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कीर्तिपरु नगरपार्िका
Kirtipur Municipality

नीर्त तथा कार्िक्रम आ.व. २०७६/०७७
पाचौं नगर सभाबाट पाररत

नगरसभाका सभाध्र्क्षज्र्ू तथा सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु ,
सं घीर् िोकतान्त्रिक गणतरि नेपािको आधारस्तम्भको रुपमा रहको सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तीनै तहका
सरकार अहहिे गणतरिको सं स्थागत हवकासको चरणमा पुगेका छन् । सं हवधान बमोन्त्िम आधारभूत
सरकारको रुपमा रहे को कीर्तिपरु नगरपार्िकाको पााँचौ नगर सभाको र्स गरीमामर् सभामा उपन्त्स्थत सम्पूण ि
नगर सभा सदस्र्ज्र्ूहरूमा कीर्तिपरु नगरपार्िकाको तर्िबाट र मेरो व्र्न्त्िगत तर्िबाट हार्दिक रर्ानो स्वागत
एवं अर्भवादन ब्र्ि गदिछु ।
सविप्रथम सं घीर् िोकतान्त्रिक गणतरि नेपािको स्थापनाका िार्ग हवर्भन्न कािखण्डमा आफ्नो प्राण आहुर्त
र्दई सहादत प्राप्त गनुि हुने सम्पूण ि ज्ञात अज्ञात सहहदहरू िगार्त कीर्तिपरु का चार िना सहहदहरू िनबहादुर
महििन ,हहराकािी महििन , रािमान मािी र रािेरर महििनहरूप्रर्त भावपूण ि रुपमा हार्दिक श्रद्धारििी अपिण
गनि चाहरछु ।
कीर्तिपरु नगरपार्िकािे आम नगरवासीहरुको सवोपरर हहत तथा नगरपार्िकाको समग्र हवकासका िार्ग
आफ्नो पहहिो नगर सभाबाट हवर्भन्न नीर्त, कार्िक्रम तथा बिेट हवर्नर्ोिन गरी गत स्थानीर् र्नवािचनमा
नगरवासीहरुसामु िाहे र गरे को प्रर्तवद्धताअनुसार समृद्ध कीर्तिपरु नगर र्नमािणमा आर्ूिाई समहपित गदै
आइरहे को छ । हवगतका उपिन्त्ब्धहरुको रक्षा गदै , काम गने दौरानमा दे न्त्खएका समस्र्ाहरुबाट पाठ र्सक्दै
कीर्तिपरु को हवन्त्शष्ट महत्व र पररचर्िाई मध्र्निर राखी आगामी र्दनमा आम कीर्तिपरु वासीको समृहद्धको
आकांक्षािाई पूरा गनि र्ो नगर सभािे ठोस र प्रभावकारी र्दशार्नदे श गनेछ भन्ने हवश्वास र्िएको छु । र्ही
क्रममा ऐर्तहार्सक र सांस्कृर्तक हवरासत बोकेको र्स सुरदर सहरिे समािवाद उरमुख अथितरिको हवकास
गने सं वैधार्नक िक्ष्र् अनुरुप सहभार्गता ,पारदन्त्शत
ि ा र िवार्दे हहता िस्ता बिेटका

आधारभूत र्सध्दारतिाई

समेत अबिम्बन गदै आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को नीर्त तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि पाउाँ दा गौरवान्त्रवत
हुनक
ु ा साथै हहर्ित भएको छु ।
िनताको अपेक्षाहरुिाई प्राथर्मकतामा राखी उपिब्ध र्सर्मत श्रोतसाधनिाई अर्धकतम सदुपर्ोग गने िक्ष्र्
र्ो नीर्त तथा कार्िक्रमिे राखे को छ ।सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कार्िक्रममा कीर्तिपरु
नगरपार्िका क्षेिको हवकाससाँग सम्वन्त्रधत रहे र उल्िेन्त्खत भएका नीर्त तथा कार्िक्रम र्ो नगर सभाको नीर्त
तथा कार्िक्रमको अर्भन्न अंगको रुपमा र्िईएको छ ।

कीर्तिपरु नगरिाई " समृद्ध, व्र्वन्त्स्थत तथा सुरदर सहर " बनाउने अर्भभारा हाम्रो कााँधमा आएको र सो
न्त्िम्मेवारीिाई सर्िताका साथ पूरा गनि र्स नीर्त तथा कार्िक्रमिे पक्कै पर्न ठोस र्ोगदान र्दनेछ भन्ने
अपेक्षा रान्त्खएको छ । अबआिको र्स गररमामर् नगरसभामा आगामी वर्िका िार्ग कीर्तिपरु नगरपार्िकाको
ाँ ागत रुपमा प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
नीर्त तथा कार्िक्रम बुद
वाहर्िक नीर्त तथाकार्िक्रम तर्ार गदाि र्िईएका आधारहरुुः

o नेपािको सं हवधानको अनुसून्त्च ८ र ९ िे र्नर्दिष्ट गरे का स्थानीर् तहको एकि तथा साझा
अर्धकारहरु,
o मौर्िक हकहरु, राज्र्को र्नदे शक र्सद्धारत र नीर्तहरु,
o सं न्त्घर् सरकारिे अंर्गकार गरे को पररौं आवर्धक र्ोिनाको आधारपििे र्नधािरण गरे को
िक्ष्र्, नीर्त तथा प्राथर्मकताहरु,
o सं न्त्घर् सरकार तथा प्रदे श सरकारिे अंर्गकार गरे का आर्थिक तथा हवन्त्िर् नीर्तहरु,
o स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, का हवर्भन्न प्रावधानहरु,
o र्दगो हवकासका िक्ष्र्हरु,
o नेपाि सरकारबाट प्राप्त बिेट र्सर्िङ्ग र सोको साथमा प्राप्त बिेट तिुम
ि ा गदाि र्िनु पने
आधारहरु,
o सरोकारवािाहरुबाट प्राप्त रार् /सुझावहरु,
o सहभार्गता मूिक र्ोिना तिुम
ि ा प्रहक्रर्ा मार्ित प्राप्त र्ोिना तथा सुझावहरु,
o हवगत वर्िहरुमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरुबाट भएका र्नणिर्हरु,
o नगर कार्िपार्िकािे र्ोिना तिुम
ि ाका िार्ग र्नणिर् गरी तोकेका आधारहरु,
o विेट तथा कार्िक्रम तिुम
ि ा र्दग्दशिन २०७४,का हवर्भन्न प्रावधानहरु,
o स्थानीर् रािश्व परामशि सर्मर्त, विेट र्समा र्नधािरण तथा स्रोत अनुमान सर्मर्त तथा हवर्र्गत
सर्मर्तहरुबाट प्राप्त रार् सल्िाह र सुझावहरु,
o िेखा परीक्षण प्रर्तवेदन िगार्त हवर्भन्न कार्िक्रममा प्राप्त सुझावहरु,
o कीर्तिपरु का मौर्िक पहहचान तथा हवशेर्ताहरु आर्द।
मुख्र् नीर्तहरु

o नगरको पहहचानका रुपमा रहे का र नगरको समग्र हवकाससाँग िोर्डएका नगर गौरवका
आर्ोिनाहरुिाई प्राथर्मकताका साथ कार्ािरवर्न गररनेछ ।

o नगरपार्िकाको आफ्नो स्रोतिे माि सम्पन्न हुन नसक्ने प्राथर्मकता प्राप्त आर्ोिनाहरुको
सं चािनका िार्ग सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार, न्त्िल्िा समरवर् सर्मर्त र दातृ र्नकार्हरुसाँग
साझे दारी गनिका िार्ग समपूरक कोर्मा प्रर्ाप्त बिेट हवर्नर्ोिन गररनेछ ।

