नीति िथा कार्यक्रम २०७७

आषाढ १०, २०७७
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डाक्नेश्वरी नगरपातिकाको छै ठौ नगर सभाकोसमुदघाटन समारोहमा नगर प्रमुख श्री शिव नारार्ण
साह ज्र्ू द्बारा प्रस्िुि आ.व.२०७७।७८ को तनति िथा कार्यक्रम ।
र्स छै ठौ नगर सभाका प्रमुख अतितथ िथा ववशिष्ट अतितथ ज्र्ूहरु, नगर उपप्रमुख ज्र्ू, प्रमुख प्रिासकीर्
अतिकृि ज्र्ू, वडा अध्र्क्ष ज्र्ूहरु एवं नगर कार्यपातिका िथा नगर सभाका सदस्र् ज्र्ूहरु, राष्ट्रसेवक
कमयचारी िगार्ि उपशस्थि सम्पूणय महानुभानहरु,
१. नेपािको सं वविानको सं शघर् िोकिाशरिक गणिरि नेपािको मूि सं रचना सं घ, प्रदे ि र स्थातनर्
िह गरी िीन िहको हुने िथा राज्र् िशिको प्रर्ोग िीनै िहिे सं वविान र कानुन वमोशिम गने
व्र्वस्था गरे को छ ।सं घ, प्रदे ि र स्थानीर् िहिे आफ्नो अतिकार क्षेि तभिको आतथयक

अतिकार

सम्बरिी ववषर्मा कानुन बनाउने, तनणयर् गने, नीति िथा र्ोिना बनाउने,वावषयक विेट िथा
कार्यक्रम वनाउने र त्र्सको कार्यरवर्न गने व्र्वस्था गरे को छ ।
२. स्थानीर् सरकार नेपािी िनिाको त्र्ाग, वतिदान र िामो सं घषयको उपिशधि हो। ववतभन्न
आरदोिन तनररिर सं घषय र मिेिी िनिाको वतिदानको फिस्वरुप प्राप्त ऐतिहातसक सं वविान
सभावाट िारी भएको नेपािको सं वविान अनुसार स्थावपि स्थानीर् िहका अतिकारहरुिाई अभ्र्ास
गने अतभर्ान अशघ ववढरहेको र्स अवसरमा म िोकिाशरिक गणिरि प्रातप्तका ववतभन्न सं घषय एवं
मिेि आरदोिनका क्रममा आफ्नो अमुल्र् िीवन वतिदान ददनु हुने सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि अमर
सवहदहरु प्रति भावपुणय श्रद्बाञ्जिी अपयण गदयछु । साथै र्स अवसरमा ववतभन्न आरदोिनका क्रममा
घाइिे र वेपत्ता नागररक प्रति उच्च सम्मान व्र्ि गनयचाहरछु ।
३. स्थानीर् सरकारको समृवि समग्र नेपािको समृवि सं ग िोतडएको छ। डाक्नेश्वरी नगरपातिकाको
र्ो नीति िथा कार्यक्रम नेपािको सं वविान, नेपाि सरकारको आतथयक नीति, नेपाि सरकारको पररौ
आवतिक र्ोिना (आ.व.२०७६।७७-२०८०।८१) िथा दीघयकािीन क्षेिगि नीतिहरु र ददगो
ववकास िक्ष्र् िगार्ि नेपाििे अरिरावष्ट्रर् क्षेिमा गरे का प्रतिवद्बिा साथै प्रदे ि सरकारिे आगामी
आ.व.को िातग ल्र्ाएको नीति िथा कार्यक्रहरुिाई ध्र्ानमा राखी समवष्टगि र ववषर्गि क्षेिका
तनददयष्ट

िक्ष्र् हातसि गने उदे श्र् तिई आगामी आ.व.२०७७।७८ को नीति िथा कार्यक्रमहरु

डाक्नेश्वरी नगरपातिका द्बारा िर्ार गररएको छ।
४. सं शघर्िा कार्ायरवर्न, आतथयक रुपारिरण र सामाशिक रुपारिरण र्ो नीति िथा कार्यक्रमको
महत्वपूणय आिार स्िम्भ हुन। र्वह आिार द्बारा ववकासका कार्यक्रमहरु तनिायरण गररनेछ ।

