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यस गरिमामय नगिसभाका अध्यक्ष महोदय एवं, सभाका सदस्यज्यूहरु, 

नेपालको संववधान अनसुाि गठित स्थानीय सिकािको रुपमा िहेको यस बािबठदियानगिपाललकाको 
गरिमामय नगि सभामा आलथिक बर्ि २०७७/०७८ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउंदा 
मलाई खशुी लागेको छ । यस ऐलतहालसक अवसिमा िाविय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्त्याय ि संघीय 
लोकताजन्त्रक गनतन्त्र स्थापनाका लालग आनोनो अमूय य िीवन उसरसगि गनुिहनुे ञातात अञातात 
शवहदहरुप्रलत भावपनुि श्रद्धाञ्जली अपिन गदिछु । 

 

संवत २०७४ असाि १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको लनवािचनले साविभौम नेपाली िनताले लनमािन 
गिेको नेपालको संववधान कायािन्त्वयनको महसरवपूनि चिन ि नयााँ यगुको थालनी साँगै स्थानीय 
सिकाि अभ्यासको थालनी भएको छ । साथै मलुकुको आलथिक सम्ववृद्ध ि स्थानीयस्तिमा 
लोकतन्त्रको अभ्यास गने अवसि िटेुको छ । हामी िनप्रलतलनधी बहाल भएको ३ वर्ि पिुा हनु 
लागेको छ ि यस अवलधमा लनवािचको पवहलो वर्िमै आएको लभर्न बाढीले लनम्सरयाएको ववपजि ि 
ववद्यमान ववश्वव्यापी महामािी कोववड - 19 चनुौतीका बाविदु आधलुनक ि सम्वदृ्ध नगिपाललका 
बनाउने ठदशामा हाम्रा महसरवपनुि प्रयासहरु भएका छन । हाम्रा प्रयासहरुले जशक्षा,स्वास््य,कृवर् 
तथा सडक,पयिटन पवुािधाि ि लजक्षत समदुायमा महससु गनि सक्ने गिी प्रगलत भएको िानेका छौं  
।  

 कृवर्, उद्योग ि पयिटनमा ववृद्ध:बािबठदिया नगिको समवृद्ध भने्न नािालाई साकाि पानि तथा 
आधलुनक सवुवधा सवहतको हरित नगि बनाउने तर्ि  यस आलथिक बर्िको नीलत तथा कायिक्रमहरु 
लनदेजशत हनुछेन ।  

ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा रै्ललएको कोलबड-19 का कािनले उसरपन्न असहि परिजस्थलत 
तसरकाल सामान्त्य रुपमा आउन नसक्ने देजखएकाले यसको असिलाई िोकथाम ि लनयन्त्रन गदै 
मानव िनजिवन लाई लनयलमत गने ववर्य नै अवहलेको मखु्य चनुौलत बनेको छ । यस महामािीको 
कािनले स्थालनय सिकािका आवश्यकता ि प्राथलमकताका क्षेरहरु पलन बदललएका छन । यस 
परिजस्थलतमा यस नगिपाललकाको बिेट तिुिमा सामान्त्य अवस्थाको भन्त्दा र्िक हनुे लनजित छ । 
यस नगिपाललकाले कोलबड - 19 को असिबाट लसििना भएको आवश्यकतालाई मध्यनिि गदै 
सोही आधािमा आ.व. 2077/078 को लनलत कायिक्रम तथा बिेटका प्राथलमकता लनधाििन 
गरिएको छ ।आवश्यकता पवहचान गदाि नपेालको संववधान ि ववद्यमान ऐन कानून अनरुुप स्थालनय 
तहले सम्पादन गनुि पने कायिहरु तथा नेपाल सिकािको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को लनलत तथ 
कायिक्रम ि बिेटका प्राथलमकता ि पन्त्रौं पञ्चववर्िय योिनाका प्राथलमकताहरु समेत लाई बिेट 
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तिुिमाको आधािको रुपमा ललईएको छ ।सो का लालग यस आलथिक वर्िमा तपलसल बमोजिमका 
नीलतहरु अवलम्बन गरिनछे ।   

१.  पूवािधाि ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः 

लनिन्त्ति रुपमा चलल आएको योिना तिुिमा ववधी ि प्रकृया अनसुाि गाउाँ टोल भेलाको आयोिना 
गनि स्वास््य सिुक्षाको दृविकोनले िोजखमपनुि हनुे देजखएमा नागरिक सहभालगताका वैकजय पक 
ववलधहरु अबलम्बन गने व्यवस्था लमलाइएको छ । यसका लालग भौलतक दिुी तथा स्वास््य 
सम्बजन्त्ध मापदण्को पालना गिी स-साना समहुमा छलर्ले गने , टोल ववकास संस्था वा अन्त्य 
यस्तै प्रकृलतका सामवुहक संस्थाहरु परिचालन गने , सञ्चाि तथा सचुना प्रववधीको उपयोग िस्ता 
ववलध प्रयोग गरिएको छ । 

 शहिी ववकास मन्त्रालयसंगको सहकायिमा यसै आलथिक बर्िमा बािबठदिया नगिपाललकाको 
नगि गरुुयोिना तिुिमा गिी नगिको अय पकाललन, मध्यमकाललन तथा दीघिकाललन लबकास लक्ष्यहरु 
लनधाििन गने कायि लाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ । नगि गरुुयोिनाको आधािमा योिनाहरुको 
प्राथालमकताक्रम लनधाििन गिेि आगामी वर्िहरुमा योिनाबद्ध ढंगले ववकासका कायिहरु संचालन 
गरिनेछ ।  

क) सडक तथा पूल लनमािन  

सडक नै अन्त्य ववकासको आधाि भएकाले यस वर्ि पलन सडक लनमािन कायिलाई पवहलो 
प्राथलमकता ठदईनेछ । यसका लालग: 

 अधिुा तथा क्रमागत आयोिनाहरुलाई प्राथलमकतामा िाखी पूनिता ठदने नीलत अवलम्वन  
गरिनेछ ।   

 िूला आयोिनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गिी सामाजिक, आलथिक ि वाताविनीय 
दृविकोनबाट सम्भाव्य आयोिनाहरुको कायािन्त्वयनमा िोड ठदईने छ ।   

 वाताविनीय प्रभाव मयु याङ्कन/अध्ययन (EIA/IEE)गने कायिलाई िोड ठदइनेछ ।   

 पूवािधाि लनमािनका क्षेरमा िनपरिचालन ि िनसहभालगतामा आधारित कायिक्रमलाई 
प्राथलमकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।   

