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 तिलोत्तमा नगरपातलकाको १२ औ अतिबेशनमा उपस्थिि तिलोत्तमा 
नगरपातलकाका उपप्रमखुज्यू, प्रमूख प्रशासकीय अतिकृिज्यू, नगरसभाका 
सम्पूर्ण सदथयज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतितनतिज्यूहरु, सम्पूर्ण 
कमणचारीहरु, उद्योग बास्र्ज्य, च्याम्बर अफ कमशण ििा व्यापार संगठनका 
पदातिकारीज्यूहरु, संचारकमीज्यूहरु एवम ्उपस्थिि सम्पूर्ण महानभुाव ििा 
टेतलतभजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारर् हेरररहन ु भएका र रेतियोबाट यस 
कायणक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारर् सतुनरहन ु भएका देश ववदेशमा रहन ु भएका 
सम्पूर्ण नगरबासी लगायिका महानभुावहरु ।  
 

 आजको यो महत्वपूर्ण नगरसभाको अतिबेशनमा हार्दणक थवागि एवं 
िन्यवाद प्रकट गदणछु । ऐतिहातसक संवविान सभाबाट तनतमणि नेपालको 
संवविानमा व्यवथिा भए बमोस्जम २०७४ मा पवहलो तनवाणचनबाट संघीयिा 
कायाणन्वयनमा आिारभिू अंगको रुपमा रहेको थिानीय सरकार गठन भई 
संचालन भई रहेकोमा भखणरै मात्र सम्पन्न भएको थिानीय िहको तनवाणचन, 
२०७९ बाट हामी तनवाणस्चि भएका छौ ।हामीलाई तिलोत्तमा 
नगरपातलकाको समग्र तबकास र समवृिका लातग अगाि माया गरी आफ्नो 
तबश्वास ब्यक्त गदै तनवाणस्चि गनुणभएकोमा सम्पूर्ण नगरबासी आमाबवुा 
दाजभुाई र्ददीबवहनीहरुमा हार्दणक कृिज्ञिा प्रकट गदणछु । 

 नेपालको सावणभौमसत्ता थवातिनिा भौगोतलक अखण्ििा राविय वहि, 
थवातभमान र नेपालको संघीय लोकिास्न्त्रक, गर्िन्त्रात्मक शासन 
ब्यवथिाका लातग आफ्नो जीवन उत्सगण गनुणहनेु ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरूप्रति 
उच्च सम्मान प्रकट गदै हार्दणक श्रदाञ्जली ब्यक्त गदणछु ।तबतभन्न 
राजनीतिक आन्दोलनमा घाइिे ििा वेपत्ता हनुभुएका आन्दोलनका योद्दा, 
नागररकहरू प्रति उच्च सम्मान प्रकट गदणछु । 

 आतिणक वर्ण 2079/080 को नीति ििा कायणक्रमको लक्ष्य "समिृ 
नगर : खशुी नगरवासी" रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 
नगरपातलकाको सवाणङ्गीर् ववकासका लातग थिानीय सरकारसँग जनिाहरुको 
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अपार अपेक्षा एवं आशा रहेको हनु्छ ।उपलब्ि श्रोि-सािन र अवसरको 
उच्चिम प्रयोग, न्यायोस्चि वविरर् र संवविान प्रदत्त अतिकारहरुको सफल 
कायाणन्वयन माफण ि संघीयिाको सफल अभ्यासबाट नै जनिाको ववकास र 
समवृिको आकांक्षालाई पूरा गनण सवकन्छ । तिलोत्तमा नगरपातलकाको 
नगर प्रमखुको हैतसयिले यहाँहरु साम ु तिलोत्तमा नगरपातलकाको आतिणक 
वर्ण २०७9/०८० को नीति ििा कायणक्रम प्रथििु गनण पाँउदा गौरवको 
अनभुिूी गरेको छु । 
 आतिणक वर्ण २०७९/८० को वावर्णक नीति ििा कायणक्रम ियार गरी 
रहदा समिृ, समिामूलक, थवच्छ हराभरा र ववकतसि नगरपातलकाको 
भावी िस्थवरलाई सामनेु्नमा राखेको छु । नेपालको संवविान, २०७२, 
थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राविय प्राकृतिक स्रोि ििा ववत्त 
आयोग ऐन, 2074, अन्िर सरकारी ववत्त व्यवथिापन ऐन,2074, नेपाल 
सरकार ििा लसु्म्बनी प्रदेश सरकारले िजुणमा गरेका बजटे ििा कायणक्रम, 
दीगो ववकासका लक्ष्यहरु हातसल गने लगायिका नेपाल सरकारले 
अन्िराविय के्षत्रमा जनाएका प्रतिवििाहरुबाट तसस्जणि दावयत्व, यस 
नगरपातलकाको एकीकृि शहरी ववकास योजनाले मागण तनदेश गरेका नीति 
ििा कायणक्रमहरु नेपाल सरकार, लसु्म्बनी प्रदेश सरकारका आवतिक 
ववकास योजनाहरु, संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेका आतिणक, 
सामास्जक लगायिका ववकासका नीतिहरु र मध्यकातलन खचण संरचना 
लगायि नेपाल सरकारको पक्षबाट भएका अन्िराविय महासन्िी ििा 
सन्िीहरु र त्यसबाट तसस्जणि दावयत्वहरु, संघीय ििा प्रदेश सरकारले 
अबलम्वन गरेका राविय एवं प्रादेस्शक नीतिहरु, आतिणक नीतिहरु, 
तिलोत्तमा नगरवासी, प्रतितनतिसभा, राविय सभा र प्रदेश सभाका 
सदथयज्यूहरु, बवुिस्जवी ििा नागररक समाज र ववद्वि वगणहरुबाट प्राप्त 
सझुावहरु ििा अन्य प्रचतलि ऐन कानूनहरुको पररिीतभत्र रही यस 
तिलोत्तमा नगरपातलकाको आतिणक वर्ण 2079/080 को नीति ििा 
कायणक्रम िजुणमा गररएको छ । 
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 लोकिन्त्रका आिारभिू मूल्य, मान्यिा, बहदुलीय लोकिान्त्रीक शासन 
प्रर्ाली, मानव अतिकार, सामास्जक न्याय, सहकाररिा, सहअस्थित्व र 
समन्वयको तसिान्िलाई आत्मसाि गदै ववतिको शासनप्रति पूर्णप्रतिबि    
छ । लोकिन्त्रलाई सामास्जक जीवन पितिको रुपमा थिावपि गने कुरामा 
नगर सरकार हरपल प्रयत्नशील छ । शासकीय व्यवथिामा आएको 
पररविणनको अनभुतूि सबै नगरबासीले गनण सकुन ्भने्नमा हामीहरु अत्यन्ि 
सचेि छौं । नगरको भौगोतलक, सामास्जक, आतिणक ििा सांथकृतिक 
ववववििालाई आत्मसाि गदै सन्ितुलि र समन्यावयक ववकासको बाटोमा 
अस्घ बढ्न नगर सरकार दृढ छ । “जनप्रतितनतिहरु शासक होइनन,् 
जनिाका सेवक हनु”् भने्न मान्यिामा आिाररि जनउत्तरदायी, पारदशी, 
मेहनिी र सहयोगी सम्यन्त्रबाट नै समवृि हातसल गनण सवकन्छ भने्न 
मान्यिालाई हामीले आफ्नो मागणदशणक तसिान्िको रुपमा ग्रहर् गरेका    
छौं  ।  

म यो सम्मातनि नगरसभामा तिलोत्तमा नगरपातलकाले अस्घ सारेका ववकास 
तनमाणर्, सशुासन, सेवा प्रवाह र मानवीय ववकासको के्षत्रमा गरेका उत्कृष्ट 
कायण वापि आ.व. २०७६÷०७७ मा शहरी सेवा प्रवाह ििा सशुासन र 
आ.व. २०७७÷०७८ मा सामास्जक ववकासमा २ पटक उत्कृष्ट परुथकार 
प्राप्त गरेको हुँदा पूवण नगर प्रमखु ििा उप प्रमखु लगायि जनप्रतितनति एवं 
राि सेवक कमणचारी र सम्पूर्ण नगरबासीलाई िन्यवाद र्दन चाहान्छु । 
आगामी र्दनमा नगरको समवृि र नगरबासीको खसुीको लातग यहाँहरु 
सँगकै सहकायणमा रचनात्मक काम गने प्रतिवििा व्यक्त गदणछु ।   

नागररकले अनभुतूि गने गरी ववकासको प्रतिफल वविरर् स्शक्षा थवाथ्य 
कृवर् प्रर्ालीमा पररर्ात्मक र गरु्ात्मक सिुार क्रमागि आयोजना सम्पन्न 
उद्योग व्यापार व्यवसाय अगानीको वािावरर् सशुासन समावेशी ववकास 
र्दगो ववकास लगायिका समासामवयक मदु्दाहरुलाई तनरन्िर सम्बोिन 
नगरमा उपलब्ि पंूजी सीप र क्षमिाको प्रभावकारी उपयोग गनण सहकारी 
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र तनजी के्षत्रसँगको सहकायण नीति ििा कायणक्रमको सफल कायाणन्वयनका 
लातग संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहअस्थित्व र समन्वय र 
सहकायणलाई प्राितमकिामा रास्खनेछ ।  

आदरर्ीय नगरसभा सदथयज्यूहरु  

अब म आतिणक वर्ण २०७९÷८० मा यस नगरपातलकाले सामास्जक 
ववकास अन्िगणि ् थवाथ्य, स्शक्षा, खानेपानी र ढल तनकास, फोहर मैला 
व्यवथिापन र सरसफाई, यवुा ििा खेलकुद,मवहला समानिा ििा 
सशस्क्तकरर् िफण  अगािी सारेका नीति ििा कायणक्रमहरु प्रथििु गनण 
चाहान्छु ।  

 

1. यस नगरपातलकातभत्र रहेका सामदुावयक ववद्यालयहरूको थिरोन्निीका 
लातग हाल भइरहेको सहयोगलाई तनरन्िरिा र्ददै आवश्यकिानसुार 
िप सहयोग प्रदान गररने छ, स्शक्षकहरूको क्षमिा अतभवृवि 
कायणक्रमलाई सहजीकरर् गररने छ । सामदुावयक ििा संथिागि 
ववद्यालयतबच कायम रहेको अन्िर र त्यसले सजृना गरेको सामास्जक 
ववर्मिालाई तनयमन गनण ववशेर् पहल गररने छ । सामदुावयक 
ववद्यालयमा कायम हनुपुने स्शक्षक ववद्यािी अनपुािलाई व्यवस्थिि 
गररने छ ।   

2. यस पातलकाको विा नं १४ मा तसटी कलेज सञ्चालनािण भवन 
तनमाणर् भइसकेकाले आगामी वर्ण प्राववतिक ििा व्यावसावयक िातलम 
केन्रबाट सम्बन्िन प्राप्त गरी ववतभन्न वविामा कक्षा सञ्चालन गररने 
छ । सािै प्राववतिक संकाय संचालन गरेका ववद्यालयको र्दगोपनाको 
लातग सहयोग गररनेछ। ववद्यािीहरूमा नैतिक ििा व्यावहाररक 
स्शक्षा प्रदान गनणका लातग अतिररक्त कक्षा वा ववर्य सञ्चालन गनण र 
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एक ववद्यालय एक पथुिकालय ििा इ लाइवे्ररी थिापना गनण संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकारसग सहकायण गररनेछ ।   

3. तिलोत्तमा नगरपातलकातभत्रका १२ वटा सामदुावयक माध्यतमक 
ववद्यालयमा ववद्यालय नसण कायणक्रम लाग ुभएकामा आगामी ५ वर्णमा 
सबै माध्यतमक ववद्यालयहरूमा ववद्यालय नसण कायणक्रम ववथिार गरी 
संघ र प्रदेशसँग समन्वयात्मक पहल गररने छ ।  

4. प्रत्येक सामदुावयक ववद्यालय र संथिागि ववद्यालयका ववद्यािीहरू 
माफण ि ् घरपररवारमा जनचेिना जगाई सफासगु्घर रहन WASH 
कायणक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ । यस तिलोत्तमा 
नगरपातलकाको तग्रन तिलोत्तमा स्ललन तिलोत्तमा भने्न नारालाई 
आत्मसाि गरी थवच्छ, सफा ििा हराभरा नगर, नेपालकै नमनुा 
सहरको रूपमा ववकतसि गने अतभयानलाई िप प्रभावकारी बनाइने 
छ । हरेक मवहनाको १ र १५ गिेका र्दन सञ्चालन हदैु आएको 
नगर सरसफाइ अतभयानलाई अझै उत्साहका साि तनरन्िरिा र्दइने 
छ ।  

5. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा ववद्यािीहरुको लातग यािायािको बढ्दो 
मागलाई ध्यानमा राखी प्राितमकिाको आिारमा ववद्यालयहरुको 
साझेदारीमा आगामी आतिणक वर्णमा कस्म्िमा ३ वटा ववद्यालयलाई 
बस खररदको लातग प्रतिववद्यालय नगद १० लाख ववशेर् अनदुान 
उपलब्ि गराइनेछ । नगरपातलकाबाट अनदुान प्राप्त गरेका बस 
सञ्चालनको लातग प्रतिववद्यालय वावर्णक एक लाख रुपैंया अनदुान 
उपलब्ि गराइनेछ ।  

6. नगरतभत्रका सामदुावयक लयाम्पसहरुको संथिागि ववकास र 
थिरोन्निीका लातग आवश्यक पहल गररनेछ । नगर तभत्रका 
लयाम्पसको सहकायणमा सशुासन र ववकाससँँग सम्बस्न्िि ववतभन्न 
वविामा शोिकायण गनण ववद्यािीहरुलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।  
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7. सामदुावयक ववद्यालयमा “छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याि तनिःशलु्क 
वविरर् र र्दवा खाजा कायणक्रम” लाई गरु्थिरमा सिुार गरी 
तनरन्िरिा र्दइनेछ । कक्षा ६ सम्मका तबद्यािीहरूका लातग र्दवा 
खाजा रू १० िप गरी रू २५ बनाइनेछ। बालबातलकामाति 
हनुसलने यौनजन्य दबु्यणवहार अन्त्यको लातग ववद्यालय ििा समदुाय 
थिरमा बालबातलकालाई प्रतिकारात्मक/प्रतिरक्षात्मक सीप एवं 
जनचेिना अतभवृविका कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । ववद्यालयको 
समग्र ववकास, योजना र रर्नीति तनमाणर्को लातग िप प्रविणनात्मक 
कायणक्रमहरु समेि सञ्चालन गररनेछ ।   

8. सबै बालवातलका ििा वकशोर ििा वकशोरीहरूले तनिःशलु्क, 
समिामूलक ििा गरु्थिरीय प्राितमक ििा माध्यतमक स्शक्षा प्राप्त 
गने कुरालाई सतुनस्िि गररने छ । स्शक्षामा लैंतगक असमानिाको 
उन्मूलन गने र शारीररक अशक्तििा भएका व्यस्क्त लगायि 
जोस्खममा रहेका आर्दवासी, जनजाति ििा दतलि बालबातलकालाई 
सबै िहको स्शक्षा ििा व्यावसावयक िातलममा समान पहचु सतुनस्िि 
गररने छ ।  

9. पातलकाको समन्वयमा पातलकातभत्र रहेका संथिागि ििा सामदुावयक 
ववद्यालयहरूमा सञ्चालन गररने ववतभन्न अतिररक्त वक्रयाकलाप ििा 
प्रतियोतगिाहरू चक्रीय प्रर्ालीबाट सञ्चालन गरी ववद्यािीहरूको प्रतिभा 
र क्षमिा ववकास गनण प्रोत्सावहि गररने छ ।  

10. श्रवर्वववहन, दृवष्टवववहन, अवटज्म लगायि अपांगिा भएका 
बालबातलकाहरूको स्शक्षाका लातग कायणक्रम ल्याइनेछ। 

11. संथिागि ववद्यालयहरूमा कस्म्िमा १० प्रतिशि गररब ििा जहेेन्दार 
छात्रवृति सतुनस्िि गररनेछ सािै सोको ि्याङ्क नगरपातलकामा 
अतभलेस्खकरर् गररनेछ । 
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12. कस्म्िमा मवहनाको एक पटक जनप्रतितनतिहरु ववद्यालयको अवलोकन 
गनण जाने ििा ववद्यािी र स्शक्षक÷स्शस्क्षकासँग छलफल गने 
प्रर्ालीको ववकास गररनेछ ।  

13. बालमैत्री नगरपातलका कायणक्रमको र्दगोपनाको सतुनस्िििा    
गररनेछ ।  

14. सामदुावयक ववद्यालयमा जिान भएको तबद्यिु ििा पानीको महसलुमा 
५०% अनदुान र्दइणनेछ । इणन्टरनेट तनशलु्क उपलब्ि गराइणनेछ । 

15. नेपाली भार्ामा थिानीय पाठ्यपथुिक ियार गरी थिानीय पाठ्यक्रममा 
तिलोत्तमाको एटलस नलसा समेि समावेस गररनेछ।  

16. वाल स्शक्षक ििा ववद्यालय कमणचारीलाइण नेपाल सरकारले तनिाणरर् 
गरेको शरुु िलबमान उपलब्ि गराइनेछ। 

17. "नगर प्रमखु छात्रवसृ्त्त कोर्" लाई िप प्रभावकारी बनाई 
अल्पसंख्यक, तसमान्िकृि, अनाि, अपाङ्गिा, दतलि, ववपन्न समूह र 
न्यून आय भएका समदुायका बालवातलकालाई आिारभिू िहको 
स्शक्षाका लातग छात्रवसृ्त्तको ववशेर् व्यवथिा तमलाइनेछ ।  

18. बालवातलकाको शारररीक र मानतसक थवाथ्यलाई मध्यनजर गरी 
सबै ववद्यालयमा पाठ्यक्रमले तनिाणरर् गरेका पथुिक मात्र अध्यापन 
गने गराउने व्यवथिा तमलाइनेछ।   

19. सबै सामदुावयक ववद्यालयमा कक्षा 9 र १० मा जीवनवृस्त्त 
मागणतनदेशन कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  

20. वटनको छानो भएको सबै ववद्यालयका कक्षाकोठामा फल्स तसतलङको 
व्यवथिालाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 

21. सम्पूर्ण सामदुावयक तबद्यालयहरूलाइ जग्गािनी दिाणपूजाण उपलब्ि 
गराउन समन्वय गररनेछ । 

22. संथकृि, मगर, िारू लागायिका थिानीय मािभृार्ाको प्रविणनका 
लातग कायणक्रम ल्याइनेछ । 
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23. नगरतभत्रका सबै सामदुायीक तबद्यालयहरूमा तै्रमातसक रुपमा 
अतनवायण स्शक्षक अतभवावक भेला गने प्रर्ाली तबकास गररनेछ ।   

24. बालवातलका ििा यवुाहरुलाई सजृनशील बनाउन Municipal 

Innovation Center संचालनमा ल्याइनेछ । 
25. प्रदेश ििा संघीय सरकारसँगको सहकायणमा राविय ििा अन्िराणविय 

थिरका खेलकुद प्रतियोतगिा संचालन गनण तमल्ने गरी खेलकुद 
पूवाणिारको तबकास गररनेछ । 

26. नगरतभत्रका खेलमैदानहरूलाइ वगीकरर् गरी थिरोन्निी गररनेछ । 
27. शैस्क्षक संग्रहालय तनमार्ण गररनेछ ।  
28. ववद्यालयमा ववतभन्न ललवहरु (रेिक्रस, तलयो, बालललब, आईतसटी 

ललव, पाठक मन्च) को थिापना गररने छ ।  
29. सामदुावयक ववद्यालयका ववद्यािीहरुलाई जीवनबसृ्त्त परामशण (Career 

Counselling) मनोववमशण ििा मनोपरामशण कायणक्रम लागू     
गररनेछ । सािै पाहनुा स्शक्षक कायणक्रमलाइ प्रािातमकिाका साि 
लाग ुगररनेछ । 

30. तिलोत्तमा नगरपातलकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पगु्ने शैस्क्षक शोिपत्रमा 
ववशेर् आतिणक सहतुलि र्दइनेछ । 

31. सम्पूर्ण नगरवासीको थवाथ्य तबमा सरुु भएकाले आगामी वर्णहरूमा 
सो कायणलाई िीव्रिा र्दइने छ । नेपाल सरकारले 
आ.व.२०७३/०७४ को बजेटमा उल्लेख गरी सम्भाव्यिा अध्ययन 
गरी तिपीआर गररसकेको प्रदेस्शक मेतिकल कलेजको तनमाणर् एवं 
सञ्चालनका लातग नेपाल सरकारसंग आवश्यक समन्वय र पहल 
गररने छ । हाल न.पा.तभत्र रहेका थवाथ्य संथिाहरूलाइ 
सवुविायकु्त बनाई तिनको थिर वृवि गररने छ।  

32. आतिणक रुपमा ववपन्न नगरबासीको थवाथ्य उपचारको लातग “नगर 
प्रमखु ववपन्न नागररक सहायिा कोर्” थिापना गररनेछ । “थवथि 
नगरबासी M थवथि नगर” भने्न नाराका साि गरु्थिरीय थवाथ्य 
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सेवामा सबै नागररकको समिामूलक पहुँच सतुनस्िि गने कामलाई 
तनरन्ििा र्दइनेछ । नगरपातलका मािहि रहेका एम्बलेुन्सलाई िप 
जनमखुी बनाइनेछ । नगरतभत्रका सबै वतिणङ्ग सेन्टरहरुको गरु्थिर 
सिुार गरी सरुस्क्षि माितृ्वको हकलाई सतुनस्िि गररनेछ । सािै, 

वतिणङ्ग सेन्टरमा सतु्केरी हनेु मवहलाहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता थवरुप 
र्दइने १ हजार रुपैंयाँ भत्तालाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । गभणविी 
मवहलालाई तनिःशलु्क लयास्ल्सयमको सािै गभणविी मवहलाको पोर्र्मा 
सिुार ल्याउन “गभणविीसँग उपमेयर कायणक्रम” लाई तनरन्िरिा 
र्दइनेछ । स्जरो होम िेतलभरी कायणक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू 
गररनेछ । गभणविी सेवालाई िप प्रभावकारी र गरु्थिरीय बनाउन 
पोटेबल अल्रासाउण्ि सेवा सरुुवाि गररनेछ ।  

33. सेमरा हेल्िपोथटलाई हाल १५ शैयाको अथपिालमा थिरोन्निी गने 
तनर्णयलाई कायाणन्वयनमा ल्याइने छ । आवश्यकिा अनसुार 
जनिालाई सहज र सपुि मूल्यमा और्िी उपलब्ि गराउने 
पसलहरूको सञ्चालन गनणका लातग पहल गररने छ ।   

34. सतु्केरी, जेष्ठ नागररक घमु्िी सेवा,नवजाि स्शश ु थवाथ्यमा ववशेर् 
ध्यान र्दइने छ । नगरके्षत्रमा पोर्र् कायणक्रम सञ्चालनलाई 
तनरन्िरिा र्दइने छ । बालबातलकाका लातग खोप सेवा र गभणविी 
ििा सतु्केरी मवहलालाई पोर्र्सवहिको सवुविा उपलब्ि गराउन 
पहल गररने छ । 

35. प्रत्येक वािणमा दक्ष नसण सवहिको चौतबसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ि 
गराइनेछ । विा नं. ६ को गोरकट्टामा र विा नं. १७ स्थिि 
बी.पी. ग्राममा तनमाणर्ािीन १५ शैयाको अथपिालको तनमाणर् कायण 
सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।  

36. गरु्थिरीय थवाथ्य सेवाका लातग थवाथ्य चौकीमा िप स्चवकत्सकीय 
सेवा प्रदान गनणको लातग आवश्यक पहल गररनेछ ।थवाथ्य सथिा 
माफण ि सलुभ और्िी पसल संचालनका लातग आवश्यक गहृकायण 
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गररनेछ । थवाथ्य केन्रमा रहेको प्रयोगशालालाइण िप व्यवस्थिि 
गराइनेछ ।सािै आितुनक खोप केन्रको तनमाणर् गररनेछ ।  

37. नगरतभत्रका थवाथ्य के्षत्रको समग्र ववकासका लातग संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार लगायि अन्य सावणजतनक, गैरसरकारी र तनजी के्षत्रसँग 
सहकायण र समन्वय गररनेछ।  

