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भक्तपरु जिल्िा तनिायचन के्षत्र नं २ का प्रतितनतिसभा सदस्र् माननीर् महेश बस्निेज्रू्, 

बागमिी प्रदेश सरकारका उद्योग, िाजिज्र् एिं आपूतिय राज्र्मन्त्त्री माननीर् रिनी अमात्र् िोन्त्छेज्रू् 

बागमिी प्रदेशसभा सदस्र् माननीर् शशीिंग थापाज्रू्, 

जिल्िा समन्त्िर् सतमति भक्तपरुका प्रमखु श्री इश्वर बहादरु थापाज्रू्, 

सूर्यविनार्क नगरपातिकाका उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि िथा नगर सभाका सम्पूिय सदस्र्हरु, 

 

1) सियप्रथम नेपािको संवििान िारी भएपतछ दोस्रो पटक तमति २०७९ साि बैशाख ३० गिे सम्पन्न 
स्थानीर् िह तनिायचनबाट हामीिाई तनिायजचि गनुयहनु ेसम्पूिय नगरबासी दािभुाइ िथा दददीबवहनीहरुमा 
हाददयक आभार व्र्क्त गदयछु। तनिायचनिाई स्िच्छ, तनष्पक्ष र भर्रवहि िािािरिमा सम्पन्न गनय सहर्ोग 
परु्ायउनहुनु ेतनिायचन आर्ोग, रािनीतिक दि, राष्ट्रसेिक कमयचारी,  सरुक्षा तनकार्, संचार माध्र्म, नागररक 
समाि िगार्ि सम्पूिय सरोकारिािािाई हाददयक िन्त्र्िाद दददै सूर्यविनार्क नगरपातिकाको नगर सभाको 
एघारौं अतििेशनमा म र्हााँहरु सबैिाई हाददयक स्िागि गदयछु।  

 

2) र्स गररमामर् सभामा सूर्यविनार्क नगरपातिकाको आतथयक िर्य २०७९/८० को िावर्यक नीति िथा 
कार्यक्रम पेश गनय पाउाँदा मिाई गियको अनभुतूि भएको छ। र्स अिसरमा म नेपािको रावष्ट्रर् एकिा, 
भौगोतिक अखण्डिा, रावष्ट्रर् वहि, स्िातभमान र िोकिाजन्त्त्रक शासन प्रिािीको स्थापना र िगेनाय गनय 
भएका वितभन्न आन्त्दोिन, संघर्य र क्राजन्त्िमा सहादि प्राप्त गनुयहनुे सम्पूिय ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रति 
भािपूिय श्रद्धाञ्जिी अपयि गदयछु। 

 
3) दईु िर्य अजघदेजख विश्वभर फैतिएको कोतभड-१९ को असर न्त्रू्नीकरि भई िनिीिन क्रमश: सामान्त्र् 

बन्त्दै गएको छ। कोतभड तनर्न्त्त्रिको िातग अग्रपंजक्तमा रहेर सेिामा अहोरात्र खवटनहुनुे स्िास््र्कमी, 
िनप्रतितनति, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेिक कमयचारी,  रािनीतिक दि, नागररक समाि, तनिी िथा गैरसरकारी 
संघसंस्थािाई हाददयक िन्त्र्िाद ददन चाहन्त्छु। हामी सबैको अथक प्रर्ासको बाबिदु र्स महामारीबाट 
६७ िना नगरबासीिे िीिन गमुाउन ुपरेकोमा द:ुख व्र्क्त गदै मिृकहरुप्रति भािपूिय श्रद्धाञ्जिी अपयि 
गदै आफन्त्ि र पररिारिनप्रति हाददयक समिेदना प्रकट गदयछु ।  

 
4) वितभन्न प्रतिकूििा र सीतमि स्रोि सािनको बीच अजघल्िो कार्यकािमा पूिायिार विकास, कानून तनमायि, 

संस्थागि विकास र सामाजिक आतथयक रुपान्त्िरिको के्षत्रमा र्स नगरपातिकामा उल्िेखनीर् कार्यहरु 
भएका छन।् ७४ वकमी सडक कािोपते्र, ३० वकमी सडक ढिान, ३३ िटा कल्भटय िथा सडक पूि 
तनमायि, ४० वकमी ढि तनमायि, ३५०० िटा सडक बत्ती िडान, १० हिार घरिरुीमा खानेपानी पहुाँच, 
७६ िटा कानून तनमायि, अस्पिाि, स्िास््र् चौकी, विद्यािर् िथा िडा कार्ायिर् भिन तनमायि, ५८६ 
िटा िजक्षि कार्यक्रम संचािन र्सका केही उदाहरि हनु।् र्सबीचमा नगरसभाको १० िटा अतििेशन 
र कार्यपातिकाको १२२ िटा बैठक सियसम्मि रुपमा सम्पन्न भएका तथए। अबको पााँच िर्यमा अजघल्िो 



नीति िथा कार्यक्रम २०७९/८०/2 
 

कार्यकािका असि अभ्र्ासिाई तनरन्त्िरिा ददाँदै विगिका अिरुा कामहरुिाई सम्पन्न गने र स्रोिको 
उपिब्ििा एिं आिश्र्किा र प्राथतमकिाको आिारमा बााँकी कामहरुिाई सम्पन्न गने ददशामा र्ो वटम 
वक्रर्ाशीि हनुे कुरामा म विश्वस्ि छु।  

 
5) “कृवर्,  जशक्षा, पर्यटन र पूिायिार : सूर्यविनार्क समवृद्धको मूि आिार” भने्न हाम्रो मूि ममयिाई आत्मसाि 

गरी कृवर्, उद्योग, पर्यटन, संस्कृति, जशक्षा, स्िास््र् र पूिायिार विकासको माध्र्मबाट र्स नगरपातिकािाई 
नेपािकै उत्कृष्ट, व्र्िजस्थि र  सनु्त्दर नगर बनाई “हाम्रो रहर, समदृ्ध नगर” को सपनािाई साकार पानय 
देहार्का रिनीतिक आिार र पक्षिाई ध्र्ानमा राखी आतथयक िर्य  २०७९/८० को नीति िथा कार्यक्रम 
ििुयमा गररएको छ:-  

क) कृवर्, उद्यमशीििा विकास, पर्यटन प्रिद्धयन, स्थानीर्स्िरमा रोिगारी तसियना, विकास तनमायि र 
सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमिाई प्राथतमकिा ददने,  

ख) स्िास््र्, जशक्षा िथा अन्त्र् सामाजिक क्षते्रमा कार्यक्रम सञ्चािन र गिुस्िरीर् सेिा प्रिाह गरी स्िस्थ, 

जशजक्षि, न्त्र्ार्पूिय र गतिशीि समाि तनमायि गने, 

ग) स्रोिको तमिव्र्र्ी र औजचत्र्पूिय प्रर्ोग गरी अपेजक्षि आतथयक उपिजब्ि हातसि िथा विकासका 
प्रतिफिको न्त्र्ार्ोजचि वििरि गने, 

घ) समग्र र सन्त्ितुिि विकासको िातग शरुु गररएका आर्ोिना िथा कार्यक्रमहरु िोवकएको समर्, 

िागि र गिुस्िरमा सम्पन्न गने, 

ङ) आर्ोिना िथा कार्यक्रमहरुको प्राथतमकीकरि, फििु खचय तनर्न्त्त्रि, वित्तीर् अनशुासन एिं 
उत्पादनशीि र रोिगारमूिक के्षत्रमा िगानी बढाउने,  

च) सेिा प्रिाहमा प्रवितिको प्रर्ोग िृवद्ध गरी सेिा प्रिाहमा सिुार, सशुासन ििाफदेहीिा र पारदशीिा 
अतभिृवद्ध गने। 

 

6) तनिायचनको क्रममा िनिासाम ुहामीिे प्रस्ििु गरेको प्रतििद्धिा अनसुारको िक्ष्र् हातसि गनय नेपािको 
संवििान, नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम र बिेट,  आितिक र्ोिना, 
ददगो विकास िक्ष्र्का साथै अन्त्र् के्षत्रगि नीति एिं मागयदशयनमा आिाररि भई उपरोक्त नीति, र्ोिना र 
कार्यक्रमसाँग सामञ्जस्र्िा कार्म राख्दै नगरबासीको आिारभिू आिश्र्किाको पररपूतिय, रोिगारी तसियना, 
विकासमा स्थानीर् स्रोि, सािन, सीप, पूाँिी र प्रवितिको प्रर्ोग, सशुासन, सामाजिक न्त्र्ार् र समानिा 
कार्म गने ददशामा नीति िथा कार्यक्रम केजन्त्िि रहेको छ। 

  

7) नगरमा र्ोिनािद्ध विकासिाई संस्थागि गनय पच्चीस िर्ीर् एकीकृि शहरी विकास र्ोिनाको िगमा 
नगरपातिकाको पााँच िर्ीर् रिनीतिक र्ोिना ििुयमा गरी उक्त र्ोिनािे तनददयष्ट गरेको िक्ष्र् र 
प्राथतमकिाको आिारमा नगरपातिकाको नीति, र्ोिना र कार्यक्रमिाई पररिजक्षि गररनेछ । 

 



नीति िथा कार्यक्रम २०७९/८०/3 
 

8) नेपािको संवििान, संघ िथा प्रदेश सरकारको नीति, र्ोिना र कार्यक्रमको अिािा अन्त्र् क्षेत्रगि नीति 
एिं मागयदशयनमा आिाररि रही ति नीति, र्ोिना र कार्यक्रमसाँग िादम्र्िा कार्म राख्दै नगरपातिकाको 
जशक्षा, स्िास््र्, कृवर्, उद्यमशीििा विकास िगार्िका विर्र् क्षते्रगि नीति, र्ोिना, रिनीति र कार्यर्ोिना 
ििुयमा गररनछे ।   

 