 बािबठदिया नगिपाललकालाई कृवर्, उद्योग ि पयिटनमा बवृद्ध: बािबठदिया नगिको समवृद्ध भने्न 
नािा लभरका नगिको ववकासमा अग्रनी क्षेर उन्त्मखु कायिक्रम सञ्चालन गने ववर्य क्षेरसाँग 
सम्बजन्त्धत संघ सस्था, लनजिक्षेर संग समन्त्वय ि सहकायि गिी सालनसा सावििलनक लनजि 
साझेदािी PPP लाई प्रबधिन गनि तथा सरयस्ता कायिक्रमहरु य याउन प्रोसरसावहत गनि आवश्यक 
सहयोग गने नीलत ललइनेछ ।  
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 लागत सहभालगतामा आधारित कायिक्रमलाई महसरव ठदने ववगत देजखको नीलतलाई लनिन्त्तिता 
ठददै लागत साझेदािीमा काम गनि चाहने संघ, संस्था,सामदुावयक वन ि उपभोक्ता सलमलतसाँग 
साझेदािी गदाि नगिपाललका/साझेदाि अनपुातपूवािधाि लनमािन क्षेरमा ६०/४० प्रलतशत ि 
ग्राभेल बाटो लनमािन क्षेरमा ५०/५० प्रलतशतको अनपुातमा लगानी सहभागीता हनुेछ । 
सरयसको लालग समपिुक कोर्मा िकमको व्यवस्था गरिने छ । 

 नगिपाललकाको भौगोललक सूचना प्रनाली GIS लाई अद्यावलधक गदै योिना तिुिमा िािश्व 
परिचालन ि योिना कायािन्त्वयनमा य याईनेछ ।   

 भौलतक पूवािधाि तथा संिचनाहरुको गनुस्ति कायम गने कायिलाई प्रभावकािी बनाउन 
उपभोक्ता सलमलत ि अनगुमन सलमलतलाई थप प्रभावकािी बनाइनेछ  ।  

 उपभोक्ता सलमलत मार्ि त सञ्चालन हनुे आयोिनाहरु लनमािन सम्पन्न भई र्िर्ािक भएपलछ 
दीघिकालसम्म आयोिनाको सञ्चालन व्यवस्थापन ि ममित सम्भािमा स्वयं उपभोक्ताहरुलाई 
नै जिम्मेवाि बनाउने नीलत ललइनेछ ।   

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

 वैकजय पक उिाि प्रवद्धिनगने कायिलाई प्रोसरसावहत गदै ललगनेछ ।  

 नगि क्षेरका सावििलनक िग्गाको संिक्षन वडा सलमलत ि समदुायको सहभालगतामा गरिनेछ 
।  

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

 नगि यातायात गरुु योिना तयाि गने तथा सो को आधािमा नगिस्तिीय गौिवका 
सडकहरुको स्तिोन्नती कायि यसै आलथिक वर्िमा सम्पन्न गरिनेछ साथै नगिका गौिवका 
सडकहरु कालोपरे गने कायि लनिन्त्ति अजघ बढाइनेछ ।  

 बािबठदिया क्षेरलभर नगि वस संचालनका लालग सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

 बहृिि बािबठदिया चक्रपथको अवधािना कायािन्त्वयन गनि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ । 

 संघीय तथा प्रदेश सिकािसाँगको सहकायिमा ववलभन्न पक्की पलुहरु लनमािन गरिनेछ । 

 संघीय सिकाि ि नगिपाललकाको संयकु्त साझेदािीमा सञ्चाललत योिनाहरुलाई समयमानै 
सम्पन्न गनि सम्बजन्त्धत सिोकािवालाहरु साँग समन्त्वय गरिने छ । 

 ववकास लनमािनका योिनाहरु सञ्चालन गदाि आउने अविोध, बाधा ि द्धन्त्दको लनिाकिन गनि 
वववाद समाधान उपसलमलत गिन गरि समन्त्वय ि सहजिकिन गरिनेछ । 
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 भैिहेका संिचनाहरुको लनयलमत ममित संभािको लालग ममित संभाि कोर्को व्यवस्था गरिनेछ 
सो का लालग नगिबाट सञ्चाललत हनुे योिनामा ववलनयोजित िकमबाट लनजित प्रलतशतले 
िकम छ्ट्टाइ कोर्मा िम्मा गने नीलत ललइने छ । 

ख) लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रन 

 बािबठदिया नगिपाललका बाढी कटान ि डुबानको उच्च िोजखममा िहेकोले संघीय ि प्रदेश 
सिकािसाँगको सहकायिमा तटबन्त्धन कायिलाई द्रतु रुपमा अजघ बढाई बािबठदियालाई 
सिुजक्षत बनाइनेछ । 

 बबई लसंचाइ तथा अन्त्य सिोकािवालाहरु साँगको सहकायिमा बािबठदिया लभरका लसंचाई 
प्रनालीलाई व्यबजस्थत बनाउने कायिलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ । 

ग) खोपानी तथा सिसर्ाई 

 सवै नगिवासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गिाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 

 नगिक्षेरमा सिसर्ाई सम्वन्त्धी चेतना अलभववृद्ध गने तथा सर्ाई अलभयानहरु संचालन 
गरिनेछ । 

घ) व्यवजस्थत बसोवास तथा भवन लनमािनिः 

 

 आ.व.२०७६/०७७ को अन्त्सरयलति िेक्का सम्झौता भई लनमािन कायि शरुु भई सकेका नगि 
प्रशासवकय भवन , लसकलसेल िोग उपचाि केन्त्द्र ि शवहद ववष्न ु - धलन बह ु प्राववलधक 
जशक्षालय भवन लनमािन कायिलाई लनिन्त्तिताको लालग प्रयाप्त बिेट ववलनयोिन गरिनेछ 
।आनोनो भवन नभएका वडाका कायािलय भवन लनमािनका लालग प्रदेश ि संघीय सिकािमा 
आवश्यक पहल गरिनेछ । 

 नगि भ-ूउपयोग योिानाले तोकेका स्थानहरुमा भवन लनमािन संवहताले लनधाििन गिेको 
मापदण्ड अनसुाि व्यवजस्थत, सनु्त्दि ि सवुवधा सम्पन्न बस्ती लनमािन शरुु गरिनेछ । 

 यस नगिपाललकालभर अब लनमािन गरिने संपूनि सिकािी तथा सावििलनक भवनहरु भवन 
लनमािन संवहताको अलधनमा िही अपांगमैरी, भकूम्प प्रलतिोधासरमक, वनाइनेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 सिुजक्षत घि लनमािनका लालग नक्शा पास गिेि मार घि लनमािन गनि चेतनामलुक कायिक्रम 
संचालन गरिनेछ ि नगिपाललका घोर्ना हनुअुजघ लनमािन भएका घिहरु को अलभलेजखकिन 
(लनयलमत पास) यस बर्ि लभर सम्पन्न गनि अलभयान संचालन गरिने छ । संपनुि घिहरुलाई 
घि नक्शा पासको प्रकृयामा य याउनका लालग नगिपाललकाबाट प्रदान हनु ेसेवा सवुवधासाँग 
िोलड अलनवायि ि प्रभावकािी बनाइनेछ । 
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 यस नगि क्षेरमा बर्ौदेजख सावििलनक िलमनमा अव्यवजस्थतरुपमा बसोवास गरििहेका ति 
स्वालमसरव  नपाएका व्यजक्त , सकुुम्वालस तथा संघ-संस्थाहरुको लगत ललने काम  शरुु 
गरिनेछ । 

