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1  २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रम 

 

जैर्मनी नगरपार्िकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 

आदरणीर् सभाध्र्क्षज्रू्, नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

लोकिातरिक गणिरिको जग र जनिाको सबैभरदा नतजकको सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीर् िहलाई मजबदु बनाउन संतिधानले पररकल्पना 

गरेको संघीर् लोकिातरिक व्र्िस्थाको कार्ायरिर्नका क्रमम जैतमनी नगरपातलकाको र्स गररमामर् दोश्रो नगरसभाको प्रथम अतधबशेनमा 

आतथयक िर्य २०७९।०८० का लातग नगरपातलकाको िातर्यक नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउँदा अत्र्रिै खशुी महससु गरेको छु । र्स 

अिसरमा लोकिरि प्रातिको संघर्यमा जीिन उत्सगय गनुयहुने िीर शतहदहरु प्रति भािपणूय श्रद्धारजली अपयण गद ैघाइिे र अपाङ्ग हरु प्रति तसघ्र 

स्िास््र्लाभको कामना गदयछु । रातरिर्िा. लोकिरि र जनजीतिकाको आरदोलनमा अगिुाई गनुयहुन ेसम्पणूय अग्रजहरुको र्ोगदान प्रति उच्च 

सम्मान सतहि स्मरण गनय चाहरछु । तिश्वभर महामारीका रुपमा फैतलएको कोतभड १९ का कारण ज्र्ान गमुाउने सिै नागररकहरु प्रति हातदयक 

श्रद्धाञ् जली अपयण गद ैउहाँहूकको घरपररिार र आफरिजनहूकमा सहानभुतूि प्रकट गदयछु । स्थानीर् िह सदस्र् तनिायचन २०७९ लाई स्िच्छ, 

तनश्पक्ष र भर्रतहि िािािरणमा सम्परन गराउनका लातग अहोराि खतटन ुभएका सबै कमयचारी, राजनैतिक दल, पिकार , सरुक्षाकमी र आफ्नो 

जनप्रतितनतध आफै छनौट गनयका लातग उत्साहपणुय तहसािले मिदान गनुयहुन ेसम्पणुय जैतमनीिासी नागररकहरुलाई हातदयक धरर्िाद ज्ञापन गदयछु ।  

संघीर् लोकिातरिक गणिरि नपेालको मलु संरचना सघ पे्रदश र स्थानीर् िह तिचको सम्बरध सहकारीिा, सहअतस्ित्ि र समरिर्को तसद्धारिमा 

आधाररि छ । स्थातनर् नेितृ्िको तिकास गद ैस्थानीर् िहमा तिधातर्की, कार्यकाररणी र रर्ातर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनय स्थानीर् सरकार 

संचालन ऐन २०७४ जारी भइ कार्ायरिर्नमा रहकेो छ । स्थानीर् िहमा जनप्रतितनतधहरुको िहाली सँगै संतिधानमा व्र्िस्था भएको संघीर् 

लोकिातरिक गणिरिको कार्ायरिर्न र सतुद्धतिकरण गद ै स्थानीर् सरकार संचालन गनुयका अतिररक्त लोकिातरिक, समािेशी, जिाफदहेी, 

पारदशी र प्रभािकारी स्थानीर् शासनको अनभुतूि जनिालाई गराउने दातर्त्ि पतन जनप्रतितनतधहरुको रहकेो छ ।  

नेपालको संतिधानले सघ ंप्रदशे र स्थानीर् िह गरर िीन िहको सरकारको व्र्िस्था गरेको छ । संघ प्रदशे र स्थानीर् िहका आ-आफ्नो अतधकार 

र कार्यक्षिे िोकेको छ । राज्र् शतक्तको प्रर्ोग संघ प्रदशे र स्थानीर् िहको साझा अतधकारका सचुी समेि संतिधानको अनसुतुचमा व्र्िस्था 

गररएका छन ्।  संतिधानले प्रत्र्ाभतूि गरेका मौतलक हक र राज्र्का तनदशेक तसद्धारि, नीति र दातर्त्िमा उल्लेतखि प्रािधानहरुलाई सरकारले 

कार्ायरिर्न गनुय पनेछ । नर्ाँ शासकीर् प्रिरध र प्रणालीले रारि तनमायणको लातग शातरि र स्थातर्त्िको आधार तनमायण गरेको छ । र्ो राजनैतिक र 

नीतिगि अिसरको जगमा उतभएर नागररकले अनभुतूि गने पररिियनको लाभांश िियमान पसु्िाले नै प्राि गने गरर नेपाली जनिाको जीिनस्िरमा 

सधुार गरर तिकास र संितृद्धको मागय प्रशस्ि गनुय आजको आिश्र्किा रहकेो छ । र्ो परुा नहुदँा सम्म हाम्रो प्रतिबद्धिा जस्िाको िस्िै रतहरहने छ ।  

नेपाल सरकारको तनणयर् अनसुार ति.स २०७३ साल फागनु २७ गिेका तदन जरम तलएको जैतमनी नगरपातलका छैठौ ँिर्यमा अगातड ििीरहकेो छ 

। ग्रातमण पररिेशलाई समेटी तनमायण गररएको हाम्रो नगरपातलकालाई िास्ितिक नगरको स्िरुप तदन तनकै कतठन छ । आरिररक स्रोि र 

साधनहरुको रर्नूिा छ । तिकासका पिूाधायरहरु नर्ाँ तनमायण गनुयपने अिस्था छ । सीतमि स्रोि र साधनको तिचमा अतसतमि आिश्र्किाहरुलाई 

परुा गनुयपने बाध्र्िालाई मनन गद ै हाम्रा तिकासका गतितितधहरु अगाति बिाउन ु परेको छ । अरिररातरिर् प्रतििद्धिा अनरुुप ति.सं. २०८७ 

सम्ममा तदगो तिकास लक्ष्र्हरु हातसल गनय हामी आम नगरबासी आफै कम खतचयलो बरद ैतिकास तनमायणलाई आफ्न ैकाम संझेर परुा गनुय हाम्रो 

कियव्र् ठारनपुदयछ ।  

धेरै कामहरु हामी आफै लागेर परुा गनय सक्र्ौ भने माि सीतमि साधन श्रोिमा संितृद्धको र्ािा थालनी हुन सक्दछ, अरर्था गलि प्रितृिको 

तिकास हुद ै जान,े श्रोि र साधनको दरुुपर्ोग हुद ै जान,े गररबी, पछौटेपन जहाँको िही रही रहने अिस्था सजृना हुन सक्दछ । र्सैले सिै 

कमजोरीहरुलाई तनराकरण गद ैसिै जािजािी, िगय, तलंग, क्षेि समदुार्हरुलाई शसक्त र तिकतसि बनाउद ैप्रस्िुि नीति िथा कार्यक्रम साथयक 

बनाउन ेिफय  हामी सिैको ध्र्ान जान ुअपररहार्य छ । हाम्रो प्रर्ास प्राि स्रोि र साधानलाई प्राथतमकीकरण गरर उतचि प्रतिफल प्राि गन ेतदशा िफय  

अग्रसर हुन ुजरुरी छ । जनिालाई परु् र्ाउनपुन ेतशक्षा, स्िास््र्, खानपेानी, भौतिक पिूाधायर तनमाणय, कृतर् क्षिे तिकास, रोजगारी तसजयना, गररिी 

रर्तुनकरणका लातग संरिुतलि र समािेशी तिकास जस्िा तिर्र् र क्षिेहरुमा केतरिि भ ैसामरििादी उत्पादन प्रणालीको  अरत्र् गद ैसमाजिाद 

उरमखु अथयनीिीको रातरिर् उदशे्र् परुा गनय पुँजीको तिकास गनय जरुरी छ । जसका लातग समाजमा छररएर रहकेो श्रमशतक्त एतककरण गनुय आजको 

आिश्र्किा हो ।  

नेपालको शासन प्रणाली नपेाली जनिाको लामो त्र्ाग ितलदान र संघर्यको उपज हो । हामीले अिलम्बन गरेको शासन प्रणालीलाई कार्यमलुक र 

प्रभािकारी िनाइ नागररकको हक अतधकारको रक्षा, आतथयक तिकास र संितृद्धको लातग जैतमनी नगरपातलका तनररिर तक्रर्ातशल रहन े छ । 

लोकिरिका आधारभिू मलु्र् र मारर्िा, प्रतिरपधायत्मक बहुदलीर् शासन प्राणाली , मौतलक अतधकार, मानि अतधकार, िातलक मिातधकार, 
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पणुय पे्रस स्ििरििा, आितधक तनिायचन, शतक्त पथृतककरण , तनरपक्ष रर्ार् संपादन र तितधको शासन संचालन गद ै" संमदृ्ध जैतमनी‚ खसुी र 

आत्मतनभयर जैतमनीबासी " को र्ािा सफल पानय नगरपातलका प्रतििद्ध छ । 

 

अध्र्क्ष महोदर्, 

हामीलाई प्राि श्रोि र साधनलाई जनिाको आिश्र्किा र तहि अनकुुल हुने गरर सेिा परु् र्ाउन े सरदभयमा छररिो र सरल नागररक सेिा 

आिश्र्किाको तसद्धारिको आधारमा सरितुलि र समानपुातिक तििरण प्रणालीको तिकास, सिै िडा केरिमा तनररिर चल्न सक्न ेसडक तनमायण, 

प्रशासकीर् भिन तनमाणय सधुार, सकुुम्बासी, घरतितहन र खरका छाना भएका पररिारलाई व्र्ितस्थि बसोिास, आत्मतनभरय जैतमनीबासीको 

लक्ष्र्लाइ परूा गनय स्थानीर् कृतर् उत्पादनमा बतृद्ध र बजारीकरण, एिम सीप र दक्षिार्कु्त नागररक तनमायण, गणुस्िरीर् र सलुभ तशक्षाको अिसर , 

िालमिैी स्थातनर् शासन सहज र भरपदो स्िास््र् सेिाको पहुचं िथा महामारी तनर्रिण, स्िच्छ खानपेानी र सरसफाई र्कु्त टोलिस्िी, 

गणुस्िररर् खाद्य बस्िु उपलब्धिाको प्रत्र्ाभतुि,कला, सातहत्र्, संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन क्षेिको तिकास, रोजगारीका अिसरहरुको सजृना, 

िािािरण संरक्षण, सशुासन र संस्थागि तिकास र सरुक्षा जस्िा क्षेिहरु हाम्रा प्राथतमकिाका प्रमखु क्षेि हुन ्।  

हाम्रा प्रर्ासहरुलाइ तनश्कर्यमा परु्ायउन तबतभरन क्षेिका तबज्ञहरुको सम्मेलन गरर प्रत्र्क्ष जनिाका तिचमा अध्र्र्न अनसुरधान गद ै श्रोि र 

साधनको अतधकिम पररचालनका लातग एउटा लगानी सम्मलेन गररनेछ‚ साथै राजनतैिकदलका अग्रजहरु, बतुद्धजीिी, समाजसेिी, नागररक 

समाजबाट प्राि सझुािलाई मनन गररनकुा अतिररक्त र्स नगरपातलकालाई आगामी आ.ि. २०७९/०८० मा संघीर् सरकार िथा प्रदशे 

सरकारबाट तितभरन शीर्यकमा शशयि र तनशयि गरर प्राि हुने रकम, र नगरपातलकाको आरिररक आर् समेिलाई मध्र्ेनजर गरर आगामी आतथयक 

िर्यमा नगरपातलकाबाट सम्पादन गररने सिै प्रकारका र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु अगातड ििाउने लक्ष्र्का साथ र्ो नीति िथा कार्यक्रम िर्ार 

गररएको छ । प्रस्ििु नीति िथा कार्यक्रममा केही नर्ाँ कार्यक्रमहरुका अतिररक्त परुा गनुयपने अधरुा कार्यक्रमहरुलाई समिे तनररिरिा तदइएको छ  ।  

र्वकास र समृर्िका अवसरहरुुः 

 भौगोतलक तहसाबले सबै िडाहरुमा कच्ची सडक सञ्जाल जोडीएको  ।  

 पाल्पा  ,िटुिल ,बागलङु ,पोखरा लगार्िका महत्िपणुय शहरसँग सडक सञ्चाल कार्म ।  

 िुलनात्मक तहसाबले पर्ायि कृतर्र्ोग्र् जतमन र बर्यभरी बग्न ेखोला नालाका कारण तसंचाइ व्र्िस्था सहज । 

 पर्ायि मािमा  िनजङ्गलका कारण िनपैदािार र िनजरर् व्र्िसार्को सम्भािना   ।  

 प्रतसद्ध  जतैमनीधाम‚ गाजाको दह ‚ हाँडीकोट क्षिे प्रतसद्द थरथापीमाइ र परुानो गाँउ जस्िा तितभरन धातमयक िथा पर्यटकीर् 

स्थलहूकका कारण आरिररक पर्यटनको सम्भािना । 

चुनौिीहरुुः 

 भौगोतलक असहजिाका कारण तिकास कार्यहूक खतचयलो, 

 बि्दो बसाइ सराइ, 

 बि्दो अनदुानमखुी र उपभोगिादी प्रितृि, 

 कृतर्र्ोग्र् जतमनको उपर्ोगमा कमी र खिेीर्ोग्र् जतमन बाँतझन,ु 

 आरिररक आर् रर्नू हुन ु 

 तितभरन क्षिेमा भैरहकेो श्रमशतक्त उपर्ोग नहुन ु
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अध्र्क्ष महोदर्, 

अि म तिर्र्गि क्षेिका नीति र कार्यक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुति चाहरछु । 

र्वर्र्गि के्षत्रका नीर्ि र कार्िक्रमहरु 

१. आर्थिक र्वकास 

मौतलक हकका रुपमा सतुनतिि गरेको खाद्य सरुक्षा  ,मर्ायतदि र सरुतक्षि रोजगार र आर् आजयनलाई मिुयरुप तद द ै जैतमनी नगरिासीलाई 

आत्मतनभयर बनाउन संघ िथा प्रदशेको काननु  ,नीति ,र्ोजना र लक्ष्र्को आधारमा स्थानीर् िहको सरकारको र्ोजनािद्ध प्रर्ास हुन 

आिश्र्क छ । र्सैलाई मध्र्नजर गरर समग्र आतथयक तबकासको लातग अग्रणीी भतूमकामा रहकेा कृतर्  ,पशु ,उद्योग व्र्बसार्  ,पर्यटन ,

तितिर् ब्र्बस्थापन जस्िा क्षिेलाइ लक्ष्र् पररमाण िथा सो को नतिजा प्रातिका लातग अिलम्बन गनुयपने रणनीति र तबर्र् क्षिेगि प्रमखु 

कार्यक्रमहरु दहेार् अनसुार रहकेो छ :-  

क. कृर्र् िथा पशुसेवा 

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लगभग २८ प्रतिशि कृतर् क्षिेको र्ोगदान रहकेो छ । दशेको कुल जनसंख्र्ाको ६५ .६ प्रतिशि कृतर् 

