विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि. ०७९/८० को क्षेत्रगत नीलत
आलथिक विकास क्षेत्र
कृवि

१. प्राङ्गाररक कृवि खेतीतर्ि आकविित गनि माटो सुधारका िालग कृवि च ुन तथा ज िं क उपिब्ध गराई

माटोको गुणस्तर सुधार गररिँदै िलगनेछ।
२. कृिकहरुिाई धान, गहुिँ, मकैको गुणस्तरीय बीउ ५० प्रलतशत अनुदानमा उपिब्ध गराई कृवि उप

उत्पादन िृविमा

ोड ददइनेछ ।

३. शहरी कृवि, कौशी तरकारी खेती, करे साबारी, पुष्प खेती कायिक्रम प्रबििन गररनेछ ।
४. खाद्य िगायतका कृवि उत्पादनमा आत्मलनर्िरताका िालग प्राविलधक उपयुक्तताको आधारमा सघन

व्यािसावयक खेती प्रणािी अजघ बढाइनेछ ।
५. कृवि उप

ब ार ऐन

ारी गरी कृवि उप

ब ारीकरणिाई सह ीकरण र लनयमन गररनेछ।

६. कृवि क्षेत्रमा हुने विलर्न्न रोग, वकरा, विपदबाट हुने क्षलत तथा

ोजखम न्यूनीकरण गनि महानगरका

विलर्न्न स्थानमा बािी उपचार जशविर कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
७. प्िाविक टनेि, नेट ािी, हाईटे क टनेि, तथा प्िािीक मजचचङ्ग विलधबाट बेमौसमी तरकारी खेती

उत्पादन िृवि गरी ब ार मागिाई आपूलति गररनेछ।
८. पकेट कायिक्रममार्ित चक्िािन्दी खेती र सामूवहक खेती प्रणािीिाई प्राथलमकता ददई कृवि उत्पादन

र उत्पादकत्ि अलर्िृवि गररनेछ, कृवि परामशि तथा प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराइनेछ।
पशुपिंक्षी / र्ेटेररनरी
९. पशु उपचार केन्रहरु स्थापना गरी नज कबाट सेिा पाउनेगरी पशुसेिा विस्तार गररनेछ।
१०. पशु पािनको विशेि क्षेत्र पवहचान गरी लनिःशुचक पशु स्िास््य जशविर सिं चािन गररनेछ।
११. व्यािसावयक पशुपािनमा युिा आकविित गनि र्मि तथा समूहिाई प्राथलमकता ददिँदै उन्नत

बीउ बोका वितरण तथा उन्नत

ातको

ातको घािँस खेती गनि प्रोत्सावहत गररनेछ।

१२. स्िस्थकर र ता ा मासु उपिब्धतािाई सुलनजित गनि लनयलमत ब ार अनुगमनमा

ोड ददइनेछ।

मापदण्ड िागू गरी मासु उत्पादन र लबक्री वितरण व्यिजस्थत गररनेछ।
१३. सामुदावयक तथा घरपािुिा कुकुरहरुिाई रे लब विरुिको खोप कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
१४. पशुपिंक्षी न्य महामारी तथा सरुिा रोग लनयन्त्रणका िालग प्रर्ािकारी

सञ्चािन गररनेछ।

नचेतनामूिक कायिक्रम

१५. उन्नत पशुपािनमा

ोड ददिँदै कृलत्रम गर्ािधानको माध्यमबाट नश्ल सुधार गरी दूध उत्पादन र

उत्पादकत्िमा उचिेखनीय िृवि गररनेछ।
१६. लनमािणालधन रहे को पशुबधशािाको लनमािण कायििाई लनरन्तरता ददइनेछ।

सहकारी
१७. आलथिक विकास र गररबी लनिारणका िालग सहकारी क्षेत्रिाई उद्यमशीिता, उत्पादन र रो गारीसिँग

आबि गररनेछ।
१८. सहकारी सिं स्थाहरुको क्षमता अलर्िृविका िालग विलर्न्न कायिक्रमहरु सिं चािन गरी सहकारी

सिं स्थािाई समुदायमा आधाररत र सदस्य केजन्रत बनाउन पहि गररनेछ।
१९. सहकारीिाई विपन्न समुदायसम्म विस्तार गरी मवहिा तथा सीमान्तकृत िगिमा समेत सहकारीको

पहुिँच सुलनजित गदै कजम्तमा एक घर एक सदस्यको नीलत अबिम्बन गररनेछ ।
२०. सहकारी प्रिििन र लनयमनमा सिं िग्न सबै लनकायहरुसिँग कायिमूिक समन्िय कायम गदै सहकारी

सिं स्थाहरुको लनयलमत र सघन अनुगमन कायििाई लनरन्तरता ददइनेछ।
२१. सहकारी सिं स्थामा स्िलनयमनिाई सुदृढ तुचयाउिँदै यस क्षेत्रबाट पररचािन हुने बचत तथा ऋणको

सुरक्षाको िालग नीलतगत र सिं स्थागत प्रबन्धिाई म बुत तुचयाइनेछ।
२२. सहकारी सिं स्थाहरुको एकीकरण कायििाई विशेि प्राथलमकता ददिँदै सबि सहकारी सिं स्था :

प्रर्ािकारी सेिा व्यिस्था नीलत िागू गररनेछ।
पयिटन
२३. सािि लनक-लन ी साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकाको पयिटन गुरुयो ना कायािन्ियनमा

चयाइनेछ।
२४. स्थानीय र्ािा, धमि, सिं स्कृलत, रीलतररिा , उत्पादनको प्रिििन गरी पयिटन उद्यमशीिताको विकास

गररनेछ।
२५. मनोरञ्जन र पाररिाररकयुक्त सामुदावयक पाकि लनमािणमा प्राथलमकता ददइनेछ।
२६. पयिटन उद्योगमा िगानी गनि लन ी क्षेत्रिाई प्रोत्सावहत गररनेछ।
२७. सङ्घीय तथा प्रदे श सरकार र अन्तरािविय विकास साझेदारहरुको सहयोग र सहकायिमा ऐलतहालसक

र पुराताजत्िक विराट रा ाको दरबार रहे को विराटनगरको र्ेलडयारी क्षेत्रिाई समुजचत विकास गदै
पयिटन केन्रको विकास गररनेछ।
२८. महानगर क्षेत्रलर्त्र एक औद्योलगक र रा नैलतक सिं ग्राहिय लनमािणका िालग सम्र्ाव्यताको अध्ययन

गररनेछ।

२९. विराटनगरिाई विश्वर्र जचनाउन र पयिटन प्रिििन गनि चयाण्डमाकि (Symbol of Biratnagar) को

पवहचान गरी लनमािण गररनेछ।
उपर्ोक्ता वहत सिं रक्षण
३०. विराटनगर महानगरपालिकाको ब ार अनुगमन लनदे जशका, २०७५ िाई समयानुकूि सिं शोधन गरी

ब ार अनुगमनिाई प्रर्ािकारी र च ुस्त बनाइनेछ।
३१. “ ागरुक उपर्ोक्ताको शहर: विराटनगर महानगर” को नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
३२. उपर्ोक्ता वहतसिँग सम्बजन्धत सचेतनामूिक कायिक्रमहरु अलर्यानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ।

उद्यमशीिता, उद्योग र रो गार
३३. युिा उद्यमशीिता विकासको िालग मागमा आधाररत सीप विकास तालिम सञ्चािन गररनेछ।
३४. िैदेजशक रो गारीबाट र्केका युिाको ज्ञान, सीप, पूिँ ीिाई उद्यमशीितामा आिि गरी रो गारी र

स्िरो गारी अलर्िृवि गररनेछ।
३५. स्थानीय साधन, स्रोत, पूिँ ी, प्रविलधमा आधाररत िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योग स्थापना र सञ्चािन

