भरतपुर महानगरपा�लका नगरसभाको एघार� अ�धवेशनको समु�ाटन समारोहमा
नगर �मुख �ी रे न ु दाहलज्यू�ारा �स्त
आ�थर्क वषर२०७९/०८० को

नी�त तथा कायर्�
नगर सभाका सदस्यज्यूह
सं घीय लोकतािन्क गणतन्� स्थापनाप�छ�ठत भरतपुर महानगरपा�लका नगरसभाको
११औ ं अ�धवेशन तथा दो�ो आव�धक �नवार्चन प�छको प�हलो अ�धवेशमा उपिस्थत
सम्पूणर् महानुभावहरूलहा�दर्कस्वागत गनर् चाहन्छु
१.

यस अवसरमा नेपालमा �जातन्� र संघीय लोकतािन्�क गणतन्� �का ला�ग �व�भ�
कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन उत्सगर् गनुर्हुने सम्-अज्ञा
शह�दहरू��त भावपूणर् ��ा�ल� अपर्ण गदर्छु ।साथै, � आन्दोलनका �ममा घाइते
ु एका तथा वेप�ा नागर�कहरू��त उच्च सम्मान �कट गदर्छु ।साथै ड-१९ को
हुनभ
प�हलो र दो�ो चरणको महामार�मा ज्यान गुमाउनुहुने जन��त�न�ध, महानगरवासी र सम्पूण
नेपाल�हरू��त हा�दर्क ��ा�ल� व्य� गदर्छ

२.

यस

ग�रमामय

एघार�

अ�धवेशनसमक

महानगरपा�लकाको

आगामी

आ�थर्

वषर

२०७९/०८० को नी�त तथा कायर्� �स्तु गनु्र अिघ महानगरपा�लकाले �वगत ५ बषर्मा
�ा� गरे का उपलिब्हरको छोटकर�मा स्मरण गनर् चाहन्छु
३.

"मध् नेपालको सुन्द शहर, समृ� र सुसंस्कृ महानगर" को द�घर्काल� सोचस�हत अिघ
बढे को

हा�ो

�वकास

र

समृ��को

या�ाले

प�हलो

पाँच

वषर्म

दशवटा

अ�धवेशन

सफलतापूव्
र सम्प गरे कोछ ।
४.

उ� अव�धमा महानगर�भ� लामा छोटा गर� क�रब ६२२ �कलो�मटर सडक कालोप�े
भएको छ भने ४५० �कलो�मटर सडक �ाबेल ग�रएकोछ ।

५.

महानगर�य �रं गरोड, �लं करोड, बाइपास रोडको स्तरो��त, पूव-पि�म राजमागर् अन्तगर
पुलचोक-�ोन्दाङ ६ लेन सडक �नमार्णका साथै सहर� पूवार्धार �नमार्णका कायर् अ
ब�ढरहेका छन् । हुलाक� राजमागर् �वस्ता र र स्तरो��त,बीसकोठ�-चनौल�-मेघौल� सडक
सहायक राजमागर्मा स्तरो��त भएछ ।

६.

१४ वटा वडा कायार्लयका भवन �नमार्ण सम्प� ६ वटा वडा कायार्लयका तला थप
ग�रएको छ भने बाँक� सबै वडा कायार्लयका भवनहरूको ममर्त र स्तरो��त गर� स
�वाहलाई सहज र सु�वधायु� बनाइएकोछ ।
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७.

महानगरको सहयोग र समन्वयमा वडा नं. १५ मा धुम्
र ु -सुन्तल� फाउन्डेसन�ार
�नमार्णाधन गौतमबु� अन्तरार्��य ��केट रंगशाको स्थ�गत भएको �नमार कायर्लाई संघीय
सरकारको सहयोगमा �नमार्ण अिघ बढाउने व्यवस्था �मलाइएको छ । यसको �नमा
सम्प� प�ात् नेपाल� खेल क्षे�को �वकासमा युगान्तकार� प�रवतर्न हुने अग�रएकोछ ।

८.

िजल्ला समन्वय स�म�तको स्वा�मत्वमा रह ४
महानगरपा�लकाको

स्वा�मत्वमा ल्याई

�वघा

उ� स्था रा��य

४

क�ा
तथा

जग्गा भरतपुर
अन्तरार्��य स-

सम्मेलनहरू ग �सट� हल बनाउने महानगरको ल�यअनुरूप महानगरपा�लकाको समन्वयम
सहर� �वकास मन्�ालयबाट वडा नं.१० मा �तु ग�तमा �नमार्ण कायर् भइरहेछ ।
९.

नेपालकै प�हलो सबैभन्दा लामो ८८.६ �कलो�मटरको भरतपुर महानगर�य च�पथ रू. ८
अबर् २० करोडको लागत रहने गर� �ारिम्भक वातावरणीय पर�कस�हत �वस्तृत प�रयोजना
��तवेदन तयार भई ४०.५५ �कलो�मटर �नमार्णाधीन अवस्थामा रहेक।

१०.

प�हलो कायर्कालको अव�मा महानगरपा�लका�भ� अ�त��मत १०६ �बगाहा सावर्ज�नक
ज�मन खोजी गर� सं रक्ष ग�रएको छ । यस्ता ज�मनको खोजी र संरक्षण कायर् �नर
अिघ बढ�रहनेछ ।

११.

महानगरमा आपतकाल�न कायर् स�ालन केन् � स्थापना गर� �वपद् जन्य जोिखम
तत्काल संवोधन गनर् सक्नेगर� महानगरपा�लकाको वडा तहसम्म क्षमता �वस् कायर्
अिघ ब�ढरहेको छ । महानगरपा�लकाको वडा नं. २१ र वडा नं. २० मा लघु
औ�ो�गक�ाम �नमार्णको कायर् अिघ बढ�हे कोछ ।

१२.

िचतवन उ�ोग सं घसँगको सहकायर्मा औ�ो�गक पाठशालाक �नमार्ण गर� स�ालनमा
ल्याइएकछ ।

१३.

नारायणी नद� �कनारलाई सी �बच मोडे लमा �वकास गर� स्वदेश तथा �वदे शी पयर्टक
आकषर्ण गर� आ�थर्क ��याकलाप बृ�� गन � �योजनको ला�गरयोजना अनुसार रू.२९
करोड लागतमध्ये महानगरपा�लकाले रू९७ लाखको लगानीमा १ �कलो�मटर वा�क� �े ल
�नमार्ण कायर् सम्प� गरेको छ । साथै अन्य कामको ला�ग पयर्टन �वभागब ७
करोडको टे ण्डर भई �नमार्ण कायर् भइरहेको

१४.

यसैगर� भरतपुर अस्पतालमा रू ५ करोड ७५ लाखको लागतमा सु�वधा सम्प� �बरामी
कुरूव घर �नमार्ण भई हस्तान्तरण भछ ।

१५.

�कसान लिक्षत गर� ��त �लटदू धमा �दइदै आएको रू.१ अनुदानलाई बृ�ी गर� रू.३
पुयार्इएको छ । जसबाट कृषकरूमा उत्साह अ�भबृ�� हुनुको साथै महानग दू ध, मासु,
अण्डा र त्स्य उत्पादनमा आत्म�नभर्रछ ।
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१६.

�वगत ५ वषर्को अव�धमा ६०० वटा साना �सं चाई र ८० वटा मझौला �सं चाई सम्प� गर�
८०० �वघा क्षे�फलमा बा�ै म�हना �संचाईको सु�नि�तत ग�रएको छ । धान रोप्ने
अत्यधु�नक मे�सन, कम्बाइन हाभ�स्ट �याक्टर तथा �ेसरका साथै गाभ� सीको दू ध दुहन
ु े
�मिल्क� मे�न, इले िक्�क च्याफकटर, ट�.एम.आर. मेन, काउम्याट लगायतका यनउपकरणहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइछ ।

१७.

महानगरपा�लका�भ� दजर्न� पाकर्, खुल्ला िजमखाना, ह�रय �व�र्न लगायतका वातावरण
सं रकण र सहर� सौन्दयर्करणका काम सरूपमा अिघ बढेकोछ 

१८.

महानगरको राज� �णाल�लाई व्यापक सुधार गर� सा�वकको ४० करोडको राज�
क्षमताबाट बढो�र� गर१ अरबभन्दा बढ� राज��ा�� गनर् सफल भएको अवस्था।

१९.

भरतपुर महानगरको मूख्य बजर क्षे�क १९ �क.�म. सडकमा भ�ू मगत �व�ुत लाइन
�वस्तारको कायर् नेपाल �व�ुत �ा�धकरण तथा महानगरपा�लकाको साझेदार�मा अिघ बढेक
छ भने ७८ �क.�म. सडकमा िस्�ट लाइट जडान कायर् अिन्तम अवस्थामा रहे भने
बजारका मूख्य मूख्य चोकहरू High Mash Light जडान ग�रएको छ । यसको थप
�वस्तारका कायर्भैरहेको

। यसबाट उज्यालो भरतपुर या� सफल हुने �व�ास

�लइएकोछ।
२०.

भरतपुर महानगरपा�लकाको स्माटर् �सट� रयोजना तजु्माको कायर् सम्प� भएक
र
।

२१.

िशक्षा क्षे�मा �५ वषर्मा िशक्षाको गुणस्तर �वकास र पहुँच �वस् कायर्�महरूला
�ाथ�मकतामा राखी कायर् ग�रएको �थयो । िशक्षक दरवन्द� �मलान, शैिक्षक व्यव
सुधार, छा�वृि�, युवा स्वयंसेवक िशक्षक अनुदान, िशक्षक ता�लम तथा क्षमता
पुस्तकालय �वस्तार, नमुना �व�ालय �वकास, नयाँ जनशि� �भ�याउ५५ वषर् उमेरपुगेका
िशक्षकहरूलाईस्वैिच्छक अवकाशको अवसर Golden handshake कायर्�म स�ालन,
STEM Education को थालनी, अ�टजम �व�ालय स्थापना एवं महानगर �ज्ञा ��त�ान ग
गर� सा�हत्य तथा संस्कृ�त उत्थान सम्बिन्ध कायर्�महरू स�ालनमा ल्याइ
सं स्थागत �व�लयहरूको साझेदार�मा२३९ जना �व�ाथ�हरूलाई मे�रट वेसमा पूणर् छा�वृि
�दान गर� नेपालकै उदाहरणीय कायर् थालनी ग�रएको छ । भरतपुर बालमिन्दरमा अ�टजम
�वशेष �व�ालय स्थापना गर� सबै �कारका बालबा�लकाहरूलाई िशक्षामा पहुँचको सु�नि�
ग�रएकोछ ।

२२.

भ�ू म व्यस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा  उल्लेखनीय काम भएका छन।
भ�ू मह�न सुकुम्बसीहरूलाई भू�मको �नस्सा �दान गर� लालपूजार् �वतरण समेत श
ग�रएकोछ।
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२३.

�वगत लामो समयदे िख अगा�ड बढ्न नसकेकोकेन्��स्तरको३०० शैया स�हतको िशक्ष
अस्पताल भरतपुर महानगरपा�लकाको �वशेष पहलमा वडा नं.१५ मा जग्गा�ा� भई कायर्
अिघ बढे कोछ।

२४.

भरतपुर महानगरपा�लकाको अत्याधु�नक सु�वधा सम्प � �शास�नक भवन �नमार्ण कायर
िशलान्यास सम� भई �नमार्ण कायर् अिघ बढेछ ।

२५.

भरतपुरको लायन्स चोकमा सावर्ज�नक, �नजी, साझेदार� मोडेलमा भरतपुर मे�ो प्लाजा
�नमार्ण कायर् भइरहेछ ।

२६.

सं घीय सरकारसँगको समन्वयमा नारायणी न�दको कटान र डुवानलाई �नयन्�ण गनर् तटब
�नमारण कायर् �ुत ग�तमा अगा�ड बढेकछ ।

२७.

नेपाल ने�ज्यो�त सँघले उपयोग गद � आएको रतपुर महानगरपा�लकाको प�रसरसँग
जो�डएको १ �वघा ७ क�ा १५ धुर जग्गा भरतपुर महानगरपा�लकाको स्वा�मत्वम
ल्याइएकछ ।

२८.

यसै जगमा रहेर नगरबासीको सव��म �हत �व�र्न गन�, �शासनलाई �वकासमै�ी बनाउने,
सेवा �वाह र सुशासन �व�र्न गन� र फजुल खचर् कटौती गन�जस्ता मान्यताबाट �नद�िशत
आ�थर्क वषर २०७९/०८० को नी�त तथा कायर्�म तयार पा�रएको व्यहोरा सम्मा�
नगरसभा समक्ष अनुरोध गदर्छु

उपिस्थत नगर सभासद्ज्यू
अब म आगामी आ�थर्क वषर २०७९/०८० को ला�ग �स्ता�वत �वषयगत नी�त तथा
कायर्�महरू �स्तुत गनर् चाहन

ू ार्धार �वका
सहर� पव
सडक तथा भवन �नमार्
२९.

भरतपुर महानगरपा�लकालाई समृध्, स्वच, सफा ह�रयाल� र शान्त महानगका रपमा
�वकास गनर् भरतपुर महानगरपा�लकाको एक�कृत सहर� �वकास गुर योजना तयार गर�
व्विस्थ, सन्तु�लत र द�गोसहर� पूवार्धारह �नमार्णमा �ाथ�मकता �दइने।

३०.

महानगरपा�लकाका मुख्य सहर� क्षे�म सतह ढल �नमार्ण गरेप�छ मा� सडक �पच �नमार
ग�रनेछ।

३१.

श�हद चोक, हा�कमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस ्त चोकहर आकाशे पुल �नमार्
ग�रनेछ।
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३२.

