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आ.व. २०७९/८० को नीति िथा कार्यक्रम  

नगरपालिकाका उपप्रमखु, 

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत,  

नगरसभा सदस्यहरू, 

 नगरसेवक कममचारीहरू, पत्रकार एवम ्सम्परू्म नगरवासी महानुभावहरू, 

टोखा नगरसभाको एघारौं अलिवेशनमा यहााँहरूिाई हालदमक स्वागत गदमछु ।  

१.  टोखा नगरपालिकाको आगामी आ.ब २०७९/८० को नीलत तथा कायमक्रम यस गररमामय 

सभासमक्ष प्रस्ततु गनम पाउाँदा अत्यन्त खसुी िागेको छ ।  

२. यस महत्वपरू्म घडीमा देशका लवलभन्न िोकतालन्त्रक आन्दोिनमा आफ्नो जीवन वलिदान 

गनुमहुने सम्परू्म ज्ञात-अज्ञात सलहदहरू प्रलत भावपरू्म श्रद्धान्जिी अपमर् गदमछु । नेपािको 

रालरियता, अखण्डता, स्वािीनता र िोकतन्त्र प्रालिको अलभयानमा नेतनृ्व प्रदान गने 

अग्रजहरूप्रलत सम्मानका साथ उहााँहरूिे पयुामउनु भएको योगदानको उच्च मलू्याङ्कन गद ै

स्मरर् गनम चाहन्छु ।  

३. नेपािको संलविान जारी भएपलछ दोश्रो पटक लमलत २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय 

तह सदस्य लनवामचन, २०७९ मा मतदानको प्रकृयामा सहभागी भई टोखा नगरपालिका 

संचािनको िालग नयााँ जनप्रलतलनलि लनवामलचत गराउन ुभएकोमा सम्परू्म टोखा नगरपालिकाका 

मतदाता एवम ्आम टोखावासीहरूिाई हृदयदलेख नै आभार व्यक्त गदमछु । लनवामचन आयोग, 

लनवामचन अलिकृतको कायामिय टोखा नगरपालिका, तहााँ खट्ने कममचारीहरू, सरुक्षाकमी, 



ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर 

 

 

2 
नगरिभाको एघार ाँ अतिवेशन, नीति िथा कार्यक्रम-२०७९ 

पत्रकार, यस प्रकृयामा सहयोग पयुामउने सम्परू्म राजनीलतक दि, संघ-संस्था र आम टोखा 

नगरवासीमा  कृतज्ञता व्यक्त गदमछु । 

४. स्थानीय जनचाहना अनुसार नागररकको घरदिैोमा सेवा प्रदान गने जनताको  सबैभन्दा 

नलजकको आिारस्तम्भको रुपमा कायमसम्पादन गने स्थानीय तहिे प्रलतस्पिामत्मक वहुदलिय 

िोकतलन्त्रक शासन व्यवस्थाको  जगिाई थप मजवदु वनाएको छ । नयााँ जनप्रलतलनलिहरू 

वहाि भएसंगै नगरवासीहरूको लदगो शालन्त, सशुासन, लवकास र समलृद्धको चाहाना परूा गने 

लदशामा अग्रसर हुन थप हौसिा लमिेको छ ।  

५. गत वर्महरूमा कोलभड-१९ महामारीबाट उत्पन्न असहज पररलस्थलतको सामना गनुम पयो । सो 

रोगको रोकथाम, लनयन्त्रर् तथा उपचारको िालग आलथमक, प्रालवलिक र व्यवस्थापकीय 

सहयोग पयुामउने नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार, सम्परू्म संघ संस्था तथा व्यलक्तत्वहरू सबैिाई  

उच्च प्रशंसा एवम ्सम्मान व्यक्त गद ैहालदमक िन्यवाद ज्ञापन गदमछु । भोिीका लदनमा आईपने 

लवपद ्तथा संकटहरूमा समेत यहााँहरू सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गदमछु ।  

 नगरिभा िदस्र्हरू, 

६. अब म चालु आ.ब २०७८/७९ मा नगरपातलकाबाट भएका मुख्र् मुख्र् कार्यहरूको 

ितमक्षात्मक तववरण प्रस्िुि गनय चाहन्छु ।  

 

आतथयक तवकाि के्षत्र 

७. गररवी लनवारर्का िालग िघ ुउद्यम लवकास कायमक्रम मार्म त लवलभन्न तालिमहरू संचािन गरी 
नयााँ उद्यमी लसजमना, लवद्यमान उद्यमीको स्तरोउन्नती तथा प्रलवलि हस्तान्तरर् गररएको छ । 

कृलर् तर्म  उन्नत तरकारी, वीउवीजन लवतरर् कायमक्रम सम्पन्न भएको छ । कौशी खेती, 

ियाक्टर अनदुानमा लवतरर् गररएको छ । मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी एवम ्र्िरु्ि खेती 

कायमिाई संचािन गररएको छ । चाि ुआ.व. मा हाि सम्म कररब १००० वटा र्िरु्िका 
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लवरुवा लवतरर् गररएको छ । पश ु नश्ल सिुारका िालग आिलुनक पद्दती अनसुार कृलतम 

गभामिान प्रलवलिको प्रयोग गररएको छ । रोग रोकथामका िालग और्लि लवतरर् गररएकोछ । 

नगर लभत्रका सहकारी साँस्थाहरूिाई लवलभन्न तालिम प्रदान गररएको छ ।  कोपोलमस कायमक्रम 

कायामन्वयको चरर्मा रहकेो छ ।   

 

िामातिक तवकाि के्षत्र 

८. नगर लभत्रका संस्थागत लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीहरूिाई छात्रवलृििाई व्यवलस्थत गने 
प्रयास भएको छ । यवूाहरूको भावनािाई मध्यनेजर गद ै लव लडलभजन, लस लडलभजन 

क्िवहरूिाई प्रोत्साहन गद ै वडा तथा नगरस्तरीय खेिकूद गलतलवलिहरू लनरन्तर रुपमा 

संचािन गररएको छ । स्वास््य संस्थाहरूिाई सिुार गरी व्यवलस्थत वनाईएको छ । टोखा 

चण्डेश्वरी प्राथलमक स्वास््य केन्रिाई प्रदशे सरकारिाई हस्तान्तरर् गररएको छ । कोलभड -

१९ रोकथामका िालग नगरवासीिाई कोलभड-१९ लवरुद्धको खोप उपिव्ि गराउनकुा साथै 

बािबालिकाहरूिाई लनयलमत खोप कायमक्रम संचािन गररएको छ । नगरपालिकािे 

लनिःशलु्क एम्विुेन्स सेवा उपिव्ि गराउद ैआएकोछ ।  सामदुालयक लवद्याियमा अध्ययनरत 

सबै लकशोरीहरूिाई लनिः शलु्क स्यानेटरी प्याड उपिव्ि गराईएको छ । मेयर लदघायूम स्वास््य 

कायमक्रम संचािन गररएको छ । मेयर लदवा खाजा कायमक्रम लनरन्तर रुपमा संचािन भएको छ 

। उपमेयर संग बािबालिका कायमक्रम मार्म त लवद्याथीको स्वास््य परीक्षर् कायमक्रम संचािन 

गररएको छ । वडा नं. ६ र ११ मा नयााँ सामदुालयक लवद्याियहरू थप गररएको छ । सामदुालयक 

लवद्याियहरूमा स्काउटका कायमक्रमहरू संचािन गररएको छ । नगरपालिका लभत्रका 

सामदुालयक लवद्याियहरूमा कायमरत लशक्षकहरूको दरवन्दी लमिान गररएको छ । नगरपालिका 

लभत्रका सामदुालयक लवद्याियहरूमा पवूम प्राथलमक कक्षा (मन्टेश्वरी) संचािन गररएको छ । 

नगरपालिकाका ४ वटा सामदुालयक लवद्याियहरूमा एक लवद्यािय एक नसम कायमक्रम िाग ू

गरर उक्त लवद्याियमा सबै लवद्याथीहरूको स्वास््य पररक्षर् लनयलमत रुपमा संचािन गररएको 

छ । मेयर/ उपमेयर कप खेिकूदको आयोजना गररएको छ । लव लडलभजन रु्टवि 

प्रलतयोलगतामा सहभागी हुन टोखा नगरपालिकाको लव लडलभजन क्िव भगवलत क्िविाई 

सहयोग उपिव्ि गराईएको छ । लवलभन्न वडाहरूमा व्यायामशािा तथा  खेिकूद मैदान 

लनमामर् गररएको छ ।   

पुरािातत्वक िातमयक िथा िाांस्कृतिक िम्पदा 
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९. नगर लभत्रका परुातालत्वक,िालममक,सास्कृलत र पयमटकीय सम्पदाको अध्ययन प्रलतवेदन तयार 
गररएकोछ ।  

