
 
 

 

 

 

 

 

/fhfk'/ /fhkq 
 

/fhfk'/ gu/kflnsf4f/f k|sflzt 

 

v08 -!_ /fhfk'/, >fj0f ! ut] @)&( ;fn -;+Vof !_ 

 

efu ! 
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ adf]lhd /fhfk'/ gu/kflnsf 
gu/;ef af6 ldlt @)&(.)#.)( ut] kfl/t eO{ gu/ k|d'vaf6 ldlt 
@)&( ciffb )( ut] k|dfl0fts/0f u/L ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .  

 
 

gLlt tyf sfo{s|d  


 

 



 
 

 

  



1 
 

राजापरु नगरपालिकाको 

गररमामय नवौं नगर सभाका सभाध्यक्ष ज्य ू 

उपस्थित सभाका सम्परू्ण सदथय ज्यहूरु,  

सर्ण प्रिम देशमा समास्जक रुपान्तरर् र शासककय थवरुप पररवतणनका 
िागग भएका ववलभन्न आन्दोिन, जनआन्दोिन, hgo'4मा आफ्नो जीवन र्लिदान 
गनुण हुने ज्ञात अज्ञात शहहदहरु प्रतत उच्च सम्मानका साि हाहदणक >4f शमुन 
अपणर् गदै देशमा पररवतणनका िागग भएको  ऐततहालसक, hgo'4, जनआन्दोिन, 
त्याग र र्लिदानको गौरवपरू्ण इततहासिाई थमरर् एवं शहीद तिा र्ेपत्ता 
नागररकहरुिाई थमरर् गदै सम्मान प्रकट गदणछु । उहााँहरुको सपना साकार 
र्नाउन सध ैसचते रहने यो सम्मातनत सभामा प्रर् गदणछु ।  

 

‘कृषी लशक्षा पयणटन, उद्योग भौततक पवूाणधारः समावेशी र ;d[4 राजापरुको 
मिु आधार’ भन्ने मिू नाराका साि संघीय िोकतास्न्िक गर्तन्ि नेपाि, 

िसु्म्र्नी प्रदेश, र्हदणया स्जल्िा राजापरु नगरपालिकाको गररमामय gjf} नगर 
सभामा यस नगरपालिकाको नगर–उपप्रमखुको हैलसयतिे आ.व.२०७९÷०८० को 
वावषणक नीतत तिा कायणक्रम प्रथतुत गनण पाउाँ दा गौरवास्न्वत महशसु गरररहेको छु 
। 

सभाध्यक्ष महोदय,  

यस गरीमामय सभामा प्रथततु नीतत तिा कायणक्रमिे तनहदणष्ट गरेका िक्ष्य 
र उद्देश्यहरुर्ाट प्राप्त मागणदशणन, हदगो ववकास िक्ष्य, के्षिगत तिा रास्ष्िय 
नीततहरु एवम ् योजना तजुणमाका क्रममा ववलभन्न तहर्ाट प्राप्त हुन आएका 
सझुावहरु, ववगत तिा चाि ुआ.व. का नीतत तिा कायणक्रम कायाणन्वयनर्ाट प्राप्त 
उपिस्धधहरु समेतका आधारमा आगामी आ.व. २०७९÷०८० को िागग यो वावषणक, 

नीतत तिा कायणक्रम तयार पारेको छु । यस वावषणक नीतत तिा कायणक्रमको 
कायाणन्वयन र्ाट थिातनय उदेश्य रास्ष्िय िक्ष र संववधानको ममणिाई परुा गने 
ववश्वास लिएको छु ।  
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नगर सभा सदथयहरु,  

 थिानीय तहको दोस्रो तनवाणचर्र्ाट तनवाणगचत हामी जनप्रतततनगधहरु हाम्रो 
थिानीय सरकारप्रतत जनताको र्ढ्दो आकाकं्षाका कारर् िपु ैचनुौतत र समास्जक 
स्जम्मेवारी वहन गनुण पने अवथिा छ । यो नगरपालिका िसु्म्र्तन प्रदेशको 
मकुाम र्ाट हेदाण भौगोलिक रुपमा बर्कट सामास्जक आगिणक अवथिािे पछाडी 
परेको कारर् धेरै दाजु भाई हदहद र्हहनीहरु ववदेलशन र तनम्न थतरको श्रम गनण 
र्ाध्य छन ्। लसलमत श्रोत साधनिाई जनताका आपेक्षा परुा गनण भर परु प्रयत्न 
गररनछे । जनआकांक्षा र थिानीय आवश्यकता बर्च तािमेि लमिाउन 
अगधकतम जनसहभागीता कायम गदै प्राप्त हुने िाभ र िागतका आधारमा 
वपछडडएका जातजाती, दलित, उस्त्पडडत, महहिा, र्ािर्ालिका, अपाङ्गता, आहदवासी 
जनजाती, ववपन्न िोपउन्मखु वगण, मकु्त कमयैा, कमिहरी समदुायको उत्िानका 
िागग उहााँहरुको सकक्रय र अिणपरू्ण सहभागगता सतुनस्श्चत गदै ववकासको 
प्रततफिमा सामानपुाततक पहुाँच हुनेगरी सरकारी, तनजी तिा गहै् सरकारी के्षिको 
समन्वयमा चाि ुआ.व. २०७९÷०८० को नीतत तिा कायणक्रम तयार गररएको छ । 

नगर सभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

अर् म आगिणक वषण २०७९।०८० को नीतत तिा कायणक्रम प्रथतुत गनण 
अनमुतत चाहन्छु । राजापरु नगरपालिका नगरवासीसाँग गरेको प्रततवद्धता अनरुुप 
“कृवष, लशक्षा, पयणटन, pBf]u, भौततक पवूाणधारः समावेशी र ;d[4 राजापरुको मिू 
आधार” भन्ने नारािाई साकार पानण दृढा  अठोटका साि अतघ र्ढीरहेको छ । 
यस अगाडड तयार भएका िक्ष र k|ltj4tf िाई क्रमश तनरन्तरता हददै के्षिगत 
रुपमा सधुारका नीतत तिा कायाणक्रम अतघ र्ढाईएको छ ।  

नीतत तिा कायणक्रमिाई र्जेटसाँग परु्ण रुपमा तारतम्य लमिाउने प्रयास 
गररनेछ । मिुत सामास्जक रुपान्तरर्का िागग लशक्षा, थवाथ्य, कृवष, पश,ु यवुा 
रोजगार र ववपद् व्यवथिापनका कायणक्रमिाई प्रािलमकतामा राखी यस के्षिको 
किा साँथकृतत ररततररवाज पहहचानिाई संरक्षर् र ;Da4{g गने गरर नीतत तिा 
कायणक्रम तयार गरेको छु । हाम्रा नीततहरु थिातनय आवश्यकता जनताका माग 
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रास्ष्िय नीतत संववधानको ममण हदगो ववकास र सहश्राधदी ववकास िक्ष्यिाई प्राप्त 
हुने गरर आवश्यक व्यवथिा लमिाईएको छ । 

1. यस नगरपालिकालभिका कमणचारी तिा लशक्षकहरुिाई सकृया राजतनती 
गततववधीहरुमा सिग्न नरही पेशा प्रतत k|lta4 भ ै पेशागत मयाणदा 
कायम गनण उत्प्रेररत गररनछे ।  

2. नगर थतररय शकै्षक्षक योजना तनमाणर् गरर थिातनय लशक्षा सलमततको 
तनर्णय अनसुार दरर्स्न्द िप र लमिान गरर गुर्थतररय लशक्षाका िागग 
ठोस योजना तनमाणर् गररनछे ।  

3. प्रािलमक तहर्ाटै गरु्थतररय लसकाईका िागग थिातनय थतरम ै एक 
शकै्षक्षक तालिम केन्रको थिापना गरर लशक्षक तिा ljBfno कमणचारीको 
पेशागत दक्षता clea[4L िागग ववलभन्न ककलसमका तालिम गोष्ठीको 
तनरन्तर संचािन गररनेछ । 

4. पालिका थतरमा थिातनय स्रोत साधनको प्रयोग हुने गरर व्यवसातयक 
लशपमिुक रोजगार मिुक प्रावगधक केन्र थिापना गररनछे । 

5. प्रत्येक वषण १ ljBfnonfO{ नमनुा ljBfno र्नाउदै अतत ववपन् न , असाय 
, टुहुरा र्ािर्ालिका का िागग आर्ालसय ljBfno तनमाणर् गरर लशक्षा 
प्रदान गररनेछ । 

6. ljBfnosf ljBfyL{ ववच सकारात्मक लशकाईका िागग वषणको १ पटक 
शकै्षक्षक मेिाको आयोजना गररनछे । 

7. प्र. अ. र लशक्षा शाखा ववच प्र अ र लशक्षक ववच कायण सम्पादन 
संम्झौता गरर सोहह संम्झौता को आधारमा मलु्याङ्कन गररन ेपररपाहट 
र्सालिन े छ र राम्रो नततजा हदने लशक्षकिाई सम्मान र परुथकृत 
गररनछे । 

8. सर् ैljBfnodf ई-हास्जररको व्यवथिा गरर ljBfnosf] अनगुमन डडस्जटि 
प्रववगध र्ाट सरुु गररनेछ । 
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9. सामदुातयक ljBfnoaf6 कक्षा ८ र SEE उततर्ण गरेका गररर् तिा 
जेहेनदार ljBfyL{िाई MBBS, ईस्न्जतनयर प्रावगधक लशक्षामा अध्ययन 
गनणका िागग एक छािर्तृी कोष थिापना गरर १-१ जना िाई प्रत्येक 
वषण अध्ययन गराईनेछ ।  

10. लशक्षाको आधार प्रा. वव. तह भएकोिे, प्रत्येक ljBfnodf ईन्टरेनेटको 
व्यवथिा गरर डडस्जिट प्रववगध 4f/f लशक्षर् लसकाईका िागग आवश्यक 
स्रोत साधनको व्यवथिा गररनेछ ।  

11. फरक क्षमता भएका र्ािर्ालिकाहरुिाई एक ljBfnoमा अध्ययनको 
िागग आवश्यक व्यवथिा लमिाईनेछ ।  

12. राजापरु नगरपालिकाको थिानीय पाठ्यक्रम तयार गरर सोहह अनसुार 
पठन पाठनको धयर्थिा लमिाइनेछ । 

13. लशक्षा के्षििाई िप व्यवस्थित तिा तनयलमत गनण आवश्यक पने 
कायणववगध, मापदण्ड तिा ऐन तनयमहरु सर् ै सरोकारवािा समेतको 
सहयोगमा तनमाणर् गरर कायाणन्वयन गररनछे ।  

14. कक्षा १२ सम्मको लशक्षा तनशलु्का िागग आवश्यक र्जेट व्यवथिा 
गररन े छ । ljBfyL{ भनाणिाई तनरन्तरता हददै ड्रपआवट भएका 
ljBfyL{हरुको खोजीतनतत गरर लशक्षामा तनरन्तरा हदईने र्ातावरर् 
लमिाईनेछ । 

15. शकै्षक्षक पािो तनमाणर् र कायाणन्वयन, ववलभन्न ककलसमका छािववृत्त 
व्यवथिापन र ववतरर्का साि ैपरू्ण साक्षर राजापरु नगरपालिका घोषर्ा 
गने अलभयानिाई तनरन्तरता  हदइनेछ । 

16. शकै्षक्षक गुर्थतरको सतुनस्थचतताका िागग हरेक शकै्षक्षक संथिामा 
िमैालसक पररक्षा मलु्याङ्कन गने नीतत लिईनेछ ।  

17. ljBfno तहमा संचािन गररन ेसर् ैकक्षा र परीक्षाहरुको तनरीक्षर् गरर 
आवश्यक पषृ्ठपोषर्िाई तनरन्तरता हदईनेछ साि ैआधारभतु तह उत्तीर्ण 
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परीक्षाको उपिस्धधको आधारमा उत्कृष्ट ljBfyL{ / ljBfnonfO{ परुथकृत 
गररनछे । 

18. र्ािववकासमा अध्यापन गराउने लशक्षक तिा कायणिय सहयोगीहरुको 
िागग तनयममानसुार िप गनुणपने आवश्यक रकमको व्यवथिा 
लमिाईनेछ ।  

