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आ.व २०७९/८० को नीलि िथा कार्यक्रम

समृद्ध, सुन्दर सााँफेबगर,
बनाऔं राष्ट्रकै नमूना नगर
सााँफेबगर नगरपालिका,अछामको आगामी आ.व.०७९/०८०को बार्षयक नीलि‚िथा कार्यक्रम
प्रस्िुि लमलि २०७९ असार १० गिे
र्स सााँफेबगर नगरपालिकाकोदोस्रो नगर सभा- २०७९को नवौं अलिवेशनका अध्र्क्ष िथा नगर प्रमुख श्री राजेन्र
बहादुर कुाँ वर ज्र्ू,नगर सभासद ज्र्ूहरु,
नेपािको संलविान बमोलजम सााँफेबगर नगरपालिकाको आगामी आर्थयक बषय २०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रम र्स
गररमामर् सभामा प्रस्िुि गनय पाउाँ दा गवय महशुस गरे को छु । मुिुकिाई लनरङ्कु श सामन्िी शासन प्रणािी बाट
जनिाका प्रलिलनिी माफय ि राज्र्को शासन सञ्चािन गने सङ्घीर् िोकिालन्िक गणिन्ि सम्म ल्र्ाईपु -र्ाउने क्रममा
आफ्नो प्राणको आहुिी गनुयहुने ज्ञाि अज्ञाि वीर सलहदहरु प्रलि हार्दयक श्रद्धा सुमन अपयण गदयछु । इलिहासको त्र्ो संलगन
मोडमा आफ्नो पाररवारीक र व्यलिगि स्वाथयको रलिभर प्रवाह नगरी लनरन्िर राष्ट्र र रालष्ट्रर्िा प्रलि ओिप्रोि भई
सदासवयदा जनिाको बृहिर लहिका खालिर राष्ट्रलहिमा समर्पयि भई राष्ट्रको आमूि पररवियन गने उद्धेश्र्का साथ लवलभन्न
कािखण्डमा भएका आन्दोिनहरुको नेिृत्व गनुहु
य ने िी अग्रजहरु प्रलि उच्च सम्मान प्रकट गनय चाहन्छु साथै नेपािको
संलबिान २०७२ िे ददएको अलिकारिाई स्थानीर् सरकार माफय ि कार्ायन्वन गनयको िालग २०७९ साि बैशाख ३०
गिेको लनवायचनमा स्व-स्फु िय सहभागी हुनुहुने नगरवासी दाजुभाई दददीबलहनी िथा आमाबुवा र आफ्नो अमुल्र् समर्
ददनुहुने आम बुदिजीवी व्यावसार्ी िथा कमयचारीहरुमा हार्दयक आभार व्यि गनय चाहन्छु ।
आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्,
अब म र्स सााँफेबगर नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा र्स नगरपालिकािे लिएको नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्िुि
गने अनुमलि चाहन्छु ।
आ.व. २०७९।८० को नीलि िथा कार्यक्रमहरू
स्वास््र्
 प्रसुलि गृह संचािन नभएका स्वास््र् संस्थाहरू(नवाठाना र चलण्डका) मा प्रसुलि गृह संचािन गररनेछ।
 स्वास््र् संस्थाहरूिाइ पोषण मैिी स्वास््र् संस्था घोषणा गदै िैजाने ब्र्बस्था लमिाइने छ ।
 स्वास््र् संस्था न्र्ूनिम सेवा मापदण्ड मापन कार्यक्रमिाइ लनरन्िरिा ददइयने छ ।
 स्वास््र् लवमा कार्यक्रमिाइ प्रभावकारी रूपमा िागु गररने छ ।
 नगरपालिकाको स्वास््र् पािवलचि लनमायण गररने छ ।
 दुगयम बडाहरूमा एकीकृ ि स्वास््र् लशलवर संचािन गररने छ ।
 प्रसुलि गृहमा कार्यरि नर्सयङ स्टाफको िालग SBA िालिमको ब्र्बस्था गररने छ ।
 स्वास््र् संस्थाहरूको सामालजक पररक्षण अलनवार्य गने ब्र्बस्था लमिाइने छ ।
 पोषण लवशेष कार्यक्रमहरू संचािन गररने छ ।
 अल्रासाउण्ड कार्यक्रमिाइ प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररने छ ।
 उत्कृ ष्ठ कमयचारी र मलहिा स्वास््र् स्वर्म सेलवकािाइ सम्मान गररने छ ।
 स्वास््र् संस्थाका मापदण्ड अनुसारका भवन लनमायण कार्यिाइ लनरन्िरिा ददइने छ ।
 मलहिा स्वास््र् स्वंर्म सेलवकाहरूिाइय प्रोत्साहन रकमको ब्र्बस्था गररने छ ।
 सुरलक्षि गभयपिन सेवािाइय लवस्िार गररने छ ।
 नगरपालिका लभि रहेका शहरी ललिलनक व्यवलस्थिरुपमा संचािनमा ल्र्ाईनेछ ।
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बहुक्षेिीर् पोषणः
 उप-प्रमुख कोशेिी कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददईनेछ ।
 सुनौिा १००० ददनका आमाहरु र लशशुिाई पोषणका िालग आवश्र्क ब्र्बस्था लमिाईने छ र बहुक्षेिीर्
पोषण कार्यक्रमिाई एकद्वारप्रणािीमाफय ि सञ्चािनमा ल्र्ाईने छ I
 गभयविी, सुत्के री, २ बषय मुलनका बािबालिका र दकशोरीको पोषण िथा सरसफाईको अवस्थािाई मध्र्ेनजर
गरर प्रत्र्क्ष िाभ पाउने खािका कार्यक्रम संचािन गररने छ I
 िैंलगक हहाँसा न्र्ूनीकरण र पोषण सरसफाई सम्बलन्ि लवलभन्न जनचेिना मुिक अलभर्ान र सडक नाटक जस्िा
कार्यक्रमहरु गररने छन I
 सुनौिा १००० ददनका घरपररवारहरुमा एक घर एक गडो िरकारी कार्यक्रम संचािन गररनेछ I
 मलहिा िथा बािबालिकाको कु पोषणको सवाि र कारणहरुिाई मध्र्नजर गदै िलक्षि दक्रर्ाकिापहरु घर
पररवार र समुदार् स्िर सम्म संचािन गररने छन
 िलक्षि समुहको पलहचान गरर उनीहरुको सहभालगिामा, पोषण िलक्षि िथा पोषण संबेदनशीि कार्यक्रम
संचािन गररने छ I
 लबद्यािर् लभि र लबद्यािर् बालहर रहेका दकशोर/दकशोररहरुको िालग जीवनउपर्ोगी लसप सम्बलन्ि
दक्रर्ाकिाप संचािन गररने छ I
 पोषण सम्बलन्ि संचार माध्र्म संग अन्िरदक्रर्ा छिफि िगार्ि संदश
े मुिका कार्यक्रम संचािन गररने छ I
 वडा र नगर स्िरीर् पोषण िथा खाद्य सुरक्षा लनदेशक सलमलि बैठकिाई लनरन्िरिा ददइनेछ ।
 स्थानीर् खाद्य पदाथयमा पाईने पोषक ित्वहरुको सम्बन्िमा सचेिना अलभबृदद गने कार्यक्रम संचािन हुनेछ I
 बहुक्षेिीर् पोषण र्ोजनािे पलहचान गरे को पोषण संग सम्बलन्िि क्षेिहरु कृ षी,पशुपन्छी,खानेपानी िथा
सरसफाई, मलहिा िथा बािबालिका, लशक्षा,स्वा्र् िथा स्थानीर् सुशासनिाई समन्वर्नात्मक रुपमा
पररचािन गररने छ I
 पोषण लवशेष, पोषण सम्बेदलं सि र पोषण समथय बनाउने बािावरण सम्बलन्ि कार्यक्रमहरुको लबस्िार गरर
मलहिा दकसोरी िथा बािबालिकाको पोषण अबस्थामा सुिार ल्र्ाई मानवपुंजीको लबकास गने नीलिको
अविम्बन गररने छ I
 बाि पोषण अनुदान,खोप कार्यक्रम,बाि मैिी स्थानीर् शासन आददमा समेि बहुक्षेिीर् पोसण र्ोजनािाई
समाबेश गदै पूणय पोसण मैिी स्वास््र् संस्था, वडा हुदै स्थानीर् िह घोषणा िफय उन्मुख गने नीलि लिई सो
अनुसारका कार्यक्रमहरु संचािन गररने छन I
 नेपाि सरकारिे अविम्बन गरे को बहुक्षेलिर् पोसण र्ोजनािे ईलन्कि गरे का कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददईने छ I
पशु सेवा शाखाः
 आगामी ५ बषय लभि नगरपालिकािाई दुि र माशुमा आत्मलनभयर बनाउनमा जोड ददईनेछ ।
 सााँफेबगर नगरपालिका अन्िरगयिरहेका १४ वटै वडामा पशुपंछी ि्र्ांक संकिनर पशु जन्र् उत्पादनको
ि्र्ांक संकिन गरी हाि नगरपालिकामा रहेको पशुजन्र् पदाथयको आर्ाि िथा लनर्ायिको बारे मा सवेक्षण गनय
नगर स्िररर् पशु लवकास र्ोजना प्रोफाईि िर्ार गररनेछ ।
 उि पशु लवकास र्ोजना प्रोफाइि, र नगर कार्यपालिकाको सुझाबको आिारमा सााँफेबगर नगरपालिकामा
रहेका पशु पािक कृ षक उद्यमी िथा ब्र्बसालर् हरुिाई सहर्ोग गररनेछ ।
 नेपाि सरकार कृ लष िथा पशुपंछी मन्िािर् को दुि, मासु र अण्डामा आत्मलनभयर गने भलन लिर्को लनलि िथा
िक्ष अनुसार र्स नगरपालिका िाई पलन आत्मलनभयर बनाउन पशुपािन ब्र्बसार् संचािन गनय र्ूवा
जनशलििाई प्रोत्शाहान गरी मागमा अिाररि र्ूवा िलक्षि कार्यक्रमिाई जोड ददईने छ ।
 पशुपािन ब्र्बसार्को मुख्र् आिार भनेको घााँस लवकास भएकोिे घााँस लवकासको िागी नगरपालिका लभि
सम्भाब्र्िा अध्र्र्न गरी लवलभन्न दकसमका घााँसका नसयरी स्थापना गने, लहउदे, वषे, र बहु वषे घााँसका लवउाँ
उत्पादनमा कृ षक हरुिाई प्रोत्साहान गरी घााँस उत्पादनमा जोड ददईने छ । सााँथै बनजंगि नोलसानी िथा
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भुक्षर् हुनबाट जोगाई वािावरणीर् दुश प्रभाव न्र्ूलनकरण गनय लवलभन्न दकलसमका भुई िथा डािेघााँस रोपण
