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नपेाि सरकारका पूिय मन्त्री एिं तनिियमान सासंद माननीर् महेश बस्निेज्रू्, 

बागमिी प्रदेशको प्रदेशसभाका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु, 

जिल्िा समन्त्िर् सतमति भक्तपरुका उपप्रमखुज्रू्, 

सूर्यविनार्क नगरपातिकाका उपप्रमखुज्रू् िथा नगर सभाका सम्पूर्य सदस्र्ज्रू्हरु, 

जिल्िा समन्त्िर् सतमति भक्तपरुका सदस्र्ज्रू्हरु, 

प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि िथा नगरपातिका र मािहिका सम्पूर्य कमयचारीहरु, 

नगरप्रहरी र संचारकमी तमरहरु। 
 

सियप्रथम सूर्यविनार्क नगरपातिकाको नगर सभाको निौं अतििेशनमा म र्हााँहरु सबैिाई हार्दयक स्िागि 
गदयछु।  

 

1) सूर्यविनार्क नगरपातिकाको आतथयक िर्य २०७८/७९ को िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम र्स गररमामर् 
सभा समक्ष पेश गनय पाउाँदा मिाई अत्र्न्त्िै खशुी िागेको छ। र्स अिसरमा म नेपािको साियभौम 
सत्ता, स्िातिनिा, भौगोतिक अखण्डिा, राविर् वहि, स्िातभमान र िोकिाजन्त्रक शासन प्रर्ािीको स्थापनाथय 
वितभन्न कािखण्डमा भएका रािनीतिक आन्त्दोिन, संघर्य र क्राजन्त्िमा राि र िनिाको वहि, कल्र्ार् र 
उन्नतिका िातग आफ्नो िीिन समपयर् गनुयहनुे सम्पूर्य ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रति उच्च सम्मान व्र्क्त 
गदै नेपािको रािनीतिक, आतथयक र सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्त्िरर्मा उहााँहरुिे परु्ायउन ु भएको 
र्ोगदानको पनु:स्मरर् गनय चाहन्त्छु।   

2) विश्वमा कोतभड संक्रमर्को पवहिो िहरको प्रभाि कम हनु नपाउाँदै अवहिे कोतभडको दोस्रो भेररर्न्त्टबाट 
प्रभाविि बन्न पगेुको छ र र्सबाट हामी पतन अछुिो छैनौं। कोतभड-१९ को पवहिो िहरको कारर् गि 
िर्य नगर क्षेरमा विकास तनमायर् र आतथयक िथा सामाजिक वक्रर्ाकिाप प्रभाविि बन्न पगु्र्ो । र्सको 
प्रभाि न्त्रू्न नहुाँदै अवहिे हामी र्सको दोस्रो भेररर्न्त्टसाँग ितुिरहेका छौं। र्सिे एकातिर विद्यमान 
स्िास््र् सेिा, सवुििा र स्िास््र् प्रर्ािीमा गरु्ात्मक बढोत्तरीको माग गरेको छ भने अकोतिर विकास 
तनमायर्, सेिा प्रिाह र नागररकको दैतनक िीिन र्ापनमा चनुौिी खडा गरेको छ। र्स महामारीका कारर् 
नेपाि िगार्ि विश्वभर करोडौं मातनस संक्रतमि हनुकुो साथै िाखौंको तनिन भएको छ। हाम्रो 
नगरपातिकामा कोतभड संक्रमर्को पवहिो िहरबाट गि िर्य ३२०२ िना संक्रतमि भई २१ िनाको 
द:ुखद तनिन भएको तथर्ो भने दोस्रो िहरबाट २०७८ िेठ मसान्त्िसम्म ३४२४ िना संक्रतमि भई 
३४ िना नातगरकिे िीिन गमुाउन ुपरेकोछ। कोतभड संक्रमर्को कारर् िीिन गमुाउन ुहनुे नगरबासी, 
स्िदेश िथा विदेशमा रहनहुनुे सम्पूर्य नेपािी नागररकप्रति भािपूर्य श्रद्धान्त्ििी अपयर् गदै शोक सन्त्िप्त 
पररिारमा हार्दयक समिेदना र उपचाररि सम्पूर्य दािभुाइ िथा र्ददीबवहनीहरुको शीघ्र स्िास््र् िाभको 
कामना गदयछु । र्सैबीचमा हामी साँगै सहकार्यमा रहनभुएका नगर कार्यपातिका सदस्र् श्री िनुमुार्ा 
िामाङ्गको तमति २०७८ साि िेठ २३ गिे असामवर्क तनिन भएकोिे उहााँप्रति भािपूर्य श्रद्धान्त्ििी 
अपयर् गदै शोक सन्त्िप्त पररिारमा हार्दयक समिेदना व्र्क्त गदयछु।  
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3) िोजखमपूर्य अिस्थामा पतन अग्रपंजक्तमा रहेर सेिामा अहोरार खवटनहुनुे जचवकत्सक, नसय, स्िास््र्कमी, सरुक्षा 
तनकार्, रािसेिक कमयचारी, सरसफाईकमी, िनप्रतितनति, रािनीतिक दि, नागररक समाि, तनिी िथा 
गैरसरकारी संघसंस्थाको अग्रर्ी भतूमकाको म उच्च प्रसंशा र सम्मान गदयछु। अत्र्ािश्र्क िस्ि ुिथा 
सेिाको आपूतियमा संिग्न सबैिाई िन्त्र्िाद र्दाँदै सरकारिे चािेको कदममा साथ र्दई सहर्ोग गनुयभएकोमा 
सम्पूर्य नगरबासी दािभुाइ िथा र्ददीबवहनीप्रति हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु।   

4) नेपािको संवििान िारी भएसाँगै संघीर् शासन प्रर्ािी संस्थागि गनयको िातग संिि २०७४ साि बैशाख 
३१ गिे सम्पन्न स्थानीर् िहको तनिायचनबाट तनिायजचि भई हामीिे कार्यभार सम्हािेको २०७८ साि 
िेठ १० गिे ४ िर्य पूरा भई पााँचौं िर्यमा प्रिेश गरेको छ। विश्वव्र्ापी फैतिएको कोतभड महामारीका 
कारर् गि िर्य र र्सिर्य पतन हाम्रो स्रोि र समर् र्सविरुद्धको िडाईंमा केजन्त्िि गनुयपने भएको छ 
िथावप हामीिे तनिायचनका क्रममा उल्िेजखि प्रतिद्धिाहरुिाई पूरा गने सन्त्दभयमा कार्यस्थि, संरचना, 
कानून, िनशजक्त िगार्िका विर्र्मा शून्त्र् प्रार्:को अिस्थाबाट अगातड बढेर िनप्रतितनतिहरुबीचको 
एकिा र सझुबझुपूर्य व्र्िहार, नगरबासीको साथ सहर्ोग र ऐक्र्बद्धिा िथा रािसेिक कमयचारीको 
सहर्ोगका कारर् र्सबीचमा कानून ििुयमा, संगठन संरचना तनमायर्, िनशजक्त व्र्िस्थापन, पूिायिार तनमायर्, 
संस्थागि क्षमिा विकास र सामाजिक-आतथयक रुपान्त्िरर्का के्षरमा महत्िपूर्य उपिजधि हातसि गरी 
तनिायचनमा गरेका प्रतििद्धिा पूरा भएको सनुाउन पाउाँदा गौरि महससु भएको छ।   

5) ६७ वकमी पक्की र ११ वकमी कच्ची सडक तनमायर्, १२ िटा पूि तनमायर्, १० िटा खानेपानी आर्ोिना 
तनमायर्,१५०० िटा सडक बत्ती िडान, ११ िटा तसंचाई कूिो तनमायर्, ५ िटा पर्यटकीर् स्थि र 
त्र्हााँसम्म पगु्न ेपहुाँचमागय तनमायर्, १७५१७ िटा घर नक्सा पास, ५३ िटा कानून तनमायर्,  न्त्र्ावर्क 
सतमतिबाट १३३ िटा वििादको तनरुपर्, प्रिानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमबाट २०० िनािाई १०० र्दन 
बराबरको रोिगारी, ७९०१ िनािाई राहि वििरर् १० िटा सामदुावर्क भिन र ३४ िटा विद्यािर् 
तनमायर्, २५ िटा मठ मजन्त्दर तनमायर् िथा िीर्ोद्दार, ९ िटा स्िास््र् केन्त्िको स्िरोन्नति, १६८३७ िना 
भन्त्दा बढी नगरबासीको वपतसआर परीक्षर्को िातग तन:शलु्क स्िाब संकिन, नेपाि सरकारिे 
िोकेबमोजिमको उमेर समूहका ६१०० िनािाई कोतभतसल्ड र २१००० िनािाई भेरोतसि  खोप  
िगाउन ेकाम सम्पन्न, नगरपातिकाको अग्रसरिामा सवुििासम्पन्न सूर्यविनार्क अस्पिाि संचािनको िर्ारी 
र्स अितिमा भएका केही प्रमखु उपिजधि भएको व्र्होरा र्स गररमामर् सभामा प्रस्ििु गनय चाहन्त्छु। 

6) कोतभड संक्रमर्को कारर् विश्व अथयिन्त्रका साथै नेपािको अथयिन्त्रमा गि िर्य र चाि ुआतथयक िर्यमा 
गम्भीर असर परेको छ भन ेर्सिे आगामी आतथयक िर्यमा समेि चनुौिी खडा गने तनजिि प्रार्: भएकोिे 
कोतभड महामारीको असरिाई न्त्रू्नीकरर् गदै िनिीिन सामान्त्र् बनाउने कार्य चनुौिीपूर्य छ। नेपाि 
सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, अन्त्र् कार्यक्रमगि श्रोि िथा रािस्ि िााँडफााँडमा कमी 
र नगरपातिकाको आन्त्िररक श्रोि पररचािनमा समेि कमी आउने देजखएको छ। र्स्िो अिस्थामा 
एकातिर महामारी तनर्न्त्रर्मा थप िगानी गनुयपने र अकोिफय  नगरको समग्र विकास, सेिा प्रिाहका साथै 
नगरिासीहरुको अपेक्षा अनरुुप देजखने गरी वक्रर्ाकिाप संचािनाथय स्रोिमातथ चाप पने तनजिि छ।  
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7) महामारीका कारर् समग्र सामाजिक िथा आतथयक के्षरमा परेको प्रतिकूििािाई सम्बोिन गदै “समदृ्ध 
नपेाि सखुी नपेािी” को राविर् आकांक्षा सवहिको र्दगो विकासका िक्ष्र्हरु हातसि गनय र कृवर्,  उद्योग, 

