चौथो नगरसभाबाट आर्थिक वर्ि 2076/077
को स्वीकृत नीर्त तथा कार्िक्रम
स्वीकृत र्मर्तिः 2076/03/1२

भीरकोट नगरपार्िका

नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्
बर्रघारी, स्र्ाङ्जा

आर्थिक वर्ि ०७6/०७7 को नीर्ि िथा कार्िक्रमः
1. भीरकोट नगरपार्िकाको नगर प्रमुखको है र्िर्ििे नगर िभाको र्ि वैठकमा आगामी आर्थिक वर्ि
2076/077 को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गरररहँदा गौरवको महशुि गरे को छु । र्ि
महत्वपूर्ि अविरमा राष्ट्िर् स्विरताकािाका र्नर्मआफ् आ नो ष्टिवन उत्िगि गनुह
ि न
ु े िम्पूर् ि महान
शहीदहरु

िथा

राष्ट्रप्रर्ि

िमर्पिि

ददवङ्गि

आदरर्ीर्

नेिाहरुमा

भावपूर् ि

श्रद्धाञ्जिी

अपिर्

गदिछु।रार्ष्ट्रर्िा र स्वार्िनिाको रक्षा गदै रताकर्ार्पूर् ि िमाि र्नमािर् र िमृर्द्धको मागिमा एकिाबद्ध
रहेका नगरवािी नागररक र रािनीर्िक नेित्ृ वप्रर्ि उच्च िम्मान प्रकट गनि चाहारताकछु ।
2. भीरकोट

नगरपार्िका

नगरकार्िपार्िकाको

र्नमरताकार्ािार्ि

स्वीकार

गरी

नगरिभाको

चौथौ

अर्िवेशनमा पाल्नुहन
ु े प्रदे श िभा िदस्र् माननीर् मोहन रे ग्मीज्र्ू , माननीर् मेखिाि श्रे ष्ठज्र्ू,
माननीर्

ददपक

चर्ििमगरज्र्ू , रािनीर्िक दिका प्रमुख एवं

अध्र्क्षज्र्ूहरु, वोडि िदस्र्हरु, नगरिभाका

िदस्र्ज्र्ूहरु,

प्रर्िर्निीज्र्ू हरु,

र्वर्भरताकन

िं घ

उपष्टस्थि वडा

िं स्थाका

प्रमुख

एवं

प्रर्िर्निीज्र्ू हरू, टोि र्वकाि िर्मर्ि, आमा िमूह िथा र्ू वा क्िबका प्रमुखहरु र कार्िक्रममा
उपष्टस्थि कमिचारीहरु, िुरक्षाकमी िथा पाकार र्माहरुिार्ि म िविप्रथम र्ि गररमामर् िभामा
स्वागि गनि चाहरताकछु ।
3. गि आर्थिक वर्ि 2075 अिार १२ गिे को नगरिभामा मैिे नगर कार्िपार्िकाको आर्थिक र्वकाि,
िामाष्टिक र्वकाि, पूवाििार र्वकाि, वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन र िुशािन िथा प्रशािन
िुिार िगार्िका र्वर्भरताकन क्षेाहरुिाई िम्बोिन गने गरी नीर्ि िथा कार्िक्रम र्ि िम्मार्नि िभामा
प्रस्िुि गरे को व्र्होरा स्मरर् गराउन चाहारताकछु ।
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4. िविप्रथम म चािू आर्थिक वर्िको अिार १२ गिे का ददन र्ि िभामा पेश गरे को नीर्ि िथा
कार्िक्रमको कार्ािरताकवर्न अष्टरताकिम चरर्मा रहे को व्र्होरा अवगि गराउँदै उक्त नीर्ि कार्ािरताकवर्न
पश्चाि भएको प्रगर्ि र्ववरर् प्रस्िुि गनि अनुमर्ि चाहारताकछु ।
१. पुवाििार र्वकाि क्षेा िर्िको प्रगर्ि र्ववरर्ः
क. भवन िथा िंरचना र्नमािर् िर्ि
चािु आर्थिक वर्ििाई पूवाििार र्वकाि िथा र्नमािर् वर्ि घोर्र्ा गरर कार्िक्रम िं चािन गररएकोमा
रु. ७ करोड 34 िाख 21 हिारमा र्नमािर्ार्िन नगरपार्िकाको भवनको दोश्रो ििाको ढिान गने
कार्ि अष्टरताकिम चरर्मा पुगेको छ । वडा नं. 5 को वडा कार्ाििर् र्नमािर् गनिका िार्ग मािपोि
कार्ाििर्िे र्निािरर् गरे को रताकर्ूनिम मूल्र्मा 8 रोपनी २ आना २ पैिा ३ दाम क्षेार्िको िग्गा
खरीद गररएको, नगरपार्िका र्भा उत्पादन हुने र्ोहोरिार्ि वैज्ञार्नक व्र्वस्थापनका िार्ग वडा
नंम्बर ४ को मझूवा र्ाँटमा मािपोि कार्ाििर्िे र्निािरर् गरे को रताकर्ू निम मुल्र्मा कररब २०
रोपनी िग्गा खररद गरी रु ३९ िाखको िागिमा नकुर्हने खािका र्ोहोर राख्ने ि्ट र पािे घर
र्नमािर् गने कार्ि अिार मिारताकि र्भा िम्परताकन गररने छ। नगरपार्िकाको र्िटीहि र्नमािर्का िार्ग
शहरी र्वकाि िथा भवन र्नमािर् र्वभागिं गको िहकार्िमा बोिपा आव्हान भै िम्बष्टरताकिि ठे केदारिं ग
िम्झौिा भएको र आगामी श्रावर् १ गिे पश्चाि िार्वकको कृर्र् िेवा केरताकरमा र्नमािर् गने व्र्वस्था
र्मिाईएको छ । नगरपार्िका क्षेा र्भा िवारी िािनको आवि िावि र पार्किङ्ग व्र्वस्थािार्ि
िहि बनाउनका िार्ग बर्रघारी बिार क्षेाको र्ििौघारीमा १४ रोपनी िग्गा प्रर्ि बर्ि प्रर्ि रोपनी
रु १५ हिार का दरिे भाडामा र्िर्ि कररव १२ िाख रुपैर्ाको िगानीमा िं रचना र्नमािर् गरर
विपाकि िं चािनमा ल्र्ार्एको छ । र्िको िकारात्मक अिर बिार क्षेामा दे ष्टखएको छ । बिार
क्षेामा भाडामा बस्ने वा आ नै घरमा कािर्क्रर्ा गनि िाँघरु ो भएका व्र्ष्टक्तहरुिार्ि कािर्क्रर्ा गनि
िरि होि भन्ने उद्देश्र्िे बिपाकि नष्टिक २ कोठे र्क्रर्ािर र्नमािर् गने काम िम्परताकन भएको
छ।बिार क्षेामा रहे का छाडा पशु चौपार्िे ददएका िमस्र्ा िमािनका िार्ग वडा नंम्बर ४ को
दभ ुङ्गमा रु ५ िाखको िागिमा िाना ठू िा गरी ४५ वटा गार्ि राख्न िर्कने गौशािा र्नमािर्
गररएको छ । उक्त गौशािमा हाि बिार क्षेाबाट िगेका ३९ वटा गार्ि रहे का छन् । पूवाििार
र्नमािर् िर्ि ष्टखिुङ पर्िटन भवन, र्िम्िे िामुदार्र्क भवन, िहनष्टशि आमा िमूह भवन, ढापुक
िामुदार्ीक भवन, िार्िगुराँि आमा िमूह भवन र शारताकिीदीप आमा िमूह भवन िगार्िका
िामुदार्ीक भवनको र्नमािर् कार्ि िम्परताकन भएको र वडा नं. 7 को वडा कार्ाििर् भवन र्नमािर् र्िै
आर्थिक वर्िमा िम्परताकन हुँदैछ ।
ख. िडक र्नमािर् िर्िः
ख. नगरपार्िका क्षेा र्भा रहे का मुख्र् बिार क्षेामध्र्े वडा नंम्बर ४ को छाङ्गछाङ्गदी हर्टर्ामा
कररब ८० र्मटर कष्टच्च बाटो, वडा नम्बर २ को गर्ेशटोि मागिमा कररब 222 र्मटर कष्टच्च
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बाटो र वडा नंम्बर १ वर्रघारी बिार क्षेामा कररब 454 र्मटर कष्टच्च बाटो कािोपाे िथा
र्प.र्ि.र्ि. गने कार्ि रु 1 करोड 40 िाख रुपैर्ाको िागिमा र्नमािर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको
छ। त्र्िै गरी नगरपार्िकाको िहर्ोग र िमरताकवर्मा शहरी र्वकाि िथा भवन र्डर्भिन कार्ाििर्
पोखराबाट वडा नंम्बर ५ को िुरताकदर बिार दे ष्टख र्ििाहार नेटािम्मको कररव ५ र्किोर्मटर िडक
स्आफ्रोरताकनिी गनिका िार्ग रु ५ करोडको बोिपा आव्हान गरी िम्बष्टरताकिि ठे केदारिँग िम्झौिा
भएको र आगामी आर्थिक वर्ि 2076/077 दे ष्टख र्नमािर् कार्ि िुरु हुँदै छ । त्र्िै गरी वडा नं.
३ को बानेथोक दे ष्टख रर्ािे रीिुिम्म, वडा नंम्बर ५ को िुरताकदरबिार दे ष्टख रीप स्वरे क मैदानिम्म
र वडा नंम्बर ८ को ढापुक र्ेदी दे ष्टख स्र्ाना भञ्ज्र्ाङ्ग िम्मका कच्ची िडकहरुको कररब 52
िाखको िागिमा स्िरउरताकनिी गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ। त्र्िै गरी बडा नंम्बर १ को वर्रघारी
बिार दे ष्टख केघा भज्र्ाङ्ग र वडा नंम्बर २ को िोगखोिा दे ष्टख केघा भज्र्ाङ्गिम्मको िडक ख्ड
र्वर्भरताकन स्थानमा र्प.र्ि.र्ि. िगार्िका कार्ि गरर नगरक्षेा र्भाका िडकहरु स्िरउरताकन्निी गररएको
छ।
ग. खानेपानी आर्ोिना िथा िरिर्ाई िर्िः
नगरक्षेा र्भा स्वच्छ र िर्ा र्पउने पानीको िहि पहुँच नपुगेका नगरवािीिाई र्पउने पानी
पुर्र्ाउनका िार्ग वडा नं. ३ मा ४३ िाखको िागि अनुमानमा िानो खोल्िा र्िष्ट टङ्ग खानेपानी
र्ोिनाको र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ गरी कररव ५०% काम िम्परताकन भएको छ । वडा नं. 9 को
िाउरताकदी कारे े ठाना करादी खानेपानी आर्ोिना कररव २० िाखको िगानीमा खानेपानी र्ोिना
र्नमािर् हुँदै छ र बर्रघारी बिार आिपािका क्षेामा खानेपानी िमस्र्ा िमािानका िार्ग िं घीर्
िरकारिँगको िहकार्िमा

