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फेरौयी नगयऩालरकाको नवौं नगय सबा, १० आषाढ २०७९ 

आलथिक वषि : २०७९।८० को नीलत तथा कामिक्रभ 

उऩस्थथत सम्ऩूणि नगय सबाका सदथम ज्मूहरु, 

नेऩारको सॊववधान जायी बए ऩछी दोस्रो ऩटक सफै थथानीम तहभा थथानीम तह तथा वडाको लनवािचन 
सम्ऩन्न बएको छ य सो लनवािचनभा हाभी सफैराई आफ्नो अभूल्म भतदान गयी लनवािस्चत गननिहनन े
फेरौयी नगयऩालरकाफासी आभाफनफा, दाजनबाई, ददददफवहनीहरु रगामत सम्ऩूणिभा हाददिक आबाय प्रकट 
गदिछन  । 

 मस अवसयभा भ भनरनकभा बएका ऐलतहालसक जनआन्दोरन तथा सशस्त्र सॊघषि रगामत ववलबन्न 
आन्दोरनभा आफ्नो अभूल्म जीवन उत्सगि गननिहनने सम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरुप्रलत बावऩूणि 
श्रद्धान्जरी अऩिण गदै ववलबन्न याजनीलतक आन्दोरनका क्रभभा फेऩत्ता नागरयक,घाइते,मोद्धाहरुप्रलत 
उच्च सम्भान प्रकट गदिछन  । 

मस गरयभाभम सबाभा आलथिक वषि २०७९।०८० को वावषिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रथतनत गनि 
ऩाउॉदा भराई अत्मन्त खनशी रागेको छ। 

आलथिक सभवृद्ध सनशासन य ववकासको भागिभा फेरौयी नगयऩालरका लनयन्तय अस्घ फवढयहेको छ। 
सम्भालनत नवौं नगयसबाफाट मस नगयऩालरकाको बावी ददनहरुको ववकासको भागिस्चत्र कोनिका 
लनलभत्त हाभीराई प्राप्त बएको सीलभत श्रोत य साधनको अलधकतभ सदनऩमोग गयी सफै ऺेत्र य वगिको 
ववकासका अलधकतभ आवश्मकता ऩनया गने रक्ष्म याख्ननऩने स्जम्भेवायी हाभी सफैको यहन्छ। मसका 
रालग सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनने अननदान, नगयऩालरकाको आन्तरयक श्रोत रगामत 
अन्म ववकास साझेदायहरुफाट प्राप्त हनन सक्ने सहमोग सभेतराई भध्मनजय गदै आलथिक वषि 
२०७९।०८० को नीलत तथा कामिक्रभ तमाय गयी सभदृ्ध नगय लनभािण गनि हाभी सफै दृढ सॊकस्ल्ऩत 
छौ ।  

आगाभी आलथिक वषिका रालग प्रथताववत नीलत तथा कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमन गनि फेरौयी 
नगयफासी तथा सफै ऩेशा, व्मवसामभा आवद्ध भहाननबावहरुको सहमोग, सभन्वम य सहकामि यहने 
कन याभा ववश्वथत यहेको छन । 

नगय सबाका सदथम ज्मूहरु, 

अफ, भ मस गरयभाभम सबाभा आलथिक वषि २०७९।०८० को वावषिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रथतनत 
गनि चाहन्छन । 

आलथिक ऺते्र : आलथिक ववकास सभविगत ववकासको भूर आधाय हो। मो ववकासको भेरुदण्ड 
हो।आलथिक ऺेत्रको ववकास कन नै ऩलन याष्ट्रको सभवृद्ध य आत्भलनबियताको रालग अऩरयहामि छ । 
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सॊघीम सयकायरे ल्माएको सभदृ्ध नेऩार सनखी नेऩारी बने्न नायाराई थथानीम थतयभा नै जनतारे 
अननबूलत हनने गयी आलथिक कामिक्रभराई अस्घ फढाउन मस नगयऩालरकारे आ.व. २०७९।०८० भा 
आलथिक ऺेत्रभा तऩस्शर फभोस्जभका नीलत तथा तथा कामिक्रभ तम गयेको छ। 

 

कृवष तथा ऩशनऩारन 

 कृवषको आधनलनकीकयण, मान्त्रीकयण, ववस्शिीकयण य व्मवसामीकयण गयी उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्व ववृद्धभा जोड ददईनेछ । व्मवसावमक, साभूवहक, सहकायी य कयाय खेतीभा 
मनवाहरुराई प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

 फासफाट ववलबन्न साभाग्री फनाउनका रालग वेयोजगाय वा नमाॉ मनवा प्रलतबाहरुराई प्रोत्साहन गयी नववन 
लसऩ तथा प्रववलध भापि त उद्यभस्शर फनाइनेछ । 

 "एक वडा एक उत्ऩादन ऩकेट ऺते्र" लनधाियण गयी कृवषराई फढावा ददइनेछ ।कृवषको गनरु 
मोजना तमाय गयी सो अननरुऩको कामिक्रभ तम गयी कृषकको घयदैरोभा कामिक्रभ ऩनमािइनेछ 
। 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र उत्ऩादन हनने तोयीको तेरराई  ब्रास्ण्डङ्ग गयी फजायीकयणका 
रालग आवश्मक प्रकृमा अगाडी फढाईनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरका लबत्र उत्ऩादन हनने आरन तथा तयकायी बण्डायण रालग कोल्ड च्माम्फय 
लनभािण गरयनेछ । 

 जैववक खेती प्रणारीराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।कन नै ववशेष ऺेत्रराई प्राॊगारयक ऺेत्र घोषणा गयी 
प्राॊगारयक खेतीको ववकास य ववथताय गरयनेछ ।  

 कृषकहरुरे कृवष कजाि सस्जरै प्राप्त गने व्मवथथा लभराउन ववत्तीम सॊथथाहरु सॊग आवश्मक 
सभन्वम य सहकामि गरयनेछ। कृवष तथा ऩशन फीभाराई वकसान भैत्री फनाउनको रालग 
सम्फस्न्धत फीभा कम्ऩनीहरुसॊग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ ।  

 कृवष तथा ऩशनऩारनराई आधनलनकीकयण य व्मवसामभनखी फनाउदै नगयराई खाद्यन्न, तयकायी, 
भासन, दनध तथा अण्डा उत्ऩादनभा आत्भलनबिय फनाइनेछ । घाॉसभा आधारयत ऩनशऩारन 
व्मवसामको ववकास तथा प्रवद्धिन गनि घाॉसको फीउ तथा फेनाि उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्रको 
रुऩभा ववकास गरयनेछ।फॊगनय, कन खनया तथा फाख्राऩारन, व्मवसावमकयणराई प्रोत्सावहत गनि 
थऩ कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 कृवषको ऺेत्रगत ववकास गनिको रालग सनरु गरयएको नगय प्रभनख कृवष आधनलनकीकयण 
कामिक्रभराई मस वषि ऩलन लनयन्तयता ददइनछे ।  
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 फेरौयी नगयऩालरका वडा नॊ. ४ य ८ भा यहेको तयकायी तथा परपन र कृवष हाट फजाय 
थथरराई आधनलनक य व्मवस्थथत फनाई सञ्चारन गरयनेछ ।  

 फेरौयी न.ऩा. वडा नॊ. ५ स्थथत ऩशन हाट फजायराई भभित सम्बाय गयी सञ्चारनभा 
ल्माईनेछ। 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र उत्ऩादन बएका तयकायी, परपूर तथा अन्म उऩज ढनवानीका 
रालग नगयऩालरकाफाट खरयद गरयएको कृवष एम्फनरेन्स ऩरयचारन गरयनेछ । 

 कृषक सूस्चकयण कामिक्रभ सञ्चारन गयी वकसान ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामि सूरु गरयनेछ। 

 नगयथतयीम कृषक सॊजार ऩननिगठन गयी कृवष तथा ऩशनऩारनको ऺेत्रभा हनने काभका रालग 
आवश्मक सहजीकयण एवॊ सभन्वम गरयनछे । कृषकहरुराई कृवष सम्फन्धी सनचना प्रदान 
गनिको रालग कृवष सनचना केन्रको थथाऩना गयी सॊचारन गरयनेछ । कृषकहरुको 
व्मवसावमक ऻान, सीऩ य ऺभताको ववकास सञ्चारन गरयदै आएको आवश्मक तालरभ, 

गोष्ठीहरुराई मस फषि ऩलन लनयन्तयता ददईनेछ।  

 कृषकहरुराई उन्नत फीउ फीजन य भरभा सहमोगराई लनयन्तयता ददईनेछ । कृवष तथा 
ऩशनऩारन ऺेत्रभा याम्रो य उत्कृि काभ गने कृषकहरुराई छनौट गयी ऩनयथकृत गरयनेछ। 

 कृषकहरुराई लसचाईभा सहनलरमतका रालग कृवष लभटयभा अननदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 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] u/L ;~rfng P+j ;fd'lxs s[lif tyf 

kz'kfng sfo{nfO{ k|]T;fxfg ul/g] 5 . 

 कृवषको हकभा उत्ऩादकत्व फढाउनका रालग ववववलधकयण रु त्मही अननरुऩको उत्ऩादन मोजना फनाई 
उन्नत उत्ऩादन ऩद्धलतको भाध्मभफाट उऩरब्ध खेलत मोग्म जलभनको प्रबावकायी उऩमोग गरयनेछ । 

 "हय घय, खाद्य य ऩोषणभा आत्भलनबिय" अलबमानभा सफै सभेट्ने उदेश्मरे प्रावलधक तालरभ, ऩयाभशि 
वाहेक वकसानका रालग प्रोत्साहन ऩलन गरयनेछ । 

 नश्ल सनधायको रालग साविजलनक लनस्ज अवधायणाभा आधनलनक "लफउ फैंक य लब्रलडङ पाभि" थथाऩना 
तथा सॊचारन गरयनेछ । 

 व्मवसावमक कृवष तथा ऩशनऩारन कामिराई उन्नत ऩद्धलत, नववन प्रववलधमनक्त तथा ऩूणि मास्न्त्रवककयण 
गरय उच्च प्रलतथऩधाित्भक फनाईनेछ। 

 उद्योग भैत्री लनती तथा सहमोग य सहकामिको प्रत्माबतू गदै रगानी सनलनस्ित गरयनेछ । 

 वकसानहरुराई सहकायीभा य सहकायीहरुराई ववस्शष्ठकृत सहकायीभा आवद्ध गयाउदै सोको रगानी 
तथा व्मवथथाऩनभा उद्योग व्मवसामहरु थथाऩना तथा सॊचारन गरयनेछ । 

 थवच्छ य थवथ्म उत्ऩादन, त्मस अननसायको उत्ऩादन ऩद्धतीको अवरम्फन, सोको गनणथतय भाऩन य 
प्रभास्णकयणको व्मव्थथा गरयनेछ । 
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 नवीनतभ ्प्रववलधभा आधारयत भासन उत्ऩादनका रालग फट्टाई, कालरज, अस्थिच, खयामो रगामत अन्म 
ऩशनऩन्छी ऩारन कामिराई प्रवद्धिन गरयनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरकाफाट गत ववगतभा ववतयण गरयएका कृवष मन्त्र तथा उऩकयणहरुको प्रबावकायी 
उऩमोग बए नबएको अननगभन गरयनेछ । 

 ऩशनऩन्छी तथा ऩशनजन्म उत्ऩादन, फजायीकयण तथा प्रवद्धिनका थवच्छ भासन प्रशोधन तथा लफक्रीथथर 
व्मवथथाऩनका रालग आवश्मक व्मवथथा गरयनछे । 

 एकर भवहरा, भनक्त हलरमा, भनक्त कभैमा, भनक्त कभरयी, फादी, दलरत, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त य 
द्वन्द्व प्रबाववत वगिका रालग रस्ऺत कृवष तथा ऩशनऩन्छी ववकास कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

ऩमिटन 

 ऩमिटनभा टेवा ऩनग्न े गयी नगयऩालरका लबत्र थारु जातीको बाषा, सॊथकृती तथा सम्ऩदाहरुको सॊयऺण 
तथा प्रचाय प्रसायभा जोड ददइनेछ । 