खाल्टखुल्ट� मु� महानगरको अ�भया

स�ालन

गर�

महानगरपा�लकाका

�न�मर्त

पूवार्धारहरूको मम-सम्भा, �ावेल, खाल्टाखुल्ट� जस्त-साना ममर्त कायर्हरू तत्
कायार्न्वयन गन�ा�व�धक �टम बनाई प�रचालन ग�रनेछ ।
३३.

महानगर�भ� तीनवटा रटमा �व�ुतीय बसहरस�हत गुणस्तर�य र सुरिक्षत सावर्ज
यातायात सेवाको �ारम्भग�रनेछ । जे� तीथर्या�ीका ला�ग प�व� धाम देवघटसम्म जानआउने �नशुल्क �व�तीय बसको सु�वधा �दान ग�रनेछ ।

३४.

महानगर�भ� अत्यावश् स्थानमासाबर्ज�नक शौचालहर �नमार्णग�रनेछ ।

३५.

महानगरपा�लकालाई ह�रयाल�, वातावरण मै�ी तथा खेलकुदमै�ी सहरको रपमा अगा�ड
बढाउन एक वडा, एक पाकर् तथा एक वडा, एक खेल मैदान हुने गर� पूवार्धार �नमार्ण
कायर्लई �नरन्तरता �दइने।

३६.

भरतपुरको कोर �सट�लाई �वकेन्��करण गन� उदेश्यल स्याटेलाइट टाउको सम्भाव्यत
अध्ययनग�रनेछ ।

३७.

नगरबनलाई अन्रार��यस्तरको पयर्टक�य पूवार्धारका रू पमा �वकास आवश्यक पहल
ग�रनेछ । अन् सामुदा�यक बनहरूला प�न द�गो पयर्टक�य �ोतका पमा सं रक्षण गन
आवश्यक पहलग�रनेछ।

३८.

भरतपुर महानगर अन्तगतका सामुदा�यक �व�ालयहर मध्यबाट ५ �बगाहभन्दा बढ�
क्षे�फ़ल का नमुनाउन्मुख एक �व�ालय छनोट गर खेलकुदका पूवारधार स�हतको
सं रचना �नमार्णकोगुर योजना तयार गर� कायार्न्व ग�रनेछ ।

३९.

महानगरपा�लका क्षे�� सं चालन हुने �वकास आयोजनाहरको जनसहभा�गता सम्बन्ध
नी�तमा एकरूपता कायमग�रनेछ । नयाँ सडक �नमार्ण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा कम्
20 ��तशत, सडक पुन�नर्मार्ण र मम सम्बन्धी आयोजनाहरू तथा अन्य पूवार्धार
�व�ालय भवन, कल्भटर्, �संचाई, सामु�यक भवन आ�द आयोजनाहरमा कम्तीमा 10
��तशत र जनसहभा�गता नजुट्ने आयोजनाको स�ालन बोलप�को मध्यमबाट कायार्न्वयन
ल्याइने। रोजगार� �सजर्ना हुने र मेिशनर� औजार �योग नहुने आयोजनहरू मा
उपभो�ा स�म�तबाट स�ालन ग�रनेछ र ठूला तथा मे�सनर� औजार �योग हुने, 4० लाख
भन्दा मा�थको लागत र 20 ��तशत भन्दा कम जनसहभा�गता भएका सडक आयोजना
बोलप� माफर्त् कायार्न्वयनमा ल्याइन

४०.

ँ को सहकायर्मा महानगरका मूख्य सडक तथा बजार क्षेमा
नेपाल �ब�ुत �ा�धकरणसग
स्माटर् स लाइट एवं हाई मास्टवि� जडान र �वस्तारको कयरलाई �नरन्तरता�दइनेछ।
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४१.

नेपाल �ब�ुत �ा�धकरणसँगको सहकायर्मा भरतपुर केन्��य बस ट�मर्नमा �नमार्ण शर
भएको �व�ुतीय सबार� साधनका ला�ग चािजर् स्टेसन सम्प� ग अन्य स्थमा समेत
�मशः �वस्तारग�रनेछ ।

४२.

GIS को �योग गर� वडा सीमाना, सडक सं जाल एवं सडक अ�धकार क्षे� व�करण खुलेको
महानगर यातायात गुरयोजना तयार गन� कायर् यस आ.व. मा सम्पग�रनेछ ।GPS �सस्टम
कायार्नयन गर� सवार� साधनहरमा ने�भगेसन जडान ��व�ध लागु ग�रनेछ।

४३.

पूवार्धार �वकासको कायर्लाई व्यविस्थत गनर् आगामी वषरलन ग�रने सं भा�वत ठू ला
आयोजनाहरको “प�रयोजना ब�क” तयार ग�रनेछ ।

४४.

महानगरपा�लका क्षे��भ�का �व�ुत, टे�लफोन,  बुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई
चरणव� रूपमा भू�मगत गद � ल�गनछ ।

४५.

जथाभावी जमीन खण्डीकरण गन� कायर्ई �नरत्सा�हत ग�रनेछ

। अव्यविस्थ बसोबास

कायर्लाई�नयन्�ण गनर् -उपयोग नी�त तथा मापदण्डतयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइ।
४६.

सडक अ�धकार क्षे१६ �मटर भन्दा बढ� र अन्य सडक �नमार्ण ग ह�रयाल�, फुटपाथ र
साइकल ले नस�हतको सडक �नमार्ण गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइने

४७.

महानगरपा�लका �भ�का ६ �मटरभन्दा बढ� सडक अ�धकार क्षे� भए सडक कालोप�े
गदार आधु�नक ��व�ध अवलम्न गर� �नमार्णगन� नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ

४८.

दे श �भ�ैको �ोतसाधनलाई �योग गर� पूवार्धार �नमार्ण गन� नी�तलाई अवलम् ग�रनेछ।
सो अनुसार ६ �मटर भन्दा -साना सडकमा मोजाइक टायल तथा ढलान गन� नी�तलाई
�नरन्तरत �दइनेछ।

४९.

सहर�

क्षे�मा बसोवास गन� गर�कहरलाई

शार��रक

व्यायामका ला�ग सावर्ज�नक

स्थलहमा आधु�नक खुल्ला व्यामशाला स्थापनागन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइन।
५०.

सहर� सं रचनालाई �व�व्यापी मापदण्डअरपको बनाउन अपांगमै�ी र वातावरणमै�ी भौ�तक
सं रचना �नमार् गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइने

५१.

केर�ा घोल, पु�ी खोला लगायतका स्थानहलाई महानगरको मूल सतह ढल (Strom
Water Drainage) �नकासको क्षे� घोषणा ग सं रक्षण तथा सौन्करण ग�रनेछ।

५२.

नारायणी न�द �कनारामा �नमारणाधीन सी �बच मोडे ल स�हतको मनोर�न पाकर् �नमार्गन�
कायर्लाईसं घ एवं �दे श सरकारसँगको साझेदार�मा �नरन्तरता �दइने ।

५३.

महानगरपा�लकाको वडा नम्बर २९ मा �नजी क्षे�संग सहकायर् गर� एक रा��यस्त
औ�ो�गक िशक्षालय �नमार्ण गनर् �नजी क्षे�लाई �ोतग�रनेछ |
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५४.

महानगरपा�लका �भ� एक सडकमा एउटै रं ग भएका भवन तथा एक सडक, एक �व�ुत
स्वीच जडान ��ध कायार्न्वयन गन� नी�त �लईने

५५.

महानगरपा�लका क्षको सडक स�ालहरमा साईकलमै�ी सडक सभ� क्षण गर � �नि�
सडकहरलाई साइकल मै�ी सडक बनाइनेछ ।

५६.

भरतपुर

महानगरपा�लकाको

�ा�फक

व्यस्थापन कायर्योजना

र �ा�फक �सग्नल

गुरयोजना तयार गर� �भावकार� कायार्न्वयग�रनेछ ।
५७.

सडक

पूवार्धार अन्तगर्त पदया�ीहरूको सुरक्षाको ला�ग रे�लंग,

पेट�

सुधार/रे फ्लेक्टरको व्यवस्थाकोयन गर� कायर्�म तजुर्मग�रनेछ ।
५८.

भौ�तक पुवार्धार तथा सेवा �वाहग�रने ठु ला र गौरवका आयोजनाहरूलाई सावर्ज�नक, �निज
साझेदार� �ब�धबाट सं चालन ग�रने कायर्लाई �नरन्तरता �दइने छ ।साथै �निज कसँगको
सहकायर्मा स्माटरशुल्क पा�कर्�को व्यवस्थापनको शुरग�रनेछ ।

५९.

पूवार्धार �वकास व�कसँग साझेदार� गर� महानगरमा स�ालन हुने पूवार्धार �वकासका ला�
�ोत उपलब्ध गराउन सहजीकरणग�रनेछ ।

६०.

महानगरपा�लका र �निज क्षे�को संयु� लगानीमा बायोग्याँस �णाल� �नमार्ण गन� काय
थालनी ग�रनेछ ।

६१.

अटोल्याण्ड स्थापनाको संभाव्यतायन ��तवेदनका आधारमा कायार्न्वयन �कृया अि
बढाइनेछ।

६२. नेपाल सरकारबाट जार� भएको बिस्त �वका, सहर� योजना तथा भवन �नमार् सम्बन्ध
ू �नमार्ण (दो� सं सोधन) मापदण् लागु ग�रनेछ ।
आधारभत
६३. सडकमा अनुिचत ढगंबाट रािखएका �नमार्-साम�ीका कारण आवागमनमा अवरोध गन� र
दुघ्टना हुन
र
, महानगरपा�लकाबाट �नमार्ण भएका सड, फूटपाथ �ब�ने भएकोहुँदा त्यस्तो गन
व्यि� तथा �नमार्ण व्यवसायीलाई कारवाह�को दायरामा ल्याइ। सो को ला�ग ज�रवाना र
ममर्त खचर् ए�कन गनर् स�म�त  गर� प�रचालन ग�रनेछ ।
६४. नक्सापा गरे र मा� सेवा�ाह�लाई �व�ुत, खानेपानीको �सफा�रस �दने व्यवस्थालाई कडाईक
साथ पालना ग�रनेछ। नक्सपास नग�रकन मापदण्ड �बप�रत भएका �नमारसँग सम्बिन्ध
सेवा�ाह�लाई महानगरपा�लकाबाट कुनैप�न �कारका �सफा�रस �दान नगन� नी�त �लईनेछ ।
भवन �नमार्णगदार् अ�नवायरपमा कम्पाउण्डवाल नक्सापास गन� नी�तलाई �नरन्तरता
�दइनेछ।

सडकतफर् आफ्न

सडक

अ�धकार

क्षे�

र आफ्नो जग्गाको �समान

कम्पाउणवाल लगाउन पाईने व्यवस्था ग�रन ।
६५. भवन �नमार्ण सं�हतालाई कडाईकसाथ कायार्न्वयन ग सबैखाले घर-टहरा �नमार्ण कायर्ला
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�नयमन ग�र नक्सपासको दायरामा ल्यईनेछ ।
६६. महानगरपा�लकाले शुरगरे को �व�ुतीय नक्सापास ���यालाई थप व्यविस्थत र सरल�क
ग�रनेछ।
६७. नक्सापा सम्बन्धी कागजहरुक Digitization गन� कायर्लाई �नरन्तरत�दईनेछ ।
६८. महानगरपा�लका�भ�

भवन

�नमार्णमा संलग्न �नमणकम�,

�ा�ब�धक

र

घरधनीहरलाई

ू म्प ��तरोधी भवन �नमार्ण र अन्य �ा�ब�धक तम �दान गन� नी�त
समयानुकुल भक
�लईनेछ।

खानेपानी¸ वातावरण¸सरसफाई तथा ह�रयाल� �व�र्
खानेपानी
६९. महानगरपा�लका�भ� मा�सक ७ हजार �लटरसम्म खानेपानी उपभोग गन� उपभो�को
खानेपानी महशूल महानगरपा�लकाबाट भ ु�ानी ग�रनेछ ।
७०. भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन वोड र् र महानगरपा�लकाकमन्वयमा न्युनत म मापदण
पुगेका सहर� सडकका दायाँ-बायाँ खानेपानी पाइप लाईनको �वस्तारग�रनेछ ।
सरसफाइ र वातावरण संरक्
७१.

"मेरो फोहर मेरो िजम्मेवार" अ�भयान अन्तगर्फोहरको �ोतमा नै व�गरकरण गर� एक टोल

एक क्षमता अ�भबृ, अ�भमूिखकरण कायर्�मका सा एक घर एक कम्पो� प्लान्ट
नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ। �ोतमानै व�गरकरण नगन�लाइ र. ५०० ज�रवाना ग�रनेछ।
७२.

सावर्ज�नकस्थलमा जथाभावी फोहर फाल्ने �वृअन्त्य गनर्  स्वयंसेवी संस्थनागर�क
समाज, टोल �वकास सं स्थाह तथा वडा कायार्लयको साझेदार र समन्वयमा दण्ड ज�रवान
ग�रनेछ।

७३.

को�रयन सरकारको सहयोगमा महानगरपा�लकामा स्थापना हुन गइरहेको द�गो फोहर
ब्यवस्थापन सम्बन्धी प�रयोजना यथाशी� सम्प� गनर् आवश्ग�रनेछ ।

७४.

�नजी क्षे�सँगको साझेर�मा फोहरको �ोतमानै व�गर्करण गर� द�गो व्यवस्थापनका ला
महानगरपा�लकाको उपयु� स्थाहरमा से��गेसन सेन्टर �नमार्ण गर� सोह � स्थानमा
अगार्�नक र नन् अगार्�नक फोहरको �कृ�त बमोिजमको ��व�ध �यो ग गरे PPP मोडे लमा

व्यवस्थापग�रनेछ।
७५.

