
 
 

 

 

 

बारबर्दिया नगरपालिका 

११ औ ंनगर सभामा नगर प्रमखु श्री छलबिाि थारुद्वारा प्रस्ततु 

आ.व. २०७९/८० को  
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नगरकायिपालिकाको कायाििय 

जयनगर बर्दिया  
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बारबर्दिया नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम २०७९ 

यस बारबर्दिया नगरपालिकाको ११औ ंगररमामय नगरसभामाका सभा सदस्य तथा बारबर्दिया 
नगरपालिकाका उप प्रमखु ज्यू,नगरसभाका उपस्स्थत सदस्यज्यूहरु,  

सविप्रथम,   

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीलत तथा कायिक्रम पेश गने अवसर प्राप्त 
गरेको छु । यस ११ औ ंगररमामय नगर सभामा राजनैलतक पररवतिनको प्रमखु आन्दोिनका र्वलभन्न 
काि खण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरुप्रलत भावपूर्ि श्रदाञ्जिी 
अपिर् गदिछु । त्यसैगरर नपेािमा भएका राजनीलतक पररवतिनका र्वलभन्न आन्दोिनमा घाईते हनुभुएका 
योद्धाहरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदिछु ।  

नेपािको संर्वधान २०७२ जारी भएपलछ मिुकुमा संघीयता संस्थागत भएको छ । संर्वधानिे पररकल्पना 
गरेका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लनवािचन सम्पन्न भएको पलन केही समय व्यलतत भईसकेको 
छ । संर्वधानिे पररकल्पना गरेका संरचनाहरु स्थापना र र्क्रयास्शि हदैु गएका छन ्। संर्वधानिे 
व्यवस्था गरेका नागररकका मौलिक हकहरु प्रचिन गराउनपुने र्वषय सबै सरकारका दार्यत्वका रुपमा 
रहेका छन । राजनीलतक आन्दोिनिे पूर्िता पाईसकेको अवस्थामा अब जनताको आलथिक संवृर्द्ध हालसि 
गने रार्िय अलभयानमा हाम्रो ध्यान केस्न्ित गनुिपने अवस्थामा हामी आईपगेुका छौंं । 

साविभौमसत्ता सम्पन्न जनतािे लनवािस्चत गरेका कायिपालिका र वडा सलमलतका जनप्रलतलनलधहरुको सम्मान 
र गररमाप्रलत नगर सरकार सचेत छ । स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे प्रबन्ध गरेअनरुुप 
कायिपालिका र वडा सलमलतका अलधकार र कतिव्यको पािना गने र गराउने कुरामा नगर सरकार सजग 
छ ।  

अबको हाम्रो गन्तव्य गररवी लनवारर्का िालग आलथिक संवृर्द्ध, सशुासन,सामास्जक समावेशीकरर्, समावेशी 
र्वकास, सामास्जक न्याय, आयको समान र्वतरर् हनु जरुरी छ ।  

भौगोलिक र्वर्वधतािे भररपूर्ि बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया स्जल्िाकै सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका हो 
। त्यसैगरी बारबर्दिया थारु समदुायको कररब ७३ प्रलतशत बाहलु्यता भएको नगरपालिका हो । 
समदुायको सँस्कृलत, भाषा, सार्हत्य, भेषभषुा, परम्परागत झाँकी, रैथाने पोषाक, कृर्ष पेशामा प्रयोग गररने 
परम्परागत औजारहरु आर्द हेदाि ऐलतहालसक सम्पदाको खोजी र अनसुन्धानको शोधपत्र तयार हनु ेस्थिका 
रुपमा बारबर्दियािाई लिइन्छ । यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षर् र सम्वद्धिन गनुि हामी लनवािस्चत 
जनप्रलतलनलधहरुको कतिव्य र दार्यत्वमा पदिछ । नेपािको संर्वधानिे नेपािी जनताको साविभौलमकतािाई 
संवैधालनक, काननुी र व्यवहाररक रुपमा स्थार्पत गररसकेको पररपेक्ष्यमा संर्वधान प्रदत्त हक अलधकारहरु 
तथा राज्य र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गररने सेवा सरु्वधाहरु सबै नगरपालिकावासी समक्ष पयुािउन ुहाम्रो 
प्रमखु उद्देश्य हो ।  



 
 

वतिमान यगु सूचना प्रर्वलधको यगु हो । सूचना प्रर्वलधको यथेष्ट उपयोगबाट आज कैं यौ मिुकुका साथै 
हाम्र ैदेशका स्थानीय तहहरुिे उल्िेख्य प्रगलत हालसि गररसकेका छन।् यस पररप्रके्ष्यमा अबको हाम्रो 
र्वकास सूचना र त्यांकको र्वश्लषेर् र अनसुन्धानमा आधाररत रहेर हनु ु पदिछ । यसका िालग 
नगरपालिकाको भगुोि, जनसंख्या, प्राकृलतक स्रोत साधन, संस्कृती, क्षमता र सम्भावनाहरुको त्यगत र्ववरर् 
तयार गरी दरुुस्त राख्न ेतर्ि  हाम्रो ध्यान जान ुपदिछ । यसका िालग र्वकास र सेवा प्रवाहिाई सहजीकरर् 
गने गरर अपूिर् नीलत र काननुिाई पूर्ितार्दने तथा आवश्यकता अनसुार नयाँ नीलत र काननु लनमािर्मा 
प्राथलमकता र्दन ुपदिछ । नगरपालिकाका संस्थागत संरचनािाई सक्षम र कायिमूिक बनाउनका साथै 
संरचनाहरुको कायि प्रकृती, प्रदान गनुि पने सेवा र अवस्स्थलतको सही र्वश्लषेर् गनि सक्न ुपदिछ । यसका 
िालग जनप्रलतलनधीहरुको क्षमता अलभवरृ्द्ध गरी अन्य क्षेत्रमा योग्य, र्वशषेज्ञ र दक्ष जनशस्ि र्वकास एवं 
पररचािन गनि वृहत जनशस्ि योजना तजुिमाको आवश्यकता मैिे देखेको छु । नगरपालिकालभत्र उपिब्ध 
तर प्रयोग र्वहीन र कम प्रयोग भएका स्रोत र साधनिाई कुशितापूविक पररचािन गनेतर्ि  हाम्रो ध्यान 
केस्न्ित हनु जरुरी छ।  
हाम्रो नगरमा रहेका भलुमहीन सकुुम्बासी, भलुमहीन दलितिाई जग्गाधनी पजुाि सर्हत भलुम र्वतरर् र 
अव्यवस्स्थत बसोबासीको भलुम समस्या समाधान गदै र्वपन्न पररवारिाई गरीबीको रेखाबाट मालथ उठाउदै 
हररयािी समदृ्ध नगर बनाउने तर्ि  यस आलथिक वषिको नीलत तथा कायिक्रम लनदेस्शत हनुेछ ।  
बारबर्दिया नगरपालिकाको आन्तररक आय वरृ्द्धका संवाहक कृर्ष, उजाि, उद्योग, पयिटन, जिस्रोत, व्यापार 
व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरुको सही उपयोग नै हो । साविजलनक, नीस्ज र सहकारी के्षत्रको समते यस क्षेत्रमा 
िगानी केस्न्ित गराउन ुहामी सबैको उलतकै दार्यत्व छ । यसका िालग सम्बस्न्धत पक्षिाई प्ररेरत गनि 
सक्न ुपदिछ । कृर्ष तथा पशपुािनको व्यवसार्यकरर् र बजारीकरर्का िालग पकेट के्षत्र घोषर्ा गरी 
सो क्षेत्रमा रोजगारी लसजिना गनि िगानी वढाउन ुजरुरी हनुेछ । 

पयिटन उद्योग मार्ि त नगरपालिकाको आम्दानी वृर्द्ध गनिका िालग ऐलतहालसक महत्वका धालमिक सम्पदाहरु, 

थारु भाषा र संस्कृतीको संरक्षर् सम्बद्धिन गनुिका साथै पयिटन व्यवसाय मा िगानीको नीलत अविम्वन 
गनि सक्न ुपदिछ । शहरीकरर्का िालग आवश्यक पूवािधारको क्रमशः लनमािर् तथा व्यवस्थापनका साथै 
स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, र्वद्यतु, इन्टरनेट र बैंर्कङ के्षत्रमा नगरपालिकावासीको सहज पहुँचमा वरृ्द्ध गनि 
आवश्यक सम्झेको छु ।  

