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महालक्ष्मी नगरपाललकाको आठौं नगरसभामा प्रस्ततु गररएको आर्थिक वर्ि 

२०७७।७८ को नीलत तथा कार्िक्रम 

"Unite to Fight Against Corona Virus COVID-19" 

 

१) लवश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोलभड-१९¸ कोरोना भाइरसको चपेटामा परररहकेो चुनौलतपूर्ि एवम् असहज  

पररलस्थलतमा म र्स नगरपाललकाको आठौं नगर सभामा आ.व २०७७।०७८ को बार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम 

प्रस्तुत गर्दछुै।  

२) नेपालको साविभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोललक अखण्डता, रालिर् लहत, स्वालभमान, संघीर्ता¸ लोकतन्त्र, 

गर्तन्त्र र जनजीलवकाका लालग भएका लवलभन्न आन्त्र्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्र् जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पूर्ि ज्ञात 

अज्ञात अमर सलहर्दहरुप्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जली अपिर् गर्दिछु । आन्त्र्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा वेपत्ता 

पाररएका नागररकहरुप्रलत उच्च सम्मान ब्र्क्त गर्द ैघाईतहेरुको शीघ्र स्वास््र् लाभको कामना गर्दिछु साथ ैउक्त 

आन्त्र्दोलनहरुको नतेृत्व गनुिहुने अग्रजहरु प्रलत उच्च सम्मान सलहत स्मरर् गनि चाहन्त्छु ।  

३) हामीहरुलाई जनताल ेलवश्वास गरी सुलम्पएको कार्ि लजम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ि पूरा भएको छ । र्ो तीन 

वर्िको अलधकांश अवलध संघीर् शासन पद्धलतको संरचनागत र संस्थागत आधार तर्ार गनिमा उपर्ोग भएको छ 

। शासन प्रक्रक्रर्ामा भूइँ तहका नागररकहरुको पहुचँ¸ प्रलतलनलधत्व¸ सहभालगता र अपनत्व लसजिना गरी शासन र 

लवकास पद्धलतलाई क्रर्दगो¸ लमतब्र्र्ी र नागररक मैरी बनाई आधारभूत तहबाटै शासन सञ्चालन गने संघीर्ताको 

मूल ममि रहकेो छ । र्स ममिलाई आत्मसात गरी स्थानीर् प्राथलमकता र आवश्र्कता सम्बोधन हुनेगरी नीलत¸ 

कानून र र्ोजना लनमािर्¸ कार्ािन्त्वर्न¸ अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन समेत स्थानीर् स्तरबाटै हुन ेभएकोल ेलवगत तीन 

वर्िको अवलधमा सोही बमोलजम नागररकले अनुभूत गने गरी आधारभूत कामहरुको प्रारम्भ भएको छ ।  

४)  “स्वच्छ ,सफा, समृध्र्द, सुन्त्र्दर — महालक्ष्मी नगर" को र्दीघिकालीन लक्ष्र् तर् गरी पलहलो नगर सभाबाट 

पाँच वर्े नगर लवकास कार्िर्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्नमा ललगएको तीन वर्ि पूरा भएको छ । कार्िर्ोजनाल े

तर् गरेका लक्ष्र् प्रालिका लालग आर्थिक, सामालजक, सांस्कृलतक, भौलतक लवकासका पूवािधारहरु तर्ार गरेका छौं 

। स्रोत साधन¸ भौलतक पूवािधार, र्दक्ष जनशलक्त, लगार्तका सीलमतताका बाबजुर्द पलन हामी लक्ष्र्उन्त्मुख रहकेा 

छौं ।  

५)  नगरपाललकाले लवगत तीन वर्िको अवलधमा सीलमत स्रोत साधनका बाबजुर्द पलन भौलतक पूवािधार लवकास 

तफि  उल्लेख्र् प्रगलत हालसल गरेको छ । भौलतक पूवािधारतफि  नगरपाललका, संघ¸ प्रर्दशे र लनवािचन क्षेर लवकास 

कार्िक्रम समेतबाट हालसम्म कररब ३५ क्रक.लम. सडक ग्राभेल तथा टेवा पखािल लगाई स्तरोन्नती, १२ क्रक.लम. 

सडक कालोपर,े १४ क्रक.लम. सडकमा ढल तथा ड्रने लनमािर्, ८ क्रक.लम. सडक ढलान तथा ब्लक छापे्न काम सम्पन्न 

भएको छ । त्र्सै गरी वडा न ं९ र १० मा कररब ४ क्रक.मी. पैर्दल मागि र साइलललङ मागि लनमािर् भएको छ । 
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६) प्रर्दशे तथा संघीर् सरकारसँगको सहलगानीमा राधाकृष्र्मागि — सुन्त्र्दरमागि, कृष्र् मलन्त्र्दर — गोर्दावरी खोला 

सडक, लुभु गोर्दावरी खोला — मालथल्लो चौतारा सडक लनमािर् कार्ि सञ्चालनमा रहकेो छ । लसलद्धपुर स्कुलचोक 

र्दलेख लवष्रु्डोल संखार्दवेी सडकको स्तरोन्नती एवम् कालोपरे गने कार्ि सुरु भएको छ ।  साथै आगामी आ.व. मा 

समेत प्रर्दशे तथा संघीर् सरकारसँगको सहलगानीमा ठुला तथा नगरको सम्वृलद्धसँग जोलडएका र्ोजनाहरु 

कार्ािन्त्वर्नमा जोड क्रर्दइने छ ।   

७) नगरको समृलद्धसँग प्रत्र्क्षरुपमा जोलडएको कृष्र् मलन्त्र्दर —गोर्दावरी खोला सडक खण्ड लवस्तारको काम सूरु 

गररएको छ साथै सोही सडकखण्डको गोर्दावरी खोलामा पक्की पुल लनमािर् कार्ि अलन्त्तम चरर्मा पुगेको छ । 

८)  नगरको खानेपानी समस्र्ाको समाधानको लनलम्त वडा नं. १ को खानेपानी ट्ाकंी, सीतापाखा खानेपानी 

ट्ांकी तथा लडप वोररङ, वोजे खानेपानी आर्ोजना¸ भोजपेोखरी खानेपानी ट्ांकी लनमािर्, आरुवोट — ज्र्ागटा 

खानेपानी र्ोजना, सशम्भ ु ठूलाघर खानेपानी आर्ोजना, वडा नं. १० लललफ्टङ प्रलवलधसलहतको खानेपानी 

आर्ोजना लनमािर् कार्ि अलन्त्तम चरर्मा रहकेा छन् । खानेपानीको श्रोत व्यवस्थापन गनिको लालग नगरपाललका 

लभर रहकेा लवलभन्न १६ स्थानमा भूलमगत पानीको श्रोत सम्भाव्यता अध्र्र्न गन ेकार्ि काठमाण्डौ उपत्र्का 

खानेपानी वोडि सँगको समन्त्वर्मा सम्पन्न भएको छ । त्र्सै गरी वडा न.१ र्दलेख ४ सम्म मेलम्ची खानेपानी 

आर्ोजनाको पाइप लाईन लवस्तार कार्िको सभे तथा लडलपआर लनमािर् कार्ि सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नं ५ 

मा समेत पाइप लाईन लवस्तारको सभ ेतथा लड.लप.आर. तर्ारी कार्ि सुरु भएको छ ।  

९) नगरको आर्थिक लवकास तथा पर्िटकीर् पुवािधारहरु लवकास गने उद्धशे्र्ले मनमोहन पाकि  तथा भ्र्ू टावर 

लनमािर्, लाकुरीभन्त्ज्र्ाङ्ग खेल मैर्दान लनमािर्, भरैवस्थान पाकि  लनमािर्को लड लप आर तर्ार गरी लवलभन्न 

लनकार्हरुमा र्ोजना कार्ािन्त्वर्नका लालग बजेट माग गररएको छ । त्र्सैगरी गरे्शमान पाकि  लनमािर्को लालग 

समेत बजेट माग गरर पठाइएको छ । 

१०) र्ो ३ वर्िको अवलधमा नगरपाललका क्षेर लभर साविजलनक र्ातार्ात सुलवधामा उल्लेख्र् प्रगलत भएको छ । 

नगरपाललकाको सबै क्षेरमा साबिजलनक र्ातार्ातको पहुचँ पुर्ािइएको छ । साझा र्ातार्ातसँगको लगानी 

साझेर्दारीमा रत्नपाकि  र्दलेख ढुलङ्गनसम्म लनर्लमत एवम् सलुभ साविजलनक र्ातार्ात सवेा उपलब्ध गराइएको छ 

।  

११) नगरपाललकाले र्ो तीन वर्िको अवलधमा लवलभन्न क्षेरमा र्दशेकै अग्रर्ी मानक स्थालपत गरेको छ, र्स्ता केही 

मानकहरुमा मानवमलमूर व्यवस्थापन¸ लशक्षा क्षेरमा भएका सुधारहरु जस्तै छाराहरुलाई लनशुल्क स्र्ालनटरी 

प्र्ाड लवतरर्¸ पररर्ोजनामा आधाररत व्यावहाररक लशक्षर् लसकाइ पध्र्दलतको सुरुवात¸ लशक्षालाई संस्कृलत र 

प्रकृलतसँग जोड्ने स्थानीर् पाठ्यक्रम लागू¸ प्रालवलधक लशक्षाको लवस्तार¸ नगरलभरका संस्थागत लवद्यालर्मा 

अलनवार्ि रुपमा १० प्रलतशत छारवृलत्त¸ नगर क्षेर लभरका गरीब¸ र्दललत र जेहने्त्र्दार लवद्याथीहरुलाई प्रालवलधक 

लशक्षा अध्र्र्नका लालग छारवृलत्त¸ श्रम बैंक लनमािर् र कार्ािन्त्वर्न¸ उद्यमशीलता लवकास कोर् सञ्चालन¸ 
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साझेर्दारी शासन¸ सूचना प्रलवलधको प्रर्ोग, पारर्दशी एवम् जवाफर्दहेी पद्धलतको अवलम्बन जस्ता सुशासनका 