नगर लभत्रका मलन्दर पाटीपौवाहरू मममत सम्भार,पनु लनमामर् र नव लनमामर् गररएको  छ । 

सास्कृलतक पवम संरक्षर्का िालग वाजागाजा र अन्य सामाग्रीहरू खररद गरर उपिव्ि 

गराईएको छ ।  

 

भ तिक पूवायिार तवकाि के्षत्र  

१०. नगरलभत्र सडक, पिु, सामदुालयक भवन,  खानेपानी संरचना, ढि लनमामर्का, नदी 
लनयन्त्रर्का िालग वाि लनमामर्, सडक विी, लसलसक्यामेरा जडान, कायमिाई लतव्रताका साथ 

संचािन गररएकोछ ।  वडा नं. ९ र ११ को वडा कायामिय भवन लनमामर् सम्पन्न गरी 

संचािनमा आएको छ भने वडा नं. २ ,६ र कायामियको प्रशासलनक भवन लनमामर् कायम 

लतव्रताको साथ भै रहकेोछ । लवद्यतु, टेलिर्ोन तथा ईन्टरनेटको तार भलूमगत गने कायमको 

िालग पहि गररएकोछ । 

 

वािावरण िथा तवपद् व्र्वस्थापन के्षत्र 

११. नगरलभत्रका लवलभन्न वडाका घरपररवारहरूिाई कुलहने र नकुलहने र्ोहोर छुट्याउन 
डष्टवीन लवतरर् गरी प्रयोगको तररका वारे तालिम प्रदान गररएकोछ । 

जनप्रलतलनलि,कममचारी,संघसंस्था र नगरवासीको सहभालगताका नगर सरसर्ाई कायमक्रम 

संचादन हुाँद ैआएकोछ ।  लवपद ्रोकथामका िालग सामाग्रीहरू लवतरर् गररएकोछ ।  

 

िांस्थागि तवकाि िथा िेवा प्रवाह के्षत्र 

१२. न्यायीक सलमलतिे लनयलमत रुपमा आफ्नो काम कारवाही काननुको पररलिलभत्र रलह 
सम्पादन गरेको छ । कायामियका कागजातहरूको व्यवस्थापनको िालग लवद्यलुतय दताम चिानी 

प्रर्ािी शरुुवात गररएको छ । लचनको लतब्बत लस्थत नाग्छु शहरसंग भलगनी सम्वन्ि स्थापना 

गररएको छ । आवलिक योजना लनमामर्को अलन्तम चरर्मा रहकेो छ । अलघल्िा आ.व. 

हरूमा महािेखा परीक्षकको कायामियबाट औल्याईएका  वेरुजहुरूको  र्र्छ्यौट दर उच्च 

रहकेो छ । लवकास लनमामर्मा संिग्न स्थानीय उपभोक्ता/ सहयोगी संस्था तथा व्यलक्तहरूिाई 

सम्मान गररएको छ । सडकपेटी अलतक्रमर् गरर राखेका ठेिागाडा, तरकारी तथा र्िरु्ि 

पसिहरूिाई सम्झाई बझुाई गरर हटाउने तथा लनयन्त्रर् गरर जररवाना गररएको छ । टोखा 
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नगरपालिकालभत्र बसोबास गने लवलभन्न लविाका लवज्ञ, वलुद्धजीलवहरूसंग टोखा 

नगरपालिकाको समग्र लवकास सम्बन्िी सझुाव सल्िाह आदान प्रदान गररएको छ । 

अव्यवलस्थत वसोवासी, भलुमलहन दलित तथा सकुुम्वासीको लववरर् संकिन कायमको शरुुवात 

गररएको छ ।  आलथमक कारोवारको िेखाङ्कन र भकु्तानीमा सतू्र (SuTRA) प्रर्ािीको परू्म 

रुपमा प्रयोग गररएकोछ । राजस्व संकिनमा सफ्टवेयर  प्रर्ािीको परू्म रुपमा  प्रयोग 

गररएकोछ। प्रत्येक आयोजना तथा कायमक्रमहरू वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय अनगुमनबाट 

अनुगमन गने व्यवस्थािाई अलनवायम गररएकोछ । 

१३. मालथ उल्िेलखत आयोजना तथा कायमक्रम कायामन्वयनको िालग चाि ुआ.ब.को जेठ 
मसान्त सम्म कूि आम्दानी रु १ अवम ८७ करोड २१ िाख ४ हजार ७०३ रुपैयााँ पैसा ७ मात्र 

भएको र व्यय तर्म   रु ९२ करोड ५ िाख ८३ हजार ३२९ रुपैयााँ पैसा ५५ मात्र खचम भएको 

व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।   

 

नगरिभा िदस्र्हरू,  

१४. नेपािको संलविानमा उलल्िलखत राज्यका लनदशेक लसद्धान्त तथा नीलतहरू, प्रचलित 

काननुी व्यवस्था, बजेट तजुममा लदग्दशमन, अलघल्िो आ.व.को नीलत, कायमक्रम र बजेट 

कायामन्वयनको अवस्था, चनुावी घोर्र्ापत्र, टोखा नगरपालिकाको मौलिक लवशेर्ता र 

स्थानीय वासीहरूको आकाङ्क्षा, राजनैलतक दि, लवर्यलवज्ञ, बलुद्धलजवी वगम र नागररक 

समाजबाट प्राि सझुावहरू, लवर्यगत सलमलतको लसर्ाररस समेतको आिारमा टोखा 

नगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० को नीलत तथा कायमक्रम प्रस्ताव  गरल एको छ ।  

१५. अब म टोखा नगरपालिकाको आलथमक वर्म २०७९/८० को नीलत तथा कायमक्रम प्रस्ततु 

गनम चाहन्छु । 

१.  आतथयक तवकाि– 

क. कृति िथा पशु िेवा  

१ कृलर् र गैह्र कृलर् भलूमको वगीकरर् गररनेछ । कृलर्योग्य भलूममा लनजी र्मम तथा 

सहकारी प्रर्ािी मार्म त खेती गनम जोड लदइनेछ ।  
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२ कौसी खेती, करेसाबारी तथा प्राङ्गाररक खेतीिाई प्रोत्साहन गद ैकृर्कहरूिाई 

उलचत तालिम, अनदुान एवम ् उन्नत लबउ लबजन र उपकरर् िगायतका 

सामाग्रीहरू उपिव्ि गराइनेछ ।  

३  माटोको अलम्ियपना एवम ् कृलर् उपजमा लवर्ादीपनाको परीक्षर् गररनेछ । 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उत्पादनको सम्भावना रहकेा मौसमी/बेमौसमी तरकारी 

तथा र्िरु्ि खेतीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

४ नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कृलर् उत्पादन संचयको िालग स्थानीय कृलर् तथा 

वहुउद्येश्यीय सहकारी साँगको सहकायममा कृलर् उपज संकिन तथा लवक्री लवतरर् 

केन्र स्थापना गररनेछ ।  

५ पशहुरूमा िाग्ने महामारी रोगहरूको लवरुद्ध लनयलमत खोप (HS,BQ, FMD, 

PPR र Anti-Rabies, आलद) लन: शलु्क रुपमा िगाइनेछ ।  

६  छाडा मनलुमत्रहरूको उलचत बन्ध्याकरर्को प्रवन्ि गद ैघरपािवुा कुकुरहरूिाई 

सावमजलनक स्थिमा लदशा लपसाव गराउने तथा घरपािवुा पश ु छाडा छाड्ने 

व्यलक्तिाई  दलण्डत गररनेछ ।  

७ नगरपालिकामा भएका पश ु व्यावसाय सम्बन्िी र्ममहरूको अलभिेखीकरर् 

कायमिाई लनरन्तरता लददै पश ु नश्ल सिुारका िालग आिलुनक पद्धलत अनसुार 

कृलतम गभामिान प्रलवलिको प्रयोग गररनेछ ।  

८ पशपुािन स्थि र पश ु विस्थिहरूिाई स्वस्थ एवम ् वातावरर्मैत्री ढंगिे 

सञ्चािन गराइनेछ । सोको लनयलमत अनुगमन गद ै  मासजुन्य तथा दगु्िजन्य 

पसिहरूको गरु्स्तर अनुगमन गररनेछ ।  

ख पर्यटन के्षत्र 

९ बौडेश्वरको एकीकृत लवकासको बााँकी कायमिाई  गरुुयोजना बमोलजम सम्पन्न 

गररनेछ  ।  

१० टोखा नगरपालिकाको अन ुपम प्राकृलतक सौन्दयम र परय्टकीय सम्भावनाको 

उपयोग गरी टोखािाई आकर्मक, रमर्ीय, पयमटकीय गन्तव्यको रुपमा वल कास 



ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर 

 