 नगिको व्यवजस्थत शहिीकिनका लालग भवन लनमािन मापदण्डलाई थप प्रभावकािी रुपमा 
लाग ुगनि लनमािन व्यवसायी तथा डकमीहरुलाई चिनवद्धरुपमा ताललम ठदइनेछ । यसिी 
ताललम ललएका व्यवसायीलाई मार नगिमा भवन लनमािनको अनमुलत ठदने व्यवस्था गरिने 
छ ि अनगुमन सलमलत बनाई मापदण्ड ववपरित संिचनाहरुको लगन ललन ेकायि समेत अजघ 
बढाईनेछ । 

२.  आलथिक ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः 

क) कृवर् तथा पशसेुवा ि सहकािी सम्बन्त्धी नीलतिः 

संजघय सिकािको भ-ूउपयोग नीलत अनसुिन गदै स्थानीय भ-ूउपयोग योिना लनमािन गिी यसले 
पवहचान गिेको कृवर् उसरपादन क्षेरमा लबर्शे कायिक्रमहरु संचालन गिी  लनवािहमजुख कृवर् 
प्रनालीलाई क्रमश ववस्थापन गिेि व्यवशावयक कृवर् प्रनालीको ववकासका लालग कृर्कलाई 
प्रोसरसाहन गनि आवश्यक अनदुान ठदने नीलत अवलम्वन गरिनेछ । कृवर् क्षरेमा िोन, सपुि िोन, 

पकेट तथा लबशेर् क्षेरहरु ववस्ताि ि कायािन्त्वयन गरिनेछ: 

 यस क्षेरमा उसरपादन हनुे दधुको बिािीकिनका लालग स्थावपत दगु्ध जचस्यान केन्त्द्रलाई 
व्यवजस्थत रुपमा संचालन गनि प्रोसरसाहन गरिनेछ । पशपुालक कृर्कलाई आवश्यक 
प्राववलधक सहयोग उपलब्ध गिाउनकुा साथै घास उसरपादनका लालग पकेट क्षेरहरु ववकास 
गरिनेछ ।  

 नगिका ववलभन्न क्षेरमा कृवर् उपि संकलन केन्त्द्र तथा प्रदेश सिकािको सहयोगमा 
बािबठदिया क्षेरको एक स्थानमा लसत गोदाम (ऋयलम क्तयचभ) स्थापना गनि आवश्यक 
कायि अगालड बढाइनेछ । 

 कृवर्योग्य िलमनको अव्यवजस्थत तथा गैि(कानूनी खजण्डकिनलाई लनरुसरसाहीत गरि 
कृवर्योग्य िलमनलाई बााँझो िाख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । 

 कृवर् तथा पश ुलबमालाई प्रोसरसवहत गरिनेछ । 

 सहकारितालाई प्रोसरसाहन गरिनेछ । सामवुहक तथा सहकािीबाट व्यवसवयक कृवर् उसरपादन 
गने समूहहरुलाई लबर्शे अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । 

 कृवर् तथा पशपंुजक्षिन्त्य उसरपादनमा व्यावसायीकिन, ववववधीकिन बिािीकिन ि 
आधलुनकीकिन गदै खाध सिुक्षाको जस्थलत मिबतु बनाई थप िोिगािीका अवसिहरु 
लसििना गरिने छ । नगिलाई कृवर् तथा पशपंुक्षीिन्त्य उसरपादनमा आसरमलनभिि बनाउन िोड 
ठदइने छ । 
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 कृवर् क्षेरलाई प्रलतस्पधी ि उसरपादनमखुी बनाउन लसंचाई, कृवर् सडक, ग्रालमन ववधलुतकिन, 

हाटबिाि, थोक बिाि, कृवर् उपि संकलन केन्त्द्र, प्रशोधन केन्त्द्रिस्ता पूवािधािहरुको लनमािन 
तथा संवद्धिन गने नीलत ललईने छ । 

 उबिि कृवर्योग्य िलमनलाई गैिकृवर् प्रयोगमा य याउन लनरुसरसावहत गरिने छ । साना लसचांई, 

लडप बोरिगं, स्यालो टु्यववेलको माध्यमबाट प्रभावकािी लसंचाई व्यवस्था संजघय सिकाि ि 
प्रदेश सिकािको सहयोग ि समन्त्वयमा लमलाईने छ । 

 कृर्क पािशालाको अवधािनालाई अगालड बढाउने नीलत अबलम्बन गनुिका साथै तिकािी 
र्लरु्ल तथा दगु्ध उसरपादनको आधािमा अनदुान नीलत ललईनेछ । 

 नगिपाललकामा उसरपादन हनुे दधुको बिािीकिनमा दधु जचस्यान केन्त्द्रतथा दगु्ध संकलन 
केन्त्द्रलाई व्यवजस्थत रुपमा संचालन गनि प्रोसरसाहन गरिने छ । 

 पशपुालक कृर्कहरुलाई आवश्यक प्रालबलधक सहयोग उपलब्ध गिाउनकुा साथै घााँस 
उसरपादनका लालग प्रोसरसाहन गरिने छ । 

 पश ुआहािाको व्यवस्थापन गनि सामदुावयक वनमा घााँस ववकास कायिक्रम संचालन गरिन े
छ । 

 नगिमा स्थालनय कुखिुा पालन कायिक्रम प्रवद्धिन गरिने छ । 

 नगिका पशपुालक कृर्कहरुले पालन गिेका पशपंुजक्षहरुको लबमा गिाउन प्रोसरसाहन गरिने 
छ । 

 पश ु ववकास साँग सम्बन्त्धीत सहकािीहरुलाई उन्नत पशपुालन तर्ि  उन्त्मखु हनु सहयोग 
गरिनेछ । 

 नगिमा स्वच्छ, व्यवजस्थत मास ुपसल सधुाि एवंम व्यवस्थापन गनि सहयोग गरिने छ । 

 नगि क्षेर लभर पालन गरिएका पशहुरुमा न्ल  सधुाि गनि कृलरम गभािधान तथा प्राकृलतक 
गभािधान कायिक्रम ववस्ताि गरिने छ । 

 स्वच्छ तथा स्वस्थकि पशिुन्त्य पदाथि उसरपादनमा िोड ठदन पशपंुजक्षको गोि, खोि सधुाि 
गनि िोड ठदईनेछ । 

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

३.  सामाजिक ववकास सम्बन्त्धी नीलतिः 

  क) संस्कृलत तथा पयिटनिः 

 बेलभाि नमनुा गाउाँलाई पयिटवकय दृविले ववकास गनि लनिन्त्तिता ठदइनेछ । 

 ऐलतहालसक, सास्कृलतक, धालमिक सम्पदाहरुको संिक्षन गिी पयिटन प्रवद्धिन गरिनेछ ।  
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 यस नगि क्षेरलभर िमनीय चिेुका काख आसपास गनुस्तिीय होटल तथा रिसोटि लनमािनको 
लालग नीजि लगानीकतािहरुलाई प्रोसरसाहन गरिनेछ । 