19. ljBfnox?df afnpBfg तनमाणर्को प्रकक्रयािाई यस ै वषणदेखख प्रारम्भ 
गररनछे । सरुुमा ५ वटा ljBfnox? िाई छनोट गरर नमनूाको रुपमा 
अगाडी र्ढाईनेछ ।   

20. नगरलभिका सर् ै ljBfnox? २ वषणलभि तोककएको एउटै किरमा 
रंगरोगन गने व्यवथिा लमिाइनेछ ।  

21. प्रत्येक ljBfnodf एक फोहोरमिैा व्यवथिापन कोष थिापनाका िागग 
आवश्यक सहयोग गररनछे ।   

22. संथिागत ljBfnodf अतनयलमत रुपिे लिइने कुन ैपतन शकै्षक्षक शलु्क 
तनयन्िर् गरर अनमुतत बर्ना संचािनमा रहेका संथिागत ljBfnonfO{ 
तनयमन गररनछे  साि ैतत ljBfnox? अनगुमन गरर थवच्छ, थवथि र 
सरुक्षक्षत ljBfno तनमाणर्का िागग पहि गररनेछ । 

23. सामदुातयक ljBfnox?df थवच्छ खानेपानीको व्यवथिा लमिाईने छ । 
एक वडा एक माध्यलमक ljBfno थिापनाको िागग आवश्यक पहि 
गररनछे ।  

24. र्ािर्ालिकािाई किात्मक र र्ािमिैी र्ातावरर्मा प्रयोगात्मक लशक्षर् 
ववगध 4f/f लसकाइने वातावरर् लमिाइनेछ ।  

25. गररर्ीका कारर् ljBfno र्ाहहर  ( ड्रपआवट )हुने र्ािर्ालिकाका 
पररवारिाई पहहिो प्रािलमकतामा राखी थिातनय रोजगार सेवा 
कायणक्रममा लसफाररस गररनछे ।  
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26. यस नगरपालिका लभिका ljBfnox?df तनःशलु्क थयातनटरी प्याड 
ववतरर्िाई तनरन्तरता हदईनेछ ।  

27. ljBfnodf जतुनयर यवुा रेडक्रस, यवुा रेडक्रस, नेपाि थकाउट र 
र्ािक्िर्हरु गठन गरर ववलभन्न सजृनात्मक कृयाणकिापहरु सञ्चान 
गररनछे ।  

28. राजापरु नगरपालिकाको वडा नं .४ संघषणनगरमा रहेको लशश ुथयाहार 
केन्रिाई िप व्यवथिापन गररनकुा साि ैअन्य थिानहरुमा पतन यथता 
लशश ुथयाहार केन्रहरु थिापना  गनण आवश्यक पहि गररनछे ।   

29. यवुाहरुिाई खेिकुद प्रतत आक्रवषत गदै  खेिकुदिाई पेशामा र्दलि 
स्जववकोपाजणनका िागग सक्षम र्नाउन एक खेिकुद एकेडलेमको थिापना 
गररनछे । 

30. वडा र पालिका थतरमा यवुा तिा र्ाि क्िर् सञ्जाि तनमाणर् गरर 
लसजणनलशि र रचनात्मि र्न् न सञ्जाििाई सहयोग गररनछे ।  

31. प्रत्येक वडामा ई िाईर्ेरर, पथुताकिय, र्ाचनािय, ईन्टरनेट कि जोन र 
सचूना केन्र थिापना गनण प्रकृया अगाडी र्ढाईनेछ ।   

32. मेयरकप प्रततयोगगता िाई तनरन्तरता हददैँ अततररक्त कक्रयाकिापिाई 
व्यवस्थित तररकािे अगाडड र्ढाउन राजापरु नगरपालिका लभि १ देखख 
१० वटै वडामा खेि मदैानको सम्भाव्यता अध्ययन गरर व्यवथिापनको 
िागग पहि गररनेछ । तनमाणर्ागधन रङ्गशािाको परु्णताका िागग  
संतघय र प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गरर सम्पन्न गररनछे ।  

33. यवुा क्िार्हरु गठन गरी यवुाको नेततृ्व ववकासका िागग नीतत सम्र्ाद 
कायणक्रम संचािन गररनेछ र यवुा प्रततभा पहहचान गरर प्रोत्साहनका 
िागग परुथकारको व्यवथिा गररनछे, यवुा हदवशका िागग आवश्यक 
वजेट ववतनयोजन गररनेछ ।  
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34. नगर थतरीय खेिकुद सलमती गठन गररने छ । नगर थतररय खेिकुद 
ववकास सलमती गठनका िागग आवश्यक कायणववगध र्नाईनेछ ।  

35. नेपाि सरकार 4f/f घोवषत पाटन थवाथ्य ववज्ञार् प्रततष्ठान 
अथपतािको शाखा थिापनाको िागग राजापरु नगरपालिकार्ाट जग्गाको 
उपिधधता सहहत आवश्यक सहयोग र समन्वय गररनछे ।  

36. तनशलु्क थवाथ्य सेवा िाई  भर पदो र ववश्वसतनय र्नाउन आम 
थवाथियकलमणको राय सझुाव अनसुार  थवाथ्य सेवा िाई सर्ि , सक्षम 
, प्रभावकारर र्नाउन नीततगत र व्यवथिापककय सधुार गररनेछ । 

37. ववशषेज्ञ डाक्टरको व्यवथिा गरर प्रागिमक थवाथ्य केन्र राजापरुर्ाट 
ववशषेज्ञ सेवा उपिधध गराईनेछ ।  

38. तनःशलु्क ववतररत औषगधिाई सर् ैथवाथ्य कलमणको सल्िाह अनसुार 
गुर्थतर भरपदो औषगध खररद गरर भण्डारर् र ववतरर्को व्यवथिा 
लमिाईनेछ ।  

39. पालिका थतरको नगर अथपताि, वडा थतरको थवाथ्य संथिाको भौततक 
सधुार गरर प्रत्येक थवाथ्य संथिामा गुर्थतररय ,ल्याव सेवा, प्रसतुत 
सेवाको व्यवथिा गररनेछ ।  

40. जेष्ठ नागररक अशक्त व्यस्क्तिाई घर दैिोम ै थवाथ्य सेवा प्रदान 
गररनछे । 

41. सपण दम्स उपचारका िागग नस्जकमा रहेका पालिकालसत सहकायण गरर 
सपण दम्स उपचार केन्रको थिापना गररनछे । 

42. महहिा थवयम सेववकाको मनोर्ि उच्च राख् नका िागग पालिकार्ाट 
प्रोत्साहनको व्यवथिा लमिाईनेछ । 

43. परम्परागत वधै्य हरुिाई आवश्यक ज्ञान लसप प्रदान गरर उतनहरुको 
लशप िाई थिातनय थवाथ्य सेवामा cfa4 गररनछे ।  
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44. वडा न ३ को थवाथ्य चौकीको भवन यहह वषण प्रदेश सरकार साँग र्जेट 
माग गरी र्नाईनेछ ।   

45. हजार हदने आमा साँग उप प्रमखु कायणक्रमिाई तनरन्तरता हदईनेछ । 

46. सर् ै तहका थवाथ्य संथिाहरुर्ाट तोककए र्मोस्जमको तनःशलु्क 
आधारभतु थवाथ्य सेवा र आकस्थमक थवाथ्य सेवा सतुनस्श्चत गरी 
आयुणरे्द, योगा तिा होलमयोप्यागिक िगायतका गचककत्सा प्रर्ािीिाई 
एकीकृत रुपमा बर्कास तिा बर्थतार गररनेछ ।  

47. सरुवा रोग, ककटजन्य रोग, पशपंुक्षी जन्य रोग, जिर्ाय ु पररर्तणनको 
असर कोरोना भाईरस जथता महामारी तनयन्िर्का िागग आवश्यक 
उपचारको व्यवथिा लमिाईनेछ ।  

48. नसने रोगको रोकिाम तिा तनयन्िर्का िागग आवश्यक व्यवथिा 
लमिाईनेछ । 

49. परू्ण खोपयकु्त तिा परू्ण संथिागत सतु्केरी ’ कायणक्रमिाई तनरन्तरता 
हददै आगामी दईु वषण लभि परू्ण पोषर्यकु्त वडा र नगरपालिका घोषर्ा 
गररनछे।  

50. प्रािलमक थवाथ्य केन्र राजापरुमा १५ सयैाको अथपताि तनमाणर्का 
िागग आवश्यक पहि गररनछे ।  

51. प्रािलमक थवाथ्य केन्र राजापरुर्ाट हदईने थवाथ्य सेवािाई गरु्थतर 
भरपदो ववश्वसतनयता र्नाउनका िागग आवश्यक जनशस्क्त व्यवथिापन 
भौततक सधुार गररनछे ।  

52. प्रसतुी सेवािाई प्रभावकारी, गुर्थतरीय र्नाउन प्रशतूी सेवामा संिग्न 
नलसणङ थटाफिाई एस.बर्.ए .तालिम र आकस्थमक चक्र कोष प्रर्ािीिाई 
तनरन्तरता हदईनेछ । 



9 
 

53. थवयंसेववका ववउ पूाँजी कोषको माध्यमर्ाट तनर्तृ भई जान े सर् ै
थवयंसेववकाहरुिाई जनही ३० हजारको दरिे प्रोत्साहन उपिधध गराई 
सम्मान पवुणक ववदाई गररने कायणिाई तनरन्तरता हदईनेछ । 

54. र्हदणया आयवेुद थवाथ्य केन्र माफण त राजापरु नगरपालिकामा थिावपत 
नगररक आरोग्य सेवा केन्रको सेवा ववथतार गरर आवश्यक 
औषगधहरुको व्यवथिा गररन ेछ । सो सेवा केन्रर्ाट समय समयमा 
आयवेुद थवाथ्य लशववर योग अभ्यासहरु गने व्यवथिा लमिाईने छ । 

55. राजापरु नगरपालिका लभि तनस्ज के्षििे चिाएका थवाथ्य उपचार 
केन्र, ल्यार् सेवा, औषधी पसिहरु थवाथ्य शाखार्ाट अनगुमन गरर 
गुर्थतररय सेवाको िागग तनयमन र समन्वय गररनछे ।  

56. यस ैआगिणक वषणमा तनशलु्क सेवा हदने गरर सव र्हानको व्यवथिा 
गररनछे ।  

57. थवाथ्य सेवा शाखा र्ाट प्रदान गररन े सेवाहरुिाई उपयकु्त माध्यम 
र्ाट सचुना प्रर्ाह गने व्यवथिा लमिाईनेछ ।  

58. ववलभन्न कारर्िे मानलसक थवाथ्यमा असर परेका व्यक्तीहरुको 
पहहचान गरर उपयकु्त मनोसामास्जक परामशण हदईनेछ ।  

59. कृवषिाई व्यवसातयकरर् गदै आत्म तनभणर र्नाउनका िागग चक्िा 
र्स्न्द गदै पकेट खेततका िागग अनदुानको व्यवथिा गरर यवुा कृषकिाई 
कृवष पेशा अगाल्न प्रोत्साहहत गररन े छ । कृवषको हदगो ववकासका 
िागग धान, गहुाँ, तोरी, आि ुतिा मसािा र्ािीहरुका ljha[4Lsf nflu पकेट 

के्षि तनधाणरर् गरी उत्पादनमा सहभागी इच्छुक कृषक pBdL, कृषक 
समहु, सहकारी, तनजी के्षि, थिानीय समदुाय, प्रदेश, संघीय सरकारसाँगको 
सहकायणमा पकेट व्िक कायणक्रम सञ्चािन गररनछे । 

60. कृवष उत्पादनिे  र्जार नपाएको अवथिािाई मध्यनजर गदै सहकारी 
संथिा लसत सहकायण गदै संकिन केन्र  थिापना गरर  र्जाररकरर्मा 
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कृषकिाई उत्पादन देखख  र्जार सम्म पगुाउने ठोस नीतत अविम्र्न 
गररनछे ।  