 

7 
नगरिभाको एघार ाँ अतिवेशन, नीति िथा कार्यक्रम-२०७९ 

गनम िेलकङ रुट, बनभोजस्थि, साईलक्िङ मागम, होमस्टे, र्नपाकम  िगायत अन्य 

आवश्यक  पवूामिार लनमामर् गररनेछ ।  

११  नगर क्षेत्रमा रहकेा ऐलतहालसक, िालममक, सांस्कृलतक, परुातालत्वक, पौरालर्क  

मठमलन्दर, पाटी पौवाको मममत, लनमामर् र संरक्षर्  गररनेछ ।   

१२ झोरमहााँकािको जिेश्वरमा बदु्धमलूतम स्थापना तथा गुम्वा लनमामर् गररनेछ ।  

१३ पयमटकीय स्थिहरूको लववरर् समेलटएको जानकारीमिूक हाते पलुस्तका प्रकाशन 

र लवतरर्को प्रवन्ि गररनेछ ।  

१४ नगरपालिकालभत्रका महत्वपरू्म पयमटकीय स्थिहरूको रालरिय टेलिलभजन मार्म त 

प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

ग  िहकारी  

१५ नगरपालिकामा रहकेा सहकारीहरूको लवकास गदै एकीकरर्को िालग प्रोत्साहन 

गररनेछ । प्रत्येक सहकारी संस्थामा वर्ममा कम्तीमा एकपटक अलनवायम रुपमा 

सघन/सािारर् अनगुमन गरी लनयमनिाई सदुृढ गररनेछ ।   

१६ सबै सहकारी साँस्थाहरूमा सहकारी  व्यवस्थापन, िेखापािन र गररवी सम्बन्िी 

व्यवस्थापन सचूना प्रर्ािी (CoPoMIS) िाग ूगरी सहकारीका मलू्य, मान्यता र 

लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन गनम िगाइनेछ ।  

१७ उत्पादन र रोजगारीिाई सहकारीसंग आबद्ध गराई उत्कृष्ट सहकारीिाई प्रोत्साहन 

तथा सम्मान गररनेछ । उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था स्थापना गरी सवमसिूभ र 

गरु्स्तरीय वस्तकुो लवक्रीिाई प्राथलमकता लदइनेछ ।  

१८ सहकारी संघ/संसथ्ासंगको साझेदारीमा कृलर् बजार केन ्र स्थापना गररनेछ। 

घ  उद्योग िथा वातणज्र् 

१९ िगानीमैत्री वातावरर् लसजमना गद ैउद्यमीको हाि नगरको िदैव िाथ को नीलत 

लिद ैउद्योग स्थापना/ संचािनको सम्भाव्य क्षेत्र पलहचानका िालग सरोकारवािा 

उद्योग व्यावसायीको सहभालगतामा सम्मेिन  गररनेछ ।  



ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर 

 

 

8 
नगरिभाको एघार ाँ अतिवेशन, नीति िथा कार्यक्रम-२०७९ 

२० िघ ुउद्यम लवकास कायमक्रमिाई आगामी आ.व. मा लनरन्तरता लदद ैनगरवासीको 

सीप लवकास गरी स्वरोजगार र आत्मलनभमर वनाइनेछ ।  

२१ तिुनात्मक िाभका के्षत्रको पलहचान गरी उद्योगको लवकास र लवस्तार गररनेछ । 

२२ कािोबजारी, एकालिकार, कृलतम अभाव लसजमना, प्रलतस्पिाम लनयन्त्रर् जस्ता 

कायमको अन्त्य गद ैव्यापारमा स्वच्छता र अनशुासन कायम गरी उपभोक्ताको लहत 

संरक्षर् गनम लनयलमत ढंगिे बजार अनगुमन गररनेछ ।  

२३ टोखा नगरपालिकाको मौलिक एवम ् प्रालचन अल्कोहि पदाथम (ऐिा, र्छ्याङ 

आदी) को लनयमानसुार ब्रालण्डङ गरर लनयामत गनम पहि गररनेछ । 

२४ अध्ययन, रोजगारी तथा व्यावसायको लसिलसिामा नगरवालहर स्वदशे/लवदशेमा 

रहकेा टोखा नगरवासीको ज्ञान, सीप, अनभुव, प्रलवलि र पुाँजीिाई उद्यम 

व्यावसाय संचािनमा उपयोग  गररनेछ । 

२५ दलैनक जीवनयापनमा आवश्यक पने वस्तहुरू (खादा, लकचन सजु, ढाका बनुाई, 

हस्तकिाका सामाग्री, सनेेटरी प्याड, पसम, अचार, िपू आलद) उत्पादनका िालग 

सीपमिूक तालिम संचािन गरर उद्यम व्यावसायिाई प्रेररत गररनेछ ।   

२६ चाकुको िालग प्रख्यात यस टोखा नगरपालिकाको वडा नं.  २ र ३ को 

पलहचानिाई जीवन्त राख्दै रालरिय/अन्तरालरियस्तरमा टोखाको चाकु िाई 

ब्रालन्डङ गररनेछ ।  

२७ प्िलम्बङ, ईिेलक्िकि, रे्सन लडजाईन, बलुटक, ईन्टेररयर लडजाईलनङ जस्ता 

सीपमिूक कायमक्रम संचािन गररनेछ ।  

२.   िामातिक तवकाि  

क   तशक्षा 

२८ प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यावसालयक तालिम संचािनको िालग वहु-प्रालवलिक 

लवद्यािय स्थापना गररनेछ । प्रालवलिक कक्षा संचािन गनम इच्छुक सामदुालयक 

लवद्याियहरूिाई  आवश्यक सहयोग उपिव्ि गराइनेछ ।  
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२९ आवश्यकताको आिारमा नयााँ लवद्यािय खोल्ने, स्तरवलृद्ध गने, एकीकरर् गने, 

स्थानान्तरर् गने, रुपान्तरर् गने, कक्षा थप गररनेछ ।  

३० सामदुालयक लवद्याियमा कक्षा ७-१० मा अध्ययनरत बािबालिकाहरूको िालग 

मेर्र तदवा खािा कार्यक्रम िाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

३१ बाबआुमा लवहीन कमजोर आलथमक अवस्था भएका बािबालिकाहरूिाई 

सामदुालयक लवद्याियमा माध्यालमक तहसम्म लनिःशुल्क अध्यापन गराइनेछ ।  

३२ लवद्यािय सञ्चािन, लनयमन, अनुगमन तथा मलू्याङकन प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत 

र प्रभावकारी वनाइनेछ । स ंस्थागत लवद्याियको शलु्क  ,छात्रवलृि ,त्याङ्क  

(IEMIS), िेखा परीक्षर् र अध्यावलदकतािाई लनयलमत गराइनेछ ।  

३३  नगरपालिकालभत्र रहकेा संस्थागत लवद्याियहरूसंग आवश्यक समन्वय गरी 

िलक्षत वगमका लवद्याथीहरूिाई छात्रवलृि प्रदान गनमको िालग छात्रवलृि कोर् 

स्थापना गररनेछ ।  

३४ नीलज लवद्याियहरूिाई सामदुालयक लवद्याियसाँग गरु्स्तरीय लशक्षाका िालग 

सहकायम गनम उत्प्रेररत गररनेछ ।  

३५  बािबालिकािे लवचैमा लवद्यािय छोडने र कक्षा दोहोर ्याउने कारर् पलहचान 

गरी सो कायमिाई अन्त्य गनम लवद्यािय लनरन्तरता कायमक्रम संचािन गने तथा 

सामदुायीक लवद्याियमा अध्ययनरत कमजोर लवद्याथीिाई िलक्षत गरी लनिःशलु्क 

रुपमा अलतररक्त कक्षा पढाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

३६  हाि सञ्चािनमा रहकेा सामदुायीक पसु्तकािय तथा  सामदुालयक लसकाई 

केन्रको सिुार गद ै प्रत्यके वडामा सामदुायल क लसकाई केन्रको स्थापना गद ै

िलगनेछ । सबै सामदुालयक लवद्याियहरूमा स्काउटका कायमक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । संस्थागत लवद्याियहरूिाई स्काउटका कायमक्रमहरू सञ्चािन गनम 

