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षडानन्द नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
ददङ्िा भोजपुर

१ नं प्रदे श, नेपाि

षडानन्द नगरपालिकाको आ.व. ०७६/७७ को
नीलि िथा कार्यक्रम
नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू हरु,
उपस्स्थि सम्पूर् य कमयचारी लमत्रहरु,
स्थानीर् िहको लनवायचन भएपलिको िे स्रो र सं घीर्िा पूर् य कार्ायन्वर्न पलिको दोस्रो नगरसभािाई
सं वोधन गनय पाउदा म गौरास्न्वि भएको िु । आवाि ब्रम्हचारी गुरु षडानन्द अलधकारीको जन्मभ ुलम र
सामास्जक पररवियनका हस्स्ि ववधुवष र्ोगमार्ा न्र्ौपानेको कमयभलु म भएको पववत्र िपोभूमी र्स नगरपालिकाको
भूगोि मात्र है न प्राकृलिक रुपमा पलन ववववधिा र्ुक्त ि । समाजको सं रचना र बनौट पलन ववववध ि ।
जुन हाम्रा मौलिक सम्पस्िहुन । जसको सं रक्षर् र सम्बधयन गनुय हामी लनवायस्चि जन प्रलिनीलधहरुको परम
कियव्र् हो । मेरो नेित्ृ वको र्स स्थानीर् सरकार, ववकस लनमायर्, शुशासन र समृविका क्षेत्रमा सहमिी
िथा समन्वर्का साथ अस्घ बढ्न प्रलिवि ि । जुन कुरा पुरा गनय सबै राजनीलिक दि, सरोकारवािाहरु
र आम नfगररकको साथ र सहकार्यका िालग आव्हान गदयिु ।
आदरर्ीर् नगर सदस्र्ज्र्ूहरु,
ृ नभै प्रदे श र सं घ सुखी, खुसी र समृि
थोपा थोपा गरी समुद्र बने झै सबै स्थानीर् िह सुखी, खुसी र सं बि
ृ नेपािको नारामा नै केस्न्द्रि भएर र्स षडानन्द नगरपालिकािे आलथयक
नहुने भएकािे सुखी नेपािी सं बि
बषय ०७६/७७ का नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार गरे को ि । नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार पादाय र्स
नगरपालिकािे लनम्न ववषर् र पक्षहरुिाई आधारहरुको रुपमा लिएको ब्र्होरा प्रस्िुि गदयिु ।
 नेपािको सं ववधान, २०७२ को प्रस्िावना, मौलिक हक, राज्र्का नीलिहरु, स्थानीर् आलथयक
कार्यप्रर्ािी एवं एकि िथा साझा अलधकार सूची,
 सं घीर् िथा प्रदे श सरकारिे अंलगकार गरे का, आवलधक र्ोजनािे लिएका नीलि िथा प्राथलमकिाहरु,
 सं घीर् सरकारिे अविम्बन गरे का आलथयक िथा ववस्िर् नीलिहरु,
 स्थानीर् िहको आवलधक र्ोजनािे िर् गरे का प्राथलमकिाहरु,
 नेपाििे अन्िरायव र् जगिमा प्रलिवििाहरु,
 स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िथा ववलभन्न लनर्माविीका प्रावधानहरु,
 स्थानी िह क्षेत्रगि नीलि, रर्नीलिहरु, र्ोजना िथा अध्र्र्न प्रलिवेदनहरु,
 ववकासका समसामवर्क मुद्दाहरु: सामास्जक सं रक्षर्, ददगो ववकास, जिवार्ु पररवियन र ववपद्
व्र्वस्थापन, खाद्य िथा पोषर् सुरक्षा, िैं लगक सशस्क्तकरर् िथा समावेशी ववकास, बाि मैत्री

स्थानीर् शासन, वािावरर् मैत्री स्थानी शासन,खुिा ददशामुक्त िथा पूर् य सरसफाई, पूर् य खोपर्ुक्त
िथा उजाय सं कट िगार्िका अन्िर सम्बस्न्धि ववषर्हरु,
 षडानन्द नगरपालिकािे आवश्र्क दे खेका ववलभन्न ववषर्हरु ।
उपरोक्त आधारमा र्ो बषयका र्ोजना िथा बजेट कार्यक्रम िनौट गनय लनम्न प्राथलमकिा क्षेत्र िोकीएका
िन्:
 आलथयक ववकास िथा गररवी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुर्ायउने,
 उत्पादनमूिक र लिटो प्रलिफि ददने,
 राजश्व पररचािनमा र्ोगदान पुर्ायउने,
 सेवा प्रवाह, सं स्थागि क्षमिा अलभवृवि र सुशासनमा र्ोगदान पुर्ायउने,
 स्थानीर् स्रोि साधनमा आधाररि भई जनसहभालगिाको अलभवृवि गने,
 िै विक समानिा, सामास्जक समावेशीकरर्को अलभवृवि गने,
 ददगो ववकfस, वािावरर् सं रक्षर् र ववपद् व्र्वस्थापनमा र्ोगदान पुर्ायउने,
 स्थान ववशेषको सं स्कृलि र पवहचान प्रवधयन गने,
उपस्स्थि सदस्र्ज्र्ूहरु, अब म षडानन्द नगरपालिकािे िर् गरे को क्षेत्रगि नीलिहरु प्रस्िुि गनय चाहान्िु :
१) स्थानीर् कर र खचय व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमहरुुः
 भई रहे का करका दरिाई वैज्ञालनक र व्र्वहाररक बनाउन िथा करको दार्रा फरावकिो पाने नीलि
अविम्बन गरी आन्िररक श्रोि बृवि गररनेि ।
 प्रचलिि कानुन बमोस्जम उठाउन पाउने सम्पिी कर, घरबहाि कर, वहाि ववटौिी कर, व्र्वसार्
कर िगार्ि सम्पूर् य कर शुल्क र दस्िुर सबै क्षेत्र समेटी घरदै िो कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि ।
जलडबुटी, रुद्राक्ष, अिै ची, स्चराईिो, अस्म्िसो, ढु िा, लगठी, बािुवा जस्िा लनकासीजन्र् बस्िुहरुमा समर्
सापेक्ष लनकासी कर लिने नीलि अविम्बन गररनेि ।
 पर्यटन, जिववद्युि, खानेपानी, िकडी िगार्िका ववववध ववषर्मा प्राप्त नभएको रोर्ल्टी प्राप्त गनय
आवश्र्क पहि गररनेि ।
ु ी ददन कर िु ट,
 करको दार्रामा आउने र नआउने, समर्मा कर लिने र नलिने बीच फरक अनुभि
दण्ड िथा पुरस्कार जस्िा कार्यक्रम ल्र्ाईने ि ।

 करका माध्र्मबाट मददराजन्र् िथा सुिीजन्र् बस्िुहरुको प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहि गने नीलि लिईने
ि ।
 बढी कर लिने करदािािाई सम्मान गने पररपाटीको ववकास गररने ि ।
 नगरपालिकािाई लिनु,य बुझाउनु पने सम्पूर् य कर शुल्क बुझाईसकेपलि मात्र सेवाग्राहीिाई कार्ायिर्िे
सेवा उपिब्ध गराउने नीलििाई कडाईका साथ िागु गररने ि ।
 स्पष्ट नलिजा प्राप्तीको सुलनस्िििा नभएका र पर्ायप्त िर्ारी नभएका आर्ोजना र कार्यक्रममा बजेट
ववलनर्ोजन गररने िै न। वविीर् अनुसाशनमा कडाई गरी वविीर् जोस्खम घटाईने ि । स्थानीर्
सं स्चि कोषको दोहन गने प्रवृलिमा अं कुश िगाईने ि ।
 र्ोजना र आर्ोजनामा बजेट ववलनर्ोजनिाई र्थाथयपरक बनाउन र्ोजना िनौटकै चरर्मा प्राववलधक
िागि अनुमान िर्ार गने कामको थािनी गररने ि ।
 नगरपालिकािे स्थालनर् दर रे ट कार्म गरर कार्ायन्र्न गररने ि ।
२. कृवष सम्बन्धी नीलि
 षडानन्द नगरपालिकािाई कृवष क्षेत्रमा समृि बनाउनका िालग फिफूि िथा िरकारी खेिी गनय
जैववक िथा रसार्लनक मि िथा ववउ वविरर् गरर कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेि ।
 परम्परगि कृवष प्रर्ािीिाई आधुलनकीकरर् गदै मौसमी िथा वेमौसमी खेिी प्रर्ािीको ववकास गरर
फिफूि खेिीिाई ववस्िार गदै ५ वषय लभत्र नगरपालिका सबै वडाहरुका जनिाहरुिे जुस प्रच ुर
मात्रामा उपर्ोग गने वािावरर् लसजयना गररनेि ।
 नगरका वडा नं ३,९,१३,१० वडािाई चौरी भेडा पािन पकेट क्षेत्र ववस्िार गरी साउनेडाडा,
ु डाडााँिाई पकेट क्षेत्र ववस्िार गररनेि । उक्त क्षेत्रमा जडीवुटी खेिी िथा सं रक्षर्
लिनििे, मेर्ङ
क्षेत्र कार्म गररनेि ।
 वडा नं. २, ३, ४, ९, १०, १३ का अिै ची हुने क्षेत्रहरुमा अिै ची पकेट क्षेत्र घोषर्ा गरी कार्यक्रम
अगालड बढाइएको ि ।
 सुन्ििा कागिी पकेट क्षेत्र १, २, ३, ८, १०, ११ वडाहरुमा ववस्िार गररने ि । सबै वडाहरुमा
िरकारी िथा खेिी र्ोग्र् क्षेत्रिाई पकेट क्षेत्र कार्म गररने ि ।
 वडा नं २, ३, ९, १० र १३ को सम्भाववि क्षेत्रमा जलडबुटी खेलि िथा सं रक्षर् क्षेत्र कार्म गररने
ि ।