स्शक्षा क्षेत्रको र्वकास नभई नगरपालिकावासीको उत्थान हनु नसक्ने भएकािे नगरपालिका लभत्र रहेका 
र्वद्याियहरुमा र्वद्याथी संख्या अत्यन्त न्यून भएका र्वद्याियहरु एक आपसमा मजि गदै जाने,  र्वद्याियको 
भौलतक संरचनामा सधुार गने, सबै र्वद्याियमा क्रमशः इन्टरनेटको सरु्वधा पयुािउने कायि र्वशेष 
प्राथलमकतामा रास्खन ुपदिछ । र्वद्याियमा र्वद्याथी संख्याका आधारमा अत्यलधक र्वद्याथी भएका आधारमा 
स्शक्षकको दरबन्दीमा वृर्द्ध गनुि अत्यावश्यक देस्खन्छ छ । स्शक्षकको स्थायी दरबन्दी न्यून भएका कारर् 
तत्कालिन समस्यािाई लनराकरर् गनि न्यून आन्तररक आय भएको यस नगरपालिकािे नगर स्शक्षक 
व्यवस्थापन गदाि र्वकासका अन्य के्षत्रिाई ठूिो मात्रामा ओगट्न नसकेको तीतो सत्य यहाँहरु समक्ष 
जाहेर गनि चाहन्छु । बािबालिकािे र्वद्यािय छाड्न ेकारर्को अनसुन्धान गरी सधुार कायिक्रम सञ्चािन 
गने र बािमैत्री स्थानीय शासन नगरपालिकाको रुपमा र्वकास गनि अन्य र्वकास साझेदार लनकायसँग 
हातेमािो गरी शैस्क्षक तथा बािबालिकाको के्षत्रमा कायिक्रम सञ्चािन गनुिपनेछ ।  



 
 

आ.व.२०७९/८० को योजना तथा बजेट कायिक्रम छनौट गनि लनम्न प्राथलमकता के्षत्र तोकीएका छन ्। 
साथै वडास्तरबाट योजना तजुिमा गदाि समते देहाय अनसुारका प्राथलमकताका आधारमा तजुिमा गनि लनदेश 
गररएको लथयो ।  

१. आलथिक र्वकास तथा गररवी लनवारर्मा प्रत्यक्ष योगदान पयुािउने योजना । 

२. उत्पादनमूिक र लछटो प्रलतर्ि र्दने योजना । 

३. राजश्व पररचािन र आन्तररक आयमा उल्िेख्य योगदान पयुािउने योजना । 

४. सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अलभबरृ्द्ध र सशुासनमा योगदान पयुािउन ेयोजना । 

५. स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभालगताको अलभबरृ्द्ध गने योजना । 

६. िैर्िक समानता, सामास्जक समावेशीकरर्को अलभबरृ्द्ध गने योजना । 

७. र्दगो र्वकास, वंातावरर् संरक्षर् र र्वपद व्यवस्थापनमा योगदान पयुािउने योजना । 

८. स्थान लबशषेको संस्कृलत र पर्हचान प्रबधिन गने योजना । 

९. िस्क्षत वगिका स्जर्वकोपाजिनमा सघाउ पयुािउने योजना । 

१०. नगरपालिका कायिपालिकाका र्वषयगत सलमलतका सझुाव र लनदेशन । 

११. नगरपालिकािे आवश्यक देखेका र्वर्वध र्वषयहरु । 

बारबर्दिया नगरमा सामास्जक र्वकास, आलथिक र्वकास र भौलतक पूवािधार के्षत्रको र्वकास िगायत सबै 
के्षत्रको र्वकासिाई सन्तलुित रुपमा अगाडी बढाउन यस आलथिक वषिमा लनम्न बमोस्जमका नीलत तथा 
कायिक्रम अविम्बन गररने छ । 

१.  पूवािधार र्वकास सम्बन्धी नीलतः 

शहरी र्वकास मन्त्राियसंगको सहकायिमा यसै आलथिक बषिमा बारबर्दिया नगरपालिकाको 
नगर गरुुयोजना तजुिमा गरी नगरको अल्पकालिन, मध्यमकालिन तथा दीघिकालिन लबकास 
िक्ष्यहरु लनधािरर् नगर गरुु योजना तयार भई गरुुयोजनाको आधारमा योजनाहरुको 
प्राथालमकताक्रम लनधािरर् गरेर यस वषि देस्ख नै योजनाबद्ध ढंगिे र्वकासका कायिहरु संचािन 
गररनेछ । 

बारबर्दिया नगरपालिकामा नगर गौरवका ७ वटा ठुिा योजना तथा सडकहरुिाई क्रमश 
स्तरोन्नती हदैु कािोपते्र तर्ि  उन्मखु छन ्। आ.व.२०७८/७९ मा संचालित योजनाहरुमा बार्षिक 
रुपमा लनरन्तर लनमािर्लधन अवस्थामा छन।्क्रमागतरुपमा संचालित प्रशासकीय भवन, नगर 
बहउुदे्दश्यीय कभिडहि आगामी आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न गररनेछ। 



 
 

सेवा प्रवाहमा नभइ नहनुे वडा कायाििय भवन र स्वास््य चौकी भवन लनमािर्िाई यस 
वषि सचुारु गरर आगामी ५ वषि लभत्रमा सवै स्वास््य चौकी भवन र वडा कायाििय भवन लनमािर् 
सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त राखी नागररकको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याइनेछ । 

सर्हद र्वष्र्धुनी बहपु्रार्वलधक स्शक्षाियबाट बारबर्दियाका बािबालिकािाई र्वलभन्न 
र्वषयको प्रार्वलधक ज्ञान उपिब्ध गराइ दक्ष प्रार्वलधक जनशस्ि उत्पादन गने तथा स्शक्षाियिाई 

CTEVT को आर्िक स्शक्षािय बनाउने नीलत लिइनछे ।  

 

क) सडक तथा पूि लनमािर्  

सडक न ैर्वकासको मेरुदण्ड भएकािे यस वषि पलन सडक लनमािर् कायििाई प्राथलमकता र्दईनेछ 
। यसका िालग: 

• बारबर्दिया नगरपालिका लभत्र १ देस्ख ११ वटै वडामा सानालतना नािाहरु ५० भन्दा 
बढी छन । सोही नािाहरुमा काठका पिुबाट आवतजावत भइरहेको अवस्था छ ।  
पलछल्िो अवस्थामा जयनगर बजार जोड्ने कोठारपरुको पिु लनमािर्ालधन अवस्थामा छ 
भने अत्यन्तै कम मात्रामा यस्ता काठका पिुहरुमा कल्भटि लनमािर् भएका छन । त्यसैिे 
अब को ५ वषि लभत्र सम्परू्ि काठका पिुहरुिाई र्वस्थार्पत गरी कल्भटि तथा मोटरेबि  
पिु लनमािर् गनुिपने नीलत लिइनेछ ।   

• वडा नं ८ को पथरैया खोिा र खैरेनी जोड्ने, ढकेिा र थमु्नी जोड्ने, थमु्नी र खैरेनी 
जोड्ने झोििुे पिु चाि ुआ.व.मा DPR गरी आगामी आ.व. मा लनमािर् कायि हनुे गरी 
िसु्म्बनी प्रदेश सरकारबाट रकम लबलनयोजन भएको छ ।  

• बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं २ को कुमरा घाट र मधवुन नगरपालिका ४ जोड्न े 
झोििुे पिुको DPR लनमािर् गने कायि यस वषि प्रारम्भ गररनेछ ।  

• वातावरर्ीय प्रभाव मलु्याङ्कन/अध्ययन (EIA/IEE)गने कायििाई जोड र्दइनेछ ।   

• पूवािधार लनमािर्का क्षेत्रमा जनपररचािन र जनसहभालगतामा आधाररत कायिक्रमिाई 
प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गररनेछ ।   