o हवकासमा आम िनताको सहभार्गता सुर्नन्त्ित गनिका िार्ग ५०% भरदा बढी िागत
सहभार्गतामा आर्ोिना सं चािन गनि प्राथर्मकता र्दई सोका िार्ग साझे दारी रकम हवर्नर्ोिन
गररने छ ।

o नगरपार्िकाबाट सञ्चािन भै सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा र्ोिनाहरु सम्पन्न गनि प्राथर्मकता
र्दईनेछ ।

o हवकासिाई प्रभावकारी एवं गुणस्तरीर् बनाउनका िार्ग टु क्रे र्ोिना छनौट हुने प्रबृन्त्िको
अरत्र् गदै पूवािधार तर्िका र्ोिना रु. ५ िाख भरदा साना नहुने गरी बिेट हवर्नर्ोिन
गररनेछ ।

o पूवािधार हवकासको क्षेि बाहे कका अरर् िन्त्क्षत कार्िक्रम, क्षमता हवकास कार्िक्रम एवं अरर्
प्रविद्र्धनात्मककार्िक्रमहरुको प्रभावकाररता वृर्िका िार्ग सबै वडाहरुमा एकरुपता आउने गरी
कार्ािरवर्न गररनेछ ।

o कीर्तिपरु नगर क्षेिका मुख्र्-मुख्र् क्षेि, बिार,चोक, िगार्तका स्थानमा र्स.र्स.क्र्ामेरा िडान
गररनेछ र मुख्र् मुख्र्सडकहरुमा सडकबिी िडान गररनेछ ।

o िनताको गुनासाहरुको र्थोन्त्चत सम्बोधन गरी नगर सरकार र िनताबीच आपसी हवश्वास ,
समरवर् रसम्बरध बढाउन िनतासाँग नगरप्रमुख र उप–प्रमुख कार्िक्रम सं चािन गररनेछ।
o वडािाई उपिब्ध गराईएको बिेट र्सर्िङबाट कन्त्म्तमा रु. २० िाख रकमको प्रत्र्ेक
वडामा वडा गौरवको र्ोिना छनौट गरी कार्ािरवर्न गररनेछ ।

क्षेिगत नीर्तहरु
१. आर्थिक हवकास
क) कृहर् तथा पशुपंक्षी हवकास सम्वरधी नीर्तहरु

o कृहर् प्रणािीमा आधुर्नकीकरण ल्र्ाउनुको साथै र्िर्ूि र तरकारी खे तीिाई प्रोत्साहन
गररनेछ ।

o कृहर्का कार्िक्रमहरु कृर्क समूह वा सहकारी मार्ित कृर्कको माझमा िर्गनेछ ।
o महहिा कृर्क समूहहरुमार्ित वीउ हविन उत्पादनको कार्िक्रम ल्र्ाई हवउ हविन आपूर्ति
गररनेछ ।

o उत्पादकत्व वृहद्ध गनि पशुहरुमा नश्ल सुधार, पशु स्वास््र् से वा, पशुपंक्षी रोग र्नर्रिण तथा
उपचारसे वािाई सञ्चािन तथा प्रवद्धिन गररनेछ ।

o पशुहरुका िार्ग खोप केरर स्थापना, पशुपंक्षी बधशािा, कृर्िम गभािधान केरर स्थापना, पशु
हवमा कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गदै िन्त्क्षत समूह पहहचान गरी पशुपंक्षी सम्बरधी कार्िक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।

o नीर्तगत रुपमा पशुपंक्षी र्मि दताि, समूह सर्मर्त दताि, अद्यावर्धक तथा सञ्चािन गरी पशु
हवकास कार्ििाई थप सशि गदै िर्गनेछ ।

o कृहर्िरर् उत्पादनको हवहक्र हवतरणका िार्ग टाउन प्िार्नं गमा कृहर् बिारको व्र्वस्थापन
गररनेछ ।

o कृहर् िमीनको पहहचान गरी कृहर् पकेट क्षेिको हवकासका िार्ग र्ोिना ल्र्ाइनेछ ।
o कृहर्मा बढ्दो हवर्ार्दको प्रर्ोगिाई रर्ून गराउन पहि गररनेछ ।
ख) उद्योग तथा वान्त्णज्र् तथा आर्आििन र रोिगारी सम्वरधी नीर्तहरु

o िघु उद्यमीहरुिाई प्राथर्मकता र्दई र्सपमुिक तार्िम िगार्त हवर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ ।

o उद्यमीहरुको पहहचान गरी समूहमा उत्पादन गनि चाहने उद्यमीहरुिाई र्बउपूंिीमा सहर्ोग गने
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ।

o महहिा तथा िन्त्क्षत वगि उरमुख सहकारी सं स्थाहरुको स्थापना र सं स्थागत क्षमता अर्भवृहद्ध
गने कार्िक्रम गररनेछ।

o नागररकहरुको आर्आििन र रोिगारी वृर्िका िार्ग िागत साझे दारी हुने गरी मागमा
आधाररत सीपमूिक
तार्िम, उत्पादन प्रविद्धन, क्षमता हवकास र प्रहवर्ध हस्तारतरणको
कार्िक्रम सं चािन गररनेछ।

o नगरपार्िकामा सीप हवकासका िार्ग तार्िम केरर समेत सं चािन गररनेछ ।
o उत्पार्दत वस्तुहरुको बिारीकरणका िार्ग आवश्र्क प्रबरध र्मिाइनेछ ।
o उद्योग वान्त्णज्र् िगार्तका र्निी व्र्वसाहर्क क्षेिहरुसाँग सहकार्ि गरी हवर्भन्न रोिगारमुिक
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
ग) पर्िटनहवकास सम्वरधी नीर्तहरु

o कीर्तिपरु नगरको पर्िटकीर् एहककृत गुरुर्ोिना तर्ार भैसकेको अवस्थामा सोको आधारमा
खासखास क्षेिको हवस्तृत पररर्ोिना प्रर्तवेदन(DPR )तर्ार गरी हवर्भन्न पर्िटन हवकास
पररर्ोिना सञ्चािन गररनेछ ।

o पर्िटनिाई िनताको आर्थिक हक्रर्ाकिापसाँग एकाकार गनि पर्िटनका आधारहरु स्थानीर् पथ
प्रदशिक तार्िमतथा होमस्टे व्र्वसार्िाई महत्त्व र्दइनेछ ।

o पर्िटन प्रवद्धिनसाँग सम्बन्त्रधत उद्योग, होटे ि तथा अरर् व्र्वसार्को स्थापना र सञ्चािनमा कर
तथा अरर् शुल्कमा छु टको समेत व्र्वस्था गरीनेछ ।

o पर्िटन क्षेिको समग्र हवकासका िार्ग स्थानीर् िनसमुदार् र र्निी क्षेिको समेत सहभार्गता
तथा