 मािा पािन पकेट क्षेत्र १ दे स्ख १४ वडाका खोिा वकनारका जग्गाहरु र पानी मुि भएका
क्षेत्रहरुिाई मािा

पािन पकेट क्षेत्र कार्म गरी कार्यक्रम अगालड बढाइने ि ।

बाख्रा िथा पशुपािान पकेट क्षेत्र कार्म गरी कृषक र्ुवाहरुिाई प्रोत्साहन गररने वािावरर् वनाई
वैदेस्शक रोजगारको िालग जाने सं ख्र्ामा न्र्ू लनकरर् गररने ि ।
 वडा नं १, ५, ६, ७, ११, १२ र १४ िाई आप, लिस्च, कटहर िथा अन्र् फिफुि पकेट क्षेत्र
कार्म गरी प्रधानमन्त्री कृवष कार्यक्रम िागु गररनेि । र्स नगरपालिकाको वडा नं. १ दे खी वडा
नं. १४ वडाहरुमा कृवष समुह गठन गरी कृवष व्र्वसार्िाई प्रवदयन गदै िलगनेि ।
 रासार्लनक मि न्र्ू लनकरर् गरी नगरिाई अगायलनक नगरपालिका बनाउनको िालग स्चसान क्षेत्र वडा
नं. २, ३, ४, ८, ९, १० र १३ स्चसान क्षेत्रमा कम्पोष्ट मि उत्पादन गनयका िालग ठोस कार्यक्रम
ल्र्ाई सो उत्पादन गररएको कम्पोष्ट मि नगरपालिकािे खरीद गरी सम्पूर् य वडाका वकसानहरुिाई
मि वविरर् गरी कृवषमा सुधार गररनेि ।
 फिफुिहरुको कोल्ड स्टोर लनमार्यको प्रकृर्ा अगालड बढाइने ि ।
 नगर दुग्ध सं किन केन्द्र स्थापना गररने ि ।
 र्स नगरापलिकािे कृवष, पशु, साना घरे ि ु उद्योग, पर्यटन र सहरी ववकासिाई आलथयक ववकासको
सं वाहकको रुपमा पवहचान गरे को ि । त्र्सै िे नगरपालिकाको, लनजी व्र्वसार्को र सहकारी
क्षेत्रको िगानी र्ी क्षेत्रमा केस्न्द्रि गनय प्रोत्सावहि गररने ि ।नगर क्षेत्र लभत्रका प्रमुख कृवष बािी
ाँ , लिची, सुन्िािा, कागिी, आिु, अिै ची, स्चराईिो,
धान, मकै, फिफुि िथा नगदे बािी केरा, आप
अस्म्िसो र पुशपािन िफय भेडापािन, बाख्रापािन, भैं सीपािन आददको पकेट क्षेत्र घोषर्ा गरी
सहकारीको लसिान्ि अनुसार कृषक समूह गठन गरी लनवायहमूखी खेिी प्रर्ािीको अन्त्र् गनयको
िालग एक कृषक एक व्र्वसार् व्र्वसावर्क कृवष प्रर्ािी अपनाउन प्रोत्साहन गनय र उत्पाददि
बस्िुहरुको बजार सुलनस्िि गने नीलि लिईने ि । नगरलभत्र एक औद्योलगक ग्राम स्थापना गनय जोड
ददईने ि । साववकका दश गा वव स िाई आधार मानी “एक गााँउ एक उत्पादन“ कार्यक्रम
अगाडी बढाईने ि । नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका १४ वटा वडामा हाि भईरहे को ववकेस्न्द्रकृि
वस्िीिाई एवककृि वस्िीको व्र्वस्था गरी बााँकी रहे को जग्गािाई चाक्िाबन्दी गरी सो क्षेत्रमा कृवष
फालमयि क्षेत्र घोषर्ा गरी आधुलनक कृवष प्रर्ािी अपनाईने ि ।

३. स्शक्षा सम्बन्धी नीलि

“गुर्स्िरीर् स्शक्षा र शैस्क्षक पूवायधार नगर लनमायर्को आधार”
 र्स नगरक्षेत्रका ववद्यािर्हरुमा स्शक्षकहरुको लनर्लमर्ििा बढोिरी गनयका लनलमि सूचना प्रववलधमा
आधाररि इ–हास्जरी प्रर्ािीको सुरुवाि माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा र्सै आलथयक वषय दे स्ख अभ्र्ासको
रुपमा गररनेि ।
 वािमैत्री स्थानीर् शासन कार्यक्रम, वािमैत्री लसकाई व्र्वस्थापन कार्यहरुिाई लनरन्िरिा ददइनेि
।
 आधारभूि िथा माध्र्लमक ववद्यािर्का स्शक्षकहरुिाई पुनिायजकी िालिमको व्र्वस्था आवश्र्किा
अनुसार गदै िलगनेि ।
 सामूदावर्क लसकाई केन्द्रिाई प्रभावकारी व्र्वस्थापन गररनेि ।
 कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट िनौट हुने स्शक्षक र ववद्यािर्िाई प्रोत्साहनका िालग
उस्चि व्र्वस्था गररनेि ।
 गररब जेहेन्दार, सुकुम्बालस ववद्याथीहरुिाई १०+२ सम्म अलनवार्य िथा लनशुल्क अध्र्र्न गराइने
व्र्वस्था गररने ि ।
 स्शक्षा क्षेत्रमा र्ोगदानको आधारमा स्शक्षकहरुिाई पुरस्कार िथा सम्मान गररनेि ।
 स्शक्षक ववद्याथीहरुिाई अनुशासन कार्म गनयको िालग ववद्यािर् पोसाक र पररचर्पत्र अलनवार्य
गराईने ि । अनुसाशनिाई थप प्रोत्साहनको िालग स्काउट नीलि सम्पूर् य ववद्यािर्हरुमा अविम्वन
गराईने ि ।
 सामुदावर्क ववद्यािर्मा अध्र्ापन गने स्शक्षहरुको प्रत्र्ेक ५÷५ वषयमा सरुवा गने गराउने व्र्वस्था
गररनेि । र्स कार्यिाई र्वह आलथयक वषयमा िागु गररने ि ।
 शैस्क्षक क्षेत्रिाई राजनीलि हस्िक्षेपमुक्त गराईने ि, लबधािर्िाई शास्न्िक्षेत्र बनाइने ि ।
 ववद्यािर् िहदे स्ख नै जीवन उपर्ोगी व्र्ावसावर्क र प्राववलधक स्शक्षामा जोड ददइने ि । शारदा
माध्र्लमक ववद्यािर्मा सञ्चािनमा हुन गइरहे को कृवष प्राववलधक स्शक्षािाई व्र्वस्स्थि गररने ि ।
 अनाथ िथा टुहरु ा बािबालिकाहरुिाई स्शक्षाबाट वस्ञ्चि नगनय लनुःशुल्क स्शक्षाको व्र्वस्था गनय जोड
ददईने ि ।
 षडानन्द कृवषय प्राववलधक स्शक्षािर् र्सै आ.व. दे स्ख सन्चािन गरर कृवषय प्राववलधक जनशक्ती िर्ार
गरर कृवषमा आमुि पररवियन गररने लनलि अविम्बन गररने ि ।