9) सम्पूिय विद्यािर्हरुिाई प्रवितिमैत्री एिं बािमैत्री बनाइनेछ । र्सको िातग िीन िहको सरकारको 
सहर्ोग र समदुार्को सहकार्यमा विद्यािर्हरुिाई पूिायिार र स्रोि सािनिे सम्पन्न िलु्र्ाउने कार्यिाई 
तनरन्त्िरिा ददइनेछ। र्स क्रममा विद्यािर्मा शदु्ध वपउन ेपानी, विद्यिुीर् हाजिरी, इन्त्टरनेट िडान, फतनयचर 
िथा आिारभिु स्िास््र् सामाग्रीको उपिब्ििाको िातग प्रत्रे्क विद्यािर्मा फस्टय एड बाकस उपिब्ि 
गराइने छ। 

 

10) जशक्षि तसकाईको प्रभािकाररिा िवृद्धको िातग विद्यािर्का जशक्षकहरुिाई पेशागि दक्षिा अतभबवृद्धका 
िातग ि्र्ाङ्क, िेखा िथा वितभन्न विर्र्मा विर्र्गि िातिमहरु सञ्चािन गररनेछ। तसकाइ उपिजब्िमा 
सिुार िथा विद्यािर्को समग्र शैजक्षक व्र्िस्थापनमा गिुात्मक पररिियन ल्र्ाउन विज्ञ समूहबाट 
प्रिानाध्र्ापकको जिम्मेिारी बहन गनय इच्छुक व्र्जक्तहरुको दक्षिा, क्षमिा, सीप िथा कौशि परीक्षि 
गरी त्र्समा अब्बि देजखएका व्र्जक्तिाई प्र.अ. तनर्कु्त गरी कार्यसम्पादन करार गररनेछ। त्र्सैगरी 
प्र.अ. र जशक्षकबीच पतन कार्यसम्पादन करार सम्झौिा गरी त्र्सको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्नको थािनी 
गररनेछ। विद्यािर्को समग्र व्र्िस्थापन, विद्याथी संख्र्ा िथा नतििाको आिारमा उत्कृष्ट सामदुावर्क 
विद्यािर्, प्र.अ. र जशक्षकिाई परुस्कृि गने कार्यको थािनी गररनेछ। 

 

11) “बािबातिकाहरुिाई विद्यािर् ल्र्ाई तसकाऔ,ं वटकाऔ ंर तबकाऔ”ं को नीतििाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ। 
स्थानीर् इतिहास, भगूोि, किा, सावहत्र्, संस्कृति आदद विर्र्को िानकारी र नगरप्रतिको अपनत्िभाि 
विकास गनय र्स िर्यदेजख स्थानीर् पाठ्यक्रम सबै विद्यािर्मा पूिय रुपमा कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनछे भन े
स्थानीर् पाठ्यक्रम अनसुारको पाठ्यपसु्िकको पाण्डिुीवप िर्ार पररनेछ। 

 
12) बािविकास केन्त्िको सदुृढीकरि िथा बािविकास सहिकिायको क्षमिा विकासको कार्यिाई तनरन्त्िरिा 

दददै नमूना बािविकास केन्त्ि तनमायि र विकास गररनछे। सामदुावर्क विद्यािर्हरुमा प्रारजम्भक कक्षा 
देजख मातथल्िो कक्षासम्म अंग्रिेी माध्र्मबाट पठनपाठन गने नीतििाई प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्त्िर्न 
गररनेछ। 

 

13) सामदुावर्क र संस्थागि विद्यािर्का बीचमा जशक्षामा गिुस्िर र पहुाँचमा समानिा स्थावपि गनय अन्त्िर 
विद्यािर् अनगुमन भ्रमि, तसकाई साझेदारी, असि अभ्र्ास आदान प्रदान र वितभन्न वकतसमका अतिररक्त 
िथा सह वक्रर्ाकिाप तनरन्त्िर सञ्चािन गररनेछ। 
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14) सूर्यविनार्क नगरपातिकािाई शैजक्षक हिको रुपमा विकास गनय नगरके्षत्रतभत्र र्ोिनाबद्ध ढंगबाट शैजक्षक 
वक्रर्ाकिाप अगातड बढाउनको िातग नगर जशक्षा र्ोिना िागू गररनेछ। सभ्र् र अनशुातसि नागररक 
तनमायिको िातग स्काउवटङ्ग जशक्षािाई अतभर्ानको रुपमा संचािन गररनछे। 

 
15) विद्यािर् जशक्षा पूरा गरेका गररब, विपन्न, दतिि िथा वपछतडएको िगय र समदुार्का छात्रछात्राहरुको 

उच्च जशक्षामा पहुाँच िृवद्धको िातग प्रोत्साहनमूिक अनदुान कार्यक्रमको व्र्िस्था तमिाइनेछ ।  

 
16) हाि एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट विद्याथीिाई प्रदान गररदै आएको प्रोत्साहन कार्यक्रमिाई तनरन्त्िरिा दददै 

कक्षा १२ िथा उच्च जशक्षामा उत्कृष्ट नतििा हातसि गरेका विद्याथीिाई प्रोत्सान िथा सम्मान  कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

 
17) सामदुावर्क र संस्थागि विद्यािर्को एउटै शैजक्षक क्र्ािेण्डर तनमायि गरी कार्ायन्त्िर्न गने, विद्याथी 

संख्र्ाको आिारमा विद्यािर्को िह घटाउने िा विद्यािर् गाभ्ने र जशक्षक दरबन्त्दी सोही अनसुार तमिान 
गने कार्यिाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ । नगरपातिकाको जशक्षा शाखाबाट विद्यािर् अनगुमन र सपुरीिेक्षिको 
कामिाई तनर्तमि, व्र्िजस्थि र प्रभािकारी बनाइनेछ। 

 

18) मध्र्मस्िरीर् प्रावितिक िनशजक्त िर्ार गनय विश्वविद्यािर् र तसवटइतभटीसाँगको सहर्ोग एिं सहकार्यमा 
प्रावितिक िथा व्र्िसावर्क सीप विकास िातिम संचािन गनय संभाव्र् स्थान पवहचान गरी कार्यक्रम 
कार्ायन्त्िर्नको प्रकृर्ा अगातड बढाइने छ। 

 

19) समदुार्स्िरदेजख नै खेि र खेिसंस्कृतिको विकास र प्रिद्धयन गनय सूर्यविनार्क कप, नगरप्रमखु कप 
िगार्ि वितभन्न वकतसमका नगरस्िरीर् खेिकूद प्रतिर्ोतगिा सञ्चािन गररनेछ।  

 

20) एक िडा एक खेिमैदान, एक टोि एक व्र्ार्मशािा िथा र्ोग सािना केन्त्ि तनमायिको थािनी गररनेछ। 
र्िुाहरुिाई वितभन्न खेिकुदमा आकर्यि गनय नगरक्षते्रतभत्र बसोबास गने रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरायवष्ट्रर्स्िरमा 
विशेर् र्ोगदान परु्ायएका खेिाडी िथा खेि के्षत्रका व्र्जक्तिाई सम्मान र परुस्कृि गने संस्कृतििाई 
तनरन्त्िरिा ददइनछे।  

 

21) र्िुा िथा बािबातिकामा रहेको अन्त्ितनयवहि प्रतिभा र क्षमिाको प्रस्फुटनका साथै नगरबासीबीच सम्बन्त्ि 
विकास र व्र्जक्तत्ि विकासको िातग नगरस्िरीर् सावहत्र्क एिं सास्कृतिक कार्यक्रम, हाजिरीििाफ, 
िकृ्तत्िकिा िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

 
22) कोतभड १९ महामारी विरुद्धको खोप कार्यक्रमिाई चरिबद्ध अतभर्ानको रुपमा सञ्चािन गने कार्यिाई 

तनरन्त्िरिा ददई सूर्यविनार्क नगरपातिकािाई कोतभड १९ पूिय खोप नगरपातिका घोर्िा गररने छ । 
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23) सबै िडाका स्िास््र् संस्थाहरुमा दक्ष िनशजक्त र स्िास््र् सामग्री एिं उपकरिहरुको समजुचि प्रबन्त्ि 
तमिाइनेछ । र्स नगरपातिकाको िडा नं ८ िगािीमा अिजस्थि सूर्यविनार्क नगर अस्पिािमा सेिा 
तबस्िार गनुयका साथै र्सिाई विशेर्ज्ञ सेिा सवहिको सवुििा सम्पन्न नमूना अस्पिाि बनाइनेछ । 
सूर्यविनार्क नगर अस्पिािबाट प्रदान गररने सबै सेिाहरुमा सूर्यविनार्क नगर के्षत्र तभत्रका स्थार्ी 
नागररकहरुिाई १५ प्रतिशि छुटमा स्िास््र् सेिा प्रदान गररनेछ।  

 

24) तनिःशलु्क आिारभिू स्िास््र् सेिामा आम नगरिासीको सिुभ र सहि पहुाँचिाई उच्च प्राथतमकिामा 
राखी “नगरबासीिाई स्िास््र् बीमामा आिद्धिा: सियव्र्ापी स्िास््र् सेिा पहुाँचको सतुनजिििा” भने्न 
अतभर्ानका साथ स्िास््र् बीमा कार्यक्रमिाई व्र्ापक बनाइनेछ। नगर स्िास््र् बीमा कार्यक्रम कार्यविति 
अनसुार सबै पररिारिाई स्िास््र् बीमा कार्यक्रम िापि िाग्ने खचय मध्रे् रु. १०००।०० नगरपातिकािे 
व्र्होने व्र्िस्थािाई तनरन्त्िरिा ददइने छ।  

 

25) “तनरोगी नगर” तनमायिको अतभर्ानिाई साथयक िलु्र्ाउन नगरपातिका मािहिका स्िास््र् संस्थाबाट 
नगरबासीिे तनिःशलु्क रुपमा पाउने वितभन्न ९८ प्रकारका और्िीहरुको सहि उपभोगको व्र्िस्था 
तमिाउनकुो साथै नगरपातिकािे तनिःशलु्क उपिब्ि गराएका और्िी िथा अन्त्र् सेिाहरुको वििरि 
साियितनक गररनेछ। सिुभ र गिुस्िरीर् सेिाको पहुाँच सतुनजिि गनय आिश्र्क पूिायिार, िनशजक्त, प्रविति 
िथा उपकरि र कार्यरि िनशजक्तको ज्ञान िथा क्षमिा अतभिृवद्ध गनय कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे। 

