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भाग-2 
कोहलपरु नगरपा�लका

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन-२०७४ को दफा -२_को उपदफा -१_ बमोिजम कोहलपरु नगरकायर्पा�लकाको नव� 
नगरसभाबाट पा�रत भएको तल लेिखए बमोिजमको आ.व.२०७८/079को वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म सवर्साधारणको 
जानकार�को ला�ग �काशन ग�रएको छ ।

कोहलपरु नगरपा�लकाको आ.व.२०७८/०७९ को वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म 

  ०७ असार 2078 
उपिस्थत सभाका सभासदस्यज्यूहरू, 

कोहलपरु नगरपा�लकाको ग�रमामय यस नव� नगररसभामा उपिस्थत नगरसभाका सभासदस्यज्यूहरु लगायत सम्पूणर् 
महानभुावहरुलाई हा�दर्क आभारस�हत अ�भवादन व्य� गनर् चाहन्छु । स�ीय लोकतािन्�क गणतन्� स्थापना लगायत 
�व�भ� कालखण्डमा भएका सबै खाले �नर�शुता �वरु� तथा नाग�रक अ�धकार �ा��को आन्दोलनमा जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे 
सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात वीर श�हदहरु��त ��ासमुन अपर्ण गदर्छु । ती आन्दोलनको नेततृ्व गनुर्हनुे अ�ज नेताहरु तथा योगदान 
�दनहुनुे सम्पूणर्मा उच्च सम्मान �कट गदर्छु । 

स�ीय लोकतािन्�क गणतान्�ात्मक शासन व्यवस्थाबाट देशमा �दगो शािन्त, सशुासन, सामािजक न्याय, स्था�यत्व, �वकास, सम�ृ� 
र समाजवादतफर् को जनआकाङ्क्षालाई पूरा गनर् नेपालको सं�वधानबमोिजम स्था�पत कोहलपरु नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् 
२०७८/०७९ को वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म �स्ततु गनर् पाउँदा मैलै आफूलाई गौरवािन्वत महससु गरेको छु । 

कणार्ल�, सदूुर पि�म र लिुम्बनी �देशको मखु्य �वेश�ारको रुपमा रहेको यस नगरपा�लकालाई भौगो�लक, आ�थर्क, पयर्टक�य, 

शैिक्षक, सामािजक, औ�ो�गक, व्यापा�रक तथा सांस्कृ�तक �व�वधता र समं्भावना बोकेको देशकै उद�यमान नमूना नगर रुपमा 
�वका�सत बनाउन, नगरको द�घर्काल�न सोच, ल�य र उ�ेश्यलाई �वकासका हरेक आयामहरुमा समा�हत गद� योजनाब� 
�वकासको मोडेलमा अगा�ड बढाउन जरुर� रहेको छ । 

वा�षर्क नी�त तथा कायर्�ममा  चनुावी घोषणाप�, नेपालको सं�वधानमा उल्लेिखत राज्यका �नद�शक �स�ान्त, नाग�रकका 
मौ�लक हक र दा�यत्व, नेपाल सरकारको पन्�� योजना तथा �देश सरकारको �थम आव�धक योजनाका �ाथ�मकताहरु, 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐनमा व्यवस्थाहरु, नपेाल सरकार र �देश सरकारबाट �ा�  नी�तगत मागर्दशर्न, �दगो �वकास 
ल�य, नेपाल सरकारले अन्तरा��य स्तरमा गरेका सिन्ध महासन्धीहरु,  नगरपा�लकाको �थम आवा�धक योजना तथा 
मध्यमकाल�न खचर् संरचनाका �ाथम�कताहरु , आम नगरवासीका चाहाना र यहाँका सम्भावनालाई समेट्न ेकोिशश ग�रएको 
छ ।"मानव जीवनको रक्षा,  �वकासको �मखु �ाथ�मकता " भ� े मान्यतालाई आत्मसात ् गद� यस वषर्को नी�त तथा 
कायर्�मममा को�भड–१९ महामार�को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचार तथा नगरवासीको जीवन रक्षालाई मखु्य �ाथ�मकतामा 
रािखएको छ । 
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गत आ�थर्क वषर् देिख �व� महामार�को रुपमा फै�लएको को�भड–१९ र यसबाट बाट �सिजर्त असहज प�रिस्थ�त तथा 
बन्दाबन्द�बाट देश पूरान ैलयमा फकर् न ेअवस्थामा रहेको बलेा पनुः को�भड–१९को दो�ो लहर झन ैभयावह रुपमा देखा 
परेको छ । दो�ो लहरको सङ्�मणबाट �स�ो देश �भा�वत हुँदा बाँके िजल्ला देशकै धेरै सङ्��मतहरु भएको िजल्ला हनु 
पगु्यो । यसको �भावबाट कोहलपरु नगरपा�लका प�न बच्न सकेन ।बाँके िजल्लाका ८ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये दो�ो 
स्थानमा धेरै सङ्��मत भएको क्षे�मा कोहलपरु नगरपा�लका रहन गयो ।ए�ासी वृ�� भएको को�भड–१९ को दो�ो 
लहरको सङ्�मणबाट सङ्��मत �बरामीहरुको ला�ग अस्पतालमा बडे, अिक्सजन, आई.सी.य.ु, भेिन्टलेटर, �प.�स.आर.पर�क्षण 
लगायत अन्य अत्यावस�कय स्वास्थ्य सेवाहरुको अभाव जस्ता समस्याहरुको सामना गनुर् परेको �थयो ।स�ीय सरकार, �देश 
सरकार र नगरपा�लकाको �नरन्तरको �यासबाट अ�हले ती समस्याहरु समाधान भएका छन ्। प�छल्लो समयमा नगरक्षे�मा 
सङ्�मणमा कमी र �नको हनुे दर उल्लेिख्य रुपमा वृ�� भएको छ । को�भड–१९ को जोिखम पूणर्रुपमा अन्त्य नभए प�न 
िस्थ�त �नयन्�ण उन्मखु हुँद� आएको छ । 
 

हा�ो तफर् बाट भएका रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारको हरसम्भव �यासका बावजूद को�भड–१९को दो�ो लहरबाट ६४ जना 
नगरवासीको दखुद् मतृ्य ुहनु पगुकेो छ ।ज्यान गमुाएका मतृकहरु ��त भावपूणर् ��ान्जल� अपर्ण गनर् चाहन्छु । सङ्��मत 
भई �बरामी परेका सम्पूणर् नगरवासी दाजभुाई तथा �द�दब�हनीहरुको िश� स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु । को�भड–१९ को 
रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारमा  अहोरा� ख�टन ुहनुे स्वास्थ्यकम�, सरुक्षाकम�, रा�सेवक कमर्चार�, जन��त�न�ध, राज�न�तक दल, 

स�ीय एवं �देश सांसद लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर� सहयोग पयुार्उन ु हनुे सम्पूणर् नगरवासीहरुलाई �वशेष 
धन्यवाद �दन चहान्छु । को�भड–१९ को प�हलो र दो�ो लहरले �सजर्ना गरेको हा�ो जीवन कालकै सवार्�धक �वषम 
प�रिस्थ�तको सामना गद� नगरवासीको जीवन रक्षा गनर् र मानवीय एवं आ�थर्क ग�त�व�धलाई ग�तशील बनाउँदै पनुरुत्थान गनर् 
स�कन्छ भ�े दृढ �व�ासका साथ यस कायर्मा धैयर्तापूवर्क जटु्न र साझेदार� गनर् सबै नगरवासी लगायत सम्पूणर् 
सरोकारवालाहरुमा हा�दर्क अ�पल गनर् चहान्छु । 

 मैले आ.व.२०७८/०७९ को वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म �स्ततु ग�ररहँदा स�ीय लोकतािन्�क गणतन्�को 
मलुआधार स्तम्भको रुपमा ग�ठत प�हलो स्थानीय सरकारको �थम जन��त�न�धका रुपमा हामीले कायर्भार सम्हालेको चार 
वषर् व्य�तत भएको छ । �य चार वषर्हरुको अनभुव र �सकाइका आधारमा हामीले �ा� गरेका मखु्य-मखु्य उपलिब्धहरु 
उल्लेख गनर् चहान्छु । 

१. सी�मत �ोत र जनशि�हरुको उच्चतम प�रचालन गद� सङ्��मत नाग�रकहरुको खोज, उ�ार, कन्�ाक्ट �े�सङ, 

�प�सआर पर�क्षण, २५ बेडको अस्थायी को�भड र आइसोलेसन सेन्टर स�ालन, स्वास्थ्य चौक� तथा आधारभतू 
स्वास्थ्य केन्�माफर् त होम आइसोलेसनमा रहेका सङ्��मतहरुको �नय�मत स्वास्थ्य �नगरानी, �वषशेज्ञ डक्टर, 

स्वास्थ्यकम� र जन��त�न�धहरु स�हतको टोल�बाट होम �भिजट तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परामशर् सेवा र औषधी, शव 
वाहनको व्यवस्था, २४ सै घण्टा �नःशलु्क एम्बलेुन्सको स�ुवधा, अिक्सजनको �नय�मत आपू�तर् लगायत अत्यावश्यक�य 
स्वास्थ्य साम�ीको व्यवस्थापन गर� नगरवासीलाई को�भड-१९ बाट सरुिक्षत रा� हरसम्भव �यास ग�रएको छ ।  

२.    हामीले को�भड–१९ को दो�ो लहरको सङ्�मणको रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारका सन्दभर्मा गरेका उल्लेखनीय 
कामहरुको रा��य तथा स्थानीय स�ार माध्यमहरुबाट �ाथ�मकताका साथ �चार-�सार भएका छन ्।अन्य स्थानीय 
तहहरुले समेत हामीले गरेको कामलाई असल उदाहरणका रुपमा बझेुर आफ्ना पा�लकाहरुमा अनसुरण गरेका छन ्
। 

३.    यस अव�धमा १२ वडा कायार्लय, १२ आधारभतू स्वास्थ्य केन्� र १५ सामदुा�यक �व�ालयहरुको भवन �नमार्ण 
भएका छन ्।आधारभतू तहको िशक्षालाई पणूर् रुपमा �नःशलु्क बनाइएको छ।िशक्षक दरबन्द� �मलान गर� नगर 
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अनदुानबाट थप िशक्षक पू�तर् गन� काम भइरेहेकै छ ।शैिक्षक गणुस्तर वृ��का ला�ग नी�त �नमार्ण, िशक्षक क्षमता 
�वकास, अनदुानमा बढो�र� लगायतका कायर्हरु ग�रएका छन ्। साक्षर नगरपा�लका, पूणर्खोपय�ु नगर, सहयोगापके्षी 
सडक मानवम�ु नगर घोषणा भई कायार्न्वयनमा आएको छ । 

४. सबै वडा कायार्लयहरुबाट सावर्ज�नक सेवा र आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको �वस्तार भएको छ । नगरसरकारलाई 
व्यिस्थत र काननुी रुपमा स�ालन गनर् (& वटा ऐन,  �नयमावल�,  कायर्�व�ध, मापदण्ड र �नद� िशकाहरु जार� गर� 
सोह� बमोिजम नगरपा�लकाको कायर् स�ालन र व्यवस्थापन भएको छ । 

५. नगर �वकास कोषको ६० ��तशत ऋण अनदुान र नगरपा�लकाको ४० ��तशत सह–लगानीमा पि�म नेपालकै 
नमनुाको रुपमा आध�ुनक लामो दूर�को बसपाकर् ,  गोलपाकर् मा आध�ुनक भ्य-ुटावर,  हवल्दारपरु कृ�ष हाटबजार स्थल 
र दश �बगाहमा रहेको कृ�ष थोक बजार स्थलको पूवार्धार स्तरो�ती, १५बेडको आधारभतू अस्पताल, २५ बेड 
क्षमताको बाल अस्पताल,  �सकलसेल ए�न�मया ल्याब तथा पर�क्षणको , थारु तथा द�लत सङ्�हालय, कभडर् हल तथा 
खेल मैदान, कोहलपरु �र�रोडको पूव� खण्डको �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन (�ड�पआर) तयार� भई ६ �कमी सडक 
खण्ड �नमार्ण, एक वडा-एक सडक कालोप�े कायर्�म अन्तरगत सबै वडाको केन्� सम्म पगु्ने सडक कालोप�े, 

रा��य सूचना केन्�को डाटा सेन्टर,  डुडुवा तथा रोहणी खोलामा तटबन्धन, सबै वडाका बाटो तथा सडकहरुको 
स्तरो��तका ला�ग नाल�, कालोप�े तथा �ाभेल लगायत नगरपा�लकाको सम� �वकासमा �भाव पान� योजनाहरु 
�नमार्ण कायर्को शरुुवात र के�ह सम्प� हनुे चरणमा रहेका छन ्। 

६.  सावर्ज�नक-�नजी-साझेदार� (पी.पी.पी.) अवधारणामा आधा�रत भएर छाडा पश ुचौपाया �नयन्�ण र फोहोर मैला �शोधन 
तथा व्यवस्थापनको कायर् ग�रएको छ ।  

७. साना, मझौला र व्यवसा�यक कृषकहरुलाई �ा�व�धक सेवा, ज्ञान, �सप, ��व�ध, �सचँाई, अनदुान, बीऊ-बीजन सहयोग गर� 
कृ�ष र को क्षे�मा उत्पादन र उत्पादकत्व वृ��का कायर्हरु भएका छन ्।  

८.  ह�रत नगरको रुपमा नगरपा�लकालाई �वकास गनर् र नगरपा�लकालाई सौन्दयर्करण गनर् आवश्यक स्थानमा 
वृक्षरोपण,  पषु्पवा�टका,  ह�रत पाकर्  �नमार्ण, नगरलाई शहर� सौन्दयर्करण गन� कायर्को थालनी भएको छ । 
नगरक्षे�मा डुबानको समस्या समाधानका ला�ग ढल तथा नाल�को �नमार्ण गर� वातावरण संरक्षण र �वपद् 
जोिखमबाट बचाउने �यास ग�रएको छ । 

९. �वप� नाग�रकको सश�ीकरण र क्षमता �वकासका कामहरु, �सप �वकास, आयआजर्न र उ�मशीलता �वकास, 

म�हला, बालबा�लका, अपा�, जे� नाग�रक, आ�दवासी जनजा�त, �समान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायको उत्थान र 
�वकास, भ�ूमह�न गन्धवर् समदुायका २० प�रवारको ला�ग एक�कृत नमनुा बस्ती �नमार्ण गर� आ�थर्क तथा सामािजक 
रुपमा पछा�ड परेका वगर्को उत्थान, ग�रबी �नवारण र �वकासमा सहयोग ग�रएको छ । 

१०. नगरपा�लकाको कायार्लय स�ठन तथा व्यवस्थापनको अध्ययन सव�क्षण (O & M Survey) गर� सोह� अनसुार जनशि� 
व्यवस्थापन तथा सावर्ज�नक सेवा �वाह ग�रएको छ ।  

