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सम्मातनि सभाका अध्र्क्षज्र्ू, सदस्र्ज्र्ूहरु, 

१. नेपािी जनिाको िोकिन्त्र, गणिन्त्र, समानिा, सामाजजक षवकासको चाहना अनुरुप पटक 
पटक भएका षवलभन्त्न आन्त्दोिनका कारण िोकिाजन्त्रक मूल्र् एवं मान्त्र्िािाई आत्मसाथ गदै 
राज्र् प्रणािीको क्रमशः रुपान्त्िरण हुाँदै आएको छ । पतछल्िो पटक आम नेपािी जनिाहरुको 
संघीर्िा र स्वशासनको चाहनािाई जनतनलमकि संषवधानबाट प्रत्र्ाभुि गररएको छ । राज्र् 
प्रणािीको रुपान्त्िरणसाँगै एकात्मक ढााँचाको राज्र्को स्वरुपमा आमूि पररविकन गरी संघीर् शासन 
प्रणािीको स्थापना गररएको छ । र्सका िागग षवलशष्ट र्ोगदान पुर् र्ाउने षवलभन्त्न क्षेर, वगक र 
षवशिेिः र्स क्रममा ज्र्ानको आहुति र्दने वीर शहीदहरु प्रति श्रद्धासुमन अपकण गदकछु । 

 

२. राज्र्को स्वरुप िीन िहको रहने गरी नेपािको संषवधान २०७२ िे तनधाकरण गरे पश्चाि 
संघीर्िा कार्ाकन्त्वर्नको चरणमा षवलभन्त्न ७४४ वटा स्थानीर् िहको स्थापना भएको छ ।स्थानीर् 
िहिाई जनप्रतितनगधमूिक बनाउने क्रममा बबलभन्त्न चरणमा स्थानीर् िहको तनवाकचन समेि 
सम्पन्त्न हुने क्रममा र्ही २०७४।०३।१४ गिे बााँसगढी नगरपालिकाको तनवाकचन समेि सम्पन्त्न भई 
नगर सभा, नगर कार्कपालिकािे पर्ू ूणिा पाइसकेको छ । नगरबासीिे उच्च षवश्वासका साथ 
तनवाकगचि गराकई नगर षवकासको सााँचो र्स तनवाकगचि प्रतितनगधहरुको हािमा सुम्पनु भएकोमा 
जनमिको उच्च सम्मान गदै नगरवासीको चाहना अनुरुप कार्कसम्पादन गने प्रतिबद्धिासर्हि 
आफ्नो अमूल्र् मिदान गरी षवजर्ी गराउनु भएकोमा सम्पुणक बााँसगढी नगरवासी प्रति धन्त्र्बाद 
समेि व्र्क्ि गनक चाहन्त्छु । 

 

३. हाम्रो ध्र्ान समदृ्ध बााँसगढी नगरको तनमाकणमा केजन्त्िि भएको छ । र्स कार्किाई अतघ 
बढाउन सम्वाद, सहमति र सहकार्ाकत्मक कार्कशैिीबाट समाजका बबलभन्त्न बगक र क्षेरको सझुाबहरु 
ग्रहण गदै नगरपालिकािाई क्रक्रर्ात्मक इकाईको रूपमा नमूना नगरपालिका तनमाकणको र्दशामा 
अतघ बढाइनेछ । 

 

अब म आगथकक बिक२०७४।७५ को बााँसगढी नगरपालिकाको नीति िथा कार्कक्रम प्रस्िुि गनक 
चाहन्त्छु । 

 
 

1  र्स नगरपालिकाको सााँध लसमाना र्क्रकन गनक प्राषवगधक टोिी गठन गने र सो टोिीको 
प्रतिवेदन प्राप्ि भएपतछ र्स नगरपालिकाको भूभाग अन्त्र् कुनै स्थानीर् िह वा प्रदेशमा पनक 
गएको देखिएमा सो भूभाग प्राप्ि गने नीति लिइनछे ।  

2 कृषि क्षेरको षवकासका िागग पकेट क्षेरहरुको पर्हचान, मूल्र् अलभबदृ्गधर्ुक्ि उत्पादन, 

व्र्वसातर्क िेिी, नगदे िेिी एवं उच्च संभावनार्ुक्ि फिफूिहरुको िेिी, कृषि प्रणािीिाई 



व्र्ापार र उद्र्ोगसाँग आबद्ध गने, लसचंाई, जैषवक मि, बीउ िथा जैषवक औिधीको सहज 
उपिब्धिा, लसचाईको षवस्िारमा जोड र्दइनेछ । बबई लसचंाई, रेउ िोिा लसचंाई कार्ाकन्त्वर्न गनक 
िथा भूलमगि पानी उपर्ोग गनक भूलमगि जिस्रोिको कार्ाकिर् बााँकेसाँग समन्त्वर् गरर लसचंाई 
कार्किाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

