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नगर प्रमखुज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरु तथा उपलस्थत अलतलथ महानभुावहरु, 

नेपालको संलवधान जारी भएपलि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र विाको लनवाुचन लनश्पक्ष, स्वतन्त्र, 

शालन्त्तपूरु्, स्वच्ि र भयरलहत वातावरर्मा सम्पन्न भएको ि । नेपाली जनताको लामो त्याग, बललदान 

र संघर्ुको माध्यमबाट प्राप्त संघीय लोकतालन्त्रक गर्तन्त्रमा आधाररत दोस्रो जनलनवाुलचत स्थानीय 

सरकारको आर्थुक वर्ु २०७९।०८० को नीलत तथा कायुक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गनु 

पाउँदा  गौरवालन्त्वत भएको महसुस गरको िु । 

 

नेपालको संलवधान अनुसार स्थालपत स्थानीय तह र सम्पुरु् नागररकका हक अलधकार स्थालपत गन ेयस 

अवरसरमा म लोकतालन्त्रक गर्तन्त्र नेपाल लनमाुर्को क्रममा भएका सशस्त्र सघंर्ु, जनआन्त्दोलन 

लगायत लवलभन्न कालखण्िमा भएका ऐलतहालसक सघंर्ुमा आफ्नो जीवन उत्सगु गनुुहुने सम्पुरु् 

आदरर्ीय ज्ञात अज्ञात महान् सलहद तथा वेपत्ताजनहरु प्रलत भावपूरु् श्रदाञ्जली अपुर् गदुिु । सोही 

आन्त्दोलनको क्रममा घाइते, वेपत्ता, अपाङ्ग भएका योद्दा र स्वालभमानपूरु् आन्त्दोलनमा सरर क भइ 

महत्वपुरु् योगदान पुर् याउनु हुने महान् व्यलित्वहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदुिु । 

 

लवश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैललएको नोवल कोरोना भाइरस (कोलभि १९) का कारर् सम्पूरु् 

मानवजाती नै आक्रान्त्त भएको लपिादायी क्षर्बाट क्रलमक रुपमा सुधार हुदै गरेको शुभ लक्षर्को 

पररपे्रक्षमा हाम्रो कायुकालको पलहलो नीलत तथा कायुक्रम प्रस्तुत हुदैि ।  यस अवसरमा लनवतुमान नगर 

प्रमुख, उप प्रमुख लगायत सम्पुरु् जनप्रलतलनलधहरुल े पुर् याउनु भएको योगदान प्रलत सम्मान सलहत 

आभार तथा धन्त्यवाद ज्ञापन गदुिु । ईलतहासको कालखण्िमा आइपरेको यस करिन पररलस्थलतमा 

अग्रपलङ्िमा अहोरार खट्नुहुने सम्पूरु् स्वास््यकमीहरू, राष्ट्रसेवक कमुचारीहरू, राजनीलतक दल्, 

परकार, सुरक्षाकमीहरू, लनजी तथा व्यावसालयक क्षेर, सवारी चालक, स्वयंसेवकहरू तथा 

सरोकारवालाहरु प्रलत धन्त्यवाद सलहत स्मरर् गदुिु ।  

 

कोलभि-१९ जस्तै भलवष्यमा आउन सके्न लवनासकारी प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारीहरु बाट सुरलक्षत 

रहन लवगतका अलवष्मरलर्य क्षर्हरुबाट लशक्षा ललदै आगामी ददनहरुमा आवश्यक पुवुतयारी तथा 

ददघुकाललन पूवाुधार लनमारु्को काम के कसरी गने भने्न  नै हाम्रो लालग आजको सबैभन्त्दा चुनौलतको 

लवर्य  रहकेो ि भन ेयुवाहरुको वेरोजगारी, कृलर् क्षेरमा रहकेो परम्परागत प्रर्ालीलाई सुधार गरी 

अलघ बढ्नु लनश्चय न ैकरिन लवर्य ि तथापी लय चुनौतीको सामना गदै जनस्तरमा लवपद ्सम्बलन्त्ध 

जनचेतना अलभवृदद्द , ददघुकाललन पूवाुधार लवकासमा लवशेर् जोि, वैज्ञालनक कृलर् प्रर्ालीको लवकास, 

स्वरोजगारका अवसरहरु लसजुना गनु,ु आम जनसमुदायको जीवन रक्षाका लालग बजेट लवलनयोजन, नीलत 

तथा कायकु्रम लनमाुर् र कायाुन्त्वयन गनुु  हाम्रा लालग यो ऐलतहालसक र महत्वपुरु् अवसर पलन हो ।  
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लवगत पाँच वर्ुको अवलधमा सम्पन्न भएका  ऐन काननू तथा नीलत लनमाुर्, लवकास लनमाुर्, कायु प्रगलत 

तथा कायुशैलीहरुमा थप सदुदृढकरर् गदै आगामी पाँच वर्ुको कायुकालमा उपलब्ध स्रोत साधनको 

अलधकतम सदपुयोग हुने गरी नगरबासीहरुको आवश्यकता एवं समय पररलस्थलतको माग अनुसार नीलत, 

कायुक्रम लनमाुर् तथा कायाुन्त्वयन गररने यस गररमामय नगरसभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्त्िु  । 

नगर प्रमखुज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरु, 

आगामी आर्थुक वर्ु २०७९।०८० को  नीलत तथा कायुक्रमका उद्देश्यहरु यस प्रकार तय गररएको ि । 

• नगरपाललकाको लालग आबश्यक न्त्यूनतम शहरी पूवाुधारको लवकास गनुु । 

• लशक्षा, स्वास््य तथा पोर्र्को लवकास गरर नगरवासीहरुको जीवनमा गुर्ात्मक सुधार गनुु  । 

• लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरर्को लवकास गनुु । 

• सुशासन, शालन्त्त सरुक्षा, नागररक स्वतन्त्रता तथा सावुजलनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

• कृलर्, पशु, सहकारी, उद्यम र रोजगारीको लवकास गरी आर्थुक अवस्थाको सुददृढकरर् गनुु । 

• लपिलिएको वगु, दललत, फरक क्षमता भएका, अशि, असाहय र घाईते समुदायको लालग सामालजक 

न्त्याय सलहतको आर्थुक लवकास गनुु । 

• ददगो लवकास, वातावरर्ीय संरक्षर् तथा लवपद ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु । 

• लबलभन्न समुदाय र क्षेरको भार्ा, कला सालहत्य, पयुटन तथा संस्कृलतलाई प्रवर्द्नु गनुु । 

• उद्योग कलकारखाना स्थापना गरर बेरोजगारी समस्यालाई न्त्यूलनकरर् गनुु । 

 

आगामी आर्थुक वर्ु २०७९/०८० को नीलत,कायुक्रम तथा बजेट तजुुमा गदाु देहाएका क्षेरहरुलाई प्रमुख 

प्राथलमकता ददईएको ि । 

• पूवाुधारहरुको लवकास । 

• बालबाललका, मलहला, जेष्ठ नागररक तथा सामालजक सुरक्षा ।  

• लशक्षा, युवा तथा खेलकुदको लवकास । 

• स्वास््य तथा पोर्र् । 

• सुशासन तथा संस्थागत लवकास । 

• वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन  । 

• राजश्व तथा लवलत्तय ब्यवस्थापन । 

• आर्थुक लवकास (रोजगार, पयुटन, कृलर्, पशु, उद्योग, आय तथा उत्पादन लगायतमा बृलर्द्) । 

• लैगगंक समानता तथा सामालजक समावेलशकरर्  । 

• धार्मुक, प्राकृलतक, सांस्कृलतक, पुरातालत्वक सम्पदाको लवकास, सरंक्षर् र प्रवर्द्नु । 

• ससँचाई  खानेपानी तथा जलश्रोत व्यवस्थापन । 
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नगर प्रमखुज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरु र उपलस्थत महानभुावहरु, 

अब म क्षेरगत आधारमा बजटेका नीलत तथा कायुक्रमहरू प्रस्तुत गनु अनुमती चाहन्त्िु । 

पवूाधुार लवकास तफु 

१.    सिक 

• लवगत देलख संचाललत अधरुा योजनाहरुलाई क्रमागत योजनाको रुपमा कायाुन्त्वयन गररनेि । 

• सिक ममुत सम्भार तथा स्तर उन्नलत योजना तयार गरर ममुत तथा स्तर उन्नलत कायलुाई प्रभावकारी 

बनाइनेि । 

• १२ वटै विा बाट नगर कायाुलय जोड्ने प्रमुख सिकहरु बाह्रै मलहना चल्ने गरी स्तरोन्नती गररनेि । 

• नगरपाललकाको सिक लनमारु्, लवस्तार र ममुत सम्भारका लालग नगरपाललकाकै िोजर र रटप्परको 

अलधकतम प्रयोग गररनेि । 

• बागचौर नगरपाललका लभरका मुख्य सिकहरु संघीय र प्रदेश सरकार सँगको समन्त्वयमा कालोपरे गनु 

पहल गररनेि । 

• नयाँ सिक लवस्तारको क्रममा स्थानीय पानीको श्रोत, वन जङ्गल, प्राकृलतक श्रोत तथा धार्मुक क्षेरमा 

प्रलतकुल असर नहुने गरी ( वातावरलर्य प्रभाव लेखाजोखा) लवस्तार गररनेि । 

•  सलहद ररङ रोिको ममुत तथा स्तरोन्नती कायु अगािी बढाइनेि । 

• विालभरका सिकहरूको ममुत सम्भार गन ेकायु सम्बलन्त्धत विाबाटै गने नीलत अवलम्बन गररनेि। 

• नगर क्षेर लभरका सिकहरूको लनयलमत ममुत सम्भारका लालग मुख्य मुख्य सिकहरूमा लपटौलीहरुको 

व्यवस्था गरी सिकहरूको लनयलमत ममुत सम्भारको व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददइनेि ।  

• पैदल आवागमनलाई सहज बनाउन गोरेटो, धार्मुक पदमागु, घोरेटो तथा मसानघाट जाने बाटोहरू 

लनमाुर् गररनेि । 

२.     लवद्यलुतकरर् 

• लवद्युतको पहुचँ नपुगेका टोल तथा बस्तीहरुमा लवद्युत लवस्तार गररनेि । 

• बजार क्षेरहरुमा रारीकालीन समयमा पलन फ्लि लाईट ( धेरै उज्यालो हुने वत्ती) जिान गररनेि । 

• सुरलक्षत र उज्यालोको लालग मुख्य बजारहरुमा क्रमशः सिक बलत्तको व्यवस्था गररनेि । 

• नगरपाललका लभर उद्योग सञ्चालनका लालग थ्री फेज लाईनको व्यवस्था गररनेि । 

३.     भवन, आवास तथा शहरी लवकास 

• नगरपाललकाको हाल लनर्मतु भवनलाई आवश्यक प्रदक्रया पुरा गरी कायाुलय स्थापना गररनेि । 
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• लवद्यालय भवन अभाव भएको लवद्यालयहरुमा प्राथालमकता अनुसार लवद्यालय भवनहरु लनमाुर् गररनेि 

