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अनसूुची-२ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 

खण्ड १ संख्या १ लिलतिः २०७५/०३/२१ 

भाग - १ 
भीरकोट नगरपालिका 

 

आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को नीलत तथा कायिक्रििः 
नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०३/२१ 

सभासदज्यूहरु 

1. भीरकोट नगरपालिका नगरकायिपालिकाको लनिधत्रणािार्ि स्वीकार गरी भीरकोट नगरसभाको तेस्रो 
अलिवेिन कायिक्रििा उपन्स्थत वडा अध्यक्षज्यूहरु, वोडि सदस्यहरु, नगरसभाका सदस्यज्यूहरु र 
कायिक्रििा उपन्स्थत कििचारी, सरुक्षाकिी तथा पत्रकार लित्रहरुिार्ि ि सविप्रथि यस गररिािय 
सभािा स्वागत व्यक्त गनि चाहधछु ।  

2. नेपािी जनता र राजनीलतक दिको िािो त्याग तपश्या र हजारौ सहहदहरुको बलिदानपूणि 
र्लतहासबाट जारी भएको संहविान बिोन्जि भएको लनवािचन पश्चात ग  त भएको नगरसभािा 
भीरकोट नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रि प्रस्ततु गनि पाँउदा िैिे आफुिार्ि गौरवान्धवत 
िहिसु गरेको छु । सविप्रथि ििार्ि यस अवसर प्रदान गनुि हनुे सिग्र भीरकोटबासी आदरणीय 
बवुा, आिा, दाज,ु भार्ि,  ददीबहहनीहरु प्रलत हा दिक आभार व्यक्त गदै िोकतान्धत्रक गणतधत्र 
स्थापनाका िालग आफ्नो जीवन आहतुी  दने ज्ञात अज्ञात सहहदहरुप्रलत श्रद्धाधजिी व्यक्त गनि 
चाहधछु र उहाँहरुिार्ि स्िरण गनि चाहधछु । 

3. नेपािको संहविान २०७२ िे पररकल्पना गरे बिोन्जि यस भीरकोट नगरपालिकाको नीलत तथा 
कायिक्रि तजुििा गदाि हािीिे हवगत एक वर्ििा गरेको अनभुव, भीरकोट नगरपालिकाका सबै 
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वडाका वडा अध्यक्षहरु, वोडि सदस्यहरु, भीरकोट नगरपालिकािा रहेका राजनीलतक दििा 
प्रलतलनलि तथा प्रिखुहरु, हवलभन्न क्षेत्रका बहुद्धन्जवीहरु, भीरकोट कायिक्षेत्र बनाएर संचािनिा रहेका 
बैक हवन्ियसंस्थाका प्रलतलनलि तथा प्रिखुहरु, नगरपालिकाका हवर्यगत कायािियका प्रिखुहरु 
िगायत भीरकोट जधिथिो भर्ि हवलभन्न कारणिे भीरकोट बाहहर बसोबास गरेका 
व्यन्क्तत्वहरुसंगको वहृत भेिा तथा छिफि र उहाँहरुबाट प्राप्त राय सझुाव सिेतका आिारिा 
यो नीलत तथा कायिक्रि तजुििा गररएकािे यस अवसरिा नीलत तथा कायिक्रि तजुििा गने कायििा 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपिा सहभागी भै आफ्ना अिलु्य राय सझुाव  दने सम्पूणि बहुद्धन्जवी तथा 
सरोकारवािा र नगरबासी तथा कििचारीहरुिार्ि िधयवाद व्यक्त गदै आलथिक वर्ि ०७५/०७६ 
को नीलत तथा कायिक्रि प्रस्ततु गनि चाहधछु । 

4. भीरकोट नगरपालिकाको भौलतक, आलथिक, सािान्जक, साँस्कृलतक, भौगोलिक अवस्था, नेपािको 
संहविान, २०७२ को अनसूुची-८ िा उल्िेन्खत र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िा 
उल्िेन्खत स्थानीय तहको काि, कतिव्य र अलिकारिार्ि आत्िसाथ गरी यस आलथिक वर्ििार्ि 
“पूवाििार लनिािण र कानून तजुििा” वर्िका रुपिा घोर्णा गरी सोही अनसुार नीलत तथा कायिक्रि 
प्रस्ताव गररएको छ । 

क. पवुाििार हवकास के्षत्र तफि िः- 
5.  आलथिक वर्ि ०७५/०७६ िार्ि पूवाििार हवकास तथा लनिािण वर्िका रुपिा घोर्णा गरी 

नगरपालिकाको भवन लनिािण, वडा कायाििय भवन लनिािण, ल्याधडहफल्ड साईडको पवुाििार 
हवकास, लसहटहि, वसपाकि  र खेिकुद िैदान, हक्रया घर, अस्पताि लनिािण गने िगायतका 
पवुाििार हवकासका िालग आवश्यक पने जग्गाको व्यवस्थापन कायििार्ि प्राथलिकता साथ अगाडी 
वढार्ने छ ।  

