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नगर उपप्रमुख तथा सभाका सदस्य जू्यहरु 

यस सम्मानित िगर सभामा आनथिक वर्ि २०७८/०७९ को वानर्िक बजेट तथा 

कायिक्रम निमािण गिे पृष्ठभूनममा सभामा उपस्थथत भइरहँदा सो को पूविशतिका रुपमा 
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रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

रहेको यस रामपुर िगरपानिकाको वानर्िक िीनत तथा कायिक्रम पाररत गिुि पिे 

थथािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को आधारमा उले्लस्ित िीनत तथा कायिक्रम 

प्रसु्तत गिि अिुमनत चाहन्छु। 

यस अवसरमा सविप्रथम, मुिुकमा संघीय िोकतास्िक गणिात्मक राजिीनतक व्यवथथा 

थथापिा गििका िानतर नवनभन्न चरणका सशस्त्र संघर्ि र शास्िपूणि जिआन्दोििहरुमा 

शाहदत प्राप्त गिुि हुिे आदरणीय अमर शहीद सूयि प्रसाद नघनमरे िगायत समू्पणि 

ज्ञात अज्ञात शनहद प्रनत भावपूणि श्रद्धाञ्जनि अपिण गदिछु। 

संघर्िको दौरािमा घाईते भई हािसम्म कष्टपूणि अपाङ्गता जीवि भोगीरहिु भएका 

योद्धाहरु प्रनत सु- स्वास्थ्यको कामिा सनहत हानदिक सम्माि व्यक्त गिि चाहन्छु। 

हाि नवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैनिएको कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) का 

कारण देशभर र देश बानहर ज्याि गुमाउिु हुिे िेपािीहरु प्रनत भावपूणि श्रद्धाञ्जनि 

अपिण गदिछु।कोनभड-१९ को संक्रमणमा परी उपचाररत सबैको नशघ्र स्वास्थ्य िाभको 

कामिा गदै कोनभड-१९ िाई परानजत गरी घर फकि िु हुिे सबैिाई बधाई तथा 

शुभकामिा व्यक्त गदिछु। 

कोनभड-१९ को यस महामारीको नवर्म पररस्थथतीमा अग्रभागमा रहेर सेवा गरररहेका 

नचनकत्सक, िसि, स्वास्थ्यकमी, सरसफाईकमी, एमु्बिेन्स चािक तथा महामारी रोकथाममा 

िनटिु भएका समू्पणि कमिचारीहरुको उच्च प्रशंसा गदिछु। अनहिे देश समृद्ध िेपाि 

सुिी िेपािीको रानष्टि य आकांक्षाका साथ नवकास उन्ननत र समृस्द्धको अग्रगामी 

अनभयािमा अग्रसर भएको र गनतशीि रहेको सन्दभिमा थथायी शास्ि, थथीरता, सुशासि 

र नदगो नवकासका प्रनतफि जिसमक्ष प्रसु्तत गिे नजमे्मवारी हाम्रो काधमा आएको 

यस सम्मानित सभामा जािकारी गराउि चाहन्छु। 

रामपुर िगरपानिकाको वानर्िक िीनत तथा कायिक्रम प्रसु्तत गरररहँदा हाम्रो भूगोि, 

सामानजक पृष्ठभूनम, नवकासप्रनतको धारणा र संसृ्कनत, कािुिी व्यवथथा र राज्यको 

पुिरसंरचिाको प्रारस्िक अभ्यास आनदका कारण जिअपेक्षा र हाम्रो चाहिा समेत  

िीनत तथा कायिक्रमा समू्पणि रुपमा समावेश गराउिे प्रयत्न पूणि िहुि सक्छ।यद्यनप, 

हाम्रो संरचिागत, कािुिी र आनथिक अवथथा आधारमा यस रामपुर िगरपानिकाको 

नबर्यगत सनमनतहरु, बजेट तथा योजिा तजुिमा सनमनतको नसफाररसका आधारमा 

िगरपानिकाको िीनत तथा कायिक्रम यस सम्मानित सभाबाट छिफिका िानग पेश 

गिे अिुमनत चाहन्छु। 

प्रसु्तत िीनत तथा कायिक्रममा अनधकांश प्रनतवद्धताहरु गत आनथिक वर्िमा यसै 

सम्मानित सभाबाट पाररत िीनत तथा कायिक्रमको निरिरतामा रहेको अवगत गराउि 

चाहन्छु।केही कुराहरु बदनिँदो पररस्थथनत समेतिाई मध्यिजर गरर उपयुक्तताका 
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आधारमा पेश गररएको व्यहोरा समेत म यस सम्मानित सभामा जािकारी गराउि 

चाहन्छु। िेपािको राज्य पुिःसंरचिा पनछ सम्पन्न भएको पनहिो चरणको थथािीय 

तहको निवािचि पश्चात् रामपुर िगरपानिकाका तफि बाट िवौ िगर सभामा हािसम्म 

िीनत, तथा कायिक्रम प्रसु्तत गिि यस गररमामय िगरसभामा  सम्बोधिका िानग 

उपस्थथत हुि पाउँदा गौरव महसु गरेको छु। िेपािको संघीय संरचिा अिगित 

जितासँग प्रत्यक्ष र िनजकबाट सरोकार राखे्न थथानिय तहको महत्व, भाविा र 

साथिकता समू्पणि सविसाधारणमा समेत बोध गराउिे यो सुिद समयिाई स्मरण गिि 

चाहन्छु। 

 यनतबेिा कोनभड-१९ को महामारीिे हाम्रा समू्पणि काम कारबानहहरु प्रभानवत 

भएका छि्। कोनभड-१९ नवरुद्धका संघर्ि र िडाई प्रमुि बिेको छ। जिताको 

जीवि रक्षा गिुि हाम्रो पनहिो कतिव्य बिेको छ। संक्रमण दैनिक बनिरहेको 

छ। तर हामी शुरुबाटै पूवितयारी र योजिाका साथ कृयाशीि रहेकोिे कोरोिा 

भाइरसको रोकथाम, नियिण र उपचारमा चुस्त व्यवथथापििाई परानजत गिि 

सबै एकनिक्का भई कोनभड-१९ परास्त गिि िानग परररहेका छौ।म कोरोिा 

भाइसर नवरुद्धको अनभयािमा मािव जीवि रक्षाका िानग उनभि सबैिाई 

आव्हाि गदिछु। 

 कोरोिा भाइरसको महामारीद्धारा नसनजिएको संकटबाट िगरिाई मुक्त बिाउँिु 

हाम्रो पनहिो दानयत्व हुिेछ।हामीिे कल्पिा िगरेको पररस्थथनत सृजिा भएको 

अवथथामा तत्कािका िानग नवकास कायिक्रमका प्रfथानमकताहरुमा केही 

फेरबदि गिुिपिे बाध्यकारी पररस्थथनत सृजिा भएको छ।अतः आगामी आनथिक 

वर्ि २०७८/०७९ का िानग नवर्यगत रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य िगरको पनहिो 

प्राथानमकतामा परेको छ।नवदेशमा आफ्िो रोजगारी गुमाएर घर फनकि एका 

युवाहरुका िानग उत्पादिनशि कायिमा िगाउिका िानग कृनर् तथा उद्यम 

व्यवथथापि गरी आयआजिि तथा रोजगार प्रविद्धिका िानग उच्च प्रनथमकता 

नदइएको छ। 

 कृनर्, पयिटि, व्यापार, जिस्रोत र िािीको प्रचुर सिाविा बोकेको यो सुन्दर 

उपत्याका स्रोत र साधिको सु-व्यवस्थथत उपयोगिे रामपुरबासीको समृ्वस्द्ध र 

जीविमा सकारात्मक पररवतिि ल्याउि तथा िगरपानिकाको सेवा प्रवाहमा 

नवनशष्टता ल्याउिे गरी िीनत तथा कायिक्रम तय गिि यो िगरसभा सफि हुिे 

नवश्वास निएको छु। 

 कोनभड-१९ को महामारीिे िडा गरेको चुिौती र त्यससंग जोनडएर आएका 

असरहरुिाई समेत ध्यािमा रािी भनवष्यमा आईपिे सिानवत महामारीहरुसँग 
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योजिाबद्ब रुपमा जुध्नका िानग चािु आ.व.मा प्रकोप व्यवथथापि नवशेर् 

कोर्का िानग १ करोड बरावरको रकमको व्यवथथापि गरेकोमा आगामी 

आ.व २०७८/०७९ का िानग रु १ करोड प्रारस्िक बजेट नवनियोजि गरेको 

छु। उक्त कोर्मा िगर तथा देश नवदेशमा रहिु भएका नहतैर्ी, सुभेभ्छुक तथा 

नवकास साझेदारहरुबाट समेत सहयोग प्राप्त गिि पहि गररिेछ। 

 यस नवर्म पररस्थथतीमा देश नभत्र र बानहरबाट सहयोग गिुि हुिे व्यस्क्त तथा 

संघ तथा संथथाहरु प्रनत हानदिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गदिछु। 

 बन्दाबन्दीका अवथथामा और्धी, िाद्यबसु्त िगायत उत्पादकमुिक उपभोग्य 

बसु्तहरुको सहज आपूनति हुिे व्यवसथा नमिाउि संघीय तथा प्रदेश सरकार 

सँग समन्वयात्मक प्रयत्न गररिे छ।बन्दाबन्दीबाट प्रभानवत गरीब, असाहय तथा 

नवपन्न पररवार दैनिक कमाई जीवियापि गिे व्यस्क्त तथा बन्दाबन्दी र 

कोनभड-१९ िे निम्त्त्याएका अन्य कारणिे रोजगारी गुमाएका व्यस्क्तहरुिाई 

िनक्षत गरी राहत तथा पुिथथािपिा प्रथानमकता नदइिेछ। 

अब म आगामी आ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि निईएका 

प्रमुि िीनतगत आधार र मुख्य मागिदशििका बारेमा जािकारी गराउँि चाहन्छु। 

 िेपािको संनवधाििे निदेनशत गरेको थथािीय तहको काम, कतिव्य तथा अनधकार 

सम्बन्धी नवर्य तथा प्रथानमकताहरु। 

 संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरेको िीनत, कािुि तथा मापदण्डहरु। 

