घोडाघोडी नगरपालिका
नीलि िथा कार्यक्रम आ. व. २०७९।०८०
१. आर्थिक र्िकास
१.१ कृर्ि नीर् िः
१. लकसान सूलिकरण कार्य क्रमिाई लनरन्तरिा लिईने छ ।
२. प्रलवलि प्रशाारण िथा ्षममिा लवकासको मा्मबाट खािान्न/ आिु बीउमा आत्मलनर्य र बन्न िगानीका
सामाग्रीहरुमा अनुिानको नीलि अविम्बन गररने छ ।
३. सम्भाव्यिाको आिारमा (खाद्यान्न/िरकारी /फिफुि/मसिा) एक वडा एक पकेटको अविारणा
अविम्बन गररने छ ।
४. िामि आर्ाि कम गनय मलसना िथा बास्नािार िान खेिीको ्षमेत्र लवस्तारका साथै िैिे िान खेिीिाइ
प्राथलमकिा लिइनेछ।
५. लकसानहरुिाई संर्षमण गनयका िालग बािी बीमा कम्पलन र कृषकसंग समन्वर् गरी बािी बीमा
कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररने छ।
६. कृलष लवषर् अ्र्न गरे का/बैिेलशाक रोजगारीबाट फकेका र्ुवाहरुका िालग रोजगारीका अवसर
सृजना गनय ्षममिा लवकास िथा प्रस्तावमा आिारीि र्ुवा िल्षमि कार्यक्रम गने नीलि अविम्बन गररने
छ।
७. उत्पािन िथा उत्पािकत्व बढाउनका िालग माटो जााँ ि िथा माटो सुिार कार्य क्रम गररने छ ।
८. स्थापना र्एका फिफूि बगैिाहरुको स्थार्ीत्व िथा उत्पािन ्षममिा अलर्वृद्धिका िालग आवश्यक
कार्यक्रम गररने छ ।
९. बािी संर्षमण सेवा अन्तरगि आिुलनक प्रलवलि अविम्बन गने नीलि लिईने छ ।
१०. कृलष स्वर्ंसेवक कार्य क्रम अन्तरगि पुष्प/फिफुि/िरकारी जस्ता बािीका स्रोि नसयरी स्थापना गने
नीलि लिईने छ ।
११. व्यवसालर्कीकरण‚ र्ाद्धिकरण र लसंिाई जस्ता कार्य क्रमिाई प्राथलमकिा लिईनेछ ।
१२. प्रलवलि प्रिशायन िथा प्रलवलि हस्तान्तरण जस्ता कार्य क्रम अविम्बन गनय उन्नि जािको खा्ान्न‚
फिफुि िथा िरकारी बािीको बीउ/बेनाय मा अनुिानको नीलि लिईने छ ।
१३. प्रलिस्पिाय त्मक खेिी प्रणािीको लवकासका िालग उत्कृष्ट कृषकिाई सम्मान गने नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
१४. कमैर्ा मुक्त लशालवर/िलिि/ र्ूलमलहन/साना कृषकहरुिाई संर्षमण िथा लजलवको उत्थान गने नीलि
अविम्बन गररनेछ ।
१५. मौषमी रुपमा बाझो छोड् ने जग्गामा बािी सघनिा बढाउने नीलि अविम्बन गररने छ। लसिाइ सुलविा
लवस्तार गरी बािी सघनिा बढाइनेछ ।
१६. प्रलिफिमा आिाररि अनुिान नीलि अविम्बन गररने छ ।
१७. सामुलहक कृलष िथा साझेिारी कृलष कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा लिईने छ ।
१८. कृलष पर्यटन िथा कृलष बन प्रणािी लवकासको लनलि अविम्बन गररने छ ।
१९. बेरोजगार सूलिमा सूिीकृि र्एका व्यद्धक्तहरुिाई कृलष कार्यक्रमसं ग एकाकार गरे र िलगने छ ।
२०. कृलष सम्बि लनकार्हरु बीि सहर्ालगिात्मक एवं समन्वर्ात्मक रुपमा र्ोजना िजुयमा,कार्यक्रम
कार्ाय न्वर्न िथा अनुगमन सलमलि माफयि कार्ाय न्वर्न गररने छ ।

२१. बन िथा प्राकृलिक जिासर्को है लसर्ि सुिार गने गरी जैलवक लवलवििा संर्षमण, सम्बिय न सिु पर्ोग
िथा कृलष वन प्रणािीको लवकास गररने छ ।
२२. एक वडा एक कृलष प्रालवलिकको रणनीलि अविम्वनका िालग प्रालवलिक जनशाद्धक्त थप गररनेछ ।
२३. कृलष ्षमेत्रिाइ थप प्रर्ावकारी बनाउन संघ, प्रिे शा सरकारसंग समन्वर् गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
२४. गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वर् साझेिारी अनुगमन िथा लनर्मन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
२५. कृलष औजार िथा उत्पािनका सामाग्रीहरुमा कृषकको सहज पहूि िथा सुपथ मूल्यमा पाउनकािालग
आवश्यक सहलजकरण िथा व्यवस्थापन गररने छ ।
२६. जैलवक लवलवििा िथा रै थानी बािी संर्षमण िथा लवस्तारका िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।
२७. खाद्य अलिकार िथा खाद्य सम्प्रर्ुिा ऐन २०७५ बमोलजमको कार्यक्रम कार्ाय न्वर्नका िालग आवश्यक
व्यवस्था गररनेछ ।

१.२ पशु र्िकास नीर्
१. व्यावसालर्क पशाु फमय प्रवय िन कार्यक्रम अनुसार व्यावसालर्क पशाु पािन कृषकहरुिाई खोर सुिार
िथा प्राकृलिक नश्ल सुिारका िालग अनुिान सहर्ोगका कार्य क्रमहरु संञ्चािन गररनेछ ।
२. पशाु सेवाको पहाँ ि पुग्न नसकेको ्षमेत्रका िालग पशाु सेवा लशालवरहरु संिािन गररने छ ।
३. लवपन्न वगयिाई पशाु सेवामा पहाँ ि बढाउनका िालग लनशाु ल्क औषलि लविरण गररनेछ ।
४. नश्ल सुिारका िालग कृलिम र प्राकृलिक गर्ाय िान प्रर्ावकारी बनाउन र्ािे पशाु र सद्धिमेन्टरी
सामाग्री लविरण कार्यक्रम संञ्चािन गररनेछ ।
५. स्थानीर् पशाुपंलछ ( सालकनी , घााँ टी खुइिे ,उल्टे प्वाख ,िराइ िथा खरी बाख्रा, हराय बंगुर ) आिी
प्रवयिन गने नीलि लिइनेछ ।
६. पशाु पािन, पशाु स्वास्थ्य, पशाु उत्पािन, नश्ल सुिार िथा जुनलटक रोग सम्बन्धी जनिेिना मु िक
कार्यक्रम संञ्चािन गररनेछ ।
७. पशाुपद्धछछहरुमा िाग्ने सरुवा रोग रोकथामको िालग खोप कार्यक्रम संञ्चािन गररनेछ ।
८. प्रर्ोगशाािा सेवा संञ्चािनका िालग थप जनशाक्ती र ्षममिा लवकास कार्य क्रम संञ्चािन गरी पशाु सेवा
प्रर्ावकारी बनाउिै िलगने छ ।
९. पशाु आहारा सु िार कार्यक्रम अन्तरगि घााँ सको लवउ ,वेनाय लविरण, घााँ सका नसयरी स्थापना र घााँ सको
श्रोि केन्द्र स्थापना गररनेछ ।
१०. एक वडा एक पशाु से वा प्रालवलिकको रणनीलि अविम्वनका िालग प्रालवलिक जनशाद्धक्त थप गररने छ
।
११. जुनोलटक रोग लनर्िणका िालग स्कुि प्रसार लशा्षमा माफयि् जुनोलटक रोगबारे जनिेिना फैिाईनेछ
। प्रलवलि प्रर्ोगका िालग पशाु पािक कृषकहरुको ्षममिा लवकासका कार्यक्रमहरु गररनेछ ।
१२. रोगको सलर्यिेन्सका कार्य क्रम अलघ बढाउिै लनर्िण, उपिार र जैलवक सुर्षमा प्रवियनका कार्यक्रम
संिािन गररनेछ ।
१३. नगर ्षमेत्र लर्त्र रहे का छाडा पशाु िौपार्ा व्यवस्थापनिाइ प्राथलमकिा लिइनेछ ।

