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भरतपरु महानगरपा�लका नगरसभाको एघार� अ�धवेशनको सम�ुाटन समारोहमा 

नगर �मखु �ी रेन ुदाहलज य्ूारा ��ततु 

आ�थरक ववर २०७९/०८० को 

नी�त तथा का्र् म 

नगर सभाका सद�्ज य्हूह 
 

 संघी् लोकतािन्क गणतन् �थापनाप�प ग�ठत भरतपरु महानगरपा�लका नगरसभाको 

११औ ं अ�धवेशन तथा दो�ो आव�धक �नवार्न प�पको पपहलो अ�धवेशनमा उपि�थत 

समपयणर महानभुावहूलाू हा�दरक �वागत गनर ्ाहनपु छ  

१. ्स अवसरमा नेपालमा �जातन् र संघी् लोकतािन्क गणतन् �ा��का ला�ग पव�भ� 

कालखण्मा भएका आनदोलनहूमा आानो जीवन उवसगर गनुरहनुे समपयणर सात-असात 

शह�दहू��त भावपयणर � ा�ल� अपरण गदरपु छ साथ ह पव�भ� आनदोलनका ्ममा घााते 

हनुभुएका तथा वेप�ा नागर�कहू��त उउ् सममान �कट गदरपु छ साथ  को�भ्-१९ को 

पपहलो र दो�ो ्रणको महामार�मा ज्ान गमुाउनहुनुे जन��त�न�धह महानगरवासी र समपयणर 

नेपाल�हू��त हा�दरक � ा�ल� �्व गदरपु छ  

२. ्स ग�रमाम् एघार� अ�धवेशनसमक महानगरपा�लकाको आगामी आ�थरक ववर 

२०७९/०८० को नी�त तथा का्र् म ��ततु गनुर अिघ महानगरपा�लकाले पवगत ५ बवरमा 

�ा� गरेका उपलिबधहूको पोटकर�मा �मरण गनर ्ाहनपु छ  

३. "मध् नपेालको सनुदर शहरह सम ृ र ससंु�कृत महानगर" को द�घरकाल�न सो्सपहत अिघ 

बढेको हा�ो पवकास र समपृ को ्ा्ाले पपहलो पाँ् ववरमा दशवटा अ�धवेशन 

सफलतापयवरक समप� गरेकोप छ  

४. उव अव�धमा महानगर�भ् लामा पोटा गर� क�रब ६२२ पकलो�मटर स्क कालोप्े 

भएको प भने ४५० पकलो�मटर स्क �ाबेल ग�रएकोप छ 

५. महानगर�् �रंगरो्ह �लंकरो्ह बाापास रो्को �तरो��तह पयवर-पि�म राजमागर अनतगरत 

पलु्ोक-�ोनदाा ६ लेन स्क �नमारणका साथ  सहर� पयवारधार �नमारणका का्र अिघ 

बपढरहेका पन ्छ हलुाक� राजमागर पव�तार र �तरो��तह ्,बीसकोठ�-्न,ल�-मेघ,ल� स्क 

सहा्क राजमागरमा �तरो��त भएकोप छ  

६. १४ वटा व्ा का्ारल्का भवन �नमारण समप� र ६ वटा व्ा का्ारल्का तला थप 

ग�रएको प भने बाँक� सब  व्ा का्ारल्का भवनहूको ममरत र �तरो��त गर� सेवा 

�वाहलाू सहज र सपुवधा्वु बनााएकोप छ  
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७. महानगरको सह्ोग र समनव्मा व्ा नंं १५ मा धमु ुरस-सनुतल� फाउन्ेसनूारा 

�नमारणाधीन ग,तमब ु अनतरारप्् प्केट रंगशालाको �थ�गत भएको �नमारण का्रलाू संघी् 

सरकारको सह्ोगमा �नमारण अिघ बढाउने �्व�था �मलााएको प छ ्सको �नमारण 

समप� प�ात ्नेपाल� खेल के्को पवकासमा ्गुानतकार� प�रवतरन हनुे अपेका ग�रएकोप छ 

८. िजलला समनव् स�म�तको �वा�मववमा रहेको ४ पवघा ४ क�ा जगगा भरतपरु 

महानगरपा�लकाको �वा�मववमा ल्ाू उव �थानमा राप्् तथा अनतरारप्् सभा-

सममेलनहू गनर �सट� हल बनाउने महानगरको ल�्अनुू प महानगरपा�लकाको समनव्मा 

सहर� पवकास मन्ाल्बाट व्ा नंं १० मा �तु ग�तमा �नमारण का्र भारहेकोप छ  

९. नेपालक  पपहलो सब भनदा लामो ८८ं६ पकलो�मटरको भरतपरु महानगर�् ््पथ ूं ८ 

अबर २० करो्को लागत रहने गर� �ारिमभक वातावरणी् पर�कणसपहत पव�ततृ प�र्ोजना 

��तवेदन त्ार भू ४०ं५५ पकलो�मटर �नमारणाधीन अव�थामा रहेकोपछ 

१०. पपहलो का्रकालको अव�धमा महानगरपा�लका�भ् अ�त्�मत १०६ �बगाहा सावरज�नक 

ज�मन खोजी गर� संरकण ग�रएको प छ ्�ता ज�मनको खोजी र संरकण का्र �नरनतर 

अिघ बढ�रहनेप छ  

११. महानगरमा आपतकाल�न का्र ससालन केन� �थापना गर� पवप�जन् जोिखमहूको 

तवकाल संवोधन गनर स नेगर� महानगरपा�लकाको व्ा तहसमम कमता पव�तार गन् का्र 

अिघ बपढरहेको प छ महानगरपा�लकाको व्ा नंं २१ र व्ा नंं २० मा लघ ु

औ�ो�गक�ाम �नमारणको का्र अिघ बढ� रहेकोप छ  

१२. ि्तवन उ�ोग संघसँगको सहका्रमा औ�ो�गक पाठशालाको �नमारण गर� ससालनमा 

ल्ााएकोप छ 

१३. नारा्णी नद� पकनारलाू सी �ब् मो्ेलमा पवकास गर� �वदेशी तथा पवदेशी प्रटक 

आकवरण गर� आ�थरक प््ाकलाप बपृ  गन् �्ोजनको ला�ग गुू ्ोजना अनसुार ूं २९ 

करो् लागतमध्े महानगरपा�लकाले ूं ९७ लाखको लगानीमा १ पकलो�मटर वापक� �ेल 

�नमारण का्र समप� गरेको प छ साथ  अन् कामको ला�ग प्रटन पवभागबाट ू ७ 

करो्को टेण्र भू �नमारण का्र भारहेकोप छ 

१४. ्स गर� भरतपरु अ�पतालमा ूं ५ करो् ७५ लाखको लागतमा सपुवधा समप� �बरामी 

कुूवा घर �नमारण भू ह�तानतरण भएकोप छ   

१५. पकसान लिकत गर� ��त �लटर दयधमा �दाद  आएको ूं १ अनदुानलाू ब ृी गर� ूं ३ 

पु् ाराएको प छ जसबाट कृवकहूमा उवसाह अ�भबपृ  हनुकुो साथ  महानगर दयधह मासहु 

अण्ा र मव�् उवपादनमा आवम�नभरर भएकोप छ  
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१६. पवगत ५ ववरको अव�धमा ६०० वटा साना �सं्ाू र ८० वटा मझ,ला �सं्ाू समप� गर� 

८०० पवघा के्फलमा बाब  मपहना �सं्ाूको स�ुनि�तता ग�रएको प छ धान रोपन े

अव्ाध�ुनक मे�सनह कमबाान हाभ्�टरह �्ा टर तथा  सेरका साथ  गाूभ�सीको दयध दहुनुे 

�मिलक� मे�सनह ालेि �क उ्ाफकटरह ट�ंएमंआरं मे�सनह काउम्ाट लगा्तका ्न्-

उपकरणहू कृवकहूलाू उपलबध गरााएकोप छ 

१७. महानगरपा�लका�भ् दजरन� पाकर ह खलुला िजमखानाह ह�र्ाल� �व रन लगा्तका वातावरण 

संरकण र सहर� स,नद्रकरणका काम सघनूपमा अिघ बढेकोप छ 

१८. महानगरको राज� �णाल�लाू �्ापक सधुार गर� सापवकको ४० करो्को राज� 

कमताबाट बढो�र� गर� १ अरबभनदा बढ� राज� �ा�� गनर सफल भएको अव�था पछ 

१९. भरतपरु महानगरको मयख् बजार के्का १९ पकं�मं स्कमा भय�मगत पव�तु लाान 

पव�तारको का्र नपेाल पव�तु �ा�धकरण तथा महानगरपा�लकाको साझेदार�मा अिघ बढेको 

प भने ७८ पकं�मं स्कमा ि��ट लााट ज्ान का्र अिनतम अव�थामा रहेको प भन े

बजारका मयख् मयख् ्ोकहूमा High Mash Light ज्ान ग�रएको प छ ्सको थप 

पव�तारका का्र भ रहेको प  छ ्सबाट उज्ालो भरतपरु ्ा्ा सफल हनु े पव�ास 

�लाएकोपछ  

२०. भरतपरु महानगरपा�लकाको �माटर �सट� गुू ्ोजना तजुरमाको का्र समप� भएको पछ 

२१. िशका के्मा पवगत ५ ववरमा िशकाको गणु�तर पवकास र पहुँ् पव�तारका का्र् महूलाू 

�ाथ�मकतामा राखी का्र ग�रएको �थ्ो छ िशकक दरवनद� �मलानह श िकक �्व�थापन 

सधुारह पा्विृ�ह ्वुा �व्ंसेवक िशकक अनदुानह िशकक ता�लम तथा कमता पवकासह 

प�ुतकाल् पव�तारह नमनुा पव�ाल् पवकासह न्ाँ जनशिव �भ�्ाउन ५५ ववर उमेर पगेुका 

िशककहूलाू �व िउपक अवकाशको अवसर �दू Golden handshake का्र् म ससालनह 

STEM Education को थालनीह अपटजम पव�ाल् �थापना एवं महानगर �सा ��त�ान गठन 

गर� सापहव् तथा सं�कृ�त उवथान समबिनध का्र् महू ससालनमा ल्ााएको प छ 

सं�थागत पव�ाल्हूको साझेदार�मा २३९ जना पव�ाथ�हूलाू मे�रट वेसमा पयणर पा्विृ� 

�दान गर� नेपालक  उदाहरणी् का्र थालनी ग�रएको प छ भरतपरु बालमिनदरमा अपटजम 

पवशेव पव�ाल् �थापना गर� सब  �कारका बालबा�लकाहूलाू िशकामा पहुँ्को स�ुनि�तता 

ग�रएकोप छ  

२२. भय�म �्व�थापन र सकुुमबासी सम�्ाको समाधानमा प�न उललेखनी् काम भएका पनछ् 

भय�मह�न सकुुमबासीहूलाू भय�मको �न�सा �दान गर� लालपयजार पवतरण समेत शुू  

ग�रएकोपछ  
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२३. पवगत लामो सम्देिख अगा�् बढन नसकेको केन��्�तरको ३०० श ्ा सपहतको िशकक 

अ�पताल भरतपरु महानगरपा�लकाको पवशेव पहलमा व्ा नंं १५ मा जगगा �ा� भू का्र 

अिघ बढेकोपछ 

२४. भरतपरु महानगरपा�लकाको अव्ाध�ुनक सपुवधा समप� �शास�नक भवन �नमारण का्रको 

िशलान्ास समप� भू �नमारण का्र अिघ बढेकोप छ 

२५. भरतपरुको ला्नस ्ोकमा सावरज�नकह �नजीह साझेदार� मो्ेलमा भरतपरु मे�ो पलाजाको 

�नमारण का्र भारहेकोप छ 

२६. संघी् सरकारसँगको समनव्मा नारा्णी न�दको कटान र ्ुवानलाू �न्न्ण गनर तटबनध 

�नमारण का्र �तु ग�तमा अगा�् बढेकोप छ 

२७. नेपाल ने्ज्ो�त सँघले उप्ोग गदद आएको भरतपरु महानगरपा�लकाको प�रसरसँग 

जो�्एको १ पवघा ७ क�ा १५ धरु जगगा भरतपरु महानगरपा�लकाको �वा�मववमा 

ल्ााएकोप छ 

२८. ्स  जगमा रहेर नगरबासीको सव��म पहत �व रन गन्ह �शासनलाू पवकासम ्ी बनाउनेह 

सेवा �वाह र सशुासन �व रन गन् र फजलु ख्र कट,ती गन्ज�ता मान्ताबाट �नद्िशत भू 

आ�थरक ववर २०७९/०८० को नी�त तथा का्र् म त्ार पा�रएको �्होरा सममा�नत 

नगरसभा समक अनरुोध गदरपु छ  

 

उपि�थत नगर सभास�ज य्हूह 

 अब म आगामी आ�थरक ववर २०७९/०८० को ला�ग ��तापवत पवव्गत नी�त तथा 

का्र् महू ��ततु गनर ्ाहनपु छ 

 

सहर� पयवारधार पवकास 

स्क तथा भवन �नमारण 

२९. भरतपरु महानगरपा�लकालाू समधृदह �वउपह सफा ह�र्ाल� र शानत महानगरका ूपमा 

पवकास गनर भरतपरु महानगरपा�लकाको एक�कृत सहर� पवकास गुू  ्ोजना त्ार गर� 

�्वि�थतह सनत�ुलत र द�गो सहर� पयवारधारहू �नमारणमा �ाथ�मकता �दानेपछ   

३०. महानगरपा�लकाका मखु् सहर� के्मा सतह ढल �नमारण गरेप�प मा् स्क पप् �नमारण 

ग�रनेपछ 

३१. शपहद ्ोकह हापकम्ोक र मालपोत ्ोकज�ता �्�त ्ोकहूमा आकाशे पलु �नमारण 

ग�रनेपछ  
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३२. खालटाखलुट� मवु महानगरको अ�भ्ान ससालन गर� महानगरपा�लकाका �न�मरत 