पेशामा आधाररि छन ्। आतथयक तिकासको प्रमखु आधार न ैकृतर् िथा पशपुालन हो । जैतमतन नगरपातलकाको आतथयक तिकासको मखु्र् 

मेरुदाडको रुपमा पतन कृतर् िथा पश ुपालनलाई तलइयएको छ। र्स क्षिेको तिकासको लातग गि िर्य दतेखनै सरुु गररएका कृर्र्वाट सम्वृर्ि 

िथा कृर्र्वाट गररबी र्नवारण जस्िा कार्यक्रमलाई तनररिरिा तदईने गरर उत्पादनलाई जोड तदद ैआत्म तनभयर जैतमनीिासी बनाउन तनम् न 

अनसुारका नीति तलईनेछ । 

१. कृषक सँग नगरपालिका कार्यक्रम अन्तगयत पशुपलिपािक कृषकहरुिाई अनुदान ददन ेनीलत लिइनछे ।  

२. कृतर् मजदरु पररचालन गरर कृतर् िथा पशपुंक्षी जरर् उत्पादनमा जोड तदइनेछ । 

३. कृतर् िथा पशजुरर् पदाथयको उत्पादनलाई प्रोत्सातहि गररने नीति तलइनेछ । 

४. जैतमनी नगरपातलकाको आतथयक तबकासको एउटा महत्िपणूय आधार गरै काष्ठिन पदैािार र जतडबटुीको तबकास पतन एक हो‚ 

र्स कार्यमा जतडबटुी तबकास कार्यक्रम‚ Ethnobotanical Study  मा जोड तदइनेछ । 

५. मलू्र्मा आधाररि कृतर् नीतिलाइ व्र्बहारमा ल्र्ाउन जैतिक खेति प्रणालीमा आिद्द भएका कृर्क एिं असल कृतर् अभ्र्ासमा 

आिद्द कृर्कलाइ परुस्कृि गद ैजान ेनीति तलइनेछ । 

६. कृतर् र पश ुसेिाका लातग एक िडा एक प्रातितधक कार्यक्रमलाई थप प्रभािकारी िनाइनछे । 

७. प्रधानमरिी कृतर् आधतुनतककरण पररर्ोजना अरिगयि संचातलि पकेट, बलक, जोन (बाख्रा, िंगरु सरुिला) जस्िा िकार्यक्रमहरु 

लाइ प्रभािकारी िगंले तनर्मन गरर प्रदशे र संघको सहर्ोगमा संचालन गररनछे ।  

८. कृतर् िथा पश ुशाखाको नगर तिकास र्ोजना अर िगयि आतथयक तिकास िफय  कार्यतबतध बनाउने नीति तलइनेछ । 

९. कृतर् पश ुआर्ोजना संचालन गने नीति तलई कार्यक्रम संचालन गररनछे ।  

१०. "बाँझो जग्गाको उपर्ोतगिा, रोजगारीको सतुनतिििा" भरने नारा लाई मिुयरुप तदन बाँझो रहकेो जग्गालाई उतचि व्र्िस्थापन गद ै

जग्गा एतककृि गरर मसला बाली तिकास िथा घाँस तिकास कार्यक्रम सचालन गररन ेछ साथै स्थानीर् स्िरमा उत्पादन हुने रैथान े

उत्पादन प्रिद्धयन र स्थानीर् कुखरुा पालन व्र्िसार्लाइ थप प्राथतमकिा तदइन ेनीति तलइनेछ  । 

११. कृर्कहरुको बालीिस्िु आकतस्मक प्राकृतिक प्रकोप िा अरर् कारणले क्षति भएमा राहिको लातग कृर्क राहि कोर्  स्थापना 

गररनेछ । 

१२. कृतर् िथा पशजुरर् पदाथयको संकलन गरर िजारीकरणको लातग कृतर् उपज संकलन केरि तनमायण िथा व्र्िस्थापन गने नीति 

तलइनछे । 

१३. मकै िाली पकेट, दलहन िाली प्रियधन, उरनि तिउ तििरण कार्यक्रमहरुलाई प्रभािकारी िनाउन आिश्र्क समरिर् गररने छ । 

१४. िेसहारा मतहला परुुर्लाई तजतिकोपाजयनमा टेिा तदनका लातग कृतर् िथा लघउुद्यम सँग आिद्ध गरेर जीतिकोपाजयनका लातग 

पूँजी उत्पादन गने शियमा तिपरन लतक्षि िेसहारा मतहला परुुर् िथा एकल मतहला तिशेर् आतथयक अनदुान कार्यक्रम संचालन 

गररनेछ । 

१५. तबपरन कृर्क हरुका लातग सरुतक्षि पोर्ण लतक्षि कार्यक्रम संचालन गररने छ । 
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१६. माटो परीक्षण िथा Citrus greening  पररक्षण को लातग ल्र्ाबको ब्र्िस्था गरर स्थातनर् स्िरमा नै माटो परीक्षणलाई 

अतभर्ानको रुपमा संचालन गररनछे । 

१७. मासलुाइ व्र्ितस्थि गरर मासकुो व्र्िस्थापनको लातग मास ु पसल सधुार गररन े र नगरपातलका केरिमा िधशाला तनमायणका 

लातग आिश्र्क पहल गररनछे ।  

१८. एक घर एक करेसािारी अतभर्ानलाई प्रभािकारी िनाउन नगरिासीहरुलाई उत्प्रेररि गररनेछ ।  

१९. िातल र पशपुरक्षी तिमालाई प्रभािकारी िनाउन आिश्र्क समरिर् गररनछे ।  

२०. माग र आबश्र्किामा आधाररि कार्यक्रमलाई प्रथातमकिा तदईने छ ।  

२१. कृतर् क्षिेको तिकासका लातग कृर्क ितगयकरण िथा पररचर्पि व्र्िस्थापन, नतिनिम प्रतितध प्रर्ोग िथा सीप हस्िारिरणको 

लातग िातलम िथा भ्रमण, उरनि तिऊ, पशपुतंक्षको और्तध, खोप, पश ु आहारा व्र्िस्थापन, कृतर् र्ातरिकरण िथा 

तबतबतधकरण िथा उत्पादन सामाग्री तििरण, वालि उपचार केन्द्र स्थापना, मौरी व्र्िसार् िथा माछा व्र्िसार्को पिुायधार 

तनमायण जस्िा कार्यक्रमहरुको समतुचि व्र्िस्था गररने छ ।  

२२. कृतर् िथा पशपुालन क्षिेको उत्पादन लागि कम गनय सरकारी िथा गहैृ सरकारी क्षिेको िजेटलाई समेि एतककृि िंगिाट 

पररचालन गरर उत्पादनमा जोड तदने नीति तलइने छ । कृतर् र पशजुरर् पदाथयिाट आत्मतनभयर िरद ैआर्ाि प्रतिस्थापन घटाउन ेर 

आर् स्िरमा ितृद्ध गने नीति तलईन ेछ । 

२३. साना तसंचाई कार्यक्रम प्लातिक पोखरी र थोपा टनेल जस्िा कार्यक्रम संचालनका गने नीति तलईनछे ।  

२४. बाति पतहरो चट्टर्ाङ जस्िा प्राकृतिक प्रकोप िथा अरर् प्रकोपबाट हुने कृतर् पशजुरर् क्षतिको लातग तिपद व्र्िस्थापन नीति 

तलइनछे ।  

२५. स्थातनर् बनस्पति (तसस्नो, िाँको, ककय लो आतद जस्िा) संरक्षण र उपर्ोग गने नीति तलईनछे । साथै फूल खेति उत्पादनमा 

आधाररि कार्यक्रम लाई जोड तदईनेछ । 

२६. कृतर् िथा पशजुरर् पदाथयको िजार व्र्िस्थापन र मास ुिथा दगु्ध उत्पादनको िजार ब्र्िस्थापनको लातग नेपाल सरकारको 

मापदाडमा रतह दधुको गणुस्िर कार्म गनयको लातग गणुस्िर  तनधायरण  सतहिको प्र्ाकेतजङ गरर तबतक्र गने साथै  संकलन िथा 

तचस्र्ान केरि व्र्िस्थापनको लातग सहर्ोगको नीति तलईन ेछ । 

२७. बाँदरको समस्र्ा समाधान गनय तिज्ञको सझुाि तलइ उपार् खोतज गन ेनीति तलइनेछ । 

२८. परम्परागि कृतर् तबकास र्ोजना अबलम्बन गरर अगायतनक खेति र करेशाबारी व्र्िस्थापन िथा अरर् कृतर् कार्यमा जोड 

तदईनेछ । 

२९. कृतर् स्नािक करार िथा भेटेररनरी डाक्टर व्र्िस्थापन कार्यक्रमलाई साझेदारीका साथ अगातड ििाइनछे ।  

३०. स्थान तिशेर् पतहचान गरर आलु िाली तिकास, तसररम्ले मकै प्रिद्धयन र तितभरन िरकारी खेिी जस्िा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन 

गररने छ ।  

३१. पशकुो नश्ल सधुार कार्यक्रम लाई प्रभािकारर बनाउन प्रदशे सरकार सँग सहकार्य गरर कृतिम गभायधान सेिा माफय ि जतरमएका  

पातड बाच्छीलाई हुकायउनको लातग उतचि  नीति अबलम्बन गररनछे । 

३२. कृतर् ज्ञान केरि र पश ुतबज्ञ केरिबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गरर समरिर्लाई  प्रभाबकारी बनाउद ैगैर सहकारी 

संस्था सँग सहकार्य गन ेनीति तलइनेछ । 

३३. कृतर् िथा पशपुंतक्षको ित््र्ांक अद्याितधक र तकसान सतुचकरण गरर आधतुनक कृतर् िथा पशपुालन व्र्िसार्लाई प्रभािकारी 

रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाउने नीति तलईने छ ।  

३४. सम्पणुय कृतर् िथा पशपुालन सम्बतरध संचातलि कार्यक्रमहरुको अनगुमन िथा मलु्र्ांकन गरर उत्कृि कृर्कलाई सम्मान गने नीति 

तलईन ेछ ।  

३५. कृर्कलाई बैंकबाट कृतर् ऋण र कजायको ब्र्िस्था तमलाउन पहल गररनेछ । 

३६. कृतर् िथा पश ुिफय को बजार अनगुमन गररनछे । 
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ख  .सधस्कृर्ि सम्ब िन  वध पर्िटन र्वकास  

जैतमनी  नगरपातलकाको तबतभरन क्षेिमा रहकेा एतिहातसक  ,प्राकृतिक ,धातमयक ,सा ींस्कृतिक एब  ं परुािातत्िक महत्िका स्थलहरु र्स 

नगरपातलकाको गहनाको रुपमा रहकेो कुरा तितदिै छ । स्िस््र् र सभ्र् संस्कृतिको तिकास गरर सामातजक स ुसम्बरधमा आधाररि समाज तनमायण 

िफय  लाग्न ुनै नगरपातलकाको प्रमखु उद्दशे् र् हो । र्स क्षिेका पर्यटकीर् क्षेिको प्रचार प्रसार र आिश्र्क भौतिक सतुिधाहरु ब्र्बस्थापन गनय सके 

र्स नगरपातलकालाई पर्यटकीर् सरुदर नगररको रुपमा तचनाउने िथा आरिररक एब बाहर् पर्यटकहरु तभत्र्र्ाई थप आतथयक अिसरहरु सजृना गनय 

सतकनेछ । सामातजक सांस्कृतिक िथा सेिामलुक कार्यमा स्थातनर् समदुार्को तसजयनतसलिाको प्रबयधन र पररचालन गरर नगरपातलका क्षेि तभि 

रहकेा तितिध मिूय िथा अमिूय कला िथा संस्कृतिको संरक्षणमा जोड तदइने छ ।  र्स नगरपातलका पर्यटकीर् दृतिले सरुदर छ । तदगो पर्यटन 

तिकासको लातग नीति तनर्म र र्ोजना तनमायण गरर कार्ायरिर्न गने कार्यलाई तनररिरिा तदइनछे  ।  

१. प्रतसद्ध जैतमनीधाम, थरथापीमाई भगिति मतरदर, हातडकोट क्षेि, गणशेस्थान, हातििुंगा, गाजाको दह क्षेि, पिुले गारा तछस्िी, कमल 

जैसी मतरदर,  तशिपरुी, राधाकृरण मतरदर, परुानो गाउँ क्षिे, शातलग्राम संरतक्षि क्षेि गाईथनु,े दिेी मतरदर चोखेक, सति मतरदर जैदी, ररठे 

डाँडा, कोट, मनायस टाँप,ु नाग िुङ्गा र जनै मरिरनी पोखरी जस्िा आस्थाका प्रतसद्ध धरोहरहरु एिं कालापािल राङखानी लगार्िका 

नगरक्षेिका तितभरन स्थानमा रहकेा खानी तनतमयि सरुुङहरु जस्िा ऐतिहातसक, धातमयक िथा पर्यटकीर् क्षेिको संरक्षण र सम्बधयनमा 

तिशेर् ध्र्ान तदइनछे । 

२. जैतमनी नगरपातलका तभि रहकेा ऐतिहातसक , समातजक, साँस्कृतिक महत्ि झल्कन े“जैतमनी गान” को तनमायण गरर प्रचार प्रसार गररने 

छ ।  

३.  नगरपातलका तभिका सामतर्क महत्िका क्षेिहरु समटेेर "जैतमनी फोटो िकु" तनमायण गररन ेछ  । जसिाट रातरिर् िथा अरिरातरिर् 

क्षेिमा नगरपातलकाको प्रचार प्रसार गन ेकार्यमा सहर्ोग पगु्न ेछ ।  

४. आरिररक िथा बाहर् पर्यटकलाई आकतर्यि गनयका लातग प्रबद्धयनात्मक कार्यकमहरु संचालन गररनछे ।  

५. पर्यटन तबकासको लातग आिश्र्क पिूायधार सतहि पर्यटक पदमागय तनमायण गने कार्यलाई तनररिरिा तदइनछे ।  

६. पर्यटकीर् सचूना केरि स्थापनाको लातग पहल गररनेछ ।  

७. कला र संस्कृतिको क्षिेलाई खोज, अनसुरधान, संरक्षण र तिकास गद ैलग्न ुनगरको दातर्त्ि हो भरन ेप्रतििद्धिाका साथ संस्कृतिको 

पणूय संरक्षण गरर त्र्सको मिूय पतहचान गराउन संग्राहलर् र कोसलेी घर  स्थापनाका लातग समेि पहल गररने छ । 

८. तितभरन पर्यटकीर् स्थानको पिुायधार तनमायण गरर होमस्टे र प्रातचन संस्कृतिको अध्र्र्न केरि सतहिको मनोररजनात्मक िािािरणको 

तिकास गररनेछ ।  

९. नगर क्षेिमा स्थातपि एिं प्रदशे स्िरमा समिे पतहचान बनाउन सफल भजन समहूहरु एिम रत्र्ौली, लोक दोहोरी, सालैजो, सोरठी, मारुनी र 