 नगयऩालरका लबत्र यहेका अभूल्म प्राकृलतक स्रोतहरुको व्मवथथाऩन य सॊयऺण गयी ऩमिटन ऩविद्धनभा 
जोड ददइनेछ । 

 ऩमिटनभा टेवा ऩनय ् माउन नगय ऺेत्र लबत्रका ऩमिटकीम दृविरे भहत्वऩूणि तथा ऩमिटकरे उऩमोग गने 
ऺेत्रहरुराई सनस्चकृत गयी त्मथता ऺते्रको प्रचाय प्रसाय, साविजलनक सौचारम, पोहयभैरा व्मवथथाऩन 
तथा वातावयण सॊयऺणभा ववशेष जोड ददई आकषिक ऩमिटन गन्तव्मका रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 प्रभनख ऩमिटकीम ऺेत्रभा सडकको ऩहनॊच तथा व्मवस्थथत ऩनवािधायमनक्त फनाउन सॊघ तथा प्रदेश सयकाय 
सॊग सभन्वम गरयनेछ ।  

 फेरौयीराई Agro Tourism को रुऩभा ववकास गयी योजगायी सजृना गनि उखन खेलत रगामत अन्म 
ऺेत्रको ऩवहचान गयी प्राप्त वजेटको व्मवथथा गरयनेछ । 

 "ऩाहननाको सत्काय, फेरौयीको सॊथकाय" बन्न ेनायाका साथ ऩमिटन उद्योगराई सेवाभूरक, व्मावसावमक, य 
प्रबावकायी फनाउन ऺभता अलबववृद्धका कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछन ्। 

 ऩमिटकीम थथरको ऩवहचानका रालग ऩमिटकीम ऺेत्रको नक्साङ्कन गने कामि अगालड फढाइनेछ । 

 शोबातारभा थारु होभ थटे सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 

 

 सहकायी एवॊ ववत्तीम व्मवथथाऩन ऺते्र : 

 रघन ववत्त सॊथथाको अननगभन कामिराई गस्म्बमिताका साथ अगाडी फढाईनेछ । 

 ;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{ Jojl:yt, 

u'0f:t/Lo / 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 .  
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 भवहरा फचत सभनह तथा भवहरा सहकायी सॊथथाहरुको सॊथथागत ऺभता ववकास गरयनछे। अलत 
ववऩन्न वगिहरुराई आपन रे गयेको कभाईको लनमलभत रुऩभा सानो सानो फचत गने फानीको 
ववकास गनि प्रोत्साहन गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ । थथालनम ऺेत्रभा  गठन बएका सहकायी 
सॊथथाहरुको थथागत तथा ऺभता ववकास गननिका साथै ववकासभा सहकायी सॊगको साझेदायी य सहकामिभा 
जोड ददइनेछ । 

 सफै ऩरयवायराई सहाकायीभा ऩहनॉच हनने गरय सहकायी सॊथथाको व्मवथथा, लनमभन, सॊयऺण य प्रवद्धिन 
कामिराई प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गरयनछे । सहकायी भापि त कृवष तथा दनध जन्म उत्ऩादनको 
खरयद वववक्र प्रकृमाराई सयरीकयण गयी उत्ऩादक तथा उऩबोक्ताको वहत गरयनेछ । 

 सहकायी सम्फन्धी थथानीम सहकारयहरुराई ववलध सम्भत ढङ्गफाट सॊचारन गने य लनमभन गनि सूचना 
प्रववलधभा आधारयत एवककृत त्माङ्क लनभािण य अध्मावलधक गरयनेछ । 

 थथालनम सहकायी सॊथथाका ऩदालधकायी, कभिचारयहरुराई रस्ऺत सहकायीको स्शऺाको भाध्मभफाट 
सहकायी व्मवसाम प्रवद्धिन गरयनेछ । सहकायीका सदथमहरुराई सहकायी स्शऺाको लनमलभत व्मवथथा 
लभराउन सम्फस्न्धत सहकायी सॊथथाहरुराई स्जम्भेवाय फनाईनेछ । 

 सहकायी गाभ्ने / गालबने (Merger) कामिराई प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

 जैववक भर प्रमोग गयी हनने अगािलनक खेलतका रालग सहकायी भापि त सयर ऋण प्रवाहका रालग 
सहस्जकयण गरयनेछ । 

 नगय थतयीम सहकायी सञ्जार सञ्चारन गरयनेछ । 

 "एक सहकायी, एक उत्ऩादन कामिक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ । सहकायी सञ्जार भापि त सञ्चारन हनन ेगयी 
सभनदामथतयभा सीऩ ववकास तथा आमआजिन तारीभ प्रदान गरयनेछ । 

 लफउ उत्ऩादनभा नगयऩालरकाराई आत्भलनबिय फनाउनका रालग सहकायी सॊग सभन्वम गरयनेछ । 

 वीत्तीम साऺयता कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 रघन ववत्त तथा सहकायी सॊथथा सॊग अन्तयकृमा कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

उद्योग 

 साना तथा घयेरन उद्योगफाट उत्ऩादन हनने वथतनहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।थथालनम थतयको कच्चा 
ऩदाथिद्वाया फथतन उत्ऩादनका रालग अननदानको व्मवथथा गरयनेछ । 

 नगय ऺेत्र लबत्र व्माऩाय व्मवसामको ववववलधकयण गयी सफै प्रकायका फथतन उऩरब्ध हनन े वातावयण 
सजृना गरयनेछ । मसका रालग थथालनम हाट फजायको व्मवथथा सवहत सवऩङ कम््रेक्स तथा 
लडऩाटिभेन्ट थटोय खोल्नका रालग लनस्ज ऺेत्रराई प्रोत्सावहत गरय फजायको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 थथालनम आलथिक ववकासराई टेवा ऩनर् माउने वकलसभका ठूरा तथा भध्मभ व्मवसाम थथाऩना य सॊचारनभा 
सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सॊग सभन्वम गरयनेछ । 

 "सीऩ लसकौं, उद्यभी फनौं" नायाराई साकाय ऩानि भवहरा, दलरत, ववऩन्न, सीभान्तकृत, अल्ऩसॊख्मक, 
वऩछलडएका वगि य द्वन्द्व प्रबाववतराई व्मावसावमक, सीऩभूरक य योजगायभूरक तारीभसवहत 
उद्यभशीरताभा सहमोग ऩनर् माउने फीउ ऩनॉजी य प्रववलध अननदान उऩरब्ध गयाइनेछ 
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 वेयोजगाय व्मक्तीहरुरे आपन  सॊग बएको सोच लसऩ य अननबवका आधायभा थवयोजगाय हनन चाहेभा 
आवश्मक ऩने लसऩ तथा उद्यभस्शरता तालरभ प्रदान गरयनेछ । 

 थथालनम थतयभा उत्ऩादन हनने वथतनहरुको उस्चत भूल्म लनधाियण य फजाय व्मवथथाऩन गयी थथानीम 
उत्ऩादनराई योजगायी अवसय सॊग आवद्ध गदै रलगनेछ । 

 फेरौय नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र जलडफनटी उत्ऩादन प्राथलभकता दददै जलडफनटीजन्म उधोग सञ्चारनका रालग 
आवश्मक व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 

१.५ अन्म सीऩभनरक तथा आमभनरक कामिक्रभहरु 

 ववऩन्न भवहराहरुको रालग आमभूरक तथा सीऩभूरक कामिक्रभहरु भापि त थवयोजगायीका 
अवसयहरु लसजिना गरयनेछ । 

 ऩयम्ऩयागत रुऩभा आफ्नो सीऩ तथा ऩेशा सञ्चारन गदै आइयहेका दलरत सभनदामहरुको 
व्मवसामराई आधनलनकीकयण तथा फजायीकयण गनि आवश्मक सीऩभूरक तालरभ तथा प्रववलध 
प्रदान गरयनेछ।ऩयम्ऩयागत कृवष ऩेशाराई व्मवसामीकयण गरयनेछ। 

  फेयोजगायहरुको त्माॊक सॊकरन गने कामिराई अझै प्रबावकायी फनाई प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभ अन्तगित योजगायीभा यहेका व्मस्क्तहरुको त्माॊक अद्यावलधक गयी योजगायीका 
ऺेत्रहरु ऩवहचान गरयनेछ य धेयै बन्दा धेयै फेयोजगायहरुको रालग योजगायीको अवसय लसजिना 
गरयनेछ।  

 ववऩन्न तथा गरयफ वगिका मूवाहरुराई सीऩभनरक तथा आमभनरक कामिक्रभ सॊचारन गयी 
थवयोजगाय फनाइने नीलत लरइनेछ।  

 एकर भवहरा, एकर ऩनरुष, ववऩन्न वगि, आयऺ वऩलडत, द्वन्द वऩलडत, शवहद तथा वेऩत्ता ऩरयवाय य 
बभूीवहन सनकन म्फासीहरुको रालग ववशेष कामिक्रभ गयी आत्भलनबिय हनने तपि  आवश्मक प्रोत्साहन 
गरयनेछ । 

  कृवष, ऩमिटन, उद्योग तथा वास्णज्म, ऩूवािधाय रगामत ऺेत्रका रालग उऩरब्ध लसऩ तथा फजायको 
भाग आवलधक रुऩभा ववश्लषेण गयी नागरयकको लसऩ ववकास कामिक्रभ तजनिभा गयी कामािन्वमन गरयनेछ 
। 

 थथालनम थतयभा उत्ऩादन बएका व्थतनहरुराई थथानीम तहभा नै प्रमोगभा ल्माउने लनलत अननरुऩ लफलबन्न 
लनस्ज तथा साविजलनक लनकाम सॊग सभन्वम गरयनेछ । 

 

२. साभास्जक ऺते्र : साभास्जक ऺेत्रको ववकास हनन सकेभा भात्र ददगो य सन्तनलरत ववकास सम्बव छ 
। नेऩारको सॊववधानरे व्मवथथा गयेको भौलरक हकहरुको कामािन्वमन, १५ औॊ मोजनारे अफरम्फन 
गयेको साभास्जक ऺेत्रका कामिक्रभहरु, ददगो ववकासका रक्ष्महरु तथा नेऩाररे अन्तयावष्ट्रम जगतभा 
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गयेका प्रलतफद्धताहरुराई ऩनया गने, रस्ऺत वगिको शसस्क्तकयण, ऺभता ववकास य साभास्जक न्मामको 
प्रत्माबूलत प्रदान गनिको रालग साभास्जक ऺते्रभा लनम्नाननसायको काभ गने नीलत लरइएको छ । 

२.१ स्शऺा तथा खेरकन द  

 "xfd|f] ljBfno M /fd|f] ljBfnoÆ agfpg] cleofgsf ;fy ;/f]sf/jfnfsf] Ifdtf ljsf; 

tyf ;d'bfo ljBfno ;DjGw ljsf; ul/g] 5 .  