जशक्षा, पर्यटन र पूिायिार विकासको माध्र्मबाट र्स नगरपातिकािाई मिुकुकै उत्कृष्ट, व्र्िजस्थि,  सनु्त्दर 
एिं हराभरा नगर बनाई “हाम्रो रहर, समदृ्ध नगर” को सपनािाई साकार पानय देहार्का रर्नीतिक आिार 
र पक्षिाई ध्र्ानमा राखी आतथयक िर्य  २०७८/७९ को नीति िथा कार्यक्रम ििुयमा गररएको छ:-  

क) कोतभड महामारीिे राविर् िथा अन्त्िरायविर् अथयिन्त्रमा नकारात्मक प्रभािका कारर् नेपाि सरकार,  
प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरबाट प्राप्त हनुे अनदुान एिं सहार्िामा कमी आउन सक्न े
भएकोिे अतिकिम आन्त्िररक स्रोि पररचािन गने, 

ख) आतथयक वक्रर्ाकिाप, कृवर् उत्पादन, स्थानीर्स्िरमा रोिगारी तसियना, विकास तनमायर् र सामाजिक 
िनिीिनमा थप क्षति हनु नर्दई कार्य सचुारु गने, 

ग) स्रोिको तमिव्र्र्ी प्रर्ोग र आतथयक उपिजधि िथा विकासका प्रतिफिको न्त्र्ार्ोजचि वििरर् गने, 

घ) स्िास््र्, जशक्षा िथा अन्त्र् सामाजिक के्षरमा कार्यक्रम संचािन र गरु्स्िरीर् सेिा प्रिाह गरी स्िस्थ, 

जशजक्षि, न्त्र्ार्पूर्य र गतिशीि सामाजिक िीिन स्थापना गने, 

ङ) समग्र र सन्त्ितुिि विकासको िातग शरुु गररएका आर्ोिना िथा कार्यक्रमहरु िोवकएको समर्, 

िागि र गरु्स्िरमा सम्पन्न गने, 

च) आर्ोिना िथा कार्यक्रमहरुको प्राथतमकीकरर्, फििु खचय तनर्न्त्रर्, वित्तीर् अनशुासन कार्म राख्दै 
अनतु्पादक के्षरको िगानी तनर्न्त्रर् गरी उत्पादनशीि र रोिगारमूिक के्षरमा िगानी बढाउन,े  

छ) सेिा प्रिाहमा सिुार, सशुासन ििाफदेहीिा र पारदशीिा अतभिृवद्ध गने। 

8) तनिायचनको क्रममा िनिासाम ुहामीिे प्रस्ििु गरेको प्रतििद्धिा अनसुारका िक्ष्र् हातसि गनय नेपािको 
संवििान, नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम र बिेट,  आितिक र्ोिना, 
र्दगो विकास िक्ष्र्का साथै अन्त्र् के्षरगि नीति एिं मागयदशयनमा आिाररि भई उपरोक्त नीति, र्ोिना र 
कार्यक्रमसाँग सामञ्जस्र्िा कार्म राख्दै नगरपातिकाको िस्िजुस्थतिमा आिाररि नीति िथा कार्यक्रम ििुयमा 
गरी नगरबासीको आिारभिू आिश्र्किाको पररपूतिय, रोिगारी तसियना, विकासमा स्थानीर् स्रोि, सािन, 
सीप, पूाँिी र प्रवितिको प्रर्ोग, समािेजशिा, सशुासन, सामाजिक न्त्र्ार्, समानिा र सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि िथा 
मानि संसािनको क्षमिा विकासगरी नगरपातिकाबाट प्रिाह हनुे सेिािाई व्र्िसावर्क, प्रतिस्पिी, िनमखुी, 
पारदशी र प्रवितिमैरी बनाउदै सशुासनिाई संस्थागि गने र्दशामा नीति िथा कार्यक्रम केजन्त्िि रहेकोछ।  

9) िनिाको नजिकमा रहेर नागररकिाई परु्ायउन ुपने कृवर्, जशक्षा, स्िास््र्, खानेपानी िथा सरसफाई, पूिायिार 
तनमायर् िगार्िका साियितनक सेिा सवुििाको प्रभािकारी ढंगबाट प्रिाह गनय सरकारी, तनिी, गैरसरकारी 
िथा सामदुावर्क के्षरसाँग साझेदारी र सहकार्य गदै सशुासन र विकासिाई संस्थागि गने वहसाबिे आतथयक 
िर्य २०७८/७९ को नीति  िथा कार्यक्रम तनमायर् गररएको छ। अब म के्षरगि रुपमा सूर्यविनार्क 
नगरपातिकाको आतथयक िर्य २०७८/७९ को नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गदयछु।  

क. स्िास््र्: 
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10) कोरोना संक्रमर् रोकथाम र स्िास््र् प्रर्ािीमा सिुार नगरपातिकाको पवहिो प्राथतमकिा हनुेछ। र्सका 
िातग “कोतभड महामारी विरुद्धको अतभर्ान; डटेर सामना गनय सूर्यविनार्क नगरपातिकाको सामवुहक आह्वान” 

अतभर्ान संचािन गररनकुा साथै कोतभड विरुद्धको वक्रर्ाकिापहरु िस्िै: खोि पड्िाि,तनशलु्क स्िाब 
संकिन िथा परीक्षर् र खोप कार्यक्रमिाई चरर्बद्ध अतभर्ानको रुपमा संचािन गने कार्यिाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनेछ। कोतभड संक्रमर् तनर्न्त्रर् गनय िडास्िर देजख नै िजक्षि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

11) आगामी र्दनमा नगरपातिका के्षर तभरका कोतभड संक्रतमििाई सकेसम्म नजिकमा रहेर सेिा प्रिाह 
गनुयपने आिश्र्किािाई सम्बोिन हनुे गरी सिै िडाका स्िास््र् संस्थाहरुमा दक्ष िनशजक्त र स्िास््र् 
सामग्री एिं उपकरर्हरुको समजुचि प्रबन्त्ि तमिाइनछे। नगरपातिकाको िडा नं ८ िगािीमा तछटै्ट 
संचािनमा आउन िागेको सूर्यविनार्क अस्पिाििाई आगामी र्दनमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारसाँगको सहकार्य र सहिगानीमा विजशवष्टकृि सेिा सवहि सबै प्रकारका स्िास््र् सवुििा उपिधि 
गराउने सवुििा सम्पन्न अस्पिाि संचािन गररनछे।   

12) नगरपातिकािे कोतभड संक्रमर्का कारर् आइसोिेसनमा रहेका िर स्िास््र् अिस्था सामान्त्र् रहेका 
नागररकको तनर्तमि स्िास््र् िााँच, परीक्षर् र और्ति उपचारको प्रबन्त्ि गनुयका साथै िडा स्िास््र् 
तनरीक्षक माफय ि तन:शलु्क स्िास््र् परामशय सेिा उपिधि गराइनेछ। 

13) तनिःशलु्क आिारभिू स्िास््र् सेिामा आम नगरिासीको सिुभ र सहि पहुाँचिाई उच्च प्राथतमकिामा 
राखी राविर् अतभर्ानको रुपमा रहेको स्िास््र् बीमा कार्यक्रमिाई व्र्ापक बनाइनछे। नगर स्िास््र् 
बीमा कार्यक्रम कार्यविति िारी गरी नगरक्षेरतभर स्थार्ी बसोबास भई स्िास््र् बीमा गने सबै घर 
पररिारिाई स्िास््र् बीमा कार्यक्रम िापि िाग्ने खचय मध्रे् रु. १०००।०० का दरिे नगरपातिकािे 
व्र्होने व्र्िस्था तमिाइनछे।  

14) “तनरोगी नगर” तनमायर्को िातग नगरबासीिाई नगरपातिका मािहिका स्िास््र् संस्थाबाट तन:शलु्क रुपमा 
पाउने और्िीहरुको सहि उपिधििाको व्र्िस्था तमिाउनकुो साथै नगरपातिकािे तन:शलु्क उपिधि 
गराएका और्िी िथा अन्त्र् सेिाहरुको वििरर् साियितनक गररनेछ। सिुभ र गरु्स्िरीर् सेिाको पहुाँच 
सतुनजिि गनय िनसंख्र्ाको अनपुािमा आिश्र्क िनशजक्त र अत्र्ािश्र्क और्िीको व्र्िस्था, आितुनक 
प्रविति िथा उपकरर् प्रर्ोग, गरु्स्िरीर् र तबस्िाररि प्र्ाथोिोिी सेिा, कार्यरि िनशजक्तको ज्ञान िथा 
क्षमिा अतभिृवद्ध गनय कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

15) मवहिा स्िास््र् स्िरं्सेविकािाई आिारभिू िथा पनुिायिगी िातिमको व्र्िस्थाका साथै शारररीक रुपमा 
कमिोर र ६० िर्य उमेर पूरा गरेका मवहिा स्िास््र् स्िरं्सेविकािाई उहााँहरुिे स्िास््र् क्षेरमा 
परु्ायउनभुएको र्ोगदानको कदर गदै प्रोत्साहन सवहि सेिाबाट तबदा र्दने र ररक्त स्थानमा सक्षम 
मवहिाहरुबाट सेिाको प्रबन्त्ि तमिाइनछे।  

16) “स्िस्थ नगर हामी सबैको रहर” अतभर्ान अन्त्िगयि घजुम्ि जशविर माफय ि विशेर्ज्ञ सेिा, प्रर्ोगशािा सेिा 
र तनिःशलु्क और्ति वििरर् िथा नसने रोग सम्बजन्त्ि वितभन्न अतभमखुीकरर् िगार्ि कार्यक्रम संचािन 
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गररनेछ। नगरक्षरेतभर स्थार्ी बसोबास गने १६ िर्य मतुन उमेर समूहका क्र्ान्त्सर तबरामीको उपचारमा 
विशेर् आतथयक सहार्िा उपिधि गराइनेछ।  

ख. जशक्षा: 
17) जशक्षक दरबन्त्दी तमिान िथा व्र्िस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी सामदुावर्क विद्यािर्िाई नेपाि सरकार 

िथा प्रदेश सरकारको सहर्ोग एिं नगरपातिका र समदुार्को सहकार्यमा पूिायिार र स्रोि सािनिे सम्पन्न 
िलु्र्ाउने कार्यिाई प्रथतमकिाका साथ अगातड बढाइनेछ। नगरके्षरतभरका सामदुावर्क विद्यािर्मा शदु्ध 
वपउने पानीको िातग पानी शवुद्धकरर् प्रविति िडान कार्यको थािनीका साथै आिारभिू स्िास््र् सामाग्री 
उपिधििाको व्र्िस्था गररनछे। 