११. �थम आव�धक योजना र मध्यम काल�न खचर् संरचना �नमार्ण,  सावर्ज�नक जग्गाको लागत स�लन र संरक्षण, 

१६००० भ�ूमह�न द�लत, भ�ूमह�न सकुुम्बासी र अव्यविस्थत बसोवासीहरुको लगत स�लन, ��व�� र जग्गाको 
नापनक्सा कायर्को थालनी लगायत मखु्य रुपमा जनतासँग �त्यक्ष सरोकार भएका कामहरुको सकारात्मक रुपमा 
थालनी हनु ुहा�ो कायर्कालका मखु्य-मखु्य उपलिब्धहरु हनु ्भ�े मेरो �व�ास रहेको  छ । 

 यसैगर� �य चार वषर्हरुको अनभुव र �सकाइका आधारमा हामीले अनभुतू गरेका केह� मखु्य-मखु्य समस्या र चनुौतीहरुको 
समीक्षा गनर् जरुर� ठानकेो छु । 
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१. �वगत वषर्हरुमा जस्तै यस वषर् प�न हामीले स�ालन गन� योजनाहरुको �ा�व�धक लागत ईिस्टमेट समयमा न ैतयार 
नहनु,ु वडास्तरमा उपभो�ा स�म�तको गठन समयमा हनु नसक्न,ु लाभ�ाह�बाट लागत सहभा�गता जटुाउन क�ठनाइ 
हनु,ु समयमा न ै ठे�ा �बन्ध हनु नसक्न,ु उपभो�ाले आफ�  काम नगर� अ�त्यक्ष रुपमा अक� पक्षलाई कामको 
िजम्मेवार� �दान गनुर्, समयमा गणुस्तर�य अनगुमन तथा मलु्या�न हनु नसक्न,ु समयमा �नमार्ण साम�ीको उपलब्धता 
हनु नसक्न,ु छनौट भएका �नमार्ण व्यवसायीहरुको व्यवसा�यक कायर् अनभुव र क्षमताको कमी हनु,ु स्थानीय 
दररेटभन्दा �नमार्ण साम�ीको मूल्यमा भार� रुपमा वृ�� हनुजुस्ता कारणले अ�धकांश योजनाहरु �नधार्�रत समयमा 
सम्प� हनु नसक्न ुआद� �बकास �नमार्णका �मखु समस्याका रुपमा देखापरेका छन ्। 

२.  को�भड–१९ को प�हलो र दो�ो लहरबाट उत्प� �वषम प�रिस्थ�तको कारणले मानवीय र आ�थर्क ग�त�व�ध ठप्प 
हनु,ु स्वास्थ्य सेवामा ए�ासी चाप बढन,ु पूजँीगत खचर् लगायत अन्य �वकास खचर्को �ग�त ल�य अनसुार हनु 
नसक्न,ु आन्त�रक राजस्व अपेिक्षत रुपमा स�लन हनु नसक्न,ु स�ीय र �देश सरकारबाट �ा� हनुे राजस्व 
बाँडफाँडको रकममा भार� कटौती हनु,ु पूिँजगत लगायत अन्य �वकास खचर्को �ग�त न्यून हनु,ु मानवीय क्ष�त हनु,ु 
सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयहरुमा पठनपाठन हनु नसक� शैिक्षक �णाल� नै अवरु� हनु,ु �नजी शैिक्षक 
संस्थाहरु बन्द हनु,ु यातायात, उ�ोग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायहरु बन्द तथा पलायन भई रोजगार�का क्षे� 
कटौती हनु,ु बै� तथा �व�ीय क्षे�हरु पूणर् रुपमा स�ालन हनु नस�क �व�ीय तथा आ�थर्क कारोबारमा स�ुचन 
आउन,ु �वकास �नमार्णका बजेट रकमहरु कटौती गर� स्वास्थ्य उपचार, राहत र उ�ार जस्ता �वपदजन्य 
अत्यावशक कायर्मा बजेट खचर् गनुर्पन� अवस्थाको �सजर्ना भई �बकास �नमार्णका ल�य अनरुुपका कायर्�म तथा 
आयोजनाहरुमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु सकेन । 

३. सशतर् अनदुान,राजस्व बाँडफाँड, अन्य �नकायबाट �ा� हनुे अनदुान तथा लागत साझेदार�का योजनाहरु को बजेट 
समयमा न ै�ा� नहनु,ु �मखु �शासक�य अ�धकृतहरुको छोटो समयमा सरुवा हनु,ु कमर्चार�को पेशागत मयार्दा र 
सरुक्षा अवभावका कायर्सम्पादनमा ज�टलता �सजर्ना हनु,ु �बकास �नमार्णका आयोजना तथा कायर्�महरुमा जन 
��त�न�धहरु �वच मतऐक्यता नहनु,ु नगरपा�लकाले सम्पादन गन� साधारण तथा �वकास �नमार्णका कायर्हरु��त सवै 
जन��त�न�ध बाट साझा स्वा�मत्व �हन हनु नसक्न,ु संघीय, �देश तथा स्थानीय तहका साझा अ�धकार सूचीका 
�वषयमा पयार्� कानूनहरु जार� नहनु,ु थ�ुै �कसमका नी�तगत तथा कानूनी ज�टलताहरु कायमै रहन ु आ�द 
लगायतका अनेक� नी�तगत तथा �शास�नक ज�टलता जस्ता समस्याहरु रहेका छन।् 

  

हामीले भोगकेा उ� समस्या र चनुौतीहरुलाई आगामी आ�थर्क वषर्मा सम्बोधन गद� �वकास �नमार्णका कामहरुलाई �दगो 
��तफल �दने गर� �नधार्�रत समयमै पूरा गनर्का ला�ग सबै तह र तप्काको सकरात्मक भ�ूमकाको अपके्षा गरेको छु । 
को�भडप�छको सामािजक तथा आ�थर्क ग�त�व�धलाई चलायमान र पनुरुत्थान गर� नगरको अथर्तन्�लाई ग�तशील बनाउन 
नेपाल  सरकार, �देश सरकार, सरोकारवाला पक्ष र सबैलाई आवश्यक साझेदार�, सहकायर् र सहजीकरण गनर्का ला�ग हा�दर्क 
अनरुोध गदर्छु । 

सभासदस्यज्यूहरू, 

अब म यस नगरपा�लकाले आ.व.२०७८/०७९ मा अवलम्बन गन� क्ष�ेगत नी�त तथा कायर्�महरु �स्ततु गनर् चाहन्छु । 

१. को�भड–१९ सङ्�मण व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त : 

१.१  को�भड–१९ को दो�ो लहर तथा भावी �दनमा आउन सक्ने सम्भा�वत ते�ो लहर लगायत अन्य 
महामार�को रोकथाम, �नयन्�ण, उपचार र खोपको भरपद� व्यवस्था गर� सबै नगरवासीको जीवन रक्षा 
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ग�रनछे । स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� बनाउन पूवार्धार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरु र जनशि�को 
�या� मा�ामा व्यवस्थापन गद� ल�गनेछ । 

१.२  को�भड–१९ को सङ्�मण र जोिखम �नयन्�ण गनर् स�ीय र �देश सरकारसँगको समन्वय गर� �नःशलु्क 
औषधी उपचारको आवश्यक �बन्ध ग�रनछे ।नेपालगन्ज मे�डकल कलेज िशक्षण अस्पताल कोहलपरु र 
भेर� अस्पताल नपेालगन्जमा �बरामीहरुको उपचारका ला�ग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण ग�रनछे । 

१.३  को�भड–१९ को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारका ला�ग अ�भागमा ख�टन े स्वास्थ्यकम� तथा अन्य 
जनशि�हरुको ला�ग आवश्यक पन� स्वास्थ्य सरुक्षा साम�ी र उपकरणहरुको पयार्� मा�ामा आपू�तर् तथा 
व्यवस्थापन ग�रनेछ ।उ�ार, शव व्यवस्थापन, राहत तथा पनुर्स्थापना र नाग�रक संचेतनाका कायर्हरु 
ग�रनछे ।को�भड–१९ बाट मतृ्य ुभएका नगरवासीका आि�त प�रवारलाई ��त प�रवार रु. ५०,०००।– 
(अक्षरेपी पचास हजार) राहत सहयोग उपलब्ध गराइनछे । 

१.४  को�भड–१९ बाट सङ्��मत भई होम आइसोलेसनमा बस्ने �बरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको �नरन्तर 
�नगरानी, परामशर् तथा उपचारको ला�ग घमु्ती सेवा, कल सेन्टर, मनोसामािजक परामशर्, आपतकाल�न उपचार 
र अिक्सजन सप�ट लगायतका सेवा �नःशलु्क रुपमा उपलब्ध गराइनछे ।क्वारेिन्टन, आइसोलेसन सेन्टर 
तथा को�भड अस्थायी अस्पतालमा रहेका �बरामीलाई पोषणय�ु खानाको व्यवस्था ग�रनेछ ।कुनै प�न 
नगरवासीलाई उपचार सेवाको अभावमा मतृ्य ुहनुपुन� अवस्थाको �सजर्ना हनु �दइने छैन । 

१.५  को�भड–१९को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारका ला�ग अ�भागमा ख�टने स्वास्थ्यकम�, सफाइकम�, 
�योगशालामा काम गन� कमर्चार�, शव-वाहन चालक लगायत �त्यक्ष रुपमा ख�टने जनशि�लाई नेपाल 
सरकारले तोके बमोिजमको जोिखम भ�ा लगायतका स�ुवधा उपलब्ध गराइनछे । स्वास्थ्यकम�लाई पणूर् 
रुपमा सरुक्षाको व्यवस्था �मलाइनछे । 

२. िशक्षा नी�त : 

२.१   िशक्षा क्षे�मा भएका उल्लेखनीय कायर्हरुलाई �नरन्तरता �दँदै आवश्यकतानसुार िशक्षा सम्बन्धी नी�त, ऐन, 
�नयम, शैिक्षक योजना र कायर्�व�धहरु �नमार्ण र अ�ाव�धक ग�रनेछ ।�व�ालय स्थापना, कक्षा थप, 

स्थानान्तरण, नामाकरण, वग�करण र �व�ालय गाभ्ने नी�तलाई थप व्यविस्थत ग�रनछे । मेगा �व�ालय तथा 
ठूला �व�ालयको अवधारणा स�हतको शैिक्षक हब �वकास - बहृत ्गरुुयोजना �नमार्ण ग�रनछे । 

२.२  अ�नवायर् तथा �नशलु्क आधारभतू िशक्षा नी�तलाई माध्य�मक तहसम्म �मश �नरन्तरता �दइनछे । 
�व�ालय िशक्षामा ल्याउने, �टकाउने र �सकाउने कायर्�म स�ालन ग�रनछे ।बाल �वकास र कक्षा १ मा 
शत ��तशत �व�ाथ� भनार् ग�रनेछ ।"एक वडा - एक नमनुा बाल�वकास केन्�" अ�भयान स�ालन ग�रनछे 
। बाल�वकास केन्�हरुको समायोजन र स्तरो��त र बाल�वकास केन्�का िशक्षकहरुको क्षमता �वकास 
ग�रनछे । नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको पा�र��मक उपलब्ध गराउने नी�त �लइनछे । 

२.३  बा�लकाहरुका ला�ग जीवनोपयोगी �सप िशक्षा, शैिक्षक मेन्ट�रङ, पर�क्षा न�तजा सधुारका ला�ग मक टेस्ट र 
�वप� बा�लकाहरुलाई शैिक्षक साम�ी तथा �व�ालय शलु्क सहयोग कायर्�म स�ालन ग�रनछे।अ�त�र� 

��याकलाप तथा ��तभा प�हचानका कायर्�महरुलाई समावेशी र तहगत रुपमा स�ालन ग�रनछे । 

२.४ उत्कृ� न�तजा ल्याएका �व�ालयहरुमा कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चार�हरुबाट अन्य �व�ालयहरुमा अनभुव 
आदान �दान गन� कायर्�म स�ालन ग�रनछे।कोहलपरुको शैिक्षक �वकासका ला�ग ��तवेदन पेस गनर् 
शैिक्षक सरोकारवालाहरु (जन��त�न�ध, �वव्यस, िशअसं, �अ, िशक्षक, िशक्षक पेसागत घटक तथा संस्थागत 
�व�ालय छाता स�ठनका ��त�न�ध, स्थानीय शैिक्षक संस्था तथा �ा�व�धक िशक्षालयका �मखु, गैसस, 
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ब�ु�जीवी र �व�ाथ� नेता) लाई देशका चिचर्त केह� �व�ालय तथा �ा�व�धक धारका �व�ालयहरुको 
अवलोकन �मण गराइनछे। 

२.५  सबै �व�ालयहरुमा पानीस�हतको शौचालय, प�रवतर्न गहृ, �ा�थमक उपचार तथा आराम कक्ष, शदु्ध र तातो-
िचसो खानपेानी, �वपद् व्यवस्थापन र आकिस्मक स्वास्थ्य सरुक्षा उपचार कक्ष र आधारभतू 
�ोतसाधनहरुको व्यवस्था ग�रनेछ। 

२.६  सामदुा�यक �सकाइ केन्�लाई समदुायमा स्थापना गर� ��याशील बनाइनछे।साक्षर जनसङ्ख्या वृ�� गनर् 
वडा िशक्षा स�म�तहरुलाई िजम्मेवार बनाइनछे । 

२.७ सा�वकको �ोतकेन्�लाई िशक्षक केन्�का रुपमा �वकास गद� ल�गनछे। �वगत दईु वषर्देिख स�ालनमा 
रहेका ५ वटा �वषयगत �सकाइ केन्�हरुमा पेसागत �वकासका कायर्�महरु थप ग�रनछे । 

२.८  कोहलपरु माध्य�मक �व�ालयलाई नगर �व�ालय (municipal school) को रुपमा स्वा�मत्व �लन कायर्�व�धका 
आधारमा आवश्यक कायर् �ारम्भ ग�रनछे । 

२.9  अपा�ता भएका बालबा�लका तथा �वशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबा�लकाहरुलाई �व�ालय 

िशक्षामा �नरन्तर पहुँच �दान गनर्का ला�ग समावेशी िशक्षा नी�त जार� गर�  कायार्न्वयनमा ल्याइनछे। 
अपा�ता भएका �व�ाथ�हरुलाई आवश्यकताका आधारमा सहायक साम�ी र �ोत साम�ीहरु �वतरण 

