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यस गरिमामय नगिसभाका अध्यक्ष महोदय एवं, सभाका सदस्यज्यू हरु,
नेपालको सं ववधान अनुसाि गठित स्थानीय सिकािको रुपमा िहे को यस बािबठदिया नगिपाललकाको
गरिमामय नगि सभामा आलथिक बर्ि २०७६/०७७ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि पाउं दा
मलाई खुशी लागेको छ । यस ऐलतहालसक अवसिमा िाविय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्त्याय ि सं घीय
लोकताजन्त्रक गणतन्त्र स्थापनाका लालग आफ्नो अमूल्य िीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े ज्ञात अज्ञात
शवहदहरुप्रलत भावपुण ि श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु ।

सं वत २०७४ असाि १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको लनवािचनले साविभौम नेपाली िनताले लनमािण
गिे को नेपालको सं ववधान कायािन्त्वयनको महत्वपूण ि चिण ि नयााँ युगको थालनी साँगै स्थानीय सिकाि
ु को आलथिक सम्वृवद्ध ि स्थानीयस्तिमा लोकतन्त्रको
अभ्यासको थालनी भएको छ । साथै मुलक
अभ्यास गने अवसि िुटेको छ । हामी िनप्रलतलनधी बहाल भएको २ वर्ि पुिा हुन लागेको छ ि
यस अवलधमा ववद्यमान च ुनौतीका बाविुद आधुलनक ि सम्वृद्ध नगिपाललका बनाउने ठदशामा महत्वपुण ि
प्रयासहरु भएका छन ।
कृवर्, उद्योग ि पयिटनमा वृवद्ध: बािबठदिया नगिको समृवद्ध भन्ने नािालाई साकाि पानि तथा
आधुलनक सुववधा सवहतको हरित नगि बनाउने तर्ि यस आलथिक बर्िको नीलत तथा कायिक्रमहरु
लनदे जशत हुनछ
े न । सो का लालग तपलसल बमोजिमका नीलतहरु अवलम्बन गरिनेछ ।
१. पूवािधाि ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः
शहिी ववकास मन्त्रालयसं गको सहकायिमा यसै आलथिक बर्िमा बािबठदिया नगिपाललकाको नगि
गुरुयोिना तिुम
ि ा गिी नगिको अल्पकाललन, मध्यमकाललन तथा दीघिकाललन लबकास लक्ष्यहरु लनधाििण
गने कायि यसै वर्ि सम्पन्न गरिनेछ । यही नगि गुरुयोिनाको आधािमा योिनाहरुको प्राथालमकताक्रम
लनधाििण गिे ि आगामी वर्िहरुमा योिनाबद्ध ढं गले ववकासका कायिहरु सं चालन गरिनेछ ।
क) सडक तथा पूल लनमािण
सडक नै अन्त्य ववकासको आधाि भएकाले यस वर्ि पलन सडक लनमािण कायिलाई पवहलो प्राथलमकता
ठदईनेछ । यसका लालग:


अधुिा तथा क्रमागत आयोिनाहरुलाई प्राथलमकतामा िाखी पूणत
ि ा ठदने नीलत अवलम्वन
गरिनेछ ।



िू ला आयोिनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गिी सामाजिक, आलथिक ि वाताविणीय दृविकोणबाट
सम्भाव्य आयोिनाहरुको कायािन्त्वयनमा िोड ठदईने छ ।



वाताविणीय प्रभाव मुल्याङ्कन/अध्ययन (EIA/IEE) गने कायिलाई िोड ठदइनेछ ।
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पूवािधाि लनमािणका क्षेरमा िनपरिचालन

ि िनसहभालगतामा आधारित

कायिक्रमलाई

प्राथलमकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।


बािबठदिया नगिपाललकालाई कृवर्, उद्योग ि पयिटनमा बृवद्ध: बािबठदिया नगिको समृवद्ध भन्ने
नािा लभरका नगिको ववकासमा अग्रणी क्षेर उन्त्मुख कायिक्रम सञ्चालन गने ववर्य क्षेरसाँग
सम्बजन्त्धत सं घ सस्था, लनजिक्षेर सं ग समन्त्वय ि सहकायि गिी सालनसा सावििलनक लनजि
साझेदािी एएए लाई प्रबधिन गनि तथा त्यस्ता कायिक्रमहरु ल्याउन प्रोत्सावहत गनि आवश्यक
सहयोग गने नीलत ललइनेछ ।



लागत सहभालगतामा आधारित कायिक्रमलाई महत्व ठदने ववगत दे जखको नीलतलाई लनिन्त्तिता
ठददै लागत साझेदािीमा काम गनि चाहने सं घ, सं स्था,सामुदावयक वन ि उपभोक्ता सलमलतसाँग
साझेदािी गदाि नगिपाललका/साझेदाि अनुपात पूवािधाि लनमािण क्षेरमा ६०/४० प्रलतशत ि
ग्राभेल बाटो लनमािण क्षेरमा ५०/५० प्रलतशतको अनुपातमा लगानी सहभागीता हुनेछ ।
त्यसको लालग समपुिक कोर्मा िकमको व्यवस्था गरिने छ ।



नगिपाललकाको भौगोललक सूचना प्रणाली GIS लाई अद्यावलधक गदै योिना तिुम
ि ा िािश्व
परिचालन ि योिना कायािन्त्वयनमा ल्याईनेछ ।



भौलतक पूवािधाि तथा सं िचनाहरुको गुणस्ति कायम गने कायिलाई प्रभावकािी बनाउन
उपभोक्ता सलमलत ि अनुगमन सलमलतलाई थप प्रभावकािी बनाइनेछ ।



उपभोक्ता सलमलत मार्ित सञ्चालन हुने आयोिनाहरु लनमािण सम्पन्न भई र्िर्ािक भएपलछ
दीघिकालसम्म आयोिनाको सञ्चालन व्यवस्थापन ि ममित सम्भािमा स्वयं उपभोक्ताहरुलाई
नै जिम्मेवाि बनाउने नीलत ललइनेछ ।



नगिको पवहचान ठदने, िोिगािी ि स्विोिगारिता लसििना गने, स्थानीय श्रोत साधनको अलधकतम
प्रयोग गने योिना तथा कायिक्रमलाई प्राथलमकता ठदई गरिबी न्त्यू नीकिण एवं समावेशी
ववकासबाट सामाजिक ववभेद कम गदै िाने नीलत ललइने छ ।



