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आर्थिक वर्ि २०७५।0७६ को नीर्ि िथाकार्िक्रम  

प्रस्ििु किाि- (नगर प्रमखु) हंस राज भट्ट 

 

नगर सभाका सम्पूर्ि सदस्र् ज्रू्हरु,  

नगर सभाका सदस्र्-सचिव लगार्ि सचिवालर्का कमििारीहरु । 

खण्ड १-पररिर् र समीक्षा 

१.१ परृ्ठभमुी 

नेपालको संववधान 2072 ले संघीर् लोकिाचरिक गर्िरि नेपालको मलु संरिना संघ,प्रदेश र 
स्थार्नर् िह गरर िीन िहको हनुे िथा राज्र् शक्तीको प्रर्ोग िीनै िहले संववधान र कानून  बमोचजम गने 
व्र्वस्था गरेको छ ।नेपाल सरकारले र्मर्ि २०७१ साल बैशाख २५ गिे साववकका 
ब्रह्मदेव,छापरी,काटै,खलंगा र धाप गाववसकाहरु लार्ि र्मलाएर साववक अवप नगरपार्लका र राज्र् पनु संरिना 
पश्चाि र्मर्ि २०७३ साल फाल्गनु २७ गिे स्थापना भएको, साववकको अपी नगरपार्लका का १,२ र ३ 
वडाहरु बाहेक र साववकको दत्त ु गाववस र्मलाएर हालको महाकाली नगरपार्लका स्थापना भएको छ 
।नेपालकै दगुिम चजल्लाको रुपमा रहेको दाि ुिला चजल्लाको सदरमकुाममा अवस्थीि रहेको र्स नगरपार्लका 
भौगोर्लक रुपमा ववकट छ ।र्मि राष्ट्र भारि सँग र्समा जोर्डएको र्स नगरपार्लकामा ववर्भन्न भार्ा,धमि र 
जािजािीको बसोबास रहेको पार्िरछ ।आर्थिक,सामाचजक,धार्मिक, एवं सास्कृर्िक रुपमा ववकास गनि  
के्षिगि रुपमा बजेट ववर्नर्ोजन गररएको छ । स्थानीर् जनिालाई प्रत्र्क्ष फाईदा िथा र्छटो प्रर्िफल प्राप्त 
हनुे एवं स्थानीर् साधन श्रोिको उच्ििम ् प्रर्ोग हनुे आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकिामा राचख 
आर्थिक बर्ि 2075/076 को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने अनमुिी िाहारछु ।   

िाल ुआर्थिक वर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको सर्मक्षा 

१) र्नचज स्रोि बाट सञ्चार्लि माध्र्र्मक िह सम्मका ववद्यालर्हरुमा चशक्षक व्र्वस्थापनका लार्ग 
ववद्यालर् गरु्स्िर सधुार सहजकिाि सम्बरधी कार्िववर्ध माफि ि शैचक्षक गरु्स्िरमा सधुार ल्र्ाउन 
प्रर्ास भएको । 

२) नगर के्षिमा र्नमािर् हनुे व्र्चक्तगि, व्र्वसावर्क िथा अरर् भौर्िक संरिनाको अर्नवार्ि रुपमा 
नक्सा पास लाग ुगनिको लार्ग "भवन िथा बस्िी ववकास,शहरी र्ोजना र्नमािर् सम्बरधी मापदण्ड 
२०७४" र्नमािर् गररएको । 

३) िाल ु आर्थिक वर्िमा र्स नगरपार्लकालार् खलुा ददसा मकु्त के्षि घोर्र्ा गररएको र पूर्ि 
सरसफाईका लार्ग अर्भर्ान प्रारम्भ गररएकोछ । 

४) र्स नगरपार्लका के्षिर्भिका प्रत्रे्क वडाहरुमा रहेका काठेपहुरुलाई ववस्िावपि गरी झोलङु्गेर RCC 
पलुमा रुपारिरर् गने नीर्िलाई िदारुकिाका साथ कार्ािरर्वनमा ल्र्ार्एकोछ। 