ग�रनछे ।अपा�ता �व�ाथ� लेखाजोखा केन्�लाई स�ठनात्मक रुपमा सदुृढ�करण ग�रनछे । 

२.१0  "सूचना ��व�धय�ु िशक्षकसगँ मेयर" कायर्म�म लागू ग�रनछे । सबै सामदुा�यक �व�ालय र िशक्षकलाई 
वैकिल्पक माध्यमको िशक्षाका ला�ग आवश्यक पन� आइ�सट� उपकरण, इन्टरनटे सेवा र सूचना ��व�धका 
उपकरण (जस्तै ल्यापटप, आइप्याड, �ाबलेट, म�नटर �डस्प्ले) हरु उपलब्ध गराइनछे । �मश सबै 
िशक्षक र �व�ालय कमर्चार�लाई सूचना ��व�धका उपकरण �योग गन�  क्षमता �वकास ग�रने छ । 
वैकिल्पक माध्यमबाट िशक्षणको सधुारका ला�ग सबै ५ वटा �वषयगत �सकाइ केन्�हरुबाट एक-एक वटा 
�वषयगत ��यात्मक अनसुन्धानहरु ग�रन ेछ । 

२.११  संस्थागत �व�ालयको स्थानीय छाता स�ठनमाफर् त ् अ�त�र� ��याकलाप र िशक्षकको क्षमता �वकासका 
कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे । �नजीक्षे�हरुसँग सहकायर् गर� नगरस्तर�य बह�ुवषयक �योगशाला तथा 
म्यिुजयम �नमार्णका ला�ग गरुु योजना �नमार्ण ग�रन ेछ । 

२.१२  "�वप� बालबा�लकासँग उपमेयर" कायर्�ममाफर् त ्�वप� र बेरोजगार अ�भभावकहरुमध्येबाट नगरपा�लकाको 
कोटामा हरेक वषर् एक बालक र एक बा�लकालाई �त्यके संस्थागत �व�ालयमा �नशलु्क पढन पाउन े
व्यवस्था ग�रने छ । 

२.१३  "एक डाक्टर, एक नसर्" कायर्�ममाफर् त ् सामदुा�यक �व�ालयबाट १२ कक्षा पूरा गरेका �व�ाथ�हरुका 
ला�ग कोहलपरुिस्थत नपेालगन्ज मे�डकल कलेजबाट एम.बी.बी.एस. डाक्टर तथा म�हला नसर्का ला�ग ५०%  

छा�वृि� अनदुानमा पढन पाउने व्यवस्थाका ला�ग स�ालन ग�रने छ । 

२.१४  एम.�फल./ पी.एच.डी. तहमा "सूचना तथा ��व�धमा आधा�रत �व�ालय िशक्षा" �वषय शीषर्कमा �ािज्ञक 
अनसुन्धान (Research) गन� एक जना म�हला तथा एक जना परुुष िशक्षकलाई छा�वृि� रकम �दान  ग�रन े
छ । 

२.१५  फूलबार� र फलफूलय�ु बग�चा, ह�रत तथा सफा सगु्घर �व�ालयका ला�ग "नगर ह�रत �व�ालय" कायर्�म 
स�ालन ग�रनछे ।�व�ालयको वा�षर्क उत्सवको अवसरमा �व�ालय, बाटो �कनार तथा आसपासका खलुा 
सावर्ज�नक स्थलहरुमा वृक्षरोपण गनर् �ोत्साहन ग�रने छ । 
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२.१६  संस्थागत �व�ालयका संस्थापकहरुसँग समन्वय गर� संस्थागत �व�ालयहरुमा कायर्रत िशक्षक कमर्चार�हरुको 
शैिक्षक योग्यता, कायर्रत तह र िजम्मेवार�का आधारमा न्यूनतम पा�र��मक �नधार्रण गर� एकरुपता कायम 
ग�रनछे ।नगर अनदुानमा �नय�ु िशक्षकलाई सरकार� तलब स्केल बमोिजम तलब र पोसाकभ�ा 
�दइनछे । 

२.17  बाल�वकास, आधारभतू र माध्य�मक तहका उत्कृ� �व�ालयलाई नगरपा�लकाबाट सम्मान ग�रनछे । 
�व�ालय �वकासमा �नवार्ह गरेको भ�ूमकका आधारमा सामदुा�यक �व�ालयका एक जना �धानाध्यापकलाई 
परुस्कृत ग�रनछे । 

२.18  �व�ालयमा �नजी�ोतमा कायर्रत िशक्षकहरुको समस्या समाधानका ला�ग सझुाव स�हतको ��तवेदन पेस गनर् 
एक कायर्दलको गठन ग�रनछे । 

२.19 आधारभतू र माध्य�मक तहमा "एक �व�ालय-एक खेलकुद िशक्षक " र "एक �व�ालय-एक स्वास्थ्य कम� 
" को व्यवस्था ग�रनेछ । 

२.२०   संस्थागत �व�ालयमा कायर्रत िशक्षकहरुको न्यूनतम तलब तथा पा�र��मक �च�लत �म ऐन बमोिजम लागू 
ग�रनछे । हाल स�ालनमा रहेका पूवर् �ाथ�मक तहका संस्थागत �व�ालयहरुलाई िशश ुहेरचाह केन्�का 
रुपमा प�रणत गर� पूणर् रुपले बालमै�ी बनाइनछे ।संस्थागत �व�ालयका संस्थापक, िशक्षक तथा �व�ालय 
कमर्चार�हरुलाई समेत पेसागत क्षमता �वकासका अवसरहरुमा समावेश ग�रनेछ । 

३. यवुा तथा खेलकुद् नी�त : 

३.१  स्वस्थ, िशिक्षत, समावेशी, ससंुस्कृत र सभ्य समाजको �सजर्नाका ला�ग नगरक्षे�मा रहेका   सबै वगर्का 
यवुाको सन्त�ुलत �वकासको नी�त �लइनछे । 

३.२    कभडर् हल,  खेलकुद मैदान,  ��केट मैदान लगायत अन्य खेलकूद पूवार्धारहरुको �नमार्ण ग�रनछे ।नगर 
खेलकुद �वकास स�म�तमाफर् त ् मेयरकप खेलकुद ��तयो�गता,  रा�प�त र�नङ�सल्ड  छनौट  ��तयो�गता,  उपमेयर 
कप म�हला ��केट  लगायत  स्थानीय खेल  ��तयो�गता  स�ालन  ग�रनछे  । 

३.३  �वज्ञान, खेलकुद, भाषा, सा�हत्य कला र स�ीतको �वकासमा योगदान परुयाउन ेयवुावगर्लाई सम्मान ग�रनछे 
र थप रचनात्मक कायर्हरु गनर्का ला�ग �ोत्साहनका कायर्�महरु ल्याइनछे । 

३.४  यवुाहरुको क्षमता अ�भवृ�� गर� अनशुा�सत, उ�मिशल र न�ैतकवान ्बनाउने कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे 
। समाजको आ�थर्क, सामािजक र सांस्कृ�तक रुपान्तरणमा यवुाको साथर्क सहभा�गताका ला�ग यवुा लिक्षत 
कायर्�म स�ालन ग�रनछे । उच्च �सपको आवश्यकता भएका तथा वैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका 
यवुाहरुको सीपलाई �योग गर� स्थानीय स्तरमा न ैस्वरोजगारका अवसरहरु �सजर्ना ग�रनछे । 

३.५  नगर क्षे�का पाँच वषर्देिख पिच्चस वषर् उमेर समूहका सबै �व�ाथ�हरुलाई स्काउटमा समा�हत गर� 
अनशुा�सत, स्वावलम्बी र स्वंयसेवीभावको भावना जागतृ गराई नगरको �वकासमा अ�सर बनाइनछे ।  

३.६  यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, बीऊ-पूजँी कोष, सह�ुलयतपणूर् कजार् लगायत अन्य कजार् �लन 
सक्ने �ा�व�धक र व्यावसा�यक सीप �दान गर� “एक घर - एक रोजगार” को नी�तलाई पूरा गनर् यवुा 
स्वरोजगार कायर्�म स�ालन ग�रनछे । 

३.७  “लागू औषध दूव्यर्सनीम�ु हा�ो रहर, शािन्त र स�ावय�ु कोहलपरु नगर”  भ�े नारा स�हत लागू औषध 
दूव्यर्सनी �वरु�को अ�भयान स�ालन ग�रनेछ । यवुा स��यताका ला�ग वडास्तर�य यवुा क्लबहरु र 
नगरस्तर�य यवुा स�ाल गठन गर� नमूना यवुा संसदको अभ्यास ग�रनछे ।  

 



 

खण्ड ५_  कोहलपरु, �ावण 04 गते २०७८ साल, संख्या-0१ 

 
 

४. म�हला,  बालबा�लका तथा जे� नाग�रक नी�त : 

४.१  �व�ालयमा भनार् हनु आउन े तथा मा�थल्लो कक्षा चढेका सबै बालबा�लकाहरुको कायर्गत सी�मतताको 
लेखाजोखा ग�रनछे । सबै �व�ालयहरुबाट बालसंरक्षण नी�त जार� ग�रनछे । बालमै�ी र बाल�ववाह 
म�ु नगर  घोषणाका ला�ग आवश्यक कायर्�म स�ालन ग�रनछे । 

४.२  म�हलाले नेततृ्व गरेका सहकार�हरुको संस्थागत �वकास तथा नेततृ्व क्षमता �वकास सम्बन्धी कायर्�महरु 
स�ालन गर� म�हलाको आ�थर्क सश�ीकरणमा योगदान परुयाइनछे । 

४.३  बालबा�लकाको सवार्�ीण �वकासका ला�ग �व�ालय स्तरमा बालक्लब, इकोक्लब, बाल स�ाल, �कशोर� 
क्लबहरुको स्थापना, गठन तथा प�रचालन ग�रनछे ।�कशोर�हरुको आत्मबल बढाउन र सरुक्षा क्षमता 
वृ�� गननर् आत्मरक्षा ता�लम स�ालन ग�रनेछ । 

४.४  “नगर �मखु छा�विृ� कायर्�म”माफर् त ्मिुस्लम, बाद�, गन्धवर्, ख�टक, िच�डमार, राजी लगायत �समान्तकृत र 
लोपोन्मूख समदुायका बालबा�लकाहरुलाई आधारभतू तहसम्म िशक्षाको पहुँच अ�भवृ�� ग�रनेछ । यी 
समदुायमा हनुे बाल�ववाह, बीचमा �व�ालय छोडने (school drop out) दरमा कमी ल्याउन अ�भवावक िशक्षा 
कायर्�म स�ालन ग�रनछे । 

४.५  म�हला तथा बालबा�लकामा�थ ग�रने सबै �कारका भेदभाव, �हंसा, दाइजो �था, बाल�ववाह, चेल�बेट� 
बेच�वखन जस्ता कुर��तहरुको अन्त्य गनर् सामािजक जागरण, सश�ीकरण र काननुी िशक्षाका कायर्�म 
स�ालन ग�रनछे । �हंसा पी�डत म�हला तथा बालबा�लकाहरुको रक्षा र अल्पका�लन तथा �दघर्का�लन 
पनुस्थार्पना तथा उ�ारको कायर्मा सामािजक स�/संस्थाहरुको साझेदार� र सहकायर् गन� नी�त अवलम्बन 
ग�रनछे ।म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक�वरु� हनु ेसबै खालका �हंसाहरुको अन्त्यका ला�ग एक 
लै��क �हंसा �नवारण कोषको स्थापना गर� स�ालन ग�रनेछ । इलाका �हर� कायार्लय कोहलपरुमा 
म�हला बन्द� गहृ र पी�डत पनुस्थार्पना गहृ �नमार्णका ला�ग पहल ग�रनछे । 

४.६  सामदुा�यक सचेतना जगाउन को�भड-१९ जस्ता महामार� ल्याउने सङ्�ामक रोगको रोकथामका उपाय 
सम्बन्धी सतेचीकरण िशक्षा, �व�ीय साक्षरता, �नरन्तर िशक्षा, मतदाता िशक्षा, अ�भभावक िशक्षा, पोषण िशक्षा, 
सडक सरुक्षा िशक्षा �वषयमा सामदुा�यक �सकाइ केन्�लाई प�रचालन ग�रनछे । 

४.७  बालबा�लका, अपा�ता भएका व्यि�, म�हला तथा जे� नाग�रक लगायत अन्य लिक्षत वगर्सम्बन्धी 
ग�रएका सिन्ध, महासिन्धहरुको पालना गद� रा��य र अन्तररा��य �दवसहरुलाई �भावकार� रुपमा 
मनाइनेछ । 

४.८  जे� नाग�रक,  �वप� वगर् र गभर्वतीहरुका ला�ग �नःशलु्क एम्बलेुन्सको व्यवस्था ग�रनछे ।जे� 
नाग�रकहरुका ला�ग टोलटोलमा �व�ाम चौतार�हरुको �नमार्ण र �नशलु्क स्वास्थ्य पर�क्षण ग�रनेछ । 
सामािजक सरुक्षा भ�ाको दायरामा नपरेका ६५ वषर् उमेर पगुकेा सबै जे� नाग�रकहरुका ला�ग वा�षर्क 
रु.2,400/- र ग वगर्का अपा�ता भएका ब्य�ी सबैलाई "नगर �मखु सामािजक सरुक्षा 
कायर्�म"माफर् त ्सामािजक सरुक्षा भ�ा उपलब्ध गराइने छ ।नगर माता र नगर पीताको कायर्�मलाई 
�नरन्तरता �दइनछे ।  

४.९  असाध्य रोगबाट पी�डत असाहय, अपा�ता भएका व्यि�, अ�त �वप� वगर्का नाग�रकहरुलाई औषधी 
उपचारका ला�ग आवश्यक सहयोग ग�रनछे । 

४.१०  एकल म�हला, अपा�ता भएका व्यि�, ज्ये� नाग�रक, अ�त �वप� तथा जोिखममा रहेका वगर्को नगरपा�लका 
स्तर�य स�ाल/स�म�त गठन गर� ��याशील बनाइनछे। 
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५. द�लत,  अपा�,  आ�दवासी जनजा�त तथा अन्य �वप� वगर् नी�त  : 

५.१  अपा�ता भएका व्यि�, द�लत, लोपोन्मखु आ�दवासी जनजा�त तथा अ�त �वप� वगर्को सामािजक प�रचालन 
र सशि�करणका कायर्�म स�ालन ग�रनछे।साथै आयआजर्नका अवसर वृ�� गनर् उ�मिशलता तथा 
सीप �वकास सम्बन्धी ता�लम स�ालन, ��व�ध हस्तान्तरण र टेवा कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। 

५.२  नगरपा�लकामाफर् त ् गठन हनु े स�म�त, उपस�म�त, तथा कायर्दललाई लै��क तथा सामािजक समावेशी 
बनाइनछे।समाजमा हनु ेसबै �कारका �वभेदको अन्त्यका ला�ग आवश्यक कायर् ग�रनछे। 

५.३  मानवीय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गद� मानव सभ्यता र संस्कृ�तहरुको �ब�र्न गर� सरल जीवन 
शैल� प��तका धरातलमा “मानवताको शहर, कोहलपरु नगर” बनाउन �व�भ� सचेतीकरण तथा 
�बोधीकरणका कायर्�महरुलाई अ�भयानकै रुपमा �नरन्तरता �दान ग�रनछे । 

