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सिद्धार्थनगर नगरपासिकाका नगर प्रमुख श्री हररप्रिाद असिकारीज्यूद्धारा आ.व.
२०७८/७९ का िागी नवौं नगरिभामा प्रस्तुत नीसत तर्ा कायथक्रम

नगर िभाका िदस्यज्यू
सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको आसर्थक बर्थ २०७८÷७९ को बार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम यि
गरीमामय िभा िमक्ष प्रस्तुत गनथ पाउदा अत्यन्त गौरवान्न्वत भएको छु । नेपािी जनताको िामो
िं घर्थ, त्याग र बसिदान, िं घीय गणतन्र नेपािको उपिन्धि स्र्ानीय िरकार हो । अतः यि
अविरमा म िोकतन्र प्रासिको िासग िामो िं घर्थ एवम् आन्दोिनका क्रममा आफ्नो अमुल्य जीवन
उत्िगथ गनुह
थ न
ु े ज्ञात अज्ञात िर्हदहरु प्रसत भावपूणथ श्रद्धान्जिी अपथण गदथछु ।यिै क्रममा कोरोना
भाईरि र िडक दुघट
थ नाका कारण क्रमशः नगर िभा िदस्य स्व. िुवोि तुिाचन र नगर िभा
िदस्य स्व. ददि बहादुर गुरुङ्गिाई हामी बीचबाट गुमायौं । ददवंगत िहकमीहरु प्रसत हाददथक
श्रद्धाञ्जिी अपथण गदथछु । र्वश्वको महामारीको रुपमा फैसिएको कोरोना भाईरि (कोसभड–१९)
का कारण यि नगरमा ६१ जनािे ज्यान गुमाउनु भएको छ भने कोसभडका कारणिे अिामर्यक
मृत्युवरण गनुह
थ न
ु े िबै आमा, बुवा, दाजुभाई दददी बर्हनीहरुमा हाददथक श्रद्धान्जिी िर्हत र्वरामी
भई अस्पतािमा उपचार गराईरहनु भएका महानुभावहरु प्रसत न्शघ्र स्वास््य िाभको कामना गदथछु
।
कोसभड रोकर्ाम तर्ा उपचारको क्रममा नगरपासिकािाई िहयोग पुयाथउनुहन
ु े िबै राजनीसतक दि,
सबसभन्न िामान्जक िं घिं स्र्ा, नागररक िमाज र िबै नगरबािीमा हाददथक आभार प्रकट गदथछु ।
कोसभड िं क्रसमतको उपचारमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर अहोरार खर्टने नगरपासिकाका
स्वास््यकमीहरु अन्य िबै कोसभड उपचारमा िं िग्न स्वास््यकमीहरु र यि कायथमा आवद्ध िबैमा
हाददथक अभार र उच्च िम्मान प्रकट गदथछु ।
कोसभडको महामारीका कारण हामीिे र्वपद् व्यवस्र्ापन गने काम बाहे क अन्य िेरै कामहरुिाई
र्ाती राख्नु परे को छ । चािु आ.ब. मा नगर िभाबाट स्वीकृत नीसत तर्ा कायथक्रमहरु
कायाथन्वयनको चरणमा छन् । तर कोसभड १९ को पटक पटक िं क्रमणबाट दे शभर ठप्प हुन
पुगेको कारण हामीिे सिएका िक्ष्यहरु पुरा गनथ च ुनौसत खडा भएको छ ।तर्ार्प र्वपद्को िामना
गदै सनरन्तर रुपमा िक्ष्य प्रािीका िासग प्रयत्नशीि छौं । यिै क्रममा आ.व. ०७८÷७९ को
बार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम र बजेटको तयारीका िासग जुटेका छौं । र्वगत वर्थमा स्वीकृत भएका
नीसत तर्ा कायथक्रमिाई आिार मान्दै आगामी आ.व. का नीसत तर्ा कायथक्रम तयार गरे का छौं
। सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको आसर्थक, िामान्जक, िााँस्कृसतक र्वर्वितािाई आत्मिार् गदै िन्तुसित
र िमन्यार्यक र्वकािको बाटोमा सनरन्तर रुपमा अन्घ बढ्न नगरपासिका दृढ रहे को छ । यीनै

कुराहरुिाई मनन गरी िुशािन कायम गदै नगरका िं यन्रिाई गसतशीि, िहभासगतामूिक र
जवाफदे ही बनाउन आसर्थक बर्थ २०७८÷७९ को नीसत तर्ा कायथक्रम तय गररएको र यििे
नगरको िमग्र र्वकािमा महत्वपूणथ भूसमका खेल्ने र्वश्वाि सिएको छु ।
नगरपासिकािे आ.ब. २०७८÷७९ को बार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम तयारी गने क्रममा नेपािको
िं र्विान, िं घीय िरकार र प्रदे श िरकारका चािु आवसिक योजनाहरु, दीगो र्वकािका िक्ष्यहरु,
स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, िं घीय िरकार र प्रदे श िरकारको मागथदशथन, स्र्ानीय
तहको स्वमूल्यांकनका िूचकहरु, सिद्धार्थनगर नगरपासिकामा गदठत र्वसभन्न सबर्यगत िसमसतहरुबाट
भएका सनणथयहरु, नगरपासिकािे आयोजना गरे को आ.ब. २०७८÷७९ को बार्र्थक नीसत तर्ा
कायथक्रम र बजेट तयारी िम्बन्िी राय िुझाब िं किनका िासग छिफि तर्ा अन्तर्क्रथया
कायथक्रमबाट प्राि िुझावहरु तर्ा नगर िभा िदस्यहरुिे सनरन्तर रुपमा ददने राय िुझावका
आिारमा यो वार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम तयार गरर यि िम्मासनत िभामा पेश गरे को छु ।
पयथटन उद्योग व्यापार र न्शक्षा हराभरा बुद्धभूसम सिद्धार्थनगरको ईच्छा भन्ने दीघथकािीन िोचिाई
िाकार पानथ प्रस्तुत नीसत तर्ा कायथक्रममा प्रार्समकताहरु दे हाय बमोन्जम हुनेछन्
१. कोरोना भाईरिको िं क्रमणबाट बच्न िोको रोकर्ाम सनयन्रण उपचार र प्रसतकायथमा जोड
ददईनेछ । िार्ै अन्य र्वपदको व्यवस्र्ापनको िागी प्रार्समकता ददईनेछ ।
२. बहुवर्ीय र क्रमागत योजनाहरुऽ नगरका गौरवका योजनाहरु र अन्य आवश्यक पूवाथिार
सनमाणथमा जोड ददईनेछ ।
३. न्शक्षा स्वास््य िमावेशी र्वकािमा जोड ददईनेछ ।
४. कृर्र् पशु र्वकाि िहकारी पयथटन र उद्योगको र्वकािमा जोड ददईनेछ ।
५. वातावरण िं रक्षण पयाथवरणीय प्रवद्धथन र फोहरमैिा व्यवस्र्ापनमा जोड ददईनेछ ।
६. िुशािन र िं स्र्ागत र्वकािमा जोड ददईनेछ ।
नगर सभा सदस्यज्यह
ू रु,
अब म क्षेरगत रुपमा वार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम पेश गदथछु ।
क)

िुशािन तर्ा िं स्र्ागत र्वकाि तफथः

१.

नगरको एकीकृत शहरी र्वकाि योजनाको आिारमा अल्पकािीन मध्यकािीन र
दीघथकािीन योजनाहरु तय गरी योजना तर्ा कायथक्रमहरु कायाथन्वयन गररनेछ ।

२.