आधारभूत पक्षहरुको सुलनलितता प्रमुख रहकेा छन् ।  

१२)  स्वास््र् सेवामा पलन नगरपाललकाले लवगत तीन वर्िको अवलधमा उल्लेखनीर् प्रगलत हालसल गरेको छ । 

लभुु प्रथलमक स्वास््र् केन्त्रलाई १५ शैर्ाको अस्पतालमा स्तरोन्नलतका लालग पहल गररएको¸ उक्त केन्त्रबाट 

लवशेर्ज्ञ सेवा सलहत गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन रेडने्त्ट वामिर, इ. लस. लज. लगार्त अन्त्र् स्वास््र् 

उपकरर्हरु थप गररएको¸ बर्थिङ सेन्त्टर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररएको, लनिःशुल्क और्लधहरु लवतरर् तथा 

मेलडकल सेवालाई थप गुर्स्तरीर् बनाइएको छ । नगर क्षेरलभरका ९४ प्रलतशत बालबाललकामा खोप सेवा 

पुर्ािइएको छ । त्र्सैगरी क्रकष्ट मेलडकल कलेजसँग सम्झौता गरी नगरवासीहरुलाई १५ प्रलतशत छुटको व्यवस्था 

लमलाईएको¸ क्रकष्ट सँगको साझेर्दारीम ैकोलभड १९ को सङ्क्रमर् लनर्न्त्रर् तथा रोकथामको लालग ६० बेडको 

आइसोलेसन वाडि लनमािर्¸ २२ बेडको आइसीर्ूको व्यवस्था गररएको छ । नगरलभर स्वास््र् सामग्री अभाव हुन 

क्रर्दइएको छैन साथै कोलभड - १९ सङ्क्रमर्को शंकास्पर्द एवम् अन्त्र् लवरामीहरुलाई ४ वटा एम्बुलेन्त्सबाट लनिःशुल्क 

एम्बुलेन्त्स सेवा प्रर्दान गने व्यवस्था लमलाईएको छ । र्स अवलधमा नगरपाललकाबाट संचाललत एम्बुलेन्त्सबाट 

करीब ५७० जनाले लनिःशुल्क एम्बुलेन्त्स सेवा प्राि गरेका छन् । 

१३)  लवगत ३ वर्िको अवलधमा संघीर् सरकारबाट प्राि नमूना काननुहरुसमेतलाई आधार मानी हालसम्म १२ 

वटा ऐन¸ ३ वटा लनर्मावली¸१९ वटा कार्िलवलध¸ ३ वटा लनर्दलेशका र २ वटा लनर्म गरी जम्मा ३९ वटा काननु 

लनमािर् गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइएका छन् साथै अन्त्र् आवश्र्क कानूनहरु तजूिमाको क्रममा रहकेा छन् ।  

 १४) कोलभड—१९ को महामारीका कारर् नगरवासीका र्दलैनक जनजीवन एवम् जनलजवीकामा गम्भीर असर 

पुगेको छ र्सैगरी चालु वर्िका लवकास लनमािर्का कार्िमा ठूलो अवरोध पुगेको छ । लवकास लनमािर्का लालग 

लवलनर्ोलजत रकम कोरोना रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्का लालग खचि गनुि परेको छ । र्ोजना कार्िन्त्वर्नको मुख्र् 

समर्मा भएको लकडाउनका कारर् हरसंभव प्रर्ासका वावजुर्द पलन लवकास लनमािर्का कार्िहरु अगालड बढाउन 

सक्रकएन । र्सले गर्दाि आगामी आर्थिक वर्िमा समेत स्रोत पररचालन र आर्थिक लवकासको क्षेरमा गम्भीर असर 

पने आँकलन गररएको छ ।  

 १५)  "Unite to Fight Against Corona Virus COVID-19" को लथम सलहत कोलभड—१९ को महामारी 

रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्का सब ैपक्षहरुमा नगरपाललकाले समर्मै उच्च सतकिताकासाथ नीलत¸काननू र लनर्िर्हरु 

गरी पर्ािि तर्ारीका साथ लवलभन्न सहर्ोगी संस्थाहरु तथा र्दाताहरुको समन्त्वर् र साझेर्दारीमा सतकिता पूविक 

सघन अलभर्ान सञ्चालन गरेकोले नगरवासीहरुलाई हालसम्म सरुलक्षत राख्न सफल भएको छ । र्सका लालग 

समर्मै contract tracing Team  को गठन गरी नगरलभर लवर्दशे तथा उपत्र्का वालहरबाट आएका तथा 

जोलखममा रहरे सेवा प्रर्दान गरररहकेा व्यवासार्ीहरु¸ कमिचारीहरु¸ प्रहरीहरु¸ स्वास््र्कमीहरु र 

जनप्रलतलनलधहरुको ५ चरर्मा कररव १३ सर् जनाको कोरोना परीक्षर् गररएको छ । सङ्क्रमर् रोकथाम तथा 

लनर्न्त्रर्का लालग आवश्र्क और्धी¸ उपकरर्¸ सुरक्षाका सामग्री तथा राहत समेत समर्मै प्रभावकारी ढंगले 

लवतरर् गररएको छ । श्रम बैंकमाफि त राहतलाई कामसँग जोडरे प्रभावकारी ढंगले कार्ािन्त्वर्न गररएको छ । र्स 
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महामारीको अवलधमा नगर क्षेरमा कसैलाई भोकै बस्न नपने व्यवस्था लमलाईएको छ । कोलभड संक्रमर्को 

जोलखममा रहकेा व्यलक्तहरुलाई सुरलक्षत रुपमा राखी संक्रमर् लवस्तार हुन नक्रर्दन वडा नं ५, ६ र ७ मा सरुलक्षत 

आवास गृह/क्वारेन्त्टीन स्थापना गररएको छ । आवश्र्कताको आधारमा अन्त्र् वडाहरुमा समेत सुरलक्षत आवास 

गृह/क्वारेन्त्टीन स्थापना गने कार्िक्रम रहकेो छ । कोलभड संक्रमर् रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्को कार्िमा सहर्ोग 

पुर्ािउन हुन ेसम्बलन्त्धत सबमैा हार्र्दिक धन्त्र्वार्द व्यक्त गर्दिछु र र्स महामारीको प्रभावलाई पूर्ि रुपमा परास्त 

गनिका लालग सबैको लनरन्त्तर साथ सहर्ोग र साझेर्दारीको अपेक्षा गर्दिछु ।   

१६) प्रलतकूल अवस्थाका बाबजूर्द पलन हामी लवलध र पद्धलत लनमािर्¸ कमिचारीहरुको र्दक्षता¸ क्षमता र सोचमा 

रुपान्त्तरर् तथा जनप्रलतलनलधहरूको क्षमता अलभवृलद्धका लालग अनुभव र अध्र्र्न गर्द,ै लसलर्द ैअगालड बक्रढरहकेा 

छौं । नगरपाललकाको स्वच्छ, सफा, समृद्ध, सुन्त्र्दर- महालक्ष्मी नगरको र्दीघिकालीन लक्ष्र् सलहत स्वीकृत गररएको 

पाँच वर्े नगर लवकास कार्िर्ोजनाको लनरन्त्तरता तथा कोलभड—१९ को महामारी लवरुद्दको लडाइँ र र्सका 

असरलाई न्त्र्ूनीकरर् गरी आर्थिक पुनलनमािर्को क्रर्दशामा र्स वर्िको नीलत तथा कार्िक्रम अगालड साररएको छ । 

१७) प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रम तर्ार गने क्रममा नगरपाललकाको र्दरुर्दलृष्ट¸ लवकास र सुशासनका आवश्र्कता 

एवम् प्राथलमकताहरु¸ पन्त्रौं र्ोजनाका लक्ष्र् र प्राथलमकताहरु¸ र्दीगो लवकासका लक्ष्र्हरु¸ लैलङ्गक समानता¸ 

समावेशीकरर्¸ सामालजक रुपान्त्तरर् तथा संघ र प्रर्दशे सरकारका नीलतहरुसँग तार्दाम्र्ता कार्म गन ेप्रर्ास 

गररएको छ । त्र्सैगरी कोलभड—१९ लगार्त सबै प्रकारका महामारी र लवपर्दबाट नागररक जीवनको रक्षा गर्द ै

आर्थिक तथा सामालजक लवकासलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेगरी नीलत तथा कार्िक्रमहरु तर्ार गररएको छ ।  

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को लालग प्रस्तालवत लवर्र् क्षेरगत नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्तुत गने 

अनुमलत चाहन्त्छु । 

 

पूवािधार लवकासतफि   

१८) आगामी आर्थिक वर्िमा जग्गा समेतको व्यवस्था गरी सुलवधा सम्पन्न नगरकार्िपाललकाको कार्ािलर् भवन 

र वडा नं १ मा बहुउद्दशेीर् भवन लनमािर्को कार्ि तर्दारुकताका साथ अगालड बढाइने छ¸ साथ ै वडा 

कार्ािलर् भवनहरुको लनमािर्¸ ममित र सुधार कार्िलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । लनमािर्ालधन वडा 

कार्ािलर्हरुको लनमािर् कार्ि आगामी आ. व. लभर पुरा गररनेछ । 

१९ ) वृहत नगर लवकास र्ोजना सलहतको नगरपाललकाको आवलधक र्ोजना लनमािर् गरी कार्ािन्त्वर्न गररन े

छ ।  

२० ) नगरका आर्थिक¸सामालजक¸सांस्कृलतक अवस्था र संभावनाहरु सलहतको नगर प्रोफाइल तर्ार गररनेछ ।  

२१ ) महालक्ष्मी नगरपाललकाको नगर र्ातार्ात गुरुर्ोजनाको आवश्र्कतानुसार पररमाजिन गररनेछ । 
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२२ ) आगामी २ वर्िलभर नगरका ६ लमटरभन्त्र्दा बढी चौडा भएका सवै सडकहरु कालोपरे गररने छ । अन्त्र् 

