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बर्दिबास नगरपालिकाको चौथो नगरसभामा पशे भएको 
आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक नीलि िथा  कार्िक्रम  

 

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ुहरु 

उपलस्थि सब ैकमिचारीहरु । 
 

बर्दिबास नगरपालिकाको चौथो नगरसभामा आगामी आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउँदा 
मिाई अत्र्न्ि खुशी िागेको छ । म र्स समर्मा नेपािका लवलभन्न कािखण्डमा भएका आन्दोिनमा सहादि प्राप्त गने सम्परू्ि 
शहीदहरु प्रलि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनि चाहन्छु । साथै लवलभन्न चरर्का आन्दोिनका क्रममा घाइिे भई शारीररक िथा मानलसक 
रुपमा अशक्त हुनु भएका महानुभावहरु प्रलि हार्दिक सहानुभुलि प्रकट गद ैउहाँहरुको लशघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु ।  

जनिाको सबैभन्दा नलजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् िहिे काम गने अवसर प्राप्त गरेको सन्दभिमा स्थानीर् िहको लनवािचन पलछ 
लनवािलचि जनप्रलिलनलि प्रलि  जनअपेक्षा बृलद्ध भएको महसुस हामीिाई भएको छ । लनवािचनका क्रममा बर्दिबास नगरपालिकाको 
समग्र लवकासका िालग जनिासँग गररएका प्रलिबद्धिाहरुिाई कार्ि रुपमा ल्र्ाउन हामीसँग उपिब्ि सीलमि श्रोि सािन, जनशलक्त, 
अफ्ठ्याराहरु, संक्रमर्कािीन कानून र लवर्र्गि लनकार्हरुको समार्ोजन र संचािनका जरटििाका कारर् हामीिे सोचे जस्िो 
गलिमा अलघ बढ्न िेरै चुनौिीहरु दखेा परेकाछन् । र्द्यपी आम जनिासँग गरेको बचनबद्धिा प्रलि सदैव प्रलिबद्ध रहने छौ ँ भन्ने कुरा 
लवश्वास ददिाउन चाहन्छु । 

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ुहरु  

बर्दिबास नगरपालिका २०७१ साि मंसीर १६ गिे सालवक ४ वटा गा.लव.स. समेरटएर  घोर्र्ा भएकोमा २०७४ सािदलेख अन्र् ४ 
वटा गा.लव.स. समावेश भई िुिनात्मक रुपमा ठूिो क्षेत्रफि भएको नगरपालिका बनेको छ । र्स कारर् बर्दिबास शहरी र ग्रालमर् 
चररत्र बोकेको लवलवििार्ुक्त र अत्र्न्ि सबि सम्भावना भएको नगरपालिकाको रुपमा रहकेो छ । र्स नगरपालिकाको नर्ाँ 
लवस्िाररि क्षेत्रिाई नगरको मूि प्रवाहमा जोड्न लवशेर् गरी सडक पुवाििारका कामहरु अलघ बढाउनु,  खानेपानीको आपूर्िि व्यवस्था 
सुदढृ बनाउनु, आर्थिक लवकासका दक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गनुि जनिाका सुख सुलविािाई ध्र्ानमा राखी पछाडी परेका वगि  र 
क्षते्रिाई समेटी नगरवासी भएको अनुभुिी ददनु नगरपालिकाको प्राथलमकिाका लवर्र्हरुमा रालखएको छ । 

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ुहरु  

अव र्स नगरमा बढ्दो आवाददसँगै र्ािार्ाि व्यवस्थािाई दीघिकािीन दलृिमा राखी फरादकिा  सडक सञ्जािको  लवस्िारिाई आ.व. 
२०७६/०७७ मा लवशेर् प्राथलमकिामा रालखएको छ ।  त्र्सैगरी बर्दिबास नगरपालिकाको प्रमुख पेशा कृलर् नै रहकेो हुदँा कृलर् 
पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा स्थालपि गरी आर्आजिनको दररिो माध्र्म बनाउन कृलर् उत्पादन िथा उत्पादकत्व बढाउन 
कृलर्र्ोग्र् भूलममा साना ससंचाई र्ोजनाहरु संचािन, कोल्ड स्टोर सलहिको अत्र्ािुलनक कृलर् बजारको लनमािर् आदद सलहि समग्र 
कृलर् लवकासका कार्िक्रम समेरटने गरी मेर्र कृलर् कार्िक्रम, कृलर् किेज स्थापनाको िालग जग्गा व्यवस्थापन, मत्स्र् उत्पादन केन्र 
स्थापना, एक घर एक िाराको अविारर्ामा आिाररि खानेपानी आपूर्ििका कार्िक्रम, पर्िटकीर् पूवाििार लवकासका कार्िक्रम जस्िा 
कार्िक्रमहरु संचािन गनि उच्च प्राथलमकिा ददई अगालड बढाउन बजेटको व्यवस्था  गररएको छ ।  

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ुहरु  

अव म बर्दिबास नगरपालिकािे आ.ब. २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि लिएका आिारहरु प्रस्िुि गदिछु । 