स्र्ानीय तहको एकि असिकारको िून्च र स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ बमोन्जम
नगरपासिकाको क्षेरासिकार सभरका र्वर्यमा िम्पादन गनुप
थ ने कायथहरु र्वद्यमान कानूनी

व्यवस्र्ा बमोन्जम िम्पादन गररनेछ । आवश्यकता अनुरुप र्प कानूनहरु सनमाथण गरी
कायाथन्वयन गदै िसगनेछ ।
३.

न्यार्यक िसमसतको कायथिम्पादनिाई वस्तुपरक बनाउन िं स्र्ागत र्वकाि गररनेछ ।
न्यार्यक िसमसतमा िहजीकरणका िासग व्यवस्र्ापन िूचना प्रणािी िर्हत दक्ष कमथचारीको
व्यवस्र्ापन प्रत्येक वडामा मेिसमिाप केन्र गठन र मेिसमिापकताथ तयार गनथ आवश्यक
तासिमको व्यवस्र्ा गररनेछ ।

४.

र्ववाद िमािानका वैकन्ल्पक उपाय एवम् मेिसमिाप िम्बन्िी र्वद्यमान प्रकृयािाई र्प
स्पष्ट र िरि तुल्याईने छ । न्यार्यक िसमसतका पदासिकारी र मेिसमिापकताथहरुिाई
क्षमता असभवृर्द्धका िासग तासिम, अन्तर्क्रथया कायथक्रम, अध्ययन अविोकन, अिि अभ्याि
सिकाई तर्ा आदानप्रदान गररनेछ ।

५.

न्यार्यक िसमसतमा िवथिािारण नागररकको पहुाँच वृर्द्ध गररनेछ । र्हं िा र्पसडत मर्हिा,
अपाङ्गता भएका, दसित, बािबासिका र ज्येष्ठ नागररकिाई प्रदे श र िं घीय िरकारको
िहकायथमा सनशुल्क कानूनी परामशथ/िहायता उपिधि गराईनेछ । िार्ै नागररकहरुिाई
कानूनी न्शक्षाको िुसनन्ितता असभयान िञ्चािन गररनेछ ।

६.

न्यार्यक िसमसतबाट मुद्धाको िासग आउने वादी र प्रसतवादीहरु मध्ये असत र्वपन्न, ज्येष्ठ
नागररक अपाङ्ग, एकि मर्हिा भएमा सनजहरुबाट मुद्धा दताथ गदाथ र प्रसतउत्तर दताथ गदाथ
िाग्ने शुल्कमा समनाहािाई सनरन्तरता ददईनेछ ।

७.

नगरको िावथजसनक िेवा प्रवाहिाई िरि, िहज, पारदशी, समतव्ययी र अनुमानयोग्य
बनाउन िूचना प्रर्वसिको असिकतम प्रयोग, दक्ष र यर्ेष्ट कमथचारी व्यवस्र्ापन िर्हत
नागररक िन्तुर्ष्ट िवेक्षण गररनेछ ।

८.

िं गठन र्वकाि अध्ययन प्रसतवेदनको आिारमा नगरपासिकाको मौजुदा िं गठन िं रचनामा
पररमाजथन गरी कमथचारी दरबन्दी िं ख्या, तह एर्कन गरी िोही बमोन्जम कायथर्ववरण िर्हत
न्जम्मेवारी ददईनेछ ।

शाखा प्रमुखहरुिं ग कायथिम्पादन

करार गरी नसतजामुखी

कायथिम्पादनमा जोड ददईनेछ ।
९.

िार्वक स्र्ानीय तहमा कायथरत कमथचारीहरुको िामो िमयिम्म बृन्त्त र्वकाि हुन िकेको
छै न । आवश्यक कानून सनमाथण गरे र योग्यताका आिारमा स्तरबृर्द्ध गरी उनीहरुको काम
गने मनोबििाई उच्च बनाइने छ । िार्ै िबै कमथचारीिाई काम प्रसत उत्प्रेररत बनाउन
कायथिम्पादनमा आिाररत िुर्विा उपिधि गराइनेछ ।

१०.

नगरपासिकािे उपिधि गराउने िेवाहरुको प्रभावकाररता असभवृर्द्ध गनथ तर्ा उपिधिीमुिक
बनाउन िावथजसनक सनजी िाझेदारी तर्ा िहकारी माफथत िेवाहरु िञ्चािन गने अविारणा
ल्याईनेछ ।

११.

कमथचारी तर्ा जनप्रसतसनसिको क्षमता र्वकािका िासग आवश्यक तासिम, अध्ययन
अविोकन तर्ा सिकाईका अविरहरु िबैमा िमान रुपमा उपिधि हुने अविर समिाईनेछ
।कमथचारीहरुको वृन्त्तर्वकाििाई अनुमानयोग्य बनाईनेछ । िार्ै कमथचारीहरुको शीप
योग्यता

१२.

क्षमता र रुन्चका आिारमा कायथ न्जम्मेवारी ददईनेछ ।

नगरपासिकाको िम्पन्त्तको असभिेख तयार गरी िावथजसनक गने र त्यिको उन्चत उपयोग,
िं रक्षण तर्ा िं वद्धथन गदै िसगनेछ ।

१३.

वडा कायाथिय र नगर कायथपासिकाको कायाथियको कायथिम्पादनिाई पारदशी र जवाफदे ही
ु ाई,
तुल्याई िुशािन प्रवद्धथन गनथ िाझा िरोकारका सबर्य छिफि, िावथजसनक िुनव
िामान्जक परीक्षण, िावथजसनक परीक्षणका कायथक्रम वडा तर्ा नगरक्षेरमा िञ्चािन गररनेछ
।

१४.

नगरपासिकाका

गसतर्वसिहरु

नगरबािीहरुिम्म

पुयाथउन,

पैरवी

गनथ

र

िम्पाददत

कायथहरुिाई जनताको बीचमा ल्याउन िञ्चार क्षेरिं ग हातेमािो गदै िहकायथिाई सनरन्तरता
ददइनेछ ।
१५.

सिद्धार्थनगर नगरपासिकामा दताथ भई िञ्चािनमा रहे का रे सडयो, र्टसभ, परपसरका, प्रेि क्िब,
अनिाईन पसरकािाई आवश्यक िहयोग गररनेछ ।

सनयसमत रुपमा परकार भेटघाट

कायथक्रम माफथत नगरका गसतर्वसिहरु नगरवािीहरु िमक्ष पुयाथइने छ ।
१६.

नगरक्षेर सभरका िधिप्रसतर्ष्ठत तर्ा र्वद्वत वगथको अनुभव आदान प्रदान गरी प्राि
पृष्ठपोर्णिाई नगरको र्वकािमा िमार्हत गदै िसगनेछ ।िार्ै सनजहरुको िहयोगबाट
नैसतक मूल्यमान्यतामा आिाररत िुरन्क्षत शहर बनाउन पहि गररनेछ ।

१७.

जनताबाट

िं कसित

करको

िम्मान

गदै

िावथजसनक

खचथिाई

उत्पादनमुिक

र

उपिधिीमुिक बनाउदै िावथजसनक खचथमा समतव्यर्यता ल्याउन आन्तररक सनयन्रण प्रणािी
अविम्बनमा जोड ददइनेछ ।
१८.

