भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा
आलथिक वर्ि 20७८/७९ को नीलि िथा कायिक्रम
नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
ववश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोलभड 19 को दोस्रो िहरको सं क्रमणबाट मानव जािी माथी नै

अकल्पनीय सं कट आइपरे को छ । यस महामरी ववरुद्ध आफ्नो सम्पूणि क्षमिा, श्रोि र साधनका साथ

जुटीरहे को यस कठिन घडीमा यस नगरपालिकाको आिौँ नगर सभामा आलथिक वर्ि 2078/79 को नीलि
िथा कायिक्रम प्रस्िुि गदै छु ।

नेपािको युगान्िकारी अग्रगामी पररवििनका िालग सं घीय िोकिान्त्न्िक गणिन्िात्मक सं सदीय शासन व्यवस्था

स्थापना गनि ऐलिहालसक जनआन्दोिन, सशस्त्र सं घर्ि र सबै वकलसमको आन्दोिन िथा सं घर्िका क्रममा
शहादत्त प्राप्त गनुह
ि न
ु े सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरूप्रलि भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु।

ववश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोलभड-19 को महामारीबाट स्वदे श िथा ववदे शमा ज्यान गुमाउनु भएका
सम्पूणि ठददीबवहनी िथा दाजुभाइहरू प्रलि भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै शोकाकुि पररवारजनमा गवहरो
ु एका सबै नेपािी ठददीबवहनी
समवेदना व्यक्त गदिछु। कोलभड 19 बाट स्वदे श िथा ववदे शमा सं क्रलमि हुनभ
िथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास््य िाभको कामना गदिछु।

यस सं कटको घडीमा एकजुट भई महामारीको रोकथाम, लनयन्िण र उपचारको कायिमा अग्रपङ्िीमा अहोराि

खवटनुहन
ु े जनप्रलिलनलध, न्त्चवकत्सक, स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी, सरसफाईकमी, एम्बुिेन्स चािक िगायि

सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरूको उच्च प्रसं शा गदिछु । जोन्त्खमपूणि यस पररन्त्स्थलिमा आ-आफ्नो िहबाट
खवटनुहन
ु े राजनीलिक दि, सं चारकमी, उद्योगी, व्यवसायी, लनजी क्षेि, नागररक समाज, टोि ववकास सलमलि,
स्वास््य स्वयं सेववका िगायि सबै व्यन्त्क्त िथा सं घ सं स्थाहरूिाई हाठदिक धन्यवाद ब्यक्त गदिछु ।
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नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
सीलमि स्रोि साधनको अलधकिम पररचािन गरी नगरपालिकाको सबािविण ववकास गनि स्पष्ट दृवष्टकोण,
गन्िव्य र िक्ष्य सवहि भीरकोट नगरपालिका िीब्र रूपमा अगालड बढीरहे को अवस्थामा कोलभड-19

महामारीको दोश्रो िहरको सं क्रमणको सामना गनुप
ि दाि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, ववकास लनमािण िगायिका

समग्र गलिववधीहरू प्रभाववि भएका छन् । यस ववर्म पररन्त्स्थलिमा हामीिे हााँलसि गरे का केही महत्वपूणि
उपिन्त्ब्धहरूिाई यस सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्िुि गनि चाहन्छु ।
1.

ु िगानीमा नगरपालिकाको
नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदे श सरकार र भीरकोट नगरपालिकाको सं यक्त

2.

गि आलथिक वर्िमा सं घीय सरकारको समपूरक अनुदान िफि गडहरे गुफा पयिटन पूवािधार लनमािणको

प्रशासलनक भवन लनमािणको कायि सम्पन्न गरी नयााँ भवनबाट सेवा आरम्भ गररएको छ

।

िालग रू. 4 करोड 72 िाखको योजना स्वीकृि भई पवहिो वर्िको िे क्काको काम सम्पन्न भएको
र दोस्रो िथा िेस्रो वर्िको कामको िालग बोिपि आह्वान भई खररद सम्झौिा समेि सम्पन्न

3.

भईसकेको छ ।

भीरकोट नगरपालिकामा उत्सजिन हुने फोहोरिाई व्यवन्त्स्थि रूपमा सं किन गरी फोहोरिाई
मोहरमा पररणि गने कायिक्रम अनुसार व्यवन्त्स्थि सरसफाई केन्र िथा पाकि लनमािण गने कायिको

िालग सं घीय सरकारबाट ववशेर् अनुदान न्त्शर्िकबाट रू. 3 करोडको कायिक्रम स्वीकृि भई
आएकोमा लनयमानुसार वोिपि आह्वान गरी सं रचना लनमािण गने कायि अन्त्न्िम चरणमा पुगेको छ
4.

।

आफ्नो कायाििय भवन नभएका वडा कायािियहरूको भवन लनमािण गने कायिक्रम अनुसार चािु
आलथिक वर्िमा वडा नं. 1, ५ र ८ को वडा कायाििय भवन लनमािण कायि सम्पन्न गररएको र

अन्य प्रशासकीय भवन नभएका वडा कायािियहरूको जग्गा प्राप्त गरी भवन लनमािण कायििाई
5.

6.

लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

आाँधीखोिा नदी लनयन्िणको िालग गण्डकी प्रदे श र नगरपालिकाको सह िगानीमा आाँधीखोिाको
दुवै िफि िटबन्धन गरी सो को मालथल्िो भागमा सडक लनमािण गने कायििाई लनरन्िरिा ठदइएको
छ ।

उपभोक्ताहरूिाई सहज रूपमा गुणस्िरीय नदीजन्य लनमािण सामग्री उपिब्ध गराउने र
नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानी वृवद्ध गने उद्देश्यिे स्वीकृि प्रारन्त्म्भक वािावरणीय परीक्षण

(IEE) प्रलिवेदनमा िोवकएका स्थान र पररमाणमा ढु िा, लगट्टी, बािुवा उत्खनन् गरी भीरकोट
नगरपालिका वडा नं. १ फदिवास क्षेिमा स्थावपि लग्रजी न्त्स्क्रलनङ भाइव्रे टर मेन्त्शनबाट नदीजन्य
7.

लनमािण सामग्री प्रशोधन गने कायि शुरू गररएको छ ।

छाङ्छाङ्दी छायाक्षेि मन्त्न्दर, स्वरे क मैदान, गडहरे गुफा, भीरकोट सरसफाई केन्र िगायिका
धालमिक िथा पयिटकीय स्थिहरूमा आधारभूि पूवािधार लनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ ।

यसबाट आगामी ठदनमा नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानीमा उल्िेख्य वृवद्ध हुने आधार ियार
8.

भएको छ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं . ८ को ओकादी, वडा नं. २ को केघा र वडा नं. ७ को न्त्खिुङ
क्षेिमा यस नगरपालिका र गण्डकी प्रदे श सरकारको सहिगानीमा घरबास पयिटन (होम स्टे )

को िालग पूवािधार लनमािण र क्षमिा ववकासका कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । यसबाट आगामी
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ठदनमा पयिटकीय गलिववधीमा वृवद्ध भई पयिटन प्रवद्धिनमा सघाउ पुग्ने अवस्था लसजिना भएको छ
9.
10.

।

भीरकोट नगरपालिकािाई लमलि 2077/11/22 गिे नेपािको सािौँ, गण्डकी प्रदे शको दोस्रो
र स्याङ्जा न्त्जल्िाको पवहिो बािमैिी स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोर्णा गररएको छ ।
नगरपालिका न्त्स्थि

सबै

ववद्याियहरूमा

रहे का

बाि

ववकास

केन्रमा

अध्ययनरि

बािबालिकाहरूिाई नगरपालिका, अलभभावक र ववद्याियको साझेदारीमा ठदवा खाजा कायिक्रमिाई
लनरन्िरिा ठदइएको छ । यसिे गदाि बािबालिकाको शारीररक, मानलसक र सं वेगात्मक ववकास

11.

12.

ु ा साथै ववद्याथीको ववद्यािय आउने दरमा वृवद्ध भएको छ ।
हुनक
गि

ववगि बर्ि दे न्त्ख गभिविी मवहिाहरूिाई अण्डा

वविरण र ववद्याियमा अध्यनरि

बािबालिकाहरूिाई लनयलमि रूपमा जुकाको और्धी वविरण गने कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ठदइएको
छ । यसिे गदाि गभिविी मवहिा र बच्चाको स्वास््यमा गुणात्मक सूधार भएको छ ।

भीरकोट नगरपालिकाको ऐलिहालसक एवम् पुरािान्त्त्वक स्थिको रूपमा रहे को भीरकोट दरबारको

सं रक्षण र सम्वद्धिन गनिका िालग ववस्िृि पररयोजना प्रलिवेदन (DPR) लनमािणको कायि सम्पन्न
भएको छ । उक्त दरबारिाई नगरपालिकाको स्वालमत्वमा ल्याई ममिि सम्भार पश्चाि ऐलिहालसक

13.