५) नगरपार्लका क्षेिर्भि ववर्भन्न समर्मा आएको बाढीका कारर् बाढी पीर्डि भएका पररवारहरुलाई 
लचक्षि गरी "बाढीपीर्डि पररिर् पि वविरर् र्नदेचशका २०७४" िर्ार गरर कार्ािरवर्नको िरर्मा 
रहेकोछ । 

६) मावन संसाधन ववकास माफि ि नगरपार्लका स्िरबाट ददर्ने सेवा सरु्बधालाई सरल, सहज, र्छटो 
छररिो, कममलु्र् र उपर्कु्त समर्मा ददनको लार्ग आवश्र्क जनशचक्त थप गररएको िथा प्राप्त 
जनशचक्तलाई सेवामखुी बनाउन आवश्र्क िार्लम र प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररएकोछ । 
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७) स्थानीर् उपभोक्ताहरुको अपनत्व र स्व-लगानीको आधारमा ५०/५०% को सहकार्िमा 
नगरपार्लका क्षेिका ववर्भन्न वडाहरुमा धार्मिक स्थलहरुको ममिि सम्भार एवं र्नमािर् कार्ि अचघ 
बढार्एको छ। 

८) र्स नगरपार्लका के्षिर्भि रहेका ववर्भन्न ४ वटा झोलङु्ग े पलुहरु हेल्पटाँस नेपाल र र्स 
नगरपार्लकाको साझेदारीमा र्नमािर्को प्रकृर्ा अगाडी बढार्एकोछ । 

९) कृवर् के्षिलाई ववशरे् प्राथर्मकिामा राचख नगरपार्लका के्षिर्भिका र्संिाई नपगेुका जग्गाहरुमा 
साना र्संिाई िथा मझौला र्संिाई र्ोजनाहरु र्नमािर् गररएका छन ्। 

१०) नगरपार्लका क्षिेमा बसपाकि  व्र्वस्थापन गनि पहल भएकोछ। 

११) "एक घर एक रुख एक बस्िी एक उद्यान कार्िक्रम" अरििगि  ववरेरर वनमा रहेको वन के्षिको 
जग्गामा नगर उद्यान र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ भएकोछ । 

खण्ड २-आगामी आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

२.१  

सोि 

नगरपार्लका के्षि र्भिमा भौर्िक पवुािधारहरुको ववकास गरी आर्थिक,सामाचजक,सास्कृर्िक एवम ् प्रववर्ध 
क्षेिमा रुपारिरर् गदै चशक्षा,स्वास््र्,खानेपानी,कृवर्ि,सडक र ववद्यिुलार्ि उच्ि प्राथर्मकिा ददर्ि स्व-रोजगार 
र्सजिना गने सोि रहेको छ । 

लक्ष्र् 

 नगरपार्लका के्षि र्भिका ग्रार्मर् कृवर्ि सडकहरुलार्ि र्नररिरिा एवम ् ववस्िार गदै 
खानेपानी,चशक्षा,स्वास््र्,कृवर्ि उद्योग र पर्िटन के्षिको ववकास गरर सम्परु्ि नगरबासीहरुको जीवन स्िरमा 
सधुार ल्र्ाउने लक्ष्र् रहेको छ । 

 

उद्दशे्र् 

• रोजगारी िथा आर्थिक बदृिका लागी स्व-रोजगार कार्िक्रम माफि ि रोजगार  र्सजिना गनि िफि  
ववशेर् पहल गररनछे । 

•  भौर्िक िथा आर्थिक पूवािधार र्बकासका साथै  स्वरोजगार कार्िक्रम माफि ि गररबी 
ररू्र्नकरर्मा ववशेर् जोड ददर्ने छ । 

•  जेष्ठ नागररक ,एकल मवहला, दर्लि, फरकक्षमिा भएका ब्र्क्ती,  आददबासी जनजािी, 
वपछडावगि िथा उपेचक्षि के्षिको ववकासमा जोड ददर् समाबेशी ववकासको अवधारर्ालाई मिुिरुप 
ददने ।  

•  पर्िटकीीर् गरिव्र्को पवहिान एवम ववकास गरर पर्िटन प्रबिद्धनमा जोड ददर्िनेछ। 

•  गररब, जेहेरदार,अर्ि र्बपन्न, असाहर्का साथै दर्लि बालबार्लकाहरुलाई नगर चशक्षा ववकास 
कोर् कार्िक्रम माफि ि चशक्षामा पहुँिस्थावपि गररनेछ । 