गररनेछ र खािी रहेको जलमनिाई सदुउपर्ोग गनय घााँस पके ट क्षेि लवकास गररनेछ ।
 स्वच्छ मासु दुि िथा फु ि उपभोग गनय पाउने उपभोिाको अलिकार िाई सुलनश्च्ि गनय संकिन के न्र, पशु
बिशािा, मासु पसि र डेरी पसि स्थापना गरी गराई नेपाि सरकारको मापदण्ड अनुसार ब्र्बलस्थि गररनेछ
। र्सको िागी पशु सेवा शाखा, नगर कार्यपालिका र सम्वलन्िि लनकार्बाट अनुगमन र लनरक्षणको ब्र्बस्था
लमिाईनेछ ।
 उत्पाददि पशुपंछीजन्र् उत्पादनको वजारीकरण िाई ब्र्बलस्थि गनय र सुलनश्च्िा कार्म गनय पशु हाटबजार,
संकिन के न्र स्थापना गरी वजार प्रवद्धयन र लवस्िार गने कार्यक्रम र्ोजनामा समावेश गररनेछ ।
 ब्र्बसालर्क पशुपंछी फामय संचािन गनय लवशेष अनुदानको ब्र्बस्था गरी र्ूवाहरुिाई पशुपंछी ब्र्बसार्मा
आकर्षयि गराईने छ ।
 पशुपंछीमा िाग्ने लवलभन्न दकलसमका रोगहरुको लनर्न्िण िथा लनवारण गनय र पशु रोग लनदानको िागी पशु
ल्र्ाब संचािन िथा पशु लवमा संचािन गरी पशु िनको सुरक्षण गररने छ । सााँथै लवलभन्न रोगको उपचार िथा
खोप िगाउने ब्र्बस्था लमिाईने छ ।
 कम उत्पादन क्षमिा भएका पशुको वलहरगमन गरी उन्नि नश्लका पशुपंछीको आगमन गनय र पशुजन्र्
उत्पादनिाई बढाउनको िागी प्राकृ लिक पशु प्रजननमा उन्नि पाडा, साढे र बोका लविरण गररनेछ भने कृ र्ियम
पशु प्रजननका िागी रालष्ट्रर् पशु प्रजनन् के न्र पोखरा र मािहिका लनकार् संग समन्वर् गरी कृ र्ियम गभाय िान
सेवा लवस्िार गनय पहि गरीने छ ।
 नगरपालिकाको सबै वडामा पशु पािन िथा ब्र्बसार् समलन्ि प्रालवलिक सेवा ददन उलचि ब्र्बस्था लमिाईनेछ
।
 कृ षकको लशप, ज्ञान र क्षमिा अलभवृलद्ध गनय लवलभन्न दकसमका िालिम, गोष्ठी, सेलमनार, र अन्िर लजल्िा
भ्रमणको आर्ोजना गरीनेछ ।
 दकसान मैिी कार्यक्रम िथा र्ोजनाको िागी सम्बलन्िि क्षेिका कृ षक प्रलिलनलि, ब्र्बसालर्क कृ षक, उद्यमी
ब्र्बसार्ी, पशु सेवा शाखा, नगर कार्यपािीका र जन प्रलिलनलि लवच समर् समर्मा समन्वर् र अन्िरदक्रर्ा
गरी कार्यक्रम गररने छ ।
 लवश्वकै सानो र दुियभ अछामी नौमुठे गाईको संरक्षण, समवद्र्िन, प्रवद्र्िन लवशेष जोड ददइने छ । सााँथै
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पहि गने ।
 पशुपंछीको लवकासको क्षेिमा काम गने अन्र् दािृ लनकार् संग समन्वर् गरी आवश्र्क आर्थयक, भौलिक िथा
प्रालवलिक सहर्ोग जुटाउन पहि गररनेछ ।
 संक्रामण िथा माहामारीको रुपमा फै लिने पशुपंछीका रोगहरु िाई रोक्नको िागी अन्िर प्रदेश, लजल्िा र अन्र्
वालहरर क्षेिमा आर्ाि लनर्ायि गररने पशुपंछी िथा पशुजन्र् पदाथयको गुणस्िर लनिायरण गररनेछ र सो को िागी
अनुगमन लनरक्षण गने ब्र्बस्था लमिाई आर्ि लनर्ायिमा भेटनरी लनरक्षकको लसफाररस अलनवार्य गराईनेछ ।
 वियमान अवस्था सुहाउदो बैज्ञालनक िथा आिुलनक प्रालवलिक सेवा ददनको िागी प्रालवलिक कमयचारीको क्षमिा
अलभवृलद्ध गनय क्षमिा अलभवृलद्धका कार्यक्रमिाई समावेश गररनेछ ।
 पशु सेवा शाखा िाई औजार, उपकरण र अन्र् आवश्र्क सािन िथा सामग्रीको िागी ब्र्बस्था लमिाईनेछ ।
 उन्नि नश्लका पशुको लवकासका िागी शि प्रलिशिका साढे, रागा, िथा बोका, लविरण गरी उन्नि जािका
पशुहरुको श्रोि स्थापना गनयमा पहि गरीने छ ।
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 मासुको अत्मलनभयिाका िागी बाख्रा प्रवद्धयन िथा वजारीकरण पके ट कार्यक्रम संचािन गररने छ ।
 पशुजन्र् पदाथयबाट नगरिाई आत्मलनभयर लिर उन्मुख गराउन पशुपािन सांझेदारी कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।
कृ लष लवकास :
१. उत्पादनमुिक कार्यक्रमहरु िफय
 आगामी ५ बषय लभि नगरपालिकािाई खाद्यान्न, फिफु ि िथा िरकारीमा आत्मलनभयर बनाउने िक्ष्र् लिईनेछ ।
 एक वडा एक उत्पादन नीलि अविम्बन गररनेछ ।
 नगरका उत्कृ ष्ट कृ षकहरुिाई बार्षयक रुपमा सम्मान िथा पुरुस्कृ ि गररनेछ ।
 मौसम अनुसार बगर खेिीको सुरुवाि गररनेछ ।
 रै थाने बािीको लवशेष प्रबद्धयन गररनेछ ।
 लबलभन्न बािीको पके ट प्रबद्र्िन कार्यक्रम (िरकारी,फिफु ि, आिु ) संचािन गरीने छ ।
 लबज बृलद्ध ( खाद्यान्न ( िान, गहुाँ ) र िरकारी (के राउ, रार्ो, लसलम ) कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 लसचाईको समस्र्ा भएका ठााँउमा थोपा लसचाई सलहिको िरकारी खेिी कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 नगर–प्रमुख कृ षक कार्यक्रम संचािन गरीनेछ ।
 करे शाबारी स्थापनाका िागी लहउदे िथा बषे िरकारी बािीहरुको लमलनदकट लबिरण गरीने छ ।
 नगरपालिकाको सबै वडाका अगुवा ब्र्बसालर्क कृ षकहरुिाई लसचाईको समस्र्ा भएका ठाउमा लसचाई पाईप
लबिरण गरीने छ ।
 लबलभन्न बािीमा उत्पादनमा आिारीि प्रोत्साहन िथा सम्मान कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 च्र्ाउ खेिी उत्पादन कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 भकारो सुिार कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 िरकारी बािीहरुमा कृ षक पाठशािा कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 लबलभन्न बािीको नमुना फिफु ि बगैचा स्थापना कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
२. कृ षकहरुको क्षमिा अलभबृलद्ध कार्यक्रम िफय
 एक वडा एक आई.पी.एम पाठशािा संचािन गनय पहि गररनेछ ।
 नगर लभिका कृ षकहरुको क्षमिा अलभबृलद्ध (स्िरीर् िालिम, भ्रमण, गोष्ठी) कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 कमयचारी,जनप्रलिलनलिहरु,व्यापारीहरु र कृ षकहरु संग बजारीकरण सम्बलन्ि अन्िरदक्रर्ा गोलष्ट कार्यक्र म
संचािन गरीने छ ।
 कृ षकहरुको उत्पादन िथा व्यवसार्हरुिाई उत्सालहि िथा प्रोत्साहन गनयको िागी कृ लष मेिा प्रदयशनी संचािन
गरीने छ ।
३. कृ लष औजार िथा उपकरण प्रबद्र्िन कार्यक्रम िफय
 कृ लष उपज िथा खाद्यान्न बािीिाई जंगिी जनावरहरुबाट बचाउनको िालग आवश्र्क औजार िथा उपकरण
व्यवस्था गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ ।
 नगरका १ देलख १४ वटा वडाहरुमा लमलनरटिर लबिरण कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 लबउ भण्डारणका िागी २५ प्रलिशि अनुदानमा मेटिलवन लबिरण कार्यक्रम संचािन गरीने छ ।
 गहुाँ चुट्ने थ्रेसर, िान बिाउने पंखा लबिरण गरीने छ ।
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सुचना प्रलवलि :
 सूचना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसर्गयक अलिकार भएकोिे सोको प्रत्र्ाभूलि गनय नगरपालिकाको आफ्ना
गलिलवलिहरुिाई लवलभन्न माध्र्र्बाट सहज र सवयसुिभ रुपमा प्राप्त गनय सक्ने िथा सावयजलनक गने , Website
का साथै Social Media हरु माफय ि सूचनाको व्यवस्था लमिाईने छ ।
 नव – लनवायलचि जनप्रलिलनलिहरूिाई सूचना प्रलवलि बारे “लडलजटि साक्षरिा िालिम “ व्यवस्था लमिाईने छ ।
 लशक्षा क्षेिमा ICT सम्बलन्िि अन्िरदक्रर्ा र अलभमुखीकरण कार्यक्रम गररनेछ।(साइबर क्राइम, सूचना प्रलवलिको
उपर्ोलगिा)
 कार्ायिर्मा कमयचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्र्क्ष भेटघाट अन्त्र् गरी भ्रष्टाचार जन्र् गलिलवलिको अन्त्र्को
िालग लवलभन्न Payment Gateway माफय ि भुिानीको व्यवस्था लमिाईने छ ।
 नगरपालिका र वडा कार्ायिर्हरुमा एदककृ ि "smart attendance system”

