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   लालीगरुााँस नगरपाधलका, बसन्तपरु, तेह्रथमुका नगर प्रमखु श्री अजुिन माबोहाङद्वारा दशौँ नगर सभा तथा छैठौँ बजेट 
अधिवशेनमा प्रस्ततु 

आ.ब.२०७९।०८० को बार्षिक नीधत, कार्िक्रम तथा बजेट 

धमधत २०७९।०३।१० गते शकु्रवार 

 

र्स गररमामर् दशौँ नगर सभा तथा छैठौँ बजेट अधिवेशनमा उपस्स्थत हनु ुभएका नगर उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत, 

वडाध्र्क्ष ज्रू्हरु, कार्िपाधलकाका सदस्र्हरु, नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, धबधभन्न राजनैधतक दलका नगर स्स्थत प्रमखु तथा 
प्रधतधनधिहरु नगरपाधलका स्स्थत र्वधभन्न कार्ािलर्हरु तथा संघ/संस्थाका प्रमखु तथा प्रधतधनधि, सरुक्षा धनकार्का प्रमखु तथा 
प्रधतधनधिहरु, नगरबासी आमा-बबुा, दददी-वर्हनी, दाज-ुभाइहरु, उपस्स्थत कमिचारीहरु, पत्रकार धमत्रहरु  

 

आज हामी लालीगरुााँस नगरपाधलकाको दशौँ नगर सभा तथा छैठौँ बजेट अधिवेशन समारोहमा उपस्स्थत भएका छौ । सविप्रथम 
र्स पावन अवसरमा मलुकुमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा संघीर् गणतन्त्र प्राधिका लाधग जीवन आहधुत ददनहुनेु ज्ञात-अज्ञात 
शहीदहरु प्रधत हाददिक श्रदाञ्जली अपिण गदिछु । र्स सम्माधनत सभा समक्ष  नगरपाधलकाले अवलम्वन तथा सञ्चालन गरररहेका 
नीधत कार्िक्रमहरु संक्षेपीर्कण तथा आगामी आ.व. ०७९/८० मा  र्स नगरपाधलकाले अनसुरण तथा सम्पादन गने नीधत 
कार्िक्रम प्रस्ततु गनि पाउाँदा आफूलाई गौरवास्न्वत ठानेको छु । 

उपस्स्थत नगरसभा सदस्र् ज्रू्हरु ! 
र्ो नीधत  कार्िक्रम तर्ार पादाि लालीगरुााँस नगरपाधलकाको आधथिक, सामास्जक, सांस्कृधतक, ऐधतहाधसक, िाधमिक, पर्िटकीर् एवम ्
भौगोधलक अवस्स्थधतका आिारमा पूवाििार र्वकासलाई उच्चतम महत्व ददाँदै नेपालको संर्विान, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 
२०७४, प्रचधलत अन्र् काननहुरु, दीगो र्वकास लक्ष,  र्वद्वत वगि,  र्वषर् र्वज्ञ तथा सहकमी धमत्रहरुको रार् सल्लाह र गएको 
५ बषिको कार्िकालमा आफूले कार्िसम्पादन गरररहाँदाका अनभवुहरु समेतलाइ आिार मानेको छु । र्ो नीधत तथा कार्िक्रमले 
“लालीगरुााँस नगरपाधलकाको समदृ्धता : प्राङ्गाररक कृर्ष, पर्ाि-पर्िटन र स्शक्षा-स्वास््र्मा समानता” भने्न मूल दृर्िकोण कार्म 
गरेको छ । र्ही दृर्िकोणमा केस्न्ित रहेर आगामी आ.व. को बार्षिक र्वकास र्ोजना तर्ार गररने छ ।  

संस्थागत क्षमता, कानून तजुिमा र कार्ािन्वर्न, र्वकास धनमािण, सेवा प्रवाह र कोरोना महामारी व्र्वस्थापन लगार्तमा र्स 
नगरको स्थानीर् सरकारले र्वगत पााँच बषिमा गरेका कार्िहरु  संस्क्षि रुपमा प्रस्ततु गरेका छौँ । जस अनरुुप-  

१. स्शक्षा क्षते्रमा भौधतक सिुार तथा सकरात्मक पररवतिन हरु भएका छन  

• र्स नगरपाधलका धभत्र रहेका सामदुार्ीक र्वद्यालर्हरुमा कम््रू्टर ,र्प्रन्टर तथा अन्र् ICT  सामग्रीहरु र्वतरण गररएको छ 
।फलस्वरुप माध्र्धमक र्वद्यालर्हरुमा कम््र्टुर ल्र्ाव समेत स्थापना भएका छन ्। 

• र्वद्याथी संख्र्ाका आिारमा दईु कोठे ,चार कोठे भवन र शौचालर् धनमािण गररएको  छ । जलकन्र्ा मा.र्व.मा शौचालर् , 
जालपा देवी आ.र्व. मा २ कोठे भवन , भधगमा आ.र्व. मा दईु कोठे भवन तथा शौचालर् , धसंहदेवी आ.र्व मा दईु कोठे 
भवन र खेल मैदान धनमािण गररएको छ । साथै जलकन्र्ा मा.र्व मा चार कोठे भवन, कालीका मा.र्व. मा चार कोठे भवन 
र बसन्त मा.र्व. मा नमनुा र्वद्यालर् अन्तरगत भवन धनमािणाधिन अवस्थामा छन ्।  

• नगरको अनदुानमा श्री मान स्मारक स्शक्षा धनकेतन मा.र्व. ला.न.पा. ३ मा कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वषर्को अध्र्र्न 
अध्र्ार्पन गने कार्ि प्रारम्भ भएको छ ।  

• वडा नं ६ को खाल्लेमा समदुार्मा आिाररत वाल धबकास केन्ि स्थापना गररएको छ । 

• गणुस्तररर् स्शक्षाका लाधग सबै सामदुार्ीक र्वद्यालर्मा एक एक जना अंग्रजेी स्शक्षकको ब्र्वस्था गररएको छ । 

• नगरका माध्र्धमक र्वद्यालर्हरुमा स्माटि कक्षा (Smart Class) को सरुुवात  भएको छ । 
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२. सबै वडा कार्िलर् र बस्स्त सम्म पगु्ने बाहै्र मर्हना सञ्चालन हनेु ग्राधमण सडक धनमािण भएका छन  

दारे गौडा दााँगपा सडक सोधलङ, फारम हदैु वडा कार्िलर् धसंथापा सडक धनमािण, धसंहवाहीनी मा.र्व. हदैु धसररसे सडक धनमािण, 
छााँगेसेवा सडक धनमािण, छााँग ेमनकामना सडक धनमािण, ढुङे्ग मनकामना सडक धनमािण, धसंथापा लम्बूखोला सडक धनमािण, 
गल्लामोड ्र्ांखरे सडक धनमािण, कााँडे देखी चौतारा स्चर्ाबगान सडक धनमािण, ढााँडे-सजेुप ुसडक धनमािण, तेजेन्ि  चोक-ढााँडे 
सडक धनमािण, वसन्तपरु केवकु सडक धनमािण, केवकु सङु्नाम जोड्ने सडक धनमािण, केवकु नेभाङ्ग जोड्ने सडक धनमािण, जनता 
आ.र्व. चम्फुला सडक धनमािण, फुलेक देस्ख मादले सडक धनमािण र वडा कार्ािलर् देस्ख फुलेक तल्लो वस्ती सडक धनमािण 
कार्ि गररएको छ । फलस्वरुप नगरबासीहरुलाई नगरपाधलका धभत्र आवागमनमा सहजता भएको छ । 

३. भौधतक पूवाििार तथा वस्स्त धबकास 

• ब्र्ाकहोलोडर, डोजर ,एम्बलेुन्स, नगर बस ,दिु ढुवाधनको लाधग ट्याक्टर र फोहोर मैला संकलन गने ट्याक्टर र दमकल 
नगरपाधलकाको आफ्नै सम्पधतको रुपमा  रहेका छन ।  

• वडा नं ५ मा धनवतिमान वडा सदस्र् स्व.डम्बर बहादरु धलम्बूको शाधलक धनमािण गररएको छ । 

• नर्ााँ शहर पररर्ोजना संग सहकार्ि गरी फोहोरमैला व्र्बस्थापनको लाधग डस्म्पङ साईड धनमािणाधिन अवस्थामा छ ।  

• भमूरु्हन ,सकुुम्वासी तथा अव्र्बस्स्थत बसोबास समस्र्ा समािान गनि लगत संकलन कार्ि सम्पन्न गरर धनस्सा र्वतरण 
कार्ि प्रर्क्रर्ामा रहेको छ । 

• फुसको छानो र्वस्तापन कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईएको छ । 

४. स्वास््र् क्षते्रमा सिुार 

• प्राथधमक स्वास््र् केन्िमा धडस्जटल X-Ray सेवा, आाँखा उपचार केन्ि स्थापना , इ.धस.जी सेवा र ल्र्ावको स्तरोन्नती 
गररएको छ । 

• नगरको वडा नं. १ को नेभाङ्ग, वडा नं ३ को मसुाबखेल, वडा नं. ७ को लसनेु र वडा नं ९ को कााँडे परुुस्न्दनमा 
आिारभतु स्वास््र्केन्ि स्थापना गरी अ.हे.ब बाट हनेु सेवा प्रदान गररएको छ । 

• वडा नं. २ केबकुमा आिारभतु स्वास््र् इकाई धनमािण गरर सेवा प्रदान गररएको छ । 

• वडा नं. २ बसन्तपरुमा नागररक आरोग्र्ता सेवाकेन्ि स्थापना गररएको छ । 

• वडा र स्वास््र् चौकीहरुमा धनिःशलु्क अस्क्सजनको सेवा प्रदान गररएको छ । 

• स्त्री रोग तथा छाला रोग धनदानको लाधग समर् समर्मा स्शर्वरहरु सञ्चालन गररएको छ । 

• दााँगपा स्वास््र् चौकी भवन र वडा नं ६ मा स्वस््र् चौकी भवन धनमािण गररएको छ। 

५. खानेपानी तथा धसंचाई 

• खानेपाधनको सहज ब्र्वस्थापन हनु नसकेका वस्स्तहरुमा खानेपाधनको आर्ोजना सञ्चालन गररएको छ। जसअनरुुप ( 
मसुांखेल खानेपानी ,र्पङ्वा हात्तीआहाल खानेपानी ,सङु्नाम खानेपानी ,फुलेक ,दााँगपा खानेपानी खानेपाधनको आर्ोजना 
सञ्चालन भएका छन ्। 

• साना धसंचाई कार्िक्रम माफि त बमोस्जम कुलो वडा नं. ३, परेवा खोला सबेुदी कुलो वडा नं. ५, ढााँड खोला र्वसाउनी धसंचाई,  

धसमे डाडा धसंचाई , डढुवा धसंचाई वडा नं ७ , खोपीबारी धसंचाई र्ोजना वडा नं. १,  धतम्बङु खोला धसंचाई वडा नं . ३ 
, परेवा खोला आलवुारी धसंचाई वडा नं ५ ,धछपवुा खोला झगधडर्ा धसंचाई वडा नं ५, धछपवुा खोला मसेुकुलो वडा नं.५ 
धनमािण गररएको छ । 

६. कृर्ष क्षते्रमा लगानी 
• फुलेक,  मसुांबखेल,  डाडाखकि ,  नेभाङ,  मंगलबारे र दााँगपामा कृषकहरुका लाधग दगु्ि स्चस्र्ाउने स्चधलङभ्र्ाट र्वतरण 

गररएको छ । 

• कृषकहरुका लाधग र्वधभन्न फलफुलका र्वरुवा र्वतरण तथा मह धनमािण गरी आधथिक एवम प्रार्वधिक सहर्ोग प्रदान गररएको 
छ । 
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• तरकारी खेतीको लाधग कृषकहरुलाई पाइप र्वतरण गररएको छ। बेमौसमी तरकारी खेतीको लाधग टनेल र्वतरण गररएको 
छ । कृषकलाई कृर्ष औजार (हाते ट्राक्टर, च्र्ापकटर मेस्शन) र्वतरण गररएको छ । कृर्ष र्वकास गरुुर्ोजना धनमािण 
भएको छ । 

७. पर्िटन  

• पर्िटन प्रवििन गने उदेश्र्ले स्थार्पत चोलङु्ग पाकि  तथा र्मुा संग्राहलर् स्थाधनर् तथा वाह्य पर्िटकको प्रमखु गन्तव्र् बन्न 

पगुेको छ जसले गदाि बसन्तपरुको स्चनारी झल्केको छ । 

• आर.आर. गाडेन लाई स्तरोन्नती गररएको छ । 

• वडा नं ७ मा पात्ले पोखरी संरक्षण कार्ि भएको छ । 

• स्शवाजी धतन छााँगे झरना र अख्खई झरनालाई पर्िटर्कर् हवको रुपमा धबस्तार गने कार्ि प्रारम्भ भएको छ । 