सडकहरुलाई समेत क्रमश स्तरोन्नती गर्द ैललगने छ ।   

२३ ) स्थानीर्, ग्रामीर् र कृलर् सडक सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, र्ोजना, कार्ािन्त्वर्न र लनर्मन गररनेछ । पूल, पुलेसा, 

ससंचाई र तटबन्त्ध सम्वन्त्धी नगरपाललकाको गुरुर्ोजनाका आधारमा स्तरोन्नलतका साथै आर्ोजनाहरुको 

पलहचान, अध्र्र्न, कार्ािन्त्वर्न र ममित संभार गररनेछ । 

२४ ) वडा नं ८ र ९ को साविजलनक जग्गामा सुलवधासम्पन्न पाकि  लनमािर् गररनेछ ।  

२५ ) महालक्ष्मी नगरपाललका लभर लनमािर् हुने नर्ा ँभवनमा लसल्ड गरेको सेप्टी ट्ाकं र सोकलपट राखेर मार 

लनमािर् गनुिपने व्यवस्थालाई कडाईको साथ लागु गररनछे । भवन लनमािर्को लनर्लमत अनुगमनलाई 

लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । 

२६ ) भूकम्प पीलडतहरुको घर लनमािर्मा र्दलेखएका समस्र्ाहरु समाधान गनि संघीर् सरकारसँग समन्त्वर् 

गररनेछ । भुकम्प लपलडतहरुलाई संघीर् सरकारबाट उपलब्ध गराएको नमुना नलसा बमोलजम घर बनाउँर्दा 

नलसा पास र्दस्तुरमा पूर्ि छुट र र्स नगरपाललकाबाट लवगतमा नलसा स्वीकृत गर्दाि क्रर्दई आएको पचास 

प्रलतशत शुल्क छुटको सुलवधालाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । 

२७ ) लवद्युत र टेललफोन तारलाई भूलमगत रुपमा व्यवस्थापन गनि सम्बलन्त्धत लनकार्सँग समन्त्वर् एवम् पहल 

गररनेछ । 

२८ ) २०७८ बैशाख मसान्त्तलभर वडास्तरका र्ोजनाहरु सम्पन्न गने पलहलो, र्दोस्रो र तसे्रो वडाहरुलाई वडा 

सलमलतले लसफाररस गरेमा क्रमशिः पन्त्र, र्दश र पाँच लाख बराबरको थप र्ोजना स्वीकृत गरर कार्ािन्त्वर्न 

गररने छ । 

२९ ) नगरक्षेरलभरका साविजलनक जग्गाहरुको उलचत संरक्षर् तथा व्यवस्थापन गररनेछ । नगरपाललका लभर 

रहकेा साविजलनक जग्गाको खोजी, लसमाङ्कन, नलसाङ्कन, सरंक्षर् र उपर्ोगमा सम्बलन्त्धत वडालाई 

लजम्मेवार बनाइनेछ । 

३० ) नगरपाललकालभर रहकेा सडकहरुलाई वगीकरर् गरी आठ लमटरभन्त्र्दा तलका र लभरी सडकहरुलाई 

समुर्दार्सँगको साझेर्दारीमा सवै मौसमहरुमा सञ्चालनर्ोग्र् बनाइन े नीलतलाई अझ ै प्रभावकारी रुपमा 

कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

३१ ) वडा नं ९ को उपर्ुक्त स्थानमा नगर बसपाकि  लनमािर् कार्ि अलघ बढाइनेछ ।  

३२ ) कृष्र्मलन्त्र्दर मानेर्दोभान मूल सडक लनमािर् कार्िलाई रतु गलतमा अगालड बढाउन संघ, प्रर्दशे सरकार सगँ 

लवशेर् पहल गररनेछ । ढुङ्गीन – मानेर्दोभान सडक खण्डमा बाह्र ैमलहना र्तार्ात सुचारु गनि लनर्लमत 

ममितसंभारको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

३३ ) नगरपाललका लभरका ग्र्ासका खानीहरुको उपर्ोगको संभावनाको अध्र्र्नको लालग सम्बलन्त्धत 

लनकार्मा पहल गररनेछ । 
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३४ ) मूल्र्ाङ्कनको वस्तुगत मापर्दण्ड बनाइ नगरलभरका उत्कृष्ट कार्ि गने उपभोक्ता सलमलत तथा टोल लवकास 

संस्थाहरुलाई सम्मान गररनछे । 

३५ ) महालक्ष्मी नगरपाललका वडा नं ६ र ८ को बाललो वस्ती (नगरपाललकाको सम्पर्दा क्षरे) मा परम्परागत 

मोहडा हुने गरर नगरपाललकाको मापर्दण्ड अनुसार भवन बनाउँर्दा नलसा पास र्दस्तुरमा ७५ प्रलतशत छुट 

क्रर्दने नीलतलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ । 

३६ ) नगरक्षेर लभर हुने जग्गाको प्लरटङ गने कार्िलाई व्यवलस्थत एवम् लनर्मन गररने छ । लनलित मापर्दण्ड 

एवम् कार्िलवलध स्वीकृत गरी प्लटीङ स्वीकृलतलाई करका र्दार्रामा ल्र्ाइने छ । 

३७ ) गोर्दावरी खोलाको संरक्षर्का तथा कररडोर लनमािर्को लड. लप. आर. बमोलजम र्ोजना कार्ािन्त्वर्नको 

लालग सम्बलन्त्धत लनकार्सँग पहल गररने छ । 

३८ ) नगर लभरका पूवािधारको लनर्लमत ममित सम्भार गनि ममित सम्भार कोर् स्थापना गररने छ ।  

आर्थिक लवकासतफि  

राजस्व पररचालन  

३९ ) कोलभड —१९ का कारर् उत्पार्दन र लगानीमा परेको असरलाई सम्बोधन गने गरी राजस्व र करका 

संरचनामा पुनरावलोकन गररने छ । अव्यवहाररक एवम् असन्त्तुललत करका र्दर समार्ोजन बाहके करको 

र्दरमा बृलद्ध गररने छैन। 

४० ) नेपालको संलवधान, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन लगार्तका संघीर् तथा प्रर्दशे कानून बमोलजम कर 

संरचना र कर प्रशासनलाई पररमाजिन¸ व्यवलस्थत र सुर्दढृीकरर् गररनेछ । 

४१ ) र्स नगरपाललकालभर नागररकता प्रमार्पर लसफाररस, भूकम्प पीलडतलाई क्रर्दने लसफाररस, सजिलमन 

मुचुल्का, लवपन्नलाई क्रर्दइने लसफाररस, ३५ क्रर्दनलभर र्दताि हुने पन्त्जीकरर्, स्वास््र् उपचार, छारवृलत्त, 

वडाबाट नगरपाललकामा गररने लसफाररस, नगरपाललकाबाट अन्त्र् सरकारी लनकार्मा क्रर्दईने लसफाररसमा 

कुनै शलु्क र र्दस्तुर नललइने नीलतलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । 

४२ ) हालसम्म व्यवसार् र्दताि नगने व्यवासार्ीहरुलाई आगामी आर्थिक वर्िको ६ महीनालभर र्दताि हुन आएमा 

व्यवसार् र्दताि एवम् हालसम्मको बार्र्िक शुल्कमा एक पटकको लालग २५ प्रलतशत छुट क्रर्दई व्यवसार् र्दताि 

गररने छ ।  

४३ ) नगरपाललकाको राजश्व सम्भाव्यता अध्र्र्न गरर सोको आधारमा राजस्वको र्दार्रा लवस्तार गररनेछ । 

४४ ) पुर् मसान्त्तलभर घर बहाल कर लतने करर्दाताहरु मध्र्े गोलाप्रथाबाट १० जनालाई नगरपाललकाको 

तफि बाट सम्मान गररन ेछ । 

४५ ) व्यवसार् करतफि  पँुजीको आधारमा व्यवसार्को वगीकरर् गरी कर लनधािरर् गररनछे भने वार्र्िक शुल्क 

बुझाएपलछ स्वतिः व्यवसार् नवीकरर् गररने व्यवस्था लमलाईनेछ ।  
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४६ ) उद्योग वालर्ज्र् संघका प्रलतलनलधहरु¸ घरेलु तथा साना उद्योग संघका प्रलतलनलध, जनप्रलतलनलध¸ 

कमिचारी¸ कर सङ्कलन स्वर्संेवकहरु समेतको सहभालगतामा घर बहाल र व्यवसार् कर संकलन अलभर्ान 

एवम् कर सचतेना कार्िक्रम सञ्चालन गरी नगरलभरका सम्पूर्ि व्यवसार्हरुको अलभलखेीकरर् गररनेछ ।    

४७ ) राजस्व प्रशासनलाई अझै सक्षम¸ पारर्दशी¸ प्रलवलधमैरी र सेवाग्राहीमैरी बनाइनेछ ।  

४८ ) प्रत्र्ेक वडामा उत्कृष्ट ३ जना करर्दाता छनोट गरी सम्मान गररनेछ ।  

४९ ) कर क्रर्दवसको क्रर्दन नगरपाललका तथा वडा कार्ािलर्मा कर लतने आउने पलहलो करर्दातालाई 

नगरपाललका र वडाबाट सम्मान गररने छ ।  

रोजगार¸ उद्योग तथा वालर्ज्र् 

५० ) उद्यम गनि चाहने र्ुवा एवम् ललक्षत वगिले समुहमा आवद्द भई व्यवसार् गनि चाहमेा व्यवसालर्क प्रस्तावको 

आधारमा कजाि सहजीकरर् लवउ पँुजी, प्रलवलध हस्तान्त्तरर्, बजारीकरर्मा सहर्ोग गने कार्िक्रम सलहत 

नगर प्रमखु र्वुा उद्यमशीलता लवकास कार्िक्रम संचालन गररने छ । र्स कार्िक्रम संचालनको लालग 