फोहर व्यवस्थापनको �ग अन्त-�नकाय समन्वयको कायर् �भावकार� बनाउन सूच-स�ार
�णाल� �वकास गद� सहयोगी �नजीसं स्था सम्बिन्धत �नकायहरू सँग समन्वय ४०
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माइ�ोनभन्दा कम पातलो प्ला��क झोलाको उत्पादन तथा �ब�� �वतरणमा रोक लग
वैकिल्पक झोलाको �योगमा �ोत्साहग�रनेछ ।
७६.

एक वडा एक फोहरमैला व्यवस्थापन �ोतके स्थापनाग�रनेछ ।फोहरलाई कौसीखेतीमा
उपयोग गनर्का ला�ग अ�भयान संचालनग�रनेछ ।

७७.

वातावरण र सरसफाइका ��याकलापहरको �भावकार� अनुगमन तथा मूल्यांकन �णाल�को
�वकास गनर्का ला�गबन, वातावरण तथा �वपद व्वस्थापन स�म�तला स��य बनाइनेछ।

७८.

महानगर क्षे� �भ�का सावर्ज�नक सेवा �दायक संस्थाहरू अस्पताल, पे�ोल पम्प, ठूल
व्वसा�यक

भवनहरू, औ�ो�गक ��त�ानहरूमा फोहरमैला व्यवस्था

�भावकार�

�नयमन र आवश्यक सहजीकरणग�रनेछ ।
७९.

आफ्नै वडामा ल्याण्ड�फल साइटको व्यवस्थापन गन� वडालाई �वशेष �ोत्साहन ग।

ह�रयाल� �व�र्
८०.

भरतपुर महानगरपा�लकालाई साइकल �सट�, स्वच्छ, हराभरा र शान सहरका रूपमा
�वकास ग�रनेछ।

८१.

महानगरपा�लकाको

सौन्दय�करण �व�र्न तथा जनसमुदायलाई जलवायू प�रवतर्न

असरहरूसँग अनुकू�लत हुनका �निम्त मापदण्ड पूरा भएका सडकहरूकोदुवै�तर वृक्ष
ग�रनेछ।
८२.

वातावरण सं रक्षण तथ सहर� सौन्दय�करणका ला�ग एक वडा एक पाकर �नमार्ण गन� नी�त
�लईनेछ।

८३.

महानगरका मूख्य सडकहरू तथा सडक आइलण्डहमा �नजी क्षे�को कप�रेट सामािज
उ�रदा�यत्वसँग समन्वय गरआकषर्क वग�चाह �नमार्णग�रनेछ ।

८४.

महानगरपा�लकाका �समसार क्षे�हरूको संरक्षण गन� नी�त छ।

८५.

महानगरपा�लकाका

उ�ोगहरूबाट हुने वातावरण �दुषणको मूल्या

तथा

�नयन्�ण

ग�रनेछ।
८६.

�दयालो बंगला तल रहेको जोरकुसुम क्�लाइ वागे�र�सम्म �वस्तार गर� आकषर्क पाकर
�वकास ग�रनेछ ।

८७.

एक घर दुई रूख नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ

८८.

जै�वक �व�वधताको तथ्या� संकलन तथा वातावरणीय �भाव सम्बन्धी अध्ययन अनुसन
गर� सं व�र्न  सं रक्षण ग�रनेछ
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�वपत व्यवस्था
८९.

भरतपुर महानगरलाई �वपद उत्थानशील र �वपद सुरिक्षत सहरकपमा �वकास ग�रनेछ।
हाल भइरहे को �वपद सूचना �णाल�लाई थप �भावकार� बनाइनेछ।

९०.

महानगरपा�लकाबाट स�ालन हुने योजनाहरलाई �वपत उत्थानशी �वकासको अवधारणा
अनुसार कायार्न्व ग�रनेछ ।

९१.

महागरमा स्था�पत आपतकाल�न कायर् स�ालन केन्�को संस्थागत क्षमता बढाई अझ
बनाइनेछ । सबै वडा कायार्लयहरूमा �वपद् व्यवस्थापनका आधारभूत साम�ी भण्ड
व्यवस्थालाई थप �भावकार� बनाइनेछ

९२.

वडा, समुदाय तथा �व�ालयस्तरमा �वपतपूव्तयार�, सुरक्षा, 
र
कायर् र चेतनामूलक कायर्
�वस्तार ग�रनेछ 

९३.

वडा स्तरम ग�ठत �वपद व्यवस्था स�म�त तथा स्वय सेवक प�रचालनलाई

�भावकार�

गराइनेछ ।
९४.

भरतपुरलाई खरको छानामु� महानगर बनाउने नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ 

९५.

जंगल� जनावरबाट मानव र खेतीपाती सं रक्षणको ला�ग सुरिक्षत घेरा वार �नम
अ�भयानलाइ ती�ता �दइनेछ ।

सुशासन �व�र् र सावर्ज�नक ब्यवस्थ
९६.

अबको भरतपुर, �डिजटल र स्माटर् महान भ�े अ�भयानलाई ती�ताकासाथ अगा�ड
बढाइनेछ। ��व�ध र क्षमता �वकास माफर्मर्चार�को उत्पादकत्वमा अ�भब ग�रनेछ।

९७.

महानगरमा हाल �योगमा आइसकेको अनलाइन राजस्व �णाल, अनलाइन पेमेन्, अनलाइन
नक्सा �णाल, अनलाइन गुनासो व्वस्थाप, अनलाइन प�ीकरण, �डिजटल नागर�क
बडाप�, अनलाइन खर�द �णाल� एवं �डिजटल योजना �णाल�, बायोमे��क हािजर�
लगायतका

��व�धको अझै �वकास गर� सेवा �वाहलाई शी�, सहज पारदश� र गुणस्तर�य

बनाइनेछ ।
९८.

महानगरपा�लकामा

सदाचा�रता �व�र् र गुणस्तर�य सेवाको उत्पादनमाफर्त सुशासन

�त्याभू�त गनका ला�ग सदाचार नी�त जार� गर� �भावकार� कायार्न्वयग�रनेछ ।
९९.

कायार्लयमा �व�भ� माध्यमबाट �ा� हुने अ�धकांश गुनासा तथा उजुर�हरूलाईअ
�भावकार� ढं गले सं वोधन गनर् �नय�मत रपमा सावर्ज�नक सुनुवा तथा हे लो मेयर एप
माफर्त गुनासो तथा समस्या प�हचान गरे र शी� कायार्न्वका ला�ग �तु कायरटोल�
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प�रचालन ग�रनेछ। चौवीसै घण्टा नग�रक सहायता केन्� स�ालनमा ल्याइनेछ �त्येक
म�हनाको अिन्तम शु�बार �दनको तीन बजे �ेस �र�ज गन� परम्पराको थालनीग�रनेछ।
१००. �ैमा�सक रपमा मेयरसँग जनता कायर्�म स�ालन गर� जनताका गुनासहर सु�े प��त
�वकास ग�रनेछ ।
१०१. महानगरका

वडाहरलाई

अझै

सबल�करणगर�

एक�कृत

सेवा

�वाह

गन�

व्वस्था

�मलाइनेछ। महानगरपा�लकाका सबै वडा कायार्ल तथा सामुदा�यक एवं सं स्थागत �व�ालय
र सहकार�हरमा समेत सूचना अ�धकार� तोक् लगाई सूचनाको हक कायार्न्वयनल थप
�भावकार� बनाइनेछ ।
१०२. कमर्चार�मा रहेको ज्, सीप, योग्यता र दक्षता व्यवस्थापन गद कमर्चारहरसँग
कायर्सम्पादन करार गर� नतीजाका आधारमा सकराक र नकरात्मक उत्�ेरणा �दइन।
१०३. अ�भमुखीकरण, ता�लम, अध्ययन, �म आ�दबाट कमर्चार�को ज्ञान,  र

क्षमताक

बढो�र� गद� अन्य पा�लकाको समेत सफल अभ्यास र अनुभवको आदान�दानबाट �सक्
�सकाउने प�रपाट�को �वकास ग�रनेछ।
१०४. महानगरपा�लकामा कामका आधारमा

स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण ��व�धमै�ी

कमर्चार� संरचनाको �नमार्ग�रनेछ ।
१०५. सेवा �वाहलाई उ�रदायी, पारदश� र जनमुखी बनाउन नागर�क समाज, ��ाचार �नयन्�ण
र सुशासन सम्व सं स्थहर लगायत बहुसरोकारवालाहरूको सहकायर् र �नगरानी अ�भवृ��
गराइनेछ। साथै सेवा�ाह� सन्तु�� सव�क्षण गर� पृ�पोषण �लने प��त अवलम्बन
��व�धमै�ी बनाउन आवश्यक पहलग�रनेछ।
१०६. आ�थर्क �शासनका ��याकलापहरूलाई न�तजासँग आव� गर � �भावकार� रूपमा आ�थ
अनुशासन कायम ग�रनेछ।
१०७. कायार्लयको आन्त�र क कायर्वातावरणलाई व्यविस्थ आन्त�रक �नयन्�ण �णाल
सम्बन्धी �नद�िशका तयार गर� पूरूपमाकायार्न्वयनमा ल्याइन
१०८. महानगरपा�लका�ारा स�ा�लत �वकास �नमार्ण तथा �नणर्य ���यामा जनसहभा�गतालाई उच
�ाथ�मकता �दइनुका साथै उ� ग�त�व�धहरूमा समावेशीकरणको नी�त लागूग�रनेछ।
१०९. आ�थर्क वषर् ७9/८० दे िख लागू हुनेगर� यस नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय व
अन्गर्त कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�हतलवमा नेपाल सरकारले बृ�� गरे को ��तशत
तलव बृ��को व्यवस्थ ग�रनेछ। नव� नगर सभाबाट �नणर्य भएको स्थानीय भ�ाको
व्यवस्थाला सबै तहका कमर्चार�को हकमा समान १५ ��तशत कायम हुने व्यवस्थ
ग�रनेछ।
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११०. स्थानीय तहमा कायर्र कमर्चारहरको आ�थर्क सुरक्षाका ला�ग कमर्चार�को प�न योग
रहने गर� कमर्चार� कल्याण कोषको स्थापग�रनेछ।
आन्त�रक व्यवस्थापन तथा ख
१११. महानगरपा�लकाको िजन्सी व्यवस्थापनलाई ��व�धमै एवं

अझै पूण् पारदश
र
बनाई

आधु�नक��ककरण ग�रनेछ ।
११२. िजन्सी �ेस्त �णाल� र यसको उपयोगबारे सम्बिन्धत शाखा तथा वडा कायारहरको
क्षमता �वकाग�रनेछ ।
११३. सावर्ज�नक ख�रदलाई व्यवस्थापन गनर् वा�षर्क ख�रद योजना तयार गर� ग�रनेछ ।
वडा कायार्लयको जनसंख्, मानव सं शाधन र कायर् सम्पादन एवम् आवश्यकताका आधार
मसलन्द लगायत फुटकर सम�ी ख�रदको कायर्लाई वडा कायार्लय माफनै सम्प� गन�
गर� मापदण्ड बनाई लागुग�रनेछ ।
११४. महानगरपा�लकाको जन��त�न�ध एवम् कमर्चारहरको कायर्कक्ष र महानगरपा�लका
आन्त�रक व्यवस्थापनको पाटोलाई सुव्यविस्थत र सुन्दर बनाउन आन्त�रक व्
मापदण्ड बनाई लागुग�रनेछ ।

सामािजक क्षे
िशक्षा �वक
११५. भरतपुर महानगरपा�लकालाइ गुणस्तर�य िशक्षाको उत्कृ�  रपमा �वकास गनर्का ला�ग
अब कक्षाकोठाको िशक्षण �सकाइलाइ केन्�मा रािखन
११६. िशक्षालाई �म र आधु�नक ��व�धसँग जोड्दै �मको सम्मान गन� संस्कृ�त �वकास
�व�ाथ�को सहभा�गतामा पढ्दै कमाउँदै कायर्लाई खेतीयोग्य ज�मन भएका सामुदा�यक
मा.�व. मा पर�क्षणका रूपमा कायार्न्वयनमा ल्य
११७. सामुदा�यक �व�ालयका हरे क कक्हरलाई �डिजटल पूवार्धारयु� बनाउँदै ल�गनेछ ।
११८. सामुदा�यक �व�ालयहरमा गुणस्तर�य िशक्षण �सकाइको वातावरण �नमार्ण गनर् �व
शैक्षिणक साम�ी व्यवस्थापनका ला�ग उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानलाई �नरन
�दइनुका