घाटु िथा जैतमनी मेला, माघ ेसंक्रारिी मलेा, गाजादह मेला, िैठकुाठ चिुयदशी मलेा, ठुली एकादसी मेला, हाँडीकोट मलेा र परुानोगाँउ मलेा 

लगार्िका संस्कृतिलाई थप व्र्ितस्थि एिं प्रोत्साहन गन ेनीति अतंगकार गररनछे । 

१०. आरिररक एिं िाह्य पर्यटकलाई आकर्यणगरर समाजको आतथयक तिकासमा सहर्ोग परु् र्ाउन नगरक्षेिमा सरुु भएका स्थातपि होमस्टेहरुलाई 

परररकृि एिं पहुचं र्ोग्र् बनाउन पहल गररनछे ।  

११. जैतमनी धाम, परुानो गाँउ, हातडकोट, गाजादह, भरैिस्थान समेि जोडी प्रतसद्ध एिंम रमतणर् स्थलहरुलाई एतककृि गरर पर्यटतकर् पदलै 

मागयको तनमायण गद ैपर्यटन रुट गराउन आिश्र्क पहल गररनेछ ।  

 

ग. अथि, उद्योग िथा बार्णज्र् 

जैतमनी नगरपातलकाको तबतभरन स्थानहरु व्र्ापाररक केरिको रुपमा तबकास भईरहकेो अिस्थामा कृतर् पेशाका साथै अरर् ब्र्ापार, सेिामलुक 

व्र्बसार्, नोकरी, थोक खिुा बजार, होटल, रेस्टुरेरट लगार्िका व्र्बसार् संचालन भईरहकेा छन ् । त्र्सका अलिा व्र्ापाररक केरि आसपास 

स्थानीर् सीपमा आधाररि साना उद्यम व्र्बसार् प्रिद्धन गरर रोजगारीका अिसरहरु सजृना गनय सतकन ेसम्भािना प्रचरु मािामा रहकेो छ ।  स्थानीर् 

श्रोि, साधन र सीपबाट स्थापना भएका र हुने घरेलु िथा साना उद्योगहरुलाई नगरपातलकाले संरक्षण गरर उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहर्ोग गने नीति 

तलएको छ । बजारलाई व्र्ितस्थि गनय, कालो िजारी तनर्रिण गनय, गणुस्िरीर् खाद्य िस्िुको सतुनतिििा प्रदान गनय, आपतूिय र भाडारणको व्र्िस्था 
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तमलाउन उद्योग िातणज्र् संघ, चमे्बर अफ कमयश, बजार व्र्िस्थापन सतमति, उपभोक्ता मरच, तजल्ला प्रशासन कार्ायलर् र सरुक्षा तनकार्सँग 

आिश्र्क समरिर् गरर कार्ायरिर्न गररनछे । कातलगाडकी कोररडोर क्षेिका मखु्र् स्थानहरुमा उद्योग िथा पेशा व्र्िसार् सरचालनका लातग चातहन े

आिश्र्क पिूायधार िर्ारीमा तिशेर् जोड तदन े नीति तलइएको छ । र्सका अतिररक्त अथय उद्योग िथा बातणज्र्का क्षिेमा तनम्नानसुारको नीति 

अबलम्बन गररने छ ।  

१. नगरपातलकामा उपलब्ध स्रोि र साधन िथा आतथयक तिकासको प्रतिफललाई रर्ार्ोतचि तििरणमा जोड तदइन ेछ ।  

२. िुलनात्मक लाभका क्षेिको पतहचान गरर घरेलु उद्योगको तिकास र तिस्िार गद ैबस्िु िथा सेिाको तनर्ायि प्रबधयन िजार तितितधकरण 

र तिस्िार गनय जोड तदइन ेछ ।  

३. जैतमनी नगरक्षेि तभि आफ्नो जरमभतुम कार्म गरर िातहर रहन ुभएका गैर आिातसर् नपेालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रतितध र पुँतजलाई 

नगरपातलकाको तिकास सँग जोडन आह्वान गररने छ । 

४. नगरपातलकामा उद्योग ग्राम स्थापनाको लातग सम्भाव्र् क्षिेको पतहचान गरर उद्योगहरुको प्रिद्धयन गने र सोका लातग आिश्र्क 

पिूायधारहरुको तिकास गनय संघ, प्रदशे र तनजी क्षिेसँग सहकार्य गद ैजाने नीति तलईनेछ । 

५. कृतर्मा आधाररि घरेल ुिथा साना उद्योगका साथै लघ ुउद्यमलाई तिशरे् प्राथतमकिा तदई कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे । 

६. बजारको एकातधकार र कृतिम अभािको तस्थति रहन नतदन र गणुस्िरतहन एिं म्र्ाद नाघकेा िस्िुहरुको तितक्र तििरणलाई रोक्न 

नापिौल िथा मलू्र्मापनको नीति व्र्ितस्थि गद ैअनगुमनको माध्र्मबाट प्रभािकारी कदम चातलनछे । 

७. लघ ुउद्यम कोर्को तिकास गररनेछ । बजार अनगुमन प्रभािकारी िनाईनेछ । 

८. सहकारी संस्थासँग समरिर् गरर साना िथा घरेल ुउद्योगलाई उत्पादनमतुख बनाउन ेनीति तलइने छ। 

९. साझा सरोकार र महत्िको तिर्र्मा अरिरपातलका र अरिर तजल्ला सँग समरिर् गद ै तिकासका क्षेिमा साझा लगातनको लातग 

आिश्र्क समरिर् गररने छ । 

१०. परम्परागि पेशालाई आधतुनतकरकण गद ैसीप नतिकरणमा जोड तदइनछे ।  

११. उद्योग धरदा प्रिद्धयन र तिकासका लातग तितभरन प्रकृतिका सीपमलुक िातलम सञ्चालनको लातग व्र्ापार िथा िातणज्र् क्षेिसँग 

सहकार्य गररनेछ ।  

  

घ. सहकारी िथा र्वत्तीर् के्षत्र   

जैतमनी नगरपातलकाको आतथयक िथा सामातजक तिकासमा र्हाँका सहकारी संस्था र तितिर् क्षेिको भतूमका महत्िपणूय रहकेो छ । नेपालको 

संतिधानले तिन खम्बे अथय नीति अबलम्बन गन ेकुरालाई जोड तदइएको छ । अथयिरिका तर् तिन क्षिे सरकार, तनजी र सहकारी क्षिेको आ-

आफ्नो संर्कु्त प्रर्ासिाट माि तिकासको लक्ष्र् प्रातिमा सहर्ोग पगु्छ । नपेालको अथयिरिको तिकासमा सहकारी िथा तितिर् क्षेिको महत्िपणूय 

र्ोगदान रहकेो छ । र्स क्षेिको समतुचि व्र्िस्थापनले  स्थानीर् श्रोि, साधन, श्रम, सीप र पुंजीलाई पररचालन गरर रोजगारी, गररबी तनिारण र 

आर् आजयनमा सहर्ोग परु् र्ाउँदछ । सहकारी संस्था लगार्ि तितिर् क्षेिमा र्हाँका जनिाको तनकै पहुचँ समेि बिेको पाइरछ ।  

१. सहकारी संस्थाहरुको अनमुति तबस्िार र ,तनर्मन ,प्रतशक्षण सम्बतरध कार्यक्रम संचालन गन ेनीति तलइनछे । 

२. नगरपातलका क्षेि तभिका सबै सहकारीहरुको अतभलेख ब्र्बतस्थि गनयका लातग SOMOPOC सफ्टिेर्र संचालन गररनछे ।  

३. नगरपातलका तभिका सबै तक्रर्ाशील सहकारीहरुको मापदाड कार्ायरिर्न, प्रभािकारी रुपमा तनर्मन, दिाय  ,नतिकरण ,प्रतििेदन ,

l लेखापरीक्षण र तनर्रिण नीति अिलम्बन गररनछे ,िातलम प्रतशक्षण ,ब्र्बस्थापन 

४. सहकारी ऐन र तनर्मािलीको व्र्िस्था अनसुार जैतमनी क्षिेका सहकारीहरुलाई संस्थागि क्षमिा अतभबतृद्ध गद ैकृतर् र उद्योग क्षिेमा 

लगानी गनय अतभप्ररेरि गररनेछ ।  

५. नगर क्षेिमा स्थापना भएका र हुन े तितिर् संस्थाहरुलाई जनिाको आिश्र्किासँग सहज सेिा प्रदान गनय घमु्िी सेिाको लातग पहल 

गररनेछ ।  
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६. सहकारी िथा तितिर् क्षेिको तिकासका लातग आिश्र्क पने सरुक्षा व्र्िस्था तमलाईने छ । उद्दशे्र्मा एकरुपिा भएका सहकारीहरुलाई 

एतककृि गने नीति अबलम्बन गररनेछ । सहकारीहरुलाई रोजगारीको तसजयना, बस्िुको उत्पादन र सेिाको क्षेिमा लगानी गनय अतभपे्रररि 

गने नीति तलइनछे ।  

 

२. सामार्जक र्वकास 

क. र्शक्षा, र्ुवा िथा खेिकुद  

तशक्षा तिकासको आधार हो । मर्ायतदि िथा पररस्कृि जीिन, सम्मातनि रोजगार र उद्यम तिकासको आधार पतन हो। ज्ञानमा आधाररि समाजको 

माध्र्मबाट तदगो संितृद्धका लातग तशक्षालाई महत्िपणूय माध्र्मको रुपमा स्िीकार गररएको छ । संतिधानले तशक्षा सम्बरधी हकलाई मौतलक 

हकको रुपमा स्िीकार गरेको छ । र्सै सरदभयमा जैतमनी नगरपातलकाको तशक्षा र्िूा िथा खेलकुद नीति िथा कार्यक्रम तनम्नानसुार रहनेछ ।  

१. सामदुातर्क तिद्यालर्हरुको शतैक्षक सधुारका लातग तलड स्कूल को अबधारणा कार्ायरिर्नमा ल्र्ाउन प्रारतम्भक कार्य गररनेछ । 

२. बालतिकास सहजकिायलाइ बालमनोतिज्ञान सम्बरधी िातलम तदई सक्षम बनाउने, बालतशक्षालाइ सतुिधा सम्परन र शतैक्षक सामग्रीर्कु्त 

बनाई बालकक्षालाइ अतनिार्य गररनेछ । 

३. िालतिकास केरिका सहजकिायहरुलाई नगरपातलकाको साम्र्यको आधारमा सिलीकरण गनय पहल गररन ेछ ।  

४. बालमैिी स्थानीर् शासन कार्यक्रम क्रमशः लाग ु गद ैलतगनेछ । 

५. तबद्यालर्को एतककृि शैतक्षक सचूना व्र्बस्थापन प्रणालीलाइ र्थाथयपरक र बस्िुतनष्ठ बनाउद ैलतगनछे । 

६. भौगोतलकिा,तिद्याथी सङ्ख्र्ा िथा आिश्र्किाका आधारमा तिद्यालर् समार्ोजन गररन,े कक्षा थप/ घट गररनकुा साथै सामदुातर्क 

तिद्यालर्को तशक्षक िथा कमयचारीहरुको दरबरदी तमलान, व्र्िस्थापन र पनुतियिरण गररनेछ । गातभएका िा बरद भएका तिद्यालर्हरुको 

सम्पिी आिश्र्किाको आधारमा अरर् तिद्यालर्मा समार्ोजन गररनछे । 

७. आ .ति हूकको हकमा कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा र मा .ति हूकको हकमा एस.ई.ई परीक्षाको नतिजाका साथै  तिद्यालर्को समग्र शतैक्षक 

िािािरण िथा व्र्िस्थापन लगार्िका आधारमा मलू्र्ाङ्कन गरर हरेक िर्य उत्कृि िर्य तिद्यालर् )School Of the Year (का रुपमा 

सम्मान िथा परुस्कारको व्र्िस्थ गररनछे । 

८. स्थानीर् पररबेश अनसुारको मानि मलू्र् सतहिको स्थानीर् पाठ्र्क्रम तनमायण गरर कार्ायरिर्न गररनेछ । 

९. संम्बतरधि िडा कार्ायलर्संगको समरिर्मा उत्कृष्ठ उद्यमी अतभभािकलाइ सम्मान गने व्र्बस्था तमलाइन ेछ । 

१०. सामदुातर्क िथा संस्थागि तिद्यालर्को समग्र पक्षको सकु्ष्म अध्र्र्न गनय सघन तिद्यालर् अनगुमन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । तबर्र्गि 

तशक्षकहरुबाट तिद्यालर्मा नमनूा कक्षा तशक्षण गने कार्यलाइ प्रभाबकारी बनाउद ैलतगनछे । तबर्र् तबज्ञ समहू र जनप्रतितनधीहरु समिेबाट 

तबद्यालर्को सामतुहक सपुरीबेक्षण कार्यलाइ प्रभािकारी बनाइनछे । 

११. तिद्यालर्को शैतक्षक गणुस्िर अतभिदृ्धी गनय आिश्र्किाका आधारमा शैतक्षक सामग्री िथा पाठ्र्सामग्रीहरु तििरण गररनेछ । 

१२. सम्पणूय सामदुातर्क तिद्यालर्हरुलाइ पिूायधार सम्परन बनाउँद ैलतगनछे । 

१३. नगरपातलकाबाट कक्षा ८, ५ र ३ को परीक्षा संचालन िथा तसकाइ उपलब्धी परीक्षा, अतिररक्त तक्रर्ाकलाप एिं प्रतिभा पतहचान 

कार्यक्रमहरु र नगर स्िररर् पिाइ मलेा जस्िा कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्र्ाइने छ । 

१४. स्थानीर् शैतक्षक सामग्री तनमायण िथा प्रर्ोगमा िदृ्धी गनयको लातग स्थानीर् शैतक्षक सामग्री  तनमायण र प्रदशयनी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१५. नगरपातलकाबाट बातर्यक शतैक्षक क्र्ालेाडर र शैतक्षक र्ोजना तनमायण गरर सम्पणूय तिद्यालर्हरुको शतैक्षक गतितितधहरुमा एकरुपिा कार्म 

गररनेछ ।  

१६. तिद्याथी सङ्ख्र्ाको आधारमा एक तिद्यालर् एक पसु्िकालर्को व्र्िस्थापन क्रमशः गररनछे । 

१७. आधारभिु िह कक्षा १-८ दतेख मातथका माध्र्तमक तबद्यालर्मा क्रमशः एक तिद्यालर् एक िातलमप्राि कम्प्र्टुर तशक्षकको व्र्िस्थापन 

गररनेछ । 

१८. तिर्र्गि तशक्षक िातलम, पनुिायजगी िातलम, सचुना प्रतितध िातलम िथा प्रअहरुलाई तिद्यालर् व्र्िस्थापन िातलम सञ्चालन गररनेछ । 