आदरणीर् महानुभावहरु,
अव म आगामी आ.व.२०७७।७८ को समग्र नीति िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गनय गईरहेको छु । नीति
कार्यक्रम िथा बिेट प्रस्िुि गनुय पूव य र्स नगरपातिकाको ददघय कातिन उदे श्र्(Objectives), र अपेशक्षि
उपिशधिको वारे मा सं शक्षप्त प्रस्िुति गदयछु ।
उदे श्र्
१) सं क्रामक िगार्ि सबै प्रकारका रोग र ववपदबाट नागररकको शिबन रक्षा गदै िनिीबनिाई सहि
र सुरशक्षि बनाउने,
२) उपिधि सािन स्रोि, अबसर क्षमिाको उच्चिम पररचािन गरी शिघ्र आतथयक िथा सामाशिक
ववकासको गतििाई तनररिरिा ददने,
३) कृवष धर्बसार्, पिुपािन, मत्स्र् पािन क्षेिको ववस्िार र उत्पादकत्व वृवि गने,
४) र्ोिनाहरुको सं चािन िथा कार्ायरबर्नमा प्रववतिको प्रर्ोगिाई बढावा ददई िोवकएको समर्मानै
सम्पन्न गने बािावरण िर्ार गररने,
५) िशक्षि वगयको सिशिकरणका कार्यक्रमहरु सं चािन गने,
६) सबैिाई स्वच्छ वपउने पानी पुर्ायउने अबिारणा अनुरुप सबै वडा टोिबस्िीमा खानेपानीको
उपिधििािाई सहि गराउने |

अपेशक्षि उपिशधि
१)कोरोना िगार्ि सबै प्रकारका स्वास््र् िोशखमबाट नागररकिाई सुरशक्षि राखन र गुणस्िरीर्
ु भ बनाउन स्वास््र् सेवाको ववस्िार, स्वास््र् पूवायिार तनमायण िथा स्िरोन्नति र
स्वास््र् सेवा सबयसि
स्वास््र् िनिशि ववकास,
२) नागररकका िातग काम र रोिगारीका अबसर, खाि सुरक्षा, सामाशिक सुरक्षा र सं रक्षण,
३) उत्पादनमुिक एवं धर्बसावर्क कृवष र पिुपािनको माध्र्मबाट रोिगारीको अवसरमा वृवि,
४) आतथयक र मानववर् गररबीको रर्ूनीकरण हुदै िानेछ,
५) तबकासको शिघ्र प्रतिफि प्राप्त हुन,े
६) गुणस्िरीर् शिक्षा, सूचना प्रववतिको तबस्िार, आिारभूि खानेपानी िगार्िका सामाशिक, आतथयक
िथा भौतिक पूवायिारको ववकास िथा तनमायण,

आतथयक ववकास
१.

कृवष

• कृवषिाई र्ाशरिवककरण गने िफय आवश्र्क कार्यक्रम िथा बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।
• व्र्वसावर्क कृवष खेिीका िातग आवश्र्क िातिम कार्यक्रमहरु सं चािन गररनेछ ।

• िरकारी, फिफूिका तबउ िथा तबरुवाहरु तनिुल्क िथा वकसानको िागि सहभातगिामा तबिरण
गने धर्बस्था तमिाइनेछ |

• कृवषर्ोग्र् खेिीमा तसं चाई सुवविाको िातग सबै वडाहरुमा तडप बोररं ग िडान गने ,कुिो पैनी ममयि
िथा साना तसं चाई कार्यक्रम सं चािन गररनेछ ।

• कृवषर्ोग्र् ितमनको माटोको उवयरा िशिको मापनका िातग माटो परीक्षण शिववर सं चािन
गररनेछ।

• िरकारी, फिफुि, दुि, अरडा, मासु, माछा आदद िस्िा उपिहरुको बिार सुतनशस्चििा र सहि
आरिररक तबिरणका िातग सरकारी, सहकारी, र तनिी सं घ सं स्थाहरु सं ग सहकार्यमा उत्पादन
थिोबाट उपि खररद िथा सुपथ मुल्र्मा तबक्री धर्बस्थापन सम्बरिी उपर्ुि र भरपदो सं र्रिको
ववकास गररनेछ |

