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समृद्द नगर ननममाणको लमनग नगरबमसीको सहभमनगतम ! 

आनथाक तथम पुर्माधमर नर्कमस र सुशमसन हमम्रो प्रनतबद्दतम !! 

 

बागचौर नगरपालिकाको सातौ ौं नगर सभामा श्रीमान नगर प्रमुख िोकमान बुढाथोकीजू्यिे प्रसु्तत 

गनुुभएको 

आलथुक वरु् २०७८।०७९ को 

नीलत तथा कारु्क्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बमगचौर नगरपमनलकम, सल्यमन 

कणमाली प्रदेश, नेपमल 

२०७८, अषमढ 
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सभाका सदस्यजू्यहरु तथा उपस्थथत महानुभावहरु, 

यस ऐनतहमनसक अर्सरमम सर्ाप्रथम संघीय लोकतमन्त्रिक गणति नेपमल ननममाणको क्रममम रमनरि यतम, 

लोकति र नमगररक अनधकमर प्रमन्त्रिको लमगी भएकम १० र्षे जनयुद्ध, १९ नदने जनआन्दोलन तथम नर्नभन्न 

आन्दोलनकम क्रममम जीर्न उत्सगा गनुाहुने समू्पणा आदरणीय ज्ञमत अज्ञमत महमन् सनहद तथम बेपत्तमजनहरू 

प्रनत भमर्पूणा श्रद्धमञ्जली अपाण गदाछु । समथै घमइते अपमङ्ग योद्धमहरू प्रनत स्वमस्थ्य लमभको कममनम सनहत 

हमनदाक सम्ममनकम समथ अनभर्मदन प्रकट गदाछु । न्यमय सममनतम, स्वमधीनतम र समृन्त्रद्धकम लमनग नर्नभन्न 

समयमम भएकम आन्दोलनहरूमम अमूल्य योगदमन पुर् यमउनु हुने समू्पणा नेपमली आममबुर्म, नददीबनहनी तथम 

दमजुभमइहरू प्रनत हमनदाक सम्ममन प्रकट गना चमहन्छु । 

 

आज नर्श्वव्यमपी महमममरीको रूपमम फैनलरहेको नोर्ल कोरोनम भमइरस (कोनभड १९) कम कमरण समू्पणा 

ममनर्जमनतलमई नै आक्रमन्त बनमइरहेको छ । नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशमसकीय अनधकृत लगमयत अनधकमंश 

कमाचमरी नटम सनहत हममी बमगचौर नगरबमसीहरु पनन संक्रमणबमट अछुतो रहन सकेनौ ं । ईनतहमसको 

कमलखण्डमम आइपरेको यस कनिन पररन्त्रथथनतमम अग्र पङ््कन्त्रिमम अहोरमत्र खट्नुहुने नगर उप-प्रमुखजू्य, 

समू्पणा डमक्टर लगमयत स्वमस्थ्यकमीहरू, जनप्रनतनननधहरू, रमजनीनतक दल्, पत्रकमर, रमरि सेर्क 

कमाचमरीहरू, सुरक्षमकमीहरू, ननजी तथम व्यमर्समनयक के्षत्र, गमडी चमलक तथम स्वयंसेर्कहरू प्रनत धन्यर्मद 

सनहत हमनदाक आभमर प्रकट गदाछु । कोरोनम रोकथमम तथम ननयिणमम हममीलमई आनथाक तथम अन्य सहयोग 

उपलब्ध गरमई महत्त्वपूणा सहयोग प्रदमन गनुाहुने सहयोगी नगरबमसी तथम दमतमहरू प्रनत सम्ममन सनहत हमनदाक 

धन्यर्मद ज्ञमपन गदाछु । नर्नभन्न तर्रले सहयोग पुर् यमउनु हुने नर्नभन्न व्यन्त्रित्व तथम आम जनसममुदमयहरु प्रनत 

हमनदाक आभमर प्रकट गदाछु । 

 

नगर के्षत्रमम कोनभड-१९ को सङ््कक्रमण फैनलए पश्चमत हमम्रो आफ्नै प्रयमसमम नर्नभन्न के्षत्रकम सहयोगी हमतहरु 

संग हमतेममलो गदै सङ््कक्रनमतको उनचत उपचमरको लमनग नमनन अन्त्रिजन प्लमन्ट सनहतको कोनभड-१९ 

आइसोलेसन केन्द्र थथमपनम गरेर संक्रनमत नबरममीहरुको उपचमर तथम थप संक्रमणको जोन्त्रखम नु्यननकरण गना 

सफल भएकम छौ ं। सीनमत श्रोत र समधनकम बमबजुद अन्त्रन्तमसम्म प्रयमस गदमा गदै पनन यस कोरोनम भमइरसकम 

कमरण देश तथम नर्देशमम ज्यमन गुममउनु हुने नगरबमसी तथम समू्पणा मृतआत्मम प्रनत हमनदाक श्रद्धमञ्जली तथम 

शोकमकुल पररर्मरजनमम गनहरो समरे्दनम व्यि गदाछु । समथै सङ््क क्रनमत सबैको शीघ्र स्वमस्थ्य लमभको 

कममनम गदाछु । यस नर्षम पररन्त्रथथनतमम जीर्न रक्षमकम लमनग उच्च सतका तम एरं् संयमतम अपनमउन समेत 

सबैमम अनपल गदाछु । 
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नर्पद्को यस कनिन पररन्त्रथथनतमम महमममरी रोकथमम, ननयिण र उपचमरको कमयामम सहयोग पुर् यमउनु हुने 

संघीय सरकमर , प्रदेश सरकमर एरं् जनप्रनतनननधजु्यहरु प्रनत  हमनदाक धन्यर्मद व्यि गदाछु ।  

 

देशको बदनलदो रमजनननतक पररन्त्रथथनत, रमजनननतक पमटीहरु नभत्रको बढ्दो असहमझदमरी, रमजनननतक उतमर 

चढमर् र अन्त्रथथरतमकम कमरण केन्त्रन्द्रय रमजनननत हुदै प्रदेश तथम थथमनीय तह सम्ममम समेत त्यसको प्रनतकुल 

प्रभमर् पना सके्न सम्भमर्नम रहेपनन रमजनननतक आग्रह पुर्माग्रहहरुबमट अनर्चनलत रनह यस सभममम प्रनतनननधत्व 

गनुा हुने समु्पणा जनप्रनतनननधहरु संग सहकमया समन्वय गदै नर्गतकम आनथाक र्षाहरु जसै्त आगममी आ.र्. 

२०७८।०७९ मम पनन  सबैको समथ र सहयोगबमट नीनत तथम कमयाक्रम ननममाण र कमयमान्वयन गदै अगमनड बढ्ने 

प्रनतर्द्दतम व्यि गदाछु । 

 

कोनभड-१९ को नर्श्वव्यमपी महमममरीको कमरण हमल उत्पन्न असहज पररन्त्रथथनत र ननकट भनर्ष्यमम आउन सके्न  

भेररएन्टकम कमरण उत्पन्न हुन सके्न सम्भमनर्त पररन्त्रथथनत समेतलमई मध्यनजर गरर त्यसको जोन्त्रखम तथम 

असरलमई नू्यनीकरण गदै जनजीर्नलमई ननयनमत र समममन्य गने नर्षय नै अनहलेको प्रमुख चुनौती हो ।  

कोनभड-१९ कम कमरण देन्त्रखएको स्वमस्थ्य सुरक्षममम देन्त्रखएको चुनौनत समममनम गदै जनस्तरमम स्वमस्थ्य सम्बन्त्रि 

चेतनम अनभरृ्नद्द र नदघाकमनलन स्वमस्थ्य संरचनम  तथम पूर्माधमर नर्कमसमम नर्शेष ध्यमन रमखी नगरबमसी आम 

जनसमदमयको जीर्न रक्षमकम नननमत्त बजेट नर्ननयोजन, नीनत तथम कमयाक्रम ननममाण र कमयमान्वयन गने हमम्रम 

लमनग ऐनतहमनसक र महत्वपुणा अर्सर पनन हो । 

 

अब म चमलु आनथाक र्षामम कमया सम्पमदन भएकम केही महत्त्वपूणा उपलन्त्रब्धहरुलमइ बुुँदमगत रूपमम यस 

सम्ममननत सभम समक्ष पेस गने अनुमनत चमहन्छु । 

• लवकास तथा पुुँजीगत कारु्क्रम 

नगरपमनलकमबमट आनथाक र्षा २०७७।०७८ मम सम्पमद हुने नगर स्तरीय, र्डम स्तरीय योजनम गरी ५५० जम्मम 

र्टम योजनम तथम अन्य कमयाक्रमहरू सनहत आनथाक र्षाको अन्तसम्म ४०० योजनम तथम कमयाक्रमहरु 

कमयमान्वयन हुने देन्त्रखएको छ । यस नगरपमनलकमको आनथाक र्षा २०७७।०७८ को समममनजक के्षत्रमम ५७.०४%, 

आनथाक नर्कमसमम ३६.१३%, पूर्माधमर नर्कमस तफा  ५२.१८% सुशमसन तथम अन्तर सम्बन्त्रित के्षत्र ६.९३%, कमया 

सञ्चमलन तथम प्रशमसननक तफा  ६१.६५% खचा भएको र समग्रमम खचा अनुपमत सन्तोषजनक रहेको छ । 
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• पशुपौंक्षी लवकास कारु्क्रम 

नगरपमनलकमले चमलु आनथाक र्षाबमट सुरु गरेको पशुपंक्षी खोप कमयाक्रमबमट ३५००० पशुपंक्षीमम खोप सेर्म 

नदइएको छ । समथै शमखम तथम पशु सेर्म न्त्रिननक टमट्केबमट ६५ हजमर पशुपंक्षीले प्रत्यक्ष र्म अप्रत्यक्ष रूपमम 

उपचमर सेर्म नलएकम छन् । हमलसम्म कररब १३०० भैुँसी पमलक नकसमनलमई बैंनकङ्क प्रणमली ममफा त भैुँसी 

सुते्करी भत्तम नर्तरण  गररएको छ । के्षत्र ननधमारण गरी दुग्धजन्य पदमथाको सङ्कलन, नर्तरण तथम पर्ाद्धनकम 

लमगी दुग्ध पकेट के्षत्र ननधमारण गररएको छ । पशु स्वमस्थ्य नशनर्र, रेनबज नद  र्स कमयाक्रम, पशु आहमर 

कमयाक्रम, व्यमर्समनयक नकसमनहरूलमई प्रनर्नध हस्तमन्तरण कमयाक्रम, भकमरो सुधमर कमयाक्रम, व्यमर्समनयक 

बमख्रम फमाहरूको गोि,खोर व्यर्थथमपन तथम ननममाण, समूहमम बमख्रमको खोर ननममाण गरी जम्मम ९८ र्टम 

योजनम ननममाण जस्तम गनतनर्नध यस के्षत्रमम सञ्चमलन भएकम छन् । 

 

•  कृलर् लवकास कारु्क्रम 

 

नगरपमनलकमले चमलु आनथाक र्षाबमट सुरु गरेको कृनष के्षत्रमम १६ र्टम समनम नसुँचमइ पोखरी ननममाण, ११ र्टम 

प्लमन्त्रिक पोखरी ननममाण, ५०% अनुदमनमम १६ र्टम व्यमर्समनयक प्लमन्त्रिक घर, हमते ट्यमक्टर नर्तरण, २९ 

र्टम अथथमयी प्लमन्त्रिक घर ननममाणको लमनग कमयाक्रम सम्पन्न गरेको छ । कृषक समूह दतमा ५६ र्टम र कृनष 

फमा १२७ र्टम दतमा गररएको  छ ।  

 

• मलहिा तथा बािबालिका 

 

कणमाली प्रदेश सरकमरले उद्घोष गरेको “बैङ्क खमतम छोरीको, सुरक्षम जीर्न भररको” कमयाक्रम अन्तरगत 

२०७६ श्रमर्ण १ गते देखी हमलसम्म ४६३ जनम छोरीहरूको बैङ्क खमतम खोनलएको छ । थथमनीय तहमम लैनङ्गक 

नहंसम ननर्मरण कोष सञ्चमलनकम लमनग लैनङ्गक नहंसम ननर्मरण कोष सञ्चमलन ममपदण्ड, २०७७ तयमर गररएको 

छ । अपमङ्गतम पररचयपत्र नर्तरणकम लमनग “अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रिको पररचयपत्र सम्बिी कमयानर्नध २०७५ 

तयमर गररएको छ । हमलसम्म अपमङ्ग पररचयपत्र नर्तरण गररएकोमम १२ जनम मनहलम र १९ जनम पुरुष गरी 

जम्मम ३१ जनमलमई अपमङ्ग पररचयपत्र नर्तरण गररएको छ । त्यसै्त “जे्यष्ठ नमगररक पररचयपत्र नर्तरण 

ननदेनशकम २०७४ “ तयमर गररएको छ । हमलसम्म ५३ जनम जे्यष्ठ नमगररकलमई जे्यष्ठ नमगररक पररचयपत्र 

नर्तरण गररएको छ । लैनङ्गक नहंसम ननर्मरण कोष कमयानर्नध २०७८ स्वीकृत गरी कमयमान्वयनमम ल्यमइएको छ 

