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1. आदरणीय नगर उप–�मखुज्यू, आदरणीय अ�त�थज्यूहरु, कायर्पा�लका तथा 
नगरसभा सदस्यहरु, �मखु �शासक�य अ�धकृत तथा अ�धकृतहरु, 

िजल्लािस्थत कायार्लय �मखुहरु, सल्लाहकार, �व�भ� संघ–संस्था �मखु 
तथा ��त�न�धहरु, स�ारकम�, रा�सेवक कमर्चार� लगायत उपिस्थ�त 
सम्पूणर् महानभुावहरु ! 

2. नेपाल� जनताको लामो त्याग, ब�लदान र संघषर्को माध्यमबाट �ा� संघीय 
लोकतािन्�क गणतन्�मा आधा�रत नगर सरकारको आ�थर्क वषर् 
२०७६/७७ को नी�त तथा कायर्�म ग�रमामय सभा समक्ष �स्ततु गनर् 
पाउँदा म गौरवािन्वत भएको छु।  

3. ऐ�तहा�सक सं�वधानसभाबाट जार� भएको नेपालको सं�वधान अनसुार 
स्था�पत स्थानीय तह र नाग�रकका अ�धकारहरु स्था�पत गन� यस 
अवसरमा म लोकतािन्�क गणतन्� नेपालको उज्यालो यगुमा पयुार्उने 
�ममा जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे सम्पूणर् �ात अ�ात श�हदहरु��त भावपूणर् 
�दा�ल� अपर्ण गदर्छु ।साथै, �व�भ� आन्दोलनका �ममा घाइते, वेप�ा 
नाग�रक��त उच्च सम्मान व्य� गनर् चाहन्छु ।लोकतन्� र सामािजक 
न्याय �ा��को आन्दोलनको अगवुाई गनुर्हनेु अ�जहरु��त उच्च सम्मान 
व्य� गदर्छु । उहाँहरु सबैको योगदानको स्मरण गदर्छु ।    

4. गत वषर् 2075।०३।६ गते  सम्मा�नत नगर सभामा "सम�ृ नगर : 
खसुी नगरबासी"  स�हतको नी�त तथा कायर्�म �स्ततु गरेको �थए,ँ जनु 
नी�त तथा कायर्�मलाई टेकेर आ�थर्क, सामािजक, सासँ्कृ�तक �वकासका 
उ�ेश्य, ल�य रणनी�त र कायर्नी�त स�हतको स्प� �वकासको खाका 
�नधार्रण ग�रएको �थयो। सोह� अनसुार कामहरु भईरहेको छ र प�रणाम 
आउने �म जार� छ ।  

5. �तलो�मा नगरपा�लका लोकतन्�का आधारभतू मूल्य, मान्यता, बहलुवाद� 
खलुा समाज, मानव अ�धकार, सामािजक न्याय, सहका�रता, सहअिस्तत्व र 
समन्वयको �स�ान्तलाई आत्मसाथ गद� �व�धको शासन��त पूणर्��तब�   

छ । लोकतन्�लाई सामािजक जीवन प��तका रुपमा स्था�पत गन� 
कुरामा नगर सरकार हरपल �य�शील छ । शासक�य व्यवस्थामा 
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आएको प�रवतर्नको अनभु�ूत सबै नगरबासीले गनर् सकून ्भ�ेमा हामीहरु 
अत्यन्त सचेत छ� ।  

6. नगरको भौगो�लक, सामािजक, आ�थर्क तथा सांस्कृ�तक �व�वधतालाई 
आत्मसाथ गद� सन्त�ुलत र समन्या�यक �वकासको बाटोमा अिघ बढ्न 
नगर सरकार दृढ छ । हामीहरु योजनाब� र �ाथ�मकताका आधारमा 
�वकास �नमार्णका कामहरु हनुपुछर् भ�ेमा ��तब� छ� । ‘मा�लक होइन, 

सेवक हौ’  भ�े मान्यतामा आधा�रत जनउ�रदायी, पारदश�, मेहनती र 
सहयोगी संयन्�बाट नै सम�ृ� हा�सल गनर् स�कन्छ भ�े मान्यतालाई 
हामीले आफ्नो मागर्दशर्नका रुपमा �हण गरेका छ�।   

7. आ�थर्क वषर् २०७६/२०७७ को नी�त तथा कायर्�मको ल�य “सम�ृ 
नगर : खशुी नगरबासी”  रहेको छ । यस नी�त तथा कायर्�म 
संघीयताको कायार्न्यनसँगै �संहदरबारको अ�धकार जनताको बीचमा 
पयुार्उन कोशेढु�ा सा�वत हनुे अपेक्षा ग�रएको छ ।अ�हलेसम्म हामीले 
चलाएका अ�भयान, �वकास �नमार्ण तथा नी�तगत �नणर्य देश �भ�का 
�व�भ� कायर्�म तथ मंचहरुमा नगर सरकारको �भावशाल� उपिस्थ�त 
एवं �स्त�ुतले रा��य जीवनमा �तलो�माको �व�ास र आकषर्ण बढेको    

छ । देशभर�का पा�लकाहरुबाट हा�ो �ाथ�मकताहरुमा समथर्न र 
सहयोग �ा� भएको छ । नगर सरकारको �वकास �यासमा �देश 
सरकार, संघीय सरकार, �वकास साझेदारहरुको साथ र सद् भाव व�ृ� 
भएको छ । 

8. स्थानीय नाग�रकहरुको चाहना र भावना अनसुारका सेवा-स�ुवधा, 
आवश्यकताको व्यवस्थापन, कायार्न्वयन तथा �नयमन गन� �नकाय नगर 
सरकार एवं जन��त�न�ध नै हनु ्भ�े �व�ास ब�ढरहेको छ । नाग�रकको 
सो �व�ास अनसुार हामीले काम ग�ररहेका छौ । जन��त�न�धहरुको 
भ�ूमका नी�त �नमार्ण र �वकास �नमार्णको अगवुाई, अनगुमन र 
नाग�रकको दखु सखुमा साथ �दने गर� सघन रुपमा अगा�ड बढेको छ । 
नगर सरकार जनताको सखु दखुमा घरदैलोमा पगेुको छ। 
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9. नगर सरसफाई र ह�रयाल� �वधर्न कायर्�मको ४१ औ �ृखला पगुकेो 
छ । चै� मासन्तसम्म योजना सम्झौता र जेठ मसान्त �भ�ै पूवार्धार 
तफर् को भ�ुानी �लईसक्न ुपन� व्यवस्था �मलाईएको छ।  

10. सबै वडा कायार्लयहरु अलग अलग रुपमा संचालनमा रहेका छन ् । 
हालसम्म 9 आफ्नै भवन, 1 वटा सामदुा�यक भवनबाट सेवा �वाह 
गरेका छन ्भने 6 वटा �नमार्णा�धन रहेका छन,्  

11. हालसम्मको हा�ो कायर्काल उत्साहवधर्क र उपलब्धीमूलक रहेको छ । 
नगर सरकारका नी�तले स्थानीय सरकारलाई ब�लयो बनाउन टेवा 
पयुार्एको  छ। "हरेक �दन-नया ँ सोच र नया ँ काम" गन� शैल�ले 
नगरबासीहरुमा आशा र उत्साहको संचार भएको छ । वडा 
कायार्लयहरुको सवल�करण भै रहेकोछ । 

12. हा�ो कायर्कालमा नै "सम�ृ �तलो�मा" को आधार खडा गन� उच्च 
महत्वका साथ �वकास व्यवस्थापन र सेवा �वाहका कामहरु भईरहेका 
छन ् ।  

नगर सभाका सदस्यज्यूहरु :  
 

13. नगर सरकार सबैसँग सहकायर् गद� सबै के्ष�मा ती� ग�तमा उत्कृ� 
उपलिब्धहरु हा�सल गद�  "सम�ृ नगर: खशुी नगरबासी "  �दशामा अिघ 
बढ्ने छ । आगामी आ�थर्क वषर् �तलो�मा नगरको ला�ग "ती� 
�वकासको वषर् " हनेुछ  । यस अ�भयानमा सबै सरोकारवालाहरुको साथ 
र सहकायर्को ला�ग आव्हान समेत गदर्छु ।  

14. �वकासको कोश ेढँुगो (Mile Stone) को रुपमा रहेका चाल ुआ�थर्क वषर्मा 
हा�सल ग�रएका उपलिब्धहरुको जग, नेपालको सं�वधान, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन, 
२०७४, रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था 
गनर् बनेको ऐन, २०७४, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल� 
२०७४ का सान्द�भर्क �नयमहरु, संघीय र �देश सरकारले जार� गरेका 
नी�त, कानून तथा मापदण्डहरु, सह�ाव्द� �वकास ल�य, जनतासँग 
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ग�रएका ��तब�ताहरुलाई केन्��बन्दमुा राखी नगर सरकारको तफर् बाट 
मैले आगामी आ�थर्क वषर् 2076/0७७ को नी�त तथा कायर्�म �स्ताव 
गरेको छु । नगर सरकारको यो नी�त तथा कायर्�म “सम�ृ नगर :  
खशुी नगरबासी”को आकाकं्षा पूरा गन� �दशातफर्  केिन्�त छ । 

15. नाग�रकले अनभु�ूत गन� गर� �वकासको ��तफल �वतरण, िशक्षा �णाल�मा 
प�रणात्मक र गणुात्मक सधुार, �मागत आयोजना सम्प�, कृ�ष, 

पशपुालन, पयर्टन, उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय, लगानीको वातावरण र लगानी 
सम्मेलन, नगरको महुार फेन� आयोजना (गेम चेन्जर �ोजेक्ट) को सरुुवात, 
सशुासन, समावेशी �वकास, द�गो �वकास, सह�ाव्द� �वकास ल�य, नगर 
सरसफाई र ह�रयाल� �वधर्न, वातावरण संरक्षण लगायत �वकासका 
समसाम�यक म�ुाहरुलाई �नरन्तर सम्बोधन, नगरमा उपलब्ध पूजँी, सीप 
र क्षमताको �भावकार� उपयोग गनर् सहकार� र �नजी के्ष�सँगको सहकायर् 
र नी�त तथा कायर्�मको सफल कायार्न्वयनका ला�ग संघीय सरकार र 
�देश सरकारसँग सहअिस्तत्व, समन्वय र सहकायर्लाई �ाथ�मकतामा 
रािखन ेछ । 

िशक्षा �णाल� : 

16. ‘�व�ालयको शैिक्षक र भौ�तक सधुारः बालबा�लका �व�ालय �वेशको 
प�हलो आधार’ भ�े नाराका साथ सम� िशक्षा �णाल�को सधुारमा ला�ग 
स्प� दृ��कोण, ��तब�ता र लगनशीलताका साथ अगा�ड ब�ढनेछ । यस 
के्ष�को सधुारका ला�ग कुनै �कारका बहानाबाजी, �नह�त स्वाथर् हा�ा 
ला�ग स्वीकायर् हनेु छैन । िशक्षा �णाल�को सधुार हचवुाका भरमा होइन 
�क स्था�पत मान्यताको जगमा टेकेर �� दृ��कोणका साथ चाल ुआ�थर्क 
वषर्का कायर्�मलाई �नरन्तरता �दँदै आगामी आ�थर्क वषर्लाई "शैिक्षक 
सवल�करणको वषर् घोषणा" गद� शैिक्षक �वकासका नयाँ र �सजर्नशील 
कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।    

17.  िशक्षा �णाल�लाई आ�थर्क/सामािजक रुपान्तरणको संवाहको रुपमा 
�वकास गनर्का ला�ग सबै तह एवं �वधाको िशक्षामा समतामूलक पहुचँको 
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स�ुनि�तता, गणुस्तरमा सधुार, अब्वल व्यवस्थापक�य क्षमताको �वकास, 

सामदुा�यक एवं संस्थागत �व�ालय बीचको �भ�ताको अन्त्य,  असल 
अभ्यासहरुको आदान �दान,  िशक्षा के्ष�का “आशालाग्दा अभ्यास”  र 
“�यास गरे प�रवतर्न सम्भव छ” भ�े मान्यता स्था�पतका ला�ग शैिक्षक 
�णाल�लाई िजम्मेवार, जवाफदेह�, पारदश�, न�तजामखुी र उ�रदायी 
बनाउँदै नगरपा�लकालाई "शैिक्षक हब" को रुपमा �वकास ग�रनेछ । 
यसका ला�ग आवश्यक शैिक्षक के्ष�मा सशुासन, सामदुा�यक �व�ालय 
सवल�करण, भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण, समदुायको अपनत्व, सघन र �नय�मत 
अनगुमन, समन्वयतात्मक �यास लगायतका शैिक्षक सधुारका कायर्�महरु 
िशक्षा �णाल�का स्था�पत मान्यताका आधारमा संचालन ग�रनेछ ।  

18. नगरपा�लकाको िशक्षा �णाल�लाई �वगतमा �स�कएका पाठहरुको आधारमा 
�व�मान कानूनी, संस्थागत र ���यागत सधुारलाई थप सदुृढ बनाउँदै 
रणनी�तक ढंगले अगा�ड बढाइनेछ । आगामी २ वषर् �भ� सामदुा�यक र 
संस्थागत �व�ालय बीचको दरु� समान गन�, सामदुा�यक �व�ालय��त थप 
आकषर्ण बढाउन ेरणनी�त अवलम्बन ग�रनेछ ।  

19. "सामदुा�यक �व�ालयको पूवार्धार सधुार कायर्�म" अन्तरगत कम्पाउण्ड 
वाल तथा बाल िशक्षा कक्षा कोठा सधुार ग�रने छ । �टनका छाना 
भएका सामदुा�यक �व�ालयहरुमा �मशः “फल्स �स�ल�”  रा� े 
कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने छ । उ� कायर्�म आधारभतू तहबाट 
सरुु गर� �मश: सबै �व�ाथ�हरुलाई �टनको �त्यक्ष छानामनुी बस्न ुपन� 
बाध्यताको अन्त्य ग�रनेछ । सबै �व�ालयलाई सूचना ��व�धसँग आव� 
गराइनेछ । �त्येक "�व�ालय के्ष� �भ� आकषर्क फुलबार� �नमार्ण" 
ग�रने छ । �व�ालय तथा क्याम्पसहरुको भोगा�धकार �ा� �योग�व�हन 
जग्गामा वृक्षारोपण तथा ह�रयाल� �वधर्न तथा अन्य उपय�ु �वकल्प 
प�हचान गर� उत्पादनमूलक बनाइनछे । भकूम्प ��तरोधी �व�ालय 
संरचना �नमार्णमा जोड �दइनेछ । हाल संचालनमा रहेका �व�ालयहरु 
भवनमा भकूम्प ��तरोधी ��व�ध जडानमा आवश्यक सहिजकरण      