रार्िय तर्ा अन्तराथर्िय र्वकाि पद्धसतको अनुभव आदान प्रदान तर्ा िहकायथ प्रवद्धथन गनथ
दे श तर्ा र्वदे शका शहरहरुिाँग भसगनी िम्बन्ि कायम गने गररनेछ ।

१९.

बुद्धको आकृसत झल्कने गरी नगरपासिकाको नयााँ कायाथिय भवन सनमाथण गररनेछ िार्ै
स्वास््य िेवा प्रवाह गने पूवाथिार र सनमाथणासिन वडा कायाथियका भवन सनमाथण िम्पन्न
गररनेछ ।

िामान्जक र्वकाि तफथः
जसतिुकै भौसतक प्रगसत भएतापसन जब िम्म मासनिहरुको चेतनाको र्वकाि हुाँदैन अर्ाथत िामान्जक
र्वकाि हुदैँन ् तब िम्म वास्तर्वक र्वकाि हुन िक्दै न ् । वास्तर्वक र्वकािको िासग भौसतक र

िामान्जक र्वकाि िं गिाँगै हुन जरुरी छ र ददगो र्वकािको िासग यो अपररहायथ पसन हो । आ.व.
२०७८।०७९ मा नगरको िामान्जक र्वकािको िासग दे हायका नीसत तर्ा कायथक्रमहरु अविम्वन
गररनेछ ।
२०.

नगरपासिकाको खानेपानी, िरिफाई तर्ा स्वच्छता योजना (Wash Plan), नगर पाश्व न्चर

(Digital Municipal Profile) तयार गने कायथ शुरु भएकोमा त्यििाई पूणत
थ ा ददइनेछ
।
२१.

िहभासगतामुिक र्वकाि र र्वकािमा िमुदायको अपनत्व असभवृर्द्ध गनथ टोि र्वकाि
िं स्र्ाको गठन र पररचािन गररनेछ ।

२२.

स्र्ानीय खेिकुद, भार्ा, िार्हत्य, किा र िं स्कृसतको अक्षयकोर् स्र्ापना भईिकेकोमा यी
क्षेरको र्वकािकािासग र्प िहयोग जुटाउन आवश्यक पहि गररने छ । यिका िासग
नगरपासिकामा रहे का िामान्जक िं घ िं स्र्ाहरुिं ग िमन्वय गरी िामान्जक र्क्रयाकिापहरु
िं चािन गररने छ ।

२३.

सिद्धार्थनगरिाई िहयोगापेक्षी िडक मानव मुक्त नगर बनाउन आवश्यक कायथक्रमहरु
िं चािन गररनेछ ।

२४.

गैरिरकारी िं स्र्ाहरुको सनयमन गरी उनीहरुको भूसमकािाई उत्तरदायी बनाइदै िहकायथ
गररनेछ ।

२५.

उपभोक्ताको स्वास््य तर्ा हकर्हत असभवृर्द्ध गनथ बजार अनुगमन कायथिाई सनयसमत तर्ा
प्रभावकारी बनाईनेछ ।

२६.

नगरसभर रहेका र्वद्याियहरुको भौसतक पूवाथिार र्वकािमा प्रार्समकता दददै र्वद्याियको
भवन, पुस्तकािय, प्रयोगशािा, अपाङ्गतामैरी पूवाथिार सनमाथण, बािमैरी शौचािय, फसनथचर
जस्ता पूवाथिारमा िगानी बढाइनेछ । चािु आ.ब. मा सनमाथण कायथ शुरु गररएका िबै
र्वद्यािय भवनको सनमाथण कायथिाई पूरा गररनेछ ।

२७.

र्वद्याियको प्रस्तावको आिारमा एक र्वद्यािय एक र्वशेर् क्षमता कायथक्रम को िुरुवात
गररनेछ ।

२८.

नगर पुस्तकाियिाई प्रर्वसिमैरी बनाईनेछ । आिारभूत तह -कक्षा ८_ को परीक्षािाई
व्यवन्स्र्त तररकािे िं ञ्चािन गनथ व्यवस्र्ा समिाईनेछ ।

२९.

न्शक्षण सिकाइ कायथिाई प्रभावकारी बनाउन िं चार र अनुगमन व्यवस्र्ािाई सनरन्तर
प्रणािीको रुपमा र्वकसित गररनेछ ।

३०.

र्वद्याियको आसर्थक तर्ा अन्य व्यवस्र्ापनिाई च ुस्त दुरुस्त र पारदशी बनाउनका िासग
िबै िामुदार्यक र्वद्याियका असभभावक, प्रिानाध्यापक र र्वद्यािय कमथचारीहरुको िासग
आवश्यक तासिमको व्यवस्र्ा गररनेछ ।

३१.

न्यून बेतन भएका बािर्वकाि न्शक्षक र र्वद्यािय कमथचारीको पाररश्रसमकमा बृर्द्ध गनथ
आवश्यक व्यवस्र्ा समिाइनेछ ।

३२.

र्वद्यािय उमेरमा हुने दुव्यथिनको सिकारबाट बािबासिकाहरुिाई बचाउन चेतनामूिक
कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ । असत सबपन्न गररब तर्ा जेहेन्दार छारामैरी प्रार्वसिक
न्शक्षाका िासग आवश्यक िहयोग गररनेछ ।

३३.

शैन्क्षक गसतसबसििाई िबि िक्षम बनाउन र्वसभन्न तररका अविम्बन गने क्रममा
र्वद्याियका प्रिानाध्यापक/न्शक्षक/र्वद्यािय व्यवस्र्ापन िसमसतिाई अिि अभ्यािको
आदान प्रदान हुने व्यवस्र्ा गदै िसगनेछ ।िं स्र्ागत र्वद्याियहरुमा असनवायथ रुपमा खेि
ु ानी गने व्यवस्र्ा समिाइनेछ
न्शक्षक राख्ने, न्शक्षक कमथचारीको पाररश्रसमक बैंकबाट भक्त
। िार्ै शैन्क्षक गुणस्तर िुिारका िासग आवश्यक सनयमन गररनेछ ।

३४.

असतररक्त र्क्रयाकिापका माध्यमबाट र्वद्यार्ीहरुमा न्शक्षण सिकाइका गसतर्वसिहरु िञ्चािन
गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा गररनेछ ।जिका िागी बुक ररभ्यु कन्टे स्ट, प्रसतभा प्रस्फुटन
गराउन िामाग्री -माईक स्पीकर िाउन्ड सिष्टम_ माफथत प्रसतभा आदानप्रदान कायथक्रम
िञ्चािन गररनेछ ।

३५.

र्वद्यार्ीको िवाथर्ङ्गण र्वकािकािाई टे वा पुयाथउने रािपसत रसनङ्ग न्शल्ड प्रसतयोसगता तर्ा
अन्य प्रसतयोसगतात्मक कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

३६.

नगरसभर िं चािन हुने िवै खेिकुदको वार्र्थक कायथक्रम बनाई एकद्धार नीसतको माध्यमबाट
खेिकुदको र्वकािमा िहयोग पुयाथइनेछ । स्वास््यको िासग खेिकुद र रािको िासग
खेिकुद भन्ने नाराका िार् मेयर कप, महात्माबुद्ध गोल्डकप र उपप्रमुख मर्हिा कप
खेिकुद प्रसतयोसतिाई सनरन्तरता ददइनेछ ।

३७.