38. तिलोत्तमा नगरथिरीय सवुविा सम्पन्न ल्याव सेन्टरको थिापना 
गररनेछ ।  

39. ववतभन्न सामास्जक संघसंथिाको समन्वयमा नगरथिरीय ब्लि बैङ्क 
थिापनाको लातग आवश्यक पहल गररनेछ । तिलोत्तमा 
नगरपातलकाका नागररकलाइण उपचारमा लाग्ने रगि तनशलु्क 
उपलब्ि गराउने कायणलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

40. नगरप्रमखुसँग जेष्ठ नागररक थवाथ्य जाँच घरदैलो कायणक्रमलाई 
तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

41. आयवेुर्दक ििा बैकस्ल्पक पििीबाट गररने थवाथ्य उपचार 
सेवालाई गरु्थिरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

42. मवहला थवाथ्य थवयम सेववकाको क्षमिा अतभवृविका तनस्म्ि िातलम, 
प्रोत्साहन, अक्षयकोर् थिापना सन्चालन ििा सम्मानजनक तबदाईका 
कायणक्रमहरु संचालनलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

43. कोख देस्ख शोकसम्म अतभयान संचालन गरी गभणविी र सतु्केरी 
मवहला लस्क्षि तनशलु्क एम्बलेुन्स सेवा र सतु्केरी मवहलाका लातग 
पोर्र् सम्बन्िी कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

44. PNC Home Visit कायणक्रमलाई व्यवस्थिि र प्रभावकारी बनाईने 
छ ।  

45. तिलोत्तमा नगर कृवर्का लातग प्रचरु सम्भावना भएको नगरपातलका 
भएकोले यस नीति ििा कायणक्रमा कृवर् के्षत्रलाई ववशेर् प्रािणतमकिा 
र्दई कायणक्रम सञ्चालन गररने छ । कृवर् प्रविणनका लातग 
नगरतभत्रका विा नं.१४ को िरकारी पकेट के्षत्र,विा १२ मकै 
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पकेट के्षत्र विा नं १३ को माछा पकेट के्षत्र, विा नं. १७ को गहु“ 
पकेट के्षत्रलाई ववशरे् प्रोत्साहन गदै अन्य कृवर् पकेटहरूको पवहचान 
गरी व्यावसावयक खेिीका लातग प्रोत्साहन गररने र सो मा आवश्यक 
अनदुान समेि र्दने नीति तलइएको छ ।  

46. सामूवहक सहकारी खेिी प्रर्ालीलाई नमनुाको रूपमा ववकास गनणका 
लातग अनदुानको व्यवथिा गररने छ । पशपुालक वकसानका लातग 
आिारभिू भेटेनरी सेवा र भ्यास्लसनको तनिःशलु्क व्यवथिापन गनण 
पहल गररने छ । नगरके्षत्रतभत्र आवश्यक खाद्यान्नको सस्ञ्चति,उपयोग 
र भण्िारर्को व्यवथिा भरपदो बनाइने छ । सािै विा नं. १७ मा 
तनमाणर्ािीन स्चथयान केन्रको व्यवथिापन र सञ्चालनका लातग तनजी 
के्षत्र ििा सहकारी संथिास“ग सहकायण गररने छ । 

47. समदुायलाई कृवर् उत्पादनमा आकवर्णि गने नीतिहरू िजुणमा गरी 
ववतभन्न कृवर् फमणहरू सञ्चालन गनण प्रोत्साहन गररने छ । नगर 
के्षत्रतभत्रको कृवर्योग्य जतमन खाली राख्न नपाउने नीतिलाई तनरन्िरिा 
र्दइने छ । प्रत्येक विा/टोलहरूमा सहकारी ििा तनजी के्षत्रमाफण ि ्
कृवर् ििा फलफूल नसणरीको व्यवथिा गरी िरकारी खेिी, कौसी 
खेिी, उन्नि जािका फलफूल र फूलवारी सञ्चालन गनण सथिो 
दररेटमा बीउववजन र ववरुवाहरू उपलब्ि गराइने छ । त्यसका 
लातग आवश्यक िातलम र्दई कृवर् दक्ष जनशस्क्तको उत्पादन गररने  
छ । 

48. कृवर् सहकारीको थिापनाका लातग प्रोत्साहन गरी उत्पार्दि वथि ु
खररद र सवणसलुभ रूपमा तबक्रीको व्यवथिा गररने छ । पशपुालक 
कृर्कलाई आवश्यक टेवा प¥ुयाई पशपुालनिफण  ववशेर् आकर्णर् गरी 
दिु, अण्िा ििा मासमुा आत्मतनभणर नगरको रूपमा ववकास गररने  
छ । दिुमा आत्मतनभणर नगरपातलका घोवर्ि भइसकेको अवथिामा 
पशतुबमा र उत्पादनका आिारमा पशपुालनको सम्विणनका लातग 
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अनदुानको व्यवथिा गररने छ । खेिीयोग्य जतमनलाई खस्ण्िि र 
प्लवटङ्ग गनण तनरुत्सावहि गररने  छ ।  

49. छािा चौपाया तनयन्त्रर्का लातग ल्याइएको कायणववतिलाई पूर्ण रूपले 
कायाणन्वयन गररने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको तिलोत्तमा 
गौशालाको उस्चि व्यवथिापनलाई ववशरे् ध्यान र्दइने छ । 
जंगलमा लगी छातिने छािा चौपाया र अन्य जंगली जनावरबाट 
समेि हनेु बालीनालीको नोलसानी तनयन्त्रर् गनण सामदुावयक 
वनहरूस“ग समन्वय गरी जंगल वकनारमा िारबार लगाउन सहयोग 
पयुाणइने छ । 

50. "ववर्ादीमकु्त खानपान तिलोत्तमाको पवहचान" नारालाई आत्मसाि 
गदै आगाणतनक खेिी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।पशपुालन, 

पंक्षीपालन, मौरीपालन व्यवसायलाईण प्राितमकिा र्दई आवश्यक नीति 
बनाई अनदुान र्दने व्यवथिासमेि तमलाइने छ । तिनाउ र 
रोवहर्ीको नदी उकास जग्गामा उत्पादनमूलक कायण गनण प्रोत्साहन 
गररने छ । आगामी १ वर्णतभत्र ५ बरे् कृवर् योजना िजुणमा गरी 
कायाणन्वयनमा ल्याइने छ । 

51. कृवर् ििा पश ु ववमाको वप्रतमयम शलु्कमा अनदुानलाई तनरन्िरिा 
र्ददै कृवर् ििा पशपंुक्षी पालनलाइ ब्यवसायीक र आितुनवककरर्का 
लातग कायणक्रम लाग ुगदै वकसान के्रतिट कािण कायणक्रम संचालनमा 
ल्याइनेछ । 

52. तिलोत्तमा कृवर् एम्बलेुन्स संचालनमा ल्याइनेछ । 

53. कृवर् सहकारी संथिा माफण ि सलुभ भेटेनरी पसल संचालनमा 
ल्याइनेछ । 

54. थमाटण कृवर् गाउँ कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 

55. "नगर प्रमखु वकसान कायणक्रम" संचालन गरी कृर्कहरुको वहि 
प्रविणन गनणका लातग संघीय सरकारको वकसानसँग सरकार 
कायणक्रमसँग समन्वय गररनेछ ।  
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56. "परदेशको ज्ञान तिलोत्तमाको माटोमा योगदान" साि बैदेस्शक 
रोजगारबाट फकेका ििा वेरोजगार यवुाहरुलाई कृवर् ििा पशपुालन 
िफण  आकवर्णि गनणका लातग सामूवहक ििा व्यवसावयक 
योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।   

57. गहँकुो ववउमा अनदुानमा कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

58. नगर थिरीय यवुा पररर्द् गठन गरी यवुा थवरोजगार कोर् 
सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रत्येक वािणमा एकएक वटा खेल मैदान र 
नगरमा रंगशालाको तनमाणर् गररने छ । प्रत्येक ववद्यालयमा अतिररक्त 
वक्रयाकलाप अन्िगणि एक ववद्यालय एक ववस्शष्ट खेल कायणक्रम 
सञ्चालन गनण प्रोत्सावहि गररने छ । खेललाई व्यावसायीकरर् गरी 
खेलािीहरुको जीवनथिरको ववकास गररने छ ।  

59. नगरमा यवुा सूचना केन्रको थिापना गररनेछ । परम्परागि खेलको 
बसृ्त्त तबकास र संरक्षर्को लातग पहल गररनेछ । 

60. नगर प्रमखु दावयत्व यवुा उद्यमी पररचालन कोर् थिापना गरी यवुा 
उद्यमशीलिा प्रविणन कायणक्रम संचालन गररनेछ । थवरोजगार 
कायणक्रममा यवुाहरुलाई प्राितमकिा र्दइनेछ । यवुाहरुको साहस, 

तसजणनशीलिा, आत्मववश्वास, उद्यमशीलिाको उच्च मूल्याङ्कन गदै 
स्शस्क्षि, नैतिकवान,् सीपयकु्त, अनशुातसि र उद्यमशील यवुा शस्क्तलाई 
नगरको मानवीय पूजँीको रुपमा थवीकार गदै नगरको समग्र 
ववकासमा पररचालन गररनेछ ।  

61. खेलकुदको ममण र भावना अनरुूप खेलकुदको समसु्चि ववकास, 

ववथिार संरक्षर् सम्विणन र प्रविणन गदै नगर ििा राि तनमाणर् एवं 
ववकासमा खेलािीको भतूमकालाइ सवल, सक्षम र प्रभावकारी 
वनाइणनेछ । 

62. मेयरकप व्याितमन्टन प्रतियोतगिा, उपमयेर कप मवहला भतलबल 
प्रतियोतगिा, विाथिरीय भतलबल ििा वक्रकेट प्रतियोतगिा, रािपति 
रतनङशील्ि प्रतियोतगिाका सािै ववद्यालयथिरीय ववतभन्न खेलकुद 
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कायणक्रमहरुलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । नगरतभत्रका ललवहरुको 
क्षमिा अतभवृवि, खेलकुद िातलम सञ्चालन, खेलकूद प्रविणन 
लगायिका वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ । 

63. लाग ु पदािण ििा दवु्र्यसन ववरुि ववद्यालय थिरदेस्ख नै चेिना 
अतभवृवि गने कायणक्रम सञ्चालन गररने छ, यथिो दवु्र्यसनमा फसेका 
व्यस्क्तहरूलाई सिुार केन्र ििा मनोस्चवकत्सा ववतिमाफण ि ्पनुस्र्िापना 
गनण ववशेर् पहल गररने छ ।  

64. मवहला वहंसा न्यूनीकरर् एवं सशस्क्तकरर्,यौतनक ििा लैतगंक 
अल्पसंख्यकहरुको वहिका लातग प्रवद्र्िनात्मक ििा चेिनामलुक 
कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  

65. "एक घर:एक िारा" कायणक्रमलाई खानेपानी संथिा, प्रदेश ििा 
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अगाति बढाई खानेपानी योजना सरुु 
नभएका विाहरुमा सह–लगानीमा खानेपानीका योजनाहरु संचालन 
गने कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्ददै संघीय ििा प्रदेश सरकारसंग 
आवश्यक समन्वय गररनेछ ।  खानेपानीको सेवा नपगुेका विा 
के्षत्रहरुमा सेवा ववथिार गनण मौजदुा खानेपानी आयोजनालाई उत्प्ररेरि, 

समन्वय र सहजीकरर् गररनेछ । 

66. नगर के्षत्रमा खानेपानीको महशलुमा एकरुपिा कायम गनण खानेपानी 
उपभोक्ता सतमतिहरुलाई उत्प्ररेरि गररनेछ । आतिणक रुपमा 
अतिववपन्न, असक्त घरपररवारलाई खानेपानी िारा जिान ििा महशलु 
दरमा ववशेर् छुट र्दन ववशरे् पहल गररनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार,उपभोक्ता सतमति र थिानीय नागररकको सहभातगिा र लागि 
साझेदारीमा खानेपानी ििा सरसफाईको सेवा के्षत्र ववथिार र 
सेवाथिर वृविका लातग आवश्यक प्रवक्रया अगाति बढाउनकुा सािै 
संघीय सरकारसंगको सहकायणमा एकीकृि खानेपानी ििा ढल 
तनकास ववकास योजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ।  
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67. तसँचाइका तनस्म्ि सम्भाव्य थिानहरूमा थयालो ट्यबुेलको व्यवथिा 
गरर तिपबोररङ्ग सञ्चालन गरी तस “चाइ गदै आएका कृर्क समदुायलाई 
ववशेर् प्रोत्साहन र्दइने छ । पवहले चाल ुरही हाल जीर्ण अवथिामा 
रहेका नगरपातलकातभत्र रहेका ववतभन्न तस“चाइ प्रर्ालीहरूलाई ममणि 
गरी सचुारु गनण आवश्यक सहयाग गररने छ । 