 नेपािको संलविानका प्रस्िावना, मौलिक हक, राज्र्का नीलिहरु, स्थानीर् आर्थिक कार्ि प्रर्ािी एवं एकि िथा साझा 
अलिकार सूची, 

 संघीर् सरकारको आवलिक र्ोजनािे लिएका नीलि िथा प्राथलमकिाहरु, 
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 संघीर् सरकारिे अविम्बन गरेका आर्थिक िथा लवत्तीर् नीलिहरु, 

 प्रदशे सरकारिे लिएका आर्थिक एवं लवत्तीर् नीलिहरु,  

 स्थानीर् िहको आवलिक र्ोजनािे िर् गरेका प्राथलमकिाहरु, 

 नेपाििे अन्िरािलिर् जगिमा जनाएका प्रलिबद्धिाहरु 

 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन िथा अन्र् लनर्माविीका प्राविानहरु, 

 स्थानीर् िहका  क्षेत्रगि नीलि, रर्नीलिहरु, र्ोजना िथा अध्र्र्न प्रलिवेदनहरु, 

 लवकासका समसामलर्क मुद्धाहरुुः सामालजक संरक्षर्, दीगो लवकास, जिवार्ु पररवििन र लवपद ्व्यवस्थापन, िथा पोर्र् 
सुरक्षा, िैङ्गीक सशलक्तकरर् िथा समावेशी लवकास , बािमैत्री स्थानीर् शासन, वािावरर् मैत्री स्थानीर् शासन,  खुिा 
ददशामुक्त िथा पूर्ि सरसफाई, उजाि संकट िगार्िका अन्िर सम्बलन्िि लबर्र्हरु, 

 लनवािचनको क्रममा जारी गरीएको लनवािचन घोर्र्ापत्रहरु, 

 बर्दिबास नगरपालिकािे आवश्र्क ठानेका लबर्र्हरु । 

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ुहरु  

अव म बर्दिबास नगरपालिकािे आ.ब. २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमाका प्राथलमकिाहरु उल्िेख गनि चाहन्छुुः 

 भौलिक पूवाििार र आर्थिक लवकास 

 सामालजक लवकास  
 नगर जनिा आवास 

 नीलिगि, कानुनी एवं संरचनागि लवकास 

 साविजलनक सेवा प्रवाहमा सुिार र साविजलनक खचिमा लवत्तीर् अनुशासन िथा पारदर्शििा 
 बािबालिकाको लहि संरक्षर् एवम् मलहिा सशलक्तकरर् र क्षमिा लवकास 

 उद्यमशीििाको लवकास र रोजगारी लसजिना 
 ऐलिहालसक एवं िार्मिक सांस्कृलिक िरोहरहरुको संरक्षर् र प्रवििन  
 सरसफाई र वािावरर्ीर् स्वच्छिा अलभबृलद्ध 

 अन्र् सरकारी लनकार्, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वर् र सहकार्ि । 
 बन बािावरर् िथा लवपद व्यवस्थापन  

आदरर्ीर् महानभुावहरु 

अव म बर्दिबास नगरपालिकािे लिएका लवलभन्न क्षेत्रगि नीलिहरुिाई संलक्षप्त रुपमा प्रस्िुि गनि चाहन्छु । 

क) पवुाििार लवकास नीलि 

सडक िथा र्ािार्ािको ब्र्वस्था िफि  

 नगर लभत्रका सम्पुर्ि सडकहरुको बर्गिकरर् गरी मापदण्ड िोकीने छ । 
 नगर र्ािार्ाि गुरुर्ोजना लनमािर् गरी िगानी सुलनलिि गररनेछ । 
 वस्िीबाट वडा केन्र जोड्ने सडक, वडा केन्रवाट नगर केन्र जोड्ने अिुरा सडकहरुिाई लबशेर् प्राथलमकिाका साथ लनमािर् 

गरीनेछ । 
 सम्पुर्ि वडाहरुिाई जोड्ने गरी ररङ्रोड  लनमािर्का िालग संभाब्र्िा अध्र्र्न गरी लडलपआर िर्ार गररनेछ । 

 नगरपालिकाका सडकहरु लनमािर् गदाि वािावरर्मैत्री प्रलबिी अविम्बन गररनेछ । 
 र्स आ.ब.मा न्र्ुनिम १० दक.लम.सडक कािोपत्रे गनि MTMP को सडकको प्राथलमकिाको आिारमा कािोपत्रे गररनेछ । 

र्स नगर क्षेत्र लभत्र पर्िटन प्रबििनकािालग गौररवास, माईस्थान र खर्रमारािाई जोड्ने चुरे कररडोर पर्िटकीर् सडक 
लनमािर् गररने छ । 



 

3 

 

 नगरको िगानीमा गि आवमा स्िरोन्निी गररएका अिुरो सडकहरुिाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 बनपा लभत्रका महने्र राजमागि, लबपी राजमागि, बर्दिवास जिेश्वर सडक खण्ड अन्िगिि रहकेा सडकहरुिाई संघीर् सरकार 
माफि ि मापदण्ड अनुसार सौन्दर्िकरर् र वािावरर् मैत्री बनाउनको िालग पहि गररने छ । 