। 

• सबै विाहरुमा व्यवस्थीत विा कायाुलयहरु लनमाुर् गररनेि । 

• भवनहरुको सबलता, सरुक्षा र जोलखम न्त्यूलनकरर्गन ु प्रचललत भवन लनमाुर् सम्बन्त्धी मापदण्िमा 

समयानुकुल संशोधन गरर कायुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

• नक्सा पास नभइ बनेका पुराना घर तथा गोदामहरुलाई करको दायरामा ल्याउनका लालग 

अलभलेलखकरर् गररनेि । 

• गररब तथा लवपन्न नगरवासीलाई वस्ती तथा आवास  योजना अन्त्तरगत सहयोग गररनेि । 

• स्वास््य भवनहरु नभएका विाहरुमा  क्रलमक रुपमा स्वास््य भवनहरु लनमाुर् गररनेि । 

• एक विा एक सामुदालयक भवन लनमाुर्को नीलत अबलम्बन गररनेि । 

• लनलज क्षेर संग समन्त्वय र सहकायु गरर सावुजलनक स्थल तथा बजार क्षेरमा अपांगमैरी सावुजलनक 

शौचालयको लनमाुर् गररन ेि । 

• प्रलतक्षालय, हाटबजार, वृद्दवृद्दाहरु र बालबालीकाहरुको लालग मनोरञ्जन स्थल तथा पाकुहरु लनमाुर् 

गररनेि । 

• सावुजलनक स्थल तथा बजार क्षेरहरुमा स्तनपान कक्षहरुको लनमाुर् गररनेि । 

• भवन लनमाुर् कायुलवलध २०७९ तजुुमा गरी कायाुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

•  नयाँ लनमाुर् हुन ेतथा पुनर्नुमाुर् हुन ेसरकारी भवन, सावुजलनक स्थल, सिक यातायात लगायतका 

पूवाुधार संरचना अपाङ्ग मैरी बनाउन प्रेररत गररनेि । 

• बढ्दो शहरीकरर्लाई भलवष्यमा पलन सुन्त्दर र व्यवलस्थत बनाउनका लालग गुरुयोजनाको लनमाुर् गरर 

ढल, खानेपानी लवद्यतु लगायतका सुलवधाहरुको लवस्तारमा नगरको सौन्त्दयुलाई ध्यानमा रालखनेि । 

• बजार लवस्तार सँगै उपयुि सिक, सिकपेरट, ढल लनकास तथा नाली र सावुजलनक स्थलहरूको 

व्यवस्थापन गदै ललगनेि । 

• बजार व्यवस्थापन सलमलतहरु पुनगुिन गरर थप व्यवलस्थत गदै ललगनेि । 

• “ग्रीन एण्ि लक्लन” बजार क्षेर अवधारर्ा अन्त्तरगत एक घर एक लवरुवा अलनवायु रोपे्न अलभयान सञ्चालन 

गररनेि । 

• बजार क्षेरमा फोहर व्यवस्थापन कायुक्रमलाई लनरन्त्तरता ददइनेि ।  

• नगर क्षेरमा जथाभाबी रूपमा होर्िुङ बोिु राख्ने ब्यानर तथा पोस्टर टाँस्ने कायु अशोभनीय भएको हुदँा 

यस्तो कायुको लालग नगरपाललका कायाुलयबाट अलग्रम रूपमा स्वीकृलत ललनु पनेि । 

• लवलभन्न क्षेरगत योजनाहरु तजुुमा गरर कायाुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

• नगरलभर एरपोटु लनमाुर् गनु जग्गाको खोलज तथा सम्भाव्यता अध्ययन गररनेि  ।  
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सामालजक लवकास तफु 

१) लशक्षा, यवुा तथा खलेकूद 

क) लवद्यालयको भौलतक सधुार 

• सामुदालयक लवद्यालयहरुमा अपुग कक्षाकोिा लनमाुर्मा पलहलो प्राथलमकता ददई कक्षाकोिा लनमाुर्   

गरीनेि । 

• यस आर्थुक वर्ु भन्त्दा अगालि देलख लनमाुर् तथा ममुत गदाु पुरा नभएका योजनाहरुलाई  सम्बलन्त्धत 

लनकायहरुलनेै ममुत  तथा लनमाुर् गने गराउने  ब्यवस्था लमलाइनेि । 

• सिकको िेउमा रहकेा, वस्ती भन्त्दा टाढा रहकेा, जंगलको लवचमा रहकेा  लवद्यालयहरुलाई पलहलो 

प्राथलमकता ददई लवद्यालयको घेराबार गरीनेि । 

• प्रत्येक लवद्यालयमा शैलक्षक सामाग्रीको सुरक्षाको लालग  शैलक्षक सामाग्री भण्िारर् कक्षको व्यवस्था 

क्रमशः गरीनेि । 

• बाललवकास कक्षा संचालन भएका कक्षा कोिाहरुलाई बाल मैलर, व्यवलस्थत, मनोरम, आरामदायी बसाइ 

व्यवस्थापनहुन ेगरी कलम्तमा हरेक विामा एउटा नमुना बाल लवकास कक्षा लनमाुर् गरीने ि र क्रमसः 

सबै बाललवकास कक्षालाइ व्यवलस्थत गरीनेि । 

• पुराना लजरु् भएका कक्षाकोिामा संचालन भएका लवद्यालयहरुको कक्षाकोिा लनमाुर्का लालग पलहलो 

प्राथलमकता ददइ कक्षा कोिा लनमाुर् तथा कक्षाकोिा पुनस्थापना गने व्यवस्था गरीनेि । 

• लवद्यालयको आवश्यकता पलहचान गरी सौचालयको समुलचत प्रयोगका लालग लहल ट्ांकी, मुहान बाट 

पानी ल्याउन पाइप तथा वर्ाुतको पानी संकलन गने ट्ाकंीको व्यवस्था गरीनेि । 

• माध्यलमक लवद्यालयमा रहकेा लवज्ञान प्रयोगशालालाई व्यवलस्थत बनाइनेि । 

• लवद्यालयको हाता लभर रहकेा खेल मैदानको सरसफाइ, तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको उलचत प्रबन्त्ध 

गरीनुको साथै फूलवारी व्यवस्थापन तथा बृक्षारोपन गने व्यवस्था गरीनेि । 

• लवद्युत नपुगेका सामुदालयक लवद्यालयहरुमा लवद्युत लवस्तारको कायु गरीनेि । 

• लवद्यालयमा रहकेो शौचालयको समस्यालाई क्रमशः समाधान गदै ललइनेि । 

ख) शलैक्षक गरु्स्तर सधुार 

• कक्षा  ८ का िारिारहरुलाइ “नगर प्रमखु सगं नोटबकु कायकु्रम” सचंालन गररनेि । 

• सावुजलनक लवद्यालयको भौलतक, शैलक्षक र ब्यवस्थापदकय पक्षमा सुधार गररनेि । 

• सबै लबद्यालयमा लागु भएको “हामी र हाम्रो बागचौर नगर सरेोफरो” स्थानीय पाठ्यक्रमको कायाुन्त्वयन 

पक्षमा प्रभावकाररता ल्याइनिे । 

• लवर्यगत लशक्षकहरुको लवर्यगत रोस्टर लशक्षक संजाल गिन गरी पाठ्यक्रमले तोकेका लसकाइ 

सक्षमताहरु पुरा गनु लशक्षर्मा देलखएका करिनाइहरुको लनराकरर्को लालग लवर्यगत लशक्षक, प्रअहरुको 

सहभालगतामा अन्त्तरदक्रया तथा कायुशाला कायुक्रम गरीनेि । 
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• नगर स्तरीय रुपमा पिनपािन गने, शैलक्षक सामाग्रीको प्रयोग गरी लशक्षर् गने, आफुले लशक्षर् गरेको 

कक्षाका लवद्याथीको लसकाइ उपलव्धी राम्रो ल्याउने लशक्षकलाई लवशेर् प्रोत्साहन गरीनेि । 

• नगर लशक्षा योजना लनमाुर् गरी शैलक्षक गुर्स्तर अलभबृलर्द् गनु अनुगमनमा उपचारात्मक पर्द्लतको  

प्रयोग गरीनुका साथै केन्त्रीय स्तरका लवशेर्ज्ञबाट ताललम संचालन गरर   शैलक्षक गुर्स्तर अलभबृलर्द् गन ु

आवस्यक व्यवस्था लमलाइनिे । 

• लवद्यालयको अनुगमन, लनरीक्षर् र मूल्यांकन गन ुनगरपाललका स्तर बाट नगर लशक्षा सलमलत,लवर्य 

लवज्ञ, र अन्त्य लशक्षकको व्यवस्था गरी शैलक्षक गुर्स्तर मापन तथा लसकाइ उपललब्ध बृलर्द्का लालग  

नीलतगत व्यवस्था गरीनेि । 

• उलतरु् दर, कक्षा दोहयाुउने दर, उपललब्ध स्तर, कक्षा िाड्ने दर आदद सूचकको आधारमा लवद्यालयको 

मौजुदा स्थीलतको मूल्यांकन गरी लवद्यालयको आन्त्तरीक सक्षमता बढाउन लवशेर् कायुक्रम सचंालन 

गरीनेि । 

• लशक्षक, लवद्याथी र अलवभावक लवचको लरकोर्ात्मक सम्बन्त्ध स्थालपत गनु समय समयमा अन्त्तरदक्रया,  

भेटघाट र िलफल तथा अलभभावक अलभमुलखकरर् कायुक्रम संचालन गररनेि । 

• गुण्स्तररय लसकाईहरु आदान प्रदान गनु टेललएजुकेशन हवको लवकास गररने ि । 

• स्थानीय पाठ्यक्रम संग सम्बलन्त्धत पाठ्यपुस्तक लनमाुर् कायु अगालि बढाइनेि । जसमा प्रालवलधक लशक्षा 

जोि ददइनेि । 

• ददगो लवकासका लक्ष्य नं. ४ संग सम्बलन्त्धत शैलक्षक सुचकहरुको आधारमा शैलक्षक गुर्स्तर अलभवृदद्दको 

लालग आवश्यक कायुक्रमको तजुुमा गररनेि । 

• नगरपाललका लभरका नमुना लवद्यालयको शैलक्षक, भौलतक र ब्यबस्थापकीय सुधारको लालग आवश्यक 

ब्यबस्था लमलाइनेि ।  

• कक्षा १ मा कक्षा लशक्षकको ब्यबस्था गरर अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकको पिनपािन गररन ेर क्रमसः 

कक्षा ३ सम्म लागु गने ब्यबस्था गनु पहल गररनेि  । 

ग) पशेागत लसप लवकास 

• प्रत्येक बाललवकासका लशक्षकहरुका लालग मन्त्टेश्वरी, दकण्िरगाटुन,बालबाललका स्याहार जस्ता ताललम 

कायुशालाको आयोजना गरी पेशागत लसप अलभबृलर्द् गरीनेि । 

• शैलक्षक जनशिीलाई आवश्यक ताललम प्रदान गररनेि । 

• सामुदालयक लसकाई केन्त्रहरुका माध्यामबाट अनौपचाररक, खुल्ला तथा लनरन्त्तर लसकाइ, लध ुउद्यमी 

