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बेलौरी नगरपाललकाको सातौं नगर सभा, १० आषाढ २०७८ 

आलथिक वषि : २०७८।७९ को नीलत तथा कार्िक्रम 

उपस्थथत सम्पूर्ि नगर सभाका सदथर् ज्रू्हरु, 

नेपालको संववधान तथा ववद्यमान प्रचललत काg'नले ददएको अलधकारको सदपुर्ोग गदै हामीले 
थथानीर् सरकारको कार्िभार सम्हालेको ४ बषि पार भइसकेको छ । हालसम्म ववलभन्न काननुी 
तथा नीलतगत ववषर्हरुमा थथानीर् तहले आफ्नो बाटो तर् गदै थथानीर् सरकारको रुपमा ववलभन्न 
ववषर्हरुमा प्रभावकारी कार्िसम्पादन गरेको सन्दभि अवगत गराउँदछु । र्सै सन्दभ{df र्स 
गररमामर् सभामा आलथिक वषि २०७८।७९ को वावषिक नीलत तथा कार्िक्रम प्रथततु गनि पाउँदा 
आफुलाई गौरास्न्वत भएको महशसु गरेको छु। 

र्स गररमामर् सभामा मलुकुमा भएका ऐलतहालसक जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघषि लगार्त 
ववलभन्न आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्र् जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात सवहदहरुप्रलत 
भावपूर्ि श्रद्धान्जली अपिर् गदिछु ।साथै ववलभन्न राजनीलतक आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता 
नागररक,घाइते,र्ोद्धाहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । 

हाल ववश्व मानव समदुार् कोलभड १९ को नर्ाँ भेररर्न्टको महामारीबाट आक्रान्त भएको 
अवथथामा र्स भाईरसबाट संक्रलमत भै थवदेश तथा ववदेशमा जीवन गमुाउन ुहनुे नेपाली नागररक 
प्रती हाददिक श्राद्धान्जली व्र्क्त गदै शोकाकुल पररवारजन प्रलत गवहरो समवेदना प्रकट गदिछु। 
।त्र्सैगरी उपचारत सम्पूर्ि दाजभुाई तथा ददददबवहनीहरुको स्शघ्रथवाथ्र् लाभको कामना 
गदिछु।साथै कोलभड १९ महामारीको संक्रमर्, लनर्न्रर् तथा न्र्लुनकरर्का लालग ददनरात 
प्रत्र्क्ष उपचार तथा समग्र व्र्वथथापनमा खवटरहन ुभएका थवाथ्र्कमी , सरुक्षाकमी, एम्बलेुन्स 
चालक साथै व्र्वथथापकीर् पक्षमा खटीरहनभुएका कमिचारी, कोरोना भाईरस ववरुद्दको 
अलभर्ानमा सहकार्ि र सहर्ोग गनुिहनुे संघीर् सरकारका मन्री, संघीर् सांसद प्रदेश सभाका 
सदथर्, र्स बेलौरी नगरपाललकाका जनप्रलतलनलध, राजलनलतक दल, लनस्ज क्षेर, संघ संथथा, संचार 
जगत लगार्त व्र्ापारी, बदु्दीजीवी, कमिचारी तथा आम नगरवासी प्रलत हाददिक आभार व्र्क्त 
गदिछु ।  

कोरोना महामारीसँग लड्नका लालग ववश्व समदुार् बीच ऐक्र्बद्धता र सहकार्ि बढ्दै गएको 
छ।र्स महामारीलाई स्जत्न एंव आफ्नो जीवनको रक्षा गनि सबैले नपेाल सरकारले जारी गरेको 
थवाथ्र् मापदण्ड अपनाउँदै आत्मववश्वाश र आशावादी भएर अनशुालसत हनु आवश्र्क छ । 

आलथिक समवृद्ध सशुासन र ववकासको मागिमा बेलौरी नगरपाललका लनरन्तर अस्घ बवढरहेको छ। 
सम्मालनत सातौं नगरसभाबाट र्स नगरपाललकाको भावी ददनहरुको ववकासको मागिस्चर कोनिका 
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लनलमत्त हामीलाई प्राप्त भएको सीलमत श्रोत र साधनको अलधकतम सदपुर्ोग गरी सबै क्षेर र 
वगिको ववकासका अलधकतम आवश्र्कता परुा गने लक्ष्र् राख्नपुने स्जम्मेवारी हामी सबैको 
रहन्छ। र्सका लालग संघीर् सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, नगरपाललकाको 
आन्तररक श्रोत लगार्त अन्र् ववकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हनु सक्ने सहर्ोग समेतलाई 
मध्र्नजर गदै आलथिक वषि २०७८।७९ को नीलत तथा कार्िक्रम तर्ार गरर समदृ्ध नगर लनमािर् 
गनि हामी सबै दृढ संकस्ल्पत छौ ।  

नगर सभाका सदथर् ज्रू्हरु, 

अब, म र्स गररमामर् सभामा आलथिक वषि २०७८।७९ को वावषिक नीलत तथा कार्िक्रम प्रथततु 
गनि चाहन्छु । 

आलथिक क्षरे : आलथिक ववकास समविगत ववकासको मूल आधार हो। र्ो ववकासको मेरुदण्ड 
हो।आलथिक क्षेरको ववकास कुनै पलन राष्ट्रको समवृद्ध र आत्मलनभिरताको लालग अपररहार्ि छ । 
संघीर् सरकारले ल्र्ाएको समदृ्ध नेपाल सखुी नपेाली भने्न नारालाई थथानीर् थतरमा नै जनताले 
अनभुलूत हनुे गरी आलथिक कार्िक्रमलाई अस्घ बढाउन र्स नगरपाललकाले आ.व. २०७८।७९ 
मा आलथिक क्षेरमा तपस्शल बमोस्जमका नीलत तथा तथा कार्िक्रम तर् गरेको छ। 

 

कृवष तथा पशपुालन 

ljZjAofkL ?kdf b]स्खPsf] sf]/f]gf efO/;sf] ;+qmd0faf6 k|efljt o'jf >ldsx?nfO{ s[lif 

If]qsf] /f]huf/Ldf k|fyldstf lbOg]5 . 

 कृवषको आधलुनकीकरर्, र्ान्रीकरर्, ववस्शिीकरर् र व्र्वसार्ीकरर् गरी उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व ववृद्धमा जोड ददईनेछ । व्र्वसावर्क, सामूवहक, सहकारी र करार खेतीमा 
र्वुाहरुलाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

 केराबाट खाद्य पदाथि, केराको बोटको रेसाबाट कपडा, कागज र वेतबासबाट ववलभन्न सामाग्री 
बनाउनका लालग वेरोजगार वा नर्ाँ र्वुा प्रलतभाहरुलाई प्रोत्साहन गरी नववन लसप तथा प्रववलध 
माफि त उद्यमस्शल बनाइनेछ 

  सदपुर्ोगको लसद्धान्त बमोस्जम सबै प्रकारका जलमनको पूर्ि उपर्ोग गदै माटो र मौसम 
अनकुुल खेती प्रर्ाली को ववकास गररनेछ । एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षरे 
लनधािरर् गरी कृवषलाई बढावा ददइनेछ ।कृवषको गरुु र्ोजना तर्ार गरी सो अनरुुपको 
कार्िक्रम तर् गरी कृषकको घरदैलोमा कार्िक्रम परु्ािइनेछ । 
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 जैववक खेती प्रर्ालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । कुनै ववशेष क्षेरलाई प्रांगाररक क्षेर 
घोषर्ा गरी प्रांगाररक खेतीको ववकास र ववथतार गररनेछ ।  

 कृषकहरुले कृवष कजाि सस्जलै प्राप्त गने व्र्वथथा लमलाउन ववत्तीर् संथथाहरु संग 
आवश्र्क समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ। कृवष तथा पश ु बीमालाई वकसान मैरी 
बनाउनको लालग सम्बस्न्धत बीमा कम्पनीहरुसंग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 
खेतीर्ोग्र् जलमनलाई बाँझो राख्न ेकार्िलाई लनरुत्सावहत गने नीलतगत व्र्वथथा गररनेछ।  

 कृवष तथा पशपुालनलाई आधलुनकीकरर् र व्र्वसार्मखुी बनाउदै नगरलाई खाद्यन्न, 

तरकारी, मास,ु दधु तथा अण्डा उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाइनेछ । घाँसमा आधाररत 
पशुपालन व्र्वसार्को ववकास तथा प्रवद्धिन गनि घाँसको बीउ तथा बेनाि उत्पादनको 
पकेट क्षेरको रुपमा ववकास गररनेछ।बंगरु, कुखरुा तथा बाख्रापालन, व्र्वसावर्करर्लाई 
प्रोत्सावहत गनि थप कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 कृवषको क्षेरगत ववकास गनिको लालग सरुु गररएको नगर प्रमखु कृवष आधलुनकीकरर् 
कार्िक्रमलाई र्स वषि पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।  

 बेलौरी नगरपाललका वडा नं. ८ मा रहेको तरकारी तथा फलफुल कृवष हाट बजार 
थथललाई आधलुनक र व्र्वस्थथत बनाइनेछ । कृवष तथा पशजुन्र् उपजको संकलन र 
वववक्रको लालग गोकुलपरु, बेलौरी र कलकत्तामा कृवष बजार केन्र, स्शत भण्डारर् एवं 
स्चथर्ान केन्रहरु बनाउन सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा तरकारी ढुवानी संचालन गरी 
वकसानको उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म सहज पंहचुको लालग आवश्र्क व्र्वथथा 
गररनेछ । 

 नगरथतरीर् कृषक संजाल गठन गरी कृवष तथा पशपुालनको क्षेरमा हनुे कामका लालग 
आवश्र्क सहजीकरर् एवं समन्वर् गररनेछ । कृषकहरुलाई कृवष सम्बन्धी सचुना 
प्रदान गनिको लालग कृवष सचुना केन्रको थथापना गरी संचालन गररनेछ । कृषकहरुलाई 
आवश्र्क ताललम, गोष्ठी तथा अवलोकन भ्रमर् कार्ि गरी कृपकहरुको व्र्वसावर्क ज्ञान, 

सीप र क्षमताको ववकास गररनेछ।  

 साना वकसानहरुको लालग साना वकसान सदुृवढकरर् कार्िक्रम लाग ु गररनेछ । र्स 
कार्िका लालग थथानीर् संघ संथथा र दात ृलनकार्हरु संग साझेदारी गररनेछ।  

 कृषकहरुलाई उन्नत बीउ बीजन र मलमा सहर्ोग गररनेछ । कृवष तथा पशपुालन 
क्षेरमा राम्रो र उत्कृि काम गने कृषकहरुलाई छनौट गरी परुथकृत गररनेछ। 
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 o; gu/kflnsf leq /x]sf afemf] hldgnfO{ cfjfbL u/L v]tLkftL ug{sf nflu s[lif 

cg'bfg, ;x'lnot dn ljp, k|ljwL / k|fljlws ;xof]u nufotsf ;xof]u ug]{ u/L 

sfo{qmd Nofpg] tyf cfkm\gf] :jfdLTjsf] hldg afemf] /fVg]nfO{ sf/jfxL ug]{ lgtL 

lnOg]5 . 

 s[lif tyf kz'kfng If]qsf] pTkfbg / pTkfbsTj j[l4 ug{sf] nflu s[lif oflGqs/0f 

sfo{s|d s[ifsx? tyf s[ifs ;d"xx?sf] nfut ;fem]bf/L /xg] ul/ ;~rfng P+j 

;fd'lxs s[lif tyf kz'kfng sfo{nfO{ k|]T;fxfg ul/g] 5 . 

 कृवषको हकमा उत्पादकत्व बढाउनका लालग ववववलधकरर् रु त्र्ही अनरुुपको उत्पादन र्ोजना 
बनाई उन्नत उत्पादन पद्धलतको माध्र्मबाट उपलब्ध खेलत र्ोग्र् जलमनको प्रभावकारी उपर्ोग 
गररनेछ । 

 उत्पादनका लालग आवश्र्क पने लसचाई लगार्त कृवष सामालग्रहरु जथतै उन्नत लबउ, मल, प्रववलध 
लगार्त आधलुनक उपकरर्हरुको आपूलतिलाई लनस्ज वा समूह/सहकारी वा दवैुको माध्र्मबाट 
सबिसलुभ गराईनेछ । 

 "हर घर, खाद्य र पोषर्मा आत्मलनभिर" अलभर्ानमा सबै समेट्ने उदेश्र्ले प्रावलधक ताललम, 
परामशि वाहेक वकसानका लालग प्रोत्साहन पलन गररनछे । 

 खाध्र् र पोषर्को महत्व सम्बन्धी नागररक थतरमा जागरर् ल्र्ाई सन्तलुलत/पोषर्र्कु्त आहार 
उपभोग गने गराउने तफि  उत्प्ररेरत गररनेछ । 

 नश्ल सधुारको लालग साविजलनक लनस्ज अवधारर्ामा आधलुनक "लबउ बैंक र लिलडङ फामि" थथापना 
तथा संचालन गररनेछ । 

 व्र्वसावर्क कृवष तथा पशपुालन कार्िलाई उन्नत पद्धलत, नववन प्रववलधर्कु्त तथा पूर्ि 
र्ास्न्रवककरर् गरर उच्च प्रलतथपधाित्मक बनाईनेछ। 

 उद्योग मैरी लनती तथा सहर्ोग र सहकार्िको प्रत्र्ाभतू गदै लगानी सलुनस्ित गररनछे । 

 वकसानहरुलाई सहकारीमा र सहकारीहरुलाई ववस्शष्ठकृत सहकारीमा आवद्ध गराउदै सोको 
लगानी तथा व्र्वथथापनमा उद्योग व्र्वसार्हरु थथापना तथा संचालन गररनेछ । 

 थवच्छ र थवथ्र् उत्पादन, त्र्स अनसुारको उत्पादन पद्धतीको अवलम्बन, सोको गरु्थतर मापन 
र प्रमास्र्करर्को व्र्व्थथा गररनेछ । 

 र्वुाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई कृवषको पेशामा आकवषित गनि र थवारोजगार बनाउन र्वुा 
लस्क्षत कृवष तथा पशपुन्छी कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददंदै ववथतार गररनेछ । 

 महामारी तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट बढी जोस्खममा रहेका कृषकलाई पाररवाररक पोषर्, उत्पादन 
उपरान्तको क्षलत न्रू्नीकरर् र खाद्य सरुक्षा प्रवद्धिन गने कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददंदै ववथतार 
गररनेछ । 