१.३ उद्योग था िार्िज्य नीर्

१. घोडाघोडी नगर औद्योलगक ग्राम लनमाय ण कार्य िाइ प्राथलमकिा लिइनेछ ।
२. नगरपालिका ्षमे त्र लर्त्र रहे का उद्योग व्यवसार् फमय िथा रोजगारीको अवस्था अलर्िेखीकरण
गररनेछ ।
३. नगर ्षमेत्रमा अवद्धस्थि व्यवसार्िाइ अलनवार्य रुपमा नगरपालिकामा ििाय गने नीलि लिइनेछ । र्स
नगरपालिका ्षमेत्र लर्त्र सञ्चालिि सबै प्रकारका उद्योग िथा व्यवसार् िाइ राजश्वको िार्रा लर्त्र
ल्याउन ििाय िथा नलवकरण कार्य िाइ लनरन्तरिा लिईनेछ । व्यवसार् ििाय िथा नलवकरण प्रकृर्ा
अनिाइन प्रणािीबाट गररने व्यवस्था लमिाइने छ ।
४. घोडाघोडी नगरपालिकािाइ िालष्टक मुक्त नगरपालिका बनाउनका िालग आवश्यक पहि गररनेछ
। र्सका िालग नगर ्षमेत्रलर्त्रका होटि व्यवसार्मा िालष्टक जन्य लगिास िेट िगाएिका वस्तुहरुको
प्रर्ोगिाइ लनरुत्सालहि गरी साि िगाएि अन्य लवरुवाको पािबाट लनलमयि िु ना टपरी प्रर्ोग गने
उद्योगी व्यवसार्ीिाइ प्रोत्सालहि गने नीलि अविम्वन गररनेछ ।
५. नगर ्षमेत्र लर्त्र उत्पािनमूिक िथा सेवामूिक उद्योग व्यवशाार् स्थापना गनय इछुकु क व्यवशाार्ीहरुिाइ
प्रोत्साहन गररनेछ । घरे िु िथा परम्परागि उद्योग र फमयको लवकास िथा लवस्तारका िालग प्रोत्साहन
मुिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
६. व्यवसार्ीहरुबाट प्रिान गररने वस्तु िथा सेवाको गुणस्तरको लनर्लमि रुपमा अनुगमन गररनेछ ।
बजार ्षमेत्रिाई लनर्मनको घेरा लर्त्र लिई व्यवस्थीि वजार लनमाय ण गनय बजारको सुक्ष्म अनुगमन िथा
लनर्मनिाई जोड लिईनेछ ।
७. स्थानीर् स्तरबाट उत्पालिि समाग्रीको प्रिार प्रसार िथा बजाररकरणको व्यवस्था लमिाइने छ ।
८. नगर लर्त्रका साना िथा मझौिा उद्योगिाई स्थालपि गरी उत्पािनमुिक, रोजगारमुिक वनाउन
समन्वर्ात्मक लक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने नीलििाई लनरन्तरिा लिईनेछ ।
९. खाद्य संग सम्वन्धी साना िथा घरे िु उद्योगिाई गुणस्तर कार्म गनय प्रोत्साहन गररनेछ र उपर्ोक्ता
लहि, अलिकार र कियव्यका लवषर्मा बृहि जनिेिनामुिक कार्यक्रम संिािन गरी उद्योग लवकास र
उपर्ोक्ता लहि सम्वन्धी नीलि अविम्वन गररनेछ ।
१०. उद्यमलशाििा सम्वन्धी कार्य क्रमहरुिाइ एलककृि रुपमा संिािन गरी नागरीकिाई श्रम गने एलककृि
बानीको लवकास गनय र स्विे शामै स्वाविम्बी वन्न प्रोत्साहन गरीने कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ ।
११. गररलब लनवारणकािालग उघु उद्यम लवकास कार्यक्रमिाई लनरन्तरिा लिइनेछ ।
१२. लवपन्न वगयका िघु उद्यमीहरुिाई व्यवसार् ििाय मा छु टको व्यवस्था गररने छ ।
१३. िघु उद्यम लवकास कार्य क्रमबाट व्यवसार् गररहे का िघु उद्यमीहरुिाई व्यवसार् लवस्तार िथा सुिार
िालिम लिइने छ ।
१४. उत्कृष्ट िघु उद्यमीहरुको उद्योग र फमयको लवकास िथा लवस्तारका िालग प्रोत्साहन मुिक कार्य क्रम
सञ्चािन गररनेछ ।
१५. स्थालनर् स्तर मै उत्पालिि हने बस्तु मा जोड लिने र आवश्यकिा पलहिानको आिारमा पुनयिाजगी
िथा एड् र्ान्स िालिम लिइने छ ।
१६. उत्पालिि सामाग्री िथा बस्तु बजारीकरणको िालग उद्यमी र लवक्रेिा लबि अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रम
गररनेछ ।
१७. कोशाेिी घर संञ्चािनका िालग आवश्यक प्रकृर्ा अगालड बढाईनेछ ।

१.४ रोजगार से िा केन्द्र नीर्
१. वास्तलवक बे रोजगार व्यद्धक्त पलहिान गनय का िालग िथ्याङ्क सं किन प्रकृर्ािाइ व्यवद्धस्थि िथा
लवश्वसनीर् बनाइने छ ।
२. रोजगारीका अवसर िथा सं र्ावनािाइ लिगो बनाउनका िालग कृलष, पशाु िथा साना उद्यम कार्य क्रम
सं गको समन्वर् सहकार्य मा स्व रोजगारी कार्य क्रम सं िािन गररने छ । र्स क्रममा बे रोजगारको
सू िीमा सु लिकृि प्राथलमकिाक्रम अनु सारका व्यद्धक्तहरुिाई न्यु निम रोजगारी प्रिान गरर
सावय जलनक पु वाय िार लवकास लनमाय ण, कृषक सहकारी, कृलष समू ह िथा पशाु पािन उद्यमहरु माफयि
स्व रोजगारी सं गै सामालजक सं र्षमणको प्रत्यार्ू लि गराईने छ ।
३. नगरपालिका िथा वडागि आर्ोजनाहरु प्रिानमं िी रोजगार कार्य क्रम सं ग साझे िारी गरर सञ्चािन
गररने छ । नगरपालिका मािहि सञ्चािन हने र्ोजना िथा आर्ोजनाहरुमा आवश्यक श्रलमकहरु
पू लिय गिाय रोजगार से वा केन्द्रमा सु लिकृि बे रोजगार व्यद्धक्तहरुिाई पलहिो प्राथलमकिा लिईने छ ।
४. नगरपालिका लर्त्र सञ्चािन गररने लवलर्न्न लकलसमका छोटो/िामो अवलिका सीपमू िक
िालिमहरुिाइ एकद्वार प्रणािीबाट सं ञ्चािन गनय का िालग रोजगार से वा केन्द्रको समन्वर्मा व्यद्धक्त
छनौट िथा िालिम सं ञ्चािन गररने छ । िालिम कार्य क्रममा सू लिकृि बे रोजगार व्यद्धक्तहरुिाइ
प्राथलमकिा लिइने छ साथै बे रोजगार व्यद्धक्तहरुिाई स्वरोजगार बनाउन िथा लसपर्ु क्त बनाउन
बजारको मागमा आिाररि लसपमु िक िालिम लिई सोही प्रकारका काममा कार्य स्थिमा आिाररि
िालिम(On the Job Training) को व्यवस्था गररने छ । नगरपालिका िथा लवलर्न्न िालिम प्रिार्क
सं घसं स्था माफयि र्एका िालिमहरुको िथ्यां क अ्ावलिक गने िथा उक्त िालिमहरुबाट र्ए
गरे का उपिद्धिहरु सं ग सम्बद्धन्धि स्वरोजगार िथा रोजगारीको लित्रण गररने छ ।
५. सामी पररर्ोजनाका कार्य क्रमिाइ रोजगार से वा केन्द्रको समन्वर्मा सञ्चािनमा ल्याइने छ ।
र्सबाट वै िेलशाक रोजगारीबाट फकेका व्यद्धक्तहरुिे आजे का सीपहरु आन्तररक रोजगारीको
प्रविय न गनय मा टे वा पु ग्नेछ । वै िेलशाक रोजगारमा जान िाहने व्यद्धक्तहरुिाई पू वय प्रस्थान
अलर्मु द्धखकरण िगाएिका अन्य वै िेलशाक रोजगारसं ग सम्बद्धन्धि िालिमहरुको व्यवस्था गररने छ ।
६. स्थानीर् स्तरमा रोजगारीका अवसर िथा सं र्ावनाहरुको खोजी गनय का िालग रोजगार सं वाि
मञ्चिाइ प्रर्ावकारी िथा सलक्रर् बनाउनका िालग समर् समर्मा बै ठ क अन्तलक्रयर्ा गोष्ठीहरु
गररने छ ।
७. रोजगार से वा केन्द्रको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन प्रर्ावकारी बनाउन र्स सं ग सम्बद्धन्धि लवलर्न्न
अलर्मु खीकरण कार्य क्रम गररने छ ।

१.५ पर्िटन सम्बन्धी नीर्
१. घोडाघोडी िािको पर्य टन लवकासका िालग िािको सौन्दलर्यकरण पानीका फोहरा सलहिको गाडे न
िाइलटङ लनमाय ण िगाएिका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
२. पर्यटन प्रविय नका िालग र्स नगरपालिकाको लवलर्न्न िािमा Water Park लनमाय ण गने कार्य थालिने
छ।
३. नगरपालिका लर्त्रका पर्यटकीर् ्षमे त्रहरुको प्रिार प्रसारका िालग लडलजटि प्रलविी र लिफिेटको
प्रर्ोगमा जोड लिईनेछ ।
४. नगरपालिका ्षमेत्र लर्त्र रहे का होमस्टे हरुको पवयिन गिै िलगनेछ ।
५. नगरपालिका लर्त्र र्एका प्राकृलिक िथा सााँ स्कृलिक सम्पिाहरुको संर्षमण संम्बिय न र प्रिार
प्रसारमा लवशाेष जोड लिईनेछ ।

६. िमयशाािा लनमाय णिाई िािु आ. व. मा अगाडी बढाईनेछ ।
७. पर्यटन लवकासका िालग नगरलर्त्रका िािििैर्ाहरुमा वोलटङ िगाएिका कार्य क्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ ।
८. परम्परागि किा, िमय , संस्कृलि िथा संस्कार संर्षमण एवम् पुस्तान्तरणकािालग मठ, मद्धन्दर, मरुवा,
ििय, गुम्बा आलिको संर्षमण िथा लवकास गररनेछ ।
९. नगर लर्त्रका घोडाघोडी िाि, लिलडर्ािाि, सप्तरङ्गी पाकय, बुिबुिे िाि, अस्ना बाबा, खुलशाराम पाकय,
लसिाकुण्ड, लसमिी िगाएिका पर्यटलकर् स्थिहरुिाइ लपकलनक स्पटको रुपमा लवकास गिै
िलगनेछ ।
१०. पर्यटकीर् ्षमे त्रिाई शाान्त सु रल्षमि र्र् रलहि र मर्ाय लिि बनाउन पहि गररनेछ ।
११. घोडाघोडी पर्यटन बोडय व्यवद्धस्थि रुपमा संिािन गररने छ ।
१२. ििलित्र लवकास बोडय को प्रािे लशाक छार्ां कन स्थि लनमाय णका िालग गुरूर्ोजना लनमाय ण गरर पूवाय िार
लवकासको थािनी र्सै आ. व. बाट गररनेछ ।
१३. पर्यटन प्रविय न कार्यक्रम सं गसंगै लवपन्न पररवारहरूको आर्आजयन बृलि गनय िािृ संस्था र्ुएनलडपी
िगाएिका संघ सं स्थाहरुसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

१.६ सहकारी सम्बन्धी नीर्
१. लशा्षमा, िालिम र सूिनाको मा्मबाट सहकारीको सस्थागि ्षममिा लवकास िथा सहकारी सम्बद्धन्ध
जनिेिना अलर्वृद्धि गररनेछ ।
,