१९. प्रत्रे्क तिद्यालर्मा तिद्यिु जडान गररन,े आबश्र्किाका आधारमा कम्प्र्टुर, तप्ररटर, प्रोजेक्टरको पहुचँ परु्ायइने साथैसबै तबद्यालर्मा 

इरटरनटे जडान गररनेछ । 
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२०. उच्च शैतक्षक उपलब्धी र अरर् सचूकहरुका आधारमा तिद्यालर्, प्रअ, तशक्षक िथा तिद्याथीहरुलाई परुस्कृि गररनेछ । 

२१. तिद्यालर् बातहर रहकेा व्र्तक्तहरुको लगि संकलन गरर अतनिार्य रुपमा तिद्यालर्मा भनाय गररने र कतम्िमा आधारभिू िह सम्मको तशक्षा 

अतनिार्य र तनशलु्क िथा माध्र्तमक िह सम्म तनशलु्क तशक्षाको व्र्बस्था गररनछे । 

२२. शैतक्षक सामग्री िथा पाठर्ोजना सतहिको तशक्षक डार्री सतहि तशक्षक कक्षाकोठामा प्रिेश अतनिार्य बनाइनछे । 

२३. कक्षाकोठा व्र्बस्थापन र फतनयतसङ कार्यलाइ तनररिरिा तददँ ैप्रत्रे्क कक्षाकोठामा बकुकनयर, कक्षाकोठा सजािट, तिद्याथीको िह र उमरे 

अनसुार डेक्स बेरचको व्र्िस्था गनयको लातग तिद्यालर्लाई सहतजकरण गररनछे । 

२४. तिद्यालर् व्र्िस्थापन सतमति अध्र्क्ष िथा तशक्षक अतभभािक संघ अध्र्क्षहरुलाइ काम, कियव्र् र अतधकार सम्बरधी गोष्ठी र 

अतभभािक तशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । 

२५. सबै सामदूातर्क तिद्यालर्हरुलाइ जङ्क फुड तनरे्तधि क्षेि घोर्णा गरर तिद्यालर्मा तदिा खाजाको व्र्बस्था क्रमशः लाग ूगररनछे । 

२६. सबै माध्र्तमक र आधारभिु तिद्यालर्हरुमा तिज्ञान प्रर्ोगशाला र ICT Lab को व्र्बस्था गनुयका साथै सबै सामदुातर्क तिद्यालर्हरुमा 

स्िच्छ खानपेानीका लातग सरकारी िथा  गरै सरकारी संस्था संग सहकार्य गने नीति अिलम्बन गररनेछ साथै शौचालर्को पहुचँ परु् र्ाइनेछ। 

२७. कक्षा ६ दखेी कक्षा १२ सम्म अध्र्र्न गन ेसामदूातर्क तिद्यालर्का सबै छािाहरुलाइ सेनेटरी प्र्ाड व्र्िस्था गररनछे । 

२८. रारिपति रतनङतशल्ड प्रतिर्ोतगिा थप व्र्ितस्थि एिं प्रभािकारी ूकपमा सञ्चालन गररनेछ । 

२९. तिद्यालर्को भौतिक संरचना ममयि एिं तनमायण कार्य गनयको लातग तिद्यालर् व्र्िस्थापन सतमतिलाई तजम्मेिार गराउन ेनीतिलाइ तनररिरिा 

तदइने छ । 

३०. तिद्यालर्ले गनुयपन ेतितिध शैतक्षक कृर्ाकलापहरु समर्म ैसम्पादन गरर शैतक्षक उपलब्धी हाँतसल गनय प्रधानाध्र्ापकहरु संग कार्यसम्पादन 

सम्झौिा गररनछे । 

३१. प्रातितधक तशक्षा सञ्चातलि तिद्यालर्मा जेहरदार तिद्याथीहरुलाइ प्रतिस्प्रधाका आधारमा छािबतृिका लातग तबद्यालर्लाइ तदइएको 

अनदुानलाइ तनररिरिा प्रदान गररनछे । 

३२. प्रअ, गाउँ तशक्षा सतमति िथा बालतिकास सहजकिायको बैठक तनररिर रुपमा सञ्चालन गरर उपलतव्ध सतमक्षा गररनेछ । 

३३. तशक्षकको अभािको  कारण तशक्षण तसकाई कार्य सञ्चालन हुन नसकेका तबद्यालर्हरुलाइ तशक्षण तसकाई अनदुानको व्र्बस्था गररनछे । 

३४. सामदुातर्क तबद्यालर् सत्र्ापन कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

३५. आबश्र्किाका आधारमा तशक्षा ऐन तनर्म र कार्यतबतधहरु तनमायण गरर कार्ायरिर्न गररनछे । 

३६. सामदुातर्क तसकाई केरिलाई थप व्र्ितस्थि बनाई तितिध तकतसमका िातलम सञ्चालन गनयको लातग अनदुान को व्र्बस्था गररनछे । 

३७. गररति र चेिना कम भएको कारणले तिद्यालर् छाड्न ेतिद्याथीहरुको ि्र्ाङ्क संकलन गरर तिद्यालर् तभि तटकाइ राख्न ेिािािरण तसजयना 

गररनेछ ।  

३८. शातरितदप बहुमखुी क्र्ाम्पसको तिद्याथीका लातग छािितृि र आिास व्र्िस्थापन गने नीति अबलम्िन गररनेछ ।  

३९. खेलकुदलाई मनोरञ्जन र स्िास््र्सँग आबद्ध गद ैनगरपातलका स्िरीर् खलेकुद रङ्गशालाको स्थापनाका लातग सहकार्य र नगर स्िररर् 

खेलकुद तबकास सतमति गठन गरर खेलकुदको तिकासमा जोड तदइनछे । 

४०. र्िुा लतक्षि सीपमलूक िातलम संचालन गरर स्िरोजगारीको अिसर तसजयना गद ैबि्दो तिदशे पलार्नको िियमान तस्थतिमा रर्नूीकरण 

गररनेछ। 

४१. तितभरन र्िुाक्लबहूक िथा र्िुा लतक्षि संघ संस्थाहूकसंग सहकार्य गद ैर्िुाहूकमा निेतृ्ि तिकासको अिसरहूक प्रदान गररनछे । 

४२. र्िुाहूकलाई दवु्र्यसनीबाट मकु्त तदलाउन आिश्र्क कदम चातलनेछ । 

४३. खेलकुद क्षिेको आिश्र्किालाई मध्र्नजर गद ैक्रमशः१ िडा १ खले मैदानको व्र्िस्था गररनेछ । 

४४. तिद्यालर्को समग्र पक्षको सधुार गनयको लातग नगरपातलका‚ तबतभरन गरै सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकार्य गद ैतभएसओ नेपाल संगको 

सहकार्यमा संचातलि तसकाई पररर्ोजनाको सफल कार्ायरिर्नका लातग सहकार्य गने नीति अिलम्बन गररनछे  र तिद्यालर्को लागि 

साझेदारीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 
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ख.  स्वास््र्  

नेपालको संतिधान २०७२ को भाग ३ को मौतलक हक र कियव्र् अरिगयि  धारा ३५ मा स्िास््र् सम्बतरध हक को व्र्बस्था गररएको छ । र्समा 

आधारभिु िथा आकतस्मक स्िास््र् तनशलु्क हुने संबैधातनक व्र्बस्था छ । सोही अनसुार र्स नगर तभिका नागररकलाई आधारभिु र 

आकतस्मक सेिा प्रदान गनय तनम्नानसुारको स्िास््र् नीिी िथा कार्यक्रम लाग ुगररनेछ । 

१. सब ैनागररकलाई सेिाको पहुचँ परु् र्ाई आधारभिु स्िास््र् सेिा प्रदान गररनछे । 

२.  तिश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रहकेो र नेपालमा पतन फैतलइरहकेो कोतभड १९ रोगको रोकथाम िथा तनर्रिणका लातग 

नगरपातलकाको सम्पणुय साम्र्य प्रर्ोग गररनछे । कोतभड १९ तबरुद्धको खोपको तनररिरिा तदद ैपणुय खोपको सतुनिीििा गररनेछ । 

३. गभयििी आमा र बच्चाको सरुक्षाका लातग र्ािार्ि र पोर्ण प्रभािकारी रुपमा संचालन गनय गभयििीको साथी पोर्ण, स्िास््र्कमी र 

स्िर्म्सेिीका कार्यक्रम अतभर्ानको रुपमा संचालन गररन ेछ । 

४. मतहला सामदुातर्क स्िास््र् स्िरं् सेतिकालाई तनशलु्क स्िास््र् तबमा कार्यक्रम माफय ि प्रोत्साहनको ब्र्बस्था गररनछे ।  

५. जैतमनी नगरपातलकाका सिै िडाका तिद्याथीहरुका लातग दाँि िथा आँखा तशतिर सञ्चालन गररन ेछ ।  

६. आधारभिु स्िास््र् सेिा परु् र्ाउन पहुचँ कम भएको नगर क्षेितभि स्थापना गररएका शहरी स्िास््र् केरि िथा स्िास््र् चौकीको 

प्रर्ोगशाला सेिालाई थप सदुृि  गररनेछ । 

७. जै.न.पा. ३ मा रहकेो शहरी स्िास््र् केरिलाई स्िास््र् चौकीमा स्िरोरनति गराउन ेप्रतक्रर्ामा  लतगनछे । 

८. नगर क्षेितभि सरुतक्षि प्रसतुि सेिा उपलब्ध गराई माि ृिथा नितशश ुमतृ्र्लुाई शरुर्मा कार्म रातखरहन सब ैिडामा बतथयङ सेरटरको 

अिधारणा अनरुुप बाँकी रहकेो िडामा पतन बतथयङ सेरटर स्थापना िथा कुतश्मसेरा प्राथतमक स्िास््र् केरिमा सतु्केरी र निजाि 

तशशकुो आकतस्मक उपचारका लातग Ceonc केरि स्थापनाको प्रतक्रर्ा अगाडी बिाइनछे । 

९. कुतश्मसेरा प्राथतमक स्िास््र् केरि र्स न.पा. को रेफर सेरटर समेि भएकाले र्सलाई अस्पिालमा स्िरोरनिी िथा आिश्र्क भौतिक 

उपकरण िथा मानि संसाधन व्र्बस्थापनमा तबशेर् जोड तदईनेछ । 

१०. सब ैस्िास््र् संस्थाहरुमा दरबतरद अनसुारका स्िास््र्कमीहरुको पदपतुिय गररनछे । 

११.  प्राथतमक स्िास््र् केरिमा संचातलि स्िास््र् तबमा कार्यक्रमको प्रभाबकाररिा र पहुचँ बिाउँद ैलतगनेछ । 

१२. तबपरन नागररकलाई मटुुरोग ,क्र्ारसर ,मगृौला लगार्ि ८ प्रकारका  तनधायररि रोगको उपचारको लातग रु. १,००,०००। एक लाख 

सम्मको सहुतलर्ि सतहिको तबपरन नागररक उपचार गराउन ेतसफाररस को  सहज व्र्बस्था गररनछे । 

१३. टेतलमेतडतसन कार्यक्रम माफय ि नागररक लाई सहज स्िास््र् सेिाको पहुचँ तबस्िार गररनछे । 

१४. पाठेघरको समस्र्ाबाट तपतडि मतहलाहरुको लातग घतुम्ि तशतिर माफय ि पाठेघरको तनशलु्क  अपरेशन सम्मको व्र्बस्था तमलाईनछे । 

१५. नगरपातलका क्षेितभि बहुक्षेिीर् पोर्ण कार्यक्रम संचालन गरर पणुय पोतर्ि नगरपातलका बनाउन सनुौला १००० तदनका माि ृ िथा 

नितशश ुपोर्ण प्र्ाकेज  कार्यक्रम संचालन भइरहकेोमा तनररिरिा तदइनेछ । 

१६. स्िास््र् सेिाका कमयचारीलाई प्रतितध मैिी बनाउन चरणबद्द रुपमा कम्र्टुर िातलमको व्र्बस्था गररएकोलाई तनररिरिा तदइनछे । 

१७. अत्र्ािश्र्कीर् और्तध िथा और्तधजरर् सामाग्रीको बर्यभरी न ैतनर्तमि आपतुिय गररनछे । 

१८. खोप सेिाको गणुस्िररर्िा कार्म राख्द ैसकु्ष्मर्ोजना सतहि पणुयखोपको तदगोपनालाई सतुनतिि गररनछे । साथै कोतभड १९ तबरुद्धको 

खोप समर्ानकुुल परुा गराउन पणुय खोप नीतिलाई कार्ायरिर्न गद ैलतगनेछ । 

१९. स्िास््र् सेिाको पहुचँ कम भएका दगुयम बतस्ि िथा जोतखमर्कु्त स्थानमा क्षर्रोगको खोज पड्िाल कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

२०.  नगरपातलका तभि रहकेा तिद्यालर्का तकशोरतकशोरी उमेर समहुका तबद्याथीहरुलाई स्थातनर् स्िास््र् संस्था र तबद्यालर्सँगको 

समरिर्मा पोर्ण, र्ौन िथा प्रजनन स्िास््र् सम्बतरध सचेिनामलुक स्िास््र् तशक्षाका कक्षाहरु संचालन गररनछे । 

२१. समर्मा न ैगभय जतटलिाको पतहचान गरर आिश्र्किा अनसुार सेिा िथा प्रेर्ण गनय प्राथतमक स्िास््र् केरि माफय ि तनर्तमि र अरर् 

िडामा घतुम्ि सेिा माफय ि संचालनमा रहकेो गभयितिका लातग ग्रातमण तभतडर्ो एक्स रे कार्यक्रमलाई र्स बर्य पतन तनररिरिा तदईनेछ । 

२२. सरुतक्षि गभयपिन सेिालाई अरर् संस्थाबाट पतन संचालनमा ल्र्ाउन संस्था सतुचकरण गरर सेिा प्रदार्क संस्था बतृद्ध गररनछे । 

२३. तिशेर्ज्ञ द्धारा घतुम्ि स्िास््र् तशतिर माफय ि स्िास््र् सेिा उपलब्ध गराइनेछ ।  

२४. सतु्केरी मतहला उद्धार र जतटल दघुयटनािाट जोतखममा परेका नागररकहरुको उद्धारको लातग हतेलप्र्ाड तनमायणको कार्य प्रारम्भ गररनेछ ।  
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ग. आर्ुवेद 

नेपालको संतिधानले जनिाको आधारभिू स्िास््र् सेिालाई मौतलक हकको रुपमा तलएको छ । त्र्सको लातग आधतुनक तचतकत्साको साथै 

आर्िेुद िथा िैकतल्पक तचतकत्साका तिधाहरुलाई पतन प्रर्ोग गनय मागयदशयन गरेको छ। आर्िेुद तचतकत्सा प्रणाली नेपालको मौतलक तचतकत्सा 