 

26) समदुार्मा प्रतिकारात्मक स्िास््र् सेिामा उल्िेख्र् र्ोगदान परु्ायउदै आएका मवहिा स्िास््र् स्िर्म ्
सेविकािाई ददईदै आएको सेिा सवुििािाई तनरन्त्िरिा दददै उनीहरुिाई आिारभिू िथा पनुिायिगी 
िातिमको व्र्िस्था गररने छ । शारररीक रुपमा कमिोर र ६० िर्य उमेर पूरा गरेका स्िर्म ्सेविकािाई  
प्रोत्साहन सवहि सेिाबाट तबदा ददने र ररक्त स्थानमा पदपूतिय गरी सेिाको प्रबन्त्ि तमिाइनेछ ।  

 

27) “स्िस्थ नगर हामी सबैको रहर” को ध्रे्र् पूरा गनय घजुम्ि जशविर माफय ि विशरे्ज्ञ सेिा, प्रर्ोगशािा सेिा, 
पोर्ि सेिा र तनिःशलु्क और्ति वििरि िथा नसने रोग सम्बजन्त्ि वितभन्न अतभमखुीकरि कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । १६ िर्य मतुन उमेर समूहका क्र्ान्त्सर तबरामीको उपचारमा विशेर् आतथयक सहार्िािाई 
तनरन्त्िरिा ददईने छ । मानतसक स्िास््र्का तबरामीहरुको िातग आिश्र्क सहर्ोग गररनेछ।  

 

28) स्िास््र् संस्था र अस्पिािबाट प्रदान गदै आएको तनर्तमि खोपिाई ब्र्िजस्थि गिुस्िरीर् र सहि 
रुपमा खोप सेिा उपिब्ि गराउन सम्पूिय स्िास््र् संस्थाहरुमा WHO मापदण्ड अनसुारको वििको 
व्र्िस्थापन गररदै ितगने छ । स्िास््र् चौकीको ल्र्ाब सेिािाई थप सदुृढ र सवुििा सम्पन्न बनाइनछे।  
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29) सरुजक्षि माितृ्ि सेिा अन्त्िगयि गभयििी िथा सतु्केरी मवहिाहरुिाई चरिबद्ध स्िास््र् िााँच एिम ्नििाि 
जशशकुो स्िास््र् प्रिद्धयनको िातग गभयििी िथा सतु्केरी मवहिाहरुिाई तन:शलु्क क्र्ाजल्सर्म चक्की सबै 
स्िास््र् संस्थाबाट वििरि गररनेछ।  

 

30) आतथयक वहसाबिे विपन्न पररिारका मटुु रोगी, मगृौिा रोगी, मेरुदण्डको पक्षघाि भएका र क्र्ान्त्सरका 
तबरामीिाई स्िास््र् िथा िनसंख्र्ा मन्त्त्रािर्िे िारी गरेको कार्यविति अनसुारको आतथयक सहार्िा 
नगरपातिकाबाट तनर्मानसुार भकु्तानी ददई पतछ मन्त्त्रािर्बाट सोि भनाय तिने व्र्िस्था तमिाइनछे।  

 
31) नगरपातिका अन्त्िगयिका प्रत्रे्क स्िास््र् संस्थाबाट प्रिाह गररने स्िास््र् सेिा र तिनको मापन गने 

सूचक बनाई सो अनसुार सेिा प्रिाहको स्िरको मापन गरी उत्कृष्ट सेिा उपिब्ि गराउने स्िास््र् संस्था 
र कमयचारीिाई परुस्कृि गररनेछ।   

 

32) नगरपातिकातभत्र आर्िेुददक स्िास््र् सेिािाई पतन साँगसाँगै अगातड बढाइनछे। र्सको िातग आरोग्र् 
सेिा केन्त्ि संचािन, तबस्िार र आिश्र्क और्िी व्र्िस्थापनमा नगरपातिकािे सहर्ोग गनेछ। 

 

33) बेमौसमी िथा मौसमी व्र्िसावर्क िरकारी खेिी, व्र्सावर्क पषु्प खेिीको िातग पकेट के्षत्र बनाई उत्पादन 
एिं बिारीकिको व्र्िस्था गरी कृर्कको िीिन स्िरमा सिुार ल्र्ाइनेछ। कौसी खेिी प्रिद्धयन गनय 
कौशी खेिी गने कृर्किाई बीउ तबिन र िातिमको व्र्िस्था तमिाइनेछ। 

 

34) र्स नगरपातिका तभत्र कृवर्को व्र्िसार्ीकरि गरी उत्पादनमा आत्म तनभयर बनाउन िथा स्थानीर् 
रोिगारी तसियनाको िातग कृर्क, कृर्क समूह र तनिी कृवर् फमयिाइय नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी नगरपातिकािे अनदुान उपिब्ि गराउने व्र्िस्था तमिाइने छ। 

 
35) दगु्ि उत्पादक कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनय दगु्ि संकिन केन्त्िको सूजचकरि गरी कृर्किाई फ्र्ाटमा 

अनदुान ददने व्र्िस्था तमिाउन आिश्र्क गहृकार्य गररनेछ।  

 

36) बािीबीमा िथा पशबुीमा कार्यक्रममा कृर्किाई प्रोत्साहन माफय ि ्कृर्कहरुको िोतमख न्त्रू्तनकरि गररदै 
ितगनेछ । मास ुर मासिुन्त्र् उत्पादन, दूग्ििन्त्र् पदाथय उत्पादन, पश ुनश्ल सिुारको िातग गाई, भैसी र 
बाख्रामा कृतत्रम गभायिानको िातग नश्ल सिुार कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 
37) संभाव्र्िा अध्र्र्न गरी सहकारी िथा तनिीके्षत्रसाँगको साझेदारीमा नगरक्षेत्रतभत्र हाटबिार, कृवर् उपि 

संकिन िथा भण्डारि केन्त्ि, जचस्र्ान केन्त्ि, कृवर् प्रर्ोगशािा आदद तनमायि िथा कृवर् प्रदशयनी आर्ोिना 
गररनेछ।  
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38) व्र्िसावर्क रुपमा कृवर् िथा पशपंुक्षी के्षत्रमा काम गनय इच्छुक कृर्क िा कृवर् समूहिाई व्र्िसावर्क 
र्ोिनाको आिारमा अनदुान ददने व्र्िस्था तमिाइनेछ। कृवर् उद्यम तिर सम्मान र आकर्यि बढाउन 
उत्कृष्ट कृर्किाई सम्मान गने कार्यको थािनी गररनेछ। 

 
39) कृवर् उत्पादनिाइय आितुनकीकरि माफय ि कृवर् के्षत्रको उत्पादन िथा उत्पादकत्ि िवृद्ध गनय कृर्क िथा 

कृर्क समूहहरुिाइय ५० प्रतिशि अनदुानमा उन्नि िािको बीउ तबिन, कृवर् औिार र सामाग्री वििरि, 
व्र्िसावर्क िरकारी खेिी गरररहेका कृर्कहरुिाइय प्रोत्साहन गनय ५० प्रतिशि अनदुानमा प्िावष्टक टनिे 
वििरि र बाँदेिद्वारा बािीनािी नष्ट भई पीतडि कृर्कहरुको िातग ५० प्रतिशि अनदुानमा फिफूिको 
तबरुिा वििरि गने नीतििाई तनरन्त्िरिा ददइनछे । 

 
40) बढ्दै गएको रासार्तनक मिको प्रर्ोग न्त्रू्तनकरि गनयको िातग प्रांगाररक खेिी प्रिद्धयनिाइय प्राथतमकिा 

ददइ माटो सिुारका कार्यक्रम सञ्चािनको िातग कृवर् चनु र प्रांगाररक मि वििरि गररने छ । कृवर्र्ोग्र् 
ितमनमा तसाँचाइको सवुििा नपगेुका स्थानमा क्रमशिः तसाँचाइ सवुििा परु्ायउाँदै ितगनेछ।  

 

41) वकसान सूचीकरि कार्यक्रमिाई तनरन्त्िरिा दददै सूचीकृि वकसानिाई तनजिि मापदण्डको आिारमा 
व्र्िसावर्क र व्र्िसार्ोन्त्मखु कृर्क पवहचान गरी कृवर् िथा पशपुन्त्छी मन्त्त्रािर्साँगको समन्त्िर्मा कृर्क 
पररचर्पत्र वििरि कार्य शरुु गररने छ । 

 

42)  “उद्यमशीििा, उत्पादन िवृद्ध र रोिगार: समदृ्ध नगर तनमायिको आिार” िाई र्थाथयिामा पररिि गनय 
िघ ुउद्यम विकास कार्यक्रमिाई व्र्िसावर्क उत्पादन एिं सीप र प्रवितिसाँग िोड्दै उपिब्ि स्रोि, 
सािन, पूाँिी, सीप र प्रवितिको अतिकिम उपर्ोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्धको िातग स्थानीर् 
स्रोि, सािन, सीप र प्रवितिमा आिाररि रोिगारी तसियना गररने छ। िघ,ु घरेि,ु साना िथा मझौिा 
उद्यमिाई प्राथतमकिा र प्रोत्साहन  गरी साना िथा मझौिा उद्योग व्र्िसार् शरुु गनय चाहने र्िुािाई 
नगर स्िरोिगार कोर्को व्र्िस्था गरी बैंक िथा वित्तीर् संस्थासाँगको समन्त्िर्मा सहतुिर्िपूिय ऋि 
सवुििाको व्र्िस्था तमिाइनछे।  

 