 वडाहरुबाट आएका सुझाब तथा कायिक्रमहरु। 

 थथािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को िीनतगत व्यवथथा र प्राथानमकता 

आधारहरु 

 रानष्टि य प्राकृनतक स्रोत तथा नबत्त आयोग ऐि, २०७४ को िीनतगत व्यवथथा र 

प्राथानमकता तथा भौगोनिक तथा के्षत्रागत सिुििका आधारहरु। 

 अिर सरकारी नबत्त व्यवथथापि ऐि, २०७४ िे गरेको िीनतगत व्यवथथा। 

 थथािीय तहको वानर्िक योजिा बजेट तथा बजेट तजुिमा नदग्दशिि,२०७४ िे 

निनदिष्ट गरेको वानर्िक योजिा तथा बजेट तजुिमाका आधारहरु। 

 संघीय सरकार र प्रदेश तहबाट प्राप्त अन्य मागिदशिि एंव निदेशि तथा 

सुझाबहरु। 

 पन्ध्रौ संघीय योजिािे निनदिष्ट गरेका िक्षय एंव उदे्दश्यहरु। 

 जितासँग मत माग्दा व्यक्त गरेका प्रनतवद्धता पत्र तथा समय समयमा गररएका 

वचिबद्धताहरु। 

 मािवीय समृस्द्ध तथा सुिी जीविका निनमत्त संयुक्त राष्टि संघिे निनदिष्ट गरेका 

दीगो नवकासका िक्षहरु। 
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 िगरपानिकाको आिररक स्रोत र साधि तथा यसको सिाव्यता र चुिौनतहरु। 
 

यस गररमामय सभामा िगरपानिकाको तफि बाट िगरको समू्पणि नवकासको िानग 

मागिदशििक रुपमा रहिे आगामी आ.व. 2078/79 को वानर्िक िीनत तथा  

 

कायिक्रमको तजुिमामा िगरपानिकाको प्रयासहरुमा हरदम साथ र सहयोग गिुिहुिे 

कायिपानिकाका सदस्यजू्यहरु, िगरसभाका समू्पणि सदस्यहरु, राजिैनतक दिहरु तथा 

िागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, सञ्चार जगत्, िगरपानिकाका 

समू्पणि कमिचारीहरु एंव रामपुर िगरबासी समू्पणि आदरणीय आमा-बुबा, दाजु-भाई 

तथा नददी-बनहिीहरुमा हानदिक आभार व्यक्त गदिछु। 

 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िगरपानिकाको वानर्िक िीनत तथा कायिक्रम प्रसु्तत 

गिि चाहन्छु। 

िगर उपप्रमुि तथा सभाका सदस्य जू्यहरु 

१. पूवािधार लवकास सम्वन्धी नीलत 

क)  सडक तथा पुि  

 िगरको समग्र नवकास गिि िगरका योजिा, कायिक्रम, र संरचिाहरु वािमैत्री, 

अपांगमैत्री जेष्ठ िागररकमैत्री, िैनङ्गकमैत्री  र वातावरणमैत्री बिाइिेछ। 

 िगरपानिका के्षत्रनभत्र निमािण हुिे सडकहरुमा डि ेि निमािण गिि प्रोत्सानहत 

गररिेछ र डि ेि निमािण सम्पन्न सडकिाई पनहिो प्राथनमकतामा रािी कािोपते्र 

गिे िीनत निइिेछ।अन्य ग्रानमण सडकहरुमा पनि ग्राभेि गरी स्तरोन्ननत गिे 

कायििाई प्राथनमकता नदइिेछ। 

 प्रते्यक वडामा एक गौरवको योजिा निमािण गरर उक्त योजिािे अरु वडाहरुमा 

पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देस्ििे गरर िगरस्तरीय  वडा गौरवको 

आयोजिामा कस्िमा 12,00,000/- (अक्षरुपी बाह्र िाि) भन्दा घनट रकम 

नवनियोजि िगिे िीनत ल्याईिेछ। 

 अिरपानिकािाई जोड्िे सडकहरुको DPR तयार गरी सडक निमािण कायििाई 

निरिरता नदइिेछ।साथै अिरपानिका साझेदारी कायिक्रम अविम्वि गररिेछ। 

 जब्गादी-रातामाटा मोटरबाटोको स्तरोन्ननत गििको िानग तयार भएको DPR को 

आधारमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग बजेट माग गिे र थथािीय 

तहबाट आवश्यकता अिुसार ममित सिार गररिेछ।   
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रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

 िगरसभामा समावेश िभएका वा अन्य आवश्यक योजिाहरुको कायािन्वयिका 

िागी "जनताको अपेक्षा मेर्रको सुभेच्छा" कायिक्रममा समावेश गरर िगर 

प्रमुिको  निणिय अिुसार कायािन्वयि गररिेछ। 

 वस्ती तथा टोिको पनहचाि तथा वडा सनमनतको प्राथनमकतामा नसफाररश 

भएका वडास्तरीय योजिाहरु कायािन्वयिाथि आगामी आ.व. ०७८/०७९ मा 

आवश्यकता अिुसार बजेट उपिव्ध गराइिेछ । साथै आगामी वर्िमा वडा 

िाई जिसंख्या, भूगोि, कायिसम्पादि तथा आिररक आय समेतको मूल्याङ्किको 

आधारमा थप रकमको वजेट नसनिङ समेत उपिव्ध गराइिेछ। उपिव्ध 

अिुदािबाट सामानजक नवकास (वािवानिका, जे्यष्ठ िागररक एवं िनक्षत समूह) 

तफि  उपयुक्त रकम नवनियोजि गररिेछ।  

 भौनतक पूवािधार तफि  पाँच िाि भन्दा कम योजिा तथा कायिक्रम तफि  ५०% 

भन्दा कम िहुिे गरर रकम नवनियोजि गिे । नदगो नवकासका िानग िागररक 

सहभानगता अनभवृस्द्ध गिि प्रते्यक योजिाहरुमा जिश्रमदाि तथा िागत 

सहभानगतािाई अनिवायि िागू गररिेछ।  

 सडक बत्ती साझेदारी  कायिक्रम अिगित िगरपानिकािाई सधैं उज्यािो 

बिाउि सडक बत्ती जडाि गिे कायििाई निरिरता नदिुका साथै सोिार 

प्रणािी नवस्तारका िानग  बैकस्ल्पक ऊजाि केन्द्र तथा अन्य  सरोकारवािा 

निकायको सहकायिमा अगानड बिाईिेछ।  

 िगरपानिकाबाट सञ्चािि हुिे पूवािधार निमािणका कायिक्रमहरुको गुणस्तर 

कायम गिि अिुगमि, सुपररवेक्षण र मूल्याङ्कि कायि व्यवस्थथत गररिे। त्यसैगरी 

योजिाको अस्िम भुक्तािी गिुि पूवि साविजनिक परीक्षण तथा वडास्तरीय 

योजिामा सम्बस्न्धत  

 वडा अिुगमि सनमनत तथा वडा कायािियको नसफाररश वा िगरस्तरीय 

अिुगमि सनमनतको नसफाररस वा दुवै प्रनक्रया नविा भुक्तािी गररिे छैि। 

यसका िानग अिुगमि सनमनतिाई अझ सनक्रय बिाईिेछ। 

 िगरपानिकाबाट भौनतक पूवािधार निमािणका योजिा ठेक्का प्रनक्रयाबाट सञ्चािि 

गदाि बोिपत्र सम्बन्धी िररद कायििाई पारदशी, प्रनतस्पधाित्मक र समाि अवसर 

सृजिा गिि नवगत देस्ि िागू गररएको इ–नवनडङ्ग (E-bidding) बाट िररद गिे 

िीनतिाई अविम्वि गररिेछ।  

 िगर के्षत्र नभत्र तथा बानहरका सडकिाई यातायात नवस्तार गदाि पािीका श्रोत, 

विजंगि, प्राकृनतक स्रोत तथा धानमिक के्षत्र नवथथानपत िहुिे गरी यातायातको 
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रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

सुनवधा पुर्याउि िगर यातायात गुरुयोजिा (MTMP) तयार गरी सडक निमािण 

तथा नवस्तार गररिेछ।  

 निमािण सामाग्री/निमािण कायि परीक्षण प्रयोगशािा थथापिा गरी नवकास निमािण 

कायिको प्रभावकारी गुणस्तर मूल्याङ्कि गररिेछ।  

 कािीगण्डकी उपत्यकाका सबै थथािीय तह सँग सहकायि गरी उपत्यकाको 

एनककृत नवकासमा हातेमािो गिे कायििाई अगानड बिाईिेछ। कािीगण्डकी 

उपत्यका नवकास संयुक्त कायिदििाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािि गररिेछ। 

