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 कालिका नगरपालिका 
कालिका नगरपालिकाको आ.व. ०७९/०८० को बार्षिक नीलि िथा कार्िक्रम 

 

श्री नगर उपप्रमखुज्रू् 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

 

1. नेपािको संर्वधान जारी भएपलि दोस्रो पटक स्थानीर् िह र वडा िहको लनवािचन सम्पन्न 
भई कालिका नगरपालिकामा आगामी पााँच वषिको िालग जनप्रलिलनलधको िनौट भएको 
ि।लनवािचनिाई सफििापूविक सम्पन्न गराउने लनवािचन आर्ोग, सहर्ोग गने राष्ट्रसेवक 
कमिचारी, सरुक्षा लनकार् िथा र्स कार्िमा संिग्न राजनैलिक दि, संघसंस्था र 
कालिकावासी सबैमा नगरपालिका हार्दिक आभार व्र्क्त गदिि । 

2. जनचाहना अनरुुप नागररकको घरदैिोमा सेवाप्रवाह गने आधारस्िम्भ नै नगरपालिका 
भएको हनुािे लनधािररि समर्मा नै भएको लनवािचनिे थप र्दगो शान्ति, सशुासन, र्वकास 
र समरृ्िको चाहना पूरा गने र्दशामा अग्रसर रहन प्ररेरि गरेको ि । 

3.  कालिका नगरपालिकाको र्वकास र समरृ्िमा संस्थापक जनप्रलिलनलधज्रू्हरुको नेितृ्वमा 
नीलिगि र कानूनी पवुािधारको लनमािण, संस्थागि संरचनाको व्र्वस्थाका साथै भौलिक 
पवुािधारहरुको लनमािणमा उल्िेखनीर् र्ोगदान भएको ि । पााँच वषिको अवलधभरी 
अहोरात्र खर्टनहुनु े नगर प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्र्क्ष, कार्िपालिका सदस्र्, वडासदस्र् 
िगार्ि सम्पूणि जनप्रलिलनलधहरु प्रलि हार्दिक आभार प्रकट गनि चाहतिु । 

4.  लमलि २०७२ असोज १ गिे स्थानीर् सरकारको रुपमा स्थार्पि कालिका नगरपालिका 
नगरबासी जनिाको साविभौम अलधकार, स्वितत्रिा र स्वःशासनको अलधकारिाई 
आत्मसाि गदै, नगरबासीहरुको समरृ्ि र सशुासन सर्हिको समग्र र्वकासको चाहनािाई 
हृदरं्गम गदै, समाजमा रहेका सबै प्रकारका र्वभेदको अतत्र् गदै बहजुालिर्, 

बहसुााँस्कृलिक, वहधुालमिक िथा भौगोलिक र्वर्वधिार्कु्त नगरपालिकाको र्वशेषिाहरुिाई 
आत्मसाि गरी र्वर्वधिा सर्हिको एकिा र ऐक्र्वि सामान्जक संरचना र सर्हष्णिुा र 
सद्भाविाई प्रवधिन गरी आलथिक, सामान्जक रुपमा समिृ सामान्जक तर्ार् सर्हिको 
अनकुरणीर् नगरपालिका लनमािण गने संकल्पका साथ अगाडी बर्िरहेको ि । र्वकास 
प्रलिको चाहना, दूरदृर्ि सर्हिका र्वकासका र्ोजनाहरु, र्वकासमा जनिाको सहभालगिा, 
सतिलुिि राजनीलिक सम्बतध,सहकारी साविजलनक लनजी साझेदारी, जनमखुी, स्वच्ि र 
उत्तरदार्ी प्रशासन माफि ि नगरपालिकािाई बैभवशािी र समिृ स्थानीर् िहको रुपमा 
स्थार्पि गने र्दशामा कालिका नगरपालिका अगालड बिेको ि । 
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5. नेपािी जनिाको िोकिान्तत्रक गणितत्र, समानिा र र्वकासको चाहना अनरुुप पटक 
पटक भएका र्वलभन्न आतदोिनका कारण िोकिान्तत्रक मलु्र् एवं मातर्िािाई आत्मसाि 
गदै राज्र् प्रणािीको क्रमश रुपातिरण हुाँदै आएको ि । राज्र् प्रणािीको 
रुपातिरणसाँगै एकात्मक, केन्तिकृि िााँचाको स्वरुपमा आमूि पररवििन गरी संघीर् 
िोकिान्तत्रक गणितत्रात्मक शासन व्र्वस्था स्थापनाका क्रममा जीवन उत्सगि गने 
सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरु प्रलि श्रिासमुन अपिण गनुिका साथै वेपत्ता िथा 
घाईिेहरुको न्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदििु। र्स क्रममा अगवुाई गनुिहनु ेसम्पूणि 
अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मान गनि चाहतिु। 

6. िीन वषिदेखी र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभड १९ महामारीको प्रभाव सामातर् बतदै 

गएको ि । नगरपालिकािे चािेको प्रभावकारी कदमबाट र्सको रोकथाम, उपचार र 
लनर्तत्रण सम्भव भएकोिे सबैको संर्कु्त प्रर्ासबाट र्स खािका महमारीबाट सनृ्जि 
प्रलिकुि पररन्स्थलिको सामना गनि सर्कति भने्न दृि र्वश्वास लिएको िु । कोलभड-१९ 
का कारण नगरपालिकाको न्शक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, मानव र्वकास िगार्िका क्षते्रमा 
प्रलिकुि प्रभाव परेकोिे आगामी वषि र्ी के्षत्रको र्वकास र उन्नर्निाई प्राथलमकिामा 
रान्खनेि । 

7. कालिका नगरपालिकाको आलथिक र सामान्जक र्वकासको िालग  पञ्चवषीर् आवलधक 
र्ोजना िजुिमा गने कार्ि सम्पन्न गनुिपनेि । कृर्ष के्षत्रिाई आलथिक र्वकासको प्रमखु 
संवाहकको रुपमा अन्घ बिाई उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवरृ्िका कार्िक्रम माफि ि 
नगरवासीको आलथिक उत्थानशीििा बिाउनपुनेि । मानव पूाँजी लनमािणिाई केतिमा 
राखी न्शक्षा र स्वास््र् क्षेत्रमा प्राथलमकिाका साथ कार्िक्रमहरु सञ्चािन गनुिपनेि। 
साथै लनमािणाधीन र लनमािण सम्पन्न पवुािधारहरुको र्दगोपना सलुनन्िि गनुिपनेि  । त्र्सैिे 
र्ी र्वषर्हरुिाई केतदर्वतदमुा राखेर आगामी वषिको नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा गनि 
जोड र्दएको िु । 

  

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

अब म र्स कालिका नगरपालिकाको आलथिक बषि २०७९/०८०  का िालग िर् 
गररएका वार्षिक र्वकासका नीलिहरुिाई र्हााँहरु समक्ष प्रस्ििु गनि चाहतिु । 
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 कृर्ष िथा पशपुतिी 
 

8. कृर्ष के्षत्रिाई आलथिक र्वकासको प्रमखु संवाहकको रुपमा लिई   कृर्ष उत्पादन र 
उत्पादकत्व बरृ्ि गनि कृषकहरुिाई मि लबउ र्विरणमा अनदुान, प्रार्वलधक सहर्ोग र साना 
िथा मझौिा लसाँचाई आर्ोजना सञ्चािन गने नीलि लिईन ेि । 

9. परम्परागि एवं लनवािहमखुी कृर्ष िथा पशपुािनिाई व्र्वसार्र्करण गदै नगरबाट कृर्ष 
िथा पशपुतिीजतर् उत्पादन लनर्ाििमा सहजीकरण  गने नीलि अविम्बन गररनेि | 

10.  पशपुतिी रोगहरुको रोकथाम लनर्तत्रण गरर स्वच्ि उत्पादनमा जोड र्ददै 
पशपुतिीिाई खोप िथा औषधी उपकरणको व्र्वस्था लमिाईन ेि | 

11. कृर्ष उपजको बजारसम्म पहुाँच स्थापना गनि सहकारी के्षत्रसंग सहकार्ि गररन ेि । 

12. कृर्ष उत्पादन अलधक हनु ेसमर्मा कृर्ष उपजिे बजार मलु्र् नपाउने र कृषकहरुिे 
तरू्न मलु्र्मा नै उत्पार्दि वस्ि ु लबक्री गनुि पने अवस्थाको अतत्र् गनि कृर्ष सहकारी 
संस्थाहरुको साझेदारीमा कृर्ष उपज प्रशोधन माफि ि मलु्र् अलभविृी (Value Add) गरी र्वक्री 
र्विरण गने कार्ििाई प्राथलमकिा र्दईन ेि । 