प्रणािी प्रर्ोग गरर

मुल्र्ाङकन गने लवलििाई व्यवलस्थि गररनेछ ।
 नगरका मुख्र् बजार क्षेििाई Free Wi-Fi Zone बनाईने छ ।
 नगरका सवारी सािनहरुमा GPS Devices जडान प्रणािीको सुरुवाि गररनेछ ।
 लवद्यािर्माइन्टरनेटकोपहुंचमासुलनलिििाप्रदानगररनेछ।
 वडारनगरबाटहुनेलसफाररसहरुमाएकरुपिाल्र्ाउनई-लसफाररस प्रणािीको वर्वस्था लमिाईने छ ।
 नगरमा प्रर्ोग भइरहेका सम्पूणय प्रणािी(वेबसाइट, डाटा पोटयि, कृ लष व्यवस्थापन प्रणािी, न्र्ालर्क व्यवस्थापन
प्रणािी,पूवायिार व्यवस्थापन प्रणािी आदद) र अभ्र्ासहरुिाई लनरन्िरिा ददई सम्बलन्िि लनकार्हरुसंग
आवश्र्क समुन्वर् र साझेदारीका साथ लवकास लनमायणका कार्यहरु सहज र प्रभावशािी बनाईने छ।
 दकसानहरुिाई प्रलवलि मैिी बनाउन र प्रलवलिर्ुि कृ षी प्रणािीमा जोड ददई सम्पूणय जानकारी मिखादको
प्रर्ोग, नर्ां प्रलवलि, कृ लष र्न्ि औजारको प्रर्ोग, लचस्र्ान के न्र, वीउ लवजन, कृ लष उत्पादनमा लबमा र बजार
क्षेिको जानकारी भएको एक मोबाईि एप्प लनमायण गररने छ ।
लवद्युि िथा उजाय :
 लवशेष िह: लवद्युि नपुगेको वडा पाििकोट, देवीस्थान, खप्तड, बाब्िा र बुढाकोटका टोिहरुमा र्थालशघ्र
लवद्युि पुर्ायउन लवशेष पहि गररनेछ ।
 २५ र्ुलनट सम्मको लवजुिी लनशुल्क गररने छ ।
वन वािावरण िथा भूसरं क्षणः
 मेरो ठाउ हररि गाउ बनाउन खालि स्थानमा बृहि वृक्षारोपण अलभर्ान संचािन गररनेछ,
 नगरको उलचि स्थानमा बोट लबरुवा उत्पादनको िालग नसयरी स्थापना गनय लजल्िा वन लडलभजन कार्ायिर्
संग समन्वर् गररनेछ ,
 पलहरो लनर्न्िण र भू-संरक्षणका िालग वृक्षारोपण कार्यक्रमिाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चािन गररनेछ,
 पानीको मुहान संरक्षणका िालग ररचाजय पोखरी र दहहरु लनमायण गररनेछ,
 वन कार्ायिर्को समन्वर्मा वन पैदावरको चोरी लनकासी िथा जंगि संरक्षणका िालग आवश्र्क
कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ,
 सामूदालर्क वनको संरक्षण गरी व्यवलस्थि गररनेछ,
 लवपद् व्यवस्थापन सलमलिका सदस्र्हरुिाई लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अलभमूखीकरण िालिम ददइनेछ ।
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पूवायिार लवकास िथा वािावरण व्यवस्थापनः
 नगरमा रहेका घर िथा व्यावासार्हरुको दिाय प्रणािी िागु गररनेछ।
 नगरपालिकामा भौलिक पूवायिार मापदण्ड लनमायण गरी िागू गररनेछ ।
 सबै प्रकारका सावयजलनक भौलिक संरचनाहरु समाबेशीिाको मापदण्ड पुर्ायई लनमायण गनय प्रोत्सालहि गररनेछ ।
 नगरपालिकािे लनमायण गने सबै प्रकारका भौलिक पूवायिार उपभोिा समूह वा समुदार्मा आिारीि समूह वा
संस्थाहरु माफय ि सञ्चािन गररने िर प्रालवलिक दृलष्टकोणिे उपभोिा सलमलि माफय ि लनमायण कार्य गनय करठनाई
हुने आर्ोजनाहरुको लनमायण कार्य ठे क्का प्रणािी माफय ि सञ्चािन गररनेछ ।
 सबै प्रकारका भौलिक पूवायिारहरुको र्ोजना िजुयमा प्रदक्रर्ा देखी सम्पन्न भएर हस्िान्िरण प्रदक्रर्ा सम्म
आइपुग्दा सबवयजलनक सुनुवाई, सामालजक पररक्षण जस्िा प्रदक्रर्ाहरु माफय ि अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ
।
 घर लनमायण गदाय अलनवार्य रुपमा नलसा पास गरे र माि घर लनमायण गने नीलििाई कडाईका साथ िागु गररनेछ
।
 व्यलिगि जग्गामा लनमायण भएका घरहरुको नलसा अलभिेखीकरण गररनेछ ।
 हाट बजार र एअरपोटय बजार जोड्ने पदक्क पुि लनमायणको िालग पहि गररनेछ ।
 एअरपोटय बजार लछपेखोिा कररडोरमा बाईपास पदक्क सडक लनमायणको िालग पहि गररनेछ ।
 सााँफेबगर नगरपालिका लभिका नगर सडकको स्िरउन्नलि गनय DPR िर्ार पारी प्रदेश, संघीर् सरकारसंग







आवश्र्क बजेट माग गरी कार्ायन्वर्न गने गराउने,
नगर क्षेिका उच्च मा.लव., मा.लव. िथा लर्ाम्पसहरुको स्िरउन्नलि गनय गुरु र्ोजना लनमायण गरी प्रदेश संलघर्
सरकार संग सहकार्य गरी आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गरी कार्ायन्वर्न गने ।
नगर पररसरको स्िरउन्नलि गनय आवश्र्क बजेटको व्यवस्था लमिाई कार्ायन्वर्न गने ।
वडा कार्ायिर्हरुको गुरु र्ोजना िर्ार पारी प्रदेश, संघीर् सरकारसंग आवश्र्क बजेट माग गरी कार्ायन्वर्न
गने गराउने ।
नगरका लवलभन्न प्रकृ िीका लनमायण र्ोजनाको िालग साझेदारी कोषको ब्र्वस्था लमिाई कार्ायन्र्न गने ।
नगर क्षेिमा नगर सडक पुग्न नसके को टोि बस्िीमा सडक संजाि जोड्ने,
सुरलक्षि नागररक आवास कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददईनेछ ।

जिस्रोि िथा ससंचाईं





मझौिा र ठु िा ससंचाई र्ोजनाहरुको प्राथलमकीकरण गरर लनमायणको िालग संघ िथा प्रदेशमा माग गररनेछ ।
िघु िथा जि लवद्युि आर्ोजना बाट लवद्युि उत्पादन कार्यमा सहर्ोग गररनेछ ।
सूचकहरुको आिारमा के ही बस्िीहरुमा सौर्य उजाय प्रलवलि जडान गररनेछ ।
कृ लष ससंचाइिाई लवशेष प्राथलमकिाका साथ हेरीनेछ ।

 बुढीगङ्गािटीर् क्षेिको संरक्षरण गनयDPR िर्ार पारीप्रदेश,संघीर् सरकार संग सहकार्य गरी आवश्र्क
बजेटकोव्यवस्था लमिाई कार्ायन्वर्न गने गराउने ।
र्ोजना अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन

 नगर लभि सञ्चालिि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको गुणस्िर पररक्षणका िालग लवलभन्न चरणमा अनुगमन िथा
मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।