 रामपुर-5 नसमिघारीमा रहेको िगर बसपाकि िाई प्राथानमकतामा रािी 

व्यवस्थथत गदै जािे र यसै आ.व. मा बजेटको व्यवथथा नमिाईिे छ साथै 

वसपाकि िाई नियम प्रनक्रया अपिाई ठेक्कामा िगाईिे िीनत अबिम्बि गररिेछ। 

 सडकमा चाप कम गिि तथा िगरको यातायात तथा पयिटि के्षत्रमा योगदाि 

गिे गरी कािीगण्डकी  कररडोर निमािण कायििाई नवगतका आ.वहरुमा जसै्त 

आवश्यक सहयोग गरी निमािण कायििाई सहयोग गररिेछ। 

 कािीगण्डकी कोररडोर िगायतका सडकमा यातु्र प्रनतक्षािय तथा यातायात 

नवश्रामथथि र साविजनिक शौचािय तथा िाजाघर निमािणको योजिा बिाइ 

ररफे्रसमेन्ट केन्द्रका रुपमा नवकास गररिेछ।  

 2072 साि भन्दा अगानड रामपुर िगरपानिकाको बजार के्षत्र नभत्र सागुरो 

गल्ली/बाटोमा बिेका घरहरुिाई पनि बाटो साविजनिक गरी नियमािुसार 

अनभिेस्िकरण गदै िनगिेछ।  

 िगरपानिकाको सुव्यवस्थथत नवकासको िानग आनथिक सामानजक, भौनतक, 

शैनक्षक, ऐनतहानसक पयिटकीय िगायतका के्षत्रहरुिाई समेटेर चक्रपथको निमािण 

गिे कायििाई नशघ्रताका साथ अगानड बिाईिे छ।  

 िगरपानिका नभत्रका सबै वडा कायािियसम्म बाहै्र मनहिा निवािध रुपमा सडक 

सञ्चािि गिि बजेटको व्यवथथा गरी कायि अगानड बिाईिे छ र सबै मोटरेवि 

सडकिाई दुई िेिको बिाईिेछ। पनहिे निमािण भई संचाििमा रहेको ३ 

नमटर चौडाई भन्दा सागुरा सडकहरुमा हल्का सवारी साधिहरुिाई मात्र 

अिुमनत नदइिे छ।  

 सडकको के्षत्रानधकार नभत्रका अिअनधकृत घर टहराहरु हटाउिे र दुघिटिा 

मुक्त के्षत्रको रुपमा नवकास गिे िीनतिाई अविम्वि गररिे छ । साथै 

Dedicated Line निमािण गिि आवश्यक व्यवथथा नमिाईिे छ। 

 पाँच वरे् सडक रणिीनतक योजिा तयार गरी िगर के्षत्र नभत्रका सडकहरुिाई 

सुदृिीकरण तथा स्तरोन्ननत गदै कािोपते्र गिि जोड नदईदै िनगिे छ।  
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 सडकको दायाँ बायाँ हररयािी प्रवद्धिि गरी हररत शहरको रुपमा नवकास 

गररिे छ।  

 िगरके्षत्र नभत्र सञ्चाििमा रहेका भाडाका सवारी साधििाई व्यवस्थथत गरी 

नवद्युतीय सवारी साधि सञ्चाििमा जोड नदईिेछ। शहरिाई व्यवस्थथत तथा 

अिुशानसत बिाउिका िानग थप संख्यामा िगर प्रहरीको नियुस्क्त र पररचािि 

गरी आवश्यक कायि अगानड विाईिे छ र सो का िानग यसै आ.वमा 

बजेटको व्यवथथा गररिे छ। 

 प्रते्यक वडाका सडक, िािेपािी, नसञ्चाई र फोहोर व्यवथथापि गिि योजिा बैंक 

निमािण गरी कायािन्वयि गररिेछ।  

 िगरपानिका नभत्रका सबै वडामा एउटै प्रणािीको नवद्युत उपिव्ध गराउि र 

पूणि रुपमा िोडसेनडङ्ग हटाउि पहि गररिे छ ।  

 वैकस्ल्पक उजािको रुपमा सौयि उजाि, शून्य फोहोर मैिाको रुपमा बाँयो ग्याँसको 

नवकास गररिे छ।  

 पुरािो बजारहरुिाई क्रमशः सुधार गरी सडक चौडाई गिे, िि तथा िािाको 

व्यवथथा गदै प्रयोगमा ल्याइिे छ।  

 ियाँ बजार र ियाँ वस्ती नवकासका िानग योजिावद्ध नवकास गररिे छ।Land 

Pooling को माध्यमबाट व्यवस्थथत बजार र वस्तीको नवकास गिे िीनत 

अविम्वि गदै िनगिे छ।  

 िगरको सबै वडाहरुमा ठूिा योजिाहरु सडक, िािेपािी, नसंचाई एवं अन्य 

पूवािधार निमािणमा DPR निमािण गरर व्यवस्थथत रुपमा कायि गररिे छ। 

िगरनभत्रका पूवािधार निमािण गदाि सािा, मझौिा र वृहत योजिा गरी तीि 

तहमा वगीकरण गरी कायािन्वयि गिे िीनत निईिे छ। साथै सािा तथा मझौिा 

योजिाहरु िगरपानिका आफै वा प्रदेश सरकार संगको समन्वयमा कायािन्वयि 

गररिे र वृहत योजिहरु प्रदेश वा संघीय सरकारको सहयोग वा समन्वयमा 

कायािन्वयि गिे िीनत अगाडी बिाइिे छ। 

 सािानतिा भैपरी आउिे पूवािधार निमािण गििका िानग कूि पूजीगँत बजेटको 

वडागत योजिाका िानग कस्िमा ५ प्रनतशत र िगरगत योजिाका िानग १० 

प्रनतशत बजेट ममित सिार कोर्मा नवनियोजि गररिे छ। 

 िगरनभत्रका के्षत्र नभत्र अवेवस्स्तत नवद्युत, टेनिफोि, इन्टरिेट आनदको पोिका 

तारहरुिाई व्यवस्थथत गराउि अण्डरग्राउण्ड Transmission Line को व्यवथथा 

नमिाउदै िनगिे छ। 
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 िगर यातायात र िगर ग्रामीण यातायातिाई व्यवस्थथत र सुरनक्षत बिाईदै 

िनगिे छ। मापदण्ड तोनक रुट परनमटको व्यवथथा गररिेछ स्माटि यातायातको 

व्यवथथा नमिाईिे छ।  

 सडकमा जथाभावी पानकि ङ निरे्ध गरी व्यवस्थथत पानकि ङ गराईिेछ साथै 

टि ानफक तथा सडक सुरक्षा कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ। 

 आनथिक वर्ि २०७७/०७8 मा योजिा सुनचकृत भई कायािन्वयि हुि िसकेका 

योजिाहरुिाई पनहिो प्राथनमकतामा रािी बाँकी ियाँ योजिाहरुिाई Project 

Bank (P1,P2,P3) को  क्रममा निधािरण गरी कायिपानिकाको बैठकबाट सोहीका 

आधारमा छिौट गरी प्रानवनधक िागत अिुमाि बमोनजम बजेट नवनियोजि 

गरी कायािन्वयिमा ल्याइिे छ।  

 वडा कायािियको भवि िभएको वडाहरुमा क्रमशः वडा कायाििय भविको 

निमािणका िानग आवश्यक रकम संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गररिेछ।  

 िगर के्षत्र नभत्रका बाटोहरुिाई ियाँ िापी गराई िगत कट्टा गरी साविजनिक 

गदै िनगिे छ। 

 भौनतक पूवािधार नवकास तफि का आयोजिामा नवपद जोस्िम नू्यनिकरण (DRR) 

पक्षिाई ध्याि नदइ वातावरणमैनत्र र अन्य मािवीय नवकासका कायिक्रमहरुमा 

िैनङ्गक समािता तथा सामानजक पक्षिाई ध्याि नदइ बािमैत्री र अपाङ्गमैत्री 

बिाइिे कुराको सुनिनश्चता गदै िनगिेछ। 

 थथािीय सडक, ग्रामीण सडक र कृनर् सडकिाई स्तरोन्नती गरर कृनर् उत्पादि 

वृस्द्ध र बजारीकरणमा  सहजता बिाउि जोड नदइदै िनगिे छ।  

 िगर आसपासका के्षत्रहरुको नवकास गरर सेटिाईट नसटी/नभिेजको रुपमा 

नवकास गिि व्यवथथा नमिाउदै िनगिे छ। 

 िागत साझेदारी/सहभानगतामा योजिा कायािन्वयि गिे नवनधिाई प्राथनमकता 

नदईिे छ।  

 पूवािधार निमािणमा साविजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership) 

िीनत अिुशरण गरी िागू गररिे छ।  

 कुिै आयोजिा तथा कायिक्रम दोहोरो पिि गएमा िगर कायिपानिकाको 

बैठकबाट उक्त आयोजिा तथा कायिक्रमहरुिाई संशोधि गररिे छ।  

 टेनिफोिको तामाको तारिाई नवथथानपत गरी अनिकि फाईबरमा जािे िीनत 

निईिे छ।  

 नवकास निमािणको कायििाई प्रभावकारी कायािन्वयि गिि उपभोक्ता सनमनत र 

सरोकारवािा सबैिाई तानिमको व्यवथथा गररिेछ। 
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 Gravity Flow िािेपािी योजिािाई प्राथनमकतामा रािीिेछ भिे यस प्रकार 

