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भरतपरु महानगरपालिकाको सम्मालनत छैटौं नगरसभा २०७७ साि आषाढ १० गते  

महानगरपालिका प्रमखु श्री रेन ुदाहािज्यूिे 

प्रस्ततु गनुभुएको 
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भरतपरु महानगरपालिकाको छैटौं नगर सभाको समदु्घाटन समारोहमा नगर प्रमखु श्री 
रेन ुदाहािज्यूद्वारा प्रस्ततु आलथकु वष ु२०७७/०७८ को 

नीलत तथा कायकु्रम 

 

नगर-उपप्रमखुज्यू, 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

सञ्चारकमी,  राष्ट्रसेवक कमचुारी िगायत उपस्स्थत सम्पूर् ुमहानभुावहरु ! 
 

१. देशमा सङ्घीयता कायाुन्वयन भएपलछ गठित स्थानीय सरकार क्रक्रयाशीिताका तीन 
वष ु सफितापूवकु व्यतीत भएका छन।्“मध्य नपेािको सनु्दर सहर, समदृ्ध र 
ससंुस्कृत भरतपरु महानगर” भन्न े सोचसक्रहत काय ु गदै अस्ि बढेको भरतपरु 
महानगरपालिकािे अक्रहिेसम्म पााँचवटा नगर सभा सम्पन्न गररसकेकोछ।छैटौं 
गररमामय नगरसभा समक्ष महानगरपालिकाको आलथकु वष ु२०७७/७८ को नीलत 
तथा कायकु्रम प्रस्ततु गन ुपाउाँदा खसुीको अनभुलूत भएको छ। 

२. जनताका क्रवलभन्न आन्दोिनहरुको पररर्ामस्वरूप प्राप्तनेपािको संक्रविानिे शासकीय 
सत्तािाई तल्िो तहसम्म पयुाुएर प्रत्येक नागररकिाई स्वशासन तथा आत्मलनर्युको 
अलिकार सलुनस्ित गरेको छ। अक्रहिे स्थानीय सरकारहरु सोही अलिकारको 
प्रयोगिाई उच्चतम लबन्दमुा पयुाुउन तल्िीन छन।् नागररकका अलिकार संरक्षर् 
तथा प्रवद्धनु गन ुअस्ि बक्रढरहेको यस अवसरमा संिीय िोकतास्न्िक गर्तन्ि प्रालप्तका 
िालग भएका सबै आन्दोिनहरुमा आफ्नो जीवन अपरु् गनुहुनुे सम्पूर् ुज्ञात-अज्ञात 
अमर शहीदहरु प्रलत भावपूर् ुश्रद्धान्जलि अपरु् गदुछु। साथै, क्रवलभन्न आन्दोिनका 
क्रममा िाइते र बेपत्ता नागररकहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदुछु। 

३. नागररकको नस्जक रहेर काय ुगने सरकार प्रभावकारी हनु्छ भन्न ेलसद्धान्त अनरुुप 
महानगरपालिकािे क्रवकासका क्रवलभन्न गलतक्रवलिहरुमा सवसुािारर् नागररकसाँग सदैव 
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हातेमािो गरी काय ु गदै आएको कुरा जानकारी गराउन पाउाँदा गवकुो अनभुलूत 
भएको छ | 

४. लसङ्गो क्रवश्व यलतबेिा कोरोना भाइरसिे ल्याएको सङ्कट सामना गरररहेको छ।लसंगो 
मिुकु तथा महानगर पलन क्रवपस्त्तसंग जलुिरहेको छ।अक्रहिे देशभरी रहेको 
िकडाउनिे लसजनुा गरेको आलथकु ससु्तता तथा सामास्जक जीवनमा आएको 
अवरोििाई व्यवस्थापन गनु ुनै महत्त्वपूर् ुचनुौती देस्खएको छ। अबको िामो समय 
यही महामारीिे पारेको असर सामना गनमुा नै काय ु गनुपुनेछ। यसै सन्दभमुा, 
महानगरको अगवुाईमा स्चतवन उद्योग संिको प्रदशनुी कक्षमा भरतपरु कोरोना क्रवशेष 
(अस्थायी) अस्पताि तथा क्रप.सी.आर. प्रयोगशािा स्थापना गरी महानगर र 
आसपासका स्थानीय तह तथा स्जल्िाका संक्रलमत व्यस्ििाई उपचार उपिब्ि 
गराइएको यस अवसरमा स्मरर् गन ु चाहन्छु। महानगरको नतेतृ्वमा नगरबासी 
नागररकका क्रवकास लनमाुर्को आकांक्षा अनरुुप अस्ि बढ्न भन ेसदैव तत्पर रहेको 
यस गररमामय सभासमक्ष अनरुोि गन ुचाहन्छु। 

५. महानगरपालिकािे लबतेका तीन वषमुा साना िूिा गरी करीब ३०० क्रकिोलमटर 
सडक कािोपिे, वडा कायाुिय, पाकु, सडक ममतु, मेशजािी िगाउने, सीप क्रवकास 
र क्षमता क्रवकासका काम, कृक्रष तथा पश ुक्रवकासका काम र पलछल्िो समयमा कोलभड 
१९ को प्रभावका कारर् संक्रलमत व्यस्िको उपचार तथा क्वारेस्न्टन व्यवस्थापन 
गरेको छ। 

६. महानगरपालिकाको समन्वयमा राक्रष्ट्रय तथा अन्तराक्रष्ट्रय सभा-सम्मेिनहरु गन ु र   
“सम्मेिन पयटुन” क्रवकासमा समेत टेवा पयुाुउन आफ्नै लसटी हि बनाउन े
िक्ष्यअनरुुप शहरी क्रवकास मन्िाियबाट वडा नम्बर १० मा लनमाुर् काय ुशरुु 
हुाँदैछ। त्यस्तै, महानगरीय ररंगरोड, लिंकरोड, बाईपास रोडको स्तरोन्नलत, पूव-ुपस्िम 
राजमाग ुअन्तगतु पिुचोक-गोन्राङ 6 िेन सडक लनमाुर्का साथै शहरी पूवाुिार 
लनमाुर्का काय ुअस्ि बक्रढरहेका छन ्। चौक्रवसकोिी-चनौिी-मेिौिी सडक सहायक 
राजमागमुा स्तरोन्नलत भएको छ।िामो समय देस्खको प्रलतस्क्षत भरतपरु क्रवमानस्थि 
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प्रादेस्शक क्रवमानस्थिको रुपमा रुपान्तरर् भइ क्रवस्तारको कामिे अब गलत लिन 
िागेको छ साथै महानगरका अन्य केही िूिा आयोजनाहरु तीव्र रुपमा अस्ि 
बक्रढरहेका छन।् 

७. महानगरपालिकालभि अलतक्रलमत 66 लबगाहा सावजुलनक जलमन खोजी गरी संरक्षर् 
गररएको छ | 

८. महानगरपालिकामा हािसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा लनयमाविी, ६ वटा लनदेस्शकाा, 
३३ वटा कायकु्रवलि, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आचार-संक्रहता गरी ६४ वटाा 
काननुहरु लनमाुर् भई कायाुन्वयनमा आएका छन ्। न्याक्रयक सलमलतिे कानूनिे 
तोकेको प्रक्रक्रयाबाट गरेका लनर्युहरु सन्तोषजनक रहेका छन।् 

९. स्थानीय जनताको क्रहत र स्वालभमान प्रवद्धनु गने, प्रशासनिाई क्रवकासमैिी बनाउने, 
फजिु खच ुकटौती गनेजस्ता उद्देश्य राखी आलथकु वष ु२०७७/७८ िाई कोलभड 
१९ पलछ आएको आलथकु ससु्तताबाट बाक्रहर लनस्कने अिोटका साथ यो नीलत तथा 
कायकु्रम ल्याइएको छ । 

उपस्स्थत नगर सभाका सदज्यूहरु, 

अब म आगामी आलथकु वष ु२०७७/७८ को िालग प्रस्ताक्रवत क्रवषयगत नीलत तथा 
कायकु्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु। यस वष ु कृक्रष के्षिको व्यवसायीकरर्, 
रोजगारमूिक क्रक्रयाकिाप लसजनुा, उद्यम प्रवद्धुन तथा महानगरवासीको स्वास््य सरुक्षा 
महानगरको प्राथलमकतामा रहनकुो साथै स्शक्षा क्षेििाई पलन उस्त्तकै ध्यान ठदइएको छ। 

कृक्रष तथा पशसेुवा 
१०. कृक्रषमा अनदुान ठदने प्रर्ािीमा समसामक्रयक सिुार गदै भरतपरु कृषकमैिी ऋर् 

कायकु्रम अन्तगतु न्यूनतम ब्याजमा कृषकिाई ऋर् उपिब्ि गराइनेछ ।यस्तो 
ऋर् २५ िाखसम्म लिंदा २ प्रलतशत ब्याज महानगरपालिकािे व्यहोने नीलत लिएको 
छ । 

११. कृक्रषमा उत्पादकत्व बढाउन कृक्रष यास्न्िकीकरर् अपररहाय ुछ। गत वष ु यो 
क्रवषयिाई प्राथलमकतामा रास्खएको लथयो तथाक्रप पूर् ुकायाुन्वयन हनु सकेन। यस 
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वष ुलनजी क्षेिको सहकायमुा कृषकिे चाहेको बेिामा कृक्रष यन्ि उपकरर् उपिब्ि 
गराउन एक कस्टम हायररंग केन्र स्थापना गररनछे । यस केन्रबाट कृषकिे 
िूिासाना कृक्रष यन्िहरु भाडामा िैजान पाउनेछन।् 

१२. कृक्रष तथा पश ुक्रवकास के्षिमा प्रलतफिमा आिाररत प्रोत्साहन प्रदान गन ुआवश्यक 
पने क्षेिहरुको पक्रहचान गरी कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ। 

१३. बीउलबजन र मि क्रवतरर्मा अनदुान ठदने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।मि तथा 
बीउलबजनको क्रवतरर्का िालग लनस्ित समयतालिका बनाएर उपयिु समयमा उपयिु 
बीउलबजन तथा मिखाद उपिब्ि गराउन ेगरी व्यवस्था लमिाइने छ। 