3 साकवकजतनक र सामुदातर्क वन साँगको सहकार्कमा समुदार्िाई जडीबुटी िेिी गनक प्रोत्सार्हि गन े
नीति लिइनेछ ।  

4 व्र्वसातर्क रुपमा िेिी गने कृिकहरु पर्हचान गरी प्रोत्सार्हि गने नीति लिइनेछ । 

5 उच्च संभावनार्ुक्ि प्राकृतिक स्थानहरुको पर्कटन पूवाकधारहरुको षवकास गरी, पर्कटन एव ं
व्र्वसातर्क क्षेरिाई आवद्ध गरी साकवकजतनक तनजज क्षेरको सहकार्ाकत्मक सम्बन्त्ध षवकास गदै 
आन्त्िररक पर्कटनिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

6 उजाक सुरक्षािाई ध्र्ान र्दई बबद्र्ुिको तनर्लमि आपुतिकका िागग पहि एवं वैकजल्पक उजाक 
प्रबधकनको िागी संभाब्र्िा अध्र्र्न िथा सडक सौर्कबषि जडान गने कार्कक्रममा जोड र्दइनेछ 
। 

7 सहकारीको लसद्धान्त्ि र मुल्र्हरुको प्रबधकन गदै सहकारीको व्र्वस्थापनका षवगध र प्रक्रक्रर्ामा 
सुधार गरी सुशासन कार्म गररनेछ । 

8 सहकारी संस्थाहरुिाई उत्पादनशीि क्षेरहरुमा क्रक्रर्ालशि गराउने तनति लिइनेछ । 

9 अनुगमन िथा तनर्मनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकारी संस्थाका संचािक िथा 
कमकचारीहरुको क्षमिा षवकास गररनेछ । 

10  िक्षक्षि समूह, सहकारी प्रबधकन र पहुाँच अलभवदृ्गध कार्कक्रम, सहकारी सचिेना, संस्था गठन, 

षवकास, लशक्षा र िालिम िथा आर्ोजना सञ्चािनका िागग क्षमिा षवकासगने कार्कक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

11  पशुपन्त्छीबाट सकन सक्ने रोगहरुको रोकथाम िथा तनर्न्त्रणिाई प्रभावकारी बनाउन व्र्ापक 
जनचिेना अलभबदृ्गधका साथ ै एक स्वास््र् अवधारणानुसार जनस्वास््र् संरक्षणमा सहर्ोग 
पुर् र्ाइनेछ ।  

12  साना डरेी उद्र्ोग प्रबधकन गनक र्ोगदानमा आधाररि गचलिङ भ्र्ाटमा सहर्ोग गररनेछ । 

13  सम्भाव्र्िाको आधारमा क्रमशः दधू, मासु िथा अन्त्डा उत्पादनमा कार्कबबगध बनाई अनुदान 
उपिब्ध गराइनेछ । 

14  र्ुवा िक्षक्षि गाई, भैसी, बाख्रा, बङ्गुर, माछापािन षवकास कार्कक्रममा जोड र्दइनेछ । 

15  सावकजतनक तनजी सहकारी साझदेारीमा पशुपन्त्छी बजार प्रबधकन र पूवाकधार षवकासका कार्कक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

16  षवलभन्त्न क्िस्टरमा बाख्रापािन षवशिे कार्कक्रम सञ्चािन गनक जोड र्दइनेछ । 



17  उत्पादक सहकारी संस्थामाफक  कृिकहरुिाई लमल्क एनािाइजर, अल्मुनीर्म र जस्टि क्र्ान 
िथा लमजल्कङ मेलसनको िररदमा िागि सभागगिाका आधारमा अनुदान प्रदान गररनेछ । 

18  पशु स्वास््र् तनर्मन कार्कक्रम र पशु औिधी, िोप िथा पशु षवमा षवस्िारमा जोड र्दइनेछ । 

19 धालमकक, ऐतिहालसक िथा पुरािाजत्वक स्थिहरुको िोज पर्हचान, संरक्षण िथा प्रचार प्रसारको 
िागग पहि गररनेछ ।  

20 परम्परागि चाडकपवक, जारा, मेिा, किा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बधकन गररनेछ । 

21 नगर क्षेरमा तनजी िथा सहकारी संस्थाहरुको समेि सहभागीिामा सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको 
आधारमाशीि भण्डार स्थापनाको िागग पहि गररनेछ । 