खानेपानी आर्ोिना िं चािन

गनिका िार्ग

बोिपा आव्हान

भई

ठे केदारिँग िम्झौिा हुने क्रममा रहे को छ ।नगरपार्िका वडा नं. 1, बर्रघारी बिारमा शहरी
र्वकाि र्डर्भिन कार्ाििर्, कास्कीको िहिगानीमा िावििर्नक शौचािर् र्नमािर् गने कार्ि शुरु
भएको छ ।
घ. िडक वर्गक
ि रर् िर्िः
नगरपार्िका र्भाका िम्पूर् ि िडकहरुको िम्बाई, चौडाई, बाटोको उपर्ोग, िवारी िािनको चाप र
महत्व िमेिका आिारमा िडकको दुरी मापन गरी क,ख,ग र घ वगिमा वर्गिकरर् गने कार्ि गररएको
छ।
ङ. र्ड.र्प.आर िम्बरताकिमाः
कुनै पर्न र्वकाि आर्ोिना िं चािन गनुप
ि ूव ि िं भाव्र्िा अध्र्र्न (DPR) को आवश्र्किा पने
भएकोिे गैह्राथोक हुँदै र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकर, दहथुम दे ष्टख र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकर
िम्म, ओडारे दे ष्टख र्ििौघारी हुँदै र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकर िम्म, दार्ििङ्ग िगिपुर हुँदै केघा
िम्म, नगरपार्िकाको भवन र्नमािर्स्थि दे खी िगिपुर केघा िम्म, िुरताकदरबिार र्ििाहार नेटा हुँदै
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स्वरे क मैदानिम्म, ढापुक र्िमिभञ्ज्र्ाङ्ग हुँदै िानो भञ्ज्र्ाङ्ग िम्म, छे कने चौपारी हुँदै िामडाँडा
िम्मका िडकहरुको DPR िर्ार गने कार्ि अष्टरताकिम चरर्मा पुगेको छ । र्िै गरी गडहरे गुर्ामा
पाकि र्नमािर्, र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकरको पाकि र्नमािर्, वीरखोिामा पाकि र्नमािर्का िार्ग
र्ड.र्प.आर. िर्ार भएको छ। नेपािका १०० वटा पर्िटकीर् गरताकिव्र् स्थि मध्र्े प्रमुख पर्िटकीर्
स्थिको रुपमा पररष्टचि स्वरे क मैदानमा पर्िटकीर् पूवाििार र्नमािर् गनि िडक, पाकि र पर्िटकीर्
स्थिको DPR िर्ार गररएको छ । र्ििे गदाि आर्थिक वर्ि 2076/077 मा िं घीर् िथा प्रदे श
िरकारबाट माग भएका र्ोिना िथा कार्िक्रमहरु िं चािनमा िहि हुने अपेक्षा र्िएको छु ।
च. िडकवआफ्ी िम्बरताकिीः
बिार क्षेाको रााीकार्िन िमर्को िुरक्षा व्र्वस्थािाई मध्र्ेनिर राखी वडा नं. 1 को
िामाचौरमा, बर्रघारीको प्रगिी टोि दे ष्टख होटि भीरकोट र्भल्िािम्म, विपाकिमा र वडा नं. 2
को ठाडोिाईन चोकमा गरी िम्मा ६ वटा िौर्ि वआफ्ी िडान गररएको छ ।र्िैगरी छाङ्गछाङ्गदी
बिार क्षेामा िम्बष्टरताकिि उपभोक्ताहरुिे र्वद्युि महशुि र्िने गरी िडक वआफ्ी िडान गरी रााीकार्िन
िमर्मा बिारको िुरक्षा व्र्वस्थािाई मिवुि बनाईएको छ ।
२. िामाष्टिक र्वकाि क्षेा िर्िको प्रगर्ि र्ववरर्ः
क. स्वास््र् िम्बरताकिमाः


नगरपार्िका क्षेाका गभिविी मर्हिाहरुको पोर्र् अवस्थामा िुिार ल्र्ाउनका िार्ग पर्हिो
पटक गभि िाँच गराए दे ष्टख ष्टशशु निरताकमेिम्म स्वस््र् िं स्थाबाट ददनको १ गोटाको दरिे
अ्डा र्विरर् गने कार्ि िं चािन गररएको छ ।



स्वास््र् आमा िमूहको वैठकिाई र्नररताकिरिा ददनका िार्ग खािाको व्र्वस्था र मर्हिा
स्वास््र् स्वर्ं िेवीकाहरुिाई प्रोत्िाहन स्वरुप मार्िक रु. 500 का दरिे िं चार िुर्विा
उपिब्ि गरार्एको छ ।



ँ ा, दाँि र क्षर्रोग
वडा नं. 6 र 9 मा पाठे घर िम्बरताकिी ष्टशर्वर र वडा नं. ९ मा आख
िम्बरताकिी ष्टशर्वर िं चािन गररएको छ ।



वडा नं. 4,6 र 7 मा मिुमेह, उच्चरक्तचाप र निने रोगको िम्बरताकिमा ७ ददने िचेिना
कार्िक्रम िथा ष्टशर्वर िं चािन गररएको छ ।



नगरक्षेार्भाका ५ वर्ि मुर्नका वािवार्िकाहरुिाई र्नररताकिर रुपमा िुकाको और्िी खुवाउने र
नगरक्षेार्भाको िम्पूर् ि र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि छाााहरुिाई र्नःशुल्क रुपमा िेनेटरी प्र्ाड
र्विरर् गररएको छ ।



आर्ू वेददक और्िीको प्रर्ोग र िडीवुटी पर्हचानको िार्ग िचेिना कार्िक्रम िं चािन िथा
आर्ू वेददक स्वास््र् ष्टशर्वर र र्ोग ष्टशर्वर िं चािन गररएको छ ।
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नगरपार्िकाको वडा नं. 3 र 4 को स्वास््र् चौकी भवन र्नमािर् कार्ि िम्परताकन भएको र वडा
नं. 8 र 9 को स्वास््र् चौकी भवन आर्थिक वर्िको अरताकत्र्मा िम्परताकन हुने अवस्थामा रहे का
छन् ।



स्वास््र् चौकी नभएका वडाहरुमा िं घीर् िरकारको िहिगानीमा शहरी स्वास््र् ष्टक्िर्नक
िं चािन गररएको छ ।

ख. ज्र्ेष्ठ नागरीकः
ष्टिर्वि र्र्िहािको रुपमा रहे का ज्र्ेष्ठ नागरीकहरु एक आपिमा भेटघाट भै आ ना अनुभवहरुको
आदान प्रदान गने वािावरर् िृिना गनिका िार्ग वडा नं. 1 को कार्ाििर् भवन अगाडी
नगरपार्िका र प्रदे श िरकार, िामाष्टिक र्वकाि मरताकाािर्को िहकार्िमा ज्र्ेष्ठ नागरीक ददवा िेवा
केरताकर र्नमािर् गने कार्ि प्रारम्भ गररएको छ । ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुका िमस्र्ा र अिहििाको र्वर्र्मा
िानकारी र्िई नगरपार्िका र्भा विोवाि गने ८० वर्ि मार्थका ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुको उच्च मनोवि
र स्वस्थ िीवनर्ापनको िार्ग दीघि िीवनको शुभकामना िर्हि िम्मान पा,अश्वगरताकिा र च्र्वनप्राि
र्विरर् गरी िम्मान गररएको छ । नगरपार्िका र्भा रहेका कररव २४०० ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुिाई
ज्र्ेष्ठ नागरीक पररचर् पा र्विरर् र वडा नं. 8 को ढापुकमा ज्र्ेष्ठ नागरीक ददवा िेवा केरताकर
स्थापना भएको छ ।
ग. र्रक क्षमिा भएका व्र्ष्टक्तहरुका िम्बरताकिमाः
नगर क्षेार्भाका र्रक क्षमिा भएका व्र्ष्टक्तहरुिँगको छिर्ि िथा अरताकिरर्क्रर्ा कार्िक्रमको
आर्ोिना गरी उनीहरुिाई िम्मान गररएको, नगरस्िरीर् अपाङ्ग िर्मर्िको गठन भएको, उनीहरुको
दै र्नक व्र्वहारिाई िहर्ोग हुने खािका ह्वीि ष्टचर्र, िेिो छडी िमेिका आवश्र्क िहार्क
िामाग्री र्विरर् गररएको छ। कच्ची शौचािर् भएका घरपररवारिाई शौचािर् र्नमािर् िामाग्री र
खरको छाना भएका घरपररवारहरुिाई िूरष्टक्षि आवािको िुर्नष्टश्चििाको िार्ग र्वपरताकनिाको
आिारमा िस्िापािा र्विरर् गररएको छ ।
घ. दर्िि, मुष्टस्िम, अल्पिंख्र्क, र्वपरताकन िथा र्पछर्डएको वगि िम्बरताकिमाः
दर्िि

िथा

र्पछर्डएको

वगिको

उत्थान

िथा

र्वकािका

िार्ग

उनीहरुको

ज्ञान,

र्िप

र

आवश्र्किाका आिारमा र्ििाई कटाई िार्िम र मौरीपािन िम्बरताकिी िार्िम िं चािन गरी
नगरपार्िकाको ५०% अनुदानमा र्ििाई मेष्टशन र मौरी घार र्विरर् गने कार्ि िम्परताकन भएको छ।
मानव स्वास््र् र पर्ािवरर्ीर् िरिर्ाईमा िुिार ल्र्ाउने उद्देश्र्िे नगरपार्िका 9 वटै वडाहरुमा
बिोवाि गने दर्िि, मुष्टस्िम, अल्पिं ख्र्क, र्वपरताकन िथा र्पछर्डएको वगि िमेि गरी 557 घर
पररवारिाई शौचािर् र्नमािर् िामाग्री र्विरर् गररएको छ । खरको छाना भएका र्वपरताकन घर
पररवारिाई िुरष्टक्षि आवािका िार्ग मागको आिारमा िस्िापािा र्विरर् गनुक
ि ा िाथै र्वपरताकन
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पररवारहरुको विोवाि रहे को वस्िीमा स्वच्छ र्पउने पानी र िडक िं िाि र्वस्िारका कार्िक्रम
िं चािन गररएको छ ।
ङ. र्िप मुिक िार्िम िर्िः
र्वर्भरताकन पेशामा आवद्ध व्र्ष्टक्तको र्िप िथा क्षमिा र्वकाि गरी र्िनीहरुिाई उद्यमष्टशि वनाई
स्वआििन गनि िक्ने बनाउनका िार्ग वडा नं. ३ को बानेथोकमा ६०, वडा नं. 4 मा ३५ र वडा
नं. 9 मा ३५ गरी िम्मा १३० िना मर्हिािाई र्ििाई कटाई िार्िम ददईएको छ। नगरपार्िका
र्भाका िम्पूर् ि वडाका ९० कृर्किाई मौरी पािन िार्िम, वडा नं. 2,5 र ७ मा उद्यम र्वकाि
िर्मर्ििँगको िहकार्िमा बाँिको िामाग्री वनाउने िार्िम, उद्यम र्वकाि िार्िम र ढाका बुनाई
िार्िम गरी कुि ४५ िनािाई र्िप िथा व्र्विार् मूिक िार्िम प्रदान गररएको छ।नगरपार्िका
क्षेा र्भाका २0 िना कृर्कहरुिाई वाख्रापािन िार्िम र 20 िनािाई ग्रामीर् पशु स्वास््र्
कार्िकिाि िार्िम C.T.E.V.T. को िहकार्िमा ६५ ददने िार्िम ददईएको छ।र्िै गरी नगरक्षेाका
मर्हिािाई स्वाबिम्बी र व्र्विार्ी बनाउने उद्देश्र्िे ३२ िनािाई ब्र्ुर्टर्िर्न िार्िम प्रदान
गररएको छ ।
च. मर्हिा र्हं िा र िागु औपि दुव्र्ििन िम्बरताकिमाः
िामाष्टिक र्वकृर्ि र र्विङ्गर्ििाई रताकर्ू नीकरर् गनिका िार्ग मर्हिा र्हं िा र िागूऔर्ि दुव्र्ििनका
िम्बरताकिमा नगरस्िरमा र्वर्भरताकन ददविहरु मनाउनका अर्िररक्त भाग्र्ोदर् माध्र्र्मक र्वद्यािर्, दहथुम
माध्र्र्मक र्वद्यािर् िगार्िका ५ वटा माध्र्र्मक र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुको
िहभार्गिामा मर्हिा र्हं िा र िागुऔर्ि दुव्र्ििन िम्बरताकिी िचेिनामूिक कार्िक्रम िम्परताकन गररएको
छ ।
छ. र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन िम्बरताकिमाः
नगरक्षेामा उत्पादन हुने र्ोहोरमैिाको व्र्वष्टस्थि व्र्वस्थापन र र्विििन गनि र्ोहोर उत्पादन स्थि
(घर-घर)वाटै 2076 िेठ १ गिे दे ष्टख कुर्हने र नकुर्हने र्ोहोर वर्गिकरर् र पुनःप्रर्ोग गनि
िर्कने र्ोहोर िं किन गरी त्र्स्को र्वक्री र्विरर् गरी र्ोहोरिाई मोहोरमा रुपारताकिरर् गने कार्िको
थािनी गनुक
ि ा िाथै वडा नं. 1,2,4 र 6 का बिारक्षेाहरुमा र्ोहोरमैिा शुल्क उठाउने कार्ि
प्रारम्भ गररएको छ ।
ि. ष्टशक्षा र खेिकुद िर्िः
िामुदार्र्क र्वद्यािर्को ष्टशक्षर् र्िकाई गुर्स्िरीर् िथा प्रभावकारी वनाउनका िार्ग दहथुम
माध्र्र्मक र्वद्यािर् र भाग्र्ोदर् माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा प्रर्ि र्वद्यािर् ६ िाख ५० हिारको
िागिमा