पतन भएकोले र्स नगरमा आर्िेुद पद्वतिको उतचि प्रिधयन र प्रर्ोग गररने छ । 

१. आर्िेुद और्धालर्हरुबाट प्रदान गररने सेिालाई चसु्ि र प्रभािकारी बनाईने छ। आर्िेुद पद्विी माफय ि उपचारात्मक,प्रबधयनात्मक 

िथा प्रतिकारात्मक सेिा प्रदान गररनेछ । आर्िेुद तचतकत्सा पद्वतििाट प्रभािकारी उपचार हुने रोगहरु िथा नसने रोगहरुको 

व्र्िस्थापनको लातग आहार तिहार, तदनचर्ाय, ऋिचुर्ाय, जतडिटुी, र्ोग िथा जीिनशतैल व्र्िस्थापन आतदको उतचि प्रर्ोग गनय 

प्रोत्साहन गररनछे, साथै उपकरण र और्धीको व्र्िस्था गररनेछ । 

२. तचतकत्सा पद्विी र स्िस्थ तजिनशलैी सम्बरधी प्रचार प्रसार साथै कार्ायलर् नभएका िडाका िातसरदाहरुलाई सेिाको पहु ‘चका लातग 

नागररक आरोग्र् सेिा तक्लतनकको माध्र्मबाट मातसक िा पातक्षक रुपमा सेिा सञ्चालन  गररन ेछ। 

३. तिद्यालर् स्िरबाट नै दशेका भािी कणयधारहरुलाई आर्िेुदको सही ज्ञान तदन िथा स्िस्थ तजिनशैलीको तिकासमा जोड तदई 

सकारात्मक सोचको तिकास गनय तिद्यालर् आर्िेुद िथा र्ोग तशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

४. जेष्ठ नागररकको नसने रोग व्र्िस्थापन र स्िास््र् प्रबधयनको लातग रसार्न और्धी तििरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । 

५. स्िनपार्ी आमा िथा ६ मतहना मतुनका बच्चाको स्िास््र् प्रबधयनका लातग  स्िरर्बधयक और्धी तििरण कार्यक्रमलाई थप प्रभािकारी 

बनाउद ैसब ैिडामा तिस्िार गररनेछ । 

६. चणूय और्धी उत्पादन र तििरणलाई थप गणुस्िररर् र प्रभािकारी बनाउन आिस्र्क कार्य गररनछे । 

७. तनर्तमि र्ोग सञ्चालनको लातग दमेक आर्िेुद और्धालर् भिनमा र्ोग हल तनमायण गररनछे । 

८. स्थातनर् जनिालाई जतडिटुीको महत्ि दशायइ उपर्ोग र खिेीिफय  आकतर्यि गनय जतडिटुी पररचर्ात्मक कार्यक्रम सतहि एक घर पॉच 

र्ोग ,पॉच जतडिटुीको अिधारणा अगाडी बिाईनछे । 

९. अत्र्ािस्र्क आर्िेुद और्धीको उपलब्धिा सतुनतिि गररने छ । 

१०. कार्ायलर्को भौतिक पिूायधार िथा व्र्बस्थापतकर् पक्ष सधुार गद ैपिूयकमय, िास्ितिक कमयजान,ु ग्रीिा, माि कुतट नस्र् िथा तशरोधारा 

सेिा थप गरर सेिा प्रिाह गररनछे ।  

११. तितभरन सने िथा नसने रोग रोकथामको लातग आर्िेुद तचतकत्सा पद्वतिको उतचि प्रर्ोगको व्र्िस्था गररनेछ । 

 

घ. खानेपानी िथा सरसफाई  

जैतमनीबासीलाई सरुतक्षि र शदु्ध तपउने पानी उपलब्ध गराउन नगरपातलका प्रतििद्ध छ । आधारभिू खानेपानी िथा स्िास््र्को पहुचं परु् र्ाइनेछ । 

सरसफाईको क्षिेमा प्रोत्साहन गन ेनीतिलाई तनररिरिा तदद ैखानपेानी िथा सरसफाइको क्षिेलाई व्र्बतस्थि गनय तनम्नानसुारका नीति तलइएको छ। 

१. स्िच्छ खानपेानीका लातग खानपेानीका महुान िथा टंकीमा रहकेो पानीको परीक्षण गन ेगरर प्रकृर्ा अगाडी ििाईनछे । 

२. तिश्व महामारीमा रहीरहकेो िेला र्सलाइ अिशरको रुपमा तलइ सम्पणूय नगरबासीको व्र्िहार िथा आतनबानीमा पररिियन ल्र्ाउन 

नगरलाई पणूय सरसफाई उरमखु नगर बनाउँद ैलतगनेछ । 

३. सम्पणूय साियजतनक स्थानमा खानपेानी िथा शौचालर्को पहुचं परु् र्ाइनेछ । 

४. एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई थप प्रभािकारी िनाउन सहकार्य गने नीति अिलम्बन गररनछे । 

५. नगर केरि र अरर् िडाका बजार क्षिेको फोहोरमलैा व्र्िस्थापन कार्यलाई प्रभािकारी रुपमा अगाडी ििाईनेछ । 

६. स्िच्छ खानेपानी िथा सरसफाईमा पहुचंको मौतलकहकलाई सतुनतिि गनय खानेपानी आर्ोजनामा उपभोक्ताहरुको लागि सहभातगिा 

रहन ेसतुनतिि गनुयका साथै तपउन ेपानीको गणुस्िररर्िा जाँच अतनबार्य गररनछे । 

७. जीणय िथा आंतशक रुपमा संचालनमा रहकेा खानपेानी आर्ोजनालाई पनुतनयमायण िा ममयि सधुार गरर पणूयरुपमा संचालनमा ल्र्ाईनछे । 

८. स्थानीर् स्िरका मलु, कुिा, धारा र पोखरी संरक्षणमा जोड तदइनछे ।  

९. सिै िडाका टोल, िस्िी, घर, आँगन, धारा, टंकी र महुानको सरसफाईलाई अतभर्ानको रुपमा संचालन गररनछे । 
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१०. प्रदशे सरकार तशक्षा, संस्कृति, तिज्ञान प्रतितध िथा सामातजक तिकास मरिालर् र नपेाल स्िास््र्का लातग पातन (नेिा) र तितटस 

िेलफेर्र लगार्िका गैर सरकारी संघसंस्थािाट र्स नगरपातलकामा संचालनमा रहकेा र्ोजनाहूकमा नगरपातलकाको आिश्र्क 

सहर्ोग र समरिर् गररनेछ ।  

११. जलिार् ु पररिियनको प्रतिकुल प्रभािलाई ध्र्ानमा रातख स्थार्ी श्रोिहरुको खोजी गरर खानेपानीको आपतूियलाई भरपदो र दीगो 

बनाईनछे ।   

१२. श्रोि अभाि भएका िस्िीहरुमा प्रतितधको प्रर्ोग गरर तलफ्टीङ खानपेानी र्ोजना संचालन गने व्र्िस्था तमलाइनेछ । 

१३. व्र्तक्तगि िथा सामदुातर्क सरसफाईलाई व्र्ितस्थि गद ैसरसफाईर्कु्त टोल िस्िी, िडा घोर्णाको नीति अिलम्बन गररनेछ । 

 

ङ. िैर्गक समानिा िथा सामार्जक समावेशीकरण  

लैतगक तहसंा तबरुद्ध तक्रर्ाशील संर्रिहरुलाई प्रभािकारी पररचालन गनय सकेको खाडमा नगरलाई आतदिासी जनजाति, दतलि, उत्पीतडि समदुार्, 

अपाङ्ग भएका, एकल मतहला, लैतगक तिभेद, तहसंा अरधतिश्वासिाट मकु्त बनाइ सामातजक सदभाि र रर्ार्पणूय समाजको तनमायण गनय सतकरछ । 

त्र्सैले लैतगक समानिा िथा समातजक समािेशीकरणको लातग तनम्न बमोतजमको नीति तलइएको छ ।  

१. मतहला बालबातलका शाखामा मतहला िथा बालबातलका अपाङ्गहरुको क्षमिा तिकास िथा सीपमलुक सचिेनामलुक कार्यक्रमको 

लातग आिश्र्क स्रोि साधनको व्र्िस्था गररनेछ । 

२. तितभरन तदबसहरु मनाउन सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु संग समरिर् गररनछे ।  

३. घरेलु तहसंा तपतडि मतहला हरुको लातग लैङ्तगक तहसंा तनिारण कोर् खडा गररनछे । 

४. नगर क्षिेमा रहकेा शोर्ण र घरेलु तहसंामा परेका मतहला िथा बालबातलकाको पनुस्थायपना िथा उद्धार गने नीति अिलम्िन गररनछे । 

५. नगर तभिका सिै िडाहरुमा अपाङ्ग पररचर् पि तििरणका लातग आिश्र्किा अनसुार तसतिर संचालन गररनेछ ।  

६. बालबातलकाको क्षमिा तिकासका लातग बालक्लि गठन बाल संजाल गठन र बालमैिी स्थानीर् तक्रर्ाकलापहरु संचालन गनय जोड 

तदइनेछ ।  

७. मतहला बालबातलका  दतलि आतदबासी मतुस्लम तिपरन िगय अपाङ्ग िथा तपछतडएको क्षेिका जनिाको समानपुातिक सहभागीिा 

िफय  कार्य गररनेछ । 

८. बातर्यक बजेट तनमायण गदाय सबै तिर्र् गि क्षिेको िजेटलाई लैङ्तगक उिरदार्ी बनाइनेछ ।  

९. हरेक िर्य लैङ्तगक  समानिा िथा सामातजक समािेशीकरण परीक्षण गरर त्र्सले औल्र्ाएका कमी कमजोरीहरुलाई अको िर्यको 

कार्यक्रममा समेटेर श्रोि साधनमा लतक्षि िगयको पहुचँ अतभबतृद्ध गद ैलतगनेछ ।  

१०. मतहला िथा बालबातलका सँग सम्बतरधि सि ै अरिरायतरिर् सतरध सम्झौिाहरु प्रतििद्धिाहरु िथा तदगो तिकास लक्ष्र्लाई  

स्थातनर्करण  गरर  त्र्सका सचूकहरु परुा गद ैलतगनेछ ।  

११. नगरपातलकाले तनमायण गरेका सिै काननू नीतितनर्म तनदतेशका कार्यतितधहरु मतहला बालबातलका र्ौतनक िथा लैङ्तगक 

अल्पसंख्र्क अपाङ्गिा ज्रे्ष्ठ गररक दतलि लोपोरमखु तसमारिकृि आतदिासी जनजािी सतहि समग्र लतक्षििगय मैिी बनाउद ै

लतगनेछ।  

१२. लैससास बारे संतिधानमा भएका व्र्िस्थाहरुको कार्ायरिर्न गनय बियमान संतघर्  शासन स्िरुप नीति तनर्म ऐन काननु कार्यतितध साथै 

रातरिर् िथा अरिरायतरिर् प्रतििद्धिाहरुको प्रभािकारी कार्ायरिर्न गनय आिश्र्क संस्थागि संरचना सचेिीकरण िथा क्षमिा 

तिकासका कार्यक्रम संचालन गररनछे ।  

१३. लतक्षि िगय तिकासका लातग संितरधि शाखाबाट मतहला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररकको सिाललाई प्रत्र्क्ष रुपमा संिोधन गद ै

िािािरण तनमायण गररनछे ।  

१४. लतक्षि बगय पतहचान हुन े गरर खताडकृि ि्र्ाङ्कहरु संकलन िथा अद्याितधक गरर त्र्सको आधारमा र्ोजना िजुयमा र बजेट 

तितनर्ोजन गने नीति अिलम्िन गररनेछ ।  

१५. मतहला, दतलि, बालबातलका, अपाङ्ग एिं ज्रे्ष्ठ नागररक लाई सामातजक संरक्षण गन ेनीति तलइनेछ ।  

१६. सामातजक कुरीतिहरुका तिरुद्ध सचिेना लाई सामातजक तिकासका हरेक कृर्ाकलापमा समािेश गररनेछ । 

१७. जातिर् तबभेद अरत्र्का लातग तबतभरन प्रकारका चिेनामलुक कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे । 

१८. समाजमा रहकेा तिकृतिजरर् प्रथा,  परम्परा र तक्रर्ाकलापलाई तनर्मन गररनछे । 
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१९. लैससास रणनीति िर्ार गरर लाग ुगररनेछ ।  

 

 

 

 

च. सामार्जक सरुक्षा व्र्वस्थापन  

जैतमनी नगर तभि  रहकेा सबै जेष्ठ नागररक, एकल मतहला, दतलि, अल्पसंख्र्क, अपाग,ं मतहला, जनजािी, तपछतडएका िगय र बालबातलकाको 

सामातजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि गनय नगरपातलकाले तनम्न नीति अबलम्बन गनेछ । 

१. तिद्यतुिर् माध्र्मबाट सामातजक सरुक्षा भिा तििरण गन े नेपाल सरकारको रणनीति अनसुार पणूयरुपमा बैंतकङ प्रणाली िाट प्रत्रे्क 

िडामा घमु्िी तशतिर सञ्चालन गरर तििरण गररने छ  । 

२. सामातजक सरुक्षा भिा प्राि गन ेलाभग्राहीहरुको फोटो सतहिको पररचर् पि लाग ुगररनछे । 

३. व्र्तक्तगि घटना दिाय िथा सामातजक सरुक्षा व्र्िस्थापन प्रणाली सदुृतिकरण गद ैअनलाईन घटना दिाय प्रणाली प्रर्ोगमा ल्र्ाईनछे । 

उक्त प्रणालीलाई सेिा इकाइको समरिर्मा िडास्िरबाट संचालन गररनेछ । 

४. व्र्तक्तगि घटना दिाय सामातजक सरुक्षा सम्बरधी जनचेिना फैलाउनको लातग संचार र पहुचं अतभर्ान संचालन गररनछे । 

५. सामातजक सरुक्षा िथा व्र्तक्तगि घटना दिायलाई प्रभािकारी बनाउनको लातग हरेक िडाका जनप्रतितनतध, स्थानीर् CSO, स्थानीर् 

िहका अरर् कमयचारी िथा अरर् सरोकारिालालाई िातलम संचालन गररनेछ । 

६. अनलाईन घटना दिाय थप प्रभािकारी िनाउन प्रत्रे्क िडा कार्ायलर्हरुमा व्र्ाकअप राख्ने र इरटरनेटको थप तिकल्पमा पतञ्जकरण 

शाखाबाट प्रदान गररएको 4G डंगोललाई संचालनमा ल्र्ाइनेछ ।   

७. सामातजक सरुक्षा िथा व्र्तक्तगि घटना दिाय सम्बरधी गनुासो सम्बरधी गनुासो सनुिुाई इकाई सतमति सम्बतरधि िडाहरुमा गठन 

गररनेछ।  

 

छ.  श्रम, रोजगार प्रब िन र र्बकास   

१. कृतर् िथा पशपुालनको क्षेिलाई कृर्कको आर्आजयनको मखु्र् श्रोि कार्म गनय िेरोजगार जनशतक्त र्ो क्षेिमा रोजगारी सजृना हुने गरर 

