आर्थथक वषष २०७९/०८०
को नीतत तथा कायषक्रम
राजतवराज नगरपातिका
नगर कायषपातिकाको कायाषिय

,

राजतवराज, सप्तरी
मधेश प्रदेश, नेपाि

तमतत २०७९/०३/०८

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम
राजतवराज नगरपातिकाका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अतधकृ त
तथा नगर सभाका सदस्यज्यूहरू,
नेपािको संतवधान २०७२ जारी भए पतछ दोस्रो पटक सम्पन्न
भएको स्थानीय तहको तनवाषचन पश्चात् राजतवराज
नगरपातिकाको नवतनवाषतचत सम्पूणष नगर सभा सदस्य ज्यूहरूको
उपतस्थततमा यस नगरपातिकाको गररमामय छैठ ौँ नगर सभािाई
सम्बोधन गनष पाउौँ दा ग रवको अनुभूतत गरे को छु ।
सवषप्रथम म स्वाधीनता, िोकतन्त्र र स्वातभमानका िातग
जनआन्त्दोिन, मधेश आन्त्दोिन तथा अन्त्य आन्त्दोिनका क्रममा
पररवतषनका िातग आफनो अमूल्य जीवन उत्सगष गरर सहादत प्राप्त
गनुष हुने सम्पूणष ज्ञात, अज्ञात वीर शतहदहरूप्रतत उच्च सम्मान प्रकट
गदै भावपूणष श्रद्धान्त्जिी अपणष गदषछु । तवतभन्न कािखण्डमा
अग्रगमनका िातग भएका सङ्घषष र आन्त्दोिनमा नागररकिे
पुर्याएको योगदानिे हामीिाइष जनचाहना बमोतजम काम गनष
अझ तजम्मेवारी बढेको महसुस भएको छ ।
राजतवराज नगरपातिका िोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्त्यता,
बहुिवादी खुिा समाज, मानव अतधकार, सामातजक न्त्याय,
सहकाररता, सहअतस्तत्व र समन्त्वयको तसद्धान्त्तिाई आत्मसात् गदै
तवतधको शासनप्रतत पूणष प्रततबद्ध छ । संघीय िोकतातन्त्रक
गणतन्त्रिाई सामातजक जीवन पद्धततका रूपमा स्थातपत गने

कु रामा नगरपातिका हरपि प्रयत्नशीि छ । राष्ट्रको शासकीय
व्यवस्थामा आएको पररवतषनको अनुभूतत सबै नगरवासीिे गनष
सकू न् भन्नेमा हामीहरू अत्यन्त्त सचेत छ ौँ ।
नगरको भ गोतिक, सामातजक, आर्थथक तथा सांस्कृ ततक
तवतवधतािाई आत्मसात् गदै सन्त्तुतित र समन्त्यातयक तवकासको
बाटोमा अतघ बढ्न यो नगरपातिका दृढ छ । हामीहरू योजनाबद्ध
र प्राथतमकताका आधारमा तवकास तनमाषणका कामहरू हुनुपछष
भन्ने कु रामा प्रततबद्ध छ ौँ । हामी जनप्रतततनतध एवम् राष्ट्र सेवकहरु
‘मातिक होइन, सेवक ह ’ भन्ने मान्त्यतामा आधाररत
जनउत्तरदायी, पारदशी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट नै समृतद्ध
हातसि गनष सककन्त्छ भन्ने मान्त्यतािाई
हामीिे आफ्नो
मागषदशषनको रूपमा ग्रहण गरे का छ ौँ ।
नगर सभा सदस्यज्यूहरू,
भखषरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य तनवाषचन पश्चात गठन भएको
यस नगर सरकारिे प्रस्ताव गनष िागेको नीतत तथा
कायषक्रमहरूमाफष त नगरवासीहरूमा गरे को वाचा र आकांक्षाहरू
पुरा गनुष पनेछ । जन अपेक्षा अनुरूप धेरै कायषहरू गनुषपने छ । अब
आउने कदनहरूमा नगरवासीिाइष कदएका आश्वासनहरू योजनावद्ध
रूपमा अल्पकािीन र दीघषकािीन योजना तजुषमा गनुष पनेछ ।

तनवाषतचत जनप्रतततनतधहरू तवतभन्न राजनैततक दिबाट
प्रतततनतधत्व गरररहेको हुनािे हामीहरूको तवचारधारा फरकफरक हुन सक्छ तर हामीिे जनताप्रतत तिइएका तजम्मेवारी गरे का
वाचाहरू पुरा गनष ती सबै कु रािाई आपसी तािमेि गरर हामी
यस नगरको तवकासको पक्षमा सीतमत स्रोत साधन र मानव
संसाधनको अतधकत्तम प्रयोग गरर एक कढक्का रहेर करटबद्ध रूपमा
कायष गनुष पनेछ ।
यस नगरका सेवाग्राहीिे सरि र सहज तररकािे सेवा प्राप्त गने
हकिाई सुतनतश्चत गनष सूचना र प्रतवतधको उच्चतम प्रयोग गनष
अतनवायष छ । स्वच्छ, सफा, हररयािीयुक्त पयाषवरण तवकास गरे र
यस प्रस्तातवत गुिाबी नगरिाई सबैिे बस्न योग्य सहर बनाउने
हाम्रो मूि ध्येय रहेको छ ।
तशक्षा, स्वास््य, तवपद् व्यवस्थापन, रोजगारी, उद्यमतशिता, युवा
तथा खेिकु द, सावषजतनक यातायात, सामातजक तवकास, खानेपानी
तथा सरसफाई, भ ततक पूवाषधार तवकास, न्त्याय तनरूपण, मानव
अतधकार प्रवद्धषन जस्ता तवषयगत क्षेरहरूका िातग तवशेष नीतत
तथा कायषक्रम प्रस्ताव गरे को छु । आन्त्तररक सुशासन र
प्रशासनिाई थप सबि बनाउन पहि गनेछु । यी महत्वपूणष
तवषयहरूको तवकासबाट हामीिे अतततयार गरे का नीतत तथा
कायषक्रमहरूको प्रभावकारी कायाषन्त्वयन हुने भएकािे यो नीतत
तथा कायषक्रम त्यसतफष के तन्त्ित रहेको छ । राजतवराजका

जनताहरूसौँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध र सम्पकष रहने वडा कायाषियहरूको
क्षमता तवकास, स्रोत साधनमा वृतद्ध र सक्षम प्रणािीको तवकास
गने नीतत अविम्बन गनष प्रस्ताव गररएको छ ।
आगामी आर्थथक वषषको िातग प्रस्तातवत नीतत तथा कायषक्रमको
प्रभावकारी कायाषन्त्वयन गनष आम नगरवासी तथा सबै पेशा,
व्यवसायमा आबद्ध महानुभावहरूको सहयोग, समन्त्वय र सहकायष
रहने कु रामा तवश्वस्त रहेको छु ।
सभा सदस्य ज्यूहरू
आगामी आर्थथक वषषको उद्देश्य र नीततहरू प्रस्तुत गने अनुमतत
चाहन्त्छु :
आर्थथक तवकास नीतत
कृ तष
 खाद्यान्न वािीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृतद्ध गरर
कृ षकहरूको आय आजषनमा सुधार ल्याउने िक्ष्य तिइएको छु
। उक्त कायषको िातग अनुदानमा उन्नत तबउ तबजन तथा
मिखाद्य तवतरण कायषक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
 कृ षकहरूको आय आजषनमा बृतद्ध गनष धान, गहुौँ, तरकारीको
उन्नत तवउमा ५० प्रततशत अनुदानमा उपिब्ध गराइनेछ ।