साथै

सबै

सामुदा�यक

�व�ालयमा

स्टेम एजुकेसन (Science, Technology

Engineering and Mathematics Education) का ला�ग �मशः स्टेम �योगशाला �वस्ता
ग�रनेछ। साथै सामािजक, भाषा �वषयका ल्याब स्थापना कायर् पर�क्षणका रूपमा
बढाइनेछ।
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११९. हा�ो गौरव, हा�ो भरतपुर �वषयको कक्ष १-८ को स्थानीय �वषयको पा��मा �व�ीय
साक्षर, साइवर �ाइम, उ�मशीलता, नव�वतर्न एवं पूव�य नै�तक मूल्य र मान्यहरका
सीप �वकास गन�गर� प�रमाजर्नगरे र कायार्न्वयनलाई �भावकार� बइनेछ ।
१२०. शैिक्षक गुणस्तर पर�क्षण केन्�सँगको �ा�व�धक सहकायर्१ दे िख कक्ष १० सम्म
हरे क कक्षाहरूको स्तर�कृत पर�क्षा गरे र �सकाई उपलिब्ध मापन गर� सोका
आधारमा �.अ., िशक्षक �व�ालयको गुणस्तरमूल्या� तथा सुधार ग�रनेछ।
१२१. िशक्षकलाई �सजर्नशील बन �व�ालयमा एक छु �ै स्टाफ रूमको स�ा एक �वषय ए
कक्षा कोठाको अवधारणा कायार्न्वयनमा ल्या
१२२. िशक्षक र �.अ. हरूलाई ��व�धको �योग र �वषयका स्तर�कृत ता�लमहरू तथरार��य
अध्ययन �मण उपलब्ध गराइनेछ
१२३. सं स्थागत �व�ालयले कानुनबमोिजम उपलब्ध गरन पन� �नशुल्क छा�वृि� कोटाको
कायार्न्वयनलाई पारदश� बनाइनुका साथै �भावकार� �नयमग�रनेछ।
१२४. िशक्षकलाई पेसागत रूपले दक्ष-उत्�े�रत बनाउन िशक्षकहरूको �वषयगत स�म�त
क्षमता �वकासका ला�ग �सकाइ थल(Learning Platform) का रूपमा �वकासग�रनेछ।
१२५. माग र आवश्यकताका आधारमा सामुदा�यक तथा संस्थागत �व�ालयका िशक्ष
महाशाखाका कमर्चार�को क्षमता �वकास ता�लम तथा असल अभ्यास आदान�दान काय
आयोजना ग�रनेछ।
१२६. िशक्षक अभावका कारण पठनपाठनमा क्ष�त हुन न�दन सबै सामुदा�यक �व�ालयमा कम्
��त कक्षा एक जना क्षक र �व�ाथ� सङ्ख्याका आधारमा िशक्षण सहयोगीका रूपम
स्वयंसेवक िशक्षक उपलब्ध गराउने गर� आवश्यक �ोतसाधनको व्ग�रनेछ।
१२७. �ारिम्भक बाल िशक्षा केन्�मा सबै बालबा�लकाको समतामूलक पहुँच सु�नि�त
आवश्यक �ोतसाधन उपलब्ध गराउका साथै बालमै�ी वातावरण �नमार्ण गनर् �ा�व�ध
सहयोग

उपलब्ध गराइनेछ। �नजी क्षे�बाट स�ा�लत िशशु िश क्षा केन्

व्यवस्थापनको अनुगमन गर� �भावकार� �नयमग�रनेछ।
१२८. बाल �वकास सहयोगी कायर्कतार्, माध्य�मक �व�ालयका लेखा कमर्चार� र �वशेष �व�ाल
आयालाई महानगरको �ोतबाट उपलब्ध गराइँदै आएको थप पा�र��मकलाई �नरन्तरत
�दइनेछ । साथै सामुदा�यक �सकाइ केन्�का प�रचा�लकालाई बाल �वकास सहयोगी
कायर्कतारसरह महानगरको �ोतबाट थप ग�रनेछ ।
१२९. �व�ाथ�मा जीवनोपयोगी सीप �वकास तथा स्वयंसेवा भाव जागृत गराउन सबै माध्य�म
�व�ालयमा स्काउट �प र युवा रेड�स सकर्ल �वस्तारमा जोड �दइने
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१३०. बालमै�ी �व�ालयको अवधारणाअनुसार सबै सामुदा�यक

�व�ालयमा अपा�मै�ी र छा�ामै�ी

पूवार्धार �नमार्णमा जोड �दइने िशक्षाका क्षे�मा कायर्रत संस्थाहरूसँगको स
सहकायर्मा सबै सामुदा�यक �व�लयमा र् यम्प �नमार्ग�रनेछ।
१३१. सामुदा�यक �व�ालयमा न्यूनतम् कक्षाकोठाको अभाव नहुने गर� �व�ालय भवन �नमा
ग�रनुका साथै जस्ताको छानामु�न फल्स �स�लङ र स्कुल कलर क(School Color Code)
अनुसार

रङरोगन

गन�

कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ। सुरिक �व�ालयको

अवधारणाअनुरूप सबै सामुदा�यक �व�ालयमा �वपद् जोिखम न्यूनीकरणमा जोड �दइन
१३२. सबै सं स्थागत �व�ालयला अपा�मै�ी र छा�ामै�ी पूवार्धार �नमार्णका ला�ग आवश्
�ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ
१३३. सबै �व�ालयमा छा�ा श�चालय �नमार्णलाई �नरन्तरता इनुका साथै से�नटर� प्याडको
व्यवस्थापनका ला�ग �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराइन
१३४. सबै �व�ालयलाई स्वच्छ, सफा र ह�रत �व�ालयकरपमा �वकास गनर् �व�ालयलाई फोहर
व्यवस्थापन र वृक्षरोपणका ला�ग �ोत्स ग�रनेछ। फोहोरको �ोतमै वग�करण गर�
कु�हने फोहरको व्यवस्पनका ला�ग �ोत्साहनग�रनेछ।
१३५. स्वस्थ �व�ाथ� उज्जल भ� अ�भयानस�हत मेयरसँग शैिक्षक स्वास्थ्य कायर्�म
गर� सबै सामुदा�यक �व�ालयका बालबा�लकाहरूको वषर्को एक पटक �व�ालयमै �नशुल
स्वास्थ्य पर�क्षण (आँखा, दाँत ल को व्यवस्था �मलाइने
१३६. सबै अवस्थाका बालबा�लकाको �नशुल्क तथा अ�नवायर् आधारभूत िशक्षाको अ�धकार सु�
गनर् वडा िशक्षा स�म�तमाफर्त् �व�ालयबा�हर रहेका बालबा�लकाको तथ्या� स�लन
�व�ालयमा ल्याउन आवश्यक �बन्ध �मलाइनेछ।लै��क सम्पकर् िश क्षकको क्षम
गर� �व�ालयलाई लै��क �हं सा र�हत बनाउन कायर्�म स�ालनग�रनेछ।
१३७. �व�ालयमा

बालमै�ी

वातावरण

बनाउन

अ�त�र�

��याकलाप

योजना

�नमार्ण गर�

कायार्न्वयग�रनेछ।
१३८. लोपोन्मुख तथा अ�त सीमान्तकृत समूहका र सामािज आ�थर्क रूपमा कमजोर, �वशे
�सकाई आवश्यकता भएका बालबा�लकाको िशकमा पहुँच र �नरन्तरताका ला�ग वडा िशक्
स�म�तलाई बढ� िजम्मेवार बनाई �नि�त मापदण्डका आधारमा महानगर छा�वृि� उपलब
गराइनेछ।
१३९. अनाथ, असहाय बालबा�लकाको आवासीय िशक्षाको �वन्धका ला�ग यस मा कायर्रत
एस.ओ.एस. स्कुल,

हर�-नागर�क साझेदार� लगायतका सं घसं स्थाहरूसँग समन्वय

सहकायर्ग�रनेछ।
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१४०. बालबा�लकासँग मेयर कायर्�मलाई यस वषर् प�न �नरन्तरता �दइन
१४१. �व�ालयहरूबीच स्वस्थ शैिक्षक ��तस्पधार्को वातावरण �नमा एक वडा एक नमुना

�व�ालय �वकास कायर्मलाई �नरन्तरता �दइनुका साथै महानगर स्तर�य नमुना उन्मु
�व�ालय र बाल �वकास केन्� छनोट तथा �ोत्साहग�रनेछ।
१४२. स्वरोजगारमुखी र दक्ष जनशि� उत्पादनका  कक्ष १२ सम्म �वज्ञान � र
�ा�व�धक धारको िशक्षा जोड �दइनेछ । हाल �ा�व�धक धार स�ालनमा रहे का �व�ालयमा
वृि� मागर्�नद शन कायर्�म स�ालनग�रनेछ।
१४३. CTEVT बाट सम्बन्धन �ा� गर� स�ालनमा आएका �ा�व�धक िशक्षालयलाई सहजीकर
�नयमन गनर् आवश्यक पहल �लइने �व��व�ालय तथा सामुदा�यक क्यामससँग
आवश्यक समन्वय गर� रोजगारमूलक र �ा�व�धक उच्च िशक्षाको अवसर �वस्तारम
�दइनेछ।
१४४. सामुदा�यक तथा सं स्थागत �व�ालयका .अ., िशक्षक र �व�ाथ�लाई न�तजाका आधारमा
बालिशक्षा केन्�लाई व्यवस्थापनका आधारमा पुरस्कृत गन� कायर्�मलाई �न
�दइनेछ। �व�ालयको व्यवस्थापन सुदृढ�करणमा �धानाध्यापकको भू�मका र मनोबल
बनाउन आवश्क ता�लम �िशक्षण र �ोत्साहन �दग�रनेछ।
१४५. साक्षर महानगर कायम राख समुदायको मागअनुसार साक्षरता कक्षा स�ग�रनुका साथै
�नरन्तर �सकाइका अवसर �दान गनर् हाल स�ालनमा रहेका सामुदा�यक �सई
केन्�हरूलाई स��य र िजम्मेवार बनाइन
ू ोल र �व�ाथ� सङ्ख्याका आधारमा सामुदा�यक िशक्षक दरबन्द� �मलान तथा �व
१४६. भग
समायोजनको कायर्ग�रनेछ।
१४७. �.अ. बैठक घुम्ती बैठकका रूपमा आयोजना गन� र असल अभ्यासको �स्तु�त गर� �स
अवसर �सजर्ना ग�रनेछ। �व�ालय व्वस्थापनस�म�तका अध्यक्षहरूको प�न समय सम
बैठक राखी छलफल र क्षमता �वकाग�रनेछ।
ू �व�ालय चौ�कडाँडामा चेपाङ लगायत
१४८. महानगरपा�लकाको वडा नं. २९ मा रहे को आधारभत
लिक्षत समूहका �व�ाथ�को ला�ग माध्य�मक तहसम्मको �नशुल्क आवासीय सु�वधा स�
िशक्षाको अवसर �दान गन� गर� सम्भाव्यता अध्ययनको कायर् अगा�ड बढ
१४९. सामुदा�यक �व�ालयहरूको सम्पि�को संरक्षणका ला�ग �व�ालयको स्वा�मत्वमा
जग्गाको अ�भलेख व्यविस्थत रूपमा रािख
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१५०. �वज्ञ सिम्म�लत समूहबाट शैक्षिणक सुप�रवेक्षणको व्यवस्था �मलाई पृ�पोषण आद
गुणस्तर सुधारमा केिन्� ग�रनेछ। भौ�तक �नमार्णका काय�मको अनुगमनमा वडा
स�म�तलाई समेत िजम्मेवार बनाइनेछ 
१५१. महानगरपा�लका र महानगर�भ� रहे का उच्च िशक्षा शैिक्षक सं तथा अनुसन्धान
केन्हरबीच स्वयंसेवा र अनुसन्धानका ला�ग साझेदारग�रनेछ ।
१५२. भरतपुर महानगर �ज्ञा ��त�ानक ला�ग आवश्यक �ो-साधनको व्यवस्थापन स�ह
सं स्थागत �वकास गर� महानगर �भ�का भाषा, सा�हत्य, कला, संस्कृ�तको उत्था
सं रक्षणका कायग�रनेछ ।
युवा �वकासः
१५३. समृ��का ला�ग युवा, युवाका ला�ग सीप भ�े अ�भयानलाई सबैको समन्वयमा अगा�ड
बढाइनेछ।
१५४. एक घर एक सीपमूलक युवा कायर्� माफर्त युवहरलाई उत्पाद र समाजको आ�थर्क
रपान्तरणको संवाहककारपमा केिन्�तग�रनेछ ।
१५५. महानगरमा ह�रयाल� तथा सरसफाई अ�भयान, सुशासन अ�भयान, लागू औषध �नयन्�,
अपराध �नयन्�ण र सामािजक सचेतनाका कायर्हरमा युवाहरका स्वयंसेवी संस्हर,
युवा क्लहरसँग साझेदार� र सहकायर्ग�रनेछ ।
१५६. उजार्शील युवावगर्लाई उ�मशील बनाउ मागमा आधा�रत सीपमूलक ता�लम, अवलोकन
�मण तथा परामशर्का कायर्हर स�ालन ग�रनेछ। कुलत तथा दुव्यर्सनबाट जोगाउन
कायर्�म स�ालनमा जोड �दइनेछ 
१५७. महानगरका ��तभावान युवाहर छनौट गर� उनीहरलाइ थप अगा�ड बढ्न आवश्य
सहयोग ग�रनेछ।
१५८. रा��य युवा प�रषद र वागमती �दे श युवा प�रषदसँगको साझेदार� र सहकायर्मा युथ
इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गयुवाहरूसँ इ�ोभे�टभ आइ�डया तथा व्यवसा�यक �स्तावन
माग गर� उत्कृ� �स्तावहरूलाई शीलताका ला�ग सहयोग ग�रनेछ ।
१५९. इच्छुक युवाहरूलाई आई.एल.ओ. स�टर्फाइड उ�मशीलता सम्बन्धी

क्षमता

कायर्�म स�ालनग�रनेछ ।
१६०. वैदेिशक रोजगार�बाट फक�का युवाहरूको सीप, ज्ञान र �ोतलाई उदनशील क्षे�म
उपयोग ग�रनेछ।