वैकजल्पक उिाि प्रवद्धिन गने कायिलाई प्रोत्सावहत गदै ललगनेछ ।



नगि क्षेरका सावििलनक िग्गाको सं िक्षण वडा सलमलत ि समुदायको सहभालगतामा गरिनेछ
।



नगिपाललका क्षेरमा ६ लम. भन्त्दा कम चौडाईका सडकमा लगानी नगने ि हाल थप ववस्तारित
सडकहरुमा न्त्यूनतम ६ लम. सडक कायम गरिनेछ ।



नगि यातायात गुरु योिना तयाि गने तथा सो को आधािमा नगिस्तिीय गौिवका आयोिनाहरु
तथा अन्त्य मुख्य सडकहरुको स्तिोन्नती ि कालोपरे गने कायि अजघ बढाइनेछ ।



बािबठदिया क्षेरलभर नगिवस सं चालनका लालग सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।



बृहत्ति बािबठदिया चक्रपथको अवधािणा कायािन्त्वयन गनि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।



सं घीय तथा प्रदे श सिकािसाँगको सहकायिमा ववलभन्न पक्की पुलहरु लनमािण गरिनेछ ।
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ु
सं घीय सिकाि ि नगिपाललकाको सं यक्त
साझेदािीमा सञ्चाललत योिनाहरुलाई समयमानै
सम्पन्न गनि सम्बजन्त्धत सिोकािवालाहरु साँग समन्त्वय गरिने छ ।



ववकास लनमािणका योिनाहरु सञ्चालन गदाि आउने अविोध, बाधा ि द्धन्त्दको लनिाकिण गनि
वववाद समाधान उपसलमलत गिन गरि समन्त्वय ि सहजिकिण गरिनेछ ।



भैिहे का सं िचनाहरुको लनयलमत ममित सं भािको लालग ममित सं भाि कोर्को व्यवस्था गिी
प्रत्येक वर्ि िकम ववनयोिन गने नीलत ललइने छ ।

ख) लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रण


बािबठदिया नगिपाललका बाढी कटान ि डुबानको उच्च िोजखममा िहे कोले

सं घीय

सिकािसाँगको सहकायिमा तटबन्त्धन कायिलाई ्तु रुपमा अजघ बढाई बािबठदियालाई सुिजक्षत
बनाइनेछ ।


बबई लसं चाइ तथा अन्त्य सिोकािवालाहरु साँगको सहकायिमा बािबठदिया लभरका लसं चाई
प्रणालीलाई व्यबजस्थत बनाउने कायिलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ ।

ग) खोपानी तथा सिसर्ाई


सवै नगिवासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गिाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।



नगिक्षेरमा सिसर्ाई सम्वन्त्धी चेतना अलभवृवद्ध गने तथा सर्ाई अलभयानहरु सं चालन गरिनेछ
।

घ) व्यवजस्थत बसोवास तथा भवन लनमािणिः


नगि भू-उपयोग योिानाले तोकेका स्थानहरुमा भवन लनमािण सं वहताले लनधाििण गिे को
मापदण्ड अनुसाि व्यवजस्थत, सुन्त्दि ि सुववधा सम्पन्न बस्ती लनमािण शुरु गरिनेछ ।



यस नगिपाललकालभर अब लनमािण गरिने सं पूण ि सिकािी तथा सावििलनक भवनहरु भवन
लनमािण सं वहताको अलधनमा िही अपांगमैरी, भूकम्प प्रलतिोधात्मक, वनाइनेछ ।



सुिजक्षत घि लनमािणका लालग नक्शा पास गिे ि मार घि लनमािण गनि चेतनामुलक कायिक्रम
ु जघ लनमािण भएका घिहरु को अलभले जखकिण
सं चालन गरिनेछ ि नगिपाललका घोर्णा हुनअ
(लनयलमत पास) यस बर्ि लभर सम्पन्न गनि अलभयान सं चालन गरिने छ ।



यस नगि क्षेरमा बर्ौ दे जख सावििलनक िलमनमा अव्यवजस्थतरुपमा बसोवास गरििहे का ति
स्वालमत्व नपाएका व्यजक्त , सुकुम्वालस तथा सं घ-सं स्थाहरुको लगत ललने काम शुरु गरिनेछ
।



योिना लनमािण तथा सेवा प्रवाह सम्वन्त्धी नीलत तथा कायिक्रम तथ्यमा आधारित वनाउन
तथ्याङ्क आधाि तयाि गने कायिलाई उच्च प्राथलमकता ठदइनेछ । नगि पाश्र्वजचर तयाि गने,
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घि नम्वरिङ गने तथा घिधुिी सम्वन्त्धी सम्पुण ि तथ्याङ्कहरु एकीकृतरुपमा सं कलन गिी
सÏटवेयि प्रणालीमा िाख्ने नीलत ललइनेछ ।


नगिको व्यवजस्थत शहिीकिणका लालग भवन लनमािण मापदण्डलाई थप प्रभावकािी रुपमा
लागु गनि लनमािण व्यवसायी तथा डकमीहरुलाई चिणवद्धरुपमा ताललम ठदइनेछ । यसिी
ताललम ललएका व्यवसायीलाई मार नगिमा भवन लनमािणको अनुमलत ठदने व्यवस्था गरिने छ
ि अनुगमन सलमलत बनाई मापदण्ड ववपरित सं िचनाहरुको लगन ललने कायि समेत अजघ
बढाईनेछ ।

२. आलथिक ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः
क) कृवर् तथा पशुसेवा ि सहकािी सम्बन्त्धी नीलतिः
सं जघय सिकािको भू-उपयोग नीलत अनुसिण गदै स्थानीय भू-उपयोग योिना लनमािण गिी यसले
पवहचान गिे को कृवर् उत्पादन क्षेरमा लबर्ेश कायिक्रमहरु सं चालन गिी लनवािहमुजख कृवर् प्रणालीलाई
क्रमश ववस्थापन गिे ि व्यवशावयक कृवर् प्रणालीको ववकासका लालग कृर्कलाई प्रोत्साहन गनि
आवश्यक अनुदान ठदने नीलत अवलम्वन गरिनेछ । कृवर् क्षेरमा िोन, सुपि िोन, पकेट तथा लबशेर्
क्षेरहरु ववस्ताि ि कायािन्त्वयन गरिनेछ:


यस क्षेरमा उत्पादन हुने दुधको बिािीकिणका लालग स्थावपत दुग्ध जचस्यान केन्त््लाई
व्यवजस्थत रुपमा सं चालन गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । पशुपालक कृर्कलाई आवश्यक प्राववलधक
सहयोग उपलब्ध गिाउनुका साथै घास उत्पादनका लालग पकेट क्षेरहरु ववकास गरिनेछ ।