ग�रनेछ । भौ�तक पूवार्धारय�ु �व�ालयहरुमा �ा�व�धक–िशक्षा अध्ययन
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–अध्यापनको ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ । गत आ.ब.मा 
समायोजना ग�रएका सामदुा�यक �व�ालयको भौ�तक सम्पि�को उच्च 
�ाथ�मकताका साथ संरक्षण ग�रनेछ ।  

20. िशक्षा के्ष�मा हालसम्म सम्पादन भएका ��याशलापहरुसमेतलाई समे�ट 
"सावर्ज�नक �व�ालय सवल�करण कायर्�म" घोषणा ग�रनेछ । सबै 
सामदुा�यक �व�ालयमा अध्ययनरत "छा�ाहरुलाई सेनटेर� प्याड �नशलु्क 
�वतरण र �दवा खाजा कायर्�म" लाई गणुस्तरमा सधुार गर� �नरन्तरता 
�दइनेछ । नगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक �व�ालयहरुको िशक्षक 
दरबन्द� �मलान र सरुवाको मापदण्ड तयार पार� "िशक्षक - �व�ाथ� 
अनपुात" समतामलूक रुपमा व्यवस्थापन ग�रनेछ  । �व�ालय अनगुमन, 

�व�ाथ� भनार् अ�भयान, केह� �व�ालयको �वस्ततृ योजना �नमार्ण, सबै 
�व�ालयलाई पूणर्सरसफाईय�ु र ह�रयाल�, एक�कृत र न�तजामा आधा�रत 
अनगुमन योजनाको �नमार्ण, �व�ालयका िशक्षक, कमर्चार�हरुको क्षमता 
अ�भवृ�� लगायतका थप �वधर्नात्मक कायर्�महरु संचालन ग�रनेछन ।  
यसैगर� सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयबीचको दरु� कम गद� सबै 
�व�ालय��त आम नाग�रककको �व�ास र आकषर्ण व�ृ� गनर् सामािजक 
सचेतना अ�भयान संचालन ग�रने छ । दा�यत्व नपेालसँगको सहकायर्मा 
यवुाहरु केिन्�त फेलो�सप कायर्�म संचालन ग�रनेछ । 

21. नाग�रक िशक्षा, लिुम्बनीको महत्व, आत्मअनशुासन, सदाचा�रता र 
कतर्व्यपराण लगायतका �वषयहरु स्थानीय पा��मको �वकास ग�रने   

छ । हाल संचालनमा रहेका सामदुा�यक �सकाइ केन्�हरुको क्षमता 
अ�भवृ�� ग�रनेछ भने नगरका अन्य उपय�ु स्थानमा �सकाइकेन्� 
स्थापना गनर् आवश्यक समन्वय ग�रनेछ । �व�ालय िशक्षाको गणुस्तर 
बढाउन मातभृाषा र अन्तर्रा��य भाषा (अं�जेी) लाई �सकाईको माध्यमको 
रुपमा अपनाउनको ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाईनछे ।   

22. "नगर �मखु छा�विृ� कोष" को �भावका�रता अ�भवृ��का ला�ग यसको 
दायरा फरा�कलो बनाई नगरको शैिक्षक �वकासमा कोशेढँुगाको रुपमा 
�वकास ग�रनेछ । संस्थागत �व�ालय�ारा �व�ाथ�हरुलाई उपलब्ध 
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गराउन ुपन� छावृि�लाई १० ��तशत कायम गर� �भावकार� कायार्न्वयन 
गराईनेछ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अनाथ, अपा�ता, द�लत, �वप� 
समूह र न्यून आय भएका समदुायका बालबा�लकालाई आधारभतू तहको 
िशक्षाका ला�ग छा�वृि�को �वशेष व्यवस्था ग�रनेछ ।  

23. गरुुकूल, गमु्बा, �वहार, मदरसा, खलुा एवम ् बैकिल्पक िशक्षा कायर्�म 
संचालनका ला�ग �देश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय ग�रनेछ । 

लै��कमै�ी, बालमै�ी, अपा�मै�ी �सकाई �णाल�लाई संस्थागत गनर्को 
ला�ग उपय�ु रणनी�त तय गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

24. "�व�ालयमा सशुासन" लाई �वधर्न गनर्को ला�ग �व�ालय व्यवस्थापन 
स�म�त पनुर्गठन हनु बाँक� रहेका �व�ालयहरुको व्यवस्थापन स�म�त 
पनुगर्ठन टु�ाइनेछ । �व�ालय अनगुमन-मूल्या�नलाई सघन रुपमा 
संचालन ग�रनेछ ।  

25. वाडर् नं १४  मा रहेको सा�वकको नमर्दे�र आधारभतू �व�ालय रहेको 
स्थानमा सूचना ��व�ध लगायत अन्य �ा�व�धक िशक्षा अध्यापनका ला�ग 
“�तलो�मा �सट� कलेज” स्थापनाको ला�ग �देश सरकारको समपूरक 
कोष र नगरपा�लकाको संय�ु लगानीमा आवश्यक पूवार्धार �नमार्णको 
बजेट �स्ताव गर� �देश सरकार समक्ष पठाई स�कएको छ भने 
सम्बिन्धत �नकायसँग सम्बन्धन �लई संचालनको काम अगा�ड     

बढाइनेछ ।   

26. नगर�भ�का सामदुा�यक संस्कृत क्याम्पसहरुको संस्थागत �वकास र 
स्तरोउ�तीका ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ । नगर �भ�का 
क्याम्पसको सहकायर्मा सशुासन र �वकाससँग सम्बिन्धत �व�भ� �वधामा 
शोधकायर् अगा�ड बढाइनछे । राममिण बहमुखुी क्याम्पसलाई "�ादेिशक 
�व��व�ालय" को रुपमा स्तरोउ�ती गनर् र शैिक्षक गणुस्तरमा सधुार 
ल्याउन भरपूर सहयोग ग�रनेछ ।  

27. संस्थागत �व�ालयका छाता संगठनहरुको आपसी छलफलमा संस्थागत 
�व�ालयहरुको क्षमता अ�भव�ृ�मा ध्यान पयुार्इनछे ।  
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स्वास्थ्य : 
28. "स्वस्थ्य नगरबासी : स्वस्थ्य नगर" भ�े नारालाई नै �नरन्तरता �दई 

गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबै नाग�रकको समतामूलक पहुँच स�ुनि�त 
गन� कामलाई �नरन्तता �दइनेछ । नगर�भ�का सबै व�थर्� सेन्टरहरुको 
गणुस्तर सधुार गर� सरुिक्षत माततृ्वको हकलाई स�ुनि�त ग�रनेछ । 
साथै, व�थर्� सेन्टरमा सतु्केर� हनेु म�हलाहरुलाई �ोत्साहन भ�ा स्वरुप 
रु.५००।- उपलब्ध गराइनछे । 

29. म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुको क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग �ोत्साहन 
कायर्�म संचालन ग�रनेछ । उमेर पगेुका म�हला स्वयंसे�वकाहरुलाई 
नेपाल सरकारले �दान गन� रकममा केह� रकम थप गर� संचालन 
ग�रएको "सनुौलो अवकाश योजना" कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ । 
उत्कृ� स्वास्थ्यकम�लाई परुस्कृत ग�रनेछ । �सकलसेल ए�न�मया 
रोकथामका कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  

30. �जनन स्वास्थ्य सरुिक्षत माततृ्व बाल तथा िशश ु स्वास्थ्य सेवाहरुको 
सवल�करण ग�रनेछ । नगर �भ�का उपय�ु स्थानमा "भ्यािक्सन सव 
सेन्टर र कोल्ड सेन्टर" स्थापना गद� पूणर् खोपको स�ुनि�तता ग�रनेछ ।  

31. ५ नं. �देश सरकार र सम्बिन्धत �व�ालयको सहकायर्मा माध्या�मक 
तहका के�ह �व�ालयहरुमा स्वास्थ्य सहायकको व्यवस्था ग�रनेछ । 
�कशोर-�कशोर�हरुलाई �जनन अ�धकार, �जनन स्वास्थ्य जस्ता 
�वषयहरुलाई समेट� "�कशोर-�कशोर� िशक्षा" कायर्�मलाई �नरन्तरता 
�दइनेछ ।  

32. मौजदुा स्वास्थ्य चौक� तथा शहर� स्वास्थ्य केन्�हरुको व्यवस्थापनलाई 
सधुार गर� भरपद� स्वास्थ्य सेवा केन्�का रुपमा रुपान्तरण ग�रने छ । 
वडा नं.-१७ मा रहेको "वीपी �ाम" संचालनमा रहेका आन्त�रक 
�ववादहरुको व्यवस्थापन गर� भौ�तक पूवार्धार स�हत "आधु�नक �स�ुत 
गहृ" को रुपमा �वकास ग�रनेछ । नेपाल सरकार�ारा �तलो�मा वाडर् नं. 
१ र ८ मा �नमार्णा�धन "�ादेिशक सरकार� मे�डकल कलेज" को �नमार्ण 
कायर्मा आवश्यक सहयोग पयुार्इनछे । वडा नं ४ मा �नमार्ण हनु े
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"गौतम�ु सामदुा�यक मटुु अस्पताल" �नमार्णको कायर्मा आवश्यक 
समन्वय र सहकायर् ग�रने  छ । नगरका बाँक� वडाहरुमा शहर� 
स्वास्थ्य केन्� �नमार्णको ला�ग केन्� तथा �देशसरकारसँग माग        

ग�रने छ ।  

33. ध�ुपान, मध्यपान र लागू औषध सेवन र दवु्यर्सनीलाई न्यू�नकरण गनर् 
�व�भ� चेतनामूलक कायर्�महरुलाई �नरन्तरता �दइनेछ । नगरपा�लका 
�भ� रहेको आयवु�द औषधालयको स्तरोउ�ती गद� योग, ध्यान, साधना 
केन्� र �ाकृ�तक िच�कत्सक सेवा संचालनका ला�ग �ोत्साहन ग�रनेछ।  

34. स्वास्थ्य चौक�मा रहेका �योगशालाहरुको �दगोपनको ला�ग "�योगशाला 
व्यवस्थापन कोष" खडा गर� सेवालाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ । 
नाग�रक �बरामी हुदँा आवश्यक पन� रगत, "र� सेवा सहयोग कायर्�म" 
माफर् त रगत �ा� गदार् लाग्न ेल्याव शलु्कको शोधभनार् �दइनेछ । 

35. स्वस्थ नाग�रक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका ला�ग स्वस्थ 
उत्पादन र उपभोगको अवधारणालाई कायार्न्वयनमा ल्याउन संघीय र 
�देश सरकारसँग सहकायर् र समन्वय ग�रनेछ ।  

कृ�ष : 

36. नगरपा�लका �भ�को कृ�षयोग्य ज�मनको प�हचान र संरक्षण गद� कृ�ष 
उत्पादनको के्ष�को �व�व�धकरण तथा �विश��करण माफर् त ्
नगरपा�लकालाई "कृ�ष उत्पादनमा आत्म�नभर्र" बनाउन समदुाय, �देश र 
संघीय सरकारसँगको सहकायर्मा आवश्यक रणनी�त तय ग�रनेछ ।  

37. ‘एक घर एक करेसाबार� - पकेट के्ष�मा व्यवसा�यक तरकार�’  भ�े 
नाराका साथ सरुु ग�रएको “तरकार� पकेट के्ष�” कायर्�मलाई  
�नरन्तरता �दइनेछ । अगार्�नक तरकार� उत्पादनमा कृषकहरुलाई 
आक�षर्त गनर् "अगार्�नक तरकार� उत्पादन सह�ुलय कायर्�म" घोषणा 
ग�रनेछ ।  

38. बाल� �वशेषका उत्पादन पकेट के्ष� �वकास गनर्को ला�ग वडा नं.-१४ 
तरकार� पकेट के्ष�, वाड नं. १२ लाई "मकै पकेट के्ष�" वाड नं. १७ 
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लाई "गहु ँवाल� पकेट के्ष�", वाड नं.-१३/१४ लाई "माछा सपुर जोन" 
वडा नं.-6 र ११ लगायतका वडाहरुलाई "बा�ापालन के्ष�" घोषणा गर� 
समदुाय, सहकार� र सरकार (नगर, �देश र संघ) को सहकायर्मा 
अ�भयानात्मक कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।   

39. “माछा उत्पादनमा आत्म�नभर्र”  नगरपा�लका घोषणाको ला�ग माछा 
पोखर� �नमार्ण लागतको �नि�त ��तशत रकम अनदुान उपलब्ध 
गराउनकुा साथै माछा पालनमा �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  

40. नगरपा�लका �भ�का महत्वपूणर् तालतलैया, कुवा ँ र पोखर� लगायत 
�ाकृ�तक जलाशय संरक्षण गर� मत्स्य उत्पादनमा उपयोग ग�रनेछ ।  

41. नगरपा�लका के्ष�मा स�ा�लत साना �कसान सहकार� संस्था �ल., ब�क 
तथा �व�ीय संस्थाहरुले किम्तमा १५ जना कृषकलाई कृ�ष ऋण 
उपलव्ध गराई सोह� �योजनमा सदपुयोग हनु गएमा वा यस नगरपा�लका 
�भ�का �व�भ� समूह (आमा समूह, टोल �वकास संस्था, क्लव) लाई 
नगद/वस्तगुत सहायता उपलव्ध गराएमा त्यस्ता ब�कलाई “हा�ो ब�क” 

नामक टोकन �दान गन� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ ।   

42. म�हलाहरुको मा� समूह गठन गर� व्यवसा�यक रुपमा कृ�ष तथा 
पशपुालन व्यवसाय संचालन गरेमा उनीहरुले ब�क तथा सहकार�बाट 
�लएको १० लाख सम्मको ऋणको व्याजदरमा २% नगद अनदुान �दने 
कायर्�मलाई यो वषर् प�न �नरन्तरता �दइनेछ । 

