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भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा 

आलथिक वर्ि 20७९/८० को नीलि िथा कायिक्रम 

नगरसभाबाट स्वीकृि लमलििः २०७९।०३।१० 

 

भीरकोट नगरपालिकाका उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि, नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, 

भीरकोट नगरपालिकाको नगर सभाको दशौँ अलिवेशनमा हार्दिक स्वागि गदिछु । 

भीरकोट नगरपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०७९/८० को नीलि िथा कायिक्रम यस गररमामय 
नगर सभाको दशौँ बैठकमा प्रस्ििु गनि पाउँदा मिाई अत्यन्ि खशुी िागेको छ । सविप्रथम म 
सम्बि ्२०७९ साि बैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीय िहको लनवािचनबाट हामीिाई लनवािचचि 
गनुिहनुे आदरणीय भीरकोटबासी आमाबबुा, दाजभुाई, र्ददीबहहनीहरू िगायि सबैमा हार्दिक आभार 
प्रकट गदिछु । यस अवसरमा म नेपािको सङ्घीय िोकिाचन्िक गणिन्िको स्थापनाको िालग 
नेपािी जनिािे इलिहासका हवलभन्न कािखण्डमा गदै आएका जनआन्दोिनहरूमा सहादि प्राप्त 
गनुिहनु ेज्ञाि अज्ञाि सहहदहरू प्रलि भावपूणि श्रद्धाञ् जिी अपिण गदिछु। 

भीरकोट नगरपालिकाको समहृद्ध र हवकासका िालग नेपािको संहविान िथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय 
काननुद्वारा प्रदत्त हक अलिकारको प्रचिन गनि िथा काननुि: लनदेचशि काम, कििव्य र दाहयत्व 
लनवािह गनि हामी प्रलिबद्ध छौं। 

आन्िररक सशुासन र सवि प्रशासनको हवकासबाट हामीिे अचतियार गरेको नीलि िथा 
कायिक्रमहरुको प्रभावकारी कायािन्वयन हनुे भएकािे यो नीलि िथा कायिक्रम त्यसिर्ि  नै लनदेचशि 
रहेको छ । भौलिक पूवाििार हवकास, चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, उद्यमशीििा, यवुा िथा खेिकुद, 
खानेपानी िथा सरसर्ाई, हवपद् व्यवस्थापन जस्िा हवर्यगि क्षेिहरुका िालग लबशेर् नीलि िथा 
कायिक्रम प्रस्िाव गरेको छु। 

आगामी आलथिक वर्िको िालग प्रस्िाहवि नीलि िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि आम 
भीरकोटबासी िथा सबै पेशा, व्यवसायमा आवद्ध महानभुावहरूको रचनात्मक सहयोग र सझुाव प्राप्त 
हनुे कुरामा हवश् वस्ि रहेको छु । 
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नगरसभा सदस्यज्यूहरू,  

सीलमि स्रोि सािनको अलिकिम पररचािन गरी नगरपालिकाको सबािहिण हवकास गनि स्पष्ट 
दृहष्टकोण, गन्िव्य र िक्ष्य सहहि भीरकोट नगरपालिका अगालड बढीरहेको अवस्थामा कोलभड-19 
महामारीको दोश्रो िहरको संक्रमणको सामना गनुिपदाि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, हवकास लनमािण 
िगायिका समग्र गलिहविीहरू प्रभाहवि भएको र हाि कोलभड-१९ को महामारी न्यून भई आलथिक 
हक्रयाकिापहरू क्रमशिः चिायमान हुँदै गएको हवद्यमान पररचस्थलिमा चाि ुआलथिक वर्ि २०७८/७९ 
मा हामीिे हाँलसि गरेका केही महत्वपूणि उपिचधिहरूिाई यस सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्ििु गनि 
चाहन्छु ।  

1. संघीय सरकारबाट समपूरक अनदुान शीर्िकमा प्राप्त रकम र नगरपालिकाको संयकु्त 
िगानीमा गडहरे गरु्ा पयिटन पूवाििार लनमािणको िालग रू. 4 करोड 72 िाखको योजना 
स्वीकृि भई पहहिो चरणको लनमािण कायि सम्पन् न भईसकेको र दोस्रो चरणको लनमािण 
कायि समेि अचन्िम चरणमा पगेुको छ । आगामी र्दनमा गरु्ा क्षेिको व्यवचस्थि र 
योजनावद्ध हवकास िथा पयिटकीय स्थि स्वरेक मैदानको नचजकै रहेको र्िाँटेमा पवििीय 
िाि लनमािणको िालग उक्त क्षेिको भौगलभिक अध्ययनको कायि सम्पन्न भएको छ । 

2. भीरकोट नगरपालिकामा उत्सजिन हनुे र्ोहोरिाई व्यवचस्थि रूपमा संकिन गरी 
र्ोहोरिाई मोहरमा पररणि गने कायिक्रम अनसुार व्यवचस्थि सरसर्ाई केन्र िथा पाकि  
लनमािण गने कायिको िालग संघीय सरकारबाट हवशेर् अनदुान चशर्िकबाट रू. 3 करोडको 
कायिक्रम स्वीकृि भई आएकोमा लनयमानसुार बोिपि आह्वान गरी हवलभन्न संरचना लनमािण 
र पाकि  सौन्दयीकरणको कायि सम्पन्न भएको छ । 

3. आफ्नो कायाििय भवन नभएका वडा कायािियहरूको भवन लनमािण गने कायिक्रम अनसुार 
चाि ुआलथिक वर्िमा वडा नं. ८ को मोहनडाडँामा वडा कायाििय भवन लनमािण कायि 
सम्पन् न भएको छ।  

4. आिँीखोिा नदी लनयन्िणको िालग गण्डकी प्रदेश र नगरपालिकाको सह िगानीमा 
आिँीखोिाको दवैु िर्ि  िटबन्िन गरी सो को मालथल्िो भागमा सडक लनमािण गने 
कायििाई लनरन्िरिा र्दइएको छ । 

5. उपभोक्ताहरूिाई सहज रूपमा गणुस्िरीय नदीजन्य लनमािण सामग्री उपिधि गराउने र 
नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानी वहृद्ध गने उदे्दश्यिे स्वीकृि प्रारचम्भक वािावरणीय 
परीक्षण (IEE) प्रलिवेदनमा िोहकएका स्थान र पररमाणमा ढुिा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन ् 
गरी भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ र्दिवास क्षेिमा स्थाहपि लग्रजी चस्क्रलनङ भाइवे्रटर 
मेचशनबाट नदीजन्य लनमािण सामग्री प्रशोिन गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईएको छ । 
चाि ुआ.व. को जेठ मसान्िसम्म उक्त प्रशोिन केन्रबाट कररब रू. २ करोड १० िाख 
आन्िररक राजस्व प्राप्त भएको छ ।  
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6. छाङ्छाङ्दी छायाक्षेि मचन्दर, स्वरेक मैदान, गडहरे गरु्ा, भीरकोट सरसर्ाई केन्र 
िगायिका िालमिक िथा पयिटकीय स्थिहरूमा आिारभिू पूवाििार लनमािणको कायि सम्पन्न 
भएको छ । यसबाट आगामी र्दनमा नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानीमा उल्िेतय 
वहृद्ध हनुे आिार ियार भएको छ । 

7. भीरकोट नगरपालिकाको नगर सडक यािायाि गरुूयोजना (MTMP) लनमािणको कायि 
सम्पन्न भएको छ । यसबाट नगरक्षेिका सडकको मापदण्ड (Right of way) िोक्न िथा 
सडक लनमािण कायििाई योजनावद्ध र व्यवचस्थि गनि सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । 

8. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ को ओकादी, वडा नं. २ को केघा र वडा नं. ७ को 
चखिङु क्षेिमा यस नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहिगानीमा घरबास पयिटन 
(होम स्टे) को िालग पूवाििार लनमािण र क्षमिा हवकासका कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ 
। यसबाट आगामी र्दनमा पयिटकीय गलिहविीमा वहृद्ध भई पयिटन प्रवद्धिनमा सघाउ पगु्न े
अवस्था लसजिना भएको छ।       

9. नगरपालिका चस्थि सबै हवद्याियहरूमा रहेका बाि हवकास केन्रमा अध्ययनरि 
बािबालिकाहरूिाई नगरपालिका, अलभभावक र हवद्याियको साझेदारीमा र्दवा खाजा 
कायिक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइएको छ । यसिे गदाि बािबालिकाको शारीररक, मानलसक 
र संवेगात्मक हवकास हनुकुा साथै हवद्याथीको हवद्यािय आउने दरमा वहृद्ध भएको छ । 