13. कृषकहरुिाई घरदैिोमा प्रर्वलधक सहर्ोग उपिव्ध गराउन े कार्ििाई र्स बषि पलन 
लनरतिरिा र्दईन ेि । 

14. कृर्ष के्षत्रको आधलुनकीकरण गनि र्ान्तत्रक उपकरण खररदमा अनदुान र्दन े नीलििाई 
लनरतिरिा र्दईन ेि । 

15. व्र्वसार्र्क रुपमा कृर्ष उत्पादन गरी रोजगारी िथा स्वरोजगार सजृना गने र सामूर्हक 
खेिी गने कृषक समूहहरुिाई र्वशेष अनदुान र्दईन ेि । 

16. जग्गा भाडामा लिई सामूर्हक खेिी िथा बोररंग लसंचाई प्रणािीबाट खेिी गने कृषकिाई 
िाग्ने लबद्यिु महसिुमा आंन्शक अनदुान र्दन ेनीलि अविम्बन गररनेि | 

17. पशपुतिीजतर् उत्पादन गने कृषकहरुिाई प्रार्वलधक सहर्ोग र गोठ/खोर सधुार 
कार्िक्रमिाई लनरतिरिा र्दईने ि । 

18. पशपुतिी जतर् उत्पादनिाई वजारसम्म पहुाँच बिाउन र उत्पादनको प्रशोधन गने 
कार्िमा सहकारी संस्थाहरु संग सहकार्ि गररनेि । 

19. कृर्ष िथा पशपुािन व्र्वसार्िाई रोजगारीको महत्वपूणि के्षत्रको रुपमा र्वकास गनि 
नमूना पररर्ोजना संचािन गने नीलि लिईन ेि । 

20. कृर्ष िथा पशपुतिी व्र्वसार् संचािन गने कृषकिाई व्र्वसार् करमा र्दईदै आएको 
िुटिाई लनरतिरिा र्दईने ि | 
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21. कृर्ष जतर् उत्पादन (दधु ) िाई प्रशोधन गरी र्वलभन्न पररकार िर्ार गनिका िालग 
आवश्र्क पने उपकरण खररदमा अनदुानको व्र्वस्था लमिाईन ेि | 

22.  "पशमुा नश्ल सधुार, उत्पादकत्व बरृ्िको आधार " भएकोिे गाई भैंसी र बाख्राको कृलिम 
गभािधान  कार्िक्रमिाई उच्च प्राथलमकिामा राखी नश्ल सधुार पशहुरुको संख्र्ा बरृ्िमा जोड 
र्दईन ेि | 

23. कृषकको िागिमा कमी  ल्र्ाई पशजुतर् उत्पादनको िालग खिुा के्षत्रमा घााँसको 
लबकास गनि  जोड र्दईने ि | र्सको िालग घास िथा लबउ/ बेनािमा अनदुानको व्र्वस्था 
लमिाईने ि | 

24. लनवािहमखुी कृषकिाई व्र्वसार्र्क बनाउनका िालग प्रोत्साहन स्वरूप र्ददै आएको 
अनदुानिाई लनरतिरिा र्दईनेि | 

25. दगु्ध उत्पादक कृषकहरुिाई प्रोत्साहनको िालग दधु उत्पादनको आधारमा दगु्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था माफि ि प्रलि लिटर रु १ का दरिे अनदुान र्दईनेि । 

26. कृर्ष िथा पशपुािन कार्ििाई उद्यमन्शिािाको रुपमा  स्थापना गने िथा नर्ां प्रर्वलधको 
िालग िालिम गोष्ठी भ्रमण जस्िा कार्िक्रम संचािन गनुिका साथै व्र्वसार्र्क फमिहरूिाई 
र्न्तत्रकीकरण गनि अनदुानको व्र्वस्था गररनिे | 

27. उन्नि पश ु आहारको लबउ/बेनािको श्रोि केति स्थापना गरी संचािन गनि 
समूह/सहकारीिाई प्रोत्सार्हि गररनेि | 

28. पशसेुवामा संिग्न सरकारी िथा लनजी स्िरका प्रालबलधकहरुिाई ज्ञान, सीपको िालग 
िालिम एवं अविोकन भ्रमणको व्र्वस्था लमिाईने ि | 

29. अधरुा लसंचाई िथा सिही लसंचाईिाई प्राथलमकिा र्दई कार्िक्रम संचािन गने नीलि 
अविम्बन गररन ेि | 

30. दगु्धजतर्, पशजुतर्, फिफूि िथा िरकारी उत्पादक कृषक, सहकारी र बजारवीचको 
उन्चि मूल्र् शंृ्रखिा (Value Chain) कार्म गरी उत्पादनको र्थोन्चि मूल्र् प्रदान गनि 
नगरपालिकाबाट संघीर्, प्रादेन्शक िथा स्थालनर् कानून बमोन्जम सहजीकरण र लनर्मनका 
उपार्हरु अविम्बन गररनेि। 

31. कृर्ष खेिीिाई व्र्वसार्ीकरण, बजारीकरण र लबस्िारीकरणको िालग आवश्र्क पने 
पूवािधार लसंचाई,न्शिगहृ,संकिन केति र सामरु्हक खेिी िथा कृर्ष सञ्जािीकरण माफि ि 
नगरपालिका के्षत्रलभत्र कृर्ष उत्पादनको प्रवििनमा जोड र्दन ेनीलििाई लनरतिरिा र्दईनिे। 

32. अनसुतधानबाट लसफाररस भई आएका नर्ााँ कृर्ष प्रर्वलधहरुको लबस्िारका िालग थोपा 
लसंचाई, मन्ल्चङ प्िार्िक, पोलिहाउस, सामदुार्र्क नसिरी स्थापनाका िालग अनदुान िथा 
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प्रालबलधक सेवा उपिब्ध गराइनेि ।  कृर्ष सामाग्री (लबउ र्वजन) अनदुानमा र्विरण गने 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि। 

33. माटो पररक्षण कार्िक्रमिाई प्रभाबकारी कार्ितवर्नका िालग सम्बन्तधि सबै 
सरोकारवािाहरुसंग समतवर् गररनिे ।  

34. कृर्ष के्षत्रमा बढ्दो लबषादी प्रर्ोगिाई तर्नुीकरण गनि सचेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेि । 

35. ब्र्वसार्र्क िरकारी िथा फिफूि उत्पादनिाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रालबलधक 
सहर्ोग, गूणस्िररर् लबउ लबजन/लबरुवा, भण्डारण िथा बजारीकरणमा आवश्र्क सहर्ोगको 
व्र्वस्था लमिाईनेि । नगरपालिकालभत्र पषु्प व्र्वसार् प्रवििनको िालग टोि र्वकास 
संस्थाहरुसंग सहकार्ि गररनेि । 

36. खेिीर्ोग्र् जलमनको उत्पादन बरृ्िका िालग मि र्वउको अभाव हनु र्दईन े िैन । 
रासार्लनक मि िथा र्वषादीको प्रर्ोगिे मानव स्वास््र् िगार्ि वािावरणिाई समेि असर 
पगु्ने भएकोिे त्र्सको सट्टामा प्राङगररक मि लबषार्दको प्रर्ोग गनि प्रोत्सार्हि गने नीलि 
अबिम्बन गररनेि । 

37. बािी संरक्षण र उपादनोपराति क्षिी तर्लुनकरणका िालग कृषकहरुिाई लबलभन्न प्रलबलध 
र लसप लबकास िालिम आर्ोजना गररनेि । 

38. प्रधानमतत्री कृर्ष आधलुनकीकरण पररर्ोजना अतिगििका पकेट के्षत्र (िरकारी, 
मौरीपािन,केरा, च्र्ाउ) सतचािनका िालग िोर्कएको मापदण्ड र कार्िलबलध बमोन्जम 
कार्ाितवर्न गररने ि । 

39. नगरपािीकािाई फिफूि उत्पादनमा क्रमश आत्मलनभिर बनाउन भलूम लबर्हन एवं 
लसमातिकृि जनशन्क्तिाई रोजगारीको अवसर प्रदान गनि एबं खाद्य िथा पोषण सरुक्षा 
सलुनन्िि गनिको िालग लनजी, ऐिानी िथा पलिि बााँझो जलमनमा सामरु्हक फिफूि खेिी 
कार्िक्रम सतचािन कार्िर्वलध बनाई “फिफूि दशक लबरुवा रोपण” कार्िक्रम सरोकारवािा 
सबैको सहभालगिामा कार्ाितवर्न गररनेि । 

40. मकै खेिी प्रवद्र्धनको िालग कार्िलबलध बमोन्जम लनजी के्षत्रको समेि संिग्निामा 
उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका के्षत्रमा उत्पादक कृषक, कृषक समूह/सहकारीको प्रत्र्क्ष 
सहभालगिामा कार्िक्रम सतचािन गररनेि । माटोको भौलिक िथा रसार्लनक गणु सधुार गनि 
माटो पररक्षण कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गररनिे । 