१४. महानगरपालिकालभिका िामो समय ममतु सम्भार नहुाँदा परुरएका र जीर् ुलसंचाई 
नहरहरूको पनु:लनमाुर् गररनेछ। महानगरको कृक्रषयोग्य जलमनमा लसंचाई सकु्रविा 
सलुनस्ित गन ुकेन्र तथा प्रदेश सरकारसंग सहकाय ुर साझेदारी गररनेछ। 

१५. कृक्रष उपजहरुिाई सहज रूपमा बजारसम्म पयुाुउनका िालग कृक्रष के्षिसम्म पगु्न े
पूवाुिारहरुको क्रवस्तार गररनेछ । स्थानीय कृक्रष उत्पादनको व्यवस्स्थत बजारीकरर्का 
िालग महानगरलभिका सबै हाटबजारहरुमा स्वदेशी उत्पादनमाि लबक्री गन ुहाम्रो 
हाटबजार स्थानीय उत्पादन कायकु्रम संचािन गररनछे । 

१६. "क्रवषादीमिु भरतपरु " नीलतिाई ध्यानमा राख्दै कृक्रष उपजमा क्रवषादी न्यूनीकरर् 
गन ु एग्रोभेटहरुको अनगुमन तथा कृषकको क्रवषादी प्रयोग व्यवहारको लनरीक्षर् 
गररनेछ ।क्रवषादी परीक्षर् प्रयोगशािािाई थप सशि एवं व्यवस्स्थत गररनेछ। 

१७. कृक्रष सूचना प्रर्ािीको क्रवकास गरी महानगरका प्रत्येक कृषकिाई त्यसमा आबद्ध 
गररनेछ । प्रर्ािीमा आबद्ध भएपलछ माि कृषकहरुिाई उनीहरुको प्रोफाइि 
क्रवश्लषेर्का आिारमा महानगरबाट प्रदान गररन े अनदुानिगायतका सेवा-सकु्रविा 
क्रवतरर् गररनछे। जसको िालग कृषक किसेन्टरसमेत संचािन गररनेछ । 

१८. कृक्रषयोग्य भलूमको पूर् ु उपयोग सलुनस्ित गन ु महानगरलभि रहेका कुनैपलन 
कृक्रषयोग्य जलमन बााँझो राख्न ठदइन ेछैन । बााँझो जलमनमा खेती गन ुचाहन ेजोकोही 
क्रकसानिाई उत्पादनको मािाका आिारमा अनदुान ठदन ेव्यवस्था गररनेछ। खािी 
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जलमनमा असि कृक्रष अभ्यास तथा जिवाय ुस्माटु कृक्रष कायकु्रम संचािन गररनेछ 
। 

१९. महानगरलभि रहेका सरकारी खेतीयोग्य जलमन क्रवपन्न तथा िस्क्षत वगकुा क्रकसान, 
समूह क्रवशेष वा सहकारीिाई कृक्रष प्रयोजनका िालग अल्पकािीन लिजमा प्रदान गन ु
आवश्यक पूवाुिार लनमाुर्, समन्वय र सहजीकरर् गररनेछ | साथै, भलूम बैंकको 
अविारर्ािाई कायाुन्वयन गन ुप्रक्रक्रया अस्ि बढाइनेछ। 

२०. कृक्रष बीमा अन्तगतु क्रकसानको उत्पादनको लबक्री क्रवतरर्िाई पूर् ुसरुक्षर् प्रदान 
गररनेछ। साथै कृक्रष उपजको मूल्य लनयन्िर्का िालग क्रकसानको सहकायमुा कृक्रष 
उपज भण्डारर्को व्यवस्था गररनेछ । कृषकहरुिे उत्पादन गरेका फसिहरु 
भण्डारर्का िालग महानगरस्तरीय आिलुनक भण्डारर् केन्र लनमाुर् गररनेछ । 

२१. सीड बैंकको स्थापना गरेर क्रकसानिाई समयमै गरु्स्तरीय बीउ उपिब्ि  
गराइनेछ। 

२२. कृक्रष तथा वन क्रवज्ञान क्रवश्वक्रवद्याियसाँग समझदारी गरर कृक्रष तथा पशपुािनको 
के्षिमा प्रक्रवलि क्रवकास, क्रवज्ञ सेवा तथा स्वयंसेवा प्रालप्त एवं अनसुन्िान कायहुरुमा 
सहकाय ुगररनेछ। यस कायबुाट महानगरका सबै वडामा कृक्रष तथा पश ुप्राक्रवलिकको 
सेवा पगु्न ेक्रवश्वास लिइएको छ । 

२३. जीर् ुअवस्थामा रहेको नारायर्ी लिफ्ट लसंचाई आयोजनािाई लनयलमत सञ्चािन 
गन ुसंिीय सरकारसंग समन्वय गरी काम अगालड बढाइनेछ । 

२४. महानगरका खेलतयोग्य जलमनमा लसंचाईको पयाुप्तता सलुनस्ित गन ुभैरहेका लसंचाई 
नहरहरुको उपयोग गने तथा अलत आवश्यक िाउंमा संिीय तथा प्रदेश सरकारको 
सहकायमुा डीप बोररंग खन्ने काय ुगररनेछ। व्यस्िगत वा संि संस्थाका स्वालमत्वमा 
रहेका बााँझो जलमनमा खेलत गन ुचाहन ेकृषक वा समूहिाई दवैु पक्षसंग आवश्यक 
समन्वय गरी खेती गन ुप्ररेरत गररनेछ । 
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२५. महानगरको भलूमको स्पष्ट वगीकरर् गरी कृक्रष तथा गैर कृक्रष भलूम छुट्टयाइनेछ 
। यसका िालग एक क्रवज्ञ समूह पररचािन गररनछे। कृक्रष भलूममा कुनै गैर-कृक्रष 
काय ुतथा संरचना लनमाुर् गन ुपूर्तुः बन्देज िगाइनेछ। 

२६. कृक्रष सहकारी संस्था, कृषक समूह तथा व्यावसाक्रयक कृषकहरुिे पााँच वष ुभन्दा 
बढी समयका िालग भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वालमत्वमा रहेको १५ लबगाहाभन्दा 
बढी क्षेिफिको जग्गामा व्यावसाक्रयक खेती गरेमा त्यहााँबाट वषैभरी उत्पादन हनुे 
उपजको सहज बजारीकरर्का िालग लबक्री केन्र स्थापना गन ु अनदुान प्रदान गररनेछ 
। 

२७. कृक्रष चनु तथा माटो सिुारका िालग अनदुानको व्यवस्था गररनेछ। 

२८. महानगरका उत्कृष्ट क्रकसानहरुिाई परुस्कृत गररनेछ। 

२९. बािी लभत्र्याउन ेक्रममा हनु ेनोक्सानी तथा उत्पादन हनु ेनोक्सानी लनयन्िर्का 
काय ुगररनेछ। यसका िालग आवश्यक प्रशोिन केन्र व्यवस्स्थत गररनेछ। 

३०. पशजुन्य पदाथहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवकृ्रद्ध गन ु उत्पादन िागत 
न्यूनीकरर्का प्रक्रवलिहरूको उपयोग, फाम ुसिुार र यास्न्िकीकरर्िाई जोड ठदइनकुा 
साथै पशहुरूको नश्ल सिुारका िालग कृलिम गभाुिान कायकु्रमिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

३१. एक वडा एक पश ुफम ुआिलुनकीकरर् कायकु्रम िाग ुगररनेछ | 
३२. पशजुन्य पदाथहुरूको गरु्स्तरीय उत्पादन, प्रशोिन, क्रवक्रवलिकरर् र 

बजारीकरर्िाई प्राथलमकता ठदंदै क्रवषयगत शाखा र सेवा केन्रहरूमा रोग लनदानका 
िालग प्रयोगशािा सेवा क्रवस्तार गररनछे । 

३३. दूिमा ठदएको अनदुान कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनछे। 

३४. सडकमा छोलडन े गाईवस्त ु चौपायाहरुको व्यवस्थापनका िालग समदुायहरुसंग 
सहकाय ुगरी गौशािा लनमाुर् गररनछे। 

३५. कस्म्तमा ५० वटा सम्म बाख्रापािनको प्रस्ताव लिएर आउन ेपशपुािक समूहिाई 
अनदुान ठदन ेकायकु्रम ल्याइनछे। 
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३६. पशजुन्य खाद्य पदाथहुरुको गरु्स्तरीय उत्पादन, प्रशोिन, क्रवक्रवलिकरर् र 
बजारीकरर्िाई प्राथलमकता ठदंदै क्रवषयगत शाखा र सेवा केन्रहरुमा रोग लनदानका 
िालग प्रयोगशािा सेवा क्रवस्तार गररनेछ । यस कायमुा भेटेररनरी अस्पताि तथा पश ु
क्रवज्ञ केन्रसाँग सहकाय ुतथा साझेदारी गररनछे। 

३७. महानगरिाई कृक्रष र पशजुन्य उत्पादनमा आत्मलनभरु बनाउनकुा साथै  
लनयाुतकका रूपमा स्थाक्रपत गन ुसम्बस्न्ित सबै सेवाप्रदायक, बीउलबजन उत्पादक, 
मि उत्पादक, बैंक, तालिम केन्र, क्रवश्वक्रवद्यािय, उत्पादक तथा बजार 
व्यवस्थापकहरुको एकीकृत मूल्य अलभवकृ्रद्ध शृंखिा क्रवकास गररनछे। 

३८. पशपुािक क्रकसानको समूह गिन, क्रवस्तार र सबिीकरर् गरी सेवा प्रभावकारी 
गराइनछे। 

३९. पोल्रीको राजिानी रुपमा रहेको भरतपरुिाई अझै व्यवस्स्थत र प्रलतस्पिी बनाउन 
आवश्यक सहयोग र समन्वय गररनेछ र पोल्रीमा लनभरु साना व्यवसायी क्रकसानहरुको 
क्षमता क्रवकास गरी उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीलत लिईनछे। 

रोजगारी लसजनुा तथा सहकारी 
४०. कोलभड १९ संक्रमर्िे गदाु क्रवलभन्न देशबाट फक्रकुन ेमहानगरबासी यवुाहरुको 