उत्प्रेररत गररनेछ ।  

३७ स्थानीय भगूोि, सम्पदा, पलहचान, आलथमक, सामालजक, भार्ा, संस्कृलत तथा 

परम्परािाई सम्विमन र जगेनाम गद ै नैलतक तथा मानव मलू्य लशक्षा समावेश गरी  
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स्थानीय पाठ्यक्रम िाग ूगररनेछ । नेपाि भार्ाको पाठ्यक्रम वडा नं. २ र ३ का 

लवद्याियहरूमा कक्षा १ दलेख ५ सम्म पठन पाठनको व्यवस्था गनम पहि गररनेछ 

।  

३८ लवद्याथीहरूको प्रलतभा पलहचानका िालग अलतररक्त लक्रयाकिापहरू आयोजना 

गररनेछ ।  

३९ नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चालित लवलभन्न लकलसमका शैलक्षक संस्थाहरूको  लववरर् 

अद्यावलिक गरी प ्रभावकारी अनगुमन, लनयमन गररनेछ । 

४०  लवद्याियहरूको शैलक्षक गरु्स्तर सिुारका िालग शैतक्षक गुणस्िर मापदण्ड 

तयार गरी उत्कृष्ठ नलतजा ल्याउने लवद्याियहरूिाई परुस्कृत गने कायमिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

४१ वािलवकास केन्रहरूको सदुृढीकरर् गद ैिलगनेछ ।  

४२ नगर क्षेत्र लभत्रका सबै सामदुालयक लवद्याियहरूमा लशक्षक लवद्याथी अनपुात 

अनसुार लवर्यगत तथा तहगत रुपमा दरवन्दी लमिानको कायमिाई लनरन्तरता 

लदइनेछ ।  

४३ टोखा नगरपालिकालभत्र रहकेा किा, सालहत्यको संरक्षर्, सम्वद्धमन र लवकासको 

िालग किा तथा सालहत्य प्रलतष्ठान स्थापनाको िालग आवश्यक काननु र संरचना 

लनमामर् गररनेछ ।  

ख  लैङ्तगक िमानिा र िामातिक िमावेशीकरण 

४४ िैङ्लगक लहसंा, शोर्र्, मानव वेचलवखन, लवभेद तथा दबु्यमवहारलवरुद्ध शुन्र् 

िहनतशलिाको नीलत अविम्वन गद ै लवलभन्न सचेतनामिूक कायमक्रमहरू 

संचािन गररनेछ । िैलगंक लहसंाबाट पीलडत तथा प्रभालवतहरूका िालग ित्काल 

स्थानीर् उद्धार िथा राहि सलमलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

४५ िैलङगक लहसंा,वािलववाह, वहुलववाह, दाईजो, वोक्सी, छाउपडी, छुवाछुत  

जस्ता  सामालजक कुरीलत तथा कुप्रथा अन्त्य गरी बािबालिका, अपाङ्ता भएका 
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व्यलक्त, जेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कायमरत श्रलमक मलहिा, 

दलित तथा लकशोरीहरूको हक अलिकार सलुनलित गररनेछ ।  

४६ उलत्पडन, जालतय लवभेद तथा छुवाछुत जस्ता सामालजक कुप्रथाको अन्त्य गरी 

दलित समदुायको सशक्तीकरर् तालिम कायमक्रम सचंािन गररनेछ । 

४७ नगरपालिकाको उपयकु्त स्थानमा बािबालिका पुनस्थामपना केन्र, जेष्ठ नागररक 

लवश्रामस्थि, अशक्त स्याहार केन्र  लनमामर्  गररनेछ ।  

४८ बािमैत्री स्थानीय शासनका पवूामिारहरू परूा गरी बािमैत्री स्थानीय तह घोर्र्ा 

गररनेछ । कायामियमा स्तनपान कक्ष लनमामर् गररनेछ ।  

४९  लहसंा लपलडत व्यलक्त, बािबालिका,  जेष्ठ नागररक, मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रलमक 

मलहिाहरूको िालग आपतकािीन कोर्को व्यवस्था गररनेछ । बाि श्रम िगायत 

श्रम शोर्र्का सबै रुपको अन्त्य गररनेछ । 

५० टोखा नगरपातलकाको िरोकार : मतहलालाई अविर र अतिकार भन्ने  

मान्यतािाई अंगीकार गद ैमलहिाहरूिाई उत्पादनमिूक व्यावसायमा िगाइनेछ 

। उत्पालदत वस्तुहरूको प्रदशमनी तथा बजारीकरर्को िालग  व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

५१ नगरपालिकाबाट गठन हुने लवलभन्न सलमलत/उप-सलमलत/कायमदि गठन गदाम 

मलहिा सहभालगता कायम गरी लनर्मय प्रकृयामा समावेश गराइनेछ ।  

५२ िैलगंक समानता तथा सामालजक समावेशीकरर् नीलत लनमामर् गररनेछ । िैङ्लगक 

उिरदायी बजेट परीक्षर् गरी सो को आिारमा योजना तथा कायमक्रम तजुममा 

गररनेछ ।  

५३ उपभोक्ता सलमलत गठन गदाम मलहिा, दलित, अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरूको 

सहभालगता वलृद्ध गररनेछ  ।  

५४ आलथमक तथा सामालजक रुपमा पछाडी परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, 

अपाङ्गता भएका व्यलक्त जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समदुायको 

आलथमक उत्थानमा १० प्रलतशत भन्दा वढी िगानी गररनेछ ।  
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५५ दलित, उलत्पडीत वगम/समुदायको सामालजक, आलथमक, शैलक्षक तथा रोजगारीका 

क्षेत्रमा सलक्रय सहभागी गराउन एकीकृत रुपमा व्यावसायीक तथा पखु्यौिी पेशा 

सम्बन्िी सीपमिूक तालिम, प्रलशक्षर्, सशलक्तकरर्का कायमक्रमहरू संचािन 

गररनेछ  ।  

५६ नगरपालिकालभत्रका ८० प्रलतशत भन्दा वढी घरिरुीिाई टोि लवकास संस्थामा 

आवद्ध गराइनेछ ।  

ग.रु्वा िथा खेलकुद 

५७ रु्वाको िााँगर िमृद्ध नगर अलभयानमा जोड्न नगरका लवलभन्न कायमक्रमहरूमा 

यवुाहरूिाई पररचालित गररनेछ । समदुायस्तर दलेख नै खेिकूदका 

गलतलवलिहरूिाई लनरन्तर रुपमा संचािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

५८ मेर्रकप खेलकुद को आयोजनािाई लनरन्तरता लदइनेछ । नगरलभत्र थप खेिकूद 

मैदान लनमामर् गद ैलवद्यमान खेिकूद मैदान, व्यायामशािा तथा ध्यानकेन्रहरूको 

स्तरोन्नती गररनेछ ।  

५९ यवुािाई िागपुदाथम दवु्यमसनबाट जोगाउनको िालग सचेतनामिूक कायमक्रम 

संचािन गररनेछ । दवु्यमसनमा र्सेकािाई पनुमस्थापनाका िालग पनुमस्थापना कोर् 

खडा गद ैसम्बलन्ित लनकायसंग पनुमस्थापनामा समन्वय गररनेछ ।  

६० नगर क्षेत्र लभत्रका रालरिय तथा अन्तरालरिय खेिाडीहरूिाई सम्मान गररनेछ ।  

घ. स्वास््र्  

६१ नगर लभत्रका स्वास््य केन्रहरूमा भवन, उपकरर् िगायतका पवूामिारको 

यथोलचत प्रबन्ि गररनेछ ।  

६२ केन्र सरकारबाट प्रदान गररने लन:शलु्क और्लिहरूका अिावा नगरपालिकाबाट 

समेत थप और्लिहरू लन:शलु्क उपिव्ि गराइनेछ ।  

६३ लवद्याियमा अध्ययनरत छात्राहरू मलहनावारी हुदााँ लनिःशुल्क सेनेटरी प्याड 

उपिव्ि गराउन प्रत्येक लवद्याियमा भेलण्डङ मेलसन र लडस्पोजि मेलसन उपिव्ि 

गराइनेछ ।   
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६४ स्वास््य सेवामा िगानी, स्वास््य के्षत्रमा पनुमसंरचना, गरु्स्तर सिुार र सेवा 

लवस्तार कायमिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।    

६५ नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरूको दताम कायमको प्रारम्भ गरी सेवा 

प्रवाहको अनगुमन गररनेछ ।  

६६ मेर्र दीघायरु् कार्यक्रम िाई लनरन्तरता लदई थप प्रभावकारी वनाउदै ६० 

वर्मभन्दा मालथका सबै टोखावासीहरूको सगुर, RFT, ECG लनिःशलु्क जााँच 

गररनेछ ।  

६७ उपमेर्र िांग बालबातलका कायमक्रम संचािन गरी लवद्यािय तहका 

बािबालिकाको लनिःशलु्क स्वास््य पररक्षर् र आिारभतू उपचारको प्रवन्ि 

गररनेछ ।  

६८ मतहलािांग उपमेर्र कायमक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । गभमवती तथा सतु्केरीिाई 