22 स्थानीर् कच्चा पदाथकमा आधाररि साना िथा मझौिा उद्र्ोगहरुमा संचािनमा बबशिे जोड 
र्दइनेछ । 

23 नगर क्षेर लभर संचािनमा रहेका उद्र्ोग कि, कारिानाहरुिाई बढावा र्ददै थप उद्र्ोग 
किकारिाना संचािनमा ल्र्ाउनका िागी उद्र्ोगी िथा िगानीकिाकिाई िगानीका िागी  
प्रोत्साहन गने नीति अविम्बन गररनेछ । 

24 नगरमा हाट बजार तनमाकण, कृषि उपज संकिन केन्त्ि तनमाकण गररनेछ । 

25 उद्र्मलशििाको षवकास गनक आर्मूिक रोजगारीका कार्कक्रम संचािन गरी मर्हिा, दलिि, 

आर्दवासी, जनजाति, मधेशी मुजस्िम, िोपोन्त्मुि जाति िथा पछाडड परेका समुदार्को क्षमिा 
षवकासमा जोड र्दइनेछ । 

26 नगर के्षरको सम्पणुक बबबरण िलु्ने गरी नगर प्रोफाइि िर्ार गरी आगामी विक बजेट िथा 
र्ोजना िजुकमा कार्किाई अझ ब्र्वजस्थि बनाइनेछ । 

27 सामाजजक न्त्र्ार्, सामाजजक समानिा, उपिब्ध स्रोि साधनको प्रभावकारी षविरण, षवकासको 
न्त्र्ार्ोगचि षविरण, सामाजजक सुरक्षा जस्िा षविर्मा षवशिे ध्र्ान र्दइ कार्कक्रमहरु तनधाकरण र 
सञ्चािन गररनेछ । 

28 सामाजजक सुरक्षा भिािाई बैक्रकंग प्रणािीबाट षविरण गने कार्किाई तनरन्त्िरिा र्ददै 
असक्षमहरुको घरदैिोमा रकम षविरण गनक बैंकहरुिाई शािारर्हि बैंक्रकंग प्रणािी अपनाउन 
अनुरोध गररनेछ । 

29 सबैका िागग स्वच्छ िानेपानी उपिब्ध गराउने गरी िानेपानी िथा सरसफाईका कार्कक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । आसेतनक पररक्षण र न्त्र्ूतनकरण गने कार्किाई प्राथलमकिा र्दइने छ । 

30 आगथकक एवं सामाजजक रुपिे षवपन्त्न बगकको संरक्षण र र्हिको कार्कक्रम, सामाजजक 
समाबेशीकरण, क्षमिा षवकास कार्कक्रम, िक्षक्षि बगक कार्कक्रमिाई तनरन्त्िरिा र्दईनेछ । 



31 स्वास््र् सेवािाई गुणस्िरीर् िथा सकबसाधारणको पहुाँचर्ोग्र् बनाउन प्रर्ास गररनेछ । 
स्वास््र् बीमा कार्कक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । गुणस्िरीर् स्वास््र् सेवाका िागग 
अनुगमनमा जोड र्दइनेछ । १५ सैर्ा सम्मको हजस्पटि बनाउन पहि गररनेछ । 

32 मुक्ि कमैर्ाका पररवारहरुिाई सीपमूिक एवम ्व्र्ावसातर्क िालिम प्रदान गररनेछ । 

33 क्रकशोरक्रकशोरीहरुिाई साथी लशक्षा, स्वास््र् िथा नागररक लशक्षा, सञ्चािन गरी जनसङ््र्ा, 
प्रजनन स्वास््र् िथा र्ौन सम्बन्त्धी षविर्हरुमा चिेना अलभवदृ्गध गरी सभ्र् र सुरक्षक्षि 
व्र्वहार पर्ू ्रवद्धन गनक जोड र्दइनेछ । 

34 जनसङ््र्ा व्र्वस्थापन िथा षवश्िेिण सम्बन्त्धी क्षमिा अलभवदृ्गध िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

35 दलिि, छारा, जनजाति, िोपोन्त्मुि जािजाति, गररब िथा जेहेन्त्दार, अपाङ्गिा भएका 
षवद्र्ाथीहरुका िागग आवश्र्किाका आधारमा कार्कबबगध बनाई छारबषृिको व्र्वस्था गररनेछ ।  

सभाका अध्र्क्षज्र्,ू 

 

36 पोिणर्ुक्ि िानेकुराको बारेमा चिेना बढाउाँ दै र्स सम्बन्त्धी सेवाको पहुाँच आम नागररकसम्म 
पुर् र्ाउन प्रर्ास गररनेछ । र्सका िागग गैर सरकारी संस्था, तनजज क्षेर, अन्त्र् सहर्ोगी 
तनकार्को सहर्ोग लिइने नीति लिइनेछ । 