 बािबठदिया थारु मरुवालाई व्यवजस्थत गरिनकुा साथै थारु संग्रालयका रुपमा  ववकास गने 
नीलत ललइनेछ । 

 िमनीय प्रकृलतक सम्पदा ससरखलवुा तालको संिक्षन गरिनेछ तथा होमस्टे लगायत अन्त्य 
क्षेरमा थारु होमस्टे संचालन गनि प्रोसरसाहन गरिनेछ । 

 िम्मापिु शवहद पाकि ,कुम्भि अड्डा शवहद वेपिा पाकि , बेलभाि शाजन्त्त पाकि  ि  िानीिरुवा 
शवहदपाकि  लनमािन तथा व्यवस्थापन गरि पयिटन प्रवद्धिन गरिनेछ ।यसै गिी होमस्टेहरुको 
प्रवदिन , स्थालनय कला ि संस्कृलतको प्रबद्धिन गिी पयिटवकय ववकासमा टेवा पयुािइने छ ।  

 ख) जशक्षा ववकास  

 गनुस्तिीय जशक्षा प्रदान गनि जशक्षा क्षेरमा सधुािको अलभयानलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ । 

 प्रािजम्भक बाल ववकास तथा जशक्षा कायिक्रमलाई सदुृढ गदै अलनवायि तथा लनिःशयु क 
आधािभतू तहको जशक्षालाई सलुनजित गरिनेछ । 

 माध्यलमक तहको जशक्षाको पहुाँचमा अलभववृद्ध गदै गनुस्ति सधुािमा िोड ठदइनेछ । 

 ववद्यालय जशक्षामा सूचना प्रववलधको प्रयोगलाई बढाउाँदै ललगनेछ । 

 प्राववलधक धाि तर्ि को जशक्षा ववकास तथा ववञातान ववर्यमा दस िोड दईुका कक्षा 
सञ्चालनमा िोड ठदइनेछ। 

 शवहदववष्नधुलन बहपु्राववलधक जशक्षालय स्थापना गरि संचालन गरिनेछ । 

 जशक्षकहरुको पेशागत क्षमता अलभववृद्ध गदै गनुस्ति सधुािमा िोड ठदइनेछ । 

 जशक्षा क्षेरमा संलग्न सिोकािवालाहरुको क्षमता अलभववृद्धमा िोड ठदइनेछ । 

 सामदुावयक ि संस्थागत ववद्यालयहरुको ववचमा शैजक्षक उपलब्धीका लालग प्रलतस्पधािको 
वाताविन लसििना गरिनेछ । 

 सामदुावयक ववद्यालयहरुको ववद्याथी संख्या,शैजक्षक गनुस्ति तथा भौगोललक आवश्कता 
अनसुाि एव आपसमा मिि गने तथा सामदुावयक ववद्यालयहरुमा ववद्याथी संख्याको आधािमा 
नगि लभर दिबन्त्दी लमलान गरिनेछ । 

 टुहिुा,असहाय बालबाललकाहरुको संिक्षन केन्त्द्रमा िाजख उनीहरुको पालनपोर्न ि जशक्षाको 
उजचत व्यवस्था लमलाउनेछ । 

 सामदुावयक लसकाई केन्त्द्र मार्ि त अनौपचारिक प्रौढ जशक्षाका कक्षा एवम ्लनिन्त्ति जशक्षाका 
कक्षाहरु सञ्चालन गदै प्रलत साक्षि नगिपाललका घोर्ना गरिनेछ ।  

 उच्च जशक्षाको पहुाँचलाई सहि बनाउन नगि लभर सञ्चाललत क्याम्पसहरुको ववकासका 
लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाउने । 
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ग) यवुा तथा खेलकुद 

 िोिगािी सिृना गनिका लालग यवुा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोसरसाहन गरिनेछ । 

 यवुाहरुलाई पनुविल बढाउने सकिासरमक सोच सम्बन्त्धी ताललम सञ्चालन गरिने । 

 यवुाहरुमा िहेको प्रलतभा प्रस्रु्टन गने अवसिको लसििना गरिनेछ । 

 खेलप्रलत रुजच बढाउन नगि कप, मेयि कप, िािपलत िलनङ्ग जशय ड प्रलतयोलगता खेलकुद 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै उसरकृि खेलाडीहरुलाई प्रोसरसाहन गरिनेछ । 

 खेलकुद प्रवद्धिनका लालग नगिमा बहउुदेजशय नगि कभडि हल लनमािन गरिनेछ । 

 िोिगािी लसििना गनिका लालग यवुा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोसरसाहन गरिनेछ । 

 यवुा स्विोवगाि कायिक्रमहरु संचालन गरिनेछ । 

 यस नगिलभर यवुा तथा ववद्याथीहरुलाई लजक्षत गिी मेयि कप रु्टवल लगायत वडास्तिीय 
तथा नगिस्तिीय खेलहरु आयोिना गरिनेछ । 

 

घ) स्वास््य  

 कोलबड - 19 महामािीका क्रममा स्थालनय तहमा खवटने स्वास््यकमी तथा िनशजक्तलाई 
स्वास््य सिुक्षा सामाग्री ( माक्स,पञ्जा,सेलनटाइिि , पी पी ई ) हरुको अभाव नहनुे गिी 
बिेट व्यवस्थापन गरिएको छ । 

 नेपाल सिकािले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कोलबड - 19 क्वािेटाइन ि आइसोलेशन 
कक्षलाइ व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बिेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

 यस नगिलभर िहेका एम्बलेुन्त्स सेवालाई चौलबसै घण्टा सञ्चालन हनुे गिी तयािी हालतमा 
िाख्न आवश्यक व्यवस्था लमलाईएको छ । 

 संववधान प्रदि स्वास््य सम्वन्त्धी मौललक हकको कायािन्त्वयनका लालग नगि क्षेरलभर िहेका 
सवै स्वास््य संस्थाहरुको सवलीकिन, क्षमता अलभववृद्ध तथा स्तिोउन्नलत गने नीलत ललइनेछ 
। यसै आलथिक बर्िमा मगिागाडी स्वास््य चौकीलाई १५ शैयाको अस्पतालका रुपमा 
स्तिोन्नती गरिनेछ ।  

 हाम्र ैनगिको प्राथलमक स्वास््य केन्त्द्रमा लसकल सेलको पिीक्षनको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

 नगिपाललका, बन उपभोक्ता समहु, स्थानीय समदुाय ि संघीय तथा प्रदेश सिकािको 
सहकायिमा  सपिदंश अस्पताल लनमािन गने कायिलाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।  

 सङघीय सिकािको स्वास््य ववमा सम्वन्त्धी कायिक्रम अ्तगत सवै नगिवासीको स्वास््य 
ववमा गिाउन चेतनामलुक कायिक्रम संचालन गरिनछे । 

 मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको कामलाई थप जिम्मेवाि ि उििदायी बनाइनेछ । 
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 लसकलसेल िोग पवहचान,िोकथान अलभयान लनयन्त्रन घोर्ना कायिक्रम सम्पन्न भएपिात 
लसकल सेल िोगको िाविय उपचाि केन्त्द्र सजुचकृतको लालग आवश्यक उपकिन िनशक्ती 
ि प्रयोगशाला ब्यवस्थापन कायि गरिनेछ ।  

 प्राथालमक स्वा.के.,स्वा.चौ ि स्थापना हनु लागेका आधािभतु स्वास््य केन्त्द्रहरुलाई 
ब्यवस्थापन गरि समदुाय स्तिमा गनुस्तरिय स्वास््य सेवा प्रवधिनका लालग ताललम, उपकिन 
िनशक्ती ब्यवस्थापन ि भौलतक संिचनाको लनमािन कायिलाई अगाडी बढाउदै ललगनेछ ।      

 खानेपानी ि सिसर्ाई कायिक्रम अन्त्तिगत पानीको गनुस्ति चेकिााँच तथा पानी शवुद्धकिन 
गने बायोस्याण्ड वर्य टि ववतिन कायिलाई वडास्ति ि नगिस्तिबाट प्राथालमकतामा िाजख 
अगाडी बढाईने छ । साथै स्वास््य संस्था ि नगिबाट लनजस्कने र्ोहिमैलालाई उजचत 
स्थान खोिी व्यवस्थापन कायि अगाडी बढाइनेछ । 

 आमा सिुक्षा कायिक्रम अन्त्तिगत यस नगि  लभरका प्रशलुत गहृमा प्रशलुत सेवा लाई 
प्रभावकािी बनाउन ससुरकेिी सेवाको लालग एम्बलेुन्त्स सेवालाई सबिशलुभ पहुाँच गिाउने 
कायिलाई प्राथालमकतामा िाजख अगाडी बढाइने छ । 

 नेपाल सिकाि द्रािा लनशयु क उपलब्ध गिाउने असरयावश्यक और्लध यस नगि लभर 
वर्िभरिनै १२ मवहनानै उपलब्ध भएको सलुनजितता गनि आवश्यक िकमको ब्यवस्था 
लमलाइने छ । 

 संजघय सिकािको लनलत अनरुुप एक वडा एक स्वास््य संस्था यस नगिलभर आ.व. 
२०७६।७७ मा सबै वडामा स्थापना गरि आधािभतु स्वास््य सेवा लनशयु क गनि 
आवश्यक ब्यवस्था लमलाइने छ । 

 मवहला स्वास््य स्वयं सेववका स्वास््यको तय लो इकाई भएको, समदुायसाँग प्रसरयक्ष 
िोलडएको,  ववशेर् गिी आमा ि बच्चाको स्वास््य सधुािमा खवटने भएको हुाँदा लनिहरुको 
सेवाको उच्च मूय याङ्कन गदै प्रोसरसाहन स्वरुप आवश्यक िकमको व्यवस्थापन गरिनेछ । 

 आयवेुद सेवालाई ववस्ताि गदै समदुायमा आयवेुद सेवाको िनचेतना रै्लाई स्वस्थ जिवन 
िीउने पद्धलतको ववकास गनि विेट ववलनयोिन गरिनेछ । 

 स्वास््य प्रयोगशाला सेवालाई नगि लभरका सबै स्वास््य संस्थामा ववस्ताि गरि गनुस्तरिय 
सेवा प्रदान गरिनेछ । 

 नगिलभरका नगिवासीलाई पोर्नको स्थीलतमा सधुाि य याउन िनचेतनाको माध्यमबाट 
खानामा ववववलधकिन य याई पोर्न जस्थलतमा सधुाि स्वास््थ िनशजक्त ववकासको आधाि 
भने्न मलुनािा सवहत अलभयान सञ्चालन  गरिनेछ । 

 नगिलभरका सम्पूनि बालबाललकालाई उमेि अनसुािको सबै खोपको मारा प¥ुयाई पूनि 
खोपयकु्त नगिपाललका घोर्ना गरिनेछ । 
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ङ) मवहला सशजक्तकिन 

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

 सबै प्रकािका घिेल ु वहंसा न्त्यलुनकिन गरिनेछ । लैंलगक वहंसा अलभयान वर्ि मनाउनको 
लालग आवश्यक विेटको व्यवस्था गरिने छ । 

 मवहला शशजक्तकिन तथा क्षमता अलभववृद्ध कायिक्रम संचालन गरिनेछ । 

४.वन वाताविन तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीलत 

क). वन तथा वाताविन 

 जिववकोपाििनका लालग वनको अवधािनालाइ साथिक तयु याउन यस नगिपाललकालभर िहेका 
सामदुावयक, साझेदािी वनको वैञातालनक व्यवस्थापनमा िोड ठदइनेछ । 

 नगिपाललका लभर खलुा क्षेर तथा पाकि हरुको ववकासलाई प्राथलमकता ठदइने नीलत अ्तगत 
यस बर्ि प्रािजम्भक चिनको काम पिुा गिेका ३ वटा पाकि  लनमािन कायि अगालड बढाइनेछ 
।  

 नगिका सावििलनक प्रकृलतका क्षेरहरुको अलतक्रमन बढ्दै गएकोले प्रसरयेक वडाका 
वडाध्यक्षको संयोिकसरवमा सावििलनक िग्गा संिक्षन उपसलमलत गिन गरि सम्बजन्त्धत 
वडामा िहेको सावििलनक िग्गा, ताल, पोखिी, गौचिन लगायतका सावििलनक महसरवका 
क्षेरको संिक्षन तथा संबद्र्धन गरिनेछ  

 मध्यवलतिक्षेरमा वन्त्य िन्त्त ुि मानव ववच बढदै गएको द्धन्त्द न्त्यलुनकिन गनि ताििालीको 
व्यवस्था गरिनेछ । 

 

५.सशुासन तथा संस्थागत ववकास सम्बन्त्धी नीलत: 

क) िािश्व परिचालन एवं अलभववृद्ध सम्बन्त्धी नीलतहरु 

 व्यवसायकिको दायिा बढाउने ि बढीभन्त्दा बढी व्यवसायीहरुलाई कि लतनि प्रोसरसावहत गनि 
नगिपाललकामा ववववध कायिक्रम सवहत कि सप्ताह कायिक्रम संचालन गने तथा िािश्व 
संकलन कायिलाई ब्यवजस्थत गिी वडा कायािलयबाटै कि, शयु क दस्तिु असलु गने व्यवस्था 
लमलाईने छ । 

 वावर्िक पेशा व्यवसाय किका शे्रनी तथा दि वमोजिम किदाता पवहचान गने सम्बन्त्धमा 
पेशा व्यवसायको प्रकृलत आकाि एवं िाउाँववशेर्लाई आधािको रुपमा ललइनेछ । 
नगिपाललकाद्वािा तोवकएको दिवन्त्दीका आधािमा पेशा व्यवसायका किदाता प्रष्ट्याई शे्रनी 
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लनधाििन गिी सहमलतका आधािमा कि अशलुी व्यवस्थापनलाई सहि ि थप प्रभावकािी 
बनाउन प्रलतलनलधमलुक संघ-संस्थाहरुको सहकायिमा कायिक्रमहरु सञ्चालन गने नीलत ललइने 
छ । 

