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आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, नगर सभाका सदस्यज्यहू रु,
जैर्मर्न नगरपार्लकाको यो गररमामय नवौं नगरसभाको वैठकमा अगामी अ.व. २०७८/०७९ को नीर्त
तथा कायिक्रम सम्वोधन गनि पाईँ दा खश
ु ी व्यक्त गनि चाहन्छु । यस ऄवसरमा लोकतन्र प्रार्िको संघषिमा जीवन
ईत्सगि गनहुि ुने वीर शर्हदहरु प्रर्त भावपूणि श्रद्धान्जली ऄपिण गदै तथा घाआते प्रर्त स्वास््यलाभको कामना गदिछु ।
रार्रियता. लोकतन्र र जनजीर्वकाको अन्दोलनमा ऄगुवाइ गनहुि ुने सम्पणू ि ऄग्रजहरुको योगदान प्रर्त ईच्च
सम्मान सर्हत स्मरण गनि चाहन्छु ।
र्वश्व यो वषि कोरोना महामारी कोर्भड १९ को र्वकराल समस्याबाट गुर्िरहेको छ । यसबाट हाम्रो देश
नेपालमा पर्न र्दनानुर्दन संक्रर्मतहरुको सख्ं या वर्ढरहेको ऄवस्था र्वद्यमान छ । प्राणघातक यस भाइरसको
कारणबाट यस नगरपार्लका र्भरका नागररक तथा स्वदेश र र्वदेशमा ज्यान गुमाएका सम्पुणि नेपालीहरु प्रर्त
भावपूणि श्रद्धान्जली र पररवारजन प्रर्त समवेदना व्यक्त गदिछु । यस महामारीबाट सजग र सचेत हुदं ै एक अपसमा
भौर्तक दरु ी कायम गरी सरु र्ित तवरले जनजीवनलाइ चलाईन सम्पणू ि जैर्मनीबासी र्दर्द बर्हनी दाजभु ाआ प्रर्त
हार्दक
ि ऄर्पल गदिछु । महामारीको समस्याले गदाि गतवषि देखी नै हाम्रो ध्यान महामारी रोकथामको र्दशातर्ि
मोड्नु पने बाध्यात्मक र्स्थर्त र्सजिना भएको छ । महामारी र्नयन्रणका लार्ग ऄग्रपंर्क्तमा रही काम गने
स्वास््यकमी र्मरहरुलाइ ईच्च सम्मान व्यक्त गदिछु । साथै सम्पूणि वडाध्यि लगायत सदस्य ज्यहू रु, रारिसेवक
कमिचारीहरु, सुरिाकमीहरु, मर्हला स्वास््य स्वयसं ेर्वकाहरु, राजनैर्तक दलहरु, नागररक समाजका ऄगवु ाहरु
प्रर्त धन्यवाद व्यक्त गनि चाहन्छु ।
सघं ीय लोकतार्न्रक गणन्र नेपालको मल
ु सरं चना सघ प्रेदश र स्थानीय तह र्वचको सम्बन्ध सहकारीता,
सहऄर्स्तत्व र समन्वयको र्सद्धान्तमा अधाररत छ । स्थार्नय नेतत्ृ वको र्वकास गदै स्थानीय तहमा र्वधार्यकी,
कायिकाररणी र न्यार्यक ऄ्यासलाइ संस्थागत गनि स्थानीय सरकार संचालन नन २०७४ जारी भआ कायािन्वयनमा
रहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रर्तर्नर्धहरुको वहाली सँगै संर्वधानमा व्यवस्था भएको संघीय लोकतार्न्रक
गणतन्र र सघं ीयताको कायािन्वयन गदै स्थानीय सरकार संचालन गनुिका ऄर्तररक्त लोकतार्न्रक, समावेशी,
जवार्देही, पारदशी र प्रभावकारी स्थानीय शासनको ऄनभु र्ू त जनतालाइ गराईने दार्यत्व पर्न जनप्रर्तर्नर्धहरुको
रहेको छ ।
नेपालको संर्वधानले सघं प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघ प्रदेश
र स्थानीय तहका अ-अफ्नो ऄर्धकार र कायििेर तोके को छ । राज्य शर्क्तको प्रयोग सघं प्रदेश र स्थानीय तहको
साझा ऄर्धकारका सुर्च समेत संर्वधानको ऄनुसुर्चमा व्यवस्था गररएका छन् । संर्वधानले प्रत्याभूर्त गरेका
मौर्लक हक र राज्यका र्नदेशक र्सद्धान्त, नीर्त र दार्यत्वमा ईल्लेर्खत प्रावधानहरुलाइ सरकारले कायािन्वयन गनुि
पनेछ । नयाँ शासकीय प्रवन्ध र प्रणालीले रारि र्नमािणको लार्ग शार्न्त र स्थार्यत्वको अधार र्नमािण गरेको छ ।
यो राजनैर्तक र नीर्तगत ऄवसरको जगमा ईर्भएर नागररकले ऄनुभूर्त गने पररवतिनको लाभांश वतिमान पुस्ताले नै
प्राि गने गरी नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सधु ार गरी र्वकास र सवं र्ृ द्धको मागि प्रशस्त गनिु अजको अवश्यकता
रहेको छ । यो पुरा नहुदँ ा सम्म हाम्रो प्रर्तबद्धता जस्ताको तस्तै रर्हरहने छ ।
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नेपाल सरकारको र्नणिय ऄनसु ार र्व.स २०७३ साल र्ागुन २७ गतेका र्दन जन्म र्लएको जैर्मनी
नगरपार्लका पाँचौ वषिमा ऄगार्ड वर्डरहेको छ । ग्रार्मण पररवेशलाइ समेटी र्नमािण गररएको हाम्रो
नगरपार्लकालाइ वास्तर्वक नगरको स्वरुप र्दन र्नकै कर्ठन छ । अन्तररक स्रोत र साधनहरुको न्यूनता छ ।
र्वकासका पूवाधािरहरु नयाँ र्नमािण गनुिपने ऄवस्था छ । सीर्मत स्रोत र साधनको र्वचमा ऄर्सर्मत
अवश्यकताहरुलाइ परु ा गनिपु ने बाध्यतालाइ मनन गदै हाम्रा र्वकासका गर्तर्वर्धहरु ऄगार्ढ बढाईनु परेको छ ।
ऄन्तररार्रिय प्रर्तवद्धता ऄनुरुप र्व.सं. २०८७ सम्ममा र्दगो र्वकास लक्ष्यहरु हार्सल गनि हामी अम नगरबासी
अर्ै कम खर्चल
ि ो बन्दै र्वकास र्नमािणलाइ अफ्नो घरको जस्तै काम सझं रे परु ा गनिु हाम्रो कतिव्य ठान्नपु दिछ ।
धेरै कामहरु हामी अर्ै लागेर पुरा गनि सक्यौ भने मार सीर्मत साधन श्रोतमा संवर्ृ द्धको यारा थालनी हुन
सक्दछ, ऄन्यथा गलत प्रवृर्तको र्वकास हुदै जाने, श्रोत र साधनको दरुु पयोग हुदै जाने, गरीबी, पछौटेपन जहाँको
तही रही रहने ऄवस्था सृजना हुन सक्दछ । यसैले सवै कमजोरीहरुलाइ र्नराकरण गदै सवै जातजाती, वगि, र्लगं ,
िेर समुदायहरुलाइ शसक्त र र्वकर्सत बनाईदै प्रस्ततु नीर्त तथा कायिक्रम साथिक बनाईने तर्ि हामी सवैको ध्यान
जानु ऄपररहायि छ । हाम्रो प्रयास प्राि स्रोत र साधानलाइ प्राथर्मकीकरण गरी ईर्चत प्रर्तर्ल प्राि गने र्दशा तर्ि
ऄग्रसर हुनु जरुरी छ । जनतालाइ पुर्याईनपु ने र्शिा, स्वास््य खानेपानी, भौर्तक पूवाधािर र्नमाणि, कृ र्ष िेर
र्वकास, रोजगारी र्सजिना, गरीवी न्युर्नकरणका लार्ग संन्तुर्लत र समावेशी र्वकास जस्ता र्वषय र िेरहरुमा
के र्न्ित हुनु पदिछ ।
नेपालको संघीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको लामो त्याग वर्लदान र संघषिको ईपज हो । नेपालको
सर्ं वधानले सूरपात गरेको सघं ीय शासन प्रणालीलाइ कायिमल
ु क र प्रभावकारी वनाआ नागररकको हक ऄर्धकारको
रिा, अर्थिक र्वकास र संवर्ृ द्धको लार्ग जैर्मनी नगरपार्लका र्नरन्तर लार्ग रहने छ । लोक तन्रका अधारभूत
मुल्य र मान्यता, जनताको प्रर्तरपधाित्मक बहुदलीय शासन प्राणाली , मौर्लक ऄर्धकार, मानव ऄर्धकार, वार्लक
मतार्धकार, पणु ि प्रेस स्वतन्रता, अवर्धक र्नवािचन, शर्क्त पृथर्ककरण , र्नरपि न्याय सपं ादन र र्वर्धको शासन
संचालन गदै "सुखी जैर्मनी संमृद्ध जैर्मनी" को यारा सर्ल पानि नगरपार्लका प्रर्तवद्ध छ ।
अध्यक्ष महोदय,
हामी जनप्रर्तर्नर्धहरुले हाम्रो कायिकाल ४ वषि व्यर्तत गररसके का छौं । यो ऄवर्धमा हामीलाइ प्राि श्रोत र
साधनलाइ जनताको अवश्यकता र र्हत ऄनक
ु ु ल हुने गरी सेवा पर्ु याईने प्रयास गरररहेका छौं । सवै वडा के न्िमा
र्नरन्तर चल्न सक्ने सडक र्नमािण, प्रशासकीय भवन र्नमाणि सुधार, सुकुम्बासी, घरर्वर्हन र खरका छाना भएका
पररवारलाइ व्यवर्स्थत बसोवास, स्थानीय कृ र्ष ईत्पादनमा बृर्द्ध र बजारीकरण, गणु स्तरीय र सल
ु भ र्शिाको
ऄवसर, सहज र भरपदो स्वास््य सेवाको पहुचं तथा महामारी र्नयन्रण, स्वच्छ खानेपानी र सरसर्ाइ युक्त
टोलवस्ती, गुणस्तररय खाद्य बस्तु ईपलब्धताको प्रत्याभुर्त, कला संस्कृ र्तको संरिण, पयिटन िेरको र्वकास,
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रोजगारीका ऄवसरहरुको सृजना, वातावरण सरं िण, सश
ु ासन र सस्ं थागत र्वकास जस्ता िेरहरुमा शरुु गररएका
प्रयासहरु हाम्रा प्राथर्मकताका प्रमुख िेर हुन् ।
हामीले यस ऄवर्ध सम्ममा प्राि गरेका ईपलर्ब्ध, थार्लएका प्रयास, महत्वपूणि र्सकाइ राजनैर्तकदलका
ऄग्रजहरु, बुर्द्धजीवी, समाजसेवी, नागररक समाजबाट प्राि सुझावलाइ मनन गररनुका ऄर्तररक्त यस
नगरपार्लकालाइ अगामी अ.व. २०७८/०७९ मा सघं ीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट र्वर्भन्न शीषिकमा शशित
र र्नशित गरर प्राि हुने रकम, र नगरपार्लकाको अन्तररक अय समेतलाइ मध्येनजर गरी अगामी अर्थिक वषिमा
नगरपार्लकाबाट सम्पादन गररने सवै प्रकारका योजना तथा कायिक्रमहरु ऄगार्ड वढाईने लक्ष्यका साथ यो नीर्त
तथा कायिक्रम तयार गररएको छ । प्रस्ततु नीर्त तथा कायिक्रममा के ही नयाँ कायिक्रमहरुका ऄर्तररक्त परु ा गनिपु ने
ऄधरु ा कायिक्रमहरुलाइ र्नरन्तरता र्दआएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
ऄव म र्वषयगत िेरका नीर्त र कायिक्रमहरु प्रस्ततु गने ऄनमु र्त चाहन्छु ।