37 नवजाि लशशु मतृ्र्ुदर र बाि मतृ्र्ुदर घटाउने र औिि आर्ु वढाउनका िागग स्वास््र् 
प्रवकधनात्मक कार्कक्रममा जोड र्दइनेछ । 

38 स्वास््र् क्षेरमा तनजज, सहकारी िथा गैरसरकारी क्षेरको संिग्निा वदृ्गध गरी िी क्षेरहरुबाट 
हुने िगानीिाई व्र्वजस्थि गराइनेछ । 

39 मानव बेचषविन षवरुद्धको अलभर्ानमा षवलभन्त्न संघसंस्था िथा स्थानीर् सरोकार तनकार्िाई 
पररचािन गरी एक्रककृि रुपमा कार्कक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

40 षवद्र्मान सामाजजक सुरक्षाका षवलभन्त्न क्रक्रर्ाकिापहरुको अलभिेखिकरण िथा प्रकाशन 
गररनेछ । 

41 अपाङ्गगिा भएका व्र्जक्िहरुका िागग भौतिक संरचना िथा सञ्चार सेवािाई पहुचर्ुक्ि 
बनाउन आवश्र्क चिेनामूिक र पैरवी कार्कक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

42  मािसृ्वास््र् र प्रजनन स्वास््र्िगार्िका आधारभूि स्वास््र् सेवाहरुका बारेमा सचिेना 
अलभबदृ्गध गने कार्कक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

43 एकि मर्हिाको  क्षमिा अलभबदृ्गध कार्कक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  



44 आर्दवासी, जनजािी, दलिि, मधेशी, मुजस्िम समुदार्, षपछडावगकको भािा िथा संस्कृिीको 
संरक्षण एवम ्सर्ंवद्कधन गनकका िागग प्रर्ास गररनेछ । थारु भािाको प्रर्ोग िथा षवस्िारमा 
प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

45 बािश्रम न्त्र्ूतनकरण गनक स्थानीर्स्िरमा चिेना अलभवदृ्गध र स्थानीर् स्िरमा रहेका बािश्रम 
प्रर्ोगको तनररक्षण िथा अनुगमन गनुकका साथ ैसरोकारवािाको सहर्ोग र समन्त्वर्मा तनकृष्ट 
प्रकारको बािश्रममुक्ि नगरपालिका घोिणा गनक जोड र्दइनेछ ।  

46 शहरी षवकास िथा भवन तनमाकणसम्बजन्त्ध मापदण्डको प्रभावकारी कार्ाकन्त्र्न गररनेछ । 

47 न्त्र्ातर्क अगधकारको सन्त्िुलिि प्रर्ोगका साथ ैमेिलमिापको लसद्धान्त्िमा जोड र्दइनेछ । 

48 तनर्ण्ाकप्रक्रक्रर्ा, सहभागगिामूिक र्ोजना िजुकमा र आर्ोजना िथा कार्कक्रमको कार्ाकन्त्वर्नमा 
मर्हिा, बािबालिका, आदीबासी जनजाति, दलिि, मधेशी, मुजश्िम, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्िहरु, 

अल्पसं्र्क, िोपोन्त्मुि ज्रे्ष्ठ नागररक िथा षवपन्त्न एवं षपछडा वगकहरुको सहभागगिामा जोड 
र्दईनुको साथ ैसामाजजक कुप्रथािाई तनरुत्सार्हि गनक षवशिे पहि गररनेछ । 

49 मर्हिाहरुिाई व्र्वसातर्किा िफक उन्त्मुि गराउन आर्मुिक र लसपमुिक िालिम प्रदान गरी 
आर् आजकनमा वदृ्गध गरी आत्म तनभकर बनाईने नीति लिईनेछ । 

50 बािक्िबहरुको संस्थागि क्षमिा षवकास गररनेछ । 

51 बाि िथा माि ृलशश ुस्वास््र् िथा पोिण सम्बन्त्धी कार्कक्रम संचािन गररनेछ । 

52 िक्षक्षि कार्कक्रममा छुट्र्ाईएको बजेट नतिजामूिक हुने गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ाकन्त्वर्न गनक 
षवशिे जोड र्दईनेछ । 

53 जेष्ठ नागररकहरुको अनुभव र लसपिाई आगथकक, सामाजजक कार्कमा उपर्ोग गन,े जषे्ठ नागररक 
िाई िक्षक्षि गरी तनजज क्षेर, गैर सरकारी संस्थास समेिको सहर्ोगमा षवश्राम स्थिको तनमाकण 
िथा व्र्वस्थापनका साथै ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान  गने नीति लिइनेछ । 