उद्यमशीलता लवकास कोर्को स्थापना गरी कोर् संचालनको कार्िलवलध स्वीकृत गरी लागु गररनेछ । 

५१ ) नगरपाललकालभरको श्रम बजारलाई व्यवलस्थत गरी सबैलाई न्त्र्ूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन 

नगरपाललकामा श्रम बैंक स्थापना गररनेछ । श्रम बैंकमा नगरलभरका श्रलमक तथा कामहरुको 

अलभलेखीकरर् गने तथा लवपर्दका समर्मा अनौपचाररक तथा असंगरठत क्षेरमा काम गने श्रलमकहरुलाई 

न्त्र्ूनतम रोजगारीका साथै लवपन्न वगिका गभिवती, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यलक्त, असहार् 

बालबाललकाहरुलाई श्रममा संलग्न नगराई राहत लवतरर् गनि श्रम लवकास कोर्को स्थापना गररनेछ ।  

५२ ) समूह वा सहकारीमा आवद्ध भई उद्यम गनि चाहने प्रत्र्ेक वडाका २०/२० जनालाई १ र्दलेख ३ मलहने 

सीपमूलक ताललम प्रर्दान गरी समूह वा सहराकारीको व्यवसालर्क प्रस्तावको आधारमा बीउ पँूजी, प्रलवलध 

हस्तान्त्तरर्, कजाि सहजीकरर् लगार्तको सहर्ोग गरी एकजनाले पाँचजनालाई रोजगारी लसजिना गनि 

सके्न बनाइ आगामी आ. व. लभर नगर क्षेरका एक हजार जनालाई रोजगारी लसजिना गररनेछ ।  

५३ ) वातावरर् प्रर्दरु्र् गने उद्योगहरु स्थापना एवम् सञ्चालनलाई लनरुत्साहन गररनेछ ।  

५४ ) मलहला¸ आक्रर्दवासी/जनजालत¸ अपाङ्गता भएका व्यलक्त लगार्तका ललक्षत वगिका व्यलक्तहरुले सामूलहक 

रुपमा स्थापना एवम् सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवासार् र्दताि र्दस्तरु एवम् वार्र्िक करमा ५०% छुट प्रर्दान 

गररने छ ।  

५५ ) सम्वलन्त्धत लनकार्को समन्त्वर्मा उपभोक्ता सचेतना अलभवृलद्ध गरी स्थानीर् वस्तु र सवेा व्यापारको मूल्र् 

तथा गुर्स्तरको अनुगमन र लनर्मन गररनेछ । बजार अनगुमन लनर्दलेशकाको प्रभावकारी कार्िन्त्वर्न गररन े

छ । 

५६ ) संघ तथा प्रर्दशे सरकारसँगको समन्त्वर् र सहकार्िमा नगर लघ ुउद्यम ग्राम स्थापना गररनेछ । 
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५७ ) नगरक्षेरलभरका उद्योग तथा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गने नीलत ललइने छ ।  

५८ ) परम्परागत ढाका, सुकुल, माटोका भाँडाकँुडा, हस्तकलाका घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गनि वार्र्िक 

करमा २५ प्रलतशत कर छुटको व्यवस्था गररनेछ । 

५९ ) नगरपाललकाको पलहचान झल्कने परम्परागत हस्तकला¸ ढाका¸ सुकुल आक्रर्द उत्पार्दनको बजारीकरर्मा 

सहर्ोग गनिको लालग कोसेली घर स्थापना एवम् सञ्चालनमा सहर्ोग गररने छ ।  

६० ) १०० वाट सम्मका एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चालन अनुमलत, नवीकरर् र लनर्मन तथा स्थानीर् क्षेरलभर 

इन्त्टरनेट सेवा, टेललसेन्त्टर र केबुल तथा तारलवहीन टेलीलभजन प्रसारर्को अनुमलत, नवीकरर् र लनर्मन 

सम्बन्त्धी आवश्र्क काननू र संरचना लनमािर् गररनेछ । 

सहकारी  

६१ ) सहकारीलाई अथितन्त्रको महत्वपूर्ि खम्बाको रुपमा प्रवद्धिन¸ सहजीकरर्, सबलीकरर् र लवकास गररनेछ 

।  

६२ ) सब ै सहकारीहरुलाई अलभलेख प्रर्ालीलभर ब्र्वलस्थत गरी क्षमता लवकासका कार्िक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ । 

६३ ) लनलष्क्रर् सहकारी संस्थाहरुको मजिर वा लवघठन गररनेछ । लवघरठत सहकारीहरुलाई ललक्वीडसेन 

प्रक्रक्रर्ामा ललगनेछ।  

६४ ) सहकारीका सर्दस्र्हरुको क्षमता लवकासका लालग सहकारी व्यवस्थापन¸ सहकारी लेखा¸ सहकारी 

सचेतना लगार्तका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । लनलित आधार तर्ार गरी सम्बलन्त्धत सहकारी संस्थाले 

८०% र नगरपाललकाबाट २०% लागत साझेर्दारी गन े गरी र्स्ता कार्िक्रम संचालन गररने व्यवस्था 

लमलाईनेछ ।  

६५ ) सहकारीका लसद्धान्त्त, मुल्र्, मान्त्र्ता अनुरुप सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा सहर्ोग, समन्त्वर् एवम् 

लनर्मन गनि सहकारीको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 

 

कृलर्¸ससचंाइ¸बन तथा पश ुलवकास 

६६ ) “बाँझो जमीन नछोडौं¸ कृलर् उत्पार्दन बढाऔ¸कम्तीमा तरकारीमा आत्मलनभिर बनौं ” भने्न अलभर्ानका 

साथ नगरलभरका सवै प्रकारका बाँझो जग्गाहरुमा खेती गने व्यवस्था लमलाईनेछ । आँफै खेती नगने जग्गा 
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धनीहरुको जग्गामा थप ह्रासकर लगाइनेछ । बाँझो जग्गामा लछमेकी वा भूलमहीन श्रलमकहरुले खेती गनि 

चाहमेा सम्बलन्त्धत वडाको समन्त्वर्मा जग्गाधनीको समेत सहमलत ललइ खतेी गने व्यवस्था लमलाईने छ । 

६७ ) कृलर् क्षेरको व्यवसार्ीकरर्, लवलवधीकरर् तथा बजारीकरर्मा जोड क्रर्दई र्स नगरलाई कृलर् पर्िटनको 

रुपमा लवकास गररनेछ । माध्र्लमक तहका लवद्याथीहरुलाई कृलर् कमिमा प्रर्ोगात्मक रुपमा संलग्न गराई 

कृलर् क्षेरलाई कृलर् लशक्षालर्को रुपमा लवकास गररनेछ । 

६८ ) वडा नं १ र्दलेख ५ सम्म कौसी खेती तथा करेसाबारी खतेीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । त्र्सै गरी वडा न ं६ 

र ७ मा लहरे तरकारी¸ वडा नं ८ मा च्र्ाउ र पुष्प खेती¸ वडा नं ९ मा गोलभेंडा तथा वडा नं १० मा 

अलैंची र ओखरको पकेट क्षेर घोर्र्ा गरी उत्पार्दन, भण्डारर् तथा बजारीकरर्का लालग कार्िक्रम 

ल्र्ाइनेछ ।  

६९ )  नगरपाललकालभर Floriculture को प्रवद्धिनमा उच्च प्राथलमकता क्रर्दइने छ ।  

७० ) लवर्दशेबाट फर्कि एका र्ुवाहरुलाई सामूलहक कृलर्मा प्रोत्साहन गररनेछ । समूह वा सहकारीमा आवध्र्द भइ 

सामूलहक खेती तथा पशुपालन गने क्रकसानहरुको उत्पार्दन बजारसम्म ढुवानी गने सानो सवारी साधन तथा 

ठेलागाडा खरीर्दमा नगरपाललकाबाट अनुर्दान क्रर्दइनेछ ।  

७१ ) कृलर् उत्पार्दनको हानी नोलसानीमा राहात तथा क्षलतपूर्तिका लालग कृर्क राहात कोर् स्थापना गररनेछ।  

७२ ) कम्पोष्ट र प्राङ्गाररक मलको प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गररन ेछ ।  

७३ ) कृलर्मा र्ुवाहरुलाई प्रोत्साहन गनि उद्यमशीलता लवकास कोर् माफि त उन्नत नश्लका वीउ लवजन, प्रलवलध 

हस्तान्त्तरर् र बजारीकरर्मा सहर्ोग गररने छ ।  

७४ ) क्रकसानको घरघरमा कृलर् तथा पशु प्रालवलधक सेवा उपलब्ध गराइने छ ।  

७५ ) कृलर्मा र्ान्त्रीकरर् गरी उत्पार्दन वृक्रद्द गने नीलतलाई उच्च प्राथलमकता क्रर्दइने छ ।  

७६ ) संघ¸ प्रर्दशे तथा स्थानीर् सरकारको संर्ुक्त लगानीमा तरकारी तथा फलफूल बजार र शीतभण्डार 

लनमािर् गररनेछ ।  

७७ ) ससंचाइको लालग कुलो ममित तथा थोपा ससंचाइमा सहर्ोग गररनेछ । 

७८ ) तरकारी खेतीमा हानीकारक लवर्ार्दी प्रर्ोगलाई लनर्न्त्रर् गरी IPM पध्र्दलतलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।   

७९ ) कृर्कहरुलाई धान¸ तरकारी¸ फलफूल तथा घाँसका उन्नत नश्लका वीउ लवजनहरु अनुर्दानमा लवतरर्को 

व्यवस्था लमलाईनेछ ।  

८० ) समूह वा सहकारीमा आवध्र्द भइ पशुपालन गने कृर्कहरुलाई पशु आहार व्यवस्थापन अन्त्तगित ह ेमेक्रकङ¸ 

साइलेज तर्ारी तथा र्दगु्ध संकलन कन्त्टेनर¸ र्दधु र्दहुुने मेशीन¸ च्र्ाप कटर मेलशन¸ काउ म्र्ाट खरीर्दमा 

