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कीर्तिपरु नगरपार्िकाको नवौं नगरसभाको समदु् घाटन समारोहमा नगर– उप प्रमख श्री 
सरस्वती ररजाि (खड्का) द्वारा प्रस्ततु आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को नीर्त तथा कार्िक्रम 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
कोरोना भाइरस (कोर्भड–१९) को ववश्वव्र्ापी महामारीको दोस्रो िहरिे सजृजत गरेको हािको र्िर्म ्
पररजस्थर्तका िीचमा हनु गईरहेको र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकाको नवौं नगरसभामा उपजस्थत सभाध्र्क्षज्रू्¸  
िगार्त उपजस्थत सम्पूर्िमा हार्दिक स्वागत तथा अर्भवादन प्रकट गदै र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकाको 
आ.व.२०७८÷०७९ को नीर्त तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्छु । र्स गरीमामर् सभामा 
आगामी आर्थिक वर्िको नीर्त तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि पाउदा र्नकै हवर्ित महससु गरेको छु । 

संघीर् िोकताजन्िक गर्तन्िात्मक व्र्वस्थामा तीन तहका सरकारको कार्ािन्वर्न भएसँगै स्थानीर् 
सरकारका र्सकाईपूर्ि अभ्र्ासको पाँचौ वर्िमा आइपगु्दा ववर्भन्न आरोह अवरोहहरु पार गदै आफ्नो 
चनुौर्तपूर्ि र्ािाका वीचमा पर्न र्स नगरपार्िकािाई ववकास र समवृिकािार्ग हामीिे प्राप्त गरेको 
जजम्मेवारीिाई अत्र्न्त गजम्भरताकासाथ र्िएको र हरपि हरघडीिाई उपर्ोगी र फिदार्ी वनाउनका 
िार्ग नगरवासीहरुवाट प्राप्त भएको अपार मार्ा र ववश्वासका कारर्  शासन प्रवक्रर्ामा सम्परु्ि तह र 
तप्काका नागरीकहरुको पहुँच, प्रर्तर्नर्ित्व, अथिपरु्ि सहभार्गता र अपनत्व सजृना गरी शासन र ववकास 
पिर्तिाई र्दगो र नागरीकमैिीी िनाई नगरवासीको जनजीवनमा समेत प्रत्र्क्ष अनभुतुी हनुेगरी सेवा 
प्रवाह गनिका िार्ग महत्वपीूर्ि संरचनागत आिारजशिाहरु र्नमािर् कार्िको प्रारम्भ भएको छ । नगरवासीिे 
समु्पन ुभएको जजम्मेवारी र हामी सिैिे देखेको समिृीको सपनािाई साकार गने क्रममा अनपेजक्षत रुपमा 
आइपरेको कोरोना भाइरस (कोर्भड–१९) को दोस्रो िहरको ववश्वव्र्ापी महामारी चनुौती िर्नरहेको 
अवस्थामा र्सको र्नर्न्िर्, रोकथाम र न्रू्र्नकरर्का िार्ग हरसम्भव प्रर्ासरत रहेका छौं । हामी र्सिाट 
र्नकै पीर्डत र प्रभाववत भएका छौं । र्सको संक्रमर् र जोजखम कार्म रहने अवर्ि र र्सको प्रभाव अझैं 
र्वकन हनु सकेको छैन । जनताको जीवन रक्षा र स्वास््र् नै पवहिो सति, “आफु िचौ अरुिाई पर्न 
िचाऔ”ं भने्न अर्भप्रार् र कोरोना भाईरसको संकटमोचन गनिका िार्ग नेपाि सरकारवाट जारी गरीएको  
र्नर्िेाज्ञाका कारर् हामीिे थािेका ववकासका प्रर्ासमा प्रर्तकुि प्रभाव रहेता पर्न स्वास््र् मापदण्डको 
पािना गरी ववकासका वक्रर्ाकिापहरु र आर्थिक गर्तववर्ििाई चिार्मान गनि कवटवि रहदै आएका छौ 
। संघ र प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे ववर्भन्न प्रकारका अनदुान र आफ्नो आन्तररक स्रोतको अर्िकतम 
पररचािनिाट हामी कोरोनासँग िड्दै ववकासका प्रर्ासहरूिाई सशक्त रुपमा सचुारु गदै आगामी आर्थिक 
वर्िका िार्ग पररवर्तित पररजस्थर्त अनकूुि केही नर्ाँ प्राथर्मकता र कार्िक्रमसवहत आ.व. २०७८÷०७९ 
को नीर्त तथा कार्िक्रम र िजेट िनाउन गइरहेका छौं । 

हामी र्नवािजचत भएर आएको चौथो वर्ि पूरा गरीसक्दा प्राप्त र्सकाइ, अनभुव, समर्को माग र नगरवासीको 
आवश्र्कता िमोजजम स्थानीर् अथितन्ििाई गर्तशीि िनाउदै िोककल्र्ार् तथा समाजवाद उन्मखु 
व्र्वस्थातफि को र्ािािाई स्वास््र्, रोजगारी र्सजिना, जशक्षा, भौर्तक पूवाििार र्िकास, आर्थिक सामाजजक 



रुपान्तरर् िगार्तिाई प्राथर्मकता र्दई समािेशी र्िकास अगार्ड िढाउने ऐर्तहार्सक जजम्मेवारीका साथ 
हामी िढीरहेका छौं ।  
कोरोना भाईरसिे सजृना गरेको हाम्रो जीवनकािकै सवािर्िक चनुौतीपरु्ि पररजस्थर्तका िीचमा नीर्त तथा 
कार्िक्रम प्रस्ततु गरीरहँदा कोरोना भाइरसका कारर् स्वदेश तथा ववदेशमा जीवन गमुाउन ुभएका सम्पूर्ि 
नेपािीहरू प्रर्त हार्दिक श्रिासमुन र र्नजका पररवारजनहरुमा गवहरो समवेदना प्रकट गदै संक्रर्मतहरूको 
शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना समेत गदिछु । र्सैगरी कीर्तिपरु नगरपार्िकामा कोरोना र्नर्न्िर्को िार्ग 
अग्रपंजक्तमा अहोराि खट्नहुनुे स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, संचारकमी, जनप्रर्तर्निी, राष्ट्रसेवक, स्वरं्सेवक, 

नागरीक समाज एवं आ–आफ्नो ठाउँिाट व्र्जक्तगत, संस्थागत तथा सामवुहक रुपमा वक्रर्ाशीि भई आर्थिक 
तथा भौर्तक सहर्ोग गनुिहनुे सम्पूर्ि महानभुावहरू र र्सको रोकथाम र र्नर्न्िर्का िार्ग आवश्र्क 
सहर्ोग गनुिहनुे सम्पूर्ि व्र्जक्त, सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवम ् दाताहरूिाई हार्दिक िन्र्वाद् र्दन 
चाहन्छु ।  
नेपािको साविभौमसत्ता, स्वािीनता, भौगोर्िक अखण्डता, रावष्ट्रर् वहत, स्वार्भमान तथा संघीर् िोकताजन्िक 
गर्तन्ि नेपािको स्थापनाका िार्ग ववर्भन्न कािखण्डमा आफ्नो प्रार् आहरु्त र्दई सहादत प्राप्त गनुिहनुे 
सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शहीदहरू िगार्त कीर्तिपरुका चार जना शहीदहरू िनिहादरु महजिन, वहराकाजी 
महजिन, राजमान मािी र राजेन्र महजिन प्रर्त भावपूर्ि श्रिाञ्जिी अपिर् गदिछु । साथै जनर्िुको क्रममा 
शहीद तथा िेपत्ता हनु ुभएका र्ोिाहरूप्रर्त हार्दिक सम्मान व्र्क्त गदिछु । 

र्स नगरपार्िका वडा नं. ७ का वडा अध्र्क्ष स्विः राजकुमार मािी अल्पआर् ुमै र्दवंगत हनु ुभएकोमा 
उहां प्रर्त हार्दिक श्रिाञ्जिी अपिर् गदै शोक सन्तप्त पररवार प्रर्त गवहरो समवेदना प्रकट गदिछु । 
नगरपार्िकाको स्थापना कािदेजख समिृ नगर र्नमािर्को अर्भर्ानमा िाग्न ु हनुे सम्पूर्ि अग्रज 
व्र्जक्तत्वहरूको अतिुनीर् र्ोगदानको स्मरर् र उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । ववश्व व्र्ापीरुपमा फैर्िएको 
कोर्भड–१९ को महामारीिे नेपािमा पर्न र्दनानरु्दन आक्रामक रुप र्िइरहेको छ । र्सिाट र्छटै्ट 
छुट्कारा पाई हामी साववक िमोजजमका र्नर्र्मत गर्तववर्िमा फकि न सकौं भने्न कामना गदिछु ।  
र्स नगरपार्िकािे ववकास र्नमािर् र सामाजजक न्र्ार्को क्षेिमा उल्िेखनीीर् सफिता हार्सि गरेको 
छ। सहीी नीर्त, सक्षम नेततृ्व, दृढ आत्मववश्वास र समिपर्का साथ अजघ िढ्दा ववकासको अर्भर्ानिाई 
र्तव्रता र्दन सवकन्छ भने्न सकरात्मक सन्देश सम्प्ररे्र् गनि हामी सफि भएका छौं । जस्तोसकैु संकटका 
वीचमा मानव जीवनको रक्षा गदै आर्थिक र सामाजजक जीवनिाई सहज िनाउने काममा नगरपार्िका 
जवुटरहेको छ। मिुकुकै समुन््नत र समिृ नमनुा नगरपार्िका िनाउने उदेश्र्का साथ कार्िसम्पादन गदै 
आएका छौं । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
 