68. १६÷३६, संयकु्त मौजा तस“चाइ प्रर्ाली लगायिका नहरहरू ििा 
शाखाहरुलाई व्यवस्थिि रूपमा सञ्चालन गनण सम्बस्न्िि 
उपभोक्तास“गको सहकायणमा पक्की गने कायणलाई तनरन्िरिा र्दई 
व्यवस्थिि गररने र यस नहरका दबैुिफण  हररयाली सिक तनमाणर् र 
प्रवद्र्िनमा योजना बनाई कायाणन्वयन गररने छ । 

69. गररव ििा ववपन्न वगण र भािामा बथने ववद्यािीहरुलाई हाल तलइदै 
आएको सरसफाई शलु्कमा छुट र्दने सम्बन्िमा तनस्िि कायणववति 
बनाई सोही कायणववति बमोस्जम छुट र्दने व्यवथिा तमलाइनेछ । 

70. अन्िराणविय नाका, बिु जन्मथिल लसु्म्बनी, अन्िराणविय ववमान थिल, 

बौि सवकण ट जथिा थिल/प्रतिष्ठानका कारर् पयटणनको दृवष्टले 
अत्यन्िै महत्व बोकेको यो के्षत्र पाल्पा, पोखराजथिा पयणटकीय 
सहरको गन्िव्य मागणमा रहेको छ । यही यिािणलाई ध्यानमा राखी 
आगामी १ वर्णतभत्र नगर पयणटन योजना िजुणमा गरी कायाणन्वयनमा 
ल्याइने छ । वृहि ्लसु्म्बनी के्षत्र ववकास योजना अन्िगणि सम्बस्न्िि 
पातलकाहरुसँँगको समन्वयमा आवश्यक कायण योजना ियार गनणको 
लातग पहल कदमी गररनेछ ।  

71. शंकरनगर सामदुावयक वन, करवहया सामदुावयक वन, बाउन्न कोटी 
सामदुावयक वन ,मिवुन सामदुावयक वन, सखुौरा सामदुावयक वन, 

आनन्दवन सामदुायीक वन कालीका सामदुावयक वन, हररयाली वन 
आर्द सामदुावयक वनलाई अझ थिरीय र गलु्जार बनाई पयणटकीय 
गन्िव्य बनाउन सम्भाव्यिा अध्ययन गररने छ । 
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72. शंकरनगर वनवावटका ििा यहा“ तनमाणर् भएको तिलोत्तमा 
बहउुदे्दश्यीय टावरलाई पयणटन प्रवद्र्िनमा अतिकिम उपयोग गरी  
रोजगार ििा आय आजणनमा टेवा पयुाणइने छ । शंकरनगर 
वनवावटकामा रहेको सानो स्चतियाघरलाई प्रादेस्शक थिरको 
स्चतियाखाना बनाउन संघ र प्रदेश सरकारस“ग साझेदारी गररने छ । 
वनवावटका, बाउन्नकोटी, तिलोत्तमा पाकण , कुञ्ज पाकण , हरैया पाकण  
हररयाली पाकण  लगायिका पाकण हरूमा िप पूवाणिार तनमाणर् गदै कुञ्ज 
पाकण लाई रातत्रकालीन पाकण को रूपमा ववकास गररने छ । 
रात्रीकालीन व्यवसाय गने व्यवसायीहरुलाई सरुक्षाको प्रत्याभिूी 
गररनेछ। 

73. संघीय सरकारबाट तनमाणर्ािीन रोवहर्ी जलाशययकु्त बहउुदे्दश्यीय 
पररयोजनालाई पयणटकीय आकर्णर्को केन्र बनाउन पहल गररने    
छ । ववतभन्न भार्ाभार्ी ििा संथकृति, सावहत्य, कला र संगीिको 
उपयकु्त सम्विणन र ववकासका लातग छुटै्ट सांथकृतिक प्रतिष्ठान 
थिापना गनण पहल गररने छ । विा नं. ११ को सखुौरा नदी 
उकास के्षत्र (ढाके्रवास) लाई तमनी सौराहको रूपमा ववकास गनण 
पहल गररने छ ।  

74. जलािार के्षत्रको सरक्षर् ििा सम्बिणनका लातग तबतभन्न थिानहरुमा 
िालिलैया तनमाणर्को कायणको िालनी गररनेछ ।सािै तिलोत्तमा 
नगरपातलका विा न १४ मा रहेको नन्द भाउज ुिाल एव विा न 
८ मा रहेको तबन्दावातसनी मस्न्दर ििा िालको सरक्षर् र तबकास 
गरी पयणटकीय गन्िव्यको रुपमा तबकास गररनेछ । 

75. नगरका हरेक सिकको दाँया-बाँया िप वृक्षरोपर् गरी हररयाली 
सिकको रूपमा ववकास गनण टोल ववकास संथिा पररचालन गने 
कायणलाई तनरन्िरिा र्दइने छ । हरेक विा र मखु्य टोल/बथिीमा 
हररयालीसवहिको पाकण  ििा बाल उद्यानको तनमाणर्मा समन्वय गरी 
समदुायमा आिाररि उद्यानहरू सञ्चालन गररने छ । प्रत्येक घर 
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आगँनमा फूलवारी र फलफूलका बगैंचा तनमाणर् गने अतभयान नै 
चलाई "तग्रन तिलोत्तमा स्ललन तिलोत्तमा" भने्न अतभयानलाई सािणक 
बनाइने छ ।  

76. िातमणक साँथकृतिक ििा परुािास्त्वक एवम ्पयणटकीय थिल संरक्षर् 
र सम्विणन गररनेछ ।  

77. पयणटन सूचना केन्रको थिापना गररनेछ ।Chowk identification र 
Tole mapping गदै GIS Based Municipal Information Portal 

थिापना गररनेछ । 

78.  पयणटन, उद्योग, व्यापार, भवन तनमाणर्, यािायाि जथिा क्षेत्रका नीतिहरू 
िजुणमा गदाण तनजी के्षत्रस “ग समन्वय र सहकायण गररने छ । नवीन खोज र 
औद्योतगक पूवाणिार ववकासका लास्ँग िप पूवाणिारहरू तनमाणर् गरी 
नवीनिम प्रववतिलाई प्रोत्साहन र्दने नीति अवलम्बन गररने छ । 

79. सरकार, तनजी के्षत्र र सहकारी बीचको सहकायण र साझेदारीमा उत्पादन 
ििा सेवामूलक उद्योग व्यवसायको थिापना गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 
मवहला मात्र सदथय भएको सहकारी संथिाको व्यवसाय करमा ५० 
प्रतिशि छुटलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । सहकारी मजण कायणक्रमलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

80. उद्योगी, व्यवसायीलाई व्यवसावयक सामास्जक उत्तरदावयत्व तनवाणह गरी 
नगरपातलकाको समग्र ववकासमा सहभागी हनु प्ररेरि गररनेछ । उद्योगले 
वािावरर् प्रदरु्र् कम गने खालका प्लान्ट जिान गरर प्रदरु्र् कम गरेमा 
र आफ्नो उत्पादन प्लावष्टकमा प्याक नगरर कपिा वा कागज जथिा 
वािावरर्मैत्री वथिमुा प्याक गरी सप्लाइ गरेमा त्यथिा उद्योगलाइ 
नगरपातलकाले तलने व्यवसाय करमा ५० प्रतिशि छुट र्दने व्यवथिालाई 
तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

81. िोवकएको मापदण्ि पूरा नगरेका,दिाण नभई सञ्चालनमा रहेका,सघन 
बथिीको नस्जक रहेका ििा वािावरर् तबगारेका उद्योगहरुलाई मापदण्ि 
पूरा गराई उद्योग ग्राममा थिानान्िरर् हनु प्रोत्साहन गररने छ ।  
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82. पयणटन, उद्योग, व्यापार र प्रववतिको क्षेत्रमा तनजी क्षेत्रलाई लगानीको 
उपयकु्त वािावरर् बनाई आकवर्णि गनण त्यथिा क्षेत्रको पवहचान गरी 
आवश्यक पूवाणिारको तनमाणर् गररने छ । 

83. नगरपातलकामा रहेका व्यापाररक केन्र र बजारहरूलाई तनजी 
के्षत्रस“ग समन्वय गरी व्यवस्थिि गररने छ । हाल तिवपआर भई 
तनमाणर्ािीन अवथिामा रहेको विा नं. १० रोवहर्ीस्थिि औद्योतगक 
ग्रामको तनमाणर् परुा गरी तनजी के्षत्रको सहभातगिामा सञ्चालनमा 
ल्याइने छ । 

84. तबत्तीय साक्षरिा कायणक्रम संचालन गदै सहकारीहरूलाई रोजगारी र 
उद्यमसँग जोड्ने कायणक्रम ल्याइनेछ ।उदे्दश्य र आवश्यकिाका 
आिारमा सहकारीहरुलाई सीप र क्षमिा तबकासका लातग कायणक्रम 
संचालनमा ल्याइनेछ । 

85. नगरपातलकामा  "श्रम बैंक ििा रोजगार सूचना केन्र"  थिापनाका 
लातग नीतिगि व्यवथिा गररनेछ नगरपातलका तभत्र श्रतमकहरुको 
सीप, ज्ञान ििा दक्षिाको आिारमा श्रमकािण वविरर् गरी रोजगारी 
तसजणना गररनेछ । 

86. सहकारी वा समूह माफण ि थिानीय वथिकुो प्रयोग गरी संचालन गने 
घरेल ु ििा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गररनकुा सािै थवदेश ििा 
ववदेशमा तनयाणि हनेु उत्पार्दि वथिमुा लाग्ने थिानीय कर छुट 
र्दइनेछ ।  

87. नगरथिरीय कोशेलीघर संचालन गररनेछ । 
88. व्यवसावयक के्षत्रले समाजमा तनवाणह गनुणपने दावयत्वलाई ध्यान र्ददै 

उद्योग ििा व्यापारका लातग संथिागि दावयत्व (CSR) तनदेस्शका 
ियार गरर कायाणन्वयनमा ल्याइणनेछ ।  उद्योग व्यवसायीसँगको 
सहकायणमा यवुा थवरोजगार कायणक्रम संचालन कायणक्रमलाई 
तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  
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89. सबै िहमा लैंतगक समानिा र मवहला ििा वकशोरीहरूको 
सशक्तीकरर् एवं प्रविणनका लातग लैवङ्गक समानिा ििा सामास्जक 
समावेशीकरर् नीति अवलम्बन गने र यथिो नीतिलाई समय र 
पररस्थितिअनसुार पररमाजणन गरी प्रभावकारी बनाइने छ । 
राजनीतिक,आतिणक ििा सावणजतनक जीवनका सबै तनर्ाणयक िहमा 
नेितृ्वका लातग मवहलाहरूको प्रभावकारी सहभातगिा ििा समान 
अवसर सतुनस्िि गररने छ । संवविानअन्िगणि मौतलक हकमा 
उल्लेख भएका मवहलाका स्शक्षा, थवाथ्य, रोजगारी र सामास्जक 
सरुक्षाका ववशेर् कायणक्रम बनाई लाग ु गररने छ । मवहलाको 
सरुस्क्षि माितृ्व र प्रजनन थवाथ्यको हक सतुनस्िि गनण संघ र 
प्रदेशस“ग समेि सहकायण गरी यथिा कायणक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने 
छ ।  

90. मवहला उद्यमशीलिामाफण ि ् थवरोजगारी बढाउने कायणक्रम िय गने, 

परुुर्सरह मवहलालाई समान ज्याला उपलब्ि गराउने,कायणथिलमा 
लैंतगक वहंसा, घरेल ु वहंसा ििा सामास्जक भेदभाव हटाउने 
कायणक्रमहरूमा मवहला सञ्जालहरूलाई अतिकिम पररचालन गररने   
छ । संघीय सरकारको सहयोगमा रािपति मवहला उत्िान कायणक्रम 
सञ्चालन गरी मवहला क्षमिा अतभवृवि र आय आजणनमा सहयोग 
पयुाणउन पहल गररने छ ।  