61. कृषकहरुिाई आफ्नो उत्पादनको आफै मालिक र्न् न ेpb]ZonfO{ साकार 
वनाउन कृषकको उत्पादन खररद बर्कक्रका िागग  सहकारर सथिाहरुिाई 
प्रोत्साहहत गररन े छ । यसरी सहकारी माफण त खररद ववक्री गने 
कृषकिाई उत्पादनमा आधाररत अनदुानको व्यवथिा गररनछे ।  

62. व्यवसातयक कृवष खेततिाई प्रोत्साहहत गदै मि,  बर्उ उत्पादन सङकिन 
ववतरर्का िागग कृषक, समहु, सहकारर लसत  िागत साझदेाररका 
कायणक्रम संचािन गररनेछ ।  

63. नगरलभिका सहकारीहरुिाई सामहुहक कृवष उत्पादन गनण िगानी मिैी 
वातावरर् तिा ववशषे अनदुानको व्यवथिा गरर सहकारी संघ 
संथिामाफण त उत्पाहदत वथतुहरूको प्रशोधन, भण्डारर्, र्जारीकरर् र 
ववववगधकरर् सम्र्स्न्ध आयोजनाको िागग प्राववगधक सहयोग उपिधध 
गराईनेछ ।  ‘ एक वडा एक हाट र्जार ’ कायणक्रम अगाडड र्ढाइनेछ ।  

64. कृषकिे उत्पादन गने तरकारी र्जार नपाएर खेर गईरहेको अवथिािाई 
मध्येनजर गदै गररवव तनवारर्कािागग n3'pBd ववकास कायणक्रम माफण त 
र्कैल्पीक लसप हदईनेछ ।  

65. कृषकहरुको मागको अधारमा तरकारी संकिन केन्रको स्थिापना 
गररनछे । सो तरकारीिाई र्जार सम्म ढुवानीको िागग कृवष P]Da'n]G; 
उपिधध गराईनेछ ।  

66. व्यस्क्त समहुिे पकेट खेतत गनण चाहेमा उन्नत बर्उ अनदुान पालिका 
र्ाट उपिधध गराईने र मिको िागग आवश्यक सहस्जकरर् गररनेछ । 

67. तरकारी पकेट के्षिहरुको तनधाणरर् गरी तरकारी र फिफुि खेती तफण  
ककसानहरुिाई आकवषणत गदै लसचाइाँ नपगेुका थिानहरुमा साना लसचाइाँ 
तिा िोपा लसचाइाँको व्यवथिा गररनेछ ।  
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68. कृवषमा आधाररत पकेट के्षिहरु पहहचान गरी धान, गहुाँ, तोरी, तरकारी, 
फिफुि तिा मसािा र्ािीहरुको िागग जग्गा चक्िार्न्दी गरी पकेट 
ववकास कायणक्रमको सञ्चािन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व a[4L गररनछे 
। 

69. र्ागर्ानी ववकास कायणक्रम अन्तगणत मौसमी तिा र्ेमौसमी तरकारी 
उत्पादन फिफूि तिा तरकारी नसणरी थिापना, फिफूि र्गैचा ववथतार 
कायणक्रम माफण त कृवषको पोषर् तिा आगिणक ववकासमा जोड हदने 
कायणक्रम ल्याइनेछ ।  

70. र्ािी संरक्षर् गनण आकस्थमक र्ािी संरक्षर् सेवा, कृवष ववमा, प्िान्ट 
स्क्ितनक, आई.वप.एम .कायणक्रम ववषादीको र्जै्ञातनक प्रयोग तिा मानव 
थवाथ्यमा असर गने ववषादी र्ारे सचतेनामिुक कायणक्रम संचािनमा 
ल्याइनेछ ।  

71. हदगो कृवष पयाणवरर्ीय र र्जै्ञातनक खेतीको िागग एकककृत vfBtTj 
व्यवथिापनको िागग माटो उवणराशस्क्त कायम राख्दै माटो पररक्षर् 
ल्याव सेवा, कम्पोष्ट मि तिा हररयो मिको प्रदशणनी कायणक्रम, 

भलमणकम्पोष्ट जथता कायणक्रम संचािनमा ल्याई हदगो कृवष उत्पादनमा 
सगुचस्श्चता गररनछे ।  

72. कृवष उत्पादन, उत्पादकत्व a[4L, कृवषमा आधतुनकरर् र cf}Bf]uLs/0f गरी 
कृवषमा िागत न्यतूनकरर् गनण कृवष यन्ि उपकरर्को प्रयोग कृषक 
समक्ष पयुाणउन कृवष यन्ि उपकरर्मा अनदुान उपिधध गराइनेछ ।  

73. कृवष प्रोफाइि अनरुुप र्ााँझो जग्गाहरुको एकककृत त्यहरु संकिन र 
परू्ण उपयोगको व्यवथिा लमिाईनेछ । खेतीयोग्य जग्गािाई र्ााँझो हुन 
नहदन vfB र्ािी, नगदे र्ािी, तरकारी खेती, फिफुि खेती, मसिार्ािी 
खेतीप्रतत कृषकहरुिाई आकषणर् गनण भलूम र्ैंकको अवधारर्ा 
कायणन्वयनका िागग सहस्जकरर् गररनछे  ।  
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74. कृवष पेशािाई सम्मातनत तिा मयाणहदत र्नाउनकािागग अगुवा तिा 
नमनूा कृषकहरुिाई पररचय पि ववतरर् प्रकृया अगाडी र्ढाईनेछ । 
कृवष के्षिको उत्पादन तिा उत्पादकत्व a[4Lsf िागग ववलभन्न ककलसमका 
अनदुान तिा ववशषे अनदुान, लमनी ल्याव थिापना गरी कृषकहरुको 
उत्पादन a[4L गररनछे । अतत ववपन्न कृषकहरुको िागग अनदुानमा 
साना मेलसनरी औजार ववतरर् कायणक्रम ववगतका वषण जथतै तनरन्तरता 
हदईनेछ ।  

75. प्राङ्गाररक खेतीिाई जोड हददै कम्पोष्ट मि उत्पादन कायणिाई जोड 
हदई रासायतनक मिको सहज आपतूतणकािागग आवश्यक समन्वय 
गररनछे ।   

76. एक वडा एक उत्पादनको नीतत अविम्र्न गरर धिक खेतत गनण 
चाहनेहरुको िागग िागत साझदेारीमा सहयोग गररनछे ।  

77. प्रधानमन्िी कृवष आधतुनकीकरर् कायणक्रम अन्तरगत ववलभन्न 
कायणक्रमहरु संचािन गररनछे ।  

78. कोल्ड थटोरको डड वप आर तयार भ ै सकेकोिे त्यसको थवालमत्व 
थिातनय जनता र सहकारीिाई हदने गरर तनमाणर् कायण अगाडी र्ढाईने 
छ ।    

79. र्ेरोजगार यवुा तिा कृषकहरुिाई पशपुािन र तरकारी खेतीमा 
आत्मातनभणर हुने र  व्यवसायमा आकवषणत गनण नगर प्रमखु यवुा pBdL 
कृषक प्रवणधन कायणक्रम िाई तनरन्तरता हदईनेछ ।  

80. उत्पादन तिा उत्पादकत्व a[4L साँगै उत्पादन िागत कम गनण पश ु
आहार सेवा कायणक्रम संचािन गररनेछ र पशपुािन व्यवसायिाई समय 
सापेक्ष व्यवस्थित गनण पशपुािक कृषकहरुिाई ववषयगत तालिम तिा 
जनचतेनामिुक कायणक्रमहरुको संचािन गररनछे । 
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81. पशकुो नश्ि सधुार गरर पशजुन्य उत्पादकत्व a[l4sf िागग सम्र्स्न्धत 
तनकायहरुसाँगको समन्वयमा कृबिम गभाणधान कायणक्रमहरुको ववथतार 
गररनछे ।  

82. संतघय सरकारि ेतोके र्मोस्जमको एक वडा एक कृवष-पश ुप्राववगधक 
कायणक्रमिाई आवश्यक समन्वय गरर अगाडी र्ढाईनेछ ।   

83. उन्नत पशपुािनका िागग गोठ तिा भकारो सधुार कायणक्रम संचािन 
गरर पश ुपकेट थिापना गनण कृषकिाई प्रोत्साहहत गदै अनदुानमा बर्ज 
वोयर र्ोका, उन् नत जातको रााँगो, र्ङ्गरुको बर्र ववतरर् गररनछे । 

84. कृषकहरुिे उत्पाहदत दधु व्यवस्थित रुपमा संकिन र र्जाररकरर्का 
िागग समहु, व्यक्तीहरुिाई अनदुानमा क्यान,  डड किज बर्तरर् गररन,े 

गचथयान केन्र थिापनाका िागग  अनदुानको व्यवथिा गररनेछ ।   

85. अनदुान कायणक्रमिाई ठोस र्नाउन अनदुान Software राखख अनदुानको 
न्यायोगचत ववतरर् गररनछे ।  

86. व्यवसातयक कृषकहरुको िागग पालिका र्ाट प्राववगधक सेवा घरघरमा 
उपिधध गराईदै र्ालि, पश ुबर्माको कायणक्रम सञ्चािन गररन ेछ । कृवष 
तिा पशपुन्छी र्ीमा कायणक्रमिाई प्रभावकारी र्नाईनेछ ।  

87. ववदेशर्ाट फककण एका तिा र्ेरोजगार यवुाहरुिाई कृवष तिा पश ुपािन 
पेशामा आकवषणत गनण कृवष यास्न्िकरर्िाई जोड हदईनेछ । कृषक तिा 
सम्र्स्न्धत सरोकारवािाहरुको समन्वयमा खाद्यन्नवािी  ( धान, गहुाँ, 
मकै )को र्ीउ उत्पादन कायणक्रम संचािन गररनछे ।  

88. भगुोि, श्रोत, साधनको उपिधधता तिा आवश्यकता समेत मध्यनजर 
गरी कृवष, पशपुािन तिा मत्थय व्यवसायका पकेट के्षिहरु नीधाणरर् 
गररनछे ।  

89. सर् ै वडाका दलित समदुायहरुमा गठन भई संचािनमा रहेका 
र्ाख्रापािन समहूहरु र ततनीहरु 4f/f संचालित सहकारीहरुिाई ववशषे 
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प्रािलमकतामा राखी ववलभन्न ककलसमका तालिम तिा व्यवथिापनका 
कक्रयाकिापहरु संचािन गररनछे भन े समहूमा आवद्ध रहेका सर् ै
कृषकहरुिे पािेका पशहुरुको तनशलु्क औषधी उपचारको व्यवथिा 
गररनछे ।  

90. पशपुािन र कृवषिाई पकेट के्षि तोकी र्रेोजगार यवुाहरुिाई रोजगार 
हदन व्यवसायीक पशपुािन तिा व्यवसायीक कृवषमा ववशषे जोड 
हदइनेछ । 

91. थवच्छ र थवथि मास ुउपभोक्ता सम्म पयुाणउन आवश्यक तालिमको 
व्यवथिा गरर आधतुनक सटर हाउस, पश ु र्धशािा तनमाणर् प्रकक्रया 
अगाडड र्ढाईने छ ।  

92. यवुाहरुको र्ढ्दो र्देैलशक पिायनिाई तनरुत्साहहत गनण "कृवष के्षिमा 
आकषणलसत मागमा आधाररत अनदुान" कायणक्रमको नीतत र्नाई 
कायाणन्वयन गररनछे ।  

93. भगूोि र हावापानी सहुााँउदो जातको मौरी पािनिाई व्यवस्थित गनण 
मौरी पािन समहू गठन गरी मौरी पािन व्यवसायिाई k|a4{g र 
ववथतार गररनछे । आगामी आ.व.मा मौरीको घार अनदुान कायणक्रम 
अगाडड र्ढाइनेछ ।  

94. वडागत र्जेट ववतनयोजन गदाण वडाको भगुोि, जनसंख्या, ववकासको 
सचुकको अधारमा र्जेट लसलिङ्ग तयार गने नीतत कायाणन्वयन गररनेछ 
। 