 अगेतनक तरकारी खेतीमा जोड कददै तरकारी खेतीमा आत्म
तनभषर वनाउन रोजगार मूिक कायषक्रम संचािनमा ल्याइनेछ
।
 खेतबारी तथा बोट तबरुवाहरूमा रोग तथा ककराहरूको
तनयन्त्रणका िागी जीवनाशक र कीटनाशक तबषदीहरू
अनुदानमा उपिब्ध गराईनेछ । साथै ७५ प्रततशत अनुदानमा
स्प्रेयर उपिब्ध गराइनेछ ।
 ककसानहरूको कृ तष उत्पादन बढाउन साना ससचाइमा ७५
प्रततशत अनुदान कदईने िक्ष्य तिइएको छ ।
 माटो पररक्षण सम्बन्त्धी बृहत् रूपमा जनचेतना मूिक
कायषक्रम संचािन गरीनेछ ।
 कृ तषमा व्यवसायीकरण, बजारीकरण र सामातजक सम्मानको
वातावरण सृजना गररने नीतत तिइनेछ ।
 कृ तषमा आधुतनक प्रतवतध अपनाइ उत्पादन तथा उत्पादकत्व
वढाउन तवतभन्न ककतसमका कृ तष प्रसार कायषक्रमहरू संचािन
गररनेछ । यसका िातग अगुवा कृ षक तातिम, आई. तप. एम.
कृ षक पाठशािा साथै कृ षक समूहको प्रस्तवनामा आधाररत
कायषक्रमहरू संचािन गरीने छ ।
पशुपक्ष
ं ी तवकास

 पशुपािनबाट दुध, मासु, अण्डा र माछामा उत्पादनमा बृतद्ध
गनष रोजगारी अवसर सृजना गनषको िागी पशु पंक्षीपािनिाई
व्यवसायीकरण र उद्यमतफष उन्नमुख हुनका िातग तबशेष
जनचेतना मूिक कायषक्रमहरू संचािनमा ल्याईनेछ । साथै
यस पातिकािाई आत्मतनभषर गराई तनयाषत गने तनती
अविम्बन गररनेछ ।
 व्यावसातयक पशुपािन फारम स्थापना गरे र स्थानीय
रोजगारीको अवसर श्रृजना गने नीती तिइनेछ ।
 गरीवी न्त्यूतनकरण, आत्मतनभषर र स्वरोजगार बनाउन
समुहमा सतमती माफष त बाख्रापािन तथा कु खुरापािनिाई
प्रोत्साहन गरी गरीबी न्त्यन
ू ीकरणमा टेवा पुयाषईने नीतत
तिइएको छ ।
 ककसानको िागत मुल्य प्राप्तीको सुतनश्तताका िातग पशु
तबमा कायषक्रमिाई प्रोत्सातहत गने तनती तिइनेछ ।
 पशु जन्त्य उत्पादन बृतद्धका िातग उन्नत तहउौँ दे, बषे, बहुबषे
घांसको तबउ कृ षक तथा उद्यमीहरूिाई तनिःशुल्क तवतरण
गररनेछ ।
 पशुपािनव्यवसायिाई प्रोत्साहानका िातग पशुहरूिाई रोग
िाग्नबाट बचाउन रोकथामको िातग भ्यातक्सनेशन कायषक्रम
संचािन गररनेछ ।

 उत्पादन

बृतद्धको

िागी

परम्परागत

पशुपािनिाई

तनरुत्सातहत गरी उन्नत पशु नश्ल सुधारको तनती तिईने छ ।
 हाि राजतवराज नगर क्षेरमा समस्याका रूपमा रहेको मासु
पसििाई कृ षक स्तरमा स्वस््य र सुरतक्षत मासु तबकक्र
तबतरण गनष आवश्यक कायषको थािनी गररनेछ ।
 प्राकृ ततक प्रकोप तथा महामारीबाट नोक्सान हुन जाौँदा
कृ षकहरूमा पनष जाने मकाषिाई मध्यनजर गरर आक्सतमक
कोषको स्थापना गररनेछ ।
 पशु उपचार सेवािाई गुणस्तररय तथा प्रभावकारी बनाउन
प्रयोगशािा सेवािाई तबस्तार गररनेछ ।
 शहर तथा ग्रातमण भेगमा रे तबज रोग तनयन्त्रण कायषको िागी
बन्त्धयाकरण तथा तनशुल्क भ्यातसनेशन गने कायष गने िक्ष्य
तिइनेछ ।
 मत्स्यपािनको िागी उत्पादन बृतद्ध गनष जनचेतना अतभवृतद्ध
कायषक्रम

संचािन

तथा

अतत

आवश्यक

औषधीको

व्यावस्थापन गरीनेछ ।
 छाडा पशु बस्तु तनयन्त्रणका िागी ठोस नीतत तिइनेछ ।
रोजगार तथा आप्रवासन

 बेरोजगारहरूको त्याङ्क संकिन तथा अद्यावतधक गने
कायषिाइ तनन्त्तरता कददै सुतचकृ त बेरोजगारहरूको िातग
रोजगारी श्रृजनामा जोड कदइने छ ।
 युवाहरूमा उद्यमशीिता तथा तसप तवकासकोिातग अन्त्य
तनकाय संग समन्त्वय तथा सहकायष गररने छ ।
 सुरतक्षत

आप्रवासनको

िातग

आप्रवासी

सूचना

के न्त्ि

संचािनिाइष तनणषतरता कददै वैदते शक रोजागरीमा रहेका
पररवारिाई

सूचना,

मनोसामातजक

परामशष,

तवत्तीय

साक्षरता र सीपमा अतभवृतद्ध गनष सहयोग गररनेछ।
 यस

नगर

क्षेरमा

बैदते शक

रोजगारीबाट

तभतरने

रे तमट्यान्त्सिाइष उत्पादनमुिक क्षेरमा िगानीको आवसरमा
बृतद्ध गनष सावषजतनक तनतज क्षेरसंग सहकायष गररने छ । साथै
बैदते शक रोजगारीवाट फके का युवाहरुिे तसके का सीपिाई
उत्पादनशीि कायषमा िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।
 वेरोजगार तथा घरायसी कामकाजमा मार तसतमत रही समय
र योग्यता खेर गई रहेको मतहिाहरूको आयआजषनमा वृतद्ध
गने

