बार्षिक नीति िथा कार्िक्रम
आ.ब. २०७९/८०

वराहक्षेत्र नगरपातिका

नगर कार्िपातिकाको कार्ाििर्
चक्रघट्टी, सुनसरी

७ असार २०७९

बराहक्षेत्र नगरपातिकाको आ. व. २०७९।०८० को
वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम
२०७९।०३।०७
श्री नगर उपप्रमुख ज्र्ू
श्री नगरसभाका सचचव ज्र्ू ।
श्री नगरसभा सदस्र्ज्र्ूहरु ।
श्री राजनीतिक दिका प्रमुख िथा प्रतितनतिज्र्ूहरु ।
श्री राष्ट्रसेवक सम्पूर्ि कमिचारीहरु ।
श्री सं चारकमी एवं सभामा उपचस्थि महानुभावहरु ।
१.

आतथिक वषि २०७९।०८० को नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि हुने सम्मातनि

दशौं नगर

सभाको बैठकमा र्हााँहरु सबैिाई हार्दिक स्वागि गदै नेपािको सं र्विान

जारी भएपति दोश्रो पटक जनिाको घरदै िोमा सेवा प्रदान गने स्थानीर् िहको
तनवािचनमा हामीिाई आफ्नो अमुल्र् मि र्दएर स्थानीर् सरकारको नेित्ृ व गने अवसर
प्रदान गनुि हुने बराहक्षेत्रबासी सम्पुर्ि आमा बुबा दाजुभाई र्दर्दबर्हनीहरुमा सविप्रथम
हार्दिक आभार व्र्क्त गदै सम्पुर्ि नव तनवािचचि पदातिकारीहरुका िर्िबाट हार्दिक
कृिज्ञिा सर्हि िन्र्बाद व्र्क्त गनि चाहन्िु ।
२.

र्ो गरीमामर् सभामा नेपािमा सं घीर् िोकिाचन्त्रक गर्िन्त्र स्थापनाका िातग

जीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अपिर् गदििु । साथै िी
आन्दोिनहरुमा नेित्ृ व गनुह
ि न
ु े अग्रज िथा साथ र सहर्ोग गरी र्ोगदान र्दनुहन
ु े
समस्ि नेपािी दाजुभाई र्ददीबर्हनीहरुमा हार्दिक सम्मान प्रकट गदििु ।
३.

र्वगि दुई वषिको अवतिमा कोतभड–१९ भर्ाबह माहामारीबाट बाह्र हजार

भन्दा बढी नेपािीिे आफ्नो अमुल्र् जीवन गुमाउनु भएको ि । वहााँहरु सबैमा
हार्दिक श्रद्धाञ्जिी साथै वहााँहरुको पररवार आर्न्िजनप्रति हार्दिक समबेदना प्रकट
गदििु ।
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४.

नेपािको सं र्विान जारी भए पश्चाि स्थानीर् िहको दोश्रो तनवािचनबाट तनवािचचि

नगर प्रमुखको हैतसर्ििे बराहक्षेत्र नगरपातिकाको आ ब २०७९∕ ८० को वार्षिक
नीति िथा कार्िक्रम सम्मातनि सभामा प्रस्िुि गनि पााँउदा मिाई गौरबको महसुस
भएको ि ।
५.

सीतमि श्रोि सािनका बाबजुद पतन बराहक्षेत्र नगरपातिकािाई सं मर्ृ द्ध प्राप्त गने

र्ात्रामा अचघ बढाउन सकन्ि भन्ने तबश्वास र उत्साहका साथ आगामी आ= ब= को र्ो
वार्षिक नीति िथा

कार्िक्रम प्रस्िुि गरीएको व्र्होरा स्मरर् गराउाँदै, सविप्रथम हामीिे

दोश्रो तनवािचनबाट तनवािचचि

भएर

पदभार

ग्रहर्

गरीरहदााँको

अवस्थामा

नगरपातिकाको सामाचजक, आतथिक िथा भौतिक अवस्थाका सन्दभिमा केर्ह सं चक्षप्त
सतमक्षा प्रस्िुि गनि चाहन्िु ।
१.

गि वषि चािु आ.व. २०७८।७९ को िातग अचघल्िो सभामा रु १ अबि ५

करोड ५८ िाख ३२ हजार ५ सर्को बजेट प्रस्िुि गरीएको तथर्ो। र्समा २०७९
जेठ मसान्ि सम्ममा जम्मा रु. १ अबि १ करोड ७२ िाख १७ हजार ५ सर्
सं शोतिि अनुमान रहेकोि । जसमध्र्े शसिि अनुदान बाहेक ९२ करोड ९ िाख
५३ हजार ६ सर् हाम्रो सचञ्जि कोषमा तनकासा प्राप्त

भइ खचि रु. ६८ करोड १५

िाख १३ हजार ४ सर् कुि प्राप्त बजेटको ७४.०० प्रतिशि खचि भएको ि ।
र्समध्र्े चािु िर्ि ११ करोड ७४ िाख र्वतनर्ोचजि बजेटको ८४.४१ प्रतिशि र
ाँ ीगि िर्ि ५० करोड २४ िाख ४९ हजार र्वतनर्ोचजि बजेटको ४४.५३ प्रतिशि
पूज
खचि भएको ि ।
२.

कोतभड तनर्न्त्रर्को तसितसिामा बराहक्षेत्र नगरपातिकामा हािसम्म १२ बषि

भन्दा मातथका ५७,७२४ जनािे पर्हिोमात्रा, ३१,५८४ जनािे दोश्रो मात्रा र
१३,७३८ जनािे थप मात्रा (बुष्टर डोज) खोप िगाई सर्कएकािे अब बार्क रहेका
जनसं ख्र्ािाइ प्रदे श सरकारसाँग समन्वर् गरी शिप्रतिशि व्र्चक्तिाई खोप प्रदान गने
िक्ष्र् तिएको ि ।
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३.

आरक्षर् क्षेत्रका जंगिी जनावर हािी, अनाि िगार्ि जनावरबाट र्दनहुाँजसो

जनिाको

कृर्षबािी घरआवास क्षति हुने र जनिाको जीवन समेि असुरचक्षि

अवस्थामा रहाँदै आएको

तनर्ति हामीिे भोगी रहेकै िौं। र्सको समािानका िातग

हािसम्म गरे का प्रर्त्नहरु पतन

प्रभाबकारी

हुन

सर्करहेका

िै नन्

।

जंगिी

जनावरको क्षतिबाट बचाउन र्दगो र बैज्ञानीक समािान हाम्रो प्रमुख च ुनौिीको रुपमा
रहेको ि ।
४.

आज हामीिे र्स नगरपातिकामा पदभार ग्रहर् गरीरहेको अवस्थामा भौतिक

पुवाििारिर्ि गि र्वगिमा सबै तनकार्को िगानीमा कािोपत्रे बाटो ३२ र्क. तम.
रहेकोमा , गि आ.ब. मा १३ र्क. तम. तनमािर् भएको र चािु आ.ब.मा ठे क्का बन्दोबस्ि
भई ११ र्क. तम. कािोपत्रे सडक तनमािर्ातिन अवस्थामा रहेको ि।
५.

खानेपानी िर्ि वडा नं १ को सम्पूर्ि क्षेत्रमा साना ठु िा र्ोजना मध्र्े केही

सम्पन्न भएको र

केही तनमािर्ािीन अवस्थामा रहेको, वडा नं २ मा र्ोजना र्वस्िार

भइरहेको, वडा नं

३,४,५,६ र ७ मा खानेपानी र्वस्िार िथा सं चािन भएको, वडा

नं ७, ८ को केही भागमा पानी र्विरर् भएको, वडा नं ९,१० र ११ मा खानेपानी
र्ोजना तनमािर्ािीन अवस्थामा रहेको ि ।
६.

कृर्ष क्षेत्रको र्वकासमा प्रोत्साहन गनि कृषकिाई स्पेर्र मेचशन, पावर र्टिर,

तमतन र्टिर, ररपर (िान काट्ने मेचशन), कम्रेसर (मकै िोडाउने मेचशन), मल्चर
(ड्याङ्ग बनाउने मेचशन), ड्रार्र मेचशन (सुकाउने) तनशुल्क िथा अनुदानमा र्विरर्
भइरहेको ि।
७.

तसं चाई िर्ि स्र्ािो ट्युबेि, बोररङ्ग र्विरर् भइरहेका िन् साथै बोररङ्ग पाइप

र्वस्िार र चेम्बर तनमािर् कार्ि सं चािनमा रहेका िन् ।
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८.

नगदे बािी िर्ि श्रीिं का टप्पुमा बेसार िगार्ि र्वतभन्न िरकारी पकेट कार्िक्रम,

सूर्क
ि ु ण्डमा

अदुवा, बेसार पकेट कार्िक्रम र सूर्क
ि ु ण्डमै िरकारी पकेट कार्िक्रमहरु

सं चािनमा रहेका

िन् । कृषकहरुिाई ५० प्रतिशि अनुदानमा च्र्ाउको र्वउ

र्विरर् कार्िक्रम सं चािन हुाँदै आएको ि।
९.