लन:शुल्क एम्विुेन्स सेवा र प्रजनन स्वास््य प्रवद्धमन सम्बन्िी लक्रयाकिापहरू  

सन्चािन गररनेछ ।  

६९ खोप कायमक्रमिाइम लनरन्तरता लदइनेछ । संक्रामक रोगहरू र  महामारी रोकथाम, 

लनयन्त्रर् तथा व्यवस्थापनका िालग कोर् खडा गरी कायमक्रम संचािन  गररनेछ । 

ङ. िांस्कृति प्रवद्धयन  

७० ऐलतहालसक, परुातालत्वक तथा सांस्कृलतक सम्पदाको मममत,पनूलनममामर् र संरक्षर् 

गररनेछ ।   

७१ स्थानीय जात्रा तथा सांस्कृलतक पवमहरूको व्यवस्थापनको िालग कोर्को व्यवस्था 

गरी लनयलमत रुपमा संचािन हुने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

७२ टोखा िााँस्कृतिक िांरतक्षि के्षत्र लभत्र प्रालचन शैिीको घर लनमामर्मा प्रोत्साहन 

गनम प्रालचन शैिीका घरको नमनुा स्वीकृत गरी सोलह नमुना वमोलजमको घर 

लनमामर् गनेिाई कोर् खडा गरी आलथमक सहयोग प्रदान गररनेछ । टोखा 

सााँस्कृलतक संरलक्षत के्षत्र लवकास सलमलत िाई समय सापेक्ष पनुगमठन गरी थप 

व्यवलस्थत वनाइनेछ ।  
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७३ सााँस्कृलतक संरलक्षत के्षत्रको गरुुयोजना र कायमलवलििाई समयानकूुि बनाई सोही 

अनसुार लवकास लनमामर् एवम ्लनजी आवास लनमामर् गनम प्रोत्साहन गने कायमिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ।  

च . खानेपानी िथा िरिफाई 

७४ काठमाडौ ाँ उपत्यका खानेपानी लिलमटेडसंग समन्वय गरर मेिम्ची खानेपानी 

आयोजनाको पाईपिाईनिाई सबै वडाहरूमा लवतरर् गनम पहि गररनेछ ।   

७५ नगरपालिकालभत्र खानेपानी आयोजनाको लवस्तार, मममत तथा लनमामर्को िालग 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिलमटेडसंग सहकायम गरी कायमक्रम कायामन्वयन 

गररनेछ ।  

७६ लवलभन्न लनकायहरूसंगको समन्वयमा नगरपालिका लभत्रका उपयकु्त स्थानहरूमा  

खानेपानी ट्याङ्की लनमामर् गररनेछ ।  

७७ नगर क्षेत्रलभत्र भएका सबै पानीका स्रोतहरूको पलहचान र संरक्षर् गरी उपभोगमा 

ल्याइनेछ ।  

७८ नगर क्षेत्रलभत्रको उपयकु्त स्थानमा लडपवोररङ गने कायम संचािन गररनेछ ।  

खानेपानीको शदु्धता मापदण्ड वमोलजम भए/नभएको लवर्यमा खानेपानीको 

गरु्स्तर पररक्षर् गररनेछ ।  

७९ नगरपालिकालभत्र उपयकु्त स्थान पलहचान गरी र्ोहोरमैिा प्रशोिन केन्र स्थापना 

गररनेछ । घरबाट नै कुलहने र नकुलहने र्ोहोर छुट्याउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

८० ऐलतहालसक मैजलुहटी िारािाई पनु: संचािनमा ल्याइनेछ ।    

८१ प्रत्येक मलहनाको २ पटक जनप्रलतलनलि,कममचारी र नागररक सहभालगतामा नगर 

क्षेत्रलभत्रका नदी तथा सावमजलनक स्थिहरूको सरसर्ाई अलभयान संचािन 

गररनेछ ।  

८२ नगरपालिका र नागररकसाँगको िागत साझेदारीमा र्ोहोर वगीकरर्को िालग 

प्रत्येक घरमा डस्टलवन लवतरर् गरर उपयोगिाई अलनवायम गररनेछ । कुलहने र 
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नकुलहने र्ोहोरिाई वगीकरर् गने नगरवासीिाई हररयो काडम लदई 

नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवामा छुट लदने नीलत लिइनेछ ।  

८३ र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनिाई नगरपालिकािे उच्च प्राथलमकता लदई नलतजामूिक 

ढंगिे कायमक्रम संचािन गररनेछ ।  

८४ कुलहने र नकुलहने र्ोहोर र्रक र्रक लदनमा संकिन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

संकिन गररएको र्ोहोरिाई लनजी के्षत्र तथा NGO संग सम्झौता गरी प्रशोिन 

गनमका िालग उपयकु्त मोडेि अपनाइनेछ ।   

८५ हरेक पसि तथा व्यावसायीहरूिे आफ्नो पसि व्यावसाय अगालड अलनवायम 

डस्टवीन राख्ने व्यवस्था लमिाइनेछ । सावमजलनक स्थानहरूमा नगरपालिकाको 

नाम अंलकत डस्टवीन रालखनेछ ।  

८६ नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा सरकारी लनकाय, लनजी/गैरसरकारी ससं्थाहरूसंग समन्वय 

गरी सावमजलनक सौचािय संचािन गराइनेछ । नगरपालिकाका लवलभन्न 

स्थानहरूमा घलुम्त सौचािय स्थापना गररनेछ ।  

८७ व्यावसालयक भवन, पसि, लशक्षािय, अस्पताि, उद्योगबाट लनस्कने र्ोहोरको 

वगीकरर् सम्वलन्ित पक्षिे नै अलनवायम रुपमा गनुमपने व्यवस्था कायामन्वयन 

गररनेछ ।  

८८ नगरपालिकाबाट लनमामर् भएका / हुने पाकम हरूमा पानी पनुमभरर् पोखरी लनमामर् 

गररनेछ ।  

८९ नयााँ लनमामर् हुने घरको नक्सापास गदाम पानी पनुमभरर् स्थिको व्यवस्था अलनवायम 

गराइनेछ । आकासे पानी संकिनिाई प्रोत्साहन गनम प्रत्येक घरिनीिाई पानी 

संकिन स्थि वनाउन आलथमक सहायता उपिव्ि गराइनेछ ।  

छ.  गैर िरकारी िांस्था 

९० नगरपालिकाको आवश्यकताको आिारमा गैह्र सरकारकी संस्थाहरुिाई कायमक्रम 

संचािन गनम अनमुलत लदइनेछ ।  संचालित कायमक्रमहरुको प्रभावकारी अनगुमन 

गररनेछ । 
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३.  पूवायिार तवकाि 

क. भवन िथा शहरी तवकाि 

९१ नगर गौरवका आयोजनाहरू पलहचान गरी कायामन्वयन गररनेछ ।  

९२ रालरिय भवन संलहता र स्थानीय भवन मापदण्डको परू्म रुपमा पािना गराइनेछ । 

भवन लनमामर् प्रारम्भ हुन ु अलघ  लनमामर्स्थिमा अलनवायम रुपमा प्रस्तालवत 

भवनको नक्सा र लववरर् सलहतको वोडम राख्नपुने व्यवस्था गररनेछ ।  

९३ नगरपालिकाका सबै घरहरूमा Metric Street Addressing System बाट घर 

नम्बर लवतरर् कायम अगालड वढाइनेछ ।  

९४ तोलकएको मापदण्ड अनसुार न्यनुतम भन्दा वढी खलु्िा के्षत्र राखी 

नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा घर लनमामर् गनम े व्यलक्तिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

मौलिक संस्कृलत झल्कने गरी किात्मक ढंगबाट भवन लनमामर् भएमा 

नक्सापासमा लवशेर् छुट लदने व्यवस्थािाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

९५ घर नक्सापास प्रलक्रयामा लवद्यतुीय भवन अनमुलत प्रर्ािी (EBPS) परू्म  रुपमा 

िाग ू गररनेछ । नक्सापास लवना लनमामर् भएका घरहरूिाई करको दायरामा 

ल्याइनेछ ।  

९६ नगर क्षेत्रमा लनमामर् हुने व्यावसालयक भवनहरूिाई अपाङ्गमैत्री तथा 

Underground Parking लनमामर्  गने गरी मात्र  लनमामर् ईजाजत लदइनेछ । 

९७ नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा सावमजलनक जग्गाहरूको िगत संकिन गरी रेखाङ्कन, 