पयवारधारहूको ममरत-समभारह �ावेलह खालटाखलुट� ज�ता स-साना ममरत का्रहू तवकाल 

का्ारनव्न गनर �ापव�धक पटम बनाू प�र्ालन ग�रनेप छ  

३३. महानगर�भ् तीनवटा ूटमा पव�तुी् बसहूसपहत गणु�तर�् र सरुिकत सावरज�नक 

्ाता्ात सेवाको �ारमभ ग�रनेप छ जे� तीथर् ा्ीका ला�ग पपव् धाम देवघाटसमम जाने-

आउने �नशलुक पव�तुी् बसको सपुवधा �दान ग�रनेप छ  

३४. महानगर�भ् अव्ावव्क �थानमा साबरज�नक श,्ाल्हू �नमारण ग�रनेप छ 

३५. महानगरपा�लकालाू ह�र्ाल�ह वातावरण म ्ी तथा खेलकुदम ्ी सहरको ूपमा अगा�् 

बढाउन एक व्ाह एक पाकर  तथा एक व्ाह एक खेल म दान हनुे गर� पयवारधार �नमारण 

का्रलाू �नरनतरता �दानपेछ  

३६. भरतपरुको कोर �सट�लाू पवकेन��करण गन् उदेव्ले �्ाटेलााट टाउनको समभा�्ता 

अध््न ग�रनेप  छ 

३७. नगरबनलाू अनतरारप््�तरको प्रटक�् पयवारधारका ूपमा पवकास गनर आवव्क पहल 

ग�रनेप छ अन् सामदुाप्क बनहूलाू प�न द�गो प्रटक�् �ोतका ूपमा संरकण गनर 

आवव्क पहल ग�रनेपछ  

३८. भरतपरु महानगर अनतगरतका सामदुाप्क पव�ाल्हू मध्ेबाट ५ �बगाहभनदा बढ� 

के्ेल भएका नमनुाउनमखु एक पव�ाल् पनोट गर� खेलकुदका पयवारधार सपहतको 

संर्ना �नमारणको गुू  ्ोजना त्ार गर� का्ारनव्न ग�रनेप छ 

३९. महानगरपा�लका के्�भ् सं्ालन हनुे पवकास आ्ोजनाहूको जनसहभा�गता समबनधी 

नी�तमा एकूपता का्म ग�रनेप छ न्ाँ स्क �नमारण समबनधी आ्ोजनाहूमा कमतीमा 

20 ��तशतह स्क पनु�नरमारण र ममरत समबनधी आ्ोजनाहू तथा अन् पयवारधार ज�त  

पव�ाल् भवनह कलभटरह �सं्ाूह सामदुाप्क भवन आ�द आ्ोजनाहूमा कमतीमा  0 

��तशत र जनसहभा�गता नजटुने आ्ोजनाको ससालन बोलप्को माध्मबाट का्ारनव्नमा 

ल्ाानेपछ रोजगार� �सजरना हनुे र मेिशनर� औजार �्ोग नहनुे आ्ोजनाहू मा् 

उपभोवा स�म�तबाट ससालन ग�रनेप र ठय ला तथा मे�सनर� औजार �्ोग हनुेह 4० लाख 

भनदा मा�थको लागत र 20 ��तशत भनदा कम जनसहभा�गता भएका स्क आ्ोजना 

बोलप् माफर त ्का्ारनव्नमा ल्ाानेपछ  

४०. नेपाल �ब�तु �ा�धकरणसँगको सहका्रमा महानगरका मयख् स्क तथा बजार के् हूमा 

�माटर स्क लााट एवं हाू मा�ट वि� ज्ान र पव�तारको का्रलाू �नरनतरता �दानेपछ 
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४१. नेपाल �ब�तु �ा�धकरणसँगको सहका्रमा भरतपरु केन��् बस ट�मरनलमा �नमारण शुू  

भएको पव�तुी् सबार� साधनका ला�ग ्ािजर� �टेसन समप� गर� अन् �थानमा समेत 

्मशः पव�तार ग�रनेप छ 

४२. GIS को �्ोग गर� व्ा सीमानाह स्क संजाल एवं स्क अ�धकार के् व�गरकरण खलेुको 

महानगर ्ाता्ात गुू ्ोजना त्ार गन् का्र ्स आंवं मा समप� ग�रनेप छGPS �स�टम 

का्ारनव्न गर� सवार� साधनहूमा ने�भगेसन ज्ान �पव�ध लाग ुग�रनेपछ 

४३. पयवारधार पवकासको का्रलाू �्वि�थत गनर आगामी ववर सं्ालन ग�रने संभापवत ठय ला 

आ्ोजनाहूको “प�र्ोजना ब�क” त्ार ग�रनेप छ 

४४. महानगरपा�लका के्�भ्का पव�तुह टे�लफोनह केबलु लाान र ानटरनेटका तारलाू 

्रणव  ूपमा भय�मगत गदद ल�गनेप छ  

४५. जथाभावी जमीन खण्ीकरण गन् का्रलाू �नूवसापहत ग�रनेप  छ अ�्वि�थत बसोबास 

का्रलाू �न्न्ण गनर भय-उप्ोग नी�त तथा मापदण् त्ार गर� का्ारनव्नमा ल्ाानेपछ 

४६. स्क अ�धकार के् १६ �मटर भनदा बढ� र अन् स्क �नमारण गदार ह�र्ाल�ह फुटपाथ र 

सााकल लेनसपहतको स्क �नमारण गन् का्रलाू �नरनतरता �दानेप े 

४७. महानगरपा�लका �भ्का ६ �मटरभनदा बढ� स्क अ�धकार के् भएका स्क कालोप्े 

गदार आध�ुनक �पव�ध अवलमबन गर� �नमारण गन् नी�तलाू �नरनतरता �दानेपछ 

४८. देश �भ  ्को �ोतसाधनलाू �्ोग गर� पयवारधार �नमारण गन् नी�तलाू अवलमबन ग�रनेपछ 

सो अनसुार ६ �मटर भनदा स-साना स्कमा मोजााक टा्ल तथा ढलान गन् नी�तलाू 

�नरनतरता �दानेपछ 

४९. सहर� के्मा बसोवास गन् नागर�कहूलाू शार��रक �्ा्ामका ला�ग सावरज�नक 

�थलहूमा आध�ुनक खलुला �्ा्ामशाला �थापना गन् का्रलाू �नरनतरता �दानेपछ  

५०. सहर� संर्नालाू पव��्ापी मापदण्अनुू पको बनाउन अपांगम ्ी र वातावरणम ्ी भ,�तक 

संर्ना �नमारण गन् का्रलाू �नरनतरता �दानेपछ 

५१. केू�ा घोलह प�ुी खोला लगा्तका �थानहूलाू महानगरको मयल सतह ढल (Strom 

Water Drainage) �नकासको के् घोवणा गर� संरकण तथा स,नद्�करण ग�रनेपछ 

५२. नारा्णी न�द पकनारामा �नमारणाधीन सी �ब् मो्ेल  सपहतको मनोर�न पाकर  �नमारण गन् 

का्रलाू संघ एवं �देश सरकारसँगको साझेदार�मा �नरनतरता �दानेप छ  

५३. महानगरपा�लकाको व्ा नमबर २९ मा �नजी के्संग सहका्र गर� एक राप््�तरको 

औ�ो�गक िशकाल् �नमारण गनर �नजी के्लाू �ोवसापहत ग�रनेप े 
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५४. महानगरपा�लका �भ् एक स्कमा एउट  रंग भएका भवन तथा एक स्कह एक पव�तु 

�वी् ज्ान पव�ध का्ारनव्न गन् नी�त �लूनेपछ 

५५. महानगरपा�लका के्को स्क स�ालहूमा साूकलम ्ी स्क सभ्कण गर� �नि�त 

स्कहूलाू सााकल म ्ी स्क बनाानेप छ 

५६. भरतपरु महानगरपा�लकाको �ापफक �्व�थापन का्र् ोजना र �ापफक �सगनलको 

गुू ्ोजना त्ार गर� �भावकार� का्ारनव्न ग�रनेप छ  

५७. स्क पयवारधार अनतगरत पद्ा्ीहूको सरुकाको ला�ग रे�लंगह पेट�ह ्ोक 

सधुार/रेाले टरको �्व�थाको अध््न गर� का्र् म तजुरमा ग�रनेप छ 

५८. भ,�तक पवुारधार तथा सेवा �वाह ग�रने ठुला र ग,रवका आ्ोजनाहूलाू सावरज�नकह �निजह 

साझेदार� �ब�धबाट सं्ालन ग�रने का्रलाू �नरनतरता �दानेप छसाथ  �निज के्सँगको 

सहका्रमा �माटर सशलुक पापकर �को �्व�थापनको शुू वात ग�रनेप  छ  

५९. पयवारधार पवकास व�कसँग साझेदार� गर� महानगरमा ससालन हनुे पयवारधार पवकासका ला�ग 

�ोत उपलबध गराउन सहजीकरण ग�रनेप छ 

६०. महानगरपा�लका र �निज के्को सं्वु लगानीमा बा्ोग्ाँस �णाल� �नमारण गन् का्रको 

थालनी ग�रनेप छ  

६१. अटोल्ाण् �थापनाको संभा�्ता अध््न ��तवेदनका आधारमा का्ारनव्न �कृ्ा अिघ 

बढाानेपछ 

६२. नेपाल सरकारबाट जार� भएको बि�त पवकासह सहर� ्ोजना तथा भवन �नमारण समबनधी 

आधारभयत �नमारण (दो�ो संसोधन) मापदण् लाग ुग�रनेप छ 

६३. स्कमा अनिु्त ढगंबाट रािखएका �नमारण-साम�ीका कारण आवागमनमा अवरोध गन् र 

दघुरटना हनुेह महानगरपा�लकाबाट �नमारण भएका स्कह फय टपाथ �ब�ने भएकोहुँदा व्�तो गन् 

�्िव तथा �नमारण �्वसा्ीलाू कारवाह�को दा्रामा ल्ाानेप छ सो को ला�ग ज�रवाना र 

ममरत ख्र एपकन गनर स�म�त गठन गर� प�र्ालन ग�रनेप छ 

६४. न सापास गरेर मा् सेवा�ाह�लाू पव�तुह खानेपानीको �सफा�रस �दने �्व�थालाू क्ाूका 

साथ पालना ग�रनेपछ न सापास नग�रकन मापदण् �बप�रत भएका �नमारणसँग समबिनधत 

सेवा�ाह�लाू महानगरपा�लकाबाट कुन प�न �कारका �सफा�रस �दान नगन् नी�त �लूनेप छ 

भवन �नमारणगदार अ�नवा्र ूपमा कमपाउण्वालको न सापास गन् नी�तलाू �नरनतरता 

�दानेपछ स्कतफर  आानो स्क अ�धकार के् र आानो जगगाको �समानामा 

कमपाउण्वाल लगाउन पाूने �्व�था ग�रनेप छ 

६५. भवन �नमारण संपहतालाू क्ाूकासाथ का्ारनव्न गर� सब खाले घर-टहरा �नमारण का्रलाू 
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�न्मन ग�र न सापासको दा्रामा ल्ाूनेप छ 

६६. महानगरपा�लकाले शरुगरेको पव�तुी् न सापास �प््ालाू थप �्वि�थत र सरल�कृत 

ग�रनेपछ 

६७. न सापास समबनधी कागजातहरको Digitization गन् का्रलाू �नरनतरता �दूनेप छ 

६८. महानगरपा�लका�भ् भवन �नमारणमा संलगन �नमारणकम�ह �ा�ब�धक र घरधनीहूलाू 

सम्ानकुुल भयकमप ��तरोधी भवन �नमारण र अन् �ा�ब�धक ता�लम �दान गन् नी�त 

�लूनेपछ 
 

खानपेानी¸ वातावरण¸सरसफाू तथा ह�र्ाल� �व रन 
खानपेानी  

६९. महानगरपा�लका�भ् मा�सक ७ हजार �लटरसमम खानेपानी उपभोग गन् उपभोवाको 

खानेपानी महशयल महानगरपा�लकाबाट भवुानी ग�रनेप छ  

७०. भरतपरु खानेपानी �्व�थापन वो्र र महानगरपा�लकाको समनव्मा न्नुतम मापदण् 

पगेुका सहर� स्कका दा्ाँ-बा्ाँ खानेपानी पााप लाूनको पव�तार ग�रनेप  छ 

 

सरसफाा र वातावरण संरकण 

७१. "मेरो फोहर मेरो िजममेवार�" अ�भ्ान अनतगरत फोहरको �ोतमा न  व�गरकरण गर� एक टोल 

एक कमता अ�भबपृ ह अ�भमयिखकरण का्र् मका साथ एक घर एक कमपोो पलानटको 

नी�तलाू �नरनतरता �दानपे छ �ोतमान  व�गरकरण नगन्लाा ूं ५०० ज�रवाना ग�रनेपछ  

७२. सावरज�नक�थलमा जथाभावी फोहर फालने �विृ� अनव् गनर  �व्ंसेवी सं�थाहूह नागर�क 

समाजह टोल पवकास सं�थाहू तथा व्ा का्ारल्को साझेदार� र समनव्मा दण् ज�रवाना 

ग�रनेपछ  

७३. को�र्न सरकारको सह्ोगमा महानगरपा�लकामा �थापना हनु गारहेको द�गो फोहर 

ब्व�थापन समबनधी प�र्ोजना ्थाशीथ समप� गनर आवव्क पहल ग�रनेप छ  

७४.  �नजी के्सँगको साझेदार�मा फोहरको �ोतमान  व�गरकरण गर� द�गो �्व�थापनका ला�ग 

महानगरपा�लकाको उप्वु �थानहूमा से��गेसन सेनटर �नमारण गर� सोह� �थानमान  

अगार�नक र नन ्अगार�नक फोहरको �कृ�त बमोिजमको �पव�ध �्ोग गरेर PPP मो्ेलमा 

�्व�थापन ग�रनेपछ 

७५. फोहर �्व�थापनको ला�ग अनतर-�नका् समनव्को का्र �भावकार� बनाउन सय्ना-ससार 

�णाल� पवकास गदद सह्ोगी �नजीसं�था समबिनधत �नका्हूसँग समनव् गर� ४० 
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माा्ोनभनदा कम पातलो पलापोक झोलाको उवपादन तथा �ब्� पवतरणमा रोक लगाू 