िामूदार्यक र्वद्याियको शैन्क्षक गुणस्तर िुिारको िासग न्शक्षक दरबन्दी समिान,
र्वद्याियहरु िमायोजन, प्रर्वसिमैरी न्शक्षक तासिम कायथहरुिाई प्रार्समकताका िार्
िं चािन गररनेछ ।

३८.

वातावरणीय तर्ा िौन्दयथता पूणथ र्वद्यािय सनमाथणका िासग र्वद्याियमा बगैंचा सनमाथणको
कायथिाई अगासड बढाइनेछ ।

३९.

नयााँ भेररयन्ट िर्हतको कोरोना भाइरिका कारण र्वद्यािय बन्द भई घर बिेका
र्वद्यार्ीहरुिाई सिकाइ िहजीकरण गनथ असभभावकिाई तासिमको व्यवस्र्ा गररदै िसगनेछ
।

४०.

असभभावक, र्वद्यार्ी, न्शक्षक र्वद्यािय व्यवस्र्ापन िसमसत, न्शक्षक असभभावक िं घ िबै
पक्षमा उत्कृष्ट एक र्वद्याियिाई पुरस्कारको व्यवस्र्ा गररनेछ ।िार्ै माध्यसमक तहमा
उत्कृष्ट जेहेन्दार बािबासिकाहरुिाई कम्प्युटर न्शक्षाका िागी प्रोत्िाहन गररनेछ ।

४१.

िामुदार्यक र्वद्याियमा अध्ययनरत फरक क्षमता भएका र्वद्यार्ीहरुिाई शैन्क्षक िामग्रीको
व्यवस्र्ा गररनेछ । र्कशोरीहरुका िागी आत्मरक्षा िम्बन्िी तासिम ददईनेछ ।

४२.

कुनै दुइ र्वद्याियिाई

नगरस्तरीय नमुना र्वद्याियको र्वकाि अविारणािाई अगाडी

बढाइनेछ ।
४३.

शैन्क्षक रणनीसतक योजना तर्ा न्शक्षा क्षेरमा आवश्यक कानून तजुम
थ ा गरी कायाथन्वयन
गररनेछ । िार्ै दुव्यथिनी सनयन्रण, नैसतकता, र्हं िाको अन्त्य, िामान्जक िदभाव, िरिफाई,
िुन्म्वनी क्षेर, बुद्धको जीवनी जस्ता र्वर्य िमावेश गरी स्र्ानीय पाठ्यक्रम सनमाथण गरी
िागु गररनेछ ।

४४.

िामान्जक र्वकृसतहरुिाई न्यून पानथ िामान्जक िञ्जािको िही प्रयोग िम्बन्िी असभयान
िञ्चािन गररनेछ । िार्ै घुन्म्त र्वदे शी भार्ा क्याम्प िञ्चािन गररनेछ ।

४५.

मर्हिा, बािबासिका, जेष्ठ नागररक, एकि मर्हिा, युवा, मिेशी, आददवािी, जनजासत, दसित,
मुन्स्िम, र्पछडा वगथ, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त आददिाई िन्क्षत गरी र्वशेर् कायथक्रमहरु
माफथत क्षमता र्वकाि, रोजगारी अविरको िृजना गररनेछ । िार्ै र्वसभन्न मर्हिा र्वकाि
कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

४६.

र्वसभन्न िरकारी तर्ा गैरिरकारी सनकायहरुको िहयोगमा बािबासिका पुनस्थ र्ापना केन्र,
जेष्ठ नागररक आश्रय केन्र, ज्येष्ठ नागररक समिन केन्र, अशक्त स्याहार केन्र स्र्ापना र
िं चािनमा आवश्यक िमन्वय गररनेछ । ज्येष्ठ नागररकको हक, र्हत र असिकारको िासग
पहि गने, नगरक्षेरमा रहेका ज्येष्ठ नागररकहरुिाई िं गदठत गने कायथको शुरुवात गररनेछ
।

४७.

बािमैरी स्र्ानीय शािन कायाथन्वयन गनथका िासग आवश्यक र्क्रयाकिापहरु िं चािन
गररने छ । बािश्रम बािर्ववाह वहुर्ववाह दाईजो बोक्िी छाउपडी जस्ता प्रर्ा रोकर्ामका
िागी कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

४८.

आसर्थक तर्ा िामान्जक दृर्ष्टिे कमजोर तर्ा र्वपन्न वगथका मर्हिाऽ एकि मर्हिाको हक
र्हत िं रक्षण गदै आसर्थक िशन्क्तकरण एवम् जीवकोपाजथनमा िहयोग पुयाथउने कायथक्रम
िागु गररनेछ । मर्हिा उद्यमशीिता िहजीकरण केन्र स्र्ापना गरी िञ्चािन गररनेछ ।
मर्हिा िन्क्षत कायथक्रमिाई व्यापकता ददइनेछ ।

४९.

वन्ञ्चसतमा परे का िबै िमुदायका र्कशोरीहरुका िन्क्षत आसर्थक-िामान्जक र्वकािका
कायथक्रमहरु िञ्चािन गनथ आवस्यक व्यवस्र्ा समिाइनेछ ।

५०.

नगरक्षेरमा रहेका अपाङ्गता भएका िम्पूणथ व्यन्क्तहरुको हकर्हतको िं रक्षण गदै िहयोग,
िद्धभाव र अविरको प्रदान गदै उनीहरुको मनोबि बढाउने र हौििा ददने कायथक्रम
िञ्चािन गररनेछ ।

५१.

मानव बेचसबखन तर्ा ओिारपिार सनयन्रण िम्बन्िी िचेतनामूिक कायथक्रम, िैर्ङ्गक
र्हं िा सनवारण िम्बन्िी िसमसत गठन, अन्तरर्क्रया, िचेतना तर्ा तासिम कायथक्रम तर्ा
र्वसभन्न रार्िय तर्ा अन्तराथर्िय ददवि, असभयानहरु व्यवन्स्र्त रुपिे िञ्चािन गररनेछ ।

५२.

सबश्वव्यापी रुपमा फैसिएको कोसभड १९ महामारीिे िम्पूणथ सबश्विाई नै आक्रान्त पारररहे को
िन्दभथमा महामारीको रोकर्ाम र सनयन्रणको कायथिाई उच्च प्रार्समकतामा राखी कायथक्रम
िं चािन गररनेछ । नगरवािीहरुको िासग कोसभड १९ र्वरुद्धको खोप कायथक्रम
िं चािनका िासग िं घीय िरकार, प्रदे श िरकार िं ग खोप माग गरी उपिधिताको आिारमा
खोप कायथक्रम िं चािन गररनेछ । कोसभडको उपचारमा खर्टएका कमथचारीहरुिाई कायथ
िम्पादनको आिारमा उन्चत प्रोत्िाहनको धयवस्र्ा गररनेछ । कोरोना भाईरिको
माहामारीमा नगरपासिकािाई िहयोग गने राजनीसतक दि, िामान्जक िं घ िस्र्ा, र्वसभन्न
सनकाय तर्ा व्यन्क्तहरुिाई उच्च िम्मान गररनेछ ।

५३.

महामारी, रोग सनयन्रण तर्ा र्वपद् व्यवस्र्ापनका िागी आकन्स्मक योजना बनाई
कायथन्वयन गररने छ ।

५४.

नगरपासिकाबाट िं चासित स्वास््य िेवा केन्रहरु, खोप केन्रहरुबाट प्रदान गररदै आएका
स्वास््य िेवाहरुिाई र्प गुणस्तरीय बनाइनेछ । िार्ै नगरपासिकाका र्वसभन्न वडाहरुमा
स्वास््य िेवा क्रमशः र्प गदै िसगनेछ ।

५५.