तिशेर् कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

२. नगरतभि संचालन गररन े सिै तिकास तनमायणका कार्यहरुमा सकेसम्म स्थानीर् श्रोि साधन, सीप, कला र क्षमिाको उपर्ोग गरर 

रोजगारी सजृना गने िफय  ध्र्ान तदईनेछ । 

३. बजारमा माग अनसुारको जनशतक्त व्र्िस्थापनका लातग मरिालर् र व्र्िसातर्क िथा सीप तिकास िातलम प्रतिष्ठानसँगको समरिर्मा 

व्र्िसातर्क िथा सीपमलुक िातलम कार्यक्रम संचालनका लातग सहजीकरण एिं समरिर् गररनेछ । 

४. बैदतेशक रोजगारीिाट र्स नगरपातलका तभि आउन ेजनशतक्तलाई उनीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षिालाई नगरको तिकासमा सहर्ोग पगु्न े

गरर अतधकिम पररचालन गने नीति अिलम्बन गररनेछ । 

५. प्रधानमरिी रोजगार कार्यक्रम अरिरगि संचालन गररने तक्रर्ाकलापहरुलाई र्स आ.ि.मा पतन तनर्तमि रुपमा संचालन गररनेछ । 

६. र्स नगरपातलका तभि रहकेा िर गि आ.ि.मा िेरोजगार सतूचमा सतूचकृि हुन नसकेका िेरोजगार व्र्तक्तहरुको ि्र्ाङ्क संकलन िथा 

तिशे्लर्ण सतहि अध्र्ाितधक गरर रोजगार व्र्िस्थापन सचूना प्रणालीमा प्रतिि गररनछे । 

७.  रोजगारी सजृना गने सामदुातर्क तिकासका कार्यक्रम संचालन गरेका स्थानीर् स्िरमा तक्रर्ातशल नीतज िथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग 

समरिर्, साझेदारी र सहकार्य गरर िेरोजगार व्र्तक्तलाई रोजगारीका लातग खटाईनेछ । 

८. प्रधानमरिी रोजगार कार्यक्रममा सतुचकृि िेरोजगारहरुलाई नगरस्िरका अरर् भौतिक पिूाधार तनमाणयका र्ोजनाहरुमा एतककृि गरर 

दक्ष िथा अधयदक्ष ज्र्ातमको रुपमा काममा लगाइनछे ।  

९. सरुतक्षि आप्रिासन पररर्ोजनालाई थप व्र्ितस्थि िनाइ लाग ु गनय नगरपातलकाको आफ्नो स्रोि समेि पररचालन गरर आिश्र्क 

तक्रर्ाकलापहरु संचालन गररनेछ ।  
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१०. गररिीको अरत्र्का लागी नगरपातलका तभिका तितभरन प्रकृतिका सीप तसक्न चाहाने नागररकहरुलाई खलु्ला आिेदन माग गरर सो को 

सतुचकृि गरर क्रमश: सीप तिकासका कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्र्ाइनेछ । र्स कार्यका लातग सम्बतरधि तनकार्हरुसँग समरिर् र 

सहकार्य गररनेछ ।  

 

 

 

३. पूवाि ार र्वकास 

तिकासको आधारभिू जग पिूायधारसँग सम्बतरधि छ । समाजका आतथयक र सामातजक तिकास गरर मातनस जीिनस्िर उठाउन पिूायधारको 

तिकास पतहलो शिय हुन ेगदयछ । जैतमनी नगरपातलकाको समग्र तिकासलाई जोतड सम्िदृ्ध जैतमनीको अिधारणा साक्षर बनाउन पिूायधारको क्षेिमा 

तनम्न नीतिहरु अिलम्िन गररनेछ ।  

क.  सडक िथा मोटरेवि पिुुः  

१. जैतमनी नगरपातलका तभि कार्म रहकेो कररि ३९० तक.तम. सडक सञ्जाललाई क्रमशः स्िरोरनिी गद ै तदगो सडक बनाउने पहल 

गररनेछ ।  

२. अति आिश्र्क िस्िी जोड्न ुपने अिस्थामा बाहके नर्ाँ िर्ाक खोल्ने कार्य तनरुत्सातहि गररनछे ।  

३. केतरिर् र प्रादतेशक सडकको रेखाङ्कन तभि पन ेबाहकेका सिै सडकहरुको सडक अतधकार क्षेि (Right of Way) कार्म गरर लाग ु

गररनेछ । 

४. कुतश्मसेरा बजार क्षेिमा कालोपि ेर िलान गनय बाँकी हुने ७०० तमटर सडक आगामी िर्य परुा गररनेछ ।   

५. कातलगाडकी कोररडोरबाट नगर केरि जोड्ने जैतमनीधाम कुस्मीसेरा तटमरुखोला फेदी हुदं ैकुशीगाँउ कल्लेरी बानपा जोड्न ेसडकलाई 

संघीर् सरकार समपरुक अनदुान, प्रदशे सरकार सशिय अनदुान र नगरपातलकाको श्रोिबाट शरुु गररएको सधुार तिस्िारको कार्यलाई 

आगामी आ.ि.मा पतन तनररिरिा तदईनेछ । 

६. कुतश्मसेरा नगर केरिबाट तितभरन िडाहरु हुदँ ै जाने प्रमखु सडकको स्िरोरनिी, ग्राभेल िथा कालोपिे गने कार्यलाई प्राथतमकिामा 

रातखनेछ । र्सको लातग संघ, प्रदशे र अरर् सरोकारिाला दाि ृतनकार्को समिे खोजी गररनछे ।  

७. संघीर् र प्रदशे सरकारबाट र्स नगरपातलका तभि अनदुान प्राि गरर कार्ायरिर्न भइरहकेा र हुन ेसडकमा नगरपातलकाको बजेट दोहोरो 

नपन ेगरर कार्ायरिर्न गररनेछ ।  

८. जैतमनी नगरपातलकामा तिगिका िर्यहरु दतेख कार्ायरिर्नमा रहकेा १३ िटा तदगो सडकहरुलाई आगामी िर्य पतन तनररिरिा तदइनछे ।  

९. प्रत्रे्क िडाका लातग ससाना आर्ोजनाहरुको ित्काल ममयि सधुार गनय शरुु गररएको िडागि ममयि सँभारकोर् लाई तनररिरिा तदइनछे।  

१०.  सडक तनमायणबाट हुने सम्भातिि क्षतिलाई रर्नू गनय र िािािरणमैिी हररर्ाली सडक कार्म गनय सडक आसपासका क्षेिमा व्र्ापक 

जनसहभातगिा समेि पररचालन गरर फलफूल िथा डाँलेघासका तिरुिाहरु रोपण गनय प्रोत्सातहि गररनेछ ।  

११.  तनमायण सम्परन भइसकेका सडकहरुलाई तदगो बनाई राख्न स्थानीर् उपभोक्ता सतमति र  समदुार् पररचालानबाट सडकको ममयि सधुार 

गराउने कार्यमा तिशेर् ध्र्ान तदइनछे ।  

१२. तदगो र िािािरणमैिी सडक तनमायणका लातग सडक तनमायण र सधुारमा खचय हुने रकम नाली तनमायण, िारजाली संरक्षण, पानी 

व्र्िस्थापन, सोतलङ र  घतुम्ि सधुार जस्िा संरचनागि कार्यमा प्राथतमकिा तदइनछे ।  

१३. नगरपातलका तभि रहकेा सिै सडकहरुको मखु्र् सडक, सहार्क सडक र टोलस्िरका सडक गरर ३ िगयमा तिभाजन गररनछे । ति 

सडकहरुको अिस्था पतहचान गरर प्रातथतमकिाको आधारमा सधुार तिस्िार गद ैलतगनछे ।  

१४. नगरपातलका केरि दतेख िडा सम्म र सिै िडाहरुबाट बागलुङ सदरमकुाम चल्ने सिारी साधनको भाडादर समार्ोजन र रुट सतहिको 

कार्यिातलका तनमायण गरर एकरुपिा कार्म गनय पहल गररनेछ ।   

१५. नगरपातलका क्षेि तभि रहकेा मखु्र् सडकका खोलाहरुमा आिश्र्क पने मोटरेिल पलुहरुको पतहचान भ ैसकेकोछ ।  जमु्लीखोला, 

ठेउलेखोला (रुम्टा), फेदीखोला र कालाखोला सम्बतरधि तनकार्बाट सिेक्षण समेि भैसकेको छ । आगामी आ ि मा तर् पलूहरुको 

तनमायण प्रारम्भ गनय सम्बतरधि तनकार्मा पहल गररनेछ ।  

१६. नगरपातलका तभि जनुसकैु सरकारी िा गरै सरकारी तनकार्िाट गरे गराइएका तिस्ििृ पररर्ोजना प्रतििेदन नगरपातलकामा िझुाउन 

लगाइनेछ ।  
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१७. तिगि िर्य दखेी नै RCIP िाट तनमायण गररने गरर DPR गररएको कुतश्मसेरा सकुय िा, तिनामारे, अजेिा जैदी तछस्िी कृतर् सडक 

कार्ायरिर्न प्रकृर्ामा जान नसकेको हुदँा सो सडकका लातग सरकारी िथा नपेाल सरकारसँग साझेदारी गररहकेो पररर्ोजना लाग ु

गराउन आिश्र्क पहल गररनछे ।  

१८.  बागलुङ नगरपातलकाको सरङ्गी दखेी कुतश्मसेरा जोड्न े७.२ तक.मी सडकलाई कालोपिे गरी व्र्ितस्थि गराउन िाँकी कार्य आगामी 

आ.ब मा परुा गररन ेछ । र्सको लागी संघीर् िथा प्रदशे सरकारका तनकार्हरुसँग समरिर् र सहकार्य गररने छ ।  

१९. गाडकी प्रदशे भौतिक पिूायधार तिकास मरिालर्बाट तनमायणातधन रहकेो कुस्मीसेरा बरेड खाड सडक स्िरोरनिी िथा  कालोपिे गन े

कार्यलाई आगामी आ.ब तभि परुा गराउन सरोकारिाला तनकार् सँग आिश्र्क समरिर् गररने छ ।  

ख. झोिुङ्गेपिु  

जैतमनी नगरपातलकाबाट गि िर्य नै  तनमायण शरुु गररएका दईु िटा झोलङ्ुगे पलुहरुको तनमायण कार्य र्स िर्य सम्परन भइसकेको छ । नगरक्षेिका 

तितभरन नदी र खोलाहरुमा आिश्र्किा महशसु भई माग भएका झोलुङ्गे पलुहरुको सचुी नगरपातलकाको िातर्यक पतुस्िकामा तलपीबद्ध 

गररएको छ । जस मध्र् ेछोटो दरूरका ८ िटा झो प ुहरुको तिस्ििृ सिे, तडजाईन संम्परन भइ सरोकारिाला तनकार्मा पठाइ सतकएको छ । र्स 

आ.ि.मा सभ,े तडजाईन गरर सम्भाव्र् भई स्िीकृिी प्राि भएकोले कतम्िमा ५ िटा झोलङ्ुगपेलुको तनमायण कार्य प्रारम्भ गररनेछ । 

लामोदरूीका झोलङ्ुगपेलुको हकमा संतघर् मातमला िथा सामारर् प्रशासन मरिालर् अरिरगिको तिभागमा  सस्पेरसन बजृ तडतभजन िथा अरर् 

दाि ृतनकार्संग माग गरर पठाइएकोमा चालु िर्यमा नै २ ओटा  झोलङ्ुगे पलुको प्रारतम्भक सिे तडजाइन सम्परन भइ १ िटाको तनमायण कार्य शरुु 

भएको र िाँकी १ पलुको सिे तडजाइन सम्परन भइ तनमायणका लातग सम्बतरधि तनकार्मा पहल गररने छ । र्स कार्यका लातग स्थानीर् साझेदार 

गैसस तििाईतस बागलुड, साझेदार संस्था झोलुङ्गेपलु सहर्ोग ईकाइ गाडकी प्रदशे, पोखरा र संतघर् मातमला िथा सामारर् प्रशासन मरिालर् 

अरिरगिको तिभाग संग आिश्र्क समरिर् गररनेछ । झोलुङ्गे पलुहरुको संरक्षण रेखदखे गने कार्य िडास्िरिाट व्र्िस्थापन तमलाउने तनति 

तलइरछ ।  तनमायण सम्परन भ ैसंचालनमा रहकेा सिै झोलङ्ुगपेलुहरुको तनर्तमि ममयि संभार िडा माफय ि गने नीति तलइन ेछ ।  

 

ग. र्सचाई  

नगरक्षेि तभि रहकेा ठुला िथा मझ्र्ौला प्रकारका तसंचाई आर्ोजनाहरुलाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको आधारमा नगर र अरर् सरोकारिाला 

तनकार्संग समरिर् गरर कार्ायरिर्नको पहल गररनछे । तनमायण शरुु भैसकेका संघीर् र प्रादतेशक क्षिेतभिका तसंचाई आर्ोजनाहरुको समर्मा न ै

तनमायण सम्परन गन ेगरर अनगुमन गने व्र्िस्था तमलाईनछे । स साना प्रकारका तसचाई आर्ोजनाहरुको हकमा कृतर् ज्ञानकेरि बागलुङ र जैतमनी 

नगरपातलकालाई प्राि हुन े शशयि अनदुान िफय को ब्लक/पकेट कार्यक्रम र तनशिय िफय को बजेटबाट कार्ायरिर्न गद ै नगर स्िरको आधारभिू 

तसंचाइको आिश्र्किालाई आगामी िर्य तभि परुा गररसक्ने गरर कार्यक्रम अगातड ििाईनेछ । साथै नगरपातलका िफय को समातनकरण अनदुान र 

राजश्व िाँडफाँड तशर्यकमा प्राि हुन ेबजेटिाट िडा स्िरका महत्िपणुय स साना तसंचाइ आर्ोजनाहरुको तनमायण सधुार गद ैजान ेनीति तलइने छ । 

 

घ.  भवन िथा शहरी र्वकास  

नेपालको संतिधानले प्रत्रे्क नागररकलाई उपर्कु्त आिासको हक हुनछे भरन े मौतलक हकको व्र्िस्था गरेको छ । तनजी क्षेि समेिको 

सतक्रर्िामा सिैका लातग क्षमिा अनसुारको सरुतक्षि आिासको व्र्िस्था गनय तकफार्ति, िािािरणमैंिी िथा भकुम्पको जोतखममकु्त साियजतनक 

िथा तनजी भिनहरु तनमायण िथा तिकास गनुयपन ेआिश्र्किा रहकेो छ । स्थानीर् तनमायण सामाग्री र प्रतितधको प्रर्ोग गरर सरुतक्षि आिास तनमायण 

गनय आिश्र्क िातलम र सचेिनाका कार्यक्रमहरु संचालन गररनछेन । नगरक्षेि तभि नर्ाँ तनमायण हुने भिन िथा घरको तनमायण पिूय नक्शा पास गन े