क्रवदेश रोजगारबाट आजनु गरेको ज्ञान, सीप र उद्ममशीिताको उपयोग गन ुक्रवदेशको 
सीप स्वदेशका िालग कायकु्रम अन्तगतु सीप अनसुार पररयोजना बनाउन सहयोग 
गने, बैंकबाट ऋर् लिन सहजीकरर् तथा यन्ि उपकरर् खररद गन ुसहयोग गने 
नीलत अविम्बन गररनछे ।यसका िालग यवुाहरुको िगत संकिन, पनुः एकीकरर् 
तथा पनु:स्थापनाका साथै ३ वष ुसम्मका िालग बैंकमाफुत ्शून्य ब्याजदरमा रु. पांच 
िाखसम्म ऋर् उपिब्ि गराउने व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

४१. सहकारीको माध्यमबाट सकंलित पूाँजीको अलिकतम पररचािन गरी उत्पादनमा 
केस्न्रत गररनेछ। सहकारी अलभयानको जननीका रूपमा रहेको भरतपरुमा सहकारी 
संस्थाहरू समदुायस्तरमा प्रवद्धुन गरी यवुा रोजगारीका कायकु्रम संचािन गने नीलत 
लिइनेछ। 
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४२. सहकारी संि/संस्थाहरुको एकीकरर् प्रक्रक्रयािाई प्रोत्साहन गदै सहकारी 
लसद्धान्तिाई व्यवहारमा उताने नीलत अबिम्बन गररनछे। 

४३. यवुा तथा उद्यमीहरुिाई नवीन व्यवसाय शरुु गन ुआवश्यक क्षमता क्रवकास, 
प्रक्रवलि हस्तान्तरर्, क्रवत्तीय पहुाँचमा सहजीकरर् र बजारीकरर्का कायकु्रमसंग क्रमश 
आबद्ध गराई रोजगारी अलभवकृ्रद्धका कायकु्रम संचािन गररनछे | 

स्वास््य सेवामा सिुार एवं पहुाँच  

४४. कोलभड १९ बाट संक्रलमत व्यस्िको उपचारमा स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुसंग 
समन्वय गररनेछ | अन्य स्जल्िा तथा क्रवदेशबाट आउने व्यस्ििाई राख्नका िालग 
स्थापना गररएका ३८ वटा पस्ब्िक क्वारेस्न्टन र सशलु्क क्वारेस्न्टनको 
व्यवस्थापनिाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्स्थत गराइनेछ | कोलभड १९ संग संिग्न 
जनप्रलतलनलि, कमचुारी र स्वास््यकमीको बीमा गररनेछ | 

४५. आिारभतू एवं गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा महानगरबासीको पहुाँच सलुनस्ित गन ु
स्वास््यको सववु्यापी पहुाँचको अविारर्ा अनसुार सबै वडामा स्वास््य संस्था स्थापना 
गरी सेवा प्रवाह गरीनेछ। नवजात स्शश,ु आमा र बािबालिकाको पोषर्, प्रजनन 
स्वास््य, सने तथा नसने रोगको रोकथाम, महामारी लनयन्िर् तथा सचेतना प्रवद्धनुका 
कायहुरुमा क्रवशेष जोड ठदइनछे। 

४६. बािबालिका, मक्रहिा, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िगायत जोस्खम समूहका 
व्यस्िहरुिाई क्रवशेष स्वास््य कायकु्रम संचािन गररनछे। महानगरका क्रवपन्न र 
अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको लन:शलु्क स्वास््य बीमा गररने नीलत अविम्बन गररनेछ 
। 

४७. महानगरमा बसोबास गने सबै क्षयरोग लबरामीहरुको प्रयोगशािा परीक्षर् र 
आवश्यक औषलि उपचार गने नीलतिाई कायाुन्यवनमा ल्याइनेछ। 

४८. महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमर्को सम्भावना भएका व्यस्िहरुको परीक्षर्का 
िालग आवश्यक औषलि तथा उपकरर् र क्रवज्ञसक्रहतको िमु्ती सेवा सञ्चािन गररनेछ 
| मेलडकि सीटीको रुपमा क्रवकास हुाँदै आएको भरतपरुका सम्पूर् ुस्वास््य संस्था, 
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महानगरको पहिमा केन्रीय अस्पतािको रुपमा स्तरोन्नलत भैसकेको भरतपरु केन्रीय 
अस्पताि, वी.पी. कोइरािा मेमोररयि क्यान्सर अस्पताि, लनजी स्वास््य संस्था तथा 
स्शक्षर् अस्पतािहरुिाई प्रलतस्पिी, प्रक्रवलिमैिी र क्रवषशेज्ञ सेवा प्रदान गन ु प्ररेरत 
गररनेछ । 

४९. मक्रहिा तथा जेष्ठ नागररकिाई भरतपरु केन्रीय अस्पतािबाट प्रदान गररंदै आएको 
ओक्रपडी क्रटकट लन:शलु्क नै कायम राखी यस आलथकु वषबुाट अपाङ्गता भएका 
व्यस्िहरुिाई पलन लन:शलु्क ओक्रपडी क्रटकटको व्यवस्था थप गररनेछ | 

५०. महानगरका स्वास््यसम्बन्िी गलतक्रवलिहरुबारे जनमानसमा लनयलमत जानकारी ठदने 
उदे्दश्यिे साप्ताक्रहक रूपमा महानगर स्वास््य बिेुक्रटन प्रकास्शत गने नीलतिाई 
लनरन्तरता ठदइनछे।वषभुरी हनु े स्वास््य क्रक्रयाकिाप, ठदवस तथा कायकु्रमहरुको 
एकै िाउंबाट जानकारी ठदन एक हेल्थ क्यािेन्डरसक्रहतको स्वास््य पाश्वसु्चि तयार 
गररनेछ। 

५१. रिदान पणु्य काय ु हो। रिदाताहरुको पक्रहचान, प्रोत्साहन र रिसंचार 
क्रक्रयाकिाप प्रवद्धुन गन ु यवुा स्वयम्सेवकहरुको पररचािन गररनेछ। रिदानका 
िालग प्रोत्साहनस्वरूप महानगरपालिकाका वडाहरुमाफुत ्प्रत्येक रिदातािाई सम्मान 
गररनेछ। 

५२. महानगरपालिकाका स्वास््य केन्रहरुमा जनशस्िको वैज्ञालनक व्यवस्थापन  
गररनकुा साथै नसने रोगका के्षिमा गररन ेशोि कायिुाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

५३. क्रवद्याियमा क्रवद्याथीहरुको स्वास््य सलुनस्ित गन ुक्रवद्यािय स्वास््य स्शक्षा कायकु्रम 
संचािन गररनेछ।महानगरका सबै क्रवद्याियमा अलनवाय ुरूपमा स्वास््य जाचं कक्षको 
व्यवस्था गररनछे। 

५४. लनयम तथा मापदण्ड क्रवपररत मठदरा तथा मासजुन्य पदाथ ु लबक्री क्रवतरर् गने 
कायिुाई कडाईका साथ अनगुमन गरी लनरुत्साक्रहत गररनछे। 

५५. सरकारी स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनुे मक्रहिािाई लन:शलु्क यातायात/एम्बिेुन्स 
खच ुउपिब्ि गराउन ेकायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनछे । नगरका सबै गभवुती 
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मक्रहिािाई क्यास्ल्सयम तथा गरु्स्तरीय झिु क्रवतरर् गररनकुा साथै सबै नगरवासीको 
रगतमा ग्िकुोजको मािा परीक्षर् लन:शलु्क रूपमा गररनेछ। साथै, गभवुती 
मक्रहिाहरुको ओसारपसारको िालग एउटा एम्बिेुन्स भरतपरु अस्पताििाई उपिब्ि 
गराइनेछ | 

५६. जोस्खमयिु मेलडकि फोहोरको व्यवस्थापन तथा लनमिुीकरर्का िालग सम्बस्न्ित 
स्वास््य संस्था तथा अस्पतािहरुसंग आवश्यक सहकाय ुगररनेछ। 

५७. एक िर दईु आयवेुठदक जलडबटुी कायकु्रम अन्तगतु जलडबटुीका लबरुवा क्रवतरर् 
गरी महानगरमा आयवेुठदक तथा वैकस्ल्पक स्चक्रकत्सा प्रर्ािीिाई प्रोत्साक्रहत गररनेछ। 

५८.  अस्पतािको रुपमा स्तरोन्नलत भएको शारदानगर स्वास््य चौकीको िालग 
आवश्यक भौलतक तथा जनशस्ि व्यवस्थापन गररनकुा साथै अरु स्वास््य 
चौकीहरुिाई पलन क्रमशःस्तरोन्नलत गदै िलगनेछ। 

५९.  प्रयोगशािा सेवािाई क्रवस्तार गरी सबै स्वास््य चौकीहरुमा पयुाुइने छ।गभवुती 
मक्रहिा तथा अपांगता भएका नागररकहरुका िालग आिारभतू प्रयोगशािा सेवा 
लन:शलु्क गररनेछ। सबै प्रकारका खोप कायकु्रमिाई प्रभावकारी ढंगिे सञ्चािन 
गररनेछ । 

६०. नसने रोग, कोलभड १९ तथा सूलतजुन्य पदाथ ु लनयन्िर् सम्बन्िमा सचेतना 
अलभवकृ्रद्ध गन ुआगामी आलथकु वष ुएक अन्तराुक्रष्ट्रय सम्मेिन (पााँचौं APCAT) आयोजना 
गररनेछ र महानगरिाई सूलतजुन्य पदाथ ुलनषलेित महानगर बनाइनछे । 

६१. स्वास््य संस्थामा गरु्स्तरीय औषलि सामग्रीको आपूलत ुसलुनस्ित गररनकुा साथै 
स्वास््य संस्थाहरुको भौलतक पूवाुिार, औजार उपकरर् र औषलिको लनयलमत आपूलत ु
सलुनस्ितता गररनेछ । 

स्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद  

६२. नेपाि सरकारिे िोषर्ा गरेको सावजुलनक स्शक्षा सबिीकरर् दशक (क्रव.सं. 
२०७६-२०८५) मा गरु्स्तरीय स्शक्षर्-लसकाइको वातावरर् लनमाुर् गन ु सबै 
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सामदुाक्रयक क्रवद्याियहरुमा क्रवषयगत रुपमा शैस्क्षक सामग्री व्यवस्थापनका िालग 
आवश्यक स्रोत उपिब्ि गराइनेछ। 