 बिेट दिबन्त्दीमा तोवकएको व्यवसायको प्रकाि, प्रकृलत ि शे्रनी अनसुािको दििेटमा कि 
भकू्तानी गनि नसक्ने अलत न्त्यनुस्तिको कुना काप्चा तथा अलत कम चय ती वर्िती हनु े
िाऊमा िहेका व्यवसायलाई शे्रनी वववहन मानी न्त्यूनतम रु.५००.०० मा नघटाई वावर्िक 
व्यवसाय कि ललई किको दायिालाई लजचलो तथा र्िावकलो पारिनेछ । नगिपाललकामा 
भकु्तान गनुिपने कुनै कि शयु क दस्तिु बााँकी निहेको आधािमा सेवा सवुवधा उपलब्ध 
गिाउने नीलत ललइनेछ । 

 चाल ु आ.व.को आर्ाढ मसान्त्तसम्म कि नबझुाई बक्यौता कायम हनु आएमा बक्यौता 
कायम हनु आएको आ.व.बाट क्रमशिः पवहलो वर्ि १० प्रलतशत, दोस्रो वर्ि २० प्रलतशत, 
तेस्रो वर्ि ४० प्रलतशत, तेस्रो वर्ि भन्त्दा पलछ १०० प्रलतशतका दिले ववलम्ब िरिवाना 
िोडी बक्यौता समेत असलु गरिनेछ । 

 श्रावन मवहना लभरै रिक्साको दताि नववकिन गिाउनलाई चाल ुआ.व.को लाग्ने िकममा 
१० प्रलतशत छुट ठदईनेछ ।   

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

 कुनै कायिका लालग सडक क्षेरमा छोटो अवलधको लालग कुनै सामग्री भण्डािन वा टेण्ट 
लगाउन ु पने भएमा सावििलनक आवागमनमा अविोध नहनुे गिी प्रलतठदन प्रलत व.वर्. 
रु.१.५० का दिले शयु क ललई स्वीकृलत ठदन सवकनछे । ववना स्वीकृलत सरयस्तो कायि 
गिेको पाईएमा लाग्ने शयु क बिाबि थप िरिवाना ललईनेछ । 

 केबलु संचालकहरुसंग समन्त्वय गिी प्रसरयेक केबलु संचालकबाट ग्राहक संख्याको आधािमा 
मालसक रुपमा मनोिञ्जन कि ललने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

 श्रोतपरिचालन ि व्यवस्थापनमा नगिपाललकालाई सक्षम ि आसरमलनभिि बनाउन, प्रचललत 
कानून बमोजिम लगाउन सवकने िािश्वका सबै श्रोतहरुको वस्तपुिक पवहचान, वव्ल रे्न, 

प्रक्षेपन ि परिचालन गरिनछे । 

 श्रोत परिचालनलाई समतामलुक, प्रगलतजशल ि न्त्यायपूनि बनाई िािश्वको दायिा बवृद्ध 
गरिनेछ । सबै किदाताहरुको सहभालगतामा िािश्व अलभबवृद्धगिी कुल बिेटमा आन्त्तरिक 
आम्दानीको अंश बवृद्ध गरिदै ललगनेछ । 
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 श्रोत व्यवस्थापनलाई वैञातालनक, यथाथि पिक ि व्यवजस्थत गनि कम्प्यटुिीकृतComputer 

Software को  प्रयोगबाट Database का आधािमा कि शयु क संकलन कायिलाई थप 
प्रभावकािी बनाईनेछ ।   

 कि, शयु क संकलन कायिलाई प्रभावकािी बनाउन भौलतक सवुवधा सम्पन्न स्थान ि दक्ष 
िनशजक्तको परिचालन गनुिका साथै कायिित कमिचािीहरुको क्षमता अलभववृद्धमा समत ववशेर् 
ध्यान ठदइनेछ । 

 कि, शयु क, दस्तिु असलुी कायिलाई उपयकु्त संयन्त्र लनमािन गिी प्राथलमकताका साथ अगाडी 
बढाई बक्यौता न्त्यून गिाउने प्रयास गरिनेछ । 

 आनोनो वा संगोल परिवाि (एकाघिका सदस्य) ले नगिपाललकालाई भकु्तान गनुिपनि कि 
शयु क, दस्तिु समयमा भकु्तान नगिी अटेिी गिी बक्यौता कायम िाखेमा सरयस्ता व्यजक्तको 
नगिपाललकाबाट प्रदान गरिने कुनै पलन लसर्ारिस, सेवा ि सवुवधा िोक्का गरिनेछ ति कुनै 
कि शयु क दस्तिु भकु्तान गने समयावलध िहेको अवस्थामा(चाल ुआ.व.) सरयस्तो बन्त्देि 
गरिने छैन । 

 उपभोक्ता सलमलत मार्ि त सञ्चालन हनुे कुनै पलन योिनाहरुको सम्झौता गनुि अगावै 
उपभोक्ता सलमलतका पदालधकािीहरुले नगिपाललकालाई बझुाउन ुपने कि, शयु क,दस्तिु चकु्ता 
गनि अलनवायि गरिनेछ ।   

 वविीय श्रोत परिचालन ि व्यवस्थापनमा लनजि क्षरे ि नागरिक समािको सहभालगता ि 
सहकायिलाई बढाउदैं ललगनेछ । सम्पूनि किदातालाई स्विःस्रु्ति रुपमा किको दायिामा 
य याई आरू्ले लतिेको किको उजचत उपयोग भएको छ भने्न अनभुलूत ठदलाईनेछ । 
नगिपाललकालाई लनयलमत ि बढी कि लतने किदातालाई सम्मालनत गने पिम्पिालाई  
व्यवजस्थत ढंगले अगाडी बढाईनेछ । 

 नगिपाललकाद्वािा गने िािश्व सम्बन्त्धी लननिय ि आलथिक कािोवािमा पािदजशिता ि सहभालगता 
प्रवद्र्धन गरिनेछ । वविीय अनशुासन कायम गनि आन्त्तरिक लनयन्त्रन प्रनालीलाई सक्षम 
बनाई वविीय सूचनाको अलभलेख ि प्रलतवेदन प्रनालीलाई लनयलमत ि व्यवजस्थत गरिनेछ । 

 नगिपाललकाको श्रोतसाधन ि सम्पलतको उच्चतम प्रयोग ि परिचालनद्वािा प्रशासलनक एवं 
अनसुरपादक खचिमा लनयन्त्रन गिी ववकास कायिमा गरिने पूिीगत लगानीमा बवृद्ध गदै 
ललगनेछ । 