सह ीकरण गनि औद्योलगक ग्राम स्थापना गररनेछ।
३६. स्थानीय उत्पादनको प्रिििन र ब ारीकरण गनि कोशेिीघर सञ्चािनमा चयाइनेछ।
३७. न्यूनतम रो गारीको प्रत्यार्ूलत गनि प्रधानमन्त्री रो गार कायिक्रमका साथै महानगरपालिकाको

विकास लनमािण कायििाई समेत स्थानीय रो गारी लस न
ि ासिँग आबि गररनेछ।

सामाज क विकास क्षेत्र
स्िास््य

३८. "छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ" कायिक्रम/पवहिो र दोस्रो सन्तान छोरी

न्माउने आमाहरुिाई

प्रोत्साहन बापत उपिब्ध गराउिँदै आएको रकमिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
३९. गर्ििती तथा सुत्केरी मवहिा, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागररकिाई अस्पतािसम्म सह

पहुिँचका िालग

लनिःशुचक एम्बुिेन्स सेिा सिं चािनमा चयाइनेछ।
४०. कोलर्ड-१९ सिं क्रमण

स्ता माहामारी न्य सरुिा रोगहरुको रोकथाम तथा लनयन्त्रणको िालग

प्रदे श तथा सङ्घीय सरकारसिँग समन्िय गरी समुदायस्तरमा विलर्न्न कायिक्रमहरु सिं चािन गररनेछ।
४१. महानगरिासीको स्िास््य सुधारका लनलमत्त एिोपेलथक मेलडलसनसिँगै िैकजचपक जचवकत्साको रुपमा

आयुिेद सेिाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गदै िलगनेछ ।
४२. आमनागररकको आधारर्ूत स्िास््य सेिाको सह

पहुिँचका िालग सम्पूणि िडामा सिं चािनमा रहे का

आर्ारर्ूत स्िास््य केन्रहरुको सुदृढीकरण तथा सेिा विस्तार गदै िलगनेछ ।

४३. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थािपना कायिक्रम अन्तगित महानगरका विलर्न्न स्थानहरुमा स्िास््य

जशविरहरु सिं चािन गदै अपाङ्गता र्एका व्यजक्तहरुको पवहचान गरी समुदायमा पुनस्थािपनाका िालग
सीपमूिक तालिमहरु सिं चािनमा चयाइनेछ।
४४. मातृ तथा बाि मृत्यूदर कम गनि र

न्म ात अपाङ्गतािाई समयमै पवहचान गनि, महानगरका

सम्पूणि िडामा गर्िितीहरुका िालग लनिःशुचक लर्लडयो एक्स-रे सेिा सिं चािनमा चयाइनेछ।
४५. महानगरिासीिाई

सह

स्िास््य

सुविधा

उपिब्ध

गराउने

उद्देश्यिे

सम्र्ाव्य

स्थानमा

वर्ज योथेरापी सेिा सुरु गररनेछ।
४६. महानगरपालिकािे आफ्नै एम्बुिेन्स र शििाहन व्यिस्था गरी सिं चािनमा चयाइनेछ।
४७. महानगरपालिकाका विलर्न्न स्थानहरुमा सने तथा नसने रोगहरुको समयमै पवहचानका िालग

स्िास््य जशविरहरु सिं चािनमा चयाइनेछ।
४८. मवहिाहरुको प्र नन् स्िास््य तथा बािबालिकाहरुको स्िास््य सुधारका िालग विलर्न्न कायिक्रमहरु

सिं चािनमा चयाइनेछ।
४९. स्तनपायी आमाहरुको सह ताको िालग महानगरका उपयुक्त स्थानहरुमा स्तनपानकक्षको लनमािण

गररनेछ।
५०. प्राथलमक स्िास््य केन्र रानीिाई स्तरोन्नती गरी १५ शैयाको अस्पताि सिं चािनमा चयाउन

सम्र्ाव्यता अध्ययन गरी आिश्यक प्रवक्रया अगाडी बढाइनेछ।
५१. महानगरक्षेत्र लर्त्र मेट्रो लसटी अस्पताि सिं चािनमा चयाउनको िालग सम्र्ाव्यता अध्ययन,

व्यिस्थापन तथा लड ाइन नक्सा लनमािण

ग्गा

स्ता कायिहरु गररनेछ।

५२. शहरी स्िास््य पूिािधार सुधार गदै िलगनेछ।
५३. ६५ ििि मालथका ज्येष्ठ नागररकहरुको स्िास््य लबमा गररनेछ।

जशक्षा
५४. प्रारजम्र्क बािविकास जशक्षािाई सबिीकृत गरी बािबालिकाको सिािङ्गीण विकासको अलधकार

सुलनजितका िालग आधार तयार गररनेछ।
५५. विद्यािय उमेरका सबै बािबालिकािाई विद्याियमा शतप्रलतशत र्नाि हुने व्यिस्था लमिाई

अलनिायि तथा लन:शुचक जशक्षा सुलनजित गररनेछ।
५६. प्रारजम्र्क कक्षामा लसकाइ उपिजब्ध िृवि गनि पठन सीप विकास र लनरन्तर विद्याथी मूचयाङ्कनिाई

थप प्रर्ािकारी बनाइनेछ।
५७. प्राविलधक जशक्षामा िजक्षत िगिको पहुिँच िृवि गरी प्रविलधमा आधाररत गुणस्तरीय

जशक्षामा

ोड ददइनेछ।

ीिन उपयोगी

५८. न्यून पाररश्रलमक र्एका विद्यािय कमिचारी तथा बािविकास सहयोगी कायिकताििाई ददइिँदै आएको

प्रोत्साहन पाररश्रलमकिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
५९. एक िडा, एक नेतत्ृ ि विद्यािय कायिक्रम कायािन्ियन गरी आिश्यक सूचकका आधारमा पूिािधार

विकास गररनेछ।
६०. सािि लनक विद्याियको र्ौलतक, शैजक्षक र व्यिस्थापकीय पक्षमा लनरन्तर सुधार गरी सािि लनक

जशक्षाको गुणस्तर िृवि गररनेछ।
६१. कक्षा १ दे जख ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािण गरी कायािन्ियन सह ीकरणका िालग सन्दर्ि

सामग्रीको विकास गररनेछ।
६२. आधारर्ूत तह कक्षा ६–८ तथा माध्यलमक तहका िालग गजणत अङ्ग्ग्रे ी र विज्ञान जशक्षक

व्यिस्थापनका िालग महानगरपालिकाबाट ददइिँदै आएको जशक्षण अनुदानिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
६३. सािि लनक विद्याियमा सामाज क िेखा परीक्षण तथा आलथिक िेखा परीक्षणिाई अलनिायि शतिका

रुपमा िागू गररनेछ।
६४. सबै प्रकारका अपाङ्गता र्एका बािबालिकाको जशक्षा व्यिस्थापन गनि समािेशी जशक्षाको नमुनाका

रुपमा आदशि माध्यलमक विद्याियिाई विकास गनि अपाङ्गमैत्री र्ौलतक पूिािधार तथा लसकाइ
िातािरणको व्यिस्था लमिाइनेछ।
६५. विद्याियिाई लसकाइ थिोका रुपमा विकास गनि विियगत सलमलतमार्ित जशक्षकको पेशागत विकास

गररनेछ।
६६. सुत्केरी विदामा बसेका मवहिा जशक्षक काममा नर्वकिन् ेिसम्मका िालग सट्टा जशक्षकको

व्यिस्थापन गररनेछ।
६७. नगरस्तरीय शैजक्षक गलतविलधमा सिं स्थागत विद्याियहरुको सहर्ालगता अलर्िृवि गररनेछ र सिं स्थागत

विद्याियिाई आिश्यक लनयमन गररनेछ ।
६८. विद्याियस्तरीय

जशक्षािाई

गुणस्तरीय

बनाउन

सूचकमा

आधाररत

अनुगमन, लनरीक्षण

र

सुपरीिेक्षणको व्यिस्था गररनेछ।
६९. विपद्को बेिा जशक्षण लसकाइिाई बैकजचपक माध्यमबाट लनरन्तरता ददन सक्ने गरी आिश्यक