६३. प्रारस्म्भक बाि स्शक्षा केन्रका बािबालिकाको समतामूिक पहुाँच सलुनस्ित गन ु
आवश्यक स्रोतसािन उपिब्ि गराइनेछ। 

६४. सहयोगी कायकुताुिाई उपिब्ि गराइाँदै आएको प्रोत्साहनिाई लनरन्तरता ठदइनछे 
। लनजी के्षिबाट सञ्चालित स्शश ु स्शक्षा केन्रहरूिाई व्यवस्स्थत गन ु प्रभावकारी 
लनयमन गररनेछ। 

६५. क्रवद्याियिाई अपाङ्गतामैिी र छािामैिी बनाउने गरी न्यूनतम भौलतक पूवाुिार 
क्रवकास कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ । आगामी दईु वषलुभि जस्तापाताको छानो 
भएका सबै कक्षाकोिामा फल्स लसलिङ रास्खनकुा साथै क्रवद्यािय किर कोड अनसुार 
सबै क्रवद्याियको रङरोगन सम्पन्न गररनछे | 

६६. कोलभड-१९ को सङ्क्क्रमर्का कारर् अवरुद्ध क्रवद्याियको पिनपािनिाई स्शक्षा, 
क्रवज्ञान तथा प्रक्रवलि मन्िािय तथा प्रदेश सरकारसाँगको समन्वयमा दूर तथा खिुा 
स्शक्षािगायत वैकस्ल्पक माध्यमबाट स्शक्षर् प्रक्रक्रयािाई सहजीकरर् गररनेछ। 
कोलभड-19 को महामारीको अवस्था हेरी तत्कािका िालग स्थानीय रेलडयोबाट स्शक्षर् 
कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

६७. कोलभड-१९ को प्रभावबाट जोस्खममा पनसुक्ने िस्क्षत वग,ु क्रवपन्न तथा सामास्जक 
रुपिे पछालड परेका, अक्रटज्म/डाउन लसन्रोमिगायत क्रवशेष आवश्यकता भएका 
बािबालिकाको स्शक्षामा सहज पहुाँचका िालग प्रोत्साहन गररनछे। 

६८. िस्क्षत वग,ु क्रवपन्न तथा सामास्जक रुपिे पछालड परेका बािबालिकाहरुको  
पढाईिाई सलुनस्ित गन ुबािबालिकासाँग मेयर कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

६९. महानगरपालिकालभि उच्च स्शक्षािाई सहज बनाउन आवश्यक संयोजनकारी नीलत 
लिइनेछ । गत वषदेुस्ख लिभवुन क्रवश्वक्रवद्याियसंगको समन्वयमा स्चतवन ईस्न्जलनयररङ 
क्याम्पस, रामपरुमा पिनपािन शरुु भएको छ | सीटीईलभटीसंगको समन्वयमा 
भरतपरुको वडा नं. 23 मा भरतपरु बह-ुप्राक्रवलिक स्शक्षािय, जगतपरु यसै आलथकु 
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वषबुाट सञ्चािनमा आउनेछ । यसिे महानगरबासीिाई उच्च स्शक्षा र प्राक्रवलिक 
जनशस्िको उपिब्ितामा सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । 

७०. सामदुाक्रयक क्रवद्याियमा इन्टरनेट र प्रक्रवलिको माध्यमबाट स्शक्षर्-लसकाई गन ु
स्शक्षकिाई प्रोत्साक्रहत गररनेछ । आिारभतू क्रवद्याियिाई इन्टरनेट जडानका िालग 
न्यूनतम स्रोत उपिब्ि गराइनेछ । 

७१.  प्राक्रवलिक स्शक्षािाई जोड ठदनकुो साथै यवुा स्वयं-सेवक स्शक्षक पररचािन 
गररनेछ।  

७२. हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपरु क्रवषयको कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम यसै 
शैस्क्षक सिदेस्ख कक्षा १ बाट शरुु गरी क्रमशः कक्षा ८ सम्म कायाुन्वयनमा 
ल्याइनेछ।  

७३.  गरु्स्तर अलभवकृ्रद्धका िालग स्वस्थ शैस्क्षक प्रलतस्पिाुको वातावरर् लसजनुा गन ु
न्यूनतम पूवाुिार र गरु्स्तरको मापदण्ड लनिाुरर् गरी एक वडा एक नमनुा क्रवद्यािय 
र बािस्शक्षा केन्र क्रवकासका िालग प्रोत्साक्रहत गररनेछ । 

७४. सामदुाक्रयक तथा संस्थागत क्रवद्याियका प्रिानाध्यापक, स्शक्षक र क्रवद्याथीिाई 
नलतजाका आिारमा र बािस्शक्षा केन्रिाई व्यवस्थापनका आिारमा परुस्कृत गने 
कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनछे ।  

७५. क्रवद्याथी सङ्क्ख्या र भगूोिका आिारमा सामदुाक्रयक क्रवद्याियको मूल्यांकन गरी 
स्शक्षक दरबन्दी लमिान तथा क्रवद्यािय समायोजनको काय ु अगालड बढाइनेछ। 
समायोजन हनुे तथा गरु्स्तरीय स्शक्षा ठदने क्रवद्याियिाई स्कूि बस प्रदान गररनेछ। 

७६. कोलभड -१९ का कारर् लसजनुा हनु ेबेरोजगारीिाई कम गन ु यवुा उद्यम िमु्ती 
कोष स्थापना गरी क्रवपन्न तथा िस्क्षत समूहका यवुािाई उद्यम तथा पेशा व्यवसाय 
(कृक्रष, पशपुािन, बजारीकरर्, हेयर-रेलसङ आठद) का िालग न्यून ब्याजदरमा कजाु 
उपिब्ि गराइनेछ । उि कोषिाई क्रमशः वकृ्रद्ध गदै िलगनछे। 
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७७. यवुामा स्वयंसेवी भावना बढाउन, सामास्जक स्जम्मेवारी बोि गराउन, क्रवपद् 
व्यवस्थापनमा योगदान गन ुतथा सामास्जक सिुारका कायमुा पररचािन गन ुयवुा 
स्वयंसेवा कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

७८. यथु पालियुामेन्टको अभ्यास िगायतका कायकु्रममाफुत ्नगर यवुा सञ्जाि तथा 
वडा यवुा क्िबमा आबद्ध यवुाको नेततृ्व क्रवकासमा जोड ठदइनकुा साथै यवुा प्रलतभा 
प्रदशनुका अवसर प्रदान गररनछे। 

७९. श्रमको सम्मान गने संस्कृलत क्रवकास गन ुकृक्रष, पशपुािन तथा स्थानीय कच्चा 
पदाथमुा आिाररत उद्यमी तथा स्वरोजगार यवुािाई सम्मान र प्रोत्साहन गररनेछ। 

८०. क्रवद्यािय तहदेस्ख नै खेि प्रलतभा प्रस्फुटनको वातावरर् लनमाुर् गन ुक्रवद्याियिाई 
खेि सामग्री उपिब्ि गराई क्रवद्याियस्तरीय खेिकूदमा प्रोत्साक्रहत गररनेछ । 

८१. एक वडा एक खेिमैदान र एक क्रवद्यािय एक खेि मैदानको अविारर्ा अनसुार 
खेि पूवाुिार क्रवकासको काय ुअगालड बढाइनेछ। 

८२. अन्तराुक्रष्ट्रय, राक्रष्ट्रय, प्रदेशस्तरीय खेिमा पदक स्जत् न ेमहानगरका खेिाडीहरुिाई 
परुस्कृत गररनछे। 

८३. नगर खेिकुद क्रवकास सलमलत गिन गरी खेिकूद क्षेिको क्रवकास अगालड बढाउन 
नगर खेिकूद काननु आगामी आलथकु वषमुा तजुमुा गरी कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ। 

८४.  महानगरपालिकािे प्रत्येक २ वषमुा वहृत ्खेिकूद महोत्सव आयोजना गनेछ। 

पूवािुार तथा शहरी सौन्दय ु 

८५. महानगरपालिकािे सञ्चािन गरेका अिरुा योजनािाई प्राथलमकतामा रास्ख 
कायाुन्वयनमा ल्याउनछे। यस आलथकु वषदेुस्ख योजना साने प्रवसृ्त्तमा पूर् ुरुपमा 
लनयन्िर् गररनछे । 

८६. रोजगारी लसजनुा हनु ेर मेस्शनरी औजार प्रयोग नहनु ेआयोजना सञ्चािन  उपभोिा 
सलमलतबाट गररनेछ र िूिा तथा मेस्शनरी औजार प्रयोग हनु े र २० िाख भन्दा 
मालथका सडक आयोजना बोिपिमाफुत ्कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ।  
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८७. िागत अनमुान स्वीकृलतपिात ्सम्झौता गने र जनसहभालगता बराबरको रकम 
भन्दा बढी काय ुप्रगलत भएपिात ्मूल्यांकनको आिारमा उपभोिा सलमलतिाई भिुानी 
ठदन ेनीलतिाई कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ। 

८८. लनमाुर् काय ुगरु्स्तरीयताका िालग बोिपि प्रक्रक्रयाबाट र उपभोिा सलमलतबाट 
लनमाुर् हनुे आयोजनाहरुको ल्याब परीक्षर् र अनगुमन कायिुाई प्रभावकारी बनाइनेछ 
। 

८९. महानगरका मखु्य सडकहरु तथा बजार क्षिेहरुमा स्माटु सडक बत्ती र स्माटु 
पाक्रकुङको व्यवस्था गररनेछ। स्माटु सडकबत्ती जडानको काम यसै आलथकु वषकुो 
शरुुबाटै प्रारम्भ हनुछे । 

९०. उप-महानगरपालिका हुाँदा तय भएको बस्ती क्रवकास तथा भवन लनमाुर् 
मापदण्डिाई  वैज्ञालनक बनाउन समसामक्रयक पररमाजनु गरी कायाुन्वयनमा 
ल्याइनछे। 