र्वज्ञान

प्रर्ोगशािा

स्थापना

गररएको,

महे रताकरज्र्ोिी

माध्र्र्मक

र्वद्यािर्,

िनर्प्रर्

ु र्वद्यािर्मा प्रर्ि र्वद्यािर् ६ िाख ५० हिारको
माध्र्र्मक र्वद्यािर् र कार्िका आिारभि
िागिमा पुस्िकािर् स्थापना गररएको, पष्टब्िक एकेडे मी माध्र्र्मक र्वद्यािर् र शर्हद शुक्र
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माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा प्रर्ि र्वद्यािर् ६ िाख ५० हिारको िागिमा िूचना प्रर्वर्ि कार्िक्रम
अरताकिरगि कम्प्र्ू टर पेररर्ेरल्िका िामाग्री खररद गरी मष्टल्डमेर्डर्ा प्रर्वर्िबाट अध्र्ापन गनि कार्ि
प्रारम्भ गररएको, रािेरताकर भवानी माध्र्र्मक र्वद्यािर् र र्िकोट माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा शौचािर्
र्नमािर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको, ठू िी भञ्ज्र्ाङ्ग माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा रु 16 िाखमा ि्ट
भवन र िक्ष्मी आिारभ ुि र्वद्यािर्मा रु. 18 िाखको िागिमा 2 कोठे भवन र्नमािर् गने कार्ि
प्रारम्भ भएको छ । उल्िे ष्टखि र्वद्यािर्हरु बाहे क भीरकोट र्भा रहे का अरताकर् िम्पूर्ि
र्वद्यािर्हरुिाई रु. 40 हिार दे ष्टख १ िाख ५० हिार िम्म रकम उपिब्ि गराई ECD कक्षा
िं चािन, ममिि िं भार, घेरावार, रङ्गरोगन र कम्प्र्ू टर व्र्वस्थापन गने िस्िा कार्िक्रम िं चािन
गररएको छ । र्िका िाथै िं स्थागि र्वद्यािर्िँगको िहकार्ि अरताकिगिि बािोदर् माध्र्र्मक
र्वद्यािर्मा नमूना प्रर्ोगशािा र्नमािर्, बुद्ध मेमोररर्ि माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा रे कर्डिङ्ग स्टु र्डर्ो
र्नमािर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ। वािवार्िका िथा र्ू वाहरुको शारररीक िथा मानर्िक
र्वकािको िार्ग नगरक्षेार्भा खेल्न िं चािन गनि िं भव भएका खेिहरुिाई प्रर्िस्पिी र व्र्वष्टस्थि
बनाउने उद्देश्र्िे अरताकिर र्वद्यािर्स्िरीर् रा्िपर्ि रर्नङ्ग ष्टशल्ड प्रर्िर्ोर्गिा र र्ू वा खेिकुद
र्वकािको िार्ग वडा स्िरीर् मेर्रकप भर्िबि प्रर्िर्ोर्गिा िम्परताकन गररनुका िाथै भीरकोट
नगरपार्िका वडा नं. 2 को कृर्र् िेवा केरताकरमा व्र्ाडर्म्टन कोटि र्नमािर् कार्ि िम्परताकन गररएको
छ। र्िका िाथै उच्च ष्टशक्षाको र्वकािका िार्ग दहथुम क्र्ाम्पिको व्र्वस्थापन िुिार गनि
िहर्ोग उपिव्ि गरार्एको छ। नगरक्षेार्भा रहे का मदशािहरुिाई पठनपाठनमा िहििा
ल्र्ाउनका िार्ग आवश्र्क िहर्ोग गररएको छ।
झ. बािमैाी स्थनीर् शािन अबिम्बन िथा घोर्र्ा िम्बरताकिमाः
2076 चैा मिारताकििम्म बािमैाी नगरपार्िका घोर्र्ा गनि पूव ि िर्ारी कार्िक्रम अरताकिगिि
र्वद्यािर्का व्र्वस्थापन िर्मर्िको अध्र्क्ष र प्रिानाध्र्ापकहरुिँग अरताकिरर्क्रर्ा गरी वािमैाी
नगरपार्िका घोर्र्ा गनि पूरा गनुप
ि ने िूचकहरुको पर्हचान र त्र्स्को िरिीकरर् गनि वािमैाी
आचार िं र्हिाको र्नमािर् िथा र्विरर् गने कार्ि र िमुदार् िथा र्वद्यािर्स्िरमा वािमैाी िं िािको
र्नमािर् िगार्िका कार्ि िम्परताकन गरी वडा स्िरमा वािमैाीिँग िम्बष्टरताकिि आवर्िक िगानी र्ोिना
र्नमािर् गने कार्ि िमेि प्रारम्भ गररएको छ ।
ञ. िार्मिक िथा िांस्कृर्िक र्वकाि िर्िः
िार्मिक िथा िांस्कृर्िक क्षेाको र्वकाि िर्ि भीरकोट कार्िका र ष्टखिुङ्ग कार्िका मष्टरताकदरको
िं रक्षर्, िम्बद्धिन र ममिि िं भार गररएको छ। छार्ाँक्षेा मष्टरताकदरमा र्िटीहि र्नमािर् कार्िको प्रारम्भ
गररएको छ। वडा नं. ४ को हर्टर्ामा नेवार िं स्कृर्ि र िमुदार्को परम्परागि िोपोरताकमुख िठ्ठी
नाचको िं रक्षर्, प्रवद्धिन एवं र्नररताकिरिाको िार्ग आवश्र्क िहर्ोग गरी उक्त नाचिाई िीवरताकि राख्ने
प्रर्त्न गररएको छ । केघाको परम्परागि घाटु नाँच िं रक्षर् गररएको छ ।
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३. आर्थक
ि र्वकाि क्षेा िर्िको प्रगर्ि र्ववरर्ः
क. कृर्र् िथा पशु र्वकाि िम्बरताकिमाः


कृर्र् व्र्विार्मा र्नभिर कृर्कहरुिाई आ नो पेशा प्रर्ि आकर्िर् वढाई आिुर्नक औिार र
उरताकनि

र्वउर्विनको

प्रर्ोग

गरी

उत्पादनमा

वृर्द्ध

गनिका

िार्ग

१८

िना

कृर्क/कृर्किमूहिाई नगरपार्िकाको ५० प्रर्िशि अनुदानमा हािे ट्याक्टर र्विरर् गररएको
िथा बेमौिमी िरकारी खेिी गने ४५ िना कृर्कहरुिाई नगरपार्िकाको ५० प्रर्िशि
अनुदानमा टनेि र्विरर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ।


एक घर एक करे शावारी, एक गाउँ एक नििरी कार्िक्रमिाई अगाडी वढाउनका िार्ग ५०%
अनुदानमा िवै वडाका कृर्क/कृर्किमूहहरुिाई र्वउर्विन िमेिका आवश्र्क िामाग्रीहरु
र्विरर् गररएको छ ।



एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम अगाडी बढाउनका िार्ग वडा नं. 2, ५ र ८ िाई केरताकर
वनाई िम्मा 417 वटा माटोको नमूना परीक्षर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ ।



पशुपािन व्र्विार्मा आत्मर्नभिर बनाउने कार्िको प्रारम्भ स्वरुप पशुपािन व्र्विार्मा िं िग्न
३० िना कृर्किाई िम्बष्टरताकिि र्वर्र्को िार्िम ददई 10 िना गाईपािक कृर्कहरुिाई १०
वटा पानी ट्याङ्की र्विरर् गनुक
ि ा िाथै उरताकनि िािका वोका, भेडा, िोकि कुखुराको चल्िा
र्विरर् गनिका िार्ग िावििर्नक िूचनाका आिारमा र्नवेदन िं किन गरी छनौट गने कार्ि
अष्टरताकिम चरर्मा पुगेको छ ।



नगरपार्िका क्षेा र्भा प्रच ुर िं भावना रहे को र्िर्ुि र्वकाि कार्िक्रमिाई प्रवद्धिन गनिका
िार्ग 50% अनुदानमा िुरताकििा िथा कागिीका 2500 बेनाि र्विरर् गररएको छ ।

ख. पर्िटन र्वकाि िर्िः
स्वरे क मैदानको दीघिकार्िन र्वकािका िार्ग र्ड.र्प.आर. िर्ार गरी पैदि मागि (र्िडी) र्नमािर् गने
कार्ि िम्परताकन गररएको छ । स्वरे क मैदानमा स्र्ाङ्गिाका िवै पार्िकािँगको िहकार्िमा अरताकिरार्ष्ट्रर्
प्र्ाराग्िाईर्डङ्ग प्रर्िर्ोर्गिा िम्परताकन भएको छ । र्िै गरी वडा नं. 6 को िुरताकदरचौरको र्वकािका
िार्ग र्डर्भिन वन कार्ाििर्, स्र्ाङ्िाको िहकार्िमा भ्डारखोिा दे ष्टख िुरताकदरचौर िम्म 30
िाखको िागिमा पैदि मागि र अरताकर् पूवाििारहरु र्नमािर् गने कार्ि भै रहे को छ। वडा नं. 7 को
महेरताकरज्र्ोर्ि