95. समग्र राजापरु ववकासको िागग सवणपक्षक्षय छिफि र्ाट यस आगिणक 
वषणमा राजापरु नगरपालिकाको नगर गुरुयोजना तजुणमा गरर 
अल्पकालिन, मध्यकालिन तिा हदघणकालिन ववकास िक्ष्यहरु तनधाणरर्  
गररनछे र नगर गुरुयोजनाका आधारमा योजनाहरुको प्रािलमकता क्रम 
तनधाणरर् गरेर आगामी वषणहरुमा of]hgfa4 ढंगिे भौततक तनमाणर्का 
कायणहरु संचािन गररने र योजना र्ङै्क र्नाईनेछ । 
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96. र्हु र्वषणय योजना साँगै समग्र राजापरुको ववकासका िागग मिु सडकर्ाट 
वडा कायाणिय जोड्ने र वडा देखख पालिका जोडने सडकहरु कािोपि ेगनण 
आवश्यक र्जेटको व्यवथिा गरी तनरन्तरता हदईनेछ ।   

97. तनमाणर्ागधन वडा कायाणियको भवनिाई यस ैआगिणक र्षणमा तनमाणर् 
सम्पन्न गरर र्ााँकी वडा कायाणियहरुको भवन तनमाणर् प्रकृया अगाडी 
र्ढाईनेछ ।  

98. आवश्कता अनसुार वातावरर्ीय प्रभाव मलू्याङ्कन - अध्ययन  ( IEE) गने 
कायणिाई तनरन्तरता हदइनेछ । 

99. भौततक संरचना जथत ै: भवन, र्ाटो, पिु, नहरहरु तनमाणर् गदाण ववपद् र 
वायो OlGhlgol/ËnfO{ ववशषे ध्यान हदई कायण संचािन गररनेछ । 

100. पवूाणधार तनमाणर्को के्षिमा जनपररचािन र जनसहभागगतामा आधाररत 
कायणक्रमिाई संचािन गनण, भौततक पवूाणधार तिा संरचनाहरुको गुर्थतर 
कायम गनण उपभोत्ता सलमतत र अनगुमन सलमततिाई िप प्रभावकारी 
र्नाइनेछ । 

101. नगरपालिका के्षिमा ६ मीटर भन्दा कम चौडाईका सडकमा िगानी 
नगने नीतत कायाणन्वयन गनुणका साि ै नगर यातायात गुरुयोजना 
प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयन गने तिा अन्य मखु्य सडकको 
थतरोन्नती गररनेछ । 

102. ववकास तनमाणर्का आयोजना संचािन गदाण आउन ेअवरोध, र्ाधा र 4Gb 
तनराकरर् गनण ववर्ाद सहस्जकरर् सलमतत गठन गरर समन्वय गररनछे 
।  

103. र्ढुी कुिो, खोदाउ नािा, मिैा नािा िागायत ववलभन्न कुिा नहर र 
झरनहरुमा िपु्रीन गएका र्ािवुाजन्य पदािणहरु नगरपालिकािे उपयकु्त 
नीतत र्नाई सफाई गदै रोकिाम गनण आवश्यक र्जेटको व्यवथिा 
गररनछे ।   
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104. नेपाि सरकारि ेिाग ुगरेको भवन तनमाणर् आचारसहंहतािाई परु्णतया 
पािना गररनछे । साि ैसोही र्मोस्जम नयााँ र्न्ने भवनहरुको नक्सा 
पास प्रकक्रयािाई अतनवायण गररनेछ । 

105. सावणजतनक पवूाणधार तनमाणर् गदाण अपाङ्गमिैी तिा वािमिैी गराईनेछ । 

106. नगरको व्यवस्थित शहरीकरर्का िागग भवन तनमाणर् मापदण्डिाई िप 
प्रभावकारी रुपमा िागु गनण तनमाणर् व्यवसायी तिा डकलमणहरुिाई 
r/0fa4 रुपमा तालिम हदइनेछ ।  

107. भवन तिा अन्य पवूाणधार तनमाणर् गदाण अतनवायण रुपमा तालिम प्राप्त 
डकमीहरुर्ाट गराउने व्यवथिा लमिाईनेछ । 

108. परुानो र्स पाकण  के्षिमा नगर ववकास कोष साँग  सहयोग र समन्वयमा 
आय मिुक व्यवसाय भवन, पाकण  तनमाणर् गररनछे । 

109. पालिकाको श्रोति ेआयोजनाहरु तनमाणर् हुन नसक्ने वा ठुिा योजनाहरु 
प्रदेश सरकार र संतघय सरकार साँग तनमाणर् गनण अनरुोध गररनछे ।  

110. ठूिा पिुहरु तनमाणर्का िागग डोलिदार पिु महाशाखा भौततक पवूणधार 
मन्िािय साँग समन्वय गरर आवश्यक प्रकृया अगाडड र्ढाईनेछ ।  

111. राजापरु नगरपालिकामा सघन शहरी ववकास पवूाणधार कायणक्रम 
संचािनका िागग सम्र्न्धीत तनकाय र संतघय सरकारसाँग अनरुोध 
गररनछे । 

112. उगचत थिानको जग्गा व्यवस्थित गदै र्सपाकण  तनमाणर् र हाट र्जार 
व्यवथिापन गनण आवश्यक प्रकक्रया अगाडड र्ढाइ अततक्रमर्मा रहेका 
सावणजतनक जग्गािाई संरक्षर् समेत गररनछे ।  

113. सामास्जक आगिणक ववकासमा टेवा पगु्ने खािका धेरै नागररकहरुिाई 
सेवा हदने भौततक पवुाणधारहरुिाई जोड हदईनेछ ।  
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114. पुाँजीगत िगानीिाई आयमिूक आयोजनाहरुमा िक्षक्षत गररनेछ र हदगो 
आय हदने खािका आयमिूक आयोजनाहरुिाई र्हुववषणय आयोजनाको 
रुपमा संचािन गररन ेनीतत अविम्र्न गररनेछ ।  

115. थिातनय थतरको ववकासमा र्डघर प्रर्ािीिाई थिापीत गरर सहभागगता 
गराईनेछ । 

116. राजापरु के्षिमा रहेको सरुक्षा तनकायहरुको भौततक तनमाणर्का िागग संघ 
प्रदेश सरकार साँग अनरुोध गररनेछ ।  

117. राजापरु नगरपालिकालभि संचालित आयोजनाहरुिाई तनरन्तरता हदन 
साझदेार संथिाहरुसाँग समन्वय गरी तनयलमतरुपमा र प्रभावकारी 
संचािनमा जोड हदईनेछ ।  

118. Wash Plan  अनसुार ओभर हेड खानपेातन टंकक तनमाणर् गरर सहज 
रुपमा ;'4 वपउने पातनको व्यवथिाका िागग संघ, प्रदेश सरकारको िगानी 
सतुनलशगचत गरर कायणक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

119. प्रत्येक घर टोि र्स्थतमा परु्ण  सरसफाईका सचुकहरु िाग ुगररनेछ । 

120. र्जार के्षिमा व्यवस्थित गनण ढि तनकासको िागग गुरु योजना र्नाई 
तनमाणर् कायण अगाडी र्ढाईनेछ ।   

121. फोहर िाई मोहरमा रुपान्तरर् गनण सड्ने र नसड्ने फोहर अिग अिग 
सङ्किन गरर तनस्ज के्षिको सहकायणमा आय आजणन हुने कायणक्रम 
सञ्चािन गररनछे ।  

122. फोहर व्यवथिापनको िागग व्यवस्थित ल्यान्ड कफल्ड साइडको तनमाणर् 
प्रकृया अगाडी र्ढाईनेछ । 

123. राजापरु खानेपातन आयोजनािाई संघ र प्रदेश सरकारको सहयोमा 
सञ्चािन गरी वडा न ३ र ४ मा z'4 खानेपातनको सेवा पनु ववथतार 
गररनछे ।    
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124. दाताहरुको सहयोगमा सरसफाई कायणक्रमिाई तनरनतरता हदईनेछ । 

125. नगरपालिका लभि फोहोरमिैा व्यवथिापन सम्र्न्धी आवश्यक व्यवथिा 
लमिाउन आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवथिा गररनेछ । 

126. फोहोरमिैामा हुने खचणिाई छुट्टै वजेट शीषणकमा राख्न े कायणिाई 
तनरन्तरता हदईनेछ । 

127. ववलभन्न कारर्िे मरेका स्जवजन्तकुो लसनो व्यवथिापन गने कायण 
तनरन्तरता हदईनेछ । 

128. हदशाजन्य िेदो पदािण व्यवथिापनका िागग सकसङ ट्याङ्कको 
पररचािन गररनछे ।  

129. सर् ैथवाथ्य संथिामा हुने फोहोरिाई व्यवथिापन गनण ववशषे व्यवथिा 
लमिाईनेछ । 

130. प्रत्येक घरमा फोहोरमिैाको वगगणकरर् गरी कम्पोष्ट मि र्नाउन े
तालिम संचािन गररनेछ ।  

131. नगर के्षि लभि क्रमशः प्िास्थटकमकु्त के्षि र्नाउन कायणक्रम तजुणमा 
गररनछे ।  

132. सावणजतनक थििहरुमा हात धनेु व्यवथिा सहहतको िङै्गगक तिा 
अपाङ्गमिैी सावणजतनक सौचाियहरुको तनमाणर् तिा व्यवथिापन गने 
काम अगाडी र्ढाइनेछ ।  

133. अत्यन्तै लभडभाड हुने थिानहरुमा साझदेार संथिाहरुको सहयोगमा याि ु
तिा र्टुवाहरुका िागग सावणजतैनक ठाउाँमा वपउने पानीको व्यवथिा 
लमिाईनेछ । 

134. कर्ाणलि नहद धयवथिापन आयोजनाको गरुु योजना अनरुुपको संतघय 
सरकार र्ाट र्जेट माग गरर नहद व्यवथिापन िाई परु्णता हदइ पहि 
गररनछे । 
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135. र्हुढ कुिो, महहिा नािा िगायतका कुिो र्ाट हुने बर्नाश रोक्न जािी 
तिा जवैवक तटर्न्धनको कायण अगग र्ढाइनेछ  । 

136. वडा न ७ , ९ र १० को वोडर के्षिमा जङ्गलि जनावरको अततक्रमर् 
रोकन हाईमाट िाईट र तारर्ारको व्यवथिा गररनछे ।  

137. ववपद न्यतुनकरर्का िागग थिातनय ववपद व्यवथिापन केन्र िाई सर्ि 
सक्षम तालिम प्राप्त जनशस्क्तको व्यवथिापन गरर ववपद् पवुणतयारी 
तिा जोखखम न्यतुनकरर्का गगतववधीिाई प्रािलमकतामा राख्दै कायणक्रम 
सञ्चािन गररन ेनीतत लिईनेछ ।  

138. आपतकालिन अवथिाका िागग आवश्यक समाग्री भण्डारर्को व्यवथिा 
लमिाई थिातनय ववपद व्यवथिापन कोष र्ाट प्रत् येक ववपदमा 
परेकािाई तत्काि राहातको व्यवथिा गररनेछ ।  

139. ववपद् जोखखम न्यतूनकरर् थिातनय रर्नीततमा समार्ेस भएका 
योजनािाई क्रम ैसाँग िाग ुगदै जाने नीतत लिएकोछ ।  

140. थिानीय तह, तनजी के्षि, गैर सरकारी संघसंथिा तिा समदुायको 
समन्वयमा एकीकृतरुपमा खोज, उद्धार र राहतको व्यवथिा लमिाईनेछ 
 र त्यका िागग गोताखोर िगाएतका जनशस्क्त तयार गनण आवश्यक 
समन्वय गररनेछ  ।  

141. कर्ाणिी र गेरुवा नदी तिा र्ढुीकुिो मिैा नािामा आउन े र्ाढी 
तनयन्िर्को िागी केन्र सरकारसाँग आवश्यक पहि गररनेछ । साि ैस–
साना खोिा तनयन्िर् र व्यवथिापनको िागग समदुायको सहभागगतामा 
जैववक तटर्न्धको तनमाणर्  गररनेछ । 