सं ग्रहाियको रूपमा ववकास गररनेछ ।

नगरपालिकाको समन्वय, सम्वन्त्न्धि उपभोक्ता र खानेपानी िथा ढि व्यवस्थापन ववभागको सह-

िगानीमा बयरघारी सह-िगानी खानेपानी योजना लनमािण कायि सञ्चािन भई रहे को छ । यो
योजना सम्पन्न भए पश्चाि वडा नं. 1, 2 र 4 का कररब एक हजार उपभोक्ताहरूिाई स्वच्छ

14.

वपउनेपानी उपिब्ध हुनेछ ।

गण्डकी प्रदे श सरकार र यस नगरपालिकाको सहकायिमा भीरकोट नगरपालिका वडा ५ र ८ मा

कररब २०० रोपनी जग्गा चक्िाबन्दी गने कायि सम्पन्न भएको छ । यसबाट त्यस क्षेिमा कृवर्
उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृवद्ध भई कृर्कको जीवनस्िरमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गररएको

15.

छ ।

पोखरा अन्िरािवष्ट्रय ववमानस्थिको लनमािण सम्पन्न भए पश्चाि पोखरा क्षेिका प्याराग्िाइलडि
व्यवसायीहरू भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 5 मा अवन्त्स्थि स्वरे क मैदान र वडा नं. ७ मा

रहे को खीिुङ क्षेििफि आकवर्िि हुने सं भावनािाई दृवष्टगि गरी उक्त क्षेिहरूमा सं घीय र प्रदे श

सरकारको सहिगानीमा प्याराग्िाइलडि िगायिका अन्य पयिटकीय पूवािधार र साहलसक खेिका
16.

िालग समेि सं रचना लनमािण कायिको शुरूवाि गररएको छ ।

यस नगरपालिकाको वडा नं. 3 मा कररब 140 घरपररवारिे उपभोग गने सानो खोल्सा लिन्त्फ्टि

खानेपानी योजना लनमािणको कायि अन्त्न्िम चरणमा पुगक
े ो छ । प्रस्िुि योजना लनमािण कायि
सम्पन्न भएपलछ त्यस क्षेिका दलिि िथा जनजािी बस्िीहरूमा स्वच्छ खानेपानी सुववधा उपिब्ध

17.

हुनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 1 हे ि ु न्त्स्थि कालिका सामूदावयक अस्पिािको स्वालमत्व भीरकोट
नगरपालिकािाई हस्िान्िरण भई उक्त अस्पिाि भीरकोट नगर अस्पिािको रूपमा पररणि

भएको छ । १०0 बेड क्षमिा रहे को यस अस्पिािमा १२ वटा बेडमा चौबीसै घण्टा अन्त्क्सजनको

आपूलिििाई सुलनन्त्िि गनि रावष्ट्रय आलबस्कार केन्रसं गको िागि साझेदारीमा लमनी अन्त्क्सजन प्िान्ट

जडान गरी सेवा आरम्भ गररएको छ । प्रदे श सरकारको आलथिक सहयोगमा अन्त्क्सजन पाईपिाईन
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जडानको कायि समेि सम्पन्न भएको छ । उन्त्ल्िन्त्खि कायिबाट यस क्षेिका कोरोना भाईरस
18.

सं क्रलमि लबरामीहरूिे अन्त्क्सजनको अभावमा ज्यान गुमाउनुपने अवस्थाको अन्ि भएको छ ।

कोलभड-19 महामारीको दोश्रो िहरको सं क्रमणको रोकथाम र लनयन्िणका िालग शंकास्पद

लबरामीहरूको वपलसआर िथा एन्त्ण्टजेन ववलधबाट परीक्षण गररएको र सं क्रलमिहरूको उपचार िथा
गन्त्म्भर प्रकृलिका लबरामीहरूको उद्धार गरी थप उपचारको िालग अन्यि पिाउने व्यवस्था

19.

लमिाईएको छ ।

यस नगरपालिकाका 6 वटा वडाहरूमा स्वास््य चौकी भवनहरू रहे को र स्वास््य चौकी भवन

नभएका 4 स्थानमा शहरी स्वास््य क्िीलनक रहे का छन् । स्वास््य चौकी नभएका वडाहरूमा
स्वास््य िथा जनसं ख्या मन्िाियको िगानीमा 3 वटा आधारभूि स्वास््य सेवा केन्रहरूको भवन

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

लनमािण गने कायि अन्त्न्िम चरणमा पुगेको छ ।

भीरकोट नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजार र अन्य मुख्य बजारहरूमा रहे का कच्ची सडकहरू
नगरपालिका र उपभोक्ताहरूको िागि सहभालगिामा स्िरोन्नलि गरी कािोपिे गने कायि सम्पन्न
गरीएको छ । यस्िो कायििाई आगामी वर्िमा समेि लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

यस नगरपालिकाको दीघिकािीन सोँच सवहिको आवलधक योजना ियार भई कायािन्वयनमा आएको
छ

।

यस नगरपालिकाको सम्पुणि वडाहरूको ि्याङ्क सवहिको लडन्त्जटि प्रोफाइि (बस्िुगि वववरण)
लनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । यसबाट नगरपालिकाको क्षेिगि ि्याङ्क आद्यावलधक भई
ि्यमा आधाररि नीलि िथा योजना लनमािण र कायािन्वयन सुलनन्त्श्चि भएको छ ।

नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा जेष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र स्थापना भई सञ्चािनमा
आएको छ । आगामी आलथिक वर्िमा अन्य वडाहरूमा समेि क्रमशः जेष्ठ नागररक ठदवा सेवा
केन्र भवन लनमािण िथा व्यवस्थापन गरी सेवा लबस्िार गदै िलगनेछ ।

नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजारको सुरक्षाको िालग लस.लस.वट.लभ जडान गररएको छ । साथै
बजारको मध्य भागमा साविजलनक शौचािय समेि लनमािण सम्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाको वडा नं. २ मा लनमािणाधीन अवस्थामा रहे को लसटीहिको लनमािण कायि आगामी
आलथिक वर्िलभिै सम्पन्न गररनेछ ।

यस नगरपालिकाको वडा नं. 4 मा पने झारखाममा रू. 44 िाखको िगानीमा लिन्त्फ्टि लसं चाई
योजना सम्पन्न भएको छ । यस योजनाबाट सुख्खायाममा आाँधीखोिाको पानी लिन्त्फ्टि गरी
कररब 15 सय रोपनी जग्गामा लसाँचाइ सुववधा उपिब्ध भएको छ ।

भीरकोट नगरपालिकाका ववलभन्न वडाहरूमा नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहे का एक्साभेटर र
ब्याक हो िोडरबाट आवश्यकिा अनुसार ग्रालमण सडकहरूको स्िरोन्नलि गने कायििाई लनरन्िरिा
ठदईएको छ । चािु आलथिक वर्िमा वडा नं. १, २, ३, ६ र ७ मा कररब रू. २ करोड िागि

28.

िाग्ने सडकहरूको स्िरोन्नलि गने कायि सम्पन्न भएको छ ।

भीरकोट नगरक्षेिलभि उत्पादन हुने दुधको सं किन र प्रशोधन गनि वडा नं. १ आाँधीखोिा पक्की
पूि नन्त्जकै भवन लनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । यसबाट पशुपािक कृर्कहरूिे दुधको
उन्त्चि मूल्य प्राप्त गरी उनीहरूको आयआजिनमा वृवद्ध हुने अपेक्षा गररएको छ ।
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नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
नेपािको सं ववधानिे लनठदिष्ट गरे का राज्यका लनदे शक लसद्धान्ि र नीलि, नेपाि सरकारिे अंगीकार गरे को
समवष्टगि आलथिक नीलि, पन्रौँ रावष्ट्रय योजना, ठदगो ववकास िक्ष्य, यस नगरपालिकाको आवलधक रणनौलिक

योजना, स्रोि अनुमान िथा बजेट लनधािरण सलमलि, राजश्व परामशि सलमलि, बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा
सलमलि, ववर्यगि सलमलिहरू, राजनौलिक दि, उद्योगी, व्यवसायी िगायि लनजी क्षेि र नागररक समाजको
सुझाब समेिको आधारमा यो नीलि िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गररएको छ ।

ाँ ीखोिाको उपहार” भन्ने मूि नारािाई आत्मसाि गदै आलथिक
“समृद्ध भीरकोटको आधारः कृवर्, पयिटन आध
वर्ि 2078/79 को नीलि िथा कायिक्रम यस सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्िुि गने अनुमलि चाहन्छु ।
क)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