५.४ �वप�, अपा�, जनय�ु, �न्दपी�डत सरुक्षाकम� तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरुको स्वास्थ्य बीमा र औषधी 
उपचारमा सहयोग ग�रनेछ । 

६. भाषा, सा�हत्य र ल�लत कला नी�त : 

६.१  स्थानीय भाषा, �ल�प, भाका, गीत, नतृ्य, वा�वादन, भेषभषूा, कला, उत्सव, चाडवाड, संस्कृ�त आ�दजस्ता 
सांस्कृ�तक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्ब�र्न र व्यावसायीकरण ग�रनछे । �तनको संरक्षण, �ब�र्न तथा 
उपयोगबारे स्थानीय ज्ञान �नमार्ण र अध्ययन अनसुन्धान गनर्का ला�ग सा�हत्य ��त�ान, स्थानीय 
पसु्तकालय, कला सांस्कृ�तक केन्�, कलेज, �व��व�ालय तथा अनसुन्धान केन्�सँग समन्वय र सहकायर् 
ग�रनछे । 

६.२  स्थानीय सांस्कृ�तक सम्पदाका बारेमा �भ�डयो, �फल्म तथा डकुमेन्��हरु �नमार्ण र �व�व्यापीकरण गनर् 
पहल ग�रनछे।परम्परागत उ�ोग, कला र �सल्पी पेशालाई नयाँ ��व�ध उपयोग गर� आध�ुनक र 
व्यावसा�यक बनाइनछे । 

६.३  थारु तथा द�लत सङ्�हालयको भौ�तक स्तरो��त गद� सो समदुायसँग सम्बन्धीत पेसा, कला, संस्कृ�त र 
भेषभषूाको सङ्�ह ग�रनेछ ।स्थानीय जा�तसमदुायसँग सम्बिन्धत कला संस्कृ�तलाई होम-स्टे, दृश्यावलोकन 
आ�द जस्ता पयर्टनका ग�त�व�धहरुसँग आब� ग�रनछे । 

७. आधारभतू स्वास्थ्य सेवा नी�त  : 

७.१     वडास्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरो��त, स्वास्थ्य सेवा �वस्तार र गणुस्तर अ�भवृ�� ग�रनछे 
।५ वषर् म�ुनका सम्पणूर् बालबा�लकाको वृ�� अनगुमन गर� पोषण िस्थ�तमा सधुार ल्याउन आवश्यक 
कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे ।“खा� सरुक्षा तथा पोषण रणनै�तक योजना” �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा 
ल�गने  छ । 

७.२  आमा समूह र म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुको क्षमता �वकास र स�ुवधामा सधुार गर� सामदुा�यक 
स्वास्थ्यलाई �भावकार� बनाइनेछ । म�हला स्वास्थ्य स्वंय से�वकालाई �दँइदै आएको मा�सक यातायात 
तथा चाडपवर् खचर्लाई �नरन्तरता �दान ग�रनछे । 

७.३  स्वास्थ्य साम�ी, औषधी तथा उपकरणहरुको ख�रद कायर्लाई पारदश�, व्यविस्थत, �भावकार� र गणुस्तर�य 
बनाउन स्थानीय मापदण्ड �नमार्ण गर� कायार्न्वयमा ल्याइनछे । 

७.४  आगामी �ावण म�हना देिख जनशि� र पवुार्धारको व्यवस्थापन गर� १५ शैय्याको आधारभतू 
अस्पतालबाट ओ�पडी सेवा स�ालन ग�रनछे।अस्पतालबाट ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका नगरबासीलाई 
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�नःशलु्क उपचार ग�रनेछ ।आवश्यक पवुार्धार र जनश�ी स�हत रझेना र समशेरगन्ज स्वास्थ्य चौक�को 
स्तरो��त र �नय�मत स्वास्थ्य िश�वर संचालन गर�नेछ । 

७.५  नगरपा�लका क्षे��भ� यसै वषर् देिख सपर्दंश र रे�बज रोग उपचार केन्� स्थापना ग�र संचालन ग�रनछे । 

७.६ आयवु��दक औषधालयबाट हनुे उपचार सेवालाई �भावकार� बनाउँदै आयवु��दक औषधीहरुको उत्पादन 
क्षमता बढाइनछे र �वतरण कायर्लाई सरल बनाइनछे । परम्परागत �ाकृ�तक िच�कत्सा, योग लगायत 
अन्य वैकिल्पक िच�कत्सा प��तहरुको आधारभतू, �वशेषज्ञ तथा �विश�ीकृत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 
�ाकृ�तक, हो�मयोप्या�थक र अन्य वैकिल्पक िच�कत्सा प��तको �वकास र �वस्तार ग�रनछे ।  

७.७  नसन� रोग व्यवस्थापनको ला�ग जनसमदुायमा व्यवहार प�रवतर्न बारेमा सचेतना कायर्�म स�लन ग�रनछे 
। स्थानीय ज�डबटु�मा आधा�रत उपचार सेवालाई �ब�र्न ग�रनछे । यस क्षे�मा भएका तलुसी, बेसार, 

�नम, एलोभेरा, अमला, गजु� लगायतका �ाकृ�तक ज�डबटु�हरुको �योग र व्यावसा�यक खेतीका ला�ग 
आवश्यक कायर् ग�रनछे । 

७.८  स्वास्थ्य संस्थाबाट हनुे सेवा�वाहको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण �णाल�लाई �भावकार� बनाइनछे । सबै 
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ब�थर्ङ सेन्टरको �वस्तार गर� �स�ुत सेवालाई सरल र सहज बनाइनछे ।  

७.९  गाउँघर िक्ल�नक तथा खोप केन्�हरुको भौ�तक पूवार्धारको स्तो��त ग�रनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी 
पूवार्धारहरुलाई म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका व्यि� र ज्ये� नाग�रक मै�ी बनाइनछे । 

८. खानेपानी तथा सरसफाई नी�त : 

८.१  खानेपानी,  �संचाइ, �व�तु र भ ूतथा जलाधार संरक्षणको रणनी�त र कायर्�मको गरुुयोजना तयार ग�रनेछ 
।खानेपानी सेवा स�ुवधालाई जनस्वास्थ्य तथा पूणर् सरसफाइ कायर्�मसँग एक�कृत गर� स�ालन 
ग�रनछे।  

८.२  स्वच्छ तथा सरुिक्षत खानपेानी उपलब्ध गराउन खानेपानी गणुस्तर पर�क्षण ला�ग आवश्यक �बन्ध 
�मलाइनछे । �वराट, रझेना र शमशेरगन्ज खानपेानी आयोजनाबाट पानी �वतरणको थालनी गनर् आवश्यक 
पहल ग�रनछे । केराबार� खानेपानी आयोजना �नमार्णको �नरन्तरता स�हत कोहलपरु खानेपानी 
आयोजनाको सदुृढ�करणका ला�ग आवश्यक काम ग�रनछे । 

८.३  लिुम्बनी �देश सरकारको "एक घर - एक धारा" कायर्�ममाफर् त ्�ामीणस्तरमा खानपेानी स�ुवधा �वस्तार 
ग�रनछे ।भ�वष्यमा हनु सक्ने भ�ूमगत खानेपानी �ोतको कमीलाई पूरा गनर् वैकिल्पक �ोतको प�हचान 
गनर् सम्भाव्यता अध्ययन ग�रनेछ । सखु्खा क्षे�मा कृ��म पोखर� �नमार्ण गर� कृ�ष, उ�ोग, कलकारखाना 
आ�द �योजनका ला�ग आवश्यक पन� पानीको आपू�तर्लाई सहज बनाइनछे । 

८.४  टोल �वकास तथा सामदुा�यक संस्था प�रचालन गर� घरगाउँ सरसफाइ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ग�रनछे 
।घर र संस्थागत तबरबाट �नस्कन े फोहोरको �ोतमा न ै वग�करण गर� व्यवस्थापन गन� �णाल�को 
�वकास ग�रनछे ।  

८.५  सावर्ज�नक �नजी साझेदार� (पी.पी.पी.) अवधारणामा जटाय ु�रसाइकल �ा.�ल. माफर् त ्ग�रएको फोहोर मैला 
�शोधन र व्यवस्थापनको कायर्लाई व्यविस्थत र �भावकार� बनाइनछे ।  फोहोरमैला व्यवस्थापनामा �ी-
आर �व�ध ( �रसाइकल, �र�सु र �रयजु )  नी�त अवलम्बन ग�रनछे । स्वच्छ तथा सरसफाइ सम्बन्धी 
सचेतनामूलक साम�ीको �नय�मत �काशन र �सारणको व्यवस्था ग�रनछे । घरप�रवार र टोल सरसफाइ 
कायर्लाई �नय�मत अ�भयानको रुपमा स�ालन ग�रनेछ । 
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८.६  स्वास्थ्य आहार �बहार र पूणर् सरसफाइका ला�ग व्यि�गत बानी र व्यवहार प�रवतर्न सम्बन्धी 
सचेतीकरण ग�रनेछ । कागज, कपडा र जटुका साम�ीको �योगलाई �ब�र्न गर� प्लािस्टकजन्य 
साम�ीको �योगलाई �मश �वस्थापन गद� ल�गने नी�त �लइनेछ । 

८.७  स्थानीय तह, �देश सरकार, नेपाल सरकार, �नजी क्षे� र गैरसरकार� संस्थाहरुको सह–लगानीमा आध�ुनक र 
व्यविस्थत बधशाला �नमार्णको कायर् ग�रनछे । मासजुन्य खा� पदाथर्को स्वच्छता कायम गनर् पश ु
बधस्थल, भण्डारण,  ढुवानी र �ब�� कक्षलाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 

९. सूचना तथा स�ार नी�त : 

९.१  “�वकासका ला�ग स�ार” भ� े मान्यतालाई आत्मसात ् गद� नगरक्षे�मा रहेका स�ार गहृको �वकास र 
�ब�र्नका ला�ग समावेशी �वज्ञापन �णाल� लागू ग�रनछे । नगर स्तर�य स�ार �ामको  पूवार्धार �नमार्णमा 
सहयोग ग�रनछे ।  

९.२  स्थानीय स�ारकम�हरुको क्षमता �वकासका ला�ग ता�लम, गो�ी, लेखनवृि� तथा अध्ययन छा�वृि� 
उपलब्ध गराइनछे ।उत्कृ� स्थानीय स�ारकम�हरुलाई वा�षर्क रुपमा परुस्कृत ग�रनछे । 

९.३  नगरपा�लकाले गन� मूल्या�न तथा अनगुमन लगायत अन्य ग�त�व�धहरुमा प�कार महास�को संस्थागत 
सहभा�गताका ला�ग आवश्यक नी�तगत व्यवस्था ग�रनछे। नगरपा�लकाले गरेका ग�त�व�धहरुलाई आम 
जनसमक्ष ल्याउन "जनतासँग जन��त�न�ध"कायर्�म र बलेु�टन �काशन ग�रनछे । 

९.४ स्थानीय प�कारहरुको सरुक्षाका ला�ग दघुर्टना बीमा र पेसागत दक्षता अ�भवृ��का ला�ग �वकास 
प�का�रता लेखनवृि� लगायतका अवसरहरु �दान ग�रनेछ । 

१०. कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास नी�त : 

१०.१  कृ�ष �वकास, सेवा तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी नी�त, कानून �नद� िशका, कायर्�व�ध र मापदण्ड तयार गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ ।व्यावसा�यक कृ�ष �वकासका ला�ग द�घर्काल�न कृ�ष गरुुयोजना तयार गर� 
कायार्न्वयन मा ल्याइनछे । 

१०.२  “�कसानको मान, कोहलपरुको प�हचान” भ�े नारास�हत कृ�ष कायर्मा संलग्न उत्कृ� कृषक/ कृ�ष 
उ�मी,/कृ�षसहकार�/समूहलाई"नगर �मखु उत्कृ�-कृषक/कृ�ष उ�मी/कृ�ष सहकार�/ समहु" परुस्कारले 
परुष्कृत ग�रनछे।स�ीय सरकारबाट शरुु ग�रएको �कसान सूचीकरणको अ�भयान �देश सरकारको 
सहकायर् / समन्वयमा सम्प� गर� कृ�ष क्ष�ेको तथ्या� अ�ाव�धक ग�रनछे । 

१०.३  साना, मझौला र व्यवसा�यक �कसानलाई लाभ पगु्ने गर� कृ�ष तथा पशपुन्छ�सम्बन्धी कायर्�म स�ालन 
ग�रनछे । कृषक,  कृ�ष-उ�मी, कृषक-समूह र कृ�ष सहकार�लाई उत्पादनमा आधा�रत अनदुान �दान 
ग�रनछे ।दधुमा ��त�लटर रु. १।– र खसी बा�ाको सामू�हक बजार�करणमा ��त केजी रु. १०।– का 
दरले उत्पादनमा आधा�रत अनदुान �दान ग�रनछे । 

१०.४  “घर–घरमा म�हला कृषक उ�मी, आउनेछ घरमा शािन्त र सम�ृ�” भ�े नाराका साथ म�हलाकृषक र 
सहकार� लिक्षत कायर्�म स�ालन ग�रनछे । गैरसरकार� संस्थाहरुसँगको साझेदार�मा कृ�ष तथा पश ु
उ�मशीलता �वकास कायर्�म स�ालन ग�रनछे ।वनज�लसँग जो�डएका वडा नं. १, २, ७, ८, १०, 
१२, १३ र १४ लाई बा�ाको पकेट क्षे�को रुपमा �वकास र �वस्तार ग�रनछे ।�देश सरकारसँगको 
साझेदार�मा वडा नं. ८ लाई बोयर जातका बा�ाको �ोतकेन्�को रुपमा �वकास ग�रनेछ  । 

१०.५  �सक्टा नहरको �संचाइ क्षे��भ� पन� वडा नं ४, ६, ७, ९, १४ र १५ लाई खा�ा� पकेट क्षे�को रुपमा 
�वकास गनर् �हउँदे धान र मकैखेती कायर्�म स�ालन गर� नगरलाई खा�ा�मा आत्म�नभर्र बनाउन पहल 
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ग�रनछे ।नगरमा केरा,  आपँ,  मेवा र �लची  लगायतका फलफूत खेती गनर् �ा�व�धक सेवा, बनेार्, �संचाइ, 
जग्गाको घेराबार र जग्गा भाडामा ६० ��तशत अनदुान �दान गर� फलफूल खेतीलाई �ोत्साहन ग�रनछे 
। वडागत माग र आवश्यकताका आधारमा फलफूल खेती तथा नगदे बाल�को पकेट क्षे�को रुपमा 
�वकास र �वस्तार ग�रनछे । 

१०.६  कृ�षयोग्य भ�ूमको वग�करण एवं माटोको पर�क्षण गर� भौगो�लक एवं मौसमी अनकूुलताको आधारमा 
बाल� लगाउन �ोत्साहन ग�रनेछ ।माटो पर�क्षण �योगशाला खजरुासँगको समन्वयमा माटो पर�क्षण तथा 
उपचार िश�वर स�ालन गर� माटोको उबर्राशि� वृ�� ग�रनेछ । 