ताललमको ब्यवस्था  र सावजुलनक  पुस्तकालय तथा वाचनालयको संचालनको  ब्यवस्था गररनेि । 

घ) सरंचनागत सधुार 

• शैलक्षक सुचना ब्यवस्थापन प्रर्ाली (IEMIS)  ब्यवलस्थत गरी शैलक्षक अलभलेखलाई अद्यावलधक गररनेि 

। 

• सुचकका आधारमा लवद्यालयहरुको कायसुम्पादन स्तर लनधाुरर् गरर प्रोत्सहान अनुदान उपलब्ध 

गराइनेि । 
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• सावुजलनक लवद्यालयहरुमा आबश्यक लशक्षक दरवन्त्दीको ब्यवस्थापन गरर लसकाईस्तरमा सुधार गररनेि 

। 

• लवद्यालयको  सेवा क्षेर, लवद्याथी संख्या, भौगोललक करिनाइ आददको आधारमा लवद्यालयको कक्षा  तथा 

तह घटबढ गन ेकायुक्रमलाइ अलघ बढाइने ि । स्थालनय स्तर बाट समायोजनको माग भै आएमा लवद्यालय 

समायोजन गनु सदकनेि । 

• प्रअ को लनयुलि व्यवस्थापन गनु संलघय लशक्षा ऐन, लनयमावली, नगर लशक्षा ऐन को  अलधनमा  

रही सम्बलन्त्धत तहको लशक्षकलाइ नै प्रअ को लजम्मेवारी ददने नीलत अवलम्बन गरीनेि । 

• आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक लवद्यालयमा लवर्यगत लशक्षकको लमलान गने नीलत क्रमशः लागु गदै 

ललगनेि । 

• भौगोललक लबकटता हरेी सामुदालयक वाललवकासको नीलतगत ब्यवस्था गररनेि । 

• “पढ्द ै र कमाउद”ै रालष्ट्रय नीलत अनसुार माध्यलमक तह संचलान भएका लवद्यालयको समं्भाव्यता र 

लवव्यसको सक्रीयताको आधारमा प्रालवलधक लवर्य अध्ययर् गने लवद्यालय िनौट गरी सम्बलन्त्धत 

लनकायमा लसफारीस गरी प्रालवलधक कक्षा संचालन गनु प्रोत्साहन गरीनेि । 

• नगर अनुदान बाट लनयुि लशक्षकहरुको व्यवस्थापन तथा पुनरावलोकन गरी आवस्यक नीलत बनाइ 

लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• लवद्यालय व्यवस्थापन समलतको गिन तोदकएको समयमा गनु नसके्न लवद्यालयहरुको अनुदानमा क्रमश 

कटौलत गररनेि  । 

• प्र.अ. र लव.व्य.स. अध्यक्ष लबच कायु सम्पादन करार गरर शैलक्षक गुर्स्तर अलभवृदद्दमा पहल गररनेि । 

ङ) परीक्षा तथा मलू्याकंन 

• लवद्याथीको लनरन्त्तर लवद्याथी मूल्यांकनलाइ यथाथुपरक वस्तुलनष्ठ बनाउन लशक्षकलाइ लजम्मेवार 

बनाउने र प्रत्येक पािको अन्त्तमा लवद्याथी लसकाइको मूल्यांकन गरी सुधारका लालग प्र.अ.को 

संयोजकत्वमा परामशु कायकु्रम संचालन गने व्यवस्था लमलाउन लव.व्य.स. लाइ लजम्मेवारी ददइनेि । 

• कक्षा ८ को अलन्त्तम पररक्षालाइ थप व्यवलस्थत, स्तरीय र मयाुददत  बनाउने नीलत ल्याईनेि । साथै 

नगरपाललका बाट  नगरस्तररय प्रश्नपर बैंक लनमाुर् गररनेि । 

च) िार / िारा लवद्याथी 

• संवैधालनक व्यवस्था अनुसार अलनवायु तथा लनशुल्क आधारभूत लशक्षा र लनःशुल्क माध्यालमक लशक्षाको 

कायाुन्त्वयनमा लवशेर् ध्यान ददइनेि । 

• स्वास््य तथा सरसफाइका लालग िाराहरुलाइ लनःशुल्क स्यानीटरी प्याि उपलब्ध गराइने कायुक्रम 

संचालन गरीनेि । 

• आमा बुबा गुमाइ टुहुरा भएका िार िारा लाई विा लशक्षा सलमलतको लसफारीसमा लनशुल्क झोला र 

कक्षा १० सम्म ड्रेस लवतरर् गरीनेि । 

• सरकारी सेवामा दललत, मलहला, समगलंलग तथा फरक क्षमता भएका नागररकहरुको पहुचँ अलभबृलर्द् गनु 

कक्षा १२ उलतरु् गरेकालाई अप्रालवलधक सेवा तफु लनःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाको ब्यवस्था 

लमलाइनेि । 
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• कक्षा बाललवकास देलख कक्षा ६ सम्मको ददवा खाजा कायुक्रमलाइ व्यवलस्थत, स्तरीय बनाउन 

अलभभावकको संलग्नतामा  ददवा खाजा व्यवस्थापन सलमलत गिन गरी व्वयलस्थत बनाइनेि । 

• संस्थागत लवद्यालयहरुको शुल्क लनधाुरर्, िारबृलत्त लगायत अन्त्य दक्रयाकलाप संचालन गरे नगरेको 

लनयमन गने र सावुजलनक र संस्थागत लवद्यालयमा भए गरेका असल अभ्यास आदान प्रदान कायुक्रमलाइ 

प्राथलमकताका साथ संचालन गरीनेि । 

• माध्यलमक तहका लवद्याथीहरको लालग मनोपरामसु वृलतपथ परामशु  तथा असल नागरीकका काम कतुव्य 

अलधकार सम्बलन्त्ध परामसुको व्यवस्था गनु आवश्यक व्यवस्था लमलाइनेि । 

• लवद्यालयमा बालकल्ब, जुलनयर रेिक्रस, स्कावट गिन गरी लवद्याथीमा सामालजक काम प्रलत श्रर्द्ा 

लवकलसत गन ु सरसफाइ तथा दैलव प्रकोपका समयमा समुदायमा परीचालन गने व्यवस्था गरीनेि । 

• शैलक्षक अनुदानको कायकु्रमलाइ लवद्याथी लशक्षक अनपुात, लवद्यालय सुधार योजनाका आधारमा 

न्त्यायोलचत लवतरर् गन ेव्यवस्था गरीनेि । 

• राष्ट्रपलत रगनंङ लसल्ि, मेयरकप खेलकुद  प्रलतयोलगता आयोजना गरी युवा तथा लवद्याथीहरुमा स्वच्ि 

प्रलतस्पधाुको भावनाको लवकास गराई शारीररक तथा मानलसक लवकास गन ेनीलत ललइनेि । 

• लवद्याथीहरुको शारीरीक अवस्था जाच गनु प्रत्येक विामा वर्ुको कलम्तमा एक पटक स्वास््य जाँच 

गराउन स्वास््य लसलवर संचालन गनु विालाई लजम्मेवारी ददइनेि । 

• नगर स्तररय खुला प्रर्तुशपधाुमा उत्कृष्ट हुने प्रलतभालाई  प्रोत्सहान गररने ि । 

• प्रत्येक लवद्यालयमा योगलशक्षा लाई प्रभावकारी बनाइनेि । 

ि) यवुा तथा खलेकुद 

• नगरपाललका स्तररय र विा स्तररय खेलकुद सलमलत गिन गरर सोही बमोलजम एकर्द्ार प्रर्ालीबाट 

खेलकुद गलतलवलध संचालन गररनेि । 

• लागुपदाथु दवु्युसन लनयन्त्रर्का लालग युवाहरुलाई पररचालन गररनेि ।  नगर स्तरीय खेलमैदानको 

क्रमशः (सबै विामा खेलमैदान) ब्यवस्था र नगर स्तरीय उत्कृष्ट खेलकुद प्रलशक्षक रटमको को ब्यवस्था 

गररनेि । 

• युवाहरुको लववरर् अध्यावलधक गरी आवश्यक जनशलिको आपुर्तु उद्योग संचालन तथा लवलवध 

अनुदानका लालग प्रयोग गनु प्रोफाइल तयार गरीनेि । 

• अंग्रेजी, गलर्त, लवज्ञान लवर्यमा स्नातक, स्नातोकोत्तर प्राप्त गने युवाहरुलाइ गेस्ट रटचरको तथा 

स्वयंसेवकको रुपमा अध्यापन गनु पररचालन गरीनेि । 

• युवा तथा शैलक्षक वेरोजगारहरुलाइ स्वरोजगार मुलक कायुमा संलग्न गराउन कृलर् तथा लधु उद्योग 

संचालन गनु लवशेर् प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेि । 

ज) थप लशक्षा सम्बलन्त्ध नीलत 

• नमुना सामुदालयक माध्यालमक लवद्यालयहरुमा १ जना स्वास््यकमीको व्यवस्था गररनेि । 

• प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकता,ु लवद्यालय कमचुारीहरुको सवेा सलंवधानमा सघंीय सरकाबाट तोदकए 

बमोलजमको न्त्यनुतम पाररश्रलमक व्यवस्थापन गररनिे । 
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• लवद्यालयहरको सामालजक पररक्षर् र लेखा पररक्षर् समयमा सम्पन्न गरी लवद्यालयहरुमा आर्थकु 

पारदर्शुता कायम गररनेि । 

• लवद्यालयहरुमा गुनासो सुने्न अलधकारी  र गुनासो पेरटकाको व्यवस्था गरी कायाुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

• हररत लवद्यालय लनमाुर् कायुक्रम अन्त्तरगत लवद्यालयहरुमा करेसाबारी, बालउद्यान लनमाुर् गन ु

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेि । 

•  लसकाइ उपललब्ध र कायु सम्पादनका आधारमा लशक्षकलाई पुरस्कृत गररनेि । 

•  लवद्यालय सुपररवेक्षर्लाई नलतजामुखी अनुगमन प्रर्ाली बमोलजम सञ्चालन गररनेि । 

२)  स्वास््य 

• सबै नगरवासीहरुको गुर्स्तररय स्वास््य अवस्था कायम गनु “मरेो स्वास््य मरेो पोर्र्” अलभयान 

कायुक्रम संचालन गररनेि । 

• लवद्यालयहरुमा “स्वास््य तथा पोर्र् कायकु्रम” (दकशोरीहरुलाई हमेोग्लोलबन टेस्ट, लवद्यालयमा तौल 

मेलशन र हाईट बोिु प्रदान गने, लवद्याथीहरुको पोर्र्को जाँच गने, पोलर्लो सवोत्तम लपिो लवतरर् गने) 