10. गि हवगि बर्ि देचख गभिविी महहिाहरूिाई अण्डा हविरण र हवद्याियमा अध्यनरि 
बािबालिकाहरूिाई लनयलमि रूपमा जकुाको और्िी हविरण गने कायिक्रमिाई लनरन्िरिा 
र्दइएको छ । यसिे गदाि गभिविी महहिा र बच्चाको स्वास््यमा गणुात्मक सूिार भएको 
छ ।  

11. नगरपालिकाको समन्वय, सम्वचन्िि उपभोक्ता र खानेपानी िथा ढि व्यवस्थापन हवभागको 
सह-िगानीमा बयरघारी सह-िगानी खानेपानी योजना लनमािण कायि अचन्िम चरणमा पगेुको 
छ । यो योजना सम्पन् न भए पश् चाि वडा नं. 1, 2 र 4 का कररब एक हजार 
उपभोक्ताहरूिाई स्वच्छ हपउनेपानी उपिधि हनुेछ । 

12. गण्डकी प्रदेश 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 कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा वहृद्ध भई कृर्कको जीवनस्िरमा गणुात्मक 
सिुार हनुे अपेक्षा गररएको छ ।   

13. पोखरा अन्िरािहिय हवमानस्थिको लनमािण सम्पन् न भए पश् चाि पोखरा क्षेिका 
प्याराग्िाइलडि व्यवसायीहरू भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 5 मा अवचस्थि स्वरेक 
मैदान र वडा नं. ७ मा रहेको खीिङु क्षेििर्ि  आकहर्िि हनुे संभावनािाई दृहष्टगि गरी 
उक्त क्षेिहरूमा संघीय र प्रदेश सरकारको सहिगानीमा प्याराग्िाइलडि िगायिका अन्य 
पयिटकीय पूवाििार र साहलसक खेिका िालग समेि संरचना लनमािणका कायिहरूिाई 
लनरन्िरिा र्दईएको छ ।  
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14. यस नगरपालिकाको वडा नं. 3 मा कररब 140 घरपररवारिे उपभोग गने सानो खोल्सा 
लिचफ्टि खानेपानी योजना लनमािणको कायि सम्पन् नको चरणमा पगेुको छ । यसबाट त्यस 
क्षेिका दलिि िथा जनजािी बस्िीमा स्वच्छ हपउनेपानी सहुविा उपिधि हनुे अपेक्षा 
गररएको छ ।  

15. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. 1 हेि ुचस्थि कालिका सामदुाहयक अस्पिािको स्वालमत्व 
भीरकोट नगरपालिकािाई हस्िान्िरण भई उक्त अस्पिाि भीरकोट नगर अस्पिािको 
रूपमा सञ् चालिि छ । अस्पिािको प्रभावकारी सञ् चािन र पूवाििार लनमािणको िालग 
कालिका सामदुाहयक स्वास््य सेवा संस्थाको नाममा रहेको कररब ८ रोपनी जग्गा र 
अन्य संरचना गरी कररब रू. ४ करोड १४ िाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको भौलिक सम्पचत्त 
भीरकोट नगरपालिकामा हस्िान्िरण भई आएको छ । यसबाट स्वास््य लबमा कायिक्रम 
सञ् चािन गनिको िालग अस्पिाििाई लबरामीको उपचारको प्रथम सेवा लबन्दकुो रूपमा 
हवकास गने वािावरण लसजिना भएको छ । 

16. भीरकोट नगरपालिकालभि स्वास््य चौकी नभएका वडाहरूमा स्वास््य िथा जनसंतया 
मन्िाियको िगानीमा 3 वटा आिारभिू स्वास््य सेवा केन्रहरूको भवन लनमािण कायि 
सम्पन्न भई लनयलमि सेवा प्रारम्भ भएको छ । 

17. यस नगरपालिकाको सम्पणुि वडाहरूको ि्याङ्क सहहिको लडचजटि प्रोर्ाइि (बस्िगुि 
हववरण) लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ । यसबाट नगरपालिकाको क्षेिगि ि्याङ्क 
अद्यावलिक भई ि्यमा आिाररि नीलि िथा योजना लनमािण र कायािन्वयन सलुनचश् चि 
भएको छ ।  

18. नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा जेष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्र स्थापना भई 
सञ् चािनमा आएको छ । आगामी आलथिक वर्िमा अन्य वडाहरूमा समेि क्रमशिः जेष्ठ 
नागररक र्दवा सेवा केन्र भवन लनमािण िथा व्यवस्थापन गरी सेवा लबस्िार गदै िलगनेछ 
। 

19. नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजारको सरुक्षाको िालग लस.लस.हट.लभ जडान गररएको छ 
। साथै बजारको मध्य भागमा साविजलनक शौचािय समेि लनमािण सम्पन् न भई सञ् चािनमा 
आएको छ। 

20. भीरकोट नगरपालिकाका हवलभन्न वडाहरूमा नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका एक्साभेटर 
र धयाक हो िोडरबाट आवश्यकिा अनसुार ग्रालमण सडकहरूको स्िरोन् नलि गने कायििाई 
लनरन्िरिा र्दईएको छ । चाि ुआलथिक वर्िमा सबै वडाहरूमा कररब रू. १ करोड ५० 
िाख िागि बराबरको सडक स्िरोन्नलि गने कायि सम्पन् न भएको छ । 

21. भीरकोट नगरक्षेिलभि उत्पादन हनुे दिुको संकिन र प्रशोिन गनि वडा नं. १ आिँीखोिा 
पक्की पूि नचजकै दिु संकिन िथा प्रशोिन केन्रको लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ । 
दिु उत्पादक हकसानहरूिाई प्रोत्साहन गनि दिु ढुवानीमा मालसक रू. ३३ हजार 
बराबरको अनदुान उपिधि गराईएको छ । 
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22. नगरपालिका क्षेिलभिका सबै सामदुाहयक हवद्याियहरूमा कक्षा १ देचख कक्षा ८ सम्म 
स्थानीय पाठ्यक्रमको आिारमा स्थानीय पाठ्यपसु्िक “हाम्रो भीरकोट” ियार गरी 
पठनपाठन कायििाई लनरन्िरिा र्दईएको छ । 

23. सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा िचक्षि उमेर समूहका कुि १६२९५ 
जनािाई कोलभड-१९ लबरुद्धको पूणि मािा खोप र १५ महहनादेचख १५ वर्िसम्मका 
५५०० जना बािबालिकािाई टाईर्ाइड लबरुद्धको खोप प्रदान गरी लमलि २०७९ जेठ 
१५ गिे भीरकोट नगरपालिकािाई कोलभड-१९ हवरूद्धको पूणि खोप सलुनचिि नगरपालिका 
घोर्णा गररएको छ । 

24. कोलभड-१९ बाट सङ्क्रलमि भएका लबरामीको स्वास््य अवस्थाको लनरन्िर लनगरानी, 
मनोसामाचजक परामशि, कोलभड परीक्षण, एम्बिेुन्स संचािन, आइसोिेसन सेवा, कोलभड 
हवशेर् अस्पिाि सेवा र अचक्सजन सपोटि िगायिका सेवाहरु लनिःशलु्क उपिधि गराइएको 
छ । भीरकोट नगर अस्पिाििाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा हवकास गनि गण्डकी प्रदेश 
सरकारको आलथिक सहयोगमा मेलडकि उपकरण खररदको कायि अचन्िम चरणमा पगेुको 
छ । 

25. समूहमा आबद्ध लबपन्न वगि िथा महहिाहरूिाई सीपमूिक िालिम र्दई आय आजिनका 
हक्रयाकिापमा सहभागी गराई आत्मलनभिर बनाउन कुि ९८ जनािाई हवलभन्न हकलसमका 
उद्यमचशििा सम्बन्िी िालिम प्रदान गररएको छ  । 

26. स्थानीय काननुका रुपमा नगरपालिकाबाट हािसम्म ८ वटा ऐन र  ३२ वटा नीलि, 
लनयम, कायिहवलि, लनदेचशका जारी भएकोमा चाि ुआलथिक वर्िमा थप १ वटा ऐन र ५ 
वटा कायिहवलि िथा लनदेचशका जारी गररएको छ । 

27. नवलनवािचचि जनप्रलिलनलि िथा कमिचारीहरूिाई िचक्षि गरी स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ िथा अन्िरसम्बचन्िि हवर्य हवर्यक ३ र्दने क्षमिा हवकास अलभमूखीकरण 
कायिक्रम सम्पन्न भएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा संिग्न जनप्रलिलनलि र कमिचारीको 
कायिसम्पादनमा सहयोग पगु्ने हवश्वास लिईएको छ ।   
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नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 