41.  मौरी पािन व्र्वसार् िथा केरा कागिी खेिी प्रवद्र्धनको िालग कार्िक्रम संचािन 
गररनेि । 
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42. बढ्दो र्वषादी प्रर्ोगिाई लनरत्साहन गरी कृर्षवािीमा र्वषादी तर्नुीकरण गनि 
एग्रोभेटहरुको अनगुमनिाई िीब्रिा र्दइनिे । साथै प्राङगारीक खेलि प्रणािीिाई जोड 
र्दईनिे । 

43. पषु्प व्र्वसार् फिफुि िथा नसिरी िाई प्रवििन गररनिे । 

 

उद्योग, रोजगारी र लसप र्वकास 
44. दधुिाई प्रशोधन गरी दगु्धजतर् पररकार उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनि चाहने 
उद्यमीहरुिाई िालिमको व्र्वस्थागनुिको साथै स्थानीर् कर सहलुिर्ि र्दईने र आवश्र्क 
भौलिक  पवुािधार लनमािणमा समेि सहर्ोग गररनेि । 

45. नगरके्षत्रमा बेरोजगारहरुको ि्र्ांङ्क संकिन गरी व्र्न्क्तको क्षमिा अनसुार वार्ररङ्ग, 

प्िन्म्वङ्ग पेन्तटङ्ग,  डकमी, लसकमी,ड्राईलभङ्ग,  ब्र्टुीपाििर,  मोबाईि ममिि, लसिाई कटाई र 
हस्िकिाका सामान वनाउने िगार्ि मागमा आधारीि  लसप र्वकासका िालिमहरु प्रदान गररन े
ि । 

46. नगरपालिका लभत्रका सहकारी,बान्णज्र् बैंक,र्वकास बैंक िगार्िका र्वन्त्तर् 
संस्थाहरुसाँग सहकार्ि गरी िघ,ुघरेि ु िथा साना उद्योगहरुिाई िघ ु र्वत्त,िघ ु कजाि 
िगार्िका र्वन्त्तर् सेवा प्रदान गरी स्वरोजगार बन्न प्ररेरि गने र सीपमा आधाररि श्रममूिक 
उद्योगहरुको र्वकास र प्रवििन गने कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनिे ।  

47. संघीर् सरकारबाट हस्िातिरण भई आएको गररबसाँग र्वश्वशे्वर कार्िक्रम माफि ि साना 
िथा िघ ु उद्यमको र्वकास गरी दलिि उत्पीलडि िथा र्वपन्न समदुार्को जीर्वकोपाजिन र 
आलथिक र्वकासका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेि।  

48. उद्यम र्वकासको िालग स्थानीर् र्वुाहरुिाई मागिदशिन गनि र उद्योग स्थापना,सञ्चािन 
र िागि प्रलिफि दरका र्वषर्मा जानकारी गराउन िघ ुिथा साना उद्यमसाँग सम्बन्तधि र्वज्ञ 
िथा उद्यमीहरु सर्हिको टोिीबाट अध्र्र्न गराई उद्यमहरुको र्वस्ििृ न्स्कम सर्हिको उद्यम 
प्रोफाईि िर्ार गररनिे ।  

49. प्रधानमतत्री रोजगार कार्िक्रम अतिगिि रोजगारी सजृना हनु े कार्िक्रमिाई लनरतिरिा 
र्दईन ेि ।  

50.  नगर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचािन गने कार्िमा लनजी के्षत्र संग सहकार्ि गररनेि 
। औधोलगक ग्राम लनमािण गनि आवश्र्क पहि गररनेि | कृर्षमा आधाररि उद्योग स्थापना 
गनि प्राथलमकिा र्दईनिे | 

51.  स्थानीर् उद्योगका िालग आवश्र्क पने प्रालबलधक जनशन्क्तका उत्पादन गनि  सीप 
र्वकास िालिम केति हेटौडा संग समतवर् गररनेि | 
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52.  गररबी तरू्लनकरणका िालग िघ ु उद्यम र्वकास कार्िक्रमको माध्र्मबाट लसपर्वकास 
सर्हि प्रर्वलध उपिब्ध गराई १०० जनािाई उद्यमी बनाउन ेकार्िक्रम सञ्चािन गररनिे । 

53. नगर स्िरीर् उद्योग वान्णज्र् संघ स्थापना गनि पहि गरीनेि । 

 

पर्िटन िथा संस्कृलि संरक्षण िथा प्रवििन 

 

54.  आतिररक पर्िटन प्रवििन गनि नगर के्षत्रमा रहेका पर्िटर्कर् के्षत्रहरुको पर्हचान िथा 
र्वकास गनि  पर्िटन प्रोफाईि लनमािण िथा पर्िटन र्वकास गरुुर्ोजना िर्ार गररनेि । 

55. लसतिी ,न्चत्राम िथा गैरेबारी झरनासम्म पगु्न ेपहुाँच मागि  लनमािण गरी आतिररक पर्िटन 
प्रवधिन गररनेि । 

56.  क्र्ानोलनङ्ग, जीपफ्िार्र, टे्रर्कङग, हाईर्कङ्ग जस्िा साहलसक पर्िटन र्वकासको 
संभावनाहरुको खोजी गरी त्र्स्िा के्षत्रमा लनजी के्षत्रसंगको साझेदारीमा कार्िक्रम संचािन 
गररनेि । 

57. सामदुार्र्क िथा संस्थागि र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुिाई नगरक्षेत्रका 
पर्िटर्कर्  स्थि भ्रमण गराउने वािावरण लमिाईनिे । 

58. नगर के्षत्रमा रहेका पर्िटर्कर् स्थि िथा पाकि को संचािन िथा व्र्वस्थापन गनि 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेि । 

59. स्थानीर् भाषा धमि िथा सबै जािजािीहरुको संस्कृलि संरक्षण गने कार्ििाई लनरतिरिा 
र्दईनिे ।  

60. पर्िटन र्वकास िथा संस्कृलि संरक्षण एवं पर्िटन पूवािधारिाई प्राथिलमकिा र्दईनेि । 

61. लनजी के्षत्रसंगको साझेदारीमा होमस्टे स्थापना गनि आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनिे | 

62. कालिका  नगर लभत्र पाकि  लनमािण कार्ििाई आगालड बिाईन ेि | गिुवा चोकमा रहेको 
पाकि िाई बािवार्टकाको रुपमा र्वकास गने िफि  पहि गररन ेि । 

63. उदर्परु सामदुार्र्क वनसंगको साझेदारीमा वन लभत्रको पाकि मा कफी सप सर्हिको 
लनशलु्क वाईफाईको व्र्वस्था लमिाईनिे | 

64. कालिका नगरपालिका लभत्रको सार्हत्र् किा संस्कृलि दशिन र्वकास संरक्षण र 
प्रबििनको लनम्िी कालिका प्रज्ञा प्रलिष्ठान गठन गररनिे । 
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सहकारी क्षते्र 
65.  कालिका नगरपालिका कार्िके्षत्र रही संचािनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको 
सहकार्िमा पररचर् सर्हि लबवरण खिेुको प्रोफाईि लनमािण गरी प्रकाशन गररन े ि । 
सहकारी संस्थाहरुको लनर्मनिाई प्रभावकारी बनाईनिे । 

66. कृर्ष िथा पशपुािन सहकारी के्षत्रसंग सहकार्ि गरी साझेदारीका कार्िक्रम संचािन 
गररनेि । 

67. सहकारीका व्र्वस्थापक वा िेखामा कार्िरि कमिचारीहरुिाई कोपोलमस सम्बतधी 
िालिम सहकारी लबभागसंगको सहकार्िमा उपिब्ध गराईनेि | 

68. र्वन्त्तर् संस्थाहरुको अनगुमन कार्ििाई अन्घ बिाईनेि । 

 

राजश्व िथा बजार अनगुमन 
69. नगरपालिका के्षत्रलभत्र करको दार्रा बिाई राजस्व वरृ्ि गने िफि  र्वशेष पहि गररनिे 
। राजस्व सधुार र्ोजनािाई कार्ितवर्न गररनेि | करका दरहरुमा समसामर्र्क पररमाजिन 
गदै िलगनिे । करका नर्ााँ स्रोिहरुको खोजी गररनेि । 

70. प्राकृलिक श्रोि र साधनिाई अलधकिम पररचािन गरी नगरको  र्दगो आलथिक श्रोिको 
रुपमा व्र्वस्थापन गररनेि । 

71. दिाि नगरी संचािनमा रहेका व्र्वसार्िाई करको दार्रा लभत्र ल्र्ाउन पहि गररनेि 
। दिाि भई लनर्लमि रुपमा कर लिने उद्योग व्र्वसार्को पर्हचानको िालग र्वशेष न्स्टकर 
(Green Sticker)को व्र्वस्था गररनिे ।  