• सहकारी खेिी र करार खेिी र सहकारी करार खेिी प्रणािी माफयि कृवष उपिको आरिररक र
बाह्रर् बिारमा तबक्री धर्बस्थापनका िातग सहिीकारण गररनेछ |

• कृवषको आिुतनकरणका िातग मोबाइि एपस बाट िानकारी प्राप्त गनय सवकने एपस को ववकास
गररनेछ |
२.

पिु पंक्षी
• मासु िथा दुग्ि पदाथय उत्पादनको सम्भाववि क्षेिहरुमा व्र्वसावर्क मासु िथा दुि उत्पादन
सम्बशरि िातिम कार्यक्रम सं चािन गररनेछ ।

• धर्बसावर्क फामय दिाय भएका बाख्रा पािक कृषकिाई उन्नि िािको (Boer) बाख्रा तबिरणको
धर्बस्था तमिाइनेछ |

• धर्बसावर्क पिुपािनको िातग आबश्र्क वहउँदे, बषे र बहु बषे घाँस िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ
साथै त्र्स्िा घाँसको तबउ सहि तबिरणको धर्बस्था तमिाइनेछ |

• सबै वडाहरुमा

तनिुल्क पिु स्वास््र् िाँच िथा औषिी वविरणको व्र्वस्था तमिाईनेछ ।

• कृिृम गभायिारण कार्यक्रमिाई अझ व्र्वशस्थि र प्रभावकारी रुपमा सं चािन गररनेछ ।
३.

सहकारी
• साववक तडतभिन सहकारी कार्ायिर्मा दिाय भई हाि र्स नगरपातिकाको क्षेिातिकार तभि परे का
र नर्ाँ दिाय भएका सहकारी सं स्थािाई क्षमिा ववकासको िातग िेखा िथा व्र्वस्थापन सम्बशरि
िातिम कार्यक्रम सं चािन गररनेछ ।
• सहकारी सं स्थाहरुको सघन अनुगमनिाई प्राथतमकिामा राखी सं चािन गररनेछ ।

• सहकारी सं स्थाहरुिाई उत्पादनसँग िोड्न आवश्र्क नीति िथा कार्यक्रमहरु िर् गररनेछ ।

४.

पर्यटकीर्
• र्स नगरपातिका क्षेितभि रहेका पर्यटकीर् स्थिहरुको समग्र ववकासको िातग आवश्र्क बिेटको
व्र्वस्था तमिाईनेछ ।

• पर्यटकीर् स्थिहरुको एवककृति ववकासको िातग पर्यटन गुरुर्ोिनाको िर्ारी गररनेछ ।
• माँ डाकनेश्वरी मशरदर िगार्िका िातमयक िथा पर्यटकीर् स्थिहरुको वृत्तशचि तनमायण गरी
सं चारमाध्र्म िथा अनिाईन सेवाको माध्र्मबाट प्रचार प्रसार गरी आरिररक िथा बाहृर्
पर्यटकहरुिाई आकवषयि गररनेछ ।
सामाशिक ववकास क्षेि
५.

शिक्षा
• आगामी आतथयक वषयमा साक्षर डाक्नेश्वरी घोषणा गररनेछ।
• ववकास तनमायण र सामाशिक सेवाका क्षेिमा आवश्र्क प्राववतिक िनिशि ववकासका िातग

प्राववतिक शिक्षािर् स्थापना गररनेछ ।
• सावयितनक ववद्यािर्हरुिाई गुणस्िरीर् शिक्षाको केरर वनाईनेछ। गुणस्िरीर् शिक्षाका िातग

ववद्यािर्मा र्ोग्र्, दक्ष र शिक्षण पेिामा प्रतिवद्ब शिक्षकको आपुतिय, ववकास र पररचािन
गररनेछ ।

• प्राववतिक िनिशिको अभाव हटाउन प्राववतिक शिक्षा ववस्िार गररनेछ।CTEVT वाट प्राववतिक

