बाध्यता अन्त्य गद� घरदैलोबाट 
भ�ा ूा� गनर् सक्ने व्यवःथा िमलाईनेछ।  

५४. सरुिक्षत आूवासन कायर्बम माफर् त नगरपािलकाको आूवासन ूोफाईल िनमार्ण 
गरी बैदेिशक रोजगारीबाट फिकर् एका व्यिक्तह�लाई लिक्षत गरी िव�ीय साक्षरता र 
मनोसामािजक परामशर् कक्षा तथा शीप िवकास तािलम स�ालन गिरनेछ। 

आिथर्क िवकास तफर्  

५५. उ�ोग, व्यापार, पयर्टन, कृिषलाई नगरको ूमखु आिथर्क िवकासको आधारको �पमा 
िलइ सोही अनसुार िवकास गद� लिगनेछ।  

५६. सहकारी संःथाबाट यवुा उ�मी तथा ःवरोजगारह�लाई सहिुलयत कजार् उपलब्ध 
गराउने नीित िलईनेछ। यसका लािग सहकारी संःथालाई थोक कजार् उपलब्ध 
गराउन आवँयक पहल गिरनेछ।    

५७. एक व्यिक्त एक िवषयगत सहकारी नीितलाई बढावा िदई सहकारी संःथाह�को 
एकीकरण कायर्लाई जोड गिरनेछ। यसका लािग मापदण्ड बनाई िमित २०७९ 
पौष मसान्त िभऽ अिनवायर् एकीकरण ूिबयामा लिगनेछ।  

५८. नगर क्षेऽमा सहकारी�ारा ूवि�र्त हाटबजारको िवकास गनर् ूोत्साहन गिरनेछ । 
साथै पूवर् सहकारी िशक्षा तथा सचेतना कायर्बम स�ालन गरी उत्पादनमलुक तथा 
ौममा आधािरत सहकारी संःथा ःथापना गनर् ूोत्साहन गिरनेछ। 

५९. हिरत उ�म िवकासको लािग नगर क्षेऽका बाँझो तथा सावर्जिनक जग्गालाई 
िलजमा उपलब्ध गराई सहकारी माफर् त फलफुल खेती, पुं पखेती, बहवुषीर्य बाली 
तथा नसर्री ूव�र्न कायर्बममा जोड िदईनेछ। 

६०. सहकारी संःथाह�को िनयिमत तथा सघन अनगुमनबाट संःथागत सशुासन कायम 
गद� संचालनमा देिखएका समःया समाधानका लािग आवँयक िनयमन गिरनेछ।     

६१. सहकारी ूणालीलाई उ�मशीलता िवकास तथा कृिषको आधिुनकीकरणमा पिरचालन 
गिरनेछ।सहकारी संःथाको नेततृ्वमा कृिष उत्पादन, ूशोधन तथा बजारीकरणको 
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कायर्बम स�ालन गिरनेछ।सहकारी माटर् ःथापना र संचालनमा ूोत्साहन गिरनेछ 
।   

६२. सहकारी ूव�र्न तथा संःथागत स�ु�ीकरण कायर्बम माफर् त नमनुा सहकारी संःथा 
िवकास कायर्लाई जोड िदईनेछ।नगर िभऽ संचालनमा रहेका सहकारी संःथाह� 
मध्ये उत्कृ� कायर् गन� संःथालाई परुःकृत गिरनेछ।  

६३. नगरक्षेऽिभऽ आयोजना हनेु महोत्सवह�लाई भव्य �पमा स�ालन गनर् आवँयक 
समन्वय र सहयोग गिरनेछ।लिुम्बनी क्षेऽ, अन्तराि�र्य िवमानःथल जःता 
गन्तव्यह�लाई आधार मानी सोही बमोिजम पयर्टकीय कायर्बम संचालन गिरनेछ।  

६४. नगरपािलकाले उठाउने सबै ूकारका करह�को दर भन्दा दायरा विृ� गरी 
ूगितशील कर ूणाली लाग ु गिरनेछ।कर िशक्षा अिभयान संचालन गन�, सबै 
व्यवसायह�लाई दतार् तथा अिभलेखीकरण सरल बनाउने जःता कायर्बमह� 
स�ालन गिरनेछ।  