18) बािबातिकाको स्िास््र् सरुक्षा िथा पढाईमा कोतभड संक्रमर्को िोजखमिाई ध्र्ानमा राखी सूचना 
प्रविति िथा कम्प्र्टुरको माध्र्मबाट अनिाइन कक्षा संचािनमा सहर्ोग परु्ायउन सबै सामदुावर्क 
विद्यािर्मा इन्त्टरनेट िडान गररनेछ। र्सको प्रभािकाररिा िृवद्धका िातग विद्यािर्का जशक्षकहरुिाई 
िातिम िथा क्षमिा विकास कार्यक्रम संचािन गनुयको साथै जशक्षकहरुसाँग कार्यसम्पादन करार सम्झौिा 
गरी अध्र्ापन गरेको विद्याथी, विर्र् र विद्यािर्को नतििाको आिारमा दण्ड र परुस्कारको व्र्िस्था 
गररनेछ।  

19) “बािबातिकाहरुिाई विद्यािर् ल्र्ाई तसकाऔ,ं वटकाऔ ंर तबकाऔ”ं को नीतििाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 
स्थानीर् इतिहास, भगूोि, किा, सावहत्र्, संस्कृति आर्द विर्र्को िानकारी र नगरप्रतिको अपनत्िभाि 
विकास गनय स्थानीर् पाठ्यक्रम तनमायर् गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

20) विद्यािर्को समग्र व्र्िस्थापन, विद्याथी संख्र्ा िथा नतििाको आिारमा उत्कृष्ट सामदुावर्क विद्यािर्िाई 
परुस्कृि गने कार्यको थािनी गररनेछ। नगरपातिकातभरका प्रत्रे्क सामदुावर्क विद्यिर्बाट एसईई 
परीक्षामा सिोत्कृष्ट नतििा हातसि गने १/१ िना  विद्याथी र नगरके्षरमा स्थार्ी बसोबास गरेका उच्च 
जशक्षामा सिोत्कृष्ट नतििा हातसि गने िेहन्त्दार विद्याथीिाई परुस्कृि गररनेछ। 

21) बािविकास केन्त्िको सदुृढीकरर् गरी नमूना िािविकास केन्त्िको रुपमा विकास गररनेछ।  बािविकास 
सहिकिाय र विद्यािर्का कमयचारीिाई मातसक रुपमा नपेाि सरकारिे उपिधि गराउने सेिा सवुििाका 
अतिररक्त नगरपातिकािे थप प्रोत्साहन भत्ता उपिधि गराउनेछ। सामदुावर्क विद्यािर्हरुमा प्रारजम्भक 
कक्षा देजख मातथल्िो कक्षासम्म अंग्रिेी माध्र्मबाट पठनपाठन गने नीतििाई प्रभािकारी रुपमा 
कार्ायन्त्िर्न गररनेछ।  

22) सामदुावर्क विद्यािर्को प्राथतमक िहमा अध्र्र्न गने विद्याथीिाई उपिधि गराइएको तनिःशलु्क खािा 
कार्यक्रमिाई थप प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क व्र्िस्था तमिाउनकुो साथै विद्यािर्मा सेनेटरी प्र्ाड 
व्र्िस्थापन गनय भेन्त्डीङ मेतसन िथा तडस्पोिि मेतसन िडान कार्य थािनी गररनेछ। 

23) नगरके्षरतभर संचातिि संस्थागि विद्यािर्हरु दिाय, सूचीकरर् िथा निीकरर्को कार्यिाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनेछ। कोतभडका कारर् तसजियि समस्र्ािाई सम्बोिन गनय संस्थागि विद्यािर् िजक्षि वितभन्न 
सहार्िाका कार्यक्रम ल्र्ाउनकुो साथै नगरको जशक्षा क्षरेको विकासका िातग सामदुावर्क र संस्थागि 
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विद्यािर्का बीचमा जशक्षामा गरु्स्िर र पहुाँचमा समानिा स्थावपि गनय अन्त्िर विद्यािर् अनगुमन भ्रमर्, 

तसकाई साझेदारी, असि अभ्र्ास आदान प्रदान र वितभन्न वकतसमका अतिररक्त िथा सह वक्रर्ाकिाप 
तनरन्त्िर संचािन गररनछे। 

ग. कृवर् िथा पशपुन्त्छी विकास: 

24) नगरपातिकातभर कृवर्र्ोग्र् ितमन पर्ायप्त भएका िडामा कजम्िमा एउटा नमूना कृवर् पकेट के्षर विकास  
गररनेछ। र्िुाहरुिाइय कृवर् पेशामा आकर्यर् गनय “आफ्नो ठाउाँ आफै बनाऔ”ं अतभर्ान संचािन गरी 
माग, आिश्र्किा र औजचत्र्िाको आिारमा व्र्िसावर्क िातिम र िातिम तिएकािाई मौसम अनसुारको 
उन्नि िािका फिफूि, िरकारी िथा अन्नबािीको िातग सहि र सरि ढंगबाट अनदुातनि मि, बीउ, 

निीनिम प्रविति र प्रावितिक सल्िाह समर्मै उपिधि गराइनेछ।  

25) “बााँझो ितमनको प्रर्ोग कृवर्मा आत्मतनभयर बन्न सहर्ोग" भने्न सोचका साथ बााँझो िग्गामा खेिी गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ। व्र्िसावर्क पषु्पखेिी गरररहेका कृर्कहरुिाइय पषु्पखेिीमा आकर्यर् गराइय रोिगारीको 
तसियना गनय पषु्पखेिीमा अनदुानमा बेनाय वििरर् कार्यिाई तनरन्त्िरिा र्दइने छ । “एक घर दईु फिफूिका 
विरुिा” कार्यक्रम सञ्चािन गरी बढीभन्त्दा बढी फिफूि उत्पादनिाई प्रोत्सावहि गररनेछ।  

26) कृर्कहरुिाई सामूवहक खेिीिफय  आकवर्यि गनय बढीमा ५ िनाको समूह बनाई पररर्ोिना प्रस्िाि सवहि 
आउने कृर्क समूहिाई अतिकिम ३ िाखसम्म कृवर् अनदुान उपिधि गराइनछे। 

27) कृर्कको सूचीकरर्, कृवर् के्षरको ि्र्ांक अद्याितिक िथा उत्कृष्ट कृर्किाई परुस्कृि गने कार्यको 
थािनी गररनछे। कृर्किाई प्रोत्साहनको िातग प्रतिफिमा आिाररि प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम, 

तसंचाइको उजचि प्रबन्त्ि, बिारको सतुनजिििा िथा भण्डारर्को िातग पूिायिार विकासमा विशरे् ध्र्ान 
र्दइनेछ। कृर्कहरुको बीचमा स्िस्थ प्रतिस्पिायत्मक िािािरर्को तसियना गदै कृवर् प्रर्ािीिाई सदुृढ र 
र्दगो बनाउन उत्कृष्ट कृर्क िा कृर्क समूहिाई परुस्कृि गररनेछ ।  

28) “नगरको उत्पादन नगरमै उपभोग” को नीतििाई प्रोत्साहन गनय िडास्िरमा आिश्र्क पूिायिार तनमायर् 
गरी स्थानीर् उत्पादन तबक्री िथा उपभोगको व्र्िस्था तमिाइनेछ। र्सको िातग कृवर् मेिा, तनर्तमि 
कृवर् हाट बिार, फुड फेजस्टभि आर्द आर्ोिना गररनछे। 

29) “तसंचाई गरौं र उत्पादन बढाऔ”ं अतभर्ान माफय ि नगरपातिका के्षरमा रहेका खेिीर्ोग्र् ितमनमा तसचाई 
सवुििा परु्ायई कृवर् उत्पादनमा बवृद्ध गनय परम्परागि रािकूिो, महुान, िाि ििैर्ा, पोखरी संरक्षर् िथा 
पनुस्थायपनामा िागि साझेदारी गने नीति तिइनेछ। तनमायर् सम्पन्न तसंचाई आर्ोिना संचािन िथा ममयि 
संभारमा स्थानीर् उपभोक्ता सतमतििाई सक्षम र जिम्मेिार बनाइनेछ। 

30) कृवर्मा आत्मतनभयरिाको िातग बीउतबिन बैंक र कृवर् केन्त्ि, प्रांगाररक मि उत्पादन केन्त्ि, बिार िथा 
भण्डारर् केन्त्ि, जचस्र्ान केन्त्ि, कृवर् प्रर्ोगशािा स्थापना गरी र्सिाई क्रमश: स्िरीकृि गदै ितगनछे। 
प्रांगाररक खेिी प्रर्ािीिाई प्रोत्साहनस्िरुप माटो सिुारका कार्यक्रम अन्त्िगयि कृर्किाई चनु र प्रांगाररक 
मि वििरर् गररने छ। 
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31) पशिुन्त्र् उत्पादनमा िोड र्दंदै कृर्किाई तनिःशलु्क पश ुस्िास््र् सेिा िथा िागि सोझेदारीमा पशपुािनमा 
थप िगानी गनय प्रोत्साहन गररनेछ। व्र्िसावर्क पशपंुक्षी फामयहरु िािािरर् िथा प्रविति मैरी बनाउन 
मापदण्ड िर्ार गरी िागू गररनेछ।  

32) परम्परागि रुपमा पशपंुक्षी पािन गदै आएका कृर्क िथा कृर्क समूहहरुिाई िजक्षि गरी नश्ल सिुार 
िथा आहार व्र्िस्थापन कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे। पशपंुक्षी व्र्िसार्िाई आर्मूिक पेशाको रुपमा 
स्थावपि गनय उत्कृष्ट कृर्क सम्मान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। कृर्किाई पश ुबीमा गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

33) नगर क्षेरमा भएका सामदुावर्क कुकुर व्र्िस्थापन गनय िध्र्ाकरर् जशविर सञ्चािन गररनेछ। छाडा 
पशहुरु तनर्न्त्रर् र घरपाििुा पशहुरु िेिाररसे छाड्न ेव्र्जक्तको पवहचान गरी कानून बमोजिम कडा 
कारिाही गररनेछ । 

घ. शहरी विकास: 