समरवर्ात्मक भूर्मकािाई िोड र्दइनेछ ।

o पर्िटकीर् स्थि तथा पर्िटकीर् सम्पदाको सं रक्षण गरी पर्िटकीर् पूवािधारको हवकासमा िोड
र्दईनेछ

o कीर्तिपरु नगर क्षेिका सांस्कृर्तक, प्राकृर्तक, पुरातान्त्त्वक एवं िैहवक सम्पदाहरुको प्रचार
प्रसारिाई प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ ।

o बाह्य तथा आरतररक पर्िटकिाई मध्र्निर गदै पर्िटन सू चना तथा से वा केरर भवन र्नमािण
कार्ि शुरु गररनेछ ।

o र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि बसोवास गने प्रत्र्ेक िात, िार्त एवं समुदार्हरुको प्राचीनकाि
दे न्त्ख चल्दै आएको मौर्िक सं स्कृर्त (भार्ा, भेर्भुर्ा, चाडपवि आदी) िाई सं रक्षण एवं प्रवद्धिन
गदै िैिाने नीर्त र्िईनेछ ।

o

पर्िटन प्रवद्धिनसं ग सम्बन्त्रधत परम्परागत उत्पादनको सं रक्षण तथा सम्बधिनका िार्ग सहर्ोगी
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।

o नगरपार्िका आर्ै वा र्निी क्षेिसं गको सहकार्िमा अर्तर्थ गृहको र्नमािण वा खररद गरी
सं चािन गनि पहि गररनेछ ।

o

पर्िटन हवकासको िार्ग आवश्र्क िनशन्त्ि (कुक , वेटर, वेकर, वारटे रडर, टु ररष्ट गाइड
आर्द) तर्ार गनि तार्िमको व्र्वस्था गररनेछ ।

o र्नमाणािधीन र्ुद्ध स्मारक पाकििाई र्नररतरता र्दइनेछ ।
o नगरक्षेिका थप सम्भाहवत पर्िटकीर् स्थिहरुको खोिी, पहहचान र प्रचार प्रसार गररनेछ ।
o पुष्पिाि पाकि – चम्पादे वी केविकारको सम्भाव्र्ता सम्पन्न गरी हवस्तृत पररर्ोिना प्रर्तवेदन
(DPR)तर्ार गनि पहि गररनेछ ।
o मरिुश्री पाकि, आर्दनाथ पाकििगार्त अरर् पाकिको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
घ) सहकारीहवकास सम्वरधी नीर्तहरु

o र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि स्थापना भई सं चािनमा रहे का र आगामी र्दनमा स्थापना भई
सं चािन हुने सबै हकर्समका सहकारीहरुिाई प्रवद्धिन गदै िर्गनेछ ।

o कृहर् सहकारी स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।
o महहिा तथा िन्त्क्षत वगि उरमुख सहकारी सं स्थाहरुको सं स्थागत क्षमता अर्भवृहद्ध गनि हवशेर्
कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।

o कोपोर्मस
गने

र

सफ्टवेर्र

प्रर्ोगमा

ल्र्ाईनेछ,, र्सिे

अर्भिेख

व्र्वस्थापन, प्रर्तवेदन प्रस्तुत

र्नर्मन कार्ििाई समेत सहि बनाईने छ ।

o सहकारी सं स्थाहरुमा िेखापरीक्षण प्रर्तवेदनका आधारमा प्रचर्ित कानुन बमोन्त्िम कर
िगाईनेछ ।

o सहकारी क्षेिको हवकास र प्रवद्धिनका िार्ग तार्िम, क्षमता हवकासको कार्िक्रम सं चािन
गररनेछ ।

o र्नर्मन तथा अनुगमनमा िोड र्दई प्रत्र्ेक वर्ि कन्त्म्तमा २ वटा नमूना सहकारी छनोट गरी
नगद

पुरस्कारसहहत सम्मान गररनेछ ।

ङ) रािश्व सम्वन्त्रध नीर्तहरु

o करकोदरभरदादार्राबढाउनेनीर्तर्िईनेछर
र्सवर्िकरअसू िीवर्िकोरुपमाहवर्भन्नकार्िक्रमल्र्ाईनेछ।

o कर, रािश्व सं किनका िार्ग कमिचारीहरुिाई स्थिगत रुपमा पररचािन गररनेछ ।
o रािश्व सम्बरधी अध्र्र्न तथा अविोकन गरी रािश्व वृहद्ध र व्र्वस्थापनमा िोड र्दईनेछ ।
o करदाता न्त्शक्षािाई प्राथर्मकता र्दईनेछ ।
o बिेट तथा स्रोत पररचािनिाई प्रभावकारी बनाउन सं भाहवत स्रोतको खोिीका िार्ग अध्र्र्न
गररनेछ

o र्नर्र्मत र सबै भरदा बढी कर र्तने करदातािाई सम्मान गररनेछ ।
o भुकम्प पीर्डतिाई नक्शापासमा र्ददै आएको छूटिाई आगामी आ.व.मा पर्न र्नररतरता
र्दइनेछ ।

o आरतररक स्रोतको असू िीिाई व्र्वन्त्स्थत रािश्व व्र्वस्थापन कार्िक्रम बनाइनेछ । साथै
र्नम्न नीर्त, कार्िर्ोिना तथा कार्िहवर्ध ल्र्ाइनेछ ।

 कर तथा गैरकर रािश्व ऐन, २०७६
 रािश्व सुधार कार्िर्ोिना, २०७६- २०७९
 घरबहाि कर कार्िहवर्ध, २०७६
च) बिेट तथा स्रोत पररचािन सम्वरधी नीर्त

o थप आर् आििन हुने क्षेि तथा स्रोतको पहहचान गरी व्र्वन्त्स्थत गदै िर्गनेछ ।

o कार्ाििर्को िेखा, महािेखा पररक्षकको कार्ाििर्िे तोकेको ढााँचामा व्र्वन्त्स्थत, वैज्ञार्नक र
प्रणािीवद्ध SuTRA सफ्टवेर्र सञ्चािन गरी हविीर् अनुशासन सहहतको पारदन्त्शत
ि ा र हविीर्
िवार्दे हहताको नीर्त अविम्बन गररनेछ ।

o केरर,वडा तथा हवर्र्गत शाखाबाट सञ्चािन हुने र्ोिना तथा कार्िक्रमहरुको सञ्चािन,
व्र्वस्थापन र भुिानी प्रणािीमा सहिता र एकरुपता ल्र्ाइनेछ।

२. सामान्त्िक हवकास
क) िैंर्गक समानता तथा सामान्त्िक समावेशीकरण सम्वरधी नीर्तहरु
अ) दर्ित तथा हवपन्न उत्थान कार्िक्रम

o हवपन्न, दर्ित र हपछर्डएको वगिको क्षेिमा स्थानीर् सीपमा आधाररत रोिगारमुिक तार्िम
सं चािन गररनेछ, साथैआधुर्नहककरण गनि सहर्ोग गररनेछ ।

o तामाङ्ग गाउाँ हवशेर् कार्िक्रम अरतगित आर्मूिक, होमस्टे तार्िमसं चािनका िार्ग सहर्ोग
गने कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ।

o छु वाछु त मुि नगर बनाउन कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ।
आ) अपांगता िन्त्क्षत कार्िक्रम

o अपाङ्गता पररचर् पि हवतरण गररनेछ ।
o अपांगता मैिी सं रचनाहरुको हवकास गदै िर्गनेछ ।
o अपांगता भएका व्र्न्त्िहरुका िार्ग खे िकूद, सामाग्री तथा रोिगारमूिक तार्िमको व्र्वस्था
गररनेछ ।

o पक्षघात रोगबाट हपर्डत ' क ' वगिको पररचर् पि (रातो काडि) प्राप्त र्बरामीिाई मार्सक
स्र्ाहार भिा कार्िक्रमिाई र्नररतरता र्दइनेछ ।
इ) बािबार्िका िन्त्क्षत कार्िक्रमुः

o प्रत्र्ेक वडामा बािबार्िकाको सं िाि बनाई खे िकुद सामाग्री हवतरण गररनेछ ।
o बािमैिी स्थानीर् सरकार र्नमािणका िार्ग आधारहरु तर्ार गदै िर्गने छ ।
o प्रत्र्ेक वडामा बाि उद्यान स्थापनाको िक्ष्र् रान्त्खनेछ ।
o बािबार्िकाको सवािङगीन हवकासमा िोड र्दइनेछ ।