सीमाङ्कन होलडङ वोडम राखी संरक्षर् गररनेछ ।  

९८ सावमजलनक जग्गामा वनेका सबै संरचनाहरू (सामदुालयक भवनहरू आलद) 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा ल्याई संरक्षर् सलहत आवश्यकताको आिारमा 

प्रयोग गररनेछ ।  

९९ जग्गा खण्डीकरर्िाई व्यवलस्थत गराउन संघीय एवम ् प्रदशे सरकारको नीलत 

अनसुार मापदण्ड लनिामरर् गरी कायामन्वयन गने कायमिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  
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१०० अव्यवलस्थत वसोवासीहरूको उलचत व्यवस्थापन, भलुमलहन दलित तथा 

सकुुम्वासीिाई  जग्गा उपिव्ि गराउन सम्वलन्ित लनकायसंग पहि गररनेछ ।  

१०१ आवश्यकतानसुार नगर पूवामिार लवशेर् कायमक्रम संचािन गररनेछ ।  

१०२ असि पवूामिार लनमामर् अभ्यास (Good Infrastructure  Construction 

Practice) प्रवद्धमनको िालग प्रालवलिक चेतनामिूक कायमक्रमहरू आयोजना 

गररनेछ ।  

१०३ ठेक्का मार्म त संचािन हुने आयोजनाहरू भार मसान्त लभत्र ठेक्का सचूना 

प्रकाशन गने, सम्परू्म आयोजना तथा कायमक्रमहरूको सम्झौता मंलसर मसान्त लभत्र 

सम्पन्न गने गरी  कायमक्रम कायामन्वयन योजना तजुममा गरी कडाईका साथ िाग ु

गररनेछ ।  

१०४ टोखा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा श्रलमकहरूको पलहचानका िालग िगत 

संकिन गरी आवश्यकताका आिारका श्रममिूक प्रलवलिमैत्री तालिम संचािन 

गरी व्यवलस्थत गराइनेछ ।  

१०५ लनमामर् कायमको गरु्स्तर परीक्षर्को िालग प्रयोगशािा स्थापना गररनेछ ।  

 

ग  ऊिाय  

१०६ मेयर उज्यािो कायमक्रमिाई लनरन्तरता लदद ै साबमजलनक चोक, मठ-मलन्दर, 

लबद्यािय, वडा कायामिय िगायत सब ै सावमजलनक स्थानहरूमा सडक बिी 

जडान गररनेछ । 

१०७ नेपाि लवद्युत प्रालिकरर्, नेपाि टेलिकम र दरुसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था 

साँगको सहकायममा नगरपालिकाको सबै क्षेत्रलभत्र लवद्यतुीय तार, ईन्टरनेटका 

तारहरू भूलमगत गराइनेछ । 

१०८ नगर क्षेत्रबाट उत्सजमन हुने र्ोहोरमैिाबाट उजाम उत्पादन कायमको िालग संभाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

घ. िडक िथा पुल  
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१०९ आवलिक योजना लनमामर् सम्पन्न गरी सोको आिारमा मध्यमकािीन खचम 

संरचना लनमामर् गरी सोलह अनसुार कायमक्रम संचािन गररनेछ । क्षेत्रगत 

आवश्यकताको पलहचानको आिारमा िागत अनमुान  तयार गरी योजना वैंक 

लनमामर् गररनेछ ।  

११० आगामी आ.व. २०७९/८० लभत्र नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन, वडा नं. २ र 

६ को वडा कायामिय भवन लनमामर्  सम्पन्न गररनेछ ।  

१११ नगरपालिकाको प्राथलमकता प्राि योजना तथा कायमक्रम, वहुवर्ीय, अिरुा र 

क्रमागत योजनाहरूमा बजेट लवलनयोजन सलुनलित गरेपलछ मात्र अन्य योजना तथा 

कायमक्रममा बजेट लवलनयोजन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

११२ नगरपालिकामा  माग पेश भएका योजनाहरूमध्ये तत्काि उपिव्ि श्रोतिे िान्न 

नसक्ने योजनाहरूिाई योजना बैंकमा समावेश गद ै श्रोतको उपिव्िताको 

आिारमा क्रमशिः कायामन्वयन गद ै िलगनेछ ।  

११३ सडक लनमामर् गदाम रु्टपाथ, हररयािी सलहतको अपाङ्गमैत्री सडक लनमामर् 

कायमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । समथर भ-ुभागमा सडक ढिानको सट्टा 

कािोपत्रेिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

११४ जनसहभालगतामा आिाररत लवकास लनमामर्िाई महत्व लदद ै समपरुक कोर्मा 

आवश्यक रकम लवलनयोजन गररनेछ ।  

११५ दइु वा दइु भन्दा वढी स्थानीय तहको साझेदारीमा संचािन हुने पवूामिार लनमामर्का 

कायमक्रमहरूिाई लवशेर् जोड लदइनेछ । यसको िालग समपरुक कोर्बाट व्यवस्था 

गररने छ ।  

११६ टोि लवकास संस्था/ उपभोक्ता सलमलतिे गरेको नमनुा कायम अको  टोि लवकास 

संस्था/ उपभोक्ता सलमलतिाई अविोकन गराई अनभुवको आदान प्रदान गने 

व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

११७ नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा राजकूिो, गोरेटो वाटो, खोल्सी, खोिा, नदी 

लकनारमा  कररडोर लनमामर् गने कायमिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  
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११८  नगरपालिकालभत्र रहकेा सडक /टोि/ बस्तीहरूको नामाकरर् ऐलतहालसक, 

सांस्कृलतक,  पौरालर्क नामको आिारमा गने कायमिाई लनरन्तर रुपमा अगालड 

बढाइनेछ  ।   

११९ नगरपालिका लभत्रका सडकहरूमा सडक सरुक्षा लचन्ह (जेव्रा क्रलसङ, िेन 

छुट्याउने, िालर्क संकेत, स्थान पलहचान संकेत आलद) रालखनेछ ।  

१२० कूि वालर्मक पूाँजीगत बजेटको शत प्रलतशत खचम हुनेगरी कायम सम्पादन गररनेछ ।  

१२१ सडक यातायात गरुुयोजना तयार गरी गरुुयोजनािे तोकेको सडकको के्षत्रालिकार 

अनसुार नक्सापास गररनेछ ।  

१२२ मममत तथा सम्भार ईकाईको स्थापना गरी आवश्यक उपकरर्, सामग्री तथा 

जनशलक्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

१२३ आयोजना कायामन्वयनिाई प्रभावकारी वनाउन नगर प्रमखु,उपप्रमखु र प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृतिे १५/१५ लदनमा पवुामिार शाखा प्रमखुसंग र वडा 

अध्यक्षिे सम्वलन्ित वडामा तोलकएको ईलन्जलनयर मार्म त आयोजना कायामन्वयन 

प्रगलत लववरर् लिई सिुारको िालग लनदशेन लदने व्यवस्था कायामन्वयनमा 

ल्याईनेछ ।  

४. वािावरण िथा तवपद् व्र्वस्थापन  

१२४ Bio Diversity Profile तयार गररनेछ ।   

१२५ प्राकृलतक प्रकोपबाट हुने जोलखम न्यनूीकरर् गनम पवूम सचूना, तयारी, उद्धार, राहत 

एवम ्पनुस्थामपना गररनेछ । 

१२६ लवपद ् सम्बन्िी सचेतना, सीप तथा क्षमता लवकास र नमनूा अभ्यास कायमक्रम 

संचािन गररनेछ । लवपद ् व्यवस्थापन सामाग्री खररद, उलचत भण्डारर् र 

आवश्यकता अनसुार  पररचािन गद ै नगरस्तरीय लवपद ् व्यवस्थापन तथा 

प्रलतकायम योजना लनमामर् गररनेछ  ।  

१२७ लवपद जोलखम क्षेत्रहरू पलहचान तथा नक्साङ्कन गरी जोलखम न्यनूीकरर्का 

कायमक्रमहरू संचािन गररनेछ । एक वडा एक Quick Response Team  तयार 
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गररनेछ । एक वडा एक तवपद िुरतक्षि स्थल लकटान गरी आवश्यक 

पवूामिारहरू लवकास गररनेछ ।  

१२८ नगरका सााँघरुा सडकहरूमा रहकेा बस्तीहरूमा आगिागीजन्य लवपदि्ाई 

व्यवस्थापन गनम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिलमटेडसंग समन्वय गरी 

