
वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम,२०७९ 
बरु्िनन्दा नगरपातिकाको सािौं ऐतिहातसक नगरसभामा उपस्थथि 

सदुरुपस्िम प्रदेश सभा सदथर् माननीर् बिदेव रेग्मी ज्र् ु

नगरपातिकाका उप प्रमखु ज्र्,ु 
उपस्थथि सम्परु्ि नगरसभाका सदथर् ज्र्हुरु, 
 

१. बरु्िनन्दा नगरपातिकाको गररमामर् सािौं नगरसभामा नगरपातिकाको नगर प्रमखु िथा सभाको 
सभाध्र्क्षको हैतसर्ििे र्वकासको िागी मागिदशिकको रुपमा रहने थथातनर् सरकारको आतथिक वषि 
०७९/०८० को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम प्रथििु गनि पाउँदा गौरवास्न्वि भएको छु । 

 

२. सविप्रथम मिुकुको रार्िर्िा, साविभौमसत्ता, अखण्डिा, रार्िर् थवातभमान, प्रजािन्र र रार्िर् 
समदृ्विका िागी र्वगिमा भएका ऐतिहातसक जनआन्दोिन, सशस्त्र संघषि र र्वतभन्न राजनैतिक 
आन्दोिनहरुमा जीवनको बतिदानी गनुिहनुे सम्परु्ि ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरु प्रति उच्च सम्मान सर्हि 
हाद्वदिक श्रिासमुन अपिर् गदिछु । साथै राजनैतिक आन्दोिनका क्रममा बेपत्ता भएका नागररक र 
घाइिे र्ोिाहरु प्रति उच्च सम्मान िथा सहानभुतुि प्रकट गदिछु । 

३. हामी हाम्रो साविभौमसत्ता र रार्िर् र्हि प्रति सजग छौं ।कर्हल्रै् कसैको दासत्व थवीकार नगरेको 
हाम्रो  ईतिहास प्रति गौरव गदिछौं ।नेपाि भौगोतिक रुपमा र्वर्वधिार्कु्त मिुकु हो । भगुोि 
मार होईन प्रकृति पतन र्वर्वधिार्कु्त छ ।र्ो र्वर्वधिा कुनै तथचोतमचोका कारर्िे आएको होईन 
। सभ्र्िा, भाषा र संथकृतिको र्वकास एवं राि तनमािर्को प्रर्क्रर्ामा हाम्रो भगुोि, ईतिहास र 
र्वकासक्रमिे द्वदएको र्थािथ हो भने र्ी हाम्रा सामास्जक सम्पस्त्त हनु । 

४. समदृ्वि अब हाम्रा िातग सपना मार हनु सक्दैन । र्वकास बाहेक समदृ्वि हातसि गने अको बाटो 
छैन । र्वकासका िातग सबै पक्षहरुको रार्, सल्िाह र सझुाविाई थथानीर् सरकारिे 
गम्भीरिाका साथ ध्र्ान द्वदनेछ ।िथ्र्, काननु र िकि का आधारमा जनिाका जार्ज मागहरुिाई 
सनेु्न र परुा गने काम हनुछे ।संर्वधान प्रदत्त अवसर, थथानीर् सरकारबाट प्रदान गररने सेवा िथा 
सरु्वधा र सम्मान सबै नगरपातिकाका  जनिािे सहज, वाथिर्वक अथिमा प्राप्त गनेछन । 
बरु्िनन्दा नगरपातिकाको थथानीर् सरकारबाट नगरबातस जनिा, समाज, सबै जािजाति र 
भाषाभार्ष, सबै आथथा र र्वश्वास, सबै संथकृति र भेषभषुा, सबै समदुार्हरुिाई समानिा र सम्मान 
सर्हिको व्र्वहार हनुेछ भने्न र्वश्वास द्वदिाउन चाहान्छु । 

५. थथानीर् िहको र्वकास तनमािर्, सशुासन, पारदस्शििा, समदृ्वि, ससु्ख र खतुस, सहकार्ि र समन्वर्का 
साथ काम गनि र्ो सरकार प्रतिवि छ ।र्थिा प्रतिवििा परुा गनि बरु्िनन्दा नगरपातिकाको 
थथानीर् सरकार संस्घर् िथा प्रदेश सरकार, थथानीर् थिरमा सर्क्रर् सम्परु्ि राजनैतिक दिहरु, 
सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संथथाहरु साथै सबै सरोकारवािाहरुको साथ र सहकार्िका िातग 
हाद्वदिक अर्पि गदिछ ।वििमान पथुिा र समाजिे अनभुिु गने खािको र्वकास र समदृ्वि हातसि 
गनि िर्ि  र्स सरकारिे आव ०७९/०८० को तनति िथा कार्िक्रमहरु िर्ार पारेको छ । 



६. कोरोना महामाररको प्रभाव सामान्र्ीकरर् हुँदै गएको अवथथामा र्स महामाररिे र्वगिमा 
नगरपातिकाको आतथिक िथा सामास्जक के्षरमा पारेको प्रभाविाई पनुथथार्पि गदै सम्भार्वि चौथो 
िहर सँग िड्निाई र्ोजनाबि रुपमा अगातड  बढ्न ेतनति तिईनेछ । 

७. नगरको भौगोतिक, सामास्जक, आतथिक िथा सांथकृतिक र्वर्वधिािाई आत्मसाथ गदै सन्ितुिि र 
समन्र्ार्र्क र्वकासको बाटोमा अस्घ बढ्न नगर सरकार दृि छ । हामीहरु र्ोजनाबि र 
प्राथतमकिाका आधारमा र्वकास तनमािर्का कामहरु हनुपुछि भने्नमा प्रतिवि छौं ।"मातिक 
होइन, सेवक हौ"  भने्न मान्र्िामा आधाररि जनउत्तरदार्ी, पारदस्शि, मेहनिी र सहर्ोगी 
संर्न्रबाट नै समदृ्वि हातसि गनि सर्कन्छ भने्न मान्र्िािाई हामीिे आफ्नो मागिदशिनका रुपमा 
ग्रहर् गरेका छौ ।नगर सरकारको र्ो तनति िथा कार्िक्रम "सखुी जनिााः समिृ 
बरु्िनन्दा"  को आकांक्षा परुा गने द्वदशािर्ि  केस्न्िि छ । 

८. नेपािको संर्वधान, थथानीर् सरकार संचािन  ऐन, अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वथथापन सम्बन्धमा 
बनेको ऐन, रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगका सम्बन्धमा व्र्वथथा गनि बनेको ऐन, 
साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्माविीका सान्दतभिक तनर्महरु, संस्घर् िथा प्रदेश सरकारिे जारी 
गरेका तनति, काननु िथा मापदण्डहरु, सहस्राब्दी र्वकास िक्ष्र्, जनिासँग गररएका 
प्रतिबििाहरुिाई केन्ितबन्दमुा राखी नगर सरकारको िर्ि बाट मैिे आगामी आतथिक वषि 
०७९/०८० को तनति िथा कार्िक्रम प्रथिाव गरेको छु । 

९. नागररकिे अनभुतुि गने गरर र्वकासको प्रतिर्ि र्विरर्, स्शक्षा  िथा थवाथथ्र् प्रर्ािीमा सबैको 
सहज पहुँच, पररर्ात्मक िथा गरु्ात्मक सधुार, कृर्ष, पशपुािन, पर्िटन, व्र्ापार िथा व्र्वसार्, 
िगानीको वािावरर्, नगरको महुार रे्ने आर्ोजनाको सरुुवाि, सशुासन, समावेशी र्वकास, दीगो 
र्वकास, नगर सरसर्ाई र हररर्ािी प्रवधिन, नगरमा उपिब्ध पुजँी, तसप र क्षमिाको प्रभावकारी 
उपर्ोग गनि सहकारी र तनस्ज के्षरसँगको सहकार्ि र तनति िथा कार्िक्रमको सर्ि कार्ािन्वर्नका 
िातग संस्घर् िथा प्रदेश सरकारसँग सहअस्थित्व, समन्वर् र सहकार्ििाई प्राथतमकिामा रास्खनछे 
। 

माननीर् प्रदेश सभा सदथर् ज्र् ु ,  

नगरपातिकाका उप प्रमखु  ज्र् ु , 

उपस्थथि सम्परु्ि नगरसभाका सदथर् ज्र्हुरु , 

 

  स्शक्षा के्षराः 
१०. स्शक्षा प्रर्ातिको सधुारका िातग थपष्ट दृर्ष्टकोर्, प्रतिबििा र िगनस्शििाका साथ अगातड 

