याइनास नगयऩालरका
तीनपऩप्रे, रभजुङ
गण्डकी प्रदे श, नेऩार

दशौ नगय सबा–२०७९

आ.व. २०७९/८० को वापषिक नीलत तथा कामिक्रभ

२०७९ असाय १०, शुक्रवाय

सॊ घीम रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩनाका रालग नेऩारी जनतारे गये को राभो य गौयवऩूणि ऐलतहालसक जनआरदोरन

रगामतका अरम सॊ घषिहरुभा जीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े सम्ऩूणि ऻात अऻात शपहदहरु, फेऩत्ता, घाइते मोद्धाहरु य ऩीलडतहरु प्रलत

सविप्रथभ उच्च सम्भान सपहत स्भयण गनि चाहरछु । साथै ऩपहरो य दोश्रो चयणको कोलबड–१९ को भाहाभायीभा ऩरयवायका
सदस्म गुभाएका ऩरयवायजनहरुप्रलत हार्दिक सभवेदना व्मक्त गदै सॊ क्रभणफाट गुज्रीयहेका सफैभा शीघ्र स्वास््मराबको

काभना गदिछु । कोलबड–१९ को भाहाभायीफाट प्रबापवत आलथिक साभान्त्जक ऺेिका गलतपवलधराई गलतन्त्शर फनाउने य पवश्व
अथितरिभा रगानी य फजायभुल्मभा आएको उतायचढाव य अन्त्स्थयताइ इरधन भूल्मभा आउन सनेने अस्वबापवक वद्ृ धि य

जरवामु ऩरयवतिनको असय नेऩारी अथितरिभा सभेत ऩये कोरे अथितरिको ऩुनरुत्थान सभेतराई दृपिगत गयी आज आलथिक
वषि २०७९/८० को नीलत तथा कामिक्रभ लरएय महाॉहरु फीच साविजलनक गनि उऩन्त्स्थत बएको छु । सॊ घीम रोकतान्त्रिक

गणतरि स्थाऩना ऩलछ नेऩारको सॊ पवधान फभोन्त्जभ २०७९ फैशाख ३० गते लनवािन्त्चत हाभी जनप्रलतनीलधहरुको दोस्रो
कामिकारको न्त्जम्भेवायी ग्रहण गये का छौं। नेऩारकै ऐलतहालसक

धयोहय फोकेको याइनास नगयऩालरकाद्धाया आमोन्त्जत मस

प्रथभ नगयसबाभा नगय प्रभुखको है लसमतरे आ. व. २०७९/80 को वापषिक नीलत तथा कामिक्रभराई सम्भालनत सबाभा

प्रस्तुत गनि ऩाउॉदा भ अत्मरतै खुशी छु । मस ऐलतहालसक गरयभाभम सभायोहभा उऩन्त्स्थत उऩ–प्रभुख, प्रभुख प्रशासकीम
अलधकृत, सम्ऩूणि सबासद्हरु, पवलबन्न पवषगत शाखा प्रभुखहरु रगामत कभिचायीहरु, सुयऺाकभॉहरु, ऩिकाय लभिहरु, लनमलभत
नीलत य कामिक्रभहरुराई नन्त्जकफाट लनमालरयहनु हुने सफै नगयफासी आभा फुफा

दाजुबाई, र्ददीफपहनीहरु प्रलत सभेत

याइनास नगयऩालरकाको तपिफाट य भेयो व्मन्त्क्तगत तपिफाट हार्दिक स्वागत गनि चाहरछु ।
नगय सबासदज्मूहरुइ

नेऩारको ऐलतहालसक, धालभिक, प्राकृलतक, साॊस्कृलतक ऩपहचान सपहतको रभजुङ न्त्जल्राभा अवन्त्स्थत याइनास

नगयऩालरका अत्मरतै सम्बावनामुक्त बएऩलन अऩेऺाकृत पवकासको अलबमान अगालड फढाउन सपकएको छै न। कोलबड–१९ य
त्मसको दीघिकालरन असयका कायण दे खाऩये को पवकास लनभािण, न्त्शऺा, स्वास््मइ उत्ऩादन, पवतयण य सेवा प्रवाहभा दे न्त्खएका

च ुनौलतहरु साभना गनि सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सयकाय जुपटयहेको मस पवषभ ऩरयन्त्स्थलतभा हाभीरे आगाभी आ.व.को नीलत
तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि गइयहेका छौं। स्थानीमस्तयको पवकास य सभृपद्धका रालग सफै प्रकायका पवबेद, फन्त्िलतकयण य

असभानताको अरत्म गयी नगयवालसहरुभा सभरमापमक, सभताभूरक य सभृद्ध सभाज लनभािण गनि याइनास नगयऩालरका
प्रलतफद्ध यहेको छ। स्थानीम नागरयकको पवकासको चाहना, जनलनवािन्त्चत प्रलतलनलध भापित भुखारयत जनबावना य पवऻ तथा

सयोकायवाराहरुरे र्दएको सुझावहरुराई आत्भसात गयी सॊ घ, प्रदे श य आरतरयक आम सभेतको उऩरब्ध श्रोत साधनहरुको
पवलनमोजन कुशरता य कामािरवमनभा दऺता अलबवृपद्ध गदै मस याइनास नगयऩालरकारे आ. व. २०७९/80 का रालग
नीलत तथा कामिक्रभ तम गयी गयीभाभम सबाभा प्रस्तुत गदै छु ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
मो ऐलतहालसक अवसयभा सम्भालनत सबाभा नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गदै गदाि पवगतका नगय प्रभुखइ उऩ प्रभुख

रगामतका जनप्रलतलनधीफाट सम्ऩादन बएका सपर काभहरुको उच्च भूल्माङ्कन गदै हार्दिक आबाय व्मक्त गदिछु।