र्वषयगि क्षेत्रका नीर्ि र कायिक्रमहरु
१. आर्थिक र्वकास
क. कृर्ष िथा पशस
ु ेवा
नेपालको कुल ग्राहस्थ ईत्पादनमा लगभग २८ प्रर्तशत कृ र्ष िेरको योगदान रहेको छ । देशको कुल
जनसंख्याको ६५.६ प्रर्तशत कृ र्ष पेशामा अधाररत छन् । अर्थिक र्वकासको प्रमुख अधार नै कृ र्ष तथा पशु
पालन हो । जैर्मर्न नगरपार्लकाको अर्थिक र्वकासको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा पर्न कृ र्ष तथा पशु पालनलाइ
र्लइएको
ि छ। यस िेरको र्वकासको लार्ग गत वषि देर्खनै सरुु गररएका कृर्षवाट सम्वर्ृ द्ध िथा कृर्षवाट गररबी
र्नवारण जस्ता कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता र्दइने गरी र्नम्न ऄनुसारका नीर्त र्लइनेछ ।
१. कृ र्ष र पशु सेवाका लार्ग एक वडा एक प्रार्वर्धक कायिक्रमलाइ थप प्रभावकारी वनाआनेछ ।
२. एक गाँई एक ईत्पादनका लार्ग पके ट िथा ब्िक कायिक्रमलाइ प्रदेश / संघको सहयोगमा संचालन
गररनेछ।
३. कर्र्, कागती, सुन्तला, ऄलैंची र मह खररद तथा ब्यवस्थापन कायिक्रमको िेर र्वस्तार गरी लसनु , प्याज,
ऄदवु ा, वेसार र र्टमरु लाइ समेट्ने गरी कायिपार्लकावाट कायिर्बर्ध पररमाजिन गररनेछ ।
४. यस वषि नगर प्रमुख पशु पररयोजना र नगर प्रमुख कृर्ष पररयोजना साथै कृ र्ष पशु अयोजना सचं ालन
गने नीर्त लाइ पररमाजिन गरर थप मोडेल र्मिको रुपमा र्बस्तार गदै लर्गने छ । ईक्त पररयोजना संचालनका
लर्ग बाँझो रहेको जग्गालाइ ईर्चत व्यवस्थापन गदै जग्गा प्िर्टङ गरर कायािन्वयनमा ल्याईने नीर्त र्लइने छ
। यसमा नगरपार्लकाले लागतको ६० प्रर्तशत सम्म ऄनदु ान र्दने गरी कृ र्ष तथा पशक
ु ा नमनु ा फामिहरु
सञ्चालन हुनेछन ।
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५. वेसहारा मर्हला परुु षलाइ र्जर्वकोपाजिनमा टेवा र्दनका लार्ग छोराछोरी वा सासु ससरु ाको सेवालाइ
र्नरन्तरता र्दएका, श्रीमान् वा श्रीमती सँग सम्बन्ध र्वच्छे द भएका वा श्रीमान् वा श्रीमतीले ऄको र्ववाह गरेर
ऄवहेर्लत हुन पुगेका या कुनै कारणले एक्लो भएका, राज्यवाट कुनै र्कर्समको भत्ता वा सुर्वधा नपाएका
र्वपन्न मर्हला पुरुषहरुका लार्ग कृ र्षसँग अवद्ध गरेर जीर्वकोपाजिनका लार्ग पूँजी ईत्पादन गने शतिमा
वेसहारा मर्हिा परुु ष िथा एक्िो मर्हिा र्वशेष आर्थिक अनदु ान कायिक्रम सचं ालन गररनेछ ।
६. र्बपन्न कृ षक हरुका लार्ग सुरर्क्षि पोषण िर्क्षि कायिक्रम संचालन गररने छ ।
७. युवा, मर्हला, र्वपन्न तथा दर्लत समुदायलाइ नगर प्रमुख कृ र्ष तथा पशु अयोजनाका कायिक्रमहरु सचं ालन
गदाि थप सहुर्लयतका साथ समावेश हुन प्राथर्मकता र्दआने छ ।
८. माटो परीक्षणका लार्ग ल्याबको ब्यवस्था गरी माटो परीक्षण गने कायििाई वडा स्िर सम्म
अर्भयानको रुपमा सचं ालन गररनेछ ।
९ कर्म्तमा एक वषि बाँझो रहेको कसैको जग्गा कमाईन ऄकोले र्नवेदन र्दएमा व्यर्क्तको जग्गाको स्वार्मत्व
यथावत रहने गरी नगरपार्लका अर्ै ले बााँझो जग्गा र्नर्िि समयका िार्ग र्िजमा र्िई कमाउन र्दने
नीर्त र्लआनेछ । कृ र्ष,पशु र पयिटन र्वकास िेरको लार्ग स्नातक गरेका युवाहरुलाइ न्युनतम ब्याजमा र्वर्त्तय
संस्था मार्ि त ऋण स्वरुप रकम ईपलब्ध गराईने व्यवस्था ऄवलम्बन गररनेछ ।
१० कृ र्ष तथा पशु जन्यपदाथि ईत्पादन गने कृ षकका लार्ग र्वक्रीमा आधाररि अनुदान कायिक्रम सञ्चालन
गरी कृ षकलाइ प्रोत्साहन गने नीर्त ऄवलम्वन गररनेछ ।
११ मागमा आधाररि कायिक्रम लाइ प्रथार्मकता र्दइने छ । कृ र्ष िेरको र्वकासका लार्ग कृषक वर्गिकरण
िथा पररचयपत्र व्यवस्थापन, नर्वनिम प्रर्वर्ध प्रयोग िथा र्सप हस्िान्द्िरणको िार्ग िार्िम िथा
भ्रमण, उन्द्नि र्वऊ, रसायर्नक मि, पशपु र्ं क्षको औषर्ध, खोप, पशु आहारा व्यवस्थापन, कृर्ष
यार्न्द्त्रकरण िथा र्बर्बर्धकरण िथा उत्पादन सामाग्री र्विरण, वार्ि उपचार के न्द्र (plant clinic )
स्थापना, मौरी व्यवसाय िथा माछा व्यवसायको पुवािधार र्नमािण जस्ता कायिक्रमहरुको लागी
सहुर्लयत समुर्चत व्यवस्था गररने छ ।
१२ कृ र्ष तथा पशपु ालन िेरको उत्पादन िागि कम गनि गैरृ सरकारी िेरको वजेटलाइ समेत एर्ककृ त ढंगवाट
पररचालन गरी ईत्पादनमा जोड र्दने नीर्त र्लआने छ । कृ र्ष र पशजु न्य पदाथिवाट अत्मर्नभिर वन्दै आयाि
प्रर्िस्थापन घटाउने र आय स्िरमा वृर्द्ध गने नीर्त र्लइने छ ।
१२ साना र्संचाई कायिक्रम , थोपा टनेि , एक घर एक टनेि र प्िार्िक पोखरी, जस्ता कायिक्रम संचालन
गने नीर्त र्लइनेछ ।
१३ बाढी पर्हरो चट्टयाङ जस्ता प्राकृ र्तक प्रकोप तथा ऄन्य प्रकोपबाट हुने कृ र्ष / पशु जन्य िर्तको राहत
व्यवस्थापनका लार्ग नीर्त र्लइनेछ ।
१४ स्थानीय रैथाने बार्ि िथा स्थानीय पशु संरक्षण कायिक्रम सचं ालन गने नीर्त र्लआनेछ ।
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१५ कृर्ष िथा पशुजन्द्य पदाथि उत्पादनको वजार व्यवस्थापनको लार्ग नेपाल सरकारको गुणस्तर र मापदण्ड
र्भर रही र्बर्क्र र्बतरण गने कायि लाइ थप व्यवस्थीत गररने छ ।
१६ सरकारी, गैरसरकारी र र्नजी क्षेत्रको सहकायिमा Custom hiring center र कृषी उपज सङ्किन
के न्द्र स्थापना गरर कृ र्ष यार्न्रकरणमा सहर्जकरण गने नीर्त र्लइनेछ ।
१७ परम्परागि कृर्ष र्बकाश योजना ऄबलम्बन गरर ऄगािर्नक खेर्त ,करेशाबारर व्यवस्थापन,
Agroforestry practices तथा ऄन्य कृ र्ष कायिमा जोड र्दइनेछ ।
१८ डािेघााँस, भईु ं घााँस, पष्ु प खेिी, पष्ु प नसिरी, फिफुि नसिरी िथा र्वरुवा व्यवस्थापन, कृ र्ष तथा पशु
र्वमा कायिक्रम र कोल्ड िथा रर्िक स्टोर स्थापना तथा व्यवस्थापनको नीर्त र्लइने छ ।
१९ पशुको नमि सुधार कायिक्रम लाइ प्रभावकारर बनाईन प्रदेश सरकार सँग सहकायि गरी कृ र्रम गभािधान सेवा
मार्ि त जर्न्मएका पार्ड बाच्छीलाइ हुकािईनको लार्ग ईर्चत व्यवस्थापन गने नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ ।
२० पाडापाडी पाल्न अय अजिनमा वृर्द्ध गने ईदेश्यले सामर्ु हक र व्यर्क्तगत प्रोत्साहनका कायिक्रमहरु लागु गररने
छ।
२१ कृ र्ष ज्ञान के न्ि , पशु सेवा र्बज्ञ के न्ि र गैर सरकारी संस्थाबाट सचं ालन हुने कायिक्रमहरुमा नगरपार्लकाले
सहकायि समन्वयको नीर्त प्रभाबकारी रुपमा ऄगार्ड बढाआनेछ ।
२२ कृ र्ष तथा पशपु र्ं िको ित्थयांक अद्यावर्धक गरर कृ र्ष तथा पशु िेरको बस्तगु त र्ववरण तयार गररने छ ।
अधर्ु नक कृ र्ष तथा पशपु ालन व्यवसायलाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याईने नीर्त र्लइने छ ।
संचार्लत कायिक्रमहरुको ऄनुगमन तथा मुल्यांकन गरी ईत्कृ ष्ट कृ षकलाइ सम्मान गने नीर्त र्लआने छ ।
२३ नगर प्रमख
ु पररयोजनाको ऄर्तररक्त नगर प्रमख
ु अयोजना र कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।
२४ जैर्मनी नगरपार्लकाको कृ र्ष िेरको र्वकास गनि प्रयिटन ईद्योग र व्यापार िेरसँग अबद्ध गदै प्राङ्गाररक कृ र्ष
प्रणालीमा जोड र्दआने छ ।
ख. सस्ं कृर्ि सम्बधिन एवं पयिटन र्वकास
स्वस््य र स्य संस्कृ र्तको र्वकास गरर सामार्जक सु सम्बन्धमा अधाररत समाज र्नमािण तर्ि लाग्नु नै
नगरपार्लकाको प्रमुख ईद्देश्य हो । सामार्जक सांस्कृ र्तक तथा सेवामल
ु क कायिमा स्थार्नय समुदायको
र्सजिनर्सलताको प्रबिधन र पररचालन गरर नगरपार्लका िेर र्भर रहेका र्वर्वध मूति तथा ऄमतू ि कला तथा
सस्ं कृ र्तको सरं िणमा जोड र्दआने छ । यस नगरपार्लका पयिटकीय दृर्ष्टले सन्ु दर छ । प्रर्सद्ध जैर्मनीधाम,
थनथापीमाइ भगवर्त मर्न्दर, गाजाको दह, हार्डकोट िेर, गणेशस्थान, हार्त्तढुंगा, गाजाको दह िेर, कमल जैसी
मर्न्दर, राधाकृ रण मर्न्दर, पुरानो गाईँ िेर, शार्लग्राम संरर्ित िेर गाइथुने, देवी मर्न्दर चोखेक, सर्त मर्न्दर जैदी
जस्ता अस्थाका प्रर्सद्ध धरोहरहरु एवं कालापातल राङखानी लगायतका नगरिेरका र्वर्भन्न स्थानमा रहेका
खानी र्नर्मित सुरुङहरु जस्ता नर्तहार्सक, धार्मिक तथा पयिटकीय िेरको संरिण र सम्बधिनमा र्वशेष ध्यान
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र्दआनेछ । यस प्रकारका कला र सस्ं कृ र्तको िेरलाइ खोज, ऄनसु न्धान, सरं िण र र्वकास गदै लग्नु नगरको दार्यत्व
हो भन्ने प्रर्तवद्धताका साथ संस्कृ र्तको पूणि संरिण गरी त्यसको मूति पर्हचान गराईन सग्रं ाहलय स्थापनाका लार्ग
समेत पहल गररने छ । नगर िेरमा स्थार्पत एवं प्रदेश स्तरमा समेत पर्हचान बनाईन सर्ल भजन समूहहरु तथा
जैर्मनी मेला, माघे संक्रान्ती मेला, गाजादह मेला, वैठकुण्ठ चतुिदशी मेला लगायतका संस्कृ र्तलाइ थप व्यवर्स्थत
एवं प्रोत्साहन गने नीर्त ऄर्ं गकार गररनेछ । अन्तररक एवं वाह्य पयिटकलाइ अकषिण गरी समाजको अर्थिक
र्वकासमा सहयोग पर्ु याईन नगरिेरमा सरुु भएका स्थार्पत होमस्टेहरुलाइ परररकृ त एवं पहुचं योग्य बनाईन पहल
गररनेछ । जैर्मनी धाम, पुरानो गाँई, हार्डकोट, गाजादह, भैरवस्थान लगायतका प्रर्सद्ध एवमं रमर्णय स्थलहरुलाइ
एर्ककृ त गरर पयिटर्कय पदैल मागिको र्नमािण गदै पयिटन रुट गराईन अवश्यक पहल गररनेछ । यसै बषि र्भर जैर्मनी
नगरपार्लकाको पयिटन प्रोर्ाआल तयार गररनेछ ।
ग. अथि, उद्योग िथा बार्णज्य
ईद्योग िेर अर्थिक र्वकासको प्रमख
ु मेरुदण्ड हो । औद्योर्गकीकरणले मल
ु क
ु को अर्थिक ईन्नर्तमा
सहयोग पुर्याईदछ । ग्रामीण पररवेशमा बनेको नयाँ नगरपार्लका हुनाले यस िेरमा ईल्लेख्य ईद्योगहरु संचालनमा
रहेका छै नन् । स्थानीय श्रोत, साधन र सीपबाट स्थापना भएका र हुने घरेलु तथा साना ईद्योगहरुलाइ नगरपार्लकाले
संरिण गरी ईत्पादनलाइ बजारीकरणमा सहयोग गने नीर्त र्लएको छ । बजारलाइ व्यवर्स्थत गनि, कालो वजारी
र्नयन्रण गनि, गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको सुर्नर्ितता प्रदान गनि, अपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था र्मलाईन चेम्बर
ऄर् कमिश, बजार व्यवस्थापन सर्मर्त, ईपभोक्ता मन्च, र्जल्ला प्रशासन कायािलय र सरु िा र्नकायसँग अवश्यक
समन्वय गरी कायािन्वयन गररनेछ । कार्लगण्डकी कोररडोर िेरका मुख्य स्थानहरुमा ईद्योग तथा पेशा व्यवसाय
सन्चालनका लार्ग चार्हने अवश्यक पूवािधार तयारीमा र्वशेष जोड र्दने नीर्त र्लआएको छ । यसका ऄर्तररक्त ऄथि
ईद्योग तथा बार्णज्यका िेरमा र्नम्नानुसारको नीर्त ऄबलम्बन गररने छ ।
१) नगरपार्लकामा ईपलब्ध स्रोत र साधन तथा अर्थिक र्वकासको प्रर्तर्ललाइ न्यायोर्चत र्वतरणमा जोड र्दआने
छ।
२) तुलनात्मक लाभका िेरको पर्हचान गरर घरेलु ईद्योगको र्वकास र र्वस्तार गदै बस्तु तथा सेवाको र्नयाित
प्रबधिन वजार र्वर्वर्धकरण र र्वस्तार गनि जोड र्दआने छ ।
३) जैर्मर्न नगरिेर र्भर अफ्नो जन्मभुर्म कायम गरी वार्हर रहनु भएका गैर अवार्सय नेपालीहरुको ज्ञान, र्सप र
प्रर्वर्ध र पुँर्जलाइ नगरपार्लकाको र्वकास सँग जोडन अह्वान गररने छ ।
४) नगरपार्लकामा ईद्योग ग्राम स्थापनाको लार्ग सम्भाव्य िेरको पर्हचान गरी ईद्योगहरुको प्रवद्धिन गने र सोका
लार्ग अवश्यक पूवािधारहरुको र्वकास गनि संघ, प्रदेश र र्नजी िेरसँग सहकायि गदै जाने नीर्त र्लइनेछ ।
५) कृ र्षमा अधाररत घरेलु तथा साना ईद्योगका साथै लघु ईद्यमलाइ र्वशेष प्राथर्मकता र्दइ कायिक्रमहरु सचं ालन
गररनेछ ।
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६) बजारको एकार्धकार र कृ र्रम ऄभावको र्स्थर्त रहन नर्दन र गणु स्तरर्हन एवं म्याद नाघेका वस्तहु रुको र्वर्क्र
र्वतरणलाइ रोक्न नापतौल तथा मूल्य मापनको नीर्त व्यवर्स्थत गदै ऄनगु मनको माध्यमबाट प्रभावकारी कदम
चार्लनेछ ।
७) लघु ईद्यम कोषको र्वकास गररनेछ । बजार ऄनुगमन प्रभावकारी वनाइनेछ ।
८) सहकारी संस्थासँग समन्वय गरी साना तथा घरेलु ईद्योगलाइ ईत्पादनमुर्ख बनाईने नीर्त र्लआने छ।
९) साझा सरोकार र महत्वको र्वषयमा ऄन्तरपार्लका र ऄन्तर र्जल्ला सँग समन्वय गदै र्वकासका िेरमा साझा
लगार्नको लार्ग अवश्यक समन्वय गररने छ ।
घ. सहकारी िथा र्वत्तीय क्षेत्र
नेपालको संर्वधानले र्तन खम्बे ऄथि नीर्त ऄबलम्बन गने कुरालाइ जोड र्दआएको छ । ऄथि तन्रका र्य
र्तन िेर सरकार, र्नर्ज र सहकारी िेरको अ-अफ्नो सयं क्त
ु प्रयासवाट मार र्वकासको लक्ष्य प्रार्िमा सहयोग
पुग्छ । नेपालको ऄथितन्रको र्वकासमा सहकारी तथा र्वर्त्तय िेरको महत्वपूणि योगदान रहेको छ । यस िेरको
समुर्चत व्यवस्थापनले स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम, र्सप र पुंजीलाइ पररचालन गरी रोजगारी, गरीबी र्नवारण र
अय अजिनमा सहयोग पुर्याईँदछ । सहकारी नन र र्नयमावलीको व्यवस्था ऄनसु ार जैर्मनी िेरका
सहकारीहरुलाइ संस्थागत िमता ऄर्भबृर्द्ध गदै कृ र्ष र ईद्योग िेरमा लगानी गनि ऄर्भप्रेररत गररनेछ ।
सहकारीहरुको काम कारवाहीलाइ र्नयर्मत ऄनगु मन र र्नयमन गररनेछ । नगर िेरमा स्थापना भएका र हुने र्वर्त्तय
संस्थाहरुलाइ जनताको अवश्यकतासँग सहज सेवा प्रदान गनि घुम्तीसेवाको लार्ग पहल गररनेछ । सहकारी तथा
र्वर्त्तय िेरको र्वकासका लार्ग अवश्यक पने सरु िा व्यवस्था र्मलाइने छ । ईद्देश्यमा एकरुपता भएका
सहकारीहरुलाइ एर्ककृ त गने नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ । सहकारीहरुलाइ रोजगारीको र्सजिना, बस्तुको ईत्पादन र
सेवाको िेरमा लगानी गनि ऄर्भप्रेररत गने नीर्त र्लआनेछ ।