72. बजारमा उपिब्ध हनुे वस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िर र मलु्र् लनर्मन गनि अनगुमन 
कार्ििाई प्रभावकारी बनाईनेि ।  

73. नगर के्षत्र लभत्रका व्र्वसार्ीिाई कर र नाप िौि िथा गणुस्िर सम्वतधी िालिमको 
आर्ोजना गररनेि । लडन्जटि िौिको प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गररनेि | 
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न्शक्षा र्वुा िथा खेिकुद 

74.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुको भौलिक संरचनाहरुको सकु्ष्म मलु्र्ांकन गदै आवश्र्किाको 
आधारमा संरचना लनमािण, ममिि संभार िथा सेवासरु्वधा र्वस्िार गने कार्ििाई लनरतिरिा 
र्दइनेि । 

75. र्वद्यािर्मा लनमािण गररने हरेक भौलिक संरचनािाई अपांगमैत्री,िात्रामैत्री र लसकाइमैत्री 
बनाईनेि । 

76. र्वलभन्न कर्ठनाइका कारण र्वद्यािर्को पहुाँचमा नभएका र र्वचैमा र्वद्यािर् िोडेका 
बािवालिकाहरुको पर्हचान गरी र्वशेष प्रोत्साहन िथा सेवासरु्वधा उपिब्ध गराई र्वद्यािर्को 
पहुाँचमा ल्र्ाईनिे । 

77. र्वद्यािर्को व्र्वस्थापकीर् क्षमिामा अलभवरृ्ि गरी बािमैत्री बािावरणमा गणुस्िरीर् 
न्शक्षा सलुनन्िि गनि र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि, प्रधानाध्र्ापक, न्शक्षक एवं अलभभावक 
संघका पदालधकारीहरुको िालग क्षमिा अलभबरृ्िका कार्िक्रम संचािन गररनिे । 

78. नगरपालिका लभत्र राम्रो अभ्र्ास गरेका र्वद्यािर्हरुको अविोकन गरी अनभुव आदान 
प्रदान गने कार्िक्रम संचािन गररनेि । 

79. ‘कालिका नगरपालिकाको आवश्र्किा, गणुस्िरीर् न्शक्षा, हाम्रो प्रलिवििा’ भने्न नाराका 
साथ नगरपालिका लभत्र संचालिि सबै िहका र्वद्यािर्हरुमा समान रुपिे  गणुस्िरीर् न्शक्षा 
सलुनन्िि हनुे बािावरण सजृना गनि अलभर्ान संचािन गररनेि । 

80. गणुस्िरीर् न्शक्षण लसकाइको वािावरण सजृना गनि सबै सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा  
उपर्कु्त बािमैत्री लसकाइ वािावरण, व्र्वस्थापनका साथै कक्षाकोठामा आधाररि पेशागि 
सहर्ोगको पिलििाइ सदुृि र सर्क्रर् बनाईनेि । 

81. स्वस्थ शैन्क्षक प्रलिस्पधािको वािावरण लसजिना गनि तरू्निम गणुस्िरको मापदण्ड 
लनधािरण गरी हरेक र्वद्यािर्मा रहेका बािर्वकास केतिहरुिाई नमूनाको रुपमा सञ्चािन गनि 
प्रोत्सार्हि गररनेि । 

82. कालिका नगरपालिका लभत्र गणुस्िरीर् न्शक्षा सलुनन्िि गनि सकु्ष्म अनगुमन प्रणािीको 
र्वकास गरी सूचकका आधारमा लनरतिर मलु्र्ांकन गने र मलु्र्ांकनका आधारमा र्वद्यािर्, 

प्रधानाध्र्ापक िथा न्शक्षकहरुिाइ परुस्कार िथा प्रोत्साहन प्रदान गररनेि । 

83. रार्ष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ िे गरेको व्र्वस्था अनरुुप कक्षा एक देखी आठसम्म 
स्थानीर् पाठ्यक्रम “मेरो प्र्ारो कालिका” को पठनपाठन गराउने नीलि लिईनेि । हाि 
सञ्चािन भईरहेको नगरस्िरीर् कक्षा आठको परीक्षा व्र्वस्थापनमा थप सधुार गररनेि  । 
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84. ग्रालमण के्षत्रका लसमातिकृि बािवालिकाहरुको िालग िात्रावास लनमािण िथा 
संचािनिाई लनरतिरिा र्दइनिे । 

85. र्वद्यािर्मा र्वद्याथीिे लसक्न े र र्टक्ने वािावरण सलुनन्िि गनि लनशलु्क पाठ्यपसु्िक 
र्विरण, िात्रवनृ्त्तको व्र्वस्था, र्दवा खाजा एवं स्र्ालनटरी प्र्ाड र्विरण जस्िा कार्िक्रमिाइ 
लनरतिरिा र्दइनेि । 

86. र्वद्याथी संख्र्ा, भौगोलिक अवस्था र स्थानीर् आवश्र्किाको आधारमा र्वद्यािर्हरुको 
मलु्र्ांकन गरी न्शक्षक दरवतदी लमिान िथा र्वद्यािर् समार्ोजन कार्ििाइ अगालड बिाइनेि 
। 

87. समार्ोजनबाट खािी भएका र नगरपालिकाको बीच भागमा रहेका र्वद्यािर्िाई 
प्रार्वलधक न्शक्षािर्को रुपमा र्वकास गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न कार्ि अन्घ बिाईनेि ।  

88. कालिका किेजको स्थापनाका िालग आवश्र्क पहि र समतवर् गररनेि । 

89. र्वद्यािर्मा रहेको र्वषर्गि न्शक्षक दरवतदी अभाविाई कम गनि गन्णि, र्वज्ञान र 
अंग्रजेी र्वषर् न्शक्षण गने स्वरं्सेवक न्शक्षकको व्र्वस्थाको िालग आवश्र्क पहि गररनिे । 

90. न्शक्षा के्षत्रको र्ोजनावि र्वकास माफि ि गणुस्िरीर् न्शक्षामा समिामिुक पहुंच 
सलुनन्िि गराउन पााँच वषे नगर न्शक्षा र्ोजना लनमािण गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाइनेि । 

91. र्वद्याथीहरुिाई लनर्लमि पठनपाठनका अलिररक्त अतर् सजृनात्मक र्क्रर्ाकिापमा 
संिग्न गराउन अतिरलनर्हि प्रलिभा प्रस्फुटन गराउन नगरस्िरीर् र र्वद्यािर् स्िरीर् अलिररक्त 
र्क्रर्ाकिाप िथा खेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरु संचािन गररनेि । र्सको िालग र्वद्यािर्हरुिाई 
नगद िथा वस्िगुि सहर्ोग उपिब्ध गराइनेि । 

92.  र्वद्यािर्को व्र्वस्थापकीर् अवस्था सधुार गरी गणुस्िरीर् न्शक्षा पिलि सलुनन्िि गनि 
कार्ि सम्पादन सूचक लनमािण गरी प्रधानाध्र्ापकसंग कार्ि सम्पादन करार गररनिे । कार्ि 
सम्पादन सूचकका आधारमा मलु्र्ांकन गरी र्वद्यािर् एवं न्शक्षकहरुिाई थप प्रोत्साहन 
उपिब्ध गराइनेि । 

93. र्वद्यािर्मा आधलुनक सूचना प्रर्वलधको प्रर्ोग गरी न्शक्षण लसकाई र्क्रर्ाकिापिाई 
प्रर्वलधमैत्री बनाउन र्वद्यािर्हरुिाई सूचना प्रर्वलधका सामग्रीहरु उपिब्ध गराइनेि । 

94. कालिका नगरपालिका लभत्र स्थार्ी बसोबास गने र सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्न 
गरी प्रार्वलधक न्शक्षा अध्र्र्न गने िात्रिात्राहरुिाई प्रार्वलधक न्शक्षा िात्रवनृ्त्त प्रदान गने 
कार्िक्रमिाई लनरतिरिा र्दइनिे । 



11 
 

95. खेिकुद सम्बतधी कार्िक्रमहरुको िजुिमा, कार्ाितवर्न,अनगुमन िथा समतवर्को िालग 
नगरस्िरीर् खेिकुद र्वकास सलमलि गठन गररनेि । राष्ट्रपलि रलनंग न्शल्ड प्रलिर्ोलगिा,मेर्र 
कप प्रलिर्ोलगिा एवं नगरस्िरीर् र्वलभन्न खेिकुद कार्िक्रमहरु संचािन गररनिे । 

96. र्वुा िन्क्षि कार्िक्रमहरु र्वुाहरुकै सहभालगिामा संचािन गने व्र्वस्था लमिाईनेि । 