लागु गररनेि । 

• लवशेर्ज्ञ िाक्टर सलहतको नगर अस्तपालको व्यवस्था गनु पहल गररनेि  । 

• नगरलभर क्यान्त्सर अस्पताल लनमाुर्को लालग सम्बलन्त्धत लनकायमा पहल गररनेि । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा और्लध लनयलमत रुपमा आपुर्तु गररनेि । 

• स्वास््य संस्थामा ररि रहकेा दरवन्त्दीहरुमा तत्काल आबश्यक जनशलिको ब्यवस्थापन गररनेि । 

• प्रत्येक पररवारलाई अलनवायु रुपमा नेपाल सरकारले लागु गरेको स्वास््य लवमा कायुक्रम कायुन्त्वयन 

गररनेि । 

• टेललमेलिलसन (दरू लचदकत्सा) यस वर्ु ६ वटा मूख्य स्वास््य संस्था माफुत सेवा संचालन गररनेि । 

• स्वास््य पोर्र् अवस्था सुधारका लालग स्वास््य पोर्र् प्रबुर्द्कहरु पररचालन गररनेि । 

• स्वास््य आमा समूहमा समता र पहुचँ कायुक्रम लागु गररनेि । 

• १२ वटै विाहरुका सुनौला हजार ददने आमाहरुलाई “पोलर्लो सवोत्तम लपिो लवतरर्” गररनेि  । 

• गुर्स्तरीय स्वास््य सेवा बढाउनको लालग स्वास््यकर्महुरु तथा मलहला स्वास््य स्वंयम सेलवकाहरु 

माफुत “एक्सप्रसे मोबाईल सवेा” संचालन गररनेि । 

• प्रा.स्वा.के.थारमारेमा ग्रामीर् लभलियो एक्सरे तथा आधुलनक ल्याव सेवा संचालन गनु आवश्यक व्यवस्था 

गररनेि । 

• सकारात्मक जीवनका लालग स्वास््य र  पोर्र् लशर्ुकमा मोटीभेशनल  प्रलशक्षर् कायुक्रम संचालन 

गररनेि । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा आबश्यकताको अध्ययन गरर गुर्स्तररय प्रयोगशाला (ल्याब) हरु लनमाुर् गररनेि 

। 

• ६० वर्ु उमेर पुगेका नागररकहरुलाई लनशुल्क स्वास््य पररक्षर्को लालग लाभग्राही पररचयपरको 

व्यवस्था गररनेि । ७० वर्ु उमेर पुगेका जेष्ठ नागररकहरुको लालग टोल वस्तीहरुमा लनलश्चत अवलधमा 

लनशुल्क स्वास््य सेवा प्रदान गररनेि ।  

• “एक विा एक वर्थङु सने्त्टर” स्थापना गररनेि ।  
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• नगरपाललका लभर बसोबास गने गभुवती मलहलाहरुलाई प्रसुती जरटलता भई प्रसतुी केन्त्रहरुबाट ररफर 

भए अनुसार सल्यान अस्पताल सम्म जानु पने भएमा लनशुल्क एम्बलुने्त्स सवेा वा तोदकएको यातायात 

सलुवधा प्रदान गररनेि । 

• प्राथालमक स्वास््य केन्त्र थारमारेको भवनको ममुत सम्भार, स्वास््य चौकी लशवरथको भवन लनमाुर्, 

आधारभुत स्वास््य केन्त्रका क्रलमक रुपमा पक्की भवन लनमाुर्  र नगरपाललका लभरका सव ैखोप केन्त्र र 

गाउँघर लक्ललनक भवनहरु आवश्यकताका आधारमा थप गदै ललगनेि । 

• स्थानीय स्तरमा देखीने महामारी लनयन्त्रर्को लालग विा स्तर देलख नगर स्तरीय RRT/CRT रटम गिन 

गररनेि । 

• सबै स्वास््य संस्थाबाट रालष्ट्रय मापदण्ि बमोलजमका आधारभूत स्वास््य सेवा लनःशुल्क उपलब्ध 

गराइनेि । 

• मलहला स्वास््य स्वयंसेलवकालाई थप प्रोत्सालहत गरी पररचालन गररनेि । 

• समुदायमा आधाररत स्वास््य स्वयंसेवक आमा समूह, टोल लवकास संस्था एवं अन्त्य संघ संस्था र 

नागररकको पररचालन गरी सचेतना मूलक गलतलवलध सञ्चालन गररनेि । 

• टोल टोलमा नसने रोगहरु, मानलसक स्वास््य तथा अखाद्य पदाथुहरूको प्रयोगलाई रोकथाम गनु 

जनचेतना मूलक कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• तोदकएका रोगहरूको लनदानका लालग राहत लसफाररस र आर्थुक सहायता प्रदान गररनेि । 

•  लनजी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चाललत अस्पताल पोलल लक्ललनक, लनदान केन्त्र और्धी पसल तथा 

आयुवेद लगायतका स्वास््य संस्थाहरुको अनुमलत, नवीकरर्, सहजीकरर्, लनयमन गररनेि । 

•  नगरपाललका अन्त्तरगत सञ्चाललत सम्पूरु् सामुदालयक स्वास््य संस्थाहरूलाई आवश्यक जनशलि र श्रोत 

साधन प्रदान गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था लमलाइनेि । 

• मलहलाहरूको लालग नगरपाललका स्तरीय पािेघर जाँच लशलवर सञ्चालन गररनेि । 

•  लवद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकाको स्वास््य परीक्षर् गने व्यवस्था लमलाइनेि । 

• आयुवेद स्वास््य सम्बन्त्धी नेपालको मौललक, प्राचीन तथा आधारभूत स्वास््य सेवामा समेत समावेश 

गररएको आयुवेद तथा वैकलल्पक लचदकत्सा सेवा प्रदान गनु आयुवेद स्वास््य इकाई स्थापना गररनेि । 

साथै त्यसको व्यवस्थापन, और्धी, उपकरर्, कमुचारी दरबन्त्दी लगायत अन्त्य आवश्यक कायुहरू गररनेि 

। 

• नगरपाललकाको बजार क्षेरमा अध्ययन गरी यो वर् ुकलम्तमा एक वटा दफटनसे सेन्त्टर र एक वटा योग 

तथा ध्यान केन्त्र सञ्चालनमा ल्याइनेि । 

• पोर्र्का सुचकहरु ९० प्रलतशत वा सो भन्त्दा बदढ अंक हासील गने स्वास््य संस्थाहरुलाई सम्मान तथा 

पुरस्कारको व्यवस्था गररनेि । 

• प्राथलमक आँखा तथा कान उपचार केन्त्रको स्तर वृदद गन ुर थप सेवा सचंालन गनु, मानव संमसाधन, 

कायाुलय व्यवस्थापन, पूवाुधार तथा औजार उपकरर्का लालग आवशयक व्यवस्थापनलाई लनरन्त्तरता 

ददइनेि ।  

•    एम्बुलेन्त्स सेवा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्त्वयन गररनेि । 
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३) खानपेानी तथा सरसफाइ 

• “सबकैो लालग, शरु्द् लपउन ेपानी” को नीलत अबलम्बन गरर कायाुन्त्वयनमा  ललगनेि । 

• नगर क्षेरलभर रहकेा खानेपानीको मुहानहरू लनलश्चत कायुलवलध बनाई प्रयोग तथा सरंक्षर् गररनेि । 

• “एक घर एक धारा” नीलत सबै विाहरूमा क्रमश लागु गररनेि ।  

• खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षर् गरर बन जंगलमा  वकृ्षारोपनको कायुक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 

कायाुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

• प्रत्येक टोलहरुमा आमा समुह, युवा क्लबहरुलाई सरसफाइ लगायतका कायुमा सहभागी बनाई आ-

आफ्नो टोलमा मालसक रुपमा अनुगमर्को व्यवस्था लमलाईनेि । उि प्रयोजनको लालग आमा समुह तथा 

युवाक्लबहरुलाई प्रोत्सहान रकमको व्यवस्था गररनेि । 

• प्रत्येक टोल, बस्ती र बजारमा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गनु आवश्यक नीलत लनमाुर् गररनेि । 

• िोस फोहर व्यवस्थापनको लालग िलम्पङ साइटको उलचत व्यवस्थापन गररनेि । 

• खानेपानीमा वास सलहतको योजना लनमाुर् गनु लवशेर् पहल गररनेि । 

• सबै स्वास््य संस्थाहरु तथा लवद्यालयहरुमा सुरलक्षत खानपेानी दफल्टरको व्यवस्था गररनेि । 

• नगरपाललका लभरका बजारहरु र सावुजलनक संस्थाहरुमा िस्टलवनको व् यवस्था गररनिे । 

४) लैंलगक समानता, सामालजक समावशेीकरर् तथा समाज कल्यार् 

• नगरपाललका लभर मानलवय लहत तथा उन्नत लजवन शैली लवकास गनु स्थानको िनौट गरर मानव सेवा 

आश्रम र योग तथा ध्यानकेन्त्र भवनको लनमाुर् गनकुो लालग आबश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेि ।  

• फरक क्षमता भएका व्यलिहरुको लागी ददइने पररचयपर लवतरर् कायुलाई प्रभावकारी कायुन्त्वयन 

गररनेि । 

• जेष्ठ नागररक, असहाय, अशि तथा फरक क्षमता भएका व्यलिहरुको सम्मान तथा सुरक्षाको लालग 

आवश्यक नीलतहरु ल्याईनेि । 

• न्त्यून पाररश्रलमक भएका लवद्यालय कमुचारी (लेखा र सहायक) तथा बाललवकासका सहयोगी 

कायुकताुलाई श्रम ऐन अनसुार कामको प्रकृलतहरेी थप प्रोत्सहान सुलवधा  उपलब्ध गराइनेि । 

• लैलङ्गक लवभेदलाई न्त्यूनीकरर् गनु आवश्यक कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• बाल संरक्षर्, दकशोरी सशिीकरर्, ज्येष्ठ नागररक, एकल मलहला, घाइते अपाङ्गता भएका व्यलि तथा 

गहसंा पीलित मलहलाहरूका लालग सशिीकरर् र पुनस्थाुपनाका कायुक्रमहरू सञ्चालन गररनेि । 

• बालमैरी स्थानीय शासन प्रवर्द्नु एवं ददगोपनकालालग कायुक्रमहरु संचालन गररनेि । 

• फरक क्षमता  भएका बालबाललकाहरुलाई ललक्षत गरर कायुक्रम संचालन गनु संघ संस्थाहरु संग समन्त्वय 

र सहकायु बढाइनेि । 

• सिक बालबाललका, बालश्रम र बाललवबाह आदद जस्ता सामालजक कुरुतीहरु लवरुर्द्का अलभयानहरुलाई 

वस्तीस्तरसम्म पुयाुइनेि । 

• बालबाललकाहरुका लालग सावुजलनक स्थलमा फनपाकु (वालउद्यान) को ब्यवस्था क्रमशः गदैजाने नीलत 

अबलम्बन गररनेि । 
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• मलहला, दललत, जनजालत, सशस्त्र संघर्ु तथा जनआन्त्दोलनका घाइते तथा मध्यम दकलसमले भन्त्दा फरक 