पूिािधारको व्यिस्था लमिाइनेछ।
७०. महानगर बहुप्राविलधक जशक्षािय सञ्चािनका िालग विशेि अनुदान तथा महानगरपालिकाको

ु र् प्राविलधक जशक्षाको प्रबन्ध
आन्तररक स्रोतबाट आिश्यक र्ौलतक पूिािधार विकास गरी सििसि
लमिाइनेछ।

७१. परम्परागत तथा धालमिक विद्याियहरुिाई जशक्षाको मूिधारमा समावहत गनि व्यिस्थापन जशक्षण

अनुदान उपिब्ध गराई प्रोत्सावहत गररनेछ।
७२. सामुदावयक लसकाइ केन्रहरुका माध्यमबाट अनौपचाररक, खुचिा तथा लनरन्तर लसकाइ कायिक्रमहरु

सञ्चािन गररनेछ।
७३. सामुदावयक लसकाइ केन्रिाई िडा कायािियबाट समेत लनयमन हुने गरी सामुदावयक पुस्तकाियका

रुपमा विकास गरी लनरन्तर जशक्षा र पठन सिं स्कृलतको विकासमा

ोड ददइनेछ।

७४. विद्याियमा विद्याथी, जशक्षक उपजस्थलत र लनयलमत कक्षा सिं चािनिाई विद्युतीय हाज री (E-

Attendance) को व्यिस्था गरी विद्यािय सुशासनमा

ोड ददइनेछ।

७५. शैजक्षक ज्ञान आदान प्रदान गनि सामुदावयक विद्यािय र अन्तरािविय विद्यािय लबच र्गीलन सम्बन्ध

कायम गररनेछ।
युिा तथा खेिकुद
७६. महानगरका युिाहरुिाई विलर्न्न कृयाकिापमा सहर्ागी गराउन र युिाहरुको विकास गनि

िडागतरुपमा युिाक्िब गठन गररनेछ।
७७. युिाहरुिालग उद्यमशीिता कायिक्रम सञ्चािन गरी व्यािसावयक सोचको विकास गराइनेछ।
७८. युिाहरुमा सरकारी सेिाप्रलतको आकििण बढाइ योग्य रािसेिक जशक्षक/कमिचारी उत्पादन गनि

जशक्षक सेिा तथा िोकसेिा परीक्षा तयारी कक्षाहरु सञ्चािन गररनेछ।
७९. महानगर क्षेत्रमा राविय तथा अन्तरािविय खेिकुद कायिक्रम सञ्चािनका िालग प्रोत्साहन गररनेछ।
८०. महानगरको व्यिस्थापनमा रहे को शहीद रिं गशािाको उजचत ममित सम्र्ार तथा सिं रक्षण गररनेछ।
८१. विद्याियमा खेिकुदका माध्यमबाट बािबालिकाको सिािङ्गीण विकास गरी विद्याियिाई खेिाडी

उत्पादन गने

क्षेत्रका रुपमा विकास गररनेछ।

८२. विलर्न्न वहिं साबाट मुक्त राख्न तथा आर्ूिाई सुरजक्षत महसुस गराउन वकशोरी आत्मरक्षा कायिक्रम

सञ्चािन गररनेछ।
८३. खेि क्षेत्रमा विशेि योगदान ददएका पूिि खेिाडी तथा ितिमान उत्कृि खेिाडी सम्मान गने

कायििाई लनरन्तरता ददइनेछ ।
८४. महानगरस्तरीय म्याराथन दौड प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ ।
८५. विलर्न्न विधाका प्रजशक्षक व्यिस्थापन गरी विद्याियका खेि जशक्षकको क्षमता विकास गररनेछ।
८६. युिा िजक्षत खुिा तथा बन्द व्यायामशािा सञ्चािनमा चयाइनेछ।
८७. ऐनद्वारा महानगर र िडा खेिकुद विकास सलमलत गठन गरी खेिकुद कायिक्रमिाई प्रर्ािकारी

बनाइनेछ।

मवहिा तथा बािबालिका
८८. महानगरको सडक पेटीमा दे जखने असहाय तथा सहाराविहीन मानििाई प्रदे श सरकार एििं

सम्बजन्धत लनकायहरु समेतको समन्िय र सहकायिमा उिार एििं पुनस्थािपना गररनेछ ।
८९. महानगरिाई िैं लगक वहिं सा रवहत आपसी सम्मानयुक्त समा

बनाउन सहयोगी सिं स्थाहरुको सहयोग

र सहकायिमा सिं चालित िैंलगक वहिं सा रोकथाम तथा प्रलतकायि यो नािाई लनरतन्तरता ददइनेछ।
९०. िैं लगक वहिं सा लनिारण कोिको पररचािन गरी वहिं सामा परे का प्रर्ावितहरुिाई कायिविलध बमोज म

सहयोग उपिब्ध गराइनेछ।
९१. मवहिा उत्थान

तथा सशक्तीकरणको िालग विलर्न्न रो गारमूिक सीपविकास तालिम र

सचेतानामूिक कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।
९२. मवहिा उत्थानको िालग गररब तथा विपन्न मवहिा िजक्षत विशेि यो ना तयार गरी केन्र सरकार

तथा राविय यो ना आयोगसिं ग सहकायिको िालग पहि गररनेछ।
९३. बािमैत्री स्थानीय शासन प्रिििन एििं ददगोपनाका कायिक्रमहरु लनयलमत सिं चािन गदै िडा निं.१८

ू ि ा गरी कायािन्ियनमा चयाइनेछ।
र १९ िाई बािमैत्री िडा घोिणा गनि िजक्षत कायिक्रमहरु त म
९४. महानगरको बािअलधकार सिं रक्षण र प्रिििनको िालग बािअलधकार सलमलतको वक्रयाशीिता र

र्ूलमकािाई थप प्रर्ाकारी बनाइनेछ।
९५. बािबालिका तथा बाि अलधकार सिं रक्षण र सम्िििन सम्बन्धी आिश्यक लनदे जशका, कायिविलध तथा

रणनीलत, कायियो नाहरु लनमािण तथा पररमा न
ि गरी िागू गररनेछ।
९६. बाि उद्यान (Children Park) र

खेि मैदानिाई नगरका सबै बािबालिकाहरुको पहुिँच हुनेगरी

लनमािण र व्यिस्थापन गदै िलगनेछ।
९७. नगर, िडा, विद्यािय, स्िास््य व्यिस्थापन सलमलत िगायतका विलर्न्न सिं रचनाहरुमा बाि क्ििको

सिं स्थागत र अथिपूणि प्रलतलनलधत्ि र सहर्ालगतािाई प्रिििन एििं सूलनजिता गनि पहि गररनेछ।
९८. अपाङ्गता र्एका (अवट म, सुस्त मनजस्थलत, अलत अशक्त िगायत) बािबालिकाहरुिाई िजक्षत गरी

कायिक्रम सिं चािन गने सिंघसिं स्थाहरुसिं गको समन्िय र सहकायिमा सेिा सिं चािन गररनेछ।
९९. महानगरिाई नेपाि सरकारको नीलत तथा िक्ष्य बमोज म सडक बािबालिका, बािश्रम र बाि

वििाह लनिारण गने कायिहरुिाई थप प्रर्ािकारी बनाउिँदै िलगनेछ ।
१००. िागूपदाथि दूव्यिसन, साइबर अपराध, िै वङ्गक वहिं सा र बाि वििाहबाट बािबालिकाहरुिाई हुने

सम्र्ावित

ोजखमबाट बचाउन ज चिा प्रहरी कायाििय, बाि क्िब, विद्याियसिँगको सहकायिमा

विद्यािय तथा समुदायस्तरबाटै सचेतना अलर्यान सिं चानि गररनेछ।

१०१. विलर्न्न कारणिे मनोसामाज क समस्यामा परे का बािबालिका तथा प्रर्ावित व्यजक्तहरुिाई

मनोविमशिकतािबाट परामशि सेिा उपिब्ध गराइनेछ।
१०२. बािबालिकाहरुको क्षमता विकासको िालग विलर्न्न तालिम र कायिक्रममा सहर्ालगता अलर्िृवि