16

ृ
१६१. नगर युवा स�ाल तथा वडा युवा क्लबमा आव� युवाको नेतत्व �वकासमा जोड �दइनुका
साथै �व�भ� �वधामा युवा ��तभा �दशर्नका ��तयो�गता आयोजना गर� अवसर �दान
ग�रनेछ।
१६२. युवामा स्वयंसेवी भावन �व�र् तथा सामािजक िजम्मेवार� बोध गराउ िशक्षा, स्वास्
वातावरण सं रक्षण लगायतका क्ष युवालाई स्वयंसेवका अवसर �दान ग�रनेछ। �वपद्
व्यवस्थापन तथसामािजक सुधारका ��याकलापमा युवाको सं लग्नता बढाउने कायर्लाई
�नरन्तरता �दइनछ।
१६३. स्थानीय तहका योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, मूल्या�न तथा उपलिब्धको न्य
�वतरणसम्मका चरणमा युवाको अथर्पूणर् सहभा�का ला�ग जोड �दइनेछ।
खेलकुद �वकास
१६४. भरतपुर महानगरपा�लकालाइ खेलकुद �सट�का रपमा �वकास ग�रनेछ ।
१६५. दे शकै गौरवपूण् आयोजनाको
र
रपमा रहे को गौतमबु� अन्तरार्��य ��केट र�शाला �नमार
कायर् सम्प� गनर् नेपाल सरकार, बागमती �देश सरकार र रा��य खेलकुद प�रषद्
समन्वय र पहलग�रनेछ।
१६६. फुटवल

र�शाला

िच�वनको

पूण्त
र ,

क्याम्पाचौरल

�म�न

स्टे�डयम लगायतका

पूवार्धाहरलाई �ाथ�मकताकासाथ �वकास ग�रनेछ ।
ृ
१६७. खेलकुदको �वकासका ला�ग महानगर खेलकुद �वकास स�म�तको नेतत्वम
खेल सं घसं स्था
तथा खेलकुद क्लबसँगको समन्वय �व�भ� �वधाका वडास्तर�य र नगरस्तर�य  खेलकु
��तयो�गता आयोजना गर� रा��य प�हचान अ�भवृ�� गन� खेलाडी �वकासमा जोड �दइनेछ।
खेलाडीहरको वडागत अ�भलेख राखी �ोत्साह, �वकास र उपयोग ग�रनेछ ।
१६८. अन्तरार्�, रा��य, �दे शस्तर�य खेलमा पदक िजत्  महानगरबासी खेलाडीलाई पुरस्कार
तथा सम्मान �दा गर� खेलकुद क्षे�लाई सम्मा�नत क्षे�का रूपमा �वकास गन� का
�नरन्तरता �दइनेछ
१६९. �व�ालय तहदे िखनै खेल ��तभा �स्फूटनको ला�ग खेलमै�ी वातावरण �नमार्मा जोड �दई
स्वस्थ र अनुशा�सत गर�क तयार�मा जोड �दइनेछ।
१७०. खेलकुद क्षे�को �वकासका ला�ग खेलकुद एकेमी स्थापनाका ला�ग आवश्यक अध्य
अगा�ड बढाइनेछ ।
लै��क समानता, म�हला सशि�करण र सामािजक समावेशीकरण
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१७१. भरतपुर

महानगरलाई

लै��क

�हं सामु�,

छु वाछु त

मु�,

भेदभावमु�

र

सबैखाले

अन्ध�व�ासमु� बनाउ सवैको समन्वयमासघन अ�भयान स�ालन ग�रनेछ ।
१७२. भरतपुर महानगरपा�लका�भ� रहेका छोर�हरको स्वास्थ्य तथारक्षाका ला�ग महानगर�भ
स्थायी बसोवास गन� म�हलाबाट सरकार� स्वास्थ्स्थमा जन्मेका छोर�हलाई �नशुल्क
र. एकलाख बराबरको “छोर� जीवन �वमा” कायर्�मला �भावकार� रपमा कायार्न्वयन
ल्याईनछ।

ँ ै �वकास गर�को अ�भयान स�ालन गर� हाल महानगर�भ� रहेका टोल
१७३. आफ्नो टो आफ
�वकास सं स्थहरलाई वडा कायार्लयमा दतार् गर� फोहर वस्थाप, टोल सुधार, टोल
सरसफाई, सडक वत्�, र. १ लाख सम्मको ममर्त र तथ� सं कलनको कायर्िजम्मेवार
�दई नागर�कलाई शासन ���यामा �त्यक्ष �हस्सेदार बनछ ।
१७४. �व�भ� सं घसं स्थहरसँग साझेदार� गर� महानगरलाई सहयोगापेक्षी मानवमु� त सडक
वालवा�लकामु� महानगर घोषणालाई कायार्न्वयग�रनेछ ।

ँ “मेयर कायर्�” अन्तगर �व�ालय िशक्षा अ�त
१७५. म�हला तथा जोिखममा रहेका समुदायसग
�वप� �कशोर�हरको पहुँच �वस्ता गनर साईकल �वतरणको कायर�मलाई �नरन्तरत
�दईनेछ।

ँ
१७६. उपमेयरसग

“समन्या�य

�वकास

कायर्�”का

माध्यमबा

समुदाय

तहमा

कानुनी

सचेतनाका कायर्� कायार्न्वयग�रनेछ ।
१७७. महानगर�भ� रहे का अ�त �वप� म�हला, बालबा�लका, �समान्तकृत वग, अ�त अश�, ज्ये�
नागर�क, अपा�ता भएका व्यि, एकल म�हला, द�लत, मुिस्ल, �पछडावगर, आ�दवासी,
जनजा�त, यौ�नक अल्पसङ्ख, �न् �प�डत तथा �भा�वत व्यि� तथा प�रवा, आ�थर्क
तथा सामािजक

वि��तमा परे का समुदायको सश�ीकरणका कायर्�मलई

�नरन्तरता

�दइनेछ।
१७८. म�हला तथा बालबा�लका र �वशेष सं रक्षणको आवश्यकता भउपर हुने सबै �कारका
�हं सा �वर� शून्य सहनशीलताको नी�त�लइनेछ । लै��क �हं साको िश� सं वोधनका ला�ग
आवश्यक �ोत साधनको व्यवस् ग�रनेछ । सोका ला�ग सरकार� एवम् गैरसरकार�,
सामािजक सं घसं स्थाहसँग सहकायर र समन्वमा जोड �दइनेछ।
१७९. शा�रर�क अश�ताका कारण मध्यम अपा�ता भएका व्यि�लाई �नशुल्क स्वास्थ्य �
कायर्�मलाई �नरन्तरता �दईनेछ
१८०. बालमै�ी शासन प��त अनुरप बालमै�ी वडा घोषणा तथा बालबा�लका �वर� हुने सबै
�कारका �हं सा र शोषण �वरू�क नी�तलाई �नरन्तता �दईनेछ ।
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१८१. नगर क्षे��भ� स�ात बालगृहको अनुगमन र �नयमनमा �नरन्तरता �दई महानगर क्ष
बा�हरका बालबा�लकालाई बालगृहमा सं रक्ष�दने कायर्लाई �रत्साहन गद � ल�गनेछ ।
१८२. छु वाछु त र बाल�म �नषेध, बाल�ववाहमु� महानगर घोषणा र अन्तरजातीय �ववाह गन�
दम्पि�लाई सम्मान तथा �ोत्साकायर�मलाई �नरन्तरता �इनेछ ।
१८३. सं घीय लोकतािन्�क गणतन् � �ा��का ला�ग भएका जनय, जनआन्दोलन लगायतका
आन्दोलनमा श�ह तथा वेप�ा र �प�डत प�रवारका सदस्यहलाई मा�सक रपमा �दान
ग�रने िज�वकोपाजर्न सहयोग तथा आ�थर्क सहायता कायर्�मलाई �नरन्त�दइनेछ ।
१८४. गै�सरकार� सामािजक सं घसँस्थाको दता, नवीकरण र स�ा�लत ग�त�व�धहरको कानुन
बमोिजम �नयमन ग�रनेछ ।
१८५. महानगरको आ�थर्क सहयोगमा गैरसरकार� सं घ सं स्थबाट स�ालन हुने कायर्�ममा गैससल
किम्तमा३० ��तशत नगद साझेदार� गरे मा मा� योजना तथा कायर्�म स्वीकृत गननी�त
�लइनेछ ।
१८६. ज्ये� नगर�कहरको सहज र सम्मानपूणर् जीवनयाको वातावरण �नमार्णका ला�ग
पा�रवा�रक तहमै मयार्�द जीवन यापन गनर् �ोत्सा�हत ग नगर�भ� स�ालनमा रहे का ज्य�
नागर�क सं घसं स्था तथा आ�महको सुदृढ�करण र व्यवस्थाप सहयोग एवम् सुधार गद�
ल�गने छ। “एक वडा एक ज्ये�नगर�क �व�ामस्थ” कायर्�मला �नरन्तरत �दइनेछ।
१८७. अपा�ताको �कृ�तका आधारमा �डिजटलाइज्ड ��व�धको माध्यमबाट अपा�ता प�रचयप
�वतरण गन� र सामािजक सं घसं स्थाहको अगुवाइमा अपा�ता भएका व्यि�को आ�थर्
एवम् सामािजक सश�ीकरण गद� समुदायमा आधा�रत पुनस्थार्प कायर्�लाई �नरन्तरता
�दइनेछ।
१८८. व्यि�गत घना दतारको अ�भलेखलाई �डिजटलाइज् ग�रनुका साथै जन्मदतार्को कालाई
२०८० साल सम्ममा त��तशत र अन्य घना दतारलाई उल्लेख्य मा�ाम बृ�� गर�दै
ल�गनेछ।
१८९. सडक बालबा�लका र बाल�ममु� महानगर �नमार्णको नी�त �लइनछ ।
१९०. प�रवार, समुदाय तथा �व�ालय तहमा �कशोर�मै�ी अनुकूल वातावरण बनाउन �व�भ�
सचेतनामूलक अ�भयानमा जोड �दईनेछ ।
१९१. �वप�ताको बाहुल्यता भएका वस्तीमा उ�मशीलता र रोजगार�का अवसर �ृजना गद �दगो
िज�वकोपाजर्नका कायर्�मलाई �ोत्साहन गद � ल�गनछ ।
१९२. गर�वी �नवारणका ला�ग लघु उ�म �वकास कायर्�मलाई�नरन्तरता �दईनछ ।
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१९३. वडा स्तरमाग�ठत म�हला तथा आमा समूहको वडा कायारलयमा सूचीकृत गर� समन्वयात्म
रपमा म�हला तथा लिक्षत कायर्�को स�ालन ग�रनेछ ।
१९४. महानगरमा स�ालनमा रहे का सुधार केन्�हरूको �भावकार� �नयमन ग�रनेछ
१९५. सीमान्तकृ, अ�त सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको सशि�करणमा जोड �दइन
स्वास् सेवा
१९६. "वडामा अस्पताल, स्वास्थ्य क्षे�मा स" तथा हा�ो पा�लका स्वस्थ बालबा�लको
अवधारणा अनुरूप महानगरपा�लका अन्तगर्तका स्वा स्थ्य संस्थाहरूबग�रने स्वास्थ
सेवालाई गुणस्तर�य र जनमुख बनाउँदै ल�गनेछ ।
१९७. म�हला, ज्ये� नगर�क तथा अपा�ता भएका व्यि�हरूलाई भरतपुर अस्पतालबाट �द
ग�रद�

आएको

�नशुल्क ओ�प�ड �टकट अनुदालाई

�नरन्तरता �दइनेछ । भरतपुर

अस्पतलामा महानगरपा�लकाको सहायता कक्ष �नण गर� छोर� बीमा र ओ�पडी �टकट
व्वस्थापनमा सहजीकरणग�रनेछ ।
१९८.

बालबा�लका, म�हला, ज्ये� नागर�क लगायत लिक्षत समूहका ला�ग �वशेष स्वास
कायर्�म संचालन ग�रनेछ । भरतपुर अस्पतालमा ब�थर्� सेन्टर पनाको सं भाव्यता
अध्ययन ग�रने।