वावर्िक नीर्त तथा कार्िक्रम तर्ार गदाि र्िईएका आिारहरुिः-  
 नेपािको संवविानको मौर्िक हक तथा अनसूुची ८ र ९ िे र्नदीष्ट गरेका स्थानीर् तहको एकि 

तथा साझा अर्िकारहरू, 

 नेपाि सरकारको ववर्नर्ोजन वविरे्क, २०७८ का र्सिान्त र प्राथर्मकताहरू, 



 नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को िजेट, 

 पन्रौ र्ोजनाका िक्ष्र् र प्राथर्मकताहरु, 

 संघीर् मार्मिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्िािर्द्वारा र्नदेजशत तात्कार्िन आवश्र्कता पवहचान 
तथा संवेदनशीि र्ोजना तजुिमा ढाँचा, 

 िागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को नीर्त तथा कार्िक्रम र िजेट, 

 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, का ववर्भन्न प्राविानहरू, 

 स्थानीर् तहको वावर्िक र्ोजना तथा िजेट तजुिमा र्दग्दशिन, २०७४ (पररमाजजित), 
 ववर्र् ववज्ञ तथा सरोकारवािाहरूिाट प्राप्त रार्÷सझुावहरू, 

 र्िगत िर्िहरूमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरूिाट पाररत भएका र्नर्िर्हरू, 

 स्थानीर् राजस्व परामशि सर्मर्त, श्रोत अनमुान तथा िजेट सीमा र्निािरर् सर्मर्त तथा ववर्र्गत 
सर्मर्तहरूिाट प्राप्त रार् सल्िाह र सझुावहरू, 

 िेखापरीक्षर् प्रर्तवेदन िगार्त ववर्भन्न कार्िक्रममा प्राप्त सझुावहरू, 

 कीर्तिपरुका मौर्िक पवहचान तथा ववशेर्ताहरू, 

 दीगो ववकासका िक्ष्र्हरू । 

 

मखु्र् नीर्तहरू 

र्ो नीर्त तथा कार्िक्रम तजुिमा गदाि मूि रुपमा  र्नम्न र्िजखत मखु्र् नीर्तहरूको आिारमा क्षेिगत िजेट, 
नीर्त, र्ोजना तथा कार्िक्रम अगार्ड िढाइनेछ । 

 आिारभतू स्वास््र् सेवामा सिै नागरीकको पहुँच परु् र्ाई कोरोना र र्सका िहरको असरिाई 
न्र्रु्नकरर् गरी जनजीवन सहज तलु्र्ाई अथितन्ििाई पररचािन गररनेछ । 

 नगरक्षेिर्भि आ.व. २०७८/०७९ मा दताि हनु ेसिै प्रकारका पेशा, व्र्वसार्हरुिाई िावर्िक 
शलु्क नर्िई व्र्वसार् दताि गने र्िर्शे व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।  

 मवहिा, अशक्त अपाङ्ग, दर्ित, र्समान्तकृत, र्ौर्नक अल्पसङ्खख्र्कहरुद्वारा र्स नगर क्षेिमा 
सञ्चार्ित पेशा व्र्वसार्हरु नववकरर् गदाि ५०% छुट र्दने व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

 मवहिा समहु, मवहिा सहकारीहरुिाई ववशेर् प्राथर्मकता र्दई क्षमता अर्भववृिका िार्ग ववर्भन्न 
कार्िक्रमहरु ल्र्ाईनेछ ।  

 आ.व. २०७८/०७९ को िहाि कर तथा सम्पत्तीकर सोवह आ.व. को प्रथम िैमार्सकमा चकु्ता 
गनेिाई १०%, दोस्रो िैमार्सकमा चकु्ता गनेिाई ५% छुटको ववशेर् व्र्वस्था गररनेछ । 

 घरघरमा स्थानीर् सरकार कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

 सिै वडाहरुमा वडा स्तरीर् र केन्रमा नगरस्तरीर् वकशोर-वकशोरी सञ्चाि गठन गरी ववशेर् 
कार्िक्रम ल्र्ाईने छ । 

 सिै वडाहरुमा वडा स्तरीर् र केन्रमा नगरस्तरीर् र्वुा पररर्द् गठन गरी ववशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईन े
छ । 



 खिुा र्दसामकु्त, पूर्ि खोपर्कु्त र पूर्ि साक्षर नगरपार्िका घोवर्त र्स नगरपार्िकािाई वािश्रममकु्त, 
िािमैिी तथा वातावरर्मैिी नगरपार्िकाका रुपमा स्थापना गने नीर्त अविम्वन गररनेछ । 

 आर्ोजना छनौट गदाि तत्काि प्रर्तफि प्राप्त हनुे र आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न हनुे 
र्ोजनाहरूिाई ववशेर् जोड र्दइनेछ । 

 आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनि साविजर्नक, र्नजी, सहकारी र सामदुावर्क क्षेिसँग साझेदारी गरी सञ्चािन 
गने प्रवक्रर्ािाई अजघ िढाइनेछ । 

 र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि थप पारदशी, जवाफदेही एवं नर्तजामखुी हनुे गरी प्रशासर्नक व्र्वस्था 
र्मिाइनेछ । 

 र्ोजना पररचािन गदाि दोहररन नर्दन संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह िीच समन्वर्ात्मक ढंगिे सेवा 
प्रवाह गनुिका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूसँग समन्वर् गरी कार्िक्रम अगार्ड 
िढाइनेछ । 

 र्ोजना छनौट गदाि सम्भव भएसम्म स्थानीर् श्रोत र श्रममा आिाररत पररर्ोजनाहरूिाई प्राथर्मकता 
र्दइनेछ । श्रम पररचािन गदाि कमजोर वगि िाभाजन्वत हनुे, रोजगारी सजृना हनुे नीर्त अििम्िन 
गररनेछ । ववगतका नगरसभािाट पाररत नीर्त तथा कार्िक्रमहरूिाई र्थासम्भव र्नरन्तरता र्दइनेछ 
। 

 ववष्र्देुवी अस्पताििाई तोवकएको मापदण्डमा आगामी आर्थिक िर्िमा पूर्िरुपमा सञ्चािनका िार्ग 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । संघीर् तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हनुे र अन्र् सम्पूर्ि श्रोत 
सािनिाई केजन्रकृत गरी ववष्र्देुवी अस्पतािको सेवािाई गरु्स्तरीर्, ववश्वार्सिो तथा सिुभ 
िनाइनेछ । 

  



सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म आगामी आ.व. २०७८÷२०७९ को िार्ग ववर्र्गत नीर्त तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि  
गईरहेको छु । 

 

के्षिगत नीर्तहरू 

 

(१) कोर्भड–१९ िाट र्सजजित संकट व्र्वस्थापन 
कोर्भड–१९ िाट पनिसक्ने नकारात्मक असरहरूको आंकिन गनि स्वास््र् जस्थर्त, िेरोजगारी, 
स्वास््र् संस्थाहरूको भौर्तक अवस्था स्वास््र् क्षेिमा कार्िरत जनशजक्त तथा जनसमदुार्को 
िसोिासको जस्थर्त आर्द समेवटएको संकर्ित त्र्ाङ्कका आिारमा सङ्खक्रमर् जोजखमको आंकिन 
गरी सोको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  
कोरोना तथा अन्र् सरुवा रोग सङ्खक्रमर् हनुिाट िच्ने िचाउने, र्नर्न्िर्का िार्ग आवश्र्क 
व्र्वस्थापन गने, कोरोना सङ्खक्रमर्को परीक्षर् गने, सङ्खक्रर्मत व्र्जक्तहरूको व्र्वस्थापन गने, 

सङ्खक्रमर् र्नर्न्िर्मा खवटने जनशजक्तको व्र्वस्थापन गनुिका साथै र्सको िार्ग आवश्र्क पने 
भौर्तक पूवाििार, आर्थिक व्र्वस्थापन र जनपररचािन गने कार्ि नै कीर्तिपरु नगरपार्िकाको र्स 
वर्िको मखु्र् कार्िभार रहेकािे कोरोना र्नर्न्िर्को िार्ग संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र अन्र् 
र्नकार्सीँगको सहकार्िका साथै कीर्तिपरु नगरपार्िकािे आफ्नै पहिमा र्नम्न कार्िहरू गने 
व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

 

क) कोर्भड-१९ र र्सका भेररर्न्टहरुिाट पने असरिाई न्र्रु्नकरर् गनिका िार्ग आवश्र्कता 
अनसुार थप आईसोिेसन सेन्टर र उपचार केन्र व्र्वस्थापन गररनेछ । 

ख) अजक्सजन प्िान्ट (Oxygen Plant) र कोर्भड वाडि (Covid Ward) स्थापना तथा सञ्चािन एिं 

संघीर् सरकारको आर्थिक सहर्ोगमा २५ िेडको High Dependency Unit (HDU) स्थापना र 
सञ्चािन गररनेछ । 

ग) कोर्भड-१९ संक्रर्मतहरुिाई स्वास््र्मा गजम्भर समस्र्ा नदेजखएसम्म सकभर होम 
आईसोिेसनमा िस्न प्रोत्साहन गरी र्नरन्तर सम्पकि मा रही टेर्िमेर्डर्सन सेवा उपिब्ि गराईनेछ 
।  

