
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड ख 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को नीति िथा 

कार्िक्रम 
 

 

 

 

 

 

 

  



नगरसभा सहअध्र्क्ष एव ं सम्परु्ि  नगर सभासदस्र्ज्र्हूरु,  

 

       नेपालको संतवधान वमोतिम गठिि स्थानीर् सरकारहरु मध्र्े एक, 

कर्ािली प्रदशेको रािधानीका रुपमा रहकेो र्स वीरेन्द्ननगर नगरपातलकाको 

स्थानीर् िह सदस्र् तनवािचन, २०७९ तनवािचन पश्चािको प्रथम िथा हाल 

सम्मको एघारौ नगर सभामा संवोधन गनि पाउँदा  खुसी व्यक्त गनि चाहान्द्छु 

। 

नेपालको संतवधान िारी भए पश्चाि दोस्रोपटक स्थानीर् िह सदस्र् 

तनवािचन, २०७९ सम्पन्न भएको छ । स्वच्छ, स्विन्द्र, तनष्पक्ष, शातन्द्िपुर्ि र 

भएरतहि वािावरर्मा सम्पन्न र्स तनवािचनले लोकिातन्द्रक व्यवस्थालाई 

िग ैदतेख बतलर्ो बनाएको छ । र्स सुखद घडीमा स्थानीर् िह तवरेन्द्रनगर 

नगरपातलकाकफ र्स नगरसभालाई सम्वोधन गनि पाउदा गविको अनुभिूी 

भएको छ । र्स ैसभा माफि ि म सम्पुर्ि नगरवासीआमा, वुवा दाि ुभाई 

दददीवतहनीहरु सवमैा हार्दिक कृिज्ञिा ज्ञापन गदिछु । 

 र्स  गौरवपूर्ि अवसरमा रातिर् एकिा र अखण्डिा कार्म गरी ससंगो 

संघीर् लोकिातन्द्रक गर्िन्द्र स्थापना गन े रातिर् तहिका खातिर दशेको 

तवतभन्न रािनैतिक िथा सामातिक आन्द्दोलनमा शहादि प्राप्त गने ज्ञाि 

अज्ञाि सम्पूर्ि वीर शतहदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्द्िली व्यक्त गदिछु । साथै 

तवतभन्न आन्द्दोलनमा नेिृत्वदार्ी भूतमका तनवािह गद ै समाि पठरवििनको 

अग्रस्थानमा रहनुहुने सम्पूर्ि अग्रिहरु प्रति सम्मान व्यक्त   गदिछु । 

र्सै सन्द्दभिमा र्स नगरसभाबाट आ.व.०७९⁄०८० मा नगरपातलका ल े

अपनाउनुपने नीिीलाई  प्रस्िावको रुपमा नगरसभा समक्ष स्वीकृतिका लातग 

पेश गदिछु ।  

क - रािश्व िथा तवत्त व्यवस्थापन िफि  

१. आर्थिक वर्ि ०७८/०७९ का लातग स्वीकृि कर दस्िुरलाई वृतद्ध नगरी 

सोतह दरलाई नै तनरन्द्िरिा दददं ैकरदािा र करको दार्रा तवस्िारको 

नीति िथा करका दरहरुमा आवश्र्किा र औतचत्र्िाको आधारमा छुट 

एवंम सहुतलर्ि ददने नीति तलईनेछ । 



२. कर्ािली प्रदशेको रािधानी रहकेो र्स तवरेन्द्रनगर नगरपातलकालाई 

उपमहानगरपातलका वनाउन आवश्र्क पन ेरािस्वलाई दतृिगि गठर रु 

२७ करोड संकलन गने गठर र्ोिना वनाई पुर्ि कार्ािन्द्वर्न गठरनेछ । 

३. नेपालको संतवधान अन्द्िगिि स्थानीर् िहको अतधकार सचुी तभर पन े

सम्पतत्त कर, भूमीकर, घरिग्गा वहालकर, व्यापार व्यवसार् कर, 

िडीबुटी, कवाडी िथा िीविन्द्ि ुकर, सवारी साधन कर, तवज्ञापन कर, 

मनोरन्द्िन कर, वहाल तवटौरी शुल्क, पार्किं ङ शुल्क, तवतभन्न सेवा शुल्क 

दस्िुर क्षेरलाई फरादकलो पाद ैकर एवम् शुल्क तिरेको अनुभुति हुने गठर 

कर संकलन कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ ।  

४. नगरपातलका क्षेरतभरका  घरहरुको मापदण्ड िर्ार गठर न्द्र्ुनिम कोिा 

िथा घर भाडा दर िोकी घरवहाल कर प्रचतलि काननू अनुसार प्रत्र्ेक 

वडा कार्ािलर्वाट कर संकलन गठरनेछ । र्सरी संकतलि रकमको १५ 

प्रतिशि रकम वडा कार्ािलर्लाई आवश्र्क पूवािधार सडक वतत्त, 

सरसफाई, तवपद ब्र्वस्थापन, अत्र्ावश्र्क साविितनक सेवा ब्र्वस्थापन 

िथा रािस्व असुलीका कार्िक्रम सचालन गनि वडा सतमतिवाट वनाएको 

कार्िक्रमका लातग मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।  

५. ब्र्ापार ब्र्वसार् कर संकलन लाई प्रभावकारी वनाउन हाल सम्म 

ब्र्वसार् कर नवझुाएका  ब्र्वसार्ीलाइ िठरवाना छुट ददद ैकर असूली 

गने र कर संकलनका लातग आवश्र्किाका आधारमा सुखेि उद्योग 

वातर्ज्र् संघको साझेदारीमा पठरचालन गद ेउिेको रकमको १५ प्रतिशि 

रकम ब्र्वसातर्क सूरक्षा, कर संकलन िथा ब्र्वसार् प्रवधिनका लातग 

संघवाट प्रस्िातवि कार्िक्रममा सहकार्ि गठरने छ । 

६. मतहला अपांग िथा  अति तवपन्न दतलिद्वारा संचातलि उद्यम िथा 

ब्र्वसार्को कुनै पतन कर िथा सेवा शलु्कमा १० प्रतिशि छुट ददइने छ । 



७. घरवहालकर, व्यवसार्कर आदद को असुली दरमा प्रभावकाठरिा ल्र्ाउन 

रािश्व संकलन सुधार कार्िर्ोिना अनरुुपका कार्िहरु गठरनेछ ।  

८. कर संकलन कार्िलाई प्रतवतधमैरी बनाउंद ै नगर िथा वडामा कार्िरि 

कमिचारीहरुलाई तवतभन्न क्षमिा तवकास िथा प्रतवतधमैरी िातलमहरु 

संचालन गठरनेछ । 

९. नगरपातलकालाई तिनुिपने कर दस्िुर तिरेको व्यवसार्ीहरुबाट मार वस्ि ु

िथा सेवाहरु खठरद गनि नगरपातलका अन्द्िगििका कार्ािलर् र अन्द्र् 

साविितनक तनकार्लाई समेि अनुरोध गने नीति तलईनेछ ।  

१०. सरकारको नाममा बाटो लगिकट्टा गने (दकत्ताकाट िथा खठरदतवक्री 

बाहके बाटो लगिकट्टाको लातग मार) तसफाठरस तनिःशुल्क गने नीतिलाई 

तनरन्द्िरिा ददइनछे । 

११.  नगरको ददगो र ब्र्वतस्थि तवकासका लातग नगरको आवतधक 

र्ोिना, र्ोिना बैक िथा मध्र्ावतध खचि संरचना (MTEF)  वनाइ 

आगामी आ व दतेख तर्नै दस्िावेिका आधारमा विेट र्ोिना ििुिमाका 

कामहरु गने ब्र्वस्था तमलाईनेछ । 

१२. अपाङमैरी व्यतक्तगि भवन तनमािर्को नक्शापास दस्िुरमा २५ 

प्रतिशि त्र्स्ि ै घरको पानी आफ्नै घर पठरसर व्यवस्थापन गन े

घरधतनलाई समेि १० प्रतिशि नक्शापासमा छुट  ददइनछे । 

१३. िेष्ठनागठरक/अपांङ/गठरब/असहार्/तवपन्न/आर्थिक अवस्था कमिोर 

भएको, उपचार सहुतलर्ि, गठरब िथा िेहनेदार छारवृतत्त िस्िाको 

तसफाठरस तनिःशुल्क गठरनेछ ।  

१४. तवत्तीर् सुशासन िथा वेरुि ु न्द्र्ूनीकरर्कालातग वेरुि ु सम्वन्द्धमा 

चौमातसक सतमक्षा लगाएि वरेुिु न्द्र्ून भएका पातलकाहरुको अध्र्र्न 

अवलोकन गद ैकमिचारी िथा पदातधकारीको क्षमिा तवकासका कार्िक्रम 



संचालन गद े पातलकाको वार्र्िक वेरुि ू ५ प्रतिशि भन्द्दा कम गराउन 

तवतभन्न कार्िक्रम सचंालन गठरनेछ । 

१५.  नगरपातलकाल े सलंद ै आएको सम्पतत्तकरलाई बैज्ञातनक र वस्िुपरक 

वनाइ प्रगतितशल करको मान्द्र्िालाई आत्मसाथ गद ै कर प्रर्ालीलाई 

प्रभावकारी वनाउंद ैछुटेका सम्पतत्तहरुलाइ समेि समावशे गठरनेछ ।  

ख-  पवूािधार तवकास िफि  

१६. वदि सवारी चापहरु भएको स्थानहरु िस्िै मंगलगिी र एठरचोकमा 

सम्भाव्यिा अध्र्र्न गठर आकाशे पूलको तनमािर् गठरनेछ । 

१७. फुटपाथ, साईकल लेन, सवारी पार्कि ग, रोडमा लाइतनग, ट्रादफक 

लाइतनग समेिको तडिाईन गरी नमुना सडक तनमािर् गने कार्िको थालनी 

गठरनेछ ।   

१८. उपत्र्काको खानेपानी समस्र्ालाई दीगो समाधान गनि भेरीको पानी  

तलफ्टीड आर्ोिना अगातड विाउन संतघर् सरकार, प्रदशे सरकार र 

तवकास साझेदारहरु संगको सहकार्ि गठरने छ । र्सै आर्थिक वर्िदतेख 

पहचं मागि तनमािर् लगार्ि अति आवश्र्क पूवािधारका कार्िहरु र्सै 

आ.व. दतेख शुरुवाि गठरनेछ । 

१९. नगरपातलकाको रािमागि क्षेरमा तवतवध कारर्ल ेवुतझएका िलहरु 

पूविवि् रुपमा सचंालनमा ल्र्ाई धनिनको क्षति न्द्र्ुनीकरर् गनि 

प्रधानमन्द्री रोिगार कार्िक्रम र तवपि व्यवस्थापन कोर्वाट िुरुन्द्ि ममिि 

संम्भार गने व्यवस्था तमलाउने । साथै िठटल प्रकृतिको डुवान भएको 

क्षेरको पतहचान गठर िनप्रतितनतध र ईन्द्िीतनर्र सतहिको प्रातवतधक 

टोली खटाई सोको प्रतिवेदनको आधारमा दीघिकालीन समाधानका लातग 

विेट िथा श्रोि व्यवस्था गठर समाधान गने । 

२०.  तवश्व वङै्क, संघीर् खानेपानी तवभाग, कर्ािली प्रदशे सरकार र 

नगरपातलकाको साझेदारीमा तनमािर् हुने भेरी तलतटटङ्ग खानेपानी 



आर्ोिना सञ्चालन गनिका तनम्िी वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाबाट गनुिपन े

लागि साझेदारी रकमको व्यवस्था गरी वीरेन्द्रनगर उपत्र्कामा बसोवार 

गने नगरवासीहरुका लातग स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराईनेछ । नगर 

क्षेरको थप तबकासको लातग नीति क्षरेलाई प्रोत्साहन गद ैPPP(Public 

Private Partnership) मोडलबाट तबकास तनमािर्का कार्िहरु सञ्चालन 

गने नीति अबलम्बन गठरनेछ 

२१. धुतलर्ातवट दतेख वाङ्गेतसमल सम्मको मुख्र् सडकको उत्तर िफि  

वर्ािर्ामको पानी तनकास नहुने समस्र्ाको दीगो समाधानका लातग 

आवश्र्क अध्र्र्न गराई उतचि तनकासको व्यवस्था तमलाईनेछ । 

२२. मुख्र् बिार सडकलाई व्यबतस्थि र सुन्द्दर फुटपाथ सतहिको सडक 

तनमािर् गन ेगरी तनमािर् प्रकृर्ाकार्िलाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ साथ ैमुख्र् 