व किलपक झोलाको �्ोगमा �ोवसाहन ग�रनेप छ  

७६. एक व्ा एक फोहरम ला �्व�थापन �ोतकेन� �थापना ग�रनेप छफोहरलाू क,सीखेतीमा 

उप्ोग गनरका ला�ग अ�भ्ान सं्ालन ग�रनेप छ  

७७. वातावरण र सरसफााका प््ाकलापहूको �भावकार� अनगुमन तथा मयल्ांकन �णाल�को 

पवकास गनरका ला�ग बनह वातावरण तथा पवपद �्व�थापन स�म�तलाू सप्् बनाानेपछ  

७८. महानगर के् �भ्का सावरज�नक सेवा �दा्क सं�थाहू ज�त  अ�पतालह पे�ोल पमपह ठय ला 

�्वसाप्क भवनहूह औ�ो�गक ��त�ानहूमा फोहरम ला �्व�थापनको �भावकार� 

�न्मन र आवव्क सहजीकरण ग�रनेप छ 

७९. आान  व्ामा ल्ाण्पफल सााटको �्व�थापन गन् व्ालाू पवशेव �ोवसाहन ग�रनेप छ 
 

ह�र्ाल� �व रन 

८०. भरतपरु महानगरपा�लकालाू सााकल �सट�ह �वउपह हराभरा र शानत सहरका ूपमा 

पवकास ग�रनेपछ 

८१. महानगरपा�लकाको स,नद्�करण �व रन तथा जनसमदुा्लाू जलवा य् प�रवतरनका 

असरहूसँग अनकुय �लत हनुका �निमत मापदण् पयरा भएका स्कहूको दवु �तर वकृारोपण 

ग�रनेपछ 

८२. वातावरण संरकण तथा सहर� स,नद्�करणका ला�ग एक व्ा एक पाकर  �नमारण गन् नी�त 

�लूनेपछ 

८३. महानगरका मयख् स्कहू तथा स्क आाल्ाण्हूमा �नजी के्को कप�रेट सामािजक 

उ�रदाप्ववसँग समनव् गर� आकवरक वग�्ाहू �नमारण ग�रनेप छ  

८४. महानगरपा�लकाका �समसार के्हूको संरकण गन् नी�त �लूनेपछ 

८५. महानगरपा�लकाका उ�ोगहूबाट हनुे वातावरण �दवुणको मयल्ायन तथा �न्न्ण 

ग�रनेपछ 

८६. �द्ालो बंगला तल रहेको जोरकुसमु के्लाा वागे�र�समम पव�तार गर� आकवरक पाकर को 

पवकास ग�रनेप छ  

८७. एक घर दुू  ूख नी�तलाू �नरनतरता �दानेप छ 

८८. ज पवक पवपवधताको तथ्ाय संकलन तथा वातावरणी् �भाव समबनधी अध््न अनसुनधान 

गर� संव रन र संरकण ग�रनेप छ 
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पवपत �्व�थापन 

८९. भरतपरु महानगरलाू पवपद उवथानशील र पवपद सरुिकत सहरका ूपमा पवकास ग�रनेपछ 

हाल भारहेको पवपद सय्ना �णाल�लाू थप �भावकार� बनाानेपछ  

९०. महानगरपा�लकाबाट ससालन हनुे ्ोजनाहूलाू पवपत उवथानशील पवकासको अवधारणा 

अनसुार का्ारनव्न ग�रनेप छ 

९१. महागरमा �थापपत आपतकाल�न का्र ससालन केन�को सं�थागत कमता बढाू अझ  सवल 

बनाानेप छ सब  व्ा का्ारल्हूमा पवपद �्व�थापनका आधारभयत साम�ी भण्ारणको 

�्व�थालाू थप �भावकार� बनाानेप छ 

९२. व्ाह समदुा् तथा पव�ाल्�तरमा पवपत पयवरत्ार�ह सरुकाह ��तका्र र ्ेतनामयलक का्रको 

पव�तार ग�रनेप छ 

९३. व्ा �तरमा ग�ठत पवपद �्व�थापन स�म�त तथा �व्म सेवक प�र्ालनलाू �भावकार� 

गराानेप छ 

९४. भरतपरुलाू खरको पानामवु महानगर बनाउने नी�तलाू �नरनतरता �दानेप छ 

९५. जंगल� जनावरबाट मानव र खेतीपाती संरकणको ला�ग सरुिकत घेरा वार �नमारण 

अ�भ्ानलाा ती�ता �दानेप छ  

 

सशुासन �व रन र सावरज�नक ब्व�थापन 

९६. अबको भरतपरुह �्िजटल र �माटर महानगर भ�े अ�भ्ानलाू ती�ताकासाथ अगा�् 

बढाानेप। �पव�ध र कमता पवकास माफर त कमर् ार�को उवपादकववमा अ�भबपृ  ग�रनेपछ  

९७. महानगरमा हाल �्ोगमा आासकेको अनलाान राज�व �णाल�ह अनलाान पेमेनटह अनलाान 

न सा �णाल�, अनलाान गनुासो �्व�थापनह अनलाान प�ीकरणह �्िजटल नागर�क 

ब्ाप्ह अनलाान खर�द �णाल� एवं �्िजटल ्ोजना �णाल�ह बा्ोमेप�क हािजर� 

लगा्तका  �पव�धको अझ  पवकास गर� सेवा �वाहलाू शीथह सहज पारदश� र गणु�तर�् 

बनाानेप छ 

९८. महानगरपा�लकामा  सदा्ा�रता �व रन र गणु�तर�् सेवाको उवपादनमाफर त सशुासनको 

�व्ाभय�त गनरका ला�ग सदा्ार नी�त जार� गर� �भावकार� का्ारनव्न ग�रनेप छ 

९९. का्ारल्मा पव�भ� माध्मबाट �ा� हनुे अ�धकांश गनुासा तथा उजरु�हूलाू अझ  

�भावकार� ढंगले संवोधन गनर �न्�मत ूपमा सावरज�नक सनुवुाू तथा हेलो मे्र एप 

माफर त गनुासो तथा सम�्ा पपह्ान गरेर शीथ का्ारनव्नका ला�ग �तु का्रटोल� 
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प�र्ालन ग�रनेपछ ्,वीस  घणटा नाग�रक सहा्ता केन� ससालनमा ल्ाानेप छ �व्ेक 

मपहनाको अिनतम शु् बार �दनको तीन बजे �से �र�लज गन् परमपराको थालनी ग�रनेपछ  

१००.  ्मा�सक ूपमा मे्रसँग जनता का्र् म ससालन गर� जनताका गनुासाहू स�ेु प �त 

पवकास ग�रनेप छ  

१०१. महानगरका व्ाहूलाू अझ  सबल�करणगर� एक�कृत सेवा �वाह गन् �्व�था 

�मलाानेपछ महानगरपा�लकाका सब  व्ा का्ारल् तथा सामदुाप्क एवं सं�थागत पव�ाल् 

र सहकार�हूमा समेत सय्ना अ�धकार� तो न लगाू सय्नाको हक का्ारनव्नलाू थप 

�भावकार� बनाानेप छ 

१०२. कमर् ार�मा रहेको सानह सीपह ्ोग्ता र दकताको �्व�थापन गदद कमर् ार�हूसँग 

का्रसमपादन करार गर� नतीजाका आधारमा सकरावमक र नकरावमक उव�रेणा �दानेपछ  

१०३. अ�भमखुीकरणह ता�लमह अध््नह  मण आ�दबाट कमर् ार�को सानह सीप र  कमताको 

बढो�र� गदद अन् पा�लकाको समेत सफल अअ्ास र अनभुवको आदान�दानबाट �स ने 

�सकाउने प�रपाट�को पवकास ग�रनेपछ 

१०४. महानगरपा�लकामा कामका आधारमा  स�ठन तथा �्व�थापन सव्कण गर� �पव�धम ्ी 

कमर् ार� संर्नाको �नमारण ग�रनेप छ 

१०५. सेवा �वाहलाू उ�रदा्ीह पारदश� र जनमखुी बनाउन नागर�क समाजह  ोा्ार �न्न्ण 

र सशुासन समव  सं�थाहू लगा्त बहसुरोकारवालाहूको सहका्र र �नगरानी अ�भवपृ  

गराानेपछ साथ  सेवा�ाह� सनतपुो सव्कण गर� प�ृपोवण �लने प �त अवलमबन गदद 

�पव�धम ्ी बनाउन आवव्क पहल ग�रनेपछ  

१०६. आ�थरक �शासनका प््ाकलापहूलाू न�तजासँग आव  गर� �भावकार� ूपमा आ�थरक 

अनशुासन का्म ग�रनेपछ  

१०७. का्ारल्को आनत�रक का्रवातावरणलाू �्वि�थत गनर आनत�रक �न्न्ण �णाल� 

समबनधी �नद्िशका त्ार गर� पयणरू पमा का्ारनव्नमा ल्ाानेपछ 

१०८. महानगरपा�लकाूारा ससा�लत पवकास �नमारण तथा �नणर्  �प््ामा जनसहभा�गतालाू उउ् 

�ाथ�मकता �दानकुा साथ  उव ग�तपव�धहूमा समावेशीकरणको नी�त लागय ग�रनेपछ 

१०९. आ�थरक ववर 20७9/८० देिख लागय हनुेगर� ्स नगर का्रपा�लकाको का्ारल् वा 

अनतगरत का्ारल्मा का्ररत कमर् ार�हूको तलवमा नेपाल सरकारले बपृ  गरेको ��तशत 

तलव बपृ को �्व�था ग�रनेपछ नव� नगर सभाबाट �नणर्  भएको �थानी् भ�ाको 

�्व�थालाू सब  तहका कमर् ार�को हकमा समान १५ ��तशत का्म हनुे �्व�था 

ग�रनेपछ 
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११०. �थानी् तहमा का्ररत कमर् ार�हूको आ�थरक सरुकाका ला�ग कमर् ार�को प�न ्ोगदान 

रहने गर� कमर् ार� कल्ाण कोवको �थापना ग�रनेपछ  
 

आनत�रक �्व�थापन तथा ख�रद 

१११. महानगरपा�लकाको िजनसी �्व�थापनलाू �पव�धम ्ी एवं अझ  पयणर पारदश� बनाू 

आध�ुनक�पककरण ग�रनेप छ 

११२. िजनसी �े�ता �णाल� र ्सको उप्ोगबारे समबिनधत शाखा तथा व्ा का्ारल्हूको 

कमता पवकास ग�रनेप छ 

११३. सावरज�नक ख�रदलाू �्व�थापन गनर वापवरक ख�रद ्ोजना त्ार गर� लाग ु ग�रनेप छ 

व्ा का्ारल्को जनसंख्ाह मानव संशाधन र का्र समपादन एवम ्आवव्कताका आधारमा 

मसलनद लगा्त फुटकर साम�ी ख�रदको का्रलाू व्ा का्ारल् माफर तन  समप� गन् 

गर� मापदण् बनाू लाग ुग�रनेप छ 

११४. महानगरपा�लकाको जन��त�न�ध एवम ् कमर् ार�हूको का्रकक र महानगरपा�लकाको 

आनत�रक �्व�थापनको पाटोलाू स�ु्वि�थत र सनुदर बनाउन आनत�रक �्व�थापन 

मापदण् बनाू लाग ुग�रनेप छ 

 

सामािजक के्  

िशका पवकास 

११५. भरतपरु महानगरपा�लकालाा गणु�तर�् िशकाको उवकृो हबका ूपमा पवकास गनरका ला�ग 

अब ककाकोठाको िशकण �सकाालाा केन�मा रािखनेप छ  

११६. िशकालाू �म र आध�ुनक �पव�धसँग जोजद  �मको सममान गन् सं�कृ�त पवकास गनर 

पव�ाथ�को सहभा�गतामा पढद  कमाउँद  का्र् मलाू खेती्ोग् ज�मन भएका सामदुाप्क 

मांपवं मा पर�कणका ूपमा का्ारनव्नमा ल्ाानेपछ 

११७. सामदुाप्क पव�ाल्का हरेक ककाहूलाू �्िजटल पयवारधार्वु बनाउँद  ल�गनेप छ  

११८. सामदुाप्क पव�ाल्हूमा गणु�तर�् िशकण �सकााको वातावरण �नमारण गनर पवव्गत 

श किणक साम�ी �्व�थापनका ला�ग उपलबध गरााँद  आएको अनदुानलाू �नरनतरता 

�दानकुा साथ  सब  सामदुाप्क पव�ाल्मा �टेम एजकेुसन (Scienceह Technology 

Engineering and Mathematics Education)  का ला�ग ्मशः �टेम �्ोगशाला पव�तार 

ग�रनेपछ साथ  सामािजकह भावा पवव्का ल्ाब �थापना का्र पर�कणका ूपमा अगा�् 

बढाानेपछ 
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११९. हा�ो ग,रवह हा�ो भरतपरु पवव्को कका १-८ को �थानी् पवव्को पाा्ममा पव�ी् 