97. न्शक्षा र्वुा िथा खेिकुदसंग सम्बन्तधि कार्िक्रम संचािन गदाि सरकारी, गैर सरकारी 
र लनजी संस्थाहरुसंग सहकार्ि गने नीलि अविम्बन गररनेि । 

 

स्वास््र् सेवा 
 

98.  कालिका नगरपालिकालभत्र बसोबास गने अलि र्वपन्न घर-पररवार पर्हचान गरी लनशलु्क 
स्वास््र् बीमा गने नीलि लिईनेि  l 

99. पोषण सम्बतधी कार्िक्रमहरु संचािन गरी आगामी पााँच वषिलभत्रमा कालिका 
नगरपालिकािाई पोषण मैत्री नगरपालिका बनाउन बहकेु्षत्रीर् पोषण र्ोजना कार्ाितवर्न 
गररनेि l 

100. मर्हिाहरुमा हनु ेपाठेघरको क्र्ातसर रोकथाम िथा लनर्तत्रण गनि िथा पाठेघर खस्न े
समस्र्ाको पर्हचान गरर समर्मै उपचार गराउन आवश्र्क ब्र्बस्था लमिाइनेि l 

101. कोलभड-१९ िगार्िका महामारीसंग जधु्न आकन्स्मक स्वास््र् सेवाको सदुृिीकरण 
गररनेि । कोलभड लबरुिको खोप अलभर्ानिाई लिटो र प्रभावकारी रुपमा अन्घ बिाईनिे । 

102. कालिका नगर अस्पिािमा भौलिक पूवािधार,प्रर्वलध, उपकरण र लबशेषज्ञ न्चर्कत्सकको 
व्र्वस्था गरी  गणुस्िरीर्, िररिो र प्रभावकारी स्वास््र् सेवा प्रदान गररनेि l 

103. सरुन्क्षि माितृ्व सेवाको िालग र्वद्यमान वलथिङ्ग सेतटरहरु (Birthing Center) को 
सदुृिीकरण गररनिे । दइु वषि मलुनका बच्चाहरुिाई पूणिखोप सलुनन्िि गररनेि । 

104. एक वडा एक स्वास््र् सस्था नीलि अनरुुप बााँकी रहेको सबै वडामा  स्वास््र् संस्था  
भवन लनमािण गरी गणुस्िरीर् आधारभिू स्वास््र् सेवा वडा िहबाट नै संचािन गने ब्र्बस्था 
गररनेि । 

105. अस्पिाि र स्वास््र् चौकीहरुमा थप स्वास््र् सलुबधा िथा प्रर्ोगशािा पररक्षण सेवाहरु 
लबस्िार गररनिे । 

106. कालिका नगरपालिकामा सेवारि सामदुार्र्क मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुको 
मनोबि उच्च राखी सामान्जक सेवामा पररचािन गररनेि साथै ६० बषि उमेर पगुी सकेका 
सामदुार्र्क मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुिाइ सम्मानजनक लबदाइ गररनेि । 

107. अलिर्वपन्न सतु्केरी मर्हिाहरुको िागी पोषण खचिको व्र्वस्था गररनेि । 
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108. र्स नगरपालिका अतिगिि वडा नम्बर ७ मा रहेको नागररक आरोग्र् केतििाई थप 
प्रभावकारी बनाउन आबश्र्क पने औषलध िथा उपकरणको ब्र्बस्थापन गररनिे | 

109. कालिका नगरपालिका मा कार्िरि स्वास््र्कमीहरुको सेवा समर् सापक्ष रुपमा 
गणुस्िरीर् बनाउन र्वलभन्न क्षमिा अलभवरृ्ि गररनेि ।  

110. ८० वषि मालथका ज्रे्ष्ठ नागररक िथा रािो काडि पाएका अपांगिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई 
घरमै गएर स्वास््र् पररक्षण  गररनेि | 
 

िैर्ङ्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरण 

 

111.  संङ्घीर् सरकारिे जारी गरेको िैर्ङ्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरण नीलििाई 
स्थानीर्करण गरी आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचािन गररनेि। िैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट 
(Gender Budget) िजुिमा पिलििाई संस्थागि गररनिे । नगरपालिकाको बजेट िथा 
कार्िक्रमको िैर्ङ्गक पररक्षण (Gender Audit) गररनेि । 

112. नगरपालिका लभत्र बने्न नर्ााँ साविजलनक भौलिक संरचना िथा भवनहरु मर्हिा, 
बािबालिका,ज्रे्ष्ठ नागररक र अपाङ्गिा मैत्री बनाउने नीलि लिईनेि । 

113. बािमैत्री कालिका नगरपालिका घोषणा गनि अलभर्ान सञ्चािन गररनेि । 
अलभभावकर्वर्हन बालिकाको र्वशेष संरक्षणको िालग ‘उपमेर्रसंग बालिका’ कार्िक्रमिाई 
लनरतिरिा र्दइनेि। 

114. मर्हिा,बािबालिका, एकि मर्हिा, अपाङ्गिा भएका 
व्र्न्क्त,र्वपन्न,असहार्,दलिि,आर्दवासी जनजािी िथा लसमातिकृि समहुको हकर्हि एवं 
संरक्षणको िालग क्षमिा र्वकास, आर्आजिन िथा लसपमूिक कार्िक्रम संचािन गररनिे । 

115. िैर्ङ्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरण अलभवरृ्िको िालग मर्हिा परुुष 
समर्वकास, िोकसेवा िर्ारी कक्षा िगार्ि सजृनन्शि कार्िक्रमहरु िजुिमा गरी कार्ाितवर्न 
गररनेि। 

116. िैर्ङ्गक र्हंसा लनवारण, मानव बेचर्वखन िथा ओसारपसार लनर्तत्रणका िागी र्वलभन्न 
र्कलसमका सचेिनामिुक कार्िक्रमहरु संचािन गररनिे। 

117. मर्हिा िथा बािबालिकाहरु कुनै पलन र्कलसमका र्हंसाजतर्,दवु्र्िवहार वा जोन्खममा 
परेमा िल्काि उिार गनि िैर्ङ्गक र्हंसा लनवारण कोष िथा बाि संरक्षण कोष पररचािन 
गररनेि . 
118.  मर्हिा िथा बािबालिकाहरुिाइ मनोसामान्जक परामशि सम्बतधी कार्िक्रमहरु संचािन 
गररनेि। 
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119.  बािश्रम,बािलबवाह िथा बहरु्ववाहिाइ लनरुत्सार्हि हनु े कार्िक्रमहरु संचािन 
गररनेि। 

120. बािबालिका िथा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको वडा स्िररर् / नगर स्िररर् सलमलिहरु गठन र 
पररचािन गररनेि। 

121.  ६० वषि माथीका जेष्ठ नागररकहरुको पररचर्-पत्र र्विरण कार्ििाइ लनरतिरिा र्ददै 
ज्रे्ष्ठ नागररकिाइ सेवा सरु्वधामा सहजिा र पहुाँच परु्ािउन वडास्िरबाट पररचर्पत्र र्विरण 
गने कार्ि प्रारम्भ गररनेि। 

122. “फािौ हामीिे समाजका र्वकृिीका वतधन, गरौ सबैिे ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्मान” भने्न 
कुरािाइ आत्मसाि गदै ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको र्वश्राम स्थि, धालमिक भ्रमण िथा पसु्िातिरण 
लबच अनभुव आदानप्रदान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि। 

123. अपाङ्गिा पररचर्पत्र र्विरण कार्ििाइ लनरतिरिा र्दइनिे । ग वगि (मध्र्म अपाङ्गिा ) 
पहेंिो पररचर् पत्र प्राप्त व्र्न्क्तहरुको भत्तािाई  लनरतिरिा र्दइनेि। 

 

गैर-सरकारी संस्था पररचािन 
124. गैर-सरकारी संस्थाहरुिाई नगरपालिकाको सामान्जक र्वकास, सचेिनामिुक अलभर्ान र 
जनपररचािनका के्षत्रमा पररचािन गने नीलि लिईनेि | 

125. गैर-सरकारी संस्थाहरुिे नगर के्षत्रलभत्र कार्िक्रम संचािन गनुि अन्घ नगरपालिकाको 
अलनवार्ि सहमिी लिनपुने, वार्षिक कार्िक्रम िथा बजेट नगरसभाबाट स्वीकृि गनुिपने िथा 
कार्िक्रमको प्रगलि लबवरण लनर्लमि रुपमा पेश गनुिपने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ िाग ु
गररनेि । 

126. वार्षिक कार्िक्रम सञ्चािन गदाि नगरपालिका र गैर-सरकारी संस्था बीच साझेदारी र 
सहकार्िमा जोड र्दईनिे ।  गैर-सरकारी संस्थाका र्क्रर्ाकिापहरुिाई पारदशी र उत्तरदार्ी 
बनाईनेि ।  