नेपािको संहविानिे लनर्दिष्ट गरेका राज्यका लनदेशक लसद्धान्ि र नीलि, नेपाि सरकारिे अंगीकार 
गरेको समहष्टगि आलथिक नीलि, पन्रौँ राहिय योजना, र्दगो हवकास िक्ष्य, यस नगरपालिकाको 
आवलिक रणनौलिक योजना, स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनिािरण सलमलि, राजश्व परामशि सलमलि, 
बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सलमलि, हवर्यगि सलमलिहरू, राजनौलिक दि, उद्योगी, व्यवसायी 
िगायि लनजी क्षेि र नागररक समाजको सझुाब समेिको आिारमा यो नीलि िथा कायिक्रम िजुिमा 
गररएको छ ।   

“समदृ्ध भीरकोटको आिारिः कृहर्, पयिटन आिँीखोिाको उपहार” भने्न मूि नारािाई आत्मसाि गदै 
आलथिक वर्ि 207९/८० को नीलि िथा कायिक्रम यस सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्ििु गने अनमुलि 
चाहन्छु । 

क) पवुाििार हवकासिः 

1. नगरपालिकाको केन्र बयरघारी बजारबाट पूवि र पचिम जोड्ने २ वटा रणनीलिक 
महत्वका सडक छनोट गरी स्िरोन्नलि एवम ्कािोपिे गने कायि थािनी गररनेछ । 

2. आफ्नो भवन नभएका वडा कायािियहरूको िालग जग्गा प्रालप्त गरी भवन लनमािण कायििाई 
लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

3. भीरकोट नगरपालिकाको स्वीकृि नगर सडक यािायाि गरुूयोजना (MTMP) बमोचजम 
प्राथलमकिाप्राप्त सडक योजनाहरू क्रमशिः कायािन्वयन गदै िलगनेछ । 

4. भीरकोट नगरपालिका क्षेिलभि नयाँ सडक लनमािण गदाि र परुाना सडकको ममिि सम्भार 
र स्िरोन् नलि गदाि वािावरणीय प्रभाविाइि न्यलुनकरण गने उपायहरूको अविम्बन 
गररनेछ। 

5. सवै वडाहरूमा 'एक वडा, एक रणनीलिक सडक' छनौट गरी ममिि, सम्भार र स्िरोन् नलि 
गरी बाहै्र महहना लनवािि रूपमा सडक सञ् चािन हनुे व्यवस्था लमिाइनेछ । यसको िालग 
वर्ाियाममा मूतय सडकहरूको लनयलमि रेखदेख र ममिि सम्भार गनि प्रिानमन्िी रोजगार 
कायिक्रममार्ि ि िेन्थ वकि र पररचािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

6. नगरक्षेि लभि रहेका एक वा एक भन्दा वढी वडा समेट्ने गरी लनमािण भएका महत्वपूणि 
सडकहरूिाई क्रमशिः स्िरोन् नलि गनिका िालग संघीय िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा 
लनमािण कायि अगालड वढाईनेछ । 

7. 'उज्यािो भीरकोट अलभयान' अन्िगिि नगरक्षेि लभिका आवश्यक स्थानमा सडक 
वचत्त/सौयि वचत्त जडान गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

8. नगरपालिकाको बजार क्षेिलभि पक्की सडक लनमािण गदाि सम्बचन्िि उपभोक्ताहरूिे 
अलनवायि िागि सहभालगिा व्यहोने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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9. बयरघारी बजार र आसपासको क्षेिमा रहेका वस्िी बसाउन योग्य स्थानहरू पहहचान 
गरी व्यवचस्थि र वैज्ञालनक बस्िी हवकासका िालग गरुूयोजना ियारीको कायि अगालड 
बढाईनेछ ।  

10. नगरपालिकाको पहहचानको रूपमा रहेको आिँीखोिा आसपासका खेिीयोग्य भमूीको 
संरक्षणको िालग व्यवचस्थि िटवन्िन गनुिको साथै आिँीखोिाको दवैु हकनारमा हररि 
सडक लनमािण गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

11. नगरक्षेिलभि सडक, खानेपानी, लसंचाई िगायिका पवूाििारजन्य आयोजनाहरू लनमािण गदाि 
रोजगारी लसजिना हनुे एवम ्स्थानीय श्रम, सीप र प्रहवलिको उपयोग हनुे आयोजना पहहचान 
गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

12. चाि ुआलथिक वर्िमा सम्पन् न हनु नसकी अिरुा रहेका र क्रमागि आयोजनाहरूिाई 
आवश्यक बजेट हवलनयोजन गरी सम्पन् न गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

13. नगरक्षेिलभि भौलिक पूवाििारहरू लनमािण गदाि यौलनक अल्पसंतयकमैिी, अपािमैिी, ज्येष्ठ 
नागररक िथा बािमैिी हनुे गरी हवकास लनमािणका कायिहरू अगालड वढाउने व्यवस्था 
लमिाईनेछ ।  

14. नगरपालिकाबाट वाहर्िक योजना िजुिमा गदाि आवलिक रणनैलिक योजनामा उचल्िचखि 
दीघिकालिन सोँच, िक्ष्य र उदे्दश्य हाँलसि हनुे गरी योजना िथा कायिक्रम छनौट गररनेछ।  

15. नगरपालिका िथा वडास्िरबाट आयोजनाहरू छनौट गदाि उत्पादनमूिक िथा लछटो 
प्रलिर्ि र्दने, स्थानीय स्िरबाट जनश्रमदान जटु्ने र दीगोपना भएका आयोजनाहरू छनौट 
गनिका िालग प्रोत्साहहि गररनेछ । 

16. नगरपालिका क्षेिलभि ररिरोड लनमािणको िालग संघीय र गण्डकी प्रदेश सरकारसंग 
आवश्यक समन्वय र सहकायि गररनेछ । 

17. भीरकोट नगरपालिकाका वडा नं. ५, ८ र ९ िाई समेटेर वहृत्तर पवििीय पयिटन र 
पयिटन पवुाििार हवकासका िालग एकीकृि गरुूयोजना ियार गनि संघ र प्रदेश सरकारसँग 
आवश्यक समन्वय गररनेछ ।  

18. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को सीमानामा पने गडहरे गरु्ाको भौगलभिक 
अध्ययन प्रलिवेदनको आिारमा क्रमशिः थप पूवाििार लनमािण कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ।    

19. लसमिचौर, पकान र्ाँट, झारखाम, गेजावास, बिमाटा, मििमास िगायिका र्ाँटहरूमा 
संघ िथा प्रदेश सरकारसँग सहकायि गरी व्यवचस्थि लसंचाई योजना सञ् चािन गररने छ। 

20. भीरकोट नगरपालिका क्षेिमा रहेका खोिाहरूमा सडक, पिु िथा कल्भटि लनमािण गने 
कायििाई संघ र प्रदेश सरकारको सहकायिमा लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

21. नगरपालिका क्षेि लभिका प्राहवलिक रूपमा संभाव्य देचखएका स्थानहरूमा झोििुे पिु 
लनमािण कायि अगालड बढाईनेछ । 
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22. नगरपालिकाबाट सञ् चािन गररने पूवाििार लनमािणसंग सम्बचन्िि वडास्िरीय िथा 
नगरस्िरीय योजना िथा कायिक्रमहरूमा लनमािण कायिको गणुस्िर सलुनचिि गनि अलनवायि 
रूपमा प्रशोलिि ढंुगा, लगट्टी िथा बािवुा प्रयोग गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

23. नगरपालिकाबाट सञ् चालिि योजना िथा कायिक्रमहरूको लनयलमि अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।      

ख) सामाचजक हवकासिः 

24. भीरकोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेका र भीरकोट नगर अस्पिाििाई उपचारको 
प्रथम सेवा लबन्द ुराखी स्वास््य लबमा गरेका अलि लबपन्न पररवारको लनशलु्क स्वास््य 
लबमा गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

25. भीरकोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेका र भीरकोट नगरपालिका लभिका स्वास््य 
संस्थाहरूमा कम्िीमा चार पटक (चौथो, छैटौँ, आठौँ र नवौं महहनामा) गभि जाँच गरेका 
र सतु्केरी पश् चाि िीन पटक (पहहिो, िेश्रो र सािौँ र्दनमा) स्वास््य जाँच गरेका सतु्केरी 
महहिािाई प्रसिुी पोर्ण भत्ता उपिधि गराईनेछ । 

26. भीरकोट नगरपालिकालभिका सामाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरूमध्ये वदृ्ध, 
अशक्त, अपाििा भएका व्यचक्त र लबरामीहरूिाई सम्बचन्िि बैंकसँग समन्वय गरी 
सम्बचन्िि वडाबाट घरघरमै सामाचजक सरुक्षा भत्ता उपिधि गराउने व्यवस्था 
लमिाईनेछ। 