अनुर्दान प्रर्दान गररने छ ।  

८१ ) स्वस्थ र स्वच्छ मासु उत्पार्दन एवम् लवतरर्का लालग आवश्र्क सहर्ोग गररन ेछ ।  

८२ ) वडा नं १० मा बाख्रा वडा नं ७¸ ८ र ९ लाई गाइपालनको पकेट क्षेरका रुपमा लवकास गररने छ । 



10 
 

८३ ) सवल र आत्मलनभिर अथिब्र्वस्थाका लालग कृलर्मा व्यवासालर्करर्¸ उच्च मूल्र् कृलर् र कृलर् मूल्र् अलभवृक्रद्द 

श्रङ्खलामा र्ुवाहरुको संग्लग्नतालाई प्रोत्साहन गररने छ। 

८४ ) कृलर्तफि  भर्टिकल फार्मिङ¸ 3G Cutting जस्ता नर्ा ँज्ञान¸ सीप र प्रलवलधलाई जनस्तरमा उपर्ोगी 

बनाउन सहर्ोग गररन ेछ ।  

८५ ) कृलर् तथा पशु प्रोफाइल तर्ार गरी कृलर् तथा पशु लवकास कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

८६ ) भू उपर्ोग नीलत तजुिमा गरी जमीनको उपर्ोगलाई व्यवलस्थत गररन ेछ । 

८७ ) राजकुलो र परम्परागत रुपमा चलेका ससचंाइ कुलोहरुलाई प्राथलमकताको आधारमा ममित सम्भार गररने 

छ । 

८८ ) गोर्दावरी खोलाको उपर्ुक्त स्थानमा लहउँर्द ेड्याम बनाई ससँचाईको व्यवस्था गररने छ । 

८९ ) छाडा चौपार्ा (गाई, गोरु, कुकुर) लनर्न्त्रर्को उलचत प्रबन्त्ध गररने छ । साथै जथाभावी पशु चौपार्ा 

छाड्ने कार्िमा लनर्मन गररने छ ।  

९० ) सामुर्दालर्क वन सरंक्षर्¸ जलाधार सरंक्षर् तथा पर्ािवरर् लवकासका कार्िक्रमहरुलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइन े

छ ।  

९१ ) लवलभन्न संघसंस्थाहरुको साझेर्दारीमा छाडा कुकुरहरुको वंध्र्ाकरर् गररने छ ।  

९२ ) सामुर्दालर्क वनसँगको साझेर्दारीमा वन संरक्षर् र उपर्ोलाई उत्पार्दनसँग जोड्ने नीलत ललइने छ ।  

 

ससं्कृलत पर्िटन तथा सम्पर्दा सरंक्षर्  

९३ ) नगरलभरका आर्थिक¸ सामालजक¸ सांस्कृलतक एवम् पर्िटकीर् गलतलबलधहरु समेरटएको वृत्तलचर लनमािर् 

गरी व्यापक प्रचार प्रसार गररनेछ । नगरको प्राचीन संस्कृलत, सम्पर्दा, जैलवक लवलवधता तथा र्दषृ्र्ावलोकन 

जस्ता पर्िटकीर् पूवािधारको उपर्ोग माफि त पर्िटकलाई आकर्िर् गररने छ ।  

९४ ) परम्परागत कला संस्कृलत झलल्कने गरी सम्पर्दा वस्तीलभर आवास गृह लनमार् गर्दाि नलसा पासमा लाग्ने 

र्दस्तुरमा ७५ प्रलतशत छुट सलुवधा क्रर्दइने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

९५ ) नेवारी संस्कृलत एवम् परम्परा संरक्षर् गरी आन्त्तररक तथा वाह्य पर्िटन प्रवद्र्धन गनि वडा नं ६ र ८ मा 

नेवारी संग्रहालर् र वडा नं १० मा तामाङ्ग संग्रहालर् स्थापना गररनेछ । त्र्सैगरी वडा नं १ को कृष्र् 

प्रर्ामी मूलमलन्त्र्दर पररसरमा अन्त्तरालिर् धार्मिक सङ्ग्रहालर् बनाउन आवश्र्क पहल तथा सहर्ोग गररन े

छ ।  

९६ ) नगर क्षेरको भार्ा सालहत्र्को उत्थानका लालग नगर कला सालहत्र् पररर्र्द स्थापना गरी पररर्र्दको 

लसफाररसमा गीत संगीत, नाटक, भार्ा, सालहत्र्, परम्परागत बाजा लगार्तका मौललक संस्कृलतको सरंक्षर् 
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र संवधिन गररने छ । नगरको कला, सालहत्र्, संस्कृलतमा लवलशष्ट र्ोगर्दान पुराउने व्यलक्त तथा संस्थाहरुलाई 

सम्मान तथा पुरस्कृत गररनछे । 

९७ ) नगर लभर रहकेा पुरातालत्वक एवम् धार्मिक महत्वका सम्पर्दाहरुको संरक्षर् र संवधिन गररनेछ । गुठी 

तथा ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन एवम् संरक्षर्मा सहर्ोग गररन ेछ । 

९८ ) स्थानीर् कला, संस्कृलत तथा नाट् लवधालाई प्रोत्साहन गनि नाटर् केन्त्रको स्थापना गररनेछ । परम्परागत 

धार्मिक, ऐलतहालसक क्षेर र संस्कृलतको सरंक्षर् एवम् सम्वद्धिन गररनेछ । सम्पर्दा संरक्षर्मा 

स्थानीर्वासीलाई सहभागी गराई सबै धमि र लवचारको उच्च सम्मान गररनेछ । 

९९ ) नगर लभरको सम्पर्दा वस्तीलभर रहकेा लभरी सडकहरुलाई सम्पर्दा वस्तीको मोललक स्वरुपमा अगालड 

बढाउने गरी मापर्दण्ड तर्ार गररने छ। 

१०० ) नगर क्षेरलभर रहकेा शृ्रङ्ग ऋलर् गुफाजस्ता प्राचीन महत्वका धार्मिक स्थलहरुलाई धार्मिक पर्िटन 

क्षेरको रुपमा लवकास गररनछे । 

१०१ ) प्राकृलतक सम्पर्दाहरुको लवकास, पुरातालत्वक महत्वका सम्पर्दाहरुको संरक्षर्, परम्परागत जारा, पवि 

तथा संस्कृलतको जगेनाि गरी पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ । 

१०२ ) लुभूलाई औद्योलगक क्षेर, लसलध्र्दपुरलाई सांस्कृलतक नगरी, लामाटार र लाकुरी भञ्ज्र्ाङ्गलाई पर्िटन 

क्षेरको रुपमा लवकास गररनछे ।  

१०३ ) मनमोहन पाकि  लनमािर् र गरे्शमान पाकिलाई व्यवलस्थत बनाइनेछ । पर्िटन प्रवद्धिनका लालग 

साविजलनक, लनजी, नागररक सहभालगताको आधारमा पाकि  तथा होमस्टे सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररने छ 

।   

१०४ ) मठ, मलन्त्र्दर, स्तुपा एवम् स्तुपाको सरंक्षर्, साविजलनक स्थलमा हुने जारा, पवि, पूजा आक्रर्दलाई 

व्यवलस्थत गनि अलग अलग व्यवस्थापन सलमलतहरु लनमािर् गरी सलमलत माफि त तत ्तत् कार्िबाट हुन ेआर् 

व्यर्लाई व्यवलस्थत र पारर्दशी बनाई परम्परागत संस्कृलतको जगेनाि गनि कोर् स्थापना गररने छ । 

१०५ ) वन्त्र्जन्त्तु, वातावरर्, प्राकृलतक सौन्त्र्दर्िको सरंक्षर् र प्रवद्धिन गर्द ैपर्दर्ारा, साइ्लललङ र हाइक्रकङ 

मागिहरुको लनमािर्लाई लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ । 

१०६ ) नगरपाललका लभरको लवलशष्टकृत र मौललक पलहचान झल्कने कला, संस्कृलत र पेशालाई जीवन्त्त 

बनाउन अन्त्तरपुस्ता सीप हस्तान्त्तरर्मा सहर्ोग गररने छ ।  

१०७ ) नगर लभरका प्रमुख साविजलनक स्थानहरुमा क्रि वाईफाई जोनको व्यवस्थालाई लवस्तार गर्द ैललगने छ।  
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सामालजक लवकासतफि   

स्वास््र्  

१०८ ) संघ र प्रर्दशे सँगको सहर्ोगमा कोलभड - १९ को लवश्वब्र्ापी सङ्क्रमर् रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्को 

लालग नगरवालसको आवश्र्क स्वास््र् सुरक्षाको व्यवस्था लमलाईने छ ।  

१०९ ) कोलभड—१९ कोरोना भाइरस सङ्क्रमर् रोकथाम तथा लनर्न्त्रर् तथा सम्भालवत अन्त्र् सबै प्रकारका 

लवपत्तीहरुको सामना गनिका लालग स्वास््र् संस्थाको लवत्तीर्¸ भौलतक¸ मानवीर् तथा प्रालवलधक 

सुर्दढृीकरर् गररने छ । र्सका लालग आगामी आ व मा लवपर्द व्यवस्थापन कोर् (कोलभड) मा आवश्र्क 

रकम लवलनर्ोजन गररनेछ ।  

११० ) लुभू प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रलाई १५ बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नलत गररनेछ । संघीर् सरकारबाट 

लामाटारमा सुलवधासम्पन्न ५० बेडको अस्पताल लनमािर्को लालग लवशेर् पहल गररनेछ । 

१११ ) नगरवासीको स्वस््र् सुलवधाको लालग र्दईु वटा एम्बुलेन्त्स खरीर्द गरी आगामी आर्थिक वर्ि र्दलेख लनिःशुल्क 