क्षमता भएका व्यलिहरूको सीप, क्षमता लवकास तथा आय आजुनमूलक कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• दललत तथा अल्प सङ्ख्यक समुदायहरूको परम्परागत सीप क्षमताको संरक्षर्, प्रवर्द्नु तथा लवकासमा 

जोि ददइनेि । 

• जातीय भेदभाव तथा िुवािुत लवरुर्द् लवलभन्न जनचतेनामूलक कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• सामालजक कुरीलत तथा कुसंस्कारजन्त्य दक्रयाकलापहरू लनरुत्सालहत गनु मलहला समूह तथा 

सलमलतहरूलाई सदक्रय बनाइनेि ।  

• फरक क्षमता भएका व्यलिहरूको िाटा सङ्कलन तथा अलभलेख व्यवस्थापन गररनेि । 

• फरक क्षमता भएका व्यलिहरु लाइु आफ्नो अलधकार प्रलत सजक र सबै दकलसमका दवु्युवहार अन्त्त्य गन ु

सचेतनामुलक ताललम कायुक्रम संचालन गररनेि । 

•  ज्येष्ठ नागररकहरूलाई सम्मान जनक व्यवहार गने संस्कारको लवकास गररनेि । 

•  ज्येष्ठ नागररकहरूलाई काननु प्रदत्त सेवाको पहुचँ पुर् याउन सरोकारवालालाई लजम्मेवार बनाइनेि । 

• ६० बर्ु पुगेका सबै ज्येष्ठ नागररकहरुको पररचयपर लवतरर् कायुलाइ लनरन्त्तरता ददईनेि । 

• बालबाललकाहरूको क्षमता लवकासको लालग बाल अलधकार सम्बन्त्धी ताललम तथा कायुक्रम सञ्चालन 

गररनेि । 

•  वाल लववाह न्त्यूनीकरर् गनु लवद्यालय स्तरदेलख विा टोल स्तरसम्म जनचेतनामलूक कायुक्रमहरू 

सञ्चालन गररनेि । 

•  बालश्रम न्त्यूनीकरर् गनु लवलवध कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । िोरीको बङै्क खाता कायुक्रमलाई 

प्रभावकारी रुपमा कायाुन्त्वयन गररनेि । 

• आर्थुक सुधारको लालग एकल मलहलाहरु लाइु लसप लवकासका कायकु्रम संचालन गररनेि । 

• बालबाललका मालथ हुने सबै दकलसमका गहसंा,शोर्र्,दवु्यवुहार अन्त्त्य गने नीलत ललइनिे । 

• लैंलगक गहसंा, घरेलु गहसंा लनवारर्को लालग सचतेनामुलक कायुक्रम सचंालन गररनेि । 

• लपिलिएका वगु, दललत ,गररब ,जनजालतका मलहलाहरुलाइु चेतना अलभवृदद गराइ सशलिकरर् गने 

नीलत ललइनेि । 

• मलहलाको आर्थुक तथा सामालजक सशलक्त्तकरर्का लालग क्षमता तथा लसप लवकासका कायुक्रमहरु 

संचालन गररनेि । 

• उत्कृष्ट मलहला उद्यमीहरुलाई "मेयर परुस्कार" लवतरर् कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• मलहला गहसंा, बलात्कार तथा शारीररक, मानलसक लहसा लनयन्त्रर्को लागी गुनासो सनुुवाई संयन्त्र 

लनमाुर् गररनेि । 

५) कला सालहत्य र ससं्कृलत 

• लवलभन्न दकलसमका सामालजक एवं सांस्कृलतक सम्पदा तथा प्रचललत जारा, मेला पवलुाई संरक्षर् एवं  

सम्बर्द्नु गररनेि । 
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• नगर क्षेर लभरका प्रचललत जारा, पवु लगायतका धार्मुक, सांस्कृलतक सम्पदाको सरंक्षर् र प्रवर्द्नु गन े

नीलत ललइनेि । 

• यस नगरलभर लोपोन्त्मुख कला, सालहत्य, संस्कृलतको जगनेाु लवकास र लवस्तारका लालग लवलवध कायुक्रम 

सञ्चालन गररनेि । 

• अल्पसङ्ख्यक समुदायको परम्परागत पेसा, व्यवसाय र प्रलवलधको संरक्षर् र संवर्द्नु गररनेि । 

• आमा समुहलाई लोकबाजा र ड्रेसको व्यवस्था गररनेि । 

• उत्कृष्ट सालहत्य सजुकहरुको जगेर्ाु गने कायुक्रम आयोजना गररनेि । 

आर्थकु लवकास तफु 

१. कृलर् 

• परम्परागत कृलर् प्रर्ालीलाई आधुलनकीकरर् र व्यवसायीकरर् गने तफु ध्यान ददइने ि । यसका 

लालग तरकारी, फलफूल, जिीबुटी तथा पशुपालनका लागी पकेट क्षेर पलहचान गरी लतनको लवकास 

र प्रवर्द्नु गन ुआवश्यक कायकु्रम अवलम्बन गररनेि । साथै कृलर्मा अनुदान र कृर्कलाई प्रोत्साहन 

गने व्यवस्था लमलाइने ि । 

• सम्बलन्त्धत विाको लसफारीसमा “उवरु खतेबारी, पोलर्लो करेसाबारी”  नीलतलाई  प्रयोगमा ल्याउने  

ब्यवसालय वा उद्यमी र दकसानहरुलाई प्रोत्सहान रकमको ब्यवस्था गररनेि । 

• उत्कृष्ट कृलर्, पशुपालन व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई “सम्मान कायकु्रम” सञ्चालना गररनेि  । 

• दकसानहरुको उत्पादनको न्त्यनुतम समथनु मुल्य तोके्न व्यवस्था लमलाइनेि । बजारको आवश्यकता 

अध्ययन गरी सोही बमोलजमको कृलर् उपजको उत्पादन गने व्यवस्था लमलाइनेि । 

• आवश्यकताको अध्ययन गरी लवलभन्न स्थानमा कृलर् उपजको भण्िारका लालग लचस्यान केन्त्रहरुको 

स्थापना गररनेि । 

• कृर्क राहत कोर्को स्थापना गररनेि । 

•  कृलर् उत्पादनलाई बजारीकरर् गनु आवश्यक कायुक्रम सञ्चालन तथा लनजी कम्पनी र सम्बलन्त्धत 

सरोकारवाला संग समन्त्वय गररनेि । 

• अगाुलनक तथा बेमौसमी तरकारी खेतीलाई प्राथलमकता ददइनेि । 

• लनलश्चत कोटा लनधारुर् गरी कृर्कहरूलाई ५० प्रलतशत अनुदानमा कृर्क समुह, उपभोिा सलमलत, 

सहकारी संस्था, लनजी फमु, कम्पनी  माफुत साना ससँचाई लनमाुर् तथा ममुत सम्भार कायुक्रमलाई 

लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• आधुलनक कृलर् औजारहरु खररदमा २० देलख ५० प्रलतशत अनुदान उपलब्ध गराइनेि । 

•  हररत कृलर्लाई बढवा ददन  फलफूलको लबरुवा रोपु्न पने नीलतलाई लनरन्त्तरता ददइनिे । 

• कृलर्  व्यवसायमा सङ्क्रामक रोगबाट पने असर न्त्यूनीकरर् गनु आवश्यक लनरोधात्मक कायुक्रमहरू 

सञ्चालन गररनेि । 

• कृलर् पशुपालन क्षेरको सम्भाव्यता अध्ययन गरर “पकेट लवकास” कायकु्रम सञ्चालन गररनिे । 
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• एक विा एक उत्पादन कायुक्रम संचालन गरी माटो परीक्षर् गने व्यवस्था तथा संम्भाव्यता अध्ययन 

गने कृलर् प्रालवलधक टोली खटाई अध्ययन गराई उि कायुक्रम संचालन गरीनेि ।     

• कृर्कहरुको समस्या समाधानका लालग नलजकबाट सेवा प्रदान गनुका लालग एक विा एक कृलर् 

प्रालवलधकको व्यवस्था लमलाइनेि । 

• कृलर् प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाँउन नगरपाललकाले लवलभन्न कृलर् त्याङ्क अद्यावलधक गरी 

एक कृलर् प्रोफाइल लनमाुर् गररनेि । 

• लनलश्चत कोटा लनधारुर् गरी ५० प्रलतशत अनुदानमा साना गसंचाई लनमाुर् तथा ममुत सम्भार काय ु

संचाल गररनेि र उि कायकु्रम प्रत्यक वर्ु लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• थोपा ससँचाई लवलधलाई प्राथालमकत ददइनेि । 

• आकलस्मक बाली संरक्षर् सवेाका लालग कृर्कहरुलाई रासायलनक जलैवक लगायतका लवर्ाददको 

लनशुल्क लवतरर् गररनेि । 

• बागचौर नगरपाललकामा कृलर् संग सम्बलन्त्धत बृहत तथा गौरवका कायुक्रमहरु साझेदारीमा 

संचालन गनु संघ, प्रदेश तथा गैरसरकारी संस्था सगं आवश्यक पहल गररनेि । 

• बागचौर नगरपाललकामा अवलस्थत लवलभन्न कृर्कहरुल ेउत्पादन गरेको कृलर् बस्तु प्रदुशलनका लालग 

नगरस्तररय कृलर् मेला प्रदशनी संचालन गररनेि । 

• कृलर् क्षेरमा जलमनको चक्लाबन्त्दी गरर उत्पादनमा वृदद्द गने नीलत ललइनेि । 

• नगरपाललकाको कायाुलयबाट सेवा ददने गरर एक कृलर् लवज्ञ व्यवस्था लमलाइनेि । 

• आधुलनक तथा व्यवसालयक फलफुल नसरुीलाई प्रोत्सहान गररनेि । 

२. पश ुसवेा 

• प्राकृलतक प्रकोप, रोग र महामारीको क्षलतको जोलखम कम गन ु पशुधनको लबमाको व्यवस्था 

लमलाइनेि । 

• घुलम्त पशु प्रालवलधकको व्यवस्था लमलाइनेि । 

• नश्ल सुधार तथा खोर व्यवस्थापनको कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• कृर्कहरुले पाल्दै आएका पशुपंिीहरुको जोलखम सुलनलश्चत गनाुको लालग अलनबायु लनःशुल्क बीमा 

कायुक्रम अलभयानकै रुपमा लागु गररनेि ।   

• दक्ष ग्रालमर् पशु स्वास््य कायुकताुहरुलाई आबश्यक ताललम तथा सामान्त्य खालका औजार ,उपकरर् 

ददएर सेवा प्रभाहलाई संचालन गररन ेि । 

• सहलगालनमा लबद्युलतय मेलसनरी तथा औजार, उपकरर् लवतरर् गररनेि । 

•  एदककृत कृलर् प्रसार सेवा केन्त्र माफुत कृर्कहरुलाई सेवा प्रदान गररनेि ।    

• पशु जन्त्य लनजी सेवा प्रदायकहरुलाई दताु प्रदक्रयामा ल्याई सेवा प्रवाह गररनेि ।  

• समुह, सहकारीहरुलाई सवु्यवलस्थत ढंगले उत्पादनमा जोि ददनको लागी आगामी बर्ुमा पनी 

समुहमा बाख्रा, कुखुरा गाई, भैसी, संगरु, बगंुर तथा मागमा आधारीत खोर, गोि लनमाुर् कायुलाई 