बिारको तबधुिको पोललाई तबस्थापन गरी ितमनमुनी िारको 

ब्र्बस्थापन गनि प्रदशे र संघीर् सरकार संग सहकार्ि गरी काम अतघ 

बिाईनेछ । 

२३. नगरका नागठरकहरु सहि आवागमनका लागी  नगर वस सञ्चालन 

कार्ितवधी तनमािर् गठर सञ्चालन प्रदक्रर्ा अगातड विाइनेछ । वीरेन्द्रनगर 

नगरपातलका वडा नं १० मा तनमािर्तधन सामुदातर्क गौशालालाई 

सरोकारवाला तनकार्हरुसंग समन्द्वर् गरी थप संरचना तनमािर् गरी 

छाडा पशुहरुको व्यवस्थापन गठरनेछ । 

२४.  वीरेन्द्रनगर क्षेरतभर रहकेा पूवािधार संरचनाहरु सडक, पुल, 

खानेपानी आदद ममििकका लातग छुटै्ट तनमािर् दल गिन गठर 

आवश्र्किाका आधारमा पूवािधार ममििकाका कार्िहरु गठरनेछ । 

२५.  नगर क्षेरतभर नीति, सामुदातर्क र सरकारी भवनहरुलाई नक्सापास 

गने, भूकम्प प्रतिरोधी, सबैकालातग पहुचं र्ोग्र् संरचना तनमािर् िथा 

बतस्िलाई सुरतक्षि िथा सुन्द्दर बनाउनका लातग भवन तनमािर् संतहिामा 



Buildings bylaws आबश्र्क संशोधन गरी थप प्रभावकारी रुपमा लाग ु

गठरनेछ र सो को बारेमा िनचेिनाका कार्िक्रमहरु सचंालन गद ैिातलम 

प्राप्त डकमीहरुबाट मार घर तनमािर् गने ब्र्बस्था गठरनछे । साथै डकमी 

िथा सरोकारवाला तनकार्हरुलाई िातलमको व्यवस्था गठरनेछ । 

२६.  भवन तनमािर् संतहिामा कार्ािन्द्वर्न हुनु पुवि तनमािर् भएका भूकतम्पर् 

िोतखम र्ूक्त नीति िथा आवासीर् भवनहरुलाई प्रवतलकरर् गनिका 

तनम्िी अतभप्रेठरि गन े र न्द्र्ून आर् भएका वस्िी छनौट गरी नमुना 

प्रवतलकरर् कार्िक्रम सञ्चालन गठरनछे । 

२७.  वीरेन्द्रनगर नगरपातलका तभर तनमािर् हुने आवासीर् क्षेरलाई थप 

सुन्द्दर, व्यवतस्थि र नगरवासीलाई सहििाकालातग तवतभन्न आवासीर् 

भवनहरुको नमुना नक्साहरु वनाई प्रत्र्क भवनहरुको अगातडको भाग मा 

एकरुपिा ल्र्ाउनका लागी आवश्र्क पहल गठरनेछ । 

२८.  समग्र नगरक्षेर तभरको फोहरमैलाको उतचि ब्र्बस्थापनकालातग 

ल्र्ानदफल साईट तनमािर्को स्वीकृि तबस्िृि आर्ोिना प्रतिबेदन 

Detailed project report अनुसार तनमािर् कार्िलाई तनरन्द्िरिा 

ददईनुका साथ ैउक्त स्थानसम्म िाने पहुचं मागिको स्िरोन्द्िी गठरनेछ ।  

२९.  नगर क्षेरका सडकहरु िथा प्रत्र्ेक घरधुरीको नम्बठरङ्ग गद ैमेठट्रक 

िेगाना प्रर्ाली लागु गनि सुरु गरी परम्परागि नक्सापास प्रर्ािलीलाई 

सहि, सरल र पारदर्शििाकालातग तवधुिीर् पद्धिीवाट गठरनुका साथ ै

पुराना नक्साहरुको समेि तडतिटाईिेशन गठरनेछ । 

३०. नापी कार्ािलर् सगं समन्द्वर् गरी नगर तभरका सडक र खोलाको 

नक्साङ्कन गरी right of way एदकन गरी संरक्षर्को नीति तलईनेछ । 

तबस्िाठरि नगर क्षेरका ितमनमा बढ्द ै गएको अब्र्बतस्थि िठरकाल े

िग्गा टलठटङ्ग िथा बसोबास र सडक खोल्ने कार्िलाई तनरुत्सातहि गने 

कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ । वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाको स्वीकृि 



गुरुर्ोिना बमोतिम शहरी नापी हुन वांकी वडामा  शहरी नापी गन े

कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

३१.  नगरपातलकाको तबतभन्न सडकहरुको तनर्तमि ममिि सम्भार गनिको 

लातग सडक ममिि सम्भार RMG कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ । 

३२.  पूवािधार तबकास क्षेरमा मानव श्रोि साधनको प्रर्ोग गरी स्थानीर् 

रोिगारी संग आबद्ध गरी र्ोिना सञ्चालन गठरनेछ । 

३३.  कृतर् र्ोग्र् ितमनमा ससंचाई सुतवधाका लातग प्रदशे सरकार र संघीर् 

सरकार संग पहल गठरनेछ साथै सो कार्िका लातग आबश्र्क साझेदारी 

गनुिपने रकमको समेि व्यवस्थापन गठरनेछ । 

३४.  तनमािर् चरर्मा रहकेो नगरपातलका कार्ािलर् भववका लातग चाल ु

आर्थिक वर्िमा नगरपातलकाको िफि बाट ब्र्होठरन े लागि सहभातगिा 

वापिको रकम व्यवस्थापन गठरनेछ । 

३५.  वीरेन्द्रनगर क्षेरतभर रहकेा पर्िटकीर् क्षेरहरुमा व्यवतस्थि पर्िटकीर् 

पूवािधारहरु तनमािर् गरी नगरपातलका माफि ि नै सञ्चालन िथा सम्वदिन 

गने िफि  आबश्र्क पहल गठरनेछ । 

३६.  पूवािधार तबकासमा कृतर् िथा पर्िटकीर् सडक तनमािर्का लातग प्रदशे 

िथा संघीर् सरकार संग अनुरोध गठरनेछ । 

३७.  वडा केन्द्र सम्म पक्की सडक पूवािधार तनमािर् हुन वांकी रहकेा 

वडाहरुमा पक्की सडक तनमािर् गरी वाह्र ैमतहना सवारी आवििावि गनि 

र वडासम्म पुग्न े बाटोहरुको स्िरोन्नति सतहि पहच मागिहरुको 

सुतनतश्चििा हुने गठर विेट ब्र्बस्थपन गठरनेछ । वडा न १५ र १६ मा 

तवधुिीकरर्को कार्िक्रमलाई तनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

३८. नगरक्षेरतभर रहकेा तवद्यालर्, स्वास््र् संस्था, पाकि  लगार्िका 

अन्द्र्साविितनक पवूािधारहरुमा भएका संरचनाहरुलाई वालमैरी िथा 

अपाङ्ग मैरी वनाउन आवश्र्क पहल गठरनेछ । 



३९. वीरेन्द्रनगर नगरपातलका के्षर तभरका पूवािधार सम्बतन्द्ध कुनै समस्र्ा 

आएमा नगरबासीले र्स कार्ािलर्को website मा  गनुासो राख्ने 

व्यवस्था तमलाईनछे । 

४०. वीरेन्द्रनगर क्षेरतभरका अतिक्रमर् गरी अव्यवतस्थि िंगबाट संचालन 

गरीएका िग्गाहरुको पतहचान गरी नगर तवकास सतमतिको सहकार्िमा 

व्यवतस्थि गठरनेछ । 

 

 

 

 

ग-  कृतर् िफि  

 “आली दतेख थाली सम्म, गोि दतेख ओि सम्म"  भन्ने मुल नारालाई 

आत्मसाथ गद े र्स नगरको कृतर् िथा पश ु सेवा प्रवद्धिनका कार्िक्रमहरु 

दहेार्का नीतिहरु िर् गरेको छ । 

४१. मेर्र संग कृर्क मतहला कार्िक्रम सञ्चालन गनि कृतर् पकेट के्षर 

तनधािरर् गठरएका वडाहरुमा कठरव ३०० िना मतहलाहरुलाइ ५० 

प्रतिशि अनुदानमा पूिी िथा प्रतवतध हस्िान्द्िरर् लगार्िका कार्िक्रम 

गठर मतहलाहरुको आर्आििनमा वृद्दी गठरनेछ । 

४२. कृतर् नै हाम्रो सफलिा र िीवन तनवािहको प्रमुख आधारको रुपमा 

तलएको छ। नगरपातलका क्षेरमा कतम्िमा ३ कट्ठा िग्गामा व्यवसार्ीक 

िरकारी खेिी, फलफुल र उन्नि िािको बीउ तविन उब्िाउने कृर्कलाई 

एकमुि अनुदान/प्रोत्साहन ददने कार्िक्रम संचालन गठरन ेछ । 

४३. नगरपातलकालाई अगाितनक मैरी कृतर् उत्पादनमा बिवा ददन 

कृर्कहरुलाई अगाितनक उत्पादनमा प्रोत्साहनका कार्िक्रम संचालन गठरने 

छ ।  



४४. नगरमा कृतर् िथा पशुपालन हुदं ैआएका वडाहरुलाई पकेट के्षर िोकी 

उत्पादन र उत्पादकत्व बृतद्ध गनि कृतर् सामाग्री, ज्ञान, सीप, पूँिी र 

प्रतवतधको प्रर्ोगलाई व्यापक बनाई तनर्ािि प्रवद्धिन गठरन ेछ । 

४५. कृतर् क्षेरबाट रोिगारी तसििना गनि र्ूवा लतक्षि, अपाङ्ग लतक्षि, 

द्वन्द्द्ध तपतडि र अतितवपन्न लतक्षि कार्िक्रम लाई प्रभावकारी रुपमा 

संचालन गठरने छ । 

४६. आधुतनक कृतर् प्रर्ालीलाई आत्मसाि् गद ैमाटो अनुसारको उत्पादन 

कार्िलाई प्रोत्सातहि गनि कृर्कको खिेबारीको माटो पठरक्षर् गठरने छ ।  

४७. व्यावसातर्क रुपमा खेिी गने कृर्क, कृर्क समुह, कृर्क सहकार्ि समहु 

र कृतर् फमि िथा सहकारीहलाई “नगर कृतर् प्रोत्साहन” कार्िक्रम संचालन 

गठरने छ । 

४८. कृतर् क्षेरमा व्यवसातर्किाको तवकास गनि कृतर् उपिको 

व्यवसार्ीकरर्, र्ान्द्रीकरर्, बिारीकरर्, प्रशोधन र ओद्योगीकरर्का 

लातग आवश्र्क ब्र्वस्था गनि तवतभन्न तनकार्हरु संग सहकार्ि गठरने छ । 

४९. "पौरखी हािहरुलाई सरकारको साथ" नारालाई आत्मसाि गद ै

सहकारी िथा समहुमा आवद्ध िीवन भर कृतर् पेशा गरेका कृर्कहरुले 

उत्पादन गरेको पठरमार्को आधारमा तवशेर् प्रोत्साहन कार्िक्रम लाग ू

गठरने छ ।   

५०. कृतर् व्यावसार्लाई व्यावसातर्क र मर्ािददि पेशाको रुपमा अगाडी 

बिाउन वाली तवमा कार्िक्रम संचालन गठरने छ । 

५१. "बाँझो ितमनको प्रर्ोग  ,उत्पादनमा सहर्ोग " भन्द््ने सोँचका साथ 

बाँझो िग्गामा खेिीका लातग प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चालन गठरने छ । 

५२. कृतर् उत्पादनलाई भण्डारर् गनिको लातग आधुतनक शीि भण्डारर् र 

तचस्र्ान केन्द्र स्थापनामा साविितनक, नीति र साझेदारीको मोडेल 

अवलम्बन गठरन ेछ । 



५३. खेिी र्ोग्र् ससँचाई सुतवधा नपुगेको ितमनमा ससंचाई सुतवधाको लातग 

साना ससंचाई िथा सहकारी ससंचाई कार्िक्रम संचालन गठरने छ । 

५४. कृर्कहरुले उत्पादन गरेका कृतर् उपि सहिरुपमा खठरद तवदक्रका 

लातग िथा कृतर् िथा पशपुालनमा दतेखएको तवचौतलर्ाको अन्द्ि गनिका 

लागी उपर्ुक्त स्थानहरुमा पश ु िथा िरकारी हाटि विार  र  कृतर् 

सङ्कलन केन्द्र तनमािर् गरी संचालनमा ल्र्ाईने छ । र्सका लातग 

िरकारी एम्वुलेन्द्सको व्यवस्था गठरनछे । 

५५. कृतर् वन प्रर्ालीको माध्र्मबाट कृतर् र वािावरर् क्षेरको सन्द्िुलन 

कार्म गठरने छ । र्सका लातग सम्भावना भएका वनक्षरेहरुको पतहचान 

गठर सम्वतन्द्धि सामुदातर्क वनहरुसंगको समन्द्वर्मा ितडवुटी िथा 

फलफूल उत्पादमा िोड ददइने छ ।  िग्गाको उपलब्धिा नहुन ेक्षेरहरुमा 

कौशीखेिी तवस्िारमा िोड ददइनेछ । 

५६.  नगरलाई िरकारीमा तनभिर गनिका लागी वेमौर्मी िरकारी खिेी 

व्यासातर्क िरकारी खेिी ददगो बनाउन प्रतवतधको व्यापक तबस्िार गनिको 

लातग प्रतवतध तवस्िार कार्िक्रम, लोपोन्द्मुख रैथाने वालीको संरक्षर् िथा 

प्रबद्धिन गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गठरने छ ।  

५७. नगरपातलका तभर व्यवतस्थि रुपमा बाली उत्पादन िथा वािावरर् 

मैरी कृतर् उत्पादन गनिका लातग आई .तप.एम. /आई .तड.एम..सी .छ   कृर्क 

पािशाला तनर्तमि रुपमा सञ्चालनको प्रवन्द्ध गठरनेछ । 

५८. प्राङ्गारीक खेिी प्रोत्साहन िथा ितमनको उत्पादकत्व बिाउनका 

लातग िैतवक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनुका साथ ै स्थानीर् स्िरमा 