८. िमि संस्कार संस्कृधतको संरक्षण र संवििन 

• िमि संस्कृतीको र्वकासका लाधग लालीगरुााँस नगरपाधलका वडा नं. ५ मा मनकामना मस्न्दर स्थापना भएको छ । 

• र्स नगरधभत्र रहेका जातीहरु धलम्बू, गरुुङ्ग, राई ,तामाङ्ग, बाहनु, क्षेत्रीहरुको पाश्वस्चत्र धनमािण गररएको छ । 

• लोप हनु लागेको िमि संस्कृती र संस्कारको संरक्षणका लाधग र्वधभन्न कार्िक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

• िाधमिक तथा सांस्कृधतक मेला महोत्सव सञ्चालन भएको छ । जसले गदाि पर्िटनको क्षेत्रमा महत्वपणुि टेवा पगुेको छ। 

• वडा नं ८ मा मालङु पालङु मस्न्दर धनमाांण गररएको छ । 

९. सेवा प्रवाह, सशुासन तथा सूचना प्रर्वधि 

• नगरबाधसहरुलाई सहधुलर्त दरमा नगर बसको सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । 

• नगरबाधसहरुलाई सहधुलर्त दरमा एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । 

• भ्रिचारमकु्त नगरको रुपमा पररस्चत गराएको । 

• न्र्ार् सम्पादनका लाधग वडा वडा मा मेलधमलाप कतािको स्थापना गररएको छ । 

• मालपोत तथा भधुमकर धतने सेवा वडा कार्िलर्वाटनै प्रदान गररएको छ । 

• धडस्जटल प्रर्वधिमा आिाररत भएर स्थानीर् सरकारका सेवा सञ्चालन, र्वत्तीर् कारोवार, कर भकु्तानी सेवा तथा सामास्जक 
सञ्जालका माध्र्मवाट सूचना तथा जानकारी प्रवाह गने क्रम व्र्ापक रुपमा बढेको छ । 

• आन्तररक आर् वढाउनका लाधग आगामी आ.व. वाट कार्ािन्वर्नमा आउने गरी राजस्व सिुार र्ोजना धनमािण भएको छ 
। 

• नागररकले नगरपाधलकाको कार्ािलर्वाट धबना र्ढलाससु्स्त सहज रुपमा सेवा धलने गरेका छन ्। 

• र्स नगर क्षेत्र धभत्र रहेका सम्पणुि वडा  माध्र्धमक धबध्र्ालर् र स्वस््र् चौर्कहरुमा अस््टकल फाईबर माफि त  ईन्टरनेटको 
सेवा परु्ािइएको छ। 

१०. सामास्जक सरुक्षा 
• धबपन्न र ददघि रोगीहरुका लाधग आथीक सहर्ोग प्रदान गररएको छ । 

• असक्त असाहार् र अपाङ्गहरुलाई पररचर् पत्र र्वतरण गररएको छ । 

• बैंक माफि त सामास्जक सरुक्षा भत्ता ददलाउन सहस्जकरण गररएको छ । 

 
 
 

११. र्वपद व्र्बस्थापन 

• कोधभडको महामारी फैधलएको बेला वडा वडा र बस्स्तमा गई धनिःशलु्क स्वास््र् पररक्षण गरी धनिःशलु्क उपचार तथा धनिः 
शलु्क एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गररर्ो । 
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• र्वपद जोस्खमको र्वश्लषेण तथा मूल्र्ाड्ढन, रोकथाम, हनुसक्ने क्षधतको न्रू्नीकरण तथा र्वकासका कार्िमा हनेु र्वपद 
जोस्खमलाई कम गने नीधत, रणनीधत र कार्िर्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्वर्न भएको छ । 

• नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र बने्न घरहरुलाई भकूम्प थेग्न सक्ने र्कधसमले धनमािण गनिका लाधग भकूम्प प्रधतरोिी घरधनमािणका 
लाधग सचेतना कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररएको छ । 

नगर सभासदज्रू्हरु, 

अब म नगरपाधलकाको दूरदृर्ि, लक्ष्र् तथा उदे्दश्र्हरु र सो प्राि गनिका लाधग अपनाउन ुपने प्रमखु नीधत, रणनीधत, बार्षिक 

र्वकास कार्िक्रमक तथा बजेटबारे संक्षपेमा र्वस्तार गनि अनमुधत चाहन्छु । 

  लालीगरुााँस नगरपाधलकाको दरुदृर्ि, लक्ष्र्, रणनीधतहरु र्स प्रकार रहेका छन:् 

 

दूरदृर्ि (Vision) 

“लालीगरुााँस नगरपाधलकाको समदृ्धता : प्राङ्गाररक कृर्ष, पर्ाि-पर्िटन र स्शक्षा-स्वास््र्मा समानता” 

 लक्ष्र् (Mission) 

“नगरपाधलकाका र्वषर्क्षते्रगत नीधतहरुलाई मागिदशिकको रुपमा आत्मसाथ गदै "लालीगरुााँस नगर र्वकासको मोड्यलू" ले धनदेस्शत 
गरे अनसुारका कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गरी नगरबासीलाई स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभधूत ददने ।” 

 
रणनीधत (Strategy) 

“पूणि साक्षरता, व्र्वसार्र्क जनशस्क्त, ससंुस्कृत नागररक समाज, नगरको समरृ्द्धमा सरोकार पक्षहरुबीच सहकार्ि र र्वुाशस्क्त 
पररचालन ।” 

 

संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका आवधिक र्वकास र्ोजना बीचको अन्तरसम्बन्ि कार्म गनि, लालीगरुााँस नगरपाधलकाले आवधिक 
र्वकास र्ोजनामा आफ्ना क्षेत्रको समर्िगत र्वकासका लाधग अवलम्बन गने लक्ष्र्, उदे्दश्र्, रणनीधत र र्ोजना तजुिमाका लाधग 
समावेश हनुपुने आवश्र्क प्रार्वधिक र्वषर्वस्त ुस्पि पानि र सहभाधगतामूलक र्ोजना पद्धधतलाई नगरपाधलकामा संस्थागत गदै 
आवधिक र्वकास र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमा सहर्ोग परु् र्ाउने उदे्दश्र् हााँधसल गनिका लाधग 
धनम्नानसुारका क्षेत्रगत र र्वषर्गत नीधत तथा कार्िक्रमहरू प्राथधमकता क्रममा तर्ार गररएका छन।् 

 

• खाद्यान्नमा आत्मधनभिरता अधभबृर्द्ध गने र आर्ात घटाउने  

• कृर्ष तथा पश ुसेवाको व्र्वसार्ीकरण र बजारीकरण माफि त रोजगारीका अवसरमा बृर्द्ध 

• सडक एवम ्पूवाििार धनमािण र स्तरोन्नधत 

• ददगो पर्िटन र्वकास र पर्िटन व्र्वसार्लाई नागररकहरुको आधथिक उपाजिनसाँग आवद्ध गने ।  

• सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीताका लाधग मानव श्रोत र्वकास, पररचालन र सूचना प्रर्वधिको उच्चतम प्रर्ोग । 

• बैकस्ल्पक उजािमा जोड । 

• सशुासन र समावेशीकरणमा जोड 

• सबै टोल र वस्स्तहरुमा इन्टरनेटको पहुाँच परु्ािउने 

• स्वास््र् सेवालाई जनमसु्ख बनाइने 

• रार्िर् तथा अन्तरार्िर् गैर सरकारी संघ संस्थाहरु साँग सामास्जक, आधथिक, भौधतक र्वकास धनमािणमा समन्वर् र साझेदारी  

 

नीधतहरुिः 
१. व्र्वसार्र्क कृर्ष, पशपुालन तथा धसंचाईिः 
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• व्र्वसार्र्क खेधत गने र्कसानहरुको प्रोत्साहनका लाधग र्वधभन्न पेशामा संलग्न  कृषकहरुको बगीकरण गरी र्कसान 
पररचर्पत्रको ब्र्बस्था गररने छ । र्कसान पररचर् पत्रका आिारमा कृषक प्रोत्साहन कार्िक्रम संचालन गररने छ । 
र्स्तो प्रोत्साहन कार्िक्रममा मल, बीऊ, कीटनाशक औषिी, ्लार्िक पोखरी, टनेल, कृर्ष तथा पश ुसेवा र्वज्ञको परामशि 
सेवा, अवलोकन भ्रमण लगार्त नगर कार्िपाधलकाले तोकेका कार्िहरु गररने छ । 

• कृर्ष, भधूम व्र्वस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट संचाधलत फलफुल दशक २०७५-२०८४ लाई अंगाल्दै नगरले 
फलफुल खेती र्वस्तारका लाधग अनदुानमा ठााँउ सहुाउदो  बषे फलफुल (धलस्च/आाँप), र्हउदे फलफूल (र्कर्व) को र्वरुवा 
र्वतरण गररने छ ।  

• नगरपाधलकाले साविजधनक ऐलानी पधति जग्गा वा उपर्कु्त जग्गा भाडामा धलएर सनु्तला, कागती, एभोकाडो लगार्तका 
धबरुवाहरुको नसिरी तर्ार गरी उस्चत मूल्र्मा कृषकहरुलाई उपलव्ि गराउने छ ।  

• वडास्तर तथा नगरस्तरमा फलफूल, तरकारी खाद्यान्नवाली र पशपुन्छी प्रदशिनी सञ्चालन गरी कृषकहरुलाई परस्पर 
प्रधतस्पिी वनाउन आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

• कृर्षको उत्पादकत्व वृर्द्धमा सहर्ोग परु्ािउन र्वपन्न एवम ्जोस्खममा परेका कृषकहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता र्वकास 
सम्वन्िी ताधलमको व्र्वस्था गररनकुा साथै धछमेकी स्जल्लाहरुमा सञ्चाधलत कृर्ष पकेट क्षेत्रहरुमा अध्र्र्न अवलोकन 
भ्रमण समेतको ब्र्वस्था धमलाइने छ । 

• नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका वजार केन्िहरुमा कृर्ष उत्पादन संकलन केन्ि धनमािण गने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 

लालीगरुााँस नगरपाधलका तथा सरोकारवाला कृषकसमेतको लागत सहभाधगतामा आिाररत स्चस्र्ान केन्ि(Cold Storage 

Center) धनमािण गने नीधत धलइने छ । । 

• तरकारी, फलफूल,नगदे बाली, जधडवटुी र खाद्यान्न वालीहरुको सम्भावाना भएका स्थानहरुमा संभाव्र्ता अध्र्र्नको 
आिारमा पकेट क्षेत्रको रुपमा र्वकास गररने छ ।  

• बेरोजगार र्वुा पसु्तालाई कृर्ष उत्पादन तफि  प्रेररत गररने छ । र्सवाट स्वरोजगार सजृना भई वैदेस्शक रोजगारीबाट 
फर्कि एका तथा जाने सोचमा रहेका र्वुाहरुलाई स्वदेशमा नै उद्यमका अवसरहरु जटुाउने नीधत धलइने छ ।  

• नगरपाधलकामा एक उपर्कु्त क्षेत्र छनौट गरर नमूनाको रुपमा एक घााँस वाली श्रोत केन्िको स्थापना गनि प्रोत्सार्हत 
गररने छ । र्सकालाधग आवश्र्क प्रर्वधि, सीप र श्रोत व्र्वस्थापनमा र्वषर्गत कार्ािलर्संग साझेदारीको नीधत अवलम्वन 
गररने छ । 

• नगरपाधलकालाई कुखरुाको मास ुतथा अण्डामा आत्मधनभिर बनाउन साना र्कसान लस्क्षत कुखरुा पालन कार्िक्रमलाई 
धनरन्तरता ददइने छ ।  

• वाख्रा र बंगरुपालन पेशालाई व्र्वसार्ीकरण गनि उन्नत जातको वीउवोका, र्वर खररद गरर नश्ल सिुारको कार्िक्रम सञ्चालन 
गने तथा र्हउदे वषे घााँसको सहज उपलब्ितालाई ध्र्ानमा रास्ख कृर्ष तथा पशसेुवा इकाई, कृर्ष ज्ञान केन्िको प्रार्वधिक 
सहर्ोगमाफि त उन्नत जातको घााँसरोपण कार्िका लाधग अधभप्रेररत गनि कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । साथै र्स आ.व. 
देखी खसी वोका आत्मधनभिर कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

• गाई भैंधसको दूि उत्पादनलाई बृर्द्ध गरी जीवनस्तर उकास्न गाई/भैसी पालन ्र्ाकेज कार्िक्रम संचालन गररने छ। 