6.  भीरकोट नगरपालिका क्षते्रलभत्र खोलिएका परुाना तथा नयाँ सडकको ििित सम्भार र स्तरोध नती 
गदाि वातावरणीय प्रभाविार्ि धयलुनकरण गने उपायहरुको  अविम्वन गरर गने व्यवस्था लििार्िन े
छ । 

7. नगरक्षेत्र लभत्रका साहवकिा नेपाि सरकारका हवलभध न लनकायहरुबाट िापदण्ड तोहकएका 
सडकहरुको िापदण्ड सोहह अनसुार र िापदण्ड नतोहकएका सडकहरुको सम्बधििा राईट अफ वे 
र सडकको वगीकरण गने कायि अगालड बढाईने छ । 

8. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सडकहरु िध्ये प्रत्येक वडाका एक-एक वटा सडकिाई रणनीलतक 
िहत्वका सडकका रुपिा घोर्णा गरी लतनीहरुको ििित सम्भार र स्तरोन्नतीिा हविेर् जोड  दर्ने 
छ । 

9. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सडक संजािको हवस्तार गदाि र लनिािण भएका सडकहरुको ििित सम्भार 
तथा स्तरोध नती गदाि सडक छेउछाउिा रहेका रुखहरुको कटान गने कायििार्ि धयूलनकरण गने र 
सडक हवस्तार पश्चात अलनवायि रुपिा वकृ्षारोपण गने ितििा सडकको ििितको कायि अगाडी 
वढाउने व्यवस्था लििाईने छ। 
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10. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका एक वा एक भधदा वहढ वडा सिेट्ने गरी लनिािण भएका िहत्वपूणि 
सडकहरुिाई क्रिि स्तरोध नती गनि त्यस्ता सडकहरुको लडपपीपआरप तयार गने कायििाई अगालड 
वढाईने छ । 

11. नगरपालिका लभत्र साहवकिा लनिािण कायि प्रारम्भ भई अिरुा रहेका सािदुाहयक भवनहरुको 
लनिािण सम्पध न गनिका िालग आवश्यक रकि हवलनयोजन गदाि साहवकिा गररएको ईन्स्टिेटिा 
नभएका भागहरुको लनिािणका िालग िातै्र रकि हवलनयोजन गने व्यवस्था लििाईने छ ।  

12. उज्यािो लभरकोट अलभयान अधतगित वयरघारी बजार क्षेत्र र आसपासिा सोिार बन्ि जडान गने 
कायि अगाडी बढार्ने छ र आवश्यकताको आिारिा अधय क्षेत्रहरुिा सिेत सोिार बन्ि क्रिि 
जडान गदै िलगने छ ।  

13. यवुाहरुको िारररक तथा िानलसक हवकासिार्ि प्रविद्धन गनिका िालग प्रत्येक वडािा कन्म्तिा एक-
एक वटा खेिकुद िैदान लनिािण गने कायििाई क्रिि अगालड वढाईने छ।  

14. वयरघारी बजार क्षेत्र लभत्र पक्की सडक लनिािणका िालग िापदण्ड परु् याउन नसहकन ेसडकहरुको 
ििित/संभारको िालग सम्बन्धित उपभोक्ताहरुको अलनवायि िागत सहभालगता (नगद) सलुनन्श्चत रहन े
गरी सोलिङ्ग, हपप लसप लसप गने कायि क्रिि अगाडी बढार्ने छ । 

15. वयरघारी बानेथोक हवरुवा सडक खण्डिा लनयलितरुपिा लिलनबस संचािन गनिका िालग आवश्यक 
पहि गररने छ । 

16. वघरघारी बजार क्षेत्रको  दघिकालिन ढि लनकासको व्यवस्थापनका िालग सम्भाव्यता अध्ययन गने 
कायििार्ि प्रदेि र सघीय सरकारसंग सिधवय गरी अगाडी बढार्ने छ।  

17. नगरपालिको आलथिक तथा प्राहवलिक क्षिताका कारण नगरस्तरबाट अगाडी बढाउन नसहकने 
खािका योजनाहरुको DPR सहहतको (योजना बैक) तयार गरी संचािनका िालग प्रदेि तथा संघीय 
सरकारसंग सिधवय गने व्यवस्था लििार्ने छ।  

खप सािान्जक के्षत्र तफि िः 
18. िेयरसंग जेष्ठ नागररक कायिक्रि अधतगित भीरकोट क्षेत्र लभत्र रहेका जेष्   तथा हवपन्न 

नागररकहरुिाई एक आपसिा न्चरपररन्चत गराउने र  दनको सियिा एक  ाउँिा एहककृत भई 
छिफि तथा भेटघाट गने अवसर जटुाउनका िालग प्रत्येक वडािा क्रिि हवश्राि स्थि, जेष्ठ 
नागररक चौतारी लनिािण गने कायि अगाडी बढार्ने छ ।  

