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SMART CITIZEN- SMART WALING 

कृर्र्, उद्योग, व्र्ापार, पर्िटन, उजाि, सूचना प्रर्वर्ि र पूवाििार, : Smart city वार्िङ, र्नमािणका छ आिार 

उपस्थित महानभुावहरु हास्दिक नमथकार . 

नेपालको संस्वधान अनसुार थिानीय सरकार थिापनाकै कालखण्डबाटै नीस्त प्रवाह, स्वस्ध स्नमािण, सेवा स्वतरण तिा 

स्वपद व्यवथिापनमा स्ियाशील ह ुँद ैसंघीयता र लोकतन्त्रलाई संथिागत बनाउने मागिमा स्ियाशील छन । तदअ्नरुुप 

हामी थिानीय सरकार लोकतन्त्रको लाभलाई जनतासाम ुस्वतरण गद ैराज्यको उपस्थिस्तलाई जनताको घरदलैोमा पयुािउन 

सदवै प्रस्तबद्ध छौ  । 

नेपालको साविभौमसत्ता, थवाधीन, भौगोस्लक अखण्डता, रास्रिय स्हत, थवास्भमान, लोकतन्त्रका लास्ग भएका स्वस्भन्त्न 

आन्त्दोलनहरुमा आफनो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिह ने सम्पूणि ज्ञात अज्ञात सस्हदहरुप्रस्त भावपणूि श्रद्धाञ्जली अपिण 

गदिछौ । ती आन्त्दोलनहरुको नेततृ्व गनुिह ने अग्रजप्रस्त उच्च सम्मान व्यस्ि गदिछु र नेपाली समाजको रुपान्त्तरणमा 

उहाुँहरुले प¥ुयाउनभुएको उच्च योगदानको पनुः थमरण गनि चाहन्त्छौं ।  

आज कोस्भड १९ को महामारीका कारण सम्पणूि स्वश्व न ैआिान्त्त छ र त्यसको जोस्खम र असहज पररस्थिस्तबाट हामी 

वास्लङ नगरपास्लका पस्न मिु छैनौ । यस नगर क्षेरमा कोस्भड १९ को संिमण फैस्लए लगतै संिस्मतको पस्हचानका 

लास्ग Red, Yellow, Green Area मा स्वभाजन गरी तत ्अनरुुप रणनीस्त तय गरेर तत्काल Response  गन े र 

जोस्खमको फैलावटलाई Mitigation  मा लैजान प्रस्तकायिको रणनीस्त अस्ततयारी गररएको छ । नगरपास्लकाको 

प्रयासमा सहयोगी हात एवं मनको साि छ । त्यसैले यस नगरक्षेर सबैसुँग हातेमालो गरी Integrated Apporach बाट 

महामारीसुँग जसु्धरहकेो छ । सबै नागररकको एकता, धैयिता र सहयोगले यहाुँसम्म आइपगेुका छौ । सीस्मत स्रोत र 

साधनका बाबजदु अस्न्त्तमसम्म प्रयास गदाि गद ैपस्न केही नगरवासीले जीवन गुमाउन ुभएको छ । उहाुँहरुको अपरुणीय 

क्षस्तको शनु्त्यता हामी माझ सदैव रहनेछ । कस्िन यस पररस्थिस्तमा संिस्मत भई ज्यान गमुाउनहु ने महानभुावलाई थमरण 

गद ैशोकाकुल पररवारजनप्रस्त गस्हरो समवेदना व्यि गदिछौं । उपचाररत सम्पणूि स्दस्दबस्हनी तिा दाजभुाइहरुको शीघ्र 

थवाथ्य लाभको कामना गदिछौं । 

जोस्खमपूणि पररस्थिस्तमा अग्रपंस्तमा रहरे सेवा गने स्चस्कत्सक, थवाथ्यकमी, सरुक्षाकमी, सफाईकमी, परकार एम्बलेुन्त्स 

चालकहरु लगायत सम्पणूि रारिसेवक कमिचारीहरुको उच्च प्रसंशा गदिछौं । कोस्भड १९ संिमण रोकिाम र स्नयन्त्रणका 

लास्ग थिानीय सरकारले चालेका कदममा पूणि साि स्दई सहयोग गनुि भएकोमा सम्पणूि स्दस्दबस्हनी तिा दाजुभाइप्रस्त 

हास्दिक आभार व्यि गदिछौ।  

स्वपदका बेला मनमा मन स्मसाएर महामारी रोकिाम, स्नयन्त्रण र उपचारको कायिमा योगदान प¥ुयाउन ेह ने संघ, प्रदशे र 

थिानीय तहका जनप्रस्तस्नस्ध, राजस्नस्तक दल, स्नजी तिा व्यावसास्यक क्षेर, सञ्चारजगत र कोरोना रोकिाम, स्नयन्त्रण 
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र उपचारको लास्ग सहयोग उपलब्ध गराउने सबै सहयोगी हातहरुलाई धन्त्यवाद स्दन चाहनछौ । उि सहयोग 

पारदशीरुपमा खचि ह ने त्यमा आश्वथत तलु्याउन चाहन्त्छु । अब म चाल ुआस्ििक वर्िमा सम्पादन भएका केही महत्वपणूि 

स्ियाकलापहरुलाई बुुँदागत रुपमा पेश गने अनमुस्त चाहन्त्छु ।  

र्वकास िथा प ुँजीगि कार्िक्रमः नगरपास्लकाबाट आस्ििक वर्ि २०७७/७८ मा  सम्पादन ह ने नगरथतरीय १३४ तिा 

वडा थतरीय योजना र कायििम ४११ वटा रहकेोमा आस्ििक वर्िको अन्त्तसम्म ९५% कायािन्त्वयन ह ने दसे्खएकोछ । यस 

नगरपास्लकाको आस्ििक वर्ि २०७७/७८ क कूल बजेटमा पुुँजीगत बजेटको अंश ३७ प्रस्तशत रहकेो छ । उि पुुँजीगत 

बजेट मध्ये आ ब २०७७/७८ को मा सामास्जक क्षेरमा ४० प्रस्तशत, आस्ििक स्वकासमा १९ प्रस्तशत, पवूािधार स्वकास 

तफि  ३४ प्रस्तशत, वातावरण र स्वपदमा ७ प्रस्तशत स्वस्नयोजन भई खचिको अनपुात सन्त्तोर्जनक रहकेो छ । यसले हामी 

थमाटि स्सटीको नस्तजा सचूक वा उपलस्ब्धतफि  अस्घ बस्िरहेको त्यलाई उजागर गरेको छ । 

पश पंक्षी र्वकास कार्िक्रम:  नगरपास्लकाले चाल ुआस्ििक वर्िबाट सरुु गरेको पशपुंक्षीमा खोप कायििमबाट ९५५ 

घरधरुी लाभास्न्त्वत भइसकेका छन । पश ुथवाथ्य स्शस्वर, रेस्वज स्दवस कायििम, पश ुआहारा कायििमजथता गस्तस्वस्ध 

यस क्षेरमा सञ्चालन भएका छन । स्नमखुा वगिको आय आजिनका क्षेरमा यथता कायििमले टेवा स्दएका छन । 

बृहि नगर र्वकास र्ोजना र्नमािण:   स्माटि वार्िङ स्माटि नागररक भन्त्ने दरुदृस्ि सस्हत नगरको एकीकृत स्वकासको 

खाका तयार गररएको छ । यस खाकामा नगरका समनु्त्नत स्वकासका लास्ग Four Pillar तय गनुिका अस्तररि ३० वटा 

स्वकास मापनका Component  रहकेा छन ।  स्यनैको  Baseline मा  रहरे नगरले हास्सल गने नस्तजा सचूक स्नमािण 

भएका छन । स्यनै दथतावेज नै समग्र नगरको Aspiration  बन्त्नकुा साि ैनीस्त तिा कायििमका मागिदशिक बनेका छन 

। सािै Digital Municipal Profile  पस्न नगरको ऐस्तहास्सक दथतावेज बनेको छ र यसले त्य त्यांकमा आधाररत 

नीस्त स्नमािणका लास्ग सचूना प्रदान गदिछ । 

कृर्र् र्वकास कार्िक्रम:  नगरपास्लकाले कृस्र् के्षरको  स्वकासका लास्ग मागमा आधाररत रही ४९ वटा कृर्क तिा 

सहकारी समहूलाई स्मस्नपावर स्टलर स्वतरण,बाुँदर रोकिामका लास्ग २६४ बाुँदर तसािउने बन्त्दकु स्वतरण, वाड नं १० 

मा सनु्त्तला नसिरी स्नमािण, ११७५ केजी मकै स्वतरण कायििमहरु सम्पन्त्न गरेको छ। नगरका उद्दमी र पररश्रमी व्यस्िहरुको 

पस्हचान गरी EBIC (Entrepreneur Business Incubation Centre)  थिापना गररएको छ । कृर्कको पररश्रमी 

हातलाई उत्पादन र बजारसुँग जोडन ेकायि भइरहेको छ ।  

पूवाििार र्वकास र्नमािण:  यस नगरमा स्बगत स्तन वर्िस्भर सबै टोलमा ग्रामीण सडक मागिको पह ुँच पगु्नकुो सािै नयाुँ 

ियाक १०४ स्कमी, सडक ग्राभेल १४ स्कमी, सडक कालोपरे १० स्कमी, सडक स्वथतार १२२ स्कमी, सडक ममित ९५ 

स्कमी, गोरेटो ८ स्कमी, पलु ९ वटा, कल्भटि स्नमािण २४ वटा सम्पन्त्न भएका छन । भौस्तक पवूािधार अन्त्तगित  ४७ वटा 

खानेपानीका ट्याङ्की स्नमािण गनुिका सािै २५ वटा ममित, स्लस्टटङ खानेपानी ५ वटा, धारा स्नमािण १९९ स्नमािण भई 

खानेपानीको क्षेरमा उल्लेतय कायि भएको छ । स्सुँचाइको क्षरेमा नयाुँ कुलो स्नमािण ६४४६ स्म, कच्ची नाली ५३०० 

स्म, बाुँध स्नमािण ९ थिानमा रहकेो छ । यसका अस्तररि भवन स्नमािण( सामदुास्यक भवन, स्वद्दयालय, थवाथ्य केन्त्र ) 

७२ वटा , ५ वटा टोलमा सडक बत्ती, खेलकुद मैदान १ वटा रहके छन । आब २०७७/ ०७८ मा घर नक्सा दताि १२७ 
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मध्ये १२० वटा पास भएको, स्नयस्मत भएको संतया ३० र अस्भलेखीकरण संतया ७० रहकेो छ । १४ वटै  वडा 

कायािलयमा  इन्त्टरनेट पह ुँच,सडक स्नमािण कायि सम्पन्त्न भएका छन  भने १५ शैयाको अथपताल स्नमािण सम्झौताको 

चरणमा पगेुको छ । पक्कै पस्न यी उपलस्ब्ध पयािप्त छैनन तर स्यनले स्वकास कायिको आधारस्वन्त्द ुतय भएको दृश्य 

दखेाएका छन । 

साविजर्नक सेवा प्रवाह र स शासन:  नगरबाट सम्पादन ह ने कायिहरु Digital Governance, Robotics र  

Artificial Intelligence बाट अस्भप्रेररत छन ।   थिानीय तहको सेवालाई जनमखुी बनाउन प्रस्वस्ध र सचूनाको प्रयोग 

गरी  १४ वटै कायािलयहरुबाट नै सम्पादन ह ने व्यवथिा स्मलाइएको छ । सबै वडा कायािलयहरुमा आन्त्तररक नेटवकि  

जडान भैसकेको छ । नगरपास्लकाले E-payment gateways, CC-Cameras installation, Fiber lease 

line internet connectivity, E-attendances system, DMS-Document Management System 

for paperless governance, Digital signature, Digital Municipal Profile जथता कायिहरु 

कायािन्त्वनमा ल्याइसकेको छ । यसल ेजनमुखी सुशासनलाई प्रश्रय स्दनकुा सािै दसै्नक कायि प्रणालीमा शीघ्रता आएको 

छ । 

पारदर्शििा र सूचनाको अवस्था:  नगरपास्लकाले यस के्षरको सधुारका लास्ग अनलाईन कर/गैरकर भिुानी, 

साविजस्नक सनुवुाई, सामास्जक परीक्षण, वेभसाइटमा स्नयस्मत सचूना सम्प्रेर्ण तिा Mobile and Web apps लाग ू

तिा सामास्जक सञ्जालको प्रयोगमा बिोत्तरी गरेको छ । कोस्भड १९ को दसै्नक त्य त्यांकको साविजस्नक गरी 

जनताको ससुसू्चत अस्धकारलाई सम्मान गनुिका सािै नागररकका सचूना, उजरुी तिा अन्त्य समथयाको सनुवुाईमा जोड 

स्दइएको छ । कायािलयमा उजरुी पेटीका, नागररक वडापर, हले्प डेथकको व्यवथिा गररएको छ भने  टेस्लस्भजन र 

रेस्डयोमा जनतासुँग मेयर कायििम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नगरले मास्सक रुपमा खचिको स्ववरण साविस्जक गनुिका 

सािै सचूनाको हकको कायािन्त्वयनमा जोड स्दएको छ । 

Data Management:  नगरको सम्पणूि त्याङ्कहरु स्डस्जटल प्रणालीमा रास्खनकुा सािै Document 

Management System, Municipal digital profile,  Bipad Portal, G-cloud server for accessing 

information, regular data-backup system , Data updating, monitoring, controlling by IT section, 

Ethical hacker for cyber security and database protection, Preparation of ICT/IOT regulating 

documents कायिहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगर स्भरका सडकहरुको स्डस्जटल प्रस्वस्धबाट अस्भलेखीकरण गने 

कामको सरुुवात गरी कररब सबै वडाको  रेकडि Update गने काम सम्पन्त्न भैसकेको छ । नगरस्भरका अव्यवस्थित, 

सकुुम्बासी तिा भसू्महीन, गररब, बेरोजगार नागररकको त्यांक संकलन  भइसकेको छ । यथतै नगरको जनसाङ्स्तयक, 

प्राकृस्तक, आस्ििक, सामास्जक, सांथकृस्तक, भौस्तक पवूािधार, रोजगारीको अवथिा, कुल ग्राहथ्य उत्पादन, प्रस्तव्यस्ि 

आय, मानव स्वकास तिा लैङ्स्गक सशस्िकरण सचूकाङ्क, साविजस्नक सम्पस्त्त,  सामदुास्यक सम्पस्त्त भवन, सडक, 

पसल, व्यवसायको स्ववरण सस्हतको त्यांक अस्भलेख Update भई स्डस्जटल प्रोफाइल तयार गररएको छ ।  

सरसफाई अर्िर्ानिाई र्नर्र्मििा प्रदान:  नगरलाई सफा, सनु्त्दर र हरभरा बनाउन सरसफाई अस्भयानलाई ‘र्िन 

वार्िङ, क्िीन गाउुँ सहर’भन्त्ने नाराका साि सरसफाइमा जोड स्दइएको छ । नागररकको सहभास्गतामा नै नगरको 
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फोहर खेर नफाल्ने सोच अनुरुप स्रोत व्यवथिापन केन्त्रको थिापना भइरहकेो छ ।  नगरपास्लका क्षेरबाट स्नथकने 

फोहोरलाई स्रोतमै वस्गिकरण गरी कुस्हने र नकुस्हने छुट्टाई फोहोर उत्पादनको मारालाई कम गनि र फोहोरमैलाको वैज्ञास्नक 

व्यवथिापनका लास्ग जनसहभास्गतामै स्रोत व्यवथिापन केन्त्र सञ्चालानमा आएको छ । यस कायिबाट फोहोरलाई मोहर 

बनाउने अस्भयान साकार ह नेछ ।  

स्थानीर् र्शक्षा:  नगरको स्शक्षालाई िप व्यवस्थित र गणुथतरीय बनाउन स्नशलु्क पाियपथुतक, दस्लत तिा अपाङ्ग 

छारवसृ्त्त, मास्वमा पथुतकालय, ICT, स्वज्ञान प्रयोगशाला, कम्यटुरको व्यवथिा गररएको छ । आिवटा स्वद्यालयमा 

रारिपस्त शैस्क्षक सधुार कायििम लाग ूभएको छ ।  नगरका सबै सामदुास्यक माध्यस्मक  स्वद्यालयमा कम्यटुर र इन्त्टरनटेको 

पह ुँच पगेुको छ । सबै बालबास्लकाहरुलाई स्नःशलु्क खाजाको व्यवथिा स्मलाइएको छ भने ६ दसे्ख १२ सम्मका छाराका 

लास्ग थयास्नटरी प्याडको व्यवथिमा गररएको छ । नगरपास्लकाको शैस्क्षक अवथिाको Mapping  गरी त्यांकगत 

अवथिा समेटेर गरी शैस्क्षक प्रोफाइल तयार  भएको छ । नगरके्षरका स्वद्यालयको शैस्क्षक सधुारमा केस्न्त्रत भई एकै स्दन 

७२ स्वद्यालमा व्यवथिापन सस्मस्त गिन भएको छ । यवूा प्रस्तभा पस्हचान कायििमहरु  अन्त्तगित स्वचार लेखन 

प्रस्तयोस्गता सञ्चालन गरी  नगरपास्लकाबाट छनोट भएका सहभागीलाई प्रदशेमा  सहभास्गताका लास्ग पिाइएको छ । 

थिानीय पाि्यिम तिार गरी पाियपथुतक कायि प्रारम्भ भएको छ र वैकस्ल्पक स्सकाइका सामग्री तयार गरी कायािन्त्वयन 

गररएको छ ।  

स्थानीर् कानून र्नमािण: नगरपास्लकाले थिानीय काननु स्नमािण गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकार र प्रदशे 

सरकारलाई गराएको छ । पस्हलो नगरसभाबाट पाररत स्वस्भन्त्न ऐन, स्नयमावली, स्नदसे्शका, कायिस्वस्ध थिानीय राजपरमा 

प्रकास्शत गरेर नगरपास्लकाले त्यसको जानकारी संघीय र प्रदशे सरकारलाई गराएको छ । हालसम्म स्वस्भन्त्न १५ वटा 

ऐन, , स्नयमावली ४, स्नदसे्शका एवं कायिस्वस्ध २० स्नमािण भइसकेका छन ्भने ७ वटा स्वस्ध स्नमािणको िममा छन ।  

स्थानीर् न्र्ार् सम्पादन: न्त्यास्यक सस्मस्तको कायिको पह ुँच टोलथतरसम्म पगेुको छ । न्त्यास्यक सस्मस्तमा स्ववाद दताि 