43. सावर्ज�नक महत्व लगायतका कायर्�ममा आया�तत फूलको �योग नगन� 
अ�भयानलाई सफल पानर्को ला�ग फूलमालाको आयातलाई पूणर्रुपमा 
�नरुत्सा�हत गर� "स्थानीय फूलमाला �ोत्साहन कायर्�म" लाई �नरन्तरता 
�दइनेछ ।  

44. कृ�ष कायर्मा लाग्ने ईन्धनको �नय�मत आप�ूतर्लाई व्यविस्थत गनर् स्थानीय 
ईन्धन �डपोहरुसँग सहकायर् र �याक्टरलगायत कृ�ष औजारमा देिखएको 
एका�धकारलाई �नयन्�ण ग�रने कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ ।    

45. �संचाई �णाल� आसपासका जग्गाहरु बाझँो रा� नपाउन े व्यवस्थालाई 
कायर्योजना स�हत कायार्न्वयनमा ल�गनेछ भने खाल� ज�मनमा केरा, मकै, 
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घाँस, फूल, नसर्र� संचालन लगायतका कृ�षजन्य ��याकलाप संचालनका 
ला�ग �ोत्साहन ग�रने कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ । 

46. कृ�ष हाटबजारहरुलाई व्यविस्थत तवरले संचालन ग�रनकुा साथै कुनै 
व्यि� तथा संघ÷संस्थाले सावर्ज�नक �नजी साझेदार�को अवधारणा अनसुार 
हाटबजार संचालन गनर् चाहेमा आवश्यक �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध  
गराइनेछ ।  

47. "व्यवसा�यक रुपमा काम गन� �कसानलाई नगरपा�लकाको सम्मान : सबै 
�कसानलाई उत्पादनमा आधा�रत अनदुान" नी�त अवलम्वन ग�रनेछ । 
दगु्ध उत्पादक �कसानहरुलाई उत्पादनको आधारमा �ोत्सा�हत गनर् �वशेष 
अनदुानको व्यवस्था ग�रनेछ ।यो कायर्�मको ला�ग पयार्� �ोतको 
स�ुनि�त ग�रनेछ । नगरपा�लका �भ� दधुको मूल्यमा एकरुपता कायम 
ग�रनेछ । पशपुालन �कसानहरुलाई �दँदै आएको पश ुबीमा अनदुानको 
�ववरण मा�सक रुपमा सावर्ज�नक ग�रनेछ । बाल� तथा पश ु संरक्षण 
कोषको व्यवस्थालाई थप व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

48. वडा नं १७ मा "कृ�ष उपज तथा �शोधन केन्�" �नमार्णको कामलाई 
�ाथ�मकता साथ अगा�ड बढाइनेछ । कायर्�व�ध अनसुार व्यवसा�यक 
रुपमा पषु्प खे�त गन� कृषकहरुलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।  

49. ¨कृ�ष हाटबजारको पूवार्धार �नमार्ण कायर्�म" लाई �नरन्तरता �दइन े      

छ । मिण�ाम हाटबजारलाई गोरक�ामा स्थानान्तरण गर� आध�ुनक 
ढाँचाको हाट बजार �नमार्णका शभुारम्भ ग�रनेछ । हाट बजारको पूवार्धार 
�नमार्णका ला�ग कृ�ष, सहकार� तथा भ�ूम व्यवस्था मन्�ालयसँग सहकायर् 
ग�रनेछ ।  

50. �स्ता�वत �तलो�मा एक�कृत कृ�ष पूवार्धार योजना कायार्न्वयनको ला�ग 
संघीय सरकार तथा �नजी के्ष�लाई �वशषे जोड �दइने छ । ५ नं �देश 
सरकारको "स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म" सँग साझेदार� गर� थप वडाहरुमा 
�वस्तार ग�रनेछ । व्यवसा�यक कृ�ष फमर्हरु खोल्नका ला�ग �नजी के्ष� 
र सहकार� के्ष�लाई आव्हान ग�रनेछ । �ाकृ�तक �वप�ीबाट कृ�ष उपज 



 
 

12 

तथा पशपुालन व्यवसायमा हनुे हानी नोक्सानीको क्ष�तप�ूतर् �दान गनर् 
"बाल� संरक्षण कोष" लाई थप मजबतु बनाइनेछ ।  

51. कृ�षयोग्य ज�मनको खिण्डकरण रोक्नको ला�ग भ-ूउपयोग नी�तलाई 
अिन्तम रुप �दान गर� खेती योग्य जमीनको संरक्षण ग�रनेछ । �देश 
तथा संघीय सरकारसँगको सहकायर्मा कृषकहरुको ��व�ध मा�थको 
पहुँचलाई �वस्तार ग�रनेछ । 

52. कृ�ष उपजमा �योग ग�रने रासाय�नक मल, जै�वक �वषाद� र �ा�ा�रक 
मलको �योगलाई �ोत्साहन ग�रनेछ । स्थानीय कृषकहरुसँग जो�डएका 
रैथाने �बउ�बजन, �ान, सीप र ��व�धलाई संरक्षण ग�रनेछ । 

53. �तलो�मा नगरपा�लका वाड नं-१३ मा पशबुधशाला तथा मास ु �शोधन 
केन्�को �वस्ततृ प�रयोजना �स्ताव तयार गर� �नजी के्ष�लाई आक�षर्त 
ग�रने छ । 

54. पश ु बीमा अनदुान कायर्�मलाई �नरन्तरता �दई आगामी आ.व.बाट 
बीमामा लाग्न े५० ��तशत रकम अनदुान �दइन ेछ । सामदुा�यक वन, 
नद� उकास के्ष�, सावर्ज�नक खाल� जमीनमा घाँस उत्पादन गनर्को ला�ग 
�ोत्साहन ग�रनेछ । 

55. पशपुन्छ� दानामा �योग हनु ेमकै स्थानीय तवरले उपलब्ध हनुे स�ुनि�त 
ग�रनेछ । पशजुन्य उत्पादन स्वस्थ्य र गणुस्तर�य बनाउनको ला�ग 
जनचेतनात्मक कायर्�म संचालन ग�रनेछ  

56. भ�ूमको चक्लाबन्द�लाई �ोत्सा�हत गर� करार खेती, सहकार� खेती र 
सामू�हक खेती गनर् उत्��ेरत ग�रनेछ । 

57. गाई र भैसीमा खोरेत र भ्यागतेु, बा�ामा �प.�प.आर, कुखरुामा रानीखेत र 
गम्बोरो तथा बंगरुमा स्वाइन �फवर �वरु�को खोप कायर्�म �भावकार� 
रुपमा स�ालन ग�रनेछ । पश ुसेवा शाखा जानक�नगर भवनलाई ममर्त 
सम्भार ग�रनेछ । �तलो�मा नगरपा�लका म�हर लगायतका आवश्यक 
स्थानमा पश ु सेवा शाखा स्थापना गर� �ा�व�धक कमर्चार� सेवा करारमा 
व्यवस्था ग�रनेछ । 
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सहकार� : 
 

58. �नजी के्ष�, गैरसरकार� के्ष� र �वकासका साझेदारहरुसगँको सहकायर्बाट 
सहकार� �वधर्न, समूह सहकार�करण, सहकार� सचेतना, सहकार�मा रहेको 
पूजँी प�रचालन, सहकार� माफर् त लगानीको अ�भव�ृ�, सहकार� खेती �णाल� 
लगायतका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।  

59. सहकार� संस्थाहरुको सदुृढ�करण, �वकास र �वधर्नको ला�ग �नय�मत 
अनगुमन, �नयमन र �नर�क्षणको व्यवस्था �मलाइनेछ । सहकार� संघ 
संस्थाहरुसँग सहकायर् गर� �ीपी मोडलमा उत्पादनमूलक उ�ोग व्यवसाय 
संचालन गन� कायर् अिघ बढाइनेछ । नगर�भ�का सहकार�सँग सम्बिन्धत 
अ�भलेख अ�ाव��क ग�रनेछ ।  साना �कसानहरु र कम आयस्तर 
रहेका नगा�रकहरु आव� रहेका सहकार� संस्थाहरुको क्षमता अ�भव�ृ�का 
ला�ग आवश्यक सहयोग पयुार्इनछे । साना �कसान र बचत तथा ऋण 
सहकार� माफर् त ्"�व�ीय साक्षरता कायर्�म" संचालन ग�रनेछ ।  

60. सहकार�मा आव� �वप� म�हला, सीमान्तकृत, गर�व समदुाय, अपा�, 
भ�ूमह�न तथा �पछ�डएको समदुाय र ��मकहरूलाइ एकल तथा सामू�हक 
रूपमा स्वरोजगारमूलक उ�ोग व्यवसाय संचालन गन� क्षमता �वकासका 
ला�ग �व�भ� ता�लम �दायक संघ/संस्था, ��त�ानहरूसँग सहकायर् गर� 
आवश्यक पन� व्यवसा�यक तथा सीपमूलक ता�लम �दान ग�रने छ । 

61. सरकार, �नजी के्ष� र सहकार� बीचको सहकायर् र साझेदार�मा उत्पादन 
तथा सेवामूलक उ�ोग व्यवसायको स्थापना गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ । 

62. आम नाग�रकहरूलाइ सहकार� सम्बन्धी जनचेतना अ�भवृ��का ला�ग 
सहकार� संस्था, नाग�रक समाज, �वकास साझेदार, शैिक्षक के्ष�, स�ार 
जगतका साथै सम्ब� सामािजक संघ संस्थाहरूलाई प�रचालन ग�रनेछ । 
�व�भ� सहकार� संघ संस्थाहरूबीच आपसी समन्वय र सहकायर् प�तीको 
�वकास गनर् नगरस्तर�य सहकार� स�ाल गठन ���या अगा�ड    

बढाइनेछ । म�हला मा� सदस्य भएको सहकार� संस्थाको व्यवसाय 
करमा ५० ��तशत छुटलाई �नरन्तरता �दइनछे । 
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63. सहकार� �णाल�लाई उ�मशीलता �वकास, कृ�षको आध�ुनकरणमा 
प�रचालन ग�रनेछ । सहकार� संस्थाको नेततृ्वमा कृ�ष उत्पादन, �शोधन 
तथा बजार�करणको कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।     

64. दगु्ध उत्पादक कृ�ष सहकार� संस्थाहरूलाइ दगु्धजन्य पदाथर्को उत्पादन, 
�व�� �वतरण कायर्को ला�ग अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

�सँचाई : 
 

65. �तलो�माको �संचाई �णाल�को धरोहरको रुपमा रहेका १६/३६ मौजा 
सामदुा�यक �संचाई �णाल�को सदुृ�ढकरणका ला�ग सरोकारवालाहरुसँगको 
सहकायर्मा उपय�ु कायर्योजना �नमार्ण गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  

66. नगर �भ�का ठूला घोला तथा कुलाहरुमा सघन सरसफाई कायर्�म 
संचालन गर� �संचाई �णाल�लाई चसु्त दरुुस्त रुपमा रािखनेछ । भैरहवा
–लिुम्बनी भ�ूमगत जलप�रयोजना (भैलभुजु) लगायतका �संचाई �णाल� र 
बो�र�हरुलाई पूवर्अवस्थामा संचालनमा ल्याउन �ोत्सा�हत गद� भैलभुजु 
लगायतका कृ�ष �संचाई �णाल�मा कृ�ष �संचाइ कायर्�व�ध अनसुार लाग्न े
�व�तु ्महसलुमा अनदुान �दने व्यवस्था �मलाइनेछ । 

उ�ोग तथा रोजगार� : 
67. आ�थर्क वषर् 076/077 लाई लगानी वषर्को रुपमा यो सभा माफर् त 

घोषणाको �स्ताव स�हत आगामी असोज ९ र १० गते "�तलो�मा लगानी 
सम्मेलन" आयोजना ग�रनेछ । उ� सम्मेलनमा रा��य तथा अन्तरार्��य 
लगानीकतार्हरुको सहभा�गता माफर् त �तलो�मा नगरमा रहेका लगानीका 
सम्भावनाहरु प�हल्याइनेछ र केह� तो�कए बमोिजमका आयोजनाहरुको 
सम्झौताहरु ग�रनेछ ।  

68. लगानी सम्मेलनमा लगानीको घोषणा गन� उ�ोग, होटल, व्यवसाय तथा 
�रसोटर्लाई स्थापनाको  ५ वषर्सम्म नक्सा पास दस्तरु, सम्पि� कर र 
व्यवसाय करमा शत ��तशत छुट �दइनेछ । लगानी सम्मेलन सम्बन्धी 
कानूनी सधुार, लगानीको वातावरण, �व�तु, आवश्यक पूवार्धार लगायतका 
�वषयहरु समेटेर एकम�ु प्याकेज घोषणा ग�रनेछ ।  
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69. �वकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उ�ोग व्यवसाय तथा 
कलकारखानाका ला�ग हा�ो नगरपा�लका पूवार्धार, यातायात, स�ार, 

अन्तरार्��य सीमा, �वमानस्थल, औ�ो�गक को�रडोर, �देश राजधानी, पयार्� 
ज�मनलगायतका हरेक दृ��कोण उपय�ु रहेको हुदँा पयार्� औ�ो�गक 
वातावरण �दान गनर्को ला�ग नगरपा�लका दृढ संकिल्पत छ । 

70. सं�वधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले �दएको अ�धकारको 
अ�धनमा रह� सबै �कारका उ�ोगहरुको व्यवस्थापनका ला�ग एक�कृत 
नी�त तजुर्मा गर� उ�ोगहरुलाई व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

71. वडा नं. १० को रो�हणी नद�को पलुभन्दा उ�र तफर् मा रहेको  
“�तलो�मा उ�ोग �ाम”  को पूवार्धार �नमार्ण सरुुवात गद� नमूनाको ला�ग 
के�ह उ�ोगहरुलाई संचालन ल्याईनछे । 

72. उ�ोगी, व्यवसायीलाइ व्यवसा�यक सामािजक उ�रदा�यत्व (Corporate 

Social Responsibility) �नवार्ह ग�र नगरपा�लकाको सम� �वकासमा 
सहभागी हनु ��ेरत ग�रनेछ ।  