उहाॉहरुरे स्थापऩत गनुब
ि एको शासनइ सेवा य पवकास सम्फन्त्रध भूल्म भारमताराई सुधाय गदै याइनासको र्दगो पवकासको
मािा अगालड फढाउने प्रलतफद्धता व्मक्त गदिछु।
नगय सबासदज्मूहरुइ
नेऩारको सॊ पवधान, प्रचलरत कानून तथा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकायको आ. व. २०७९/८० को नीलत तथा कामिक्रभ य
फजेटका प्राथलभकताहरु नै आवश्मकता ऩपहचानका भुख्म आधायकारुऩभा लरइएकोछ। कृपषभा व्मवसापमपककयण
ॉ इ उत्ऩादन य योजगायी प्रवद्धिन भापित
आधुलनकयण, र्दगो य गुणस्तयीम ऩूवािधायइ स्वास््म, न्त्शऺा, खानेऩानीभा सफैको ऩहूच

गरयफी लनवायणराई प्राथलभकताभा याखी नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गये को छु । सॊ घ य प्रदे श सयकायसॊ गको सभरवम य
सहकामिको आधायभा आवश्मक स्रोत तथा साधन पवलनमोजन गदै कामिरवमनभा जानुऩने आजको आवश्मकता यहेको छ।

लसलभत स्रोतफाट फढ्दो पवकास प्रलतको चाहना य लनवािचनभा हाभीरे गये का प्रलतवद्धताहरु क्रभश: ऩुया गनि मो नीलत तथा
कामिक्रभरे सम्फोधन गनेछ बरने पवश्वास लरएको छु ।

नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ चारु आ. व. २०७९/८० को ऺेिगत नीलत तथा कामिक्रभ ऩेश गने अनुभलत चाहरछु ।
आलथिक ऺेि
1.

कृपष ऺेिराई नगयऩालरकाको पवकासको प्राथलभक ऺेिको रुऩभा अगालड फढाइने छ। कृपष ऺेिको उत्ऩादन रागत
घटाउनइ उत्ऩादकत्व फढाई फजाय सुलनन्त्ित गयी कृपष ऩेशाराई भमािर्दत एवॊ व्मवसापमक ऩेशाको रुऩभा पवकास गनि
उत्ऩादनभा आधारयत अनुदानइ मान्त्रिकयणइ साभुपहक खेती प्रणारीइ कृपष एवॊ ऩशु पवभा कामिक्रभइ कृपष उऩज
सॊ करन केररइ यै थाने वारी सॊ यऺण कामिक्रभइ नश्ल सुधाय कामिक्रभइ एक वडा एक कृपष प्रापवलधकइ एक गाऊॉ एक
उत्ऩादनको अवधायणा कामािरवमनभा ल्माइनेछ।

2.

एक वडा एक प्रभुख खाद्यान्न फारी य ऩशुऩारनराई अलबमानकै रुऩभा सिारन गनि वडा नॊ. १इ २ 3 य ४ को
याइनासटाय लसॊ चाई नहय भालथको ऺेिराई भकैइ फाख्राऩारन य तल्रो ऺेिराई दुधइ धानवारी उत्ऩादन; वडा नॊ. ५
राई दुधइ धानवारी य भसरावारी; वडा ६इ ७ य ८ राई धानवारीइ दुध उत्ऩादनइ फङ्गुय ऩारनइ भत्स्म ऩारन य
वडा नॊ. ८ को उऩल्रो ऺेिइ वडा नॊ. ९ य १० राई फाख्राइ भौयी य परपूरको ऩकेट ऺेि घोषणा गयी सघन
कृपष कामिक्रभ सिारन गरयने छ।

3.

कृपष अनुदानराई प्रत्मऺ उत्ऩादनसॉग आवद्ध गयाउन य अवास्तपवक कृषकरे अनुदान ऩाउने प्रवृन्त्त्तराई लनरुत्सापहत
गनि ऩयीऺणको रुऩभा दुध उत्ऩादनभा प्रलत लरटय रु. 3 य कोदो उत्ऩादनभा ऩरयभाणको रमुनतभ फजाय भुल्मभा
२५ प्रलतशत सम्भ नगद अनुदान र्दइनेछ ।ऩशुऩारक कृषकहरुराई रन्त्ऺत गरय दशै लतहाय हाट फजाय कामिक्रभ
आमोजना गरयनेछ तथा उक्त हाट फजायभा खलस फोका बेडा पवपक्र गदाि प्रलत पकरो रु. २० अनुदान प्रदान गरयने
छ।सोही अनुसाय आगाभी वषिहरुभा अरम कुखुया वॊ गयु रगामतका ऩशुऩारक कृषकहरुराई सभेत मस्तै प्रकायका
उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान कामिक्रभ थऩ गरयदै रलगने छ।

4.

बूलभको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन बूलभको अव्मवन्त्स्थत खन्त्ण्डकयणराई लनरुत्सापहत गदै व्मवन्त्स्थत एवॊ
वैऻालनक चनेरावरदीराई प्रोत्साहन गनि बुउऩमोग नीलत कामािरवमनभा ल्माइनेछ। वडा नॊ. ५ भा नभूनाको रुऩभा
खेलतमोग्म जलभनको वैऻालनक चनेरावरदी कामिक्रभ सिारन गरयनेछ। बौगोलरक पवपवधताभा यहेका प्राकृलतक श्रोत
सॊ साधन जैपवक पवपवधता तथा औषधीजरम प्राकृलतक जलडवुटीहरुको ऩपहचानइ सॊ यऺण य प्रवधिन गने नीलत अवरम्फन
गरयने छ।

5.

जग्गा बएका तय खेती नगने जग्गा धनीराई आपैं खेती गनिइ जग्गा बाडाभा र्दन तथा साभूपहक खेती गनि प्रोत्साहन
गरयनेछ । बूलभ फैंकको अवधायणा कामािरवमन गयी फाॉझो जग्गाराई उत्ऩादनभा जोड्न प्रोत्साहन गरयनेछ ।

6.