कार्य अतनिार्य रुपमा लाग ुगररनछे । भिन तनमायण सम्बरधी आधारभिू मापदाड २०७८ लाई लाग ुगररनेछ । जैतमनी नगरपातलका अरिरगि 

बजार क्षेिमा मापदाड तिपररि बनकेा घरटहरा हटाउन ेनीति तलइनेछ । नगरक्षेि तभि भकुम्पबाट क्षतिग्रस्ि भिनको पनुतनमायण, जनिा आिास 

कार्यक्रम, सरुतक्षि नागररक आिास कार्यक्रमबाट तनमायणातधन सिै आिासहरुलाई मापदाड तिपररि नहुने गरर सम्परन गराउन प्रभािकारी 

अनगुमन गररनेछ।  

जैतमनी नगरपातलकाको आफ्नो प्रशासतकर् भिन तनमायणको लातग ठेक्का संझौिा भइ तनमायण कार्य सरुु भइसकेको छ । नगरपातलकाले उच्च 

प्राथतमकिा तदइ सरुु गरेका सकुुम्बातसहरुलाई घर जग्गा व्र्िस्थापन, घर तितहनहरुको घर तनमायण िथा खरका छानालाई तटनको छानािाट घर 

छाउन ेकार्यक्रमको हाल सम्म कररि ८५ प्रतिशि प्रगति भइसकेको छ । र्ो कार्यका लातग जैतमनी नगरपातलकाको आफ्नै स्रोि र सरुक्षीि नागररक 

आिास कार्यक्रम समिेको सहर्ोगमा आगामी िर्य सम्परन गन ेनीति तलइएको छ ।  
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नगर क्षिेतभिका िडा कार्ायलर् भिन, स्िास््र् चौकी, स्िास््र् केरि, सामदुातर्क भिनहरु तनमायण गनय भिन िथा शहरी तिकास तडतभजन 

कार्ायलर्सँग अनरुोध गररनछे । नगरको आफ्नो श्रोिबाट अति आिश्र्क पन ेसामदुातर्क भिनहरु तनमायण िथा ममयि सधुार गन ेकार्य संघ, प्रदशे 

र स्थानीर् िहको सहकार्य र समरिर्मा क्रमशः अगाडी ििाईनछे । जैतमनी नगरपातलकाको एतककृि नगर तिकास गरुु र्ोजना र्सै िर्य िर्ार 

भइसकेको छ । जसको आधारमा भौतिक पिुायधार तिकासका गतितितधहरु अगातड ििाउन े नीति तलइने छ । नगर क्षिेमा तभति ररङरोडको 

अिधारणाका आधारमा िजार क्षेि तिस्िार गने नीति अबलम्िन गररनछे ।  

 

 

ङ.  िघु िथा साना जिर्वदु्यि र वैकर्पपक उजाि  

नेपालको संतिधानले जनसहभातगिामा आधाररि स्िदशेी लगानीलाई प्राथतमकिा तदद ैजलस्रोिको िहुउपर्ोगी तिकास गन ेनीतिगि व्र्िस्था 

गरेको छ । उजाय िथा जलश्रोि क्षेिको दीगो तिकास संरक्षण र सम्बधयन गनय र्स क्षिेको कार्यलाई तितशतिकृि गरर समदृ्ध जैतमनी, खसुी र 

आत्मतनभयर जतैमनीबासी भरने लक्ष्र् हातसल गनय जैतमनी नगरपातलकाबाट र्स क्षिेको तिकासको लातग आगामी आ.ि.मा तनम्नानसुारका नीति 

अिलम्बन गररनेछ । 

१. आगामी आ.ि.मा पतन नगरका मखु्र् मखु्र् बजार क्षेि र साियजतनक भिन लगार्िका मखु्र् स्थानहरुमा सौर्य िति/स्माटय लाइट 

जडानको कार्यलाई तनररिरिा तदईनछे । 

२. संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारको समरिर्मा नगरपातलका क्षिे तभि सरकारी िथा सामदुातर्क तिद्यतुिकरण भैसकेका सिै िडाहरुमा 

काठेपोल तिस्थापन गरर फलामे पोल राख्न ेकार्य सम्परन गररनछे । 

३. जैतमनी नगरपातलका तभि रहकेा १० िटा तितभरन लघ ुजलतिद्यिु आर्ोजनालाई प्रचतलि ऐन, तनर्मको तिपररि नहुन ेगरर व्र्ितस्थि 

िंगबाट संचालन गने गरर तनर्मन गररनेछ । 

४. नगर क्षेि तभि पहुचं नपगुेका क्षिे, िगय र समहू सम्म नतिकरणीर् उजाय र र्सको प्रतितधको पहुचं ििाई जीिनस्िरमा सधुार र 

रोजगारीमा बतृद्ध गन ेनीति अिलम्बन गररनेछ । 

५. तनजी क्षेिबाट उत्पातदि तिद्यिुको रोर्ल्टी र्स नगरपातलकाले समिे पाउने गरर सरोकारिाला तनकार्सँग समरिर् गररनछे । 

६. िैकतल्पक उजाय प्रिधयन केरि र र्ससंग कार्य गन ेगैरसरकारी तनकार्को समरिर्मा जैतमनी नगरक्षेि तभि मागको आधारमा सधुाररएको 

चलुो प्रिधयन गने कार्य अगाडी ििाईनेछ । 

 

च.  सचूना िथा सधचार   

जैतमनी नगरपातलकाका सिै िडाका िस्िी, टोल र संस्था हरुमा सरल र सस्िो रुपमा सहज पहुचं भएको संचार सेिा परु्ायउन सरकारी िथा तनजी 

क्षेिका सिै सेिा प्रदार्क संस्थासँग समरिर् र सहकार्य गद ैसचूना प्रतितध िथा संचारको क्षेिलाइ व्र्बतस्थि गनय तनम्नानसुारको नीति अबलम्बन 

गररनेछ ।  

१. सचूना प्रतितधको प्रर्ोगमा ितृद्ध गद ैफाईलहरुलाई लामो समर्सम्म सरुतक्षि राख्न ेतडतजल माध्र्मको प्रर्ोग गररनेछ । 

२. नगरपातलकाका हरेक सचूना समाचार, कार्यक्रमहरु िेि साइट, मोिाइल एप्स, तडतजटल नोतटश बोडय, अतडर्ो नोतटस बोडय, 

फेसिकु आतद माफय ि तनर्तमि अध्र्ाितधक गरर सचूना सम्पे्रशणमा सदुृतिकरण गद ैपारदतशयिा कार्म गररनेछ । 

३. सेिाप्रिाहमा सचूना प्रतितधको प्रर्ोगबाट सदुृतिकरण गरर तछटो छररिो िथा तिश्वसतनर्िा कार्म गररनछे  । 

४. सबै कमयचारीहरुलाई क्षमिा अतभबदृ्धी गनय कम्र्टुर िथा सचूना प्रतबतध सम्बरधी िातलम तदने व्र्िस्था गररनेछ । 

५. सचूना प्रतितधको उच्च प्रर्ोग गद ैसेिा प्रिाहलाई तछटो छररिो, पारदतशय र प्रभािकारी िथा प्रतितधमैति बनाउन संचालनमा रहकेा 

राजस्ि शाखा, र्ोजना, तजरसी, दिाय चलानी शाखा व्र्िस्थापनमा सफ्टिेर प्रणालीहरुलाइ सदुृतिकरण गररनेछ ।  

६. गनुासो िथा उजरुी व्र्िस्थापन गनय मोिाइल एतप्लकेशन िथा िेिसाइट सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । उक्त प्रणालीहरुलाइ अझ 

शसक्त बनाइ गनुासो व्र्िस्थापनलाइ  सहज बनाइने छ । कल सेरटर प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ ।  

७. नगर तभिका संचार माध्र्महरुको संस्थागि क्षमिा अतभबतृद्धमा सहर्ोग परु् र्ाइनेछ । रातरिर् िथा तजल्ला तस्थि संचार 

माध्र्महरुसँग सहकार्य गररनछे ।  
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८. नगरपातलकामा सहज रुपमा सेिा प्रिाह गनयका साथै सेिाको प्रतक्रर्ा सम्बरधी सम्पणुय जानकारी तडतजटल रुपमा प्रस्िुि गनयको 

लातग तडतजटल नागररक िडापि (Digital Citizen Charter) को प्रर्ोग गररनेछ ।  

९. नगरपातलका क्षिेमा इरटरनेटको पहुचँलाई सियसलुभ बनाउनको लातग नगरपातलकाको केरिमा  Free Wifi को व्र्िस्था 

गररनेछ। 

१०. नगरपातलका पररसरमा हुनसक्न ेआपरातधक तक्रर्ाकलापहरुको तनगरानी गनयको लातग नगरपातलका केरिको मखु्र् मखु्र् क्षिेमा 

CCTV जडान गररनछे ।   

 

४. वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

क. वन वािावरण र भूसधरक्षण िथा र्वपद व्र्वस्थापन  

जलिार् ुपररिियले िन िथा िािािरणलाई तदनानतुदन असर परररेहकेो छ । िन िथा िािािरणलाई संरक्षण गनय नगरक्षेि तभि रहकेा सिै सरकारी, 

तनजी र सामदुातर्क िनहरुमा िकृ्षारोपण गन,े िनलाई व्र्तक्त िथा समहूको आर् आजयनसंग आिद्ध गरर हािापानी र माटो सहुाउदो खिेी गनय 

प्रोत्सातहि गररनछे । पाखोिारी, नाङ्गो र खाली जग्गाहरुमा नगदिेालीको रुपमा रहकेा फलफूल िथा जडीिटुी खेिी गनय कृर्कलाई आकय तर्ि 

गररनेछ । िनक्षिेबाट हुने अिैध चोरी तनकासीलाई तनरुत्सातहि गररनछे । िनक्षिेलाई उद्योगसँग आिद्ध गरर घरेलु िथा साना उद्योग संचालनमा 

जोड तदईनेछ । घना िनजंगल क्षेि भएका परुाना गाउँ लगार्िका अरर् स्थानमा पशपुंतक्ष संरक्षण क्षिेको रुपमा तिकास गनयका लातग आिश्र्क 

पहल गररनेछ । ठेउलेखोला, तटमरेुखोला, चौरीखोला, लौिाखोला, कालुङखोला, काभ्र े खोला िथा कातलगाडकी जलाधार क्षेिको जैतिक 

तितिधिाको संरक्षण गनय सरोकारिाला तनकार्सँगको सहकार्यमा संरक्षणका कार्यहरु गररनेछ । जलिार् ुपररिियनले पारेका असर र प्रभािबारे 

जनचेिनामलुक कार्यक्रम र जलिार् ुअनकुुलनका तक्रर्ाकलापहरु संचालन गररनछे ।  

िािािरण संरक्षण र कृतर्लाई प्रिधयन गनय डालेघाँस नसयरी स्थापना गद ै लतगनछे । जल उत्परनप्रकोप तनर्रिण र तिपदको व्र्िस्थापन गनय 

नगरपातलकास्िरमा रहकेो तिपद व्र्िस्थापन कोर्लाई तनररिरिा तदइनेछ । तिपद जोतखम रर्तूनकरणमा सहर्ोग परु् र्ाउन आिश्र्क िातलम, 

सेतमनार र गोष्ठी संचालन गररनछे । तितभरन संचार माध्र्मबाट सरदशेमलुक सचूनाहरु प्रिाह गररनछे । जैतमनी नगर क्षिेतभि रहकेा पौरातणक 

पोखरी संरक्षण, िरतपपल चौिारी संरक्षण, िरतपपल रोप्ने कार्यलाई प्रश्रर् तदने र तिश्रामस्थल तनमायण गनय अतभप्ररेरि गने नीति अिलम्बन गररनछे 

। सिै िडा, टोल, ितस्िहरु सफा र सरुदर बनाउने अतभर्ानमा जट्ुन नगरिासीहरुलाई प्रोत्साहन गररनछे । र्स कार्यलाई प्रतिरपधी बनाई परुस्कृि 

गने नीति अिलम्बन गररनेछ । र्सका अतिररक्त तनम्न क्षेिमा प्राथतमकिा तदन ेनीति तलइनेछ । 

१. आपिकालको लातग तिपद व्र्िस्थापन कार्यक्रमलाई तनररिरिा तदइनछे ।  

२.  गमी एिं िर्ाय मौर्ममा आउन सक्ने तिपदहरु आगलातग, बािी पतहरो, चट्र्ाङ र महामारी आतदको रर्तूनकरणको लातग जनचिेना 

अतभबतृद्ध गने र र्स्िा प्राकृतिक प्रकोपबाट िच्नको लातग स्थानीर् जनिाहरुको संलग्निामा तितभरन प्राकृतिक प्रकोप रर्तूनकरण 

जस्िा कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे । 

३. तिपद व्र्िस्थापन अरिरगि आपिकातलन सेिा तदनको लातग एम्बलेुरसको व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गररनछे । 

४.  जलिार् ुपररिियनको असर सम्बरधमा चिेनामलुक कार्यक्रम र जलिार् ुअनकुुलनका तक्रर्ाकलापहरु संचालन गररनेछ । 

५.  मनसनुजरर् तिपद २०७७ बाट पतहरोले नि भएका तनतज आिासहरुको पनुतनयमायण कार्य गररने छ  । साथै तिपििाट क्षिी भएका ६० 

घर पररिारलाई संघीर् सरकार तिपि व्र्िस्थापन कोर् र जैतमनी नगरपातलकाको साझेदारीमा पनु तनमायण गने कार्य सम्परन गनय पहल 

गररनेछ ।  

६. तिपद जोतखम क्षिेको पतहचान गरर प्रभािमा आधाररि मौसम पिुायनमुानको जानकारी गराइन ेपररर्ोजनको लातग कल सेरटरको समिे 

प्रर्ोग गररनेछ ।  

७. तिपदले तनम्त्र्ाउन सक्ने सम्भातिि जोतखमको पतहचान गरर उत्थानतसल तिकासका र्ोजनाहरु संचालनमा जोड तदइनछे ।  

८. भ ु गभय तिदहरुको अध्र्र्न र तिशे्लर्णका आधारमा तिपदको कारणले जोतखममा परेका ितस्िहरुको पनुयस्थापना, स्थानारिरण र 

संरक्षण गने कार्यको थालनी गररनछे ।  

९. तिपद तनर्रिणका लातग साझेदारी अतभर्ान संचालन गररनछे ।  
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ख. फोहोरमैिा व्र्वस्थापन  

"जैतमनी नगरपातलका हररर्ाली नगरपातलका" को नारा लाई साथयक िुल्र्ाउन िािािरणमैंिी स्थानीर् शासनलाई अगातड ििाउद ैसरुदर नगरको 

पतहचानका लातग फोहोरमलैाको उतचि व्र्िस्थापन हुन आिश्र्क छ ।  स्िच्छ, सफा र हररर्ाली जैतमनीको तबकास न ै जैतमनीबासीको 