बर्िनेछ । र्सका िातग कुनै पतन प्रकारका बहानाबाजी, तनस्ज िथा तनर्हि थवाथि हाम्रा िातग 
थवीकार्ि हनुे छैनन ।स्शक्षा प्रर्ािी सधुार हचवुाका भरमा होईन र्क थथार्पि मान्र्िाको जगमा 
टेकेर प्रष्ट दृर्ष्टकोर्का साथ शैस्क्षक के्षरको सबिीकरर् िर्ि  अगातड बर्ि शैस्क्षक र्वकासका नर्ाँ 
र तसजिनस्शि कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 



११. स्शक्षा प्रर्ािीिाई आतथिक / सामास्जक रुपान्िरर्को संवाहकको रुपमा र्वकास गनिका िातग 
सबै िह एवं र्वधाको स्शक्षामा समिामिुक पहुँचको सतुनस्िििा, गरु्थिरमा सधुार, व्र्वथथापर्कर् 
क्षमिाको र्वकास, सामदुार्र्क एवं संथथागि र्वद्यािर् बीचको तभन्निाको अन्त्र्, असि 
अभ्र्ासहरुको आदानप्रदान, स्शक्षक िथा र्वद्यातथिहरुको देश तभरका चस्चिि र नमनुा सामदुार्र्क 
र्वद्यािर्हरु अध्र्र्न िथा अविोकनका िातग शैस्क्षक भ्रमर्, स्शक्षकहरुको क्षमिा र्वकासका 
िातग क्षमिा र्वकास िातिम संचािन जथिा कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे । साथै स्शक्षा के्षरमा 
अपाच्र् रुपमा देस्खएको राजतनतिकरर्िाई अन्त्र् गनिका कडाईका साथ आवश्र्क कामहरु 
गररनेछ । 

१२. नगरपातिका तभरका सम्परु्ि सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा देस्खएको भौतिक पवुािधारको 
समथर्ािई समाधान गनिका िातग आफ्नै स्रोि पररचािन गरर भवन तनमािर् गनुिका साथै संस्घर् 
िथा प्रदेश सरकारका सम्बि तनकार्मा समन्वर् िथा पहि गररनेछ ।साथै कक्षाकोठामा रहेको 
र्तनिचर अभावको समथर्ािाई समाधान गनि "धिुो मकु्त कक्षाकोठा कार्िक्रम" संचािन 
गररनेछ । 

१३. सामदुार्र्क र्वद्यािर्को भोगातधकार प्राप्त प्रर्ोगतबर्हन जग्गामा बकृ्षारोपर् गरर हररर्ािी 
प्रविन गररनेछ । सबै र्वद्यािर्हरुिाई सचुना प्रर्वतधसँग आवि गराई प्रर्वतधर्कु्त बनाईनेछ । 

१४. नगरपातिका तभरका सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुको स्शक्षक दरबन्दी तमिान र स्शक्षकहरुको 
व्र्वथथापन र्वद्यातथिहरुको सँख्र्ाको आधारमा गररनेछ । नतिजामा आधाररि र्वद्यािर् अनगुमन 
प्रर्ािी, र्वद्यातथि भनाि अतभर्ान, केर्ह र्वद्यािर्हरुको र्वथििृ र्ोजना तनमािर्, परु्ि सरसर्ाईर्कु्त र 
हररर्ािी र्वद्यािर् जथिा थप प्रवधिनात्मक कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे । 

१५. प्रत्रे्क वषि प्रार्वतधक स्शक्षा अध्र्र्न गने र्स नगरपातिका तभरका कस्म्िमा ५ जना हतिर्ा, 

खतिर्ा, जनजाति, मसु्थिम र र्वपन्न पररवारका र्वद्यातथिहरुिाई प्रोत्साहन र सहतुिर्ि द्वदन "नगर 
प्रमखु छारवसृ्त्त कार्िक्रम" संचािन गररनेछ भने र्सको प्रभावकाररिा हेरर आगामी आतथिक 

वषिदेस्ख दार्रा र्रार्किो बनाईनेछ । साथै नगरपातिका के्षरतभर रहेका गरुुकुि, मदरसा, 
गमु्बाहरुको भौतिक िथा शैस्क्षक र्वकासको िातग प्रोत्साहन द्वदईनछे । 

    

१६. र्वद्यािर्मा सशुासनिाई प्रवधिन गनिका िातग र्वद्यािर् व्र्वथथापन सतमति पनुिगठन हनु 
बाँकी रहेका र्वद्यािर्हरुको व्र्वथथापन सतमति पनुिगठन टुङ्गर्ाईनेछ भने र्वद्यािर् व्र्वथथापन 
सतमति पनुिगठन नगरर िामो समर्सम्म र्वद्यािर्मा अवरोध बतनरहेने प्रवतृिको अन्त्र् गररनछे 
।र्वद्यािर् अनगुमन मलु्र्ाङ्कनिाई सघन रुपमा संचािन गररनेछ । 

१७. र्वद्यातथिहरुको तसजिनस्शििा  िथा रचनात्मकिा अतभवृद्विमा सहर्ोग पगुोस भने्न हेििेु नगर 
र्वद्यािर् थिररर् हास्जरी जवार् प्रतिर्ोतगिा, वकृ्तत्वकिा प्रतिर्ोतगिा, वादर्ववाद प्रतिर्ोतगिा, 
तनबन्द िेखन प्रतिर्ोतगिा, कर्विा िेखन प्रतिर्ोतगिा, स्चर्ि िेखन प्रतिर्ोतगि जथिा कार्िक्रमहरु 



संचािन गररनेछ भने सबै सामदुार्र्क िथा संथथागि र्वद्यािर्हरुमा सदन (House) गठन 
कार्िक्रमिाई अतनवार्ि बनाई अतिररक्त र्क्रर्ाकिापहरु संचािन गनि प्रोत्सार्हि गररनछे । 

१८. नगरपातिका तभरका कक्षा १० देस्ख १२ कक्षा सम्मका र्कशोर र्कशोरीहरुिाई िोकेसेवा प्रति 

आकषिर् जगाउनका िातग "िोकसेवा सचेिना कार्िक्रम" संचािन गररनेछ । 

१९. जन प्रकाश मार्वमा भारिीर् राजदिुावासको सहर्ोगमा तनमािर्ातधन िर हाि अिपर अवथथामा 
रहेको भवनको तनमािर् कार्ििाई तनरन्िरिा द्वदनका िातग सम्बि तनकार्मा प्राथतमकिाका साथ 
पहि गररनेछ । 

२०. नगरपातिका थिरमा र्वद्यािर् िहमा अध्र्र्न गने र्वद्यातथिहरुको तसजिनात्मक क्षमिाको अतभवृद्वि 
गनिका िातग नतृ्र्, संतगि  र खेिकुद स्शक्षकको व्र्वथथापन गररनेछ । 

२१. र्वद्यातथिहरुिाई र्ोग, ध्र्ान र साधना प्रति आकर्षिि गनि नगरपातिका तभरका र्वद्यािर्हरुमा 
समर् समर्मा र्ोग स्शर्वर संचािन गररनछे । 

२२. द्वदघिकातिन, मध्रे्कातिन र अल्पकातिन शैस्क्षक र्ोजनाको तनमािर् गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ 
। 

२३. नगरपातिकाका सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा कार्िरि स्शक्षक िथा कमिचारीहरुिे कार्ाििर् समर्मा 
मादक पदाथि सेवन गरेको जानकारी हनु आएमा तनजहरुिाई कारबार्हको दार्रामा ल्र्ाईनछे । 

२४.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा र्वगिमा नगर स्शक्षक, करार स्शक्षक, अनदुान स्शक्षक, इतसडी 
स.का.,  र राहि स्शक्षकहरुको तनर्सु्क्तमा देस्खएको अपाच्र् राजतनतिकरर्िाई परु्ि रुपमा अन्त्र् 
गरर र्ोग्र्िा क्षमिाको आधारमा स्शक्षक िथा कमिचारीहरुको तनर्सु्क्त र र्वद्यातथि िथा स्शक्षङ्क 
अनपुािको आधारमा स्शक्षकहरुको दरबन्दी तमिान िथा हेररे्र गरर व्र्वथथापन गररनेछ 
।आवश्र्किा अनसुार र्वद्यािर्हरुिाई  मजि गने कार्िक्रमिाई प्राथतमकिामा रास्खनेछ । 

२५. नगरथिरमा तसकाई उपिब्ध कमजोर भएका र्वद्यािर्हरुको अवथथािाई मध्रे्नजर गरी 
सधुारात्मक कार्ि गररनछे । 