• नगरपालिका लभत्र नागररकिाई वस्ती संग जोड्न बारबर्दिया ररिरोड अवधारर्ा साररनेछ। 

 

• नगरपालिका क्षेत्रमा ६ लम .भन्दा कम चौडाईका सडकमा िगानी नगने र हाि थप 
र्वस्ताररत सडकहरुमा न्यूनतम ६ लम  .सडक कायम गररनेछ ।    

• नगर यातायात गरुु योजना तयार गने तथा सो को आधारमा नगरस्तरीय गौरवका 
सडकहरुको स्तरोन्नती कायि सम्पन्न गरी संघीय र प्रदेश सरकारको समेत िागत 
साझेदारीमा नगरका गौरवका सडकहरु कािोपते्र गने कायि लनरन्तर अस्घ बढाइनेछ ।  

• बारबर्दिया क्षेत्रलभत्र नगर वस संचािनका िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 



 
 

• बहृत्तर बारबर्दिया चक्रपथको अवधारर्ा कायािन्वयन गनि सम्भाब्यता अध्ययन गररनेछ । 

• संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा र्वलभन्न पक्की पिुहरु लनमािर् गररनेछ । 

• संघीय सरकार र नगरपालिकाको संयिु साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरुिाई समयमानै 
सम्पन्न गनि सम्बस्न्धत सरोकारवािाहरु सँग समन्वय गररने छ । 

• र्वकास लनमािर्का योजनाहरु सञ्चािन गदाि आउने अवरोध, बाधा र द्धन्दको लनराकरर् 
गनि र्ववाद समाधान उपसलमलत गठन गरर समन्वय र सहस्जकरर् गररनेछ । 

• भैरहेका संरचनाहरुको लनयलमत ममित संभारको िालग ममित संभार कोषको व्यवस्था 
गररनेछ सो का िालग नगरबाट सञ्चालित हनुे योजनामा र्वलनयोस्जत रकमबाट १%  

प्रलतशतिे रकम घटाइ ममित सम्भार कोषमा जम्मा गने नीलत लिइने छ । 

 

ख) लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रर् 

• बारबर्दिया नगरपालिका बाढी कटान र डुबानको उच्च जोस्खममा रहेकोिे संघीय र प्रदेश 
सरकारसँगको सहकायिमा तटबन्धन कायििाई ितु रुपमा अस्घ बढाई बारबर्दियािाई 
सरुस्क्षत बनाइनेछ । 

• रार्िय गौरबको आयोजनाि बबई लसंचाइ तथा अन्य सरोकारवािाहरुसँगको सहकायिमा 
बारबर्दिया लभत्रका लसंचाई प्रर्ािीिाई व्यबस्स्थत बनाउने कायििाई लनरन्तरता र्दइनेछ 
। 

ग) खोपानी तथा सरसर्ाई 

• सवै नगरवासीहरुिाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

• नगरक्षेत्रमा सरसर्ाई सम्वन्धी चेतना अलभवरृ्द्ध गने तथा सर्ाई अलभयानहरु संचािन 
गररनेछ । 

• खानेपानीमा आसेलनक तथा कोलिर्मि िगायतका पानीको सरु्द्धकरर् सम्बन्धी परीक्षर्को 
व्यवस्था गरी नागररकिाई शदु्ध पीउने पानीको शरु्द्धकरर्को व्यवस्था लमिाइनेछ । 

• नगरको खानेपानी ,सरसर्ाई तथा स्वच्छता  योजनािाई कायिन्वयन गनि परु्ि सरसर्ाई 
यिु नगर घोषर्ा गने कायििाई यस वषि पलन लनरन्तरता र्दई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ ।  

• सामदुायस्तरमा एक घर एक धाराको नीलत अविम्बन गररनेछ सो का िालग खानेपानी 
ट्याङ्की लनमािर् आयोजना मागका िालग प्रदेश र संघीय सरकारसंग पहि गररनेछ ।  

• र्दसाजन्य िेदो व्यवस्थापनका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

घ)  व्यवस्स्थत बसोवास तथा भवन लनमािर्ः 
• आगामी आ.व.२०७९/८० मा ५ नं वडा कायािियबाट प्रदान गररने सेवा प्रभावकारी 

बनाई नागररकको सास्स्त हैरानीिाई कम गराइ घरदैिोमा रहेको स्थानीय सरकारको 
अनभुलूत गराउन वडा नं ५ को वडा भवन लनमािर् गररनेछ ।  



 
 

• आफ्नो भवन नभएका वडाका कायाििय भवन लनमािर्का िालग प्रदेश र संघीय सरकारमा 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

• िसु्म्बनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा वडा नं ४ को पदनाहामा स्वास््य 
चौकी लनमािर् गरी प्रसतुी सेवा,पररवार लनयोजन, रोग लनदान प्रयोगशािा, लनयलमत खोप 
िगायतका सेवा यसै स्वास््य चौकीबाट प्रदान गने नीलत लिइएको छ ।  

• र्वद्याियमा जग्गा उपिब्ध भएका र र्वपन्न वगिका वािबालिका अध्ययन गने तर जीर्ि 
अवस्थामा रहेका र्वद्यािय भवनहरुिाई Build On को साझेदारीमा र्वद्यािय भवनहरु 
लनमािर् गरी पठनपाठनिाई सहज बनाइनेछ ।  

• र्वद्याियमा र्वद्याथी भनाि दर अलभवरृ्द्ध गनि, र्वद्यािय छोड्ने दर घटाउने उदे्दश्य राखी 
र्वद्याियबाट छात्रछात्रा भागेर घर जाने होइन घरबाट भागेर र्वद्यािय जाने बानीको 
र्वकास गराउन वािर्वकास केन्ििाई नमूना वािर्वकास केन्िको रुपमा र्वकास गररनेछ 
।  

• समदुायका घरहरु भकुम्प प्रलतरोधी बनाइ सरुस्क्षत आवास सरुस्क्षत शहर लनमािर् गने 
उदे्दश्यिे नगरपालिकािे आगामी समयमा घर बनाउने डकमीहरुिाई डकमी तालिमा 
उपिब्ध गराइ कम जोस्खम घर लनमािर् गनि घर नक्सा मापदण्ड कडाइका साथ िाग ु
गररनेछ र अनिाईन घरनक्सा प्रर्ािीको र्वकास गररनेछ । 

• छररएर जोस्खम स्थानमा रहेका समदुायका घरहरु कम जोस्खम हनुे उच्च स्थानमा सानुिपने 
र र्वपन्न एवम िोपोन्मखु समदुायका व्यस्ि पररवार छनौट गरी एर्ककृत वस्ती र्वकासको 
नीलत लिइनेछ ।  

• नगर भ-ूउपयोग योजानािे तोकेका स्थानहरुमा भवन लनमािर् संर्हतािे लनधािरर् गरेको 
मापदण्ड अनसुार व्यवस्स्थत, सनु्दर र सरु्वधा सम्पन्न बस्ती लनमािर् शरुु गररनेछ । 

• यस नगरपालिकालभत्र अब लनमािर् गररने संपूर्ि सरकारी तथा साविजलनक भवनहरु भवन 
लनमािर् संर्हताको अलधनमा रही अपांगमैत्री, भकूम्प प्रलतरोधात्मक, वनाइनेछ ।                                                                                                                  

• सरुस्क्षत घर लनमािर्का िालग नक्शा पास गरेर मात्र घर लनमािर् गनि चेतनामिुक कायिक्रम 
संचािन गररनेछ र नगरपालिका घोषर्ा हनुअुस्घ लनमािर् भएका घरहरु को अलभिेस्खकरर् 
गनि अलभयान संचािन गररने छ ।  

• नगरको व्यवस्स्थत शहरीकरर्का िालग भवन लनमािर् मापदण्डिाई थप प्रभावकारी रुपमा 
िाग ुगनि लनमािर् व्यवसायी तथा डकमीहरुिाई चरर्वद्धरुपमा तालिम र्दइनेछ । यसरी 
तालिम लिएका व्यवसायीिाई मात्र नगरमा भवन लनमािर्को अनमुलत र्दने व्यवस्था गररने 
छ र अनगुमन सलमलत बनाई मापदण्ड र्वपररत संरचनाहरुको िगन लिने कायि समेत 
अस्घ बढाईनेछ । 