 नवीनतम ्प्रववलधमा आधाररत मास ुउत्पादनका लालग बट्टाई, काललज, अस्थिच, खरार्ो लगार्त 
अन्र् पशपुन्छी पालन कार्िलाई प्रवद्धिन गररनेछ । 
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 पशपुन्छी तथा पशजुन्र् उत्पालन बजारीकरर् तथा प्रवद्धिनका लालग दगु्द्ध स्चथर्ान केन्र, थवच्छ 
मास ुप्रशोधन तथा लबक्रीथथल, पश ुहाटबजार र सङ्कलन केन्र लनमािर् तथा ढुवानीमा सहर्ोग 
गररनेछ । 

 एकल मवहला, मकु्त हललर्ा, मकु्त कमैर्ा, मकु्त कमलरी, बादी, दललत, अपाङ्गता भएका व्र्स्क्त 
र द्वन्द्व प्रभाववत वगिका लालग लस्क्षत कृवष तथा पशपुन्छी ववकास कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

पर्िटन 

 पर्िटनमा टेवा पगु्ने गरी नगरपाललका लभर थारु जातीको भाषा, संथकृती तथा सम्पदाहरुको संरक्षर् 
तथा प्रचार प्रसारमा जोड ददइनेछ । 

 नगरपाललका लभर रहेका अमूल्र् प्राकृलतक स्रोतहरुको व्र्वथथापन र संरक्षर् गरी पर्िटन पविद्धनमा 
जोड ददइनेछ । 

 पर्िटनमा टेवा परु् र्ाउन नगर के्षर लभरका पर्िटवकर् दृविले महत्वपूर्ि तथा पर्िटकले उपर्ोग गने 
के्षरहरुलाई ससु्चकृत गरी त्र्थता के्षरको प्रचार प्रसार, साविजलनक सौचालर्, फोहरमैला व्र्वथथापन 
तथा वातावरर् संरक्षर्मा ववशेष जोड ददई आकषिक पर्िटन गन्तव्र्का रुपमा ववकास गररनेछ । 

 प्रमखु पर्िटकीर् के्षरमा सडकको पहुंच तथा व्र्वस्थथत पवुािधारर्कु्त बनाउन संघ तथा प्रदेश 
सरकार संग समन्वर् गररनछे ।  

 बेलौरीलाई Agro Tourism को रुपमा ववकास गरर रोजगारी सजृना गनि उख ुखेलत लागर्त अन्र् 
के्षरको पवहचान गरी प्राप्त वजेटको व्र्वथथा गररनेछ । 

 "पाहनुाको सत्कार, बेलौरीको संथकार" भने्न नाराका साथ पर्िटन उद्योगलाई सेवामूलक, 
व्र्ावसावर्क, र प्रभावकारी बनाउन क्षमता अलभवृवद्धका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछेन ्। 

 पर्िटकीर् थथलको पवहचानका लालग पर्िटकीर् क्षेरको नक्साङ्कन गने कार्ि अगालड बढाइनेछ । 

 

 सहकारी एवं ववत्तीर् व्र्वथथापन क्षरे : 

 लघ ुववत्त संथथाको अनगुमन कार्िलाई गस्म्भर्िताका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

 ;xsf/L If]qsf] ;xsf/L btf{, gljs/0f vf/]lh tyf cg'bfg ljt/0f ;DjGwL dfkb08 

;lxtsf] sfg'g lgdf{0f u/L sfof{Gjogdf NofOg] 5 .  

 a]nf}/L gu/kflnsf If]q leq /x]sf ;xsf/L ;+3 ;+:yfx?sf] ;+rfng k|lqmofnfO{ 

Aojl:yt, u'0f:tl/o / kf/blz{ agfpb} ;xsf/L If]qsf] ljsf; k|j4{gsf] nflu tflnd, 

Ifdtf ljsf; lgodg tyf cg'udgdf ljz]if hf]8 lbOg]5 . ;fy} k|To]s j8fdf 

sDtLdf ! j6f gd'gf ;xsf/L ljsf;df hf]8 lbOg]5  / ;xsf/L tyf ul/jL ;DjGwL 
Aoj:yfkg ;'rgf k|0ffnL -sf]kf]ld;MCOPOMIS_ sfo{qmd cuf8L a9fOg] 5 .  

 मवहला बचत समहु तथा मवहला सहकारी संथथाहरुको संथथागत क्षमता ववकास गररनेछ। 
अलत ववपन्न वगिहरुलाई आफुले गरेको कमाईको लनर्लमत रुपमा सानो सानो बचत गने 
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बानीको ववकास गनि प्रोत्साहन गने नीलत अवलम्बन गररनेछ । थथालनर् क्षेरमा  गठन भएका 
सहकारी संथथाहरुको थथागत तथा क्षमता ववकास गनुिका साथै ववकासमा सहकारी संगको साझेदारी 
र सहकार्िमा जोड ददइनछे । 

 आलथिक रुपमा ववपन्न पररवारका लालग कृवष ऋर् सरल तवरले उपलब्ध हनुे व्र्वथथापन गररनकुा 
साथै सहकारीहरुमा तरल अवथथामा रहेको पसु्जलाई उत्पादन मूलक के्षरमा लगानी गने प्रबन्ध 
लमलाई पसु्जको संरक्षर् गने लनलत ललईनछे ।र्सका लालग आवश्र्क कानून लनमािर् गररनेछ । 

 सबै पररवारलाई सहाकारीमा पहुँच हनुे गरर सहकारी संथथाको व्र्वथथा, लनर्मन, संरक्षर् र प्रवद्धिन 
कार्िलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । सहकारी माफि त कृवष तथा दधु जन्र् 
उत्पादनको खररद वववक्र प्रकृर्ालाई सरलीकरर् गरर उत्पादक तथा उपभोक्ताको वहत गररनेछ । 

 सहकारी सम्बन्धी थथानीर् सहकाररहरुलाई ववलध सम्मत ढङ्गबाट संचालन गने र लनर्मन गनि 
सूचना प्रववलधमा आधाररत एवककृत त्र्ाङ्क लनमािर् र अध्र्ावलधक गररनेछ । 

 थथालनर् सहकारी संथथाका पदालधकारी, कमिचाररहरुलाई लस्क्षत सहकारीको स्शक्षाको माध्र्मबाट 
सहकारी व्र्वसार् प्रवद्धिन गररनेछ । सहकारीका सदथर्हरुलाई सहकारी स्शक्षाको लनर्लमत 
व्र्वथथा लमलाउन सम्बस्न्धत सहकारी संथथाहरुलाई स्जम्मेवार बनाईनेछ । 

 सहकारी गाभ्ने / गालभने (Merger) कार्िलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 जैववक मल प्रर्ोग गरी हनुे अगािलनक खेलतका लालग सहकारी माफि त सरल ऋर् प्रवाहका लालग 
सहस्जकरर् गररनेछ । 

 आलथिक ववकास शाखामा कृवष, पशसेुवा, पर्िटन, उद्योग, राजश्व तथा सहकारी हेने आवश्र्क 
जनशस्क्तको व्र्वथथापन गररनेछ। 

 "एक सहकारी, एक उत्पादन कार्िक्रम" सञ्चालन गररनछे । सहकारी संघमाफि त सञ्चालन हनु ेगरी 
समदुार्थतरमा सीप ववकास तथा आर्आजिन तालीम प्रदान गररनेछ । 

 सहकारी संथथासँगको सहकार्िमा थथानीर् तथा रैथाने वथतहुरुको बजारीकरर्का लालग सपुथ 
मूल्र्का पसल सञ्चालन गररनेछ । 

उद्योग 

 साना तथा घरेल ुउद्योगबाट उत्पादन हनुे वथतहुरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।थथालनर् थतरको कच्चा 
पदाथिद्वारा बथत ुउत्पादनका लालग अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ । 

 नगर के्षर लभर व्र्ापार व्र्वसार्को ववववलधकरर् गरी सबै प्रकारका बथत ुउपलब्ध हनुे वातावरर् 
सजृना गररनेछ । र्सका लालग थथालनर् हाट बजारको व्र्वथथा सवहत सवपङ कम््लेक्स तथा 
लडपाटिमेन्ट थटोर खोल्नका लालग लनस्ज के्षरलाई प्रोत्सावहत गरर बजारको व्र्वथथापन गररनेछ । 

 थथालनर् आलथिक ववकासलाई टेवा परु् र्ाउने वकलसमका ठूला तथा मध्र्म व्र्वसार् थथापना र 
संचालनमा संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वर् गररनछे । 
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 कस्म्तमा ५०% थवदेस्श रोजगारीमा बवृद्ध गने उद्योग तथा व्र्वसार्हरुलाई कर छुट, जलमनको 
वहालमा लनस्ित अवलधको सहलुलर्त, मखु्र् सडक देस्ख उद्योग सम्म जान े सडकको पहचु 
लगार्तको अन्र् सवुवधा उपलब्ध गराईनेछ । 

 "सीप लसकौं, उद्यमी बनौं" नारालाई साकार पानि मवहला, दललत, ववपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसंख्र्क, 
वपछलडएका वगि र द्वन्द्व प्रभाववतलाई व्र्ावसावर्क, सीपमूलक र रोजगारमूलक तालीमसवहत 
उद्यमशीलतामा सहर्ोग परु् र्ाउने बीउ पुजँी र प्रववलध अनदुान उपलब्ध गराइनछे 

 वेरोजगार व्र्क्तीहरुले आफु संग भएको सोच लसप र अनभुवका आधारमा थवरोजगार हनु चाहेमा 
आवश्र्क पने लसप तथा उद्यमस्शलता ताललम प्रदान गररनेछ । 

 थथालनर् थतरमा उत्पादन हनुे वथतहुरुको उस्चत मूल्र् लनधािरर् र बजार व्र्वथथापन गरी थथानीर् 
उत्पादनलाई रोजगारी अवसर संग आवद्ध गदै ललगनछे । 

 

 

१.५ अन्र् सीपमलुक तथा आर्मलुक कार्िक्रमहरु 

 ववपन्न मवहलाहरुको लालग आर्मूलक तथा सीपमूलक कार्िक्रमहरु माफि त थवरोजगारीका 
अवसरहरु लसजिना गररनेछ । 

 परम्परागत रुपमा आफ्नो सीप तथा पेशा सञ्चालन गदै आइरहेका दललत समदुार्हरुको 
व्र्वसार्लाई आधलुनकीकरर् तथा बजारीकरर् गनि आवश्र्क सीपमूलक ताललम तथा 
प्रववलध प्रदान गररनेछ।परम्परागत कृवष पेशालाई व्र्वसार्ीकरर् गररनेछ। 

  बेरोजगारहरुको त्र्ांक संकलन गने कार्िलाई अझै प्रभावकारी बनाई प्रधानमन्री 
रोजगार कार्िक्रम अन्तगित रोजगारीमा रहेका व्र्स्क्तहरुको त्र्ांक अद्यावलधक गरी 
रोजगारीका क्षेरहरु पवहचान गररनेछ र धेरै भन्दा धेरै बेरोजगारहरुको लालग रोजगारीको 
अवसर लसजिना गररनेछ।  

 ववपन्न तथा गररब वगिका रू्वाहरुलाई सीपमलुक तथा आर्मलुक कार्िक्रम संचालन गरी 
थवरोजगार बनाइने नीलत ललइनेछ।  

 एकल मवहला, एकल परुुष, ववपन्न वगि, आरक्ष वपलडत, द्वन्द वपलडत, शवहद तथा वेपत्ता पररवार र 
भमूीवहन सकुुम्बासीहरुको लालग ववशेष कार्िक्रम गरर आत्मलनभिर हनुे तफि  आवश्र्क प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

  कृवष, पर्िटन, उद्योग तथा वास्र्ज्र्, पूवािधार लगार्त के्षरका लालग उपलब्ध लसप तथा बजारको 
माग आवलधक रुपमा ववश्लषेर् गरी नागररकको लसप ववकास कार्िक्रम तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 
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 थथालनर् थतरमा उत्पादन भएका व्थतहुरुलाई थथालनर् तहमा नै प्रर्ोगमा ल्र्ाउने लनलत अनरुुप 
लबलभन्न लनस्ज तथा साविजलनक लनकार् संग समन्वर् गररनछे । 

 

२. सामास्जक क्षरे : सामास्जक क्षेरको ववकास हनु सकेमा मार ददगो र सन्तलुलत ववकास 
सम्भव छ । नेपालको संववधानले व्र्वथथा गरेको मौललक हकहरुको कार्ािन्वर्न, १५ औ ं
र्ोजनाले अबलम्बन गरेको सामास्जक क्षेरका कार्िक्रमहरु, ददगो ववकासका लक्ष्र्हरु तथा 
नेपालले अन्तरावष्ट्रर् जगतमा गरेका प्रलतबद्धताहरुलाई परुा गने, लस्क्षत वगिको शसस्क्तकरर्, 

क्षमता ववकास र सामास्जक न्र्ार्को प्रत्र्ाभलूत प्रदान गनिको लालग सामास्जक क्षेरमा 
लनम्नानसुारको काम गने नीलत ललइएको छ । 

२.१ स्शक्षा तथा खेलकुद  

 "xfd|f] ljBfno M /fd|f] ljBfnoÆ agfpg] cleofgsf ;fy ;/f]sf/jfnfsf] Ifdtf 
ljsf; tyf ;d'bfo ljBfno ;DjGw ljsf; ul/g] 5 .  