27. ज्येष्ठ नागररक उत्थान कायिक्रम अन्िगिि भीरकोट क्षेि लभि रहेका ज्येष्ठ नागररकहरूिाई 
एक आपसमा चचरपररचचि गराई उनीहरूको र्दनचयाििाई सहज र सरि बनाउनका िालग 
'एक वडा, एक ज्येष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्र' लनमािण कायििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

28. नगरपालिका क्षेि लभि रहेका बािबालिकाहरूिाई एक आपसमा चचरपररचचि गराउन र 
रु्सिदको समयमा मनोरञ्जनको िालग 'एक वडा एक बाि उद्यान' लनमािण कायििाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

29. नगरक्षेि लभि रहेका हवलभन् न जािजालि िथा भार्ाभार्ीहरूको मौलिक संस्कृलि, रीलिररवाज 
िथा परम्पराहरूको संरक्षण िथा हवकास गने कायि अगालड बढाउने व्यवस्था लमिाईनेछ।  

30. नगरक्षेि लभि वसोवास गने र्रक क्षमिा भएका अपाि िथा असहाय नागररकहरूको 
ि्याङ्क अद्यावलिक गरी संरक्षण गनि उनीहरूको सीप िथा क्षमिा अनसुारका सीप 
हवकासका कायिक्रमहरू अगालड वढाईनेछ । नगरक्षेिलभि रहेका महहिाहरूको सीप िथा 
क्षमिा हवकास गरी सशक्तीकरण गनुिको साथै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गररनेछ । 

31. नगरक्षेि लभि रहेका अपाि, दलिि, मचुस्िम अल्पसंतयक, हवपन् न, हपछलडएको वगि िथा 
समूहको उत्थान एवम ्सशक्तीकरणका िालग आवश्यक पने सीप िथा क्षमिा हवकास 
गरी त्यस्िा वगि िथा समूदायको परम्परागि पेशा िथा व्यवसायहरूको हवशेर् संरक्षण र 
सम्वद्धिन गने कायििाई लनरन्िरिा र्दने व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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32. भीरकोट नगरक्षेिलभि बसोबास गने अलिलबपन् न पररवार पहहचान गरी उनीहरूको 
चजहवकोपाजिनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

33. समाजमा हवद्यमान िैहिक हहंसा र िाग ु पदाथिको दवु्यिसनी समेिका सामाचजक 
कुरीलिहरूिाई लनरूत्साहहि गनि त्यस्िा गलिहविीहरूको लनयन्िण िथा रोकथामका कायिमा 
संिग्न संघ संस्थाहरूसंगको सहकायिमा सचेिनामिुक कायिक्रमहरू सञ् चािन गरी 
उनीहरूिाई घर पररवार र समाजमा पनुिःस्थाहपि हनु ेव्यवस्था लमिाइनेछ । 

34. नगरक्षेि लभि स्वच्छ हपउनेपानीको पहुँच नभएका बस्िी र पररवारको पहहचान गरी 
स्वच्छ हपउनेपानीको पहुँच सलुनचिििा गदै एक घर एक िाराको अलभयान सञ् चािन गनि 
संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ । 

35. नगरक्षेिलभि खानेपानी आयोजनाहरू सञ् चािन गदाि परुाना योजनामा प्रयोग भएका पाइप 
र अन्य सामग्रीहरूको ममिि सम्भार गरर पनुिः प्रयोग गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

36. भीरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृि स्थानीय पाठ्यक्रमको आिारमा ियार गररएको कक्षा 
१ देचख ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यपसु्िक समयमै छपाई िथा हविरण गरी नगर क्षेिका 
सम्पूणि सामदुाहयक िथा संस्थागि हवद्याियहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

37. सघन हवद्याथी भनाि अलभयानको माध्यमबाट हवद्यािय जाने उमेरका सबै 
बािबालिकाहरूिाई हवद्याियको पहुँचमा ल्याउने, हटकाउन े र लसकाउने कायििाई 
लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

38. आमाबाब ुगमुाएका हवद्यािय जाने उमेरका बािबालिकाको िालग शैचक्षक वचृत्तको व्यवस्था 
लमिाई कक्षा १२ सम्मको पठनपाठनको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

39. नगरपालिका र सामदुाहयक हवद्याियको िागि साझेदारीमा सामदुाहयक हवद्याियको एउटा 
कक्षािाई नमनुा कक्षा बनाई पठनपाठन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । 

40. हवद्याियमा अध्ययनरि हवद्याथीहरूको प्रलिभा प्रस्रु्टन हनुे खािका अलिररक्त हक्रयाकिाप 
सञ् चािन गनुिको साथै हवद्याथीहरूिे अनभुव गने खािका अलिररक्त शैचक्षक कायिक्रम 
सञ् चािन गरी उनीहरूको प्रलिभािाइि सीपसंग आवद्ध गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

41. नगरपालिकामा संचालिि सामूदाहयक हवद्याियहरूको भौलिक सिुार कायिक्रम लबस्िारको 
िालग जोड र्दइनेछ ।  

42. नगर क्षेिलभि रहेका सामदुाहयक हवद्याियहरूमा प्राहवलिक चशक्षा आवश्यक पने हवर्य र 
क्षेिको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी प्राप्त नलिजाका आिारमा अनमुलि लिने प्रहक्रया अगालड 
बढाइनेछ । 

43. आिारभिु िहको कक्षा १ मा भनाि हनुे हवद्याथीिाइि भनाि हनुभुन्दा अगालड १ वर्ि 
बािहवकास केन्रको अनभुव र्दिाए पश् चाि माि कक्षा १ मा भनाि गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 
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44. बाि हवकास केन्रको अध्ययन परुा गरेका बािबालिकाहरूिाई हवद्याियमा स्थानान्िरण 
गरी अध्ययन कायििाई लनरन्िरिा र्दनका िालग आवश्यक पने प्रोत्साहनमूिक कायिक्रम 
पहहचान गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

45. हवद्याियहरूको कक्षा कोठाको चशक्षण लसकाइि प्रहक्रयािाइि प्रभावकारी बनाइ गणुस्िरीय 
चशक्षाको सलुनचश् चििाका िालग चशक्षकहरूको सीप िथा क्षमिा अलभवहृद्ध गनि आवश्यकिा 
अनसुार क्षमिा हवकास कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

46. वाि हवकास केन्रको लसकाई उपिचधििाई प्रभावकारी र गणुस्िरीय वनाउनका िालग 
सहयोगी कायिकिाििाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

47. नगरपालिका लभिका सामदुाहयक हवद्याियमा अध्ययनरि हवद्याथीहरूका िालग सम्बचन्िि 
हवद्यािय, अलभभावक र नगरपालिकाको साझेदारीमा र्दवा खाजा कायिक्रम सञ् चािन गने 
कायििाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

48. भीरकोट नगरपालिका बािमैिी स्थानीय शासनयकु्त नगरपालिका घोर्णा भईसकेको 
सन्दभिमा यसको लनरन्िरिा र र्दगोपनाको िालग स्थानीय आमा समूह, यवुा क्िब, टोि 
हवकास सलमलि, बािक्िब, स्थानीय महहिा स्वास््य स्वयं सेहवका िगायि अन्य 
सरोकारवािा व्यचक्त िथा संघ संस्थासंग समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम सञ् चािन 
गररनेछ । साथै बािबालिकासँग जोलडने हरेक हक्रयाकिापहरू बािमैिी अविारणा 
अनरुूप संचािन गररनेछ ।   

49. हवद्याियमा अध्ययनरि हवद्याथीहरूको शैचक्षक उपिचधििाइि वहृद्ध गनि र मूल्यांकन 
प्रणािीिाइि हवश्वसनीय बनाउने कायिक्रमहरू सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

50. हवद्याियमा छािाहरूको लनयलमििाको िालग लनिःशलु्क रूपमा स्यानीटरी प्याड उपिव्ि 
गराउने व्यवस्थािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

51. नेपाि सरकारबाट सञ् चािन भएका स्वास््य सम्बन्िी कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी 
बनाइनकुा साथै गभिविी महहिाको पोर्ण अवस्थामा सिुार गरी स्वास््य संस्थामा सतु्केरी 
गराउनका िालग प्रोत्साहन गररनेछ । हवगि आलथिक वर्ि देचख सञ् चािनमा रहेका अण्डा 
हविरण, महहिा स्वास््य स्वंयसेहवकाहरू र आमा समूहको बैठक सञ् चािन सम्बन्िी  
कायिक्रमहरूिाइि लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

52. नगरक्षेि लभि पूणि खोप सलुनचश् चििा कायिक्रमिाई लनरन्िरिा र्दनका िालग अनगुमन 
संयन्ि बनाइ प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