माध्र्र्मक

र्वद्यािर्

दे ष्टख

कोिडाँडा

िम्म

पदमागिको

र्नमािर्,

नगरपार्िकाको

िहकार्िमा केघा, ष्टखिुङ्ग र ओकादीमा पर्िटकीर् भवन िथा पाकिको र्नमािर् गने कार्ि अष्टरताकिम
चरर्मा पुगेको छ । नगरपार्िका क्षेा र्भाका र्वर्भरताकन िाििािीहरुको िांस्कृर्िक पर्हचान झल्कने
गरी वृआफ्ष्टचा िर्ार गररएको छ।
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ग. प्रिानमरताकाी र्ूवा रोिगार कार्िक्रम अरताकिगििः
प्रिानमरताकाी र्ूवा रोिगार कार्िक्रम अरताकिरगि र्वर्नर्ोष्टिि रु ११ िाख मध्र्े ९ वटै वडामा ११
वटा श्रममुिक आर्ोिना छनौट गरी कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिाईएको छ ।
४. वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन िर्िको प्रगर्ि र्ववरर्ः
मानवीर् िथा प्राकृर्िक प्रकोपका कारर्बाट आउने र्वपद्का िार्ग आर्ँ िखोिा िगार्िका अरताकर्
खोिहरुमा िटबरताकि गनिका िार्ग मागका आिारमा िारिािी/ह्यूमपाईप र्विरर् गरी िटबरताकिन
र्नमािर् गने कार्ि भईरहेको छ। र्वपद् व्र्वस्थापनका र्वर्र्मा र्नवािष्टचि पदार्िकारी कमिचारी र
िरोकारवािाहरुको िहभार्गिामा अरताकिरर्क्रर्ा िथा छिर्ि कार्िक्रम िम्परताकन गररएको छ ।
५. िंस्थागि र्वकाि िेवा प्रवाह र िुशािन िर्िको प्रगर्ि र्ववरर्ः


नेपािको

िं र्विान,

2072

र

स्थानीर्

िरकार

िं चािन

ऐन,

2074

बमोष्टिम

नगरपार्िकािाई प्राप्त अर्िकारक्षेा र्भाका र्वर्र्हरुमा आवश्र्किा अनुिार ऐन, र्नर्म,
र्नदे ष्टशका र कार्िर्वर्ि र्नमािर् गरी कार्ािरताकवर्नमा ल्र्ाईएको छ ।


नगरपार्िकाको िम्पूर् ि र्ववरर् िर्हिको नगर पाश्विष्टचा िर्ार गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ।



शहरी र्वकाि िथा भवन र्नमािर् र्वभागको िहकार्िमा नगरपार्िकाको िवै र्वर्र् िमावेश
भएको दीघिकार्िन रर्नीर्ि र्ोिना ििुम
ि ा गने कार्ि अष्टरताकिम चरर्मा पुगेको छ ।



नगरपार्िकाको उद्यम र्वकाि रर्नीर्ि, 2076 िर्ार गररएको छ ।



नगरपार्िकाद्वारा िं चािन हुने आर्ोिनाका उपभोक्ता िर्मर्िका पदार्िकारीहरुिाई प्रत्र्ेक
वडामा १ ददने अनुष्टशक्षर् कार्िक्रम गरी आर्ोिना िं चािन, पेश्की माग र र्रर्ारक
िगार्िका र्वर्र्मा िानकारी गररएको िथा उपभोक्ता िर्मर्ििे गनुप
ि ने काम, पुर्र्ाउनु पने
र्वर्िका िम्बरताकिमा उपभोक्ता िर्मर्िको पकेट डार्री िर्ार गरी र्विरर् गने कार्ि िमेि
िं चािन गररएको छ ।



र्नवािष्टचि पदार्िकारी िथा कमिचारीहरुिाई र्ोिना ििुम
ि ा कानूनको र्नमािर्का र्वर्र्मा िार्िम
ददने कार्ि िम्परताकन गरी र्नमािर् भएका ऐन कानूनहरुिाई एकीकृि गरी भीरकोट रािपा
प्रकाशन गररएको छ ।



नगरपार्िकाद्वारा

भए

गरे का

र्ोिना

िथा

कार्िक्रमका

िम्बरताकिमा

नगरवािी

र

ु ाई र िामाष्टिक
िरोकारवािाहरुिाई िुशष्टु चि गने उद्देश्र्िे चौमार्िक रुपमा िावििर्नक िुनव
परीक्षर् गने कार्ि िम्परताकन गररएको छ ।


नगरपार्िकािाई प्रर्वर्िमैाी बनाउनका िार्ग नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्हरुमा WIfI िडान
गरी िे वाग्राही मै ाी र प्रर्वर्िमैाी बनाईएको छ । नगरपार्िका र वडा कार्ाििर् र्वचको
आरताकिररक िं चार Email मार्िि गने व्र्वस्था र्मिाईएको छ । िाथै नगरपार्िका र वडा
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कार्ाििर्हरुमा परम्परागि हस्िर्िष्टखि प्रर्वर्िबाट प्रदान गररने र्िर्ाररि िमेिका िेवा
प्रवाहहरुिाई र्वस्थापन गररएको छ ।


िेवामा िहििाका िार्ग प्रत्र्ेक वडा कार्ाििर्बाट िवै र्कर्िमको कर र्िने व्र्वस्था
र्मिाईएको छ ।



नगरपार्िकाको भौर्िक र िावििर्नक िम्पआफ्ीको िुरक्षा, िवारी िािनको व्र्वस्थापन र बिार
क्षेाको िूरक्षा कार्िका िार्ग नगर प्रहरीको र्नर्ू ष्टक्त गरी कामकािमा खटाईएको छ।

5. नेपािको िं र्विान २०७२ िे पररकल्पना गरे बमोष्टिम र्ि भीरकोट नगरपार्िकाको नीर्ि िथा
कार्िक्रम ििुम
ि ा गदाि हामीिे र्वगि एक वर्िको अ्र्ाि िथा र्िकाईबाट हार्िि गरे को अनुभव,
भीरकोट नगरपार्िकाका वडा अध्र्क्षहरु, वोडि िदस्र्हरु, नगर िदस्र्हरु, नगरपार्िकामा रहेका
रािनीर्िक दिमा प्रर्िर्नर्ि िथा प्रमुखहरु, र्वर्भरताकन क्षेाका बुर्द्धष्टिवीहरु, भीरकोटिाई कार्िक्षेा
बनाएर िं चािनमा रहेका बैक िथा र्वष्टआफ्र् िं स्थाका प्रर्िर्नर्ि िथा प्रमुखहरु, नगरपार्िकाका
र्वर्र्गि शाखामा कार्िरि कमिचारीहरु िगार्ि भीरकोट बार्हर र्वर्भरताकन पेशा, व्र्विार्मा िं िग्न
बुर्द्धिीवीहरुिँग भएको छिर्ि िथा अरताकिरर्क्रर्ाबाट प्राप्ि रार्, िल्िाह िथा िुझाव िमेििाई
मध्र्ेनिर राखी नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गररएकोिे नीर्ि र्नमािर्मा रार्, िल्िाह िथा िुझाव ददने
िवैिाई िरताकर्वाद व्र्क्त गदै आर्थिक वर्ि ०७६/०७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गने अनुमर्ि
चाहारताकछु ।

क. पुवाििार र्वकाि क्षेा िर्िः6.

आर्थिक वर्ि ०७६/०७७ मा नगरपार्िकाको र्नमािर्ार्िन भवन िम्परताकन गने, वडा कार्ाििर् भवन
र्नमािर् गनि िग्गा नभएका वडाहरुको िार्ग िग्गा प्राप्ती गने र िग्गा उपिब्ि भएका वडाहरुको
हकमा भवन र्नमािर् गने कार्ि प्रारम्भ गने व्र्वस्था र्मिाईने छ । र्नमािर्ार्िन नगरपार्िकाको
भवन रहेको स्थानमा थप िग्गा प्रार्प्तको िार्ग पहि गररने छ।

7. नगरपार्िका र्भा उत्पादन हुने र्ोहोरमैिाको व्र्वष्टस्थि र बैज्ञानीक व्र्वस्थापनका िार्ग
र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकरको र्ड.र्प.आर.(Detailed Project Report) अनुिारको पूवाििार र्नमािर्,
बिपाकििाई व्र्वष्टस्थि गनिका िार्ग आवश्र्क पने पूवाििार र्नमािर् र ग्डकी प्रदे श िरकारको
नीर्ि अनुिार 'एक स्थानीर् िह, एक खेि मैदान' र्नमािर् गने कार्ििाई प्रदे श िरकारिँगको
िाझेदारीमा अगाडी वढाईनेछ ।
8. भीरकोट नगरपार्िका क्षेार्भा खोर्िएका पुराना िथा नर्ाँ िडकको ममिि िम्भार र स्िरोरताकनिी गदाि
वािावरर्ीर् प्रभाविार्ि रताकर्ुर्नकरर् गने उपार्हरुको अविम्वन गरर ममिि िथा स्िरोरताकनिी गनि
कार्ििाई र्नररताकिरिा ददर्ने छ ।
9. नगरक्षेा