 षडानन्द महुमूखी क्र्ाम्पस, सीिाराम मस्न्दर पररपसरिाई सं स्थागि गदै

िै जानको िालग

नगरपालिकािे गुठी शाखा सं ञ्चािन गरी सो शाखाबाट कार्यक्रम सं चािन गररने नीलि अविम्वन
गररने ि ।
४. पूवायधार सम्बन्धी नीलि
भौलिक पूवायधार ववकास अन्र् सबै ववकासको आधारशीिा हो । र्स आ.व मा. नगर गुरु र्ोजना,
नगर प्रोफाइि लनमायर्को काम सम्पन्न गररने ि । षडानन्द न.पा. बाट ववजुिी उत्पादन गनयका िालग र्स
नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका खोिामा ववद्युि प्री वफस्जववटी अध्र्र्न गने काम गररने ि । वडा नं. १४
वेखम्ु िा र वडा नं. २ कुदाककाउिे िावुटारमा साना िघु जिववद्युि आर्ोजना सभे सम्पन्न भै सकेकोिे
आर्ोजनािाई आगामी वषय सञ्चािन गनयको िालग बजेट व्र्वस्थापन गररने ि । केस्न्द्रर् ववद्युि प्रशारर्
िाइन सवै वडाहरुमा ववस्िार गररनेि ।

नगरपालिका स्िरीर् सडकहरुुः
 ’र्ािार्ाि पुवायधार आलथयक रुपान्िरर्को आधार’

भन्ने भनाईिाई आत्मसाथ गदै सलिघाट दे स्ख

ददं िा हुदै सदरमुकाम जोड्ने सडक कािोपत्रे गनयको िालग आवश्र्क पहि गररने ि ।
 सीमा पररर्ोजना नगरपालिकाबाट सं चािन गरीने ि ।
 षडानन्द नगरपालिकाको मुख्र् व्र्ापाररक बजारहरुिाई आधुलनक शहरहरुका रुपमा ववकास गनयको
िालग ररङ रोड बनाउने कार्यको लडवपआर िर्ार गरर लनमार्य कार्यको थािलन गररने ि ।
 सलिघाट ददं िा सडक,
ु ा दोभाने सोिु
 ददं िा भोजपुर सडक, ददं िा नेपािेडाडा सडक, कुदाककाउिे िल्िो िावु वर्क िं खव
जोड्ने सडक,
 ददं िा खािायम्िा कुदाककाउिे दाङमार्ा वासेप्िा थुम्िुि सािे वा जोडने कृवष सडक,
ु खोटाङ जोड्ने सडक,
 ददं िा वैदारभञ्र्ाङ वकमािुङ मैर्ङ
 ददं िा, िुिेिा, ढााँडगाउाँ, साङपाङ, वोर्ा हुदै वहिेभञ्ज्र्ाङ सडक,
 ददं िा, सािभोटे , आरुबोटे , झ्र्ाउपोखरी हुदै नखुवा सडक सडक,
 िुकेपुि दे उरािी साङपाङ फालिदोबाटो लिनििे सडक,
ु सडक,
 वािुवानी नेपािे डाडा कुदाककाउिे भोटे िाप मैर्ङ
 फािीदोवाटो, वकमािुङ, सस्जिे, खािायम्िा सडक,

 ददं िा, साङराङ, वािा, कुदाककाउिे, दोभाने जोड्ने सडक
 वपस्िम वववहबारे लभरथाप्िा सडक
 ददं िा गैरीचौर िम्सुवा सडक
 खरबारी लसक्तेि कुनािुङ, खािायम्िा, मानेडाडााँ हुदै दोभाने जोड्ने सडक
 ददं िा, उदर्पुर,बािुवाबेलस,नेपािे डाडााँ सडक
ु ा हुदै अरुर् नदी कोरीडोर र्ोगमार्ा मागयको मझुवा वेशी सािपालसलििो
 उदर्पुर रानीटार दे खी िेगव
ु ासभाको फ्र्ास्क्सन्दा अरुर् िे स्रो सम्म र्ोगमार्ा कोशी कोररडोरिाई
१ को वुङलिुङटार हुदै सं खव
वजेटको व्र्वस्था प्रदे श सं घ र नगरपालिकािे समेि वजेटको व्र्वस्था गने

गराईनेि ।

 वववहवारे , घुपीसे सडक लनमायर् उच्च प्राथलमकिामा रास्खएको ि । साथै , आउाँदा वषयहरुमा समेि
नगरपालिका केन्द्र जोड्ने सडकहरु उच्च प्राथलमकिाका साथ लनमायर् गदै िलगनेि ।
 आगालम ददनमा अन्र् नगरपालिका स्िरीर् सबै सडकहरुको सभे िथा ववस्िृि इस्न्जलनर्रीङ प्रलिवेदन
िर्ार गने कार्यिाई लिव्रिा ददइनेि । साथै पर्यटकीर् िथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रको पवहचान, बजार
व्र्वस्थापन, लसाँचाई, खानेपानी र ढि लनकासका पूवायधारको पवहचान गरर ववस्िृि लडजाइन प्रलिवेदन
िर्ार गरर क्रमशुः िगानी बढाउाँदै जाने नीलि अस्ख्िर्ार गररनेि ।
लसचाई िफय
 िागेखोिा सं चाई आर्ोजना वडा नं. ३ खािायम्िा मुिगाउाँ साववक वडा नं. ३,
 आइिावारे लसं चाइ र्ोजना, खािायम्िा र श्र्ामखोिा लसं चाइ आर्ोजना लसक्तेिटार
 वडा नं ४, ५, ६ को िालग श्र्ामखोिा लसं चाई आर्ोजना सञ्चािन गनयको िालग उस्चि बजेटको
व्र्वस्था गररने ि ।
 वडा नं ७ र ८ को िालग खकुवा खोिा र वडा नं. २ कुदाककाउिे िावुखोिा लसं चाई र साधीखोिा
लसं चाई आर्ोजना सञ्चािन गनय ÷गराउनको िालग बजेट व्र्वस्था गररनेि ।
 वडा नं. १ को चालिसे वेशी लसं चाइ आर्ोजनािाई सञ्चािनको िालग प्रकृर्ा अगालड वढाइने ि ।
 वडा नं १३ र १४ को िालग ठु िो खोिा रानीपानी मुहानबाट लसं चाई गनयको िालग व्र्वस्था गररने
ि ।
 वडा नं. ५ को स्चउरीबोटे लसं चाई आर्ोजना क्रमागििाई लनरन्िरिा ददईनेि ।
 हजारे वेशीं लसं चाई आर्ोजना र नखुवा खोिा लसं चाई आर्ोजनािाई लनरन्िरिा ददईनेि ।

पुि लनमार्य िफय
ु ार इखुव
 षडानन्द नगरपालिका २ िााँवट
य ा खोिामा पुि लनमायर्को िालग पहि गररनेि ।
ु ाको इखुव
 साल्पालसिीिो गाउाँपालिका र षडानन्द न.पा. २ को िं खव
य ा खोिामा ट्रस पुि, र ष.न.पा.
२ दोभाने सोिु जाने सडकमा इखुव
य ा खोिामा ट्रस पुि लनमायर्