भर्मिङ कम्पोि, कम्पोि मल र िैतवक तवर्ादी तनमािर् कार्िलाई 

प्रोत्साहन गठरनेछ । 

५९. नगर तभर ैगुर्स्िरीर् खाद्यान्न बीउ उत्पादनका लातग एक वडा एक 

सामुदातर्क बीउ बैंक स्थापना गन े उदशे्र्का साथ ईच्छुक फमि, कृर्क 



समुह िथा सहकारी लाई बीउ वीिन उत्पादनका लातग आवश्र्क 

सामातग्रमा अनुदानको व्यवस्थापन गठरनेछ ।   

६०. वडा िहवाट हुने कृतर् तवकासका गतितवतधहरुलाई प्रभावकारी र 

उपर्ोगी गराउन नगरवाट  अतनवार्ि समन्द्वर् गने ब्र्वस्था गद ेकार्िक्रम 

संचालनका लागी एक द्धार प्रर्ालीको अबलम्बन गठरनछे । 

६१. नगरपातलका तभरका सहठरकरर् भैरहकेो वडाहरुलाई वडामा पतन 

ितमन खतण्डकरर् भईसकेको अवस्थालाई मध्र्निर गद ैपोर्र् सुरक्षा 

को लागी कौशी खिेी प्रबद्धिन गठरनेछ । 

६२. नगर तभर कृतर् खेति हुदं ै आएका वडाहरुको माटो पठरक्षर् गठर 

उपर्ुक्तिाका आधारमा  एक गाउँ एक उत्पादन ” नीति अबलम्बन गद ै

प्रत्र्ेक वडामा कतम्िमा सदक्रर् कृतर् सहकारीहरुलाई  वाली तवशेर् 

उत्पादमा िोड ददइ कृतर्मा र विाठरकरर्का मा प्रोत्साहना कार्िक्रममा 

तवशेर् सहर्ोग गठरने छ ।  

६३. नगरपालीका तभर कृतर् ि्र्ाङ्क व्यवतस्थि िथा कृर्क सुतचकरर् 

गरी तवर्ेश अनुदानको व्यस्थापन गठरनेछ । 

६४. कुनै पतन बाली िन्द्र् पकेट तवकास िथा अन्द्र् कृतर्का भौतिक संरचना 

तनमािर्का लागी सतंघर् िथा प्रादतेशक बिेट संग पातलका ले साझेदारीमा 

कार्िक्रम संचालन गनेछ । 

६५. कुनै पतन वाहानमा िग्गा लाई खाली नराख्न सम्वतन्द्धि िग्गाधनीलाई 

अनरोध गद ैभूमी बैक अवधारर्ालाई कार्ािन्द्वर्न गनि  नगरपातलकाले 

खाली र बाझो िग्गालाई  संकलन गठर तलिमा तलने र खेिी गनि 

चाहानेहरुलाई आवश्र्किाका आधारमा िग्गा उपलब्ध गराइने 

नीतिलाई प्रारम्भ गठरनेछ । 

घ- पशु सवेा िफि   



६६. व्यबसातर्क कृर्कहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बतृद्ध गनि कृर्कहरुको 

उत्पादनको आधारमा कृतर् र्ातन्द्रदककरर्मा आबश्र्क सहर्ोग गने,  

कृतिम गभािधान  कार्िक्रम, कृर्कहरुको लगानी सरुतक्षि र क्षति 

न्द्र्ूतनकरर् गनि नगर क्षेरमा पशुपन्द्छी तबमा कार्िक्रमलाई तबशेर् 

प्रथतमकिाको नीति तलइनेछ । 

६७. पशुपालनमा लागि खचि कम गरी पोर्र्मा सुधार ल्र्ाउन तबतभन्न 

दकतसमका तहउँद े ,बर्े , बहुबर्े डालँे िथा भुई घाँसहरु कृर्कहरुको 

मागको आधारमा तबिरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृतद्ध गन ेनीति 

तलइनेछ । 

६८. पशुपन्द्छीको स्वास््र्का लातग तबतभन्न दकतसमका और्धी उपचार 

सेवा ,पशु स्वास््र् तशतवर ,महामारीिन्द्र् रोग तनर्न्द्रर् लगार्ि 

पशुपन्द्छी खोप सवेा कार्िक्रम सञ्चालन गने    र संघ िथा प्रदशे सरकारको 

सहर्ोगमा वीरेन्द्रनगरमा तवशेर्ज्ञ सेवा सतहिको पशु अस्पिाल 

स्थापनाका लातग पहल गठरनेछ ।  

६९. परम्परागि पशपुन्द्छीपालन व्यबसार्लाई व्यबसार्ीक पशपुालन 

पद्दिीमा रुपान्द्िरर् गनि पशपुन्द्छीको गोि ,खोर सुधार कार्िक्रम अन्द्िगिि 

गाई/भैसँीको भकारो सुधार ,बाख्रा िथा कुखरुाको खोर सुधार गरी 

कृर्कहरुलाई व्यबसातर्किा उन्द्मुख हुने कार्िक्रम सञ्चालन गठरनेछ । 

नगरपातलकालाई मासु र अण्डामा आर्ि प्रतिस्थापन गरी आत्मतनभिर 

बनाउनको लातग व्यवसार्ीककरर् गठरने कार्िक्रमहरु सचंालन गठरनेछ । 

७०. पशु चौपार्ाहरुको अतभलेख ब्र्वस्थापन  िथा छाडा पशु तनन्द्रर्मा 

सघाउ पुर्ािउन पश ुट्यागीङ कार्िक्रम संचालन गठरने ।  

७१. गाईभैसी, भेडाबाख्रा,  कुखुरा, माछा मौरी  पालक दकसानहरु 

प्रोत्साहन गनि "नगर प्रमुख उत्कृि कृर्क पुरस्कार" कार्िक्रम संचालन 

गठरने छ । 



  



ङ-  पर्िटन प्रवद्धिन 

७२.  हाम्रो तवरेन्द्र राम्रो तवरेन्द्र नगर अतभर्ानका लागी नगरको पर्िटन 

प्रविद्धनका गनि पर्िटन तभतडर्ो उत्पादन गठर प्रचार प्रसारमा संचार 

माध्र्म र नीति के्षर संग सहकार्ि गने नीति तलइनेछ । तवतभन्न र्ूटुव 

सामातिक सञ्जाल सकेि बोडि, अंग्रेिी भार्ामा  पर्िटन प्रचार प्रसार 

सामाग्री तनमािर् गठर प्रचार प्रसार गठरने छ । 

७३. र्स नगरपातलकाको के्षर तभरका धार्मिक िथा पर्िटकीर् क्षेरहरुमा 

पर्िटन प्रवद्धिनका लातग तवतभन्न तनकार्हरुसँग सहकार्ि र समन्द्वर् गठरने 

र वीरेन्द्रनगर क्षरेतभर रहकेा पर्िटकीर् क्षेरहरुलाइ नगरपातलकाको 

संरक्षकत्वमा राखी र्ी पाकि  हुने आम्दानीलाइ ब्र्वतस्थि गद ेसोही क्षेरको 

प्रवदिनमा खचि गठरने छ ।  

७४. गिी छेडा दतेख गिी भ्र्ू पोइन्द्ट सम्मको सडकमा एकै प्रकृतिका 

परम्परागि शैली झल्कने घर तनमािर् िथा गुरांस फुल तवरुवा सतहि 

सडक सिावटको मापदण्ड वनाई लाग ुगठरनेछ ।   

७५. नगर के्षर तभर रहकेा होम स्टेर्हरुको क्षमिा तवकास गद ेहोम स्टेलाई 

ब्र्वसातर्क र संस्कृतिक घरका रुपमा रुपान्द्िरर् गनि व्यतक्त र 

समुदार्लाई उत्प्रठेरि  गठरने छ साथै नगर तभरका पाकि  िथा 

उध्र्ानहरुको स्िरवृध्दी िथा सुधारका लातग िोड ददइनछे 

७६. नगर तभर रहकेा पर्िटकीर् िथा दशिनीर् स्थलहरुको भौतिक सुधार 

गद े वीरेन्द्रनगर तभरका गरगरे िवुिटा लगार्िका अन्द्र् थप के्षरहरुको 

पतहचान गठर कम्िीमा एक ददनको पर्िटन र्ाराको रुट  िर्गठर र्ोिना 

गराई तवकास गनि आवश्र्क सहकार्ि गठरनेछ ।  

७७. कांके्रतवहार र गिी क्षेरलाई पर्िटन क्षरे घोर्र्ा गठर शतहद पाकि  दतेख 

तसद्दपाइला सम्म केवुलकार तिपलाइन  वतन्द्िितम्पङ िस्िा शाहातसक 

खेलको  सम्भाव्यिा अध्र्र्न गठरनेछ ।  



च-   सहकारी िथा गठरवी तनवारर् िफि िः 

७८. सहकारीलाइ नगरपातलकाको नीति अनुसार एदककरर् गठरनेछ । 

आवश्र्किा र प्रथातमकिाका आधारमा उत्पादनमूलक र सेवा मूलक 

सहकारीलाई थप गनि र र्स क्षेरमा लाग्न थप प्रोत्सातहि गठरनेछ । 

तवगिमा दिाि भई तनस्कृर् भएका र नर्ां सहकारी संस्थाहरुलाइ क्षमिा 

तवकासका कार्िक्रमहरुका लातग सहकारी तशक्षा निेतृ्व तवकास एवम् 

सहकारी व्यवस्थापन लगार्िका कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

आवश्र्किाका आधारमा सहकारी हरुको दिाि, अनुमति, खारेिी र 

तवघटनको कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददइनछे । 

७९. एक सहकारी एक उत्पादन को कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहकारीलाइ 

उत्प्रेठरि गठरनेछ । िसका लातग उत्पादन पठरमार्का आधारमा 

अनुदानको व्यवस्था गठर उत्पादन प्रवद्धिनमा िोड ददइनेछ । तवतभन्न 

सहकारीहरुलाई वहुउत्पादन, प्रशोधन, िथा विारीकरर् िफि  उन्द्मुख 

गराउन िी संस्थाहरुलाई प्रेठरि गठरनेछ । सहकारीको माध्र्ामबाट 

तवपन्न वगिका सदस्र्हरुको संलग्निामा सञ्चालन हुने व्यवसातर्क 

आर्ोिनाहरुलाई तवत्तीर् सहर्ोगका लातग प्रथातमकिा ददइनेछ ।  

८०. सहकारीलाइ चुस्ि दरुुस्ि वनाउनका लातग copo-mis सफ्टवेरमा 

आवद्ध गन ेर सम्पति शुतद्धकरर् सम्वतन्द्ध ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारका 

सम्पिी शदु्धीकरर् मापदण्ड अवलम्वन गन ेनीतिलाई अवलम्वन गठरनेछ 

।  

८१.  तवगि आ.व. दतेख शुरु गठरएको गठरव घर पठरवार पतहचान र 

पठरचर् पर तविरर् कार्िका लातग पठरवार सवेक्षर्को कार्ि सम्पन्न 

गठरएको छ सघीर् सरकारको समन्द्वर्मा गठरव पतहचान भएका 

घरपठरवारहरुलाई पठरचर् पर तविरर् गठर उक्त पठरवारका कम्िीमा 



एक सदस्र्लाई तवतभन्न रोिगार कार्िक्रम र लतक्षि वगिका कार्िक्रमहरु 

आवद्ध गठरनेछ । 

८२.  वैदतेशक रोिगारीबाट दफिाि भएका covid -19  का कारर्ले 

वेरोिगार भएका व्यतक्तहरुलाइ सामातिक पुनिः एकीकरर्मा िोड ददद ै

उनीहरुले प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप र उध्दमशीलिालाई उपर्ोग गने गरी 

कार्िक्रम सञ्चालन गठरनेछ ।  

८३.  संघीर् सरकारको समन्द्वर्मा फुसको छाना तवस्िापनको कार्िक्रमलाई 

तनर्तमि रुपमा अगातड विाइनेछ  । 

 

छ- उद्योग बातर्ज्र् िथा उपभोक्ता तहि िफि  

८४. खाद्य, कृतर् िथा वनिन्द्र् वस्िुहरुको प्रशोधन,िनिीवनलाई सुचारु 

गनि नभई नहुने घरार्सी प्रर्ोिनका वस्िु एवं स्थानीर् स्थरमा प्राप्त 

हुनसके्न कच्चापदाथि प्रर्ोग गरी उत्पादन गने लघ,ुघरेलु िथा साना 

उद्योगहरुको स्थापना र तवस्िार िथा प्रवद्धिनमा तवशेर् प्रोत्साहन 

गठरनेछ । 

८५. स्थानीर् सरकारल े 'उद्यमशीलिा,रोिगारी र उत्पादन बतृद्ध : हन्द्छ 

वीरेन्द्रनगरको समतृद्ध' नीति अवलम्वन गरी उपलब्ध स्रोि साधन, पुँिी, 

सीप एंव प्रतवतधको अतधकिम उपर्ोगबाट औद्योतगक उत्पादकत्व र 

उत्पादन वृतद्ध गने गरी उद्योग क्षेरका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गठरनेछ । 