• दिुको उत्पादन बढाई आत्मधनभिर गराउनका लाधग स्वच्छ दूि उत्पादन तथा र्वर्क्र र्वतरण गनि प्रोत्सार्हत गररने छ । 
सोका लाधग स्चस्र्ान केन्िहरुको स्थापना गने र उत्पाददत वस्तकुो सहज बजारसम्म पहचु परु्ािउन आवश्र्क समन्वर् 
गररने छ । 

• लालीगरुााँस नगरपाधलका भरी माटो परीक्षण गरी र्वज्ञको धसफाररस वमोस्जम माटो उपचार तथा माटो सहुाउाँदो क्षेत्रमा 
परम्परागत खाद्यबालीहरु फापर, जनेुलो, बदाम, तील, रुिाक्ष, र्कवी ,कागती, सनु्तला, एभोकाडो ड्रागन फुडलगार्तको खेती 
गनि प्रोत्सार्हत गररने छ । अगवुा कृषकहरु र र्वज्ञसाँग परामशि गरी केही खाद्यान्न तथा नगदेबालीको बीउ खररद र 
भण्डारण गरी र्वतरण गररने छ ।  
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• पशकुो कृधत्रम गभाििान माफि त नश्ल सिुार गरी दिु तथा मास ुउत्पादनमा बृर्द्ध गने कार्िक्रमको सम्भावना अध्र्र्न गररने 
छ । सो प्रधतवेदनका आिारमा आगामी ददनका लाधग कार्िर्ोजना वनाई लाग ुगररने छ ।  

• र्वधभन्न रोगहरुवाट हनेु पशिुनको क्षधत लाई न्रू्नीकरण गनि रोगहरुको पर्हचान र उपचारको व्र्वस्था धमलाइने नीधत 
छ । त्र्सको लाधग पशसेुवाका धबज्ञ प्रार्वधिकहरु लाई गाउाँमा नै उपचार गनि खटाउने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाइने 
छ । 

• पश ुर्वमा कार्िक्रमलाई साथिक र प्रभावकारी वनाउने नीधत धलइने छ । 

• पशसंुकलन केन्ि, पशबुजार लगार्तको व्र्वस्थापन र भौधतक पूवाििार धनमािण कार्िका लाधग सरोकार धनकार्हरुसाँग 
साझेदारी गने नीधत अवलम्बन गररने छ ।  

• बाली वीमा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररने छ । 

• व्र्वसार्र्क रुपमा तरकारी खेती गने तथा पशपुालन गने र्कसानहरुको सहजीकरणकालाधग अधिकृत स्तरका अनभुवी  
१/१ जना कृर्ष तथा पश ुसेवा र्वज्ञ व्र्स्क्त करार सेवामा धलइने छ । 

• नगरपाधलका धभत्र जग्गा बााँझो राख्न नददने नीधत अस्ख्तर्ार गररने छ । बाझो जग्गा आवाद गनेलाई नगरपाधलकाले 
मलवीऊ धसंचाई लगार्तका र्वषर्मा आवश्र्क कार्िर्वधि बनाई अनदुान ददन सक्ने छ ।  

• परम्परागत कृर्ष पेशालाई व्र्वसाार्र्क कृर्ष तफि  र्वकधसत गनि क्षमता अधभबृर्द्ध ताधलम कार्िक्रम, कृर्ष औजार उपकरण 
(धमधन र्टलर/हाते ट्याक्टर, मकै छोडाउने मेधसन) तथा प्रर्वधि ्लार्िक घरमा तरकारी खेती, र्ट.र्प.एस.बीउ आल ुखेती 
हस्तान्तरण, सोलार ड्रार्र जडान, सिुारीएको चलुो र प्रर्ोगलाई प्रोत्सार्हत गररने छ । 

• मेधसन, औजार, र्कटनासक औषिी, मल, वीउ आदी सामाग्रीहरुको खररदमा उपभोक्ताहरुको साझेदारी अधनवार्ि गररने छ ।   

• माटो परीक्षण गरी प्रधतवेदन अनसुार अम्लीर् माटो सिुारको लाधग ठोस कार्िहरु गररने छ ।  

• नगरमा सर्क्रर् कृषक समहु पर्हचान गरर कुनै एक समहुमा कृषक पाठशाला संचालन गरी कृषकहरुले गररदै आएका 
परम्परागत र नर्वनतम उन्नत खेती प्रर्वधि धबचको फरकलाई नधतजा प्रदिशन माफि त सीप तथा क्षमता अधभबृर्द्धमा जोड 
ददने कार्िक्रम ल्र्ाउने नीधत धलइनेछ । 

• साना र्कसान, मर्हलाद्वारा सञ्चाधलत कृर्ष समूह सहकारी, लस्क्षत वगि, क्षेत्र र समदुार्का पररचर् पत्र प्राि कृषकहरुलाई 
आत्मधनभिर बनाउन तथा रोजगारीको धसजिना गनिकालाधग तरकारीका उन्नत जातका बीउर्वजन मल, कीटनासक औषिी 
सहीतको र्वशेषज्ञको सेवा, धसाँचाईको सरु्विा उपलव्ि गराउने नीधत धलइने छ ।  

• नगरपाधलका धभत्र रोगको प्रकृधत हेरी आवश्र्कता अनसुार पश ुस्वास््र् र रेर्वज सम्बस्न्ि स्शर्वर संचालन गररने छ  

• प्राङ्गाररक (अगािधनक) तरकारी उत्पादनमा नगरका धतन वटा वडाहरुमा कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

• तरकारी पकेटक्षेत्र रहेका स्थानहरुमा स्स्प्रङकल धसचाईको व्र्वस्था गररने छ ।  

• ्लािीक पोखरी लगार्त बैकस्ल्पक धसचाईका प्रर्वधि माफि त धसचाइको व्र्वस्था गररने छ ।  

• तरकारी तथा फलफूलका लाधग धसाँचाइको अभाव भएका स्थानमा थोपा धसंचाई कार्िक्रम नमूनाका रुपमा लागू गररने छ 
।  

• परेवा खोला आलवुारी धसंचाई, काधतके कुलो, धछपवुा खोला बाहनुडााँडा धसंचाई, सबेुदद कुलो धसंचाई,  डडुवा धसंचाई, 

खोर्पबारी धसंचाई, ढाडखोला धबसौने धसंचाई र्ोजनालाई र्सै आधथिक बषिमा सम्पन्न गररनेछ ।\ 

• र्स नगर क्षेत्र धभत्रका कृषकहरुको वालीनाली संरक्षण गने उदेश्र्ले रास्स्ट्रर् आर्वस्कार केन्ि माफि त जंगली जनावरको 
आतंक रोक्न आवश्र्क उपकरणहरु खररद गरी र्वतरण गररने छ । 

• मेर्र साँग कृषी कार्िक्रम कार्िर्वधि बनाई संचालन गररने छ । 

 

३. पर्िटनिः 
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र्स नगर क्षेत्रधभत्रका सम्भाव्र् पर्िटकीर् गन्तव्र् स्थलमध्रे् नगरपाधलका तथा नर्ााँ शहर आर्ोजना कार्ािलर् बसन्तपरुको 
सहर्ोगमा चो?लङु्ग पाकि  बसन्तपरु र र्मुा संग्रहालर्लाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी प्रचार प्रसार गररने छ । त्र्स्तै,  

आर आर गाडेन, तीनजरेु डााँडा,  मागि पोखरी, पटेक डााँडा, पात्ले पोखरी, रातपोखरी, तीनछााँगे लम्ब ुझरना, सोल्मा स्चर्ा बगान, 

कैलास र्हल, स्शवथान गफुा, बोके्र डााँडा, तीनछााँगे झरना, र्ाखजुङ ओढार, छेच्छेरेम्बा झरना आदद स्थानहरुमा पूवाििार धनमािण 
गरी पर्िटनलाई आन्तररक आर्को मखु्र् स्रोतको रुपमा र्वकास गररनेछ ।नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र रहेका ऐधतहाधसक, िाधमिक, 

परुातास्त्वक, सांस्कृधतक/सांस्काररक र पर्िटकीर् स्थलहरुको प्रचार प्रसार गने, नर्ााँ पर्िटकीर् स्थलहरुको खोजी, पर्हचान र 
र्वकास गने र त्र्स्ता स्थलहरको लगत संकलन गरी एकीकृत पर्िटकीर् क्षेत्र समेट्ने गरी वतृ्तस्चत्र धनमािण गने कार्ि सम्पन्न 
गररने छ । 

• पर्िटकीर् क्षेत्र र सस्कृधतलाई होमस्टेसाँग आबद्द गनिका लाधग आवश्र्क कार्िहरु गररने छ ।  

• नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र रहेका र्वधभन्न जात-जाती र भाषा भाषीहरुको िमि र संस्कृधतको संरक्षण गनि आवश्र्क नीधत र 
कार्िक्रमहरु तर्ार गरी लागू गररने  छ । जातजाधतका संस्कार/संस्कृधतहरुलाई जीवन्त राखी भावी पसु्ताहरुलाई 
हस्तान्तरण गनि सर्कर्ोस भने्न मनसार्ले वतृ्तस्चत्रहरू धनमािण गररने छ ।  

• सहरको सौन्दर्िकरणका लाधग  साविजधनक तथा व्र्स्क्तगत जग्गामा फूलका र्वरुवा लगाउने कार्िलाई प्रोत्सार्हत गररने 
छ । 

• चो?लङु पाकि  तथा र्मुा संग्रहालर्लाई स्वार्त्त बनाई जैर्वक र्वर्विताको अध्र्ार्न गनि र जाधतर् संस्कृधतको अध्र्ार्न 
गने थलोको रुपमा धबकास गररने छ । 

• नर्ााँ पर्िटकीर् गन्तव्र् स्थलहरु  खोजी पर्हचान तथा संरक्षण गररने छ ।  

• र्स नगरधभत्र रहेको अख्खई आददम गफुालाई पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा र्वकास गररने छ । 

• लालीगरुााँस नगरपाधलका पर्िटनको दृर्िकोणले आकषिणकको केन्िधबन्द ु रेहेको छ।पर्िटकको आकषिणको लाधग 
सामदुार्र्क सचुना केन्ि स्थापना गररनेछ ।  

• तीनजरेु डााँडा देस्ख मागाि पटेक डााँडा सम्म पशपंुक्षी मागि, २८ प्रजाधतका गरुााँस देस्खने गरर गरुााँस पद मागि (Rhododendron 

Street), वडा नं २ को प्रगधतटोल देखी टुटे देउराली सम्म ब्र्ाम्बो स्स्ट्रट (Bamboo Street)  ,चो?लङु पाकि  जाने वाटोमा 
अर्कि ड स्स्ट्रट (Orchid Street)  बनाउन र्स आ.व. वाट र्वषश कार्िर्ोजना धनमािण गरी काम अघाडी बढाईनेछ । 

• चो?लङु पाकि , तीनजरेु डााँडा गफुा पोखरी, मेन्यार्म डााँडा, वसाङ्लङु(धगद्धे पहरा), फक्ताङ्लङु(कुम्भकणि) हुाँदै कञ्चनजंघा 
क्षेत्रमा पाईने वनस्पती, चराचरुुङ्गी र जीवजन्तहुरुको अध्र्र्न अनसुन्िान गरी पर्िटन क्षेत्रको र्वकास गनि बसन्तपरुमा 
पर्िटन सचुना केन्ि स्थापना गनि र्स क्षेत्रमा पने स्थाधनर् तह र प्रदेश सरकार संग समन्वर् गरी कार्ि अगाडी बढाईनेछ 
। 

३. भाषा, संस्कृधत र िमिको संरक्षणिः 
• र्वधभन्न जातजाधतको भाषा, सार्हत्र्को संरक्षण तथा प्रचारप्रसार गनि आवश्र्क कार्र्िक्रम ल्र्ाइने छ ।  

• चो?लङु र्हम, रोदीघर, साकेला पाकि  धनमािण, भजन र्कतिन, वालन, संगीनी, रत्र्ौली घर, हडुकेली नाच, सेलो नाच संबद्र्घन गने 
जस्ता कार्िक्रम ल्र्ाइने छ  

• सामदुार्र्क पसु्तकालर्को स्तरोन्नती गररनेछ ।  

• जाधतगत पाश्र्वस्चत्र प्रकाशनमा ल्र्ाइने छ । 

• भाषा धलपी भएका जातीहरुको भाषामा सरकारी कामकाज संचालन गने धनधत धलइने छ । 

• नागररकहरुको िाधमिक स्वतन्त्रताको सम्मान गदै र्वधभन्न जातजाधतको आस्था/र्वश्वास/िमिको संरक्षण गररने छ । 

• लोपन्मखु िमि संकृधतको संरक्षण र संबििनमा जोड ददईनेछ । 
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• चोलङु पाकि मा धलम्ब ुजाधतहरुको भाषा संस्कृतीलाई स्जवन्त राख्न मनु्दमु प्रस्शक्षण कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