पुवािधार ववकासः
लसद्धाथि राजमागिदेन्त्ख नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन सम्म जाने सडक स्िरोन्नलि गने र आफ्नो
भवन नभएका वडा कायािियहरूको िालग जग्गा प्रालप्त गरी भवन लनमािण कायििाई लनरन्िरिा
ठदईनेछ ।

भीरकोट नगरपालिकाको नगर सडक यािायाि गुरूयोजना (MTMP) लनमािण गरी नगरक्षेिका
सडकको मापदण्ड (Right of way) समेि िोवकनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका क्षेिलभि खोलिएका पुराना िथा नयााँ सडकको ममिि सम्भार र स्िरोन्नलि
गदाि वािावरणीय प्रभाविाइि न्युलनकरण गने उपायहरूको अविम्बन गररनेछ ।

सवै वडाहरूमा 'एक वडा, एक रणनीलिक सडक' छनौट गरी ममिि, सम्भार र स्िरोन्नलि गरी
बाह्रै मवहना लनबािध रूपमा सडक सञ्चािन हुने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरक्षेि लभि रहे का एक वा एक भन्दा वढी वडा समेट्ने गरी लनमािण भएका महत्वपूणि
सडकहरूिाई क्रमशः स्िरोन्नलि गनिका िालग सं घीय िथा प्रदे श सरकारसाँगको सहकायिमा लनमािण
कायि अगालड वढाईनेछ ।

'उज्यािो भीरकोट अलभयान' अन्िगिि नगरक्षेि लभिका आवश्यक स्थानमा सडक वन्त्त्त/सौयि वन्त्त्त
जडान गने कायििाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

नगरपालिकाको बजार क्षेिलभि पक्की सडक लनमािण गदाि सम्बन्त्न्धि उपभोक्ताहरूको अलनवायि
िागि सहभालगिा व्यहोने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

बयरघारी बजार र आसपासको क्षेिमा रहे का वस्िी बसाउन योग्य स्थानहरूमा र वडा नं. १ र

२ को दालसिि दहथुम क्षेिमा व्यवन्त्स्थि र वैज्ञालनक बस्िी ववकासका िालग गुरूयोजना ियार गरी
पूवािधार लनमािण कायि शुरू गररनेछ ।

नगरपालिकाको पवहचानको रूपमा रहे को आाँधीखोिा आसपासका खेिीयोग्य भूमीको सं रक्षणको
िालग व्यवन्त्स्थि िटवन्धन गनुक
ि ो साथै आाँधीखोिाको दुवै वकनारमा हररि सडक लनमािण गररनेछ
। यसका िालग वृहि् अध्ययन गरी गुरूयोजना ियार गररनेछ ।

नगरक्षेिलभि सडक, खानेपानी, लसं चाई िगायिका पूवािधारजन्य आयोजनाहरू लनमािण गदाि रोजगारी
लसजिना हुने एवम् स्थानीय श्रम, सीप र प्रववलधको उपयोग हुने आयोजना पवहचान गरी कायािन्वयन
गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
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11.

चािु आलथिक वर्िमा सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहे का र क्रमागि आयोजनाहरूिाई आवश्यक

12.

नगरक्षेिलभि भौलिक पूवािधारहरू लनमािण गदाि अपािमैिी, ज्येष्ठ नागररक िथा बािमैिी हुने गरी

13.
14.

15.

16.
17.

बजेट ववलनयोजन गरी सम्पन्न गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

ववकास लनमािणका कायिहरू अगालड वढाउने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिकाबाट वावर्िक योजना िजुम
ि ा गदाि आवलधक रणनैलिक योजनामा उन्त्ल्िन्त्खि दीघिकालिन
सोँच, िक्ष्य र उद्देश्य हााँलसि हुने गरी योजना िथा कायिक्रम छनौट गररनेछ ।

नगरपालिका िथा वडास्िरबाट आयोजनाहरू छनौट गदाि उत्पादनमूिक िथा लछटो प्रलिफि ठदने,
स्थानीय स्िरबाट जनश्रमदान जुट्ने र दीगोपना भएका आयोजनाहरू छनौट गनिका िालग प्रोत्सावहि
गररनेछ ।

नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट सम्पादन हुने कामिाई सूचना प्रववलधमैिी बनाईनेछ ।

यसका िालग नगरपालिका र सबै वडा कायािियहरूमा भरपदो इन्टरनेट सेवाको सुलनन्त्िििाको
िालग ईन्टरनेट सेवाप्रदायक सं स्थासं ग सम्झौिा गररनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि ररिरोड लनमािणको अवधारणा अनुसार आवश्यक प्रकृया अगालड वढाईनेछ।

भीरकोट नगरपालिकाका वडा नं. ५, ८ र ९ िाई समेटेर वृहत्तर पवििीय पयिटन र पयिटन

पुवािधार ववकासका िालग गुरूयोजना ियार गरी सं घ र प्रदे श सरकारको सहकायिमा लनमािण कायि
अगालड वढाईनेछ । वडा नं. ९ को फिाटे र मालिकाको बीचमा पवििीय िाि लनमािण गनिको

18.
19.
20.
21.
22.

23.

ख)
24.

िालग ववस्िृि पररयोजना प्रलिवेदन (DPR) ियार गररनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को सीमानामा पने गडहरे गुफाको भौगलभिक अध्ययन
िथा अन्वेर्ण गरी प्राप्त प्रलिवेदनको आधारमा पूवािधार लनमािण कायि अगालड बढाईनेछ ।

लसमिचौर, पकान फााँट, झारखाम, गेजावास, बिमाटा, मििमास िगायिका फााँटहरूमा सं घ प्रदे श
सरकारसाँग सहकायि गरी व्यवन्त्स्थि लसं चाई योजना सञ्चािन गररने छ ।

भीरकोट नगरपालिका क्षेिमा रहे का खोिाहरूमा सडक, पुि िथा कल्भटि लनमािण गने कायििाई
सं घ र प्रदे श सरकारको सहकायिमा लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

नगरपालिका क्षेि लभिका आवश्यक खोिा/खोल्साहरूमा सरोकारवािाहरूसं गको समन्वयमा
झोिुिे पुि लनमािण गररनेछ ।

नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने पूवािधार लनमािणसं ग सम्बन्त्न्धि वडास्िरीय िथा नगरस्िरीय

योजना िथा कायिक्रमहरूमा लनमािण कायिको गुणस्िर सुलनन्त्िि गनि अलनवायि रूपमा प्रशोलधि ढुं गा,
लगट्टी िथा बािुवा प्रयोग गने व्यवस्था लमिाईने छ ।

नगरपालिकाबाट सञ्चालिि योजना िथा कायिक्रमहरूको लनयलमि अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गने
व्यवस्था लमिाईनेछ ।
सामान्त्जक ववकासः
नगर प्रमुखसाँग ज्येष्ठ नागररक कायिक्रम अन्िगिि भीरकोट क्षेि लभि रहे का ज्येष्ठ नागररकहरूिाई
एक आपसमा न्त्चरपररन्त्चि गराई उनीहरूको ठदनचयाििाई सहज र सरि बनाउनका िालग 'एक
वडा, एक ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र' लनमािण कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।
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25.

26.
27.

मेयरसाँग वािवालिका कायिक्रम अन्िगिि भीरकोट क्षेि लभि रहे का वािवालिकाहरूिाई एक

आपसमा न्त्चरपररन्त्चि गराउन र फुसिदको समयमा मनोरञ्जन गनि 'एक वडा एक बाि उद्यान'
लनमािण कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

नगरक्षेि लभि रहे का ववलभन्न जािजािी िथा भार्ाभार्ीहरूको मौलिक सं स्कृलि, रीलिररवाज िथा
परम्पराहरूको सं रक्षण िथा ववकास गने कायि अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरक्षेि लभि वसोवास गने फरक क्षमिा भएका अपाि िथा असहाय नागररकहरूको ि्याङ्क
अद्यावलधक गरी सं रक्षण गनि उनीहरूको सीप िथा क्षमिा अनुसारका सीप ववकासका कायिक्रमहरू

अगालड वढाईनेछ । नगरक्षेिलभि रहे का मवहिाहरूको सीप िथा क्षमिा ववकास गरी सशक्तीकरण
28.

गनुक
ि ो साथै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गररनेछ ।

नगरक्षेि लभि रहे का अपाि, दलिि, मुन्त्स्िम अल्पसं ख्यक, ववपन्न, वपछलडएको वगि िथा समूहको

उत्थान एवम् सशक्तीकरणका िालग आवश्यक पने सीप िथा क्षमिा ववकास गरी त्यस्िा वगि
िथा समूदायको परम्परागि पेशा िथा व्यवसायहरूको ववशेर् सं रक्षण, सम्वद्धिन गने कायििाई

29.
30.
31.