34) “र्ोिनाबद्ध शहरी विकास, सरुजक्षि बस्िी विकासको तनकास” िाई मनन गरी व्र्िजस्थि शहरीकरर् 
माफय ि सियसिुभ, र्दगो र सनु्त्दर शहरको विकास गनय भ-ूउपर्ोग र्ोिनामा आिाररि व्र्िजस्थि एिं 
र्ोिनािद्ध िािािरर्मैरी शहरी विकास गने नीति तिइनेछ। अतनर्जन्त्रि शहरी विकास तनर्न्त्रर् र नर्ााँ 
बस्िी विकासको िातग स-साना पकेट स्थानहरु पवहचान गरी समदुार्को साझेदारीमा बस्िी विकास 
गररनेछ। आिास िथा बस्िी विकासका िातग छुट्याइएका क्षेरहरुमा तनिीक्षेर िथा नगरपातिकाको 
संर्कु्त पहिमा िग्गा एकीकरर् आर्ोिना सञ्चािन िथा व्र्िस्थापन गररनछे।  

35) शहरी विकास मन्त्रािर् र काठमााण्डौ उपत्र्का विकास प्रातिकरर्बाट स्िीकृि विस्ििृ पररर्ोिना 
प्रस्िािमा उल्िेजखि नगरपातिका क्षरेतभर पने स्थानमा नर्ााँ शहर तनमायर् कार्य र्थासमर्मा सम्पन्न गनय 
गराउन आिश्र्क समन्त्िर् गररनेछ।   

36) बसोबासका िातग नगर क्षेरमा नर्ााँ िग्गा विकासका क्रममा पूिायिार तनमायर् गदाय उपर्कु्त प्रविति र 
तडिाइनिाई प्रोत्साहन गररनछे। स्थानीर् मौतिक िथा प्राजचन िास्िकुिा प्रिद्धयन गनय स्थानीर् तनमायर् 
सामग्री प्रर्ोग गरी सरुजक्षि घर तनमायर्िाई प्रोत्साहन गररनेछ। भिन तनमायर् गदाय राविर् भिन संवहिा 
र भिन तनमायर् मापदण्डको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्नको व्र्िस्था तमिाइनेछ। नगरपातिकाको घर नक्सा 
िथा बाटो सम्बन्त्िी मापदण्ड कडाइका साथ िागू गररनछे। 

37) तनिी आिास अतभिेखीकरर् कार्यिाई थप प्रभािकारी र व्र्िजस्थि िलु्र्ाइनेछ। नक्सापास प्रवक्रर्ािाई, 
िैज्ञातनक र आितुनक प्रविति मैरी बनाउन कम्प्रू्टर नेटिकय  प्रर्ािीमा आिाररि नक्सापास प्रवक्रर्ा शरुु 
गररनेछ। तनमायर् सम्पन्न प्रमार् पर तिइसकेपतछ नगरपातिकाको पूिय स्िीकृतिविना थप संरचना तनमायर् 
गरेको पाइएमा सोको अतभिेख राखी कानूनी कारिाही गररनेछ।   

38) सघन शहरी बस्िी भएका स्थानमा उपभोक्ताको सहिगानीमा पाकय , ढि, विद्यिु, खानेपानी िथा शहरी 
सडक तनमायर्िाई प्राथतमकिा र्दइनेछ।  
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39) भतूम सम्बन्त्िी समस्र्ा समािान आर्ोग र नगरपातिकाबीच भएको समझदारी बमोजिम नगरक्षेरतभरका 
भतूमहीन सकुुम्बासी र अव्र्िजस्थि बसोबास सम्बन्त्िी समस्र्ा समािानको िातग आिश्र्क पहि र 
सहिीकरर् गररनेछ।  

40) नगरपातिकाको स्िीकृति विना भौतिक संरचना तनमायर् गरेमा त्र्स्िो भौतिक संरचना नगरपातिकाबाट 
हटाई िागेको सम्पूर्य खचय सरकारी बााँकी सरह सम्िजन्त्िि व्र्जक्त िा संस्थाबाट असूि उपर गररनेछ। 
पूिय स्िीकृतिविना नगरके्षरमा िग्गा सम्र्ाउन,े भ-ूसंरचना तबगाने िा ितमन खण्डीकरर् गने गरेको देजखएमा 
ित्काि कानूनी दार्रामा ल्र्ाइनेछ।   

41) साियितनक िग्गा उपर्ोग सम्बजन्त्ि कार्यविति ििुयमा गरी साियितनक ितमन िथा नदी उकासको क्षरेमा 
बहउुपर्ोगी खिुा के्षरहरुको तनमायर्, विकास र व्र्िस्थापन गने िथा तििमा सरकारी कार्ायिर्, सरकारी 
अस्पिाि, तसटी हि, सिारी िााँचपास सेन्त्टर तनमायर् गनय र्दने व्र्िस्था तमिाइन ेछ।  

42) नगरक्षरेका खिुा, उपर्कु्त र मापदण्ड पगेुका स्थानमा संर्कु्त आिास/अपाटयमेन्त्ट िा िहउुपर्ोगी 
व्र्ापाररक भिन/कम्प्िेक्स तनमायर् गनय तनिी के्षरिाई प्रोत्साहन गररनेछ। साियितनक िग्गाको रेखांकन, 

नक्सांकन, सीमांकन र अतिक्रतमि के्षरको पनुप्रातप्तको प्रकृर्ा िदारुकिाका साथ अगातड बढाइनछे। 
भएका साियितनक िग्गाको संरक्षर् र साियितनक वहिमा प्रर्ोग गने नीति तिइनेछ। 

ङ. पूिायिार तनमायर्: 

43) एकीकृि शहरी विकस र्ोिना अनसुार संवििानिे पररकल्पना गरे बमोजिम नेपािी मौतिकिा सवहिको 
िािािरर्मैरी र्दगो पूिायिार विकास गररनछे। पूिायिार तनमायर् र विकासमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारका विर्र्गि मन्त्रािर्/ तनकार्साँगको साझेदारी र समन्त्िर्मा स्रोि पररचािन गररनछे। 
नगरपातिकातभर िातमयक िथा पर्यटकीर् के्षरको पहुाँच मागय, नर्ााँ िथा परुाना बस्िी िोड्ने अन्त्िर आिार 
सडक िथा पूि तनमायर्िाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढाउाँदै अिरुा आर्ोिनािाई समर्मै सम्पन्न 
गने नीति तिइनेछ।  

44) नगरके्षरको सडक पूिायिार विकासिाई थप व्र्िजस्थि गरी सडकिन्त्र् िोजखम न्त्रू्नीकरर् गनय 
नगरक्षेरतभरका सडक चोक िथा साियितनक स्थिमा नगरपातिकाको सहर्ोगमा सडक बजत्त िडानको 
िातग नगरप्रमखु उज्र्ािो कार्यक्रम संचािन गररनछे। 

45) आर्ोिना छनौट, सञ्चािन र व्र्िस्थापनमा दोहोरोपना आउन नर्दन नगर आर्ोिना बैंकको अििारर्ा 
कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। आिश्र्किा, औजचत्र्िा र स्रोिको उपिधििाको आिारमा आर्ोिनाको 
िगीकरर् र प्राथतमकीकरर् गरी कार्ायन्त्िर्नको प्रबन्त्ि गररनेछ। 

46) ठूिा र दीघयकािीन महत्िका पूिायिार तनमायर्िाई प्राथतमकिा र्दई िोवकएको समर्, िागि र गरु्स्िरमा 
सम्पन्न गररनेछ। िोवकएको समर् िागि र गरु्स्िरमा कार्य सम्पन्न गने तनमायर् व्र्िसार्ीिाई परुस्कृि 
गने नीति तिइनेछ। 

47) सडकको तनर्तमि आितिक र आकजस्मक ममयि संभार कार्यिाई र्ोिनािद्ध ढंगबाट कार्ायन्त्िर्न 
गररनेछ। “तनर्तमि ममयि संभार: तनतमयि पूिायिारको र्दगोपनको आिार” भने्न भािनािाई आत्मसाि गरी 
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नगर के्षरमा गररएका पूिायिार विकासका भौतिक संरचनाहरुको र्दगो व्र्िस्थापनका िातग नगरपातिकािे 
ममयि संभार कोर्मा हरेक िर्य तनजिि रकम िम्मा गने नीति तिइनछे। सोको िातग ममयि संभार कोर् 
व्र्िस्थापन कार्यविति तनमायर् गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनछे।   

48) बढ्दो शहरीकरर् र सिारी सािनको चापिाई व्र्िजस्थि गनय नगर के्षरमा भएका खिुा के्षरहरुको 
पवहचान गरी सामदुावर्क, सहकारी िथा तनिी के्षरसाँग सहकार्यमा सिःशलु्क िथा तनिःशलु्क पावकय ङ्गको 
व्र्िस्था गररनछे । 

49) प्रत्रे्क िडामा कम्र्तुनटीहि, इ-िाइबे्ररी, खेिमैदान, फुटसि, पौडी पोखरी, जिमहि तनमायर्को िातग 
स्थान पवहचान गरी प्रकृर्ा अगातड बढाइनेछ। तनमायर् सम्पन्न भएका पूिायिार संचािन िथा व्र्िस्थापनको 
र्दगोपनाको िातग साियितनक तनिी साझेदारी गररनछे।  

50) विकास बिेटिाई उत्पादनशीि र्ोिना र कार्यक्रममा प्राथतमकिा र्दइनछे। विकास तनमायर्मा अध्र्र्न 
अनसुन्त्िान र तडिाइन पक्षिाई िोड र्दाँदै विस्ििृ अध्र्र्न र तडिाइन िर्ार भएपतछ मारै तनमायर् प्रकृर्ा 
थािनी गने पद्धति संस्थागि गररनेछ। 

च. उद्योग ,उद्यमशीििा र रोिगारी: 
51) नगर के्षरका सबै घरेि,ु साना िथा मझौिा उद्योगको अतभिेखीकरर् र सूचीकरर् गरी वििरर् अद्याितिक 

गररनेछ। नगर उद्योग व्र्िसार् ऐन ििुयमा गररनेछ।  

52)  “समदृ्ध नगर तनमायर्को आिार:  उद्यमशीििा, उत्पादनिवृद्ध र रोिगार” िाई र्थाथयिामा पररर्ि गनय 
उपिधि स्रोि, सािन, पूाँिी, सीप र प्रवितिको अतिकिम उपर्ोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्धका 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ। स्थानीर् स्रोि, सािन, सीप र प्रवितिमा आिाररि रोिगारी तसियना गने िघ,ु 
घरेि,ु साना िथा मझौिा उद्यमिाई प्राथतमकिा र प्रोत्साहन गररनेछ। 

53) नगरपातिकाको िडा नं.७ मा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको आतथयक सहर्ोगमा एक नगरपातिका 
एक उद्योग ग्राम तनमायर् कार्यिाई थप तिव्रिा र्दइनेछ। 