साकरताह साावर ्ाामह उ�मशीलताह नव�वतरन एवं पयव�् न �तक मयल् र मान्ताहूका 

सीप पवकास गन्गर� प�रमाजरन गरेर का्ारनव्नलाू �भावकार� बनाानेप छ   

१२०. श िकक गणु�तर पर�कण केन�सँगको �ापव�धक सहका्रमा कका १ देिख कका १० समम 

हरेक ककाहूको �तर�कृत पर�का ससालन गरेर �सकाू उपलिबध मापन गर� सोका 

आधारमा �ंअंह िशकक र पव�ाल्को गणु�तर मयल्ायन तथा सधुार ग�रनेपछ  

१२१. िशककलाू �सजरनशील बनाउन पव�ाल्मा एक पु�  �टाफ ूमको स�ा एक पवव् एक 

कका कोठाको अवधारणा का्ारनव्नमा ल्ाानेपछ 

१२२. िशकक र �ंअं हूलाू �पव�धको �्ोग र पवव्का �तर�कृत ता�लमहू तथा अनतरारप्् 

अध््न  मण उपलबध गराानेप छ 

१२३. सं�थागत पव�ाल्ले काननुबमोिजम उपलबध गराउन पन् �नशलुक पा्विृ� कोटाको 

का्ारनव्नलाू पारदश� बनाानकुा साथ  �भावकार� �न्मन ग�रनेपछ 

१२४. िशककलाू पेसागत ूपले दक र �व-उव��ेरत बनाउन िशककहूको पवव्गत स�म�तलाू 

कमता पवकासका ला�ग �सकाा थलो (Learning Platform) का ूपमा पवकास ग�रनेपछ 

१२५. माग र आवव्कताका आधारमा सामदुाप्क तथा सं�थागत पव�ाल्का िशकक र 

महाशाखाका कमर् ार�को कमता पवकास ता�लम तथा असल अअ्ास आदान�दान का्र् म 

आ्ोजना ग�रनेपछ 

१२६. िशकक अभावका कारण पठनपाठनमा क�त हनु न�दन सब  सामदुाप्क पव�ाल्मा कमतीमा 

��त कका एक जना िशकक र पव�ाथ� स ख्ाका आधारमा िशकण सह्ोगीका ूपमा ्वुा 

�व्ंसेवक िशकक उपलबध गराउने गर� आवव्क �ोतसाधनको �्व�था ग�रनेपछ 

१२७. �ारिमभक बाल िशका केन�मा सब  बालबा�लकाको समतामयलक पहुँ् स�ुनि�त गनर 

आवव्क �ोतसाधन उपलबध गराउनकुा साथ  बालम ्ी वातावरण �नमारण गनर �ापव�धक 

सह्ोग उपलबध गराानेपछ �नजी के् बाट ससा�लत िशश ु िशका केन�हूको 

�्व�थापनको अनगुमन गर� �भावकार� �न्मन ग�रनेपछ 

१२८. बाल पवकास सह्ोगी का्रकतारह माध्�मक पव�ाल्का लेखा कमर् ार� र पवशेव पव�ाल्का 

आ्ालाू महानगरको �ोतबाट उपलबध गरााँद  आएको थप पा�र��मकलाू �नरनतरता 

�दानेप छ साथ  सामदुाप्क �सकाा केन�का प�र्ा�लकालाू बाल पवकास सह्ोगी 

का्रकतार सरह महानगरको �ोतबाट थप ग�रनेप छ 

१२९. पव�ाथ�मा जीवनोप्ोगी सीप पवकास तथा �व्ंसेवा भाव जागतृ गराउन सब  माध्�मक 

पव�ाल्मा �काउट  प र ्वुा रे््स सकर ल पव�तारमा जो् �दानेपछ  
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१३०. बालम ्ी पव�ाल्को अवधारणाअनसुार सब  सामदुाप्क  पव�ाल्मा अपा�म ्ी र पा्ाम ्ी 

पयवारधार �नमारणमा जो् �दानेपछ िशकाका के्मा का्ररत सं�थाहूसँगको समनव् र 

सहका्रमा सब  सामदुाप्क पव�ाल्मा र ् ामप �नमारण ग�रनेपछ 

१३१. सामदुाप्क पव�ाल्मा न य्नतम ् ककाकोठाको अभाव नहनुे गर� पव�ाल् भवन �नमारण 

ग�रनकुा साथ  ज�ताको पानाम�ुन फलस �स�ला र �कुल कलर को् (School Color Code) 

अनसुार रारोगन गन् का्र् मलाू �नरनतरता �दानेपछ सरुिकत पव�ाल्को 

अवधारणाअनुू प सब  सामदुाप्क पव�ाल्मा पवपद जोिखम न य्नीकरणमा जो् �दानेपछ 

१३२. सब  सं�थागत पव�ाल्लाू अपा�म ्ी र पा्ाम ्ी पयवारधार �नमारणका ला�ग आवव्क 

�ापव�धक सह्ोग उपलबध गराानेपछ 

१३३. सब  पव�ाल्मा पा्ा श�्ाल् �नमारणलाू �नरनतरता �दानकुा साथ  से�नटर� प्ा्को 

�्व�थापनका ला�ग �ापव�धक सह्ोग उपलबध गराानेपछ 

१३४. सब  पव�ाल्लाू �वउपह सफा र ह�रत पव�ाल्का ूपमा पवकास गनर पव�ाल्लाू फोहर 

�्व�थापन र वकृरोपणका ला�ग �ोवसापहत ग�रनेपछ फोहोरको �ोतम  वग�करण गर� 

कुपहने फोहरको �्व�थापनका ला�ग �ोवसाहन ग�रनेपछ 

१३५. �व�थ पव�ाथ� उजजल भपवभ् अ�भ्ानसपहत मे्रसँग श िकक �वा�थ् का्र् म ससालन 

गर� सब  सामदुाप्क पव�ाल्का बालबा�लकाहूको ववरको एक पटक पव�ाल्म  �नशलुक 

�वा�थ् पर�कण (आखँाह दाँत लगा्त) को �्व�था �मलाानेपछ 

१३६. सब  अव�थाका बालबा�लकाको �नशलुक तथा अ�नवा्र आधारभयत िशकाको अ�धकार स�ुनि�त 

गनर व्ा िशका स�म�तमाफर त ् पव�ाल्बापहर रहेका बालबा�लकाको तथ्ाय सयलन गर� 

पव�ाल्मा ल्ाउन आवव्क �बनध �मलाानेपछल प�क समपकर  िशककको कमता पवकास 

गर� पव�ाल्लाू ल प�क पहंसा रपहत बनाउन का्र् म ससालन ग�रनेपछ 

१३७. पव�ाल्मा बालम ्ी वातावरण बनाउन अ�त�रव प््ाकलाप ्ोजना �नमारण गर� 

का्ारनव्न ग�रनेपछ 

१३८. लोपोनमखु तथा अ�त सीमानतकृत समयहका र सामािजकह आ�थरक ूपमा कमजोरह पवशेव 

�सकाू आवव्कता भएका बालबा�लकाको िशकामा पहुँ् र �नरनतरताका ला�ग व्ा िशका 

स�म�तलाू बढ� िजममेवार बनाू �नि�त मापदण्का आधारमा महानगर पा्विृ� उपलबध 

गराानेपछ 

१३९. अनाथह असहा् बालबा�लकाको आवासी् िशकाको �वनधका ला�ग ्स के्मा का्ररत 

एसंओंएसं �कुलह  �हर�-नागर�क साझेदार� लगा्तका संघसं�थाहूसँग समनव् र 

सहका्र ग�रनेपछ 
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१४०. बालबा�लकासँग मे्र का्र् मलाू ्स ववर प�न �नरनतरता �दानेपछ 

१४१. पव�ाल्हूबी् �व�थ श िकक ��त�पधारको वातावरण �नमारण गनर एक व्ा एक नमनुा 

पव�ाल् पवकास का्र् मलाू �नरनतरता �दानकुा साथ  महानगर �तर�् नमनुा उनमखु 

पव�ाल् र बाल पवकास केन� पनोट तथा �ोवसाहन ग�रनेपछ 

१४२. �वरोजगारमखुी र दक जनशिव उवपादनका ला�ग कका १२ समम पवसान पवव् र 

�ापव�धक धारको िशकामा जो् �दानेप छ हाल �ापव�धक धार ससालनमा रहेका पव�ाल्मा 

विृ� मागर�नद्शन का्र् म ससालन ग�रनेपछ  

१४३. CTEVT बाट समबनधन �ा� गर� ससालनमा आएका �ापव�धक िशकाल्लाू सहजीकरण र 

�न्मन गनर आवव्क पहल �लानेपछ पव�पव�ाल् तथा सामदुाप्क  ्ामपससँग 

आवव्क समनव् गर� रोजगारमयलक र �ापव�धक उउ् िशकाको अवसर पव�तारमा जो् 

�दानेपछ 

१४४. सामदुाप्क तथा सं�थागत पव�ाल्का �ंअंह िशकक र पव�ाथ�लाू न�तजाका आधारमा र 

बालिशका केन�लाू �्व�थापनका आधारमा परु�कृत गन् का्र् मलाू �नरनतरता 

�दानेपछ पव�ाल्को �्व�थापन ससुढ�करणमा �धानाध्ापकको भय�मका र मनोबल उउ् 

बनाउन आवव्क ता�लम �िशकण र �ोवसाहन �दान ग�रनेपछ 

१४५. साकर महानगर का्म राख न समदुा्को मागअनसुार साकरता कका ससालन ग�रनकुा साथ  

�नरनतर �सकााका अवसर �दान गनर हाल ससालनमा रहेका सामदुाप्क �सकाू 

केन�हूलाू सप्् र िजममेवार बनाानेपछ 

१४६. भयगोल र पव�ाथ� स ख्ाका आधारमा सामदुाप्क िशकक दरबनद� �मलान तथा पव�ाल् 

समा्ोजनको का्र ग�रनेपछ 

१४७. �ंअं ब ठक घमुती ब ठकका ूपमा आ्ोजना गन् र असल अअ्ासको ��त�ुत गर� �स न े

अवसर �सजरना ग�रनेपछ पव�ाल् �्व�थापन स�म�तका अध्कहूको प�न सम् सम्मा 

ब ठक राखी पलफल र कमता पवकास ग�रनेपछ 

१४८. महानगरपा�लकाको व्ा नंं २९ मा रहेको आधारभयत पव�ाल् ्,पक्ाँ्ामा ्ेपाा लगा्त 

लिकत समयहका पव�ाथ�को ला�ग माध्�मक तहसममको �नशलुक आवासी् सपुवधा सपहतको 

िशकाको अवसर �दान गन् गर� समभा�्ता अध््नको का्र अगा�् बढाानेपछ 

१४९. सामदुाप्क पव�ाल्हूको समपि�को संरकणका ला�ग पव�ाल्को �वा�मववमा रहेको 

जगगाको अ�भलेख �्वि�थत ूपमा रािखनेपछ 
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१५०. पवस सिमम�लत समयहबाट श किणक सपु�रवेकणको �्व�था �मलाू प�ृपोवण आदान�दान र 

गणु�तर सधुारमा केिन�त ग�रनेपछ भ,�तक �नमारणका का्र् मको अनगुमनमा व्ा 

स�म�तलाू समेत िजममेवार बनाानेप छ 

१५१. महानगरपा�लका र महानगर�भ् रहेका उउ् िशका श िकक सं�थाहू तथा अनसुनधान 

केन�हूबी् �व्ंसेवा र अनसुनधानका ला�ग साझेदार� ग�रनेप छ 

१५२. भरतपरु महानगर �सा ��त�ानको ला�ग आवव्क �ोत-साधनको �्व�थापन सपहत 

सं�थागत पवकास गर� महानगर �भ्का भावाह सापहव्ह कलाह सं�कृ�तको उवथान र 

संरकणका का्र ग�रनेप छ 

 

्वुा पवकासः 

१५३. समपृ का ला�ग ्वुाह ्वुाका ला�ग सीप भ�े अ�भ्ानलाू सब को समनव्मा अगा�् 

बढाानेपछ  

१५४. एक घर एक सीपमयलक ्वुा का्र् म माफर त ्वुाहूलाू उवपादन र समाजको आ�थरक 

ूपानतरणको संवाहकका ूपमा केिन�त ग�रनेप छ  

१५५. महानगरमा ह�र्ाल� तथा सरसफाू अ�भ्ानह सशुासन अ�भ्ानह लागय औवध �न्न्णह 

अपराध �न्न्ण र सामािजक स्ेतनाका का्र् महूमा ्वुाहूका �व्ंसेवी सं�थाहूह 

्वुा  लबहूसँग साझेदार� र सहका्र ग�रनेप छ  

१५६. उजारशील ्वुावगरलाू उ�मशील बनाउन मागमा आधा�रत सीपमयलक ता�लमह अवलोकन 

 मण तथा परामशरका का्र् महू ससालन ग�रनेपछ कुलत तथा द�ु्रसनबाट जोगाउने 

का्र् म ससालनमा जो् �दानेप छ 

१५७. महानगरका ��तभावान ्वुाहू पन,ट गर� उनीहूलाा थप अगा�् बढन आवव्क 

सह्ोग ग�रनेपछ  

१५८. राप्् ्वुा प�रवद र वागमती �देश ्वुा प�रवदसँगको साझेदार� र सहका्रमा ्थु 

ानकुवेसन सेनटर �थापना गर� ्वुाहूसँग ा�ोभेपटभ आा�््ा तथा �्वसाप्क ��तावना 

माग गर� उवकृो ��तावहूलाू उ�मशीलताका ला�ग सह्ोग ग�रनेप छ  

१५९. ाउपुक ्वुाहूलाू आूंएलंओं सपटरफाा् उ�मशीलता समबनधी कमता पवकास 

का्र् म ससालन ग�रनेप छ 

१६०. व देिशक रोजगार�बाट फक्का ्वुाहूको सीपह सान र �ोतलाू उवपादनशील के्मा 

उप्ोग ग�रनेपछ 
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१६१. नगर ्वुा स�ाल तथा व्ा ्वुा  लबमा आव  ्वुाको नेतवृव पवकासमा जो् �दानकुा 