कृपष ऩेशाराई सम्भालनत ऩेशाको रुऩभा पवकास गनि रगानी प्रवधिन, प्रपवलध हस्तारतयणइ योजगायी सृजनाइ फृहत
ऩशुऩारन एवॊ कृपष कामिको रालग साविजलनक लनजी-सहकायी-नागरयक साझेदायी अवधायणा कामािरवमनभा ल्माइनेछ।

7.

कृपष व्मवसामभा प्रलतस्ऩधाि लबत्र्माउनइ मुवाहरुराई कृपष कामिभा प्रोत्साहन गनि पवलबन्न ऩाॉच पवधाभा नगय प्रभुख
उत्कृि कृषक ऩुयस्कायको व्मवस्था गरयनेछ।

8.

स्वस्थकय ऩशु आमातराई प्रोत्साहन गनि सीभाऺेिभा ऩशु नेवाये रटाइन स्थाऩना गरयनेछ। त्मसका रालग प्रदे श एवॊ
सॊ घसॉग सभरवम एवॊ सहकामि गरयनेछ।

9.

औद्योलगक ग्राभ सॊ चारन गनि आवश्मक ऩूवािधाय लनधाियण गरयनेछ ।औद्योलगक ग्राभ लबि उद्योग व्मवसाम सॊ चारन
गनि प्रोत्साहन गरयनेछ।

10. वन ऩैदावयभा आधारयत उद्योगइ कृपष उऩज प्रशोधन उद्योगइ काष्ठकरा उद्योगइ घये र ु तथा रघु उद्योग पवकासका
रालग प्रोत्साहन गरयनेछ। फन तथा फनऩैदावयको प्रबावकायी उऩमोगको रालग उऩबोक्ता सलभलतराइ थऩ पक्रमान्त्शर
न्त्जम्भेवाय फनाइनेछ।
11. नगय ऺेिलबिका फेयोजगाय मुवा जनशन्त्क्तराई योजगायी उऩरब्ध गयाउन हाउस वाइरयङइ प्रन्त्म्फङइ भुढा फुनाईइ
झोरा फुनाईइ फुटीकइ दुना टऩयी उद्योगइ काष्ठकराका साभग्री उत्ऩादन कामिराई प्रोत्साहन गरयनेछ।शेमय फजाय
सम्फरधी तालरभ य पवलतम साऺयता ऺभता पवकास कामिक्रभ सभेत सॊ चारन गरयनेछ।
12. सहकायी सॊ स्थाको जवापदे पहता य पक्रमान्त्शरता प्रवद्धिन गनि एक वडा एक सहकायीको अवधायणा कामािरवमनभा
ल्माइनेछ। सहकायीको भरि आत्भलनबिय अथितरि बन्ने नायाराई साथिक फनाउन सहकायी ऺेिको वचतराई
उद्यभन्त्शरता पवकासइ उत्ऩादनभूरक ऺेिइ कृपष पवकास तथा योजगायी लसजिनाभा ऩयीचारन गनि प्रोत्साहन गरयनेछ ।
13. गुणस्तयीम वस्तु सुऩथ भूल्मभा लनमलभत रुऩभा प्राप्त गने नागरयकको अलधकायराई सम्भान गनि फजाय अनुगभनराई
लनमलभत य प्रबावकायी फनाइनेछ ।उऩबोक्ता जागयण अलबमान तथा उऩबोक्ता पहत भि गठन गरयनेछ।
14. सफै प्रकायका उद्योगइ व्मवसामइ ऩेशाको दताि नपवकयणइ लनमभनइ अनुगभनराई पवलधसम्भतइ सहबालगताभुरक य
व्मवसामभैिी फनाइनेछ।नवमुवा उधभन्त्शरता पवकास गनि वैङ्क उत्ऩादन य फजारयकयण को लिकोणात्भक अवधायणा
पवकास गरय कामािरवमन गरयनेछ।
ऩमिटन ऺेि
15. नगय ऺेिलबिको बौगोलरक पवन्त्शिताइ प्राकृलतक सौरदमिइ सॊ स्कृलत य सभ्मताराई आरतयीक तथा फाह्य ऩमिटन
फजायभा प्रवद्धिन गयी ऩमिटन ऺेिराई आम आजिन य सभृपद्धको आधायको रुऩभा स्थापऩत गरयनेछ ।त्मसका रालग
ऩमिटकीम ऺेिहरुको ऩपहचानइ सॊ यऺणइ प्रवद्धिन गनि नगय ऩमिटन गुरुमोजना तजुभ
ि ाइ ऩमिटपकम ऺेिको ननेशाङ्कनइ
नपवन ऩमिटकीम उऩजहरुको पवकासइ ऩमिटन ऩूवािधायहरु लनभािणइ प्रचाय प्रसाय गयी एपककृत ऩमिटनको अवधायणा
कामािरवमनभा ल्माइनेछ ।
16. नगयऩालरकाको पवन्त्शि ऩपहचानका रुऩभा यहेको प्राकृलतक, धालभिकइ साॉस्कृलतक य ऐलतहालसक भहत्वको रुऩभा यहेको
याइनासकोट ऺेिइ न्त्शद्धफाफा ऺेिइ चक्रलतथि धाभइ जोगी गुपाइ धभिनाथ धाभइ झाक्रीथान ऩरथेडाडा कालरका
भन्त्रदयराई याइनास नगयऩालरकाको पवशेष सॊ यन्त्ऺत ऺेि घोषणा गयी याइनास हेयीटे जको रुऩभा पवकास गरयनेछ।
भुन्त्स्रभ सभुदामको भदयसाइ भन्त्स्जद य कवयस्थानको लनभािण एवॊ सॊ यऺण गरयनेछ। पवलबन्न जात जालतहरुको पवन्त्शि
भौलरक जािा, ऩवि, भेरा, बेष बुषा आर्द रगामतको सॊ यऺण प्रवद्धिन भापित आलथिक ऩमिटनको पवकास गरयने छ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ साभान्त्जक ऺेिसॉग सम्फन्त्रध नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
साभान्त्जक ऺेि
17. हाम्रो पवद्यारम हाम्रो न्त्जम्भेवायी बन्ने बावना जागृत गयी स्वच्छइ शारतइ वातावयणभैिी प्रपवलधमुक्त गुणस्तयीम शैन्त्ऺक
वातावयणभा अध्ममन गनि ऩाउने वारवालरकाको अलधकायराई सुलनन्त्श्चत गनि न्त्शऺकइ पवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य
अलबबावक पवच लनमलभत अरतयसॊ वाद गने व्मवस्था लभराइनेछ । पवद्यारम हयीमारी कामिक्रभइ सूचना प्रपवधीको
व्मवस्थाइ वार कऺा कामिक्रभ य अलतरयक्त शैन्त्ऺक पक्रमाकराऩ लनमलभत रुऩभा सिारन गरयनेछ।
18. एक वडा अलधकतभ एक भाध्मलभक पवद्यारम अवधायणा कामािरवमन गनि भाध्मलभक पवद्यारमराई गाभ्ने य गालबने
प्रपक्रमाराई प्रोत्साहन गनि शैन्त्ऺक सयोकाय याख्ने सफै ऩेशागत सॊ घ सॊ गठन सपहतको पवऻ सॊ रग्न उच्च स्तयीम