73. उ�ोग संचालकले वातावरण �दषुण कम गन� खालका प्लान्ट जडान ग�र 
वातावरण �दषुण कम गरेमा र आफ्नो उत्पादन प्ला��कमा प्याक नग�र 
कपडा वा कागज जस्ता वस्तमुा प्याक गर� सप्लाइ गरेमा त्यस्ता 
उ�ोगलाइ नगरपा�लकाले �लने व्यवसाय करमा आ.व. ०७६/०७७ मा 
५० ��तशत छुट �दने व्यवस्था �मलाइनेछ । 

74. तो�कएको मापदण्ड परुा नगरेका, दतार् नभइ संचालनमा रहेका, 
सघनविस्तको निजक रहेका तथा अत्या�धक �दषुण गर� वातावरण 
�वगारेका उ�ोगलाई उ�ोग �ाममा नै स्थानान्तरण हनुे वातावरण 
�मलाइनेछ ।  

75. "�धानमन्�ी रोजगार कायर्�म" लाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयनमा 
लैजानको ला�ग आवश्यक सहयोग पयुार्ईनेछ । वडा नं २ र १५ वडा 
कायार्लयलाई  “�तलो�मा नगर ता�लम केन्�” को रुपमा �वकास गर� 
नगरपा�लकाबाट �दान ग�रने ता�लमहरुलाई सीपय�ु र स्वरोजगारमूलक 
बनाउने गर� आगामी वषर् थप ५०० जना यवुा/यवुातीलाई 
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स्वरोजगारमूलक ता�लम �दान ग�रनेछ । �तलो�मा नगरपा�लकालाई 
Business Hub को रुपमा �वकास ग�रनेछ । 

76. नगरपा�लका �शास�नक भवन प�रसरमा "कोसेल� घर" स्थापना ग�रनेछ  

उपभो�ा �हत संरक्षण के्ष� : 
77. उपभो�ाको अ�धकार संरक्षणको ला�ग उपभो�ा सचेतना अ�भव�ृ�, 

स्थानीय वस्त ु तथा सेवाको गणुस्तर पर�क्षण, वस्त ु वा सेवाको आपू�तर् 
व्यवस्था, मूल्य, गणुस्तर मापन, श�ुता, �नय�मत रूपमा बजार अनगुमन 
कायर्मा वडा कायार्लयलाई समेत प�रचालन गर� �भावकार� बनाइनेछ ।   
व्यवसा�यक आचारसं�हता र इ�थक्स �वप�रत हनुे ग�र खा� वस्त,ु 
�कराना, कपडा, पसु्तक र ह�रयो तरकार� बचे्ने पसलबाट म�दरा, 
स�ुतर्जन्य पदाथर्, �वषाद�, �कटनासक औषधी जस्ता वस्त/ुसामान एउटै 
पसलबाट बेच�वखन गनर् नपाउने व्यवस्थालाइ कायार्न्वयनमा ल्याईनछे । 

पयर्टन के्ष� : 
78. शंकरनगर वनवा�टका, बाउ�कोट� वनवा�टका, मोक्षधाम, रो�हणी 

जलाशयय�ु आयोजना, सेमर� होमस्टे, कुमारवत� मिन्दर, �ृग�ेरधाम, 
वाँसघार� मिन्दर, नरमदे�र, �वन्धवा�सनी, कु�पाकर् , �ड�रकुवा, नयाँ�मल 
दगुार् मिन्दर लगायतलाई पयर्टक�य गन्तव्य स्थलको रुपमा �वकास 
ग�रनेछ ।  

79. भगवान ब�ुको जन्मस्थान लिुम्बनी सँगसँगै गौतमब�ुसगँ जो�डएका अन्य 
स्थानहरुसँग नगरको सा�मप्यता बढाउन र आन्त�रक तथा बा� 
पयर्टकलाई आक�षर्त गनर् �सक्सलेन खण्डको बाँक� स्थान र ब�ु 
स�कर् टको �तलो�मा खण्डमा आकषर्क व�ुमू�तर्हरु रािखनेछ ।   

80. �स�ाथर् राजमागर् अन्तगर्त �तलो�मा नगरपा�लकाको उ�र दिक्षण 
�वेश�ारका २ स्थानहरु (जो�गकुट� र को�टहवामा) ब�ु मू�तर् स�हतको 
आकषर्क “�वेश�ार” �नमार्ण माफर् त पयर्टकहरुलाई नगरको फरकपन 
अनभु�ूत गराइनेछ । नगरको गौरवको रुपमा रहेको “�तलो�मा भ्यूटावर” 

को �नमार्ण कायर्लाई �त�ता �दई तो�कएको समयमा नै पूरा ग�रनेछ ।  
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81. वडा नं. १४ को नन्दभाउज ु ताल, वडा नं ८ मा रहेको �वन्दवा�सनी 
ताललाई संरक्षण र स्तरोउ�ती ग�रनेछ । नगर�भ� रहेका अन्य 
पयर्टक�य तथा वनभोज स्थलहरुको स्तरोउ�तीको ला�ग आवश्यक 
व्यवस्था �मलाइनेछ । वाडर् नं ८ को कर�हया सामदुा�यक वनमा रहेको 
“बोटा�नकल गाड�न” लाई थप व्यविस्थत बनाउँदै शहर�भ�का महत्वपूणर् 
पाकर् हरुलाई स्तररो�ती गर� आकषर्णको केन्� बनाईनेछ । सखुौला 
खोला के्ष�लाई उत्खनन र संरक्षण गर� बेगम हजरत महल स्मारक 
स्थलको रुपमा �वकास ग�रनेछ ।   

82. शंकरनगर वन�वहार तथा अनसुन्धान केन्�लाई पयर्टन केन्�को रुपमा 
�वकास गनर्को ला�ग गरुुयोजना �नमार्ण गर� सोह� अनसुार कायर्संचालन 
ग�रनेछ। उ� स्थानमा रहेको �ाणी उ�ानलाई �ादेिशक �ाणी उ�ानको 
रुपमा �वकास गनर्का ला�ग आवश्यक पूवार्धार �नमार्ण ग�रनेछ ।    

83. नगर �भ�का बनबा�टका, बाउ�कोट� वनवा�टका लगायतका स्थानहरुमा 
"पयर्टन सूचना केन्�" स्थापना ग�रनेछ । 

84. आन्त�रक तथा वा� पयर्टन �व�र्न र रोजगार� �सजर्ना गन� होटल 
व्यवसायले नेपाल�लाई मा� रोजगार� �दई कम्तीमा एक हजार पयर्टक 
(आन्त�रक पयर्टक समेत) बसाउनेलाई आ.व.  २०७६/०७७ मा 
व्यवसाय करमा 25% छुट �दई पयर्टन �वधर्नको के्ष�मा योगदान गन�  
पयुार्उने �नकायलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

85. नगर �भ� भखर्रै खलेुका र खलु्ने होटलहरुका ला�ग चा�हने कुक वेटर, 
टु�र� गाईड लगायत आवश्यक जनशि�को प�हचान गर� किम्तमा ५० 
जना  "टु�र� गाईड" उत्पादन ग�रनेछ ।  

86. धा�मर्क, सांस्कृ�तक एवं लोक परम्परा र स्थलहरूको प�हचान, संरक्षण र 
�वकासमा जनसहभा�गता प�रचालन ग�रनेछ । नगर के्ष� �भ� रहेका 
पयर्टक�य स्थलहरू र अमूतर् सासं्कृ�तक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं 
सम्वधर्न गन� कायर्मा स्थानीय टोल �वकास संस्था, आमा समूह, क्लव, 
संघ-संस्थाहरू लगायत स्थानीय समदुायलाइ �ोत्साहन ग�रनेछ । 
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87. अगार्�नक खा�ा�, तरकार�, दूध, माछा, मकै, गहुँ उत्पादन एवं 
माछापालनका सफल फमर् र गाउँ/टोलहरुलाई होमस्टेसँग जो�ड "कृ�ष 
पयर्टन" को �वकास गनर्को ला�ग आवश्यक नी�तगत व्यवस्था ग�रनेछ । 
थारु, मगर र गरुु� लगायतका �व�भ� संस्कृ�तलाई �वधर्न गद� सम्भा�वत 
त्यस्ता बस्तीहरुमा होमस्टे संचालनमा सहयोग ग�रनेछ । 

88. आन्त�रक तथा बा� पयर्टक �भ�याउनका ला�ग पयर्टक�य के्ष�को 
पूवार्धार �नमार्ण तथा व्यवस्थापनमा सरोकारवाला संघ संस्था, गैसस, �नजी 
लगानीकतार्हरूसँग सहकायर् ग�रनेछ । 

89. पयर्टन �वदर्नका ��याकलापमा टोल �वकास संस्था, खानेपानी तथा 
सरसफाइ उपभो�ा स�म�त, �व�भ� संघ संस्था, क्लव तथा स्थानीय 
जनताको �त्यक्ष संलग्नता बढाइनेछ । 

90. नगरका �नि�त स्थानहरुलाई "खलुा के्ष� घोषणा र खलुा-पाकर् हरु" 
�नमार्णलाई उच्च �ाथ�मकता �दान ग�रनेछ । 

सा�हत्य, कला र संस्कृ�त  : 
91. नगरस्तर�य भाषा, कला संस्कृ�त सम्बन्धी सम्पूणर् ��याकलापहरुलाई 

व्यविस्थत गनर् �तलो�मा भाषा, कला सं�गत ��त�ान लगायतका संस्थाको 
समन्वयमा �वधर्नात्मक ��याकलापहरु संचालन ग�रनेछ । 
नगरपा�लकाको आफ्नै "नगर गीत तथा लोगो �नमार्ण" ग�रनेछ ।  

92. मौ�लक �सजर्नाका माध्यम�ारा समाजका उपयोगी कृ�तहरुको संरक्षण, 

�व�ानहरुको सम्मान र सा�हित्यक ग�त�व�धहरुको �वधर्न ग�रनेछ ।  

93. समाजमा �व�मान छाडा संस्कृ�त �नरुत्सा�हत गद� मौ�लक, �हतकार� 
सांस्कृ�तक मूल्य मान्यताको �वकासका ला�ग �व�वध कायर्�म संचालन 
ग�रनेछ ।  

94. नगर �भ�का उत्कृ� कलाकारहरु परुस्कृत गन�, कलाको संरक्षण गन� 
लगायतका कामहरुलाई �नरन्तरता �दइनेछ । नगरपा�लका �भ� लकेुर 
रहेका ��तभाहरुको प�हचानको ला�ग �व�भ� �कारका मै�ीपूणर् ��तस्पधार् 
गर� कला, सा�हत्य र सजृनाको  संरक्षण र सम्वधर्न ग�रनेछ ।  
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95. संस्थागत लागत साझेदार�मा उपय�ु स्थानमा �तलो�मा ना�शाला 
�नमार्ण गन� कायर् सरुुवात ग�रनेछ। �तलो�माको गौरवको रुपमा रहेको 
मोक्षधामको एक�कृत गरुुयोजना बनाई कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 
नगरपा�लका �भ� रहेका ऐ�तहा�सक परुाताित्वक महत्वका सम्पदाहरुको 
अ�भलेिखकरण र  �वधर्नका ला�ग आवश्यक रणनी�त तय ग�रने छ ।  

96. नगर �भ�का आ�दबासी, जनजा�त, द�लत, थारु लगायत अन्य लोपोन्मखु 
जा�तका भाषा, धमर् र संस्कृ�त, ल�लतकलाको संरक्षणको ला�ग स्प� 
नी�तको तजुर्मा ग�रनकुो साथै स्थानीय कला संस्कृ�तलाई आ�थर्क 
उत्पादनसँग जोड्ने कायर्�म तयार ग�रनेछ । 

97. थारु, मगर, गरुु� लगायत �व�भ� जातजातीहरुका मौ�लकता संरक्षण गनर् 
"सांस्कृ�तक सं�हालय �नमार्ण" को ला�ग आवश्यक ���या अगा�ड  

बढाइनेछ । 

98. नेपाल अन्तरार्��य कृष्णभावनामतृ संघ (International Society for Krishna 

Consciousnsess of Nepal ISKCON) सँगको लागत साझेदार�मा गौशाला 
व्यवस्थापन र जीवनका ला�ग खा�ा� कायर्�म संचालन ग�रनेछ । 

भवन, तथा शहर� �वकास तथा पूवार्धार : 
99. नगरको योजनाब� �वकास माफर् त स्वच्छ, सरुिक्षत र सम�ृ र 

प�हचानय�ु नगरको रुपमा �वकास गर� नगरबासीहरुको माग अनसुार 
सवर्सलुभ, भरपद�, गणुस्तर�य सहर� सेवा तथा स�ुवधा उपलब्ध गराई 
नगरबासीहरुको जीवनस्तरमा सधुार ल्याउनको ला�ग रा��य तथा 
अन्तरार्��य दात�ृनकायहरुको समन्वयमा "शहर� सेवा �वधर्न" का 
कायर्�महरु संचालनमा ल्याइनेछ ।  

100. भ–ूउपयोग नी�त २०७२ एवं रा��य भ–ूउपयोग आयोजनाबाट तयार 
पा�रएको योजनालाई कायार्न्वयन गनर्को ला�ग आवश्यक पूवार्धारहरुको 
�नमार्ण गर� कायर् संचालनमा ल्याइनेछ ।  

101. हालसम्मका अनभुव र �सकाईका आधारमा भवन �नमार्ण मापदण्ड 
२०७४ मा आवश्यक संशोधन गर�  कडाईका साथ कायार्न्वयनमा 
ल्याइनेछ ।  
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102. �सकम� र डकम�हरुलाई भवन �नमार्ण ��व�ध र भवन सं�हता सम्बन्धी 
ताल�म �दई दक्ष बनाइनेछ ।  �कफायती आवासका नमूना नक्साहरु 
तयार पार� नगरबासीलाई उपलब्ध गराइनेछ । सावर्ज�नक �नजी 
साझेदार� नी�तको अवधारणा अनसुार "एक�कृत आवास �नमार्ण" को ला�ग 
सम्भाव्यता अध्ययन ग�रनेछ ।  

103. नगरपा�लका �भ�का खरको छाना भएका घर प�रवारलाई जस्तापाताको 
छानामनुी ल्याउन कायर्�व�ध बनाएर कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । त्यस्ता 
घरहरुलाई जस्तापातामा लाग्ने रकमको शत ��तशत अनदुान �दईने छ   