 नगरपाललका लभर आधारभतु तहसम्म अध्र्र्नरत सबै बालबाललकाहरुलाई स्शक्षा 
उपलब्ध गराउने राविर् नीलतलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनछे। ववद्याथी 
अनपुातमा ववद्यालर्हरुलाई अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ। 

 नगरपाललका क्षेरलभर रहेका बहमुखुी क्र्ाम्पसहरुको पूवािधार ववकास तथा शैस्क्षक 
गरु्थतर ववृद्धको लालग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

 सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा शैस्क्षक गरु्थतर ववृद्धको लालग आवश्र्क पने पूवािधार ववकास, 

सूचना प्रववलध, शैस्क्षक सामाग्री, ववज्ञान प्रर्ोगशाला लगार्त स्शक्षकको दरबन्दी लमलान 
गरी शैस्क्षक गरु्थतर ववृद्ध गररनेछ । नगरपाललका क्षेरका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा 
एक ववद्यालर् एक प्राववलधक ववषर् कार्िक्रम लागू गररनेछ ।  

 नगर क्षेरमा खेलकुदको ववकास र ववथतार गनिको लालग मेर्र कप , राष्ट्रपलत रलनङ 
स्शल्ड प्रलतर्ोलगता संचालन गररनेछ । खेलकुदको हब क्षेर बनाउनको लालग आवश्र्क 
खेलकुद व्र्थथापन तफि  जोड ददइने, खेलाडीलाई आवश्र्क प्रोत्साहन र खेल 
प्रस्शक्षकहरुको व्र्वथथापन गररनेछ ।  

 सम्पूर्ि लनजी ववद्यालर्हरुको मापदण्डको मूल्र्ांकन गररनेछ । मापदण्ड परुा नगरेका 
लनजी ववद्यालर्को सम्बन्धन खारेज गररनेछ। 

 र्वुा जनशस्क्तलाई बेलौरी नगरपाललकाको सेवाका लालग प्ररेरत गनि "मेरो ववशेषज्ञता, मेरै 
नगरका लालग" भने्न ममि सवहत वपछलडएको वगिका जेहेन्दार ववद्याथीलाई MBBS, BDS 
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सवहत स्चवकत्सा छारवतृी, लस्क्षत वगिका लालग उच्च स्शक्षा अध्र्र्न छारवतृी र अलत 
ववपन्न वगिका ववद्याथीहरुका लालग प्राववलधक लड्लोमा अध्र्र्नका लालग आगामी आलथिक 
बषिका लालग आवश्र्क बजेटको व्र्वथथा गररनेछ । 

 

 सामदुावर्क ववद्यालर्को गरु्थतर ववृद्धका लालग लसकाई उपलब्धीको मापन गरी उत्कृि 
हनुे ववद्यालर्लाई परुथकृत गररनेछ । नगर स्शक्षा सलमलत माफि त मलु्र्ांकन अनगुमनको 
मापदण्ड तर्ार गरी मलु्र्ांकन अनगुमन कार्िलाई थप प्रभावकारी एवं व्र्वस्थथत 
गररनेछ। नगर क्षेरलभर रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको थतरोन्नती गरी आधलुनक 
सवुवधार्कु्त नमनुा ववद्यालर्कोर् रुपमा ववकास गररनेछ। 

 ववपन्न दललत बालबाललकाहरुलाई शैस्क्षक सामाग्री तथा ववद्यालर्मा पोशाकको व्र्वथथा 
गररनेछ । प्राववलधक तथा उच्च स्शक्षामा अध्र्र्नरत दललत तथा आददवासी जनजालत 
ववद्याथीहरुको लालग छारवसृ्त्तको व्र्वथथा गररनेछ । 

 नगरपाललका क्षेर लभरका ववद्यालर्हरु मध्रे्बाट उपर्कु्त ववद्यालर् छनौट गरी नमनुा 
ववद्यालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौलतक लनमािर् अनदुान कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

 ववद्यालर्को आवश्र्क्तामा रास्खएका लनस्ज श्रोतका स्शक्षकहरुलाई प्रदान गररदै आएको 
प्रोत्साहान भत्तालाई लनरन्तरता ददईनेछ। 

 लनजी स्रोतका स्शक्षक, बालववकासका स्शस्क्षकाहरुलाई र कार्ािलर् सहर्ोलगहरुलाई प्रदान 
गररदै आएको प्रोत्साहान भत्ता लाई लनरन्तरता ददईनेछ ।  

 सबै सामदुावर्क ववद्यालर्को भौलतक संरचना अपाङ्गमैरी र बालमैरी बनाईनेछ । 

 आवश्र्क सेवाको सलुनस्ितता नभएका सामदुावर्क ववद्यालर्मा थवच्छ र सफा खानेपालन 
शौचालर्, घेरबार लगार्त आवश्र्क सेवाको सलुनस्ितता गररनेछ । 

 खेलकुद सामाग्रीको व्र्वथथा नभएका ववद्यालर्हरुमा खेलकुद सामाग्री र सबै सामदुावर्क 
ववद्यालर्हरुमा खेलकुद स्शक्षकको व्र्वथथाका साथै सम्बस्न्धत ववषर्मा आवश्र्क 
ताललमको व्र्वथथा गररनेछ । 

 स्शक्षकको ज्ञान र लसप कक्षा कोठामा परु् र्ाइ बालबाललकाको लसकाइ उपलस्ब्ध दर उच्च 
बनाउन उत्प्ररेर्ा, सपुररवेक्षर्, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन ववलधको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

 लनशलु्क र अलनवार्ि ववद्यालर् स्शक्षाको लनलत व्र्वहाररक कार्ािन्वर्नमा ललगने वातावरर् 
लनमािर् गररनेछ । 
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 सामदुावर्क ववद्यार्मा ववज्ञान र प्राववलधक धार तफि को ववषर् समावेश गरी नमूनाका रुपमा 
संचालन गराउन सम्बस्न्धत सरोकारवालाहरु संग सहकार्ि गने लनलत ललईनेछ । 

 व्र्वहाररक स्जवन उपर्ोगी स्शक्षाको कार्ािन्वर्नमा ववशेष जोड ददईनेछ । 

 सामदुावर्क ववद्यालर्मा पथुतकालर् र उपकरर्को उपलब्धता सवहत कम््र्टुर स्शक्षाको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न र ई-हास्जरीको व्र्वथथा गररनेछ । 

 स्शक्षकहरुलाई मागमा आधाररत ताललमको व्र्वथथा गररनेछ । 

 नगरस्शक्षा सलमलत र वडा स्शक्षा सलमलतको क्षमता ववकास गररनेछ । 

 नगर थतररर् स्शक्षा अनगुमन सलमलत गठन गरी उक्त सलमलत माफि त स्शक्षा के्षरको प्रभावकारी 
अनगुमन गने व्र्वथथा लमलाईने छ । 

 कोरोना महामारीको समर्मा पलन शैस्क्षक क्षेरलाई अगालड बढाउन वैकस्ल्पक ववलधको 
माध्र्मबाट पठन पाठनको कार्िलाई अगालड बढाउन पहल गररनेछ । 

 ववद्यालर्हरुमा कोलभड-१९ को प्रभावलाई न्रू्लनकरर् गनिका लालग आवश्र्क सरुक्षा 
सम्बस्न्ध मापदण्ड परुा गनि आवश्र्क व्र्वथथापन गररनेछ ।  

 र्स आ.व. देस्ख नेपाल सरकारको न्रू्नतम तलब भत्ता खाईपाई ववद्यालर्मा काम 
गरररहेका ववद्यालर् कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वथथा गररनेछ । 

 नेपाल सरकारको र्सै वषिको लनलत तथा कार्िक्रम अनसुार बालववकासका स्शक्षकहरुलाई 
रु. १५००० तलब परु् र्ाउने भने्न रहेको र जस मध्रे् रु. ७००० थथालनर् तहले थपन े
भने्न भएकोले सो रकम थप गररनेछ । 

 ववद्यालर् कमिचारी तथा कार्ािलर् सहर्ोगीहरुको न्र्नुतम पाररश्रलमक १५०००।- 
परु् र्ाउने। 

 गत ववगत वषि देस्खनै नपेाल सरकारको लनलत अनसुार नगरपाललका लभर रहेका लनरक्षर 
प्रौढहरुलाई साक्षर बनाउदै ललगएको र र्स आ.व. मा नगरपाललकालाई पूर्ि साक्षर बनाउन 
पहल गररनेछ । 

 गत ववगत वषिझै र्स वषि पलन नगर थतररर् खेलकुदका लालग आवश्र्क वजेटको 
व्र्वथथापन गररनेछ । 

 नगर क्षेरमा मेलडकल कलेज, इस्न्जलनर्ररङ कलेज, कृवष क्र्ाम्पस खोल्नका लालग 
आवश्र्क पहल गररनेछ । 

 बेलौरी नगरपाललकामा कार्िरत स्शक्षकहरुको दक्षता एवं व्र्वसावर्कता बवृद्ध गदै मनोबल 
बढाउन उत्कृि दईु जना स्शक्षक छनौट गरी नगरसभाको ददन परुथकृत गररनछे । 

 शैस्क्षक संथथाहरुको भौलतक पूवािधार लनमािर् कार्िलाई लनरन्तरमा ददइनेछ । 
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 स्शक्षाको गरु्थतर अलभववृद्धका लालग स्शक्षकको पेशागत क्षमता ववकास कार्िक्रमलाई 
लनरन्तरता ददइनेछ । 

 रावष्ट्रर् तथा अन्तरािवष्ट्रर्थतरका खेलकुद प्रलतर्ोलगतामा र्स नगरपाललकाको सहभालगता ववृद्ध 
गनि प्रोत्साहनमूलक कार्ि सञ्चालन गररनेछ । 

 सामदुार्वक ववद्यालर्हरुका भवन रङरोगन तथा ममित सम्भार गररनेछ । 

 उच्च स्शक्षा अध्र्र्नरत आददवासी जनजाती, दललत, वपछडा वगि, द्वन्द वपलडत, शवहद 
पररवा, जेहेन्दार ववद्याथीहरुलाई छारावतृ्तीको व्र्वथथा गररनेछ । 

 सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्िरत स्शक्षक, कमिचारीहरुलाई कोलभड ववरुद्धको भ्र्ाक्सीनका 
लालग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

 

२.२ आधारभतू थवाथ्र्  

थवच्छ, सफा, सनु्दर र हररत बेलौरी नगर अलभर्ान कार्िक्रम सञ्चालन गरी नगरलभर फोहोर 
व्र्वथथापनको लालग समसु्चत नीलत तथा कार्िक्रम तर् गररनेछ । र्सको लालग नगरलभर फोहोर 
व्र्वथथापनका लालग कुवहने र नकुवहने फोहोरहरु छुट्याई त्र्सको समसु्चत व्र्वथथापन र 
ववषिजन गररनेछ । नगरपाललकाको फोहोरलाई व्र्वस्थथत ढंगले ववसिजन गने दीघिकालीन 
उपार्को व्र्वथथा गररनेछ। 

 सामदुावर्क ववद्यालर्का माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत छाराहरुको थवाथ्र् तथा 
सरसफाइका लालग सेनेटरी ्र्ाडको व्र्वथथा गररनेछ ।नगर लभरका आवश्र्क थथानमा 
साविजलनक शौचालर्को व्र्वथथा गररनेछ । 

 æcfdf;+u pkd]o/ sfo{qmdÆ ;'Ts]/L cj:yfdf kf]if0fo'Qm vfgfsf] dxTj bzf{O{ 

kf]if0fo'Qm vfgf vfg] afgLsf] ljsf; ug{ a]nf}/L gu/kflnsf If]qel/sf ;'Ts]/L 

cfdfnfO{ kf]if0f vfB ;fdu|L x:tfGt/0f ;DjGwL cfdf ;+u pkd]o/ sfo{qmd 

;~rfng ul/g] 5 / æs'kf]if0f d'Qm gu/kflnsfÆ 3f]if0ff cleofg sfo{qmd qmdzM 

;+rfng ub}{ nlug] 5 .  

 sf]le8 !( dxfdf/Ln] l;h{gf x'g] dgf]a}1flgs c;/nfO{ Go'lgs/0f P+j Joj:yfkg 

ug{ hgr]tgfd'ns / dgf]k/fdz{ ;]jf ;+rfng ul/g]5 .  

 o; gu/kflnsfdf Pp6f ;'ljwf ;DkGg c:ktfn -cfO{=l;=o'= / e]G6Ln]6/ ;lxtsf]_ 

:yfkgf / ;+rfng ug]{ ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/;Fu kxn ul/g] 5 .  

 hg :jf:YohGo ljkQLsf] cj:yfnfO{ dWogh/ u/L lz3| ;+jf]wg ug{ Rapid 

Response Team -b|'t k|ltsfo{ ;d'x_ agfO{ cfjZos tflnd, Ifdtf ljsf;sf sfo{qmd 

;+rfng ul/g] 5 .  
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 o; gu/kflnsfdf ;j} j8fx?df u'0f:tl/o cfwf/e't :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr k'¥ofpg 

cfjZos k|aGw ldnfO{g]5 .  

 नगरपाललका क्षेरलभर रहेका थवाथ्र् संथथाहरुको क्षमता ववकासमा जोड ददईनेछ । सवै 
थवाथ्र् संथथाहरुमा ‘उस्चत जनशस्क्त, स्रोत साधन तथा औषलधहरुको व्र्वथथापन 
प्रभावकारी ढंगले गररनेछ । 

 नगरवासीहरुको थवाथ्र् उपचारका क्रममा सवि सलुभ औषधी उपलव्धताका लालग श्रीपरु 
प्राथलमक थवाथ्र् केन्रमा फामेसी सेवा सञ्चालन गररने छ । 

 थवाथ्र् ववमा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररने छ ।मकु्त कमैर्ा, 
दललत, मकु्त हललर्ा ,आरक्ष वपलडत, द्वन्दमा घाईते, अपाङ्ग, शवहद तथा बेपत्ता पररवार  र 
ववपन्न पररवारलाई २५% अनदुानमा थवाथ्र् ववमा सञ्चालन गररने छ । 

 नागररकहरुको थवाथ्र्लाई उच्च प्राथलमकतामा राख्दै औषलधहरु गरु्थतररर्, सरल र 
सलुभ रुपमा उपलब्ध गराउन औषलध पसलहरुको लनर्लमत रुपमा अनगुमन गने कार्ि 
गररनेछ । 

 र्स नगरपाललका क्षेरमा थारु समदुार्को बढी बसोबास रहेको र र्स समदुार्मा गस्म्भर 
थवाथ्र् समथर्ाको रुपमा रहेको लसकलसेल एलनलमर्ा रोगको समर्मै पवहचान गरी 
उपचारमा सहजता ल्र्ाउनका लालग लसकलसेल एलमलनर्ा पररक्षर् कार्िक्रमलाई 
लनरन्तरता र ववरामीहरुलाई पोषर् भत्ताको व्र्वथथा गररनछे । 

 रामपरु आर्वेुद औषधालर्को थतरोन्नती एंव व्र्वथथापन गररनेछ । र्ोग प्रस्शक्षर् 
केन्रको थथापना गररनेछ । 

 मवहला थवाथ्र् थवरं्सेववकाहरुले गरेको कार्िको उच्च मलु्र्ङ्कन गदै वावषिक रुपमा 
प्रदान गररने प्रोत्साहान भत्ता संघीर् सरकारको नीलत अनरुुप प्रदान गररने छ। 

 Knfli6shGo a:t'sf] k|of]unfO{ lj:tf/} sd ub}{ qmdz M lglZrt If]q tf]sL 
pQm If]qnfO{ Knfli6s lgif]lwt If]q 3f]if0ff ub}{ nlug]5 . ;f] sfo{sf] ;'?jft 
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no xftf kl/;/ af6 ul/g]5 . नेपाल सरकारको न्रू्नतम 
सेवा मापदण्ड अनरुुप आधारभतू थवाथथ सेवाहरु प्रत्रे्क वडाहरुमा रहेका थवाथ्र् संथथा 
बाट पूर्िरुपमा लनशलु्क गररनेछ । 