• दगु्ध मास ुर िरकारीमा आत्मार्नभिर बने्न अर्भर्ान अरिरगि कृवर् एवम ्पश ुकार्िक्रम माफि ि 
दगु्ध पाकेट के्षि , बाख्रापालन पाकेट के्षि र िरकारी पाकेट के्षि घोर्र्ा गरर कार्ािरवर्न 
गररनेछ । 

• भ्रष्टािारमा शरुर् सहनचशलिाको र्नर्ि अबलम्वन गरर नगरपार्लकालार्ि भ्रष्टािार मकु्त 
नगरपार्लका बनार्िनछे । 

• नगरपार्लकाको गौरवको रुपमा रहेको नगर स्टेर्डर्म र्नमािर् कार्िको लार्ग आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गररनछे । 
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• सामाचजक सरुक्षा भत्ता र बाल संरक्षर् भत्ता वविरर् प्रर्ाली लार्ि िसु्ि दरुुस्ि एवम सहज 
बनाउन बैवकंङ्ग प्रर्ाली सवहि वडा कार्ािलर्बाट उपलब्ध गरार्िने व्र्वस्था र्मलार्िनछे । 

• उद्यम ववकास कोर् एवम स्व-रोजगार कोर्को माध्र्मबाट लद्य ुउद्यम के्षिमा ववशरे् कार्िक्रम 
सञ्चालन गरर लद्य ुउद्यमी हरुको क्षमिा ववकास एवम ्वेरोजगार र्वुाहरुलार्ि लद्य ुउद्यम माफि ि 
स्व -रोजगार िफि  आकवर्िि गररनेछ । 

२.२ वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अवलम्बन गररएका प्रमखु नीर्ि िथा आधारहरु 

• नेपालको संर्बधान २०७२ ले पररलचक्षि गररएका र्नदेशन , र्सद्धारि िथा र्नर्िहरु  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

• रावष्टर् प्राकृर्िक स्रोि िथा ववत्त आर्ोग ऐन,२०७४ 

• अरिर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ 

• संघीर् र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्ि, काननु िथा मापदण्डहरु 

• स्थार्नर् िहमा बजेट िनुिमा,कार्ािरर्वन,आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सम्पर्ि हस्िारिरर् सम्बरधी 
र्नदेचशका,२०७४ 

• संघीर्,प्रादेचशक र स्थार्नर् िहको आवर्धक ववकास र्ोजना 
• स्थार्नर् िहको मध्र्कालीन खिि संरिना 
• स्रोि साधन 

• ववकासका अरिरसम्बचरधि र्बर्र्हरु 

• नेपाल सरकारले अरिरावष्टर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्विाबाट र्सचजिि दावर्त्वहरु िथा संघ र 
प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेका अरर् आर्थिक नीर्िहरु  

•  नगरसभा र कार्िपार्लकाबाट पाररि भर् स्वीकृि भर् लागू भएका ऐन , र्नर्मावली , 
कार्िर्बर्ध,र्नदेचशका िथा मापदण्डहरु 

• आवर्धक १४ औ ं र्ोजनाले  र्नधािरर् गरेका र्नर्ि िथा कार्िक्रमहरु  

• ददगो ववकास लक्ष्र्ले र्नधािरर् गरेका प्रमखु के्षिहरु  

• बचस्ि, वडा सर्मर्ि , र्बर्र् गि सर्मर्ि हुँदै सहभार्गिात्मक र्ोजना िजुिमा प्रकृर्ा द्धारा 
प्राथर्मवककरर् सवहि प्राप्त भएका र्ोजना िथा सझुावहरु । 

२.२.१  सम्रग नीर्िका आधारहरु 

• भौर्िक िथा आर्थिक, पूवािधार ववकासकालागी जल र्बधिु िथा स्थानीर् सडकलाई उच्ि 
प्रीाथर्मकिा ददर् कार्िीारवर्न गदै लैजाने ।  

• एवककृि अनगुमन प्रर्ाली माफि ि संिालीि आर्ोजना िथा कार्िक्रम हरुको प्रभावकारीिा र गरु्स्िर 
बवृद्धगने ।  