नगिका ववलभन्न क्षेरमा कृवर् उपि सं कलन केन्त्् तथा प्रदे श सिकािको सहयोगमा बािबठदिया
क्षेरको एक स्थानमा लसत गोदाम (ऋयलम क्तयचभ) स्थापना गनि आवश्यक कायि अगालड
बढाइनेछ ।



कृवर्योग्य िलमनको अव्यवजस्थत तथा गैि(कानूनी खजण्डकिणलाई लनरुत्साहीत गरि कृवर्योग्य
िलमनलाई बााँझो िाख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।



कृवर् तथा पशु लबमालाई प्रोत्सवहत गरिनेछ ।



सहकारितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सामुवहक तथा सहकािीबाट व्यवसवयक कृवर् उत्पादन
गने समूहहरुलाई लबर्ेश अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।



कृवर्

तथा

पशुपंजक्षिन्त्य

उत्पादनमा

व्यावसायीकिण, ववववधीकिण

बिािीकिण

ि

आधुलनकीकिण गदै खाध सुिक्षाको जस्थलत मिबुत बनाई थप िोिगािीका अवसिहरु लसििना
गरिने छ । नगिलाई कृवर् तथा पशुपंक्षीिन्त्य उत्पादनमा आत्मलनभिि बनाउन िोड ठदइने
छ ।
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कृवर् क्षेरलाई प्रलतस्पधी ि उत्पादनमुखी बनाउन लसं चाई, कृवर् सडक, ग्रालमण ववधुलतकिण,
हाटबिाि, थोक बिाि, कृवर् उपि सं कलन केन्त््, प्रशोधन केन्त्् िस्ता पूवािधािहरुको लनमािण
तथा सं वद्धिन गने नीलत ललईने छ ।



उबिि कृवर्योग्य िलमनलाई गैिकृवर् प्रयोगमा ल्याउन लनरुत्सावहत गरिने छ । साना लसचांई,
लडप बोरिगं, स्यालो ट्युववेलको माध्यमबाट प्रभावकािी लसं चाई व्यवस्था सं जघय सिकाि ि
प्रदे श सिकािको सहयोग ि समन्त्वयमा लमलाईने छ ।



कृर्क पािशालाको अवधािणालाई अगालड बढाउने नीलत अबलम्बन गनुक
ि ा साथै तिकािी
र्लर्ुल तथा दुग्ध उत्पादनको आधािमा अनुदान नीलत ललईनेछ ।



नगिपाललकामा उत्पादन हुने दुधको बिािीकिणमा दुध जचस्यान केन्त्् तथा दुग्ध सं कलन
केन्त््लाई व्यवजस्थत रुपमा सं चालन गनि प्रोत्साहन गरिने छ ।



पशुपालक कृर्कहरुलाई आवश्यक प्रालबलधक सहयोग उपलब्ध गिाउनुका साथै घााँस
उत्पादनका लालग प्रोत्साहन गरिने छ ।



पशु आहािाको व्यवस्थापन गनि सामुदावयक वनमा घााँस ववकास कायिक्रम सं चालन गरिने छ
।



नगिमा स्थालनय कुखुिा पालन कायिक्रम प्रवद्धिन गरिने छ ।



नगिका पशुपालक कृर्कहरुले पालन गिे का पशुपंजक्षहरुको लबमा गिाउन प्रोत्साहन गरिने
छ ।



पशु ववकास साँग सम्बन्त्धीत सहकािीहरुलाई उन्नत पशुपालन तर्ि उन्त्मुख हुन सहयोग
गरिनेछ ।



नगिमा स्वच्छ, व्यवजस्थत मासु पसल सुधाि एवंम व्यवस्थापन गनि सहयोग गरिने छ ।



नगि क्षेर लभर पालन गरिएका पशुहरुमा नश्ल सुधाि गनि कृलरम गभािधान तथा प्राकृलतक
गभािधान कायिक्रम ववस्ताि गरिने छ ।



स्वच्छ तथा स्वस्थकि पशुिन्त्य पदाथि उत्पादनमा िोड ठदन पशुपंजक्षको गोि, खोि सुधाि
गनि िोड ठदईनेछ ।



व्यवसावयक कृवर् प्रवद्र्धनका लालग िग्गा ललिमा ललई नगिस्तिीय कृवर् र्ािाम सञ्चालनमा
ल्याइने छ ।

३. सामाजिक ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः
क) संस्कृलत तथा पयिटनिः


बेलभाि नमुना गाउाँलाई पयिटवकय दृविले ववकास गनि लनिन्त्तिता ठदइनेछ ।



ऐलतहालसक, सास्कृलतक, धालमिक सम्पदाहरुको सं िक्षण गिी पयिटन प्रवद्धिन गरिनेछ ।
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यस नगि क्षेरलभर िमणीय च ुिे का काख आसपास गुणस्तिीय होटल तथा रिसोटि लनमािणको
लालग नीजि लगानीकतािहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।



बािबठदिया थारु मरुवालाई व्यवजस्थत गरिनुका साथै थारु सं ग्रालयका रुपमा

ववकास गने

नीलत ललइनेछ ।


िमणीय प्रकृलतक सम्पदा सत्खलुवा तालको सं िक्षण गरिनेछ तथा होमस्टे लगायत अन्त्य
क्षेरमा थारु होमस्टे सं चालन गनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।



िानीिरुवा शवहदपाकि लनमािण गरि पयिटन प्रवद्धिन गरिनेछ ।

ख) जशक्षा ववकास


गुणस्तिीय जशक्षा प्रदान गनि जशक्षा क्षेरमा सुधािको अलभयानलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ ।



प्रािजम्भक बाल ववकास तथा जशक्षा कायिक्रमलाई सुदृढ गदै अलनवायि तथा लनिःशुल्क आधािभूत
तहको जशक्षालाई सुलनजित गरिनेछ ।



माध्यलमक तहको जशक्षाको पहुाँचमा अलभवृवद्ध गदै गुणस्ति सुधािमा िोड ठदइनेछ ।



ववद्यालय जशक्षामा सूचना प्रववलधको प्रयोगलाई बढाउाँदै ललगनेछ ।



प्राववलधक धाि तर्िको जशक्षा ववकास तथा ववज्ञान ववर्यमा दस िोड दुईका कक्षा सञ्चालनमा
िोड ठदइनेछ।