सिव िहुिे ठाउँमा भौगोनिक अवथथाको प्रानवनधक र आनथिक मूल्याङ्कि गरर 

निस्िङ्ग वा अन्य तररका बाट यसै आ.वमा पूवाि र स्वाथथ िािेपािी युक्त 

िगरपानिका बिाइिे छ। 

 आनथिक वर्ि २०७८/७९ मा निमािण तथा सञ्चािि हुिे आयोजिा तथा पूवािधार 

नवकास सम्बन्धी कायिमा वडानभत्रकै जिशस्क्त एवं रोजगार नवनहि 

श्रनमकहरुिाई प्राथानमकता नदई निमािण सम्पन्न गिे िीनत अबिम्बि गररिेछ। 

 नवकास निमािणमा सवोतृ्कष्ट काम गिे उपभोक्ता सनमनतका पदानधकारीिाई 

उच्च कदर गदै सम्माि गररिेछ। 

 उतृ्कष्ट प्रनवनधको प्रयोग गिि प्रानवनधकहरुिाई Recent Technology को बारेमा 

नसपमूिक तानिम नदइिेछ। 

 एक वडा एक रंगरोगि प्रयोग गिे िीनत अबिम्बि गररिेछ। 

 िगर गौरव र वडा गौरवको योजिाहरुमा बाह्र िाि भन्दा माथी बजेट व्यवथथा 

गरर एउटै योजिामा िचि गिे व्यवथथा नमिाईिेछ। 

 निस्दी िोिा र भुिादी िोिाको तल्लो तटमा ड्याम बिाई ताि निमािण 

गििका िानग आवश्यक पहि गररिेछ। 

 सवारी चापिाई ध्यािमा रािी आवश्यक थथािमा टि ानफक पोष्टको व्यवथथा 

गररिेछ भिे आवश्यक अिुसार बस पाकि , प्रनतक्षािय, सवारी पानकि ङ्क,जेब्रा 

क्रनसङ्ग,पैदि मागिको उपयुक्त िङ्गिे व्यवथथा गररिेछ। 

 वृक्षारोपण , हररयािी तथा हररत के्षत्रको नबस्तारको िानग नवरे्श अनभयाि 

संचािि गररिेछ। 

 पाँच िाि भन्दा मानथको योजिा तथा कायिक्रम गदाि अनिवायि रुपमा थथायी 

प्रकृनतको होनडंग बोडि राख्िुपिे व्यवथथािाई अनिवायि गिे। 

 िगर नभत्रका िोिािािा र कािीगण्डकीिाई प्रदुर्णबाट जोगाउिका िानग 

िि नविाको शहर अवधारणािाई निरिरता नदईिेछ। 

ख) लसिंचाई सिन्धी नीलतहरु  

 िगरपानिका के्षत्र नभत्रका सबै िेती योग्य जनमिमा बाहै्र मनहिा नसंचाई सुनवधा 

प्रदाि गििको िानग प्लानष्टक पोिरी िगायतका नसंचाईका सुनवधाहरु उपिब्ध 

गराउिे िीनत अविम्वि गररिेछ।  

 पयािप्त नसंचाईको सुनवधाको आपूनतिका िानग प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग 

सहकायि गररिेछ।  

 नसंचाई सुनवधाको िानग वैकस्ल्पक पद्धनतको समेत नवकास गररिेछ ।  
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 हाि सञ्चाििमा रहेका िहर तथा कुिोहरुको स्तरउन्ननत गररिेछ। 

 

ग)  भवन तथा शहरी लवकास सम्वन्धी नीलतहरु  

 यस िगरपानिकाबाट पास गररिे िक्साहरुिाई स्वचानित तथा व्यवस्थथत 

बिाउि िक्सा पास प्रनक्रयािाई अििाईि सेवामा आवद्ध गररिे छ ।  

 िक्सा पास सम्बन्धमा जिचेतिा जगाई कुिै पनि घर, टहरा िक्सा पास गरेर 

मात्र बिाउिे व्यवथथािाई किाईका साथ अनघ बिाइिे छ ।  

 भूनमगत रुपमा पानकि ङको व्यवथथा गरी घर निमािण गदाि पानकि ङ के्षत्रको 

िक्सा पास दसु्तर पूणिरुपमा छुट नदिे िीनतको अविम्वि गररिे छ ।  

 व्यवस्थथत शहरी नवकास गििका िानग Land Pooling को कायि गिि केनह 

थथाििाई ि.पा.को Pilot Project को रुपमा नवकास गररिेछ । 

 

   

 पूविधार निमािणमा उतृ्कष्टता नदिका िानग योजिाहरुबाट संकिि हुि आउिे 

कने्टन्जेन्सी कोर्िाई कायिनवनध बिाई नवकास योजिा साथै कमिचारीहरुिाई 

आवश्यक सामाग्री िररद र प्रोत्साहि भत्ताको व्यवथथा गररिेछ । 

 िगरपानिकािाई िरको छािा रनहत बिाउिको िानग यसै आ.व. नभत्रमा 

सबै िरको छािा भएका घरहरुिाई जस्तापातामा रुपािरण गररिेछ र उक्त 

कायिका िानग जस्तापाता अिुदािको व्यवथथा नमिाईिेछ र यसै वर्ि िरको 

छािो मुक्त बिाइिे छ । 

 साविजनिक तथा निजी भविहरुको निमािण गदाि प्रभावकारी रुपमा रानष्टि य भवि 

संनहताको पाििामा पूणि रुपमा कायािन्यि गररिेछ ।  

 "हाम्रो रामपुर, राम्रो रामपुर, हाम्रो वडा, राम्रो वडा हाम्रो टोिको लवकास 

जनताको अपेलक्षत लनकास" भने्न िाराका साथ जितािाई नवकास निमािण 

प्रनक्रयामा अनधकतम सहभानगता गराईिे छ ।  

 साविजनिक जग्गा अनतक्रमणको अनभिेिाङ्कि त्यस्ता के्षत्रहरुमा बिाइएका 

संरचिा हटाउि वडािाई पूणि अनधकार सनहत नजमे्मवारी नदईिेछ। 

 घर िक्सा पासिाई प्रभावकारी तथा पारदनशि बिाउि िगरपानिकािे कायिनवधी 

बिाई सञ्चाििमा ल्याइएकोमा त्यसैिाई निरिरता नदइिेछ। 

 भवि निमािण मापदण्ड िागु हुिु भन्दा अगानड िै िोनिएका 

सडक/गल्लीहरुको दायाँ/बाँया बिेका भवि, घर, टहराहरुिाई पनछ 

िगरपानिकाको बाटोको मापदण्ड बिाउिे निणिय गदाि अवरोध िगिे सति 
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रािी हाििाई गल्ली कायम गरी घर अनभिेस्िकरण प्रमाण पत्र नदिे िीनत 

िागु गररिे छ। 

 शहरी योजिा तथा भवि निमािण मापदण्ड, २०७२ को पूणि पाििा गररिेछ , 

२.२ आिा  भन्दा कम जग्गामा बिेका घर तथा जग्गामा दोव्बर दसु्तर निई 

घर बिेको प्रमाणीत गररिेछ। तर िक्शापास गररिे छैि।घर िक्शा पास, 

अनभिेिीकरण र घर बिेको प्रमाणीत गरर ३ भागमा नवभाजि गररिेछ। 

 घर िक्सा पास कायििाई नवद्युनतय स्वीकृती (Electronic Permit System) तफि  

िैजाि आवश्यक व्यवथथा नमिाईिेछ। 

 रामपुर िगरपानिका नभत्र उपयुक्त थथािमा सामुदानयक सभागृह निमािणको 

िानग प्रदेश/ संघीय सरकार सँग आवश्यक पहि गररिेछ।  

 एक घर एक रुि अनिवायि रुपमा िगाउिे िीनत कायािन्यि गररिेछ। 

घ) उजाि, िघु तथा साना जिलवद्रु्त सम्वन्धी नीलतहरु  

 सबै वडाहरुमा वैकस्ल्पक उजािको आवश्यक व्यवथथा गररिे छ।  

 उज्यािो िगर निमािणको िानग नवधुतीय प्रानधकरणको  समयमा चोक 

गल्लीहरुमा सडक बनत्तको व्यवथथा नमिाईिेछ। 

 सोिार प्रणािीबाट नवधुत उत्पादििाई समेत प्रवद्धिि गररिे छ।  

 सरोकार वािा निकायहरु सँग समिवय गरर Electric pole ल्याउि पहि 

गररिेछ। 

ङ) सूचना, सञ्चार तथा प्रलवलध सिम्बन्ध नीलतहरुुः 

 आगामी आ.व मा िगरिाई Centralize System बिाइ वडाबाट िै राजश्व 

संकििको िानग व्यवथथा नमिाईिे छ। 

 आगामी आ.व मा िगरपानिका कायािियमा Free WIFI zone को अवधारणिाई 

सरुवात गररिेछ।  

 सूचिा प्रवाहिाई अझै  चुस्त दुरुस्त बिाउि Digital Display बोडिको व्यवथथा 

गररिे छ। 

 सबै कमिचारीहरुिाई सूचिा प्रनवनध मैत्री बिाउिको िानग सूचिा प्रनवनध सम्बस्न्ध 

तानिम कायिक्रम संचािि गररिेछ। 

 िगरका संवेदिशीि के्षत्रको सुरक्षाको िानग ईिाका प्रहरी कायािियको 

मोनिटररङ रहेको बेझाड बजार के्षत्रमा भएको CCTV Camera िाई ममित गिे 

गरर अन्य बजार के्षत्रका चोक र महत्वपूणि थथिहरुमा CCTV Camera जडाि 

चािु आ.व बाटै सुरु गररिेछ। 
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२. सामालज लवकास सिम्बन्ध नीलत 