८६.  स्थानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग गरी कृतर् िथा गैर कृतर् उत्पादन, 

प्रशोधन,रोिगारी तसििना र स्थानीर् समृतद्धको आधारको रुपमा  लघ,ु 

घरेलु िथा साना उद्यमहरुलाई  अतभर्ानको रुपमा तवस्िार गनि 

अतभप्रेठरि गठरनेछ ।  

८७. मतहला, एकल मतहला, दतलि, असहार् िथा तवपन्न वगि लगार्िका 

समुदार्हरुको व्यवसार्ीक उत्थान एवम् िनिीतवका सहििाका लातग 



आवश्र्क सीपमूलक िातलम प्रदान गनुिका साथ ै तवतभन्न लघु उद्यमी 

कार्िक्रम सञ्चालन गठरनेछ । 

८८.  नगर िथा घरेल ुिथा साना उद्योगको हव क्षेरको रुपमा तवकास गनि  

कतम्िमा  साझेदारी गनि सके्न वडाहरुमा 'एक  वडा एक लघु उद्यम 

कार्िक्रम सञ्चालन गठरनेछ । 

८९. र्स नगर क्षेरतभर सम्भाव्य उद्यमी पतहचान गरी व्यवसार् प्रति 

िागरुकिा/उत्सुकिा िगाउन उद्यमशीलिा तवकास िातलम संचालन 

गठरनेछ र सफल उधमीलाई प्रोिसाहन िथा पुरस्कृि कार्िक्रम सञ्चालन 

गठरनेछ । 

९०.   बैदशेीक रोिगारीबाट फर्कि एका र्वुा/र्ुविी हरुलाई बैदशेीक तसप 

को सदपुर्ोग िथा ज्ञान हस्िान्द्रर्का लातग र्ुवा लतक्षि  कार्िक्रमहरु 

सञ्चालन गरी नगरक्षेर तभर ैस्वरोिगारको वािावरर् सृििना गनि पहल 

गठरनेछ । 

ि-  फोहरमलैा, सरसफाई, िथा स्वच्छिा ब्र्वस्थापन  

९१. हाम्रो फोहर हाम्रो ब्र्वस्थापन  लाई पूर्ि कार्ािन्द्वर्न गनिका लागी 

टलािीक झोला प्रर्ोगमा तनरुत्साहीि गनि टलातिक झोला प्रर्ोग नगरी 

कपडा िथा कागिको झोला प्रर्ोग गन े ब्र्वसार्ीक फमिलाई 

नगरपातलकावाट िोकीएका कर िथा सेवा शुल्कमा १० प्रतिशि छुट 

ददइने छ भन े टलातिकको झोला प्रर्ोग गने ब्र्वसार्ीक फमिहरुलाइ 

नगरपातलकावाट िोदकएको न्द्र्ूनिम् सरसफाई सवेा शुल्क दरका 

अतिठरक्त २५ प्रतिशि थप सेवा शुल्क वृध्दीगठर असूल गठरनेछ ।  

९२. फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गराउन, स्थानीर् सरकार 

संचालन  ऐन,२०७४ अनुसार वडा सतमतिलाई पूर्िरुपमा तिम्मेवारी 

ददइने छ । साथै तनिी के्षर संग पतन सहकार्ि र समन्द्वर् गठर फोहर 

व्यवस्थापन गनि नीति तलइनेछ । 



९३. घरधुरीको सवै फोहर छुट्याई कुहीने फोहरलाई मलका रुपमा प्रर्ोग 

गने  ५० घर धुरी भन्द्दा विी सदस्र् रहकेो टोल तवकास संस्थालाई  वडा 

सतमतिको टोल क्षरेको सर सफाई अनुगमन िथा तसफाठरशमा प्रतिवर्ि 

सरसफाई िथा हठरर्ाली प्रवधिन अनुदान स्वरुप नगद सतहि सम्मान 

गठरनेछ ।  

९४. उपत्र्का तभरका सवै वडाहरुमा फोहर सेग्रीकेशन र टलािीक झोला 

तनर्न्द्रर् का अतभर्ान  िथा िनचेिनात्मक कार्िक्रम सचंालनमा तवतभन्न 

गैर सरकारी संघ ससं्था िथा क्लवहरु पठरचालन गठरनेछ ।  

९५. वडा कार्ािलर्को समन्द्वर्मा भान्द्साको फोहर घरमै ब्र्वस्थापन गनि 

विार क्षेरमा लतक्षि गरी कौशी खेिी कार्िक्रम प्रतिस्पधाित्मक रुपमा 

संचालन गनि  क्षमिा तवकास िथा उपकरर्  सहर्ोग गठरनेछ ।  

९६. प्रत्र्ेक वडामा कुतहने फोहर र नकुतहन ेफोहर संकलन तभन्ना तभन्न ैददन 

गने गठर वडाकार्ािलर् र तनिी क्षेरसंगको समन्द्वर्मा फोहर संकलन 

कार्ििातलमा साविितनक गद ेसमर्मा फोहर संकलन नगने र िोदकएको 

समर् भन्द्दा अन्द्र् समर्मा फोहर तनश्कासन गन े दवुलैाई कारवाहीको 

दार्रामा ल्र्ाइनेछ ।   

९७. तनिी के्षर संगको सहकार्िमा सेतग्रकेसन गठरएका कुतहने फोहरवाट 

ग्र्ास िथा कम्पोि टलान्द्ट संचालन र नकुइने फोहरलाई नगरपातलकाको 

सेग्रीकेशन सेन्द्टरमा  सेतग्रकेशन गठर सोको तवक्री तविरर्, नगर तभर ैपुन 

प्रर्ोग िथा चदक्रर्क्रर्को संभावना खोिी गठरनेछ ।  

९८. उपत्र्का तभरका वडाहरुमा एकरुपिा कार्म गरी फोहरमैला 

व्यवस्थापन गनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि नीति क्षेरसग सहकार्ि गद ै

साविितनक नीति साझेदारीको अवधारर्ा अतघ बिाइने छ । 

९९. फोहर ब्र्वस्थापनमा सलग्न र्ुवा िथा तपछडीएका वगिहरुलाई 

फोहरमैला व्यवस्थापनका श्रृिनशील क्षेरमा काम गनि प्रेठरि गद े



फोहरमैला व्यवस्थापनलाई आर् आििनसंग िोड्न  नीति के्षर, साझेदार 

संस्था लगार्ि, गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्ि  गठरनेछ । 

१००. स्वास््र् संस्थािन्द्र् फोहोरलाई व्यवतस्थि गनिका लातग गैर 

सरकारी संघ संस्था र तनिी क्षेरसंग सहकार्ि गरी अगाडी बिाइनेछ ।  

१०१. ल्र्ाण्डफील साईट प्रभातवि के्षर को वािावरर्, सरसफाई िथा 

स्वास््र् प्रवधिनका लातग स्थानीर् वासीसंगको सहकार्ि गरी तवतभन्न 

गतितवतधहरु संचालन गठरनेछ ।  

१०२. आगामी ५ वर्ि तभर नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड 

बमोतिमको पुर्ि सरसफाई उन्द्मुख, सफा र स्वच्छ िथा आधारभिु सूचक 

पुरा भएको वािावरर् मैरी नगर घोर्र्ा तनमािर्का लातग प्रत्र्ेक वडाको 

तभन्न र्ोिना बनाई अतभर्ानकै रुपमा अगाडी वढ्न गैर सरकारी सघ 

सस्था िथा दािृ तनकार्हरु सग सहकार्ि गठरनेछ ।  

१०३. नगरपातलका र साझेदार संस्था लगार्िका सहर्ोगमा तनमािर् 

भएका स्माटि साविितनक शौचालर्हरुलाई साविितनक नीति साझेदारी 

अबधारर्ामा  व्यवतस्थि िंगवाट सचालन गद े उपत्र्का तभरका अन्द्र् 

महत्वपूर्ि स्थानहरुमा थप साविितनक शौचालर् तनमािर्मा प्रदशे सरकार 

िथा अन्द्र्  दािृ तनकार्हरुसग पहल गठरने छ ।    

१०४. तवध्र्ालर् िथा स्वास््र् संस्थाहरुको खानपेानी िथा 

सरसफाइको गुर्स्िर सुधार एव ं प्रर्ोगकिाि मैरी सचंना तनमािर् र 

ब्र्वहार पठरवििन ज्ञान तशप तवकासमा गैर सरकारी सघं संस्था िथा दाि ृ

तनकार्हरुसंग सहकार्ि गठरनेछ । 

१०५. हाल संचालनमा आएको ददशा िन्द्र् लेदो ब्र्वस्थापन टलान्द्ट 

ब्र्वतस्थि िगवाट सचालन गद ेथप तवस्िारका लातग दािृ तनकार्हरु सगं 

सहकार्ि गने । पातलकावाट तस्वकृि दीशा िन्द्र् लेदो ब्र्वस्थापन 

मापदण्ड बमोतिम नीतिक्षेरसंग सहकार्ि गठर प्रभावकारी सेवा प्रदान 



गठरनेछ । त्र्स क्षरेमा काम गने िनशतक्तको क्षमिा तवकास र सुरक्षा 

मापन लाई अतनवार्ि गराउन तवकास साझेदारहरु संग सहकार्ि गठरनेछ ।    

१०६. नगरपातलकाको ल्र्ाण्डदफल साइट गुरुर्ोिना बमोतिम 

तनमािर्का लातग संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार र दािृ तनकार्हरुसगं 

सहकार्ि गठरनेछ ।  

१०७. नगरतभरका साविितनक खोलाहरु सरसफाई िथा खोलाको दबुै 

दकनारमा हठरर्ाली प्रबधिन गन े कार्ि वडा सतमतिको नेितृ्वमा 

अतभर्ानकै रुपमा अगातड विाइनेछ ।  

१०८. समिीघाटमा व्यवतस्थि गौशाला, शवदाह स्थल तनमािर्का 

लातग र्ोिना वनाइ तनमािर्का लातग प्रदशे सरकार संग सहकार्ि गठरनेछ 

।  

१०९. वस्िी स्िरमा वंगुरपालनलाइ तनर्ेध गनि वंगुर पालन गद ेआएका 

ब्र्तक्तहरुलाइ पेशा पठरवििका लागी नगरपातलकावाट तवत्तीर् िथा 

प्रातवतधक  सहर्ोग गठरनेछ ।  

११०. फोहर ब्र्वस्थापनमा संलग्न अतभर्ान्द्िा, फोहर ब्र्वस्थापनका 

लातग तवद्यालर् कलेिका तवद्याथीहरु , र्ुवा क्लव र टोल तवकास 

संस्थाहरुको पठरचालन  माफि ि व्यवतस्थि गठरनेछ । नगरको फोहरबाट 

बार्ोग्र्ास बनाउन वैकतल्पक उिाि र केपी व्यवसार्ी र र्स नगरपालका 

तवच भएको सम्झौिा लाई ग्र्ास उत्पादन िथा फोहरमलैा व्यवस्थापनमा 

िोड ददइनेछ । 

 

झ- वािावरर् िथा तवपद व्यवस्थापन 

१११. प्रत्र्ेक वडा र नगरमा रहकेो तवपद ्व्यवस्थापन कोर्लाई वृतद्ध 

गद ै  सोको पठरचालन कोर् पठरचालन तवपद कोर् पठरचालन कार्ितवतध 



बमोतिम गरी नगर तभर हुने तवपदका लातग ित्काल राहिको प्रवन्द्ध गने 

ब्र्वस्था तमलाईनछे । 

११२. नगरपातलकाको तवपद पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि र्ोिनामा 