उद्यमतशिता

सम्बन्त्धी

तसपमूिक

तातिम

तथा

कायषक्रमहरूिाई तनरन्त्तरता कददै उद्यमीहरूको सृजना तथा
तवकास गने िक्ष्य तिइएकोछ।

 उद्यमीहरूको सरसामान तबक्री तवतरणका िातग शुरुवाती
रूपमा तवतरण कक्ष तथा अविोकन भ्रमण कायषक्रम
संचािनमा ल्याईनेछ ।
पूवाषधार तवकास नीतत
 नगर कायषपातिकाको कायाषिय व्यवस्थापन गनष प्रशासतनक
भवनको तनमाषण कायष सुचारु गररनेछ ।
 अतततथ गृह, सभाहि तनमाषण कायषिाई तनरन्त्तरता कददै
तोककएको समयमै गुणस्तयूक्त कायष सम्पन्न गररनेछ ।
 तनमाषणातधन वडा भवनहरूको काम सम्पन्न गररने छ ।
 राजतवराज नगरपातिका वडा नं. ७ को पुस्तकािय र वडा नं.
११ को सामुदातयक भवनहरु संचािनमा ल्याउने छ ।
 तनमाषण सम्पन्न भै सके का स्वास््य भवनहरू यसै आ.व. मा
प्रयोगमा ल्याउने छ ।
 अब उपरान्त्त तनमाषण हुने सडकहरू मापदण्ड बमोतजम
फराककिो तथा कोिोपर गदै जाने छ ।
 पाौँच िाख बढीका पूवाषधार योजनाहरूिाई प्राथतमकता
कदइनेछ ।
 सडक तनमाषण गदाष नािा स्िाव सतहतको तनमाषण गररनेछ ।

 राजतवराज नगरपातिकािाई आधुतनक शहरको रूपमा
तवकतशत गनष SMART CITY अवधारणािाई अंतगकार गदै
प्रथम चरणमा CCTV जडान र Free WiFi जोन स्थापना
गररनेछ ।
 राजतवराज नगरपातिकाको नगरवासीहरूका िातग नगर
के न्त्ि र वडा के न्त्िहरूमा सहज पहुच र शहरी पूवाषधार
तवकासका िातग चक्रपथ (ररग रोड) तनमाषण पररयोजनािाइष
तनरन्त्तरता कदइनेछ ।
 राजतवराज नगरपातिका वडा नं ७ मा अतततथ गृह र
राजतवराज तभिेज क्राफ्ट तथा म्यूतजयम तनमाषण गररने छ ।
 ठु िा पूवाषधारहरू जस्तै रं गशािा तनमाषण, बस टर्थमनि,
तसटीहि, पाकष व्यवस्थापन तथा एकककृ त जग्गा तवकास
योजना जस्ता कायष आरम्भ गनष प्रदेश सरकार, नेपाि सरकार
एवं दातृ तनकायहरू संग पहि गररनेछ । सोही अनुरूप
कायषक्रममा समावेश गररनेछ ।
 शहरको ट्राकफक व्यवस्थापनको िातग अन्त्डरग्रउण्ड पार्ककङ्ग
तनमाषण हेतु संघ, प्रदेश संग समन्त्वयं गररनेछ ।
 शहरको मुतय सडकहरू व्यवतस्थत गनष फु टपाथ तथा रे तिङ्ग
तनमाणष गररनेछ ।

 नगरको तवतभन्न ठाउौँ हरूमा सावषजतनक श चाियहरूको
तनमाषण तथा संचािन गररनेछ । साथै आवश्यकता अनुसार
घुम्ती श चािय प्रयोगमा ल्याईनेछ ।
 नगरको स न्त्दयषता तथा ट्राकफक सुरक्षाकोिातग नगरक्षेरतभर
िाइट तथा फिोररङ िाइट व्यवस्थापन गररनेछ ।
 नगरको स न्त्दयष समेतिाई प्रततकु ि असर गने गरर नगरका
सावषजतनक जग्गा, पोखरी ककनाराका क्षेर एवं सडक मापदण्ड
समेत अततक्रमण गरर बनाएका अनातधकृ त घर टहरा
िागयतका संरचनाहरू हटाउन कानुन वनाई िागु गररनेछ ।
 सडक तनमाषण गदाष वातावरण मैरी बनाउन सडकको दायाौँ
बायाौँ

वृक्षारोपण

कायषिाइष

प्रोत्साहन

गररने

छ

।

नगरपातिकािाई वातावरण मैरी शासन कायषक्रम िागु गनष
तबषयगत कायाषिय र गैर सरकारी संस्थासंग सहकायष
समन्त्वय गररनेछ । रोतपएका बृक्षहरूिाइष सुधार तथा संरक्षण
गदै ितगनेछ ।
 बस पाकष , हरटयाको सटर र वडा नं. १ मा रहेको पाकष (Fun
Park) संचािनमा ल्याउन संघ, प्रदेश सरकार संग समन्त्वय
गररनेछ ।
 नगरवासीको यातायातमा सुतवधाकोिातग तनिःशुल्क नगर
पररवहन वस संचािन गररनेछ ।

 राजतवराज नगर क्षेरमा नयाौँ तनमाषण हुने भवनहरूको हकमा
नेपाि सरकारबाट स्वीकृ त बस्ती तवकास, शहरी योजना तथा
भवन तनमाषण सम्बन्त्धी आधारभुत मापदण्ड, २०७२ अनुसार
नक्शा पास गने तथा उक्त मापदण्ड िागु हुनुभन्त्दा अतघ
तनमाषण सम्पन्न भएका (सावषजतनक जग्गा तथा सडकको
क्षेरातधकार अततक्रमण नगरे का) भवनहरूका हक अतभिेख
प्रयोजनका तनतमत्त नेपाि सरकार तथा सङ्घीय मातमिा
तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्राियबाट जारी पररपर तथा
राजतवराज नगरपातिकाको भवन तनमाषण प्रमाणीकरण
कायषतवतध २०७४ अनुसार हुने गरी तोककएको दस्तुर तिई
घर नक्शा पास गररने नीततिाइष तनरन्त्तरता कदइने छ। साथै
नयाौँ तथा बतनसके का भवनहरूको नक्सा पास गदाष अतनवायष
रूपमा भवनको वातहरर भागमा गुिाबी शहरको अवधारणा
पुरा गनष गुिाबी रं ग िगाएको हुनु पने छ साथै प्रत्येक घरमा
कम्तीमा दुईवटा फु ि सतहतको गमिा राखेको हुनु पने छ ।
 तनमाषणातधन तशतभण्डार (Cold Store)को तनमाषण कायष
सम्पन्न गरी संचािनमा ल्याईनेछ ।
वन, वातावरण तथा तवपद् व्यवस्थापन
 वातावरण संरक्षण कामिाइष प्रभावकारी रूपमा िागु गनष
स्थानीय वातावरण ऐन कायाषन्त्वयनमा ल्याइने छ ।