नगरक्षेर सभरका गभथवती मर्हिाहरुिाई मापदण्ड अनुिार जााँच गराई िं स्र्ागत िुत्केरी
गराउने िुसनन्ितता गररने छ । िार्ै न्जरो होम डेसिभरी (पूणथ िं स्र्ागत िुत्केरी) वडा
घोर्णाका िासग आवश्यक तयारी गररनेछ ।गभथवती तर्ा िुत्केरीहरुिाई आइरन र
क्यासिन्शयम चक्की सनशुल्क र्वतरण गरीने छ । र्वद्याियमा अध्यनरत िमुदायमा रहे को
१० दे न्ख १९ वर्थ िम्मका र्कशोरीहरुिाई आइरन चदक्क र्वतरण र पोर्ण परामशथको
धयवस्र्ा गररने छ ।

५६.

जन्म दे न्ख दुई वर्थ मुसनका बािबासिकाहरुिाई पुणथ खोप ददिाई पुणथ खोप िुसनन्ितता
गरीनेछ ।खोप िेवािाई क्रमश: वडा स्तरिम्म पुयाथइनेछ ।

५७.

उपप्रमुख िुरन्क्षत मातृत्व प्रवद्धथन कायथक्रम िं चािन गररनेछ ।

५८.

नगरमा प्रजनन स्वास््य, बािस्वास््य, पररवार सनयोजन, सबसभन्न खािे िने, निने रोगहरु,
पेशागत स्वास््य, वातावरणीय स्वास््य, मानसिक स्वास््य िुतीजन्य र मददराजन्य पदार्थ
तर्ा िागुपदार्थको अिर िम्बन्िी स्वास््य, न्शक्षा तर्ा िचेतनामुिक कायथक्रमहरु िञ्चािन
गररनेछ ।

५९.

पोर्ण, िुरन्क्षत मातृत्व िम्बन्िी तर्ा अन्य आिारभूत स्वास््य िेवाको पहुाँचमा बृर्द्ध
गररनेछ । बहुक्षेरीय पोर्ण कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

६०.

मर्हिा स्वास््य स्वयं िेर्वका तर्ा स्वास््यकमीहरुको िेवािाई र्प प्रभावकारी वनाउन
प्रोत्िाहन गररने छ । मर्हिा स्वास््य स्वयं िेर्वकाको सनशुल्क स्वास््य सबमा गने व्यवस्र्ा
समिाइनेछ । िार्ै असतसबपन्न अनार्, पूणथ र बहु अपांगता भएका व्यन्क्त, ८४ बर्थ भन्दा
मासर्का जेष्ठ नागररक, अिक्त मर्हिा तर्ा बािबासिका र एकि मर्हिाको सनशुल्क
स्वास््य सबमा गने व्यवस्र्ा समिाइनेछ ।

६१.

नगरवािीको स्वास््यका िासग आयुवेदीक न्चर्कत्िा पद्धतीको अभ्याि योग तर्ा ध्यान
न्शर्वर िं चािन गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा समिाईनेछ ।

६२.

िन् २०२४ िम्म पूणथ घटना दताथ िुसनन्ित गने नेपाि िरकारको िक्ष्य पुरा गनथ िबै
र्कसिमका घटना दताथ ३५ ददन सभर दताथ गनथ नगर क्षेरमा िचेतनामुिक कायथक्रम
िञ्चािन गररनेछ ।

६३.

पूणथ घटना दताथ िुसनन्ितता तर्ा िामान्जक िुरक्षा भत्ताका िासग वडा सभरका टोिटोिमा
नाम दताथ र नर्वकरणका िासग दताथ न्शर्वर िञ्चािन गररनेछ ।

६४.

व्यन्क्तगत घटना दताथ तर्ा िामान्जक िुरक्षा व्यवस्र्ापन िूचना प्रणािीको प्रभावकारी
कायाथन्वयनका िासग कमथचारी तर्ा जनप्रसतसनसिहरुिाई आवश्यक तासिम तर्ा क्षमता
असभवृर्द्ध कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

६५.

िामान्जक िुरक्षा भत्तािाई व्यवन्स्र्त गनथ आ.व. २०७८/०७९ को पर्हिो चौमासिक
सभर िबै िाभग्राहीको र्ववरण अध्यावसिक गरी नयााँ पररचयपर र्वतरण गररने र िम्भार्वत
िाभग्राही पर्हचान गरी िामान्जक िुरक्षा कायथक्रममा िमावेश गररने छ ।

६६.

िामान्जक िुरक्षा भत्ता प्राि गने िाभग्राहीको र्ववरणिाई व्यवस्र्ापन िूचना प्रणािीमा
अध्यावसिक गररनेछ । प्रत्येक चौमासिकको िामान्जक िुरक्षा भत्ता िाभग्राहीिे िमयमै
र्वना झन्झट बैर्कङ्ग प्रणािी माफथत प्राि गनथका िासग आवश्यक िहजीकरण गररनेछ ।

६७.

शाररररक अवस्र्ाका कारणिे र्हडडुि गनथ निक्ने क वगथको अपाङ्गता भएका व्यन्क्त र
८४ वर्थ उमेर पुगेका वृद्ध आमा बुवाहरुिाई भत्ता सिन बैक िम्म जानुपने बाध्यता अन्त्य
गदै बैक िं गको िहकायथमा घरदै िोबाट भत्ता प्राि गनथ िक्ने तर्ा िं रक्षकको नाममा
रकम सनकाल्न िक्ने व्यवस्र्ा समिाईनेछ ।

६८.

िुरन्क्षत आप्रवािन कायथक्रम (िामी पररयोजना) माफथत नगरपासिकाको आप्रवािन प्रोफाईि
सनमाथण गरी बैदेन्शक रोजगारीबाट फर्कथएका व्यन्क्तहरुिाई िन्क्षत गरी र्वत्तीय िाक्षरता
र मनोिामान्जक परामशथ कक्षा तर्ा शीप र्वकाि तासिम िञ्चािन गररनेछ ।

आसर्थक र्वकाि तफथ

६९.

उद्योग, व्यापार, पयथटन, कृर्र्िाई नगरको प्रमुख आसर्थक र्वकािको आिारको रुपमा सिइ
िोही अनुिार र्वकाि गदै िसगनेछ ।

७०.

ददगो र्वकाि िक्ष्यिाई स्र्ानीयकरण गनथ िावथजसनक-सनजी-िहकारी क्षेरको िहकायथ
माफथत स्र्ानीय स्रोत िािनको िमुन्चत प्रयोग तर्ा पररचािन गरी ददगो स्र्ानीय आसर्थक
र्वकाि गने नीसतिाई सनरन्तरता ददईनेछ ।

७१.

िहकारी िं स्र्ाबाट युवा उद्यमी तर्ा स्वरोजगारहरुिाई िहुसियत कजाथ उपिधि गराउने
नीसत सिईनेछ ।

७२.

एक व्यन्क्त एक िहकारी नीसतिाई बढावा ददई िहकारीको गुणात्मक िुिारका िासग
िहकारी िं स्र्ाहरुको एकीकरण (मजथर) नीसत अविम्बन गररनेछ । एकीकरण भएका
िहकारी िं स्र्ाहरुिाई नगरपासिकािाई सतनुथ पने दुई आसर्थक वर्थको व्यविाय कर छु ट
ददई प्रोत्िाहन गररनेछ ।

७३.