। 
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•  पूवाुधार लवकास लनमाुण 

यस नगरमम नर्गत तीन र्षानभत्र सबै टोलमम ग्रममीण सडक पहुुँच पुगु्नको समथै नयमुँ टि ्यमक १५० नकमी, सडक 

ग्रमभेल २५ नकमी, सडक  नर्स्तमर ५० नकमी, सडक ममात ७० नकमी, गोरेटो बमटो १० नकमी, पुल ४ र्टम, 

कल्भटा ननममाण १० र्टम सम्पन्न भएकम छन् । भौनतक पूर्माधमर अन्तरगत ९५ र्टम खमनेपमनीको ट्यमङ्की ननममाण 

गनुाकम समथै १२ र्टम नलफ्ट खमनेपमनी ननममाण भई खमनेपमनीको के्षत्रमम उले्लखनीय कमया भएको छ । नसुँचमइको 

के्षत्रमम नयमुँ कुलो ननममाण ५००० नम, कच्ची नमली ४५०० नम, रहेको छ भने यसकम अनतररि भर्न ननममाण ( 

र्डम कमयमालय भर्न, सममुदमनयक भर्न, नर्द्यमलय , स्वमस्थ्य केन्द्र ) १५ र्टम, खेलकुद मैदमन १ र्टम रहेकम छन् 

। १२ र्टै र्डम कमयमालयमम इन्टरनेट पहुुँच, सडक ननममाण कमया सम्पन्न भएकम छन् । पकै्क पनन यी उपलन्त्रब्ध 

पयमाि छैनन् तर यी कमयाले नर्कमस कमयाको आधमर नर्न्दु तय भएको दृश्य देखमएकम छन् । 

 

•   श्रम तथा रोजगार 

प्रधमनमिी रोजगमर कमयाक्रम अन्तरगत कमया सम्पमदन तथम तथ्यमङ्क प्रनर्रको आधमरमम बमगचौर नगरपमनलकम 

लगमतमर दोश्रो पटक देश भररकै ७५३ थथमनीय तहहरु मधे्य उतृ्कर भइ सो को आधमरमम बजेट तथम कमयाक्रम 

प्रमि गना सफल भएको छ । चमलु आ.र्.मम प्रधमनमिी रोजगमर कमयाक्रम तथम मुख्यमिी रोजगमर कमयाक्रम 

ममफा त १२ र्टै र्डमबमट प्रमि कुल ५४५२ जनम बेरोजगमर श्रनमकहरुको तथ्यमङ्क प्रनर्र गरर कररब ३००० भन्दम 

बनढलमई रोजगमरी प्रदमन गररएको र आगममी आ.र्. २०७८।०७९ को लमनग ६५६९ जनम बेरोजगमर 

श्रनमकहरुको तथ्यमङ्क प्रनर्र गने कमम सम्पन्न भएको छ । 

 

•   सावुजलनक सेवा प्रवाह र शुसासन 

स्ममटापमनलकम बमगचौर ननममाण गने उदे्दश्यकम समथ नडनजटल नगर प्रोफमइलको ननममाण कमया अन्त्रन्तम चरणमम 

पुगेको छ । यसले तथ्य तथ्यमङ्कमम आधमररत नीनत ननममाणकम लमनग सूचनम प्रदमन गदाछ । नगरको समू्पणा 

पररचय झल्कमउने उदे्दश्यकम समथ नगर नभनडयो डकुमेन्टि ी  ननममाण गररएको छ । समथै र्डमगत नभनडयो 

डकुमेन्टि ी पनन ननममाण गररएको छ । नगरबमट सम्पमदन हुने कमयाहरू धेरैजसो अनलमइन प्रणमलीबमट सम्पमदन 

हुुँदै आइरहेको छ ।  थथमनीय तहको सेर्मलमई जनमुखी बनमउन प्रनर्नध र सूचनमको प्रयोग गरी १२ र्टै र्डम 

कमयमालयबमट नै सम्पमदन हुने व्यर्थथम नमलमइएको छ । नगर कमयापमनलकमको कमयमालयबमट सम्पमदन हुने 

योजनम सफ्टरे्यर, रमजश्व अनलमइन सफ्टरे्यर, लेखम शमखम अनलमइन सूत्र तथम पेरोल सफ्टरे्यर, दतमा चलमनी 

अनलमइन सफ्टरे्यर, नजन्सी अनलमइन पमम सफ्टरे्यर, नशक्षममम ईनमस (IEMIS) सफ्टरे्यर, स्वमस्थ्यमम 

एच.एम.आइ.एस (HMIS) सफ्टरे्यर, पनञ्जकरण तथम समममनजक सुरक्षम शमखममम अनलमइन घटनम दतमा 

सञ्चमलनमम आइरहेको छ भने समममनजक सुरक्षम भत्तम लगमयत अन्य भुिमनी प्रनक्रयमलमई बैनङ्कङ्क प्रणमलीबमट 

भुिमनी हुने व्यर्थथम पनन नमलमइएको छ । 
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•  पारदलशुता र सूचनाको अवथथा 

नगरपमनलकमले यस के्षत्रको सुधमरकम लमनग जनतमसुँग जनप्रनतनननध कमयाक्रम, रे्बसमइटमम ननयनमत सूचनम 

समे्प्रषण, नबलनबजकको समर्ाजननकरण, योजनमहरूको समर्ाजननक परीक्षण तथम समममनजक 

सञ्जमलको प्रयोगमम बढोत्तरी गरेको छ । कोनभड-१९ को दैननक तथ्य तथ्यमङ्कको पत्रकमर समे्मलनद्वमरम 

समर्ाजननक गरी जनतमको सुसूनचत हुने अनधकमरलमई सम्ममन गनुाकम समथै नमगररककम सूचनम, उजुरी र अन्य 

समस्यमको सुनुर्मइमम जोड नदइएको छ । समथै संघीय सरकमर र प्रदेश सरकमरलमई ननयनमत प्रगनत प्रनतरे्दन 

पेस गररएको छ । 

 

•  थथानीर् लशक्षा  

नगरपमनलकमले चमलु आ.र्.मम “हामी र हाम्रो बागचौर नगर सेरोफेरो” नममक थथमनीय पमठ्यक्रम तजुामम 

गरी शैनक्षक सत्र २०७७ देन्त्रख कक्षम १- ८ सम्म कमयमान्वयनमम ल्यमइएको, नर्द्यमथीहरुलमई नर्द्यमलयमम आउन , 

नटकमउन र नसकमउन  नदर्म खमजम, पमठ्यपुस्तक छमत्ररृ्नत्तको व्यर्थथम, शैनक्षक सुशमसन, नशक्षकको दरबन्दी 

नमलमन, नर्द्यमलयको भौनतक सुधमर तफा  २ कोिे र ४ कोिे नर्द्यमलय भर्नहरु, शौचमललय, पुस्तकमलय तथम 

सूचनम प्रनर्नधको नर्कमस, कक्षम कोिम तथम नर्द्यमलय कमयमालय व्यर्थथमपन, तथ्यमङ्क प्रणमली सुदृढीकरण एरं् 

नशक्षकको पेसमगत नर्कमस तमनलम सम्बिी कमयाहरू सम्पन्न भएकम छन् । 

 

•  थथानीर् कानुन लनमाुण  पनहलो नगर सभमबमट पमररत नर्नभन्न ऐन, ननयममर्ली, ननदेनशकम, कमयानर्नध 

थथमनीय रमजपत्रमम प्रकमनशत गरेर त्यसको जमनकमरी संघीय र प्रदेश सरकमर लमई गरमएको छ । हमलसम्म १६ 

र्टम ऐन, ३ र्टम  ननयममर्ली र १३ र्टम ननदेनशकम एरं् कमयानर्नध ननममाण भइसकेकम छन् । 

 

• थथानीर् न्यार् सम्पादनः  चमलु आ.र्. २०७७।०७८ मम अ.ल्यम. समेत १७ र्टम उजुरी दतमा गररएकोमम नमलमपत्र 

४, ननणाय २, नडसनमस ५ र नर्चमरमनधन ६   रहेको छ । 

 

• कोलभड-१९ व्यवथथापन 

 

आ.र्. २०७६।०७७ मम कोनभड-१९ सङ््कक्रमण रोकथमम तथम ननयिणको लमनग प्रमकृनतक प्रकोप व्यर्थथमपन 

कोषमम रकम रु २ करोड ६१ लमख ३५ हजमर बरमबरको कोष खडम गररयो । जस अनुसमर कोनभड-१९ 

सङ््कक्रमण रोकथमम तथम ननयिणमम रकम रु १ करोड २७ लमख ६८ हजमर खचा भएको नथयो । आ.र्. 

२०७६।७७ को चैत्र ११ गते लकडमउन भए पनछ भमरत लगमयत तेस्रो मुलुकबमट नगरपमनलकममम नभनत्रएकम 

जम्मम १८५९ जनमलमई नगरपमनलकमकम बमह्र र्टै र्डमकम ५४ र्टम सममुदमनयक नर्द्यमलयलमई अथथमयी 

क्वमरेनटमइन ननममाण गरी व्यर्थथमपन गररएको नथयो । जसमधे्यमम १४४८ जनमको नपनसआर परीक्षण गररएको 
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नथयो भने ४११ जनमको आरनडनट परीक्षण गररएको नथयो ।  आ.र्. २०७६।०७७ मम जम्मम ७३ जनमको कोनभड-

१९ नपनसआर ररपोटा पोजेनटभ आएको नथयो । चमलु आ.र् २०७७।०७८ मम  पनन उि कोनभड-१९ 

सङ््कक्रमणको दोस्रो चरणको भेररअन्ट देखम परेसुँगै कोनभड-१९ सङ््कक्रमण रोकथमम तथम ननयिणको लमनग 

कोनभड-१९ आइसोलेसन केन्द्रको थथमपनम गररएको छ । आइसोलेसनमम केन्द्रमम मेनडकल अनधकृत  १ जनम 

३ जनम हेल्थ अनसिेन्ट, २ जनम िमफ नसा, ४ जनम अनमी , चमलक ३ जनम र  कमयमालय सहयोगी ५ जनम को 

जनशन्त्रि व्यर्थथमपन गरी पररचमलन गररएको छ ।  यस आइसोलेसन केन्द्रमम नबरममीको उपचमरको लमनग 

नमनन अन्त्रिजन प्लमन्ट सनहत अन्त्रिजन नसनलन्डर (िुलो) ३८ र्टम, अन्त्रिजन कन्सन्टि ेटर ७ र्टम  र १ र्टम 

एमु्बलेन्स सनहत थप २ र्टम गमडीहरूको व्यर्थथम गररएको छ ।  आइसोलेसन केन्द्र ममफा त प्रते्यक र्डमहरूमम 

गएर कोनभड-१९ शङ्कमस्पद नबरममीहरूको एन्त्रन्टजेन परीक्षण गररएको छ भने आइसोलेसन केन्द्रमम  कोनभड 

शङ्कमस्पद नबरममीहरूको दैननक एन्त्रन्टजेन परीक्षण गररएको छ । सङ््कक्रनमत नबरममीहरुको लमनग ननिः शुल्क 

उपचमर र खमननपनको व्यर्थथम गररएको छ । चमलु आ.र्. २०७७।०७८ मम आइसोलेसन केन्द्रमम हमलसम्म ३ 

सय १५ जनमलमई सफल उपचमर गररएको छ भने यस अर्नधमम देश नभत्रकम नर्नभन्न अस्पतमल तथम 

आइसोलेसनमम उपचमर गरमउदम गरमउदै २६ जनम नगरबमसी नमगररकहरुको दुखद ननधन भएको छ । २ सय 

९० जनमको एन्त्रन्टनजन पररक्षण गररएकोमम १ सय ८६ जनम नेगेनटभ र १ सय ४ जनमको पोजेनटभ देन्त्रखएको छ 

। आइसोलेसन केन्द्रमम भनमा भएकम मधे्य २ सय ९९ जनम सन्चो भएर नडथचमजा हुनुभएको छ भने १३ जनमलमई 

अन्त्रिजनको व्यर्थथम गरेर बमनहर ररफर गररएको छ । यस नर्षम पररन्त्रथथनतमम कोनभड-१९ सङ््कक्रमण 

रोकथमम तथम ननयिणमम आफ्नो अमूल्य सल्लमह सुझमर् र भौनतक तथम आनथाक सहयोग गरी 

नगरपमनलकमलमई सहयोग गनुाहुने संघीय सरकमर, प्रदेश सरकमर, जनप्रनतनननध, पत्रकमर, बुन्त्रद्धजीर्ी, कमाचमरी, 

व्यमपमरी, संघ- संथथम, सुरक्षमकमी लगमयत समू्पणा सहयोगी मनहरूमम नर्शेष धन्यर्मद नदन चमहन्छु । 

सभाका सदस्यजू्यहरु, 

 अर् म बमगचौर नगरपमनलकमको आनथाक र्षा २०७८।०७९ को नीनत तथम कमयाक्रम प्रसु्तत गना  चमहन्छु । 