क) लशक्षा तर्ि   

 प्राथनमक तहमा भिाि भएका नवद्याथीहरुिे माध्यनमक तह पुरा गिे सुनिनश्चत 

गिि छात्रवृत्ती र नदवा िाजाको व्यवथथा गररिेछ। 

 नवद्याथीहरुिे गुणस्तररय नशक्षा प्राप्त गिे सुनिनश्चत गिि सामुदानयक नवद्यािायका 

नशक्षकहरुिाई नियनमत तानिम प्रदाि गिुिका साथै शैनक्षक सामाग्रीहरुको 

उत्पादि र नबतरणमा जोड नदइिेछ। 

 प्रते्यक्ष रुपमा नसकाइ िहुिे अवथथामा बैकस्ल्पक नसकाइ सहनजकरणिाई 

प्रभावकारी बिाई अध्ययि अध्यापिमा दुर नशक्षा र प्रनवनधको प्रयोग समेत 

गररिेछ। 

 आधारभुत तथा माध्यनमक तहमा शुन्य वा एक दरबन्दी रहेका नवद्याियहरुिाई 

गनणत/नवज्ञाि/अङ्गे्रजी नवर्यका नशक्षकहरुका व्यवथथापिका िानग नशक्षण 

अिुदाि नदइिेछ। 

 सामुदानयक नवद्याियमा अध्ययिरत नकशोरीहरुिाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको 

व्यवथथा गररिेछ। 

 बाि नववाह तथा आत्महत्या कम गिि चेतिामुिक कायिक्रम संचािि गररिेछ।  

 हररत नवद्यािय बिाउि र कृनर् प्रनत सकारात्मक धारणा नवकास गिि 

नवद्याियहरुमा फुिबारी तथा करेसाबारी निमािणमा बािक्लब माफि त 

नवद्याथीहरुिाई सनक्रय बिाइिेछ। 

 “एक वडा एक बािमैलि  कक्षाकोठा” भने्न िाराका साथ प्राथनमक 

नवद्याियका सम्बस्न्धत नशक्षकहरुिाई बािमैनत्र नशक्षण तानिम नदइिेछ। 

 सबै सामुदानयक माध्यनमक  नवद्याियहरुमा नवज्ञाि प्रयोगशािा निमािण गिि 

सुरु गररिेछ। 

 मनहिामा एक हप्ता  नवद्यािय अिुगमि गिे तथा थथिगत अिुगमिका क्रममा 

देस्िि आउिे नवद्यािय तथा नशक्षकका समस्यािाई पनहचाि गरर  बजेट 

व्यवथथा गरर वा नविा बजेट ठोस समाधाि गररिेछ। 

 कायिसम्पादिका आधारमा नवद्यािय, नशक्षक तथा कमिचारीिाई सम्माि तथा 

पुरसृ्कत गरर पेशा प्रनत प्रनतबद्द तथा गौरव गिे वातावरण सृजिा गररिेछ।  

 कक्षा १-९ को िनतजा एक्सिको (IEMIS)  प्रयोग गरर अक्षराङ्क पद्दनतबाट 

प्रकाशि गररिेछ। 

 शनहद बहुमुिी क्याम्पसिाई उच्च नशक्षाको शैनक्षक हवको रुपमा नवकास गिि 

आवश्यक पहि गररिेछ।  
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 रामपुर िगरपानिकाका िमुिा नवद्याियहरुिाई अन्य नवद्याियको शैनक्षक 

गुणस्तर सुधारका िानग सहकायि र अिुभव आदाि-प्रदाि गिि समन्वय 

गररिेछ।  

 मेयर छात्रवृनत्त कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ। 

 नवपन्न तथा दनित नवद्याथीहरुिाई स्नातक र स्नातकोत्तर तह सम्म अध्ययिको 

िानग निशुल्क भिािको व्यवथथा गररिेछ। 

 सबैको नशक्षक, सबैको नवद्याथी, सबैको अनभभावक, सबैको नवधाथी भने्न 

अनभयािका साथ िगरपानिका नभत्रका सबै अनभभावक नशक्षक र नवधाथी 

नवचको आपसी सम्बन्धिाई बिाईिेछ। 

 नशक्षक तथा नवद्याथीका िागी िगर स्तरीय शैनक्षक तथा बौनद्दक कायिक्रम 

संचािि गररिेछ। 

 नवद्यािय व्यवथथापि सनमनतको संजाि निमािण गरी ३-३ मनहिामा बैठक बसे्न 

व्यवथथा नमिाईिेछ। 

 नव. सं. २०७६ श्रावण पनछ जन्म भएका/हुिे सबै छोरीहरुिाई िगर नभत्रको 

सामुदायीक नवद्यािय तथा क्याम्पसमा स्नातक तह सम्म नि:शुल्क नशक्षा 

उपिब्ध गराइिेछ ।  

 मेयरसँग बािबानिका कायिक्रम माफि त  एक नवद्याथी १ गमिा कायिक्रम 

(हराभरा रामपुर) सञ्चािि गररिे छ। 

 नदवा िाजा कायिक्रमिाई व्यवस्थथत गिि स्वथथ बािबानिका, रामपुर िगरपानिका 

सञ्चािि गररिे छ।  

 "हाम्रा जनप्रलतलनधी, हाम्रा लशक्षक हाम्रा बाबुनानीको सिंरक्षक" कायिक्रम 

माफि त छात्रवृनत्त नवतरण, नवद्याियमा वडा अध्यक्ष अनतररक्त नक्रयाकिाप 

कायिक्रम गररिे छ। 

 िगरपानिकािाई समग्र शैनक्षक नवकासको माध्यमवाट शैनक्षक केन्द्र 

(Educational Hub) को रुपमा नवकास गिि नवसृ्तत गुरुयोजिा निमािण गरी 

समग्र शैनक्षक के्षत्र सुधारको िीनत निईिे छ। 

 माध्यनमक तहसम्मको िगर नशक्षािाई वसु्तनिष्ठ र योजिावद्ध बिाउि सबै 

सरोकारवािािाई सहभागी बिाई िगर नशक्षा योजिाको निमािण गररिे छ। 

 िगरनभत्र बोनििे नवनभन्न मातृभार्ाहरु र संसृ्कत भार्ािाई आवश्यकता अिुसार 

ऐस्िक नवर्यको रुपमा नशक्षणको कायि अगानड विाइिे छ। 

 माध्यनमक तहका सबै सामुदानयक नवद्याियका कक्षा ९ र १० मा सुचिा 

प्रनवनधको प्रयोग गरर स्माटि एजुकेशि तफि  अगाडी वनििेछ। 
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 िगरपानिका नभत्र रहेका सबै नशक्षकिाई सुचिा प्रनवनधको प्रयोग गरी नशक्षण 

गिि सके्न बिाउि आवश्यक तानिमको व्यवथथा नमिाईिे छ। 

 नवद्याियका प्रधािाध्यापकहरुसँग कायिसम्पादि करार गररिे छ । प्र.अ.िे 

पनि सबै नशक्षकसँग कायिसम्पादि करार गिे व्यवथथा नमिाईिे छ। यसबाट 

िनतजामुिक नसकाई, नजमे्मवारी, उत्तरदानयत्व र जवाफदेनहता बि्ि गई 

नवद्याियको समग्र नक्रयाकिापमा गुणात्मक पररवतिि आई नसकाई उपिब्धीमा 

समेत वृस्द्ध आउिे छ। 

 आधारभुत तहको परीक्षािाई मयािनदत, नवश्वसिीय, नवद्याथी मैत्री र प्रनतष्पधी 

बिाइिे छ। 

 शैनक्षक सत्र २०७८ देस्ि िगरनभत्रका सबै नवद्याियहरुमा सामानजक र िैनतक 

नवर्यिाई िेपािी भार्ा माध्यम भार्ाको रुपमा प्रयोग गरी पठिपाठि गिै 

पिे अनिवायि व्यवथथा गररिे छ। यसबाट ती नवर्य नशक्षणको ममि अिुसार 

नसक्न र नसकाइिाई आत्मसात गरर व्यवहार पररवतिि गिि सहजता आइ 

िैनतक र चररत्रवाि रामपुर निमािणको हाम्रो अनभयाििाई थप बि पुगे्न छ। 

 आगमी आ.व. देस्ि िै सामुदानयक वािनवकासमा कायिरत सहयोगी 

कायिकतािको र नवद्याियको कमिचारीको नू्यितम तिब रु.१५०००/-(अक्षरुपी 

पन्ध्र हजार) प्रदाि गररिे छ। 

 िगरपानिका नभत्रका सामुदानयक नवद्याियहरु मधे्य उतृ्कष्ट (मापदण्ड) पुगेका 

नवद्याियिाई िगर िमुिा नवद्यािय घोर्णा गरी किीमा तीि वर्िमा 

िगरपानिकािे तोनकएको रकम नवनियोजि गररिेछ। 

 नवद्याियको निरीक्षण अिुगमििाई प्रभावकारी विाई नशक्षण नसकाइमा सुधार 

गिि कक्षा अविोकि गरी पृष्ठपोर्ण नदिे कायििाई निरिरता नदइिे छ। 

 आगामी शैनक्षक सत्रदेिी कक्षा ११ र १२ िाई नदवासत्रमै पठिपाठि गिुिपिे 

व्यवथथािाई कायािन्वयि गररिेछ। 

 सामुदानयक तथा संथथागत नवद्याियवाट SEE र आधारभुत तहमा उतृ्कष्ट अंक 

ल्याउिे नवद्याथीिाई पुरसृ्कत गररिेछ। 

 नवद्याथी संख्या नू्यि भएका नवद्याियहरुिाई नवद्याथी संख्या वृस्द्ध गिि उते्प्रररत 

गिे कायििाई निरिरता नदइिुका साथै आवश्यकता अिुसार समायोजि गिे 

िीनत अविम्वि गररिेछ। 

 रामपुर िगरपानिकाका आधारभूत नवद्याियहरुमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरिेट 

सेवा जडाि गररिेछ। 
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ख) स्वास्थ्य 