7|

२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम

सामार्जक र्वकास
क. र्शक्षा, युवा िथा खेिकुद
र्शिा र्वकासको अधार हो । मयािर्दत तथा पररस्कृ त जीवन, सम्मार्नत रोजगार र ईद्यम र्वकासको अधार पर्न
हो। ज्ञानमा अधाररत समाजको माध्यमबाट र्दगो सवं र्ृ द्धका लार्ग र्शिालाइ महत्वपणू ि माध्यमको रुपमा स्वीकार
गररएको छ । संर्वधानले र्शिा सम्बन्धी हकलाइ मौर्लक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसै सन्दभिमा जैर्मनी
नगरपार्लकाको र्शिा यूवा तथा खेलकुद नीर्त तथा कायिक्रम र्नम्नानुसार रहनेछ ।
१.

२.
३.
४.

५.
६.

७.
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कोर्भड १९ महामारीका वीच बैकर्ल्पक र्शिण र्सकाआ पद्दतीलाआ प्रभावकारी रुपमा ऄवलम्बन गररनेछ ।
र्वश्वव्यापी महामारी (कोर्भड १९) का कारण देश बन्दाबन्दीको ऄवस्थामा रहेकोले यो ऄवस्थामा हुन गएको
शैर्िक िर्त न्यनु गनि र्वहान-वेलक
ु ा तथा साविजर्नक र्वदाको समय समेत ईपयोग गरी र्शिकहरुलाइ
ऄध्यापन कायि गनि ईत्प्रेररत गररनेछ ।
र्बद्यालयको एर्ककृ त शैर्िक सचू ना व्यबस्थापन प्रणालीलाआ यथाथिपरक र बस्तर्ु नष्ठ बनाईदै लर्गनेछ ।
बालर्वकास सहजकतािलाआ बालमनोर्वज्ञान सम्बन्धी तार्लम र्दइ सिम बनाईने, बालर्शिालाआ
सर्ु वधासम्पन्न र शैर्िक सामग्रीयक्त
ु बनाइ बालकिालाइ ऄर्नवायि गररनेछ।
यस बषिको वजेट बक्तव्य मार्ि त सर्ं घय सरकारबाट घोषणा वालर्वकास के न्िका सहजकतािहरु र र्बद्यालय
कमिचारीहरुको तलव भत्ता र्नधािरण गरर नपूग रकम स्थार्नय तहले व्यहोने भर्नएकोमा यस्तो प्रकारको शशति
ऄनुदान प्रकृ र्तको रकम संर्घय सरकारबाट नै व्यहोने व्यबस्था हुनु पनेमा त्यसो नभै झण्डै ५० रकम र्वर्त्तय
समानीकरण ऄनुदान बाट व्यहोने व्यबस्था व्यबहाररक र न्यार्यक नदेर्खने र्बषय संर्घय सरकारलाआ जानकारी
गराईदै र्बकास र्नमािण र ऄन्य र्शषिकहरु बाट समेत रकम कटौती गरर बाल र्बकास के न्िका सहजकताि र
र्बद्यालय कमिचारीहरुको तलव भत्तामा नगरपार्लकाको साम्यिको अधारमा अर्थिक र्बर्नयोजन गने नीर्त
ऄवलम्बन गररनेछ ।
बालमैरी स्थानीय शासन कायिक्रम क्रमशः लागु गदै लर्गनेछ ।
भौगोर्लकता, र्वद्याथी सङ्ख्या तथा अवश्यकताका अधारमा र्वद्यालय समायोजन गररने, किा थप/ घट
गररनुका साथै सामुदार्यक र्वद्यालयको र्शिक तथा कमिचारीहरुको दरबन्दी र्मलान, व्यवस्थापन, पुनर्वति रण
गररनेछ । गार्भएका वा बन्द भएका र्वद्यालयहरुको सम्पत्ती अवश्यकताको अधारमा ऄन्य र्वद्यालयमा
समायोजन गररनेछ ।
सामुदार्यक र्वद्यालयहरुको शैर्िक सुधारका लार्ग र्वद्यालय एर्ककरणका ऄर्तररक्त ६ सय घरधरु ी सम्म
रहेका वडामा सवै र्वद्यालयलाइ एर्ककरण गरी १ र्वद्यालय र वर्ढमा २ सम्म अवासीय र्वद्यालयको
व्यवस्था क्रमसँगै गने र ६ सय घरधरु ी भन्दा बर्ढ भएका वडामा २ ऄथवा बर्ढमा ३ भन्दा नबढ्ने गरर
अवासीय र्वद्यालयको ऄवधारणा ल्याआने छ, यसको कायािन्वयनका गनि अवार्शय सामदु ार्यक र्बद्यालय
संचालनका लार्ग कायिर्बर्ध र्नमािण गरर संघ प्रदेश र स्थार्नय ऄर्भभावक संग सहकायि गने नीर्त ऄवलम्वन
गररनेछ ।
२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम

८.

स्थानीय पररबेश ऄनुसारको स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
९. सामुदार्यक तथा संस्थागत र्वद्यालयको समग्र पिको सुक्ष्म ऄध्ययन गनि सघन र्वद्यालय ऄनग
ु मन कायिक्रम
सञ्चालन गररनेछ । र्बषयगत र्शिकहरुबाट र्वद्यालयमा नमूना किा र्शिण गने कायिलाआ प्रभाबकारी
बनाईदै लर्गनेछ । र्बषय र्बज्ञ समहू र जनप्रर्तर्नधीहरु समेतबाट र्बद्यालयको सामर्ु हक सपु रीबेिण कायिलाआ
प्रभावकारी बनाआनेछ ।
१०. र्वद्यालयको शैर्िक गण
ु स्तर ऄर्भवृद्धी गनि अवश्यकताका अधारमा शैर्िक सामग्री तथा पाठ्यसामग्रीहरु
र्वतरण गररनेछ।
११. सम्पूणि सामुदार्यक र्वद्यालयहरुलाआ पूवािधार सम्पन्न बनाईँ दै लर्गनेछ ।
१२. नगरपार्लकाबाट किा ८, ५ र ३ को परीिा सच
ं ालन तथा र्सकाआ ईपलब्धी परीिा, ऄर्तररक्त र्क्रयाकलाप
एवं प्रर्तभा पर्हचान कायिक्रमहरु संचालनमा ल्याआने छ ।
१३. स्थानीय शैर्िक सामग्री र्नमािण तथा प्रयोगमा वृद्धी गनिको लागी स्थानीय शैर्िक सामग्री र्नमािण र प्रदशिनी
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
१४. सामुदार्यक र्वद्यालयका र्शिक, कमिचारी, रारिसेवक कमिचारी, जनप्रर्तर्नर्ध तथा राज्यको स्रोतबाट
पाररश्रर्मक र्लने सम्पणू ि पदार्धकारीहरुका छोराछोरीहरुलाइ सामुदार्यक र्वद्यालयमा भनाि गनि ईत्प्रेरीत गने
नीर्त ऄबलम्बन गररने छ ।
१५. नगरपार्लकाबाट बार्षिक शैर्िक क्यालेण्डर‚ शैर्िक योजना र शैर्िक प्रोर्ाआल र्नमािण गरी सम्पण
ू ि
र्वद्यालयहरुको शैर्िक गर्तर्वर्धहरुमा एकरुपता कायम गररनेछ ।
१६. र्वद्याथी सङ्ख्याको अधारमा एक र्वद्यालय एक पुस्तकालयको व्यवस्थापन क्रमशः गररनेछ ।
१७. अधारभुत तह किा १-८ देर्ख मार्थका माध्यर्मक र्बद्यालयमा क्रमशः एक र्वद्यालय एक तार्लमप्राि
कम्प्युटर र्शिकको व्यवस्थापन गररनेछ ।
१८. र्वषयगत र्शिक तार्लम, पुनतािजगी तार्लम, सुचना प्रर्वर्ध तार्लम तथा प्रऄहरुलाइ र्वद्यालय व्यवस्थापन
तार्लम सञ्चालन गररनेछ ।
१९. प्रत्येक र्वद्यालयमा र्वद्यत
ु जडान गररने, अबश्यकताका अधारमा कम्प्यटु र, र्प्रन्टर, प्रोजेक्टरको पहुचँ
पयु ािआने साथै सबै र्बद्यालयमा आन्टरनेट जडान गररनेछ ।
२०. ईच्च शैर्िक ईपलब्धी र ऄन्य सच
ू कहरुका अधारमा र्वद्यालय, प्रऄ, र्शिक तथा र्वद्याथीहरुलाइ परु स्कृ त
गररनेछ ।
२१. र्वद्यालय बार्हर रहेका व्यर्क्तहरुको लगत सक
ं लन गरी ऄर्नवायि रुपमा र्वद्यालयमा भनाि गररने र कर्म्तमा
अधारभूत तह सम्मको र्शिा ऄर्नवायि र र्नशुल्क तथा माध्यर्मक तह सम्म र्नशुल्क र्शिाको व्यबस्था
गररनेछ ।
२२. शैर्िक सामग्री तथा र्शिक डायरी सर्हत र्शिक किाकोठामा प्रवेश ऄर्नवायि गनिको लागी एक र्शिक
एक झोला कायिक्रमलाआ प्रभावकारी बनाआनेछ ।
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२३. साना किाकोठा व्यबस्थापन र र्र्निर्सङ कायिलाआ र्नरन्तरता र्ददँ ै प्रत्येक किाकोठामा बुक कनिर, किाकोठा