२. कृलष सहकारीिाई बििमा मात्र केलिि नहन र्न्नका िालग कृलष , पशाु , घरे िु उद्योग िथा अन्य
रोजगारमुिक कार्यक्रममा संिग्न गराउन जोड लिईनेछ ।
३. कृलष िगार्ि आर् उत्पािान िथा सेवामा आिा ररि सबै प्रकारका व्यवसार्मा सहकारीिाई
लक्रर्ाशाीि गराइनेछ ।
४. आगामी वषय लर्त्र एउटै उिे श्यका िु ई वटा सहकारी सस्थामा सिस्यिा लिने प्रििनिाई न्युनीकरण
गनय एक ब्यद्धक्त एक सहकारी नीलि िाई लनरन्तरिा लिईनेछ ।
५. सहकारी संस्थाहरुिाई अनु िान र्न्दा ्षममिा लवकासमा जोड लिईनेछ ।
६. एउटै उिे श्य र ्षमेत्र लमल्ने सहकारी सं स्थाहरुिाई समार्ोजनका िालग प्रोत्साहन गने नीलि लिईने छ।
७. सहकारी सस्थाहरुहरुको सवाय ङलगण लवकासका िालग अनुगमन, पररिािन िथा लनर्मन गरी िण्ड
र पुरस्कृि गने नीलि िलगने छ ।
८. सहकारी संस्थाहरुिाई प्रोत्साहन िथा साझेिारी सहर्ोग गने नीलि लिईनेछ ।
,

,

ǐ

९. सहकारीको ्षममिा लवकास, व्यवस्थापन, व्यावसालर्क बनाउनका िालग आिारलशािा कार्यक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।

१.७ भुर्ि व्यिस्था सम्बन्धी नीर्
१. र्स नगरपालिकामा बसोवास गने र्ुमीलहन िलिि सु कुम्वासी िथा अब्यवद्धस्थि बसोवासीहरुको
िगि सं किन प्रलवलष्टिाई लनरन्तरिा लिईनेछ ।
२. िगि सं किन र्ैसकेका िार्ग्राहीहरुिाई िािु आ.व. मा अस्थार्ी लनस्सा लविरणका िालग प्रलक्रर्ा
अगालड बढाईनेछ ।

३. र्ूलमलहन िलिि, र्ूलमलहन सुकुम्वासी िथा अव्यवद्धस्थि वसोवासीहरुको लववरण सत्यापन गनय िगि
संकिन इकाई माफयि जग्गाहरुको नापजााँ ि गरी आगामी २ वषय लर्त्र जग्गािनी प्रमाणपुजाय उपिव्ि
गराइनेछ ।
४. नगरपालिकाद्वारा र्सै आ.व. बाट र्ु –सेवा केन्द्र सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
५. नगरपालिका ्षमेत्र लर्त्रका अलिक्रलमि जलमनिाई खािी गराईने नीलि लिईनेछ ।

१.८ र्सचाई
१. नगरपालिका लर्त्रका खेिीर्ोग्य जलमन िथा बााँ झो जलमनमा आवश्यक लसञ्चाईको व्यवस्था गरी कृलष
उत्पािन बढाइने छ ।
२. वैकद्धिक लसिाईको व्यवस्थाका िालग र्ुलमगि लसिाईको आवश्यक पहि गररनेछ ।
३. नगर ्षमेत्रमा रानीजमरा लसिाइको नहर जोडन आवश्यक पहि गररनेछ ।
४. जिाशार् िथा निीको पानीिाइ लसिाइ सुलविाका िालग प्रर्ोग गनय आवश्यक पहि गररनेछ ।

२.सािार्जक र्िकास नीर्
२.१ र्शक्षा
१. सामुिालर्क लवद्यािर्को शाै ल्षमक गुणस्तर सु िार िथा कुसि व्यवस्थापन गनयका िालग नगर लशा्षमा
लनर्माविी बनाई ित्काि लवद्यािर्हरुको व्यवस्थापन सुिारका िालग कानुनी आिार िर् गररने छ
।
२. र्स नगरपालिका द्धस्थि सामुिालर्क लवद्यािर्मा िरवन्दी संख्या न्यून र्एकोिे संघ/प्रिे शा
सरकारवाट िरवन्दी प्राप्त नहछजेि सम्मका िालग लशा्षमक लवद्याथी अनुपािका आिारमा िरवन्दी
लमिान गररने छ । र्सरी िरवन्दी लमिान गिाय अपुग हने लशा्षमक व्यवस्थापनका िालग आवश्यक
बजेट व्यवस्था गरी न्यू निम लशा्षमकको व्यवस्थापन गररने छ ।
३. लवद्यािर्को व्यवस्थापन िथा शाैल्षमक गुणस्तर सुिार गनय प्र.अ. लनर्ूद्धक्तका िालग आवश्यक कानुन
लनमाय ण गरी कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
४. लशा्षमकहरुको मनोवि उच्च राखी बािबालिकाको लसकाई उपििी वृद्धि गनय मूल्याङ्कनका वस्तुलनष्ठ
आिार िर् गरी पुरस्कार र िण्डको प्रर्ावकारी कार्ाय न्वर्न गररने छ ।
५. र्स नगरपालिकाको शाैल्षमक लवकासका िालग नगर लशा्षमा र्ोजनािाई क्रमशा कार्ाय न्वर्न गिै
िलगने छ ।
६. जीवनोपर्ोगी सीप लवकासका िालग प्रालवलिक लशा्षमामा जोड लिइने छ । प्रालवलिक लशा्षमा िथा
व्यवसालर्क िालिमिाई प्रविय न गनयका िालग लवलर्न्न लशा्षमण साँस्था माफयि सञ्चािन गररएका
व्यवसालर्क लशा्षमाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड लिइने छ ।
७. लवद्यािर् लशा्षमािाई समर्ानुकुि िथा गुणस्तरीर् बनाउनका िालग लशा्षमण लसकाई लक्रर्ाकिापमा
सुिना िथा प्रलवलिको प्रर्ोग गनयका िालग जनशाद्धक्तको ्षममिा लवकास गरी गुणस्तर वृद्धिमा जोड
लिइने छ ।

८. उत्कृष्ट कार्य सम्पािन गने लवद्यािर्हरुिाईय प्रस्तावनाका आिारमा नमुना लवद्यािर् बनाउन सहर्ोग
उपिव्ि गराउिै शाैल्षमक गुणस्तर वृद्धि गिै िलगने छ ।
९. नगर स्तरको शाैल्षमक गुणस्तर सुिारका िालग परी्षमा प्रणािीमा सुिार ल्याइने छ । प्राथलमक िहको
अद्धन्तम परी्षमा ( क्षमा ५ ) र आिारर्ूि िह (क्षमा ८) को अद्धन्तम परी्षमािाई नगर स्तरमा सञ्चािन
गररनेछ । लवद्याथीको लसकाई उपिव्िी परी्षमण गनय परी्षमण कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
१०. प्रत्येक सामुिालर्क लवद्यािर्िे लसकाई उपिव्िी वृद्धि गनय िहगि िथा लवषर्गि स्षममिा
कार्ाय न्वर्न गने गरी कार्यर्ोजना बनाई कार्य गनय िगाइने छ । र्सका िालग लवषर्गि लशा्षमकहरुसाँग
अन्तरलक्रर्ा सञ्चािन गरी लशा्षमण लसकाइ लक्रर्ाकिाप िाई प्रर्ावकारी बनाइने छ ।
११. सामुिालर्क लवद्यािर्मा कार्यरि लशा्षमकहरुिाई पे शाागि सहर्ोग प्रिान गनय का िालग रोष्टर लशा्षमक
िर्ारी गरी लनर्लमि रुपमा पे शाागि सहर्ोग प्रिान गररनेछ ।
१२. सामुिालर्क लवद्यािर्को र्ौलिक लनमाय ण कार्यका िालग संघ र प्रिे शा सरकारसाँग सहकार्य गरी थप
र्ौलिक सुलविा लवस्तारका कार्य क्रम कार्ाय न्वर्नमा ल्याइने छ । साथै ममयि सम्भार कार्य
आवश्यकिाका आिारमा क्रमशा गिै िलगनेछ ।
१३. प्रारद्धम्भक बािलवकास केन्द्रिाई आवश्यकिा र उपर्ू क्तिाका आिारमा लवस्तार र लमिान गररने छ
। प्रारद्धम्भक बािलवकास केन्द्रिाई लशाशाु लवकास केन्द्रको रुपमा लवकास गनय आवश्यक व्यवस्थापन
गिै िलगने छ ।
१४. बािबालिकाको लसकाई उपिव्िी वृद्धिका िालग लशा्षमकको ्षममिा लवकास गनय पुनयिाजगी िथा
्षममिा लवकास िालिम सञ्चािन गररने छ ।
१५. लशा्षमा ्षमेत्रमा कार्यरि गैर सरकारी सं स्थाहरुिाई लवद्यािर्को मागका आिारमा कार्यक्रम िर्ार पारी
कार्ाय न्वर्न गनय िगाइने छ ।
१६. र्स नगरपालिकामा सञ्चालिि नीलज लवद्यािर्हरुको शाैल्षमक गुणस्तर कार्म गनय लवद्यािर्को
वलगयकरण गरी सोही अनुसार सञ्चािनका िालग अनु गमन प्रणािीको लवकास गररने छ ।
१७. र्स नगर लर्त्रका सबै लवद्यािर्को सञ्चािन, व्यवस्थापन, रे खिे ख कार्यमा प्रर्ावकारीिा ल्याउनका
िालग लवद्यािर् व्यवस्थापन सलमलि, वडा सलमलि र नगरपालिकाबाट प्रर्ावकारी अनु गमन गररनेछ
।
१८. घोडाघोडी नगरपालिकामा सा्षमरोत्तर िथा जीवनोपर्ोगी सीप सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
१९. गुणस्तरीर् उच्च लशा्षमा प्राप्तीका िालग र्स नगरपालिकामा सञ्चालिि क्याम्पसहरुसाँग समन्वर् गरर
प्रालवलिक लशा्षमाका कार्य क्रम सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
२०. लवद्यािर्मा बािबालिकाको सबाय लङ्गण लवकासका िालग अलिररक्त लक्रर्ाकिापका साथै र्ोग
लशा्षमाका मा्र्मबाट लवद्याथीहरुमा शाारररीक मानलसक, संवेगात्मक िथा नैलिकवान आिरणको
लवकास गनय कार्यर्ोजना बनाइ कार्यक्रम गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
२१. प्रारद्धम्भक बािलवकास िे खी क्षमा ६ सम्मका बािबालिकाहरुिाई लिवा खाजा उपिव्ि गराइने छ ।
२२. आिारर्ूि िहमा अ्र्नरि छात्रा, िलिि, मुक्त कमैर्ा/कमिरी, अपां ग िथा द्वछिपीलडि
बािबालिकाहरुको लशा्षमामा पहूाँ ि अलर्बृद्धिका िालग शाैल्षमक छात्रवृलत्त प्रिान गररने छ ।