गररने ि ।

 ददं िा नेपािे डाडा कुदाककाउिे वर्क जोड्ने स्चखुव
य ा खोिा ल्र्ाङ पुिारमा मोटरएवि पुि लनमार्य
गररने ि ।
 अरुर् नदद िं म्सुवापुि लनमायर्को िालग ववशेष कदम चालिनेि । उक्त स्थानमा पुि बनाउन
प्राववलधक कारर्िे समस्र्ा आएमा िे स्को ववकल्प ट्रस पुि लनमायर् कार्यको िालग लड.वप.आर. को
बजेट व्र्वस्था गररनेि ।
 जामुने हुदै वािा जाने सडक अन्िरगि स्चखुव
य ा खोिामा मोटरएवि पुि लनमार्य गररने ि ।
 नगरपालिका कार्ायिर्दे स्ख खािायम्ि हुदै कुदाककाउिे जाने सडकमा पने श्र्ामखोिा र स्चखुव
य ा
खोिा ट्रस पुि लनमायर् गररनेि ।
 वडा नं. ११ र ७ जोड्ने खकुवा खोिामा ट्रस पुि लनमायर् गररनेि ।
 िम्िु वाको पुि लनमायर् गनय प्राववलधक समस्र्ाको कारर् वढिासुस्िी भएको हुदा उक्त पुि लनमायर्को
िालग प्रदे श र सं घीर् सरकार सं ग जोडदार माग गरी २ वषय लभत्रमा पुि लनमायर् गराईनेि ।
 ष.न.पा. १२ िुकेमा पुि लनमायर्को िालग लडपीआर खचयको व्र्वस्था गररने ि ।
 वडा नं. ११ र १४ जोड्ने नखुवा खोिामा ट्रस पुिको लनमायर् गने ।
 वडा नं. १४ र अरुर् गा.पा. जोड्ने र्गुवा खोिामा ट्रस पुि लनमायर् गने ।
 वडा नं. १२ र्गुवा खोिा र्ोगमार्ा कोशी कोररडोर अरुर् गा.पा. जोड्ने ट्रस पुि लनमायर्को िालग
आपश्र्क पहि गररने ि ।
 वडा नं. ७ र ८ दोभान बान्द्रे खोिा र वडा ८ र ११ जोड्ने खकुवा खोिामा ट्रस पुि लनमायर्
गने ।
 वडा नं. ७ र १२ जोड्ने र्ोगमार्ा कोशी कोररडोर खकुवा खोिामा ट्रस पुिको लनमायर् गने ।
 षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं ६ सलिघाटमा मोटररे वि पुि लनमार्यको िालग लडवपआरको व्र्वस्था
गररने ि ।

भवन लनमायर्
र्स षडानन्द नगरपालिकामा अवस्स्थि षडानन्द बहुमूखी क्र्ाम्पस भवन लनमार्य गररने ि । ष.न.पा. ८
मा लनमार्यलधन जनजािी सं ग्राहिर् भवन सम्पन्न गररने ि । ष.न.पा ददं िा बजार, झ्र्ाउपोखरी बजार, वोर्ा
वववहवारे बजार र सोमबारे बजारमा सामुदावर्क भवन लनमार्य गररने ि । षडानन्द नगरपालिकाको सुववधा
सम्पन्न कार्ायिर् भवन लनमायर् गररने ि । प्रत्र्ेक वडामा सुववधा सम्पन्न वडा भवनहरुको लनमायर् गररने
ि । साववक नगरपालिकाको जग्गामा ईिाका प्रशासन कार्ायिर्, मािपोि कार्ायिर्, नापी कार्ायिर् र
खानेपानी कार्ायिर्को क्वाटर सवहिको सुववधा सम्पन्न भवन लनमायर् गररने ि । प्रत्र्ेक वडामा खानेपानीको
शाखा कार्ायिर्को भवन लनमायर् गररने ि । ददं िा बजार, वािुवानी बजार क्षेत्रका गुठीका जग्गाहरुमा
नगरपालिकािे नगर ववकास कोष सं ग साझेदारी कार्यक्रममा सुववधा सम्पन्न भवन लनमायर् गरी बजार ववस्िार
गररने ि । कैिाश डााँडामा रहेको स्शवािर् मस्न्दर र चण्डीथान पुनुःलनमायर्, वृिा आश्रम, वेदशािा,
र्ोगशािा र गेष्ठ हाउस (पाहुना घर) लनमायर् गररने ि ।
५. स्वास््र् सम्बन्धी नीलि
 \घर घरमा पुगरे वृिवृिाहरुिाई लनुःशुल्क स्वास््र् उपचार गने लनलि र्सै आलथयक वषयबाट सुरु
गररने ि ।
 नेपाि सरकारको नागररक स्वास््र् ववमा कार्यक्रमिाई ब्र्वस्स्थि बनाउदै “म स्वस्थ मेरो
नगरपालिका स्वस्थ” जस्िा कार्यक्रमहरुिाई अगालड ल्र्ाइनेि ।
 अत्र्ावश्र्क औषलध िथा उपचारको सहज ब्र्वस्थापन गनुक
य ा साथै वाि मृत्र्ुदर िथा मािृमत्ृ र्ुदर
घटाउन

मवहिा

स्वर्ं सेववकाहरु

र

ग्रालमर्

स्वास््र्

कार्यकिायहरुिाई

पररचािन

गनय

स्वर्ं सेववकाहरुिाई प्रोत्साहन गनय थप सेवा सुववधाको व्र्वस्था गररनेि ।
 घरघरमा प्राथलमक स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउने नीिी प्राथलमकिाका साथ िागू गररनेि । सोका
िालग स्वास््र्कमीहरुिाई मौद्रीक र गैह्रमौद्रीक प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेि ।
 भारिीर् राजदू िावासबाट लनमायर् गररएको १५ शैर्ा क्षमिाको गान्धी मेमोररर्ि हस्स्पटि भवनमा
हस्स्पटि सञ्चािन गनयका िालग भारिीर् राजदू िावास, सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार सं ग आवश्र्क
पहि गने नीलि अविम्वन गररने ि ।
 सञ्चािनमा रहेका गाउाँघर स्क्िलनकिाई प्रभावकारी सुदृढ व्र्वस्थापनमा जोड ददइने ि ।
 र्स आलथयक वषयमा वडा नं १, ३, १२ र १३ मा शहरी स्वास््र् केन्द्र स्थापना िथा सञ्चािन गरी
पर्ायप्त मात्रामा औषधीको व्र्वस्था गररनेि ।

 नगरपालिकािे र्सै आलथयक वषयमा एम्बुिेन्स खररदको प्रकृर्ा बढाउने ि । सोको िालग प्रदे श
सरकार,सं स्घर् सरकार िथा अन्र् दािृ लनकार्हरु सं ग समन्वर् अगालड बढाइने ि ।
 हरे क वषय नगरपालिकाका ववलभन्न वडा िथा स्थानहरुमा लनशुल्क स्वास््र् स्शववर सञ्चािन गररने ि
।
६. खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्धी नीलि
 नगरपालिका लभत्रका जनिािाई स्वच्ि खानेपानीको प्रवन्ध लमिाउनका िालग आवश्र्क पहि
गररनेि ।
 नगरपालिका िथा वडाका केन्द्रहरुमा सावयजलनक शौचािर् लनमायर् गने कार्यिाई प्राथलमकिा ददइनेि
।
 खानेपानी मुहानको सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरर खानेपानी सरि पहुाँचको लसजनाय गनय ववलभन्न खानेपानी
र्ोजनाहरुको लनमायर् गने कार्यहरुिाई अगाडी बढाइनेि ।
 सम्भावना भएको क्षेत्रको पवहचान गरर खानेपानी र लसाँचाईको र्ोजना कार्यन्वर्न गदै िलगने ि ।
 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र राव र् गौरवको खानेपानी आर्ोजना वडा १, २ र ३ िाई िागे खोिा र
भसुने मुहान, वडा ४, ५, ६, ७, ८ र ९ िाई िमुखोिा मुहानबाट, वडा १०, ११र १२ िाई
नखुवाखोिा लसरान मुहान िथा िमुखोिाबाट समेि र वडा १३ र १४ सीमधार, रानीपानी, भािुखोप
र लभरथाप्िा मुहानबाट एक घर एक धारा खानेपानीको व्र्वस्थाका िालग लड.वप.आर. का िालग
आबश्र्क वजेट व्र्वस्था गररने ि ।

७. उजाय सम्बन्धी नीलि
 हाम्रो नगर, हाम्रो ठााँउ ! नगरबासीको िगालनिे झिमि बनाऔ ँ । भन्ने जस्िा नारािाई आत्मसाथ
गदै जिस्रोिको धलन र्स नगरमा रहे का खोिाहरुबाट नगरबासीको से र्र साझेदारी िथा
सहभालगिाबाट पााँच मेगावाट वरावरको ववद्युि प्िान्ट लनकाल्ने कार्यको र्ोजना अस्घ बढाइने ि ।
 आगामी ददनहरुमा नगरपालिकाको केन्द्र र सबै वडा केन्द्रहरुमा सौर्य सडक बिीहरुको व्र्वस्था
गररनेि ।
 आगामी िीन वषयलभत्र नगरपालिका लभत्रका सबै बस्िीहरुमा ववद्युिको सरि पहुाँचको सुलनस्िििा
प्रदान गररनेि ।