१०.७  स्थानीय रैथाने लगायत अन्य जातको �बऊ र न�को संरक्षण र �वकास गनर् कृ�ष अनसुन्धान प�रषद् 
(नाकर् ) खजरुाबाट सहयोग �लई �बऊ ब�ृ� र न� सधुारका कायर्�म स�ालन ग�रनछे । 

१०.८  नगरपा�लकालाई तरकार�,  खाधा�,  फलफूल,  दधु र अण्डामा आत्म�नभर्र बनाइनछे ।‘एक घर, दईु 
फलफूलको �वरुवा’ को कायर्�म अ�भयानको रुपमा स�ालन ग�रनछे । 

१०.९  अग्यार्�नक खेतीलाई �ब�र्न गनर् �ा�ा�रक मल तथा जै�वक �वषा�दको �योगलाई �ोत्सा�हत ग�रनछे 
।अग्यार्�नक पकेट क्ष�े �नधार्रण र उत्पा�दत उपजको �ािन्डङ, �माणीकरण,  बजार �ब�र्नका ला�ग स�ीय 
र �देश सरकारसँग आवश्यक समन्वय ग�रनछे । 

१०.१०  नगरक्षे�मा कृ�ष र सम्बन्धी �ा�व�धक सेवा,  स�ुवधा र ��व�ध एक�कृत रुपमा उपलब्ध गराइनछे । कृ�ष 
तथा  र पशपुन्छ�मा आधा�रत "एक उपज-एक नमूना कृ�ष फमर्" र "एक वडा-एक नमूना फमर्" मोडेलको 
रुपमा कायार्न्वयन ग�रनेछ ।�कसानले व्यहोन� पश ुबीमाको ���मयममा ५०��तशत अनदुान �दान ग�रनछे 
। 

१०.११  कृषकहरुलाई व्यावसा�यक बाल�हरुको �बऊ तथा बनेार्को उत्पादन र सहज आपू�तर्का ला�ग "एक वडा-
एकनसर्र�" कायर्�म स�ालन ग�रनछे ।यस कायर्मा कृ�ष सहकार�, कृषक समूह तथा अगवुा कृषकलाई 
�ोत्साहन तथा प�रचालन ग�रनेछ। 

१०.१२   कृ�ष बाल� तथा पशपुन्छ�मा लाग्न े रोग,  �करा तथा महामार� �नयन्�ण गनर् �ा�व�धक सेवालाई 
�भावकार� बनाइनछे ।कृ�ष बीमा कायर्�ममा सबै �कसानहरुलाई समावेश गनर् कृषक समूह,  सहकार� 
संस्था र बीमा कम्पनीका वीचमा आवश्यक सहकायर् र सहजीकरण ग�रनछे ।�कसानले व्यहोन� पश ु
बीमाको ���मयममा ५० ��तशत अनदुान �दान ग�रनछे । 

 

१०.१३  खेतीयोग्य ज�मन बाँझो रा� ेर खण्डीकरण गन� �वृि�लाई �नयन्�ण गर� सामू�हक, साझेदार�, सहकार� र 
करार खेती �णाल�लाई �ोत्साहन �ोत्साहन ग�रनछे ।पकेट क्ष�े, ब्लक, कृ�ष जोन घोषणा गर�  
नगरपा�लकालाई २ वषर्मा आल,ु ३ वषर्मा चामल र ५ वषर्मा गहुँ र मकैमा आत्म�नभर्र बनाइनछे । 

१०.१४  स्थानीय उ�मी, व्यवसायी, सहकार�को साझेदार�मा कृ�ष उपज स�लन तथा  �शोधन केन्� स्थापना गनर् 
पहल ग�रनेछ ।कृ�षको यािन्�क�करण,  आध�ुनक�करण र बजार�करणको ला�ग कायर्�म स�ालन 
ग�रनछे। 

१०.१५  कृ�षमा आधा�रत उ�म स�ालन गनर् र सह�ुलयतपूणर् कृ�ष कजार् �वाहका ला�ग बै� तथा �व�ीय 
संस्थाहरुसँग समन्वय र सहजीकरण ग�रनछे । म�हला उ�मी सहकार� संस्थामाफर् त ् दधु, तरकार�, 
स्थानीय जातको कुखरुा र बा�ाको बजार�करण गद� �तन हजार प�रवारलाई �त्यक्ष स्वरोजगारको अवसर 
�सजर्ना ग�रनछे । 
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१०.१६ �वगत वषर्हरुदेिख स�ालन भैरहेको गाई-भ�सी सतु्केर� भ�ा कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रनछे 
।पशपुन्छ�मा लाग्ने खोरेत, रानीखेत, पी.पी.आर. जस्ता रोग�वरु� �नःशलु्क खोप अ�भयानकै रुपमा स�ालन 
ग�रनछे। फामर्, खोर, गोठ, भकारो सधुार, न� सधुार र ��व�ध सहयोगका कायर्�म स�ालन गर� 
पशपुन्छ�को उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� ग�रनछे । 

१०.17 कृ�षमा “के पाइन्छ होइन, के चा�हन्छ” भ� ेनी�तअनरुुप मागमा आधा�रत कृ�ष कायर्�म र "एक घर-एक 
करेसाबार�" तथा कौ�सखेती गनर् �ोत्सा�हत ग�रनछे । 

१०.१८   �कसानलाई पयार्� मल, गणुस्त�रय �बऊ, �कटनाशक औषधीहरु, कृ�ष उपजको �शोधन, भण्डारण र ढुवानी 
गन� सहकार�लाई बीऊ-पूजँीको व्यवस्था ग�रनछे । 

१०.१९ �नजीक्ष�ेको सह–लगानीमा भएको छाडा पश ु चौपायाहरुको �नयन्�ण तथा व्यवस्थापनको कायर्लाई 
�नरन्तरता �दान �दँदै थप व्यविस्थत र �भावकार� बनाइनछे । 

१०.२0  नगरक्षे�मा खा�वस्तकुो गणुस्तर �नधार्रण,  गणु �नयन्�ण,  �माणीकरण र �नयमन ग�रनछे । 

१०.२२ साना तथा व्यवसा�यक �कसानले उत्पादन गरेका कृ�ष उपजको व्यविस्थत बजार�करणका ला�ग कोहलपरु 
नगरपा�लका वडा नं.१३ भरैयामा कृ�ष उपज स�लन केन्� �नमार्ण ग�रनछे।हाल स�ालनमा रहेका कृ�ष 
हाटबजारको स्तरो��त गद� थप कृ�ष हाटबजार �नमार्ण ग�रनेछ ।कृ�ष क्षे�मा कृ�ष सडक, �बजलु�लगायत 
अन्य पूवार्धारहरु �नमार्ण र �वस्तार ग�रनछे । 

१०.२३ "स्थानीय अथर्तन्�को सबल�करण, कृ�षको आध�ुनक�करण" भ�ेनारास�हत कृ�ष क्षे�को आध�ुनकक�रण 
तथा व्यावसायीकरण गर�नेछ । कृ�षको उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ�� गर� कृषकहरु लाभािन्वत हनु े
व्यवस्था ग�रनछे ।कृ�षयोग्य ज�मनको चक्लाबन्द� गर� कब�ुलयती खेती,  सामू�हक खेती र करार खेती 
गनर् �ोत्साहन ग�रनछे । 

१०.२४  म�हला,  द�लत, �वप� वगर्, यवुा र वैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका व्यि�हरुलाई कृ�षमा आधा�रत 
व्यवसाय स�ालनको ला�ग भ�ूम बै�माफर् त ्�लजमा जग्गाको व्यवस्था ग�रनछे । 

१०.2५  खाल� ज�मन, सामदुा�यक वन, �नजी ज�मन, खोलाको �कनार तथा अन्य सावर्ज�नक स्थलमामा डाले तथा भईु 
घाँस खेती, चरणक्षे�को �वकास र �वस्तार ग�रनछे । 

१०.26 कृ�ष तथा पशसेुवामा कायर्रत कमर्चार�हरुको पेसागत दक्षता अ�भवृ��का ला�ग ता�लम, गो�ी, क्षे��मणका 
कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे ।कृ�ष र पशसेुवा शाखामा �वषय �वशषेज्ञ कमर्चार�को व्यवस्थापन ग�रनेछ 
। 

१०.27  स�ीय सरकार, �देश सरकार र अन्य स्थानीय तहको सहलगानीमा आध�ुनक पश ुबधशाला �नमार्ण ग�रनछे 
।कृ�ष तथा जन्य वस्तहुरुको गणुस्तर�य उत्पादन, �शोधन, �व�वधीकरण र बजार�करणमा सहकार� तथा 
�नजी क्ष�ेको लगानी आक�षर्त ग�रनेछ ।पयर्टकहरुलाई लिक्षत गर� कृ�ष तथा पशपुन्छ� जन्य 
उपजहरुको उत्पादन, �शोधन र �ािन्डङ (रावडी, �मठाई, �सन्क�, मस्यौरा, छुप� आ�द) का ला�ग सहकार�, 
कृषक समूह र �नजी क्षे�सँग समन्वय र सहकायर् ग�रनछे ।   

११. सहकार� तथा �व�ीय नी�त  : 

११.१  उत्पादनमा आधा�रत कृ�ष उ�ोग एवं व्यवसायको �ब�र्न ग�रनछे । कृ�ष वस्तहुरुको व्यवसा�यक 
उत्पादन, �शोधन र बजार�करणका ला�ग �ा�व�धक सहयोग एवं अनदुान उपलब्ध ग�रनछे । 
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११.२  सहकार�को व्याव�सयक तथा संस्थागत क्षमता �वकास गनर् सहकार� िशक्षा, ता�लम तथा अवलोकन �मणका 
कायर्�म स�ालन ग�रनछे । सहकार�को क्षे�मा हनुे कामकारवाह�लाई एक�कृत रुपमा स�ालन तथा 
समन्वय गनर् “नगरस्त�रय सहकार� बोडर्को” गठन ग�रनछे । 

११.३  “�वकास र सम�ृ�को या�ा, सहकार�सगँको सहया�ा” भ� े नारास�हत �ामीण स्तरसम्म सहकार�को सेवा 
�वस्तार गनर् �ोत्साहन ग�रनछे । सहकार� संस्थाहरु एक आपसमा गा�भएमा �तन वषर्सम्म ५० ��तशत 
करछुट स�हत अन्य �ोत्साहनका कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� साझेदार� 
सम्भावनाका क्ष�ेहरु प�हचान ग�रनछे । 

११.४  स्थानीय मौ�लक हस्तकला, �सप र उत्पादनको संरक्षण, �ब�र्न र बजार�करणको ला�ग नगरपा�लकाका 
सम्भा�वत स्थानहरुमा स्थानीय कृ�ष सहकार�हरुमाफर् त ्"कोसेल� घर" स्थापना गनर् �ोत्सा�हत ग�रनछे । 

११.५  अश�, असाहय, जे� नाग�रकहरुको सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरणलाई सहज बनाउन घमु्ती ब�� स�ालन 
गनर् समन्वय ग�रनछे ।  

११.६ �ामीणस्तरमा शाखा �वस्तार गन� बै�लाई स्थानीय कर तथा घरबहाल करमा थप २५ ��तशत छुट �दान 
ग�रनछे । 

११.७  नगरक्षे�मा रहेका सबै बै� तथा �व�ीय संस्थाहरुको सरुक्षा �बन्ध ग�रनछे । बै�क� कारोबारलाई नगद 
र�हत (नन क्यास) बनाउन बै� तथा �वि�य संस्थाहसगँ समन्वय र सहजीकरण ग�रनेछ । 

१२. पयर्टन नी�त : 

१२.१  नगर क्षे�का सम्भाव्य �ाकृ�तक, सांस्कृ�तक र मनोरमस्थल तथा गन्तव्यहरुको �वस्ततृ अध्यययन गर� 
अ�भलेखीकरण ग�रनेछ । सोको �ाथ�मकता आधारमा पयर्टन क्षे�को पूवार्धार �नमार्ण, स्तरो��त र सेवा 
स�ुवधा अ�भवृ�� सम्बन्धी कायर्हरु ग�रनेछ । 

१२.२  कोहलपरुको पयर्टन �वकासका ला�ग यस िजल्ला र �छमेक� िजल्लामा रहेका रा��य �नकु� तथा �मखु 
पयर्टक�य गन्तव्यहरुसँगको अन्तरसम्ब�ता कायम ग�रनछे । रा��य तथा अन्तररा��य गन्तव्यहरुको 
पहुँच र माध्यम (�ािन्जट) मागर्का रुपमा कोहलपरुलाई �वकास ग�रनछे । यसका ला�ग �नजीक्षे� र 
समदुायसँगको साझेदार�मा आवश्यक कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे । 

१२.३  कोहलपरु वडा नं. ३ मा अविस्थत परैुनी ताललाई कोहलपरु परैुनी वाटर पाकर् को �नमार्ण सम्प� गनर् 
आवश्यक पहल ग�रनेछ। 

१२.४ स्थानीय कला, संस्कृ�त एवं �रती�रवाजको �व�र्न एवं �वकास ग�रनेछ । नमनुा होमस्टे, जै�वक पाकर् , 
हा�ीसार, कोहलपरु परैुनी वाटर पाकर् , भ्य-ुटावर, रामजानक�, �व��वराट, �ीशंकर भगवान ्मिन्दर स्थलमा 
रहेको हनमुानजीको मूत�, िशव पावर्ती मिन्दर, ��कुमार� ऐ�र�य राजयोग केन्� र हा�ी सफार�लाई  
स�हतको धा�मर्क एवं पयर्ट�कय एक�कृत �मण प्याकेजको रुपमा �वकास गनर् पहल ग�रनछे । 
स�ालनमा रहेका होमस्टेको स्तरो��त गद� सेवालाई गणुस्तर�य बनाउन ेनी�त �लइनेछ । 

१२.५  पयर्टन पूवार्धार �वकासका ला�ग सावर्ज�नक �नजी साझेदार� (PPP Model) अवधारणामा काम ग�रनछे । 
ठूला होटेल, मोटेल, �व�ाम कक्ष, होमस्टे �नमार्ण लगायत पयर्टन सम्बन्धी पूवार्धार �नमार्णमा �नजी क्षे�को 
लगानी आक�षर्त गन� नी�त �लइनछे । 

१२.६  नगरक्षे�मा रहेका ऐ�तहा�सक धा�मर्क, सांस्कृ�तक, पौरािणक एवं पयर्टक�य स्थलहरुको व्यापक रुपमा �चार 
�सार गर� आन्त�रक एवं बा� पयर्टणलाई �ब�र्न ग�रनछे । पयर्टन क्षे�को �वकासमा कलम चलाउन े
प�कारहरुलाई पयर्टन प�का�रता परुस्कारले सम्मा�नत ग�रनेछ । 
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१३. उ�ोग, वािणज्य तथा उपभो�ा �हत संरक्षण नी�त : 