१९९. गुणस्तर�य आधारभु स्वास्थ्य सेवा मा महानगरवासीको पह सु�नि�त गनर जनस्वास्थ
�व�र्न कायर्�ममा �वशेष जोड �दइनेछ स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमै पुयार्उ
ला�ग खोप िक्ल�नक, गाउँघर िक्ल�नक लगायसामुदा�यक सेवालाई �नरन्तरत �दद� यसमा
सं लग्न जनशि�लाई �ोत्साहनको व्यवसग�रनेछ ।
२००. महानगरपा�लकामा को�भड १९ लगायत सं �ामक रोगहरको �नगरानी, रोकथाम, �नदान,
उपचार तथा व्यवस्थापनक ला�ग बहु�नकाय समन्वय गर� सब सं यन्�ह प�रचालन
ग�रनेछ।
२०१. महानगरपा�लकाको स्वा�मत्वमा रहने अस्पताल स्थापनाका लसं घीय र �दे श सरकारसँग
आवश्यक समन्वग�रनेछ ।
२०२. म�हलाहरूक पाठे घरको मुखको क्यान्सरको ि�न�को अ�भयान स�ालन ग�रनेछ।
२०३. पूण्खोप सु�नि�
र
ता उपलिब्धको �दगोपनाका ला�ग आवश्यक कायर्�म संचालन ग�रनेछ।
"स्वस्थ बालबा�लका महानगरको भ�व" भ�े नाराकासाथ बाल स्वास्थ्य न्ध कायर्�म
स�ालन ग�रनेछ।
२०४. महानगरपा�लका�भ� सं चालनमा रहे का मे�डकल कले ज, �नजी अस्पताल, पो�लिक्ल�नक
डायग्नो��क सेन्ट, िक्ल�नक, आयुव�द अस्पताल तथा िक्ल�नक, औ पसल आ�द
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स्वास्थ्य संस्को अनुगमन तथा �नयमन गर� महानगरबासीको गुणस्तर�य स्वास्
सेवाको अ�धकार सु�नि�त ग�रनेछ ।
२०५. स्वास्थ्य संस्थामा सुत हुने म�हलालाई �नशुल्क यातायातएम्बुलेन्स खच क्यािल्सय
सिप्लमेन्टन कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ । गभर्वती म�हलालाई आधात �योगशाला
सेवा �नशुल्क उपलब गराइनेछ ।
२०६. �व�ालय तथा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य �व�र्न तथा स् पर�क्षण िस्� लगायतका
��याकलापहर स�ालन ग�रनेछ ।
२०७. सरवा तथा भेक्टरजन्य रोगको रोकथाम तथा महामार� �नयन्�णका ला�ग �वपद
व्यवस्थापन पूवर्तयार� तथा ��तकायर्का ला�ग आवश्यक तयार� समुदाय प�रचालन
लगायतका एक�कृत कायर्� सं चालन ग�रनेछ ।
२०८. सू�तर्जन्य पदाथर्को �योगले मानव स्वास्थ्यमा पन� नकारात्मक असरलाई मध्य
भरतपुर महानगरलाई सू�तर्जन्य पदाथर् �नषे�धत महाको रपमा घोषणागनर् आवश्य
कायर्�म संचालनग�रनेछ ।
२०९. स्वास्थ्य संस्थाबाट � ग�रने सेवालाई सवर्सुलभ तथा �भावकार� नाउन गुणस्तर�य
औषधी सामा�ीको �नय�मत आपू�तर गर� उपलब्ता सु�नि�त ग�रनेछ ।
२१०. स्वास्थ्य सेवामा तथ्यमा आधा �रत �नणर्यका ला�ग स्वास्थ्य व्य वस्थापन सूचन
�योग तथा उपयोगलाई सबै स्वास्थ्य संसम्म �वस्र ग�रनुका साथै स्वास्थ्य िन्
��याकलापहरको अ�भलेख तथा ��तवेदनलाई ��व�धमै�ी बनाउन �डिजटलाइज गद�
ल�गनेछ।
२११. स्वास्थ्य िन्ध सन्देश एवं सूचना �वाहलाईवैज्ञा�नक र�धमै�ी बनाई स्वास्थ
�व�रनका साथै नागर�कको स्वास्थ्य िन्ध सूचन पाउने मौ�लक हक सु�नि�त ग�रनेछ।
स्वास्थ्य सन्धानलाई �ाथ�मकता र �ोत्साह ग�रनुका साथै स्वास्थ्य �व�र्न
िशक्षामूलक कायर्�ममा �वशेष जोड �दइने
२१२. आयुव�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा प�ती माफर्त उपचार, नसन� रोगको रोकथाम त
स्वस्थ्य �व�र्नका ��याकला स�ालन ग�रनेछ । ज्ये� नगर�क, स्तनपायी आमा र
बच्चाको स्वास्थ्य �मा �वशेष कायर्�म सचालन ग�रनेछ । ज्ये� नगर�कहरको
स्वास्थ्य �व�र्नका  समुदायस्तसम्म कायर्�म स�ालग�रनेछ।
२१३. स्वास्थ्य सेवामा आयुव�द लगायतवैकिल्पक िच�कत्सा �तलाई समावेश गद� ल�गनेछ।
२१४. �नि�त

मापदण्ड तोकेर स्वास्थ्य चौक�ह स्तरो��तका कायर् �ाथ�मकतासाथ

कायार्न्वयन ग�रनेछ
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२१५. स्वास्थ्य क्षे�को सम� �वकासका ला�ग संघीय सरकार, �देश सरकार लगायत
सावर्ज�नक, गैरसरकार� र �नजी क्षे�ससहकायर् र समन् ग�रनेछ ।

आ�थर्क �वका
कृ�ष �वकास
२१६. भरतपुर महानगर, कृ�षमा आत्म�नभर भ�े अ�भयानलाई अगा�ड बढाइनेछ । यसका ला�ग
कृ�ष उत्पादमा बृ��गर� उत्पाको न्युनतम लागतमूल्यका आधारमा न्युनतम बजारमू
तो�कनेछ ।
२१७. "भरतपुर महानगर अगार्�नकशहर"को अ�भयानको थालनी ग�रनेछ ।
२१८. महानगरपा�लका, कृ�ष तथा वन �वज्ञान ��व�ालय तथा सहकार�हरसँगको समन्वयमा

ँ �कसान कायर्� स�ालन गर� �ा�व�धक ज्ञ, ता�लम तथा अनुसन्धानका कायहर
मेयरसग
ग�रनेछ ।
२१९. भू-उपयोग ऐन तथा �नयमावल�को कायार्न्वयन गन६ मह�ना�भ� कृ�ष र गैरकृ�ष जग्गाको
व�गरकरण

गर�

कृ�षयोग्

जग्गाको चक्लाबन्द� तथा कन्क्ट फ�मर्का

ला�ग

महानगरपा�लकाबाट समन्वय �रनेछ ।
२२०. कृषकहरलाई तत्कालै �ा�व�धक सहायता पुयार्उनका ला�ग कृ�ष �हर स�हतको कृ�ष

एम्बुलेन स�ालनमा ल्याइनेछ ।
२२१. भरतपुर महानगरपा�लकालाई उ�त �वउ (खा�ा�) उत्पादनको हवको रूपमा �वका
ग�रनेछ र यसको ला�ग खा�ा� �वउ उत्पदन गन� कृषकहरलाई �ोत्स�हत गनर् उत्पाद
प�रमाणको आधारमा अनुदान �दने व्यवस्था �मलाईने छबीउको गुणस्तर परक्षण गर
महानगरले �मािणत गन� ब्यस्था �मलाइनेछ ।
२२२. कृ�ष क्षे�को आधु�नक�करण तथावैज्ञा�नक�करणका ला�ग कृ�षमा यािन्�करण
कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने।
२२३. महानगर�भ�का

खेतीयोग्य ज�नमा

�सं चाईको

पयार्�ता सु�नित

गनर् भैरहेका िजणर

अवस्थाका नह, कुलोको ममर्त गन� तथा कृषकहरूलाई साना �संचाईमा अनुदान �दन
नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ ।अ�त आवस्यक ठाउँमा संघीय तथा �देश सरकारसंगक
सहकायर्मा ठूला खाका �डपबो�रङ ख�े कायर् ग�रनेछ ।िजणर् अवस्थामा रहेको नारायण
�लफ्ट �संचाई आयोजनालाई �नय�मत संचालन गनर् घीय सरकारसं ग समन्वय गर� कायर
अगा�ड बढाईनेछ ।
२२४. स्थानीय कृ�ष उपजहरूको बजार�करणका ला�ग पूवार्धार आवस्यक लगानी ग�रनेछ ।

एक वडा एक हाटबजार स्थापन गनर् �ोत्साह ग�रनेछ ।सं चालनमा रहेका हाटबजारहरूको
22

स्तर�ो� ग�रनुका साथै कृ�ष उत्पादन �वशेगर� तरकार�को प्याकेिज सुधार तथा मेड इन

भरतपुरको �ािण्डङको ला� �ोत्साहनग�रनेछ ।
२२५. �निज क्षे�संगको सहकायर्मा व्यवसा�यक तरकार� खेती गन� कृषक, सहकार�, कृषक स
तथा फामर्हरूलाई उत्पादनको सहज बजार पहुँचका ला�ग �ब�� के(Outlet) स्थापना गनर
आवश्यक सहयोग उपब् गराईनेछ ।
२२६. "�वषाद� मु� भरतपुर" नी�त एवं आई.पी.एम. कृषक पाठशालालाई �नरन्तरता �दइनेछ ।
�वषाद� पर�क्षण �योगशालालाई संघीय तथा �देश सरकारसंगको सहकायर्मा थप सश� ए
व्यविस्थग�रनेछ ।जै�वक �वषाद� �योगलाई �ोत्साहनग�रनेछ।
२२७. मौर�घारको �वस्तार तथाआवश्क उपकरणको ला�ग साझेदार�को व्यवस्थग�रनेछ।
२२८. कृषकहरूको क्षमता अ�भवृ�� तथा ��व�ध हस्तान्तरणका हर सं चालन ग�रनेछ।
२२९. कृ�षयोग्य भमीको पूण् उपयोग सु�नि
र
तगनर् महानगर�भ� रहेका कुनप�न ज�मन बाँझो रा�े
कायर्लाई दरत्साहनग�रनेछ ।
२३०. वैदेिशक रोजगारबाट फक�का तथा बेरोजगार युवाहरूलाई कृ�ष पेशतफर् आक�षत गनर्का
ला�ग व्यवसा�यक खे�गनर् चाहेमा अनुदान �दने व्यवस्ग�रनेछ ।
२३१. कृ�ष उत्पादनको उत्पाप�ात ग�रने �शोधनका ला�ग सानाखाले �शोधन उ�ोग स्थापना
गनर् कृ�ष सहकार� तथा समूहहरूलाई �ोत्साग�रनेछ ।
२३२. व्यवसा�यक तथा सामु�हक तरकार� खेती गन� कृषकहरूका ला�ग आफ्ना उत्पादनलाई
रूपमा बजारसम्म पुयार्उन ढुवानीका साधनमा अनुदान �दने व्य �मलाइनेछ।
२३३. भरतपुर कृषकमै�ी ऋण कायर्म अन्तगर्त न्यूनतम ब्याजमा कृषकलाई ऋण उप
गराउन सहिजकरण ग�रनेछ । त्यस्तो  २५ लाखसम्म �लंदा २ ��तशत ब्यज
महानगरपा�लकाले व्यहोन� �न�त �लईनछ ।
२३४. कृ�ष �वमा कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ
२३५. �वप�

तथा

�समान्तकृत कृषहरका

ला�ग

उनीहरको

आयस्तर बृ�गन�

खालका

कायर्�महरू संचालग�रनेछ ।
२३६. कृ�ष सूचना �णाल�को �वकास गर� महानगरका �त्येक कृषकलाई त्यसमा आवग�रनेछ।
कृ�षको तथ्यालाई सुदृ�ढकर, व्यविस्थत र तथ्यपरक बनेछ ।
२३७. महानगरपा�लका�भ�का उत्कृ� कृषकहरूलाइ पुरस्कृत  नी�तलाइ �नरन्तरता �दइने।
२३८. कृ�ष तथा पशु �वकासका क्षे�मा ��तफलमा आधा�रत �ोत्साहन �दान गनर् आव
क्षे�हरूको प�हचान गर� कायर्�महरू संग�रनेछ ।
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२३९. कृ�ष तथा वन �वज्ञान �व��व�ासं ग कृ�ष तथा पशुपालनको क्षे�मा ��व�ध �वकास तथ
�वस्तार र �वज्ञ सेवाको ला�ग सहकायर्मा कायर्�म संग�रनेछ ।
२४०. �ाकृ�तक �कोप, �वपत् तथा महामार�जन्य अवस्थाबा हुने व्यवसा�यक नोक्शानीमा �प�ड
कृषकहरूलाई राहत सहयोग �दने व्यवस्थाको थालग�रनेछ ।
२४१. उत्पा�त वस्तुको ख�र-�ब��को व्यवस्था �मलाउन र उत्पादन लागतको आधार मा मू
�नधार्रण गनर् आवश्यक संयोग�रनेछ ।
२४२. खा� गुणस्तर पर�क्षण �योगशाला स्थापनाको ला�ग अध्ययन गर� ��तवेदनको आध
कायर् थालनीग�रनेछ ।
२४३. वागमती �दे श सरकारसँगको समन्वयमा एक वडा एक कृ�ष�ा�व�धक व्यवस्था कायर्ला
�ाथ�मकताका साथ कायार्नयन ग�रनेछ ।
२४४. अन्तरार्��य स्तरका कृ�ष ता�लममा सहमा�ग हुन सहजीकग�रनेछ ।
२४५. अ� भण्डारणका ला�ग साइलो/�बगसाइलो तथा कोल्डस्ट �नमार्ण कायर्को अध्ययन
�ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन गद� ल�गन ।
२४६. स्थानीय जातका कृ�ष वाल�का �वउको संरक्षणका ला�ग कृ�ष तथा वन �वज्ञान
�व�ालयसँगको सहकायर्मा अध्ययन ग�रनेछ
पशु �वकास
२४७. दूध उत्पादनमा �दइदै आएकोउत्पादनमा आधा�रत ��त �लटर दू धमा रू.३।- अनुदानलाई
�नरन्तरता �दईने  ।
२४८. वागमती �दे शसँगको समन्वयमाभेटे�रनर� एम्बुलेन कायर्�मलाइ �भावकार� बनाइनेछ ।
२४९. आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका र रोजगार� नभएका �वप� प�रवारहरूको िज�वकोपाजर्
ला�ग �नवार्हमूिख पशुपन्छ�पालन कायर कायार्न्वलाई �नरन्तरता �दइनछ ।
२५०. पशुजन्य पदाथर्हरूको उत्पादन लन्य ूनीकरका ला�ग वहुव�षर्य घाँस �वका तथा ह�रयो

घाँसमा आधा�रत पशुपालन कायर्�म �ाथ�मकताका साथ कायार्न्वग�रनेछ।
२५१. न�

सुधारका

ला�ग

कृ��म

गभार्धान कायर्�मको �नय�मत कायार्न

तथा

महानगरपा�लकामा कृयाशील सातवटै पशु से वा केन्� माफर बाँझोपन �नवारणका घरदै लो
घुम्ती िश�वर स�ालनग�रनेछ।
२५२. पशुपन्छ�हरूको रोग �नरोधात, ��तरोधात्मक र उपचारात्मक सेवा, गुणस्तर�य
�योगशाला सेवा तथा महामार�जन्य रोगहरूको �भावकार� �नयन्�णका कायरग�रनेछ।
२५३. पशु �वमा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् कृषकलाई �ोत्ग�रनेछ।
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२५४. उपभो�ाहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ्-मासु उपभोगका ला�ग माछा-मासु पसल सुधारका
कायर्�महरू कायार्न् ग�रनेछ