 नगयऩालरका लबत्र आधायब नत तहसम्भ अध्ममनयत सफै फारफालरकाहरुराई स्शऺा उऩरब्ध 
गयाउने याष्ट्रीम नीलतराई प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गरयनेछ। ववद्याथॉ अननऩातभा 
ववद्यारमहरुराई अननदानको व्मवथथा गरयनछे। 

 नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका फहनभनखी क्माम्ऩसहरुको ऩूवािधाय ववकास तथा शैस्ऺक गनणथतय 
ववृद्धको रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

 साभनदावमक ववद्यारमहरुभा शैस्ऺक गनणथतय ववृद्धको रालग आवश्मक ऩने ऩूवािधाय ववकास, 

सूचना प्रववलध, शैस्ऺक साभाग्री, ववऻान प्रमोगशारा रगामत स्शऺकको दयफन्दी लभरान गयी 
शैस्ऺक गनणथतय ववृद्ध गरयनेछ ।  

 नगय ऺेत्रभा खेरकन दको ववकास य ववथताय गनिको रालग भेमय कऩ , याष्ट्रऩलत यलनङ स्शल्ड 
प्रलतमोलगता सॊचारन गरयनेछ । खेरकन दको हफ ऺेत्र फनाउनको रालग आवश्मक खेरकन द 
व्मथथाऩन तपि  जोड ददइन,े खेराडीराई आवश्मक प्रोत्साहन य खेर प्रस्शऺकहरुको 
व्मवथथाऩन गरयनेछ ।  

 सम्ऩूणि लनजी ववद्यारमहरुको भाऩदण्डको भूल्माॊकन गरयनेछ । भाऩदण्ड ऩनया नगयेका लनजी 
ववद्यारमको सम्फन्धन खायेज गरयनेछ। 

 मनवा जनशस्क्तराई फेरौयी नगयऩालरकाको सेवाका रालग प्ररेयत गनि "भेयो ववशेषऻता, भेयै 
नगयका रालग" बने्न भभि सवहत वऩछलडएको वगिका जेहेन्दाय ववद्याथॉराई उच्च स्शऺा अध्ममन 
छात्रवतृी य अलत ववऩन्न वगिका ववद्याथॉहरुका रालग प्राववलधक लड्रोभा अध्ममनका रालग 
आगाभी आलथिक फषिका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गरयनेछ । 

 साभनदावमक ववद्यारमको गनणथतय ववृद्धका रालग लसकाई उऩरब्धीको भाऩन गयी उत्कृि हनने 
ववद्यारमराई ऩनयथकृत गरयनेछ । नगय स्शऺा सलभलत भापि त भनल्माॊकन अननगभनको भाऩदण्ड 
तमाय गयी भनल्माॊकन अननगभन कामिराई थऩ प्रबावकायी एवॊ व्मवस्थथत गरयनेछ। नगय 
ऺेत्रलबत्र यहेका साभनदावमक ववद्यारमहरुको थतयोन्नती गयी आधनलनक सनववधामनक्त नभनना 
ववद्यारमको रुऩभा ववकास गरयनेछ। 
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 ववऩन्न दलरत फारफालरकाहरुराई शैस्ऺक साभाग्री तथा ववद्यारमभा ऩोशाकको व्मवथथा 
गरयनेछ । प्राववलधक तथा उच्च स्शऺाभा अध्ममनयत दलरत तथा आददवासी जनजालत 
ववद्याथॉहरुको रालग छात्रवसृ्त्तको व्मवथथा गरयनेछ । 

 नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका ववद्यारमहरु भध्मेफाट उऩमनक्त ववद्यारम छनौट गयी नभनना 
ववद्यारम सनधाय गनरुमोजना अननरुऩ बौलतक लनभािण अननदान कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 ववद्यारमको आवश्मकताभा यास्खएका लनस्ज श्रोतका स्शऺकहरुराई प्रदान गरयदै आएको 
प्रोत्साहान बत्ताराई आवश्मकता अननसाय लनयन्तयता ददईनेछ। 

 स्शऺक, फारववकासका स्शस्ऺकाहरुराई य कामािरम सहमोलगहरुराई प्रदान गरयदै आएको 
प्रोत्साहान बत्ता राई आवश्मकता अननसाय लनयन्तयता ददईनेछ ।  

 सफै साभनदावमक ववद्यारमको बौलतक सॊयचना अऩाङ्गभैत्री य फारभैत्री फनाईनेछ । 

 आवश्मक सेवाको सनलनस्ितता नबएका साभनदावमक ववद्यारमभा थवच्छ य सपा खानेऩालन 
शौचारम, घेयफाय रगामत आवश्मक सेवाको सनलनस्ितता गरयनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरका लबत्र यहेका साभनदावमक ववधारमराई आवश्मकता अननसाय Merge गरयनेछ 
। 

 खेरकन द साभाग्रीको व्मवथथा नबएका ववद्यारमहरुभा खेरकन द साभाग्रीको गरयनेछ । 

 स्शऺकको ऻान य लसऩ कऺा कोठाभा ऩनर् माइ फारफालरकाको लसकाइ उऩरस्ब्ध दय उच्च 
फनाउन उत्प्रयेणा, सनऩरयवेऺण, अननगभन य भूल्माङ्कन ववलधको प्रबावकायी कामािन्वमन गरयनेछ । 

 लनशनल्क य अलनवामि ववद्यारम स्शऺाको लनलत व्मवहारयक कामािन्वमनभा रलगने वातावयण लनभािण 
गरयनेछ । 

 साभनदावमक ववद्यामभा ववऻान य प्राववलधक धाय तपि को ववषम सभावेश गयी नभूनाका रुऩभा 
सॊचारन गयाउन सम्फस्न्धत सयोकायवाराहरु सॊग सहकामि गने लनलत लरईनेछ । 

 व्मवहारयक स्जवन उऩमोगी स्शऺाको कामािन्वमनभा ववशेष जोड ददईनेछ । 

 साभनदावमक ववद्यारमभा ऩनथतकारम य उऩकयणको उऩरब्धता सवहत कम््मनटय स्शऺाको 
प्रबावकायी कामािन्वमन य ई-हास्जयीको व्मवथथा गरयनेछ । 

 स्शऺकहरुराई भागभा आधारयत तालरभको व्मवथथा गरयनेछ । 

 नगयस्शऺा सलभलत य वडा स्शऺा सलभलतको ऺभता ववकास गरयनेछ । 

 नगय थतयीम स्शऺा अननगभन सलभलत गठन गयी उक्त सलभलत भापि त स्शऺा ऺेत्रको प्रबावकायी अननगभन 
गने व्मवथथा लभराईने छ । 

 गत ववगत वषिझै मस वषि ऩलन नगय थतयीम खेरकन दका रालग आवश्मक वजेटको व्मवथथाऩन 
गरयनेछ । 
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 नगय ऺेत्रभा भेलडकर करेज, इस्न्जलनमरयङ करेज, कृवष क्माम्ऩस खोल्नका रालग आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

 शैस्ऺक सॊथथाहरुको बौलतक ऩूवािधाय लनभािण कामिराई लनयन्तयभा ददइनेछ । 

 स्शऺाको गनणथतय अलबववृद्धका रालग स्शऺकको ऩेशागत ऺभता ववकास कामिक्रभराई लनयन्तयता 
ददइनेछ । 

 यावष्ट्रम तथा अन्तयािवष्ट्रमथतयका खेरकन द प्रलतमोलगताभा मस नगयऩालरकाको सहबालगता ववृद्ध गनि 
प्रोत्साहनभूरक कामि सञ्चारन गरयनेछ । 

 साभनदामीक ववद्यारमहरुका बवन यङयोगन तथा भभित सम्बाय गरयनेछ । 

 उच्च स्शऺा अध्ममनयत जेहेन्दाय, आददवासी जनजाती, दलरत, वऩछडा वगि, द्वन्द वऩलडत, शवहद 
ऩरयवा, जेहेन्दाय ववद्याथॉहरुराई छात्राफतृ्तीको व्मवथथा गरयनेछ । 

२.२ आधायबतू थवाथ्म  

थवच्छ, सपा, सनन्दय य हरयत फेरौयी नगय अलबमान कामिक्रभ सञ्चारन गयी नगयलबत्र पोहोय 
व्मवथथाऩनको रालग सभनस्चत नीलत तथा कामिक्रभ तम गरयनेछ । मसको रालग नगयलबत्र पोहोय 
व्मवथथाऩनका रालग कन वहने य नकन वहने पोहोयहरु छनट्याई त्मसको सभनस्चत व्मवथथाऩन य ववषिजन 
गरयनेछ । नगयऩालरकाको पोहोयराई व्मवस्थथत ढॊगरे ववसिजन गने दीघिकारीन उऩामको व्मवथथा 
गरयनेछ। 

 साभनदावमक ववद्यारमका भाध्मलभक तहभा अध्ममनयत छात्राहरुको थवाथ्म तथा सयसपाइका 
रालग सेनेटयी ्माडको व्मवथथा गरयनेछ ।नगय लबत्रका आवश्मक थथानभा साविजलनक 
शौचारमको व्मवथथा गरयनेछ । 

 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 .  

 मस फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र फसोवास गने सनत्केयी भवहराराई आकस्थभक अवथथाभा 
लनजको घय देस्ख फेरौयी नगयऩालरका अन्तगित यहेका थवाथ्म केन्र,सेती प्रादेस्शक अथऩतार 
तथा भहाकारी प्रादेस्शक अथऩतार सम्भ ऩनमािउन लनशनल्क एम्फनरेन्स सेवाको व्मवथथा 
गरयनेछ । 

 >Lk'/ k|fylds :jf:Yo s]Gb|nfO{ ;'ljwf ;DkGg -cfO{=l;=o'= / e]G6Ln]6/ ;lxtsf]_  

c:ktfndf :tf]GgtLsf nflu ;+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:t/Lo cfwf/e't :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr k'¥ofpg 

cfjZos k|aGw ldnfO{g]5 .  

 नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका थवाथ्म सॊथथाहरुको ऺभता ववकासभा जोड ददईनेछ । सवै 
थवाथ्म सॊथथाहरुभा ‘उस्चत जनशस्क्त, स्रोत साधन तथा औषलधहरुको व्मवथथाऩन प्रबावकायी 
ढॊगरे गरयनेछ । 

 नगयवासीहरुको थवाथ्म उऩचायका क्रभभा सवि सनरब औषधी उऩरव्धताका रालग श्रीऩनय 
प्राथलभक थवाथ्म केन्रभा सञ्चारनभा यहेको पाभेसी सेवाराई थऩ व्मवस्थथत फनाईनेछ। 

 थवाथ्म ववभा कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गरयने छ ।भनक्त कभैमा, दलरत, 
भनक्त हलरमा ,आयऺ वऩलडत, द्वन्दभा घाईते, अऩाङ्ग, शवहद तथा फेऩत्ता ऩरयवाय  य ववऩन्न 
ऩरयवायराई २५% अननदानभा थवाथ्म ववभा सञ्चारन गरयने छ । 

 नागरयकहरुको थवाथ्मराई उच्च प्राथलभकताभा याख्दै औषलधहरु गनणथतयीम, सयर य सनरब 
रुऩभा उऩरब्ध गयाउन औषलध ऩसरहरुको लनमलभत रुऩभा अननगभन गने कामि गरयनेछ । 

 मस नगयऩालरका ऺेत्रभा थारु सभनदामको फढी फसोफास यहेको य मस सभनदामभा गस्म्बय 
थवाथ्म सभथमाको रुऩभा यहेको लसकरसेर एलनलभमा योगको सभमभै ऩवहचान गयी 
उऩचायभा सहजता ल्माउनका रालग लसकरसेर एलनलभमा ऩरयऺण कामिक्रभराई लनयन्तयता य 
ववयाभीहरुराई ऩोषण बत्ताको व्मवथथा गरयनेछ । 

 भवहरा थवाथ्म थवमॊसेववकाहरुरे गयेको कामिको उच्च भनल्मङ्कन गदै वावषिक रुऩभा प्रदान 
गरयने प्रोत्साहान बत्ता सॊघीम सयकायको नीलत अननरुऩ प्रदान गरयने छ। 

 ऩूणि खोऩ मनक्त नगयऩालरकाराई ददगो याख्न सफै फारफालरकाराई खोऩ सेवा कामिक्रभ 
प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 "हाम्रो नगय, थवथथ नगय" अलबमान भापि त ऺमयोग, कन ष्ठयोग य भरेरयमा जथता ववलबन्न सरुवा 
योगको लनवायण तथा सॊथथागत सनत्केयी अलबमान य शनन्म कन ऩोषणका रालग कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ । 

 नेऩार सयकायको साझेदायीभा थवाथ्म लफभा कामिक्रभराई सहज य प्रवाहकायी फनाईनेछ । 

 श्रीऩनय प्रा.थवा.के भा यहेको पाभेसी, एक्स ये,ल्माफ य एम्फनरेन्सराई २४ घण्टा सञ्चारनभा 
ल्माउनका रालग आवश्मक व्मवथथा गरयनछे । 

 थवाथ्म सेवाभा गरयफ, लसभान्तकृत, दलरत, भवहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, असक्त तथा 
अऩाङ्गता बएका तथा ददघि योलगहरुको ऩहनच फढाउन थवाथथ लसलफय, ववशेषऻ थवाथ्म जाच 
कामिक्रभ जथता रस्ऺत कामिक्रभहरु तम गयी रागन गरयनेछ । 
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 थवाथ्म सॊथथाको नमाॉ बवन लनभािण, सेवा सॊचारन वा ववथताय गदाि सकेसम्भ फवढ जनघनत्व 
बएको थथान छनौट गरयनेछ । 