घ) वपर्सआर परीक्षर् गनिका िार्ग स्थावपत प्रर्ोगशािािाई र्नरन्तरता र्दई एजन्टजेन पररक्षर्िाई 
समेत कार्िन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ साथै कन्याक्ट टे्रर्सङ्गको व्र्वस्थािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ङ) ववर्भन्न संघसस्था, नागरीक समाज एिं सरोकावािा पक्षहरुसँगको सहकार्िमा कोरोना ववरुि 
अर्भर्ान सञ्चािन गरी ववर्भन्न जनचेतना अर्भिवृि कार्िक्रम र कोरोना सहार्ता कक्ष सञ्चािन 
गररनेछ ।  

च) संघीर् सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा र्स नगरक्षेिका कोरोना संक्रर्मतहरूिाई कीर्तिपरु 
अस्पतािमा र्न:शलु्क उपचारको प्रिन्ि गनि पहि गररनेछ । 



छ) कोरोना सङ्खक्रमर् व्र्वस्थापनको िार्ग भौर्तक अवस्थामा माि होइन, उच्च मनोविका साथ 
काम गनुि पने भएकोिे मनोवैज्ञार्नक परामशि, रोग प्रर्तरोिात्मक क्षमता अर्भववृि, र्ोग, ध्र्ान 
जस्ता कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

ज) संघीर् सरकारसँग समन्वर् गरी कोरोना ववरुिको खोपका िार्ग प्रदेश तथा सिै नगरिासीिाई 
खोप र्दिाउनका िार्ग जोडदार पहि गररनेछ । 

झ) कोर्भड-१९ र र्सका भेररर्न्टहरुिाट िच्न मास्क िाउने, हात िनु,े सेर्नटाईजर प्रर्ोग गने, 
दरुी कार्म गने िगार्त न्रू्नतम व्र्जक्तगत सरसफाइमा ध्र्ान र्दनका िार्ग जन चेतनामिुक 
कार्िक्रमहरू र्नरन्तर सञ्चािन गररनेछ ।  

 

(२) सामाजजक ववकास के्षि 
२.१ स्वास््र्  

क) नगरपार्िका क्षेिर्भि रहेका स्वास््र् संस्थाहरुको क्षमता र्िकास गरी स्वास््र् सेवामा जोड र्ददै 
स्वास््र् सेवािाई सविसिुभ, भरपदो र गरु्स्तरीर् िनाउँदै िर्गनेछ । 

ख) आिारभतु स्वास््र् सेवामा सिै नागरीकको पहुँच सरु्नजित गनि स्वास््र् र्िमा कार्िक्रमको 
व्र्ापक प्रचारप्रसार गरी जनताको घरदैिो सम्म सेवा परु् र्ाईनेछ । 

ग) कोर्भड-१९ तथा अन्र् महामारी रोकथाम, र्नर्न्िर् र ब्र्िस्थापनको िार्ग दीघिकािीन 
र्ोजना िनाइनेछ र महामारीजन्र् रोगको खोज पड्तािको िार्ग र्िशेर् तर्ारी सवहत टोर्ि 
पररचािन गररनेछ । 

घ) सिै स्वास््र् संस्थामा न्रू्नतम सेवा मापदण्ड िाग ुगरी र्नरन्तर फिोअप गररनेछ र सोका 
िार्ग आवश्र्क पने औजार, उपकरर् तथा अन्र् सामग्रीको ब्र्िस्थापन गररनेछ । 

ङ) नगरक्षेि र्भि संचार्ित स्वास््र् संस्थाहरुको भौर्तक पूवाििार क्रमश: सिुार गदै िैजाने एवं 
पर्ािप्त और्र्ि तथा उपकरर् ब्र्वस्थापनका िागी आवश्र्क िजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

च) स्वास््र्कमीहरुको मनोिि उच्च राख् न र्नरन्तर प्रोत्साहन गररनेछ, नगरपार्िका मातहतका 
स्वस््र् संस्था र स्वास््र्कमीहरुको कार्िसम्पादन मूल्र्ांकनको पररपाटी िसार्िनेछ । 

छ) स्वस्थ कीर्तिपरु,  समिृ कीर्तिपरु िनाउन र्िर्भन्न अर्भर्ानहरू सञ्चािन गररनेछ। 

ज) ध्र्ान र र्ोग को माध्र्मिाट स्वास््र् जशववर सञ्चािन,  सकारात्मक सोच र व्र्जक्तत्व ववकास 
गनि ववर्भन्न जनचेतनामिुक कार्िक्रम तथा प्रजशक्षर् सञ्चािन गररनेछ । 

झ) आवश्र्क जनशजक्त सवहत समर् सापेक्ष उपर्कु्त सामाजजक मनोपरामशि केन्र सञ्चािन गररनेछ 
। 

ञ) "स्वास््र् उपचार ववमा कार्िक्रम" िाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ट) पूर्ि खोपर्कु्त नगरपार्िकािाई र्नरन्तरता र्दने र खोप सेवािाइ अझै ब्र्िजस्थत एवं प्रभावकारी 
िनाइनेछ। 



ठ) आर्थिक सामाजजक रूपमा पछाडी पाररएका मवहिा िाििार्िका, दर्ित, जेष्ठ नागरीकहरूको 
स्वास््र् सिुारमा र्िशेर् जोड र्दईनेछ । 

ड) कुपोर्र्मकु्त नगरपार्िका घोर्र्ा अर्भर्ान कार्िक्रम क्रमशिः सञ्चािन गदै िर्गनेछ । 

ढ) मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववकाहरूिाई प्रोत्सावहत गनि र्िर्भन्न कार्िक्रमहरू सञ्चािन र 
दीघिकािीन सेवाका िार्ग सम्मानजनक ववदाई गनि ववशेर् र्ोजना ल्र्ाईनेछ । 

र्) आर्थिक जस्थर्त कमजोर भएका दीघि रोगीहरूिाई स्वास््र् सेवा सिुभताका िार्ग स्वास््र् 
र्िमा गरी र्दने व्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

त) माहामारी रोग न्रू्र्नकरर्, र्नर्न्िर् र र्नवारर् कार्ििाई प्रभावकारी िनाउन तार्िम प्राप्त  

Rapid Response Team (रतु प्रर्तकार्ि टोिी) पररचािन गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

थ) नगरमा िैंर्गक वहंसा व्र्वस्थापन केन्र स्थापना गनि पहि गररनेछ। 

द) आगामी आ.व. मा एवककृत र्सघ्र कुपोर्र् व्र्वस्थापन कार्िक्रम अन्तगित र्िष्र्देुवी अस्पतािमा  
िवहरंग उपचार केन्र (OTC)  र अन्तरंग उपचार केन्र (ITC)  सेवा सेन्टर स्थापना गररनेछ। 

ि)  हात्तीपाईिे रोग र्नवारर् अर्भर्ानिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ । 

न) १५ शैर्ासम्मको अस्पताि, नर्सिङहोम, र्नदान केन्र, जक्िर्नक तथा अन्र् स्वास््र् संस्थाहरू 

दताि,  और्िी पसि सञ्चािन अनमुर्त प्रदान गनि कार्िववर्ि िनाई र्नर्र्मत अनगुमन र 
सपुररवेक्षर् गररनेछ । 

ऩ) िागऔुर्ि दवु्र्िसन र्नर्न्िर् र न्र्नुीकरर् गनि ववर्भन्न प्रवििनात्मक एंव र्नर्न्िर्मूिक 
वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन गने र कुितिाट वकशोर-वकशोरीहरूिाई िचाउन ववद्यािर्मा “साथी 
जशक्षा कार्िक्रम” तथा स्वास््र् संस्थाहरूिाई वकशोरवकशोरी मैिी िनाईनेछ । 

प) िहकु्षेिीर् पोर्र् र्ोजना कार्िक्रम सञ्चािन गरी पोर्र् तथा खाद्य सरुक्षा िारे ववर्भन्न कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

फ) अर्तरोग, असाध्र्रोग िागेका र्िपन्न नागरीकहरूिाई र्निःशलु्क और्िी उपचारका िार्ग 
आवश्र्क पहि गररनेछ । 

ि) आमा सरुूक्षा कार्िक्रमिाई थप व्र्वजस्थत िनाउँदै िर्गनेछ,  नगरस्तरीर् सरुजक्षत माततृ्व 
आकजस्मक कोर्को स्थापना गररनेछ । 

भ) गभिवती तथा सतु्केरी मवहिाहरुिाई र्नशलु्क आइरन तथा क्र्ाजल्सर्म चक्की ववतरर् गने 
कार्िक्रमिाइ र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

म) स्वास््र् संस्थाहरुमा प्रर्ोगशािा तथा अल्ट्रासाउण्ड सेवा र्िस्तार गररनेछ । 

र्) सतु्केरी पोर्र् स्र्ाहार कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

र) पानीजन्र् प्रदरु्र् र फोहरका कारर् फैर्िन ेमहामारी रोग आर्दको र्नर्न्िर् गनि र सरसफाई 
प्रवििनका िार्ग कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।    

ऱ) सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका जेष्ठ नागरीकहरुिाई र्नशलु्क ववतरर् गररंदै आएको 
उच्च रक्तचाप र मिमेुह रोगको और्िी ववतरर् कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दनकुा साथै प्रसेर 



र सगुरिाट वपर्डत र्स नगरक्षेिका एकि मवहिाहरू र सगुर प्रसेर रोगिाट वपर्डत सिै 
वकर्समका पूर्ि अशक्त अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरूिाई समेत र्न:शलु्क और्िी उपिब्ि गराउने 
व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