२. आलथिक र्वकास सम्बन्धी नीलतः 

 क) कृर्ष तथा पशसेुवा र सहकारी सम्बन्धी नीलतः 



 
 

संस्घय सरकारको भ-ूउपयोग नीलत अनसुरर् गदै स्थानीय भ-ूउपयोग योजना लनमािर् गरी यसिे 
पर्हचान गरेको कृर्ष उत्पादन क्षेत्रमा लबषेश कायिक्रमहरु संचािन गरी  लनवािहमसु्ख कृर्ष 
प्रर्ािीिाई क्रमश र्वस्थापन गरेर व्यवशार्यक कृर्ष प्रर्ािीको र्वकासका िालग कृषकिाई 
प्रोत्साहन गनि आवश्यक अनदुान र्दने नीलत अविम्वन गररनेछ । कृर्ष क्षेत्रमा जोन, सपुर जोन, 

पकेट तथा लबशेष क्षेत्रहरु र्वस्तार र कायािन्वयन गररनेछ: 

• यस क्षेत्रमा उत्पादन हनुे दधुको बजारीकरर्का िालग स्थार्पत दगु्ध स्चस्यान केन्ििाई 
व्यवस्स्थत रुपमा संचािन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । पशपुािक कृषकिाई आवश्यक 
प्रार्वलधक सहयोग उपिब्ध गराउनकुा साथै घास उत्पादनका िालग पकेट क्षेत्रहरु र्वकास 
गररनेछ ।  

• नगरका र्वलभन्न क्षेत्रमा कृर्ष उपज संकिन केन्ि तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा 
बारबर्दिया क्षेत्रको एक स्थानमा खाद्य गोदाम घर स्थापना गनि आवश्यक कायि अगालड 
बढाइनेछ । 

• कृर्षयोग्य जलमनको अव्यवस्स्थत तथा गैर )कानूनी खस्ण्डकरर्िाई लनरुत्साहीत गरर 
कृर्षयोग्य जलमनिाई बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गररनेछ । 

• कृर्ष तथा पश ुलबमािाई प्रोत्सर्हत गररनेछ । 

• सहकाररतािाई प्रोत्साहन गररनेछ । सामरु्हक तथा सहकारीबाट व्यवसर्यक कृर्ष 
उत्पादन गने समूहहरुिाई लबषेश अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

• कृर्ष तथा पशपंुस्क्षजन्य उत्पादनमा व्यावसायीकरर्, र्वर्वधीकरर् बजारीकरर् र 
आधलुनकीकरर् गदै खाध सरुक्षाको स्स्थलत मजबतु बनाई थप रोजगारीका अवसरहरु 
लसजिना गररने छ । नगरिाई कृर्ष तथा पशपंुक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाउन 
जोड र्दइने छ । 

• कृर्ष क्षेत्रिाई प्रलतस्पधी र उत्पादनमखुी बनाउन लसंचाई, कृर्ष सडक, ग्रालमर् र्वधलुतकरर्, 

हाटबजार, थोक बजार, कृर्ष उपज संकिन केन्ि, प्रशोधन केन्िजस्ता पूवािधारहरुको 
लनमािर् तथा संवद्धिन गने नीलत लिईने छ । 

• उबिर कृर्षयोग्य जलमनिाई गैरकृर्ष प्रयोगमा ल्याउन लनरुत्सार्हत गररने छ । साना 
लसचांई, लडप बोररगं, स्यािो टु्यववेिको माध्यमबाट प्रभावकारी लसंचाई व्यवस्था संस्घय 
सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा लमिाईने छ । 

• कृषक पाठशािाको अवधारर्ािाई अगालड बढाउने नीलत अबिम्बन गनुिका साथै तरकारी 
र्िरु्ि तथा दगु्ध उत्पादनको आधारमा अनदुान नीलत लिईनेछ । 

• नगरपालिकामा उत्पादन हनुे दधुको बजारीकरर्मा दधु स्चस्यान केन्ित था दगु्ध संकिन 
केन्ििाई व्यवस्स्थत रुपमा संचािन गनि प्रोत्साहन गररने छ । 

• पशपुािक कृषकहरुिाई आवश्यक प्रालबलधक सहयोग उपिब्ध गराउनकुा साथै घाँस 
उत्पादनका िालग प्रोत्साहन गररने छ । 



 
 

• पश ुआहाराको व्यवस्थापन गनि सामदुार्यक वनमा घाँस र्वकास कायिक्रम संचािन गररन े
छ । 

• नगरमा स्थालनय कुखरुा पािन कायिक्रम प्रवद्धिन गररने छ । 

• पश ुर्वकास सँग सम्बन्धीत सहकारीहरुिाई उन्नत पशपुािन तर्ि  उन्मखु हनु सहयोग 
गररनेछ । 

• नगरमा स्वच्छ, व्यवस्स्थत मास ुपसि सधुार एवंम व्यवस्थापन गनि सहयोग गररने छ । 

• नगर क्षेत्र लभत्र पािन गररएका पशहुरुमा नश्ल सधुार गनि कृलत्रम गभािधान तथा प्राकृलतक 
गभािधान कायिक्रम र्वस्तार गररने छ । 

• स्वच्छ तथा स्वस्थकर पशजुन्य पदाथि उत्पादनमा जोड र्दन पशपंुस्क्षको गोठ, खोर सधुार 
गनि जोड र्दईनेछ । 

• व्यवसार्यक कृर्ष प्रवद्र्धनका िालग जग्गा लिजमा लिई नगरस्तरीय कृर्ष र्ाराम 
सञ्चािनमा ल्याइने छ । 

• नगरपालिकाको कायिक्षेत्रलभत्र रहेको सहकारीहरुिाई समय सापेक्ष सहकारीका 
पदालधकारी/सदस्य/व्यवस्थापकिाई क्षमता र्वकास तथा COPOMIS को तालिम संचािन 
गरी क्षमता अलभवरृ्द्ध र अलभिेस्खकरर् गररनेछ ।  

• स्थानीय बजारमा रहेका दगु्ध जन्य वस्तहुरुको संकिन गरी दगु्ध जन्य वस्तबुाट बने्न 
पररकारहरु र र्वर्वलधकरर् गरी बजारीकरर्का िालग प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• खिुा/छाडा चौपायाहरुको व्यवस्थापनका िालग TAG िगाई व्यवस्स्थत गररने र सामदुार्यक 
गौशािा लनमािर् गरी सवारी दघुिटना न्यूलनकरर् तथा बािी नािीको सरुक्षाको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

३. सामास्जक र्वकास सम्बन्धी नीलतः 

  क) संस्कृलत तथा पयिटनः 

• ऐलतहालसक, सास्कृलतक, धालमिक सम्पदाहरुको संरक्षर् गरी पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ ।  

• यस नगर क्षेत्रलभत्र रमर्ीय चरेुका काख आसपास गरु्स्तरीय एवं Organic होटि (रैथान े
बािी) तथा ररसोटि लनमािर्को िालग नीस्ज िगानीकतािहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• बारबर्दिया थारु मरुवािाई व्यवस्स्थत गररनकुा साथै थारु संग्राियका रुपमा र्वकास गने 
नीलत लिइनेछ । 

• रमर्ीय प्रकृलतक सम्पदा सत्खिवुा तािको संरक्षर् गररनेछ तथा होमस्टे िगायत अन्य 
क्षेत्रमा थारु होमस्टे संचािन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

• होम स्टेको र्वकास तथा प्रभावकारी रुपमा संचािनका िालग होमस्टेका संचािकहरुको 
क्षमता अलभवरृ्द्ध गररनेछ ।  

• रम्मापरु शर्हद पाकि ,कुम्भर अड्डा शर्हद वेपत्ता पाकि ,बेिभार शास्न्त पाकि  र   रानीजरुवा 
शर्हदपाकि  लनमािर् तथा व्यवस्थापन गरर पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ ।यसै गरी होमस्टेहरुको 



 
 

प्रवदिन  ,स्थालनय किा र संस्कृलतको प्रबद्धिन गरी पयिटर्कय र्वकासमा टेवा पयुाि इने छ 
।  