शवहद ववष्णुधलन बहुप्राववलधक जशक्षालय स्थापना गरि सं चालन गरिनेछ ।



जशक्षकहरुको पेशागत क्षमता अलभवृवद्ध गदै गुणस्ति सुधािमा िोड ठदइनेछ ।



जशक्षा क्षेरमा सं लग्न सिोकािवालाहरुको क्षमता अलभवृवद्धमा िोड ठदइनेछ ।



सामुदावयक ि सं स्थागत ववद्यालयहरुको ववचमा शैजक्षक उपलब्धीका लालग प्रलतस्पधािको
वाताविण लसििना गरिनेछ ।



सामुदावयक ववद्यालयहरुको ववद्याथी सं ख्या,शैजक्षक गुणस्ति तथा भौगोललक आवश्कता अनुसाि
एव आपसमा मिि गने तथा सामुदावयक ववद्यालयहरुमा ववद्याथी सं ख्याको आधािमा नगि लभर
दिबन्त्दी लमलान गरिनेछ ।



टुहिु ा,असहाय बालबाललकाहरुको सं िक्षण केन्त््मा िाजख उनीहरुको पालनपोर्ण ि जशक्षाको
उजचत व्यवस्था लमलाउनेछ ।



सामुदावयक लसकाई केन्त्् मार्ित अनौपचारिक प्रौढ जशक्षाका कक्षा एवम् लनिन्त्ति जशक्षाका
कक्षाहरु सञ्चालन गदै प्रलत साक्षि नगिपाललका घोर्णा गरिनेछ ।



उच्च जशक्षाको पहुाँचलाई सहि बनाउन नगि लभर सञ्चाललत क्याम्पसहरुको ववकासका लालग
आवश्यक व्यवस्था लमलाउने ।

ग) युवा तथा खेलकुद


िोिगािी सृिना गनिका लालग युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
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युवाहरुलाई पुनविल बढाउने सकिात्मक सोच सम्बन्त्धी ताललम सञ्चालन गरिने ।



युवाहरुमा िहे को प्रलतभा प्रस्र्ुटन गने अवसिको लसििना गरिनेछ ।



खेलप्रलत रुजच बढाउन नगि कप, मेयि कप, िािपलत िलनङ्ग जशल्ड प्रलतयोलगता खेलकुद
कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै उत्कृि खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।



खेलकुद प्रवद्धिनका लालग नगिमा बहुउदे जशय खेलमैदान लनमािण गरिनेछ ।



िोिगािी लसििना गनिका लालग युवा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।



युवा स्विोवगाि कायिक्रमहरु सं चालन गरिनेछ ।



यस नगिलभर युवा तथा ववद्याथीहरुलाई लजक्षत गिी मेयि कप र्ुटवल लगायत वडास्तिीय
तथा नगिस्तिीय खेलहरु आयोिना गरिनेछ ।



खेलकुद प्रविद्धनका लालग नगिमा एउटा बहुउद्देजशय खेलमैदान लनमािण गरिनेछ ।

घ) स्वास्थ्य


सं ववधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्वन्त्धी मौललक हकको कायािन्त्वयनका लालग नगि क्षेरलभर िहे का
सवै स्वास्थ्य सं स्थाहरुको सवलीकिण, क्षमता अलभवृवद्ध तथा स्तिोउन्नलत गने नीलत ललइनेछ
। यसै आलथिक बर्िमा मगिागाडी स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैयाको अस्पतालका रुपमा
स्तिोन्नती गरिनेछ ।



हाम्रै नगिको प्राथलमक स्वास्थ्य केन्त््मा लसकल सेलको पिीक्षणको व्यवस्था लमलाइनेछ ।



नगिपाललका, बन उपभोक्ता समुह, स्थानीय समुदाय ि सं घीय तथा प्रदे श सिकािको सहकायिमा
सपिदंश अस्पताल लनमािण गने कायिलाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।



सङघीय सिकािको स्वास्थ्य ववमा सम्वन्त्धी कायिक्रम अन्र्तगत सवै नगिवासीको स्वास्थ्य
ववमा गिाउन चेतनामुलक कायिक्रम सं चालन गरिनेछ ।



मवहला स्वास्थ्य स्वयं सेववकाको कामलाई थप जिम्मेवाि ि उत्तिदायी बनाइनेछ ।



लसकलसेल िोग पवहचान,िोकथान अलभयान लनयन्त्रण घोर्णा कायिक्रम सम्पन्न भएपिात लसकल
सेल िोगको िाविय उपचाि केन्त्् सुजचकृतको लालग आवश्यक उपकिण िनशक्ती ि
प्रयोगशाला ब्यवस्थापन कायि गरिनेछ ।



ु स्वास्थ्य केन्त््हरुलाई ब्यवस्थापन
प्राथालमक स्वा.के.,स्वा.चौ ि स्थापना हुन लागेका आधािभत
गरि समुदाय स्तिमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवधिनका लालग ताललम, उपकिण िनशक्ती
ब्यवस्थापन ि भौलतक सं िचनाको लनमािण कायिलाई अगाडी बढाउदै ललगनेछ ।



खानेपानी ि सिसर्ाई कायिक्रम अन्त्तिगत पानीको गुणस्ति चेकिााँच तथा पानी शुवद्धकिण
गने बायोस्याण्ड वर्ल्टि ववतिण कायिलाई वडास्ति ि नगिस्तिबाट प्राथालमकतामा िाजख
अगाडी बढाईने छ । साथै स्वास्थ्य सं स्था ि नगिबाट लनजस्कने र्ोहिमैलालाई उजचत स्थान
खोिी व्यवस्थापन कायि अगाडी बढाइनेछ ।
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आमा सुिक्षा कायिक्रम अन्त्तिगत यस नगि लभरका प्रशुलत गृहमा प्रशुलत सेवा लाई प्रभावकािी
ु भ पहुाँच गिाउने कायिलाई
बनाउन सुत्केिी सेवाको लालग एम्बुलेन्त्स सेवालाई सबिशल
प्राथालमकतामा िाजख अगाडी बढाइने छ ।



नेपाल सिकाि ्ािा लनशुल्क उपलब्ध गिाउने अत्यावश्यक और्लध यस नगि लभर वर्िभरिनै
१२ मवहनानै उपलब्ध भएको सुलनजितता गनि आवश्यक िकमको ब्यवस्था लमलाइने छ ।