६५. पयर्टन क्षेऽमा रोजगारी सजृनाका लािग ःथानीय यवुाह�लाई टुिर� गाईड तािलम, 
छोटो तथा मध्यम अविधको होटल व्यवःथापन सम्बन्धी तािलम, ःथानीय 
हःतकलाको ूव�र्नका लािग कोशेली घर माफर् त बजारीकरणको व्यवःथा 
िमलाईनेछ।   

६६. नगर क्षेऽ िभऽका पयर्टकीय गन्तव्यको पिहचान, सम्व�र्न, ूचार ूसारका लािग 
ःथानीय पयर्टन व्यवसायीह�संग सहकायर् गिरनेछ। सावर्जिनक िनजी सहकारीको 
अवधारणा अन�ुप नगर क्षेऽमा पयर्टन सूचना केन्ि स�ालन गिरनेछ। नगरको 
पिहचान झल्कने गरी मायाको िचनो, उपहार उत्पादन गनर् ःथानीय उ�मीसंःथालाई 
ूोत्साहन गिरनेछ।   

६७. उ�ोग व्यवसायमा पनर् सक्ने सम्भािवत जोिखम तथा क्षितबाट राहत पयुार्उन 
िनिजर्वन बीमा कायर्बममा समावेश गराउन नगरपािलकाको मध्यःथतामा उ�ोग 
व्यवसायको बीमा कायर्बममा सहिजकरण गिरनेछ।यसको लािग आवँयक 
अध्ययन गरी कायर्िविध तयार गिरनेछ।  

६८. ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अन्तरगत ौममा आधािरत यवुा रोजगारका लािग 
�पान्तरण पहल आयोजना र िवप� वगर्का व्यि�ह�का लािग कामका लािग 
पािरौिमकमा आधािरत सामदुाियक आयोजना संचालन गरी रोजगारी ूदान 
गिरनेछ।  
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६९. नगर क्षेऽमा कृिष ूव�र्नका लािग िकसानह�लाई उ�त जातको बाली लगाउन 
ूोत्साहन गिरनेछ। 

७०. आयात ूितःथापनका लािग आल,ु प्याज, लसनु तथा फलफुल उत्पादन गन� 
िकसानह�लाई पिहचान गरी ितनलाई आवँयक तािलम ूािविधक �ान िदलाई 
व्यवसाियक उत्पादनमा जोड िदईनेछ।  

७१. भान्सा घर पिहलो औषधालय भ�े नारालाई साथर्क पानर् ूत्येक घरमा 
करेसावारी/कौशीखेती ूव�र्नका लािग जोड िदईनेछ।यसका लािग अनदुानमा 
िव�वा/िबउँ/मल िवतरण कायर्बम स�ालन गिरनेछ।  

७२. नगरक्षेऽिभऽ कृिष उपज उत्पादनमा ूयोग भैरहेको रासायिनक िबषादीलाई 
न्यूनीकरण गनर् िविभ� ूचारात्मक कायर्बमह� र िविभ� ूा�ािरक खेती ूव�न 
कायर्बम स�ालन गिरनेछ।  

७३. िकसानह�को लागत सहभािगता हनेु गरी अनदुानमा उ�त जातको धान, गहुँ, मकै, 
तोरी तथा फलफुलको िव�वा िवतरण कायर्लाई िनरन्तरता िदईनेछ। 

७४. कृिष समहु, फमर् ःथापना तथा कृिष सहकारीमा पहुँचमा ूाथिमकता िदई त्यःता 
समूह, फमर्, सहकारीसंगको सहकायर्मा िकसान ूव�र्न कायर्बम स�ालन गिरनेछ।  

७५. पशपुन्छीमा लाग्ने रोग तथा ूकोप रोकथामको लािग िनशलु्क खोप कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदईएकोछ।  

७६. सामिुहक व्यवसाियक कृिष तथा पशपुालन गन� संःथा वा सहकारी वा समूहह�लाई 
िविभ� ूकारका समपरुक अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