कृर्ष घुम्िी स्थिगि िातिम, बेमौसमी िरकारी खेिी िातिम, आईर्पएम

पाठशािा सं चािन िगार्िका कार्िक्रमहरु सं चािन भईसकेका िन् ।
१०. पशु र्वकासिर्ि च्र्ापकटर (कुटी काट्ने) मेचशन र्विरर्, पशु चशर्वर, घरदै िो
पशु

भ्र्ाचससनेसन कार्िक्रम सम्पन्न गरी तसमेन नाईट्रोजन कार्िक्रम तनरन्िर रुपमा

सं चािनमा

रहेका िन् ।

११. मािा िथा बाख्रा पकेट सं चािन र्हउाँदे बषे िथा बहुबषे घााँसका तबउ िथा
बेनािहरु र्विरर् कार्िक्रम सं चािन गरीएको साथै पशुसेवा शाखा मार्िि पशु उपचार
सेवा तनरन्िर रुपमा सं चािन भईरहेको ि।
१२. गरीबी तनवारर्का िातग िघु उिम र्वकास कार्िक्रम (मेड्पा) अन्िगिि
उिमचशििाको िातिम प्रदान गरी तबपन्न ९० जना नर्ााँ िघु उद्यमीहरु तसजिना
गरीएको ि । पुराना ४५ जना िघु उद्यमीहरुिाई पुनःिाजगी िातिम प्रदान गरी
स्िरोन्नति गरीएको ि । र्स अन्िगिि िातिम प्राप्त २७ जना तबपन्न मर्हिािाई
तसिाईकटाई मेतसन प्रदान गरीएको ि ।दािमोठ, डिकुसन अगरवत्ती, बेकरी बनाउने
िातिम प्रदान गरी सो सम्बन्िी प्रतबति समेि हस्िान्िरर् गने कार्ि सचािन भईरहेको
ि ।
१३. करुर्ा

र्ाउन्डेसन

अपाङ्गिा रोकथाम

नेपाि

र्ेजआउट

भएपति

नगरपातिकाबाट

सञ्चातिि

िथा पुनस्थािपना कार्िक्रम अन्िगिि गभिविी मर्हिाको तनर्तमि

स्वास््र् जााँच सुतनचश्चि गनिका

िातग मोबाइि हेल्थ कार्िक्रम, शुभकामना काडि

र्विरर्, अपांगिा भएका बच्चा नजचन्मर्ोस भन्ने उद्देश्र्का साथ गभिविी मर्हिा िथा
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बच्चा पाउने इच्िा भएका दम्पिीिाई र्ोतिक एतसड खुवाउने कार्ि, ११ वटै वडामा
अपांगिा भएका व्र्चक्तको स्वास््र् परीक्षर् चशर्वर

सञ्चािन,

चशर्वरबाट

तसर्ारीश

भएका व्र्चक्तिाई कानसुन्ने मेतसन िगार्िका सहार्क सामग्री र्विरर् गरीएको ।
अपाङ्ग भएका ब्र्चक्तहरुको र्हिका िातग पातिका स्िररर् अपाङ्ग सहकारी सं स्था
स्थापना गरी ५ िाख तबउ पुचाँ ज अनुदान प्रदान गरीएको ि ।
१४. नगरपातिकाको आब २०७६/७७ सम्मको र्िौट गनि बााँकी बेरुजु ७ करोड
८८ िाख

६९ हजार रहेकोमा आब २०७७।७८ को िेखा पररक्षर् हुाँदा १०

करोड ३१ हजार

प्रारचम्भक प्रतिबेदन सर्हि जम्मा १७ करोड ८९ िाख बेरुजु

दे चखएको ि । र्सबाट

एकातिर र्वत्तीर् सुशासन सुिार हुन ु पने आवश्र्क दे चखएको

ि भने अकाितिर बेरुजु र्िौट

गनेतिर ध्र्ानकषिर् हुन आवश्र्क भएको ि ।

१५. स्थानीर् िहको न्र्ार्ीक सम्पादन कार्ि अन्िगिि गि वषि र्कनारा हुन बााँकी
चािु आव मा चजम्मेवारी सरर आएका २५ र चािु आवमा दिाि हुन आएका ५३
समेि जम्मा मुद्दा सं ख्र्ा ७८ रहेकोमा चािु आवमा ३७ र्िौट गरी ४१ वटा मुद्दा
ु ाइको क्रममा रहेका िन्।
सुनव
आदरर्ीर् महानुभावहरु,
उत्तरमा प्रतसद्ध बराहक्षेत्र मचन्दर र कोशी नदीको पूवी िटमा अवचस्थि
बराहक्षेत्र नगरपातिका कृर्ष र िातमिक पर्िटनको प्रच ुर सम्भावना बोकेको कोशी टप्पु
बन्र्जन्िु आरक्षको तसमाविी क्षेत्रमा रहेको हाम्रो नगरपातिका एउटा सम्भावना र्ुक्त
भर्वष्र् बोकेको नगरपातिका हो ।
हाम्रो नगरको र्ो नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गरीरहाँदा कोशी कटानबाट
क्षर्भरमै सुकुम्बासीमा पररर्ि भएका हजारौ घरबार तबहीन र्वस्थार्पि पररवारको
स्मरर् आईरहेको ि । अर्हिे पतन वषािद शुरु भएपति कोशी नदीको पचश्चम र्कनारा
कटान भईरहेको अवस्था ि।भतबष्र्मा र्ो तनर्ति नदोहोररएिा भन्ने कुनै तनचश्चि िै न
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। हाम्रो सवाितिक च ुनौतिकारुपमा रहेको र्ो समस्र्ािाई पर्हिो प्राथातमकिामा राचख
नेपाि सरकार प्रदे श सरकारको ध्र्ानकषिर् गराईरहेकािौ । कोशीटप्पु आरक्षको
तसमाविी क्षेत्रमा रहेका जनिाको आरक्ष क्षेत्रतभत्र रहेका रै थाने जंगिी हात्ती िगार्ि
जंगिी जनावरिे बािीनािी घरबास क्षिी पुर्र्ाई रहेको समस्र्ा स्थानीर् र्वशेषका
िातग मुख्र् च ुनौतिको रुपमा रहदैँ आएको ि। र्सका अतिररक्त र्वकासको क्रममा
पिाडी परे का वगि र क्षेत्रिाई र्वकासको मुि प्रवाहमा समार्हि गनु,ि स्थानीर् स्िरमा
रोजगारीका अवसरहरु वृर्द्ध गरी र्ुवा जनशचक्तिाई स्वदे शमै केही गनि

सर्कन्ि भन्ने

आशाको सं चार गराउनु, तनवािहमूखी कृर्ष प्रर्ािीिाई व्र्वसार्ीकरर् गनु,ि कृर्ष
पेशािाई अचशचक्षि र गरीबको पेशाबाट सम्मातनि पेशाको रुपमा रुपान्िरर्
गरी र्ुवाहरुको सं िग्निािाई प्रोत्सार्हि गनु,ि उपिब्ि सािन श्रोििाई उत्पादनशीि
क्षेत्रमा प्रवार्हि गनु,ि िचक्षि वगिका कार्िक्रमहरुिाई राज्र्को सबैभन्दा िल्िो वगि र
िहसम्म पुर्र्ाउनु, स्थानीर्स्िरमा सुशासन प्रवद्धिन गनुि आर्द र्वकास प्रकृर्ाका
र्वद्यमान च ुनौिीहरु हाम्रा सामु रहेका िन् ।
आदरर्ीर् महानुभावहरु,
र्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रहेको कोतभड १९ को सं कटबाट भखिर िं तग्रन
िागेको हाम्रो सामाचजक आतथिक िथा पुवाििार क्षेत्रमा िीव्र र्वकास गने िक्ष्र् राख्दै
अगामी आवको र्ो बजेट नीति िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा गदाि "समृद्ध वराहक्षेत्रको
आिार, कृर्ष, पर्िटन र र्दगो पुवाििार" िाई नै मुि मन्त्र बनाई नेपािको सं र्विानको
भावना, नेपािको पन्रौँ र्ोजनािे पररिचक्षि गरे को मागिदशिन, स्थानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन २०७४ िे गरे को र्दशा तनदे शन, सं घीर् सरकारको नीति िथा कार्िक्रम,
प्रदे श नं. १ सरकारको वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम र हाम्रा कार्िपातिका सदस्र्हरु र
आम नगरवासीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुिाई नै प्रमुख आिार मानी िर्ार गरीएको र्ो
नगर कार्िपातिकाको र्वतभन्न बैठकमा भएको ििर्ि र रार् सुझाबका आिारमा
अगामी आ.व. २०७९/८० को िातग तनम्नानुसार क्षेत्रगि नीति कार्िक्रम िथा बजेट
सं क्षेपमा प्रस्िुि गने अनुमति चाहन्िु ।
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राजश्व पररचािन एवम् श्रोि अतभवृर्द्धः
१.

राजश्व असूिी कार्ििाई पारदशी सरि र सूचनामैत्री बनाउन नगरपातिकाका

११ वटै वडामा जडान गरीएको

कम्प्र्ूटर सफ्टवेर्रिाई

अनिाइन

नेटवर्किङ्ग

प्रतबतिमा ितगनेि ।जसबाट जुनसुकै समर्मा राजश्वको अवस्था बारे सूचना प्राप्त
गनि सर्कनेि ।
२.

कर

प्रर्ािीिाई

व्र्वचस्थि

र

प्रभावकारी

बनाउने

सवािमा

व्र्ापारी

व्र्वसार्ीहरुको प्रतितनतिमुिक सं स्था स्थानीर् उद्योग वाचर्ज्र् सं घसं ग सहकार्ि र
समन्वर् गदै अगाडी बढने नीति तिइनेि ।
३.

कुनै

पतन

र्ोजनाहरुको

सम्झौिा

गनुि

अगावै

उपभोक्ता

सतमतिका

पदातिकारीहरुिाई आर्ुिे बुझाउनु पने व्र्वसार् कर, वहाि कर, च ुक्ता गनि
अतनवार्ि गरीनेि। साथै सो र्ोजनाबाट िाभान्वीि उपभोक्ताहरुिाई पतन आर्ूिे
तिनि बााँकी कर च ुक्ता गनि प्रोत्साहन गरीनेि ।
४.