गररनेछ।
१०३. मवहिाहरुिाई आलथिक रुपिे सशक्त बनाउन उद्यमजशिता विकास कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।

ज्येष्ठ नागररक
१०४. ज्येष्ठ नागररकहरुिाई अनुर्िी र पररपक्ि नागररकका रुपमा सम्मान र सद्भाि अलर्िृवि गदै

ज्येष्ठ नागररकमा रहे को अनुर्ि, ज्ञान, सीपिाई अन्तरपुस्तामा हस्तान्तरण गने पररपाटीको सुरुिात
गररनेछ।
१०५. अिपत्र परे का असहाय, घरिार र छोराछोरीविहीन ज्येष्ठ नागररकहरुिाई प्रत्यक्ष सहयोग

पुर्याउने खािका कायिक्रमहरु सिं चािन गररनेछ।
१०६. ज्येष्ठ नागकररक मालथ हुने वहिं सा र दुव्यििहार विरुि शून्य सहनशीिताको नीलत लिइनेछ।
१०७. सम्मान नक

ीिनयापन गने िातािरणको लस न
ि ा गनि ज्येष्ठ नागकररक ददिस¸ ज्येष्ठ नागररक

पुस्तकािय¸ पत्रपलत्रका¸ ददिासेिा केन्र भ्रमण

स्ता कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।

अपाङ्गता
ु र् ढिं गिे वितरण गने कायििाई
१०८. अपाङ्गता र्एका व्यजक्तहरुको पररचय-पत्र यो नािि र सििसि
अगालड बढाइनेछ। आिश्यकता अनुसार घुम्ती जशविर सञ्चािन गररनेछ।
१०९. अपाङ्गता र्एका व्यजक्तहरुको हक अलधकार सुलनजित गनि तथा सह

ीिनयापन गनि मद्दत

पुर्याउने अलर्प्रायिे अलर्र्ािकहरुका िालग सचेतना कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।
पजञ्जकरण तथा सामाज क सुरक्षा
११०. सामाज क सुरक्षा र्त्ता पाउने िार्ग्राहीको वििरण प्रविलधमैत्री बनाउनुका साथै र्त्ता रकम

ु र् र सरि ढिं गिे वितरण गने व्यिस्था लमिाइनेछ।
समयमै सििसि

नप्रलतलनलध¸ बैङ्क तथा वित्तीय

सिं स्थाहरुिाई िार्ग्राही नागररकहरुको नज क पुयािइने खािका कायिक्रम चयाइनेछ।
१११. हस्तलिजखत व्यजक्तगत घटना दताि वकताबिाई प्रणािीमा प्रविवि गरी लडज टि अलर्िेख विलध

िागू गररनेछ ।
११२. नेपाि सरकारको सन् २०२४ सम्ममा व्यजक्तगत घटना दताि पूणि रुपमा गने अलर्यान सर्ि

बनाउन महानगरलर्त्र सघनरुपमा

नचेतनामूिक कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।

गैह्र सरकारी सिं स्था तथा सामुदावयक विकास
११३. नगर

क्षेत्रलर्त्रका

आददिासी,

न ालत, मधेसी, वपछडािगि, दलित, अचपसिंख्यक

िगिहरुको

सहर्ालगता र सहकायिमा सबैको सािंस्कृलतक पवहचानका िालग सबै र्ािा, धमि, किा, सावहत्य एििं
सिं स्कृलतको

गेनाि, सिं रक्षण तथा प्रिििन गदै विविधता लबचको एकता बलियो बनाइनेछ।

११४. प्र ाताजन्त्रक योिाहरुिाई सम्मान स्िरुप मालसक र्त्ता उपिब्ध गराउने नीलतिाई लनरन्तरता

ददइनेछ ।
११५. नगर क्षेत्रलर्त्र र्एका सबै धालमिक आस्थाका केन्रहरुको पाश्विजचत्र र िृत्तजचत्र तयार गररनेछ।
११६. महानगरपालिकामा कायिरत गैह्र सरकारी सिं स्थाहरुको क्षमता विकास गररनेछ।
११७. विराटनगर

न्मस्थि र्ई हाि दे श विदे शमा रही बसोबास गने व्यजक्त तथा पररिारहरुिाई

सामाज क सञ्जािको माध्यमबाट विलर्न्न सामाज क विकासका कायिमा सहर्ागी गररनेछ ।
११८. महानगरपालिका क्षेत्रलर्त्र रहे का असि नागररक सम्मान अलर्यान अन्तगित सम्मान र प्रिधिन

गररनेछ।
११९. विराटनगर िडा निं. २, ब रिं गबिी मजन्दर, िडा निं. १४ जस्थत ऐलतहालसक बाबा िाणेश्वरनाथ

जशि मजन्दर तथा रानीमाई मजन्दरको गुरुयो नाका आधारमा मजन्दरको र्ौलतक सिं रचना लनमािण
गररनेछ।
१२०. महानगरपालिका क्षेत्रलर्त्र रहे का गैह्र सरकारी सिं स्थाहरुसिँग कायिगत एकता कायम गरी स्रोतको

दुरुपयोग र दोहोरोपन हटाई कायिक्रम कायािन्ियनिाई प्रर्ािकारी र अथिपूणि बनाइनेछ।
१२१. महानगरपालिका क्षेत्रलर्त्रका बसोिास गने सबै सुकुम्िासीहरुको त्यािंक तयार गरी महानगर

सुकुम्िासी पररिार पररचय पत्र

ारी गररनेछ।

१२२. महानगरपालिकाको पजिमतर्ि िडा निं. ५ िा ६ मा आधुलनक तथा सुविधा सम्पन्न अन्त्येवि

स्थिको रुपमा विकास, लनमािण तथा सिं चािन गररनेछ, िडा निं. १ िा ७ मा रहे को घाटमा
विद्युतीय अन्त्येवि शिदाह गृह साझेदारीमा लनमािण गररनेछ।
१२३. नेपािकै किा, सिं स्कृलत, नाटक तथा नाटक एकेडमीका रुपमा विकास गनि महानगरपालिकाको

सहयोगमा लनलमित आरोहण गुरुकुििाई सिं चािन सहयोग गररनेछ।
१२४. महानगरपालिकािाई

सडक

आजश्रत

मानिरवहत

महानगरपालिका

घोिणा

गदै

त्यस्ता

नागररकहरुको ज विकोपा न
ि का िालग मानिसेिा आश्रमसिं ग समन्िय गरी केन्र स्थापना गरी
सिं चािन गररनेछ। प्रदे श सरकार र सरोकारिािा लनकायको समन्िय र सहकायिमा उद्दार,
पाररिाररक पुनलमििन गने कायििाई प्राथलमकता ददइनेछ।

ु एका सम्मालनत व्यजक्तहरुको
१२५. विराटनगरबाट प्रलतलनलधत्ि गदै नेपािको प्रधानमन्त्री समेत हुनर्
सम्झना र िहािँहरुको

ीिनी सवहतको अलर्िेखहरुिाई सिं रक्षण गनि लमनी सिं ग्रहािय सवहतको

एक प्रधानमन्त्री पाकि लनमािण गररनेछ।
१२६. ' सको कोही छै न त्यसको साथमा स्थानीय सरकार छ' र्न्ने सोचका साथ शिबाहन र लन:शुचक

दाउराको व्यिस्था गरी बेिाररसे शि घाटसम्म पुर्याउने र अन्त्येवि गराइनेछ।
१२७. विराटनगर महानगरपालिकामा िसोिास गने सबै सुकुम्िासीहरुको त्यािंक सिं किन गरी

अलर्िेख तयार गरी महानगर सुकुम्िासी पररचयपत्र वितरण गने साथै अन्यन्त किकर

ीिन

लनिािह गरररहे का त्यस्ता सुकुम्िासी पररिारहरुको वहतको िालग साझेदारीमा आिास लनमािण सवहत
अन्य वििेश कायिक्रम सिं चािन गरी सेिा व्यिस्थापन गररनेछ।
१२८. महानगरका