एम्वलुेन्त्स सेवा शुरु गररनेछ ।  

११२ ) वडा नं १०को लाकुरी भन्त्ज्र्ाङ्गमा वर्थिङ सेन्त्टर लनमािर् गररनेछ ।  

११३ ) हरेक वडाहरुमा लवशेर्ज्ञ सवेासलहतको स्वास््र् लशलवर सञ्चालन गररनेछ ।  

११४ ) नगर स्वास््र् ऐन २०७६ बमोलजम अस्पताल¸ और्धी पसल¸ जनरल अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, लनर्दान 

केन्त्र¸ ललललनक र अन्त्र् स्वास््र् संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन अनुमलत¸ ब्र्वस्थापन¸ सामालजक 

उत्तरर्दालर्त्व¸ लनर्मन¸साझरे्दारीलाई व्यवलस्थत गररनेछ । 

११५ ) नगरलभर   नगर स्वास््र् ललललनकलाई अझै प्रभावकारी बनाइ बाँकी वडाहरुमा स्वास््र् संस्थाको 

लवस्तार गररन ेछ ।  

११६ ) जनस्वास््र्, आपत्कालीन स्वास््र्, महामारी लनर्न्त्रर्, आकलस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह, सने र नसन े

रोग लनर्न्त्रर् तथा रोकथाम सम्बन्त्धी र्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

११७ ) संघीर् र प्रर्दशे सरकारसँग समन्त्वर् गरी स्वास््र् बीमा अलभर्ानलाई नगरपाललका भरी लागू गनि 

आवश्र्क पहल गररनेछ । 

११८ ) सञ्चालनमा रहकेा स्वास््र् संस्थाहरुमा सुरु गररएको लवशेर्ज्ञ सेवालाई थप सुर्दढृ र लवस्तार गर्द ै

लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । 

११९ ) नगर स्वास््र् सूचना प्रर्ालीलाई रालिर् र प्रार्दलेशक सचूना प्रर्ालीमा आबद्ध गररनछे । 
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लशक्षा¸र्वुा तथा खलेकूर्द लवकास 

१२० ) महालक्ष्मी नगरपाललकालाई आकर्िक शैलक्षक हवका रुपमा लवकास गनिका लालग शैलक्षक संस्थाहरुको 

लनर्मन¸ अनुमलत¸ अलभलखे र प्रवद्धिन कार्िलाई अझै प्रभावकारी बनाइ लवद्याथी केलन्त्रत शैलक्षक 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछे ।  

१२१ ) कोलभड १९ को सङ्क्रमर्बाट लशक्षा क्षेरमा पनि गएको असरलाई कम गरी लवद्याथीहरुको शैलक्षक 

घण्टी पूरा हुने गरी वैकलल्पक लसकाइको भरपर्दो व्यवस्था लमलाईने छ ।  

१२२ ) शैलक्षक सर २०७७ र्दलेख सवै संस्थागत¸गुठी तथा सामुर्दालर्क लवद्यालर्हरुमा कक्षा १ र्दलेख ८ सम्म 

एक सर् पूर्ािङँ्कको स्थानीर् पाठ्यक्रमको पठनपाठनको व्यवस्था गररनेछ ।  

१२३ ) र्सै शैलक्षक सरर्दलेख सव ै प्रकारका लवद्यालर्हरुमा व्यवाहररक¸ पररर्ोजनामा आधाररत लशक्षर् 

लसकाइलाई अगालड बढाइने छ ।   

१२४ ) एक शैलक्षक संस्था एक उद्यम कार्िक्रम सञ्चालन गरी लशक्षालाई उत्पार्दनसँग आवध्र्द गररनेछ ।   

१२५ ) लसरटइलभटीबाट नगरपाललकाले सम्बन्त्धन प्राि गरेको प्रालवलधक लशक्षालर्को सञ्चालनका लालग 

आवश्र्क पने जग्गा र्कीन गरी साझेर्दारीमा भवन तथा पूवािधारहरु लनमािर् गने ब्र्वस्था गररने छ ।  

१२६ ) सामुर्दालर्क लवद्यालर्का वाललवकास सहर्ोगीहरुको प्रोत्साहनको लालग मालसक पाररश्रलमकमा रु १ 

हजार थप गररने छ ।  

१२७ ) महालक्ष्मी नगरपाललका लवद्यालर् छारवृलत्त व्यवस्थापन कार्िलवलध, २०७६ बमोलजम सवै प्रकारका 

छारवृलत्तहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । र्सै शैलक्षक सर र्दलेख हरेक वडाबाट जेहन्त्र्दार/ आर्थिक 

अवस्था कमजोर भएकाबाट एकजना लवद्याथीलाई प्रालवलधक लशक्षा अध्र्र्नका लालग छारवृलत्त प्रर्दान 

गररनेछ । त्र्सैगरी लवगत ३ वर्िर्दलेख न ै हरेक संस्थागत लवद्यालर्हरुमा स्थानीर् 

जेहने्त्र्दार¸र्दललत¸द्वन्त्द्वलपडीत तथा आर्थिक रुपले लवपन्न स्थानीर् लवद्याथीहरुलाई प्रर्दान गररंर्द ैआएको १० 

प्रलतशत छारवृलत्तलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ ।  

१२८ ) नगरस्तरीर् आधरभूत तहको परीक्षा तथा अन्त्र् लवद्यालर्स्तरीर् परीक्षाहरुलाई अझ ै

स्तरीर्¸लवश्वसनीर्¸वैध तथा प्रमालर्क बनाइ लशक्षर् लसकाइ सुधारसँग आवद्द गररनछे ।   

१२९ ) सामुर्दालर्क तथा संस्थागत लवद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकहरूसँग नगरपाललकाल े शैलक्षक गुर्स्तर 

सुधारका लालग कार्िसम्पार्दन सम्झौता गरी सो का आधारमा राम्रो काम गनेलाई पुरस्कार र गलत गनेलाई 

र्दण्डको नीलतलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ ।   

१३० ) २०७६ सालको कक्षा ८ को नगरस्तरीर् परीक्षाको नतीजाका आधारमा उत्कृष्ट नतीजा हालसल गने 

लवद्यालर्¸ लवद्याथीहरु¸ लशक्षकहरु तथा व्यवस्थापन सलमलतलाई पुरस्कृत गररनेछ ।  

१३१ ) सामुर्दालर्क लवद्यालर्हरुको शैलक्षक गुर्स्तर सुधारका लालग इच्छुक संघ¸ संस्थाहरु¸प्रलतष्ठानहरु तथा 

लवज्ञहरुसँग साझेर्दारी¸सहकार्ि तथा समन्त्वर् गररनेछ ।  
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१३२ ) लवद्याथीहरु र नगरपाललकावीचको सम्बन्त्ध वढाइ लवद्याथीहरुमा नागररक चेतना¸कतिब्र् र 

नगरपाललकाप्रलतको अपनत्वमा वृक्रद्द गनिका लालग मरे्रसगँ लवद्याथी कार्िक्रमलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ ।   

१३३ ) सामुर्दालर्क लवद्यालर्मा पठन पाठन गने अलत लवपन्न, अलभभावक गुमाएका, वेपत्ता तथा शलहर्द 

पररवारका बालबाललकाहरुलाई पोशाक, पाठ्यक्रम सामाग्रीको व्यवस्था लमलाईनेछ ।  

१३४ ) प्रत्र्ेक सामुर्दालर्क लवर्दालर्हरुलाई प्राथलमक स्वास््र् उपचार सामाग्रीको व्यवस्था गररने छ । 

१३५ ) रािपलत रलनङ शील्ड तथा अन्त्र् नगरस्तरीर् खेलकुर्द कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनिका लालग सुलवधा र्ुक्त 

खेलमैर्दानको व्यवस्था गररनछे ।  

१३६ ) र्ुवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गनिका लालग नगरप्रमखु र्वुा उद्यमशीलता कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ 

। र्स कार्िक्रम अन्त्तगित लवर्दशेबाट फर्कि एका तथा नगर लभरका र्ुवा जनशलक्तहरुलाई श्रम बैंकमा 

अलभलेखीकरर् गररनेछ र र्स्ता र्ुवाहरुको समूहहरुलाई सीपमूलक ताललम¸लवउ पँूजी¸प्रलवलध 

हस्तान्त्तरर्¸उन्नत वीउवीजन¸बजारीकरर् लगार्तका सुलवधाहरु प्रर्दान गरी रोजगारी लसजिना गररनेछ । 

र्सका लालग प्रर्दशे स्तरमा स्थालपत र्ुवा नवप्रवतिन/इन्त्कुबेसन केन्त्रमा साझेर्दारीका आधार बनाइनेछ ।   

१३७ ) र्ुवाहरुको खेलकूर्द प्रलतभा प्रष्फुटनका लालग मेर्रकप खेलकूर्द प्रलतर्ोलगता सञ्चालन गररने छ ।  

१३८ ) नगरपाललकामा एक र्ूवा सूचना केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

१३९ ) कोरोना महामारी रोकथाम¸लनर्न्त्रर् लगार्त अन्त्र् लवपर्द¸ सामालजक सेवा लगार्तका कार्िहरुमा 

र्ुवा जनशलक्तको अलधकतम पररचालन गररनेछ ।  

१४० ) र्ुवाहरुलाई कुलत तथा र्दबु्र्र्सनमा पनि नक्रर्दन आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

१४१ ) नगरस्तरीर् खेलकूर्द प्रलतर्ोलगताहरु सञ्चालन गरी रालिर् तथा अन्त्तरािलिर् खेलकुर्द प्रलतर्ोलगतामा 

र्स नगरपाललकाबाट बाट भाग ललने उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई उच्च सम्मान र पुरस्कृत गररने छ । 

१४२ ) नगरपाललकालभरका लवलभन्न क्षेरमा लवशेर्ज्ञता हालसल गरेका व्यलक्तहरुमध्र् ेसवोत्कृष्टलाई सम्मान 

गररने छ ।  

१४३ ) लवपन्न मलहलाहरुको उच्च लशक्षाको लालग नगरपाललकाले आवश्र्क सहर्ोग गने छ ।  

१४४ ) नगर क्षेरलभर कम्तीमा एक घर एक स्नातक अलभर्ान सञ्चालन गररने छ ।  

 