२३. लवपन्न िल्षमि छात्रवृलिमा बािबालिकाहरुको पहूाँ ि वृद्धि गनय लवपन्न िल्षमि छात्रवृलि फारम र्ने
कार्यका िालग लवद्यािर्िाई अलनवार्य गराइने छ ।
२४. र्स नगरपालिका द्धस्थि रालष्टर् मा्लमक लवद्यािर् सु खडमा बह

अपां गिा र्एका

बािबालिकाहरुको िालग आवासीर् लवद्यािर् स्थापनाको प्रर्ावकारी व्यवस्थापन गरी िािु आ व मा
लनमाय ण कार्यको थािनी गररने छ ।
२५. सामुिालर्क लवद्यािर्का आिारर्ुि िहका क्षमाहरुमा लवद्याथी साँख्या कम रहे कािे रालष्टर् प्रारद्धम्भक
क्षमा पढाई कार्य क्रमिे ल्याएका प्राविानहरु लवद्यािर् स्वर्ं िाई कार्ाय न्वर्न गनय िगाई लवद्याथी
साँख्या र लवद्याथीको लसकाइ उपिव्िी वृद्धि गररने छ ।
२६. मा्लमक लवद्यािर्हरुमा पु स्तकािर्, लवज्ञान प्रर्ोगशाािा र सूिना िथा सञ्चार प्रलवलिको प्रर्ोगिाई
क्रमशाः जोड लिइने छ ।
२७. कमजोर लसकाई उपिव्िी र्एका र उत्कृष्ट लसकाई उपिव्िी र्एका लवद्यािर्हरु लवि लसकाई
आिान प्रिान कार्यक्रम सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
२८. लवद्यािर्हरुमा सरोकारवािाहरुिे आिारसंलहिा वनाई पािना गने गराउने नीलि लिइने छ ।
२९. लवद्यािर् बालहर रहे का सम्पू णय बािबालिकाहरुको लवद्यािर्मा अलनवार्य रुपमा ल्याउन लवद्याथी र्नाय
अलर्र्ान प्रर्ावकारी रुपमा सञ्चािन गररने छ ।
३०. हरे क लवद्यािर्मा हररर्ािी वािावरण कार्म गनयका िालग प्रत्येक लवद्यािर्मा अलनवार्य रुपमा एक
करे सावारी िथा बगैिा स्थापनाका गनय िगाइने छ । उक्त कार्य िाई लवद्याथीहरुको प्रर्ोगात्मक अंक
साँग एकाकार गररने छ ।
३१. सामुिालर्क लवद्यािर्मा शाैल्षमक गुणस्तर वृद्धि गनय अलर्र्ावकको र्ूलमका महत्वपूणय हने र्एकोिे
अलर्र्ावकहरुिाई आफ्ना नानी बाबुहरु प्रलि सिेि िथा लवद्यािर् प्रलि जागरुक बनाउन
अलर्र्ावक लशा्षमा कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
३२. स्थानीर् लवषर्वस्तुमा आिाररि स्थानीर् पाठ्यक्रम कार्ाय न्वर्न गररने छ । र्सका िालग
सरोकारवािाहरुसाँग समन्वर् गरी स्रोि सामग्री पुद्धस्तका लनमाय णका िालग पहि गरी कार्ाय न्वर्नमा
ल्याइने छ ।
३३. बािबालिकाहरुको बािमनोलवज्ञानमा सकारात्मक प्रर्ाव पानयका िालग आगामी शाै ल्षमक सत्र िे खी
सम्पूणय लवद्याथीहरुको पोषाकमा एकरुपिा ल्याइने छ ।
३४. लवद्यािर्को नक्ां कन गरी आवश्यकिानुसार लवद्यािर् समार्ोजन िथा क्षमा/िह थप गररने छ ।
३५. लवद्यािर्हरुमा पलछल्लो समर्मा बािबालिकाहरुमा िे द्धखन थािेको मनोसामालजक समस्याहरुिाई
समािान गनय सरोकारवािाहरुसाँग समन्वर् गरी बािबालिकाहरु िथा लिनका अलर्र्ावकहरुिाई
मनोसामालजक परामशाय लिइने छ ।
३६. बािबालिकाहरुिाई आफ्नो र्लवश्य किा लिर हो ? कुन लवषर् पढिा के हछछ ? र्सका िालग कुन
ठाउाँ मा गएर पढ् नु पने होिा ? र्न्ने लवषर्मा क्याररर्र काउद्धन्सलिङ गररने छ ।
३७. सामुिालर्क लवद्यािर्मा अ्र्नरि छात्राहरुको लनर्लमििा वृद्धि गनय िथा गुणस्तररर् स्यानीटरी
प्याडको प्रर्ावकारी लविरण िथा व्यवस्थापन गनय िगाइने छ ।

३८. सामुिालर्क लवद्यािर्मा अ्र्नरि बािबालिकाहरुिाई स्वास्थ्य साँस्थासाँग समन्वर् गरी प्रत्येक
िीन मलहनामा कद्धिमा एक पटक बािबालिकाहरुको लनः शाुल्क स्वास्थ्य परी्षमण गने व्यवस्था गररने
छ साथै प्रिे शा सरकारसाँगको समन्वर्मा लवद्यािर् नसय कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
३९. संघ, प्रिे शा र स्थानीर् िहको िागि साझेिारीमा सं ञ्चालिि ठु िा लवद्यािर् लवकास कार्यक्रमिाई
लनरन्तरिा लिइनेछ ।
४०. असहार्, टु हरा िोपोन्मूख, मुक्त कमैर्ा िथा लवपन्न पररवारका बािबालिकाहरुिाई अलर्र्ावकत्व
ग्रहण गरी लनशाुल्क रुपमा लशा्षमा प्रिान गनय नगर प्रमूख शाैल्षमक सहर्ोग कार्य क्रम सञ्चािन गररनेछ
।
४१. लवद्यािर्का र लबद्याथीका समग्र समस्या पलहिान गरी समािानका िालग नगर प्रमूख कार्यक्रम िथा
छात्रासंग नगर उप प्रमूख कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।

र्ुिा था खेलकुद
१. र्ुवाहरुिाई सकारात्मक सोि राखी समाजको लवकासका िालग र्ोगिान लिने र्ावना जागृि गराउन
नगर स्तरीर् लवलर्न्न खेिकुि कार्य क्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
२. नगरपालिकावाट सञ्चािन हने गरे का सीप लवकास िालिम िथा ्षममिा लवकास कार्यक्रममा
र्ुवा/र्ुवलिहरुिाई सहर्ालग गराई आत्म लनर्यर बन्न प्रेररि गररनेछ ।
३. र्ुवाहरुिाई स्व-रोगजारसाँग जोड् न लवउपुजीको व्यवस्थापन गरी िागि साझेिारीमा रोजगारी
लसजयना हने कार्यक्रममा आवश्यक सहर्ोग उपिव्ि गराइनेछ ।
४. र्ुवाहरुिाई खेि प्रलि उत्प्रेररि गनय खेिकुि लवकासका लवलवि कार्य क्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
५. “लनर्लमि व्यार्म स्वस्थ जीवन” र्न्ने मुि नाराका साथ व्यार्मशाािा सञ्चािन गरी नागररकहरुिाई
र्ोग लशा्षमा िफय प्रोत्साहन गररनेछ ।
६. नगर िथा वडा ्षमेत्र लर्त्र खे िकुि गलिलवलि बढाउन लवलर्न्न खेिकुि संरिना लनमाय ण गररनेछ ।
७. लजल्ला िथा रालष्टर् स्तरमा हने लवलर्न्न खे िकुिमा सहर्ालगिा वृ द्धि गरी खे िालडहरुको ्षममिा लवकास
गररनुका साथै उत्कृष्ट खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ ।
८. एक वडा एक खेि मैिान कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा लिइनेछ ।
९. नगर स्तररर् कर्डय हि लनमाय णको प्रलक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ ।

२.२ स्वास्थ्य क्षेत्र नीर्
१. आ.व. २०७९।०८० मा साडे पानी स्वास्थ्य िौकीमा १५ सैर्ाको नगर अस्पिाि संिािनमा ल्याईनेछ
र उक्त अस्पिािमा १ सुलविा सम्पन्न प्रर्ोगशाािा केन्द्र, १ अस्पिाि फामेसी स्थापना गररनेछ ।
र्सका साथै अस्पिािमा २४ घण्टे स्वास्थ्य सेवा संिािन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्य क्रम िागू गररनेछ