राविय तथा अन्तरािवियस्तरमा ख्यातीप्राप्त महत्िपूणि व्यजक्तहरुको अलर्िेख

व्यिस्थापन गररनेछ।

पूिािधार विकास क्षेत्र

र्ू-उपयोग तथा बस्ती विकास
१२९. महानगर आिास कायिक्रम अन्तगित सिं चालित िडा निं. १९, ५ र १२ को पररयो नािाई

लनरन्तरता ददइनेछ।
१३०. महानगर क्षेत्रलर्त्र रहे का लसिं लगया खोिा छे उमा बस्ने अलत

ोजखम एििं कस्टकर ज िन लनिािह

गरररहेका सुकुम्िासी पररिारहरुिाई महानगर आिास कायिक्रम अन्तगित एकीकृत आिास
कायिक्रम सिं चािन गररनेछ।
१३१. राविय र्ू-उपयोग नीलत २०७२, र्ूउपयोग ऐन २०७६, र्ूउपयोग लनयमाििी २०७९ तथा

विराटनगर महानगरपालिकाको र्ूउपयोग कायिविलध २०७७ बमोज म र्ू-उपयोग तथा िजस्त
विकासका कायिक्रम िागू गररनेछ।
१३२. 'एक िडा, एक पाकि'को अिधारणा अनुरुप विराटनगर महानगरपालिकाको प्रत्येक िडामा

सिं र्ावित स्थिको अध्ययन गरी लड ाइन Model तयार गने, पुराना पाकिहरुको रे कडि राख्ने तथा
व्यायाम स्थि सवहतको एउटा नुमना पाकि लनमािण गररनेछ।
१३३. महानगर क्षेत्रमा बढ्दो सिारी पावकिङ समस्या रहे का क्षेत्रहरुको पवहचान गरी दीघिकािीन

समाधानका िालग लड ाइन तथा मास्टरप्िान तयार गरी एउटा नुमना स्माटि पावकिङ
आबश्यक पावकिङ स्थि व्यिस्थापन गररनेछ।
१३४. आधारर्ूत आिास यो नाका िालग स्थान पवहचान गरी कायािन्ियन गररनेछ।

डान सवहत

१३५. सङ्घीय तथा प्रदे श सरकार र अन्तरािविय विकास साझेदारको सहयोग

ु ाई लसिं जघया र केशलिया
ट

खोिाको छे उबाट हररयािी प्रिधिन सवहतको कररडोर सडक लनमािण गररनेछ। त्यहािँ रहे का
ोजखमपूणि सुकुम्िासीहरुको उपयुक्त ब्यिस्थापन गररनेछ।
१३६.

Land Pooling आयो ना बारे मा आिश्यक सम्र्ाव्यता अध्ययन गरी कायािन्ियन आिश्यक

कानुन र कायिविलध बनाइनेछ।
१३७. राविय र्ू-उपयोग नीलत अनुरुप महानगरपालिकाको

ोजखम सिं िेदनशीि र्ू-उपयोग यो ना

तयार गरी कायािन्ियन गररनेछ।
१३८. मापदण्ड लबना विकास र्एका घडेरीमा घर बनाउने घरधनीहरुिाई महानगरपालिकाबाट

नक्सापास एििं घर ग्गा करमा ददइदै आएको सहुलियत कायििाई लनरुत्सावहत बनाइनेछ ।
र्िन लनमािण इ ा त तथा र्िन सिं वहता
१३९. राविय र्िन सिं वहता बमोज म र्ूकम्प प्रलतरोधी र्िन लनमािण गनि घरनक्सा पास सह

घरनक्सा इ ा त अनिाइनबाट गने तथा पुराना र्ाईिहरुिाई Archive गरी लडज टाइ
१४०. प्रत्यक्ष

र्िन

लनमािणसिँग

सम्बजन्धत

सूजचकृत

लड ाइनर

तथा

महानगरमा

बनाउिँदै
गररनेछ।
कायिरत

प्राविलधकहरुिाई र्िन लनमािण मापदण्ड सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सुरजक्षत र्िन लनमािणमा

ोड

ददइनेछ।
१४१. र्िनहरुको सििता¸ सुरक्षा र

ोजखम न्यूलनकरण गनि प्रचलित र्िन लनमािण सम्बन्धी

मापदण्डहरु समय अनुकुि पाररनेछ।
१४२. राविय र्िन सिं वहता तथा पूिािधार लनमािण मापदण्डको कडाइका साथ कायािन्ियन गररनेछ।

पूिािधार विकास
१४३. यस महानगरपालिकामा अन्तरािविय स्तरको स्टे लडयम, स्माटि लसटी, नगर विकास, र्ोहरमैिा,

व्यिस्थापन िगायतका पूिािधार पररयो नाहरु लन ी क्षेत्रको सहर्ालगतामा अजघ बढाउइनेछ, उक्त
पररयो नाहरुको अध्ययन, िगानी िगायतका कायिमा नेपाि ईन्रास्ट्रक्चर बैक, नगर विकास कोि
स्ता सिं स्थाहरुसिं ग सहकायि गररनेछ।
१४४. विराटनगरको ऐलतहालसक गररमा र पूिािधारका वहसाििे गिि गनि िायक प्रादे जशक रा धानीका

रुपमा विकास गने

नचाहना बमोज म विविध क्षेत्रगत गुरुयो ना (Sectoral Master Plan)

सवहतको आयो ना बैंक (Project Bank) तयार गररनेछ । उक्त यो नाको आधारमा राविय
अन्तरािविय एििं दातृ लनकायको सहयोग पररचािन गररनेछ।

१४५. महानगरको आलथिक विकासका िालग अत्यािश्यक विशेि आलथिक क्षेत्र, प्रादे जशक बसपाकि सवहत

अन्य ट्रान्सपोटिका िज विकहरु, हिाई मैदान विस्तार, ररङरोड, िाईपास सडक, रिं गशािा, सिं ग्रहािय
स्ता आन्तररक श्रोतबाट मात्र सिं चािन गनि नसवकने यो नाहरु सहयोगी र साझेदार सिं स्थाहरुको
सहयोगमा कायािन्ियनमा चयाउन थप पहि गररनेछ।
१४६. सािि लनक-लन ी साझेदारीको अिधारण बमोज म लन ी क्षेत्रमा रहे को पूिँ ीिाई समेत नगर

लनमािणमा आकविित गरी कृवि तथा औद्योलगक प्रदशिनी स्थि लनमािण, िडा निं ९, गुदरी जस्थत ईप्िट मा पावकिङ सवहतको बहुउपयोगी व्यािसावयक र्िन लनमािण, सिारी साधन पावकिङ तथा
हररयािी प्रिििन िगायतमा पररचािन गने कायििाई अझ गलत ददइनेछ।
१४७. सडकको ददगोपन िृविका िालग

ररङरोड, कोशी रा मागि र बाइपास सडक बाहेक अन्य

सडकमा ठू िा सिारी साधनबाट मािसामान ढु िानी गने कायि रोक्ने नीलतिाई कडाईका साथ
िागू गररनेछ।
१४८. िडास्तरीय यो नाहरु मार्ित न्यूनतम र्ौलतक पूिािधारहरु विस्तार गदै िलगनेछ र्ने नगर

स्तरीय यो नाहरु मार्ित नगरका मूख्य र्ौलतक पूिािधारहरु लनमािण गदै सुरजक्षत र विकलसत
आिास क्षेत्रको रुपमा विकलसत गररनेछ।
१४९. लनमािण सम्पन्न र्एका र्ौलतक सिं रचनाहरुको ददगोपनाका िालग यथाशीघ्र ममित सिं र्ार गनि

“Mobile Infrastructure Ambulance” को अिधारणामा कायि गने व्यिस्था लमिाइने छ।
१५०. कायािियको सूविधा सम्पन्न र आधू लनक प्रशासलनक र्िन लनमािण कायितालिका बमोज म गदै

िलगनेछ।
१५१. पूिािधार लनमािणमा गुणस्तर कायम गराउन लनमािण गुणस्तर चेक ािँचको व्यिस्था लमिाइनेछ।
१५२. ददगो र र्रपदो रुपमा र्ोहोरपानी प्रशोधन केन्र र ढि प्रणािी सिं चािन गदै िलगनेछ।
१५३. बाढी पीलडत र सुकुम्िासीहरुको पवहचान गरी एकीकृत बसोिासको प्रिन्ध लमिाउन सुरु

गररएको महानगर आिास यो नािाई थप प्रर्ािकारी बनाइनेछ।
१५४.