१३.१  उ�ोग व्यवसाय �वकाससम्बन्धी नी�त, कानून, कायर्�व�ध र मापदण्ड बनाई औ�ो�गक र व्यावसा�यक 
वातावरण �सजर्ना ग�रनछे । नगर क्ष�ेमा उ�ोग, व्यापार, व्यावसाय र उ�म स्थापना,  स�ालन र 
�ब�र्नका ला�ग �नजीक्षे�बाट �ा� राय सझुावका आधारमा रणनी�तक योजना तजुर्मा ग�रनेछ । 

१३.२  स�ीय सरकारले ल्याएको पनुरकजार् स�ुवधा उपयोग गनर् बै� तथा �व�ीय संस्थाहरुसँग समन्वय एवं 
सहजीकरण ग�रनछे । अ�त �भा�वत उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय र उ�म सचुारु गनर् “व्यवसाय �वकास 
कोष”माफर् त ्राहत तथा अनदुान उपलब्ध गराइनछे । 

१३.३  स्थानीय �ोत, साधन, कच्चा पदाथर्, �सप, �म र ��व�धमा आधा�रत उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय र उ�म 
स�ालन गनर् �वशषे जोड �दइनछे ।यस्ता उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय र उ�म स�ालन गनर् �नजी क्षे�, 

सहकार� र बै�सँग सहकायर्, समन्वय र सहजीकरण ग�रनेछ । 

१३.४  नगरक्षे�का ५० ��तशतभन्दा बढ� नाग�रकलाई रोजगार� �दान गन� व्यवसायी, उ�ोगी, फमर् तथा 
कम्पनीहरुलाई सम्मा�नत ग�रनेछ । नगरपा�लकामा �वषशे आ�थर्क तथा औ�ो�गक क्षे� �नमार्ण गनर् 
�वस्ततृ संम्भाव्यता अध्ययन ग�रनेछ । 

१३.५  आवश्यक स्थानमा �स�स�टभी जडान, �हर� �बट स्थापना र �नय�मत सरुक्षा गस्ती लगायत सरुक्षा �बन्ध 
गर� नगरक्षे��भ�का उ�ोगी व्यवसायीहरुको सरुक्षाको पूणर्�त्याभ�ूत ग�रनछे । 

१३.६  उ�ोग वािणज्य स� र घरेल ु तथा साना उ�ोग महास�को भौ�तक पूवार्धारमा सहयोग ग�रनछे । 
औधो�गक क्षे�मा सडक, खानेपानी, �बजलु� लगायत औधो�गक पूवार्धार �नमार्ण गनर् �देश र स�ीय 
सरकारसँग आवश्यक पहल ग�रनेछ । 

१३.७  �नय�मत बजार अनगुमन कायर्लाई व्यविस्थत र �भावकार� बनाई सबै �कारका खा�, वस्त,ु सेवामा 
गणुस्तर�यता कायम ग�रनछे । समदुायस्तरमा उपभो�ा िशक्षा, उपभो�ा जागरण र सचेतीकरणका 
कायर्�महरु स�ालन गर� उपभो�ा �हतको संरक्षण ग�रनेछ । 

१३.८  स्थानीय उ�मी, व्यवसायी, सहकार� र �नजी क्षे�को साझेदार�मा कृ�ष �शोधन, दाना उ�ोग तथा केन्� 
स्थापनामा जोड �दइनेछ । नगरक्षे�मा व्यवसा�यक मल, सपुर माक� ट, �सनेमा हल, पा�कर् � तथा भ�ूमगत 
पा�कर् ङ लगायतका उ�ोग व्यवसायहरु स्थापना तथा स�ालनका ला�ग सावर्जनीक �नजी साझेदार� 
(पी.पी.पी.मोडेल) मोडेलमा काम गनर् �नजीक्षे�लाई �ोत्सान ग�रनछे । 

१३.९  औ�ो�गक सेवा, ��व�ध र बजार सूचना �णाल�लाई �भावकार� बनाइनछे ।स्थानीय कला, संस्कृ�त, उत्पादन, 

वस्त,ु उ�ोग र सेवाको संरक्षण, बजार�करण र व्यापार �ब�र्न गनर् नगर, �देश र रा��य स्तरका व्यापार 
तथा औधो�गक मेला महोत्सव तथा �दशर्नी आयोजना गनर् आवश्यक सहजीकरण ग�रनेछ । 

१३.१० ��याशील स्थानीय अथर्तन्� �नमार्णका ला�ग नगरक्ष�ेका सबै व्यापार, व्यवसाय, उ�ोगधन्दा तथा 
कलकारखानाको तथ्या� स�लन गर� अ�ाव�धक ग�रनेछ । को�भड–१९ को कारणबाट यस क्षे�का 
उ�ोग, व्यापार र व्यवसायमा परेको असरको अध्ययन तथा लेखाजोखा ग�रनेछ । 

१३.११  शहर� क्षे�मा रहेका फुटपाथ पसल तथा ठेलालाई समिुचत स्थानमा व्यवस्थापन ग�रनछे । 

१३.१२ व्यवसाय कर स�लनका ला�ग उ�ोग वािणज्य स�सँग सहकायर् ग�रनछे ।  
१४. �म, रोजगार, ग�रबी �नवारण तथा उ�मशीलता �वकास नी�त  : 

१४.१  वैदेिशक रोजगारबाट फ�कर् एका �सपय�ु जनशि�, म�हला, द�लत, िच�डमार, ख�टक तथा पासी, राजी, कुमाल, 

म�ु कमैया कम्लहर�, मिुस्लम, आ�दवासी जनजा�त तथा अ�त �वप� वगर्को रोजगार� एवं आय स्तर 
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वृ��का ला�ग एकल, सामू�हक वा साझेदार�मा घरेल ुतथा लघ ुउ�म र साना व्यवसाय स�ालन गनर् साना 
उ�म स�ालन कोष स्थापना गर� ऋण �दइनछे । लघ ु उ�म �वकास मोडलमा �सप �वकास तथा 
आयआजर्न सम्बन्धी कायर्हरु स�ालन ग�रनेछ । 

१४.२  �वप�, आ�दवासी, जनजा�त, म�हला, द�लत, गन्धवर्, वाद�, अपा�ता, अल्पसङ्ख्यक तथा �वशेष संरक्षणको 
आवश्यकता भएका व्यि�का ला�ग आयआजर्न र ग�रबी �नवारणका कायर्�महरु स�ालन ग�रनछेन ्। 

१४.३  बेरोजगार यवुाहरुलाई �स�टइ�भट� (CTEVT), �नजीक्षे�, कम्पनी र सेवा �दायकसँगको सहकायर्मा परम्परागत 
�सप र पेसामा आधा�रत �ा�व�धक तथा �सपमूलक ता�लम �दान गर� स्वरोजगार�का अवसर �दान ग�रनछे 
। कोहलपरुमा  �स�टइ�भट�सँगको साझेदार�मा �डप्लोमा तहको फाम�सी, ल्याब र रे�डयो�ाफ� �वषयको 
अध्यन शरुुवात ग�रनेछ । 

१४.४  बेरोजगारहरुको �वस्ततृ लगत तयार गर� �म बै� स्थापना, ता�लम, ��व�ध हस्तान्तरण र �वकास 
आयोजनामा प�रचालन गन� नी�त �लइनछे । 

१४.५  �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म उत्पादनमूलक र ��तफलयोग्य योजनाहरुमा  स�ालन ग�रनेछ 
।कायर्�ममा दतार् छुट भएका ��मकहरुलाई “नगर स्वरोजगार कायर्�म”माफर् त ्कम्तीमा ३० �दनको 
रोजगार� उपलब्ध गराइनेछ । 

१५. शहर� योजना तथा पूवार्धार �वकास नी�त : 

१५.१  भ–ूबनौट, क्षमता, उपय�ुता र उपयोग क्ष�ेका आधारमा योजनाब� रुपमा नगरलाई शहर�करण ग�रनछे । 
बाँके रा��य �नकु�को फार लाइनभन्दा तल रहेको भ-ूभागसम्म नगर �वकासको क्षे� �वस्तार गनर् स�ीय 
सरकार र �देश सरकारसँग आवश्यक पहल ग�रनेछ । 

१५.२  बाँके िजल्लाको उ�र� भभूागलाई एक�कृत गर� रा�ी-सोनार�, बैजनाथ गाउँपा�लका र कोहलपरु 
नगरपा�लकालाई समेट� उप–महानगरपा�लका बनाउन �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको कायर् अगा�ड 
बढाइनछे । 

१५.३  शहरका मखु्य–मखु्य बजारक्षे�मा �ा�फक व्यवस्थापन गर� दघुर्टनालाई न्यूनीकरण ग�रनछे । 
पैदलया�ीको अ�धक चाप हनु ेसाझाचौकमा आगामी आ.व.मा आकाशेपलु �नमार्ण सम्प� ग�रनछे ।न्यरुोड 
र ��मा�व चौकमा आकाशे पलु �नमार्ण गनर् �देश र स�ीय सरकारसगँ पहल ग�रनछे ।शहर�क्षे�मा रहेका 
या� ु��तक्षालयलाई स्तरो��त गर� स�ुवधा सम्प� बनाइनछे ।मखु्य शहर�क्ष�ेमा स्नानघर स�हतको सफा 
र आध�ुनक सावर्ज�नक शौचालय �नमार्ण गनर् पहल ग�रनछे ।  

१५.४  एक वडा, एक कालोप�े सडक �नमार्ण कायर्लाई �नरन्तरता �दान ग�रनछे ।"नगर यातायात गरुुयोजना 
(MTMP)" अ�ाव�धक गर� सडकको क्षे�ा�धकार (Right of Way), स्तरो��त,  कालोप�े, मापदण्ड,  नामाकरण,  

रेखा�न र �ाथ�मकता �नधार्रण ग�रनछे । 

१५.५  परसेनीपरु- चौध�रया- गोहवा- रझेना, हवलदारपरु-लखना-रजगडवा-डलैपरु र चप्परगौडी-�नबवुा-खडगवार-

हा�ीसार सडक �ाथ�मकताका साथ �नमार्ण गनर् संघीय र �देश सरकारसँग पहल ग�रनछे । 

१५.६  नगर-गौरव तथा सम� रुपान्तरणकार� आयोजना (गेम चेन्जर �ोजेक्ट) को रुपमा रहेका चप्परगौडी 
घईुयाबार� अन्तर�देश सडक, कभडर् हल, अन्तरा��य ��केट मैदान, भ्य-ुटावर तथा घण्टाघर, �स�टहल, लामो 
दरु�को बसपाकर् , �र� रोड, आध�ुनक बधशाला, डुडुवा क�रडोर, बाल अस्पताल, १५-शैयाको आधारभतू 
अस्पताल, आकाशे पलु, �व�तुीय शवदाह गहृ, ढल र फोहोरमैला तथा �दशाजन्य पदाथर्को �शोधन केन्� 
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�नमार्ण गन� कायर्�मलाई �ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन ग�रनछे । नगरपा�लकालाई �दगो ��तफल �दन 
सक्ने केह� आयोजनालाई यसै वषर् �नमार्ण सम्प� हनु ेगर� कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

१५.७  नगरपा�लका�भ� �नमार्ण हनु ेभौ�तक पूवार्धारको गणुस्तर कायम गनर् �नमार्ण साम�ी पर�क्षण �योगशाला 
�नमार्ण ग�रनछे । पर�क्षण �योगशाला �नमार्ण नभएसम्म नपेाल सरकार, नापतौल तथा गणुस्तर �वभागबाट 
मान्यता �ा� अन्य सरकार� तथा �नजी �योगशालाबाट ग�रने पर�क्षणलाई समेत मान्यता �दान गन� नी�त 
�लइनछे  । 

१५.८  नगरका मखु्य-मखु्य शहर� क्ष�ेमा हाइमास्ट लाइट, सडक ब�ी र सौयर् ब�ी जडानको कायर्लाई �नरन्तरता 
�दँदै थप स्थानमा �वस्तार गद� ल�गनेछ । 

१५.९  नगरपा�लकाले �नमार्ण गरेका सडकलाई �नय�मत रुपमा ममर्त सम्भार गर� आवागमनलाई बा�ै म�हना 
सहज बनाइनछे ।आवश्यक स्थानमा पलु, कज-वे, झोल�ेु पलु र कल्भटर् �नमार्ण ग�रनछे । 

१५.१०  नगरपा�लकाले �नमार्ण गन� सडकलाई गणुस्तर�य, �दगो र �टकाउ बनाइनछे ।नाल� तथा ढल �नकासलाई 
सडक �नमार्णको एक�कृत प्याकेजमा समावेश ग�र कायार्न्वयन ग�रनछे। साढे चार  �मटरभन्दा बढ� 
चौडाइ भएको सडकलाई अस्फाल्ट किङ्�ट (Aslphalt Concrete) ��व�धबाट कालोप�े ग�रनेछ । वडा तथा 
नगरपा�लकाबाट स�ालन हनुे पूवार्धार �वकास �नमार्ण सम्बन्धी सम्पूणर् कामलाई पूवार्धार �वकास 
शाखामाफर् त ्एक�कृत गर� कायार्न्वयन ग�रनछे । 

१५.११ डुबान म�ु नगरपा�लका बनाउन एक�कृत ढल �नमार्ण गरुुयोजना तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनछे । 
नक्शामा भएका कुलो, नाल�, ढल तथा खोलाहरुलाई अ�त�मणम�ु बनाइनेछ । �सक्टा नहर, �नजी 
संरचना, सडक लगायत अन्य भौ�तक �नमार्णबाट अवरु� भएको पानीको �ाकृ�तक बहावलाई कायम 
ग�रनछे । 

१५.१२    नगरक्ष�ेमा औ�ो�गक �ाम, बजार, पाकर्  र आपतकाल�न साम�ी भण्डारण गहृ लगायत न्यूनतम शहर� 
पूवार्धारहरुको �नमार्ण ग�रनछे ।म�ु कमैया बस्तीलाई नमूना बस्तीको रुपमा �वकास गनर् आवश्यक 
पहल ग�रनेछ । 

१५.१३ बजार र �ामीण क्षे�हरुमा खलु्ला स्थान,  योगाभ्यास स्थल, खेलकुद मैदान, ह�रयाल� पाकर् , पषु्पवा�टका, 
पोखर� र वाटर पाकर् को �नमार्ण ग�रनछे ।  

१५.१४ �व�तु �ा�धकरणसँगको समन्वय र लागत साझेदार�मा �व�तु लाइनको क्षमता �वस्तार, जीणर् पोल र तारको 
��तस्थापन, खलुातारलाई केबलमा रुपान्तरण ग�रनछे । सबै वडामा टे�लफोन, इन्टरनटे, टे�ल�भजन केबलु 
लगायत अन्य सूचना ��व�धसगँ सम्बिन्धत सेवाको क्षमता वृ�� तथा �वस्तार ग�रनछे । 