लनरन्िरिा ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

भीरकोट नगरक्षेिलभि बसोबास गने दलिि िथा जनजािी पररवारमध्ये अलिलबपन्न दलिि िथा
जनजािी पररवार पवहचान गरी उनीहरूको न्त्जववकोपाजिनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिकामा रहे का असहाय र अपाि िथा सडक बािबालिकाहरूको सं रक्षणका िालग
वािवालिका ववशेर् कोर् स्थापना गरी सं रक्षण र उद्दारका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

समाजमा ववद्यमान मवहिा वहं सा र िागु पदाथिको दुव्यिसनी समेिका सामान्त्जक कुरीलिहरूिाई
लनरूत्सावहि गनि त्यस्िा गलिववधीहरूको लनयन्िण िथा रोकथामका कायिमा सं िग्न सं घ
सं स्थाहरूसं गको सहकायिमा सचेिनामुिक कायिक्रमहरू सञ्चािन गरी उनीहरूिाई घर पररवार

32.

33.

34.

र समाजमा पुनःस्थापना हुने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरक्षेि लभि स्वच्छ वपउनेपानीको पहुाँच नभएका बस्िी र पररवारको पवहचान गरी स्वच्छ

वपउनेपानीको पहुाँच सुलनन्त्िििा गदै एक घर एक धाराको अलभयान सञ्चािन गनि सं घ र प्रदे श
सरकार साँग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।

नगरक्षेिलभि खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चािन गदाि पुराना योजनामा प्रयोग भएका पाइप र अन्य
सामग्रीहरूको ममिि सम्भार गरर पुनः प्रयोग गने व्यवस्थािाइि कडाइिका साथ िागु गरी
आयोजनाहरूको ममिि गने कायििाई अगालड वढाईनेछ ।

भीरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृि स्थानीय पाठ्यक्रमको आधारमा कक्षा १ दे न्त्ख ८ सम्मको
स्थानीय पाठ्यपुस्िक िेखन िथा छपाईको कायि सम्पन्न गरी नगर क्षेिका सम्पूणि सामूदावयक

िथा सं स्थागि ववद्याियहरूमा चािु शैन्त्क्षक सिको शुरूदे न्त्ख नै पाठ्यपुस्िक वविरण र पिनपािको
35.

36.

व्यवस्था लमिाईनेछ ।

ववद्याियको पहुाँच भन्दा बावहर रहे का बािबालिकाहरूको ि्याङ्क यवकन गरी अलनवायि रूपमा

ववद्याियमा भनाि गनुि पने व्यवस्थािाइि लनरन्िरिा ठदन ववद्यािय भनाि अलभयान सघन रूपमा
सं चािन गररनेछ ।

ववद्याियमा अध्ययनरि ववद्याथीहरूको प्रलिभा प्रस्फुटन हुने खािका अलिररक्त वक्रयाकिाप

सञ्चािन गनुक
ि ो साथै ववद्याथीहरूिे अनुभव गने खािका अलिररक्त शैन्त्क्षक कायिक्रम सञ्चािन
गरी उनीहरूको प्रलिभािाइि सीपसं ग आवद्ध गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
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37.

नगरपालिकामा सं चालिि सामूदावयक ववद्याियहरूको भौलिक सुधार कायिक्रम लबस्िारको िालग

38.

नगर क्षेिलभि रहे का सामूदावयक ववद्याियहरूमा प्राववलधक न्त्शक्षा आवश्यक पने ववर्य र क्षेिको

39.
40.

41.

42.
43.

44.

जोड ठदइनेछ ।

सम्भाव्यिा अध्ययन गरी प्राप्त नलिजाका आधारमा अनुमलि लिने प्रवक्रया अगालड बढाइनेछ ।

ु न्दा अगालड १ वर्ि बािववकास
आधारभुि िहको कक्षा १ मा भनाि हुने ववद्याथीिाइि भनाि हुनभ
केन्रको अनुभव ठदिाए पश्चाि माि कक्षा १ मा भनाि गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

बाि ववकास केन्रको अध्ययन पुरा गरे का बािबालिकाहरूिाई ववद्याियमा स्थानान्िरण गरी

अध्ययन कायििाई लनरन्िरिा ठदनका िालग आवश्यक पने प्रोत्साहनमूिक कायिक्रम पवहचान गरी
कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

ववद्याियहरूको कक्षा कोिाको न्त्शक्षण लसकाइि प्रवक्रयािाइि प्रभावकारी बनाइ गुणस्िरीय न्त्शक्षाको
सुलनन्त्श्चििाका िालग न्त्शक्षकहरूको सीप िथा क्षमिा अलभवृवद्ध गनि आवश्यकिा अनुसार क्षमिा
ववकास कायिक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

वाि ववकास केन्रको लसकाई उपिन्त्ब्धिाई प्रभावकारी र गुणस्िरीय वनाउनका िालग सहयोगी
कायिकिाििाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

बाि ववकास केन्र दे न्त्ख क्रमशः मालथल्िा कक्षा सम्मका ववद्याथीहरूका िालग सम्वन्त्न्धि ववद्यािय,

ु साझेदारीमा ठदवा खाजा कायिक्रम सञ्चािन गने कायििाई
अलभभावक र नगरपालिकाको सं यक्त
लनरन्िरिा ठदइने छ ।

भीरकोट नगरपालिका बािमैिी स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोर्णा भईसकेको सन्दभिमा
यसको लनरन्िरिा र ठदगोपनाको िालग स्थानीय आमा समूह, युवा क्िब, टोि ववकास सलमलि,
बािक्िब, स्थानीय मवहिा स्वास््य स्वयं सेववका िगायि अन्य सरोकारवािा व्यन्त्क्त िथा सं घ

सं स्थासं ग समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै बािबालिकासाँग जोलडने
45.
46.
47.

48.

हरे क वक्रयाकिापहरू बािमैिी अवधारणा अनुरूप सं चािन गररनेछ ।

ववद्याियमा अध्ययनरि ववद्याथीहरूको शैन्त्क्षक उपिन्त्ब्धिाइि वृवद्ध गनि र मूल्यांकन प्रणािीिाइि
ववश्वसनीय बनाउने कायिक्रमहरू सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

ववद्याियमा छािाहरूको लनयलमििाको िालग लनःशुल्क रूपमा स्यानीटरी प्याड उपिव्ध गराउने
व्यवस्थािाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

ववश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोलभड-१९ सं क्रमणको दोस्रो िहरको कारणबाट

ववद्यािय सञ्चािन हुन नसकी पढाइ हुने ठदनहरू कमी हुने भएको हुाँदा उक्त ग्याप पुरा गनि
बैकन्त्ल्पक लसकाई सहजीकरण ववलध अपनाईने छ ।

नेपाि सरकारबाट सञ्चािन भएका स्वास््य सम्बन्धी कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइनुका
साथै गभिविी मवहिाको पोर्ण अवस्थामा सुधार गरी स्वास््य सं स्थामा सुत्केरी गराउनका िालग
प्रोत्साहन गररनेछ । ववगि आलथिक वर्ि दे न्त्ख सञ्चािनमा रहे का अण्डा वविरण, मवहिा स्वास््य
स्वंयसेववकाहरू र आमा समूहको बैिक सञ्चािन सम्बन्धी

49.

छ ।

कायिक्रमहरूिाइि लनरन्िरिा ठदइने

नगरक्षेि लभि पूणि खोप सुलनन्त्श्चििा कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ठदनका िालग अनुगमन सं यन्ि
बनाइ प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनेछ ।
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50.

51.

52.

ज्येष्ठ नागररक, अपाि, असहाय र गभिविी मवहिाहरूिाई घर-दै िोमा सेवा ठदने कायििाइि थप
प्रभावकारी बनाउनका िालग आवश्यक पने कायिक्रमहरू सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइने छ ।
यस्िो कायिमा सं िग्न स्वास््यकमीहरूिाई थप सुववधा उपिव्ध गराइनेछ ।

नगरपालिका लभि रहे का स्वास््य सं स्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवािाइि च ुस्ि बनाउन आवश्यक पने
पूवािधार, जनशन्त्क्त र स्वास््य सामग्री

थप गरी गुणस्िरीय सेवा उपिब्ध गराइनेछ । यसको

िालग स्वास््यकमीहरूिाई प्रोत्साहनका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

कोलभड-19 सं क्रमणको दोस्रो िहरको असर रहाँदाको अवस्थासम्मको िालग ववदे श र अन्यि

न्त्जल्िाबाट यस नगरपालिकामा आउने मालनसहरूिाई कम्िीमा 10 ठदनसम्म होम क्वारे न्त्न्टनमा
राख्ने व्यवस्था लमिाइनेछ । होम क्वारे न्त्न्टनमा बसेका व्यन्त्क्तहरूिाई स्वास््यकमीबाट आवश्यक

53.