नगर क्षेरमा िहकारीद्वारा प्रवर्द्धथत हाटबजारको र्वकाि गनथ प्रोत्िाहन गररनेछ । प्रत्येक
वडामा उपभोक्ता िहकारी स्र्ापना गनथ प्रोत्िाहन गररनेछ ।

७४.

हररत उद्यम र्वकािको िासग नगर क्षेरका बााँझो तर्ा िावथजसनक जग्गािाई सिजमा ददई
िहकारी माफथत निथरी प्रवद्धथन, फिफुि, बहुवर्ीय नगदे वािी, तरकारी खेती आददिाई
प्रवद्धथन गररनेछ ।

७५.

पूवथ िहकारी न्शक्षा तर्ा िहकारी िचेतना कायथक्रम िञ्चािन गरी उत्पादनमुिक िहकारी
िं स्र्ा स्र्ापना गनथ प्रोत्िाहन गररनेछ । स्र्ानीय िहकारी िं स्र्ाको क्षमता असभवृर्द्धका
िासग तासिम तर्ा प्रवद्धथनात्मक कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

७६.

िहकारी िं स्र्ाहरुको सनयसमत अनुगमन तर्ा िघन अनुमगनबाट िं स्र्ागत िुशािन कायम
गदै िमस्या दे न्खएका िहकारीमा िं कट िमािानका िागी आवश्यक पहि गररनेछ ।

७७.

िहकारी िम्बन्िी स्र्ानीय त्याङ्किाई व्यवन्स्र्त गरी व्यवस्र्ापन, अध्ययन, अनुिन्िान
र र्वश्लेर्ण गररनेछ । िार्ै िो को आिारमा िहकारी िम्बन्िी आवश्यक कानुनको तजुम
थ ा
तर्ा प्रारन्म्भक िं स्र्ाको िासग आवश्यक नमुना कानून तजुम
थ ा गरी सतनको कायाथन्वयन
तर्ा सनयमन कायथिाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।

७८.

िहकारी प्रणािीिाई उद्यमशीिता र्वकाि तर्ा कृर्र्को आिुसनकीकरणमा पररचािन
गररनेछ । िहकारी िं स्र्ाको नेतत्ृ वमा कृर्र् उत्पादन प्रशोिन तर्ा बजारीकरणको
कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

७९.

िं घीय िरकार, प्रदे श िरकार, दातृ सनकाय, िहकारी असभयान तर्ा प्रारन्म्भक िहकारी
िं स्र्ाहरु िं गको िहकायथमा िाझेदारी कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

८०.

८१.

८२.
८३.

सहकारी प्रवर्द्धन तथा सस्ं थागत सदृु ढीकरण कार्धक्रम मार्फ त नमनु ा सहकारी सस्ं था
विकास कार्फलाई जोड विईनेछ । स्थानीर् सहकारी सस्ं थाहरुको नगर सञ्जाल वनमाफण गरी
समन्िर् र सहकार्फमा जोड विईनेछ ।
नगरक्षेत्रभित्र आर्ोजना हुने महोत्सिहरुलाई सभ्र् र भव्र् रुपमा सञ्चालन गनफ आिश्र्क
समन्िर् र सहर्ोग गररनेछ । लवु बिनी क्षेत्र, अन्तरावरिर् विमानस्थल जस्ता अिसरहरुलाई
आधार मानी सोही िमोवजम पर्फटकीर् कार्फक्रम सचं ालन गररनेछ ।
कोवभड १९ ले सृजना गरे को विषम पररवस्थवतलाई मध्र्नजर गिै उद्योग िावणज्र् क्षेत्रमा लाग्ने
करको िर र्थाित राविनेछ ।
नगरपासिकािे उठाउने िबै प्रकारका करहरुको दर भन्दा दायरा वृर्द्ध गरी प्रगसतशीि
कर प्रणािी िागू गररनेछ । कर न्शक्षा असभयान िंचािन गने, िबै व्यविायहरुिाई दताथ
तर्ा असभिेखीकरण िरि बनाउने जस्ता कायथक्रमहरु िञ्चािन गररनेछ ।

८४.

८५.
८६.
८७.

८८.

८९.

महामारीिाट संकटमा परे का प्रवतष्ठान र्मफ उद्योगहरुको प्रिर्द्फनका लागी संघीर् र प्रिेश सरकार
संगको समन्िर्मा राहत तथा पनु स्थाफपनाका कार्फक्रम सञ्चालन गररनेछ । नगर क्षेत्रमा
रोजगारी सृजना गने उद्योग स्थापना गनफ प्रोत्सावहत गररनेछ ।
सहकारी मार्फ त उद्यमशीलता विकासका लागी र्िु ाहरुलाई सहकारीमा आिर्द् गराई
स्िरोजगारमल
ु क उद्यमशीलता प्रिर्द्फन तावलम प्रिान गररनेछ ।
नगरपावलकामा पर्फटनको प्रिर्द्फन तथा विकासका लागी पर्फटन गरुू र्ोजना तर्ार गरी सोको
कार्ाफन्िर्निाट आन्तररक तथा अन्तराफवरिर् पर्फटनको विकास गररनेछ ।
पर्फटन क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाका लागी स्थानीर् र्ुिाहरुलाई टुररष्ट गाईड तावलम, छोटो तथा
मध्र्म अिवधको होटल व्र्िस्थापन सबिन्धी तावलम, स्थानीर् हस्तकलाको प्रिर्द्फनका
लागी कोशेली घर सञ्चालन गररनेछ ।
नगर क्षेत्र वभत्रका पर्फटकीर् गन्तव्र्को पवहचान, सबिर्द्फन, प्रचार प्रसारका लागी स्थानीर्
पर्फटन व्र्िसार्ीहरु संग सहकार्फ गररनेछ । सािफजवनक वनजी सहकारीको अिधारणा अनरुु प
नगर क्षेत्रमा पर्फटन सचू ना के न्र सञ्चालन गररनेछ । नगरको पवहचान झल्कने गरी मार्ाको
वचनो, उपहार उत्पािन गनफ स्थानीर् उद्यमीसंस्थालाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।
प्रिानमन्री रोजगार कायथक्रम अन्तरगत श्रममा आिाररत युवा रोजगारका िासग रुपान्तरण
पहि

आर्ोजना र र्वपन्न वगथका व्यन्क्तहरुका िासग कामका िासग पाररश्रसमकमा आिाररत

िामुदार्यक आयोजना िं चािन गरी रोजगारी प्रदान गररनेछ । िूचना प्रर्वसिमा आिाररत
रोजगार बैंक स्र्ापना गररनेछ ।

९०.

नगर क्षेरमा कृर्र् प्रवद्धथनका िागी र्किानहरुिाई उन्नत जातको बािी िगाउन प्रोत्िाहन
गररनेछ ।

९१.

आयात प्रसतस्र्ापनका िागी आिु, प्याज, ििुन तर्ा फिफुि उत्पादन गने र्किानहरुिाई
पर्हचान गरी सतनिाई आवश्यक तासिम प्रार्वसिक ज्ञान ददिाई व्यविार्यक उत्पादनमा
जोड ददईनेछ ।

९२.

भान्िा

घर

पर्हिो

करे िावारी/कौशीखेती

और्िािय
प्रवद्धथनका

भन्ने
िासग

नारािाई
जोड

िार्थक

ददईनेछ

पानथ

।जिका

प्रत्येक
िासग

घरमा

अनुदानमा

र्वरुवा/सबउाँ/मि र्वतरण कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।
९३.