७७. कृिष समहु, कृिष सहकारीह�लाई पशकुो न� सधुारको लािग उ�त जातका बोका, 
माछापालनका लािग भरुा तथा दाना आिद अनदुानमा िवतरण कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदईनेछ।  

७८. कृिऽम गभार्धानलाई ूव�र्न गनर् िकसानको लागत न्यून हनेुगरी घरदैलोमा कृितम 
गभार्धान कायर्बम स�ालन गिरनेछ। व्यवसाियक पशपुालनमा लागेका िकसानलाई 
गोठ तथा भकारो सधुार कायर्बम माफर् त अनदुान उपलब्ध गराईनेछ साथै 
चाराकटर तथा अन्य उपकरण खिरद गरी अनदुानमा उपलब्ध गराईनेछ। 

७९. खलुा बधशालालाइ िन�त्सािहत गद� व्यविःथत बधशाला िनमार्ण गनर्का लािग 
आवँयक सहयोग गिरनेछ।  
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वन वातावरण तथा िवप� व्यवःथापन तफर्  
८०. नगरलाइर् Clean city, Green City, Eco-friendly City को �पमा िवकास 

गिरनेछ। िस�ाथर्नगरलाई सधै हराभरा तथा वातावरणीय सन्तलुन राख्न नगर क्षेऽ 
िभऽ रहेका सावर्जिनक ःथलह�मा वृक्षारोपण कायर्बमलाई अिभयानकै �पमा 
संचालन गिरनेछ।  

८१. हाल फोहर व्यवःथापन गद� आएको ःथान वरपरका वडा नं. १ र २ का ूभािवत 
क्षेऽका बािसन्दाह�लाई लिक्षत गरी ःवाःथ्य, कृिष सेवा तफर् का कायर्बमह� 
संचालन गिरने छ . 

८२. सफा र ःवच्छ नगर िनमार्णका लािग टोल िवकास संःथा, आमा समूह तथा सबै 
नगरबासीह�को सहभािगतामा कायर्बम स�ालन गिरनेछ।फोहरको िदगो 
व्यवःथापनका लािग िविभ� दात ृ िनकाय तथा अन्तरार्ि�य संःथाह�संग समन्वय 
गरी कायर्बम स�ालन गिरनेछ।घरघरबाट िनःकने फोहरको ॐोतमै वगीर्करण गरी 
व्यवःथापन गिरनेछ।  

८३. नगर क्षेऽ िभऽका सडकह�मा िवशेष खालका सडक बि�ह�को व्यवःथा 
गिरनेछ।  

८४. वातावरण संरक्षण, िवप� व्यवःथापनको लािग व्यापक �पमा जनचेतनामलुक 
कायर्बम संचालन गिरनेछ। िवपदमा परेकालाई तत्काल उ�ार राहत र सहयोगको 
कायर्बम संचालन गिरनेछ।सवै िकिसमका िवप� व्यवःथापनका लािग िवप� 
व्यवःथापन कोषमा आवँयक रकम बन्दोवःत गिरनेछ।   

८५. वातावरणीय सन्तलुनलाई िदगो बनाउन नगर क्षेऽ िभऽ चािलस माईबोन भन्दा 
कमका �लाि�कको ूयोग पूणर् िनषधे गन� र �लाि�कको ूयोगलाई िन�त्सािहत गनर् 
कपडाको झोला बनाउने शीप तथा तािलम िदई उत्पािदत झोला दैिनक ूयोगको 
लािग िवतरण गिरनेछ।   

८६. नगर क्षेऽ िभऽका सबै सडक नाला तथा सावर्जिनक शौचालयको िनयिमत 
सरसफाई गनुर्का साथै आवँयक कायर्बम तजुर्मा गरी लाग ु गिरनेछ।  

८७. सवर्पक्षीय र िछमेकी पािलकाह�संगको समन्वय र सहकायर् माफर् त फोहरमैला 
व्यवःथापन केन्ि ःथापनाका लािग आवँयक कायर् गिरनेछ।   
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८८. िविभ� घाट तथा कॄःथानको व्यवःथापन र हिरयाली गन� नीित अवलम्बन 
गिरनेछ । वातावरणीय संरक्षण, पाकर्  िनमार्ण, जैिवक िविवधता संरक्षण लगायतका 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