 तवपद् व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन तवपद् प्रततकायष
योजना एवम् स्थानीय तवपद् तथा जिवायु उत्थानशीि
योजना तजुषमा गररने छ ।
 भूकम्प प्रततरोधी भवन तनमाषण गनष भवन तनमाषण आचार
संतहता कडाइको साथ िागु गररनेछ ।
 नगरपातिका क्षेरतभरको ऐिानी जग्गाहरू तथा नदी
ककनारमा वृक्षारोपण गरी हररयािी प्रवद्धषन गररनेछ ।
 जिवायु पररवतषनका कारण हुने गरे को वातावरणीय
क्षततिाई कम गनष सतप्रततशत घरिे जतमन नओगटेका
क्षेरहरूमा एक घर एक रुख अतभयान सञ्चािन गररने छ ।
 आगिागीका घटना हुन नकदन सचेतनामुिक कायषक्रमका साथै
घर बातहर चुल्हो बाल्ने कायषिाई प्रमुखताका साथ
तनरुत्सातहत गररने छ ।
 तवपद्को समयमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गनष आपतकातिकन
कायषसञ्चािन के न्त्ि स्थापना तथा संचािनमा ल्याइने छ ।
 तवपद् व्यवस्थापन कायषमा अन्त्तर स्थातनय तह सहकायष र
समन्त्वय गरर प्रभावकारी रूपमा कायाषन्त्वयन गररने छ ।
 नगरपातिका तभर सरसफाई सम्बन्त्धी जनचेतना तथा
सरसफाई कायषिाई तनरन्त्तरता कदईनेछ ।
 फोहरिाई पुन: प्रयोग र प्रशोधन गनष स्रोतमा नै बर्थगकरण
गने ब्यबस्था तमिाईनेछ । साथै फोहोरमैिाको कदगो

व्यवस्थापन गनष सरसफाई मेतशन खररद गरी संचािनमा
ल्याईनेछ ।
 प्रतवतधमा आधाररत फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रणािी उपयोग
गरी नगरको फोहरमैिाको कदगो व्यवस्थापन गररनेछ। यसका
िातग आवश्यक अध्ययन, अनुसन्त्धान, प्रतवतध पतहचान तथा
सो को प्रातप्त, स्थापना, तवकास र सञ्चािनको कायष गनष
ZERO WASTE अवधारणा कायाषन्त्वयन गने नीतत तिइनेछ
। साथै फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनष कायषतवतध बनाई िागु
गररनेछ ।
 नगरपातिका क्षेरमा रहेका सावषजतनक जग्गाहरूको िगत
रातखनेछ । सावषजतनक जग्गाहरूको अततक्रमण हटाइने छ ।
 बाढी जन्त्य िगायत अन्त्य तवपद् तथा वातावरणीय जोतखम
पतहचान

गरर

सोको

सामाधानको

िातग

आवश्यक

तनयकायहरू सौँग समन्त्वय तथा सहकायष गररनेछ ।
 आगिातग प्रभातवतहरुिाई तवगत बषषहरुमा प्रदान गररदै
आएको राहत आगामी आव मा समेत तनरन्त्तरता कदईने छ.,
साथै सोको कायषतवतध बनाई िागु गररनेछ ।
 यस नगरपातिकािाई हररत शहर, स्वच्छ शहर बनाउन तथा
वातावरण संरक्षण बाढी पतहरो तनयन्त्रण गनष नगरपातिका
तभर र बररपररको क्षेरहरू खाडो नकदको दुबै छेउ, रामराजा
ससह स्वास््य तवज्ञान प्रततष्ठान क्षेर, सातवक साईकृ ष्णा

मेतडकि क्षेर तथा र पाौँच तवघा डतम्पङ्ग साइट (Dumping
Site) मा वृक्षारोपन गररनेछ ।
 सावषजतनक स्थिहरूमा स्वच्छ खानेपानीको आपुर्थतको
व्यवस्था तमिाइनेछ ।
 नगरवासीहरूको घर घरमा सफा स्वच्छ खानेपानीको
पहुौँचमा वृतद्ध गररनेछ ।

 नगरक्षेर

सामातजक तवकास
तशक्षा तफष िः
तभरका तवद्याथीहरु मध्येवाट

आतधकाररक

तनकायको पररक्षामा उत्कृ ष्ट अंक ल्याएका एक-एक जना गरर
दुई जना तवद्याथीहरुिाई प्रतत वषष (Medical and
Engineering) क्षेरको अध्ययनको िातग छारवृतत उपिब्ध
गराउनेछ ।
 सामुदातयक तवद्याियहरूको तनयतमत अनुगमन गरी शैतक्षक
गुणस्तर कायम गररनेछ ।
 प्रातवतधक तशक्षामा जोड कदने नीतत अविम्बन गररनेछ ।
 सामुदातयक तवद्याियमा तशक्षक तवद्याथी अनुपात नतमिेको
ठाौँउमा दरबन्त्दी तमिान गने कायषक्रमिाई अगाडी बढाइनेछ,
न्त्यून

तवद्याथी

भएका

तवद्याियहरूिाई

नतजकै को

तवद्याियमा मजष गरी तशक्षक दरबन्त्दी समेत तमिान गररनेछ
।
 सामुदातयक तवद्याियमा अध्ययनरत छाराहरूिाई तनशुल्क
सेनेटरी प्याड उपिब्ध गराइनेछ ।
 कक्षा १-३ सम्मका तवद्याथीहरुको शैतक्षक व्यवस्थापन हेतु
एकककृ त पाठ्यक्रम

र अक्षरांक (Letter Grading) िाई

पद्धतत प्रभावकाररकताका साथ िागु गररनेछ ।
 शैतक्षक गतततवधीमा एकरुपताल्याई गुणस्तर सुधारकािातग
समयानुकुि नीतत, ऐन अधावतधक गनुषका साथै SIP,
IEMIS तथा शैतक्षक क्यािेण्डर िागु गररनेछ ।
 तवद्याियमा अततररक्त कक्रयाकिाप सञ्चािन गरी अन्त्तर्थनतहत
प्रततभाको प्रस्फु टनकोिातग पहि गनुषका साथै उत्कृ षट
तवद्याथी तथा सेवातनवृत तशक्षकहरूिाई सम्मान गररनेछ ।
 तवद्याियमा स्वच्छ सफा र शुद्ध खानेपानीको पहुचमा वृतद्ध
गनष आवश्यक पहि गररनेछ ।
 सामुदातयक

तवद्याियमा

रहेका

बाितवकास

के न्त्िमा

तवद्याथीहरूको उपतस्थतत तनयतमत गनष आवश्यक कदम
चातिनेछ ।
 पोषण र तशक्षा एक अकाषका पररपूरक भएकािे नेपाि
सरकारद्वारा कदवाखाजाको तशषषकमा प्रवातहत रकमिाई
तनदेतशका अनुसार वैज्ञातनक व्यवस्था गरी सामुदातयक

तवद्याियमा तवद्याथी तझकाउने, रटकाउने, स्वस््य जनशतक्त
उत्पादन गरी प्रततस्पधाषत्मक वजारमा तवकाउने बढावा कदई
सुधार हेतु पृष्टपोषण प्रदान गररनेछ ।
 संस्थागत तवद्याियहरूिाई समेत उपिब्ध तनदेतशका अनुसार
तनयमन र व्यवस्थापन गरी शैतक्षक चुस्ततािाई बढावा कदने
वातावरण कायम गररनेछ ।
 तवश्वपररवेशको तशक्षा एवम् ज्ञान प्रदान हेतु Free-WiFi
(कफ वाई फाई जोनको) प्रबन्त्ध गररनेछ ।