कोतभड लगार्िका महामारी तवशरे्लाई समेि समटेी अद्यावतधक 

गठरनेछ,  तवपदको समर्मा प्रतिकार्ि गनि प्रतिकार्ि टोली गिन गरी 

क्षमिा तवकास गनि गैर सरकारी संघ सस्था र दािृ तनकार्हरु संग 

सहकार्ि गठरनेछ ।  

११३. संभातवि तवपदसगं सामना गनि आवश्र्क औिार सतहिको 

संर्न्द्र तनमािर् गनिका साथै तवतभन्न स्थानमा तवपदको पवुिसूचना प्रर्ाली 

स्थापनाका लातग प्रदशे सरकार लगार्ि सरोकारवाला संघ, सस्थासंग 

समन्द्वर् गठरनेछ ।  

११४. साझेदार तनकार् लगार्ि सहर्ोगी संघ संस्थासंगको सहकार्िमा 

आपिकालीन केन्द्र  गठर संचालनमा ल्र्ाइनुका साथ ै राहि सामग्री  

भण्डारर् केन्द्र स्थापना गनि प्रदशे सरकारलगार्ि सहर्ोगी तनकार्हरुसग 

पहल गठरनेछ । 

११५. नगरपातलका व्दारा गठिि तवतभन्न कार्िदलको क्षमिा तवकास 

गनि, कार्िदलहरुको नमुना अभ्र्ाश गनि र  थप अग्नी तनर्न्द्रर् उपकरर्का 

लातग संघ, प्रदशे सरकार र अन्द्र् साझेदार संस्थाहरुसंग सहकार्ि गठरनेछ 

।  

११६. तवपदका लातग उत्थानशील नगर तनमािर्का लातग आवश्र्क 

नीति िथा र्ोिना  तनमािर् र तवद्यालर्, टोल, वडा िथा नगर िहका 

तवपदसग सम्वतन्द्धि सरचनाहरुको कृर्ातशलिा विाइ र्समा सलग्न 

पदातधकारी िथा स्वर्ंसेवकहरुको क्षमिा तवकासका काम गनि िर्ार 

नेपाल पठरर्ोिना लगार्ि अन्द्र् साझेदार संस्थाहरु सँग सहकार्ि गठरनेछ  

। 



११७.  पहाडी वडाहरुमा चट्यांगवाट वचाउन उपकरर् राख्न िथा 

तवपद ब्र्वस्थापनमा सहर्ोग पुग्न े उत्थान तशल पवुािधार  आर्ोिना 

तनमािर्मा   साझेदार संस्थाहरु सगँ सहकार्ि गठरनेछ  ।  

११८. वीरेन्द्रनगर तभर तवतभन्न वडामा  रहकेा प्रमुख चोकहरुमा हुन 

सके्न िोतखम न्द्र्ूनीकरर्का लातग िोतखम र्ुक्त चोकहरु सडक मापदण्ड 

अनुसार क्लीर्र गठर चोक सिावट र हठरर्ाली प्रवदिन समेि गठरने छ । 

११९. र्स नगरपातलकामा र्ूएसएआईडी, िर्ार नेपालको तवपद 

िोतखम व्यवस्थापन पठरर्ोिनाको प्रातवतधक सहर्ोगमा िर्ार गठरएको 

िोतखम संवेदनशील भूउपर्ोग र्ोिनालाई तवतभन्न तनकार्हरुसँगको 

समन्द्वर्मा कार्ािन्द्वर्न गठरनेछ ।  

ञ- वािावरर् सरंक्षर्, शहरी सौन्द्दर्ििा 

१२०. नगर तभरका १० लाख भन्द्दा िूला पूवािधार तवकासका 

आर्ोिनामा कतम्िमा ३ प्रतिशि रकम वािावरर् संक्षर्मा र्ोगदान पुग्न े

कार्ि अतनवार्ि गराउने गरी आर्ोिनाको तडिाइन स्टमेट गरी 

कार्ािन्द्वर्न गने व्यवस्था तमलाईनेछ ।  

१२१. काँके्रतबहार क्षेरलाई पर्िटकीर् क्षेरको रुपमा तवकास गनिका  

लातग काँके्रतबहारलाई तचतडर्ा खानाको रुपमा तवकास गनि र सो क्षेरमा 

रहने बन्द्र्िन्द्ि ु िथा चराचुरुङ्गीको बासस्थान र पानीको व्यवस्थापन 

गनि  संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसगं सहकार्ि गठरनेछ ।  

१२२. वीरेन्द्रनगर तभर रहकेा वनलाई आर्मूलक वन वनाउन वन 

उपभोक्ता सतमतिलाई आवश्र्क सहर्ोग एवं सहिीकरर् गठरनेछ साथ ै

वीरेन्द्रनगरको उत्तरी िलाधार संरक्षर्का लातग प्रदशे सरकार र संघीर् 

सरकारसंग पहल गठरनेछ ।   वीरेन्द्रनगरलाई हठरि नगर (Green City) 

का रुपमा तवकास गनि सडक छेउ वकृ्षारोपर् िथा एक घर दईु तबरुवा 



कार्िक्रम फुटपाथ व्यवस्थापन लाई तनरन्द्िरिा ददद ैर्सलाई अतभर्ानकै 

रुपमा अतघ लतगने छ ।   

१२३.  आकासे पानीको ब्र्वस्थापनका लातग तवतभन्न स्थानमा पानी 

पोखरी तनमािर्का लातग संघीर् सरकार िथा प्रदशे सरकार र दािृ 

तनकार्हरुसंग सहकार्ि गठरनेछ ।  

१२४. ग्रामीर् वडाका सडकहरुमा  फलफुल िथा बहुवर्े डालेघांसवाट 

सडक सिावट गने स्थानीर् बातसलाई प्रेठरि गठरनेछ ।  

१२५. सडकमा छोतडएका पश ुचौपार् तनर्न्द्रर्का लातग तनमािर्ातधन 

गौशालाको प्रभावकारी संचालन िथा ब्र्वस्थापनमा धामीक, सामातिक 

िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग सहकार्ि गठरनेछ ।   

१२६. तवधुिीर् चुलो, सौर्ि ऊिाि र वार्ो ग्र्ास तवस्िारमा तवशेर् िोड 

ददइनुका साथ ै नगरका महत्वपूर्ि सडकका रुखहरुलाई छटान िथा 

सिावटका कार्ि गद ैसडक सौन्द्द्धर्ि प्रविद्धन कार्ि गठरनेछ ।  

१२७. नगर तभर लगाइएका तवरुवाहरुको संरक्षर् िथा गोडमेल गनि 

आवश्र्क िनशक्तीको पठरचालन िथा संरक्षर्को तिम्मेवारी हस्िान्द्िरर् 

गनि स्थानीर् संघ संस्था िथा नीति के्षर संग सहकार्ि गठरनेछ । 

१२८.  ट्रादफक लाईटको लातग संभाब्र्िा अध्र्र्न गद,ेसडक बत्ती 

लगार्ि शहरी सौन्द्दर्ि एव ं ट्रादफक व्यवस्थापनमा ट्रादफक प्रहरी, टोल 

तवकास संस्था र नीति क्षेरसंग सहकार्ि   गठरनेछ ।  

१२९. नगर क्षेरका सविितनक स्थलहरु िस्ि ैखुल्ला चौर, खोला सडक 

र नालाको अवरोध हटाउने िस्िा कार्िहरुलाई तवशेर् सरसफाई कार्िक्रम 

संचालन गने । 

ट-  भार्ा कला साहीत्र् िथा ससं्कृिी िफि  



१३०. नगर तभर रहकेा आदीवासी िनिािीहरुको भार्ा सस्कृति 

िाििातिका संग्रहालर्हरुको संरक्षर्मा तवतभन्न संघ संस्थाहरुसंग 

सहकार्ि गठरनेछ । 

१३१.  नगर तभर रहकेा तवतभन्न साविितनक मि मन्द्दीर गुम्वा चैत्र् 

मतस्िि चचिहरुको ममिि सभार र संरक्षर्मा िोड ददइनुका साथै स्थातनर् 

लोक कलाको संरक्षर् गनि नगर तभर रहकेा पन्द्च े बािा, सारंगी को 

संवधिन गद ैवादन कला हस्िान्द्िरर् िथा स्िरवृतद्धका कार्िक्रममा सहर्ोग 

गठरनेछ । 

१३२.  कला सातहत्र् िथा संस्कृतिको प्रवद्धिनमा तवशेर् र्ोगदान पुग्न े

रातिर् िथा अन्द्िरातिर् महत्वका गतितवतधहरुमा सहकार्ि गद ैस्थानीर् 

स्िरका तवतभन्न क्लब, प्रतिष्ठान, समूहहरुलाई प्रोत्साहन गठरने छ । 

ट-   तशक्षा, र्वुा िथा खलेकुद सम्बन्द्धी नीति िथा कार्िक्रम  

१३३. वीरेन्द्रनगर नगरपातलकालाई उत्कृि शैतक्षक केन्द्र बनाउने 

दरूदतृिका साथ १० बर् ेतशक्षा के्षर र्ोिना (ESP) स्वीकृि गरी आगामी 

आर्थिक बर्िदतेख उक्त र्ोिनाका आधारमा तशक्षासम्बन्द्धी बिेट िथा 

कार्िक्रमहरु क्रमशिः ििुिमा गरी कार्ािन्द्वर्न गठरनेछ । 

१३४. वीरेन्द्रनगर नगरपातलका क्षेरमा स्थार्ी बसोवास गन े लतक्षि 

उमेर समूहका तवद्यालर् बातहर रहकेा बालबातलकाहररु लाई आधारभूि 

र माध्र्तमक तशक्षामा पहुचँ अतभबृतद्ध गरी तवद्यालर्मा तनरन्द्िरिा ददन 

म बनाउछु, मरेो नगरलाई शैतक्षक हव कार्िक्रमलाई तशक्षा तवकास कोर् 

खडा गरी प्रभावकारी रुपमा पठरचालन गठरनेछ । 

१३५. तवपद ् र संकटको समर्मा बालबातलकाको तसकाइलाई सहि 

रुपमा तनरन्द्िरिा गनि र अंग्रेिी, गतर्ि िथा तवज्ञान तवर्र्मा रहकेो 

तशक्षक अभावलाई पूर्िि गनिका लातग स्थातपि नगरपातलका स्िरीर् 



तसकाइ सहिीकरर् केन्द्रलाई थप आधुतनक र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 

िथा व्यवस्थापन गठरनेछ । 

१३६. शैतक्षक गुर्स्िरको सुधार बाल तवकास कक्षाबाट शुरु गरौं भन्न े

आदशि वाक्र्का साथ प्रत्र्ेक तवद्यालर्मा कतम्िमा एक तवद्यालर्, एक 

प्रारतम्भक बालतवकास कक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन गन े नीतिलाई लागू गठरनेछ । साथै वालतवकास 

तशक्षकहरुलाई न्द्र्नुत्तम पारीश्रतमक र सरकारले घोर्र्ा गरेको सुतवधा 

सुतनतश्चि गठरनेछ । 

१३७. तवद्यालर्को शैतक्षक र प्रशासतनक नेिृत्व तनमािर् गनिका लातग 

स्थार्ी तशक्षकहरुमध्र्ेबाट र्ोग्र् र दक्ष तशक्षकलाई प्रधानाध्र्ापक 

व्यवस्थापन गन ेकार्िलाई कार्ितवतध बनाई अगातड बिाइनेछ । 

१३८. तवद्यालर् सुपरीवके्षर्लाई नतििामलूक, आवश्र्किा र मागमा 

आधाठरि बनाउनका लातग आवश्र्क पन ेिनशतक्त व्यवस्थापन गनुिका 

साथै तवर्र्गि र समूह सुपरीवेक्षर् गने प्रर्ालीलाई अवलम्बन गठरनेछ । 

१३९. तशक्षा, र्ुवा िथा खेलकुद शाखाबाट प्रदान गठरने सेवा 

प्रवाहलाई अनुमानर्ोग्र् र िनमखुी बनाउन शाखाको प्रशासतनक 

व्यवस्थापनमा सुदिृीकरर् गठरनेछ । 

१४०. तवद्यालर्हरुमा सशुासन अतभबृतद्ध गनिका लातग सामातिक 

परीक्षर् र लेखा परीक्षर्िस्िा कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन सहिीकरर् 

गठरनेछ । 

१४१. संस्थागि तवद्यालर्, मन्द्टेश्वरी, ट्यूशन िथा कोतचङ सेन्द्टर 

आददको तनर्मन गद ैसंस्थागि रुपमा सञ्चालन भएका तवद्यालर्हरुको 

मापदण्ड िर्ार गरी वगीकरर् र स्िरीकरर् गने कार्िको शुरुवाि गठरनेछ 

। 



१४२.  र्ुवाको उमेर समहू (१६–४० बर्ि) को आवश्र्किालाई दतृिगि 

गद ै तशक्षा आििन िथा वृतत्तको  अवसरको खोिीमा रहकेा र्ुवालाई 

लतक्षि गरी कार्िक्रम सञ्चालन गठरनछे ।  

१४३. समािमा तवद्यमान गठरबी, अतशक्षा, छुवाछुि, कुरीति, लैतङ्गक 

सहसंा, तवभेद र तवर्मिा एवम ्तवपद ् िस्िा समस्र्ा वा िोतखम हटाउन 

र्ुवा पठरचालन गने नीति तलइनेछ ।  

१४४. वीरेन्द्रनगर स्थार्ी िेगाना भई दशेका तवतभन्न क्षेरमा तवशेर् 

र्ोगदान गरेका र्ुवा प्रतिभाहरुलाई नगरपातलकाको िफि  बाट सम्मान 

गठरनेछ ।  

१४५. तवद्यालर्मा अध्र्र्नरि बालबातलकाहरुको खेलकुद क्षेरमा 

तवकास गनिका लातग नगरपातलकामा सञ्चातलि सबै सामुदातर्क 

माध्र्तमक तवद्यालर्हरुमा क्रमशिः खलेकुद प्रतशक्षकको व्यवस्थापन गने 

कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

१४६. वीरेन्द्रनगरमा स्थार्ी िेगाना भई प्रदशे र रािको खले क्षेरको 

तवकास र तवस्िारमा र्ोगदान प¥ुर्ाउने अन्द्िरातिर्, रातिर्, प्रदशे र 

तिल्लास्िरका खेलाडी, प्रतशक्षक, खेलकमी िथा खेलकुदसँग सम्बतन्द्धि 

व्यतक्तत्वहरूलाई तनतश्चि मापदण्डका आधारमा सम्मान िथा पुरस्कारको 

व्यवस्था तमलाइनछे । 

१४७. स्वास््र्का लातग खेलकुद भन्न े आदशि वाक्र्का साथ 

नगरपातलकास्िरमा रािपिी रतनङ  शील्ड िथा मेर्र र उपमेर्र कप 

सञ्चालन गने कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

१४८. सबै माध्र्तमक तवद्यालर्हरुमा अतनवार्ि रुपमा िुतनर्र रेडक्रस 

र नेपाल स्काउटसम्बन्द्धी कार्िक्रमहरु सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनि 