साथ  पव�भ� पवधामा ्वुा ��तभा �दशरनका ��त्ो�गता आ्ोजना गर� अवसर �दान 

ग�रनेपछ 

१६२. ्वुामा �व्ंसेवी भावना �व रन तथा सामािजक िजममेवार� बोध गराउन िशकाह �वा�थ्ह 

वातावरण संरकण लगा्तका के्मा ्वुालाू �व्ंसेवाका अवसर �दान ग�रनेपछ पवपद 

�्व�थापन तथा सामािजक सधुारका प््ाकलापमा ्वुाको संलगनता बढाउने का्र् मलाू 

�नरनतरता �दानेपछ 

१६३. �थानी् तहका ्ोजना तजुरमाह का्ारनव्नह मयल्ायन तथा उपलिबधको न्ा्ोि्त 

पवतरणसममका ्रणमा ्वुाको अथरपयणर सहभा�गताका ला�ग जो् �दानेपछ 

 

खेलकुद पवकास  

१६४. भरतपरु महानगरपा�लकालाा खेलकुद �सट�का ूपमा पवकास ग�रनेप छ  

१६५. देशक  ग,रवपयणर आ्ोजनाको ूपमा रहेको ग,तमब ु अनतरारप्् प्केट र�शाला �नमारण 

का्र समप� गनर नेपाल सरकारह बागमती �देश सरकार र राप्् खेलकुद प�रव�सँग 

समनव् र पहल ग�रनेपछ 

१६६. फुटवल र�शाला ि््वनको पयणरताह  ्ामपा्,रलाू �म�न �टे�््म लगा्तका 

पयवारधारहूलाू �ाथ�मकताकासाथ पवकास ग�रनेप छ   

१६७. खेलकुदको पवकासका ला�ग महानगर खेलकुद पवकास स�म�तको नेतवृवमा खेल संघसं�था 

तथा खेलकुद  लबसँगको समनव्मा पव�भ� पवधाका व्ा�तर�् र नगर�तर�्  खेलकुद 

��त्ो�गता आ्ोजना गर� राप्् पपह्ान अ�भवपृ  गन् खेला्ी पवकासमा जो् �दानेपछ 

खेला्ीहूको व्ागत अ�भलेख राखी �ोवसाहनह पवकास र उप्ोग ग�रनेप छ  

१६८. अनतरारप््ह राप््ह �देश�तर�् खेलमा पदक िजव ने महानगरबासी खेला्ीलाू परु�कार 

तथा सममान �दान गर� खेलकुद के्लाू सममा�नत के्का ूपमा पवकास गन् का्रलाू 

�नरनतरता �दानेपछ 

१६९. पव�ाल् तहदेिखन  खेल ��तभा ��फय टनको ला�ग खेलम ्ी वातावरण �नमारणमा जो् �दू 

�व�थ र अनशुा�सत नागर�क त्ार�मा जो् �दानेपछ 

१७०. खेलकुद के्को पवकासका ला�ग खेलकुद एके्ेमी �थापनाका ला�ग आवव्क अध््न 

अगा�् बढाानेप छ 

 

ल प�क समानताह मपहला सशिवकरण र सामािजक समावेशीकरण 
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१७१. भरतपरु महानगरलाू ल प�क पहंसामवुह पुवापुत मवुह भेदभावमवु र सब खाले 

अनधपव�ासमवु बनाउन सव को समनव्मा सघन अ�भ्ान ससालन ग�रनेप छ  

१७२. भरतपरु महानगरपा�लका�भ् रहेका पोर�हूको �वा�थ् तथा सरुकाका ला�ग महानगर�भ् 

�था्ी बसोवास गन् मपहलाबाट सरकार� �वा�थ् सं�थामा जनमेका पोर�हूलाू �नशलुक 

ूं एकलाख बराबरको “पोर� जीवन पवमा” का्र् मलाू �भावकार� ूपमा का्ारनव्नमा 

ल्ाूनेपछ  

१७३. आानो टोल आफँ  पवकास गर�को अ�भ्ान ससालन गर� हाल महानगर�भ् रहेका टोल 

पवकास सं�थाहूलाू व्ा का्ारल्मा दतार गर� फोहर �्व�थापनह टोल सधुारह टोल 

सरसफाूह स्क वव�ीह ूं १ लाख सममको ममरत र तथ्ाय संकलनको का्रिजममेवार� 

�दू नागर�कलाू शासन �प््ामा �व्क पह�सेदार बनाानेप छ  

१७४. पव�भ� संघसं�थाहूसँग साझेदार� गर� महानगरलाू सह्ोगापेकी मानवमवु तथा स्क 

वालवा�लकामवु महानगर घोवणालाू का्ारनव्न ग�रनेप छ  

१७५. मपहला तथा जोिखममा रहेका समदुा्सँग “मे्र का्र् म” अनतगरत पव�ाल् िशकामा अ�त 

पवप� पकशोर�हूको पहुँ् पव�तार गनर साूकल पवतरणको का्र् मलाू �नरनतरता 

�दूनेपछ 

१७६. उपमे्रसँग “समन्ाप्क पवकास का्र् म”का माध्मबाट समदुा् तहमा काननुी 

स्ेतनाका का्र् म का्ारनव्न ग�रनेप छ 

१७७. महानगर�भ् रहेका अ�त पवप� मपहलाह बालबा�लकाह �समानतकृत वगरह अ�त अशवह ज्े� 

नागर�कह अपा�ता भएका �्िवह एकल मपहलाह द�लतह मिु�लमह पपप्ावगरह आ�दवासीह 

जनजा�तह ्,�नक अलपस ख्कह ूनद पप�्त तथा �भापवत �्िव तथा प�रवारह आ�थरक 

तथा सामािजक विस�तमा परेका समदुा्को सशवीकरणका का्र् मलाू �नरनतरता 

�दानेपछ 

१७८. मपहला तथा बालबा�लका र पवशेव संरकणको आवव्कता भएकाउपर हनुे सब  �कारका 

पहंसा पवू  शयन् सहनशीलताको नी�त �लानेप छ ल प�क पहंसाको िशथ संवोधनका ला�ग 

आवव्क �ोत साधनको �्व�था ग�रनेप छ सोका ला�ग सरकार� एवम ् ग रसरकार�ह 

सामािजक संघसं�थाहूसँग सहका्र र समनव्मा जो् �दानेपछ 

१७९. शा�रर�क अशवताका कारण मध्म अपा�ता भएका �्िवहूलाू �नशलुक �वा�थ् पवमा 

का्र् मलाू �नरनतरता �दूनेप छ 

१८०. बालम ्ी शासन प �त अनुू प बालम ्ी व्ा घोवणा तथा बालबा�लका पवू  हनुे सब  

�कारका पहंसा र शोवण पवू को नी�तलाू �नरनतता �दूनेप छ  
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१८१. नगर के्�भ् ससा�लत बालगहृको अनगुमन र �न्मनमा �नरनतरता �दू महानगर के्  

बापहरका बालबा�लकालाू बालगहृमा संरकण �दने का्रलाू �नूवसाहन गदद ल�गनेप छ  

१८२. पुवापुत र बाल�म �नवधेह बालपववाहमवु महानगर घोवणा र अनतरजाती् पववाह गन् 

दमपि�लाू सममान तथा �ोवसाहन का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ 

१८३. संघी् लोकतािन्क गणतन् �ा��का ला�ग भएका जन् ुह जनआनदोलन लगा्तका 

आनदोलनमा शपहद तथा वेप�ा र पप�्त प�रवारका सद�्हूलाू मा�सक ूपमा �दान 

ग�रने िजपवकोपाजरन सह्ोग तथा आ�थरक सहा्ता का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ 

१८४. ग बसरकार� सामािजक संघसँ�थाको दतारह नवीकरण र ससा�लत ग�तपव�धहूको काननु 

बमोिजम �न्मन ग�रनेप छ  

१८५. महानगरको आ�थरक सह्ोगमा ग रसरकार� संघ सं�थाबाट ससालन हनुे का्र् ममा ग ससले 

किमतमा ३० ��तशत नगद साझेदार� गरेमा मा् ्ोजना तथा का्र् म �वीकृत गन् नी�त 

�लानेप छ 

१८६. ज्े� नागर�कहूको सहज र सममानपयणर जीवन्ापनको वातावरण �नमारणका ला�ग 

पा�रवा�रक तहम  म्ार�दत जीवन ्ापन गनर �ोवसापहत गदद नगर�भ् ससालनमा रहेका ज्े� 

नागर�क संघसं�था तथा आ�महूको ससुढ�करण र �्व�थापनमा सह्ोग एवम ्सधुार गदद 

ल�गने पछ “एक व्ा एक ज्े�नागर�क पव�ाम�थल” का्र् मलाू �नरनतरता �दानेपछ 

१८७. अपा�ताको �कृ�तका आधारमा �्िजटलााज् �पव�धको माध्मबाट अपा�ता प�र््प् 

पवतरण गन् र सामािजक संघसं�थाहूको अगवुाामा अपा�ता भएका �्िवको आ�थरक 

एवम ्सामािजक सशवीकरण गदद समदुा्मा आधा�रत पनु�थारपना का्र् मलाू �नरनतरता 

�दानेपछ 

१८८. �्िवगत घटना दतारको अ�भलेखलाू �्िजटलााज् ग�रनकुा साथ  जनमदतारको का्रलाू 

२०८० साल समममा सत��तशत र अन् घटना दतारलाू उललेख् मा्ामा बपृ  गर�द  

ल�गनेपछ  

१८९. स्क बालबा�लका र बाल�ममवु महानगर �नमारणको नी�त �लानेप छ 

१९०. प�रवारह समदुा् तथा पव�ाल् तहमा पकशोर�म ्ी अनकुय ल वातावरण बनाउन पव�भ� 

स्ेतनामयलक अ�भ्ानमा जो् �दूनेप छ 

१९१. पवप�ताको बाहलु्ता भएका व�तीमा उ�मशीलता र रोजगार�का अवसर �ृजना गदद �दगो 

िजपवकोपाजरनका का्र् महूलाू �ोवसाहन गदद ल�गनेप छ  

१९२. गर�वी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म पवकास का्र् मलाू �नरनतरता �दूनपे छ 
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१९३. व्ा �तरमा ग�ठत मपहला तथा आमा समयहको व्ा का्ारल्मा सय्ीकृत गर� समनव्ावमक 

ूपमा मपहला तथा लिकत का्र् महूको ससालन ग�रनेप छ 

१९४. महानगरमा ससालनमा रहेका सधुार केन�हूको �भावकार� �न्मन ग�रनेप छ 

१९५. सीमानतकृतह अ�त सीमानतकृत तथा अलपसंख्क समदुा्को सशिवकरणमा जो् �दानेपछ 

 

�वा�थ् सेवा 

१९६. "व्ामा अ�पतालह �वा�थ् के्मा समाजवाद" तथा हा�ो पा�लका �व�थ बालबा�लकाको 

अवधारणा अनुू प महानगरपा�लका अनतगरतका �वा�थ् सं�थाहूबाट �दान ग�रने �वा�थ् 

सेवालाू गणु�तर�् र जनमखुी बनाउँद  ल�गनेप छ 

१९७. मपहलाह ज्े� नागर�क तथा अपा�ता भएका �्िवहूलाू भरतपरु अ�पतालबाट �दान 

ग�रद� आएको �नशलुक ओपप�् पटकट अनदुानलाू �नरनतरता �दानपे छ भरतपरु 

अ�पतलामा महानगरपा�लकाको सहा्ता कक �नमारण गर� पोर� बीमा र ओपप्ी पटकट 

�्व�थापनमा सहजीकरण ग�रनेप छ  

१९८.  बालबा�लकाह मपहलाह ज्े� नागर�क लगा्त लिकत समयहका ला�ग पवशेव �वा�थ् 

का्र् म सं्ालन ग�रनपे छ भरतपरु अ�पतालमा ब�थर� सेनटर �थापनाको संभा�्ता 

अध््न ग�रनेपछ  

१९९. गणु�तर�् आधारभतु �वा�थ् सेवामा महानगरवासीको पहुँ् स�ुनि�त गनर जन�वा�थ् 

�व रन का्र् ममा पवशेव जो् �दानेप छ �वा�थ् सेवालाू जनताको घरद लोम  प ु् ारउनका 

ला�ग खोप ि ल�नकह गाउँघर ि ल�नक लगा्त सामदुाप्क सेवालाू �नरनतरता �दद� ्समा 

संलगन जनशिवलाू �ोवसाहनको �्व�था ग�रनेप छ  

२००. महानगरपा�लकामा को�भ् १९ लगा्त सं्ामक रोगहूको �नगरानीह रोकथामह �नदानह 

उप्ार तथा �्व�थापनका ला�ग बह�ुनका् समनव् गर� सब  सं्न्हू प�र्ालन 

ग�रनेपछ  

२०१. महानगरपा�लकाको �वा�मववमा रहने अ�पताल �थापनाका ला�ग संघी् र �देश सरकारसँग 

आवव्क समनव् ग�रनेप छ 

२०२. मपहलाहूको पाठेघरको मखुको  ्ानसरको ि�्�न�को अ�भ्ान ससालन ग�रनेपछ 

२०३. पयणरखोप स�ुनि�तता उपलिबधको �दगोपनाका ला�ग आवव्क का्र् म सं्ालन ग�रनेपछ 

"�व�थ बालबा�लका महानगरको भपवभ्" भ�े नाराकासाथ बाल �वा�थ् समबनधी का्र् म 

ससालन ग�रनेपछ  

२०४. महानगरपा�लका�भ् सं्ालनमा रहेका मे�्कल कलेजह �नजी अ�पतालह पो�लि ल�नकह 

्ा्गनोपोक सेनटरह ि ल�नकह आ्व्ुद अ�पताल तथा ि ल�नकह औव�ध पसल आ�द 
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�वा�थ् सं�थाहूको अनगुमन तथा �न्मन गर� महानगरबासीको गणु�तर�् �वा�थ् 

सेवाको अ�धकार स�ुनि�त ग�रनेप छ 

२०५. �वा�थ् सं�थामा सवुकेर� हनुे मपहलालाू �नशलुक ्ाता्ात/एमबलेुनस ख्रह  ्ािलस्म 

सिपलमेनटेसन का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ गभरवती मपहलालाू आधारभयत �्ोगशाला 