• जनिालई प्रत्र्क्ष फार्दा हनुे ित्काल प्रर्िफल र्मल्ने रोजगारी सजृनाहनुे खालका र्ोजनालाई 
प्राथर्मकिा ददने ।  

• नगरपार्लकाको समग्र ववकासकालागी नगरववकास गरुु र्ोजना र्नमािर् गरर कार्ािरवर्नमा ल्र्ार्ने । 

• नगरपार्लकाबाट आम जनिालार् ददर्ने सेवा सवुवधा सहजरुपमा जनिाको घरदैलोमा 
परु् र्ाउनेकार्िलाई उच्ि प्रीाथर्मकिा ददई कार्ािरवर्न गररने ।  

• नेपालको संर्बधान २०७२ बमोचजम स्थानीर् िहको अर्धकार सूचिमा परेका सम्पूर्ि के्षिहरुलार् 
प्राथर्मकिाकासाथ कार्ािरवर्न गदै लैजान े।  

२.२.२ क्षिेगि नीर्ि िथा आधारहरु 
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(क) आर्थिक क्षिे 

• साविजर्नक र्नचज र सहकारी क्षेिको सहभागीिा,साझेदारी र स्विरि ववकास  माफि ि नगर 
के्षिको अथििरिको सदुृढ गने ।  

• वकसानको हक वहि संरक्षर् र सम्बद्धिन गदै कृवर्को उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र्नर्ि  
र्लदै र्सै  आ.व ०७५/०७६ बाट कृर्क पेरसन कोर् र्नदेचशका िर्ार गरी कार्िरर्वनमा 
ल्र्ार्िनेछ । 

• नगर अथििरिको ववकासकालागी घरेल ु उद्योगको ववकास गरीस्थानीर् श्रम र्सप र कच्िा 
पदाथिमा आधाररि स्वदेशी लगानीलार् प्रोत्साहन गररनेछ । 

• नगरपार्लका अरििगि रहेका सहकारीहरुको ि्र्ाङक् संकलन एंव बर्गिकरर् गदै कम्िीमा एक 
वडा एक व्र्वचस्थि सहकारीको नीर्ि अबलम्वन गररनेछ । 

• उद्योग बाचर्ज्र् सँघ संगको सहकािर्मा नगर के्षि र्भिका उद्योग िथा व्र्वसार् संग सम्बचरधि 
सस्था एवम फमि हरुको अर्भलेखन गरर करको के्षि फरावकलो बनार्नेछ । 

• प्रमखु धार्मिक पर्िटकीर् सम्भावना बोकेको डङुरी मचरदर के्षिलार्ि महाकाली नगरपार्लकाको 
गौरवको आर्ोजनाका रुपमा र्लर्ि आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था र्मलार्िनेछ । 

• महाकाली बाढी लगार्ि ववर्भन्न बाढी बाट आफ्नो घर सम्पिी एवम पररवारका सदस्र्हरु 
गमुाएका बाढी वपर्डि पररवारहरुलार्ि बाढी वपर्डि पररिर् पि वविरर् गरी बाढी वपर्डि पररिर् 
पि र्नदेचशकाले व्र्वस्था गरे बमोचजम सहरु्लर्ि एवम सवुवधा ददर्िनेछ । 

• कृवर्का कार्िक्रमहरु कृर्क समहु वा सहकारी माफि ि कृर्कको माझमा लैजाने, मवहला कृर्क 
समहुहरुलार्ि बढी सवक्रर् बनाउने र बीउ ववजन उत्पादनको कार्िक्रम ल्र्ार्ि ववउ ववजनको 
व्र्वस्था गररनछे । 

• उत्पादकत्व वदृ्धी गनि नश्ल सधुार ,   पश ु स्वास््र् सेवा, पशपंुक्षी रोग र्नर्रिर् िथा उपिार 
सेवालार्ि संिालन िथा प्रवििन गररने । 

• महाकाली नगरपार्लकाको वडा नं. १ अरििगि रहेको छापरीमा स्थानीर् गौरबको आर्ोजनाको 
रुपमा भ्र्-ुटावर र्नमािर् गनि र्सै आर्थिक वर्िमा आवश्र्क बजेट ववर्नर्ोजन गररनछे । 

