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गोकण�श्वर नगरपा�लकाको

.ब.०७५/७६ को

नी�त तथा कायर्क

नगर सभाका सदस्यज्यू, उपिस्थत सम्पणर
ू ्कमर्चार� �,

१) स्थानीय तहको �नवार्चन भएप�छको दोस्रो र संघीयता पूणर् कायार्न्वयन प�छको
नगर सभालाई संबोधन गनर् पाँउदा म गौरवािन्वत भएको छु

२) म यस घडीमा लोकतन्त्र प्रािप्तकाला�ग जीवन उत्सगर्ग सम्पुणरस�हदहरु प्रहा�दर ्क
श्रदान्जल� अपर्ण गदर्छु र स्थानीय सरकार संचालनका ला�ग हा�महरुलाई यह यारउनु

हुने सम्पूणर् नगरबासी �द, ब�हनी तथा दाजुभाईहरुलाई धन्यवाद् �ापन गद र्
३) सुशासन युक् , भ्रष्ट्राचार ,नगरबासी प्र�त उत्तरदायी सरकार तथा
, सुसंस्कृत
एवं कत्र व्य प्र�त दृढ , मैले नेतृत्व गरेको यस स्थानीय सरकारका िजम्मेवार� त
आदर ्श हुन 

४) यस नगपा�लकाको भुगोल मात्र हैन प्रकृती प�न �व�वधतायुक्त छ । समाजको संरच

बनौट प�न �व�वध छ । जुन हाम्रा मौ�लक सम्पती हुन । जसको संर�ण र सम्बधर्न 
हामी �नवार्�चत जनप्र�तनी�धहरुको परम कतर्व्

५) संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै हर सरकारका रुपमा स्था�पत भएका  , तीनै तहका काम 
कतर्व्य र अ�धकार सं�वधान र कानूनले स्पष्ट गरेकाले स–आफ्ना ठाँउमा अ�धकार
सम्पन्न  , त्यसैले स्थानीय तहलाई ब�लयो बना

, स्थानीय तहको �बकास गन

�य�नहरुको प्रभावकार�ता र मयार्दा बढाउन संघीय रप्रादे�शक सरकारले उ�चत

,

�दनुपदर्छ । संघीय एवं प्रादे�शक सरकारले क�हले �दए जस्तो गर� उचाल्ने रक
तत्कालै थेचान� काम त्य�त स्वभ�नय हुदै

६) मेरो नेतृत्वको यस स्थानीय सरक , �वकास �नमाणर , सुशासन र समृ�दका �ेत्रमा सहमत
तथा समन्वयका साथ अ�घ बढ् प्र�4छ । जन क
ु
ु रा परु ा गनर् सबै राजनी�तक दल र

सरोकारवालाहरुको साथ र सहकायर्का ला�ग आब्हान गद र्

आदरणीय नगर सभा सदस्यजय
् ू,

७) थोपा थोपा गर� समद
ु ्र बने झै सबै स्थानीय तह सुखी र 
समृ4 नहुने भएकोले 

''सख
ु ी नेपाल� समृ

गोकण�श्वर नगरपा�लकाले

4 नेपालको

4 नभै प्रदेश र संघ सुखी 

'' नारामानै के िन्द्रत भएर 

आ�थर्क बष०७५/७६ का नी�त तथा कायर्क्रम तयारगरेको 

८) साथै नी�त कायर्क्रम तयार गदार् यस नगरपा�लकाले �नम्न �बषय र प�लाई आधार
रुपमा �लएको ब्यहोरा प्रस्तुत गद

 नेपालको सं�वधान , २०७२ को प्रस्ता , मौ�लक हक, राज्यका  नी�तह ,
स्थानीय

आ�थर्क कायर्प्रणाल� एवं एकल तथा साझा अ�धकार,

 संघीय तथा प्रादे�शक सरकारले अं�गकार गरे, आव�धक योजनाले �लएका
नी�त तथा प्राथ�मकता,
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 संघीय सरकारले अवलम्बन गरेका
 स्थानीय तहको

आ�थर्क तथा �बत्तीय नी�,

आव�धक योजनाले तय गरेका प्राथ�मकत,

 नेपालले अन्रािष्ट्रय जगतमा जनाएका प्र�तब,
 स्थानीय सरकार संचालन ऐ
प्रावधान,

 स्थानीय तह �ेत्रगत न

,

,

प्र�तवेदन,

२०७४ तथा �व�भन्न �नयमावल�का

रणनी�तहर,

योजना तथा अध्ययन

 �वकासका समसाम�यक मु 4fहरुः सामािजक संर�, �दगो �वकास, जलवायु
परवतर्न र �वपद् व्यवस्