 नगयको ग्रालभण वडाहरु थऩ प्राथलभकताभा याखी हयेक फथतीभा थवाथ्म सेवा लफथताय गनि हार 
सॊचारनभा यहेका खोऩकेन्र य गाॉउ स्क्रलनकराई थऩ व्मवस्थथत फनाई थवाथ्म चौवकफाट 
टाढा यहेको फथतीहरुभा गैय सयकायी सॊथथा य लनस्ज ऺेत्र सॉगको सहकामिभा घनस्म्त लसववय 
सॊचारन गरयनेछ । 

 सफै वडाहरुभा व्मवस्थथत तथा लनस्ित ठाॉउभा खोऩ स्क्रलनकको बवन लनभािण गने तथा सहयी 
थवाथ्म केन्रभा फलथिङ सेन्टय य आऩतकालरत प्रसनलत सेवा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 नगयफासीका रालग ववलबन्न साभास्जक सॊजार, नगयको वेबसाइट य थवाथ्म सूचना सम्फन्धी 
ए्स भापि त नगय तथा वाह्य सॊघ सॊथथा भापि त उऩरब्ध हनने थवाथ्म सेवाको जानकायी य 
सचेतना भनरक सन्देश प्रवाह गरयनेछ । 

 थवाथ्म सेवाभा सॊरग्न कभिचायी तथा थवाथ्मकलभिको भनोफर फवृद्ध गदै बौलतक तथा ऩेशागत 
सनयऺा सनलनस्ित गरयनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरका वडा नॊ. ९, कन ण्डा स्थथत अथथामी नगय अथऩतार थतोयन्नती गरयनछे। 

 

२.३ रैलगॊक सभानता तथा साभास्जक सभावेशीकयण् 

 भवहरा, दलरत, जनजाती, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त रगामतको ववकास लनभािण प्रवक्रमाभा 
सहबालगता प्रवद्धिन गरयननका साथै भहनसनस हनने गयी नगयको सेवाराई ऩहनच मोग्म फनाईनेछ । 

 नगयभा लनभािण हनने हयेक साविजलनक सॊयचना अऩाङ्गभैत्री, फारभैत्री य जेष्ठ नागरयकभैत्री 
फनाईनेछ। 

 दनव्मिफहाय/फेचलफखनको जोस्खभभा ऩयेका भवहराहरुको सनयऺा य सनयस्ऺत फसोफासका रालग 
आवश्मक प्रवन्ध गरयनेछ । 

 आलथिक साभास्जक य याजलनलतक गलनववलधहरुभा भवहराहरुको सहबालगता अलबफवृद्ध गने लनलत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

 साभास्जक सनयऺा कामिक्रभ अन्तगित जेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा, अऩाङ्गता बएका 
व्मस्क्तहरुराई प्रदान गरयदै आएको साभास्जक सनयऺा बत्ता ववतयण थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। 

 साभास्जक सनयऺा सेवा प्राप्त गने व्मस्क्तहरुको प्रबावकायी त्माॊक व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 साभास्जक सनयऺा कामिक्रभको कामािन्वमनको प्रबावकायी अननगभनको व्मवथथा लभराईनछे। 

 मौनजन्म वहॊसा, फरात्काय य एलसड आक्रभणजथता घटना सम्फन्धी अननसन्धान, अन्वेषण एवॊ 
ऩैयवी कामिभा सहमोग गने याष्ट्रसेवक, सञ्चाय जगत,् व्मस्क्त वा सॊघसॊथथाराई ववशेष 
ऩनयथकायफाट सम्भान गरयनेछ । 
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 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका वाथतववक द्वन्द वऩलडतहरुको त्माकॊ  सॊकरन गयी 
लनजहरुको थवाथ्म सेवाभा सहज ऩॉहूचको सनलनस्ितता गरयनेछ । 

 

क) जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्ग : 

 अशक्त जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुराई सम्फस्न्धत वडा कामािरमको 
लसपारयसभा सभन्वम गयी साभास्जक सनयऺा बत्ता घयदैरो भै गई प्रदान गरयनेछ । 

 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 .  

 फेरौयी नगयऩालरका अन्तगित फसोफास गने अशक्त जेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्ग व्मस्क्तहरुराई 
घयभै गएय थवाथ्म ऩरयऺण तथा ऩयाभशिका रालग फेरौयी नगयऩालरकाका थवाथ्मकभॉ 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

 एकर भवहरा, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग, सीभान्तकृत य रोऩउन्भनख सभनदामराई साभास्जक 
सनयऺाको ग्मायेस्न्ट गदै मातामात, थवाथ्म य स्शऺा सेवाभा लनशनल्क गनि सफै सयोकायवारा 
लनकामहरुसॊग आवश्मक सहकामि य सभन्वम गरयनेछ।  

 प्रत्मेक वडाभा जेष्ठ नागरयकहरुको रालग एकीकृत थवाथ्म स्शववय सॊचारन गरयनेछ । 
सभाजभा मोगदान ऩनमाउनबएका जेष्ठ नागरयकहरुराइ सम्भान गरयनेछ ।  

 अऩाङ्गहरुको त्माड्ड अद्यावलधक गयी अऩाङ्ग सभाग्री तथा हनइरस्चमय ववतयण गरयने 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 JolQmx?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) भवहरा तथा फारफालरका : 

 एकर भवहरा, वहॊसा वऩलडत भवहरा, द्धण्द्ध वऩलडत भवहरा, दलरत भवहरा तथा ऩछाडी ऩारयएका 
भवहराहरुको रालग नेततृ्व ऺभता ववकास, जनचेतनाभनरक तथा सशस्क्तकयण कामिक्रभहरु 
सॊचारन तथा उनीहरुको उस्चत व्मवथथाऩनको रालग सेप हाउसको लनभािण गरयनेछ ।वेरौयी 
नगयऩालरकाराई रैलगॊक वहॊसा भनक्त नगय घोषणाको रालग आवश्मक कामि गरयनेछ ।  
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 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}{ 

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 .  

 a]nf}/L gu/kflnsf If]qleqsf >lds afnaflnsfx?sf] ;'lglZRft Joj: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 .  

 भानव वेचववखन तथा ओसायऩसाय, असनयस्ऺत फसाईसयाई , रागूऔषध दनव्मिसनी जथता 
ववषमहरुभा सचेतनाभनरक तथा ऩननिथथाऩनाको कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 फार फालरकाहरुको शायीरयक तथा भानलसक थवाथथराई भध्मनजय गदै फारभैत्री खेरकन द 
कामिक्रभ तथा फौवद्धक यचनात्भक कामिक्रभहरु तम गरयनेछ । 

 भवहराहरुको सॊगठन भापि त साभास्जक ऩूॉजीको लनभािण गदै सभाजभा हनने रागूऩदाथि सेवन, 

घयेरन वहॊसा, फार वववाह तथा चेरीफेटी फेचववखन आदद लनमन्त्रण गनि सभाजभा हनन ेसफै 

खारे ववकृलत य ववसॊगलतका ववरुद्धभा भवहरा सहकायी सॊथथा, वकशोयी सञ्जार, फार क्रफ 
सॊजार तथा आभा सभनहहरुको ऺभता ववकासभा जोड ददइनेछ। 

 ववलबन्न लनकामहरुसॉगको साझेदायीभा सडकभा यहेका फेसहाया, असहाम नागरयक तथा 
फारफालरकाको उद्धाय, सॊयऺण य व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 भानव वेचववखन तथा रैवङ्गक वहॊसाभा ऩयेका आमआजिन नबएका भवहराहरुका रालग 
अननदानभा आधारयत उधभ सञ्चारनका रालग आवश्मक व्मवथथा गरयनेछ । 

 

ग) आददवासी जनजाती : 

 आददवासी, जनजाती, सीभान्तकृत वगि, रोऩोन्भनख जाती य अल्ऩसॊख्मक वगिको रगत सॊकरन 
गरयनेछ । मी सभनदामको उत्थान य ववकासको रालग ववशेष कामिक्रभ रागू गरयनेछ । सफै 
खारको भातबृाषा फोल्ने सभनदामको बाषा य सॊथकृलतको सॊयऺण य सम्फद्धिनको रालग 
आवश्मक कामिक्रभ फनाइ रागू गरयनेछ। 

  याना थारु य चौधयी थारुको फाहनल्मता बएको ऺेत्रभा मी सभनदामको बाषा तथा सॊथकृलत 
सॊयऺण ऺेत्र घोषणा गयी मी सभनदामको ऩयम्ऩया, सॊथकृलत, सॊथकाय, बेषबूषा आददको सॊयऺण 
सम्फद्धिन, प्रवद्धिन य ववकास गदै ऩमिटकीम गाॉउको रुऩभा ववकास तथा थथाऩना गनि सॊघीम य 
प्रदेश सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 
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 सफै प्रकायका आददवासी जनजाती सभनदामका मनवामनवतीहरुको ऺभता ववकास कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

 वषौ देखी थारु सभनदामभा चल्दै आएको बरभन्सा प्रथारे आफ्नो सभनदामभा भेरलभराऩकताि य 
नेततृ्वदामी बूलभका लनवािह गदै आई यहेकोरे बरभन्सा ऐन २०७८ फभोस्जभ कामिववधी फनाई 
बरभन्साहरुको ऺभता ववकासको रालग सॊचारन हनॉदै आएका तालरभ एॊव ऺभता अलबवदृ्दी 
कामिक्रभ तथा वावषिक रुऩरे प्रदान गदै आईयहेको प्रोत्साहन बत्ताराई मस फषि ऩलन लनयन्तयता 
ददईनेछ ।  

घ) दलरत तथा अन्म ववऩन्न वगि : 

 ;'s'म्फासी य e"भीवहन दलरतहरुको रालग जनता आवास कामिक्रभराई अझ फवढ प्रबावकायी 
फनाउन प्रदेश य सॊघीम सयकाय सॊग सहकामि य सभन्वम गयी ववशेष कामिक्रभ फनाई रागू 
गरयनेछ ।  

 दलरत सभनदामराई साभास्जक न्मामको भाध्मभफाट ववकासका हयेक ऺेत्रभा ववशेष अवसय य 
ऩहनॉच, साभास्जक अन्तयघनरनको सनस्ितता गरयनेछ। साथै जेठ २१ को जालतम बेदबाव तथा 
छनवाछनत उन्भनरन यावष्ट्रम ददवसराई बव्मताका साथ भनाईनेछ । 

 जातीम छनवाछनत तथा बेदबाव ववरुद्धको शनन्म शहनशीरताको नीलत अफरम्फन गरयनेछ। दलरत 
वगिहरुको साभास्जक, आलथिक ववकासको रालग सकायात्भक ववबेदको नीलत अफरम्फन गदै 
सशस्क्तकयण य ऺभता ववकासभा जोड ददइनेछ । 

 दलरतहरुको ऩयम्ऩयागत ऩेशा य सीऩको व्मवसामीकयण य फजायीकयणको रालग आवश्मक 
वातावयणको वन्दोवथत गने नीलत लरइनेछ। 

 दलरत ववद्याथॉहरुको रालग HA, Staff Nurse अन्म प्राववलधक लड्रोभा य उच्च स्शऺा 
अध्ममनका रालग आगाभी आलथिक फषिका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गरयनेछ । 

 दलरत सभनदामको रालग प्रगलतस्शर आयऺणको व्मवथथा गरयनेछ । 

 छनवाछनत लनगयानी केन्रको थथाऩना गरयने छ । 

 ऩयम्ऩयागत ऩॊन्चेफाजाराई सॊयऺण तथा प्रोत्साहनका रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयने छ। 

 

ङ) मूवा वगि : 

 मूवाहरुराई थवथथ य अननशालसत फनाउनको रालग खेरकन दको ववकास य मूवा खेरकन द 
प्रलतमोलगता सॊचारन गरयनेछ ।मूवाहरुराई आवश्मक ऩने खेर साभाग्री उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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 मूवाहरुभा फढीयहेको रागूऔषध दनव्मिसनीको योकथाभको रालग सचेतनाभनरक कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । सफै वडाहरुभा मूवा क्रफ गठन गयी मूवा क्रफहरु भापि त लसजिनात्भक 
य यचनात्भक काभहरु गनिको रालग प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 मूवाहरुराई उद्यभशीर फनाउन आवश्मक सीऩ तथा ऺभताको ववकास गरयनेछ । मनवा 
थवयोजगाय कामिक्रभ रागन गरयनेछ। 

च) श्रलभक 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 . 