र्भाका

िार्वकमा

नेपाि

िरकारका

र्वर्भरताकन

र्नकार्हरुबाट

मापद्ड

िोर्कएका

िडकहरुको मापद्ड िोही अनुिार र मापद्ड निोर्कएका िडकहरुको िडक अर्िकार क्षेा
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(राईट अर् वे) िोर्कने छ । िवै वडाहरुमा 'एक वडा, एक रर्नीर्िक िडक' छनौट गरी ममिि,
िं भार र स्िरोरताकनिी गने कार्ििाई प्राथर्मकिाका िाथ अगाडी वढाईनेछ ।
10. नगरक्षेा र्भा रहे का एक वा एक भरताकदा वर्ढ वडा िमेट्ने गरी र्नमािर् भएका महत्वपूर्ि
िडकहरुिाई क्रमश स्िरोरताकनिी गनिका िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिँगको िहकार्िमा र्नमािर्
गने कार्ि अगाडी वढाउन आवश्र्क पने र्ड.र्प.आर.(Detailed Project Report) िर्ार गने कार्ििाई
र्नररताकिरिा ददर्ने छ ।
11. 'उज्र्ािो र्भरकोट अर्भर्ान' अरताकिगिि आर्थिक वर्ि 2075/076 को अनुभव िमेिका आिारमा
नगरक्षेा र्भाका आवश्र्क स्थानमा िडक वष्टआफ्/ िौर्ि वष्टआफ् िडान गने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददईने
छ ।
12. वर्रघारी बिार क्षेा र्भा पक्की िडक र्नमािर्का िार्ग घरवस्िीको कारर्िे आवश्र्क पने रताकर्ूनिम
मापद्ड नपुग्ने िडकहरुको ममिि/िं भारका िार्ग िम्बष्टरताकिि उपभोक्ताहरुको अर्नवार्ि िागि
िहभार्गिा (नगद) िुर्नष्टिििा रहने गरी िोर्िङ्ग र र्प.र्ि.र्ि. गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ ।
13. वर्रघारी बिार र आिपािमा रहे का वस्िी र्ोग्र् स्थानहरुमा र्वस्िार भएका बिार र िं भावना
रहेका स्थानहरुमा व्र्वष्टस्थि र वैज्ञानीक वस्िी र्वकािका िार्ग आवश्र्क पने िडक खानेपानी िथा
ढि र्नकािको व्र्वस्थापन गनि आम बिारवािीको िहमर्ि र िहकार्िमा ढि व्र्वस्थापन गने
कार्िका िार्ग िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररने छ।
14. नगरपार्िकामा आर्थिक वर्ि 2076/077 को श्रावर् १ गिे दे ष्टख घर र्नमािर् कार्िको अनुमर्ि
ददं दा एउटै बिार क्षेामा एउटै रङ्गको प्रर्ोग गने गरी अनुमर्ि ददने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
15. नगरपार्िकाको पर्हचानको रुपमा रहे को आर्ँ िखोिा आिपािका खेिीर्ोग्र् भूमीको िं रक्षर् गनि
आर्ँ िखोिाका िम्पूर् ि क्षेाको िटबरताकिनका िार्ग र्ड.र्प.आर.(Detailed Project Report) िर्ार गने
कार्ि अगाडी वढाईनेछ ।
16. नगरक्षेार्भा िडक, खानेपानी, र्िं चाई िगार्िका पूवाििारिरताकर् आर्ोिनाहरु ििुम
ि ा गदाि रोिगारमा
आिाररि श्रममूिक आर्ोिना पर्हचान गरी आगामी आर्थिक वर्ि 2076/077 मा कार्ािरताकवर्न गने
कार्ििाई प्राथर्मकिा िाथ अगाडी वढाउने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
17. चािु आर्थिक वर्िमा िम्परताकन हुन निकी अिुरा रहे का र क्रमागि आर्ोिनाहरुिाई आवश्र्क बिेट
र्वर्नर्ोिन गरी िम्परताकन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
18. नगरक्षेार्भा भौर्िक पूवाििारहरु र्नमािर् गदाि अपाङ्ग, ज्र्ेष्ठ नागरीक िथा वािमैाी हुने गरी
र्वकाि र्नमािर्का कार्िहरु अगाडी वढाउने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
19. नगरपार्िका िथा वडा कार्ाििर्हरुको भवन र्नमािर्, ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा िेवा केरताकर, ठू िाखािका
िडक र्नमािर् िथा खानेपानी आर्ोिनाको िं चािन िथा र्नमािर्का िार्ग र्ोिना बैक िर्ार गरी
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कार्ािरताकवर्नका िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिं ग िहकार्ि गरी अगाडी बढाउने व्र्वस्था र्मिार्ने
छ ।
20. नगरपार्िका िथा वडा स्िरबाट आर्ोिनाहरु ििुम
ि ा गदाि नगरवािीहरुिे अनुभर्ु ि गने खािका ठू िा
िथा ददगोपना भएका आर्ोिनाहरुको छनोट गने व्र्वस्था र्मिार्नेछ ।
21. बिार क्षेाको मुख्र् खेिीर्ोग्र् िर्मनका रुपमा रहे का वर्रघारी मझुवा र छाङ्गछाङ्गदी र्ाँटको
र्िचार्िको मुख्र् स्रोिका रुपमा रहे को दार्ििङ्ग दहथुम छाङ्गछाङ्गदी ओडारे र्िचार्ि र्ोिना िं चािनका
िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिं ग िहकार्ि र िमरताकवर् गने व्र्वस्था र्मिार्नेछ ।

ख. िामाष्टिक क्षेा िर्िः
22. नगर प्रमुखिँग ज्र्ेष्ठ नागररक कार्िक्रम अरताकिगिि भीरकोट क्षेा र्भा रहे का ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई
एक आपिमा ष्टचरपररष्टचि गराई उनीहरुको ददनचर्ाििाई िहि र िरि बनाउनका िार्ग 'एक वडा,
एक ज्र्ेष्ठ नागरीक ददवा िेवा केरताकर', र्नमािर् गनि आवश्र्क स्थानहरुको पर्हचान गरी त्र्स्िा
स्थानहरुको र्ड.र्प.आर.(Detailed Project Report) गने कार्ििाई र्िव्रिाका िाथ अगाडी वढाईने छ।
23. मेर्रिँग वािवार्िका कार्िक्रम अरताकिगिि भीरकोट क्षेा र्भा रहे का वािवार्िकाहरुिाई एक
आपिमा ष्टचरपररष्टचि गराउन र र्ुििदको िमर्मा मनोरञ्जन गनि 'एक वडा एक बाि मनोरञ्जन पाकि'
र्नमािर्का िार्ग आवश्र्क स्थानहरुको पर्हचान गरी र्ड.र्प.आर.(Detailed Project Report) िर्ार
गरी पाकि र्नमािर् गने कार्ििाई र्िव्रिाका िाथ अगाडी वढाईने छ ।
24. नगरक्षेा र्भा रहे का र्वर्भरताकन िाििािी िथा भार्ाभार्ीहरुको मौर्िक िं स्कृिी, रीर्िररवाि िथा
परम्पराहरुको िं रक्षर् िथा र्वकाि गने कार्ि अगाडी बढाउने व्र्वस्था र्मिाईने छ।
25. नगरक्षेा र्भा विोवाि गने र्रक क्षमिा भएका अपाङ्ग िथा अिहार् नागररकहरुको एर्कन र्ववरर्
िर्ार गरी र्िनीहरुको िं रक्षर् गनि त्र्स्िा नागरीकहरुको िीप िथा क्षमिा अनुिारको र्िप
र्वकािका कार्िक्रमहरु अगार्ड वढाईनेछ । र्िका िार्ग आवश्र्किा अनुिार िं घीर् िथा प्रदे श
िरकारिँग िमरताकवर् गररनेछ ।
26. नगरक्षेार्भा रहेका मर्हिाहरुको िीप िथा क्षमिा र्वकाि गरी उद्यमष्टशि वनाउनका िार्ग
मागका आिारमा िशष्टक्तकरर् र ष्टशपमुिक िार्िमिाई र्नररताकिरिा ददईने छ ।
27. नगरक्षेा र्भा रहे का अपाङ्ग, दर्िि, मुष्टस्िम अल्पिं ख्र्क, र्वपरताकन, र्पछर्डएको वगि िथा िमुहको
उत्थानका िार्ग आवश्र्क पने िीप िथा क्षमिाको र्वकाि गरी त्र्स्िा वगि िथा िमुदार्को
परम्परागि पेशा िथा व्र्विार्हरुको र्वशेर् िं रक्षर्, िम्वद्धिन गने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददने
व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
28. नगरपार्िकामा रहे का अिहार् र अपाङ्ग िथा िडक बािबार्िकाहरुको िं रक्षर्का िार्ग अिहार्,
अपाङ्ग िथा िडक बािबार्िका िं रक्षर् कोर् स्थापना गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ।
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29. िमािमा र्वद्यमान मर्हिा र्हं िा र िागु पदाथिको दुव्र्ििन िमेिका िामाष्टिक कुरीिीहरुको अरताकत्र्
िथा

र्नर्रताकार्

गनित्र्स्िा

गर्िर्विीहरुको

र्नर्रताकार्

िथा

रोकथामका

कार्िमा

िं िग्न

िंघ

िं स्थाहरुिं गको िहकार्िमा िचेिनामुिक कार्िक्रमहरु िं चािन गरी उनीहरुिाई घर पररवार र
िमािमा पुनःस्थापना हुने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
30. नगरक्षेा र्भा स्वच्छ र्पउनेपानीको पहुँच नभएका वस्िी र पररवारको पर्हचान गरी स्वच्छ
र्पउनेपानीको पहुँच िुर्नष्टिििा गदै स्वच्छ र शुद्ध र्पउनेपानी उपिब्ि गराउने कार्ि अगार्ड वढार्ने
छ।
31. नगरक्षेार्भा खानेपानी आर्ोिनाहरु िं चािन गदाि पुराना र्ोिनामा प्रर्ोग भएका पार्प र अरताकर्
िामाग्रीहरुको

ममिि

िं भार

गरर

पुनः

प्रर्ोग

गने

व्र्वस्थािार्ि

कडार्िका

िाथ

िागु गरी

आर्ोिनाहरुको ममिि गने कार्ििाई अगार्ड वढाईने छ ।
32. नगर क्षेा र्भा उत्िििन हुने र्ोहोरिाई व्र्वष्टस्थि गदै र्ोहोरवाट मोहोर प्राप्त गने कार्ििाई थप
प्रभावकारी बनाउन र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन केरताकर र्नमािर् गने कार्िको िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श
िरकारिं गको िहकार्ि र िाझेदारीमा कार्िक्रम अगाडी बढार्ने छ ।
33. नगरक्षेा र्भा उत्िििन हुने र्ोहोर िं किन गने कार्ििार्ि र्वस्िार गरी हरे क वडामा पुर्र्ाउने
व्र्वस्था र्मिार्ने छ । र्िरी उत्िििन हुने र्ोहोरको वर्गिकरर् गरी कुर्हने खािका र्ोहोरहरुिाई
उत्पादन स्थिमा नै प्राङ्गारीक मि बनाउन आवश्र्क प्रार्वर्िक र्िप, र्वर्ि र्िकार्ि व्र्वस्थापन गने
कार्ि अगाडी बढार्नेछ । नकुर्हने खािका पुनः प्रर्ोग गनि िर्कने र्ोहोरहरुको र्वक्री मुल्र् कार्म
गरी खररद र्वक्री गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
34. पुर्ि िरिर्ाईका कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्ािरताकवर्निाई प्राथर्मकिा ददई पुर्ि
ि रिर्ाई
नगरपार्िका बनाउन शौचािर् नभएका र्वपरताकन नागरीक र कच्ची शौचािर् भएका नगरवािीिार्ि
पक्की शौचािर् र्नमािर् गनि आवश्र्क पने रताकर्ूनिम र्नमािर् िामाग्री उपिब्ि गराउने कार्ििाई
आगामी आर्थिक वर्ि 2076/077 मा िमेि र्नररताकिरिा ददईनेछ। शौचािर् र्नमािर् िामाग्री
आवश्र्क पने नगरबािीहरुको पूव ि पर्हचान र अर्भिे ष्टखकरर् गरी आवश्र्किाको आिारमा र्विरर्
गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ
35. शैष्टक्षक