 खोप

तक्ितनक

स्वास््य
तथा गाउौँ घर

तक्ितनक

संचािनिाई

तनरन्त्तरता कदईनेछ ।
 नगरवासीको स्वस््य तजवनशैिीमा सुधार ल्याउन गुणस्तररय
स्वास््य सेवा प्रवाह हेतु आकषषक बजेट तवतनयोजन गररने छ
। सो को िातग आवश्यक कायषक्रम तजुम
ष ा गरर िागु गररने छ ।
 कु पोतषत वािवातिकाहरूको पतहचान गनष वृतद्ध अनुगमन
कायषक्रम संचािन गरर कु पोतषतको उपचार तथा तनिःशुल्क
प्रेषणको (Recommendation for free treatment)
व्यवस्था गररनेछ । साथै कु पोतषत हुनवाट जोतगन पोषण
सम्बतन्त्ध कायषक्रम संचािन गररनेछ ।

 मतहिा स्वास््य स्वयंसेतवकाहरूिे पुयाषउदै आएको तनश्वाथष
सेवाको उच्च सम्मान गदै तनजिे पाउदै आएको सेवासुतवधिाई
तनरन्त्तरता कदईनेछ ।
 स्वास््य संस्थाहरूवाट तोककएको तनिःशुल्क आधारभुत
स्वास््य सेवाहरू सुतनतश्चत गरर प्रदान गररनेछ ।
 मातृ तथा तशशु मृत्यु दरिाई न्त्यूनीकरणका िातग पोषणका
साथै स्वास््य सम्बतन्त्ध कायषक्रमहरूिाई तवशेष जोड कदईनेछ
।
 मातसक, च मातसक, अधषवार्थषक र वार्थषक सतमक्षा तथा
योजना तजुषमा गोष्ठी समयमा संचािन गररनेछ ।
 पातिकास्तरीय प्रकोप पुवषतयारी तथा प्रतत कायष योजना
तनमाषण गररनेछ ।
 संघ, प्रदेश सरकारको समन्त्वयमा PNC Home visit,
क्षयरोग तनयन्त्रण, औिो तथा कािाजार र अन्त्य सने, नसने
रोगहरुको रोकथाम न्त्यूनीकरण तनयन्त्रणको िातग संचातित
कायषक्रम प्रभावकारी ढंगिे संचािनमा ल्याइनेछ ।
 तनयतमत

खोप

सुदकृ ढकरण,

पूणषखोप

सुतनतश्चता

र

कदगोपनाको िातग सुक्ष्म योजना, सरसफाई प्रवद्धषन कायषक्रम
स्थातनय

तहका

नवतनवाषतचत

अतभमुतखकरण गररनेछ ।

जनप्रतततनधहरुिाइष

सामातजक समावेशी तफष :
सामातजक सांस्कृ ततक सम्बन्त्धी:
 स्थानीय तहमा रहेको भाषा-संस्कृ तत, परम्परा, भेषभुषा,
चाौँडपवष, रीततररवाजिाइष प्रवद्धषन गने नीतत तिईएकोछ ।
 तमतथिा किा तथा संस्कृ ततिाई प्रवद्धषन गनष आवश्यक पहि
गररनेछ ।
 मधेश आन्त्दोिन, जनआन्त्दोिन, जनयुद्धको शतहद पररवार र
तभन्न

क्षमता

(पूणष

अपांग)

भएकाहरूिाई

यस

नगरपातिकाबाट (कर बाहेक) सवै सेवाहरू तनिःशुल्क प्रदान
गररने नीततिाई तनरन्त्तरता कदइनेछ ।
 राजतवराज नगर क्षेरतभर सञ्चािन हुने सबै प्रकृ ततका
कायषक्रमहरूमा

िैंतगक

समानता

तथा

सामातजक

समावेशीकरणको नीततिाई प्राथतमकता कदइनेछ ।
 नगरपातिका क्षेरतभर सहसािाई न्त्यूनीकरण गनषका िातग
अव्यवतस्थत तथा खुल्िा रूपमा मद्यपान, धुम्रपानिगायतका
बस्तुहरू बेचतवखन तथा सेवनिाई न्त्यूनीकरण गदै ितगनेछ ।
 हाि समाजमा तवद्यमान छु वाछु त तथा भेदभाविाई
तनरुतसाहन गनष कायषक्रमहरू संचािन गररने छ ।
 मतहिाहरूको आर्थथक सामातजक साथै तवकासका हरे क
कक्रयाकिापहरूमा मतहिा वगषको समन्त्यातयक सहभातगता र
पहुौँच सुतनतश्चत गने नीतत अविम्बन गररनेछ । साथै िैतङ्गक

तवकासका िागी समतामुिक व्यवहार, िैतङ्गक वजेट र
सशतक्तकरण गने नीतत तिइनेछ ।
 सवै प्रकारका सहसामा परे का मतहिा त्यसमा पतन तवपन्न एवं
पछातड पाररएका मतहिाहरू, अपाङ्गिाहरूिाई सामातजक
न्त्याय कदिाउन समुदायिाई नै सशतक्तकरण गने नीतत
अविम्बन गररनेछ ।
वािवातिका सम्बन्त्धी :
 बाि अतधकार महासन्त्धी को ममष अनुरूप बािबातिकाको
च तफी तवकासका साथै राजतवराज

नगरपातिकािाई

वािमैरी अतभयानका रूपमा अतघ वढाईने छ ।
 बाि तववाह मुक्त, दाइजो प्रथा मुक्त वडाहरू क्रमशिः घोषणा
गदै, नगरिाई घोषणा गनष अग्रनी भूतमका तनवाषह गररनेछ ।
घोषणा हुने पतहिो वडािाई उच्च सम्मान र पुरस्कृ त गररनेछ
।
 यूतनसेफ नेपािसौँगको साझेदारीमा बािमैरी स्थानीय शासन
कायषतवतधका सूचकहरू सम्बन्त्धी कायषक्रमिाई प्रभावकारी
ढौँगिे अगाडी वढाईने छ ।
 दतित/आकदवाशी/जनजाती/मधेशी/हरवाचरुवा/तपछडावगषह
रूको हक, अतधकार प्रवद्र्धन, भेदभावको अन्त्त्य एवं तवकास
तनमाषण प्रकक्रयामा समावेशीपूणष सहभागीता सुतनतश्चत गनष
संस्थागत संजाि संग सहकायष गररनेछ ।