ि) नगरपार्िका मातहतका ववर्भन्न स्वास््र् संस्थाहरु माफि त साप्तावहक रुपमा जचवकत्सकीर् 
(ओ.वप.डी.) सेवा उपिब्ि गराउनकुा साथै म.स्वा.स्व.सेववका र मवहिा समहुका सदस्र्हरुको 
पररचािन गरी रक्तचाप र मिमेुह जाँच सेवािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

व) स्वास््र् संस्थाजन्र् फोहरमैिा र्िसजिनका िागी र्िशेर् कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 
 

२.२ जशक्षा  
क) ववद्यािर्को पूवाििार ववकास, गरु्स्तर सिुार कार्िक्रम अन्तगित online, digital education, e–

library र ववज्ञान प्रर्ोगशािा तथा पसु्तकािर् र साविजर्नक पसु्तकािर् व्र्वस्थापन कार्िमा 
समर्सापेक्ष सिुार गररनेछ । 

ख) ववद्यािर्हरुिाई आवश्र्कता अनसुार समार्ोजन गररनछे । 

ग) ववद्यािर्हरुमा स्थानीर् पररवेशसँग सपुररजचत नागररक र्नमािर् गनि स्थानीर् पाठ्यक्रम िागू 
गररनेछ ।  

घ) एक ववद्यािर् एक नसि, एक ववद्यािर् एक पवहचान तथा एक ववद्यािर् एक सम्पदा कार्िक्रमिाई 
ववस्तार गररनेछ । 

ङ) सामदुावर्क, साविजर्नक शैजक्षक गठुी र संस्थागत उत्कृष्ट ववद्यािर्हरुिाई आिारभतू तहमा 
नर्तजामखुी परुस्कारको व्र्वस्था र्मिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

च) नगर जशक्षा ववकासका िार्ग १० वरे् आवर्िक शैजक्षक र्ोजना, जशक्षा र्नर्माविी एवं कार्िववर्ि 
तर्ार गरी िाग ुगररनेछ । 

छ) प्राववर्िक उच्च जशक्षा अध्र्र्न गने जेहेन्दार तथा ववपन्न ववद्याथीहरुका िार्ग िैंक माफि त 
सहरु्िर्तपूर्ि ऋर्िाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ज) ववद्याथी संख्र्ा तथा ववर्र्को आिारमा नगर क्षेिका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा कार्िववर्ि 
िमोजजम दरिन्दी र्मिान गररनेछ । 

झ) नगरपार्िकार्भि सञ्चार्ित मवहिा, अपाङ्ग, ससु्त, असहार् तथा एच.आई.भी संक्रर्मत िगार्त 
ववशेर् प्रकृर्तको अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने ववद्यािर्हरुिाई संरक्षर् र प्रिििनको नीर्त 
अविम्िन गररनेछ । 

ञ) गररि, जेहेन्दार तथा अन्र् आिारमा वपर्डत रहेका ववद्याथीिाई उत्थान गनिका िार्ग कोर् 
स्थापना गरी छािवरृ्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

ट) प्राववर्िक जशक्षािर् स्थापना र सञ्चािन कार्िक्रम अगार्ड िढाइनेछ । 

ठ) िाि ववकास सहजकताि, ववद्यािर् कमिचारी, ववद्यािर् सहर्ोगी र स्वरं्सेवक जशक्षकहरुको ववृि 
ववकासमा ववर्शे ध्र्ान र्दइनेछ । 

ड) मेर्रसँग िाििार्िका कार्िक्रम संचािन गररनेछ ।  



ढ) जशक्षा क्षेिमा सहभार्गता र र्िचार कार्िक्रम अन्तगित शैजक्षक पर्िका प्रकाशन, शैजक्षक 
सदुृढीकरर् तथा सशुासनका िार्ग सूचना तथा त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र शैजक्षक अनसुन्िान 
कार्ििाई ववशेर् महत्व र्दइनेछ । 

र्) र्ि.र्ि. िगार्त अन्र् ववश्वववद्यािर् तथा संस्थासंग सहकार्ि गरी ववर्भन्न अनसुन्िानमूिक 
कार्िक्रम अजघ िढाईनेछ । 

 

२.३ िैंर्गक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरर् 
क) प्रत्रे्क वडामा जेष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्र स्थापना गररदै िर्गनछे ।  
ख) स्वास््र् र्िमा कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  
ग) छुवाछुत ववरुि सचेतनामूिक कार्िक्रम अगार्ड िढाई छुवाछुतमकु्त नगर घोर्र्ा गररनेछ ।  
घ) ववपन्न, दर्ित र पछार्ड पाररएका वगिको सशजक्तकरर् कार्िक्रम तथा स्थानीर् सीपिाई 

आिरु्नवककरर् सवहत रोजगारमिुक तार्िम सञ्चािनिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  
ङ) की.न.पा-४ जस्थत तामाङ्ग गाउँ ववशेर् तामाङ्ग सिुार कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ।  

च) अपाङ्गता मैिी संरचनाहरूको ववकास गदै िर्गनेछ । 

छ) अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरूका िार्ग शैजक्षक तथा खेिकुद, सामग्री तथा रोजगारमूिक तार्िमको 
व्र्वस्था गररनकुा साथै आवश्र्कता अनसुार सहार्ता सामाग्रीको समेत उजचत प्रिन्ि र्मिाइनेछ 
। 

ज) ससु्त श्रवर् तथा ववहरा व्र्जक्तहरूको सहजताका िार्ग दोभार्केो व्र्वस्था गररनेछ । 

झ) “क” वगिको पररचर्-पि (रातो काडि) प्राप्त र्िरामी स्र्ाहारकताििाई मार्सक “स्र्ाहार भत्ता” 
कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ञ) प्रत्रे्क वडामा गर्ठत िाि सञ्जाििाई खेिकुद प्रजशक्षर् तथा सामग्री ववतरर् गररनेछ । 

ट) िािमैिी स्थानीर् नगर घोर्र्ाका िार्ग आवश्र्क आिारहरू तर्ार गदै िर्गनेछ । 

ठ) संगर्ठत संस्था तथा मवहिा समूहसँगको सहकार्िमा तार्िम िगार्तका कार्िक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । मवहिा उद्यमजशिताको ववकास गनि र्िउ पूजँी सहर्ोग कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 

ड) नगरपार्िकाद्वारा सञ्चािन गरीने ववर्भन्न कार्िक्रमहरूमा र्वुाहरूको ज्ञान, र्सप र क्षमताको 
सदपुर्ोगको नीर्त र्िइनेछ । 

ढ) रावष्ट्रर् तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्ि गरी गै.स.स.हरूको कामको र्नर्र्मत 
अनगुमन र र्नर्मन गररनछे । 

र्) र्ौर्नक अल्पसंख्र्कहरूको सशजक्तकरर् र क्षमता अर्भववृि तथा रोजगारमिुक कार्िक्रममा 
जोड र्दइनेछ । 

त) र्वुाहरू माझ सामाजजक  आर्थिक पररर्ोजना माफि त उत्कृष्ट पररर्ोजनािाई परुस्कृत गरी सो 
पररर्ोजना िाग ुगने नीर्त र्िइनेछ ।  

थ) िैंर्गक वहंसा ववरुिको अर्भर्ानिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  



द) र्ोजना तजुिमा र कार्ािन्वर्नमा मवहिाको सहभार्गता र िाभ सरु्नजित गनिका िार्ग िैवङ्गक 
उत्तरदार्ी िजेट (GRB) को अविारर्ा अनसुार मवहिाहरुको क्षमता ववकास हनुे, सहभार्गता 
हनुे, रोजगारी अर्भववृि हनुे र मवहिाहरुको परम्परागत कार्ििोझमा कमी ल्र्ाउने व्र्वस्था 
र्मिाइनेछ । 

ि) ववर्भि र्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा र्दगो ववकास िक्ष्र् स्थानीर्करर् (SDG 

Localization ) को नीर्त अििम्िन गररनेछ । 

न) नगरपार्िकािाट पाररत िैंर्गक समानता तथा सामाजजक समावेजशकरर् नीर्तिाई कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाइनेछ । 

ऩ) जोजखममा परेका र्समान्तकृत वगिको उत्थानका िार्ग ववर्शे कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।  
प) िोकताजन्िक आन्दोिनमा कीर्तिपरुका मवहिाहरूिे खेिेको भरू्मकाको दस्तािेजजकरर् गररनेछ 

। 

फ) र्स नगरक्षेि र्भिका मवहिा समहुहरूद्वारा र्िवक्र प्रर्ोजनका िार्ग उत्पादन गररएका 
सामानहरुको ब्राजन्डङ्ग गरी र्िवक्र ववतरर्िाई सहज िनाइनेछ । 

ि) अनौपचाररक/असंगर्ठत क्षिेमा कार्िरत मजदरुहरुको अर्भिेख तर्ार गररनेछ । 

भ) र्स नगरपार्िकािाई कार्िक्षेि िनाई कार्िरत संचार जगतिाई आर्थिक सहर्ोग गने नीर्त 
र्िईनेछ । 

२.४ संस्कृर्त, सम्पदा तथा भार्ा र्िवप संरक्षर् 

क) परापूविकािदेजख चर्िआएको िाजागाजा, संस्कृर्त तथा जािापविको सम्िििन र प्रिििन कार्ििाई 
र्नरन्तरता  र्दइनेछ । 