सेवा �नशलुक उपलबध गराानेप छ  

२०६. पव�ाल् तथा समदुा् �तरमा �वा�थ् �व रन तथा �वा�थ् पर�कण ि�्�ना लगा्तका 

प््ाकलापहू ससालन ग�रनेप छ  

२०७. सूवा तथा भे टरजन् रोगहूको रोकथाम तथा महामार� �न्न्णका ला�ग पवपद 

�्व�थापन पयवरत्ार� तथा ��तका्रका ला�ग आवव्क त्ार� एवं समदुा् प�र्ालन 

लगा्तका एक�कृत का्र् म सं्ालन ग�रनेप छ  

२०८. सय�तरजन् पदाथरको �्ोगले मानव �वा�थ्मा पन् नकारावमक असरलाू मध्नजर गदद 

भरतपरु महानगरलाू सय�तरजन् पदाथर �नव�ेधत महानगरको ूपमा घोवणागनर आवव्क 

का्र् म सं्ालन ग�रनेप छ  

२०९. �वा�थ् सं�थाबाट �दान ग�रने सेवालाू सवरसलुभ तथा �भावकार� बनाउन गणु�तर�् 

औवधी सामा�ीको �न्�मत आपय�तर गर� उपलबधता स�ुनि�त ग�रनेप छ  

२१०. �वा�थ् सेवामा तथ्मा आधा�रत �नणर् का ला�ग �वा�थ् �्व�थापन सय्ना �णाल�को 

�्ोग तथा उप्ोगलाू सब  �वा�थ् सं�थासमम पव�तार ग�रनकुा साथ  �वा�थ् समबिनध 

प््ाकलापहूको अ�भलेख तथा ��तवेदनलाू �पव�धम ्ी बनाउन �्िजटलााज गदद 

ल�गनेपछ  

२११. �वा�थ् समबिनध सनदेश एवं सय्ना �वाहलाू व सा�नक र �पव�धम ्ी बनाू �वा�थ् 

�व रनका साथ  नागर�कको �वा�थ् समबिनध सय्ना पाउने म,�लक हक स�ुनि�त ग�रनेपछ 

�वा�थ् अनसुनधानलाू �ाथ�मकता र �ोवसाहन ग�रनकुा साथ  �वा�थ् �व रन तथा 

िशकामयलक का्र् ममा पवशेव जो् �दानेप छ 

२१२. आ्व्ुद तथा व किलपक ि्पकवसा प ती माफर त उप्ारह नसन् रोगको रोकथाम तथा 

�वा�थ् �व रनका प््ाकलापहू ससालन ग�रनपे छ ज्े� नागर�कह �तनपा्ी आमा र 

बउ्ाको �वा�थ् �व रनमा पवशेव का्र् म सं्ालन ग�रनेप छ ज्े� नागर�कहूको 

�वा�थ् �व रनका ला�ग समदुा्�तरसमम का्र् म ससालन ग�रनेपछ  

२१३. �वा�थ् सेवामा आ्व्ुद लगा्तका व किलपक ि्पकवसा प �तलाू समावेश गदद ल�गनेपछ 

२१४. �नि�त मापदण् तोकेर �वा�थ् ्,क�हूको �तरो��तका का्र �ाथ�मकताकासाथ 

का्ारनव्न ग�रनेप छ 
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२१५. �वा�थ् के्को सम� पवकासका ला�ग संघी् सरकारह �देश सरकार लगा्त अन् 

सावरज�नकह ग रसरकार� र �नजी के्सँग सहका्र र समनव् ग�रनेप छ 
 

आ�थरक पवकास 
कृपव पवकास 

२१६. भरतपरु महानगरह कृपवमा आवम�नभरर भ�े अ�भ्ानलाू अगा�् बढाानेप छ ्सका ला�ग 

कृपव उवपादनमा बपृ गर� उवपादको न्नुतम लागतमयल्का आधारमा न्नुतम बजारमयल् 

तोपकनेप छ  

२१७. "भरतपरु महानगर अगार�नक शहर"को अ�भ्ानको थालनी ग�रनेप छ 

२१८. महानगरपा�लकाह कृपव तथा वन पवसान पव�पव�ाल् तथा सहकार�हूसँगको समनव्मा 

मे्रसँग पकसान का्र् म ससालन गर� �ापव�धक सानह ता�लम तथा अनसुनधानका का्रहू 

ग�रनेप छ  

२१९. भय-उप्ोग ऐन तथा �न्मावल�को का्ारनव्न गनर ६ मह�ना�भ् कृपव र ग रकृपव जगगाको 

व�गरकरण गर� कृपव्ोग् जगगाको ् लाबनद� तथा कन�्ा ट फा�मर�का ला�ग 

महानगरपा�लकाबाट समनव् ग�रनेप छ  

२२०. कृवकहूलाू तवकाल  �ापव�धक सहा्ता पु् ारउनका ला�ग कृपव पवसहू सपहतको कृपव 

एमबलेुनस ससालनमा ल्ाानेप छ  

२२१. भरतपरु महानगरपा�लकालाू उ�त पवउ (खा�ा�) उवपादनको हवको ूपमा पवकास 

ग�रनेप र ्सको ला�ग खा�ा� पवउ उवपादन गन् कृवकहूलाू �ोवसापहत गनर उवपादन 

प�रमाणको आधारमा अनदुान �दने �्व�था �मलाूनेप छबीउको गणु�तर पर�कण गर� 

महानगरले �मािणत गन् ब्व�था �मलाानेप छ  

२२२. कृपव के्को आध�ुनक�करण तथा व सा�नक�करणका ला�ग कृपवमा ्ािन्करण गन् 

का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ 

२२३. महानगर�भ्का खेती्ोग् ज�मनमा �सं्ाूको प्ार�ता स�ुनि�त गनर भ रहेका िजणर 

अव�थाका नहरह कुलोको ममरत गन् तथा कृवकहूलाू साना �सं्ाूमा अनदुान �दने 

नी�तलाू �नरनतरता �दानेप छअ�त आव�्क ठाउँमा संघी् तथा �देश सरकारसंगको 

सहका्रमा ठय ला खालका �्पबो�रा ख�े का्र ग�रनेप छिजणर अव�थामा रहेको नारा्णी 

�लाट �सं्ाू आ्ोजनालाू �न्�मत सं्ालन गनर संघी् सरकारसंग समनव् गर� का्र 

अगा�् बढाूनेप छ 

२२४. �थानी् कृपव उपजहूको बजार�करणका ला�ग पयवारधारमा आव�्क लगानी ग�रनेप छ 

एक व्ा एक हाटबजार �थापना गनर �ोवसाहन ग�रनेप छसं्ालनमा रहेका हाटबजारहूको 
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�तर�ो�त ग�रनकुा साथ  कृपव उवपादन पवशेवगर� तरकार�को प्ाकेिज� सधुार तथा मे् ान 

भरतपरुको �ािण्ाको ला�ग �ोवसाहन ग�रनेप छ 

२२५. �निज के्संगको सहका्रमा �्वसाप्क तरकार� खेती गन् कृवकह सहकार�ह कृवक समयह 

तथा फामरहूलाू उवपादनको सहज बजार पहुँ्का ला�ग �ब्� केन� (Outlet) �थापना गनर 

आवव्क सह्ोग उपलबध गराूनेप छ 

२२६. "पववाद� मवु भरतपरु" नी�त एवं आूंपींएमं कृवक पाठशालालाू �नरनतरता �दानेप छ 

पववाद� पर�कण �्ोगशालालाू संघी् तथा �देश सरकारसंगको सहका्रमा थप सशव एवं 

�्वि�थत ग�रनेप छज पवक पववाद� �्ोगलाू �ोवसाहन ग�रनेपछ 

२२७. म,र�घारको पव�तार तथा आवव्क उपकरणको ला�ग साझेदार�को �्व�था ग�रनेपछ  

२२८. कृवकहूको कमता अ�भवपृ  तथा �पव�ध ह�तानतरणका ता�लमहू सं्ालन ग�रनेपछ 

२२९. कृपव्ोग् भयमीको पयणर उप्ोग स�ुनि�तगनर महानगर�भ् रहेका कुन प�न ज�मन बाँझो रा� े

का्रलाू दुू वसाहन ग�रनेप छ  

२३०. व देिशक रोजगारबाट फक्का तथा बेरोजगार ्वुाहूलाू कृपव पेशातफर  आकपवरत गनरका 

ला�ग �्वसाप्क खे�तगनर ्ाहेमा अनदुान �दने �्व�था ग�रनेप छ 

२३१. कृपव उवपादनको उवपादनप�ात ग�रने �शोधनका ला�ग सानाखाले �शोधन उ�ोग �थापना 

गनर कृपव सहकार� तथा समयहहूलाू �ोवसाहन ग�रनेप छ 

२३२. �्वसाप्क तथा सामपुहक तरकार� खेती गन् कृवकहूका ला�ग आाना उवपादनलाू सहज 

ूपमा बजारसमम पु् ारउन ढुवानीका साधनमा अनदुान �दने �्व�था �मलाानपेछ 

२३३. भरतपरु कृवकम ्ी ऋण का्र् म अनतगरत न य्नतम ब्ाजमा कृवकलाू ऋण उपलबध 

गराउन सहिजकरण ग�रनेप छ व्�तो ऋण २५ लाखसमम �लंदा २ ��तशत ब्ाज 

महानगरपा�लकाले �्होन् �न�त �लूनेप छ 

२३४. कृपव पवमा का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ  

२३५. पवप� तथा �समानतकृत कृवकहूका ला�ग उनीहूको आ्�तर बपृ गन् खालका 

का्र् महू सं्ालन ग�रनेप छ 

२३६. कृपव सय्ना �णाल�को पवकास गर� महानगरका �व्ेक कृवकलाू व्समा आव  ग�रनेपछ 

कृपवको तथ्ायलाू ससुपढकरणह �्वि�थत र तथ्परक बनाानेप छ 

२३७. महानगरपा�लका�भ्का उवकृो कृवकहूलाा परु�कृत गन् नी�तलाा �नरनतरता �दानेपछ 

२३८. कृपव तथा पश ु पवकासका के्मा ��तफलमा आधा�रत �ोवसाहन �दान गनर आव�्क 

के्हूको पपह्ान गर� का्र् महू सं्ालन ग�रनेप छ 
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२३९. कृपव तथा वन पवसान पव�पव�ाल्संग कृपव तथा पशपुालनको के्मा �पव�ध पवकास तथा 

पव�तार र पवस सेवाको ला�ग सहका्रमा का्र् म सं्ालन ग�रनेप छ 

२४०. �ाकृ�तक �कोपह पवपत ्तथा महामार�जन् अव�थाबाट हनुे �्वसाप्क नो शानीमा पप�्त 

कृवकहूलाू राहत सह्ोग �दने �्व�थाको थालनी ग�रनेप छ 

२४१. उवपा�दत व�तकुो ख�रद-�ब्�को �्व�था �मलाउन र उवपादन लागतको आधारमा मयल् 

�नधाररण गनर आवव्क सं्ोजन ग�रनेप छ 

२४२. खा� गणु�तर पर�कण �्ोगशाला �थापनाको ला�ग अध््न गर� ��तवेदनको आधारमा 

का्र थालनी ग�रनेप छ 

२४३. वागमती �देश सरकारसँगको समनव्मा एक व्ा एक कृपव �ापव�धक �्व�थापन का्रलाू 

�ाथ�मकताका साथ का्ारनव्न ग�रनेप छ 

२४४. अनतरारप्् �तरका कृपव ता�लममा सहमा�ग हनु सहजीकरण ग�रनेप छ 

२४५. अ� भण्ारणका ला�ग साालो/�बगसाालो तथा कोल्�टोर �नमारण का्रको अध््न र 

�ाथ�मकताका साथ का्ारनव्न गदद ल�गनेप छ 

२४६. �थानी् जातका कृपव वाल�का पवउको संरकणका ला�ग कृपव तथा वन पवसान पव� 

पव�ाल्सँगको सहका्रमा अध््न ग�रनेप छ 

 

पश ुपवकास 

२४७. दयध उवपादनमा �दाद  आएको उवपादनमा आधा�रत ��त �लटर दयधमा ूं ३छ- अनदुानलाू 

�नरनतरता �दूने प छ 

२४८. वागमती �देशसँगको समनव्मा भेटे�रनर� एमबलेुनस का्र् मलाा �भावकार� बनाानेप छ  

२४९. आ�थरक अव�था कमजोर भएका र रोजगार� नभएका पवप� प�रवारहूको िजपवकोपाजरनका 

ला�ग �नवारहमयिख पशपुनप�पालन का्र् म का्ारनव्नलाू �नरनतरता �दानेप छ 

२५०. पशजुन् पदाथरहूको उवपादन लागत न य्नीकरणका ला�ग वहवुपवर्  घाँस पवकास तथा ह�र्ो 

घासँमा आधा�रत पशपुालन का्र् म �ाथ�मकताका साथ का्ारनव्न ग�रनेपछ 

२५१. न� सधुारका ला�ग कृ�्म गभारधान का्र् मको �न्�मत का्ारनव्न तथा 

महानगरपा�लकामा कृ्ाशील सातवट  पश ु सेवा केन� माफर त बाँझोपन �नवारणका घरद लो 

घमुती िशपवर ससालन ग�रनेपछ 

२५२. पशपुनप�हूको रोग �नरोधावमक, ��तरोधावमक र उप्ारावमक सेवाहू, गणु�तर�् 

�्ोगशाला सेवा तथा महामार�जन् रोगहूको �भावकार� �न्न्णका का्रहू ग�रनेपछ 

२५३. पश ुपवमा का्र् म का्ारनव्न गनर कृवकलाू �ोवसाहन ग�रनेपछ 
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२५४. उपभोवाहूलाू �वउप र �व�थ् मापा-मास ुउपभोगका ला�ग मापा-मास ुपसल सधुारका 