र्सका िालग आवश्यक पने अत्यावश्यक र्ौलिक पू वाय िार, औजार उपकरण, जनशाद्धक्तको
व्यवस्थापन गररनेछ।
२. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संञ्चािनमा रहे का प्रर्ोगशाािाहरुको स्तरोन्निी गरी स्वास्थ्य िौकीहरुमा ज्येष्ठ
नागररक, गर्यविी, अपाङ्गिा र्एका व्यद्धक्त, सुत्केरी र मलहिा स्वास्थ्य स्वर्म् सेलवकाहरुको सम्पूणय
प्रर्ोगशाािा जााँ ि लनशाुल्क गने व्यवस्था लमिाइने छ ।
३. लवश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोलर्ड १९ महामारीबाट नेपाि पलन अलि जोद्धखममा रहे कोिे सो को
संक्रमण रोकथाम िथा न्युलनकरण गने नीलििाई उच्च प्राथलमकिा लिईनेछ । जनिाको स्वस्थ लजवन
र्ापन गनय पाउने अलिकारिाई सुलनलििा गनय कोलर्ड १९ महामारी िगार्ि अन्य रोगको
आपिकालिन अवस्थामा वजेटको अर्ाव हन नलिने नीलि अविम्वन गररनेछ , साथै स्थानीर् स्तरमै
सो को रोकथाम गनय कार्य र्ोजना िर्ार गरी कार्ाय न्वर्न गने नीलि लिईने छ ।
४. लवलर्न्न सरुवा रोगहरुको महमारी िथा कोराना र्ाइरस संक्रमण जस्ता अन्य महामारी वाट हन सक्ने
असरिाई न्युलनकरण गनय र िै वी प्रकोपको ्षमलि पिाि हनसक्ने महामारीको समर्मै उलिि
व्यवस्थापनका िालग नगर स्तररर् RRT(Rapid Response Team)िाई वजेट व्यवस्थापन गरी
थप प्रर्ावकारी वनाईने छ ।
५. सबै नागररकिाई गुणस्तरीर् स्वास्थ्य सेवा सवयसुिर् िररकािे प्रवाह गनय हरे क वडामा स्थापना
गररएका आिारर्ूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा थप जनशाद्धक्तको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरी
जनिाको घर िै िोमै स्वास्थ्य सेवाको पहाँ ि लवस्तार गररने छ ।
६. मािृ िथा नवलशाशाु मृत्युिरमा कमी ल्याउन र शाुन्य होम डे लिर्री नगर बनाउन नगर लर्त्रका सवै
वडाका गर्यवलिहरुिाई नगरपालिका लर्त्रका सरकारी वलथयङ्ग सेन्टरहरुमा सुत्केरी हन सहजिाका
िागी लनशाु ल्क एम्बुिेन्सको व्यवस्था लमिाइने छ । गर्यवलि िथा सुत्केरी जााँ ि वृद्धि गनय र संस्थागि
प्रशाुलि वढाउन लनर्लमि आईरन िक्की आपुलियको व्यवस्थापन गररनेछ र आर्ोलडनको कमी हन
नलिन गर्यवलि मलहिाहरुिाई आर्ेलडन नुन प्याकेट लविरण कार्यक्रमिाई लनरन्तरिा लिईने छ ।
७. सुरल्षमि मािृत्व िथा नवजाि लशाशाु स्वास्थ्य सु िारका िागी आवश्यकिा र र्ैगोलिक लवकटिाका
आिारमा थप वलथयङ्ग सेन्टर स्थापना गिै त्यसका िागी आवश्यक जनशाद्धक्त, औजार िथा
उपकरणको उलिि व्यवस्था लमिाईने छ ।
८. गर्यवलि िथा सुत्केरी र बािबालिकाको पोषण स्वास्थ्य सुिारका िागी स्थालनर् श्रोि सािनको
अलिकिम प्रर्ोग गरी कुपोषण हने िरिाई कम गररने छ साथै कुपोलषि बािबालिकाहरुको उपिार
गनय र्ौगोलिक िु रीको आिारमा केलह स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छु ट्टै इकाई (OTC) स्थापना गररने छ ।
साथै कुपोलषि् िथा उमेर अनुसार उिाई र िौि कम र्एका बािबालिकाहरुको लनर्लमि् स्वास्थ्य
जााँ ि, वृद्धि अनुगमन िथा स्वास्थ्य लशा्षमा र अन्य जनिेिनामुिक कार्यहरुमा लिब्रिा लिईने छ । स्वस्थ्य
लशाशाु प्रलिस्पिाय , पोलषिो जाउिो प्रविय न जस्ता कार्यक्रमहरु संिािन गररने छ ।
९. रालष्टर् प्राथलमकिा प्राप्त खोप, पररवार लनर्ोजन, सुरल्षमि मािृत्व जस्ता कार्यक्रमिाई उच्च
प्राथलमकिामा राद्धख आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररने छ ।

१०. एक आ.व.मा कद्धिमा एक पटक लबषेशाज्ञ स्वास्थ्य लशालवर संिािन गररने छ । खास गरी जेष्ठ
नागररकहरुको आाँ खा जााँ ि, मलहिाहरुको आं ङ खस्ने र िल्लो पेट समस्याको जााँ ि, पाठे घर मुखको
क्यान्सर सम्बद्धन्ध जााँ ि, अपााँ गिा र्एका व्यद्धक्तहरुको िालग द्धिलनंग लशालवर र आवश्यकिा अनुसार
अन्य स्वास्थ्य लशालवर संिािन गररने छ जसिे गिाय स्वास्थ्यमा पहूि नर्एका जनिाहरु प्रत्य्षम
िार्ाद्धन्वि हनेछन ।
११. लवषेशा गरी थारु समुिार्मा जनस्वास्थ्य समस्यको रुपमा िे खा परे को लसकिसेि एलनलमर्ा जस्ता
अनुवां लशाक रोगहरुको वारे मा जनिेिनामुिक कार्य क्रमहरु संञ्चािन गररनेछ साथै लसकेिसेि
एलनलमर्ा खोज पडिािका िालग स्कृलनङ्ग क्याम्प संञ्चािन गररनेछ । त्यस्तै लवलर्न्न नसने रोगहरु
रोकथाम िथा लनर्िणका िालग समुिार् स्तरमा जनिेिनामूिक स्वास्थ्य लशा्षमा कार्यक्रमहरु र
द्धिलनङ्ग क्याम्प संिािन गनय िथा िागु पिाथय िु व्ययसनी र मानलसक स्वास्थ्य समस्याहरुको रोकथामका
िालग आवश्यक बजे टको व्यवस्था लमिाइनेछ |

१२. स्वास्थ्य ्षमेत्रमा काम गने लवलर्न्न रालष्टर् िथा अन्तराय लष्टर् गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग समन्वर् र
सहकार्य गरी स्वास्थ्य कार्य क्रमिाई एकद्वार प्रणािीवाट संिािन गने व्यवस्थाका िालग सहजीकरण
गररने छ ।
१३. गााँ उघर िथा खोप द्धिलनक स्थापना र्ई संिािनमा रहे का र र्वन िथा र्ौलिक पुवाय िार नर्एका
गााँ उघर िथा खोप द्धिलनकिाई क्रमागि रुपमा र्वन िथा र्ौलिक पुवाय िार सम्पन्न बनाईने छ ।
१४. लकशाोर लकशाोरी मैलत्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गनय लवद्यमान स्वास्थ्य सं स्थाहरुमा र्ौन िथा प्रजनन
स्वास्थ्यसंग संवद्धन्धि सेवाहरुको सुदृलढकरण गररने छ ।
१५. मलहिा स्वास्थ्य स्वर्ं सेलवकाहरुिाई थप र्ािार्ाि सुलविाको व्यवस्था गररनेछ ।
१६. नगरस्तरमा आर्ुयबेलिक उपिार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
१७. ज्येष्ठ नागररक र ग्रालमण अल्टासाउन्ड कार्य क्रमिाइ लनरन्तरिा लिइनेछ ।

२.३ खानेपानी था सरसफाई
१. खानेपानी सरसफाई िथा स्वछुकिा र्ोजना लनमाय ण कार्यिाई प्राथलमकिा लिईनेछ ।
२. हाि खानेपानी अर्ाव र्एका वडाहरुमा खानेपानी समस्या समािान गनय प्राथलमकिा लिई कार्य क्रम
अगाडी बढाईनेछ ।
३.

“मेरो

गाउ/शाहर मै सफा गछुय “ अलर्र्ान सञ्चािन गरी गाउ/शाहरिाई सफा र वािावरण मैत्री
बनाउने नीलि अविम्बन गररने छ ।

४. सावयजलनक, सामुिालर्क र्वन वा अन्य संरिना अलनवार्य रुपमा बािमैत्री, अपां गिामैत्री, मलहिामैत्री
र वािावरणमैत्री हने गरी लनमाय ण गने नीलि लिईनेछ ।
५. फोहरमैिा डद्धम्पङ्ग साईटमा लवसजयन गने कार्य िाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
६. निी, खोिा, नािा, कुिोमा फोहरमैिा फाल्ने िथा ढि लमसाउने कार्यिाई लनरुत्सालहि गररनेछ ।
७. जि, वार्ू, माटो, ध्वलन िगार्ि सबै प्रकारको प्रिू षणको रोकथाम र लनर्िण गने नीलि लिईनेछ ।

८. प्रिु षण लनर्िण गनय सोि, अनुसन्धान र ्षममिा अलर्बृद्धि एवं िेिनामू िक कार्य क्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ ।
९. नगर ्षमेत्र लर्त्रका प्रमुख शाहरहरु, खोिानािा र सडक सफाई कार्यिाई लवशाेष प्राथलमकिा लिइनेछ
।
१०. सरसफाईका िालग प्रशाासन, सुर्षमा लनकार्, सीमा जोलडएका पालिका, गैरसरकारी संघ संस्था,
लवद्यािर् र आम नागररकहरु बीिमा सहकार्य र समन्वर् कार्म गररनेछ ।
११. सावयजलनक स्थानहरुमा फोहोरमैिा लवसयजन गने िथा प्रिू षणर्ुक्त कार्य गने व्यद्धक्त िथा संस्थाहरुको
पलहिान गरी लनर्मनका साथै कानूनी कारवाही गररनेछ ।

२.४ िर्हला बालबार्लका था जेष्ठ नागररक नीर्
१. सबै वगय समुिार् िथा लवलर्न्न उमेर समू हका बािबालिका सम्बन्धी आवश्यक िथा जीवन उपर्ोगी (
रोग, खोप, पोषण, व्यवहार सुिार, बोलििािीको र्ाषा, िु व्ययसन लनर्िण, मोबाइि इन्टरनेटको
सिु पर्ोग सम्बन्धी) नीलि लिइनेछ ।
२. सबै समुिार्का मलहिाहरुको आलथयक, सामालजक, राजनीलिक, मनोबैज्ञानीक लवकासको लनिी
आवश्यक नीलि अविम्बन गररनेछ ।
३. लपछडीएको वगय जािी लिंग समुिार्िाई लवकासको मुि प्रवाय हमा ल्याउन समिामुखी लवकास
सम्बन्धी नीलि लिइनेछ ।
४. लवलर्न्न कुरीलिहरु िैलगंक लहं सा, मानव बेिलवखन, बािलववाह, िागुऔषि िु व्ययसन, छाउपडी िथा
अन्य सामालजक कुरीलिहरु न्यूनीकरण गनय सिेिनामूिक कार्य क्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
५. जेष्ठ नागररकहरु प्रलि सम्मान साथै लवलर्न्न सीप हस्तान्तरण अनुर्वहरु आिानप्रिान सम्बन्धी
अन्तरकृर्ात्मक आवश्यक कार्यक्रमहरु गररनेछ ।
६. अपाङ्गिा र्एको व्यद्धक्तको पररिर् पत्र लविरण प्रकृर्ािाइ सहज बनाइनेछ ।
७. अपां गिा र्एका व्यद्धक्तहरुको आर्स्तर बृद्धिको िालग सीपमुिक िालिम, सहार्क सामाग्री लविरण
गररनेछ ।
८. िल्षमि वगयका मलहिाहरुको सशाद्धक्तकरणको लनिी समिामुिक कार्यक्रममा सीपमुिक िालिमहरु
प्रिान गरी थप से वाहरु लिइनेछ ।
९. अनाथ असहार्को पलहिान गरी उनीहरुको सहर्ोग पु ग्ने कार्य क्रम सञ्चािन गररने छ ।
१०. लहं सामा परे का व्यद्धक्तहरुको सुर्षमािाई म्नजर गरी से फहाउस लनमाय ण िथा सञ्चािनमा लवशाे ष
जोड लिइनेछ ।
११. बढ् िो अपराििाई म्नजर गरी लकशाोरीहरुिाई लकशाोरी लशा्षमाका साथै आत्मर्षमा िालिमहरु
गराइनेछ ।
१२. एकि मलहिा, मुक्तकमैर्ा, मुक्तकमिरी, लसमान्तकृि वगयका िालग लजवन उपर्ोगी सीपहरु प्रिान
गररनेछ । द्वछद्व लपलडि समुिार्िाई मनोपरामशायका साथै सीपहरु प्रिान गररनेछ ।