        प्राथलमकताहरू 

• स्वमस्थ्य, कोनभड-१९ रोकथमम तथम ननयिण 

• पूर्माधमर नर्कमस 

• श्रम तथम रोजगमरी 

• नशक्षम 

• कृनष तथम पशुपमलन 
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• सुशमसन, संथथमगत नर्कमस तथम ममनर् पुुँजी व्यर्थथमपन 

अब म के्षत्रगत आधमरमम बजेटकम नीनत तथम कमयाक्रमहरू प्रसु्तत गना अनुमनत चमहन्छु । 

कोलभड १९ रोकथाम तथा लनर्न्त्रण 

• नगरपमनलकम के्षत्रमम कोनभड-१९ सङ््कक्रमणबमट नमगररकलमई बचमउन कोनभड-१९ आइसोलेसन केन्द्र 

थथमपनम गररएको छ । सो केन्द्रलमई थप श्रोत समधनयुि बनमई सञ्चमलनको लमनग ननरन्तरतम नदइनेछ ।     

• कोनभड १९ नू्यनीकरण कमयाकम लमनग नगरपमनलकमको छुटै्ट कोष खडम गररएको छ । सो कोषमम सरकमरी, 

ननजी तथम अन्य के्षत्रबमट रकम जम्मम गने तथम खचा गने व्यर्थथम नमलमइनेछ र कोरोनम महमममरी रहुँदम सम्मको 

लमनग यसलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । तत्पश्चमत यस आइसोलेसन केन्द्रलमई अस्पतमलकै रुपमम आर्श्यक प्रनक्रयम 

पुरम गरर कमयमान्वयनको प्रनक्रयममम लनगनेछ । 

• कोनभड-१९ रोकथमम तथम ननयिणको लमनग स्वमस्थ्य समममग्रीहरूको बन्दोबस्त, रमहत नर्तरण, अलपत्र 

नमगररकहरूको उद्धमर तथम व्यर्थथमपन, क्वमरेनटमइन व्यर्थथमपन तथम खमननपनको बन्दोबस्त, आर्श्यक 

औषनध उपचमर, स्वयंसेर्क, सहयोगी पररचमलन, एन्त्रन्टजेन टेि तथम पीसीआर परीक्षण, तथ्यमङ्क सङ्कलन तथम 

अनुगमन, सचेतनममूलक कमयाक्रम लगमयतकम अन्य आर्श्यक कमयाहरूलमई आर्श्यकतम अनुसमर 

कमयमान्वयन गररदै लनगनेछ  । 

• कोनभड १९ को नर्श्वव्यमपी सङ््कक्रमण रोकथममको लमनग संघ तथम प्रदेश सरकमर सुँगको सहकमयामम आर्श्यक  

व्यर्थथमपन गररनेछ । 

श्रम तथा रोजगार 

• प्रधमनमिी रोजगमर कमयाक्रम तथम मुख्यमिी रोजगमर कमयाक्रमको प्रभमर्कमरी कमयमान्वयनको लमनग नर्शेष 

व्यर्थथम गररनेछ समथै यसको लमनग आर्श्यक जनशन्त्रि पररचमलन र समझेदमरी बजेटको व्यर्थथम समेत 

नमलमई योजनमहरु कमयमान्वयन गदै लनगनेछ । 

• ऐनतहमनसक, समंसृ्कनतक, पुरमतमन्त्रत्त्वक एरं् पयाटकीय के्षत्रको पनहचमन गरी ती के्षत्रहरूमम “हमम्रो नगर हमम्रो 

पौरख” कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

•  नगर नभत्र सञ्चमलन हुने समर्ाजननक नर्कमस ननममाणकम कमममम अनधकतम रोजगमरीको नसजानम हुने गरी 

आयोजनम सञ्चमलन गररनेछ । 
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• नगर नभत्र नर्नभन्न के्षत्रबमट नसजानम हुने रोजगमरीको सूचनम सङ्कलन गना सरोकमरर्मलम पक्षहरू सुँग अन्तरनक्रयम 

एरं् समन्वयको व्यर्थथम गरी आर्श्यक श्रम शन्त्रि रोजगमर सेर्म केन्द्रमम सूचीकृत बेरोजगमरहरुबमट नलने 

व्यर्थथम गररनेछ । 

•  नर्नभन्न नसप नर्कमस तमनलमहरू सञ्चमलन गरी युर्महरुलमई स्वरोजगमर तथम आत्मननभार बन्न उते्प्रररत गररनेछ 

। 

• कोनभड-१९ को कमरणले रै्देनशक रोजगमरीबमट नफतमा भएकम, स्वदेशमै रोजगमर गुमेकम र्म बेरोजगमर रहेकम 

मनहलम तथम पुरुष युर्म जनशन्त्रिलमई सममन पमररश्रनमक सनहत नर्कमस ननममाणकम कमममम पररचमलन गरी 

रोजगमरीको अर्सर प्रदमन गररनेछ । 

•  प्रधमनमिी रोजगमर कमयाक्रम तथम मुख्यमिी रोजगमर कमयाक्रमलमई प्रभमर्कमरी रूपमम सञ्चमलन गररनेछ । 

•   प्रधमनमिी तथम मुख्यमिी रोजगमरकम कमयाक्रममम आर्श्यकतम अनुसमर नगरपमनलकमको थप बजेट 

समझेदमरी  गररनेछ । 

• दश र्षे महमन् जनयुद्ध तथम १९ नदने जनआन्दोलनकम घमइते अपमङ्ग सनहद तथम बेपत्तम पररर्मर एरं् नू्यन आय 

भएकम व्यन्त्रिहरूको क्षमतमको नर्नशरीकरण गरी रोजगमरी लगमयतकम अन्य कमममम प्रमथनमकतम नदइने छ 

। 

आलथुक लवकास तफु 

१. कृलर् 

• परम्परमगत कृनष प्रणमलीलमई आधुननकीकरण र व्यर्समयीकरण गने तफा  ध्यमन नदइने छ । यसकम लमनग 

तरकमरी, फलफूल, जडीबुटी तथम पशुपमलनकम लमगी पकेट के्षत्र पनहचमन गरी नतनको नर्कमस र प्रर्द्धान 

गना आर्श्यक कमयाक्रम अर्लम्बन गररने छ । समथै कृनषमम अनुदमन र कृषकलमई प्रोत्समहन गने व्यर्थथम 

नमलमइने छ । 

• कृनष पकेट के्षत्र नर्कमस कमयाक्रमलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  कृनष उत्पमदनलमई बजमरीकरण गना आर्श्यक कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• अगमाननक तथम बेमौसमी तरकमरी खेतीलमई प्रमथनमकतम नदइनेछ । 

• आलु, सुन्तलम लगमयत तरकमरी तथम फलफूलबमट कृषकलमई बेमौसमी लमभकम लमगी नचस्यमन केन्द्र 

ननममाण गना पहल गररनेछ । 

• नननश्चत कोटम ननधमारण गरी नकसमनहरूलमई ५० प्रनतशत अनुदमनमम हमते टि ्यमकटर, अन्य उपकरण तथम 

समममग्रीहरू नर्तरण गने कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• नननश्चत कोटम ननधमारण गरी कृषकहरूलमई ५० प्रनतशत अनुदमनमम कृषक समुह, उपभोिम सनमनत, 

सहकमरी संथथम, ननजी फमा, कम्पनी  ममफा त नसुँचमई पोखरी ननममाण गने कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 
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•  हररत कृनषलमई बढर्म नदन  फलफूलको नबरुर्म रोपु्न पने नीनतलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  नकसमन समूह तथम ननजी फमाहरूको तथ्यमङ्कलमई अद्यमर्नधक गरी नगरपमनलकमबमट प्रदमन गररने 

सेर्म सुनर्धम समूह तथम फमा ममफा त उपलब्ध गरमउुँदै लनगनेछ । 

• कृनष तथम पशु व्यर्समयमम सङ््कक्रममक रोगबमट पने असर नू्यनीकरण गना आर्श्यक ननरोधमत्मक 

कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• नकसमनहरूलमई मल, नबउ बेमौसमी तरकमरीको नबउ तथम फलफूलकम नबरुर्महरू ननिः शुल्क तथम 

सहुनलयत अनुदमनमम नर्तरण गने व्यर्थथम  नमलमइनेछ । 

२. पशु सेवा 

• पशुपमलनबमट अनधक लमभ नलनको लमगी नस्ल सुधमर कमयाक्रम लमगु गररनेछ । 

•  व्यमर्समनयक पशुपन्छी पमलन कमयालमई प्रोत्समहन गररनेछ । 

• दूध तथम ममछम ममसुमम आत्मननभार बन्न भैुँसी , बमख्रम,  कुखुरम, बङ््कगुर तथम ममछम पमलन व्यर्समयलमई  

प्रोत्समहन गररनेछ । समथै खोर, गोिमम आधमररत ५०% अनुदमनको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  पशु नबमम कमयाक्रमलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  दुग्धजन्य पदमथाको सङ्कलन, नर्तरण तथम पर्ाद्धनकम लमगी के्षत्र ननधमारण गरी आर्श्यक व्यर्थथम नमलमइने 

छ । 

•  भैसी सुते्करी भत्तम कमयाक्रमलमई ननरन्तरतम नदईनेछ । 

• पशु सेर्म प्रसमर तथम पशु स्वमस्थ्य सेर्मलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  पशु स्वमस्थ्य सेर्म नलन र्नञ्चत भएकम बस्तीहरूमम पशु स्वमस्थ्य सेर्म नशनर्र सञ्चमलन गररनेछ । 

• यस पशु सेर्म शमखम अन्तरगत पने टमट्के पशु सेर्म न्त्रिननकलमई थप व्यर्न्त्रथथत गररनेछ । समथै आगममी 

र्षामम कृनष के्षत्र नर्कमस कमयाक्रम र बमगचौर नगरपमनलकमको समझेदमरीमम कृनष सेर्म केन्द्र नर्स्तमर 

गररनेछ । 

• एकल मनहलमहरूको र्गीकरण गरी ननम्न स्तरको एकल मनहलमहरूलमई जीनर्कोपमजानको लमनग उन्नत 

जमतकम बमख्रम  नर्तरण कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

•  बमख्रम भैुँसी लगमयतकम पशुहरूमम देन्त्रखने कनिन खमलको रोग ननदमन गना नतनीहरूको स्यमम्पल सङ्कलन 

गरी प्रयोगशमलममम पिमई रोग ननदमन गने व्यर्थथम नमलमइनेछ। 

• नकसमनहरूलमई उन्नत जमतकम घमुँसहरूको नबउ तथम नबरुर्म ननिः शुल्क नर्तरण गररनेछ । 

• नगर नभत्र सञ्चमनलत पशुपंक्षी संग आबद्ध सबै पमरमभेट, एग्रोभेट तथम ममसु पसल, डेरी पसलहरूको 

ननयमन/अनुगमन गररनेछ । 

• एक घर एक भैुँसीको भकमरो ननममाण तथम थथमनीय कुखुरमको लमनग खोर ननममाण कमयालमई अगमडी बढमइने 

छ । 
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•  पशु फमाहरूलमई आर्श्यक प्रमनर्नधक सहयोग उपलब्ध गरमइनेछ । 

३. परु्टन 

• नगर के्षत्रनभत्र रहेकम ऐनतहमनसक, धमनमाक तथम पुरमतत्त्वकम नहसमबले महत्त्वपूणा थथमनहरूको संरक्षण एरं् 

प्रर्द्धान गररनेछ । 

• अग्लम टमकुरम भु्य टमर्रको ननममाण कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• र्ली जमनतको उदगम थथल नहमचौरलमई थप व्यर्न्त्रथथत गदै लनगनेछ । 

• नशर् गुफम मन्त्रन्दर मोख्लमलमई थप व्यर्थथमपन गदै लनगनेछ । 

• बमुँफुखोलम दोभमन जङ्कगले नबजयधुरी पदममगा ननममाण कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• पररलेख मख्लमम पदममगा, कोटमौलम रमनीपोखरी,  बमुँफुखोलम सुनकदहलमई प्रयटनकय थथलको रुपमम नर्कमस 

गररदै लनगनेछ । 

४. घरेिु तथा साना उद्योग एवौं सहकारी तथा लवत्तीर् के्षत्र 

• नगरर्मसीहरूको परम्परमगत सीप तथम व्यर्समयलमई आधुननक तथम व्यर्समयीकरण गदै लैजमन सम्भमनर्त 

घरेलु तथम समनम उद्योग थथमपनम गना प्रोत्समहन गररनेछ । 

•  थथमनीय स्तरमम उत्पमनदत र्सु्तहरू तथम कच्चम पदमथाहरुको प्रशोधन तथम उपयोग थथमनीय स्तरमै गना 

आर्श्यक कमयाक्रम अगमडी बढमइनेछ । 

•  थथमनीय स्तरको व्यमपमरीहरूको संथथम उद्योग र्मनणज्य संघ तथम अन्य व्यमपमररक सङ्गिनहरूको गिन 

प्रनक्रयम अगमडी बढमइने छ । 

• सहकमरी तथम नर्त्तीय के्षत्रको सह-सरकमरको अर्धमरणम अनुरूप अनुमनत, ननयमन, नर्स्तमर तथम क्षमतम 