 ववद्युि नपुगेका टोि िथा घरधुरीहरुमा वैकस्ल्पक उजायको व्र्वस्था गररने ि ।

८. सामास्जक, संस्कृलिक िथा पर्यटन सम्बन्धी नीलि
ु डाडा, िागे झरना, भोटे िाप िथा मानेडाडा, पखुवा भञ्र्ाङ,
 षडानन्द नगरपालिकाको साउने मैर्ङ
रानीवन, सलिघाट, सवहि अन्र् स्थानहरु उत्कृष्ट पर्यटकीर् गन्िव्र् हो । र्स क्षेत्रको ववकास गनय
सके र्ो क्षेत्रमा आउने स्वदे शी िथा ववदे शी पर्यटकहहरुिाई आकवषयि गनय सवकनेि । अरुर्
नदीिाई प्रर्ोग गरर ¥र्ाफवटङ्, बोवटङ् को

माध्र्मबाट

आन्िररक िथा

बाह्य पर्यटकहरुिाई

आकषयर् गनयका लनलमि ¥र्ाफवटङ् र बोवटङको िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेि । र्स आलथयक
वषयमा होमस्टे लनमायर् गने क्षेत्रको पवहचान गरर होमस्टे लनमायर्को काम नमूनाको रुपमा सुरुवाि
गररनेि । र्ोगमार्ा समाधी स्थि मझुवा वेशीमा र्ोगमार्ा पाकय र र्ोगमार्ा जन्मको स्थानमा
र्ोगमार्ा प्रलिष्ठानको केस्न्द्रर् कार्ायिर् र सलिटारमा सलि ढु िा उत्खनन र सलि ग्रीन पाकय लनमायर्
गररनेि । वडा नं. ७ गैरीचौरमा षडानन्द पाकय लनमायर् गररने र वडा नं. ४ टवार डाडामा बुिको
स्चाच ु सवहिको पाकय लनमायर् गररने ि । घ्र्ाम्पेचौर रं गशािा नस्जक र्िम्बरको स्टाच ु सवहिको
पाकय लनमायर् गररनेि । र्स नगरपालिकाको उिरी क्षेत्रमा अवस्थीि साउने डााँडामा ववश्वकै सवैभन्दा
अग्िो स्शवािर् र ववश्वकै सवैभन्दा ठू िो गुम्बा लनमायर्, िागेँ झरना, अरुर् उपत्र्का क्षेत्रहरु
सलिघाट मझुवा बेलस, कास्िकेघाट, िगार्िका क्षेत्रहरुमा सावयजलनक लनस्ज साझेदारीको प्रवकृर्ाबाट
आवस्र्क पुवध
य ारका र्ोजनाहरु नगरपालिकाबाट प्राथलमकिाका साथ कार्यन्वर्न गने । जस्िै
ररसोट, कटे ज, जिववहार, सन्चािनका िालग लनस्ज क्षेत्रिाई प्रोत्सावहि गने लनलि लिईने ि । रामचन्द्र
मस्न्दर लसिाकुण्ड, कैिश डााँडा, हनुमान कुण्ड, पावयलि पोखरी, चामेश्वर पाटी, फािी चौिारािाई कवफ
सफ चौिाराको रुपमा लनमायर् गररने ि । चामेश्वर मस्न्दर, पशुपलि मस्न्दर िगार्िका पुरािात्वीक
धराहर िाई साँरक्षर् सं म्वधयन गने कार्यक्रम ल्र्ाईने ि । ददं िा रुद्राक्षको भलु म भएको हुदा ददङ्िा
वजार स्स्थि नमस्िे होटि अगालड २१ मुखे रुद्राक्षको स्िम्भ लनमायर् गररने ि ।

९. उद्योग सम्बन्धी नीलि
र्स क्षेत्रमा न्र्ुन सं ख्र्ामा रहेका उद्योग िथा रोजगारीका अन्र् अवसरहरुिाई ब्र्ापक खोजी
गरी सम्भावना रहे का काष्ठ उद्योग, पशुपािन उद्योग, पर्यटन उद्योग िगार्ि अन्र् घरे ि ु िथा साना

उद्योगहरुको प्रोत्साहन िथा लबकास गररने नीलि अविम्बन गररने ि । खू कुरी िथा कृवष औजार लनमायर्
उद्योग लनमायर् र्सै आ.व. बाट गररने ि ।

१०. सूचना र सञ्चार प्रववलध सम्बन्धी नीलि
सुचना र सञ्चार प्रववलधववना समृि समाजको पररकल्पना गनय सवकाँदै न । भरपदो सं चार व्र्वस्था हुन
नसक्दा र्हााँका जनिा समर् समर्मा सञ्चार ववहीन हुनपु रे को अवस्था ववददिै ि सो समस्र्ा समाधानका
िालग सरोकारवािाहरुसाँग ििफि िथा अन्िरकृर्ा गरर समस्र्ा समाधानका िालग आवश्र्क पहि गररनेि
। नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा इन्टरनेट िथा सभयर लसस्टमबाट सेवा ववस्िार जडान काम सम्पन्न
गररनेि। नगरपालिका कार्ायिर्मा हाई स्पीडको इन्टरनेट ल्र्ाई र्सै इन्टरनेट सबै वडा कार्ायिर्हरुमा
समेि वविरर् गने कार्य र्सै वषय सम्पन्न गररनेि । नगरपालिका लभत्रका सरकारी कार्यिर्हरुमा ववद्युिीर्
शासन प्रर्ािीमा आवििा गने िफय आवश्र्क पहि गररनेि । सूचना, ि्र्ाङ्क िथा अलभिे ख ब्र्वस्थापनिाई
उच्च प्राथलमकिा ददईनेि ।
 सुचनाको हक सम्बस्न्ध ऐनिाई पूर्रु
य पमा िागू गररनेि । आधुलनक सूचना िथा सञ्चार प्रववलधमा
आमजनिाको पहुाँच स्थावपि गररनेि ।
ु गनय सावयजलनक लनजी साझेदारी प्रवक्रर्ाबाट १००
 जनिाको सूचना िथा सं चारको हकिाई प्रत्र्ाभि
वाट सम्मको ददं िा FM स्थापना गने नीलि अविम्बन गररने ि । त्र्ो व्र्वस्था नहुाँदा सम्मको
िालग नगरपालिकाको सकरात्मक गलिववलध प्रसारर् गनयको िालग रे लडर्ो कार्यक्रम उत्पादन िथा
प्रसारर् गनय ददईने ि ।
११. र्ुवा िथा खेिकुद सम्बन्धी नीलि

 “स्वस्थ र लसजयनस्शि र्ुवाका िालग खेिकुद र खेिकुदका िालग र्ुवा” भन्ने नारािाई
कार्ायन्वर्न गदै िलगनेि ।

 खेिकुद ववकासको पूवायधार लनमायर् कार्यिाई लिव्रिा ददइनेि ।

 खेिकुद ववकासका िालग नगरपालिका र वडा स्िरीर् खेिकुद मैदानहरु लनमायर् गदै िलगने
ि साथै षडानन्द रत्न रं गशािािाई व्र्वस्स्थि वनाइने ि ।
 घ्र्ाम्पेचौर रं गशािा लनमायर् गररने ि ।
 खेिाडीको क्षमिा र खेिको स्िर वृवि गनय नगरस्िरीर् आधुलनक र सुववधा सम्पन्न खेि
मैदान िथा आवश्र्क भौलिक पूवायधारको व्र्वस्था गररने ि ।

 सामुदावर्क ववद्यािर्को शैस्क्षक गुर्स्िर बृवि गनय स्शक्षकहरुको ववषर्गि दरवन्दी
लमिानका साथै ववद्यािर्मा भौलिक सुधारका ववशेष कार्यक्रमहरु ल्र्ाई सबै ववद्यािर्िाई
वािमैत्री, अपािमैत्री, प्रववलधमैत्री िथा वािावरर्मै त्री बनाइदै िात्रवृिीिाई प्रभावकारी
बनाउन सघन अनुगमन गररने ि ।