खानेपानी पाईपिाईनहरूमा आगिागी लनयन्त्रर्  यन्त्र जडान गररनेछ ।  

१२९ शहरको सनु्दरता अलभवलृद्ध र वातावरर्मैत्री नगर लनमामर् गनम GREEN AND 

CLEAN TOKHA अलभयान अन्तगमत पाकम  लनमामर् र  वकृ्षारोपर् गररनेछ ।  

१३० वातावरर् संरक्षर्को कायमक्रममा टोि लवकास ससं्था, नागररक, नीलज क्षेत्र तथा 

गैरसरकारी क्षेत्रको सहभालगता गराइनेछ ।   

१३१ प्िालष्टकजन्य वस्तकुो प्रयोग न्यलूनकरर् गद ै प्िालष्टकको झोिाको सट्टामा 

कपडाको झोिाको प्रयोग गने अलभयान संचािन गररनेछ ।   

१३२ एक वडा एक उद्यान नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

१३३ आकाशेपानी संकिनको िालग जि पनुभमरर् प्रर्ािी (Water Recharge 

System) को लनमामर् र प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१३४ सडक अलतक्रमर् गरी सडक तथा सडक पेटीमा  ठेिागाडा, ररक्सा, लनमामर् 

सामाग्री राख्ने कायमिाई लनरुत्सालहत गररनेछ । अटेरी गनेिाई दलण्डत गररनेछ । 

१३५ जोलखम संवेदनलशि भ-ूउपयोग योजना तयार गरी कायामन्वयन गररनेछ ।  

१३६ जिवाय ु पररवतमन र वातावरर् प्रदरु्र् न्यलूनकरर् सम्बन्िी कायमक्रम कायामन्वय 

गररनेछ ।  

१३७ वातावरर्मैत्री स्थानीय शासनका पवूामिार परूा गरी वातावरर्मैत्री स्थानीय तह 

घोर्र्ा गररनेछ ।  

५.  िांस्थागि तवकाि िथा िुशािन 

क.  मानव िांिािन तवकाि िथा िेवा प्रवाह  

१३८ कायामियबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्िी मापदण्ड (SOP) तयार गरी िाग ूगररनेछ 

।  
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१३९ नगरपालिका तथा अन्तगमतका सबै  कायामियहरूमा लडलजटि सचूना पाटी तथा 

लडलजटि नागररक वडापत्रको व्यवस्था गररनेछ ।  

१४० आवश्यकता अनसुार घलुम्त सेवाको प्रयोग मार्म त सेवा प्रवाह गररनेछ । घटना 

घटेको ३५ लदनलभत्र अलनवायम घटना दताम गनम नागररकिाई ससुलूचत गराइनेछ ।  

१४१ नगरपालिकाको लबद्यमान संगठन संरचनािाई कायम वोझको आिारमा 

पनुराविोकन गररनेछ ।  

१४२ प्रत्येक कममचारीिाई काम, कतमव्य, अलिकार र लजम्मेवारी सलहतको कायम लववरर् 

उपिव्ि गराई  कममचारीहरूसंग कायमसम्पादन सम्झौता गरी  नलतजामा आिाररत 

कायमसम्पादन प्रर्ािीको लवकास गरी कायम सम्पादन मलू्याङ्कनको आिारमा 

दण्ड र परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।  

१४३  आ.व.२०७९/८० लभत्र कायामिय भवन लनमामर् सम्पन्न गरी नगरपालिकाको 

भवनबाटै सेवा प्रवाहको व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

१४४ नगरपालिका तथा अन्तगमतका कायामियहरूमा कायमरत अस्थायी तथा करार 

कममचारीहरूिाई सामालजक सरुक्षा कोर्मा आवद्ध गररनेछ । नीलज ससं्थामा 

कायमरत कममचारीहरूिाई समेत सामालजक सरुक्षाकोर्मा आवद्ध गराउन 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१४५ आन्तररक पयमटन प्रवद्धमन गद ैकममचारीको क्षमता अलभवलृद्धको िालग नगरसेवक 

कममचारीहरूिाई वर्ममा १० लदन पयमटन काजमा पठाउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

१४६ रालरिय तथा अन्तरालरिय नगरहरूसंग नगरपालिकाको भलगनी सम्वन्ि कायम गने 

कायमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । भलगनी सम्वन्ि स्थालपत भएका तथा हुने क्रममा 

रहकेा शहरहरूसंग असि अभ्यास आदान प्रदान गने तथा साझेदारीमा 

कायमक्रमहरू संचािन गररनेछ । 

१४७ नगरपालिका अन्तगमतका सम्परू्म कायामियहरूमा जनगनुासोिाई सम्वोिन गनम 

सझुाव पेटीका राखी लनयलमत खोल्ने व्यवस्था गरी यथासक्य लछटो जनगनुासोको 

सम्वोिन गररनेछ ।  
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१४८  नगरका गलतलविीहरू नगरवासी समक्ष पयुामउन चौमालसक रुपमा  नगर वलेुतटन 

प्रकाशन गररनेछ ।  

१४९ नगरपालिका कायामिय तथा वडा कायामियहरूको योजना, कायमक्रमहरूको प्रगलत 

एवम ् भावी कायमयोजनाको वारेमा नगरवासीहरूिाई जानकारीको िालग 

चौमालसक रुपमा सावमजलनक सनुवुाई गररनेछ ।  

१५० नगरपालिका तथा अन्तगमतका कायामियहरूबाट प्रदान गररने सेवाको सन्दभममा 

लनयलमत रुपमा नागररक िन्िुष्टी िभेक्षण गररनेछ । नगरपालिका तथा 

अन्तगमतका सम्परू्म कायामियहरूमा सोिपछु तथा सहायता कक्ष स्थापना गररनेछ 

। 

१५१ टोखा नगरलभत्र वसोवास गने लवलभन्न लविामा ज्ञान, सीप, दक्षता, अनभुव भएका 

व्यलक्तहरूको लवर्य क्षेत्रगत रोष्टर तयार गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता, 

अनभुविाई नगरको लहतमा प्रयोग गररनेछ ।  

१५२ संघ तथा प्रदशे अन्तगमतका लनकायहरू तथा अन्य स्थानीय तहहरूसंग समन्वय, 

सहकायम गद ैकायम गररनेछ ।  

१५३ प्रत्येक वर्म नगरपालिका स्थापना भएको लदन मंलसर १६ मा नगर लदवस मनाइनेछ  

।  

१५४ नगरपालिकामा कायमरत जनशलक्तको क्षमता लवकास गनम तालिम कायमक्रम 

संचािन गररनेछ ।   

१५५ लदगो लवकास िक्ष्यहरूको स्थानीयकरर्को िालग कायमक्रम संचािन गररनेछ ।  

६. तवतिर्  िुशािन  

 क. अतन्िम लेखापरीक्षण िथा वेरुिु 

१५६ आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािी तजुममा गरी कायामन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

१५७ आन्तररक िेखापरीक्षर् त्रैमालसक रुपमा गररनेछ । 

१५८ अलघल्िा आ.व. हरूको वेरुजमुध्ये लनयलमत गनुमपनेिाई लनयलमत गरी असिु उपर 

गनुमपने खािको वेरुज ुरकम सम्वलन्ित व्यलक्त तथा संघसंस्थाहरूसंग लनयमानुसार 
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असिु  गररनेछ । अलन्तम िेखापरीक्षर्िे औल्याउने वेरुज ुरकम कूि खचमको १ 

प्रलतशत भन्दा कम रहने गरी आलथमक कारोवार तथा सोको िेखाङ्कन गररनेछ ।  

१५९ तोलकएको समयमा नै पेश्की तथा वेरुज ुर्छयौट नगरेमा भकु्तानी हुन वााँकी रकम 

पाररश्रलमक, तिव ,भिा समेत रोक्का गरी असिु उपर गररनेछ ।  

१६० आलथमक कारोवारका सबै गलतलवलिहरूमा स्वच्छता, जवार्दहेीता र प्रलतस्पिाम 

कायम गररनेछ ।  

ख.   लेखाकां न िथा रािस्व पररचालन 

१६१ नेपाि सरकारबाट स्वीकृत SuTRA को प्रभावकारी  र परू्म कायामन्वयन गररनेछ  

।   

१६२ सबै प्रकारका भकु्तानीहरू बैंलकङ प्रर्ािीबाट गररनेछ ।   

१६३ कर तथा शलु्क दस्तरुिाई समय सापेक्ष, कर संकिन प्रर्ािीिाई थप प्रलवलिमैत्री 

प्रगलतलशि र समन्यालयक वनाइनेछ । 

१६४ संलचत कोर्मा संकलित राजस्विाई आवश्यकता तथा औलचत्यताको आिारमा 

परू्म लमतव्यलयता अपनाई नगरवासीको उच्चतम ्लहतमा प्रयोग गररनेछ ।  

१६५ राजस्व सङ्किन तथा करदाताको अलभिेख व्यवलस्थत वनाउद ैिलगनेछ । कर 

लतने तथा नलतनेहरूको लववरर् सावमजलनक गररनेछ ।  

१६६  नगर के्षत्रलभत्र रहकेा ठूिा करदाताहरूबाट हाि सम्म उठ्न वााँकी वक्यौता कर 

उठाइनेछ । सबैभन्दा वढी कर लतने करदातािाई सम्मान गररनेछ ।  

१६७ स्वास््य बीमा कायमक्रममा सहभागी हुने नगरपालिकामा सम्पलतकर लतने 

करदाताहरूिाई बीमा शुल्कमा १० प्रलतशत अनदुान उपिव्ि गराइनेछ ।  

१६८ रािस्व िप्ताह अतभर्ान संचािन गरी करदाताहरूिाई कर प्रशासनका वारेमा 

जानकारी गराई करमैत्री वातावरर्को व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