 कोरोना माहामाररको संक्रमर् रोकथामका लालग सबै नागरबासीलाई कोरोना ववरुद्धको 
खोपको व्र्वथथा लमलाईनेछ । 
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 कोलभड-१९ संक्रलमतको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्र्ावश्र्क थवाथ्र् उपकरर्, 
सामाग्री तथा औषलधको व्र्वथथा गररनेछ । 

 नगरपाललका लभर आर्वेुद सेवालाई ववथतार गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न लालग बजेट 
ववलनर्ोजन गरी आर्वेुद स्चवकत्सालर् थथापना गररनेछ। सामदुावर्क वनमा ववलभन्न 
जवटबटुीर्कु्त बोटववरुवा वकृ्षारोपर्मा अनदुान ददई १० वषि लभर औषधी उत्पादन उद्योग 
थथापना गनि र्ोजना तर्ार गररने छ । 

 कोलभड-१९ को संक्रमर्का कारर् बाबआुमा गमुाएका बालबाललकाहरुलाई राहतको 
व्र्वथथा गररनेछ । साथै, कोलभड-१९ को कारर् स्जवन गमुाएका थवाथ्र्कलमि, कमिचारी 
लगार्तका आम नागररकका पररवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराईनेछ । 

 पूर्ि खोप र्कु्त नगरपाललकालाई ददगो राख्न सबै बालबाललकालाई खोप सेवा कार्िक्रम 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 कोलभड-१९ को महामाररको लनर्न्रर्का लालग अग्रपंस्क्तमा रही उत्कृि सेवा प्रदान गने 
थवाथथकलमिलाई "कोरोना उत्कृि सेवा परुथकार" को व्र्वथथा गररनेछ । 

 "हाम्रो नगर, थवथथ नगर" अलभर्ान माफि त क्षर्रोग, कुष्ठरोग र मलेररर्ा जथता ववलभन्न 
सरुवा रोगको लनवारर् तथा संथथागत सतु्केरी अलभर्ान र शनु्र् कुपोषर्का लालग 
कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 नेपाल सरकारको साझेदारीमा थवाथ्र् लबमा कार्िक्रमलाई सहज र प्रवाहकारी बनाईनेछ । 

 थवाथ्र् सेवामा गररब, लसमान्तकृत, दललत, मवहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, असक्त 
तथा अपाङ्गता भएका तथा ददघि रोलगहरुको पहचु बढाउन थवाथथ लसलबर, ववशेषज्ञ थवाथ्र् 
जाच कार्िक्रम जथता लस्क्षत कार्िक्रमहरु तर् गरी लाग ुगररनेछ । 

 थवाथ्र् संथथाको नर्ाँ भवन लनमािर्, सेवा संचालन वा ववथतार गदाि सकेसम्म बवढ 
जनघनत्व भएको थथान छनौट गररनेछ । 

 नगरको ग्रालमर् वडाहरु थप प्राथलमकतामा राखी हरेक बथतीमा थवाथ्र् सेवा लबथतार गनि 
हाल संचालनमा रहेका खोपकेन्र र गाँउ स्क्ललनकलाई थप व्र्वस्थथत बनाई थवाथ्र् 
चौवकबाट टाढा रहेको बथतीहरुमा गैर सरकारी संथथा र लनस्ज क्षेर सँगको सहकार्िमा 
घसु्म्त लसलबर संचालन गररनेछ । 

 नगरका सबै अथपताल थवाथ्र् चौवकहरुमा सडक र्ातार्ातको पहुँच परु् र्ाई आपतकाललन 
थवाथ्र् सेवा तरुुन्त उपलब्ध हनुे गरर लनशलु्क रुपमा लनस्ित 'ख' वगिको मापदण्डको 
एम्बलेुन्स सेवा संचालन गररनेछ । 

 सबै वडाहरुमा व्र्वस्थथत तथा लनस्ित ठाँउमा खोप स्क्ललनकको भवन लनमािर् गने तथा 
सहरी थवाथ्र् केन्रमा बलथिङ सेन्टर र आपतकाललत प्रसलुत सेवा उपलब्ध गराईनेछ । 
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 नगरबासीका लालग ववलभन्न सामास्जक संजाल, नगरको वेभसाइट र थवाथ्र् सूचना सम्बन्धी 
ए्स माफि त नगर तथा वाह्य संघ संथथा माफि त उपलब्ध हनुे थवाथ्र् सेवाको जानकारी र 
सचेतना मलुक सन्देश प्रवाह गररनेछ । 

 थवाथ्र् सेवामा संलग्न कमिचारी तथा थवाथ्र्कलमिको मनोबल बवृद्ध गदै भौलतक तथा 
पेशागत सरुक्षा सलुनस्ित गररनेछ । 

 बेलौरी नगरपाललका वडा नं. ९, कुण्डामा आगामी आलथिक बषि देस्ख कोलभड बाल अथपताल 
संचालनमा ल्र्ाईनछे। 

 बेलौरी नगरपाललका वडा नं. ९, कुण्डा स्थथत आथथार्ी कोलभड अथपताललाई नगर अथपतालको 
रुपमा थतोरन्नती गररनेछ । 

 

२.३ लैलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर्ः 

 मवहला, दललत, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्र्स्क्त लगार्तको ववकास लनमािर् प्रवक्रर्ामा 
सहभालगता प्रवद्धिन गररनकुा साथै महसुसु हनुे गरर नगरको सेवालाई पहचु र्ोग्र् बनाईनेछ 
। 

 नगरमा लनमािर् हनुे हरेक साविजलनक संरचना अपाङ्गमैरी, बालमैरी र जेष्ठ नागररकमैरी 
बनाईनेछ। 

 दवु्र्िबहार/बेचलबखनको जोस्खममा परेका मवहलाहरुको सरुक्षा र सरुस्क्षत बसोबासका लालग 
आवश्र्क प्रवन्ध गररनेछ । 

 आलथिक सामास्जक र राजलनलतक गलनववलधहरुमा मवहलाहरुको सहभालगता अलभबवृद्ध गने 
लनलत अवलम्बन गररनेछ । 

 मवहला तथा बालबाललका शाखालाई प्रववलधमैरी बनाईनेछ । 

 सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रम अन्तगित जेष्ठ नागररक, एकल मवहला, अपाङ्गता भएका 
व्र्स्क्तहरुलाई प्रदान गररदै आएको सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरर् थप प्रभावकारी 
बनाईनेछ। 

 सामास्जक सरुक्षा सेवा प्राप्त गने व्र्स्क्तहरुको प्रभावकारी त्र्ांक व्र्वथथापन गररनेछ । 

 सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नको प्रभावकारी अनगुमनको व्र्वथथा लमलाईनेछ। 

 र्ौनजन्र् वहंसा, बलात्कार र एलसड आक्रमर्जथता घटना सम्बन्धी अनसुन्धान, अन्वेषर् एवं 
पैरवी कार्िमा सहर्ोग गने राष्ट्रसेवक, सञ्चार जगत,् व्र्स्क्त वा संघसंथथालाई ववशेष 
परुथकारबाट सम्मान गररनेछ । 
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क) जेष्ठ नागररक र अपाङ्ग : 

 अशक्त जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुलाई सम्बस्न्धत वडा कार्ािलर्को 
लसफाररसमा समन्वर् गरी सामास्जक सरुक्षा भत्ता घरदैलो मै गई प्रदान गररनेछ । 

 c;xfo, ckfËtf ePsf AolQmnfO{ p4f/ / ;+/If0f ug{ ljz]if sfo{qmd ;+rfng u/L 

;8s dfgjd'Qm :yflgo tx 3f]if0ff ul/g]5 .  

 ns8fpgsf] cjlwdf sf]/f]gfsf] eo / cGo ;fdflhs cj:yfn] ljz]if u/L afnaflnsf 

dlxnf, h]i7 gful/s / ckfËtf ePsf JolQmx? qf;do cj:yfdf /x]sfn] plgx?nfO{ 

nlIft u/L dgf]ljd{z Ifdtf ljsf; ;zlQms/0fd"ns sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 .  

 एकल मवहला, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, सीमान्तकृत र लोपउन्मखु समदुार्लाई सामास्जक 
सरुक्षाको ग्र्ारेस्न्ट गदै र्ातार्ात, थवाथ्र् र स्शक्षा सेवामा लनशलु्क गनि सबै सरोकारवाला 
लनकार्हरुसंग आवश्र्क सहकार्ि र समन्वर् गररनेछ।  

 प्रत्रे्क वडा जेष्ठ नागररकहरुको लालग एकीकृत थवाथ्र् स्शववर संचालन गररनेछ । 
समाजमा र्ोलगदान परु्ाउनभएका जेष्ठ नागररकहरुलाइ सम्मान गररनेछ ।  

 अपाङ्गहरुको त्र्ाड्ड अद्यावलधक गरी अपाङ्ग समाग्री तथा हइुलस्चर्र ववतरर् गररने छ। 

 ckfËtf ePsf AolQmx?sf] ;+VofnfO{ dWogh/ u/L gu/kflnsfsf] u|fld0f If]qdf 
aif{df Ps k6s kl/rokq lzlj/ ;+rfng ul/g]5 . ckfËtf ePsf AolQmx?sf] nflu 

;zlQms/0f tyf Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 / ckfËtf ePsf 
AolQmx?sf] uDeLo{tfnfO{ x]/L cfjZostf cg';f/ ;fdu|L ljt/0f sfo{ ul/g]5 .  

 æxfDf|f] k'vf{ Mxfd|f] zfg M u/f} k'vf{sf] ;DdfgÆ eGg] gf/f ;lxt h]i7 gful/sx?df 

ePsf] 1fg l;kx?sf] ;b'kof]u x'g] u/L h]i7 gful/sx?sf] lbgrof{nfO{ ;xh agfpg 

gu/kflnsf / ;fd'bflos ;+oGqx?sf] ;xsfo{df lbjf ;]jf s]Gb|/x? ;+rfngsf ;fy} 

/rgfTds sfo{x? ;+rfng ul/g] 5 . 

ख) मवहला तथा बालबाललका : 

 एकल मवहला, वहंसा वपलडत मवहला, द्धण्द्ध वपलडत मवहला, दललत मवहला तथा पछाडी 
पाररएका मवहलाहरुको लालग नेततृ्व क्षमता ववकास, जनचेतनामलुक तथा सशस्क्तकरर् 
कार्िक्रमहरु संचालन तथा उनीहरुको उस्चत व्र्वथथापनको लालग सेफ हाउसको लनमािर् 
गररनेछ ।वेलौरी नगरपाललकालाई लैलगंक वहंसा मकु्त नगरको घोषर्ाको लालग आवश्र्क 
कार्ि गररनेछ ।  

 dlxnfx?sf] ;ZflQms/0f, g]t[Tj ljsf;, pBdlzntf / l;kljsf; u/L dlxnfx?nfO{ 

ljsf; tyf of]hgf lgdf{0f of]hgf sfof{Gjog / cg'udgdf ;xeflutf ;'lglZrt ub}{ 
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gu/kflnsf cGt{ut ;+rfng x'g] of]hgfx?df slDtdf $) k|ltzt ;xeflutf 

;'lglZrt ul/g]5 .  

 u|fld0f dlxnfx?sf] cfly{s cj:yfnfO{ ;'wfg{ ljkGg cfo ePsf dlxnfx?sf] cfo  

 cfh{gdf a[l4 ug]{ l;kd'ns tflnd ;~rfng ul/g]5 . dlxnfsf] cfly{s tyf ;fdflhs 

;zlQms/0fsf nflu JolQmTj ljsf;sf sfo{qmdsf ;fy} :ynut ;'wf/sf sfo{qmdx? 

;~rfng ul/G5 . 

 a]nf}/L gu/kflnsf If]qleqsf >lds afnaflnsfx?sf] ;'lglZRft Aoj:yfkg ug{ ;j} 

lsl;dsf afn>d cGTo ug]{ afnaflnsf dfyL x'g] ;j} lsl;dsf lx+;f zf]if0f b'Jo{xf/ 

cGTo ug]{ tyf a]nf}/LnfO{ afnd}lqgu/sf ?kdf 3f]if0ff ug{sf nflu ;r]tgf, 

;zlQms/0f Pj+ pkrf/Tds sfo{qmdx? ;+rfng ul/g] 5 .  

 मवहलाहरुको आलथिक सामास्जक ववकासको लनलमत्त आत्मलनभिर हनुे खालका कार्िक्रमहरु 
बनाई लागू गररनेछ । 

 मानव वेचववखन तथा ओसारपसार, असरुस्क्षत बसाईसराई , लागूऔषध दवु्र्िसनी जथता 
ववषर्हरुमा सचेतनामलुक तथा पनुिथथापनाको कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

 बाल बाललकाहरुको शारररीक तथा मानलसक थवाथथलाई मध्र्नजर गदै बालमैरी खेलकुद 
कार्िक्रम तथा बौवद्धक रचनात्मक कार्िक्रमहरु तर् गररनेछ । 

 मवहलाहरुको संगठन माफि त सामास्जक पूजँीको लनमािर् गदै समाजमा हनुे लागूपदाथि 
सेवन, घरेल ुवहंसा, बाल वववाह तथा चेलीबेटी बेचववखन आदद लनर्न्रर् गनि समाजमा 
हनुे सबै खाले ववकृलत र ववसंगलतका ववरुद्धमा मवहला सहकारी संथथा, वकशोरी सञ्जाल, 

बाल क्लब संजाल, तथा आमा समहुहरुको क्षमता ववकासमा जोड ददइनेछ। 

 ववलभन्न लनकार्हरुसँगको साझेदारीमा सडकमा रहेका बेसहारा, असहार् नागररक तथा 
बालबाललकाको उद्धार, संरक्षर् र व्र्वथथापन गररनेछ । 

 

ग) आददवासी जनजाती : 

 आददवासी, जनजाती, सीमान्तकृत वगि, लोपोन्मखु जाती र अल्पसंख्र्क वगिको लगत 
संकलन गररनेछ । र्ी समदुार्को उत्थान र ववकासको लालग ववशेष कार्िक्रम लागू 
गररनेछ । सबै खालको मातभृाषा बोल्ने समदुार्को भाषा र संथकृलतको संरक्षर् र 
सम्बद्धिनको लालग आवश्र्क कार्िक्रम बनाइ लागू गररनेछ। 

  राना थारु र चौधरी थारुको बाहलु्र्ता भएको क्षरेमा र्ी समदुार्को भाषा तथा संथकृलत 
संरक्षर् क्षेर घोषर्ा गरी र्ी समदुार्को परम्परा, संथकृलत, संथकार, भेषभषूा आददको 