 प्रत्र्ेक आलथयक वषयमा कुनै एउटा खेििाई प्रोत्साहन गदै रा पलि रलनङ् स्शल्ड खेिकुद
प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्िरिा ददईनेि । साथै षडानन्द मेर्र कप खेिकुद प्रलिर्ोलगिािाई
लनरन्िरिा ददने ब्र्वस्था लमिाईनेि ।
 मवहिा खेिालडहरुको प्रोत्साहनको िालग उपमेर्र कप प्रलिर्ोलगिा सञ्चािनको व्र्वस्था
गररने ि ।
 खेि र खेिालडहरुको वृलि ववकासको िालग प्राथलमकिाको आधारमा ववलभन्न खेि प्रस्शक्षर्
कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि ।
१२. वािावरर् सम्बन्धी नीलि
वािावरर्ीर् स्वच्ििा सम्बन्धी चेिना बढाई वािावरर्मा पनय सक्ने जोस्खमिाई न्र्ू नीकरर् गदै वन,
वन्र्जन्िु, पशुंपक्षी, वनस्पलि िथा जैववक ववववधिाको सं रक्षर् गने नीलि अविम्बन गररनेि । नदी लनर्न्त्रर्,
पवहरो लनर्न्त्रर्, जिाधार सं रक्षर्, बन फडानी लनर्न्त्रर्, बन्र्जन्िु चोरी–लनकासी र बन पैदावार लनर्न्त्रर्,
बृक्षारोपर् कार्यक्रम अन्िगयि वावषयक रुपमा एक घरबाट अलनवार्य न्र्ू निम १०० ववरुवा रोप्ने रोपाउने
कार्यक्रम गररनेि, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् िगार्िका ववषर्िाई महत्वका
साथ सम्बोधन गररनेि । नगरपालिका केन्द्र र वडा केन्द्रहरुमा फोहोर मवहिा व्र्वस्थापनका िालग डस्म्पि
साइडको स्थापना गदै िलगने ि ।

१३. जिवार्ु पररवियन सम्बन्धी नीलि

जिवार्ु पररवियनिे ववश्विाई नै च ुनौलि ददइरहे को वियमान पररप्रेक्ष्र्मा जिवार्ु पररवियनिाई िल्िो िहबाट
नै सामना गने खािका गलिववधीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेि । र्स क्षेत्रलभत्र ववद्यमान र आउन सक्ने प्रकोप

िथा ववपदहरुिाई समेि ध्र्ानमा राखी जिवार्ु पररवियनसाँग सम्बस्न्धि क्षेत्रमा कार्य गने ववलभन्न लनकार्साँग
सहकार्य गरर अगालड बढ्ने नीलि अस्ख्िर्ार गररनेि ।
१४. भूसंरक्षर् िथा वन सम्वन्धी नीलि

वषायदको कारर्िे वाढी, पवहरो गई भूक्षर् हुने सम्भावनािाई न्र्ूलनकरर् गनय वार्ो इस्न्जलनर्ररि गने कार्यिाई
उच्च प्राथवककिाका साथ सञ्चािन गदै िलगने ि । सुख्खा ग्रस्ि क्षेत्रमा वृक्षारोपर् गने कार्यिाई

प्राथालमकिाका साथ सञ्चािन गरीने ि । ववलभन्न सामुदावर्क वन क्षेत्रमा सम्वन्धीि उपभोक्ताहरुको आर्
आजयनको िालग आर्मूिक कार्यक्रम जस्िै िप्सी, वटमुर, ररठ्ठा, पाङ्ग्रा, स्चउरी, अस्म्फ जस्िा खेिी प्रर्ािीको
िालग कार्यक्रम अगालड बढाइनेि । वािावरर् सं रक्षर् सं वधयन गने नीलि िथा कार्यक्रमिाई समेि अविम्वन

गदै िलगनेि जस्िै हरे क नगर क्षेत्रका सडक दार्ााँ बार्ााँ वकनारमा सौन्दर्यिािाई र आर्मूिक कार्यक्रमिाई
समेि ध्र्ान दददै वृक्षरोपर्को कार्यक्रम र्सै आलथयक वषयबाट अविम्बन गररनेि ।
१५, समाबेशी ववकास
 मवहिाववरुद्दका सबै वकलसमका वहं सा र ववभेद प्रभाबकारी ढििे अन्त्र् गररनेि ।
 बािवववाह, बहुवववाहिाई पूर्ि
य लनषेध गररनेि, मवहिािाई रोजगारीमा लबशेष प्राथलमकिा ददइनेि
।
 नेपािी समाजबाट जािीर् भेदभाब िथा िु वािु ि पुर् य रुपमा उन्मुिन गररनेि । सलबधानिारा प्रदि
दलिि समुदार्का हकहरुको प्रधाबकार कार्ायन्वर्न गररनेि । समाजमा दलिि समुदार्को
हकहरुको प्रभाबकारी कार्यन्वर्न गररनेि । समाजमा दलिि समुदार्को न्र्ार् र समानिा स्थापना
गररनेि । जािीर् भेदभाब, उचनीच िथा िु वािु ि प्रथा िागू गने अपरालधिाई आस्जवन काराबासको
कानुनी व्र्वस्था गररनेि ।
 र्ुवाहरुिाई स्वर्ुंसेवामा उत्प्रेररि गरी रा

लनमायर्मा पररचािन गररनेि । स्शस्क्षि र दक्ष र्ुवािाई

दे शलभत्रै उच्च पाररश्रालमक आधाररि रोजगारी लसजयना गररनेि ।

 अपाििाप्रलिको दृवष्टकोर्मा सकारात्मक पररवियन गररनेि । स्शक्षा सीप लबकास र रोजगारीबाट
उनीहरुलभत्रको लबशेष क्षमिािाई उजागर गनय लबशेष कार्यक्रम सञ्चािन गररनेि । अपाििा भएका
ब्र्स्िहरुिाई सामास्जक सुरक्षाको दार्रामा ल्र्ाइनेि ।
१७.सामास्जक सुरक्षा सम्बन्धी नीलि (कल्र्ार्कारी राज्र्, ददगो सामास्जक सुरक्षा)

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका मवहिा, दलिि, आददवासी जनजािी, वपिडा वगय, अल्पसं ख्र्क, सीमान्िकृि,
अपांगिा भएका व्र्स्क्त, िैँ लगक िथा र्ौलनक अल्पसं ख्र्क, वकसान, श्रलमक, उस्त्पलडि, आलथयक रुपिे
ववपन्न, िोपउन्मुख िगार्ि िस्क्षि वगयका िालग सशस्क्तकरर् गने खािका कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेि
।

ु र माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा वकशोरी स्वास््र् कार्यक्रम
 र्सै आलथयक वषयबाट नगरलभत्रका आधारभि
सञ्चािन गररने ि ।
 सामास्जक सुरक्षा प्राप्त गने व्र्स्क्तहरुको वववरर् अनिाइन प्रर्ािीमा अद्यावलधक गररनेि । र्स
कार्यक्रम सं घीर् सरकार माफयि सञ्चािन हुने भएपलन िाभग्राहीहरुको वववरर् अनिाइन अद्यावलधक
गनुक
य ा साथै सामास्जक सुरक्षा बापिको रकम बैवङ्कङ प्रर्ािी माफयि समर्मा नै र सहज रुपमा प्राप्त
गने व्र्वस्था लमिाइनेि ।
 पञ्जीकरर्को कार्यिाई थप ब्र्वस्स्थि गररनेि । िस्क्षि वगयका कार्यक्रमहरुिाई लनरन्िरिा ददइनेि
जसमा मवहिाहरुको िालग ववलभन्न सीपमूिक र जनचेिनामूिक कार्यक्रम, दलििहरुको िालग

कार्यक्रम, जनजािीहरुको िालग कार्यक्रम, जेष्ठ नागररकहरुको आधारभूि हक, अलधकारको सं रक्षर्