 

पूवािधार लबकास  

 
127. नगरपािकान् को वार्षिक र्ोजना िथा बजेट िजुिमा गदाि संभव भएसम्म धेरै जनसंख्र्ा 
र भगुोि समेट्न ेगरी ठुिा पूवािधार आर्ोजना लनमािण गनि प्राथलमकिा र्दईनेि ।  

128. नगरस्िरीर् पवुािधार आर्ोजनाको हकमा रु. दस िाख र वडास्िरीर् आर्ोजनाको 
हकमा रु.पााँच िाख भतदा बिी िागि भएका पूवािधार सम्बतधी आर्ोजना िथा कार्िक्रम 
िजुिमा गनि प्रोत्सार्हि गररनेि।  
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129. समपरुक िथा र्वशेष अनदुानमा संचालिि सबै िथा नगरपालिका बाट संचालिि वीस 
िाख मालथका आर्ोजनाहरु प्रलिस्पधाित्मक खररद र्वधी िथा प्रर्क्रर्ा माफि ि कार्ाितवर्न 
गररनेि । िर र्वशेष कारण खिुाई कार्िपालिका बाट अतर् र्वलध बाट गनि  सर्कनेि । 

130. नगरस्िरीर् र ठुिा प्रकृलिका आर्ोजना सञ्चािन गदाि सम्बन्तधि उपभोक्ता/समदुार् एवं 
िाभग्रहीहरुको बिी भतदा बिी िागि (नगद) साझेदारी र र्ोगदानिाई सलुनन्िि गररनिे । 
उपभोक्ता सलमलि/लनमािण सलमलि माफि ि आर्ोजना सञ्चािन गदाि िागि साझेदारीमा एकरुपिा  
कार्म गररनेि । 

131. आर्ोजना कार्ाितवर्न प्रर्क्रर्ािाई सहज, ब्र्वन्स्थि, गणुस्िरीर् र पारदशी बनाउन रु 
िीन िाख भतदा मालथका आर्ोजनाको हकमा उपभोक्ता सलमलि/लनमािण सलमलिका अध्र्क्ष, 

सन्चव र कोषाध्र्क्षिाई र्ोजना सञ्चािन पवुि अलभमनु्खकरण िालिम सञ्चािन गररनेि। 

132. नगरस्िरीर् आर्ोजनाहरुको हकमा आवश्र्किा अनसुार पवुि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न एवं वािावरणीर् अध्र्र्न गरी  िनौट एवं कार्ाितवर्न गने नीलि लिइनेि 
। 

133. नगरपालिकामा चक्रपथको अवधारणा अनरुुप नगर लभत्रका सहार्क सडकहरुिाई 
मखु्र् सड़क संजािसंग जोड़ने कार्ििाई प्राथालमकिा र्दइनेि । सबै सडकहरु क्रमशः 
कािोपते्र गदै िलगनेि। पहाडी सडक बाहै्र मर्हना संचािन हनुे गरी स्िरोन्निी गने कार्ििाई 
र्वशेष प्राथलमकिा र्दईनेि। 

134. नगरपालिकाको लनमािणालधन प्रशासलनक भवन, वडा कार्ाििर् भवनहरु िथा स्वास््र् 
संस्था भवनहरु िोर्कएको समर्मै लनमािण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था लमिाईनिे । 

135. नगरपालिकाको वार्षिक र्ोजना िजुिमाका क्रममा िनौट भएका प्राथलमकिा प्राप्त 
आर्ोजनाहरुको सचुी िर्ार गरी आर्ोजना बैंक (Project Bank) स्थापना गररनेि । आगामी 
वषि देखी सोही बैंकबाट आर्ोजना िनौट गरी कार्ाितवर्न गदै िैजाने पररपाटी र्वकास 
गररनेि। 

136. नगरस्िरीर् आर्ोजना बैङ्कमा रहेका आर्ोजनाहरुको हकमा आवश्र्किा अनसुार पवुि 
सम्भाब्र्िा अध्र्र्न, सम्भाब्र्िा अध्र्र्न िथा र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) िर्ार गरी  
संघ, प्रदेश र नगरपलिकाको स्रोिबाट क्रमशः कार्ाितवर्न गने नीलि लिईनेि । 

137. आगामी आलथिक वषिको िालग कन्म्िमा दइुवटा आर्ोजनाहरु नगरस्िरीर् गौरवका 
आर्ोजनाको रुपमा िनौट गरी बहवुषीर् आर्ोजनाको रुपमा सञ्चािन गनि र्वस्ििृ पररर्ोजना 
प्रलिवदेन िर्ार गररनिे । 
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138. नगरके्षत्र लभत्रका सडकहरु कािोपते्र वा स्िरोन्निी गदाि नेपाि शहरी सडक मापदण्ड 
(Nepal Urban Road Standard- 2076)  र नेपाि सडक मापदण्ड (Nepal Road Standard 2070) मा 
रहेका प्रावधानहरुको आधारमा कािोपते्र वा स्िरोन्निी गने नीलि अविम्बन गररनेि । 

139. नगरके्षत्र लभत्र र्वर्वध कारणिे लनमािण सम्पन्न हनु नसकी अधरुा रहेका आर्ोजनाहरु 
सम्पन्न गने र एक भतदा बिी वडा समेट्ने आर्ोजनाहरुिाई  प्राथलमकिा र्दई कार्ाितवर्न 
गररनेि ।  

140. पूवािधार आर्ोजनाहरु िजुिमा गदाि बाि मैत्री,अपाङ्ग मैत्री र बािावरणमैत्री प्रावधानिाई 
समाबेश गरी कार्ाितवर्न गररन ेि । 

141. पूवािधार साझेदारी कोष स्थापना गरी उपभोक्ता सलमलि,वडा,संघ र प्रदेशसंगको 
साझेदारीमा आर्ोजना सञ्चािन गने नीलि लिईनेि । 

142. नगरक्षेत्र लभत्र र्दघिकािीन र्ािार्ाि ब्र्वस्थापन िथा सडक सञ्जाि आवश्र्किाको 
पर्हचान गरी नगरस्िरीर् र्ािार्ाि गरुुर्ोजना (Municipal Transportation Master Plan)  

िर्ार गरी नगरका सडकहरुको बैज्ञालनक बगीकरण गरी सडक अलधकार क्षते्र (Right of Way) 

लनधािरण गरी िागू गररने ि। 

143. लनमािण सम्पन्न भएका पूवािधारको उपर्ोग र र्दगो व्र्वस्थापनका िालग ममिि सम्भार 
कोष (Infrastructure Maintenance Fund ) स्थापना गररनिे । ममिि कोषको सञ्चािनका 
िालग र्स सम्बतधी कार्िलबलध िर्ार गरी िागू गररनेि। 

144. स्वीकृि वार्षिक र्ोजनाको समग्र कार्ाितवर्न न्स्थलि मूल्र्ाङ्कन गने र मूल्र्ाङ्कन 
प्रलिबेदनका आधारमा आगामी बषिको र्ोजना िजुिमा गने नीलि अविम्बन गररनेि । 

145. लनमािण सम्पन्न भएका रु पचास िाख भतदा बर्ि बजेट िगानी भएका आर्ोजनाहरुको 
प्रभाव मलु्र्ाङ्कन (Impact Evaluation) गररनेि । प्रभाव मलु्र्ाङ्कनको सझुावका आधारमा 
आगामी बषिको र्ोजना िजुिमा गने नीलि लिइनेि । 

146. समग्र नगरको फोहरमैिा ब्र्बस्थापनका िागी Reduce, Reuse र Recycle (3R) 

लसिाति अनसुार सबै प्रकारका श्रोिबाट उत्पादन हनुे फोहोरमैिा वगीकरण गरी व्र्वस्थापन 
गनि पहि गररनेि ।  

147. नगर के्षत्रमा औद्योलगक लबकासका िागी औद्योलगक पूवािधार लनमािण सम्बतधी कार्िलबलध 
िर्ार गरी सम्भाब्र्िा अध्र्र्न कार्ि अगालड बिाइनेि। 

148.  नगरस्िरीर् र्ािार्ाि गरुुर्ोजनािे लनर्दिि गरे बमोन्जमका नगरस्िरीर् सडकहरुको 
अलभिेख (Road Inventory) िर्ार गरी सडक ममिि िथा स्िरोन्निी गने नीलि अबिम्बन 
गररनेि। साथै नगर र्ािार्ाि सञ्चािन गनि आवश्र्क पहि गररनेि । 



16 
 

149. नगर के्षत्रमा लनलमिि पूवािधारहरुको कम्प्र्टुरकृि अलभिेख (Computerized Data Base) 

िर्ार गनि आवश्र्क सफ्टवेर्र (Software) व्र्वस्था गरी पवुािधार लबकास लनमािण कार्िको 
एर्ककृि अलभिेख (Record system) िथा प्रलिबेदन िर्ार गने ब्र्बस्था गररनेि  