91. जनप्रतितनतिहरु ििा अन्य सरोकारवालाहरुलाई लैतगंक समानिा, 
मवहला सशस्क्तकरर्, लैतगंक वहंसा तनवारर् ििा बालअतिकार 
सम्बन्िी अतभमसु्खकरर् कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । मानव 
मयाणदाको नगर बनाउन जािीय छुवाछुि ििा सामास्जक ववभेद र 
उत्पीिनको व्यवहाररक अन्त्यको लातग "ववभेदमकु्त नगरिः समिायकु्त 
नगर” बनाउन आवश्यक रर्नीति र अतभयान सञ्चालन गररनेछ ।  

92. मवहला वहंसा न्यूनीकरर् एवं सशस्क्तकरर्,यौतनक ििा लैतगंक 
अल्पसंख्यकहरुको वहिका लातग प्रवद्र्िनात्मक ििा चेिनामलुक 
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कायणक्रम संचालन गररनेछ । लैतगंकमैत्री नगरपातलका घोर्र्ा 
कायणयोजना अनसुार कायणक्रम संचालन गररनेछ । ववकासको 
मूलप्रवाहमा आउन नसकेको आर्दबासी जनजाति, दतलि, मसु्िम, 

वपछिा वगण ििा पछाति परेको वगण समदुायलाई नगर ववकासको 
मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ ।  

93. लैवङ्गक समानिा ििा सामास्जक समावेशीकरर्मा सबै मवहला र 
बातलकाहरूको सशक्तीकरर्का लातग योजना बनाई लाग ु गररने     
छ । लैवङ्गक अल्प संख्यकहरूको पवहचान गरी उनीहरूको क्षमिा 
ववकास ििा सशक्तीकरर् गररने छ ।  

94. मानव ओसारपसार ििा यौनशोर्र्लगायि सावणजतनक ििा तनजी 
के्षत्र र कायण थिलमा हनेु सबै प्रकारका वहंसाको उन्मूलन गनण 
सम्बि सबै पक्ष सचेि रही यथिा घटना घट्न नर्दन प्रभावकारी 
अनगुमनको व्यवथिा गररने छ । नगरपातलकाले पाररि गरेको 
थिानीय बालमैत्री शासन पितिलाई र्दगो र भरपदो बनाउन 
प्रवद्र्िनात्मक कायणक्रमहरू सञ्चालन गररने छ ।  

95. हाल सञ्चालनमा रहेका बाल ववकास केन्रहरूलाई िप प्रोत्साहन गरी 
बालअतिकारको सँुतनस्िििा गररने छ । ववभेदपूर्ण काननु, नीति र 
प्रचलनहरूको अन्त्यका लातग उपयकु्त काननु, नीति र प्रचलनको 
प्रवद्र्िन गने, सबैलाइ समान अवसरको सतुनस्िििा गरी पररर्ाममा 
असमानिा नभएको महससु गने वािावरर् तनमाणर् गररने छ ।  

96. बहृत्तर समानिा हातसल गनण ववत्तीय, ज्यालासम्बन्िी र सामास्जक 
संरक्षर् नीतिहरू अवलम्बन गररने छ । छुवाछुि, जािीय भेदभाव, 

लैवङ्गक ववभेद, अन्िववश्वास जथिा कुरीतिहरू पूर्ण रूपमा हटाउन 
प्रभावकारी कायणक्रम ल्याइने छ ।  

97. जेष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्यस्क्त ििा असहायको लगि संकलन 
र थिानीय रूपमा नगरपातलकाले गनण सलने सहयोगको खाका िजुणमा 
गरी लाग ु गररने छ । थिानीय पूवाणिारलाई अपाङ्गिा मैत्री 
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बनाउने,अशक्त व्यस्क्तका लातग सहज रूपमा आिारभिू सेवा पगु्ने 
व्यवथिा गररने छ । संवविानमा उल्लेख भएका दतलि ििा पछाति 
पाररएका समदुायको हकसम्बन्िी कायणक्रमहरूलाई संघ ििा 
प्रदेशको सहकायणमा व्यवस्थिि बनाउन पहल गररने छ ।  

98. एकल मवहलाको नाममा संचातलि व्यवसाय र एकीकृि सम्पस्त्त 
करमा ५० प्रतिशि छुट उपलब्ि र्ददै आएकोमा सोलाई तनरन्िरिा 
र्दइएको छ । लैतगक वहंसा न्यूतनकरर् र दाइजो प्रचलन न्यूनीकरर् 
उन्मखु कायणक्रमहरु संचालन गररने छ । मवहलाहरुमा रहेको 
परम्परागि सीप प्रविणन गनणको सािै मवहला उद्यमशीलिा प्रविणन 
गने कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

99. "यवुा ििा मवहलासंग उपमेयर कायणक्रम” सञ्चालन गरी यवुा ििा 
मवहलाहरुलाई उद्यम, व्यवसाय, सीपसंग जोड्दै उनीहरुलाई 
आत्मतनभणर बनाउन आवश्यक सीप, िालीमको व्यवथिापन गदै 
उद्यमशील नगर बनाउन प्रविणनात्मक कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
उद्यममा जोतिन चाहनेहरुको लातग सहतुलयिपूर्ण कजाण व्यवथिा 
गररनेछ ।  

100. बेरोजगार मवहलाहरूलाई आवश्यक तसपमूलक िातलमको व्यवथिा 
गरी थवरोजगारिफण  आकवर्णि गररने छ । यसरी थवरोजगारमा 
लाग्ने मवहला, दतलि, उत्पीतिि ििा वपछिा वगणलाई ववशेर् 
अनदुानको व्यवथिा समेि गररने छ । सबैका लातग समावेशी 
ििा र्दगो आतिणक वृवि, रोजगारी ििा मयाणर्दि कामको प्रविणन 
गनण योजना बनाई लागँू गररने छ । 

101. सामास्जक पररचालनका माध्यमबाट गररबी न्यूनीकरर्का लातग 
कायणक्रम संचालन गने सरकारी एवं गैरसरकारी संथिाहरुसंग 
आवश्यक समन्वय गरी कायणक्रम संचालन गररनेछ । सामास्जक 
पररचालन कोर्” लाई सवलीकृि गरी मजबिु र व्यवस्थिि  
गररनेछ । सामदुावयक ववकास कोर्को लातग म्यास्चङ्ग फण्िको 
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व्यवथिा गदै १७ वटै विाहरुमा सन्चालन गदै घसु्म्िकोर् माफण ि 
मवहलाहरुलाई ववतभन्न थवरोजगार िातलम संचालन गररनेछ । 

102. लैवङ्गक मैत्री नगरपातलका घोर्र्ाका लातग कायणयोजना अनरुूपका 
कायणक्रमहरू कायाणन्वयन गररनेछ ।  

103. टोल ववकास संथिा, आमा समूह ववतभन्न ललब लगायिका 
सामदुावयक संथिाहरुसंग सामास्जक रुपान्िरर्का वक्रयाकलाप 
संचालनमा समन्वय, सहकायण गने नीति अवलम्बन            
गररनेछ । अपांगिा भएका मध्ये “क” वगणका रािो र “ख” वगणको 
तनलो कािण प्राप्त गने व्यस्क्तले संघीय सरकारबाट सामास्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गरेको र “ग” वगणको पहेलो कािण प्राप्त गरेका िर कुनै 
सवुविा प्राप्त नगरेका पहेलो पररचयपत्र प्राप्त गरेकाहरुलाई 
नगरपातलकाको िफण बाट प्रोत्साहन थवरुप वावर्णक रु ६,००० र्दने 
व्यवथिालाई तनरन्िरिा र्दइएको छ । अपांगिा भएका व्यस्क्तको 
राविय पररचयपत्रको आिारमा त्यथिा व्यस्क्तले संचालन गरेको 
उद्योग–व्यवसायहरुमा लाग्ने करमा शिप्रतिशि छुट र्दइने नीति 
अवलम्वन गररएकोमा सोलाई तनरन्िरिा र्दइएको छ । 

104. लाग ु पदािण ििा दवु्र्यसन ववरुि ववद्यालय थिरदेस्ख नै चेिना 
अतभवृवि गने कायणक्रम सञ्चालन गररने छ, यथिो दवु्र्यसनमा 
फसेका व्यस्क्तहरूलाई सिुार केन्र ििा मनोस्चवकत्सा ववतिमाफण ि ्
पनुस्र्िापना गनण ववशेर् पहल गररने छ ।  

105. मवहला वहंसा न्यूनीकरर् एवं सशस्क्तकरर्, यौतनक ििा लैतगंक 
अल्पसंख्यकहरुको वहिका लातग प्रविणनात्मक ििा चेिनामूलक 
कायणक्रम संचालन गररनेछ । लैतगंकमैत्री नगरपातलका घोर्र्ा 
कायणयोजना अनसुार कायणक्रम संचालन गररनेछ । ववकासको 
मूलप्रवाहमा आउन नसकेको आर्दबासी जनजाति, दतलि, मसु्िम, 

वपछिा वगण ििा पछाति परेको वगण समदुायलाई नगर ववकासको 
मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ ।  
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106. सामास्जक शस्क्तको रुपमा रहेका टोल ववकास संथिाहरुले गरेका 
असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान माफण ि नगरको संथिागि 
ववकासमा टेवा प¥ुयाउन टोल ववकास संथिाको नगरथिरीय सञ्जाल 
गठन गररएकोले टोल ववकास संथिाको क्षमिा अतभवृवि 
कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । वक्रयाशीलिाको आिारमा टोल 
ववकास संथिालाई अनदुान र्दने व्यवथिा तमलाइनेछ । टोल 
ववकास संथिालाई नगरको ववकासमा सहभागी बनाउन र 
उनीहरुसंगको क्षमिालाई प्रयोग गरी नगरको समग्र ववकासमा 
गतिशीलिा ल्याउनको लातग टोल ववकास संथिाको लागि 
साझेदारी कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइने  छ ।  

107. यस के्षत्रमा वक्रयाशील संथिाहरुसंगको साझेदारीमा अपांगिा भएका 
व्यस्क्तहरुलाई उपयोगी हनेु सहायिा सामग्री वविरर्को व्यवथिा 
तमलाइनेछ । अपांगिा मैत्री नगर घोर्र्ाका लातग आवश्यक 
गहृकायण गररनेछ । अपाङ्गिाका के्षत्रमा वक्रयाशील सामास्जक 
संघसंथिाहरुसँगको समन्वय र सहकायणमा अपाङ्गिा भएका 
व्यस्क्तहरुको पवहचान र अतिकारलाई सतुनस्िि गररनेछ । 

108. "एक विा एक जेष्ठ नागररक ववश्रामथिल" अविारर्ा अनसुार 
"तिलोत्तमा चौपारी" तनमाणर् गरी जेष्ठ नागररकको सहज र 
सम्मानपूवणक जीवनयापनका लातग उस्चि वािावरर् ियार   
गररनेछ ।  

109. सावणस्जनक थिलहरुमा लैवङ्गक, दतलि वहंसा ववरुि ििा बालमैत्री 
नगर सम्बन्िी सन्देश मूलक सामग्री ििा होतिङ्ग बोिण रास्खनेछ ।   

110. बालबातलकासँग मेयर र उपमेयर कायणक्रम संचालन गररनेछ । 
सािै नगर प्रमखु जनिा आवास कायणक्रमलाई तनरन्िरिा     

र्दइनेछ ।  

111. लस्क्षि वगण (मवहला, बालबातलका, अपङ्गिा, आर्दवासी, जनजाति 
दतलि जेष्ठ नागररक, मिेसी, मसु्थलम र वपछिा वगण) हरेक 
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समदुायको आतिणक, सामास्जक र साथकृतिक समवृिका लातग 
कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

112. दतलि आर्दवासी जनजािी ििा अन्य वगणका लातग सीपमूलक, 

आयमूलक िातलम सन्चालन गररनेछ ।दतलि समदुायका 
परम्परागि पेशा व्यवसायलाई आितुनकीकरर् ििा व्यवसायीकरर् 
गनणका लातग औजार सामग्री खररदमा अनदुानको व्यवथिा 
गररनेछ।  

113. सामास्जक सचेिना र ववभेद अन्त्यका तनस्म्ि नगरथिरीय कायणक्रम 
सन्चालन गररनेछ।  

114. ववना तििो सहतुलयिपूर्ण कजाण कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 
बैदेस्शक रोजगारीका तनस्म्ि सरुस्क्षि आप्रवासन (सामी) र गररवी 
तनवारर्का लातग लघ ुउद्यम ववकास कायणक्रम (मेिपा) तनरन्िरिा 
र्दइनेछ ।उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका उत्पार्दि बथिहुरुको 
बजारीकरर्को व्यवथिा गररनेछ ।  