ापान सरकारको सहयोगमा खानेपानी सुधारको पररयो ना सिं चािनमा चयाइनेछ।

१५५. पूिािधार लनमािण गदाि िातािरणमैत्री, बािमैत्री र अपाङ्गमैत्री अिधारणा अिंगीकार गररनेछ।
१५६. Planning Permit नलिइकन

ग्गा तथा घरघडेरी विकास गनि प्रलतिन्ध िगाइनेछ।

१५७. नगर क्षेत्रलर्त्रका सडक, नािा लनमािण गदाि सडक मापदण्ड विपरीत लनमािण र्एका सिं रचनाहरु

हटाइने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
१५८. नगर विकासिाई व्यिजस्थत गनि सडक, खानेपानी, विद्यू त तथा दूरसिं चार सिं स्थान

स्ता

लनकायहरुिारा यस नगर लर्त्र सिं चािन गररने विकास लनमािणका कायिक्रमहरुिाई सम्बजन्धत

लनकाय र महानगर लबच समन्िय कायम गरी सिं चािन गने नीलतिाई कडाईका साथ िागू
गररनेछ।
१५९. नगरको ददगो विकासका िालग िागत सहर्ालगता र सहर्ालगतात्मक विकासको अिधारणा

बमोज म यो ना छनौट, लनमािण, अनुगमन, सिं चािन र ममितसम्र्ार समेतमा स्थानीय सरोकारिािा
उपर्ोक्ताहरुको साथिक सहर्ालगता

ु ाउने कायििाई थप व्यिजस्थत गररनेछ।
ट

१६०. पूिािधार विकासको दृवििे पछालड परे को नगरको पजिम दजक्षण क्षेत्रमा सडक नािा, खानेपानी

आयो ना लनमािण र डुबानको समस्या समाधान सवहतको पररयो ना सिं चािन गनि सङ्घीय तथा प्रदे श
सरकार र विकास साझेदारहरुसिँग समन्िय गररनेछ।
१६१. नगरका महत्िपूणि स्थानहरुमा सािि लनक शौचािय र शुि वपउने पानीको प्रबन्ध गररनेछ।

उ ाि
१६२. खाना पकाउने इन्धन दाउरा, गुइिँठा, ग्यािँसको सट्टामा गोबरग्यािँस, सुधाररएको च ुचहो, इन्डक्शन

च ुचहो
१६३.

स्ता िैकजचपक उ ािको प्रयोगिाई उच्च प्रथलमकतामा राजखनेछ।

ैविक उ ाि र सौयि उ ाि

स्ता िैकजचपक उ ािको प्रिििन, विकास एििं विस्तार गररनेछ।

१६४. विद्युत प्रालधकरणसिँग समन्िय गरी विद्युतको पहुिँच नपुगेका स्थानहरुमा विद्युत सेिाको विस्तार

गररनेछ।
१६५. बायोग्यािँस तथा सुधाररएको च ुचहो

स्ता वकर्ायती

ैविक उ ाि प्रविलध र एि.वप. ग्यािँसको

प्रयोगिाई न्यूनीकरण गनि विद्युतीय च ुचहो एििं उपकरणको प्रिििन तथा विस्तारको िालग पहि
गररनेछ।

िातिरण तथा विपद् व्यिस्थापन क्षेत्र
विपद् व्यिस्थापन

१६६. महानगर स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी विकास गरी राविय तथा प्रदे श स्तरीय सूचना

प्रणािीसिँग आिि गरी व्यिजस्थत गररनेछ।
१६७. विपद्

ोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी र्ौगोलिक सूचना प्रणािी, पूिस
ि ूचना प्रणािी

िगायतका प्रविलध हस्तान्तरणका िालग प्रदे श र सङ्घीय सरकारसिँग समन्िय गररनेछ।
१६८. महानगरपालिकाका लनयलमत विकास कायिक्रम एििं यो ना तयारी िा लड ाइन र कायािन्ियन

गनुि पवहिे बहुविपद्

ोजखम र त्यसको सम्र्ावित पररणामको प्रक्षेपण गरी

उपयुक्त विलध अपनाउने नीलत लिइनेछ।

ोजखम न्यूनीकरणका

१६९. विपद्को प्रकार, स्थान, सामाज क तथा आलथिक अिस्थािाई समेत दृविगत गदै सञ्चार माध्यम

मार्ित् सूचनामूिक सन्दे शहरू सम्प्रेिण गरी
१७०. उच्च

नचेतना अलर्िृवि गररनेछ।

ोजखममा रहे का क्षेत्र िजक्षत समुदायमा आधाररत विपद्

ोजखम व्यिस्थापन कायिक्रम

सञ्चािन गरी समुदायको विपद् उत्थानशीिता अलर्िृवि गररनेछ ।
ु ा र्ौलतक सिं रचनामा रहे को अिजशि
१७१. सबै क्षेत्रका मौ द

ोजखम पवहचान र िेखा ोखा गरी

ोजखम न्यूनीकरण गने नीलत अििम्बन गररनेछ।
१७२.

महानगरलर्त्रका उद्योग, व्यापार व्यिसाय, जशक्षा, नस्िास््य र नगरिासीको

ीविकोपा न
ि मा

पनि सक्ने सम्र्ाव्य विपद्को असर न्यूनीकरण गररनेछ।
१७३. विपद् सिं िेदनशीिता अनुरुप सािि लनक र्ौलतक सिं रचनाहरूिाई सबै िगिको पहुिँच सुलनजित गनि

अपाङ्ग एििं बािमैत्री बनाउने नीलत अििम्बन गररनेछ।
१७४. महानगरस्तरीय विपद्

ोजखम न्यूनीकरण समूहको गठन गरी विपद् व्यिस्थापनमा युिा र सबै

सरोकारिािाको सवक्रय सहर्ालगता बढाउने नीलत अििम्बन गररनेछ।
१७५. स्थानीय

र

विश्वव्यापी

रूपमा

र्ैलिने

महामारी न्य

विपद्को

सामनाका

िालग

महानगरपालिकाबाट विशेि कायिक्रम त म
ि ु ा गरी कायािन्ियन गररनेछ। यस्तो अिस्था उत्पन्न
र्एमा प्रदे श र सङ्घीय सरकारमार्ित् अन्तरािविय

गतबाट प्राप्त हुने सहयोग पररचािन गने नीलत

अििम्बन गररनेछ।
१७६. महानगरपालिका र लछमेकी स्थानीय तहमा समेत विपद् प्रलतकायििाई प्रर्ािकारी बनाउन

स्ियिं मसेिक Quick Response Team को गठन गरी क्षमता विकास गदै शीघ्र पररचािनको नीलत
अबिम्बन गररनेछ।
१७७. विपद्का समयमा सुरजक्षत आपत्कािीन आश्रयस्थिको व्यिस्था सुलनजित गनि खुचिा क्षेत्रको

पवहचान, सिं रक्षण र प्रयोगयोग्य बनाउने नीलत लिइनेछ।
१७८. प्रर्ािकारी विपद् प्रलतकायिका िालग आपत्कािीन सामग्रीको र्ण्डारगृहको स्थापना गरी

आिश्यक पने उिार तथा राहत सामग्री सञ्चय गररनेछ।
१७९. नगरप्रहरीलर्त्र खो

तथा उिार कायिदि गठन गरी क्षमता विकास एििं साधनसम्पन्न बनाउने

नीलत अििम्बन गररनेछ।
१८०. सङ्घीय सरकार, प्रादे जशक सरकार एििं दातृ लनकायको सहयोगमा लसिं जघया र केशलिया खोिामा