२६. जनप्रकाश मार्व कोस्ल्ट र बाँध ुमार्व भारतिकौशाडीमा प्रार्वतधक धार िर्ि को स्शक्षािाई तनर्तमति 
गनिका िातग आवश्र्क पहि, समन्वर् र सहर्ोग गररनेछ ।आधारभिु मापदण्डका आधारमा 
उत्कृष्ट र्वद्यािर्, र्वद्यातथि, स्शक्षक र र्वद्यािर् व्र्वथथापन सतमतिका अध्र्क्षिाई परुथकृि गररनछे 
। 

२७. बािमैतर थथानीर् शासन प्रर्ािीिाई अबिम्बन गदै सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा र्वद्यतुिर् हास्जरी 
र ईन्टरनेट सर्हिको ICT  जडान गरर र्वद्यािर्िाई प्रर्वतध मैरी बनानछे । 

२८. जन प्रकाश मार्व कोस्ल्ट, बाँध ुमार्व भारतिकौसाडी र सत्र् मार्व पाण्डुसैनमा व्र्वस्थथि छारवास 
तनमािर्का िातग आवश्र्क पहि गररनेछ । साथै मौसमी बसाईसराईका कारर् भोटे जनजातिका  



बािबातिकाहरुको अध्र्र्नमा परेको समथर्ािाई मध्रे्नजर गदै आवातसर् र्वद्यािर् कार्िक्रम 
संचािन गनि पहि िथा समन्वर् गररनेछ । 

२९.  र्वद्यािर् िथा स्शक्षकहरुको तनर्मन गनिका िातग दैतनक "टेति अनगुमनिाई" प्राथतमकिा 

द्वदईनेछ । 

३०. नगरपातिकाका प्रत्रे्क टोिहरुमा टोि स्शक्षा सतमति र वडामा वडा स्शक्षा सतमति गठन गने 
कार्ििाई अगातड बिाईनेछ । 

३१. नगरपातिका तभर संचातिि र्वतभन्न सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि र्वद्यातथिहरुको तसकाई 
उपिस्ब्ध न्र्नु देस्खएकािे त्र्थिा र्वद्यातथिहरुको पर्हचान गरर सधुारात्मक कक्षा मार्ि ि तसकाई 
उपिस्ब्धिाई सधुार गररनेछ । 

३२. नगरथिररर् "अन्िर र्वद्यािर् नगर प्रमखु खेिकुद सप्ताहा"  कार्िक्रम संचािन 

गररनेछ । 

३३.  नगरपातिका तभरका माध्र्ातमक र्वद्यािर्हरुमा "Boys and Girls Scout Troop" 
िातिम संचािन गररनेछ । 

३४.  नगरपातिका तभरका सबै र्वद्यािर्हरुमा प्राथतमक उपचारका िातग तनाःशलु्क रुपमा प्राथतमक 
उपचार र्कटको व्र्वथथा गररनेछ । 

३५. नगरपातिका तभर रहेका सामदुार्र्क अध्र्र्न केन्िहरुको अवथथािाई अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन 
गरर व्र्वस्थथि गररनेघ । । 

थवाथथ्र् के्षराः 

३६. "थवथथ नगरबासीाः थवथथ नगर" भने्न मान्र्िािाई आत्मसाि गदै गरु्थिररर् थवाथथ्र् 
सेवामा सबै नगरबातसको समिामिुक पहुचँ सतुनस्िि गररनेछ ।नगरतभरका सबै बतथिङ्ग 
सेन्टरहरुको गरु्थिर सधुार गरर सरुस्क्षि माितृ्व सेवाका िातग SBA िातिम प्राप्त जनशस्क्त 
पररचािन गररनेछ । 

३७.  नगरपातिकाका प्रत्रे्क थवाथथ्र् संथथाको मातसक ररपोर्टिङ गने कामिाई व्र्वस्थथि 
र अनिाईन प्रर्ातिमा आवि गराईनेछ । मर्हिा थवाथथ्र् थवरं्सेर्वकाहरुको क्षमिा 
अतभवदृ्विका िातग प्रोत्साहन कार्िक्रम संचािन गररनेछ ।उमेर पगेुका थवरं्मसेर्वकाहरुका 
िातग नेपाि सरकारको सनुौिो अवकाश र्ोजनािाई थप व्र्वस्थथि बनाईनेछ 
।उत्कृष्ट थवाथथ्र्कमीहरुिाई परुथकृि गररनेछ । नगरपातिका क्षेर तभरका ७० 
वषिभन्दा मातथका जेष्ठ नागररकहरु र र्रक क्षमिा भएकाहरुको िथ्र्ाङ्क संकिन गरर 



वडा कार्ाििर् िथा वडामा रहेका थवाथथ्र् संथथा मार्ि ि उनीहरुको रोग अनसुारको 
तनाःशलु्क औषतध र्विरर् गररनेछ । प्राथतमक थवाथथ्र् केन्ि, कोस्ल्टमा टेतिमेतडतसन सेवा 
संचािन गनुिका साथै सविसाधारर्िाई सहतुिर्ि रुपमा औषतध उपिब्ध गराउनका िातग 
र्ामेसी सेवा संचािन गनुिका साथै तभतडर्ो एक्सरे सेवा पतन संचािन गररनेछ ।थवाथथ्र् 
तबमा कार्िक्रमिाई व्र्वस्थथि गरर  र्स नगरपातिकाका सम्परु्ि जनप्रतितनतध िथा 
कमिचारीहरुिाई अतनवार्ि रुपमा थवाथथ्र् तबमा कार्िक्रममा आवि गराईनेछ । 

३८. एस.ई.ई. र कक्षा १२ को वार्षिक पररक्षा द्वदएर बसेका र्कशोर र्कशोररहरुका िातग 
प्रजनन थवाथथ्र्, प्रजनन अतधकार, र्ौतनक स्शक्षा जथिा कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

३९. थवाथथ्र् सेवािाई सविसिुभ बनाउन " नगर प्रमखु घरघर स्चर्कत्सक अतभर्ान 
" संचािन गररनेछ । नगरपातिका तभरका गभिवति िथा अन्र् अति संवेदनस्शि तबमारीहरुका 
िातग तनाःशलु्क एम्बिेुन्सको सरु्वधा उपिब्ध गराईनेछ । 

४०. र्स नगरपातिका अन्िगििको प्राथतमक थवाथथ्र् केन्ि, कोस्ल्ट िगाएि अन्र् सम्परु्ि थवाथथ्र् 
संथथाहरुको पवुािधार िथा व्र्वथथापनमा  व्र्ापक सधुार ल्र्ाईनेछ । पाण्डुसैन स्थथि पाण्डसैुन 
थवाथथ्र् चौकीमा तबमारीहरुको रगि, द्वदसा िथा र्पसाब जाँच गनिका िातग प्रर्ोगशािा सेवा 
तबथिार गररनेछ ।जनिाको आवश्र्किािाई मध्रे् नजर गदै गेटा आखँा अथपिािको प्रार्वतधक 
सहर्ोगमा र्स नगरपातिकाको कोस्ल्ट बजारमा "आखँा उपचार स्क्ितनक" थथापना गररनेछ 

४१. थवाथथ्र् संथथाहरुमा सशुासनिाई प्रवधिन गनिका िातग थवाथथ्र् संथथा व्र्वथथापन सतमति 
पनुिगठन हनु बाँकी रहेका थवाथथ्र् संथथाहरुको व्र्वथथापन सतमति पनुिगठन कार्ि टुङ्गर्ाईनेछ 
।धमु्रपान, मद्यपान र िाग ु औषध सेवन र दवु्र्िसनीिाई न्र्तुनकरर् गनि र्वतभन्न चेिनामिुक 
कार्िक्रमहरुिाई प्राथतमकिा द्वदईनेछ ।नगरपातिका तभर रहेको आर्वेुद औषधािर् मार्ि ि र्ोग, 
ध्र्ान, साधना केन्ि र प्राकृतिक स्चर्कत्सा सेवा संचािनका िातग प्रोत्साहन गररनेछ । 

४२. थवथथ नागररक, थवथथ समाज, थवथथ जीवन र त्र्सका िातग थवथथ उत्पादन र उपभोगको 
अवधारर्ािाई प्राथतमकिा द्वदईनेछ ।नगरपातिका तभर थवाथथ्र् तबमा कार्िक्रमिाई अतनवार्ि 
गररनेछ । 

४३. र्स नगरपातिकाको समन्वर् र कर्ाििी थवाथथ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठानको प्रार्वतधक सहर्ोगमा 
समर् समर्मा र्वतभन्न प्रकृतिका थवाथथ्र् स्शर्वरहरु संचािन गररनछे । 

४४. जनिाको मागिाई मध्रे् नजर गदै पाण्डसैुनको उपर्कु्त थथानमा "आर्वेुद 
औषधािर्को सेवा केन्ि" थथापना गररनछे । 