र्किानहरुिाई आवश्यक रािायसनक मि, र्कटनाशक, र्वर्ादी आददको उपिधिता र
सतनको गुणस्तर, िर्ह प्रयोगका िासग कृर्र् िहकारी िं स्र्ा माफथत र्वक्री र्वतरण तर्ा
तासिम आददको व्यवस्र्ा समिाईनेछ ।

९४.

नगरक्षेरसभर कृर्र् उपज उत्पादनमा प्रयोग भैरहे को रािायसनक सबर्ादीिाई न्यूनीकरण गनथ
र्वसभन्न प्रचारात्मक कायथक्रमहरु र र्वसभन्न प्राङ्गाररक खेती प्रवद्धन कायथक्रम िञ्चािन
गररनेछ ।

९५.

र्किानहरुको िागत िहभासगता हुने गरी अनुदानमा उन्नत जातको िान, गहुाँ, मकै, तोरी,
मिुरोको र्वउाँ तर्ा फिफुिको र्वरुवा र्वतरण कायथिाई सनरन्तरता ददईनेछ ।

९६.

कृर्र् िमुह, फमथ तर्ा कृर्र् िहकारी स्र्ापनाका िागी प्रार्समकता ददई त्यस्ता िमूह,
फमथ, िहकारी िं गको िहकायथमा र्किान प्रवद्धथन कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ ।

९७.

पशुपन्छीमा िाग्ने रोग तर्ा प्रकोप रोकर्ामको िागी सनशुल्क खोप कायथक्रमिाई
सनरन्तरता ददईएको छ ।

९८.

िामुर्हक व्यविार्यक कृर्र् तर्ा पशुपािन गने िं स्र्ा वा िहकारी वा िमूहहरुिाई र्वसभन्न
प्रकारका िमपुरक अनुदान उपिधि गराउने व्यवस्र्ा समिाइनेछ ।

९९.

नगरको हाटबजारिाई आिुसनक र व्यवन्स्र्त कृर्र् बजारको रुपमा र्वकािका िासग
पूवाथिार सनमाथण गने काम भइरहे कोछ । उक्त स्र्ानमा न्चस्यान िर्हतको कृर्र् उपज
िं किन तर्ा र्वर्क्र केन्रिाई व्यवन्स्र्त गररनेछ ।

१००. कृर्र् िमुह, कृर्र् िहकारीहरुिाई पशुको नश्ल िुिारको िागी उन्नत जातका बोका, बं गरु ,
माछापािनका िागी भ ुरा तर्ा दाना आदद अनुदानमा र्वतरण कायथक्रमिाई सनरन्तरता
ददईनेछ ।
१०१. कृसतम गभाथिानिाई प्रवद्धथन गनथ र्किानको िागत न्यून हुनेगरी घरदै िोमा कृसतम गभाथिान
कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ । व्यविार्यक पशुपािनमा िागेका र्किानिाई गोठ तर्ा

भकारो िुिार कायथक्रम माफथत अनुदान उपिधि गराईनेछ िार्ै चाराकटर तर्ा अन्य
उपकरण खररद गरी अनुदानमा उपिधि गराईनेछ ।
वन वातावरण तर्ा र्वपद् व्यवस्र्ापन तफथ
१०२. वातावरण मैरी स्र्ानीय शािनको अविारणा अनुरुप र्वकािका कायथहरु अगासड बढाइनेछ
।
१०३. िफा र स्वच्छ नगर सनमाथणका िागी टोि र्वकाि िं स्र्ा आमा िमूह तर्ा िबै
नगरबािीहरुको िहभासगतामा कायथक्रम िञ्चािन गररनेछ । फोहरको ददगो व्यवस्र्ापनका
िासग र्वसभन्न दातृ सनकाय तर्ा अन्तराथर्िय िं स्र्ाहरु िं ग िमन्वय गरी कायथक्रम िञ्चािन
गररनेछ । घरघरबाट सनस्कने फोहरको स्रोतमै वगीकरण गरी व्यवस्र्ापन गररनेछ।
फोहर व्यवस्र्ापनको क्षेरमा भएगरे का अनुभवको आदानप्रदानका िागी Domestic Sharing
Programme िञ्चािन गररनेछ ।
१०४. “कोसभड-१९” िगायतका िवै र्कसिमका र्वपद् व्यवस्र्ापनका िासग र्वपद् व्यवस्र्ापन
कोर्मा र्वपदको अवस्र्ा हे री आवश्यक रकम रान्खनेछ ।
१०५. वातावरण िं रक्षण, र्वपद् व्यवस्र्ापनको िासग व्यापक रुपमा जनचेतनामुिक कायथक्रम
िं चािन गररनेछ ।
१०६. र्वपद व्यवस्र्ापनको िासग स्वीकृत मापदण्ड बमोन्जम र्वपद्मा परे कािाई तत्काि उद्धार
राहत र िहयोगको कायथक्रम िं चािन गररनेछ ।
१०७. एक वडा एक उद्यान÷पाकथ सनमाथण कायथिाई असभयानको रुपमा िञ्चािन गरी हररत शहर
-Green city) को अविारणा बमोन्जम सिद्धार्थनगरिाई बाह्रैमर्हना फुिफुल्ने शहरको रुपमा
र्वकाि गररनेछ।
१०८. नगरबािीिाई नगरको वातावरण स्वच्छ एवं हररयािी राख्नका िासग वृक्षारोपण कायथक्रम
असभयानको रुपमा िञ्चािन गररने नीसत अविम्बन गररनेछ ।
१०९. वातावरणीय िन्तुिनिाई ददगो बनाउन नगर क्षेर सभर प्िार्ष्टक प्रयोगिाई सनरुत्िार्हत
गने खािका कायथक्रमहरु िञ्चािन गररनेछ ।
११०. वातावरणीय िं रक्षण, पाकथ सनमाथण, जैर्वक र्वर्विता िं रक्षण िगायतका कायथक्रमिाइ
सनरन्तरता ददइने छ ।एक घर दुइ सबरुवा कायथक्रम नीसतिाई कडाइका िार् िागु गररनेछ
।
१११. ध्वसन प्रदुर्ण वायु प्रदुर्ण जि प्रदुर्ण माटो प्रदुर्ण आददको सनयन्रण तर्ा न्यूसनकरणका
िासग आवश्यक प्रयाि गररनेछ ।

११२. स्वगथद्वारी घाट िगायतका सबसभन्न घाटहरुको व्यवस्र्ापन र हररयािी गने नीसत अविम्बन
गररने छ ।
११३. भूकम्प िगायतका र्वपद धयबस्र्ापन गनथको िासग नगर क्षेरसभर रहे का िावथजसनक खुल्िा
जग्गाको पर्हचान गरी िोको