दुिै तर्ि तटिन्ध लनमािण गरी बाढी, डुबान र कटान लनयन्त्रण गनि विशेि पहि गररनेछ।
िन, िातािरण तथा सरसर्ाई

१८१. र्ोहरमैिा व्यिस्थापनकािालग अजन्तम विस न
ि स्थिको व्यिस्थापन आधुलनक प्रविलध Waste

to Energy एििं Environmental friendly प्रविलधबाट गनि विकास साझेदारहरुसिँग साझेदारी
गररनेछ।
१८२. नगर क्षेत्रलर्त्र सरसर्ाईको कायििाई व्यिजस्थत र प्रर्ािकारी बनाउन समूदायमा आधाररत

र्ोहर सिं किन तथा व्यिस्थापन गने कायििाई प्रोत्साहन गररनेछ।
१८३. घरघरबाट लनस्कने

ैविक र्ोहरिाई कम्पोि मि बनाउने विलधिाई अििम्बन गररनेछ।

१८४. अस्पताि न्य र्ोहरमैिा व्यिस्थापन गनि सम्बजन्धत क्षेत्रिाई पुणि रुपिे ज म्मेिार बनाइनेछ।
१८५.

थार्ािी र्ोहोर र्ाचने कायििाई दण्डनीय बनाइनेछ।

१८६. हररयािी प्रबधिन गनि लन ी क्षेत्र र अन्य सामाज क सिं घ/सिं स्थाहरुको साझेदारीमा बृक्षारोपण

गने एििं विरुिा हुकािउने अलर्यानिाई प्रर्ािकारी रुपमा अगाडी बढाइनेछ। सडक छे उ र
खोिावकनारहरू एििं खािी ग्गामा बृक्षारोपण गने, पाकि हररयािी लनमािण गने विशेि कायिक्रम
सिं चािन गररनेछ।
१८७. िातािरण प्रदूिण रोकथाम र लनयन्त्रण गने कायििाई थप प्रर्ािकारी बनाइनेछ।
१८८. िातािरणमैत्री सूचकको आधारमा िातािरणमैत्री टोि प्रबधिन गररनेछ।
१८९.

ििायु पररितिन अनुकूिनका उपायहरुिाई अबिम्िन गररनेछ।

१९०. नेपाि सरकार र एजशयािी विकास बैंकको सहयोगमा सिं चालित पवहिो र दोश्रो चरणको

STIUEIP/RUDP पररयो नाहरुको सिं चािन र कायािन्ियनको सर्िताबाट आज त
ि
पूिािधार
विकासको थप िगाानीको िातािरण अनूरुप विराटनगर िडा निं.१६ दरै यामा Waste to Energy
अिधारणा (Concept) को एकीकृत र्ोहोरमैिा ब्यिस्थापन केन्र लनमािण (ISWM) गररनेछ।

सुशासन तथा सिं स्थागत विकास क्षेत्र
आलथिक सुशासन

१९१. िेखा प्रणािीिाईि र्रपदो, लछटो छररतो, विश्वालसिो र पारदशी बनाउन Electronic Fund Transfer

(EFT), Day Closing प्रणािी कायािन्ियनमा चयाइनेछ।
१९२. आ.ि. २०७९।०८० िाई बेरु ु र्र्छ्यौट ििि को रुपमा लिई बेरु ु रकमिाई न्युनीकरण

गररनेछ।
१९३. िडाको सम्पूणि आलथिक कारोिार िडा कायािियबाट नै सिं चािन गनि िडाहरुमा िेखा कमिचारी

व्यिस्थापन गररनेछ।

१९४. आ.ि. २०७९।०८० दे जख िागू हने गरी नेपाि सरकारिे िृवि गरे को कमिचारीहरुको

तििमानिाई कायम गरी कमिचारीहरुिाई प्रोत्साहन गनि विगत िििदेजख प्रदान गररदै आएको
खा ा र्त्ता र प्रोत्साहन र्त्तािाई लनरन्तरता ददइनेछ।
१९५. विलनयो न कुशिता, कायािन्ियन दक्षता र आलथिक अनुशासनिाई आत्मसाथ गरी सािि लनक

कोिको सवह सदुपयोग गररनेछ।
१९६. िडाहरुको सन्तुलित विकासका िालग राविय यो ना आयोगबाट लनधािररत ढािँचा र सुचाकाङ्कको

आधारमा ब ेट विलनयो न गररनेछ।
१९७. पञ्चििीय आिलधक यो ना र मध्यकालिन खचि सिं रचना त म
ि ु ा गरी िागू गररनेछ।

सामान्य प्रशासन
१९८. महानगरका नीलत तथा कायिक्रम त म
ि ु ा गदाि सरोकारिािाहरुिाई सहर्ागी गराउने नीलत

अििम्बन लिइनेछ।
१९९. महानगरपालिकाको कायिविर्ा न लनयमाििी २०७४ र कायि सम्पादन लनयमाििी २०७४

िाई समयानुकूि पररमा न
ि तथा सिं शोधन गरी कायािन्ियन गररनेछ।
२००. कायाििय र अन्तगितका िडा कायािियहरूमा नागररक िडापत्रिाई समय सापेक्ष अद्यािलधक

गररनेछ। िडापत्रिाई लडज टिाइ

गररिँदै िलगनेछ।

२०१. महानगरपालिकाबाट प्रिाह हुने सेिासम्बन्धमा सेिाग्राहीहरूको गुनासो, उ रु ी यथाशीघ्र सम्बोधन

गररनेछ, सेिाग्राही सन्तुवि सर्ेक्षण गररनेछ, सामाज क तथा सािि लनक परीक्षण एिम् सािि लनक
ु ाइिाई अलनिायि गदै प्रशासनिाई
सुनि

नउत्तरदायी बनाइनेछ।

२०२. िडा कायािियमा अलधकार प्रत्यायो न गरी िडािाई ज म्मेिार बनाउिँदै आयो ना तथा कायिक्रम

कायािन्ियन प्रवक्रयािाई लछटोछररतो र प्रर्ािकारी बनाइनेछ।
२०३. अन्तरािविय तथा राविय नगरहरूसिँग र्लगनी सम्बन्ध विस्तार गरी नयािँ प्रविलध, सोच, निीन

लसकाइहरू, विकासका मोडि तथा असि अभ्यासहरूको आदान प्रदान र सहकायि गररनेछ।
२०४. महानगरपालिकाको

काम, कतिव्य र अलधकार क्षेत्रिाई सम्बोधन गनेगरी कार्ािियको

व्यिस्थापन र सर्ेक्षण (O&M) गरी समय सापेक्ष एिम् िैज्ञालनक सािंगठलनक सिं रचना बनाइनेछ।
२०५. भ्रिचारमा शून्य सहनशीिताको नीलत अििम्बन गररनेछ।यसका िागी नीलतगत, सिं स्थागत,

सिं रचनागत र व्यिहारगत पक्षमा रहेका विद्यमान समस्याहरुको विश्लेिण गरी आिश्यक कदमहरु
अििम्बन गररनेछ।

२०६. कमिचारीहरूको पेशागत सुरक्षाको सुलनजितता गदै कायिसम्पादनिाई उच्च बनाउदै कायि दक्षता

अलर्िृवि गनि क्षमता विकासका कार्िक्रम सिं चािन गररनेछ, मौदरक र गैह्र मौदरक उत्प्रेरणका
विलधहरु िागू गररनेछ।
२०७. सेिा प्रिाहमा सकरात्मक पररितिनका िालग कमिचारीहरूको पेशागत स्थावयत्ि एिम् िृजत्त

विकास र स्िेजच्छक अिकाश

स्ता कायिहरूिाई सिं घ तथा प्रदे श कानुनका आधारमा स्थानीय

कानुन बनाई कायािन्ियन गररनेछ।
२०८. कायाििय पररसरमा पान, गुट्खा, खैनी िगायतका सुती न्य पदाथिको प्रयोग गनेिाई कडाईका