 कृर्ष िथा पशपुन्छी के्षर 
 

४५. कृर्षको र्वस्शर्ष्टकरर्, र्वर्वतधकरर्, आधतुनर्ककरर् िथा व्र्ावसार्ीकरर् गरी उत्पादन 
पररर्ाम िथा गरु्थिर अतभवदृ्वि गररने तनति तिईनेछ । 



४६. नगरपातिका तभरको कृर्षर्ोग्र् जतमनको पर्हचान र संरक्षर् गदै कृर्ष उत्पादनको के्षरको 
र्वर्वतधकरर् िथा र्वस्शर्ष्टकरर् मार्ि ि समदुार्िाई आत्मतनभिर बनाउन संस्घर् र प्रदेश 
सरकारसँगको सहकार्िमा आवश्र्क रर्तनति िर् गररनेछ । 

४७. १०० वटा भन्दा बर्ि र्िरु्िका बोटतबरुवाहरुिाई िगाई तबरुवा हकुािउने कृषकहरुका 
िातग थप प्रोत्साहन गररनकुा साथै आगामी आतथिक वषिदेस्ख वडा कार्ाििर्को तसर्ाररसका 
आधारमा र्िरु्िका तबरुवाहरुको माग एर्कन गरर ५० प्रतिशि अनदुानमा र्िरु्िका 
तबरुवाहरु उपिब्ध गराईनछे । 

४८. कोस्ल्ट बजारमा व्र्वस्थथि िरकारी संकिन केन्ि थथापना गररनकुा साथै दगु्ध डेरी थथापना 
गने व्र्वसार्ीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।साथै व्र्वस्थथि रुपमा दगु्ध डेरी संचािन गने २ जना 
व्र्वसार्ीिाई ७५ प्रतिशि अनदुान उपिब्ध गराईनेछ ।  

४९. नगरपातिका तभर गाउँ घरका स्जउिाहरुका खेिमा पानी हाल्ने खेिािा र बािीहरुको 
हेरचाह गने नोराल्र्ाहरुिाई प्रोत्साहन गनिका िातग "खेिािा र नोराल्र्ा प्रोत्साहन 
कार्िक्रम" संचािन गररनछे । 

५०. खिुा मास ु तबर्क्र र्विरर्, ओसार प्रसार िथा कुखरुा र्मिहरुिाई व्र्वस्थथि गनि मापदण्ड 
बनाई िाग ुगररनेछ । 

५१. नगरपािका के्षरको उपर्कु्त थथानको पर्हचान गररन आधतुनक बधशािा बनाउन ेकामिाई 
प्राथतमकिामा रास्खनेछ । 

५२. र्कसानहरुको गोठ िथा र्ामिमा पगुी पशपंुक्षी सेवा द्वदने िथा कृषकहरुको खेिीबािी 
िगाएकै ठाउँमा गएर प्रार्वतधक सेवा द्वदने प्रबन्ध तमिाईनेछ ।कृर्ष पकेट के्षर घोषर्ा गरर 
द्वदघिकातिन रुपमा कृर्ष उत्पादनमा आत्मतनभिर बनाउन र्ोजनाबि रुपमा काम गररनछे । 

५३. उत्कृष्ट कृषकिाई परुथकृि गररनेछ । नगरपातिका के्षर तभरको साविजतनक खािी जतमनमा 
डािे घाँस िथा भईु घाँस रोपर् कार्िक्रमिाई सरुुवाि गररनेछ ।जतसि गाई पाल्न चाहन े
कृषकहरुका िातग खररद िथा िुवानीमा ७५ प्रतिशि अनदुान, मापदण्ड बमोस्जम र व्र्वसार्ीक 
रुपमा बंगरु पािेका कृषकहरुको िागी ५० प्रतिशि अनदुान, अन्िर पातिका कृषक भ्रमर्, 
पशपुन्छीहरुको िथ्र्ाङ्क संकिन जथिा कार्िक्रमिाई प्राथतमकिा द्वदईनेछ । 

 

५४. नगरपातिका तभरका  व्र्ावसार्र्क कृषकहरुिाई र्िरु्ि  नसिरी िथा तबउ बैंक थथापना 
गनिका िातग ७५ प्रतिशि अनदुान उपिब्ध गराईनेछ । 

५५. कृषकहरुको आवश्र्किािाई मध्रे् नजर गरी  " पाण्डसैुनको उपर्कु्त थथानमा 
कृर्ष िथा पश ुसेवा केन्ि " थथापना गने कामिाई प्राथतमकिा द्वदईनेछ । 

५६. नगरपातिकाका वडा नं १, २, ५, ६ र ७ मा कागति, सनु्ििा र केरा पकेट र ३, ४, ८, 
९ र १० मा थर्ाउ, आि ुर ओखर पकेट कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

५७. उन्नि जािका राँगा, साँि, बोर्र जािका बोका खररद िथा िुवानीमा अनदुान द्वदने तनति 
तिईनेछ । 



 

सहकारी के्षर 
५८. सहकारी संथथाहरुको सिृुिीकरर्, र्वकास र प्रवधिनको िातग तनर्तमि अनगुमन, तनर्मन र 

तनरीक्षर्को व्र्वथथा तमिाईनेछ ।नगरतभरका सहकारीसँग सम्बस्न्धि अतभिेख अद्यावतधक 
गररनेछ साथै नगरपातिकामा दिाि भएका सम्परु्ि सहकारी संथथाहरुिाई COPOMIS मा दिाि भै 
अतनवार्ि रुपमा प्रमार्पर तिन बाध्र् बनाईनछे ।आम नागररकहरुिाई सहकारी संथथा, नागररक 
समाज, र्वकास साझेदार, शैस्क्षक के्षर, संचार जगिका साथै सम्बि सामास्जक संघ िथा 
संथथाहरुिाई पररचािन गररनेछ ।नगरथिररर् सहकारी संजाि गठन प्रर्क्रर्ा अगातड बिाईनेछ ।  

 
उद्योग िथा रोजगारी 

५९. र्वकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग के्षरमा र्वुाहरुिाई आकर्षिि गनि प्रोत्साहन 
कार्िक्रम संचािन गररनेछ ।हाि नगरपातिका तभर संचािनमा रहेका जनुसकैु प्रकारका उद्योग 
व्र्वसार्हरुिाई काननुी रुपमा दिाि प्रर्क्रर्ामा ल्र्ाई व्र्वस्थथि गररनेछ । 

६०. नगरपातिपकाका कस्म्िमा १५० जना बेरोगार नागररकहरुका िातग प्रदेश सरकारसँगको 
समन्वर्मा र्वतभन्न तसपमिुक िातिम प्रदान गरर आत्मतनभिर बनाईनेछ । 

६१. नगरपािर्ककाको प्रशासतनक भवन पररसरमा "कोसेिी घर" थथापना गररनेछ । 

 

पर्िटन के्षर 

६२. बतडमातिका नगरपातिका र र्हमािी गाउँपातिकासँगको तसमाना र्ववादको अन्त्र् गरर पादकुा 
र पोरखे िेकको तसमानामा आकषिक प्रवेशिाराको तनमािर् गररनेछ । 

६३. नगरतभरका र्वतभन्न गाउँ, टोि र साविजतनक थथिहरुमा रहेका र्पपिका रुखहरुमा आकषिक 
चौिारीको तनमािर्   गररनेछ । 

६४. नगरतभर रहेका  िाि, ििैर्ा, वनभोज िथा पर्िटर्कर् थथिहरुको संरक्षर् िथा थिरोन्नतिका 
िातग आवश्र्क व्र्वथथा तमिाईनेछ । 

६५. धातमिक, सांथकृतिक एवं िोक परम्परा र थथिहरुको पर्हचान, संरक्षर् र र्वकासमा 
जनसहभातगिा पररचािन गररनेछ ।नगरतभर रहेका पर्िटर्कर् थथिहरु र अमिुि सांथकृतिक 
सम्पदाहरुको संरक्षर् एवं सम्बदिन गने कार्िमा थथानीर् टोि र्वकास संथथा, आमा समहु, क्िब 
िगाएि थथानीर् समदुार्िाई प्रोत्साहन गररनेछ । थथानीर् िोकबाजाहरुको संरक्षर् र संवदिनका 
िातग समहु गठन प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाईनेछ । 

६६. र्स ननगरपातिका रहेका बरु्िनन्दा िाि,  कािेगाड झरना, तसमकुरु, पोरखेगतड, मतिका 
पाटन, सागरकोर्ट माई, कािाजग्र, ितिगोठी कैिाश मस्न्दर, पादकुाधाम, तथमकोट कैिाश मस्न्दर 
िगाएिका क्षेरहरुको र्वकास र प्रवििन गरी आन्िररक र बाह्य पर्िटकिाई आकर्षिि गने तनति 
तिईनेछ । 