र कानसू्न प्रकृया संचालन गनि यस नगरपास्लकालमा काननू स्नमािण तिा न्त्याय सम्पादन गरी कमिचारीको व्यवथिापन 

गररएको छ । काननूहरुको स्नमािण तिा न्त्याय सम्पादनमा कायिस्वस्ध अनसुार प्रकृयाहरु स्वस्ध सम्पादन गररन्त्छ । वडा 

थतरमा मेलस्मलाप केन्त्रहरुको थिापना भई सकेको छ । मेलस्मलाप कतािहरुको तास्लम न्त्यास्यक सस्मस्त माफि त गराउद ै

आईरहकेो छ । मेलस्मलाप केन्त्रवाट स्ववाद समाधान भईरहेको छन ्जसले सविसाधारणका लागी न्त्यास्यक पह च पगेुको 

छ । हालसम्म मेलस्मलाप केन्त्र (वडा )वाट ९२ वटा स्ववादहरुको मेलस्मलाप गराईएको छ । भने न्त्यास्यक सस्मस्तमा 

स्वस्धवत रुपमा आस्ििक वर्ि २०४/०७५ मा २० वटा, ०७५/०७६ मा ६५ वटा,  ०७६/०७७ ३४ वटा र चाल ुआ.व मा 

४६ वटा स्ववाद दताि भई ०७४/०७५ को सवै फछौंट भएका छन । ०७५/०७६ को ५,   ०७६/०७७ को ४ वट गरी जम्मा 

९ वटा स्ववाद मलुतवीमा रहेको र यस वर्िको ०७७/०७८ मा ४६ मध्ये २७ वटा स्ववाद समाधान भएका छन भने १९ 

वटा स्ववादहरु चाल ुअवथिामा रहकेा छन अस्हले कोस्भड १९ का कारण यी स्ववादहरु छलफलमा रहरेका छन ्।  

घरबास पर्िटन (होमस्टे): थिानीय भार्ा, संथकृस्त र कलाको संरक्षण र स्वकासका अस्तररि थिानीय जनसमदुायमा 

थवरोजगारका अवसर स्सजिना गनि, जीवनथतरमा सधुार ल्याउन, स्वपन्त्न, मस्हला, आस्दबासी जनजाती समेतको संलग्नता 
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रहने गरी पयिटन व्यवसायबाट प्राप्त ह ने लाभलाई समदुायको पह ुँचस्भर ल्याउने संरचनाको स्नमािण र स्वकासका लास्ग 

होमथटेको कायि अस्घ बिाइएको छ । नगरस्भर हालसम्म ११ वटा होमथटे दताि भएका छन । 

कोर्िड १९ व्र्वस्थापन: नगरपास्लका क्षेरमा कोस्भड १९ को संिमणबाट नागररकलाई बचाउन Crisis 

Management Center को स्नणिय बमोस्जम बैशाख १६ बाट जनथवाथ्य स्वपद अवथिाको घोर्णा गररएको हो । 

नागररकको उपचारका लास्ग गह्रौ प्रािस्मक थवाथ्य केन्त्रमा RRT र समदुायथतरमा रहकेो CRRT  परीक्षण गरी 

संिमण रोकिाम र स्नयन्त्रणका लास्ग प्रयास गररएको छ । नगरपास्लकाबाट स्नरन्त्तर रुपमा टोल बथतीमा गई संिमण 

रोकिाम र स्नयन्त्रणका लास्ग सचेतीकरण गनुिका सािै १७ वटा थवाथि संथिा ९९ जना मस्हला थवयम सेस्वकालाई 

स्नगरानी र सचेतनाको कायिमा प्रयोग गररएको छ । कोस्भड १९ को दोस्रो लहरको दरलाई कमी गनि गह्रौ प्रािस्मक 

अथपतालमा अस्क्सजन र Patient Monitor सस्हतको २५ शैया क्षमताको आइसोलेसन कक्ष स्नमािण गरी संिमण 

पश्चात थवाथिमा समथया भएमा Mild र Moderate स्बरामीहरुको उपचार गररएको अवथिा छ । 

कोस्भड १९ को संिमण दसे्खएका व्यस्िहरुबाट अन्त्य व्यस्िहरुमा असर नयनुीकरण गनिका लास्ग नगरपास्लकामा २ 

वटा थवाथ्यकमीहरुको CICT टोली गिन गरी १४ वटै वडामा पररचालन गररएको अवथिा छ । Home Isolation 

मा रहन ुभएका व्यस्िहरुलाई घरमै गई थवाथ्य परीक्षण गरी िप समथया दसे्खएमा अथपताल समेत पयुािउने गररएको छ 

। जेि मसान्त्तसम्म संिस्मतको संतया ८०१ जना, मतृकको संतया ३२ जना, स्नको ह नेहहरु ६१२ जना, सस्िय संिस्मत 

संतया १८९ जना, अथपतालमा भनाि ह नेको संतया ११० उपचार पश्चात स्नको ह ने ९२ जना, हाल अथपतालमा उपचाररत 

१४ जना, अन्त्यर अथपतालमा रेफर गररएको संतया १६ जना रहकेो अवथिा छ । 

वास्लङ नगरपास्लकाले नेपालको संस्वधान, थिानीय सरकार संचालन ऐन, स्दगो स्वकासका लक्ष्यहरु, नेपाल सरकारको 

पन्त्रौ योजना मागिदशिन, प्रदशे सरकारको मागिदशिन तिा प्रािस्मकताहरु तिा यस नगरपास्लकाको आवश्यकता तिा 

रणनैस्तक योजना थमाटि स्सटी सम्वन्त्धी योजना समेतलाई आधार  स्लई कायििम सञ्चालन गद ैआएको छ । हाम्रो 

दृस्िकोण थपि छ, गन्त्तव्य स्नस्श्चत छ । लक्ष्यहरु स्नधािररत छन, नीस्त र कायििम जनमखुी छन, कायािन्त्वयन पररणामखुी 

छ । दृिीकोण—कायििम—गन्त्तव्य— थपि छ । हामीले तीन वर्िको छोटो अवस्धमै उत्साहवर्धक उपलस्ब्ध हास्सल 

गनि सफल भएका छौ । मास्िका उपलस्ब्धले थमाटि वास्लङ स्नमाणि गनि बस्लयो आधारस्शला स्नमाणि गरेकोछ । यस 

आबमा नेपाल नगरपास्लका संघको मलू्यांकन सचूक अनसुार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यबूाट यस नगरपास्लका परुथकृत 

समेत भएको सखुद अनभुूस्त हामीसुँग छ ।  

हाम्रो स्वकासको गस्त Target Based मा छ । स्वकासका लक्ष्य पररभास्र्त छन । तोस्कएका सचूकहरु नस्तजा प्राप्त गने 

स्दशामा  स्ियाशील छन ।  वास्लङको स्वकासको Baseline तयार भएको छ । Envision गरेका कायििमले 

आधारशीला स्नमािण गरेका छन ।  कोस्भड १९ को चपेटामा परेकोकोो कारण  जनु लक्ष्य र सोच स्ियो त्यसको 

कायािन्त्वयनमा असहजता आएको छ । तैपस्न जनताको स्वकासमखुी अस्धकारलाई सम्मान गने लक्ष्यमा हामी दृि छौ ।  

स्वकासको गस्त क्षस्णक रुपमा रोस्कएको हो तर अवरुद्ध भएको छैन । स्वकासका एजेण्डा सान्त्दस्भिक नै छन । मार 

महामारीका बीचमा स्वकासका प्रािस्मकता बदस्लएका छन । अबको हाम्रो कायिस्दशा थवाथ्य, स्शक्षा, रोजगारी र 

आस्ििक पनुिउत्िान ह नेछ ।  
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स खी र ख शी वार्िङबासीको आकांक्षा परूा गनि महामारीका कारण समग्र सामास्जक .आस्ििक पक्षमा परेको 

प्रस्तकुलता समेतलाई सम्बोधन गद ैदहेायका रणनीस्त आधार र पक्षहरुलाई ध्यानमा राखी आस्ििक वर्ि २०७८/०७९ 

को नीस्त तिा कायििम तजुिमा गररएको छ । नगरवासी ववुा आमा दाज ुभाइ तिा स्ददी बस्हनीहरुवाट व्यि भएका 

जनचाहनाहरुलाई समेटद ैयहाुँहरुको चाहना तिा समग्र नगरको आवश्यकता अनसुार नीस्तहरु अवलम्वन गरेका छौं । 

 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

१) स्वास््र् सम्वन्िी नीर्िहरु   

•  ‘स्वस्थ नगरबासी : स्वस्थ नगर’ भन्त्ने नाराका साि सबै नागररकमा गुणथतरीय थवाथ्य सेवा पह ुँच ससु्नस्श्चत 

गने कायिमा सरकार स्ियाशील छ । थवाथ्य सेवालाई पारदशी र व्यवस्थित बनाउन टोकन र स्वरामीको 

प्रोफाईललाई Digitalization प्रस्ियामा लस्गनेछ ।   

• सबै थवाथ्य संथिाबाट रास्रिय मापदण्ड बमोस्जमका आधारभतू थवाथ्य सेवाहरु स्नः शुल्क उपलब्ध गराईने 

छ । मास्सक रुपमा प्रत्येक वडामा स्चस्कत्सकको व्यवथिासस्हत नागररकको थवाथि परीक्षण गररनेछ । 

• थवाथ्य सेवाको माग पक्षलाई िप सबल बनाउन  नागररकको घरदलैोमा थवाथ्य पह ुँच पयुािउन  मस्हला 

थवाथ्य थवयमसेस्वकालाई पररचालन गररनेछ । 

• थवाथ्य संथिाहरुलाई बाल, स्कशोर स्कशोरी, अपाङ्ग तिा जेष्ठ नागररक मैरी संथिा बनाइनकुा सािै 

नागररकहरुको पह ुँच पगु्ने गरी स्चस्कत्सकीय सेवा, प्रयोगशाला सेवा तिा अनसुन्त्धान कायिहरुमा जोोड 

स्दइनेछ।  

• समदुायमा आधाररत थवाथ्य थवयंसेवक, थवाथ्य आमा समहू, टोल स्वकास संथिा जथता संघ संथिा र आम 

नागररकहरुको पररचालन गरी सचेतनामलुक गस्तस्वस्ध सञ्चालन गररनेछ ।  

• नगरस्भर महामारी तिा आउनसक्ने रोगहरुको पस्हचान, स्नयन्त्रण तिा उपचारका लास्ग थवाथिकमीसस्हतको 

Rapid Response Team  लाई तयारी अवथिामा राखी पररचालन गररनेछ । 

• नगर अन्त्तगित स्वशेर्ज्ञ सेवा सस्हतको ५० वेडको अथपताल यिासक्य स्छटो स्नमािण गरी संचालनमा ल्याईने छ 

। नगर स्भरका प्रमखु पयिटकीय थिलहरुलाई थवाथ्य मैरी बनाईने छ । 

• थवाथि संथिा /केन्त्रको समन्त्वयमा टोल टोलमा अखाद्य पदाििहरुको प्रयोगलाई रोकिाम गनि चेतनामलूक 

कायििमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

• नगरस्भर पािेघरको क्यान्त्सरको पस्हचान तिा मगृौला परीक्षणको दायरा फरास्कलो बनाई  समयमै रोग पस्हचान 

गरी रुग्णता दर र मतृ्य ुकम गररनेछ । 

• नगरका प्रत्येक थवाथ्य संथिामा सेवा प्रवाह स्ववरणको स्वद्यतुीय अस्भलेख रातने र प्रस्तवेदन गने कायिलाई 

कडाईका साि लाग ुगररने छ । IOT माध्यमबाट ररपोस्टङ गने व्यवथिा गररने छ ।  
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• पररवार स्नयोजनका पाुँचचवटै आधसु्नक सेवाहरुलाई सम्पूणि सरकारी थवाथ्य संथिाहरुबाट १२ मस्हना नै 

उपलब्ध ह ने गरी ससु्नस्श्चत गररने छ भने हाल दईुवटा संथिाबाट स्दइएको लामो अवस्धको पररवार स्नयोजनको 

सेवालाई िमश सबै संथिाबाट स्दने व्यवथिा स्मलाईनेछ ।  

• स्शक्षण संथिाहरुसुँग समन्त्वय गरी बालबास्लकाहरुलाई थवाथि सेवा प्रदान गनि थकुल˗ नसि कायििम लागू 
गररनेछ । 

• स्नजी तिा गैर सरकारी क्षेरबाट सञ्चास्लत, स्नदान केन्त्र और्धी पसल, आयवेुद लगायतका थवाथ्य 

संथिाहरुको काननूी व्यवथिा गरी सञ्चालन अनमुस्त, नस्वकरण, सहजीकरण र स्नयमन गररने छ ।  

• सम्पणूि नगरवासीलाई थवाथ्य बीमाकोो दायरामा समेस्टने छ । स्वपन्त्न नागररकहरुलाई नगरबाटै स्बमा गन े

व्यवथिा स्मलाइनेछ । स्बस्मतको संतया बिोतरी गद ैपह ुँच स्वथतार गररनेछ । 

• नगरस्भर क्षयरोग मिु नगरपास्लका घोर्णाका लास्ग प्रस्िया अगास्ड  बिाइनेछ । एच.आई.भी, औलो तिा 

पानीबाट सने लगायतका सरुवा रोगहरुको रोकिाम, स्नयन्त्रण, उपचार तिा पनुः थिापनामा प्रािस्मकता स्दई  

स्नयस्मत रुपमा स्नगरानी गने पद्धस्तको स्वकास गररनेछ । 

• नगरपास्लका स्भर  पाइने जस्डवटुीहरुको अनसुन्त्धान तिा पस्हचान गरी केन्त्रको रुपमा स्वकस्सत गराई आयवेुद 

महास्वद्यालयको थिापना गनि पहल गररने छ । 

• सवै वडाका थवाथ्य  सेवाको पह ुँचलाई संथिागत गनिका लास्ग थवाथि केन्त्रमा एक एक वटा एम्बलेुन्त्सको 

व्यवथिा गररद ैलस्गने छ ।  थवाथ्य केन्त्रको सदुृस्िकरण गरी आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराई और्स्ध, 

खोपको स्वतरण समसू्चत रुपमा उपलव्ध गराई ररफरल केन्त्रको रुपमा स्वकस्सत गराइनेछ । 

• गह्रौ प्रािस्मक अथपतालबाट  Tele service , Mobile Highway, Service Card  लाग ूगररनेछ ।   

• पतंजस्ल योग पीिको केन्त्र स्नमािण गनिका लास्ग जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गररने छ ।  

• गहोौ प्रास्िमक अथपताल रहेको CEONC सेवा स्वथतार गरी जस्टल प्रकारका प्रससू्तहरुको शल्यस्िया गने 

व्यवथिा स्मलाइनेछ । 

• रास्रिय सामदुास्यक मस्हला थवाथिय थवयम सेस्वकाको कामको आधारमा पथुकृत गने प्रस्िया अगास्ड 

बिाइनेछ । मस्हला थवाथ्य थवयम सेस्वकाहरुसुँग रहकेो अक्षय कोर्लाई थवीकृत गरी आवश्यक रकम िप 

गरी व्यवस्थित गररनेछ । 

• गरीब स्समान्त्तकृत दस्लत, मस्हला बालवास्लका, जेष्ठ नागररक, अशि तिा अपाङगता भएका तिा दीघि 

रोगीहरुको पह ुँच थिोास्पत गररनेछ ।  

• थवाथ्य सेवा स्बमालाई िप व्यवस्थित र स्वथतार गरी स्वपन्त्न दस्लत स्पछस्डएका वगि भएको पररवारको थवाथ्य 

स्वमा वडा थतरबाट स्नशुल्क रुपमा गनि आवश्यक प्रबन्त्ध गरी स्वथतार गररनेछ ।  

• स्नस्श्चत मापदण्ड बनाई सशुल्क तिा स्नशलु्क थवाथ्य परामशि सेवा प्रवाहको व्यवथिा गररनेछ  
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• कोस्भड १९ को व्यापकताले स्सजिना  भएको असरलाई आंकलन गरी िप Response रणनीस्त अन्त्तरगत 

पस्हचान, उपचार तिा  Mitigation  रणनीत अन्त्तगित क्वारेन्त्टाइन व्यवथिापन, राहत स्वतरण, सचेतना 

कायििम, सचूना तिा त्याङक सम्प्रेर्णमा जोड स्दइनेछ ।  

• यसका सािै  थवाथ्य स्शस्वर, स्वशेर्ज्ञ थवाथ्य जाुँच कायििम जथता लस्क्षत कायििम टोल थतरसम्म लाग ु

गररनेछ । 

• थवाथ्य सेवामा सम्लग्न कमिचारी तिा थवाथ्यकमीको मनोवल वसृ्द्ध गद ै भौस्तक तिा पेशागत सरुक्षा 

ससु्नस्श्चत गररनेछ र  उपचार तिा स्नयन्त्रणमा खस्टने थवाथ्यकमी तिा कमिचारीकोो मनोबललाई उचो बनाउन  

प्रोत्साहन तिा जोस्खम भत्ताको व्यवथिा गररनेछ । महामारीको समयमा कायिसम्पादनमा उत्कृिता प्रदशिन गने 

कमिचारीलाई सम्मान समेत गररनेछ ।  

• थवाथ्य चौकीहरुमा रहकेा प्रयोगशालाहरुको क्षमता स्वकास गनुिका सािै  No Home Delivery  कायििम 

अन्त्तगित वस्ििङ्ग सेन्त्टरहरुको स्वथतार गररनेछ ।  

• मस्हला थवाथ्य तिा प्रजनन थवाथ्य कायििम, बालथवाथ्य तिा पोर्ण कायििम, आमा सरुक्षा कायििम, 

रास्रिय खोप तिा स्वशेर् खोप, आइरन तिा जकुाको और्धी लगायतका रास्रिय थतरका कायििमहरु 

प्रभावकारी कायािन्त्वयनका लास्ग नगर थवाथ्य नीस्तको कायािन्त्वयन गररनेछ ।  यस सम्बन्त्धी काननुहरुलाई  

मजिर गरी  थवाथ्य सम्बन्त्धी एकीकृत काननु स्नमािण गररनेछ । 

• कोस्भड १९ रोकिाम तिा स्नयन्त्रणका लास्ग छुटै्ट कोर्को व्यवथिा गरी सरकारी, नीस्ज र अन्त्य क्षेरबाट प्राप्त 