८९. ध्विन ूदषुण, वाय ु ूदषुण, जल ूदषुण, माटो ूदषुण आिदको िनयन्ऽण तथा 
न्यूनीकरणका लािग आवँयक ूयास गिरनेछ।   

९०. भकूम्प ूितरोधी घर िनमार्णको लािग सचेतना कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ |। 
िनमार्ण कायर्संग सम्बिन्धतलाई तािलम िदने कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।     

९१. दमकल संचालन खचर्मा िमतव्यियता कायम गरी थप ूभावकारी सेवा ूवाह गनर्को 
लािग िछमेकी पािलकाह�संगको सहकायर्लाई िनरन्तरता िदईनेछ। 

९२. िविभ� संघ संःथाको सहयोगमा छाडा पश ु चौपायाह�को व्यवःथापन 
गिरनेछ।छाडा चौपायाको व्यवःथापनको लािग नगरपािलका िभऽ कान्जी हाउस 
िनमार्ण गरी संचालन गिरनेछ।   
 
पूवार्धार िवकास तफर्   

९३. डण्डा कोिरडोर, कृिष हाटबजारको बहउु�ेँयीय भवन, िस�ाथर्नगर खेलमैदान 
(दरखसवा) लाई नगरका गौरवका योजनाको �पमा संचालन भैरहेकोमा उक्त 
योजनाह�को पूबार्धार िनमार्णका लािग सम्बिन्धत िनकायह�सँगको सहकायर्मा 
बजेटको सिुनि�तता गिरनेछ। 

९४. नगर क्षेऽिभऽ चबपथ (Ring Road) र वोटािनकल गाड�न िनमार्णको लािग 
सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ। 

९५. एिशयाली िवकास ब�क र अन्य दात ृ िनकायह�को सहयोगमा नगरपािलकासँग 
सीमाना जोिडएका िछमेकी पािलकाह�सँगको समेत सहकायर्मा नगरको सव��म 
िहत हनेु गरी पूवार्धार िवकासका कायर्बम संचालनका लािग आवँयक पहल 
गिरनेछ। 

९६. मेयर आवास कायर्बम अन्तगर्त िबप� वगर्को सरुिक्षत आवास कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदईनेछ। 

९७. ठूला पूवार्धारह�को िवःततृ आयोजना ूितवेदन तयार गरी आयोजना ब�क माफर् त 
ूाथिमकतापूणर् योजनामा लगानी गन� नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ। ःथानीय 
जनसहभािगता नीित तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।   
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९८. िनजी क्षेऽसंगको सहकायर्मा मखु्य बजार क्षेऽमा व्यविःथत पािकर् �ःथलको व्यवःथा 
गिरनेछ। 

९९. िनमार्ण सामामी र फोहरमैला ढुवानी गन� सवारी साधनलाई वातावरणमा ूितकुल 
असर नपन� गरी िनधार्िरत मापदण्ड अवलम्बन गनुर् पन� व्यवःथालाई अिनवायर् 
गिरनेछ।   

१००. नगर क्षेऽिभऽ संचालन भएका ठेला, ईिरक्सा तथा ितनपाङ्म े सवारी साधनलाई 
व्यविःथत गिरनेछ।   

१०१. सडक कालोपऽे गदार् सडकका ूारिम्भक संरचनाह� तयार गरेर माऽ कालोपऽे 
गन� नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ।   

१०२. सडक, नाली, खानेपानी, िसंचाइ, सामदुाियक भवनह� जःता पूवार्धारह� सबै वडामा 
आवँयकता र औिचत्यताका आधारमा िनमार्ण गिरनेछ। एक पथ एक सावर्जिनक 
धारा कायर्बम श�ुवात गिरनेछ। 

१०३. सडक, सडक पेटीमा रािखएका सामान तथा अव्यविःथत पािकर् �लाई िनयिमत गनर् 
आवँयक व्यवःथा िमलाईनेछ।   