• नाटक,अधभनर्, नतृ्र्, गार्न क्षेत्रको प्रस्शक्षण कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

• र्वधभन्न जातजातीहरुको घमु्ती सचेतना कार्िक्रम संचालन गररने छ ।  

४. लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रमिः 
• मेड्पा मोडलमा आिाररत नर्ााँ लघ ुउद्यमी सजृना गररने छ । 

• हाल गरररहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्नती गररने छ । 

• उद्यमीहरुलाई ध्र्ानमा रास्ख साझा सरु्विा केन्ि स्थापना गररने छ । 

• औद्योधगक ग्राम स्थापना गररने छ । 

• उद्यमीहरुलाई आवश्र्कता, क्षमताका आिारमा प्रर्वधि हस्तान्तरण गररने छ । 

• नगरपाधलकाधभत्र एक कोसेली घरको स्थापना गररने छ । 

५. भौधतक पूवाििारिः 
• र्स आ.ब. देस्ख प्रारम्भ हनेु गरर नगर कार्िपाधलकाको प्रशासधनक भवन बनाउन सरुु गररने छ।  

• आफ्नै भवन नभएका वडा कार्ािलर्हरुको भवन बनाउन पहल गररने छ। 

• नगरपाधलकाको र्वकास र्ोजना तजुिमा गदाि समूदार्मा आिाररत रही सहभाधगता मलुक र्ोजना तजुिमा प्रकृर्ा अवलम्वन 
गररने छ ।  

• वडा केन्िसम्म जोड्ने सोधलङ नाली सर्हतको व्र्वस्स्थत सडक धनमािण गने कार्िलाई प्राथधमकता ददई कार्िक्रम सञ्चालन 
गररने छ ।   

• र्स आ.व. मा प्रदेश सरकार र संस्घर् सरकार संग समन्वर् गरी सडक धनमािण कार्िक्रम अघाडी वढाईनेछ । 

• आर्ोजनाहरुलाई पारदशी वनाउने उदेश्र्ले नगरपाधलका धभत्र सञ्चालन हनेु रु. ५ लाखभन्दा बढी लागतका र्ोजनाहरुमा 
अधनवार्ि रुपमा आर्ोजनाको र्ववरण उल्लेख भएको सूचना पाटी टााँस गनुिपने ब्र्वस्था गररने छ ।  

• नगरपाधलकाबाट सञ्चालन हनेु पूवाििार धनमािणसाँग सम्वस्न्ित कार्िको गणुस्तर कार्म गनि अनगुमन, सपुरीवेक्षण र मूल्र्ांकन 
कार्ि थप व्र्वस्स्थत गररने छ । सो का लाधग आवश्र्क पने ल्र्ाब तथा औजार उपकरणहरु नगरपाधलका धभत्र स्थापना 
गररनेछ। र्ोजनाको अस्न्तम भकु्तानी गनुि पूवि साविजधनक परीक्षण, काम शरुु हनुभुन्दा अगाधड र काम सम्पन्न भएपधछको 
अवस्था झल्काउने फोटाहरु अधनवार्ि रुपमा पेश गनुि पनेछ ।  

• साविजधनक तथा धनजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गररने सवै प्रकारका र्वकास धनमािण तथा सेवा प्रकृर्ामा वातावरण संरक्षण तथा 
प्रविद्घनमा र्वशेष जोड ददइनेछ । साविजधनक सडकको दााँर्ा बााँर्ा वृक्षारोपण गररने छ । 

• नगरपाधलका धभत्र पर्हचान भएका महत्वपूणि सडक सञ्जालहरुको आवश्र्क मापदण्डहरु तर्ार गरी उक्त सडकहरुको धनमािण 
गनि केन्ि सरकार तथा प्रदेश सरकार र अन्र् दाधत्र संघ/संस्थाहरुसाँग सहकार्ि गररने छ ।  

• नगरपाधलका धभत्रका सडक तथा अन्र् आर्ोजनाहरुको नगर सडक र्ातार्ात गरुुर्ोजना तर्ार गररने छ साथै नगर धभत्रका 
सडकहरुलाई माकीङ (Chainage) धनमािण गररने छ। 

• नगरपाधलकाबाट नगर धभत्र सञ्चालन हनेु सबै प्रकारका कार्िक्रम तथा आर्ोजनाहरुको प्रथम चौमाधसक अवधिधभत्र ड्रइङ, 

धडजाइन, लागत इर्िमेट लगार्तको कार्ि सम्पन्न गररसक्ने गरी प्रार्वधिक कमिचारीहरु पररचालन गररने छ । 

• प्रार्वधिक कमिचारीहरुलाई अत्र्ावश्र्क सवै प्रकारका भौधतक सामग्रीहरु, मौदिक उत्प्रेरणासमेत उपलव्ि गराई बषै भरी 
र्फल्ड खटाइने छ ।  

• प्रस्तार्वत ररङरोडलाई नगरपाधलकाको गौरवको आर्ोजनाको रुपमा धलाँदै आ.व. ०७९/०८० धभत्र पक्की नाली सर्हतको 
सडक धनमािण सम्पन्न हनेु अपेक्षा सहीत आर्ोजना सञ्चालन गनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सरोकार पक्षसाँग समन्वर् 
र सहकार्ि गररने छ । 
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• ट्रर्ाक खोली सर्कएका सडकहरुमा बाहै्र मर्हना र्ातार्ात सञ्चालन हनु सक्ने गरी स्तरोन्नधत गने कार्िलाई प्राथधमकता ददइने 
छ ।  

• सडक सोधलङ, ग्राभेल तथा अन्र् धनमािण कार्ि गनि नगरपाधलकाको एक्साभेटर र व्र्ाकह-ुलोडरको अधिकतम उपर्ोग गररने 
छ ।  

• इन्िनको बढ्दो मलु्र्लाई दृर्िगत गदै नगरका शहरी इलाकामा र्वद्यधुतर् सावारी सािनलाई आवश्र्क र्वद्यधुतर् चास्जिङ 
स्टेसनहरु धनमािण गररने छ ।  

• नर्ााँ शहर आर्ोजना माफि त धनमािणिीन बसन्तपरु बसपाकि  धनमािण कार्ि र सडकहरु समर्मा सम्पन्न गनिका लाधग आवश्र्क 
सहजीकरण गररने छ ।  

• नर्ााँ शहर आर्ोजना माफि त  र्स आ.ब. मा बसन्तपरुमा ल्र्ण्ड र्फल्ड साईट धनमािण कार्ि सञ्चलन गररनेछ । 

• वाडि नं. ८ मा र्पङ्बाखोला हास्त्तआल खानेपानी र्ोजना र बसन्तपरुमा एर्ककृत जग्गा धबकास कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ 
।  

• नर्ााँ शहर आर्ोजना माफि त सोल्मा कााँडे देस्ख दााँगपा हुाँदै बसन्तपरु ररङ्गरोड सडक धनमािण कार्ि गररनेछ।  

• आगामी आ.व.मा नगर क्षेत्र धभत्र धसटी हल, कभडि हल, खेल मैदान धनमािण, फोहोर मैंला व्र्वस्थापन केन्ि धनमािण लगार्तका 
पूवाििार धनमािणका कार्िलाई धनरन्तरता ददइने छ ।   

• सामदुार्र्क भवन, होमस्टे सञ्चालनका लाधग आवश्र्क भवन, मस्न्दर, गमु्बा, रोधिघर, चो?लङु र्हमधनमािण िाधमिक तथा सासं्कृधतक 
आस्था प्रधत सम्मान गने नीधतलाई धनरन्तरता ददइने छ । 

• गररधब धनवरणका लाधग लघ ुउद्यम धबकास कार्िक्रम माफि त साझा सधुबिा केन्ि स्थापना गररनेछ । 

• आगामी आ.व.मा र्ोजना सञ्चालन गदाि १० लाख भन्दा बढीको लागत भएको र्ोजना ठेक्का प्रर्क्रर्ाबाट सञ्चालन गनि 
प्राथधमकता ददइने छ । 

• सरकारी साविजधनक ऐलानी पधति जग्गाहरु पर्हचान तथा संरक्षण गररने छ । त्र्स्ता जग्गाहरुमा नगरपाधलकाले उपर्कु्त 
नीधत अवलम्बन गरी उपर्ोग गने छ ।    

• आगामी आ.व. को प्रथम चौमाधसक अवधिधभत्र उपभोक्ता सधमधत गठन कार्ि समाि गरी सवै वडा कार्ािलर्हरुमा पगुी 
उपभोक्ता सधमधतका पदाधिकारीहरुलाई अधभमखुीकरण ताधलम ददइने र सामान्र्तर्ा ताधलम नधलएका व्र्स्क्तहरुसाँग सम्झौता 
गररने छैन ।  

• नगरपाधलकाधभत्र सञ्चालन हनेु सबै प्रकारका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदाि नगर सभा/नगर कार्िपाधलकाको स्वीकृधत 
धलन ुअधनवार्ि हनेुछ ।  

• र्ोजना सञ्चालनको उपभोक्ता सधमधत गठन गदाि मखु्र् पदमा वस्ने व्र्क्तीहरु दईु आधथिक बषि भन्दा वढी सधमधतमा बस्न 
नपाउने नीधत अवलम्वन गररनेछ  

• सामान्र्तर्ा नगर सभाबाट पाररत भएका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु नामसारी, ठाउाँसारी, रकमान्तर गररने छैन तर त्र्स्ता 
र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु नामसारी, ठाउाँसारी वा रकमान्तर नगरी सञ्चालन गनि कदठनाई भएमा कारण सर्हत र्हउाँदे नगर 
सभाले उक्त कार्ि गनि सक्नेछ ।  

• धबशेष कारणवस र्हउाँदे सभापधछ नामसारी ठाउाँसारी तथा र्ोजना पररवतिन गनुिपने अवस्था भएमा कार्िपाधलकाले एउटा र्ोजना 
तथा कार्िक्रमलाई एकपटक मात्र संशोिन गनि सक्नेछ ।  

• र्पछधडएको वगि समूदार् र जातजातीलाई श्रममूलक रोजगारीमा प्राथधमकता ददएर काम लगाइने छ । 

• नगरपाधलका धभत्रका सडकका र्कनाराका साविजधनक जग्गाहरु मालपोत कार्ािलर्, नापी कार्ािलर्साँग समन्वर् गरी लगत 
कट्टा गररने र नगरपाधलकामा आम्दानी बााँिी नगरपाधलकाको स्वीकृधत नधलई कसैले पधन भोग चलन गनि नपाउने व्र्वस्था 
गररने छ । 
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• नगरपाधलकाको दीघिकाधलन र्वकासका लाधग नगरपाधलकाको श्रोतले भ्र्ाउन नसक्ने केन्िीर्स्तरका आर्ोजनहरुको लाधग 
केन्िमा र प्रदेश स्तरका आर्ोजनाहरुको लाधग प्रदेश सरकारमा आवश्र्क समन्वर् गररने छ ।  

• वडास्तरीर् भेलाबाट प्राथधमकतासर्हत माग भै आएका र र्स आ.व. को बजेटमा समावेश गनि नसर्कएका कार्िक्रमहरुलाई 
नगरपाधलकाको र्ोजना बैंकमा समावेश गरी आगामी आ.व.को वजेट धनमािण गदाि प्राथधमकता क्रममा रास्खने छ ।  

• र्स आ.व. मा सम्झौता तथा काम सरुु भई र्वधभन्न कारणले कार्ि सम्पन्न हनु नसकी आगामी आ.व.मा कार्ि सम्पन्न तथा 
भकु्तानी हनेु गरी दार्र्त्वसर्हत साररएका र्ोजनाहरुको म्र्ाद आगामी असोज मसान्तसम्म मात्र कार्म रहने  छ । दार्र्त्व 
सरेका र्ोजनाहरुकोसम्पूणि कार्ि सम्पन्न गरी असोज मसान्तसम्ममा फरफारक धलई सक्न ुपनेछ ।  

६. सामास्जक धबकासिः 
          स्वास््र्: 

• प्राथधमक स्वास््र् केन्ि वसन्तपरुलाई १५ शैर्ाको अस्पतालको रुपमा र्वकास गरी र्वज्ञ डाक्टरको सेवा सर्हत चौर्वसै 
घण्टा सञ्चालन गनिका लाधग नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसाँग सहकार्ि गररने छ । र्स नगरधभत्र रहेका प्राथधमक 
स्वास््र् केन्ि, स्वास््र् चौकीहरुको सेवाको स्तर वृर्द्ध गररने छ साथै वडा नं.१, ३, ७ र ९ मा सञ्चाधलत आिारभतू 
स्वास्थ चौकीहरु न्रू्नतम स्वास््र् सरु्विासर्हत सञ्चालन गररने छ ।  