19. भीरकोट नगरक्षेत्र लभत्र रहेका भार्ाभार्ीहरुको संरक्षण तथा हवकास गने कायि अगाडी बढार्न े
छ।  

20. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका सम्पूणि प्रकारका असाहय तथा लभन्न क्षिता भएका अपाङ्ग नागररकहरुको 
एहकन हववरण तयार गरी तीलनहरुको िालग आवश्यक पने क्षिता तथा सीप हवकास गने र 
र्च्छार्एको लसप हवकास कायििाई अगालड वढाईने छ । 
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21. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका िहहिाहरुिाई स्थानीय सीप र सािन श्रोतिा आिाररत उद्योगहरु संचािन 
गनि िागका आिारिा आवश्यक पने सीप तथा क्षिता हवकास गरी सिन्क्तकरण गने कायिक्रि 
अगाडी वढाईन ेछ ।  

22. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका अपाङ्ग, दलित, अल्पसंख्यक, हवपन्न तथा हपछलडएको वगि तथा सिदुायको 
िालग हविेर् संरक्षण एवि अवसरको खोजी गरर त्यस्ता वगिहरुिार्ि हवलभन्न खािका अवसरहरु 
जटुाउन आवश्यक पहि गररने छ ।  

23. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका सडक तथा असहाय बािबालिकाहरुको पहहचान गरी त्यसको उन्चत 
व्यवस्थापन गने कायि अगालड वढाईने छ । 

24. नगरपालिकािा रहेका असहाय र अपाङ्ग तथा सडक बािबालिकाहरुको संरक्षणका िालग असहाय, 
अपाङ्ग तथा सडक बािबालिका कोर् स्थापना गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 

25. िहहिा हहंसा र िाग ु पदाथिको दवु्यिसन िगायतका सािान्जक कुरीतीहरुको अधत्य तथा 
लनयधत्रणका िालग आवश्यक पहि गने र त्यस्ता व्यन्क्तहरुिाई घर पररवार र सिाजिा स्थाहपत 
हनुे व्यवस्था लििार्ने छ । 

26. हवलभन्न जातजाती वगि र सिदुायको परम्परागत लसप तथा क्षिताको संरक्षण हवकास र प्रविद्धन गने 
कायि अगाडी बढार्ने छ । 

27. भीरकोट नगरपालिका क्षते्र लभत्र खानेपानीिा पहुँच नभएका वगिहरुको पहहचान गरी स्वच्छ 
खानेपानीको पहुँच सलुनन्श्चत गदै िदु्ध खानेपानी उपिब्ि गराउने कायि अगालड वढार्ने छ । 

28. खानेपानीको िूहान/श्रोतहरुको संरक्षण र ििित गने कायििाई प्राथलिकता साथ अगाडी बढार्ने 
छ। 

29. वयरघारी बजार क्षेत्र, दहथिु, छाङ्गछाङ्गदी,दालसिङ्ग तथा हेि ु र आसपासका क्षेत्रहरुिा रहेको 
खानेपानी सिस्याको सिािानका िालग प्रदेि तथा संघीय सरकार र सरकारका अधय 
लनकायसंगको सहिगानीिा खानेपानी आयोजना संचािन गने कायििार्ि अगाडी वढार्ने छ । 

30. नगर क्षेत्र लभत्र उत्सजिन हनुे फोहोरिाई व्यवन्स्थत गदै फोहोरवाट िोहोर प्राप्त गने कायििाई थप 
प्रभावकारी वनार्ने छ र सम्भाव्यताको आिारिा उक्त कायि लनजी क्षेत्रको सहकायि र 
सहभालगतािा अगाडी बढार्ने छ । 

31. नगरक्षेत्रलभत्र खानेपानी आयोजनाहरु संचािन गदाि परुाना पाईपहरुको ििित संभार गरर पनुिः 
प्रयोग गने व्यवस्थािार्ि कडार्िका साथ िाग ु गने व्यवस्था लििार्ि आयोजनाहरुको ििित गने 
कायििाई कडाईका साथ अगालड वढाईने छ । 

32. पणुि सरसफाईका कायिक्रििाई प्रभावकारी रुपिा कायिधवयन गदै पणुिसरसफाई नगरपालिका 
वनाउनका िालग हवपन्न नागररक, िौचािय नभएका र कच्ची िौचािय भएका नगरवासीिार्ि पक्की 
िौचािय लनिािणका िालग आवश्यक पने धयूनति लनिािण सािाग्री उपिब्ि गराउने कायििाई 
अगालड वढाईने छ । 
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33. संघीय तथा प्रदेि सरकारबाट संचालित कायिक्रििाई लनरधतरता  दँदै नगरपालिकाबाट थप 
िैन्क्षक कायिक्रििाई प्रभावकारी रुपिा अगाडी बढार्ने छ। 