17 
 

संरक्षर् सम्बद्धिन, प्रवद्धिन र ववकास गदै पर्िटकीर् गाँउको रुपमा ववकास तथा थथापना 
गनि संघीर् र प्रदेश सरकार संग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

 सबै प्रकारका आददवासी जनजाती समदुार्का र्वुार्वुतीहरुको क्षमता ववकास कार्िक्रम 
संचालन गररनेछ । 

 वषौ देखी थारु समदुार्मा चल्दै आएको भलमन्सा प्रथाले आफ्नो समदुार्मा 
मेललमलापकताि र नेततृ्वदार्ी भलूमका लनवािहा गदै आई रहेकोले भलमन्साहरुको क्षमता 
ववकासको लालग जनचेतना तथा क्षमता अलभवदृ्दी कार्िक्रम तथा वावषिक रुपले प्रदान गदै 
आईरहेको प्रोत्साहन भत्तालाई र्स बषि पलन लनरन्तरता ददईनेछ ।  

घ) दललत तथा अन्र् ववपन्न वगि : 

 ;'s'म्बासी र e"मीवहन दललतहरुको लालग जनता आवास कार्िक्रमलाई अझ बवढ प्रभावकारी 
बनाउन प्रदेशर संघीर् सरकार संग सहकार्ि र समन्वर् गरी ववशेष कार्िक्रम बनाई लागू 
गररनेछ ।  

 दललत समदुार्लाई सामास्जक न्र्ार्को माध्र्मबाट ववकासका हरेक क्षेरमा ववशेष अवसर र 
पहुँच, सामास्जक अन्तरघलुनको ससु्ितता गररनेछ। साथै जेठ २१ को जालतर् भेदभाव तथा 
छुवाछुत उन्मलुन रावष्ट्रर् ददवसलाई भव्र्ताका साथ मनाईनेछ । 

 जातीर् छुवाछुत तथा भेदभाव ववरुद्धको शनु्र् शहनशीलताको नीलत अबलम्बन गररनेछ। 
दललत वगिहरुको सामास्जक, आलथिक ववकासको लालग सकारात्मक ववभेदको नीलत अबलम्बन 
गदै सशस्क्तकरर् र क्षमता ववकासमा जोड ददइनेछ । 

 दललतहरुको परम्परागत पेशा र सीपको व्र्वसार्ीकरर् र बजारीकरर्को लालग आवश्र्क 
वातावरर्को वन्दोवथत गने नीलत ललइनेछ। 

 दललत ववद्याथीहरुको लालग MBBS, BDS, HA, Staff Nurse सवहत स्चवकत्सा छारवतृी, 
अन्र् प्राववलधक लड्लोमा र उच्च स्शक्षा अध्र्र्नका लालग आगामी आलथिक बषिका लालग 
आवश्र्क बजेटको व्र्वथथा गररनेछ । 

 दललत समदुार्को लालग प्रगलतस्शल आरक्षर्को व्र्वथथा गररनेछ । 

 छुवाछुत लनगरानी केन्रको थथापना गररने छ । 

 परम्परागत पंच्चेबाजालाई संरक्षर् तथा प्रोत्साहनका लालग आवश्र् बजेट ववलनर्ोजन गररन े
छ। 

 

ङ) रू्वा वगि : 

 रू्वाहरुलाई थवथथ र अनशुालसत बनाउनको लालग खेलकुदको ववकास र रू्वा खेलकुद 
प्रत्र्ोलगता संचालन गररनेछ ।रू्वाहरुलाई आवश्र्क पने खेल सामाग्री उपलब्ध 
गराइनेछ। 
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 रू्वाहरुमा बढीरहेको लागूऔषध दवु्र्िसनीको रोकथामको लालग सचेतनामलुक कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । सबै वडाहरुमा रू्वा क्लब गठन गरी रू्वा क्लबहरु माफि त 
लसजिनात्मक र रचनात्मक कामहरु गनिको लालग प्रोत्साहन गररनेछ। 

 रू्वाहरुलाई उद्यमशील बनाउन आवश्र्क सीप तथा क्षमताको ववकास गररनेछ । र्वुा 
थवरोजगार कार्िक्रम लाग ुगररनेछ। 

 कोलभड १९ महामारीको कारर् बाट भारत तथा तेस्रो मलुकुबाट रोजगारी गमुाएर 
आएका र्वुाहरु का लालग रोजगारीको अवसर लसजिना गरर रोजगार प्रदान गररने छ ।   

च) श्रलमक वगि : 

 a}b]lzs /f]huf/Laf6 kms]{sfx?sf] l;k, 1fg / Ifdtfsf] pkof]usf] lgtL             

-Learn, Earn, Return and Use_ agfO{ sfof{Gjog ul/g]5 . 

 बेरोजगारहरुको सूची तर्ार गरी प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम अन्तिगत धेरै भन्दा धेरै 
रू्वाहरुलाई रोजगारको प्रत्र्ाभतूी गररनेछ।नगरपाललकाबाट सञ्चालन हनुे ववकास 
लनमािर्को कार्िमा बेरोजगार रू्वाहरुलाई पररचालन गने नीलत ललइनेछ । श्रलमक 
हेल्पडेथक सञ्चालनको लालग आवश्र्क पहल गररनछे । 

 श्रलमक वगिको पाररवाररक दावर्त्वलाई सहर्ोग गनिको लालग आस्श्रत पररवार 
वालबच्चाहरुको लालग लनशलु्क स्शक्षा, सीप तथा आर्मलुक ताललम, थवाथ्र् तथा जीबन 
बीमाको लालग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

 नेपाल सरकारले लनधािरर् गरेको अनसुार श्रम ज्र्ालाको व्र्वथथा गररनेछ । नगरेमा 
लनर्मानसुार कारवाही गररनेछ । 

छ) भाषा, संथकृलत तथा लललतकलाको संरक्षर् र ववकास : 

 नगरपाललका क्षेर लभर रहेका सबै मठ, मस्न्दर, धालमिक क्षेरलाई संरक्षर्, सम्बद्धिन र 
प्रचार प्रसार गररनेछ । र्ी क्षेरको ववकासको लालग आवश्र्क नीलत बनाई लागू 
गररनेछ। 

 æljljw kl/sf/ d]nf sfo{qmdÆgu/ If]q leq cfGtl/s tyf jfx\o ko{6s leq\ofpg] 

tyf ljljw hftLx?sf] ;+:s[ltsf] df}lns klxrfgsf] ?kdf /x]sf df}lns 

kl/sf/x?sf] kj{4gsf nflu æljljw kl/sf/ d]nfÆ ug]{ nufotsf ko{6sLo 

ultljlw ug]{ ;+3 ;+:yfx?nfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .  

 a]nf}/L gu/kflnsfsf] ko{6sLo If]q, ;+:s[lt k/Dk/f / ;+/rgfnfO{ ;dfj]z u/]/ 

lkmNd 5fofÍg, 8s'd]G6«L lgdf{0f ug]{x?nfO{ gu/kflnsfsf] tkm{af6 cfjZos ;xof]u 

pknAw u/fOg]5 .  
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 æefiff / ;+:s[ltsf] ;Ddfg M n's]sf k|ltefsf] klxrfgÆ eGg] lglt cGt{ut 

ljljwtfdf ;d]6LPsf ;j} hfthftLx?sf] efiff, ;+:s[lt nf]s;flxTo, g[To,b]p8f 

lut, ;+lut, d]nf, kj{ hfqfx?sf] ;+/If0fsf nflu /sd ljlgof]hg u/L 

;/f]sf/jfnfx?nfO{ o:tf lsl;dsf sfo{qmd ug{ k|f]T;fxg ul/g]5 . 

 a]nf}/L If]qsf wfld{s, ;f+:s[lts, ko{6lso, ef}lts k'jf{wf/ nufotsf sfo{qmd 

cfly{s tyf ef}lts ;xof]u k|bfg ug{ OR5's ;+3;+:yf, lglh If]q, JolQm, 

Aoj;foLx?nfO{ cfj\xfg ub}{ pQm If]qsf] Aoj:yfkg sfo{df ;fj{hlgs lghL 

;fem]bf/L cjwf/0ffnfO{ cuf8L a9fOg] 5 . 

 आददवासी जनजालत, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुार्को भाषा तथा मौललक कला-
संथकृलतको जगेनाि गनि ववशेष कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछेन ्। 

 नगरलभर आपसी सामास्जक सद्भावलाइ सदुृढ तलु्र्ाउन साँथकृलतक पविहरु माघी लमलन, 

होली लमलन, गौरा पवि, तीज, वडका अट्वारी,तम ु ल्होसार, नेपाल संवत,मगर संकान्ती 
आदद पविलाई संरक्षर्, सम्बद्धिन, प्रविद्धन र ववकास गनि आवश्र्क कार्ि गररनछे। 

  नगरपाललका क्षेरमा स्शक्षा, थवाथ्र्, भाषा, संथकृलत, कला, सावहत्र् जथता पक्षहरुको 
ववकासमा र्ोगदान परु्ािउने व्र्स्क्तत्वहरुलाई नगर पदकले सम्मालनत गररने कार्िको 
थालनी गररनेछ ।  

 र्स नगरपाललकामा बसोबास गने ववलभन्न समदुार्को थथानीर् पविमा थथानीर् ववदाको 
व्र्वथथा गररने छ ।  

 

ज) थथानीर् मेललमलाप तथा मध्र्थथता : 

 नागररकहरुको गनुासो तथा नागररकहरु बीचमा स-साना वववादहरुलाई थथानीर् थतरमै 
सम्बोधन गनि मेललमलाप तथा मध्र्थथता सेवालाई वडाथतरमा ववथतार गरी प्रभावकारी 
बनाईनेछ ।  

 मेललमलाप तथा मध्र्थथताबाट समाधान हनु नसकेका मदु्धाहरुलाई समर्मा नै सनुवुाई 
गनिका लालग नगर न्र्ावर्क सलमलतको कार्िलाई थप व्र्वस्थथत, प्रभावकारी र सविसलुभ 
बनाइनेछ । 

 ns8fpgsf] cjwLdf ;dfh / 3/kl/jf/df xTof, anfTsf/,3/]n' lx+;fsf 36gfx? 

Af9]sfn] lt ;d:ofsd u/L dgf];fdflhs k'g{:yfkgfsf nflu d]nldnfk lqmofsnfk, 

dgf];fdflhs k/fdz{, lkl8tnfO{ Gofo, Ifltk'lt{ tyf lk8snfO{ sfg'gL sf/jfxL Pj+ 

GofoLs ;ldltsf] yk lqmoflzntf ;lxt lz3| ;'g'jfO{sf] Aoj:yf nufPtsf lqmofsnfk 

;~rfng ul/g] 5 .  
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३) पूवािधार क्षरे : कुनैपलन राष्ट्रको समदृ्धको मलु मेरुदण्ड भौलतक पूवािधारको ववकास नै मखु्र् 
हो । पूवािधारलाई ददगो, भरपदो र वैज्ञालनक बनाउन सके मार हामीले आशा गरेको लक्ष्र् प्राप्ती 
गनि सवकन्छ । र्स आलथिक वषिमा बेलौरी नगरपाललकाको तफि बाट पूवािधार क्षेरको ववकासका 
लालग लनम्नानसुारको कामहरु गने नीलत ललइनेछ। 

क) भौलतक पूवािधार ववकास तथा सडक संरचनाः 

 ;8s If]qsf] Aojl:yt ljsf;sf nflu gu/kflnsfsf] oftfoft u'?of]hgf        
-MTMP_ tof/ u/L nfu' ul/g]5 . k|fyldstfdf k/]sf ;8ssf] /]vfªsg / nut 

s6\6fsf] sfo{ ;f] cg';f/ ;~rfng ul/g]5 .  

 æe'sDk k|lt/f]wL 3/ lgdf{0f u/f} ;'/lIft gu/ agfpÆ eGg] gLltnfO{ cleofgsf] 

?kdf cuf8L a9fOg] 5 . ;fy} a:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf ejglgdf{0f ;DjGwL 

dfkb08 @)&@ eGbf cuf8L ag]sf ;8ssf] dfkb08 k'/f ePsf 3/x?nfO{ xfnsf] 

cj:yf v'nfO{ clen]lvs/0f ul/g] 5 .  

 हलुाकी सडकको कार्िलाई समर्मै सम्पन्न गनिको लालग नगरपाललकाको तफि बाट 
आवश्र्क पहलकदमीका कार्िहरुलाइ ववशेष महत्वका साथ अस्घ बढाईनेछ । 

 बेलौरी नगरपाललकाको गौरबको आर्ोजना अन्तगित रहेको चक्रपथ लनमािर्को कार्िलाई 
लतव्रता दददै र्सको थतरोन्नती गनि आवश्र्क कार्िर्ोजना बनाई लागू गररनेछ । 

 cfof]hgfsf] u'0f:t/ sfod ug{ tyf hg:t/df ljZj;lgotf a9fpg] / cg'udgnfO{ 

k|efjsf/L agfpg] pb]Zon] c;f/] ljsf; k|j[ltnfO{ lg?T;flxt ug{ pb]Zon] a}zfv 

d;fGt ;Dd ;Demf}tf u/L ;Sg] lglt cjnDjg ul/Gf]5 .  

  प्रत्रे्क वडाका केन्रलाई टोल र गाँउहरु संग जोड्ने सडकहरुको ववथतार र थतरोन्नती 
गररनेछ । 

 3/ gS;fnfO{ r':t b'?:t agfpg / gful/ssf] sfdnfO{ l56f] 5l/tf] ug{ gS;f kf; 

k|lqmofnfO{ ;km\6j]o/ dfkm{t cuf8L a9fpgsf] nflu u[xsfo{ ul/g] 5 . 

 नगरथतररर् र्ोजना अन्तगतका सडकहरुलाई कालोपरे गनि ववशेष प्राववलधक मूल्र्ांकन 
गरर आवश्र्क कार्िमा लतव्रता ददईनेछ। 

 खेलकुदको ववकासको लालग सवुवधा सम्पन्न र आधलुनक रंगशालाहरु लनमािर्को कार्िलाई 
लतव्रता ददईनेछ । वक्रकेट रंगशालाको सरुुवात गरी खेलकुद आर्ोजनामा अग्रगामी 
भलूमका लनवािह गररनेछ । 
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 बेलौरी कलवुापरुको सडकलाई कालोपरे गने ववषर्मा प्रदेश सरकारसंग आवश्र्क पहल 
गररनेछ ।  

 Ps j8f Ps uf}/jsf] ;8s of]hgf cGt{ut o; gu/kflnsfsf] gu/ uf}/jsf] 

cfof]hgf :j?k k|To]s j8fdf !-Ps_ ls=dL= ;8s sfnf]kq] of]hgf ;~rfng ul/g]5 .  

 gu/kflnsfaf6 o; cf=j=df ;~rfng e} ;DkGGf x'g g;s]sf cw'/f of]hgfx? 