ई) िेष्ठ नागररक िन्त्क्षत कार्िक्रमुः

o प्रत्र्ेक वडामा िेष्ठ नागररक से वा केरर स्थापना गने िक्ष्र् र्िइनेछ ।
o पहहिो नगरसभािे र्नर्दिष्ट गरे का उच्च रिचाप र मधुमेहका र्बरामीहरुिाई और्धी
हवतरणको कार्िक्रमिाई र्नररतरता र्दइनेछ ।
उ) महहिा िन्त्क्षत रोिगार कार्िक्रम

o महहिाउद्यमीहरुिाईसं गर्ठतगररनेछ सं गर्ठत सं स्था, महहिा समुह साँगको सहकार्िमा तार्िम
िगार्तका कार्िक्रमहरु सं चािन गररनेछ।
ऊ) र्ुवा िन्त्क्षत कार्िक्रमुः

o र्ुवा रोिगार तथा प्रधानमरिी रोिगार कार्िक्रमका साथैउद्यमशीि, सृिनशीि र्ुवा नेतत्ृ व
हवकास कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।

o न्त्शन्त्क्षत र्ुवाहरुिाई िन्त्क्षत गरी िोक से वा आर्ोग तर्ारी कक्षा सं चािन गररनेछ।
o र्ुवाहरुको ज्ञान, र्सप र क्षमताको उपर्ोग गररनेछ ।
o राहिर्तथाअरतराहिर्गैरसरकारीसं स्थाहरुसं गसहकार्िगररनेछ र गै.स.स. हरको कामको र्नर्र्मत
अनुगमन र र्नर्मन गररनेछ ।

o र्ौर्नकअल्पसं ख्र्कहरुकोसशन्त्िकरणरक्षमताअर्भवृहद्धतथारोिगारमुिककार्िक्रममािोडर्दईनेछ।
ख) न्त्शक्षासम्वरधी नीर्तहरु
o सामुदाहर्क हवद्यािर्हरुको शैन्त्क्षक स्तरमा अर्भवृहद्ध गनि मा.हव. तहका सबै हवद्यािर्मा ईिाइब्रे री सं चािनमा ल्र्ाइनेछ । साथै, स्वर्मसे वी न्त्शक्षकिाई आवश्र्कता अनुसार र्नररतरता
र्दइनेछ ।

o सामुदाहर्कतथासरकारी हवद्यािर्हरुको स्तर उन्नर्तका िार्ग साधन स्रोतिे सम्पन्न बनाउदै
िर्गनेछ । साथै

सावििर्नक शैन्त्क्षक गुर्ठिारा सञ्चार्ित हवद्यािर् र सं स्थागत

हवद्यािर्हरुिाई थप प्रर्तस्पधी र पारदशी बनाउन हवशेर् र्ोिना अगार्ड बढाइनेछ ।

o स्थानीर् पाठ्यक्रम र्नमािण गरी प्रकाशन गररनेछ ।
o उच्च न्त्शक्षा अध्र्र्नका िार्ग अर्त हवपन्न , दर्ित वगि र समुदार्का िेहेरदार हवद्याथीिाई
छािवृन्त्िको शुरुवात गररनेछ।

o स्थानीर् भार्ा र र्िहपिाई पठनपाठनमा समावेश गराइनेछ ।

o प्राहवर्धक हवद्यािर् स्थापनािाई प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ ।
o आवश्र्कता अनुसार हवद्यािर्िाई हविर् (मिि) गराउने नीर्त ल्र्ाइनेछ ।
o हवद्यािर्मा अध्र्र्नरत हकशोरीहरुका िार्ग स्र्ार्नटरी प्र्ाड हवद्यािर्मा र्नशुल्क उपिब्ध
गराइनेछ ।

o सामूदाहर्क हवद्यािर्को बाि हवकास केररमा कार्िरत सहिकताि र कमिचारीहरुिाई पोशाक
तथा अरर् सुहवधा थप गररनेछ ।

o न्त्शक्षक हवद्याथी अनुपातका आधारमा नगर क्षेिर्भिका सामुदाहर्क हवद्यािर्हरुमा न्त्शक्षक
दरवरदी र्मिानको कार्ि प्रारम्भ गररनेछ ।
ग) स्वास््र् तथा सरसर्ाई सम्वरधी नीर्तहरु

o गतसाि शुरु गररएको

" स्वास््र् उपचार र्बमा कार्िक्रममा " अर्धकतम नगरवासीहरुको

पहुाँच पुर्र्ाउन सहकारीमा आधाररत स्वास््र् हवशेर् कार्िक्रम प्राथर्मकताकासाथ

सञ्चािन

गररनेछ ।

o स्वास््र् से वाको हवस्तार गनि हवष्णुदेवी अस्पताििाई उन्त्चत ठाउाँ मा स्थानारतरण गररनेछ ।
o कीर्तिपरु नगरपार्िकािारा प्रवहद्धित कीर्तिपरु अस्पतािबाट आगामी आ.व. २०७६/०७७दे न्त्ख
डार्िार्सस से वा सं चािन गररनेछ ।

o ऐर्तहार्सक, सांस्कृर्तक

एवं

धार्मिक

सम्पदाको

सरसर्ाई

गनि

नगरपार्िकार्भिका

सं स्थागत,सावििार्नक शैन्त्क्षक गुठी तथा सामुदाहर्क हवद्यािर्को सहभार्गतामा सं चार्ित
“एकहवद्यािर् एक सम्पदा सरसर्ाई कार्िक्रम” िाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

o स्वच्छ कीर्तिपरु महाअर्भर्ान अरतगित प्िाहष्टक झोिा प्रर्ोग रर्ुनीकरण अर्भर्ान तथा पुनुः
प्रर्ोगिाई अर्भर्ानको रुपमा हवहवधकार्िक्रम ल्र्ाइनेछ।

o कीर्तिपरु आाँखा अस्पतािसं गको सहकार्िमा हवर्भन्न कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ।
o कीर्तिपरु मा स्थार्ी बसोबास गने महहिाहरु सुत्केरी हुदा आवश्र्क परे मा २ हपरट रगतका
साथै क्र्ान्त्ल्सर्म चक्की समेत र्नशुल्क उपिब्ध गराइनेछ ।

o हवपन्न, असहार् तथा गरीब उपचार सहर्ोग कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।
o नगर क्षेिमा रहे का सरकारी, सामूदाहर्क, गैरसरकारी तथा र्नन्त्ि स्वास््र् सं स्थासं गको
सहकार्िमा आधारभूत तथा हवन्त्शष्ट स्वास््र् से वाको हवस्तार तथा सं िाि पुर्र्ाउन पहि
गररनेछ ।

o महहिा स्वास््र् स्वर्मसे वीहरुको क्षमता अर्भवृहद्ध गररनेछ ।

o नगरको अव्र्वन्त्स्थत र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनिाई सुदृढ गदै िर्गनेछ ।
o र्ोहरमैिा व्र्वस्थापनका िार्ग चेतनामूिकतथाप्रवद्धिनात्मक हक्रर्ाकिाप सं चािन गररनेछ ।
o शुद्ध खानेपानीको प्रर्ोगका िार्ग चेतनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
o र्ोहरमैिा व्र्वस्थापन गनि र्निी क्षेिसं गको साझे दारीमा से र्ग्रगेसन सहहतको र्ोहर प्रसोधन
केररको आधुर्नकीकरण गररनेछ।

o वैकन्त्ल्पक स्वास््र् उपचार पद्धर्तिाई प्राथर्मकता र्दइने छ ।
o नगरपार्िका क्षेि र्भिका हवद्यािर्हरुमा स्र्ार्नटरी प्र्ाडको उन्त्चत व्र्वस्थापनको िार्ग
प्रवरध गररने छ ।

o सावििर्नक शौचािर् व्र्वस्थापन नीर्तिाई र्नररतरता र्दईनेछ ।
o िागु और्ध दुव्र्िसन हवरुद्धको अर्भर्ानिाई िागु गररनेछ ।
o नसने रोगहरुको रर्ूनीकरणका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
o स्थानीर् सरकारिाई आम िनसमुदार्साँग साक्षात्कार हुने गरी घर घरमै सरकाको पहुाँच
पुर्र्ाउन "घर घरमा स्थानीर् सरकार" कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।
घ) खेिकूद हवकास सम्वरधी नीर्तहरु