ख) सामाचजक क्षिे 

• नगर चशक्षा कोर् माफि ि गररब जेहेरदार असहीार् टुहरुा ववद्यार्थिकीो ववद्यालर्मा पहिु सरु्नचश्चििा 
गनि छािबरृ्िको ब्र्वस्था गररनकुा साथै नगरपार्लका र्भिका ववद्यालर्हरुको शैचक्षक स्िरमा सधुार 
ल्र्ार्िनेछ ।  

• जनप्रर्िर्नर्धहरुको वहिलाई ध्र्ानमा राख्दै जनप्रर्िर्नर्धहरुले प्राप्त गने सवुवधाको रकमबाट २ 
प्रर्िशि रकम कट्टा गरी र्ोगदानमा आधाररि जनप्रर्िर्नर्ध कल्र्ार् कोर् स्थापना गररनेछ सो 
कोर्को संिालन कार्िववर्ध माफि ि व्र्वचस्थि गररनेछ । 

•  नगर क्षेि र्भि िौमार्सक रुपमा र्निःशलु्क स्वास््र् चशववर संिालन गरर गररब,अपाङग,असहीार्, 
बालबार्लका जेष्ठ नागररक एवं सम्पूर्ि नगरबासीहरुलाई सहज उपिारको व्र्वस्था र्मलार्िनेछ । 

•  नगर के्षि र्भि स्वच्छ र सफा खानेपानीको सरु्नश्चिाका लार्ग अल्पकार्लन र मध्र्कार्लन 
र्ोजनाको र्नमािर् गररनेछ।  

• बालमैिी स्थार्नर् शासन कार्िक्रमलार्ि अबलम्वन गरर नगर के्षिमा बनी सकेका ववद्यालर्हरुमा 
बालमैिी संरिना िर्ार गनि प्रोत्साहीि गनुिको साथै नर्ाँ र्नमािर् हनुे भौर्िक संरिनाहरुलार्ि 
बालमैिी बनाउन लगार्िनछे । 
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• खेलकुद के्षिको ववकासका लार्ग खेलकुद सँग सम्बचरधि संध सस्थाहरुसँग समरवर् र सहकार्ि 
गरर खेलाडीहरुको लेख क्षमिा ववकास गनि पहल गररनछे । 

• नगर बासीहरुको र्ािार्ािमा सहज पहुँि परु्ािउनका र्नर्मत्त नगर के्षिर्भि नगर बस संिालनमा 
ल्र्ाईनेछ । 

• दर्लि, जनजािी,मवहला, अपाङ्ग,वपछर्डएको के्षि िथा बगि लगार्ि उपेचक्षि समदुार्को चजवन स्िर 
बदृिका लार्ग ववशेर् कार्िक्रम लाग ुगररएनछे । 

ग) पवुािधार के्षि 

• नगरपार्लकाका प्रत्रे्क वडाका वस्िीहरुमा पाँि बर्ि र्भि सडक र्बस्िार गररने नीर्िलार्ि र्नररिरिा 
दददै  सडकहरुको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) एवं वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन (IEE) गरी 
र्ोजना कार्िरवर्नमा ल्र्ार्िनछे । 

• प्रत्रे्क वडामा प्रर्ि वर्ि ३ वटा काठे पूललाई RCC, झोल ुङ्ग ेपलुमा रुपारिि्रर् गरर काठे 
पलु र्बस्िापन गररने नीर्िलार्ि र्नररिरिा ददर्िने छ । 

• नगरपार्लका के्षि र्भि ववद्यिु र टेर्लफोन पहँिु नपगेुका वडाहरुमा ववद्यिु िथा टेलीफोनको 
पहुँि र्नकट भववश्र्मा परु् र्ाउन पहल गरर सम्पूर्ि साविजर्नक सेवाहरुमा सिुना  प्रववर्धमा 
आधाररि शासन व्र्वस्था (ICT Based Governance) बनाउन िफि  ववर्शे जोड ददर्िनेछ ।  

घ) वािावरर् िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

• जल उत्पन्न प्रकोप र्नर्रिर् र नददको व्र्वस्थापन गदै ददगो र भर पदिीो र्संिाईको 
व्र्वस्था गने ।  