54 नगर क्षेरलभर बसोबास गने षवलभन्त्न उमेर समुहका व्र्जक्िहरुिाई िागुपदाथक दवु्र्कसनी हुनबाट 
रोक्न षवलभन्त्न जनचिेनामूिक कार्कक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथ ै दवु्र्कसनीहरुको उपचार, 

र्ोग ध्र्ान िगार्ि पुनकस्थापनाका कार्कहरु सञ्चािन गनक गैर सरकारी संस्था, नीजज क्षेर, 

सुरक्षा तनकार्साँगको समन्त्वर् र सहर्ोगमा अतघ बढाइनेछ । 

55 नगरको शैक्षक्षक स्िरिाई उत्कृष्ट रुपमा षवकास गनक शैक्षक्षक संस्थाहरुको भौतिक, आगथकक िथा 
शैक्षक्षक सुधार गनक पहि गररनेछ ।  

56 िक्षक्षि समुहका बािबालिकाहरुको लशक्षामा पहुाँच बढाउन प्रोत्साहनका कार्कक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

57 षवद्र्ािर्हरुको भौतिक पुवाकधारको षवकासको िागग रकम षवतनर्ोजन गदाक षवद्र्ािर् सुधार 
र्ोजनाको आधारमा मार उपिब्ध गराकईने नीति लिईनेछ । 



58 सामुदातर्क षवद्र्ािर् िथा समुदार् स्िरमा रहेका बाि षवकास केन्त्िहरुको भौतिक िथा 
शैक्षक्षक सुधार गररनेछ । स्थानीर् थारु भािामा आधारभुि लशक्षा प्रदान गने िफक अध्र्र्न 
गररनेछ । 

59 प्राषवगधक लशक्षािर् स्थापनाको िागग पहि गररनेछ ।   

60 नगरमा सहरी स्वास््र् केन्त्िको अवधारणा अनुरुप र्स नगरपालिकाको दमौिी, थमुनी र 
रााँझामा नगर स्वास््र् केन्त्ि स्थापना भै संचािन भै रहेको छ ति केन्त्िहरुमा थप स्वास््र् 
सेवा संचािन गने ब्र्वस्था लमिाइने छ । नगरका अन्त्र् वडाहरुमा समेि संचािन िथा 
बबस्िारको िागी पहि गररनेछ । स्वास््र् क्षेरमा कार्करि मर्हिा स्वास््र् स्वर्ं सेषवकाको 
र्ोगदानको कदर गदै प्रोत्साहन गररनेछ ।  

61 आधारभुि स्वास््र्मा सबैको सहज पहुाँच र सुरक्षक्षि मािलृशशु स्वास््र् सेवाको िागग षवशिे 
पहि गररनेछ । 

62 एजन्त्ट स्नेक भेनम केन्त्िको स्थापनको िागग पहि गररनुको साथ ै थारु जािीमा देखिएको 
लसकि सेि एतनलमर्ा रोगिाई तनर्न्त्रण गनक सरकारी िथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुसाँग 
समन्त्वर् गरी कार्कक्रम संचािन गररनेछ । 

63 षवलभन्त्न क्षेरमा कार्करि गैससहरु संग समन्त्वर् गरी कार्कक्रममा दोहरोपना नहुने गरी 
समन्त्वर्ात्मक ढङ्गबाट कार्कक्रम संचािन गररनेछ । 

64 संचारको टावर िथा क्षमिा बदृ्गधको िागी सम्बजन्त्धि तनकार् संग सहकार्क गरी नगरको सब ै
के्षरमा संचारको पहुाँचको िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

सभाका अध्र्क्षज्र्,ू 

65 नगरपालिका लभर रहेका अध्धर्न केन्त्ि र सामुदातर्क पुस्िकािर् ब्र्वस्थापन र प्रबद्कधनमा 
जोड र्दइनेछ । 

66 कृषि, पर्कटन र व्र्ापारको प्रबद्कधन गदै स्थानीर् पुवाकधार तनमाकणिाई र्ी क्षेरहरुको षवकासका 
िागग सहर्ोग पुग्ने गरी सञ्चािन गररनेछ । 

67 षवकास तनमाकणका िागग आवश्र्क नापनक्सा िथा भौगोलिक सूचना सकवसुिभ बनाइनेछ । 

68 तनजज क्षेरको संिग्निा समेि बढाकई िेिकुदको षवकासका िागग भौतिक पुवाकधार तनमाकण, 

षवकास र षवस्िार गररनेछ । 

69 सावकजतनक िथा तनजज भवन तनमाकण गदाक राजष्िर् भवन संर्हिाको कार्ाकन्त्वर्नमा जोड 
र्दइनेछ । िेि मैदान र िेिकुद पूवाकधार तनमाकणको कार्किाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