संचालन गरीनेि ।  
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• ब्याबसायीक कृर्क, समुह सहकारी तथा कृर्कहरुले सचंालन गदै आएको उद्यमी तथा पेशामा 

प्राकृलतक प्रकोपबाट क्षती हुन आएमा लवपद ्ब्यबस्थापन कोर्बाट राहात रकम उपलब्ध गराईनेि 

।       

३. ससचँाई 

• आवश्यकताका आधारमा नगर क्षेरलभरका पुराना ससँचाई कुलोहरु ममुत सम्भार तथा स्तरोन्नती गने 

कायुलाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• पानीको अभाव रहकेा सुख्खा कृलर्योग्य क्षेरहरुमा प्रदेश र संघको सहयोगमा ललफ्ट ससँचाई योजना 

लनमाुर् गररनेि । 

• मौजुदा पानीका स्रोतहरूको अलधकतम उपयोग गरी ससँचाईको लालग प्रयोग गने नीलत ललइनेि । 

•  ससँचाई लिलभजन र ससँचाई सँग सम्बलन्त्धत लवलभन्न पररयोजनाहरूसँग समन्त्वय र साझेदारीमा िुला 

योजनाहरू कुलो नहर बनाउने कायुलाई प्राथलमकता ददइनेि । 

• कृलर् योग्य जलमनमा ददगो एवं भरपदो ससँचाई सेवा पुर् याउन साना ससचँाई आयोजना सञ्चालन गरी 

कायाुन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

 

 

४. पयुटन 

• स्थानीय भार्ा, कला, धमु, संस्कृलत, ररलतररवाजलाई प्रवर्द्नु हुने गरर कायुक्रम संचालन गररनेि । 

• लनजी सरोकारवालाहरु संग समन्त्वय गरी स्थानीय स्तरमा होम स्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई 

प्राथालमकता ददइनेि । 

• अग्ला टाकुरामा रहकेो भ्यू टावर क्षेरमा पयुटन समं्भाव्यताको अध्ययन गरर मौललक रुपमा स्थानीय 

कला र संस्कृलतको सरंक्षर् गने कायुलाई लनरन्त्तरता ददइनिे । 

• विा नं. २ को सेराचौर, बिाचौर, लहमचौर, सानालहम चरेरङ्गे हुदै विा नं. १२ को लवजयधुरी र विा 

नं. ७ को मख्लाम लेक हुदै विा नं. ९  को पालतहाल्नलाई टे्रदकङ रुटको रुपमा लवकास गररनेि ।   

• नगर क्षेरलभर रहकेा ऐलतहालसक, धार्मुक तथा पुरातत्त्वका लहसाबले महत्त्वपूरु् स्थानहरूको सरंक्षर् 

एवं प्रवर्द्नु गररनेि । 

५. घरेल ुतथा साना उद्योग एव ंसहकारी तथा लवत्तीय क्षरे 

• सहकारी संस्थाहरुको लनयलमत र सघन अनुगमन गरी संस्थागत सुशासन कायम गररनिे । 

• समुह सहकारीको माध्यामबाट रोजगारीको लसजनुा, गरीबी न्त्यूलनकरर् र सामुदालयक सशलिकरर् 

गररनेि । 

• पारदर्शुता, प्रभावकारीता र जोलखम न्त्यूलनकरर् गदै सहकारीलाई समृलर्द्को साधन बनाइनेि । 

• लवद्युलतय प्रलवलध माफुत सुशासन कायम गनु सम्पूरु् सहकारीहरुलाई लिलजटलाइजेशन गररनेि । 
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• सहकारी माफुत कृलर्जन्त्य बस्तु मल, लवउ, यन्त्र, उपकरर् आदद लबदक्र लवतरर् गने व्यवस्थालाई 

प्रवाभकारी बनाईनेि । 

• सहकारी तथा लवत्तीय क्षेरको सह-सरकारको अवधारर्ा अनुरूप अनुमलत, लनयमन, लवस्तार तथा क्षमता 

लवकासको कायुक्रम सञ्चालन गरी पुजी पररचालनमा प्रवर्द्नु गररनेि । 

•  प्रत्येक विामा १ वटा नमुना सहकारीको स्थापना र सञ्चालन गररन ेनीलत ललइनेि । 

•  सहकारी तथा लवत्तीय संस्थाहरूको त्याङ्क अद्यावलधक गरी सामालजक उत्तरदालयत्व प्रलत थप 

लजम्मेवार बनाइनेि । 

• नीलज क्षेर सँग सेवा प्रवाह, लवकास व्यवस्थापन लगयातका लवर्यमा साझेदारी गररनिे । 

• स्थालनय “उत्पादन तथा उपयोग” को कायकु्रमलाई कायानु्त्वयन गररने ि । 

• नगरवासीहरूको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुलनक तथा व्यवसायीकरर् गदै लैजान 

सम्भालवत घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गनु प्रोत्साहन गररनेि । 

•  स्थानीय स्तरमा उत्पाददत वस्तुहरू तथा कच्चा पदाथुहरुको प्रशोधन तथा उपयोग स्थानीय स्तरमै गन ु

आवश्यक कायुक्रम अगािी बढाइनेि । 

•  स्थानीय स्तरको व्यापारीहरूको संस्था उद्योग वालर्ज्य संघ तथा अन्त्य व्यापाररक सङ्गिनहरूको गिन 

प्रदक्रया अगािी बढाइनेि । 

• बैङ्क, लवलत्तय संस्था तथा नगरपाललका साझेदारी कायकु्रम लागु गररनेि । 

वन, वातावरर्,भ ूसरंक्षर्,जलाधार सरंक्षर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन 

१. वन  तथा वातावरर् 

• सावुजलनक वा लनजी प्रयोजनका लालग िोजर तथा स्काभेटर जस्ता मेलसनरी औजारहरुको प्रयोग गनु ु

पुवु वातावरर्ीय प्रभाव मुल्याङ्कन सम्बलन्त्ध अध्ययनलाई अलनवायु हुने नीलत ललइनिे । 

• खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षर् गरी वन जङ्गलमा वुक्षारोपर्को कायुक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 

कायाुन्त्वयन गररनेि । 

•  सामुदालयक वनको संरक्षर्मा समुदायलाई थप लजम्मेवार बनाउँदै वन तथा वातावरर् संरक्षर् र 

संवर्द्नुमा जोि ददइनेि । 

•  वातावरर् मैरी स्थानीय शासनको प्रारूपलाई स्थानीयकरर् गनु समन्त्वयात्मक अलभयान सञ्चालन 

गररनेि । 

•  वातावरलर्य अनुकुलन, जलवायु अनुकुलन कायुक्रमलाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• वन क्षेरको सरंक्षर् र संवर्द्नु गदै वातावरर्ीय सन्त्तुलन कायम गरी वन जन्त्य क्षेरको बहु उपयोग गरी 

आय र रोजगारी लसजुना गररनेि । 

• प्राकृलतक श्रोत साधनहरुमालथ समुदायको अलधकारलाई सुलनलश्चता गररनेि । 

•  सामुदालयक वन व्यवस्थापन तथा जलिबुिी उत्पादनलाई लवशेर् प्राथलमकतामा रालखनिे । 
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• वन क्षेरमा िढेलो लनयन्त्रर् गनु आवश्यक व्यवस्था लमलाईनेि । 

२.    भ ूसरंक्षर्, जलाधार सरंक्षर् 

• बाढी पलहरो रोकथाम गनु बाँस लनगालो, अलम्लसो, भईुघाँस जस्ता बायो इलन्त्जलनयररङ प्रलवलधलाई 

प्रोत्साहन गररनेि । 

• गल्िी खोला दकनाराहरूमा भू क्षय हुनबाट बचाउन त्यस्ता िाउँहरूमा सुख्खा पखाुल, तटबन्त्ध लनमाुर् 

तथा वृक्षारोपन कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

•  जलाधार क्षेरको सरंक्षर् गने नीलत ललइनेि । 

• सिक लनमाुर् पलि अलनवायु वृक्षारोपन गने नीलत ललइनिे । 

• तोदकएको क्षेरमा वृक्षारोपन कायुलाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

३.    लवपद ् व्यवस्थापन 

• नगरपाललकाका लनयलमत लवकास कायुक्रम एवं योजना तयारी वा लिजाइन गदाु जोलखम न्त्यूलनकरर्को 

मापदण्ि अपनाइनेि । 

• सिक दघुुटना रोकथाम र न्त्यलूनकरर्को लालग “सरुलक्षत यारा” कायुक्रम लागु गररनेि । 

• लवपद ् जोलखम न्त्यूलनकरर् तथा लवपद ् उत्थान र ब्यवस्थापन कायुमा लनलज क्षरेको संलग्नता र 

साझेदारीलाई प्रोत्सालहत गररनेि । 

• खुल्ला क्षेरको पलहचान, सरंक्षर् र प्रयोग योग्य बनाउने नीलत ललइनेि । 

• बहुप्रकोपमा आधाररत जोलखमको अध्ययन एवं अनुसन्त्धान गरर अलभलेलखकरर् गररनिे । 

• बाढी, पलहरो, हावाहुरी चट्ाङ, महामारी, आगलागी लगायतका लवपद्हरुबाट  सृजना हुने सके्न जोलखम 

लाई न्त्युनीकरर् गनु राहत तथा उद्दार प्रलतकायकुा लालग आवश्यक जनशलिको व्यवस्था लमलाइनेि ।  

• लवपद ्र महामारीको पूवु तयारी र  प्रलतकायुको लालग नगर तथा विा स्तरमा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

गिन गरी पररचालन गररनिे । 

• प्रलवलधको प्रयोग गरी नगर लभर हुने भकू्षय, बाढी पलहरो आगलागी भूकम्प जस्ता प्रकोपहरूको 

व्यवस्थापन गररनेि । यसका लालग सरोकारवालाहरू सँग समन्त्वय गररनेि । 

• बाढी पलहरो आगलागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपबाट प्रभालवतलाई तत्काल राहत, और्लध उपचार, 

खानपान लत्ता कपिा उपलब्ध गराउने नीलत  ललइनेि । 

•   लवपद ्व्यवस्थापन कोर्को वृलर्द् गरी समुलचत पररचालन गररनेि । 

•  जलवायु अनुकूलन योजना कायाुन्त्वयनमा ललइनेि । 

•  जोलखममा परेका बलस्तहरूको व्यवस्थापनको लालग आवश्यक अध्ययन गररनेि । 

•  नगरपाललकामा खिा गररएको लवपद ्व्यवस्थापन कोर्लाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• नगर क्षेर लभरका नदी कटानका जोलखमयुि स्थानको पलहचान गरी सो को न्त्यूनीकरर् गररनेि । 

• लवपतको पूवु तयारीका लालग सम्भाव्य जोलखम न्त्यूनीकरर् गन ु लवपद ् व्यवस्थापनका अत्यावश्यक 