९१. सडकमा अनसु्चत ढगंबाट रास्खएका लनमाुर्-सामग्रीका कारर् आवागमनमा अवरोि 
गने र दिुटुना हनु ेहुाँदा त्यस्तो गने व्यस्ि तथा लनमाुर् व्यवसायीिाई कारवाहीको 
दायरामा ल्याइनेछ। 

९२. महानगरपालिकाका सबै वडा कायाुिय भवनहरु एकै क्रकलसमको लडजाइन कायम 
गरी लनमाुर् गदै जाने नीलत अविम्बन गररनछे। 

९३. चौलबसकोिी-मिौिी सडकिाई वैकस्ल्पक सहरी सहायक राजमागकुो रुपमा 
स्तरवकृ्रद्ध गररएको छ । यसको क्रवकास र क्रवस्तारिाई संिीय सरकारबाट वाक्रषकु 
बजेटको व्यवस्था हनुछे । 

९४. GIS को प्रयोग गरी वडा सीमाना, सडक संजाि एवं सडक अलिकार क्षेि वगीकरर् 
खिेुको महानगर यातायात गरुुयोजना तयार गररनेछ । 

९५. पूवाुिार क्रवकासको कायिुाई व्यवस्स्थत गन ुआगामी वष ुसंचािन गररने संभाक्रवत 
िूिा आयोजनाहरुको “पररयोजना बैंक” तयार गररनेछ । 
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९६. महानगरपालिका क्षेिलभि संचािन हनु े क्रवकास आयोजनाहरुको जनसहभालगता 
सम्बन्िी नीलतमा एकरुपता कायम गररनेछ । नयााँ सडक लनमाुर् सम्बन्िी 
आयोजनाहरुमा कम्तीमा 20 प्रलतशत, सडक पनुलनमुाुर् र ममतुसम्बन्िी आयोजनाहरु 
तथा अन्य पूवाुिारजस्तै क्रवद्यािय भवन, कल्भटु, लसंचाई, सामदुाक्रयक भवन आठद 
आयोजनाहरुिाई कम्तीमा 10 प्रलतशत र १६ मीटर वा सोभन्दा बढी चौडा सडक 
लनमाुर् तथा ममतुमा जनसहभालगता अलनवाय ु नगररन े र जनसहभालगता नजटु्न े
आयोजनाको सञ्चािन बोिपिको माध्यमबाट कायाुन्वयनमा ल्याइनछे । 

९७. वडास्तरीय आयोजनाहरुको रकमान्तर र कायकु्रम संशोिन नगने र अलत 
आवश्यक भएको अवस्थामा सम्बस्न्ित वडाको लसफाररसमा कायपुालिकािे लनर्यु 
गरेबमोस्जम माि हनुेगरी व्यवस्था लमिाइनेछ । 

९८. महानगरपालिका क्षेिलभिका क्रवद्यतु, टेलिफोन, केबिु िाइन र इन्टरनटेका 
तारिाई चरर्बद्ध रूपमा भलूमगत गदै िलगनछे । 

९९. दीगो पूवाुिार क्रवकासका पांच स्तम्भ: त्यमा आिाररत अनसुन्िान तथा त्यांक 
व्यवस्थापन, गरु्स्तरीय मानक लनिाुरर् एवं मागलुनदेशन, क्षमता अलभवकृ्रद्ध, 
सरोकारवािाहरु बीच आपसी समन्वय र अलिकार प्रत्यायोजनजस्ता क्रवषयिाई आिार 
मानी क्रवकासका गलतक्रवलिहरु अस्ि बढाउन ेनीलत अविम्बन गररनेछ । 

१००. जथाभावी जमीन खण्डीकरर् गने कायिुाई लनरुत्साक्रहत गररनेछ । अव्यवस्स्थत 
बसोबास कायिुाई लनयन्िर् गन ु भ-ूउपयोग नीलत तथा मापदण्ड तयार गरी 
कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । 

१०१. महानगरका खलु्िा के्षिहरुको पक्रहचान गरी सोको िगत रास्खनछे र उपयोग 
योजना बनाई प्रयोगमा ल्याइनछे । 

१०२. महानगर लभिका सबै सडकको नामाकरर् गरी वैज्ञालनक िर नम्बर क्रवतरर् गने 
कायकुो प्रारम्भ गररनछे । 



17 
 

१०३. सडक अलिकार क्षेि १६ लमटर भन्दा बढी र अन्य सडक लनमाुर् गदाु हररयािी, 
फुटपाथ र साइकि िेन सक्रहतको सडक लनमाुर् गने कायिुाई लनरन्तरता ठदइनेछ 
| 

१०४. सडक ममतु-संभार योजना तयार गरी ममतु कायिुाई प्राथलमकताका साथ संचािन 
गररनेछ । 

१०५. महानगरपालिका लभिका ६ मीटरभन्दा बढी सडक अलिकार क्षेि भएकाा सडक 
कािोपिे गदाु आिलुनक प्रक्रवलि अविम्बन गरी लनमाुर् गने नीलतिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

१०६. देश लभिैको स्रोतसािनिाई प्रयोग गरी पूवािुार लनमाुर् गने नीलतिाई अविम्बन 
गररनेछ | सो अनसुार स-साना सडकमा मोजाइक टायि िगाउन ेनीलतिाई लनरन्तरता 
ठदइनछे। 

१०७. शहरी क्षिेमा बसोवास गने नागररकहरुिाई शारीररक व्यायामका िालग  
सावजुलनक स्थिहरुमा आिलुनक खलु्िा व्यायामशािा स्थापना गने कायकुो प्रारम्भ 
गररनेछ। 

१०८. शहरी संरचनािाई क्रवश्वव्यापी मापदण्डअनरुुपको बनाउन अपांगमैिी र 
वातावरर्मैिी भौलतक संरचना लनमाुर् गने कायिुाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

१०९. भवन लनमाुर् गदाु अलनवाय ुरुपमा कम्पाउण्डवािको नक्सापास गने नीलतिाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ । 

११०. गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबदु्ध अन्तराुक्रष्ट्रय क्रक्रकेट रङ्गशािा लनमाुर् 
गन ुसंिीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिका एवं आमजनताको सहयोगको 
िालग आहवान गरी कायिुाई तीव्रता ठदइनेछ। 

१११. महानगरीय बहउुदे्दश्यीय सभाहि एवं व्यवसाक्रयक भवनको लनमाुर् प्रक्रक्रया रतू 
गलतमा अगालड बढाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरर् गररनछे। 

११२. महानगरको सेवा प्रवाहिाई व्यवस्स्थत बनाउन बहतुिे प्रशासलनक भवनको 
लडजाइन स्वीकृत गरी आगामी आलथकु वषबुाट लनमाुर् कायकुो प्रारम्भ गररनेछ। 
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लनजी के्षिसाँग सहकाय ु

११३. लनजी क्षिेसाँगको साझेदारीमा नारायर्ी नदी क्रकनारामा नस्ामाुर्ािीन सामठुरक तट 
मोडि (Sea-beach model) सक्रहतको मनोरञ्जन पाकु लनमाुर् गने कायिुाई आगामी 
दईु वषलुभि सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्याइनछे । 

११४. महानगरमा रर्नीलतक महत्वका पूवाुिार लनमाुर् गरी सेवा संचािन गन ु
सम्भाव्यताको आिारमा लनजी के्षिसंग सहकायकुा कायकु्रमहरुिाई लनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

११५. अटोल्याण्डको क्रवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन अनसुारका केही लनस्ित कायहुरु गन ु
सम्बस्न्ित अटो व्यवसायीहरुसंग िागत सहभालगता गररनेछ | लनमाुर् कायकुा िालग 
महानगरबाट उस्चत बजेट व्यवस्थापन गररनछे । 

११६. महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ मा लनजी के्षिसंग सहकाय ु गरी एक 
राक्रष्ट्रयस्तरको औद्योलगक स्शक्षािय लनमाुर् गन ुलनजी के्षििाई प्रोत्साक्रहत गररनेछ | 

वातावरर् संरक्षर् तथा हररयािी प्रवदु्धन 

११७. एक िर दईु फिफूिका लबरुवा कायकु्रम सञ्चािन गरी बढीभन्दा बढी फिफूिको 
उत्पादनिाई प्रोत्साक्रहत गररनेछ । 

११८. महानगरपालिकाका सडक दवैुलतर हररयािी कायम गन ुफिफूिका लबरुवा रोपेर 
स्थानीय समदुायिाई नै संरक्षर्को स्जम्मेवारी प्रदान गररनछे । आफ्नो क्षेि/टोिमा 
हररयािी प्रवद्धुनमा उल्िेख्य काय ुगने समदुाय तथा व्यस्ििाई परुस्कृत गररनेछ । 

११९. वातावरर्मैिी तथा स्वस्थ जीवनशैिी प्रवद्धनु गने उदे्दश्यिे महानगरलभि हरेक 
शकु्रवार साइकि चिाउन सबै नगरवासीिाई प्रोत्साक्रहत गररनेछ । 

१२०. क्रवषादी प्रयोग लनयन्िर्, स्वच्छ पानीको उपिब्िता, वाय ु प्रदूषर् लनयन्िर्, 
फोहोरको उस्चत व्यवस्थापन कायमुा लनजी के्षिसंग सहकाय ुगररनछे। 

१२१. महानगरको कस्म्तमा एक वडािाई नमूनाको रुपमा प्िास्स्टक झोिामिु वडा 
बनाइनेछ । 
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१२२.  महानगरपालिकाको भौगोलिक क्रवभाजनका आिारमा फोहोर संकिन, ढुवानी 
तथा व्यवस्थापन काय ु गररनछे । फोहोरिाई श्रोतमा वगीकरर् गरी नकुक्रहन े
फोहोरमाि संकिन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

१२३. वैज्ञालनक फोहोर व्यवस्थापनको िालग कोररया सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान 
उपयोग गरी आिलुनक ल्यान्डक्रफि साइटको स्थापना गने काय ुसरुु गररनेछ । 

१२४. अव्यवस्स्थत पाक्रकिं ग गने, प्िास्स्टक बािेर प्रदूषर् गने, अव्यवस्स्थत क्रवज्ञापन सामग्री 
राख्न,े फुटपाथमा पसि तथा लनमाुर् सामाग्री राख्न,े छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह 
ढिमा शौचाियको ढि लमसाउने, हन ु बजाउनेिगायतका गलतक्रवलि गनेिाई पूर् ु
रुपमा लनरुत्साक्रहत गररनेछ । 