70 जनसहभागगिामा आधाररि सौर्क सडक बषिको षवस्िार गरी शहरी सौन्त्दकर्क कार्म गनुकको साथ ै
नगरको ग्रालमण क्षेरमा षवद्र्ुि िाईन षवस्िारको िागग पहि गररनेछ । 



71 राजष्िर् राजमागक र नगर क्षेर लभरका अन्त्र् बाटाहरु साँग जोडडएका सहरी सडकहरुको षवस्िार 
गनुकको साथ ै नगरको एक अको वडा हुाँदै तछमेक्रक गााँउपालिका िथा नगरपालिकािाई समिे 
जोडी सडक संजाि बनाउने र बाहै्र मर्हना आविजावि सहज हुने गरी सडक ममकि सुधारमा 
प्राथलमकिा र्दईनेछ । अधरुा िथा क्रमागि आर्ोजनाहरुिाई पुणकिा र्दइनेछ । 

72 नगर चक्रपथको सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको िागग पहि गररनेछ ।  

73 नगरस्िरीर् सडकिाई स्िरोन्त्नति गने कार्किाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

74 र्स नगरपालिकाको सहरी र्ोजना िथा भवन तनमाकण सम्बजन्त्ध मापदण्ड २०७२ िाई 
प्रभावकारी रुपमा कार्ाकन्त्वर्न गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक  भवन तनमाकण कार्किाई जोड 
र्दईनेछ । 

75 नाप नक्सा हुन बााँकी रहेका जग्गाको डडजजटि सकभे नापीको िागग सम्बजन्त्धि तनकार्मा पहि 
गनुकको साथ ै बबईको चेपाङ र नगर क्षेरलभर रहेका अब्र्वजस्थि िथा सुकुम्बासी बस्िीिाई 
व्र्वजस्थि गने िथा नगरपालिका लभर रहेको नमुना बजारिाई नगरपालिकाको स्वालमत्वमा 
ल्र्ाई व्र्वस्थापन गने कार्कमा पहि गररनेछ ।  

76 नगरपालिका लभर अब्र्वजस्थि बसोबास गरी बसेका घर धरुी, सरकारी प्रति ऐिानी जग्गाको 
िगि संकिन, रेिांकन िथा लसमांकन गररनेछ ।  

77 भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन तनमाकणको िागग प्रोत्सार्हि गनक डकलमकहरुिाई िालिमको 
तनरन्त्िरिाका साथ ैजनचिेनामूिक कार्कक्रम संचािन गररनेछ । 

78 नगरसंग जोडडएका अन्त्र् नगर वा गााँउिाई समिे ध्र्ानमा रािी नगर बस पाकक , नगर सभा 
गहृ, शव दाह गहृ, कभडकहि, क्रक्रकेट मैदान, हाट बजार, पशु बधशािा, वदृ्ध षवश्रामस्थि, शकै्षक्षक 
प्रतिष्ठानका क्षेरहरु, फोहर प्रसोधन केन्त्ि आर्द जस्िा क्षेरहरुको पर्हचान गरी प्राथलमकिाको 
आधारमा र्ोजना बनाई क्रमशः कार्ाकन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

79 नगरको मु्र् बजार -Down town_ िथा अन्त्र् केन्त्िहरुको तनमाकणिाई व्र्वजस्थि गनक जोड 
र्दइनेछ । 

80 अबैज्ञातनक भू उपर्ोगिाई तनर्न्त्रण गनक, वािावरणीर् व्र्वस्थापन, प्राकृतिक स्रोि साधनको 
संरक्षण एवं उपर्ोगका िागग समग्र नगर क्षेरको वािावरणीर् अध्र्र्न गने, बाढी एवं पर्हरो 
तनर्न्त्रणका िागग कार्कक्रम सञ्चािन िथा जिवार्ु पररविकन अनकूुिनका कार्कक्रमहरु 
सञ्चािन गने तनति लिईनेछ । 

81 नगरको षवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना अनुसार राहि, उद्दार सामग्रीको व्र्वस्थापन, षवपद 
नक्सांकन, िालिम, षवपद व्र्वस्थापन कोि, आपिकािीन कार्क सञ्चािन िगार्िका कार्क 
सञ्चािन गररनेछ । 