• वडा नं ४ रहेको स्वास््र् चौकीको भवन धनमािणको लागी पहल गररनेछ । 

• र्स नगरको वडा नं. 7 गणेश आ.र्व आसपास र वडा नं 4 को चम्फुलामा आिारभतु स्वास््र् केन्ि स्थापना गनि 
पहल गररने छ ।  

• स्वास््र् सेवाका ररक्त पदहरुमा आवश्र्कतानसुार र्वज्ञापन गरी पदपूधति गररने छ ।  

• प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्बाट सहज आिारभतू सेवाप्रदान गनिका लाधग धनर्धमत स्वास््र् सेवा उपलव्ि गराइने छ । 

• सबै स्वास््र्चौकीहरूमा बधथिङ सेण्टर स्थापना गने नीधत धलइएको छ ।  

• नगरवासीहरुले सहज एवम ्सलुभ रुपमा स्वास््र् सेवा प्राि गरुन भने्न उदे्दश्र्ले प्राथधमक स्वास््र् केन्ि बसन्तपरुमा 
स्वास््र् सम्बन्िी मेधडकल उपकरणहरु (धडस्जटल एक्स-रे, धभधडर्ो एक्सरे, इसीजी मेधसन, आाँखा उपचार केन्ि, 

इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, प्रसतुी गृहमा आिधुनक उपकरणहरु जडान लगार्तका अत्र्ावश्र्क स्वास्थ सामग्री) खररद 
तथा व्र्वस्थापन गरी सेवाप्रवाहलाई सहज बनाइएको छ । आगामी आ.व.मा थप सेवा सरु्विा थप गदै लधगने छ ।  

• र्वधभन्न सरकारी, सामदुार्र्क अस्पताल तथा संघ/संस्थाहरुसाँग धमलेर स्वास््र् जोस्खममा परेका वालवाधलका, मर्हला, 
जेष्ठ नागररकहरुका लाधग धनदानात्मक, उपचारात्मक तथा धनरोिात्मक स्वास््र् सेवा कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

• र्ोग्र् अनभुवी स्चर्कत्सक र अत्र्ाािधुनक उपकरणद्वारा आाँखा उपचार, मर्हला स्वास््र् सेवा, हाडजोनी तथा दााँतको 
उपचारमध्रे् केही स्वास््र् सेवाहरु सर्हतको धसर्वर सञ्चालन गररने छ ।  

• आर्वेुद स्चर्कत्सा प्रणालीको र्वकास, र्वस्तारका लाधग समदुार्, र्वद्यालर् आर्वेुद र र्ोग स्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गररने 
छ । र्सका लाधग आवश्र्क जनशस्क्तको व्र्वस्थापन गरर प्रचारप्रशार, औषिीसर्हत र्वज्ञ-र्वशेषज्ञहरु स्झकाई 
कार्िपाधलकाले तोकेको स्थानमा स्शर्वर सञ्चालन गररने छ । आर्वेुददक औषिीको रुपमा प्रर्ोग हनेु जधडबटुीहरु बारे 
कस्म्तमा एकपटक पररचर्ात्मक कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

• आर्बेुद र्ोग स्चर्कत्सा प्रणाधलको धबकास गनि लसनेु केन्िको शाखा बसन्तपरु बजरमा स्थापना गररनेछ । 

• नगरवासीहरुलाई स्वास्थ वीमा गनि प्रोत्सार्हत गररने छ । 

• िामी झाक्रीहरुको भेला गरी प्राथधमक स्वास््र् सेवाबारे न्रू्नतम जानकारी उपलव्ि गराइने छ ।  

• मर्हला स्वास््र् स्वर्म्सेर्वकाहरुलाई प्रोत्सार्हत गररने छ ।  

• फोहोर मैला सरसफाई तथा व्र्वस्थापनका लाधग सहर तथा टोल–टोलमा सरसफाई कार्िक्रम सञ्चालन, धनर्धमत फोहोर 
संकलन र व्र्वस्थापन गने कार्िलाई धनरन्तरता ददइने छ ।  

• पोषण सम्बन्िी जनचेतनामूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 
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• नगर स्वास््र् ऐन, धनर्मावली तथा कार्िर्वधिहरु धनमािण गरी सोही बमोस्जम स्वास््र् सम्बन्िी गधतर्वधिहरु सञ्चालन 
गररने छ । 

• नगर धभत्र एकीकृत एम्बलेुन्स सेवा संचालनको ब्र्वस्था धमलाइनेछ । 

• मददरा तथा सधुतिजन्र् पदाथिको सेवनबाट हनेु हाधन नोक्सनी वारे सचेतना कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

 

स्शक्षा तथा खेलकुदिः 
• हाम्रो स्शक्षाप्रणालीलाई व्र्ापक सिुार गनिको लाधग सबैलाई गणुस्तरीर् स्शक्षा ददलाउने हाम्रो प्रमखु लक्ष्र् रहनेछ । 

जसको लाधग ‘रट्ने र घोक्ने’ खालको धसकाई परम्परालाई धनरुत्सार्हत गदै बालधबकास देस्ख माध्र्ाधमक तहसम्म 

प्रर्वधिमैत्री स्शक्षण र प्रर्ोगात्माक अभ्र्ासलाई प्रोत्साहन गदै ब्र्वहारीक जीवनोपर्ोगी स्शक्षामा जोड ददइने छ ।  

• सम्बस्न्ित र्वषर्र्वज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको रार् सझुाव समेतलाई आिार मानी स्थानीर् स्शक्षा ऐन एवम ्नगर स्शक्षा 
नीधतलाई समर्ानकुुल संशोिन गरी कार्ािन्वर्न गररने छ ।  

• र्स नगर धभत्रका प्रत्रे्क वडाको एक एक वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर्लाई नमनुा र्वद्यालर् बनाई शैस्क्षक गणुस्तर 
अधभबृद्धी सम्वन्िी कार्िक्रम वनाई चरणबद्ध रुपमा लाग ुगररने व्र्वस्था धमलाइने छ ।  

• सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको स्व-मलु्र्ाङ्कन प्रणाली लाग ुगररने छ । प्राि स्वमलु्र्ाङ्कन नधतजा माफि त गणुस्तरीर् स्शक्षा 
प्रदान गनेमध्रे् उत्कृि र्वद्यालर् र उत्कृि स्शक्षक घोषणा गरी परुस्कृत गने तथा अनदुान ददने नीधत अवलम्वन गररने 
छ ।  

• नगर क्षेत्रको  सामदुार्र्क र्वद्यालर्बाट कक्षा १२ को उतीणि परीक्षा, एस.ई.ई र आिारभतु तह उतीणि परीक्षामा 
सवोत्कृि अंक ल्र्ाउने एक-एक जना छात्र र छात्रालाई सम्मान गरी परुस्कृत गररने छ । 

• नगरस्तरीर् खेलकुद र्वकास सधमधत माफि त खेलकुद क्षते्रको र्वकास एवम ्प्रवद्र्िन सम्वन्िी  कार्िक्रमहरु सञ्चालन 
गररने छ । ब्र्ाडधमन्टन, फुटवल, भधलवल, र्टर्ट लगार्तका खेलहरूको प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• प्रत्रे्क वषि मेर्र कप फुटवल, भधलबल, व्र्ाडधमन्टन खेलकुद प्रधतर्ोधगता संचालन गररने छ र उक्त प्रधतर्ोधगता 
संचालनको लाधग उस्चत बजेट व्र्वस्थापन गररने छ । 

• र्वद्यालर् पहुाँचभन्दा बार्हर रहेका, बीचैमा कक्षा छाड्ने वालवाधलकालाई र्वद्यालर् पनुिः र्वद्यालर्मा फकािउनका लाधग  
अधभभावक स्शक्षा मफि त र्वधभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

• धबद्यालर्को धबद्याथी संख्र्ा अनसुार स्शक्षक दरबन्दीको लेखाजोखा गरर दरबन्दी धमलान गररने छ । 

• बसन्तपरु, लसनेु ,मंगलबारे र दााँगपमा पसु्तकालर्लाई समर् सापेक्ष स्तरोन्नधत गररने छ । 

• लालीगरुााँस नगरपाधलकाको भौगोधलक, जाधतर्, पर्िटकीर् र सांस्कृधतक धबषर्लाई समेर्ट  स्थानीर् पाठ्यक्रम धनमािण 
गररनेछ । 

• आददवासी जनजातीहरुको परम्परागत ज्ञानलाई बोि गराई वौर्द्धक सम्पधतको अधिकारलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीधत 
अवलम्बन गररने छ । 

• बालबाधलकाहरुको अन्तधनिर्हत क्षमताको धबकास गने उदेश्र्ले र्वद्यालर्स्तरमा धनर्धमत अधतररक्त कृर्ाकलाप संचालन 
गने व्र्वस्था धमलाइने छ  

• सबै सामदुार्र्क आिारभतु र्वद्यालर्हरुमा इन्टरनेटको व्र्वस्था कम््र्टुर कक्षा धसकाईको व्र्वस्था धमलाइने छ । 

• बसन्त बहमुखुी क्र्ाम्पसलाई र्वद्याथीको आकषिण केन्िको रुपमा स्थार्पत गनि आवश्र्क सहजीकरण गररने छ । 

• बसन्त बहमुखुी क्र्ाम्पसको भवन धनमािणको लाधग उस्चत बजेटको व्र्वस्थापन गररने छ । 

• स्शक्षकहरुको पेशागत दक्षता र क्षमतालाई र्वकास गनि र्वधभन्न चरणका ताधलम ्र्ाकेज संचालन गनिका साथै अध्र्र्न 
अवलोकन भ्रमणको व्र्वस्था धमलाइने छ । 

• र्स लाधलगरुााँस नगरपाधलकालाई बालमैत्री नगरपाधलका घोषणा गनि आवश्र्क कार्ि गररने छ ।  
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• र्वद्यालर्को अनगुमन धनरीक्षण गरर आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्रदान गररने छ । 

• र्स नगर क्षेत्रमा रहेको प्रार्वधिक िार अन्तरगत कृर्ष धबषर् अध्र्ापन हनेु बसन्त माध्र्धमक र्वध्र्ालर्लाई भैधतक 
तथा शैस्क्षक गणुस्तरमा सिुार गदै लाधगने छ । साथै ईस्न्जधनर्रीङ र आ.ई.टी र्वषर्लाई नगरधभत्रका अन्र् दईु 
माध्र्धमक र्वद्यालर्मा प्रार्वधिक िारको रुपमा (TSLC) स्थापना गनि र्वषेश पहल गररने छ । 

• सामदुार्र्क र्वद्यालर्का प्राथधमक तहमा अध्र्र्नरत बालबाधलकालाई ददवा खाजा कार्िक्रम र र्वद्याथीहरुको लागी 
र्कशोर- र्कशोरी सचेतना कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

• र्स नगर धभत्रबाट प्रार्वधिक र्वषर्को उच्च स्शक्षा (डाक्टर, पाइलट, इस्न्जधनर्र आदी) अध्र्र्न गने जेहनदार छात्र 
छात्राहरुलाई उस्चत अनदुानको व्र्वस्था गने नीधत धलइने छ । 

र्वुा सम्बस्न्ि नीधतिः 
• लाधलगरुााँस नगरपाधलकाका सबै वडाहरुमा र्वुाक्लब गठन गरी र्वपद व्र्वस्थापन, स्वरं्सेवकीर् कार्ि र सामास्जक 

जागरणका अधभर्ानहरुमा पररचालन गररने छ । 

• प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम माफि त वेरोजगार र्वुाहरुलाई रोजगारको अवसर सजृना गररने छ । 

• वैदेस्शक रोजगारीबाट फकेका र अन्र् वेरोजगार र्वुाहरुलाई उद्यमशीलता तथा र्वत्तीर् साक्षरता तालीम प्रदान गरी 
नगरपाधलकाको धसफाररसमा वैंक तथा र्वत्तीर् संस्थाहरूबाट सहधुलर्तपूणि कजाि प्राधिका लाधग सहजीकरण गररने छ। 

• कृर्ष, पशपुालन तथा पर्िटनका क्षेत्रमा स्वरोजगार र रोजगारीका थप अवसरहरुको सजृना गररने छ । 

• वसन्त बहमुखुी क्र्ाम्पसाँग समन्वर् गरेर स्नातकतहमा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरूको उपर्कु्त समर् धमलाई नगरपाधलकाको 
र्वधभन्न र्वषर्को सूचना संकलन लगार्तको कार्िमा पररचालन गररने छ । 

• र्वुाहरुलाई उद्यमशीलता र नेततृ्व र्वकास सम्वस्न्ि ताधलम सञ्चालन गरी र्वधभन्न रोजगारीमलुक कार्िक्रमहरूमा 
सहभाधगताको अवसर उपलब्ि गराइने छ । 