१२५. आगामी दईु वषलुभि महानगरका प्रत्येक िरमा खानेपानीको पहुाँच सलुनस्ित गन ु
एक िर एक िाराको नीलत अविम्बन गररनछे । 

१२६. महानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोडकुो समन्वयमा न्यूनतम मापदण्ड 
पगेुका शहरी सडकका दायााँ-बायााँ खानपेानी पाइपिाइनको क्रवस्तार गररनेछ। 
उपभोिा सलमलतहरुबाट संचालित खानेपानी आयोजनाहरुिाई क्रमश: बोडमुा समावेश 
गदै िलगनछे | 

१२७. भरतपरु महानगरपालिकाको समन्वय भरतपरु खानेपानी बोड ु संिीय सरकारको 
सह-िगानीमा भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. 11 जखडीमाई, वडा नं. 12 को 
िनगढा र वडा नं. 26 मा ओभरहेड टंकीसक्रहतको खानेपानी आयोजना यसै आलथकु 
वषकुो शरुुदेस्ख काम प्रारम्भ गररनछे | 

१२८. भरतपरु खानेपानी व्यवस्थापन बोडिेु प्रवाह गने सेवा, पूवाुिार क्रवकास र 
क्रवस्तारिाई व्यवस्स्थत गन ु संिीय, प्रदेश र अन्य दािी लनकायहरुसंग समन्वय 
गररनेछ । 

१२९. अस्पताि तथा क्रवलभन्न स्वास््य संस्थाहरुबाट लनस्कन े मेलडकि वेस्टको 
व्यवस्थापनका िालग लनजी के्षिसंग सहकाय ुगररनेछ ।फोहोरको लनमिुीकरर् तथा 
व्यवस्थापन गने उपकरर्को व्यवस्था लमिाइनेछ। 
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१३०. वातावरर् तथा प्रक्रवलिमैिी यातायात व्यवस्थापन गन ुक्रवद्यतुीय सवारी सािनको 
प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

सशुासन 

१३१. सावजुलनक स्रोतको उपयोगिाई प्रभावकारी बनाउन जोस्खम क्रवश्र्िेषर्मा आिाररत 
िेखा राख्न ेपद्धलतिाई जोड ठदइनेछ । 

१३२. महानगरबाट सम्पन्न हनुे आलथकु क्रक्रयाकिापमा क्रवत्तीय जोस्खम न्यूनीकरर्का 
उपाय अविम्बन गररनेछ । 

१३३. महानगरको आन्तररक लनयन्िर् प्रर्ािीिाई चसु्त बनाउन आन्तररक लनयन्िर् 
लनदेस्शकािाई कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । 

१३४. महानगरपालिकािे कुनै पलन स्वरूपको भ्रस्टाचार सहन नगने नीलतअनरुुप 
शासकीय क्रक्रयाकिापहरुमा हनु सक्न ेअलनयलमतता, सरकारी सम्पस्त्तको अनलिकृत 
प्रयोग, अपचिन वा दोहन गने जनुसकैु पदालिकारी, कमचुारी, सेवाप्रदायक वा 
सेवाग्राहीिाई कानून अनरुुप दण्डको व्यवस्थािाई कडाईका साथ कायाुन्वयनमा 
ल्याइनेछ । 

१३५. महानगरमा सावजुलनक खरीद प्रक्रक्रयािाई पारदशी, प्रलतष्पिी र लमतव्ययी बनाई 
सशुासन कायम गन ु लनमाुर् व्यवसायीहरुको प्राक्रवलिक तथा आलथकु क्षमता, पूव ु
काय-ुसम्पादन स्स्थलत, कामको गरु्स्तर, कायाुन्वयनमा रहेका िेक्का संख्यासक्रहतको 
क्रवद्यतुीय प्रोफाइि अद्यावलिक रास्खनेछ । 

१३६. लनमाुर् हनुे कायकुो सम्बस्न्ित सबै पक्षको क्रवश्लषेर् नगरी िेक्का ठदएको कारर्बाट 
तोक्रकएको समय, िागत, गरु्स्तरसक्रहतको कायसुम्पादन नभएमा प्राक्रवलिक 
मूल्यांकनकताु, पदालिकारी, उपभोिा सलमलत तथा अन्य स्जम्मेवार कमचुारीिाई 
कानूनअनसुार दण्ड ठदने तथा आवश्यक क्षलतपूलत ुभराउन ेनीलत अविम्बन गररनछे 
| 
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१३७. महानगरको सन्तलुित क्रवकासका िालग नवीन उपायहरुको खोजी गने अलभप्रायिे 
शोि तथा अनसुन्िान कायमुा ध्यान ठदइनकुा साथै योजनाक्रवद्, वैज्ञालनक, अथशुास्त्री, 
समाजशास्त्री तथा प्रक्रवलिक्रवज्ञ सक्रहतको एक शोि कायदुि गिन गररनेछ। 

१३८. जनप्रलतलनलि, कमचुारी, स्शक्षक, क्रवद्याथी एवं नगरबासीमा समेत जीवन व्यवस्थापन 
किा, काम तथा जीवनबीचको सन्तिुन एवं सदाचारयिु स्वस्थ जीवनयापनिाई 
िस्क्षत गरी योग, ध्यान तथा सकाारात्मक सोच सम्बन्िी कायकु्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

१३९. महानगरपालिकािे प्रदान गने सेवा प्रवाह, आलथकु व्ययभार र भगूोिसमेतिाई 
क्रवश्लषेर् गरी संगिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् काय ुगररनेछ । 

१४०. महानगरका कायहुरुबारे असन्तकु्रष्ट तथा गनुासो सम्बोिन र उजरुीको छानलबन 
एवं कारवाहीमा प्रभावकाररता ल्याउन गनुासो सनु्न ेसंयन्ि थप सशि बनाइनेछ। 

१४१. भिुानी प्रक्रक्रयािाई सरिीकरर् गनकुा िालग उपभोिा सलमलतिाई पनुताुजगी 
तालिम प्रदान गररनेछ। 

सूचना संचार, प्रक्रवलि प्रयोग तथा लडस्जटि प्रर्ािी 
१४२. पिकार महासंि तथा पिकार सम्बद्ध संि-संस्थाको क्षमता क्रवस्तार र 

सशस्िकरर्का िालग आवश्यक सहयोग गने नीलत लिइनेछ । 

१४३. भरतपरु महानगरपालिकािाई सूचनामैिी बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको 
क्रवकास र प्रवद्धुन गररनेछ | स्थानीय पि-पलिका, रेलडयो, टेलिलभजन तथा 
अनिाइनहरुिाई थप व्यवस्स्थत, क्रवश्वसनीय र प्रलतष्पिी बनाइनेछ । 

१४४. सेवा-प्रवाहका हरेक के्षिमा प्रक्रवलिको क्रवकास तथा क्रवस्तार गरी E-Governance 

िाई तीव्रता ठदइनेछ । कम्प्यटुर प्रक्रवलि तथा इन्टरनेटमा आिाररत सेवा (Online 

Services) िाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत लिइनछे । सूचना-प्रवाह गन ुतथा 
नगरवासीसाँग अन्तक्रकु्रया गन ुमहानगर हाम्रो भरतपरु रेलडयो तथा टेलिलभजन कायकु्रम 
सञ्चािन गनुकुा साथै सामास्जक सञ्जािको प्रयोग गररनछे । 
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१४५. महानगरका क्रवलभन्न त्य त्यांकिाई लडस्जटि प्रक्रवलिमा प्रक्रवष्ट गरी नीलत लनमाुर् 
तथा शासकीय कायहुरुिाई सरि बनाउने अलभप्रायिे काय ुप्रारम्भ गररएको स्माटु 
लसटी मास्टर प्िानिाई आगामी आलथकु वषमुा कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । 

१४६. महानगरिे प्रवाह गने सबैप्रकारका सेवाहरुिाई क्रवद्यतुीय प्िेटफम ुप्रदान गने गरी 
एकीकृत तथा अन्तर-आबद्ध प्रक्रवलि तथा त्यांक भण्डार क्रवकास गररनेछ । 

१४७. महानगरपालिकाको आफ्नै सभरुमा त्यांक राखी यसको संरक्षर् गन ुउपयिु 
सभरु खररद गनुकुा साथै डाटा, एस्प्िकेशन, सफ्टवेयर तथा साइबर सरुक्षाको प्रबन्ि 
लमिाइनेछ । 

१४८. महानगरिाई सरुस्क्षत र प्रक्रवलियिु बनाउन स्थानीय प्रशासन तथा लनजी क्षेिको 
सहकायमुा सहरका मखु्य स्थानहरुमा लसलस क्यामेरा रास्खनेछ । 

मक्रहिा, दलित तथा िस्क्ष्यत वग ुउत्थान, सशस्िकरर् एवं सामास्जक समावेशीकरर्  

१४९. उद्यमशीिता प्रवद्धुन गने क्रक्रयाकिापहरुद्वारा रोजगारी शृ्रजना गरी ठदगो 
जीक्रवकोपाजनुका कायकु्रमहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । शहरी गररबी न्यूनीकरर् 
कोष र स्थानीय क्रवकास कोषअन्तगतु रहेको रकमिाई गररबी न्यूनीकरर्तफु 
पररचािन गने नीलत लिइनेछ । 

१५०.  महानगरमा रहेका क्रवपन्न, मक्रहिा, दलित, आठदवासी जनजालत तथा वस्ञ्चतीमा 
परेका िस्क्ष्यत वगकुो आलथकु सशिीकरर्का िालग मक्रहिा तथा जोस्खम समदुायसाँग 
मेयर कायकु्रम र समन्याक्रयक क्रवकासमा उपमेयर कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनछे। 

१५१. सामास्जक समावेशी नीलतअनरुुप दलित, आठदवासी, जनजालत, क्रपछडावगकुो 
सशिीकरर् र उत्थानका कायकु्रम सञ्चािन गररनछे। 