शिक्षा सञ्चिन गनय अनुमति प्राप्त तबिािर्िाई पूवायिार सम्पन्न शिक्षण सं स्थाका रुपमा ववकास
गररनेछ ।
• तबिुतिर् शिक्षण सामग्री प्रर्ोग गरी मा.वव.मा अनिाईन शिक्षा प्रदान गने व्र्वस्था तमिाईनेछ।

सबै ववद्यािर्मा सूचना प्रववति प्रर्ोगिािा र इरटरनेट सुवविा पुरर्ाईनेछ ।
• सामुदावर्क ववद्यािर्का शिक्षकहरुको क्षमिा अतभवृविका िातग आवश्र्क िातिमको कार्यक्रम
सं चािन गररनेछ ।

• नगरतभिका सामुदावर्क ववद्यािर्हहरुको ि्र्ांकिाई एवककृि र व्र्वशस्थि गनयका िातग सफ्टवेर्र
िडान गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाईनेछ ।
• सामुदावर्क ववद्यािर्हरुमा अत्र्ावश्र्क दे शखएका पुवायिार िथा ममयि सम्भारको िातग आवश्र्क
बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।

• नतििाको आिारमा उत्कृष्ट ववद्यािर् शिक्षक र ववद्याथीहरुिाई पुरस्कार िथा सम्मानको व्र्वस्था ,
तमिाईनेछ ।
• सामुदावर्क ववद्यािर्हरुको सघन अनुगमन कार्यिाई तनर्तमि र प्रभावकारी िुल्र्ाईनेछ । र्स
कार्यक्रममा आवश्र्किा अनुसार सरोकारवािा र ववज्ञको समेि सहर्ोग तिईनेछ ।

६.

स्वास््र्
• डाक्नेश्वरी न.पा.िाई कोतभड-१९ महामारीमुि पातिका वनाउनु पवहिो प्राथतमकिा भएको

छ।र्स महामारीको रोकथामका िातग अपनाउनु पने स्वास््र् सिगिाका व्र्वस्थाहरुको पािना
गने गराउनेछ, औषिी, उपकरण र स्वास््र्कमीहरुको पर्ायप्त व्र्वस्था िथा पररचािन गनेछ।
र्स महामारीबाट डाक्नेश्वरी न.पा. तभि कुनै पतन व्र्शिको ज्र्ान िाने अवस्था आउन नददन
नगरपातिका दृढिापूवक
य िागेको छ।
• कोतभड-१९ माहामारीको िनस्वास््र् सं ग सम्बशरिि िोशखम कम गनय स्वास््र् क्षेिको िगानी

वृवि गररनेछ | आबश्र्किा अनुसार गुणस्िरर्ुि कोरे नटाइन केररहरु स्थापना गदै ितगनेछ|
िोशखममा रहे का व्र्शिहरुको पवहचान, पी.तस.आर. ववतिको पररक्षण र रोग सं क्रतमि व्र्शिको
उपचार कार्यमा स्थानीर् सरकारिे सबै खािको सहर्ोग पुर्ायउनेछ|
• नगरपातिका क्षेिमा कशम्िमा एक सुतबिा सम्पन्न अस्पिाि तनमायण गनय िग्गा खोिी गरी सं शघर्
सरकार र प्रदे ि सरकार माफयि पहि गररनेछ |
• स्वास््र् चौकी पािोमा MBBS,MD शचवकत्सकको धर्बस्था गररने छ|
• वतथिंग सेरटर सं चािनमा रहेका स्वास््र् चौकीहरुमा तनर्तमि ववद्युि आपुतियका िातग सोिार पावर
व्र्ाकअप िडान गररनेछ ।