सहिीकरर् गठरनछे  र्ुवाहरुलाई सद ् मागिमा लगाउन लाग ु और्ध 

दवु्यिसन हटाउन र्ोग प्रर्ार्म ध्र्ान आददमा संलग्न गराइन्द्छ । 



१४९. हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर नामको स्थानीर् पाठ्यक्रमको 

प्रभावकारी कार्ािन्द्वर्न गरी पाठ्यपुस्िक तनमािर् गने कार्िलाई 

प्राथतमकिा ददइनछे । आफ्नो सेवा तभर र वातहरका तवद्याथी हरु सवेा र 

अवसरमा सकरात्मक तवभेद गनि सदकने गठर कावािन्द्र्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

१५०. नगर के्षर तभरको खेलकूदको तवकास र तवस्िार गनिका लातग 

नगर खेलकूद सतमिी गिन गठर खेलकुद सम्वतन्द्ध गतितवतधलाई 

व्यवतस्थि गठरनेछ । 

१५१. नगरपातलका तभर रहकेा तवद्यालर्हरुलाई आवश्र्किा र 

महत्वका आधारमा तवद्यालर्हरुलाई क्रमशिः एदककरर् गठरद ैलतगनेछ । 

शैतक्षक गुर्स्िठरर्िा कार्म गनिका लातग तवद्यालर्हरुमा तशक्षक र 

तवद्याथीको अनुपािका आधारमा तशक्षक दरवन्द्दीलाई व्यवस्थापनमा 

िोड ददद ै लतगनेछ ।  

१५२. तनर्तमि रुपमा तवद्यालर् सञ्चालन गनिका लातग तवद्यालर्मा 

कुनै पतन वन्द्द हड्िाल चक्कािाम गठरने कार्िलाई तनरुत्साहीि गठरनेछ सो 

को  लातग तवद्यालर्लाई शातन्द्िक्षेर घोर्र्ा गठरनेछ । 

  

ि-  सामातिक सघसस्था िथा समावशेीकरर् िफि  

१५३.  नगरपातलकाबाट सञ्चालन गठरने लतक्षि वगि दतलि, िनिािी, 

वादी, मुक्त हतलर्ा िथा अन्द्र् लोपोन्द्मुख समुदार्हरुलाई िनचेिनामूलक 

उत्पादन र सामातिक शसतक्तकरर् कार्िक्रम का अतिठरक्त सीपतवकास 

उद्धमतशललिा र उत्पादनका क्षेरमा आवद्ध गठरनेछ ।  

१५४.  नगरपातलकालाइ कार्िक्षेर िोकेका गैससहरुको तवर्र्गि 

वर्गिकरर् गठर एकद्वार प्रर्ािली माफि ि सञ्चालनको व्यवस्था तमलाइनेछ । 

साथै गैससहरुलाइ र्ोिना ििुिमाको चरर्मा समेि आवद्ध गठरनेछ । 



१५५.  टोल तवकास संस्थाहरुलाइ व्यवतस्थि वनाउनका लातग टोल 

तवकास सञ्चालन कार्ितवधी अनुसार तनमािर् र सामातिक पठरचालनको 

एउटा शसक्त आधारभूि तनकार्को रुपमा तवकास गनि क्षमिा तवकासका 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गठर थप प्रभावकारीिा ल्र्ाइनछे । टोल तवकास 

संस्था हरुलाई merge गठरन े र तनर्तमि अद्यावतधक गठरन े कार्िलाई 

अगातड विाइनेछ । 

१५६.  हाल सञ्चालनमा रहकेा स्थानीर् तवकास कोर् र साझेदारी 

तवकास कोर्को रकमलाइ को दार्रालाई अंझ फरादकलो वनाई उद्योग 

व्यापार र व्यवसार् सञ्चालनमा आकर्र्िि गठरनेछ । 

१५७.  सामातिक कुरीिी कुसंस्कार तवरुद्ध अतभर्ानात्मक र 

प्रचारात्मक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गठर समिामुलक समाि तनमािर् िफि  

उन्द्मुख गराइन ेछ । 

 ड-  साविितनक नीति साझदेारी कार्िक्रम िफि िः 

१५८. साविितनक नीिी साझेदारीको माध्र्ामबाट स्थानीर् पूंिी 

पठरचालनमा तनिी क्षेरलाइ प्रोत्साहन गद ै  स्थानीर् आर्ोिना बैंकबाट 

साविितनक नीिी साझेदारीका आर्ोिना कार्ािन्द्वर्नमा प्रथातमकिा 

ददइनुका साथै तवतत्त्तर् साक्षरिा सम्वतन्द्ध कार्िक्रमलाई िनिाको पहच 

अतभवृददका लातग कार्िक्रमलाई तनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

   ि- भमूी व्यवस्थापन िफि  

१५९. भूमीतहन दतलि भूमीतहन सुकुम्वासी र अव्यव्यवतस्थि 

वसोवासीहरुको तनवेदन संकलन गठरएको छ । हाल लगि प्रतविको काम 

तनर्तमि रुपमा सञ्चालन भइरहकेो छ । रातिर् भूमी आर्ोगको 

समन्द्वर्मा िग्गा नापिांच कार्ि प्रारम्भ गठर िग्गाधनी प्रमार्पर 

उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ गठरनेछ । 



१६०. भू- उपर्ोग सम्वतन्द्ध सम्वतन्द्ध ऐनमा भएको प्रावधानलाई 

कार्ािन्द्वर्न गद ै नगरपातलकाको िग्गा वर्गिकरर् सम्वतन्द्ध कार्िलाई 

अगाडी विाइनेछ । 

र्-  मतहला बालबातलका अपाग िथा िषे्ठ नागठरक िफि िः 

१६१. मतहलाहरुको आवश्र्किाका आधारमा तवतभन्न कार्िक्रमहरु 

सञ्चालन गद ै मतहलाले आफ्नो तसप अनुसारको उत्पादन गरेको वस्िुलाई 

संकलन गठर विारीकरर् गठरनेछ एक घर एक मतहला स्वरोगगार 

तवरेन्द्रनगरको तवकास र समदृीको आधार नीतिलाई कार्ािन्द्वर्नलाई 

तनरन्द्िरिा  ददइनछे । 

१६२. नगरपातलकाको छोरी िन्द्म वचि कार्िक्रमलाई तनरन्द्िरिा 

ददइनेछ । र्स कार्िक्रमको प्रभावकाठरिालाई थप वृद्दी गनिका लागी थप 

प्रचार प्रसारका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गठरनेछ । 

१६३. बालमैरी स्थानीर् शासनका लागी कार्िर्ोिना बनाई सडक 

बालमुक्त नगर घोर्र्ा र बालमैरी स्थानीर् शासन कार्िक्रमका लागी 

सरकारी िथा गैर सरकारी तनकार्हरुको समन्द्वर्मा कार्िक्रमहरु सञ्चालन 

गठरनेछ । 

१६४. आर्थिक रुपमा तवपन्न सामातिक रुपले पछातड परेका 

मतहलाहरुलाई आर्थिक सशतक्तकरर् र सामातिक रुपान्द्िरर्का 

कार्िक्रमहरु सञ्चालनका लागी आवश्र्क विेटको व्यवस्था गठरनेछ । 

१६५. अपागिा भएकाहरुका लागी सहार्क सामाग्री उपलब्ध गराउने 

र क र ख वगिको पठरचर् पर तविरर् गदाि वासस्थान मै गएर पठरचर् 

पर तविरर् गने नीति लाई तनरन्द्िरिा प्रदान गने नीति तलइनेछ।  

१६६. अपांगिा भएका नागठरकहरुका लातग सीप तवकास िथा 

आर्आििनका कार्िक्रमहरु संचालन गठरनेछ । 



१६७. िेष्ठ नागठरकहरुका उत्थान र सम्मानका लागी तवतभन्न 

स्थानहरुमा सञ्चालन हुद ैआईरहकेा ददवा सेवा केन्द्र िेष्ठ नागठरक तमलन 

केन्द्रहरुको स्थापना र पठरचालनमा आवश्र्क सहर्ोग गठरनेछ । िेष्ठ 

नागठरक हरुको ज्ञान सीप अनुभव र तसकाईलाई उपर्ोगमा समेि 

ल्र्ाईनेछ । 

१६८. िेष्ठ नागठरहरुलाई प्रत्र्ेक वडामा सरकारी िथा 

तनिीअस्पिालसंगको समन्द्वर् र सहकार्िमा बुवा आमा भेटघाट कार्िक्रम 

सञ्चालन गनि सुगर िथा प्रेसरको तनशुल्क िांचको व्यवस्था सतहि 

स्वास््र् तशतवरको व्यववस्था गठरनेछ । 

१६९. लैतगक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरर् नीति िर्ार गठर 

सो नीतिलाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

ि- साविितनक प्रशासन िथा सवेा प्रवाह 

१७०. नगरपातलकामा कार्िरि अन्द्र् सेवा िफि का सवै कमिचारीहरुको 

एदककृि कमिचारी व्यतक्त्तगि तववरर् प्रर्ाली PIS स्थापना गठर 

कमिचारी प्रशासनलाई चुस्ि दरुुस्ि वनाउनका लातग कमिचारी संकेि 

नम्बर कार्म गठर सो का आधारमा व्यतक्त्तगि तववरर् अध्र्ावतधक 

गठरनेछ । अध्र्ावतधक तववरर्का आधारमा कमिचारीलाई थप 

तिम्मेवारी र अतधकार प्रत्र्ार्ोिनको कार्िलाई वैज्ञातनक र वस्िुगि 

मापदण्डमा आधाठरि बनाईनेछ ।  

१७१.   नगरपातलकामा कार्िरि सब ै सेवा समूह िफि का 

कमिचारीहरुलाई आफनो पेशागि मर्ािदा र आचरर् प्रदशिनको आधारमा 

दण्ड र पुरस्कारको नीति अतख्िर्ार गठरनेछ । सवेाग्राहीमैरी सेवाप्रवाह 

तवपठरिका दक्रर्ाकलापहरुमा शनू्द्र् सहनशीलिाको नीति तलईनेछ ।  



कमिचारीहरुको क्षमिा तवकासका लागी अध्र्र्न अवलोकन भ्रमर्का 

माध्र्मबाट सेवा प्रवाहमा नतवनिा िथा नवप्रवद्धिनतशल अभ्र्ास 

प्रचलनमा ल्र्ाउनमा िोड ददइनेछ ।  

१७२. सबै दकतसममा कमिचारी क्षमिा तवकासका िातलम कार्िक्रममा 

एकद्धार नीति तलई प्रचतलि काननू र मापदण्डमा आधाठरि िातलम 

कार्िक्रम संचालन गठरनेछ । िातलममा स्थानीर् लगार्ि रातिर् र 

अन्द्िरातिर्  तवज्ञ सेवा तलद ै प्रतवतधमैरी कमिचारी प्रशासनको तवकास 

गठरनेछ ।  

१७३. वीरेन्द्रनगर नगर कार्िपातलकाको प्रशासतनक भवन तनमािर्का 

लातग िेक्का भई कन्द्ट्रर्ाक्टर समेि छनौट भई प्रशासतनक भवनको 

तशलान्द्र्ास समेि भइ सकेको अवस्थामा प्रशासतनक भवन तनमािर्को 

कार्िलाई पूर्ििा प्रदान गनि र सेवा प्रवाहलाई सहि वनाउनका लातग 

तवशेर् पहल गठरनछे । 

१७४. सबै शाखा िथा वडा कार्ािलर्बाट तवद्युतिर् पराचारलाई लाग ु

गद ैक्रमश तवद्युतिर् सुशासनको अवधारर्ा अनुसार कार्ि अतघ बिाइनेछ 

। कार्ािलर्का तनर्तमि बैिक गोष्ठी िातलममा तवशेर्ज्ञ सेवाको प्रर्ोग 

गनि िथा भौगोतलक दरुी कम गद ैलागि कटौिी गनिका लातग अनलाईन 

प्रर्ालीको क्रमश प्रर्ोगलाई बिाईनेछ ।    

१७५. "मेरो कार्ािलर्, मेरो तिम्मेबारी "अतभर्ान सञ्चालन गरी 

कार्ािलर् पठरर्र र कार्िकक्षको सरसफाइ, असल तसकाई आदान प्रदान 

माफि ि समृद्ध वीरेन्द्रनगरको सपना साकार बनाउन कमिचारीहरुको 

पेसागि समपिर्, अन्द्बेर्र् र महत्वपरू्ि र्ोगदान प्रस्फोटन हुने लगार्िका 

कार्िक्रम सञ्चालन गठरनेछ । 

१७६. हाम्रो नगर राम्रो नगर अतभर्ान अन्द्िगिि चौमातसक रुपमा 

नगरका गतितवतधहरु समावशे भएको बुलेठटन प्रकाशन, रेडीर्ो कार्िक्रम 



िथा टेतलतभिन कार्िक्रम उत्पादन गठर नागठरकको सूचनाको हकको 

प्रवद्धिन गठरनेछ । साथै नगरपातलकाको आफ्न ै अगग्लै र्ुट्ब च्र्ानल 

स्थापना गठर महत्वपुर्ि गतितवतधहरुको प्रवद्धिन गठरनेछ ।  नगरका 

गतितवतधहरु तनर्तमि संचार माध्र्मबाट प्रकाशन िथा प्रसारर्को 

व्यस्थापनका लातग संचार के्षर सहकार्ि कार्िक्रम संचालन गठरनेछ ।   

१७७. नगरपातलकाको कार्िबोझको आधारमा तवज्ञ परामशि सेवा माफि ि 

ित्काल नगरको संगिन तवकास अध्र्र्न गठर प्रतिवेदन िर्ार गठर 

आवश्र्क दरबन्द्दी तसििना गन,े कमिचारीको पदपूर्िि गन ेर कमिचारीलाई 

तनतश्चि सूचकका आधारमा कार्ि तववरर् सतहिको कार्ि सम्पादन 

सम्झौिा गठर कार्ािन्द्वर्न पक्षको मूल्र्ांकनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड 