 

पूवाणिार ववकास   

115. नगर ववकास कोर् ,NIFRA Bank, World Bank, ADB लगायिका 
राविय ििा अन्िणराविय संथिाहरु ििा नीस्ज के्षत्र सँगको 
सहकायणमा तिलोत्तमा १३ र १४ मा प्रथिाववि प्रादेस्शक बसपाकण  ,
तिलोत्तमा १६ र १७ मा एवककृि जग्गा ववकास योजना )ल्याण्ि 
पतुलङ्ग प्रोजेलट( , तिलोत्तमा १७ मा स्चथयान केन्र ,ववतभन्न 
सिकथिरोउन्निी, महत्वपूर्ण भौतिक पूवाणिार लगायिका योजनाहरु 
तनमाणर् कायणलाई साबणजनीक नीस्ज साझेदारी( PPP) मोिलमा 
प्राितमकिाका साि अगािी बढाइनेछ ।  

116. नगरपातलकाको  विा नं. १३ मा तिवपआर भैसकेको अटोतभलेज 
थिापना गरी सञ्चालन गनण पहल गररने छ । 
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117. नगरतभत्रका मखु्य–मखु्य सिकलाई आगामी ५ वर्णतभत्रमा दईु 
लेनको सिकमा थिरोन्नति गररने र सहायक सिकलाई कालोपते्र 
गररने छ । तनमाणर्ािीन दईु लेनको चक्रपि तनमाणर्को कायण संघ 
ििा प्रदेश सरकारको समन्वयमा आगामी ५ वर्णतभत्रमा सम्पन्न 
गररने छ । 

118. कटानी भलु्कादेस्ख भपूू सैतनक जाने सिकको सखुौरा खोलामा र 
भपूू सैतनक र देवदहको टटेरा जोड्ने रोवहर्ी खोलामा पक्की पलु 
तनमाणर्का लातग संघ ििा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक पहल गररने 
र नगरपातलकातभत्र भइरहेका सिकको थिरोन्नति गररनेछ । 

119. सिक सरुक्षामा सिुार गदै सरुस्क्षि, िान्न सवकने, सहज र र्दगो 
यािायाि व्यवथिापनमा थिानीय जनिाको पहुँच सतुनस्िि गररने  
छ । तसिािण लोकमागणको ड्राइभरटोल, मस्र्ग्राम, भलवारी र 
कोवटहवामा हाल जिान गररएका रावफक लाइटको र्दगो 
व्यवथिापन गररने छ । रावफक सचेिना कायणक्रम प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चालन गररने छ ।  

120. नगरपातलकाको एकीकृि सहरी ववकास योजना र भउूपयोग 
योजनाले तनदेश गरेका थिानबाहेक जिाभावी घर तनमाणर्लाई 
तनरुत्सावहि गररने र भवन संवहिाको पूर्ण पालना गरी भकूम्प 
प्रतिरोिी घर÷भवन तनमाणर् गनण प्रोत्सावहि गररने छ । घर ििा 
भवन तनमाणर् गदाण सिकमा तनमाणर् सामग्री राख्न,े सिकमा चौपाया 
बाँिेर राख्न ेजथिा सिक यािायािमा व्यविान प¥ुयाउने कायणलाई 
तनरुत्सावहि गरी सिक आवागमनमा सहजिा ल्याइने छ । 

121. सावणजतनक भवन तनमाणर् गदाण शारीररक अशक्त, विृ र मवहला 
मैत्री भवनको तनमाणर्लाई अतनवायणिा गररने छ । पयाणप्त, सरुस्क्षि 
ििा खचणले िान्न सलने आवास र आिारभिू सेवाहरूमा सबैको 
पहुँच  सतुनस्िि गने र झपु्रा बथिीहरूको थिरोन्नतिमा आवश्यक 
सहयोग गनण नीति अवङ्गकार गररने छ ।  
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122. नगरको ववतभन्न के्षत्रका अव्यवस्थिि बसोवासी, भतूमहीन-सकुुम्वासी 
ििा तसमान्िकृि समदुायलाई व्यवस्थिि बसोवासका लातग संघ 
ििा प्रदेश सरकारसंग र राथरीय भमूी आयोगसंग समन्वयात्मक 
पहल गररने छ । नगरतभत्र रहेका सम्पूर्ण सावणजतनक जग्गाको 
लगि तलने कायण गनण बाँकी रहेका विाहरूबाट समेि लगि तलई 
सावणजतनक जग्गाको अतिक्रमर् हनु नर्दने एवं संरक्षर्को व्यवथिा 
गररने छ । 

123. सिक कालोपते्र सम्बन्िी योजनामा मखु्य-मखु्य सिकको पवहचान 
गरी ५ से  .मी मोटाइको  Asphalt Concrete सिक वनाउने 
कायणलाइ प्राितमकिामा रास्खनेछ । सािै सागरुा र छोटा तभत्री 
सिकहरुमा Interlock अिवा  RCC सिकलाई जोि र्दइनेछ।  

124. नगरथिरीय ििा विा थिरीय सिक कालोपते्र ििा ममणि सम्बन्िी 
योजनाहरु आवश्यकिा अनसुार मजण गरी योजनाको बजेट बवृि 
गने र अतनवायण Asphalt Plant बाट नै कालोपते्र गने व्यवथिा 
तमलाइनेछ । 

125. तिलोत्तमा नगरपातलकालाई साइकल तसटीको रुपमा ववकास 
गररनेछ । सािै उपयकु्त सिक ििा रुट पवहचान गरी साइकल-
लेन सवहिको सिक तनमाणर् कायणलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

126. नगरके्षत्रमा जग्गा पवहचान गरी Ground water recharge station 

को सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ । 

127. आतिणक वर्ण 0७८/०७९ का लातग संचालनमा रहेका ववतभन्न 
उपभोक्ता सतमति  ििा ठेक्का माध्यमबाट संचातलि सम्पन्न हनु 
नसकेका योजनाहरुलाई पूर्णिा र्दइनेछ ।  

128. तिलोत्तमा चक्रपिको पूर्णिाका लातग संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वय गररनेछ।  

129. सिक ििा भवन तनमाणर् मापदण्िलाई पररमाजणन गरी कायाणन्वयन 
गराइनेछ ।  
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130. थिानीय उपभोक्ता र नेपाल ववद्यिु ् प्रातिकरर्संग समन्वय गरी 
वािणका सबै सिक बथिीहरूमा जनसहभातगिाको आिारमा सिक 
बत्तीको व्यवथिापन गररने छ । यसका लातग हरेक बथिीबाट 
उज्यालो कोर् थिापना गरी नगरपातलकाबाट अनदुान प्रदान गररने 
छ । तिलोत्तमा नगरपातलकालाई उज्यालो नगरका रुपमा ववकास 
गनण ववद्यिु ्प्रातिकरर्को सहकायणमा थरीट तसटी लाइट पररयोजना 
कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

131. नेपाल ववद्यिु ् प्रातिकरर्संग समन्वय गरी घना बथिीबाट गएको 
ववद्यिु ् हाइटेन्सन लाइनको खिरालाई दृवष्टगि गरी वैकस्ल्पक 
व्यवथिाअन्िगणि यथिा लाइनलाई भतूमगि गराउन पहल गररने  
छ । हरेक घरमा िुँवारवहि चलुो प्रयोगमा ध्यान र्दइने छ । 
गोबर ग्यास प्लान्ट राख्नलेाई नगरपातलकाले छुटै्ट अनदुानको 
व्यवथिा गने छ । ववद्यिुभार  र आतिणक व्ययभार कम गनण 
वैकस्ल्पक ऊजाणको प्रयोगमा जोि र्दइने छ ।  

132. घर तनमाणर् गदाण सिक र तिवपसी लेबलको एकरुपिा हनेुगरी 
आवश्यक मापदण्िसवहि कायाणन्वयन गररनेछ । घरिनीहरुलाई 
रङ्ग रोगनमा थवेस्च्छक गरी नगरपातलकाले िोकेको कलरकोि 
लगाउने घरिनीलाई रङ्ग खररदमा रङ्ग व्यवसायीसँगको समन्वयमा 
MRP मा ५० प्रतिशि छुटको व्यवथिा तमलाइनेछ ।  

133. योजनाबि ववकास माफण ि ् थवच्छ, सरुस्क्षि, समिृ र पवहचानयकु्त 
नगरको रुपमा ववकास गरी नगरबासीहरुको माग अनसुार 
सवणसलुभ, भरपदो, गरु्थिरीय सहरी सेवा ििा सवुविा उपलब्ि 
गराई नगरबासीहरुको जीवनथिरमा सिुार ल्याउनको लातग राविय 
ििा अन्िराणविय दाितृनकायहरुको समन्वयमा “शहरी सेवा प्रविणन 
” का कायणक्रमहरु संचालनमा ल्याइनेछ । नगरको व्यवस्थिि र 
योजनाबि ववकासको लातग नगर ववकास सतमतिलाई वक्रयाशील 
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बनाइनेछ । प्रदेश र संघीय सरकारबाट नगरपातलकामा सञ्चालन 
हनेु पररयोजनाको सघन अनगुमन गररनेछ ।  

134. विा बथिी थिरमा हनेु ववकास तनमाणर्मा गरु्थिर कायम गनुणको 
सािै  समयमै सम्पन्न गनण कलथटर तमलाएर विा विामा प्राववतिक 
खटाउने व्यवथिा तमलाइने छ । योजनाहरुको प्रभावकारी 
अनगुमनको लातग विा िहसम्म संयन्त्र तनमाणर् गररनेछ । सिक 
तनमाणर् ििा ममणि कायण गदाण ववद्यिु, खानेपानी, टेतलफोन 
लगायिका पूवाणिारको एकीकृि योजना तनमाणर् गरी कायाणन्वयन 
गररनकुो सािैं सिक आयोजनाको लागि ईवष्टमेट गदाण 
ववद्यिु,खोपानी पाइपलाइन लगायिका संरचना थिानान्िरर् 
समेिलाई ध्यान र्दइनेछ ।  

135. सावणजतनक तनजी साझेदारीको (PPP) अविारर्ामा शीिभण्िार, कृवर् 
यास्न्त्रकरर्, पयणटन, फोहोरमैला व्यवथिापन, उद्यम ववकास, भौतिक 
संरचना तनमाणर्का आयोजना संचालन गररनेछ । जनसहभातगिा 
वास सहकारी संथिा, यएुनतिपी लगायि सम्बि संथिासंग लागि 
साझेदारीमा उन्नि थिरको प्रशोिन केन्र थिापना गरी फोहोरको 
वैज्ञातनक व्यवथिापन गने कायणलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 

136. संचारकमीहरुको व्यवसावयक दक्षिा अतभवृवि, पेशागि सरुक्षालाई 
ख्याल गरी नेपाल पत्रकार महासंघ, तिलोत्तमा तमतिया ललव 
लगायिका सञ्चार सम्बि संघ–संथिासँग कल्यार्कारी कोर् 
थिापना, फेलोशीप ििा सञ्चार ग्राम तनमाणर्का लातग आवश्यक 
सहकायण गररनेछ । सामदुावयक सञ्चार माध्यमको क्षमिा 
अतभवृविका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । थिानीय सञ्चार 
माध्यमहरुको कायणसम्पादन र प्रभावकाररिाको आिारमा 
साझेदारीको नीति अवलम्वन गररनेछ । तिलोत्तमा तमतिया 
ललवको भौतिक संरचना ििा प्रविणनात्मक कायणक्रममा आवश्यक 
सहयोग गररनेछ ।  
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137. नगरपातलकाबाट १००० वगणवफट सम्मको घरको नलसाहरुको 
तिजाइन ियार गरी सो नलसा र मापदण्ि बमोस्जम घर बनाउन 
चाहेमा त्यथिो नलसा तनशलु्क उपलब्ि गराईनेछ। 

138. नगरतभत्रका मखु्य सिक ििा बजारके्षत्रमा सिःशलु्क थमाटण 
पाकीङ्गको अविारर्ा ल्याइनेछ।  

139. नगरतभत्रका सिक लगायिका पूवाणिारहरु ववग्रन सरुु भएमा त्यथिो 
थिानमा ित्कालै ममणि गरी िप ववग्रन नर्दनका लातग पूवाणिार 
एम्बलेुन्स सवहिको Maintenance Unit बनाइनेछ  