र्स नगरपातिकाको स्वातमत्वमा रहेका र पातिकाको सं रक्षर् र पररचािन गनि

ससने भवन जग्गा जतमन, हाटबजार िथा अन्र् भौतिक सम्पतिको अतभिेख
अध्र्ावतिक गरी र्सिाई राजश्व आम्दानी गने माध्र्मका रुपमा पररचािन
गरीनेि।र्स्िा श्रोिहरुको पररचािन गदाि पारदशी

प्रतिस्पिाित्मक

पद्धिीको

प्रकृर्ािाई अविम्बन गरीनेि ।
७.

वार्षिक रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिने करदािाहरुको अतभिेख राखी

तनजहरुिाई प्रत्र्ेक बषि

नगरपातिकािे आर्ोजना गने कुनै साविजतनक समारोहमा

र्वशेष रुपिे पुरस्कृि र सम्मान गने व्र्वस्था तमिाइनेि ।
८.

नगरपातिकाबाट उपिब्ि गराइने सेवा सुर्विाका कार्िहरुिाई राजश्व च ुक्ता

प्रर्ािीसं ग आवद्ध गरीनेि ।
९.

राजश्व

अतभबृर्द्ध

गने

कार्िमा

उत्कृष्ट

र्ोगदान

र्दने

जनप्रतितनति

िथा

कमिचारीिाई कार्िपातिकाको तनर्िर्बाट प्रोत्साहन गनि पुरस्कार िथा सम्मानको
व्र्वस्था गरीनेि ।
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१०. नगरपातिकािे उठाउने आन्िररक राजश्व श्रोि िर्िको कर, शुल्क, दस्िुरको
दर रे ट नबढाइ सबै करदािािाई समेटी करको दार्रा र्रार्किो बनाई सामाचजक
न्र्ार् सुतनचश्चि गरीने ि ।
११. नगर क्षेत्र तभत्र सञ्चातिि खानी िथा क्रसर उद्योगहरु सञ्चािनको िु ट्टै मापदर्ड
बनाई नगरपातिकाको र्दगो आम्दानीको श्रोिको रुपमा र्वकास गरीनेि ।
१२.

कर दािाको सहभागीिािाई अतभवृर्द्ध गरी कुि बजेटको अंशमा आन्िररक

आम्दानीको अंश प्रत्र्ेक वषि वृर्द्ध गदै ितगने ि ।
१३. नगरपातिकाको आन्िररक श्रोि बृर्द्ध गरी नगरिाई समुन्नि नगर बनाउनका
िागी बहाि बटौरी शुल्क तनिािरर् शुल्क सं किन शुरु गरीनेि ।
आतथिक र्वकासः
कृर्ष:
१.

कृर्ष क्षेत्र र्वकासको िागी िु ट्टै क्षेत्रगि र्ोजना तनमािर् गरी कार्ािन्वर्न गने

व्र्वस्था
२.

तमिाइने ि ।

वराहक्षेत्र नगरपातिका वडाहरुमा "एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र" को

रुपमा प्रार्वतिक सम्भाव्र्िा

अध्र्र्न

गरी

खाद्य

िरकारी

िथा

र्िर्ुिको

उत्पादनमा वृर्द्ध गरीनेि ।
३.

र्वषार्द न्र्ूनीकरर् गनि कृषकको सचेिनाका िातग नगरपातिकाका र्वतभन्न

क्षेत्रमा कृषक पाठशािा सं चािन गरीनेि ।
४.

तनवािहमुखी कृर्ष प्रर्ािीिाई व्र्वसार्ीकरर् एवं प्रतिस्पिाित्मक बनाई आिुतनक

व्र्वसार्र्क कृर्ष प्रर्ािीमा रुपान्िरर् गनि जोड र्दइनेि ।
५.

कृषकहरुिाई आवश्र्क्ता अनुसार व्र्वसार्र्क कृर्ष िातिमको िातग र्वशेष

जोड र्दईनेि ।
६.

खेिी र्ोग्र् जग्गाहरुिाई बझ्र्ाएर िाड्ने कार्ििाई दण्डनीर् बनाउने नीति

तिईनेि ।
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७.

र्स नगरपातिकाको िगानीमा स्थापना गरीएको कोल्डस्टोरिाई आवश्र्क

ममिि सम्भार गरी ित्काि सं चािनमा ल्र्ाईनेि । अन्र् सातबकका पााँच वटै
गातबसमा एक∕ एकवटा
८.

कोल्डस्टोर स्थापना गनि पहि गरीनेि ।

हाि नगरपातिकामा सं चािनमा रहेको कृर्ष ल्र्ाबिाई अझै व्र्वचस्थि गरी

हरे क वडामा कृर्ष प्रार्वतिकको व्र्वस्था गरीने ि ।
९.

कृर्ष क्षेत्रमा र्ाचन्त्रकरर्बाट रुपान्िरर् र आिुतनर्ककरर् गरी उत्पादन िागि

घटाउन अनुदानको व्र्वस्था गरीनेि ।
१०. कृषकहरुिाई स्थानीर् कृर्ष सहकारी मार्िि तनशुल्क र सहुतिर्ि मुल्र्मा मि
खाद उपिब्ि गराउने व्र्वस्था तमिाईनेि ।
११. माटाको उबिरशचक्त बढाउन स्थानीर्स्िरमा हररर्ोमि, प्राङ्गररकमि उत्पादन र
प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गरीनेि ।
१२.

चिरा नहरबाट तसं चाई हुनससने खेिी र्ोग्र् जतमनको पर्हचान गरी थप शाखा

नहर कुिो र्वस्िार र सरसर्ाई गरीनेि ।
१३. नगरपातिकाको

उिरी

कृर्षर्ोग्र्

भेगका

जतमनमा

तबिुतिर्

प्रतबतिबाट

तिफ्टतसस्टम तसचाईको प्रबन्ि गरीनेि ।
१४. भूतमगि जि भण्डार भएको क्षेत्रमा तडप बोररङ्ग स्र्ािो ट्युबेि साना तसं चाई मार्िि
गरीने तसचाईिाई प्रोत्साहन गरीनेि ।
१५. िरकारी र्िर्ुि दुि मासुमा नगरिाई आत्मातनभिर बनाउदै ितगनेि ।
१६. कृर्ष उपजिाई बजारीकरर् गनि बजारको पूवाििार तनमािर् गरी बजारको
सुतनचश्चििा प्रदान गने साथै कृर्ष एबुिेन्सको व्र्ावस्था गरी अन्र् स्थानीर्
िहहरुसं ग भगीनी सम्झौिा मार्िि बजार र्वस्िार गरी कृर्ष उपज तबक्री र्विरर्
व्र्ावस्था तमिाई कृषकिाई प्रोत्साहन गरीने ि।
पशुपंक्षी पािन:
१.

पशुपािनबाट आम्दानी बढाउन उन्नि जाि नश्लसुिार कार्ििाई प्रोत्साहन गरीनेि ।
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२.

नगरमा ए.आई. तमसन अन्िगिि सं चातिि कृतिर्म गभाििानका माध्र्मबाट

उन्नि जािका पशुको उत्पादनबाट थप आर्आजिनका िातग प्रोत्साहन गरीनेि ।
३.

व्र्वसार्र्क पशुपािन (गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु , कुखुरा, हााँस, आर्ष्ट्रज, कातिज

र मौरी) िाई प्रोत्साहन गनि अनुदान उपिब्ि गराउने व्र्वस्था गरीनेि ।
४.

डेरी उद्योगको स्थापना र बजारीकरर्मा सहर्ोग गरीनेि ।

५.

ाँ च
भेटनरी प्रार्वतिक सेवािाई सबै वडामा पह
ु हुनेगरी र्वस्िार गरीनेि ।

६.

दुग्ि व्र्वसार्िाई प्रवद्धिन गनि पशुपािक कृषकिाई प्रोत्सार्हि गरीनेि ।

७+.

कृर्ष िथा पशुपंक्षी पािनमा दे चखएको बढ्दो मर्हिा सहभातगिािाई प्रोत्साहन

गदै उहााँहरुको सशचक्तकरर्का िातग आवश्र्क िातिम िथा साना व्र्वसार्र्क
मर्हिामुखी कार्िक्रमहरु सं चािनमा ल्र्ाईनेि ।
८.

स्वस््र्, स्वच्ि मासुको र्वक्री र्विरर् गने कार्ििाई व्र्वचस्थि र प्रभावकारी
िुल्र्ाईनेि ।

९.

पशुपािन प्रवद्धिन गनि सबै वडाहरुमा पशु स्वास््र् घुम्िी चशर्वर , घरदै िो पशु

भ्र्ाससीनेसन कार्िक्रमिाई प्राथातमकिा साथ सं चािन गरीनेि ।
पर्िटनः
१.

कोशी नदीमा जि र्ािार्ाििाइ व्र्वचस्थि गरी आन्िररक िथा बाह्य

पर्िटकिाई आकर्षिि गदै रोजगारी िथा आर् आजिनको माध्र्मका रुपमा अचघ
बढाईनेि ।
२.

बराहक्षेत्र नगर क्षेत्रमा पने वराहक्षेत्र र्कनारमा होटे ि ,रे स्टु रेन्ट घोडाघोढी,

र्र्तसङ, स्र्ाण्ड भतिवि, स्र्ाण्डबाथ आर्दको प्रवद्धिन गरीने ि ।
३.

राजावास पचश्चम कोशी र्कनारामा सुर्ािस्िको मनोरम दृश्र्ाविोकनको िातग

स्थान िनोट गरी व्र्वचस्थि गराइ प्रचार प्रसार गरीने ि।
४.

ऐतिहातसक, पुरािाचत्वक स्थि िथा पर्िटन क्षेत्रहरुको सं रक्षर् सं वद्धिन गरी त्र्सको

प्रचार प्रसार गदै त्र्सबाट आर् आजिन र रोजगारी श्रृजना गने नीति तिईनेि । ।
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५.