• िनमानसमा COVID-19 िथा स्वास््र् सम्बरिी िनचेिना अतभवृविको िातग िनचेिना मुिक
कार्यक्रमहरु सं चािन गररनेछ ।
• सरकारी िथा गैरसरकारी अस्पिाि ,स्वास््र् सं स्था सं ग समरवर् गरी घुम्िी स्वास््र् शिववरहरु
सञ्चािन गररनेछ ।
• नगरपातिका र नेपाि सरकार स्वास््र् मरिािर्बाट तनिःिुल्क प्राप्त हुने औषिीहरु सम्बशरिि
स्वास््र् सं स्थाहरु माफयि सवयसािारणिाई सहि िवरबाट उपिधि गराईने व्र्व्सथा तमिाइनेछ।

• पोषणर्ुि नगर घोषणाका िातग सुचकमा आिाररक आवश्र्क कार्यक्रमहरु सं चािन गररनेछ ।
• प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थामा नागररक वडापि िथा सूचना पाटीको अतनवार्य व्र्वस्था गररनेछ ।

• नगरतभिका स्वास््र्कमीहरुिाई सेवासँग सम्बशरिि ववतभन्न िातिमहरु उपिधि गराईनेछ ।
• नगरतभि सपयदंस अस्पिािको तनमायण गरे छ |
७

खानेपानी िथा सरसफाई
• र्स नगरपातिका क्षेितभिका केवह वडाहरुमा दे शखएको खानेपानीको समस्र्ािाई समािान गनयका

िातग नगरको आफ्नै श्रोि िथा वाह्य दािृ सं घ सं स्थासँगको सहर्ोगमा खानेपानी आर्ोिनाहरु
सं चािन गररनेछ ।

• बृहि खानेपानी आर्ोिना सं चािन नभएका स्थानहरुमा खानेपानी समस्र्ाको समािानको िातग
आवश्र्क ट्युवेि िडान कार्यिाई सं चािन गररनेछ ।

• नगर क्षेिमा िौचािर् सरसफाईको िातग सेफटी ट्यांक सेवाको धर्बस्था गररनेछ |
• नगर क्षेिको सरसफाईको िातग समर् समर्मा अतभर्ानहरु सं चािन गदै ितगनेछ ।
• फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िातग घर नक्सा पास गदाय अतनवार्य रुपमा िौचािर् र सेफ्टी ट्यांकी
तनमायण गनुप
य ने व्र्वस्था िागु गररनेछ ।

• नगरपातिका क्षेिको फोहोरिाई व्र्वशस्थि बनाउन फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गने ल्र्ाण्डवफल्ड
साईडका िातग िग्गाप्रातप्त प्रकृर्ा अशघ बढाइने छ । फोहोरमैिा व्र्वस्थापन औिार िथा िनिशत्त
माफयि मुख्र् बिारहरुमा सरसफाई अतभर्ानिाई महत्वका साथ अशघ बढाइने छ ।
८

िैविक समानिा िथा सामाशिक समावेशिकरण
• र्स नगरपातिकािाई बािमैिी नगर घोषणा गररनेछ । साथै घोषणा पश्चाि र्सको वटकाउ र
ददगोपनाका िातग सम्बशरिि सुचकका आिारमा गनुप
य ने कार्यहरुिाई सोको रणनीति बमोशिम
नश र्तमि रुपमा सं चािन र कार्ायरवर्न गनय आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।
• र्ोिना तनमायणको चरणमा बािबातिकाहरुको प्रतितनतित्व सुतनशश्चि गरी उनीहरुबाट माग भए
अनुसारमा नगर िथा वडाहरुबाट बिेट ववतनर्ोिन गने व्र्वस्था तमिाइनेछ ।
• ववतभन्न प्रकारका वहं साबाट पीतडि मवहिाहरुिाई ित्काि उिार गनयकोिातग उल्िेशखि क्षेिहरुमा
काम गने स्थानीर् सं घ सं स्थाहरुसँगको साझेदारीमा एक सेवा केरर सं चािन गररनेछ ।

• मवहिा वहं सा िथा चेतिवेटी बेचववखन ववरुि सचेिना कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
• नगर क्षेिमा दाईिो प्रथा ववरुिको कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।