142.  कर्ाणिीको पवुी भङ्गािो गेरुवा नहदिाई पवूी महुानमा तनयमीत रुपमा 
सञ्चािन गनण गेरुवा गााँउपालिका, र्हदणया रास्ष्िय तनकुन्ज र 
सरोकारवािा बर्चको छिफिर्ाट योजना र्नाई संघ सरकार साँग पेश 
गररनछे ।   
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143. नगरपालिका के्षिलभि ववपद् व्यवथिापनिाई मध्यनजर गदै संघ, प्रदेश 
सरकार र कर्ाणिी नदी व्यवथिापन आयोजना साँग आवश्यक समन्वय 
गररनछे ।  

144. राजापरु नगरपालिकाको थिातनय ववपद् तिा जिवाय ु उत्िानशीि 
योजना िाग ुगदै जिर्ाय ुपररवतणनका असरिाई न्यतूनकरर् गने गरी 
कायणक्रम संचािन गररनेछ । 

145. राजापरु नगरपालिकाको ववपद् पोटणिर्ाट ववपद्का सर् ैसचूनािाई िप 
पारदशीरुपमा प्रकालशत गररनेछ । 

146.  ‘ गाउाँ  सहर उज्यािो ’ कायणक्रम सञ्चािन गररनछे । 

147.  राजापरु नगरपालिकाका ववलभन्न थिानमा लस .लस .क्यामेरा जडान 
कायणिाई तनरन्तरता हदईनेछ । 

148. भलुमको वगगणकरर् गरर भवन आचार सहहतािाई परु्ण पािना गदै र्ढ्दो 
खण्डीकरर्, पिटीङ्गिाई तनरुत्साहहत गररनेछ । जोखखम सम्र्ेदनलशि 
भ ु उपयोज योजना अनसुार ववपद्र्ाट उच्च जोखखममा रहेका 
र्थतीहरुिाई थिानान्तरर् गने नीतत लिईनेछ ।   

149. सामदुातयक वनहरुलसत सहकायण गरर ववलभन् न जडडर्हुट खेतत ,र्ेतर्ास, 

अन्य खेततको प्रवणधनका िागग सहकायण गररनेछ ।  

150. एक वडा एक नसणरी थिापना गरर  तछटो र चाडो प्रततफि हदने , 

बर्लभन्न जातका फिफुिका र्ेनाणहरुको नसणरी गरर तनः शलु्क र सशलु्क 
ववतरर् गररनछे ।  

151. वातावरर् संरर्का िागग हरेक साि एक घरिे प्रत्येक वषण पााँच वटा 
बर्रुवा अतनवायण रुपमा हुकाणउने अलभयान िाितन गदै तन:शलु्क ववरुवा 
ववतरर् गररने छ  साि ै १० लमटर भन्दा मागिका र्ाटो ककनारमा 
अतनवायण वकृ्षारोपर् कायणक्रम संचािन गररनेछ ।  
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152. सामदुातयक वन साँग लमलि वन र्ाट उत्पाहदत कच्चा पदािण र्ाट 
तनलमणत सामागग्रहरुको र्जाररकरर्का िागग आवश्यक लसप तिा ज्ञान 
प्रदान गररनेछ ।  

153. वनको सरुक्षा, वकृ्षारोपर्, जवैवक ववववधता संरक्षर् र ववकासिाई उच्च 
महत्व हदई वनको र्हुउपयोग गने गरी वन के्षिका कायणक्रम संचािन 
गनण संघ तिा प्रदेशसाँग समन्वय गररनछे ।  

154. सामदुातयक वन संरक्षर् र वन्यजन्तकुो संरक्षर्मा ववषशे पहि गररनछे 
।  

155. जिवाय ु पररवतणनका असरहरुिाई न्यतूनकरर् गनणका िागग साझदेार 
संथिाहरुसाँग सहकायण गररनछे ।  

156. प्राकृततक संरक्षर्, जिचर तिा जलिय जवैवक ववववधताको संरक्षर् र 
सम्र्धणन गने नीतत लिइनेछ ।  

157. र्कैस्ल्पक उजाण k|a4{g जोड हदइनेछ ।  

158. ववत्तीय लमतव्यतयता आगिणक अनशुासनिाई आन्तररक खचण तनयन्िर् 
कायणववगध र्नाई परु्ण रुपमा कायणन्वयन गराईनेछ ।  

159. आन्तररक आयको a[4L तिा हदगो ववकासका िागग कर प्रशासनिाई 
व्यवस्थित र्नाइनेछ । 

160.   व्यवसातयक कर संकिन PPP को अवधारर्ा अनसुार अगाडड 
र्ढाइनेछ ।  

161. करको दायरा फराककिो र्नाउदै सम्पतत कर िाग ुगनण नगरपालिकाका 
सर् ैकरदाताहरुिाई समेट्नका िागग नीतत तनमाणर् गरर करदाता लशक्षा 
कायणक्रम संचािन गररनेछ ।  

162. नगरपालिका लभि उच्चतम तिा तनयलमत कर ततने करदाताहरुिाई 
सम्मान गने नीततिाई कायाणन्वयन गररनछे ।   
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163. नगरपालिका लभि रहेका नदी नािा ताितियैा को व्यवथिापन तिा 
अन्य प्राकृततक श्रोतको पहहचान गरी आयमिुक आयोजनाको रुपमा 
िगातन र्ढाउदै िगगन ेनीतत अविम्र्न गररनेछ ।  

164. राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन तिा नगरथतरीय राजश्व परामशण 
सलमततको लसफाररसको आधारमा आयको प्रके्षपर् र कर शलु्कको दररेट 
तनधाणरर् गरी कर संकिनको प्रकक्रयािाई प्रभाकारी र्नाइनेछ ।  

165. करको दायरा लभि नपरेका र सावणजतनक तिा सरकारी जग्गामा र्सी 
व्यपार व्यावसाय गने व्यावसायीहरु संग मापदण्ड तोकी र्हाि बर्टौरी 
कर लिन ेनीतत िागु गररनछे ।  

166. पाककण ङ शलू्क र सवारी साधनहरुर्ाट सवारी साधन कर लिन े नीतत 
तनरन्तरता हदईनेछ ।  

167. राजश्वको दायरा िगचिो र फाराककिो पादै करमिैी वातावरर् तनमाणर् 
गररनछे ।  व्यवसायको प्रकार, प्रकृतत र शे्रर्ी अनसुारको कर असिुी 
गनण, नगरलभिका सम्परू्ण व्यवसायहरुिाई करको दायरामा ल्याई 
करदाताहरुिाई कर ततनण प्रोत्साहन गररनछे । 

168. प्रचलित ऐन तनयममा व्यवथिा भए र्मोस्जम राजश्व र्ााँडफााँडको िागग 
सम्र्स्न्धत तनकाय संग समन्वय गरी अतघ र्ढ्न ेनीतत लिइनेछ ।  

169. सर् ै व्यापाररिाई नगरपालिका र कर कायाणियमा दताण हुनका िागग 
pBf]u र्ातनज्य संघ साँग सहकायण गरर व्यवसाय दताण लशववर राखखनेछ । 

170. उठेको करको केहह अंश करदाता हहतको िागग खचण गररन े नीतत 
लिईनेछ । 

171. र्ोडर के्षिको जग्गाको अहहिे भईरहेको मािमोत रस्जथटेशन मलु्याङ्कन 
अत्यागधक भएकोिे पनुराविोकन गररनछे । 
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172. थिातनय pBf]u र्ाखर्ज्य संघ र व्यवसातयहरु सग सहकायण गरर 
पालिकामा  उद्योग धन्दाका िागग औधोगगक ग्रामको थिापना गरर 
िगातन वातावरर्का िागग िगातन सम्मेिनको आयोजना गररन ेछ । 
pBf]u थिापनाका िागग आवश्यक अनकुुि वातावरर् तयार गररनेछ ।  

173. परम्परागत लशप किाको संरक्षर् र प्रोत्साहन गरर घरेि,ु साना उद्योग, 

थिातनय उत्पादनको प्रशोधन , र्जाररकरर् गनण चाहाने व्यस्क्त समहु 
सहकाररिाई कोषिेी घर अनदुान कायणक्रममा सहयोग गररनछे ।  

174. ववलभन्न कुहटर pBf]u गनण चाहानेिाई आवश्यक लसप प्रदान गररन ेछ । 
यथता उत्पादनको र्जाररकरर्का िागग थिातनय तहमा कोलसलि घर  
संचािन गनण चाहेमा आवश्यक भौततक सहयोग उपिधध गराईने छ र 
साना तिा घरेि ुpBf]uहरुिाई ववकास एवम ्ववथतार, परम्परागत कुटीर 
pBf]uहरुको संरक्षर् र ;Da4{g गने नीतत लिइनेछ ।   

175. नगर के्षिलभि संचािनमा रहेका pBf]u, किकारखानाहरुिाई र्ढावा हददै 
िप pBf]u किकारखाना संचािनमा ल्याउन pBf]uगी र 
िगानीकताणहरुिाई प्रोत्साहन गररनछे । सञ्चािनमा रहेका pBf]u, फमण 
तिा पसिहरूको दताण न       वीकरर्, तनयलमत अनगुमन तिा 
सपुरीवेक्षर् गररनछे । 

176. थिानीय स्रोत साधन र सम्भावना तिा तुिनात्मक िाभको आधारमा 
pBf}uLs ग्राम तनमाणर् गरर गररर्ी तनवारर्मा टेवा पगु्ने कायणक्रम 
सञ्चािन गररनछे । व्यवसातयक ककसान र महहिा pBdLिाई सहुलियत 
सहहतको ववत्तीय पहुाँचमा सतुनस्श्चत गरर रोजगारी लसजणनामा प्रोत्साहन 
गररनछे । 

177. मझौिा तिा ठूिा pBf]ux?sf] थिापना गनण नेपाि सरकारको pBf]lus 
नीतत तिा र्ावषणक र्जेट र्क्तव्य अनसुार ववषशे आगिणक के्षि 
थिापनाको िागग कायण अगाडड र्ढाईनेछ । साना तिा मझौिा pBf]u 
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ग्राम थिापनाका िागग सम्भाव्यता अध्ययन गरर िगानीिाई प्रोत्साहन 
गररनछे ।  

178. राजापरु नगरपालिका के्षिमा कस्म्तमा २०० जनािाई प्रत्यक्ष रोजगारी 
हदने खािका pBf]u थिापन गनण चाहेका आवश्यक सहयोग सहस्जकरर् 
गने र ५ वषण सम्म कुन ैकर नलिन ेतनतत अविम्र्न गररनछे ।  

179. pBf]u तिा वाखर्ज्य के्षिको ववकास र ववथतारका िागग सावणजतनक 
नीस्ज साझदेारी  ( वप.वप.वप ).को अवधारर्ािाई आत्मसाि गररनेछ । 
िगानीकताणिाई परुुथकृत तिा सम्मान गने व्यवथिा लमिाइनेछ ।  

180. तनयलमत र्जार अनगुमन र र्जार तनयमन कायणिाई तनरन्तरता र 
प्रभावकारी र्नाईनेछ । उपभोक्ता लशक्षा, जागरर् र संचतेतकरर्का 
कायणक्रमहरु सञ्चािन गरी उपभोक्ता हहतको संरक्षर् र k|j4{g गररनछे 
। 

181. कािार्जारी, एकागधकार, कृबिम अभाव लसजणना गने र प्रततथपधाण 
तनयन्िर् जथता कायणको अन्त्य गदै व्यापाररक नतैतकता र अनशुासन 
कायम गरर उपभोक्ता हहत संरक्षर् गने नीतत लिइनेछ  । 

182. दात ृ तनकायहरुिाई राजापरु नगरपालिकाको ववकास तनमाणर्मा 
सहभागगताको िागग अनरुोध गदै थवथि िगानीमिैी वातावरर् सजृना 
गररनछे ।  

183. थिातनय थतरमा हुने सर् ै नीतत तनमाणर् कायणमा महहिाको सारभतू 
सहभागगता सतुनस्श्चत तिा िैंगगक समानता कायम गरी असि 
अभ्यासको अनकुरर् गररनछे ।  