सजावट, र्वद्याथीको तह र ईमेर ऄनसु ार डेक्स बेन्चको व्यवस्था गनिको लागी र्वद्यालयलाइ सहर्जकरण
गररनेछ ।
२४. र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्त ऄध्यि तथा र्शिक ऄर्भभावक सघ
ं ऄध्यिहरुलाआ काम, कतिव्य र ऄर्धकार
सम्बन्धी गोष्ठी र ऄर्भभावक र्शिा कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
२५. सबै सामद
ू ार्यक र्वद्यालयहरुलाआ जङ्क र्ुड र्नषेर्धत िेर घोषणा गरर र्वद्यालयमा र्दवा खाजाको व्यबस्था
क्रमशः लागू गररनेछ ।
२६. सबै माध्यर्मक र्वद्यालयहरुमा र्वज्ञान प्रयोगशाला र ICT Lab को व्यबस्था गररने तथा सबै सामुदार्यक
र्वद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको पहुचँ पुर्याआनेछ ।
२७. किा ६ देखी किा १२ सम्म ऄध्ययन गने सामूदार्यक र्वद्यालयका सबै छाराहरुलाआ सेनेटरी प्याड र र्दगो
व्यबस्थापनका लार्ग आन्सीनेटर र छाराहरुले प्याड र्झक्न भेर्न्डङ मेर्सनको व्यवस्था गररनेछ ।
२८. र्वद्यालयमा जडान गररएको र्वद्यत
ु ीय हाँर्जरीलाआ थप व्यवर्स्थत गदै लर्गनेछ ।
२९. रारिपर्त रर्नङर्शल्ड प्रर्तयोर्गता थप व्यवर्स्थत एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गररनेछ ।
३०. र्वद्यालयको भौर्तक संरचना ममित एवं र्नमािण कायि गनिको लागी र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्तलाइ र्जम्मेवार
गराईने नीर्तलाआ र्नरन्तरता र्दआने छ ।
३१. र्वद्यालयले गनुिपने र्वर्वध शैर्िक कृ याकलापहरु समयमै सम्पादन गरी शैर्िक ईपलब्धी हाँर्सल गनि
प्रधानाध्यापकहरु संग कायिसम्पादन सम्झौता गररनेछ ।
३२. र्वद्याथीहरुको अवश्यकता पर्हचान गरी लोकसेवा तयारी किा सञ्चालन गररने छ ।
३३. किा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वषय सञ्चालन गरे का र्वद्यालयहरुलाइ र्वज्ञान र्वषयका सामग्री व्यवस्थापन
गनिको लागी ऄनुदान प्रदान गररनेछ ।
३४. प्रार्वर्धक र्शिा सञ्चार्लत र्वद्यालयमा जेहन्दार र्वद्याथीहरुलाआ प्रर्तस्प्रधाका अधारमा छारबृर्त्तका लार्ग
र्बद्यालयलाआ र्दआएको ऄनुदानलाआ र्नरन्तरता प्रदान गररनेछ ।
३५. प्रऄ, गाईँ र्शिा सर्मर्त तथा बालर्वकास सहजकतािको बैठक र्नरन्तर रुपमा सञ्चालन गरर ईपलर्व्ध
सर्मिा गररनेछ ।
३६. र्शिकक ऄभावको कारण र्शिण र्सकाइ कायि सञ्चालन हुन नसके का र्बद्यालयहरुलाआ र्शिण र्सकाइ
ऄनदु ानको व्यबस्था गररनेछ ।
३७. सामुदार्यक र्बद्यालय सत्यापन कायिक्रम संचालन गररनेछ ।
३८. अबश्यकताका अधारमा र्शिा नन र्नयम र कायिर्बर्धहरु र्नमािण गरर कायािन्वयन गररनेछ ।
३९. सामुदार्यक र्सकाइ के न्िलाइ थप व्यवर्स्थत बनाइ र्वर्वध र्कर्समका तार्लम सञ्चालन गनिको लार्ग
ऄनुदान को व्यबस्था गररनेछ ।
10 |