सं जघय सिकािको लनलत अनुरुप एक वडा एक स्वास्थ्य सं स्था यस नगिलभर आ.व.
ु स्वास्थ्य सेवा लनशुल्क गनि आवश्यक
२०७६।७७ मा सबै वडामा स्थापना गरि आधािभत
ब्यवस्था लमलाइने छ ।



मवहला स्वास्थ्य स्वयं सेववका स्वास्थ्यको तल्लो इकाई भएको, समुदायसाँग प्रत्यक्ष िोलडएको,
ववशेर् गिी आमा ि बच्चाको स्वास्थ्य सुधािमा खवटने भएको हुाँदा लनिहरुको सेवाको उच्च
मूल्याङ्कन गदै प्रोत्साहन स्वरुप आवश्यक िकमको व्यवस्थापन गरिनेछ ।



आयुवेद सेवालाई ववस्ताि गदै समुदायमा आयुवेद सेवाको िनचेतना र्ैलाई स्वस्थ जिवन
िीउने पद्धलतको ववकास गनि विेट ववलनयोिन गरिनेछ ।



स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई नगि लभरका सबै स्वास्थ्य सं स्थामा ववस्ताि गरि गुणस्तरिय
सेवा प्रदान गरिनेछ ।



नगिलभरका नगिवासीलाई पोर्णको स्थीलतमा सुधाि ल्याउन िनचेतनाको माध्यमबाट खानामा
ववववलधकिण ल्याई पोर्ण जस्थलतमा सुधाि स्वास्थ्थ िनशजक्त ववकासको आधाि भन्ने मुलनािा
सवहत अलभयान सञ्चालन



गरिनेछ ।

नगिलभरका सम्पूणि बालबाललकालाई उमेि अनुसािको सबै खोपको मारा पु¥याई पूण ि खोपयुक्त
नगिपाललका घोर्णा गरिनेछ ।

ङ) मवहला सशजक्तकिण


एकल मवहला, बेिोिगाि मवहला तथा अलत वपछलडएका ि लबपन्न मवहलाहरुको लालग
िोिगािमूलक ताललमको व्यवस्था गरिनेछ ।



सबै प्रकािका घिे ल ु वहं सा न्त्युलनकिण गरिनेछ । लैं लगक वहं सा अलभयान वर्ि मनाउनको लालग
आवश्यक विेटको व्यवस्था गरिने छ ।



मवहला शशजक्तकिण तथा क्षमता अलभवृवद्ध कायिक्रम सं चालन गरिनेछ ।

४.वन वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीलत
क). वन तथा वाताविण


जिववकोपाििनका लालग वनको अवधािणालाइ साथिक तुल्याउन यस नगिपाललकालभर िहे का
सामुदावयक, साझेदािी वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापनमा िोड ठदइनेछ ।
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नगिपाललका लभर खुला क्षेर तथा पाकिहरुको ववकासलाई प्राथलमकता ठदइने नीलत अन्र्तगत
यस बर्ि प्रािजम्भक चिणको काम पुिा गिे का ३ वटा पाकि लनमािण कायि अगालड बढाइनेछ
।



नगिका सावििलनक प्रकृलतका क्षेरहरुको अलतक्रमण बढ्दै

गएकोले प्रत्येक वडाका

वडाध्यक्षको सं योिकत्वमा सावििलनक िग्गा सं िक्षण उपसलमलत गिन गरि सम्बजन्त्धत वडामा
िहेको सावििलनक िग्गा, ताल, पोखिी, गौचिण लगायतका सावििलनक महत्वका क्षेरको सं िक्षण
तथा सं बद्र्धन गरिनेछ


मध्यवलतिक्षेरमा वन्त्य िन्त्तु ि मानव ववच बढदै गएको द्धन्त्द न्त्युलनकिण गनि ताििालीको
व्यवस्था गरिनेछ ।

५.सुशासन तथा संस्थागत ववकास सम्बन्त्धी नीलत:
क) िािश्व परिचालन एवं अलभवृवद्ध सम्बन्त्धी नीलतहरु


व्यवसायकिको दायिा बढाउने ि बढीभन्त्दा बढी व्यवसायीहरुलाई कि लतनि प्रोत्सावहत गनि
नगिपाललकामा ववववध कायिक्रम सवहत कि सप्ताह कायिक्रम सं चालन गने तथा िािश्व सं कलन
कायिलाई ब्यवजस्थत गिी वडा कायािलयबाटै कि, शुल्क दस्तुि असुल गने व्यवस्था लमलाईने
छ ।



वावर्िक पेशा व्यवसाय किका श्रे णी तथा दि वमोजिम किदाता पवहचान गने सम्बन्त्धमा पेशा
व्यवसायको प्रकृलत आकाि एवं िाउाँ ववशेर्लाई आधािको रुपमा ललइनेछ । नगिपाललकाद्वािा
तोवकएको दिवन्त्दीका आधािमा पेशा व्यवसायका किदाता प्रष्ट्याई श्रे णी लनधाििण गिी
सहमलतका आधािमा कि अशुली व्यवस्थापनलाई सहि ि थप प्रभावकािी बनाउन
प्रलतलनलधमुलक सं घ-सं स्थाहरुको सहकायिमा कायिक्रमहरु सञ्चालन गने नीलत ललइने छ ।



बिेट दिबन्त्दीमा तोवकएको व्यवसायको प्रकाि, प्रकृलत ि श्रे णी अनुसािको दििे टमा कि
भूक्तानी गनि नसक्ने अलत न्त्युनस्तिको कुना काप्चा तथा अलत कम चल्ती वर्िती हुने िाऊमा
िहेका व्यवसायलाई श्रे णी वववहन मानी न्त्यू नतम रु.५००.०० मा नघटाई वावर्िक व्यवसाय
ु ान
कि ललई किको दायिालाई लजचलो तथा र्िावकलो पारिनेछ । नगिपाललकामा भक्त
गनुप
ि ने कुनै कि शुल्क दस्तुि बााँकी निहे को आधािमा सेवा सुववधा उपलब्ध गिाउने नीलत
ललइनेछ ।



चालु आ.व.को आर्ाढ मसान्त्तसम्म कि नबुझाई बक्यौता कायम हुन आएमा बक्यौता कायम
हुन आएको आ.व.बाट क्रमशिः पवहलो वर्ि १० प्रलतशत, दोस्रो वर्ि २० प्रलतशत, ते स्रो वर्ि
४० प्रलतशत, तेस्रो वर्ि भन्त्दा पलछ १०० प्रलतशतका दिले ववलम्ब िरिवाना िोडी बक्यौता
समेत असुल गरिनेछ ।
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श्रावण मवहना लभरै रिक्साको दताि नववकिण गिाउनलाई चालु आ.व.को लाग्ने िकममा १०
प्रलतशत छु ट ठदईनेछ ।



अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, दै वव प्रकोप वपलडत, द्वन्त्द्व वपलडत, िेष्ठ नागरिक (दललत ६० बर्ि ि अन्त्य
७० वर्ि मालथका) िस्ता व्यजक्तहरुलाई सम्बजन्त्धत ववर्यको लसर्ारिसहरु लनिःशुल्क उपलब्ध
गिाइनेछ ।



कुनै कायिका लालग सडक क्षेरमा छोटो अवलधको लालग कुनै सामग्री भण्डािण वा टे ण्ट
लगाउनु पने भएमा सावििलनक आवागमनमा अविोध नहुने गिी प्रलतठदन प्रलत व.वर्. रु.१.५०
का दिले शुल्क ललई स्वीकृलत ठदन सवकनेछ । ववना स्वीकृलत त्यस्तो कायि गिे को पाईएमा
लाग्ने शुल्क बिाबि थप िरिवाना ललईनेछ ।



केबुल सं चालकहरुसं ग समन्त्वय गिी प्रत्येक केबुल सं चालकबाट ग्राहक सं ख्याको आधािमा
मालसक रुपमा मनोिञ्जन कि ललने व्यवस्था लमलाईनेछ ।



श्रोतपरिचालन ि व्यवस्थापनमा नगिपाललकालाई सक्षम ि आत्मलनभिि बनाउन, प्रचललत कानून
बमोजिम लगाउन सवकने िािश्वका सबै श्रोतहरुको वस्तुपिक पवहचान, ववश्लेर्ण, प्रक्षेपण ि
परिचालन गरिनेछ ।



श्रोत परिचालनलाई समतामुलक, प्रगलतजशल ि न्त्यायपूण ि बनाई िािश्वको दायिा बृवद्ध गरिनेछ
। सबै किदाताहरुको सहभालगतामा िािश्व अलभबृवद्धगिी कुल बिेटमा आन्त्तरिक आम्दानीको
अंश बृवद्ध गरिदै ललगनेछ ।



श्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञालनक, यथाथि पिक ि व्यवजस्थत गनि कम्प्युटिीकृत Computer
Software को

प्रयोगबाट Database का आधािमा कि शुल्क सं कलन कायिलाई थप

प्रभावकािी बनाईनेछ ।


कि, शुल्क सं कलन कायिलाई प्रभावकािी बनाउन भौलतक सुववधा सम्पन्न स्थान ि दक्ष
िनशजक्तको परिचालन गनुक
ि ा साथै कायिित कमिचािीहरुको क्षमता अलभवृवद्धमा समत ववशेर्
ध्यान ठदइनेछ ।



कि, शुल्क, दस्तुि असुली कायिलाई उपयुक्त सं यन्त्र लनमािण गिी प्राथलमकताका साथ अगाडी
बढाई बक्यौता न्त्यून गिाउने प्रयास गरिनेछ ।



ु ान गनुप
आफ्नो वा सं गोल परिवाि (एकाघिका सदस्य) ले नगिपाललकालाई भक्त
ि नि कि
शुल्क, दस्तुि समयमा भ ुक्तान नगिी अटे िी गिी बक्यौता कायम िाखेमा त्यस्ता व्यजक्तको
नगिपाललकाबाट प्रदान गरिने कुनै पलन लसर्ारिस, सेवा ि सुववधा िोक्का गरिनेछ ति कुनै कि
ु ान गने समयावलध िहे को अवस्थामा(चालु आ.व.) त्यस्तो बन्त्दे ि गरिने छै न
शुल्क दस्तुि भक्त
।
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उपभोक्ता सलमलत मार्ित सञ्चालन हुने कुनै पलन योिनाहरुको सम्झौता गनुि अगावै उपभोक्ता
सलमलतका पदालधकािीहरुले नगिपाललकालाई बुझाउनु पने कि, शुल्क,दस्तुि च ुक्ता गनि
अलनवायि गरिनेछ ।



ववत्तीय श्रोत परिचालन ि व्यवस्थापनमा लनजि क्षेर ि नागरिक समािको सहभालगता ि
सहकायिलाई बढाउदैं ललगनेछ । सम्पूण ि किदातालाई स्विःस्र्ुति रुपमा किको दायिामा ल्याई
आर्ूले लतिे को किको उजचत उपयोग भएको छ भन्ने अनुभलू त ठदलाईनेछ । नगिपाललकालाई
लनयलमत ि बढी कि लतने किदातालाई सम्मालनत गने पिम्पिालाई व्यवजस्थत ढं गले अगाडी
बढाईनेछ ।



नगिपाललकाद्वािा गने िािश्व सम्बन्त्धी लनणिय ि आलथिक कािोवािमा पािदजशिता ि सहभालगता
प्रवद्र्धन गरिनेछ । ववत्तीय अनुशासन कायम गनि आन्त्तरिक लनयन्त्रण प्रणालीलाई सक्षम
बनाई ववत्तीय सूचनाको अलभले ख ि प्रलतवेदन प्रणालीलाई लनयलमत ि व्यवजस्थत गरिनेछ ।



नगिपाललकाको श्रोतसाधन ि सम्पलतको उच्चतम प्रयोग ि परिचालनद्वािा प्रशासलनक एवं
अनुत्पादक खचिमा लनयन्त्रण गिी ववकास कायिमा गरिने पूिीगत लगानीमा बृवद्ध गदै ललगनेछ
।



नगिपाललकाले उिाउने कि दस्तुि तथा शुल्कलाई व्यवजस्थत,पािदशी ि प्रभावकिी तुल्याउन
आवश्यकता अनुसाि कायिववलध लनदे जशका तयाि गिी लागू गरिनेछ ।



नगिको ववकास लनमािण तथा सेवा सुववधा प्रवाह गनि आवश्यक पने ववत्तीय श्रोतको कलमलाई
पूलति गनि सं जघय

सिकाि, प्रदे श सिकाि, दातृ लनकाय तथा सं घ-सं स्था ि लनजि क्षेर एवं

नागरिक समाि लगायत सबै सम्भाव्य आन्त्तरिक एवं बाह्य क्षेरका लनकायसाँग समन्त्वयगिी
श्रोतको अलधकतम परिचालन गरिनेछ ।