१५२. मक्रहिा तथा बािबालिकाउपर हनु े सबै प्रकारका क्रहंसा अन्त्यका िालग सबै 
वडाहरूमा अलभयान सञ्चािन गररनेछ । क्रहंसा क्रवरूद्ध शून्य सहनशीिताको नीलत 
अनरुुप प्रत्येक वडामा िैक्रङ्गक क्रहंसा व्यवस्थापन सलमलतको गिन एवं पररचािन 
गररनछे साथै सबै वडाहरू सस्म्मलित नगरस्तरमा एक िैंलगक क्रहंसा लनवारर् कोष 
स्थापना र सञ्चािन गररनेछ । 
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१५३. क्रवशेष संरक्षर्को आवश्यकता भएका मक्रहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ-नागररक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको संरक्षर्का िालग िालग संिीय तथा प्रदेश सरकारसाँग 
सहकाय ुगररनेछ । 

१५४. वडा तहमा क्रवलभन्न लनकायबाट गिन गररएका मक्रहिा समूह तथा आमा 
समूहहरूिाई एकीकृत रूपमा मक्रहिा सन्जाि गिन गरी मक्रहिाहरुको आलथकु एवम ्
सामास्जक सशिीकरर्का िालग पररचािन गररनेछ। 

१५५. हाम्रा बािबालिका हाम्रो भक्रवष्य भन्न ेनाराकासाथ बािमैिी शासन पद्धलत अनशुरर् 
गररनेछ।नगर एवम ्वडा तहमा बािमैिी शासन व्यवस्थापन सलमलतको गिन र 
पररचािनिाई जोड ठदइनेछ ।बािबालिका क्रवरूद्ध हनु ेसबै प्रकारका क्रहंसा र शोषर् 
लनषिेको नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ । बािश्रममिु महानगर िोषर्ा गने नीलतिाई 
थप सक्रक्रयतापूवकु कायाुन्वयन गररनेछ | 

१५६. नगर क्षेिलभि सञ्चािनमा रहेका बािगहृिाई व्यवस्स्थत गन ुआवासीय बािगहृ 
सञ्चािन मापदण्डको प्रभावकारी कायाुन्वयन गररनेछ । 

१५७. बािबालिकाको सवोत्तम क्रहतका िालग स्थाक्रपत बािकोषमा बािबालिकाको हक 
क्रहत सम्बन्िमा व्यवस्था गन ुबनेको स्थानीय बािअलिकार कायकु्रवलिमा उल्िेख भए 
बमोस्जमको श्रोत व्यवस्थापन गदै िलगनेछ। 

१५८. कानूनिे पूर्रुुपमा लनषिे गरेको छुवाछुत एवम ् बािक्रववाह मिु महानगर 
बनाउनका िालग संि र प्रदेश सरकारसाँग सहकाय ुगररनेछ ।जातीय छुवाछुतिाई 
लनरुत्साक्रहत गनकुो िालग दलितसाँग प्रमे क्रववाह गनेिाई रु ५० हजार र दलितसाँग 
मालग क्रववाह गनेिाई रु एक िाख प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार प्रदान गररनछे । 

१५९. टोि क्रवकास संस्था स्थानीय शासनका साझेदार हनु ्। क्रयनको क्रक्रयाशीितािे 
स्थानीय सशुासनिाई प्रत्यक्ष रूपमा बि पगु्ने हुाँदा टोिस्तरमा हनु ेसबै स्थानीय 
शासकीय गलतक्रवलिमा टोि क्रवकास संस्थाको औपचाररक सक्रक्रयता सलुनस्ित गररनेछ। 

१६०. प्रत्येक टोिमा रहेका टोि क्रवकास सस्थाहरुिाई आफ्नो टोिलभि बसोबास गने 
मक्रहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको पक्रहचान 
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खलु्न े क्रववरर् तयार पान ु र अलभिेख व्यवस्स्थत गने कायमुा स्जम्मेवार बनाउंदै 
िलगनेछ ।  

१६१. राक्रष्ट्रय तथा अन्तराुक्रष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरूसंग स्थानीय आवश्यकता अनसुार 
आमन्िर् र सहकाय ुगने नीलत लिइनेछ | साथै प्रभावकारी अनगुमन र लनयमनमा 
जोड ठदइनेछ। देशलभि र देशबाक्रहरका सहरहरुसंग भलगनी सम्बन्ि कायम गरी 
सााँस्कृलतक एवम ्क्रवक्रवि पक्षबीच आदान-प्रदान गने कायिुाई लनरन्तरता ठदइनछे। 

१६२. भरतपरु महानगरपालिकािे बेसहारा सडक मानवमिु महानगरपालिका िोषर्ा 
गरी मानव सेवा आश्रमसंग शरुु गरेको सहकाय ुव्यवस्स्थत र व्यापक बनाउने नीलत 
लिइनेछ । यस आ.व.बाट मानवसेवा आश्रमका साथै अन्य यससम्बन्िी सहयोगी 
लनकायहरुसंग पलन सहकाय ुगररनेछ | 

१६३. एक वडा एक जेष्ठ नागररक क्रवश्रामस्थि कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ । 
ज्येष्ठ नागररकको जीवनयापन सहज र सम्मानपूर् ुजीवनयापन गन ुप्रोत्साक्रहत गररनछे 
। नगरलभि सञ्चािनमा रहेका जेष्ठ नागररक आश्रय गहृहरुको व्यवस्थापनमा सिुार 
गररनेछ । 

१६४. अपाङ्गता भएका व्यस्िहरूको पक्रहचान र अलिकारिाई सलुनस्ित गदै अपाङ्गताको 
गाम्भीयतुाको आिारमा अपाङ्गता पररचय-पि क्रवतरर् गने कायिुाई लनरन्तरता ठदइनछे 
। साथै भरतपरु अस्पतािमा उपचारका िालग आउने सबै अपाङ्गता भएका व्यस्िको 
बक्रहरंग सेवाको क्रटकट दस्तरु लन:शलु्क बनाइनेछ । 

१६५. "जसको सवाि उसैको नतेतृ्व"भन्न े मान्यताअनरुुप अपाङ्गता के्षिमा क्रक्रयाशीि 
सामास्जक संिसंस्थाहरूको अगवुाईमा अपाङ्गता सम्बन्िी कायकु्रम सञ्चािनमा जोड 
ठदइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यस्िहरूको समदुायमा आिाररत पनुस्थाुपना कायकु्रम 
सञ्चािनका िालग संि तथा प्रदेश सरकारसाँग सहकाय ुगररनेछ। 

१६६. महानगरलभि जस्न्मएका बच्चाहरुको जन्मदताु गदाु बािस्वास््य खोपकाडकुो 
आिारमा गररनेछ र प्रत्येक बािबालिकाको पक्रहचानिाई सलुनित गदै जन्मदताु 
अलभिेखको आिारमा क्रवद्यािय भनाु गने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 
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१६७. क्रपछडा वग,ु सीमान्तकृत समदुाय, आठदवासी जनजालत, दलित िगायत क्रवपन्न र 
क्रपछलडएका बस्स्तहरुमा स्थिगत रुपमा नै व्यस्िगत िटना दताु गन ुटोिी खक्रटनेछन ्
। साथै प्रत्येक वडामा व्यस्िगत िटना दताुका िालग िमु्ती स्शक्रवर सञ्चािन 
गररनेछ। 

१६८. महानगरमा रहेका क्रवपन्न र क्रपछलडएका बालसन्दा खिुा स्थानमा बस्न ुनपरोस ्भलन 
लन:शलु्क बसोवास, खरको छानामिु गने र न्यूनतम क्रवद्यतु खपत गने बालसन्दाको 
क्रवद्यतु महशिु महानगरिे लतररठदन ेनीलत लिइएकोछ । 

१६९. महानगरका सबै वडाहरुमा सामास्जक क्रवकृलत एवं क्रवसङ्गलत तथा िागू पदाथ ु
दवु्यसुन लनयन्िर् गन ुस्थानीय सरुक्षा लनकायबीच सहकाय ुगरर लनयन्िर् गररनेछ 
। 

१७०. िामो समयदेस्ख साक्रवक मक्रहिा तथा बािबालिका कायाुियको लनमाुर् अिरुो 
रहेको भवन लनमाुर् सम्पन्न गरी सोही भवनबाट महानगरका सेवा प्रवाहिाई सचुारु 
गन ुर उि भवनको बााँकी काम सम्पन्न गन ुसंिीय सरकारबाट महानगरअन्तगतु 
ल्याइनेछ । 

 

महानगरका स्रोत तथा राजस्व उपयोग 

१७१. महानगरलभि संचालित क्रवलभन्न व्यवसायिाई कोरोनािे लनम्त्याएको आलथकु 
संकटिाई मध्येनजर गदै पयटुन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुिाई करमा २५ प्रलतशत 
र अन्यिाई १५ प्रलतशत छुट ठदइनेछ । 

१७२. “कर लतनु ुकतवु्य माि होइन गौरव पलन हो” भन्न ेसोच क्रवकास गन ुस्वयं कर 
लनिाुरर् पद्धलतमाफुत ्करदातािाई नै पक्रहिो कर प्रशासकको रुपमा लिन ेगरी कर 
सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था गररनेछ | 

१७३. महानगरको कर प्रशासनिाई चसु्त, सरि, प्रक्रवलिमैिी एवं करदातामैिी बनाई 
अलिकतम कर सहभालगता सलुनस्ित गररनछे। 
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१७४. महानगरपालिकाको आन्तररक श्रोत सािनको प्रभावकारी पररचािन गन ुप्रगलतशीि 
कर प्रर्ािीको क्रवकास, करको दायरा क्रवस्तार गनुकुा साथै राजस्व चहुावटको पूर् ु
लनयन्िर् गररनछे। 

१७५. महानगरपालिकाका सम्पूर् ु करदाताहरूको त्याङ्क तथा अलभिेख क्रवद्यतुीय 
प्रर्ािीमा अद्यावलिक गररनकुो साथै राजस्व असिुी कायमुा क्रवलभन्न लनकायहरूसाँग 
समन्वय तथा सहकाय ुगरी कर पररचािनमा अलभवकृ्रद्ध गररनछे । 

१७६. सबै करदाताको क्रववरर् लडस्जटि प्रर्ािीमा आबद्ध गरी प्रत्येक करदातािाई 
एकीकृत कर पोटुि (Integrated Tax Portal)अन्तगतु व्यस्िगत कर पक्रहचान नम्बर 
(Individual Tax Identity) प्रदान गररनछे। 