;DkGg ug{ k|fyldstf lbOg]5 . ;fy} ax'jlif{o of]hgfdf cfjZostf cg'?k ah]6 

Joj:yf u/L sfof{Gjog ul/g]5 .  

 कोरोना भाईरस कोभभड १९ को कारणले rfn' cf=j= df ;'? eO{ ;DkGg x'g g;s]sf k'jf{wf/ 

ljsf; ;DjGwL ;j} of]hgfx?nfO{ cfufdL cf=j= df qmdfut of]hgfsf ?kdf 

k|fyldstf ;lxt lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

ljsf;nfO{ k|efjsf/L Pj+ u'0f:t/Lo agfpgsf] nflu 6'qm] of]hgf 5gf}6 x'g] k|j[ltsf] cGTo 

ub}{ k'jf{wf/ tkm{sf of]hgf ?= % nfveGbf ;fgf gx'g] u/L ah]6 ljlgof]hg uररनेछ ।  

आवास 

 नावप कार्ािलर् संग समन्वर् गरर हरेक जलमन वकत्ताको GIS आधारमा सवेक्षर् त्र्ांक 
अध्र्ावलधक गररनछे । 

 ऐलानी, साविजलनक, सरकारी र लनस्ज तथा जोस्खम र्कु्त जग्गामा बसोवास गने सकुुम्वासी र अन्र् 
पररवारहरुको वाथतववकता एवकन गररनेछ । 

 आधलुनक प्रववलधमा घर नम्बर प्रर्ालल थाललन गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाईनछे । 

 भ-ुउपर्ोग ऐन २०७६ अनरुुप नगरपाललकालाई ववलभन्न के्षरमा वलगिकरर् गररनेछ । साथै 
वलगिकरर् अनसुारको प्रर्ोग पलन सलुनस्ित गररनेछ । 

 बस्थत के्षर तथा मानव थवाथथलाई असर गने पशपुक्षी ं पालन, उद्योग व्र्वसार् र भ-ुवलगिकरर् 
बमोस्जम अन्र् सबै प्रर्ोजनलाई अन्र्र थथानान्तरर् गररनेछ । 

र्ातार्ात 

 सडक संजाल लनमािर् र ववथतार गदाि अलधकतम नगरवालसलाई नगर लभर र बावहरको आवत 
जावतमा सहजीकरर् गने गरी आलथिक सामास्जक तथा वातावरर्ीर् पक्षहरुमा पर्ािप्त ध्र्ान ददई 
सबैको पहुंच सलुनस्ित गने कुरामा जोड ददईनेछ । 

 हरेक सडक तथा र्ातार्ातको कार्िक्रम बनाउदा मवहला, जेष्ठ नागररक, बालबाललका, अपाङ्गता 
भएका व्र्स्क्तको पहचुमा पर्ािप्त ध्र्ान ददईनेछ । 

 नगरपाललका लभर तथा वावहरको सडकलाई एवककृत तवरले र्तार्ातको सवुवधा परु् र्ाउन नगर गरुु 
र्ोजना (MTMP) तर्ार गररनेछ र सडक संजाल लनमािर् र ववथतार गदाि MTMP अनरुुप 
गररनेछ। 
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 सडक र्ोजना तथा लनमािर् गदाि सरोकारवाला समदुार् तथा बथतीको समथर्ा पवहचान गरर सो 
समथर्ा समाधानमा केन्रीत गरी बनाइनेछ । 

 सडक सरुक्षाको दृविकोर्बाट दघुिटनाको सम्भाव्र्तालाई मध्र्नजर गदै Road Safety Auditing 
गनुिका साथै सडक सरुक्षा सम्बन्धी ववलभन्न उपार् अपनाईनेछ । 

 नगरपाललका थतरीर् बस पाकि  लनमािर् सम्पन्न गररनकुा साथै सेवा केन्रहरु, औद्योलगक व्र्वसावर्क 
र पर्िटवकर् के्षर लस्क्षत पावकि ङको व्र्वथथापनलाई प्राथलमकता ददइनछे त्र्सका लालग संघ र प्रदेश 
संग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 

 र्ातार्ात पूवािधार र सेवाका कार्िक्रम तर् गदाि भ ू उपर्ोग र्ोजनामा तालमेल लमल्ने गरी तर् 
गररनेछ । 

 बावषिक बजेट तथा पसु्ज सधुार कार्िक्रम तथा सडक गरुुर्ोजनामा बढी लाभका सडक पूवािधार 
र्ोजनामा प्राथलमकताका साथ बजेट ववलनर्ोजना गररनेछ । 

 नगरपाललकाले सबै बजार, जनसंख्र्ा तथा र्ातार्ात सेवाको मागको अध्र्र्न गरी न्रू्नतम हरेक 
वडा सम्म पगु्ने गरी नगर बस सेवा संचालनमा ल्र्ाउने छ । नगर बस संचालनमा ल्र्ाउदा 
नगरको सहजकताि र सहर्ोगी भलुमका रहने गरी लनस्ज के्षरबाट संचालन गने लनलत ललइनेछ । 

 साविजलनक संरचना लनमािर् गदाि बढी जनसंख्र्ा समेट्ने कार्िक्रमलाई मखु्र् प्राथलमकता ददईनछे । 

 साविजलनक पूवािधारको लडजाइन गदाि थथालनर् ववशषेता र सामूदावर्क ववस्शष्ठतामा ध्र्ान ददईनछे । 

 नगरवासीलाई साविजालनक सेवाको पहुँच बढाउन र्ोगदान गने संघ तथा प्रदेशका सेवा प्रदार्क 
लनकार्का भवन लनमािर्का नगरका तफि बाट जग्गा व्र्वथथापन लगार्त सहर्ोग र समन्वर् 
गररनेछ। 

 साविजलनक लनमािर्का लालग तोवकएको ठाउँको माटो र अन्र् जोस्खम लगार्तका इस्न्जलनर्रङ 
सझुाब ललएर मार र्सको लनमािर् लागत ववश्लषेर् गररनेछ । 

 लनमािर् सम्पन्न भएका सबै प्रकारका सडकको अलभलेख अद्यावलधक गदै लनस्ित अनपुातमा कालोपरे, 
थतरोन्नलत तथा नर्ाँ सडक खोल्ने बजेट व्र्वथथा गररनछे । 

ख) घरजग्गा धनीपजुाि ववतरर् तथा भ ूउपर्ोग नीलत : 

 ववगत लामो समर्देस्ख बसोबास गररहेका अव्र्वस्थथत, सकुुम्बासी तथा भलूमवहनहरुको 
त्र्ांक संकलन गरी आवश्र्क लगत रास्खनछे । सकुुम्बासी र भलूमवहनहरुलाइ 
जग्गाधनी पूजाि उपलब्ध गराउन प्राथलमकता साथ आवश्र्क कार्ि गररनेछ। 

 सम्पूर्ि नगरपाललका क्षेरमा नापी नक्सा, घर जग्गा धनीपूजाि र घर नम्बरलाई लमलान 
गरी भौगोललक सूचना प्रर्ाली ( GIS) मा आधाररत अद्यावलधक अलभलेख तर्ार गने 
अलभर्ान शरुु गररनेछ । नगरपाललका क्षेरमा जग्गा खण्डीकरर् गरी ववना थवीकृलत 
्लालनङ्ग गने कार्िलाई काननुी दार्रामा ल्र्ाउन एकीकृत जग्गा ववकास र्ोजना थवीकृलत 
नललए सम्मका लालग वकत्ता काट गने र नक्सापास तथा अन्र् भौलतक संरचनाहरुको 
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लनमािर्को लालग लसफाररस तथा थवीकृलत रोक्का राख्न े नीलत ललईनेछ । र्स नीलतको 
ववपररत गएमा काननु बमोस्जम कारबाहीको दार्रामा ल्र्ाईनेछ । 

 साविजलनक जग्गा संरक्षर् लनदेस्शका तर्ार गरी सबै सरकारी साविजलनक जग्गा 
नगरपाललकाको मातहतमा ल्र्ाउने व्र्वथथा गररनेछ ।  

 र्स नगरपाललका क्षेरमा ववद्यमान रहेको जग्गा, बाटो, घर, तथा अन्र् क्षेरको वकत्ता र 
क्षेरफलको समथर्ा समाधानका लालग लडस्जटल प्रववलधमा आधाररत नाप नक्सांकन गनिका 
लालग संघीर् सरकार तथा सम्बस्न्धत लनकार् संग आवश्र्क समन्वर् गरी काम 
गररनेछ। 

 भलूम सम्बन्धी समथर्ा समाधान आर्ोग सँग समन्वर् तथा सहकार्ि गरी भलूमहीन दललत, 
सकुुम्बासी र अव्र्वस्थथत बसोबासीहरुको व्र्वथथापन गररनेछ । 

 छुट भएका मकु्त हललर्ा, मकु्त कमैर्ा र मकु्त कमलरी पररवारहरुको पवहचान र लगत 
सङ्कलनको कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

 

ग) खानपेानी, उजाि र वैकस्ल्पक उजाि : 

 lbuf] ljsf; nIo cg'?k gful/ssf] :jR5 vfg]kfgLsf] pkef]udf ;dfg kxF'r sfod 

ug{sf nflu vfg]kfgL lj:tf/ ;lxt z'4 vfg]kfgLdf cfd gu/af;Lsf] ;xh kx'FrnfO{ 

a[l4 ul/g] 5 .  

 अव्र्वस्थथत एवं अनालधकृत रुपमा बोरीङ्ग गरी खानेपानी वववक्रववतरर् गने कार्िलाई 
व्र्वस्थथत र वैधालनक गदै खानेपानी संथथानको लसफाररसमा थवीकृलत ललएर मारै कार्ि 
गनिका लालग अनमुलत प्रदान गने नीलत ललईनेछ । आगामी दईु वषि लभरमा र्स 
नगरपाललकाका सबै वडाहरुमा सफा, थवच्छ र सरुस्क्षत वपउनेपानी को आपूलति व्र्वथथा 
लमलाइनेछ । 

  ववद्यतुको समसु्चत व्र्वथथाको लालग राविर् प्रसारर् लाईनबाट ववद्यमान अवथथाको भन्दा 
बढी हाइटेसन लाईन जडान गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

 सोलार उजाि जडानमा अनदुान र छुटको व्र्वथथा सवहत नगरका सवै वडालभर सबै 
टोलका सडकहरुमा सोलार वत्ती जडान गरी नगर उज्र्ालो कार्िक्रमलाई लनरन्तरता 
ददनकुा साथै थप प्रभावकारी गराइनेछ । 
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  साविजलनक शf}चालर्हरुमा बार्ोग्र्ास ्लान्ट जडान गने व्र्स्क्त वा संथथालाई प्राववलधक 
सहर्ोग सवहत अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ । गोबर ग्र्ास ्लान्टको लालग आवश्र्क 
प्रविद्धनात्मक कार्िहरु गररनेछ । 

 भौगलभिक पानीका स्रोत एवककृत गरी बेलौरी नगरपाललका भरका लागी समान पालन ववतरर् 
प्रर्ाली तर्ार गररनेछ । र्सका लालग आवश्र्कता अनसुार लनजी के्षर तथा सामदुावर्क संघ 
संथथा सँग सहकार्ि गररनेछ । 

 जनसंख्र्ाको चाप र अलधकतम पहुँच ददलाउनेगरर कलथटर, वडा, बथती वा समदुार् थतरमा 
उपर्कु्त थथानहरुमा पालन संकलन ट् र्ाकी ंलनमािर् गरी तोवकएको ववतरर् केन्र वा संर्न्र माफि त 
उपभोक्ताको घर सम्म पालन ववतरर् गररनेछ । 

 ववतरर्को लालग जवटल हनु े र अलधक लागत लाग्ने घर बथती सानि नसवकने साना बथती वा 
एकाध पररवारमा पालन आपलुति गनि पम्पीङ ववलध अपनाईनेछ । 

 "एक घर, एक धारा कार्िक्रम" अन्तगित माग र स्रोतको उपलब्धतालाई ध्र्ान ददंदै खानेपानीको 
पहुँच ववथतार गररनेछ । 

 

 

 

साविजलनक सरसफाई 

 आधारभतु रुपमा मानववर् फोहोर संकलन र व्र्वथथापनका लालग न्र्नुतम मापदण्ड आवश्र्क 
पररर्ोजन हनु ेगरी अनसुार घरधरुी थतरको सेस््टक ट र्ाकी ंलनमािर्लाई अलनवार्ि बनाउने लनलतलाई 
लनरन्तरता ददइनेछ । नगरपाललका भरी सेस््टक ट र्ाकी प्रर्ाली व्र्ावथथापनका बारे जनचेतना तथा 
अलभमसु्खकरर् गररनेछ । 

 कम फोहोर उतपादन गने, पनुः प्रर्ोग तथा पनुः चक्रर्का जनचेतना कार्िक्रमहरु समदुार् तथा 
ववद्यालर्हरुमा परु् र्ाउनकुा साथै घरदरुी थतरबाट फोहोर कम गने, पनुः प्रर्ोग गने तथा अस्न्तम 
ववकल्पका रुपमा पनुः चक्रर् गररने अवधारर्ालाई आधार बनाई उतप्ररे्ात्मक र सचेतानात्मक 
गलतववलध संचालन गररनेछ । 

 नगरको समग्र फोहोरमैलाको समसु्चत र ददघिकाललन व्र्वथथापन माफि त सफा, सनु्दर, थवच्छ, 
हररत, सरुस्क्षत र सबल नमूना शहरको रुपमा ववकास गररनेछ । 

 प्रत्रे्क घर तथा व्र्वसार् बाट उत्पाददत फोहोरको मारा अनसुार फोहोरमैला व्र्वथथापन 
काडि बनाई सरसफाईको व्र्वथथा लमलाईनेछ । फोहोर संकलन तथा व्र्वथथापन कार्िमा 
लनजी क्षेरको साझेदारी र सहकार्ि लाई व्र्वस्थथत रुपमा पररचालन गररनेछ। 

 

घ) सूचना तथा संचार : 
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 नगरलभर सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउने एफ.एम रेलडर्ो, परपलरकाहरु तथा 
वट.लभ को प्रसारर्,सञ्चालन, दताि, नववकरर् आदद कार्िको लगत व्र्वस्थथत गररनेछ । 

 सामदुावर्क रेलडर्ोको ववकास र र्सक्षेरमा कार्िरत संचारकमीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता 
अलभववृद्धको लालग आवश्र्क कार्ि गररनेछ । 