• मवहिाहरुको िातग स्वरोिगारमुिक कार्यक्रम , िातिम िथा प्रववति हस्िारिरण गररनेछ ।
• अपाििा भएका व्र्शिहरुको पुनस्थापना कार्यक्रम सं चािन गररनेछ । साथै तनिहरुिाई आवश्र्क
सहार्क सामग्री उपिधि गराउने व्र्वस्था तमिाइनेछ ।
• अपाििा भएका व्र्शत्तहरुको िागी स्वरोिगारमुिक िातिम सञ्चािन गरीनेछ ।
• अपाििा पररचर्पि वविरणकार्यिाई व्र्वशस्थि र प्रभावकारी बनाउनेछ ।
• दतिि (डोम, चमार, मुसहर बाँिर) वविाथीहरुको िागी िोकसेवा िर्ारी कक्षा सञ्चािन गरीनेछ।
• ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् चेक िाच, ददवस िथा सम्मानको कार्यक्रम सं चािन गररनेछ ।
• ज्र्ेष्ठ नागररक समुह तनमायण िथा सञ्चािन गररनेछ ।
• एकल महिलािरुको सीप र दक्षतामा अहिवृहि गरी आर्थिक रुपमा सवल बनाउने प्रयास स्वरुप उनीिरुको
सशहिकरणका कायिक्रम संचालन गररनेछ ।
• नगरक्षेत्रमा बालसञ्जाल तथा बाल क्लव हवस्तार गरीनेछ ।
• बाल हववाि हवरुिको रोगथाम अतभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।
• नगरक्षेिमा मािृ िथा शििुपोषण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
• सवहद पररवारका सदस्र्हरुको िागी स्वरोिगारमुिक िातिम सञ्चािन गररनेछ ।
९

पूवायिार िथा सहरीववकास सम्बशरि नीिी
• नगरतभिका सडकहरुिाई नगर र्ािार्ाि गुरुर्ोिनाको तनमायण गरी ववतभन्न श्रे णीमा वतगयकरण र
प्राथतमवककरण गरी सोही बमोशिम बिेट ववतनर्ोिन गररनेछ ।

• डाक्नेश्वरी नगरपातिकािाई नमुना नगरको रुपमा ववकास गनय एवककृि नगर ववकास गुरुर्ोिनािाई
पवहिो प्राथतमकिामा राखी कार्य अशघ बढाइनेछ ।
• नगरका मुख्र् सडक चौकहरुमा बस तबिौनीको व्र्वस्थापन गदै उत्त स्थानमा साना बिार िथा
हाट बिारको पूवायिार तनमायण गदै िैिाने ।

• नगरपातिकाका मूख्र् बिार िथा बिार उरमूख चौकहरुमा सुरक्षा िथा उिाय प्रवाहिाई ध्र्ान ददई
सौर्य सडक बशत्त िडान गररनेछ ।
• नगरपातिका क्षेिमा सञ्चािन हुने २ िाख भरदा माथीको आर्ोिना र सो आर्ोिना सञ्चािन गने

उपभोत्ता सतमतिको सम्पूणय वववरण खुल्ने गरी आर्ोिना स्थिमै होतडं ग बोडय राख्ने व्र्वस्थािाई
प्रभावकारीका साथ िागु गनुक
य ो साथै ल्र्ाव टे स्टको पतन अतनवार्य िागु गररनेछ ।

• ववतनर्ोिन ऐनमा समावेि भएका सडक िगार्िका पूवायिारका र्ोिनाहरुको समर्मा नै कार्य
सम्पन्न गने प्रर्ोिनाका िातग नगरसभाबाट तनशश्चि समर्ावति िोवक कार्यसम्पन्न गने कार्यिातिका
शस्वकृि गरी िागु गने व्र्वस्था तमिाइनेछ ।

• नगर तभि तनमायण हुने तनिी घरहरुको तनमायणका िातग आवश्र्क मापदण्ड तनिायरणका िातग रावष्ट्रर्
भवन तनमायण सं वहिाको अतिनमा रवह स्थानीर् भवन तनमायण मापदण्ड शस्वकृि कार्ायरवर्नमा
ल्र्ाइनेछ ।
• तनिी िथा सावयितनक भवन तनमायण गदाय अतनवार्य रुपमा नक्सा पास गराई माि तनमायण गनुय पने
व्र्वस्थािाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न ल्र्ाइनेछ ।
• नगर क्षेि तभि दतिि आवास तनमायण गररनेछ ।
• समग्र ववकासका कार्यक्रम िथा आर्ोिनाहरु िोवकएको समर् र िागिमा सम्पन्न गने ।