 सफि र उदाहरणीर् कार्य सम्पन्न गने र्ोजना लनमायण उपभोिा सलमलििाई पुरुस्कृ ि गररनेछ ।
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खानेपानी िथा सरसफाईः
 नगर क्षेिलभि स्वच्छ र सुिभ रुपमा खानेपानी आपूिीको व्यवस्था गररनेछ ।
 बजार क्षेिको फोहोरमैिाको ददगो व्यवस्थापन गनय नगरवासी र वजार ब्र्बस्थापन सलमलि संग समन्वर् गरी
फोहोरमैिा ब्र्बस्थापन गररने छ ।
 नगर क्षेिलभिको फोहोरमैिा िाइददगो रुपमा व्यवस्थापन गनय डलम्पङ साइट लनमायण कार्य लिब्रिाका साथ
अगालड बढाई सुचारु गररनेछ ।
 पूणय सरसफाई नगर घोषणा कार्यक्रमिाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।
 एक घर एक िारा कार्यक्रम सवै वडामा िागु गररनेछ ।
 नगरपालिकाको बजार क्षेिमा ठााँउठााँउमा फोहोर न्र्ूलनकरणका िालग डस्टलवन राख्ने व्यवस्थािाई लनरन्िरिा
ददइनेछ ।
 नगरपालिका लभि फोहोर संकिन गने गालड िाई लनर्लमि रुपमा पररचािन गररनेछ ।
 खानेपालन उपभोिा सलमलिहरुिाइ दिाय गने ब्र्बस्था लमिाइने छ ।
 कु लहने र नकु लहने फोहोरिाइ छु ट्टाछु ट्टै संकिनको ब्र्बस्था लमिाइने छ ।
 डलम्पङ साईडको व्यावस्थापन गरर संचािनमा ल्र्ाईनेछ ।
िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरणः
 समाजमा रहेका कु ररिी, िैंलगक सहंसा लवरुि चेिनामुिक कार्यक्रम िथा अलभर्ान संचािन गररनेछ
 सामालजक, आर्थयक र राजनीलिक रुपिे पलछ परे का लवपन्न, दलिि िथा एकि मलहिाहरुिाई क्षमिा लवकासका
िालग िालिमहरुको आर्ोजना गररनेछ |
 बािबालिकाहरुको हक, अलिकार संरक्षण, संम्बद्धंन र बािलववाह न्र्ुनीकरणका िालग बािलिब गठन र
क्षमिा लवकासका िालग िालिमहरुको आर्ोजना गररनेछ |
 आमा बुवा गुमाएका बािबालिकाहरुका िालग सहर्ोग िथा सशलिकरण गने नीलि लिइनेछ |
 िैंलगक लवभेद, जािीर् लवभेद, घरे िु सहंसा िथा मलहिा सहंसा न्र्ूनीकरण कार्यक्रम गररनेछ |
 िैंलगक सहंसा लवरुद्धको १६ ददने अलभर्ान, िीज कार्यक्रम, नारी ददवश, जेष्ठ नागररक ददवस, बाि ददवस जस्िा
कार्यक्रमहरु संचािन गदै िलगनेछ |
 ग र घ वगयको अपांगिा भएका बािबालिका हरुिाई शैलक्षक सामग्री लविरण गने |
 मर्ायददि मलहनावारी व्यवस्थापनका िालग सचेिनामुिक कार्यक्रम संचािनमा लनरन्िरिा ददने |
 मलहिा समुह सलमलि िथा संस्था गठन िथा पररचािन र मलहिा सहकारी संस्था गठन र लनर्लमि बैठक
संचािन गने |
 मलहिा लवकास कार्यक्रम द्वारा प्रवर्दयि मलहिा सहकारी संस्थाहरुको सुदढृ ीकरण गने |
 बािबालिकामा रहेको कु पोषण घटाउने सम्बलन्ि लनर्लमि कार्यक्रम संचािन गने |
 अपाङ्गिा भएका व्यलिका िालग अपाङ्ग लशलवर संचािन गने |
 मलहिाहरुको पाठे घर खस्ने सम्बलन्ि जनचेिनामुिक कार्यक्रमहरु संचािन गने |
 मलहिाहरुको पाठे घर खसेको, कु पोलषि बािबालिका, घरे िु सहंसा, िैंलगक सहंसा परे का व्यलिहरुको ि्र्ांक
संकिन गने |
 दलिि (एकि) मलहिा, एकि मलहिा , आमा बुवा लवलहन बािबालिका र अपाङ्गिा भएका व्यलिहरुिाई
मनोसामालजक परामशय सम्बलन्ि कार्य गने |
 िैंलगक सहंसा लनवारण कोषिाइ लनरन्िरिा ददने र आपिकािीन बाि राहि कोष र एकि मलहिा कोष
स्थापना गने |
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 जेष्ठ नागररक पररचर् पि लविरण गने सम्बलन्ि नीलि बनाउने |
 सुनौिा १००० ददनका आमाहरुसंग नगर उप-प्रमुख कार्यक्रम संचािन गररनेछ |
 ज्र्ेष्ठ नागररकसंग नगर प्रमुख कार्यक्रम गररनेछ ।
लशक्षा
 जेहन्े दार लवपन्न लविाथीका िालग शैलक्षक सहार्िा कोषको स्थापना गररनेछ ।
 कक्षा ५ िाई नगर स्िरीर् परीक्षाको रुपमा संचािन गररनेछ ।
 लशक्षक महासघ, सघ, संगठनको सहकार्यमा नगरपालिकामारहेको मौज्दाि लशक्षक दरबन्दी लमिान गरर
नगरपालिका लभिका सबैलवद्यािर्हरुमा लशक्षक अभाव पुिी गररनेछ।
 लवद्याथी संख्र्ा न्र्ूनरहेका लवद्यािर्िाई वडाको सहकार्यमा नजीकको लबद्यािर्मा समार्ोजन गररनेछ।
 समुदार्मा आिाररि बािबािलबकासिाई ित्काि अको व्यवस्था नभए सम्मनलजकको प्रा.लब.मा अस्थार्ी
व्यवस्थापन गरर बािलबकास सहजकिायिाई प्रा. लव. माअध्र्ापन गराउने व्यवस्था लमिाइने छ।
 सामुदालर्क लबद्यािर्मा सूचनाप्रलबलिको पहुाँच सुलनलस्चििाका िागी कम्प्र्ुटर,लप्रन्टर, फोटोकपी मेलसन
िगार्िका सामग्री नगर िथा वडाबाट उपिब्ि गराउने व्यव्सस्था लमिाइनेछ । प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा लबिुि






आपूर्ियको ब्र्वस्था लमिाइनेछ ।
लबद्यािर्को भौलिक संरचना, गणस्िरीर् लशक्षा चुस्ि प्रशासन व्यबस्थापनमा प्र.अ. को महत्वपूणय भूलमका हुने
भएकोिे आगामी ददनमा प्र.अ.को प्रस्िावनाका आिारमा प्र.अ.को व्यबस्थापन गररनेछ ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुलस्िका २०७९/८० िगार्ि, लशक्षा ऐन िथा लनर्ममा आएको पररवियन सम्बन्िमा
लबद्यािर्हरुिाइ अलभमुलखकरण गराइनेछ।
नगरमा नगरको सहकार्यमा माध्र्लमक लवद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक र वडामा वडाको सहकार्यमा आिारभूि
लवद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकहरुको प्रत्र्ेक मलहनाशैलक्षक अन्िरदक्रर्ात्मक बैठक आर्ोजना गनेव्यवस्था
लमिाइनेछ।
आिरभूि िहकक्षा–८ को अन्त्र्मा लिइदै आएको पररक्षािाइ थपब्र्वलस्थि गररदै िलगने छ। साथै
लवद्यािर्िहको अलन्िम पररक्षाको व्यवस्थापननगर बाट गररनेछ।