43) हािमा सीप नभएका िर अिसर पाए केही गछुय भने्न भािना भएका र्िुािाई दक्ष र सीपर्कु्त बनाई 
रोिगारीको सतुनजिििाको िातग सहकारी, तनिी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सहकार्यमा छोटो अितिको 
प्रावितिक िथा सीपमूिक िातिम संचािन र कार्यक्रम प्रस्िािको आिारमा व्र्िसार् शरुु गनय अनदुानको 
व्र्िस्था गररनछे। िैदेजशक रोिगारीबाट स्िदेशमा फकेका र्िुाहरुिाई उनीहरुको ज्ञान, सीप र 
अनभुिको आिारमा उद्याजशििा िथा उत्पादनमा िोड्न कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 

44) सीप भएका उद्यमशीि नागररकिाई व्र्िसार् सञ्चािन गनय समन्त्िर् र सहिीकरि गररनेछ। तसियनशीि 
उद्यम व्र्िसार् सञ्चािन गने, िेरैिाई रोिगारी ददने िा रोिगारीको अिसर तसियना गने उद्यमीिाई िर्य 
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उद्यमी सम्मानबाट परुस्कृि गररनेछ। नगरपातिकाको िडा नं.७ मा तनमायिािीन उद्योग ग्राम तनमायि 
कार्यिाई तिव्रिा ददइनेछ।  

45) स्थानीर् कच्चा पदाथयको प्रर्ोगमा स्थानीर्स्िरमै उपभोग हनुे िस्ि ुउत्पादन गने िािािरिमैत्री उद्योग 
स्थापना गरी २५ िना भन्त्दा बढीिाई रोिागारी ददने उद्योगिाई नगरपातिकािे व्र्िसार् दिाय िथा  
निीकरिमा तनजिि प्रतिशि छुट ददने व्र्िस्था गररनेछ ।  

 

46) नगर के्षत्रका सबै घरेि,ु साना िथा मझौिा उद्योगको अतभिेखीकरि िथा सूचीकरि गरी वििरि 
अद्याितिक गररनेछ। उद्योग व्र्िसार् दिाय र संचािनको िातग प्रोत्साहन िथा स्थानीर्स्िरमा उत्पाददि 
िस्ििुाई ब्राजण्डङ गरी आर् आियन प्रिद्धयन गने नीति तिइनेछ।  

 

47) रोिगार सेिा केन्त्ििाई प्रभािकारी बनाई श्रम सूचना बैंक माफय ि बेरोिगारहरुको ि्र्ाङ्क अद्याितिक 
राख्न े र नगरपातिकातभत्र संचािन हनु े विकास तनमायिको काममा सूचीकृि बेरोिगार व्र्जक्तहरुिाई 
प्राथतमकिा ददई सरकारी, तनिी िथा गैरसरकारी संस्था एिं व्र्जक्त िा समदुार्को िातग आिश्र्क 
श्रमशजक्त उपिब्ि गराउने नीति ददइनछे। प्रिानमन्त्त्री रोिगार कार्यक्रमिाई तसंचाई, नदी तनर्न्त्त्रि, 
िन, पर्यटन, पूिायिार तनमायि िगार्िका कामसाँग िोतडनछे।   

 
48) उपभोक्ताको हक वहि र अतिकारको संरक्षिका िातग बिार अनगुमनिाई तनर्तमि र व्र्िजस्थि गरी 

गिुस्िरीर् र स्िस्थकर सामान सपुथ मूल्र्मा सहि ढंगबाट उपभोक्तािे प्राप्त गने कुराको सतुनजिि 
गररनेछ।  

 

49) िातमयक एिं सााँस्कृतिक पर्यटनको विकासको गरुु र्ोिना ििुयमा गररनछे। जशि सवकय टको डीपीआर 
कार्ायन्त्िर्न गनय वितभन्न सरोकारिािासाँग सहकार्य गरी स्रोि पवहचान संकिन एिं पररचािन गररनेछ। 

पर्ायपर्यटनको संभाव्र्िा पवहचान र र्सका काम गनय चाहने व्र्जक्त िा संस्थािाई सहर्ोग र सहिीकरि 
गररनेछ। रावष्ट्रर् प्रािी उद्यानको तनमायििाई तिव्रिा ददन सम्बजन्त्िि तनकार्साँग सकम्िर् गररनछे। 

  

50) भार्ा, किा, संस्कृति, सम्पदा र सावहत्र्को संरक्षि, संिद्धयन र विकास गनय कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे। 
तनमायि सम्पन्न हनु बााँकी रहेका िातमयक सम्पदा (मठ, मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्िद, चचय, घाट आदद), पर्यटकीर् 
एिं रमिीर् स्थिहरुको तनमायि कार्य सम्पन्न गरी एकद्वार प्रिािीद्वारा तिनको संरक्षि र सम्िद्धयनको 
िातग कोर्को व्र्िस्था गरी दीगो व्र्िस्थापन गररनेछ । 

 

51) नगरपातिका के्षत्रका रमिीर् पहाडी के्षत्रहरु ध्र्ाम्पेडााँडााँ, रानीकोट, चचु्चे ढंुगा, पोखरीथमु्का, अन्त्ितिंग, 

कैिाश डााँडााँ, सिुिेश्वर डााँडााँ, मातिगाउाँ, बकुाचोगढी, काक्राबारी, भंगाि, सल्िाघारी िगार्ि पर्यटन क्षेत्रको 
पवहचान िथा तनिीके्षत्रसाँगको सहकार्यमा फुसयदको समर् उपर्ोग िथा मनोरञ्जन तिने सहातसक एिं 
मनोरन्त्िनात्मक खेिस्थि, पाकय , संग्रहािर्, उद्यान, पदमागय, आराम क्षेत्र िगार्ि मानि तनतमयि पर्यटकीर् 
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संरचना िथा पूिायिार तनमायि गरी आन्त्िररक िथा बाह्य पर्यटकको गन्त्िव्र् स्थिहरुको रुपमा  विकास 
गररनेछ । 

 

52) पर्यटन प्रिद्धयन र र्स के्षत्रमा आिश्र्क संरचना एिं पूिायिार तनमायिको िातग फोर वप अथायि समदुार्, 
सरकार र तनिीक्षेत्रसाँग साझेदारी गने अििारिा कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। पर्यटन क्षते्रमा तनिी िगानी 
आकवर्यि गनय नगरके्षत्रतभत्रका पर्यटकीर् संभािनाको विर्र्मा र्स िर्य रावष्ट्रर्स्िरका उद्यमी व्र्िसार्ीको 
भेिा आर्ोिना गररनछे। 

 

53) सफा र हररि शहरको सपना साकार पानय नगर के्षत्रका खािी िमीनमा िृक्षरोपि,  हररिपाकय  िथा हररि 
पदमागय तनमायििाई नगरपातिका र संघसंस्थाहरुसाँगको सहकार्यमा अतभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनछे।  

 

54) िनको संरक्षि, विकास र उपर्ोगमा नगरिासीको सहभातगिा अतभिृवद्ध गनय सामदुावर्क िन उपभोक्ता 
समूहिाई स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र सूर्यविनार्क नगरपातिकाको िन िािािरि िथा 
प्राकृतिक स्रोि संरक्षि ऐन, २०७८ बमोजिम बमोजिम नगरपातिकाको दार्रातभत्र ल्र्ाइनछे। 

 
55) सामदुावर्क िन उपभोक्ता समूहको क्षमिा अतभबवृद्ध गरी िन िंगि विस्िार िथा संरक्षि गने र गैरकाष्ट 

पैदािार (अमररसो, घााँस, कुचो फिफूि, ितडिटुी) खेिी गदै सामदुावर्क िथा साियितनक िनको संरक्षि 
गरी नागररकिाई उत्पादनसाँग  िोतडनेछ। िन्त्र्िन्त्िकुो चोरी तसकारी िथा डढेिो तनर्न्त्त्रि र िनके्षत्रमा 
विना अध्र्र्न डोिर चिाउने प्रिृजत्त तनर्न्त्त्रि गररनछे।  

 

56) नगरके्षत्रतभत्र अरतनको रािमागय िथा अन्त्र् सडक आसपास के्षत्रमा िृक्षरोपि िथा रोवपएका बोटतबरुिा 
र दबुो सवहिको हररर्ािीको संरक्षि गनय सहकारी, तनिी िथा सामदुावर्क संघसंस्थासाँग सहकार्य गरी 
ददगो हररि सडक विकास गररनेछ । 

 

57) िि, िारू्, माटो, ध्ितन िथा विद्यिुीर् िगार्ि सबै प्रकारको िािािरिीर् प्रदूर्िको रोकथाम र तनर्न्त्त्रि 
गनय आिश्र्क नीति, कानून र प्रभािकारी संरचना तनमायि गनुयका साथै सोि, अनसुन्त्िान र क्षमिा अतभिृवद्ध 
एिम ् चेिनामूिक कार्यक्रमहरुको सञ्चािनमा तनरन्त्िरिा ददइनछे।प्िावष्टक झोिाको प्रर्ोगिाई 
तनरुत्सावहि गने िथा साियितनकस्थिामा िथाभािी फोहरमैिा विसियन गनेिाई कानून बमोजिम ित्काि 
कारिाही गररनेछ। 

  

58) नगरक्षेत्रमा िािािरिीर् मापदण्ड परुा नगरेका कुनै पतन प्रकारका उद्योग कि कारखाना स्थापना र 
सञ्चािनमा पूिय रोक िगाउन ेनीतििाई कडाईका साथ कार्ायन्त्िर्न गररनेछ।  
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59) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा िािािरि संरक्षिको के्षत्रमा वक्रर्ाशीि संस्थासाँगको समन्त्िर् र 
सहर्ोगमा नगर िििार् ुअनकूुिन र्ोिना ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गररनछे। िििार् ुपररिियनको असर 
न्त्रू्तनकरि र हररर्ािी प्रिद्धयन गनय साियितनक स्थि िथा सडक वकनारामा िृक्षारोपि गने कार्यिाई 
तनरन्त्िरिा ददइनछे। 