184. महहिाको श्रम र समयको र्चत गने प्रबर्गधको प्रयोगमा जोड हदई सर् ै
के्षिमा समान रुपमा अर्सर, पहुाँच, प्रततफि र िाभ सतुनस्श्चत गररनछे 
।  
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185. र्ािश्रम र र्ाि वववाहमकु्त नगरपालिका र्नाउन सडक नाटक, सचतेना 
कायणक्रम, अलभभावक साँग अन्तरक्रयाण गररनछे । 

186. समाजमा वपछडडएका ववपन्न यवुा तिा महहिाहरुको आय–आजणनमा 
सधुार ल्याउन मागका अधारमा ववलभन्न सीपमिूक तिा आयमिूक 
कायणक्रमहरु संचािन गररनछे ।  

187. नगरापलिकाको र्जेटिाई िङै्गगक उत्तरदायी र्जेट र्नाइनेछ । जेण्डर 
अडडटको व्यवथिा गररनेछ ।  

188. नगरपालिका के्षिमा हुने घरेि ु हहसंा तिा िङै्गगक हहसंािाई 
तनरुत्साहहत गनण ववशषे कायणक्रम संचािन गररनछे । िङै्गगक हहसंा 
lj?4 १६ हदने अलभयान प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनछे । 

189. अन्तरास्ष्िय नारी हदवस तिा ततज जथता महहिा ववशषे 
कायणक्रमहरुिाई सचतेना clea[4Ld'ns कायणक्रमका रुपमा मनाइनछे ।  

190. तनजामती सेवामा महहिाहरुको पहाँुुच र्ढाउन िोकसेवा तयारी कक्षाहरु 
सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

191. आमा र्चाउ छोरी हुकाणउ कायणक्रम अन्तगणत िैंगगक ववभेद अन्त्य गनण 
छोरी जन्माउने आमािाई प्रोत्साहन थवरुप पोषर्भत्ता कायणक्रमिाई 
तनरन्तरता हदईनेछ । 

192. ¢Gb lkl8t, शहहद तिा र्ेपत्ता पररवार, घाईत,े अपाङ्गहरुको िागग 
लसपमिुक, आयमिुक तिा रोजगारमिुक कायणक्रमहरु संचािन गररनछे 
।  

193. व्याप्त घरेि ु हहसंा , वाि वववाह , मानव र्ेचबर्खन ,दाइजो प्रिा , 

र्हुबर्वाह िैंगीक हहसंा जथता  प्रिाको न्यतूनकरर्को िागग वहस परैवी 
तिा चतेनामिुक कायणक्रमहरु तजुणमा गनुणका साि ै महहिा हहसंा 
वपडडतको राहात, p4f/, तनशलु्क काननुी सहायता, मनोसामास्जक 
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परामशणका िागग सहयोग र वपडडतिाई लसपमिुक कायणक्रमको िागग 
कोष थिापना गररनछे । 

194. प्रधानमन्िी रोजगारी कायणक्रममा अगधकाशं महहिाहरुिाई सहभागी 
गराईने नीतत लिइनेछ । 

195. मानलसक सन्तुिन बर्गे्रका र्ािर्ालिका तिा महहिाहरुिाई संरक्षर् 
गहृसम्म पयुाणउन र उक्त अवगधमा तनजहरुिाई खाना खचणको समेत 
आवश्यक प्रर्न्ध लमिाइनेछ ।  

196. जेष्ठ नागररकहरुिाई प्रोत्साहन गनण अन्तरास्ष्िय जेष्ठ नागररक हदवस 
जथता कायणक्रमहरुिाई उहााँहरुको अगधकार प्रास्प्ततफण  केस्न्रत गरी 
मनाउन ेव्यवथिा गररनेछ ।  

197. जेष्ठ नागररकिाई उहााँहरुका हक अगधकारर्ारे जानकारी गराई 
उहााँहरुिाई अत्मतनभणर तिा सम्मानका साि र्ााँच्न सक्ने वातावरर् 
लसजणना गनण ववलभन्न चतेनामिूक कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

198. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुिाई सेवामा ववशषे प्रािलमकता हदई 
लसफाररस िगायतका सेवासवुवधाहरु तनशलु्क उपिधध गराईनेछ । 

199. फरक क्षमता भएका व्यस्क्तहरुको आत्मसम्मान र उच्च मनोर्ि कायम 
राख्न आवश्यक कायणक्रम संचािन गररनछे ।  

200. महहिा सशस्क्तकरर्का िागग महहिा pBdलसिता ववकास कायणक्रम 
संचािन गररनछे । 

201. सर् ै प्रकारका अपागंता भएका धयस्क्तहरुको िागग थवाथ्य उपचार 
सहयोगी सामग्रीको व्यर्थिापन र आयआजणनका कायणक्रम तजुणमा 
गनुणका साि ै सावणजतनक भौततक संरचना तिा यातायातका साधन 
अपागंमिैी  र्नाईनेछ । 
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202. सडक र्ािर्ालिका अनाि असहाय ,अशक्त ,अपागंता भएका र  ववशषे 
संरक्षर्को आवश्यकता भएका र्ािर्ालिकाहरुको िागग खानपान, 

थवाथ्य, तिा सरुक्षाको िागग उपयकु्त मापदण्ड र्नाई त्यसको सेवािाई 
सहज र प्रभावकारी र्नाईनेछ । 

203. र्ािमिैी थिानीय शासनको आवश्यक पवूाणधार तिा वािअगधकार 
सचूकहरु परूा गनण आवश्यक स्रोत साधनको व्यर्थिापन, वािमिैी वडा, 
र्ािमिैी नगरपालिका  घोषर्ा गने कायणिाई तनरन्तरता हदईनेछ  । 

204. ज्येष्ठ नागररकको सामास्जक तिा आगिणक हक अगधकार संरक्षर्को 
िागग जेष्ठ नागररक संरक्षर् नीतत तजुणमा गरी उहााँहरुिाई सम्मान, 

आदर र सहजताको िागग बर्लभन्न सेवा र सवुवधामा ववशषे छुट र 
सहुलियतको व्यवथिा गररनछे । 

205. जेष्ठ नागररकिे समाज र राष्िको िागग पयुाणएको योगदानको आधारमा 
सम्मान र आदर गनुणका साि ै ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप  र 
अनभुविाई उपयोग गनण अन्तरपथूता सीप हथतान्तरर्, छिफि र 
अन्तरकक्रया कायणक्रम सञ्चािन गररनछे । 

206. समाजमा रहेका वेसहारा असाय व्यस्क्तहरुका िागग संरक्षर् गनण एक 
साझा आवाश तनमाणर् गरर खान ेर्थन ेव्यवथिा गररनेछ ।  

207. सडक र्ािर्ालिका वेसाहरा टुहुरा अतत बर्पन्न, 4Gb प्रभाववत 
र्ािर्ालिकाहरुिाई आवालशय ववद्याियमा राखख कक्षा १२ सम्म तन 
शलु्क लशक्षा हदईनेछ । 

208. घरेि ु हहसंा वपडडत महहिाका िागग सेवा केन्र थिापना गरर माग 
अनसुारको लसप प्रदान गररन ेर आय आजणनका िागग तनस्श्चत  रकम 
टोकन मतन  प्रदान गरर पनुण थिापना गररनेछ ।   

209. समाजमा रहेका र्ािश्रम , जाततय ववभेद , र्ािबर्र्ाह जथता बर्षयमा 
थिातनय सरकार र र्डघर हरु र्ाट सचतेना मिुक कायणक्रम गररनेछ । 
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210. प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागररक सेवा केन्र थिापना गरर हदवा भेटघाट 
थवाथि सेवा मनोरञ्न कायणक्रमका िागग र्जेट व्यव्सिापन गररनेछ । 

211. एकि महहिा , शहहद र्ेपत्ता पररवार िाई चाहेको लसप प्रदान गरर 
आत्मतनभणर र्न् न प्ररेरत गररनेछ । 

212. सर् ैखािका o'4 वपडडत , महहिा , यवुा , र्ािर्ालिका , जेष्ठ नागररक 
दलित , अल्पसङख्कयहरुको वडा र पालिका थतरको सञ्जाि तनमाणर् 
गरर िक्षक्षत कायणक्रमिाई मागको आधारमा सोहह वगणको नेततृ्व मा 
सञ्चािन गररनछे । 

213. ववपन्न  व्यस्क्तहरुिाई  हदघण रोग िागेमा औषगध सेवनका िागग 
मालसक रुपमा तनस्श्चत रकम उपिधध गराईनेछ । 

214. ववपन्न पररवार हरुको संरक्षर्का िागग नगरपालिका , प्रदेश र संघ 
सरकारको सहयोगमा घर तनमाणर् गररनछे ।  

215. सामास्जक सरुक्षा कायणक्रम र्ाट सेवा नपाएका र्ेपत्ता पररवारका 
पत्नीहरुिाई सम्र्ोधन हुने गरर सामास्जक सरुक्षा भत्ताको व्यवथिा 
लमिाईनेछ ।    

216. प्रत्येक यवुाहरुको चाहाना अनरुुप आवगधक र्ावषणक लसप मिुक 
तालिमको व्यवथिा गरर त्यथता यवुाहरुिे व्यवसाय गनण चाहेमा पुाँजी 
कोष थिापना गरी सहुिेत ऋर्को व्यवथिा गररनेछ । 

217. एक तालिम केन्र थिापना गरर र्ाहै्र महहना बर्लभन् न लसप मिूक 
तालिम प्रदान गररनछे ।  

218. अहहिे सम्म बर्लभन् न लसप तालिम लिएका व्यस्क्तहरुको सगुच तयार 
गरर लसप मिुक व्यवसाय गनण िप लसप, पसु्जको िागग सहस्जकरर् 
गररनछे ।  
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219. व्यवसाय ववकास सेवा प्रदायक संथिाहरु माफण त िघ ु pBd ववकास 
मोडिमा गरीवी तनवारर्का िागग िघ ु उद्यम ववकास कायणक्रमिाई 
तनरन्तरता हदईदै िगगनेछ ।  

220. ववपन्न आहदवासी जनजातत, महहिा, दलित, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त 
तिा अन्य अल्पसंख्यक वगण र समदुायको आयआजणन र गरीवी 
तनवारर्का िागग आवश्यक कायण गररनछे ।  

221. ववदेशवाट फककण एका लसपयकु्त जनशस्क्तहरुको रोजगारी प्रवधणन ववशषे 
प्रािलमकता हदने नीतत अविम्र्न गररनेछ । 

222. समाजमा वपछडडएका ववपन्न महहिाहरुको आय–आजणनमा सधुार ल्याइ 
उहााँहरुको जीवनथतर सधुार गनण ववलभन्न सीपमिूक तिा आयमिूक 
कायणक्रमहरु संचािन गररनछे ।  

223. नगर के्षिलभिका र्ेरोजगारहरुको पहहचान गरर प्रधानमन्िी रोजगार 
कायणक्रम माफण त रोजगारी लसजणना गनण िप के्षिहरुको पहहचान गरर 
रोजगार कायणक्रमिाई अगाडी र्ढाइनेछ । 

 

224. नगर लभिका र्रेोजगार यवुा यवुतीहरुिाई थवरोजगार र्नाउन थिातनय 
श्रोत साधनको उपयोग हुने गरर परम्परागत पेशा र लसपिाई संरक्षर् र 
प्रवधणन गनण आवश्यक तालिम र वजेटको व्यवथिा लमिाईनेछ ।  

225. गैर सरकारी के्षििाई आगिणक सामास्जक ववकासको साझदेारीका रुपमा 
लिइनेछ र उनीहरुको क्षमता र अनभुवका आधारमा ववकास प्रकक्रयामा 
सहभागी र पररचािन गरर रोजगारीको अवसर लसजणना  गररनछे । 

226. कामका िागग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुातयक आयोजना थिापना र 
संचािन सम्र्न्धमा श्रलमकहरुिाई अलभमखूीकरर् तिा अन्तरकक्रयात्मक 
गोस्ष्ठ संचािन गररनछे ।  
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227. गररर्ी तनवारर् गनण गररर्ीको त्याङ्क लिन,े पररचयपि ववतरर् गने 
तिा रोजगार लसजणना गने जथता कायणक्रमहरु यस ैवषण देखख प्रारम्भ गनण 
आवश्यक र्जेट व्यवथिापन गररनेछ ।  