साथ दण्ड

ररिाना गररनेछ।

२०९. कायिसम्पादन सम्झौता िागू गरी प्रशासनिाई उत्तरदायी र नलत ामुखी बनाइनेछ साथै

कायिसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड स ायको व्यिस्था िागू गररनेछ।
२१०. अपाङ्गता र्एका र ज्येष्ठ नागररकहरुिाई सेिा प्रिाहमा सह ता चयाउन कायाििय पररसरलर्त्र

प्रलतक्षाियको व्यिस्था गररनेछ।
रा स्ि प्रशासन सुधार
२११. सम्बजन्धत सरोकारिािाहरुसिँगको राय सचिाह, सुझाििाई मनन गरी करका दरहरु घटाई

करका दायराहरु र्रावकिो पाररनेछ। आन्तररक आय िृवि गनिका िालग रा स्ि सुधार यो ना
लनमािण गरी २०७९ साििाई आन्तररक रा श्व अलर्िृवि िििको रुपमा लिइनेछ।
२१२. िडा कायािियको अगुिाई टोि विकास सिं स्थाहरुसिँगको समन्िय र सहकायिमा करदाता जशक्षा

अलर्यान स्ियिंसेिक पररचािन गरी सबै नगरिासीिाई करिाई बोझको रुपमा होइन अिसरको
रुपमा लिउिँ र्नी लर्त्रैदेजख कर लतरौँ र्न्ने र्ािनाको विकास गराउन घरदै िो अलर्यान सञ्चािन
गरी आन्तररक रा श्व िृवि गररनेछ।
२१३. आन्तररक रा स्ि छिी तथा च ुहािट लनयन्त्रणका िालग अनुगमन तथा लनरीक्षण कायििाई

प्रर्ािकारी बनाई कायािन्ियन गररनेछ।
२१४. घर तथा व्यिसाय सञ्चािन स्थानबाट नै अनिाइनको माध्यमबाट कर तथा रा स्ि लतने

व्यिस्थािाई प्रर्ािकारी कायािन्ियन गनि प्राविलधक

नशजत्तको व्यिस्थापन गररनेछ।

२१५. स्थानीय सञ्चार माध्यम र सामाज क सञ्जािको माध्यमबाट करदाता जशक्षा कायिक्रम सिं चािन

गररनेछ।
२१६. कर करिे है न रहरिे लतरौँ र्नी लनयलमत रुपमा कर तथा रा स्ि बुझाई आन्तररक आय िृवि

गनि सहयोग गने उत्कृि करदातािाई सम्मान गने पररपाटीको सुरुिात गररनेछ।

२१७. कमिचारीहरुको क्षमता विकास तालिमको व्यिस्था गरी आन्तररक आय िृवि गररनेछ साथै

आन्तररक आय िृविका िालग कर अलर्यान सञ्चािन गने िडािाई प्रोत्साहन गररनेछ।
२१८. रा स्ि प्रशासनिाई थप प्रर्ािकारी र सरिीकृत गनिका िालग ऐन कानुनहरु त म
ि ु ा गररनेछ

साथै करदाताहरुको Profile तयार गररनेछ।
२१९. रा स्ि प्रशासनिाई थप प्रविलधमैत्री बनाउदै िै ान पुराना अलर्िेखिाई लडज टाइ

गररनेछ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविलध
२२०. स्थानीय पत्रपलत्रका¸ टे लिलर् न¸ एर्.एम. रे लडयो¸ अनिाइन पोटिि िगायतका सञ्चार माध्यमको

सिं स्थागत विकासका िालग उपिब्ध गराउिँदै आएको सहयोगिाई लनरन्तरता ददइनेछ।
२२१. खो

पत्रकाररताको विकासका िालग स्थानीय पत्रकारहरुको क्षमता विकास कायिक्रम सञ्चािन

गररनेछ। साथै, िेखनिृजत्त उपिब्ध गराइनेछ।
२२२. मवहिा¸ दलित¸ अददिासी

अन्तरिाताि लिने

न ाती तथा वपछडा िगिका युिा युितीहरुको समचार िेखन तथा

स्ता क्षमता अलर्िृविका तालिम सञ्चािन गररनेछ।

२२३. एक आलथिक िििमा र्ए गरे का उपिजब्धमूिक जस्थलत सलमक्षा प्रलतिेदन सािि लनक गररनेछ।
२२४. सूचना तथा सिं चार प्रविलधको उच्चतम प्रयोग गरी सािि लनक सेिा प्रिाहिाई प्रर्ािकारी

बनाइनेछ।
२२५. महानगरपालिकाको कायािियलर्त्र सूचना प्रविलधको विकास गरी नगरिासीिाई सूचनाको पहुिँचमा

अलर्िृवि गररनेछ।
२२६.

Service Automation System (स्िचालित सेिा) मार्ित महानगर मातहतको महाशाखा/शाखा

तथा िडा कायािियहरुको समग्र कायिप्रणािीिाई प्रविलध मैत्री बनाइनेछ। सेिा प्रिाहिाई लछटो,
छररतो, पारदशी र सुशासनयुक्त बनाइनेछ।
कानुन तथा न्याय
२२७. सिं विधान तथा कानुनिे स्थानीय तहिाई प्रत्यार्ूत गरे का अलधकारहरु कायािन्ियन गनि आिश्यक

कानुनहरु सरोकारिािाहरुको सहर्ालगतामा त म
ि ु ा गरी िागू गररनेछ।
२२८. महानगरपालिकाको न्यावयक सलमलतिाई स्ितन्त्र, लनष्पक्ष, पहुिँचयोग्य, सक्षम एििं विश्वासनीय

बनाइनेछ।
२२९. कानुनिे तोकेको समयलर्त्र न्यावयक सलमलतबाट कायि सम्पादन तथा कायािन्ियन गररनेछ।
२३०. वहिं सा पीलडत मवहिा तथा बािबालिकाको मूद्दामा सहज करण गनि अड्डा अदाित प्रलतलनलधको

व्यिस्था गरी न्याय र कानुनमा सबै िगिका व्यजक्तहरुको सह ै पहुिँच पुर्याइनेछ।

२३१. कानुन सचेतना सम्बन्धी स्थानीय र्ािामा सडक नाटक सञ्चािन गरी कानुनी सचेतना अलर्िृवि

गररनेछ।
२३२. सबै िडा कायािियहरुमा मेिलमिाप केन्र सञ्चािन गरी मेिलमिाप हुने प्रकृलतका स्थानीय

वििादहरु िडास्तरमा लनरुपण गने कानुनी व्यिस्थािाई थप सशक्त रुपमा कायािन्ियन गररनेछ।
नगर प्रहरी
२३३. ब ार क्षेत्रका अव्यिजस्थत पावकिङ र र्ुटपाथहरुिाई व्यिजस्थत गररनेछ।
२३४. छाडा पशु चौपाया (गाई, गोरु, सािँढे, खसीबाख्रा, सुिँगरु ) लनयन्त्रण गरी सुरजक्षत सडकको

सुलनजितता गररनेछ।
२३५. सरकारी तथा ऐिानी

ग्गामा र्एको अलतक्रमण, अनालधकृत लनमािण गररएका घर टहराहरु

हटाई सिं रक्षण गररनेछ।
२३६. गैह्रकानुनी खोिा न्य उत्खनन कायििाई कडाइका साथ लनयन्त्रण गररनेछ।
२३७. विपद् व्यिस्थापनमा खो ी उिार, राहतको कायिमा तदारुकताका साथ गररनेछ।
२३८. महानगरपालिकाको मुख्य प्रशासलनक र्िनको कडा सुरक्षा व्यबस्थाको िालग CCTV Camera

द्वारा लनगरानी राख्ने व्यिस्था लमिाइनेछ।
नगर प्रहरीको मनोबि उच्च राख्न आिश्यक व्यिस्था गररनेछ।