140. Smart City को प्रारस्म्भक सूचकहरु परुा गने गरी कायणक्रम 
गररनेछ । 

141. Induction चलुो प्रयोगलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

142. नगरका हरेक सिकको दाँया-बाँया िप वृक्षरोपर् गरी हररयाली 
सिकको रूपमा ववकास गनण टोल ववकास संथिा पररचालन गने 
कायणलाई तनरन्िरिा र्दइने छ । हरेक वािण र मखु्य टोल÷बथिीमा 
हररयालीसवहिको पाकण  ििा बाल उद्यानको तनमाणर्मा समन्वय गरी 
समदुायमा आिाररि उद्यानहरू सञ्चालन गररने छ । प्रत्येक घर 
आंगानमा फूलवारी र फलफूलका बगैंचा तनमाणर् गने अतभयान नै 
चलाई तग्रन तिलोत्तमा स्ललन तिलोत्तमा भने्न अतभयानलाई सािणक 
बनाइने छ ।  

143. भकूम्प, बाढी,आगलागी जथिा प्राकृतिक ववपस्त्त र जलवाय ु
पररविणनमा प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनीकरर्मा ध्यान र्दइने छ । 
सािै ववपि ्व्यवथिापन कोर्लाई िप प्रभावकारी बनाई पररचालन 
गररने छ । तिनाउ ििा रोवहर्ी नदी वकनारका शवदाह 
थिलहरूलाई वािावरर् मैत्री बनाइ िप व्यवस्थिि गररने छ । 

144. ववपद्का कारर् हनेु िनजनको क्षतिलाई कम गनण ववपद् 
व्यवथिापन योजना िजुणमा गरी लाग ुगररने छ । नगरपातलकातभत्र 
हनेु िुबान के्षत्रको पवहचान गरी यसको उपयकु्त समािानका लातग 
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अध्ययन गरी िुबान तनयन्त्रर्को समसु्चि व्यवथिा गररने छ । 
ववपद् जोस्खम नलसाड्ढन गरी सोअनसुारको प्रतिकायण योजना तनमाणर् 
गरेर कायाणन्वयनमा ल्याइने छ । 

145. नगरके्षत्रतभत्र ढलको समसु्चि व्यवथिाको पहल गरी अब बन्ने नया ँ
सिकमा ढल तनमाणर्सम्बन्िी कायणलाई प्राितमकिामा रास्खने छ । 
सहरमा उत्पार्दि जैववक फोहोरबाट प्रांगाररक मल उत्पादन गनण र 
अजैववक फोहोरलाई पनुिः प्रयोग गनण वास WASH सहकारी ििा 
तनजी के्षत्रसँग समन्वयात्मक पहल गने कायणलाई तनरन्िरिा र्दइने 
छ । तनजी के्षत्र, जनसहभातगिा ििा नगरपातलकाको सहभातगिामा 
हाल सञ्चालन भइरहेको फोहर व्यवथिापन कायणलाई िप 
व्यवस्थिि गररनेछ ।  

146. प्रत्येक घरमा Waste Water Management पितिको 
अवलम्बन गरी घरआगँन सफा राख्न े कायणलाई प्रभावकारी 
अनगुमनसवहि िप व्यवस्थिि गररनेछ । नगरका ववतभन्न 
सावणजतनक थिानहरूमा आवश्यकिानसुार सावणजतनक शौचालय 
तनमाणर्को कायणलाई प्राितमकिा र्दइने छ । 

147. नगरपातलका तभत्र रहेका िपाहालाइन,१६/३६ मौजा लगायिका 
नहर , घोला , कुलानालाहरू बाट तभतत्रने फोहोरको तनयन्त्रर् र 
व्यवथिापन गनण टोल ववकास संथिा ििा थिानीय समदुायलाई 
अझ प्रभावकारी रूपमा पररचालन गररने छ । शून्य पोतलतिन 
योजनालाई र्दगो रूपमा व्यवस्थिि गनण तछमेकी पातलकाहरूसँग 
समन्वय गरी प्रभावकाररिा ल्याइने   छ । नगर के्षत्रतभत्रका ठुला 
ििा साना सिकहरूमा तनयतमि सरसफाइको व्यवथिा गररने छ ।  

148. प्रत्येक सामदुावयक ववद्यालय र संथिागि ववद्यालयका 
ववद्यािीहरूमाफण ि ् घरपररवारमा जनचेिना जगाई सफासगु्घर रहन 
WASH कायणक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ । सावणजतनक 
सवारी सािनमा फोहरमैला व्यवस्थिि गनण अतनवायण िथटतबन राख्न े



31 
 

व्यवथिालाई प्रोत्सावहि गररने छ । यस तिलोत्तमा नगरपातलकाको 
तग्रन तिलोत्तमा स्ललन तिलोत्तमा भने्न नारालाई आत्मसाि गरी 
थवच्छ, सफा ििा हराभरा नगर, नेपालकै नमनुा सहरको रूपमा 
ववकतसि गने अतभयानलाई िप प्रभावकारी बनाइने छ । हरेक 
मवहनाको १ र १५ गिेका र्दन सञ्चालन हदैु आएको नगर 
सरसफाइ अतभयानलाई अझै उत्साहका साि तनरन्िरिा र्दइने    
छ ।  

149. बकृ्षारोपर् कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दई तिलोत्तमाको जनसंख्या 
बरावर वृक्षारोपर् अतभयान अनसुार हरेक वर्ण २५ हजार तबरूवा 
बकृ्षारोपर् गरी रोवपएका तबरूवा संरक्षर् गने अतभयान संचालन 
गररनेछ। æhGd lbgdf j[Iff/f]k0fÆ ug]{ sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{ 

yk k|j4{g ul/g]5 .  

150. नगरपातलकामा वािावरर्मैत्री थिानीय शासन कायणक्रम (EFLG) 
सन्चालन गनण प्रदेश ििा संघीय सरकारसँग समन्वय गदै ववपद् 
व्यवथिापन ििा जलवाय ु पररविणन सम्बन्िी अतभमसु्खकरर् ििा 
रर्नीतिक कायणक्रम संचालन गररनेछ । "थवच्छ वािावरर् थवच्छ 
सास" कायणक्रम संचालन गरर घर र वािावरर् थवच्छ र सनु्दर 
बनाइनेछ । 

151. तसलस लेन सिक ििा महत्वपूर्ण तभत्री सिकमा ववतभन्न 
संघ÷संथिासँग समन्वय गरी शहरी सनु्दरिा अतभवृवि कायणक्रम 
गररनेछ । 

152. जोस्खम संवेदनशील के्षत्रहरु पवहचान गरी नगर के्षत्रमा घना वथिी 
भएका थिानका खोलाहरुको िटबन्ि गरी वथिी सरुस्क्षि गररने  
छ । सािै प्राकृतिक प्रकोप जन्य जोस्खम यकु्त वथिीहरुको 
सरुक्षाका लातग कायणक्रम बनाई कायाणन्वयन गररने छ ।   

153. नगर के्षत्रमा भैपरी आउने ववपदहरु जथिैिः कोरोना महामारी, वाढी, 
नर्द कटान ििा िुवान, आगलागी लगायिका ववपद्हरुबाट वपतिि 
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घरपररवार ववशेर् गरर अति ववपन्न, असाह्य, गररव दतलि समदुायको 
राहि र पनुउणत्िानका कायणक्रमहरु सन्चालन गनण सहयोग   
गररनेछ । 

154. पैदल यात्री ििा वटुवाहरुलाई सहज रुपमा खानेपानी उपलब्ि 
गराउन खानेपानी ििा सरसफाई संथिाहरुसँग समन्वय गरी तसलस 
लेन सिक लगायिका मखु्य चोकहरुमा थवच्छ वपउने पानीको 
िारा जिान गररनेछ ।  

155. नगर तभत्रको िुवानलाई तनयन्त्रर् र व्यवस्थिि गनण नगर तभत्र 
रहेका सवै घोला ििा कुलाहरु सफाई गरी पानीको सहज 
तनकासको व्यवथिापन गररनेछ । 

156. ववपदमा तछटो छररिो उिार ििा व्यवथिापन गनण नगरपातलका 
पररसरमा दक्ष शस्क्त सवहिको ववपद् व्यवथिापन केन्र 
(टालसफोसण) तनमाणर् गररनेछ । 

157. नगर के्षत्रमा उत्पादन हनेु फोहर मैलाको समसु्चि व्यवथिापन र 
लेण्िवफल्ि साईटको थिर उन्निी गनणको लातग आवश्यक वजेट 
ववतनयोजन गररनेछ । 

158. नर्द कटान ििा ढुवान के्षत्रको पनुउणत्िानको लातग िटवन्ि ििा 
अन्य पूवाणिार तनमाणर् कायणका गनण आवश्यक वजेट ववतनयोजन 
गररनेछ । 

159. ववपद् व्यवथिापनका आवश्यक सामग्रीहरुको खररद ििा 
व्यवथिापन गररनेछ ।सािै वािावरर् संरक्षर् र नगरको कायण 
प्रभावकारी जेतसवव टेलटर ििा आवश्यक औजार सामग्रीहरु 
व्यवथिापनका लातग बजेट ववतनयोजन गररनेछ ।  

160. नगरप्रहरीको लातग सूचना ििा संचारको लातग वाकी टकीको 
व्यवथिा गररनेछ । 

161. नगर सरसफाई, हररयाली प्रविणन र वािावरर् संरक्षर्मा भएका 
असल अभ्यासहरुको दथिवजे लेखन र वृत्तस्चत्र तनमाणर् गररनेछ ।  
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162. बजार व्यवथिापन, फोहोर मैला व्यवथिापन, रावफक व्यवथिापन र 
बजार के्षत्रका नदी ििा खोला, नालाहरुको प्राकृतिक वहावलाई 
कायम राखी थवच्छ बनाउन समदुायको सहभातगिामा ववशेर् महत्व 
र्दई कायणक्रम लाग ुगररने छ ।   

163. तसलसलेन सिकको मखु्य चोकहरुमा आगलागी तनयन्त्रर्का लातग 
(Fire Water Hydrant System) को व्यवथिा गररनेछ ।  

164. न्यावयक सतमतिका फैसलाहरूको कायाणन्वयन र सोको अनगुमन 
गररने छ । गररब ििा असहाय व्यस्क्तहरूको न्यायमा सहज पहुँच 
प¥ुयाउन तनिःशलु्क काननुी परामशण ििा सहयोगको व्यवथिा गररने   
छ । मेलतमलापको प्रवृस्त्तलाई प्रोत्साहन गरी अनावश्यक 
मदु्दामातमलाहरूलाई तनरुत्सावहि गररने छ । न्यायमा थिानीय 
जनिाको पहुँचलाई सतुनस्िििा गरी तछटो छररिोपना ल्याइने छ । 
थिानीय िहबाट उपलब्ि गराइने न्याय सेवामा जनिाको सहज 
पहुँचको व्यवथिा तमलाइने र वहंसा पीतिि मवहला, अपांगिा भएका 
व्यस्क्त, दतलि, बालबातलका र ज्येष्ठ नागररकलाई सहजीकरर् गनण 
नगरपातलकामा हेल्पिेथक राखी सेवा र्दने व्यवथिा तमलाइने छ । 

165. जनिाप्रति स्जम्मेवार,जवाफदेही र पारदशी थिानीय सरकार 
सञ्चालनमा प्रतिबि रही कायण सञ्चालन गररने र काननुको शासन र 
सशुासनलाई बढावा र्दइने छ । भ्रष्टाचारमकु्त नगरको घोर्र्ा गरी 
नैतिक आचरर् र सच्चररत्रिालाई आत्मसाि गररने छ । 
सावणजतनक सम्पस्त्तको दरुूपयोग हनु नर्दई उस्चि प्रयोग गररने   
छ । पारदस्शणिा, नैतिकिा र तनर्णयमा सहभातगिा, जनसहभातगिा, 
योजनाबि कायणप्रर्ाली जथिा सशुासनका अन्िरवथिहुरूलाई 
आत्मसाि गररने छ र सवणसािारर् जनिाले अनभुतूि गने गरी 
व्यवहारमा कायणन्वयन गररने छ । लेखा प्रर्ाली, बेरुज ुफछ्र्यौट 
जथिा कायणहरूलाई चथुिदरुुथि र व्यवस्थिि बनाउन लेखा 
सतमतिको व्यवथिा गरी स्जम्मेवारी र्दइने छ । 