पतहचानको आधार बरनेछ, त्र्सैले फोहोरमलैा व्र्बस्थापनका लातग तनम्न नीति अबलम्बन गररनेछ । 

१. िािािरणमैंिी स्थानीर् शासनलाई अिलम्बन गनय १० िटै िडामा हररर्ाली प्रिधयनका कार्यक्रम संचालन गररनछे । 

२. नगरको सरसफाईको कार्य साियजतनक तनजी साझेदारीमा गने नीति अिलम्बन गररनछे । 

३. फोहोरमैला व्र्िस्थापन अरिरगि कुतहने र नकुतहने फोहोर छुरट्टने गरर फोहोर संकलन तिन रातखनेछ । 

४. फोहोरमैला संकलनको लातग बजार क्षिेमा माि केरिीि नभई ग्रामीण क्षेिमा समेि सेिा तिस्िार गद ैलैजाने नीति अिलम्बन गररनछे । 

५. फोहोर तिशजयन स्थानहरुको पतहचान गरर गरुुर्ोजना िर्ार गरर कार्ायरिर्न गररनछे । 

६. सरसफाईको अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन कार्यलाई प्रभािकारी बनाउने साथै अनगुमन गदाय तनतिि स्थान भरदा िातहर फोहोर फाल्नेलाई 

जररिाना िथा सजार् गने नीति अिलम्बन गररनछे । 

७. आिश्र्किाको आधारमा फोहोरमलैा व्र्िस्थापनमा उत्कृष्ठ स्थानको भ्रमण समिे गररनेछ । 

८. फोहोरलाई मोहरमा रुपारिरण गनय कुतहन ेफोहोरबाट कम्पोि मल उत्पादन गने िथा िैकतल्पक उजाय समिे उत्पादन गनय िैकतल्पक उजाय 

प्रिधयन केरिसँग सहकार्य गररनछे । 

९. प्लातिकजरर् िस्िु िथा पदाथयको तनर्रिण र प्रर्ोगमा रर्तूनकरण गद ैलैजान ेनीति अिलम्बन गररनछे । 

 

५. सुशासन िथा सधस्थागि र्वकास 

"लनर्णयमा सहभालिता सेवा प्रबाहमा सरिता" भरन े आदशय बाक्र्लाइ व्र्बहारमा उिानय हामी सिै जनप्रतितनतधहरुको ध्र्ान जैतमनी नगरको 

तनमायणमा केरिीि छ । अल्पकातलन र दीघयकातलन र्ोजनाको तनमायण िथा आिश्र्क ऐन, तनर्म, कार्यतितध र तनदतेशकाहरु िजुयमा गरर 

नगरपातलकाको कार्यलाई व्र्ितस्थि बनाईनछे । एकल िथा साझा अतधकारको सतूचमा रहकेा नगरपातलकाको क्षेिातधकार तभि पन ेकर िथा 

राजस्िका क्षिेहरुलाई व्र्ितस्थि र िैज्ञातनक िगंले करको दार्रामा आिद्ध गद ै लतगनछे । सम्पति करलाई २०७९।०८० दतेख अतनिार्य 

कार्ायरिर्नमा ल्र्ाईनेछ । सेिा प्रिाहलाई चसु्ि र दरुुस्ि बनाउन सेिाग्राहीको पहुचंलाई सरल र सहज बनाउन, सचूना प्रिाह, सचूना प्रतितधको 

प्रर्ोग, सेिाग्राही मैंिी संरचना, गनुासो व्र्िस्थापन, नागररक िडापि, काम कियव्र् प्रति जनउिरदार्ी जनप्रतितनतध र कमयचारीिरिको तिकास गद ै

सशुासन प्रत्र्ाभतूि तदन तनम्नानसुार नीति अबलम्बन गररनछे । 

१. नगरपातलकामा संचातलि नागररक सहार्िा कक्षलाई थप व्र्ितस्थि र प्रभािकारी बनाइनछे ।  

२. जैतमनी नगरपातलका पररसर तभि नक्सांकन सतहिको सचुनापाटी राख्ने व्र्िस्था तमलाइन ेछ ।  

३. कमयचारी िथा जनप्रतितनतधको क्षमिा अतभबतृद्ध गनय िातलम िथा अध्र्र्न भ्रमणका कार्यक्रमहरु संचालन गररनछेन ्। नागररकहरुलाई 

सहज र सरलरुपमा रर्ार् प्रदान गनय गतठि रर्ातर्क सतमतिलाई साधन, स्रोि सतहि आिश्र्क िातलमको व्र्िस्था तमलाईनेछ । रर्ार् 

सम्पादन प्रकृर्ालाई सरलीकृि गररनेछ । 

४. प्रत्रे्क िडा कार्ायलर्लाई पिूायधार सम्परन बनाई सेिाप्रिाहलाई व्र्ितस्थि बनाईनछे । िडास्िरसम्म ईमले, इरटरनटेको सतुिधा सहज 

बनाईनछे । सामातजक रर्ार्, समानिा, उपलब्ध स्रोिसाधनको प्रभािकारी तििरण, तिकासको रर्ार्ोतचि तििरण, सामातजक सरुक्षा 

जस्िा तिर्र्मा तिशेर् ध्र्ान तदई कार्यक्रमहरु तनधायरण र सरचालन गररनछे । 

५. र्ोजना बरन े िर समर्मै अरत्र् नहुने प्रितृि तनरुत्सातहि गररनछे । र्ोजना कार्ायरिर्नका लातग बातर्यक कार्यर्ोजना बनाई नतिजा 

प्रातिलाई सतुनतिि गररनछे । स्िीकृि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु आतथयक िर्यको जेष्ठ मसारि तभिै सम्परन गररसक्ने नीतिलाई अझ ै

प्रभािकारी िनाईनछे । साथै आितधक र्ोजना र मध्र्मकातलन खचय संरचना िर्ार गरर कार्ायरिर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

६. नीति िजुयमादतेख कार्ायरिर्न सम्मका सिै चरणलाई पारदशी, जिाफदहेी र पिुायनमुान र्ोग्र् बनाईनेछ । अनगुमन र मलु्र्ाङ्कनलाई 

थप प्रभािकारी बनाईनछे । नगर िथा िडास्िरीर् अनगुमन सतमति र तिर्र्गि सतमतिहरुको भतूमकालाई अझै तक्रर्ातशल बनाईनछे ।  

७. सचुना प्रतितधको अतधकिम प्रर्ोग गरर सेिा प्रिाह लाई तछटो छररिो, चसु्ि ,दरुुस्ि र जनउिरदार्ी बनाइनेछ । 

८. जैतमनी नगरपातलकाको काम कारिाहीलाई खलु्ला, पारदशी र जिाफदहेी बनाउन पहरेदारी, खिरदारी र साझेदारीको नीति अिलम्बन 

गररनेछ ।  
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९. कमयचारी िथा जनप्रतितनतधहरुको आचार संतहिा बनाई कार्ायरिर्नमा ल्र्ाईनेछ । भ्ररिचारका तिरुद्ध शरूर् सहशीलिाको नीति 

अबलम्बन गररनेछ ।गलि कार्य रोक्न सचूना तदनलेाई साक्षी संरक्षणको नीति अिलम्बन गररनछे । 

१०. नागररक र सेिाग्राही तिचमा सेिा प्रिाह स्रोि र साधनतिच सामरजस्र्िा कार्म गनय र नगरपातलकाले गरेका कामको जानकारी िथा 

सझुाि संकलन गनयको लातग संिाद छलफल र सनुिुाइका तितधहरु अिलम्बन गररनछे ।   

११. र्स नगरपातलकाले पारदतशयिा, सदाचार र जिाफदतेहिाका लातग साियजतनक सनुिुाई सामातजक पररक्षण, साियजतनक पररक्षण 

लगार्िका जिाफदतेहिाका औजारलाई कार्ायरिर्नमा ल्र्ाइनछे ।  

१२. नगरपातलकाको संगठन िथा व्र्िस्थापन सिेक्षण गरर कमयचारीहरुको उपर्कु्त संख्र्ा र तजम्मेिारी प्रदान गररनेछ । नगरपातलको क्षमिा 

तिकास र्ोजना िनाई लाग ुगररनेछ ।  

१३. साियजतनक प्रशासन संर्रिलाई चसु्ि, दरुुस्ि, सेिाग्राहीमिैी, सशुासनर्कु्त, सक्षम, प्रतितधमैंिी बनाउद ै कार्यसम्पादन करारको 

अिधारणालाई लाग ुगररनेछ । 

१४. सेिाग्राहीको पषृ्ठपोर्ण तलन े पद्दतिलाइ संस्थागि गद ै नागररक समाज र सरोकारिालाहरुबाट प्राि गनुासोको ित्काल समधान गन े

व्र्बस्था तमलाइनेछ ।  

१५. सिै र्ोजना िथा कार्यक्रमलाइ व्र्ितस्थि र पारदशी िगंबाट दीगोरुपमा सरचालन गनय उपभोक्ता सतमतिको क्षमिा अतभबतृद्ध गद ै

लतगनेछ । 

१६. चालु खचयको रर्नूीकरण गद ैपतुजगि खचयको बिोिरी गन,े खचयको प्रभािकारीिा र प्रतिफल बिाउने, राजस्िका स्रोिहरु बिाउन,े 

राजस्िको प्रभािकारी पररचालन गने तदशामा अतघ ितिनछे । “समदृ्ध जैतमनी खसुी र आत्मतनभयर जतैमनी नगरिासीको” दीघयकातलन 

उद्दशे्र् प्राि गने अठोटलाई आत्मसाथ गद ै अगातड बिने नीति तलइनछे ।  

६. अन्िर सम्बर्न् ि के्षत्र 
१. आगामी आि को िातर्यक र्ोजना िजुयमा गदाय सन २०३० सम्म परुा गन ेगरर िोतकएका तदगो तिकासका लक्ष्र्हरुलाई तिर्र्गि क्षिे 

अनसुार स्थातनर्करण गरर र्ोजना िथा कार्यक्रम िजुयमाका सरधभयमा उपर्कु्त रणनीति िर्ार गरर लाग ुगररने छ ।   

२. नगरपातलकाको श्रोि साधनलाई मध्र्नजर गरर आिश्र्किा अनसुार संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीर् पिूायधार तिकास 

साझेदारी कार्यक्रममा सहकार्य गद ैअगातड िि्ने नीतिलाई तनररिरिा तदइनेछ । 
३. टोल प्रिधयन सतमतिहरु गठन नभएका स्थानहरुमा टोल प्रिधयन सतमति गठन गरर उद्दशे्र्को िारेमा बोध गराइ प्रभािकारी कार्ायरिर्न 

गररनेछ ।  

४. बसाई सराई र आप्रिासन जैतमनी नगरपातलकाको लातग चनुौतिको तिर्र् बनेको छ । नगरबासीलाई आफ्नो थाकथलोमा बसाई राख्न 

आिश्र्क पन े भौतिक पिूायधार,  तशक्षा,  स्िास््र् र  सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि गनय सरोकारिाला तनकार्हरुको पहलमा आिश्र्क 

कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे ।  
५. “हाम्रो गाउँ, हाम्रो नगर” भरने िाक्र्ांशलाई अनभुिू हुन ेगरर तितभरन सरदशेमलुक कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ । नगरक्षेिबाट दशे 

तभि र िातहर रहन ुभएका सिै नागररकहरुलाई र्स क्षेिको तिकासमा लगानी गन ेर रमाउने िािािरण सजृना गनय पहल गररनछे ।  

६. नगर क्षेिमा दतेखएका संभातिि क्षिेको पतहचान गरर उत्पादनमा जोड तदन सरोकारिाला तिशेर्ज्ञहरुको रार् सझुाि सल्लाह र प्रतििेदन 

का लातग तिज्ञहरुको भेला आर्ोजना गररने छ । जसिाट नगरको िास्ितिकिा पतहचान भइ लगानीको आधार िर् गनय सहज हुनेछ ।  

७. जैतमनी नगरतभि र िातहर रहकेा जैतमनी नगर सँग सम्बतरधि व्र्िसार्ीहरु, शैतक्षक िथा राजनीतिक व्र्तक्तत्िहरु र समाजसेिी 

लगार्िका व्र्तक्तहरुलाई आमरिण गरर जैतमनी नगरको तिकासको लातग लगानी सम्मेलनको आर्ोजना गन े नीति तलइएको छ । 

जसिाट नगरको तिकासको लातग श्रोि र साधनको व्र्िस्थापन गनय सहज हुन ेअपके्षा गररएको छ ।  

८. “भतनरछ तिलो रर्ार् तदन ु भनेको रर्ार् नपाउन ु हो” त्र्सैले स्थानीर् स्िरमा स्थानीर्िहको क्षेि अतधकार तभि पने उजरुीहरु लाई 

स्थानीर् स्िरमा रहकेा मेलतमलापकिाय र रर्ातर्क सतमतिको माध्र्मिाट समर्मै तनरुपण गरर सरोकारिाला पक्षको समर् र आतथयक 

तमिव्र्र्ीिा कार्म गररनछे । जसिाट समाजमा शातरि सरुक्षा अमनचर्न कार्म भ ैसम्र् र श-ुसंस्कृि समाज तनमायणमा सहर्ोग पगु्न े

अपके्षा गररएको छ ।  
९. "कर तिनुय मरेो तिकासका लातग" भरन े अिधारणालाई तिकतसि गद ै करका दार्रालाई फरातकलो बनाइद ै आरिररक आर्लाई 

अतभितृद्ध गररनछे ।  
१०. "कर तिरौ तजम्िेिार नागररक बनौ" भरन ेअतभर्ानलाई साथयक बनाउन करदािा तशक्षा संचालन गद ैअसल कर दािा सम्मान गने नीति 

तलइनछे ।  
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अरिमा जैतमनी नगरपातलकालाई तिकास र समतृद्धको र्ािािफय  अग्रसर गराउन र्ोगदान परु् र्ाउन ु हुने तबर्र् तबज्ञ‚ राजनैतिक दल, स्थातनर् 

बतुद्दतजबी, नागररक समाजका व्र्तक्तत्ि र सब ैनागररकहरु प्रति हातदयक आभार प्रकट गदयछु । जैतमनीको समग्र तिकासमा आ–आफ्नो क्षिेबाट 

भतूमका तनिायह गन ेरारिसेिक कमयचारी, सरुक्षाकमी, तनजी िथा सहकारी क्षिे, नागररक समाज, आम सञ्चार जगि िथा सम्पणूय जैतमनीिासीलाई 

आभार व्र्क्त गद ैजैतमनीको तिकास प्रर्ासमा सहर्ोग परु् र्ाउने रातरिर्, अरिरायतरिर् संघ संस्था िथा जैतमनी तिकासका साझेदारहरुलाई धरर्िाद 

तदन चाहरछु ।  

 न्र्बाद । 

 

  नर बहादरु पनु 

नगर प्रमखु 

जैतमनी नगरपातलका, बागलङु 