एवं सम्मानजनक र सन्िुवष्टपूर् य जीवनर्ापनको िालग जेष्ठ नागररकको उच्च सम्मान सवहि कार्यक्रम
सञ्चािन गररने ि ।
 अपाििा भएका ब्र्स्क्तहरुिाई सामास्जक सुरक्षावापिको रकम पाए नपाएको सम्बन्धमा खोजी गरी
नपाएको खण्डमा पाउने व्र्वस्था गरीदै िलगने ि ।
 र्ोगमार्ा सं ग्राहिर् र वृिाश्राम िथा षडानन्द सं ग्राहिर् र वृिाश्राम लनमायर् गररनेि ।
 वािमैत्री स्थानीर् शासन स्थापनाका िालग वािमैत्री नगर घोषर्ाका आधारहरु िर्ार गररने ि ।
 नगरलभत्र स्थार्ी बसोबास भएका ८० वषय मालथका जेष्ठ नागररकहरुको ि्र्ाङ्क सं किन गरी
उनीहरुको सम्मान स्वरुप नगरपालिकाबाट थप भिा ददने व्र्वस्था लमिाइने ि ।
 नगर क्षेत्रलभत्र लनमायर् हुने सावयजलनक पूवायधारिाई अपाि मैत्री बनाइने ि ।

 र्सै आ.ब.दे स्ख शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न

गनय र वेरोजगार व्र्स्क्तहरुिाई रोजगार प्रदान गनय लनजीक्षेत्र, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसाँग
आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गररने ि ।

 र्स नगरबाट ठे क्का प्रवक्रर्ामाफयि सं चािन हुने आर्ोजनाहरुमा पलन स्थानीर् वेरोजगार व्र्स्क्तहरुिाई
काममा िगाउने व्र्वस्था गररने ि ।

२०. सावयजलनक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीलि

सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरुिाई कुनै प्रकारको ववभेद नगरी उच्च प्राथलमकिा ददई सेवा प्रवाह
गररनेि । कार्ायिर्िे आफै र आफ्नो मािहिका कार्ायिर्हरुमाफयि प्रवाह गने सेवाको प्रभावकाररिा,

ु ाई, सामास्जक पररक्षर्, नागररक वडापत्र, सूचनाको हकको
गुर्त्मकिा, गुनासो व्र्वस्थापन, सावयजलनक सुनब
प्रत्र्ाभूलि, पारदस्शयिा, जवाफदे वहिा, भ्रष्टाचार लनवारर् िगार्िका कार्यहरुमाफयि सुशासन अलभवृवि गने
खािका कार्यहरुिाई प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गदै िलगनेि । सेवा प्रवाह गने कमयचारीहरुिाई
काम गने खािको वािावरर् लसजयना गररनेि । साथै र्ो क्षेत्रमा सरकारी कमयचारीहरु साँधै बसी उनीहरुमा

जनिाको सेवाभाव जागृि गराउने र नगरपालिकाका लनर्यर्हरुिाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनका िालग ित्पर
हुने अवस्थाको लसजयना हुने वािावरर् लमिाइनेि । भौगोलिक क्षेत्रको लबकटिा समेििाई मध्र्नजर गदै

काम गनुप
य ने बाध्र्िा भएकािे आगामी ददनमा कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भिाको व्र्वस्था गररनेि

। उस्चि र बस्िुलनष्ठ मुल्र्ाङ्कनको आधारमा कार्यको प्रकृलि हे री कमयचारीहरुिाई क्षमिा लबकास िालिम,
पुरस्कार िथा दण्ड-सजार्को समेि ब्र्वस्था लमिाईनेि ।
२१. राजस्व सम्बन्धी नीलि
आलथयक क्षेत्रका सबै गलिववलधमा स्वच्ििा, जवाफदे ही र प्रलिस्पधाय कार्म गनय लनर्मनको व्र्वस्था गदै
सवायगीर् ववकास िफय राजस्व पररचािन गने नीलि अविम्बन गररनेि । राजस्वका दार्राहरु फरावकिो

बनाउाँदै िलगनेि । स्थानीर् स्िरमा साधन र स्रोिको आवश्र्किा पने हुदा स्थानीर् स्रोि जुटाउन लगटी

ढुं गा वािुवा च ुनढुं गा जस्िा प्राकृलिक स्रोिहरुको उपर्ोग र ववक्री वविरर् गनय सम्भाववि स्थानहरुको

पवहचान िथा आइ. ई. ई. गरी आवश्र्क कर सं किन गने नीलि अविम्वन गरीने ि । स्थानीर् श्रोि
जुटाउनको िालग एवककृि सम्पलि कर िगाई राजश्व उठाउने कार्य र्सै आलथयक वषयबाट सुरु गररने ि ।

आलथयक िथा सामास्जक रुपमा वपिलडएका वगयिाई प्रकृलि हे री राजस्व िु ट ददईने समेि व्र्वस्था गररने ि
।
२२. सहभालगिा सम्बन्धी नीलि
सबै समस्र्ाहरुको समाधान एकैपटक सम्भब िै न र हुनै सक्दै न । र्सका िालग केन्द्र सरकार, प्रदे श
सरकार, अन्र् स्थानीर् िहहरु, लनजी क्षेत्र, गैर सरकारी सं स्थाहरु, दािृ लनकार्हरु, नागररक समाज, प्रबुि
वगयहरु िथा ववकास साझेदारहरुसाँग सम्वाद, सहकार्य र जनसहभालगिाको नीलि अबिम्बन

गररनेि ।

ववकासको सुरुवाि म बाटै नामक ववशेष कार्यक्रम सुरुवाि गररने ि ।
२३.स्थालनर् न्र्ार् ब्र्बस्थापन सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रम
 समाजमा अनाबस्र्क रुपमा हुने वववाद र मुिा मालमिाहरुिाई प्रारस्म्भक चरर्मै स्थाइ समाधान

गनय मेिलमिाप र मध्र्स्थिा साथै नर्रपालिकाको न्र्मवर्क सलमलिको क्षमिा अलभबृवि गररनेि ।

 वपिलडएको वगय र क्षेत्रका ब्र्स्िहरुको न्र्ार्मा सहज पहुाँच सुलनस्िि गनय कानुनी स्शक्षा र सचेिना
कार्यक्रम सञ्चािन गरलनेि ।
 कानून ववज्ञहरुबाट न्र्ावर्क सलमलि, जनप्रलिलनधी र कमयचारी िगार्ििाई िालिमको व्र्वस्था गररनेि
।
२४, सुशासन

 जनिािाई पार्क पने स्थानमा एवककृि सेवा केन्द्र स्थापना गरी नगरबाट जनिािे प्राप्त गने सम्पुर्य
सेवा प्रदान गररनेि ।

 जनिाप्रलि उिरदार्ी िथा िोक कल्र्ार्कारी नगर लनमायर्को आधार बलिर्ो बनाउाँदै िलगनेि ।

िीब्र सामास्जक–आलथयक ववकासिारा जनिामा राजनीलिक पररवियनका िाभ पु¥र्ाउनु नगरको मुख्र्
स्जम्मेवारर बनाइनेि ।

 सामास्जक जीवनका सबै क्षेत्रमा िोकत्रास्न्त्रक प्रर्िीको प्रबदयन गररनेि । ववलधको शासन सुदृढ
िुल्र्ाइनेि ।

ु ी गररनेि ।
 सं ववधानप्रदि मौलिक हक र स्विन्त्रिाको पूर् य उपभोगको प्रत्र्ाभि

 सुचना प्रववलधको उच्चिम प्रर्ोग गरी ब्र्वस्थािाइ कुसि पारदस्शय र सेवाग्रावह मैत्री िुल्र्ाईनेि ।
२३. स्थानीर् सावयजलनक िथा शहरी सेवा व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रम

 एक वडा एक प्राववलधकको व्र्वस्था भईसकेको हुदााँ अवका ददनमा ववकास लनमायर्का कार्यहरुिाई
समर्मै सम्पन्न हुने व्र्वस्था लमिाईनेि ।