• जयनगर बजारको मटुुमा रहेको दगुाि मस्न्दरको महत्व बढाउनका लनस्म्त, सवारी दघुिटना 
न्यूलनकरर् गनि High Mast िाईट को जडान गररनछे । 

 ख  )स्शक्षा र्वकास   

• गरु्स्तरीय स्शक्षा प्रदान गनि स्शक्षा क्षेत्रमा सधुारको अलभयानिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

• प्रारस्म्भक बाि र्वकास तथा स्शक्षा कायिक्रमिाई सदुृढ गदै अलनवायि तथा लनःशलु्क 
आधारभतू तहको स्शक्षािाई सलुनस्ित गररनेछ । 

• माध्यलमक तहको स्शक्षाको पहुँचमा अलभवरृ्द्ध गदै गरु्स्तर सधुारमा जोड र्दइनेछ । 

• र्वद्यािय स्शक्षामा सूचना प्रर्वलधको प्रयोगिाई बढाउँदै िलगनेछ । 

• प्रार्वलधक धार तर्ि को स्शक्षा र्वकास तथा र्वज्ञान र्वषयमा दस जोड दईुका कक्षा 
सञ्चािनमा जोड र्दइनेछ। प्रार्वलधक धार भएका र्वद्याियका कक्षा ९,१०,११ र १२ 
का छात्रछात्राहरुिाई उद्यमशीि बनाई रोजगार लसजिना तर्ि  उन्मखु गराइनेछ । 
छात्रछात्राहरुिाई पढदै, कमाउदै, रमाउदै को नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

• स्शक्षकहरुको पेशागत क्षमता अलभवरृ्द्ध गदै गरु्स्तर सधुारमा जोड र्दइनेछ । 

• सामदुार्यक र संस्थागत र्वद्याियहरुको र्वचमा शैस्क्षक उपिब्धीका िालग प्रलतस्पधािको 
वातावरर् लसजिना गररनेछ । 

• सामदुार्यक र्वद्याियहरुको र्वद्याथी संख्या,शैस्क्षक गरु्स्तर तथा भौगोलिक आवश्कता 
अनसुार एक आपसमा मजि गने तथा सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा र्वद्याथी संख्याको 
आधारमा नगर लभत्र दरबन्दी लमिान गररनेछ । 

• टुहरुा,असहाय बािबालिकाहरुको संरक्षर् केन्िमा रास्ख उनीहरुको पािनपोषर् र 
स्शक्षाको उस्चत व्यवस्था लमिाइनेछ । त्यस्ता बािबालिकाहरुको उच्च स्शक्षामा सहयोग 
तथा रोजगार लसजिनामा पहि गररनेछ । 

• उच्च स्शक्षाको पहुँचिाई सहज बनाउन नगर लभत्र सञ्चालित क्याम्पसहरुको र्वकासका 
िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउने । 

• नगर स्शक्षकिाई सेवामा र्टक्न सहज वातावरर् लसजिना होस भने्न उदे्दश्यिे खाइपाइ 
आएको सरु्वधामा वरृ्द्ध गररनेछ ।  

• र्वद्यािय कमिचारी, वािर्वकास स.का. र लसकाइकेन्िका सहजकतािहरुिाई संघीय 
सरकारिे लबलनयोजन गरेको रकममा नगरपालिकािे न्यूनतम १५ हजार पगु्ने गरी तिब 
भत्ताको व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

• शर्हदर्वष्र्धुलन बहपु्रार्वलधक स्शक्षाियमा हाि सञ्चािनमा रहेको वन र्वज्ञान संकायका 
अलतररि थप पाँचवटा प्रार्वलधक संकायको सम्बन्धन प्राप्त गरर यसै वषि देस्ख सञ्चािनमा 
ल्याइनेछ ।  



 
 

ग) यवुा तथा खेिकुद 

• रोजगारी सृजना गनिका िालग यवुा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• यवुाहरुिाई पनुविि बढाउने सकरात्मक सोच सम्बन्धी तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

• यवुाहरुमा रहेको प्रलतभा प्रस्रु्टन गने अवसरको लसजिना गररनेछ । 

• खेिप्रलत रुस्च बढाउन नगर कप, मेयर कप, रािपलत रलनि स्शल्ड प्रलतयोलगता खेिकुद 
कायिक्रमहरु सञ्चािन गदै उत्कृष्ट खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• खेिकुद प्रवद्धिनका िालग नगरमा बहउुदेस्शय नगर कभडि हि यस आ.व.मा लनमािर् कायि  
सम्पन्न गररनेछ । 

• वडा क्िब गठन तथा नमूना यवुा संसद अभ्यास कायिक्रम संचािनको व्यवस्था लमिाइनछे 
। 

• यवुा स्वरोजगार कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• यस नगरलभत्र यवुा तथा र्वद्याथीहरुिाई िस्क्षत गरी मेयर कप रु्टवि िगायत वडास्तरीय 
तथा नगरस्तरीय खेिहरु आयोजना गररनेछ । 

• खेिकुद तथा स्काउट कायिक्रम आयोजना गरी यवुािस्क्षत कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ 
। 

घ) स्वास््य   

• हाि सञ्चािनमा रहेको नगर अस्पतािमा सरु्वधा सम्पन्न र सविसिुभ चौलबसै घण्टा उपचार 
सेवािाई व्यवस्स्थत गरी लनरन्तरता र्दईनेछ । 

• नगर अस्पतािमा ९८ वटा परु्ि लनशलु्क औषधी उपिब्ध गराउन प्रयाप्त बजेट र्वलनयोजन 
गरी सम्परु्ि नागररकको स्वास््यमा पहुँच सलुनस्ित गररनेछ । 

• यस नगरलभत्र रहेका एम्बिेुन्स सेवािाई चौलबसै घण्टा सञ्चािन हनुे गरी तयारी हाितमा 
राख्न आवश्यक व्यवस्था लमिाईएको छ । 

• संर्वधान प्रदत्त स्वास््य सम्वन्धी मौलिक हकको कायािन्वयनका िालग नगर क्षेत्रलभत्र 
रहेका सवै स्वास््य संस्थाहरुको सविीकरर्, क्षमता अलभवरृ्द्ध तथा स्तरोउन्नलत गने नीलत 
लिइनेछ ।  

• नगरपालिकामा लसकि सेि उपचार केन्िको लनमािर् कायि यथासक्य लछटो कायि सम्पन्न 
गनि िगाइ यसै वषि देस्ख लसकि सेिको परीक्षर् तथा उपचारको व्यवस्था लमिाइनेछ 
। 

• नगरपालिका, बन उपभोिा समहु, स्थानीय समदुाय र संघीय तथा प्रदेश सरकारको 
सहकायिमा  सपिदंश अस्पताि लनमािर् गने कायििाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।  

• सङघीय सरकारको स्वास््य र्वमा सम्वन्धी कायिक्रम अन्र्तगत सवै नगरवासीको स्वास््य 
र्वमा गराउन चेतनामिुक कायिक्रम संचािन गररनछे । 



 
 

• सामदुार्यक मर्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वकाको कामिाई थप स्जम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ 
। 

• लसकिसेि रोग पर्हचान,रोकथाम अलभयान लनयन्त्रर् घोषर्ा कायिक्रम सम्पन्न भएपिात 
लसकि सेि रोगको रार्िय उपचार केन्ि ससु्चकृतको िालग आवश्यक उपकरर् जनशस्ि 
र प्रयोगशािा ब्यवस्थापन कायि गररनेछ ।  

• नगर अस्पताि ,स्वा .चौ र आधारभतु स्वास््य  केन्िहरुिाई ब्यवस्थापन गरर समदुाय 
स्तरमा गरु्स्तररय स्वास््य सेवा प्रवधिनका िालग तालिम, उपकरर् जनशिी ब्यवस्थापन 
र भौलतक संरचनाको लनमािर् कायििाई अगाडी बढाउदै िलगनेछ ।      

• बडघर, गरुुवा, सडेुनी र धामी झाक्रीहरुिाई स्वास््य सम्बन्धी सचेतना कायिक्रम संचािन 
गररनेछ ।  