नर्कमसको कमयाक्रम सञ्चमलन गरी पुजी पररचमलनमम जोड नदइनेछ । 

•  प्रते्यक र्डममम १ र्टम नमुनम सहकमरीको थथमपनम र सञ्चमलन गररने नीनत नलइनेछ । 

• नगर नभत्रकम सहकमरीहरूको प्रनतरे्दन प्रणमलीलमई सबलीकरण गरी ममनसक रूपमम नगरपमनलकममम 

नर्र्रण बुझमउनु पने व्यर्थथम गररनेछ । 

•  सहकमरी तथम नर्त्तीय संथथमहरूको तथ्यमङ्क अद्यमर्नधक गरी समममनजक उत्तरदमनयत्व प्रनत थप नजमे्मर्मर 

बनमइनेछ । 

सामालजक लवकास तफु 

१) लशक्षा, रु्वा तथा खेिकुद 

• “नर्द्यमलयको सुधमर, बमलबमनलकमको उज्ज्वल भनर्ष्यको आधमर” भने्न आदशा र्मक्यलमई आत्मसमथ गदै नगर 

नशक्षम प्रणमलीको सुधमर गना नर्द्यमलयको व्यर्थथमपन, क्षमतम नर्कमस, समझेदमरी, असल अभ्यमस आदमन 

प्रदमनको नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 



Page 12 of 28 
 

•  नर्द्यमलय उमेर समूहकम बमलबमनलकमहरूलमई अननर्मया रूपमम नर्द्यमलय नशक्षममम आबद्ध गरमई कम्तीमम 

ममध्यमनमक तह पुरम गरमउने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

•   नर्द्यमलयहरूको निमङ्कन गरी सममयोजन तथम मजा गररनेछ । 

• गुणस्तरीय नर्द्यमलयकम लमनग योग्य र कुशल नेतृत्व प्रणमली अर्लम्बन गना प्रधमनमध्यमपक र नर्षयगत 

नशक्षकसुँग कमया सम्पमदन करमर गररनेछ र सो को अनुगमन गररनेछ । 

•  सममुदमनयक नर्द्यमलयहरूको पूर्माधमर नर्कमसलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  आधमरभूत तहमम कमयमान्वयनमम रहेको हामी र हाम्रो बागचौर नगर सेरोफेरो नममक थथमनीय पमठ्यक्रम 

अनुसमर पमठ्यपुस्तक लेखन कमया गररनेछ । 

• सबै ममध्यमनमक नर्द्यमलयहरूमम सूचनम प्रनर्नध प्रयोगशमलम नर्स्तमर गरी अनलमइन, भरु्च्ाल तथम रै्कन्त्रिक 

नसकमई प्रणमलीबमट नसकमई नक्रयमकलमप सञ्चमलन गररनेछ । 

•  फरक क्षमतम भएकम, नर्शेष क्षमतम भएकम र अन्य बमलबमनलकमहरुकम लमनग बमलमैत्री नसकमई प्रणमली 

अर्लम्बन गररनेछ । 

•  नसकमइ उपलन्त्रब्ध र कमया सम्पमदनकम आधमरमम नशक्षकलमई पुरसृ्कत गररनेछ । 

• बमल नर्कमस केन्द्र र आधमरभूत तह कक्षम १ देन्त्रख ५ सम्मकम नसकमरुहरूको लमनग नदर्म खमजम कमयाक्रमलमई 

थप व्यर्न्त्रथथत गरर  ननरन्तरतम नदइनेछ ।  

• आधमरभुत तह (कक्षम१-८) मम अध्ययनरत दनलत, अपमंग र अन्य छमत्रमहरुको लमनग तोनकएको छमत्ररृ्नत्तको 

व्यर्थथम गररनेछ । 

•  प्रमरन्त्रम्भक बमल नर्कमस सहजकतमा, नर्द्यमलय कमाचमरी र नशक्षकहरूको क्षमतम अनभरृ्नत्त गना उनचत 

कमयाक्रमको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  नगर स्तरीय अनतररि नक्रयमकलमप सञ्चमलन गररनेछ । 

• युर्म पररचमलन र स्कमउट गनतनर्नध सञ्चमलन गररनेछ । 

•  नर्द्यमलय सुपरररे्क्षणलमई ननतजममुखी अनुगमन प्रणमली बमोनजम सञ्चमलन गररनेछ । 

• सममुदमनयक नर्द्यमलयमम प्रधमनमध्यमपकको छनौट तथम सरुर्मको लमनग आर्श्यक योग्यतम सूची तयमर गरी 

प्रधमनमध्यमपकको नजमे्मर्मरी नदइनेछ । 

•  नगर न्त्रथथत नर्द्यमलयहरूको र्मनषाक योजनम नगरबमट स्वीकृत भए पश्चमत् मूल्यमङ्कनको आधमरमम अनुदमन 

प्रोत्समहन र कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• नर्द्यमलयहरूमम छमत्रमहरूको लमनग ननशुल्क स्यमननटरी प्यमडको व्यर्थथमको गररनेछ । 

• नर्द्यमलयहरूलमई जङ्क फुडबमट मुि रमख्दै थथमनीय उत्पमदनको प्रयोगमम जोड नदइनेछ । 

•  प्रते्यक ३।३ मनहनममम प्र.अ. बैिकको व्यर्थथम गररनेछ । 

• आधमरभूत तह कक्षम १- ८ को परीक्षम सञ्चमलन र व्यर्थथमपनलमई रै्ज्ञमननक बनमइनेछ । 
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•  कक्षम ११ र १२ तथम उच्च नशक्षममम नर्षयगत नर्नशरतम बढमउन नर्द्यमलय र क्यमम्पस नबच समझदमरी कमयम 

गररनेछ । 

• सममुदमनयक नर्द्यमलयहरूको समग्र व्यर्थथमपन सुधमर गना ई-हमनजरी, नेटर्का  र अटोमेसन प्रणमलीको क्रमशिः  

नर्कमस गररनेछ ।  

• नर्द्यमलयमम जुननयर रेडक्रस, बमलकल्ब, स्कमउट िब गिन गरी नक्रयमकलमप सञ्चमलन गररनेछ । 

• बढ्दो नशनक्षत बेरोजगमरी समस्यम सममधमनकम लमनग लोकसेर्म, नशक्षक सेर्म, आयोगको तयमरी कक्षम सञ्चमलन 

गरी क्षमतम अनभरृ्न्त्रद्ध गररनेछ । 

• नर्द्यमलयको ममनसक प्रनतरे्दन, ममग फमरम, शैनक्षक तथ्यमङ्कलमई अटोमेसनमम लैजमने व्यर्थथम गररनेछ । 

• लकडमउनको कमरणले भौनतक उपन्त्रथथनतमम कक्षम सञ्चमलन हुन नसकेको अर्थथममम प्रचनलत रै्कन्त्रिक 

व्यर्थथम बमोनजम नशक्षण नसकमई सहजीकरण गररनेछ । 

•  संथथमगत नर्द्यमलयद्वमरम नर्द्यमथीहरूलमई प्रदमन गररने १० % छमत्ररृ्नत्त प्रभमर्कमरी रुपमम कमयमान्वयन गररनेछ 

। 

• रमिी लोक ममगा सुँग जोनडएकम ममध्यनमक नर्द्यमलयहरूमम नर्द्यमथीको आर्तजमर्त व्यर्थथमपनको लमनग 

सर्मरी समधन व्यर्थथम गना पे्रररत गररनेछ । 

• नगर स्तरमम नर्द्यमलय व्यर्थथमपन नर्ज्ञ, नर्षयगत नशक्षकहरूको कलिर ननममाण गररनेछ । 

• थथमयी सेर्ममम रही अननर्मया २० र्षा सेर्म अर्नध पुरम गरेकम नशक्षकहरूलमई सै्वन्त्रिक रूपमम सेर्मबमट 

अर्कमस हुन चमहेमम नननश्चत प्रोत्समहन प्रदमन गररने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 

•  रैथमने प्रकृनतकम ज्ञमन सीप नर्कमसको लमनग KTP र CTP कमयाक्रम लमगु गररनेछ । 

•  पञ्च र्षीय नगर नशक्षम योजनम तजुामम गरी कमयमान्वयन गदै लनगनेछ । 

• सममुदमनयक नर्द्यमलयहरूको गुणस्तर सुधमर गना नर्द्यमलय नमलमन, दरबन्दी नमलमन गने कमयालमई अगमडी 

बढमइनेछ । 

• नशक्षकहरूको पेसमगत नर्कमस गना तमनलम तथम अनुसिमनमूलक नक्रयमकलमपहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• एमनफल र नपएचडी अध्ययनकम लमनग नशक्षक र नगरपमनलकममम कमयारत कमाचमरीहरूलमई नर्शेष छमत्र 

रृ्नत्तको व्यर्थथम गरी अध्ययनको लमनग अर्सर प्रदमन गररनेछ । 

• स्नमतक, स्नमतकोत्तर योग्यतम प्रमि युर्महरू (English, Math, Science) लमई आर्श्यकतमको आधमरमम 

स्वयंसेर्क गेि नटचर (Guest Teacher) को रूपमम अध्यमपन गना पररचमलन गररनेछ । 

• प्रमरन्त्रम्भक बमल नर्कमस सहजकतमा, नर्द्यमलय कमाचमरीहरु र नगर अनुदमन नशक्षकहरुको सेर्म सुनर्धममम 

उनचत रृ्न्त्रद्ध गररनेछ । यसको नीनतगत व्यर्थथमपनको लमनग “शैनक्षक संथथमहरुलमई सहमयतम अनुदमन 

कमयानर्नध, २०७८” ननममाण गरर कमयमान्वयन गररनेछ । 

•  नगर नशक्षम कोषको सञ्चमलन गररनेछ । 
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•   नशक्षमको पहुुँच, गुणस्तर कमयम गना आर्श्यकतम अनुसमर नर्नभन्न नक्रयमकलमपहरू  सञ्चमलन गररनेछ । 

• मेयर सुँग उज्यमलो कमयाक्रम अन्तरगत नर्पन्न, गररब, जेहेन्दमर नर्द्यमनथाहरुलमई सोलर टुकी नर्तरण 

कमयाक्रमलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  नगर नभत्र प्रनतस्पधमात्मक शैनक्षक र्मतमर्रणको नसजानम गररनेछ । उतृ्कर शैनक्षक उपलन्त्रब्ध ल्यमउने 

सममुदमनयक नर्द्यमलय, नशक्षक,नशनक्षकम तथम नर्द्यमथीहरूलमई  पुरसृ्कत तथम प्रोत्समनहत गने नीनतलमई 

ननरन्तरतम गररनेछ । 

•  द्वन्द्व पीनडत, जेहेन्दमर तथम नर्शेष प्रनतभम भएकम बमलबमनलकमहरूलमई नर्शेष छमत्ररृ्नत्त प्रदमन गररनेछ । 

•  एक नर्द्यमलय एक पुस्तकमलय, एक नर्द्यमलय एक खेल मैदमनको नीनत नलइने छ । 

•  खेलकुद के्षत्रमम पूर्माधमर, प्रनतयोनगतम, प्रोत्समहन र प्रनशक्षणकम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• कोनभड-१९ को कमरणले अनभभमर्क गुममएकम सममुदमनयक नर्द्यमलय तहमम अध्ययनरत (शैनक्षक सत्र २०७७ 

र २०७८) बमलबमनलकमहरूको नसकमई सहजीकरणको लमनग नर्शेष छमत्र रृ्नत्तको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  नर्द्यमलयमम अध्ययनरत नर्द्यमथी तथम कमयारत जनशन्त्रिहरूको लमनग कोनभड-१९ नर्रुद्धको खोप प्रदमन गना 

नर्शेष पहल गररनेछ । 

•  युर्महरूको नर्र्रण अद्यमर्नधक गरी प्रोफमइल तयमर गररनेछ । 

•  कोनभड १९ को रोकथमम, नर्पत् व्यर्थथमपन र ममनर्ीय सेर्ममम युर्म तथम स्कमउटहरूलमई उनचत पररचमलन 

गररनेछ । 

•  युर्म परममशा कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• युर्म उद्यमी तथम युर्म स्वरोजगमर कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• शैनक्षक के्षत्रकम उतृ्कर अभ्यमसहरूको आदमनप्रदमनको लमनग नर्नभन्न भ्रमणको व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• युर्मको समहस, सृजनशीलतम र उद्यमशीलतमको नर्कमसको लमनग नर्नर्ध कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• युर्म केन्त्रन्द्रत लैनङ्गक सममनतम र सशिीकरण लमगु औषध दुरे्शन , सकमरमत्मक सोच, योग र मनोसमममनजक 

परममशा कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

•  युर्म तथम खेलकुद प्रनतभमको खोजी र प्रोत्समहन गररनेछ । 

२)  स्वास्थ्य 

• प्रमथमनमक स्वमस्थ्य केन्द्र थमरममरेमम MBBS डमक्टर र १२ र्टै र्डममम रहेकम आधमरभुत स्वमस्थ्य केन्द्रबमट हेल्थ 

अनसिेन्ट ममफा त ननयनमत स्वमस्थ्य सेर्म प्रर्मह गना आर्श्यक बजेटको व्यर्थथम गरर कमयमान्वयन गररनेछ । 