२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम

४०. र्वद्यालयको समग्र पिको सुधार गनिको लागी नगरपार्लका‚ र्बर्भन्न

गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकायि र

र्वद्यालयको लागत साझेदारीमा कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
ख. (१) स्वास्थय
नेपालको संर्वधान २०७२ को भाग ३ को मौर्लक हक र कतिव्य ऄन्तगित धारा ३५ मा स्वास््य सम्बर्न्ध
हक को व्यबस्था गररएको छ । यसमा अधारभुत तथा अकर्स्मक स्वास््य र्नशुल्क हुने संबैधार्नक व्यबस्था छ ।
सोही ऄनुसार यस नगर र्भरका नागररकलाइ अधारभुत र अकर्स्मक सेवा प्रदान गनि र्नम्नानुसारको स्वास््य
नीती तथा कायिक्रम लागु गररनेछ ।
१. सबै नागररकलाइ सेवाको पहुचँ पुर्याइ अधारभतु स्वास््य सेवा प्रदान गररनेछ ।
२. र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको र नेपालमा पर्न र्ै र्लआरहेको कोर्भड १९ रोगको रोकथाम तथा र्नयन्रणका
लार्ग नगरपार्लकाको सम्पणु ि साम्यि प्रयोग गररनेछ ।
३. कोर्भड १९ को रोकथाम तथा र्नयन्रणका लार्ग स्वास््यकमी तथा सुरिाकमी , जनप्रर्तर्नर्ध तथा नागररक
समाजको समन्वयमा प्रभावकारी कामहरु गररनेछ । यसका लार्ग अवश्यक पने माक्स ,सेर्नटाआजर , पी.पी.इ.
लगायतका सामाग्री व्यबस्थापन , क्वारेन्टाइन तथा अआसोलेसनको र्वस्तार तथा व्यबस्थापन र प्रभावकारी काम र
सेवाका लागी जोर्खम भत्ता तथा प्रोत्साहनमा कोर्भड १९ रोकथाम तथा र्नयन्रण कोषको प्रभावकारी पररचालन
गररनेछ ।
४. अधारभुत स्वास््य सेवा पुर्याईन पहुचँ कम भएको नगर िेरर्भर शहरी स्वास््य के न्ि तथा स्वास््य
चौकीहरुमा प्रयोगशाला सेवाको शुरुवातको ऄवधारणा ल्याइनेछ ।
५.जै.न.पा. ३ मा रहेको शहरी स्वास््य के न्िलाइ स्वास््य चौकीमा स्तरोन्नर्त गराईने प्रर्क्रयामा लर्गनेछ ।
६.नगर िेरर्भर सरु र्ित प्रसर्ु त सेवा ईपलब्ध गराइ मातृ तथा नवर्शशु मृत्यल
ु ाइ शन्ु यमा कायम रार्खरहन सबै
वडामा बर्थिङ सेन्टरको ऄवधारणा ऄनुरुप बाँकी रहेको वडामा पर्न बर्थिङ सेन्टर स्थापना गराइनेछ ।
७.कुर्श्मसेरा प्राथर्मक स्वास््य के न्ि यस न.पा. को रेर्र सेन्टर समेत भएकाले यसलाइ ऄस्पतालमा स्तरोन्नती
तथा अवश्यक भौर्तक ईपकरण तथा मानव ससं ाधन व्यबस्थापनमा र्बशेष जोड र्दइनेछ ।
८. सबै स्वास््य सस्ं थाहरुमा दरबर्न्द ऄनसु ारका स्वास््यकमीहरुको पदपतू ी गररनेछ ।
९. प्राथर्मक स्वास््य के न्िमा सचं ार्लत स्वास््य र्बमा कायिक्रमको प्रभाबकाररता र पहुचँ बढाईँदै लर्गनेछ ।
१०.र्बपन्न नागररकलाइ मुटुरोग ,क्यान्सर ,मृगौला अर्द र्नधािरीत रोगको ईपचारको लार्ग सहज रुपमा प्रेररत गरी
रु. १,००,०००। सम्मको सहुर्लयतको लार्ग सहर्जकरण कोषको व्यबस्था गररनेछ ।
१०. ६० वषि मार्थका जेष्ठ नागररकलाइ टेर्लमेर्डर्सन परामशि कायिक्रम शुरुवात गररनेछ ।
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११. पाठे घरको समस्याबाट र्पर्डत मर्हलाहरुको लार्ग घर्ु म्त र्शर्वर मार्ि त सेवा प्रदान गरी पाठे घरको र्नशल्ु क
ऄपरेशन सम्मको व्यबस्था र्मलाआनेछ ।
१२.नगरपार्लका िेरर्भर बहुिेरीय पोषण कायिक्रम सचं ालन गरी पुणि पोर्षत नगरपार्लका बनाईन सुनौला
१००० र्दनका मातृ तथा नवर्शशु पोषण प्याके ज कायिक्रम सचं ालन गररनेछ ।
१३.नगर स्वास््य नीर्त ऄनुसार हेल्य प्रोर्ायल तयार गररनेछ ।
१४.स्वास््य सेवाका कमिचारीलाइ प्रर्वर्ध मैरी बनाईन चरणबद्द रुपमा कम्यटु र तार्लमको व्यबस्था गररनेछ ।
१५.ऄत्यावश्यकीय औषर्ध तथा सामाग्रीको बषिभरी नै र्नयर्मत अपुर्ति गररनेछ ।
१६.खोप सेवाको गुणस्तररयता कायम राख्दै पूणिखोपका र्दगोपनालाइ सुर्नर्ित गररनेछ । साथै कोर्भड १९
र्बरुद्धको खोप चरणबद्ध रुपमा माग गरी खोप र्दने कायि सचं ालन गररनेछ ।
१७.स्वास््य सेवाको पहुचँ कम भएका दगु िम बर्स्त तथा जोर्खमयुक्त स्थानमा ियरोगको खोज तलास कायिक्रम
सचं ालन र्नरन्तर रुपमा गररनेछ ।
१८. नगरपार्लका र्भर रहेका र्वद्यालयका र्कशोरर्कशोरी ईमेर समुहका र्बद्याथीहरुलाइ स्थार्नय स्वास््य संस्था
र र्बद्यालयसँगको समन्वयमा पोषण यौन तथा प्रजनन स्वास््य सम्बर्न्ध सचेतनामुलक स्वास््य र्शिाका किाहरु
संचालन गररनेछ ।
१९.समयमा नै गभि जर्टलताको पर्हचान गरी अवश्यकता ऄनसु ार सेवा तथा प्रेषण गनि प्राथर्मक स्वास््य के न्ि
मार्ि त र्नयर्मत र ऄन्य वडामा घर्ु म्त सेवा मार्ि त सचं ालनमा रहेको गभिवर्तका लार्ग ग्रार्मण र्भर्डयो एक्स रे
कायिक्रमलाइ यस बषि पर्न र्नरन्तरता र्दइनेछ ।
२०.सरु र्ित गभिपतन सेवालाइ ऄन्य सस्ं थाबाट पर्न सचं ालनमा ल्याईने व्यबस्था र्मलाआनेछ ।
२१. नगरका ठूला वडाहरुमा नगर स्वास््य सेवा के न्ि र दर्िण तर्ि (दर्िणी भेगमा) प्याथोलोजी सेवा स्थापना
गनि पहल गररनेछ ।
२२. नगरपार्लकाको ररर्र ऄस्पतालका रुपमा रहेको धौलार्गरी ऄस्पतालको सेवा प्रवाहमा ऄर्भवृर्द्द गनि
सहकायिलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ ।
२३. नगरर्भरका सवै मर्हला स्वयंसेर्वका प्रोत्साहको लार्ग स्वयसं ेर्वका खाजाको व्यवस्था र्मलाआने छ । साथै
मेर्डक मोवाआल कायिक्रम थप प्रभावकारी वनाआने छ ।
२४. नगरको एक मार प्राथर्मक स्वास््य के न्ि , सवै वडाहरुका स्वास््य चौकीहरु, सहरी स्वास््य आकाआ र
अयवु दे ऄस्पतालहरुको भौर्तक पवु ािधार, औषधी व्यवस्थापन लगायत ऄन्य अवश्यर्कय स्वास््य
सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गनि र्वषेश जोड र्दआने छ ।
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ख. (२) आयुवेद
नेपालको संर्वधानले जनताको अधारभूत स्वास््य सेवालाइ मौर्लक हकको रुपमा र्लएको छ । त्यसको लागी
अधर्ु नक र्चर्कत्साको साथै अयुवदे तथा वैकर्ल्पक र्चर्कत्साका र्वधाहरुलाइ पर्न प्रयोग गनि मागिदशिन गरेको
छ । अयुवदे र्चर्कत्सा प्रणाली नेपालको मौर्लक र्चर्कत्सा पर्न भएकोले यस नगरमा अयुवदे पद्वर्तको ईर्चत
प्रवधिन र प्रयोग गररने छ ।
१) अयुवदे औषधालयहरुबाट प्रदान गररने सेवालाइ चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । अयुवदे पद्वती मार्ि त
ईपचारात्मक, प्रबधिनात्मक तथा प्रर्तकारात्मक सेवा प्रदान गररनेछ । अयुवदे र्चर्कत्सा पद्वर्तवाट प्रभावकारी
ईपचार हुने रोगहरु तथा नसने रोगहरुको व्यवस्थापनको लार्ग अहार र्वहार, र्दनचयाि, ऋतुचयाि, जर्डवटु ी, योग
तथा र्जवनशैर्ल व्यवस्थापन अर्दको ईर्चत प्रयोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ, साथै ईपकरण र औषधीको व्यवस्था
गररनेछ ।
२) र्चर्कत्सा पद्वती र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी प्रचारप्रसार साथै कायािलय नभएका वडाका वार्सन्दाहरुलाइ
सेवाको पहुचँ का लार्ग नागररक अरोग्य सेवा र्क्लर्नकको माध्यमबाट मार्सक वा पार्िक रुपमा सेवा सञ्चालन
गररनेछ ।
३) र्वद्यालय स्तरबाट नै देशका भावी कणिधारहरुलाइ अयुवदे को सही ज्ञान र्दन तथा स्वस्थ जीवनशैलीको
र्वकासमा जोड र्दइ सकारात्मक सोचको र्वकास गनि र्वद्यालय अयुवदे तथा योग र्शिा कायिक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।
४) जेष्ठ नागररकको नसने रोग व्यवस्थापन र स्वास््य प्रबधिनको लागी रसायन औषधी र्वतरण कायिक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।
५) स्तनपायी अमा तथा ६ मर्हना मर्ु नका बच्चाको स्वास््य प्रबधिनका लागी स्तन्यबधिक औषधी र्वतरण
कायिक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाईदै सबै वडामा र्वस्तार गररनेछ ।
६) चणू ि औषधी ईत्पादन र र्वतरणलाइ थप गणु स्तररय र प्रभावकारी बनाईन अवस्यक कायि गररनेछ ।
७) र्नयर्मत योग सञ्चालनको लागी दमेक अयवु दे औषधालय भवनमा योग हल र्नमािण गररनेछ ।
८) स्थार्नय जनतालाइ जर्डवटु ीको महत्व दशािआ ईपयोग र खेतीतर्ि अकर्षित गनि जर्डवटु ी पररचयात्मक
कायिक्रम सर्हत एक घर पॉच योग ,पॉच जर्डवटु ीको ऄवधारणा ऄगाडी बढाइनेछ ।
९) ऄत्यावस्यक अयवु दे औषधीको ईपलब्धता सर्ु नर्ित गररने छ ।
१०) कायािलयको भौर्तक पवू ािधार तथा व्यबस्थापर्कय पि सधु ार गदै पवू क
ि मि, वर्स्तकमि (जानु, ग्रीवा,
मारा,कर्ट) , नस्य तथा र्शरोधारा सेवा थप गरी सेवा प्रवाह गररनेछ ।
११) कोर्भड‐ १९ रोग लगायत ऄन्य महामारी रोकथामको लागी अयुवदे को ईर्चत प्रयोगको व्यवस्था गररनेछ ।
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ग. खानेपानी िथा सरसफाई
जैर्मर्नबासीलाइ सुरर्ित र शुद्ध र्पईने पानी ईपलब्ध गराईन नगरपार्लका प्रर्तवद्ध छ । जैर्मनी
नगरबासीलाइ अधारभतू खानेपानी तथा स्वास््यको पहुचं पर्ु याआनेछ । सरसर्ाइको िेरमा प्रोत्साहन गने
नीर्तलाइ र्नरन्तरता र्ददै खानेपानी तथा सरसर्ाआको िेरलाइ व्यबर्स्थत गनि र्नम्नानुसारका नीर्त र्लआएको छ ।
१. स्वच्छ खानेपानीका लार्ग खानेपानीका महु ान तथा टक
ं ीमा रहेको पानीको परीिण गने गरी प्रकृ या ऄगाडी
वढाइनेछ ।
२. र्वश्व महामारीमा रहीरहेको वेला यसबाट र्ाइदा र्लइ सम्पूणि नगरबासीको व्यवहार तथा अर्नबानीमा पररवतिन
ल्याईन नगरलाइ पूणि सरसर्ाइ ईन्मख
ु नगर बनाईँदै लर्गनेछ ।
३. सम्पूणि साविजर्नक स्थानमा खानेपानी तथा शौचालयको पहुचं पुर्याआनेछ ।
४. एक घर एक धारा कायिक्रमको नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
५. नगर के न्ि र ऄन्य वडाका बजार िेरको र्ोहरमैला व्यवस्थापन कायिलाइ व्यवर्स्थत रुपमा ऄगाडी वढाइनेछ ।
६. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाइमा पहुचं को मौर्लकहकलाइ सुर्नर्ित गनि खानेपानी अयोजनामा
ईपभोक्ताहरुको लागत सहभार्गता रहने सर्ु नर्ित गनिक
ु ा साथै र्पईने पानीको गणु स्तररयता जाँच ऄर्नबायि गररनेछ ।
७. जीणि तथा अंर्शक रुपमा संचालनमा रहेका खानेपानी अयोजनालाइ पुनर्नमािण वा ममित सुधार गरी पूणरुि पमा
सचं ालनमा ल्याइनेछ ।
८. प्रदेश सरकार सामार्जक र्वकास मन्रालय र नेपाल स्वास््यका लार्ग पानी (नेवा, वेलर्े यर) लगायतका
गैरसरकारी संघसंस्थाबाट यस नगरपार्लकामा संचालनमा रहेका योजनाहरुमा नगरपार्लकाको अवश्यक सहयोग र
समन्वय गररनेछ ।
९. जलवायु पररवतिनको प्रर्तकुल प्रभावलाइ ध्यानमा रार्ख स्थायी श्रोतहरुको खोजी गरी खानेपानीको अपूर्तिलाइ
भरपदो र दीगो बनाइनेछ ।
१०. स्थानीयस्तरका मल
ु , कुवा, धारा संरिणमा जोड र्दआनेछ ।
११. श्रोत ऄभाव भएका वस्तीहरुमा प्रर्वर्धको प्रयोग गरी र्लफ्टीङ खानेपानी योजना सचं ालन गने व्यवस्था
र्मलाआनेछ ।
१२. सवै वडाका टोल, वस्ती, घर, अँगन, धारा, टंकी, मुहानको सरसर्ाइलाइ ऄर्भयानको रुपमा सचं ालन
गररनेछ ।
१३. व्यर्क्तगत तथा सामुदार्यक सरसर्ाइलाइ व्यवर्स्थत गदै सरसर्ाइयुक्त टोल वस्ती, वडा घोषणाको नीर्त
ऄवलम्बन गररनेछ।
घ. िैर्गक समानिा िथा सामार्जक समावेशीकरण
मर्हलाहरुको ऄथिपूणि सहभार्गता सुर्नर्ित गदै अर्थिक र सामार्जक सशर्क्तकरण गनि लैंर्गक
मल
ु प्रवार्हकरण तथा सारभतू लैंर्गक समानता कायम गनि अवश्यक नीर्त तजमिु ा गरी कायािन्वयन गररनेछ । लैंर्गक
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र्हसं ा र्वरुद्ध शन्ु य सहनशीलताको नीर्त ऄवलम्बन गदै लैंर्गक र्हसं ा तथा सामार्जक कुररती र्वरुद्ध ऄर्भयान
संचालन गररनेछ ।
अर्थिक तथा सामार्जक रुपमा पछाडी परेका मर्हला बालबार्लका दर्लत, जनजाती, ऄल्पसंख्यक, र्रक
िमता, जेष्ठ नागररक, वालवार्लकाको िेरमा ईनीहरुको अवश्यकता र मागको कदर हुने गरी र्वर्भन्न अय
अजिन, िमता र्वकास, र्सपमुलक जस्ता लर्ित वगि कायिक्रमहरुलाइ वडा तथा नगरस्तरबाट सचं ालन गररनेछ ।
वालवार्लकाको िमता र्वकासका लार्ग वालक्लब गठन, वाल ससं द, वाल सन्जाल, वालमैंरी स्थानीय
र्क्रयाकलापहरु सचं ालन गनि जोड र्दइनेछ । लैंर्गक ईत्तरदायी बजेटको तजमुि ा गरी कायािन्वयन गने र एकल
मर्हलाको अर्थिक, सामार्जक सशर्क्तकरणको लार्ग अवश्यक पहल गररनेछ ।
संरिणमा राख्नुपने वालवार्लका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यर्क्त, मानर्सक र्वरामीका लार्ग
संरिणगृह, बृद्धाश्रम, सहारा अश्रम, जेष्ठ नागररक र्दवासेवा तथा र्मलन के न्ि लगायतका परोपकारी संस्थाहरुसँग
सहयोग र समन्वय गदै स्थापना तथा सचं ालन गनि सहयोग गने नीर्त र्लइनेछ ।
लर्ित वगिको कायिक्रमहरुलाइ अय अजिन र सीप र्वकाससँग अवद्ध गने नीर्त र्लइने छ । सामार्जक
समावेशीकरणको माध्यमबाट सवै िेरका लर्ित वगिहरुलाइ र्वकासको मुल प्रवाहमा अवद्ध गनि ईत्प्रेररत गदै यस
िेरको समुन्नत र्बकासका लार्ग र्नम्न नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ ।
१मर्हला वालवार्लका शाखामा मर्हला तथा वालवार्लका ऄपाङ्गहरुको िमता र्वकास तथा र्सपमुलक .
सचेतनामल
ु क कायिक्रमको लार्ग अवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गररनेछ ।
२ .मर्हला, वालवार्लका, ऄपाङ्ग, एकल मर्हलाहरुको सीप तथा िमता र्वकासका माध्यमवाट सशर्क्तकरण
गररनेछ ।
३नारी र्दवस) र्वर्भन्न र्दवसहरु ., मर्हला र्हसं ा र्वरुद्धको १६ र्दने ऄर्भयान, वाल र्दवस, ऄपाङ्ग र्दवस, जेष्ठ
नागररक र्दवस र छुवाछुत ईन्मूलन र्दवश मनाईने कायिलाआ र्नरन्तरता (र्दआनेछ ।
४घरेलु र्हसं ा र्पर्डत मर्हलाहरुको लार्ग लैंर्गक र्हसं ा र्नवारण कोष खडा गररनेछ । .
५नगर िेरमा रहेका शोषण र घरेलु र्हसं ामा परेका मर्हला तथा वालवार्लकाको पुनरस्थापना तथा ईद्धार गने .
नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ ।
६नगर र्भरका सवै वडाहरुमा ऄपाङ्ग पररचय पर र्वतर .णका लार्ग घुम्ती र्शर्वर सचं ालन गररनेछ ।
७वालवार्ल .काको िमता र्वकासका लार्ग वाल क्लब गठन, वाल संजाल गठन र बालमैंरी स्थानीय
र्क्रयाकलापहरु सचं ालनमा जोड र्दइनेछ ।
८. पूणि ऄशक्तलाइ २० वषि बढी राम्रो सेवा पयु ािईने ५ जना व्यर्क्तको पर्हचान गरी पुरस्कृ त गररनेछ ।
९. जैर्मर्नमा जर्न्मएर रारिसेवा र र्वशेष कायिक्रमवाट जैर्मर्नलाइ ईचो वनाईने व्यर्क्तत्वहरुलाइ अमन्रण र
सम्मानको कायिक्रम कोर्भड १९ को कारण रोर्कए पर्न पुन: थालनी गररने छ । साथै ईहाँहरुको सल्लाह र
सुझावलाइ पर्न मागि दशिनका लार्ग सुझाव संकलन गररनेछ ।
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१०. नगरिेरका जेष्ठ नागररक ऄगवु ाहरुको सम्मान गररनेछ ।
११. छुवाछुत सामार्जक कुररर्त ऄन्धर्वश्वास लैङ्र्गक र्वभेद र र्हसं ाका घटना न्यूर्नकरणका लार्ग वडा स्तररय
एवं नगरस्तररय सचेतनामुलक कायिक्रम सचं ालन गररनेछ ।
१२. बालबार्लका पुनस्थािपना के न्ि ज्येष्ठ नागररक अश्रय के न्ि ऄशक्त स्याहार के न्ि र वेसहारा रिा के न्ि
स्थापनाको लार्ग अवश्यक कायि ऄगाडी बढाआनेछ ।
१३. बाल श्रम, बालर्बवाह, बहुर्ववाह, दाआजो बोक्सी, जस्ता प्रथा र्नयन्रणका लार्ग जनचेतनामल
ु क कायिक्रम
संचालन गररनेछ ।
१४. यस अ. व. मा लैङ्र्गक ईत्तरदायी बजेट पररिण (GRB Audit (गररनेछ साथै सोही ऄनरुु प अगामी योजना
तथा कायिक्रम तजमुि ा गररनेछ ।
ङ. सामार्जक सरु क्षा व्यवस्थापन
जैर्मनी नगर र्भर रहेका सबै जेष्ठ नागररक, एकल मर्हला, दर्लत, ऄल्पसख्ं यक, ऄपाग,ं मर्हला,
जनजाती, र्पछर्डएका वगि र बालबार्लकाको सामार्जक सुरिाको प्रत्याभूर्त गनि नगरपार्लकाले र्नम्न नीर्त
ऄबलम्बन गनेछ ।
१. र्वद्यर्ु तय माध्यमबाट सामार्जक सुरिा भत्ता र्वतरण गने नेपाल सरकारको रणनीर्त ऄनसु ार पूणिरुपमा बैंर्कङ
प्रणाली वाट भत्ता र्वतरण सञ्चालन गररने छ ।
२. सामार्जक सरु िा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको र्ोटो सर्हतको पररचय पर लागु गररनेछ ।
३. व्यर्क्तगत घटना दताि तथा सामार्जक सुरिा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृर्ढकरण गदै ऄनलाइन घटना दताि प्रणाली
प्रयोगमा ल्याइनेछ । ईक्त प्रणालीलाइ सेवा आकाआको समन्वयमा वडास्तरबाट सचं ालन गररनेछ ।
४. व्यर्क्तगत घटना दताि सामार्जक सुरिा सम्बन्धी जनचेतना र्ै लाईनको लार्ग सचं ार र पहुचं ऄर्भयान सचं ालन
गररनेछ ।
५. सामार्जक सरु िा तथा व्यर्क्तगत घटना दतािलाइ प्रभावकारी बनाईनको लार्ग हरेक वडाका जनप्रर्तर्नर्ध,
स्थानीय CSO स्थानीय तहका ऄन्य कमिचारी तथा ऄन्य सरोकारवालालाइ तार्लम संचालन गररनेछ ।
च. श्रम, रोजगार प्रबधिन र र्बकास
१. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम ऄन्तरगत सचं ालन गररने र्क्रयाकलापहरुलाइ यस अ.व.मा पर्न र्नयर्मत रुपमा
संचालन गररनेछ ।
२. यस नगरपार्लका र्भर रहेका तर गत अ.व.मा वेरोजगार सूर्चमा सूर्चकृ त हुन नसके का वेरोजगार व्यर्क्तहरुको
त्याङ्क संकलन तथा र्वश्लेषण सर्हत ऄध्यावर्धक गरी रोजगार व्यवस्थापन सचू ना प्रणालीमा प्रर्वष्ट गररनेछ ।
३. रोजगारी सृजना गने सामुदार्यक र्वकासका कायिक्रम सचं ालन गरेका स्थानीय स्तरमा र्क्रयार्शल नीर्ज तथा
गैरसरकारी सस्ं थाहरुसँग समन्वय, साझेदारी र सहकायि गरी वेरोजगार व्यर्क्तलाइ रोजगारीका लार्ग खटाइनेछ ।
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४. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रममा सर्ु चकृ त वेरोजगारहरुलाइ नगरस्तरका ऄन्य भौर्तक पवू ाधार र्नमाणिका
योजनाहरुमा एर्ककृ त गरर दि तथा ऄधिदि ज्यार्मको रुपमा काममा लगाआने छ ।
५. बजारमा माग ऄनसु ारको जनशर्क्त व्यवस्थापनका लार्ग मन्रालय र व्यवसार्यक तथा सीप र्वकास तार्लम
प्रर्तष्ठानसँगको समन्वयमा व्यवसार्यक तथा सीपमल
ु क तार्लम कायिक्रम संचालनका लार्ग सहजीकरण एवं
समन्वय गररनेछ ।
६. कोर्भड १९ को प्रभावले तत्काल वेरोजगार भै यस नगरपार्लका र्भर अईने जनशर्क्तलाइ ईनीहरुको ज्ञान,
सीप र दितालाइ नगरको र्वकासमा सहयोग पुग्ने गरी ऄर्धकतम पररचालन गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
७. कृ र्ष तथा पशपु ालनको िेरलाइ कृ षकको अयअजिनको मख्ु य श्रोत कायम गनि वेरोजगार जनशर्क्त यो िेरमा
रोजगारी सृजना हुने गरी र्वशेष कायिक्रम सचं ालन गररनेछ ।
८. नगरर्भर संचालन गररने सवै र्वकास र्नमािणका कायिहरुमा सके सम्म स्थानीय श्रोत साधन, र्सप, कला र
िमताको ईपयोग गरी रोजगारी सृजना गने तर्ि ध्यान र्दइनेछ ।
९. वैदर्े शक रोजगारलाइ सुरर्ित र व्यवर्स्थत गनि गत वषि देर्ख यस नगरपार्लकामा शुरु गररएको सुरर्ित अप्रशन
पररयोजनालाइ क्रमशः वाँकी वडाहरुमा र्वस्तार गदै लर्गनेछ । पररयोजनाको ईद्धेस्य ऄनुरुप रोजगारीको िेर
पर्हचान, र्सपमुलक तार्लम प्रदान, र्वप्रेषणको समुर्चत पररचालन गनि र्वर्त्तय सािरता किा संचालन, वैदर्े शक
रोजगारीले सृजना गरेका नकारात्मक पिहरुको न्यूर्नकरण गनि मनोपरापशि किा सचं ालन गने कायिलाइ सरु र्ित
अप्रवाशन पररयोजना सामी र र्ववाइर्स बागलङु सँग अवश्यक सहयोग र समन्वयमा ऄगाडी वढाइनेछ ।
१०. सुरर्ित अप्रवासन पररयोजनालाइ थप व्यवर्स्थत वनाआ लागु गनि नगरपार्लकाको अफ्नो स्रोत समेत
पररचालन गरर अवश्यक र्क्रयाकलापहरु सचं ालन गररने छ ।
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पूवाि धार र्वकास
क. सडक िथा पुि
भौर्तक पवू ािधार र्नमािणको जग नै सडक हो । सडक पवु ािधारको र्वकास सँग सगै अर्थिक तथा सामार्जक