• आमा सरुक्षा कायिक्रम अन्तरगत यस नगर लभत्रका प्रशलुत गहृमा प्रशलुत सेवा िाई 
प्रभावकारी बनाउन सतु्केरी सेवाको िालग एम्बिेुन्स सेवािाई सबिशिुभ पहुँच गराउने 
कायििाई प्राथालमकतामा रास्ख अगाडी बढाइने छ । 

• मर्हिा स्वास््य स्वयं सेर्वका स्वास््यको तल्िो इकाई भएको, समदुायसँग प्रत्यक्ष 
जोलडएको,  र्वशेष गरी आमा र बच्चाको स्वास््य सधुारमा खर्टने भएको हुँदा लनजहरुको 
सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गदै प्रोत्साहन स्वरुप आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गररनेछ । 

• आयवेुद सेवािाई र्वस्तार गदै समदुायमा आयवेुद सेवाको जनचेतना रै्िाई स्वस्थ स्जवन 
जीउने पद्धलतको र्वकास गनि वजेट र्वलनयोजन गररनेछ । 

• आयवेुद औषधाियमा पञ्चकमि सेवा यसै आ.व. देस्ख प्रारम्भ गररनेछ ।  

• स्वास््य प्रयोगशािा सेवािाई नगर लभत्रका सबै स्वास््य संस्थामा र्वस्तार गरर गरु्स्तररय 
सेवा प्रदान गररनेछ । 

• नगरलभत्रका नगरवासीिाई पोषर्को स्थीलतमा सधुार ल्याउन जनचेतनाको माध्यमबाट 
खानामा र्वर्वलधकरर् ल्याई "पोषर् स्स्थलतमा सधुार, स्वास््य जनशस्ि र्वकासको आधार" 
भने्न मिुनारा सर्हत अलभयान सञ्चािन  गररनेछ । 

• नगरलभत्रका सम्पूर्ि बािबालिकािाई उमेर अनसुारको सबै खोपको मात्रा पयुािई पूर्ि 
खोपयिु नगरपालिका घोषर्ा गररनेछ । 

ङ) मर्हिा सशस्िकरर् 

• एकि मर्हिा, बेरोजगार मर्हिा तथा अलत र्पछलडएका र लबपन्न मर्हिाहरुको िालग 
रोजगारमूिक तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

• सबै प्रकारका घरेि ुर्हंसा न्यलुनकरर् गररनेछ । िैंलगक र्हंसा अलभयान वषि मनाउनको 
िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररने छ । 

• मर्हिा शशस्िकरर् तथा क्षमता अलभवरृ्द्ध कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

• िैर्िक तथा अल्पसङ्खयकका जीर्वकोपाजिनका िालग सीप मिुक तालिमहरु संचािन 
गररनेछ 



 
 

क) वन तथा वातावरर् 

• र्वपद व्यवस्थापन कोषमा प्रयाप्त रकम र्वलनयोजन गरर सम्भाव्य र्वपस्त्त र र्वपत पिात 
हनुे क्षलत न्यूलनकरर् र राहात तथा पनुरस्थापना कायििाई प्रभावकारी ढििे लनरन्तरता 
र्दइनेछ  

• स्जर्वकोपाजिनका िालग वनको अवधारर्ािाइ साथिक तलु्याउन यस नगरपालिकालभत्र 
रहेका सामदुार्यक, साझेदारी वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापनमा जोड र्दइनेछ । 

• क्यान्सर, मगृौिा डाइिालसस वा प्रत्यारोपर् मेरुदण्ड इन्ज्योडि लबरामीिाई प्रलत मर्हना रु 
५००० का दरिे र्वपद कोषबाट भिुानी र्दइ नेपाि सरकारबाट सोधभनािको नीलत 
अविम्बन गररनेछ ।  

• नगरका साविजलनक प्रकृलतका क्षेत्रहरुको अलतक्रमर् बढ्दै गएकोिे प्रत्येक वडाका 
वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा साविजलनक जग्गा संरक्षर् उपसलमलत गठन गरर सम्बस्न्धत 
वडामा रहेको साविजलनक जग्गा, ताि, पोखरी, गौचरर् िगायतका साविजलनक महत्वका 
क्षेत्रको संरक्षर् तथा संबद्र्धन गररनेछ  

• मध्यवलतिक्षेत्रमा वन्य जन्त ुर मानव र्वच बढदै गएको द्धन्द न्यलुनकरर् गनि तारजािीको 
व्यवस्था गररनेछ । 

• मध्यवलति क्षेत्रमा हनुे चोरी स्शकारी लनयन्त्रर्का िालग र्वशेष लनगरानी कायिक्रम संचािन 
गररनेछ । 

• सौयि उजािको प्रयोग गरी र्वद्यतु्तीय उजािको खपत गनुिपने अवस्थािाई मध्यनजर गरी 
नवीकरर्ीय उजाि र वैकस्ल्पक उजािको प्रयोगिाई उच्च प्राथलमकता र्दइनेछ । 

 

५. सशुासन तथा संस्थागत र्वकास सम्बन्धी नीलतः 

क) राजश्व पररचािन एवं अलभवरृ्द्ध सम्बन्धी नीलतहरुः 

र्वद्यमान करको दरमा कम गरी मर्हिा ,शर्हद वेपत्ता,घाइते तथा अपािहरुिाई करमा सहलुियत  
प्रदान गरी करको दायरा बढाउने र बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरुिाई स्वस्रु्ति रुपमा कर लतनि 
प्रोत्सार्हत गनि नगरपालिकामा र्वर्वध कायिक्रम सर्हत कर सप्ताह कायिक्रम संचािन गने तथा 
राजश्व संकिन कायििाई ब्यवस्स्थत र करको दायरािाई र्रार्किो गरी वडा कायािियबाटै कर, 

शलु्क दस्तरु असिु गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

• वार्षिक पेशा व्यवसाय करका शे्रर्ी तथा दर वमोस्जम करदाता पर्हचान गने सम्बन्धमा 
पेशा व्यवसायको प्रकृलत आकार एवं ठाउँ र्वशषेिाई आधारको रुपमा लिइनेछ । 
नगरपालिकाद्वारा तोर्कएको दरवन्दीका आधारमा पेशा व्यवसायका करदाता प्रष्ट्याई 
शे्रर्ी लनधािरर् गरी सहमलतका आधारमा कर अशिुी व्यवस्थापनिाई सहज र थप 



 
 

प्रभावकारी बनाउन प्रलतलनलधमिुक संघ-संस्थाहरुको सहकायिमा कायिक्रमहरु सञ्चािन गने 
नीलत लिइने छ । 

• करको तोर्कएको व्यवसायको प्रकार, प्रकृलत र शे्रर्ी अनसुारको दररेटमा कर भिूानी 
गनि नसक्ने अलत न्यनुस्तरको कुना काप्चा तथा अलत कम चल्ती र्र्रती हनुे ठाऊमा 
रहेका व्यवसायिाई शे्रर्ी र्वर्हन मानी न्यूनतम रु .५००.०० मा नघटाई वार्षिक 

िो पाररनेछ । नगरपालिकामाव्यवसाय कर लिई करको दायरािाई िस्चिो तथा र्रार्क  
धा उपिब्ध सरु्वभिुान गनुिपने कुनै कर शलु्क दस्तरु बाँकी नरहेको आधारमा सेवा 

• चाि ुआ.व.को आषाढ मसान्त सम्म कर नबझुाई बक्यौता कायम हनु आएमा बक्यौता 
कायम हनु आएको आ.व.को क्रमशः पर्हिो वषि १० प्रलतशत , दोस्रो वषि २० प्रलतशत , 
तेस्रो वषि ४० प्रलतशत ,तेस्रो वषि भन्दा पलछ १०० प्रलतशतका दरिे र्विम्ब जररवाना 
जोडी बक्यौता समेत असिु गररनेछ । 

• कुनै कायिका िालग साविजलनक क्षेत्रमा छोटो अवलधको िालग कुनै सामग्री भण्डारर् वा 
टेण्ट िगाउन ुपने भएमा साविजलनक आवागमनमा अवरोध नहनुे गरी प्रलतर्दन प्रलत व .र्र् .