नगिपाललकाको स्वालमत्वमा भोगालधकाि िहे को ि नगिपाललकाले सं िक्षण ि परिचालन गनिसक्ने
भवन िग्गा िलमन तथा अन्त्य भौलतक सम्पजत्तको अलभले ख अध्यावलधक गिी िािश्व आम्दानी
गने माध्यमको रुपमा परिचालन गरिनेछ । यस्ता श्रोतको परिचालन गदाि प्रलतस्पधाित्मक
पद्धलतद्वािा लनजि क्षेरलाई सहभागी गिाउदैं ललगनेछ ।



श्रोत परिचालनमा लनजि क्षेरको सहभालगतालाई प्रवद्धिन गनि एएए अवधािणामा आधारित
कायिक्रममा

प्रलतस्पधाित्मक

पद्धलतका

अलतरिक्त

प्रस्तावका

आधािमा

ल्भनयतष्बतष्यल

पद्धलतलाई समेत अवलम्बन गरिनेछ ।


नगिपाललका अन्त्तिगतका हाटबिािहरु अस्थायी हाटविाि, बसपाकि िस्ता स्थानमा पूवािधाि
सुधाि गिी स्तिवृवद्ध गरिदै ललगनेछ । उक्त क्षेरको सञ्चालन ि व्यवस्थापनमा लनजि क्षेरलाई
सहभागी गिाइने नीलत ललईनेछ ।
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भौगोललक सूचना प्रणाली GIS लाई कायािन्त्वयनमा ल्याई नगिको सुिक्षा, िािश्व सं कलन, सेवा
प्रवाह ि पूवािधाि कायिलाई तथ्यपिक बनाउन प्रयास गने ि किका दायिालाई र्िावकलो
बनाउदै लै िाने तथा नया“ श्रोतको खोिी गिी िािश्व वृवद्ध गने नीलत ललइनेछ ।



नगिपाललकाद्वािा

वहालमा

लगाईएका

सम्पजत्तहरुको

वहाल

बन्त्दोबस्त

गदाि

प्रचललत

बिािदिको आधािमा वहाल कायम गिी प्रलतस्पधाित्मक ववलध/प्रवक्रया अपनाईनेछ ।


नगिपाललकामा व्यवसाय दताि नभएको ति अन्त्य सम्बजन्त्धत कायािलयमा पेशा व्यवसाय दताि
गिाई नगिपाललका लभर कािोवाि सं चालन गिे को वा नगिे को अवस्थामा पसल वन्त्द िहे को
वा कािोबाि नै सं चालन नगिे को भनी लसर्ारिस माग गनि आउनेको हकमा वडा सलमलतबाट
लसर्ारिस भई आएकालाई कजम्तमा १ (एक वर्ि)को व्यवसायकि ललएि मार लसर्ारिस
गरिनछ ।



सं चालन नभएका ति र्मि नववकिण गिाई िहने उद्योग पेशा व्यवसायहरुलाई व्यवसायकिमा
२५ प्रलतशत छु ट ठदइनेछ । सञ्चालन नभएका उद्योग पेशा व्यवसायको सूची बनाइनेछ ि
अनुगमन ववर्यगत कायािलयहरुसं ग समन्त्वय ि सहकायिगिी िािश्व असुली कायलाई
थपप्रभावकािी बनाइनेछ ।



नगिपाललकाका सम्पूण ि िनप्रलतलनलध, कायािलयमा कायिित कमिचािी, जशक्षक ि सम्पुण ि सेवा
साँग सम्बजन्त्धत कमिचािीको आफ्नो घि वहालमा ठदएको भए वहालकि, व्यवसाय गिे को भए
व्यवसाय कि ि सम्पजत्त कि समयमै बुझाउन अलनवायि गरिनेछ । साथै वहालमा बस्ने
कमिचािीहरुले आर्ू बसेको घिधलनलाई बहालकि ि व्यवसायकि बुझाउन पहलगनि
लगाइनेछ ।



िे ला टं की तथा अलतक्रमण गरि व्यापाि व्यवसाय गने कायि अव्यवजस्थत ि अलनयजन्त्रत रुपमा
बढी िहेको हुाँदा त्यस्तो कायिलाई व्यवजस्थत, लनयजन्त्रत गदै लनरुत्सावहत गिी सं ख्यात्मक
रुपमा समेत न्त्यू न गदै िाने नीलत ललइने छ ।

ख) सेवा प्रवाह, सुशासन तथा संस्थागत ववकासिः


नगिवासीलाई आधािभूत सेवा सुववधा सहितापूवक
ि
प्रदान गनि सं स्थागत क्षमता ववकास
गरिनुका साथै कमिचािीहरुलाई क्षमता अलभवृवद्ध ताललम प्रदान गरिनेछ । नगिकायिपाललकामा
िनशजक्त पुलति गने कायिलाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।



लबद्युतीय नागरिक वडापर तथा नागरिकलाई सुचना ठदन मोवाइल एजप्लकेसनहरुको प्रयोग
गरिनेछ । साथै नगिपाललकाका सवै वडा कायािलयहरुमा इन्त्टिनेट िडान गने कायिक्रम
ल्याइनेछ ।
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पािदजशिता तथा िवार्दे वहता कायम गिी नागरिकमैरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ ।
नगिलभर हुने आलथिक कािोवािहरुमा आलथिक अनुशासन कायम गरिनुका साथै भ्रिाचािमा
शुन्त्य सहनजशलताको नीलत ललइनेछ ।



नगिपाललकाबाट नगरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुववधाहरुमा लछटो छरितो ि प्रभावकािी
बनाउन कम्प्युटि प्रणालीको प्रयोग गने नीलत ललइनेछ ।



िनताले स्वालमत्व ग्रहण नगिे सम्म ववकास प्रयासहरु ठदगो तथा प्रभावकािी हुन सक्दै नन
तसथि नगिक्षेरलभर बडघि, अगुवा तथा टोल ववकास सं स्था लाई ववकासको आधािस्तम्भका
रुपमा परिचालन गरिनेछ ।



नगिपाललकाको कायि सम्पादनलाई लछटोछरितो, पािदशी, गुणस्तरिय ि प्रववलधमैलर बनाउाँदै
भ्रिचािको शून्त्य सहनजशलताको नीलत अबलम्बन गरिनेछ । हिे क मवहनाको एक ठदनलाई
िनतासाँग मेयि कायिक्रम अन्त्तगित वडागत रुपमा क्रमशिः नगिबासीहरु साँग नगि प्रमुखको
सं वाद कायिक्रमलाई लनिन्त्तिता ठदईनेछ ।