१०४. िव�तु, इन्टरनेटका तार व्यविःथत गन� लगायतका शहरी शौन्दयीर्करण कायर्बम 
संचालन गिरनेछ। जडान भएका शािफक लाईटलाई ूभावकारी �पमा संचालन गद� 
थप ःथानमा शािफक लाईट जडान गिरनेछ।  

१०५. पािकर् � व्यवःथापनका लािग ठूला ब्यापािरक तथा आवासीय भवन िनमार्ण गदार् 
अिनवायर् �पमा अण्डर माउण्ड िनमार्ण गनर् लगाईनेछ।  

१०६. वडा तथा नगरमा स�ालन हनेु कायर्बमह� ूचिलत कानून वमोिजम वडा तथा 
नगरःतरीय अनगुमन सिमितबाट अनगुमन गरी ूभावकारी बनाइनेछ ।ःथानीय 
तहको वािषर्क बजेट तथा योजना तजुर्मा कायर्िविध बमोिजम गठन हनेु वडा ःतरीय 
अनगुमन सिमितको ूत्येक मिहनाको २ पटक बैठक बसी वडामा संचालन भएका 
सम्पूणर् योजनाको सिमक्षा गिरने र संचािलत योजनाह�लाई ूभावकारी बनाइने छ l 

१०७. सावर्जिनक सम्पि� संरक्षण गनर् िवशेष जोड िदइनेछ। सामािजक संःथाह� समेतको 
सहकायर्मा अनािधकृत �पमा सावर्जिनक सम्पि� अितबमण गन� कायर्लाई 
रोिकनेछ। 

१०८. िबकास िनमार्ण कायर्मा साना टुबे योजनाह�लाई िन�त्साहीत गद� ठूला र देिखने 
खालका योजना संचालन गन� नीितलाई अवलम्बन गिरनेछ। 
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१०९. घर नक्सा पास गदार् भवन आचार संिहता २०७२ लाई कडाईका साथ पालना   
गिरनेछ। परुाना नक्साको िडिजटाईजेशन र सडक िज.पी.एस. ूणाली श�ु 
गिरनेछ। 

११०. िस�ाथर् बसपाकर् लाई व्यविःथत तलु्याउदै नयाँ गन्तव्यमा सिुवधासम्प� यातायात 
िवःतारको लािग आवँयक पहल गिरनेछ।   

१११. नगरमा जग्गाको उपयोगको आधारमा वगीर्करण गिरनेछ।साथै नगरका सम्भाव्य 
क्षेऽमा जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गनर् आवँयक कायर् गिरनेछ। 

 

नगर सभा सदःयज्यूह� 

संघीयता कायार्न्वयन संगै िनवार्िचत अिघल्लो नगर कायर्कालमा भएका संःथागत, संरचनागत, 
नीितगत िवकासले हामीलाई व्यविःथत तवरले कायर्सम्पादन गनर् आधार तयार भएको छ। 
कायर्सम्पादनका लािग आवँयक कानूनको ूबन्धले नगरपािलकाको सेवा र िवकासको 
ूवाहलाई थप गित िदनेछ भ�े िव�ास िलएका छ�। हामीलाई यस कायर्मा िनरन्तर राय 
सल्लाह र सहयोग गन� सबैमा हािदर्क आभार ूकट गद� उच्च मलु्यांकन गदर्छु। यसै 
बममा आिथर्क बषर् २०७९।८० को बािषर्क नीित तथा कायर्बम तयारीको बममा सझुाव 
तथा सल्लाह ूदान गनुर्हनेु यस क्षेऽबाट ूितिनिधत्व गनुर्हनेु संघ तथा ूदेशका माननीय 
सभासद्ज्यूह�, सबै राजनैितक दलका ूमखु एवम ्ूितिनिधज्यूह�, नगर सभाका सदःयज्यूह�, 

िबिभ� सरकारी एवं गैर सरकारी िनकायका ूमखु एवं ूितिनधीज्यूह�, नागिरक समाजका 
अगवुा, पऽकार िमऽह�, नगरपािलकाका सबै कमर्चारीह� लगायत सम्पूणर् नगरवासीह�लाई 
हािदर्क धन्यवाद �ापन गदर्छु।  

 

 

                    ईिँतयाक अहमद खा ँ 
                        नगर ूमखु 

 

 