82 शहरी सुन्त्दरिा प्रबद्कधनका िागग बगैचा एवं पाकक  तनमाकण शहरी बकृ्षारोपण, बबश्रामस्थिहरुको 
तनमाकण गररनेछ । 

83 फोहोर व्र्वस्थापनका िागग तनजी िथा गैरसरकारी क्षेरसाँगको सहकार्कमा जोड र्दई, जैषवक एव ं
अजैषवक फोहोर छुट्र्ाउने, प्िाजष्टकजन्त्र् पदाथकको प्रर्ोगमा तनर्मन र दरुुत्साहन, व्र्वजस्थि 
डजम्पंग साइटको तनमाकण जस्िा क्रक्रर्ाकिापमा जोड र्दइनेछ । 

84 वािावरण िथा जिवार्ु अनुकूिनमैरी पशुपन्त्छी व्र्वसार् प्रबद्कधन गने तनति लिइनेछ । 

85 नदी षवशिे तनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापन गनक गूरुर्ोजना िर्ार गने कार्क र्सै आ व देखि शुरु 
गररनेछ । 

86 भूकम्पीर् जोखिम न्त्र्ूतनकरण सम्बन्त्धी जनचिेना, साकवकजतनक जानकारी र आवास व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धी चिेनामूिक  कार्कक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

87 मध्र्विी क्षेर िथा राजष्िर् तनकुञ्जको लसमानामा बसोबास गरेका बालसन्त्दाहरुको बािीनािी 
िगार्िका अन्त्र् कृषि उत्पादनहरु संरक्षक्षि क्षेरबाट आउने जनावरहरुबाट हुने नोक्सानीको 
रोकथामका िागग बर्दकर्ा राजष्िर् तनकुञ्जसाँग समन्त्वर् गरी क्षति न्त्र्ूतनकरण गने नीति 
लिइनेछ । 

88 षवकास र्ोजना संचािन गदाक वािावरण मैरी षवकास प्रणालििाई संस्थागि गदै जिवार् ु
पररवकिनको नकरात्मक असरिाई न्त्र्ून गनक वन िगानी कार्कक्रममा समेि जोड र्दई सो 
क्षेरमा कार्करि सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरु संग समेि समन्त्वर् गरी कार्कक्रम संचािन गनक 
जोड र्दइने छ ।  

89 नगर क्षेरलभर रहेका नदी, िोिा, नािा, िाि लसमसार क्षेरहरुको अतिक्रमण र प्रदिुण रोकथाम 
गनक संरक्षणका कार्कक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

90 बन संरक्षण प्रबद्कधन र उपर्ोग गनक उपर्ुक्ि हुन ेवन नीति िजुकमा गरी कार्ाकन्त्वर्न गररनेछ 
। 

91 स्थानीर् िह सञ्चािनका िागग आबश्र्क बबलभन्त्न नीति, आवगधक र्ोजना िथा गुरुर्ोजना 
िथा कानुनहरुको िजुकमा गरी नगरपालिकाको कार्किाई व्र्वजस्थि बनाइनेछ । 

92 सेवा प्रवाहिाई चसु्ि, दरुुस्ि बनाउन सेवाग्राही पहुाँचिाई सरि एवं सहज बनाउन, सचूना प्रवाह, 

सूचना प्रषवगधको प्रर्ोग,सेवाग्राहीमैरी संरचना, कामप्रति प्रतिबद्ध कमकचारीिन्त्रको षवकासमा 
जोड र्दइनेछ । 

93 र्स आगथकक विाक जमकन सरकारको सहर्ोगमा जमकन अन्त्िराजष्िर् सहर्ोग तनर्ोग न्त््श ्साँगको 
सहकार्कमा र्स नगरपालिकाको संस्थागि षवकास, जनप्रतितनगध िथा कमकचारीहरुको क्षमिा 
अलभबजृध्द र िक्षक्षि वगकमा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्कक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  



94 चािु िचकको न्त्र्ूनीकरण गदै पुाँजीगि िचकको बढोिरी गने, िचकको प्रभावकाररिा र प्रतिफि 
बढाउने, राजस्वका श्रोिहरु बढाउने, राजस्वको प्रभावकारी पररचािन गने तनति लिइनेछ । 

95 बजार अनुगमन िथा उपभोक्िा र्हिको संरक्षण गने कार्किाई िीव्रिा र्दइनछे । 

96 न्त्र्ातर्क अगधकारको सन्त्िुलिि प्रर्ोगका साथ ैमेिलमिापको लसद्धान्त्िमा जोड र्दइनेछ । 

97 नगर क्षेरका साकवकजतनक जग्गाहरुको िोजी, संरक्षण, उपर्ोग र साकवकजतनक जग्गाहरुमा भएको 
अतिक्रमणिाई तनरुत्साहन गनक प्रभावकारी क्रक्रर्ाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 