54.

लनगरानी, परामशि र स्वास््य उपचारको व्यवस्था लमिाइनेछ ।

यस नगरपालिका क्षेिलभि कोलभड-१९ सं क्रमणको रोकथाम र लनयन्िणको िालग बढीभन्दा बढी

नागररकहरूिाई परीक्षणको दायरामा ल्याईनेछ । यसको िालग सं घीय िथा प्रदे श सरकारसं ग
आवश्यक समन्वय र सहकायि गररनेछ ।

नेपाि सरकारद्वारा लनःशुल्क रूपमा उपिब्ध गराईएका और्धीहरूको उपिब्धिािाई सुलनन्त्श्चि

गदै आलथिक अवस्था कमजोर रहे का मधुमेह र उच्च रक्तचापका ववरामीहरूिे प्रयोग गने और्धी
लनशुल्क रूपमा उपिब्ध गराउने र गभिविी मवहिाहरूिाई नगरपालिकाको िफिबाट क्यािलसयम

55.

चक्की लनःशुल्क रूपमा वविरण गने गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

कालिका सामूदावयक स्वास््य सं स्थाको स्वालमत्वमा रहे को कालिका सामूदावयक अस्पिाि भीरकोट
नगर अस्पिािको रूपमा भीरकोट नगरपालिकािाई हस्िान्िरण भएको हुाँदा अस्पिाि सञ्चािनका

िालग आवश्यक पने जनशन्त्क्त र स्वास््य उपकरणको व्यवस्थापनको िालग सं घीय र प्रदे श
56.
57.
58.
59.
60.

61.

सरकारसाँग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।

नगरपालिका क्षेिमा रहे का ५ वर्ि उमेर पुरा भएका बािबालिकाहरूिाइि जुकाको और्धी लनयलमि
रूपमा खुवाउने कायििाइि अगालड बढाईनेछ ।

भीरकोट नगरक्षेिलभिका अलि लबपन्न बगि र समूदायका नागररकहरूिाई नगरपालिकाबाट स्वास््य
लबमा गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरक्षेि लभि रहे का ववलभन्न भार्ाभार्ी, रीलिररवाज र धमि सं स्कृलिहरूको अध्ययन/अनुसन्धान,
सं रक्षण, ववकास र त्यसको जगेना गने कायििाइि ववशेर् जोड ठदइनेछ ।

समय समयमा ववलभन्न सं घ सं स्था वा ववशेर्ज्ञको आलथिक एवम प्राववलधक सहयोगमा आवश्यकिा
अनुसार नगरपालिका क्षेिमा लनःशुल्क स्वास््य न्त्शववर सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

प्रदे श सरकारको सहयोगमा भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ लससौघारीमा लनमािणाधीन

खेिमैदानको स्िरोन्नलिको िालग सं घीय र प्रदे श सरकारसं ग थप बजेट व्यवस्थापनको िालग
आवश्यक पहि गररनेछ ।

बािबालिका िथा युवाहरूको शारीररक िथा मानलसक ववकासका िालग ववद्यािय िथा वडास्िरमा

खेिमैदानको सम्भावनाका आधारमा खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन गरर ववद्याथी िथा युवाहरूिाइि

खेिप्रलि उत्प्रेररि गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । यसका िालग एक वडा एक खेिमैदान लनमािण
कायि अगालड बढाईने छ ।
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62.

नगरपालिका क्षेि लभि रहे का ऐलिहालसक, धालमिक, सााँस्कृलिक िथा पयिटकीय स्थि, मि, मन्त्न्दर,

63.

नेपाि सरकारद्वारा गररब घरपररवार पवहचान सवेक्षणका आधारमा पररचय पि प्राप्त गरे का

गुम्वा र मन्त्स्जदहरूको सं रक्षण र सम्बिद्धन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नागररक र अपािगिा पररचय पि प्राप्त गरे का सम्पूणि अपािहरूिाइि नगरपालिकाबाट ठदने सबै

वकलसममा सेवा िथा सुववधाहरू लनःशुल्क रूपमा उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ
64.
65.

66.

।

नगरपालिका लभि रहे का ज्येष्ठ नागररकहरूिाइि पररचय पि उपिब्ध गराउने कायििाइि लनरन्िरिा
ठदइनेछ ।

ज्येष्ठ नागररकसं ग मेयर कायिक्रम अन्िगिि प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र लनमािण
कायििाई क्रमशः अगालड बढाइनेछ । नगरपालिका लभिका सबै जेष्ठ नागररकहरूिाई सम्मान
गने कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

गररबसाँग मेयर कायिक्रम अन्िगिि नगरक्षेि लभि रहे का लबपन्न बगि िथा समूहको सीप िथा

क्षमिा ववकासको िालग सचेिना र प्रववलध हस्िान्िरण गने कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै
लबगि वर्िदेन्त्ख कायािन्वयनमा रहे को लबपन्न बगिका नागररकहरूिाई कुखुराको चल्िा वविरण गने

67.
68.
69.
70.
71.

ग)

कायििाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

नगरक्षेिमा अल्पसं ख्यक समूदायको भार्ा, सं स्कृलि, परम्परा, जािा, नाच, आठदको सं रक्षण गरी
जगेनाि गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका क्षेिमा रहे का मवहिाहरूको क्षमिा अलभवृवद्ध र स्वरोजगार कायिक्रम
सञ्चािनको िालग मवहिासाँग उपमेयर कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

आफ्ना आमाबाबु/सासुससुरािाई माया ममिा ठदई लनयलमि हे रचाह गरे का छोरा वुहारीहरूमध्ये
उत्कृष्ट कायि गनेिाई नगरपालिकाबाट सम्मान गररनेछ ।

भीरकोट नगरक्षेिलभि बसोबास गने उद्यमी मवहिाहरूको पवहचान गरी उनीहरूिाई सं गठिि
गराई सबिीकरण गने व्यवस्था लमिाईने छ ।

भीरकोट नगरपालिकािाई बािवववाह मुक्त र वािश्रम रवहि नगरपालिका बनाउन सं चािन
गररएका कायिक्रमहरूिाई आगामी आलथिक वर्िमा समेि लनरन्िरिा ठदईनेछ ।
आलथिक ववकासः

72.

कोलभड-19 को कारण ववदे शमा रोजगारी गुमाइ स्वदे श वफिाि भएका नागररकहरूिाई उनीहरूको

73.

ग्रालमण भेगमा बााँझो रहे को जग्गा उपयोग गरी व्यवसावयक खेिी गने कृर्कहरूिाई उत्पादनको

74.

75.

सीप र दक्षिाको आधारमा उत्पादनमूिक कायिमा िाग्न प्रोत्साहन गररनेछ ।
आधारमा अनुदान ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

कृवर् िथा पशुपािन व्यवसायिाई प्रवद्धिन गनिका िालग कृवर् िथा पशुपािन व्यवसाय पकेट क्षेि
िोवक एक वडा एक उत्पादनको अवधारणिाइि सम्भावनाको आधारमा क्रमशः शुरूवाि गदै
िलगनेछ ।

प्रधानमन्िी कृवर् आधुलनकीकरण पररयोजना िथा मुख्यमन्िी नमूना वािावरणमैिी कृवर्
आयोजनाको प्रभावकारी कायािन्वयनका िालग आवश्यक सहयोग र सहकायि गने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
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76.

ववगि आलथिक वर्िदेन्त्ख शुरू गररएको एक घर एक करे साबारी र एक गाउाँ एक नसिरी

कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ठदं दै त्यस्िो कायिक्रम शुरू गने कृर्कहरूिाई आवश्यकिा अनुसार मि,
लबउ िथा कृवर्जन्य आधुलनक उपकरणहरू ५० प्रलिशि अनुदानमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था

77.

लमिाईनेछ ।

नगरक्षेि लभि सुन्ििा, कागिी, लनबुवा, कुरीिो, कवफ र अिैंची खेिीको प्रच ुर सम्भावना भएका

क्षेिहरूको पवहचान गरी त्यस्िा स्थानमा सुन्ििा, कागिी, लनबुवा, कुरीिो, कफी र अिैं ची खेिी
गने कायििाइि प्रोत्साहन गनि आवश्यकिा अनुसार ५० प्रलिशि अनुदानमा वेनाि वविरण गने

78.

79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.