 लवद्यािर् कमयचारी िथा बािलबकास लशक्षकहरुिाइ प्रोत्सालहि गनय नेपाि सरकारिे लनदेशन गरे को रकम
नगरपालिका बाट उपिब्ि गराइनेछ ।
 लशक्षा क्षेिको र्ोजना िथा स्थानीर् पाठ्यक्रमिाई क्रमशः प्रभावकारी िररकािे कार्ायन्वर्न गररनेछ। लशक्षा
र्ोजना िथा स्थानीर् पाठ्यक्रम कार्ायन्वर्नका िागी आवश्र्क बजेटको व्यवस्थापन गरीनेछ।
 नगर प्रमुख शैलक्षक सुिार कार्यक्रम माफय ि लवद्यािर्को भौलिक पुवायिार लबस्िार गररनेछ।
 लवद्यािर्मा नैलिक लशक्षा, करेसाबारी, फु िबारी िथा वृक्षारोपण जस्िा अलिररििथा सह - कृ र्ाकिाप
अलनवार्य गनय िगाइ शैलक्षक वािावरण लनमायण गनय लनदेशनददइनेछ ।
 लवद्यािर् उमेर समुहका बािबालिकाहरुिाइ जुकाको औषिी, फोलिक िथा आइरन चक्की, कक्षा- ६ सम्म ददवा
खाजा, पाठ्यपुस्िक, छािवृलि, दकशोरीहरुिाइ सेनेटरीप्र्ाडिगार्िका कार्यक्रमहरुिाइ लनरन्िरिा प्रदान








गररनेछ ।
प्रत्र्ेक वडामा वडा लशक्षा सलमिी गठन गरर शैलक्षक व्यवस्थापनमा वडा लशक्षा सलमलििाई पररचािन गररनेछ।
लवद्याथीहरुमा सकारात्मक प्रलिस्पिाय गराउन वडा िथा नगरमा लवलवि अलिररि दक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने
व्यवस्था लमिाइनेछ।
नगरपालिकाको लशक्षा िाई व्यवस्थापन गनय लशक्षा लनर्माविी लनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ।
लशक्षकको पेशागि लवकासका कार्यक्रमिाई प्राथलमकिामा राखी आवश्र्क बजेट व्यवस्थापन गररनेछ।
लवद्यािर् स्वास््र् िथा पोषण कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
लवद्यािर् खाजा कार्यक्रमको उलचि व्यवस्थापन गररने छ |
शौचािर्, खानेपानी, फोहर फाल्ने खाल्डो, खाजाघर लनमायण र ममयि सम्भारको िालग कोषको व्यवस्था गररने
छ|
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 लवद्यािर् स्वास््र् िथा पोषण कार्यक्रमिाई प्रभावकारी कार्यन्वर्नको िालग लशक्षक िथा अलभभावकिाई
िालिमको व्यवस्था गररने छ |
 ददवाखाजा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनयको िालग लवद्यािर् सम्म ढु वानीको व्यवस्था गररने छ |
 ठु िा लवद्यािर् लवकास कार्यक्रमिाई साझेदारी प्रदान गररने छ |
 लवद्यािर् पढ्दै कमाउदै कार्यक्रममा साझेदारी प्रदान गररने छ |
र्ुवा िथा खेिकू दः
 खेिकु द लवकासका िालग खेिकु द सामग्री, खेिमैदान िथा खेिकु द पूवायिार लवकास िथा लनमायणको कार्यिाई
प्राथलमकिा ददइनेछ ।
 र्ुवा प्रलिभाहरुको पलहचान गरी उनीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
 राष्ट्रपलि रलनङ लशल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चािनिाई लनरन्िरिा ददइनेछ ।
 बढ्दो बेरोजगारी समस्र्ािाई दृलष्टगि गरी र्ुवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 सामालजक जागरण रुपान्िरण र सम्बृलद्धका िालग र्ुवा पररचािन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 सामालजक रुपान्िरणका िालग र्ुवाहरु पररचािन अलभर्ान संचािन गररनेछ ।
 नगर खेिकु द लवकास सलमलि गठन गररनेछ ।
 र्ुवाहरुको खेिकु दको माध्र्मबाट क्षमिा लवकास गररनेछ ।
 नगर प्रमुख रलनङ्ग लशल्ड प्रलिर्ोलगिाको सुरुवाि गररनेछ ।
 नगर उपप्रमुख खुल्िा खेिकु द प्रलिर्ोलगिा सुरुवाि गररनेछ ।
सामालजक सुरक्षा
 सामालजक सुरक्षा भिा रकम बैंकमाफय ि लविरण गने कार्यिाई लनरन्िरिा ददईनेछ।
 सामालजक सुरक्षा भिा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुिाई प्रणािीमा अध्र्ावलिक लववरण सलहिको पररचर्पि
उपिब्ि गराईनेछ।
 १४ वटै वडामा व्यलिगि घटना दिाय कार्यिाई अनिाईन प्रणािीमा लनरन्िरिा ददईनेछ साथै उि कार्यिाई
थप सुदढृ ीकरणका गनयका िालग अलिआवश्र्क रं लगन लप्रन्टर सलहिको कम्र्ुटर सेटको उपिब्ििा गराईनेछ।
 व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउनको िालग प्रत्र्ेक वडामा
सरोकारवािाहरुसाँग अन्िरदक्रर्ा कार्यक्रम संचािन गररनेछ।
 वडा सलचवहरुिाई व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणािीसम्बन्िी क्षमिा
अलभवृलद्धका कार्यक्रम संचािन गररनेछ।
 व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा कार्यक्रमिाई वडाको टोिस्िरमा सवयसािारणको लनकटमा पुगरे
सेवा प्रदान गरी, सबयसुिभ रुपमा सबैको पहुाँच अलभवृलद्ध हुने गरी सम्बन्िी दिाय लशलवर सञ्चािन गररनेछ।
 व्यलिगि घटना दिायको २०७४ साि श्रावण भन्दा अगालडको उपिब्ि भएसम्मका सम्पूणय लववरणहरुको
लडलजटाईज गरे र ि्र्ाङ्किाई सुरलक्षि रुपमा भण्डारण गरर ददगो र पादयशी बनाईनेछ।
 अपाङ्गिा भएका (ग र घ वगयका) व्यलिहरुिाई आर्थयक सहार्िा लविरण कार्यिाई लनरन्िरिा ददईनेछ।
 व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा भिा लविरण कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउन मालसक रुपमा
वडा सलचवहरुको बैठक आर्ोजना गरी व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा भिा सम्बलन्ि मालसक
प्रलिवेदन संकिन गरी उि कार्यक्रममा वडा कार्ायिर्मा देखा परे का समस्र्ा र समािानका उपार्को बारे मा
छिफि गररनेछ।
 असि अपाङ्गगिा भएका व्यलिहरु, ०५ वषय मुलनका बािबालिकाहरु र ६८ वषय मालथका जेष्ठ
नागररकहरुिाई घरदैिोमा गएर सामालजक सुरक्षा भिा लविरण गने व्यवस्था लमिाईनेछ।