34. हवद्याियको पहुँच भधदा बाहहर रहेका वािवालिकाहरुको एहकन गरी हवद्याियिा भनाि गने 
वातावरणको सजृना गररने छ ।  

35. हवद्याियिा अध्ययनरत हवद्याथीहरुको प्रलतभा प्रस्फुटन हनुे खािका अलतररक्त िैन्क्षक 
हक्रयाकिापको संचािन र न्िक्षकको सीप तथा क्षितािाई वहृद्ध गने कायिक्रि संचािन गररने छ 
र यस्ता कायिक्रििा लनजी तथा संस्थागत हवद्यािय हवचिा कुनै खािको हवभेद गररने छैन । 

36. सािूदाहयक हवद्यािय र लनजी हवद्याियको दरुी कि गने उपायको पहहचान गरी त्यस्ता लभध नता 
कि गनिका िालग हवलभध न हक्रयाकिाप संचािन गररने छ । 

37. नेपाि सरकारबाट संचािन भएका स्वास््य सम्बधिी कायिक्रििाई लनरधतरता  दंदै गभिवती 
िहहिाको पोर्ण सिुारको कायिक्रििाई थप प्रभावकारी बनार्ने छ साथै सतप्रलतित स्वास््य 
संस्थािा सतु्केरी गराउने कायि अगालड वढाईने छ । 

38. नगरक्षेत्र लभत्र पूणि खोप सलुनन्श् चता कायिक्रििाई लनरधतर रुपिा अगाडी वढाईने छ। 

39. सािदुाहयक हवद्याियको खस्कदै गएको गणुस्तरिार्ि सिुार गनिका िागी न्िक्षक, सािदुाहयक तथा 
संस्थागत हवद्याियहरुको िैन्क्षक गणुस्तर अलभबहृद्ध एवि सहायता सािाग्री प्रदान गने नीलतिार्ि 
अगाडी बढार्न ेछ।  

40. भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका िाध्यलिक तहका प्रत्येक हवद्याियिा एक हवद्यािय एक 
प्राहवलिक न्िक्षा अध्यापन गराउने कायिको प्रारम्भ गररने छ । 

41. नगर क्षेत्र लभत्र उच्च न्िक्षा अध्ययनका िालग संचालित क्याम्पसहरुको िैन्क्षक तथा भौलतक 
अवस्थािा सिुार गने कायि क्रिि अगाडी बढार्ने छ । 

42. जेष्   नागररक, अपाङ्ग, असहाय र गभिवती िहहिािाई घर-दैिोिा सेवा  दने कायिको प्रारम्भ गररन े
छ र गररब, दलित र असहाय व्यन्क्तहरुिाई सरकारी स्वास््य सेवा लनिःिलु्क उपिब्ि गराईन े
छ। 

43. भीरकोट नगरपालिका लभत्र स्वास््य चौकी नभएका वडाहरुिा स्वास््य चौकी स्थापना गनिका 
िालग संघीय सरकारसंग आवश्यक पहि गररने छ। 

44. नेपाि सरकारद्धारा लनिःिलु्क रुपिा उपिब्ि गराईएका और्िीहरुको उपिब्ितािाई सलुनन्श् चत 
गररन ेछ । 

45. लभरकोट नगरपालिका लभत्र ५० िैयाको अस्पताि लनिािण कायि प्रारम्भ गनि आवश्यक पने 
जग्गाको व्यवस्थापन गरी संघीय तथा प्रदेि सरकारको सहकायििा प्रहक्रया अगाडी बढार्ने छ ।  

46. नगरपालिका क्षेत्रिा रहेका ५ वर्ि उिेर परुा भएका बािबालिकाहरुिार्ि जकुाको और्िी 
लनयलितरुपिा खवुाउने कायििार्ि लनरधतरता  दर्ने छ । 
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47. नगरपालिका लभत्र रहेका सािदुाहयक तथा संस्थागत हवद्याियहरुिा अध्ययनरत हवद्याथीहरुका 
िालग निनुा हवज्ञान तथा िैन्क्षक सािाग्री प्रयोगिािा लनिािणका िालग नगरपालिका र सािदुाहयक 
तथा संस्था हवद्याियको सह िगानीिा निनुा प्रयोगिािा लनिाणि गने कायि अगाडी बढार्ने छ ।  

48. सािदुाहयक हवद्याियका िालग धयूनतिरुपिा आवश्यक पने खानेपानी तथा कम्पाउण्ड वाि 
लनिािण जस्ता पूवाििार हवकासिा हविेर् जोड  दर्ने छ। 

49. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका हवलभन्न भार्ाभार्ी रीलतररवाज ििि संस्कृलतहरुको अध्ययन/अनसुधिान, 
संरक्षण, हवकास र त्यसको जगेना गने कायििार्ि हविेर्जोड  दर्ने छ । 

50. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रिा लनिािण हनुे भौलतक पूवाििारहरुको लनिािण गदाि अपाङ्ग तथा बाििैत्री 
हनुे गरी पूवाििार लनिािणको कायि अगाडी बढार्ने छ । 

51. स्वास््य संस्थािा आवश्यकता हेरी और्िी हवक्री कक्ष स्थापना गरी सिुभ सस्तो और्िी पसि 
स्थापना गनि प्रयास गररने छ । 

52. सिय सियिा हवलभन्न संघ संस्था वा हवर्िेज्ञको प्रराििििा लनिलु्क स्वास््य न्िहवर संचािन 
गररन ेछ । 

53. खेिकुद हवकासका िालग तालििका साथै प्रलतयोगीता संचािन गररने छ। 

54. िालििक स्थि ि , िन्धदर,िन्स्जदहरुको संरक्षण र हवकास गररने छ । 

55. सबै हवभेद अधत्य गरर सािान्जक सदभाव कायि गने आवश्यक व्यवस्था लििार्ने छ । 

गप आलथिक के्षत्र तफि िः- 
56. व्यवसाहयक कृहर्िाई प्राथलिकता  दई कृहर् क्षेत्रिा आिलुनक प्रहवलि लभत्र्याईनछे । 

57. एक घर एक करेिावारी, एक गाउँ एक नसिरीको अविारणािाई लनरधतरता  दईने छ । 

58. कृहर् तथा पिपुािन व्यवसायिाई प्रवदिन गनिका िालग कृहर् तथा पिपुािन व्यवसाय पकेट 
एररया (क्षेत्र) तोक्ने र िाटो पररक्षण गने कायििाई अगालड वढाईने छ । 

59. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र एक गाउँ एक उत्पादनको संभाव्यता अध्ययन गने कायििाई अगालड 
वढाईनेछ । एक गाउँ एक उत्पादनको क्षेत्र लनिािरण भए पश् चात त्यस्ता वडाहरुिा सम्बन्धित 
उत्पादनिा िातै्र अनदुान उपिब्ि गराउने नीलत लिर्ने छ ।  

60. नगर क्षेत्र लभत्र सधुतिा, कागती, लनबवुा र कहफखेतीको प्रचरु सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको थप 
अध्ययन गरी त्यस्ता स्थानिा सधुतिा, कागती, लनबवुा खेती गने कायििार्ि प्रोत्साहन गररने छ ।  

61. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका कृहर् तथा पिपुािक कृर्कहरुिाई िागका आिारिा आवश्यक पने सीप 
तथा क्षिता हवकास गने कायिक्रििाई प्राथलिकता  दईनेछ । 

62. नगरक्षेत्र लभत्रिा सम्भावना रहेका व्यवसाहयक तरकारी तथा फिफुि खेतीिार्ि प्रोत्साहन गरी 
तरकारी र फिफुििा नगरपालिकािार्ि आत्िलनभिर बनाउने व्यवस्था लििार्िने छ ।सथै स्थान 
पहहचान गरर हवउ उत्पादन गररनेछ। 

63. नगरपालिका लभत्र रहेका छाडा पिहुरुको व्यवस्थापन र बाँदर िगायतका जंगिी जनावरहरुको 
व्यवस्थापन गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 
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64. भीरकोट नगरपालिकािार्ि दिु, िास ु र अण्डािा आत्िलनभिर बनाउनका िालग आवश्यक पने 
कायिक्रिहरुको तजुििा गरी कायािधवयन गने व्यवस्था लििार्ने छ। 

65. नगरक्षेत्रिा िाछा तथा िौरी पािन व्यवसायिार्ि प्रविद्धन गने खािका कायिक्रिहरु संचािन गने 
व्यवस्था लििार्ने छ । 

66. नगरक्षेत्रलभत्र उत्पा दत कृहर्जधय वस्तहुरुको खररद तथा हवहक्र हवतरणको सहजताको िालग हाट 
बजार लनिािण गने कायििाई अगालड वढाईनेछ। 

67. कृहर् तथा पिपुािन व्यवसायको प्रवदिन र आिलुनकीकरणका िालग उपिब्ि गराईने 
अनदुान/सहयोगको रकि उपिब्ि गरार्ने कायि अगालड वढाईनेछ । यसरी कृहर् तथा पिपुािन 
व्यवसायिार्ि अनदुान उपिब्ि गराउदा कायिहविी तजुििा गरर सोहह अनसुार गराउने नीलत लिर्न े
छ । 

68. कृहर् तथा पिपुािन व्यवसायीिाई उपिब्ि गरार्ने अनदुान सम्बन्धित व्यवसाहयक/हकसानको 
सहिगानीका आिारिा उपिब्ि गराउने नीलत लिर्नेछ । 