 नगरपालिका भवनका िालग जग्गा व्यवस्थापन गरी लनमािर्िाई अगाडी बढाइनेछ । 
 अन्िर नगरपालिका जोड्ने सडकहरुिाई संघीर् सरकार र प्रादलेशक सरकारसंग  समन्वर् गरी अगाडी बढाईने छ । 
 स्थानीर् सडक , ग्रालमर् सडक, कृलर् सडकिाई स्िरोन्निी गरी कृलर् उत्पादन बृलद्ध र बजारीकरर्सँग जोलडनेछ । 
 लनजी र्ािार्ाििाई लनर्मन िथा ब्र्वस्थापन गररनेछ । 
 नगर लभत्रका सम्पुर्ि सडकहरुिाई बाह्र ैमास संचािन र्ोग्र् बनाउन बार्र्िक सडक ममिि सम्भार र्ोजना लनमािर् गरी िागु 

गररनेछ । 
 बर्दिबासमा सुलविा सम्पन्न व्यवसालर्क भवन लनमािर् गररने छ । 

आवास िफि  

 जनिा आवास कार्िक्रमिाई नगर गौरवको र्ोजनाको रुपमा अलघ बढाईने छ । 
 प्रदशे सरकारको समन्वर्मा अलि लवपन्न पररवारको िालग छानो फेने कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ । 

 

लसचाई 

 मेर्र कृलर् कार्िक्रम माफि ि प्रत्र्ेक वडामा लसचाइका िालग आवश्र्क व्यवस्था गररने छ । 
 बर्दिबास नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा रहकेा खेिीर्ोग्र् जमीनको ि्र्ाङ्क संकिन गरी कमाण्ड एररर्ा छुट्टर्ाई लसचाई 

व्यवस्थापनका िालग सिह लसचाई, लिफ्ठ्ट लसचाई भूमीगि लसचाई(Dip boring)  थोपा ससंचाई िगार्िको ससंचाई 
प्रलवलि अपनाइनेछ । वडाहरुबाट प्राप्त लसचाईका र्ोजनाहरुिाई क्रलमक रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

भवन िथा शहरी लवकास 

 घर नक्शा पास प्रकृर्ािाई लडलजटाइजेसन गररद ैिलगने छ । 
 पुराना बलनसकेका वहुिल्िे भवनहरुिाई उक्त भवनहरुको अलभिेख राख्ने कार्ििाई अलघ बढाइनेछ । 

उजाि 

 लवद्युि चुहावटमुक्त  नगर घोर्र्ा गरी उज्र्ािो बर्दिबास  नगर अलभर्ानिाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 
 नगरक्षेत्र लभत्रका पुराना काठका पोिहरुिाई लवस्िालपि गरी लसमेन्ट र फिामका पोिहरु जडान गररने छ । 

 प्रदसे सरकारसँगको समन्व िथा सहकार्िमा उजाि क्षेत्रका सम्भाव्य क्षेत्र पलहचान गरी लवकास गररनेछ । 

ख)  आर्थिक लवकास नीलि 

कृलर् िफि  

 कृलर् क्षेत्रको व्यवलस्थि  र र्ोजनाबद्ध लवकासको िालग  नगरको गौरबको रुपमा रहकेो मेर्र कृलर् कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा 
ददइनेछ । 

 परम्परागिबाट आिुलनक, लनवािहमुखीबाट व्यावसालर्क कृलर् प्रर्ािी स्थापनाका िालग कृलर्को  उत्पादन, व्यवस्थापन 
एवम् बजारीकरर् गरी  मेर्र कृलर् कार्िक्रमको प्रमुख अंगको रुपमा Model Agro village स्थापना  गररने छ । 

 बर्दिबास नगरलभत्र प्रत्र्ेक टोिमा कृलर् उत्पादन समूह लनमािर्मा लवशेर् जोड ददइने छ । 
 कृलर् जन्र् बस्िुहरुमा रसार्लनक मि एवम् लवर्ादीिाई लनरुत्सालहि गद ै कृलर् उत्पादन िथा बजारीकरर् प्रवििनका िालग 

ददगो कृलर् प्रर्ािीिाई अलघ बढाइने छ । 
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 कृलर्  िथा पशु सेवा केन्द स्थापना गरी सम्पूर्ि कृर्कहरुको िालग कृलर् प्रालवलिकको पहुचँिाई सुलनलिि गररने छ । 
 Model Agro Village लभत्र सुरलक्षि लसि भण्डार, मत्स्र् पािन केन्र , Custom Hiring Center, माटो परीक्षर् केन्र, 