ह ने रकम गरी यसको पारदशी रुपले पररचालन गररनेछ ।  

• बन्त्दाबन्त्दीका अवथिामा और्धी, खाद्यवथत ुलगायत उत्पादमलुक उपभोग्य वथतहुरुको सहज आपसू्ति ह ने 

व्यवथिा गररनेछ । 

• बन्त्दाबन्त्दीबाट प्रभास्वत गरीब, असाहय तिा स्वपन्त्न पररवार दसै्नक कमाई गरी जीवनयापन गने व्यस्ि तिा 

बन्त्दाबन्त्दी र कोस्भड १९ ले स्नम्त्याएका अन्त्य कारणले रोजगारी गुमाएका व्यस्िहरुलाई लस्क्षत गरी राहत 

उपलब्ध गराइनछे । 

• आधारभतू थवाथ्य सेवा हरेक नागररकको पह ुँचमा पयुािउनका लास्ग वास्लङ नगरपास्लका वडा नं १४ को 

डुमे्रभञ्याङमा शहरर थवाथ्य केन्त्रको थिापना गररने छ ।  

 

 २. र्शक्षा सम्वन्िी नीर्िहरु  

• ‘साम दार्र्क र्वद्यािर्को स िारः बािबार्िको िर्वष्र्को आिार’ भन्त्ने नाराका साि नगरको स्शक्षा 

प्रणालीको सधुारमा गद ै अब्वल व्यवथिापकीय क्षमताको स्वकास, सामदुास्यक एवं संथिागत स्वद्यालय 

बीचको स्भन्त्नताको अन्त्त्य, असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान, नमनुा स्वद्यालय नीस्त अवलम्बन गररनेछ । 

• “बािवार्िकािाई र्वद्यािर् पठाऔ ुँ र पढाईमा िगाऔ ुँ” कायििम लाग ू गरी स्वद्यािीले कस्म्तमा 

माध्यस्मक तह परुा गने व्यवथिा स्मलाईने छ ।  
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• नगरस्भर रहकेा स्शक्षण संथिाको नक्सांकन गरी भगूोल र न्त्यनूतम स्वद्यािी संतयाको आधारमा समायोजन तिा 

स्वद्दयालयलाई मजिर गररनेछ ।  

• गणुथतरीय स्शक्षाका लास्ग स्वद्यालयमा प्राध्यानाध्यापक र स्वर्यगत स्शक्षकका बीचमा सचूकसस्हत 

कायिसम्पादन करार गररनेछ । मास्सक रुपमा सो सचूकसस्हतको कायि प्रगस्त नगरपास्लकामा पेस गनुिपने व्यवथिा 

स्मलाईनेछ ।   

• नगरस्भर प्रास्वस्धक जनशस्ि उत्पादनलाई प्रािस्मकता स्दई सबै सामदुास्यक स्वद्यालयलाई पवूािधार सम्पन्त्न 

स्शक्षण संथिाको रुपमा स्वकास गररने छ ।  

• आधारभतू तहमा वास्लङको गौरब, संथकृस्त, सभ्यता, मलू्य मान्त्यता र एकताको सम्वर्धन एवम ्नागररक 

कतिव्यको स्वर्य समावेश गरी थिानीय पाि्यिम अनसुार पाि्यपथुतक लेखन कायि गररनेछ ।  

• सबै माध्यास्मक स्वद्यालयहरुमा सचूना प्रस्वस्ध प्रयोगशाला र उच्च गस्तको इन्त्टरनेट ससु्वधा  स्वथतार गरी 

online Class लाई व्यवस्थित गररनेछ । ERP School Management System  स्नमािण गररनेछ  साि ै

central level बाट प्रत्यक स्वद्यालयहरुलाई control and monitoring गररने व्यवथिा स्मलाईनेछ । e-

attendances devices install हास्जररको व्यवथिा गररनेछ । 

• स्वद्यालयको भौस्तक संरचना बालमैरी र अपाङगमैरी बनाइनकुा साि ैबालस्वकास केन्त्रको बालमैरी बनाई 

स्सकाई वातावरण सजृना गररनेछ । 

• सामदुास्यक तिा संथिागत  अन्त्तर स्वद्यालय अनभुव आदानप्रदान गरी क्षमता स्वकास तिा स्सकाई पद्धस्तमा 

सामञ्जथया ल्याउन समन्त्वयकारी भसु्मका खेस्लनेछ ।  

• स्सकाई उपलस्ब्ध र कायिसम्पादनका आधारमा स्शक्षकलाई परुथकृत गने नीस्त अवलम्बन गररनेछ र नगरस्शक्षा 

सस्मस्त, स्वद्यालय व्यवथिापन सस्मस्त, स्शक्षक तिा कमिचारीका क्षमता स्वकास गररनेछ ।  

• स्वद्यालय समायोजन भै प्रयोगमा नआएमा स्वद्यालय भवनलाई बाल स्वकास केन्त्द,ो्र सामदुास्यक स्सकाई 

केन्त्र तिा समदुायद्धारा उपयोग तिा संरक्षण गने व्यवथिा स्मलाइनेछ ।  

• बालस्बकास केन्त्र र आधारभतू तह कक्षा १—५ का वालबास्लकाहरुलाई स्दवा खाजाको व्यवथिा गररनकुा 

सािै स्वर्यगत स्शक्षकहरुलाई मागमा आधाररत तास्लमको व्यवथिा गररने छ । 

• स्वद्यालयहरुको भौस्तक पवूािधार स्नमािण÷सधुार सम्बन्त्धी कायििम सञ्चालन गनुिका सािोै सव ै

स्वद्यालयहरुलाई एकै प्रकारको रङ रोगन लगाईने छ ।  

• नगरथतरीय अस्तररि स्ियाकलाप (खेलकूद, हास्जरीजवाफ, विृत्वकला, संगीत आस्द) सञ्चालन गररने छ ।  

• प्र.अ.र स्वद्यालय व्यवथिापन सस्मस्तका अध्यक्षलाई स्वद्यालय सधुार योजना स्नमािण सम्बन्त्धी तास्लमको 

व्यवथिा गररने छ ।  

• बालस्वकास केन्त्रका सहयोगी कायिकताि र स्वद्यालय कमिचारीलाई क्षमता स्वकास कायििम अन्र्तगत आवश्यक 

तास्लमको व्यवथिा गररने छ ।  
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• स्वद्यालय स्नरीक्षण/अनुगमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन नस्तजामुखी अनुगमन प्रणालीको खाका तयार गरी 

Tracking System लाग ूगररनेछ । 

• सामदुास्यक स्वद्दयालयमा प्रधानाध्यापकको छनोट तिा सरुवाको लास्ग नगरमा योग्यतासचूी तयार गरी 

स्वज्ञद्धारा परीक्षा स्लई प्रधानाध्यापकको स्जम्मेवारी स्दइनेछ ।   

• नगरका सम्पणूि  स्वद्दयालयहरुले वास्र्क योजना स्नमािण गरी नगरमा  थवीकृस्तका लास्ग पेस गने  र सो योजनाको 

मलू्यांकनका आधारमा अनदुान, प्रोत्साहन, कायििम स्वतरण गररनेछ । 

• स्वद्यालयमा छाराहरुहरुको थयास्नटरी प्याडको प्रयोग, व्यवहार, मनोभावना, ज्ञान र सीपको आदान प्रदान गनि 

छारासुँग उपप्रमखु कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

• स्वद्यालयमा छाराहरुहरुको थयास्नटरी प्याडको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन अटोमेस्टक थयास्नटरी प्याड मेस्सन 

जडानमा जोड स्दइनेछ । 

• स्वद्यालयलाई जङक फुडबाट मिु रातद ै स्कचन गाडेनको रुपमा स्वकास गरी थिानीय उत्पादनको प्रयोगमा 

जोड स्दइनेछ ।  

• प्रत्येक २/२ मस्हनामा आधारभतू तह र मा.स्व.तहको  प्र.अ. वैिक नगरपास्लकामा बथने व्यवथिा स्मलाईने छ 

। आवश्यकता अनसुार वडामा पस्न शैस्क्षक सधुारका लास्ग बैिक बथने व्यवथिा स्मलाइनेछ ।  

• स्वद्यालयहरुमा प्रयोग भइरहकेो स्शक्षक डायरीको प्रयोगलाई वैज्ञास्नक र वथतसु्नष्ठ बनाई स्नयस्मत मलू्यांकन 

गने पद्धस्तको स्वकास गररनेछ ।   

• आधारभतू तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरथतरीयरुपमा सञ्चालन र परीक्षण व्यवथिालाई वैज्ञास्नक बनाइनेछ  । 

• प्रत्येक वडामा एउटा माध्यस्मक स्वद्यालयलाई िमशः नमूना स्वद्यालय र सचूना प्रस्वस्ध सम्पन्त्न बनाउद ै

माध्यस्मक स्वद्यालय तहमा िमशः ईनोभेशन सेन्त्टर खोस्लद ैलस्गने छ ।  

• सम्पणूि स्वद्यालयहरुलाई अंग्रेजी, गस्णत र स्वज्ञान स्वर्य सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

• कक्षा ११ र १२ तिा उच्च स्शक्षामा स्वर्यगत स्वस्शिता कायम रातनका लास्ग स्वद्यालय र क्याम्पसबीच 

समझदारी कायम रास्खने छ । 

• सबै स्वद्यालयमा थकुल नसि कायििम लाग ूगररनेछ । नगरके्षर स्भरका शैस्क्षक संथिामा शैस्क्षक गणुथतर सधुारका 

कायििम सञ्चालन गररने छ ।  

• स्वद्यालयहरुको गणुथतर वसृ्द्ध गनि प्रस्तथपधािको वातावरण सजृना गरी परुथकार एवं दण्डको व्यवथिा गररने छ ।  

• सामदुास्यक स्वद्यालयहरुको समग्र व्यवथिापनका सधुारका लास्ग ई.हास्जरी, नेटवकि , स्डस्जटल गभनािन्त्स 

लगायतका स्वशेर् खालका कायििम सञ्चालन गररने छ ।  

• श्रव्य दृश्यको माध्यमवाट स्सकाइ सहजीकरण गरी गुणथतरीय स्शक्षा उपलव्ध गराउनकुा सािोै स्वद्यालय 

उमेरका सवै बालबास्लकालाई स्वद्यालय भनाि गराईने र स्टकाई रातने व्यवथिा स्मलाइने छ ।  

• स्वद्यालय छाड्नकुो कारण अध्ययन अनसुन्त्धान गरी सधुारका कायििम सञ्चालन गररने छ र कक्षा १ मा भनाि 

भएका सवै स्वद्यािीले माध्यस्मक स्शक्षा परूा गने व्यवथिा स्मलाईने छ । 
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• स्वद्यािीहरुमा उच्च नैस्तक चररर स्नमािण गररने र स्वद्यािीहरुमा आदशि र अनुशास्सत नागररकका गणुहरु 

स्वकास गररने छ । प्रत्येक स्वद्दयालयमा योगस्शक्षाको स्वथतार गनि स्शक्षकलाई तास्लम स्दइनेछ । 

• प्रत्येक सामदुास्यक स्वद्यालयमा स्टनको छाना मनुी बथने वाध्यताको अन्त्त्यका लास्ग स्सस्लङ फल्स िमशः 

रातने नीस्त िमश अवलम्वन गररनेछ ।  

• माध्यस्मक स्वद्दयालयका छाराहरुलाई मस्हनावारीको समयमा आरामका लास्ग  स्वश्राम कक्ष स्नमािणको 

स्नमािणमा जोड स्दइनेछ ।  

• स्वद्यालयमा बालक्लब गिन गरर बालमैरी वातावरणको सजृना गररनेछ । बालबास्लकालाई नेततृ्व स्वकासका 

लास्ग यवुा सांसद कायििमको अभ्यास गररनेछ । 

• नगर पास्लकामा रहकेो Innovation Lab लाई न्त्यनु शलु्कमा ईच्छुक स्वद्यास्ििहरुलाई अध्यापन गराई नयाुँ 

नयाुँ अन्त्वेर्णका लास्ग उत्प्रेररत गररनेछ ।  

• स्शस्क्षत वेरोजगार समाधानका लास्ग लोकसेवा तिा जंगी प्रस्शक्षण कक्षा सञ्चालन गरी रािसेवा गने अवसर 

स्दलाइनेछ ।   

• स्वद्यालयको मास्सक प्रस्तवेदन, माग फाराम, कायििम माग, शैस्क्षक त्यांक आस्द अनलाईन प्रणालीबाट 

पिाउन ेब्यवथिा स्मलाईने छ । 

• बालमैरी वातावरणका लास्ग आवश्यक पवूािधार स्नमािणमा जोड स्दई कक्षाकोिालाई  शैस्क्षक अनुकुस्लत 

बनाइनेछ ।  

• लकडाउनको कारणले स्वद्यालय बन्त्द रहकेो अवथिामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोस्जम वैकस्ल्पक 

स्वस्धहरु प्रयोग गरी पिनपािन गने व्यवथिा स्मलाईनेछ ।  

• लकडाउनका कारण भएको शैस्क्षक क्षस्तलाई परूा गनि अस्तररि समय व्यवथिापन गरी पिन पािनको व्यवथिा 

स्मलाइनेछ । 

• सामदुास्यक र संथिागत स्वद्यालय बीचको दरुी घटाई समान बनाउने रणनीस्त अवलम्बन गररनेछ ।  

• संथिागत स्वद्यालयद्धारा स्वद्यािीहरुलाई उपलब्ध प्रदान गनुिपने १० प्रस्तशत छावसृ्त्तलाई प्रभावकारी 

कायािन्त्वयन गराईनेछ । 

• सामदुास्यक स्वद्यालयहरुलाई स्वद्यािीको आवत–जावत व्यवथिाका लास्ग सवारी साधन व्यवथिापन गनि 

प्रेररत गररनेछ ।   

• प्रत्येक वडामा ICT सम्बन्त्धी अध्यन अध्यापन गराउन स्शक्षकको एक समहू गिन गरी सोलाई  प्रस्शस्क्षत गने 

कायिलाई  स्वथतार गररनेछ ।  

• शैस्क्षक गुणथतरको अस्भवसृ्द्धका लास्ग साझेदारी संथिाहरुसुँग समन्त्वय गरी  तास्लम, सूचना प्रस्वस्ध, ज्ञान 

आदान प्रदान कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

• स्वद्यालयमा ज्येष्ठ नागररक र थकुले स्वद्यािीका बीचमा Knowledge Transfer Programme  लाग ूगररनेछ 

। 
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• स्वद्दयािीहरुलाई थिानीय कलाकारबाट संथकृस्त झल्कने गीत, नाच, कला, रहनसहन आस्दको बारेमा 

Cultural Transformation Programme  गररनेछ । 

• थिानीय डकमी र स्सकमीबाट डोको, नाम्लो बनु्त्ने तिा हलो बनाउन ेजथता परम्पररत तिा रैिाने आय आजिनका 

साधनहरुको प्रयोग र अभ्यासबारे थकुले स्वद्यािीहरुलाई स्सकाइनेछ । 

• स्वद्दयालयबाट मस्हनामा एकस्दन स्वद्यािीहरुलाई कुटोकोदालो गने, खेतीपाती गने, जस्मन खन्त्नेजथता 

प्रयोगात्मक स्ियाकलापमा सहभागी गराइनेछ ।  

• Innovaion lab र EBIC केन्त्र लाई प्रभावकारी वनाई स्वकास कायिलाई स्तव्रता स्दईने छ । 

 

३. कृर्र् िथा पश  र्वकास सम्वन्िी नीर्ि  

• कृर्क र उद्दमी : वार्िङका सारथी भन्त्ने नारालाई  साकार पाद ैकृस्र् योग्य भसू्मको पणूि उपयोग गरी सघन 

खेती प्रणालीका माध्ययमबाट कृस्र् उत्पादन बिोत्तरी गने नीस्त कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

• दात ृस्नकाय, सहकारी, कृर्क र नगरपास्लकाको शेयरमा वास्लङ प्रोडक्ट होल्डीङ को—अपरेस्टभ संचालनका 

लास्ग कायिस्वस्ध तजुिमा गरी बजारीकरण गररनेछ ।  

•  सावजस्नक वनक्षेरमा, सडक तिा राजमागिको स्कनारामा , नदी उकास र उपयोग स्वस्हन साविजस्नक सरकारी 

जस्मनमा फलफुल र अन्त्य स्वरुवा रोप्ने र संरक्षण गने कायििम अस्भयानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

•  आुँधी खोलाको स्कनारको बगरक्षेरमा वेत बाुँस, खरबुजा, बयर खेती  गनि प्रोत्सास्हत गररनेछ । स्नजी तिा 

बाुँझो जग्गामा फलफुल तिा अन्त्य स्वरुवा लगाउन कृर्कलाई अस्भप्रेररत गररनेछ ।  

•  कृर्कहरुलाई माटोको प्रकार गणुथतर, हावापानी अनकुुल खेती गनि मल, स्बउ र प्रास्वस्धक सेवा उपलब्ध 

गराईने छ । प्रास्वस्धकहरु गोि तिा फमिमा पगुी पशपुंक्षी सम्बस्न्त्ध सेवा स्दने व्यवथिा स्मलाईनेछ । 

•  फलफुल तिा तरकारी भण्डारका लागी स्चथयान केन्त्र र दगु्ध संकलन तिा भण्डारणका लागी स्चस्लम केन्त्र 

यिोस्चत व्यवथिाका लागी स्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

•  प्रत्येक गाउुँलाई प्रास्वस्धक तास्लम उपलव्ध गराई एक गाुँउ एक उत्पादन कायििमलाई स्नरन्त्तराता स्दईनेछ । 

एक घर : एक टनेल कायििम लाग ूगररनेछ । 

•  प्रत्येक घरमा श्रममा आधाररत खाद्यान्त्न कायििम अन्त्तगित कम्तीमा एक घर एक रोजगार स्सजिना गने 

कायििमलाई आगामी आ.व.मा पस्न स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

•  कृस्र्लाई व्यासास्यकरणको लास्ग हाईटेक नसिरी, प्रोटेवल स्शत भण्डार, टनेल तिा िोपा स्संचाई जथता 

प्रस्वस्धहरुको स्वथतार गररने छ ।  

• आधसु्नक प्रस्वस्धयिु व्यवसास्यक कृस्र् तिा पशजुन्त्य उत्पादनमा जोड स्दई कृर्कहरुलाई आम्दानी बिाउने 