नीति अवलम्वन गद ै कार्ि प्रति िवाफदहेी बनाइनेछ । कमिचारी 

दरबन्द्दीका आधारमा नर्ाँ भनाि, परामशि सेवा खठरद लगार्िको 

कार्िलाई व्यवतस्थि गठरनेछ । प्रदशे लोक सेवा आर्ोग सँगको परामशिमा 

स्थानीर् सेवा ऐनको संशोधन गठर कमिचारीको वृतत्त्त तवकासलाई  अघी 

बिाईनेछ ।   

१७८.  कार्ािलर्मा तसकाइ केन्द्रको संस्थागि तवकास गरी सेवा 

प्रवाहमा नतवनिा सँगै िीवनपर्िन्द्ि तसकाइको अवसर सुतनतश्चि गनि 

सूचना केन्द्र (लाईब्रेरी) स्थापना गठरनछे ।  

१७९. कमिचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ कार्ि गने वािावरर् 

तसििना गनिका लातग िातलम, गोष्ठी, भ्रमर्लाई उपलब्धीमुलक हुने गरी 

सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गठरनेछ । साथै शाखागि, वडागि तिम्मेवारी 

बाडफाडलाई थप व्यवतस्थि गठरनेछ ।  नगरका कमिचारी एव ं

पदातधकारी, उपभोक्ता सतमति र टोल तवकास संस्थाहरुको 

पदातधकारीहरुको क्षमिा अतभवृतद्धका लातग तवतभन्न कार्िक्रमहरुको 

ििुिमा गरी कार्ािन्द्वर्न गठरनेछ ।   



१८०.  नगरका तवतभन्न बैिक िथा कार्िक्रमहरुमा अनावश्र्क खचि 

कटौिीको नीति अतख्िर्ार गठर आर्थिक तमिव्यतर्िा िथा खचिमा 

एकरुपिा ल्र्ाईनेछ ।  

१८१. हरेक वर्ि वशैाख २५ गिे नगरपातलकाको स्थापना ददवसका 

अवसरमा सप्ताहव्यापी रुपमा तवतभन्न कार्िक्रम संचालन गठरनेछ ।  

१८२. बिार के्षर लगार्ि नगरका प्रमखु स्थानहरुमा तसतसठटभी 

क्र्ामराको तवस्िार गठरनेछ  । सवै वडामा तछटो छठरिो शातन्द्ि सूरक्षाको 

प्रत्र्ाभूिी नागठरकलाई गराउंन सवै वडामा प्रहरीको तनर्तमि 

उपतस्थतिका लातग आवश्र्क सहर्ोग एवं समन्द्वर् गठरनछे ।  

१८३.  नगरपातलकाको भवन तनमािर् र आफ्न ै भवन नभएका वडा 

कार्ािलर्का भवन तनमािर् कार्िलाई प्राथतमकिाका ददनेछ । प्रत्र्ेक वडा 

कार्ािलर्हरुमा गनुासो सुनुवाई र सम्वोधनको संर्न्द्र खडा गठरनेछ । सो 

का लातग नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट टोल फ्री नम्बर स्थापना 

गरी गुनासो सुन्न े र सम्बोधन गने कार्िको थालनी गरी क्रमशिः 

नगरपातलका अन्द्िगििका सबै वडाहरुमा तवस्िार गठरनछे ।  

१८४. िनिामा पठरवििनको अनुभुति हुन ेगठर नगरपातलकाको संगिन 

संरचनालाई कार्िवोझका आधारमा पठरमाििन गद,ै सेवा प्रवाहमा सुधार 

ल्र्ाउन नागठरक सहार्िा कक्षको व्यवस्था तमलाउन,े सेवाग्राही तवश्राम 

स्थल, शुद्ध तपउने पानी, गुनासो सुनुवाई संर्न्द्र तनमािर् सतहि 

प्रतवतधमैरी सेवामा िोड ददने । 

१८५. संचारकमीहरुको उत्प्रेरर्ा वृतद्ध गनि नगरपातलकाले आफ्नो नगर 

क्षेरमा दक्रर्ाशील संचारकमीहरु नगद  िथा  प्रशंसापरबाट सम्मान िथा 

पुरस्कृि  गठरनेछ ।  

१८६. नगरपातलकाबाट प्रकाशन हुने लोककल्र्ार्कारी सूचनाहरु 

स्थानीर् संचारमाध्र्मबाट प्रकाशन िथा प्रशारर् गन ेनीति तलइनेछ ।  



१८७. नगरपातलकामा १५ वर्ि स्थार्ी सेवा अवतध पुरा गठर स्वास््र् 

समस्र्ाका कारर् तनर्तमि सेवा प्रवाह गनि कठिनाई भोतगरहकेा 

नगरपातलकाका कमिचारीहरुलाई ५ वर्िको सेवा अवतध थप गठर सेवाबाट 

तनवृत्त हुन प्रोत्साहन गठरनेछ । साथै २५ वर्ि भन्द्दा बदि नगरपातलकाको 

सेवामा अतवतछन्न करार सेवामा कार्िरि कमिचारी स्वर्ंल े चाहमेा 

सम्मानिनक तवदाई गठरनेछ । 

१८८. संघीर् सरकार र कर्ािली प्रदशे सरकारल े तनिामति 

कमिचारीलाई ददन े प्रोत्साहन सुतवधामा नघट्ने गरी र्स नगरका सवै 

कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुतवधा ददई कमिचाठरहरुलाई  कार्िप्रति 

उत्प्रेठरि गठरनेछ ।  

१८९. नगरवासीको न्द्र्ार्मा सहि पहुचँ स्थातपि गठरने छ । र्सका 

लातग आर्थिक रुपले तवपन्न िथा असहार् ब्र्तक्तहरु, मतहला, िेष्ठ 

नागठरक, अपांग लगार्िलाई तनिःशलू्क कानूनी सहार्िाको ब्र्वस्था 

गरीने छ । 

१९०. हरेक वडामा रहकेा गठरव िथा िेहन्द्दार छाराहरु मध्र्े कानून 

तवर्र्मा उच्च तशक्षा अध्र्र्नका लातग छोरी छारबृतद्ध कार्िक्रम सञ्चालन 

गनिका लातग कोर् स्थापना गठरन ेछ ।  

१९१. आर्थिक रुपमा कमिोर तपतडि पक्षलाई नगरपातलकाको िफि बाट 

तनशुल्क कानुनी सवेा प्रदान गठरने छ । न्द्र्ातर्क सतमतिको क्षेरातधकार 

तभर पने मुद्दाहरुमा कानून ब्र्वसार्ीद्वारा मुद्दा दिाि, बहस पैरवी 

लगार्िको कानूनी उपचारको सतुनतश्चििा गठरन ेछ ।  

१९२. तवपन्न वस्िी िथा वडाहरुमा न्द्र्ार्ीक सतमतिको कार्ि सम्पादन 

सम्बन्द्धमा अनुतशक्षर् गठर तवपन्न वगिलाई तनशुल्क कानूनी उपचार प्राप्त 

गनिको लातग उत्प्रठेरि गठरन ेछ । न्द्र्ार्ीक सतमतिको कार्िसम्पादनमा 

तवद्युतिर् प्रर्ालीको तवकास गरी शीघ्र न्द्र्ार् सम्पादन गठरने छ । 



१९३. अन्द्िरपातलका िथा न्द्र्ार् सम्पादनका सम्बद्ध तनकार्हरुसंग 

तनरन्द्िर रुपमा अन्द्िरदक्रर्ा िथा अनुभव आदान प्रदान गठर न्द्र्ातर्क 

सतमतिको कार्िसम्पादनलाई क्रमश: पठरस्कृि गठरनेछ । नगरपातलकाका 

सूतचकृि मेलतमलापकिािहरु द्वारा वडा स्िरमा तववाद समाधानका लातग 

आवश्र्क ब्र्वस्था गठरने छ । 

१९४. नगरको सुशासन प्रवदिन सुरक्षा लगार्िका क्षेरमा काम गने गठर 

नगर प्रहरी  सेवा गिन गठर र्थाशक्र् पदपुर्िि गठरने छ । 

थ- सामातिक सरुक्षा िथा पञ्जीकरर् िफि  

१९५. ब्र्तक्तगि घटना दिाि समर्मा नै गनिका लातग प्रचार प्रसार िथा 

वडाहरुमा घटना दिाि तशतवर सञ्चालन, स्थानीर् पञ्जीकातधकारीहरुलाई 

अतभमुतखकरर्, सामातिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गन े लाभग्राहीहरुको 

ि्र्ाङ्क अध्र्ावतधक, ब्र्तक्तगि घटना दिािका हस्ितलतखि रतििरहरु 

तडतिटाइिेसन  सम्वतन्द्ध कार्िलाई तनरन्द्िरिा ददइन ेछ । 

१९६. हाल प्रदान गठररहकेो सामातिक सुरक्षा भत्तालाई अझ वदि 

सहि वनाउनका लातग सम्वतन्द्धि लाभग्राहीहरुको मागको आधारमा 

कम्िीमा अपाग र अशक्तहरुका लातग बैंक संगको समन्द्वर्मा घर घरमा न ै

पुर्ािइने नीति लाई प्राथातमकिा ददइनछे । 

द-    सचूना प्रतवतध िफि  

१९७. सूचना व्यवस्थापनलाई व्यवतस्थि गनिका लातग नगरपातलका 

तभर प्रर्ोग भएका सम्पुर्ि software को अतनवार्ि रुपमा Security 

Audit, कमिचारीका लातग  Digital Signature, वडा िह सम्म High 

bandwidth को ईन्द्टरनेट व्यवस्था, नगरको केन्द्रमा centralized 

server, वडा कार्ािलर्,  स्वास््र् चौदक िथा तवधालर् मा संचालन 

भएका software  हरुको केतन्द्रकृि  गठर data  सुरक्षर् िथा तनर्न्द्रर् 

को व्यवस्था तमलाईने छ ।  



१९८. हाल नगरपातलका तभरमा ई हातिरी व्यवस्थापन गठरएकोमा 

र्सलाई तवस्िार गठर वडा कार्ािलर्, स्वास््र् चौदक र सामुदार्ीक 

तवधालर्मा िडान गरी केन्द्रीकृि रुपमा तनर्मन गने ब्र्वस्था गरीने छ ।   

१९९. तवधालर्मा learning management system (LMS) को 

अतनवार्ि प्रर्ोग, नगर अस्पिालमा HMS को प्रर्ोग, भुक्तानी प्रर्ालीमा 

ई-भूक्तानी प्रर्ाली,  कर संकलन लाई ब्र्वतस्थि गनि को लागी अनलाईन 

बाट payment को ब्र्वस्था, अत्र्ावश्र्क अनलाइन सेवा आददलाई 

प्रर्ोगमा ल्र्ाई सुचना प्रतवतधको नतवनिम् तवकासलाई र्थासम्भव 

कार्ािन्द्वर्नको व्यवस्था तमलाईने छ ।  

२००. सुचना प्रर्ातल लाई ब्र्वतस्थि िथा तछटोछरीिो िनिा सम्म 

सुचना को पहुच पुर्ािउनको लागी social media को प्रर्ोगलाई बिावा 

ददईने छ साथै वेव साईटको तनर्तमति अपडेट गद ैमातसक रुपमा आर् 

व्यर् साविितनक  गठरनेछ ।  

२०१. एदककृि सफ्टवर्र प्रर्ालीको प्रर्ोगलाई विावा गद ै सम्पुर्ि 

शाखाको कार्िलाई अन्द्िर आवद्ध गरी समर् समर्मा नतवनिम प्रतवधको 

प्रर्ोग गरी पठरमाििन गद ै लगीन ेछ  भन े तवधालर्मा ई लाईब्ररेीको 

तवकास गनि तवतभन्न गैरसरकारी सघंसंस्था िथा तवकास साझेदारहरुसँग 

समन्द्वर् गठरने छ ।  

२०२. नगरपातलकावाट िडीि तसतस क्र्ामरा को ममिि सभंार िथा 

सूरक्षाको सुतनश्चि गद ेक्र्ामराको तवस्िारका लाग प्रदशे सरकार र नीति 

के्षर संग सहकार्ि गठरनेछ ।  

 

 

  



न- स्वास््र् िफि  

 