६७. र्स नगरपातिकाको पणु्र् भतुम िथा तिथि थथि बरु्िनन्दा के्षरको जैर्वक र्वर्वधिा र्ोजना 
िर्ार गरर पर्ािपर्िटन प्रवििन गने तनति तिईनेछ । 

६८. र्स नगरपातिका वडा नाः७ स्थथि िाडनाउिा सागकोट क्षेरमा नगर उद्यानको तनमािर् गने 
कामिाई अगातड बिाईनछे । 

 

सार्हत्र्, किा र संथकृति 

६९. मौतिक तसजिनाका माध्र्मिारा समाजका उपर्ोतग कृतिहरुको संरक्षर्, र्विानहरुको सम्मान 
र सार्हस्त्र्क गतिर्वतधहरुको प्रवधिन गररनेछ ।समाजमा र्वद्यमान छाडा संथकृतििाई तनरुत्सार्हि 
गदै मौतिक र र्हिकारी सांथकृतिक मलु्र् मान्र्ािाको र्वकासका िातग र्वर्वध कार्िक्रम संचािन 
गररनेछ । नगरतभरका उत्कृष्ट किाकारहरु परुथकृि गने, किाको संरक्षर् गने िगाएिका 
कामिाई प्राथतमकिामा रास्खनेछ ।नगरपातिका तभर िकेुर रहेका प्रतिभाहरुको पर्हचानको िातग 
र्वतभन्न प्रकारका मैतरपरु्ि प्रतिथपधाि गरी किा, सार्हत्र् र सजृनाको संरक्षर् र सवधिन गररनछे 
।नगरपातिकाको " आफ्नै नगर गीि र िोगो " तनमािर् गररनेछ । 

७०. र्स नगरपातिका रहेका मसु्थिम िथा भोटे जनजाति समदुार्हरुको किा, संथकार, परम्परा, 
चािचिनहरुको संरक्षर् र थिोरन्निीका िातग आवश्र्क पहि गररनेछ । नगरपातिकाको 
थथानीर् पाठ्यक्रम बनाउने कामिाई सरुुवाि गररनछे । 

भौतिक पवुािधार 

७१. तनमािर्ातधन नगरपातिकाको प्रशासतनक भवनिाई आगातम आतथिक वषितभर सम्पन्न गररनेछ 
भने दशवटै वडा कार्ाििर्हरुका आफ्नै भवनहरुको तनमािर् गने कामिाई प्राथतमकिामा रास्खनेछ 
। 

७२. नगरपातिकाको र्वद्यिु र संचार सेवािाई भरपदो र गरु्थिररर् बनाउन नेपाि र्वद्यिु 
प्रातधकरर्  र नेपाि टेतिकमसँग ित्कािै समन्व   र सहकार्ििाई पर्हिो प्राथतमिामा रास्खनेछ । 

७३. संस्घर् र प्रदेश सरकारिारा तनमािर्ातधन सडक, पक्की पिु, खेि मैदान, र्वद्यािर् भवन, झिुङ्ग े
पिु िगाएि अन्र् तनमािर्का कामिाई तनरन्िरिा द्वदनका िातग पहि गररनछे ।वडा नाः१ 
शेरकोट स्थथि र्पपिको रुख नस्जक रहेको बस पाकि िाई व्र्वस्थथि गररनेछ । 

७४. तबस िाख भन्दा मातथका सम्परु्ि तनमािर्जन्र् कार्िहरु साविजतनक खररद ऐन  िथा 
तनर्माविी अनसुार र्वद्यतुिर् ठेक्का प्रर्क्रर्ाबाट सप्पादन गने व्र्वथथा तमिाईनेछ ।समान्र्िर्ा तबस 
िाख भन्दा ििका र्ोजनाहरु मार उपभोक्ता सतमतिबाट सम्पादन गररनेछ ।तनमािर् कार्िको 
गरु्थिर कार्म राख्न आवश्र्क अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन प्रमार्ीिाई कडाईका साथ िाग ुगररनेछ । 

सचुना िथा संचार 

७५. नगर तभरका सामदुार्र्क रेतडर्ोहरुका साथै संचारकमीहरुको क्षमिा अतभवृद्विका िातग 
कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे ।थथानीर् संचार माध्र्महरुको कार्िसम्पादन र प्रभावकाररिाको 
आधारमा  साझेदारीको तनति तिईनछे । 



७६. जनिाको ससुसु्चि हनु पाउने सचुनाको हकको प्रत्र्ाभतुि गनि कार्ििर्बाट सम्पाद्वदि 
कार्िहरुको साविजतनक सनुवुाई, साप्तार्हक रेतडर्ो कार्िक्रम, कृर्ष कार्िक्रम, मातसक 
साविजतनकीकरर् गने कामिाई प्राथतमकिा द्वदईनेछ ।नगरपातिकाको र्वकास तनमािर्, सशुासन, 
सेवा प्रवाह, सामास्जक सचेिना िगाएिका र्वषर्मा किम चिाउने संचारकतमि िथा तमतडर्ा 
हाउसिाई परुथकृि गनिका िातग उत्कृष्ट परकाररिा परुथकारको व्र्वथथा गररनछे ।"पेपर िेस 
" कार्ाििर् बनाउनका िातग आवश्र्क पवुािधार खडा गररनेछ । 

 

र्वपद व्र्वथथापन 

 
७७. नगर र्वपद व्र्वथथापन कोषमा आवश्र्क स्रोिको व्र्वथथापन गनिका िातग सहर्ोतग िथा 

सरोकािाहरुिाई आह्वान गररनेछ भने उक्त रकमको पररचािनिाई पारदस्शि र  व्र्वस्थथि गररनछे 
।र्वपद पवुि िर्ारी, र्वपद व्र्वथथापन, क्षति न्र्तुनकरर् िगार्िका र्वषर्हरुिाई समेर्ट र्वपद 
प्रतिकार्ि र्ोजना तनमािर् गररनेछ ।सरोकारवािा तनकार्हरुसँगको सहकार्िमा र्वपद सम्बस्न्ध 
र्वर्वध कार्िहरु संचािन गररनेछ । नगर प्रहरीहरुिाई र्वपद व्र्वथथापनका कामहरुमा पररचािन 
गररनेछ । 

७८. र्वपद र महामारीिाई ध्र्ानमा राखी प्राथतमक थवाथथ्र् केन्ि कोस्ल्ट, पाण्डसैुन थवाथथ्र् 
चौकी पाण्डुसैन र बाध ु थवाथथ्र् चौकी भारिीकौशाडीमा प्राथतमक उपचार र्कटिाई िर्ारी 
अवथथामा राख्न पहि गररनछे । 

७९. नगरपातिका तभर रहेका रेडक्रसका उप शाखाहरुिाई सर्क्रर् बनाई र्वपदजन्र् र्क्रर्ाकिाप 
िथा अन्र् रचनात्कक कार्िमा िगाउन पहि गररनछे । 

वन िथा वािावरर् संरक्षर् 

८०. नगरपातिका तभरको पतिि, बाँझो, साविजतनक खािी जग्गा, सडक र्कनार, नदी आसपास 
िगाएिका के्षरहरुमा वकृ्षारोपर् िथा वन र्वथिार कार्िक्रम संचािन गररनछे ।सामदुार्र् वन, 
तडतभजन वन कार्ाििर् बाजरुा र ईिाका वन कार्ाििर् कोल्टीसँगको  सहकार्िमा नसिरीको 
थथापना गरर नगरपातिकाको आवश्र्किा अनसुारका तबरुवाहरुको उत्पादन गररनछे 
।"जन्मद्वदनमा वकृ्षारोपर् " कार्िक्रमिाई प्राथतमकिाका साथ अगाडी बिाईनछे । 

८१. थथानीर् नागररकिाई पररवतििि जिवार् ु असन्ििुनको जीवनशैिी, उत्पादन र उपभोगको 
पद्वितिको अभ्र्ास गनि आवश्र्क ज्ञान, तसप, क्षमिा अतभवृद्वि गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

८२. नगरपातिका तभरका प्राकृतिक स्रोि साधन जडीबरु्टहरुको संरक्षर् र चोरी तनकातसिाई 
तनर्न्रर् गनिका िातग तडतभजन वन कार्ाििर् बाजरुािाई कस्म्िमा ३ वषिसम्म जतडबरु्ट पसु्जि 
संकिनका िातग अनमुति नद्वदनका िातग अनरुोध गरर जतडबरु्ट संकिनिाई रोक्न पहि गररनछे 
। 