• नगरपातिकामा कशम्िमा एक Soil Compactor (Roller) खररद गनय सं शघर् सरकार र प्रदे ि सरकार
माफयि पहि गररनेछ |
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• कृवषर्ोग्र् ितमनको पर्ायप्तिा वाविुद उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था कमिोर रहेको र्स
नगरतभिका खेिीर्ोग्र् ितमनमा तसं चाई सुवविा गराउनका िातग साना तसं चाई कार्यक्रम सं चािन
गररनेछ ।
•

प्रत्र्ेक वडामा तडप बोररं ग माफयि खेिीर्ोग्र् ितमनमा तसं चाई उपिधि गराउन कृवष

ववद्युिीकरणिाई प्राथतमकिाका साथ कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । र्सका िातग ववद्युि प्रातिकरणको
कार्ायिर्सं ग समरवर् गररनेछ ।
११

ववपद व्र्बस्थापन
• नगरस्िरीर् ववपद व्र्वस्थापन कार्यर्ोिना िर्ार गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ ।
• ववपद्को पुवि
य र्ारी र त्र्सको क्षतिको रर्ूतनकरण गनयको िातग क्षेिगि रणनीति अविम्बन गरर
कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । र सचेिनाका िागी कार्यक्रम सं चािन गररनेछ ।
• ववपदको समर्मा आपिकातिन उिार र राहिको िातग खुिा सावयितनक स्थानको पवहचान गरी
आपिकातिन आश्रर्स्थिको रुपमा ववकास गररनेछ ।
• ववपद्को समर्मा उिार र राहिको िातग प्रत्र्ेक वडामा स्वर्ंसेवकहरुको समुहिाई आवश्र्क
िातिमद्बारा प्रशिशक्षि गरी सम्पकय माध्र्म िर्ारी अवस्थामा राशख िुनसुकै समर्मा खवटन सक्ने
गरी िर्ारी अवस्थामा राशखनेछ ।

• ववपद व्र्ावस्थापन कोषको प्रर्ोगिाई अझ व्र्वशस्थि गदै ितगनेछ ।
• ववपद प्रतिकार्य र्ोिनाका िागी नेपाि प्रहरी, सििय प्रहरी समेिको सहकार्यमा ववपद प्रतिकार्य
वटमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
• ववपद व्र्वस्थापन कोषको ववपद व्र्वस्थापन कार्यववति अनुसार प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न
गररनेछ ।
१२

वािावरण सम्बरिी नीति
• र्स नगरिाई वािावरण मैिी नगर बनाउन तबिेष वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ।
• खुिा क्षेि , सावयितनक, ऐिानी िग्गा आददमा वृक्षारोपण गररनेछ।

• कृवष बािीमा वकटनासक औषिीको प्रर्ोगिाई तनर्रिण र व्र्वस्थापन गदै िैववक प्रववतिको
ववकासको िागी तबिेष पहि गररनेछ।
१३

कमयचारी प्रिासन िथा िनिशत्त व्र्वस्थापन सम्बरिी नीति
• नगरपातिकाको सावयितनक सेवा प्रवाहिाई Digitized गरी सेवाग्राही मैिी बनाउदै ितगनेछ।
िसका िागी िनिशििाई क्षमिा ववकास िातिम, अनुभव आदान प्रदानका िातग िनप्रतितनति
र कमयचारीहरुिाई अबिोकन भ्रमण गराइनेछ।
• कमयचारीिाई समर् सापेक्ष प्रववतिमैिी बनाउनको िागी क्षमिा ववकास िातिम प्रदान
गरीनेछ।कमयचारीहरुको मनोबि बउन आरिरीक स्रोिको अतिनमा रही नगरकार्यपातिकाको
कार्ायिर् तभि कार्यरि कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन पुरस्कार उपिधि गराउने नीिीिाई
तनररिरिा ददइनेछ।
• नगरपातिकािे सेवा करार सेवा तिएका िनिशििाई तनररिरिा ददइनेछ।