क्षेामा

िं घीर्

िथा

प्रदे श

िरकारबाट

िं चार्िि

कार्िक्रमिाई

र्नररताकिरिा

ददँदै

नगरपार्िकाबाट थप कार्िक्रमका िाथ शैष्टक्षक र्वकाििाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढार्ने छ।
36. र्वद्यािर्को पहुँच भरताकदा बार्हर रहेका वािवार्िकाहरुको एर्कन गरी अर्नवार्ि रुपमा र्वद्यािर्मा
भनाि गनुि पने व्र्वस्थािार्ि र्नररताकिरिा ददन र्वद्यािर् भनाि अर्भर्ान िं चािन गररनेछ।
37. र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुको प्रर्िभा प्रस्र्ुटन हुने खािका अर्िररक्त शैष्टक्षक र्क्रर्ाकिापको
िं चािन गनुक
ि ो िाथै र्वद्याथीहरुिे अनुभव गने खािका अर्िररक्त शैष्टक्षक कार्िक्रम िं चािन गरी
उनीहरुको प्रर्िभािार्ि र्िपिं ग आवद्ध गराउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
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38. िावििर्नक र्निी िाझेदारी कार्िक्रम अरताकिरगि नमुना िुचना प्रर्वर्ि िथा अत्र्ािुर्नक प्रर्ोगशािा
र्नमािर्का िार्ग िं स्थागि र्वद्यािर्हरुिं ग िागि िाझेदारीको आिारमा कार्िक्रम िं चािन गने
व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
39. नगर क्षेार्भा रहेका िामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा प्रार्वर्िक ष्टशक्षा आवश्र्क पने र्वर्र् र क्षेाको
िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी प्राप्त नर्ििाका आिारमा अनुमिी र्िने प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाउने व्र्वस्था
र्मिार्ने छ ।
ु िहको कक्षा १ मा भनाि हुने र्वद्याथीिार्ि भनाि हुनभ
ु रताकदा अगाडी १ वर्ि बािर्वकाि
40. आिारभि
केरताकरको अनुभव ददिाए पश्चाि माा कक्षा १ मा भनाि गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
41. बाि र्वकाि केरताकरमा अध्र्नरि बािबार्िकाहरुको र्वद्यािर्मा र्नररताकिरिा ददनका िार्ग आवश्र्क
पने प्रोत्िाहन मुिक कार्िहरुको पर्हचान गरी कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
42. र्वद्यािर्हरुको कक्षा कोठाको ष्टशक्षर् र्िकार्ि प्रर्क्रर्ािार्ि प्रभावकारी बनार् गुर्स्िररर् ष्टशक्षाको
िुर्नष्टश्चििाका िार्ग ष्टशक्षकहरुको र्िप िथा क्षमिा अर्भवृर्द्ध गनिका िार्ग आवश्र्किा अनुिारको
कार्िक्रम िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
43. वाि र्वकाि केरताकरको र्िकाई उपिब्िीिाई प्रभावकारी र गुर्स्िरीर् वनाउनका िार्ग िहर्ोगी
कार्िकिाििाई प्रोत्िाहन गने व्र्वस्था र्मिाईने र वाि र्वकाि केरताकरमा र्वद्याथीको र्नररताकिरिाका
िार्ग खािा स्वरुप िाउिो खुवाउने कार्िक्रम िं चािन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
44. 2076 िाि चैा मिारताकििम्म बािमैाी नगरपार्िका घोर्र्ा गनि आवश्र्क पने कार्िहरु
प्रभावकारी रुपमा कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ । त्र्स्का िार्ग िामुदार्र्क िथा र्निी
र्वद्यािर्हरु पर्न क्रमश वािमैाी िथा िुचना प्रर्वर्िमैाी बनाउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
45. र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुको शैष्टक्षक उपिब्िीिार्ि वृर्द्ध गनि र शैष्टक्षक उपिब्िीिाई
मूल्र्ांकन प्रर्ािीिार्ि र्वश्वािर्नर् बनाउने कार्िक्रमहरु िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
46. नेपाि िरकारबाट िं चािन भएका स्वास््र् िम्बरताकिी कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउनका िार्ग
गभिविी मर्हिाको पोर्र् अवस्थामा िुिार गरी स्वास््र् िं स्थामा िुत्केरी गराउनका िार्ग प्रोत्िाहन
गररनेछ । र्वगि आर्थिक वर्ि दे ष्टख िं चािनमा रहे का अ्डा र्विरर्, मर्हिा स्वंर्िेर्वकाहरु र आमा
िमूहको वैठकिार्ि र्नररताकिरिा ददनका िार्ग िं चािनमा रहे का कार्िक्रमहरुिार्ि र्नररताकिरिा ददने
व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
47. नगरक्षेा र्भा पूर् ि खोप िुर्नष्टश्चििा कार्िक्रमिाई र्नररताकिरिा ददनका िार्ग गनुि पने कार्िहरु
र्नररताकिर रुपमा िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
48. ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, अिहार् र गभिविी मर्हिाहरुिाई घर-दै िोमा िे वा ददने कार्ििार्ि थप
प्रभावकारी बनाउनका िार्ग आवश्र्क पने कार्िक्रमहरु िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
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49. नगरपार्िका र्भा रहेका स्वास््र् िं स्थाहरुबाट प्रवाह हुने िेवािार्ि गुर्स्िररर् बनाउन आवश्र्क
पने वार्िर्ार्िको िडान, कम्प्र्ुटर र र्र्निचर िगार्िका रताकर्ुनिम आवश्र्क िामाग्रीहरु उपिब्ि
गरार्ि गुर्स्िररर् स्वास््र् िेवा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
50. नेपाि िरकारद्धारा र्नःशुल्क रुपमा उपिब्ि गराईएका और्िीहरुको उपिब्ििािाई िुर्नष्टश्चििा
गदै मिुमेहिं ग िम्बष्टरताकिि और्िीहरु र्नःशुल्क उपिब्ि गराउनका िार्ग मिुमेह िाँच गने गुल्को
र्मटर प्रत्र्ेक स्वास््र् िं स्थामा उपिब्ि गरार्ि िो िं ग िम्बष्टरताकिि और्िी र गभिविी मर्हिाहरुिाई
क्र्िर्िर्म चक्की नगरपार्िकाको िर्िबाट र्नःशुल्क रुपमा र्विरर् गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
51. नगरपार्िका र्भा ५० शैर्ाको अस्पिाि र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ गनि आवश्र्क पने िग्गाको
व्र्वस्थापन गरी िं घीर् िथा प्रदे श िरकारको िहकार्िमा प्रर्क्रर्ा अगाडी बढार्ने छ ।
52. नगरपार्िका क्षेामा रहे का ५ वर्ि उमेर पुरा भएका बािबार्िकाहरुिार्ि िुकाको और्िी र्नर्र्मि
रुपमा खुवाउने कार्ििार्ि र्नररताकिरिा ददर्नेछ ।
53. नगरपार्िका र्भा रहे का िामुदार्र्क िथा िं स्थागि र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका िार्ग
नमुना र्वज्ञान िथा शैष्टक्षक िामाग्री प्रर्ोगशािा र्नमािर्का िार्ग नगरपार्िका र िामुदार्र्क िथा
िं स्थागि र्वद्यािर्को िह िगानीमा नमुना प्रर्ोगशािा र्नमार्ि गने कार्ि अगाडी बढार्नेछ ।
54. िामुदार्र्क र्वद्यािर्मा खानेपानी िथा कम्पाउ्ड वाि र्नमािर् िगार्िका पूवाििार र्वकािका
कार्िक्रमहरुिाई र्नररताकिरिा ददर्नेछ।
55. नगरक्षेा र्भा रहेका र्वर्भरताकन भार्ाभार्र् रीर्िररवाि िमि िं स्कृर्िहरुको अध्र्र्न/अनुिरताकिान, िं रक्षर्,
र्वकाि र त्र्िको िगेना गने कार्ििार्ि र्वशेर् िोड ददर्नेछ ।
56. िमर् िमर्मा र्वर्भरताकन िं घ िं स्था वा र्वर्ेशज्ञको परामशिमा आवश्र्किा अनुिार नगरपार्िका
क्षेामा र्नःशुल्क स्वास््र् ष्टशर्वर िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
57. स्वास््र् चौकी स्थापनाथि िग्गाको व्र्वस्थापन गरी िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिँग आवश्र्क पहि
गररने छ ।
58. बािबार्िका िथा र्ुवाहरुको शारररक िथा मानर्िक र्वकािका िार्ग र्वद्यािर् िथा वडास्िरमा
खेिमैदानको िम्भावनाका आिारमा खेिकुद प्रर्िर्ार्गिा िं चािन गरर र्वद्यािर् िथा र्ुवाहरुिार्ि
खेिकुदप्रर्ि उत्प्रेररि गराउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
59. नगरपार्िका क्षेा र्भा रहेका एर्िहार्िक,िार्मिक, िास्कृर्िक िथा पर्िटर्कर् स्थि, मठ, मष्टरताकदर
मष्टस्िदहरुको िं रक्षर् र र्वकाि गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
60. नेपाि िरकारद्धारा गररब घरपररवार िवेक्षर्का आिारमा पर्हचान भएका गररबको पररचर् पा
प्राप्त गरे का नागररक र अपाङ्गगिाको पररचर् पा प्राप्त गरे का िम्पूर् ि अपाङ्गहरुिार्ि नगरपार्िकाबाट
ददने िबै र्कर्िममा िेवा िथा िुर्विाहरु र्नःशुल्क रुपमा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
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61. नगरपार्िका र्भा रहे का ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिार्ि पररचर् पा उपिब्ि गराउने कार्ििार्ि र्नररताकिरिा
ददर्नेछ ।
62. ज्र्ेष्ठ नागररकिंग मेर्र कार्िक्रम अरताकिरगि प्रत्र्ेक वडामा क्रमश ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा िे वा केरताकर,
चौिारी र्नमािर् र पाकि र्नमािर् गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
ँ मेर्र कार्िक्रम अरताकिरगि नगर क्षेा र्भा रहे का र्वपरताकन वगि िथा िमुहको आवश्र्क
63. गररव िग
िीप िथा क्षमिा र्वकािको िार्ग िचेिना कार्िक्रम िरताकचािन गररने छ ।
64. नगर क्षेामा रहेका िामुदार्र्क अस्पिािको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गरर गुर्स्िरीर् िेवा उपिव्ि
गराउनको िार्ग त्र्स्िा िं स्थाहरुिँग िम्भाव्र्िाका आिारमा िहकार्ि गरर स्ि्िरोरताकन्निी गदै वडा
नं. 1 मा रहेको कार्िका िामुदार्र्क अस्पिाििाई नगरपार्िकाको स्वार्मत्वमा ल्र्ाई ष्टशक्षर्
अस्पिािका रुपमा अगाडी बढाउन िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिँग िहाकार्ि गररनेछ ।
65. नगरक्षेामा अल्पिं ख्र्क िमुदार्हरुको भार्ा िं रक्षर् गरर त्र्स्िा भार्ाहरुको िगेनाि गने व्र्वस्था
र्मिार्नेछ ।
66. नगरपार्िका

र्भा

र्वकाि

र्नमािर्

कार्ि गनि बार्हरबाट

आउने

दक्ष

िनशष्टक्तिाई

रोक्न

स्थानीर्स्िरमा दक्ष िनशष्टक्त िर्ार गररनेछ ।

ग. आर्थिक क्षेा िर्िः67. नगरपार्िकाको मुख्र् पेशाका रुपमा कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्िार्ि क्रमश व्र्विार्र्ककरर्
गदै िाने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
68. कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्िाई प्रवद्धिन गनिका िार्ग कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार् पकेट एररर्ा
िोर्क (क्षेा) एक गाँउ एक उत्पादनको अविारर्िार्ि िम्भावनाको आिारमा क्रमश शुरुवाि गने
व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
69. कृर्र्मा आिाररि नमुना उत्पादन केरताकर स्थापना गरी उत्पादन वृर्द्ध गनि पशुपािन, िरकारी उत्पादन,
माछापािन, अरताकनवािी र नगदे वािी उत्पादनहरुिाई प्राथर्मकिा ददई व्र्विार्ीक रुपमा अगाडी
वढाईने छ ।
70. प्रिानमरताकाी कृर्र् आिुर्नकीकरर् आर्ोिना, मुख्र्मरताकाी नमूना वािावरर्मैाी कृर्र् आर्ोिनाको
प्रभावकारी कार्ािरताकवर्नका िार्ग आवश्र्क िहर्ोग र िहकार्ि गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।
71. गि आर्थिक वर्िदेष्टख शुरु गररएको एक घर एक करे शावारी, एक गाउँ एक नििरी र एक गाँउ एक
उत्पादन कार्िक्रमिाई र्नररताकिरिा ददं दै त्र्स्िो कार्िक्रम शुरु गने कृर्क िथा नागरीकहरुिाई
आवश्र्किा अनुिार मि, र्वउ िथा कृर्र्िरताकर् आिुर्नक उपकरर्हरु ५०% अनुदानमा उपिब्ि
गराउने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
72. नगर क्षेा र्भा िुरताकििा, कागिी, र्नबुवा, कुरीिो, कर्र् र अिैं ची खेिीको प्रच ुर िम्भावना भएका
क्षेाहरुको थप अध्र्र्न गरी त्र्स्िा स्थानमा िुरताकििा, कागिी, र्नबुवा, कुरीिो, कर्ी र अिैं ची
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खेिी गने कार्ििार्ि प्रोत्िाहन गनि आवश्र्किा अनुिार पचाि प्रर्िशि अनुदानमा वेनाि र्विरर् गने
कार्ििार्ि र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
73. नगरक्षेा र्भा रहेका कृर्र् िथा पशुपािक कृर्कहरुिाई मागका आिारमा आवश्र्क पने िीप िथा
क्षमिा