कृलर्  औजार ममिि केन्र, पशु प्रजनन केन्र, बािी उपचार केन्र, बृक्षारोपर् िथा बगैचा  र्सै आवमा लनमािर् गररने छ । 
 कृर्कहरुिाई बालिनािीको िालग ऋर् र लवमा गनि लवलत्तर् संस्थाहसँग समन्वर् गरी सहलजकरर् गररने छ ।  
 उत्पादन लनर्न्त्रर् प्रर्ािी स्थापना गरी कृर्कहरुको ि्र्ाँक संकिन गररनेछ । 
 कृलर् उत्पादनमा बढावा ददन वार्र्िक रुपमा कृलर् मेिाको आर्ोजना गररनेछ ।  
 उत्कृि दकसान र कृलर् समूहिाई सम्मान गने कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ । 
 उच्च मूल्र्र्ुक्त कृलर्जन्र् वस्िुको प्रवििन, लवकास िथा बजारीकरर् गररनेछ । 
 Model Agro village लभत्र वोर्र, जमुनापारी िगार्िका उन्नि जािका बोकाहरु, मुराि िगार्ि उन्नि जािका 

रागाहरुको ब्र्वस्थापन गरी नस्ि सुिारका प्राकृलिक िथा कृलिम उपार्हरु अपनाइनुका साथै नगरिाई उन्नि जािका 
भैसीको स्रोिकेन्रको रुपमा लवकास गररनेछ । 

 पशुपािक कृर्कहरुिाई घाँसका लवउ िथा डािे घाँसका बेनािहरु उपिब्ि गराइ पशु आहार सेवा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ 
। 

 पशु र पंक्षीमा िागे्न लवलभन्न रोगहरुको लनवारर्का िालग पशु पंलक्ष लनशुल्क खोप सेवा अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । त्र्सका 
िालग सवै वडाहरुमा बर्िमा २ पटक पशु पंक्षी स्वास््र् लसलवर सञ्चािन गररने छ । 

 सव ैवडाहरुमा माटो परीक्षर् लसलवर सञ्चािन गररनेछ । 
 पशुपंलक्ष पािक दकसानहरुका िालग आवश्र्किा अनुसार पशुपंक्षी सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 कृर्कहरुिाई गुर्स्िरीर् सेवा ददन कृलर् िथा पशु प्रालवलिकहरुिाई क्षमिा अलभबृलद्ध कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 गररबीको रेखामुलन रहेका दकसानहरूिाई सहुलिर्िपूर्ि कजािका िालग आवश्र्क सहजीकरर्  गररनेछ ।  
 उन्नि जािको पशु र सुिाररएको गोठिाई प्रोत्साहनका कार्िक्रम संचािन गररने छ । 
 पशुपंलक्ष हाट बजारको िालग लनलिि स्थानमा पूवाििार  लनमािर् गरी एकै स्थानबाट दकनबेच गने व्यवस्था लमिाइने छ । 
 कृर्क सहकारी िथा समूह माफि ि दगु्ि डेरी संचािनमा प्रोत्साहन गररने छ । 
 छाडा पशु चौपार्ा लनर्न्त्रर्मा कडाई गररने छ । 

 

पर्िटन 

 बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका िार्मिक, सांस्कृलिक, ऐलिहालसक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षर् सम्बििन गरी पर्िटन 
क्षेत्रको रुपमा लवकास गररनेछ ।जसमा पञ्चिुरा माइमलन्दर र टुटेश्वरनाथ मलन्दर क्षेत्रिाई िार्मिक पर्िटन क्षेत्र घोर्र्ा गररने 
छ । 

 पर्ाि पर्िटन िथा नबीन पर्िटकीर् सेवाहरुको पलहचान गरी व्यवस्थापन गररनेछ । 
 Model Agro village िाई पर्िटक क्षेत्रको रुपमा लवकास गररनेछ । 

सहकारी िफि  

 सहकारी संस्थाको दिाि अनुमलि िथा लनर्मन कार्ििाई व्यवलस्थि गररनेछ । 
 कानून लवपररि संचािनमा रहकेा संस्थाको दिाि खारेज गररने छ । 
 प्रत्र्ेक पररवारिाई आ-आफ्ठ्नो आर् अनुसार सहकारीमा अलनवार्ि बचिको िालग अलभप्रेररि गररने छ । 
 नगर क्षेत्रको सहकारी संस्थाको ि्र्ाँक संकिन गरी अलभिेखीकरर् गररने छ । 

 

 

उद्योग/वालर्ज्र्िफि  
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 नगर लभत्र रहेका िघु िथा घरेिु उद्योगहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरर उद्योगहरुको प्रबििन र लवकासमा जोड ददइने छ । 
 बर्दिबास नगरपालिका लभत्र संचािन गनि छुटै्ट औद्योलगक क्षेत्र स्थापनाका िालग पहि गररने छ । साथै वालर्ज्र् प्रवििनका 

िालग लवशेर् ध्र्ान पुर्ाइने छ । 
 र्ुवा स्वरोजगारको िालग लसप लवकासको िालिम ददइ िघु िथा घरेिु उद्योग संचािन गनि प्रोत्साहन गररने छ । 

 वैदलेशक रोजगारमा गई स्वदशे फकेका र्ुवाहरुिाई उद्योग संचािन गनि आवश्र्क पने लसप, पूँजीको प्रबन्ि गनि लवशेर् 
कार्िक्रम संचािन गररने छ । 