पर्िटन क्षेत्रको र्वकास िथा िातमिक पर्िटन प्रवद्धिन गनि तिमेकी कोशी

गााँउपातिकासं ग समन्वर्

गरी

भान्टाबारी

चिरासम्म कोशी र्कनार पर्िटकीर्

दे चख

चक्रघट्टी

र

चक्रघट्टी

दे चख

कोरीडोर तनमािर् गनि सबे तडर्पआरको प्रकृर्ाि

र्सै बषि शुरु गरीनेि । र्सै कोरीडोरिाई जोडेर िरान उपमहानगरसं ग समन्वर्
गरी चिरा कुम्भ, बराहक्षेत्र, रामिुनी, तबजर्पुर , र्पण्डेश्वर, दन्िकािी, बुढासुब्बा
सम्म िातमिक पर्िटकका िातग िातमिक सर्किटका रुपमा र्वकास

गने

अविारर्ा

अचघ बढाईनेि ।
६.

सुर्क
ि ु ण्ड िथा चचर्ाबारी क्षेत्रसम्म जान सहज पुवाििारको र्वकास गरी त्र्स क्षेत्रिाई

पर्िटन क्षेत्रका रुपमा र्वकास गनि होमस्टे िगार्ि र्वतभन्न ब्र्बसार् सं चािन िातिम
प्रदान गरीनेि।
सहकारी िथा अन्र् क्षेत्रः
१.

हाम्रो नगरपातिकािाई आफ्नो कार्िक्षेत्र बनाई र्वतभन्न ८४ वटा सहकारीहरु

दिाि भएको दे चखएिा पतन हाि ६८ वटा सहकारीहरु मात्रै र्क्रर्ाशीि रहेको
दे चखएको ि ।सहकारीिाई

सहकारी तसद्धान्ि मुल्र् मान्र्िा र नीति तनर्मको

पररति तभत्र रर्ह आिुतनक प्रतबतिबाट सं चािन गनि िातिम र क्षमिा र्वकासका
कार्िक्रमहरु सं चािन गरीनेि ।
२.

सहकारीिाई सं ख्र्ात्मक भन्दा गुर्ात्मक रुपमा र्वकास गनि मजिर (एर्ककृि)

गने , दिाि भएर अचस्ित्वमा नरहेका सहकारीहरुिाई खारे ज गने नीति तिईनेि ।
३.

सहकारी सं स्थाका माध्र्मबाट कृषकहरुिाई सरि र सहज ढङ्गबाट कृर्ष

मिखाद बीउ तबजन र्विरर् गरीने ि ।
४.

स्थानीर् श्रोि सािन एवं जनशचक्त पररचािन गरी स्थानीर् स्िरमा रोजगारी

सृजना गने उद्योगहरु स्थापना गनि प्रोत्सार्हि गरीनेि ।
५.

तबदे शबाट र्केका दक्ष अनुभवी र्ुवाहरुिे व्र्वसार् गनि चाहेमा र्वषेश

अनुदानको व्र्वस्था गरीने ि ।

12

६.

र्ुवाहरुिाई रोजगारी प्रदान गनि, "मेर्र तसप र्वकास कार्िक्रम" िजुम
ि ा गरी

स्वदे शमा केर्ह गनि चाहने र बैदेशीक रोजगारमा जान चाहने र्ुवाहरुिाई माग
अनुसारको र्वतभन्न िािीम प्रदान गरीने ि ।
७.

"उपमेर्र मर्हिा सशचक्तकरर् कार्िक्रम" िजुम
ि ा गरी नगरका तबपन्न बेरोजगारी

मर्हिा र्दर्दबर्हनीहरुिाई रोजगारी उपिब्ि हुने तसप र्वकास कार्िक्रम र क्षमिा
र्वकास कार्िक्रमहरु सबै वडामा सं चािन गरीने ि।
८.

उपभोक्ता अतिकार सुतनचश्चि गनिका िातग उपभोग्र् वस्िु गुर्स्िर सम्बचन्ि

जनचेिना अतभवृर्द्ध गराउने र तनर्तमि बजार अनुगमन िथा तनर्मन प्रर्ािीको
र्वकास गरीनेि ।
९. कािोबजारी तनर्न्त्रर् गनि उद्योग वाचर्ज्र् सं घ, वडा कार्ाििर्, टोि र्वकास
सं स्थाहरुिाई सहभागी बनाई अनुगमन सं र्न्त्र तनमािर् गरीनेि र र्सका िातग
चजल्िा प्रशासन कार्ाििर्साँग समन्वर् र सहकार्ि गरीनेि ।
१०. र्ुवा स्वरोजगार, िघुर्वि, सामुर्हक कजाि, शैचक्षक कजाि र वैदेचशक कजाि क्षेत्रमा
र्वत्तीर् क्षेत्रिाई िगानी गनि अनुकुि वािावरर् श्रृजना गने नीति तिईनेि ।
११. र्वचत्तर् सं घ सं स्थासं ग समन्वर् गरी सामाचजक उत्तरदार्र्त्व अन्िगिि िोर्कएको
क्षेत्रमा सहुतिर्ि व्र्ाजमा िगानी गनि उत्प्रेररि गरीनेि ।
१२. नगरपातिकामा औद्यौतगकग्राम स्थापना गरी सं चािन गनि सम्बचन्िि तनकार्मा
आवश्र्क पहि कदमी तिइने ि ।
१३. रोजगारी श्रृजना हुने क्षेत्रमा िगानी गनि िगानीकिािहरुका िातग िगानी मैत्री
बािावरर् श्रृजना गने नीति तिईनेि ।
१४. आतथिक रुपमा र्वपन्न समुदार्िाई समेि र्वद्युिमा पहुाँच सुतनचश्चि गने नीति
तिएको िु । र्सका िातग डोम, मुसहर, चमार र झााँगड समुदार्हरुिे र्विुि
तमटर जडान गरे मा मातसक रुपमा तिनुप
ि ने शुल्कमा ५० प्रतिशि नगरपातिकाबाट
अनुदान र्दइनेि ।
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१६. नगरपातिकाको र्वकास तनमािर्का िातग थप श्रोि जुटाउन नगर र्वकास
कोषबाट ऋर् सहर्ोग तिई उत्पादनमुिक क्षेत्रमा िगानी गरीनेि ।
पूवाििार िथा भौतिक र्वकासः
१.

र्वकासको सबै क्षेत्रको ढोका भौतिक र्वकासको पुवाििारबाटै खोतिने हुदााँ

आगामी आ.ब.को मुि नारा नै "हाम्रो नगर, र्दगो भौतिक पुवाििार," राचख भौतिक
पुवाििारको र्वकासमा र्वशेष जोड र्दने नीति तिईनेि ।
२.

"हाम्रो सडक हाम्रो सहभागीिा, स्िरीर् सडक, हाम्रो प्रतिबद्धिा" भन्ने नारा अनुरुप

नगरका कच्ची सडकिाई कल्भटि, ह्यम
ु पाईप सर्हि ग्राभेि सडकमा स्िरोन्नति
गरीनेि।
३.

कोशी नर्दमा वडा नं ६ चस्थि ठाकुरबारी दे खी श्रीिङ्का टप्पु जोड्ने झोिुङ्गे पुि

तनमािर्का िातग सं घीर् सरकार िथा प्रदे श सरकारमा तबषेश प्रर्त्न भईरहेको
व्र्होरा र्हााँहरुमा जानकारी गराउन चाहन्िु ।
४.

सबै वडा केन्रबाट नगरपातिका केन्र जोड्ने सडकहरु र नगरका सबै तभत्री

सडकहरु स्िरउन्नि गरी कािोपत्रे गरीदै ितगने ि ।
५.

नगरबाट उत्सजिन हुने र्ोहोर मैिाको

र्दगो व्र्वस्थापन गनि डम्पीङ साइटको

िातग जग्गा व्र्वस्थापन गरीनेि ।
६.

गि र्वगि सािका अिुरा क्रमागि र्ोजनाहरुिाई अगामी आ.व.मा पर्हिो

प्राथतमकिा राचख सम्पन्न गराउने नीति तिइनेि ।
७.

आवतिक नगर र्वकास र्ोजना, भु–उपर्ोग र्ोजना, प्रकोप व्र्वस्थापन र्ोजना,

भवन तनमािर् मापदण्ड चशघ्र िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेि ।
८.

नगरपातिका क्षेत्रमा २० र्र्ट भन्दा कम चौडाई भएका बाटोमा पातिका

िर्िबाट ममिि

सम्भार िथा स्िरीकरर् गनि कुनै र्कतसमको िगानी नगने नीति

तिईनेि ।
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९.