सामग्रीहरूको आवश्यक बन्त्दोबस्त लमलाइनेि । 
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• जनप्रलतलनलध, कमुचारी, सुरक्षा लनकाय, स्थानीय समुदायलाई लवपद ्पूवु तयारी, लवपद ्प्रलतकायु, राहत 

लवतरर् सम्बन्त्धी ताललम तथा कायुक्रमहरू सञ्चालन गररनेि । 

सशुासन, ससं्थागत लवकास र मानव पजुी व्यवस्थापन तफु 

    क) मानव ससंाधन व्यवस्थापन तथा सवेा प्रवाह  

• ददगो लवकासका लालग लवज्ञ पररचालन गरी गुरुयोजना तयार गररनेि । 

• नगरपाललकाका ऐन, लनयमावलीहरुलाई समयानुकुल लनमाुर् र मौजुदा काननूी व्यवस्थामा पररमाजुन 

तथा ससंोधन गरर  कायाुन्त्वयन गररनेि  ।  

• नागररक विापरलाई समयसापेक्ष अधावलधक गरर सवेा प्रवाहलाई लिटो, िररतो, पारदर्शु र 

प्रलवलधमैलर बनाइनेि । 

• विा कायाुलयहरु तथा नगरपाललकाको कायाुलयमा सुचना लिलजटल बोिु, रालष्ट्रय झण्िा तथा लिलजटल 

नागररक विापरको व्यवस्था गररनेि ।  

• गुनासो सनुुवाई टोल दि नम्बर र गुर्ासो पेरटका सचंालनमा ल्याइनेि ।  

• नगरपाललकाको शालन्त्त सरुक्षाको लालग नगर प्रहरीको व्यवस्था गररनेि ।  

• नगरपाललकाको कायाुलयमा ररि रहकेा दरवन्त्दीहरुमा स्थायी पदपूती गने व्यवस्था गररनेि ।  

• लवलभन्न शाखाहरुको कमुचारी संगिन सरंचना र कायुसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पूनरावलोकन 

तथा आबश्यक पररमाजुन गरी लिटो िररतो सेवा प्रवाह गररनेि ।  

• नगर सलचवालयको स्थापना गरी कायुलवलध अनुरुप कायानु्त्वयनमा ल्याइनेि । 

•  अन्त्तरालष्ट्रय तथा रालष्ट्रय भालगनी सम्बन्त्ध लवस्तार गरर नयाँ प्रलवलध, सोच, नवीन लसकाइहरु, लवकासका 

मोिल तथा अभ्यासहरुमा सहकायु गने कायुलाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• जनमुखी प्रशासनको अवधारर् अनुकुल सेवाग्राही सन्त्तुष्टी सवेक्षर् गरर सेवा प्रवाहमा सुधार गररनेि ।  

• लवकास लसकाईको अध्ययनको लालग जनप्रलतलनलध तथा कमुचारीहरुको लागी स्वदेश तथा बैदेलशक 

भम्रर्को व्यवस्था गररनेि ।  

• आवश्यकता अनुसार लजल्ला समन्त्वय सलमलत तथा अन्त्य स्थानीय तह र सरकारी कायाुलयहरु संग 

सहकायु र समन्त्वय गररनेि । 

• जनतासँग स्थालनय सरकार कायुक्रम लागु गररनेि ।  

• नगरपाललकाको कायाुलय र विा कायाुलयको हाता लभर मददरा र सुर्तुजन्त्य पदाथुको प्रयोग तथा सेवन 

गनेलाई लनरुत्सालहत गररनेि । 

• लशक्षक तथा कमुचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको सुलनलश्चतता गदै कायु दक्षता अलभवृलर्द् गनु लजम्मेवारी 

बमोलजमको ताललम प्रदान गने, प्रलवलधमैलर बनाउने र कायु सम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्ि 

सजायको ब्यवस्थालाई सुव्यवस्थीत गररनेि ।   

• जनतालाई परेको करिनाइलाई महशुस गरर यथासक्य लिटो मालपोत कायाुलय एवं नापी कायाुलय 

शाखाको ब्यवस्था स्थानीय स्तरमै स्थापना गन ुपहल गररनेि । 

• सूशासनलाई टेवा पुर् याउन सेवा प्रवाह, लवकास उपललब्ध र जवाफदेलहतालाई आत्मसाथ गररनेि । 

•  कायु सम्पादनमा ई- शासनलाई प्राथलमकता ददइनेि । 
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• उत्कृष्ट कायु गन ेकमुचारी, करदाता, कृर्क, उपभोिा सलमलत, सञ्चारकमीलाई पुरस्कृत गररने नीलत 

ललइनेि । 

• नगरपाललकाद्वारा भएका सम्पुरु् खचु लववरर् तत्कालै वेबसाइट माफुत सावुजलनक गररनेि । 

•  सेवा प्रवाहमा स्माटुपाललकाको अवधारर्लाई लनरन्त्तरता ददइनेि । साथै नगर स्तरीय त्याङ्कलाई 

एक द्वार प्रर्ालीमा आबर्द् गरी प्रदेश र संघको त्याङ्क प्रर्ालीमा आबर्द् गररनेि । 

•   सामालजक परीक्षर्, सावुजलनक सनुुवाइ तथा अनुगमन र मुल्याङकन गने कायुलाई प्रभावकारी रुपमा 

लनरन्त्तरता ददइनेि । 

•  कायाुलयमा लवलभन्न प्रकारका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रलवलधको प्रयोगमा जोि ददइनेि । 

• कायाुलयमा लवलभन्न प्रकारका मोबाइल एप्स, वेबसाइट तथा आलधकाररक लजमेल एकाउन्त्ट बाट प्रदान 

गररने सेवालाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

• नगरपाललकाको मौजुदा जनशलि व्यवस्थापनमा ओ एन्त्ि एम सभे गरी आवश्यक पने ररि दरबन्त्दीहरू 

लनयम अनुसार स्थायी पदपूर्तु गने व्यवस्था लमलाइनेि । 

• विा कायाुलयबाट प्रदान हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विा कायाुलयहरूको प्रालवलधक तथा भौलतक 

पूवाुधारको अवस्थामा सुधार गररनेि साथ ैईन्त्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेि । 

• सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशलिको उलचत पररचालन, न्त्यूनतम पाररश्रलमक प्रदान, 

प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गररने नीलत ललइनेि । 

• नगरपाललकाको आन्त्तररक लखेा परीक्षर् शाखालाई आवश्यक जनशलि सलहत सदक्रय बनाइनेि । 

• क्यान्त्सर, ददघु रोग, आगलागी, भुकम्प प्रकोप लपलितहरु, लनम्म आयश्रोत भएका व्यलिहरुको सहयोगको 

लालग “नगर दान परेटका” स्थापना गररनेि । 

• स्वास््य, महामारी, लवपद ्तथा प्रकोप लगायत अन्त्य जानकारी मुलक महत्वपुरु् सूचना माईदकङ गन ु

“नगर घलुम्त अटो ररक्सा” सञ्चालनमा ल्याईनेि । 

• “एक विा एक स्माटु टोल” अलभयान संचालन गररनेि । 

• हरेक घरधुरीको लववरर् अद्यावलधकको लालग प्रलवलधमैलर “क्यआुर कोि प्रर्ाली” लाग ुगररनेि । 

• ददगो लवकास लक्ष्य हालसल गनुको लालग पाललकाको समग्र त्यांक व्यवस्थापनमा जोि ददइनेि । 

ख) सचूना, सञ्चार तथा प्रलवलध 

• नगरक्षेर लभर सञ्चार सेवाको गुर्स्तर बढाउन लनयलमत रूपमा अनुगमन तथा लनयमन गररनेि । 

• स्थानीय पलरका, रालष्ट्रय पलरका, एफ.एम.रेलियो, मालसक बुलेरटन, अनलाईन खबर र 

टेलललभजनहरूमाफुत नगरका गलतलवलधहरू आवश्यकता अनुसार प्रकाशन र प्रसारर् गररनेि ।  

•  बागचौर नगरपाललकामा सञ्चालनमा आएको स्माटुपाललकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेि । 

•  सामालजक सञ्जालको दरुुपयोगलाई लनरुत्सालहत गररनेि । 

• आधारभूत परकाररताको लालग ताललमको ब्यवस्थापन गररनेि । 

• नगरपाललकावाट हुन ेसबै गलतलवलधहरुको बारेमा सवै नगर बासीलाई ससुुलचत गररनिे । 
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ग) न्त्याय तथा काननु 

•  नगरपाललकाको न्त्यालयक सलमलतलाई स्वतन्त्र, लनश्पक्ष, पहुचँयोग्य, सक्षम एवं लवश्वस्नीय बनाइनेि । 

• कानुनल ेतोकेको समय लभर न्त्यालयक सलमलतबाट कायुसम्पादन गररनेि । 

• सबै विा कायाुलयहरुमा मेललमलापकेन्त्र संचालन गरर मेललमलाप हुने प्रकृलतका स्थानीय लववादहरु 

विास्तरमै लनरुपर् गने काननुी ब्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रुपमा कायुन्त्वयन गररनेि । 

• नगर कायुपाललका तथा नगर सभाका सदस्यहरू, न्त्यालयक सलमलत र कमुचारीहरूलाई कानुन 

तथा  न्त्यालयक क्षेरसँग सम्बलन्त्धत लवर्यमा ताललम तथा अन्त्तरदक्रया कायुक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• सबै विाहरुका मलहलाहरुलाई कानूनी परामशु सम्बलन्त्ध कायुक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

घ)  श्रम तथा रोजगार 

• प्रधानमलन्त्र रोजगार कायुक्रम र मुख्य मन्त्री रोजगार कायुक्रममा गररब तथा लवपन्न वगुहरलाई पलहलो 

स्थानमा राखी रोजगारीको अवसर प्रदान गररनेि । 

• युवाहरुलाई ललक्षत गरी “एक घर एक स्वरोजगार” कायकु्रम संचालन गररनेि  । 

• मलहला आयआजुनका लालग “मेयर घलुम्त कोर् कायकु्रम” लागु गररनेि ।            

• वैदेलशक रोजगारीबाट फर्कुएका ब्यलिहरुको लसप तथा दक्षताको लववरर् संकलन गरर लसप सहुाउदो 

पेशा ब्यवसायका लालग अनुदान र सहुललयतपूरु् ऋर्को ब्यवस्था गररनेि । 

• युवा उद्यमी तथा युवा स्वरोजगार कायकु्रम सञ्चालन गनु आइलिया बैङ्क (Idea Bank ) कायुक्रम 

सञ्चालन गररनेि  । 

• वैदेलशक रोजगारीमा गएका व्यलिहरुलाई सामुलहक लगानीमा उत्पादनमुलक पेशा व्यवसाय गन ुचाहमेा 

अनुदान र सहुललयपुरु् ररर्को व्यवस्था लमलाइनेि । 

• स्थानीय स्तरमा उत्पाददत वस्तुहरुको खपत् तथा सहज लवक्री लवतरर्को वातावरर् लमलाइनेि । 

• साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको लालग लगानीमैरी वातावरर् बनाइनेि । यस्ता उद्योगहरुलाई 

प्रोत्सहान गररनेि । 

ङ)  सामालजक सरुक्षा तथा पलञ्जकरर्  

• सामालजक सरुक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउन कायुलवलध बनाइनेि ।  

• घटना दताु दकतावको पुरक लिलजटाइजेसन कायु सम्पन्न गरर लिलजटल नगरपाललका लनमाुर् उन्त्मुख  

नीलत ललईनेि । 

•  सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनु योग्य नयाँ व्यलिहरुलाई पररचयपर उपलब्ध गराउनुका साथ ै

सामालजक सरुक्षा तथा घटना दताु सम्बलन्त्ध सूचनाहरुमा जनतालाई सू–सुलचत गररनिे । 

• विा स्तरमा सामालजक सुरक्षा तथा व्यलिगत घटना दता ुलशलवर सञ्चालन गररनेि । 

• पलञ्जकरर् शाखामा कायुरत कमुचारीहरको लालग लनयम अनुसारको तलव सुलवधमा साझेदारी गररनेि 

।  

च) गरै सरकारी / लनजी क्षरे, टोल लवकास ससं्था, आमा /मलहला समहू 

• वाह्य लगानी, स्थानीय गैरसरकारी तथा अन्त्तरालष्ट्रय दातृ लनकायहरु संगको साझेदारीमा नीलत 

अबलम्बन गररनेि । 
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• लवज्ञ समूहको पररचालनबाट दातृ लनकायहरुलाई बजेट तथा कायुक्रम ल्याउन पहल गररनेि । 

• गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चाललत पररयोजनाहरुमा स्थालनय कमुचारीरहरु रहने व्यवस्था गररनेि । 

• गैरसरकारी संस्थाहरुका कायुक्रमहरु नगरपाललका र सम्बलन्त्धत विाहरुको मातहतमा संचालन गन ु

व्यवस्था गररनेि । 

• यस नगरपाललकालाई कायकु्षेर बनाई काम गन े लवकाससँग साझेदार लनकायहरूलाई एकर्द्ार 

प्रर्ालीबाट काम गने नीलत ललइनेि । 

•  नगर लभरका गैर सरकारी संघ, संस्था तथा समूहको प्रभावकारी पररचालन, लनयमन, अनुगमन गने 

नीलत ललइनेि । 

•  टोल लवकास संस्था, आमा तथा मलहला समूह गिन र पररचालनका लालग आवश्यक कायुलवलध बनाई 

व्यवलस्थत गररनेि । 

• नगरपाललका लभर लवलभन्न आयोजना तथा दक्रयाकलाप सञ्चालन गररने गरै सरकारी संघ संस्थाहरूल े

अलनवायु रूपमा आगामी वर्ुको बजेट तथा कायकु्रम नगरपाललकामा पेस गरी नगर कायुपाललकाबाट 

स्वीकृत भए पश्चात् कायाुन्त्वयन गने नीलतलाई किाइ साथ कायाुन्त्वयन गररनेि । 

• लनजी क्षेरलाई लवकास साझदेारको रुमपा पररचालन गररनेि । 

ि) राजश्व तथा श्रोत पररचालन 

• अनलाइनबाट कर भुिानी गनु सदकने गरर प्रदक्रया अलघ बढाइनेि । 

• राजस्वको दायरा फरादकलो पाने रर्नीलत अबलम्बन गरर आन्त्तररक आय वृलर्द् गररनिे । 

• नगरपाललका लभर घर जग्गा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेि । 

• उत्पीलित तथा लवपन्न वगु ,ललङ्ग , समुदायलाई कर िुटको व्यस्था गररनेि । 

• घरेलु तथा साना उद्योग कायाुलयबाट सञ्चालन गररने उद्योग / व्यवसाय दता ुतथा नवीकरर् लगायतका 

कामहरू नगरपाललकाबाटै गररने व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददईनेि  । 

• कर िली र चुहावटलाई लनयन्त्रर् गदै ललइनेि । 

• नगर क्षेर लभर परम्परागत रूपमा उपभोग गदै आएका राजस्वको दायरा बालहर रहकेा ऐलानी पती 

जग्गाहरू िुट्ट्ाई सो क्षेरलभर रहकेा घर, टहरा सञ्चालन तथा लनमाुर् सम्बन्त्धी िोस नीलत बनाई 

राजश्वको दायरा लभर ल्याइनेि ।  

•  तोदकएको रकम तोदकएको समयमा नबुझाउने र तोदकएको समयमा काम सम्पन्न नगने लनमाुर् 

व्यवसायीलाई काममा सहभागी नगराउने नीलत ललइनेि । 

• कायाुलयबाट प्रदान गररने कुनै पलन लसफाररस वा सवेा ललन आउँदा सेवाग्राहीले कर बुझाएको 

प्रमार्को प्रलतलललप अलनवायु पेस गनुु पनेि । 

• सबैभन्त्दा बढी कर लनयलमत बुझाउने व्यलि वा संस्थालाई सम्मान स्वरूप उत्कृष्ट करदाता सम्मान परुस्कार प्रदान 

गररनिे । 

• आगामी आर्थुक वर्ुमा बढाइने तथा िुट ददइने करको दरहरू आर्थुक ऐनको अनुसचूीहरूमा उल्लेख 

गररनेि ।  

•  नगरपाललकाको समग्र राजश्व सम्बन्त्धी अध्ययन गने लवज्ञ सलहतको अध्ययन टोली गिन गररनेि । 
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• स्थानीय कर, शुल्क, जररवाना जस्ता राजश्वका सचूना प्रलवलधका माध्यमबाट पारदर्शु  र जवाफदेलह 

पुरु् बनाइनेि । 

ज) नगर प्रहरी तथा शालन्त्त सरुक्षा व्यवस्थापन 

• नगरपाललकाको क्षेरालधकार लभर रहकेो नगरपाललकाको सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कामहरू 

व्यवलस्थत गनु नगर प्रहरी गिन गने व्यवस्था गररनेि । त्यसको लागी आवश्यक कायुलवलध बनाई लागु 

गररनेि । 

• नगर क्षेरलभर रहकेा सुरक्षा लनकायसँग समन्त्वय र सहकायु गरी शालन्त्त सुरक्षा कायम गने लगायतका 

आवश्यक कायुहरू गररनेि । 

• बजार क्षेरहरुमा शालन्त्त सरुक्षाको लालग लस लस क्यामेराको व्यवस्था गररनेि । 

   लवलवध व्यवस्था 

• प्रत्येक विाहरुमा शलहदहरुको शाललक लनमाुर् गररनेि । 

• अन्त्तर सरकार, सहकारी, लनजी क्षेर, राजनैलतक दल, समुदाय, र नागररक समाजको समन्त्वय, सहकायु 

र साझेदारीलाई अलभवृद्द गररनेि । 

• योजना कायाुन्त्वयनमा उपभोिा र लनमाुर् व्यवसायी माफुत कायाुन्त्वयन गररने नीलतलाई कायम राख्दै 

उपभोिा सलमलतको सहभालगतालाई सालवक २० प्रलतशतबाट कम गरी १५ प्रलतशत कायम गररनेि । 

• उपभोिा लहत संग सम्बन्त्धीत सचतेना मूलक कायुक्रमहरु संचालन गररनेि । 

• नगर लवकास सलमलत गिन गरर कायाुन्त्वयन गररनेि । 

• उत्कृष्ट कायु सम्पादन गने लनमाुर् व्यवसायी तथा उपभोिा सलमलतलाई पुरस्कृत वा सम्मान गररनेि । 

• उपभोिाहरुको लहतका लालग “उपभोिा सरंक्षर् सलमलत तथा बजार अनगुमन सलमलत पररचालन” 

गररनेि । 

•  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्त्य साझेदार सघं संस्था तथा लवकास कायाुलयहरू सँगको 

साझेदारीमा सम्पन्न गनुु पने आयोजना तथा कायुक्रमहरूको लालग िुटै्ट समपूरक कोर् (Matching 

Fund) माफुत गररने व्यवस्था गररनेि । सशतु, समालनकरर्, लवशेर् र समपूरक मोिेलबाट हस्तान्त्तररत 

भई आएको श्रोत साधनलाई उलचत पररचालन गररनेि । 

• लवकास पूवाुधार तथा सामालजक, आर्थुक लवकास क्षेरका लालग आवश्यक लवस्तृत पररयोजना प्रलतवेदन 

(Detailed Project Report) तयार गररनेि । 

• आयोजना बैङक स्थापना गररनेि । 

गत वर्मुा सञ्चाललत कायकु्रमहरूको लनरन्त्तरता 

• यस नगरपाललकाको  आर्थुक वर्ु २०७८।०७९ मा स्वीकृत कायुक्रम र लवलनयोलजत बजेटबाट सञ्चालन 

गररनुपने कलतपय योजना कायुक्रमहरू आर्थुक वर्ु २०७८।०७९ को अन्त्तसम्म पलन काम सरु भएर 

सम्पन्न हुन नसकेका वा भुिानी हुन नसकेका कायुक्रमहरूलाई आगामी आर्थुक वर्ु २०७९।०८० मा 

बजेट सलहत लनरन्त्तरता ददइनेि । 
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नगर प्रमखु ज्य,ु 

सभाका सदस्यज्यहूरु र उपलस्थत महानभुावहरु, 

         अन्त्तमा, राजनीलतक, सामालजक तथा आर्थुक उपललब्धलाई संरक्षर् गदै समग्र बागचौर नगरपाललकाको 

लहत, गौरव र सम्मानमा अलभवृलर्द् गने उद्देश्यका साथ आर्थुक वर्ु २०७९।०८० को नीलत तथा कायुक्रम प्रस्ताव 

गरेको िु । प्रस्तालवत नीलत तथा कायुक्रमको सफल कायाुन्त्वयनबाट उच्च दरको आर्थकु वृलर्द् , सामालजक, आर्थुक 

क्षेरको गलतशीलता, सुशासन तथा सामालजक न्त्यायको प्रत्याभुलत सलहतको समृर्द् नगर लनमाुर्को अलभयानमा 

सम्पुरु् नगरबासीको महत्त्वपूरु् भूलमकाको अपेक्षा गरेको िु ।  

नीलत तथा कायुक्रम तजुुमाका क्रममा सहयोग गनुुहुने नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतज्यू, विा 

अध्यक्षज्यूहरू, कायुपाललका सदस्यज्यूहरू, कमुचारी लमरहरू र प्रस्तुत  नीलत तथा कायुक्रममा महत्त्वपूरु् सल्लाह 

सुझाव प्रदान गनुुहुने नगर सभाका सदस्यज्यूहरू प्रलत हार्दुक धन्त्यवाद सलहत आभार प्रकट गदुिु ।  

धन्त्यवाद ! 

                                                                                            सलुिमा लि.सी. वली 

                                                                                         नगर उप प्रमखु 

                                                                                           बागचौर नगरपाललका 

                                                                                             २०७९ अर्ाढ, १० 

 

 