र्वकाि

गने

कार्िक्रमिाई

प्राथर्मकिाका

िाथ

अगाडी

बढाउने

व्र्वस्था

र्मिार्ने

छ ।
74. कृर्र्को व्र्विार्र्करर् र आिुर्नर्करर् गरी नगरपार्िका क्षेा र्भा कृर्र् िथा पशुपािना
व्र्विार्को नमुना र्मि स्थापना गने कार्िको िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गने कार्ि अगाडी वढाईने छ ।
75. नगरपार्िका र र्वष्टआफ्र्/िहकारी िं स्थाहरुको िाझेदारीमा कृर्र् उत्पादन िथा पशु पािनका
क्षेाहरुमा िहिगानीको िार्ग आवश्र्क कार्िक्रमहरु िं चािन गररने छ ।
76. नगरपार्िकािार्ि दुि, मािु, अ्डा र महमा आत्मर्नभिर बनाउनका िार्ग बाख्रापािन व्र्विार्,
मौरीपािन व्र्विार्, भै र्ि िथा गार्ि पािन व्र्विार्, कुखुरा पािन व्र्विार् र बंगरु पािन
व्र्विार्को शुरुवाि गने कृर्क िथा र्ुवाहरुिार्ि प्रोत्िाहान गनिका िार्ग उरताकनििािका र्बउ िथा
चल्िा र बोकाको र्विरर् र खोर र्नमािर् गने र कृर्र् िथा पशुको र्वमा गने कार्िका िार्ग अनुदान
उपिब्ि गराउने िथा भीरकोट गौशािामा रहे का गाईवस्िुहरुको व्र्वस्थापनको िार्ग आवश्र्क
व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
77. कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्मा िं िग्न र्किान िथा व्र्विार्ीहरुिाई मि, र्बउ, कृर्र् औिार
िगार्िका िामाग्रीहरु उपिब्ि गराउन कार्िर्वर्ि र्नमािर् गरी कार्िर्वर्िमा िोर्कएको र्वर्ि र
प्रर्क्रर्ाको आिारमा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
78. नगरपार्िका क्षेामा बिोबाि गने नगरबािीहरुमा मौरीपािन व्र्विार् प्रर्ि आकिर्र् दे ष्टखएकोिे
मौरीपािन व्र्विार् िम्बरताकिी िार्िमको िं चािन र 50 प्रर्िशि अनुदानमा मौरीघार र्विरर् गने
कार्ििार्ि र्नररताकिरिा ददं दै मह प्रशोिन केरताकरको स्थापना गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
79. नगरक्षेार्भा उत्पादन हुने कृर्र्िरताकर् वस्िुहरुको खररद िथा र्वर्क्र र्विरर्को िहििाको िार्ग
बिार क्षेामा हाटबिार र्नमािर् गने कार्ििार्ि प्राथर्मकिािाथ अगाडी बढाउने व्र्वस्था र्मिार्ने
छ।
80. कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्को प्रवद्धिन र आिुर्नकीकरर्का िार्ग अनुदान/िहर्ोगको रकम
उपिब्ि गराउने कार्ि अगार्ड वढाईनेछ । र्िरी कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्िार्ि अनुदान
उपिब्ि गराउदा कार्िर्विी ििुम
ि ा गरर िोही अनुिार गराउने नीर्ि र्िर्ने छ।
81. कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्िार्ि अगाडी बढाउनका िार्ग र्वज्ञहरुको िहभार्गिामा छिर्ि गरी
दीघिकार्िन कृर्र् िम्बरताकिी नीर्ि िथा र्ोिना र्नमािर् गरी िागू गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
82. कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार्, मर्हिा, दर्िि, अपाङ्ग, अिहार् िथा िेष्ठ नागररकहरुका र्वर्र्मा
उल्िेखर्नर् कार्ि गने र्वष्टआफ्र् िथा िहकारी िं स्थाहरुिार्ि प्रोत्िाहन गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
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83. नगरपार्िकाको केघा भज्र्ाङ्ग, ओकादी र ष्टखिुङ्ग िगार्िका स्थानहरुमा घरवाि पर्िटन र्वकािका
कार्िक्रम िं चािनका िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श िरकारको िहकार्ि र िहिगानीमा कार्िक्रम िं चािन
गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
84. िार्मिक िथा पर्िटन र्वकािका िं भावना रहे का छाङ्गछाङ्गदी, स्वरे क मैदान, गडहरे गुर्ा, मुल्का
बराहा, कोखेको झरना, दे उपुिे ढुं गा, नारार्र्र्गरी वावा मष्टरताकदर, ष्टखिुङ्ग कार्िका, ओकादी
िगार्िका पर्िटकीर् स्थिहरुको प्रवद्धिन र र्वकािको िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
85. नगर क्षेा र्भा रहे का खेर्िर्ोग्र् िर्मनमा र्िचार्िको िुर्विा उपिब्ि गराउने कार्ििाई प्राथर्मकिा
ददईनेछ ।
86. नगरपार्िका क्षेामा पर्िटन प्रविद्धनका गनिका िार्ग पर्िटनिँग िम्बष्टरताकिि रार्ष्ट्रर् िथा अरताकिरार्ष्ट्रर्
प्रर्िर्ोर्गिा िं चािनका िार्ग आवश्र्क िहर्ोग र िमरताकवर् गररनेछ।
87. नगर क्षेा र्भा पर्हचान भएका र र्वकािको िम्भावना रहे का ऐर्िहार्िक, िार्मिक, िाँस्कृर्िक िथा
पर्िटर्कर् स्थिहरुको र्वकाि र िं रक्षर्को आवश्र्क व्र्वस्था र्मिार्नेछ।
88. िाहर्िक पर्िटर्कर् खेिको पर्हचान र पर्िटर्कर् पदमागि स्थिहरुमा पूवाििार र्नमार्ि गनि िं घीर् र
प्रदे श िरकारिँगको िहकार्ि र िहिगानीिाई र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
89. आर्ँ िखोिामा

र्ििनिरुपमा

ििर्ााा

िं चािन

गने

कार्िका

िार्ग

िम्बष्टरताकिि

िरोकारवािा

र्नकार्हरुिँग आवश्र्क परामशि गरी िहकार्िको रुपमा कार्िक्रम िं चािन गने व्र्वस्था र्मिार्ने
छ ।
90. नगरपार्िकामा रहेका वेरोिगार र्ुवार्ुविीहरुिाई कृर्र् िथा पशुपािन व्र्विार् िर्ि प्रोत्िाहन
गनिका िार्ग िघु उद्यम र्वकाि रर्नीर्ि र्ोिनामा उल्िे ष्टखि कार्िक्रमहरुिाई प्राथर्मकिा िाथ
अगाडी बढाउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
91. नगरपार्िकाबाट र्वर्भरताकन र्वर्र्मा िार्िम र्िएका व्र्ष्टक्तहरुिार्ि िम्बष्टरताकिि र्वर्र्को ज्ञान र ष्टशपको
आिारमा व्र्विार्र्क उद्यमिर्ि िाग्नका िार्ग प्रोत्िाहन गने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था
र्मिार्ने छ ।
92. नगर क्षेार्भा िाना िथा िघु उद्यमी िर्ार गनिका िार्ग िम्बष्टरताकिि र्नकार्मा उद्योग दिाि गरर
प्रस्िाव िर्हि आउने उद्यमी वा उद्यमी िमूहहरुिाई आवश्र्क िहर्ोग, िमरताकवर् र िहिीकरर् गने
कार्िको प्रारम्भ गररने छ।
93. नगरपार्िका क्षेामा रहेका उद्योग व्र्विार्हरुको प्रवद्धिनका िार्ग आवश्र्क िहर्ोग र िमरताकवर्
गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
94. िं घीर् िरकार िथा प्रदे श िरकारको ‘एक पार्िका, एक उद्योग ग्राम स्थापना गने नीर्ि अनुिार
उद्योग ग्राम स्थापनाको िार्ग आवश्र्क पने िग्गा व्र्वस्थापन गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ।
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95. प्रिानमरताकाी रोिगार कार्िक्रम अरताकिरगि नगरपार्िकाक्षेामा रहे का वेरोिगार र्ुवा र्ुवर्िहरुिार्ि
रोिगार िृिना हुने खािका श्रम मुिक आर्ोिनाहरु छनौट गरी कार्ािरताकवर्न गने कार्ििाई
र्नररताकिरिा ददईने छ ।
96. िं घीर् िरकारको १०० वटा पर्िटर्कर् गरताकिव्र् स्थिमा िूचीकृि भएको स्वरे क मैदानमा
र्ड.र्प.आर. अनुिारको पूवाििार र्नमािर् कार्ि अगाडी बढाउनका िार्ग िं घीर् िथा प्रदे श िरकारिं ग
िहकार्ि र िहिगानी गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
97. पुरािाष्टत्वक र ऐर्िहार्िक महत्वको भीरकोट दरबारिाई नगरपार्िकाको स्वार्मत्वमा ल्र्ाई
ष्टिर्ोद्वार िथा पुनःर्नमािर् गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ ।