 नगरका कार्िक्रम, सेवा तथा र्ोजनाका बारेमा नगरबासीलाई स-ु ससु्चत गनि चौमालसक 
रुपमा नगर बलेुवटन प्रकाशन गररनेछ। 

 नगरका सम्पूर्ि वडाहरुमा इन्टरनेटको सवुवधासवहत टेललफोन सेवा र पथुतकालर् सवुवधा 
उपलब्ध गराउन आवश्र्क कार्ि गररनेछ। 

 लबजलुीको सेवा नपगेुका घरदरुीहरुमा लबजलुी परु् र्ाउन उपकरर् तथा लाईन लबथतारका 
लालग चावहने जलमन व्र्वथथापन नेपाल ववद्यतु प्रालधकरर् सँग आवश्र्क समन्वर् गरर 
नगरपाललकाको तफि बाट र्स कार्िको सहस्जकरर् गररनेछ । 

 लबजलुीको लमटर जडान नगरी उपर्ोग गने घरधरुी थतरमा लमटर जडानलाई अलनवार्ि 
बनाईनेछ ।  

 सबै वडा केन्र, पाकि  तथा मनोरन्जन थथल, समदुार् तथा टोलहरुमा स-शलु्क तार रवहत 
ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लालग नगर केन्रमा सेवा प्रदान गरररहेका सेवा 
प्रदार्कहरुलाई उत्प्ररेरत गररनेछ । 

 मोबाइल टेललफोनको नेटवकि  राम्रो नभएको थथानमा टेललफोन टावर थथापनाका लालग 
नेपाल टेललकम लगार्तका सेवा प्रदार्क सँग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । टेललफोनका 
टावर थथापना गदाि समदुार् बाट टाढा, सरुस्क्षत र शहरी सौन्दर्िमा असर नपने गरी 
थथापना गनि लगाईनेछे । 

 थथालनर् एफ.एम. रेलडर्ोलाई वकसानको समर् समेत ववचार गरी बेलौरी नगर केन्रीत 
कृवष कार्िक्रम उत्पादन र प्रसारर् तथा र्हँाको पर्िटन प्रवद्धिनका कार्िक्रम उत्पादन र 
प्रवद्धिनका लालग प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 इन्टरनेट, दरुसंचार, एफ.एम. रेलडर्ो तथा छापा र अनलाईन संचार माध्र्मलाई 
नगरपाललकाबाट हनुे आलथिक गलतववलध तथा सेवा प्रबाहका सन्दभिमा आम सरोकारका 
ववषर्मा जानकारी उपलब्ध गराउन प्ररेरत गररनेछ । 

 

ङ) नगर थतररर् गौरबका आर्ोजना तथा पररर्ोजनाहरु : 
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 k|To]s वडामा एउटा एउटा गौरबका आर्ोजनाहरुको लनमािर् गनि आवश्र्क नीलत तर् 
गररनेछ । 

 चक्रपथ लनमािर्, बन्दाताल व्र्वथथापन, सामदुावर्क भवन लनमािर्, कुण्डा वपस्क्नक थपोटि 
नगर उद्यान लनमािर् र शोभाताल पर्िटकीर् क्षेरको कामलाई लतव्रता ददईनेछ ।  

 र्स क्षेरलाई कृवषको हब बनाउनको लालग कृवष गरुु र्ोजना अनरुुप कृवषको प्रवद्धिन गने 
तथा कृवष क्षेरको वहृत ववकास गररनेछ। 

 औद्योलगक ग्रामको थथापना गरर कृवष, उद्योग, वन जथता क्षेरबाट आलथिक क्षेरको 
उल्लेखलनर् ववृद्ध गने नीलत ललईनेछ।  

 नगरपाललका क्षेर लभरका मखु्र् मखु्र् बजार क्षेर र लभलर बाटोहरुको कालोपरे गने कार्ि 
लाई लतव्रता ददईनेछ । 

 फोहोरमैला व्र्वथथापनको लालग ल्र्ाण्डवफल्ड साईडको समसु्चत व्र्वथथापन गररनेछ । 

 लभलर ररङरोडको सरुुवात गररने छ । 

४. वन, वातावरर् तथा ववपद्ध व्र्वथथापन : हाल बवढरहेको जलवार् ु पररवतिनको असरलाई 
न्रू्नीकरर् गरी वातावरर् संरक्षर् गनिको लालग वातावरर् तथा ववपद् व्र्वथथापनको क्षेरमा 
लनम्नानसुारको काम गने नीलत ललइएको छ। 

 सामदुावर्क वनहरुको संरक्षर् र सम्बद्धिनमा आवश्र्क कार्िहरु गररनेछ । 

 æPs j8f Ps ju}rfsf]Æ cjwf/0ff NofOg]5 . ;fy} v'Nnf tyf ;fj{hlgs :yndf 

a[Iff/f]k0f u/L xl/ofnL a[[l4 ul/g]5 . ;8s k]6L lsgf/df kmnkm'n /f]Kg] / ;'xfpbf] 

j[Iff/f]k0f u/L gu/sf] ;f}Gbo{tfdf a[l4 tyf aftfj/0f ;Gt'ngdf of]ubfg k'¥ofpg] 

JolQm, ;+:yfnfO{ k|f]T;fxg ug]{ lgtL lnOg] 5 .  

 नगर लभरका वन तथा जंगलहरुको संरक्षर् र लनर्मन गररनेछ साथै नदद वकनारमा 
कटान रोक्नको लालग वकृ्षारोपर् गनि प्ररेरत गररनेछ। 

 o; gu/kflnsf If]q leq /x]sf k|fs[lts ;|f]tx?sf] vf]hL, klxrfg, kl/rfng / k|j4{g 

nfO{ of]hgfa4 tl/sfn] cuf8L a9fO{g]5 . 

 वन पैदावारको बढ्दो खपतलाई सहज गनि लनजी जग्गामा वन लगाउन लनजी वन 
वकसानलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

 वन नसिरीहरु थथापना गररनेछ ।    हररतकोषको थथापना गररनेछ । 

 जलवार् ुमैरी ववपत व्र्वथथापनको लसकाई केन्र थथापना गररनेछ । 
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 नगरमा रहेका जंगलहरुको ददगो व्र्वथथापनलाई प्रवद्धिन गररने साथै वन फडानी लनर्न्रीत 
गररने र मालसएका जंगलहरुको पनुथथापना एवं वन क्षेर बवृद्ध गररनेछ । 

 वनमा संलग्न समूह लगार्त अन्र् नगरवासीको समेत वनजंगल एवं जैववक ववववधता 
संरक्षर् सम्बन्धी चेतनाथतर बढाउन उपर्कु्त कार्िक्रम तर् गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 नददजन्र् पदाथिहरु जथतै ढँुगा, लगवट्ट र बालवुाको आंकलन गरी लनददिथट क्षरेहरुबाट त्र्थत 
वथतहुरुको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, ओसारपसार र वववक्र ववतरर्लाई व्र्वस्थथत र 
प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 जलमन, ध्वनी, वार् ु प्रदसुर् रोकथाम सम्बन्धी रावष्ट्रर् मापदण्ड अनकुुल कार्िववलध एवं 
लनदेस्शकाहरु तर्ार गरी कार्ािन्वर्नका साथै प्रदषुर् वपलडतलाई प्रदषुबाट क्षलतपलुति 
उपलब्धता गराउन पहल गररनेछ र सो को लनर्लमत अनगुमन पलन गररनेछ । 

 औद्योलगक क्षेरहरुमा प्रदषुर् लनर्न्रर् प्रर्ाली थथापना गररनेछ । 

 नगरको ववपद तथा आपतकाललन व्र्वथथापन एवं जालवार् ुपररवतिन अनकुुलन कार्िर्ोजना 
बनाई ववपद व्र्वथथापन  चक्रका सबै चरर्हरुलाई र्ोजनावद्ध एवं व्र्वस्थथत बनाईनेछ । 

 ववपद तथा जलवार् ु उत्थानलसल र्ोजनाले लनदेशन गरे अनरुुप बाढी, आगलालग तथा 
थवाथ्र् माहामारी लनर्न्रर् तथा तत्काल प्रलतकार्िका लागी चाहीने खलुा थथान लनधािरर् 
गनुिका साथै वडा र नगर थतरमा ववपद व्र्वथथापनका न्र्नुतम जनशस्क्त, पूवािधार एवं 
उपकरर्को व्र्वथथापन गरीनेछ । 

 आपतकाललन अवथथामा नागररकहरुको सरुक्षाका लालग उपर्कु्त सरुक्षा प्रबन्ध सवहतको 
आश्रर् थथल, खाद्यान्न भण्डार थथल तथा गैर खाद्य सामाग्री एवं उपकरर्को परु्ि व्र्वथथा 
गररनेछ । 

 वडा थतरमा सरुक्षीत आश्रर् थथल लनमािर् गररनेछ । 

 वनको सघन व्र्वथथापनका लालग पलति, चौर र नदी उकास जलमनमा वकृ्षारोपर् कार्िक्रम 
संचालन गररनेछ । र्सरी वकृ्षारोपर् गदाि ठाउँ हेरी फलफूल र उपर्ोगी वकृ्षको छनौट 
गररनेछ । 

 लसमसार क्षेरहरुको संरक्षर् र व्र्वथथापन गनि आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 मानव-वन्र्जन्त ुद्वन्द्व न्रू्लनकरर्का लालग आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 नगर एवं वडाथतररर् ववपद् व्र्वथथापन सलमलतलाई प्रभावकारी एवं व्र्वस्थथत गररनेछ । 

 नगरमा भकुम्प, वाढी, हावाहरुी, अलसना, चट्याङ, आगलागी, सपिको टोकाई जथता ववपद्, 

प्रकोप, दघुिटनाको व्र्वथथापन गनि थथावपत ववपद् व्र्वथथापन कोषलाई व्र्वस्थथत एवं 
प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ।  
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 k|To]s वडामा ववपद् व्र्वथथापन सलमलत माफि त आईपने ववपद्को तत्काललन उद्धार तथा 
राहत एवं सहर्ोगमा सहजीकरर् गररनेछ ।जोस्खमर्कु्त आवासीर् क्षेरलाई जोस्खम रवहत 
क्षेरमा पूवािधार लनमािर् गरर थथानान्तरर् गररनेछ। 

 af9L, 8'jfg,xfjfx'/L, cfunfuL,e'sDk, emf8fkvfnf, dxfdf/L, r6\ofª cfbLsf] hf]lvd 

c;/ / o;sf] Go'lgs/0f tkm{ hgr]tgf clea[l4 ug{ sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .  

 

 k|fs[lts k|sf]ksf] lx;fjn] hf]lvddf /x]sf :yfgx?df a[Iff/f]k0f sfo{qmd ;~rfng u/L 

aftfj/0fLo ;Gt'ng sfod /fVb} xl/ofnL k|j4{g ul/Gf] 5 . af9L tyf 8'jfgsf] hf]lvddf 

/x]sf :yfgx? Tfyf a:tLx?sf] ;'/Iffsf nflu ;+s6fkGGf If]qdf e'Ifo tyf gbL s6fg 

/f]sfyfdsf nfuL t6aGwg sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .  

५. संथथागत ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन : सशुासन राज्र् व्र्वथथा सञ्चालनको प्रमखु आधार 
हो । थथानीर् सरकारलाई पारदशी, जवाफदेही, जनमैरी, भ्रिचारमकु्त बनाई सशुासनर्कु्त बनाउन 
आवश्र्क नीलत तथा कार्िक्रम तर् गररएको छ। 

 

क) नगर सशुासन तथा जनशस्क्त व्र्वथथापन : 

 बेलौरी नगर क्षेर लभरको सडक, खानेपानी, ववजलुी, दरुसंचार, फोहोरमैला व्र्वथथापन, ढल 
लनकास आददको एकीकृत सेवा र सवुवधा प्रदान गररनेछ ।  

 बेलौरी नगरपाललकाको हालको संगठन संरचना तथा ववषर्गत ववभाग, शाखा वा ईकाइ 
सवहतको भावी संगठन सवहतको भावव संगठन संरचना समेतलाई दृविगत गरर पर्ािपत 
मारामा कार्िकक्ष, बैठककक्ष तथा सभाहल सवहतको भौलतक पूवािधारको उपलब्धता 
सलुनस्ित गररनेछ । 

 सशुासनको लालग आलथिक पारदशीता भने्न नीलत कार्ािन्वर्न गनि प्रमखु, उपप्रमखु तथा 
कार्िपाललका सदथर् र सम्पूर्ि कमिचारीहरुले आफ्नो सम्पस्त्त वववरर् साविजलनक गने नीलत 
ललइनेछ । 

 जनतालाई ददने सेवालाई चथुत, रतु र सरल बनाउनका लालग सबै वडा कार्ािलर्हरुलाई 
इन्टरनेट सलभिसमा रुपान्तरर् गररनेछ ।  

 बेलौरी नगरबासीका लालग स्शक्षा, थवाथ्र्, र्ातार्ात, खानेपानी लगाएतका आधारभतु सेवा र 
दैलनक उपभोग्र् वथतहुरु सहज र सपुथ मूल्र्मा प्राप्त हनुे व्र्वथथा लमलाउन पहल 
गररनेछ। 
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 नगरका लनर्िर् तथा आलथिक गलतववलधका सूचनामा आम नागरीकको पहुँच बढाउन सूचना 
व्र्वथथापन र प्रबाहका बढी भन्दा बढी माध्र्मको उपर्ोग गररनेछ । 

 जनताको गनुासो र्थोस्चत सम्बोधन गरी नगर सरकार र जनता बीच आपसी ववश्वास समन्वर् र 
सम्बन्ध बढाउन "जनता सँग नगर प्रमूख" कार्िक्रमलाई अगाडी बढाईने छ । 

 नगरबाट कार्ािन्वर्न हनुे सबै वकलसमका पूवािधार र लनमािर्का कार्िक्रमको र्ोजना तरजमुा, 
कार्ािन्वर्न, अनगुमन र लनगरानीमा नागररक सहभालगता सलुनस्ित गने ववलध तर् गरर कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी तहमा मवहला सहभालगता र सम्बस्न्धत समदुार्को जनसांख्र्ीक 
सलमश्रर्का आधारमा दललत, आददवासी जनजाती तथा लसमान्तकृत वगिको सहभालगता सलुनस्ित 
गररनेछ । 