वातावरर्¸ सरसफाइ¸फोहोरमलैा तथा लवपर्द व्यपस्थापन  

 

१४५ ) नगरको फोहर ब्र्वस्थापनका लालग "जथाभावी नफालौं¸ नबालौं¸ जहाबँाट आएको हो त्र्हीं 

पठाऔं"भने्न अलभर्ानका साथ फोहरलाई स्रोतमा न ैकुलहने र नकुलहने छुट्ाइ कुलहने फोहरलाई घरघरमा 

कम्पोष्ट बनाउने¸ नकुलहनेलाई ररसाइकल गने वा सुरलक्षत लवसजिन गने अलभर्ान सञ्चालन गररनेछ ।  
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१४६ ) नगरक्षेरको फोहरमैला लनजी क्षेरबाट व्यवस्थापन भरैहकेोमा र्सलाई नगरपाललकाको लनर्मनको 

र्दार्रालभर ल्र्ाइ अलभलेख एवम् प्रवधिन गररनेछ ।  

१४७ ) हरेक घरमा हररर्ाली र पोर्र्को लालग एक फलफुलको लवरुवा रोपे्न नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

१४८ ) ‟मखू्र् सडक वारीपारी एक लवरुवा हुकािउन ेमरेो लजम्मेवारी" भने्न अलभर्ानसलहत कमिनाशा र्दलेख 

ढुलङ्गन सम्म सडकको र्दार्ाँ बार्ाँ लवरुवा रोलपने छ । लवरुवा रोप्न र संरक्षर् गनिका लालग साविजलनक¸ 

लनजी तथा नागररक स्तरसम्मको साझेर्दारी गररनेछ ।   

१४९ ) नगरपाललको मानव मलमूर ब्र्वस्थापनका लालग काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी बोडि सँगको 

साझेर्दारी¸ Bill and Melinda Gates Foundation र इन्त्फोको प्रालवलधक सहर्ोगमा आवश्र्क 

पूवािधारहरु लनमािर् गररनेछ ।  

१५० ) गोर्दावरी, हनुमन्त्ते र कमिनासा खोलामा र्दार्ाँबार्ाँ कररडोर लनमािर् गरी हररर्ाली र व्यवलस्थत 

पाकिको लनमािर् गररनेछ । गोर्दावरी र कमिनाशा खोला बचाउ अलभर्ान सञ्चालन गर्द ैधार्मिक महत्वका 

गोर्दावरी र कमिनासा सभ्र्ताको संरक्षर् र संवधिन गररनछे ।  

१५१ ) नगरक्षेर लभरका मुख्र्स्थानहरुमा साविजलनक शौचालर् लनमािर् गररनेछ । 

१५२ ) सामुर्दालर्क, ग्रामीर् तथा शहरी, धार्मिक, कवुललर्ती वनको संरक्षर्, सम्वद्धिन गरी उत्पार्दनसँग जोड्न 

आवश्र्क समन्त्वर् गररनेछ ।  

१५३ ) नर्दी क्रकनार, नर्दी उकास तथा सडक क्रकनार र नाङ्गा पाखा वा क्षेरमा वृक्षारोपर् गरी साविजलनक 

जग्गाको सरंक्षर् र हररर्ाली प्रवद्र्धन कार्िक्रमलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ ।  

१५४ ) लवपर्द ्पूवि तर्ारी तथा प्रलतकार्ि र्ोजना लनमािर् गररनेछ । लवपर्द ्व्यवस्थापनमा संघ, प्रर्दशे र स्थानीर् 

समुर्दार् तथा संघ संस्था र लनजी क्षेरसँगको सहर्ोग, समन्त्वर् र सहकार्िमा लवपर्द ् व्यवस्थापनलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । लवपर्द व्यवस्थापन कोर्मा थप रकम लवलनर्ोजन गररने छ । 

१५५ ) नगरपाललकालभरका सडकहरुमा जथाभावी रुपमा पार्कि ङ गने, लनमािर् सामाग्री थुपाने, फोहोर फाल्ने, 

जथाभावी सडक र साविजलनक स्थल खने्न र भत्काउने व्यलक्त वा संस्थालाई र्दण्ड जररवाना गररनेछ । साथ ै

प्रत्र्ेक वडा कार्ािलर्को समन्त्वर् एवम् नेतृत्वमा साविजलनक स्थलहरुको लनर्लमत सरसफाई एवम् संरक्षर् 

गने व्यवस्था लमलाईने छ । 

 

खानपेानी व्यवस्थापन  

१५६ ) “हाम्रो प्रलतबध्र्दता स्वच्छ र शधु्र्द खानपेानीमा प्राथलमकता” को अलभर्ान सफल पानि नगरलभर उपलब्ध 

भएका पानीका स्रोोतहरुको व्यवस्थापन तथा नर्ाँ स्रोतको पलहचान गरी आर्ोजना संचालनको लालग 
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आवश्र्क नीलत, काननू, मापर्दण्ड, र्ोजना, कार्िक्रम, लनर्मन र खानेपानी महसुल लनधािरर् तथा प्रभावकारी 

कार्ािन्त्वर्नको लसफाररसका लालग नगर प्रमुखको संर्ोजकत्वमा नगर खानपेानी पररर्र्द ्गठन गररनेछ । 

१५७ ) जथाभावी रुपमा भइरहकेा डीप बोररङ्ग कार्िलाई व्यवलस्थत गररनेछ । अब लनमािर् हुने घरहरुमा 

वर्ाितको पानी जलमनमा संकलन गनि Recharge Pit लनमािर् गनुि पने नीलतलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ । 

१५८ ) सबै वडाहरुमा क्रमश खानेपानीको समुलचत व्यवस्था गररनेछ । 

१५९ ) काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी व्यवस्थापन वोडिसँगको साझेर्दारीमा नगरभररका प्राचीन ढुङ्गे धारा, 

पोखरीहरु¸ कुवा, पँधेरा, ईनार लगार्तका सम्पर्दा एवम् पानीका स्रोतहरुको सरंक्षर् र सम्बर्दिन गररनेछ ।  

१६० ) नगर क्षेरलभरको जलाधार र पानीको मुहान संरक्षर् गरी Ground water Recharge का लालग 

पोखरीहरु लनमािर् गररनेछ ।  

१६१ ) चापाखकिको खानेपानी मुहानको स्तरोन्नलत गरी नगरक्षरेमा खानेपानीको व्यवस्था गररनेछ । 

१६२ ) नगरको खानेपानी समस्र्ाको क्रर्दगो समाधानका लालग काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी व्यवस्थापन 

बोडि, काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी लललमटेड¸ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन लवभाग र अन्त्र् 

सरोकारवालाहरु सँगको समन्त्वर् र सहकार्िलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ  

 

सामालजक सरुक्षा¸समावशेीकरर् र पञ्जीकरर्  

 

१६३ ) नगरलभरको स्रोत नलसाङ्कन, गररवीको नलसाङ्कन, सामालजक पूवािधार नलसाङ्कन (प्रोफाइल) 

तर्ार गरी समावेशी लवकास र ललक्षत कार्िक्रमहरु लागू गररनेछ । 

१६४ ) मलहला तथा वालवाललकासगँ उप प्रमूख कार्िक्रम अन्त्तगित लवपन्न मलहलाहरुको लालग शीपमूलक 

ताललम संचालन¸ उद्यमशीलता लवकास कोर्माफि त वीउ पँूजी¸प्रलवलध हस्तान्त्तरर् र वजारीकरर् 

समेतमा सहजीकरर् गररनेछ । 

१६५ ) संघीर् र प्रार्दलेशक मापर्दण्ड अनुरुप सामालजक सुरक्षा तथा स्वास््र् बीमा लगार्तका सामालजक 

सुरक्षा कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न र व्यवस्थापनमा समन्त्वर् गररनेछ । 

१६६ ) जेष्ठ नागररकहरुको ६,६ मलहनामा लनर्लमत र लनशुल्क स्वास््र् परीक्षर्को व्यवस्था लमलाई जेष्ठ 

नागररकको सुलवधाको लालग हरेक वडामा क्रर्दवा लवश्राम केन्त्रको स्थापना गररनछे । लवपन्न वगिका 

नागररकहरुका लालग लनिःशुल्क और्धी उपचारको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

१६७ ) अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुका लालग लशक्षा, स्वास््र् र रोजगारीका अवसरमा पहुचँ बढाउनका साथै 

अवरोधमुक्त वातावरर्मा जीवनर्ापन गराउने व्यवस्थाका ललग सीपमूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

१६८ ) नगरपाललकामा लनमािर् गररने पूवािधार र प्रर्दान गररने सेवालाई अपाङ्गमैरी बनाउन प्रर्त्न गररने छ। 
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१६९ ) मलहलाको आर्थिक, सामालजक, राजनीलतक सशक्तीकरर् र क्षमता लवकास गरी लैंलगक सहसंा 

लनवारर्का लालग लनरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, सरंक्षर्ात्मक कार्िक्रम सञ्चालन गररनछे । एक वडा एक 

मलहला सहकारी नीलत अवलम्बन गरी उक्त संस्थालाई लैंलगक समानताको बाहक संस्थाको रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

१७० ) मलहला, एकल मलहला, आक्रर्दवासी जनजालत, अपाङ्ग, र्दललत तथा लपछलडएका वगिका लालग आर् 

आजिन तथा क्षमता लवकास माफि त सशक्तीकरर् गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

१७१ ) संघ, प्रर्दशे र सामालजक सघं संस्थासँग समन्त्वर् र सहकार्ि गरी वौलद्धक अपाङ्ग, अरटज्म भएका, 

पूर्ि र अलतअशक्त वेसहारा लगार्तका बालबाललकाको हकलहत सरंक्षर् सम्बन्त्धी नीलत, कानून, मापर्दण्ड, 