 नगिपाललकाले उिाउने कि दस्तिु तथा शयु कलाई व्यवजस्थत,पािदशी ि प्रभावकिी 
तयु याउन आवश्यकता अनसुाि कायिववलध लनदेजशका तयाि गिी लागू गरिनेछ ।   

 नगिको ववकास लनमािन तथा सेवा सवुवधा प्रवाह गनि आवश्यक पने वविीय श्रोतको 
कलमलाई पूलति गनि संजघय  सिकाि, प्रदेश सिकाि, दात ृ लनकाय तथा संघ-संस्था ि लनजि 
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क्षेर एवं नागरिक समाि लगायत सबै सम्भाव्य आन्त्तरिक एवं बाह्य क्षेरका लनकायसाँग 
समन्त्वयगिी श्रोतको अलधकतम परिचालन गरिनेछ । 

 नगिपाललकाको स्वालमसरवमा भोगालधकाि िहेको ि नगिपाललकाले संिक्षन ि परिचालन 
गनिसक्ने भवन िग्गा िलमन तथा अन्त्य भौलतक सम्पजिको अलभलेख अध्यावलधक गिी 
िािश्व आम्दानी गने माध्यमको रुपमा परिचालन गरिनेछ । यस्ता श्रोतको परिचालन गदाि 
प्रलतस्पधािसरमक पद्धलतद्वािा लनजि क्षेरलाई सहभागी गिाउदैं ललगनेछ । 

 श्रोत परिचालनमा लनजि क्षेरको सहभालगतालाई प्रवद्धिन गनि एएए अवधािनामा आधारित 
कायिक्रममा प्रलतस्पधािसरमक पद्धलतका अलतरिक्त प्रस्तावका आधािमा य भनयतष्बतष्यल 
पद्धलतलाई समेत अवलम्बन गरिनेछ । 

 नगिपाललका अन्त्तिगतका हाटबिािहरु अस्थायी हाटविाि, बसपाकि  िस्ता स्थानमा पूवािधाि 
सधुाि गिी स्तिववृद्ध गरिदै ललगनेछ । उक्त क्षेरको सञ्चालन ि व्यवस्थापनमा लनजि 
क्षेरलाई सहभागी गिाइने नीलत ललईनेछ । 

 भौगोललक सूचना प्रनाली GIS लाई कायािन्त्वयनमा य याई नगिको सिुक्षा, िािश्व संकलन, 

सेवा प्रवाह ि पूवािधाि कायिलाई त्यपिक बनाउन प्रयास गने ि किका दायिालाई 
र्िावकलो बनाउदै लैिाने तथा नया“श्रोतकोखोिीगिीिािश्वववृद्धगनेनीलतललइनेछ। 

 नगिपाललकाद्वािा वहालमा लगाईएका सम्पजिहरुको वहाल बन्त्दोबस्त गदाि प्रचललत 
बिािदिको आधािमा वहाल कायम गिी प्रलतस्पधािसरमक ववलध/प्रवक्रया अपनाईनेछ ।   

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

 संचालन नभएका ति र्मि नववकिन गिाई िहने उद्योग पेशा व्यवसायहरुलाई 
व्यवसायकिमा २५ प्रलतशत छुट ठदइनेछ । सञ्चालन नभएका उद्योग पेशा व्यवसायको 
सूची बनाइनेछ ि अनगुमन ववर्यगत कायािलयहरुसंग समन्त्वय ि सहकायिगिी िािश्व 
असलुी कायलाई थपप्रभावकािी बनाइनेछ । 

 नगिपाललकाका सम्पूनि िनप्रलतलनलध, कायािलयमा कायिित कमिचािी, जशक्षक ि सम्पनुि सेवा 
साँग सम्बजन्त्धत कमिचािीको आनोनो घि वहालमा ठदएको भए वहालकि, व्यवसाय गिेको भए 
व्यवसाय कि ि सम्पजि कि समयमै बझुाउन अलनवायि गरिनेछ । साथै वहालमा बस्ने 
कमिचािीहरुले आरू् बसेको घिधलनलाई बहालकि ि व्यवसायकि बझुाउन पहलगनि 
लगाइनेछ । 
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 िेला टंकी तथा अलतक्रमन गरि व्यापाि व्यवसाय गने कायि अव्यवजस्थत ि अलनयजन्त्रत 
रुपमा बढी िहेको हुाँदा सरयस्तो कायिलाई व्यवजस्थत, लनयजन्त्रत गदै लनरुसरसावहत गिी 
संख्यासरमक रुपमा समेत न्त्यून गदै िाने नीलत ललइन ेछ । 

 

ख) सेवा प्रवाह, सशुासन तथा संस्थागत ववकासिः 

 नगिवासीलाई आधािभतू सेवा सवुवधा सहितापूविक प्रदान गनि संस्थागत क्षमता ववकास 
गरिनकुा साथै कमिचािीहरुलाई क्षमता अलभववृद्ध ताललम प्रदान गरिनेछ । 

 कमिचािी समायोिन प्रकृया सम्पन्न भई सकेको हुाँदा नगिकायिपाललका कायािलयको संगिन 
तथा व्यवस्थापन ( O & M )  सवेक्षनका आधािमा असरयावश्यक दिबन्त्दी मार पलुति 
गरिनेछ। 

 नगि कायिपाललका कायािलयमा दिबजन्त्दका अलतरिक्त िहेका कमिचािी कटौलत गिी 
समायोिन भई आएका ि लोकसेवाबाट नयााँ लसर्ारिस भई आएका कमिचािीहरुलाई 
आवश्यकता अनसुाि ताललमको व्यवस्था गरिनेछ ।  

 लबद्यतुीय नागरिक वडापर तथा नागरिकलाई सचुना ठदन मोवाइल एजप्लकेसनहरुको प्रयोग 
गरिनेछ । साथै नगिपाललकाका सवै वडा कायािलयहरुमा इन्त्टिनेट सेवा प्रभावकािी ि 
भिपदो बनाइनेछ । 

 पािदजशिता तथा िवार्देवहता कायम गिी नागरिकमैरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ । 
नगिलभर हनुे आलथिक कािोवािहरुमा आलथिक अनशुासन कायम गरिनकुा साथै भ्रिाचािमा 
शनु्त्य सहनजशलताको नीलत ललइनेछ । 

 नगिपाललकाबाट नगरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सवुवधाहरुमा लछटो छरितो ि प्रभावकािी 
बनाउन कम्प्यटुि प्रनालीको प्रयोग ि कमिचािीहरुलाई कम्प्यूटि ताललम प्रदान गने नीलत 
ललइनेछ । 

 िनताले स्वालमसरव ग्रहन नगिेसम्म ववकास प्रयासहरु ठदगो तथा प्रभावकािी हनु सक्दैनन 
तसथि नगिक्षेरलभर बडघि, अगवुा तथा टोल ववकास संस्था लाई ववकासको आधािस्तम्भका 
रुपमा परिचालन गरिनेछ । 