िेरको र्वकासमा टेवा पुगेको हुन्छ । जैर्मनी नगरपार्लका र्भरका सवै वडाहरुमा हाल सम्म ३७५ र्क.मी सडक
रहेको छ । नगरपार्लका शुरुवात भए देखी हाल सम्म कररव १३० र्क.मी नयाँ सडक र्वस्तार भएको छ भने ३१५
र्क.मी भन्दा वर्ढ सडक सुधार र्वस्तार गने कायि सम्पन्न गररसर्कएको छ । नगरपार्लकाको सडक सञ्जाललाइ
व्यवर्स्थत, र्दगो र वातावरणमैरी बनाईदै सडक िेरको र्वकास गने ईदेश्यले अगामी अ.ब ०७८।०७९ मा र्नम्न
नीर्तहरु ऄबलम्वन गररने छ ।
१) के न्िीय र प्रादेर्शक सडकको रेखाङकन र्भर पने वाहेकका सवै सडकहरुको ईपयुक्त सडक ऄर्धकार िेर
(Right of Way) कायम गरर लागु गनि र्वशेष पहल गररने छ ।
२) बागलुङ नगरपार्लकाको सरङ्गी देखी कुर्श्मसेरा जोड्ने ७.२ र्क.मी सडकलाइ कालोपरे गरी व्यवर्स्थत
गराईन वाँकी कायि अगामी अ.ब मा पुरा गररने छ । यसको लागी संघीय तथा प्रदेश सरकारका र्नकायहरुसँग
समन्वय र सहकायि गररने छ ।
३) कार्लगण्डकी कोररडोरबाट नगरके न्ि जोड्ने जैर्मनीधाम कुस्मीसेरा र्टमुरखोला र्े दी हुदं ै कुशीगाँई कल्लेरी
बानपा जोड्ने सडकलाइ संघीय सरकार समपुरक ऄनुदान, प्रदेश सरकार सशति ऄनुदान र नगरपार्लकाको श्रोतबाट
शुरु गररएको सुधार र्वस्तारको कायिलाइ अगामी अ.व.मा पर्न र्नरन्तरता र्दइनेछ ।
४) कुर्श्मसेरा वजार िेरमा कालोपरे तथा ढलान गने कायिको के ही भाग यसै वषि सम्पन्न हुदँ ै छ । वाँकी कायिको
लागी सघं ीय सरकार सहरी र्वकास मन्रालयको सहकायिमा ढल र्नकास तथा कालोपरे गने कायि सम्पन्न गररने छ ।
५) गण्डकी प्रदेश भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्रालयबाट र्नमािणार्धन रहेको कुस्मीसेरा बरेड खण्ड सडक
स्तरोन्नती तथा कालोपरे गने कायिलाइ अगामी अ.ब र्भर पुरा गराईन सरोकारवाला र्नकाय सँग अवश्यक
समन्वय गररने छ ।
६) जैर्मनी नगरपार्लकाको र्नमािणार्धन सडक यातायात गूरुयोजना चालु वषिमा नै सम्पन्न हुदँ ै छ । गुरु योजनालाइ
अगामी वषि कायािन्वयमा ल्याआने छ ।
७) नगरिेरवाट बार्हर जाने मुल सडकहरुको सुधार र्वस्तार गनि सडकको र्वस्तृत सभे र्डजाआन गरर सघं ीय र प्रदेश
सरकारसँग समपुरक कोषको रकम ऄनुदान माग गररने छ । स्वीकृ त भआसके का र हुने सडकहरुलाइ तोर्कएको
कायिर्वर्ध ऄनुसार कायािन्वयन गररनेछ ।
८) संघ तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृ त भैसके का जैर्मनी नगरिेरका सवै सडक अयोजनालाइ दोहोरो नपने गरी
बजेटमा प्राथर्मकता र्दने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
९) जैर्मनी नगरपार्लकाबाट सवै वडाहरुमा र्दगो सडक पूवािधार नामाकरण गरी कायािन्वयनमा रहेका १३ वटा
सडकहरुलाइ अगामी बषि पर्न र्नरन्तरता र्दइनेछ ।
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१०) र्वगत वषिवाट शरुु गररएको वडा गत ममित सभं ार कोष कायिलाइ अगामी अ.ब मा पर्न र्नरन्तरता र्दआने छ ।
जसवाट सडक ममित लगायतका िेरमा योगदान पुग्ने ऄपेिा गररएको छ ।
११) सडक र्नमािणबाट हुने सम्भार्वत िर्तलाइ न्यनू गनि सडक असपासका िेरमा वृिारोपण गररने कायिलाइ
प्रोत्साहन गररनेछ।
१२) र्नमािण सम्पन्न सडकहरुलाइ र्दगो बनाआ राख्न स्थानीय ईपभोक्ता र वडा सर्मर्त समेतको सल
ं ग्नतामा सडक
ममित, सधु ार गने कायि ईत्साहजनक रुपमा सचं ालन गररनेछ ।
१३) वडाको के न्ि सम्म जाने मुख्य सडकलाइ १२ मर्हना सञ्चालन हुनसक्ने गरी सुधार र्वस्तार गनि अवश्यक
पहल गररने छ ।
१४) ऄर्त अवश्यक देर्खएका वस्ती र स्थान वाहेक नयाँ ियाक खोल्ने कायिलाइ पूणिरुपमा र्नरुत्सार्हत गररनेछ ।
१५) सडकलाइ र्दगो बनाइ राख्न ऄवका र्दनहरुमा नाली र्नमािण, ग्यार्वन पखािल, पानी व्यवस्थापन, सोर्लङ
घम्ु ती सधु ार जस्ता सरं चनागत कायिलाइ प्राथर्मकता र्दइ बजेट र्वर्नयोजन र कायािन्वयन गररनेछ ।
१६) नगरपार्लकाको के न्िदेर्ख र्वर्भन्न वडा र सदरमुकाम सम्म चल्ने सवै सवारी साधनहरुको भाडादर व्यवस्थीत
गररने छ ।
१७) ग्रामीण सामुदार्यक पूवािधार कायिक्रम ऄन्तरगत प्रारर्म्भक छनौट भैसके को कुश्मीसेरा सकुिवा र्वनामारे
ऄजेवा जैदी र्छस्ती सडक लाइ ईक्त कायिक्रम मार्ि त यसै वषि कायि प्रारम्भ गनि प्रदेश सरकार भौर्तक पवू ािधार
र्वकास मन्रालय गण्डकी प्रदेशसँग ऄनरु ोध गररनेछ ।
१८) नगरपार्लका िेरमा रहेका सडक र्भर पने नदी र खोलाहरुमा मोटरेवलपुल र्नमािण गनि भर्न पर्हचान भएका
सवै स्थानहरुको सम्बर्न्धत र्नकायमा ऄनुरोध गरी पठाइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारसँग ऄनुरोध गरी यी पल
ु हरु
र्नमािणका लार्ग अवश्यक पहल गररनेछ ।
१९) नगरपार्लकाका वडाहरुमा भौर्तक पूवािधारका र्नमािण कायिहरु प्रभावकारी रुपमा ऄगाडी बढाईन क्रमश: थप
प्रार्बर्धकको व्यबस्था गदै जाने नीर्त ऄवलम्वन गररनेछ ।
२०) जैर्मनी नगरपार्लका र्भर अबश्यक स्थान पर्हचान गरर हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग अबश्यक पहल गररने
छ।
ख. झोिुङ्गेपुि
जैर्मनी नगरपार्लकाबाट गत वषि नै र्नमािण शुरु गररएका दइु वटा झोलुङ्गे पुलहरुको र्नमािण कायि यस
वषि सम्पन्न भआसके को छ । नगरिेरका र्वर्भन्न नदी र खोलाहरुमा अवश्यकता महशसु भइ माग भएका झोलङु ् गे
पुलहरुको सुची नगरपार्लकाको वार्षिक पुर्स्तकामा र्लपबद्ध गररएको छ । जस मध्ये छोटोदरू रका ८ वटा
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झोपहु रुको र्वस्तृत सवे, र्डजाइन सम्ं पन्न भआ सरोकारवाला र्नकायमा पठाआ सर्कएको छ । अगामी अ.व.मा सभे,
र्डजाइन गरी सम्भाव्य भइ स्वीकृ ती प्राि भएपर्छ कर्म्तमा ५ वटा झोलुङ्गेपुलको र्नमािण कायि प्रारम्भ गररनेछ ।
लामोदरू ीका झोलुङ्गेपुलको हकमा स्थानीय पूवािधार र्वकास र्वभाग (डोर्ल), सस्पेन्सन बृज र्डर्भजन
तथा ऄन्य दातृ र्नकायसंग माग गरी पठाआएकोमा चालु वषिमा नै २ ओटा झोलुङ्गे पुलको प्रारर्म्भक सवे र्डजाआन
यसै वषि शुरु हुनेछ भने वाँकी पुलहरुको सवे र्डजाआन तथा र्नमािणका लागी सम्बर्न्धत र्नकायमा पहल गररने छ ।
यस कायिका लार्ग स्थानीय साझेदार गैसस र्ववाइर्स बागलडु , साझेदार सस्ं था झोलङु ् गेपल
ु सहयोग इकाआ गण्डकी
प्रदेश, पोखरा र स्थानीय पूवािधार र्वकास र्वभाग (डोर्ल) संग अवश्यक समन्वय गररनेछ । र्नमािण सम्पन्न भै
संचालनमा रहेका सवै झोलुङ्गेपुलहरुको र्नयर्मत ममित संभार गनि तोर्कएका पुल संरिकहरु (हेराल)ु को
पाररश्रर्मकलाइ अगामी वषि पर्न र्नरन्तरता र्दइनेछ ।
ग. र्सचाई
नगरिेर र्भर रहेका ठुला तथा मझ्यौला प्रकारका र्संचाइ अयोजनाहरुलाइ सम्भाव्यता ऄध्ययनको
अधारमा नगर र ऄन्य सरोकारवाला र्नकायसगं समन्वय गरर कायािन्वयनको पहल गररनेछ । र्नमािण शुरु भैसके का
सघं ीय र प्रादेर्शक िेरर्भरका र्सचं ाइ अयोजनाहरुको समयमा नै र्नमािण सम्पन्न गने गरी ऄनगु मन गने व्यवस्था
र्मलाइनेछ । स साना प्रकारका र्सचाइ अयोजनाहरुको हकमा कृ र्ष ज्ञानके न्ि बागलङु र जैर्मनी नगरपार्लकालाइ
प्राि हुने शशित ऄनुदान तर्ि को ब्लक/पके ट कायिक्रम र र्नशति तर्ि को बजेटबाट कायािन्वयन गदै नगर स्तरको
अधारभूत र्संचाआको अवश्यकतालाइ अगामी वषि र्भर पुरा गररसक्ने गरी कायिक्रम ऄगार्ड वढाइनेछ ।
घ. भवन िथा शहरी र्वकास
नेपालको सर्ं वधानले प्रत्येक नागररकलाइ ईपयक्त
ु अवासको हक हुनेछ भन्ने मौर्लक हकको व्यवस्था
गरेको छ । र्नजी िेर समेतको सर्क्रयतामा सवैका लार्ग िमता ऄनसु ारको सुरर्ित अवासको व्यवस्था गनि
र्कर्ायर्त, वातावरणमैंरी तथा भक
ु म्पको जोर्खममक्त
ु साविजर्नक तथा र्नजी भवनहरु र्नमािण तथा र्वकास गनिपु ने
अवश्यकता रहेको छ । स्थानीय र्नमािण सामाग्री र प्रर्वर्धको प्रयोग गरी सुरर्ित अवास र्नमािण गनि अवश्यक
तार्लम र सचेतनाका कायिक्रमहरु सचं ालन गररनेछन । नगरिेर र्भर नयाँ र्नमािण हुने भवन तथा घरको र्नमािण पूवि
नक्शा पास गने कायि ऄर्नवायिरुपमा लागु गररनेछ । भवन र्नमािण सम्बन्धी अधारभतू मापदण्ड २०७४ लाइ लागु
गररनेछ । जैर्मनी नगरपार्लका ऄन्तरगत बजार िेरमा मापदण्ड र्वपररत बनेका घरटहरा हटाईने नीर्त र्लआनेछ ।
नगरिेर र्भर भक
ु म्पबाट िर्तग्रस्त भवनको पनु र्नमािण, जनता अवास कायिक्रम, सरु र्ित नागररक अवास
कायिक्रमबाट र्नमािणार्धन सवै अवासहरुलाइ मापदण्ड र्वपररत नहुने गरी सम्पन्न गराईन प्रभावकारी ऄनगु मन
गररनेछ ।
जैर्मनी नगरपार्लकाको अफ्नो प्रशासर्कय भवन र्नमािण गनि अवश्यक जग्गा व्यवस्थापन भआ भवनको
र्वस्तृत सवे र्डजाआन सर्हतको नक्सा तयार गने कायि ऄर्न्तम चरणमा रहेको छ । ईक्त स्थानमा सुर्वधा सम्पन्न
भवन र्नमािण गनि अवश्यक पने बजेट सघं , प्रदेश र दातृ र्नकायसँग श्रोतको खोर्ज गदै नगरपार्लकाको अफ्नै स्रोत
पररचालन गरर अगमी वषि र्नमािण प्रारम्भ गररने छ । नगरपार्लकाले ईच्च प्राथर्मकता र्दआ सुरु गरेका
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सक
ु ु म्बार्सहरुलाइ घर जग्गा व्यवस्थापन, घर र्वर्हनहरुको घर र्नमािण तथा खरका छानालाइ र्टनको छानावाट घर
छाईने कायिक्रमको हाल सम्म कररव ७५ प्रर्तशत प्रगर्त भआसके को छ । यो कायिका लार्ग जैर्मनी नगरपार्लकाको
अफ्नै स्रोत संघीय सरकार र्वषेश ऄनुदान कायिक्रम र सुरिीत नागररक अवास कायिक्रम समेतको सहयोगमा
अगामी वषि सम्पन्न गने नीर्त र्लआएको छ ।
नगर िेरर्भरका वडा कायािलय भवन, स्वास््य चौकी, स्वास््य के न्ि, सामुदार्यक भवनहरु र्नमािण गनि
भवन तथा शहरी र्वकास र्डर्भजन कायािलयसँग ऄनरु ोध गररनेछ । नगरको अफ्नो श्रोतबाट ऄर्त अवश्यक पने
सामुदार्यक भवनहरु र्नमािण तथा ममित सुधार गने कायि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायि र समन्वयमा क्रमशः
ऄगाडी वढाइनेछ । जैर्मनी नगरपार्लकाको एर्ककृ त सहरी र्वकास गरुु योजना यसै वषि तयार हुने छ । जसको
अधारमा भौर्तक पुवािधार र्वकासका गर्तर्वर्धहरु ऄगार्ड वढाईने नीर्त र्लआने छ ।
ङ. िघु िथा साना जिर्वद्युि, वैकर्ल्पक उजाि
नेपाल जस्तो र्वकासर्शल मल
ु ुकका लार्ग जलर्वद्यतु नै ईजािको महत्वपूणि र भरपदो श्रोत हो । नेपालको
संर्वधानले जनसहभार्गतामा अधाररत स्वदेशी लगानीलाइ प्राथर्मकता र्ददै जलस्रोतको वहुईपयोगी र्वकास गने
नीर्तगत व्यवस्था गरेको छ । ईजाि तथा जलश्रोत िेरको दीगो र्वकास संरिण र सम्बधिन गनि यस िेरको कायिलाइ
र्वर्शर्ष्टकृ त गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने रार्रिय लक्ष्य हार्सल गनि जैर्मनी नगरपार्लकाबाट यस िेरको
र्वकासको लार्ग अगामी अ.व.मा र्नम्नानसु ारका नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
१. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा नगरपार्लका िेर र्भर सरकारी तथा सामुदार्यक र्वद्यर्ु तकरण
भैसके का सवै वडाहरुमा काठे पोल र्वस्थापन गरी र्लामे पोल राख्ने कायि सम्पन्न गररनेछ ।
२. जैर्मनी नगरपार्लका र्भर रहेका १० वटा र्वर्भन्न लघु जलर्वद्यतु अयोजनालाइ प्रचर्लत नन, र्नयमको
र्वपररत नहुने गरी व्यवर्स्थत ढंगबाट सचं ालन गने गरी र्नयमन गररनेछ ।
३. अगामी अ.व.मा पर्न नगरका मख्ु य मख्ु य बजार िेर, साविजर्नक भवन लगायतका मख्ु य स्थानहरुमा सौयि
वर्त्त जडानको कायिलाइ र्नरन्तरता र्दइनेछ ।
४. र्नजी िेरबाट ईत्पार्दत र्वद्यतु को रोयल्टी यस नगरपार्लकाले समेत पाईने गरी सरोकारवाला र्नकायसँग
समन्वय गररनेछ ।
५. वैकर्ल्पक ईजाि प्रवधिन के न्ि र यससंग कायि गने गैरसरकारी र्नकायको समन्वयमा जैर्मनी नगरिेर र्भर मागको
अधारमा सधु ाररएको चल
ु ो प्रवधिन गने कायि ऄगाडी वढाइनेछ ।
६. नगर िेर र्भर पहुचं नपगु ेका िेर, वगि र समूहसम्म नर्वकरणीय ईजाि र यसको प्रर्वर्धको पहुचं वढाइ
जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारीमा बृर्द्ध गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
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च. सूचना िथा संचार
नगरका सवै वडाका वस्ती, टोल र संस्थाहरुमा सरल र सस्तो रुपमा सहज पहुचं भएको सचं ार सेवा पुयािईन
सरकारी तथा र्नजी िेरका सवै सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वय र सहकायि गदै सूचना प्रर्वर्ध तथा सचं ारको
िेरलाआ व्यबर्स्थत गनि र्नम्नानुसारको नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ ।
१. सूचना प्रर्वर्धको प्रयोगमा वृर्द्ध गरर तथा र्ाइलहरुलाइ लामो समयसम्म सुरर्ित राख्ने र्डर्जल माध्यमको
प्रयोग गररनेछ ।
२. नगरपार्लकाका हरेक सूचना तथा समाचार, बजेट तथा कायिक्रहरु, नगररक वडापर वडा कायािलयहरुको
र्ववरण कायिक्रमहरु, मार्सक तथा वार्षिका प्रर्तवेदनहरु, लेखा पररिण प्रर्दवेदन, ऄनगु मन प्रर्तवेदन, अयव्यय
र्ववरण, साविजर्नक सनु ुवाआ, नन कानुन र्नदेर्शका, कर तथा शुल्कहरु, जनप्रर्तर्नर्धहरु तथा कमिचारी र्ववरण वेव
साआट, मोवाआल एप्स, र्डर्जटल नोर्टश बोडि, ऄर्डयो नोर्टस बोडि, र्े सवक
ु अर्द मार्ि त र्नयर्मत ऄध्यावर्धक
गरर सचू ना सम्प्रेशणमा सदृु र्ढकरण गदै पारदर्शिता कायम गररनेछ ।
३. सेवाप्रवाहमा सूचना प्रर्वर्धको प्रयोगबाट सुदृर्ढकरण गरी र्छटो छररतो तथा र्वश्वसर्नयता कायम गरीनेछ ।
४. सबै कमिचारीहरुलाइ िमता ऄर्भबृद्धी गनि कम्यटु र तथा सचू ना प्रर्बर्ध सम्बन्धी तार्लम र्दने व्यवस्था गररनेछ ।
५. सेवाग्राहीहरुको सहजताको लार्ग ऄनलाआन पेमेन्ट गेटवे माध्यम प्रयोग गदै मोवाआबाट राजस्व दार्खला गनि
सर्कने प्रर्वर्धको व्यवस्था गररनेछ ।
६. सचू ना प्रर्वर्धको ईच्च प्रयोग गदै सेवा प्रवाहलाइ र्छटो छररतो, पारदर्शि र प्रभावकारी तथा प्रर्वर्धमैर्र बनाईन
संचालनमा रहेका राजस्व शाखा, योजना, र्जन्सी, दताि चलानी शाखा व्यवस्थापनमा सफ्टवेर प्रणालीहरुलाआ
सुदृर्ढकरण गररनेछ ।
७. गुनासो तथा ईजरु ी व्यवस्थापन गनि मोवाआल एर्प्लके शन तथा वेवसाआट सञ्चालनमा ल्याएको छ । ईक्त
प्रणालीहरुलाआ ऄझ शसक्त बनाआ गुनासो व्यवस्थापनलाआ सहज बनाआने छ ।
७. नगरको एक मार शभु ेच्छा एर्एमको सस्ं थागत िमता ऄर्भबृर्द्धमा सहयोग पर्ु याआनेछ ।
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वािावरण िथा र्वपद व्यवस्थापन
क. वन वािावरण र भूसंरक्षण िथा र्वपद व्यवस्थापन
नगरिेर र्भर रहेका सवै सरकारी, र्नजी, सामदु ार्यक वनहरुमा वृिारोपण गने, वनलाइ व्यर्क्त तथा
समूहको अय अजिनसंग अवद्ध गरी हावापानी र माटो सुहाईदो खेती गनि प्रोत्सार्हत गररनेछ । पाखोवारी, नाङ्गो
र खाली जग्गाहरुमा नगदेवालीको रुपमा रहेका र्लर्ूल तथा जडीवटु ी खेती गनि कृ षकलाइ अकि र्षत गररनेछ ।
वनिेरबाट हुने ऄवैध चोरी र्नकासीलाइ र्नरुत्सार्हत गररनेछ । वनिेरलाइ ईद्योगसँग अवद्ध गरी घरेलु तथा साना
ईद्योग सचं ालनमा जोड र्दइनेछ । घना वनजगं ल िेर भएका पुराना गाईँ लगायतका ऄन्य स्थानमा पशुपंर्ि संरिण
िेरको रुपमा र्वकास गनिका लार्ग अवश्यक पहल गररनेछ । ठे ईलेखोला, र्टमरु ेखोला, चौरीखोला, लौवाखोला,
तथा कार्लगण्डकी जलाधार िेरको जैर्वक र्वर्वधताको संरिण गनि सरोकारवाला र्नकायसँगको सहकायिमा
सरं िणका कायिहरु गररनेछ । जलवायु पररवतिनले पारेका ऄसर र प्रभावबारे जनचेतनामल
ु क कायिक्रम र जलवायु
ऄनुकुलनका र्क्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ ।
वातावरण संरिण र कृ र्षलाइ प्रवधिन गनि डालेघाँस नसिरी स्थापना गदै लर्गनेछ । जल ईत्पन्नप्रकोप
र्नयन्रण र र्वपदको व्यवस्थापन गनि नगरपार्लका स्तरमा रहेको र्वपद व्यवस्थापन कोषलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ ।
र्वपद, जोर्खम न्यूर्नकरणमा सहयोग पुर्याईन अवश्यक तार्लम, सेर्मनार, गोष्ठी संचालन गररनेछ । र्वर्भन्न
संचार माध्यमबाट सन्देशमुलक सूचनाहरु प्रवाह गररनेछ । जैर्मनी नगर िेरर्भर रहेका पौरार्णक पोखरी संरिण,
वरर्पपल चौतारी संरिण, वरर्पपल रोप्ने कायिलाइ प्रश्रय र्दने, र्वश्रामस्थल र्नमािण गनि ऄर्भप्रेररत गने नीर्त
ऄवलम्बन गररनेछ । सवै वडा, टोल, वर्स्तहरु सर्ा र सुन्दर बनाईने ऄर्भयानमा जटु ् न नगरवासीहरुलाइ प्रोत्साहन
गररनेछ । यस कायिलाइ प्रर्तरपधी बनाइ परु स्कृ त गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ । यसका ऄर्तररक्त र्नम्न िेरमा
प्राथर्मकता र्दने नीर्त र्लआनेछ ।
१. गमी एवं वषाि मौषममा अईन सक्ने र्वपदहरु अगलार्ग, बाढी पर्हरो, चट्याङ, महामारी अर्दको
न्यूर्नकरणको लार्ग जनचेतना ऄर्भबृर्द्ध गने र यस्ता प्राकृ र्तक प्रकोपबाट वच्नको लार्ग स्थानीय जनताहरुको
संलग्नतामा र्वर्भन्न प्राकृ र्तक प्रकोप न्यूर्नकरण जस्ता कायिक्रमहरु सचं ालन गररनेछ ।
२. र्वपद व्यवस्थापन ऄन्तरगत अपतकार्लन सेवा र्दनको लार्ग एम्बल
ु ेन्सको व्यवस्थापनमा सहयोग गररनेछ ।
३. जलवायु पररवतिनको ऄसर सम्बन्धमा चेतनामुलक कायिक्रम र जलवायु ऄनुकुलनका र्क्रयाकलापहरु
संचालन गररनेछ ।
४ मनसुन जन्य र्वपद २०७७ बाट पर्हरोले नष्ट भएका र्नर्ज अवासहरुको पुनर्निमािण कायि गररने छ । साथै
र्वपतवाट िती ग्रस्त भएका ६५ घर पररवारलाइ संघीय सरकार र्वपत व्यवस्थापन कोष र जैर्मनी नगरपार्लकाको
साझेदारीमा पनु र्नमािण गने कायि सम्पन्न गररने छ ।
५ बातावरणीय प्रदषु ण र्नयन्रणका लार्ग जनचेतनामल
ु क कायिक्रम संचालन गररनेछ ।
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६ र्वपद जोर्खम िेरको पर्हचान गरर अवश्यक पवु ि तयारीको कायि ऄगाडी बढाआनेछ ।
७. जोर्खम संवदे नर्शल भु ईपयोग योजना बनाइ लागु गररने छ ।
७. र्वपदले र्नम्ताईन सक्ने सम्भार्वत जोर्खमको पर्हचान गरर ईत्थान र्सल र्वकासका योजनाहरु सचं ालनमा
जोड र्दआने छ ।
ख. फोहरमैिा व्यवस्थापन
सन्ु दर नगरको पर्हचान नै ईर्चत र्ोहरमैला व्यवस्थापनमा भर पदिछ । स्वच्छ, सर्ा र हररयाली जैर्मनीको
र्बकास नै जैर्मनीबासीको पर्हचानको अधार बन्नेछ, त्यसैले र्ोहरमैला व्यबस्थापनका लार्ग र्नम्न नीर्त
ऄबलम्बन गररनेछ ।
१. नगरको सरसर्ाइको कायि साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
२. र्ोहरमैला व्यवस्थापन ऄन्तरगत कुर्हने र नकुर्हने र्ोहर छुरट्टने गरी र्ोहर संकलन र्वन रार्खनेछ।
३. र्ोहरमैला सक
ं लनको लार्ग बजार िेरमा मार के न्िीत नभइ ग्रामीण िेरमा समेत सेवा र्वस्तार गदै लैजाने नीर्त
ऄवलम्बन गररनेछ ।
४. र्ोहर र्वषिजन स्थानहरुको पर्हचान गरी गुरुयोजना तयार गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
५. सरसर्ाइको ऄनुगमन तथा मुल्याङ्कन कायिलाइ प्रभावकारी बनाईने साथै ऄनगु मन गदाि र्नर्ित स्थान भन्दा
वार्हर र्ोहर र्ाल्नेलाइ जररवाना तथा सजाय गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
६. अवश्यकताको अधारमा र्ोहरमैला व्यवस्थापनमा ईत्कृ ष्ठ स्थानको भ्रमण समेत गररनेछ ।
७. र्ोहोरलाइ मोहरमा रुपान्तरण गनि कुर्हने र्ोहरबाट कम्पोष्ट मल ईत्पादन गने तथा वैकर्ल्पक ईजाि समेत
ईत्पादन गनि वैकर्ल्पक ईजाि प्रवधिन के न्िसँग सहकायि गररनेछ ।
८. प्लार्ष्टकजन्य वस्तु तथा पदाथिको र्नयन्रण तथा प्रयोगमा न्यूर्नकरण गदै लैजाने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
९. वातावरणमैंरी स्थानीय शासनलाइ ऄवलम्बन गनि १० वटै वडामा हररयाली प्रवधिनका कायिक्रम सचं ालन
गररनेछ।