ाँ ीगि बजेटबाट आर्ैिे िानेको पुवाििार सम्बन्िी
वडाको िागी तबतनर्ोचजि पुज

कम्िीमा तिस िाख भन्दा माथीको

"एक वडा एक गौरव र्ोजना"

पर्हचान गरी

अतनवार्ि कार्िन्वर्न गने नीति तिएको िु ।
१०. "एक वडा एक खेि मैदान" को अविारर्ा अनुरुप नगरपातिका क्षेत्रमा रहेका
ऐिानी साविजतनक जग्गािाई सं रक्षर् गरी खेिकुद मैदान िथा पाकिका रुपमा
र्वकास गरीनेि ।
११. अव्र्वचस्थि हाटबजारिाई व्र्वचस्थि ढं गबाट सं चािन गनि आवश्र्क भौतिक
पूवाििारको व्र्वस्थापन गरीनेि ।
१२. वराहक्षेत्र नगरपातिकाको पन्र बषे र्दघिकातिन सोच सर्हिको पन्चबर्षिर्
आवतिक र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेि ।
१३. नगर क्षेत्रमा रहेका दुवािसा घाट, चिराघाट बराहक्षेत्र घाट, श्रृगी घाट १३ आर
डी, ठाकुरबारी घाट, राजाबास चस्थि घाटहरुको ममिि िथा व्र्वस्थापन गदै
र्वद्युतिर् शवदाह गृह तनमािर्को िागी आबस्र्क अध्र्र्न कार्ि अगाडी बढाइने
ि।
१४. र्वद्यािर् िथा सर्ाम्पसहरुका भौतिक पुवाििारहरु सुिार गदै ितगने ि ।
१५. बराहक्षेत्र २ तमिनचौक दे खी सुर्क
ि ु ण्ड सम्म कािो पत्रे गनि सं घीर् सरकार
ाँ पहि गरीनेि ।
िथा प्रदे श सरकार सग
१६. जंगिी जनवार प्रभार्वि क्षेत्र र नगरका चोक गल्िीहरुमा प्राथतमकिाका साथ
सडक बत्तीको व्र्वस्था गरीने ि ।
१७. पुवाििार

र्वकासका

िातग

जनसहभातगिा

र

जनपररचािनमा

आिाररि

कार्िक्रमिाई प्राथातमकिासाथ कार्ािन्वर्नमा जोड र्दईनेि । नगरपातिका क्षेत्रमा
उपभोक्ता मार्िि सं चािन हुने आर्ोजनामा भवन र कंर्क्रटको काममा १५ प्रतिशि,
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माटोग्राभेिको काममा २५ प्रतिशि र माटोको काममा ३५ प्रतिशि उपभोक्ताको
िर्िबाट िागि सहभातगिा जुटाउने नीति तिईएकोि ।
१८. र्वकास व्र्वस्थापनका दृर्ष्टिे पिातड परे का वडाहरुमा सन्िुतिि र्वकास गने
नीति अविम्बन गरीनेि।सोर्ह अविारर् अनुरुप जनसं ख्र्ा,क्षेत्रर्ि ,र्वकासको
अवस्था,आन्िररक

आर्मा

र्ोगदान,

जस्िा

सूचकका

आिारमा

वडास्िररर्

श्रोिसािनको बाडाँर्ाड गने नीति अविम्बन गरीनेि ।
१९. नगरपातिका क्षेत्रमा पुवाििार तनमािर् गदाि बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री ,बािाबरर्मैत्री,
मर्हिामैत्री हुने गरी तनमािर् गरीने नीति तिइने ि।
२०. भौतिक पुवाििार िथा सं रचनाहरुको गुर्स्िर कार्म गने कार्ििाई प्रभाबकारी
बनाउन उपभोक्ता सतमति र अनुगमन सतमतििाई क्षमिा र्वकासको िागी िातिम
प्रदान गरी थप प्रभाबकारी बनाईनेि ।
२१. नगरको पर्हचान र्दने, रोजगारी र स्वरोजगारी श्रृजना गने, स्थानीर् श्रोि
सािनको अतिकिम प्रर्ोग गने र्ोजना कार्िक्रमिाई प्राथतमकिा र्दई गरीबी
न्र्ुतनकरर् एवं समावेशीिाबाट समाचजक र्वभेद कम गदै जाने नीति तिईनेि ।
२२. बस्िी र्वकास शहरी र्ोजना िथा भवन तनमािर् सम्बन्िी आिारभुि तनमािर्
मापदण्डको पररिीतभत्र रहेर घर नससा पास गने कार्ििाई व्र्वचस्थि िुल्र्ाईने नीति
तिईनेि ।
२३. भवन तनमािर्मा "एक घर दुई रुख" को नीति अविम्ब गरीनेि । भवन
तनमािर् सम्पन्न प्रमार्पत्रको िातग उक्त घरको पररसरमा रुख तबरुवा रहेको र्ोटो
अतनवार्ि रुपमा पेश गनुप
ि ने ि ।
२४. नगरक्षेत्रमा रहेका सडकहरुको नामाकरर् गरी सडकको िम्बाई, सडकको सुरु
र अन्िीम तबन्दुको नामाकंन समेि उल्िेख गरी प्रवेश तबन्दुमा होतडिङ्ग बोडि
राचखनेि ।
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२५. र्स नगरतभत्रका हाटबजार ,चोक र बडी मानर्वर् चहिपहि हुने ठाउाँहरुमा
तसतसर्टतभ सर्ामेरा जडान गरीने ि।
२६. र्स नगरक्षेत्रमा वराहक्षेत्र पुव ि र्कनारामा अवचस्थि दुवािसाघाट, चिराघाट,
बराहक्षेत्र घाट,

श्रृगी घाट १३ आरडी

ठाकुरबारी घाट राजाबास चस्थिघाटहरुको

स्िरउन्ितन गरीने ि ।
२७. चक्रघट्टी बजारमा रहेको बसपाकििाइ स्िरउन्निी गरी व्र्वस्थीि गरीने ि ।
२८. खानेपानी सुतबिा पुग्न बााँकी वडा नं ४ को िल्िो भाग र्पडारी वडा नं ८ नं
को िल्िो भाग. ९ नं वडाको तसकारीथान. १० नं वडाका सबै र ११ नं वडाको
शुक्रबारे मा खानेपानी र्ोजना र्वस्िार गनि सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारसाँग समन्वर्
गरी ित्काि प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेि ।
२९. स्थानीर् खानेपानी ऐन तनमािर् गरी खानेपानी व्र्वस्थापन, र्विरर् िथा
सं चािनिाई व्र्वचस्थि गरीनेि ।
३०. वराहक्षेत्र नगरपातिकाको आ.व.२०७९/८० मा सं घ, प्रदे श िथा तनवािचन क्षेत्र
तबकास कोषबाट प्राप्त बजेटिाई जस्िाको त्र्स्िै तबतनर्ोजन गरी उक्त बजेट समाबेश
गनि अिुितनर् र्ोगदान गने व्र्चक्तत्व प्रति हार्दिक सम्मान व्र्क्त गदििु ।
बािावरर् िथा र्वपद व्र्वस्थापनः
१.

नगरपातिकामा र्वपद व्र्वस्थापनका िातग स्थापना गरीएको तबपद व्र्वस्थापन

कोषिाई प्रत्र्ेक वषि बृर्द्ध गरीदै ितगनेि । कोषको सं चािन र व्र्वस्थापन
कार्ितबति िथा तनदे चशकाबाट व्र्वचस्थि गरीनेि ।
२.

नगरपातिकामा रहेको स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन सतमतििाई िातिम प्रदान गरी

र्वपद पुव ि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि र्ोजना र जोखीम न्र्ुतनकरर् िर्ारीको कार्िर्ोजना
ु ना प्रर्ािी सम्बन्िी
तनमािर् गरीनेि । भर्वष्र्मा र्वपद न्र्ुतनकरर्को िातग पुवस
ि च
कार्िक्रम िजुम
ि ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेि ।
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३.

नगरपातिकािाई वािावरर् मैत्री हररि नगरको रुपमा

र्वकास गनि बृक्षारोपर्

िथा वनबुटानको सं रक्षर् गरी हररिगृह प्रभाविाई न्र्ुतनकरर् गने तनिी तिईनेि ।
४.

र्वपदको अवस्थामा खोज िथा उद्धारको िातग र्वपद व्र्वस्थापनमा कामगने

र्वतभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी तनकार्हरुसं ग समन्वर् गरी स्वर्ंसेवक र उद्धार
राहि सामग्रीहरुको भण्डारर् र पुव ि िर्ारीको व्र्वस्था तमिाईनेि ।
५.

र्स

नगरपातिका

सबिसािारर्का िातग
६.

क्षेत्र

तभत्रका

सामाचजक

सं घ

सं स्थासं ग

समन्वर्

भरपदो एम्बुिेन्स र शब बाहन सेवा सं चािन

गरी

गरीनेि ।

भुकम्प िगार्ि अन्र् प्रकोप जस्िा प्राकृतिक र्वपिीको अवस्थाका िातग “एक

टोि एक खुल्िा क्षेत्र" को अविारर्ा अनुसार खुल्िा क्षेत्रको पर्हचान गरी खुल्िा
क्षेत्र िोर्कनेि र त्र्स्िो क्षेत्रमा कुनै र्कसीमको तनमािर् कार्ि गनि रोक िगाईनेि।
८.

पातिकाका ११ वटै वडा कार्ाििर्हरुमा र्ोहरमैिा सम्बन्िी नागरीक सचेिना

कार्िक्रम सं चािन र सबै वडाहरुमा वडा स्िरीर् खानेपानी, र्ोहरमैिा, स्वच्ििा
समन्वर् सतमति गठन गरी सर्क्रर् िुल्र्ाईनेि । नगरपातिका क्षेत्रमा सं किन
गरीएको र्ोहोर व्र्वस्थापनका िातग एक डचम्पङ साइट को व्र्वस्था तमिाइनेि।
९.

साविजतनक सडक, नािी र खुल्िा स्थानहरुमा र्ोहर र्ाल्नेिाई कानुन अनुसार

कार्िवाही गरी जररवाना गरीनेि ।
१०. र्ोहर व्र्वस्थापन िथा सरसर्ाई कार्िमा साविजतनक नीचज साझेदारी (p3) को
अविारर्ा अनुसार सःशुल्क र्ोहर व्र्वस्थापनको नीतििाई अगाडी बढाईनेि ।
११. वराहक्षेत्र नगरपातिका खुल्िा र्दसा मुक्त क्षेत्र घोर्षि भएर पतन सरसर्ाईको
कार्िमा पिातड परे को दे चखएको ि। अझै ७ प्रतिशि घरिुरीमा शौचािर् नरहेको
चस्थतििे पुर्ि सरसर्ाई कार्िक्रमिाई

अतभर्ानका

र्दईनेि।
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रुपमा

सं चािन

गनि

जोड

१२. बजार िथा पर्िटक आवगमन हुने क्षेत्रमा साविजतनक शौचािर् तनमािर् गनि
प्राथतमकिा र्दइनेि।
१३. नगरमा ठु िा आर्ोजनाहरु सं चािन गदाि अतनवार्ि वािावरर्ीर् प्रभाव मुल्र्ाकंन
अध्र्र्न गरीनेि।
१४. हररि शहर तनमािर् गनि वािावरर् चशक्षा, वािावरर् सं ग सम्बचन्िि सं देशमुिक
सामग्री उत्पादन, प्रचार प्रसार वािावरर्ीर् सरसर्ाई, वािावरर्मैत्री प्रर्वर्द्धको प्रर्ोग
गनि प्रोत्साहन गने नीति तिईनेि ।
१५. घरपािुवा

जनावर

िथा

पशुपंक्षीिाई

जथाभावी

सडकमा

िाड्न

रोक

िगाईनेि।
१६. स्थानीर् सं घ सं स्था सिबहरु सं ग सहकार्ि गरी हरे क वडामा सम्भव भए सम्म
शारररीक व्र्ार्ामशािा खेिकुद र मनोरं जन गने खािका मैदान एवं पाकि उद्धान
तनमािर् र सं चािन गने नीति तिईनेि ।
१७.