 नगिपाललकाको कायि सम्पादनलाई लछटोछरितो, पािदशी, गनुस्तरिय ि प्रववलधमैलर बनाउाँदै 
भ्रिचािको शून्त्य सहनजशलताको नीलत अबलम्बन गरिनेछ । हिेक मवहनाको एक ठदनलाई 
िनतासाँग मेयि कायिक्रम अन्त्तगित वडागत रुपमा क्रमशिः नगिबासीहरु साँग नगि प्रमखुको 
संवाद कायिक्रमलाई लनिन्त्तिता ठदईनेछ । 
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 सेवा प्रवाहका हिेक क्षेरमा प्रववलधको ववकास तथा ववस्ताि गिी ववधलुतय शासन (E-
Governance)लाई कायािन्त्वयन गने नीलत ललईनेछ । हिेक वडाको E-mail तथाईन्त्टिनेट 
उपयोगमा आधािीत सेवा प्रवाह गने नीलत ललईनेछ । 

 नगिबासीहरुको िाय सझुाव संकलन, गनुासो व्यवस्थापन ि िबार्देवहता बहन गनिका लालग 
नगिपाललकासाँग नगिबासीको सोझो सम्पकि को लालग हिेक वडामा ि नगि कायिपाललकामा 
गनुासो पेवटकाको व्यवस्थालाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ । िनताको गनुासो व्यस्थापनका लालग 
नगि कायिपाललकामा नगि प्रमखुको संयोिकसरवमा ि वडा कायािलयमा वडा अध्यक्षको 
संयोिकसरवमा गनुासो व्यवस्थापन सलमलत गिन गिी गनुासोको सनुवुाई गरिनेछ । 

 आगामी आलथिक बर्िबाट ११ वटै वडा कायािलयबाट संकलन हनुे िािश्वलाई Intranet 
Computer Systemबाट नगिपाललकाको केजन्त्द्रकृत िािश्व प्रनालीमा आवद्ध गिाउने 
कायिलाई व्यवस्थीत गदै ललगनेछ । 

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

 आन्त्तरिक स्रोतको परिचालनबाट नगिको ववजिय सवललकिन ि आलथिक स्थावयसरव कायम 
गरिनकुा साथै नगिको ववजिय पक्षलाई समग्र आलथिक समवृद्धको मलु आधाि बनाईनेछ । 

 नगिपाललकाको कायि सम्पादनलाई लछटोछरितो, पािदशी, गनुस्तरिय ि प्रभावकािी बनाउन 
कमिचािी ताललम, क्षमता ववकास सम्बजन्त्ध कायिक्रम ि कायिसम्पादनमा आधारित 
प्रोसरसाहनको व्यवस्था गरिने छ । 

 िनप्रलतलनलधलाई समयानकुुल प्रववलधमैलर बनाउन ि क्षमता ववकास गनि कायिक्रम सञ्चालन 
गरिने छ । 

ग) ववववध 

 समािमा सकािासरमक सोंचको लबकास गिी शान्त्ती ि अमनचयन, नेतसृरव तथा व्यजक्तसरव 
ववकासका लालग योग, ध्यान िस्ता कायिक्रमहरुको संचालन गरिनेछ । 

 बालमैरी, वाताविनमैरी, धवुािवहत, पनुि सिसर्ाईयकु्त, पनुिसाक्षि नगिपाललका बनाउन े
अलभयानलाई लनिन्त्तिता ठदइनेछ । 

 मवहला, वालवाललका, आठदवासी िनिालत, दललत, अपांग ि पछालड पिेको वगि तथा 
समदुायलाई ववकासको मलुधािमा समावहत गनि प्राथलमकता ठदइनेछ । ववगतमा संचालन 
हदैु आएका लजक्षत कायिक्रमहरुलाई नलतिा प्राप्त हनुे गिी मार संचालन गने नीलत ललइनेछ 
ि यस बर्ि क्षमता ववकास ि स्विोिगािी प्राप्त गनि सक्ने गिी केही नमनुा कायिक्रम 
संचालन गरिनेछ । 
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 गैि सिकािी क्षेरलाई आलथिक सामाजिक ववकासको साझेदािको रुपमा ललइनेछ ि 
उनीहरुको क्षमता ि अनभुवका आधािमा ववकास प्रवक्रयामा सहभालग ि परिचालन गरिनेछ 
। 

 यस नगिलाई आइपने ववपद, भैपिी समस्याहरुलाई समाधान गने तथा सशुासन कायम 
गनिका लालग नगिपाललकामा नगि प्रहिीको संिचना खडा गरिनेछ । 

िोिगाि तथा स्विोिगाि सम्बजन्त्ध  

 नगि लभरका बेिोिगाि यवुा यवुतीहरुलाईस्विोिगाि बनाउन स्थानीय श्रोत साधन को 
उपयोग हनुे गरि पिम्पिागत पेशा तथा आधलुनक लसपसंग साक्षासरकाि गिाउन लबलभन्न 
वकलसमका ताललमहरु संचालन गरिने छ । साथै दललत समदुायको लसप ि कलालाई 
आधलुनकीकिन गनिका लालग ताललम ि सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ । 

 नगि क्षेरलभरका बेिोिगािहरुको पवहचान गरि संघीय सिकािको प्रधानमन्त्री िोिगाि 
कायिक्रममार्ि त िोिगािी लसििना गनि थप क्षेरहरुको पवहचान गरि िोिगाि कायिक्रम 
अगाडी बढाईनेछ। 

 जचवकसरसा क्षेरमा स्थानीय दक्ष िनशजक्त उसरपादन गिी यस नगिमा सेवा गने गरि नगिका 
आलथिक रुपले लबप्पन्न दललत ि थारु समदुायका िेहेन्त्दाि छार छारालाईजचवकसरसा जशक्षा 
अध्ययन गनि छारवलृतको व्यवस्था लमलाइने छ । 

 सहकािी संस्थाहरुको क्षमता ववकास, सदुृवढकिन ि अनगुमन गरि उसरपादन ि उसरपादकसरव 
ववृद्ध गने तर्ि  केजन्त्द्रत गरिनेछ । 

आदिनीय नगिबासी िनसमदुायहरु, 

 बािबठदियाको सम्ववृद्ध भौलतक पवुािधाि तथा कृवर् उसरपादनमा अलभववृद्ध भने्न नािा ि ववश्वव्यापी 
महामािी कोववड - 19 को िोकथाम तथा लनयन्त्रनलाई साकाि पानिका लालग मालथका नीलत तथा 
कायिक्रमहरु आधािको रुपमा िहनेछन ् । यी कायिक्रमको सर्ल कायािन्त्वयन नगिपाललकाबाट 
मार सम्भव नहनुे भएको हनुाले यहााँ कृयाशील िािनीलतक पाटी, सिकािी तथा गैि सिकािी 
लनकायहरु सरथा संपूनि सामाजिक संघ(संस्थाहरु, नागरिक समाि सवहत सम्पूनि बािबठदिया बासी 
आमा(बवुा, दािभुाइ, ठददी(बवहनीहरुको िचनासरमक सवं सवक्रय सहयोगको अपेक्षा सवहत अनिुोध 
गदिछु । 