शैन्त्ऺक ऺेि ऩुनसॊ यचना सलभलत गठन गरयने छ। उक्त सलभलतरे र्दएको सुझावको आधायभा शैन्त्ऺक ऩूवािधाय लनभािणइ
न्त्शऺक पवद्याथॉ अनुऩातको आधायभा न्त्शऺक दयफरदी लभरान रगामतका कामिहरु सम्ऩादन गरयने छ।
19. साभुदापमक पवद्यारमहरुको गुणात्भक पवकासका रालग आवश्मक नीलतइ ऩूवािधाय पवकास य न्त्शऺक एवॊ पवद्यारम
प्रशासनको ऺभता अलबवृपद्ध गरयनेछ।आलथिक रुऩभा पवऩन्न गरयव तथा जेहेरदाय पवद्याथॉहरुराई उच्च न्त्शऺा सम्भको
ऩहुच सुलनन्त्िन गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ।साथै अऩाङ्ग भैलि फारभैलि पवद्यारमको अवधायणाराई रागु गदै जाने
नीलत अवरम्फन गरयने छ। वार भैिी शासनको अवधायणा अनुसयण गदै वारभैिी नगयऩालरका रुऩभा याइनास
नगयऩालरकाराई ऩरयन्त्चत गयाइनेछ।
20. मोग्मइ लसऩमुक्त प्रापवलधक जनशन्त्क्त पवकासको रालग प्रापवलधकधाय सॊ चालरत पवद्यारमहरुको ऺभता पवकास गरयनेछ।
शैरऩुिी भा. पव.इ न्त्शशु पवद्याश्रभ भा. पव. य शौबाग्मोदम भा.पव.को प्रमोगशाराहरुराई क्रभश: नगयऩालरकाको ऩशु
पवऻानइ इन्त्रजलनमयीङ य वारी पवऻान प्रमोगशारा य नभूना प्रदशिनी स्थरको रुऩभा स्तय उन्नती गरयनेछ।
21. भौलरकताभा आधारयत कऺा ६ दे न्त्ख ८ सम्भको स्थालनम ऩाठ्यक्रभ तजुभ
ि ा गयी कामािरवमनभा ल्माइनेछ।
22. एक वडा एक व्मवन्त्स्थत खेरभैदान लनभािण कामिराई प्रवद्धिन गरयनेछ। खेर य खेराडीभा रगानी अलबवृद्धी गयी
खेरको भाध्मभफाट स्वच्छ प्रलतस्ऩधािको बावनाइ बातृत्व य नगयऩालरकाको प्रलतष्ठा अलबवृपद्ध गरयनेछ।त्मसका रालग
वडास्तयीम य नगयस्तयीम खेरकुद पवकास सलभलत फनाउनेइ खेर य खेराडीहरुको एपककृत अलबरेख याख्नेइ पवलबन्न
खेरको आमोजना गनेइ खेराडीहरुको स्तय लनधाियण गरयनेछ।
23. सुनौरा हजाय र्दनका आभा एवॊ फच्चाको स्वास््मभा सुधाय गनि सरतुलरत ऩोषण सुलनन्त्ितताको रालग नगद
प्रोत्साहनको व्मवस्था गरयनेछ।
24. कोलबड १९ फाट प्रबापवत नागरयकको न्त्जवन यऺा गनि तथा सङ्क्रभण रमुन फनाउन सॊ न्त्घम सयकायको सहमोगभा
सफै उभेय सभुहका नागरयकहरुराई कोलबड खोऩभा सहज ऩहुॉच ऩुर्माइनेछ।
25. ताकिु घाट स्वास््म चौकी य धलभलरकुवा स्वास््म चौकीभा यहेको प्रमोगशाराराई स्तयोन्नती गरयनेछ।जेष्ठ नागरयकको
आधायबूत उऩचाय सपहतको जेष्ठ नागरयक घयदै रो उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ ।
ॉ भा ऩुर्माउन स्थाऩना बएका वलथिङ सेरटयराई थऩ ब्मवन्त्स्थत
26. सॊ स्थागत प्रसुती सेवाराई पवस्ताय गयी नागरयकको ऩहुच
गरयने तथा ढाड खकि शहयी स्वास््म केररराइ लनयरतयता र्दइने छ। भपहरा स्वमॊसेपवकाराई प्रोत्साहनइ नगय प्रभुख
गबिवती सुत्केयी ऩोषण प्माकेजइ सुत्केयी भपहराराई नगद प्रोत्साहन य स्वास््मकभॉको साप्तापहक बेटघाट कामिक्रभ
सिारन गरयनेछ।
27. बौगोलरक अवन्त्स्थलतइ स्वास््म सेवाभा नागरयकको ऩहुॉच य स्वास््मकभॉको उऩरब्धता सभेतको अध्ममन गयी
प्राथलभकताका आधायभा शहयी स्वास््म केररको स्थाऩना गरयनेछ।
28. नागरयकहरुभा आमुवेद सेवाको ऩहुॉच ऩुर्माउन जीवनशैरी व्मवस्थाऩनइ आहाय पवहाय व्मवस्थाऩनइ मोगइ ध्मान य
आमुवेद सम्फन्त्रध स्वास््म न्त्शपवय य सचेतनाभुरक कामिक्रभ सिारन गरयनेछ।
29. नगयऩालरकाको आफ्नै एम्फुरेरस य शव फाहन सिारन सम्फरधभा सॊ घइ प्रदे शइ साभान्त्जक सॊ घ सॊ स्थासॉग सहकामि
गरयनेछ। नागरयकराइ अत्मावश्मक आकन्त्स्भक स्वास््म सेवाभा ऩहुच सुलनन्त्ित गरयने छ।
30. हार सयकायरे सयकायी पवद्यारमभा सॊ चारन गरययहेको र्दवा खाजाको लफस्ताय कामिक्रभराई लनयरतयता र्दई अझ प्रबावकायी
फनाउन ६ कऺा बरदा भालथ सॊ चालरत पवद्यारमराई आवश्मकताको आधायभा खाजा ब्मफस्थाऩन गनि थऩ जनशन्त्क्तको
ब्मफस्था लभराईनेछ l