८३. वडा नाः १, २, ३ र ५ को के्षरमा पने खािी िथा नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षारोषर् कार्िक्रम 
संचािन गररनछे । 

८४. कोस्ल्ट बजारका प्रत्रे्क घरमा जािको ज्र्ाकुइन्डर जािको रु्ि रोपर् कार्िक्रमिाई 
अतभर्ानका रुपमा संचािन गररनेछ ।सोको िातग ज्र्ाकुइन्डर जािको रु्ि तनाःशलु्क रुपमा 
उपिब्ध गराईने तनति तिईनछे ।  

 

खानेपानी िथा सरसर्ाई 

८५. कोस्ल्ट बजार के्षर िगाए नगरपातिकाका सम्परु्ि वडाहरुमा खानेपानीमा देस्खएको समथर्ािई 
सम्बोधन गनि ित्काि पहि गररनेछ । कोस्ल्ट बजारको उपर्कु्त थथानमा सरु्वधासम्पन्न 
साविजतनक शौचािर् र खानपेानी धाराहरुको तनमािर् गररनेछ। 

८६. नगरपातिकाका मखु्र् मखु्र् बजार के्षरहरुको सरसर्ाईिाई मध्र् नजर गदै उपर्कु्त थथानमा 
र्ोहोर संकिन गनिका िातग डस्थबनको व्र्वथथा गररनेछ । 

८७. घर, टोि, गाउँ र बजार के्षरिाई परु्ि सरसर्ाईर्कु्त बनाउन सरसर्ाई कार्िक्रमिाई 
अतभर्ानका रुपमा संचािन गररनेछ । 

८८. नगरपातिकामा तनाःशलु्क रुपमा धवुारर्हि चिुो र्विरर् गररनेछ । 

मर्हिा, बािबातिका, र्रक क्षमिा िथा जेष्ठ नागररक 

८९. मर्हिा, बािबातिका, र्रक क्षमिा िथा जेष्ठ नागररकसगँ सम्बस्न्धि चेिनामिुक प्रचारप्रसार 
सामग्रीहरुको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारर् र र्विरर् गररनेछ ।मर्हिामातथ हनु ेर्हंसा न्र्तुनकरर्का 
िातग अतभर्ान संचािन गररनेछ ।र्कशोरीहरुको बहआुर्ातमक र्वकास, िैर्ङ्गकिामा आधाररि र्हंसा 
प्रजनन थवाथथ्र् र बाि अतधकार प्रविन गनि कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

९०. जनप्रतितनधहरुिाई िैर्ङ्गक समानिा, मर्हिा सशस्क्तकरर्, िैर्ङ्गक र्हंसा तनवारर् िथा बाि 
अतधकार सम्बस्न्ध अतभमसु्खकरर् गररनेछ । हाम्रो समाजमा कुप्रथाको रुपमा जरा गाडेर बसेको 
छाउपतड प्रथािाई तनमुिि पानि छाउगोठ भत्काउनदेेस्ख र्वतभन्न प्रचारात्मक र अतभर्ानात्मक 
कार्िक्रम संचािनिाई प्राथतमकिाका साथ संचािन गररनेछ । 

९१. नगरतभरका जेष्ठ नागररकहरुको संरक्षर्, तनर्तमि र तनशलु्क थवाथथ्र् पररक्षर् र उपचारको 
प्रबन्ध, थवाथथ्र् स्शर्वर, सम्मान कार्िक्रमिाई नगर सरकारमार्ि ि संचािन गररनेछ । ७० वषि 
मातथका बिृबिृाहरु िथा अपाङ्गहरुिाई तनशलु्क रुपमा तनमोतनर्ा र्वरुिको भ्र्ास्क्सन िगाउनकुा 
साथै उनीहरुको थवाथथ्र् अवथथा अनसुारको औषतध र्विरर् गररनेछ । 

९२. प्रत्रे्क वडा िथा टोिहरुमा " जेष्ठ नागररक क्िब गठन " गरर नगरपातिका तभर 
सर्क्रर् गैरसरकारी संथथाहरुसँगको सहकार्िमा र्वतभन्न रचनात्मक र्क्रर्ाकिापहरु संचािन गरी 
उनीहरुको जीवनशैिीिाई सहज बनाउन "जेष्ठ नागररक तमिन केन्ि" तनमािर् गने 
कामिाई प्राथतमकिामा रास्खनेछ । 

९३. दतिि, जनजाति र मर्हिासगँ उप प्रमखु कार्िक्रम संचािन गररनछे । 



९४. अनाथ िथा असहार् बािबातिकाहरुको अध्र्र्न अध्र्ापनमा सहर्ोग पगु्ने हेििेु अनाथ िथा 
असहार् बािबातिकासँग उप प्रमखु कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

९५. र्स नगरपातिकाकाको केन्िभन्दा टािा रहेका वडाहरुमा ७० वषिभन्दा मातथका जेष्ठ 
नागररक, र्रक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरु, अशक्त व्र्स्क्तहरुको सामास्जक सरुक्षा भत्तािाई सहज 
रुपमा र्विरर् गनिका िातग रार्िर् वास्र्ज्र् बैंक कोस्ल्टसँग सहाकार्ि गररनेछ । 

९६. र्रक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरुिारा संचातिि उद्योग व्र्वसार्हरुिाई सहतुिर्ि प्रदान गने 
तनति तिईनछे । अिपर िथा व्र्वाररसे नागररकहरुको संरक्षर् र व्र्वथथापन गररनछे । 

सामदुार्र्क िथा गैरसरकारी संथथा 
९७. नगरपातिकातभर र्क्रर्ाशीि गैरसरकारी संथथाहरुको पररचािन, तनर्मन, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन 

र सहस्जकरर् गररनेछ ।गैरसरकारी संथथािारा नगरके्षरतभर संचािन गने सबै कार्िक्रम 
नगपातिकाको वार्षिक र्ोजनामा समावेश गने र नगरपातिकािे िोकेको थथानमा कार्िक्रम संचािन 
गने तनति तिईनेछ । 

र्ािार्ाि 
९८. सवारी दघुिटना न्र्तुनकरर् र सरुस्क्षि र्ारासँग सम्बस्न्धि सचेिनामिुक कार्िक्रमहरु 

अतभर्ानका रुपमा संचािन गररनेछ ।ट्रार्र्क प्रहरीसँगको सहकार्िमा मखु्र् मखु्र् बजारका 
केन्िहरुमा ट्रार्र्क संकेट स्चन्हहरु तनमािर् गनुिका साथै मातसक रुपमा सामदुार्र्क िथा सथथागि 
र्वद्यािर्हरुमा ट्रार्र्क तनर्म सम्बस्न्ध चेिनामिुक कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे । 

९९. साविजतनक सावारी साधनहरुबाट हनुे र्ोहोरिाई व्र्वस्थथि गनि नगरपातिका तभर चल्ने 
प्रत्र्क बस िथा स्जपहरुमा अतनवार्ि रुपमा डस्थबन राख्न ेव्र्वथथा तमिाउने र्वतभन्न र्ािार्ाि 
प्रातिहरुिाई तनदेशन द्वदई अनगुमन पतन गररनछे । 

खेिकुद 

१००. खेि के्षरको र्वकास र र्वथिारमा र्ोगदान परु्ािउने र रार्िर् िथा अन्िरार्िर् मंचहरुमा 
उत्कृष्ट खेि प्रदशिन गने बाजरुा स्जल्िाका खेिकुद कतमिहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।खेि के्षरमा 
भएका प्रतिभाहरुको प्रथरु्टन गनि िथा प्रतिभाहरु उत्पादन गनि प्रत्रे्क वषि नेपािीहरुको महान 
चाड वडादशैं र तिहारको तबचमा स्जल्िा थिररर् नगर प्रमखु कप रु्टबि प्रतिर्ोतगिा आर्ोजना 
गररनेछ । 

 

थवरं्सेवक सेवा 
१०१. थवरं्सेवाको महत्विाई समाज, टोि र बथिीथिरमा थथार्पि गनि थवरं्सेवाको दार्रािाई 

सामास्जका जीवनका अन्र् आर्ामहरुमा  र्वथिार गरर समदुार्थिरबाटै थवरं्सेवी कृर्ाकिापहरु 



अगाडी बिाईनेछ ।थवरं्सेवािाई व्र्स्क्तको स्जवन पितिको रुपमा र्वबास गनि सबै र्वद्यािर् िथा 
स्शक्षर् संथथािाई आह्वान गरर र्वद्यातथिहरुमा थवरं्सेवी भावनाको र्वकास हनुे प्रर्ािीको सरुुवाि 
गनि र्वतभन्न सामास्जक कार्िहरुमा संिग्न गराईनेछ ।खेिकुद, सामास्जक र्वकास, वािावरर् 
संरक्षर्, प्रकोप व्र्वथथापन, सामास्जक िथा आतथिक रुपान्िरर्का र्वर्वध आर्ाहरुमा थवरं्सेवाको 
रुपमा र्वुाहरु पररचािन गने तनति तिईनछे । 