कायििाइि लनरन्िरिा ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

प्रधानमन्िी कृवर् आधुलनकीकरण पररयोजना िथा कृवर् ज्ञान केन्रसं गको सह-िगानीमा सुन्ििाको
बगैचा व्यवस्थापन, प्रशोधन केन्र स्थापना र बजारीकरणको िालग कृर्कहरूसं ग समन्वय गरी
कायिक्रम सं चािन गररनेछ ।

नगरक्षेि लभि रहे का कृवर् िथा पशुपािक कृर्कहरूिाई मागका आधारमा आवश्यक पने िालिम
िथा प्रोत्साहनका कायिक्रम अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरपालिकाबाट सहकारी सं स्थाहरूको क्षमिा ववकासका िालग ववलभन्न कायिक्रम सञ्चािन

गररनुका साथै प्रगलि प्रलिवेदनका आधारमा लनयलमि अनुगमन र लनयमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ
।

नगरपालिका र ववन्त्त्तय/सहकारी सं स्थाहरूको साझेदारीमा कृवर् उत्पादन िथा पशुपािनका
क्षेिहरूमा सहिगानीको िालग आवश्यक कायिक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।

नगरपालिकािाई दुध, मासु, अण्डा र महमा आत्मलनभिर बनाउनका िालग बाख्रापािन, मौरीपािन,

भैसी िथा गाइि पािन, कुखुरा पािन र बंगरु पािन व्यवसायको शुरूवाि गने कृर्क िथा
युवाहरूिाइि प्रोत्साहान गनिका िालग उन्निजािका लबउ, चल्िा र बोका वविरण गररनेछ ।

कृवर् ज्ञान केन्र र प्रधानमन्िी कृवर् आधुलनकीकरण पररयोजनाको िगानीमा भीरकोट नगरपालिका
अन्िगििका सम्पूणि वडाहरूमा मौरी ब्िक कायिक्रमको लनरन्िरिाको िालग आवश्यक पहि
गररनेछ ।

भीरकोट नगरपालिकाका अन्िगििका सम्पूणि वडाहरूमा व्यवसावयक रूपमा कृवर् र पशुपािनमा
सं िग्न कृर्कहरूको िगि ियार गरी प्रोत्साहन एवम् क्षमिा ववकासका कायिक्रम सं चािन
गररनेछ ।

नगरपालिका लभि मासु र दुध उत्पादनमा वृवद्ध गरी आत्मलनभिर हुनको िालग पशुनश्ि सुधार
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

नगरक्षेिलभि उत्पादन हुने कृवर्जन्य वस्िुहरूको खररद िथा वववक्र वविरणको सहजिाको िालग
बजार क्षेिमा हाट बजार केन्र स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।

कृवर् िथा पशुपािन व्यवसायिाई व्यवन्त्स्थि रूपमा सञ्चािन गनिको िालग ववज्ञहरूको
सहभागीिामा दीघिकािीन कृवर् सम्बन्धी नीलि ियार गरी िागु गररनेछ ।

कृवर् िथा पशुपािन व्यवसायमा मवहिा, दलिि, अपाि, असहाय िथा जेष्ठ नागररकहरूका ववर्यमा
उल्िेखनीय कायि गने ववन्त्त्तय िथा सहकारी सं स्थाहरूिाइि प्रोत्साहन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि स्थावपि घरबास पयिटन (होम स्टे ) को प्रबद्धिन र ववकासको िालग पूवािधार
लनमािण र क्षमिा ववकासका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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90.

नगरपालिकाको पयिटन ववकासको िालग सम्भाव्यिाको आधारमा यान्त्न्िक पुि, केविकार, िथा

91.

प्याराग्िाइलडिको िालग उपयुक्त स्थानको रूपमा रहे को न्त्खिुि क्षेिमा पूवािधार लनमािण र स्थानीय

92.

मोनोरे ि लनमािणको िालग उपयुक्त स्थान छनौट गरी अध्ययन शुरू गररनेछ ।

मौलिक सं स्कृलिको जगेनाि गरी उक्त क्षेििाई पयिटकीय क्षेिको रूपमा ववकास गनि कायिक्रम
अगालड बढाइनेछ ।

धालमिक िथा पयिटकीय महत्वका छािछािदी, स्वरे क मैदान, केघा, भीरकोट कालिका, गडहरे

गुफा, मुल्का बराहा, कोखेको झरना, दे उपुजे ढुं गा, नारायणलगरी बाबा मन्त्न्दर, खीिुि कालिका,
ओकादी, भीरकोट दरबार िगायिका स्थिहरूको प्रवद्धिन र ववकासको िालग आवश्यक व्यवस्था

93.
94.
95.

96.

लमिाईनेछ ।

नगरपालिका क्षेिमा पयिटन प्रविद्धनका िालग पयिटनसाँग सम्बन्त्न्धि रावष्ट्रय िथा अन्िरािवष्ट्रय
प्रलियोलगिा सञ्चािनका िालग आवश्यक सहयोग र समन्वय गररनेछ ।

ऐलिहालसक पयिटकीय खेिको पवहचान र पयिटकीय पदमागि स्थिहरूमा पूवािधार लनमाणि गनि
सं घीय र प्रदे श सरकारसाँगको सहकायि र सहिगानीिाई लनरन्िरिा ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

आाँधीखोिामा लसजनिरूपमा जियािा सञ्चािन गने कायिका िालग सम्बन्त्न्धि सरोकारवािा

लनकायहरूसाँग आवश्यक समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ
।

स्थानीय स्िरमा िघु उद्यमी ियार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमिाको आधारमा िघु उद्योग
स्थापना माफिि स्थानीय स्िरमा रोजगारी लसजिनामा सहयोग पुर्याईरहे को िघु उद्यम ववकास

कायिक्रम (MEDPA) िाई लनरन्िरिा ठदईनेछ । साथै नगरपालिकालभि रहे का िघु उद्यमीहरूको
भेिा गराई हािसम्मको उपिब्धीको समीक्षा समेि गरी आगामी कायियोजना ियार गने व्यवस्था
97.

98.

99.
100.
101.

102.

लमिाईनेछ ।

नगरपालिकाबाट ववलभन्न ववर्यमा िालिम लिएका व्यन्त्क्तहरूिाइि सम्बन्त्न्धि ववर्यको ज्ञान र

सीपको आधारमा व्यवसावयक उद्यमिफि िाग्नका िालग प्रोत्साहन गने कायििाई लनरन्िरिा ठदने
व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगर क्षेिलभि साना िथा िघु उद्यमी ियार गनिका िालग सम्बन्त्न्धि लनकायमा उद्योग दिाि गरर
प्रस्िाव सवहि आउने उद्यमी वा उद्यमी समूहहरूिाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण
गने कायि प्रारम्भ गररनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि सं भाव्यिाको आधारमा िरकारी िथा अन्नबािीको पकेट क्षेि िोकी लबउ
उत्पादन गने व्यवस्था लमिाईने छ ।

नगरपालिका क्षेिमा सञ्चालिि उद्योग व्यवसायहरूको प्रवद्धिनका िालग आवश्यक सहयोग र
समन्वय गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

सं घीय सरकार िथा प्रदे श सरकारको एक पालिका, एक औद्योलगक ग्राम स्थापना गने नीलि
अनुसार यस नगरपालिका वडा नं. ४ झारङखोिामा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको िालग सं घीय िथा
प्रदे श सरकार सं ग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।

प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम अन्िगिि नगरपालिका क्षेिमा रहे का बेरोजगार युवा युविीहरूिाइि

रोजगारी सृजना हुने खािका श्रममूिक आयोजनाहरू छनौट गरी कायािन्वयन गररनेछ । यस्िो
कायिमा नगरपालिकाबाट बस्िुगि सहायिा उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।
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103.

104.

105.

पयिटकीय गन्िव्य स्थिमा सूचीकृि भएको स्वरे क मैदानमा ववस्िृि पररयोजना प्रलिवेदन (DPR)

अनुसारको पूवािधार लनमािण कायि अगालड बढाउनका िालग सं घीय िथा प्रदे श सरकारसं ग सहकायि
र सहिगानी गने कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहे को छाङ्छाङ्दी छायाक्षेिको समग्र ववकासको िालग ववस्िृि

पररयोजना प्रलिवेदन (DPR) अनुरूप पूवािधार ववकास गनि सं घीय र प्रदे श सरकारसं ग आवश्यक
समन्वय गररनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ फदिबासमा ढु िा, लगट्टी, वािुवा िगायि नदी जन्य लनमािण
सामग्रीको प्रशोधन गरी आम उपभोक्ताहरूिाई गुणस्िरीय लनमािण सामग्री उपिव्ध गराउनको

िालग लग्रजी न्त्स्क्रलनङ भाइव्रे टर मेन्त्शन स्थापना गररएकोमा यसबाट उपभोक्ताहरूिाई सहजरूपमा
ु ो साथै नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानी समेि वृवद्ध
गुणस्िरीय लनमािण सामग्री उपिव्ध हुनक
106.
107.
108.