खालका कायििमहरु संचालन गररने छ । यवुा कृर्कलाई तोस्कएको मापदण्ड अनसुार उद्मशीलता प्रवद्धिन गनि 

Start Up   Business  मोडल कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । 
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•  कृस्र् उपजमा स्कटनाशक और्स्धको प्रयोगलाई स्नरुत्सास्हत गद ैजैस्वक स्वर्ादी र प्राङ्गाररक मलको प्रयोग 

गरी Agro Product मा बिावा स्दईने छ ।  

•  प्रत्येक वडामा Seed Bank थिापना गद ै जस्मनको उत्पादकत्व र भसू्मको प्रकारको आधारमा स्वस्भन्त्न 

वडाहरुमा कृस्र् पकेट के्षरका कायििमहरु संचालन गरीने छ ।  

•  कृस्र्मा सह लीयतपणूि व्याजदरको ससु्वधालाई नगरपास्लका जमानतमा बसी सहकारी, बैक तिा स्वस्त्तय 

संथिाद्धारा ऋण उपलब्ध गराईने छ ।  

•  दात ृ स्नकायको सहयोगमा कोर् खडा गरी सथतो व्याजदरमा नगरपास्लकाले उद्यमीहरुलाई ऋण उपलब्ध 

गराउने व्यवथिाको स्वथतार गररनेछ ।  

• पश ुबीमा, नश्ल सधुार तिा कृस्र् बीमा, पश ुसरुक्षा एवं प्रवर्धन कायििम संचालन गरी दगु्ध उत्पादन तिा 

बजारीकरणको सलुभ ब्यवथिा गररने छ । 

• स्वदशेमा गई कृस्र् के्षरमा काम गरेर थवदशे फकेका युवा कृर्कलाई आफूले स्सकेको सीपको प्रमाण परमा 

आधार तिा Business Plan को मलू्यांकनका आधारमा  Seed  Money को व्यवथिा गररनेछ । 

• Indigenous Technology को प्रबद्धन गद ैथिानीय रैिान ेप्रजास्तका धान मकै, कोदो, कोसेवाली लगायतका 

अन्त्नहरुको संरक्षणको लास्ग बीउ बैक र व्यावसायीकरणका लास्ग कोसेली घरको थिापना गने नीस्त अवलम्वन 

गररने छ ।  

• उपयिु वडाको छनौट गरी एक घर एक मौरी घारको नीस्त अवलम्वन गररने छ र मौरी चररचरनका लास्ग घर 

वरपर फूलजन्त्य स्वरुवाहरु रोप्न प्रेररत गररनेछ । 

• कृस्र् तिा पशपुंक्षी जन्त्य प्राकृस्तक प्रकोप तिा महामारी रोग स्नयनरण सम्वन्त्धमा रोकिाम तिा स्नयन्त्रणको 

नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

• स्नजी क्षेरको साझेदारीमा अत्याधसु्नक वधशाला स्नमािण गरी सहरी क्षेरमा वातावरणीय सधुारमा जोड स्दइनेछ 

।  

• गोलभेडा तिा फलफूल एवं अन्त्य कृस्र्जन्त्य वथतहुरुको प्रशोधनको लास्ग प्रशोधन केन्त्र थिापना तिा 

संचालनको लास्ग स्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• कृर्कको सहभास्गता र साझेदारीमा  कृस्र् औजारको व्यापक रुपमा स्वतरणको नीस्त अवलम्वन गररने छ ।  

• गैर सरकारी संथिा एवं परोपकारी संथिाको सहयोगमा खुला तिा अस्नयस्न्त्रत रुपमा छास्डएका चौपायाको 

व्यवथिापन गने नीस्त अवलम्वन गररने छ र यसमा प्रास्वस्धक सहयोग नगरको रहनेछ । 

• सनु्त्तला तिा कागती के्षर स्वकास गररनकुा सािोै एभोकाडि खेती व्यापकरुपमा स्बथतार गररनेछ । कृस्र् उपज 

र उद्यम उपजको बजारीकरणको स्वकास गररने छ । 

• GIS पद्धस्तद्वारा Land Use प्रणालीको स्वकासका लास्ग भूस्म बैक थिापना गररनेछ । भसू्मको वगीकरण गरी 

गरी कृस्र् के्षरको स्वशेर् संरक्षण गररने छ । 
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• थवदशेी तिा वैदसे्शक संघ संथिा तिा स्नकाय संग संस्घय काननु अनसुार अनदुान, ऋण, तिा सहयोग प्राप्त 

गरी  Bottom Up Approach मा  कृस्र् तिा पश ुस्वकास संचालन कायििम संचालन गररनेछ । 

• आस्ििक तिा सामास्जक क्षेरका स्हसाबले पछाडी पाररएका वगिहरुलाई प्रािस्मकता स्दई कृस्र् के्षरमा रोजगार 

स्दइनेछ। उनीहरु श्रममा आधाररत खाद्दान्त्न कायििममा आबद ्ह नेछन । 

• वैदसे्शक रोजगारीलाई कम गनि कृस्र् पशपुालन र उद्योग व्यावसायहरुको व्यावसास्यकरणमा स्वशेर् प्रािस्मकता 

सस्हत कायििमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

• मौसमी तिा बेमौसस्म तरकारी उत्पादनका लास्ग बीउ,पुुँजी तिा तास्लमको व्यवथिा गररनेछ र सो उत्पादनलाई 

बजारसुँग आबद्ध गररनेछ ।  

• बैदसे्शक रोजगारबाट फस्कि एका यवुाहरुलाई कृस्र् के्षरतफि  आकस्र्ित गरी लगानी गनि उत्पेररत गनि Business 

Entrepreneurship सञ्चालनमा ल्याई थवरोजगार तिा आत्मस्नभिर ह ने व्यवथिा गररनेछ ।  

• साना तिा स्नवािहमखुी पशपुालन गने कृर्कलाई दाना, घाुँस, गोि, खोर स्नमािणमा अनुदान स्दने व्यवथिा 

स्मलाईनेछ र मागमा आधाररत कायििमको स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

• एक घर  एक करेसाबारी, पकेट के्षत्रमा व्र्वसार्र्क िरकारी’ भन्त्ने नाराका साि तरकारी उत्पादनको 

प्रशथत सम्भावना रहकेो वडा नं १४ लाई “तरकारी पकेट के्षर” मा स्वथतार गने कायिलाई सहयोग गररनेछ ।  

• “एक घर एक करेसाबारी”को नीस्त अवलम्बन गद ै अगािस्नक तरकारी उत्पादनलाई नगरभरर स्वशेर् 

अस्भयानका साि संचालन गरी स्बउस्बजन, ज्ञान तिा सीप प्रदान गररनेछ ।  

• नगरपास्लका के्षरमा सञ्चास्लत बैंक तिा स्वत्तीय संथिाहरुले कस्म्तमा १५ जना कृर्कलाई कृस्र् ऋण उपलव्ध 

गराई सोही प्रयोजनमा सदपुयोग ह न गएमा वा यस नगरपास्लका स्भरका स्वस्भन्त्न समहू (आमा समहू, टोल 

स्वकास संथिा, क्लव) लाई नगद तिा वथतगुत सहायता उपलव्ध गराएमा त्यथता बैंकलाई “थमाटि काडि” नामक 

टोकन प्रदान गने नीस्तगत व्यवथिा गररनेछ ।  

• नगरस्भरका कृस्र् सहकारीहरुलाई सामसू्हक खेती तिा करार खेती प्रणालीमा आबद्ध गराई कृस्र् के्षरको 

उत्पादनमुखी कायिमा लगाइनेछ । 

• कृर्कलाई लगानोीका आधारमा अनदुान स्दने नीस्तगत व्यवथिालाई पररमाजिन गद ैउत्पादन भएको फसल 

वा वथतकुा आधारमा मार अनदुान स्दने व्यववथिाको सरुुवात गररनेछ । 

• कायिमा लाग्ने ईन्त्धनको स्नयस्मत आपसू्तिलाई व्यवस्थित गनि थिानीय ईन्त्धन स्डपोहरुसुँग सहकायि गररने छ । 

ियाक्टरलगायत कृस्र् औजारमा दसे्खएको एकास्धकारलाई स्नयन्त्रण गररनेछ ।  

• बालीनालीमा दसे्खएको बाुँदरको आंतकलाई न्त्यनुीकरण गद ैस्मसन कागती कायििम लाग ूगररनेछ र तेजपत्ता र 

हाुँडे आखर खेतीमा जोड स्दइनेछ । 

• साविजस्नक स्नजी साझेदारीको अवधारणा अनसुार हाटबजार संचालन गनि आवश्यक प्रास्वस्धक सहयोग 

उपलब्ध गराइनेछ । 
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• माछा पोखरी स्नमािण लागतको स्नस्श्चत प्रस्तशत अनदुान उपलब्ध गराउनकुा सािै माछा पालनमा प्रास्वस्धक 

सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  

• दगु्ध उल्पादक स्कसानहरुलाई प्रोत्सास्हत गनि स्वशेर् अनदुानको व्यवथिा गररनेछ । नगरपास्लका स्भर दधुको 

मलू्यमा एकरुपता कायम गररनेछ ।  

• पशपुालन स्कसानहरुलाई स्दुँद ैआएको पश ुबीमा अनदुानलाई िप व्यवस्थित गरी स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । बाली 

तिा पश ुसंरक्षण कोर्को व्यवथिालाई िप व्यवस्थित गररनेछ । 

• स्संचाई ससु्वधा पगेुको र कृस्र्योग्य के्षरलाई घडेरीमा पररवतिन गने कायिलाई स्नरुत्सास्हत गररनेछ र भसू्म उपयोग 

सम्बस्न्त्ध नीस्त लाग ूगररनेछ । 

• ‘पौरखी र्कसानको मान : नगरपार्िकाको सम्मान ःः सबै स्कसानलाई उत्पादनमा आधाररत अनदुान 

नीस्त अवलम्वन गररनेछ ।  

• स्कसानलाई बाुँदर आंतकबाट मसु्ि स्दलाउने कायिमा िप कायि गररनेछ । 

• नगरका केही क्षेरमा समदुायमा आधाररत एक एकीकृत कृस्र् “एग्रो -इको -टुररजम” ब्यवसाय  सञ्चालन 

गररनेछ । नगरका केही क्षेरमा Goatland थिापना गनुिका सािै थिानीय स्कसानहरूलाई पशपुंस्क्ष धनमा पह ुँच 

पयुािउन बाख्रा बैंकको पस्न थिापना गररनेछ । 

•  स्कसानहरूको लास्ग मोबाइल पश ुस्क्लस्नक प्रदान तिा Lab को थिापना गररनेछ । 

• कलेज तिा थकुलका स्वद्यािीहरुका लास्ग  ‘Internships and On the Job Trainings (OJTs)’ को 

रूपमा कायि गनिको लास्ग कृस्र् कलेजहरूसुँग सम्झौता पर गररनेछ । 

४. पर्िटन सम्वन्िी नीर्ि  

• वार्िङको किा, संस्कृर्ि र ठाउुँ : जीवनमा एकपटक घ म्न जाउ  भन्त्ने नारालाई साकार पानि  प्रविद्धनका 

लास्ग सचूना सम्प्रेर्ण, क्षमता अस्भवसृ्द्ध, पवूािधार स्वकास र पह ुँच स्वथतारजथता कायि सञ्चालन गररनेछ । 

•  थिानीय रङ्ग (Local Color) पस्हचान र स्वथतारका लास्ग  संथकृस्त र समदुायमा आधाररत होमथटे संचालन 

गनि सह स्लयत ऋणको व्यवथिा गररने छ । 

• स्वपन्त्न वगिलाई सहकारी माफि त होमथटे सञ्चालनका लास्ग सहभागी बनाई उद्योग, व्यापार, बजार तिा 

व्यवथिापन गररनेछ ।  

• आन्त्तररक एवं वाह्य पयिटक स्भरयाउन सहयोग पुग्ने खालका Botanical / Silk  Park, Adventure  Place, 

hiking जथता  पयिटकीय थिलहरुको पस्हचान, संरक्षण र स्वकास गररनेछ । 

• आन्त्तररक पयिटनका लास्ग मनोरञ्जन पाकि को स्नमािण Resort, ICT Park, Knowledge Park, Spiritual  

Area  को पस्हचान, संरक्षण र स्वकास गररनेछ ।  

• स्वस्भन्त्न पयिटकीय थिानको पूवािधार स्नमािण गरी होमथटे, ध्यान केन्त्र, योग केन्त्र, सांथकृस्तक  अध्ययन केन्त्र,  

कला केन्त्र आस्दको स्वकास गररने छ ।  
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• प्याराग्लाईस्डड, क्यानोइङ, साईस्क्लङ, ¥यास्टटङ जथता साहस्सक पयिटकलाई सहयोग पगु्ने खालका पवूािधार 

स्वकास एवं प्रवर्धनात्मक कायििम संचालन गररने छ ।  

• Eco Tourism लाई आधार स्लई नगरपास्लकास्भर सञ्चास्लत होमथटेहरुमा Organic थवाद र Typical 

वातावरण स्नमािण गरी पयिटकहरुलाई आकर्िक गने रणनीस्त स्लइनेछ । 

• पयिटन गन्त्तव्यहरुलाई एकीकृत गरी पयिटन प्याकेजको स्नमािण गरी पयिटकलाई आकस्र्ित गने नीस्त अवलम्वन 

गररने छ । लोपन्त्मखु बाजा तिा संथकृस्तलाई जगेनाि गने नीस्त स्लइनेछ ।  

• यस नगरपास्लका स्भरका जास्तगत पवि, बाजा, संथकार, भेर्भरु्ा, संथकृस्तको संरक्षणको लास्ग संग्राहलय 

• स्नमािण गने नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

• वास्लङस्भरका पयिटकीय के्षर तिा कला संथकृस्तको सचूना तिा जानकारीका ईन्त्टरनेटको माध्यमबाट सचूना 

प्राप्त ह ने व्यवथिा स्मलाईने छ ।  

• पयिटकीय त्य तिय्ाङकन, ज्ञान, अध्ययन तिा अनसुन्त्धानका लास्ग  सचूना केन्त्रको थिापना गररने छ ।  

• पयिटकको उस्चत सेवा, सत्कार र सरुक्षा प्रवन्त्ध सस्हतको पयिटकीय आवास व्यवथिापन गनि होटलहरुको 

न्त्यनूतम सेवा र गणुथतर मापदण्ड स्नधािरणका लास्ग सरोकारवालाको सहकायिमा कायिस्वस्ध बनाइनेछ । 

• घ्वाङखोला क्षेरको जैस्वक तिा हररयालीलाई प्रबद्धन गद ै“बोटास्नकल गाडेन” स्नमािणको लास्ग  सभ्भाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

• बाह निानको मनोरम दृश्यको प्रबद्धिन गद ै“ स्सस्लकन गाडेन” का खाल्टेमा क्यानोस्नङको  स्वकासका लास्ग 

स्नजी क्षेरलाई साझेदारी तिा सहलगानीका लास्ग आब्हान गररनेछ ।   

• घ्वाङखोला सामदुास्यक वनलाई वनस्वहार तिा अनुसन्त्धान केन्त्रलाई िप गुल्जार बनाई उि थिानमा रहकेो 

प्राणी उद्यानलाई क्षेरीय प्राणी उद्यानको रुपमा स्वकास गनिका लास्ग आवश्यक पवूािधार स्नमािण गररनेछ  

• नगरस्भर रहकेा िामको चौर, माझकोट, बाह निान, घ्वाङखोलाजथता अन्त्य पयिटकीय तिा वनभोज 

थिलहरुको थतरोउन्त्नतीको लास्ग आवश्यक व्यवथिा स्मलाइनेछ ।  

• माझकोट स्शवालय अन्त्तगित बुिाकोट पयिटकीय के्षरलाई पयिटकीय के्षरको सचूीस्भर समावेश गनि सभ्भाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

• गौशालालाई बह उपयोगी योजनाको रुपमा स्वकास गद ैधास्मिक पयिटकीय गन्त्तव्य थिलको रुपमा थिास्पत गनि 

स्नजी के्षर तिा  धास्मिक संघ–संथिासुँग समन्त्वय गरी साविजस्नक स्नजी साझेदारी कायििम अन्त्तरगत संचालन 

गररनेछ ।  

• आुँधीखोला स्कनारमा Food Street Market को सभ्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । सो खोलामा चेक ड्यामको 

लास्ग सभाव्यता गररनेछ । 

• होमथटेमा आगन्त्तकुहरुको रेकडि राखी आयको आधारमा पवूािधारमा बजेट स्बस्नयोजन गररनेछ । 
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 ५. उद्योग, श्रम िथा रोजगारी सम्बन्िी नीर्ि 

• थिानीय उत्पादनलाई बिोत्तरी गनि र रोजगारी सजृनाका लास्ग औद्यास्गक ग्राम क्षेरमा पवूािधार स्वकासको लास्ग 

लगानी विाइनेछ ।  

• औद्योस्गक क्षेरमा लगानी गनि श्रस्मक, स्कसान, असाहाय व्यस्ि, गरीब तिा स्वपन्त्न वगिका पररवारलाई 

प्रािस्मकता स्दइनेछ ।  

• लस्क्षय्त वगिलाई सीप स्वकास तास्लम र रोजगारी एवम आय आजिन सम्बन्त्धी स्वशेर् कायििममा समावेश 

गररनेछ ।   

• नगरमा रहकेो बेरोजगारको त्यांक संकलन गरी अस्भलेख व्यवथिापन गररनेछ र श्रममा आधाररत काममा 

पररचालन गररनेछ ।  

• थवरोजगार तिा आत्मस्नभिर ह ने गरी कृस्र्, पशपुालन, उद्योग व्यवसायको व्यावसायीकरणमा स्वशेर् 

प्रािस्मकता  स्दइनेछ ।  

• कृस्र् तिा गैरकृस्र् उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी स्सजिना र थिानीय समसृ्द्धको आधारको रुपमा लघ,ु घरेल,ु साना 

तिा मझौला उद्यमहरुलाई अस्भयानको रुपमा स्वथतार गररनेछ । 

• थिानीय वथतकुो उपभोग र उत्पादनमा जोोड स्दई कृस्र्जन्त्य वथतकुो प्रशोधनमा केस्न्त्रत उद्योग थिापना 

गररनेछ ।  

• औद्योस्गक क्षेरमा उद्योग थिापनाका लास्ग पहल गररनेछ र सो थिानमा  उद्योगलाई आकस्र्ित गनि कर छुटको 