150.  नगरपालिकामा हनु े र्वकास आर्ोजनाको लनमािण र लनमािण सामग्रीहरुको गणुस्िर 
सलुनन्िि गनि नगरपालिकामा लनमािण सम्बतधी एक आधलुनक प्रर्वलधर्कु्त प्रर्ोगशािा (Lab ) 

ब्र्वस्थापन र संचािन गने कार्ििाइ लनरतिरिा र्दइनेि । 

151. भ-ुउपर्ोग नक्सांकन गरी उपर्कु्त भौगोलिक बनौट समेििाई ध्र्ान र्दइ भ-ूउपर्ोग 
नीलि अनसुार पवुािधार िथा संरचनाहरुको लबकास गररनिे । 

152. र्स नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ६, र ७ मा बषेनी बङु्ग – थाङ खोिा िथा  
८ देन्ख ११ सम्मको कर्र खोिाको बािीबाट हदुैं आएको जनधनको क्षलििाइ स्थार्ी रुपमा 
समाधान गनि सम्बन्तधि लनकार्हरुको समतवर्मा र्वस्ििृ अध्र्र्न प्रलिवेदन एवं वािावरणीर् 
प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रलिवदेन िर्ार गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अन्घ बिाईनेि । 

153. लबश्वब्र्ापी जिचक्र िथा जिवार् ु पररवििन अनकुुिन कार्ि समेििाइ ध्र्ान र्दई 
जलमनको सिर्ह लसंचाइका आर्ोजनाहरुिाई प्राथलमकिाका साथ व्र्वन्स्थि गने नीलि 
अविम्बन गररनेि । 

 

भवन,  आवास िथा शहरी र्वकास  

 

154.  ब्र्बन्स्थि र सरुन्क्षि सहरी लबकासका िालग नगरपालिकाबाट भवन लनमािण िथा बस्िी 
लबकास सम्बतधी भवन मापदण्ड (Building By-Laws) िर्ार गरी िाग ुगररनेि। 

155. खेलिर्ोग्र् जग्गा (कृर्ष के्षत्र) वा गैह्र कृर्ष के्षत्र लनधािरण गने प्रर्ोजनका िालग स्थानीर् 
भ-ूउपर्ोग पररषद् माफि ि कृर्ष के्षत्र र गैह्र कृर्ष के्षत्र वगीकरण गने नीलि लिईनेि l 

156. नगरके्षत्रको जोन्खम संवेदनशीि भ-ूउपर्ोग र्ोजना (Land Use Plan) िर्ार गरी 
सोको आधारमा पूवािधार एवं भवन लनमािण िथा बस्िी लबकास गने नीलि लिईनेि । 

157. घर भवन लनमािण गदाि अलनवार्ि रुपमा नक्सा पास गनुिपने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ 
िाग ु गररनेि। नक्सा पास कार्ििाई प्रर्वलधमैत्री (On-line) बनाईनेि । र्ससंग सम्वन्तधि 
कागजािहरुिाई र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सरुन्क्षि राख्नको िालग सफ्टवेर्र (Software) जडान गने 
ब्र्ाबस्था लमिाई कार्ि सम्पादन गररनेि ।   

158. कालिका नगर के्षत्र लभत्र भकूम्प प्रलिरोधी घर लनमािणको िालग डकमी/लसकमी िालिम 
सञ्चािनका साथै भवनसंर्हिा पािनाको िालग सचेिनामिुक कार्िक्रमहरु संचािन गररनिे l 
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159. भलुमर्हन सकुुम्बासी िथा अव्र्वन्स्थि बसोबासीहरुको िालग व्र्वस्थापन गनि सम्बन्तधि 
लनकार्साँग समतवर् र सहकार्ि गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र र्विरण गररनेि। 

160.  ‘मेर्र आवास कार्िक्रम’ अतिरगि सरुन्क्षि आवास लनमािण गरी हस्िातिरण गररनेि । 

चेपाङ्ग िथा लबपन्न आवास कार्िक्रमिाई लनरतिरिा र्दईन ेि । खरको िाना र्वस्थापन गने 
कार्िक्रमिाई लनरतिरिा र्दईने ि । 

 

वन वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

 
161. वैकन्ल्पक उजाि प्रवििनका िालग सरकारी, गैरसरकारी र लनजी क्षेत्रसंग सहकार्ि गरी 
सौर्ि उजाि, बार्ोग्र्ास उत्पादन र प्रर्ोग गनि प्रोत्सार्हि गररनेि । 

162.  “स्वच्ि कालिका, हररि कालिका” भने्न नारािाई आत्मसाि गदै खिुा स्थानमा 
बकृ्षारोपण कार्िक्रम संचािन गररनेि । घरनक्सा पास गदाि अलनवार्ि रुपमा घर कम्पाउण्डमा 
कम्िीमा दईु वटा बकृ्षारोपण गनुि पने व्र्वस्थािाई अलनवार्ि गररनिे । 

163. सडक लनमािण गदाि वार्ो ईन्तजलनर्ररङ्ग, बकृ्षारोपण गने र खलु्िा स्थानमा पाकि  लनमािण 
एवं हररर्ािी प्रवधिन गररनेि । 

164. वन पैदावारको चोरी लनकासी रोक्ने कार्िमा सामदुार्र्क वन िथा सम्वन्तधि संस्थासंग 
आवश्र्क समतवर् गररनेि । 

165. सामदुार्र्क वनमा िेजपत्ता, न्चउरी,वेि, वेिबााँस, अमसृो, वार्वर्ो र अतर् आर् आजिन हनु े
वनस्पिीहरुको वकृ्षारोपण गरी वनिाई आर्आजिन गने स्रोिको रुपमा र्वकास गने नीलि 
लिईनेि । 

166.  प्रत्रे्क वडामा उद्यान लनमािण गनि ‘एक वडा एक उद्यान’को कार्िक्रम संचािन गररनिे 
। 

167. साविजलनक जग्गाहरुको संरक्षण गनि अलभिेखीकरण गने, अलिक्रमण हटाउन ेर िारवार 
गररने ि । 

168. साविजलनक-लनजी साझेदारीमा नगरपालिकाको फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग अध्र्र्न 
अनसुतधानको कार्ि अन्घ बिाईनेि । शहरी के्षत्रमा िि लनमािण कार्ििाई व्र्वन्स्थि गररनेि 
। 

169. स्थानीर् सञ्चार माध्र्म, गैसस र लनजी के्षत्रसंग सहकार्ि गरी वािावरणीर् सधुार िथा 
प्रदषुण लनर्तत्रणको िालग जनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु संचािन गररनेि । 

170. भसंूरक्षण, नदी कटान िथा वािावरण व्र्वस्थापनका कार्ििाई एर्ककृि रुपमा संचािन 
गररने ि । 
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171. सामदुार्र्क वनके्षत्रमा पोखरी लनमािण, मूि िथा लसमसार के्षत्रको संरक्षण गररन ेि । 

172. नर्दजतर् पदाथि उत्खनन र प्रर्ोग गदाि अलनवार्ि रुपमा वािावरणीर् अध्र्र्न गररने ि 
। 

173. जैर्वक र्वर्वधिाको संरक्षण गरी जिवार् ु पररवििन अनकुुिन िथा असरहरुको 
तरू्लनकरण गने कार्िक्रमहरु संचािन गररन ेि । 

174. नगरके्षत्रमा हनुसक्न े चट्याङ्ग, र्वद्यिुीर् सर्कि ट िथा आगिागीबाट हनुे क्षलिको 
तरू्नीकरण गनि अलथिङ्ग गने साथै बारुणर्तत्रको सेवािाई अझै प्रभाकारी बनाईनेि । 

175. नगरक्षेत्रमा सम्भार्वि वािी, पर्हरो, भ ूक्षर्, भकुम्प, हावाहरुी जस्िा प्रकृलिक र्वपत्तीबाट 
धनजनको क्षलि तरू्लनकरण गने कार्िक्रमहरु संचािन गररन ेि । 

176. जंगिी जनावरको आक्रमण, सपिको डसाई र हैजा झाडापखिा जस्िा गमी मौसममा 
हनुसक्न ेप्रकोप िथा जाडोर्ाममा न्शििहरवाट हनुसक्न ेपररन्स्थलिको सामना गनि आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाईनेि । 

177.  र्वपद् व्र्वस्थापन सम्वतधी जनचेिना, पूवि िर्ारी, राहि, उिार िथा पनुस्थािपनाका 
कार्िहरु प्राथलमकिाका साथ संचािन गररनिे । 

178. सवारी दघुिटना तरू्नीकरण गनि नगरका र्वलभन्न स्थानमा लडभाईडर ट्रार्फक संकेिहरुको 
व्र्वस्था गरी ट्रार्फक सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररनिे। 