104. नगर �भ�का भ�ूमह�न र सकुुम्बासीहरुलाई सरुिक्षत बसोबासको ला�ग 
सामू�हक आवास �नमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन ग�रनेछ ।   

105. �तलो�मा �र� रोडको �नमार्ण तथा स्तरोउ�तीको कायर्लाई �ाथ�मकताका 
साथ अगा�ड बढाइनेछ । नगरपा�लकाको वडा नं. १३ मा अटो 
व्यवसायीहरुसँगको लागत साझेदार�मा सावर्ज�नक �नजी साझेदार� 
अवधारणा अनसुार “अटो �भलेज”  �नमार्ण कायर् सरुु ग�रनेछ ।  

106. नगरको �व�तु सेवालाई भरपद� र गणुस्तर�य बनाउनको ला�ग �व�तु 
�ा�धकरणसँग समन्वय गर� �व�तु पोल र �ान्स�मटर जडान, सडक ब�ी 
व्यवस्थापन लगायतका पूवार्धार �नमार्णको कामलाई �ाथ�मकता �दईनेछ। 
स्थानीय बा�सन्दासँगको सहकायर्मा �सक्सलेन सडकमा �व�तुबाट सडक 
व�ी बा�लनेछ ।  

107. �तलो�मा अ�त�थ गहृ तथा सभाहलको �नमार्ण कायर् परुा गर� उ� 
गहृहरुलाई यसै आ�थर्क वषर्बाट व्यवस्थापन करार वा उपय�ु �कृया 
परुा गर� संचालनमा ल्याईनछे । 

108. �नमार्णाधीन ६ वटा वडा कायार्लयको �नमार्ण पूरा गर� आफ्नै भवनमा 
कायार्लयहरु संचालन गन� व्यवस्था �मलाईनेछ । "�तलो�मा भ्यू-टावर" 
को �नमार्ण कायर्लाई �तुग�तमा अगा�ड बढाई सम्प� ग�रने छ । साथै 
उ� टावरको संचालन व्यवस्थापनको कायर्�वधी �नमार्ण गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याईने छ । 
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109. शंकरपरु कु�लापरु �शास�नक भवनसम्म जाने सडकको �नमार्ण कायर् परुा 
गर� संचालनमा ल्याईने छ । १६÷३६ �सचाई �णाल� नहरको दवैु 
�कनारमा तथा भैलभुजु नहरमा सडक �नमार्ण गन� कायर्को ला�ग 
आवश्यक सहयोग पयुार्इनछे । नया ँ सडक प�ी गन� कायर्लाई भन्दा 
परुाना िजणर् अवस्थामा रहेका प�ी सडकको ममर्त सम्भारलाई �ाथ�मकता 
�दईने छ ।  

110. �व� बै�को सहयोगमा शहर� �वकास �वभाग माफर् त संचालन हनेु सडक 
पूवार्धार योजनाहरुको कायार्न्वयनमा जोड �दइनेछ ।  

111. संघीय तथा �देश सरकार �ारा �नमार्णा�धन सडक/ नाल�, जलासय, पलु, 
कृ�ष पूवार्धार, खेल मैदान पयर्टन सम्बन्धी लगायतका योजनाहरुलाई 
�नरन्तरता �दनको ला�ग पहल ग�रने छ । संघीय तथा �देश सरकार 
सँग ठुला नयाँ योजनाको ला�ग आ�ह ग�रने छ । �टकुल�गढमा स्थापना 
ग�रने �ादेिशक बसपाकर्  �नमार्ण कायर् सरुु ग�रनेछ । �तलो�मा 
अटोमोवाइल जोनको DPR तयार ग�रनेछ । 

112. १० लाख भन्दा मा�थका सम्पूणर् �नमार्णजन्य कायर्हरु सावर्ज�नक ख�रद 
ऐन तथा �नयमावल� अनसुार ठे�ा ���याबाट सम्पादन गन� व्यवस्था 
�मलाईन े छ । सामान्यतया १0 लाख भन्दा तलका योजनाहरु मा� 
उपभो�ा स�म�तबाट सम्पादन ग�रनेछ । �नमार्ण कायर्को गणुस्तर कायम 
गनर् आवश्यक अनगुमन, मलु्यांकन �णाल�लाई मजबदु बनाईनेछ । 
�नमार्ण कायर्को गणुस्तर पर�क्षण गनर् आफ्नै ल्याव स्थापना ग�रनेछ । 

सावर्ज�नक नीिज साझेदार� :  
113. सावर्ज�नक �नजी साझेदार� अवधारणा अनसुार शीतभण्डार, पयर्टन, 

फोहोरमैला व्यवस्थापन, उ�म �वकास, भौ�तक संरचना �नमार्णका 
आयोजना संचालन ग�रनेछ । नगरपा�लका र जनसहभा�गता वास 
सहकार� संस्थाको लागत साझेदार�मा उ�त स्तरको �शोधन केन्� 
स्थापना गर� फोहोरको वै�ा�नक व्यवस्थापन गन� कायर्को शभुारम्भ 
ग�रनेछ । वाडर् नं ६ को सा�वकमा फोहोर मैला �वसजर्न ग�रआएको 
स्थानमा वैकिल्पक उजार् केन्�को सहयोगमा �वस्ततृ प�रयोजना �स्ताव 
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(DPR) तयार पार� �ी पी वा अन्य उपय�ु मोडलको अवलम्वन गर� 
फोहोरमैलाको द�घर्का�लन व्यवस्थापन ग�रनेछ । सावर्ज�नक नीिज 
साझेदार�का थप के्ष�हरुको प�हचान गर� लगानीको सम्भावना 
प�हल्याइनेछ । 

सूचना तथा संचार : 
114. नगर �भ�का सामदुा�यक रे�डयोहरुको साथै स�ारकम�हरुको क्षमता 

अ�भवृ��का कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । स्थानीय संचार 
माध्यमहरुको कायर्सम्पादन र �भावका�रताको आधारमा साझेदार�को नी�त 
अवलम्वन ग�रनेछ ।  

115. जनताको स–ुसूिचत हनु पाउन े सूचनाको हकको �त्याभ�ूत गनर् 
कायार्लयबाट सम्पा�दत कायर्हरुको सावर्ज�नक सनुवुाई, मखुप� �काशन, 

जनतासँग मेयर, कृ�ष कायर्�म, सा�ा�हक रे�डयो कायर्�म, सावर्ज�नक 
पर�क्षण, चौमा�सक सावर्ज�नक�करण गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ।   

116. सूचना ��व�धसँग सम्बिन्धत ता�लम, से�मनार, लगायतका �व�र्नात्मक 
�वषयहरुलाई सरोकारवाला �नकायहरुसँग समन्वयन गर� संचालन  

ग�रनेछ ।  

117. संचार के्ष�को संस्थागत �वकासका ला�ग “�तलो�मा �म�डया हाउस” 

स्थापनाको ला�ग आवश्यक गहृकायर् ग�रनेछ ।  प�कार महासंघ 
रुपन्देह�को क्षमता अ�भव�ृको ला�ग आवश्यक सहयोग ग�रनेछ । 
नगरपा�लका कायार्लय�भ� सूचनाकेन्� स्थापना ग�रनेछ । 

118. नगरपा�लकाको �वकास �नमार्ण, सशुासन, सेवा �वाह, सामािजक सचेतना 
लगायतका �वषयमा कलम चलाउने संचारकम� र �म�डया हाउसहरुलाई 
परुस्कृत गनर्को ला�ग “उत्कृ� प�का�रता परुस्कार अक्षय कोष” स्थापना 
गर� वा�षर्क रुपमा परुस्कृत ग�रनेछ । “लेस पेपर” को अवधारणा 
अवलम्वन गद� “पेपर लेस” कायार्लय घोषाणाका ला�ग पूवार्धार खडा 
ग�रनेछ । 

119. मोवाइल एप्सकामाध्यमबाट नगरबासीहरुले सरल र सहज रुपमा सेवा 
�ा� गन� आफूसँग सम्बिन्धत सूचनाहरुको उपयोग गनर् सक्ने, नगरको 
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सेवाको बारेमा जानकार� �लई आफ्ना गनुासा र समस्या समाधान गनर् 
सक्ने व्यवस्था ग�रनेछ ।  

�वपद् व्यवस्थापन : 
120.  "नगर �मखु �वपद् व्यवस्थापन कोष" मा थप रकम जम्मा गनर्को ला�ग 

सहयोगीहरुलाई आव्हान ग�रनेछ भने उ� रकमको प�रचालनलाई थप 
व्यविस्थत ग�रनेछ । �वपद् पूवर्तयार�, �वपत व्यवस्थापन, क्ष�त न्यूनीकरण 
लगायतका �वषयहरुलाई समेट� �वपद् ��तकायर् योजना �नमार्ण ग�रनेछ ।  
�तनाउ, रो�हणी र सखुौरा नद�को उत्खनन कायर्लाई व्यविस्थत गनर् स्प� 
मापदण्ड, कायर्�व�ध, सघन समन्वय लगायत अन्य उपायहरुको अवलम्वन 
ग�रनेछ भने नद� कटानको के्ष� व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनी�त तय 
ग�रनेछ । सरोकारवाला �नकायहरुसँगको सहकायर्मा �वपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी �व�वध कायर्हरु संचालन ग�रनेछ ।  

छाडा चौपाया र गौशाला व्यवस्थापन : 
121. �तलो�मा गौशालालाई बहउुपयोगी योजनाको रुपमा �वकास गद� धा�मर्क 

पयर्टक�य गन्तव्य स्थलको रुपमा �वकास ग�रनेछ । गौमाता रक्षाका 
ला�ग ��याशील नेपाल अन्तरार्��य कृष्णभावनामतृ संघ (International 

Society for Krishna Consciousnsess of Nepal ISKCON) लगायत अन्य 
धा�मर्क संघ–संस्था र नगरबासीको सहयोग तथा लागत साझेदार�मा 
गौशाला व्यवस्थापनलाई थप आकर् षक बनाइनेछ । 

122.  नगरपा�लका के्ष��भ� ववेा�रसे रुपमा छा�डएका छाडा चौपायाको 
�नयन्�ण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गनर् �वशेष अ�भयान संचालन गर� 
"चौपाया घटना दतार्" अ�भयानलाई �भावकार� बनाइनेछ । 

वन तथा वातावरण संरक्षण : 
123. आगामी आ�थर्क 2076/७७ लाई "वकृ्षारोपण वषर् घोषणा" गर� वडा 

कायार्लयको �सफा�रसका आधारमा फलफूलका �वरुवाहरुको माग ए�कन 
गर� ५० ��तशत अनदुानमा फलफूलका �वरुवा उपलब्ध गराईने छ । 
चाल ुआ�थर्क वषर्को सरुुवातमै �वगत वषर्बाट सरुु ग�रएको "बकृ्षारोपण 
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स�ाहा" संचालन गर� थप ५०,०००।- फलफुल तथा वनस्प�तजन्य रुख 
�वरुवाहरु लगाईन ेछ। 

124. नगर के्ष� �भ�का सावर्ज�नक तथा �नजी संरचनाहरुमा “वातावरण मै�ी 
स्थानीय शासन” कायर्�मका सूचकहरु कायार्न्वयन गद� ल�गनेछ । 
वातावरण संरक्षण र शहर� सौन्दयर्को �व�र्न गद� �व�भ� स्थानका "खलुा 
के्ष�" लाई मनोर�नात्मक स्थलको रुपमा �वकास ग�रनेछ । स्थानीय 
नाग�रकको संलग्नतामा न्यूनतम आधारभतू र �मशः उच्चस्तरका 
सूचकहरु �नधार्रण गर� वातावरणमै�ी �वकास र स्वच्छ वातावरणको 
कायर्�लाई �वधर्न ग�रनेछ ।  

125. नगरपा�लका �भ�को प�तर्, बाँझो, नद� उकास, कूलो, घोला र नद� 
�कनारामा रहेको सावर्ज�नक खाल� जग्गा, सडक �कनार लगायतका 
ज�मनमा “वकृ्षारोपण  तथा वन �वस्तार कायर्�म” संचालन ग�रनेछ । 
सामदुा�यक वनसँगको सहकायर्मा “नसर्र�को स्थापना, र  स्तरोउ�ती” 

कायर्�म संचालन गर� नगरको आवश्यकता अनसुारका �वरुवाहरुको 
उत्पादन ग�रनेछ । सावर्ज�नक जग्गा, सामदुा�यक र सरकार� वनमा 
उत्पादन, रोजगार� �सजर्ना, स्थानीय कच्चा पदाथर्को आप�ूतर्मा सहयोग 
पयुार्उन े गर� वकृ्षारोपण तथा सामू�हक खेती �णाल�को नी�त अवलम्वन 
ग�रनेछ । 

126. स्थानीय नाग�रकलाई प�रव�तर्त जलवाय ुअसन्तलुनको जीवनशैल�, उत्पादन 
र उपभोग प��तको अभ्यास गनर् आवश्यक �ान, सीप, क्षमता अ�भव�ृ� 
गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ ।  �वपद् जोिखम के्ष�को नक्सांकन, सरकार� 
कूलोहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन, इँ�ा भ�ा, �सर उ�ोग आ�दबाट 
�नस्कने �दषुण �नयन्�णका ला�ग आवश्यक कायर्�म तजुर्मा  ग�रनेछ ।  

127. वातावरणीय सन्तलुन �ब�न न�दन सामदुा�यक वनलाई संरक्षण गनर्का 
साथै वन्यजन्त ु र छाडा चौपायाबाट कृषकको खेती सरुिक्षत गनर् 
नगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक वन व्यवस्थापन र तारबारमा सहयोग 
ग�रनेछ । 
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नगर सरसफाई र ह�रयाल� �वधर्न : 
128. "�ीन �तलो�मा : िक्लन �तलो�मा" भ�े नाराका साथ सरुुवात ग�रएको 

"नगर सरसफाई र ह�रयाल� �वधर्न कायर्�म" लाई �नरन्तरता �दँदै टोल 
�वकास संस्था माफर् त बस्तीस्तरसम्म द�गो रुपमा संचालन ग�रनेछ ।  

129. गैरसरकार� संस्था, �व�ालय, कलेज, टोल �वकास संस्था, आमा समूह, यवुा 
क्लव लगायतका सामािजक संघ संस्थाहरुलाई "शहर� सनु्दरता अ�भव�ृ� 
कायर्�ममा" अ�नवायर् सहभागी हनेु व्यवस्था �मलाइनेछ ।    