228. पालिका लभि रहेका सर् ै भलुमहहन सकुुम्र्ालसिाई सरकारि े तोके 
अनसुार आवासका िागग  जग्गाको व्यवथिापन गररनेछ ।  

229. भलूम सम्र्न्धी समथयाका सम्र्न्धमा भलूमहहन दलित, भलूमहहन 
सकुुम्र्ासी, अव्यवथिीत र्सोर्ासी, र्हाि ववटौरी, परुाना आयोगका अधरुा 
कायणहरुका सन्दभणमा जग्गा धनी प्रमार् पजुाण ववतरर् गनण 
नगरपालिकािे भलूम सम्र्न्धी समथया समाधान आयोग साँग आवश्यक 
समन्वय गरर भलूम सम्र्न्धी सम्परू्ण समथया समाधानका िागग 
आवश्यक कायण अगाडड र्ढाईनेछ । सो सन्दभणमा आवश्यक परेको 
खण्डमा ऐन तिा कायणववगध र्नाई व्यवथिीत गररनछे ।  

230. यस नगरपालिका के्षिलभि रहेका ऐिानी तिा सावणजतनक जग्गाको 
संरक्षर् गने नीततिाई तनरन्तरता हदईनेछ ।  

231. भलूमहहन दलित, भलूमहहन सकुुम्र्ासी तिा अव्यवस्थित र्सोर्ासीका 
सन्दभणमा आवश्यक कायणक्रम संचािन गररनछे । त्यसका िागग 
आवश्यक र्जेटको समेत व्यवथिापन गररनेछ ।  

232. राजापरु नगरपालिका वडा नं .४ को वजार के्षिमा रहेका जग्गा 
धनीहरुिे िामो समय देखख जग्गा धनी प्रमार् पजुाण पाउन नसकेको 
हुदााँ हाि गहठत भलूम सम्र्न्धी समथया समाधान आयोग र्ाट जग्गा 
धनी प्रमार् पजुाण उपिधध गराउन पहि गररनछे ।  

233. थिातनय आगिणक कृयाणकिाप सञ्चािनका िागग सावणजतनक, तनजी र 
सहकारी तीनखम्र् ेअिणनीतत अविम्र्न गररनेछ । 

234. सहकारी संघ संथिाको क्षमता clea[4L िागग सहकारी लशक्षा, नेततृ्व 
ववकास र व्यवथिापन तालिम सञ्चािन गररनछे । 
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235.  ‘एक वडा एक ववषयगत सहकारी संथिा ’ कायाणक्रम सञ्चािनका िागग 
प्रकृया अगाडी र्ढाईनेछ ।   

236. नगर थतरीय सहकारी र्ोडणको गठन गनण नीततगत  व्यवथिा गररनेछ । 
साि ैसहकारी संथिाहरुको अनगुमन र मलु्याङ्कनिाई व्यवस्थित र 
प्रभावकारी र्नाईनेछ । 

237. उत्पादनमा आधाररत सहकारी संथिाहरुको प्रवधणन गररनछे । साि ै
सावणजतनक, तनजी र सहकारी साझदेारी सम्भावनाका के्षिहरु पहहचान 
गररनछे । 

238. सर् ै सहकारी संथिाहरुको एकीकरर् कायणमा जोड हदइनेछ साि ै
आवश्यक ऐन तनयमहरुको तजुणमा गररनेछ । 

239. सहकारी सम्र्न्धी एकीकृत आधारभतू त्याङ्क तयार गनण तिा 
तनयमनिाई प्रभावकारी र्नाउन प्रववगधको प्रयोगमा जोड हदईनेछ । 

240. सहकारी संथिाको संथिागत सदुृहढकरर् र प्रतततनगध तिा 
कमणचारीहरुका क्षमता ववकास सम्र्न्धी प्रलशक्षर्का कायणक्रमहरु संचािन 
गररनछे । 

241. रास्ष्िय तिा अन्तरास्ष्िय संघसंथिाहरुर्ाट हुने सहयोग तिा 
कायणक्रमिाई Ps4f/ प्रर्ािीर्ाट संचािन गनण सहस्जकरर् गररनछे ।  

242. गररर्, ववपन्न, शकै्षक्षक र्रेोजगार र रोजगार गुमाएका यवुाहरुिाई 
सहकारी संथिा माफण त कजाण प्राप्त गरी साना तिा घरेि ुpBf]u थिापना 
गनण प्रोत्साहन गररनछे । 

243. कृषक तिा pBdLx?n] उत्पादन गरेको समाग्रीिाई सहकारीहरु माफण त 
र्जारीकरर् गनणका िागग आवश्यक सहयोग उपिधध गराईनेछ ।  
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244. गररर्ी न्यतूनकरर्का िागग कृवष, पश,ु व्यवसायका के्षिमा उत्पादन तिा 
रोजगार मिुक कायणक्रमहरु संचािन गनण चाहने सहकारीहरु लसत िागत 
साझोदारी कायणक्रहरु संचिान गररनछे ।  

245. बर्लभन्न गैर सरकारर सथिाहरुिाई नगरपालिकाको नीतत तिा 
कायणक्रमको िक्ष्य प्राप्त हुने गरर कायणक्रम सञ्चािन गनण िगाईनेछ । 

246. थिातनय भेषभषुा  किा , सथकृतत संरक्षर् गरी पयणटनको ववकासमा 
जोड हदइनेछ । 

247. िारु परम्पराका अतवारी पवण, माघी पवणको महत्व झल्कने कायणक्रमिाई 
प्रोत्साहन गररनछे ।  

248. होमथटे सञ्चािनकािागग आवश्यक ज्ञान लसप प्रदान गररनछे । 

249. िारु संग्रािय , िारु ग्राम , अनणवा ताि , कोहठयाघाट वपकतनक थपोटको 
तनमाणर् समपन्न गरर आन्तररक र र्ाह्य पयणटनिाई प्रर्धन गररनेछ ।  

250. कर्ाणलि नहदमा व्यवस्थित तटर्न्धन गरर बर्लभन्न थिानमा नहद 

b[Zofjnf]sg थिानहरुको ववकाश गररनछे ।  

251. यस राजापरु नगरपालिका लभि सहदयौ देखी चलिआएको वरघर प्रिािाई 
 काननूी मान्यता प्रदाणन गरर ववकासमा साझदेार अङ्ग र्नाईनेछ ।  

252. वरघर प्रिाको ऐततहासीक र अन्तरवथत ुझस्ल्कन ेगरी पाश्र्वगचि तयार 
गररनकुा सि ैयस प्रिािाई व्यवस्थित गनण स्थवकृत र्रघर ऐन अनसुार 
आवश्यक कायणववगध तनमार्ण गररनछे ।  

253. वरघरहरु मध्ये ववकास तनमाणर् र सामास्जक पररचािनको काममा 
उत्कृष्ट भलूमका तनवाणह गरेका नगर लभिका र्ढीमा ततनजना वरघरिाई 
सम्मान सहहत परुुथकारको व्यवथिा गररनछे । 

254. ववकास साँग वरघर ’ भन्न े नाराका साि यस वषणदेखी र्थती थतरका 
योजनाहरु वरघरहरुर्ाट संचािन गररनेछ ।  
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255. ऐततहालसक, परुातास्त्वक, धालमणक, सांथकृततक महत्वका सम्पदाहरुको 
पहहचान, संरक्षर् र प्रवणधन गने नीतत लिइनेछ ।  

256. नगरपालिका लभि रहेका ववलभन्न जातजातत तिा धमणसंथकृतत भएका 
समदुायहरुको मौलिक, संथकृततक पहहचान, भेषभषूा, भाषा, मठमस्न्दर, 

पाटी पौवा, चचण, गुम्वा िगाएका धालमणक थिि र सभ्यताको संरक्षर्, 

सम्र्धणन र प्रचारप्रसार नीतत लिईनेछ । 

257. नगरपालिकामा तनमाणर्गधन धमणशािािाई समेत आवश्यक सहयोगको 
व्यथिा लमिाईनेछ ।  

258. धालमणक, ऐततहालसक, सााँथकृततक महत्त्वका धरोहरहरुको ममणत, संरक्षर् र 
ववकासमा जोड हदने नीततिाई तनरन्तरता हदइनेछ ।  

259. महत्त्वपरु्ण पयणटककय थििहरुको पहहचानका िागग ववलभन्न थिानमा 
सचूना पाटीहरु राखखनेछ । नगरपालिकािे पयणटन वतृगचि तयार गरी 
ववलभन्न सञ्चार माध्यमर्ाट प्रचारप्रसार गने व्यवथिा लमिाईनेछ र 
पयणटकीय के्षिको प्रचारप्रसार र ववथतारका िागग पयणटकीय सम्पदा, 
पयणटन थििहरु र पयणटन मागणमा पयणटनमिैी पवुाणधार ववकास गरर 
पयणटन प्रवधणनको िागग ववशषे जोड हदइनेछ । 

260. थिातनय भाषा संथकृतीको जगेनाण गने गरर समदुायमा आधाररत 
होमथटे, पयणटनको ववथतार तिा संरक्षर्, धालमणक, ऐततहालसक तिा 
परुातास्त्वक थििहरुको खोज पहहचान, परम्परागत चाडपवण, जािा, मेिा, 
किा संथकृततको संरक्षर् तिा प्रचारप्रसारको िागग पोष्टर, पम्पिेट 
छपाइनकुा साि ैडकुमेन्िी र्नाइनेछ ।   

261. पालिकाको डडस्जटि प्रोफाईि तयार गरर सेवा प्रवाहिाई ljB'tLo सेवा 
साँग cfj4 गररनछे । 

262. पालिका र वाडण र्ाट हदइने सेवािाई सहज, सरि र प्रववगधमिैी र्नाउन 
ljB'tLo सेवा प्रवाहमा जोड हदइने छ, जस अन्तगणत सफ्टवेयरको प्रयोग, 
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सी.सी .क्यामरा जडान, ई–हास्जरी, मोवाइि एपको प्रयोग, Group 
एस.एम.एस .जथता ववगध अविम्र्न गररनछे ।  

263. हरेक महहना भए गरेका काम आगिणक वववरर् पालिका र वाडण र्ाट 
अतनवायण सावणजतनक गररनछे । 

264. सावणजतनक जवाफदेहहता, पारदलशणता र जनउत्तरदातयत्व प्रवधणन गनणका 
िागग सावणजतनक सनुवुाई, सावणजतनक परीक्षर्, हेल्प डथेक, नागररक 
भेिा, सामास्जक परीक्षर् जथता सशुासन संयन्िको प्रयोग गररनेछ ।  

265. पालिकाको सेवा प्रवाहिाई सवुवधा मखुख भन्दा जनमखुख र्नाईनेछ । 

266. नगर, वाडणिे गरेका हरेक तनर्णयिाई ७ हदन लभि सावणजतनक गने 
पररपाहटको ववकाश गररनछे ।  

267. सावणजतनक खररद योजना र्नाई सावणजतनक खररद प्रकृयािाई पारदलशण 
र्नाईनेछ । 

268. कमणचाररिाई आवश्यक तालिमको व्यवथिा गरर सेवा प्रवाहमा नववनतम 
अवधारर्ािाई आत्मसाि गररनछे । 

269. थिातनय संचार नीतत तनमाणर् गरी थिातनय संचार गहृिाई सहयोग गदै 
जनगुनासो व्यवथिापन, सचूनाको हक कायाणन्वयनका िागग आवश्यक 
व्यवथिा लमिाईनेछ ।  

270. नगरको मालसक आम्दानी र खचण सावणजतनक गने तनतत अर्िम्र्न 
गररनछे ।  

271. नगरपालिकाको सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी र्नाउन सशुासन व्यवथिापन 
प्रर्ािीिाई-सलमततिाई अझ र्हढ प्रभावकारी र्नाइनेछ । 