• रार्िर् जीवनका र्वधभन्न क्षेत्रहरूमा अव्वल ठहररएका र्स नगरपाधलकाका र्वुाहरुलाई प्रोत्सार्हत एवम ्सम्माधनत गररने 
छ । 

• र्वुा सम्बन्िी कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्नका सन्दभिमा सरोकार तह र धनकार्हरूसाँग आवश्र्क समन्वर् गररने छ । 

• वालर्ववाह, जातीर् भेदभाव दाइजो प्रथा वोक्सी प्रथा उन्मलुन, छोरीलाई र्वद्यालर्मा पठाउने लगार्तका सकारात्मक 
कार्िहरूको प्रचार प्रसारका लाधग र्वुाहरूलाई पररचालन गररने छ । र्स्तो कार्िमा खर्टएका र्वुाहरूलाई नगर 
कार्िपाधलकाले कार्िर्विी धनमािण गरी खाना, खाजा र अन्र् आवश्र्क सामग्रीहरू उपलव्ि गराउन सक्ने छ।  

• गररधब धनवारणका लाधग लघ ुउद्यम कार्िक्रम माफि त धबपन्न, गररब, दधलत तथा र्पछधडएका समदार्का र्वुाहरुलाई छोटो 
अवधि र लामो अवधिको धसपमलुक ताधलम प्रदान गररनेछ। 

• र्वुाहरुलाई आकर्षित गनि र्वधभन्न प्रधतर्ोगीतात्मक खेलकुद कार्िक्रम तथा खेलकुद प्रस्शक्षण कार्िक्रमहरु संचालन 
गररने छ । 

• र्वुाहरुलाई खेलकुद प्रधत आकर्षित गनि नगरबाट आवश्र्कीर् खेलकुद सामग्रीहरु र्वतरण गररने छ । 

 जेष्ठ नागररक सम्बस्न्ििः 
• जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमलाई धनरन्तरता ददइने छ ।  

• जेष्ठ नागररकमा भएका ज्ञान, दक्षता, धसप र अनभुवको अधिकतम सदपुर्ोग गनिका लाधग माध्र्धमक तहका 
बालबाधलकासाँग अन्तरपसु्ता धसप हस्तानतरण कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

• जेष्ठ नागररक ददवासेवा केन्ि स्थापना गनि आवश्र्क कार्ि गररने छ ।  

• स्थानीर् स्तरमा जेष्ठ नागररक कल्र्ाण कोष स्थापना गरी असहार्,  दवु्र्र्वहारबाट र्पधडत जेष्ठ नागररकहरुलाई राहत, 

सरुक्षा र स्वास््र् उपचार प्रदान गररने छ ।  
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• जेष्ठ नागररकहरुको आिारभतु हक अधिकारको संरक्षण एवम ् सम्मानजनक जीवनर्ापन गने तथा सवबैाट जेष्ठ 
नागररकहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन हनेु कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

• र्वशेष जोस्खममा रहेका सडक तथा जेष्ठ नागररकलाई लस्क्षत गरी पनुस्थापना कार्िक्रम संचालन गने नीधत धलइने छ 
।  

• जेष्ठ नागररकलाई उपर्कु्त समर् र स्थानमा तीथािटनमा लधगने नीधत अबलम्बन गररनेछ ।  

• व्र्वसार्र्क रुपमा सञ्चालनमा रहेका कुनै जेष्ठ नागररक केन्िहरुमा लगेर अनभुव आदान प्रदान कार्िक्रम सञ्चालन 
गररने छ ।  

• ८० बषि माधथका जेष्ठ नागररकहरुको घर-घरमा पगुेर डाक्टरको सेवा र कोशेलीसर्हतको भेटघाट कार्िक्रम सञ्चालन 
गररने छ । 

 बालबाधलका सम्बस्न्ि नीधतिः 
• बालबाधलका र्वरुद्ध हनेु सबै प्रकारका शारीररक तथा मानधसक र्हंसा,बाल र्ववाह वा दवु्र्िवहारबाट बालबाधलका तथा 

र्कशोर-र्कशोरीलाई संरक्षण गने,सवै प्रकारका वालश्रम न्रू्नीकरण तथा धनषेि गने कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

• र्कशोर र्कशोरीहरुमाधथ हनेु र्ौन र्हंसा न्र्नुीकरणका लाधग र्ौन स्शक्षा तथा जनचेतनामलुक कार्िक्रमहरु गररने छ।  

• बाल अधिकार तथा बालबाधलकाको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्िन गनि प्रत्रे्क र्वद्यालर् तथा बडास्तरीर् बाल क्लब 
र नगरस्तरीर् बाल सन्जाल गठन गने । 

• र्कशोर र्कशोरीहरुलाई क्षमता तथा धसप र्वकासको ताधलम संचालन गने । 

• लाधलगरुााँस नगरपाधलकालाई बालमैत्री स्थानीर् शासन र्कु्त नगरपाधलका घोषणा गनि आवस्र्क पने कानूनहरु धनमािण 
तथा पैरवी कार्िक्रम सञ्चालन गने । 

• उपमेर्र साँग बालवाधलका कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

मर्हला सम्बन्िी नीधतिः 
• लस्क्षत समहु सहभाधगता र व्र्स्क्तत्व र्वकाससम्बस्न्ि प्रस्शक्षण कार्िक्रम सञ्चालन गने । 

• संस्थागत, मर्हला केस्न्ित, उद्यमस्शलतामा आिाररत व्र्वसार्र्क ताधलम कार्िक्रम संचालन गने । 

• लैधगंक मलु प्रवाहीकरण र नेततृ्व र्वकाससाँग सम्बस्न्ित र्वधभन्न प्रकारका ताधलम कार्िक्रमहरु संचालन गने । 

• व्र्वसार्र्कताका लाधग मागमा आिाररत दक्षता तथा सीप र्वकासका ताधलम संचालन गने । 

• लैधगंक र्हंसा न्रू्नीकरणका लाधग न्र्ार्र्क सधमधतको क्षमता र्वकाससम्बस्न्ि कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने ।  

• न्र्ार्र्क सधमधतका कार्िक्रमहरुबारे अधभमखुीकरण कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने ।  

• र्हंसामा परेका, जोस्खममा परेका वालवाधलका, जेष्ठ नागररक, मर्हला र असहार् र्वकलांगहरुको खोजी, संरक्षण, संरक्षण 
तथा सीप र सािनसर्हत समाजमा पनुस्थापना गने कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने । 

• लैर्ङ्गक र्हंसा धनवारण कोष सञ्चालन लाई धनरन्तरता ददई लस्क्षत बगिमा सहर्ोग परु्ािउने नीधत धलइनेछ ।  

• उपमेर्र साँग मर्हला कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

अपागंता भएका व्र्स्क्तहरु सम्बन्िी नीधतिः 
• अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको पर्हचान गरी पररचर् पत्र जारी गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका बालबाधलकाहरुलाई छात्रावृस्त्त कार्िक्रम संचालन गररने छ । 

• र्वशेष प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको लाधग र्वशेष सीप तथा क्षमता र्वकास सम्बन्िी ताधलम संचालन गने र 
उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु र्वर्क्रका लाधग सहजीकरण गररने छ ।  

• ससु्तश्रवण भएका, दृर्िर्वर्हन तथा र्हड्डलु गनि नसक्ने गरी अपाङ्गता भएकालाई दैधनक जीवन संचालनसम्बस्न्ि ताधलम 
र अधभभावकहरुलाई परामशि सेवा कार्िक्रम संचालन गररने छ । 
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• र्वशेष प्रकृधतका अपाङ्गताको पर्हचान  गरर कृधत्रम अंग र्वतरण, सहार्क सामग्री र्वतरण र स्वास््र् उपचार सेवा 
उपलब्ि गराइने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुका लाधग एर्ककृत स्शक्षा, समदुार्मा आिाररत पनुस्थापना र व्र्वसार्र्क ताधलम संचालन 
कार्िक्रम गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको फरक क्षमताका आिारमा कार्िक्रमहरुमा समावेश रोजगार बनाउन सहजीकरण गररने 
छ ।  

• मानधसक रोगी, अनाथ, र्वधभन्न कारणले बाब-ुआमाको साथ गमुाएका बालबाधलकाहरुको माध्र्धमक तहसम्मको स्शक्षा 
सधुनस्ित गने र धतनीहरुलाई जीवन धनवािहका लाधग न्रू्नतम व्र्वस्था गररने छ । 

• अपांगता पनुस्थािपना केन्ि स्थापनाका लाधग आवश्र्क प्रर्क्रर्ा सरुु गररने छ । 

लैंधगंक समानता तथा सामास्जक समावेशी र्वकास सम्बन्िी नीधतिः 
(आददवासी, जनजाधत, दधलत लगार्त लस्क्षत बगिसम्बन्िी समेत) 
• मर्हलाहरुका लाधग लघ ुउद्यम व्र्वसार् ताधलम प्रदान गरी उद्यम व्र्वसार्माफि त आधथिक रुपमा सवल बनाइने छ। 

• आधथिक सामास्जक शैस्क्षक तथा सांस्कृधतक सशक्तीकरण गदै नगर र्वकासमा उनीहरुको समान सहभाधगता गराउन प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

• र्वपन्न वगि र समदुार्का मर्हलाहरुको आधथिक श्रोत सािनमा पहुाँच बढाउन आर् आजिन र मर्हला सशस्क्तकरणका 
कार्िक्रमहरु संचालन तथा समूह गठनमा जोड गररने छ । 

• दधलतहरुको परम्परागत पेशा आिधुनकीकरण गनि सहर्ोग गररने छ ।  

• र्वुाहरुलाई राि धनमािणमा सररक गराउन रोजगारमूलक तथा उद्यमशीलता र्वकास सम्बन्िी ताधलम ददइने छ । 

• फरक क्षमता भएका नागररकहरुको प्रकृधत अनरुुप आर् आजिनको लाधग ताधलम तथा सरु्विाजनक सामग्री र्वतरण गररनेछ 
। 

• आददवासी जनजाधत, अल्पसंख्र्क तथा र्पछडाबगिको सचेतना र क्षमता र्वकास गने सीपमूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने 
छ ।  

• आर् आजिन तथा स्वरोजगार जस्ता कार्िक्रमहरुमा दधलत, आददवासी जनजाधतहरुलाई र्वशेष प्राथधमकता ददइने छ ।  

• जेष्ठ नागररकहरुको अनभुवलाई संम्पधतको रुपमा स्वीकार गरर जेष्ठ नागररकहरु प्रधतको सम्मान कार्िक्रमलाई धनरन्तरता 
ददइने छ ।  

सहकारीिः 
• लस्क्षत वगिका कृषकहरुलाई सहकारी खेती गनि प्रोत्सार्हत गरी लागत अनदुानमा आिाररत मेधसनरी औजार, वीउ, कीटनासक 

औषिी र प्रार्वधिक सेवामा सहजीकरण गने । 

• सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी तथा गररबी सम्बन्िी व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) मा आबद्ध गराउने नीधत 
धलईनेछ साथै उक्त सूचना प्रणालीलाई व्र्बस्स्थत गराउन ताधलम सञ्चालन गररनेछ । 

• हाल सञ्चालनमा रहेका सहाकरी संस्थाहरुको अनगुमन मूल्र्ांकन गरर उस्चत पषृ्ठपोषण प्रदान गररनेछ । 

• कृर्ष सहकारीका सदस्र्हरुको मागमा आिाररत कृषक ताधलम सञ्चालन गने । 

• स्थानीर् उद्यमीहरुबाट उत्पाददत बस्त ुतथा सेवाको बजारीकरणका लाधग कार्िक्रम गने । 

• लागत साझेदारीमा नगरपाधलका धभत्र कोशेली घर स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गने । 

• सहकारी संस्थामाफि त उद्यम र रोजगार प्रवद्र्िनका लाधग र्वधभन्न कार्िक्रमहरु आर्ोजना गने ।  

• चैत्र २० गते रार्िर् सहकारी ददवस आर्ोजना गने । 

• सहकारी लेखापालन, उद्यमशीलता, रणनीधतक र्ोजना धनमािण ताधलम सञ्चालन गररने छ । 

• सहकारी सम्बस्न्ि अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण कार्िक्रम रास्खने छ ।  
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• सपुथ मूल्र्को सहकारी पसल सञ्चालक सहकारीलाई कारोवारको आिारमा कार्िर्वधि बनाई अनदुान ददइने छ ।  

उद्योग तथा वास्णज्र्िः 
• घरेल ुतथा साना उद्योगको प्रोफाइल तर्ार गरी उद्योगहरुको र्ववरण अध्र्ावधिक गने 