वािावरर् मन्त्रािर्बाट स्वीकृि रार्ष्ट्रर् मापदण्ड प्रतिकुि हुने प्िार्ष्टकको

झोिा प्रर्ोगमा नल्र्ाउन र जनचेिना जगाउने िथा प्िार्ष्टक मुक्त बनाउने नीति
तिइनेि ।
१८. वािावरर्मैत्री स्थानीर् शासनको अविारर्ाका सुचकहरुिाई कार्िन्वर्न गदै
नगरFिाई वािावरर्मैत्री नगर बनाउने नीति तिईनेि ।
१९. जिवार्ु अनुकुिन सम्बन्िी कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गरीनेि ।
२०. वराहक्षेत्र नगरपातिकािाई ग्रीन एण्ड सिीन नगरको रुपमा स्थार्पि गनि
साविजतनक जतमन, नदी िथा सडक र्कनारामा
तबरुवाको अतभर्ानिाई टोि

र्वकास

बृक्षारोपर् गने र एक घर दुई

सं स्थाहरुको

चजम्मेवारीमा

कार्ािन्वर्न गरी प्रदुषर् मुक्त नगर बनाउने नीति तिईनेि ।
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प्रभावकारी

२१. साविजतनक पिी जग्गाको सं रक्षर् गनि वडा सतमति र समुदार्िाई सहभागीिा
गराई उत्तरदार्ी बनाईनेि ।
२३. कोरोना भाइरस, सरुवा रोग, डें ग,ु िथा चशििहर जस्िा रोगहरुबाट बच्न
जनचेिनामुिक कार्िक्रमहरुं प्रचार प्रसारका रुपमा सं चािन गरीनेि र र्कटजन्र्
रोगहरु तनर्न्त्रर् गनि

आवश्र्किा अनुसार र्कट तनर्न्त्रर् र नष्ट गरीनेि ।
र्वतिर् व्र्वस्थापन सम्बन्िीः

१.

राजश्व सं किन िगार्िका कार्िहरु अनिाईन माध्र्मबाट सं चािन भईरहेकोमा

नगर िथा वडाबाट र्दइने तसर्ाररस समेििाई अनिाईन मैत्री बनाउन आवश्र्क
सािन उपिब्ि गराई क्षमिा र्वकासको िातग िातिमको व्र्वस्था तमिाईनेि।
२.

वराहक्षेत्र नगरपातिकाको नाममा रहेको कमिचारी कल्र्ार् कोषिाई अतभवृर्द्ध

गरी कमिचारीको र्हिमा बढी प्रतिर्ि प्राप्त हुने गरी पररचािन गने नीति तिईनेि।
३.

नगरपातिकािाई आवश्र्क पने अर्र्स उपकरर्, स्टे शनरी िथा मेचशनरी

समानहरु खररद गदाि गुर्स्िर चचन्ह प्राप्त र ग्र्ारे ण्टी भएका समानहरु मात्र खररद
गरीनेि र स्वदे शी उत्पादनिाई प्राथतमकिा र्दनेि ।
५.

कार्ाििर्मा भएको सािन, मेचशन, उपकरर्हरुको समर्मै तनर्तमि ममिि सम्भार

गने, अतिकिम पररचािन गने र श्रोि अतभवृर्द्धमा समेि प्रर्ोग गने नीति तिईनेि।
६.

नगरपातिका कार्ाििर्मा र वडा कार्ाििर्मा हुने बैठक सभा, भेिाहरुिाई

तमिव्र्र्र् र िररिो बनाईनेि ।
७.

कार्ाििर्को िर्िबाट गरीने भ्रमर् कार्िक्रमिाई तमिव्र्र्र् र प्रभावकारी बनाउन

औचचत्र्को आिारमा भ्रमर् आदे श र्दने र भ्रमर् पति अतनवार्ि रुपमा भ्रमर्
प्रतिवेदन पेश गनि व्र्वस्था तमिाईनेि ।
८.र्स नगरपातिकामा भ्रष्टाचार शुन्र् सहनचशििाको नीतििाई अंतगकार गरीनेि ।
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९. नगरपातिकाबाट कार्ािन्वर्न हुने आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरुमा र्वचत्तर् जोचखम
न्र्ुतनकरर् गनिका िातग तनमािर् िथा खररद प्रर्क्रर्ाहरुिाई बर्ढ प्रतिस्पिाित्मक
बनाउन र्वगि दे चख प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको र्विुिीर् टे ण्डर (E Tender) िाई अझै
प्रभावकारी रुपमा प्रर्ोग गरीनेि ।
१०. आन्िररक िेखा पररक्षर् शाखाको स्थापना गरी आन्िररक िेखा पररक्षर्िाई
प्रभावकारी
११. हाि

सम्म

बनाईनेि।
व्र्वसार्

दिाि

गराउन

िु ट

रहेको

व्र्सार्ीको

िातग

आ.व.२०७९/०८० मा व्र्वसार् दिाि गराउने र ई- ररससा{ -l;6L_ दिाि गराउने
ब्र्बसार्र्िाई दिाि करमा ५० प्रतिशि िु टको व्र्वस्था तमिाइनेि ।
साविजतनक सेवा एवं सुशासन प्रविद्धनः
१.

११ वटै वडामा र आवश्र्किा अनुसार प्रत्र्ेक टोिमा जनिािे आफ्नो र्पर

मकाि िथा गुनासो राख्ने साबिजतनक सुनवाईका रुपमा मर्हनामा एक पटक
"जनिासाँग मेर्र" कार्िक्रम सं चािन गरीनेि । कार्िक्रमबाट प्राप्त जनिाका
सुझाविाई पृष्ठपोषर्का रुपमा तिईनेि ।
२.

वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रबाह हुने सेवामा सविसािारर् जनिाको पहुाँच बृर्द्ध गरी

सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउदै वडा कार्ाििर्हरुिाई प्रर्वति मैत्री बनाउने र
वडा कार्ाििर्हरुको पूवाििार र्वकास गने नीति तिईनेि ।
३.

सुशासन पारदचशििा र जवार्दे र्हिामा अतभवृर्द्ध गराउन नगरपातिकािे तिएको

समग्र नीति र सं चातिि कार्िक्रम आर्ोजनािे पारे को समाचजक प्रभावको िेखाजोखा
गने गरी सामाचजक पररक्षर् र आर्ोजना कार्िक्रमहरुमा साविजतनक पररक्षर्
गरीनेि।
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४.

नगरपातिकाको आतिकारीक वेवसाईट िथा र्ेसबुक पेजिाई तनर्तमि अपडेट

गरी नागरीकिाई प्रबाह गने सेवािाई सुचना प्रर्वतिमा अिाररि बनाउन अतभप्रेररि
गरीनेि ।
५.

सुचनाको पहुाँच वृर्द्ध गनि नगरपातिकामा जनप्रतितनिी र कमिचारीहरुिाई सुचना

प्रर्वतिसं ग सम्बचन्िि िातिम कार्िक्रम सं चािन गरीनेि ।
६.

नगरपातिकामा

एउटा

व्र्वचस्थि

सुचना

केन्रको

स्थापना

गरी

सं चािन

गरीनेि।
७.

नगरपातिकाको सं स्थागि र्वकास िथा सुशासन जवार्दे र्हिा िथा पारदचशििा

कार्म गनि आवश्र्क्तानुसार तनर्म र्वतनर्म िजुम
ि ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेि ।
८.

सेवा प्रवाहमा सुचना प्रर्वतिको प्रर्ोग बढाउदै Paperless Office कार्ाििर्को

रुपमा र्वकास गदै ितगनेि।
९.