54) हािमा सीप नभएका िर म सक्छु म गछुय भने्न भािना भएका र्िुािाई दक्ष र सीपर्कु्त बनाई रोिगारीको 
सतुनजिििाको िातग छोटो अितिको प्रावितिक िथा सीपमूिक िातिम संचिन गररनेछ। सीप भएका 
उद्यमशीि नागररकिाई व्र्िसार् संचािन गनय समन्त्िर् र सहिीकरर् गररनछे। तसियनशीि उद्यम 
व्र्िसार् संचािन गने, िेरैिाई रोिगारी र्दने िा रोिगारीको अिसर तसियना गने उद्यमीिाई िर्य उद्यमी 
सम्मानबाट परुस्कृि गररनछे। 

55) व्र्िसावर्क कृवर्, उद्यमशीििा र तनिामिी सेिामा प्रिेश गनय इच्छुक र्िुाको िातग रोिगारी र्दन े
सीपमूिक िातिम/िर्ारी कक्षा संचािन गरी तिनको अतभिेखीकरर् र नगरपातिकािे संचािन गने 
वितभन्न वक्रर्ाकिापमा तिनै िातिम तिएका व्र्जक्तिाई प्राथतमकिा र्दइनछे। नगरपातिकाको अग्रसरिामा 
प्रावितिक िथा सीप विकास स्कूि संचािनको िर्ारी थातिनेछ।  

56) रोिगार सेिा केन्त्ििाई प्रभािकारी बनाई श्रम सूचना बैंक माफय ि रोिगारी प्रातप्तमा सहर्ोग गररनेछ। 
प्रिानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमिाई सीपर्कु्त दक्ष िनशजक्त विकास र रोिगार सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्यक्रमसाँग 
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आिद्ध गरी र्थाथय उत्पादनमूिक रोिगारी तसियना गने बेरोिगार िजक्षि अतभर्ानका रुपमा कार्ायन्त्िर्न 
गररनेछ। 

57) उपभोक्ताको हक वहि र अतिकारको संरक्षर्का िातग बिार अनगुमनिाई तनर्तमि र व्र्िजस्थि गरी 
गरु्स्िरीर् र स्िस्थकर सामान सपुथ मूल्र्मा सहि ढंगबाट उपभोक्तािे प्राप्त गने कुराको सतुनजिि 
गररनेछ। नगरक्षेरतभर खाद्यान्न उत्पादन आपूतिय र भण्डारर्को अद्याितिक प्रतििेदन प्राप्त गने प्रर्ािीको 
विकास गररनेछ। 

58) नगर के्षरमा खाद्य संकट उत्पन्न हनु नर्दन नगर के्षरिाई िजक्षि गरी कृवर् सहकारी िथा तनिी के्षरको 
सहकार्यमा िागि साझेदारीमा फुड बैंक स्थापना गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ । नगर के्षरमा भएको 
उत्पादनिाई नगरमा नै उपर्ोग गने रर्नीति िर् गररनछे। 

छ. पर्यटन, िन िथा िािािरर् संरक्षर्: 

59) नगरक्षेरतभरको िैविक विविििा, ऐतिहातसक, िातमयक, सााँस्कृतिक एिं पर्यटकीर् सम्पदाहरुको पवहचान 
गरी त्र्सको अतभिेखीकरर् गदै प्रचारप्रसार, संरक्षर् िथा संिद्धयन र विकास गररनछे । नगरक्षेरतभर 
रहेको राविर् प्रार्ी उद्यानको िैविक विविििा संरक्षर् गदै र्स आसपासको के्षरिाई समेटी तनिी 
के्षरसाँगको सहकार्यमा पर्ाय-पर्यटकीर् पूिायिारहरुको तनमायर् गरी नगरपातिकाको आन्त्िररक आर् िृवद्ध 
गने नीति तिइनेछ।    

60) नगरक्षेरतभर फुसयदको समर् उपर्ोग िथा मनोरञ्जन तिने स्थि, साहातसक खेि, पदमागय, आराम क्षेर 
िगार्ि मानि तनतमयि पर्यटकीर् संरचना िथा पूिायिार तनमायर् र विकासमा तनिी क्षरेिाई प्रोत्साहन र 
सहिीकरर् गररनछे। िातमयक, सांस्कृतिक र सहातसक पर्यटन विकास र प्रिद्धयन गररनेछ।  

61) भार्ा, किा, संस्कृति, सम्पदा र सावहत्र्को संरक्षर्, संिद्धयन र विकास गनय कार्यक्रम संचािन गररनछे। 
िोक संस्कृतिको पर्ायर्को रुपमा रहेको परुाना बािागािा संरक्षर् एिं प्रिद्धयन गनय विशेर् कार्यक्रम 
ल्र्ाइनेछ। 

62) सफा र हररि शहरको सपना साकार पानय नगर क्षेरका खािी िमीनमा िृक्षरोपर्,  हररिपाकय  िथा 
हररिपदमागय तनमायर्िाई अतभर्ानको रुपमा सञ्चािन गरी हरभरा नगर बनाइनछे। िनको संरक्षर्, विकास 
र उपर्ोगमा नगरिासीको सहभातगिा अतभिवृद्ध गनय सामदुावर्क िन उपभोक्ता सतमतििाई स्थानीर् सरकार 
संचािन ऐनको प्राििान बमोजिम नगरपातिकाको दार्रातभर ल्र्ाइनेछ।  

63) नगरक्षेरतभर अरतनको रािमागय िथा अन्त्र् सडक आसपास के्षरमा िृक्षरोपर् िथा रोवपएका बोटतबरुिा 
र दबुो सवहिको हररर्ािीको संरक्षर् गनय तनिी िथा सामदुावर्क संघसंस्थासाँग सहकार्य गरी र्दगो हररि 
सडक विकास गररनछे।  

64) िन िथा िन्त्र्िन्त्ि ु विनाश गने, िन क्षेरको भौतिक संरचना तबगाने, मास्ने िा अनतिकृि रुपमा िन 
क्षेरको प्रर्ोग गने, प्राकृतिक श्रोि सािनको दोहन गने व्र्जक्त िथा समदुार्को पवहचान गरी कानूनी 
दार्रामा ल्र्ाइनछे । 
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65) प्िावष्टक झोिािाई तनरुत्सावहि गदै िैकजल्पक झोिाको प्रर्ोगिाई प्ररेरि गररनेछ। साियितनक स्थानहरुमा 
फोहोरमैिा विसयिन गने िथा प्रदूर्र्र्कु्त कार्य गने व्र्जक्त िथा संस्थाहरुको पवहचान गरी तनर्मनका 
साथै कानूनी कारिाही गररनछे ।  

66) नगरक्षेरको िािािरर् संरक्षर् िथा फोहरमैिा व्र्िस्थापनमानेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा विकास 
साझेदारसाँगको सहर्ोगमा संभाव्र्िा अध्र्र्न थािनी गररनेछ। िािािरर् संरक्षर् िथा फोहोर मैिा 
व्र्िस्थापनका सन्त्दभयमा तछमेकी नगरपातिकासाँग समेि समन्त्िर् र सहकार्य गररनेछ। 

67) िि, िारू्, माटो, ध्ितन िथा विद्यिुीर् िगार्ि सबै प्रकारको िािािरर्ीर् प्रदूर्र्को रोकथाम र तनर्न्त्रर् 
गनय आिश्र्क नीति, कानून र प्रभािकारी संरचना तनमायर् गनुयका साथै सोि, अनसुन्त्िान र क्षमिा अतभिृवद्ध 
एिम ्चेिनामूिक कार्यक्रमहरुको सञ्चािनमा तनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।  

68) फोहोरको उत्पादन स्रोिमा नै िगीकरर् गरी व्र्िस्थापन र फोहोरिाई मोहरमा रुपान्त्िरर् गदै उिाय र 
िैविक मि उत्पादन गनय साियितनक तनिी साझेदारी कार्यक्रम अगातड बढाइनछे । सड्ने गल्ने खािका 
घरार्सी फोहोर घरमै िम्मा गरी त्र्सको प्रर्ोग माफय ि कौसीखेिी कार्यक्रम प्रिद्धयनमा प्रोत्साहन गररनेछ। 

69) नगरक्षेरमा िािािरर्ीर् मापदण्ड परुा नगरेका ईटा उद्योगहरुको िािािरर् परीक्षर् गरी िािािरर्मैरी 
नदेजखएका उद्योगहरुिाई विस्थावपि गनुयका साथै िािािरर्ीर् मापदण्ड परुा नभएसम्म नगरके्षरमा कुनै 
पतन प्रकारका उद्योग कि कारखाना स्थापना र सञ्चािनमा पूर्य रोक िगाउने नीतििाई कडाईका साथ 
कार्ायन्त्िर्न गररनेछ । 

70) नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसाँगको समन्त्िर् र सहर्ोगमा नगर िििार् ुअनकूुिन कार्यक्रम ििुयमा 
गरी कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। िििार् ुपररिियनको असर न्त्रू्तनकरर् र हररर्ािी प्रिद्धयन गनय साियितनक 
स्थि िथा सडक वकनारामा िृक्षारोपर् गने कार्यिाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 

ि. खानपेानी िथा सरसफाई: 

71) “एक घरिः एक िारा” को नीतििाई तनरन्त्िरिा र्दाँदै नगर क्षेरतभर सञ्चातिि खानपेानीका नर्ााँ िथा 
क्रमागि आर्ोिना नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपातिकाको सहिगानी एिं सहकार्यमा सम्पन्न 
गरी सबै घरिरुीमा खानेपानीको पहुाँच सतुनजिि गररनछे। बढ्दो शहरीकरर् र बस्िी विकाससाँगै 
खानेपानीको माग र आपूतियको पूिायनमुान गरी आिश्र्क िर्ारी थातिनछे।  

72) खानेपानीको स्रोि संरक्षर्को िातग ऐतिहातसक ढंुगेिारा र कुिा िथा परम्परागि स्रोििाई सम्पदाकै 
रुपमा संरक्षर् गनुयको साथै ििािारको र्दगो संरक्षर्का िातग माापदण्ड बनाई कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 
नगरके्षरका सबै ििािारर्कु्त खानेपानी महुान िथा कुिाहरुको अतभिेख बनाई तिनको उपर्ोग र 
वििरर्को मापदण्ड तनिायरर् गरी नगर ििस्रोि ऐन  बमोजिम दिाय भएका िि उपभोक्ता सतमतिको 
दिाय तनर्तमि, निीकरर् र तनर्मनको व्र्िस्था तमिाइनछे। 