• उद्योग, वास्णज्र्को कारणबाट धसस्जित प्रदषुण सहकार्िमा व्र्वस्थापन कार्ि गने   

• व्र्ापारीहरुसाँग अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने   

• उद्योग वास्णज्र् संघको सहर्ोग धलई बजार अनगुमन कार्िलाई  धनरन्तरता ददइने छ । 

• सबै उद्योगी तथा व्र्ापारीहरुलाई नगरपाधलकामा दताि हनु प्रोत्सार्हत गने आवश्र्क नीधत धलईनेछ । 

बस्ती र्वकास तथा शहरी धबकास 

• नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र बने्न कुनै पधन र्कधसमको संरचना एवम ्घरहरु धनमािण गदाि अधनवार्ि रुपमा नगरपाधलकाबाट अनमुधत 
धलएरमात्र बनाउन पाउने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गररने छ । र्सको लाधग वडा कार्ािलर्हरुवाट समेत आवश्र्क अनगुमन 
तथा समन्वर् गने ब्र्वस्था धमलाइने छ । 

• घर नक्सापास गनि भवन धनमािण संर्हता २०६० (NBC) वस्ती र्वकास,  शहरी र्ोजना तथा भवन धनमािण सम्बन्िी आिारभतु 
धनमािण मापदण्ड २०७५, अनसुार भवन धनमािण कार्िर्वधि बनाई लागू गररएकोले त्र्सलाई आवश्र्कता अनसुार संशोिन गरर 
पूणि रुपमा कार्ािन्वर्न गररने छ ।  

• भकूम्प प्रधतरोिी घर धनमािणका लाधग सचेतनामूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने र धसकमी, डकमी तथा धनमािण कार्िमा संलग्न 
कामदारहरुलाई आवश्र्क पने ताधलम सञ्चालन गररने छ । ताधलमप्राि काधलगढका अधभलेख तर्ार गरर सूचीकृत गररने र 
उनीहरुबाट मात्र घर बनाउन पाउने व्र्वस्था क्रमशिः लागू गररने छ । 

• नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र बने्न सरकारी भवनहरु धनमािण गदाि अधनवार्ि रुपमा अपाङ्ग मैत्री, लैर्ङ्गकमैत्री हनुपुने व्र्वस्था लागू 
गररने छ । 

• नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र र्वधभन्न वडाहरुमा नमनुा वस्ती कार्िक्रम संचालन गररने छ ।  

• नगर सडक र्ातार्ात गरुुर्ोजना धनमािण गररने छ । नगरस्तरीर् सडकहरु ग्रावेल तथा र्पच गनि अधनवार्ि रुपमा सडकको 
चौडाई ६ धमटर (नाली र सेट व्र्ाकबाहेक) हनुपुने नीधत धलइने छ । तोर्कएको मापदण्ड नपगुी सडक र्पच, ग्रावेल, खानेपानी 
तथा सडक बत्ती उपलब्ि नगराइने नीधतलाई धनरन्तरता ददइने छ । 

• सडक दााँर्ाबााँर्ा क्षेत्रमा साविजधनक, ऐलानी पधति जग्गा अधतक्रमण गरी घर टहरा धनमािण गनि ददइने छैन । र्स्तो कार्ि 
दण्डनीर् हनेु छ । र्दद सकुुम्बासी व्र्स्क्त रहेछ भने धनजलाई नगरपाधलकाले उस्चत धनणिर् धलई वसोवासका लाधग सहजीकरण 
गररददने छ ।  

• भ-ूउपर्ोग नीधतअनसुार नगरको भ-ूउपर्ोग र्ोजना बनाई लाग ुगदै एकीकृत वस्ती र्वकासलाई प्रोत्साहन गने व्र्वस्था 
धमलाइने छ । 

• मध्र्पहाडी लोकमागि र कोशी राजमागिलाई बाईपास सडक धनमािण गरर बजार क्षेत्रका सडकहरुलाई नगर सडकको रुपमा 
व्र्वस्थापन गररने छ ।  

• मध्र्पहाडी लोकमागि, कोशी राजमागि र सहार्क मागिमा ढुङ्गा, धगर्ट,  बालवुा, काठ(लकधड) आदद जस्ता धनमािण सामग्री  राख्न 
बन्देज गराईने छ ।  

साविजधनक जग्गा संरक्षणिः 
नगरक्षेत्र धभत्रका साविजधनक जग्गाहरुको संरक्षणको लाधग धबशेष पहल गररने छ । नगरक्षेत्र धभत्रका ऐलानी/पधति जग्गाको 
लगत धलई संरक्षणको कार्िलाई अगाधड बढाइने छ । ऐलानी/पधति जग्गाको संरक्षण र उपर्ोग गरी आर् आजिनको रुपमा 
पररणत गनि र्ोजना र कार्िक्रमहरु बनाई कार्ािन्वर्न गररने छ । साविजधनक जग्गामा बनेका घर, भवन, सटर, टहरा र 
घमु्तीहरुलाई नगरपाधलकाले कानूनी दार्रामा ल्र्ाउन आवश्र्क नीधत धलइने छ । 

सकुुम्बासी तथा अव्र्वस्स्थत वसोबास समस्र्ा समािानिः 
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र्स नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका स्चते्र, बसन्तपरु र लसनेुमा वषौदेस्ख बसोबास गदै आएका भधूमर्हन सकुुम्बासी तथा अव्र्वस्स्थत 
बसोबासलाई व्र्वस्स्थत बसोबासको लाधग लगत संकलन गरर अध्र्ावधिक गरर उस्चत ठाउाँको प्रबन्ि धमलाई र्स आ.व. सम्ममा 
बसोबासको व्र्वस्था धमलाइने नीधत धलईनेछ । 

बन, बातावरण तथा र्वपद व्र्वस्थापनिः 
• जैर्वक र्वर्विताको अनसुन्िान अधभलेखीकरण, प्रचार प्रसार गरी समदुार्को र्हतका लाधग जलवार् ुपररवितन अनकुुल कार्िक्रम 

सञ्चालन गने नीधत धलईने छ । 

• सामूदार्र्क तथा सरकारी वनधभत्रका नााँङ्गा डााँडाहरुमा बकृ्षारोपण गनेको लाधग र्वरुवाको व्र्वस्थापन गररने छ । 

• र्स क्षेत्रका सामदुार्र्क वन उपभोक्ता सधमधतहरुलाई क्षमतामा अधभवृर्द्ध हनेु गरी ददगो वन व्र्वस्थापनमा जोड ददईने छ 
।  

• वन क्षेत्रमा उपलब्ि हनेु स्चराइतो, लोक्ता, अधम्रसो, कुरीलो, लौसी, वेतबााँस जस्ता र्वधभन्न प्रजाधतका र्वरुवा एवं जडीबटुीलाई 
व्र्वसार्र्क खेतीतफि  उन्मूख गराउने नीधत धलइने छ । 

• सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समहुहरुको आधथिक प्रणाली, र्विान कार्िर्ोजना संशोिन लगार्त समहुलाई व्र्वस्स्थत बनाई 
नगरमा अधभलेस्खकरण गराइने छ ।  

• नेपाल सरकारले लाग ुगरेको वातावरण मैत्री स्थानीर् शासनको प्रारुप अनसुार र्स नगरपाधलकाले प्राकृधतक वातावरणको 
संरक्षण, पनुिःस्थापना र ददगो उपर्ोगमा जोड ददईनेछेछ । 

• हररतशहरको अविारणा अनरुुप पाकि  धनमाणि, र्वकास र प्रवद्र्िनमा जोड ददइने छ ।  

• पानीका मूहान तथा पोखरीहरुको संरक्षण गरी ररचाजि धसस्टममा ध्र्ान परु्ािइने छ । 

• नगरका प्रत्रे्क वडाहरुमा र्वपद पूवि तर्ारी र्ोजना धनमािण गरर कार्ािन्वर्न गररने छ । 

• नगरपाधलका क्षेत्रमा हनेु प्राकृधतक प्रकोप र र्वपद व्र्वस्थापन कोषलाई सञ्चालन गने काननु धनमािण गरर सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ 
। 

• रार्िर् वन क्षेत्रधभत्र पूवाििार, सडक धनमािण, खानेपानी, खधनज, वनपैदावर, जडीबटुी आदीको उपर्ोग गनिको लाधग लाधलगुाँरास 
नगरपाधलकाको वन ऐन, २०७६ समर्ानकुुल संशोिन गरी कार्िन्वर्न गररनेछ ।  

• ददगो वन ब्र्बस्थपन, वन उद्यमको धबकास जैधबक धबधबिताको संरक्षणको लाधग आवश्र्क जनशस्क्तको व्र्वस्थापन गने 
नीधत धलईने छ। 

• जैधबक धबधबिता को संरक्षण गनि एक सामदुार्र्क वन एक वनउद्यान, एक पानीपोखरीको अधभर्ान सञ्चालन गने नीधत धलईने 
छ । 

• बेरोजगारी समस्र्ा समािानका लाधग वन जन्र् उत्पादनलाई प्राथाधमकतामा रास्ख  एक पाधलका एक उद्योग स्थापना गने 
नीधत धलइने छ ।  

• नगर वन ऐन अन्तगित सामदुार्र्क वन, धनस्ज वन, पाररवाररक धनस्ज वन, िाधमिक वन, कबधुलर्धत वन दताि गने प्रकृर्ा र र्सका 
लाधग आवश्र्क प्रार्वधिक सहर्ोग उपलव्ि गराउने नीधत अबलम्बन गररने छ। 

• बन्र्जन्तबुाट हनेु बाधलधबनाश, चौपार् धबनाश जस्ता हाधन नोक्सानी न्र्धुनकरणका लाधग आवश्र्क नीधत धनमािण गरर 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

• इन्िनको बढ्दो महंगीलाई धनर्न्त्रण गनि वातावरण मैत्री र्वद्यधुतर् चलुो प्रर्ोगमा अनदुानको व्र्वस्था गररने छ । 

खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्र्वस्थापनिः 
• स्वच्छ खानेपानीमा सबै नगरबासीको पहचु परु्ािउनेसाथै महुान संरक्षण गरी खानेपानीको समस्र्ाको दीगो समािान खोस्जने 

छ । 

• पाररवाररक सरसफाई र सामरु्हक सरसफाई सम्बन्िी चेतना मलुककार्िक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

• बजार केन्िबाट उत्सजिन हनेु फोहोर व्र्वस्थापनका लागी उपर्कु्त ल्र्ाड र्फल्ड साइटको व्र्वस्था गररने छ ।  
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• घर-घरबाट उत्सजिन हनेु फोहोर प्रशोिन गरी प्राङ्गाररक मल बनाउन चेतना एवम ्सीपमूलक ताधलम सञ्चालन गररने छ।  

• र्स नगरपाधलकाको वजार क्षेत्रबाट धनस्कने फोहोरमैलालाई नगरपाधलकाको ट्याक्टरबाट उस्चत ठााँउमा व्र्वस्थापन गररने 
छ । 

• र्पंगवुा र परेवा खोलामा महुान थपी पानी शदु्धीकरण गरी खानेपानीको अभाव पूती गनि आवश्क पहल गररने छ ।  

• नगरपाधलका धभत्रका र्वधभन्न जात जाती तथा समदुार्का स्चहान क्षेत्र, घाटहरु संरक्षण सिुार गररने छ ।  

शास्न्त सरुक्षािः 
• नगरबासीहरुको शास्न्त सरुक्षालाई ध्र्ानमा रास्ख नगर प्रहरी थप गने र मंगलबारे एवम ्दााँगपामा सरुक्षा चौकी स्थापना    

गनि पहल गररने छ ।  

• नगरपाधलकाका महत्वपूणि स्थानहरुमा नेपाल प्रहरीको सहकार्िमा धसधसर्टधभ जडान कार्ि थप गररने छ ।  

• बजार धभत्र सौर्ि बत्ती नभएको स्थानमा सडक बत्तीको व्र्वस्था गररने छ ।  

• बाक्लो बस्ती भएको बजार धभत्र आगलागी भएमा तत्काल धनभाउन सस्जलोको लाधग सरुक्षा धनकार्साँग समन्वर् गरी र्वधभन्न 
स्थानमा ्लार्िक ट्यांकीमा पानी भण्डार गरर रास्खने छ । 

• सरुक्षा धनकार्, ट्रार्फक प्रहरी र सामदुार्र्क रेधडर्ोसाँगको सहकार्िमा सूचना र जागरणमूलक कार्िक्रमहरु उत्पादन तथा 
प्रशासरण गररने छ ।  

• सडक नाटक माफि त शास्न्त कार्म गनिका लाधग जागरणमूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

• अवैि चोरी धनकासी रोक्न तथा लाग ुपदाथि दवु्र्िसनलाई कम गनि सरुक्षा धनकार् संग समन्वर् गरी सचेतनाका कार्िक्रम 
सञ्चालन गररने छ । 

न्र्ार् सम्पादनिः 
• न्र्ार्र्क सधमधतलाई सक्षम बनाउनका लाधग आवश्र्क ताधलम, उपकरण, पसु्तकालर्, कमिचारी आददको व्र्वस्थापन गररने छ 