२.५ रार्रिर् पररचर्पत्र था पर्िकरिका नीर् १. सवै प्रकारका व्यद्धक्तगि घटनाििाय िाई ३५ लिन लर्त्रमा आफु स्थाई वसोवास र्एको वडा
कार्ाय िर्मा गई अलनवार्य रुपमा ििाय गराउने व्यवस्थािाई प्रर्ावकारी रुपमा कार्ाय न्वर्न गनय आम
नगरवालसहरुको पहि पु ग्ने गरर संिार मा्मका साथै प्रत्येक लवद्यािर्बाट प्राथयना समर्मा घटना
ििाय वारे सुिना संिार गने व्यवस्था लमिाईनेछ।
२. सामालजक सुर्षमा र्त्ता िार्ग्रालहहरुको िथ्यां क लववरण अ्ावलिक गरर लविरण प्रकृर्ािाई
जनमुखी, उत्तरिार्ी, पारिशाी ,समर्ानुकुि, सन्तुलिि र सुरल्षमि वािावरण सृजना गिै बैंकहरु
माफयि गाउाँ , टोि िथा वडा वस्तीबाटै लविरणको व्यवस्था लमिाईने छ ।
३. सामालजक सुर्षमा र्त्तामा आम नगरवालसहरुको पहि अलर्बृिी गनय प्रर्ावकारी संिारको व्यवस्था
गररने छ ।
४. सामालजक सुर्षमा र्त्ता लविरण प्रकृर्ा र घटना ििाय िाई थप प्रर्ावकारी वनाउन समर् समर्मा
सरोकारवािा प्षमहरुका िालग अलर्मुखीकरण र ्षममिा अलर्वृिी कार्यक्रम संिािन गररने छ ।
५. सामालजक सुर्षमा र्त्ता लिन निाहने नगरवासीहरुिाई सम्मालनि गररने छ ।
६. घटना ििाय सम्बन्धमा ििाय र्एका उजुरी िथा गुनासोहरुिाई समर्मै सम्बोिन गने व्यवस्था गरर
उजुरी िथा गुनासोकिाय िाई न्यार्को अनुर्ूिी लििाईने छ ।
७. लजल्ला समन्वर् सलमलिवाट पठाईएका व्यद्धक्तगि घटना ििाय का पुराना ढड्डाहरुको लडलजटाईजेशान
गरर वडा कार्ाय िर्वाटै सवै लववरण हे नय लमल्ने व्यवस्था गररने छ ।
८. सामालजक सुर्षमा िथा घटना ििाय प्रणािीिाई सुर्षमीि वनाउने VPN प्रणािी िाई प्रर्ावकारी रुपमा
कार्ाय न्वर्न गररने छ ।
९. नगर ्षमेत्रका र्ौलनक अिसंख्यक व्यद्धक्तहरुिाइ मालसक रुपमा नगि रु १००० (एक हजार मात्र)
र्त्ता स्वरुप लिने व्यवस्था गररनेछ ।

३ पु िािधार र्िकास नीर्
३.१ सडक र्ािार्ाि नीलि
१. नगरपालिकाको पञ्च बलषयर् पुवाय िार लवकासको र्ोजना िर्ार गरी कार्ाय न्वर्नमा ल्याइनेछ।
२. काठे पुिहरु क्रमशा लवस्थालपि गिै िलगने छ ।
३. नगरपालिका लर्त्रका सडकहरुमा संर्व र्एसम्म पद्धक्क नािा लनमाय ण पिाि मात्र कािोपत्रे
गररनेछ ।
४. नगरपालिकाबाट संिािन हने सम्पूणय पुवाय िारको ममयि सम्भारका िालग संिालिि र्ोजना बाट २
प्रलिशाि रकम कट्टा गरी छु ट्टै ममयि सम्भार कोषको स्थापना गररने छ ।
५. स्थानीर् पुबाय िार लवकास कार्यक्रममा DPR िर्ार र्एका अपररहार्य सेवाहरु सडक, खानेपानी
लसिाई, िटबन्धन, फोहोरमैिा व्यवस्थापन िगार्िका आर्ोजनाहरुिाई उच्च प्राथलमकिामा
राद्धखनेछ ।
६. नगरपालिका स्तरीर् बालहरी िक्रपथ लनमाय णको लवस्तृि आर्ोजना प्रलििे वन िर्ार गररनेछ ।

७. नगरपालिका केन्द्र र नगरपालिकाका वडा केन्द्रहरुिाई जोडने सडक िाई कािोपत्रे गनय लवशाेष
प्राथलमकिा लिईनेछ।
८. संघीर् सरकार, प्रिे शा सरकार िथा संघीर् एवम् प्रिे शा सर्ा सिस्यज्यूको कोषबाट लवलनर्ोजन
र्एका कार्यक्रमहरुिाई लवशाेष प्राथलमकिामा राखी साझेिारीमा सम्पन्न गने नीलि लिइनेछ ।
९. लवलर्न्न सडकहरुको सडक अलिकार ्षमे त्रलर्त्र अलिक्रमण गने प्रवृ लत्तिाई लनरुत्सालहि गररनेछ ।
१०. कृलषजन्य उत्पािन र कृलष वजारको बजाररकरण र लवस्तारका िालग कृलष मागयको लवस्तार र
स्तरोउन्निीमा जोड लिईनेछ ।
११. पालिकाका सडक हरुिाई “Clean & Green” सडकका रुपमा लवस्तार गिै िलगने छ ।

३.२.भिन था शहरी र्बकास नीर्
१. र्वन लनमाय णको नक्ा पास गिाय र्वन मापिण्डिाइ कडाइकासाथ पािना गनुय पने र घर पररसरमा
कद्धिमा िु ईटा रुख रोने े कार्यक्रमको सुरुवाि गररनेछ ।
२. सबै बद्धस्त िाई व्यवद्धस्थि गनय Town Planning को नीलि लिइनेछ ।
३. नगरपालिकाको आन्तरीक स्रोिको लिगो व्यवस्थापनका िालग प्राप्त लडलपआर अनुसार बहउिे शाीर्
र्वन लनमाय ण कार्य सुरु गररनेछ ।
४. नगर ्षमेत्र लर्त्र लनमाय ण गररने घरको घरनक्ा जााँ िपास र अलर्िेख कार्य िाई लडलजटिाईजेशान
प्रणािी अविम्बन गरर सुिारु गररनेछ ।
५. नक्शा पास गने गराउन र र्ूकम्प प्रलिरोिी र्वन बनाउन आवश्यक िालिम र सिेिनामुिक
कार्यक्रम संिािन गररने छ ।
६. िािु आ.व.िे द्धख नगरर्ोजना कार्ाय न्वर्न गिाय र्ोजनाको सम्झौिा िथा र्ोजना फरफारक गिाय Pre-

Project र Post Project Photo को नीलि प्रारम्भ र्इ सकेकोिे आगामी आ. व. मा पलन
लनरन्तरिा लिइनेछ ।
७. िािु आ.व.का कार्य क्रम सञ्चािन गिाय िोलकएको मापिण्ड बमोलजम िोलकएको समर्मा नै र्ोजना
सम्पन्न िथा फरफारक गने उपर्ोक्ता सलमलििाई सूिकाङ्कहरु िर्ार गरी सम्मान गररनेछ ।
८. मुख्य शाहरी ्षमे त्रिाई सुन्दर र व्यवद्धस्थि गराउनको िालग पालकयङ्ग स्थिको व्यवस्था गरी टालफक
व्यवस्थापनिाई प्रर्ावकारी बनाउने नीलि अविम्बन गररने छ ।

३.३ सूचना था सञ्चार नीर्
१. सूिना संिार र प्रलवलिमा सबै नगरवासीहरुको पहाँ ि पु र्ाय उन प्रर्ावकारी िू रसंिार सेवाको लवस्तार
गिै नगर लर्त्रका कार्ाय िर्हरुमा जडान र्एका Optical Fiber Network, Data Server, IP Camera
िाई थप व्यवद्धस्थि बनाउन Control Room को व्यवस्था गररने छ ।
२. नगरपालिका ्षमेत्र लर्त्र "e-Library" स्थापना गने नीलि अविम्बन गररने छ । साथै सावयजलनक लनजी
साझेिारी (PPP) को अविारणा बमोलजम अ्र्न, अनुसन्धान र परामशाय केन्द्र स्थापना गनय पहि
गररनेछ ।
३. पालिकाको सम्पुणय वडाहरुको श्रोि नक्शाकंन GIS Mapping कार्यिाई लनरन्तरिा लिइने छ ।

४. र्स नगरपालिकाको लवि् र्ु लिर् सुशाासन प्रवि् िन गनय Digital Citizen Charter, Data Portal,
Voice Broadcasting System, File Tracking System, Interactive Display समावेशा गरी
वडाहरुमा समेि र्ो प्रणािी िागु गररने छ ।
५. राजश्व िुहावट अनुसन्धान, राजश्व संकिनिाई थप पारिशाी र प्रर्ावकारी बनाउन सूिना प्रलवलिको
प्रर्ोग गररनेछ ।
६. पर्यटकीर् सूिनािाई लवि् र्ु लिर् सूिनामा आवि गरी पर्यटन प्रवि् िन गने नीलि लिइनेछ ।
७. आवश्यकिाका आिारमा जनिासं ग कार्ाय िर् अनिाइन अन्तरकृर्ा कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
८. प्रलवलि मैलत्र सरकारी कार्ाय िर् िथा कमयिारी पररिािन गने नीलि लिइनेछ ।
९. टोि लि नम्बर कार्ाय न्वर्नमा ल्याइनेछ ।
१०. कार्यपालिका िथा सर्ाका लनणयर्हरुको लवि् र्ुलिर् मा्मबाट अलर्िेखीकरण र सम्बद्धन्धि
अलिकारीबाट प्रमालणि र्ए पिाि वेवसाइटको मा्मबाट प्रकालसि गररनेछ ।
११. नगर ्षमेत्रका लवलर्न्न प्षमहरुको िथ्याङ्क िथा सूिनाहरु संकिन गनय सूिना प्रलवलिको प्रर्ोग (गुगि
फमय , कोबो किेक्ट, िाउड डाइर्हरु) गररनेछ ।
१२. नगरपालिकामा संकलिि सूिना िथा िथ्याङ्कहरुको लवश्लेषण गरी सारां शा प्रकालशाि गरी
आवश्यकिा अनुसार सूिना अलिकारी माफयि सम्बि प्षमिाई उपिि गराइने छ ।
१३. प्राप्त सूिनाको ग्राफ िथा प्रगलि िाटय हरु बनाई समी्षमािर्को स्थापनाको िालग पहि गररने छ ।