31. नागरयकराई सुरब य सयर रुऩभा स्वास््मोऩचायको रालग स्वास््म पवभा कामिक्रभराई पवस्ताय गरयनेछ। सहोदय साभुदापमक
अस्ऩतारराई प्रथभ सम्ऩकि अस्ऩतारको रुऩभा पवकास गरयनेछ ।साथै दलरतइ पवऩन्न तथा अशक्तहरुराई लनशुल्क
स्वास््म पवभाको व्मवस्था गरयने छ ।
साभान्त्जक सुयऺा तथा सॊयऺण
नगयवासीहरुको जनधनको सुयऺाको प्रत्माबुत गनि न्त्जवनचक्रभा आधारयत साभान्त्जक सुयऺा य सॊ यऺणका दे हाम अनुसायका
नीलत अन्त्ख्तमाय गरयनेछ ।
32. नगय ऺेि लबिका दीघि योगफाट प्रबापवत आलथिक अवस्था कभजोय बइ उऩचाय गनि कर्ठन बएकाइ प्राकृलतक एवॊ
भानपवम कायणफाट लसन्त्जत
ि प्रकोऩभा ऩयी अङ्गबङ्ग बएका नागरयकको उऩचायका रालग सॊ घ तथा प्रदे श सयकायफाट
सिालरत अस्ऩतारभा लनशुल्क उऩचायको व्मवस्था लभराइनेछ। नागरयकको तत्कार उऩचायको रालग लनन्त्ित यकभ
आलथिक सहामता उऩरब्ध गयाइनेछ । दभइ प्रेसयइ सुगय रगामतका र्दघियोगहरुको रालग आवश्मक 98 प्रकायका
औषलध लनशुल्क उऩरब्ध गयाइनेछ।
33. याइनास नगयऩालरकाराई वारवालरकाको हक पहत प्रवद्धिन, प्रलतबा प्रोत्साहन, ५ फषि लबि फारभैिी नगयऩालरका फनाउने
रक्ष्म सपहत मसै फषिफाट नगयऩालरकाका सफै वडाभा फारभैिी स्थानीम शासन कामिक्रभ रागु गरयनेछ l
34. नगयऩालरका लबिका पयक ऺभता बएका व्मन्त्क्तहरुको ऺभता ऩपहचान गयी तालरभ एवॊ सीऩ पवकास कामिक्रभ
भापित ऺभता अलबवृपद्ध गयी योजगायी प्रत्माबूत गयी स्वारम्फी फनाइनेछ।
35. भपहरा उद्यभन्त्शरता प्रवद्धिनइ योजगायी सृजना य सम्ऩन्त्त्तभा भपहराको ऩहुॉच पवस्ताय गनिका रालग दुना टऩयीइ
लसस्नोको ऩाउडयइ फाॉसको हस्तकराको साभान उत्ऩादन सम्फरधी तालरभइ फजायीकयण य उद्योग सिारनको रालग
ॉ ीको उऩरब्ध गयाइनेछ।
लफउ ऩुज
36. जेष्ठ नागरयकहरुको ऺभताइ सीऩ य अनुबवराई नगयऩालरकाको पवकासभा प्रमोग गनि र्दवा सेवा कामिक्रभइ जेष्ठ
नागरयक लभरन केररइ तनाव व्मवस्थाऩनइ तालरभ य अरतयऩुस्ता सीऩ हस्तारतयण सम्फन्त्रध कामिक्रभ सिारन
गरयनेछ ।त्मसै गरय सॊ घीम रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩनाका रालग नेऩारी जनतारे गये को राभो य गौयवऩूणि
ऐलतहालसक जनआरदोरन रगामतका अरम सॊ घषिहरुभा जीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े सम्ऩूणि शपहदहरु, फेऩत्ता बएकाहरुको
आन्त्श्रत ऩरयवाय तथा घाइते मोद्धाहरु य ऩीलडतहरुको सम्भान जनक न्त्जवन माऩनको रालग साभान्त्जक सम्भान एवॊ
ऩुनस्ि थाऩनाको कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयने छ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ ऩूवािधाय ऺेिसॉग सम्फन्त्रध नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
ऩूवािधाय ऺेि
37. नगयऩालरकाको भेरुदण्डको रुऩभा यहेको चक्रऩथराई स्तयोन्नती गयी क्रभश: कारो ऩिे गरयनेछ। मसका रालग
प्रदे श य सॊ घसॉग सभरवम य सहकामि गरयनेछ।
38. ऩहाडी ऺेिको गौयवको मोजनाको रुऩभा यहेको याइनासटाय लसॊ चाई आमोजनाको सॊ घ य प्रदे श सयकायको सभरवमन
य सहकामिभा ऩुन लनभािण गरयनेछ।तत्कार भभित गनुऩ
ि ने स्थानभा स्थामी सॊ यचना लनभािण गरयने छ। याइनासटाय
लसचाइ मोजनाको शाखा पवस्तायको रालग साना लसचाइ तथा कुरो लनभािण कामिराइ लनयरतयता र्दइने छ।
39. गुणस्तयीम पऩउनेऩानीभा सफैको ऩहुॉच ऩुर्माउन र्दगो स्रोतको ऩपहचानइ बु सतहको ऩानीको उत्खनन य लरन्त्फ्टङ
प्रपवलध प्रमोगभा ल्माइनेछ।साथै एक घय एक धायाको अवधायणा सम्ऩन्न गरयने छ।
40. सफै नागरयकभा पवद्युत सुपवधा ऩुर्माउन नगय पवद्युतीकयण कामिराई मसै वषि लबि सम्ऩन्न गरयनेछ।