२०३. नगरपातलकाका सम्पूर्ि स्वास््र् संस्थाहरुबाट तनिःशुल्क 

आधारभूि  िथा आकतस्मक स्वास््र् सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध 

गराउन िनस्वास््र्को संरक्षर्,  प्रवद्र्धन, प्रवधिनात्मक, प्रतिकारात्मक, 

उपचारात्मक, िथा पुनस्थािपनात्मक सेवाको तबकास िथा तबस्िार गरी 

स्वास््र् सेवालाई िनिाको सहि पहुचँमा पुर्ाइने छ। 

२०४. मतहलाहरुका स्वास््र् समस्र्ाहरुको पतहचान, तनदान िथा 

उपचार गनिका लातग तनर्तमि िथा तबशेर् तशतबरहरु माफि ि आबश्र्क 

स्वास््र् संस्थाहरुमा तस्क्रतनङ सेवाहरु )Uterine Prolepses, 

Obstetrics Fistula,VIA, PAP smear) आदद र तनशुल्क अप्रेशनको 

व्यवस्था तमलाउने कार्िक्रमलाई तनरन्द्िरिा ददइन ेछ । 

२०५. सबै स्वास््र् संस्थाहरुबाट ददइएको सवेालाई िवाफदहेी बनाउन 

सामातिक पठरक्षर् र साविितनक सुनुवाइ कार्िक्रमहरुलाई तनरन्द्िरिा 

ददइने छ । 

२०६. स्वस््र् िीवनशैली, शारीठरक व्यार्ाम, उतचि खानपान, 

तनर्तमि स्वास््र् परीक्षर् िस्िा स्वास््र् प्रविधनका कृर्ाकलापहरू 

स्वास््र् संस्था िथा वडासँग  समन्द्वर् गरी तनर्तमि कार्िक्रममा समावेश 

गठर संचालन गठरने छ । 

२०७. प्रभावकारी स्वास््र् सेवा प्रवधिनका लातग नमुना वडा, नमुना 

स्वास््र् संस्था, नमुना अस्पिाल, स्वास््र् संस्था अतभर्ान शुरुगठर 

क्रमबद्ध रुपमा तबस्िार गठरने छ । कार्िसम्पादनका आधारमा स्वास््र् 

संस्थाहरु र स्वास््र् कमिचारीहरुको मूल्र्ांकन गरी उच्च कार्िसम्पादन गन े

स्वास््र् संस्था र कमिचारीलाई पुरस्कृि िथा प्रोत्साहन गन े व्यवस्था 

गठरनेछ । 



२०८.  स्वस्थ तबद्यालर् बािाबरर्, तबद्यालर् पोर्र्, िुकाको और्तध 

तविरर्, तस्क्रतनङ िथा स्वास््र् परीक्षर् सेवा, दकशोर दकशोरी सेवा 

िस्िा तबद्यालर् स्वास््र् तशक्षा कार्िक्रम संचालन गठरनेछ र र्ी 

कार्िक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउनका लातग तवद्यालर् नसि कार्िक्रम लाग ू

गठरनेछ । 

२०९.  प्रसुिी केन्द्रहरुलाई रर्नैतिक स्थानमा संचालनका लातग मानव 

श्रोि िथा भौतिक साधन सम्पन्न गराइनेछ । प्रसुिी केन्द्रहरूमा 

आमाघर  िथा स्िर अनुसार नविाि  तशशु कनिर को सुतबधा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

२१०.   नगरपातलकाको एकीकृि स्वास््र् सुचना प्रर्ालीमा सूचनाको 

शुद्धिा, समर् बद्धिा र पूर्ििामा तनगरानी गठर गुर्स्िरीर् बनाइनेछ । 

साथै र्स वर्ि कतम्िमा २ वटा स्वास््र् संस्थाबाट electronic health 

recording system (EHRS) सेवा शुभारम्भ गद ैलैिाने । 

२११.  स्वास्थ िीवनशैली तवकासका लातग नगरले रर्नीतिक स्थानहरु 

छनौट गरी खुला व्यार्ामशाला, र्ोगा  प्रर्ार्ाम कक्षाहरु संचालन 

गठरनेछ । र्ोग तशक्षा सम्बन्द्धी िानकारीमुलक िथा सचुना सामाग्रीहरु 

प्रकाशन िथा प्रसारर् गठरनेछ । 

२१२.  उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तमगौला रोग, मुटुरोग, अवुिदरोग, दम, 

मोटोपना िस्िा नसने रोगहरुको तनदान, उपचार र व्यवस्थापन गनि वडा 

स्िरका आधारभूि स्वास््र् संस्थाबाट ४० वर्ि मातथका नागठरकका 

लातग तवशेर् एदककृि अतभर्ान संचालन गठरने छ । 

२१३.  प्रसूति केन्द्रहरूलाई रर्नीतिक स्थानमा सञ्चालनका लातग 

मानवस्रोि िथा भौतिक साधन सम्पन्न गराइनेछ । प्रसूति केन्द्रहरूमा 

आमाघर िथा स्िरअनुसार नविाि तशशु कनिरको सुतवधा उपलब्ध 

गराइनेछ । बाल िथा मािृ तशशु स्वास््र् कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपका 



अगाड विाउनका लगी आमाको मार्ा एप कार्िक्रमलाई गुर्स्िठरर् बनाई 

तनरन्द्िरिा ददईन े । 

२१४.  गभिवति मतहलाहरुलाई तनिःशुल्क तभतडर्ो एक्सरे सेवा 

संचालनलाई तनरन्द्िरिा ददइन े र अस्पिालहरुमा सवेा तवस्िार गरी 

प्रभावकारी बनाउने िथा गभिवति मतहलालाई प्रसुति सेवाको लागी 

तनशुल्क एम्बुलेन्द्स सेवा संचालन गन ेसाथ ैघरम ैगई उत्तर प्रसुति सेवा 

ददइने छ  । 

२१५.  सरुवारोग, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप िथा तबपद ्व्यवस्थापन 

पूवििर्ारी िथा प्रतिकार्ि एवम ् पुनिःस्थापनाको एदककृि रुपमा 

व्यवस्थापन गनि बिेट तवतनर्ोिन गठरने छ । 

२१६.  मर्ािददि मतहनावारी र सरसफाई लाई मतहला मैतर र दकशोरी 

मैरी बनाई प्रभावकारी कार्िक्रम सचंालन गनि स्वास््र्  संस्थाबाट र 

तवद्यालर्बाट तनशुल्क सेनेटरी टर्ाड तविरर्लाई तनरन्द्िरिा ददन े

व्यवस्था तमलाइन े छ । 

२१७.  नर्सिङ िथा सामातिक सुरक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 

संचालन गनि मातथल्लो तनकाए सँग समन्द्वर् गठर थप तवद्यालर्हरुमा 

तवद्यालर् नर्सिङ सेवा  िथा एक तवद्यालर् एक स्वास््र् कर्मि कार्िक्रम 

संचालन गठरने छ । 

२१८.  गुर्स्िरीर् तनदानात्मक स्वास््र् सेवा प्रवाहका लागी नगर 

तभरका सबै स्वास््र् संस्थामा गुर्स्िरीर् E वगिको ल्र्ाव सेवाको 

तवस्िार गने नीति  तलइने  छ । 

२१९.  मतहला स्वर्म सेतवकाहरुको सम्मान गन,े हौसला बिाउन 

र  तनरन्द्िर प्रोत्साहन गने कार्िक्रमहरु  िस्िै स्वेतच्छक अवकाश हुदा 

नगरवाट प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था िथा र्ािार्ािको सुतवधाको 



व्यवस्थापन गराईने छ। साथै म स्वा स्व सेतवका संिाल लाई व्यवतस्थि 

बनाई लतक्षि कार्िक्रम संचालन गठरन े छ । 

२२०.  स्वास््र् तवमा बारे समुदार्मा तनरन्द्िर सचेिना कार्िक्रम 

सञ्चालन गने  र स्वास््र् तवमामा नसमेठटएका  वगि र समूहहरुको 

पतहचान गरी तवमामा आवद्ध गराउन ेव्यवस्था तमलाइने छ । 

२२१.  नगरतभरका स्वास््र् संस्था िथा खोपकेन्द्र ,गाउघर तक्लतनक 

लाई सुव्यवतस्थि बनाई सेवालाई गरु्स्िठरर् बनाउन भौतिक पूवािधार, 

फर्निचर िथा आवश्र्क और्तध उपकरर् औिारको व्यवस्था तमलाइन े छ 

।  स्वास््र् संस्थाबाट तनशुल्क ददईने और्तध र आवश्र्क स्वास््र् 

सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन अटुट  रुपमा तमलाउन ेछ । 

२२२.  िेष्ठ नागठरक तवपन्न नागठरकहरुको तनशुल्क तवमाको तनशुल्क 

सेवा, िेष्ठ नागठरकहरुलाई स्वास््र् संस्था माफि ि घरमै गै तनशुल्क 

स्वास््र् पठरक्षर्,  नगरतभरका स्थार्ी वातसन्द्दाको आँखाको 

मोतितवन्द्दकुो अपरेशन साथै थारु समुदार्मा तसकलसेल एतनतमर्ा 

रोगको पठरक्षर् िथा उपचार गनि थप प्रभावकारीिा ल्र्ाउन तवतभन्न 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गठरनेछ । 

२२३.   र्स नगरपातलका अन्द्िरगिका तवद्यालर्हरुमा स्वास््र् िथा 

पोर्र् तशक्षा कार्िक्रम, कुपोर्र् पोतशलो खानाको प्रवधिन, कुपोतर्ि 

बालबातलका लाई सवोत्तम आहार,  आर्ुवेर्दिक तशतवर िथा िस्िा 

कार्िक्रमहरु तनर्तमि रुपमा सञ्चालन गठरनेछ । 

२२४. र्स नगरपातलका अन्द्िरगि सञ्चालनमा रहकेो नगर 

अस्पिाललाई मतहला िथा बाल अस्पिालको रुपमा सञ्चालन गठरनेछ ।  

नगरपातलका अन्द्िगिि टािा भएका वडाहरुमा तवशेर्ज्ञ सतहिको स्वस््र् 

तशवीर संचालन गने । 



२२५. र्स नगरपातलका अन्द्िरगि मापदण्ड अनुसार नभएका स्वास््र् 

संस्थाको प्रथमकिा अनुसार भवन तनमािर् गन ेिथा परुाना संरचनाको 

ममिि संभार फर्निचर र औिार उपकरर्को व्यवस्था तमलाउने । 

२२६. स्वास््र् सेवालाई प्रभावकारी गराई नागठरकमा सामातिक 

सुरक्षाको अनुभूति गराउन ज्रे्ष्ठ नागठरक, अति  तवपन्न दीघि रोगीको 

एथािि तववरर् तलई तनतश्चि मापदण्ड िर्ार गठर तनशुल्क स्वास््र् तवमा 

कार्िक्रम संचालनमा ल्र्ाउन े । साथै नगरक्षेरका िषे्ठ नागठरक िथा 

गभिविी मतहलाका लातग तनशुल्क एम्बलुेन्द्स सेवा संचालन गठरनेछ । 

२२७. स्वास््र् सेवालाई प्रभावकारी गराई नागठरकमा सामातिक 

सुरक्षाको अनुभूति गराउन ज्रे्ष्ठ नागठरक, अति  तवपनन् दीघि रोगीको 

र्थाथि तववरर् तलई तनतश्चि मापदण्ड िर्ार गठर तनशुल्क` स्वास््र् तवमा 

कार्िक्रम संचालनमा ल्र्ाउने । साथै नगरक्षेरका िषे्ठ नागठरक िथा 

गभिविी मतहलाका लातग तनशुल्क एम्बलुेन्द्स सेवा संचालन गठरनेछ ।  

आदरर्ीर्  नगरसभा सदस्र् ज्र्हूरु 

अन्द्िमा, प्रस्ििु नीति िथा कार्िक्रमहरूको  स्वीकृिी र प्रभावकारी 

कार्ािन्द्वर्नका लागी र्हांहरुको सल्लाह र सुझावको खाचो सदवै रहन े न ैछ 

। र्स सभा सम्पन्न गनि तवतभन्न चरर्हरु पार गद ैर्स चरर् सम्म आईपुग्नका 

लागी भूमीका खले्नुहुने वडाध्र्क्ष ज्र्ूहरु, कार्िपातलकाका सदस्र् ज्र्ूहरु 

तवर्र्गि सतमिी प्रति हार्दिक धन्द्र्वाद ददन चाहान्द्छु र्स कार्िमा थप उिाि 

प्रदान गनुिहुने संतघर् िथा प्रदशे संसद ज्र्ूहरु, पूवि नगर प्रमुख ज्र्ूहरु, पूवि 

िनप्रतितनध ज्र्ुहरु प्रति आभार व्यक्त गनि चाहान्द्छु । प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष 

रुपमा सहर्ोग परु्ािउने सवै प्रति कृिज्ञिा व्यक्त गद ै प्रशासतनक रुपमा 

सहर्ोग पुर्ािउनु हुने नगरपातलकाका प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि, शाखा 

प्रमुख ज्र्ुहरु लगार्ि का अन्द्र् कमिचारीहरुलाई धन्द्र्वाद ददन चाहान्द्छ् ।   

      
 

                        ---------------धन्द्र्वाद------------------------ 



 

 