 कृलर्मा आिाररि उद्योग स्थापना र संचािनमा प्रोत्सालहि गररने छ । 

खानी िथा खलनज 

 वािावरर्मा प्रलिकुि असर नपन ेगरी प्रचलिि कानून बमोलजम नगरपालिका लभत्र रहकेा खोिानािाबाट ढुङ्गा, लगटी 
वािुवा उत्खनन गरर लबदक्र लविरर् गनि आवश्र्क प्रबन्ि गररने छ । 

 गैर कानूनी ढुङ्गा लगरट बािुवा उत्खनन् िथा लबदक्र कार्ििाई कडाइकासाथ लनर्मन गररनेछ । 

रोजगार प्रवििन िथा गररलव न्र्नूीकरर् 

 गररवी लनवारर्को िालग संघीर् एवम प्रदशे सरकार सँग  समन्वर् गरी कार्िक्रमहरु संचािन गररने छ ।  
 वैदलेशक रोजगारमा रहेको र्ुवाहरुको ि्र्ाँक संकिन गरी स्वरोजगार कोर् स्थापन गररने छ । 
 बेरोजगार र्ुवाहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी न्र्ुनिम १०० ददनको रोजगारीको सुलनिििा गररने छ । 
 बेरोजगार र्ुवाहरुिाई मागमा आिाररि सीपमूिक िालिमको व्यवस्था गररने छ । 

ग) सामालजक लवकास नीलि 

लशक्षा लशक्षािफि  

 बर्दिबास नगरपालिकािाई शैलक्षक केन्र ( Educational Hub)  को रुपमा लवकास गने कार्ििाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 
 नगर लभत्रका सबै लवद्यािर्हरुमा पूवि प्राथलमक िथा प्रारलम्भक वािलवकासको गुर्स्िरीर् पहुँच अलभबृलि गररने छ । 
 नक्शांकनका आिारमा नर्ाँ लवद्यािर् स्थापना, अनुमलि, कक्षा थप गरी लवद्यािर् लशक्षाको पहुचँ सुलनलिि गररने छ । 
 लवद्यािर् लशक्षामा सूचना प्रलवलिको लवकास एवम् लवस्िार गरी गुर्स्िर सुिारमा जोड ददइने छ । 
 “हाम्रो लवद्यािर्, राम्रो लवद्यािर्, हामी आफै बनाउछौ ” अन्िरगि शैलक्षक सत्र २०७६ बाट सामुदालर्क लवद्यािर्को 

शैलक्षक गुर्स्िर सुिारिाई अलभर्ानका रुपमा  कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 
 िार्मिक प्रकृलिका लशक्षािर्हरुिाई  मूिप्रवाहीकरर् गररने छ । 
 लभन्न क्षमिा भएका बािबालिकाहरुको लशक्षाको सुलनलिििाको िालग क्रमशुः अवसरहरुको लवस्िार गररने छ । 

 सघन िथा प्रभावकारी अनुगमन िथा सुपरीबेक्षर् माफि ि लवद्यािर्मा सुशासन िथा जबाफदलेहिा अलभवृलि गररने छ ।  
 संस्थागि लबद्यािर्हरुको मापदण्ड िोकी लनर्मन गररने छ । 
 उत्कृष्ठ लबद्यािर् र नगरलभत्रका लबद्यािर्मा अध्र्र्नरि लवद्याथीमध्र्ेबाट सवोत्कृि नलिजा हाँलसि गने लवद्यािर् र  

लबद्याथीहरुिाई पुरस्कृि गररने छ । 
 हाि संचािनमा रहकेा बाि लवकास केन्रिाई आवश्र्क शैलक्षक सामग्री  उपिब्ि गराइने छ । 
 लबपन्न जेहने्दार लवद्याथीिाई छात्रवृलत्तको व्यवस्था लमिाइने छ ।  
 लवद्याथी संख्र्ा िथा लवर्र्गि आिारमा दरबन्दी लमिान गररनेछ । 
 कक्षा छाड्ने दर घटाउन, लनर्लमििा िथा रटकाउ दरमा अलभबृलद्ध गनि आिारभुि िहका बािबालिकाहरुिाई ददवा खाजा,  

लनर्लमि स्वास््र् परीक्षर् एवम छात्रवृलत्त जस्िा प्रोत्साहनमूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 
 सबै लवद्यािर्मा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था लमिाइने छ । 
 नगरक्षेत्र लभत्र  रहकेा सडक बािबालिका, लवपन्न, असाह्य, अलभभावक लबहीन, द्वन्द्व प्रभालवि बािबालिकाहरुका िालग 

आवसीर् लवद्यािर् सञ्चािन गररनेछ । 
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 लवद्यािर्मा ई-हालजरीको व्यवस्था गररने छ । 
 हररि लवद्यािर्को अविारर्ा अनुसार प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा बाि उद्धान लनमािर् गररनेछ । 
 प्रलवलिमा आिाररि लवद्यािर् अनगुमन प्रर्ािीको सुरुवाि गररने छ । 
 प्राकृलिक स्रोि िथा व्यवस्थापन किेजका िालग जग्गा व्यवस्थापन गररने छ । 