53. ज्येष्ठ नागररक, अपाि, असहाय र गभिविी महहिाहरूिाई घर-दैिोमा सेवा र्दने कायििाइि 
थप प्रभावकारी बनाउनका िालग आवश्यक पने कायिक्रमहरू सञ् चािन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । यस्िो कायिमा संिग्न स्वास््यकमीहरूिाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था 
लमिाईनेछ। 

54. नगरपालिका लभि रहेका स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवाह हनुे सेवािाइि चसु्ि र व्यवचस्थि 
बनाउन आवश्यक पने पूवाििार, जनशचक्त र स्वास््य सामग्री थप गरी गणुस्िरीय सेवा 
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उपिधि गराइनेछ । यसको िालग स्वास््यकमीहरूिाई प्रोत्साहनका कायिक्रम सञ् चािन 
गररनेछ ।  

55. नेपाि सरकारद्वारा लनिःशलु्क रूपमा उपिधि गराईएका और्िीहरूको उपिधििािाई 
सलुनचश् चि गदै आलथिक अवस्था कमजोर रहेका मिमेुह र उच्च रक्तचापका हवरामीहरूिे 
प्रयोग गने और्िी लनशलु्क रूपमा उपिधि गराउने र गभिविी महहिाहरूिाई 
नगरपालिकाको िर्ि बाट क्यािलसयम चक्की लनिःशलु्क रूपमा हविरण गने गने व्यवस्था 
लमिाईनेछ । 

56. नागररक आरोग्यिा प्रवद्धिन गनि उपयकु्त आहार, हवहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आर्दबारे 
सचेिना कायिक्रमहरु मार्ि ि नगरबासीिाई लनरोगी बन्न प्रोत्साहहि गररनेछ ।  

57. कालिका सामदुाहयक स्वास््य सेवा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको कालिका सामूदाहयक 
अस्पिाि भीरकोट नगर अस्पिािको रूपमा भीरकोट नगरपालिकािाई हस्िान्िरण भएको 
हुँदा अस्पिाि सञ्चािनका िालग आवश्यक पने जनशचक्त र स्वास््य उपकरणको 
व्यवस्थापनको िालग संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ । 

58. नगरक्षेि लभि रहेका हवलभन् न भार्ाभार्ी, रीलिररवाज र िमि संस्कृलिहरूको 
अध्ययन/अनसुन्िान, संरक्षण, हवकास र त्यसको जगेना गने कायििाइि हवशेर् जोड 
र्दइनेछ। 

59. समय समयमा हवलभन् न संघ संस्था वा हवशेर्ज्ञको आलथिक एवम प्राहवलिक सहयोगमा 
आवश्यकिा अनसुार नगरपालिका क्षेिमा लनिःशलु्क स्वास््य चशहवर सञ् चािन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

60. प्रदेश सरकारको सहयोगमा भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा लनमािणािीन खेिमैदानको 
स्िरोन्नलि गनि संघीय र प्रदेश सरकारसंग थप बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पहि 
गररनेछ । 

61. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा नयाँ धयाडलमन्टन कभडिहि लनमािणको िालग संघीय 
र प्रदेश सरकारसंग बजेट व्यवस्थापनको िालग पहि गररनेछ । 

62. बािबालिका िथा यवुाहरूको शारीररक िथा मानलसक हवकासका िालग हवद्यािय िथा 
वडास्िरमा खेिमैदानको सम्भावनाका आिारमा खेिकुद प्रलियोलगिा सञ् चािन गरर 
हवद्याथी िथा यवुाहरूिाइि खेिप्रलि उत्प्ररेरि गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । यसका िालग 
एक वडा एक खेिमैदान लनमािण कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

63. नगरपालिका क्षेि लभि रहेका ऐलिहालसक, िालमिक, साँस्कृलिक िथा पयिटकीय स्थि, मठ, 
मचन्दर, गमु्वा र मचस्जदहरूको संरक्षण र सम्बिद्धन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

64. नगरक्षेि लभि रहेका लबपन् न बगि िथा समूहको सीप िथा क्षमिा हवकासको िालग सचेिना 
र प्रहवलि हस्िान्िरण गने कायिक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  

65. नगरक्षेिमा अल्पसंतयक समूदायको भार्ा, संस्कृलि, परम्परा, जािा, नाच, आर्दको संरक्षण 
गरी जगेनाि गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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66. भीरकोट नगरपालिका क्षेिमा रहेका महहिाहरूको क्षमिा अलभवहृद्ध र स्वरोजगार कायिक्रम 
सञ् चािनको िालग महहिासँग उपमेयर कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

67. भीरकोट नगरक्षेिलभि बसोबास गने उद्यमी महहिाहरूको पहहचान गरी उनीहरूिाई 
संगर्ठि गराई सबिीकरण गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

68. भीरकोट नगरपालिकािाई बािहववाह मकु्त र वािश्रम रहहि नगरपालिका बनाउन 
संचािन गररएका कायिक्रमहरूिाई आगामी आलथिक वर्िमा समेि लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  

ग) आलथिक हवकासिः 

69. मूतयमन्िी िथा मचन्िपररर्द्को कायाििय, गण्डकी प्रदेश र भीरकोट नगरपालिकाको 
िागि साझेदारीमा “भीरकोट नगरपालिकामा बसोबास गने आलथिक िथा सामाचजक रूपमा 
पछालड परेका बगि िथा समूदायका जनिािाई व्यावसाहयक कृहर् िथा पशपुािनमा सक्षम 
बनाई उनीहरूको जीवनस्िरमा सिुार ल्याउने” पररयोजना संचािन गनि आवश्यक व्यवस्था 
लमिाईनेछ । 

70. भीरकोट नगरपालिका र संयकु्त रािसंघीय हवकास कायिक्रम (UNDP) को िागि 
साझेदारीमा “हररि पनुउित्थान िथा कोलभड-१९ प्रलिकायि पहि पररयोजना” संचािनको 
िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईने छ । 

71. भउूपयोग ऐन, २०७६ र भउूपयोग लनयमाविी, २०७९ बमोचजम स्थानीय भउूपयोग 
पररर्द् गठन गरी भबूनोट, भलूमको क्षमिा िथा उपयकु्तिा, भलूमको मौजदुा उपयोग िथा 
आवश्यकिा समेिको आिारमा भलूमिाई कृहर् क्षेि (खेिीयोग्य जग्गा), गैरकृहर् क्षेि िथा 
आवश्यकिा अनसुार अन्य उपक्षेिहरूमा बगीकरण गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

72. वैदेचशक रोजगारीको चशिशीिामा हवलभन्न कारणिे रोजगारी गमुाई स्वदेश हर्िाि भएका 
नागररकहरूिाई उनीहरूको सीप र दक्षिाको आिारमा उत्पादनमूिक कायिमा िाग्न 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

73. ग्रालमण भेगमा बाँझो रहेको जग्गा उपयोग गरी व्यावसाहयक खेिी गने कृर्कहरूिाई 
प्रोत्साहन गने नीलि लिईनछे ।  

74. भीरकोट नगरपालिका क्षेिलभि अन्नबािी, र्िरु्ि र िरकारी बािीमा बाँदर िगायिका 
वन्यजन्ििेु हानीनोक्सानी परु् याईरहेकोिे सम्बचन्िि लनकायसँग समन्वय गरी बाँदर 
लनयन्िणको िालग पहि गररनेछ। 

75. नगरपालिका क्षेिलभि रहेका गठुी सहहिका साविजलनक जग्गा िथा सम्पचत्तको िगि ियार 
गरी संरक्षण गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

76. हवगि आलथिक वर्िदेचख शरुू गररएको एक घर एक करेसाबारी र एक गाउँ एक नसिरी 
कायिक्रमिाई लनरन्िरिा र्दंदै त्यस्िो कायिक्रम शरुू गने कृर्कहरूिाई आवश्यकिा 
अनसुार मि, लबउ िथा कृहर्जन्य आिलुनक उपकरणहरू ५० प्रलिशि अनदुानमा उपिधि 
गराउने व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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77. नगरक्षेि लभि व्यावसाहयक र्िरु्ि खेिीमा संिग्न कृर्कहरूिाई प्रोत्साहन गनि 
आवश्यकिा अनसुार ५० प्रलिशि अनदुानमा बेनाि हविरण गने कायििाइि लनरन्िरिा 
र्दईनेछ । 

78. प्रिानमन्िी कृहर् आिलुनकीकरण पररयोजना िथा कृहर् ज्ञान केन्रसंगको समन्वयमा 
सनु्ििाको बगैचा व्यवस्थापन, प्रशोिन केन्र स्थापना र बजारीकरणको िालग कायिक्रम 
संचािन गररनेछ । 

79. भीरकोट नगरपालिका क्षेिलभिका उत्कृष्ट कृर्कहरू छनोट गरी कृर्क सन्ििी 
छािवलृिको व्यवस्था गररनेछ । 