o खे िकुदिाई व्र्वन्त्स्थत गनि " कीर्तिपरु नगर खे िकुद हवकास सर्मर्त " मार्ित हवर्भन्न
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।

o एक वडा एक खे ि स्थि अर्भर्ानिाई र्नररतरता र्दइनेछ ।
o हवद्यािर् तथा नगरस्तरमा हवर्भन्न खे िकुदका प्रन्त्शक्षण कार्िक्रम सञ्चािन गरी राहिर् तथा
अरतराहिर् खे िाडी उत्पादन गsने समेत िक्ष्र्सहहत " मेर्र खे िकुद कार्िक्रम तथा
प्रर्तर्ोर्गता " सञ्चािन गररनेछ ।

o नगर स्तरीर् खे िकुद मैदानको र्नमािणका िार्ग पहि गररनेछ ।
o नगरमा हवर्भन्न खे ि सम्बद्ध सं स्थाहरुबाट गररने खेिकुद प्रर्तर्ोर्गताहरुिाई सहर्ोग गररनेछ
।

o राहिर् तथा अरतराहिर् सं घसं स्थाहरुसं गको सहकार्िमा खे िकुद कार्िक्रम सं चािन गने
आरतररक तथा बाह्य प्रर्तर्ोर्गता तथा कार्िक्रममा सहभागी हुन, गनि गराउन सहर्ोग गररनेछ
।

३. पूवािधार हवकास कार्िक्रमुः
क) सडक सम्वरधी नीर्तहरु

o वडास्तरीर्,नगर स्तरीर्, प्रदे श स्तरीर् सडकको वर्गिकरण गररनेछ । साथै नगरका खास
क्षेिहरु समेटेर नगर चक्रपथको हवकास गररनेछ । चािु तथा अरर् नगरपार्िका िोड्ने
सडक र्ोिनाहरुिाई प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ ।

o २०४६सािकोऐर्तहार्सकिनआरदोिनमासहादतप्राप्तकीर्तिपरु का४िनासहहदहरुरािमानमािी,
रािेरर महििन, हहराकािी महििन र िन बहादुर महििनको स्मृर्तमा वडा नं . २ र ३ न्त्स्थत
समि- र्दखु पाकि िाई "सहहद राराहहि पाकि" को रुपमा र्नमािण र हवकास गररनेछ ।

o नगरकासडकहरुखाल्डा - खुल्डीमुि बनाउन अर्भर्ान चिाईनेछ ।
o कीर्तिपरु कोमहत्त्वपूणब
ि ाटोहरूिाईसाईड ड्रेन र सडकपे टीसहहत हवस्तार गररनेछ ।
o बल्खुकोररडोरर्नमािणकार्ििाई र्नररतरता र्दईदीखुमा पुि र्नमािण गरी चररार्गरी नगरपार्िका
साँगको

Road Connectivityर्बस्तार

गररनेछ ।

ख) खानेपानी सम्वरधी नीर्तहरु

o नगरमा खानेपानी समस्र्ा समाधानका िार्ग एहककृत खानेपानी उत्पादन, सुधार तथा हवतरण
आर्ोिना सं चािन गररनेछ ।

o मुहान सं रक्षण, उत्पादन वृहद्ध र गुणस्तरीर् खानेपानीिाई िोड र्दईनेछ ।
o आवश्र्कता अनुसार हवर्भन्न ठाउाँ मा डीप बोररं ग गरी उत्पादनमा वृहद्ध गररनेछ ।
ग) सावििर्नक िग्गा सं रक्षण कार्िक्रमिाई हवशेर् आर्ोिनाको रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।
घ) नगरपार्िकाका मुख्र् मुख्र् र्ोिनाहरुको हवस्तृत पररर्ोिना प्रर्तवेदन (DPR) बनाई कार्ािरवर्न
गररनेछ ।
ङ) उपभोिा सर्मर्तको क्षमता हवकासमा िोड र्दईने छ ।
च) र्ोिना कार्िक्रमहरुको र्नररतर अनुगमन र मूल्र्ांकनमा िोड र्दईनेछ ।
छ) हवकासमा सावििर्नक र्निी साझे दारी (PPP) िाई समेत अविम्बन गररनेछ ।

झ) सडक क्षेिको व्र्वन्त्स्थत हवकासका िार्ग नगरपार्िकाको र्ातार्ात गुरुर्ोिना (MTMP) तर्ार गरी
प्राथर्मकता प्राप्त सबै सडकहरुको रे खाङ्कन र िगत कट्टाको कार्ि प्राथर्मकताको साथ सं चािन
गररनेछ
ञ) दीखु क्षेिको बल्खु खोिा सं रक्षण, ड्याम तथा क्रीडास्थि र्नमािण कार्ििाई र्नररतरता र्दइनेछ ।
ट) वडा नं .३ खार्सबिार खण्डमा अवन्त्स्थत र्भं पुखू , मर्भं पुखू, िाभा पुखूको पुनर्नमािण कार्ििाई
र्नररतरता र्दइनेछ ।

४. सुशासन र सं स्थागत हवकास तथा से वा प्रवाह

o नपाको मूख्र् प्रशासकीर् भवन र्नमािण आगामी आ.व. २०७६/०७७सम्पन्न गररनेछ ।
o र्सै आ.व.मा कन्त्म्तमा चारवटा वडा भवनको र्नमािण गने िक्ष्र् र्िईनेछ ।
o प्रहवर्ध मैिी से वा हवस्तार गररनेछ ।
o एक वडा एक प्राहवर्धकको नीर्तिाई अपनाईनेछ ।
o सबै वडामा इरटरनेट तथा र्स.र्स.हट.र्भ.िडान गररनेछ ।
o िनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीको कार्िक्षमतामा सुधार ल्र्ाउन तार्िम, अविोकन भ्रमण
िगार्तका कार्िक्रम गररनेछ ।

o नगरपार्िकाको सं गठन, सं रचना, दरबरदी र्नधािरण र कार्ि हववरण तर्ारीका िार्ग सं गठन
तथाव्र्वस्थापनको (O &M) सवे गरर कमिचारी व्र्वस्थापन गररनेछ ।

o सुशासन कार्म गनि नागररक वडा पि, उिुरी र गुनासो सुनवु ाईमार्ित से वा प्रवाहमा र्नररतर
सुधार ल्र्ाइनेछ ।

o नगरपार्िका केरर र वडा स्तरमा मापदण्डका आधारमा सं स्थागत पूवािधारको व्र्वस्था
गररनेछ ।

o नपाका गर्तहवर्धहरुको सं गािोका रुपमा पान्त्क्षक बुिेहटन प्रकाशन गररनेछ ।
o हविीर् अनुशासन र पारदन्त्शति ा कार्म गने प्रर्तबद्धतासहहत िेखापरीक्षण प्रर्तवेदनका
सुझावहरुको पािना गररनेछ ।

o बेरुिु रर्ूनीकरणका तथा र्र्छ्यौटका िार्ग हवशेर् कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।

o वडा कार्ाििर् र नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् पररसरिाई Free Wifi Zone बनाईनेछ
।

o से वा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन न.पा.को सं गठनात्मक क्षमता तथा दक्षता अर्भवृहद्ध गनि
वृन्त्ि हवकासको अवसर प्रदान गररनेछ ।

o पुरस्कार र दण्डको नीर्तिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािरवर्न गररनेछ ।
o रर्ार् सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन रर्ाहर्क सर्मर्त व्र्वस्थापन कार्िक्रम सं चािन गररनेछ
।