का्र् महू का्ारनव्न ग�रनेप छ बध�थलहूको मापदण् बनाू का्ारनव्नमा 

ल्ाानेपछ  

२५५. मव�् �्वसा् �व रन का्र् मलाू �नरनतरता �दानेप छ 

२५६. �वरोजगारमयलक एवं �्वसाप्क पशपुालन �्वसा्को �व रनमा सह्ोग ग�रनेप  छ 

२५७. वागमती �देश सरकारसँगको समनव्मा एक व्ा एक पश ु सेवा �ापव�धक का्र् मलाू 

�थ�मकताका साथ का्ारनव्न गदद ल�गनेपछ 

२५८. सामदुाप्क ्,पा्ाहू तथा कुकुर ब्व�थापनका ला�ग संघसं�थाहरँग साझेदार� गर� द�गो 

ब्व�थापन ग�रनेप  छ  
 

सहकार� तथा रोजगार �व रन 

२५९. एक सहकार� एक उवपादनको अ�भ्ान सघन ूपमा अिघ बढाानेप छकृपव सहकार�लाू 

कृवकको उवपादनको संकलनह प्ाकेिज� र बजार�करणमा �ोवसाहन ग�रनेप छ  

२६०. सहकार�हूको �भावकार� �न्मन ग�रनेप छ सहकार� सं�थाहूको एक�करण र �्िजटल 

कारोबारलाू �ोवसाहन गदद सहकार� तथा गर�वी समबनधी �्व�थापन सय्ना �णाल� 

(COPOMIS) मा सहकार� सं�थाहूको आव तालाू अ�नवा्र ग�रनेप छ 

२६१. कृवकहूलाू उवपादन सहकार� खोलन लगाू बजारसमम पहुँ् पु् ारउनका ला�ग आवव्क 

सहजीकरण ग�रनेप छ  

२६२. पव�ी् तथा ग र पव�ी् सहकार� सं�थाहूलाू उवपादनमा केिन�त हनु सहजीकरण 

ग�रनेपछ 

२६३. सहकार� माफर त उ�मशीलताको पवकासका ला�ग ्वुा तथा उ�मीहूलाू नपवन �्वसा् 

शुू  गनर आवव्क कमता पवकासह �पव�ध ह�तानतरणह पव�ी् पहुँ् सहजीकरण र 

बजार�करणका का्र् मसंग आव  गराू �वरोजगार अ�भबपृ का का्र् म ससालन 

ग�रनेपछ 

२६४. सहकार� िशका र ता�लम माफर त सहकार� सं�थाहूको कमता अ�भबपृ  ग�रनेप छ  

२६५. सहर� तथा �ामीणके्मा गर�वी न य्नीकरण गनर �वरोजगार ता�लम (स लनुह पलमबरह 

ालेि ��स्नह  ाा�भा आ�द) प�ात �्वसा् सं्ालन गनर �ोवसाहन ग�रनेप छ 
 

प्रटन तथा सं�कृ�त  
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२६६. भरतपरु महानगरलाू प्ारप्रटनह सां�कृ�तक प्रटनह माास प्रटनह साह�सक प्रटनह 

धा�मरक प्रटनह जल प्रटनह कृपव प्रटनह पवकास प्रटनह �वा�थ् प्रटनह सहकार� प्रटन 

र श िकक प्रटनको हबका ूपमा पवकास ग�रनेप छ   

२६७. भरतपरु  मण ववर  २०८० घोवणा गर� "घमु� भरतपरु" अ�भ्ान ससालन ग�रनेप छ 

२६८. प्रटन के्को पवकास र पव�तारको ला�ग अलपकाल�नह मध्काल�न र द�घरकाल�न 

गुू ्ोजना तजुरमा गर� वापवरक का्र् ममा समावेश एवं का्ारनव्न ग�रनेप  छ  

२६९. भरतपरु (ि्तवन) – पोखरा (का�क�) – लिुमबनी �वणर �्कोण (GOLDEN TRIANGLE) 

प्रटन �व रन का्र् मलाू सफलतापयकर  का्ारनव्न ग�रनेप छ 

२७०. महानगरपा�लकाले पपह्ान गरेका ३० वटा �मखु प्रटक�् गनतब्हूको �व रन तथा 

पवकास ग�रनेप छ  

२७१. ्,पक्ाँ्ालाू �थानी् उपभोवाहूको साझेदार�मा माास टु�रजमको ूपमा पवकास 

ग�रनेपछ  

२७२. उप्वु ज�मनको पपह्ान गरेर भरतपरु महानगरपा�लका प्रटक�् �तमभ �नमारण ग�रनेपछ  

२७३. आ�दवासीह जनजा�तह पपप्ावगर आ�दको भावाह �लपपह बाजागाजाह र��त�रवाजह परमपराह 

सं�कृ�त आ�दको संरकण गन् नी�तलाू �नरनतरता �दानेप छ  

२७४. आवव्कता अनसुार पव�भ� जा�तह जनजा�तको पपह्ान झलकने सांकृ�तक महोवसव 

आ्ोजना ग�रनेपछ  

२७५. कृपवह श िककह प्ार-प्रटन एवं जल प्रटन ज�ता प्रटक�् ग�त�ब�धहूको �व रन 

ग�रनेपछ 

२७६. महानगरपा�लकाको साँ�कृ�तक समपदा सय्ीहूको सभ्कण गर� महववपयणर समपदा 

�थलहूको समपदा संरकण गुू ्ोजना त्ार ग�रनेपछ 

२७७. महानगरका परमपरागत र थाने सं�कृ�तहूह समपदा र उवपादनहूलाू बजार�करण गनर 

आवव्क का्र् महू अगा�् बढाानेप छ  

२७८. होम�टेको �्वसाप्कताको माध्मबाट प्रटन �व रन ग�रनेप छ 

२७९. प्रटन सय्ना न शा त्ार गर� जार� ग�रनेप छ 
 
उ�ोग 

२८०. भरतपरु महानगर द�गो औ�,�गक शहर भ�े अ�भ्ान ससालन ग�रनेप छ 

२८१. महानगर�भ् उ�ोग ससालन का्रपव�ध बनाू लागय ग�रनेप छ  

२८२. महानगर�भ् रहेका उ�ोग र उ�ोगीहूको कमता अ�भबपृ को ला�ग �बशेव का्र् म 

बनाएर लागय ग�रनेप   छ 
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२८३. महानगरपा�लका�भ् प�रएर रहेका उ�ोगहूलाू �्वि�थत गन्गर� बागमती �देशको 

आ�थरक सह्ोगमा व्ा नंं २० मा ५ पवघा के्फलमा बनाउद  गरेका उ�ोग �ाम 

�नमारणलाू �पटो समप� गनर आवव्क पहल ग�रनपे  छ 

२८४. व्ा नंं २१ मा संघी् सरकारको आ�थरक सह्ोगमा महानगरबाट ्ींपींआरं त्ार गर� 

संघ�तर�् उ�ोग �ाम �नमारणलाू समप� गनर उप्वु सह्ोग र समनव् ग�रनेपछ 

२८५. �थानी् �ोतह कउ्ा पदाथरह सीपह �म र �पव�धको उप्ोग गन्गर� उ�ोगको पवकास गदद 

रोजगार� अ�भबपृ  ग�रनेप छ  

२८६. सजृनावमक तथा अनसुनधानमा आधा�रत साना उ�ोगहूको �थापनाका ला�ग �ोवसाहन 

�वूप �बउ पयजँी तथा उवपादन प�ात �ब्� �बल �बजकका आधारमा अनदुानको �्व�था 

�मलाानेपछ  

२८७. �न्�मत ूपमा कर �तन् र ५० जनाभनदा धेर लाू रोजगार� �दने उ�ोगीलाू महानगरबाट 

सममान गन् नी�त �लूनेप छ  

२८८. कमतीमा १० वटा उ�ोगहूलाू केन��कृत गर� �्वि�थत गन्गर� �नजी के्बाट 

औ�ो�गक �ाम �थापना गनर ्ाहेमा �ोवसाहनका ला�ग महानगरपा�लकाबाट पयवारधार �नमारण 

(बाटोह �बजलु�ह कमपाउण्ह ढल �नकासह खानेपानी आ�द) को ला�ग सह्ोग र समनव् 

ग�रनेप छ 

२८९. �थानी् कउ्ा पदाथरमा आधा�रत म,�लकता झलकने ह�तकलाह �थानी् सीपह �पव�ध र 

कलामा आधा�रत उ�ोगहूको �थापना र ससालनका ला�ग सीप पवकास र उ�मी कमता 

अ�भबपृ सँग समबिनधत का्र् म ससालन गनर महानगरपा�लका�भ् रहेका उ�ोगीहूको 

पाता सं�थासँग सहका्र ग�रनेप छ  

२९०. महानगरपा�लका�भ् उ�ोगीले गरेको रोजगार� �सजरना र राज�मा गरेको ्ोगदानह 

औ�ो�गक उवपादनको म,�लकता तथा �थानी् कउ्ा पदाथरको उप्ोग आ�दका आधारमा 

कम�सर् लल� ामपोट्नट पसरन (CIP) को पपह्ान �दने ब्व�था �मलाूनेप छ  

२९१. ि्तवन उ�ोग संघ प�रसरमा महानगरपा�लकाको सहका्रमा पयवारधार त्ार भू ससालन 

हुँद  आएको औ�ो�गक पाठशालामा न्ाँ उ�मी �सजरनाका ला�ग ससालन हनुे शुू वाती तथा 

अन् उ�मी कमता अ�भबपृ  र सीप पवकास समबिनध ता�लम का्र् म का्ारनव्न 

ग�रनेपछ  

२९२. महानगरपा�लका के्�भ्को मोटरेवल मागरहुँद  पव�तार गर�एका पव�तुह टे�लफोनह ानटरनेटह 

केबल आ�दका तारहू ढुवानीका साधनहूलाू अवरोध नपगुने गर� �्व�थापन गनर 

उप्वु का्रहू तवकाल  अगा�् बढाूनेप छ  
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२९३. रोजगार ब�क पोटरल माफर त रोजगारदाता र बेरोजगार�ब् समबनध �थापपत गराू रोजगार 

�्व�थापनमा सहजीकरण ग�रनेप छ 

२९४. महानगरपा�लका�भ् ससा�लत हाटबजारमा �्वसाप्क कृवक वा कृवक समयह �व्ंले �टल 

रा� ्ाहेमा सह�ुल्त �ा� गनरस ने नी�तगत �्व�था ग�रनेप   छ 

२९५. महानगरपा�लकाले �दने पुट-सपुवधा तथा सह�ुल्त उवपादन प�रमाणलाू पभुषाू गन् �ब्� 

�बल पवजकका आधारमा वा�तपवक उवपादकलाू �ोवसाहन �मलनेगर� नगद अनदुान �दन े

नी�तगत �्व�था ग�रनेप  छ 

२९६. औ�ो�गक उवपादनको �व रनह बजार�करण र आध�ुनक �पव�ध अनसुरण एवं ह�तानतरण गन् 

�्ोजनका ला�ग उ�ोग ��त�ानका पाता सं�थाहूले �नि�त मापदण् परुागर� �था्ी 

�कृ�तका �दशरनी �थलमा आ्ोजना गन् अनतराप्् औ�ो�गक �दशरनीलाू महानगरले 

ग,रवको �दशरनीको ूपमा �लू �व रनमा सह्ोग ग�रनेप छ  

२९७. �नजी के्सँगको सहका्रमा महानगरपा�लका के् �भ् �ापव�धक पाकर  �नमारणको ला�ग 

आवव्क पहल ग�रनेप  छ  

२९८. ्वुाहूलाू उ�मिशलतामा आकवरण गनर तथा उ�मिशलताका अनतरारप्् आ्ामहूसँग 

साकावकार गन् वातावरण त्ार गनर वा�तपवक र समपपरत ्वुा उ�मीका सं�थाहूसंग 

सहका्र गर� अनतरारप्् लगानी तथा उ�मी सममेलन ग�रनेप छ  

२९९. महानगरपा�लकामा दतार भू �न्�मत ूपमा कर �तर� अ�ाब�धक हनुे उ�ोगहूको 

पपह्ानका ला�ग नपवकरणको सम्मा करदाता पपह्ान पवशेव ि�टकर उपलबध गराू 

समबिनधत उ�ोग ��त�ानमा अ�नवा्र टाँ�नपुन् �ावधान ग�रनेप छ 

३००. दतार नगर� ससा�लत उ�ोगहू तथा ब�त ु उवपादन गन् �्वी र सं�थाहूलाू �नजी 

के्को सहभा�गतामा �थलगत अनगुमन गर� व्�ता कारोबारलाू महानगरको करको 

दा्रामा ल्ाउने ब्व�था �मलाानेप छ  

३०१. हरेक त्ार� कंप्ट साम�ीको भारवहन कमता थाहा नहुँदा उ�ोगीहूमा अन्,लता �सजरना 

भएकोले �पो �ावधान बनाू भारवहन कमता नापन ेमेिशन रा� ेब्व�था �मलाूनेप छ 
 
�धानमन्ी रोजगार का्र् म 

३०२. रोजगार सेवा केन�लाू रोजगार ब�कको ूपमा पवकास ग�रनेपछ भरतपरु महानगरपा�लकामा 

सिु्कृत भएका बेरोजगार �्िवहूलाू न्नुतम १०० �दनको रोजगार� �दान गर� 

सावरज�नक पवुारधारको पवकास �नमारणसँग  सामािजक संरकणको �व्ाभय�त गराानेपछ 
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३०३. भरतपरु महानगरमा आधरभयत सेवा केन� सं्ालनमा ल्ाू पलमबरह ालेि ��स्नह टा्लह 