109.

110.
111.
112.

113.
114.

115.

हुने हुाँदा यसिाई व्यवन्त्स्थि रूपमा सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरपालिकाका 9 वटै वडाहरूमा माटो परीक्षण गरी प्राववलधकको राय अनुसारको व्यवसावयक
फिफूि खेिी, नगदे बािी र अन्न बािी िगाउने कायि शुरू गररनेछ ।

कृवर् िथा पशु ववकास कायिक्रमिाई व्यवन्त्स्थि रूपमा सञ्चािन गनिको िालग १ वडा १
प्राववलधक व्यवस्था गने नीलि लिइनेछ ।

नगरपालिकाका ववलभन्न वडाहरूमा आइ.वप.एम. पािशािा सञ्चािन गररनुको साथै साना
लसाँचाई/थोपा लसाँचाइ कायिक्रम सञ्चािन गरी व्यवन्त्स्थि रूपमा खेिी गरी िरकारी खेिीमा
आत्मलनभिर हुने कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ३ को दे उपुजे ढुं गा क्षेि, मुल्का वराह र कोखे छहरा क्षेिमा
एवककृि पयिटन पूवािधार लनमािणको िालग गुरूयोजना ियार गरी लनमािण कायि अगालड बढाईनेछ
।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा पने ववर खोिामा व्यवन्त्स्थि पाकि लनमािणको कायि शुरूवाि
गररनेछ ।

एकुवार दे न्त्ख आमडााँडा हुाँदै न्त्खिुि कालिका सम्म पयिटकीय पदमागि लनमािण गने कायििाई
लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ६ आधीखाल्टामा स्थापना भएको नमुना कृवर् फमिबाट उन्नि

जािको लबउ र ववरुवा उत्पादन गने व्यवस्था लमिाई यसिाई कृवर् िालिम केन्रको रूपमा
ववकास गररनेछ ।

गण्डकी प्रदे श सरकारसं गको समन्वय र सहकायिमा भीरकोट नगरपालिकाका ववलभन्न स्थानहरूमा
रहे को खेिीयोग्य जलमनिाई चक्िाबन्दी गने कायििाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

उत्पादन िथा उत्पादकत्व वृवद्ध गने व्यावसावयक कृर्कहरूिाई उत्पादनको आधारमा थप अनुदान

ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ । साथै पशुपंक्षी िथा बािीको सं रक्षणको िालग पशु िथा बािी लबमा
कायिक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

माटो परीक्षण र अन्य सम्भाव्यिाको आधारमा एउटा वडामा कम्िीमा एउटा कृवर् पकेट कायिक्रम
सञ्चािन गने र यस्िो कायिक्रम सञ्चािन गदाि सम्वन्त्न्धि उपभोक्ताहरूको 50 प्रलिशि िागि
सहभालगिा सुलनन्त्ििा गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
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घ)

वन, वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापनः

116.

नगरपालिकाक्षेि लभि पूवािधार लनमािण गदाि बािावरण सं रक्षण र ठदगो ववकासिाइि ध्यानमा रान्त्ख

117.

नगरक्षेि लभि उत्सजिन हुने फोहोर सं किन गने कायििाइि लबस्िार गरी हरे क वडामा पुर्याइनेछ

वािावरणमैिी कायिक्रमिाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

र सो को िालग सं किन केन्र लनमािण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । यसरी उत्सजिन हुने फोहोरको

वलगिकरण गरी कुवहने खािका फोहोरहरूिाई उत्पादन स्थिमा नै प्रािाररक मि वनाउने कायि
अगालड बढाइनेछ । नकुवहने खािका पुनः प्रयोग गनि सवकने फोहोरहरूको ववक्री मुल्य कायम
118.

गरी खररद ववक्री गने कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

सरसफाईका कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गरी पूणस
ि रसफाई युक्त नगरपालिका बनाउन
शौचािय नभएका अलि ववपन्न नागररक र कच्ची शौचािय भएका नगरवासीिाइि पक्की शौचािय

लनमािण गनि आवश्यक पने न्यूनिम लनमािण सामग्री सम्वन्त्न्धि टोि ववकास सलमलि र वडा
119.

120.

121.

कायािियको लसफारसको आधारमा उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

नगरपालिका क्षेि लभि प्राकृलिक िथा मानवीय कारणिे हुन सक्ने ववलभन्न प्रकोपका कारण
हुनसक्ने क्षलििाइि न्युनीकरण गनि आवश्यक पने स्रोि, साधन र जनशन्त्क्त व्यवस्थापन गने
कायििाई प्राथलमकिा ठदईनेछ ।

भीरकोट नगरपालिकाको ववपद प्रलिकायि योजना ियार गरी िागु गररने छ ।

नगरपालिका क्षेि लभि पने आाँधीखोिा, दरौं खोिा, िुब्दीखोिा िगायिका अन्य खोिानािा

आसपासको उविर खेिीयोग्य जलमनको सं रक्षण गरी नदी लनयन्िणको िालग िटबन्धनका योजनाहरू
सञ्चािन गनुक
ि ा साथै आाँधीखोिाको एवककृि ववकासको िालग गुरूयोजना ियार गने कायििाइि

अगालड वढाइनेछ । उक्त गुरूयोजना ियार भए पश्चाि सं घीय िथा प्रदे श सरकारसाँगको सहकायि
122.

123.

र सहिगानीमा व्यवन्त्स्थि लनमािण कायि अगालड वढाइनेछ ।

सुन्दरचौर बनस्पिी सूचना केन्रमा बोटालनकि पाकि लनमािण गरी पयािपयिटनको रूपमा ववकास

गनि सम्बन्त्न्धि सरोकारवािाहरू सं गको सहकायिमा पूवािधार लनमािण र व्यवस्थापन गने कायि
अगालड बढाईनेछ ।

नगरपालिका क्षेि लभि रहे का साविजलनक िािििैया, पोखरी र चौिारीहरूको ममिि सम्भार,
न्त्जणोद्धार र सं रक्षण गरी अलभिेखीकरण गररनेछ । पुरात्तान्त्त्वक िथा ऐलिहालसक महत्वका रूपमा
रहे का पोखरी िथा िाि-ििैयाहरूको आवश्यकिा अनुसार पुनःलनमािण गने कायििाई प्राथलमकिा

124.
125.
126.
127.

ठदईनेछ।

नगरक्षेिलभि आयोजनाहरूको कायािन्वयन गदाि वािावरणीय असरिाई न्यूनीकरण गने उपायहरूको
अबिम्बन गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि साविजलनक, ऐिानी र पिी जग्गा पवहचान गरी उक्त क्षेिमा फिफूि
जािका ववरुवाहरू रोपण गने कायि अगालड बढाइनेछ ।

वािावरणीय प्रदुर्ण न्युलनकरण गनि र सडक सुरक्षा समेिको कायिको िालग सडकको दायााँवायााँ
वृक्षारोपण गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि रहे का जंगि, झाडी, वुट्यान र कुकािका रुखहरू हटाइ आय आजिन गने
खािका रुखहरू रोपण गने कायि अगालड वढाइनेछ ।
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128.

नगरपालिका क्षेिलभि घनावस्िी रहे का क्षेिहरूमा व्यवन्त्स्थि ढि लनकासको व्यवस्था लमिाइनेछ

129.

फोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्रमा सं किन भएको फोहोर मध्ये पूनःप्रयोगमा आउने फोहोरिाई

।

लससाजन्य, कागजजन्य र प्िावष्टकजन्य फोहोरको रूपमा बगीकरण गरी लबक्री वविरण गने र
कुवहने फोहोरिाई प्रशोधन गरी जैववक मि उत्पादन गने कायिको शुरूवाि गररनेछ ।

ङ)

सुशासन िथा सं स्थागि ववकासः

130.

ु भ, छररिो र प्रववलधमैिी बनाईनेछ । सेवा प्रवाहमा
नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई सविसि
सं िग्न जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरूिाई नागररकप्रलि उत्तरदायी बनाउन सेवाग्राहीको पृष्ठपोर्ण
लिने पद्धलििाई सं स्थागि गदै नागररकबाट प्राप्त गुनासोको ित्काि समाधान गने व्यवस्था

131.

लमिाईनेछ ।

नगरपालिकामा कायिरि कमिचारीिाई न्त्जम्मेवार, कििव्यलनष्ठ र उत्तरदायी बनाई कायिसम्पादनिाई
नलिजामूखी बनाउन साउन मसान्िलभि पररमाणात्मक िथा मापनयोग्य सूचक सवहि नगर प्रमुखिे

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि र वडाध्यक्षसं ग िथा प्रमुख प्रशासकीय अलधकृििे ववर्यगि शाखा
132.