 फेयोजगायहरुको सूची तमाय गयी प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्तिगत धेयै बन्दा धेयै 
मूवाहरुराई योजगायको प्रत्माबूती गरयनेछ।नगयऩालरकाफाट सञ्चारन हनने ववकास लनभािणको 
कामिभा फेयोजगाय मूवाहरुराई ऩरयचारन गने नीलत लरइनेछ । श्रलभक हेल्ऩडेथक सञ्चारनको 
रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 श्रलभक वगिको ऩारयवारयक दावमत्वराई सहमोग गनिको रालग आस्श्रत ऩरयवाय वारफच्चाहरुको 
रालग लनशनल्क स्शऺा, सीऩ तथा आमभनरक तालरभ, थवाथ्म तथा जीफन फीभाको रालग 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 नेऩार सयकायरे लनधाियण गयेको अननसाय श्रभ ज्माराको व्मवथथा गरयनेछ । नगयेभा 
लनमभाननसाय कायवाही गरयनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका श्रलभकहरुको नगय थतयीम श्रलभक सञ्जार गठन गयी 
आवश्मकता अननसाय तालरभको व्मवथथा गरयनेछ । 

 

छ) बाषा, सॊथकृलत तथा रलरतकराको सॊयऺण य ववकास : 

 नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका सफै भठ, भस्न्दय, धालभिक ऺेत्रराई सॊयऺण, सम्फद्धिन य प्रचाय 
प्रसाय गरयनेछ । मी ऺेत्रको ववकासको रालग आवश्मक नीलत फनाई रागू गरयनेछ। 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र थारु,यानाथारु एॊव अन्म जातजालतहरुको बाषा तथा सॊथकृलतको 
सॊयऺणका रालग साथकृलतक सॊग्राहरमको थथाऩना गरयनेछ । 

 फेरौयी न.ऩा स्थथत धालभिक एॊव ऐलतहालसक भहत्च फोकेका कारेश्वय भहादेव भस्न्दय (नक्टा 
फाफा), स्शद्धफाफा भस्न्दय, कालरका भस्न्दय, लत्रऩनयासनन्दयी भस्न्दय, हननभान भस्न्दय, 
कालरकाभाई भस्न्दयहरुको प्रचाय प्रसायभा ववशेष जोड ददईनेछ । 
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 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 .  

 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{6sLo, 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, सीभान्तकृत तथा रोऩोन्भनख सभनदामको बाषा तथा भौलरक करा-सॊथकृलतको 
जगेनाि गनि ववशेष कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछन ्। 

 नगयलबत्र आऩसी साभास्जक सद्भावराइ सनदृढ तनल्माउन साॉथकृलतक ऩविहरु भाघी लभरन, 

होरी लभरन, गौया ऩवि, तीज, वडका अट्वायी,तभन ल्होसाय, नेऩार सॊवत,भगय सॊकान्ती आदद 
ऩविराई सॊयऺण, सम्फद्धिन, प्रविद्धन य ववकास गनि आवश्मक कामि गरयनेछ। 

  नगयऩालरका ऺेत्रभा स्शऺा, थवाथ्म, बाषा, सॊथकृलत, करा, सावहत्म जथता ऩऺहरुको 
ववकासभा मोगदान ऩनमािउने व्मस्क्तत्वहरुराई नगय ऩदकरे सम्भालनत गरयने कामिको थारनी 
गरयनेछ ।  

 मस नगयऩालरका अन्तगित फसोफास गने ववलबन्न जातजातीहरुरे भनाउने तऩलसर फभोस्जभका 
भनख्म चाडऩविहरुको उऩरक्ष्मभा सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट साविजलनक ववदा ददएको 
अवथथाभा सोही अननसाय हनने एवॊ ववदा नददएको अवथथाभा थथानीम ववदा ददने लनणिमराई 
मस वषि ऩलन लनयन्तयता ददने लनणिम गरयमो । 

तऩलसर् 
 याना थारु लतज गौया ऩवि 
 ववषन ऩवि 
 चयाइन (याना थारु)  

 कृष्ण जन्भािभीको दोस्रो ददन 

 भाघ 1 य 2 गते 

 ऩनष भसान्त 

 गॊगा दशहया  

 अटवायी 
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 मोभयी ऩनन्ही 

ज) थथानीम भेरलभराऩ तथा भध्मथथता : 

 नागरयकहरुको गननासो तथा नागरयकहरु फीचभा स-साना वववादहरुराई थथानीम थतयभै 
सम्फोधन गनि भेरलभराऩ तथा भध्मथथता सेवाराई वडाथतयभा ववथताय गयी प्रबावकायी 
फनाईनेछ ।  

 भेरलभराऩ तथा भध्मथथताफाट सभाधान हनन नसकेका भनद्धाहरुराई सभमभा नै सनननवाई गनिका 
रालग नगय न्मावमक सलभलतको कामिराई थऩ व्मवस्थथत, प्रबावकायी य सविसनरब फनाइनेछ । 

 

३) ऩूवािधाय ऺते्र : कन नैऩलन याष्ट्रको सभदृ्धीको भनर भेरुदण्ड बौलतक ऩूवािधायको ववकास नै भनख्म हो 
। ऩूवािधायराई ददगो, बयऩदो य वैऻालनक फनाउन सके भात्र हाभीरे आशा गयेको रक्ष्म प्राप्त गनि 
सवकन्छ । मस आलथिक वषिभा फेरौयी नगयऩालरकाको तपि फाट ऩूवािधाय ऺेत्रको ववकासका रालग 
लनम्नाननसायको काभहरु गने नीलत लरइनेछ। 

क) बौलतक ऩूवािधाय ववकास तथा सडक सॊयचना् 

 ;8s If]qsf] Aojl:yt ljsf;sf nflu gu/kflnsfaf6 tof/ ul/Psf] oftfoft 
u'?of]hgf -MTMP_ 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 

@)&* adf]lhd ejg lgdf{0f sfo{nfO{ nfu' ul/g]5 .  

 हनराकी सडकको कामिराई सभमभै सम्ऩन्न गनिको रालग नगयऩालरकाको तपि फाट आवश्मक 
ऩहरकदभीका कामिहरुराइ ववशेष भहत्वका साथ अस्घ फढाईनेछ । 

 फेरौयी नगयऩालरकाको गौयफको आमोजना अन्तगित यहेको चक्रऩथ लनभािणको कामिराई 
लतव्रता दददै मसको थतयोन्नती गनि आवश्मक कामिमोजना फनाई रागू गरयनेछ । 

 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 .  

  प्रत्मेक वडाका केन्रराई टोर य गाॉउहरु सॊग जोड्ने सडकहरुको ववथताय य थतयोन्नती 
गरयनेछ । 

 नगयथतरयम मोजना अन्तगितका सडकहरुराई कारोऩत्रे गनि ववशेष प्राववलधक भूल्माॊकन गयी 
आवश्मक कामिभा लतव्रता ददईनेछ। 
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 खेरकन दको ववकासको रालग सनववधा सम्ऩन्न य आधनलनक यॊगशाराहरु लनभािणको कामिराई 
लतव्रता ददईनेछ। वक्रकेट यॊगशाराको सनरुवातका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 फेरौयी करनवाऩनयको सडकको शनक्रापाॉटा आयऺ ऺेत्र लबत्र कारोऩते्र गनि फाॉकी सडक 
खण्डराई मथास्शघ्र कारोऩत्रे गयी ४ रेनको सडकभा थतोयोन्नयीका रालग प्रदेश सयकायसॊग 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

 हनराकी सडकको डोकेफजाय-दैजी सडक खण्ड थतोयोन्नयीका रालग सॊघीम एॊव प्रदेश सयकायभा 
आवश्मक ऩहर गने लनणिम गरयमो । 

 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 .  

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 ?= % nfv eGbf ;fgf gx'g] u/L ah]6 ljlgof]hg uररनेछ ।  

 

आवास 

 नावऩ कामािरम सॊग सभन्वम गयी हयेक जलभन वकत्ताको GIS आधायभा सवेऺण त्माॊक अध्मावलधक 
गरयनेछ । 

 ऐरानी, साविजलनक, सयकायी य लनस्ज तथा जोस्खभ मनक्त जग्गाभा फसोवास गने सनकन म्वासी य अन्म 
ऩरयवायहरुको वाथतववकता एवकन गरयनेछ । 

 आधनलनक प्रववलधभा घय नम्फय प्रणालर थारनी गयी प्रमोगभा ल्माईनेछ । 

 ब न-उऩमोग ऐन २०७६ अननरुऩ नगयऩालरकाराई ववलबन्न ऺेत्रभा वलगिकयण गरयनेछ । साथै वलगिकयण 
अननसायको प्रमोग ऩलन सनलनस्ित गरयनेछ । 

 फस्थत ऺेत्र तथा भानव थवाथ्मराई असय गने ऩशनऩऺी ॊ ऩारन, उद्योग व्मवसाम य ब न-वलगिकयण फभोस्जभ 
अन्म सफै प्रमोजनराई अन्मत्र थथानान्तयण गरयनेछ । 

मातामात 

 सडक सॊजार लनभािण य ववथताय गदाि अलधकतभ नगयवालसराई नगय लबत्र य फावहयको आवत जावतभा 
सहजीकयण गने गयी आलथिक साभास्जक तथा वातावयणीम ऩऺहरुभा ऩमािप्त ध्मान ददई सफैको ऩहनॊच 
सनलनस्ित गने कन याभा जोड ददईनेछ । 

 हयेक सडक तथा मातामातको कामिक्रभ फनाउदा भवहरा, जेष्ठ नागरयक, फारफालरका, अऩाङ्गता बएका 
व्मस्क्तको ऩहनचभा ऩमािप्त ध्मान ददईनेछ । 

 नगयऩालरका लबत्र तथा वावहयको सडकराई एवककृत तवयरे मतामातको सनववधा ऩनर् माउन तमाय गरयएको 
नगय गनरु मोजना (MTMP) अननरुऩ सडक सॊजार लनभािण य ववथताय गरयनेछ। 
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 सडक मोजना तथा लनभािण गदाि सयोकायवारा सभनदाम तथा फथतीको सभथमा ऩवहचान गरय सो सभथमा 
सभाधानभा केन्रीत गयी फनाइनेछ । 

 सडक सनयऺाको दृविकोणफाट दनघिटनाको सम्बाव्मताराई भध्मनजय गदै Road Safety Auditing गननिका 
साथै सडक सनयऺा सम्फन्धी ववलबन्न उऩाम अऩनाईनेछ । 

 नगयऩालरका थतयीम फस ऩाकि  लनभािण सम्ऩन्न गरयननका साथै सेवा केन्रहरु,  औद्योलगक व्मवसावमक य 
ऩमिटवकम ऺेत्र रस्ऺत ऩावकि ङको व्मवथथाऩनराई प्राथलभकता ददइनेछ त्मसका रालग सॊघ य प्रदेश सॊग 
आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । 

 मातामात ऩूवािधाय य सेवाका कामिक्रभ तम गदाि ब ूउऩमोग मोजनाभा तारभेर लभल्ने गयी तम गरयनेछ 
। 

 फावषिक फजेट तथा ऩनॉस्ज सनधाय कामिक्रभ तथा सडक गनरुमोजनाभा फढी राबका सडक ऩूवािधाय मोजनाभा 
प्राथलभकताका साथ फजेट ववलनमोजना गरयनेछ । 

 साविजलनक सॊयचना लनभािण गदाि फढी जनसॊख्मा सभेट्ने कामिक्रभराई भनख्म प्राथलभकता ददईनेछ । 