 र्ोजना बन्ने िर समर्मै सम्पन्न नहुने प्रवृलिको अन्त्र् गनय र्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग वावषयक
कार्यर्ोजना बनाई निीजा प्रालप्तिाई सुलनस्िि गररनेि र लनर्लमि अनुगमनको व्र्वस्था लमिाईनेि
।
 र्स नगरपालिका क्षेत्रमा जन्मथिो वा कमयथिो भई आफ्नो जीवनको महत्वपूर् य समर् राव र्
सेवाका ववलभन्न क्षेत्रमा िगाई अनुभव प्राप्त गनुय भएका व्र्स्क्तत्वहरुको पवहचान गरी वहााँहरुको ज्ञान,
सीप, क्षमिा र अनुभव नगरपालिकािे सवायिीर् ववकासमा प्रर्ोग गनय “प्रवियन समूह“ गठन गने नीलि
लिईने ि ।
 नगरपालिकाबाट भएका राम्रा अभ्र्ास र सम्पन्न भएका कार्यहरुको स्वेि पत्र प्रकाशन गने व्र्वस्था
लमिाईनेि ।
 सबै नगर सभाका सदस्र्हरुको उपस्स्थलिमा नगरस्िरीर् सलमक्षा बैठक हरे क चार चार मवहनामा
बस्ने व्र्वस्था लमिाईने ि ।
 घर नक्शा शाखा, राजश्व सं किन शाखा, गुठी शाखा, सूचना िथा सञ्चार शाखा, मवहिा ववकास शाखा,
स्थापना गररने ि ।
 नगर क्षेत्र लभत्रका सावयजलनक र गुठीका जग्गाहरुको सं रक्षर् गररने ि । र्सका िालग सावयजलनक
र गुठी जग्गामा बनेका अनलधकृि सं रचनाहरु हटाईने ि ।

 लसिाराम गुठी शीिािेख वमोस्जम नगरपालिकाको मािहिमा सं चािन गररनेि ।
 ददं िा बजार क्षेत्र लभत्र रहे का पुरािास्त्वक सं रचानाहरुिाई सोवह रुपमा जीर्यद्वार िथा पुनसंचाना गरी
र्सको ऐलिहालसक महत्विाई प्रचारप्रसार गनुक
य ा साथै धालमयक पर्यटनको गन्िव्र्को रुपमा ववकास
गररने ि ।
 आवाि ब्रम्हचारी षडानन्द गुरुिे स्शक्षा आजयन, ध्र्ान एवं रामचन्द्र गुठी स्थापनाका क्रममा अध्र्र्न,

अविोकन एवं सहकार्य गनुय भएका सं घ सं स्था एवं प्रलिष्ठानहरुसाँग भलगनी सम्बन्ध स्थापना गरी
सं रक्षर् र प्रवियन प्रचारप्रसार िथा ववकास लनमायर् कार्यिाई अगाडी बाढाईने ि ।

 कार्यक्रममा दोहोरो हुन नददन कुनै पलन एनस्जओ िथा सं घ सं स्थािे नगर क्षेत्रलभत्र कार्यक्रम सं चािन
गनुय पूव य नगरपालिकाबाट अलनवार्य रुपमा स्वीकृलि लिनु पने व्र्वस्था गररने ि ।

 नगरपालिकाबाट प्िालनि परलमट नलिई जग्गा खस्ण्डकर िथा घर घडे री ववकास गनय पाईने िै न
। जग्गा ववकास गदाय बाटो र सडक, खानेपानी, ववद्युि, जस्िा भौलिक पुवध
य ारिाई अलनवार्य बनाउने
नीलि लिईने ि ।
 नगर क्षेत्र लभत्र खानेपानीको भरपदो र स्थार्ी आपूलियको िालग स्रोि पवहचान गरी दीघयकालिन
र्ोजनालनमायर् गरी कार्ायन्वर्को थािनी गररने ि ।

 र्स नगरमा ववकेस्न्द्रवकि वस्िीिाई सुववधा सम्पन्न वस्िी लनमायर् गनयको िालग एवककृि वस्िीको
१४ वटै वडामा शुरु गररने ि र नमूना वस्िी खाियम्िा लसक्तेिटारबाट प्रवद्वय न गररने ि ।

२४. स्थानीर् पूवायधार ववकास िथा आर्ोजना सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रम
स-साना ममयिसं भार र लनमायर्का िालग ममयिसं भार कोष स्थापना गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने ि ।
नगरपालिकाको कार्ायिर् सञ्चािनका िालग आवश्र्क जग्गाको व्र्वस्था गरी कार्ायिर् भवन लनमायर् गरी
व्र्वस्स्थि कार्ायिर् सञ्चािनको व्र्वस्था लमिाईने ि । नगरको दीगो ववकास र मर्ायदा अलभवृविका िालग
सडक, जिववद्युि, खेिकुद, खानेपानी र पाकयका क्षेत्रमा नगर गौरबका आर्ोजना िनौट गरी प्राथलमकिाका
साथ सञ्चािन गररने ि । कृवष, उद्योग, व्र्ापार, पर्यटन, स्शक्षा स्वास््र् जस्िा क्षेत्रको प्रवियन हुने गरी र

त्र्स्िा क्षेत्रको पहुच बढाउने गरी सडक ववस्िार र स्िरोन्निी गररने ि । स्थानीर् समुदार्बाट सडकको
दााँर्ा बााँर्ा बृक्षारोपर् गरी रुख हुकायएर त्र्स्िा सडकिाई स्िरोन्निी गनय प्राथलमकिा ददईने ि । मुहान
सं रक्षर् गरी खानेपानीको स्रोि बृवि गररने ि र नगर क्षेत्र लभत्रका सम्पूर् य बस्िीहरुमा “एक घर एक धारा“
अलभर्ानको शुरु गररने ि । उजाय सं कटको न्र्ुलनकरर् गनय साना जि ववद्युि, सौर्य उजाय, वार्ु उजाय जस्िा
बैकस्ल्पक उजायको प्रवधयन, ववकास र ववस्िारमा र्स क्षेत्रका बैंक िथा ववस्िर् क्षेत्रको िगानी आकवषयि गने

नीलि लिईने ि । नगर सभाबाट स्वीकृि ववकास र्ोजनाहरुको िागि ईष्टीमेट कालियक मसान्ि लभत्र
सम्झौिा फाल्गुर् मसान्ि लभत्र र लनमायर् सम्पन्न जेष्ठ मसान्ि लभत्र भईसक्ने गरर अगाडी बढाई ववकास
लनमायर्मा प्राथलमकिा हााँलसि गररने ि ।
२५. भाषा सं स्कृलिको सं रक्षर् र ववकास सम्बन्धी नीलि

 िोपोन्मुख भाषा र सं स्कृलिको सं रक्षर् गनय ध्र्ान ददइने ि र नगरलभत्र धालमयक आस्था, प्रथा वा
प्रचिनका आधारमा कसै िाई कुनै आघाि वा मकाय पने व्र्वहार हुन नददने नीलि लिइने ि ।

२६. जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीको क्षमिा ववकास सम्बन्धी नीलि

 कमयचारीको कार्य सं स्कृलिमा आमूि पररवियन गनय सलमलि गठन गरर सुशासन कार्म गररने ि ।
 कमयचारीको कार्यक्षमिा वृवि गनय आवश्र्किामा आधाररि िालिम प्रदान गने, प्रववलध मैत्री बनाउने
िथा असििाई पुरस्कार र खराबिाई दण्ड ददने नीलि लिइने ि ।
 नगरपालिकामा अवश्र्किा अनुसार कमयचारीहरु समार्ोजन गररने ि ।
 नगरपालिकामा कार्यरि खररदार र सामास्जक पररचािकहरुको दरबस्न्द कार्म गरर अवश्र्क सेवा
सुववधाको व्र्वस्था गररने ि ।
 अन्र् स्थानीर् िहका राम्रा अभ्र्ासहरुिाई र्स नगरपालिकामा लभत्राउन सम्पूर् य नगर सभा
सदस्र्ज्र्ू हरुिाई अविोकन भ्रमर्को व्र्वस्था लमिाइने ि ।

नगरसभा सदस्र्ज्र्ू हरु,
र्ी नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्िाव गदाय ववकासिाई समावेशी र सामास्जक न्र्ार्मा आधाररि बनाई
सुशासन कार्म गने र समृि नगर र सुखी नगरवासीको ददघयकालिन उद्देश्र् प्राप्त गने अठोटिाई केन्द्रमा
रास्खएको। जसबाट र्स नगरिाई सक्षम शहरको रुपमा ववकास गनय मागय प्रशस्ि हुने ि भन्ने मेरो ववश्वास
ि ।

अन्त्र्मा,
नगरको ववकासका िालग रचनात्मक सल्िाह सुझाब ददने र सहर्ोग गने सबै राजनीलिक दि, रा सेवक
कमयचारी, लनस्ज क्षेत्र, नागररक समाज, सं चार जगि सबैमा धन्र्वाद ददन्िु ।
धन्र्वाद ।।
वीरवि राई
नगर प्रमुख