133.

134.
135.
136.

प्रमुख र वडा सन्त्चवसाँग कायिसम्पादन सम्झौिा गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नेपािको सं ववधानको अनुसूची-८ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा उल्िेख भए
अनुसार स्थानीय िहको काम, कििव्य र अलधकारसाँग सम्बन्त्न्धि ववर्यहरूमा आवश्यक पने ऐन,
लनयम, लनदे न्त्शका र कायिववलध िजुम
ि ा गने कायििाइि लनरन्िरिा ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ।

ववगि आलथिक वर्िमा िजुम
ि ा भएका ऐन, लनयम, लनदे न्त्शका, मापदण्ड र कायिववधीहरूको
समयानुकुि सं शोधन िथा पररमाजिन गने र यसको प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।

न्यावयक सलमलि र अन्य उपसलमलिका पदालधकारीहरूको क्षमिा ववकासका िालग आवश्यकिाका
आधारमा क्षमिा ववकासका कायिक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिका र अन्िगििका वडा कायािियहरूमा कायिरि कमिचारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट काम गने
कमिचारीहरूिाई पुरस्कृि गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

नगरस्िरीय िथा वडास्िरीय योजना िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनिका िालग
लनवािन्त्चि पदालधकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सलमलिमा रहे का पदालधकारीहरूिाई कायिक्रम

कायािन्वयन र अनुगमनसाँग सम्बन्त्न्धि ववर्यमा क्षमिा ववकास कायिक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था
137.

138.
139.

लमिाईनेछ ।

नगरपालिका िथा वडास्िरबाट सम्पादन भएका ववकास लनमािण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायिहरूको
ु ाइि, सामान्त्जक परीक्षण, नागररक सन्िुष्टी सवेक्षण जस्िा सेवाग्राहीप्रलि उत्तरदायी
साविन्त्जनक सुनव
हुने कायिक्रमहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन गने व्यवस्थािाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

उत्कृष्ट काम गने उपभोक्ता सलमलिहरूिाई उनीहरूिे गरे को कायिको कदरस्वरूप प्रोत्साहन गने
नीलि लिइनेछ ।

नगरपालिकाबाट िजुम
ि ा भएका ऐन, लनयम, लनदे न्त्शकामा भएको व्यवस्था अनुसारका कोर्हरू
स्थापना गरी आवश्यकिा र आलथिक श्रोिको उपिब्धिाको आधारमा रकम जम्मा गने व्यवस्था
लमिाईनेछ।
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140.

नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट सं किन गररने कर, दस्िुर, सेवा शुल्कजस्िा कर िथा

गैहकर राजस्व सं किनको कायििाई सहज र सूचना प्रववलधमैिी बनाई राजस्व िेखाङ्कन िथा
प्रलिवेदन प्रणािीिाई च ुस्ि बनाउन आगामी आलथिक वर्िको शुरूदे न्त्ख नै नगरपालिका र अन्िगििका

141.
142.
143.

144.
145.
146.

वडाहरूमा Web Based सफ्टवेयर जडान गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था लमिाईनेछ।

नगरपालिकाबाट िोवकए बमोन्त्जमका सेवा शुल्क, कर िथा दस्िुरहरू सहज, सरि र लनयलमि
रूपमा बुझाउने करदािािाइि प्रोत्साहन गररनेछ ।

नगरपालिकाबाट ियार गररएको लडन्त्जटि प्रोफाइिमा वडा कायािियहरूबाट ि्याङ्क अद्यावलधक
गरी यसिाई सुचनाको श्रोिको रूपमा उपयोग गररनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभि भवन िथा सडक लनमािण गदाि शहरी ववकास िथा भवन लनमािण मापदण्ड

र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 मा भएको भवन लनमािण सम्बन्धी व्यवस्थािाई
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिकामा कायिरि स्थानीय िह िफिका स्थायी कमिचारीहरूको योगदानमा आधाररि अवकाश
कोर्मा रकम जम्मा गने कायििाई लनरन्िरिा ठदने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

नगरपालिकाको ववद्यमान दरबन्दी िथा सं गिन सं रचनामा पुनराविोकन गरी कायिमूिक, च ुस्ि र
प्रभावकारी बनाउन सं गिन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M) को कायि सम्पन्न गररनेछ ।

नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायि, प्रदान गररने सेवा िथा स्वीकृि कायिक्रम बमोन्त्जमको
वक्रयाकिाप लमिव्यवयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र जोन्त्खमरवहि ढं गबाट सम्पादन गनि, ववत्तीय

प्रलिवेदन प्रणािीिाई ववश्वसनीय बनाउन िथा प्रचलिि कानून बमोन्त्जम कायिसम्पादन गनि
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आन्िररक लनयन्िण प्रणािी ियार गरी कायािन्वयनमा ल्याईनेछ ।

नगरपालिका र अन्िगििका वडामा कायिरि पदालधकारी र कमिचारीको क्षमिा ववकास गनि कम्प्युटर
िगायिका अन्य िालिम कायिक्रम सं चािन गररनेछ । यसबाट नगरपालिका र वडाको काम
सूचना प्रववलधमा आधाररि भई सेवाको गुणस्िर र नागररक सन्िुष्टीको स्िर वृवद्ध हुने हुनेछ ।

नगरपालिकाका ववर्यमा किम चिाउने र यसका गलिववलधिाइि लनयलमि रूपमा पािकहरू समक्ष
पुर्याउने कायिमा योगदान गने िेखक, पिकार, सं चारकमी िथा लमलडयासाँग आवश्यकिा अनुसार
सहकायि गने कायििाई लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

नेपािको सं ववधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोन्त्जम नगरपालिकामा दिाि भएका

उद्योग, व्यापार व्यवसाय, सं घ सं स्था, ववन्त्त्तय िथा सहकारी सं स्थाहरू समेिको वववरण अद्यावलधक
गने कायििाई लनरन्िरिा ठदईनेछ ।

नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका सेवा, त्यस्िो सेवा प्रदान गदाि िाग्ने सेवा शुल्क,
सेवा प्रदान गने न्त्जम्मेवार शाखा एवम् पदालधकारी र सेवा लिनका िालग आवश्यक पने कागजाि

िथा समय समेि उल्िेख भएको ववद्युिीय नागररक वडापि ियार गरी क्रमशः नगरपालिका र
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अन्िगििका वडा कायािियहरूमा समेि लबस्िार गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।

वडा कायािियहरूबाट प्रदान गररने सेवा सुववधािाई सुरन्त्क्षि, प्रववलधमैिी िथा अनुगमनयोग्य

बनाउनका िालग आफ्नो भवन भएका वडा कायािियहरूमा लस.लस.वट.लभ. जडान गने कायििाई
क्रमशः अगालड वढाईनेछ ।
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नगरपालिकाको शान्त्न्ि सुरक्षा व्यवस्थािाई भरपदो बनाउनका िालग बयरघारी बजार क्षेिमा
इिाका प्रहरी कायाििय र वडा नं. ३ िगायिका अन्य आवश्यक स्थानहरूमा प्रहरी चौकी
स्थापना गनि सम्बन्त्न्धि लनकायमा आवश्यक पहि गररनेछ ।

नगरक्षेिमा लबगिदे न्त्ख प्रचिनमा रहे का करका दर र दायरािाई आवश्यकिा अनुसार पररमाजिन
गरी नगरक्षेि लभि लबगिमा मापदण्ड ववपररि बनेका सं रचनाहरूिाई करको दायरामा ल्याउने
व्यवस्था लमिाईनेछ ।

भीरकोट नगरपालिका अन्िगििका सरकारी कायाििय, सामूदावयक ववद्यािय, स्वास््य सं स्था र
सामूदावयक भवनहरूमा क्रमशः Free Wi-Fi जडान गने कायिको शुरूवाि गररनेछ ।

नगरपालिका क्षेिलभिका सम्पूणि वडामा लनमािण भएका घरहरूमा घर नं. अंवकि गने कायििाई
लनरन्िरिा ठदइनेछ ।

अन्त्यमा, आलथिक वर्ि 207८/7९ को नीलि िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गनि सहयोग गनुह
ि न
ु े सम्पूणि जनप्रलिलनलध,
राष्ट्रसेवक कमिचारी, राजनीलिक दि, सं चारकमी, लनजी क्षेि, नागररक समाजका व्यन्त्क्तत्वहरू, सं घ सं स्था
प्रमुखहरू िगायि सम्पूणि सरोकारवािा महानुभावहरू प्रलि हाठदिक धन्यवाद ज्ञापन गनि चाहन्छु ।
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