४ सुशासन था अन्तरसम्बन्धन्ध क्षेत्र
४.१ सुशासन था संस्थाग र्िकास नीर्
१. सबै वडामा घुिी रुपमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने व्यवस्था गररनेछ ।
२. जनिाका िै लनक समस्यासंग सूसुलिि हन िथा नगरका कार्यक्रमहरुिाइ प्रर्ावकारी रुपमा
कार्ाय न्वर्न गरी जनर्ावना अनुसार सेवा प्रिान गनय हरे क मलहना "जनिा संग नगर प्रमूख कार्य क्रम"
सञ्चािन गररनेछ ।
३. नगरपालिका र वडा कार्ाय िर्बाट प्रिान गररने सेवािाई जनउत्तरिार्ी र पारिलशाय बनाउन
सुशाासनका औजारहरुको प्रर्ावकारी प्रर्ोग गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
४. नागररक वडापत्र, सुशाासन हे ि डे स्क, सावयजलनक सुनवाई, सामालजक परी्षमण, सावयजलनक परी्षमण
िथा प्रर्ावकारी सूिना प्रशाारण प्रणािीको व्यवस्था लमिाइनेछ ।
५. प्रशाासलनक संरिनामा िरवन्दी व्यवस्था, नगरपालिकाको अवस्था र आवश्यकिाका आिारमा
कानून बमोलजम सं गठन लवकासको थप अ्र्न गरी संगठन संरिना, िरवन्दीको व्यवस्था,
शााखागि कार्यलववरण पुनराविोकन गरी अद्यावलिक गररनेछ ।
६. स्थानीर् सेवामा िामो समर्िे द्धख कार्यरि कमयिारी र समार्ोजन पिाि पूनय संरलिि र्एको
प्रशाासलनक संर्िका लबि उच्च मनोबििे सेवाप्रवाह गिाय िे खापने समस्यािाई केद्धन्द्रर् नीलिलनर्म,

प्रिलिि व्यवस्था र नगरपालिकाको वस्तु गि अवस्थाका आिारमा व्यवस्थापन, प्रोत्साहन, िण्ड र
पुरस्कृि गररनेछ ।
७. नगरका सवै वडामा टोि लवकास संस्थाहरु गठन कार्यमा पूणयिालिई संस्थाको ्षममिा लवकास िथा
वडा र नगर स्तरीर् संजाि लनमाय ण गरी नगर लवकासमा पररिािन गररनेछ ।
८. वडा लर्त्रको सावयजलनक सम्पलि, प्राकृलिक स्रोि सािन, िालमयक, सां स्कृलिक, पुरािाद्धत्वक सम्पिा
आलिको संर्षमण, सम्बिय न िथा अलर्िेखीकरण गने कार्य सम्बद्धन्धि वडा कार्ाय िर्हरुवाट नै गने
व्यवस्था गररनेछ ।
९. नगरपालिकामा कार्यरि कमयिारी एवं पिालिकारी, उपर्ोक्ता सलमलि र टोि लवकास संस्थाहरुको
्षममिा अलर्वृ द्धिका िालग लवलर्न्न कार्यक्रमहरुको िजुय मा गरी कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
१०. कार्ाय िर्मा रहे को बेरुजु िथा पेश्की फछय र्ौटिाई प्रथालमकिा लिईनेछ । आलथयक पारिलशायिा र
लवलत्तर् अनुशाासन कार्म गनयका िालग आन्तरीक लनर्िण प्रणािीिाई व्यवद्धस्थि गनय खिय कार्यलवलि
बनाई कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
११. आवश्यकिा अनुसार जनप्रलिलनलि िथा कमयिारीहरुको िालग ्षममिा लवकास, उत्प्रेरणा र अविोकन
जस्ता कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ ।
१२. नगरपालिकामा कार्यरि कमयिारी एवं पिालिकारी, उपर्ोक्ता सलमलि र टोि लवकास संस्थाहरुको
्षममिा अलर्वृद्धिका िालग लवलर्न्न कार्यक्रमहरुको िजुय मा गरी कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
१३. कार्ाय िर्मा रहे को बेरुजु िथा पेश्की फछय र्ौटिाई प्रथालमकिा लिईनेछ । आलथयक पारिलशायिा र
लवलत्तर् अनुशाासन कार्म गनयका िालग आन्तरीक लनर्िण प्रणािीिाई ब्यवद्धस्थि गनय खिय कार्यलवलि
बनाई कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
१४. आबश्यकिा अनुसार जनप्रलिलनलि िथा कमयिारीहरुको िालग ्षममिा लवकास, उत्प्रेरणा र अविोकन
जस्ता कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ ।
१५. अनिाईन घटना ििाय को कार्यिाई सबै वडा िहबाट लनरन्तरिा लिनुका साथै लवि् र्ु लिर् पत्रािार,
एकद्वार सूिना व्यवस्थापन प्रणािी स्थालपि गररनेछ ।
१६. सेवा प्रिार्क संस्था वा नीलज ्षमेत्रवाट मात्र सम्पािन हन सक्ने कार्य वा सेवा, करारवाट लिइनेछ ।
१७. नगरका लवलर्न्न आर्ोजना िथा कार्यक्रमको अनु गमन कार्य िथा बजार अनुगमन समेििाई
कार्यिालिका बनाई संिािन गररनेछ साथै अटो िथा इ–ररक्ािाई नगरपालिकामा अलनवार्य ििाय
गरी रुट परलमट जारी गररने छ ।
१८. नगरपालिकाबाट प्रवाह हने सेवािाई अझ बढी जनउत्तरिार्ी, पारिशाी र जवाफिे ही बनाउन
भ्रष्टािारमा शाून्य सहनलशाििाको नीलि लिइनेछ । सबै वडा कार्ाय िर्हरूमा गुनासो सुन्ने व्यवस्थािाई
प्रर्ावकारी बनाइनेछ ।
१९. परम्परागि रुपमा समाज सञ्चािनको आिार स्तम्भको रुपमा रहे का र्िमन्सा िथा मूद्धखर्ा
प्रणािीिाई व्यवद्धस्थि गनय आवश्यक समन्वर् िथा सहलजकरण गररनेछ ।

२०. राजस्व प्रशाासनिाई थप व्यवद्धस्थि बनाउन करिािाहरूको लववरण सङ्किन गरी लवि् र्ु िीर्
अलर्िेख राख्ने कार्यिाई लनरन्तरिा लिइने छ ।
२१. नगरपालिकाको लवकास लनमाय ण, सेवाप्रवाहको अवस्था, राजस्व सङ्किन िगार्िका आिारमा उत्कृष्ट
वडाहरु छनोट गने मापिण्ड लनमाय ण गरी पुरस्कृि गररनेछ ।
२२. नगरपालिकाका जनप्रलिलनलि, स्थार्ी िथा करारमा कार्य रि कमयिारीहरूको सामूलहक िु घयटना लवमा
र स्वास्थ्य लवमा लप्रलमर्मको व्यवस्था गररनेछ ।
२३. नगरपालिका द्वारा जारी ऐन, लनर्म, कार्यलवलि, लनिे लशाका, मापिण्ड, मागयिशायन िगार्िका कानुनी
िस्तावेजहरू समर्ानुकुि शांसोिन पररमाजयन गरी एलककृि कानुनी लकिाब प्रकाशान गररनेछ ।
२४. अन्तर सम्बद्धन्धि लवषर्हरूमा नेपाि सरकार, प्रिे शा सरकार र अन्य स्थानीर् सरकार िथा लजल्ला
समन्वर् सलमलिसाँ ग आवश्यक समन्वर् र सहकार्य गररने छ ।
२५. सडक िथा फुटपाथमा हने अव्यवद्धस्थि पालकयङ, लनमाय ण सामाग्री िथा व्यापार र पसिहरुको
अनालिकृि प्रर्ोगिाई िु रुत्सालहि गिै उलिि व्यवस्थापन गररने नीलि लिइनेछ ।
२६. कमयिारी कल्याण कोष स्थापना गरी व्यवद्धस्थि गररनेछ ।
२७. आवश्यकिाका आिारमा सम्भाव्यिा अ्र्न गरी कृलष र पशाु सेवा केन्द्रहरु लवस्तार गररनेछ ।
२८. सेवा प्रवाहिाई प्रर्ावकारी गनय एलककृि घुिी सेवा सञ्चािन गररनेछ ।
२९. नगरपालिका कार्ाय िर्को पुस्तकािर्िाई व्यवद्धस्थि रुपमा सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
३०. नगरपालिका कार्ाय िर्मा आकद्धिक उपिार िथा स्तनपान क्षमको व्यवस्था गररनेछ ।

४.२ र्ित्तीर् व्यिस्थापन था राजस्व पररचालन नीर्
१. आगामी ३ वषय को अविीिाई राजस्व अलर्वृ द्धि अलर्र्ान वषय को रुपमा सञ्चािन गररने छ ।
२. कर अलर्वृ द्धिका िालग कर सं किक/सर्े ्षमकहरु पररिािन, कर लशालवर िथा कर द्धिलनक

सञ्चािन र व्यवसालर्क र्वन िथा संरिनाहरु लनमाय ण गरी हािको राजस्व पररिािनको आकारिाई
िोब्बर बनाउने िक्ष्य लिई अलर्र्ानात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
३. र्स नगरपालिकाबाट प्रवाह गररने सम्पु णय से वािाई राजस्वसं ग प्रत्य्षम सम्बन्ध राखी कुनै पलन से वा