रु.१.५० का  दरिे शलु्क लिई स्वीकृलत र्दन सर्कनछे । र्वना स्वीकृलत त्यस्तो कायि 
गरेको पाईएमा िाग्ने शलु्क बराबर थप जररवाना लिईनेछ । 

• श्रोत पररचािनिाई समतामिुक, प्रगलतस्शि र न्यायपूर्ि बनाई राजश्वको दायरा बरृ्द्ध 
गररनेछ । सबै करदाताहरुको सहभालगतामा राजश्व अलभबरृ्द्धगरी कुि बजेटमा आन्तररक 
आम्दानीको अंश बरृ्द्ध गररदै िलगनेछ । 

• श्रोत व्यवस्थापनिाई वैज्ञालनक, यथाथि परक र व्यवस्स्थत गनि कम्प्यटुरीकृत Computer 

Software को  प्रयोगबाट Database का आधारमा कर शलु्क संकिन कायििाई थप 
प्रभावकारी बनाईनेछ ।   

• कर, शलु्क संकिन कायििाई प्रभावकारी बनाउन भौलतक सरु्वधा सम्पन्न स्थान र दक्ष 
जनशस्िको पररचािन गनुिका साथै कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता अलभवरृ्द्धमा समत 
र्वशेष ध्यान र्दइनेछ । 

• उपभोिा सलमलत मार्ि त सञ्चािन हनुे कुनै पलन योजनाहरुको सम्झौता गनुि अगावै 
उपभोिा सलमलतका पदालधकारीहरुिे नगरपालिकािाई बझुाउन ु पने कर, शलु्क,दस्तरु 
चिुा गनि अलनवायि गररनेछ ।   

• र्वत्तीय श्रोत पररचािन र व्यवस्थापनमा लनस्ज क्षेत्र र नागररक समाजको सहभालगता र 
सहकायििाई बढाउदैं िलगनेछ । सम्पूर्ि करदातािाई स्वःस्रु्ति रुपमा करको दायरामा 
ल्याई आरू्िे लतरेको करको उस्चत उपयोग भएको छ भने्न अनभुलूत र्दिाईनेछ । 
नगरपालिकािाई लनयलमत र बढी कर लतने करदातािाई सम्मालनत गने परम्परािाई  
व्यवस्स्थत ढंगिे अगाडी बढाईनेछ । 



 
 

• नगरपालिकाद्वारा गने राजश्व सम्बन्धी लनर्िय र आलथिक कारोवारमा पारदस्शिता र 
सहभालगता प्रवद्धिन गररनेछ । र्वत्तीय अनशुासन कायम गनि आन्तररक लनयन्त्रर् 
प्रर्ािीिाई सक्षम बनाई र्वत्तीय सूचनाको अलभिेख र प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई लनयलमत र 
व्यवस्स्थत गररनेछ । 

• नगरपालिकाको श्रोतसाधन र सम्पलतको उच्चतम प्रयोग र पररचािनद्वारा प्रशासलनक एवं 
अनतु्पादक खचिमा लनयन्त्रर् गरी र्वकास कायिमा गररने पूजीगत िगानीमा बरृ्द्ध गदै 
िलगनेछ । 

• नगरपालिकािे उठाउने कर दस्तरु तथा शलु्किाई व्यवस्स्थत,पारदशी र प्रभावकरी 
तलु्याउन आवश्यकता अनसुार कायिर्वलध लनदेस्शका तयार गरी िागू गररनेछ ।   

• नगरको र्वकास लनमािर् तथा सेवा सरु्वधा प्रवाह गनि आवश्यक पने र्वत्तीय श्रोतको 
कलमिाई पूलति गनि संस्घय  सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृलनकाय तथा संघ-संस्था र लनस्ज 
क्षेत्र एवं नागररक समाज िगायत सबै सम्भाव्य आन्तररक एवं बाह्य क्षेत्रका लनकायसँग 
समन्वयगरी श्रोतको अलधकतम पररचािन गररनेछ । 

• नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भोगालधकार रहेको र नगरपालिकािे संरक्षर् र पररचािन 
गनिसक्ने भवन जग्गा जलमन तथा अन्य भौलतक सम्पस्त्तको अलभिेख अध्यावलधक गरी 
राजश्व आम्दानी गने माध्यमको रुपमा पररचािन गररनेछ । यस्ता श्रोतको पररचािन 
गदाि प्रलतस्पधाित्मक पद्धलतद्वारा लनस्ज क्षेत्रिाई सहभागी गराउदैं िलगनेछ । 

• श्रोत पररचािनमा लनस्ज क्षते्रको सहभालगतािाई प्रवद्धिन गनि PPP अवधारर्ामा आधाररत 
कायिक्रममा प्रलतस्पधाित्मक पद्धलतका अलतररि प्रस्तावका आधारमा ल्भनयतष्बतष्यि  

पद्धलतिाई समेत अविम्बन गररनेछ । 

• नगरपालिका अन्तरगतका हाटबजारहरु अस्थायी हाटवजार, बसपाकि  जस्ता स्थानमा 
पूवािधार सधुार गरी स्तरवरृ्द्ध गररदै िलगनेछ । उि क्षेत्रको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा 
लनस्ज क्षेत्रिाई सहभागी गराइने नीलत लिईनेछ । 

• नगरपालिकाद्वारा वहािमा िगाईएका सम्पस्त्तहरुको वहाि बन्दोबस्त गदाि प्रचलित 
बजारदरको आधारमा वहाि कायम गरी प्रलतस्पधाित्मक र्वलध/प्रर्क्रया अपनाईनेछ ।   

 

ख) सेवा प्रवाह, सशुासन तथा संस्थागत र्वकासः 
• नगरबाट प्रदान हनुे सेवा प्रवाहमा मसु्कान सर्हतको सेवाको अवधारर्ािाई परु्ि रुपमा 

कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

• नगरवासीिाई आधारभतू सेवा सरु्वधा सहजतापूविक प्रदान गनि संस्थागत क्षमता र्वकास 
गररनकुा साथै कमिचारीहरुिाई क्षमता अलभवरृ्द्ध तालिम प्रदान गररनेछ । 

• लबद्यतुीय नागररक वडापत्र तथा नागररकिाई सचुना र्दन मोवाइि एस्प्िकेसनहरुको प्रयोग 
गररनेछ । साथै नगरपालिकाका सवै वडा कायािियहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी 



 
 

बनाइसर्कएको र समदुाय स्तरमा WIFI Free Zone क्षेत्रहरु तयार गरी नगरवासीिाई 
सूचना प्रर्वलधको पहुँच उपिब्ध गराइनेछ ।  

• पारदस्शिता तथा जवार्देर्हता कायम गरी नागररकमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गररनेछ 
। नगरलभत्र हनुे आलथिक कारोवारहरुमा आलथिक अनशुासन कायम गररनकुा साथै 
भ्रष्टाचारमा शनु्य सहनस्शिताको नीलत लिइनेछ । 

• नगरपालिकाबाट नगररकहरुिाई प्रदान गररने सेवा सरु्वधाहरुमा लछटो छररतो र 
प्रभावकारी बनाउन कम्प्यटुर प्रर्ािीको प्रयोग र कमिचारीहरुिाई कम्प्यूटर तालिम प्रदान 
गने नीलत लिइनेछ । 

• जनतािे स्वालमत्व ग्रहर् नगरेसम्म र्वकास प्रयासहरु र्दगो तथा प्रभावकारी हनु सक्दैनन 
तसथि नगरक्षेत्रलभत्र बडघर, अगवुा तथा टोि र्वकास संस्था िाई र्वकासको 
आधारस्तम्भका रुपमा पररचािन गररनेछ । 

• नगरपालिकाको कायि सम्पादनिाई लछटोछररतो, पारदशी, गरु्स्तररय र प्रर्वलधमैलत्र बनाउँदै 
भ्रष्टचारको शून्य सहनस्शिताको नीलत अबिम्बन गररनेछ ।  

• सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रर्वलधको र्वकास तथा र्वस्तार गरी र्वद्यतु्तीय शासन (E-