स्वास््र् सवेा िफि  

 अलि लबपन्न वगिका ब्र्लक्तहरुिाई सरकारी अस्पिािबाट लनुःशुल्क उपचारका िालग आवश्र्क प्रबन्ि गररने छ । 
 दक्ष लचदकत्सक सलहि आिुलनक र सुलविा सम्पन्न सपिदशं उपचार केन्र लनमािर् गनि पहि गररनेछ । 
 एक वडा एक र्ोग केन्र स्थापनाको अविारर्ािाई क्रमशुः कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  
 समर् समर्मा लनशुल्क स्वास््र् लसलवर संचािन गरीने छ । 
 नगरबासीको स्वास््र् सेवामा सहज पहुंच पुर्ािउन स्वास््र् लबमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािनमा ल्र्ाइने छ र  

अलि लबपन्न वगिको िालग लबमा सहर्ोग कोर् स्थापना गरर सबैका िालग लबमा कार्िक्रम िागू गररने छ ।  
 वडा नं ४, ६ र १० मा आवश्र्क दक्ष जनशलक्त, ल्र्ाव उपकरर्  र और्िी सलहिको स्वास््र् चौदकको स्थापना गरी 

संचािन गररने छ । 
 लबद्यमान स्वास््र् केन्रको स्िरोन्नलिमा जोड ददइने छ । स्वास््र् क्षेत्र सुिार अलभर्ान अन्िरगि संस्थागि सुिार र क्षमिा 

लवकास कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।  
 बर्दिबास अस्पिाििाई आिुलनक उपकरर् सलहि सुलविार्ुक्त बनाइने छ । 
 बहुक्षेत्रीर् पोर्र् र्ोजनािाई  कार्ािन्वर्न गररने छ । 
 महामारी रोगहरुको लनर्न्त्रर्का िालग आवश्र्क र्ोजना र संर्न्त्रको लनमािर् गररने छ ।  
 आर्ुवेददक, होलमर्ोपेलथक स्वास््र् केन्र स्थापना गनि पहि गररने छ । 
 मोलि लवन्द ुर पाठेघर खस्ने रोगको लनशुल्क स्वास््र् उपचारको िालग स्वास््र् लसलवर सञ्चािन गररने छ । 

 लवशेर्ज्ञ सलहिको आँखा अस्पिाि  सञ्चािन व्यवस्थापनका िालग आवश्र्क पहि गररने छ । 
 पूर्ि खोप सुलनलिििा गररने छ । 
 स्वास््र् स्वर्म् सेलवकाहरुिाई लवगिमा ददद ैआएको प्रोत्साहन भत्तािाई लनरन्िरिा ददइने छ । 

खानपेानी िथा सरसफाई 

 दईु बर्ि लभत्र सबै नगरबासीिाई शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गनि एक घर एक िाराको नीलि अविम्बन गररनेछ । 

समाबसेीकरर्, गररबी लनवारर् िथा किा ससं्कृलि िफि  

 र्ुवाहरुमा सीपमूिक र व्यवसालर्क िालिम माफि ि लसजिनात्मक क्षमिाको लवकास गरी स्वरोजगार लसजिना हुने कार्िक्रम 
ल्र्ाइने छ। 

 मलहिाद्वार सञ्चालिि घरेिु उद्योग,कृलर् फामि, पशु फामि, व्यापार र व्यवसार्को करमा लवशेर् छुट िथा अनदुानको व्यवस्था 
लमिाइने छ । 

 मलहिा सहसंा िथा बािलबवाहको अन्त्र् गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचािन गररने छ । 
 बािश्रम मुक्त र्स नगरिाई बािमैत्री नगरको रुपमा लवकास गनि पहि गररने छ । 
 एक दलिि बस्िी एक उत्पादन केन्र स्थापना गरी दलिि समुदार्िाई आर्थिक रुपिे सबि बनाइने छ । 
 नगर क्षेत्र लभत्र छुवाछुि िथा सामालजक लवभेदिाई पूर्ि रुपमा अन्त्र् गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचािन गररने छ । 
 बािमैत्री स्थानीर् शासनिाई कार्िन्वर्न गद ैअलघ बदढनेछ  । 
 बािबालिकहरुको लवकासका िालग बाि लववाह, दहजे/दाइजो प्रथा उन्मुिन गरी सामालजक लवकृलि न्र्ूनीकरर् गररने छ ।  
 र्ुवािाई िालिम ददन उद्यमलशििा लवकास केन्र स्थापना गररने  छ । 
 मलहिा , दलिि, जनजािी र लवपन्न बगिको शसलक्तकरर्का िालग िोकसेवा िर्ारी कक्षा सञ्चािन गररने छ  । 
 नगर स्िररर् साँस्कृलिक केन्रको स्थापना गनि लबशेर् पहि गररनेछ  । 
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 शलहद पररवार, वेपत्ता पररवार, सशस्त्र र्ुद्धका क्रममा घाइिेका िालग लवशेर् कार्िक्रम ल्र्ाइने छ । 
 लनमिि िामा प्रलिष्ठान, पाररजाि स्मृलि पाकि  िथा शहीद स्मारक पाकि  लनमािर्का िालग आवश्र्क कार्ि अलघ बढाइने छ । 