• MBBS डमक्टर द्वमरम प्रमि सेर्म बमहेककम नर्शेषज्ञ सेर्म सुनर्धमको लमनग टेनल मेनडनसन ममफा त सेर्म नदने नीनत 

नलइनेछ । 

• सबै नगर बमसीहरूमम गुणस्तरीय स्वमस्थ्य सेर्ममम पहुुँच सुनननश्चत गना “स्वि नगर, स्वथथ नगर बमसी” अनभयमन 

तथम कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 



Page 15 of 28 
 

• सबै स्वमस्थ्य संथथमबमट रमनरि य ममपदण्ड बमोनजमकम आधमरभूत स्वमस्थ्य सेर्म ननिः शुल्क उपलब्ध गरमइनेछ । 

• मनहलम स्वमस्थ्य स्वयंसेनर्कमलमई थप प्रोत्समनहत गरी पररचमलन गररनेछ । 

• समुदमयमम आधमररत स्वमस्थ्य स्वयंसेर्क आमम समूह, टोल नर्कमस संथथम एरं् अन्य संघ संथथम र नमगररकको 

पररचमलन गरी सचेतनम मूलक गनतनर्नध सञ्चमलन गररनेछ । 

• नगरनभत्र महमममरी तथम सम्भमव्य रोगको पनहचमन, ननयिण र उपचमरको लमनग स्वमस्थ्यकमी सनहतको नटम 

पररचमलन गररनेछ । 

•  नगर अन्तरगत नर्शेषज्ञ सनहतको आुँखम उपचमर केन्द्रको थथमपनम तत्कमल गररनेछ । । 

• स्वमस्थ्य संथथम तथम केन्द्रहरूको समन्वयमम टोल टोलमम अखमद्य पदमथाहरूको प्रयोगलमई रोकथमम गना चेतनम 

मूलक कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• तोनकएकम रोगहरूको ननदमनकम लमनग रमहत नसफमररस र आनथाक सहमयतम प्रदमन गररनेछ । 

• IOT ममध्यमबमट स्वमस्थ्य सेर्म प्रणमलीको व्यर्थथम गररनेछ । 

• नशक्षण संथथमहरूको समन्वयमम स्वमस्थ्यमूलक तथम जनचेतनममूलक कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

•  ननजी तथम गैरसरकमरी संथथमबमट सञ्चमनलत अस्पतमल पोनल न्त्रिननक, ननदमन केन्द्र औषधी पसल तथम 

आयुरे्द लगमयतकम स्वमस्थ्य संथथमहरुको अनुमनत, नर्ीकरण, सहजीकरण, ननयमन गररनेछ । 

• बमगचौर नगरपमनलकम खोपयुि नगरपमनलकम घोषणम भैसकेको अर्थथमलमई मध्यनजर गरी समू्पणा 

बमलबमनलकमहरूको लमनग खोप सुनननश्चत गररनेछ । 

• गररब, सीममन्तकृत, दनलत मनहलम बमलबमनलकम, जे्यष्ठ नमगररक, अशि र फरक क्षमतम भएकम तथम दीघा 

रोगीहरूको स्वमस्थ्यमम पहुुँच थथमपनम गररनेछ । 

• कोनभड-१९ महमममरीको कमरण नसजानम भएको असर तथम सम्भमव्यतमलमई मनन गरी थप रणनीनत सनहत  

रोगको पनहचमन, उपचमर, नू्यननकरण, क्वमरेनटमइन व्यर्थथमपन, रमहत नर्तरण, सचेतनम कमयाक्रम, सूचनम तथम 

तथ्यमङ्क व्यर्थथमपनलमई प्रभमर्कमरी बनमउदै आइसोलेसन केन्द्रलमई थप जनशन्त्रि बजेट र श्रोत समधनयुि 

बनमई सञ्चमलन गररनेछ । 

•  स्वमस्थ्य चौकीहरूमम रहेकम प्रयोगशमलमको क्षमतम नर्कमस गरी “नो होम डेनलभरी कमयाक्रम” अन्तरगत बनथाङ्क 

सेन्टरहरूको नर्स्तमर गररनेछ । 

• स्वमस्थ्य ऐन २०७८ ननममाण गरर कमयमान्वयनमम ल्यमइनेछ । 

• कोनभड-१९ रोकथमम तथम ननयिणको लमनग छुटै्ट कोषको व्यर्थथम गरी सरकमरी, ननजी तथम अन्य के्षत्रबमट 

प्रमि हुने मौनिक तथम गैर मौनिक श्रोत समधनलमई एक द्वमर प्रणमली बमट पररचमलन गररनेछ । 

• बन्दमबन्दीकम अर्थथममम औषधी, खमद्यर्सु्त लगमयतकम उपभोग्य बसु्तहरूको सहज आपूनता हुने व्यर्थथम 

गररनेछ । 
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•  बन्दमबन्दीबमट प्रभमनर्त असहमय, ननमुखम, गररब तथम नर्पन्न पररर्मर र कोनभड-१९ ले ननम्त्त्यमएकम अन्य 

कमरणले रोजगमरी गुममएकम व्यन्त्रिहरूलमई लनक्षत गरी रमहत उपलब्ध गरमइनेछ । 

•  नगरपमनलकम अन्तरगत सञ्चमनलत समू्पणा सममुदमनयक स्वमस्थ्य संथथमहरूलमई आर्श्यक जनशन्त्रि र श्रोत 

समधन प्रदमन गरी प्रभमर्कमरी सेर्म प्रर्महको व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• कोनभड-१९ कम कमरण स्वमस्थ्य के्षत्रमम पना सके्न जोन्त्रखमलमई मध्यनजर गरी स्वमस्थ्य के्षत्रकम ननयनमत 

कमयाक्रमहरू खोप, गभार्ती जमुँच, सुते्करी सेर्म लगमयतकम सेर्मलमई ननयनमत गररनेछ । 

• नगर के्षत्र नभत्रकम सबै स्वमस्थ्य संथथमहरूमम आधमरभूत स्वमस्थ्य सेर्म प्रभमर्कमरी बनमउन आर्श्यक औषनध र 

उपकरणको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  प्रमथनमक स्वमस्थ्य केन्द्र थमरममरेमम सुते्करी हुन आउने नगर नभत्रकम मनहलमहरू, उपचमरको लमनग आउने 

जे्यष्ठ नमगररकहरू र अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रिहरूलमई प्रमथनमक स्वमस्थ्य केन्द्र थमरममरेमम आउुँदम जमुँदम 

एमु्बलेन्स भमडममम २५ प्रनतशत छुटको व्यर्थथम गररनेछ । समथै नगर बमनहर उपचमरमम जमनु परेमम एमु्बलेन्स 

भमडममम १० प्रनतशत छुटको व्यर्थथम गररनेछ । 

• जे्यष्ठ नमगररककम लमनग नगरपमनलकम स्तरीय आुँखम तथम कमन स्वमस्थ्य नशनर्र सञ्चमलन गररने छ । 

• मनहलमहरूको लमनग नगरपमनलकम स्तरीय पमिेघर जमुँच नशनर्र सञ्चमलन गररनेछ । 

• योग कक्षम ममफा त जनतमको स्वमस्थ्यमम सुधमर ल्यमउन आर्श्यकतम अनुसमर योग नशनर्र सञ्चमलन गररनेछ । 

• कोनभड-१९ को कमरण पना सके्न असरलमई ध्यमनमम रमखी मनोपरममशा सेर्म प्रदमन गररनेछ। 

•  नर्द्यमलयमम अध्ययनरत बमलबमनलकमको स्वमस्थ्य परीक्षण गने व्यर्थथम नमलमइने छ । 

• आयुरे्द स्वमस्थ्य सम्बिी नेपमलको मौनलक, प्रमचीन तथम आधमरभूत स्वमस्थ्य सेर्ममम समेत सममरे्श गररएको 

आयुरे्द तथम रै्कन्त्रिक नचनकत्सम सेर्म प्रदमन गना आयुरे्द स्वमस्थ्य इकमई थथमपनम गररनेछ । समथै त्यसको 

व्यर्थथमपन, औषधी, उपकरण, कमाचमरी दरबन्दी लगमयत अन्य आर्श्यक कमयाहरू गररनेछ । 

३) खानेपानी 

• सबैको लमनग शुद्ध नपउने पमनीको नीनतलमई अगमडी बढमइनेछ । 

• यस नगर के्षत्रनभत्र रहेकम खमनेपमनीको मुहमनहरू नननश्चत ममपदण्ड बनमई प्रयोग तथम संरक्षण गररनेछ । 

• ननममाण भैसकेकम ममात सम्भमर गनुापने खमनेपमनी योजनमहरूको ममात सम्भमर, समममग्री खररद र ममात कमयाकम 

लमनग र्डम तथम नगरपमनलकमले एकमुर बजेट रमखी आर्श्यकतमकम आधमरमम कमम गरमइने छ । 

• खमनेपमनीको श्रोत संरक्षण तथम उपयुि पूर्माधमर नर्कमस गरी नदगो नर्कमसको नीनत अनुरूप खमनेपमनीको 

आपूनता नमलमइनेछ । समथै खमनेपमनीको मुहमनको प्रयोगको बमरेमम िोस कमयानर्नध बनमई प्रयोग गररनेछ । 

• पमनीको श्रोत बढमर्म गनालमई नगर नभत्रकम १२ र्टै र्डमहरुमम ररचमजा पोखरी ननममाण गने कमयाको व्यमपमकतमकम 

समथ  ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• १ घर १ धमरम नीनत सबै र्डमहरूमम नर्स्तमर गररनेछ । 
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• तथ्यमङ्कमम आधमररत भई सबै खमनेपमनी आयोजनमहरूलमई सनमनतमम आबद्ध गरी नू्यनतम शुल्कको व्यर्थथम 

ममफा त त्यस्तम आयोजनमको ममात गररनेछ । 

•  सुख्खम ग्रस्त के्षत्रहरूमम पोखरीहरूको ननममाण, पुनभारण तथम ममात सम्भमर गररनेछ । 

•  खमनेपमनी योजनमकम व्यर्थथमपक तथम सहयोगीलमई तमनलम नदइनेछ । नलफ्ट खमनेपमनी आयोजनमहरुको 

नर्द्युत् महसुल तथम ममात सम्भमर सम्बन्त्रित सनमनत ममफा त गने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

४)  मलहिा, बािबालिका, जे्यष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 

• लैनङ्गक नर्भेदलमई नू्यनीकरण गना आर्श्यक कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• बमल संरक्षण, नकशोरी सशिीकरण, जे्यष्ठ नमगररक, एकल मनहलम, घमइते अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रि तथम नहंसम 

पीनडत मनहलमहरूकम लमनग सशिीकरण र पुनथथमापनमकम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• मनहलम, दनलत, जनजमनत, जनयुद्ध तथम जनआन्दोलनकम घमइते तथम मध्यम नकनसमले भन्दम फरक क्षमतम 

भएकम व्यन्त्रिहरूको नसप, क्षमतम नर्कमस तथम आय आजानमूलक कमयाक्रम सञ्चमलन गररने छ । 

•  थथमनीय स्तरमम उत्पमनदत बसु्तहरूको प्रचमर प्रसमर तथम बजमरीकरणको लमनग कोसेली घरको थथमपनम गरी 

त्यसको आर्श्यक व्यर्थथमपन र सञ्चमलन मनहलम समूह / सहकमरीद्वमरम  गने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• मनहलम तथम आमम समूहहरूको सहकमरी करण गदै उत्पमदन तथम समनम उद्योग व्यर्समय सञ्चमलन गना 

नगरपमनलकमबमट प्रदमन गररने अनुदमनमम मनहलम सहकमरीहरूलमई प्रमथनमकतम नदइनेछ । 

• दनलत तथम अि सङ््कख्यक समुदमयहरूको परम्परमगत सीप क्षमतमको संरक्षण, प्रर्द्धान तथम नर्कमसमम जोड 

नदइनेछ । 

• जमतीय भेदभमर् तथम छुर्मछुत नर्रुद्ध नर्नभन्न जनचेतनममूलक कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

• समममनजक कुरीनत तथम कुसंस्कमरजन्य नक्रयमकलमपहरू जसै्त जुर्म तमस, मनदरम सेर्न तथम नर्क्री नर्तरण, 

बोिी, दमइजो, छुर्मछुत प्रथम तथम यौन नर्कृनत जस्तम नक्रयमकलमपहरू ननरुत्समनहत गना मनहलम समूह तथम 

सनमनतहरूलमई सनक्रय बनमइने छ । 

• अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रिहरूलमई पररचयपत्र नर्तरण गने कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रिहरूको डमटम सङ्कलन तथम अनभलेख व्यर्थथमपन गररनेछ । 

•  मध्यम अपमङ्गतम भएकम व्यन्त्रिहरूको सीप तथम व्यमर्समनयकतम नर्कमस गररनेछ । 

•  जे्यष्ठ नमगररकहरूलमई सम्ममन जनक व्यर्हमर गने संस्कमरको नर्कमस गररनेछ । 

•  जे्यष्ठ नमगररकहरूलमई कमनुन प्रदत्त सेर्मको पहुुँच पुर् यमउन सरोकमरर्मलमहरूलमई नजमे्मर्मर बनमइने छ । 