Governance) िाई कायािन्वयन गने नीलत लिईनेछ ।  

• नगरबासीहरुको राय सझुाव संकिन, गनुासो व्यवस्थापन र जबार्देर्हता बहन गनिका 
िालग नगरपालिकासँग नगरबासीको सोझो सम्पकि को िालग हरेक वडामा र नगर 
कायिपालिकामा गनुासो पेर्टकाको व्यवस्थािाई लनरन्तरता र्दइनेछ । जनताको गनुासो 
व्यस्थापनका िालग नगर कायिपालिकामा नगर प्रमखुको संयोजकत्वमा र वडा कायािियमा 
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गनुासो व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी गनुासोको सनुवुाई 
गररनेछ । 

• ११ वटै वडा कायािियबाट संकिन हनुे राजश्विाई Intranet Computer System 
बाट नगरपालिकाको केस्न्िकृत राजश्व प्रर्ािीमा आवद्ध गराउने कायििाई व्यवस्थीत गदै 
िलगनेछ । 

• नगरबाट प्रदान गररने सेवाको सम्बन्धमा जनतािाई ससु्चत गनि नागररक वडापत्रिाई 
Notice Board Digital  का माध्यमबाट सेवा सम्बन्धी जानकारीिाई सहज तलु्याईने छ 

। 

• आन्तररक स्रोतको पररचािनबाट नगरको र्वस्त्तय सवलिकरर् र आलथिक स्थार्यत्व कायम 
गररनकुा साथै नगरको र्वस्त्तय पक्षिाई समग्र आलथिक समरृ्द्धको मिु आधार बनाईनेछ 
। 

• नगरपालिकाको कायि सम्पादनिाई लछटोछररतो, पारदशी, गरु्स्तररय र प्रभावकारी बनाउन 
कमिचारी तालिम, क्षमता र्वकास सम्बस्न्ध कायिक्रम र कायिसम्पादनमा आधाररत अलतररि 
समय काम गरेवापतको सरु्वधा र्दने व्यवस्था लमिाइनछे । 



 
 

• जनप्रलतलनलधिाई समयानकुुि प्रर्वलधमैलत्र बनाउन र क्षमता र्वकास गनि क्षमता अलभवरृ्द्ध 
कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• नगरपालिकामा कयिरत करारका कमिचारीकहरुको आ.व. २०७९/८० मा तबि भत्ता 
तथा अन्य सरु्वधाहरु वरृ्द्ध गनि एउटा मूल्याङ्कन सलमलत गठन गररनेछ र सोही सलमलतको 
प्रलतवेदनको आधारमा कमिचारीहरुको सेवा सरु्वधामा वरृ्द्ध गररने नीलत लिइनेछ ।  

 

ग) र्वर्वध 

• समाजमा सकारात्मक सोंचको लबकास गरी शान्ती र अमनचयन, नेततृ्व तथा व्यस्ित्व 
र्वकासका िालग योग, ध्यान जस्ता कायिक्रमहरुको संचािन गररनेछ । 

• बािमैत्री, वातावरर्मैत्री, धवुा रर्हत, परु्ि सरसर्ाईयिु, पूर्ि साक्षर नगरपालिका बनाउने 
अलभयानिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

• मर्हिा, वािवालिका, आर्दवासी जनजालत, दलित, अपांग र पछालड परेको वगि तथा 
समदुायिाई र्वकासको मिुधारमा समार्हत गनि प्राथलमकता र्दइनेछ ।  

• गैर सरकारी क्षेत्रिाई आलथिक सामास्जक र्वकासको साझेदारको रुपमा लिइनेछ र 
उनीहरुको क्षमता र अनभुवका आधारमा र्वकास प्रर्क्रयामा सहभालग र पररचािन गररनेछ 
। 

• स्थानीय स्तरमा छररएर रहेका बीउँप ुजँी स्थानीय घमु्तीकोष, स्थानीय र्वकास कोष, गरीब 
संग र्वश्वशे्वर कायिक्रम मार्ि त गररएका िगानीिाई बारबर्दिया नगरपालिकाको मातहतमा 
ल्याई संचािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

• यस नगरमा परम्परागत रुपमा चलि आएको बडघर प्रथािाई व्यवस्स्थत गनि नेपािमै 
प्रथम पटक वडघर ऐन जारी गरर सर्कएकोमा सम्परु्ि बरघरहरुको अलभिेस्खकरर् गरर 
स्थालनय सरकारका कायिहरुमा बरघरहरुको सहभालगता र पररचािनिाई व्यवस्स्थत गरर 
संस्थागत क्षमता र्वकास तथा सचेतनामूिक कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बस्न्ध  

• नगर लभत्रका बेरोजगार यवुा यवुतीहरुिाई स्वरोजगार बनाउन स्थानीय श्रोत साधन को 
उपयोग हनुे गरर परम्परागत पेशा तथा आधलुनक लसपसंग साक्षात्कार गराउन लबलभन्न 
र्कलसमका तालिमहरु संचािन गररने छ । साथै दलित समदुायको लसप र किािाई 
आधलुनकीकरर् गनिका िालग तालिम र सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ । 

• नगर क्षेत्रलभत्रका बेरोजगारहरुको पर्हचान गरर संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार 
कायिक्रममार्ि त रोजगारी लसजिना गनि थप क्षेत्रहरुको पर्हचान गरर रोजगार कायिक्रम 
अगाडी बढाईनेछ। 



 
 

• स्चर्कत्सा क्षेत्रमा स्थानीय दक्ष जनशस्ि उत्पादन गरी यस नगरमा सेवा गने गरर नगरका 
आलथिक रुपिे लबप्पन्न दलित र थारु समदुायका जेहेन्दार छात्र छात्रािाईस्चर्कत्सा स्शक्षा 
अध्ययन गनि छात्रवलृतको व्यवस्था लमिाइने छ । 

 

आदरर्ीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु । 

यो नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ताव गदाि सन्तलुित र सदुृढ अथितन्त्र लनमािर् गने, स्वस््य र सक्षम 
जनशस्ि र्वकास गने, र्वकासिाई समावेशी, जनमखुी, नलतजामखुी, सामास्जक न्यायमा आधाररत 
बनाउने, सशुासन कायम गने गराउने, सम्वदृ्ध बारबर्दिया नगरपालिकाको दीघिकािीन उदे्दश्य 
रास्खएको छ । यो नीलत तथा कायिक्रम िोकतास्न्त्रक शासन पद्धती, सामास्जक न्याय, 

समन्यार्यक आलथिक र्वकास, दीगो र्वकास िक्ष्य, शास्न्त सरुक्षा संग सम्बन्ध राख्दछ ।वार्षिक 
नीलत तथा कायिक्रमबाट र्वकासमा जनताको सहभालगताका साथै सबै खािे सामास्जक र्वभेदको 
अन्त्य, नागररक सविीकरर्, ज्ञान र सीप तथा नवप्रवतिनमा आधाररत उत्पादन प्रर्ािी, प्रर्वलध 
र्वकास मार्ि त श्रमको उत्पादकत्व वरृ्द्ध हनुकुो साथै यसिे समाजवादको मागि प्रशस्त गदिछ 
भने्न मेरो र्वश्वास छ ।  

अन्त्यमा जनप्रलतलनलधहरुको दोस्रो आगमन भइ जनताप्रलत उतरदायी तीनै तहको शासन 
सञ्चािन भइरहेको अवस्था छ । बारबर्दिया नगरपालिका पलन संर्वधानिे गरेको पररकल्पना, 
राज्यिे लिएको दीघिकािीन उदे्दश्य परुा गनि सदैव तल्िीन छ । बारबर्दिया नगरपालिकाको 
यो महान अलभयानमा साथ र्दनहुनुे सबै सकृय राजनैलतक दिका प्रमखु एवं प्रलतलनलध ज्यूहरु, 

र्वलभन्न संस्थागत व्यस्ित्वहरु, वरु्द्धस्जवी, पत्रकार, उद्योगी व्यापारी, कमिचारी, सरुक्षाकमी, 
जनप्रलतलनलध र सबै र्वकास साझेदार संस्थाहरुिाई हार्दिक धन्यवाद र्दन चाहन्छु ।  

छलबिाि थारु नगर प्रमखु 

बारबर्दिया  नगरपालिका  

 