,

vfBतथा पोषण सुर�ा

,

ल��गक 

सशिक्तकरण तथा समावेशी �वका , बाल मैत्री स्थानीय श , वातावरण 

मैत्री स्थानीय श, खल
ु ा �दशामक
ु ्त तथा पूणर् सरसफ , पण
ु ्र खोप युत्त
तथा उजार् संकट लगायतका अन्तर सम्बिन्धत �व,

९) उपरोक्त

 गोकण�श्वर नगरपा�लकाले

आवश्यकदेखेका �व�भन्न �वष ।

आधारमा यो वषर्का योजना तथ बजेट  कायर्क्रम छनौट गनर् �नम्न प्रा

�ेत्र तोक�एका  छन्










आ�थर्क �वकास तथा ग�रवी �नवारणमा प्रत्य� योगदान पुया
उत्पादनमूलक र �छटो प्र�तफल �,

राजश्व प�रचालनमा योगदान पयारउने,

सेवा प्रव, संस्थागत�मता अ�भबृl4र सुशासनमा योगदान पुयारउने,

स्थानीय स्रोत साधनमा आधा�रत भई जनसहभा�गताको अ�l4 गन�,
लैङ्�गक समानत, सामािजक समावेशीकरणको अ�भबृl4 गन�,

�दगो �वकास, वतावरण संर�ण र �वपद् व्यवस्थापनमा योगदानयारउने,
स्थान �बशेषको संस्कृ�त र प�हचान प्रबधर्,

नगरपा�लकाले आवश्यक देखेका �व�वध �वषयहरु

१०) उपिस्थत महानुभावहरु अब म गोकण�श्वर नगरपा�लकाले तयगरेका �ेत्रगत नी
प्रस्तुत गनर् चाहन

क) स्थानीय कर र खचर् ब्यबस्थापन सम्बिन्ध नी�त तथा
१)

भू�मगत श्रोतको दोहन गर� वा नगर�व्यवसा�यक रुपले ट्यांकरबाट पानी �वतरण

२)

भैरहेका करका दरलाई वै�ा�नकर  व्यवहा�रक बनाउन तथा करकोदायराफरा�कलो  पान�

३)

व्यवसायीहरुलाई करको दायरमाल्याइने 

नी�त अबलंम्बन गर�

आन्त�रक श्रोl4 ग�रने छ ।

जसका ला�ग प्रच�लत कानूनबमोिजम उठाउन पाउ

सम्प�त क,

घरबहाल कर,

व्यवसाय कर लगायत सम्पूणर्, शुल्क र दस्तुरका सबै�ेत्र समेट� घरदैलो काय
संचालन ग�रने छ ।
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४)

५)
६)
७)
८)

९)

ढुङ्ग, �गट्, बालुवा र कवाडी सामग्रीहरुको �नकासी करलाई �छमे�क नगरपा�लकाहर

समन्वय र सहकायर्म कर  लगाउने व्यवस्था ग�रने छ। ताक� ढुवानी र दोहोरो क

�तनर्पन� समस्या

नआओ ।

पयर्ट, जल�बधत
ु , खानेपानी,

�नकुञ् लगायतका �व�वध �वषयमा प्राप्त नभए

रोयल्ट� प्राप्त गनर् आवश्यक पहल ग�र

करको दायरामा आउने र नआउने, समयमा कर �तन� र न�तन� बीच फरक अनुभू�त 

�दन कर छुट, दण्ड था पुरस्कार जस्ता कायर्क्रम ल्याइ

करका माध्यमबाट  म�दराजन्य था सुत�जन्य बस्तुहरुको प्रयोगलाई �नरुत्सा�
नी�त �लइने छ ।

बढ� कर �तन� करदातालाई सम्मान गन� प�रपाट�को �वकास ग�रने छ 

नगरपा�लकालाई �तनर, बुझाउनु पन� सम्पूणर् कर शुल्क बुझाईसकेप�छ मात्र सेवाग्र
कायार्लयले सेवा उपलब्ध गराउने नी�तलाई कडाइका साथ लागु ग�रनेछ

१०) �म�त २०७५/१/२५ को दशौ कायर्पा�लका बैठकक सै4fिन्त�नणर्यानुसार

आवश्यकता पदा

नगरप�लकालेनै अनद
ु ान �दनपन
ु � गैरनाफामूलक संस्थ, धा�मर्क संस्था तथा सावर्ज�
उपयोग स्थलहरुलाई आवश्यकता

र औ�चत्यको आधारमा नगरपा�लकाले लागा

करमा �निश्चत छुट �दने �नणर्यलाई अनुमोदन ग द� आगामी �दनमा समेत त्यस्ता 
संस्थालाई करमा �नश्चत छुट �दने नी�त �लइने छ