80. भीरकोट नगरपालिकामा उत्पार्दि अन्नबािी, र्िरु्ि िथा िरकारी ढुवानीमा सहजिा 
ल्याउन कृहर् एम्बिेुन्स संचािन गनेिर्ि  आवश्यक पहि गररनेछ ।  

81. भीरकोट नगरपालिकाका बजार क्षेिमा पश ुविशािा र मास ुभण्डारणको िालग कोल्डस्टोर 
लनमािण गनि संभाव्यिा अध्ययन गने कायिको थािनी गररनेछ ।   

82. नगरक्षेि लभि रहेका व्यावसाहयक कृर्कहरूिाई मागका आिारमा आवश्यक पने िालिम 
िथा प्रोत्साहनका कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

83. नगरपालिकाको क्षेिालिकारलभि पने सहकारी संस्थाहरूको क्षमिा हवकासका िालग हवलभन्न 
कायिक्रम सञ् चािन गररनकुा साथै लनयलमि अनगुमन र लनयमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

84. कृहर् ज्ञान केन्र र प्रिानमन्िी कृहर् आिलुनकीकरण पररयोजनाको िगानीमा भीरकोट 
नगरपालिका अन्िगििका सम्पूणि वडाहरूमा मौरी धिक कायिक्रमको लनरन्िरिाको िालग 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

85. भीरकोट नगरपालिकाका अन्िगििका सम्पूणि वडाहरूमा व्यावसाहयक रूपमा कृहर् र 
पशपुािनमा संिग्न कृर्कहरूको िगि ियार गरी प्रोत्साहन एवम ्क्षमिा हवकासका 
कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

86. नगरपालिका क्षेिलभिका हवलभन्न स्थानहरूमा पश ुस्वास््य चशहवर संचािन गने व्यवस्था 
लमिाईनेछ । 

87. नगरपालिका क्षेिलभि कृहर् बािी िथा पशपंुक्षीमा िाग्ने महामारीजन्य रोगको लनयन्िण 
र लनदानका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।    

88. नगरपालिका लभि मास ुर दिु उत्पादनमा वहृद्ध गरी आत्मलनभिर हनुको िालग पशनुश् ि 
सिुार कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

89. नगरक्षेिलभि उत्पादन हनुे कृहर्जन्य वस्िहुरूको खररद िथा हवहक्र हविरणमा सहजिाको 
िालग भीरकोट उद्योग वाचणज्य संघसँगको समन्वयमा बजार क्षेिमा हाट बजार संचािन 
गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

90. नगरपालिका क्षेिलभि स्थाहपि घरबास पयिटन (होम स्टे) को प्रबद्धिन र हवकासको िालग 
पूवाििार लनमािण र क्षमिा हवकासका कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ ।  
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91. नगरपालिकाको पयिटकीय हवकासको िालग सम्भाव्यिाको आिारमा याचन्िक पिु, 
केविकार, िथा मोनोरेि लनमािणको िालग उपयकु्त स्थान छनौट गरी अध्ययन शरुू 
गररनेछ । 

92. प्याराग्िाइलडिको िालग उपयकु्त स्थानको रूपमा रहेको चखििु क्षेिमा पूवाििार लनमािण 
र स्थानीय मौलिक संस्कृलिको जगेनाि गरी उक्त क्षेििाई पयिटकीय क्षेिको रूपमा हवकास 
गनि कायिक्रम अगालड बढाइनेछ । 

93. िालमिक िथा पयिटकीय महत्वका छािछािदी, स्वरेक मैदान, केघा देउरािी मचन्दर, 
भीरकोट कालिका मचन्दर, गडहरे गरु्ा, मलु्का बराहा, कोखेको झरना, देउपजेु ढंुगा, 
नारायणलगरी बाबा मचन्दर, खीििु कालिका मचन्दर, ओकादी, भीरकोट दरबार, बराह 
कालिका मचन्दर, राजेन्र भवानी मचन्दर, ढापकु कालिका मचन्दर, कालिकाकोट मचन्दर, 
दभिु कालिका मचन्दर, जिदेवी मचन्दर, देवी देउरािी मचन्दरिगायिका स्थिहरूको 
हवकास र प्रवद्धिनको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

94. नगरपालिका क्षेिमा पयिटन प्रविद्धनका िालग पयिटनसँग सम्बचन्िि राहिय िथा अन्िरािहिय 
प्रलियोलगिा सञ् चािनका िालग आवश्यक सहयोग र समन्वय गररनेछ । 

95. ऐलिहालसक पयिटकीय खेिको पहहचान र पयिटकीय पदमागि स्थिहरूमा पूवाििार लनमाणि 
गनि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकायि र सहिगानीिाई लनरन्िरिा र्दने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

96. आिँीखोिामा लसजनिरूपमा जियािा सञ् चािन गने कायिका िालग सम्बचन्िि 
सरोकारवािा लनकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकायि गरी कायिक्रम सञ् चािन गने 
व्यवस्था लमिाइनेछ । 

97. स्थानीय स्िरमा िघ ुउद्यमी ियार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमिाको आिारमा िघ ु
उद्योग स्थापना मार्ि ि स्थानीय स्िरमा रोजगारी लसजिनामा सहयोग परु् याईरहेको िघ ु
उद्यम हवकास कायिक्रम (MEDPA) िाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  

98. नगरपालिकाबाट हवलभन् न हवर्यमा िालिम लिएका व्यचक्तहरूिाइि सम्बचन्िि हवर्यको ज्ञान 
र सीपको आिारमा व्यवसाहयक उद्यमिर्ि  िाग्नका िालग प्रोत्साहन गने कायििाई 
लनरन्िरिा र्दने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

99. नगर क्षेिलभि साना िथा िघ ुउद्यमी ियार गनिका िालग सम्बचन्िि लनकायमा उद्योग 
दिाि गरर प्रस्िाव सहहि आउने उद्यमी वा उद्यमी समूहहरूिाई आवश्यक सहयोग, 
समन्वय र सहजीकरण गने कायि प्रारम्भ गररनेछ । 

100. नगरपालिका क्षेिलभि संभाव्यिाको आिारमा िरकारी िथा अन्नबािीको पकेट क्षेि िोकी 
लबउ उत्पादन गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

101. नगरपालिका क्षेिमा सञ्चालिि उद्योग व्यवसायहरूको प्रवद्धिनका िालग आवश्यक सहयोग 
र समन्वय गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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102. संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारको एक पालिका एक औद्योलगक ग्राम स्थापना गने 
नीलि अनसुार वडा नं. ४ को झारङखोिामा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको िालग संघीय िथा 
प्रदेश सरकार संग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।  

103. प्रिानमन्िी रोजगार कायिक्रम अन्िगिि नगरपालिका क्षेिमा रहेका बेरोजगार यवुा 
यवुिीहरूिाइि रोजगारी सजृना हनुे खािका श्रममूिक आयोजनाहरू छनौट गरी 
कायािन्वयन गररनेछ । यस्िो कायिमा नगरपालिकाबाट बस्िगुि सहायिा उपिधि गराउने 
कायििाई लनरन्िरिा र्दईनछे । 

104. पयिटकीय गन्िव्य स्थिमा सूचीकृि भएको स्वरेक मैदानमा हवस्ििृ पररयोजना प्रलिवेदन 
(DPR) अनसुारको पूवाििार लनमािण कायि अगालड बढाउनका िालग संघीय िथा प्रदेश 
सरकारसंग सहकायि र सहिगानी गने कायििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

105. नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको छाङ्छाङ्दी छायाक्षेिको समग्र हवकासको िालग 
हवस्ििृ पररयोजना प्रलिवेदन (DPR) अनरुूप पूवाििार हवकास गनि संघीय र प्रदेश सरकारसंग 
आवश्यक समन्वय गररनेछ ।    

106. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ र्दिबासमा ढुिा, लगट्टी, वािवुा िगायि नदी जन्य 
लनमािण सामग्रीको प्रशोिन गरी आम उपभोक्ताहरूिाई गणुस्िरीय लनमािण सामग्री उपिव्ि 
गराउनको िालग लग्रजी चस्क्रलनङ भाइवे्रटर मेचशन स्थापना गररएकोमा यसको प्रभावकारी 
संचािन र व्यवस्थापनको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

107. कृहर् िथा पश ुहवकास कायिक्रमिाई व्यवचस्थि रूपमा सञ् चािन गनिको िालग एक वडा 
एक कृहर् प्राहवलिक व्यवस्था गने नीलि लिइनेछ । 

108. नगरपालिकाका हवलभन्न वडाहरूमा आइ.हप.एम. पाठशािा सञ् चािन गररनकुो साथै साना 
लसँचाई/थोपा लसँचाइ कायिक्रम सञ् चािन गरी व्यवचस्थि रूपमा खेिी गरी िरकारी खेिीमा 
आत्मलनभिर हनुे कायिक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

109. भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ३ को देउपजेु ढंुगा क्षेि, मलु्का वराह र कोखे छहरा 
क्षेिमा एहककृि पयिटन पूवाििार लनमािणको िालग गरुूयोजना ियार गरी लनमािण कायि 
अगालड बढाईनेछ । 

110. गण्डकी प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र सहकायिमा भीरकोट नगरपालिकाका हवलभन्न 
स्थानहरूमा रहेको खेिीयोग्य जलमनिाई चक्िाबन्दी गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

111. उत्पादन िथा उत्पादकत्व वहृद्ध गने व्यावसाहयक कृर्कहरूिाई उत्पादनको आिारमा 
थप अनदुान र्दने व्यवस्था लमिाइनेछ । साथै पशपंुक्षी िथा बािीको संरक्षणको िालग 
सरोकारवािा लनकायहरूको समन्वयमा पश ुिथा बािी लबमा कायिक्रम सञ् चािन गने 
व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

112. नगरपालिका क्षेिलभिका हवलभन्न स्थानहरूमा माटो परीक्षण र अन्य सम्भाव्यिाको 
आिारमा एउटा वडामा कम्िीमा एउटा कृहर् पकेट कायिक्रम सञ् चािन गने र यस्िो 
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कायिक्रम सञ् चािन गदाि सम्वचन्िि उपभोक्ताहरूको 50 प्रलिशि िागि सहभालगिा 
सलुनचिि गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

घ) वन, वािावरण िथा हवपद् व्यवस्थापनिः 

113. नगरपालिकाक्षेि लभि पूवाििार लनमािण गदाि बािावरण संरक्षण र र्दगो हवकासिाइि ध्यानमा 
राचख वािावरणमैिी कायिक्रमिाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाउने व्यवस्था 
लमिाइनेछ। 

114. नगरक्षेि लभि उत्सजिन हनुे र्ोहोर संकिन गने कायििाइि लबस्िार गरी हरेक वडामा 
परु् याइनेछ र सो को िालग संकिन केन्र लनमािण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । यसरी 
उत्सजिन हनुे र्ोहोरको वलगिकरण गरी कुहहने र्ोहोरिाई उत्पादन स्थिमा न ैप्रािाररक 
मि बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । नकुहहने खािका पनुिः प्रयोग गनि सहकने र्ोहोरको 
हवक्री मलु्य कायम गरी खररद हवक्री गने कायििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

115. सरसर्ाईका कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चािन गरी पूणिसरसर्ाई यकु्त नगरपालिका 
बनाउन शौचािय नभएका अलि हवपन् न नागररक र कच्ची शौचािय भएका नगरवासीिाइि 
पक्की शौचािय लनमािण गनि आवश्यक पने न्यूनिम लनमािण सामग्री सम्वचन्िि टोि हवकास 
सलमलि र वडा कायािियको लसर्ारसको आिारमा उपिधि गराउने कायििाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

116. नगरपालिका क्षेि लभि प्राकृलिक िथा मानवीय कारणिे हनु सक्ने हवलभन्न प्रकोपजन्य 
क्षलििाइि न्यनुीकरण गनि आवश्यक पने स्रोि, सािन र जनशचक्त व्यवस्थापन गने 
कायििाई प्राथलमकिा र्दईनेछ । 

117. भीरकोट नगरपालिकाको हवपद प्रलिकायि योजना िजुिमा गरी िाग ुगररने छ । 

118. नगरपालिका क्षेि लभि पने आिँीखोिा, दरौं खोिा, िधुदीखोिा िगायिका अन्य 
खोिानािा आसपासको उविर खेिीयोग्य जलमनको संरक्षण गरी नदी लनयन्िणको िालग 
िटबन्िनका योजनाहरू सञ् चािन गनुिका साथै आिँीखोिाको एहककृि हवकासको िालग 
गरुूयोजना ियार गने कायििाइि अगालड वढाइनेछ । उक्त गरुूयोजना ियार भए पश् चाि 
संघीय िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायि र सहिगानीमा व्यवचस्थि लनमािण कायि अगालड 
वढाइनेछ । 

119. सनु्दरचौर बनस्पिी सूचना केन्रमा बोटालनकि पाकि  लनमािण गरी पयािपयिटनको रूपमा 
हवकास गनि सम्बचन्िि सरोकारवािाहरू संगको सहकायिमा पूवाििार लनमािण र व्यवस्थापन 
गने कायि अगालड बढाईनेछ । 

120. नगरपालिका क्षेि लभि रहेका साविजलनक िािििैया, पोखरी र चौिारीहरूको ममिि 
सम्भार, चजणोद्धार र संरक्षण गरी अलभिेखीकरण गररनेछ । परुात्ताचत्वक िथा ऐलिहालसक 
महत्वका रूपमा रहेका पोखरी िथा िाि-ििैयाहरूको आवश्यकिा अनसुार पनुिःलनमािण 
गने कायििाई प्राथलमकिा र्दईनेछ । 
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121. नगरक्षेिलभि आयोजनाहरूको कायािन्वयन गदाि वािावरणीय असरिाई न्यूनीकरण गने 
उपायहरूको अबिम्बन गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

122. नगरपालिका क्षेिलभि साविजलनक, ऐिानी र पिी जग्गा पहहचान गरी उक्त क्षेिमा 
र्िरू्ि िगायि आम्दानी हनुे खािका हवरुवाहरू रोप्न ेकायि अगालड बढाइनेछ ।  

123. वािावरणीय प्रदरु्ण न्यलुनकरण गनि र सडक सरुक्षा समेिको कायिको िालग सडकको 
दायाँवायाँ वकृ्षारोपण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

124. नगरपालिका क्षेिलभि रहेका सामदुाहयक वन उपभोक्ता सलमलि र वन कायािियसँगको 
समन्वयमा सामदुाहयक वनलभि रहेका कुकाठ हटाई आय आजिन गने खािका रुख रोप्न े
गने कायि अगालड वढाइनेछ ।  

125. नगरपालिका क्षेिलभि घनावस्िी रहेका क्षेिहरूमा सरोकारवािा लनकायहरूसँग समन्वय 
गरी व्यवचस्थि ढि लनकासको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

126. र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्रमा संकिन भएको र्ोहोर मध्ये पूनिःप्रयोगमा आउने 
र्ोहोरिाई लससाजन्य, कागजजन्य र प्िाहष्टकजन्य र्ोहोरको रूपमा बगीकरण गरी लबक्री 
हविरण गने र कुहहने र्ोहोरिाई प्रशोिन गरी जैहवक मि उत्पादन गने कायिको शरुूवाि 
गररनेछ ।  

ङ) सशुासन िथा संस्थागि हवकासिः  

127. नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई सविसिुभ, छररिो र प्रहवलिमैिी बनाईनेछ । सेवा 
प्रवाहमा संिग्न जनप्रलिलनलि िथा कमिचारीहरूिाई नागररकप्रलि उत्तरदायी बनाउन 
सेवाग्राहीको पषृ्ठपोर्ण लिन ेपद्धलििाई संस्थागि गदै नागररकबाट प्राप्त गनुासोको ित्काि 
समािान गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

128. नगरपालिकामा कायिरि कमिचारीिाई चजम्मेवार, कििव्यलनष्ठ र उत्तरदायी बनाई 
कायिसम्पादनिाई नलिजामूखी बनाउन साउन मसान्िलभि पररमाणात्मक िथा मापनयोग्य 
सूचक सहहि नगर प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि र वडाध्यक्षसंग िथा प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृििे हवर्यगि शाखा प्रमखु र वडा सचचवसँग कायिसम्पादन सम्झौिा 
गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

129. भीरकोट नगरपालिकामा कायिरि करारिर्ि का कमिचारीहरूको “करार सेवामा कायिरि 
कमिचारीहरूको कायिसम्पादनस्िर मूल्याङ्कन िथा नयाँ अवलिको िालग करार सम्झौिा 
सम्बन्िी मापदण्ड, २०७८” बमोचजम करार सम्झौिाको म्याद थप गररनेछ ।  

130. नेपािको संहविानको अनसूुची-८ र स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ मा उल्िेख 
भए अनसुार स्थानीय िहको काम, कििव्य र अलिकारसँग सम्बचन्िि हवर्यहरूमा 
आवश्यक पने ऐन, लनयम, लनदेचशका र कायिहवलि िजुिमा गने कायििाइि लनरन्िरिा र्दन े
व्यवस्था लमिाइनेछ। 
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131. हवगि आलथिक वर्िमा िजुिमा भएका ऐन, लनयम, लनदेचशका, मापदण्ड र कायिहविीहरूको 
समयानकुुि संशोिन िथा पररमाजिन गने र यसको प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गने 
व्यवस्था लमिाईनेछ । 