प्याकेज ल्याइनेछ । 

• घरेल ुतिा साना उद्योगको स्वकास र प्रवर्धनमा जोड स्दई Indigenous Technology  लाई प्रबद्धिन गररनेछ 

। 

• थिानीय तहमा उद्योग थिापनाका लास्ग एकीकृत काननुको स्नमािण गररनेछ । 

• Competitive Benefit का Areas पस्हचान गरी स्नयाितमलूक उद्योगको स्वकासकोो सभ्भाव्यता अध्ययन 

गररनेछ । सािै थिानीय कच्चा पदाििमा आधाररत उद्योगको थिापना गनि प्रोत्साहन स्दईने छ । 

• Public Private Partnership मोडेलमा केवल कार, पाकि , सडक, उदय््यानजथता के्षरहरुको पस्हचान गरी 

सो उद्योगहरु थिापना गररने छ ।  

• प्रचस्लत काननु अनसुार स्वकास साझेदारसुँग स्वकास सहायता स्लइनेछ र नगरले तोोकेको  स्दगो स्वकासका 

लक्ष्य अन्त्तगित ती सहयोगलाई पररचालन गररनेछ ।  

• थिानीय रुपमा लगानी सम्मेलन गरी प्रयािप्त लगानी स्भत्र्याईने नीस्त अवलम्वन गररनेछ । लगानी प्रवर्धनका 

लास्ग कर छुट तिा सह स्लयतको ब्यवथिा गररने छ ।  
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• थिानीय रुपमा व्यवसाय तिा कलकारखानाको थिापना र सञ्चालन गरोी वास्लङ माटि र होस्ल्डङ कम्पनीको 

थिापना गररने छ । 

• वास्लङ न.पा.मा संचालन गने योजनाहरुको छनौट, संचालन तिा वैदसे्शक सहायता लगायतको खोजीका 

लास्ग स्वज्ञहरु संलग्न रहकेो Expert Pool गिन गररने छ । 

• त्याङक अस्भलेखलाई Digitalize  गरी थवरोजगार तिा सीपमलूक कयििमको पह ुँच नागररकसाम ुपयुािइनेछ 

।   

• आस्ििक स्वकासलाई टेवा प¥ुयाउने व्यवसाय तिा कलकारखानाको थिापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गररनेछ 

। नगरपास्लकामामा Think Tank  थिापना गररनेछ । 

• रोजगार उपलब्ध गराउने र थिानीय उद्योगलाई करछुट, अनदुान तिा सह स्लयत ऋणको लास्ग सहस्जकरण 

गररनेछ ।  

• थिानीय कच्चा पदाििमा आधाररत लघ ुतिा घरेल ुउद्यम प्रविद्धन गनि सीपमलूक तास्लम व्यवथिा गरी उत्पास्दत 

वथतकुो वजारीकरणको ससु्नस्श्चतता गररनेछ ।  

• स्वदशेबाट फस्कि एका तिा रोजगारीको खोजीमा रहकेा व्यस्िहरुमा रहकेो सीपको स्ववरण संकलनका लास्ग 

Employment Information Center को थतरोन्त्नस्त  गररनेछ ।  

• रोजगार सचूना केन्त्रमा स्नमािण सेवा व्यावसाय, उद्योग, कृस्र् लगायत के्षरमा रोजगारदातासुँग समन्त्वय गरी 

रोजगारी प्रदान गनि सहजीकरण गररनेछ ।  

• न्त्यनूतम १० जना नगरबासीलाई रोजगारी स्दने उत्पादनमलूक उद्योगहरु चाल ुवर्िमा सरुु भएमा आगामी ३ 

वर्िसम्म लाग्ने व्यवसास्यक करमा २० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ । कम्तीमा ५० जना नेपाली नागररकलाई रोजगारी 

स्दने उत्पादनमलूक चाल ुउद्योगको नाममा रहकेो जस्मनमा लाग्ने एकीकृत सम्पस्त्त करमा १५% छुट स्दने नीस्त 

अवलम्वन गररनेछ । 

• अपाङ्गता भएका व्यस्िले संचालन गरेको उद्योग÷व्यवसायहरुमा तोस्कएको करमा ५०% छुट स्दइने नीस्त 

अवलम्वन गररनेछ ।  

• हाते ट्याक्टर ममित सम्भार गने तास्लम सञ्चालन गरी रोजगार सजृना गररनेछ । 

• Eleetrical हाते ट्याक्टर स्नमािणका लास्ग Waling Innovation Center र आस्वरकार केन्त्रसुँग सहकायि 

गररनेछ । 

 

 

६.र् वा िथा खेिकूद नीर्ि  

• नवर् वाको जोश र ज्ञान : वार्िङको िर्वष्र्को शान  भन्त्ने नारालाई मनन गरी खेलकूद क्षेरको स्वकास, 

पवूािधारको स्नमािण, स्सकाई, प्रस्तयोस्गता आस्दको आयोजना स्नरन्त्तर गररनेछ ।  
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• वास्लङ नगरपास्लकामा अवस्थित खेलकूद मैदानलाई पूवािधारयिु ससु्वधा सम्पन्त्न रंगशाला, स्नयस्मत 

खेलकुद, खेल प्रस्तष्ठान स्नमािण गररने छ ।  

• वास्लङ नगरपास्लकामा अवस्थित कभडिहलको ममित सम्भार गररने छ र प्रत्येक वडामा एक ब्यवस्थित खेल 

मैदान थिापना गररने छ ।  

• मेयर कप /उप मेयर कप खेलकुद प्रस्तयोस्गतालाई स्नयस्मत संचालन गररने छ । सािोै  पास्लकाथतरीय 

भस्लबल/फुटवल र स्वद्यालयथतरीय खेदकुद संचालन गरनेछ ।  

• खेलकुद स्वकास तिा नागररकको थवाथ्यलाई ध्यानमा रातद ैखेलमैदानहरुको उस्चत संरक्षण र व्यवथिापन 

गररनेछ ।  

• पाकि , खलुाके्षरको पस्हचान गरी स्तनलाई  खेल मैदान बनाउनका लास्ग सरकारी तिा साविजस्नक जग्गालाई 

प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक काननुी प्रस्िया अबलम्बन गररनेछ  

• पाकि  तिा खलुाके्षर स्नमािण गदाि न्त्यनूतम मापदण्ड कायम गरी मस्हला वालबास्लका, जेष्ठ नागररक र फरक 

क्षमता मैरी बनाइनेछ ।  

 

 

७. सहकारी िथा अन्र् र्वत्तीर् क्षेत्रसुँग सम्वन्िी नीर्ि  

• सामसू्हक भावना बोकेका नगर स्थित सहकारी संथिाहरुको Corporate Governance   अनसुार अनमुस्त, 

स्नयमन, स्वथतार, प्रस्शक्षण सम्बन्त्धी कायििम संचालन गररने छ ।  

• Social Synergy का रुपमा रहकेो स्रोत श्रम, साधान सीप र पजूी ुँको अस्धकतम पररचालन गरी करार खेती 

प्रस्त प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• प्रत्येक वडामा एउटा नमनुा सहकारीको थिापना र संचालन गने नीस्तलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । हरेक गाउुँमा 

उद्यम सहकारी /कृस्र् सहकारी र उपभोिा सहकारी थिापनामा जोड स्दईनेछ ।  

• Corporate Culture को स्वकास गद ैसहकारी स्शक्षा, सहकारी ब्यवसाय प्रवर्धन जथता सहकारी सम्वन्त्धी 

आवश्यक तास्लम संचालन गररने नीस्त अवलम्वन गररने छ ।  

• सहकारी संथिाको  काननुी स्नदशेन, मापदण्ड कायािन्त्वयन र स्नयमनमा स्वशेर् जोड स्दने नीस्त अवलम्वन गररने 

छ र Social Energy लाई प्रबद्धिन गररनेछ । 

• नगरस्भरका सहकारीहरुको Reporting Mechanism लाई  सबलीकरण गद ै मास्सकरुपमा स्ववरण 

बझुाउनपुने ब्यवथिा गररने छ । 

• थिानीय सहकारीहरुलाई स्वस्ध सम्मत िंगबाट सञ्चालन गनि र स्नयमन गनि सचूना प्रस्वस्धमा आधाररत एस्ककृत 

त्याङ स्नमाणि र अद्यावस्धक गररनेछ । 

• स्वतीय संथिाहरुको त्यांक अध्यावस्धक गद ैSocial Accountability प्रस्त स्जम्मेवार बनाइनेछ । 
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• श्रम, साधान सीप र पजूी ुँको अस्धकतम पररचालन गनि स्वतोीय संथिाहरुसुँग साझेरारी गररनेछ । 

• नगरपास्लका जमानत बसी स्वतीय संथिाहरुबाट  Smart Card, Banking Card, उ Card  जारी गरी 

लगानीका लास्ग प्रोत्सास्हत गररनेछ । 

 

 

 

 

 ८.सामार्जक र्वकास सम्वन्िी नीर्िहरु  

• स्भन्त्न क्षमता भएका व्यस्िहरु, मस्हला, दस्लत, स्वपन्त्न, बस्हरकरणमा परेका समदुायहरुका लास्ग  चेतनामलूक 

कायििम, आस्ििक स्वकास तिा सामास्जक स्वकासका कायिलाई स्वथतार गररने छ ।  

• स्भन्त्न क्षमता, ज्येष्ठ नागररक र जोस्खममा परेका नागररकका लास्ग सरुस्क्षत सेल्टरको ब्यवथिा गररने छ । बाब ु

आमाको कुशल हरेचाह र संरक्षण गरेका व्यस्िलाई श्रवणकुमार परुथकार प्रदान गररनेछ । 

• लोपोन्त्मखु जास्तहरु माझी, कुमाल र दस्लतहरुका सािै स्वपन्त्न वगिहरुको लास्ग स्वशेर् कायििम ल्याईनुका 

सािो ैउनीहरुको परम्पररत पसेा, कला र संथकृस्तको संरक्षण गररनेछ । 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कायििमलाई आस्ििक सामास्जक रुपले स्वपन्त्न वगिमा  समावेश गरोी आय आजिन, गरीवी 

न्त्यनुीकरण, रोजगारी प्रवर्धन जथता कायििमलाई स्वशेर् प्रािस्मताका साि अगास्ड बिाईनेछ । 

• नगरपास्लकास्भर सोूचीकृत भएका सवै शैस्क्षक वेरोजगार तिा यवुालाई थवरोजगार कायििम संचालन गनि 

स्वशेर्  कायििम लयाइनेछ ।  

• गरीवीको कारण समाजमा रहेका खरका छाना भएका घरहरुको लगत स्लई खरको छानालाई स्वथतास्पत गरी 

जथतापाताद्धारा छाउने कायिलाई स्नरन्त्तरता स्दईनेछ । 

• सामास्जक सरुक्षा तिा व्यस्िगत घटनादताि प्रणाली सदुृिीकरण गरोी सम्पणूि त्यांकलाई स्डस्जटाइजेसन 

गररनेछ । 

• ज्येष्ठ नागररकको अनवुभव र ज्ञानलाई नयाुँ पथुतासुँग जोडन Knowledge Transfer forum  थिापना 

गररनेछ । 

• मस्हला स्हंसाका कारण पस्हचान , मस्हलाको सवालमा कायिरत संघ संथिाहरुकोो पस्हचान तिा सञ्जाल 

स्नमािण, संथिागत स्वकास र सुदृिीकरण, क्षमता अस्भवसृ्द्ध, समन्त्वय र सहकायि गररनेछ । 

• सरोकारवाला स्नकायहरुको समन्त्वय तिा सहकायिमा मस्हला समबन्त्धी घटनाहरुको अस्भलेखीकरण, 

अनसुन्त्धान, प्रकाशन तिा सहयोगी संयन्त्रको स्वकास (सरुक्षावास, मनोस्वमशि, काननूी सहयोग, थवाथ्य सेवा) 

यस अस्भयानका रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  
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• मस्हला स्हसंाको न्त्यनूीकरण गनि आवश्यक त्यगत पैरवीका लास्ग समदुायथतरदसे्ख नगरपास्लका तहसम्म 

अस्भयानका कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

• आय आजिनका गस्तस्वस्ध बिाउन मस्हला तिा आमा समूहहरुलाई बीउ पुुँजी उपलब्ध गराइनेछ । 

• मस्हला अस्धकारको ससु्नस्श्चतता गनि स्वस्भन्त्न खाले चेतनामूलक कायििम (एफ.एम.प्रशारण,सडक नाटक , 

क्षमता अस्भवसृ्द्ध (तास्लम ,गोष्ठी) कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

• मस्हला उपर ह ने घरेल ुस्हंसा, दवु्र्यवहार, लैंस्गक स्हसंा, बोक्सीको आरोप, बलात्कार, दाईजो तिा बालस्ववाह 

अन्त्त्यका लास्ग सामास्जक सचेतना कायििम नगरव्यापी रूपमा सञ्चालन गररनेछ । 

• लैंस्गक स्हसंा अन्त्त्यमा परुुर् तिा यवुा सहभास्गता पररचालन गने गरी परुुर् सञ्जालीकरणको स्वथतार गररनेछ 

। 

• थिानीय तहमा स्नवािस्चत मस्हला जनप्रस्तस्नस्धहरूको क्षमता स्वकास अन्त्तगित Knowledge Sharing 

Forum सञ्चालन गररनेछ । 

• बीउ पजुी माफि त उत्पादनमुलक ब्यवशायका कायििमहरुमा महीलाहरुलाई सहयोग गने र समाजमा स्वद्यमान 

कुररती कुसंथकार स्वरुद्ध जनचेतनामलुक अस्भयान सञ्चालन गनुिका सािै श्रीमान श्रीमस्त , साश ु बुहारी 

छलफल कायििमहरु गने अस्भयान ल्याइनेछ ।  

• मस्हलाहरुको भसु्ममा थवास्मत्वका लास्ग संयिु लालपजुाि कायििम लागोू गनि जोड स्दइनेछ 

• बालश्रम मिु घोर्णा कायििम लाग ूगररनेछ र बालसचेतना तिा जागरण कायििमलाई जोड स्दई थमाटि बाल 

क्लब गिन गररनेछ । 

 ९. खानेपानी सम्वन्िी नीर्िहरु   

• खानेपानीको स्रोत संरक्षण तिा उपयिु पवुािधार स्वकास गरी Water Governance मा केस्न्त्रत रही  

खानेपानीको आपसु्ति व्यवथिा स्मलाइनेछ । 

• सवै नगरवासीहरुलाई भरपदो र शदु्ध र गणुथतरीय खानेपानीको सेवाका लास्ग ‘एक घर एक धारा’ नीस्त सवै 

वडाहरुमा स्वथतार गररने  कायििमलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

• त्यांकमा आधाररत भई सवै खानेपानी आयोजनाहरुलाई सस्मस्तमा आवद्ध गरी न्त्यनूतम शलु्कको व्यवथिा 

गरी ममित सम्भार कोर्को सञ्चालन गररने छ । र सो कोर्को कायिस्वस्धलाई समय सापेक्ष पररमाजिन गररनेछ । 

• वास्लङ नगरपास्लका WASH गिन गरी सवै खानेपानी सस्मस्तहरुको स्नयन्त्रण र एकीकृत स्वकास गनि 

Integrated Mechanism  स्नमािण गररनेछ   ।  

• साना शहरी खानेपानी योजनालाई ब्यवस्थित गनुिका सािै नयाुँ खानेपानी स्वथतार गदाि भसू्मगत पानीका लास्ग 

स्डप बोररङमाफि त गने नीस्तलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

• सतुखाग्रथत के्षरहरुका पोखरीहरुको पनुभिरण तिा ममित सभ्भार गररनेछ । 
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• नगरस्भरका पानीका मलूहरुको पस्हचान गरी Water Audit गररनकुा सािै Water System अध्ययन  गररनेछ 

। 

• प्रत्येक खानीपानी योजनाका२  जना हरेाललुाई Wash सम्बन्त्धी तास्लम स्दइनेछ । 

• स्लस्टटङ खानेपानी योजनाहरुको स्वद्दुत महशुल छुटको लास्ग अध्ययन गररनेछ । 

• चाल ुअवथिामा रहकेा पधेरा कुवाहरुको ममित तिा व्यवस्थित Water Recharge System को अध्ययन 

गररनेछ । 

• नगरस्भरका सम्पणूि स्पउने पानीका स्रोतहरुको Water Quality Test गरी वैकस्ल्पक स्रोत तिा Treatment 

को व्यवथिा स्मलाइनेछ । 

 

 

 १०. संस्कृर्ि प्रवद््रिन सम्वन्िी नीर्िहरु  

• माझी, दस्लत, गरुुङ, मगर कुमाल मसु्थलमहरुको संथकृस्त संरक्षणका लास्ग आस्ििक तिा सामास्जक स्वकासका  

स्वशेर् कायििम सञ्चालन गररनेछ ।  

• स्वस्भन्त्न जास्त र भार्ीको साुँथकृस्तक सम्पदाको अध्ययन तिा त्याङक संकलन गरी डकुमेन्त्िी स्नमािण गररनेछ 

। 

• थिानीय संथकृस्त तिा सम्पदा  स्वचलन पयुािउने सवैखाले  अवास्ञ्छत गस्तस्वस्धलाई रोकिाम, स्नयन्त्रण र 

स्नयमन गररनेछ । 

• नगरपास्लकास्भर बसोबास गने स्वस्भन्त्न जातजास्तमा आधाररत भार्ा, संथकृस्त, सम्पदा तिा परम्पराको 

अनसुन्त्धान गद ैसंरक्षण कायिमा जोड स्दइनेछ  र आवश्यक काननु स्नमािण गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । 

• होमथटे (घरबास) लाई पयिटकीय गन्त्तव्य थिलको Mapping  गरी नगरको मुतय थिान तिा सचूना केन्त्रमा 

Display  गने व्यवथिा स्मलाइनेछ ।  

• आवश्यक  पवूािधारहरुको स्नमािण गद ै अन्त्य तालीम, अध्ययन अवलोकन लगायतका प्रवर्धनात्मक 

स्ियाकलापहरु संचालन गररनेछ ।  

• होमथटे (घरबास) लाई नगर स्भरका उत्कृि कलाकारहरु परुथकृत गने, कलाको संरक्षण गनेलगायतका 

कामहरुलाई प्रािस्मकताका साि अगास्ड बिाइनेछ । नगरपास्लका स्भर लकेुर रहकेा प्रस्तभाहरुको पस्हचानको 