41. नगयऩालरका लबिका भुख्म सडक सॊ यचनाहरु स्तयोन्नती गयी फाह्रै भपहना सडक सुपवधा ऩुमािउन ऩमािप्त फजेट व्मवस्था
गरयनेछ।नमाॉ सडक ट्रमाक खोल्ने कामिराई लनरुत्सापहत गरयनेछ।ऩाच वषि सम्भ एकै प्रकायका गौयवको
आमोजनाभा लनयरतय वजेट पवलनमोजन गरय दे न्त्खने प्रकृलतको ऩुवािधायभा रगानी गरयने छ।
42. नगयस्तयीम अस्ऩतारको रुऩभा लनभािणालधन चक्रलतथि अस्ऩतारको लनभािण सम्ऩरन गयी आवश्मक ऩूवािधाय सपहत
स्वास््म सेवा सरचारनको व्मवस्था लभराइनेछ।
43. टोर सुधाय सलभलतइ आभा सभूहइ मुवा नेरफ रगामतका गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्थाको लनभािणाधीन बवन लनभािण
सम्ऩरन गनि प्राथलभकता र्दइनेछ।
44. उऩबोक्ता सलभलतफाट हुने काभराई गुणस्तयीमइ प्रलतस्ऩधॉ य र्दगो फनाउन गुणस्तरयम एवॊ प्रबावकायी कामिसम्ऩादन
गने उऩबोक्ता सलभलतराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ वातावयण तथा पवऩद् व्मवस्थाऩन ऺेिसॉग सम्फन्त्रध नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
वातावयण तथा पवऩद् व्मवस्थाऩन ऺेि
45. पवकास य वातावयण पवच सरतुरन लभराउन वातावयणभैिी सॊ यचना लनभािण गरयनेछ। सडक लनभािण गदाि वामो
इन्त्रजलनमयीङ प्रपवलधराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
46. नगयऩालरका लबिका वन ऺेिराई उत्ऩादनसॉग जोड्नको रालग कृपष वन कामिक्रभ कामािरवमन गरयनेछ । वन
ऩैदावयभा आधारयत घये र ु तथा साना उद्योग कामिक्रभराई जोड र्दइनेछ। उत्ऩादन य आम आजिन अलबवृपद्ध हुने गयी
जरवामु अनुकुर वृऺायोऩण कामिराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
47. सयकायीइ साविजलनक जग्गाहरुको एपककृत अलबरेख तमाय गरयनेछ।साविजलनक जग्गाहरुको अलबरेखन तथा
सॊ यऺणको अलबमान सुरुवात गरयनेछ।
ॉ ै गये का वोयाङखोरा फजायइ सातपवसे फजायइ लतनपऩप्रे फजायइ धलभलरकुवा
48. नगयका घना वस्तीका रुऩभा पवकलसत हुद
फजाय रगामतका फजाय ऺेिफाट उत्सजिन बएका पोहोयभैराहरुको व्मवस्थाऩनको रालग पोहोयभैराको वलगिकयणइ
ऩुन प्रमोगको रालग नागरयकइ सभुदाम य नगयऩालरकाको साझेदायीभा कामिक्रभ सिारन गरयनेछ। ऩुन प्रमोगभा
नआउने पोहोयभैराहरुको व्मवस्थाऩनको रालग अस्थामी स्थर छनौट य आवश्मक ऩूवािधाय लनभािणको रालग सॊ न्त्घम
सयकाय तथा प्रदे श सयकायसॉग सहकामि गरयनेछ।
49. पवऩद प्रबापवत ऺेिका नागरयकहरुको न्त्शघ्र उद्धायइ याहतइ ऩुनस्थाऩना य ऩुन लनभािणको रालग पवऩद व्मवस्थाऩन
कोषको व्मवस्था गरयनेछ। कोषको यकभ लनन्त्ित कामिपवलधका आधायभा पवऩद पऩलडत नागरयकहरुको धनजनको
सुयऺाको रालग खचि हुने व्मवस्था गरयनेछ।पवऩद ऩुव ि तमायी पवऩद ऩिातको न्त्शघ्र प्रलतकाय एवॊ ऩुनस्थािऩान गने
कामिभा स्थालनम मुवा एवॊ स्वमॊसेवी सघ सस्थाहरुको सहमकामिभा पवऩद ब्मवस्थाऩनकामिभा प्रबावकायीता ल्माइनेछ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ कानून तजुभ
ि ा य कामिरवमनसॉग सम्फन्त्रध नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
कानून तजुभ
ि ा य कामिरवमन
50. नेऩारको सॊ पवधानइ स्थालनम सयकाय सिारन ऐन फभोन्त्जभ स्थालनम तहको एकर अलधकाय य तीनै तहका साझा
अलधकायको सूचीभा यहेका कामिऺेिको लनमभनइ सहजीकयण य प्रवद्धिनको रालग आवश्मक कानून लनभािण गरयनेछ ।