र्ोजना, कार्ािन्त्वर्न र लनर्मन गररनेछ । 

१७२ ) बालमैरी शासकीर् प्रवन्त्ध, बाल ललव, बाल गृह र पुनिस्थापन केन्त्र, लशशु स्र्ाहार केन्त्र र बाल 

लवकास केन्त्र, बाल संरक्षर् सलमलत र बाल सञ्जाल लनमािर् तथा व्यवस्थापन गररनछे । लचल्ड्रने पाकि हरु 

लनमािर् गररनेछ । 

१७३ ) सडक बालवाललकाहरुको व्यवस्थापन गरी बालबाललका मालथ हुने सहंसा लनर्न्त्रर् गररनेछ । 

आपत्कालीन अवस्थाका बाल बाललकाहरुको उद्धार र व्यवस्थापन गररनेछ । र्स नगरपाललकालाई बालमैरी 

नगरपाललका घोर्र्ा गनि आवश्र्क पूवािधार तर्ार गररनछे । 

१७४ ) सन् २०२४ सम्ममा व्यलक्तगत घटना र्दताि प्रलतशत सत प्रलतशत पुर्ािउने रालिर् कार्िक्रम बमोलजम 

घटना र्दतािका लालग घुम्ती लशलवरहरु सञ्चालन गररने छ ।  

१७५ ) महालक्ष्मी नगरपाललका अन्त्तगित सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राि गने सम्पूर्ि लाभग्राहीहरुलाई 

नगरपाललकाको तफि बाट प्रत्र्ेक चौमालसकमा थप रु ५०० क्रर्दने कार्िक्रमलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ ।  

१७६ ) र्दीघि रोग लागेका लवपन्न नागररकहरुको र्तार्ात खचि बापत प्रर्दान गर्द ैआएको रु ७००० लाई 

लनरन्त्तरता क्रर्दइने छ ।  

१७७ ) सामालजक सरुक्षा प्राि गन ेलाभग्राहीहरुको सामालजक सुरक्षा भत्ता बैंकमा जम्मा भएको जानकारी 

मोबाइल एस. एम. एस. माफि त क्रर्दने ब्र्वस्था लमलाईन ेछ ।  

१७८ ) सामालजक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको पार्क पने बैंङ्कबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था लमलाईने छ।  

 

 

सशुासन¸ काननू लनमािर् तथा ससं्थागत क्षमता लवकास  

१७९  ) संघीर् तथा प्रर्दशे सरकारले तर्ार गरेका सेवा प्रवाह मानक अनुरूप गुर्स्तरीर् सेवाप्रवाहका लालग 

आवश्र्क स्थानीर् सवेाको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीलत, लनर्म र मापर्दण्ड (SOP) तजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न 



18 
 

गररनेछ । नगरपाललकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई one door service को अवधारर्ा बमोलजम स्वचाललत 

एवम् सहज रुपमा सेवा प्रर्दान गने व्यवस्था लमलाईने छ । प्रत्र्ेक पर्दको कार्िलववरर् तर्ार गरी लाग ुगररने 

छ । 

१८० ) नगरपाललका सम्बद्ध सब ै राज्र् र गैर राज्र् पक्षहरुको नैलतक व्यवाहर समेरटएको नगरस्तरीर् 

सर्दाचार नीलत बनाइ प्रभावकारी ढंगले लागू गररनेछ ।  

१८१ ) नगरपाललकाका हरेक क्रक्रर्ाकलापहरुलाई क्रमशिः लडलजटल प्रर्ालीर्ुक्त बनाउँर्द ै ललगनेछ । सबै 

प्रकारका सरकारी कार्ािलर्हरू (वडा, लवद्यालर्हरू, स्वास््र् संस्थाहरू, कृलर् तथा पशु सेवा केन्त्रहरु) 

आक्रर्दमा लबद्युतीर् हालजरी, लगबुक राख्ने र आन्त्तररक सञ्चार प्रर्ालीलाई लबद्युतीर् माध्र्मबाट ब्र्वलस्थत 

गररनेछ । 

१८२ ) हरेक वडामा लवकास लनमािर् र साविजलनक सेवा प्रवाहका सम्बन्त्धमा साविजलनक सुनुवाइ गरी 

नागररकहरुका गुनासो सनुुवाइ तथा सम्बोधन गररने छ ।  

१८३ ) रालिर् भवन संलहता र मापर्दण्ड बमोलजम भवन लनमािर् अनुमलत र लनर्मन, बस्ती लवकास र 

प्लरटङ्ग स्वीकृती, भवन सम्बन्त्धी नीलत, काननू, मापर्दण्डहरू तर्ार गररनेछ । पैतृक रूपमा प्राि बतिमान 

मापर्दण्ड पूरा गनि नसके्न थोरै जग्गा भएकाहरूलाई संर्ुक्त नलसा स्वीकृलतको सम्भावनासमेत हरेी पररमाजिन 

गररनेछ । 

१८४ ) नगरक्षेरलभर सञ्चाललत सवेाप्रवाह¸र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको सूचकहरु तर्ार गरी अनुगमन तथा 

मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ । जनगुनासाहरु लछटो सम्बोधन गनि आवश्र्क व्यवस्था 

लमलाईनेछ। 

१८५ ) र्स नगरमा कुनै पलन अलनर्लमतता वा भ्रष्टाचारजन्त्र् क्रक्रर्ाकलाप लवरुध्र्द शून्त्र् सहनशीलताको 

नीलत अवलम्बन गरी सुशासन र पारर्दर्शिताका लालग नगरपाललकाको सबै संर्न्त्रहरुको पररचालन गररनेछ। 

१८६ ) न्त्र्ालर्क सलमलतको क्षमता अलभवृलद्ध गरी आर्थिक रूपले लवपन्न तथा लपछलडएका व्यलक्तहरुको 

न्त्र्ार्मा सहज पहुचँ पुर्ािउन कानूनी परामशि तथा सहर्ोगको आवश्र्क व्यवस्था गररनेछ । मुद्दाको प्रकृलत 

हरेी मध्र्स्थता र मेललमलाप लवलधबाट स्थानीर् लववार्दहरुको लनरुपर् गनि प्राथलमकता क्रर्दइने छ । 

१८७ ) नगरक्षेरलभर सञ्चाललत रालिर् तथा अन्त्तरालिर् गैरसरकारी संस्थाहरूको लनर्मन र अनुगमनलाई 

प्रभावकारी बनाई नगरपाललकाको प्राथलमकताको क्षेरमा पररचालन गररनेछ । 

१८८ ) नगरको सूचना प्रवाहलाई जनतासमक्ष लछटो पुर्ािउन वेवसाइट, टेलललभजन, एफ. एम रेलडर्ो र 

बुलेरटन प्रकाशन जस्ता माध्र्महरुको प्रर्ोग गररनेछ । लनर्लमत परकार भेटघाट गरी नगरका सूचनाहरु 

सञ्चारकमी माफि त नगरवालसहरुमा पुर्ािइनेछ । 

१८९ ) नगरको समग्र लवकासको लालग राजलनलतक र्दल एवम् सबै नगरबासीहरुको रार्, सल्लाह र 

सुझावलाई आत्मसाथ गररनछे । 
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१९० ) नगरपाललकाको सेवा प्रवाह सम्बन्त्धी नागररकको लजज्ञासा रहन े मुख्र् लवर्र्हरुको सहजता पूविक 

जानकारी क्रर्दन बारम्बार शोलधने प्रश्नहरु (FAQ) तर्ार गरी वेवसाइट तथा पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गररन े

छ ।  

१९१ ) नगरक्षेरलभर वसोवास गने लवलभन्न क्षेरमा ख्र्ाती कमाएका लवज्ञ एवं लवलशष्ट व्यलक्तहरु र सेवा लनवतृ्त 

वा सेवारत व्यलक्तहरुकोो अलभलेख राखी उहाँहरुको लवज्ञतालाई नगरको लवकासमा उपर्ोग गररने छ । 

१९२ ) नगरपाललकाको प्रमुख पर्िटकीर् तथा सरुक्षाका र्दलृष्टकोर्ले संवेर्दनशील मालनएका प्रमुख चोक तथा 

व्यापाररक स्थलहरुमा सीसीटीभी लर्ामरा जडान गर्द ैललगनेछ ।  

१९३ ) संघीर् तथा प्रर्दशे कानून बमोलजम नगरपाललकालाई आवश्र्क पने नगर प्रहरी र अन्त्र् पर्दहरुको 

र्दरबन्त्र्दी सृजना गर्द ैललगनेछ । लवगतर्दलेख नै अस्थार्ी¸ करारमा कार्िरत कमिचारीहरुको करार नवीरकर् 

गरी नगरपाललकाको सेवा सञ्चालनलाई लनरन्त्तरता क्रर्दइनेछ ।  

१९४ ) साविजलनक सेवा प्रवाहलाई चुस्त¸ र्दरुुस्त¸ पारर्दशी¸ नागररकमैरी¸ वैज्ञालनक एवम् व्यवलस्थत बनाइन े

छ ।  

१९५ ) उत्कृष्ट कार्िसम्पार्दन गन ेकमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन¸पुरस्कृत तथा सम्मान गररने छ ।  

१९६ ) लवगत वर्िर्दलेखको कमिचारी क्षमता लवकास तथा प्रोत्साहन कार्िक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ सेवा 

प्रवाहको गुर्स्तर अलभवृलद्ध गरी र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारर बनाइन ेछ ।   

१९७ ) महानगरीर् प्रहरी प्रभागसँगको समन्त्वर्मा नगरलभरको शालन्त्त सुरक्षा र सुव्यवस्था कार्म राख्न पहल 

गररनेछ । महानगरीर् प्रहरी प्रभागको सहर्ोग ललई नगर प्रहरीको पररचालन गरी नगरपाललकाको नीलत, 

कानून र लनर्िर्हरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

 

धन्त्र्वार्द ! 

 

रामशे्वर श्रषे्ठ 

नगरप्रमुख 

महालक्ष्मी नगरपाललका 

लललतपरु¸बागमती प्रर्दशे¸नपेाल 

आर्ाढ ०८ 

 