130. बस्ती स्तरका सडकहरुमा कालोप�े गदार् ह�रयाल� �वधर्न कायर्�मलाई 
टेवा पयुार्उने गर� वकृ्षारोपण कायर्�मलाई समेत लागत िस्टमेटमा 
समावेश गर� योजना सम्झौता गन� �णाल�को �वकास ग�रनेछ ।  

131. नगरको फूल (�सट� फ्लावर) को रुपमा घोषणा ग�रएको वेगनबेल�लाई 
मखु्य तथा सहायक राजमागर्, सावर्ज�नक स्थल, स्कूल, कलेज, संघ संस्था 
लगायत हरेक नाग�रकले आ–आफ्नो घरमा लगाउने कायर्लाई 
अ�भयानात्मक रुपमा संचालन ग�रनेछ ।  

132. "३६५ �दने सरसफाई अ�भयान" लाई �नरन्तरता �दन उत्��ेरत ग�रनेछ । 
सफा शहरका सूचकहरुमा आधा�रत रह� सरसफाईका ��याकलापहरु 
अगा�ड बढाइनछे । �तनाउ नद� र रोहणी नद� �कनारालाई “�ीन वेल्ड 
को�रडोर” को रुपमा �वकास ग�रनेछ ।   

133. नगर सरसफाई र ह�रयाल� �वधर्नको महाअ�भयानलाई टेवा पयुार्उन 
"जन्म �दनमा वृक्षारोपण" गन� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दई थप �वधर्न 
ग�रनेछ । नहर, घोला, कुलो, खोला लगायतका स्थान आसपासका 
के्ष�को जग्गा संरक्षण गर� सडक ह�रयाल� �वधर्न, �व�ामस्थल तथा 
बगैचा �नमार्ण कायर्लाई टोल �वकास संस्था माफर् त ्अगा�ड बढाइनेछ।   

टोल �वकास संस्था : 
134. फोहोरमैला व्यवस्थापन, राजस्व प�रचालन, नगरका अ�भयानात्मक 

कायर्�म संचालन लगायतका कायर्को अ�त�र� टोल �वकास संस्थाहरु 
संलग्न हनेु के्ष�हरुको प�हचान गर� प�रचालन ग�रनेछ । टोल �वकास 
संस्थाको क्षमता अ�भव�ृ� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ ।  
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135. टोल �वकास संस्थालाई नगरको �वकासमा सहभागी बनाउन र 
उनीहरुसँगको क्षमतालाई �योग गर� नगरको सम� �वकासमा ग�तशीलता 
ल्याउनको ला�ग टोल �वकास संस्थाको लागत साझेदार�मा कायर्�मलाई 
�नरन्तरता �दइनेछ । �त्येक टोल �वकास संस्थाको सहकायर्मा टोल 
टोलमा फोहर व्यवस्था ग�रनेछ । 

136. सामािजक प�रचालनका माध्यमबाट ग�रबी न्यूनीकरणका ला�ग कायर्�म 
संचालन गन� सरकार� एवं गैरसरकार� संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय 
गर� कायर्�म संचालन ग�रनेछ । "सामािजक प�रचालन कोष" लाई 
सवल�कृत गर� मजबतु र व्यविस्थत ग�रनेछ । 

137. नगर�भ� रहेका आमा समूह, यवुा क्लव, �कशोर� समूह लगायत समूह 
संजाल �ोफाइल तयार पा�र नगरको �वकासमा एक�कृत रुपमा प�रचालन 
ग�रनेछ । 

138. टोल �वकास संस्था, आमा समूह �व�भ� क्लब लगायतका सामदुा�यक 
संस्थाहरुसँग सामािजक रुपान्तरणका ��याकलाप संचालनमा  समन्वय, 

सहकायर् गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ । 

भ–ूउपयोग र सावर्ज�नक जग्गा  संरक्षण : 
139. नगरपा�लका�भ� रहेका ऐलानी, पत� र सावर्ज�नक जग्गाको नक्सा�न र 

�समा�न गर� संरक्षण गन� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने छ र 
अ�त�मणलाई �नरुत्सा�हत ग�रनेछ ।  

140. अ�त��मत तथा अन्य सरकार�/सावर्ज�नक ज�मनको लगत संकलन तथा 
तारबार गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ । अ�त��मत जग्गाको प�हचान 
गर� पनुः सावर्ज�नक�करण ग�रनेछ ।  

141. "भ–ूउपयोग मापदण्ड 2076" लाई �भावकार� कायार्न्वय स�हत घर-
जग्गाको �व�� �वतरणलाई वै�ा�नक रुपमा व्यवस्थापन ग�रनेछ । वडा 
नं.-१६ मा सरुु ग�रएको "जग्गा �वकास आयोजना" लाई पूणर्ता �दइनेछ 

142. वडा नं १५ बाट सरुु भएको "जग्गा पनु:नापीको कायर्�म" लाई 
�नरन्तरता �दँदै �मश: अन्य वडाहरुमा समेत कायर्�म संचालन   
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ग�रनेछ । उ� कायर्�मका ला�ग  �देस र संघीय सरकारसँग सघन 
सहकायर् ग�रनेछ । 

143. भमूी�हन �कसानहरुलाई खेती गनर्का ला�ग बाझँो जग्गा करारमा उपलब्ध 
गराउन सहयोग पयुार्इनछे । अव्यविस्थत बसोबासी, भ�ूम�हन �कसान र 
सकुुम्वासी नागर�कहरुलाई सम्बोधन गनर्को ला�ग संघीय सरकारसँग  
समन्वय गर� आवश्यक गहृकायर् अगा�ड बढाइनेछ ।  

म�हला, बालबा�लका तथा सामािजक न्याय  

144. म�हला, बालबा�लका तथा फरक क्षमता भएकाहरुसँग सम्बिन्धत 
चेतनामूलक �चार�सार साम�ी उत्पादन, �काशन, �शारण र �वतरण 
ग�रनेछ । स�ार माध्यमसँगको सहकायर्मा लै��क क्षमता सम्बन्धी 
जनचेतना अ�भवृ�� ग�रनेछ । म�हलामा�थ हनेु �हंसा न्यूनीकरणका ला�ग 
अ�भयान संचालन ग�रनेछ ।�कशोर�को बहआुया�मक �वकास, लै��कतामा 
आधा�रत �हंसा, �जनन स्वास्थ्य र बाल अ�धकार �वधर्न अन्तगर्त 
ता�लमको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

145.  एकल म�हलाको नाममा संचा�लत व्यवसाय र एक�कृत सम्प�ी करमा 
१५ ��तशत छुट उपलब्ध गराइनेछ । लै��क �हंसा न्यू�नकरण र 
दाइजो �चलन न्यू�नकरण उन्मखु कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । 
म�हलाहरुमा रहेको परम्परागत सीप �वधर्न गनर्को साथै म�हला 
उ�मशीलता �वधर्न गन� कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।  

146. जन��त�न�धहरुलाई लै��क समानता, म�हला सशि�करण, लै��क �हंसा 
�नवारण तथा बालअ�धकार सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म स�ालन 
ग�रनेछ ।  

147. म�हला �हंसा न्यू�नकरण एवं ससि�करणका ला�ग �व�भ� �क�समका 
चेतनामूलक कायर्�म संचालन ग�रनेछ । लै��क अल्पसंख्यकहरुको 
�वकासका ला�ग �व�र्नात्मक कायर्�म संचालन ग�रनेछ । त्यसैगर� 
लै��कमै�ी नगरपा�लका घोषणा कायर्योजना अनसुार कायर्�म संचालन 
ग�रनेछ । म�हलाहरुमा रहेको परम्परागत सीप �वधर्न गनर्को साथै 
म�हला उ�मशीलता �वधर्न गन� कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।  
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148. मधेसी मलूका नाग�रक, �पछडा वगर्, अल्पसंख्यक, मिुस्लम समदुाय, 
द�लत, आ�दवासी जनजाती, ते�ो�ल�� लगायत �वकासको मलू�वाहमा 
आउन नसकेका वगर्/समदुाय र के्ष�लाई नगरको �वकासको मूल �वाहमा 
ल्याईनेछ ।  

बालबा�लका 
149. बालमै�ी स्थानीय शासन कायर्�मलाई �वशेष अ�भयानका साथ संचालन 

ग�रनेछ । सावर्ज�नक जग्गाको व्यवस्थापन गर� यसै आ�थर्क वषर्देिख 
केह� वडामा बाल उ�ान �नमार्ण गन� कायर्को थालनी ग�रनेछ ।  

150. बालबा�लकाको चौतफ� �वकासका ला�ग र ��तभावान बालबा�लकाको 
प�हचान र �ोत्साहनका ला�ग �व�वध कायर्�म संचालन ग�रनेछ । 
त्यसैगर� बाल�म, बाल �ववाह न्यूनीकरणका ला�ग अ�भयानात्मक 
कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  

जे� नाग�रक : 
151. नगर �भ�का जे� नाग�रकहरुको  संरक्षण, �नय�मत र �नशलु्क स्वास्थ्य 

पर�क्षण र उपचारको �वन्ध, स्वास्थ्य िश�वर, सम्मान कायर्�म र अन्य 
�वधार्नात्मक कायर्�मलाई नगर सरकार र टोल �वकास संस्थाहरु माफर् त 
�नरन्तरता �दइनेछ ।पू�वर्य दशर्न अनसुार आमा-बाब ु लगायत जे� 
सदस्यहरुको हेरचाह तथा पालनपोषण गन� प�रवारका सदस्यहरुलाई 
सम्मान गन� कायर्�म संचालन ग�रनेछ । �त्येक वडा/टोलमा "जे� 
नाग�रक क्लव" गठन गर� उहाहँरुको जीवनशैल�लाई सिजलो बनाउन 
पहल ग�रनेछ ।संघीय र �देश सरकार, सामािजक संघ-संस्थाहरुसँगको 
सहकायर्मा "जे� नाग�रक अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरण" कायर्�म संचालन 
ग�रनेछ । जे� नाग�रकहरुसँग सम्बिन्धत गैरसरकार� के्ष�बाट संचा�लत 
कायर्�महरुको �नयमन ग�रनेछ । 

अपा�ता : 
152. सरकार�, सावर्ज�नक तथा व्यवसा�यक, औ�ो�गक भवनहरु अपा�तामै�ी 

मापदण्ड अनसुार �नमार्ण गन� नी�तगत व्यवस्था �मलाईने छ । अपा�ता 
भएका व्यि�हरुलाई िशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता के्ष�मा अपा�ताको 
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�कार हेर� सह�ुलयत तथा �नशलु्क सेवा �दान गन� व्यवस्था     
�मलाईनछे । यस  के्ष�मा ��याशील संस्थाहरुसँगको साझेदार�मा 
अपा�ता भएका व्यि�हरुलाई उपयोगी हनेु सहायता साम�ी �वतरणको 
व्यवस्था �मलाइनेछ । अपा�ता भएका व्यि�हरुलाई आवश्यक सूचना 
तथा जनाकार� उपलब्ध गराउन "अपा�ता सहायता केन्� स्थापना"    
ग�रनेछ ।अपा�ता भएका व्यि�ले संचालन गरेको उ�ोग/व्यवसायहरुमा 
लाग्ने करमा शत��तशत छुट �दइने नी�त अवलम्वन ग�रनेछ । 
अपा�तामै�ी नगर घोषणाका ला�ग आवश्यक गहृकायर् ग�रनेछ । 

सामदुा�यक तथा गैरसरकार� संस्था : 
153. नगरपा�लका �भ� ��याशील गैरसरकार� संस्थाहरुको प�रचालन, �नयमन, 

अनगुमन मूल्या�न र सहिजकरणलाई �नरन्तरता �दइनेछ । गैरसरकार� 
संस्था�ारा नगर के्ष� �भ� संचालन गन� सबै  कायर्�म नगरपा�लकाको 
वा�षर्क योजनामा समावेश गन� र नगरपा�लकाले तोकेको स्थानमा 
कायर्�म संचालन गन� नी�तलाई �नरन्तरता �दइएको छ ।  

ग�रवी न्यूनीकरण   

154. ‘एक घर : एक ब�क र सहकार� खाता, एक म�हला: एक बैक र सहकार� 
खाता अ�भयान’  स�ालन गर� सरकारको आ�थर्क र सामािजक सहयोग 
सबै प�रवारमा �सधै पगु्ने वातावरण �मलाइनेछ । 

यातायात   
155. सवार� दूघर्टना न्यूनीकरण, सडक सरुक्षा कायर्योजना, सवार� दघुर्टना र 

सरुिक्षत या�ासँग सम्बिन्धत सचेतनामलूक कायर्�महरु अ�भयानका रुपमा 
स�ालन ग�रनेछ । मखु्य राजमागर्मा ��परबाट हनेु दघुर्टनालाई 
न्यूनीकरण गनर्का ला�ग सरोकारवालासँग छलफल गर� उपय�ु रणनी�त 
अपनाइनछे । �ा�फक �हर�सँगको सहकायर्मा मखु्य–मखु्य बजार 
केन्�मा �ा�फक संकेत िचन्हहरु �नमार्ण ग�रनेछ । मा�सक रुपमा 
�ा�फक सम्बन्धी सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । यातायात 
कम्पनीहरुसँगको सहकायर्मा जथाभावी फोहोर फाल्ने कायर्को अन्त्य गर� 
सवार�साधनमा नै ड��बन रा� ेव्यवस्थालाई अ�नवायर् ग�रनेछ । 
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156. नगर �भ� रहेका �व�तुीय सवार� साधनहरुको संख्या, रुट, भाडा, क्षमता, 
पा�कर् �स्थल लगायतका �वषयहरुको �नयमन र व्यवस्थापन ग�रनेछ । 
सम्बिन्धत व्यवसा�यक संस्थाहरुसँगको सहकायर्मा नगरमा नयाँ रुट थप 
गर� सावर्ज�नक यातायात संचालन ग�रनेछ ।  

157. नगर �भ�का मटुु तथा अन्य नसन� रोग सम्बिन्ध स्वास्थ्य समस्या रहेका 
�वरामीहरुको  आवत-जावतलाई सहज तलु्याउन गौतमव�ु सामदुा�यक 
संस्था (अस्पताल) बटुवलसगँ सहकायर् ग�रने छ।  