िथा सुलविािाई राजस्व द्धिर्रे न्सको आिारमा सेवा प्रवाह गररनेछ ।
४. करका िरहरुिाई समर्ानु कूि र वै ज्ञालनक बनाई करको िार्रामा नसमेलटएका उद्योग व्यवसार् र

कारोवारहरुिाई लनर्मन गररनेछ ।
५. घरबाटै व्यवसार् ििाय नवीकरण र कर लिनय सक्ने अनिाईन पोटय िको लवकास गररने छ । कर

प्रणािीमा रहे का समस्या अ्र्न गरी समग्र राजस्व अलर्वृद्धि गनय राजस्व सुिार र्ोजना कार्ाय न्वर्न
गररनेछ ।
६. राजस्व छिी िथा िु हावट लनर्िणका िालग अनु गमन िथा लनरी्षमणको व्यवस्था माफयि सू िना

संकिनको प्रर्ावकारी संर्ि स्थापना गरी पररिािन गररनेछ ।
७. बैंक िथा लवत्तीर् सं स्था िगार्ि अन्य सं स्थाहरुको सं स्थागि सामालजक उत्तरिालर्त्वको उपर्ोग

गररनेछ।
८. घर िथा जग्गा बहाि करिाई राजस्वको अत्यन्तै महत्वपु णय श्रोिको रूपमा छु ट्टै गणना सलहिको

प्रणािी लवकास गरी राजस्विाई अलर्वद्धि गररनेछ ।

९. समसामलर्क राजस्व पररिािन िथा कर नीलिका बारे मा करिािा लशा्षमा सम्बन्धीअलर्मुद्धखकरण

कार्यक्रम गररनेछ l
१०. िाि ििै र्ा, सामुिालर्क वन, लिन पाङ्ग्रे सवारी सािन, िघु लवत्त लवलत्तर् सं स्था, साना पसि/ खोका/

ठे िािाइ करको िार्रामा ल्याइनेछ ।
११. नगरपालिका ्षमे त्र लर्त्र सञ्चािन हने लवलत्तर् सं स्था, इन्टरने ट/ केवि से वा प्रिार्क लनकार्का शााखा

कार्ाय िर्हरु सञ्चािन गिाय अलनवार्य रुपमा अनुमलि लिनु पने व्यवस्था गररनेछ ।
१२. व्यद्धक्तको जग्गा नापजााँ ि/सािलसमाना छु ट्याउिा िोलकएको लनलिि रकम राजश्व लिइ से वा प्रिान

गररनेछ ।

४.३ न्यार् सम्बन्धी नीर्
१. नागररकको न्यार्मा सहज पहाँ ि बनाउने उिे श्यिे सम्पूणय वडाहरुमा मेलिलमिाप केन्द्रिाई
कार्यलवलि बनाइ प्रर्ावकारी रुपमा संिािन गररनेछ ।
२. मेिलमिाप किाय िाई प्रोत्साहन िथा ्षममिा लबकास गनय पुनिाय जगी िालिम संिािन गररने छ ।
३. आम नगर बासीको न्यार्मा पहि अलर्वृद्धि गनय वडा टोि िथा बद्धस्त स्तरमा सिेिना अलर्वृद्धि
कार्यक्रम संिािन गररने छ ।
४. र्स नगरपालिका र अन्य स्थानीर् िह लवि न्यार् सम्पािन, कार्ाय न्वर्न, अनुर्व र लसकाईहरु आिान
प्रिान गरी न्यालर्क प्रणािी प्रर्ावकारी बनाईनेछ ।
५. घोडाघोडी नगरपालिकामा लवद्यमान सामालजक र्ेिर्ाव, िैलङ्गक लहं सा र कुरीलिको अवस्था अ्र्न
गरी समािान गने कार्य मा जोड लिईनेछ ।

४.४ िन, िा ािरि था र्िपद व्यिास्थापन सम्बन्धी नीर् हरिः १. नगरलर्त्रको वन सम्पिािाई जगेनाय गिै स्वछुक,स्वस्थ र हररि नगरका रुपमा लवकलसि गिै िलगने छ
।
२. नगर्षमेत्र लर्त्रका लनलज िथा सामुिार्ीक वन ्षमेत्रमा “वािावरणमैत्री स्थानीर् शाासन ”कार्यक्रमका
सुिकहरुिाई प्रर्वकारी रुपमा िागु गिै आर् आजयन संग जोडिै िलगने छ ।
३. वािावरण मैत्री स्थानीर् शाासनको सुलनलिििा गनय प्रत्ये क वडामा कद्धिमा एउटा खूिा ्षमेत्रमा पाकय
लनमाय ण गने कार्यिाई प्रोत्साहनका रुपमा अगाढी बढाईनेछ ।
४. सडक,बाटोघाटो र सावयजलनक स्थिमा हन सक्ने िु घयटना िाई न्युलनकरण गनय प्रत्येक घर पररवारिाई
आ-आफ्नो सामग्री र गाई वस्तु िाई आफ्नै जग्गा जलमनमा व्यवस्थापन गरे र राख्न आवश्यक
रणनीलििर् गररनेछ ।
५. नगर सरसफाई र हररर्ािी प्रविय न एं व सुन्दरिा वढाउन फुिहरु रोने े , बृ्षमारोपण गने कार्यक्रमिाई
उत्साहका साथ अगालड बढाईनेछ ।
६. सामुिलर्क वन लर्त्र रहे का िािििैर्ा ्षमेत्र वाट आर् आजयन गररने छ ।

७. स्थानीर् स्तरमा ििाय र्एका लनलज िथा सामुिालर्क वनको प्रवियन गनय अनुगमन र लनर्मन कार्यिाई
थप प्राथलमकिा लिईने छ ।
८. लवपि जोखीम न्युलनकरण िथा व्यवस्थापनका िालग लवपि व्यवस्थापन कोष सं िािन कार्यलवलि
लनमाय ण गरी कार्ाय न्वर्न गररने छ ।
९. नगरपालिकाका १२ वटै वडाको लवपि जोद्धखम ्षमे त्र नकसाङकन गिै लवपि जोद्धखममा परे का
व्यक्ती,वस्ती र समुिार्को िथ्यां क अ्ावलिक गरर लवपि जोखीम न्युलनकरण पुवय िर्ारी र्ोजना
प्रर्ावकारी रुपमा िर् गररने छ।
१०. लवपि जोद्धखम न्युलनकरण गनय पुवय सुिना प्रणािीका साथै सं िार जगिबाट सिेिनामुिक सं िेशा
जारी गनुयका साथै समुिार् स्तरवाट समेि प्रर्ावकारी कार्यक्रम संिािन गररने छ ।
११. सवै वडा कार्ाय िर्हरुमा लवपि व्यवस्थापन िालग न्युन्तम खोज िथा उिारका सािनहरुको व्यवस्था
गररनेछ।
१२. नगर िथा वडा स्तरीर् लवपि व्यवस्थापन सलमलिका पिािीकाररहरुको ्षममिा अलर्बृिी गनय
आवश्यक कार्यक्रममा जोड लिईनेछ ।
१३. स्थानीर् आपिकालिन कार्य संिािन केन्द्रिाई थप सुदृढीकरण गिै िलगने छ ।
१४. वाढी िथा नलििे कटान गने ्षमेत्रमा घर,टहरा िथा वस्ती वसाउन नलिई त्यस्ता ्षमेत्रहरुमा आवश्यक
वृ्षमारोपण र िटवन्ध गने र सुरल्षमि स्थानमा वद्धस्त स्थानान्तरण गररने छ ।
१५. फोहोरमैिा व्यवस्थापन Solid Waste Management कार्यिाई प्रर्ावकारी रुपमा कार्ाय न्यन गनय
र गराउन फोहोर उत्पािनको स्रोिमै फोहोरको बलगयकरण गरर फोहोर सं किन किाय िाई फोहोर
उपिव्ि गराउने कार्य प्राथलमकिाका साथ अगाढी वढाईनेछ ।
१६. वािावरण सन्तुिन कार्म गनय नगरस्तरमा प्रिु षण लनर्िण र हालनकारक पिाथयहरुको लनर्मन िथा
व्यवस्थापन कार्यका िालग सरोकारवािाहरुको सहर्ालगिा गराई सलमलि लनमाय ण गिै प्रर्ावकारी
रुपमा लनर्िण गररने छ।
१७. लिगो रुपमा पुवाय िार लवकास कार्यक्रमिाई अगाढी बढाई वस्ती िथा बजार व्यवस्थापन कार्यिाई
स्वछुक र प्रर्ावकारी वनाउन ढि व्यवस्थापन र्ोजना प्राणािी लनमाय णमा लवशाेष जोड लिईने छ ।
१८. सम्पुणय नगरवासीहरुिाई स्वछुक,सफा र िु गयन्ध रलहि वािावरणमा लजवन लनवाय ह गने वािावरण
सृजना गनय लिशााजन्य िेिो व्यवस्थापनका िालग आवश्यक र्ोजना िजुयमा गरी कार्ाय न्यनमा
ल्याईनेछ ।
१९. लवपि पिाि उपिव्ि गराईने राहि,पु नस्थाय पना िथा पुनयलनमाय णको कामका िालग उपिव्ि गराईने
सहर्ोग लवपि व्यवस्थापन कोष संिािन कार्यलविीको मापिण्ड बमोलजम हनेछ ।
२०. सरसफाई र वािावरण संर्षमण सम्बन्धी कार्य िाई थप प्रर्ावकारी वनाउन सम्बद्धन्धि वडा सलमलििे
टोि लवकास संस्था,र्िमन्सा का साथै अन्य स्थानीर् िवहरु िाई समेि पररिािन गरर लिब्रिाका
साथ कार्ाय न्वर्न गररनेछ ।
२१. लवपि व्यवस्थापन कार्यिाई थप िु िय गलिमा प्रर्ावकारी वनाउन िाटय एिटय लसस्टम कार्यक्रम िाई
लनरन्तरिाका साथ अगाढी बढाईने छ ।

५. पत्रकारर ा सम्बन्धी नीर्
१. घोडाघोडी नगरपालिकाका एफ एम रे लडर्ो, छापा पत्रकाररिा, अनिाइन पत्रकाररिा प्रविय न गनय
पत्रकाररिा कोष स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
२. नगरपालिकाबाट सम्पालिि कामको प्रिार प्रसार गने सञ्चारकमीिाइ िोलकएको मापिण्डका
आिारमा पुरुस्कृि गने नीलि लिइनेछ ।