• प्राकृर्िक प्रकोप (बाढी , पवहरो भकुम्प) बाट हनुे जोचखम ररू्र्नकरर् गनि पूवि सूिना प्रर्ाली 
जडान गनि पहल गररनछे ।  

• कुवहने र नकुवहने फोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट ववसजिनको व्र्स्थापन गरर फोहोरलार्ि मोहर बनाउन े
नीर्ि अवलम्बन गररनकुा साथै फोहोर ववसनिज स्थल (LandFill Sites) को र्नमािर् गरर स्वच्छ 
सफा नगरको ववकास गररनछे ।  

• जलवार् ुर माटो अनकुुलको खाद्यान्न उत्पादनलार् प्रोत्साहन गदै खाद्यान्नको ददगो उत्पादन 
सलुभ आपरु्िि िथा प्रभावकारी र्बिरर्को व्र्वस्था गररनछे ।  

• फोहोरमैलाको संकलन एवं व्र्वस्थापनका लार्ग स्थार्नर् समदुार्, गैर सरकारी संध सस्था र 
र्नचज के्षि सँग सहकार्ि गररनेछ । 

• नगरको सरुदरिा कार्म राख्न हररर्ाली वृद्धी गनि साझेदारीमा वकृ्षारोपर् िथा संरक्षर् 
कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

• "एक घर एक रुख एक बस्िी एक उद्यान कार्िक्रम" अरििगि  ववरेरर वनमा रहेको वन 
क्षेिको जग्गामा नगर उद्यान र्नमािर् गनिका लार्ग आवश्र्क बजेट ववर्नर्ोजन गररनछे। 

• आग लार्ग, भकुम्प, झाडापखाला,  महामारी  िट्टर्ाङ एि. आर्. भी. एड्स आददको 
संभावना, जोचखम र र्सको रर्रु्नकरर् गनि जनिेिाना अर्भवृद्धीका कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ 
। 

ङ) संस्थागि ववकास,सेवा प्रवाह र सशुासन 

• मानव संसाधनको ववकास माफि ि नगरपार्लका स्िरबाट ददर्ने सेवा सवुवधालार्ि सरल सहज 
र्छटो छररिो कम मलु्र् र उपर्ुिक्त समर्मा मसु्कान सवहि सेवा(Service with smile)ददन ेनीीर्ि 
र्लर्नेछ ।  
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• संघीर् संरिना र आवश्र्किा अनरुुप नगरपार्लकाको भवन संरिना, वडा संरिनाको 
ववकास गरर ICT Based Governance िफि  थप जोड ददर्िनेछ ।  

• साविजर्नक सेवा प्रवाहको मेरुदण्डका रुपमा रहेका नागररक वडापि, सेवा प्रवाहका 
मापदण्डहरुको र्नधािरर् एवं सेवा प्रवाहमा ववद्यरु्िर् सूिना प्रववर्धको प्रर्ोग गररनछे  

• राज्र्ले प्राथर्मकिा ददएको  सहभार्गिा र समावेशी नीर्िलार्ि प्राथर्मकिाका साथ पालना 
गररनेछ। 

• िसु्ि दरुुस्ि एंव जनमखुी प्रशासनमा जोड ददर्िनछे र समर् सापेक्ष जनशक्ती र संगठन 
ववकास र्ोजना बनाई लाग ुगररनेछ । 

• कमििारीहरुलार्ि काम प्रर्ि उत्प्ररेरि र उत्सावहि गदै उनीहरुको मनोबल उच्ि बनाउदै 
उनीहरुको क्षमिाको उच्ििम प्रर्ोग गने वािावरर् र्सजिना गरर उत्कृष्ट काम गने 
कमििारीहरुलार्ि परुुस्कृि गने नीर्ि अबलम्वन  गररनछे ।  

• नगरपार्लकाको काम कावािहीमा पारदचशििाका लार्ग पिपर्िका,वेभसार्ट, िथा रेर्डर्ो बाट 
सूिना प्रकाशन/प्रसारर् गरर नगरबासी लार्ि सू-सचुिि गररनेछ । 