नगरपातिकाबाट जनप्रतितनिी िथा कमिचारीिाई गरीने पत्राचारिाई तनरुत्सार्हि

गरी ईिेसट्रोतनक प्रर्ािीको प्रर्ोग र अभ्र्ासिाई प्रभावकारी बनाईनेि ।
१०. सेवाग्राही नागरीकहरुको गुनासो व्र्वस्थापन गनि हरे क वडामा एक जना गुनासो
सुन्ने प्रतितनतिको व्र्वस्था तमिाईनेि । साथै नगरपातिकामा समेि गुनासो
व्र्वस्थापनिाई थप व्र्वचस्थि बनाईनेि ।
११. वडा

सरकारको

अविारर्ा

अनुसार

नगरवासीका

अतिकिम

सेवा

वडा

कार्ाििर्बाटै उपिब्ि हुने व्र्वस्था तमिाईनेि।सेवाग्राहीहरुिाई गुर्स्िरीर् र
सहज सेवा प्रदान गनिका िातग सेवाग्राहीमैत्री वडा कार्ाििर्को घोषर्ा गने नीति
ल्र्ाईनेि ।
१२. जनप्रतितनति िथा कमिचारीहरुको आचार सं र्हिाको कार्ािन्वर्निाई प्रभावकारी
बनाईनेि ।
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१३. स्थानीर्िहबाट प्रदान गरीने सेवाको गुर्स्िरमा सुिार गदै प्रर्क्रर्ा सरिीकृि
गने र सेवामा सविसािारर् जनिाको पहुाँच अतभवृर्द्ध गने नीति तिइनेि ।
१४. जनप्रतितनिी िथा कमिचारीहरुको क्षमिा र्वकास गरी सेवा प्रवाहिाई गुर्स्िरीर्
र जनमैत्री बनाईनेि ।
१५. चजल्िा चस्थि कार्ाििर्, र्वषर्गि कार्ाििर्, शाखा िथा वडा कार्ाििर्हरु बीच
सहकार्ि र सौहािििाका िातग एक उपर्ुक्त सं र्न्त्रको तनमािर् गरीनेि। कमिचारी र
ु ि कामकाजी
जनप्रतितनतितबच हार्दिकिापुर्ि र सौहादिपर्

वािाबरर्

तनमािर्

गनि

मर्हनामा एक पटक "हामी सबै, हामी सगै" अनुभव आदन प्रदानको कार्िक्रम
तनर्तमिरुपमा आर्ोजना गरीनेि।
१६. कमिचारीहरुिाई कार्ि सम्पादनको आिारमा दण्ड र पुरस्कृि गने नीति
तिईनेि । प्रत्र्ेक वषि उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन भएका वडा िथा नगरबाट दुइ जना
कमिचारी िनौट गरी पुरस्कृि गररनेि ।
१७. आफ्ना काम कारवाही, तनर्िर्हरुको तनर्तमि प्रकाशन गरी सुसूचचि गने नीति
तिईनेि ।
१८. कार्ाििर्का कमिचारीहरुमा स्वच्ि आचरर्को तनमािर् गरी सेवाग्रार्ह प्रति
सम्मानपुर्ि व्र्वहार गनि अतभप्रेररि गरीनेि।
१९. आतथिक

बषिको

अन्त्र्मा

नगरपातिकाबाट

सम्पार्दि

गरीएका

सम्पुर्ि

गतिर्वतिहरुिाई वृत्तचचत्र बनाई प्रशारर् गने गराउने व्र्वस्था तमिाईनेि ।
२०.

वराहक्षेत्र नगरपातिकाको दीििकािीन सोच "समृद्ध वराहक्षेत्रको आिार , कृर्ष

पर्िटन र र्दगो पुवाििार" भन्ने तभजनका साथ आवतद्यक र्ोजना तनमािर्को कार्ि र्सै
आ.व.मा सम्पन्न गरीनेि ।
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२१.

नगरपातिकाको

र्वकास

र

समृर्द्धका

िातग

अन्िर

नगरपातिका

िथा

गाउाँपातिका साँग समन्वर् बैठक िथा समस्र्ा िथा प्रगतिको समीक्षा गररने नीति
तिईनेि ।

सामाचजक र्वकास सम्बन्िीः
१.

वराहक्षेत्र नगरपातिकािाई भतबष्र्मा मानविाको शहर (City with Humanity)

बनाउनका िातग पुर्ि सरसर्ाई र्ुक्त, िु वािु ि मुक्त, पुर्स
ि ाक्षार, पुर्ख
ि ोपर्ुक्त,
घरतभत्रको िुवामुक्त, बाि तबबाह मुक्त मर्हिा र्हाँसा मुक्त, दहेज मुक्त जस्िा
कार्िक्रमहरुिाई अतभर्ानका रुपमा सं चािन गरीनेि ।
२.

एकि िथा दतिि मर्हिाहरुका र्हि प्रवििन गने, सीप र्वकास र आर् आजिन

गने कार्िक्रम सं चािन गनि प्राथतमकिा र्दईनेि ।
३.

मर्हिा बािबातिका िथा अन्र् िक्षीि वगििाई प्रत्र्क्ष र्ाईदा पुग्ने खािका
आर्ोजनाहरुिाई प्राथतमकिा राखी कार्ािन्वर्न गरीनेि ।

४.

सामाचजक कुररिीको रुपमा रहेको बाितबवाह, बहुतबवाह, बोससी प्रथा, रुढीवाद,

अन्ि र्वश्वास एवं

भ्रमहरु हटाउन सामाचजक पररचािन मार्िि् सचेिीकरर्

गरीनेि।
५.

नगर क्षेत्रमा तनमािर् पुवाििार वािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, िथा मर्हिा मैत्री, बनाउने

नीति तिईनेि ।
६.

वराहक्षेत्र

नगरपातिका

क्षेत्रतभत्रका

सबै

र्वद्यािर्स्िरमा,

समुदार्स्िरमा,

वडास्िरमा र गाउाँस्िरमा वािसिब र वािसं जाि गठन गरी बाि सहभातगिा
अतभबृर्द्ध गरी बाि मैत्री नगर घोषार्ा गनि कार्िक्रम अचघ बढाइने ि ।
७.

नवजाि चशशु, बािबातिका गभिविी िथा सूत्केरी मर्हिाको स्वास््र् र्हिका

िातग पोषर् सम्बन्िी कार्िक्रम सं चािन गरीनेि ।
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८.

गभिविी मर्हिािाई प्रसुिीका बखि अस्पिाि आविजावि गनि एक पटक

एम्बुिेन्स भाडा बापि रु.२,५०० (दुइ हजार पााँच सर्) उपिब्ि गराइने ि ।
९.

७५ वषि भन्दा माथीका जेष्ठ नागरीकिाइ प्रत्र्ेक ३ मर्हनामा

एक पटक

घरमै स्वास्थ पररक्षर्को ब्र्वस्था तमिाइने ि ।
१0. बैंक मार्िि र्विरर् भई रहेको सामाचजक सुरक्षा भत्ता सरि र सुतबिाजनक
रुपमा उपिब्ि गराउन तबषेश ध्र्ान र्दईनेि ।
११. सामाचजक अग्रज सम्मातनि ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुको भूतमका र र्ोगदानिाई उच्च
महत्व र्दईनेि । ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुको अवस्था र्वशेषको आिारमा ि्र्ांक
व्र्वचस्थि गरीनेि ।
१२. ज्र्ेष्ठ नागरीकहरुको र्दनचर्ाििाई सहज र सर्क्रर् बनाउन "ज्र्ेष्ठ नागरीकः
एक वडा एक तमिन केन्र" सं चािन गरीनेि ।त्र्सका िातग सबै वडामा जेष्ठ
नागरीकहरुिाई सं गठन गरी जेष्ठ नागरीक सं जाि तनमािर् गरीनेि ।
१३. नगरपातिकाबाट प्रदान गरीने सेवाहरुमा असहार् अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त, जेष्ठ
नागरीक, गभिविी, सुत्केरीिाई सेवामा अग्रातिकार र्दईनेि ।
१४. "अपाङ्गमैत्री सहर वराहक्षेत्र नगर" बनाउनका िातग कार्िर्ोजना तनमािर् गरी
कार्िक्रम कार्ािन्वर्

गरीनेि।

साथै

अपाङ्गिाको

प्रकृति

अनुसारका

सहर्ोगी

सामानहरु र्विरर् गनि रकम तबतनर्ोजन गरीएको ि ।
१५. नगरपातिकािाई सबै र्कतसमको र्वभेदमुक्त समाज तनमािर् गने नीति तिईनेि ।
र्सका िातग सकारात्मक र्वभेदको नीति समेि अविम्बन गरीनेि ।
१६. िु वािु िमुक्त

समाजको

अविारर्ािाई

साथिक

बनाउन

समुदार्

िहसम्म

अन्िरघुिन िगार्िका कार्िक्रम सं चािन गरीनेि । जािीर् भेदभाव , िु वािु ि
सामाचजक अपराि भएकोिे दण्डनीर् बनाईनेि ।
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१७. र्ौतनक िैतगंक अल्पसं ख्र्कहरुको मुिप्रवाहीकरर्का िातग क्षमिा अतभवृर्द्ध र
आर् आजिनमा प्राथतमकिा र्दने कार्िक्रम सं चािन गरीनेि ।
१८. र्ुवावगिहरुको

क्षमिा

अतभवृर्द्धका

िातग

र्वतभन्न

अतिररक्त

र्क्रर्ाकिाप,

व्र्वसार्र्क िथा अतभमुचखकरर् कार्िक्रम सं चािन गरीनेि ।
१९. र्ुवावगििाई खेिकुदको माध्र्मबाट स्वस््र् जीवनशैिी र सृजनात्मक क्षमिाको
र्वकास र समाजको प्रतिष्ठा अतभवृर्द्ध गनि प्रेररि गरीनेि ।
२०. खेिकुदको र्वकासको िातग प्रत्र्ेक बषि खेिकुद सं घ सं स्थाहरुको साझोदारीमा
"मेर्र कप" तिग र्ुटबि प्रतिर्ोतगिाको आर्ोजना गरीनेि।
२१. अनुभवको आदान प्रदान िथा क्षमिा र्वकासका िातग आवश्र्किा अनुसार
चशक्षकहरुको नगरपातिका क्षेत्रतभत्र आन्िररक सरुवा गरीनेि ।
२२. तबद्यर्ािर् जाने उमेर समूहका नगरका सम्पुर्ि बािबातिकािाई "तबद्यािर् भनाि
गराउ र