 साविजलनक ऩूवािधायको लडजाइन गदाि थथानीम ववशेषता य साभूदावमक ववस्शष्ठताभा ध्मान ददईनेछ । 

 नगयवासीराई साविजालनक सेवाको ऩहनॉच फढाउन मोगदान गने सॊघ तथा प्रदेशका सेवा प्रदामक 
लनकामका बवन लनभािणका नगयका तपि फाट जग्गा व्मवथथाऩन रगामत सहमोग य सभन्वम गरयनेछ। 

 साविजलनक लनभािणभा  रालग तोवकएको ठाॉउको भाटो य अन्म जोस्खभ रगामतका इस्न्जलनमयङ सनझाव 
लरएय भात्र मसको लनभािण रागत ववश्लषेण गरयनछे । 

 लनभािण सम्ऩन्न बएका सफै प्रकायका सडकको अलबरेख अद्यावलधक गदै लनस्ित अननऩातभा कारोऩते्र, 
थतयोन्नलत तथा नमाॉ सडक खोल्ने फजेट व्मवथथा गरयनेछ । 

ख) घयजग्गा धनीऩनजाि ववतयण तथा ब ूउऩमोग नीलत : 

 ववगत राभो सभमदेस्ख फसोफास गरयहेका अव्मवस्थथत, सनकन म्फासी तथा बूलभवहनहरुको त्माॊक 
सॊकरन गयी आवश्मक रगत यास्खनेछ । सनकन म्फासी य बूलभवहनहरुराइ जग्गाधनी ऩूजाि 
उऩरब्ध गयाउन प्राथलभकता साथ आवश्मक कामि गरयनेछ। 

 सम्ऩूणि नगयऩालरका ऺेत्रभा नाऩी नक्सा, घय जग्गा धनीऩूजाि य घय नम्फयराई लभरान गयी 
बौगोलरक सूचना प्रणारी ( GIS) भा आधारयत अद्यावलधक अलबरेख तमाय गने अलबमान शनरु 
गरयनेछ । नगयऩालरका ऺेत्रभा जग्गा खण्डीकयण गयी ववना थवीकृलत ्रालनङ्ग गने कामिराई 
कानननी दामयाभा ल्माउन एकीकृत जग्गा ववकास मोजना थवीकृलत नलरए सम्भका रालग वकत्ता 
काट गने य नक्साऩास तथा अन्म बौलतक सॊयचनाहरुको लनभािणको रालग लसपारयस तथा 
थवीकृलत योक्का याख्न े नीलत लरईनेछ । मस नीलतको ववऩरयत गएभा काननन फभोस्जभ 
कायफाहीको दामयाभा ल्माईनेछ । 

 साविजलनक जग्गा सॊयऺण लनदेस्शका तमाय गयी सफै सयकायी साविजलनक जग्गा 
नगयऩालरकाको भातहतभा ल्माउने व्मवथथा गरयनेछ ।  
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 मस नगयऩालरका ऺेत्रभा ववद्यभान यहेको जग्गा, फाटो, घय, तथा अन्म ऺेत्रको वकत्ता य 
ऺेत्रपरको सभथमा सभाधानका रालग लडस्जटर प्रववलधभा आधारयत नाऩ नक्साॊकन गनिका 
रालग सॊघीम सयकाय तथा सम्फस्न्धत लनकाम सॊग आवश्मक सभन्वम गयी काभ गरयनेछ। 

 बलूभ सम्फन्धी सभथमा सभाधान आमोग सॉग सभन्वम तथा सहकामि गयी बलूभहीन दलरत, सनकन म्फासी य 
अव्मवस्थथत फसोफासीहरुको सॊकरन गरयएको त्माकॊ  अननसाय जग्गाको नाऩ जाच गयी रारऩनजाि 
ववतयण प्रकृमा मथास्शघ्र अगाडी फढाईनेछ। 

 छनट बएका भनक्त हलरमा, भनक्त कभैमा य भनक्त कभरयी ऩरयवायहरुको ऩवहचान य रगत सङ्करनको 
कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

 लसभा ऺेत्र सॊग जोलडएका जग्गाको सॊयऺणका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 

ग) खानऩेानी, उजाि य वैकस्ल्ऩक 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 .  

 अव्मवस्थथत एवॊ अनालधकृत रुऩभा फोयीङ्ग गयी खानेऩानी वववक्रववतयण गने कामिराई 
व्मवस्थथत य वैधालनक गदै खानेऩानी सॊथथानको लसपारयसभा थवीकृलत लरएय भातै्र कामि गनिका 
रालग अननभलत प्रदान गने नीलत लरईनेछ । आगाभी दनई वषि लबत्रभा मस नगयऩालरकाका सफै 
वडाहरुभा सपा, थवच्छ य सनयस्ऺत वऩउनेऩानी को आऩूलति व्मवथथा लभराइनेछ । 

 सोराय उजाि जडानभा अननदान य छनटको व्मवथथा सवहत नगयका सवै वडालबत्र सफै टोरका 
सडकहरुभा सोराय वत्ती जडान गयी नगय उज्मारो कामिक्रभराई लनयन्तयता ददननका साथै थऩ 
प्रबावकायी गयाइनेछ । 

 साविजलनक शf}चारमहरुभा फामोग्मास ्रान्ट जडान गने व्मस्क्त वा सॊथथाराई प्राववलधक 
सहमोग सवहत अननदानको व्मवथथा गरयनेछ । गोफय ग्मास ्रान्टको रालग आवश्मक 
प्रवद्धिनात्भक कामिहरु गरयनेछ । 

 बौगलबिक ऩानीका स्रोत एवककृत गयी फेरौयी नगयऩालरका बयका रालग सभान ऩालन ववतयण प्रणारी 
तमाय गरयनेछ । मसका रालग आवश्मकता अननसाय लनजी ऺते्र तथा साभनदावमक सॊघ सॊथथा सॉग 
सहकामि गरयनेछ । 

 जनसॊख्माको चाऩ य अलधकतभ ऩहनॉच ददराउने गयी करथटय, वडा, फथती वा सभनदाम थतयभा उऩमनक्त 
थथानहरुभा ऩालन सॊकरन ट् माकी ॊ लनभािण गयी तोवकएको ववतयण केन्र वा सॊमन्त्र भापि त उऩबोक्ताको 
घय सम्भ ऩालन ववतयण गरयनेछ । 

 ववतयणको रालग जवटर हनने य अलधक रागत राग्ने घय फथती सानि नसवकने साना फथती वा एकाध 
ऩरयवायभा ऩालन आऩनलति गनि ऩम्ऩीङ ववलध अऩनाईनेछ । 
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 "एक घय, एक धाया कामिक्रभ" अन्तगित भाग य स्रोतको उऩरब्धताराई ध्मान ददॊ दै खानेऩानीको ऩहनॉच 
ववथताय गरयनेछ । 

 

साविजलनक सयसपाई 

 आधायब नत रुऩभा भानववम पोहोय सॊकरन य व्मवथथाऩनका रालग न्मननतभ भाऩदण्ड आवश्मक 
ऩरयमोजन हनन े गयी अननसाय घयधनयी थतयको सेस््टक ट माकी ॊ लनभािणराई अलनवामि फनाउन े लनलतराई 
लनयन्तयता ददइनेछ । नगयऩालरका बयी सेस््टक ट माकी प्रणारी व्मावथथाऩनका फाये जनचेतना तथा 
अलबभनस्खकयण गरयनेछ । 

 कभ पोहोय उतऩादन गने, ऩनन् प्रमोग तथा ऩनन् चक्रणका जनचेतना कामिक्रभहरु सभनदाम तथा 
ववद्यारमहरुभा ऩनर् माउननका साथै घयदनयी थतयफाट पोहोय कभ गने, ऩनन् प्रमोग गने तथा अस्न्तभ 
ववकल्ऩका रुऩभा ऩनन् चक्रण गरयने अवधायणाराई आधाय फनाई उत्प्रेणात्भक य सचेतनात्भक गलतववलध 
सॊचारन गरयनेछ । 

 नगयको सभग्र पोहोयभैराको सभनस्चत य ददघिकालरन व्मवथथाऩन भापि त सपा, सनन्दय, थवच्छ, हरयत, 
सनयस्ऺत य सफर नभूना शहयको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 प्रत्मेक घय तथा व्मवसाम फाट उत्ऩाददत पोहोयको भात्रा य प्रकृती हेयी (कन वहने य नकन वहने) 
पोहोयभैरा व्मवथथाऩन काडि फनाई सयसपाईको व्मवथथा लभराईनेछ । पोहोय सॊकरन तथा 
व्मवथथाऩन कामिभा लनजी ऺेत्रको साझेदायी य सहकामि राई व्मवस्थथत रुऩभा ऩरयचारन 
गरयनेछ। 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र प्रमोग बईयहेको कारो ऩोलरलथन ब्माग २०७९ श्रावण १ गते 
देस्ख रागन हनने गयी ऩूणिरुऩभा लनषधे गरयनेछ। 

 फेरौयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र उत्ऩादन हनन ेपोहयभैराको फेरौयी न.ऩा सॊग लसभाना जोलडएका 
लछभेकी ऩालरका, साभनदावमक वन एॊव सयोकायवारा लनकाम सॊग सभन्वम गयी उऩमनक्त थथान 
ऩवहचान गयी ददघिकालरन व्मथथाऩन गरयनेछ । 

 

घ) सूचना तथा सॊचाय : 

 नगयलबत्र सञ्चारनभा यहेका य सञ्चारनभा आउने एप.एभ येलडमो, ऩत्रऩलत्रकाहरु तथा वट.लब 
को प्रसायण,सञ्चारन, दताि, नववकयण आदद कामिको रगत व्मवस्थथत गरयनेछ । 

 साभनदावमक येलडमोको ववकास य मसऺेत्रभा कामियत सॊचायकभॉहरुको ऻान, सीऩ, ऺभता 
अलबववृद्धको रालग आवश्मक कामि गरयनेछ । 

 नगयका कामिक्रभ, सेवा तथा मोजनाका फायेभा नगयफासीराई सन- सनस्चत गनि चौभालसक रुऩभा 
नगय फनरेवटन प्रकाशन गरयनेछ। 
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 नगयका सम्ऩूणि वडाहरुभा इन्टयनेटको सनववधासवहत टेलरपोन सेवा य ऩनथतकारम सनववधा 
उऩरब्ध गयाउन आवश्मक कामि गरयनेछ। 

 लफजनरीको सेवा नऩनगेका घयदनयीहरुभा लफजनरी ऩनर् माउन उऩकयण तथा राईन लफथतायका रालग 
चावहने जग्गा व्मवथथाऩन नेऩार ववद्यनत प्रालधकयण सॉग आवश्मक सभन्वम गयी 
नगयऩालरकाको तपि फाट मस कामिको सहस्जकयण गरयनेछ । 

 लफजनरीको लभटय जडान नगयी उऩमोग गने घयधनयी थतयभा लभटय जडानराई अलनवामि 
फनाईनेछ ।  

 सफै वडा केन्र, ऩाकि  तथा भनोयन्जन थथर, सभनदाम तथा टोरहरुभा स-शनल्क ताय यवहत 
ईन्टयनेट सेवा उऩरब्ध गयाउनका रालग नगय केन्रभा सेवा प्रदान गरययहेका सेवा 
प्रदामकहरुराई उत्प्ररेयत गरयनेछ । 

 भोफाइर टेलरपोनको नेटवकि  याम्रो नबएको थथानभा टेलरपोन टावय थथाऩनाका रालग नेऩार 
टेलरकभ रगामतका सेवा प्रदामक सॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । टेलरपोनका टावय 
थथाऩना गदाि सभनदाम फाट टाढा, सनयस्ऺत य शहयी सौन्दमिभा असय नऩने गयी थथाऩना गनि 
रगाईनेछे । 

 थथानीम एप.एभ. येलडमोराई वकसानको सभम सभेत ववचाय गयी फेरौयी नगय केन्रीत कृवष 
कामिक्रभ उत्ऩादन य प्रसायण तथा मॉहाको ऩमिटन प्रवद्धिनका कामिक्रभ उत्ऩादन य प्रवद्धिनका 
रालग प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