 

60) प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक विपदका कारि भौतिक, आतथयक, सामाजिक विकास र प्रगतिमा प्रतिकूि 
प्रभाि पनय सक्न े कुरामा सचेि रहाँदै सबै प्रकारका विपद् िोजखम न्त्रू्नीकरि िथा व्र्िस्थापन गनय 
नगरपातिकाको विपद् व्र्िस्थापन कोर्मा नगरपातिकाको िफय बाट गररने र्ोगदान रकममा िृवद्ध गरी 
उक्त कोर्मा रकम िम्मा गनय व्र्जक्त, तनिी क्षेत्र, सरकारी तनकार्, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थािाई 
समेि आव्हान गरी सहिगानीमा विपद व्र्िस्थापन कार्य गने नीति तिइनेछ। प्राकृतिक विपजत्तको 
सामानाको पूियिर्ारी र गैरप्राकृतिक विपजत्तको रोकथामका िातग कररडोर तनमायि, अजग्न रेखा तनमायि, 

िृक्षारोपि, िटबन्त्ि तनमायि िगार्िका कार्यहरुिाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ।  

 

61) र्स आतथयक िर्यबाट घरनक्सा पास गदाय विद्यिुीर् घरनक्सा पास प्रिािी EBPS पूिय रुपमा िागू गररनेछ 
भने घरनक्सा सम्बन्त्िी परुाना फाइिहरु तडजिटाइिेशन गने कार्य सम्पन्न गररनेछ।  

 

62) स्थानीर् मौतिक िथा प्राजचन िास्िकुिा प्रिद्धयन गनय स्थानीर् तनमायि सामग्री प्रर्ोग गरी सरुजक्षि घर 
तनमायििाई प्रोत्साहन गररनछे। भिन तनमायि गदाय रावष्ट्रर् भिन संवहिा र नगरपातिकाको घर नक्सा 
िथा बाटो सम्बन्त्िी मापदण्ड कडाइका साथ िागू गररनछे।   

  

63) सघन शहरी बस्िी भएका स्थानमा उपभोक्ताको सहिगानीमा पाकय , ढि, विद्यिु, खानेपानी िथा शहरी 
सडक तनमायििाई प्राथतमकिा ददइनेछ।  

  

64) नगरपातिकाको स्िीकृति विना भौतिक संरचना तनमायि गरेमा त्र्स्िो भौतिक संरचना नगरपातिकाबाट 
हटाई िागेको सम्पूिय खचय सरकारी बााँकी सरह सम्िजन्त्िि व्र्जक्त िा संस्थाबाट असूि उपर गररनेछ। 
पूिय स्िीकृतिविना नगरके्षत्रमा िग्गा सम्र्ाउने, भ-ूसंरचना तबगाने िा ितमन खण्डीकरि गने गरेको पाइएमा 
ित्काि कानूनी दार्रामा ल्र्ाइनेछ।   

 

65) व्र्िजस्थि बस्िी विकास र शहरीकरििाई संस्थागि गनय िग्गा विकास िथा शहरी विकास सम्बन्त्िी 
नीति ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनछे। िग्गा विकास आर्ोिना माफय ि विकतसि घडेरीमा सबै खािे 
पूिायिार सवहिको एकै वकतसमको तडिाइन भएका घरहरु तनमायि गरी नमूना बस्िी विकासको प्रर्ास 
गररनेछ। परुाना एिं ऐतिहातसक सम्पदाको रुपमा रहेका बस्िीिाई िोतनङ्ग गरी व्र्िजस्थि गररनेछ।  
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66) नगरक्षते्रका खिुा, उपर्कु्त र मापदण्ड पगेुका स्थानमा संर्कु्त आिास/अपाटयमेन्त्ट िा िहउुपर्ोगी 
व्र्ापाररक भिन/कम्प्िेक्स तनमायि गनय तनिी के्षत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ। ऐतिहातसक, िातमयक र 
परम्परागि विविििा संरक्षि सवहिको र्ोिनाबद्ध र दीगो शहरी िथा बस्िी विकासिाई प्रिद्धयन गररनछे।  

 

67) सम्बजन्त्िि तनकार्साँगको आिश्र्क समन्त्िर् र सहिीकरिमा पनुयतनमायि र प्रबिीकरिको कार्य सम्पन्न 
गररने छ। भकूम्पीर् िोजखमबाट बच्नका िातग भकूम्प प्रतिरोिी घरसंरचना तनमायििाई अतनिार्य गररन े
छ । भकूम्प कुनै पतन िखि आउन सक्ने र्थायथिािाई मनन गरी पूिय िर्ारी स्िरुप खिुा स्थान र 
ित्कािको िातग आिास िथा सामाग्री व्र्िस्थापन स्थिको पवहचान गररनछे।   

 

68) सम्बजन्त्िि तनकार्साँगको समन्त्िर्मा हनमुन्त्िे कररडोर तनमायिको कामिाई अजघ बढाइनेछ भने नर्ााँ शहर 
आर्ोिना र्थाशक्र् चााँडो शरुु गनय पहि गररनछे।  

 

69) नगरके्षत्रभतत्रका सबै बाटोको नामांकन र नक्सांकन कार्य सवकएकोिे र्स िर्यबाट तनमायि सम्पन्न भएका 
घरहरुिाई सोही बमोजिम घर नम्बर िारी गने प्रिािीको शरुुिाि गररनेछ । 

 

70) साियितनक िग्गाको अतभिेखीकरि, संरक्षि र साियितनक वहिमा प्रर्ोग गने नीतििाई तनरन्त्िरिा 
ददइनेछ। अतभिेखमा भएका िग्गाको दीगो उपर्ोगको नीति अनरुुप संरक्षि गदै गराउाँदै ितगनछे।  

 

71) एकीकृि शहरी विकास र्ोिना अनसुार नेपािी मौतिकिा सवहिको िािािरिमैत्री ददगो पूिायिार विकासको 
िातग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका विर्र्गि मन्त्त्रािर्/ तनकार्साँगको साझेदारी र समन्त्िर्मा 
स्रोि पररचािन गररनेछ।  

 

72) तनमायिातिन सडकहरुको तनमायि सम्पन्न गरी शाखा र सहार्क सडकहरुको तबस्िार िथा स्िरउन्निी  
गदै ितगनेछ। कािोपते्र गररएका सडकमा फुटपाथ तनमायि िथा सौन्त्दर्यिा कार्म गनय हररर्ािी प्रिद्धयन 
गररनेछ। सडकको तनर्तमि, आितिक र आकजस्मक ममयि संभार कार्यिाई र्ोिनािद्ध ढंगबाट 
कार्ायन्त्िर्न गनय ममयि संभार कोर्को व्र्िस्था गरी कार्ायन्त्िर्न गररनछे।  

 

73) सडक पूिायिार विकासिाई थप व्र्िजस्थि गरी सडकिन्त्र् िोजखम न्त्रू्नीकरि गनय नगरके्षत्रतभत्रका सडक 
चोक िथा साियितनक स्थिमा उज्र्ािो नगर कार्यक्रम अन्त्िगयि सडक बजत्त िडान र ितडि बत्तीको 
तनर्तमि संचािनको सतुनजिििा गररनेछ।  

 

74) नगर के्षत्रतभत्र सञ्चािनमा रहेका र्ािार्ाि सेिािाई व्र्िजस्थि र तनर्तमि गराई प्रत्रे्क िडामा साियितनक 
र्ािार्ािको पहुुाँच सतुनजिि गनय तनिी िथा सहकारी के्षत्रसाँग सहकार्य गररनछे। सडक दघुयटना िोजखम 
न्त्रू्तनकरि गनय ट्रावफक प्रहरी िथा तनिी क्षते्रको सहकार्यमा सचेिनामूिक विविि कार्यक्रम सञ्चािन 
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गररनेछ। सडक सरुक्षाको िातग ट्रावफक प्रहरीिाई सडक सरुक्षा सामग्री िथा तसतसवटभी िडानमा सहर्ोग 
गररनेछ। 

  

75) नगरपातिकातभत्र संचातिि अिरुा आर्ोिनािाई समर्मै सम्पन्न गने नीति तिइनछे। आर्ोिना छनौट, 

सञ्चािन र व्र्िस्थापनमा दोहोरोपना आउन नददन नगर आर्ोिना बैंकको अििारिा कार्ायन्त्िर्नमा 
ल्र्ाइनेछ। आिश्र्किा, औजचत्र्िा र स्रोिको उपिब्ििाको आिारमा आर्ोिनाको िगीकरि र 
प्राथतमकीकरि गरी कार्ायन्त्िर्नको प्रबन्त्ि गररनेछ। विकास तनमायिमा अध्र्र्न, अनसुन्त्िानिाई िोड 
ददाँदै विस्ििृ अध्र्र्न र तडिाइन िर्ार भएपतछ मातै्र तनमायि प्रकृर्ा थािनी गने पद्धति संस्थागि 
गररनेछ। पूिायिार तनमायिमा िोजखम न्त्रू्तनकरििाई प्राथतमकिा ददइनेछ ।  

 

76) ठूिा र दीघयकािीन महत्िका पूिायिार तनमायििाई प्राथतमकिा ददई िोवकएको समर्, िागि र गिुस्िरमा 
सम्पन्न गररनेछ । िोवकएको समर्, िागि र गिुस्िरमा कार्य सम्पन्न गने तनमायि व्र्िसार्ीिाई परुस्कृि 
गने नीति तिइनेछ। 

 

77) बढ्दो शहरीकरि र सिारी सािनको चापिाई व्र्िजस्थि गनय नगर क्षेत्रमा भएका खिुा के्षत्रहरुको 
पवहचान गरी सामदुावर्क, सहकारी िथा तनिी के्षत्रसाँगको  सहकार्यमा सिःशलु्क िथा तनिःशलु्क पावकय ङ्गको 
व्र्िस्था गररनेछ । ५ हिार िगयवफट भन्त्दा बढी के्षत्रफि भएका भिन तनमायि गदाय घरिनीिे पावकय ङ्गको 
व्र्िस्था सवहिको भिन तडिाइन गनुयपने नीति अििम्बन गररनेछ।  