98 आफ्नो कार्ाकिर् भवन नभएको वडा कार्ाकिर्हरुको भवन तनमाकण र्सै आ व देखि शूरु 
गररनेछ । 

99 नगरपालिकाको दैतनक कार्क व्र्वजस्थि रुपमा संचािन गनक तनमाकणागधन नगरपालिकाको 
कार्ाकिर् भवन समर्मै सम्पन्त्न गने प्रर्ास गररनेछ । 

 

सभाका अध्र्क्षज्र्,ू 

100 कमकचारीको सुषवधा र सेवा प्रवाहको व्र्वस्थापनको िागग षवतनर्म, कार्कषवगध, तनदेलशका िर्ार 
गरी िागु गररनेछ र।्कमकचारीको क्षमिा षवकासको िागग आवश्र्क िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

101 नगरलभर संचािन हुने र्ोजना िथा कार्कक्रमको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मुल्र्ाङ्कन गरी 
आर्ोजनाको गुणस्िर कार्म गररनेछ । 

102 नगर सूचना केन्त्ििाई थप व्र्वजस्थि र सुदृढ गररनेछ । सबै वडा कार्ाकिर्हरुमा सूचना केन्त्ि 
स्थापना गररनेछ । 

103 नगरपालिकाको बढ्दो जनसं्र्ा, ठूिो भौगोलिक क्षेर र प्रशासतनक कार्कबोझ मध्र् नजर गरी 
क्रमश पदपतुिक गदै आवश्र्क जनशजक्ि व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

104 नेपाि सरकारबाट प्राप्ि हुने षवषिर् समानीकरण अनुदान, सकशिक अनुदान, समपूरक अनुदान, 

षविीर् हस्िान्त्िरण िगार्ि आन्त्िररक श्रोिहरुको प्रभावकारी पररचािन गररनेछ । 

105 घर भाडा, सवारी साधनको िगि िर्ार गरी करको दार्रामा ल्र्ाउनुका साथ ैनेपाि सरकारका 
राजस्व संकिन गने तनकार्हरुसाँग सूचना प्रवाह र समन्त्वर्ात्मक रुपमा कार्क गरी आन्त्िररक 
स्रोिको प्रबद्कधन गररनेछ । 

106 नगर क्षेरलभर अतिक्रमण गररएका संरचना हटाउने, फुटपाथको तनमाकण गने िगार्िबाट मु्र् 
बाटो र शहरिाई ब्र्बजस्थि बनाइनेछ । 

107 नगर बजार क्षेरको ढि तनकासको उगचि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

108 हररर्ािी नगर बनाउने तनति अनुरुप एक घर एक रुिको तनति िागु गररनेछ । 



109 आन्त्िररक आर् वदृ्गधको िागग एक्रककृि सम्पषि कर र्सै आ।व ०७४।०७५ देखि कार्ाकन्त्वर्नमा 
ल्र्ाउन प्रर्त्न गररने छ । 

110 व्र्वसार् करको िगि व्र्वजस्थि गरी तनजज क्षेरसाँगको सहकार्कमा कर संकिन गनक 
िफक अध्र्र्न गररनेछ । 

111 राजश्व सम्बन्त्धी िेिा र अलभिेििाई चुस्ि बनाई राजश्व शािाको भौतिक सुधार गरी सुदृढ 
गररनेछ । 

112 शासन प्रणािीमा सुशासन, तनर्ण्ाकप्रक्रक्रर्ामा ि्र् िथा सुचनाहरुको प्रर्ोग र ि्र्मा आधाररि 
तनति तनमाकण, सेवा प्रवाहको क्षमिा अलभवदृ्गध, षवकास तनमाकणमा गणुस्िररर् सधुार, सहभागगिा 
र पारदशीिा ल्र्ाउनका िागग षवलभन्त्न क्षेरसाँग समन्त्वर् । सहकार्क गरी कार्कक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ ।  

 

अन्त्त्र्मा मागथ प्रस्िुि गररएका नीति िथा कार्कक्रमहरुको सफि कार्ाकन्त्वर्नबाट मार ैवास्िषवक 
रुपमा नगरबासीप्रति न्त्र्ार् गनक सक्रकने हुाँदा र्स कार्कमा सम्वद्ध सबै पक्षबाट सहर्ोग लमल्ने 
अपेक्षा गरेको छु ।  

 

धन्त्र्वाद । 

 
 

प्रस्िुिकिाक 
शुष्मा चौधरी  

 उपप्रमुि 

बााँसगढी नगरपालिका 