 दतित/आकदवाशी/जनजाती/मधेशी/हरवाचरुवा

र

तपछडा

वगषहरूको परम्परागत शीप, भाषा, तितप तथा संस्कृ ती
संरक्षणमा ध्यान पुराईनेछ ।
 ितक्षत वगष के न्त्िीत कायषक्रम संचािन गदाष गठन हुने
नगरस्तरीय समन्त्वय सतमततहरूको समन्त्वयमा कायषक्रम
छन ट तथा कायाषन्त्वयन गने पररपाटी वसाईनेछ ।
अपाङ्गता सम्वन्त्धी :
 सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यतक्तहरूको आय आजषन
नेतृत्व तवकास र सहायक सामग्रीहरू उपिव्ध गराउने
सम्वन्त्धी ठोस कायषक्रमहरू संचािन गरी उतनहरूको क्षमता
तवकास र आत्म तनभषरताको प्रवद्र्धन गने नीतत तिइनेछ ।
 अपाङ्गता भएका व्यतक्तहरको सम्मान पतहचान र तवकासमा
अतधकार एवं पहुौँच वृद्धी गनष अपाङ्गमैरी पूवाषधार सृजना
गने नीतत तिइनेछ ।
 जेष्ठ नागररक संघसौँग आवश्यक सहकायष गररने छ । जेष्ठ
नागररकहरुको मनोवि उच्च राख्न अविोकन भ्रमण तथा सीप
र अनुभवािाई पृष्टपोषण गने संयन्त्रको तवकास गररनेछ ।
 जेष्ठ नागररकहरूिाई समाजमा सामातजक पतहचान र
सम्मान वृद्धी गनष सहयोग एवं सम्मान पुग्ने खािका
कायषक्रमहरू संचािन गररनेछ ।

 जेष्ठ

नागररकको

दीघष

जीवन,

उतचत

सामातजक

सुरक्षाकोिातग वृद्धाश्रम संचािन तथा अत्यन्त्त जोतखममा
रहेका ज्येष्ठ नागररकिाई राहत एवं पुनिःस्थापनामा सहयोग
पुग्ने कायषक्रम संचािन गनष सहकायष समन्त्वय गररनेछ ।
 जेष्ठ नागररक वृत्ती समयमा नै उपिव्ध गराइने छ । एवं
यसको पारदर्थशताको िातग वृत्ती तवतरणको नाम सतहत
सावषजतनक गररनेछ ।
गैर सरकारी संघसंस्था एवं सामातजक पररचािन सम्वन्त्धी :
 कु नै प्रकारका गैर सरकारी संस्थाबाट संचािन हुने कायषक्रहरू
अतनवायष रूपमा नगरपातिकामा सुचीकृ त तथा अतभिेख
गराई संचािन गनष अतनवायष गररनेछ । यस नगरक्षेरमा
संचािन हुने कायषक्रमहरू अतनवायष रूपिे नगरपातिकाको
रातो पुस्तकमा कायषक्रममा समावेश भएको हुनु पनेछ ।
 नगरका तुिनात्मक रूपमा तपछतडएका क्षेरहरूमा तथा
तपछतडएको वगष र समुदायमा ितक्षत गरी आफ्ना कायषक्रमहरू
संचािन गने गै.स.स.हरूिाई पररचािन एवं प्रोत्सातहत
गररनेछ ।
 गै.स.स.माफष त संचातित कायषक्रमहरू र कायषक्रमहरूको संयुक्त
अनुगमन गने व्यवस्था तमिाई प्रभावकारी अतभवृद्धी गररनेछ
।

 नगरपातिकाको सहयोग, समन्त्वय र साझेदारी र स्वीकृ ती
तवना

संचािन

गररने

गै.स.स.का

कक्रयाकिापहरूिाई

तनरुत्सातहत गने नीतत तिइनेछ ।
युवा तथा खेिकु द सम्बन्त्धी :
 युवाहरूिाई कु ित र दुव्यसषनबाट बचाउन तथा सधैं
उजाषशीि र सकक्रय बनाइ राख्न सुतीजन्त्य पदाथष तनयन्त्रण,
कु ित तथा दुव्र्यसन तवरोधी अतभयान, युवा तवकाससौँग
सम्बतन्त्धत खेिकू द, सातहत्य, संगीत, किाजस्ता तवतवध
कक्रयाकिाप सञ्चािनमा सहयोग गररनेछ ।
 खेिकु द क्षेरको तवकास एवं प्रवद्धषन सम्वन्त्धी कायषक्रमहरू
संचािन गररनेछ ।
 कु नैपतन क्षेरमा तयाती प्राप्त गरे का यस नगरपातिकाका
युवाहरूिाई पुरस्कृ त गने नीतत तिइने छ र साथै अध्ययन,
अन्त्वष
े ण, अनुसन्त्धानात्मक कायष गने व्यतक्त, संस्थाहरूिाई
समेत पुरस्कृ त गररनेछ ।
 नगरपातिकातभर रहेका राज रं गशािा खेिमैदानिाई
बहुक्षेरीय खेि मैदान तवकास गनष प्रदेश सरकार र संघीय
सरकारसंग सहकायष गररनेछ ।

 राष्ट्रीय तथा अन्त्तरराष्ट्रीयस्तरको खेिकू द प्रततयोतगतामा
पतहिो,

दोस्रो

वा

तेस्रो

स्थान

प्राप्त

गने

नगरका

खेिाडीहरूिाई सम्मान गररनेछ ।
 स्थानीय तह स्तरीय शतहद स्मृतत कप कक्रके ट खेिको
प्रततयोतगता संचािन गररनेछ । साथै अन्त्य खेिकु द
प्रततयोतगताहरूिाई समेत प्रोत्साहन गने नीतत िइएकोछ ।
सहकारी तथा उद्योग सम्बन्त्धी :
 हाि संचातित सहकारी संस्थाहरूिाई कृ यातशि

गराउने

कक्रयाकिापहरू संचािन गररनेछ ।
 सहकारीको मूि ममष अनुरूप सहकारी तवकास तथा प्रवषधन
गररनेछ । हाि संचािन भएका सहकारी संस्थाको अनुगमन
मुल्यांकन गररनेछ ।
 कृ तष तथा पशुपंक्षी तथा रोजगार तबषयगत शाखाहरूसंग
सहकायष समन्त्वय गरी सहकारी तवकास गररनेछ ।
 नगरपातिका क्षेरतभर संचातित वा संचािनमा नगरहेका
सहकारी

संस्थाहरूको

अतभिेख

व्यवस्थापन

तथा

सुतद्धकढकरण गररनेछ ।
 घरे िु तथा साना उद्योगहरूिाई प्रोत्सहन गदै गाउौँ नगर
साझेदारी तथा गररबी तनवारण कायषक्रमको िगानीमा

प्रवद्धषन गररनेछ । हाि स्वास््य तथा कृ तष समग्रीहरू उत्पादन
गने साना उद्योग सहकारी प्रोत्सान गररनेछ ।
 रोजगारी सृजना र आर्थथक तवकासमा वढी योगदान पुरयाउने
उद्योगको तवकासमा तनजी क्षेरिाई प्रोत्सातहत गररनेछ भने
त्यस्ता उद्योगहरू संचािन गदाष वातावरण मैरी वनाउने
पक्षिाई जोड कदईनेछ ।
 सामाजमा सहकाररताको तवकास गराई समुदायमा अधाररत
सहकारी संस्था एवं सहकारी उद्यमको तवकासको िागी
तवशेष गरर मतहिा तथा युवा वगषिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
 नगरतभर रहेका सहकारीहरूिाई सूतचकृ त गराई गररबी
तनवारणको क्षेरमा िगानी प्रवद्र्धन गनष आवश्यक प्रोत्साहन
र वातावरण सृजना गररने छ ।
 सहकारीको ममष र भावना अनुरूप संचािन भए नभएको सो
को अनुगमन गरर दतण्डत र पुरस्कृ त गने अभ्यासको थािनी
गररनेछ ।
सूचना प्रतवतध
 सूचना प्रतवतधको तवकास तवस्तार गदै नगरक्षेर तभर शातन्त्त
सुरक्षा, सुशासन कायम गनष तथा अध्ययन अनुसन्त्धान, तशक्षा,
स्वास््य िगायत अन्त्य तबतभन्न क्षेर तफष यसको अतधक्तम
प्रयोग गरर सवषसाधारण जनताको सरि सहज पहुौँच हुने गरर
सेवा पुर्याईने छ ।