।

बधस्थहरको

मापदण्ड बना

कायार्न्वयनम

ल्याइने।
२५५. मत्स्य व्यवसाय �न कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइछ ।
२५६. स्वरोजगारमूलक एवं व्यवसा�यक पशुपालन व्यवसायको �व�र्नमा सहग�रनेछ ।
२५७. वागमती �दे श सरकारसँगको समन्वयमा एक वडा एक पशु सेवा �ा�व�धक कायर्�लाई
�थ�मकताका साथ कायार्न्व गद� ल�गनेछ।
२५८. सामुदा�यक चौपायाहर तथा कुकुर ब्यवस्थापनका ला�ग संघसंस्थाहरुँग साझे गर� द�गो
ब्यवस्थापग�रनेछ ।
सहकार� तथा रोजगार �व�र्
२५९. एक सहकार� एक उत्पादको अ�भयान सघन रपमा अिघ बढाइनेछ ।कृ�ष सहकार�लाई
कृषकको उत्पादनको संकल, प्याकेिज र बजार�करणमा �ोत्साहनग�रनेछ ।
२६०. सहकार�हरको �भावकार� �नयमन ग�रनेछ । सहकार� सं स्थहरको एक�करण र �डिजटल
कारोबारलाई �ोत्साह गद� सहकार� तथा गर�वी सम्बन्धी व्यवस् सूचना �णाल�
(COPOMIS) मा सहकार� सं स्थहरको आव�तालाई अ�नवायर्ग�रनेछ ।
२६१. कृषकहरलाई उत्पादन सहकार� खोल्न लग बजारसम्म पहुँच पुयार्उनका ला�ग आवश्
सहजीकरण ग�रनेछ ।
२६२. �व�ीय तथा गैर �व�ीय सहकार� सं स्थहरलाई उत्पादनमा केिन्�त हु सहजीकरण
ग�रनेछ।
२६३. सहकार� माफर्त उ�मशीलताक �वकासका ला�ग युवा तथा उ�मीहरूलाई न�वन व्यवसा
शुर गनर् आवश्य क क्षमता �, ��व�ध हस्तान्त, �व�ीय पहुँच सहजीकरण र
बजार�करणका कायर्�मसंग आव� गराई स्रोजगार

अ�भबृ��का

कायर्�म स�ाल

ग�रनेछ।
२६४. सहकार� िशक्षा र ता�लम माफर्त सहक सं स्थहरको क्षमता अबृ�� ग�रनेछ ।
ु , प्लम्,
२६५. सहर� तथा �ामीणक्षे�म गर�वी न्य ूनीकरण गनर स्वरोजगार ता�ल (सैलन
इलेिक्��सयन, �ाइ�भ आ�द) प�ात व्यवसाय संचालन गनर�ोत्साह ग�रनेछ ।
पयर्टन तथा संस्कृ
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२६६. भरतपुर महानगरलाई पयार्यर्टन, सांस्कृ�तक पयर्, माइस पयर्ट, साह�सक पयर्ट,
धा�मर्क पयर्, जल पयर्टन, कृ�ष पयर्ट, �वकास पयर्ट, स्वास् पयर्ट, सहकार� पयर्ट
र शैिक्षक पयर्टनको हबकपमा �वकास ग�रनेछ ।
२६७. भरतपुर �मण वषर् २०८० घोषणा गर� "घुम� भरतपुर" अ�भयान स�ालन ग�रनेछ ।

२६८. पयर्टन क्षे�को �वकास र �वस्तारको ला�ग अल्पकाल�न, मध्यकाल�न र द�घर
गुरयोजना तजु्मा गर� वा�षर्
र
क कायर्�ममा समावएवं कायार्न्वयग�रनेछ ।
२६९. भरतपुर (िचतवन) – पोखरा (कास्क�) – लुिम्बनी स्वणर् ��क (GOLDEN TRIANGLE)
पयर्टन �व�न कायर्�मलाई सफतापूकर् कायार्न्वयन ग�छ ।
२७०. महानगरपा�लकाले प�हचान गरे का ३० वटा �मुख पयर्टक�य गनब्यहको �व�र्न तथ
�वकास ग�रनेछ ।
२७१. चौ�कडाँडालाई स्थानीय उपभो�ाहको साझेदार�मा माइस टु �रजमको रूपमा �वकास
ग�रनेछ।
२७२. उपयु� ज�मनको प�हचान गरे र भरतपुर महानगरपा�लका पयर्टक�य स्तम्भ �नमाग�रनेछ।
२७३. आ�दवासी, जनजा�त, �पछडावगर् आ�दको भाषा, �ल�प, बाजागाजा, र��त�रवाज, परम्परा
सं स्कृ�त आ�दको संरक्षण गन� नी�तलाई �नरन्तरता �दइने
२७४. आवश्यकता अनुसार �व�भ� जा�, जनजा�तको प�हचान झल्कने सांकृ�तक महोत्स
आयोजना ग�रनेछ।
२७५. कृ�ष, शैिक्षक, पय-पयर्टन एवं जल पयर्टन जस्ता पयर्ट ग�त�ब�धहरूको �व�र्
ग�रनेछ।
२७६. महानगरपा�लकाको

साँस्कृ�तक सम्पदा सूचीको

सभ�क्ष गर�

महत्वपूणर् सम्प

स्थलहको सम्पद सं रक्षण रयोजना तयार ग�रनेछ।
२७७. महानगरका परम्परागत रैथाने संस्कृहर, सम्पदा र उत्पाहरलाई बजार�करण गनर्
आवश्यक कायर्हर अगा�ड बढाइनेछ ।
२७८. होमस्टेको व्यवसा�यकताको माध्यमबाट पयर्टन �व�र्न ग�र
२७९. पयर्टन सूचना नक्शा तयार गर� जार� ग�रनेछ
उ�ोग
२८०. भरतपुर महानगर द�गो औ�ौ�गक शहर भ�े अ�भयान स�ालन ग�रनेछ ।
२८१. महानगर�भ� उ�ोग स�ालन कायर्�व�ध बना लागू ग�रनेछ ।
२८२. महानगर�भ� रहेका उ�ोग र उ�ोगीहरको क्षमता अ�भबृ��को ला�ग �बशेष कायर्
बनाएर लागू ग�रनेछ

।
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२८३. महानगरपा�लका�भ� छ�रएर रहे का उ�ोगहरलाई व्यविस्थत गगर� बागमती �दे शको
आ�थर्क सहयोगमा वडा नं. २० मा ५ �वघा क्षे�फलमा बनाउदै गरेका उ�ोग �ा
�नमार्णलाई �छटो सम्प� गनर् आवश्यक ग�रनेछ ।
२८४. वडा नं. २१ मा सं घीय सरकारको आ�थर्क सहयोगमा महानगरबाट ड.पी.आर. तयार गर�
सं घस्तरय उ�ोग �ाम �नमार्णलाई सम्प� गनर् उ� सहयोग र समन्वयग�रनेछ।
२८५. स्थानीय �ोत, कच्चा पदाथर्,प, �म र ��व�धको उपयोग गन�गर� उ�ोगको �वकास गद�
रोजगार� अ�भबृ�� ग�रनेछ ।
२८६. सृजनात्मक तथा अनुसन्धानमा आधा�र साना उ�ोगहरको स्थापनाका ला�ग �ोत्सा
ँ ी तथा उत्पादन प�ात�ब�� �बल �बजकका आधारमा अनुदानको व्यवस्थ
स्वप �बउ पूज
�मलाइनेछ।
२८७. �नय�मत रपमा कर �तन� र ५० जनाभन्दा धेरलाई रोजगार� �दने उ�ोगीलाई महानगरबाट
सम्मान गन� नी�त �लईनछ ।
२८८. कम्तीमा १० वटा उ�ोगहरलाई केन्��कृत गर� व्यविस्थत गर� �नजी क्षे�बा
औ�ो�गक �ाम स्थपना गनर् चाहेमा �ोत्साहनका ला�ग महानगरपा�लकाबट पूवार्धार �नमार्
(बाटो, �बजुल�, कम्पाउण, ढल �नकास, खानेपानी आ�द) को ला�ग सहयोग र समन्वय
ग�रनेछ ।
२८९. स्थानीय कच्चा पदाथर्मा आधा मौ�लकता झल्कने हस्तक, स्थानीय सी, ��व�ध र
कलामा आधा�रत उ�ोगहरको स्थापना र स�ालनका ला� सीप �वकास र उ�मी क्षमत
अ�भबृ��सँग सम्बिन्धत कायर्�म स�ालन ग महानगरपा�लका�भ� रहे का उ�ोगीहरको
छाता सं स्थासँग सहकायर्�रनेछ ।
२९०. महानगरपा�लका�भ�

उ�ोगीले

गरे को

रोजगार�

�सजर्ना र राज�मा गरेको योगदा,

औ�ो�गक उत्पादनको मौ�लकता तथा स्थानीय कच्चा पदाथर्को उपयोग आ�दका आध
कम�सर्यल्ल� इम्पोट�न्ट  (CIP) को प�हचान �दने ब्यवस्था �मलाईछ ।
२९१. िचतवन उ�ोग सं घ प�रसरमा महानगरपा�लकाको सहकायर्मा पूवार्धार तयारई स�ालन
हुँदै आएको औ�ो�गक पाठशालामा नयाँ उ�मी �सजर्नाका ला�ग स�ालन हुन शुरवाती तथा
अन्य उ�मी क्षमता अ��� र सीप �वकास सम्बिन्ध ता�लम कायर् कायार्न्वय
ग�रनेछ।
२९२. महानगरपा�लका क्षे��को मोटरे वल मागरहँद
ु ै �वस्तारगर�एका �व�ुत, टे �लफोन, इन्टरने,
केबल आ�दका तारहर ढु वानीका साधनहरलाई अवरोध नपुग्ने गर� व्यवस्थापन ग
उपयु� कायरहर तत्कालै अगा�ड बढाईनछ ।
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२९३. रोजगार ब�क पोटर्ल माफर्त रोजगारदाता र बेरोजगार�बच सम्बन्ध स्था�पत गराई रो
व्यवस्थापनमा सहजीकरग�रनेछ ।
२९४. महानगरपा�लका�भ� स�ा�लत हाटबजारमा व्यवसा�यककृषक वा कृषक समूह स्वयले स्टल
रा� चाहे मा सहु�लयत �ा� गनरसक्ने नी�तगत व्यवस ग�रनेछ

।

२९५. महानगरपा�लकाले �दने छु ट-सु�वधा तथा सहु�लयत उत्पादन प�रमाणलाई पुष्�ाई गन� �ब�
�बल �वजकका आधारमा वास्त�वक उत्पादकलाई �ोत्साहन �मल्नेगर� नगद अनुदान �
नी�तगत व्यवस्थग�रनेछ ।
२९६. औ�ो�गक उत्पदनको �व�रन, बजार�करण र आधु�नक ��व�ध अनुसरण एवं हस्तान्तरण गन
�योजनका ला�ग उ�ोग ��त�ानका छाता सं स्थाहले �नि�त मापदण्ड पुरगर� स्थायी
�कृ�तका �दशर्नी स्थलमा आयोजना गन� अन्तरा��य औ�ो�गक �दशर्नीलाई महानग
गौरवको �दशर्नीक रपमा �लई �व�रनमा सहयोग ग�रनेछ ।
२९७. �नजी क्षे�सँग सहकायर्मा महानगरपा�लका क्�भ� �ा�व�धक पाकर �नमार्को ला�ग
आवश्यक पहलग�रनेछ ।
२९८. युवाहरलाई उ�मिशलतामा आकषर्ण गनर् तथा मिशलताका अन्रार��य आयामहरसँग
साक्षात्कार गन� वातावरण तयार गनर् वास्त सम�पर्त युवा उ�मीका संस्थासं ग
सहकायर् गर� अनरार��य लगानी तथा उ�मी सम्मेल ग�रनेछ ।
२९९. महानगरपा�लकामा दतार् ई �नय�मत रपमा कर �तर� अ�ाब�धक हुने उ�ोगहरको
प�हचानका ला�ग न�वकरणको समयमा करदाता प�हचान �वशेष िस्टकर उपलब्ध गरा
सम्बिन्धत उ�ोग ��त�ानमा अ�नवायर् टाँस्नुपन� �ावग�रनेछ ।
३००. दतार् नगर� स�ा�लत उ�ोगहर तथा बस्तु उत्पादन ग व्य� र सं स्थाहलाई �नजी
क्षे�को सहभा�गतामा स्थल अनुगमन गर� त्यस्ता कारोबारल महानगरको करको
दायरामा ल्याउन ब्यवस्था �मलनेछ ।
३०१. हरे क तयार� कं��ट साम�ीको भारवहन क्षम थाहा नहुँदा उ�ोगीहरमा अन्यौलता �सजर्न
भएकोले स्प� �ावधान बनाई भावहन क्षमता नाप्ने मे रा�े ब्यवस्था �मलाईछ ।
�धानमन्�ी रोजगार कायर्
३०२. रोजगार सेवा केन्�लई रोजगार ब�कको रपमा �वकास ग�रनेछ। भरतपुर महानगरपा�लकामा
सुिचकृत भएका बेरोजगार व्यि�हलाई न्युनत १०० �दनको रोजगार� �दान गर�
सावरज�नक पुवार्धारको �वकास �नमारसँगै सामािजक सं रक्षणको �त्याभू�त इनेछ।
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ू सेवा केन्� संचालनमा ल्य प्लम्, इले िक्��सय, टायल,
३०३. भरतपुर महानगरमा आधरभत
माबर् लगायतका क्षे� दक्ष �ा�व�धक उपलब्ध गराउने गर� रोजगार ब�कलाइ
सुदृढ�करणग�रनेछ ।
३०४. रोजगार