ख) नगर क्षेिर्भि िसोवास गने प्रत्रे्क जात, जार्त एवं समदुार्हरूको प्राचीनकािदेजख चल्दै आएको 
मौर्िक संस्कृर्त (भार्ा, भेर्भरु्ा, चाडपवि आर्द) िाई संरक्षर् एवं प्रिििन गदै िैजाने नीर्तिाई 
थप प्रभावकारी िनाइने छ । 

ग) स्थानीर् भार्ा र र्िवप ववकासका िार्ग नपेािभार्ा सावहत्र् नखिः िगार्त ववववि कार्िक्रम 
ल्र्ाइनेछ । 

घ) दाफा प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ङ) परम्परागत शैर्िको घर र्नमािर् गदाि सहर्ोगको कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

च) सम्पदा संरक्षर् सम्िजन्ि ऐन िनाई िागू गररनेछ । 
 

 

२.५ खानपेानी तथा सरसफाई 

क) नगरक्षेिर्भिका खानेपानी महुानहरुको संरक्षर्, सम्िििन तथा व्र्वजस्थत रुपमा स्वच्छ खानेपानी 
उपभोगका िार्ग आवश्र्क समन्वर् र सहजीकरर् गररनेछ ।   

ख) साविजर्नक शौचािर् र्नमािर्, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन र्नदेजशका कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 



ग) नगरर्भिका सिै क्षेिहरूमा ढि र्नकासका िार्ग पूवाििार तर्ार गररदै िर्गनेछ । 

घ) आकाशे पानी संकिन कार्िमा स्थानीर् संघ संस्थाहरुको सहभार्गतामा ऐर्तहार्सक पोखरीहरुको 
संरक्षर् गरी जर्मनमा पानी ररचाजि गने कार्ि गररनेछ ।  

ङ) सम्पूर्ि नगर क्षेिमा पानीसवहतको िारा जडान गराईनेछ । 
 

(३) आर्थिक ववकास के्षि 

३.१ पर्िटन ववकास  
क) कीर्तिपरु नगरको एवककृत पर्िटकीर् गरुुर्ोजनका आिारमा पर्िटन ववकास पररर्ोजना सञ्चािन 

गररनेछ । 

ख) पर्िटनिाई जनताको आर्थिक वक्रर्ाकिापसँग एकाकार गनि पर्िटनका आिारहरू स्थानीर् पथ 
प्रदशिक िगार्तका अन्र् तार्िम सञ्चािन र होमस्टे व्र्वसार्िाई प्रिििन गररनेछ । 

ग) नगर क्षेिका िार्मिक, ऐर्तहार्सक, सांस्कृर्तक, प्राकृर्तक, परुाताजत्वक एवं जैववक सम्पदाहरूको 
प्रचार प्रसार, संरक्षर्, सम्िििन, प्रिििनमा जोड र्दइनेछ । 

घ) िाह्य तथा आन्तररक पर्िटकिाई मध्र्नजर गदै पर्िटन सूचना तथा सेवा केन्र भवन र्नमािर् 
कार्ि सम्पि गरी सञ्चािनका िार्ग आवश्र्क पूवाििार (कीर्तिपरु सम्िजन्ि अंग्रजेी र नेपािी 
भार्ामा पाश्र्वजचि, पर्िटकीर् नक्शा, Brochure) िगार्तका सामग्री र जनशजक्त व्र्वस्थापन 
गररनेछ ।  

ङ) पर्िटन प्रवििनसँग सम्िजन्ित परम्परागत उत्पादनको संरक्षर् तथा सम्िििनका िार्ग आवश्र्क 
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 

च) मन्जशु्री पाकि , शवहद रारावहि पाकि , आर्दनाथ पाकि , पषु्पिाि स्मरृ्त पाकि  िगार्त अन्र् पाकि को 
र्नमािर्िाई र्नरन्तरता र्दंदै व्र्वस्थापन गररनेछ । 

छ) वडा नं ७ अवजस्थत ववष्र्देुवी मजन्दर पररसरमा रहेको पाकि िाई स्व. राजकुमार मािी स्मरृ्त 
पाकि का रूपमा नामाकरर् सवहत ववकास गररनेछ । 

ज) वडा नं. ४ जस्थत चम्पादेवीमा रहेको नेपाि रावष्ट्रर् साँस्कृर्तक संग्रहािर्िाई संघीर् सरकारसँग 
समन्वर् गरी  र्नमािर् तथा सञ्चािन गनि पहि गररनेछ ।  

झ) नगर क्षेिर्भिका सम्पदा मागिको पवहचान गरी प्रवििन गररनेछ । 

ञ) पर्िटन प्रिििनाथि पर्िटन सम्िि जनशजक्त तथा ववद्यािर्मा जचर्नर्ाँ भार्ा िगार्त अन्र् भार्ा 
प्रजशक्षर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

ट) नेपाि पर्िटन िोडिको सहर्ोगमा नेपािमै पवहिो शहरको रुपमा भएको Kirtipur City Branding 

िाई रावष्ट्रर् अन्तरािवष्ट्रर् स्तरमा प्रचार, प्रसार तथा प्रिििन गररनेछ । 

ठ) चम्पादेवी – भष्मासरु डाँडा – चन्रार्गरी जोर्डएका अन्र् पार्िकाहरू समेटेर एवककृत 
पर्िटकीर् क्षेि िनाउन सरुू गररनेछ । 

 

 



३.२ रोजगार 

क) नगरक्षेि र्भिका िेरोजगारहरुको त्र्ाङ्क अध्र्ावर्िक गरी सूचीकृत गररनेछ । 

ख) नगर क्षेिमा श्रम िैंक स्थापना गने अविारर्ािाई र्नरन्तरता र्दइने छ।  

ग) र्नजीक्षेिसँगको सहकार्िमा रोजगारको शृ्रजना गने व्र्वसार्ीको िार्ग तार्िम तथा अन्र् 
कार्िक्रमहरुको व्र्वस्थािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।   

घ) नगरपार्िकाद्वारा सञ्चार्ित पूवाििार र्नमािर् कार्ि गदाि सूचीकृत मानवीर् श्रमिाई उच्च प्राथर्मकता 
र्दइनेछ ।  

ङ) प्राववर्िक तथा व्र्वसावर्क तार्िम केन्र स्थापना गनि ववशेर् पहि गररनेछ । 

च) िैदेजशक रोजगारीिाट फकेकाहरूको सीप, ज्ञान र क्षमताको पूर्ि उपर्ोग गने नीर्तिाई र्नरन्तरता 
र्दइनेछ ।    

छ) नगरर्भि घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना र सञ्चािन गरी स्थानीर् श्रर्मकहरूिाई रोजगारी 
प्रदान गनि उद्योगी व्र्वसार्ीिाई सरि र सहरु्िर्तपूर्ि कजािको िार्ग नगरपार्िकािे आवश्र्क 
पहिकदमी र्िनेछ साथै ववत्तीर् संस्थािाट र्िइएको ऋर्को व्र्ाजमा अनदुान सहर्ोग उपिब्ि 
गराउने नीर्तिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ज) नगर क्षेिर्भि उपिब्ि हनुे कच्चा पदाथि प्रर्ोग गरेर स्थानीर् श्रम प्रर्ोग गरी घरेि ुतथा साना 
उद्योग स्थापना गरी रोजगार शृ्रजना गने व्र्वसार्ीहरूिाई ववशेर् अनदुान सहर्ोगको व्र्वस्थािाई 
र्नरन्तरता र्दइनेछ।  

झ) “एक वडा १० जनािाई सीपमिुक तार्िम” कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

ञ) नगर क्षेिमा उत्पार्दत वस्तहुरूको प्रवििनका िार्ग कोसेिी घरको स्थापना गने नीर्तिाई र्नरन्तरता 
र्दइनेछ । 

ट) कीर्तिपरुको पवहचानको रुपमा रहेको हाते तान पनुरुत्थानका िार्ग ल्र्ाईएको कार्िक्रमिाई      

र्नरन्तरता  र्दइनेछ।   
 

३.३ सहकारी ववकास 

क) नगर र नगरवासीको आर्थिक तथा सामाजजक ववकासका िार्ग तीन खम्िे अथिनीर्तको सारिाई 
ग्रहर् गदै सहकारी वक्रर्ाकिापहरुिाई सोही अनरुुप अगार्ड वढाउन नगरपार्िकािे खेल्दै 
आएको उत्प्ररेकको भरू्मकािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ख) सहकारी ऐन, र्नर्माविीका आिारमा सिै सहकारी संस्थाहरुको र्नर्र्मत प्रर्तवेदन र्िन,े 

स्थिगत अनगुमन, वावर्िक सािारर् सभा, आवर्िक र्नवािचनमा सहजजकरर् गने कार्ििाई 
आगामी आ.व. वर्िमा थप प्रभावकारी िनाईनेछ । 

ग) सहकारी क्षेििाई अथितन्िको एक महत्वपूर्ि स्तम्भका रुपमा ववकास गरी सिै सामाजजक तथा 
आर्थिक क्षेिमा सहकाररताको भावना ववकास गने गरी नेपाि सरकारवाट भखिरै साविजर्नक 
गरीएको नीर्तिाई आत्मसात गदै सहकारी क्षेिको र्नर्मन, प्रवििन र प्रजशक्षर्का ववशेर् 



कार्िक्रमहरु सहकारी संघहरु, सहकारी िैंक तथा सरोकारवािा पक्षहरु संगको सहकार्ि सञ्चािन 
गने व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