272. सेवा प्रवाह सम्र्स्न्ध गुनासो व्यवथिापन गदै जनधारर्ा  (Public 

opinion) लिन े पररपाहटिाई अझ र्ढी व्यवस्थित गररनछे र समय 
समयमा नगररक सन्तुष्टीको सवेक्षर् गररनेछ ।  
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273. नगरवासीिाई आधारभतू सेवा सवुवधा सहजतापवूणक प्रदान गनण सेवा 
प्रवाहिाई प्रभावकारी र्नाउन नततजामा आधाररत कायण सम्पादन 
प्रर्ािी तिा संथिागत क्षमता clea[4L गररन ेछ । कमणचारीहरुको क्षमता 
a[4L गनण, मनोवि उच्च राख्न र कायण सम्पादनिाई व्यवस्थित गनणका 
िागग तालिम, प्रलशक्षर्, कायण सरुक्षा, प्रोत्साहन भत्ता तिा 
कायणसम्पादनमा आधाररत परुथकारको व्यवथिा गररनेछ । 

274. वडा र नगरपालिकार्ाट नागररकहरुिाई प्रदान गररन ेसेवा सवुवधाहरुमा 
तछटो, छररतो, सहभागगतामिूक, पारदलशण, जवाफदेही, प्रभावकारी वनाउन 
सेवाग्राहीको पहुाँचिाई सरि एवम ्सहज र्नाउन, सचुना प्रवाह, सचुना 
प्रववगधको प्रयोग, सेवाग्राहीमिैी संरचना, कामप्रतत k|ltj4 कमणचारी 
ववकासमा जोड हदइनेछ । नगरपालिका तिा वडा कायाणियहरुमा Digital 

Imformation System को व्यवथिा गररनछे । 

275. सेवा प्रवाह र प्रशासतनक कायणिाई सहज वनाउन यस 
नगरकायणपालिकाको भवनिाई अझ ै व्यवस्थित र्नाईनेछ । वडा 
कायाणिय तिा थवाथ्य केन्रका भवनहरु व्यवस्थित गदै िगगनछे ।   

276. जनताको गुनासो व्यवथिापनका िागग नगरकायणपालिकामा नगर 
प्रमखुको संयोजकत्वमा र वडा कायाणियमा वडा अध्यक्षको 
संयोजकत्वमा गुनासो व्यवथिापन सलमतत गठन गरी गुनासोको 
सनुवुाईका िागग सहकायण गररनेछ । नगरवासीहरुको राय सझुाव 
संकिन गनण, गुनासो व्यवथिापन र जवाफदेहहता वहन गनणका िागग 
हरेक वडा र नगर कायणपालिकामा गुनासो पेटीकाको व्यवथिा गररनकुा 
साि ैहरेक महहनाको एक हदनिाई जनतासाँग थिातनय सरकार कायणक्रम 
संचािन गररनेछ ।साि ैजनताका हरेक गनुासो सनुवुाई गनण जनताका 
सखु दखुमा साि हदन जनताका जनप्रतततनगध जनताकाकै घरदैिोमा 
कायणक्रम संचािन गररनेछ ।  
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277. आगालम आ.व .मा यस नगरपालिकाको संगठन ववकास योजना तयार 
गरी साववक संगठन ववकास योजनाको पनु मलू्याङ्कन गरी सो 
वमोस्जमका शाखा तिा जनशस्क्तको व्यवथिापन गररनेछ । 

278. कायाणियमा तत्काि आवश्यक पने िप जनशस्क्तको व्यवथिापन 
सावणजतनक खररद ऐन तिा करार सेवा तनदेलशकाको आधारमा गररनछे 
। 

279. पटक–पटक सेवा खररद गदाण हुने कायणर्ोझ र असहजतािाई ववचारगरी 
परुाना सेवा करारमा लिई तनरन्तरता पाएकाहरुिाई उतनहरुको योग्यता 
र आचारर्को आधारमा कायाणियको आवश्यकता र साधन स्रोत तिा 
क्षमतािाई हेरी तनरन्तरता हदने नीतत लिइनेछ ।  

280. प्रदेश प्रलशक्षर् प्रततष्ठानसाँग समन्वय गरर उपिधध जनशस्क्तको 
क्षमता ववकास गदै उत्कृष्ट कमणचारीहरुिाई कायणसम्पादनका आधारमा 
परुुथकृत गने पररपाहटको व्यवथिा गररनेछ ।  

281. न्यनूतम शतण तिा कायण सम्पादन मलू्याङ्कनिाई समेत कमणचारीको 
कायणसम्पादन मलू्याङ्कनको आधार र्नाइनेछ । 

282. ऐन, तनयमको पररगधलभि रहह कायण सम्पादन मलू्यांकनको आधारमा 
कायणरत कमणचारीको र्ढुवा, :t/a[4L, प्रोत्साहन प्रदान गने कायणिाई 
तनरन्तरता हदइनेछ । 

283. मौजदा जनशस्क्तिाई समयानकुुि सक्षम र्नाउन आन्तररक एव ंर्ाह्य 
सहयोगका आधारमा तालिम हदने तनततिाई प्रािलमकता हदइनेछ । 

284. जनप्रतततनधीहरुिाई समयानकूुि प्रववगधमिैी र्नाउन र क्षमता ववकास 
गनणका िागग कायणक्रम  संचािन गररनछे । 

285. राजापरु नगरपालिकार्ाट गररन े ववववध कायणक्रमहरुको खचणिाई 
लमतव्ययी तिा एकरुपता कायम गनण खचण मापदण्ड र्नाई िाग ुगररनछे 
। ५ र्ष ेखररद गुरुयोजना तयार गररनछे र सोही आधारमा र्ावषणक 
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खररद योजना र्नाई िागु गररनेछ । सशुासनमा जोड हदनकुा साि ै
भ्रष्टाचारमा शनू्य सहलशिताको नीतत लिइनेछ ।  

286. नगरको समग्र त्याङ्क अध्यावगधक गरी त्याङ्कको आधारमा 
आयोजना तजुणमा र नततजाको आधारमा अनगुमन तिा मलू्याङ्कन 
गरी नगरको गततववगध प्रभावकारी र्नाइनेछ । 

287. थिातनय तह संचािनका िागग आवश्यक पने िप नीतत, आवगधक 
योजना तिा गुरुयोजना र काननूको तजुणमा गरी नगरपालिकाको 
कायणिाई िप व्यवस्थित र्नाइनेछ । 

288. सर् ै नगरवासीहरुिाई तछटो, छररतो, पहुाँचयोग्य र प्रभावकारी न्याय 
प्रर्ािीको ववकासका िागग न्यायीक सलमततको क्षमता ववकास कायणक्रम 
संचािन तिा मेिलमिाप सेवाकेन्रको ववथतार गने नीतत अविम्र्न 
गररनछे ।  

289. सर् ै वाडणमा मेिलमिाप कताणको व्यवथिा गरर न्यायमा समान पहुच 
पयुाणउन सहयोग गररन े छ । सहज पहुाँचयकु्त न्याय प्रर्ािीको 
प्रवधणनका िागग न्याय सम्पादनिाई तछटोछररतो, सरि, ;'b[9, व्यवस्थित, 

प्रभावकारी र समय सापेक्ष र्नाईने छ । न्यतयक सलमततर्ाट सम्पादन 
गररन ेन्याय प्रर्ािीिाई िप व्यवस्थित गदै िगगनेछ ।  

290. नगरपालिका के्षिलभि रहेका सम्परू्ण सरोकारवािाहरु साँगको समन्वयमा 
नगरपालिकाका कायणकक्रम संचािन गने नीतत अविम्र्न गररनेछ ।  

291. ववपद् व्यवथिापन र समास्जक आगिणक रुपान्तरर्कािागग रास्ष्िय तिा 
अन्तरास्ष्िय ववलभन्न नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र 
महानगरपालिकासाँग भगगनी सम्र्न्ध थिापनाका िागग पहि गररनछे ।  

292. थिातनय सवािहरुमा एक रुपता कायम गनण अन्तरपालिका सरोकारवािा 
कायाणिय अन्तर स्जल्िा, अन्तर प्रदेश बर्च छिफि र्ठैक राखखनेछ ।  
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293. ववपद् व्यवथिापन अग्नी तनयन्िर् फोहर व्यवथिापनका सम्र्न्धमा 
गेरुवा गाउाँ पालिका, मधवुन नगरपालिका, हटकापरु नगरपालिका लसत 
अन्तर पालिका र्ठैक राखख समन्वय सहकायणिाई आगाडी र्ढाईनेछ ।  

294. सचुनाको हकिाई प्रभावकारर र्नाउन थिातनय संचार कमीहरु साँगको 
सहकायणिाई अझ प्रर्ि र्नाईने छ । पालिकािे गरेका असि अभ्यास र 
 कृयाणकिापिाई ववलभन्न संचार माध्यमार्ाट जनता समक्ष सम्पे्रशन 
गररनछे ।  

295. दात ृ तनकायहरुिाई राजापरु नगरपालिकाको ववकास तनमाणर्मा 
सहभागगताको िागग अनरुोध गदै थवथि िगानीमिैी वातावरर् सजृना 
गररनछे ।  

296. राजापरु नगरपालिकालभि संचालित आयोजनाहरुिाई तनरन्तरता हदन 
साझदेार संथिाहरुसाँग अनरुोध गरी आयोजनाहरु तनयलमतरुपमा 
संचािनमा ल्याइनेछ ।  

297. यस के्षि लभि काम गनण चाहने ववलभन्न सरकारी तिा गरैसरकारी 
संघसंथिाहरुिाई काममा दोहोरोपन नआउने गरी थवीकृत हदइनेछ ।  

298. गै.स.स .हरुिाई जनहहतमा कायणक्रमहरु संचािन गनण अनमुतत हदई 
सहकायण समेत गररनछे । 

299. सभा सककएपतछ पतन अनमुतत लिन आउन ेसामास्जक संथिाहरुिाई 
नगर प्रमखुर्ाट औगचत्य हेरी अनमुतत हदन सक्ने गरी व्यवथिा 
लमिाइनेछ । 

300. गैरसरकारी संथिाको दताण नवीकरर् तिा सगुचकृत, ववघटन र खारेजी 
तिा तनयमन कायणिाई व्यवस्थित गररनेछ । सहकारी, सामदुातयक र 
गैरसरकारी संघसंथिाहरुर्ाट प्रथताववत र्जेट तिा कायणक्रम नगरसभािे 
अनमुोदन गरे माि कायणक्रम संचािन गनण हदने नीतत लिइनेछ ।  
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सभाध्यक्ष महोदय,  

अन्त्यमा प्रथततु नीतत तिा कायणक्रमका सम्र्न्धमा सभाका सदथय ज्यहूरुर्ाट 
गहन मागणदशणन एवम ् रचनात्मक सझुावहरु प्राप्त हुने न ै छन ् र उक्त गहन 
मागणदशणन एवम ् रचनात्मक सझुावहरुिाई मनन ् गरी समग्र नगरपालिकाको 
ववकासिाई यािोगचत ढंगिे सम्र्ोधन हुने गरी र्थतुतनष्ठ नीतत तिा कायणक्रम 
पाररत गनणमा सहयोग प्राप्त हुने ववश्वास लिइएको छु । नगरपालिकाको समग्र 
ववकास अलभयानमा सदैव संरे्दनलशि भ ैसहयोग गनुणहुने सर् ैराजनीततक दि, 

सरकारी कायाणियहरु, ववकास साझदेार गैरसरकारी संघ संथिाहरु, नागररक समाज, 

a'4LlhjL, पिकार िगाएतका ववलभन्न सामास्जक संघ संथिाहरु र आदरखर्य 
नगरर्ासीहरुमा हाहदणक आभार व्यक्त गदणछु । यस नीतत तिा कायणक्रमको पाररत 
गरर कायाणन्वयनका िागग यहााँहरुर्ाट सदा झ ै तनरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेछ 
भन्ने अपेक्षा राख्दछु । प्रथततु नीतत तिा कायणक्रम तजुणमा गने कायणमा अहोराि 
खहटइ स्जम्मेवारी परुा गनुणहुने सर् ै जतनप्रतततनधी कमणचारी सािीहरुमा समेत 
आभार एवम ्धन्यवाद व्यक्त गदणछु ।   

धन्यवाद । 

         प्रमाखर्करर् गने  
           हदपेश िारु 
           नगर प्रमखु 
             लमतत २०७९।०३।०८ 
      

 

 