• बमलबमनलकमहरूको क्षमतम नर्कमसको लमनग बमल अनधकमर सम्बिी तमनलम तथम कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ 

। 

•  “बमलबमनलकम सुँग मेयर” कमयाक्रम सञ्चमलन गरी अनभभमर्क गुममएकम जोन्त्रखममम परेकम तथम अपमङ्गतम 

भएकम बमलबमनलकमहरूको खोज पुनथथमापनम तथम नतनीहरूको आर्श्यक व्यर्थथमपन गने कमया गररनेछ । 
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• “उप मेयर सुँग आज” कमयाक्रम सञ्चमलन गरी मनहलम, जनजमनत, सीममन्तकृत दनलत तथम नपछनडएकम 

र्गाहरूको लमनग अन्तरनक्रयम कमयाक्रम रमखी ननधाक्ककम समथ आफ्नम कुरम रमख्न र सुन्न पे्रररत गररनेछ। 

•  र्मल नर्र्मह नू्यनीकरण गना नर्द्यमलय स्तरदेन्त्रख र्डम टोल स्तरसम्म जनचेतनममूलक कमयाक्रमहरू सञ्चमलन 

गररने छ । 

•  बमलश्रम नू्यनीकरण गना नर्नर्ध कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । छोरीको बैङ्क खमतम कमयाक्रमलमई प्रभमर्कमरी 

रुपमम कमयमान्वयन गररनेछ । 

५) किा सालहत्य र सौंसृ्कलत 

• यस नगरनभत्र लोपोनु्मख कलम, समनहत्य, संसृ्कनतको जगेनमा नर्कमस र नर्स्तमरकम लमनग नर्नर्ध कमयाक्रम 

सञ्चमलन गररनेछ । 

• नगर के्षत्र नभत्रकम प्रचनलत जमत्रम, पर्ा लगमयतकम धमनमाक, समंसृ्कनतक सम्पदमको संरक्षण र प्रर्द्धान गने नीनत 

नलइनेछ । 

• अिसङ््कख्यक समुदमयको परम्परमगत पेसम, व्यर्समय र प्रनर्नधको संरक्षण र संर्द्धान गररनेछ । 

पूवाुधार लवकास तफु 

१.    सडक 

• नयमुँ सडक नर्स्तमरको क्रममम थथमनीय पमनीको श्रोत, र्न जङ्गल, प्रमकृनतक श्रोत तथम धमनमाक के्षत्रमम प्रनतकुल 

असर नहुने गरी नर्स्तमर गररनेछ । 

• नकसमनको उत्पमदकत्व बढमउन, नकसमनले उत्पमदन गरेको तरकमरी, फलफूल, खमद्यमन्न, जडीबुटी आनदको 

नर्नक्रनर्तरण, ढुर्मनी, नमगररकको स्वमस्थ्य उपचमर तथम हरेक समय आन्तररक आर्मगमनलमई सहज बनमउन 

थथमनीय रूपमम बनेकम कच्ची सडकहरूको ममात सुधमर अत्यमर्श्यक छ । त्यसको लमनग ननममाण कमया पुरम 

भैनसकेकम अधुरम सडकहरू पुरम गने र बनेकम सडकहरूको ममात सम्भमर गने कमयालमई प्रमथनमकतममम 

रमन्त्रखनेछ । अत्यमर्श्यक बमहेक जथमभमबी नयमुँ टि ्यमक खोल्ने कमया ननरुत्समनहत गररने छ । 

•  सनहद ररङ्क रोडको ननममाण कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  पुरम भैसकेकम समनमनतनम सडकहरू सुधमर तथम ममात कमयाको लमनग र्डम तथम नगरपमनलकम कमयमालयले 

एकमुर बजेट रमखी आर्श्यकतमकम आधमरमम कमम गरमइने छ । 

• र्डमनभत्रकम सडकहरूको ममात सम्भमर गने कमया सम्बन्त्रित र्डमबमटै गने नीनत अर्लम्बन गररने छ। 

• प्रते्यक र्डम कमयमालय तथम स्वमस्थ्य संथथम सम्म पुगे्न सडकहरूको स्तरोन्ननत तथम ममात सम्भमर गरी बमहै्र मनहनम 

सञ्चमलन हुने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 
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• नगर के्षत्र नभत्रकम सडकहरूको ननयनमत ममात सम्भमरकम लमनग मुख्य मुख्य सडकहरूमम लमयन्स म्यमन को 

व्यर्थथम गरी सडकहरूको ननयनमत ममात सम्भमरको व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• पैदल आर्मगमनलमई सहज बनमउन गोरेटो, घोरेटो तथम मसमनघमट जमने बमटोहरू ननममाण गररनेछ । 

१.    लसुँचाई 

• मौजुदम पमनीकम स्रोतहरूको अनधकतम उपयोग गरी नसुँचमईको लमनग प्रयोग गने नीनत नलइनेछ । 

•  नसुँचमई नडनभजन र नसुँचमई सुँग सम्बन्त्रित नर्नभन्न पररयोजनमहरूसुँग समन्वय र समझेदमरीमम िुलम योजनमहरू 

कुलो नहर बनमउने कमयालमई प्रमथनमकतम नदइने छ । 

• कृनष योग्य जनमनमम नदगो एरं् भरपदो नसुँचमई सेर्म पुर् यमउन समनम नसुँचमई आयोजनम सञ्चमलन गरी 

कमयमान्वयनमम ल्यमइनेछ । 

२.     लवद्रु्लतकरण 

• केन्द्रीय प्रसमरण लमइन नपुगेकम थथमनहरूमम नर्धुत लमइन नर्स्तमर गने कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  नगरनभत्रकम समनर्क गमनर्सकम ५४ र्टै र्डमहरुमम यो र्षा नै नर्द्युत नर्स्तमर गने नीनत नलइनेछ । 

• नगर नभत्रकम उपयुि मुख्य मुख्य थथमनहरूमम सडक बत्तीको व्यर्थथम नमलमइने छ । 

• आर्श्यकतमकम आधमरमम सौया सोलर बत्तीको व्यर्थथम नमलमइने छ । 

•  नर्द्युत सेर्म नपुगेकम र्डमहरूमम आ.र्. २०७८।०७९ नभतै्र नर्द्युत् नर्स्तमर गररनेछ । 

३.     भवन, आवास तथा सहरी सुलवधा 

• भर्न ननममाण ममपदण्ड २०७८ तजुामम गरी कमयमान्वयनमम ल्यमइनेछ । 

•  भर्न ननममाण कमयालमई गुणस्तरीय, सुरनक्षत तथम भूकम्प प्रनतरोधमत्मक बनमउन नगरपमनलकमले भर्न ननममाण 

संनहतम तयमर गरी कमयमान्वयनमम ल्यमइनेछ । 

• रमनरि य भर्न संनहतमको पूणा रूपमम पमलनम गदै नगरपमनलकम नभत्र बननसकेकम घरहरूको अनभलेखीकरण र 

नयमुँ बने्न घरहरूको निम पमस कमयालमई अगमडी बढमइनेछ । 

•  सरकमरी /समर्ाजननक जग्गमको जथमभमबी व्यन्त्रिगत उपभोग गने कमयालमई ननरुत्समनहत गररनेछ । 

•  सुरक्षम तथम सेर्म सुनर्धमकम दृनरि कोणबमट अनुपयुि रहेकम आर्मस के्षत्रको थथमनमन्तरणलमई प्रोत्समनहत 

गररनेछ । 

•  नयमुँ ननममाण हुने तथम पुनननाममाण हुने सरकमरी भर्न, समर्ाजननक थथल, सडक यमतमयमत लगमयतकम पूर्माधमर 

संरचनम अपमङ्ग मैत्री बनमउन पे्रररत गररनेछ । 



Page 20 of 28 
 

•  अव्यर्न्त्रथथत जग्गम प्लनटङ्कलमई ननरुत्समनहत गररनेछ । 

•  “नदन्न म फोहर आफैुँ  बनमउुँछु मोहर” भने्न नमरमलमई आत्मसमथ गदै फोहर मैलमको उनचत व्यर्थथमपन गररनेछ 

। 

• समर्ाजननक शौचमलय नभएकम बजमर के्षत्रमम कम्तीमम एउटम समर्ाजननक शौचमलय ननममाण गरी सञ्चमलनमम 

ल्यमइनेछ । 

•  यस नगरपमनलकमबमट ननममाण गररने प्रशमसननक तथम समर्ाजननक के्षत्रकम भर्नहरू ननममाण गने कमयालमई 

ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• नगरनभत्र नमनन बहु उद्दश्यीय कभाड हल ननममाणकम लमनग आर्श्यक जग्गमको व्यर्थथमपन गरी तत्कमल 

नगरकम ५ िमउुँमम ननममाण कमया अगमडी बढमइने छ । 

वन, वातावरण,भू सौंरक्षण,जिाधार सौंरक्षण तथा लवपद् व्यवथथापन 

१. वन वातावरण 

• र्नको अनधकमर प्रयोगमम सममूनहक संरक्षण र सममूनहक उपभोगको नीनत अनुसमर सबैले उपभोग र संरक्षण 

गना पमउने नीनत अर्लम्बन गररने छ । 

•  सममुदमनयक र्नको संरक्षणमम समुदमयलमई थप नजमे्मर्मर बनमउुँदै र्न तथम र्मतमर्रण संरक्षण र संर्द्धानमम 

जोड नदइने छ । 

• र्नमम आगलमगी गने, चोरी नसकमरी गने, खोलममम नर्ष तथम करेन्ट प्रयोग गरी ममछम ममने कमयालमई ननरुत्समनहत 

गररने छ । 

•  र्मतमर्रण मैत्री थथमनीय शमसनको प्रमरूपलमई थथमनीयकरण गना समन्वयमत्मक अनभयमन सञ्चमलन गररनेछ । 

•  जलर्मयु पररर्तान सहयोग कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । र्मतमर्रण संरक्षण र जलर्मयु पररर्तानकम 

असरहरूको नू्यनीकरण तथम अनुकूलन गदै प्रमकृनतक स्रोत समधनको नदगो व्यर्थथमपन गने कमयाक्रम 

प्रमथनमकतम समथ सञ्चमलन गररने छ । नक्रयमकलमपको प्रमथनमकरण गदमा िुलम, बहु आयमनमक, नदगो, जल, 

जलमधमर, र्नजगंल, कृनष, नसचमई तथम जीनर्कोपमजान सुँग सम्बन्त्रित नक्रयमकलमपको छनौटलमइ केन्त्रन्द्रत 

गररनेछ । 

• र्मतमर्रण संरक्षण तथम संर्द्धानमम जोड नदुँ दै र्मतमर्रण मैत्री योजनम सञ्चमलन गररने नीनत नलइने छ । समथै 

नर्कमस ननममाणकम योजनम तथम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गदमा र्मतमर्रणीय प्रभमर् मूल्यमङ्कन गररनेछ । 

• बमगचौर नगरपमनलकमलमई धुर्मुँ रनहत नगरपमनलकम बनमउन नर्शेष कमयाक्रम सञ्चमलन गररने छ । 

• शमरदम नदी लगमयतकम थथमनहरूमम नदी जन्य पदमथा ढुङ्गम, नगट्टी, बमलुर्म जथमभमबी रूपमम उत्खनन गने 

कमयालमई ननयिण गररने छ । डोजर लगमउने कमयालमई पूणा रूपमम बने्दज गररनेछ । 
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• र्न के्षत्रको संरक्षण र संर्द्धान गदै र्मतमर्रणीय सनु्तलन कमयम गरी र्न जन्य के्षत्रको बहु उपयोग गरी आय र 

रोजगमरी नसजानम गररनेछ । 

• हररत नगरको अर्धमरणमलमई कमयमान्वयन गना खुलम के्षत्र समर्ाजननक भर्न तथम नर्द्यमलय एरं् ननजी के्षत्र समेत 

लमई रृ्क्षमरोपण कमयाक्रममम सहभमगी गरमइनेछ । 

•  सममुदमनयक र्न व्यर्थथमपन तथम जनडबुडी उत्पमदनलमई नर्शेष प्रमथनमकतममम रमन्त्रखनेछ । 

• र्न उपभोिम सनमनतलमई व्यर्न्त्रथथत गनुाकम समथै र्नको आम्दमनीलमई व्यर्न्त्रथथत र पमरदशी बनमउन र्न 

कमयमालयसुँगको समन्वयमम  आर्श्यक कमया अगमडी बढमइनेछ । 

२.    भू सौंरक्षण, जिाधार सौंरक्षण 

• बमढी पनहरो रोकथमम गना बमुँस ननगमलो, अन्त्रिसो, भुईघमुँस जस्तम बमयो इन्त्रन्जननयररङ्क प्रनर्नधलमई प्रोत्समहन 

गररनेछ । 

• गल्छी खोलम नकनमरमहरूमम भू क्षय हुनबमट बचमउन त्यस्तम िमउुँहरूमम सुख्खम पखमाल, तटबि ननममाण तथम 