नगयऩालरकाको शासन सेवा य पवकासको मािाराई पवलध सम्भतइ जवापदे हीइ उत्तयदामी य ऩायदशॉ फनाइ
नागरयकहरुभा सुशासनको प्रत्माबुती गनि पवद्यभान कानुनभा आवश्मक सॊ शोधन य ऩयीभाजिन गरयनेछ।
51. रमापमक सलभलतको कामिराई लछटो छरयतो सयर एवॊ प्रबावकायी फनाउन भेरलभराऩकतािराई अलबभुन्त्खकयण, लनमलभत
वैठक सॊ चारन गने तथा स्थालनम स्तयका पववादहरुराई भेरलभराऩ भापित लनरुऩण गने नीलत अवरम्फन गरयने
छ।मसका रालग आवश्मक कानुनी याम ऩयाभशि लरइने छ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ साविजलनक सेवा तथा ऺभता पवकाससॉग सम्फन्त्रध नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
साविजलनक सेवा तथा ऺभता पवकास
52. नगयऩालरकाको शासनइ सेवा य पवकासराई र्दगोइ गुणस्तयीम य ऺेिगत सरतुरन लभराउनको रालग नगयऩालरकाभा
स्थामी जरभ बएका पवलबन्न सॊ घइ सॊ स्थाइ ऩेशाइ व्मवसाम य पवऻता बएका नगयवासीहरु य अरम शुबेच्छु क पवद्वत
व्मन्त्क्तहरुको यामइ सल्राहइ सुझावको रालग वौपद्धक सम्भेरन गयी सभग्र नगय पवकासको प्राथलभकता य योडम्माऩ
तमाय गरयनेछ ।
53. साविजलनक सेवा प्रवाहराई लछटो छयीतोइ ऩायदशॉइ जवापदे हीइ नागरयकभैिी फनाउन नागरयक वडाऩिइ नागरयक
सहामता

कऺइ

स्तनऩान

कऺइ

टोकन

प्रणारीइ

साविजलनक

ु ाई
सुनव

य

साविजलनक

ऩरयऺण

रगामतका

व्मवस्थाऩकीम औजायहरु प्रमोग गरयनेछ। सेवा प्रवाहका सफै प्रकायका गलतपवलधराई लनमभन गनि सफै वडा
कामािरमभा मसै वषि लस. लस. पट. लब. जडान गरयनेछ।
54. उच्च कामिसम्ऩादन बएका जनभैिी सेवा प्रवाह गनि तल्रीन कभिचायीराई ऩुयस्कृत गरयनेछ बने शैन्त्ऺक गुणस्तय
उत्कृि फनाउन खपटएका अब्फर वारपवकासइ प्रा.पव. य भा.पव. तहका न्त्शऺक एवॊ कभिचायीराई ऩुयस्कृत गरयनेछ।
त्मस्ता न्त्शऺक एवॊ कभिचायीराई उत्कृि वषि कभिचायी घोषणा गरयनेछ।
55. आवलधक मोजना तजुभ
ि ा कामि सम्ऩरन गयी लनर्दिि ऺेिगत पवकासका सूचकहरु प्राप्त गनि फजेट तजुभ
ि ा य खचि
ु ान मोग्म फनाइनेछ।त्मसका रालग लिवपषिम फजेट प्रऺेऩणइ भध्मकारीन खचि सॊ यचना, रै पङ्गक
प्रणारीराई ऩूवािनभ
उत्तयदामी फजेट य आमोजना फैंकको अवधायणाराई कामािरवमनभा ल्माइनेछ।
56. नगयऩालरकाको साविजलनक प्रशासनराई लछटोइ छरयतोइ भ्रिाचायभुक्तइ प्रपवलधभैिीइ ऩायदशॉ फनाई सुशासनमुक्त
फनाउन बौलतक ऩूवािधाय सुदृपढकयणइ लडन्त्जटर सेवा प्रणारीको प्रमोगइ कभिचायी दयवरदी ऩुनसंयचना गनेइ कामि
पववयण रागु गनेइ कामि सम्ऩादन कयाय गनेइ ऺभता पवकास कामिक्रभ सिारन गने य चौभालसक कामि तालरका
घोषणा गयी नलतजाभुखी प्रशासनको अवधायणा कामािरवमनभा ल्माइनेछ।
57. सेवा प्रवाहराई प्रपवधीभैिी फनाउन वेबसाइट