o प्रभावकारी से वा प्रवाह, क्षमता हवकास र सं घीर्ताको प्रभावकारी कार्ािरवर्नका िार्ग अरतर
र्नकार् समरवर्मा िोड र्दईनेछ ।

o न.पा.बाट सं चार्ित हवर्भन्न र्ोिना कार्िक्रम र से वा प्रवाहमा र्नररतर सुधार ल्र्ाउन वडा
स्तरमा अधिवाहर्िक र नगर स्तरमा अधिवाहर्िक र वाहर्िक रुपमा सावििर्नक सुनव
ु ाई कार्िक्रम
सं चािन गररनेछ ।

o स्थानीर् तहबाट प्रदान गररने से वाको गुणस्तरमा सुधार गदै प्रहक्रर्ा सरिीकृत गने र से वामा
सविसाधारणको पहुाँच वृहद्ध गने नीर्त र्िईनेछ ।

o सविसाधारण िनताको पहुाँचमा वडा कार्ाििर्को से वािाई प्रभावकारी बनाउदै कार्ाििर्हरुिाई
प्रहवर्ध मैिी बनाउने र वडा कार्ाििर्हरुको पूवािधार हवकास गने नीर्त अविम्वन गररनेछ ।

o न.पा.को स्वार्मत्वमा रहे का, भोगचिन तथा सं रक्षरणमा रहे का भवन, िग्गा िर्मन र प्राकृर्तक
सम्पदाको सं रक्षण, सम्वद्धिन र प्रवद्धिन गररनेछ ।

o राज्र्िे प्राथर्मकता र्दएको सहभार्गता र समावेशी नीर्तिाई प्राथर्मकताका साथ पािना गने
नीर्त र्िईनेछ ।

o से वा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन न.पा.को सं गठनात्मक क्षमता तथा दक्षता अर्भवृहद्ध गनि
वृन्त्ि हवकासको अवसर प्रदान गररनेछ ।

o नगरपार्िकाको काम कावािहीमा पारदन्त्शति ाका िार्ग र्नर्र्मत पिकार भेटघाट कार्िक्रमिाई
र्नररतरता

र्दईनेछ ।साथै पिपर्िका, वेभसाइट, सू चना तथा रे र्डर्ोबाट प्रकाशन/प्रसारण गरी

नगरवासीिाई सुसन्त्ु चत गररनेछ । स्थानीर् पर्िका तथा प्रकाशनिाई बढावा र्दइनेछ ।

o वडा सर्मर्तको कार्ाििर्को कार्ि कुशिता र क्षमतामा प्रभावकारीता ल्र्ाउन वडा
सर्मर्तहरुिाई साधनस्रोत सम्पन्न गराउदै िर्गनेछ ।

o हवर्भन्न शहरहरुसं ग पारस्पररक सहर्ोग, अनुभव आदान प्रदान गनि भर्गनी सम्बरध स्थापना
गनि पहि गररनेछ ।

o भ्रष्टाचारमुि नगरकार्िपार्िका बनाउन शुरर् सहनन्त्शिताको नीर्त र्िईनेछ ।
o र्स नगरपार्िकाको नक्सा पास प्रकृर्ािाई थप सहि, सरि र प्रभावकारी बनाउनका िार्ग
कार्ािरवर्नमा रहे को “ कीर्तिपरु नगरपार्िका हवद्युर्तर् नक्सा पास कार्ािरवर्न आर्ोिना (

KMEBPSIP) िाई र्नररतरता र्दईनेछ ।
o सामुदाहर्क प्रहरी साझे दारी कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सं चािन गररनेछ ।
o रािश्व व्र्वस्थापन MDVS कार्िक्रम अरतगित रहे का सामान्त्िक पररचार्िकाहरुिाई र्नररतरता
र्दईनेछ ।

o िैर्गकहहं साहवरुद्धकोअर्भर्ानकार्िक्रमिाईप्रभावकारीबनाईनेछ।
o हवद्युर्तर् हान्त्िरीिाई वडासम्म हवस्तार गररनेछ ।

o

व्र्न्त्िगत घटना दताि सम्बरधी अर्भिेख व्र्वन्त्स्थत गरी र्डन्त्िटाइि गररनेछ ।

५. मानव सं साधन हवकास तथा व्र्वस्थापन

o

र्स नगरपार्िका, वडा कार्ाििर् र अरर् हवर्र्गत कार्ाििर्हरुमा कार्िरत कमिचारीहरुको
क्षमता अर्भवृहद्धका िार्ग आवश्र्कता अनुसारको क्षमता हवकास तार्िमको आर्ोिना गदै
िर्गनेछ ।

o

कमिचारीहरुको कार्िसम्पादन अर्भवृहद्ध गरी उच्च मनोविका साथ कामप्रर्त समहपित गराउन
कार्िसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािीिाई अविम्वन गने नीर्त र्िईनेछ ।

o

नगरपार्िकाको कामको बढ्दो चाप र आमसे वाग्राही नगरवासीहरुको आग्रहिाई समेत
ध्र्ानमा राखी अनुगमन, र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, नक्सापास, रािश्व सं किन, सावििर्नक सम्पिी
सं रक्षणिाई पररर्ोिनाको रुपमा हवकास गरी

आवश्र्कता अनुसार करारमा कमिचारी र्नर्ुि

गरे र नगरपार्िकाको से वा प्रवाहिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

o

वडा र नगर स्तरीर् से वाप्रवाहको प्रभावकारी र्नर्मनकोिार्ग अनुगमन सर्मर्तिाई थप
हक्रर्ाशीि बनाइनेछ।

o

समर्ानुकूि ढं गिे कमिचारीको वृन्त्ि हवकास , सरुवा तथा बढु वा िगार्त न्त्िम्मेवारीमा हे रर्ेर
गरी कार्िसम्पादनमा च ुस्तता ल्र्ाइनेछ ।

o

नगरपार्िकािारा गर्ठत कार्िपार्िकाका सदस्र्हरु सं र्ोिक रहे को हवर्र्गत सर्मर्तहरुको
क्षमता हवकास गरी स्रोत साधनर्ुि बनाउदै नगरपार्िकाको हवद्यमान सांगठर्नक सं रचनामा

आवश्र्कता अनुसार पररमाििन गरी हवर्र्गत सर्मर्तहरुिाई नगरपार्िकाको दै र्नक काममा
समेत सहभागी गराइनेछ ।
६. सू चना प्रहवर्ध मैिी कार्िसम्पादन प्रणािीुः

o नगरपार्िका क्षेिर्भिको सं वेदनशीि स्थानहरुमा र्स.र्स.हट.र्भ रान्त्खने कार्िक्रमिाई र्नररतरता
र्दइनेछ ।

o IT हवकासका िार्ग पुवािधारहरु तर्ार गररदै िर्गनेछ ।
o नगरपार्िकािाई सू चनामैिी नगरको रुपमा हवकास गररनेछ।
o सम्पूण ि पदार्धकारी तथा कमिचारीहरुिाई नगरपार्िकाको आर्धकाररक ईमे िID हवतरण
गररनेछ ।

o सू चना मैिी प्रहवर्धको प्रर्ोग गरी से वािाई र्छटो र छररतो , च ुस्त, दुरुस्त एवं पारदशी रुपमा
प्रवाह गने नीर्त र्िइनेछ।