 इन्टयनेट, दनयसॊचाय, एप.एभ. येलडमो तथा छाऩा य अनराईन सॊचाय भाध्मभराई 
नगयऩालरकाफाट हनने आलथिक गलतववलध तथा सेवा प्रवाहका सन्दबिभा आभ सयोकायका 
ववषमभा जानकायी उऩरब्ध गयाउन प्ररेयत गरयनेछ । 

 

ङ) नगय थतयीम गौयफका आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरु : 

 k|To]s वडाभा एउटा एउटा गौयफका आमोजनाहरुको लनभािण गनि आवश्मक नीलत तम 
गरयनेछ । 

 चक्रऩथ लनभािण, फन्दातार व्मवथथाऩन, साभनदावमक बवन लनभािण, कन ण्डा वऩस्क्नक थऩोटि नगय 
उद्यान लनभािण य शोबातार ऩमिटकीम ऺेत्रको काभराई लतव्रता ददईनेछ ।  

 मस ऺेत्रराई कृवषको हफ फनाउनको रालग कृवष गनरु मोजना अननरुऩ कृवषको प्रवद्धिन गने 
तथा कृवष ऺेत्रको वहृत ववकास गरयनेछ। 

 औद्योलगक ग्राभको थथाऩना गयी कृवष, उद्योग, वन जथता ऺेत्रफाट आलथिक ऺेत्रको उल्रेखनीम 
फवृद्ध गने नीलत लरईनेछ।  
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 नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका भनख्म भनख्म फजाय ऺेत्र य लबलत्र फाटोहरुको कारोऩते्र गने कामि 
राई लतव्रता ददईनेछ । 

 पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको रालग ल्माण्डवपल्ड साईटको सभनस्चत व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 लनभािण सनरु बएको लबलत्र रयङयोडको लनभािण कामिराई लतव्रता ददईनेछ । 

 फेरौयी छोटी बन्सायको थतोयोन्नतीका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

 

४. वन, वातावयण तथा ववऩद्ध व्मवथथाऩन : हार फवढयहेको जरवामन ऩरयवतिनको असयराई 
न्मूनीकयण गयी वातावयण सॊयऺण गनिको रालग वातावयण तथा ववऩद् व्मवथथाऩनको ऺेत्रभा 
लनम्नाननसायको काभ गने नीलत लरइएको छ। 

 साभनदावमक वनहरुको सॊयऺण य सम्फद्धिनभा आवश्मक कामिहरु गरयनेछ । 

 नगय लबत्रका वन तथा जॊगरहरुको सॊयऺण य लनमभन गरयनेछ साथै नदद वकनायभा कटान 
योक्नको रालग वृऺ ायोऩण गनि प्ररेयत गरयनेछ। 

 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 ऩैदावायको फढ्दो खऩतराई सहज गनि लनजी जग्गाभा वन रगाउन लनजी वन वकसानराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 नगयभा यहेका जॊगरहरुको ददगो व्मवथथाऩनराई प्रवद्धिन गरयने साथै वन पडानी लनमस्न्त्रत 
गरयने य भालसएका जॊगरहरुको ऩननथथािऩना एवॊ वन ऺेत्र फवृद्ध गरयनेछ । 

 वनभा सॊरग्न सभूह रगामत अन्म नगयवासीको सभेत वनजॊगर एवॊ जैववक ववववधता सॊयऺण 
सम्फन्धी चेतनाथतय फढाउन उऩमनक्त कामिक्रभ तम गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

 नददजन्म ऩदाथिहरु जथतै ढनॉगा, लगवट्ट य फारनवाको आॊकरन गयी लनददिथट ऺेत्रहरुफाट त्मथत 
वथतनहरुको उत्खनन, सॊकरन, प्रशोधन, ओसायऩसाय य वववक्र ववतयणराई व्मवस्थथत य 
प्रबावकायी फनाईनेछ ।  

 जलभन, ध्वनी, वामन प्रदनषण योकथाभ सम्फन्धी यावष्ट्रम भाऩदण्ड अननकन र कामिववलध एवॊ 
लनदेस्शकाहरु तमाय गयी कामािन्वमनका साथै प्रदनषण वऩलडतराई प्रदनषणफाट ऺलतऩनलति उऩरब्धता 
गयाउन ऩहर गरयनेछ य सो को लनमलभत अननगभन ऩलन गरयनेछ । 

 औद्योलगक ऺेत्रहरुभा प्रदनषण लनमन्त्रण प्रणारी थथाऩना गरयनेछ । 

 नगयको ववऩद तथा आऩतकालरन व्मवथथाऩन एवॊ जारवामन ऩरयवतिन अननकन रन कामिमोजना 
फनाई ववऩद व्मवथथाऩन  चक्रका सफै चयणहरुराई मोजनावद्ध एवॊ व्मवस्थथत फनाईनेछ । 
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 ववऩद तथा जरवामन उत्थानलसर मोजनारे लनदेशन गये अननरुऩ फाढी, आगरालग तथा थवाथ्म 
भाहाभायी लनमन्त्रण तथा तत्कार प्रलतकामिका रालग चाहीने खनरा थथान लनधाियण गननिका साथै 
वडा य नगय थतयभा ववऩद व्मवथथाऩनका न्मननतभ जनशस्क्त, ऩूवािधाय एवॊ उऩकयणको 
व्मवथथाऩन गयीनेछ । 

 आऩतकालरन अवथथाभा नागरयकहरुको सनयऺाका रालग उऩमनक्त सनयऺा प्रफन्ध सवहतको आश्रम 
थथर, खाद्यान्न बण्डाय थथर तथा गैय खाद्य साभाग्री एवॊ उऩकयणको ऩनणि व्मवथथा गरयनेछ । 

 वडा थतयभा सनयस्ऺत आश्रम थथर लनभािण गरयनेछ । 

 वनको सघन व्मवथथाऩनका रालग ऩलति, चौय य नदी उकास जलभनभा वृऺ ायोऩण कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । मसयी वृऺ ायोऩण गदाि ठाउॉ हेयी परपूर य उऩमोगी वृऺ को छनौट 
गरयनेछ । 

 लसभसाय ऺेत्रहरुको सॊयऺण य व्मवथथाऩन गनि आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 भानव-वन्मजन्तन द्वन्द्व न्मूलनकयणका रालग आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 नगय एवॊ वडाथतयीम ववऩद् व्मवथथाऩन सलभलतराई प्रबावकायी एवॊ व्मवस्थथत गरयनेछ । 

 नगयभा ब नकम्ऩ, वाढी, हावाहनयी, अलसना, चट्याङ, आगरागी, सऩिको टोकाई जथता ववऩद्, प्रकोऩ, 

दनघिटनाको व्मवथथाऩन गनि थथावऩत ववऩद् व्मवथथाऩन कोषराई व्मवस्थथत एवॊ प्रबावकायी 
रुऩभा सॊचारन गरयनेछ।  

 दोदा नदीको तटफन्धनका रालग प्रदेश एॊव सॊघीम सयकायभा ऩहर गरयनेछ । 

 k|To]s वडाभा ववऩद् व्मवथथाऩन सलभलत भापि त आईऩने ववऩद्को तत्कालरन उद्धाय तथा याहत 
एवॊ सहमोगभा सहजीकयण गरयनेछ ।जोस्खभमनक्त आवासीम ऺेत्रराई जोस्खभ यवहत ऺेत्रभा 
ऩूवािधाय लनभािण गयी थथानान्तयण गरयनेछ। 

 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 nflu t6aGwg sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .  

५. सॊथथागत ववकास, सेवा प्रवाह य सनशासन : सनशासन याज्म व्मवथथा सञ्चारनको प्रभनख आधाय हो 
। थथानीम सयकायराई ऩायदशॉ, जवापदेही, जनभैत्री, भ्रिचायभनक्त फनाई सनशासनमनक्त फनाउन 
आवश्मक नीलत तथा कामिक्रभ तम गरयएको छ। 

 

क) नगय सनशासन तथा जनशस्क्त व्मवथथाऩन : 
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 फेरौयी नगय ऺेत्र लबत्रको सडक, खानेऩानी, लफजनरी, दनयसॊचाय, पोहोयभैरा व्मवथथाऩन, ढर 
लनकास आददको एकीकृत सेवा य सनववधा प्रदान गरयनेछ ।  

 फेरौयी नगयऩालरकाको हारको सॊगठन सॊयचना तथा ववषमगत ववबाग, शाखा वा ईकाइ 
सवहतको बावी सॊगठन सवहतको बावव सॊगठन सॊयचना सभेतराई दृविगत गयी ऩमािप्त भात्राभा 
कामिकऺ, फैठककऺ तथा सबाहर सवहतको बौलतक ऩूवािधायको उऩरब्धता सनलनस्ित गरयनेछ 
। 

 सनशासनको रालग आलथिक ऩायदशॉता बने्न नीलत कामािन्वमन गनि प्रभनख, उऩप्रभनख तथा 
कामिऩालरका सदथम य सम्ऩूणि कभिचायीहरुरे आफ्नो सम्ऩस्त्त वववयण साविजलनक गने नीलत 
लरइनेछ । 

 जनताराई ददने सेवाराई च नथत, र नत य सयर फनाउनका रालग सफै वडा कामािरमहरुराई 
इन्टयनेट सलबिसभा रुऩान्तयण गरयनेछ ।  

 फेरौयी नगयफासीका रालग स्शऺा, थवाथ्म, मातामात, खानेऩानी रगामतका आधायब नत सेवा य 
दैलनक उऩबोग्म वथतनहरु सहज य सनऩथ भूल्मभा प्राप्त हनने व्मवथथा लभराउन ऩहर गरयनेछ। 

 नगयका लनणिम तथा आलथिक गलतववलधका सूचनाभा आभ नागयीकको ऩहनॉच फढाउन सूचना व्मवथथाऩन य 
प्रवाहका फढी बन्दा फढी भाध्मभको उऩमोग गरयनेछ । 

 जनताको गननासो मथोस्चत सम्फोधन गयी नगय सयकाय य जनता फीच आऩसी ववश्वास सभन्वम य 
सम्फन्ध फढाउन "जनता सॉग नगय प्रभूख" कामिक्रभराई अगाडी फढाईने छ । 

 नगयफाट कामािन्वमन हनने सफै वकलसभका ऩूवािधाय य लनभािणका कामिक्रभको मोजना तजनिभा, कामािन्वमन, 
अननगभन य लनगयानीभा नागरयक सहबालगता सनलनस्ित गने ववलध तम गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

 उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायी तहभा भवहरा सहबालगता य सम्फस्न्धत सभनदामको जनसाॊस्ख्मक 
सलभश्रणका आधायभा दलरत, आददवासी जनजाती तथा लसभान्तकृत वगिको सहबालगता सनलनस्ित गरयनेछ 
। 

 ववकासका कामिक्रभ य वजेट तजनिभा गदाि रैवङ्गक उत्तयदामी य गरयफी लनवायण केस्न्रत ऩद्धलत 
कामािन्वमन गरयनेछ । 

 नगय तथा अन्तगितका लनकामफाट प्रवाह हनने सेवा तथा सनववधभा नागरयकको धायणा य सन्तनवि आकरन 
गने साभास्जक ऩरयऺण, साविजलनक सननवाई, साविजलनक ऩरयऺण, हेल्ऩ डेथक, नागरयक प्रलतवेदन प्रणारी 
जथता साभास्जक जवापदेवहताका उऩमनक्त औजायहरुको सभमफद्ध रुऩभा उऩमोग गरयनेछ । 

 नगय य नगय अन्तगितका लनकामफाट प्रवाह हनन ेसेवा य सनववधा प्रालप्तको प्रकृमा थऩ सयर फनाईनेछ। 

 याजश्व ब नक्तानी, लसपारयस, नक्सा स्थवकृत प्रकृमाहरुराई ववद्यनलतम प्रणालरभा आवद्ध गदै रलगनेछ । 

 मस नगयऩालरकाभा कामियत कभिचायीहरुको सभमाननकन र ऺभता तथा दऺता अलबववृद्ध गनि तालरभको 
व्मवथथा गरयनेछ। 
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 मस नगयऩालरकाभा कामियत कभिचायीहरुको सरुवा, ऩनयथकाय, वसृ्त्त ववकास य ऺभता अलबववृद्धको 
अवसयराई कामिसम्ऩादनसॉग आवद्ध गरयनेछ । 