माबरल लगा्तका के्गत दक �ापव�धकहू उपलबध गराउने गर� रोजगार ब�कलाा 

ससुढ�करण ग�रनेप छ  

३०४. रोजगार सेवा केन�माफर त पव�भ� सावरज�नकह �नजीह तथा ग रसरकार� के्का 

रोजगारदाताहूसँग परामशर गरेर �थानी् तह�भ् �सजरना हनुेगर� रोजगार�को अवसरहूको 

खोिज गन् र रोजगार दाताहूसँग रोजगार�को अवसरमा सय्ना संकलनह आदान �दानह 

�शोधन तथा उप्ोगमा साझेदार� ग�रनेपछ 

३०५. भरतपरु महानगरपा�लकाले ससालन गन् ्ोजना तथा आ्ोजनाहूमा आवव्क ��मकहू 

पय�तर गदार रोजगार सेवा केन�मा सिु्कृत बेरोजगार �्िवहूलाू पपहलो �ाथ�मकता 

�दूनेपछ 

३०६. महानगरपा�लका तथा व्ागत आ्ोजनाहू �धानमन्ी रोजगार का्र् मसँग साझेदार� गर� 

ससालन ग�रनेपछ 

३०७. महानगरपा�लका अनतगरत सिु्कृत बेरोजगार �्िवहूलाू �वरोजगार तथा सीप्वु 

बनाउन �सपमलुक ता�लम �दू सोह� �कारका काममा का्र�थलमा आधा�रत ता�लमको 

�्व�था ग�रनेपछ 

३०८. व देिशक रोजगारमा जान ्ाहने �्िवहूलाू पयवर ��थान अ�भमिुखकरण लगा्तका अन् 

व देिशक रोजगारसँग समबिनधत ता�लमहूको �्व�था ग�रनेपछ 

 

राज� �शासन 

३०९. कर �तर� आान  ला�ग भ�े अ�भ्ान ससालन गर� कर �शासनलाू सरलह पारदश�ह 

�पव�धम ्ी र सेवा�ाह�म ्ी बनाू अ�धकतम कर संकलन हनुे वातावरण �सजरना ग�रनेपछ 

३१०. करको दर �नधाररण प ती तथा असलु�मा नी�तगत �पोता का्म ग�रनेप छ 

३११. करदाताको तथ्ाय संकलन गर� अ�भलेख अ�ाव�धक ग�रनकुो साथ  करदाता दतार तथा 

अ�भलेख �णाल�लाू समा्ानकुुल तथा �पव�धम ्ी बनाू सरोकारवाला �नका्ह �नजी के्ह 

टोल पवकास सँ�था आ�दसँग समनव् तथा सहका्र गर� कर संकलन ग�रनेप छ 

३१२. समपयणर करदाताको पववरण �्िजटल �णाल�मा आब  गर� �्वसा् करह घरबहाल करह 

समपि� कर लगा्तका करहू अनलाान भवुानी �णाल� माफर त असलु गन्ह व्ा तथा 

महानगरपा�लकाको राज�व संकलन माफर त भएको द �नक आमदानीलाू महानगरपा�लका 

का्ारल् हाता�भ् राप्् बािणज् ब�कको काउनटर राखी द �नक राज�व जममा गनर 

सहिजकरण ग�रनेप छ 
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३१३. महानगरपा�लकाको आनत�रक �ोतसाधनको �भावकार� प�र्ालन गनर �ग�तशील कर 

�णाल�को पवकासह राज�व ्हुावटलाू न य्नीकरण र करको दा्रा पव�तार गनर आवव्क 

नी�त त् ग�रनेपछ 

३१४. महानगरपा�लकाको आनत�रक आमदान बपृ का ला�ग भरतपरु-22 पपटहानीमा ससा�लत 

अम�ेला ि��ट प्रटक�् �थलह नारा्णी न�द पकनारमा ससा�लत अ�था्ी �्वसा् र जल 

्ाता्ातलाू थप �भावकार� ढंगले ससालन गर� आनत�रक तथा बाा प्रटकलाू आकवरण 

गदद आनत�रक आ्मा बढो�र� गन् नी�त अवलमवन ग�रनेपछ  

३१५. घरजगगा बहाल करलाू थप �भावकार� बनाउन सरोकारवाला �नका्ह का्ारल्ह टोल 

पवकास सं�थाह �नजी के्सँग समनव् गर� अ�भलेख �्व�थापनह पयणर �्िजटलााज र 

समपि� करसँग �लंक गराू अझ  थप �भावकार� बनाानेप छ 

३१६. को�भ्  9 र व्सका न्ाँ भे�र्नटको �भावलाू मध्नजर गर� आंवं 0. /0.9 मा 

करदाताले बझुाउन ु पन् करमा कुन प�न ज�रवाना नलगाउने र सम्मा कर असलु गनर 

करदातालाू पुट�दने �न�त �लानेप छ 

३१७. राज�व संकलन का्रलाू थप �भावकार� बनाउन महानगरपा�लकाको महाशाखाह शाखाह 

ाकाू र व्ा का्ारल्बाट सेवा �वाह गदार राज�व महाशाखासँग �लंक गराू वेभवेस 

�णाल�बाट ससा�लत साटवे्रमा आव  गराू सेवा �वाह गन् प �तलाू अझ थप 

�भावकार� बनाानेपछ 

३१८. �्�लत काननु बमोिजम हनुेगर� समपि� करह मालपोत तथा भ�ुमकरको दा्रा बढाउनेह 

�व्ंकर �नधाररण प ती माफर त करदातालाू न  पपहलो कर �शासकको ूपमा �लन ेगर� 

आानो समपि�को अ�भलेखमा �व्ं प�रमाजरन गन् वातावरण �सजरना गराू स्कको पपह्ान 

र के्ानसुार हाल कर �्ोजनका ला�ग त् ग�रएको जगगाको मलु्मा पनुमय रल्ायन 

ग�रनेपछ 

३१९. राज�व असयल� का्रलाू समा्ानकुय ल एवं �पव�धम ्ी बनाू राज�व संकलन गनर राज�व 

महाशाखामा का्ररत कमर् ार�को कमता अ�भबपृ मा जो् �दानेप छ 

३२०. महानगरपा�लकाको आनत�रक राज�व बपृ मा ्ोगदान गरेवापत ्ोगदानका आधारमा 

कमर् ार� तथा करदातालाू परु�कृत गर� थप ह,सला �दान ग�रनेप छ 

 

अनगुमन तथा सय्ना �पव�ध र सं�थागत पवकास  

्ोजना तथा बजेट 

३२१. महानगरको ्ोजना �णाल�लाू पारदश�ह जनसहभा�गतामयलक र �भावकार� बनाानेपछ 
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३२२.  महानगरपा�लकाको पवकास र समपृ का ला�ग पव�भ� पवधाका राप््ह अनतरारप्् र 

�थानी् पवसहूको  रो�टर त्ारगर� पलफल र सझुाव �लएर अिघ बढने का्रलाू अझ  

�भावकार� ूपमा का्ारनव्न गदद ल�गनेप छ  

३२३. �थानी् तह सं�थागत कमता �व-मयल्ायन का्रपव�धह २०७७ लाू पयणरू पमा का्ारनव्न 

गर� सं�थागत ूपानतरण ग�रनेप छ आगामी ववर �लसा सय्कांकमा ९० ��तशत अंक 

हा�सल ग�रनेपछ  

३२४. आव�धक ्ोजना २०७९/०८० - २०८३/०८४ तथा मध्मका�लन ख्र संर्ना ्ोजना 

�नमारण गर� का्ारनव्नमा ल्ाूनेप छ 

३२५. भरतपरु महानगरपा�लका अनतगरत सं्ालन हनुे पव�भ� का्र् म तथा आ्ोजनाह 

प�र्ोजनाहूको ऐन एवं का्रपव�धले तोके बमोिजम �भावकार� ूपले �न्�मत अनगुमन र 

मयल्ांकन ग�रनेप  छ  

३२६.  भरतपरु महानगरपा�लकाको अनगुमनह  मयल्ायन तथा सपुर�वेकण समबिनध  का्रपव�धह 

२०७९ तजुरमा गर� लागय ग�रनेप छ 

३२७. हाल महानगरपा�लकाबाट भ रहेकोको बजार अनगुमनलाू अझ  �भावकार� बनाउन �बस 

सपहतको अनगुमन स�म�त गठन गर� अनगुमन तथा मयल्ांकन ग�रनेप  छ 

३२८. �ब�भ� आ्ोजनाह प�र्ोजनाहूको अनगुमन तथा मलु्ांकनका का्रमा नपवनतम ��ब�ध 

�्ोग गन् का्रको अध््न अनसुनधान र अन् ठाउँमा �्ोग भएका अनकुरणी् ��ब�ध 

�्ोग गन् का्रको थालनी ग�रनेपछ  

३२९. ्ोजना का्ारनव्नह अनगुमन मयल्ायन तथा आवव्क �न्मावल�ह �नद्िशकाह का्रपव�धहू 

त्ार गर� का्ारनव्नमा ल्ाानेप छ 

 

सय्ना तथा ससार 

३३०. सय्ना र ससार �पव�धको पववेकपयणर उप्ोग गर� जनताको घरघरमा भरतपयर महानगर भ�े 

अ�भ्ान ससालन ग�रनेप छ  

३३१. केन��कृत सय्ना �णाल�को माध्मबाट महानगरपा�लकाको सेवा �वाह अझ  �भावकार� 

बनाानेप छ महानगरपा�लकाका ग�तपव�धहूलाू सावरज�नक�करणका ला�ग पव�भ� 

सामािजक स�ालको �्ोग ग�रनेप छ 

३३२. महानगरले �वाह गन् सब �कारका सेवाहूलाू पव�तुी् पलेटफमर �दान गन् गर� एक�कृत 

तथा अनतर-आव  �पव�ध तथा तथ्ाय भण्ार पवकास ग�रनेप छ 

३३३. महानगरलाू सरुिकत र �पव�ध्वु बनाउन �थानी् �शासन तथा �नजी के् को सहका्रमा 

सहरका मखु् �थानहूमा सींसीं  ्ामेरा रािखनेप छ 
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३३४. �नजी के्लाू सहजीकरण गर� महानगरपा�लका�भ् सय्ना �पव�ध पाकर  �थापनाको अध््न  

ग�रनेपछ 

३३५. महानगरपा�लकाका हरेक के्का तथ्ायहू �्िजटलााज् गर� ओपन गभम्नट ्ाटाको 

�ारमभ ग�रनेप छ 

३३६. नेपाल प्कार महासंघ ि्तवन लगा्त सं्ार समब  संघ-सं�थाको कमता पव�तार र 

सशिवकरणका ला�ग साझेदार� ग�रनेप छ  

३३७. भरतपरु महानगरपा�लकालाू सय्नाम ्ी बनाू �थानी् ससार माध्महूको पवकास र 

�व रन ग�रनेप छ �थानी् प्-प�्काह रे�््ोह टे�ल�भजन तथा अनलाानहूलाू थप 

�्वि�थतह पव�सनी् र ��तभपध� बनाानेप छ 

 

अनतरारप्् समबनध तथा िशोा्ार 

३३८. अनतरारप्् समबनध पव�तारका ला�ग अनतरारप्् मेगा�सट�सँग भ�गनी समबनध का्म गर� 

पवकास �नमारणका का्रमा नपवनतम �्ोग ग�रनेप छ 

३३९. ि्तवन िजलला�भ्का पा�लकाका �मखुहूबी् प्रटन �व रन, पवकास �नमारणह राज� 

परामशरह एवम ्फोहोरम ला �्व�थापन लगा्तका  पवव्मा पलफल तथा परामशरका ला�ग 

मे्र फोरमको �थापना ग�रनेप छ 

 

न्ाप्क स�म�त 

३४०. न्ाप्क स�म�तलाू थप पयवारधार्वु बनाू �्ा� दक जनशिवको �्व�था गरेर �पटो 

प�रतो न्ा् समपादन गन् र मेल�मलापबाट पववाद समाधान गन् प तीलाू �थानी् 

�तरबाट  �व्क न्ा्को अनभुयत गराउने गर� समब  सरोकारवाला पकलाू �िशिकत गदद 

व्ा �तर�् मेल�मलाप स�म�तको अनगुमन तथा �्व�थापन गर� अझ  बढ� सप्् बनाएर 

आम न्ा् �मेी जनसमदुा्लाू �थानी् अदालतबाट �दूने सेवामा सहज र फरापकलो 

पहुँ् परु ् ाउने तफर  अगा�् बढने नी�त अिखत्ार ग�रनेप छ 

उपभोवा पहत संरकण 

३४१. उपभोवाको पहत संरकणका ला�ग पवशेव पहल ग�रनेप छ �वउप बजार ��त�पधार का्म 

रा� बजार अनगुमन का्रलाू अझ  बढ� �भावकार� बनाू �नजी के् र उपभोवा पहत 

संरकण का्रमा संलगन स�म�तहूह प्कारह नागर�क समाजसँग समनव्ावमक ूपमा अिघ 

बपढनेपछ 

 

भय�मह�न द�लतह भय�मह�न सकुुमबासी तथा अ�्वि�थत बसोबासी सेवा केन� 
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३४२. भरतपरु महानगरपा�लका�भ् बसोबास गन् समपयणर भय�मह�न द�लतह भय�मह�न सकुुमबासी तथा 

अ�्वि�थत बसोबासीलाू राप्् भय�म आ्ोगसंग समनव् गर� जगगा धनी �माण पयजार 

पवतरण ग�रनेप छ 

  

सद�्ज य्हू 

अनव्माह नगरसभाको एघार� अ�धवेशनमा सहभागी उप-�मखुज य्ह �मखु �शासक�् 

अ�धकृतज य्ह समपयणर नगरसभा सद�्ज य्हूह नी�त तथा का्र् म �नमारणमा खपटनभुएका 

रा्सेवक कमर् ार�हूह राज�न�तक दलह �नजीह सहकार� र सामदुाप्क के् ह ��मक वगरह 

नागर�क समाजह पवकास साझेदारह सं्ारजगत एवं अ�धवेशन समप� गनर ्ो आकवरक हल 

�दान गन् बींपीं कोाराला मेमो�र्ल  ्ानसर अ�पताल लगा्त सब लाू हा�दरक धन्वाद 

�्व गदरपु छ 

 

धन्वाद ! 

रेन ुदाहाल 

नगर �मखु 

१० आवाढह २०७९ 