घ) सहकारी तथा गरीिी र्नवारर् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी (COPOMIS) सफ्टवेर्रिाई नेपाि 
सरकारिे तर् गरेको नीर्त तथा कार्िक्रम अनसुार सम्िजन्ित ववभागसँग समन्वर् गरी नगरक्षेि 
र्भिका  सिै सहकारी संस्थािाई अर्नवार्ि गरीएकोमा सो अनसुार भए नभएको कडाईका साथ 
अनगुमन गररनेछ ।  

ङ) आगामी आ.व.२०७८/७९ मा सहकारी सम्िन्िी आवश्र्क नर्ाँ कानून, नीर्त र्नमािर् तथा 
अद्यावर्िक गदै िर्गनेछ । कीर्तिपरु सहकारी संघ र्िर्मटेड सवहत सहकारी अर्भर्ानसंग 
सहकार्ि गरी सहकारी संस्थाहरुको तफि वाट नगरपार्िका, नगरवासी तथा आफ्नो समदुार् प्रर्त 
रहेको सामाजजक उत्तरदावर्त्व वहन गने कार्ििाई पारदशी, व्र्वजस्थत तथा प्रभावकारी िनाउन 
प्ररेरत गरीने छ । 

च) सहकारी ऐनिाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी िनाउन, ऐन वमोजजम सहकारी संस्थाहरुको कार्ि 
सम्पादनका आिारमा िगाइने कर, जररवाना िगार्तका प्राविानिाई पूवि अनमुानर्ोग्र् िनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क प्रशासर्नक व्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

 

३.४ कृवर् तथा पश ुववकास 

क) हाि कृवर् उत्पादनका िार्ग प्रर्ोगमा आएका र नआएका खेती र्ोग्र् जर्मनको पवहचान गरी 
उक्त  क्षेििाई कृवर् उत्पादन क्षेि तोक्ने र उक्त कृवर् क्षेिको अर्िकतम उपर्ोग गनि/गराउन 
समहु/सहकारी/कृर्कहरु िाइि आवश्र्क कृवर् अनदुान/कृवर् उत्पादन सामग्री/कृवर् राहत 
प्र्ाकेज सविसिुभ रुपमा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

ख) वडागत कृवर् उत्पादनमा संिग्न कृर्क, ब्र्वसार्ी, उद्यमीको वास्तववक संख्र्ा र उनीहरुको 
ववद्यमान अवस्थाको वववरर् संकिन गरी नगरपार्िका स्तरीीर् कृर्क पररचर्पिको ब्र्वस्था 
र्मिाइने छ । 

ग) साना/र्समान्तकृत/ववपन्न वगिका कृर्कहरुिाइि कृवर्/पश ु ववकासका िार्ग मौसम/अवस्था 
अनसुार आवश्र्क कृवर् सामग्रीहरु (र्िउ, मि, ववर्ादी, कृवर् औजार, दाना चोकर/और्िी आर्द) 
र्नशलु्क उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिाईने छ। 

घ) ठुिा तथा ब्र्वसावर्क कृर्कहरुिाइि उत्पादन पररमार् र क्षेिफिका आिारमा कृवर् सामग्री 
५० प्रर्तशत अनदुानमा (र्िउ, मि, ववर्ादी, दाना चोकर/और्िी आर्द) उपिब्ि गराउन े
व्र्वस्था र्मिाईने छ । 

ङ) कृवर्/पश ु क्षेिको ववकासका िार्ग सेवा/टेवा र्दन एक वडा एक कृवर्/पश ु प्राववर्िकको 
व्र्वस्था र्मिाउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

च) भ-ुिनोट तथा गरु् अनसुारका िािीहरुको पकेट/ब्िकहरु पवहचान गरी सञ्चािन गने व्र्वस्था 
र्मिाईने छ । 



छ) स्थानीर् रैथाने िािीहरु तरकारी िािी, फिफूि तथा पशपुािनिाइि प्राथर्मकता र्दइि सोही 
अनसुारका कृवर् कार्िक्रमहरुको तजुिमा गने व्र्वस्था गरीने छ । 

ज) र्वुाहरुिाइि कृवर्मा आकवर्ित गनि र्वुा िजक्षत कृवर् कार्िक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाउने व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

झ) नगरपार्िका क्षेि भरर िाँझो जर्मनहरुको पवहचान गरी सोको माटो गरु्स्तर परीक्षर् गरी 
राज्र्िे र्िएको अविारर्ा अनसुार चक्िािन्दी खेतीको अविारर्ामा सामवुहक/संस्थागत खेती 
प्रर्ािी अविम्िन गनि/गराउन प्रोत्साहन गररनेछ ।  

ञ) कृवर् र पश ुिजारिाइि ब्र्वजस्थत गनि नगरपार्िका स्तरीीर् एउटा कृवर् िजार ब्र्वस्थापन 
सर्मर्त र्नमािर् गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।  

ट) नगरपार्िका स्तरीीर् उपर्कु्त कृवर् सचुना केन्रको स्थापनाका िार्ग पहि गररनेछ ।  

ठ) कृवर्/पश ु ववमा कार्िक्रमहरु सहजरुपमा सञ्चािन गनि/गराउन ब्र्वसार्ी/कृर्क/समहु/ 
सहकारी सवैिाइि प्रोत्साहन गररनेछ।  

ड) नगरक्षेि र्भिका ववर्भन्न ठाउँहरुमा पश ुस्वास््र् जशववरहरु तथा माटो परीक्षर्का िार्ग घमु्ती 
प्रर्ोगशािा सञ्चािन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ । 

ढ) कुखरुा पािन ब्र्वसार्िाइि ब्र्वजस्थत तररकािे सञ्चािन गनि/गराउन आवश्र्क व्र्वस्था 
र्मिाई कुखरुापािन ब्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

र्) नेपािी अथितन्िको भरपदो आिारको रूपमा रहेको कृवर् क्षेिमा कोरोना महामारीको कारर् 
उत्पन्न भएको चनुौर्त र अवसरिाई सम्िोिन गनि कृवर्मा श्रम पररचािन, कृवर् कार्िको 
व्र्वसार्ीकरर्, र्ाजन्िकरर् र आिरु्नकीकरर् गरी काम र रोजगारी र्सजिना गररनेछ ।  

त) कृवर् क्राजन्ततफि  उन्मखु हनु कृवर् भरू्मको अर्िकतम उपर्ोग गदै िािीको सम्भावनाको 
आिारमा सहकारी/सामदुावर्क/र्नजी फमि माफि त कृवर् उत्पादन गनि प्रोत्सावहत गनि/गराउनका 
िार्ग र्सँचाइ, मि, िीउ, पूजँी, प्रववर्ि र िजार सरु्नजितताका िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

थ) प्राङ्गाररक मिको प्रर्ोग िढाउँदै अगािर्नक खेती एवं कौशी खेतीिाइि प्रवििन र प्रोत्साहन गररनेछ 
।  

द) कृवर् उत्पादन तथा उपादकत्व िढाउन र्सँचाइ प्रर्ािीिाई ववशेर् जोड र्दईनेछ । 

 

३.५ राजश्व पररचािन  
क) कोर्भड-१९ को माहामारी िाट सजृजत ववर्म पररजस्थतीका कारर् आहत भएका सेवाग्राहीहरुिाई  

राजश्वमा िाग्ने जररवानािाई र्स आर्थिक िर्िमा छुट र्दने व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

ख) नगर क्षेि र्भि संचार्ित ववर्भन्न वकर्समका पेशा व्र्वसार्हरुको दताि र नववकरर्का िार्ग 
घरदैिो तथा घमु्ती टोिी पररचािन गरी सेवा प्रवाहको प्रिन्ि र्मिाइने छ । 

ग) आफ्नो व्र्वसावर्क फमिको साइन िोडिमा स्थानीर् भार्ाको र्िवप प्रर्ोग गरेमा सो िोडिमा 
िाग्ने दस्तरुमा ५० प्रर्तशत कर छुट र्दने व्र्वस्थािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 



घ) २०७२ सािको ववनासकारी भकुम्पिाट वपर्डतहरुिाइ नक्सापास दस्तरुमा र्दइदै आएको ९० 
प्रर्तशत छुटिाई र्नरन्तरता र्दईने छ । 

ङ) नेपािको संवविान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगार्तका संघीर् तथा प्रदेश कानीून 
िमोजजम कर संरचना र कर प्रशासनिाई पररमाजिन, व्र्वजस्थत र सदृृढीकरर् गरजीनेछ । 

च) स्थानीर् उद्योग वाजर्ज्र् संघका प्रर्तर्नर्िहरु, घरेि ुतथा साना उद्योग संघका प्रर्तर्नर्िहरु, िजार 
व्र्िस्थापन सर्मर्तका प्रर्तर्नर्िहरु, जनप्रर्तर्नर्ि, कमिचारी तथा कर संकिन स्वर्मसेवकहरु 
समेतको सहभागीतामा घर िहाि र व्र्वसार् कर संकिन अर्भर्ान एींव सचेतना कार्िक्रम 
सञ्चािन गरी नगर र्भिका सम्परु्ि व्र्वसार्हरुको ववद्यतुीर् अर्भिेखीकरर् गररनेछ । 

छ) राजश्व प्रशासनिाई अझै सक्षम, पारदशी, प्रववर्िमैिी र सेवाग्राहीमैिी िनाईने छ । 

ज) प्रचर्ित करका दरमा ववृि नगरी करका दार्रा फरावकिो िनाउने नीर्त र्िइनेछ ।  

झ) नगरवासीहरुिाई राजश्व सम्िजन्ि ववस्ततृ जानकारी गराउन सन्देशमिुक कर जशक्षा 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गने व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