िं रक्षण र र्वकाि गरर तयारर अवस्र्ामा राख्ने नीसत

अविम्बन गररने छ ।
११४. नगरपासिकाको फोहरमैिा धयबस्र्ापन गनथको िासग ओमिसतया गाउाँपासिका वडा नम्बर
५ पटखौिीमा रहेको जग्गामा फोहरमैिा प्रशोिन केन्र सनमाथणको िासग आवश्यक कायथ
गनथ पहि भइरहे को छ । हािको फोहर धयबस्र्ापन स्र्ििाई दुगन्थ िरर्हत हुने गरर
धयबस्र्ापन गरे र हररयािी प्रबिथन गने कायथिाई अगासड बढाइने छ ।
११५. घर सनमाथण गदाथ िोकर्पट सनमाथण गनुथ पने पानी ररचाजथ गने बोररं गवाट सनस्केको पासनिाई
दुरुपयोग गने कायथिाई दुरुत्िार्हत गररनेछ । िोक्ता सनमाथण कायथिाई कडाइका िार्
िागु गररनेछ ।
११६. भूकम्प प्रसतरोिी घर सनमाथणको िासग िचेतना कायथक्रमिाई सनरन्तरता ददइनेछ| सनमाथणिं ग
िम्बन्न्ितिाई तासिम ददने कायथिाई सनरन्तरता ददइनेछ । जोन्खम िं वेदनशीि भूउपयोग
योजना सनमाथण गरी कायाथन्वयन गररनेछ ।
११७. दमकि िं चािन खचथमा समतव्यर्यता कायम गरी र्प प्रभावकारी िेवा प्रवाह गनथको िासग
सछमेकी पासिकाहरुिं गको िहकायथिाई सनरन्तरता ददईने छ ।
११८. आगिागीवाट हुने क्षसत न्यूनीकरण गनथ वारुणयन्र र िोिं ग िम्बन्न्ित कमथचारीिाइ च ुस्त
दुरुस्त रान्खने छ ।
११९. कोसभड-१९ िुचना केन्र स्र्ापना गररने छ र आपतकािीन केन्र स्र्ापना गररनेछ ।
१२०. र्वसभन्न िं घ िं स्र्ाको िहयोगमा छाडा पशु चौपायाहरुको व्यवस्र्ापन गररनेछ ।
पूवाथिार र्वकाि तफथ
१२१. डण्डा कोररडोर, कृर्र् हाटबजारको बहुउद्देश्यीय भवन, पयथटकीय गेट, सिद्धार्थनगर खेिमैदान
(दरखिवा) िाई नगरका गौरवका योजनाको रुपमा िं चािन भैरहे का छन् । उक्त
योजनाहरुको पूबाथिार सनमाथणका िासग िम्बन्न्ित सनकायहरुिाँगको िहकायथमा बजेटको
िुसनन्ितता गररनेछ ।
१२२. हाि सनमाणाथसिन अवस्र्मा रहे का तर कोसभड तर्ा अन्य कारणिे िम्पन्न हुन निकेका
योजनाहरु र बहुवर्ीय योजनाहरुिाई प्रार्समकताक्रममा िम्पन्न गररनेछ ।
१२३. एन्शयािी र्वकाि बैंक र अन्य दातृ सनकायहरुको िहयोगमा नगरपासिकािाँग िीमाना
जोसडएका सछमेकी पासिकाहरुिाँगको िमेत िहकायथमा नगरको िवोत्तम र्हत हुने गरी
पूवाथिार र्वकािका कायथक्रम िं चािनका िासग आवश्यक पहि गररनेछ ।

१२४. िागत िहभासगताका कायथक्रम सबपन्न वगथको िुरन्क्षत आवाि, मेयर आवाि जस्ता
कायथक्रमिाई सनरन्तरता ददईनेछ ।
१२५. ठू िा पूवाथिारहरुको र्वस्तृत आयोजना प्रसतवेदन (DPR) का आिारमा िगानी गने नीसतिाई
सनरन्तरता ददइनेछ ।
१२६. िडक कािोपरे गदाथ िडकका प्रारन्म्भक िं रचनाहरु तयार गरे र मार कािोपरे गने नीसत
िाई सनरन्तरता ददइनेछ ।
१२७. िडक, नािी, खानेपानी, सिं चाइ, िामुदार्यक भवनहरु जस्ता पूवाथिारहरु िबै वडामा
आवश्यकता र औन्चत्यताका आिारमा सनमाथण गररनेछ ।
१२८. िडक, िडक पेटीमा रन्खएका िामान, बासिएका गाई वस्तु तर्ा अव्यवस्र्ीत रुपमा गररएका
िवारी पार्कथङ्गिाई व्यवस्र्ीत गने नीसतिाई सनरन्तरता ददईनेछ ।
१२९. िडकहरुमा सबसभन्न सनकायहरुिाँगको िहकायथमा र्वद्युत पोि व्यवस्र्ापन र िडकहरुमा
िडक वत्ती जडान गररनेछ । िार्ै मुख्य चोकमा टार्फक िाइटको व्यवस्र्ा गररनेछ ।
िावथजसनक िम्पन्त्त िं रक्षण गनथ र्वशेर् जोड ददइनेछ । टोि र्वकाि िं स्र्ा िमेतको
िहकायथमा अनसिकृत रुपमा िावथजसनक िम्पन्त्त असतक्रमण गने कायथिाई रोर्कनेछ ।
१३०. सबकाि सनमाथण कायथमा िाना टु क्रे योजनाहरुिाई सनरुत्िाहीत गदै ठू िा र दे न्खने खािका
योजना िं चािन गने नीसतिाई अविम्बन गररनेछ ।
१३१. घर नक्िा पाि गदाथ भवन आचार िं र्हता २०७२ िाई कडाईका िार् पािना गररने
छ । नक्िाको सडन्जटिाइजेशन प्रणािी शुरु गररनेछ ।
१३२. खुिा बिशािािाइ सनरुत्िार्हत गदै व्यवन्स्र्त बिशािा सनमाथण गनथका िासग अवश्यक
िहयोग गररनेछ ।
नगर िभा िदस्यज्यूहरु
ु
मुिक
िं घीय िरं रचनामा गएपसछ हामी सनवाथन्चत भएको ४ बर्थ पुरा भएको छ । हामीिे
नगरपासिकामा कायथ प्रारम्भ

गदाथ

िं घीय

स्वरुप

अनुरुपका कुनै

ऐन, सनयम कानूनहरु,

कायथिम्पादनका आिारहरु सनमाथण भएका सर्एनन् । यि अवसिमा हामीिे आवश्यक कानूनहरु
सनमाथण, कायथगत िं यन्रहरु, कायथिम्पादनका आिारहरु स्र्ापना गरे का छौं । यिै का आिारमा
आगामी ददनहरुमा नगरपासिकाको िेवा प्रवाह र र्वकाि सनमाथणका कायथहरु िं चािन गनथ िहज
हुनेछ । यि कायथका िासग सनरन्तर राय िल्िाह र िहयोग गने िबैमा हाददथक आभार प्रकट गदै
उच्च मुल्यांकन गदथछु । यिै क्रममा आसर्थक बर्थ २०७८।७९ को बार्र्थक नीसत तर्ा कायथक्रम
तयारीको क्रममा िुझाव तर्ा िल्िाह प्रदान गनुह
थ न
थ न
ु े यि क्षेरबाट प्रसतसनसित्व गनुह
ु े िं घ तर्ा
प्रदे शका माननीय िभािद्ज्यूहरु, िबै राजनैसतक दिका प्रमुख एवम् प्रसतसनसिज्यूहरु, नगर िभाका

िदस्यज्यूहरु, सबसभन्न िरकारी एवं गैर िरकारी सनकायका प्रमुख एवं प्रसतसनिीज्यूहरु, नागररक
िमाजका

अगुवा, परकार

समरहरु, नगरपासिकाका

िबै

कमथचारीहरु

िगायत

नगरवािीहरुिाई हाददथक िन्यवाद ज्ञापन गदथ छु ।
िन्यवाद
हरर प्रिाद असिकारी
नगर प्रमुख

िम्पूणथ