 ववकासका कार्िक्रम र वजेट तजुिमा गदाि लैवङ्गक उत्तरदार्ी र गररलब लनबारर् केस्न्रत पद्धलत 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 नगर तथा अन्तगितका लनकार्बाट प्रबाह हनुे सेवा तथा सवुवधमा नागररकको धारर्ा र सन्तवुि 
आकलन गने सामास्जक पररक्षर्, साविजलनक सनुवाई, साविजलनक पररक्षर्, हेल्प डेथक, नागररक 
प्रलतवेदन प्रर्ाली जथता सामास्जक जवाफदेवहताका उपर्कु्त औजारहरुको समर्बद्ध रुपमा उपर्ोग 
गररनेछ । 

 नगर र नगर अन्तगितका लनकार्बाट प्रबाह हनुे सेवा र सवुवधा प्रालप्तको प्रकृर्ा थप सरल 
बनाईनेछ। 

 राजश्व भकु्तानी, लसफाररस, नक्सा स्थवकृत प्रकृर्ाहरुलाई ववद्यलुतर् प्रर्ाललमा आवद्ध गदै ललगनेछ । 

 र्स नगरपाललकामा कार्िरत कमिचारीहरुको समर्ानकुुल क्षमता तथा दषता अलभवृवद्ध गनि ताललम, 
अन्तर प्रदेश भ्रमर् र १० ददन पर्िटन ववदा उपलब्ध गराईनेछ । 

 र्स नगरपाललकामा कार्िरत कमिचारीहरुको सरुवा, परुथकार, वृस्त्त ववकास र क्षमता अलभवृवद्धको 
अवसरलाई कार्िसम्पादनसँग आवद्ध गररनेछ । 

 थथानीर् तहका पदालधकारीहरुको क्षमता ववकास गररनेछ । 

 भ्रिाचारलाई न्रू्नीकरर् गनि भ्रिाचार ववरुद्ध शून्र् सहनशीलता नीलत अबलम्बन गररनेछ । 

 र्स नगरपाललकामा कार्िरत कमिचारीहरुको मनोबल अलभववृद्ध गनि आगालम आलथिक वषि देस्ख 
कार्िववलध बनाई संचार सवुवधा उपलब्ध गराईनेछ । 

 सालबक थथालनर् लनकार्का कमिचाररहरुको लामो समर् देस्ख रोवकएको बढुवालाई अगालड बढाउन े
सम्बन्धमा संघीर् सरकारबाट पाररत मापदण्डको अलधनमा रहेर बढुवा प्रवक्रर्ालाई अगालड 
बढाईनेछ। 

 कमिचारी प्रशासनलाई थप स्जम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदार्ी बनाई साविजलनक सेवा प्रवाहलाई 
जनमैरी, चथुत, दरुुथत र गरु्थतरीर् बनाउनका लालग शाखा प्रमखुसँग कार्ि सम्पादन सम्झौता 
गररनेछ । 
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 र्स नगरपाललकामा कार्िरत एम.आई.एस अपरेटर तथा वफल्ड सहार्कहरुको एक चौमालसकको 
पाररश्रलमक र्सै कार्ािलर्बाट व्र्वथथापन गररनेछ। 

 आगामी आलथिक वषि देस्ख बेलौरी नगरपाललकामा सम्बस्न्धत वडा कार्ािलर् बाटै सम्पस्त्त कर बझु्न े
व्र्वथथा गररनछे । 

 

v_ :yfgLo त्र्ाकं र अलभलेख संकलन : 

 साविजलनक तथा सरकारी सम्पस्त्तको त्र्ांक राखी संरक्षर् र सदपुर्ोग गररनेछ । साथै 
मानव संसाधन, प्राकृलतक स्रोत साधन, धालमिक, साँथकृलतक परुातास्त्वक सम्पदा आददको 
अलभलेखीकरर् तर्ार पारर आवश्र्क संशोधनको लालग पहल गररनेछ। 

  नगर पाश्विस्चर अनसुार समग्र नगरपाललकाको जनसंख्र्ा, घरधरुी संख्र्ा, शैस्क्षक स्थथलत, 

थवाथ्र् अवथथा, आर्स्रोतको अवथथा जथता ववववध पक्षहरुको समसु्चत त्र्ांक 
अद्यावलधक गररनेछ ।  

 a]nf}/L gu/kflnsfnfO{ k'0f{ ?kdf AolQmut 36gf btf{ ePsf] gu/kflnsf 3f]if0ff 

ug{sf nflu AolQmut 36gf btf{ cleofg ;+rfng ;xLtsf] sfo{qmd ;+rfng ul/g] 

5.  

 ववपन्न तथा न्रू्न आर् भएका नागररक, जनजाती, दललत, एकल मवहला, अपांग, बालश्रलमक, 

सडक बालबाललका, वहंसा वपलडत मवहसला, अल्पसंख्र्क जाती, आरक्ष वपलडत, द्धन्द्ध वपलडत 
र शवहद तथा वेपत्ता पररवारहरुको अलभलेख तर्ार गरी आवश्र्क सम्बोधन गररनेछ । 

u_ s/ सेवा, शलु्क तथा राजश्व : 

 नगरबाट ललइने कर, राजश्व तथा सेवा शलु्क आदद व्र्वस्थथत र लनर्लमत गररनेछ। हाम्रो 
नगर हाम्रो कर, समदृ्ध बनाउन ेहाम्रो रहर भन्ने नारालाई साकार पानि लनर्लमत कर लतने 
करदातालाई बावषिक रुपमा सम्मान गररनेछ।  

 प्रगलतशील कर प्रर्ालीका आधारमा करको दार्रा बढाईनेछ । 

  एकीकृत सम्पस्त्त कर र बहाल ववटौरी करलाई व्र्वस्थथत रुपमा लागू गररनेछ ।  

 नगरपाललकाको आन्तररक आर्लाई थप सदुृवढकरर् र व्र्वसार्हरुलाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउनको लालग कर उत्प्ररेक को व्र्वथथा गररनेछ । नगरको आन्तररक आर्को 
ववश्लषेर् गरी स्रोतहरुको उपलब्धता र्वकन गररनेछ । राजश्व तथा कर असलुीका नर्ाँ 
स्रोतहरुको खोजी गरी नगरपाललकाको आन्तररक आर्लाई वढवा ददईनेछ र र्सको 
समसु्चत व्र्वथथापन गररनेछ। 
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  मालपोत तथा भलूमकर भलूम वलगिकरर्को आधारमा लनधािरर् गरर लागू गररनेछ । 
खेतीर्ोग्र् जलमनलाई बाझो छाड्ने प्रवसृ्त्तलाई लनरुत्सावहत गनि थप कर लगाउने व्र्वथथा 
गररनेछ । 

  घर नक्सा पास, प्रमार्ीकरर्, अलभलेखीकरर्, कर राजश्व भकु्तानी र कुनै पलन लसफाररस 
ललने प्रर्ोजनका लालग प्रदान गररने नागररक सेवालाई सहज र व्र्वस्थथत बनाइनेछ । 
उत्पीलडत, दललत, ववपन्न तथा गररब र अपांग भएको प्रमास्र्त गनि गररने लसफाररसलाई 
लनशलु्क गररनेछ। 

  नगर क्षेरलभर व्र्वसार् संचालन गरेका व्र्वसावर्हरुले अलनवार्ि रुपमा आफ्नो व्र्वसार् 
तथा फमि नगरपाललकामा दताि गनुिपनेछ । व्र्वसार्ीहरुले नगरपाललकामा आफ्नो 
व्र्वसार् तथा फमि वावषिक रुपमा नववकरर् नगरे घरेल ु तथा साना उद्योग, उद्योग 
वास्र्ज्र् संघ तथा आन्तररक राजथव कार्ािलर्वाट दताि नववकरर् नहनुे व्र्वथथाका लालग 
आवश्र्क पहल गररनेछ। 

 घरभाडाको क्षेर तोकी न्रू्नतम दररेट लनधािरर् गरी घरवहाल कर ललईनेछ । साथै नगर 
क्षेर लभरका सम्परु्ि घर बहालमा ददने घरधनी र व्र्वसार्ीहरुको त्र्ांक अद्यावलधक 
गरर रास्खनेछ। 

 नगरबासीहरुलाई सम्बस्न्धत वडा कार्ािलर्हरुबाट नै सम्परु्ि कर तथा दथतरु लतनिको 
लालग सफ्टवेर्र र आवश्र्क जनशस्क्तको व्र्वथथा गरी कर लतने व्र्वथथा लमलाइने 
कार्िलाई लनरन्तरता ददइनछे । र कमिचारीहरुलाई र्ो ववषर्मा आवश्र्क ताललम तथा 
प्रस्शक्षर्को व्र्वथथा लमलाइनेछ। 

 मकु्त कमैर्ा, मकु्त हललर्ा,सकुुम्वासी,आरक्ष वपलडत,शवहद तथा बेपत्ता पररवार र द्वन्द 
वपलडतहरुलाई व्र्ावसार् दताि लनसलु्क गररने छ । 

 तत्काललन शास्न्त सलमलतले प्रमास्र्त गरेका १० वषे जनर्दु्ब कालमा  शवहद तथा बेपत्ता 
पाररएका पररवारलाई एवककृत सम्पत्ती कर लमनाहा गररने छ । 
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६ रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी नीति िथा कार्यक्रम  : 

 कामको सम्मान, स्वरोगारी, र सामाभिक संरक्षण सभितको श्रम व्यवस्थापन यवुा उद्यमभिलता 

भवकास गर्द ैलभगनेछ। 

 रोिगार सेवा केन्द्रमा सभुिकृत भएका बेरोिगार व्यभिलाई न्द्यनूतम रोिगारीमा संलग्न गराउन 

श्रममलुक सामरु्दाभयक आयोिना मार्फ त संरक्षणको व्यवस्था गर्द ैक्षमता भवकास कायफक्रम संिालन 

गररनेछ । 

 र्दिेमा भवद्यमान बेरोिगारी र्दर कम गनफका लाभग यस स्थानीय तिका सभुिकृत बेरोिगार व्यभििरुलाई 

रोिगारी प्रर्दान गनफका लाभग आवरे्दन आह्वान गरी रोिगार सेवा केन्द्रमा सभूिकृत गररनेछ।  

 स्थानीय तिको रोिगार सेवा केन्द्रमा सभूिकृत भएका सभुिकृत बेरोिगारव्यभििरुलाई रू्वा 

रोजगारीका लातग रुपान्िरण पहल आर्ोजनाहरु तथा कामका लातग पाररश्रतमकमा 

आधाररि सामुदातर्क आर्ोजनाहरुथप सिि रुपमा सञ्िालन गरी न्द्यनूतम रोिगारीको 

प्रत्याभतूी गराइनेछ। 

 COVID-19 को कारणबाट बैर्दभेिक रोिगारीमा िान नपाएका तथा भवर्दिेबाट र्भकफ न बाध्य भएका 

व्यभििरुलाई सरकारको भनभत अनसुार रोिगार सेवा केन्द्रमा  सभूिकृत गरी भविषे प्राथभमकता साथ 

रोिगारी प्रर्दान गररनेछ।  

 बैर्दभेिक रोिगारी बाट भर्ताफ आएका श्रभमकिरुको भसप पभििान गरी स्वरोिगारमलूक कायफमा 

संलग्न गराउन पिल गररनेछ साथै स्वरोिगारमलूक कायफमा संलग्न स्थानीय यवूा उद्यमीिरुलाई 

प्रोत्साभित गररनेछ।  

 श्रम सम्बन्द्ध लाई प्राथभमकता भर्दिँर्द ै सावफिभनक पवुाफधार भनमाफण,कृभष, व्यवसाभयक उद्योग,भवभिय 

क्षेत्रबाट रोिगारी भसिफनामा िोड भर्दइपाभलका स्तररय भनयभमत भवकास भनमाफणका योिनािरुमा 

आवश्यक श्रभमकिरुको लाभग रोिगार सेवा केन्द्रमा सभूिकृत बेरोिगार व्यभििरुलाई प्राथभमकता 

भर्दइनेछ ।  

  सरकारको भनभत अनरुुप रोिगार सेवा केन्द्रलाई थप सदुृभिकरण गरी श्रम बैंकको रुपमा स्थाभपत 

गररनेछ।  

 प्रधानमभन्द्त्र रोिगार कायफक्रमका लाभग संघीय सरकारबाट प्राप्त बिटे श्रभमकको ज्यालामा मात्र खिफ 

गनुफपने भएकोले आयोिनामा लाग्ने भनमाफण सामाग्री तथा औिारिरुको लाभग स्थाभनय तिको लागत 

साझरे्दारीमा पभन आयोिना संिालनमा िोड भर्दइनेछ  ।  

 यस नगरपाभलका भभत्र बसोबास गने अभत भवपन्द्न, गररब, श्रभमक, मिर्दरु पररवारिरुको पभििान गरी 

न्द्यनूतम आवश्यकता बाट बभञ्ित निोउन भन्द्ने उद्दशे्यले आन्द्तररक रोिगारी वा स्वरोिगारीमा संलग्न 

गराउने कायफ पभिलो प्राथभमकता िुनेछ । 
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नगर सरकारको उल्लेस्खत लनलत तथा कार्िक्रमको पररधी लभर रही आलथिक वषि 
२०७८।०७९ मा लसलमत श्रोत र साधनका बाबजदु र्स नगर सरकारले अलधकतम 
प्रलतफल हालसल हनुेगरी वजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गने व्र्होरा गररमामर् सभामा 
जानकारी गराउछु । 

र्सै ववच कोलभड १९ महामारीलाई न्र्नुीकरर् गनि  र्सले पारेको प्रभावलाई संम्बोधन 
गने चनुौलतको माझमा र्ो लनती र कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने अवथथामा सबै पक्षको 
सहकार्ि र समन्वर् आवश्र्क छ ।र्स महामारीको संकटबाट प्रभाववत सामास्जक तथा 
आलथिक क्षेरहरुलाई पनुिजीवन ददने कार्िमा थथालनर् सरकारले आवश्र्क सबै प्रकारको 
पहल कदमी ललनेछ र संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारले अस्घ सारेका लनलत  र कार्िक्रम 
तथा संचालन गने हरेक कृर्ाकलापमा र्स नगर सरकारले आवश्र्क समन्वर् गरी अघी 
बढ्नेछ । 

 

अन्त्र्मा, लनलत तथा कार्िक्रम तर् गने लसललसलामा अमलु्र् सहर्ोग प्रदान गनुिहनुे र्स बेलौरी 
नगरपाललकाका सम्परु्ि लनवािस्चत जनप्रलतलनलध,ववलभन्न सलमलतहरुका सदथर् ज्र्हुरु, ववषर्गत 
सलमलतका सदथर् ज्र्हुरु, प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत ज्र् ु एंव सम्परु्ि कमिचारीहरुलाई धन्र्वाद 
व्र्क्त गनि चाहान्छु । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