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 व्यलिगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा कार्यक्रमको अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्यिाई लनरन्िरिा
ददईनेछ ।
न्र्ालर्कः
 न्र्ालर्क लनरुपणका िालग र्स नगरपालिकाको न्र्ालर्क सलमलिमा दिाय हुन आउने लवलभन्न मुद्धा िथा
उजुरीहरुिाई अनिाइन प्रणािी माफय ि दिाय गने प्रदक्रर्ा िदारुकिाका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
 वडा िहमा रहेका मेिलमिाप के न्रहरुका मेिलमिापकिायहरुको िालग न्र्ालर्क मालमिा सम्बन्िी पुनिायजगी
िालिम सञ्चािन गरी मेिलमिापकिायहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध गने कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा जोड ददईनेछ ।
 वडा िहमा रहेका मेिलमिाप के न्रहरुिाई आवश्र्किा र औलचत्र्िाको आिारमा भौलिक सािन स्रोि उपिब्ि
गराउने नीलि लिईनेछ ।
 कानुनी सचेिनाका िालग जनचेिनामूिक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
प्रशासन, संगठन लवकास िथा सुशासन :
 प्रशासनिाई प्रभावकारी वनाउन कमयचारीिाई बदलिदो पररस्थलि अनुसारको लसप, ज्ञान र क्षमिा अलभबृलद्धका
िालग लवलभन्न दकलसमका िालिमको आर्ोजना गररनेछ ।
 स्थानीर् िह स्वमूल्र्ाङ्कन अलभमूलखकरण कार्यक्रम गररनेछ ।
 नगरपालिकाको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण र्सै आ.ब. लभि गररनेछ ।
 नगरपालिकाको मध्र्कािीन खचय संरचना िजुयमा गररनेछ ।
 सवोत्कृ ष्ट कार्य गने १ जना कमयचारीिाई रु.२५ हजार र उत्कृ ष्ट कार्य गने २ जना कमयचारीहरुिाई जनही १५
हजारका दरिे पुरस्कृ ि गने नीलि लिइनेछ ।
 साबयजलनक सुनुवाई, सावयजलनक िेखा पररक्षण र सामालजक पररक्षणिाई अलनवार्यरुपमा अविम्बन गरी सुशासन
र पारदर्शयिा प्रवद्धयनमा जोड ददईनेछ,
 वडाको राजश्व क्षमिा िथा कार्य सम्पादनको आिारमा त्र्हााँ कार्यरि कमयचारीको सेवा सुलविा थप गनय सदकने छ
।
 नगरपालिकाको करार सेवाको कमयचारीिे पलहिे देलख नै पाउदै आएको पोशाक भिा रु. १० हजार िाई
लनरन्िरिा ददईनेछ ।
 करार सेवाका कमयचारीहरुिाई समर्ानुकुि ििब बृलद्ध गररने व्यवस्था लमिाइनेछ,
 वडा िहको अनुगमन िथा सुपरीवेक्षण कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ अगाडी बढाईने छ ।
 सूचकाङ्कको आिारमा वडा िथा जनप्रलिलनिीहरुिाई सम्मान गररनेछ ।
 कमयचारी िाई उत्प्रेररि गनय मौदरक िथा अमौदरक सुलविाहरु थप गररनुका साथै कमयचारी आवासका िालग र्सै
आ.व. मा कार्य अगालड बढाइनेछ ।
 लवलभन्न संजािहरु र टोि लवकास सलमलिहरुको संस्थागि लवकासमा जोड ददईनेछ ।
 बजार व्यवस्थापन सलमलि गठन गरर नगरपालिका संगको साझेदारीमा बजार क्षेिको समस्र्ाहरु समािान गदै
िलगनेछ ।
आर्थयक प्रशासन िथा राजस्व पररचािनः
 नगरपालिकामा सबैभन्दा बदढ कर लिने उत्कृ ष्ट करदािािाई सम्मान गने नीलि लिइनेछ ।
 करको दर वृलद्ध गनुयभन्दा पलन करको दार्रा फरादकिो पारी सबै व्यवसार्ीहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाइने छ
। कर संकिनबाट प्राप्त आर्स्रोिबाट पछालड परे का समुदार् िथा बगयको उत्थान िथा सशलिकरणका
कार्यक्रमहरु गररनेछन ।
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 राजस्व पररचािन सम्बन्िी नीलि, ऐन, कार्यलवलि िथा मापदण्ड िजुयमा गररनेछ ।
 राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणािी लनमायण र संचािन गररनेछ साथै करदािा लशक्षा कार्यक्रम वडा स्िरमा
गररनेछ ।
 राजस्व सम्बन्िी थप ज्ञान सीप अलभबृलद्ध गनय िथा थप राजस्व संकिनमा सहर्ोग पुर्ायउन अन्िर स्थानीर् िह,
संघीर् िथा प्रदेश सरकार, लनलज क्षेि र लवकास साझेदारसंग समन्वर् िथा अन्िरसंवाद कार्यक्रम गररनेछ ।
 राजस्व परामशय सलमलि िथा शाखा सुदढृ ीकरण कार्यक्रम गररनेछ ।
 राजस्व पररचािन र अनुगमन कार्यक्रम गररनेछ ।
 अन्िर स्थानीर् िह , संलघर् िथा प्रदेश सरकार, लनलज क्षेि र लवकाश साझेदार समन्वर् िथा अन्िरसम्बाद
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
पर्यटन संस्कृ लिः
 “हाम्रो किा हाम्रो संस्कार अछामी भाषा हाम्रो सरोकार” मूि नारा बनाई परम्परागि चाडपबय, किा
संस्कृ लिको लवकास, संरक्षण र संबद्धयन गररनेछ ।
 पर्यटन लवकासको िालग सरकारी िथा गैरसरकारी लनकार्संग नगरपालिकािे समन्वर् गने नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
 नगरलभि पर्यटन पूवायिार (खानेपानी, लवश्राम गृह, संकेि बोडय, पैदि मागयको स्िरोन्निी) को लवकासिाई
प्राथलमकिामा राखी सोही मुिालवक कार्यक्रम सञ्चािनमा जोड ददइनेछ ।
 पर्यटकीर् गन्िब्र्हरुमा स्थानीर्वासीिाई कु क, गाइड, अलिलथ सत्कार जस्िा िालिमहरु प्रदान गरी स्थानीर्
रोजगारी लसजयना गने नीलि लिइनेछ ।
 खप्तड क्षेिको पर्यटनिाई प्रवद्धयन गनय नगरपालिका िथा र्स अन्िगयिका कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारीहरुिाई
बषयको एक पटकका िालग भ्रमण गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।
 सालहत्र् ,सस्कृ लि िथा पर्यटन लवकास सलमलि गठन गररनेछ ।
प्रिानमन्िी रोजगार कार्यक्रम
 र्स नगरपालिकामा सुलचकृ ि भएका बेरोजगार