 

78) प्रत्रे्क िडामा कम्र्तुनटीहि, सवुििा सम्पन्न पसु्िकािर्, खेिमैदान, फुटसि, पौडी पोखरी, जिमहि आदद 
तनमायि र तनतमयि पूिायिार सञ्चािन िथा व्र्िस्थापनको ददगोपनाको िातग साियितनक तनिी साझेदारी 
गररनेछ । 

 

79) “एक घर एक िारा” अतभर्ानिाई तनरन्त्िरिा ददाँदै पानीका मूि र मूहानको  संरक्षि गरी  “एक घर 
एक िारा स्िच्छ खानपेानी नगरको अतभभारा” िाई साथयक बनाउन प्रर्ास गररनछे । तिफ्ट खानेपानी 
र्ोिनािाई दीगो र वटकाउ बनाउन ररचािय प्रिािीमा सिुारको िातग ििािार के्षत्र तनमायि िथा विकास 
गदै ितगनेछ। विज्ञ र अन्त्िरायवष्ट्रर् साझेदार तनकार्को प्रावितिक सहर्ोगमा िन के्षत्रमा कृतत्रम पोखरी 
तनमायि गने प्रर्ास थातिन ेछ। 

 

80) खानेपानीको स्रोि संरक्षिको िातग ऐतिहातसक ढंुगेिारा र कुिा िथा परम्परागि स्रोििाई सम्पदाकै 
रुपमा संरक्षि गनुयको साथै ििािारको ददगो संरक्षिका िातग मापदण्ड बनाई कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 
नगरके्षत्रका सबै ििािारर्कु्त खानेपानी महुान िथा कुिाहरुको अतभिेख बनाई तिनको उपर्ोग र 
वििरिको मापदण्ड तनिायरिको साथै खानेपानी उपभोक्ता सतमतिको दिाय, निीकरि र तनर्मनको व्र्िस्था 
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तमिाइनेछ। संघ िथा प्रदेश सरकारको सहिगानीमा ठूिा खानेपानी आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न र मेिम्ची 
खानेपानी आर्ोिना तबस्िारको कामिाई तिव्रिा ददन प्रर्ास गररनछे।   

 

81) सञ्चािनमा रहेका ढि प्रिािीिाई प्रवितिमैत्री ढङ्गबाट व्र्िस्थापन गरी बााँकी क्षते्रमा नर्ााँ र्ोािना 
सञ्चािन गररदै ितगनेछ । संघीर् शहरी खानपेानी िथा सरसफाई आर्ोिना अन्त्िगयिको िडा नं १, ४, 

७ र ८ को ढितनकास िथा प्रशोिन केन्त्ि संचािन र साना शहरी आर्ोिना अन्त्िगयिका आर्ोिनाहरु 
कार्ायन्त्िर्नमा पहि गररनेछ।  

 

82) पूिय सरसफाइ रिनीतिक र्ोिनाको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। नगरक्षेत्रको िािािरि संरक्षि 
िथा फोहरमैिाको ददगो व्र्िस्थापनको िातग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा विकास साझेदारसाँगको 
सहर्ोगमा संभाव्र्िा अध्र्र्न थािनी गररनछे। िािािरि संरक्षि िथा फोहोर मैिा व्र्िस्थापनमा तनिी, 
सहकारी, गैरसरकारीसंस्था र अन्त्र् नगरपातिकासाँग समन्त्िर् र सहकार्य गररनेछ ।  

 

83) फोहोरको उत्पादन स्रोिमा नै िगीकरि गरी व्र्िस्थापन र फोहोरिाई मोहरमा रुपान्त्िरि गदै उिाय र 
िैविक मि उत्पादन गनय साियितनक तनिी साझेदारी कार्यक्रम अगातड बढाइनछे । सड्ने गल्ने खािका 
घरार्सी फोहोर घरमै िम्मा गरी त्र्सको प्रर्ोग माफय ि कौसीखेिी कार्यक्रम प्रिद्धयनमा प्रोत्साहन गररनेछ। 
फोहरमैिा व्र्िस्थापनका अगिुाहरुिाई सम्मान गने कार्यको थािनी गररनेछ। 

 

84) नगरक्षेत्रतभत्र साियितनक शौचािर् नभएका साियितनकस्थिमा शौचािर्को तनमायिको थािनी गररनेछ। 

 

85) सूर्यविनार्क नगरिाई  विपद िोजखमबाट सरुजक्षि शहर बनाउन िोजखममकु्त संरचना तनमायि, विपद 
पूियसूचना प्रिािीको विकास र विपद सम्बन्त्िी िनचेिना अतभिृवद्धमा िोड ददइनेछ। संभाविि िोजखमर्कु्त 
स्थानमा िोजखम नक्सांकन िथा विश्लरे्ि गरी िोजखमर्कु्त बस्िीको सरुजक्षि स्थानान्त्िरि िथा एकीकृि 
बस्िी विकासको नीति तिइनछे।  

 

86) विपद िोजखम न्त्रू्नीकरि, प्रतिकार्य, एिं पूिय िर्ारीका िातग आिश्र्क िातिम िथा क्षमिा विकासको 
साथै विपद व्र्िस्थापन रिनीति र कार्यर्ोिना ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गनय नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 

तनिीक्षेत्र,  सहकारी र सामदुावर्क िथा गैरसरकारी संस्थासाँग आिश्र्किा र प्रातथमकिाका आिारमा 
सहर्ोग र सहकार्य गररनेछ। विपद प्रतिकार्यमा सरकारी र गैरसरकारी के्षत्रको सञ्जाि तनमायि गरी 
सचेिना िथा प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

 
87) बाढी, पवहरो िगार्िका प्रकोपबाट तसजियि विपदिाई ित्काि सम्बोिन गनय नेपािी सेनाको इन्त्ि बक्स 

गि र नगरपातिका िथा मािहिका िडा कार्ायिर्मा आिश्र्क आिारभिू सामाग्री भण्डारिको व्र्िस्था 
गररनेछ । 
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88) सबै िगय र समदुार्का नागररकको स्रोि सािनमातथको अिसर, पहुाँच र िाभको बााँडफााँडमा समान 
वहस्सेदारी स्थावपि गने नीतििाई तनरन्त्िरिा ददइनछे। पछातड परेका िगय र समदुार्को आतथयक सामाजिक 
सशजक्तकरिको िातग सीप, पूिी र प्रवितिमा पहुाँचको िातग कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे।  

 

89) मवहिािाई उत्पादन र आर्आियनसाँग िोड्न उनीहरुको सीप र क्षमिा अतभिृवद्धको िातग मवहिा िजक्षि 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे। नगरपातिकातभत्रको सरकारी िथा सामदुावर्क स्िास््र् संस्थामा सतु्केरी 
गराउने आमाबच्चाको पोर्िका िातग नेपाि सरकारिे प्रदान गने अनदुान रकम बराबर नगरपातिकािे 
थप अनदुान प्रदान गनेछ ।  

 

90) िोतमखमा परेका बािबातिकाको खोि, उद्धार, राहि, पनुिःस्थापना र पनुभयरिको िातग स्थावपि कोर्िाई 
बवृद्ध गरी सो कोर्को पररचािनबाट बािबातिका िोजखममकु्त नगर स्थापना गररनछे। बाि संरक्षि 
नीति ििुयमा िथा बािमैत्री नगर घोर्िा गररनेछ। नगरपातिका िथा सबै िडामा बािमैत्री कार्यक्रम 
सञ्चािन गरी बािबातिकाको क्षमिा र निेतृ्ि विकास गररनेछ। 

  

91) ज्रे्ष्ठ नागररकमा भएको ज्ञान र सीप हस्िान्त्िरि गनय ज्रे्ष्ठ नागररक चौिारी तनमायिको थािनी गररनेछ। 
८० िर्य उमेर पगेुका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान गने कार्यक्रमिाई तनरन्त्िरिा ददइनछे। 

 

92) बािमैत्री, ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री, अपाङ्गमैत्री पूिायिार एिं अन्त्र् संरचना तनमायि, सहि िीिनको िातग विशेर् 
सहर्ोगी सामाग्री वििरि गररनेछ। अपांगिा भएका बािबातिकाको स्र्ाहार ससुार र विकासको िातग 
स्थावपि संस्थाहरुिाई आिश्र्क सहर्ोग गररनेछ। 

 

93) दतिि, उत्पीतडि, सीमान्त्िकृि, अल्पसंख्र्क र वपछतडएका व्र्जक्त एिं समदुार्को िातग जशक्षा, स्िा्र् 
रोिगारी र सामाजिक सशजक्तकरिमा विशेर् ग्राहर्िा ददइनेछ । 

 

94) िैंतगक विभेद र वहंसा, मानि बेचतबखन, साियितनक र कार्यस्थिमा हनुे र्ौनिन्त्र् दवु्र्यिहार सम्बन्त्िी 
चेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािनका साथै र्स विरुद्ध शून्त्र् सहनशीििाको नीतििाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ। 
वहंसा पीतडि िथा प्रभावििको उद्दार, राहि, मनोसामाजिक परामशय, पनुस्थायपना िगार्ि सामाजिक संरक्षि 
गनय एकीकृि सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। नगरपातिकाको िैंतगक समानिा र 
समािेशीकरि सम्बन्त्िी नीति ििुयमा गनुयको साथै िैंतगक उत्तरदार्ी बिेट र सामाजिक परीक्षिको थािनी 
गररनेछ। 

 

95) अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तिाई मागमा आिाररि सीप िथा क्षमिा विकास कार्यक्रम सञ्चािन िथा आतथयक 
रुपिे विपन्न व्र्जक्तका िातग आिश्र्क सहार्क सामग्रीहरु िस्िै: बैशाखी, सेिो छडी, दिि चेर्र आदद 
वििरिको प्रबन्त्ि तमिाइनेछ। नगरक्षेत्रतभत्र स्थार्ी रुपमा बसोबास गने अशक्त, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त 
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र विपन्न नागररकिाई िीविकोपाियनमा सहर्ोग गनय नगरप्रमखु राहि कोर् माफय ि आिश्र्क व्र्िस्था 
तमिाइनेछ।   

 

96) सडक मानिमकु्त नगर बनाउनको िातग असहार्, अिपत्र परेका, आश्रर्वहन व्र्जक्तको उद्दार िथा 
पनुस्थायपना कार्यमा तनिीके्षत्र, सामदुावर्क संघसंस्था र  गैरसरकारी संघसंस्थासाँग सहकार्य र साझेदारी 
गनुयको साथै त्र्स्िा कार्यमा संिग्न व्र्जक्त िथा संघसंस्थाको र्ोगदानको कदर गदै आिश्र्क सहर्ोग, 

समन्त्िर् र सहकार्य गररनेछ।  

 

97) अन्त्िरसरकारी िथा सामदुावर्क र विकास साझेदार तनकार्साँगको समन्त्िर् र साझेदारीमा वहंसा 
प्रभावििहरुको िातग सेफ होम, बािगहृ, ज्रे्ष्ठ नागररक तमिन केन्त्ि िगार्िका भौतिक संरचना तनमायिको 
िातग संभाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ।  

 

98) सहकारी ऐन िथा तनर्माििीमा भएको व्र्िस्था बमोजिम सहकारी संस्था दिाय िथा सञ्चातिि 
सहकारीहरुको तनर्तमि अनगुमन र तनर्मन गररनछे। नगरके्षत्रमा संचातिि सहकारी संस्थाको अतभिेख 
व्र्िजस्थि गने कार्य सम्पन्न गररनेछ।  

 

99) नगरपातिका र सहकारी संस्थाबीचको सहकार्यमा स्थानीर् उत्पादनको प्रिद्धयन गरी रोिगारी र आर् 
आियनमा िोड्न े रिनीति अबिम्बन गररनछे । सहकारी माफय ि ् िनिाको िीिनस्िर बवृद्ध गनय 
विर्र्क्षेत्रगि रुपमा स्थावपि सहकारीिाई व्र्िजस्थि गरी उत्पादनिाई बिारीकरि गनय सहिीकरि 
गररनेछ । 

  

100) सहकारी संस्थाको प्रिद्धयन र संस्थागि क्षमिा विकासको िातग विविि सीपमूिक िातिम िथा कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनछे। प्रत्रे्क सहकारीिे िावर्यक रुपमा कजम्िमा दईुिटा सामाजिक कार्य गरी सोको प्रतििेदन 
सम्बजन्त्िि िडा कार्ायिर् र नगरपातिकामा पेश गने कार्यिाई कडाइका साथ अनगुमन गनुयको साथै एक 
सहकारी दईु सामाजिक उत्तरदावर्त्ि र एक सहकारी अनेक उत्पादन नीति कार्ायन्त्िर्न गररनेछ ।  

 

101) संस्था दिाय सम्बन्त्िी कानूनी प्रबन्त्ि गररनेछ। नगरपातिकामा दिाय भएका र नगरके्षत्रमा काम गने 
संस्थाहरुको तनर्मन प्रभािकारी बनाइनेछ। नगरपातिकाको नीति, उद्देश्र् र कार्यक्रमसाँग हािेमािो गनय 
इच्छुक रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरायवष्ट्रर् गैरसरकारी संघसंस्थािाई सूचीकृि गरी नगरक्षेत्रतभत्र सामाजिक-आतथयक 

विकास, िािािरि संरक्षि, िििार् ु अनकूुिन, विपद व्र्िस्थापन िगार्िका क्षेत्रमा उनीहरुको 
सहर्ोगको क्षेत्र िथा नगरपातिकाको आिश्र्किा र प्राथतमकिाको आिारमा सहकार्य र साझेदारी 
गररनेछ।   
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102) रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरायवष्ट्रर् नगरहरुसाँग भतगनी सम्बन्त्ि स्थापना िथा आपसी दद्वपक्षीर् सम्बन्त्ि कार्म गरी 
नगरपातिकाको वहि अतभिृवद्ध गनय प्रर्ास गररने छ । 

 
103) नगरतभत्रको शाजन्त्ि सवु्र्िस्थािाई प्रभािकारी बनाई आम नागररक र सम्पजत्तको सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि गनय 

नगर प्रहरीको क्षमिा अतभिृवद्ध गनुयको साथै नगरगस्िीिाई तनर्तमि र प्रभािकारी बनाइनेछ। 
नगरपातिकातभत्र सरुक्षाको संिेदनशीििाको दृवष्टिे महत्िपूिय स्थानमा सामाजिक संघसंस्था र नेपाि 
प्रहरीसाँगको समन्त्िर् िथा सहकार्यमा तसतसवटभी िडान कार्यिाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ।  

 

104) नेपािको संवििान र प्रचतिि नेपाि कानून बमोजिम स्थानीर् िहको अतिकार सूचीमा परेका विर्र्के्षत्रसाँग 
सम्बजन्त्िि विर्र्मा आिश्र्क कानून तनमायि र कार्ायन्त्िर्नमा रहेका कानूनहरुको समर्ानकूुि पररमाियन 
गररनेछ।  

  

105) न्त्र्ार् सम्पादनिाई सहि पहुाँचर्कु्त र तछटोछररिो बनाइने छ। न्त्र्ावर्क सतमतिको भतूमकािाई थप 
प्रभािकारी बनाउाँदै उिरुी/वििादको समर्मै तनरुपि गरी पीतडििाई न्त्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि ददिाउन न्त्र्ावर्क 
सतमतिको क्षमिा विकास गररनेछ। उिरुीको कारिाही वकनाराको समर्िाई अझै छोट्टर्ाउदै ितगने छ। 
सबै िडामा मेितमिापकिायको भतूमकािाई थप सशक्त र प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

 

106) स्थानीर् कानूनको विर्र्मा आम िनसमदुार्िाई िानकारी गराउन स्थानीर् कानून सम्बन्त्िी विर्र्का 
साथै मौतिक हक र मानिअतिकार सम्बन्त्िी कानूनका विर्र्मा कानूनी सचेिना सम्बन्त्िी कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ। 

 

107) व्र्जक्तगि घटना दिायिाई प्रभािकारी बनाउन विद्यािर् िथा िडास्िरमा सचेिनामूिक कार्यक्रम संचािन 
गनुयको साथै गि आतथयक िर्यमा छुटेका घटना वकिाब तडजिटाइिेशनको काम सम्पन्न गरी वििरि 
अद्याितिक गररनेछ। 

 
108) भ्रष्टाचार र अतनर्तमििा विरुद्ध शून्त्र् सहनशीििाको नीतििाई तनरन्त्िरिा ददइने छ। सेिा प्रिाहमा 

अतनर्तमििा िथा सरकारी स्रोि सािन र सम्पजत्तको अनातिकृि प्रर्ोग एिं दोहन गनेिाई कानूनी 
कारिाहीको दार्रामा ल्र्ाइनछे। सशुासन प्रिद्धयन र भ्रष्टाचार तनर्न्त्त्रिमा सबैसाँग हािेमािो गररनेछ।  

 

109) नगरपातिकाको वित्त व्र्िस्थापनिाई थप पारदशी र उत्तरदार्ी बनाउन, खचयको गिुस्िर र तमिव्र्वर्िा 
कार्म गनय र सम्बजन्त्िि व्र्जक्त एिं तनकार्िाई ििाफदेही बनाउन नगर आतथयक कार्यविति ऐन िगार्ि 
संघीर् र प्रादेजशक आतथयक ऐनहरु प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्त्िर्न गररने छ । 

 



नीति िथा कार्यक्रम २०७९/८०/17 
 

110) साििसािी रुपमा रहदै आएको परुानो पेश्की, िेरुि ुफछयर्ौटिाई प्रभािकारी बनाउाँदै परुानो पेश्की िेरुि ु
भएको पक्ष िा व्र्जक्त माफय ि भौतिक पूिायिार विकास, िजक्षि िगयको कार्यक्रम िथा उपभोक्ता सतमतिको 
कार्य नगने नगराउने नीतिगि व्र्िस्थािाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ। रतनङ्ग तबि र कार्य प्रगतिको आिारमा 
भकु्तानी गने पररपाटीिाई संस्थागि गररनेछ। आन्त्िररक तनर्न्त्त्रि प्रिािीको विकास गरी कार्ायन्त्िर्न 
गररनेछ।  

 

111) बिेट अनमुान र खचयिाई थप र्थाथयपरक बनाइनछे । फििु र अनतु्पादक खचयमा कटौिी गरी चािू 
खचयमा तमिव्र्वर्िा कार्म गररनेछ । आन्त्िररक िेखापरीक्षििाई थप प्रभािकारी िलु्र्ाउाँदै अजन्त्िम 
िेखापरीक्षिबाट ददइएका सझुािहरु कार्ायन्त्िर्न गररनेछ । 

 

112) साियितनक खररदिाई पारदशी, प्रतिस्पिी र तमिव्र्र्ी बनाई खररद सशुासन कार्म गररनेछ । भौतिक 
पूिायिार तनमायि िथा साियितनक खररद गदाय खररद कानूनमा भएका व्र्िस्थािाई प्रभािकारी रुपमा 
कार्ायन्त्िर्न गररनेछ ।  

 
113) नागररक िडापत्रको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न, साियितनक सनुिुाई, साियितनक परीक्षि िस्िा सशुासनका 

औिारहरुको प्रर्ोगिाई तनर्तमि र प्रभािकारी बनाई पारदशीिा, उत्तरदावर्त्ि र िनविश्वास आियन गने 
कार्यगि ब्र्िस्था तमिाइनेछ । मातसक, चौमातसक, अियिावर्यक िथा िावर्यक रुपमा प्रतििेदन िर्ार गरी 
त्र्सको साियितनकीकरि गने व्र्िस्था तमिाइनेछ। 