ञ) र्स नगर क्षेि र्भि व्र्वसार् सञ्चािन गरी व्र्वसार् कर िक्र्ौता असिुीमा र्िगत िर्िहरुमा 
िन्द रहेका व्र्वसार्हरुको हकमा आ.ि. २०७४/०७५ भन्दा अगाडीको िक्र्ौतामा ५० 
प्रर्तशत छुट र्दइदै आएको व्र्वस्थािाई र्नरन्तरता र्दईने छ ।  

 

(४) वन, वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

४.१ फोहरमैिा व्र्वस्थापन  
क) उत्पादन स्थििाटै कुवहने र नकुवहने फोहोर वर्गिकरर् गरी संकिन गने व्र्वस्था गररनेछ 

साथै कुवहने फोहोर जैववक मि िनाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।  
ख) नेपाि सरकारिाट घोर्र्ा भए िमोजजम ४० माईक्रोन भन्दा तिको प्िावष्टक प्रर्ोगिाई िन्देज 

िगाईनेछ ।   
ग) टोि-टोिमा स्थानीर् संघसंस्था क्ििहरुको सहभार्गतामा साविजर्नक स्थि सफा राख्न, हररर्ािी 

कार्म राख्न, साझेदारी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
घ) नगरपार्िकार्भिको राजमागि, नगर स्तरीर् मखु्र् सडक, िजार तथा फुटपाथमा हनुे अव्र्वजस्थत 

पावकि ङ्ग, र्नमािर् सामग्री तथा पसिहरुिाई ववस्थापन गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ ।  
ङ) घर, साविजर्नक, ऐर्तहार्सक स्थिको फोहोर व्र्वस्थापनका िार्ग स्थानीर् पाठ्यक्रममा व्र्वस्था 

भए अनरुुप ववद्यािर्हरुसंग समन्वर् गरी वातावरर्ीर् जशक्षा र्दन ेव्र्वस्था गररनेछ साथै एक 
ववद्यािर्, एक ऐर्तहार्सक स्थि सरसफाई कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ । 

 

४.२ वन तथा वातावरर् 

क) नगरपार्िका क्षेिर्भि खािी रहेका सरकारी, पती, ऐिानी तथा साविजर्नक जग्गाहरुमा ववर्भन्न 
जार्त तथा प्रजार्तका िोटववरुवाहरु वकृ्षारोपर् गने नीर्त र्िइनेछ । 



ख) साविजर्नक संस्था, व्र्ापाररक संस्था, िैंक तथा ववजत्तर् संस्थाहरुसँगको सहकार्िमा हररत सडक  
र खाद्य सडकको ववकास कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  

ग) नर्ाँ घर र्नमािर्का िार्ग नक्सा िनाउँदा कजम्तमा दईुवटा फिफुि वा उपर्कु्त ववरुवा रोप्न ु
पने नीर्तिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

घ) नगरका सामदुावर्क वनिाई प्रवििन गरी जिवार् ुपररवतिन, र्समसार तथा िन्र्जन्त ुसंरक्षर्मा 
टेवा परु् र्ाई पर्ािपर्िटन ववकासिाई अगार्ड िढाई वन, वातावरर् र रोजगारिाई सँगसँगै अगार्ड 
िढाइनेछ । 

ङ) वार् ु प्रदरु्र् र्नर्न्िर्का िार्ग नगरक्षेि र्भिका परुाना िस्तीहरुमा सवारी सािनहरुको 
प्रवेशिाई र्नर्िे गरी पैदि÷साइकि/ववद्यतुीर् साविजर्नक सवारी सािनको प्रवििन गररनेछ । 

 

४.३ ववपद् व्र्वस्थापन  
क) ववपद् जोजखम न्रू्नीकरर् तथा व्र्वस्थापन गनि स्थावपत ववपद् व्र्वस्थापन कोर् सञ्चािनिाई 

र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  
ख) सम्भाववत ववपद्हरूको न्रू्नीकरर्का िार्ग जनचेतना अर्भववृि कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
ग) नगर क्षेिर्भि आवश्र्क एम्ििेुन्स, शव वाहन, दमकि िगार्तका सािनहरुको सहज पहुँचका  

िार्ग आवश्र्कता अनसुार र्नजी तथा अन्र् संस्थागत क्षेिसँग सहकार्ि गने नीर्तिाई र्नरन्तरता 
र्दइनेछ ।  

घ) वडास्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्तिाई थप वक्रर्ाशीि िनाइ ववपद् पूवितर्ारी कार्ििाई 
व्र्वजस्थत गररनेछ । 

ङ) प्रकोप व्र्वस्थापका िार्ग नगरपार्िकाको संस्थागत क्षमता अर्भववृि गनि नेपाि स्काउट, नेपाि 

रेडक्रस, सरुक्षा र्नकार् र अस्पतािसँगको सहकार्िमा सञ्चार्ित Rapid Response Team (RRT) 
िाई र्नरन्तरता र्दईनेछ ।   

च) ववपद् व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी िनाउन सरुक्षा र्नकार्हरू, नेपाि स्काउटसंग सहकार्ि गरी 
उपर्कु्त पूवि तर्ारी तथा प्रर्तकार्ि र्ोजना, आपतकािीन कार्ि सञ्चािन केन्र (EOC) स्थापना र 
सञ्चािन सूचना प्रववर्िको प्रर्ोग, तार्िम र क्षमता ववकास, चेतना र जागरर्, औजार उपकरर्को 
व्र्वस्थापनिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ । 

 

४.४ भ ूतथा जिािार संरक्षर्  
क) र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि िाहै्र मवहना पानी िग्ने नदी खोिा तथा अन्र् जिािार स्रोतहरूको 

संरक्षर् गरी जिािार क्षेिमा हनुे भ-ुक्षर् तथा वातावरर् प्रदरु्र्िाई न्रू्नीकरर् गनि वार्ो 
ईजञ्जर्नर्ररङ्गसवहतको जिािार संरक्षर् र सम्वििन कार्ििाई र्नरन्तरता र्दईनछे ।  

ख) िल्ख ुर िागमती नदी, दिुपोखरी, र्सम, नौमिेु, राउटे भीर, र्सम्िे खोिा, िोसन खोिा िगार्तको 
जिािार क्षेिको संरक्षर्का िार्ग तटवन्ि तथा चेकड्याम र्नमािर्, वकृ्षारोपर् िगार्तका कार्ि 
कार्ििाई र्नरन्तरता र्दईनछे ।  



ग) जि उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्िर्का िार्ग भवन एवं अन्र् पूवाििार र्नमािर्का क्रममा खोिा एवं 
पूवाििार र्नमािर् सम्िन्िी स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ िाग ुगररनेछ ।  

 

४.५ भरू्म नीर्तिः 
क) वडा नं. ५ र ८ पाँगाको नापी भै जग्गा िनी प्रमार् पूजाि ववतरर् हनु िाँकी भएकोमा आगामी 

आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्तरता र्दईनेछ ।  
ख) जग्गा एकीकरर् कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  
ग) नगर क्षेिर्भि रहेका ववताि जग्गा स्थानीर् सरकारको नाममा ल्र्ाउनको िार्ग पहि गररनेछ 

।  
घ) र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकाको हाि कार्म भएको सांि र्समानािाई समेटेर नापी, मािपोत 

िगार्तका सम्िजन्ित र्नकार्सँग समन्वर् गरी नगरपार्िकाको नर्ाँ भौगोर्िक नक्शा प्रकाशन 
गनि थप पहि गररनेछ । 

ङ) नगर क्षेि र्भि रहेको साविजर्नक जग्गा, भवन, सत्ति, पाटी, पौवा, दह, पोखरी, पाकि  र मठ 
मजन्दरको र्वकन िगत तर्ार गररनेछ ।  

च) वडा नं ४ मा पनु नापी शरुू गराईनेछ । 

 

 

(५) भौर्तक पवुाििार ववकास के्षि 

५.१ भौर्तक पवुाििार 
क) सम्पन्न हनु िाँवक र्नमािर्ार्िन पूवाििार ववकासका आर्ोजनािाई प्राथर्मकता र्दई सम्पन्न गररनेछ 

। 

ख) पूवाििारको आर्ोजना छनौट गदाि उपिब्ि स्थानीर् श्रम, सीप र सामाग्रीिाई प्राथर्मकता 
र्दइनेछ । 

ग) ठेक्का उपिब्ि गराउँदा वा उपभोक्ता सर्मर्त माफि त काम गराउँदा अर्िकतम रुपमा स्थानीर् 
श्रमशजक्त प्रर्ोग हनुपुने नीर्त र्िइनेछ । 

घ) ठूिा आर्ोजनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको साझेदारी तथा समन्वर्मा सञ्चािन गररनेछ 
। 

ङ) नगरिाई ववकृत िनाइरहेको अव्र्वजस्थत र्िजिुी, टेर्िफोन, ईन्टरनेट, टेर्िर्भजन केवि 
िगार्तका अन्र् तारहरूिाई सम्िजन्ित र्नकार्हरुसँग समन्वर् गरी व्र्वजस्थत गनि आवश्र्क 
कार्ि अगार्ड िढाइनेछ ।  