७. वन वातावरण तथा हवपद र पूनर्नमािण कार्िक्रमुः
क) वृक्षारोपण सम्वरधी नीर्तहरु

o र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि खािी रहे का सरकारी, पती, ऐिानी तथा सावििर्नक िग्गाहरुमा
हवर्भन्न िार्त तथा प्रिार्तक बोट हवरुवाहरु वृक्षारोपण गने नीर्त र्िईनेछ ।

o शहरी सडकका दार्ााँ बार्ााँ तथा बीच भागमा वृक्षारोपन गरी हररत शहर तथा हररत
नगरपार्िका वनाउने नीर्त र्िईनेछ ।

o नर्ााँ घर र्नमािणका िार्ग नक्सा बनाउाँ दा कन्त्म्तमा दुईवटा र्िर्ुि वा उपर्ुि हवरुवा रोप्नु
पने नीर्त र्िईनेछ ।

o नगरका सामूदाहर्क वनिाई प्रवद्धिन गरर पर्ािपर्िटनिाई अगाडी बढाइ वन, वातावरण र
रोिगारिाई सं गसं गै अगाडी बढाइनेछ ।
ख) भू सं रक्षण सम्वरधी नीर्तहरु

o र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि बाह्रै महहना पानी बग्ने नदी खोिा तथा अरर् ििाधार स्रोतहरुको
पहहचान सं रक्षण गरी ििाधार क्षेिमा हुने भुक्षर् तथा

वातावरण प्रदुर्णिाई रर्ूर्नकरण गनि

वार्ो इन्त्िर्नर्ररङ सहहतको ििाधार सं रक्षण गरी ठू िा/साना ििाधार क्षेिको सं रक्षण सं वद्धिन
गररनेछ ।

o दुधपोखरी, र्सम, नौमुिे, राउटे भीर, र्सम्िे खोिा, बोसन खोिा िगार्तको ििाधार क्षेिको
सं रक्षणका िार्ग तटवरध तथा चेकड्याम र्नमािण, वृक्षारोपण िगार्तका कार्िक्रम सं चािन
गररनेछ ।

o िि उत्पन्न प्रकोप र्नर्रिणका िार्ग भवन एवं अरर् पूवािधार र्नमािणका क्रममा खोिा एवं
पूवािधार र्नमािण सम्वरधी स्वीकृत मापदण्ड कडाईका साथ िागु गररनेछ ।

o बाग्मती नदी सरसर्ाई तथा सं रक्षण कार्िक्रम र करीडोर र्नमािणिािई र्नररतरता र्दइनेछ ।
o पानीको उत्पादन वृहद्धका िार्ग खानेपानी मुहान क्षेिका िं गिमा गह्रा सुधार कार्िक्रम
ल्र्ाईनेछ ।
ग) पुनर्निमाण सम्वरधी नीर्तहरु

o भूकम्पिे क्षर्तग्रस्त पाटी, पौवा,मठ, मन्त्रदर िगार्तका सम्पदाहरूको पुनर्निमािणिाई
प्राथर्मकताका साथ अगाडी बढाईनेछ ।

o २०७२ सािको भूकम्पिे घर भत्केका र हािसम्म पर्न टहरामा रहहरहे का अर्त हवपन्न
नगरवासीहरूको

o घरर्नमािणरपुनर्नमािणका िार्ग सहर्ोगका कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।
घ) हवपद व्र्वस्थापन नीर्तहरु

o नगरपार्िका हवपद्को िोन्त्खम रर्ूर्नकरण गनि पून्त्िगत बिे टको कन्त्म्तमा एक प्रर्तशत
रकमको व्र्वस्था सहहत एक हवपद व्र्वस्थापन कोर् स्थापना गररनेछ ।

o गमी एवं वर्ाि मौसममा आउनसक्ने हवपद्हरु (आगोिागी, बाढीपहहरो, चट्याङ, झाडापखािा)
को रर्ूर्नकरणको िागी िनचेतना अर्भवृहद्ध गने र त्र्स्ता प्राकृर्तक प्रकोपबाट बच्नको िागी
स्थानीर् िनताहरुको सं िग्नतामा हवर्भन्न प्राकृर्तक प्रकोप रर्ूर्नकरण कार्िक्रम कार्ािरवर्न
गने नीर्त अविम्वन गररनेछ ।

o नगर क्षेिर्भि आवश्र्क एम्वुिेरस , शव वाहन, दमकि िगार्तका साधनहरुको सहि पहुाँच
िार्ग आवश्र्कता अनुसार र्नन्त्ि तथा अरर् सं स्थागत क्षेिसं ग सहकार्ि गने नीर्त र्िईनेछ ।

o वडास्तररर् हवपद व्र्वस्थापन सर्मर्तिाई थप हक्रर्ान्त्शि वनाइ हवपद पूवति र्ारी कार्ििाई
व्र्वन्त्स्थत गररनेछ ।

o भूकम्प प्रर्तरोधात्मक सं रचना र्नमािणका िार्ग चेतनामूिक कार्िक्रमहरु सं चािन गररनेछ ।

o प्रकोप व्र्वस्थापन गनि नगरपार्िकाको सं स्थागत क्षमता अर्भवृहद्ध गने र रे डक्रस, सुरक्षा
र्नकार् र अस्पतािसं ग Rapid Response Team (RRT)बनाई सहकार्ि गने नीर्त र्िईनेछ
।

o आगिार्ग, भूकम्प, झाडापखािा, महामारी, चट्याङ, आर्दको सं भावना, िोन्त्खम र र्सको
रर्ूर्नकरण तर्ििनचेतना वृहद्ध गने कार्िक्रमिाई र्नररतरता र्दईनेछ ।

o नगर स्तररर् हवपद् व्र्वस्थापन पुव ि तर्ारी, तथा प्रर्तकार्ि र्ोिना वनाई िागु गररनेछ ।
o हवपद् व्र्वस्थापनका िार्ग स्रोत साधनिुटाउनका र्थोन्त्चत पहि गररनेछ ।
o हवपद व्र्वस्थापनका िार्ग सरोकारवािा र्नकार्हरुसाँग र्नर्र्मत समरवर् गने र नगर स्तरीर्
र वडा स्तरीर्हवपद व्र्वस्थापन सर्मर्तको क्षमता हवकास गरी हक्रर्ान्त्शिता बढाईने छ ।
8. िग्गा एकीकरण कार्िक्रम (Land Pooling)

o सल्र्ानस्थानिाई केरर मानेर सं चार्ित िग्गा एकीकरण कार्िक्रमिाई आर्ोिनाको रुपमा

हवकास गरी अगाडी बढाईनेछ।काममा च ुस्तता र पारदशी बनाउन सो क्षेििाई हवर्भन्न
खण्डखण्डमा उपसर्मर्त मार्ित कार्ािरवर्न गने नीर्त र्िईनेछ ।

9. सं स्कृर्त तथा सम्पदा तथा भार्ा र्िहप सं रक्षण कार्िक्रम:

o परापूवक
ि ािदे न्त्ख चर्िआएको बािागािा, सं स्कृर्त तथा िािापविको सं वद्धिन र प्रवद्धिन गनि
बािागािा तथा िािापवि व्र्वस्थापन उप-सर्मर्त गठन गरी हवहवध कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।

o र्स नगरपार्िका क्षेिर्भि बसोवास गने प्रत्र्ेक िात, िार्त एवं समुदार्हरुको प्राचीनकाि
दे खी चल्दै आएको मौर्िक सं स्कृर्त (भेर्भुर्ा , चाडपवि आर्द) िाई सं रक्षण एवं प्रवद्धन गदै
िैिाने नीर्त अविम्वन गररनेछ ।

o किा र सं स्कृर्तको सं रक्षण र सं वद्धिनकािार्ग पुस्ता हस्तारतरण कार्िक्रम सं चािन गनि गररने
कृर्ाकिापहरुमा आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ ।

o िार्त, िनिार्त िगार्तका समुदार्हरुको सांस्कृर्तक सं रक्षण गनि आवश्र्कता अनुसार
सं ग्रहािर्हरुको र्नमािणमा सहर्ोग गदै िर्गनेछ ।

o स्थानीर् भार्ा र र्िहप हवकासका िार्ग कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।
o २०७४ िेठ ८ पर्छ परम्परागत शैिीमा नगरको सम्पदा बस्तीमा बनेका घरहरुका िार्ग
र्नदे न्त्शका बनाई अनुदान र्दईनेछ ।

o बािागािा, िािा, अर्भिेख, मठमरदीर िगार्त सााँस्कृर्तक एवं ऐर्तहार्सक खोि तथा
अनुसरधान कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।