११) स्पष्ट न�तजा प्रािप्तको सु�निश्चतता नभएका र प्रयाप्त तयार� नभएका 
कायर्कमा बजेट �ब�नयोजन ग�रने छैन । �वित्तयअनुशासनमा कडाई ग�र �वित्त
जो�खम घटाइने छ। स्थानीय सं�चत कोषको दोहन गन� प्रवृ�तमा अंकुश लगाईने

१२) आयोजनामा बजेट �व�नयोजनलाई यथाथर्परक बनाउन योजना छनौटकै चरणमा
प्रा�ब�धक लागत अनुमान तयार गनकामको थालनी ग�रने छ ।

ख) सहकार� तथा �वत्तीय �े सम्बिन्ध नी

१) सहकार� व्यवस्था का ला�ग आवश्यक �व�ध �नमार्णका साथै सहकार� संस्थाल

जग्गा र संस्थापक सदस्यकेिन्द्रत लगानीबाट �नरुत्सा�हत ग�र उत्पादनश

सामािजक व्यवसायका �ेत्रमा �क्रया�शल गराई अनुगमन तथा नका माध्यमबाट
सहकार� �ेत्रमा सुशासन कायम ग�रने छ

२) नगर �भत्र स्था�पत ब�क तथा �वित्तयसंस्थाहरुसंग समन्वय ग�र ग�रवी 
सम्बिन्ध कायर्क्रम संचालनग�।

ग) स्थानीय सावर्ज�नक तथाशहरसेवा व्यबस्थापन सम्बन्धी तथा कायर्क्र
१) एक वडा एक प्रा�व�धक को व्यबस
व्यवस्था �मइने छ ।

ग�र �वकास �नमार्ण समयमै सम्पन

हुने 

२) सेवा प्रवाहलाई प्र�व�धमा आधा�रत बनाई घरमै बसी बसी सेवा �लनसक्ने प्र
�वकास ग�र घरमै सरकार, हत्केलामै सरकारको अवधारणालाई साकार पा�रने छ 

३) IT को अ�धकतम प्रय,

संचा�लत कायर्क्रमह  �नय�मत स�म�ा, सावर्ज�नक

सुनुवाई, सावर्ज�नक प�र�, देख्ने र पढ्ने मात्र नभई सुन्ने नागर�क वडापत्
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Tools को माध्यमवाट नगरपा�लकाका काम कारवाह�मा सुशासन र पारद�शर्ता प्रव
गर�ने छ ।

४) योजना बन्ने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृतीको अन्त्य गनर् योजना काया

ला�ग बा�षर्क कायर् योजना बनाई न�तजा प्रािप्तलाई सु�निस्चत ग�रने छ। र �
अनुगमनको व्यबस्था �मलाईने छ

५) भुकम्पबाट ��तग्रस्त �नजी आवास पुनः�नमार्ण प्र�क्रयालाई सरल बना

पहल गर� एक वषर् �भत्रमा �नजी आव  पुनः�नमार्  कायर सम्पन् हुने व्यवस्थ
�मलाइने छ ।

६) नगरको शहर� यातायात नी�त तजु्मा
र
गर� ट्रा�फक व्यबस्थापन र  पा�कर्ङमा सुधा
सरोकारवाला �नकायसंग साथर्क सहकायर् ग�रने छ

७) आफ्नो िजवनको महत्वपुणर् समय राि

सेवा का �व�भन्न �ेत्र लगाई अनुभव

प्राप्त गनुर्भएक यस नगरपा�लका �ेत्रमा रहनुभएका व्यिक्तत्वहरुको प�हचा

उहाँहरुको �ा, सीप �मता र अनभ
ु वको नगरपा�लकाले सवार्ङ्गीण �वकासमा प्र

गनर्"प्रवदर्न समुह " गन� नी�त �लइने छ ।

८) न.पा.वाट भएका राम्रा अभ्यास र सम्पन्न भएका कायर्हरुको स्वेतपत्र 
व्यबस्था �मलाइने छ

९) सबै नगरसभा सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा नगरस्तर�य समी�ा बैठक हरेक चार 
म�हनामा बस्ने व्यबस्था �मलाईने 

१०) �नर�र र अ समथर् सेवाग्र हरका ला�ग सहयोगी क�को व्यबस्था गनर्का साथै गुना
ब्यबस्थापनका ला�ग गुनासो सुन्ने अ�धकार�को व्यबस्थाग�रन

११) नगरको आव�धक योजना तज्मा
गर� सो योजनाले ल��त गरे बमोिजम वा�षर्
ुर

योजना तयार गनर्का साथै वा�षर्क बजेट र आव�धक योजनालाई एक आपसमा  4
गर�ने छ ।

१२) घर नक्शा श खाप्र�त रहेका गुनासोहरुलाई संवोधन गनर् घर न

पास अनलाईन 

प्रणा र टोकन प्रणाल�को अवलम् गन� व्यबस्था �म उदै ल�गने छ साथै मुल 

सडकको दायाँ वायाँ बन्ने घ हरुमासंम्भावना रहेका स्थान अ�नवायर् Basement
पा�कर्ङको व्यबस्था नभई नक्शा पास नगन� व्यबस्था ग�र