च) सडक ववस्तार तथा र्नमािर् गदाि ढि तथा खानेपानीको पाइप िाइन र्िछ्याउने कार्ि सम्पन्न 
पिात कािो पि गररनेछ साथै साववक सडकमा ढि तथा खानेपानी र अन्र् प्रर्ोजनका िार्ग 
सडक खनु्न पूवि नगरपार्िकाको स्वीकृर्त र्िई पवुि अवस्था भन्दा राम्रो हनुे गरी सम्िजन्ित 
पक्षिाट नै काम सम्पन्न गराउने नीर्त र्िइनेछ । 



छ) नगरर्भिका सिै सडकहरूको खाल्डाखलु्डीिाई पनेु कार्ििाई रतुगर्तमा अगार्ड िढाइ पानी 
जम्न नर्दन आवश्र्क ममित गने कार्ििाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ज) चन्रार्गरी नगरपार्िका जोड्ने दीखमुा पिु र्नमािर् कार्ि सम्पन्न भएकोिे सो पिुसम्म जाने 
सडक स्तरोन्नती गररनेछ । 

झ) र्डवपआर तर्ार भैसकेको पूवी पाँगाको ढि र्नकास र्नमािर्का िार्ग सम्िजन्ित र्नकार्सँग 
समन्वर् गरी आवश्र्क प्रकृर्ा अगार्ड िढाइनेछ । 

ञ) कीर्तिपरु नगरक्षेिका प्राजचन ताि, दह, पोखरीहरुको संरक्षर् गने कार्ििाई र्नरन्तरता र्दइनछे 
।  

ट) वडा नं.४ जस्थत पषु्पिाि पाकि  देजख चम्पादेवी मजन्दरसम्मको सडक ववस्तार तथा स्तरोन्नती 
गररनेछ । 

ठ) नगरका मखु्र् सडकहरूमा सडक िजत्त जडान गने नगर उज्र्ािो कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता 
र्दईनेछ ।   

ड) ५०% साझेदारी िागत सहभार्गता हनुे र्ोजना कार्ािन्वर्निाई प्राथर्मकता र्दइने नीर्तिाई 
र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ढ) नगरक्षेिर्भि रहेका ववर्भन्न सडकहरुिाई नामाकरर् गदाि परुोना तथा चिनचल्तीको नामहरुनै 
र्दईनेछ । 

५.२ खेिकुद ववकास   
क) खेि मैदान तथा व्र्ार्ामशािा र्नमािर् गरी  र्वुा तथा खेिकुद् ववकास कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता 

र्दइनेछ । 

ख) एक वडा एक  खेि मैदानको नीर्त अििम्िन गररनेछ ।  
ग) ववद्यािर् तथा वडास्तरको खेिकुद् प्रजशक्षर् कार्िक्रम  तथा “मेर्र खेिकुद् कार्िक्रम” िाई 

र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

घ) नगरर्भि सञ्चािन हनुे ववर्भन्न खेिकुद् कार्िक्रमहरूिाई र आन्तररक तथा िाह्य 
प्रर्तर्ोर्गताहरूमा सहभागी हनुे कार्ििाई र्नरन्तरता  र्दइनेछ ।  

ङ) ववद्यािर् तथा समदुार् स्तरमा खेिकुदका पूवाििार तर्ार गने कार्ििाई र्नरन्तरता  र्दइनेछ 
। 

च) वडा न. ९ र १० जस्थत नर्ाँिजारमा अन्तरावष्ट्रर् स्तरको ट्रार्क एण्ड वफल्ड सवहतको रंगशािा 
र्नमािर् सरुू गररनेछ । 

 

(६) सशुासन तथा संस्थागत ववकास के्षि 

६.१ स-ुशासन 

क) संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका कमिचारी समार्ोजनको काम सम्पन्न भै सकेको सन्दभिमा र्स 
नगरपार्िकाको संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् (O&M) आगामी िर्ििाट पूर्ि रुपमा 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  



ख) समर् सापेक्ष कमिचारीहरूिाई आवश्र्क क्षमता ववकास तार्िम कार्िक्रमहरू सञ्चािन गरी 
दक्ष िनाई नगरिासीिाई उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त, र्छटो, छररतो , पारदशी 
जवाफदेही र जनउत्तरदार्ी िनाईनेछ । 

ग) सेवा प्रवाहिाई र्छटो छररतो र्िश्वसर्नर् िनाउन आिरु्नक सूचना प्रर्ािीको अर्िकतम प्रर्ोग 
गरी Remote Based Service Delivery प्रर्ािी सञ्चािनमा जोड र्दइनेछ ।  

घ) वडा कार्ाििर्हरूमा समेत नागरीक वडा पि र्डजजटि प्रर्ािीमा रुपान्तरर् गररनेछ । 

ङ) जनप्रर्तर्नर्िहरु/कमिचारीहरुिाई आगामी आर्थिक वर्िमा क्षमता अर्भववृि तथा आन्तररक 
पर्िटनको प्रिििनिाई समेत सघाउ पगु्ने गरी अध्र्र्न, अविोकन भ्रमर्को व्र्िस्था 
र्मिाईनेछ।  

च) र्स कार्ाििर्मा कार्िरत कमिचारीहरुको कार्िसम्पादनको आन्तररक मूल्र्ाङ्कन गरी उत्कृष्ठ 
कमिचारी घोर्र्ा गदै उजचत परुस्कारको व्र्िस्था गररनेछ । 

छ) रावष्ट्रर् पररचर्पि तथा पञ्जीकरर् ववभागको सहर्ोग तथा समन्वर्मा सञ्चार्ित सामाजजक सरुक्षा 
तथा व्र्जक्तगत घटना दताि सदुृर्ीकरर् आर्ोजनािाई र्नरन्तरता र्दईनेछ ।  

ज) र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकामा संचार्ित जग्गा एवककरर् कार्िक्रम, न्र्ावर्क सर्मर्त व्र्वस्थापन 
कार्िक्रम, ववद्यतुीर् नक्सापास प्रर्ािी अन्तरगत KMEBPSIP-I कार्िक्रम, राजश्व संकिन तथा 
व्र्वस्थापन कार्िक्रम, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन कार्िक्रम र खाल्डाखलु्डी व्र्वस्थापन 
कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ। 

 

६.२ सूचना प्रववर्ि 
क) सूचना प्रववर्ि IT ववकासका िार्ग समर् सापेक्ष थप पूवाििारहरू तर्ार गररंदै िर्गनेछ । 

ख) नगरपार्िकामा एकीकृत सूचना प्रर्ािीको ववकास गरी थप प्रभावकारी गदै िर्गनेछ ।  

ग) नगर क्षेि र्भिका साविजर्नक स्थि, िार्मिक स्थि तथा ववद्यािर् हाता र्भि सञ्चािन हनु ेगरी 
वि वाइफाइ तथा सी.सी.वट.र्भ. व्र्वस्थािाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी िनाईनेछ ।  

घ) सशुासन तथा शाखागत ररपोवटिङका िार्ग प्रर्ािी ववकास गररनछे । 

ङ) स्पार्सर्ि ईन्फरमेसन (Spatial Information) सवहतको घर नम्िररङ, व्र्जक्तगत वववरर्, 

िाटोघाटो, नगरमा रहेका साविजर्नक स्थानहरु आर्द समेवटएको नगर पाश्वि जचि (नगर प्रोफाईि) 
तर्ार गरी भौगर्भिक सूचना प्रर्ािी (GIS) सँग जोर्डनछे । 

च) नगरपार्िकामा सञ्चािनमा रहेका प्रर्ािीहरुको  Digital Security सवहत डाटा Backup स्थापना 
गरीएकोमा सो डाटा सेन्टरिाट सेवा प्रिाहमा IT Tools and Techniques को  व्र्वस्थापन गररनेछ 
। 

छ) पेशाकमीहरूको खलु्िा चौतारी कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  

ज) पिकार भेटघाट कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

झ) रावष्ट्रर् टेर्िर्भजनहरूसँगको सहकार्ििाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 



ञ) ववद्यतुीर् नक्सा पास प्रर्ािी (EBPS) िाई पररर्ोजनागत रुपमै र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ट) नक्सा पास प्रर्ािीमा ववद्यतुीीर् हस्ताक्षर शरुू गरजीएकोमा अि अन्र् प्रर्ािीहरुमा समेत 
र्नरन्तरता र्दईनेछ । 

ठ) र्डजजटि र्सग्नेचर (Digital Signature), ई-पेमेन्ट, गेटवे र मोिाईि एप्स सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ 
। 

ड) ववकासमा संचाि ववर्र्मा एक कार्िववर्ि िनाई र्स नगरपार्िकामा कार्िक्षेि भई कार्िरत 
संचार जगतिाई उत्थान गने नीर्त र्िईनेछ । 

 

 
अन्तमा, ववश्व समवृिको महार्ािािाई नै चनुौती र्दईरहेको कोरोना भाइरस (कोर्भड–१९) र र्सका 
िहरहरुको महामारीिाट र्छटै्ट नै मजुक्त पाउन सवकर्ोस ्भन्दै प्रस्ततु नीर्त तथा कार्िक्रममा अमूल्र् 
सल्िाह, सझुाव, प्रर्तकृर्ा र पररमाजिन सवहत स्वीकृत गरीर्ोस ्तथा र्ो नीर्त कार्िक्रम र िजेटको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा सम्पूर्ि जनप्रर्तर्नर्ि, आम जनता र सिै कमिचारीहरूिाट पूर्ि सहर्ोग 
पगु्ने ववश्वास र्िएको छु ।  
 

समाप्त 