 िगरका समू्पणि िागररकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको िानग एंव कोनभड-१९ बाट 

सुरनक्षत राख्न िोप िररदको िानग आवश्यक पहि गररिेछ। 

 कोनभड-19 को उपचारमा िटाईिे स्वास्थ्यकमीिाई मापदण्ड तयार गरी 

प्रोत्साहि भत्ता उपिब्ध गराईिे छ। 

 सबै िगरवासीिाई COVID-19  चेकजाँच निरिरता, उपचारात्मक सेवा, COVID-

19 नवरुद्धको िोप सेवा व्यवथथापि कायि गररिेछ।अत्यावश्यक और्धी तथा 

उपकरण अस्क्सजि, कन्सििटि ेटर मेनसि व्यवथथा गररिेछ। कायिक्रमिाई थप 

प्रभावकारी बिाउि कोनभड १९ नवरुद्ध िोप अनभयाि सञ्चािि व्यवथथापि 

िचि , पानिका स्तरीय सनमक्षा तथा योजिा र पानिका तथा स्वास्थ्य संथथा 

स्तरीय सुपररवेक्षण गररिेछ।  

 सवै स्वास्थ्य संथथावाट रानष्टि य मापदण्ड बमोनजम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु 

निशूल्क उपिव्ध गराइिेछ। 

 पानिका स्तरमा स्वास्थ्य संथथाहरुको मानसक बैठक, डाटा भेररनफकेशि एवं 

गुणस्तर सुधार साथै चौमानसक एवं वानर्िक सनमक्षािाई निरिरता गररिेछ। 

 मातृ तथा िवनशशु कायिक्रम अिगित आमा सुरक्षा कायिक्रम , गभिवती उते्प्ररणा 

सेवा , न्यािो झोिा र निःशूल्क गभिपति कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ। 

 CB-IMNCI Onsite Coaching र समता तथा पहँुच कायिक्रमिाई निरिरता 

नदइिेछ। 

 मातृ तथा िवनशशु  कायिक्रम निरिरता नददै थप ियाँ कायिक्रम िगरपानिका 

भविमा MCH Clinic थथापिा गरी सञ्चाििमा ल्याइिे छ ।  

 टाइफाइड िोपको  अनभयाि संचािि गरी नियनमत िोपमा टाइफाइड िोप 

शुरुवातको साथै नियनमत िोप सुदृिीकरण र सरसफाई प्रवद्धििको िानग 

पानिका र वडा िोप समन्वय सनमनत र सरोकारवािाहरुको अनभमुिनकरण  

गररिेछ। 

 पानिकास्तरमा िोप र सरसफाई प्रवद्धिि कायिक्रमको सनमक्षा, सूक्ष्म योजिा 

अध्यावनधक र पानिका िोप समन्वय सनमनतको अनभमुिीकरण कायिक्रम  

पानिका स्तरमा, वडा िोप समन्वय सनमनतको अनभमुिीकरण  स्वास्थ्य चौकीमा 

तथा पूणि िोप सुनिनश्चतताको िानग घरधुरी सवेक्षण तथा भेररनफकेशि 

कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ। 

 उपचारात्मक सेवा अिगितका कायिक्रमहरु (आधारभूत तथा आकस्स्मक स्वास्थ्य 

सेवाको िानग और्धी िररद, नू्यितम सेवा मापदण्ड कायिक्रम संचािि तथा 



                                                                                                                                                                                 16 
 

रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

सुदृिीकरण र आँिा िाक, काि, तथा मुि स्वास्थ्य सम्वन्धी अनभमुस्िकरण 

तथा नवद्यािय स्क्रीनिङ्ग कायिक्रम कायि संचािि निदेनशकामा उले्लि भए 

वमोनजम  हुिेछ।) 

 रानष्टि य स्वास्थ्य नशक्षा  सूचिा तथा सञ्चार  केन्द्र अिगित नवद्यािय स्वास्थ्य 

नशक्षा/आमा समूह तथा मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवकाहरुका िानग सामानजक 

व्यवहार गिे कायिक्रम संचािि गररिेछ। 

 मनहिा स्वास्थ्य स्वयं सेनवकाको क्षमता अनभवृस्द्धको िानग ररफे्रसर तानिमको 

व्यवथथा गररिेछ। 

 CB DOTS Program सञ्चािि गरी िगरपानिकािाई क्षयरोग मूक्त  विाउि 

क्षयरोग  सम्वन्धी कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ। 

 स्वास्थ्य संथथामा आकस्स्मक अवथथामा और्धी एवं ल्याव सामाग्री िुवािी,  

रेकनडङ्ग तथा ररपोनटङ्गका िानग फमि फरमेट तथा छपाई ,फोटोकपी e-TB 

रनजष्टर अध्यावनधक गिे। नवश्व क्षयरोग नदवस सम्वन्धी कायिक्रम संचािि 

गररिेछ। 

 क्षयरोगका जोस्िम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहँुच कम भएका समुदायमा 

सनक्रय क्षयरोग िोज पड्ताि कायिक्रम, घरपररवारको सदस्यहरुको सम्पकि  

परीक्षण,  समुदायमा क्षयरोगका नवरामीहरुको िानग क्षमता अनभवृस्द्ध तथा 

पररचािि गररिेछ। 

 थथिगत अिुनशक्षण गरी स्वास्थ्यकमीहरुको क्षमता अनभवृस्द्ध एवं तथ्याङ्कहरुको 

गुणस्तर सुनिनश्चतपिा , क्षयरोगका कायिक्रमको अधिवानर्िक समीक्षा तथा उपचार 

िनतजाको कोहटि नवशे्लर्ण गररिेछ । 

 रानष्टि य मनहिा स्वास्थ्य स्वम् सेनवका कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहि यातायता 

िचि,  वानर्िक समीक्षा गोष्ठी र नदवस मिाउिे िचि समेत उपिव्ध गराइिेछ।) 

 कोनभड १९ िगायत नवनभन्न  महामारी जन्य रोगहरुको रोकथाम,  नियिण 

तथा निगरािीका िानग सरोकारवािासंगको अििनक्रया तथा RRT,  स्वास्थ्यकमी 

पररचािि गररिेछ। 

 पशपन्क्षी आनदवाट हुिे इन्लुजा, वडि लू नवनभन्न सरुवा रोग सम्वन्धी रोकथाम 

तथा नियिणका िानग सचेतिा कायिक्रम गररिेछ । 

 नवनभन्न सरुवा रोग, िसिे रोग जुिेनटक, मािनसक स्वास्थ्य सम्वन्धी अििनक्रया 

कायिक्रम तथा नदवसहरु , (Hypertension ,Diabetes ,COPD, Cancer  नदवस 
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आत्महत्या रोकथाम नदवस, मािनसक स्वास्थ्य नदवस, रेनवज नदवस, अल्जाइमर 

नदवस,  नवश्व औिौ नदवस) मिाइिेछ। 

 थथािीय तहका स्वास्थ्य चौकी , आधारभूत स्वास्थ्य चौकी , शहरी सामुदानयक 

स्वास्थ्य इकाइमा कायिरत कमिचारीहरुको तिव, महङ्गी भत्ता, पोशाक िगायत 

प्रशासनिक िचिको व्यवथथापि गररिेछ। 

 िागररकको पहँुच पुगे्न गरी  नचनकत्सकीय सेवा, प्रयोगशािा सेवा तथा अिुसन्धाि 

कायिहरु गिि स्वास्थ्य संथथाहरु थथापिा गरी स्वास्थ्य प्रवद्धिि, रोकथाम, उपचार 

सेवा, उपिव्ध गराइिेछ। 

 नियनमत िोप सेवािाई थप प्रभावकारी रुपमा संचािि गिि आवश्यक व्यवथथा 

नमिाईिे छ साथै ियाँ िोपको रुपमा आउिे कायिक्रमहरु थप गरी कायि 

संचािि गररिे र भ्यास्क्सि आपूनति र संचािि कायििाई व्यवस्थथत गररिेछ। 

 स्वास्थ्य संथथािाई बाि, नकशोर/नकशोरी, अपाङ्ग तथा जेष्ठ िागररक मैत्री संथथा 

बिाइिेछ। सबै स्वास्थ्य संथथाहरुको व्यवथथापि सनमनतमा वािवानिकाको 

सहभानगता बिाइिेछ । 

 समुदायमा आधाररत स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य आमा समूह, टोि नवकास संथथा 

जस्ता संघ संथथा र आम िागररकहरुको पररचािि गरी स्वास्थ्य सेवािाई थप 

प्रभावकारी बिाइिेछ। 

 सवै प्रकृनतका रोगहरुको नियिण, निवारण तथा उपचार र िसिे प्रकृनतका 

रोगहरुको नियिण, उपचारका कायिक्रमहरु समुदाय स्तरसम्म नवनभन्न 

कायिक्रमहरु िनगिेछ साथै सडक दुघिटिा नू्यनिकरण तथा उपचारको व्यवथथा 

गररिेछ। 

 यस वर्िबाट ZERO TB (शून्य क्षयरोग) को कायिक्रमिाई निरिरता गररिेछ। 

 ZERO HOME DELIVERY कायिक्रमको िानग स्वास्थ्य नवमा कायिक्रम र छोरी जन्म 

प्रोत्साहि भत्ता निरिरता नदइिेछ साथै अन्य स्वास्थ्य संथथामा प्रयोगशािा सेवा 

नवस्तार गररिेछ। 

 िागु पदाथिको नियिण  तथा मनदराको प्रयोगिाई निरुत्सानहत तथा सुनतिजन्य 

पदाथि नबनक्र नवतरण र प्रयोगमा प्रभावकारी नियमि गररिे छ।यस्ता अिाद्य 

पदाथिहरुको प्रयोगिाई रोकथाम गिि चेतिामूिक कायिक्रमहरु संचािि गरर 

यी व्यवहारवाट नसनजित स्वास्थ्य समस्याको उपचार तथा पुििथथापिाको  व्यवथथा 

नमिाईिेछ। 

 स्वास्थ्यकमीको क्षमता अनभवृस्द्धको िानग तानिम तथा गोष्ठीको व्यवथथा 

नमिाईिेछ। 
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 पूणििोप नदगोपिमा निरिरता नदइिेछ। 