व्यलिहरुिाई न्र्ूनिम रोजगारी प्रदान गरी सावयजलनक

पूवायिारको लवकास लनमायण साँगै सामालजक संरक्षणको प्रत्र्ाभूलि गराईनेछ ।
 र्स स्थालनर् िहिे सञ्चािन गने र्ोजना िथा आर्ोजनाहरुमा आवश्र्क श्रलमकहरु पूर्िय गदाय रोजगार सेवा
के न्रमा सूलचकृ ि बेरोजगार व्यलिहरुिाई पलहिो प्राथलमकिा ददईनेछ ।
 नगरपालिका िथा वडागि आर्ोजनाहरु प्रिानमन्िी रोजगार कार्यक्रम साँग साझेदारी गरर सञ्चािन गररनेछ ।
 नगरपालिका अन्िगयि सुलचकृ ि बेरोजगार व्यलिहरुिाई स्वरोजगार बनाउन लसपर्ुि बनाउन लसपमुिक
िालिम ददई सोही प्रकारका काममा On the Job Training को व्यवस्था गररनेछ ।
 वैदले शक रोजगारमा जान चाहने व्यलिहरुिाई पूवय प्रस्थान अलभमुलखकरण िगाएिका अन्र् वैदले शक रोजगार
साँग सम्बलन्िि िालिमहरुको व्यवस्था गररनेछ ।
 लवलभन्न िालिक प्रदार्क संघ संस्था, शाखा कार्ायिर्हरु िथा वडा कार्ायिर्हरु माफय ि भएका िालिमहरुको
ि्र्ाङ्क अध्र्ावलिक गने िथा उि िालिमहरुबाट भए गरे का उपिलब्िहरु साँग सम्बलन्िि स्वरोजगार िथा
रोजगारी लचिण गररनेछ ।
सहकारी सम्बन्िीः
 के न्रीर् संघको साझेदारीमा