१५.१५ नगरपा�लकामा छु�ै सावर्ज�नक �नजी साझेदार� इकाइ (पी.पी.पी. य�ुनट) खडा गर� सावर्ज�नक �नजी साझेदार� 
(पी.पी.पी. मोडेल) अवधारणामा काम गन� नी�त �लइनेछ । यस अवधारणामा काम गन� योजनाको छनौटमा 
स्थानीय उ�ोग वािणज्य स�सँग सहकायर् ग�रनेछ । 

१५.१६ वडा नं. १५ को च�हवा गाउँपि�मको पेडार� नाला र वडा नं. ७ को डुडुवा खोलामा झोल�ेुपलु �नमार्णको 
कायर् थालनी ग�रनेछ ।उ� नाला र खोलामा प�ी पलु �नमार्ण गनर् स� र �देश सरकारसँग पहल 
ग�रनछे । 

१५.१७ शहर� योजना तथा भवन �नमार्ण मापदण्ड, २०७२ कडाइका साथ पालना ग�रनछे । घरनक्शा पास तथा 
अ�भलेखीकरणको कायर्लाई थप व्यिस्थत बनाइनछे । शहर� योजना तथा भवन �नमार्ण मापदण्ड, २०७२ 
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लागू हनुपुूवर् �नमार्ण भएका सबैघरको नगरपा�लकाले �लने दस्तरुमा 25 ��तशत छुट �दान ग�र 
अ�भलेखीकरण ग�रनछे ।सबै घर नक्शाहरुको अ�भलेख सफ्टवेयरमा कायम ग�रनछे । 

१५.१८ नगरक्षे�मा सबै �कारका भौ�तक पूवार्धारहरुलाई अपा�तामै�ी, वातावरणमै�ी, लै��कमै�ी, बालमै�ी र �वपद् 
��तरोधी बनाइनछे । 

१५.१९ नगरको सम� �वकास �नमार्णको कायर्लाई एक�कृत एवं द�गो �वकासको मोडेलका आधारमा "गरुुयोजना 
योजना" �नमार्ण गर� कायार्न्वयन ग�रनछे । 

१५.२०  नगर �वकास स�म�त गरुुयोजना र नगर �वकास स�म�त �भ�पन� घर नक्साको फ्लोर ए�रया रे�सयोलाई 
वतर्मान आवश्यकता बमोिजम अध्याव�धक ग�रनछे । शहर� क्षे�मा पाइएको पा�कर् ङ सामस्यालाई 
न्यूनीकरण गनर् भ�ूमगत पा�कर् � स�हतको आवासीय एवं व्यावसा�यक भवन �नमार्ण गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ 
। भ�ूमगत पा�कर् ङ क्षे�लाई भवनको कुल क्षे�सँग गणना ग�रने छैन । 

१५.२१ नगरपा�लकामा �व�तुीय �रक्साको दतार् र नवीकरण ���यालाई व्यविस्थत गर� सवार�को रुट र सङ्ख्या 
तो�कनछे । 

१५.२२  स�ीय र �देश सरकारको मातहतमा रहेका सरकार� कायार्लयहरुको स्तरो��त र सेवा �वाह क्षमता 
�वस्तारका ला�ग आवश्यक सहयोग ग�रनछे ।नगर क्षे�मा स्थापना हनु े त्यस्ता कायार्लयहरुका ला�ग 
आवश्यक पन� ज�मन लगायत भौ�तक पूवार्धारको व्यवस्था ग�रनछे ।   

१६. भ�ूम व्यवस्थापन नी�त : 

१६.१  "भ�ूमह�नलाई घरबार�, गाउँ-गाउँमा रोजगार�" भ�े नारास�हत भ�ूमह�न द�लत, भ�ूमह�न सकुुम्बासी, 
अव्यविस्थत बसोवासी र गाउँब्लकमा बसोबास गन� प�रवारहरुको लगत स�लन, नाप नक्शा�न, सत्यापन र 
अ�भलेखा�नको कायर् सम्प� गर� जग्गाधनी दतार् �माणपूजार् �वतरण ग�रनछे । 

१६.२  नगरक्षे�मा रहेका सावर्ज�नक र सरकार� जग्गाको संरक्षण ग�रनछे ।स�ीय र �देश सरकासँगको 
सहकायर्मा भ�ूमको वैज्ञा�नक वग�करण र अ�धकतम उपयोगका ला�ग भ–ूसूचना �णाल�मा आधा�रत 
नक्साको �योग गर� योजना तजुर्मा ग�रनेछ । 

१६.३  नगरपा�लका क्षे�मा नापी नक्सा, घर/जग्गा धनीपजूार् र घर नम्बरलाई �मलान गर� भौगो�लक सूचना 
�णाल� (GIS) मा आधा�रत अ�भलेख तयार ग�रनेछ । जग्गा, बाटो, घर तथा अन्य सावर्ज�नक क्षे�को 
�क�ाकाट र क्षे�फलको समस्या समाधानका ला�ग �डिजटल ��व�धमा आधा�रत नाप नक्शा�न ग�रनछे । 

१७. स्थानीय सेवा,  संस्थागत �वकास र सशुासन नी�त  : 

१७.१  कोहलपरु नगरपा�लकालाई सक्षम, जनमखुी, पारदश� र जवाफदेह� नगर सरकारका रुपमा स्थापना ग�रनेछ 
। नगरपा�लकाले गन� हरेक ��याकलाप स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्या�न (LISA) बमोिजम 
न�तजा र ��तफलमा आधा�रत मापनयोग्य सूचकका आधारमा सम्पादन हनुे व्यवस्था �मलाइनेछ । 

१७.२  ��ाचार �वरु� शून्य सहनिशलताको नी�तलाई कडाइका साथ कायार्न्वयन गद� शासक�य स्वच्छता कायम 
ग�रनछे । कायर्सम्पादनमा आधा�रत करार प��त र कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन �णाल� स्थापना 
गर� कायार्न्वयन ग�रनछे । 

१७.३  स्थानीय तहको एकल अ�धकार क्षे�का �वषयमा नी�त, ऐन, �नयम, कायर्�व�ध तथा मापदण्ड �नमार्ण गर� 
�बोधीकरण ग�रनेछ । नगरपा�लकाबाट �वाह ग�रन ेसेवा तथा कायर् सम्पादनलाई जनउ�रदायी बनाउन 
कायर्पा�लका र वडा कायार्लयहरुमा क्ष�तपू�तर् स�हतको नाग�रक बडाप�, हेल्पडेक्स, सावर्ज�नक सनुवुाइ, 
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सामािजक पर�क्षण र गनुासो सनुवुाई जस्ता सशुासनका औजारहरुको �योग ग�रनेछ । स्वास्थ्यक्षे�को 
सामािजक पर�क्षणको कायर्लाई नगरपा�लकाको सम� सामािजक पर�क्षणमा समावेश ग�रनेछ । 

१७.४  योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा स्थानीय समदुायको जनसहभा�गता वृ�� ग�रनछे । आयोजनाको 
�ा�व�धक लागत इिस्टमेट तथा �ा�व�धक नापी �कताब आम जनसमदुायको सहजताको ला�ग नेपाल� 
भाषामा तयार ग�रनछे । 

१७.५  "सशुासनका ला�ग आ�थर्क पारदिशर्ता" भ�े नी�तलाई कायार्न्वयन ग�रनछे ।नगरपा�लकाको आय व्ययको 
�बवरण मा�सक रुपमा नगरपा�लकाको आ�धकार� वेव पेज माफर् त सावर्ज�नक ग�रनछे । सावर्ज�नक 
सनुवुाई, सामािजक प�रक्षण, गनुासो सनुवुाई लगायत सशुासन र सावर्ज�नक जवाफदे�हता अ�भब�ृ�सँग 
सम्बिन्धत कायर्हरु �नय�मत रुपमा स�ालन ग�रनछे । नगरपा�लकाको सेवा �वाह तथा �वकास �नमार्णको 
कायर्मा सवैको संलग्नता अ�भवृ�� गनर् अधर् बा�षर्क �ग�त स�मक्षा कायर्�म स�ालन गन� व्यवस्था 
�मलाइनछे ।  

१७.६  सबै वडा कायार्लय, �वषयगत शाखा तथा सेवा केन्�हरुलाई �भावकार� �व�तुीय नटेवकर् मा नेटव�कर् � 
ग�रनछे । ई–हािजर�, आन्त�रक नटेव�कर् ङ र वेब-पेज व्यवस्थापन जस्ता कायर्लाई चसु्तदरुुस्त बनाइनेछ 
। नगरपा�लकाले �दान गन� सेवा �वाहमा टोकन �णाल�, सूचना ��व�धको �योग तथा �वस्तार गर� ई-

गभरनेन्स, कम्प्यूटर ��व�ध तथा इन्टरनेटमा आधा�रत सेवा (Online Services) कायार्न्वयन ग�रनछे । नगरका 
ग�त�व�धहरुको सूचना नगरको वेब-पजे, स्थानीय स�ार माध्यम तथा सामािजक स�ालको माध्यमबाट �चार 
�सार ग�रनछे  । 

१७.७  सा�वक स्थानीय �नकायबाट समायोजन भई आएका स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कायर्रत 
कमर्चार�हरुको वृ�त �वकास तथा पेशागत सरुक्षाका ला�ग आवश्यक ऐन, �नयम, कायर्�वधी तथा मापदण्ड 
तजुर्मा गर� व्यविस्थत ग�रनछे ।�नजामती सेवाबाट समायोजन भै आएका कमर्चार�हरुको ला�ग स्थानीय 
सेवालाई आकषर्क गन्तव्यको रुपमा अनभु�ूत हनु ेगर� �ोत्साहन र कायर् वातावरणको �बन्ध �मलाइनछे 
। नगरपा�लकामा कायर्रत कमर्चार�हरुको मनोबल उच्च राखी कायर्सम्पादनमा �भावकार�ता कायम गनर् 
१५ ��तशत �ोत्साहन भ�ा उपलब्ध गराइनछे । 

१७.८  नगरपा�लकाको स�ठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन सव�क्षण (O&M Survey) बमोिजम दरबन्द� �मलान एवं 
जनशि� व्यवस्थापनको कायर् ग�रनेछ । स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी कमर्चार�हरुको पदपू�तर् तथा 
पदस्थापनाको कायर् गदार् सा�वक पदमा कायर्रत करार, अस्थायी र ज्यालादार�मा रहेका क�न�हरुबाट 
हटाउँदै जान ेनी�त अवलम्बन ग�रनछे । 

१७.९  जन��त�न�ध तथा कमर्चार�हरुको ज्ञान, सीप, क्षमता अ�भवृ�� र अध्ययन अवलोकनका कायर्�महरु स�ालन 
ग�रनछे । 

१७.१०   नगरपा�लकाको आन्त�रक लेखा पर�क्षणको कायर्लाई �भावकार� बनाउन जनश�ी व्यवस्थापन स�हत 
आन्त�रक लेखा पर�क्षण शाखा स्थापना गर� �व�ीय जोिखम न्यूनीकरण ग�रनछे ।तत्कालको ला�ग 
नगरपा�लकाकै लेखा समहुको कुनै एक कमर्चार�लाई लेखा पर�क्षण साहयकको िजम्मेवार� तोक� 
आन्त�रक लेखा प�रक्षणको काम ग�रनछे । 

१७.11 नगरपा�लकाको बरेुजलुाई शनु्य बनाउने नी�त अवलम्बन ग�रनछे । बेरुज ु नै आउन न�दने आ�थर्क 
��याकलाप स�ालन गन� कायर् �णाल� �नमार्ण ग�रनछे ।सशुासन स्थापना गनर् �व�ीय अनशुासन कायम 
ग�रनछे । �च�लतल ऐन, �नयम, कायर्�व�ध, प�रप�  प��तलाई पालना ग�रनेछ । अन्य �नकायमा स्था�पत 
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सफल अभ्यासहरुलाई अनकूुलन ग�रनछे ।एक आ�थर्क वषर्को किम्तमा 50 ��तशतभन्दा बढ� फ��ट 
गन� कायर्मा संलग्न जन��त�न�ध तथा कमर्चार�हरुलाई उिचत परुस्कार र सम्मान �दान ग�रनछे ।  

१७.१२ उपभो�ा स�म�त, �नमार्ण व्यवसायी, �वषयगत शाखामा कायर्रत कमर्चार� र अन्य साझेदार �नकायलाई भ�ुानी 
���यालाई िश� एवं सरल बनाउन र योजना फरफारक गनर् सावर्ज�नक ख�रद ऐन, �नयम, कायर्�व�ध र 
�नयमावल�का �ावधानको बारेमा �नय�मत ता�लम तथा अनिुशक्षण ग�रनछे । 

१७.१३ कायार्लयमा ��तक्षालय, सेवा�ाह� कक्ष, स्वच्छ �पउने पानी, �� वाइफाई, टोकन र टे�ल�भजनको व्यवस्था 
ग�रनछे । 

१७.१४  कोहलपरु नगर सरकारको स्थानीयता र प�हचान झिल्कने �तीक िच� (लोगो) जार� ग�रनेछ । 

१७.15  नगरपा�लकामा कायर्रत कमर्चार�हरुको मनोबललाई उच्च बनाई मन, वचन र कमर्ले ��तव� भई 
कायर्सम्पादनमा अ�भ��ेरत गनर् कमर्चार�हरुको सेवा र पशेालाई मयार्�दत, सरुिक्षत र अनशुा�सत बनाउदै 
कायार्लयमा उिचत कायर्�णाल�को स्थापना गर� ढु�साथ काम गन� वातावरण �सजर्ना ग�रनेछ । 

१८. कर, सेवा शलु्क तथा राजस्व नी�त : 

१८.१  आन्त�रक राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी एक�कृत ऐन र कायर्�व�ध तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनछे 
।सूचना ��व�धमा आधा�रत भई आन्त�रक आयको स�लन, दािखला तथा अ�भलेखनलाई वग�कृत, �नय�मत 
र व्यविस्थत ग�रनछे । राजस्व चहुावटलाई शनु्य बनाइनछे । 

१८.२  व्यवसाय दतार् तथा नवीकरण र वा�षर्क कर स�लनको कायर्लाई सहज र सरल बनाइनछे । 

१८.३  राजस्व दरलाई यथावत राखी करको दायरा फरा�कलो बनाइनेछ। को�भड–१९ ले व्यापार व्यवसायमा 
पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै नगरपा�लकालाई बझुाउन ु पन� कर तथा शलु्कमा २५ ��तशत र 
हजार्नामा पूणर् छुट ग�रनछे । 

१८.४  आन्त�रक राजस्व प�रचालनको सम्भाव्यता अध्ययन, �व�षेण र �क्षेपणलाई यथाथर्परक बनाइनेछ ।राजस्व 
�शासनलाई व्यविस्थत, सरल, ��व�धमै�ी एवं करदातामै�ी बनाउँदै वडा कायार्लयबाट कर, शलु्क र दस्तरु 
स�लन गनर् कम्प्यटुर, सफ्टवेयर तथा आवश्यक जनशि�को व्यवस्था �मलाइनछे । 