।  

• बस्स्त तथा वडास्तरमा मेलधमलाप मेलधमलापकताि माफि त धछटो, छररतो र र्वश्वासनीर् ढंगबाट र्ववादका पक्षहरुलाई मेलधमलाप 
गनि उपर्ुिक्त  वातावरण तर्ार गररने छ ।  

• सधमधतबाट सम्पादन भएको न्र्ार्र्क कार्िको अधभलेखीकरण गररने छ । र्स कार्िका लाधग आवश्र्कता अनसुारको जनशस्क्त 
व्र्वस्थापन गररने छ ।  

• र्हंसामा परेका मर्हला परुुषहरुको लाधग नगरपाधलकाले र्वशेष सहजीकरण र समन्वर्ात्मक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने छ 
।  

• न्र्ार्र्क सधमधतले बार्षिक रुपमा सम्पादन गरेका कार्िहरु एकीकृत गरी पसु्तकको रुप ददई आवश्र्कता अनसुार प्रकाशन 
गने वा ववेसाईटमा राख्न ेकार्ि गररनेछ ।  

राजश्विः 
• कर धतनुि नागररकको कतिव्र् हो भने्न अनभुधूत ददलाउन नगरवासीहरुसाँग करदाता स्शक्डा तथा घर दैलो कार्िक्रम सञ्चालन 

गररने छ । 

• आगामी आ.व.को काधतिक मर्हनाधभत्र हालसम्मको कर तथा वक्र्ौता चकु्ता गने नगरवासीहरुलाई र्वशेष छूटको व्र्वस्था 
गने कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ ।   

• स्थानीर् पसल व्र्वसार्, उद्योग होटल सञ्चालकहरुलाई नगरपाधलकामा अधनवार्ि रुपमा दताि गनि लगाइने छ ।   

• र्स नगरधभत्र भएका अव्र्वस्स्थत घरहरुलाई कार्िर्वधि वनाई अधभलेस्खकरण गने नीधत अबलम्बन गररने छ ।  

• राजश्वबाट संकधलत रकमलाई न्र्ार्ोस्चत ढंगले र्वधनर्ोजन गने नीधत अवलम्बन गररने छ । 

• नगरपाधलकाको र्वधभन्न कार्िमा भाडाका सवारी सािनहरु प्रर्ोग गदाि सूचीकृत भएकालाई प्राथधमकता ददइने र भाडा दररेट 
कार्िपाधलकाबाट पास भए बमोस्जम हनेुछ । 
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सूचना, संचार तथा प्रर्वधििः 
• सूचना प्रर्वधिको व्र्ापक प्रर्ोगबाट काननुको शासन, भ्रिचारमूक्त र चसु्त प्रशासन, आधथिक अनशुासन तथा साविजधनक सेवा 

प्रवाह र स्रोतको कुशल व्र्वस्थापन जस्ता असल शासनका आिारभतू मान्र्तालाई आत्मसात गरी सविसािारणले पाउन ुपने 
सेवा धछटो,  छररतो तथा कम खस्चिलो ढंगबाट प्रदान गने कामलाई धनरन्तरता ददईनेछ । 

• नगरपाधलका, वडा कार्िलर् र सामदुार्र्क धबद्यालर्हरुको लाधग आवश्र्क पने सवै खालको सूचना प्रर्वधिसाँग सम्बस्न्ित 
ताधलम कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।   

• बसन्तपरु चोकमा धबज्ञापन तथा सूचनाको लागी धडस्जटल धडस््ले बोडि (Digital Display Board) स्थापना गररने छ । 

• नगरको त्र्ांकलाई व्र्बस्स्थत गनि सफ्टवेर्र माफि त नगर प्रोफार्ल तर्ार गररने छ । 

• र्स आ.व. धभत्र नगरका सम्पणुि वस्स्तहरुमा ईन्टरनेट सेवा परु्ािउने लक्ष राखीने छ । 

• नगरको मोवाईल एपलाई सञ्चालनमा ल्र्ाईने छ । 

• मोवाइल नेटवकि  नपगुेका स्थानमा सेवा र्वस्तारका लाधग सम्वस्न्ित धनकार्मा आवश्र्क पहल गररने छ । 

• नगरपाधलकाको सचुना र जानकारीहरुको लाधग नगरपाधलकाको वेवसाइटलाई धनरन्तर अद्यावधिक राख्न ेव्र्वस्था धमलाईने 
छ । 

• नगरपाधलकाको वेवसाइटलाई अझै प्रभावकारी वनाई अधिकतम सूचनाहरु वेवसाइट माफि त उपलव्ि गराइने छ ।  

सशुासन, सेवा प्रवाह तथा कमिचारी प्रशासनिः 
• उच्च मनोवल नै गणुस्तरीर् सेवाप्रवाहको आिार हो, तसथि नीधत धनर्म काननु वमोस्जमका कार्ि उच्च मनोवलका साथ 

सम्पादन गनि कमिचारीहरुलाई प्रोत्सार्हत र उत्प्ररेरत गररने छ ।  

• कमिचारीहरुको र्ोग्र्ता क्षमता अनभुव र रुचीसमेतका आिारमा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले कार्ि र्वभाजन गरी कार्ि 
सम्पादन स्जम्मेवारी सर्हतको पत्र ददएर काममा लगाउने नीधत धलइने छ । कुनै पधन कमिचारीलाई पन्र ददन भन्दाबढी 
धलस्खत स्जम्मेवारी नददई रास्खने छैन । 

• कमािचारीले कार्ािलर् समर्मा अधनवार्ि रुपमा सरकारले तोकेको पोषाक लगाउने नीधत धलईनेछ । कमिचारीको साथै खाजा 
खाने समर् समेत धनिािरण गररने छ । 

• कार्िलर्, स्वास््र् चौकी तथा र्वद्यालर्हरुमा ई-हास्जरी प्रणाधललाई र्स आ.व. वाट अधनवार्ि रुपमा लाग ुगररने छ । 

• स्थानीर् तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्र्ाङ्कन (LISA) का लागी नगरको संस्थागत क्षमता बढाउन सो सम्वन्िी ताधलम सञ्चालन 
गररने छ । 

• कमिचारी तथा पदाधिकारी हरुको क्षमता र्वकास र्ोजना धनमािण गनि आवश्र्क बजेट र्वधनर्ोजन गररने छ । 

• नगर कार्िपाधलकाले कार्िर्वधि बनाई कार्िबोझको आिारमा कमिचारीहरुलाई थप पाररश्रधमक उपलब्ि गराईनेछ । 

• नगर कार्िपाधलकाको काममा सशुासन कार्म गनिका लाधग कामको उत्तरदार्र्त्व, पारदस्शिता, स्जम्मेवारी र जस्ता कुराहरु 
देस्खने गरी नागररक वडापत्र तर्ार गरी नगरपाधलका तथा वडा कार्ािलर्हरुमा समेत सेवाग्राहीले देख्न ेठाउाँमा टााँधसने छ । 

• नगरपाधलकामा कार्िरत सबै तह र शाखाका कमिचारीहरुलाई समर् सापेक्ष क्षमता अधभबृर्द्धकालाधग  ताधलमको व्र्वस्था 
गररने छ ।  

• र्स नगर धभत्र घटना दताि (जन्म, मतृ्रू्, बसाईसराई, धबबाह दताि र सम्बन्ि धबच्छेद) गनि छुट भएका नागररकहरुलाई अधनबार्ि 
दताि हनु पस्न्जकरण शाखा माफि त उत्प्ररेरत गररनेछ । 

• नगरपाधलकाका सूचनाहरु सविसािारणले देख्न र हेनि धमल्ने गरी सूचना पाटीमा तथा वेभसाईटमा राखीने छ । 

• नगरपाधलकामा भएका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरु, स्वास््र् केन्िहरु लगार्तका धनकार्मा कार्िसम्पादनको धनररक्षण तथा 
अनगुमन गररने छ । 

• गनुासोपेर्टकालाई धनर्धमत खोल्ने, मेल तथा अन्र् श्रोतबाट प्राि भएका गनुासोहरु र्थाशीघ्र सम्वोिन गने व्र्वस्था धमलाइने 
छ । 
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• नगर कार्िपाधलकाको प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र गनुासो सनेु्न अधिकारीको व्र्वस्था गरर कार्िपाधलका तथा कार्ािलर्का 
सूचनाहरु संकलन तथा व्र्वस्स्थत गरी प्रवाह गररने छ ।  

• नगरपाधलकाको गधतर्वधिहरु नागररकसमक्ष जानकारीका लाधग बार्षिक रुपमा साविजधनक सनुवुाई कार्िक्रम संचालन गररने 
छ । 

• कमिचारीको कार्िसम्पादनको मूल्र्ाङ्कनका आिारमा पदस्थापन, बढुवा, बृस्त्त र्वकास, परुस्कार र सजार्को व्र्वस्था गररने छ 
। 

• नगरकार्िपाधलका र प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्ले आफूले सम्पादन गरी आएका कामकारवाही तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्िमा 
कस्म्तमा वषिको १ पटक साबिजधनक सनुवुाई कार्िक्रम संचालन गररने छ । आर्ोजनाहरु सम्पन्न भए पिात ्साबिजधनक 
परीक्षणका साथै साविजधनक सनुवुाई गने व्र्वस्थालाई कडाईकासाथ लागू गररने नीधत अवलम्बन गररने छ । 

• नगरपाधलकाद्वारा संचालन हनेु आर्ोजनाहरु जेठमसान्त धभत्र सम्पन्न गने गरी तोर्कएकै समर्, गणुस्तर एवम ्धमतव्र्र्ी ढंगले 
पारदस्शिताका साथ सम्पन्न गनि आवश्र्क सहजीकरण गनिका लाधग आर्ोजनाको सम्झौताकै क्रममा एक प्रभावकारी अनगुमन 
सधमधत गठन गररने छ । 

• आर्ोजना तजुिमा, र्ोजना सम्झौता, कार्ािन्वर्न, लेखा, साबिजधनक परीक्षण, प्रधतवेदनको वारेमा उपभोक्ता सधमधतका सदस्र् तथा 
नगर सभाका सबै सदस्र्हरुको क्षमता र्वकास गनि र्वशेष कार्िक्रम संचालन गररने नीधत धलइने छ । 

• नगरपाधलकाको कार्ि पद्धधतलाई व्र्वस्स्थत र खचि प्रणालीलाई पारदशी बनाई समग्र कार्िसम्पादन स्तरमा सिुार गदै 
सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गररने छ । 

• उपभोक्ताका हक हीतलाई सम्मान गनि बजारमा स्वस्थ प्रधतस्पिाि हनेु वातावरण बनाउन सरुक्षा धनकार्, नागररक समाज, 

उद्योग बास्णज्र् संघ र प्रेससंग सहकार्ि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसम्बन्िी र बजार अनगुमन लगार्तका कार्िहरु धनर्धमत 
संचालन गररने छ । 

• नगर धभत्र रहेका सवारी सािनहरु कार्िर्वधि बनाई संचालनमा ल्र्ाइने छ । 

• नगरपाधलकाबाट आधथिक कारोबार गदाि सेवाग्राहीहरुको सहजताको लाधग इ-पेमेन्ट प्रणाली लाग ुगररने छ ।  

 

अन्त्र्मा, र्ो नीधत तथा कार्िक्रम तर्ार गने कार्िमा मलाई प्रत्र्क्ष तथा परोक्ष रुपमा  सल्लाह, सझुाव ददई सहर्ोग गनुि हनेु 
नगर उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत तथा शाखा प्रमखुहरु, कार्िपाधलकाका सदस्र्ज्रू्हरु, नगर सभा सदस्र्, नगरबासी 
र्वद्वतवगि, सरुक्षाकमी, पत्रकारहरु साथै सम्पणुि धमत्रजनहरु प्रधत हाददिक आभार व्र्क्त गदै िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । र्ो नीधत 
तथा कार्िक्रम तथा बार्षिक र्वकास र्ोजनालाई पररमाजिन गरी कार्ािन्वर्न र्ोग्र् बनाउनका लाधग रचनात्मक सल्लाह सझुाव 
र प्रधतर्क्रर्ा ददन ुहनु सरोकार पक्षहरुलाई र्वनम्रताका साथ अनरुोि गदिछु । 

साथै र्वधभन्न राजधनधतक दल, संघसस्था तथा र्वद्धत वगिबाट प्राि रार् सझुाबहरु समाबेश गरी समर् सापेक्ष कार्ािन्वर्न गदै 
लधगने छ ।  

िन्र्वाद । 

 

              अजुिन मावोहाङ 

              नगर प्रमखु 

              लालीगरुााँस नगरपाधलका 
              सामदुार्र्क भवन, बसन्तपरु 

                तेह्रथमु । 
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