सश
ु ासन िथा सस्ं थागि र्वकास
हामी सवै जनप्रर्तर्नर्धहरुको ध्यान जैर्मनी नगरको र्नमािणमा के न्िीत छ । ऄल्पकार्लन र दीघिकार्लन
योजनाको र्नमािण तथा अवश्यक नन, र्नयम, कायिर्वर्ध र र्नदेर्शकाहरु तजमुि ा गरी नगरपार्लकाको कायिलाइ
व्यवर्स्थत बनाइनेछ । एकल तथा साझा ऄर्धकारको सूर्चमा रहेका नगरपार्लकाको िेरार्धकार र्भर पने कर तथा
राजस्वका िेरहरुलाइ व्यवर्स्थत र वैज्ञार्नक ढंगले करको दायरामा अवद्ध गदै लर्गनेछ । सम्पर्त्त करलाइ
२०७८।०७९ देर्ख ऄर्नवायि कायािन्वयनमा ल्याइनेछ र स्वेर्च्छक रुपमा कर र्तने बानीको र्वकास गनि करदाता
र्शिा र सम्मानका कायिक्रमहरु लागु गररनेछ । सेवा प्रवाहलाइ चुस्त र दरुु स्त बनाईन सेवाग्राहीको पहुचं लाइ सरल
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र सहज बनाईन, सचू ना प्रवाह, सचू ना प्रर्वर्धको प्रयोग, सेवाग्राही मैंरी सरं चना, गनु ासो व्यवस्थापन, नागररक
वडापर, काम कतिव्य प्रर्त जनईत्तरदायी जनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीतन्रको र्वकास गदै सुशासन प्रत्याभूर्त र्दन
र्नम्नानुसार नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ ।
१) कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्धको िमता ऄर्भबृर्द्ध गनि तार्लम तथा ऄध्ययन भ्रमणका कायिक्रमहरु सचं ालन
गररनेछन् । नागररकहरुलाइ सहज र सरलरुपमा न्याय प्रदान गनि गर्ठत न्यार्यक सर्मर्तलाइ साधन, स्रोत सर्हत
अवश्यक तार्लमको व्यवस्था र्मलाइनेछ । न्याय सम्पादन प्रकृ यालाइ सरलीकृ त गररनेछ ।
२) प्रत्येक वडा कायािलयलाइ पवू ािधार सम्पन्न बनाइ सेवाप्रवाहलाइ व्यवर्स्थत बनाइनेछ । वडास्तरसम्म इमेल,
आन्टरनेटको सुर्वधा सहज बनाइनेछ । सामार्जक न्याय, सामार्जक समानता, ईपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी
र्वतरण, र्वकासको न्यायोर्चत र्वतरण, सामार्जक सुरिा जस्ता र्वषयमा र्वशेष ध्यान र्दइ कायिक्रमहरु र्नधािरण र
सन्चालन गररनेछ ।
३) योजना बन्ने तर समयमै ऄन्त्य नहुने प्रवृर्त र्नरुत्सार्हत गररनेछ । योजना कायािन्वयनका लार्ग बार्षिक
कायियोजना बनाइ नर्तजा प्रार्िलाइ सर्ु नर्ित गररनेछ । स्वीकृ त योजना तथा कायिक्रमहरु अर्थिक वषिको जेष्ठ
मसान्त र्भरै सम्पन्न गररसक्ने नीर्तलाइ ऄझै प्रभावकारी वनाइनेछ ।
४) नीर्त तजमुि ादेर्ख कायािन्वयन सम्मका सवै चरणलाइ पारदशी, जवार्देही र पुवािनुमान योग्य बनाइनेछ ।
ऄनुगमन र मुल्याङ्कनलाइ थप प्रभावकारी बनाइनेछ । नगर तथा वडास्तरीय ऄनुगमन सर्मर्त र र्वषयगत
सर्मर्तहरुको भूर्मकालाइ ऄझै र्क्रयार्शल बनाइनेछ ।
५) सचु ना प्रर्वर्धको ऄर्धकतम प्रयोग गरर सेवा प्रवाह लाइ र्छटो छररतो, चस्ु त ,दरुु स्त र जनईत्तरदायी बनाआने छ
।
नगरपार्लकावाट भएका र्नणियहरु महत्वपूणि कायिक्रमहरु ऄर्नवायि रुपमा Website मा साविजर्नर्ककरण गररने छ।
६) जैर्मनी नगरपार्लकाको काम कारवाहीलाइ खल्ु ला, पारदशी र जवार्देही बनाईन पहरेदारी, खवरदारी र
साझेदारीको नीर्त ऄवलम्बन गररने छ ।
७) कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्धहरुको अचार सर्ं हता बनाइ कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । भ्ररिचार गने र गराईने
दवु ल
ै ाइ काननू को दायरामा ल्याइ शून्य सहशीलताको नीर्त ऄबलम्बन गररनेछ । गलत कायि रोक्न सचू ना र्दनेलाइ
सािी संरिणको नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ ।
८) नागररक र सेवाग्राही र्वचमा सेवा प्रवाह स्रोत र साधनर्वच सामन्जस्यता कायम गनि र नगरपार्लकाले गरेका
कामको जानकारी तथा सुझाव संकलन गनिको लागी सवं ाद छलर्ल र सनु ुवाआका माध्यम बनाआने छ ।
९) यस नगरपार्लकाले पारदर्शिता, सदाचार र जवार्देर्हताका लागी साविजर्नक सनु वु ाइ सामार्जक पररिण,
साविजर्नक पररिण लगायतका जवार्देर्हताका औजारलाइ कायािन्वयनमा ल्याआने छ ।
१०) नगरपार्लकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गरी कमिचारीहरुको ईपयुक्त संख्या र र्जम्मेवारी प्रदान
गररनेछ । नगरपार्लको िमता र्वकास योजना वनाइ लागु गररने छ ।
११) नगरपार्लकाको ऄन्तररक र्नयन्रण प्रणाली र्नदेर्शका तयार गरर लागु गररने छ ।
१२) साविजर्नक प्रशासन संयन्रलाइ चुस्त, दरुु स्त, सेवाग्राहीमैरी, सुशासनयुक्त, सिम, प्रर्वर्धमैंरी बनाईदै
कायिसम्पादन करारको ऄवधारणालाइ लागु गररनेछ ।
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१३) सामार्जक सरु िा भत्तालाइ वैंर्कङ प्रणालीबाट र्वतरण गने कायिलाइ र्नरन्तरता र्ददै ऄसिमहरुको घरदैलोमा
रकम र्वतरण गनि वैकहरुलाइ शाखा रर्हत बैंर्कङ प्रणाली ऄपनाईन ऄनुरोध गररनेछ ।
१४) सेवाप्रवाहलाइ सहज रुपमा नागररक मैरी बनाईन र सुशासनलाइ प्रवधिन गनि नागररक वडापर, साविजर्नक
सुनुवाइ, र्मर्डया पररचालन, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता कायिलाइ व्यवर्स्थत रुपमा सन्चालन गररने छ र सवै
योजना तथा कायिक्रमलाआ व्यवर्स्थत र पारदशी ढंगबाट दीगोरुपमा सन्चालन गनि ईपभोक्ता सर्मर्तको िमता
ऄर्भबृर्द्ध गदै लर्गने छ ।
१५) चालु खचिको न्यनू ीकरण गदै पर्ु जगत खचिको बढोत्तरी गने, खचिको प्रभावकारीता र प्रर्तर्ल बढाईने,
राजस्वका स्रोतहरु बढाईने, राजस्वको प्रभावकारी पररचालन गने र्दशामा ऄर्घ वर्ढनेछ । “समृद्ध जैर्मनी शुखी
जैर्मनी नगरवासीको” दीघिकार्लन ईद्देस्य प्राि गने ऄठोटलाइ अत्मसाथ गदै ऄगार्ड बर्ढनेछ ।