१३) नगरपा�लकाको आफ्नो कायर्�ेत्रसंग सम त �वषयमा आवश्यक ऐ, कानून र 
कायर्�वधीहरु सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा तजुर्मा गर� स्थानीय कान
शासनलाई प्रभावकार� बईने छ ।

१४) कायर्क्रममा दोहोरोपना हुन न�दन कुनैप NGO/INGO ले नगर �ेत्र�भत्र काय

संचालन गन् पुव
र्  नगरपा�लकावाट अ�नवायर् रुपमा स्वीकृती �लनुपन� व्यबस्था 
ुर
छ ।

१५) नगरपा�लकाबाट प्ला�नङ पर�मट न�लईकन जग्ग खिण्डकरण था घर घडेर� �वकास
गनर् पाईनेछैन । जग्गा �वकास गदार् मुख्य

मा किम्तमा८ �मटर, सहायक 

सडकमा किम्तमा७ �मटर र �भ�त्र समा किम्तमा६ �मटर, घडेर�को मु ख किम्तमा
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८ �मटर, खल्ला �ेत्र एवं ह�रयाल� �ेत्र
कि१० प्र
ु

सत सावर्ज�नक जग्ग

कायमरहेको हुनुपन�छ । यसर� �वकास ग�रएका जग्गामा सड, नाला, �वधत र 
ु
खानेपानी लगाएतका भौ�तक पूवार्धारक  व्यबस्थालाईअ�नबायर् बनाउने नी�त �लईने
।

घ) स्थानी, सूचाना तथा संचार तथ्याङ्क र अ�भलेख व्यबस् सम्बन्धी नी

१) अवको हाम्रो �वकास सूचना र तथ्याङ्कको गहन �वश, अनुसन्धान र प्रमाण

आधा�रत हुने छ। त्यसका ला�ग नगरको भुगो, प्रकृ, स्रोत सा, �मता
र 
संभावनाका सम्पुणर् सूचना प्रण
(GIS), House Hold Survey र �तनको 
DIGITALIZED माफर्त सूचना प्र�व�धमा आधा�रत बनाइने छ । जसको प्रार
कायर्को थालनी भईसकेको छ 

२) स्थानी पत्र प�त्रका र संचार माध्यमहरुको �वकासका ला�ग पत्रका
पत्रकार वृ�तकोष जस्ता कायर्क्रम अगाडीबढाइ

था

ङ) स्थानी पव
ु ार्धार था �वकास आयोजना सम्विन्ध नी�तथा कायर्क्
१) मेलम्ची र सुन्दर�जल खानेपान

(KUKI)संग आवश्यक समन्वय ग�र यस�ेत्

�नवार्ध रुपमा खानेपानी �वतरण हुने व्यवस्था �मलाइने
२) नगर �भत्रका जोरपा-साँख,ु जोरपाट�–सुन्दर�जल रािष्ट्रय सडकहरुको �, �वस्तार
तथा स्तरोन्नती कायर् यथा�सघ्र सम्प

काला�ग  सम्बिन्धत प�मा�थ दवा

मुलक कायर्क्रम संचालन ग�रने 
३) स-साना ममर्त संभार र �नमार्णका ला�ग ममर्त संभार कोष स्थापना 
कायार्न्वयनमा ल्याइने 
४) कृ �ष योग्य भ -भागमा रहेका राजकुलो, सावर्ज�नक कुलोहरुको अवस्था अध्ययन 
सुचारु गन�व्वस्था ग�रने छ 

५) नगर �भत्रक१०' फ�ट  मा�थका सबै  Cross सडकहरु

आगामी४ वषर् �भत्र वाटो

प्रकृ�तहेर कालो पत्, ढलान र ब्लक छपाईमा रुपान्तरण गर� आवागमनलाई स
बनाइने छ। भने १०' फ�ट भन्दा मका बाटोहरुमा लगानी नगन� नी�त �लइने छ 
६) नगरपा�लकाको कायार्लय संचालनका ला�ग

आवश्यक जग्गा तथा भवन ख�रद

ला�ग केन्द् रकारको बजेट भाषणमा  उल्लेख भ  बमोिजम िजल्ला समन्व
स�म�तको कोषबाट रकम �नकासा माग ग�र खर�द गन� व्यवस्था �मलाइने छ
७) नगरको �दगो �वकास र मयार्दा अ�भव

l4का ला�ग  सडक,

जल �बधत
ु ,खे लकुद,

खानेपानी र पाकर्का �ेत्रमा नगर गौरबका आयोजना छनौट गर� प्राथ�मकताका
संचालन गर�ने छ। जसका ला�ग हाल �नम्न
छु ।
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पशुपती, गोकणर,उत्तरगय, सुन्दर�माई हुदै वा 4वारसम्मको ऐ�तहा�सक
प� उजागर र प्रचार प्रसारको माध्यमबाट धा�मर्क पयर्टन।