सेवा

केन्माफर्त �व�भ� सावर्ज�नक, �न,

तथा

गैरसरकार�

क्षे�क

रोजगारदाताहरसँग परामशर् गरे र स्थानीय तह�भ� �जर्ना हुनगर� रोजगार�को अवसरहरूको
खोिज गन� र रोजगार दाताहरसँग रोजगार�को अवसरमा सूचना सं कलन, आदान �दान,
�शोधन तथा उपयोगमा साझेदार� ग�रनेछ।
३०५. भरतपुर महानगरपा�लकाले स�ालन गन� योजना तथा आयोजनाहरमा आवश्यक ��महर
पू�तर् गदार् रोजगार सेवा केमा सुिचकृत बेरोजगार व्यि�हलाई प�हलो �ाथ�मकता
�दईनेछ।
३०६. महानगरपा�लका तथा वडागत आयोजनाहर �धानमन्�ी रोजगार कायर्सँग साझेदार� गर�
स�ालन ग�रनेछ।
३०७. महानगरपा�लका अन्गर्त सुिचकृत बेरोजगार व्यि�हलाई स्वरोजगार तथा सपयु�
बनाउन �सपमुलक ता�लम �दई सोह� �कारका काममा कायर्स्थलमा आधा�र त ता�को
व्यवस्थग�रनेछ।
३०८. वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने व्यि�हलाई पूव् 
र �स्थान अ�भमुिरण लगायतका अन्य
वैदेिशक रोजगारसँग सम्बिन्धत ता�लमको व्यवस्थग�रनेछ।
राज� �शासन
३०९. कर �तर� आफ्नै ला� भ�े अ�भयान स�ालन गर� कर �शासनलाई सरल, पारदश�,
��व�धमै�ी र सेवा�ाह�मै�ी बनाई अ�धकतम कर सं कलन हुने वातावरण �सजर्नाग�रनेछ।
३१०. करको दर �नधार्रणप�ती तथा असुल�मा नी�तगत स्पता कायम ग�रनेछ ।
३११. करदाताको तथ्या� संकलन गर� अ�भलेख अ�ाव�धक ग�रनुको साथै करदाता दतार् तथा
अ�भलेख �णाल�लाई समायानुकुल तथा ��व�धमै�ी बनाई सरोकारवाला �नकाय, �नजी क्ष,
टोल �वकास सँस्था आ�सँग समन्वय तथा सहकाय गर� कर सं कलन ग�रनेछ ।
३१२. सम्पूणर् करदाताको �ववरण �डिजटलणाल�मा आब� गर� व्यवसा कर, घरबहाल कर,
ु ानी �णाल� माफर्त असुल गन�, वडा तथा
सम्पि� कर लगायतका करहर अनलाइन भ�
महानगरपा�लकाको राजस्व संकलन माफर्त भएकोदै�नक आम्दलाई महानगरपा�लका
कायार्लय हात�भ� रा��य बािणज्य ब�कको काउन्ट र राखीदै�नक राज जम्मा गनर
सहिजकरण ग�रनेछ ।
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३१३. महानगरपा�लकाको आन्त�रक �ोतसाधनको �भावकार� प�रचालन गनर् �गशील कर
�णाल�को �वकास, राजस्व चुहावटलाईन्य ूनीकर र करको दायरा �वस्तार गनर् आवश्
नी�त तय ग�रनेछ।
३१४. महानगरपा�लकाको आन्त�रक आम्दान ��का ला�ग भरतपुर-22 प�टहानीमा स�ा�लत
अम्�ेला िस्�ट पटक�य स्थल, नारायणी न� �कनारमा स�ा�लत अस्थायी व्यवसाय र ज
यातायातलाई थप �भावकार� ढं गले स�ालन गर� आन्त�रक तथा बा� पयर्टकलाई आकषर
गद� आन्त�रक आयमा बढो�र� गन� नी�त अवलम्वग�रनेछ।
३१५. घरजग्गा बहाल करलाई थप �भावकार� बनाउन सरोकारवाला �नकाय, कायार्लय, टोल
�वकास सं स्था, �नजी क्षे�सँग समन्वय गर� अ�भलेखवस्थापन, पणर �डिजटलाइज र
सम्पि करसँग �लं क गराई अझै थप �भावकार� बनाइनेछ ।
३१६. को�भड 19 र त्यसका नयाँ भे�रयन्टको �भावलाई मध्यनजर गर� आ.व. 078/079
करदाताले बुझाउनु पन� करमा कुनैप�न ज�रवाना नलगाउने र समयमा कर असुल गनर
करदातालाई छु ट�दने �न�त �लइनेछ ।
३१७. राजस्व संकलन कायर्लाई थप �भावकार� बनाउन महानगरपा�लकाको महाशाखा, शाखा
इकाई र वडा कायार्लयबट सेवा �वाह गदार् राजस्व महाशाखासँग �लं गराई वेभवेस
�णाल�बाट स�ा�लत सफ्टवेरमा आव� गराई सेवा �वाह गन� प��तलाई अझ थप
�भावकार� बनाइनेछ।
३१८. �च�लत कानुन बमोिजम हुनेगर� सम्पि कर, मालपोत तथा भ ु�मकरको दायरा बढाउने,
स्वयंक �नधार्रण प�त माफर्त कदातालाई नै प�हलो कर �शासकको रपमा �लने गर�
आफ्नोसम्पि�को अ�भलेखमा स्वयं प�रमाजर्न गन� वातावरण �सजर्ना गराई सडकको प�ह
र क्षे�ानुसार हाल कर �योजनका ला�ग त ग�रएको जग्गाको मुल्यमा पुनमल्या�न
ग�रनेछ।
३१९. राजस्व असल� कायर्लाई समायानुकूल एवं ��व�धमै�ी बनाई राजस्व संकलन गनर् राजस
महाशाखामा कायर्रत कमर्चार�को क्षमता अ�भमा जोड �दइनेछ ।
३२०. महानगरपा�लकाको आन्त�रक राजस् बृ��मा योगदान गरे वापत योगदानका आधारमा
कमर्चार� तथा करदातालाई पुरस्कृगर� थप हौसला �दान ग�रनेछ ।

अनुगमन तथा सूचना ��व�ध र सं स्थागत �वकास
योजना तथा बजेट
३२१. महानगरको योजना �णाल�लाई पारदश�, जनसहभा�गतामूलक र �भावकार� बनाइनेछ।
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३२२.

महानगरपा�लकाको �वकास र समृ��का ला�ग �व�भ� �वधाका रा��य, अन्तरार्��य
स्थानीय �वहरको

रोस्टर तयारगर� छलफल र सुझाव �लएर अिघ बढ्ने कालाई अझै

�भावकार� रपमा कायार्न्वयन गदल�गनेछ ।
३२३. स्थानीय तह संस्थागत क्षमत-मूल्यान कायर�व�ध, २०७७ लाई पूणर
र पमा कायार्न्वय
गर� सं स्थागत रूपान्त ग�रनेछ । आगामी वषर् �लसा सूचकाकमा ९० ��तशत अं क
हा�सल ग�रनेछ।
३२४. आव�धक योजना २०७९/०८० - २०८३/०८४ तथा मध्यमका�लन खचर् संरचना योज
�नमार्णगर� कायार्न्वमा ल्याईनछ ।
३२५. भरतपुर

महानगरपा�लका

अन्तगर्त संचालन हुने �व�भ� कायर्�म तथा आयोज

प�रयोजनाहरको ऐन एवं कायर्�व�धले तोके बमोिजम �भाकार� रूपले�नय�मत अनुगमन र
मूल्यांकनग�रनेछ ।
३२६.

भरतपुर महानगरपा�लकाको अनुगमन,

मूल्या�न तथा सुपरवेक्षण सम्ब

कायर्�व�ध,

२०७९ तजु्मा
र गर� लागू ग�रनेछ ।
३२७. हाल महानगरपा�लकाबाट भैरहेकोको बजार अनुगमनलाई अझै �भावकार� बनाउन �बज्
स�हतको अनुगमन स�म�त गठन गर� अनुगमन तथा मूल्यांकनग�रनेछ ।
३२८. �ब�भ� आयोजना, प�रयोजनाहरको अनुगमन तथा मुल्यांकका कायर्मा न�नतम ��ब�ध
�योग गन� कायरको अध्ययन अनुसन्धान र अन्य ठाउँमा �योग भ अनुकरणीय ��ब�ध
�योग गन� कायर्को थालनीग�रनेछ।
३२९. योजना कायार्न्वयन, अनुगमन मूल्या�न तथा आवश्यक �नयमावल�, �नद�िशका, कायर्�व
तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइने
सूचना तथा स�ार
३३०. सूचना र स�ार ��व�धको �ववेकपूण् उपयोग गर�
र
जनताको घरघरमा भरतपूर महानगर भ�े
अ�भयान स�ालन ग�रनेछ ।
३३१. केन्��कृत सूचना �णाल�को माध्बाट महानगरपा�लकाको सेवा �वाह अझै �भावकार�
बनाइनेछ

।

महानगरपा�लकाका

ग�त�व�धहरलाई

सावर्ज�नककरणका

ला�ग

�व�भ�

सामािजक स�ालको �योग ग�रनेछ ।
३३२. महानगरले �वाह गन� सबै�कारका सेवाहरलाई �व�ुतीय प्लेटफमर् �न गन� गर� एक�कृत
तथा अन्त-आव� ��व�ध तथा तथ्या भण्डार �वकासग�रनेछ ।
३३३. महानगरलाई सुरिक्षत र ��व�धयु� बनाउन स्थानीय �शासन तथा �नक्षे�को सहकायर्
सहरका मुख्य स्थहरमा सी.सी. क्यामेरा रािखनेछ।
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३३४. �नजी क्षे�लाई सहजीकरण गर� महानगरपा�लका�भ� सूचना ��व�ध पाकर् स्थापनाको अध
ग�रनेछ।
३३५. महानगरपा�लकाका हरे क क्षे�का तथ्या�हरू �डिजटलाइज्ड गर� ओपन गभम�न्ट ड
�ारम्भग�रनेछ ।
३३६. नेपाल प�कार महासं घ िचतवन लगायत सं चार सम्ब� सं-सं स्थाको क्षमता �वस्ता
सशि�करणका ला�ग साझेदार� ग�रनेछ ।
३३७. भरतपुर महानगरपा�लकालाई सूचनामै�ी बनाई स्थानीय स�ार माध्हरको �वकास र
�व�र्न ग�रनेछ । स्थानीय प-प��का, रे �डयो, टे �ल�भजन तथा अनलाइनहरलाई थप
व्यविस्थत, �व�सनीय र ��तष्पध� बनाइने
अन्तरार्��य सम्बन्ध तथा िश�
३३८. अन्रार��य सम्बन्ध �वस्तारका ला�ग रार��य मेगा�सट�सँग भ�गनी सम्बन्ध कायम गर
�वकास �नमार्णका कायमा न�वनतम �योग ग�रनेछ ।
३३९. िचतवन िजल्ला�भ�का पा�लकाका �मुहरबीच पयर्टन �व�र्, �वकास �नमार्ण राज�
परामशर, एवम् फोहोरमैला व्यवस्था लगायतका �वषयमा छलफल तथा परामशर्का ला�ग

मेयर फोरमको स्थापनाग�रनेछ ।
न्या�यक स�म�
३४०. न्या�यक स�म�तलाई थप पूवार्धारयु� बनाई �या दक्ष जनशि�को व्यवस्था  �छटो
छ�रतो न्याय सम्पादन गन� र मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गन� प�लाई स्थानीय
स्तरबाटै �त्यक्ष न्यायको अनुभूत गराउने गर� सम्ब� सरोकारवाला पक्षलाई �िश
वडा स्तर�य मेल�मलाप स�म�तक अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर� अ बढ� स��य बनाएर
आम न्याय �ेमी जनसमुदायलाई स्थानीय अदालतबाट �दईने सेवामा सहज र फरा�कल
पहुँच पुर् यउने तफर्अगा�ड बढ्ने नी�त अिख्तयाग�रनेछ ।
उपभो�ा �हत संरक्
३४१. उपभो�ाको �हत सं रक्षणका ला�ग �वशेष पहग�रनेछ । स्वच बजार ��तस्पधा कायम
रा� बजार अनुगमन कायर्लई अझै बढ� �भावकार� बनाई �नजी क्षे� र उपभो�ा �ह
सं रक्षण कायर्मा संलग्न सहर, प�कार, नागर�क समाजसँग समन्वयात्मकपमा अिघ
ब�ढनेछ।
भ�ू मह�न द�लत, भ�ू मह�न सुकुम्बासी तथा अव्यविस्थत बसोबासी सेकेन्
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३४२. भरतपुर महानगरपा�लका�भ� बसोबास गन� सम्पूणर् �मह�न द�लत, भ�ू मह�न सुकुम्बासी तथा
अव्यविस्थत बसोबालाई रा��य भ�ू म आयोगसं ग समन्वय गर जग्गा धन �माण पूजार्
�वतरण ग�रनेछ ।
सदस्यज्यू
अन्त्यमा नगरसभाको

एघार�

अ�धवेशनमा

सहभागी

उप-�मुखज्य ू, �मुख शासक�य

अ�धकृतज्य ू, सम्पूणर् सभा सदस्यज्यूहरू, नी�त तथा कायर्�म �नमार्णमा ख�टनु
रा�सेवक कमर्चार�हरू, राज�न�तक दल, �नजी, सहकार� र सामुदा�य क क्षे�, ��मक व
नागर�क समाज, �वकास साझेदार, सं चारजगत एवं अ�धवेशन सम्प� गनर् यो आकषर्क
�दान गन� बी.पी. कोइराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल लगायतसबैलाई हा�दर्क धन्
व्य� गदर्छु
धन्यवाद!
रे न ु दाहाल
नगर �मुख
१० आषाढ, २०७९
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