लास्ग स्वस्भन्त्न प्रकारका मैरीपणूि प्रस्तथपधाि गरी कला, सास्हत्य र सजृनाको संरक्षण र सम्वर्धन गररनेछ । 

• रास्रिय तिा अन्त्तरािस्रिय संघ–संथिाहरुको सहकायि र सह–लगानीमा आधसु्नक ससु्वधासम्पन्त्न सांथकृस्तक 

भवन (नाच घर) साविजस्नक स्नजी साझेदारी अवधारणामा स्नमािण गने प्रस्िया अगास्ड बिाइनेछ ।नगरस्भर 

परम्पररत कला तिा संथकृस्त झल्कने गरी सङग्रहालय तिा बिूघर तिा नाचघर थिापना गररनेछ । 
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• प्राचीन इस्तहास तिा स्मिक बोकेका चौतारा, धारा, पाटीपौवा तिा पोखरीहरुको पनुस्निमाणि तिा जीणौदार 

गररनेछ । 

• नगरस्भरको पयिटन, संथकृस्त कला सास्हत्यको प्रचार प्रसार गनि वास्लङ सास्हत्य महोत्सव सञ्चालन गररनेछ । 

• सम्पदाहरुको अस्भलेस्खकरण, प्रवर्धनका लास्ग रणनीस्त तय गररनकुा अस्तररि पयिटकीय महत्वका स्वस्वध 

स्वर्यहरुलाई समेटी वतृ्त स्चर स्नमािण लगायत अन्त्य माध्यमबाट प्रचारप्रसार गररनेछ ।  

• आुँधीखोलामा Check Dam  स्नमािण गरी Boating का लास्ग दबैु स्कनारमा lighting  System  को 

व्यवथिा गररनेछ । 

 

 

 

 

११. पूवाििार र्वकास सम्वन्िी नीर्िहरु  

• नगर क्षेरस्भर तिा बास्हर यातायातको ससु्वधा प¥ुयाउन नगर यातायात गरुुयोजना ( MTMP- Municipal 

Transport Master plan) तयार गरी सडककोो एकीकृत लगत तयार गररनेछ ।  

• सहरी तिा ग्रामीण क्षेरमा सडक तिा यातायातको पह ुँच स्वथतार गदाि पानीका श्रोत, वनजंगल, प्राकृस्तक स्रोत 

तिा धास्मिक क्षेर प्रस्तकूल असर नह ने गरी गररनेछ ।  

• स्सद्धािि राजमागिको चाप कम गनि तिा नगरको यातायात तिा पयिटन क्षेरमा योगदान गने गरी आुँस्धखोला 

कररडोर स्नमािण कायिलाई उच्च प्रािस्मकता स्दइनेछ । यस सडकलाई रुत गस्तमा स्वथतार गररनेछ ।  

• स्सद्धािि राजमागिमा यार ुप्रस्तक्षोालय तिा यातायात स्वश्रामथिल र साविजस्नक शौचालय तिा खाजाघर 

स्नमािणको योजना बनाइ ररफे्रसमेन्त्ट केन्त्र थिापनालाई स्नन्त्तिरता स्दइनेछ  ।  

• सबै स्कस्समका पवूािधार स्नमाणि गदाि फरक क्षमता भएका व्यस्ि र जेष्ठ नागररकको पह ुँच ससु्नस्श्चतता ह ने गरी 

समावेशी स्वकासको अवधारणालाई लाग ूगररनेछ ।  

• शहरी योजना तिा भवन स्नमािण मापदण्ड, २०७२ को पणूि पालनामा जोड स्दईने छ । २.२ आना भनदा कम 

जग्गामा बनेका घर तिा जग्गामा दोव्बर दथतरु स्लई घर बनेको प्रमाणीत गररनेछ । तर नक्शापास गररने छैन।् घर 

नक्शा पास, अस्भलेखीकरण र घर बनेको प्रमाणीत गरर ३ भागमा स्वभाजन गररनेछ । 

• टोल स्वकास संथिाहरुसुँग नक्सा पास र घरहरुको अस्भलेखीकरण सम्बन्त्धी अन्त्तस्कि या गररनेछ । 

• शहरी स्वकास योजना अनुसार नगरपास्लकाको चिपिको स्नमािण गने कायिलाई स्शघ्रताका साि अगास्ड 

बिाईने छ ।  
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• नगरपास्लका स्भरका सवै वडा कायािलयसम्म बाहै्र मस्हना स्नवािधरुपमा सडक सञ्चालन गनि बजेटको व्यवथिा 

गरी कायि अगास्ड बिाईने छ । 

• स्सद्धािि राजमागिलाई स्वथतार गने तिा सडकको के्षरास्धकार स्भरका घर टहराहरु हटाउने र दघुिटना मिु के्षरको 

रुपमा स्वकास गने नीस्तलाई अवलम्वन गररने छ  

• यातायात के्षरलाई व्यवस्थित बनाउनका लास्ग चाल ुआ.व.मा नै वसपाकि को स्नमािण कायि सम्पन्त्न गरी 

सञ्चालनमा ल्याईने छ । पास्कि ङ क्षेरलाई व्यवस्थित गराईने छ र सडकमा पास्कि ङ स्नर्ेध गररने छ । 

• पाुँच वरे् सडक रणनीस्तक योजना तयार गरी नगर के्षर स्भरका सडकहरुलाई सदुृिीकरण तिा थतरोन्त्नस्त गद ै

कालोपरे गनि जोड स्दईने छ । 

• सडकको दायाुँ बायाुँ फूलबारी र हररयाली प्रवर्धन गरी हररत शहरको रुपमा स्वकास गररने छ । 

• नगरक्षेर स्भर सञ्चालनमा रहकेा टेम्पोहरुलाई व्यवस्थित गने र नगरपास्लकाको के्षरस्भर स्वद्यतुीय सवारी 

साधन सञ्चालनमा जोड स्दईने छ ।  

• प्रत्येक वडाका सडक, खानेपानी, स्सञ्चाई र फोहोर व्यवथिापन गनि रणनैस्तक योजना  स्नमािण  कायािन्त्वयन 

गररने । 

• नगरपास्लका स्भरका सवै वडामा एउटै प्रणालीको स्वद्यतु उपलव्ध गराइ  पणूि रुपमा लोडसेस्डड हटाउन पहल 

गररने छ । नगरस्भरका पोलका तारहरुलाई व्यवस्थित गराईने छ । 

• नयाुँ बजार र नयाुँ वथती स्वकासका लास्ग योजना स्नमाणि गररने छ । Land  pooling को माध्ययमवाट 

व्यवस्थित बजार र वथतीको स्वकास गररने छ ।  परुानो बजारहरुलाई िमशः सधुार गरी सडक चौडा गने, िल 

तिा नालाको व्यवथिा गररने छ । 

• नगरको सवै वडाहरुमा िूला योजनाहरु सडक, खानेपानी, स्सञ्चाई एवं अन्त्य पूवािधार स्नमािण गरर व्यवस्थित 

रुपमा कायि गररने छ । नगरस्भरका पवूािधार स्नमािण गदाि वडाथतरीय, नगरथतरीय र प्रदशे तिा संघथतरीय योजना 

गरी तीन तहमा वगीकरण गरी कायािन्त्वयन गररने छ । 

• साना स्तना भैपरी आउने पवूािधार स्नमािण गनिका लास्ग कूल पजूी ुँगत बजेटको वडा थतरीय योजनाका लास्ग 

कस्म्तमा १० प्रस्तशत र नगरथतरीय योजनाका लास्ग ५ दसे्ख १० प्रस्तशत बजेट ममित सम्भार कोर्मा स्वस्नयोजन 

गररने छ ।  

• नगर यातायात र नगर ग्रामीण यातायातलाई व्यवस्थित बनाइने छ र सरुस्क्षत बनाईने छ । सािै मापदण्ड तोस्क 

रुट परस्मटको व्यवथिा गररने छ । सािै थमाटि यातायातको व्यवथिा गररने छ ।  

• वडा कायािलयको भवन नभएको वडाहरुमा िमशः वडा कायािलय भवनको स्नमािण गररने छ । वास्लङ 

नगरपास्लका स्भर सामदुास्यक सभागहृ स्नमािण गररने छ । 

• नगरका आसपासका क्षेरहरुको स्वकास गरर सेटलाईट स्सटी÷स्भलजेको रुपमा स्वकास गररने छ । नयाुँ नापी 

गराई बाटोलाई लगत कट्टा गरी साविजस्नक बनाईने छ । 
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• पवूािधार स्नमािणमा साविजस्नक स्नजी साझेदारी नीस्त अनशुरण गरी लाग ूगररने छ । वास्लङ–ग्रहौंसरु–बाह निान 

केवलकारको संभाब्यता अध्ययन गररने छ । 

• कुनै आयोजना तिा कायििममा दोहोरोपना पनि गएमा र कायिपास्लकाको  बैिकबाट उि आयोजना तिा 

कायििमहरुलाई संशोधन  गररने छ ।  

• बायटारी दसे्ख छाङ्छाङ्दीसम्म आुँधीखोला कररडोर सम्पन्त्न गररने छ र आुँधीखोलामा चेक ड्याम स्नमािण 

गरर पानीको सतहको सधुार गररने छ । 

• टेस्लफोनको तामाको तारलाई स्वथिास्पत गरी अस्प्टकल फाईबरमा जाने नीस्त स्लईने छ ।   

• स्सकमी र डकमीहरुलाई भवन स्नमािण प्रस्वस्ध र भवन संस्हता सम्बन्त्धी तालीम स्दई दक्ष बनाइनेछ र स्कफायती 

आवासका नमनूा नक्साहरु तयार पारी नगरबासीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।  

• नगरपास्लका स्भरका पराल र खरको छाना भएका घर पररवारलाई जथतापाताको छानामनुी ल्याउने कायिलाइ 

स्नरन्त्तरता स्दइनछे ।  

• नगरको स्वद्यतु सेवालाई भरपदो र गणुथतरीय बनाउनको लास्ग स्वद्यतु प्रास्धकरणसुँग समन्त्वय गरी स्वद्यतु पोल 

र िान्त्सस्मटर जडान, सडक बत्ती व्यवथिापन लगायतका पवूािधारका स्नमािणको कामलाई प्रािस्मकता स्दईनेछ 

। 

• ररङ्ग रोडको स्वथततृ पररयोजना प्रथताव तयारीका लास्ग आवश्यक पहल गररनेछ । नगरपास्लकामा अटो 

व्यवसायीहरुसुँगको साझेदारीमा साविजस्नक स्नजी साझेदारी अवधारणा अनसुार “अटो स्भलेज” स्नमािण गररनेछ 

।  

• नगरस्भरका आस्ििक, सामास्जक तिा वातावरणीय कायििम र आयोजनाको Screening गरी  Project 

Bank  थिापना गररनेछ । Local Game Changer Project को पस्हचान गररनेछ । 

• नगरस्भरका आयोजनाहरुलाई वह बर्ीय र प्रािस्मकता तोक्न सचूकसस्हत वथतपुरक र वजै्ञास्नक मापदण्ड 

बनाइनेछ ।  

• ११.३२ मध्यकालीन खचि संरचनाको स्नमािण गरी योजना र बजेटका बीचमा तालमेल स्मलाई पुुँजीगत खचि 

प्रणालीमा सधुार गररनेछ । 

१२ र्संचाई सम्बन्िी नीर्िहरु  

• नगरपास्लका के्षर स्भरको प्रत्येक खेतीयोग्य जस्मनमा बाहै्र मस्हना स्संचाई ससु्वधा प्रदान गनिको लास्ग प्लास्िक 

पोखरी लगायतका स्संचाईका ससु्वधाहरु स्वथतार गररने छ । 

• प्रयािप्त स्संचाईको ससु्वधाको पसू्तिका लास्ग प्रदशे सरकार, संघीय सरकारसुँोंग सहकायि गरोी सम्भाव्यता 

अध्ययन गररनेछ।  

• स्संचाई ससु्वधाको लास्ग वैकस्ल्पक पद्धस्तको अध्ययन समेत गररने छ ।  

• नगरको स्वस्भन्त्न के्षरमा बह उपयोगी पनुजिस्लय Refill Tank स्नमािण स्दइनेछ ।  
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• स्संचाई प्रणाली आसपासका जग्गाहरु बाुँझो रातन नपाउने व्यवथिालाई कायियोजना सस्हत कायािन्त्वयनमा 

लस्गनेछ ।  

• खोलालगायतका महत्वपणूि कुलो आसपासका के्षरको जग्गा संरक्षण, हररयाली प्रवर्धन गररनेछ ।  

• नगरको उपयिु थिानमा बह उपयोगी स्संचाई पोखरी स्नमािण गने कायि अस्घ बिाइनेछ ।  

१३. िवन िथा शहरी र्वकास सम्वन्िी नीर्िहरु  

• यस नगरपास्लकावाट पास गररने नक्साहरुलाई Automation गरी नक्सा पास प्रस्ियालाई अनलाईन सेवामा 

आवद्ध गररने छ ।  

• नक्सा पास सम्वन्त्धमा जनचेतना जगाउन टोल स्वकास संथिाहरुसुँग अन्त्तस्कि या गररनेछ । कुनै पस्न घर, टहरा 

बनाउदा नक्सा पास गरेर मार बनाउने व्यवथिा अस्नवायि गररनेछ ।  

• भसू्मगतरुपमा पास्कि ङको ब्यवथिा गरी घर स्नमािण गदाि पास्कि ङ के्षरको नक्सा पास दथतरु पणूिरुपमा छुट स्दन े

नीस्तको  स्नरन्त्तरतिा स्दइनेछ । 

• Smart Waling कायििम अन्त्तरगत नगर क्षेरस्भरका १४ वटै वडाका घरहरुमा Pink Colour अस्नवायि 

गररने छ । परुाना घरहरुमा पस्न अस्नवायि रुपमा Pink Colour लगाउने व्यवथिा गररने छ र त्यथता परुाना 

घरहरुमा कलर लगाउुँदा खचिको आधारमा केही रकम अनदुानको रुपमा स्दईने नीस्त अवलम्वन गररने छ ।  

• व्यवस्थित शहरी स्वकास गनिका लास्ग Land pooling को कायि गनि केस्ह थिानमा न.पा.को  Pilot Project 

को रुपमा स्वकास गररने छ र सकुौदीमा व्यवथिस्ोत शहरको लास्ग अध्ययन गररनेछ ।  

• यस वास्लङ, न.पा.लाई खरको छाानामिु वनाउनको लास्ग यसै आ.व.स्भरमा सवै खरको छाना भएका 

घरहरुलाई जथतापातामा रुपान्त्तरण गररनेछ र उि कायिका लास्ग जथतापाता अनदुानको व्यवथिा स्मलाईने छ ।  

• साविजस्नक तिा स्नस्ज भवनहरुको स्नमािण गदाि रास्रिय भवन संस्हताको पालनामा जोड स्दई स्नरन्त्तर अनगुमन 

गररनेछ ।  

• वातावरणमैरी नगरपास्लका स्नमािण गनिको लास्ग यस आ.व.स्भरमा नै एक घर द ई रुख िथा एक घर द ई 

गमिा अस्भयानको रुपमा संचालन गरी प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गररने छ । नक्सा पास गदाि दसे्खनै यस 

अवधारणाको कायािन्त्वयन गररनेछ र फलफुल तिा अन्त्य स्बरुवाहरु नगरबाट स्वतरण गररनेछ । 

• हाम्रो वार्िङ, राम्रो वार्िङ, हाम्रो वडा, राम्रो वडा हाम्रो टोिको र्वकास जनिाको अपेर्क्षि र्नकास 

भन्त्ने नाराका साि जनतालाई स्वकास स्नमािण प्रस्ियामा अस्धकतम सहभास्गता गराई लोोकतन्त्रको लाभ 

स्वकासद्धारा स्वतरण गररनेछ ।  

• सामदुास्यक, स्वद्यालय भवन, जेष्ठ नागररक स्वश्राम गहृ, आमा समहू भवन, तिा अन्त्य संघ संथिाको भवनको 

लास्ग समायोेजन भएका स्वद्यालयका तिा अन्त्य संघ संथिाका भवनहरुलाई प्रयोगमा ल्याई व्यवथिापन 

गररनेछ र सम्भव नभएमा मार स्नमािणमा वजेटको व्यवथिा गररने छ ।  
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१४ उजाि िघ  िथा सााना जिर्वद्य ि सम्वन्िी नीर्िहरु  

• सबै वडाहरुमा बैकल्पीक उजािको आवश्यक व्यवथिा गरीने छ । सोलार प्रणालीवाट स्वधतु उत्पादनलाई समेत 

प्रवर्धन गररने छ । 

• थिानीय सरकारहरुलाई ३ (तीन) मेघावाट सम्मको स्वद्यतु उत्पादन र सञ्चालनको व्यवथिा उल्लेख भएकोमा 

सोको कायािन्त्वयन गररनेछ  ।  

१५. सूचना प्रर्वर्ि िथा सञ्चार सम्वन्िी नीर्िहरु 

• नगरक्षेरस्भर सञ्चार सेवाको गणुथतर बिाउन सचूना प्रस्वस्ध इकाई माफि त स्नयस्मत रुपमा अनगुमन तिा 

स्नयमन गररनेछ । 

• मोवाईल टेस्लफोन नेटवकि मा सधुार गनि टेलीफोन टावर थिापनाका लास्ग सेवा प्रदायकसुँग समन्त्वय गरी 

गणुथतर स्वकास गररनेछ ।  

• दरूसंचार प्रणालीलाई सवै वडामा सविसलुभ वनाउन पहल गररने छ र ICT प्रणालीलाई आधसु्नकतम उपकरण 

उपयोग गरर प्रत्येक नागररकलाई सशुसु्चत गररने छ । 

• सचूना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसस्गिक अस्धकार भएकोले सोको प्रत्याभसू्त गनि नगरपास्लकाले आटना 

गस्तस्वस्धहरुलाई स्वस्भन्त्न माध्ययमवाट सहज र सविसलुभ रुपमा प्राप्त गनि सक्ने तिा साविजस्नक गने, Website 

का सािै social media हरु माफि त सचूनाको  व्यवथिा स्मलाईने छ ।  

• थिानीय पस्रका, एफ एम रेस्डयो, केवल र टेस्लस्भजनहरु मफि त नगरका गस्तस्वस्धहरु आवश्यकतानसुार 