जोरपाट� चोकमा सात तले बहुउद्देश्यीय गोकण�श्वर भवन �न ।
वडा नं. ९ िस्थत सह�द पाक र् निजकैको पानी खोल्सामा नगरस्त

खेलकुद मैदान �नमार् ।

नगरपा�लकाको नेतृत्व र सहयोगमा हाल भइरहेको सुन्दर�ज

जल�वधत आयो
जनको �मता वlृ 4र स्तरोन्नती गर२ मेघावाट �बद्युत
ु
उत्पादन गन� 

८)

कृ �ष, उधोग, व्यापा, पयर्ट, �श�ा, स्वस्जस्ता �ेत्रको प्रबधर्न हुनेगर� र 

९)

एक�कृत वागमती सभ्यता �वकास स�म�तसंगको सहकायर्मा �वकेन्द्र�त ढल प्

१०)
११)

१२)

१३)

�ेत्रमा पहुँच बढाउनेगर� सडक �वस्तार र स्तरोन्नतीग�रन
र �वस्तारको कायर् अगाडी बढाइने छ

स्थानीय समुदायबाट सडकको दायाँ वायाँ वृ�ारोपण गर� 
सडकलाई कालोपत्रगनर्प्राथ�मकता �दइने छ

मह
ु ान संर�ण भ�ु मगत स्रोतको दोहन �नयन्

ख हुकार्एमा त्यस्

र वषार्तको पानी संकलन  ग�र 

खानेपानीको स्रोत l4 ग�रने छर नगर �भत्रका सम्पुणर् बस्ती२ वषर् �भत ‘एक 

घर एक धारा’ अ�भयान परु ा ग�रने छ ।

उजार् संकट न्यू�नकरण गनर् साना जल�वध, सौयर् उजा, वायउज
ु ार् जस्ता वैकिल्

उजार्को प्वधर्न �वकास र �वस्तारमा
र
यस �ेत्रक था �वित्तय �ेत्रको लगा

आक�षर्त गन� नी�त �लइने छ 

नगर सभाबाट स्वीकृत �वकास योजनाहरुको लागत इष्ट�मेट का�तर्क मसान् ,
सम्झौता फागुन मसान्त �भत्र र �नमार्ण सम्पन्न जेठ मसान्त �भत्र 
अगाडी बढाई �वकास �नमार्णमा प्रभावका�रता हा�सल ग�रने 

१४)

४ वषर् �भत्र नगरपा�लका१ देखी ४ वडासम्मका �ेत्र ओगट Smart
गनर् जग्गा �बकासका ला�ग -उपयोगको योजना तयार ग�रने छ ।

च) कृ�ष पशप
ु ालन तथा घरेलु उधोगसम्बन्धी नी�तथाकायर्क
१)

यस नगरपा�लकाले कृ �ष,

पश,ु साना घरेल उ
ु धोग,

City�नमार्ण

पयर्टन र सहर� �वकासलाई

आ�थर्क �वकासको संवाहकको रुपमा प�हचान गरेकोछ । त्यसैले नगरपा�लक,

�नजी व्यबसायको र सहकार� �ेत्रको लगानी यी �ेत्रमा केिन्द्रत गनर् 
२)
३)
४)

ग�रने छ ।

नगर �भत्र एकधो�गक ग्राम स्थापना गनर् जोड �दइने

सा�वकका पाँच गा .�व.स.लाई आधारमा�न  ‘एक गाँउ एक उत्पाद 'कायर्क्रम अगा
बढाईने छ ।

प्रधानमन्त्री कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजनाबाट अनुदानपाउने कृषकहरुको
अ�भवlृ 4 ग�रने छ ।
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५)
६)
७)

भुई स्याउजस्ता उच्च मुल्य र स्थानीयवातावरण अनुकुलका फलफूल तर

उत्पादन र बजा�रकरणमा जोड �दईने छ 
कृषीयोग्य भूमीको खण्डीकरणलाई रोक�
प्रोत्साहन ग�रने 

स्थानीय स्रोत र �सपमा आधा�रत सानाघरेलु तथा कुट�र उध्योगलाई प्रो
गनर् त्यस्ता उधोगलाई आवश्यक , �वजुल�, प्रवेश मागर् स
‘एक घर एक रोजगार

छ)

उपलब् गराई

’ स ृजना ग�रने छ। यसका ला�ग तत्काल नगर �भत

प्रा�व�धक �श�ा तथा व्याबसा�यक ता�लम केन्द्र स्थापना गनर् प्र�क्रय

वातावरण संर�ण र सरसफाई सम्बन्धी नी�तथाकायर्क
१)