न्र्ार्ीक सतमति 

१०२. नेपािको संर्वधान र थथानीर् सरकार संचािन ऐन  अनसुार नगरपातिकािाई प्रदत्त काम, 
कििव्र् र अतधकारको सवु्र्वस्थथि रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । न्र्ार्ीक सतमतिको कामिाई 
वथिपुरक बनाउन संथथागि र्वकास गररनेछ । 

१०३. र्ववाद समाधानका वैकस्ल्पक उपार् एवं मेितमिाप सम्बस्न्ध र्वद्यमान प्रर्क्रर्ािाई थप 
थपष्टिाका साथ अगाडी बिाईनेछ । थथानीर् न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ािाई तछटो छररिो र थप 
व्र्वस्थथि गररनेछ । 

१०४. न्र्ार्र्क सतमतिमा सविसाधारर् नागररकको पहुँचिाई सहज बनाईनेछ ।र्हंसा र्पतडि मर्हिा, 
अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्त, दतिि, बािबातिका र जेष्ठ नागररकिाई प्रदेश र संस्घर् सरकारको 
सहकार्िमा तनाःशलु्क काननुी सहार्िा उपिब्ध गराईनेछ । 

राजथव प्रशासन 

१०५. नगरबासीिाई कर तिनुि बोझ नभई आफ्नो दार्र्त्व र कििव्र् हो भने्न कुरा प्रत्र्ाभिु गराउन 
कर प्रशासनका सविमान्र् तसिान्िका आधारमा हरेक के्षरमा प्रगतिस्शि कर प्रमार्ी अबिम्बन 
गरर करको दर भन्दा दार्रािाई प्राथतमकिा द्वदई सोर्ह अनसुार करका तनतिहरु िर् गररनछे 
।राजश्व प्रशासनको क्षमिा अतभवृद्वि गरर सम्भाव्र्िा अध्र्र्न पिाि राजथव पररचािनका थप 
स्रोिहरुको पर्हचान गररनछे । 

१०६. नेपािको संर्वधान िथा थथानीर् सरकार संचािन ऐनको अतधनमा रर्ह िुङ्गा, तगर्ट, बािवुा, 
रोडा, माटो िगार्िका नद्वदजन्र् पदाथिको व्र्वथथापन प्रचतिि काननु अनसुार समर्मै सम्पन्न 
गररनेछ । सबै आतथिक िथा व्र्ापाररक र्क्रर्ाकिापहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाई आन्िररक 
आम्दानीको दार्रािाई र्रार्किो बनाईनछे । 

सशुासन र साविजतनक सेवा प्रवाह 

१०७. नगरपािकाको संगठन संरचना अध्र्र्न गरर नगर सरकारको आवश्र्किा अनसुारको 
संगठन संरचनाको तनमािर् गररनेछ । 



१०८. नगरपातिकािे प्रदान गने सेवा र सरु्वधाहरुिाई क्रमशाः  तडस्जटिाईजेशन गदै सेवा 
प्रवाहिाई सहज र पारदशी बनाईनेछ । सबै वडाहरुमा कम्प्र्टुर प्रर्ािीबाट सेवा प्रवाह गने 
कार्ििाई तिव्रिा द्वदई सेवा प्रवाहिाई थवचातिि बनाईनेछ । नगर सरकारका तनर्िर् प्रर्क्रर्ा 
सरि, सहज र पारदशी बनाईनेछ । 

१०९. आफ्नो स्जम्मेवारीमा अिमि गने, काम पन्छाउन,े  अतनर्तमििा र भ्रष्टचारमा संिग्न हनु े
जोकोर्हिाई कडा कारबार्ह गररनेछ । राम्रो काम गनेिाई परुथकृि हनुे, काम नगने एवं 
गैरकाननुी काम गने दस्ण्डि हनुे र्वतधिाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

११०. राि सेवकहरुमा कामप्रति ित्पर हनुे, सेवाभाव सर्हि समर्मै काम सम्पन्न गने, उत्कृष्ट 
नतिजा द्वदने र स्जम्मेवारी वहन गने कार्िसंथकृतिको र्वकास गररनेछ । रािसेवकहरुमा ज्ञान, सीप 
र पेशागि मर्ािदाको र्वकास गरी नगर सरकारको सेवािाई नर्ाँ गतिका साथ संचािन गररनछे । 

१११. सदाचार प्रवधिन र भ्रष्टाचारजन्र् र्क्रर्ाकिापको अन्त्र् गनिको िातग भ्रष्टाचारजन्र् 
र्क्रर्ाकिापमा शनु्र् सहस्शििाको तनति अबिम्बन  गदै भ्रष्टाचार गने र गराउने दवैुिाई 
काननुको दार्रामा ल्र्ाईनेछ । 

११२. जनप्रतितनतध र रािसेवक कमिचारीको क्षमिा अतभवृद्विका िातग कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 
नगर तभर रहेका सरुक्षा तनकार्हरुको भौतिक पवुािधार, सवारी साधनको उपिब्धिा, दरबन्दी 
अनसुारको जनशस्क्त व्र्वथथापन िगार्ि अन्र् संथथागि क्षमिा अतभवृद्विका िातग आवश्र्क 
पहि गररनेछ ।थथानीर् सरुक्षा तनकार् र सरोकारवािाहरुबीच सरुक्षा व्र्वथथािाई सबि बनाउन 
आवश्र्क अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

११३. नेपािको संर्वधान, थथानीर् सरकार संचािन ऐन र प्रचतिि अन्र् काननुिे तनद्वदिष्ट गरेको 
व्र्वथथा अनसुार थथानीर् िह र सामदुार्र्क संघ संथथाहरुिाई थथानीर् सरकारप्रति उत्तरदार्ी 
बनु्नपने व्र्वथथािाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

११४. संचार माध्र्मबाट कार्ाििर्बाट सेवा प्राप्त गदाि अपनाउनपुने प्रर्क्रर्ा, चार्हने आवश्र्क 
कागजािहरु, र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न िथा भकु्तानी प्रर्क्रर्ा, करतिदाि हनुे र्ाईदा, घसु्म्ि स्शर्वर 
िगार्िका जानकारीमिुक सचुनाहरु प्रचार गने व्र्वथथा तमिाईनछे । 

११५. कार्ाििर्को सेवा प्रवाहिाई सहजिा प्रदान गनि संगठन संरचना बनाई थवीकृि गनुि पने 
भएकािे हाि नगरपातिकाको राजथव बाँडर्ाडँ स्रोिबाट  मातसक रुपमा पाररश्रतमक भकु्तानी हनु े
करार सेवामा कार्िरि कमिचारीहरु / थवाथथ्र्कतमिहरुको २०७९ साि साउन १ गिेबाट करार 
सम्झौिाको म्र्ाद थप गररनेछैन ।िर अति आवश्र्क सेवा बन्द हनुे अवथथा आएमा करार 
सेवामा कमिचारीहरुको पदपतुिि नहनु्जेिसम्म तनरन्िरिा द्वदईनेछ । 

११६. नगरपातिकामा करार सेवामा  प्रार्वतधक शाखामा कार्िरि ईस्न्जतनर्रिाई नेपाि सरकारिे 
तनधािरर् गरे अनसुारको थथानीर् भत्ता, महंङ्गी भत्ता  र सचुना प्रर्वतध अतधकृििाई कुि 
पाररश्रतमकको २५ प्रतिशि हनु आउने रकम / थथानीर् भत्ता / महंङ्गी भत्ता उपिब्ध गराईनेछ । 



११७. र्स नगरपातिकाको थवीकृि थथार्ी ररक्त दरबन्दीहरुमा थथार्ी रुपमा पदपतुिि हनुे भनी 
िोर्कएका पदहरु प्रदेश िोकसेवा आर्ोगििे माग गरे अनसुार माग आकृति र्ाराम भरर समर्मै 
माग गररनेछ । 

११८. कार्ाििर्मा सेवा प्रवाह संचािन गनिका िातग थवीकृि संगठन संरचना अनसुारका 
कमिचारीहरुको थथार्ी पदपतुिि नहनु्जेिसम्म आधारभिु सेवा संचािनका िातग आवश्र्किा अनसुार 
करार सेवामा कमिचारीहरुको पदपतुिि गररनछे । 