प्रकाशन र प्रसारण गररनेछ । 

• मोवाईल एप तिा व्यब एप माफति घर–घर बाटनै सेवा स्लने कायिको ब्यवस्थित गरीने छ ।  

• नगरपास्लकाले आफ्नै frequency रेस्डयो संचालन गने नीस्त अवलम्वन गररने छ ।  

• नगरका स्वस्भन्त्न थिानलाई Free Wifi Zone  बनाइन ेसचूना प्रस्बस्धको के्षरको कायिलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ 

। 

• नगरपास्लकाका सम्पणूि गस्तस्वस्धलाई सहज रुपमा जनतासम्म पयुािउनका लास्ग Smart Waling नामक रेस्डयो 

तिा टेस्लस्भजन कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

• सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लास्ग सबै वडामा रहकेा अनलाईन प्रणालीलाई अझ भरपदो र 

गणुथतरीय प्रभावकारी बनाईने छ ।  

• कायािलयका कमिचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाटको अन्त्त्य गरी भ्रिाचार जन्त्य गस्तस्वस्धको 

अन्त्त्यको लास्ग स्बस्भन्त्न Payment Gateway माफि त भिुानीको व्यवथिा स्मलाईने छ । कमिचारीहरुको ई-

हास्जरर व्वयवथिापन प्रणाली प्रयोग गरर मलु्याङकन गने स्वस्धलाई अझ व्यवस्थित गररनेछ । 
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• नगर स्भरका सामदुास्यक रेस्डयोहरुको सािै सञ्चारकमीहरुको क्षमता अस्भवसृ्द्धका कायििमहरु संचालन 

गररनेछ । थिानीय संचार माध्यमहरुको कायिसम्पादन र प्रभावकाररताको आधारमा साझेदारीको नीस्त 

अवलम्वन गररनेछ ।  

• जनताको सु–ससू्चत ह न पाउने सचूनाको हकको प्रत्याभसू्त गनि साविजस्नक सनुुवाई, मुखपर प्रकाशन, जनतासुँग 

मेयरलगायतका रेस्डयो कायििम, Hello Mayor कायििम,  साविजस्नक परीक्षण, कायािलयबाट सम्पास्दत 

कायिहरुको चौमास्सक साविजस्नकीकरण गने प्रणालीको स्वकास गररनेछ । 

• संचार के्षरको संथिागत स्वकासका लास्ग वास्लङ स्मस्डया हाउस र संचार ग्राम थिापनाको लास्ग आवश्यक 

गहृकायि गररनेछ ।  

• नगरपास्लकाको स्वकास स्नमािण, सशुासन, सेवा प्रवाह, सामास्जक सचेतना लगायतका स्वर्यमा कलम 

चलाउने संचारकमी र स्मस्डया हाउसहरुलाई वास्र्िक रुपमा परुथकृत गररनेछ । 

• नगरपास्लका वा सम्पणूि बायािलयहरुमा स्डस्जटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गन ेकायिलाई तीव्रता स्दई थवचास्लत 

बनाइने छ । सबै थवाथ्य चौकीहरु, स्वद्यालयहरुमा Fiber Lease line Internet connectivity पयुािउने 

सािै सेवालाई गुणथतर बनाईने छ ।   

• Data security तिा cyber security को व्यवथिा स्मलाई कुनै स्कस्समको cyber attack ह न बाट 

बचाईनेछ। आटनै Micro level data center को व्यवथिाका सािै Government cloud बाट सब ैICT 

system हरु संचालन गरेनेछ । 

•  नगर क्षेरलाई Gis Mapping गररनेछ सािै नगरस्भरका साविजास्नक सवारी साधनहरुमा GPS Devices 

जडान गररनेछ ।  

१६. वन वािावरण िथा ि—ूसंरक्षण सम्वन्िी नीर्िहरु   

• नीस्तगत र काननुी पररस्धमा रहोी नदीजन्त्य स्नमािण सामाग्रीको सहज आपसू्ति  गररनेछ ।  

• Bio ˗ Engineering मा जोड स्दई सडक, खोला खोल्सामा वकृ्षारोपण, बाुँस रोपण, रुख तिा बाुँसद्धारा 

तटवन्त्धन, सामदुास्यक भवनको संरक्षण, खाली िाुँउमा वकृ्षारोपण आस्द कायि गररने छ ।  

• नगरवासीलाई घरको छत र वरण्डामा कौशोी खेतीको शरुुवात गरी हररत नगरकोो अवधारणा साकार 

पाररनेछ ।  

• आस्धखोला र त्यसका नदी सञ्जालको व्यवथिापनका लास्ग आधसु्नक प्रस्वस्ध अपनाई वह उपयोग र संरक्षण 

गररने छ ।  

• वातावरण संरक्षणका लास्ग अन्त्य सरकारी स्नकाय र स्वकास साझेदारसुँग समन्त्वय गरी कायि अगास्ड विाईने छ 

। 

• नगरपास्लका के्षरस्भर संचास्लत िूला आयोजनाहरुको स्नमािणमा वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन र Bio 

Engineering को प्रस्वस्ध अस्नवायि रुपमा अवलम्बन गररने छ ।  

• सरसफाई र धलुो रस्हत सडक स्नमािणमा ध्यान स्दई गणुथतरीय पक्षका प्रस्वस्धको उपयोग गररनेछ । 
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• वन जंगलको स्वथतार तिा भकू्षय स्नयन्त्रणको लास्ग Indigenous Technology  माफि त थिानीय प्रजास्तका 

घाुँस र स्वरुवाको प्रयोग गरी वकृ्षारोपण कायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• वन कायािलय तिा अन्त्य सम्वद्ध सरकारी तिा गैर सरकारी स्नकायहरुको साझेदारीमा नसिरीहरुको थिापना र 

स्वथतार गररने छ ।  

• उपभोिा वन समहूमा रहकेो कोर्को पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अनगुमन प्रणालीको स्वकास गररनेछ 

।  

• अल्लो, केतकुी, बाुँस, बेत लगायतका उत्पादनमखुी तिा जडीबटुीहरुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड स्दईने 

छ ।  

• बन क्षेरमा कागती तिा फलफूलको ब्यवसास्यक खेती गरोी बन पैदावारलाई ब्यवस्थित गररने छ । 

 

 

 

१७. जिािार संरक्षण िथा जिवार्  पररवििन सम्वन्िी नीर्िहरुः 

• बन, चरनक्षेर, स्सम्सार र जैस्वक स्वस्वधता समेत संबोधन ह ने गरी स्दगो व्यवथिापनका लास्ग जैस्वक स्रोत 

संरक्षण अस्भयानलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ ।  जलाधार तिा स्समसार क्षेरको पस्हचान गरी प्रभावकारी 

संरक्षणको व्यवथिा स्मलाईने छ । 

• नदीजन्त्य पदािि जथतैः िुंगा, स्गट्टी, बालवुाको आंकलन गरी स्नस्दिि के्षरहरुबाट त्यथता वथतमुा उत्खनन, 

संकलन, प्रशोधन ओसारपसार र स्वस्ि स्वतरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाईनेछ । 

१८.सरसफाई िथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन सम्वन्िी नीर्िहरु  

• फोहोरमैला प्रशोधनमा आधसु्नक प्रस्वस्ध प्रयोग गनुिकोो सािै राजमागिको स्नस्श्चत दरुीमा शौचालय र अन्त्य 

ससु्वधा सस्हतको सेवा केन्त्र सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• स्वकास साझेदार संथिासुँग साविजस्नक िल व्यवथिापन स्दसाजन्त्य लेदो व्यवथिापनका लास्ग प्रशोधन 

प्रणालीको थिापना कायि अगास्ड बिाइनेछ ।  

• नगरस्भर घर स्नमािणको अनमुस्त प्रस्िया उपयिु मापदण्डको शौचालय र सेटटीटंस्क स्नमािणलाई अस्नवायि 

गररनेछ । 

• नगरपास्लकास्भर फोहोरमैला स्वसिजन ह ने प्रशोधन व्यवथिापन केन्त्र तिा संकलन स्वन्त्द ुतय गदाि वातावरण 

स्वग्रन नस्दने गरी साइट छनौट गररनेछ ।  

• नगरवासीकै सहभास्गतमा फोहोर उत्पादन कम गने तिा पनु प्रयोग गनि जनचेतनामलुक कायििमलाई 

टोलटोलसम्म स्वथतार गररनेछ ।  
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• Zero Waste Concept मा गई रहकेा फोहरलाई आधनुीक प्रास्वस्ध प्रयोग गरी Resource को 

Multipurpose Uses रुपमा उपयोग गने नीस्त स्लईने छ ।  

• Fecal Sludge Management लाई व्यवस्थित र सरुस्क्षत गरी नीस्त स्नमािण गने श्रोतको रुपमा उपभोग गररने 

छ ।  

• आस्धखोलाको थवच्छतामा स्वशेर् ध्यान स्दई नालाको पानी स्मसाउदा Filter गरी  स्मसाउने व्यवथिा गररनेछ 

।  

• Resource Management Center को प्रभावकाररतामा अरु वसृ्द्ध गरी यथता RMC केन्त्रहरु वडा वडामा 

स्वथतार गररने छ । 

• Zero Waste प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई फोहोरवाट आधसु्नक प्रस्वस्ध अपनाई वह उपयोगी वनाइने 

छ । Plastic Block, Bitumen अन्त्य ररसाइक्लीन स्वस्ध अपनाइने छ ।  

• नगरपास्लकालाई पणूि सरसफाईयिु नगर घोर्णा गनेतफि  अस्भयान अगास्ड बिाईने छ र मतुय बजार के्षरमा 

िलको व्यवथिापनलाई प्रभावकारीरुपमा अगास्ड बिाईने छ । 

• तोस्कएका मापदण्ड बाहकेका प्लास्िक उत्पादन र प्रयोगमा प्रस्तबन्त्ध र प्लास्िकजन्त्य पदािि पनुः प्रयोगको नीस्त 

अवलम्बन गररनेछ ।  

• वैकस्ल्पक उजािको रुपमा सौयै उजाि, शनू्त्य फोहोर मैलाको रुपमा बायो ग्याुँसको स्वकास गररने छ ।  

•  

१९. प्रकोप र्नर्न्त्रण र र्वपद व्र्वस्थापन सम्वन्िी नीर्िहरु  

• स्वपद र महामारीको पूवि तयारी Response का लास्ग वडाथतरको समेत प्रस्तस्नत्व ह ने गरी प्रस्तवर्ि टोली 

पनुिगिन र स्ियास्शल गराइने छ । 

• स्वपदको अवथिामा तत्काल उद्धार लास्ग Rapid Response Team स्नमािण गरी आवश्यक सामग्राीहरुसस्हत 

सरुस्क्षत वासथिानको व्यवथिाको लास्ग बजेटको व्यवथिा गररने छ ।  

• स्वपद व्यवथिापनलाई प्रभावकारी र दुत् बनाउनको लास्ग प्रत्येक वडामा उद्धार सस्मस्तको गिन गरी चाल ू

आस्ििक वर्ि स्भरमा नै तास्लम प्रदान गररने छ ।  

• Hi tech प्रस्वस्धको प्रयोग गरी नगरस्भर ह ने भथूखलन, वािी पस्हरो, आगलास्ग, भकुम्प, आस्द जथता प्राकृस्तक 

स्वपस्त्तकोो Mapping गररनछे । 

• स्वपस्त्तबाट तरुुन्त्त राहत कायि गनि नगरपास्लका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्जल्ला प्रहरी र नेपाल रेडिससुँग 

समन्त्वय गरी तरुुन्त्त प्रािस्मक राहत र दीघिकालीन योजना वनाउन न.पा.मा स्वपद व्यवथिापन केन्त्र थिापना 

गररने छ ।  

• स्वपद व्यवथिापन कायिमा उद्धारको लास्ग सहजताको लास्ग प्रत्येक वडामा Mi17 सम्मको हसे्लकोप्टर बथन 

सक्ने हसे्लप्याडको स्नमािण गररने छ ।  
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• वािी पस्हरो आगलागी जथता प्राकृस्तक प्रकोपवाट प्रभावीतलाई तत्काल राहत, और्धोपचार ,खानपान 

लत्ताकपडा उपलव्ध गराउनको लास्ग तयारी गररनेछ । 

• स्वपद ्व्यवथिापन कोर्को वर्ृधीको लास्ग साविजस्नक स्नस्ज र गैरसकारी संथिाहरु संग समन्त्वय गररने छ ।  

• स्वपदक्ो अवथिामा तत्काल उद्धार तिा सरुस्क्षत वासथिानको पस्हचान र व्यवथिाको लास्ग वजेटको व्यवथिा 

गररने छ ।  

• स्वपदव््यवथिापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागी प्रत्येक वडामा उद्धार थवयंमसेवको गिन गररनेछ ।  

• कोस्भड १९  का सािै सबै प्रकारका स्वपदको रोकिाम तिा न्त्यसू्नकरणको लास्ग पवूि तयारी, प्रस्तकायि र 

पनुलाभका कायििम सञ्चालन गनि थिानीय स्वपद व्यवथिापन कोर्मा बजेटको व्यवथिा गररनेछ ।  

• नगरस्भर दसे्खन सक्ने स्वपद ्पूवितयारी, स्वपत व्यवथिपन, क्षस्त न्त्यनूीकरण लगायतका स्वर्यहरुलाई समेटी पवूि 

तयारी रणनीस्त तय गररनेछ । 

• आुँधी खोला, मैदी खोला तिा वाय खोलाको उत्खन कायिलाई व्यवस्थित गनिको लास्ग थपि मापदण्ड, 

कायिस्वस्ध, समन्त्वय लगायत अन्त्य उपायहरुको अवलम्वन गररनेछ भने नदी कटानको क्षेर व्यवथिापन 

आवश्यक रणनीस्त तय गररनेछ ।  

• थिानीय नागररकलाई पररवस्तित जलवायु असन्त्तलुनको जीवनशैली, उत्पादन र उपभोग पद्धस्तका कारण उत्पन्त्न 

स्वपदको अध्ययन र अनसुन्त्धान गरी रणनीत तय गररनेछ । 

• समदुायकै सहयोगमा जोस्खममा परेका बथतीहरुलाई थिानान्त्तरण गने नीस्त स्लइनेछ । 

• स्वपदबाट उत्पन्त्न असहज पस्थिस्तको तत्काल सम्बोधन गनि नगरमा Rapid Response Team को गिन 

तिा पररचालन गररनेछ 

२०. वारुणर्न्त्र संचािन सम्वन्िी नीर्िहरु  

• वारुणयन्त्र संचालन सम्वन्त्धमा सम्भव भएसम्म नस्जकका सरकारहरु स्भरकोट र गल्याङसंग समेत सहकायि गरी 

साझेदारीमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गने नीस्तलाई  स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

• वारुणयन्त्रको सवारीचालनक २४ सै घण्टा तयारी अवथिामा रहने व्यवथिा स्मलाईने छ ।  

• आगलागी ह ंनवाट रोक्नको लास्ग प्रत्येक व्यापारीक, सरकारी तिा नीस्ज घरहरुमा समेट फायर २२.४ 

स्थटङ्स्गसर रातने व्यवथिा स्मलाईने छ । 

 २१. सामार्जक उिरदार्र्त्व सम्वन्िी नीर्िहरु  

• नगरसभा संचालन कायिस्वस्ध २०७४ मा उल्लेस्खत मयािदा पालन सम्बस्न्त्ध स्वस्वध स्वर्यहरुलाई कडाईका 

साि पालनामा जोड स्दईने छ । 

• जनस्नवािस्चत प्रस्तस्नस्धहरुका लास्ग आचारसंस्हताकोो पररपालनामा जोड स्दइनेछ ।  

• नगरकायिपास्लकाको वैिकवाट थवीकृत वैिक संचालन सम्बस्न्त्ध कायिस्वस्धको पालनामा स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 
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• नगर कायिपास्लकाको वैिकवाट थवीकृत वास्लड. नगरपास्लकाको कायि सम्पादन तिा कायि स्वभाजन 

स्नयमावलीको पणूि पालनामा जोड स्दईने छ ।  

 

 

२२. मानव प ुँजी र्वकास िथा संस्थागि क्षमिा र्वकास सम्वन्िी नीर्िहरु  

• नगर कायिपास्लकालाई आवश्यक पने  जनशस्िको Projection र दरबन्त्दी स्सजिना गनि Organization and  

Development  अध्ययनको आधारमा गररने छ ।  

• नगरपास्लकाको प्रशासस्नक तिा सांगिस्नक संरचना र संथिागत प्रणालीलाई चथुत दरुुथत, स्वश्वसस्नयता, 

क्षमतायिु र प्रभावकारी वनाउद ैअत्यावश्यक ररि दरवन्त्दीहरुमा उपयिु प्रस्ियावाट पदपसू्ति गररने छ । 

• सशुासन तिा संथिागत स्वकासको लास्ग आवश्यक काननू, स्नयम, स्वस्नयमावली, कायिस्वस्ध स्नमािण गरी 

Organizational Chain Of Command  कायम गररने छ ।  

• नगर र वडाका सवै कमिचारीहरुको कायि स्ववरण वनाई लाग ूगररने छ र मास्सक रुपमा कायि प्रगस्तको प्रस्तवेदन 

पेस गने व्यवथिा गररनेछ ।  

• नगरपास्लकाको कायि सम्पादनलाई स्छटो, छररतो, पारदशी एवं सेवाग्राहीमैरी तुल्याउन Digital 

Governance मा जोड स्दईनेछ । 

• नगरपास्लकाको संथिागत क्षमता वसृ्द्धका लास्ग भौस्तक पवूािधार स्वकास तिा Intuitional Memory  

अस्भलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गद ैलस्गने छ ।  

• उत्कृि कायि गने नगरपास्लकाका कमिचारी, करदाता, उपभोिा सस्मस्त, फोहरमैला व्यवथिापन सस्मस्त, टोल 

स्वकास सस्मस्त, संचारकमीलाई परुथकृत गने पद्धस्तको िालनी गरी यसलाई स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

• Paperless Governance / Digital Governance को अवधारणा अवलम्वन गद ैपवूािधार खडा गररनेछ । 

• नवीन प्रस्वस्धलाई जोड स्दद ैArtificial Intelligence का Tools लाई सेवा प्रवाहमा आबद्ध गररनेछ ।  

२३. राजस्व पररचािन सम्वन्िी नीर्िहरु  

• आन्त्तररक आयमा सवल वनाउन राजश्वमा सधुार गनि राजथव सधुार कायियोोजनाको प्रस्तवेदनका आधारमा 