खिेकुद िफि  

 बर्दिबास नगरपालिका २ मा रहेको खेि मैदानिाई रालिर् सुलविा सम्पन्न रंगशािा लनमािर् गनि आवश्र्क पहि गररने छ । 
 मेर्र ब्र्ाडलमन्टन प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्िरिा ददईने  छ । साथै अन्र् खेिहरुमा मेर्रकप प्रलिर्ोलगिाहरु क्रमशुः 

संचािनमा ल्र्ाईने छ । 
 नगर लभत्रका सबै वडामा नगर बाि उद्यान लनमािर् कार्ििाई अलघ बढाइने छ । 
 नगर खेिकुद लवकास सलमलि माफि ि फुटवि ,भलिवि, दक्रकेट, ब्र्ाडलमन्टन िगार्िका खेिहरुको लवकासमा जोड ददइनेछ 

। 
 नगरस्िरीर् खेिकुद सलमलि माफि ि वडा वडामा रहकेा खेिाडीहरुिाई ब्र्ावसार्ीक बनाउने नीलि अंलगकार गररने छ । 
 एक वडामा न्र्ुनिम एक खेि मैदान लनमािर् गने नीलििाई क्रमशुः िागु गद ैिलगने छ । 
 रालिर् स्िरका खेिाडीिाई प्रोत्सालहि गनि खेिालड सम्मान कार्िक्रम ल्र्ाइने छ । 

घ) वन, वािावरर् िथा लवपद व्यवस्थापन 

वन, बन्र् जन्ि ुभ ूसरंक्षर् 

 सामुदालर्क, ग्रामीर् िथा शहरी, िार्मिक, कवुलिर्लि वनको संरक्षर् गररनेछ । 
 नदी दकनार, नदी उकास, साविजलनक खालि जग्गा, पाखा िथा सडक दकनारमा वृक्षारोपर् गररनेछ । 
 जलडबुटी खेलिका िालग खर्रमारा माइस्थान, गौरीबास  क्षेत्रमा सवेक्षर् गरी उत्पादनको  व्यवस्था गररने छ । 
 प्रत्र्ेक बर्ि कलम्िमा १० हजार लबरुवा बृक्षारोपर् गररनेछ । 
 जिवार्ु पररवििन अनुकुिन कार्िक्रमहरु संचािनमा लवशेर् प्राथलमकिा ददइने छ ।  

वािावरर्, पर्ािवरर् एवम जिािार क्षते्र सरंक्षर् 

 भूमीिाई वर्गिकृि गरर आवास, ओद्योलगक,कृलर्, वन, लसमसार क्षेत्रमा लवभाजन गरी सोही अनुरुप भू उपर्ोग गने नीलि 
लिइने छ । 

 लवगि िामो समर्दलेख भोगालिकार रहकेो जग्गाहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाइने छ । 
  आलिकाररक स्वालमत्वका आिारमा िािपुजाि लविरर् गनि संलघर् सरकारसँग पहि गररने र बाझो जलमनिाई 

उत्पादनमूिक  प्रर्ोगमा ल्र्ाउन कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 
 वार्ु िथा ध्वनीको प्रदरु्र् लनर्न्त्रर् सम्बलन्ि जनचेिनामुिक अलभर्ान संचािन गररने छ । 
 बािावरर् प्रदरु्र् गने उद्यर्ोगिाई लनर्मन गररनेछ । 
 नगर लभत्र रहकेा  लनजी, सरकारी, गैर सरकारी लवद्यािर् र किेजको २०० लमटर वरपर हानीकारक सुर्िि, मददरा जन्र् 

पदाथि बेचलवखनमा रोक िगाईने  छ । 
 बजार िथा बाटोमा लनर्म लवपररि जथाभावी होलडङ बोडि राख्न रोक िगाईने छ । 
 प्राकृलिक श्रोि दोहन कार्ििाई  रोक िगाइने छ । 
 चुरे क्षेत्र संरक्षर्का कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

फोहोरमिैा व्यवस्थापन  

 नगर लभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापनका िालग सरकारी , सहकारी र लनजी साझेदारीको नीलि अविम्बन गररने। 
 फोहोरिाई मोहर बनाउने नीलि लिइनेछ । 
 फोहोरमैिािाई श्रोि मै वर्गिकरर् गनि आवश्र्क प्रबन्ि गररने छ ।  
 नगर लभत्रको फोहोरिाई पुनुः प्रर्ोग गने गरी वैज्ञालनक ढंगिे गनि Recycle Center को स्थापना गररने छ । 
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 Recycle Center िाई पर्िटक क्षेत्रको रुपमा लवकास गररने छ । 
 नगरिाई हराभरा र स्वच्छ बनाउन एक घर दईु लवरुवा रोपर् कार्ििाई प्रोत्सालहि गररने छ । 
 फोहोरमैिा संकिन पुन उपर्ोग, प्रसोिन, लवसजिन र सोको सेवा शुल्क लनिािरर् र लनर्मन गनि आवश्र्क काननूको लनमािर् 