 न पा तथा वडा कायाषियहरूमा सूचना प्रतवतधको प्रयोग गरर
नागररक वडापर, सूचना तथा जानकारी उपिब्ध गराइने छ
।
 नगरपातिकाको (website) वेवसाईट तथा सामातजक
सञ्जािहरू,

स्थानीय

एफ.एम.,

टेतितभजनहरू

माफष त

नगरपातिकाको गतततवतधहरू, प्रकाशनहरू, सूचना तथा
जानकारीहरू अझ प्रभावकारी तथा तनयतमत रूपमा
नगरवासीहरूमा पुयाईनेछ ।
 ई-तवद्याियको आवधारण अबिम्बन गरर तवद्याियहरुमा
सूचना प्रतवतधको प्रयोग बढाउदै ितगनेछ ।
 यस राजतवराज नगरपातिकाको आय व्यय तथा प्रततवेदनहरु
च मातसक रूपमा सावषजतनक गररने छ ।
राजश्व पररचािन सम्बन्त्धी:
 स्थानीय सरकार सन्त्चािन ऐन, २०७४ िे आर्थथक
मेरुदण्डका आधार राजश्व पररचािनको िातग राजश्व
सम्बन्त्धी सम्भाव्यता अध्ययन गराई करको नयाौँ क्षेरहरु
पतहचान गररनेछ ।
 नगरपातिकाको कर प्रशासनिाई करदामैरी बनाउन सो सौँग
सम्बतन्त्धत क्षेरसौँग आवश्यक समन्त्वय गरी करदाता तशक्षा
कायषक्रम सञ्चािन गररने छ ।

 व्यवसाय कर संकिन गनष उद्योग वातणज्य संघ तथा घरे िु
कायाषिय सौँग साथै आन्त्तरीक राजस्व कायाषिय सौँग सहकायष
गररनेछ ।
 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को ममष बमोतजम
आगामी आ.व. देखी एकीकृ त सम्पतत कर िागु गनष यसै
वषषदख
े ी एकककृ त सम्पती कर अध्ययन टोिी गठन सम्भाव्यता
अध्ययन गने तनतत तिइने छ ।
 नगरपातिका क्षेरको राजश्व चुहावटिाई तनयन्त्रण गनषका
िातग टोिी खटाई व्यापार व्यवसायहरुको अद्यावतधक िगन
तयार गरी करको दायरामा ल्याउने तनतत तिइएको छ ।
 प्रत्येक वडा कायाषियबाट व्यापार व्यवसायको िगत संकिन,
व्यवसाय दताष र व्यवस्थापनमा सहकायष र सहयोग तिई
व्यवतस्थत गने नीतत तिइनेछ ।
 राजश्व आउन स्े क्षेरहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गनुषका
साथै अनिाइन भुक्तानीको िातग आवश्यक पहि गररनेछ ।
 स्थानीय स्तरमा साना उद्योगहरु कृ तष औजार, उपकण र
स्वास््य औचाि उपकरण, स्थानीय घरे िु उत्पादन तमतथिा
खाना, बासको सामाग्री पराि जन्त्य आदी िाई व्यवसाय दताष,
कर छु ट कदने तनतत तिइनेछ ।
सावषजतनक सेवा प्रवाह, सुशासन क्षमता तवकास

 नगरपातिका क्षेर तभरका तबट री जग्गाधनीिाई जग्गा
धनीपूजाष यसै आर्थथक वषषबाट तवतरण गने नीतत तिईएकोछ ।
 व्यतक्तगत घटना दताष (जन्त्म, मत्यु, तववाह, समवन्त्ध तवच्छेद
र बसाई सराई) सूचना प्रतवतध (अनिाईन) प्रणािी माफष त
संचािन

भएकोिे

सो

िाई

तछटोछररतो

हुने

गरर

कायषसम्पादन गररनेछ ।
 नगर क्षेरको शहरी सुशासनमा प्रभावकारीता ल्याउन
सडकमा जथाभावी छाडा पशु, सडक क्षेरमा अवरोध पुग्ने गरी
रातखएका पसि, तनमाषण सामाग्री तनयन्त्रणमा तिने कायषिाई
कडाईका साथ िागू गररनेछ । तनयम तवपररत कायष गने
व्यतक्तिाई नगरपातिकाबाट प्रदान गने सेवा सुतवधामा रोक
िगाउने र सम्वतन्त्धत व्यक्तीिे ततने शुल्क, कर आकदमा नै दण्ड
जरीवाना जोडी असूि उपर गनष उतचत कानुन तजुषमा गररनेछ
।
 ट्राकफक व्यवस्थापन कायषिाई प्रभावकारी वनाउन ट्राकफक
प्रहरी कायाषिय तथा यातायात व्यवसायतहरूसौँग आवश्यक
समन्त्वय गररने छ ।
 नगर क्षेर तभर अनातधकृ त कायषहरूिाई व्यवतस्थत गनषका
िातग नगर प्रहरी गठन गरर यसै बषष देतख पररचािन गररने
छ।

 नगरपातिकाको प्रशासतनक भवनिाई "तमनी ससहदरवार" र
भतवष्यको उपमहानगरको मुतयािय रहेनगरी आवश्यक
पूवाषधारको तनमाषण गरी सुतवधा सम्पन्न अत्याधुतनक
प्रशासतनक के न्त्िको रूपमा तवकास गररनुका साथै आधुतनक
बगैचा, तवद्युतीय पुस्तकािय, एरटएम, बैंकको एक्टेन्त्सन
काउन्त्टरिगायतका सुतवधाहरू उपिब्ध गराई एकद्धार
प्रणािीमाफष त सेवा पुयाषउने गरर कायष प्रारम्भ गररनेछ ।
 "कायष सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािी” तनमाषण गरी
कमषचारीिाई प्रोत्सातहत गनष क्षमता अतभबृतद्ध, अततररक्त
सेवा र समयको आधारमा सुतवधा प्रदान गररनेछ ।
नगरपातिकामा उत्कृ ष्ट कायषसम्पादन गने कमषचारीिाई
पुरस्कृ त गने प्रणािीको तवकास गररनेछ ।
 नगरपातिकाको संगठन संरचना अध्ययन गरी नगर
सरकारको आवश्यकता अनुसारको संगठन संरचनाको ढाौँचा
तयार पारी सोही अनुसार व्यवस्थापकीय प्रणािीको तवकास
गररनेछ । नगरपातिका तभरको दताष, चिानी तथा महत्वपूणष
दस्तावेजिाई दीघषकािसम्म जोगाई राख्नका िातग अकफस
अटोमेसन प्रणािीिाई कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।
 तवतभन्न