73) कोतभड संक्रमर्को िोजखमिाई समेि मध्रे्निर राखी नगरपातिकाको पूर्य सरसफाई रर्नीतिक र्ोिना, 
२०७६ बमोजिम सबै िडास्िरीर् सतमतििाई वक्रर्ाशीि बनाई नगरके्षरमा पूर्य सरसफाई कार्यक्रम 
अतभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ। र्सका िातग तनिी िथा सामदुावर्क संघसंस्था र गैरसरकारी 
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संघसंस्थासाँग साझेदारी र समन्त्िर् गररनेछ। नगरके्षरतभर साियितनक शौचािर् नभएका 
साियितनकस्थिमा शौचािर्को प्रबन्त्ि गररनेछ। 

झ. र्िुा िथा खेिकूद: 

74) नगरके्षरका र्िुािाई िजक्षि गरी स्ििःरोिागर, आत्मतनभयर र स्िाििम्बी बनाउन र्िुा उद्यमी प्रोत्साहन 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ। र्िुाहरुिाई स्थानीर् माग र आिश्र्किा आिारमा छोटो अितिका 
रोिगारमूिक सीप विकास िातिम प्रदान गने व्र्िस्था तमिाइनेछ।  

75) र्िुा िथा बािबातिकामा रहेको अन्त्ितनयवहि प्रतिभा र क्षमिाको प्रस्फुटनका साथै नगरबासीबीच सम्बन्त्ि 
विकास र व्र्जक्तत्ि विकासको िातग नगरस्िरीर् सावहत्र्क एिं सास्कृतिक कार्यक्रम, हाजिरीििाफ, 
िकृ्तत्िकिा िगार्िका कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

76) समदुार्स्िरदेजख नै खेि र खेिसंस्कृतिको विकास र प्रिदयन गनय नगरप्रमखु कप िगार्ि वितभन्न 
वकतसमका नगरस्िरीर् खेिकूद प्रतिर्ोतगिा संचािन गररनेछ। 

77) नगरक्षेरतभर बसोबास गने राविर् िथा अन्त्िरायविर्स्िरमा विशरे् र्ोगदान परु्ायएका खेिाडी िथा खेि 
क्षेरका व्र्जक्तिाई सम्मान र परुस्कृि गने संस्कृतििाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे। 

78) नगर के्षरमा रहेका खिुा िथा साियितनक स्थानमा साियितनक तनिी साझेदारीमा खेिमैदान र खेि 
पूिायिारको तनमायर्, सञ्चािन िथा व्र्िस्थापन कार्यको थािनी गररनेछ। र्स नगरपातिकाको िडा नं ९ 
जस्थि नखेिमा रंगशािा तनमायर् कार्य प्रारम्भ गररनछे।  

ञ. विपद व्र्िस्थापन: 

79) प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक विपदका कारर् भौतिक, आतथयक, सामाजिक विकास र प्रगतिमा प्रतिकूि 
प्रभाि पनय सक्न े कुरामा सचेि रहाँदै सबै प्रकारका विपद् िोजखम न्त्रू्नीकरर् िथा व्र्िस्थापन गनय 
नगरपातिकाको विपद् व्र्िस्थापन कोर्मा नगरपातिकाको िफय बाट रु. एक करोड वितनर्ोिन गरी उक्त 
कोर्मा रकम िम्मा गनय व्र्जक्त, तनिी क्षेर, सरकारी तनकार्, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थािाई समेि 
आव्हान गरी सहिगानीमा विपद व्र्िस्थापन कार्य गने नीति तिइनेछ।  

80) “सूर्यविनार्क नगर: विपद िोजखमबाट सरुजक्षि शहर” को नीति तिइनछे। र्सको िातग िोजखममकु्त 
संरचना तनमायर्, विपद पूियसूचना प्रर्ािीको विकास र विपद सम्बन्त्िी िनचेिना अतभिृवद्धमा िोड र्दइनछे। 
संभाविि िोजखमर्कु्त स्थानमा िोजखम नक्सांकन िथा विश्लरे्र् गरी िोजखमर्कु्त बस्िीको सरुजक्षि 
स्थानान्त्िरर् िथा एकीकृि बस्िी विकासको नीति तिइनेछ। सडक दघयटना िोजखम न्त्रू्तनकरर् गनय 
सचेिनामूिक विविि कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

81) विपद िोजखम न्त्रू्नीकरर्, प्रतिकार्य, पूिय िर्ारीका िातग आिश्र्क िातिम िथा क्षमिा विकासको साथै 
विपद व्र्िस्थापन रर्नीति र कार्यर्ोिना ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गनय नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 

तनिीक्षेर,  सहकारी र सामदुावर्क िथा गैरसरकारी संस्थासाँग आिश्र्किा र प्रातथमकिाका आिारमा 
सहर्ोग र सहकार्य गररनेछ।  
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82) विपद प्रभावििको खोि उद्दार िथा राहिको मापदण्ड बनाउने र नगरपातिका िथा मािहिका िडा 
कार्ायिर्मा बाढी, पवहरो िगार्िका प्रकोपबाट तसजियि विपदिाई सम्बोिन गनय आिश्र्क आिारभिू 
सामाग्री भण्डारर्को व्र्िस्था गररनेछ । नगरपातिका िथा मािहिका िडा कार्ायिर्मा आगिागीबाट 
हनु सक्ने संभाविि क्षति न्त्रू्तनकरर्का िातग अजग्न तनर्न्त्रक िडान गररनछे।    

ट. सामाजिक न्त्र्ार् र समानिा: 
83) संवििान र  राविर् िथा अन्त्िरायविर् कानूनको अतिनमा रही सबै िगय र समदुार्का नागररकको स्रोि 

सािनमातथको अिसर, पहुाँच र िाभको बााँडफााँडमा समान वहस्सेदारी स्थावपि गने नीति तिइनेछ । पछातड 
परेका िगय र समदुार्को आतथयक सामाजिक सशजक्तकरर्को िातग सीप, पूिी र प्रवितिमा पहुाँचको िातग 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

84) राज्र्बाट उपिधि गराइने सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रमको िातग नगरपातिकातभर रहेका िेष्ठ नागररक, 

एकि मवहिा, दतिि बािबातिका, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तको वििरर् तनर्तमि रुपमा अद्याितिक र 
व्र्िजस्थि गरी ज्रे्ष्ठ नागररक, बािबातिका, अनाथ, असहार्, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, अल्पसंख्र्क र अति 
विपन्न नागररकहरुको सामाजिक सरुक्षा र संरक्षर् गने नीतििाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ।   

85) ज्रे्ष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनभुििाई पसु्िान्त्िरर् र हस्िान्त्िरर् गनय प्रत्रे्क िडामा १/१ 
िटा ज्रे्ष्ठ नागररक तमिन केन्त्ि संचािन गररनेछ। नगरके्षरतभर स्थार्ी बसोबास गने ८० िर्य भन्त्दा 
मातथ उमेर समूहका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई उहााँहरुिे समािमा परु्ायउनभुएको र्ोगदानको कदरस्िरुप ज्रे्ष्ठ 
नागररक मेर्र सम्मान कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

86) िैंतगक विभेद र वहंसा, मानि बेचतबखन, साियितनक र कार्यस्थिमा हनुे र्ौनिन्त्र् दवु्र्यिहार सम्बन्त्िी 
चेिनामूिक कार्यक्रम संचािनका साथै र्स विरुद्ध शून्त्र् सहनशीििाको नीतििाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 
वहंसा पीतडि िथा प्रभावििको उद्दार, राहि, मनोसामाजिक परामशय, मनोविमशय, पनुस्थायपना िगार्ि 
सामाजिक संरक्षर् गनय एकीकृि सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम संचािन गररनेछ। नगरपातिकाको िैंतगक 
समानिा र समािेशीकरर् सम्बन्त्िी नीति ििुयमा गनुयको साथै िैंतगक उत्तरदार्ी बिेट र समाजिक 
परीक्षर्को थिनी गररनेछ। 

87) अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तिाई मागमा आिाररि सीप िथा क्षमिा विकास कार्यक्रम संचािन गरी उनीहरुिे 
उत्पादन गरेका सामानको बिारीकरर्को िातग सहिीकरर् गररनेछ। अपाङ्गिा सम्बन्त्िी अतभमखुीकरर् 
िथा सचेिनामूिक कार्यक्रम संचािन र अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तका िातग पहुाँचर्कु्त भौतिक संरचना एिं 
पूिायिार विकास गररनेछ। उनीहरुको सीप िथा क्षमिा पवहचान नगरक्षरेतभर स्थार्ी बसोबास गने 
अपाङ्गिा भएका र आतथयक रुपिे विपन्न व्र्जक्तका िातग आिश्र्क सहार्क सामग्रीहरु िस्िै: बैशाखी, 
सेिो छडी, र्ह्वि चेर्र आर्द वििरर्को प्रबन्त्ि तमिाइनछे। 

88) नगरक्षेरतभर स्थार्ी रुपमा बसोबास गने अशक्त, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त र विपन्न नागररकिाई 
िीविकोपाियनमा सहर्ोग गनय नगरप्रमखु राहि कोर् स्थापना गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। र्सका िातग 
कोर् संचािन कार्यविति बनाई िागू गररनेछ।  
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89) सूर्यविनार्क नगरपातिकािाई बािमैरी नगरको रुपमा विकास गनय नमूना बािविकास केन्त्ि स्थापना र 
बाि अतिकारको संरक्षर् एिम ्प्रिदयन गदै जशक्षाको उज्र्ािो ज्र्ोतिसम्म सहि पहुाँच सतुनजिि गनय 
प्रत्रे्क िडामा बाि क्ििहरुको गठन गरी उनीहरुको क्षमिा विकास गने कार्यिाई प्राथतमकिाका साथ 
अजघ बढाइनछे। नगरिाई बाि श्रम मकु्त के्षर बनाइनछे । 

90) सडक मानिमकु्त नगर बनाउनको िातग असहार्, अिपर परेका, आश्रर्वहन व्र्जक्तको उद्दार िथा 
पनुस्थायपना कार्यमा तनिीके्षर, सामदुावर्क संघसंस्था र  गैरसरकारी संघसंस्थासाँग सहकार्य र साझेदारी 
गररनकुा साथै त्र्स्िा कार्यमा संिग्न व्र्जक्त िथा संघसंस्थाको र्ोगदानको कदर गदै आिश्र्क सहर्ोग, 