69. कृहप तथा पिपुािन व्यवसाय, िहहिा, दलित, अपाङ्ग, असहाय तथा जेष्ठ नागररकहरुका हवर्यिा 
उल्िेखलनय कायिगने सबै खािका सहकारी संस्थाहरुिार्ि प्रोत्साहन गने व्यवस्था लििार्नेछ ।  

70. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका खेतीयोग्य जग्गाहरुको संरक्षणका िालग आवश्यक व्यवस्था लििार्नेछ । 

71. यस नगरपालिकाको केघा भज्याङ्ग, ओकादी र न्खिङु्ग गाउँ िगायतका स्थानहरुिा घरवास पयिटन 
हवकासका कायिक्रि सञ्चािन गररने छ ।  

72. नगर क्षेत्र लभत्र रहेका खेलतयोग्य जग्गाका िालग लसचार्िको िालग आवश्यक व्यवस्था लििाउन े
कायि क्रिि अगाडी बढार्ने छ ।  

73. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रिा पयिटन प्रविद्धनका िालग राहट्रियय तथा अधतराहट्रियय प्रलतयोलगता 
संचािनका िालग आवश्यक सहयोग र सिधवय गररनेछ। 

74. नगर क्षेत्र लभत्र पहहचान भै सकेका ऐलतहालसक, िालििक, साँस्कृलतक तथा पयिटहकय स्थिहरुको 
हवकास र संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था लििार्नेछ। 

75. नगर क्षेत्र लभत्र रहेका िालििक ऐलतहालसक साँस्कृलतक तथा पयिटहकय क्षेत्रको राहट्रियय तथा 
अधतराहट्रियय स्तरिा प्रचार प्रसार गने व्यवस्था लििार्नेछ । 

76. भीरकोट नगरपालिका क्षते्रलभत्र रहेको गडहरे गफुा, साहलसक पयिटहकय खेिको पहहचान र 
पयिटहकय पदिागि स्थिहरुको अध्ययन गने कायि अगाडी वढाईनेछ । 

77. आलँिखोिािा लसजनिरुपिा जियात्रा संचािन गने कायिका िालग सम्बन्धित सरोकारवािा 
लनकायहरुसंग आवश्यक पहि गरी सहकायिको रुपिा त्यसको संचािन गने व्यवस्था लििाउन 
पहि गररने छ । 

78. भीरकोट नगरपालिकािा रहेका यवुाहरु कृहर् तथा पिपुािन र िघ ुउद्यि कायिक्रििा सहभागी 
गरार् स्वरोजगार अवसर जटुाउनका िालग आवश्यक पहि गररने छ । 
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79. नगरपालिकाबाट हवलभन्न हवर्यिा तालिि लिएका व्यन्क्तिार्ि व्यवसाहयक उद्यितफि  िाग्नका िालग 
आवश्यक प्रोत्साहन गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 

80. नगर क्षेत्रलभत्र साना उद्यिी तयार गनिका िालग सम्बन्धित लनकायिा उद्योग दताि गरर प्रस्ताव 
सहहत आउने उद्यिी वा उद्यिीसिूहिार्ि सहयोग गने कायिको प्रारम्भ गररने छ। 

81. उपयकु्त स्थान पहहचान गरर एक वडा एक उद्यान लनिािण गने कायििाई क्रिि िाग ुगररने छ ।  

घप वातावरण तथा हवर्द व्यवस्थापन हवकास के्षत्र तफि िः- 
82. नगरपालिका लभत्र पूवाििार लनिािण गदाि बातावरण संरक्षण र  दगो हवकासिार्ि ध्यानिा रान्ख 

कायिक्रि अगाडी बढार्ने छ । 

83. बाढी पैरो िगायतका प्राकृलतक प्रकोपका कारण हनु सक्ने क्षतीिार्ि धयलुनकरण गने उपायको 
अबिम्बन गररन ेछ । 

84. भीरकोट नगर क्षेत्र लभत्र पने आलँिखोिा आसपासका खेतीयोग्य जलिनहरु संरक्षण गनि आलँिखोिा 
लनयधत्रण गरुुयोजना तयार गनिका िालग यसको DPR तयार गने कायि अगाडी बढार्ने 
छ।आलँिखोिा लनयधत्रणका िालग DPR तयार भए पश्चात लनयधत्रण गनि संघीय/प्रदेि तथा 
नगरपालिकाको सहकायििा अगाडी बढार्ने छ । 

85. सधुदरचौर वनस्पती सूचना केधरिाई पयािपयिटनको रुपिा हवकास गनिका िालग यसको MASTER 

PLAN तयार गरर सोहह अनसुार संघीय सरकार, वनस्पती हवभाग, प्रदेि सरकार र न्जल्िा वन 
कायाििय स्याङ्गजाको सहकायििा लनिािण र व्यवस्थापन कायि अगाडी बढार्ने छ। 

86. आलँिखोिा लनयधत्रण र खोिा आसपासको क्षेत्रिा हररयािी वनाउनका िालग आिँीखोिा वारी र 
पारीका क्षेत्रिा वकृ्षारोपण गने कायििार्ि अगाडी बढार्ने छ। 

87. भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका साविजलनक ताितिैया तथा पोखरी र साविजलनक चौतारीहरु 
ििित तथा न्जणोद्धार र संरक्षण गने कायि अगाडी बढार्ने छ ।परम्परागत पोखरीहरु पनुस्थापीत 
गने र आवश्यकताका आिारिा नयाँ लनिािण गने कायि सिेत अगालड बढार्ने छ । 

ङप संस्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाह र सिुासनिः- 
88. नेपािको संहविान, २०७२ को अनसूुची-८ िा उल्िेन्खत र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ अनसुार स्थानीय तहको काि, कतिव्य र अलिकारसँग सम्बन्धित हवर्यिा आवश्यक पने 
ऐन, लनयि, लनदेन्िका तथा कायिहविीहरु आवश्यकताको आिारिा क्रिि तजुििा गरर कायािधवयन 
गने व्यवस्था लििाईने  छ। 

89. नगरपालिकाद्धारा तजुििा भई कायािधवयिा रहेका उपभोक्ता सलिलतको कायिहविी र डोजर तथा 
हटप्पर संचािन सम्बधिी कायिहवलििाई कायािधवयन गररने छ । 

90. नेपािको संहविान, २०७२ को अनसूुची-८ अनसुार नगरपालिकािाई आवश्यक पने नगर प्रहरी 
लनयून्क्तको कायि अगालड बढाउनका िालग आवश्यक पने कानून तजुििा गने कायििाई 
प्राथलिकताका साथ अगालड वढाईने छ । 
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91. लनवािन्चत पदालिकारी, कििचारी र उपभोक्ता सलिलतिा रहेका पदालिकारीहरुिे सम्पादन गने 
कायिका आिारिा आवश्यक सीप, क्षिता र दक्षतािाई वहृद्ध हनुे कायिक्रि संचािन गररने छ । 

92. नगरपालिकास्तरबाट सम्पादन भएका कायिहरुको साविन्जनक सनुवुार्ि, सािान्जक िेखा पररक्षण 
जस्ता कायिहरु संचािन गरर नगरबासी प्रलत उिरदायी नगरपालिका कायिक्रििार्ि अगाडी बढार्ने 
छ । 

93. नगरपालिकाको िेखा प्रणािीिार्ि चसु्त, दरुुस्त, लितव्यहय, तथा पारदिी बनाउनका िालग आगािी 
श्रावण १ गते देन्ख िाग ुहनुे गरी सतु्रिा आिाररत SOFTWARE SYSTEM िाग ुगरी कायािधवयन 
गने व्यवस्था लििार्ने छ । 

94. नगरपालिका र वडा कायािियहरुबाट प्रदान गररने सेवा तथा सहुविािार्ि नगरबासीको अपेक्षा 
अनसुार भए वा नभएको सम्बधििा सेवाग्राहीसंग िेयर कायिक्रि संचािन गने व्यवस्था लििार्न े
छ ।  

95. हवलभन्न क्षेत्रगत हविेर् कोर्को स्थापना गरर उक्त कोर्बाट सम्बन्धित क्षेत्रका हविेर् कायिक्रििाई 
अगालड बढार्न ेछ ।  

96. भीरकोट नगरपालिका लभत्र साविजलनक कायिक्रि संचािन गदाि तोहकएको सिय भधदा १५ लिनेट 
सम्ि पलन प्रिखु तथा अधय अलतथीहरुको उपन्स्थती नभएको खण्डिा पदीय हहसाबिे सहभागी 
िध्ये बररष्ठति व्यन्क्तत्वबाट कायिक्रि संचािन गने व्यवस्था लििार्िने छ । 

97. नगरपालिका लभत्र नगर तथा अधय लनकायहरुबाट आयोजना हनुे कायिक्रिहरुिा खादाको प्रयोग 
तथा अनावश्यक भोजभतेर जस्ता कायििार्ि लनरुत्साहहत गरी साविजलनक खचििा लितव्यहयता 
ल्यार्ने व्यवस्था लििार्ने छ । 

98.  भीरकोट नगरपालिकिे तोहकए बिोन्जिका कर लनयलित र सहज एवि प्रभावकारी रुपिा 
बझुाउने करदातािार्ि प्रोत्साहन गने व्यवस्था लििार्ने छ । 

99. नगरपालिका स्तर र वडास्तरको स्रोत नक्िा, आवलिक तथा  दघिकालिन गरुुयोजना तथा गररबी 
नक्िांकन गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 

100.  नगर क्षेत्र लभत्र रहेका साविजलनक जग्गाको एहकन िगत तयार गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 

101.  नगरपालिकासंग सम्बन्धित हवलभन्न संघसंस्थाहरुसंग भलगनी सम्बधि स्थापना गने कायि अगालड 
बढार्ने छ। 