स्थानमा

रहेका

सरकारी

तथा

सामुदातयक

भवनहरूको रे कडष अद्यावतधक गरी अतधकतम प्रयोगमा
ल्याउने व्यवस्था तमिाइनेछ ।

 नगरपातिकामा तवद्यमान जनशतक्तको िेखा परीक्षण सौँगसौँगै
कायषसम्पादनका स्पष्ट सूचक तनमाषण गरी आगामी ३ वषषमा
नगरपातिकािाई

"उत्कृ ष्टताको

के न्त्ि"

(Center

for

Excellence) को रूपमा तवकास गररनेछ । सदाचार प्रवद्धन
गनष र भ्रष्टाचारजन्त्य कक्रयाकिापको अन्त्त्य गनषको िातग
भ्रष्टाचारजन्त्य कक्रयाकिापमा शुन्त्य सहनशीिताको नीतत
अविम्वन गररनेछ ।
 नगरपातिकािे प्रदान गने सेवा र सुतवधाहरूिाई क्रमशिः
तडतजटिाइजेसन गदै सेवा प्रवाहिाई सहज र पारदशी
बनाइनेछ । नगर सरकारका तनणषय प्रकक्रया सरि, सहज र
पारदशी बनाउौँ दै काम पन्त्छाउने प्रणािीिाई पूणष रूपमा
तनरुत्सातहत गदै नतजतामुखी कायषप्रणािीको तवकास गररनेछ
।
 प्रचतित कानूनको अतधनमा रही बजार, बािश्रम, तवद्यािय,
व्यवसाय दताष र संचािन, मकदरा तबक्री तवतरण र सेवन, घर
तनमाषण, सावषजतनक जग्गाको जाौँच, इन्त्धन तडपो, होटि, दुध
डेरी, मासु पसि, औषधी पसि िगायतका नागररकको
जनजीतवकासौँग सम्बतन्त्धत तवषयहरूिाई कडाईका साथ
अनुगमन गरी स्थानीय सरकारको अनुभूतत गराइनेछ ।

 जनप्रतततनतध,

कमषचारीिगायत

नगरतभरका

तवतभन्न

जातजातत, भाषाभातष, वगष, समुदायहरूको क्षमता अतभवृतद्ध
गने सन्त्दभषमा आवश्यक कायषक्रम संचािन गररनेछ ।
 नगर तभर रहेका सुरक्षा तनकायहरूको भ ततक पूवाषधार,
सवारी साधनको उपिब्धता, दरबन्त्दी अनुसारको जनशतक्त
व्यवस्थापन िगायत अन्त्य संस्थागत क्षमता अतभवृतद्धका
िातग आवश्यक रणनीततको अविम्वन गररनेछ ।
 स्थानीय सुरक्षा तनकाय र सरोकारवािाहरू बीच सुरक्षा
व्यवस्थािाई

सबि

बनाउन

आवश्यक

अन्त्तरकक्रया

कायषक्रमहरू संचािन गररनेछ ।
 नेपािको संतवधान, स्थानीय सरकार संचािन ऐन र प्रचतित
अन्त्य कानूनिे तनर्कदष्ट गरे को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह र
सामुदातयक

संघ

उत्तरदायी

बन्नुपने

संस्थाहरूिाई
व्यवस्थािाई

स्थानीय

सरकारप्रतत

प्रभावकारी

रूपमा

कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।
 स्थानीय पर पतरका तथा आम संचार माध्यमको संरक्षण र
सम्वद्धषनका नीतत अविम्बन गररनेछ ।
 सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐनिे तनदृष्ट गरे को सूचनाहरूको
पहुौँचमा सुतनतश्चता गररनेछ ।

 पीतडतहरूको न्त्यायमा पहुौँचको िातग न्त्यातयक सतमततका
कामकाजहरू पारदशी, प्रतवतध मैरी र तछटो छररतो रूपमा
कायाषन्त्वयन गररनेछ ।
 नगर क्षेर तभरका अतत तवपन्न पररवार पतहचान गरर गररब
काडष तवतरण गने नीतत तिइएकोछ ।
 शतहदहरु प्रतत उच्च सम्मान प्रकट गदै नगरपातिका क्षेर
तभरको शतहद पररवारिाई प्रतत शतहद पररवार प्रतत मतहना
रु ५१००/- दरिे उपिब्ध गराइनेछ ।
आदरणीय महानुभावहरू !
 प्रस्तुत नीतत तथा कायषक्रम राजतवराज नगरिाई समृद्ध
बनाउने मागषदशषक दस्तावेज हो । नगरिाई समृद्ध बनाउन
सबै

नगरवासीको आ-आफ्नो ठाउौँ मा उतत्तकै महत्वपूणष

भूतमका छ । यो नीतत तथा कायषक्रम सरकारी, गैरसरकारी,
तनजी, सहकारीिगायत तवकासका सबै साझेदार वा
पक्षधरकोिातग मागष तचर हो । यस नगरपातिकािाई
तवकासका दृतष्टकोणिे नमूना बनाउन

हामीहरू दत्ततचत्त

भएर िागेका छौं । नगरको तवकास सबैको तवकास हो ।
यसैिे तवकास/तनमाषणका काममा आआफ्नो क्षेरबाट सहयोग
पुयाषउन

रचनात्मक

सुझाव,

सल्िाह

कदन

हामी

नगरवासीिाई हार्कदक आग्रह गदषछौं । हामीिे नगरवासीबाट

प्राप्त रचनात्मक सुझाव, सल्िाहिाई सधैं आत्मसात गनेछौं ।
तवकास/तनमाषणका काममा हामीहरू सबैको एउटै दृतष्टकोण
हुनुपछष भन्ने मान्त्यतामा हामीहरू दृढछौं ।
 अन्त्तमा,

प्रस्तुत

नीतत

तथा

कायषक्रमको

प्रभावकारी

कायाषन्त्वयनको िातग सबैको सहकायष र स्वातमत्व अपररहायष
छ । यसको सफि कायाषन्त्वयनका िातग सम्पूणष सरकारी
तनकायहरू, तवतभन्न राजनीततक दिहरू, तवतभन्न संघ
संगठनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, तनजी तथा सहकारी
क्षेरिगायत सबैको सद्भाव, सहभातगता र सहयोग हुनेमा
तवश्वास व्यक्त गदै सम्मातनत नगर सभाबाट रचनात्मक
सुझाव सतहत नीतत तथा कायषक्रम पाररत हुनेछ भन्ने हार्कदक
अपेक्षाका साथ यस नगरसभा तयारी गने कायषमा प्रत्यक्ष वा
परोक्ष रुपमा सहयोग गने सम्पूणष तवषायगत सतमतत,
कायषपातिका सदस्यगण एवम् राष्ट्रसेवक कमषचारीहरुमा
धन्त्यवाद व्यक्त गदै म तबदा तिन्त्छु ।
धन्त्यवाद !
................
तभममराज यादव
नगर प्रमुख