132. न्याहयक सलमलि र अन्य उपसलमलिका पदालिकारीहरूको क्षमिा हवकासका िालग 
आवश्यकिाका आिारमा क्षमिा हवकासका कायिक्रम सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

133. नगरपालिका र अन्िगििका वडा कायािियहरूमा कायिरि कमिचारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट 
काम गने कमिचारीहरूिाई परुस्कृि गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

134. नगरस्िरीय िथा वडास्िरीय योजना िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनिका 
िालग लनवािचचि पदालिकारी, कमिचारी र उपभोक्ता सलमलिमा रहेका पदालिकारीहरूिाई 
कायिक्रम कायािन्वयन र अनगुमनसँग सम्बचन्िि हवर्यमा क्षमिा हवकास कायिक्रम 
सञ् चािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

135. नगरपालिका िथा वडास्िरबाट सम्पादन भएका हवकास लनमािण र सेवा प्रवाह सम्बन्िी 
कायिहरूको साविचजनक सनुवुाइि, सामाचजक परीक्षण, नागररक सन्िषु्टी सवेक्षण जस्िा 
सेवाग्राहीप्रलि उत्तरदायी हनुे कायिक्रमहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन गने व्यवस्थािाई 
लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

136. उत्कृष्ट काम गने उपभोक्ता सलमलिहरूिाई उनीहरूिे गरेको कायिको कदरस्वरूप 
प्रोत्साहन गने नीलि लिइनछे ।  

137. नगरपालिकाबाट िजुिमा भएका ऐन, लनयम, लनदेचशकामा भएको व्यवस्था अनसुारका 
कोर्हरू स्थापना गरी आवश्यकिा र आलथिक श्रोिको उपिधििाको आिारमा रकम 
जम्मा गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

138. नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट संकिन गररने कर, दस्िरु, सेवा शलु्कजस्िा कर 
िथा गैरकर राजस्व संकिनको कायििाई सहज र सूचना प्रहवलिमैिी बनाई राजस्व 
िेखाङ्कन िथा प्रलिवेदन प्रणािीिाई चसु्ि बनाउन नगरपालिका र अन्िगििका वडाहरूमा 
Web Based सफ्टवेयरिाई प्रभावकारी रूपमा संचािन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

139. नगरपालिकाको आन्िररक आम्दानी वहृद्धको िालग करको दायरा लबस्िार गररनेछ । 
नगरपालिकाबाट िोहकए बमोचजमका सेवा शलु्क, कर िथा दस्िरुहरू सहज, सरि र 
लनयलमि रूपमा बझुाउने करदािािाइि प्रोत्साहन गररनेछ । 

140. नगरपालिकाको नीलि, लनणिय, योजना िथा कायिक्रम कायािन्वयनमा वेवास्िा िथा अवरोि 
गने व्यचक्त, संस्था वा लनकायहरूिाई हवर्यबस्िकुो गाचम्भयििा यहकन गरी नगरपालिका 
वा अन्िगििका कायािियहरूबाट उपिधि गराईने सेवाबाट वचञ् चि गनि सहकनेछ ।  

141. नगरपालिकाबाट ियार गररएको लडचजटि प्रोर्ाइिमा वडा कायािियहरूबाट ि्याङ्क 
अद्यावलिक गरी यसिाई सचुनाको श्रोिको रूपमा उपयोग गररनेछ । 

142. नगरपालिका क्षेिलभि भवन िथा सडक लनमािण गदाि शहरी हवकास िथा भवन लनमािण 
मापदण्ड र स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, 2074 मा भएको भवन लनमािण सम्बन्िी 
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व्यवस्था िथा स्वीकृि नगर सडक यािायाि गरुूयोजनामा िोहकएको मापदण्डको 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाईनछे । 

143. नगरपालिकामा कायिरि स्थानीय िह िर्ि का स्थायी कमिचारीहरूको योगदानमा आिाररि 
अवकाश कोर्मा रकम जम्मा गने कायििाई लनरन्िरिा र्दने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

144. स्वीकृि संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M)  प्रलिवेदनको आिारमा ररक्त पदहरूमा 
क्रमशिः स्थायी पदपूलििको प्रहक्रया अगालड बढाईनेछ । 

145. नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायि, प्रदान गररने सेवा िथा स्वीकृि कायिक्रम 
बमोचजमको हक्रयाकिाप लमिव्यहयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र जोचखमरहहि ढंगबाट 
सम्पादन गनि, हवत्तीय प्रलिवेदन प्रणािीिाई हवश् वसनीय बनाउन िथा प्रचलिि कानून 
बमोचजम कायिसम्पादन गनि ियार गररएको आन्िररक लनयन्िण प्रणािीको प्रभावकारी 
कायािन्वयन गररनेछ ।   

146. नगरपालिका र अन्िगििका वडामा कायिरि पदालिकारी र कमिचारीको क्षमिा हवकास गनि 
कम्प्यटुर िगायिका सूचना प्रहवलिसँग सम्बचन्िि अन्य िालिम कायिक्रम संचािन 
गररनेछ।  

147. नगरपालिकाका हवर्यमा किम चिाउने र यसका गलिहवलििाइि लनयलमि रूपमा पाठकहरू 
समक्ष परु् याउने कायिमा योगदान गने िेखक, पिकार, संचारकमी िथा लमलडयासँग 
आवश्यकिा अनसुार सहकायि गने कायििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

148. नेपािको संहविान र स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ बमोचजम नगरपालिकामा 
दिाि भएका उद्योग, व्यापार व्यवसाय, संघ संस्था, हवचत्तय िथा सहकारी संस्थाहरू समेिको 
हववरण अद्यावलिक गने कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

149. नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका सेवा, त्यस्िो सेवा प्रदान गदाि िाग्ने सेवा 
शलु्क, सेवा प्रदान गने चजम्मेवार शाखा एवम ्पदालिकारी र सेवा लिनका िालग आवश्यक 
पने कागजाि िथा समय समेि उल्िेख भएको हवद्यिुीय नागररक वडापि ियार गरी 
क्रमशिः नगरपालिका र अन्िगििका वडा कायािियहरूमा समेि लबस्िार गने व्यवस्था 
लमिाईनेछ । 

150. वडा कायािियहरूबाट प्रदान गररने सेवा सहुविािाई सरुचक्षि, प्रहवलिमैिी िथा 
अनगुमनयोग्य बनाउनका िालग आफ्नो भवन भएका वडा कायािियहरूमा लस.लस.हट.लभ. 
जडान गने कायििाई क्रमशिः अगालड वढाईनेछ । 

151. नगरपालिकाको शाचन्ि सरुक्षा व्यवस्थािाई भरपदो बनाउनका िालग बयरघारी बजार 
क्षेिमा इिाका प्रहरी कायाििय र वडा नं. ३ िगायिका अन्य आवश्यक स्थानहरूमा 
प्रहरी चौकी स्थापना गनि सम्बचन्िि लनकायमा आवश्यक पहि गररनेछ । 

152. नगरक्षेिमा लबगिदेचख प्रचिनमा रहेका करका दर र दायरािाई आवश्यकिा अनसुार 
पररमाजिन गरी नगरक्षेि लभि लबगिमा मापदण्ड हवपररि बनेका संरचनाहरूिाई करको 
दायरामा ल्याउने व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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153. नगरपालिका र वडा कायािियहरूबाट सम्पादन हनुे कामिाई सूचना प्रहवलिमैिी बनाईनेछ 
। यसका िालग नगरपालिका र सबै वडा कायािियहरूमा भरपदो इन्टरनेट सेवाको 
सलुनचिििाको िालग ईन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थासँग सम्झौिा गररनेछ । 

154. भीरकोट नगरपालिका अन्िगििका सरकारी कायाििय, सामूदाहयक हवद्यािय, स्वास््य 
संस्था र सामूदाहयक भवनहरूमा क्रमशिः Free Wi-Fi जडान गने कायिको शरुूवाि 
गररनेछ।  

155. नगरपालिका क्षेिलभिका सम्पूणि वडामा लनमािण भएका घरहरूमा घर नं. अंहकि गने 
कायििाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

अन्त्यमा, आलथिक वर्ि 207९/८० को नीलि िथा कायिक्रम िजुिमा गनि सहयोग गनुिहनुे सम्पूणि 
जनप्रलिलनलि, रािसेवक कमिचारी, राजनीलिक दि, संचारकमी, लनजी क्षिे, नागररक समाजका 
व्यचक्तत्वहरू, संघ संस्था प्रमखुहरू िगायि सम्पूणि सरोकारवािा महानभुावहरू प्रलि हार्दिक िन्यवाद 
ज्ञापन गनि चाहन्छु । 