सभ्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  

• आन्त्तररक आय वसृ्द्ध गनिका लास्ग राजश्व तिा करका स्वस्भन्त्न क्षेरहरुको पस्हचान गनि Tax Mapping कायिमा 

जोड स्दइनेछ । 

• आन्त्तररक आय वसृ्द्ध गनि व्यवसाय कर तिा सम्पस्त्त कर सम्बन्त्धी काननु तजुिमा गररनेछ । 

• यसै आ.व. लाई कर सहभास्गता वर्िको रुपमा अगास्ड विाई नगरपास्लका स्भरका सम्पणुि करयोग्य 

व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याईनेछ । 

• नगरस्भरका नागररकहरुलाई थवयम कर घोर्णा कायििमतफि  प्रेररत गररनेछ ।   



 

34 
 

• बहाल स्बटौरी करसम्बन्त्धी सभ्माव्यता अध्ययन गरी लाग ूगररने छ । 

• नगरस्भर Tax Mapping गरी करदातालाई Tax Tracking  Number प्रदान गररनेछ । 

• आन्त्तररक स्रोतको अस्भवसृ्द्धका लास्ग पवूािधारको स्वकास गरर सेवा शलु्कमा आवद्ध गररने कायिलाई स्नरन्त्तरता 

स्दइनेछ । 

• िुङ्गा–स्गट्टी, बालबुा, रोडा, माटो, ग्राभेललगायतका नदीजन्त्य पदािि, हाटबजारलगायतका नगरपास्लकाका 

सम्पस्त्तको रुपमा रहकेा राजथवका स्रोतहरुको पस्हचान गरी िेक्कापट्टा लगाउने काम तोस्कएको समयमै सम्पन्त्न 

गररनेछ ।  

• सबैभन्त्दा धेरै कर दास्खला गने करदातालाई “उत्कृि करदाता”को रुपमा परुथकृत गररनेछ । सबै आस्ििक तिा 

व्यापाररक स्ियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याई आन्त्तररक आम्दानीको दायरालाई फरास्कलो बनाईनेछ 

।  

• कोस्भड १९ कारण उत्पन्त्न पररस्थिस्तले कर दास्खला गनि नसकेका करदातालाई एक मस्हना समय िप गररनेछ 

। 

• राजथव तिा कर सम्बन्त्धोी नीस्त तिा काननु स्नमािण गदाि स्नजी, व्यवसायी, उद्दमी, नागररक समाजसस्हत 

सरोकारवालाहरुसुँग व्यापक छलफल गररनेछ । 

• Ict system प्रयोग गरर घर-घर बाटै कर तिा स्सफाररसहरुको भिुास्न गने व्यवथिालाई प्रभावकारी बनाई 

ICT Club माफि त training प्रधान गररनेछ ।  

 २४. स शfसन सम्वन्िी नीर्िहरु   

• खचिको स्ववरण वेवसाइड साईट माफि त साविजस्नकीकरण गने प्रणालीको स्वकास गररनेछ भने “आन्त्तररक लेखा 

परीक्षण”लाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• आगामी आस्ििक वर्िमा स्वस्भन्त्न आयोजनामा छुट्टाइएको पूुँजीगत खचिको न्त्यनूतम ७० प्रस्तशत रकम चैर 

मसान्त्त स्भरै खचि गने ससु्नस्श्चताका लास्ग नगरपास्लकाको  आन्त्तररक स्नयन्त्रण पररचालन गररनेछ ।  

• योजना अनगुमनको वास्र्िक कायितास्लका र सचूक स्नमािण गरी पररणाममुखी अनुगमनलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ 

। योजनाहरुको अनगुमन प्रणालीमा थिानीय सरोकारवालाहरुको सहभास्गतालाई ससु्नस्श्चत गररनेछ । 

• अत्याधसु्नक प्रशासस्नक केन्त्रको रुपमा स्वकास गररनकुा सािै आधसु्नक बगैचा, स्वद्यतुीय पथुतकालय, एस्टएम, 

बैंकको एक्टेन्त्सन काउन्त्टरलगायतका ससु्वधाहरु उपलब्ध गराई एकद्धार प्रणालीमाफि त सेवा पयुािउने गरर कायि 

प्रारम्भ गररनेछ ।  

• रारिसेवक कमिचारीहरुलाई कायि सम्पादनका थपि मापनयोग्य सचूक सस्हतको “कायि सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन प्रणाली” स्नमािण गरी  कायि गनि प्रोत्सास्हत गने र  नगरपास्लकामा उत्कृि कायिसम्पादन गन े

कमिचारीलाई परुथकृत गने प्रणालीको स्वकास गररनेछ । 

• नगरपास्लका वा सम्पणूि वडाहरुमा स्डस्जटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गने कायिलाई तीव्रता स्दई थवचास्लत 

बनाइने छ ।  
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• नगरपास्लका स्भरको दताि, चलानी, private data तिा अन्त्य महत्वपणूि डकुमेन्त्टलाई दीघिकालसम्म जोगाई 

रातनका लास्ग अस्फस Automation प्रणालीलाई कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

• नगरको स्नयमनकारी भसू्मलाई प्रभावकारी बनाई बजार, बालश्रम, स्वद्यालय, व्यवसाय दताि र संचालन, मस्दरा 

स्बिी स्वतरण र सेवन, घर स्नमािण, साविजस्नक जग्गाको साुँध, सीमाना, ईन्त्धन स्डपो, होटल, दधु डेरी, मास ु

पसल, और्धी पसल लगायतका नागररकको जनजीस्वकासुँग सम्बस्न्त्धत स्वर्यहरुलाई प्रचस्लत काननूको 

अस्धनमा कडाईका साि अनगुमन गरी थिानीय सरकारको अनभुसू्त गराइनेछ । 

• थिानीय सरुक्षा स्नकाय र सरोकारवालाहरु बीच सरुक्षा व्यवथिालाई सवल बनाउन आवश्यक अन्त्तरस्िया 

कायििमहरु संचालन गररनेछ ।  

• नगरपास्लकामा स्वद्यमान जनशस्िको लेखा परीक्षण सुँगसुँगै कायिसम्पादनका थपि सचूक स्नमािण गरी 

नगरपास्लकालाई “उत्कृिताको केन्त्र” (Center of Excellence) को रुपमा स्वकास गररनेछ । 

• नगरपास्लकावाट संचास्लत गस्तस्वस्ध, स्वकास कायििम, सेवा प्रवाहको अस्धकतम साविजस्नक गरी पारदस्शिता 

र जवाफदसे्हतामा अस्भवसृ्द्ध गररने छ ।  

२५. नागररक सन्ि ष्टी सवेक्षण र अन्िरर्क्रर्ा, समन्वर् जस्िा नीर्िहरु   

• नागरीक सन्त्तिुीको लास्ग  नगरबाट सम्पादलन भएका सेवाको नागररक सवेक्षण गररने छ ।  

• साविजस्नक सनुवुाई र सामास्जक परीक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा अगास्ड विाईनेछ । 

• गनुासो व्यवथिापनलाई प्रभावकारी बनाउनमा Vote Pole  पद्धस्त लाग ूगररनेछ  

 

 २६ र् वा र्वकास सम्बन्िी नीर्िहरु  

• यवुाको साहस, स्सजिनाशीलता, आत्मस्वश्वास, उद्यमशीलताको उच्च मलू्याङ्कन गद ै स्शस्क्षत, सीपयिु, 

अनशुास्सत र उद्यमशील यवुा शस्िलाई नगरको मानवीय पूुँजीको रुपमा थवीकार गद ैनगरको समग्र स्वकासमा 

पररचालन गररनेछ ।  

• यवुाहरुको क्षमता प्ररफुटनका लास्ग यवुा पररचालन कायििम संचालन गररनेछ ।  

• यवुा केस्न्त्रत लैङ्स्गक समानता र सशस्िकरण, लागऔुर्ध दवु्र्यसन, सकारात्मक सोंच, मनोसामास्जक परामशि 

जथता कायििम संचालन गररनेछ ।  

• यवुा उद्यमशीलता अनसुन्त्धानमलूक कायििम संचालन गररनेछ । यवुा प्रस्तभा उद्यमीको खोजी कायििम 

संचालन गररनेछ ।  

• खेलकूद, सामास्जक स्वकास, वातावरण संरक्षण स्वपत, प्रकोप व्यवथिापन सामास्जक तिा आस्ििक रुपान्त्तरण 

लगायतका के्षरमा थवयंसेवकको रुपमा यवुाहरु पररचालन गररनेछ । आगामी थवयंसेवक पररचालन र 

व्यवथिापन कायिस्वस्ध तयार पारी थवयंसेवक समहू खडा गररनेछ ।  
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• थवयंसेवाको महत्वलाई समाज, टोल र बथतीथतरमा थिास्पत गरी थवयंसेवाको दायरालाई सामास्जक जीवनका 

अन्त्य आयामहरुमा स्वथतार गरी समदुायथतरबाटै थवयमंसेवी स्ियाकलापहरु अगास्ड बिाइनेछ । नगर प्रमखुको 

नेततृ्वमा थवयंसेवक पररचालन रणनीस्त तय गररनेछ  । 

• थवयसेवालाई व्यस्िको जीवन पद्दस्तको रुपमा स्वकास गनि सबै स्वद्यालय तिा स्शक्षण संथिालाई आह्वान गरी 

स्वद्यािीहरुमा थवयंसेवकको रुपमा पररचास्लत ह ने अवसर स्सजिना गरी उत्प्रेररत गररनेछ । 

• थवयंसेवाको के्षरलाई फरास्कलो र व्यवहाररक बनाउन नीस्तगत खाका तयार गररनेछ । रारि सेवाको रुपमा लामो 

अनभुव हास्सल  गरेका व्यस्िहरुसुँग प्रास्वस्धक, व्यवसास्यक एवं व्यवथिापकीय के्षरमा अध्ययनरत 

स्वद्यािीहरुसुँग अन्त्तस्कि या गरी थवःथफूति पररचास्लत ह ने व्यवथिा स्मलाइनेछ ।  

 

 

 

 २७. स्माटि र्सटी /आई. र्सटी सम्बन्िी नीर्ि  

• वास्लङ नगरपास्लकाको शहरी क्षेरलाई थमाटि स्सटीको रुपमा स्वकास गररने छ  भने ग्रामीण क्षेरलाई थमाटि 

स्भलेजको रुपमा स्वकास गररनेछ ।  

• नगरपास्लकाको दीघिकास्लन स्वकासको लास्गयोजना स्नमािण दगाि स्दगोस्वकासका लक्ष र सचूकहरुको 

आधारमा गररनेछ ।  

• प्रत्येक वाडि तिा गाउुँमा Fiber Lease line Internet Connectivity को जालो फैलाईने छ ।  

• सम्पणूि सरकारी कायािलय तिा स्वद्यालयहरुमा Peroformance Based कायिप्रणाली  लाग ूगररने छ । 

• Sensor, Robotics, Automation लाई दसै्नक प्रशासस्नक कायिप्रणालीमा प्रयोगमा ल्याईने छ ।  

• Digital Divided लाई कम गनि Digital स्शक्षामा जोड स्दईने छ ।  

• Digitization लाई पणूि रुपमा लाग ुगनि सोसुँग सम्बस्न्त्धत कायिहरु गररने छ । 

• वास्लङ नगरपास्लकाको नीस्त तिा योजना पररर्दले् पररमास्जित गरेको वहृत योजना, MTEF, आवस्धक 

योजना र बास्र्िक रणनीस्त योजनालाई लाग ूगररनेछ ।  

• थमाटि स्सटीको स्वस्भन्त्न कायिहरु गनिको लास्ग आवश्यक स्वज्ञ, संघ संथिा, गैर सरकारी संथिा, दात ृस्नकाय तिा 

अन्त्तरािस्रिय सेवा प्रदायक अन्त्य आवश्यक क्षेरमा सहकायि तिा समन्त्वय गररने छ । 

•  ‘इ–कमसि’ माफि त उप्पादनकतािले आटनो उत्पादन बेच्ने व्यवथिा स्मलाइनेछ । 

• साइबर स्डफेन्त्स तिा महत्वपणूि सचूना प्रणाली (स्िस्टकल पवूािधार), सचूना तिा संचार, थवाथ्य, स्शक्षा 

आस्द क्षेरमा प्रयोग भएका प्रस्वस्धहरुको सरुक्षा मापदण्ड अपनाइनेछ ।  महामारीको समयमा Robotics र 

Artificial Inteliengce  को प्रयोग गररनेछ । 

• सीसीस्टभी लगायत स्डस्जटल प्रस्वस्ध तिा नेटवकि हरू सरुस्क्षत रातन स्वश्वस्वद्यालय, अन्त्तरािस्रिय संथिा र 

स्वदशेमा रहकेा स्वज्ञ नेपालीसुँगको सहकायिमा अनसुन्त्धान गरी, ज्ञान थिानान्त्तरण कायििम ल्याइने ।  
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• सचूनाप्रस्वस्ध तिा सरुक्षा प्रणालीको अस्डट गरी ‘एस्िकल ह्यास्कङ’ लाई प्रोत्सास्हत गररनेछ । 

• बालबास्लका तिा वदृ्धवदृ्धा लगायत सबै नागररकलाई साइबर थवाथ्य सचेतना कायििम गररनेछ । 

• स्डस्जटल नेपाल फे्रमवकि  २०१९ ले  तोकेका क्षेरहरुलाई प्रािस्मकता सरकारी डाटाबेस, वेबसाइट तिा 

सचूना प्रणालीको  संरक्षण गररनेछ । नगरमा एक प्रस्वस्ध मोस्नटररङ्ग केन्त्रको थिापना गरी जोस्खमको 

अनगुमन  गररनेछ । 

 

 

 

२८ अन्र् नीर्िहरु: 

• सामास्जक सरुक्षा भत्तालाई अझ ब्यवस्थित गने तिा ८० वर्िभन्त्दा बिीका ज्येष्ठ नागररकलाई िप उपचार खचि 

प्रदान गने नीस्त अवलम्वन गररने छ ।  

• थिानीय स्ववादहरु हामी आुँफै समाधान गने मेलस्मलापको माध्यमलाई प्रािस्मकता स्दईने हरेक वडामा 

मेलस्मलाप केन्त्रको क्षमता स्वकास गररने छ ।  

• प्राकृस्तक न्त्यायको स्सद्धान्त्तमा आधाररत रही थिानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ मा तोस्कएको 

क्षेरास्धकारस्भर रही न्त्याय सम्पादन गररने छ । न्त्यास्यक सस्मस्तकोो काम कारवाहीलाई र सविसाधारणको 

पह ुँचमा प¥ुयाईने छ ।  

• वास्लङ नगरपास्लकाको वहृतर स्हतका लास्ग औद्योस्गक क्षेर, हसे्लप्याड, हावाइ मैदान, पकि , खेल मैदान–

रंगशाला र ररसोटि जथता कायिहरु सञ्चालन गररनेछ । 

• नगरथतरीय, प्रदशेथतरीय र संघथतरीय  कायििम र योजनाका लास्ग आवश्यक पवूािधार सञ्चालन गनि आवश्यक 

पने जग्गाहरु नगरपास्लकाले  प्रचस्लत काननु बमोस्जम खररद गनेछ ।  

• स्वजलुीको सेवा नपगेुका घरधुरीहरुलाई स्वजुली प¥ुयाउन उपकरण तिा लाईन स्वथतारका सािै कािको पोल 

स्वथतास्पत गरी फलामे पोल व्यवथिापन गररनेछ ।  

 

अन्त्र्मा, 

राजनीस्तक सामास्जक तिा आस्ििक उपलस्ब्धलाई संरक्षण गद ैवास्लङको स्हत, गौरव, सम्मान र थवास्भमान वसृ्द्ध गनि र 

महामारीबाट प्रभास्वत सामास्जक आस्ििक के्षरहरुलाई पनुिजीवन स्दई स्वकास स्नमािणलाई स्तव्रता स्दने अिोटका साि 

आस्ििक वर्ि २०७८।०७९ को नीस्त तिा कायििम प्रथताव गरेको छु । प्रथततु नीस्त तिा कायििम वास्लङलाई समदृ्ध 



 

38 
 

बनाउन ेमागिदशिक दथतावेज हो । नगरलाई समदृ्ध बनाउन सबै नगरबासीको आ–आटनो िाउुँमा उस्त्तकै महत्वपणूि भसू्मका 

छ । यो नीस्त तिा कायििम सरकारी, गैरसरकारी, स्नजी, सहकारीलगायत स्वकासका सबै साझेदार वा पक्षधरको लास्ग 

मागि स्चर हो ।  नगरको स्वकास सबैको स्वकास हो । यसैले स्वकास स्नमािणका काममा आ–आटनो क्षेरबाट सहयोग 

पयुािउन र रचनात्मक सझुाव, सल्लाह स्दन हामी नगरबासीलाई हास्दिक आग्रह गदिछौं । हामीले नगरबासीबाट प्राप्त 

रचनात्मक सझुाव, सल्लाहलाई सधैं आत्मसात गनेछौं । स्वकास स्नमािणका काममा हामीहरु सबैको एउटै दृस्िकोण 

ह नपुछि भन्त्नेमा हामीहरु दृि छौं । । केन्त्रीय, प्रादसे्शक, क्षेरगत र थिानीय योजनाबीच तादाम्यता कायम गरी नगरको 

सवािङ्गीणि स्वकास र समसृ्द्धको थपि दृस्िकोण सस्हतको दीघिकास्लन योजना स्नमािणको पिमा हामी छौ ।  

प्रथतास्वत नीस्त तिा कायििमको सफल कायािन्त्वयनबाट उच्चदरको आस्ििक वसृ्द्ध, माहामारीको असर न्त्यनू, सामास्जक 

आस्ििक के्षर गस्तशील भै आस्ििक वसृ्द्ध र पारथपाररक सम्मान र अवसर सस्हत सामास्जक न्त्याय कायम ह नेछ । यो नीस्त 

तिा कायििम कायािन्त्वयनमा सवैबाट सस्िय सहयोग ह ने स्वश्वास स्लएको छु ।  

अन्त्तमा वास्लङको समग्र स्वकासमा योगदान गने राजनीस्तक दल, रारिसेवक कमिचारी, नीस्ज, सहकारी र सामदुास्यक 

क्षेर, श्रस्मक वगि, नागररक समाज, सञ्चार जगत लगायत सम्पणूि स्दस्दबस्हनी दाजभुाई तिा स्वकास साझेदार 

संथिाहरुलाई हास्दिक धन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु।  

र्दर्िपप्रिाप खाुँण     

    नगर प्रम ख 