२)

३)
४)
५)
६)

७)

ज)

कृ �ष सहकार� र सामु�हक खेतीलाई

HITA कम्पनीसंगको सहकायर्मा फोहोर मैला व्यबस्थापनमा आधु�नक प्

�भत्रा Waste to energy मा रुपान्तरण ग�रने साथै  REDUCE, REUSEर 

RECYCLING का कायर्क्रम संचालन ग�रने 

जलाधार संर�ण गन् �नकुञ्ज �भत्रका
र

र रहे का बिस्तहरुला सर��त  
ु

रुपान्तरण गनर् उ�चत र मयार्�दत पुनःव तथा पनः
ु स्थापनाको व्यबस्था ग�रने
।

बषार्तको पानी संकलन रGround  Water Hharvestingको व्यवस्था �मलाईने 
।

सरकार�, सावर्ज�न, ऐलानी,प�तरजग्गा सं�ण ग�र ह�रयाल� प्रवधर्न पाकर् �नमा
जोड �दइने छ ।

बढ्दो बस्तीले घट्दै गएको कृ�ष ज�मनको �वकल्पको रुपमा कौसी खेतीलाई प
ग�रने कायर्क्रम ल्याई अगार्नीक खेतीलाई जोड�दइन

एक घर  दईु र ख हुकार्उने नी�त �लइने छ। जसको कायार्न्वयनको ला�ग नय
�नमार्ण हुने घरको �नमार्ण सम्पन्न �दं ख हुकार्एको हेरेर मात �नमार्ण सम्पन
प्रमाणप�दइने छ ।

अस्पताल जन्य फोहोर व्यबस्थापन गनर् सम्बिन्धत प�लाई नै पुणर् ि

बनाईने छ तथा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई फोहोर मैला ब्यबस्थापन

तथा न.पा.को �नयम बमोिजम कारवाह�को दायरामा ल्याइने छ 

, २०६८

८)

हरेक वडामा कम्तीमा एक वटा सावर्ज�न

९)

यस नगरपा�लकालाई ह�रत नगरका रुपमा अगाडी बढाउन हरेक वडामा एक एक

�व�नयोजन ग�रने छ ।

E-Toilet स्थापना गन� गर� बजेट

वटा ह�रत पाकर् �नमार्ण गनर्वडालाईबजेट �व�नयोजन गनर् प्रोत्सा�हत ग�

फुटपाथ तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त तथा काय
१)

उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर र �नय�मत आपुत�लाई सु�न

त  गनर् उपमेयरको

संयोजकत्वमा रहेको बजार अनुगमन स�म�तलाई प्रभाबकार� बन

उपभोक्तामाथीठगी गन�हरुलाई कठोरता र�नमर्मत पुव्क अन्त्य ग�
र
रने 
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२)

३)
४)

सावर्ज�न, �नजी, साझेदार� अवधारणा बमोिजम  यात्रप्र�त�ालय �नमा, जोरपाट� 
चोकमा आकाशे पुल  �नमार् , मूल  सडकमा सौयर् सड  बित्त जडान गनर् जो
�दईने छ ।

नगर प्रहर�को प्रभावकार� प�रचालन ग
�नरुत्ह�त ग�रने छ ।

ना�धकृत रुपमा फुटपाथ ओगट्नेला

नगर �ेत्रका खुल्ला मासु पसलहरुलाई व्यबिस्थत गनर् पशु सेवा �वभागको स
समन्वयमा सु�वधा सम्पन्न पशु बधशाला �नमार्ण गन श्क पहल ग र�ने छ ।

साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐ, २०७४ को दफा १६ 'ख'  बमोिजम उप-प्रमुखक

झ)

संयोजकत्वमा रहेका स�म�त तथा उप स�म�तहरु गठन गर� प्रभावकार� बनाईने

समन्वय र सहकायर् सम्बन्धी नी�त तथा का

१) “समन्वय र सहकाय ”लोकतन्त्रका सौन्दयर् हुन् जसलाई प्रभावकर� बनाउन �वप
संसद�य दलको कायार्लय तत्काल स्थापना गन� कायर्को थालनी ग�रएको
एक्लो प्र बाट मात्र नगरको �वकास सम्भव छै
�वकासका ला�ग संघीय सरकार,

ञ)

.पा.को 

त्येसैले न.पा.को सवार्ङ्�ग

प्दे�शक सरकार, गैर सरकार� संस्थाNGO, नीिज 

�ेत, सहकार� �ेत्रहरुसंगको समन्वय र सहकायर्लाई प्रभाबकार� बना

�श�ा यव
ु ा तथा खेलकुदसम्बन्धी नी

१)