ग . तविीर् िुशािन िथा िोतखम न्रू्तनकरण  

१६९ अनावश्यक खचम लनयन्त्रर् गरी सावमजलनक श्रोतको उपयोगमा लमतव्ययीताको 

नीलत अविम्वन गररनेछ ।  
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१७० खररद प्रकृयामा सावमजलनक खररद काननूको परू्म पािना गररनेछ ।  

१७१ आलथमक कायमप्रर्ािीिाई थप चसु्त र दरुुस्त वनाई लविीय सशुासन कायम 

गररनेछ । आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािी पाररत गरी िाग ू गररनेछ । आन्तररक 

िेखापरीक्षर् र कर परीक्षर् कायमिाई  प्रभावकारी वनाइनेछ ।  

१७२ आलथमक लक्रयाकिापहरूको मालसक, चौमालसक र वालर्मक लववरर्हरू 

सचूनापाटी, Website तथा  संचारका माध्यमहरूबाट सावमजलनक गररनेछ  ।  

१७३ नगरपालिकामा रहने लवलभन्न कोर्हरूको सञ्चािनको कायमलवलि तजुममा गरी 

कायामन्वयन गररनेछ । 

 

ङ . िावयितनक िुनुवाई 

१७४ चौमालसक रुपमा सावमजलनक सनुवुाईको आयोजना गरी जनगनुासोको यथालशघ्र 

सम्वोिन गने कायमिाई  प्रभावकारी वनाइनेछ  ।  

१७५ गनुासो अलभिेख, उजरुी पेटीका, सझुाव पेटीका व्यवलस्थत गररनेछ ।  

१७६ सामालजक िेखापरीक्षर् गररनेछ ।  

ख. िूचना प्रतवति िथा अतभलेख व्र्वस्थापन  

१७७ नगरपालिकाका हरेक काम कावामलह लबद्यतुीय संचार माध्यमको प्रयोग गरी न्यून 

कागज प्रयोग (lesspaper) गद ैिलगनेछ ।  

१७८ राजस्व लतने व्यवस्थािाई Online  प्रर्ािीमा आवद्ध गराउने व्यवस्था 

लमिाइनेछ ।  

१७९ नगरपालिकाका सावमजलनक जग्गा, साबमजलनक सम्पलत, घर-नक्सा पास, व्यलक्तगत 

घटना दताम, लनर्मयहरू िगायत सबै लकलसमका अलभिेखहरूको digitalization 

गररनेछ ।  

१८० नगरपालिकाबाट सचूना प्रलवलिको प्रयोग मार्म त प्रदान गररने सेवा प्राि गने 

प्रकृयाको वारेमा नगरवासीिाई जानकारी गराइनेछ । नगरपालिका कायामिय 
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पररसर, वडा कायामियहरू र महत्वपरू्म स्थानहरूमा  Free Wi-Fi को प्रवन्ि 

लमिाइनेछ ।   

ग. िुरक्षा व्र्वस्थापन  

१८१ िनिा िुरक्षा कार्यक्रम अन्तगमत नगरका मखु्य-मखु्य स्थानहरूमा नगरपालिका, 

वडा कायामिय वा प्रहरीसंग लनयन्त्रर् कक्ष रहने गरी लसलसटीभी जडान िाई 

लनरन्तरता लदइनेछ ।  

१८२ स्थानीयस्तरमा घट्न सक्ने आपरालिक घटना लनयन्त्रर्का िालग स्थानीयवासीमा 

सचेतना वढाई नेपाि प्रहरीसंग सचूना आदान प्रदान गररनेछ ।  

१८३ नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा टोिहरूमा िुरक्षा िाईरन जडान कायमको िालग 

स्थानीयवासीहरूसाँगको िागत साझेदारीमा नगरपालिकाको ५० र 

स्थानीयवासीको ५० प्रलतशत िागत सहभालगता हुनेगरी सरुक्षा साईरन जडानको 

व्यवस्था लमिाइनेछ ।    

१८४ नगरपालिकालभत्रका बढी घनत्व हुने सडकहरूमा िालर्क प्रहरीको समन्वयमा 

िालर्क सचेतना कायमक्रम संचािन  गररनेछ ।   

१८५ नगरपालिकाको भौलतक सम्पलत सरुक्षाका िालग नगर प्रहरी पररचािन गररनेछ ।  

घ. न्र्ार् िम्पादन  

१८६ न्यालयक सलमलतको क्षमता अलभवलृद्धको िालग सलमलतका पदालिकारीहरूिाई 

तालिम प्रदान गररनेछ । आलथमक रुपिे लवपन्न नागररकहरूको िालग लनिःशुल्क 

काननुी सहायता तथा परामशमको व्यवस्था गररनेछ ।   

१८७ सामान्य प्रकृलतका लववाद समािानका िालग मेिलमिाप, मध्यस्थता जस्ता 

वैकलल्पक उपायहरू अविम्बन गररनेछ ।  

१८८  सबै वडा कायामियहरूमा मेिलमिाप केन्र स्थापना गरी मेिलमिापकतामहरूको  

सलूच तयार गरी सलूचकृत मेिलमिापकतामबाट मात्र लमिापत्र गराइनेछ । 

नगरस्तरीय मेिलमिाप कताम संजाि लनमामर् गरी लनयलमत छिर्ि गररनेछ ।  
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१८९  काननूी साक्षरता कायमक्रम संचािन गररनेछ । मेिलमिापकतामहरूिाई 

Advanced Training  संचािन गररनेछ ।  

१९० प्रत्येक आलथमक वर्मको अन्त्य सम्म उजरुी र्छयौट दर शत प्रलतशत हुनेगरी 

कायमसम्पादन गररनेछ ।  

१९१  मालथ उल्िेलखत नीलत तथा कायमक्रम कायामन्वयनका िालग आगामी आ.व.मा २ 

अवम ११ करोड ५६ िाख ७ हजार को अनमुालनत आय व्यय हुने प्रक्षेपर् 

गररएको छ । चाि ुआ.व. मा सम्झौता भई आ.व. को अन्त्य सम्म कायमसम्पन्न 

हुन नसक्ने योजना तथा कायमक्रमहरूिाई क्रमागत रुपमा लनरन्तरता लदईनेछ । 

१९२ अन्तमा, यस गररमामय सभामा प्रस्तालवत नीलत तथा कायमक्रमको कायामन्वयन 

पिात ्नगरको आलथमक, सामालजक, पवूामिार, वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन 

तथा संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा उल्िेख्य सिुार भई सामालजक 

न्याय स्थालपत हुने र नागररकको जीवनस्तरमा सिुार हुने लवश्वास लिएको छु । 

हामीिे प्राि गरेको उपिव्िीहरूिाई संस्थागत गदै जनताको  लवकासका चाहना 

परुा गरी “ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर्, िमृद्ध टोखा नगर" 

लनमामर्मा प्रस्तालवत नीलत तथा कायमक्रमको सर्ि कायामन्वयनबाट िक्ष्य हालसि 

हुने अपेक्षा गरेको छु । यस नीलत तथा कायमक्रमको कायामन्वयनमा सबै क्षेत्र, संघ 

/संस्था तथा नागररक समाजबाट अपेलक्षत सहयोग प्राि हुने लवश्वास व्यक्त गद ै

राजनैलतक दि, नगरसेवक कममचारी, नीलज, सहकारी र सामदुायीक क्षेत्र, श्रलमक 

वगम, नागररक समाज, आमसंचार िगायत सम्परू्म नगरवासी लददीबलहनी तथा 

दाजभुाईहरूमा हालदमक िन्यवाद ज्ञापन गदमछु  ।  

िन्र्वाद  ! 

 

आर्ाढ १०, २०७९ 