समन्त्िर् र सहकार्य गररनेछ।  

91) अन्त्िरसरकारी िथा सामदुावर्क र विकास साझेदार तनकार्साँगको समन्त्िर् र साझेदारीमा वहंसा 
प्रभावििहरुको िातग सेफ होम, बािगहृ, ज्रे्ष्ठ नागररक तमिन केन्त्ि िगार्िका भौतिक संरचना तनमायर् 
संचािन र व्र्िस्थापन गररनछे।  

ठ. सहकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्था: 
92) स्थानीर् उत्पादन िृवद्ध, रोिगारी तसियना र गररबी न्त्रू्नीकरर्का साथै नगर क्षरेको आतथयक-सामाजिक 

रुपान्त्िरर्का िातग नगर क्षरेका सहकारी संस्थािाई पररचािन गररनछे। सहकारीको माध्र्मबाट गरीब, 

विपन्न िगयका सदस्र्को संिग्निामा सञ्चािन हनु ेउत्पादन र िगानीमा आम नागररकको पहुाँच स्थावपि 
गनय सहकारी संस्था र नगरपातिका बीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन गरी सहकारीिाई उत्पादन र 
रोिगारीसाँग आिद्ध गररनेछ । साना वकसानहरुिाई सहकारीको माध्र्मबाट एकीकृि गदै सामूवहक 
खेिी, िरकारी, बीऊ तबिन, फूि र अन्त्र् कृवर् उपिको बिार धर्िस्थापन गररनछे। 

93) सहकारीको विश्वव्र्ापी तसद्धान्त्ि र मूल्र् मान्त्र्िा िथा सहकारी कानून अनरुुप सहकारीको दिाय संचािन 
तनर्मन र अनगुमनिाई प्रभािकारी बनाइनेछ। र्सको िातग नगरके्षरमा संचातिि सहकारी संस्थाको 
अतभिेख व्र्िजस्थि गने र तिनको प्रिद्धयन र संस्थागि क्षमिा विकासको िातग विविि सीपमूिक िातिम 
िथा कार्यक्रम संचािन गररनेछ। प्रत्रे्क सहकारीिे िावर्यक रुपमा कजम्िमा दईुिटा सामाजिक कार्य 
गरी सोको प्रतििेदन गने कार्यिाई कडाइका साथ अनगुमन गररनेछ। 

94) नगरपातिकाको नीति, उद्देश्र् र कार्यक्रमसाँग हािेमािो गनय इच्छुक राविर् िथा अन्त्िरायविर् गैरसरकारी 
संघसंस्थािाई सूचीकृि गरी नगरक्षेरतभर सामाजिक-आतथयक विकास, िािािरर् संरक्षर्, िििार् ु
अनकूुिन, विपद व्र्िस्थापन िगार्िका क्षरेमा उनीहरुको सहर्ोगको क्षेर िथा नगरपातिकाको 
आिश्र्किा र प्राथतमकिाको आिारमा सहकार्य र साझेदारी गररनेछ।   

ड. शासकीर् प्रबन्त्ि: 

95) नगरतभरको शाजन्त्ि सवु्र्िस्थािाई प्रभािकारी बनाई आम नागररक र सम्पजत्तको सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि 
गररनेछ। नगर प्रहरीको क्षमिा अतभिृवद्ध गनुयको साथै नगरगस्िीिाई तनर्तमि र प्रभािकारी बनाइनेछ। 
नगरपातिकातभर सरुक्षाको संिेदनशीििाको दृवष्टिे महत्िपूर्य स्थानमा तसतसवटभी िडान गररनछे। 
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96) नेपािको संवििान र नेपाि सरकारको कार्यविस्ितृिकरर् प्रतििेदनको बमोजिम स्थानीर् िहको एकि र 
साझा अतिकार सूचीमा परेका विर्र्के्षरसाँग सम्बजन्त्िि तनमायर् गनय बााँकी रहेका कानूनको मस्र्ौदा गने 
कार्य सम्पन्न गरी त्र्समा सबैको अपनत्ि र स्िातमत्ि सतुनजिि गनय सम्बजन्त्िि सरोकारिािासाँग छिफि 
र अन्त्िरवक्रर्ा गररनेछ। नगरपातिकािे ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाएका विद्यमान नगर कानूनको 
कार्य प्रभािकाररिाको अध्र्र्न गरी आिश्र्क संशोिन सवहिको नगर कानून संग्रह प्रकाशन गररनेछ।  

97) न्त्र्ार् सम्पादनिाई सहि पहुाँचर्कु्त र तछटोछररिो बनाइने छ। न्त्र्ावर्क सतमतिको भतूमकािाई थप 
प्रभािकारी बनाउाँदै उिरुी/वििादको समर्मै तनरुपर् गरी पीतडििाई न्त्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि र्दिाउन न्त्र्ावर्क 
सतमतिको क्षमिा विकास गररनेछ। स्थानीर्स्िरमा उत्पन्न वििाद समािानाथय िडास्िरमा गर्ठि मेितमिाप 
केन्त्ििाई सशक्त र प्रभािकारी बनाउनकुो साथै न्त्र्ावर्क काम कारिाहीको अतभिेखन अद्याितिक गरी 
वििादको कारर्िे फाटेका मनहरुिाई मितमिापको माध्र्मबाट तसिाउने कार्यिाई पवहिो प्राथतमकिा 
र्दई वििादरवहि नगरपातिका बनाइनेछ। 

98) माध्र्तमक िहका विद्याथी िजक्षि “स्थानीर् कानून सबैिे िानून” कार्यक्रम संचािन गरी स्थानीर् कानून 

सम्बन्त्िी विर्र्का साथै मौतिक हक र मानिअतिकार सम्बन्त्िी कानूनका विर्र्मा कानूनी सचेिना विशेर् 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

99) नगरपातिकाबाट प्रिाह गररने सेिािाई िनमखुी, सक्षम, सदुृढ, सेिामूिक र उत्तरदार्ी बनाउदै िैिान 
र्सको प्रशासतनक संचना, िनशजक्त, कार्यशैिी, कार्यविति र प्रवक्रर्ा नर्ााँ प्रविति, ज्ञान, सीप र क्षमिामा 
आिाररि नागररक पहुाँचमैरी बनाउदै ितगनेछ। नगरपातिकािे प्रदान गनुयपने सेिाको प्रकृति एिं 
कार्यचापको आिारमा नगरपातिका र अन्त्िगयिको संगठन संरचना र दरबन्त्दीिाई पनुराििोकन गरी 
कार्ायत्मक संगठन संरचना तनमायर् गररनेछ।  

100) नगरपातिकाको क्षमिा विकास र्ोिना ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। कार्यरि सबै कमयचारीिाई 
कार्यवििरर्, कार्यवििरर् बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौिा र कामका आिारमा कमयचारीिाई परुस्कृि िा 
दजण्डि गने नीति अििम्बन गररनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौिािाई नतििासूचकमा आिाररि बनाइनछे। 

कमायचरीको आचरर्िाई तनर्तमि र व्र्िजस्थि गनय कमयचारी आचारसंवहिा बनाई िागू गररनेछ। कार्यरि 
कमयचारीिाई कार्यसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन प्रर्ािी िागू गने गराउने सम्बन्त्िमा आिश्र्क व्र्िस्था 
गररनेछ। 

101) ररक्त दरबन्त्दीमा र्थाशीघ्र पदपूतियको व्र्िस्था र स्थानीर् िहमा तनर्जुक्त पदस्थापन िा सरुिा समार्ोिन 
भएका जशक्षक िथा कमयचारीहरुको अतभिेख व्र्िजस्थि गनय कमयचारी अतभिेख सफ्टिेर्र तनमायर् गरी 
करार्ान्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

102) कमयचारी व्र्िसावर्क क्षमिा विकासको िातग िातिम िगार्ि अन्त्र् प्रबन्त्ि तमिाइनेछ। कार्यरि 
कमचायरीमध्रे् आ-आफ्नो सेिामा इमान्त्दार, दक्ष र कार्यसम्पादनमा अधबि ठहररएका कमयचारीिाई िर्य 
कमयचारीबाट परुस्कृि गररनछे। कार्यरि सबै कमयचारीिाई नेपाि सरकारिे िागू गरेको स्िास््र् बीमा 
कार्यक्रममा सहभागी हनु चाहेमा िाग्ने खचयको ६० प्रतिशि रकम नगरपातिकािे व्र्होने व्र्िस्था 
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तमिाइनेछ। आगामी िर्यबाट पााँच िा सो भन्त्दा बढी अिति देजख नगरपातिका र मािहिका िडा 
कार्ायिर्मा तनरन्त्िर सेिा गरेका अस्थार्ी िा करारका कमयचारीका िातग करार कमयचारी कल्र्ार् कोर् 
संचािनमा ल्र्ाइनेछ र्सका िातग उनीहरुको मातसक ििबबाट तनजिि रकम कट्टा गरी सोही बराबरको 
रकम नगरपातिकािे थप गने व्र्िस्था तमिाइनेछ।   

103) वितिको शासन, पारदशीिा, नतििामखुी व्र्िस्थापन, ििाफदेवहिा िस्िा प्रभािकारी शासनका मूिभिू 
मान्त्र्िािाई दृढिाकासाथ अबिम्बन गरी साियितनक सेिामा समिामूिक पहुाँच सतुनजिि गररनेछ। 

नगरपातिका  र अन्त्िगयिबाट प्रिाह हनु ेसेिािाई सियसिुभ, छररिो र प्रभािकारी बनाउन सेिा प्रिाहमा 
आितुनक प्रवितिको प्रर्ोग बढाउाँदै ितगनछे।    

104) नागररक िडापरको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न, साियितनक सनुिुाई, साियितनक परीक्षर् िस्िा सशुासनका 
औिारहरुको तनर्तमि प्रर्ोग गदै पारदशीिा, उत्तरदावर्त्ि र िनविश्वास आियन गने कार्यगि धर्िस्था 
तमिाइनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्त्र् सहनशीििा र सेिा प्रिाहमा अतनर्तमििा िथा सरकारी स्रोि सािन 
र सम्पजत्तको अनातिकृि प्रर्ोग एिं दोहन गनेिाई कानूनी कारिाहीको दार्रामा ल्र्ाइनछे। सशुासन 
प्रिद्धयन र भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर्मा सबैसाँग हािेमािो गररनछे। 

105) नगरपातिकाबाट भए गरेका कामकारिाहीको अतभिेखीकरर् िथा प्रतििेदनिाई तनर्तमि र व्र्िजस्थि 
गररनेछ। र्सको िातग मातसक, चौमातसक, अियिावर्यक िथा िावर्यक रुपमा प्रतििेदन र त्र्सको 
साियितनकीकरर् गने व्र्िस्था तमिाइनछे। 