• िनप्रतितनति र नगरपातिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको सामुवहक दुघट
य ना तबमा गने व्र्वस्था
तमिाइनेछ।
• नगरपातिकाको हरे क गतिववतििाई सावयितनक गनय र्स वषयतभि प्रत्र्ेक वडामा तडशिटि सुचना
पाटी र तडशिटि नागररक बडापि

तनमायण सञ्चािन गदै िगीनेछ।

• भ्रष्टाचार तनर्रिण, सेवा प्रवाहमा सुिार, िाशरि सुव्र्ावस्थाको सुदृढीकरण र सुिासन प्रवद्बय न

गररनेछ।
• आगामी आतथयक बषयमा र्स नगरपातिका िाई तडशिटि डाक्नेश्वरी घोषणा गररनेछ|
१४

रािश्व पररचािन
• नगरपातिका तभि रहे का करका स्रोिहरु : सम्पशत्त कर, पोखरी ठे क्का कर , हाट बिार कर ,

व्र्वसार् कर , प्राकृतिक स्रोि सािन उपर्ोग िुल्क कर , घर नक्सा पास दस्िुर आदद
व्र्वस्थापन गरी करको दार्रा र सं किनमा वृवि गररनेछ।

• कर पररचािन क्षमिाका आिारमा वडा कार्ायिर् हरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप र्ोिना सञ्चािनमा
प्राथतमवककरण गरी बिेट उपिधि गराइनेछ।

• नगर र वडाबाट सं किन हुने रािश्वको बैंक दाशखिा सं किन भएको तमतििे भोतिपल्ट िम्मा
नै गने व्र्वस्था तमिाईनेछ।

१५

ववत्तीर् व्र्वस्थापन
• नगरिे गने सबै प्रकारका ववत्तीर् कारोवारिाई सुिमाफयि अझ बढी व्र्वशस्थि र प्रभावकारी
बनाइनेछ।
• वविीर् व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन सम्बशरिि कमयचारीहरुिाई िातिमक ो व्र्वस्था
गररनेछ।
• ववशत्तर् व्र्वस्थापनिाई थप सुदृवढकरण गदै िैिानको िागी सबै वडामा ववशत्तर् सुिासन कार्म
गररनेछ।

१६

ु ाई
सावयितनक सुनव

• नगर र वडाबाट सं चािन हुने ववकास कृर्ाकिाप िथा सेवा प्रवाहको बारे मा आम नागररक समक्ष
प्रष्ट पाने िथा नागररकको चासो र सरोकारका ववषर्िाई प्रत्र्क्ष सम्वाद गरी सम्बोिन गनयका
ु ाई कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।
िातग अिय वाषीक रुपमा सावयितनक सुनव

१७

ववववि

• आतथयक वक्रर्ाकिाप, कृवष िथा औद्योतगक उत्पादन, रोिगारी सृिना, उत्पादिीि क्षेि,
ववकास तनमायण कार्य सामाशिक िनिीवनमा थप क्षति हुन नददई सुचारु गरी िीव्रिा
ददइनेछ।
• स्वास््र्, शिक्षा, िैविक समानिा एंव अरर् सामाशिक िथा सांस्कृतिक क्षेिमा कार्यक्रम
सञ्चािन र गुणस्िरीर् सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिशक्षि, रर्ार्पूणय र गतिशिि सामाशिक
िीवनको स्थापना गररनेछ।
• कार्यक्रम िथा आर्ोिनहरुको पुनिः प्राथतमकीकरण गने, फिुि खचय रोक्ने ववत्तीर् अनुिासन
कार्म गने उत्पादनिीि िथा रोिगारमूिक क्षेिमा िगानी केशररि गररनेछ।
• कोतभड-१९ महामारीका कारण रोिगारी गुमाएका श्रतमक, साना वकसान, गररव िथा ववपन्न
वगयका पररवारिाई िशक्षि गरी स्वास््र्, शिक्षा, सीप ववकास िातिम र रोिगारी सञ्चािन
गररनेछ ।