179. वङुखोिािाई थाङखोिामा डाईभसिन गरर बािीबाट हनुे प्रकोपिाई ब्र्बन्स्थि गनि 
आवश्र्क पने लडर्पआर लनमािण िर्ार गने िथा डाईभसिनवाट िल्िो िर्टर् क्षते्रमा पने 
प्रभाविाई तरू्नीकरण गनि ड्यामलनमािण गने कार्ि सञ्चािन गररनेि। 

180. र्वपद्का समर्मा ित्काि उिार िथा राहि र्विरणका िालग आवश्र्क पने अलि 
आवश्र्क वस्िहुरु (वान्ल्ट, लत्रपाि, खाना पकाउने भााँडा सेट आर्दको) खररद गरी भण्डारण 
गने िथा र्वपद् पूवििर्ारीको िालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेि ।  

181. बढ्दो जनसंख्र्ा िथा वनर्वनासका कारण जलमनमनुी रहेको पानीको सिहको अलधक 
प्रर्ोग वाट आउन सक्ने सम्भार्वि जोन्खम अध्र्र्न गरी, जोन्खम तर्नुीकरणका िालग वषाििमा 
उत्पादन हनु ेपानीको हाभेन्स्टङ्ग गने व्र्वस्था लमिाईनेि ।  

182. शक्ती खोिा टुमटी खोिा लसर्ि खोिा, लसन्तिखोिा, कर्र खोिा िगार्िका खहरे 
खोिामा िटवतधन कार्ि अगालड विाई नर्द लनर्तत्रणको कार्ििाई लनरतिरिा र्दइनेि ।  
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संस्थागि र्वकास,सशुासन िथा क्षमिा अलभवरृ्ि 

183. नगर कार्िपालिकाको लबषर्गि शाखामा कार्िरि कमिचारीहरुिाई लनजहरुिे सम्पादन 
गने कामको आधारमा आवश्र्किा पर्हचान गरी क्षमिा अलभबिृी सम्बतधी कार्िक्रमिाइ 
लनरतिरिा र्दइन ेि ।  

184. नगरपालिकाका जनप्रलिलनलधहरु, लबषर्गि सलमलिका पदालधकारीहरु, उपभोक्ता सलमलिका 
पदालधकारीहरु र टोि लबकास सलमलिहरुको क्षमिा र्वकास गने कामिाई लनरतिरिा  र्दइन े
ि ।  

185.  तर्ार्र्क सलमलि, मेिलमिाप केतिका पदालधकारी एवं मेिलमिापकिािहरुिाई 
आबश्र्किा पर्हचान गरी गणुस्िरीर् तर्ार् सम्पादन सम्बतधी क्षमिा अलभबिृीका कार्िक्रम 
संचािन गररनेि ।  तर्ार् सम्पादनिाई व्र्वन्स्थि वनाउन तर्ार्र्क ईजिास िर्ार गररनेि 
। 

186. नगरपालिकाको संगठन िथा व्र्वस्थापन (O&M) सवेक्षण गरी प्रत्रे्क 
शाखा,उपशाखा,ईकाई एवं वडा कार्ाििर्हरुमा दरवतदी अनरुुप आबश्र्क कमिचारी 
व्र्वस्थापन गररनेि । कमिचारीहरुिे सम्पादन गने काम, कििव्र्, अलधकार र न्जम्मेवारीको 
कार्ि र्ववरण िोकी सेवा प्रवाहिाई सरि चसु्ि र दरुुस्ि बनाईनिे। 

187. बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरी एक बषिको िागी आबश्र्क मािसामान, परामशि सेवा 
र लनमािण कार्ि खररद गदाि साविजलनक खररद अनगुमन कार्ाििर्को e-GP Portal को माध्र्म 
अपनाइ खररदिाई प्रलिष्पधाित्मक र पारदशी बनाईन ेि । 

188. नगरपालिकामा घटेका सवै व्र्न्क्तगि घटना ३५ र्दन लभत्र दिाि गराउने अलभर्ान 
संचािन गररन े ि । र्स अलभर्ानमा मर्हिा स्वरं्सेर्वका र स्वास््र् संस्थामा कार्िरि 
कमिचारीहरुिाई समेि पररचािन गररनेि । 

189. बािबालिकािाई र्दइने दोस्रो खोपको िालग अलनवार्ि रुपमा जतमदिाि प्रमाण-पत्र पेश 
गनुिपने व्र्वस्था गरी पााँच बषि लभत्रका सबै बािबालिकाको जतमदिाि सलुनन्िि गररनेि । 

190. नगरपालिकामा कार्िरि कमिचारीहरुको उत्प्ररेणा र मनोबि अलभवरृ्िको िालग 
आतिररक आर्स्रोि समेििाई र्वश्लषेण गरी कार्ि सम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन पिलि िाग ु
गनि अध्र्र्न गररनिे । 

191. सबै वडा कार्ाििर्हरुबाट अनिाइन घटना दिाि र सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी कार्ििाई 
प्रभावकारी बनाउन सहार्क कमिचारीहरुिाई अलभमखुीकरण िालिम र्दईनेि ।  
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192. नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको बारेमा सेवाग्राहीिाई जानकारी र्दन लडन्जटि वडापत्रको 
व्र्वस्था, साविजलनक सनुवुाई, साविजलनक पररक्षण, गनुासो सनेु्न संर्तत्रको व्र्वस्था, सेवाग्राही 
सतििुी सवेक्षण,ववेसाईटमा सूचनाहरु समर्मै अद्यावलधक गने, प्रत्रे्क वडामा समेि ई-
हान्जरीको व्र्वस्था गरी सशुासनका औजारहरु माफि ि पारदन्शििा र उत्तरदार्र्त्व अलभबरृ्ि 
गररनेि ।  

193. नगर प्रहरीको व्र्वस्था गरी नगरपालिकािे गने लनर्मन सेवािाई व्र्वन्स्थि र 
प्रभावकारी बनाईने ि । 

194. मिुकु लभत्रका स्थानीर् िहहरुिे कार्ितवर्नमा ल्र्ाएका असि अभ्र्ासहरुको अनकुरण 
गनि कमिचारी र जनप्रलिलनलधहरुिाई अध्र्र्न अबिोकन भ्रमणको व्र्वस्था लमिाईनेि । 

195. शाखा र वडा कार्ाििर्मा कार्िरि कमिचारीहरु लबदामा बसेको वखि समेि शाखा र 
वडा कार्ाििर्को सेवा  नरोर्कन े गरी बैकन्ल्पक व्र्वस्था लमिाइनेि ।  नगरपालिकामा 
कार्िरि सेवा करारका कमिचारीहरुिाई कार्िसम्पादनका आधारमा समसामर्र्क सेवासरु्वधा 
प्रदान गररनेि ।  

196. प्रत्रे्क वडा कार्ाििर् र नगर के्षत्र लभत्रका संबेदनन्शि साविजलनक स्थिमा लसलस  

क्र्ामेरा जडान गने व्र्वस्था लमिाइनेि। 

197.  मोवाइि माफि ि जनगनुासो सनेु्न र नगरपालिकाको सबै गलिलबलध हेनि लमल्न े गरी 
मोवाइि एप्स लनमािण गररनेि ।  

198. प्रत्रे्क वडामा िाग ुऔषध दवु्र्िसनी र्वरुि सचेिनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गनुिका 
साथै सतदेशमूिक होलडिङ बोडि रान्खनेि । 

199. भकु्तानी प्रकृर्ािाई EFT माफि ि गरी चेकरर्हि र नगद रर्हि कारोबारिाई प्रथालमकिा 
र्दईनिे । 

200. हाि कार्म भएको बेरुज ुघटाउन र बेरुजमुा कमी ल्र्ाउन र्वशषे कार्िक्रम ल्र्ाईनेि 
। 

201. सबै वडा कार्ाििर् बाट राजस्व उठाउन ेव्र्वस्था लमिाईनेि । 

202. नगरपालिका लभत्र सरुक्षा व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउन  सम्बन्तधि लनकार्साँग 
समतवर् गरी आवश्र्क व्र्वस्था गररनेि । 
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सूचना िथा संचार 
२०३.  सचुनाको हक वमोन्जम सचुनाको सहज पहुाँचको ब्र्वस्था गररनेि l 
२०४. एक सर् वाट क्षमिा रहेको एफ. एम रेलडर्ो नगरपालिकािे संचािन गने ब्र्वस्था 
लमिाउनेि l पत्रकारहरुको क्षमिा अलभबलृधको िालग सहर्ोग गररनेि l पत्रकारहरुको 
दघुिटना र्वमा गररने कार्ािक्रमिाई लनरतिरिा र्दईनेि l  
 
धतर्वाद !!! 

. 