102. भीरकोट नगरपालिका क्षते्रलभत्र लनिािण गररने घर तथा सडकको लनिािण तथा ििितसंभारका 
सम्बधििा प्रचलित नपेाि कानूनिा भएका व्यवस्थािार्ि प्रभावकारीरुपिा कायािधवयन गने 
व्यवस्था लििार्ने छ र प्रचलित नेपाि कानूनको हवरुद्धिा गर्ि कायि गने गराउनेिार्ि कानून 
अनसुार कारवाही गने व्यवस्था लििार्ने छ । 

103. नगरपालिकािा कायिरत स्थानीय तह तफि का स्थायी कििचारीहरुको अवकाि योगदान कोर् खडा 
गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 
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104. नगरपालिका तथा वडास्तरबाट प्रवाहहनुे सेवािार्ि प्रभावकारी सचुना िैत्री तथा पारदिी 
बनाउनका िालग WIFI को क्षिता हवकास गरी नगरपालिका र वडा कायािियका हवचिा 
INTRANET/NETWORKING जडान गने व्यवस्था लििार्िने छ ।  

105. नगरपालिकाको आलथिक क्षिता बढाउनका िालग नगर क्षेत्रिा िाग ुगनि सहकने खािका करका 
दायराहरुको पहहचान गरी करका दर भधदा दायरा बढाउने नीलत लिर्िने छ । 

106. नगरक्षेत्रिा पसु्तकािय र वाचनािय स्थापनाका िालग आवश्यक पने जग्गाको खोन्ज गने कायि 
अगाडी बढार्न ेछ । 

107. भीरकोट नगरपालिकाका हवर्यिा किि चिाउने र यसका गलतहवलििार्ि लनयलितरुपिा पा कहरु 
सिक्ष परु् याउने कायििा योगदान गने संचारकिी तथा लिलडया हाउससंग आवश्यकता अनसुार 
सहकायि गने नीलत अबिम्बन गररने छ । 

108. भीरकोट नगरपालिकािा पहहचान भएका क्षेत्रिा पयिटन हवकास गने नभएका  पयिटहकय क्षेत्रहरु 
पहहचान गरर आवलिक पयिटन गरुुयोजना लनिािण गरर कायािधवय गररन ेछ।  

109. नेपािको संहविान र स्थानीय तह सरकार संचािन ऐन, २०७४ बिोन्जि नगरपालिकािा दताि हनु े
भनी तोहकएका उद्योग व्यवसायिार्ि नगरपालिकािा दताि गने व्यवस्था लििार्ि त्यसको 
अलभिेन्खकरण गने कायििार्ि प्रभावकारी रुपिा अगाडी बढार्ने छ। 

110. नगरपालिका लभत्र संचािनिा रहेका खाद्यान्न, पेय पदाथि,  तरकारी, िासपुसि, और्िी पसि 
िगायतका व्यापार व्यवसायहरुको लनयलितरुपिा बजार अनगुिन गरी प्रचलित कानूनभधदा बाहहर 
गएर संचािन गरेको पार्एिा लनयिानसुारको कारवाही गने कायि कडार्ि साथ िाग ुगने व्यवस्था 
लििार्ने छ। 

111. नगर लभत्रका सम्पूणि घरहरुिा घर नंम्बर राख् ने, नगर क्षेत्र लभत्र रहेका टोिहरुको एहकन गरर 
टोिको नािाकरण गने, टोि हवकास सलिलत िगायतका अधय सलिलतहरु ग न गने कायि तत्काि 
अगाडी बढार्ने छ। 

112. भीरकोट नगरपालिकाको, बस्ती हवकास, भ ु उपयोग सम्बधिी आवश्यक नीलत तथा गरुु योजना 
लनिािण गने कायि अगाडी बढार्ने छ । 

अधत्यिािः-  

उपयुिक्त नीलत तथा कायिक्रििे भीरकोट नगरपालिकाको हवकास र सिहृद्धिा सहयोग गनेछ 
भने्न कुरा प्रलत हवश्वस्त हदैु आ-आफ्नो  ाउँबाट ईिाधदारीताका साथ  सहयोग गनुिहनुे, आवश्यक 
सल्िाह सझुाब प्रदान गनुिहनुे, सबै भीरकोटवासी एवि ् नीलत तथा कायिक्रि तयार पानि सहयोग 
गनुिहनुे सबैिा िेरै िेरै िधयवाद  दन चाहधछु । साथै नीलत तथा कायिक्रिको सफि 
कायािधवयनका िालग सहयोग गरर दनहुनु र किीकिजोरी प्रलत आवश्यक सल्िाह र सझुाब प्रदान 
गरर दनहुनु सबैिा हा दिक अनरुोि गदिछु ।  

आज्ञािे, 

नाििः ििि राज ढंुगाना 
प्रिखु प्रिासहकय अलिकृत 