१८.५  राजस्व �शासनका बारेमा राजस्व परामशर् स�म�त, जन��त�न�ध, कमर्चार� र करदाताको क्षमता �वकास 
ग�रनछे ।राजस्वको दायरा वृ�� र चहुावट �नयन्�ण गनर् करदाता िशक्षा, करदाता सम्मान, सूचना सम्�षेण, 

अनगुमन मूल्या�न तथा वडास्तरमा एक�कृत घमु्ती िश�वर स�ालन ग�रनेछ । 

१९.  वन तथा वातावरण संरक्षण नी�त  : 

१९.१  नगरपा�लकालाई �ाकृ�तक �ोतले ससुम्प�, ह�रयाल�, स्वच्छ वातावरणय�ु र रमणीय नगरको �वकास 
ग�रनछे । 

१९.२  कोहलपरु नगरपा�लकालाई देशकै "ह�रत नगर "को रुपमा �वकास गनर् सामदुा�यक वन, जै�वक पाकर् , खोला 
�कनार, सावर्ज�नक स्थल, सडक �कनारा, ��नबेल्ट, पाकर्  र खाल� ज�मनमा वृक्षारोपण, पषु्प वा�टका र 
ह�रयाल� पाकर् को �नमार्ण गर� ह�रयाल� तथा शहर� सौन्दयर् �ब�र्न ग�रनछे । �देश सरकारको “एक 
पा�लका, एक नमनुा कृ�ष वन कायर्कम” र केन्��य सरकारको “सम�ृ�का ला�ग वन कायर्�म” स�ालन गनर् 
पहल ग�रनेछ । वनक्षे�मा हनुे अ�त�मणलाई पूणर् रुपमा �नषेध ग�रनेछ । 

१९.३  सामदुा�यक वन, साझेदार� वन र �नजी वनमा का�, गैर का� र जट�बटु�मा आधा�रत वनजन्य उ�मलाई 
रोजगार� र आ�थर्क उपाजर्नसँग आब� ग�रनछे ।वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन पैदावारमा 
आत्म�नभर्र हनु वन सम्ब�र्न �णाल�मा आधा�रत �दगो वन व्यवस्थापन नी�त अवलम्बन ग�रनछे । 
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कोहलपरु नगरपा�लकामा हनु े तलु्सी, एलोभेरा, बेसार, �नम, गजु� लगायतका अन्य सम्भा�वत जट�बटु�को 
व्यवसा�यक खेती गनर् सामदुा�यक वन र कृषकलाई अनदुान स�हतको �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराइनछे 
। 

१९.४  वनक्षे�को संरक्षण र �दगो व्यवस्थापनमा �नजी क्षे�को लगानी आकर् �षत ग�रनछे । वनजन्य कच्चा 
पदाथर्मा आधा�रत उ�ोगहरु स�ालन गनर् �नजी क्षे�लाई �ोत्साहन ग�रनछे । �नजी ज�मनमा वृक्षरोपण 
गन� �कसानहरुलाई �ोत्साहन ग�रनछे । उत्पादन भएका वन पैदावर र ज�डबटु�हरुको �नकासी तथा 
�ब�� �वतरणमा सरल काननुी व्यवस्थाका ला�ग �देश र स�ीय सरकारसँग आवश्यक पहल ग�रनछे । 

१९.५  खोला, ताल तथा जलाधार क्ष�ेहरुको संरक्षण गद� सबै खाले �दषुण �नयन्�ण गर� पयार्वरणीय सन्तलुन र 
वातावरण संरक्षण ग�रनछे । नगरक्षे�मा प्लािस्टक झोलाको बढ्दो �योगलाई �नरुत्सा�हत गन� नी�त 
�लइनछे ।वन तथा वातावरण संरक्षणको ला�ग “सफा र ह�रत नगर (Clean and Green City) अ�भयान स�ालन 
ग�रनछे । 

१९.६  सामदुा�यक वन, �नजी वन र कब�ुलयती वनको संस्थागत �वकास, वन व्यवस्थापन र सबल�करण ग�रनछे 
। इलाका �ड�भजन वन कायार्लय कोहलपरुसँगको सहकायर्मा बोट�वरुवाहरुको नसर्र� स्थापना गर� 
�नःशलु्क बनेार् �वतरण ग�रनछे । 

१९.7  वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले �न�दर्� गरेअनसुार जलवाय ुप�रवतर्नको ��तकूल असर र जोिखमबाट 
बच्नको ला�ग स्थानीय अनकूुलन योजना (लापा) बनाई कायर्न्वयन ग�रनछे । नगरक्षे�मा ठूला आयोजना 
स�ालन वा न�दजन्य पदाथर्को उत्खनन गनुर्अिघ IEE / EIA लाई अ�नवायर् ग�रनछे । 

१९.8  जथाभावी पा�कर् ङ गन�, प्लास्टक फाल्ने, अनमु�त न�लई �वज्ञापन साम�ी रा�,े ठेला तथा फुटपाथ पसल रा�,े 

सडकमा �नमार्ण साम�ी रा�,े शौचालयको ढल नाल� तथा सतह� ढलमा �मसाउन े लगायत वातावरण  
क्षयीकरणका ग�त�व�ध पूणर् रुपमा रोक लगाइनेछ । यस्ता ग�त�व�धमा संलग्न हनुे जो सकैुलाई कडा 
दण्ड तथा ज�रवानाको व्यवस्था गर� �नयन्�ण गन� नी�त �लइनछे । �नजी भवन तथा सावर्ज�नक 
�नमार्णको कायर् गदार् �नमार्ण साम�ी तथा ठूला मेिशनर� औजार उपकरणको कारणबाट सडक तथा नाल� 
वा ढलको क्ष�त भएमा �ा�व�धक मूल्या�नका आधारमा ममर्त समभारको व्यवस्था सम्बिन्धत पक्षबाट न ै
हनुे नी�तगत व्यवस्था �मलाइनेछ । 

२०. �वपद् व्यवस्थापन नी�त  : 

२०.१  सबै �कार �ववपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ला�ग स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई 
स��य बनाइनछे ।नगरपा�लकामा खोज, उ�ार लगायत आधारभतू साधन �ोत सम्प� आपतकाल�न सेवा 
केन्� स्थापना गर� स�ालनमा ल्याइनछे ।�वपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक प�रचालनको नी�त अवलम्बन 
ग�रनछे ।सबै वडाहरुमा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनर्का ला�ग स्वयंसेवकहरु प�रचालन 
ग�रनछे ।�वपद् व्यवस्थापनमा ख�टने स्वयंसेवकको ज्ञान, �सप र क्षमताको �वकास ग�रनछे । 

२०.२  नगरपा�लका तथा सबै वडा कायार्लयहरुमा �वपद् व्यवस्थापनका आधारभतू साम�ीहरु भण्डारणको 
व्यवस्था ग�रनछे । शहर तथा �ा�मण क्षे�मा खलु्ला क्षे� तथा आपतकाल�न पनुर्स्थापना केन्�/गहृ 
�नमार्ण ग�रनछे । 

२०.३  �नजी, सावर्ज�नक भवन तथा सावर्ज�नक �नमार्णको कायर्लाई भकूम्प ��तरोधी र �वपद् जोिखमका 
दृ��कोणले सरुिक्षत हनुे गर� काननुी तथा संरचनागत व्यवस्था ग�रनछे । �नमार्णको क्षे�मा काम गन� 
कामदारलाई  पेसागत दक्षता तथा आत्मसरुक्षा सम्बन्धी ता�लमहरु �दान ग�रनछे  । 



 

खण्ड ५_  कोहलपरु, �ावण 04 गते २०७८ साल, संख्या-0१ 

 
 

२०.४  NCDR ताइवानको सहयोगमा कोहलपरु र बैजनाथमा गाउँपा�लकामा स्थापना भएको सेन्सरलाई दवैु 
पा�लकाको सहलगानीमा दक्ष �ा�व�धक जनशि�को प�रचालन ग�रनछे । उ� सेन्सरलाई रा��य सूचना 
�णाल�मा आब� ग�रनछे । 

२०.५  बाँके रा��य �नकु�को मध्यवत� क्षे�को रुपमा रहेको वडा नं. १, २, १२ र १३ मा मानव र वन्यजन्त ु
बीचको �न्� न्यूनीकरण गनर् घेरबारका ला�ग तारजाल�को व्यवस्था ग�रनछे । 

२0.6  “पी�डतसँग नगरपा�लका” भ�े भावनाका साथ वन्यजन्तकुो आ�मणबाट ज्यान गमुाएका व्यि�को पी�डत 
प�रवारलाई ��तव्यि� रु.१,००,०००।–(एक लाख) राहत उपलब्ध गराइनेछ । स�ीय सरकारबाट 
पी�डत प�रवारलाई उपलब्ध हनुे राहत तथा बाल�नाल�को क्ष�तपू�तर् �दन ेकायर्लाई सरल र �छटो छ�रतो 
बनाउन बाँके रा��य �नकु�सँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण ग�रनछे । 

२०.7  डुडुवा, रोहणी, �करण खोला लगायत अन्य खोलाको कटान र डबुानबाट अ�त �भा�वत क्षे�मा तटबन्धन 
र �रटे�नङवाल �नमार्ण तथा बाँस, �नगालो खेती लगायत बायो इि��नय�रङ �व�ध �ब�र्न गर� कटान तथा 
भ–ूक्षय न्यूनीकरण ग�रनछे । यस कायर्का ला�ग �व�भ� सरोकारवाला �नकाय तथा �देश भ ू तथा 
जलाधार व्यवस्थापन कायार्लयसँग समन्वय ग�रनछे । 

२०.8  �वपद् व्यवस्थापनमा संलग्न रेड�स, गैरसरकार� संस्था, स�ार माध्यम, सामदुा�यक संस्था, नाग�रक समाज र 
अन्य सरकार� �नकायहरुसँग सहकायर् गर� �वपद् पवूर् तयार�, रोकथाम, ��तकायर्, न्यूनीकरण र 
व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाइनेछ । 

२०.9  नगरपा�लकाको �वपद् जोिखम व्यवस्थापन तथा जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन रणनी�तक योजना तजुर्मा गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । �वपद् जोिखम व्यवस्थापनका अभ्यास (�समलेुसन) हरु �दशर्न ग�रनेछ । 

२०.10 जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन सम्बन्धी सै�ािन्तक र व्यवहा�रक अभ्यासका बारेमा जन��त�न�ध, कमर्चार� र 
समदुायको अगवुाको ला�ग क्षमता �वकास कायर्�म स�ालन ग�रनछे ।  

२१. न्या�यक स�म�त तथा सामदुा�यक मेल�मलाप सेवा नी�त  : 

२१.१  सबै वडामा रहेका सामदुा�यक मेल�मलाप सेवालाई व्यिस्थत र �भावकार� बनाइनछे। मध्यस्थताकतार्को 
�सप र क्षमता अ�भवृ��का ला�ग पनुर्ताजगी ता�लम र अन्य पा�लकामा भएका नवीनतम अभ्यासहरुको 
अनसुरण गनर् अवलोकन �मण लगायतका कायर् ग�रनछे ।मध्यस्तकतार्लाई स�ार र मेल�मलापको कायर् 
गरे वापत कायर्�व�ध बमोिजमको सेवा स�ुवधा उपलब्ध गराइनछे । 

२१.२  न्या�यक स�म�तमा आएका म�ुाहरुको सनुवुाइ, गोपनीयता र फैसलाका ला�ग आवश्यक पन� 
जनशि�/काननुी सल्लाहकारको परामशर् सेवा र पूवार्धारस�हतको इजलास �नमार्ण गर� न्या�यक स�म�तको 
कायर्लाई व्यविस्थत बनाइनछे ।न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�हरुको क्षमता अ�भवृ��का कायर्�महरु 
स�ालन ग�रनेछ । न्या�यक स�म�तका सदस्यहरुलाई �दान गद� आई रहेको स�ार तथा यातायात 
स�ुवधालाई �नरन्तरता �दान ग�रनछे। 

२१.३  न्या�यक स�म�तमा आउन ेम�ुाहरुको अ�भलेखीकरण, सम्पादन गरेका कामहरुको व्यविस्थत ��तवेदन र 
भएका फैसलाहरुको कायार्न्वयन गनर् काननुी तथा फैसला कायार्न्वयन उपशाखाको गठन ग�रनछे । 

२१.४  न्या�यक स�म�त र मध्यस्थकतार् प�रचालन सम्बन्धमा नगरपा�लकाले �नमार्ण गरेको कायर्�व�ध, �नयम र 
�नद� िशकालाई समयानकूुल प�रमाजर्न तथा संशोधन गद� बनाउन ुपन� थप काननुको �नमार्ण गर� न्या�यक 
���यालाई सरल र सहज बनाइनेछ । 
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मा�थ उल्लेख भएका नी�त तथा कायर्�महरु �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध तथा मापदण्ड बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

अन्तमा, नगरपा�लकालाई को�भड-१९को प�हलो र दो�ो लहरको स�टमा नगद तथा अन्य िजन्सी सहयोग �दान गनुर्हनु े
सम्पूणर् उ�ोगी, व्यवसायी, व्यि�, स�–संस्था तथा दाताहरु��त उच्च सम्मानका साथ योगदानको पनु स्मरण गनर् चाहन्छु । 

हामीले �स्ततु गरेका नी�त तथा कायर्�महरुको सफल कायार्न्वयन गन� कुरा नगरपा�लकाको एक्लो �यासले मा� सम्भव 
हुँदैन ।यसका ला�ग राज�न�तक दल, �वकास साझेदार, �देश र स�ीय सरकार, सबै तहका जन��न�धहरु, कमर्चार�, उ�ोगी 
व्यवसायीहरु, �नमार्ण व्यवसायीहरु, गैर सरकार� संघ/संस्थाहरु, टोल �वकास संस्था लगायत सम्पूणर् नगरवासी जनसमदुायको 
साथ सहयोग, स��य सहभा�गता र रचनात्मक खबरदार�को आवश्यकता रहन्छ ।यस �कारको सहयोगका ला�ग अनरुोध गद� 
नी�त तथा कायर्�म तयार गनर् आफ्ना महत्वपूणर् �वचार र सझुावहरु �दान गर� सहयोग गनुर्हनु ेजन��त�न�ध, राजनी�तक दल, 

उ�ोग वािणज्य स�, पेशा व्यवसायी तथा �व�भ� स�/संस्था, पेसागत स�ठन लगायत सबैमा हा�दर्क कृतज्ञता ज्ञापन गदर्छु । 
  
 

                                                              �ी लूट बहादरु रावत 

                                                                                        नगर �मखु 

                                                           कोहलपरु नगरपा�लका, बाँके 
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