 
114) वितिको शासन, पारदशीिा, नतििामखुी व्र्िस्थापन, ििाफदेवहिा िस्िा प्रभािकारी शासनका मूिभिू 

मान्त्र्िािाई दृढिाकासाथ अबिम्बन गरी साियितनक सेिामा समिामूिक पहुाँच सतुनजिि गररनेछ। 

नगरपातिका  र अन्त्िगयिबाट प्रिाह हनुे सेिािाई सियसिुभ, छररिो र प्रभािकारी बनाउन र्स अजघ 
प्रर्ोगमा रहेका प्रिािीको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्नको साथै एकीकृि र प्रवितिमैत्री सेिा प्रिाहको व्र्िस्था 
तमिाउन अवफस अटोमेशन प्रिािीको विकास गरी कार्ायन्त्िर्न माफय ि र्स नगरपातिकािाई प्रवितिमैत्री 
पातिकाको रुपमा स्थावपि गररनेछ।  

 

115) बागमिी प्रदेश सरकारिे िारी गरेको स्थानीर् सेिा (गठन िथा संचािन ) अध्र्ादेश, २०७८ बमोजिम 
नगरपातिकाको संगठन संरचना, दरबन्त्दी र पदनाम तमिाई सोही अनसुार िनशजक्त व्र्िस्था र तिनको 
क्षमिा विकास गरी चसु्ि र कार्ायत्मक कार्यसम्पादनको प्रबन्त्ि गररनेछ। क्षमिा विकास र्ोिना अनसुार 
कार्यके्षत्रसाँग सम्बजन्त्िि विर्र्मा िनप्रतितनति र कमयचारीहरुिाई क्षमिा विकास सम्बन्त्िी िातिम िथा 
कार्यक्रमको व्र्िस्था गररनछे। संस्थागि सदुृढीकरि अन्त्िगयि िडा नं. १ र ५ को िातग कार्ायिर् 
भिन तनमायिको िर्ारी थातिनेछ।  
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116) नगरपातिकाको सबै खािे सूचना एिं ि्र्ाङ्क व्र्िजस्थि गनय नगरपातिकामा सूचना केन्त्ि स्थापना गरी 
संचािनमा ल्र्ाइनेछ। र्स माफय ि नगरपातिकाको आतिकारीक सूचना, एिं गतिवितिको अद्याितिक 
िानकारी ििू गतिमा सम्प्ररे्ि गने व्र्िस्था तमिाइनछे। नगरपातिकाको िेिसाइट, फेसबकु पेि र 
बिेुवटन प्रकाशनिाई व्र्िजस्थि गररनेछ। नगरपातिकातभत्र रहेका जशक्षा, स्िास््र्, कृवर्, सहकारी िथा 
अन्त्र् वितभन्न संघ संस्थाको संख्र्ा र्कीन गनय नगर डाटा बैंकको स्थापना गररनेछ।  

 

117) कार्यरि सबै कमयचारीिाई कार्यवििरि, कार्यवििरि बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौिा र कामका आिारमा 
कमयचारीिाई परुस्कृि िा दजण्डि गने नीति अििम्बन गररनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौिािाई नतििा 
सूचकमा आिाररि बनाइनछे। नगरपातिकाको आतथयक अिस्था एिं क्षमिाको अध्र्र्न र विश्लरे्ि गरी 
सोको आिारमा नगरपातिका र अन्त्िगयि कार्यरि कमयचारीिाई तनजिि प्रतिशि रकम प्रोत्साहनस्िरुप 
उपिब्ि  गराइनछे। 

 

118) इमान्त्दार, दक्ष र कार्यसम्पादनमा अब्बि ठहररएका कमयचारीिाई िर्य कमयचारीबाट परुस्कृि गररनेछ। 
िीन िर्य िा सो भन्त्दा बढी अिति देजख नगरपातिका र मािहिका िडा कार्ायिर्मा तनरन्त्िर सेिा गरेका 
अस्थार्ी िा करारका कमयचारीका िातग उनीहरुको मातसक ििबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी 
सोही बराबरको रकम नगरपातिकािे थप गरी संचर्कोर्मा िम्मा गने व्र्िस्थािाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ। 
नगरपातिका र मािहि कार्यरि सबै कमयचारी र नगरपातिकामा तनिायजचि सबै िनप्रतितनतििाई नेपाि 
सरकारिे िागू गरेको स्िास््र् बीमा कार्यक्रममा सहभागी हनु चाहेमा िाग्ने खचयको ५० प्रतिशि रकम 
नगरपातिकािे व्र्होने व्र्िस्था तमिाइनछे। 

  

119) सबै प्रकारका आतथयक वक्रर्ाकिापहरुिाई रािस्ि प्रशासनको दार्रातभत्र ल्र्ाइनेछ। र्सको िातग “हाम्रो 
कर, हाम्र ैविकासको भर” अतभर्ान सञ्चािन गरी प्रचतिि कानून अनसुार तनिायरि भएको िहाि कर र 
ब्र्िसार् दिाय िथा व्र्िसार् कर संकिनका िातग व्र्िसार् दिाय िथा निीकरि सम्बन्त्िी अतभर्ानमूिक 
कार्यक्रम सञ्चािन िथा नगर प्रहरीिाई रािस्ि संकिन कार्यमा सवक्रर्िाका साथ पररचािन गररनेछ। 
आन्त्िररक श्रोिको ददगो ब्र्िस्थापन गदै स्रोि पररचािन गनय रािस्ि सिुारको कार्यर्ोिना िागू गररने 
छ। 

 

120) रािस्ि प्रशासनिाई थप प्रभािकारी र प्रवितिमैत्री बनाउन कमयचारीहरुका िातग थप िातिमका साथै 
प्रविति सिुार र क्षमिा विकासमा िगानी गररनछे। करदािामैत्री कर संकिन नीति, उत्कृष्ट करदािािाई 
सम्मान िथा प्राथतमकिा प्राप्त र आमनागररकको िीिन उत्थान कार्यक्रमको िातग कर छुट कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनछे। नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे उद्योगी िथा व्र्िसार्ीिाई ददने छुट सवुििा 
प्रातप्तमा नगरपातिकािे सहिीकरि र सहर्ोग गनेछ।  
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121) नगरपातिकामा हाि िागू गररएको अनिाइन रािस्ि प्रिािीिाई थप सदुृढ र प्रभािकारी बनाइनेछ। 
रािस्ि प्रिािीमा कर नतिने, कर िक्र्ौिा राख्न ेिथा पटक पटक सूचना प्रिाह गदाय समेि अटेर गने 
करदािाको एकीकृि वििरि रािस्ि प्रिािीमा आिद्ध गरी त्र्स्िा करदािाको िातग नगरपातिका र 
मािहिका कार्ायिर्बाट उपिब्ि गराइने सेिामा तनर्न्त्त्रि गररनेछ।  

 

माननीर्ज्रू्हरु िथा नगर सभाका सदस्र्हरु,  

122) नगरपातिकाबाट प्रिाह हनुे सेिािाई व्र्िसावर्क, प्रतिस्पिी, िनमखुी, पारदशी र प्रवितिमैत्री बनाउदै 
सशुासनिाई संस्थागि गदै िनिाको नजिकमा रहेर नागररकिाई परु्ायउन ु पने कृवर्, जशक्षा, स्िास््र्, 

खानेपानी िथा सरसफाई, पूिायिार तनमायि िगार्िका साियितनक सेिा सवुििाको प्रभािकारी ढंगबाट 
प्रिाह गनय सरकारी, तनिी, गैरसरकारी िथा सामदुावर्क के्षत्रसाँग साझेदारी र सहकार्य गदै सशुासन र 
विकासिाई संस्थागि गने वहसाबिे आतथयक िर्य २०७९/८० को नीति  िथा कार्यक्रम तनमायि गररएको 
छ।  

 

123) सूर्यविनार्क नगरपातिकाको साियभौम र्स नगरसभामा पेश भएको आतथयक िर्य २०७९।८० को 
प्रस्िाविि नीति िथा कार्यक्रमिे हािसम्म हातसि गररएका उपिजब्ििाई संरक्षि र संस्थागि गने 
रोिगारी तसियना र उद्यमशीििा प्रिद्धयन गने र सबै वकतसमका विभेद िथा असमानिाको अन्त्त्र् गदै 
समिामूिक समाि तनमायि गने अठोट तिएको छ। आगामी आतथयक िर्यको बिेट िथा कार्यक्रम समेि 
र्ही नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको ददशामा तनदेजशि भई िर्ार पाररने छ।  

 

124) प्रस्िाविि नीति िथा कार्यक्रम  समदृ्ध सूर्यविनार्क नगरपातिका बनाउने िक्ष्र्को मागयदशयक दस्िािेिको 
रुपमा रहेकोिे र्सको सफि कार्ायन्त्िर्नबाट समदृ्ध नगर तनमायिमा र्ोगदान पगु्नेछ। नीति िथा 
कार्यक्रमको सफि कार्ायन्त्िर्नको िातग सबै पक्षको साथ र सहर्ोग िरुरी भएकोिे नेपाि सरकार 
िथा प्रदेश सरकार, नगरमा वक्रर्ाशीि रािनीतिक दि, तनिी क्षेत्र, नागररक समाि, संचारमाध्र्म र 
आम नगरबासीको ऐक्र्िद्धिाको अपेक्षा गरेको छु। नीति िथा कार्यक्रम तनमायि र र्स सूर्यविनार्क 
नगरपातिकाको समग्र विकासमा र्ोगदान परु्ायउनहुनुे नगरबासी दददीबवहनी, दािभुाइ रािनीतिक दि, 
तनिी क्षेत्र, नागररक समाि, बवुद्धिीिी, संचार माध्र्म िगार्ि सबैमा हाददयक िन्त्र्िाद ददन चाहन्त्छु। 
िन्त्र्िाद । 

 

 

िासदेुि थापा 
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