 थथानीम तहका ऩदालधकायीहरुको ऺभता ववकास गरयनेछ । 

 भ्रिाचायराई न्मूनीकयण गनि भ्रिाचाय ववरुद्ध शून्म सहनशीरता नीलत अफरम्फन गरयनेछ । 

 सालफक थथानीम लनकामका कभिचारयहरुको राभो सभम देस्ख योवकएको फढनवाराई अगालड फढाउन े
सम्फन्धभा सॊघीम सयकायफाट ऩारयत भाऩदण्डको अलधनभा यहेय फढनवा प्रवक्रमाराई अगालड फढाईनेछ। 

 नेऩार सयकायको २०७९ सार श्रावण १ गते देस्ख रागन हनने गयी लनधाियण गयेको कभिचायी तरफ 
फदृ्धीराई सभेत सभावेश गयी फजेट ववलनमोजन गयेको छन  । 

 कभिचायी प्रशासनराई थऩ स्जम्भेवाय, जवापदेही य उत्तयदामी फनाई साविजलनक सेवा प्रवाहराई जनभैत्री, 
च नथत, दनरुथत य गनणथतयीम फनाउनका रालग शाखा प्रभनखसॉग कामि सम्ऩादन सम्झौता गरयनेछ । 

 मस नगयऩालरकाभा कामियत एभ.आई.एस अऩयेटय तथा वपल्ड सहामकहरुको अधिफावषिक ऩारयश्रलभक 
मसै कामािरमफाट व्मवथथाऩन गरयनेछ। 

 

v_ :yfgLo त्माॊक य अलबरेख सॊकरन : 

 साविजलनक तथा सयकायी सम्ऩस्त्तको त्माॊक याखी सॊयऺण य सदनऩमोग गरयनेछ । साथै 
भानव सॊसाधन, प्राकृलतक स्रोत साधन, धालभिक, साॉथकृलतक ऩनयातास्त्वक सम्ऩदा आददको 
अलबरेखीकयण तमाय ऩायी आवश्मक सॊशोधनको रालग ऩहर गरयनेछ। 

  नगय ऩाश्विस्चत्र अननसाय सभग्र नगयऩालरकाको जनसॊख्मा, घयधनयी सॊख्मा, शैस्ऺक स्थथलत, 

थवाथ्म अवथथा, आमस्रोतको अवथथा जथता ववववध ऩऺहरुको सभनस्चत त्माॊक अद्यावलधक 
गरयनेछ ।  

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

nflu JolQmut 36gf btf{ cleofg ;+rfng ;xLtsf] sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5.  

 ववऩन्न तथा न्मून आम बएका नागरयक, जनजाती, दलरत, एकर भवहरा, एकर ऩनरुष, अऩाॊग, 

फारश्रलभक, सडक फारफालरका, वहॊसा वऩलडत भवहरा, अल्ऩसॊख्मक जाती, आयऺ वऩलडत, द्धन्द्ध 
वऩलडत य शवहद तथा वेऩत्ता ऩरयवायहरुको अलबरेख तमाय गयी आवश्मक सम्फोधन गरयनेछ 
। 

u_ s/ सेवा, शनल्क तथा याजश्व : 

 नगयफाट लरइने कय, याजश्व तथा सेवा शनल्क आदद व्मवस्थथत य लनमलभत गरयनेछ। हाम्रो 
नगय हाम्रो कय, सभदृ्ध फनाउन ेहाम्रो यहय बने्न नायाराई साकाय ऩानि कय सचेतना कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 प्रगलतशीर कय प्रणारीका आधायभा कयको दामया फढाईनेछ । 
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  एकीकृत सम्ऩस्त्त कय य फहार ववटौयी कयराई व्मवस्थथत रुऩभा रागू गरयनेछ ।  

 नगयऩालरकाको आन्तरयक आमराई थऩ सनदृवढकयण य व्मवसामहरुराई कयको दामयाभा 
ल्माउनको रालग कय उत्प्रयेक को व्मवथथा गरयनेछ । नगयको आन्तरयक आमको ववश्लषेण 
गयी स्रोतहरुको उऩरब्धता मवकन गरयनेछ । याजश्व तथा कय असनरीका नमाॉ स्रोतहरुको 
खोजी गयी नगयऩालरकाको आन्तरयक आमराई वढवा ददईनेछ य मसको सभनस्चत व्मवथथाऩन 
गरयनेछ। 

  भारऩोत तथा बूलभकय बूलभ वलगिकयणको आधायभा लनधाियण गरय रागू गरयनेछ ।  

 घय नक्सा ऩास, प्रभाणीकयण, अलबरेखीकयण, कय याजश्व बनक्तानी य कन नै ऩलन लसपारयस लरन े
प्रमोजनका रालग प्रदान गरयने नागरयक सेवाराई सहज य व्मवस्थथत फनाइनेछ । उत्ऩीलडत, 

दलरत, ववऩन्न तथा गरयफ य अऩाॊग बएको प्रभास्णत गनि गरयने लसपारयसराई लनशनल्क 
गरयनेछ। 

  नगय ऺेत्रलबत्र व्मवसाम सॊचारन गयेका व्मवसामीहरुरे अलनवामि रुऩभा आफ्नो व्मवसाम 
तथा पभि नगयऩालरकाभा दताि गननिऩनेछ । व्मवसामीहरुरे नगयऩालरकाभा आफ्नो व्मवसाम 
तथा पभि वावषिक रुऩभा नववकयण नगये घयेरन तथा साना उद्योग, उद्योग वास्णज्म सॊघ य 
आन्तरयक याजथव कामािरमवाट दताि नववकयण नहनने तथा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचालरत 
फैकॊ हरुभा ववत्तीम कायोफाय नहनने व्मवथथाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

 घयबाडाको ऺेत्र तोकी न्मूनतभ दययेट लनधाियण गयी घयवहार कय लरईनेछ । साथै नगय 
ऺेत्र लबत्रका सम्ऩनणि घय फहारभा ददने घयधनी य व्मवसामीहरुको त्माॊक अद्यावलधक गयी 
यास्खनेछ। 

 नगयफासीहरुराई सम्फस्न्धत वडा कामािरमहरुफाट नै सम्ऩनणि कय तथा दथतनय लतनिको रालग 
सफ्टवेमय य आवश्मक जनशस्क्तको व्मवथथा गयी कय लतने व्मवथथा लभराइएकोरे सो 
कामिराई लनयन्तयता ददइनेछ तथा कभिचायीहरुराई मो ववषमभा आवश्मक तालरभ तथा 
प्रस्शऺणको व्मवथथा लभराइनेछ। 

 भनक्त कभैमा, भनक्त हलरमा,सनकन म्वासी,आयऺ वऩलडत,शवहद तथा फेऩत्ता ऩरयवाय य द्वन्द 
वऩलडतहरुराई व्मवसाम दताि लनशनल्क गरयन ेछ । 

 तत्कालरन शास्न्त सलभलतरे प्रभास्णत गयेका १० वषे जनमनद्ब कारभा  शवहद तथा फेऩत्ता 
ऩारयएका ऩरयवायराई एवककृत सम्ऩत्ती कय लभनाहा गरयने छ । 

 टोर ववकास सॊथथा गठन तथा दताि प्रकृमाराई अगाडी फढाईनेछ । 

 

६. रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी नीति िथा कार्यक्रम  : 
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 कामको सम्मान, स्वरोगारी, र सामाजिक संरक्षण सजितको श्रम व्यवस्थापन युवा उद्यमजिलता जवकास गद ै

लजगनेछ। 

 रोिगार सेवा केन्द्रमा सजुिकृत भएका बेरोिगार व्यजिलाई न्द्यूनतम रोिगारीमा संलग्न गराउन श्रममलुक 

सामदुाजयक आयोिना मार्फ त संरक्षणको व्यवस्था गद ैक्षमता जवकास कायफक्रम संिालन गररनेछ । 

  दिेमा जवद्यमान बेरोिगारी दर कम गनफका लाजग यस स्थानीय तिका सजुिकृत बरेोिगार व्यजििरुलाई 

रोिगारी प्रदान गनफका लाजग आवेदन आह्वान गरी रोिगार सेवा केन्द्रमा सजूिकृत गररनेछ।  

 स्थानीय तिको रोिगार सेवा केन्द्रमा सजूिकृत भएका सजुिकृत बेरोिगारव्यजििरुलाई रू्वा रोजगारीका 

लातग रुपान्िरण पहल आर्ोजनाहरु तथा कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामुदातर्क 

आर्ोजनाहरुथप सिि रुपमा सञ्िालन गरी न्द्यूनतम रोिगारीको प्रत्याभतूी गराइनेछ। 

 बैदजेिक रोिगारी बाट जर्ताफ आएका श्रजमकिरुको जसप पजििान गरी स्वरोिगारमलूक कायफमा संलग्न 

गराउन पिल गररनेछ साथै स्वरोिगारमलूक कायफमा संलग्न स्थानीय यूवा उद्यमीिरुलाई प्रोत्साजित 

गररनेछ।  

 श्रम सम्बन्द्ध लाई प्राथजमकता जदिँद ैसावफिजनक पुवाफधार जनमाफण,कृजि, व्यवसाजयक उद्योग,जवजिय क्षेत्रबाट 

रोिगारी जसिफनामा िोड जदई पाजलका स्तरीय जनयजमत जवकास जनमाफणका योिनािरुमा आवश्यक 

श्रजमकिरुको लाजग रोिगार सेवा केन्द्रमा सजूिकृत बेरोिगार व्यजििरुलाई प्राथजमकता जदइनेछ ।  

  सरकारको जनजत अनुरुप रोिगार सेवा केन्द्रलाई थप सदुृजिकरण गरी श्रम बैंकको रुपमा स्थाजपत गररनेछ।  

 प्रधानमन्द्त्री रोिगार कायफक्रमका लाजग संघीय सरकारबाट प्राप्त बिेट श्रजमकको ज्यालामा मात्र खिफ गनुफपने 

भएकोले आयोिनामा लाग्ने जनमाफण सामाग्री तथा औिारिरुको लाजग स्थाजनय तिको लागत साझेदारीमा 

पजन आयोिना संिालनमा िोड जदइनेछ  ।  

 यस नगरपाजलका जभत्र बसोबास गने अजत जवपन्द्न, गररब, श्रजमक, मिदरु पररवारिरुको पजििान गरी 

न्द्यूनतम आवश्यकता बाट बजञ्ित निोउन भन्द्ने उद्देश्यले आन्द्तररक रोिगारी वा स्वरोिगारीमा सलंग्न 

गराउने कायफ पजिलो प्राथजमकता िुनेछ । 

नगय सयकायको उल्रेस्खत लनलत तथा कामिक्रभको ऩरयधी लबत्र यही आलथिक वषि २०७९।०८० भा 
लसलभत श्रोत य साधनका फाफजनद मस नगय सयकायरे अलधकतभ प्रलतपर हालसर हननगेयी वजेट तथा 
कामिक्रभ तजनिभा गने व्महोया गरयभाभम सबाभा जानकायी गयाउॉछन  । साथै सॊघीम सयकाय य प्रदेश 
सयकायरे अस्घ सायेका लनलत,  कामिक्रभ तथा सॊचारन गने हयेक कृमाकराऩभा मस नगय सयकायरे 
आवश्मक सभन्वम गयी अस्घ फढ्नेछ । 

अन्त्मभा, लनलत तथा कामिक्रभ तम गने लसरलसराभा अभनल्म सहमोग प्रदान गननिहनने मस फेरौयी 
नगयऩालरकाका सम्ऩनणि लनवािस्चत जनप्रलतलनलध,ववलबन्न सलभलतहरुका सदथम ज्मनहरु, ववषमगत सलभलतका 
सदथम ज्मनहरु, प्रभनख प्रशासवकम अलधकृत ज्मन एॊव सम्ऩनणि कभिचायीहरुराई धन्मवाद व्मक्त गनि 
चाहान्छन । 