गररने छ । 
 साविजलनक शौचािर्िाई व्यवलस्थि गररने छ । 

लवपद व्यवस्थापन, बारुर् र्न्त्र, एम्बिुने्स सञ्चािन िफि  

 लवपद व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन लवपद ्व्यवस्थापन कोर्मा आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ । 
 नगर लभत्रका लवपद जोलखम क्षेत्रको नसाङ्कन िथा बस्िीहरुको पलहचान गरी स्थान्िरर्को िालग आवश्र्क प्रदक्रर्ा थािनी 

गररनेछ । 
 नगर लभत्रका नदीका कारर् नगरवासीिे भोगु्न परेको समस्र्ािाई न्र्ूनीकरर् गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 लवपद, जोलखम, न्र्ूनीकरर्का िालग पूवि सूचना प्रर्ािी सम्बलन्ि कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्न गररने छ ।  
 लवपद पुवि िर्ारी िथा प्रलिकार्ि क्षमिा लवकास सम्बलन्ि कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
 लवपद जोलखम न्र्ुलनकरर् गनिका िालग सचेिनामुिक कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 
 लवपद व्यवस्थापनका िालग उद्वार िथा आवश्र्क सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररनेछ ।  
 सुरक्षाकमीको समन्वर्मा बारुर्र्न्त्रको पररचािन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ ।बुिेन्सको व्यवस्थापनिाई 

प्रभावकारी बनाइने छ । 

ङ) सशुासन िथा ससं्थागि लवकास  

 संलघर् सरकार प्रदशे सरकार र स्थालनर् सरकारलबच सह अलस्ित्व सहकार्ि र समन्वर्को लसदान्ि अविम्बन गररनेछ । 
 नगरकार्िपालिकाको कार्िबोझ राजस्व क्षमिा, खचिको आकार, स्थालनर् आवश्र्किािाई ध्र्ानमा राखी संगठन िथा 

व्यवस्थापन सवेक्षर्का आिारमा लवर्र्गि शाखा वा महाशाखाको संगठन संरचना िर्ार गररनेछ । 
 स्थालनर् सेवाको गठन, संचािन, व्यवस्थापन िथा सेवाको शिि िथा सुलविा सम्बन्िी कानून िजुिमा गररनेछ । 
 सेवा प्रवाहिाई लछटो, छररिो, सरि, सहज, पारदशी, गुर्स्िरीर् र सुचना प्रलवलिमैत्री बनाइनेछ । 
 न्र्ालर्क सलमलिको कार्िसम्पादनिाई थप सृदढुीकरर् गररनेछ र प्रत्र्ेक वडामा मेिलमिाप केन्र स्थापना गरी 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
 राजस्व संकिनिाई प्रलवलिमैत्री बनाई समसामलर्क सुिार गररनेछ । 
 नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कार्ि लमिव्यर्ी, प्रभावकारी, लनर्लमि र कार्िदक्षिापुर्ि ढंगबाट सम्पादन गनि आन्िररक 

लनर्न्त्रर् प्रर्ािी िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
 सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकाररिा िथा सुशासन प्रवद्धिन गनि नगरपालिकाको कमिचारीिाई स्थालनर् प्रोत्साहन सुलविा प्रदान 

गने सम्बलन्ि कानून बनाइ िागू  गररनेछ । 
 सरकारी, गैरसरकारी, सामुदालर्क संघ संस्था िथा लनजी क्षेत्र संग आवश्र्क समन्वर् र साझेदारी गररनेछ । 
 नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका आफ्ठ्नो क्षेत्रालिकारको साविजलनक सम्पत्तीहरुको रेखदखे िथा ममिि संभारको आवश्र्क प्रबन्ि 

लमिाइनेछ । 
 उपभोक्ता सलमलि माफि ि संचालिि र्ोजनाहरुमा शुन्र् पेश्कीको लनिी अविम्बन गररने छ । 
 न.पा. कार्ाििर्मा लडलजटि नागररक बडापत्र िथा वडा कार्ाििर्हरुमा नागररक बडापत्र सुझाव पेरटका सुचना पाटी 

रालखनेछ ।  
 राजस्व संकिन कार्ििाई चुस्ि दरुुस्ि र प्रभावकारी बनाउन टोकन प्रर्ािी अविम्बन गररनेछ । 
 सवै कमिचारीहरुिाई क्षमिा अलभवृलद्धका कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 
 न.पा. अन्िरगि सबै वडाहरुिाई लबद्युलत्तर् सञ्चारसँग आवद्ध हुने अविारर्ा (पेपर िेस गभरेन्स) प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीलि 

लिइनेछ । 
 न. पा.मा भएका लनर्िर्हरु लवद्युत्तीर् माध्र्मबाट अलभिेलखकरर् गरी साविजलनक गने नीलि लिइने छ । 
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 उत्कृि कार्िसम्पादन गने कमिचारीिाई पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 
 महािेखा परीक्षकको कार्ाििर्बाट  औल्र्ाइएका सबै दकलसमका बेरुजु फर्छ्यौट कार्ििाई प्रभावकारी रुपमा अगाढी 

बढाइनेछ । 
 नगरमा कर संकिन कार्ििाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गरी  सबैभन्दा बढी कर लिने करदािािाई सम्मान गने कार्िको 

थािनी गररने छ । 

िन्र्वाद ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