158. मेगा �सट�को अवधारणा अनसुार ब�े "महानगरपा�लका" र "मेगा �सट�" 
को ला�ग आवश्यक "�ादेिशक बसपाकर् " �नमार्णको �स्ताव ग�रएकोछ । 
जसका ला�ग जग्गा �ा��, तारबार �वस्ततृ प�रयोजना �स्ताव लगायतका 
आधारभतू कामहरु सम्प� ग�रनेछ ।  

159. �छमेक� नगरपा�लकासँगको सहकायर्मा सावर्ज�नक �नजी साझेदार� ढाचँामा 
बटुवल बले�हयासम्म मास �ान्सपोटेशन क्षमताका �व�तुीय बस संचालन 
���यामा सहयोग पयुार्इनछे ।   

खानपेानी तथा सरसफाई  
160. खानेपानी सेवा संचालन सम्बन्धी �नद� िशका, २०६९ को �ावधान अनरुुप 

खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाई संस्थाले उपभो�ालाई �दँदै आएको 
खानेपानी तथा सरसफाई सेवा स�ुवधाको �नयमन ग�रनेछ । नेपाल 
सरकार, �देश सरकार, उपभो�ा स�म�त र स्थानीय नाग�रकको सहभा�गता 
र लागत साझेदार�मा खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा के्ष� �वस्तार र 
सेवास्तर व�ृ�का ला�ग आवश्यक ���या अगा�ड बढाउनकुा साथै 
�शोधन केन्� स�हतको ढल �नकास योजनाको कायर् आगा�ड बढाइनेछ । 
आ�थर्क वषर् २०७६/७७ लाई "सरसफाई वषर्" घोषणा गर� 
अ�भयानात्मक कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ र "सफा नगर" घोषणाका 
सूचकहरुका आधारमा सरसफाई कायर्�मलाई अगा�ड बढाईनेछ ।   

161. खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाई स�म�तहरुसँगको साझेदार�मा जनचेतना 
अ�भवृ�� कायर्�म माफर् त सरसफाईलाई �दगो बनाउन ताल�म तथा 
क्षमता �वकासका कायर्�मलाई टोल �वकास संस्था माफर् त वस्तीस्तरमा 
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पयुार्इनछे । आ�थर्क वषर् २०७६/७७ लाई संघीय सरकारले घोषणा 
गरेको "रा��य सरसफाई अ�भयान वषर्" लाई टेवा पयुार्उन र 
नगरपा�लकालाई प�न पूणर्सरसफाईय�ु नगरपा�लका घोषणा गनर्को ला�ग 
आवश्यक रणनी�त तय गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । सरसफाईमा 
नमूनाको रुपमा �स्ततु हनुे टोल �वकासका संस्थाहरुलाई परुस्कृत 
ग�रनेछ । 

162.  "एक घर–एक धारा"  कायर्�मलाई खानेपानी संस्था, �देश तथा संघीय 
सरकारसँगको समन्वयमा अगा�ड बढाई खानेपानी योजना सरुु नभएका 
१३, १४, १७ नं वडाहरुमा सह-लगानीमा खानेपानीका योजनाहरु संचालन 
गनर् कायर्�मलाई �नरन्तरता �दँदै संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय 
ग�रनेछ । साथै अन्य वडाहरुमा के्ष� �वस्तारका ला�ग समेत आवश्यक 
सहयोग र समन्वय ग�रनेछ ।  

163. खानेपानीको सेवा नपगेुका वाडर्/के्ष�हरुमा योजना संचालन गनर् आनन्दवन 
शंकरनगर खानेपानी, शंकरनगर खानेपानी, कर�हया तथा कर�हया-म�हर 
खानेपानी आयोजनाहरुलाई उत्��ेरत र समन्वय ग�रनेछ । 

खेलकुद 

164. खेलकुद के्ष�को �वकास र �वस्तारमा योगदान पयुार्उने तथा उत्कृ� खेल 
कौशल �दशर्न गन� व्यि�हरुलाई �ोत्साहन गन� कायर्�मलाई �नरन्तरता 
�दइनेछ । खेलको �वकास र �वस्तारका ला�ग नगरपा�लका, गैरसरकार� 
तथा �नजी के्ष�का संस्थाहरुको सहकायर् र समन्वयमा खेलकुदका 
पूवार्धारहरुको स्तरोउ�ती ग�रनकुा अ�त�र� वडा नं  १० को रो�हणी 
के्ष�मा रा��य स्तरको खेलमैदानको पूवार्धार �नमार्णलाई �नरन्तरता 
�दइनेछ । वडा नं ६ मा �स्ता�वत "�तलो�मा बहआुया�मक खेलकूद 
मैदान" को पूवार्धार �वकासका ला�ग संघीय सरकारसँग समन्वय ग�रनेछ 
। नगर�भ�का अन्य फुटबल मैदान, �क�ेट �ाउण्ड, भ�लबल �ाउण्ड, 

कवडर् हल लगायतका संरचनाहरुको स्तरोउ�ती ग�रनेछ।    
165. �नजी सामदुा�यक र संघसंस्थाहरुको सहकायर्मा रा��य तथा नगरस्तर�य 

खेलकूद ��तयो�गताको आयोजना ग�रनेछ । खेलकूद �वकास गरुुयोजना 
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तजुर्मा, "खेलकुद �वकास स�म�त” गठन गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 
�नजी सामदुा�यक र संघसंस्थाहरुलाई अन्तरार्��य स्तरका खेलकूद 
��तयो�गतामा भाग �लन �ोत्सा�हत ग�रनेछ । 

166. मेयरकप व्याड�मन्टन ��तयो�गतालाई �नरन्तरता �ददै  स्थानीय 
क्लवहरुको समन्वययमा मेयरकप फूटवल ��तयो�गता आयोजना ग�रनेछ 
।नगर�भ�का क्लवहरुको क्षमता अ�भव�ृ�, खेलकूद �वधर्न लगायतका 
��याकलाप संचालन गनर् कायर्�म बजेटबाट सम्बोधन ग�रनेछ ।  

यवुा तथा यवुा सम्मान कायर्�म 

167. रा��य तथा अन्तरार्��य के्ष�मा नगरको ��त�ा बढाउन योगदान प¥ुयाउने 
यवुा र यवुाको के्ष�मा उत्कृ� काम गन� संस्थालाई सम्मान एवं परुस्कृत 
ग�रनेछ । यवुाहरुको क्षमता �ष्फुटनका ला�ग "यवुा प�रचालन 
कायर्�म" लाई �नरन्तरता �दइनेछ । यवुा केिन्�त, लै��क समानता र 
सशि�करण, लागऔुषध दवु्यर्सनी, सकारात्मक स�च, मनोसामािजक परामशर् 
जस्ता कायर्�म संचालन ग�रनेछ । यवुा उ�मशीलतासँग सम्बिन्धत 
कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  

168. नगर �मखु - दा�यत्व यवुा उ�मी प�रचालन कोष स्थापना गर� यवुा 
उ�मशीलता �व�र्न कायर्�म संचालन ग�रनेछ । यवुा उ�मी केन्� 
स्थापनाको ला�ग अध्ययन ग�रनेछ । यवुाहरुको साहस, �सजर्नशीलता, 
आत्म�व�ास, उ�मशीलताको उच्च मूल्या�न गदै िशिक्षत, सीपय�ु, 

अनशुा�सत र उ�मशील यवुा शि�लाई नगरको मानवीय पूजँीको रुपमा 
स्वीकार गद� नगरको सम� �वकासमा प�रचालन     ग�रनेछ ।  

169. यवुाको आ�थर्क, सामािजक सशि�करण गनर् उ�मशीलता �वकास एवं 
�ा�व�धक तथा व्यवसा�यक ता�लम गराइनछे । संघीय सरकारले �स्ताव 
गरेको "यवुा प�रचालन वषर् कायर्�म" सँग तालमेल �मलाउँदै यवुा 
जनशि� �वकास र प�रचालनको रणनी�त अवलम्बन ग�रनेछ । 
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स्वयंसेवक सेवा  
170. स्वयंसेवाको महत्वलाई समाज, टोल र बस्तीस्तरमा स्था�पत गर� 

स्वयंसेवाको दायरालाई सामािजक जीवनका अन्य आयामहरुमा �वस्तार 
गर� समदुायस्तरबाटै स्वयमंसेवी ��याकलापहरु अगा�ड बढाइनेछ ।  

171. स्वयसेवालाई व्यि�को जीवन प��तको रुपमा �वकास गनर् सबै �व�ालय 
तथा िशक्षण संस्थालाई आ�ान गर� �व�ाथ�हरुमा स्वयंसेवी भावनाको 
�वकास हनेु �णाल�को शरुुवात ग�र औपचा�रक अध्ययनको अ�कै रुपमा 
स्वयंसेवालाई अवलम्बन गन� �णाल�को �वकास ग�रनेछ ।  

172. स्वयंसेवाको के्ष�लाई फरा�कलो र व्यवहा�रक बनाउन थप नी�तगत 
खाका तयार ग�रनेछ । रा� सेवाको रुपमा लामो अनभुव हा�सल 
गनुर्भएका सम्मा�नत व्यि�त्वहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा प�रचा�लत हनेु 
अवसर �सजर्ना गर� उत्��ेरत ग�रनेछ । �ा�व�धक, व्यवसा�यक एवं 
व्यवस्थापक�य के्ष�मा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुलाई समेत नगरको 
आवश्यकता अनसुार स्वःस्फूतर् प�रचा�लत हनेु व्यवस्था �मलाइनेछ । 
नगर �मखुको नेततृ्वमा स्वयंसेवक प�रचालन गन� व्यवस्था �मलाइनेछ । 

173. खेलकूद, सामािजक �वकास, वातावरण संरक्षण �वपद्, �कोप व्यवस्थापन 
सामािजक तथा आ�थर्क रुपान्तरणलगायतका के्ष�मा स्वयंसेवकको रुपमा 
यवुाहरु प�रचालन ग�रनेछ । स्वयंसेवक प�रचालन र व्यवस्थापन 
कायर्�व�ध अनसुार स्वयंसेवक दस्ता प�रचा�लत ग�रनेछ। हरेक स्वयंसेवक 
दस्ता माफर् त नै�तकता, नाग�रक गणु एवं अनशुासनको �वकास, मलुकु र 
नगर��त दा�यत्वबोध गराउने तथा �मको सम्मान गन� अ�भयानात्मक 
कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । 

न्या�यक स�म�त  
174. नेपालको सं�वधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनसुार 

नगरपा�लकालाई �द� काम, कतर्व्य र अ�धकारको सवु्यविस्थत रुपमा 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । न्या�यक स�म�तको कामलाई वस्तपुरक बनाउन 
संस्थागत �वकास ग�रनेछ ।  
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175. �ववाद समाधानका वैकिल्पक उपाय एवं मेल�मलाप सम्बन्धी �व�मान 
���यालाई थप स्प�ता साथ अगाडी बढाइनेछ । नया ँकानून, कायर्�व�ध, 

मापदण्डको अध्ययन अनसुन्धान एवं मस्यौदा तयार पा�रनेछ । स्थानीय 
न्याय सम्पादन �कृयालाई �छटो छ�रतो र थप व्यविस्थत ग�रनेछ । 

176. न्या�यक स�म�तमा सवर्साधारण नाग�रकको पहुँच वृ�� ग�रने छ ।�हसँा 
पी�डत म�हला, अपा�ता भएका व्यि�, द�लत, बालबा�लका र ज्ये� 
नाग�रकलाई �देश र संघीय सरकारको सहकायर्मा �नशलु्क कानूनी 
सहायता उपलब्ध गराइनछे । 

177. �त्येक वडामा मले�मलापकतार्को व्यवस्था गर� �ववाद �नरुपण र 
मेल�मलापका आधारभतू �स�ान्तहरुको पालनामा जोड �दईनछे ।�ववाद 
�नरुपणमा अ�वभेद, सहभा�गता, जवाफदे�हता र ससि�करण जस्ता 
पक्षलाई ध्यान �दइनेछ । 

राजस्व �शासन  
178. नगरबासीलाई कर �तनुर् बोझ नभई आफ्नो दा�यत्व र कतर्व्य हो भ�े 

कुरा �त्याभतू गराउन कर �शासनका सवर्मान्य �स�ान्तका आधारमा 
हरेक के्ष�मा �ग�तशील कर �णाल� अवलम्वन ग�र करको दर भन्दा 
दायरालाई �ाथ�मकता �दई सोह� अनसुार करका नी�तहरु तय ग�रनेछ ।  

179. आगामी आ�थर्क वषर्मा �नमार्ण ग�रएको राजस्व �शासन सधुार 
कायर्योजना अनसुार आवश्यक बजेट व्यवस्था गर� राजस्व �शासनको 
क्षमता अ�भवृ�� ग�रनेछ भने राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गर� राजस्व 
प�रचालनका थप �ोतहरुको प�हचान ग�रनेछ ।  

180. सबै वडा कायार्लयमा अिप्टकल फाईवर जडान गर� राजस्व �शासनलाई 
सूचना ��व�धमा आधा�रत �छटो, छ�रतो र करदातामै�ी बनाईनेछ । 

181. "सम्पि� कर �णाल� सदुृढ�करण कायर्�म" संचालन गर� सम्पि� करलाई 
आन्त�रक आयको मूल �ोतको रुपमा �वकास ग�रनछे ।  स्थानीय 
तहलाई �ा� घर बहाल करको हालको दरलाई पनुरावलोकन गर� 
सम्बिन्धत वडा कायार्लयलाई �ोत साधन स�हत घर बहाल कर उठाने 
अ�धकार �त्यायोजन ग�रनेछ ।  
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182. नेपालको सं�वधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
अ�धनमा रह� हाटबजार, ढु�ा–�ग�ी, बालबुा, रोडा, माटो, �ाभेल लगायतका 
नद�जन्य पदाथर्को व्यवस्थापन �च�लत कानून अनसुार समयमै सम्प� 
ग�रनेछ । सबैभन्दा धेरै कर दािखला गन� करदातालाई "उत्कृ� 
करदाता" को रुपमा परुस्कृत ग�रने कायर्�मलाई �नरन्तरता �दईएको     
छ । सबै आ�थर्क तथा व्यापा�रक ��याकलापहरुलाई करको दायरामा 
ल्याई आन्त�रक आम्दानीको दायरालाई फरा�कलो बनाईनेछ । 