 पोर्णमैत्री स्वास्थ्य संथथा घोर्णा सुनिनश्चतता र नदगोपििाई निरिरता नदइिेछ। 

 बािमैत्री िगर घोर्णा कायिक्रमिाई स्वास्थ्यका सुचांकवाट सफि तुल्याइिेछ। 

 जिघित्व बिी हुिे साविजनिक थथिमा साविजनिक शौचािय निमािण र शुद्ध 

िािेपािीको व्यवथथा नमिाईिेछ। 

 िगर नभत्रका प्रमुि पयिटकीय थथिहरु , धानमिक थथििाई स्वास्थ्य मैत्री 

बिाइिेछ। 

 िगरका प्रते्यक स्वास्थ्य संथथामा सेवा प्रवाह नवतरणको नवद्युनतय अनभिेि 

राखे्न र प्रनतवेदि गिे कायििाई कडाइका साथ िागू गररिेछ। District Health 

Information System-2 DHIS 2 माध्यमवाट ररपोनटङ्ग गिे व्यवथथा गररिेछ।उक्त 

कायिको िानग आवश्यक पिे कम्त्पू्यटर, ल्यापटप, प्रोजेक्ट , इन्टरिेट तथा संचार 

सुनवधा सवै संथथाहरुमा उपिव्ध गररिेछ। 

 म.स्वा.से तथा स्वास्थ्यकमीिाई  समयािुकूि सुनवधा थप र पुरुस्सृ्कत गदै 

िमूिा स्वास्थ्य संथथाहरुमा अविोकि भ्रमणको व्यवथथा नमिाईिेछ र ६० वर्ि 

उमेर पुगेका म.स्वा.से िाई प्रोत्साहि सनहत स-सम्माि नवदाई गररिेछ। 

 पररवार नियोजिका ५ वटै आधुनिक सेवाहरुिाई समू्पणि सरकारी स्वास्थ्य 

संथथाहरुवाट १२ मनहिा िै उपिव्ध हुिे गरर सुनिनश्चत गररिेछ।उपिव्ध भएको 

संथथामा निरिरता नदइिेछ। नवद्यािय स्वास्थ्य कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी 

विाई प्रानवनद्यक तानिम व्यवथथापि निरिरता नदइिेछ। 

 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका िानग प्रते्यक वडामा स्वास्थ्य संथथा थथापिा 

र सञ्चाििको व्यवथथापि आवश्यकता अिुसार थप गररिेछ  र सवै स्वास्थ्य 

चौकीमा वनथिङ्ग सेन्टर  थथापिा गररिेछ। 

 स्वास्थ्य सेवामा गररब सीमािकृत दनित, मनहिा, वािवानिका, जेष्ठ िागररक, 

अशक्त तथा अपाङ्ग र दीघि रोगीहरुको स्वास्थ्यमा पहँुच बिाउि नबशेर्ज्ञ 

स्वास्थ्य नशनवर संचािि गररिेछ। 

 स्वास्थ्य सेवामा कायिरत कमिचारी तथा स्वास्थ्यकमीको मिोवि वृस्द्धका िानग 

पेशागत सुरक्षा सुनिनश्चता गररिे र कायि मूल्याङ्किको आधारमा प्रोत्साहि 

कायिक्रम ल्याइिेछ। 

 निजी तथा गैह्र सरकारी के्षत्रवाट संचानित निदाि केन्द्र, और्धी पसि िगायतका 

स्वास्थ्य संथथाहरुको कािुिी व्यवथथा गरी संचािि अिुमनत, िनवकरण, 

सहनजकरण र नियमििाई निरिरता नदइिेछ। 

 पानिका नभत्रका स्वास्थ्य चौकीमा एमु्बिेन्स सेवा नदइिेछ। 
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 प्रते्यक वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीको सुदृनिकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य 

सेवामा सबैको पहँुच कायम गररिेछ। 

 सवै िगरवासीिाई स्वास्थ्य नवमामा समेनटिेछ। 

 पोर्ण पुिःथथापिा केन्द्र थथापिा गरर वािवानिकाको पोर्ण स्थथनतमा सुधार 

ल्याइिेछ र उतृ्कष्ट वािवानिकािाई पुरसृ्कत गररिेछ । 

 जेष्ठ िागररक ७० वर्ि मानथकािाई घरमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवथथा नमिाईिेछ 

। 

 ससति स्वास्थ्य कायिक्रमिाई पूणिता नदि थथानिय तहवाट साझेदारीमा कायिक्रम 

संचािि गररिेछ । 

 स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा भवि िभएको 

ठाँउमा  मापदण्ड अिुसार भवि निमािणको िानग केन्द्र, प्रदेश , थथािीय 

साझेदारीमा व्यवथथापि  गररिेछ ।  

 स्त्री रोग तथा पाठेघर िसे्न मनहिाको स्वास्थ्य समस्या समाधािको िानग 

आवश्यक स्वास्थ्य घुिी नशनवरको व्यवथथा गररिेछ । 

 िगरपानिकाका सवै सरकारी कायािियमा नशशु स्याहार एवं स्तिपाि कक्ष र 

सेवाग्राही प्रनतक्षाियको व्यवथथा निरिरता नदइिेछ । 

 स्वास्थ्यका सवै कायिक्रमहरुको अिुगमि तथा मूल्याङ्कि गररिेछ । 

 िगरमा संचाििमा रहेका दमकि र एमु्विेन्सका सेवा प्रभावकारी बिाइिेछ  

। 

 िगर नभत्रका दनित तथा नवपन्न वगििाई नगररजा प्रसाद कोईरि स्वास्थ्य नवमा 

कायिक्रम माफि त नवमािाई निरिरता नदइिेछ।  

 िािेपािी शुद्धीकरण र स्वास्थ्य संथथामा युरोगाडि जडाि गररिेछ । 

 नवद्यािय नशक्षा कायिक्रमसंग नवद्यािय पोर्ण कायिक्रम जुकाको और्धी आइरि 

िगायत  नवद्याियसंग समन्वय गरर निरिरता नदइिेछ । वर्िको २ पटक 

स्वास्थ्य परीक्षण जस्मा आँिा, मुि, दि सेवा प्रदाि गररिेछ । 

 िगरवासीको सवािङ्घीण स्वास्थ्य स्थथनत व्यवस्थथत गिि र भैपरर आउिे महामारी 

, दैनवक प्रकोप व्यवथथापि गिि एक उच्च स्तरीय RRT नटम गठि गरी त्यस 

सम्वन्धी नवशेर् स्वास्थ्य इकाइ गठि गररिेछ । 

 आयुवेद और्द्याियबाट संचािि भई रहेका आयुवेद तथा वैकस्ल्पक आधारभुत 

स्वास्थ्य सेवा कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी बिाइिे छ। 

 िगरपानिका नभत्र संचानित 15 वटै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा concentrator 

मेनसिको व्यवथथा गरर उपचार गररिेछ। 
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 आवश्यकता अिुसार िागररक आरोग्य सेवा स्क्लनिकको संचािि गरर आयुवेद 

सेवामा िागररकको पहँुच बिाइिे छ। 

 निमािणनधि 15 शैयाको आयुवेद अस्पतािको संगठि तथा व्यवथथापि सवेक्षण 

गरर निमािण कायि सम्पन्न भए पश्चात आयुवेद अस्पताि संचािि गररिेछ। 

 चूणि और्धी निमािणको थाििी गररिे छ। 

 स्वथथ व्यस्क्तको स्वास्थ्य रक्षा र रोगीहरुको उपचार गिे आयुवेदको मुि 

नसद्धाि भएको हँुदा स्वास्थ्य नजवि शैिी, योग व्याम, पोर्णयुक्त अहार नवहारका 

िानग तानिम तथा सचेतिामुिक कायिक्रमहरु संचािि गररिेछ। 

 आयुवेद नशक्षा प्रोत्साहि गिि िगर नभत्र आयुवेद जिशस्क्त उत्पादिका िानग 

आयुवेद नशक्षामा आंनशक तथा पूणि छात्रवृनत्तको व्यवथथा नमिाईिे छ। 

 आगामी आ.व. बाट एमु्बिेन्स सेवा उपिब्ध गराउिका िानग आवश्यक बजेट 

नवनियोजि गररएको छु। 

ग) खानेपानी तथा सरसर्ाई 

 शुद्ध िािेपािीमा पहँुच भएको जिसंख्या बृस्द्धका िानग सह-िगािीका 

िािेपािी आयोजिामा िगरपानिकाको तफि वाट सहभानगता जिाउिे िीनत 

अविम्वि गररिेछ। 

 िगरपानिका िुिा नदसा मुक्त के्षत्र घोर्णा भैसकेको हँुदा यसिाई नदगो 

बिाउि नवशेर् पहि गररिेछ। 

 िगरपानिका नभत्र रहेका समू्पणि नवद्याियहरु तथा कायािियहरुमा हरेक 

शुक्रवार कायाििय पररसर सरसफाई गिे अनभयाि संचािि गररिेछ । 

 नवनभन्न संघ संथथाहरुसँग सरसफाई व्यवथथापिमा सहकायि गररिेछ । 

 यस िगरपानिकािाई सरसफाईयुक्त िगरपानिका बिाउिका िागी पूणि 

सरसफाई नक्रयाकिाप अनभयािका रुपमा संचािि गररिेछ । 

घ) सिंसृ्कलत प्रवर्द्िन  

  िगरपानिका नभत्रका सबै जातजानत, भार्ा, धमि, मौनिक संसृ्कनत र परम्पराको 

संरक्षण गिे िीनत अविम्वि गररिेछ । 

  जानत र थथाि नवशेर्का धानमिक तथा संसृ्कनतको संरक्षण सम्वधिि गििको िानग 

नवनभन्न प्रवधििात्मक कायिक्रमहरु संचािि गररिेछ । 

  किा, संगीत र सानहत्यको संरक्षण र प्रवद्धिि गिे िीनत निइिे छ । 

 सबै प्रकारका धानमिक संरचिाहरु मठमस्न्दर, मस्ित, चचिको संरक्षण तथा 

संबद्धििका िानग भौनतक अवथथा पनहचाि गरर आवश्यकताको आधारमा भवि 

निमािण/ममित नशर्िकमा रकम नवनियोजि गररिेछ। 
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ङ) रु्वा, खेिकुद तथा मनोरञ्जन 