रृ्क्षमरोपन कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । 

•  जलमधमर के्षत्रको संरक्षण गने नीनत नलइनेछ । 

३.    लवपद्  व्यवथथापन 

• नर्पद् र महमममरीको पूर्ा तयमरी र  प्रनतकमयाको लमनग नगर तथम र्डम स्तरमम नर्पद् व्यर्थथमपन सनमनत गिन 

गरी पररचमलन गररनेछ । 

• प्रनर्नधको प्रयोग गरी नगर नभत्र हुने भूक्षय, बमढी पनहरो आगलमगी भूकम्प जस्तम प्रकोपहरूको व्यर्थथमपन 

गररनेछ । यसकम लमनग सरोकमरर्मलमहरू सुँग समन्वय गररनेछ । 

• नर्पद् व्यर्थथमपन तथम उद्धमर कमयामम सहजतमको लमनग नगरको उपयुि थथमनमम एम आइ १७ सम्मको 

हेनलकप्टर बसे्न सके्न हेली प्यमडको व्यर्थथम गररनेछ । 

• बमढी पनहरो आगलमगी जस्तम प्रमकृनतक प्रकोपबमट प्रभमनर्तलमई तत्कमल रमहत, औषनध उपचमर, खमनपमन 

लत्तम कपडम उपलब्ध गरमउने नीनत  नलइनेछ । 

•   नर्पद् व्यर्थथमपन कोषको रृ्न्त्रद्ध गरी समुनचत पररचमलन गररनेछ । 

•  जलर्मयु अनुकूलन योजनम तजुामम गरी कमयमान्वयनमम नलइनेछ । 

•  जोन्त्रखममम परेकम बन्त्रस्तहरूको व्यर्थथमपनको लमनग आर्श्यक अध्ययन गररनेछ । 

•  नगरपमनलकममम खडम गररएको नर्पद् व्यर्थथमपन कोषलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

• नगर के्षत्र नभत्रकम नदी कटमनकम जोन्त्रखमयुि थथमनको पनहचमन गरी सो को नू्यनीकरण गररने छ । 
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• नर्पतको पूर्ा तयमरीकम लमनग सम्भमव्य जोन्त्रखम नू्यनीकरण गना नर्पत् व्यर्थथमपनकम अत्यमर्श्यक 

सममग्रीहरूको आर्श्यक बन्दोबस्त नमलमइने छ । 

• जनप्रनतनननध, कमाचमरी, सुरक्षम ननकमय, थथमनीय समुदमयलमई नर्पद् पूर्ा तयमरी, नर्पद् प्रनतकमया, रमहत नर्तरण 

सम्बिी तमनलम तथम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

सुशासन, सौंथथागत लवकास र मानव पुजी व्यवथथापन तफु 

• नगरपमनलकमलमई आर्श्यक पने जनशन्त्रिको आंकलन र दरर्न्त्रन्द नसजानम गना आर्श्यक नीनतगत अध्ययन 

गररनेछ । 

• नगरपमनलकमको प्रशमसननक तथम समङ्गिननक संरचनम र संथथमगत प्रणमलीलमई चुस्त दुरुस्त नमतव्ययी र 

ननतजममूलक बनमउन ररि दरबन्दीहरूमम थथमयी पदपूनता गना यथमसक्य पहल गररनेछ  । 

•  नगर र र्डमकम सबै कमाचमरीहरूको कमया नर्र्रण बनमई लमगु गररनेछ र ममनसक रुपमम प्रगनत प्रनतरे्दन 

पेस गने व्यर्थथम गररनेछ । कमया सम्पमदनमम ई- शमसनलमई प्रमथनमकतम नदइनेछ । 

• उतृ्कर कमया गने कमाचमरी, करदमतम, कृषक, उपभोिम सनमनत, सञ्चमरकमीलमई पुरसृ्कत गररने नीनत नलइनेछ 

। 

•  कमाचमरीको क्षमतम नर्कमसको लमनग नर्नभन्न तमनलम र अध्ययनकम लमनग छमत्ररृ्नत्तको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  कमयारत जनशन्त्रिहरूको लमनग नू्यनतम पमररश्रनमकको व्यर्थथम गररनेछ । कमया बोझ र कमया सम्पमदनको 

आधमरमम उतृ्कर कमया सम्पमदन गने शमखम र्म कमाचमरीको लमनग प्रोत्समहन उपलब्ध गरमइनेछ ।  

•  नर्षय र प्रकृनतको आधमरमम छमननएको कमाचमरीहरूको लमनग १० नदन सम्मको अध्ययन भ्रमणको व्यर्थथम 

नमलमइनेछ । 

•  सेर्म प्रर्महमम स्ममटापमनलको अर्धमरणलमई कमयमान्वयनमम ल्यमइनेछ । 

•   समममनजक परीक्षण, समर्ाजननक सुनुर्मइ तथम अनुगमन र मुल्यमङ्ककन गने कमयालमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  कमयमालयमम नर्नभन्न प्रकमरकम सफ्टरे्यर तथम सूचनम प्रनर्नधको प्रयोगमम जोड नदइने छ । 

• कमयमालयमम नर्नभन्न प्रकमरकम मोबमइल एप्स, रे्बसमइट तथम आनधकमररक नजमेल एकमउन्ट बमट प्रदमन 

गररने सेर्मलमई ननरन्तरतम नदइने छ । 

• नगरपमनलकमको मौजुदम जनशन्त्रि व्यर्थथमपनमम ओ एन्ड एम सभे गरी आर्श्यक पने ररि दरबन्दीहरू 

ननयम अनुसमर थथमयी पदपूनता गने व्यर्थथम नमलमइने छ । 

• सेर्म प्रर्महमम सम्बन्त्रित शमखमलमई नजमे्मर्मर बनमई प्रमि गुनमसो र उजुरीको तत्कमलै सुनर्मइ हुने व्यर्थथम 

नमलमइनेछ । 

• नर्कमस ननममाणकम कमयालमई नछटो, छररतो र प्रभमर्कमरी रुपमम कमयमान्वयन गने थथमयी पदपूती नभएसम्मको  

लमनग र्डम प्रमनर्नधकहरुको व्यर्थथम गरर प्रनर्नधकहरु र्डममम रनह कमम गने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 
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• र्डम कमयमालयबमट प्रदमन हुने सेर्मलमई प्रभमर्कमरी बनमउन र्डम कमयमालयहरूको प्रमनर्नधक तथम भौनतक 

पूर्माधमरको अर्थथममम सुधमर गररनेछ । 

• नगरकम मुख्य थथमनहरूमम फ्री र्मईफमई रमखे्न कमयाक्रमलमई ननरन्तरतम नदइनेछ । 

•  नगरपमनलकमबमट प्रदमन हुने सेर्म सुनर्धमकम सम्बिमम प्रभमर्कमरी नमगररक र्डमपत्रको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  सेर्मग्रमहीलमई आफूले चमहेको सेर्म नलन अनलमइन प्रणमली बमटै आरे्दन नदई सेर्म प्रर्महलमई अटोमेसनमम 

नलइने नीनत नलइनेछ । 

• सेर्म प्रर्महलमई प्रभमर्कमरी बनमउन जनशन्त्रिको उनचत पररचमलन, नू्यनतम पमररश्रनमक प्रदमन, प्रोत्समहन 

तथम समयअनुकल थथमनीय भत्तमको व्यर्थथम गररनेछ । 

•  जनप्रनतनननध तथम कमाचमरीको क्षमतम अनभरृ्न्त्रद्ध गना आर्श्यक पने तमनलम, अध्ययन तथम अर्लोकन 

भ्रमणकम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• जनशन्त्रिलमई कमम प्रनत बढी जबमफदेही बनमउन शमखम प्रमुखहरूसुँग कमया सम्पमदन करमर गररनेछ । 

•  रमनरि य पररचय पत्र तथम पनञ्जकरण नर्भमग सुँग सम्बन्त्रित कमयाक्रमलमई प्रभमर्कमरी रूपमम कमयमान्वयन गदै 

लनगनेछ । 

•  नगर स्तरीय तथ्यमङ्कलमई एक द्वमर प्रणमलीमम आबद्ध गरी प्रदेश र संघको तथ्यमङ्क प्रणमलीमम आबद्ध गररनेछ 

। 

• नगरपमनलकमको आन्तररक लेखम परीक्षण शमखमलमई आर्श्यक जनशन्त्रि सनहत सनक्रय बनमइनेछ । 

•  नगरको ननयमनकमरी भूनमकमलमई प्रभमर्कमरी बनमई बजमर, बमलश्रम, नर्द्यमलय, व्यर्समय दतमा र सञ्चमलन, 

मनदरम नबक्री नर्तरण र सेर्न, घर ननममाण, समर्ाजननक जग्गमको समध, नसममनम, इिन नडपो, होटेल तथम 

मोटेल,दूध डेरी ममसु पसल , औषनध पसल लगमयतकम नमगररकको जननजनर्कम सुँग सम्बन्त्रित नर्षयहरूलमई 

प्रचनलत कमनुनको अधीनमम रही कडमइकम समथ अनुगमन गरी थथमनीय सरकमरको प्रत्यमभूनत गरमइने छ । 

• थथमनीय सुरक्षम ननकमय र सरोकमरर्मलहरू नबच सुरक्षम व्यर्थथमपनलमई सबल बनमउन आर्श्यक अन्तरनक्रयम 

तथम कमयाक्रमहरू सञ्चमलन गररनेछ । 

• गुनमसो व्यर्थथमपनलमई प्रभमर्कमरी बनमउन हेलो नगर सरकमर कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ । गुनमसो सुने्न 

अनधकमरीको व्यर्थथम गररनेछ । 

 सूचना, सञ्चार तथा प्रलवलध 

• नगरके्षत्र नभत्र सञ्चमर सेर्मको गुणस्तर बढमउन सूचनम प्रनर्नध इकमई ममफा त ननयनमत रूपमम अनुगमन तथम 

ननयमन गररनेछ । 

• नगर कमयापमनलकमको कमयमालय, र्डम कमयमालयको सेर्म प्रर्महलमई सूचनम प्रनर्नधमय बनमउन आर्श्यक 

इन्टरनेट सुनर्धमलमई मजबुत बनमउुँदै लनगनेछ । 
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• थथमनीय पनत्रकम, एफ.एम. रेनडयो, ममनसक बुलेनटन र टेनलनभजनहरूममफा त नगरकम गनतनर्नधहरू 

आर्श्यकतम अनुसमर प्रकमशन र प्रसमरण गररनेछ ।  

•  जनतमको सु-सूनचत हुन पमउने सूचनमको हकको प्रत्यमभूनत गना समर्ाजननक सुनुर्मइ, जनतमसुँग जनप्रनतनननध 

कमयाक्रम, कमयमालयबमट सम्पमनदत कमयाहरूको चौममनसक समर्ाजननकरण गने प्रणमलीको नर्कमस गररनेछ । 

• तथ्यमङ्क सुरक्षम तथम समइबर सुरक्षम को व्यर्थथम नमलमइ कमयमान्वयन गररनेछ । 

•  नगरपमनलकमको नर्कमस ननममाण, सुशमसन, सेर्म प्रर्मह, समममनजक सचेतनम लगमयतकम नर्षयमम कलम 

चलमउने सञ्चमर कमी र नमनडयम हमर्सलमई र्मनषाक रूपमम पुरसृ्कत गररनेछ । 

•  बमगचौर नगरपमनलकमलमई स्ममटा नगरपमनलकमको रूपमम नर्कमस गररनेछ । 

•  समममनजक सञ्जमलको दुरुपयोगलमई ननरुत्समनहत गररनेछ । 

न्यार् तथा कानुन 

• असल शमसन व्यर्थथम सञ्चमलनको लमनग नर्नधको शमसनको आर्श्यकतम रहन्छ । नर्नधको शमसन भनु्न नै 

कमनुनको सहमरमबमट शमसकीय पद्धनत सञ्चमलन गनुा हो । संघीय सरकमरबमट कमनुनकम केही खमकमहरू समय 

समयमम प्रमि भएकम छन् । प्रदेश सरकमरकम कमनुनहरू पनन ननममाण भई रहेकम छन् । हमम्रो यस बमगचौर 

नगरपमनलकमले हमलसम्म नर्नभन्न ऐन, ननयम, कमयानर्नधहरू ननममाण गरेको भए तमपनन अझै महत्त्वपूणा ऐन, 

ननयम, कमयानर्नधहरू ननममाण गना बमुँकी नै रहेको हुुँदम उि कमनुनहरू ननममाण कमयालमई आगममी 

आ.ब.मम  पनन ननरन्तरतम नदइने छ । 

•  न्यमय सम्पमदनको कममलमई नछटो, छररतो तथम व्यर्न्त्रथथत बनमउने तफा  ध्यमन नदइने छ । 

• प्रते्यक र्डममम मेलनमलमप केन्द्र गिन गरी मेलनमलमपको ममध्यमबमट र्डममम नै नर्र्मदको सममधमन गने 

व्यर्थथमकम लमगी सबै र्डमहरूमम मेलनमलमप कतमाहरूको व्यर्थथम नमलमइने छ । 

•  न्यमनयक सनमनत र मेलनमलमप कतमाहरूलमई नक्रयमशील र दक्ष बनमउन तमनलम सञ्चमलन गररने छ । 