• सेवाग्राहीहरुलार्ि सहज र सलुभ िररकाले सेवा प्रदान गनि मखु्र् कार्ािलर्मा हेल्पडेक्स खडा 
गररनेछ । 

• जनप्रर्िर्नर्धहरुलार्ि जनिा प्रर्ि थप उिरदावर् बनाउन र जनिाको वपरमकािको सनुवार्ि गनि 
जनिा सँग नगर प्रमखु  कार्िक्रम संिालन गररनछे । 

• ववर्भन्न स्थार्नर् िहहरुसँग पारस्पररक सहर्ोग ,अनभुव आदान प्रदान गनि भर्गर्न सम्बरध 
स्थावपि गररनेछ । 

 
 

अपेचक्षि उपलब्धी 
• डुङरी मचरदर के्षि ववकास कार्िक्रम, भ्रू्-टावर र्नमािर् र नगर उद्यान र्नमािर् कार्िले 

नगरपार्लकामा आरिररक िथा बाह्य पर्िटक र्भत्र्र्ाउन मद्दि पगु्नकुा साथै नगरपार्लकाको 
आरिररक आम्दानीमा बदृि हनुे अपेक्षा गररएकोछ । 

• साना शहरी खानेपानी िथा ढल र्नकास आर्ोजनाको माध्र्मबाट वडा नं. ४ र ५ का  
अचघकाँश घरमा स्वच्छ खानेपानीको आपिुी हनुकुा साथै बजार के्षिमा रहेको ढल र्नकासको 
समस्र्ाको ददघिकार्लन समाधान हनुे अपेक्षा गररएकोछ । 

• नगर स्टेर्डर्मको र्नमािर् कार्िले नगर के्षिर्भि रहेका खेल प्रर्िभाको ववकासमा थप टेवा पगु्न े
ववश्वास र्लर्एकोछ । 

• नगर बस संिालन कार्िले नगरबासीहरुलाई नगर के्षिर्भि आवि जाविमा सहजिा ल्र्ाउन े
ववश्वास र्लर्एकोछ । 

• ववद्यालर् गरु्स्िर सधुार सहजकिाि सम्बरधी कार्िववर्ध २०७५ को कार्ािरवर्नले र्नचज श्रोिमा 
संिार्लिसामदुावर्क ववद्यालर्हरुको शैचक्षक गरु्स्िर सधुारमा महत्वपूर्ि टेवा पगु्ने देचखरछ। 

• कृवर् एवं पशपुालनमा व्र्वसावर्किा अर्भवृदि भई खाद्य िथा मास ु जरर् पदाथिकमा आत्म 
र्नभिरिा बढ्दै जानछे । 

• काठे पलु ववस्िापनको नीर्िले जोचखम ररू्नीकरर् हनुे ववस्वास गररएको छ ।  

• सहभार्गिा समावेशीको र्सिारिलाई उच्ि प्रार्थमकिा ददई र्स नगरपार्लकामा उपलव्ध 
जनशक्तीलाई काम प्रर्ि उत्प्ररेरि र उत्सावहि गदै उनीहरुको मनोबल उच्ि बनाउदै परुुष्कृि 
गरर कार्ािलर्को काममा प्रभावकारीिा आउने ववश्वास र्लर्एकोछ । 
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• पूवािधार ववकासका माध्र्मबाट शहरी सडकको गरु्स्िरमा सधुार आई आर्थिक गर्िववर्धमा 
बढोत्तरी हनुे अपेक्षा रहेको छ । 

 अरत्र्मा मार्थ प्रस्ििु गररएको नीर्ि िथा कार्िक्रम माफि ि र्स महाकाली 
नगरपार्लकाको आर्थिक,सामाचजक,साँस्कृर्िक एवं सस्थागि ववकास एवं स-ुशासनका क्षेिमा 
रुपारिरर् हनुे ववश्वासका साथै सम्पूर्ि नगरबासीको जीवन स्िरमा सधुार आउने अपेक्षा 
राख्दै आर्थिक बर्ि 2075/076 को नीर्ि िथा कार्िक्रम अनमुोदनका लार्ग नगर सभा 
समक्ष पेश गदै ववदा हरुछ । 

     धरर्वाद- 
       
 

 