�वद्यालय पढ्ने उमेरका सबै बालबा�लकालाई �बद्यालय भनार् गन� कायर्लाई प्रत्

२)

�बचैमा �बद्यालय छाड्ने कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान ग�र �बद्

३)

अनाथ तथा टुहुरा बालबा�लकाहरुलाई

४)

५)
६)
७)

अ�भयानका रुपमा अगाडी बढाइने छ 

फकार्उनजनचेतनामूलककायर्क्रम संचालन ग�रने

आधाभूत �श�ाबाट बिञ्चत नगर्न �नःशु

�श�ाको व्यवस्थापन गनर् जोड �दन।�बद्यालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्रा�ब�ध
ब्यबसा�यक सीप प्रदान ग�रने 

�बद्यालय तहदे�ख नै जीवन उपयोगी ब्यबसा�यक र प्रा�ब�धक �श�ामा जोड �दएने

खेलाडीको �मता र खेलको स्तर बl4 गनर् नगर स्तर�य आधु�नक र सु�बधा सम्प

रं गशाला तथा आवश्यक भौ�तक पूबर्धारको ब्यबस्था ग�रने

युवाहरुमा �सप �वकास र परामशर् प्रदान ग�र युवा पलायन “नगर प्रमुख रोजगा

कायर्क''संचालन ग�रने छ|

सामुदा�यक �वद्यालयको शै��कगुणस्तर बl4 गनर् �श�कहरुको �वषयगत दरवन्

�मलानका साथै �वद्यालय भौ�तक सुधारका �वशेष कायर्क्रम ल्याई सबै �वद्या

बालमैत्, ल��गकमैत्,अपाङ्गमैत, प्र�व�धमैत्री तथा वातावरणमैत्री बनाइदै छात्र

प्राभावकार� बनाउन सघन अनुगमन ग�रने छ

ट) स्वास्थ्य तथा �वपद् व्यवस्थाप

१) सबै नगरवासीहरुको स्वास्थ्य �बमाहुने गर� स्वस्थ्य �बमा कायर्क्रम संच
�दई सबैमा आधारभुत स्वस्थ्य सेवाको सु�नश्चीतता गर�ने
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२) �नःशुल्क उपलब्ध  गराउने भ�न तोक�एका औषधीहरुको आपू�तर्लाई सवर्सुलभ र
बनाइने छ ।

३) मह�ला स्वास्थ्य स-सेबीकाहरुलाई �व�भन्न भत्ता लगायतका माध्यमबाटउत्प
गर� समुदाय एवं प�रवार स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवधर्न ग

४) �छमेक� नगरपा�लकाहरुसगँ सहयोग �लई संयुक्तरुपको समन्वय र सहकाय
बारुणयन्त्र �बकास कोष खडा गर� संचालन गन� कायर्लाई अगाडी बढाइन

५) भुकम्,आगलागी, बाढ� प�हरो जस्ता अपझर्ट आइपन� �वपद जोखीम न्यूनीकरण
ब्यवस्थाकाला�ग �वपद् व्यवस्थापन कोष रबजेटको व्यवस्थाग�रन

६) आध्याित्मक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गनर् गोकण�श्वर सा�वक.�व.स .को मा�थल्लो
भेगमा ध्यान केन्द्र स्थापना गनर् जोड �दई

७) सवैका ला�ग स्वास्थ भन्ने नारालाई साथर्क बनाउन भएका स्वास्थ संस्थाहरु
स्वास्थ िक्ल�नकलाई थप सु�वधायुत्त बनाई आवश्यकता अनुसार नयाँ स्थापन
जोड �दइने छ । 

ठ)स्थानीय न्याय व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त तथा

१) समाजमा अनावश्यकरुपमा हुन सक्ने �ववाद र मुद्दा मा�मलालाई प्रारिम्भ
स्थायी समाधान गनर्मेल�मलाप र मध्यस्थता साथै नगरपा�लकाको न्य
स�म�तको �मता अ�भबृl4 ग�रने छ। 

२) प�छ�डएको बगर् र �ेत्रका व्यिक्तहरुको न्यायमा सँहज पँहूच सु�निश्चत गनर
�श�ा र सचेतना कायर्क्रम संचालन गर�ने 

३) कानून �व�हरुबाट न्या�यक स�म, जनप्र�त�नधी र कमर्चार� लगायतल
ता�लमको ब्यवस्था ग�रने छ 

ड)सामािजक सुर�ासम्बन्धी नी�त तथा कायर
१)
२)

३)
४)
५)
६)

म�हला समूह, संघ संस्था न�बकरण र दतार् प्रकृया सहज र सरल बनाईने 
सामािजक �वकास कायर्क्रम अन्तगर्त द�लत वगर्काका