10.सावििर्नक िग्गा / भवन/सिि/पाटी –पौवा/दह/पोखरीको सञ्चािन र व्र्वस्थापनुः

o सावििर्नकिग्गा, भवन, सिि, पाटी-पौवा, दह, पोखरी, पाकि र मठमन्त्रदरको प्रभावकारी सञ्चािन
र व्र्वस्थापन गनिका िार्ग स्थानीर् सरोकारवािा व्र्न्त्ि र र्नकार्को समेत सहर्ोग र
सहभार्गतामा नगरपार्िकाबाट सम्वन्त्रधत ठााँउरक्षेिको समुन्त्चत हवकासका िार्ग प्रभावकारी
सं र्रि र्नमािण गरी ती सावििर्नक िग्गा, भवन, सिि, पाटी-पौवा, दह, पोखरी, पाकि र
मठमन्त्रदरको सञ्चािन र हवकास गररनेछ ।

11.भूर्म नीर्तुः

o मापदण्ड हवपरीत िग्गाको खण्डीकरण तथा प्िहटगं िाई र्नस्तेि गररनेछ ।
o वडा नं .५ र ८ पााँगाको नापी भै िग्गा धनी प्रमाण पुिाि हवतरण हुन बाकी भएकोमा आगामी
आ.व. २०७६/०७७ र्भि िािपुिाि हवतरण गराइनेछ।

o

र्स नगरक्षेिर्भिका सवै वडाहरुमा पुनुः नापी हुन बााँकी िग्गाहरुको नापी तथा पुनुः नापी
भएका िग्गाहरुको हाि साहवक गनि पहि गररनेछ ।

o र्स कीर्तिपरु क्षेतरर्भि रहे का हवताि िग्गा सम्वरधमा हवताि तथा उरमुिन भएपिात उि
हवताि िग्गामा मोहह कार्म भएको भए िग्गाको पचास ५० (पचास प्रर्तशत) सम्वन्त्रधत

मोहहको नाममा र ५० (पचास प्रर्तशत) नेपाि सरकारको नाममा रहने नीर्तगत व्र्वस्था
भएकोमा नेपाि सरकारको नाममा हुने ५० (पचास प्रर्तशत) िग्गा स्थानीर् सरकारको
नाममा गनिका िार्ग सम्वन्त्रधत र्नकार्मा पहि गररनेछ ।

o र्स कीर्तिपरु नगरपार्िकाको सीमाना क्षेिको भुगोि र र्समानामा केही अरर्ौि र हववाद

दे न्त्खएकािे नापी, मािपोत िगार्तका सम्वन्त्रधत र्नकार्साँग समरवर् गरी नगरपार्िकाको
र्समाना र भुगोि र्हकन गनि पहि गररनेछ ।

१2. अनुगमन तथा र्नर्मन

o हवकाससाझे दारर्नकार्, नगरपार्िका, प्रदे श सरकार तथा सं घीर् सरकारबाट सं चार्ित र्ोिना
तथा कार्िक्रमको र्नर्र्मत अनुगमनका िार्ग नगर तथा वडा स्तरीर् अनुगमन सर्मर्तिाई थप
न्त्िम्मेवारीका साथ बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।

आगामी आ.व. २०७६/०७७ का िार्ग प्रस्ताहवत मुख्र् – मुख्र् कार्िक्रमहरु र्नम्न वमोन्त्िम रहे का छन्
।
 सडक पुवािधार

 खानेपानी पुवािधार
 न्त्शक्षा पुवािधार
 स्वा्र् पुवािधार र से वा सुदृढीकरण
 पर्िटन पुवािधार हवकास
 िन्त्क्षत कार्िक्रम
 िग्गा एकीकरण
 कमिचारीर िनप्रर्तर्नर्ध क्षमता हवकास कार्िक्रम आदी ।
अब म आगामी आ.व. २०७६/०७७ का िार्ग स्थानीर् रािस्व परामशि सर्मर्तबाट पेश भई नगर
कार्िपार्िकाबाट स्वीकृत भएको रु. १,०६,८२,९९,०००।– (एक अवि छ करोड बर्ासी िाख उनारसर्
हिार माि) कुि आर्अनुमान र्स सम्मार्नत नगरसभा समक्ष पेश गनि चाहरछु ।

आगामी आ.व. २०७६/०७७ को अनुमार्नत आर् अनुमान
रु.हिारमा
र्स.न.

क्षेि

बिेट

1

आरतररकरािस्वुः

१२००००

2

मािपोतरन्त्ििे शन शुल्क

120000

3

रािस्वबााँडर्ााँडुः

८१९००

4

नेपािसरकारबाट प्राप्त अनुदानुः

४.१

हविीर् समानीकरणअनुदान

192200

४.२

सशति अनुदान (26212)

187700

४.३

सशति अनुदान (सामान्त्िकसुरक्षा)

४.४

शसतिअनुदान (स्थार्नर् शासन तथा सामुदाहर्क
हवकास कार्िक्रम)

90000
1000

४.५

शसति अनुदान (सडकवोडि ने पाि)

४.६

शसति अनुदानअरर्

20000

४.७

शसतिअनुदान स्थार्नर् पुवािधार हवकास साझेदारी

20000

8000

कैहर्र्त

र्स.न.

क्षेि

बिेट

कैहर्र्त

कार्िक्रम (काठमाण्डौ र्न.क्षे. न. १०)
४.८

प्रधानमरिीरोिगार कार्िक्रम

30000

४.९

समपूरक अनुदान

20000

हवशेर् अनुदान

20000

४.१०
5

प्रदे शसरकारबाट प्राप्त अनुदानुः

5.1

हविीर् समानीकरणअनुदान

5.2

सशति अनुदान

5.3

समपूरक अनुदान

5.4

11097
1503
20000

हवशेर्अनुदान (िनसे वा मा.हव./ पर्िटन/िग्गा
एहककरण/अध्र्र्न/DPR)

5.5

सवारी साधन करवााँडर्ााँड

19899

5.6

प्रदे श सभा सदस्र्तर्िको हवकास कार्िक्रम

15000

6
6.1

अरर्स्थानीर् तहबाट प्राप्त अनुदानुः
सशतिअनुदान (नगर-नगर साझेदारी कार्िक्रम),
का.म.न.पा

10000

6.2

समपूरक अनुदान

70000

6.3

हवशेर् अनुदान

10000

कुि अनुमार्नत आर्

१०६८२९९

कुि बिेटुः- १ अवि छ करोड बर्ासी िाख उनारसर्
हिारमाि

अरत्र्मा, र्ो नीर्त सम्मार्नत नगरसभामा आवश्र्क छिर्ि, सुझाव र परमाििनसहहत स्वीकृर्तका
िार्ग पेश गररएकािे रचनात्मक सल्िाह, सुझाव र पररमाििनका िार्ग अनुरोध गदै हामीिाई र्नररतर
सहर्ोग गनुह
ि न
ु े कीर्तिपरु नगरवासीहरू, रािनैर्तक दिका प्रर्तर्नर्धहरु , सङ्घीर् मार्मिा तथा स्थार्नर् हवकास
मरिािर्, प्रदे श सरकार, नागररक समाि, सञ्चार िगत, सचेत नागररक वगि, नगरपार्िकाका कमिचारीहरु
िगाएत सबै नगर सभासदस्र्हरुमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गदिछु ।