सहकारी आिारभूि क्षमिा लवकासको िालग (आिारलशिा) लबशेष कार्यक्रम

गररनेछ ।
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 सहकारी व्यवसार् प्रवदयन िालिम सञ्चािन गररनेछ ।
 नेिृत्व िथा संस्थागि लवकास िालिम सञ्चािन गररनेछ ।
 कोपोलमस िथा सहकारी िेखा व्यवस्थापन िालिम सञ्चािन गररनेछ ।
 सहकारी लशक्षा िथा सहकारी अलभमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 अनुगमन िथा व्यबस्थापनका दक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछन ।
 सहकारीको अवस्था अध्िर्न गरर सहकारीिाई ब्र्बलस्थि गने गरर सहकारी साझेदारी कार्यक्रम िागु गररनेछ ।
सीप लवकास :
 िलक्षि बगयिाई लवलभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरुसंग समन्वर् गरी सीपमूिक िालिम प्रदान गरी
सशलिकरण गररनेछ,
 स्थानीर् स्रोि सािनमा आिाररि रही स्वरोजगारी लसजयना हुने गरी सीपमूिक िालिम सञ्चािनमा जोड ददइने
छ,
 िालिम लिई व्यवसार् सञ्चािन गनय चाहने व्यलिहरुिाई नगरपालिका बाट गररने सहर्ोगिाई लनरन्िरिा
ददईनेछ
 कार्यक्रमका िालग कार्यपालिका बैठकबाट छनोट भएका वडाहरुमा १ ददने अलभमूलखकरण कार्यक्रम गररनेछ ।
 नवउद्यमीहरुिाई उद्यम सञ्चािनका िालग प्रलवलि हस्िान्िरण गररनेछ ।
 उत्पाददि वस्िु िथा सेवाको बजारीकरण र प्रबद्धयन गररनेछ ।
उद्योगः
 “आर्थयक रुपान्िरणका िालग र्ुवा पररचािन र्ुवा उद्यमी लनमायण हाम्रो अलभर्ान” नारािाई मूियिा ददन
स्थानीर् श्रोि सािन प्रर्ोगकिाय उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
 सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलिष्पिाय वृलद्ध गनयका िालग कम्िीमा ५ जनाको समूहमा प्रलवलि
हस्िान्िरण गररनेछ ।
 प्रलिष्पिायमा छनौट भएका व्यवसार् लवकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु माफय ि िघु उद्यम लवकास मोडेिमा नर्ााँ
िघु उद्यमी लसजयना गररनेछ ।
 प्रलिष्पिायमा छनौट भएका व्यवसार् लवकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु माफय ि उद्यमी स्िरोन्निी आवश्र्किा
पलहचानका आिारमा पुनिायजगी र एडभान्स सीप लवकास िालिम कार्यक्रम सञ्चािन गने ।
 आगामी ५ बषय लभि लचर्ा खाने लस्टिको कपिाई लबस्थालपि गरर माटोको कपको व्यवस्था गररनेछ र नास्िा
खाने प्िेटिाई लबस्थालपि गरर दुना टप्परीको व्यवस्था गररनेछ ।

बजेट िथा कार्यक्रम
आ.व. : २०७९/८० माथिल्लो बजेट उपशीर्षक : सााँफेबगर नगर कार्षपाथलका
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६९२७६३०००

उपलस्थि आदरणीर् नगरसभा सदस्र् ज्र्ूहरुः
आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नबाट समग्र नगरवासीहरुको आर्थयक,
सामालजक र सांस्कृ लिक लवकासमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुग्नछ
े भन्ने मैिे लबश्वास लिएको छु । प्रस्िुि नीलि िथा कार्यक्रम
िर्ार गनय लवलभन्न ठााँउबाट सहर्ोग गने संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, लजल्िा समन्वर् सलमलि, सााँफेबगर नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाका सदस्र् ज्र्ूहरु, नगरसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु, नगरस्िरीर् राजनैलिक दिका प्रमुख िथा
प्रलिलनलिज्र्ूहरु, सञ्चारकमी, सााँफेबगर नगरपालिकाका राष्ट्रसेवक कमयचारी साथीहरु िगार्ि नगरवासीहरुिाई लवशेष
िन्र्वाद दददै र्सको सफि कार्ायन्वर्नमा समेि र्हााँहरुको उल्िेखनीर् सहर्ोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नो िफय बाट र्सको
प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गने प्रलिबद्धिा समेि व्यि गनय चाहन्छु ।
उपलस्थि नगरसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,
सााँफेबगर नगरपालिकाको आ.व.२०७८/७९ को िालग प्रथम नगरसभा सञ्चािनको र्स गररमामर् सभा समक्ष
सााँफेबगर नगरपालिकािे लिएको रणनैिीक आवलिक र्ोजनाको दूरदृलष्टको रुपमा रहेको सन्िुलिि लवकास, सम्मालनि
जीबन, समावेशी पूवायिार प्रलवलि िथा वािावरणीर् सन्िुिन सलहि समाजबाद उन्मुख सााँफेबगर नगरको रुपमा
आगामी आ.व. मा सञ्चािन गररने गलिलवलिहरुको िालग वजेट छु ट्याइनेछ ।
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अध्र्क्ष महोदर्ः
अन्िमा नीलि िथा कार्यक्रमको प्रभाबकारी कार्ायन्वर्नका िालग र्स सभामा उपलस्थि नगर सभासदज्र्ूहरुको
सल्िाह िथा सुझाबको अपेक्षा गरे को छु । प्रस्िुि नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गने क्रममा लवलभन्न चरणहरु पार गरी नीलि
िथा कार्यक्रम िजुयमा गने महत्वपूणय कार्यमा महत्वपूणय भूलमका लनवायह गरी सहर्ोग पुर्ायउनुहुने स्रोि अनुमान िथा बजेट
सीमा लनिायरण सलमलि, बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि, राजस्व परामशय सलमलि र लवषर्गि सलमलिका
पदालिकारीहरु एबं सम्पूणय राष्ट्ररसेवक कमयचारी सबैमा हार्दयक िन्र्वाद व्यि गदयछु । प्रस्िुि नीलि िथा कार्यक्रमिे र्स
नगरपालिकाको सन्िुलिि लवकासमा फिदार्ी हुने कु रामा लवश्वस्ि भई र्सको सफि कार्ायन्वर्नमा र्हााँहरुको लनरन्िर
रचनात्मक सहर्ोग, प्रेरणा, सल्िाह र सुझाबको अपेक्षा गदयछु । िन्र्बाद ।
लशब बहादुर कुाँ वर

नगर उप-प्रमुख
सााँफेबगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सााँफेबगर, अछाम

ददनांक २०७९ साि आषाढ १० गिे शुक्रबार
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