स्तयोन्नतीइ

लडन्त्जटर नोपटस वोडिइ लडन्त्जटर नागरयक सेवा सरतुपि

सवे ऺणको प्रे टपभिको व्मवस्था गरयनेछ ।सफै प्रकायका याजश्व य बुक्तानी अनराइन प्रणारीभा आधारयत
फनाइनेछ।वडा कामािरमहरुको सेवा प्रवाहराई लछटो छयीतो फनाउन आवश्मक ऩूवािधायको व्मवस्था लभराइनेछ।
58. नगयका लनवािन्त्चत जनप्रलतलनधी य कभिचायीराई नागरयक प्रलत उत्तयदामी फनाउन नगय प्रभुख नागरयक सम्फाद
साप्तापहक ये लडमो कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।उऩ उप्रभुख भपहरा सम्वाद कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
ु ाइराई अलनवामि गयी ऩायदशॉ सेवा प्रवाहराई प्रवद्धिन गरयनेछ। भुख्म फस्तीहरुभा
59. िैभालसक रुऩभा साविजलनक सुनव
नगय सूचनाऩाटीको स्थाऩना य स्थानीम ये लडमोसॊ गको साझेदायी भापित नगयका सम्ऩूणि सूचना एवॊ सरदे शहरु नागरयक
सभऺ ऩुर्माइनेछ।

60. मोजनाको गुणस्तय सुलनन्त्ित गनि मोजनाको लनयरतय य सघन अनुगभनराई जोड र्दइनेछ ।उऩबोक्ता सलभलतफाट हुने
मोजनाको सभेत गुणस्तय ऩयीऺण गरयनेछ।
61. गैयसयकायी सॊ स्थाको गलतपवलधराई पवलधसम्भत फनाउन दतािइ लनमभनइ रेखाऩयीऺण कामिराई अलबमानका रुऩभा
सञ्चारन गरयनेछ ।
नगय सबासदज्मूहरुइ
अफ भ याजश्व ऩयीचारनको नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गने अनुभलत चाहरछु ।
याजश्व प्रणारी तथा कय प्रशासन
नागरयकको पवकास प्रलतको उच्च भागराई सम्फोधन गनि आवश्मक स्रोत जुटाउन य सफैराई पवकास अलबमानको पहस्सेदाय
फनाउन प्रगलतन्त्शर कय प्रणारी भापित आरतयीक स्रोत अलबवृपद्ध गयी आत्भलनबिय अथितरि लनभािण गनि दे हाम अनुसाय
कयाधाय तथा कय प्रशासन सुधाय सम्फरधी नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गये को छु ।
62. भारऩोत एवॊ बूलभकयराई बूलभको उऩमोलगताइ ऩूवािधाय पवकासको अवस्थाइ बौगोलरक पवकटता सभेतको आधायभा
रमामोन्त्चत भारऩोत कय सॊ करन गरयनेछ ।
ॉ ीइ रगानीइ आमइ उत्ऩादन य वातावयणभा ऩाने प्रबाव सभेतको आधायभा प्रगलतन्त्शर
63. व्मवसाम कयराई व्मवसामको ऩूज
कय नीलत अऩनाइनेछ ।सफै प्रकायका ऩेशाइ व्माऩायइ व्मवसाम य उद्योगराई कयको दामयाभा ल्माइनेछ। कय
सॊ करन य कय ऩरयऩारनाराई अलबवृपद्ध गनि सेवा प्रवाहराई कय च ुक्तासॉग आवद्ध गरयनेछ ।
64. पवद्युतीम शासनराई प्रोत्साहन गनि कय प्रशासनराई अनराइन प्रणारीभा रलगनेछ । बुक्तानी प्रणारीराई लछटो
छयीतो य सोझै सेवाग्राहीको खाताभा यकभ जम्भा हुने गयी पवद्युतीम बुक्तानी प्रणारी कामािरवमनभा ल्माइनेछ ।
65. वापषिक रुऩभा लतनुऩ
ि ने सफै कय अलग्रभ बुक्तानी गये भा छु ट र्दने व्मवस्था गरयनेछ ।
66. लनभािणभुखी ऩदाथिको उत्खनन य पवपक्र पवतयणराई व्मवन्त्स्थत गनि याजश्व सॊ करन ठे क्का प्रपक्रमाफाट हुने व्मवस्था
लभराइनेछ।लनभािणभुखी ऩदाथिको सॊ करन एवॊ पवपक्र पवतयण गने व्मवस्थाराई अलनवामि रुऩभा दताि हुने य
वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदनरे लसपरयस गये को ऺेि य ऩरयभाणभा उत्खनन् हुने व्मवस्था लभराइनेछ।
अरत्मभाइ मस गरयभाभम सभायोहभा ऩेश गरयएको नीलत तथा कामिक्रभभा सुझावइ ऩृष्ठऩोषण र्दनुहन
ु े याजनीलतक दरइ ऩुव ि
जनप्रलतलनलधज्मूहरुइ ऩेशापवदइ फौपद्धक जगतइ पवकास साझेदायइ उद्यभी ब्मवसामीहरु, सुयऺाकभॉहरु, ऩिकाय लभिहरु य
सम्ऩूणि नगयवासीहरुराई हार्दिक कृतऻता व्मक्त गदिछु ।सॊ घ तथा प्रदे श सयकाय प्रलत सभेत हार्दिक आबाय प्रकट गदिछु

ु न
। नीलत तथा कामिक्रकभ तजुभ
ि ाभा प्रत्मऺ रुऩभा सॊ रग्न हुनह
ु े उऩ–प्रभुखज्मू, प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतज्मू, सम्ऩूणि
सबासद्ज्मूहरु, पवलबन्न पवषगत शाखा प्रभुखहरु रगामत कभिचायीहरुराई हार्दिक धरमवाद र्दन चाहरछु । साथै मो नीलत

तथा कामिक्रभको सपर कामािरवमनभा सफै याजनीलतक दरइ ऩूव ि जनप्रलतलनधहरुइ कभिचायीहरुइ सुयऺाकभॉहरु, ऩिकाय
लभिहरु य सफै नगयफासी आभाइ फुफाइ दाजुबाई, र्ददीफपहनीहरुफाट सपक्रम एवॊ साथिक सहबालगताको अऩेऺा सभेत गये को
छु ।

धरमवाद।