१७७. महानगरपालिकालभि संचािन हनुेगरी अनमुलत लिएका संि-संस्था एवं व्यापार 
व्यवसाय दताु र नवीकरर् हनुपूुव ुमहानगरपालिकामा अलनवाय ुदताु हनुपुने र  खारेजी 
हनुपूुव ुमहानगरपालिकाको लसफाररस अलनवाय ुलिनपुने व्यवस्थािाई कडाईपूवकु िागू 
गररनेछ।  

 

 

 

क्रवपद व्यवस्थापन  

१७८. कोरोना महामारी लनयन्िर्का िालग महानगरका क्रवलभन्न स्थानमा क्वारेस्न्टन 
स्थिहरुको व्यवस्थापन गररनछे। 

१७९. कोरोना महामारीका कारर् समस्यामा परेका 16,392 िरिरुीिाई रु. 80 
िाख 54 हजार बराबरको राहत क्रवतरर् गररएको छ भन े38 वटा क्वारेस्न्टन 
व्यवस्थापनको िालग हािसम्म रु. 17 िाख 19 हजार खच ुभएको छ । साथै, 
आगामी आलथकु वष ु वडाहरुमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनिाई थप व्यवस्स्थत र 
प्रभावकारी बनाइनछे | 

१८०. सबै वडा कायाुियहरुमा क्रवपद् व्यवस्थापनका आिारभतू सामग्री भण्डारर्को 
व्यवस्थािाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
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१८१. क्रवपद् र क्रवकासमा यवुा पररचािनको नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

१८२. महानगरिे तयार गरेको क्रवपद् व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी नामक मोबाइि एपिाई 
थप पररमास्जतु गरी स्वास््यक्रवषयक सूचनाहरु आदान प्रदान गने कायिुाई अस्ि 
बढाइनछे। 

१८३. भरतपरुिाई खरको छानामिु महानगर बनाउने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइएको छ 
। 

पयटुन प्रवदु्धन 

१८४. महानगरमा पक्रहचान भएका पयटुकीय क्षेिहरुको क्रवकास गररनछे । पक्रटहानी, 
मेिौिी, गोिािाट, स्शविाट, चौकीडााँडा, बीसहजारी ताि, स्चतवन राक्रष्ट्रय लनकुन्जका 
साथै पक्रवि िालमकु स्थि देविाटिाम िगायतका क्षेिको पया-ुपयटुन र पयटुकीय 
क्रवकास, स्थानीय आठदवासी संस्कृलत संरक्षर् एवं पयटुकीय मनोरञ्जन केन्रहरुको 
क्रवकासका िालग आवश्यक स्रोत व्यवस्था गररनेछ । 

१८५. नारायर्ी नदी क्रकनारको व्यवस्थापन, सौन्दय ुप्रवद्धुन, िाट क्रवकास, स्नान स्थि 
लनमाुर्, क्रवलभन्न वाटर स्पोट्स ुप्रवद्धुनजस्ता कायकुा िालग लनजी के्षिसाँग सहकायिुाई 
लनरन्तरता ठदइनेछ। 

१८६. पयटुनको पूवाुिार क्रवकासमा स्थानीय संि-संस्था, समदुाय तथा लनजी के्षिको नेततृ्व 
तथा सहभालगतािाई प्रोत्साहन गने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

१८७. महानगरलभि रहेका क्रवलभन्न पयटुकीय स्थानहरुबीच पयटुकीय पदमाग ुलनमाुर् गन ु
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

१८८. महानगर तथा आसपासका क्षिेहरुको पयटुन सम्भावनािाई समेट्ने गरी एक 
बहृद पयटुन गरुुयोजना तयार गररनेछ | 

उद्योग वास्र्ज्य  

१८९. उद्योग तथा वास्र्ज्य के्षििे समाजमा लनवाुह गनुपुने दाक्रयत्विाई ध्यान ठदंदै 
महानगरलभि संचालित उद्योग तथा व्यापारका िालग CSR (कपोरेट सोसि 
रेस्पोंलसलबलिटी) लनदेस्शका तयार गरी कायाुन्वयन गररनेछ। 
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१९०. औद्योलगक वातावरर्िाई िगानीमैिी तथा प्रलतस्पिी बनाई औद्योलगक वस्तकुो 
उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अलभवकृ्रद्ध गने नीलत लिइनेछ। साना तथा मझौिा 
उद्योगहरुको संरक्षर् र क्रवकास गदै स्थानीय के्षिमा रोजगारी अलभवकृ्रद्ध गन ुसंभाक्रवत 
वडाहरु पक्रहचान गरी साना तथा मझौिा उद्योग ग्राम स्थापना गने नीलतिाई कायम 
गररएकोछ। 

१९१. स्थानीय स्रोत र कच्चा पदाथ,ु सीप, श्रम र प्रक्रवलिको उपयोग गने गरी उद्योगको 
प्रवद्धनु गन ुक्रवशेष जोड ठदइनछे। 

१९२. खाद्य गरु्स्तर कायम गन ुमहानगरमा खाद्य गरु्स्तर परीक्षर् प्रयोगशािा स्थापना 
गन ुआवश्यक पहि गररनेछ। 

१९३. सजृनात्मक तथा अनसुन्िानमा आिाररत साना उद्योगहरुको स्थापनाका िालग 
प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पंूजी तथा उत्पादन पिात लबक्री लबि लबजकका आिारमा 
अनदुानको व्यवस्था गररनेछ। 

 

 

 

 

भ ूउपयोग तथा वस्स्त क्रवकास 

१९४. भलूम उपयोगक्रवहीन रहन े स्स्थलत अन्त्य गने नीलत अनरुुप सावजुलनक वनके्षि, 
सडक र राजमागकुा क्रकनारा, नदी उकास र सावजुलनक सरकारी जलमनमा फिफूि 
र अन्य लबरुवा हकुाुउने अलभयान संचािन गररनेछ। 

१९५. उपयोगक्रवहीन जग्गाहरुको पक्रहचान गरी िगत रास्ख सावजुलनक पाकु तथा 
सावजुलनक उपयोगका क्षेिमा प्रयोग गने नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ | 

१९६. सवसुिुभ हुाँदै गएको जीपीएस प्रक्रवलििाई उपयोग गररनाुका साथै सावजुलनक 
सवारी सािनहरुमा जीपीएस प्रक्रवलि जडान गन ुअलभप्ररेरत गररनछे। 

१९७. महानगरपालिका लभिका सम्भाक्रवत स्थानमा व्यवस्स्थत बस्ती क्रवकास (ल्याण्ड 
पलुिङ) कायकु्रम संचािन गररनकुा साथै एकीकृत शहरी क्रवकास योजना तयार गररनेछ 
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।संि र प्रदेशको सहकायमुा जनता आवास कायकु्रमिाई लनरन्तरता ठदइनछे | 

१९८. महानगरलभि रहेका भलूमहीन तथा सकुुम्वासीको िगत संकिन कायकुो शरुुवात 
गरर बैज्ञालनक बसोवासको िालग पहि गररनछे । 

१९९. महानगरपालिका लभि रहेका सावजुलनक पलत ु जग्गा खोजलबन तथा अनलिकृत 
सावजुलनक जग्गाको अलतक्रमर्िाई कडाईका साथ रोक्रकनेछ |  

२००. महानगरद्वारा कानून लनमाुर् तथा न्याय लनरुपर्िाई व्यवस्स्थत बनाउन आवश्यक 
काय ुभएका छन ्। आगामी वष ुमहानगरपालिकाको न्याक्रयक सलमलतिे सबै वडा 
कायाुिय माफुत ्स्थानीय मेिलमिापकताुहरुको सहकायमुा वडा स्तरमै मेिलमिाप 
पद्धलतद्वारा क्रववाद लनरूपर् गनेछ । त्यसका िालग आवश्यक पने जनशस्ि तथा 
बजेटको व्यवस्थापन गररनेछ। 

आदरर्ीय महानभुावहरु, 
२०१. यो नीलत तथा कायकु्रम कोलभड-१९ महामारीिे आक्रान्त पारेको अवस्थामा प्रस्ततु 

भएको छ। यस रोगबाट सबै नगरवासीको रक्षा गने प्रमखु दाक्रयत्विाई प्राथलमकतामा 
रास्खएको छ । यस क्रवपदबाट सरुस्क्षत अवतरर् भएपिात ् पलन यसको असर 
दीिकुािसम्म रहन ेस्पष्ट देस्खएको छ। सामास्जक-आलथकु जीवनमा यसबाट पने 
असर न्यूनीकरर् गन ुमहानगरपालिका सदैव प्रलतबद्ध रहेको कुरा म यस अवसरमा 
व्यि गन ुचाहन्छु। 

२०२. कोरोना महामारीबीच सामास्जक दूरी कायम गरी संचािन गररएको यस छैटौं 
नगर सभामा आज पेश गररएका यी नीलत तथा कायकु्रमको कायाुन्वयनमा 
महानगरिाई सम्पूर् ुनगरवासीको सहयोग प्राप्त हनु ेक्रवश्वास व्यि गछुु । 

२०३. अन्त्यमा, छैटौं नगर सभामा सहभागी हनुभुएका उप-प्रमखुज्यू, प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतज्यू, सम्पूर् ु वडा अध्यक्ष एवम ् सदस्यज्यूहरु, कायपुालिका सदस्यज्यूहरु, 
नीलत तथा कायकु्रम लनमाुर्मा खक्रटनभुएका कमचुारी साथीहरु, राजनीलतक दि, 
राष्ट्रसेवक, लनजी, सहकारी र सामदुाक्रयक के्षि, श्रलमक वग,ु नागररक समाज, क्रवकास 
साझेदार, संचारजगत एवम ्छैटौं नगर सभा सम्पन्न गन ुयो आकषकु हि प्रदान गने 
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बी.पी. कोइरािा मेमोररयि क्यान्सर अस्पताि िगायत सबैिाई  हाठदुक िन्यवाद 
ठदन चाहन्छु। 

 

िन्यवाद ! 
रेन ुदाहाि 

नगर प्रमखु 

१० आषाढ २०७७ 