लाई नगरपा�लका

अन्तगर्तका कायर्क्रम नगरपा�लकाले नै र वडा अन्तगर्तका कायर

कयर्लायलेनै संचालन गन� व्यवस्था �मलाइने

बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर� उनीहरुको आवश्यकता र इच्छा अनुसारको

�बकास ग�रने छ ।

जेष्ठ नागर�, एकल म�हला, अपाङ् र द�लत बालबा�लकाहरुला सामािजक सुर�ा

भत्ता �वतरण प्र�क्रया अझ सरल र सहज ब नाउदैल�गन

बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाका ला�ग बालमैत्री नगर धोषणाक
तयार गर�ने छ ।

हर

नगर �भत्र स्थायी बसोबास भए९० बषर् मा�थका जेष्ठ नाग�रकहरुको तथ्य

संकलन गर� उनीहरुको सम्मान स्वरुप नगरपा�लकाबाट थप भत्ता �दने व्

�मलाइने छ ।
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७)

बागमती नद� �ेत्रमा आफ्नो जग्गा प�र हालसम्म मुआब्जा नपाएक

८)

सडक मापदण्ड र रेखाकंनमा परेका घर जग्गाहरुको प्रच�लत मूल्यमा म

९)

मुआब्जाका ला�ग सम्ब�धत �नकायमजोडदार पहल ग�रने छ ।

उपलब्ध गराएर मात्र सडक �वस्तार गनर् सम्बिन्धत �नकायमा पहल ग�
नगर �ेत्र �भत्र �नमार्ण हुने सावर्ज�नक पूवर्धारलाई अपाङ्ग मैत्री 

ढ)भाषा संस्कृतीको संर�ण र �बकास सम्बन्धी न

लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतीको संर�ण गनर् ध्यान �दइने छ र नगर �भत्र 

आस्थ,प्रथा वा प्रचलनका आधारमा कसैलाई कुनै आघात वा मकार् पन� व्यवहार हुन
नी�त �लइने छ।

ण)पयर्टन �वकास सम्बन्धी नी�त तथा काय

१) यस नगरपा�काको उत्तर� �ेत्रमा अविस्थततारेभीर
लगायतका �ेत्रमा रक क्लाइिम्बङ �पक�नक 

4वार  सन्दर�जल
ु

,होमस्ट , पदमागर् र पदयात

मागरको व्यवस्था गर� आन्तर�क प्लाई प्रवर्धन गर�ने 

२) धाम�क पयर्टनका ला�ग उत्तरबा�हनी र गोकण�श्वर मन्द�रको धा�मर्क मह
सम्बन्धमा आवश्यक प्रचार प्रसार गर� धा�मर्क प्रयर्टनप्रव

३) यस पयर्टन प्रवधर्नको ला�ग नगरपा�लका अन्तगर्तको थाने डाँडाबाट �श

नागाज्न रािष्ट्रय �नकुंजको मुलाबार�
सम्म सावर्जनीक नीिज सझेदार� म
ुर
के वलकार संचालन गन� व्यवस्था गनुर्का साथै उक्त �ेत्र
थाल�ने छ ।

-टावर �नमार्ण

प)जनप्र�त�नधी तथा कमर्चार�को �मता �वकास सम्बन्धी
१)

कमर्चार�को कयर्संस्कृ�तमा आमूल प�रवतर्न 'स�म�त गठन' ग�र सुशासन 

२)

कमर्चार�को कायर्�मता l4गनर्

३)

कायम ग�रने छ,

आवश्यकतामा आधा�रत ता�लम प्रदान, प्र�व�

मैत्री बनाउने तथा असललाई पुरस्कार र खराबलाई दण्ड�दने नी�त �लइन

अन्य स्थानीय तहका राम्रा अभ्यासहरुलाई यस नगरपा�लकामा �भत्राउन
नगर सभा सदस्यज्यूहरुलाई अबलोकन भ्रमणको व्यवस्था�मल

नगरसभा सदस्यज्यू,

यी नी�त तथा कायर्क्रम प्रस्ताव गदार् �वकासलाई समावेशी र सामािजक न्यायमा

बनाई सुशासन कायम गन� र  समृ4 नगर र सुखी नगरबासीको �दघर्का�लन उद्येश्य प्
गन� अठोटलाई केन्द्रमा रा�खएको छ। जसबाट यस नगरलाई स�म शहरको रुपमा �व

गनर् मागरप्रश हुने छ भन्ने मेरो �बश्वास 
अन्त्य

नगरको �बकासका ला�ग रचनात्मक सल्लाह सुझाब �दने र सहयोग गन� सबै राजनी�त
दल, राष्ट्रसेवक कमर्, �निज �ेत, नाग�रक समाज, संचार जगत सवैमा धन्यवाद
�दन्छ ु। धन्यव ।सन्तोष चा�लस

नगर प्रम
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