घ. वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन क्षेा िर्िः98. नगरपार्िकाक्षेा र्भा पूवाििार र्नमािर् गदाि बािावरर् िं रक्षर् र ददगो र्वकाििार्ि ध्र्ानमा राष्टख
वािावरर्मै ाी कार्िक्रमिाई प्राथर्मकिाका िाथ अगाडी बढाउने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
99. नगरपार्िका क्षेा र्भा प्राकृर्िक िथा मानवीर् कारर्िे हुन िक्ने प्राकृर्िक प्रकोपका कारर् हुने
क्षिीिार्ि रताकर्ुर्नकरर् गनि आवश्र्क पने स्रोि, िािन र िनशक्तीको व्र्वस्था गने कार्ििाई
प्राथर्मकिा ददईने छ ।
100. नगरपार्िका क्षेा र्भा पने आर्ँ िखोिा आिपािका उविर खेिीर्ोग्र् िर्मनहरुको िं रक्षर् गनि
आर्ँ िखोिा र्नर्रताकार्का िार्ग गुरुर्ोिना िर्ार गने कार्ििार्ि आगामी आर्थिक वर्ि र्भा िम्परताकन
गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ । आर्ँ िखोिा र्नर्रताकार्का िार्ग र्ड.र्प.आर.िर्ार भए पश्चाि िं घीर्
िथा प्रदे श िरकारिँगको िहकार्ि र िहिगानीमा आर्ँ िखोिािाई र्नर्रताकार् गने उष्टचि व्र्वस्था
र्मिार्ने छ ।
101. िुरताकदरचौर वनस्पिी िूचना केरताकरिाई पर्ािपर्िटनको रुपमा र्वकाि गनि िं घीर् िरकार, वनस्पिी
र्वभाग, प्रदे श िरकार र र्डर्भिन वन कार्ाििर्, स्र्ाङ्गिाको िहकार्िमा पूवाििार र्नमािर् र
व्र्वस्थापन गने कार्ििार्ि र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
102. नगरपार्िका क्षेा र्भा रहे का िावििर्नक िािििै र्ा, पोखरी र चौिारीहरुको ममिि िं भार,
ष्टिर्ोद्धार र िं रक्षर् गररने छ । पुराआफ्ाष्टत्वक िथा ऐर्िहार्िक महत्वका रुपमा रहे का पोखरी िथा
िाि-ििै र्ाहरुको आवश्र्किा अनुिार नर्ाँ र्नमािर् गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ ।
103. नगरक्षेार्भा आर्ोिनाहरुको कार्ािरताकवर्न गदाि वािावरर्ीर् अिरिाई रताकर्ू र्नकरर् गने उपार्हरुको
अबिम्बन गरी कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।
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ङ. िं स्थागि र्वकाि िथा िेवा प्रवाह र िुशािनः104. नेपािको िं र्विान, २०७२ को अनुिूची-८ र स्थानीर् िरकार िं चािन ऐन, २०७४ मा उल्िे ख
भए अनुिार स्थानीर् िहको काम, कििव्र् र अर्िकारिँग िम्बष्टरताकिि र्वर्र्हरुमा आवश्र्क पने
ऐन, र्नर्म, र्नदे ष्टशका र कार्िर्वर्ि ििुम
ि ा गने कार्ििार्ि र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिार्नेछ ।
105. र्वगि आर्थिक वर्िमा ििुम
ि ा भएका ऐन, र्नर्म, र्नदे ष्टशका, मापद्ड र कार्िर्विीहरुको
आवश्र्किा अनुिार िं शोिन िथा पररमाििन गने र र्िको प्रभावकारी रुपमा कार्ािरताकवर्न गने
व्र्वस्थािाई र्नररताकिरिा ददईने छ ।
106. रताकर्ार्ीक िर्मर्िका पदार्िकारीहरुिाई आवश्र्किा अनुिार क्षमिा र्वकाि गने कार्िक्रम िं चािन
गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
107. नगरपार्िका र अरताकिरगिका वडा कार्ाििर्मा कार्िरि कमिचारीहरु मध्र्ेबाट १ िनािाई
िवोकृष्ट र ५ िनािाई उत्कृष्ट कमिचारी घोर्र्ा गरी िम्मान र पुरस्कृि गने व्र्वस्था र्मिाईने
छ र अत्र्ार्िक कार्िवोझ भएका कमिचारीहरुिाई नगरपार्िकाको क्षमिाको आिारमा प्रोत्िाहन
गने व्र्वस्था र्मिाईने छ।
108. नगरस्िरीर् आर्ोिना प्रभावकारी रुपमा कार्ािरताकवर्नका िार्ग र्नवािष्टचि पदार्िकारी, कमिचारी र
उपभोक्ता िर्मर्िमा रहेका पदार्िकारीहरुिाई कार्िक्रम कार्ािरताकवर्न र अनुगमनिँग िम्बष्टरताकिि
र्वपर्मा क्षमिा र्वकािका कार्िक्रम िं चािन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
109. नगरपार्िका िथा वडास्िरबाट िम्पादन भएका र्वकाि र्नमािर् र िेवा प्रवाह िम्बरताकिी कार्िहरुको
ु ार्ि, िामाष्टिक परीक्षर् िस्िा िेवाग्राहीहरु प्रर्ि उआफ्रदार्ी हुने कार्िक्रमहरुको
िाविष्टिनक िुनव
प्रभावकारी िं चािन गने व्र्वस्थािाई र्नररताकिरिा ददईने छ ।
110. नगरपार्िकाको िे खा प्रर्ािीिार्ि च ुस्ि, दुरुस्ि, र्मिव्र्र्ी िथा पारदशी बनाउनका िार्ग िुामा
आिाररि SOFTWARE को प्रर्ोगिाई र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिार्नेछ ।
111. नगरपार्िकाद्वारा ििुम
ि ा भएका ऐन, र्नर्म, र्नदे ष्टशकामा भएको व्र्वस्था अनुिारका कोर्हरु
स्थापना गरी आवश्र्किा र आर्थिक श्रोिको आिारमा रकम िम्मा गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
112. नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्हरुबाट दै र्नक रुपमा र्िईने िेवा शुल्क, कर िथा दस्िुरिाई
अनुगमन गनि र्मल्ने गरी नेटवर्किङ्ग(Networking)को व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
113. नगरपार्िकामा रहेका र्वर्र्गि शाखा मािहािका कार्ाििर्हरुको प्रभावकारी िं चािनका िार्ग
रताकर्ूनिम रुपमा आवश्र्क पने कम्प्र्ू टर िगार्िका कार्ाििर् िामान उपिब्ि गराई त्र्स्िा
कार्ाििर्बाट प्रदान गररने िेवा िथा िुर्विािाई गुर्स्िररर्, प्रर्वर्िमैाी र िेवाग्राहीमैाी बनाउने
व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।
114. नगरपार्िकाको बिार क्षेाको िुरक्षा व्र्वस्थािार्ि प्रभावकारी बनाउन बिार क्षेामा र्ि.र्ि.र्टभी
िडान गने व्र्वस्था र्मिार्नेछ
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115. नगरपार्िकाबाट िोर्कए बमोष्टिमका िेवा शुल्क, कर िथा दस्िुरहरु िहि, िरि र र्नर्र्मि
रुपमा बुझाउने करदािािार्ि प्रोत्िाहन गररने छ ।
116. नगरपार्िका अरताकिरगिका वडाहरुको स्रोि नक्शा िर्ार गने कार्ि अगाडी वढाईने छ ।
117. नगरपार्िका र्भा भवन िथा िडक र्नमािर् गदाि शहरी र्वकाि िथा भवन र्नमािर् मापद्ड र
स्थानीर् िरकार िं चािन ऐन,2074 मा भएको भवन र्नमािर् िम्बरताकिी व्र्वस्थािाई प्रभावकारी
रुपमा कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
118. नगरपार्िकामा कार्िरि स्थानीर् िह िर्िका स्थार्ी कमिचारीहरुको र्ोगदानमा आिाररि अवकाश
कोर्मा रकम िम्मा गने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
119. नगर िभाबाट स्वीकृि र्वर्भरताकन िेवा िथा िुर्विामा िोर्कए बमोष्टिमका िेवा शुल्क, कर र दस्िुर
उठाउने कार्ििाई कडाईका िाथ अगाडी वढाईने छ ।
120. नगरपार्िकाका र्वर्र्मा किम चिाउने र र्िका गर्िर्वर्ििार्ि र्नर्र्मि रुपमा पाठकहरु िमक्ष
पुर्र्ाउने कार्िमा र्ोगदान गने िे खक, पाकार, िं चारकमी िथा र्मर्डर्ािँग आवश्र्किा अनुिार
िहकार्ि गने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददर्ने छ ।
121. नेपािको िं र्विान, 2072 र स्थानीर् िरकार िं चािन ऐन, २०७४ बमोष्टिम नगरपार्िकामा दिाि
भएका उद्योग, व्र्विार्, क्िब, िं घ िं स्था, र्वष्टआफ्र् िथा िहकारी िं स्थाहरु िमेिको र्ववरर्हरु
अद्यावर्िक गने व्र्वस्थािाई र्नररताकिरिा ददईने छ ।
122. नगरपार्िकाबाट प्रवाह हुने िम्पूर् ि िेवा िुर्विा, त्र्स्िो िेवा िुर्विामा िाग्ने िेवा शुल्क, ष्टिम्मेवार
पदार्िकारी र िेवा र्िनका िार्ग आवश्र्क पने कागिाि िथा िमर् िमेि उल्िे ख भएको र्ववरर्
िर्ार गरी प्रकाशन गनि र्वद्युर्िर् र्डष्टिटि िूचना पाटी नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्हरुमा क्रमश
राख्ने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
123. वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रदान गररने िेवा िुर्विािाई िुरष्टक्षि, प्रर्वर्िमैाी िथा अनुगमन र्ोग्र्
बनाउनका िार्ग आ नो भवन भएका वडा कार्ाििर्हरुमा र्ि.र्ि.र्ट.र्भ. िडान गने कार्ििाई
क्रमशः अगाडी वढाईनेछ ।
124. नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्बाट िं चािन हुने र्ोिनाहरुको अनुगमन र र्नरीक्षर् कार्िमा
िम्बष्टरताकिि वडाका र्नवािष्टचि वडा िदस्र्हरुिाई ष्टिम्मेवार बनाउने र्वर्ि र प्रर्क्रर्ाको पर्हचान गरी
कार्ािरताकवर्न गने व्र्वस्था र्मिार्ने छ ।
125. नगरपार्िकाको िमग्र र्वकािका िार्ग आवश्र्क पने िनशक्तीको पर्हचान गरी दक्षिा अर्भवृर्द्ध
गने कार्िक्रम िं चािन गररने छ ।
126. नगरपार्िकाको शारताकिी िूरक्षा व्र्वस्थािाई भरपदो वनाउनका िार्ग र्िाका प्रहरी कार्ाििर्
स्थापनाथि िग्गा खोिी गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददईने छ र दुगम
ि स्थानमा रहे का वडाहरुमा प्रहरी
चौकी स्थापना गनि आवश्र्क पहि गररने छ ।
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127. नगरक्षेामा र्वगिदे ष्टख प्रचिनमा रहे को करका दर र दार्रािाई आवश्र्किा अनुिार पररमाििन
गने व्र्वस्था र्मिाईने छ र नगरक्षेा र्भा मापद्ड र्वपररि र्वगिमा वनेका िं रचनाहरुिाई करको
दार्रामा ल्र्ाउने व्र्वस्था र्मिाईने छ ।
128. नगर र्भाका िम्पूर् ि घरहरुमा घर नंम्बर राख्ने कार्ििाई र्नररताकिरिा ददने व्र्वस्था र्मिाईने छ।
अरताकत्र्माःप्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रमिे नगरपार्िकाको िमग्र र्वकाि र िमृर्द्धमा िहर्ोग पुग्ने कुरामा
र्वश्वस्ि हुदै नगरपार्िकाक्षेा र्भा विोवाि गने र्वर्भरताकन िह र िप्काका नागरीकहरुको
िकारात्मक र रचनात्मक िहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु । नगरपार्िकाको िमग्र र्वकाि र्नमािर् र
िेवा प्रवाहमा आवश्र्क िल्िाह िुझाब प्रदान गनुह
ि न
ु े िं घीर् िथा प्रदे श िरकारका माननीर्
िांिदहरु, र्नवािष्टचि पदार्िकारीहरु रािनीर्िक दिका प्रमुख िथा प्रर्िर्निीज्र्ू हरु, िं चारकमी िथा
िबै नगरवािी एवम् नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार पानि िहर्ोग गनुह
ि न
ु े कमिचारी र्माहरुिाई
िरताकर्वाद व्र्क्त गदिछु । नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािरताकवर्नका िार्ग िम्बद्ध पक्षिँग
िकारात्मक िथा रचनात्मक िहर्ोगको अपेक्षा िर्हि आवश्र्क रार्,िल्िाह र िुझाब प्रदान
गनुह
ि न
ु े िम्पूर् ि महानुभावहरुमा हाददिक िरताकर्वाद ज्ञापन गदिछु ।
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