183. रु. एकलाख भन्दा बढ�को खचर्को �ववरण वेवसाइड साईट माफर् त 
सार्वर्ज�नक�करण गन� �णाल�को �वकास ग�रनेछ भन े "आन्त�रक लेखा 
पर�क्षण" लाई �भावकार� बनाइनेछ ।   

184. वडा कायार्लयको राजस्व प�रचालन क्षमता बढाउनको ला�ग सम्पि� तथा 
घर बहाल करबाट संक�लत राजस्वको २० ��तशत रकम सम्बिन्धत 
वडाको पूवार्धार �नमार्ण कायर्�मका ला�ग थप-अनदुान स्वरुप उपलब्ध 
गराइनेछ ।   

सावर्ज�नक सेवा �वाह, सशुासन क्षमता �वकास  
185. नगरपा�लकाको मखु्य �शास�नक भवन, अ�त�थ गहृ र सभाहलको �नमार्ण 

कायर् सम्प� ग�रनेछ । आफ्नै �शास�नक भवनबाट सेवा �वाहको 
व्यवस्था �मलाइने छ । नयाँ �शास�नक भवनको �वस्ततृ प�रयोजना 
�स्ताव तयार पार� �स्ता�वत महानगरको मखु्यालय रहेनगर� आवश्यक 
पूवार्धारको �नमार्ण ग�रनेछ ।  

186. �शास�नक केन्� प�रसरमा आध�ुनक बगैचा, �व�तुीय पसु्तकालय, ए�टएम, 

ब�कको एक्टेन्सन काउन्टर लगायतका स�ुवधाहरु उपलब्ध गराई एक�ार 
�णाल�माफर् त सेवा पयुार्उने ग�र कायर् �ारम्भ ग�रनेछ ।  

187. नगरपा�लकाको संगठन संरचना अध्ययन गर� नगर सरकारको 
आवश्यकता अनसुारको संगठनात्मक संरचनाको �नमार्ण ग�रनेछ । 

188. नगरपा�लकाले �दान गन� सेवा र स�ुवधाहरुलाई �मशः �डिजटलाईजशेन 
गद� सेवा �वाहलाई सहज र पारदश� बनाईनछे । सबै वडाहरुमा 
कम्प्यूटर �णाल�बाट सेवा �वाह गन� कायर्लाई ती�ता �दई सेवा 
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�वाहलाई स्वचा�लत बनाइन ेछ । नगर सरकारका �नणर्य ���या सरल, 

सहज र पारदश� बनाइनछे ।   
189. आफ्नो िजम्मेवार�मा अलमल गन�, काम पन्छाउने, अ�नय�मतता र 

��ाचारमा संलग्न हनुे जोकोह�लाई कडा कारवाह� ग�रनेछ ।रा�ो काम 
गन�लाई परुस्कृत हनेु, काम नगन� एवं गैरकानूनी काम गन� दिण्डत हनु े
�व�धलाई कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । रा�सेवकहरुलाई �दान ग�रने सेवा 
स�ुवधाको पनुरावलोकन ग�रनेछ ।  

190. नगरपा�लका कायार्लयलाई ISO Certificate �ा� गनर्का ला�ग चसु्त 
व्यवस्थापक�य �णाल�को अवलम्वन, आवश्यक भौ�तक पूवार्धार एवं 
जनशि� �वकास उपय�ु संगठन संरचना तयार पार� �माणप� �ा��को 
���या अगा�ड बढाइनेछ ।  

191. रा� सेवकहरुमा काम��त तत्पर हनेु, सेवाभाव स�हत समयमै काम 
सम्प� गन�, उत्कृ� न�तजा �दने र िजम्मेवार� वहन गन� कायर्संस्कृ�तको 
�वकास ग�रनेछ । रा�सेवकहरुमा �ान, सीप र पेशागत मयार्दाको 
�वकास गर� नगर सरकारको सेवालाई नयाँ ग�तका साथ संचालन  
ग�रनेछ । कमर्चार�, स्वास्थकम�, िशक्षक लगायत सबै पदा�धकार�बाट 
तो�कएकै समयमा काम सरुु गर� सेवा �दान गन� व्यवस्था �मलाईनेछ । 

192. नगरपा�लकामा �व�मान जनशि�को लेखा पर�क्षण सँगसँगै 
कायर्सम्पादनका स्प� सूचक �नमार्ण गर� आगामी २ वषर्मा 
नगरपा�लकालाई "उत्कृ�ताको केन्�” को रुपमा �वकास ग�रनेछ ।  

193. नगरपा�लका �भ�को दतार्, चलानी तथा महत्वपूणर् डकुमेन्टलाई 
द�घर्कालसम्म जोगाई रा�का ला�ग "अ�फस अटोमेशन �णाल�" लाई 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ  ।   

194. सदाचार �वधर्न र ��ाचारजन्य ��याकलापको अन्त्य गनर्को ला�ग 
��ाचारजन्य ��याकलापमा शनु्य सहनशीलताको नी�त अवलम्वन गद� 
��ाचार गन� र गराउने दवैुलाई कानूनको दायरामा ल्याईनेछ ।  

195. जन��त�न�ध र रा�सेवक कमर्चार� क्षमता अ�भवृ�� कायर्�म संचालन 
ग�रनेछ । नगर �भ� रहेका सरुक्षा �नकायहरुको भौ�तक पूवार्धार, सवार� 
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साधनको उपलब्धता, दरबन्द� अनसुारको जनशि� व्यवस्थापन लगायत 
अन्य संस्थागत क्षमता अ�भवृ��का ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ। 
स्थानीय सरुक्षा �नकाय, सामदुा�यक �हर� र सरोकारवालाहरुबीच सरुक्षा 
व्यवस्थालाई सवल बनाउन आवश्यक अन्तर��या कायर्�महरु संचालन 
ग�रनेछ ।   

196. नगर �हर�को �नयमनकार� भ�ूमलाई �भावकार� बनाइनेछ भने बजार, 
बाल�म, �व�ालय,  व्यवसाय दतार् र संचालन, म�दरा �ब�� �वतरण र 
सेवन, घर �नमार्ण, सावर्ज�नक जग्गाको साँध, सीमाना, ईन्धन �डपो, होटल, 

दधु डेर�, मास ुपसल, औषधी पसल लगायतका नाग�रकको जनजी�वकासँग 
सम्बिन्धत �वषयहरुलाई �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� कडाईका साथ 
अनगुमन गर� स्थानीय सरकारको अनभु�ूत गराइनछे । 

197. नेपालको सं�वधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र �च�लत अन्य कानूनले 
�न�दर्� गरेको व्यवस्था अनसुार स्थानीय तह र सामदुा�यक संघ 
संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकार��त उ�रदायी ब�ुपन� व्यवस्थालाई 
�भावकार� रुपमा कायार्न्वयनमा ल्याइनछे । 

198. नगर सरकारको ववेपेजमा नै सबै वडा कायार्लयहरुलाई आव� गर� 
वडाका सबै ग�त�व�धहरु सम्बिन्धत वडाको वेवपेजमा रा� े व्यवस्था 
�मलाइनेछ । 

199. नगरपा�लकाको मखु्यालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयमा रािखएका �ट.�भ 
तथा संचार माध्यमबाट कायार्लयबाट सेवा �ा� गदार् अपनाउनपुन� �कृया,  
चा�हने आवश्यक कागतजात, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा भ�ुानी 
�कृया, कर �तदार् हनेु फाईदा,  घमु्ती िश�वर लगायतका जानकार�मूलक 
सूचनाहरु �सार गन� व्यवस्था �मलाइनछे । 

200. "म ��ाचार ग�दर्न, म ��ाचार हनु �द�,ँ म देश र जनताका ला�ग 
इमान्दार भएर काम गन� ��त�ा गदर्छु" भ�े ��तव�ता पूणर्रुपमा 
कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ । �वकास �नमार्ण, सेवा �वाह लगायत सबै 
के्ष�मा सदाचार प��त अवम्बन ग�रनेछ । 
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योजना तजुर्मा, अनगुमन एवं तथ्या� �णाल� तथा अनसुन्धान र �वकासः 
201. नगरबासीहरुका �वकासका आकांक्षालाई पूरा गनर् एवं सम�ृ नगरको 

सपनालाई यथाथर्तामा प�रणत गनर् योजना �णाल�को अहंम ्भ�ूमका रहन े
�वषयलाई आत्मसात गद� सम� योजना तजुर्मा �णाल�लाई यथाथर्परक, 

व्यवहा�रक समदुायको अपनत्व रहने, �टकाउ र गणुस्तर�य �नमार्णको 
कायर्लाई स�ुनि�तताका साथ �ोजेक्ट ब�कलाई प�रस्कृत तवरले संचालन 
ग�रनेछ । केन्��य, �ादेिशक, के्ष�गत र स्थानीय योजनाबीच तादाम्यता 
कायम गर� नगरको सवार्�ीणर् �वकास र सम�ृ�को स्प� दृ��कोण 
स�हतको "द�घर्का�लन योजना” �नमार्ण ग�रनेछ ।  

202. �नमार्णको चरणमा रहेको "एक�कृत शहर� �वकास योजना (ईिन्�गेटेड 
अवार्न �डभलेपमेन्ट प्लान) कायार्न्वयन कायार्योजना �नमार्ण गर� अगा�ड 
बढाइनेछ ।  

203. आगामी वषर् �तलो�मा नगर सरकारको आव��क योजना, मध्यका�लन 
खचर् संरचना, आयोजनाहरुको �ाथ�मकरण (P1, P2, P3) द�गो �वकासको 
ल�यको स्थानीयकरण, डइु� �वजनशे सूचक  (Doing Business Index) को 
स्थानीयकरणको ��तवेदन, कायार्न्वयन कायर्योजना �नमार्ण  ग�रनेछ । 
नगर सरकारका योजना, �वकास र लगानीलाई "सम�ृ नपेाल : खसुी 
नपेाल�" को अ�भयानसँग तादाम्यता �मलाईनेछ । 

204. नगर �मखु अध्यक्ष रहने सात सदस्यीय Æनगर योजना आयोग" गठनको 
कायर्�व�ध �नमार्णको काम अगा�ड ब�ढसकेको छ भन े उ� कायर्�व�ध 
अनसुार नगर योजना आयोग गठन ग�रनेछ ।     

205. पूजँीगत खचर्को गणुस्तर बढाउन "चै� मसान्त �भ� सम्झौता : जेठ 
मसान्त �भ� भ�ुानी"को नी�तलाई कडाईका साथ कायार्न्वयन ग�रनेछ । 
योजनाहरुको अनगुमन �णाल�मा स्थानीय सरोकारवालाहरुको 
सहभा�गतालाई स�ुनि�त ग�रनेछ ।  

206. सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� तजुर्मा गर� सावर्ज�नक ख�रद र �वकास 
�नमार्ण बीच तालमेल �मलाईनेछ । �वकास आयोजनाहरु तो�कएको 
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प�रणाम, गणुस्तर, लागत र समय (Quantitity, Quality, Cost  & Time 

QQCT)  मा सम्प� हनेुगर� संयन्� �नमार्ण गराइनेछ ।  
207. भौ�तक पूवार्धारको गणुस्तरको मापन गनर्को ला�ग आवश्यक �ा�व�धक र 

यािन्�क व्यवस्थापन ग�रनेछ । स्थानीय पवूार्धारका ला�ग लगानीको 
स�ुनि�तता गनर् संघीय कानूनको अ�धनमा रह� प�रयोजनामा आधा�रत 
आन्त�रक ऋण प�रचालन ग�रने छ । यसर� आन्त�रक ऋण प�रचालन 
गदार् आ.ब. 2075।076 को अनमुा�नत राजस्व र नेपाल सरकारको 
राजस्व बाँडफाँटबाट �ा� हनुे राजस्वको योगफलको १० ��तशतमा 
नबढ्ने गर� आन्त�रक ऋण प�रचालनको ���या सरुु ग�रनेछ । 

आदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यूहरु : 
208. �तलो�मा नगर सरकारको तफर् बाट मैले चाल ु वषर्मा �ा� 

उपलिब्धहरुलाई अझ सदुृढ बनाउँदै, आ�थर्क, सामािजक र साँस्कृ�तक 
सबै के्ष�को समातामूलक �वकासका ला�ग "सम�ृ नगर : खसुी 
नगरबासी" को आकाङ्क्षा पूरा गन� अठोटका साथ आ�थर्क वषर् 
2076।2077 को नी�त तथा कायर्�म �स्ताव गरेको छु । 

209. बाल्यकालमा िशक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, यवुाअवस्थामा शीप, उ�मशीलता 
र रोजगार� जे� नाग�रकलाई सम्मान, संरक्षण, म�हलालाई समतामूलक 
अवसर �सजर्नाको ला�ग कायर्�म केिन्�त ग�रनेछ । 

210. यो नी�त तथा कायर्�मको सफल कायार्न्वयनबाट नगरको �वकासको 
आधारशीला खडा हनुेछ, आ�थर्क पारदिशर्ता र सशुासन कायम हनुछे । 
नगरको सेवाको गणुस्तर व�ृ� भई �तलो�मा नगर सरकार "उत्कृ� नगर 
सरकार" को रुपमा नेपालको मानिच�मा �तलो�मा अं��त हनुेछ।   

211. यो नी�त तथा कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनमा सबै के्ष�बाट �विश� 
योगदान �ा� हनुेछ भ�े �व�ास �लएको छु । अन्त्यमा नगरको 
�वकासमा योगदान पयुार्उन ुहनुे जन���त�न�धज्यूहरु र रा�सेवक कमर्चार�, 
राजनै�तक दल, �नजी के्ष�, सहकार� तथा संघ संस्था, नाग�रक समाज, 
ब�ु�जीवी र टोल �वकास संस्था स�ारजगत ्सरुक्षा �नकाय तथा सम्पूणर् 
नगरबासीहरुलाई धन्यवाद �ापन गदर्छु । यसैगर� नगरको �वकास 
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�यासमा सहयोग गनर्को ला�ग हातेमालो ग�ररहेको इकोनो�म पो�लसी 
ईक्वूवेटर, (EPI) �व� वैक र एिशयाल� �वकास व�कका नेपाल 
��त�न�धलाई धन्यवाद �दन      चाहान्छु । 

 
 
 

 

धन्यवाद । 
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