सेवा प्रवाहका हिे क क्षेरमा प्रववलधको ववकास तथा ववस्ताि गिी ववधुलतय शासन (EGovernance) लाई कायािन्त्वयन गने नीलत ललईनेछ । हिे क वडाको E-mail तथा ईन्त्टिनेट
उपयोगमा आधािीत सेवा प्रवाह गने नीलत ललईनेछ ।



नगिबासीहरुको िाय सुझाव सं कलन, गुनासो व्यवस्थापन ि िबार्दे वहता बहन गनिका लालग
नगिपाललकासाँग नगिबासीको सोझो सम्पकिको लालग हिे क वडामा ि नगि कायिपाललकामा
गुनासो पेवटकाको व्यवस्था गरिनेछ ।



िनताको गुनासो व्यस्थापनका लालग नगि कायिपाललकामा नगि प्रमुखको सं योिकत्वमा ि
वडा कायािलयमा वडा अध्यक्षको सं योिकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन सलमलत गिन गिी
ु ाई गरिनेछ ।
गुनासोको सुनव



आगामी आलथिक बर्िबाट ११ वटै वडा कायािलयबाट सं कलन हुने िािश्वलाई Intranet
Computer System बाट नगिपाललकाको केजन्त््कृत िािश्व प्रणालीमा आवद्ध गिाउने
कायिलाई व्यवस्थीत गदै ललगनेछ ।



नगिबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्त्धमा िनतालाई सुजचत गनि नागरिक वडापरलाई Digital
Notice Board का माध्यमबाट सेवा सम्बन्त्धी िानकािीलाई सहि तुल्याईने छ ।



आन्त्तरिक स्रोतको परिचालनबाट नगिको ववजत्तय सवललकिण ि आलथिक स्थावयत्व कायम
गरिनुका साथै नगिको ववजत्तय पक्षलाई समग्र आलथिक समृवद्धको मुल आधाि बनाईनेछ ।



नगिपाललकाको कायि सम्पादनलाई लछटोछरितो, पािदशी, गुणस्तरिय ि प्रभावकािी बनाउन
कमिचािी ताललम, क्षमता ववकास सम्बजन्त्ध कायिक्रम ि कायिसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको
व्यवस्था गरिने छ ।
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िनप्रलतलनलधलाई समयानुकुल प्रववलधमैलर बनाउन ि क्षमता ववकास गनि कायिक्रम सञ्चालन
गरिने छ ।

ग) ववववध


समािमा सकािात्मक सोंचको लबकास गिी शान्त्ती ि अमनचयन, नेतत्ृ व तथा व्यजक्तत्व
ववकासका लालग योग, ध्यान िस्ता कायिक्रमहरुको सं चालन गरिनेछ ।



बालमैरी, वाताविणमैरी, धुवािवहत, पुण ि सिसर्ाईयुक्त, पुणस
ि ाक्षि नगिपाललका बनाउने
अलभयानलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ ।



मवहला, वालवाललका, आठदवासी िनिालत, दललत, अपांग ि पछालड पिे को वगि तथा समुदायलाई
ववकासको मुलधािमा समावहत गनि प्राथलमकता ठदइनेछ । ववगतमा सं चालन हुदै आएका
लजक्षत कायिक्रमहरुलाई नलतिा प्राप्त हुने गिी मार सं चालन गने नीलत ललइनेछ ि यस बर्ि
क्षमता ववकास ि स्विोिगािी प्राप्त गनि सक्ने गिी केही नमुना कायिक्रम सं चालन गरिनेछ ।



गैि सिकािी क्षेरलाई आलथिक सामाजिक ववकासको साझेदािको रुपमा ललइनेछ ि उनीहरुको
क्षमता ि अनुभवका आधािमा ववकास प्रवक्रयामा सहभालग ि परिचालन गरिनेछ ।



यस नगिलाई आइपने ववपद, भै पिी समस्याहरुलाई समाधान गने तथा सुशासन कायम गनिका
लालग नगिपाललकामा नगि प्रहिीको सं िचना खडा गरिनेछ ।

िोिगाि तथा स्विोिगाि सम्बजन्त्ध


नगि लभरका बेिोिगाि युवा युवतीहरुलाई स्विोिगाि बनाउन स्थानीय श्रोत साधन को
उपयोग हुने गरि पिम्पिागत पेशा तथा आधुलनक लसप सं ग साक्षात्काि गिाउन लबलभन्न
वकलसमका ताललमहरु सं चालन गरिने छ । साथै दललत समुदायको लसप ि कलालाई
आधुलनकीकिण गनिका लालग ताललम ि सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।



नगि क्षेरलभरका बेिोिगािहरुको पवहचान गरि सं घीय सिकािको प्रधानमन्त्री िोिगाि
कायिक्रममार्ित िोिगािी लसििना गनि थप क्षेरहरुको पवहचान गरि िोिगाि कायिक्रम अगाडी
बढाईनेछ ।



जचवकत्सा क्षेरमा स्थानीय दक्ष िनशजक्त उत्पादन गिी यस नगिमा सेवा गने गरि नगिका
आलथिक रुपले लबप्पन्न दललत ि थारु समुदायका िेहेन्त्दाि छार छारालाई जचवकत्सा जशक्षा
अध्ययन गनि छारवृलतको व्यवस्था लमलाइने छ ।



सहकािी सं स्थाहरुको क्षमता ववकास, सुदृवढकिण ि अनुगमन गरि उत्पादन ि उत्पादकत्व
वृवद्ध गने तर्ि केजन्त््त गरिनेछ ।

आदिणीय नगिबासी िनसमुदायहरु,
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बािबठदियाको सम्वृवद्ध भौलतक पुवािधाि तथा कृवर् उत्पादनमा अलभवृवद्ध भन्ने नािालाई साकाि पानिका
लालग मालथका नीलत तथा कायिक्रमहरु आधािको रुपमा िहनेछन् । यी कायिक्रमको सर्ल
कायािन्त्वयन नगिपाललकाबाट मार सम्भव नहुने भएको हुनाले यहााँ कृयाशील िािनीलतक पाटी,
सिकािी तथा गैि सिकािी लनकायहरु त्था सं पूण ि सामाजिक सं घ(सं स्थाहरु, नागरिक समाि सवहत
सम्पूणि बािबठदिया बासी आमा(बुवा, दािुभाइ, ठददी(बवहनीहरुको िचनात्मक सवं सवक्रय सहयोगको
अपेक्षा सवहत अनुिोध गदिछु ।
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