र्ोजना िजुिमा, अनगुमन एवं िथ्र्ाङ्क प्रर्ािी िथा अनसुान्धान र र्वकास 

११९. नगरबासीकाहरुका र्वकासका आकांक्षािाई परुा गनि एवं समिृ नगरको सपनािाई र्थाथििामा 
पररर्ि गनि र्ोजना प्रर्ािीको अहंम ्भतुमका रहने र्वषर्िाई आत्मसाि गदै समग्र र्ोजना िजुिमा 
प्रर्ािीिाई र्थाथिपरक, व्र्वहाररक समदुार्को अपनत्व रहने, र्टकाउ र गरु्थिररर् तनमािर्को 
कार्ििाई सतुनस्िििा प्रदान गररनेछ । 

१२०. पुसँ्जगि खचिको गरु्थिर बिाउन " चैर मसान्ितभर सम्झौिााः जेठ मसान्ि तभर 
भकु्तानीको " तनतििाई कडाईका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ ।र्ोजनाहरुको अनगुमन प्रर्ािीमा 
थथानीर् सरोकारवािाहरुको सहभातगिािाई सतुनस्िि गररनेछ ।र्वकास आर्ोजनाहरु िोर्कएको 
पररर्ाम, गरु्थिर, िागि र समर्मा सम्पन्न हनुेगरी संर्न्र तनमािर् गररनछे । 

र्वर्वध क्षरे 

१२१. नगरपातिका तभरको र्ािार्ाि सेवािाई सहज र सविसिुभ बनाउनका िातग आगामी आतथिक 

वषिमा "नगर बस खररदको" प्रर्क्रर्ािाई ित्काि अगाडी बिाईनेछ । 

१२२. नगरपातिका तभरका बेरोजगार नागररकहरुिाई वषिमा कस्म्िमा १०० द्वदन रोजगार द्वदनका 

िातग "नगर प्रमखु र्वुा रोजगार कार्िक्रम" संचािन गरर वषिमा कस्म्िमा २०० जनािाई 
रोजगारी उपिब्ध गराईनछे । 

१२३. नगरपातिका के्षरतभर प्रचतिि काननु िथा समर् समर्मा हनुे तनर्िर्, तनर्म, मापदण्ड िथा 
प्रशासतनक आदेशहरुको कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग िथा सहस्जकरर् गनि, साविस्जक िथा तनस्ज 
सम्पस्त्तको सरुक्षा र संरक्षर् गरी काननुको शासन थथार्पि गदै नागररकिाई न्र्ार्, सरुक्षाको 
प्रत्र्ाभतुि गनि, र्वपद िथा आकस्थमक रुपमा आउन ेघटनाहरुको ित्काि संवोधन गनि िगाएिका 

अन्र् र्वर्वध कार्िहरुमा थथानीर् सरकारको अनभुतुि प्रदान गनिका िातग "नगर प्रहरी" भनािको 
प्रर्क्रर्ािाई अगाडी बिाईनछे । 



१२४. नगरपातिका तभर अन्िरजातिर् ( दतिि र गैर दतिि ) र्ववाह गने जोतडहरुिाई नगद 
परुथकार सर्हि सम्मान गररनेछ ।  

१२५. नगरबासीका समथर्ा िथा गनुासोहरुिाई सम्बोधन गनिका िातग "हेिो मेर्र कार्िक्रम 
" संचािन गररनेछ । 

१२६. गभिवति िथा सतु्केरीसँग "नगर उप प्रमखु कोसेिी कार्ािक्रमिाई" तनरन्िरिा 
द्वदईनेछ । 

१२७. र्वुा रोजगार सचुना केन्ि थथापना मार्ि ि बेरोजगार र्वुाहरुको िगि संकिन गरर 
तसपमिुक िथा क्षमिा अतभवृद्वि सम्बस्न्ध कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे । साथै देशतभर जनुसकैु 
थथानमा रहेका रोजगारदािाहरुसँगको समन्वर्मा र्वुाहरुिाई रोजगारीको पहुँचसम्म परु्ािउन पहि 
गररनेछ । 
 

१२८. हतिर्ा, खतिर्ाहरुको िगि संकिन गरर आत्मतनभिर बनाई क्षमिा र्वकासका िातग 
आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे । 

१२९. परोपकारी संघ संथथाहरुिाई नगरपातिका तभर र्वतभन्न र्वधाहरुमा सर सहर्ोगका गनिका 
िातग आवश्र्क पहि गररनछे । 

१३०. जोस्खम बस्थिहरुको पर्हचान गरर जनिाहरुिाई सरुस्क्षि थथानमा थथानान्िरर् गनि सम्बस्न्धि 
तनकार्मा आवश्र्क पहि गररनेछ । 

१३१. नगरपातिकाको तछमेर्क पातिकाहरुसँग रहेको तसमा र्ववादिाई समाधान गनिका िातग पहि 
गररनेछ । 

१३२. नगरपातिकाको आवतधक र्ोजना र नगर प्रोर्ाईि बनाउन ित्काि पहि गररनछे । 

१३३. बाजरुा स्जल्िाका उत्तरपरु्वि के्षरका चारवटै पातिकाको  

१३४. बाजरुा स्जल्िाका उत्तरपरु्वि के्षरका चारवटै पातिकाको पार्क पने र्स नगरपातिकाको वडा 
नाः२ मा ईिाका प्रशासन कार्ाििर् थथापना गने सबै मापदण्ड परुा भै सक्दा पतन हािसम्म 
थथापना हनु नसकेकािे उक्त कार्ाििर् थथापना गनिका िातग स्जल्िा प्राशासन कार्ाििर् बाजरुा 
मार्ि ि गहृ मन्रािर्मा थप पहि गररनेछ । 

१३५. नगरपातिका थिररर् र्वतभन्न र्वकास सतमतिहरु गठन गरर आवश्र्क क्षेरहरुमा सघन रुपमा 
सर्क्रर् बनाईनेछ । 

१३६. र्स नगरपातिका वडा नाः ७ स्थथि हािको मिदान केन्ि रहेको घटाि  आधारभिु 
र्वद्यािर्को मिदान केन्ि सबै मिदािाहरुको िातग अपार्क पने भएकािे उक्त मिदान केन्िको 
एउटा उप केन्ि पाण्डव आधारभिु र्वद्यािर्, सेरकार्टर्ाँमा र वडा नाः३ स्थथि पंचिक्ष्मी 
आधारमिु र्वद्यािर् तसराडीमा रहेको मिदान केन्ििाई सोर्ह वडाको मदन आस्श्रि आधारभिु 



र्वद्यािर् बड्डािामा थथानान्िरर् गनिका िातग स्जल्िा तनवािचन कार्ाििर् बाजरुा मार्ि ि तनवािचन 
आर्ोगमा पहि गने तनर्िर् गररर्ो । 

 

 

उपस्थथि प्रदेश सभा सदथर्, नगर उप प्रमखु िथा नगरसभाका सदथर्ज्र्हुरु, 
१३७. बरु्िनन्दा नगरपािर्ककाको आतथिक, सामास्जक, भौतिक, सांथकृतिक िगाएिका के्षरहरुको 

समिामिुक र्वकासका िातग "सखुी जनिााः समिृ बरु्िनन्दा" को आकांक्षा परुा गने 
अठोटका साथ आतथिक वषि ०७९/०८०   को वार्षिक तनति िथा कार्िक्रम प्रथिाव गरेको छु । 

१३८. र्ो तनति िथा कार्िक्रमको सर्ि कार्ािन्वर्नबाट नगरको र्वकासको आधारस्शिा खडा 
हनुेछ , आतथिक पारदस्शििा र सशुासन कार्म हनुछे ।साथै तनति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्नमा सबै के्षरबाट र्वस्शष्ट र्ोगदान प्राप्त हनुेछ भने्न र्वश्वास तिएको छु 
। 

१३९. अन्त्र्मा सविदतिर् र सविपस्क्षर् के्षरसँग सहकार्ि र समन्वर् गने प्रतिबििाका साथ र्स 
नगरपातिकाको आतथिक िथा सामास्जक र्वकास र समदृ्विमा महत्वपरु्ि भतुमका तनवािह गरी नगर 
सरकारिाई रचनात्मक सल्िाह सझुाव द्वदने थथानीर् सम्परु्ि राजनैतिक दिहरु, सम्परु्ि रािसेवक 
कमिचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु, तनस्ज क्षरे,  नागररक समाज, संचार जगि िथा सम्परु्ि बरु्िनन्दाबासी 
आमाबबुा, दाजभुाई, द्वदद्वदबर्हनीहरुिाई हाद्वदिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । 

          बरु्िनन्दा नगरपातिकाका सम्परु्ि नागररकरहरुको सथुवाथथ्र्, द्वदघािर्,ु समदृ्विको कामना गदै तबदा हनु्छु। 

(धन्र्वाद) 