अन्द्िर सम्बर्न्द्धि क्षेत्र
१. र्नमािण सम्पन्न भएका भौर्तक पूवािधारहरुको ममित संभार गनि, ऄधरु ा योजनाहरु पुरा गनि र ईपभोक्ताहरुको
सहभार्गतामा ससाना र्ुटकर तथा बार्षिक योजनामा नसमेर्टएका ऄर्त अवश्यक योजना सचं ालन गने ईद्धेस्यले
यस वषि “समग्र समानपु ार्तक र्नरन्तर र्वकास कायिक्रम”लाइ र्नरन्तरता र्दइएको छ।
२. र्दगो र्वकासका लक्ष्यहरुको स्थार्नयरकण गरर वार्षिक योजना तजमिु ा गने प्रयास गररएको छ ।
३. बसाइ सराइ र अप्रवासन जैर्मनी नगरपार्लकाको लार्ग चनु ौर्तको र्वषय बनेको छ । नगरबासीलाइ अफ्नो
थाकथलोमा बसाइ राख्न अवश्यक पने भौर्तक पूवािधार, र्शिा, स्वास््य, सुरिाको प्रत्याभूर्त गनि
सरोकारवाला र्नकायहरुको पहलमा अवश्यक कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । “हाम्रो गाईँ , हाम्रो नगर” भन्ने
वाक्यांशलाइ ऄनुभूत हुने गरी र्वर्भन्न सन्देशमुलक कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । नगरिेरबाट देश र्भर र वार्हर
रहनु भएका सवै नागररकहरुलाइ यस िेरको र्वकासमा लगानी गने र रमाईने वातावरण सृजना गनि पहल गररनेछ ।
४. नगरपार्लकाको श्रोत साधनलाइ मध्यनजर गरी अवश्यकता ऄनुसार सघं ीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय
पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रममा सहकायि गदै ऄगार्ड जाने नीर्तलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ ।
५. टोल प्रवधिन सर्मर्तहरु गठन नभएका स्थानहरुमा टोल प्रवधिन सर्मर्त गठन गरी ईद्देश्यको वारेमा बोध
गराआनेछ। साथै टोल र्वकास संस्था गठन सम्बर्न्ध कानुनको तजमुि ा गरर लागु गररने छ ।
६. लागत ऄनमु ान नगरी सचं ालन गनि सर्कने बढीमा २५ हजार सम्मको लागतका सामार्जक र्वकास तथा साना
र्तना र्ुटकर अयोजनाको भुक्तार्नको लार्ग सेवाग्राहीले नगरपार्लका कायािलयमा धाईनु पने ब्यवस्थाको
ऄन्त्यका लार्ग वडा कायािलयलाआ पेश्की ईपलब्ध गराआ वडा स्िरीय ससाना फुटकर आयोजना िथा
सामार्जक समावेर्शकरण कायिक्रमहरु सचं ालन गने ब्यवस्था र्मलाआनेछ । सो को लार्ग वडा सर्मर्तले वजेट
प्रस्ताव गदाि ईल्लेर्खत र्शषिकमा तोर्कएको र्समा र्भर बजेट प्रस्ताव गने नीर्त र्लआनेछ ।
26 |

२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम

७. प्रत्येक वडाहरुलाइ न्यनू तम रु ५ लाख वरावरको वडा स्तररय र्दगो अयोजनाको छनोट गरर कायिन्वयन गने
नीर्त र्लआने छ । साथै न्यनू वजेटको र्समा र्भर रही नगरपार्लकाका र्वर्भन्न वडाहरुमा "सुन्दर घर, सुन्दर बस्ती,
सुन्दर िेर" कायम हुने गरर कर्म्तमा ५० वटा र्दगो तथा साना अयोजनाहरु ५० प्रर्तशत ऄनुदानमा सञ्चालन
गने नीर्त र्लआएको छ ।
ऄन्तमा जैर्मनी नगरपार्लकालाइ र्वकास र समृर्द्धको यारातर्ि ऄग्रसर गराईन योगदान पुर्याईनु हुने राजनैर्तक
दलहरु प्रर्त हार्दक
ि अभार प्रकट गदिछु । जैर्मनीको समस्त अर्थिक, सामार्जक र्वकासमा अ–अफ्नो िेरबाट
भूर्मका र्नवािह गने रारिसेवक कमिचारी, सुरिाकमी, र्नजी तथा सहकारी िेर, नागररक समाज बुर्द्धजीर्व अम
सञ्चार जगत तथा सम्पणू ि जैर्मनीवासीलाइ अभार व्यक्त गदै जैर्मनीको र्वकास प्रयासमा सहयोग पर्ु याईने
रार्रिय, ऄन्तरािर्रिय सघं सस्ं था तथा जैर्मनी र्वकासका साझेदारहरुलाइ धन्यवाद र्दन चाहन्छु ।
धन्द्यवाद ।
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