• नगर कमयापमनलकम तथम नगर सभमकम सदस्यहरू र कमाचमरीहरूलमई कमनुन तथम  न्यमनयक के्षत्रसुँग सम्बन्त्रित 

नर्षयमम तमनलम तथम अन्तरनक्रयम कमयाक्रम सञ्चमलन गररने छ । 

• सबै र्डमहरुकम मनहलमहरुलमई कमनूनी परममशा सम्बन्त्रि कमयाक्रम सञ्चमलन गररनेछ ।  

• मेलनमलमप कतमालमई नक्रयमशील बनमई समनमनतनम नर्र्मदहरू र्डम स्तरमै हल गने व्यर्थथमकम लमनग आर्श्यक 

खचा, िेसनरी, बेन्च तथम खमजमको व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• न्यमनयक कमममम आर्श्यक पने कमनुनी परममशा र मुद्दम फैसलममम सहजीकरण गनाकम लमनग सेर्म करमर ममफा त 

एक जनम कमनुन व्यर्समयीको व्यर्थथम गररनेछ । 

  गैर सरकारी के्षत्र, टोि लवकास सौंथथा, आमा /मलहिा समूह 
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• यस नगरपमनलकमलमई कमयाके्षत्र बनमई कमम गने नर्कमससुँग समझेदमर ननकमयहरूलमई एकद्धमर प्रणमलीबमट 

कमम गने नीनत नलइने छ । 

•  नगर नभत्रकम गैर सरकमरी संघ, संथथम तथम समूहको प्रभमर्कमरी पररचमलन, ननयमन, अनुगमन गने नीनत 

नलइने छ । 

•  टोल नर्कमस संथथम, आमम तथम मनहलम समूह गिन र पररचमलनकम लमनग आर्श्यक कमयानर्नध बनमई 

व्यर्न्त्रथथत गररनेछ । 

• नगरपमनलकम नभत्र नर्नभन्न आयोजनम तथम नक्रयमकलमप सञ्चमलन गररने गैर सरकमरी संघ संथथमहरूले अननर्मया 

रूपमम आगममी र्षाको बजेट तथम कमयाक्रम नगरपमनलकममम पेस गरी नगर कमयापमनलकमबमट स्वीकृत भए 

पश्चमत् कमयमान्वयन गने नीनतलमई कडमइ समथ कमयमान्वयन गररनेछ । 

  राजश्व तथा श्रोत पररचािन 

• कोनभड-१९ रोकथमम ननयिणको लमनग नेपमल सरकमरले घोषणम गरेको बन्दमबन्त्रन्दकम कमरण आय सङ्कलन 

प्रभमनर्त भएको र आगममी आ.र्.मम समेत यो अर्थथम रहन सके्न भएकोले आगममी आ.र्. ०७८।०७९ को 

लमनग यस नगरपमनलकमबमट सङ्कलन हुने कर रमजश्व १ करोड अनुममन गररएको छ । 

• यस नगरपमनलकममम जम्मम हुनुपने कर/ रमजश्व लक्ष्य अनुसमर सङ्कलन हुन नसकेकोमम मुख्यतिः  

व्यर्समयीहरूले व्यर्समय दतमा नर्ीकरणलमई महत्त्व ननदएको र हमल कोनभड १९ कम कमरण व्यर्समय 

लगमयतकम के्षत्रमम परेको असर समेतलमई ध्यमनमम रमखी रमजश्व सङ्कलन कमया अगमनड बढमइने छ । 

• “मेरो नगर नर्कमसमम मेरै योगदमन, कर नतनुा असल नमगररकको पनहचमन” भने्न नमरमलमई आत्मसमथ गरी 

अनधकतम व्यन्त्रि र के्षत्रलमई करको दमयरममम ल्यमई रमजश्व सङ्कलन गना रमजश्व सुधमर कमया योजनम बनमई लमगु 

गररने छ । 

• घरेलु तथम समनम उद्योग कमयमालयबमट सञ्चमलन गररने उद्योग / व्यर्समय दतमा तथम नर्ीकरण लगमयतकम 

कममहरू नगरपमनलकमबमटै गररने व्यर्थथम नमलमइनेछ । 

• कर छली र चुहमर्टलमई ननयिण गदै नलइनेछ । 

• रमजश्व सङ्कलन प्रणमलीलमई नडनजटल प्रनर्नध ममफा त व्यर्न्त्रथथत गररनेछ । 

• नगर के्षत्र नभत्र परम्परमगत रूपमम उपभोग गदै आएकम रमजस्वको दमयरम बमनहर रहेकम ऐलमनी पती जग्गमहरू 

छुट्ट्यमई सो के्षत्रनभत्र रहेकम घर, टहरम सञ्चमलन तथम ननममाण सम्बिी िोस नीनत बनमई रमजश्वको दमयरम नभत्र 

ल्यमइनेछ । 

•  तोनकएको रकम तोनकएको समयमम नबुझमउने र तोनकएको समयमम कमम सम्पन्न नगने िेकेदमर कम्पनी 

तथम ननममाण व्यर्समयीलमई कमममम सहभमगी नगरमउने नीनत नलइनेछ । 
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• कमयमालयबमट प्रदमन गररने कुनै पनन नसफमररस र्म सेर्म नलन आउुँदम सेर्मग्रमहीले कर बुझमएको 

प्रममणको प्रनतनलनप अननर्मया पेस गनुा पनेछ । 

•  सबैभन्दम बढी कर बुझमउने व्यन्त्रि र्म संथथमलमई सम्ममन स्वरूप उतृ्कर करदमतम सम्ममन पुरस्कमर बमपत 

उसले बुझमएको करको १० प्रनतशतले हुन आउने रकमले पुरसृ्कत गररनेछ । 

• आगममी आ.र्.मम बढमइने तथम छुट नदइने करको दरहरू आनथाक ऐनको अनुसूचीहरूमम उले्लख गररनेछ । 

अन्य बमुँकी सबै के्षत्रहरूमम आ.र्. २०७७।०७८ को दरलमई कमयम गररनेछ । 

• नगरपमनलकमको कुल रमजश्व सङ्कलनको योगदमनमम आधमररत भई र्डमलमई नदइने अनुदमन ननधमारण गररने 

नीनत नलइनेछ । 

•  नगरपमनलकमको समग्र रमजश्व सम्बिी अध्ययन गने नर्ज्ञ सनहतको अध्ययन टोली गिन गररनेछ । 

    बजार व्यवथथापन 

• बजमर नर्स्तमर सुँगै उपयुि सडक, सडकपेनट, ढल ननकमस तथम नमली र समर्ाजननक थथलहरूको व्यर्थथमपन 

गदै लनगनेछ। 

• बजमर के्षत्रमम रहेकम पसलहरूको समममन उि पसल रहेकम घरको सडक, सडक पेटी र सटर र्म ढोकम 

बमनहर जथमभमबी रमखे्न कमयालमई बने्दज लगमइनेछ । 

• नगर के्षत्रमम जथमभमबी रूपमम होनडाङ्क बोडा रमखे्न ब्यमनर तथम पोिर टमुँसे्न कमया अशोभनीय भएको हुुँदम यस्तो 

कमयाको लमनग नगरपमनलकम कमयमालयबमट अनग्रम रूपमम स्वीकृनत नलनु पनेछ । 

• कमलो बजमरी मूल्य रृ्न्त्रद्ध र कृनत्रम अभमर् सृजनम हुन ननदन बजमर अनुगमन संयिको प्रभमर्कमरी पररचमलन 

गरी आपूनता व्यर्थथम सहज गररनेछ । समथै ननयमन कमयालमई कडमइकम समथ लमगु गररनेछ । 

• जथमभमबी जुर्म तमस खेल्ने तथम मनदरम सेर्न गने र नबक्री नर्तरण गने गरमउने कमया सममजको लमनग 

हमननकमरक भएको हुुँदम उि कमयालमई ननरुत्समनहत गररनेछ । 

• प्रते्यक मनहनमको १ गते र २५ गते थथमनीय स्तरमम हमट बजमर सञ्चमलन गररनेछ । 

 

नगर प्रहरी तथा सुरक्षा व्यवथथापन 

• नगरपमनलकमको के्षत्रमनधकमर नभत्र रहेको नगरपमनलकमको सुरक्षम व्यर्थथम लगमयतकम कममहरू व्यर्न्त्रथथत 

गना नगर प्रहरी गिन गने व्यर्थथम गररनेछ । त्यसको लमगी आर्श्यक कमयानर्नध बनमई लमगु गररने छ । 

• नगर के्षत्रनभत्र रहेकम सुरक्षम ननकमयसुँग समन्वय र सहकमया गरी शमन्त्रन्त सुरक्षम कमयम गने लगमयतकम 

आर्श्यक कमयाहरू गररनेछ । 
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   लवलवध व्यवथथा 

• आनथाक सहमयतम कोषमम बजेट व्यर्थथम गरी आनथाक सहमयतम प्रदमन गनुापने व्यन्त्रिहरूलमई सो कोष ममफा त 

आनथाक सहमयतम उपलब्ध गरमइनेछ । सो को लमनग कमयानर्नधको तजुामम गररनेछ । 

•  संघीय सरकमर, प्रदेश सरकमर तथम अन्य समझेदमर संघ संथथम तथम नर्कमस कमयमालयहरू सुँगको समझेदमरीमम 

सम्पन्न गनुा पने आयोजनम तथम कमयाक्रमहरूको लमनग छुटै्ट समपूरक कोष (Matching Fund) ममफा त गररने 

व्यर्थथम गररनेछ । सशता, सममननकरण, नर्शेष र समपूरक मोडेलबमट हस्तमन्तररत भई आएको श्रोत 

समधनलमई उनचत पररचमलन गररनेछ । 

•  पनञ्जकरण प्रणमलीलमई थप व्यर्न्त्रथथत बनमई समममनजक सुरक्षम नर्तरण प्रणमलीलमई प्रभमर्कमरी बनमइने छ । 

यसकम लमनग आर्श्यक पने जनशन्त्रि व्यर्थथम गना श्रोत समधनमम समझेदमरी गररनेछ । 

गत वरु्मा सञ्चालित कारु्क्रमहरूको लनरन्तरता 

• यस नगरपमनलकमको चमलु आ.र्. २०७७।०७८ मम स्वीकृत कमयाक्रम र नर्ननयोनजत बजेटबमट सञ्चमलन 

गररनुपने कनतपय योजनम कमयाक्रमहरू आ.र्. २०७७।०७८ को अन्तसम्म पनन कमम सरु भएर सम्पन्न हुन 

नसकेकम र्म भुिमनी हुन नसकेकम कमयाक्रमहरूलमई आगममी आ.ब. २०७८।०७९ मम बजेट सनहत ननरन्तरतम 

नदइने नीनत नलइएको छ । 

सभाका सदस्यजू्यहरु र अन्य महानुभावहरु, 

         अन्तमम, रमजनीनतक, समममनजक तथम आनथाक उपलन्त्रब्धलमई संरक्षण गदै बमगचौरको नहत, गौरर् र सम्ममनमम 

अनभरृ्न्त्रद्ध गना र कोनभड-१९ लगमयतकम महमममरीको व्यर्थथमपन गदै त्यस्तम प्रकोपबमट प्रभमनर्त समममनजक, आनथाक 

के्षत्रहरूलमई पुनजीर्न नदई नर्कमस ननममाणलमई तीव्रतम नदने उदे्दश्यकम समथ आनथाक र्षा २०७८।७९ को नीनत तथम 

कमयाक्रम प्रस्तमर् गरेको छु । प्रस्तमनर्त नीनत तथम कमयाक्रमको सफल कमयमान्वयनबमट उच्च दरको आनथाक रृ्न्त्रद्ध , 

महमममरीको असर नू्यन , समममनजक, आनथाक के्षत्रको गनतशीलतम तथम समममनजक न्यमयको प्रत्यमभुनत सनहतको समृद्ध 

नगर ननममाणको अनभयमनमम सबै नगरबमसीको महत्त्वपूणा भूनमकमको अपेक्षम गरेको छु ।  

नीनत तथम कमयाक्रम तजुाममकम क्रममम सहयोग गनुाहुने नगर उप-प्रमुखजू्य, प्रमुख प्रशमसकीय अनधकृतजू्य, र्डम 

अध्यक्षजू्यहरू, कमयापमनलकम सदस्यजू्यहरू, कमाचमरी नमत्रहरू र प्रसु्तत  नीनत तथम कमयाक्रममम महत्त्वपूणा सल्लमह 

सुझमर् प्रदमन गनुाहुने नगर सभमकम सदस्यजू्यहरू प्रनत हमनदाक धन्यर्मद सनहत आभमर प्रकट गदाछु । प्रसु्तत नीनत तथम 

कमयाक्रम कमयमान्वयनमम यहमुँहरूको तदमरुकतम, सनक्रयतम तथम आम नगर बमसीहरूको पूणा समथ सहयोगको अपेक्षम 

सनहत हमल नर्श्वभर महमममरीकम रूपमम फैनलएको कोनभड-१९ बमट आफू आफ्नो पररर्मर र समुदमयलमई सुरनक्षत रमख्न 

समू्पणा नगरबमसीलमई सफलतम नमलोस् । धन्यर्मद ! 
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