तबद्याथी र्टकाउ" अतभर्ान सं चािन गरी नगरबाट पुर्ि रुपमा तनरक्षरिा

उन्मुिन गरीनेि । र्वद्यािर् जाने उमेर पुगक
े ा बाबातिकािाई र्वद्यािर् नपठाउने
अतभभावकिाई नगरपातिकाको सुर्विाबाट बचञ्चि गरीने नीति तिएको िु ।
२४. र्दवा खाजा कार्िक्रम िागु भएका र्वद्यािर्िे अतनवार्ि रुपमा बच्चािाई खाजा
खुवाउने व्र्वस्था तमिाउनु पनेि । खाजा नखुवाउने र्वद्यािर्को र्दवा खाजा
अनुदान तनकाशा रोक्का गरीनेि।
२५. सामुदार्र्क र्वद्यािर्िाई गरीने पुवाििार सहर्ोगमा अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री र
िैर्ङ्गकमैत्री शौचािर् तनमािर्िाई प्राथतमकिा र्दईनेि ।
२६. समर्को माग अनुसार नगरपातिका क्षेत्रका सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुिाई क्रमश
अंग्रज
े ी माध्र्ममा रुपान्िरर् गरीनेि ।
२८. नगरपातिका

र

र्वतभन्न

सं घ

सं स्थाहरुको

सहकार्िमा

सं चािन

हुने

कार्िक्रमहरुको कार्िक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन नगरपातिकामा पेश गनि अतनवार्ि
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गरीनेि। गैरसरकारी सं घसं स्थाहरुसं गको

सहकार्ििाई प्राथतमकिा र्दईने ि ।

वराहक्षेत्र नगरपातिका क्षेत्र तभत्र कार्िक्रम सं चािन गने गै.स.सं . हरुका कार्िक्रम
नगर र्वकास र्ोजनामा अतनवार्ि समावेश गराउनु पनेि ।
२९. स्थानीर् समुदार् र्वशेषका सं स्कृतििाई सं रक्षर्, र्वकास र प्रबििनमा प्रोत्साहन
गने नीति तिईनेि ।
३०. नगरको चशक्षा, स्वास््र्, भाषा, सं स्कृति, किा, सार्हत्र् समाज सेवाका क्षेत्रमा
र्वचशष्ट र्ोगदान पुर्ािउने व्र्चक्तहरुिाई सम्मान गने नीति तिईनेि ।
३१. नगरपातिकािाई सामाचजक रुपान्िरर् गनि सामाचजक पररचािनको कार्िक्रम
सं चािन गरीनेि ।
३२. सामाचजक
मुिप्रवाहीकरर्

पररचािनका

माध्र्मबाट

गरीबी

न्र्ूतनकरर्

कार्िक्रमिाई

गरीनेि ।

३३. स्वच्ि खानेपानीमा सम्पूर्ि गाउाँवासीको पहुच कार्म गनि अिुरा खानेपानी
र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गरी उपर्ोगमा ल्र्ाईनेि ।
३५. अति तसमान्िकृि वगिमा पने उरावाँ झागड मुसर समुदार्को साँस्कृति जोगाउनका
िातग आवश्र्क सामाग्री उपिब्ि गराउने प्रबन्ि तमिाइनेि ।
३६.

मुसहर पररवारका किेजमा अध्र्र्न गने िात्र िात्राहरुका िातग

तनशुल्क

पठनपाठनको व्र्वस्था तमिाईनेि ।
३७. चशक्षकहरुको पेशागि क्षमिा अतभबृर्द्ध गदै चशक्षर् तसकाइ प्रकृर्ामा ICT को
प्रर्ोगमा जोड र्दइने ि ।
३८. बराहक्षेत्र नगरपातिकाको भौगोतिक ऐतिहातसक सांस्कृतिक अवस्था झचल्किे र
आफ्नो ठााँउको अपनत्व बोि हुने गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम तनमािर् गरी िागु गरीने
ि ।
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३९. बराहक्षेत्र नगरपातिकाका सामुदार्र्क तबध्र्ािर्मा कार्िरि चशचक्षकाहरु प्रसुति
तबदामा रहदाको अवस्थामा सट्टा चशक्षकको व्र्वस्था गरीने ि। सट्टा चशक्षकको
पाररश्रतमकको िागी िु ट्टै बजेट व्र्वस्था गरीने गरीने ि ।
४०. "कर्ििारसाँग वडाअध्र्क्ष" कार्िक्रम िजुम
ि ा गरी प्रत्र्ेक वडामा जन्मेका नवजाि
चशशुसंग

पोषर् सामाग्री र न्र्ानो िुगा र पंचन्जकरर्को काम सर्हि अध्र्क्ष

भेटघाट कार्िक्रम सं चािन गरीनेि।
४१. र्दगो

र्वकासका

िक्ष्र्हरुिाई

सन्

२०३०

सम्ममा

पुरा

गनिका

िातग

र्दगोर्वकासका िक्ष्र्हरुको स्थानीर्करर् रर्तनिी िर्ार गरीनेि ।
४२. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पाररएका व्र्चक्तको िानर्वन गनि गर्ठि िानर्वन
आर्ोगको तमति २०७९।०१।१४ को पत्र अनुसार र्स बराहक्षेत्र नगरपातिकाका
१० जना बेपत्ता नागररकहरुको नामनामेसी उल्िेख भई आएको सम्बन्िमा
पातिकाबाट खोजर्वन िथा सजितमन हुाँदा हािसम्म ८ जनाको मात्र सजितमन िथा
पर्हचान भएको ि । उहााँहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्र्क्त गदै उहााँहरुको स्मृतिमा
वडा नं १ बराहक्षेत्र नपा र िरान उपमहानगरपातिकाको तसमानाम स्मृति प्रवेशद्वार
तनमािर् कार्ि अगाडी बढाइनेि ।
जन स्वास््र् प्रवद्धिन सम्बन्िीः
१.

वराहक्षेत्र नगरपातिकािाई स्वास््र् सेवा मैत्री केन्रको रुपमा र्वकास गनि र्स

क्षेत्रमा रहेका सबै स्वास््र् सं स्थाहरुको पूवाििार र्वकास र गुर्स्िरीर् सेवामा जोड
र्दईनेि
२.

तनःशुल्क आिारभुि स्वास््र् सेवा सबै नागरीकको पहुाँचमा पुर्ािईनेि ।

मर्हिा

स्वास््र्

स्वंमसेर्वका

सेवािाई

थप

व्र्वस्थापन तनदे चशका बनाई कार्ािन्वर्न गरीनेि ।
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प्रभावकारी

बनाउन

सं चािन

३.

स्वंर्म सेर्वकािे प्रदान गने सेवािाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्र्ेक स्वंर्म

सेर्वकािाई वार्षिक रु ५०००।प्रोत्साहन भिा प्रदान गरीदै आएकोमा आगामी
आ=व= दे चख मातसक रु. १०००।का दरिे प्रोत्साहन भिा उपिब्ि गराईनेि ।
४.

आ.व.

०७९÷८०

तभत्र

वराहक्षेत्र

नगरपातिकािाई

पूर्ख
ि ोप

सुतनचश्चि

नगरपातिका घोषर्ा गरीनेि।
५. उपभोक्ता अतिकार, गुर्स्िर सम्बन्िी जनचेिना अतभबृर्द्ध गराउने र कािोबजारी
तनर्न्त्रर्, तनर्तमि बजार अनुगमन गने र आवश्र्क मापदण्ड बनाई स्वच्ि
खाद्यान्न र्कन्न पाउने उपभोक्ताको अतिकार सुतनश्चि गरीनेि ।
६.

जनस्वास््र्िाई दृर्ष्टगि गरी नगरका मुख्र् बजारक्षेत्र िथा चोकहरुमा खुल्िा

ब्र्ार्मशािा तनमािर् गरी सं चािन गरीनेि ।
७.

प्रत्र्ेक वडाका तबपन्न एकसर् घरिुरी िनौट गरी स्वस््र् तबमा गरीनेि ।

८. सपिदंश सम्बन्िी औषिी उत्पादन गने बार्िोचजकि उद्योग िथा औषिी
उत्पादनमुिक उद्योगिाई

र्वशेष प्राथतमकिामा राखी प्रोत्साहन गरीनेि ।

आदरचर्र् महानुभाबहरु
मैिे प्रस्िुि गरे को नगरपातिकाको नीति िथा कार्िक्रमबाट वराहक्षेत्र
नगरबासी जनिाको आतथिक सामाचजक अवस्थामा पररबििन आउने, भौतिक र्वकासिे
ु ा साथै सेवा प्रबाहमा
र्ड्को माने र राजश्व सं किनमा उल्िेखतनर् बृर्द्ध हुनक
सुिार भई जनिामा सुशासनको अनुभ ुति हुने तबश्वास तिएको िु ।
अन्िमा, र्ो बार्षिक नीति िथा कार्िक्रम तनमािर् गनि महत्वपुर्ि सहर्ोग गनुि
हुने उपप्रमुख ज्र्ु, प्रमुख प्रशासर्कर् अतिकृि िगार्ि र्ोजना िजुम
ि ा सतमतिका
सदस्र् ज्र्ूहरु, राजश्व

परामशि

सतमतिका

पदातिकारी

ज्र्ूहरु,

कार्िपातिकाका

सम्पुर्ि सदस्र् ज्र्ूहरु, नगरसभा सदस्र् ज्र्ुहरु, नगरपातिकाका सम्पुर्ि कमिचारी
साथीहरुिाई हार्दिक िन्र्बाद र्दन चाहन्िु ।
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हाम्रो आमन्त्रर्िाई स्वीकार गरे र महत्वपुर्ि सल्िाह सुझाबका िातग उपचस्थि
हुन ु भएका हाम्रा प्रमुख अतितथ, तबचशष्ट अतितथ, अतितथ र सम्पुर्ि वराहक्षेत्र
नगरबासीहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गदििु र आगामी आतथिक बषिका िातग पेस
भएको नीति कार्िक्रम उपर सघन

ििर्ि

गरी

पाररि

गरीर्दनु हुनि
े

भन्ने

तबश्वासकासाथ तबदा चाहन्िु ।
िन्र्बाद !!
असार ७, २०७९
रमेश काकी
नगर प्रमुख
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