34 
 

166. जनिालाई तछटोछररिो सेवा र्दनका लातग ववद्यिुीय शासन प्रर्ाली 
लाग ु गररने छ सािै नगरपातलकाद्वारा सम्पादन हनेु कायणहरूलाई 
आितुनक प्रववतिको प्रयोग गरी Paperless बनाइने छ । 
नगरपातलकाबाट उपलब्ि हनेु सेवाहरूको एकीकृि व्यवथिा गरी 
थमाटणकािण माफण ि ् उपलब्ि गराउन पहल गररने छ । नगरका 
उपयकु्त थिानमा सूचना प्रववति केन्र थिापना गनण पहल गररने र 
इगभणनेन्सलाई प्रभावकारी बनाइने छ । ववद्यिुीय माध्यममाफण ि ्

ववतभन्न सेवा प्राप्त गने सेवाग्राहीहरूलाई समेि सेवा प्रयोगमा 
सहजीकरर् गरी यस पितिमा जोतिने छ । 

167. नगरबासीलाई कर तिनुण बोझ नभई आफ्नो दावयत्व र किणव्य हो 
भने्न कुरा प्रत्याभिू गराउन कर प्रशासनका सवणमान्य तसिान्िका 
आिारमा हरेक के्षत्रमा प्रगतिशील कर प्रर्ाली अवलम्वन गरर 
करको दर भन्दा दायरालाई प्राितमकिा र्दई सोही अनसुार करका 
नीतिहरु िय गररनेछ ।  

168. राजथव सम्भाव्यिा अध्ययन गरी राजथव पररचालनका िप 
स्रोिहरुको पवहचान गररनेछ । सम्पस्त्त करलाई आन्िररक आयको 
मूल स्रोिको रुपमा ववकास गररनेछ ।  थिानीय िहलाई प्राप्त घर 
बहाल करलाई िप व्यवस्थिि गनण सम्बस्न्िि विा कायाणलयले 
टोल ववकास संथिाको समन्वयमा लगि ियार गने र स्रोिसािन 
सवहि घर बहाल कर उठाउने व्यवथिा गररनेछ । घरबहाल 
करमा बहदुर प्रर्ाली लागू गररनेछ । व्यवसावयक कर ििा घर 
बहाल कर असलुी ििा व्यवथिापन कायणमा उद्योग वास्र्ज्य संघ, 

च्याम्बर अफ कमशण, उद्योग व्यापार संगठनसंग सहकायण गररनेछ।   
169. सबैभन्दा िेरै कर दास्खला गने करदािालाई “उत्कृष्ट करदािा” 

को रुपमा परुथकृि गररने कायणक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । सबै 
आतिणक ििा व्यापाररक वक्रयाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याई 
आन्िररक आम्दानीको दायरालाई अझ फरावकलो बनाईनेछ । 
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नगरपातलकाले प्रदान गने सेवा र सवुविाहरुलाई क्रमशिः 
तिस्जटाइजेशन गदै सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदशी बनाइनेछ । 
नगर सरकारका तनर्णय प्रवक्रया सरल, सहज र पारदशी    
बनाइनेछ । सेवा प्रवाहलाई िप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राही 
सन्िषु्टी सवेक्षर् मापन कायण गरर प्राप्त गनुासोहरुलाई ित्काल 
सनुवुाई हनेु संयन्त्रको व्यवथिा गररनेछ ।  

170. सदाचार प्रविणन र भ्रष्टाचारजन्य वक्रयाकलापको अन्त्य गनणको 
लातग भ्रष्टाचारमा शनु्य सहनशीलिाको नीति अवलम्वन गदै 
भ्रष्टाचार गने र गराउने दवैुलाई कानूनको दायरामा ल्याईनेछ । 
कायणसम्पादनमा दण्ि–परुथकार प्रर्ाली अवलम्वन गरँी राि 
सेवकहरुमा कामप्रति ित्पर हनेु,सेवाभाव सवहि समयमै काम 
सम्पन्न गने,उत्कृष्ट नतिजा र्दने र स्जम्मेवारी वहन गने 
कायणसंथकृतिको ववकास गररनेछ । त्यसका लातग लसु्म्बनी प्रदेश 
प्रस्शक्षर् प्रतिष्ठानसँग लागि साझेदारी गरी कमणचारी ििा 
जनप्रतितनतिहरुको क्षमिा ववकासको कायणक्रमहरु संचालन  
गररनेछ ।  

171. नगरपातलकाका ववर्यगि सतमतिहरुलाई िप उत्तरदायी, वक्रयाशील 
र पररमार्मखुी बनाइनेछ ।  

172. पंूजीगि खचणको गरु्थिर बढाउन “फागनु मसान्ि तभत्र सम्झौिािः 
जेठ मसान्ि तभत्र भकु्तानी” को नीतिलाई किाईका साि 
कायाणन्वयन गररनेछ । योजनाहरुको अनगुमन प्रर्ालीमा थिानीय 
सरोकारवालाहरुको सहभातगिालाई सतुनस्िि गररनेछ । योजनामा 
लागि साझेदारीलाई तनरन्िरिा र्ददै सीमान्िकृि र वपछतिएको 
वगण, समदुाय एवम ्भौगोतलक के्षत्रमा ववशेर् सम्बोिन गररनेछ । 
लागि साझेदारीका कामहरु गरु्थिरमा ववशेर् ख्याल राखी 
सकेसम्म उपभोक्ता सतमतिमाफण ि ्गररनेछ । ववकास आयोजनाहरु 
िोवकएको पररमार्, गरु्थिर, लागि र समयमा सम्पन्न हनेुगरी 
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संयन्त्र तनमाणर् गराइनेछ । भौतिक पूवाणिारको गरु्थिरको मापन 
गनणको लातग आवश्यक प्राववतिक र यास्न्त्रक व्यवथिापन   
गररनेछ ।  

173. जनिाको स–ुसूस्चि हनु पाउने सूचनाको हकको प्रत्याभतूि गदै 
सशुासन प्रविणन गनण कायाणलयबाट सम्पार्दि कायणहरुको सावणजतनक 
सनुवुाई,जनिासंग जनप्रतितनति,रेतियो कायणक्रम, सावणजतनक परीक्षर्, 

चौमातसक सावणजतनकीकरर् गने कायणलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 
कायणववति तनमाणर् गरी “तिलोत्तमा सन्देश” मखुपत्र प्रकाशनलाई 
िप संथिागि रुपमा अस्घ बढाउन आवश्यक स्रोिको व्यवथिापन 
गररनेछ । थिानीय ििा राविय थिरको टेतलतभजनमाफण ि ्
नगरपातलकाबाट भैरहेका सेवा प्रवाह ििा ववकासको गतिववतिको 
बारेमा कायणक्रम प्रसारर् गररनेछ ।  

174. सबै विा कायाणलय,सामदुावयक ववद्यालय,थवाथ्य संथिालगायिका 
नगरपातलका मािहिका कायाणलयलाई सूचना प्रववतिमैत्री बनाउनको 
लातग नगरपातलकाको आफ्नै अस्प्टकल फाईबर सञ्जाल ववथिार 
गररनेछ । नगरपातलका कायाणलयतभत्र सूचना केन्र थिापना गररने 
र नगरपातलकाको ववकास तनमाणर्, सशुासन, सेवा प्रवाह, सामास्जक 
सचेिना लगायिका ववर्यमा कलम चलाउने सञ्चारकमी र तमतिया 
हाउसहरुलाई परुथकृि गने कायणलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

175. सेवा प्रवाह मापदण्ि  कायणन्वयन गरी आन्िररक तनयन्त्रर् 
प्रर्ालीलाई सदुृढ बनाइनेछ । शाखागि रुपमा TOR ियार गरी 
कायणसम्पादन सम्झौिा गरी कमणचारीहरुका लातग PBIS प्रर्ाली 
लागू गररनेछ ।  

176. तिस्जटल नेपाल फे्रमवकण लाई थिानीयकरर् गरी कायाणन्वयनमा 
ल्याइनेछ ।  

177. File tracking system तनमाणर् गरी सेवाग्राहीको काम थवचातलि 
रुपमा कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । तिलोत्तमा नगरपातलकाको 
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मोवाइल एप्सलाई िप प्रभावकारी बनाई सेवा ग्राहीले घरमै बसी 
नगरपातलकाको तसफाररस ििा अन्य सेवाहरु तलन सलने व्यवथिा 
तमलाइनेछ ।  

178. महत्वपूर्ण थिानहरुमा वफ्र वाईफाई व्यवथिा गररनेछ । 

179. Spatial Based आवतिक ववकास योजना ियार गरी लागू      

गररनेछ ।  
180. तिस्जटल अवाणन सेलयरुरटी तसथटमका लातग तस.तस.टी.भी. लयामेरा 

जिान गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल प्रहरीसँग सहकायण गररनेछ ।  

181. नगरपातलकाले संचालन गरेका खलुा पोतलतिनमकु्त नगरपातलका, 
बालमैत्री नगरपातलकाको र्दगो शतुनस्िििा गनुणका सािै 
वािावरर्मैत्री, लैवङ्गकमैत्री, अपाङ्गमैत्री नगरपातलका बनाउनका 
लातग आवश्यक प्रवक्रया अगािी बढाइनेछ ।   

182. नगपातलकािारा संचातलि गभणविीका लातग पोर्र् प्रोत्साहन, 
लयास्ल्सम, आइरन वविरर्का सािै सबै थवाथ्य संथिाबाट 
सरकारले तनशलु्क उपलब्ि गराउन घोर्र्ा गरेका और्िीहरु 
तनयतमि रुपमा उपलब्ि गराइनेछ ।  

183. "जनिासँग मेयर", "हाम्रो सपना थमाटण तिलोत्तमा" जथिा रेतियो, 
टेतलतभजन, सावणजतनक सनुवुाई, सामास्जक पररक्षर्, सावणजतनक 
परीक्षर् जथिा कायणक्रमहरुलाई तनरन्िरिा र्दई पारदस्शणिा र 
जवाफदेवहिा कायम गररनेछ ।  
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यो नीति ििा कायणक्रमको सफल कायाणन्वयनबाट नगरको ववकासको 
आिारशीला खिा हनेुछ, आतिणक पारदस्शणिा र सशुासन कायम हनेुछ । 
नगरको सेवाको गरु्थिर वृवि भई तिलोत्तमा “उत्कृष्ट नगर सरकार” को 
रुपमा नेपालको मानस्चत्रमा अंवकि हनेुछ । यो नीति ििा कायणक्रमको 
प्रभावकारी कायाणन्वयनमा सबै के्षत्रबाट ववस्शष्ट योगदान प्राप्त हनेुछ भने्न 
ववश्वास तलएको छु । अन्त्यमा नगरको ववकासमा योगदान पयुाणउन ु हनेु 
जनवप्रतितनतिज्यूहरु र रािसेवक कमणचारी, राजनैतिक दल, तनजी के्षत्र, 

सहकारी ििा संघ संथिा, नागररक समाज, बवुिजीवी र टोल ववकास संथिा, 
सञ्चारजगि ् सरुक्षा तनकाय ििा सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई िन्यवाद ज्ञापन 
गदणछु । 

तिलोत्तमा नगर सरकारको िफण बाट मैले हालसम्म प्राप्त उपलस्ब्िहरुलाई 
अझ सदुृढ बनाउदै, आतिणक, सामास्जक र सांथकृतिक सबै के्षत्रको 
समिामूलक ववकासका लातग “समनु्नि, सरुस्क्षि र वािावरर्मैत्री सनु्दर 
सहर, सशुासनयकु्त, पयणटकीय र समिृ तिलोत्तमा नगर” भने्न दीघणकालीन 
लक्ष्यसवहि “समिृ नगरM खसुी नगरबासी” को आकांक्षा पूरा गने अठोटका 
साि आतिणक वर्ण २०७९÷८० को नीति ििा कायणक्रम प्रथिाव गरेको   
छु । यो कायणक्रम बाल्यकालमा स्शक्षा, थवाथ्य र पोर्र्, यवुाअवथिामा 
सीप, उद्यमशीलिा र रोजगारी, जीवनको उत्तरािणमा जेष्ठ नागररकलाई 
सम्मान, संरक्षर्, मवहलालाई समिामूलक अवसर तसजणनामा केस्न्रि छ ।  

िन्यवाद 

              नगर प्रमखु  
         रामकृष्र् खार् 
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