106) नगरपातिकातभरका सबै प्रकारका सूचना र ि्र्ांक तडजिटाइि गनुयका साथै वितभन्न प्रकारका तनिेदन, 

गनुासो र उिरुी दिाय गनय गराउन अनिाइन पोटयि िर्ार गररनेछ। आतिकारीक सूचना, विज्ञतप्त, तनर्यर्, 
िारर्ा र गतिवितिको अद्याितिक िानकारी ििू गतिमा सम्प्ररे्र् गनय िेिसाइट, फेसबकु पेि, स्थानीर् 
पतरका र बिेुवटन प्रकाशनिाई व्र्िजस्थि गररनेछ। 

107) नगरपातिकाको भौगोतिक, सामाजिक, आतथयक, सांस्कृतिक, एतिहातसक िगार्ि सम्पूर्य विर्र् समेवटएको 
नगर प्रोफाइि तनमायर् सम्पन्न गरी प्रकाशनमा ल्र्ाइनेछ। तनिायजचि िनप्रतितनिहरुको कार्यकािमा भएका 
कामहरुको िडागि रुपमा दस्िािेिीकरर् गरी पसु्िकको रुपमा प्रकाशनमा ल्र्ाइनेछ। 

ढ. वित्तीर् सशुासन र रािस्ि पररचािन: 

108) नगरपातिका र मािहिका कार्ायिर्बाट हनुे चािू खचयमा एकरुपिा ल्र्ाउन र खचय गने शैिीिाई 
व्र्िजस्थि एिं पूिायनमुानर्ोग्र् िलु्र्ाउन नगरपातिकाको कार्यसंचािन तनदेजशका ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा 
ल्र्ाइनेछ। नगरपातिकाको वित्त व्र्िस्थापनिाई थप पारदशी र उत्तरदार्ी बनाउन, खचयको गरु्स्िर र 
तमिजव्र्िा कार्म गनय र सम्बजन्त्िि व्र्जक्त/तनकार्िाई ििाफदेही बनाउन नगर आतथयक कार्यविति ऐन 
ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनछे। 

109) साििसािी रुपमा रहदै आएको परुानो पेश्की, िेरुि ुफछयर्ौटिाई प्रभािकारी बनाउाँदै खचय व्र्िस्थापन 
गदाय आतथयक िर्य समाप्त हुाँदा शून्त्र् पेश्की र शून्त्र् िेरुिकुो तसद्धान्त्ििाई व्र्िहारमा िागू गररनेछ। 
परुानो पेश्की िेरुि ुभएको पक्ष िा व्र्जक्त माफय ि भौतिक पूिायिार विकास, िजक्षि िगयको कार्यक्रम िथा 
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उपभोक्ता सतमतिको कार्य नगने नगराउने नीतिगि व्र्िस्थािाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। रतनङ्ग तबि र कार्य 
प्रगतिको आिारमा भकु्तानी गने पररपाटीिाई संस्थागि गररनेछ । 

110) बिेट अनमुान र खचयिाई र्थाथयपरक बनाइनछे। फििु र अनतु्पादक खचयमा कटौिी गरी चािू खचयमा 
तमिव्र्वर्िा कार्म गररनछे। आन्त्िररक िेखापरीक्षर्िाई थप प्रभािकारी िलु्र्ाइनेछ। अजन्त्िम 
िेखापरीक्षर्बाट र्दइएका सझुािहरु कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 

111) साियितनक खररदिाई पारदशी, प्रतिस्पिी र तमिव्र्र्ी बनाई खररद सशुासन कार्म गररनेछ। भौतिक 
पूिायिार तनमायर् िथा साियितनक खररद गदाय खररद कानूनमा भएका व्र्िस्थािाई प्रभािकारी रुपमा 
कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। नगर खररद तनर्माििी ििुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

112) सबै प्रकारका आतथयक वक्रर्ाकिापहरुिाई रािस्ि प्रशासनको दार्रातभर ल्र्ाइनेछ । आन्त्िररक श्रोिको 
र्दगो धर्िस्थापन गदै स्रोि पररचािन गनय आितिक स्रोि पररचािन रर्नीतिक र्ोिना स्िीकृि गरी िागू 
गररने छ। कर छिी र चहुािट तनर्न्त्रर् गरी करािार फरावकिो बनाउदै ितगनेछ ।   

113) “हाम्रो कर, हाम्र ैविकासको भर” अतभर्ान संचािन गरी प्रचतिि कानून अनसुार तनिायरर् भएको िहाि 
कर र धर्िसार् दिाय िथा व्र्िसार् कर संकिनका िातग व्र्िसार् दिाय िथा निीकरर् र कर सप्ताह 
सम्बन्त्िी अतभर्ानमूिक कार्यक्रम संचािन गरी सबै प्रकारका व्र्िसार्िाई नगरपातिकाको दार्रातभर 
ल्र्ाइनेछ।  

114) नगरपातिकामा हाि िागू गररएको अनिाइन रािस्ि प्रर्ािीिाई थप सदुृढ र प्रभािकारी बनाइनेछ। 
रािस्ि प्रर्ािीमा कर नतिने, कर िक्र्ौिा राख्न ेिथा पटक पटक सूचना प्रिाह गदाय समेि अटेर गने 
करदािाको एकीकृि वििरर् रािस्ि प्रर्ािीमा आिद्ध गरी त्र्स्िा करदािाको िातग नगरपातिका र 
मािहिका कार्ायिर्बाट सेिा सवुििा र्दन ुपूिय अतनिार्य रुपमा बााँकी कर िक्र्ौिा भकु्तानी गनय िगाउन े
कार्यगि व्र्िस्था कडाइका साथ िागू गररनछे ।  

115) आतथयक िर्य २०७७।७८ मा नगरपातिकामा दिाय िा सूचीकृि भई समर्मा नै  कर दावर्त्ि भकु्तानी 
र निीकरर् भएका िर कोतभड महामारीका कारर् तनर्तमि सञ्चािन िथा धर्िस्थापन हनु नसकेका 
उद्योग, धर्पार, व्र्िसार् र सहकारीिाई तनजिि समर्सम्म िरीिाना निाग्ने नीतिगि प्रबन्त्ि गररनेछ ।  

116) रािस्ि प्रशासनिाई थप प्रभािकारी र प्रवितिमैरी बनाउन कमयचारीहरुका िातग थप िातिमका साथै 
प्रविति सिुार र क्षमिा विकासमा िगानी गररनेछ । 

माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु, नगरपातिकाका उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि र नगर सभाका सम्पूर्य सदस्र्हरु,  

117) आि र्ो नीति िथा कार्यक्रम र्स गररमामर् सभामा प्रस्ििु गरररहाँदा विश्वव्र्ापी कोतभड संक्रमर्को 
प्रभाि तछटै्ट न्त्रू्न भई नगरबासी दािभुाइ र्ददीबवहनीको िनिीिन र विकास तनमायर्का कामहरु पवहिे 
िस्िै सामान्त्र् रुपबाट अगातड बढ्ने आाँकिन रहेको छ। कोरोना भाइरसको कारर् जस्थति तनर्न्त्रर्भन्त्दा 
बावहर गएमा आतथयक िर्य २०७८/७९ को िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम र बिेटिाई पनु:प्राथतमकीकरर् 
गरी नगरबासीको िीिन रक्षाको िातग मैिे पेश गरेको नीतिगि धर्िस्थािाई आिश्र्किा र औजचत्र्को 
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आिारमा कार्यपातिकाको बैठकबाट अन्त्र् के्षरमा वितनर्ोजिि बिेट समेि नोिेि कोरोना भाइरसको 
संक्रमर् तनर्न्त्रर्मा खचय गने व्र्िस्था तमिाइनेछ।  

118) सूर्यविनार्क नगरपातिकाको साियभौम र्स नगरसभामा पेश भएको आतथयक िर्य २०७८।७९ को 
प्रस्िाविि नीति िथा कार्यक्रमिे हािसम्म प्राप्त सामाजिक आतथयक उपिजधििाई संरक्षर् र संस्थागि 
गदै थप उन्नि बनाउन,े सेिा प्रभाििाई प्रभािकारी बनाउन,े कोतभड महामारी रोकथाम िथा तनर्न्त्रर् गने 
र महामारीबाट प्रभाविि क्षेरिाई सहिीकरर् गदै विकास तनमायर् कार्यिाई तिव्रिा र्दने अठोट तिएको 
छ। आगामी आतथयक िर्यको बिेट िथा कार्यक्रम समेि र्ही नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको र्दशामा 
तनदेजशि भई िर्ार पाररने छ। नीति िथा कार्यक्रम तनमायर्का क्रममा आफ्नो अमूल्र् रार् सझुाि 
उपिधि गराई सहर्ोग परु्ायउनहुनुे नगरबासी दािभुाइ र्ददीबवहनी, रािनीतिक दि, तनिी क्षेर, नागररक 
समाि, बवुद्धिीिी, संचार माध्र्म िगार्ि सबैमा हार्दयक िन्त्र्िाद र्दन चाहन्त्छु। 

119) प्रस्िाविि नीति िथा कार्यक्रम “हाम्रो रहर समदृ्ध नगर” को दीघयकािीन सोच र िक्ष्र्को मागयदशयक 
दस्िािेिको रुपमा रहनेछ। र्सको सफि कार्ायन्त्िर्नबाट समदृ्ध नगर तनमायर्मा र्ोगदान पगु्नेछ। 
र्सको साथयकिाको िातग सबैको प्रर्ास, साथ, सहर्ोग, सहकार्य र स्िातमत्िभाि िरुरी भएकोिे नगरमा 
वक्रर्ाशीि रािनीतिक दि, तनिी क्षरे, नागररक समाि, संचार िगि र आम नगरबासीको ऐक्र्िद्धिाको 
अपेक्षा गरेको छु।  कोतभड संक्रमर्को रासका बीचमा पतन नगरपातिकािे “समदृ्ध नपेाि सखुी नपेािी” 

को राविर् आकांक्षािाई साथयक बनाउन नगर क्षेरको उत्थान, विकास र समवृद्धको र्ाराका िातग िर् 
गरको नीति िथा कार्यक्रमको सफि कार्ायन्त्िर्न सहि रुपमा हनुेमा विश्वास तिएको छु।  

िन्त्र्िाद । 

 

िासदेुि थापा 
 प्रमखु, सूर्यविनार्क नगरपातिका, कटुञ्ज,े भक्तपरु ।  