  एक वडा एक िेिकुद मैदािको अवधारणािाई अगाडी बिाइिेछ । 

  िगरको िेिकुद नवकासिाई व्यवस्थथत गरी युवा वगिको सहभानगता वृस्द्ध एवं 

िेिानडको उत्पादि गिि िगर िेिकुद नवकास सनमती गठि गरी कायि अगानड 

बिाइएको छ । मेयर कप अिर वडा स्तरीय रनिङ नसल्ड प्रनतयोनगतािाई 

निरिरता नददै रानष्टि य िेिहरु समावेश गरी िगर िेिकुद महोत्सव सम्पन्न 

गररिेछ । फुटवि, भनिवि र नक्रकेट िेिको िागी प्रनशक्षणको समेत व्यवथथा 

नमिाईिेछ । 

  नवनभन्न िेिकुदहरुमा सहभागी भै छानिएका िेिाडीहरुवाट िगरपानिका 

स्तरीय नटम विाई अिर नजल्ला एवं अिरपानिका स्तरीय िेिकुदमा सहभागी 

गराइिेछ । 

  समुदायको िगािीमा निमािण हुिे िेिकुद पुवािधारहरुमा सहयोग गिे िीनत 

अविम्वि गररिेछ । 

  प्रदेश स्तरको अन्य िेिमैदाि निमािणको सिाव्यता अध्ययि गरी निमािणका 

िानग सम्वस्न्धत निकाय सँग पहि गररिेछ । 

  वडा र िगरस्तरमा युवा सनमनत गठि गरी िमुिा युवा संसद सञ्चािि गरी 

शुरु देस्ि िै युवाहरुिाई सरकारका अंगहरुको अभ्यास गराई युवाहरुिाई 

सामानजक कायिमा समनपित गराइिेछ । 

 िेिाडीहरुको प्रोत्साहिको िानग नवनभन्न नवद्यामा िेल्िे उतृ्कष्ट िेिाडीहरुिाई 

सम्माि तथा पुरुसृ्कत गररिेछ।  

च) िैलिक समानता तथा सामालजक समावेलशकरण 

  िगर प्रमुिको नसट –व्यापाररको नहत भने्न िाराका साथ कोभनड–१९ िाई 

िनक्षत गरी निवािहमूिी व्यवसायिाई व्यवसायीमूिी बिाउिका िानग तीि 

फरक कायिक्रमको व्यवथथा अिरगत रामपुर िगरपानिका माफि त्,  

क) व्यापारीको अस्तीत्व जोगाउिे रणिीती 

ि) व्यापारीक संस्कार र संसृ्कनत   

ग) ग्राहक आत्म सिुष्टी सँगै नसप तथा उत्पादक्त्व र बजारीकरणका िानग 

आवश्यक कायिक्रम तय गरी रकम नवनियोजि गररिेछ ।  

 "उप–मेर्रको कोसेिी–लसपबाट हुनेछ लदगो आलथिक आम्दानी" भने्न 

िारािाई आत्मसाथ गदै उप–मेयर कासेिी कायिक्रम नशर्िक अिरगत 

मनहिाहरुका िानग नू्यितम सशस्क्तकरणका आयामहरु (िैनगंक समता, प्रजिि 
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स्वास्थ्यता, जीविोपयोगी नशक्षा, पुगीसरी सम्पन्नता र संथथागत सहभागीता) िाई 

अबिम्बि गदै क्षमता नवकास, नसप तथा व्यवसायीकता नवकास तानिमहरु सँगै 

मनहिामैत्री व्यवसायीक उपकरणहरु उपिब्ध गराईिेछ साथै िैनगंक समािता 

तथा सामानजक समावेसीकरणका िानग िनक्षत वगि (आनदबासी जिजाती, 

दनित, मुस्िम, यौनिक अल्पसंख्यकका माग सम्बोधि हुिे गरी आवश्यक 

कायिक्रम तय गरी रकम नवनियोजि गररिेछ ।  

  बािमैत्री िगर घोर्णा कायिक्रमिाई निरिरता नदईिुका साथै बािश्रम मुक्त 

तथा सडक बािबानिका मुक्त िगर घोर्णाका िानग आवश्यक कायिक्रम 

सञ्चािि गदै िनगिेछ । 

  िगरपानिकाका सबै सरकारी कायािियहरुमा सुनवधा सम्पन्न स्तिपाि कक्षको 

व्यवथथा गररिेछ । 

  बािबानिकाको पोर्ण सुनिनश्चतताका िानग पोर्ण सुधारका परामशि सँगै 

बािबानिकाका पोर्ण िनक्षत राहत प्याकेजको व्यवथथा गररिेछ ।  

  नकशोर नकशोरीिाई िनक्षत गरी प्रजिि स्वास्थ्य, बािनववाह, बहुनववाह, कािुिी 

सचेतिा तथा सबै प्रकारका नहंसा तथा यौि दुव्यिवहार नू्यिीकरण सम्बन्धी 

आवश्यक कायिक्रम सञ्चािि तथा पुिराविोकि गररिेछ । 

  मौनिकता जोगाउदै िेतृत्व हामीमा आधुनिकतामा मनहिावारी अनभयाि 

प्राथनमकतामा भने्न भिाईिाई आत्मसाथ गदै रामपुर िगर नभत्रका सबै सरकारी 

कायाििय र नवद्याियहरुमा गुणस्तरीय सेिेटरी प्याडको व्यवथथा गररिेछ । 

साथै रजस्विाका बित मनहिा कमिचारीका िानग मनहिामा १ नदि र गभिवती 

मनहिा कमिचारीहरुको गभािवथथा जाँचका िानग गभािवधी भरी चार नदि नवरे्श 

नवदा नदिे व्यवथथा नमिाईिेछ ।  

  नवद्याियका बािबानिकाका िानग असि आचरण र आत्मरक्षा सम्बन्धी 

आवश्यक कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

  जे्यष्ठ िागररकहरुका िागी व्यवथथीत जे्यष्ठ िागररक नदवा सेवा तथा नमिि 

केन्द्र थथापिा गरर जे्यष्ठ िागररकसँग सम्बन्धीत अिरपुस्ता नसप हस्तािरणका 

कायिक्रमहरु सञ्चािि गररिेछ । 

  रामपुर िगरको दानयत्व नहंसा रनहत समाज हुिेछ थथायीत्व भने्न िारािाई 

आत्मसात गदै जे्यष्ठ िागररकहरुको िानग समाज कल्याण कोर्को थथापिा 

तथा बािबानिकाहरुको िानग आपत्कािीि बाि उद्धार कोर् र नहंसा नपनडतको 

िानग िैङ्गीक नहंसा निवारण कोर्को प्रभावकारी पररचािि गररिेछ । 
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  सबै वगिका ( रातो, नििो, पहेिँो र सेतो पररचय पत्र प्राप्त गरेका ) अपाङ्गता 

भएका व्यस्क्तहरुका िानग नसपमूिक तानिम तथा संरक्षण,संविद्धिका िानग 

आवश्यक सहायक सामाग्री/राहत प्याकेजको व्यवथथा गररिुका साथै अन्य 

नवरे्श कायिक्रमको व्यवथथा गररिेछ । 

  "उपमेर्रको लचनारी मेरो नगर मेरो लजमे्मवारी" कायिक्रमिाई निरिरता 

नदईिेछ । 

  बािबानिको सवाि सम्बोधि संगै गुिासो व्यवथथापिका िानग बािबानिका 

संग मेयर कायिक्रम नशर्िकमा बजेट नवनियोजि गरर बािबानिकाको प्रत्यक्ष 

संिग्नतामा कायिक्रम तय गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चािि गररिेछ । 

  िैनगंक मैत्री कािूि तजुिमा गरर कायािन्वयि गरर उद्यमनशिताको माध्यमबाट 

नपछडीएका तथा नवपन्न मनहिाहरुको आनथिक सशस्क्तकरणका िानग 

नजनवकोपाजिि सुधार कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

  साविजनिक सेवा प्रवाहमा िनक्षत वगिहरुको समेत अथिपूणि सहभागीता सुनश्चत 

गििका िानग िोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चािि कायिक्रमका िानग आवश्यक 

रकम नवनियोजि गररिेछ ।  

  थथािीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चािि गिे गरी 

अपाङ्गता िागररक ग्राम थथापिाका िानग रकम नवनियोजि गररिेछ । 

  जे्यष्ठ िागररकिे समाज र राष्टिको िानग पुर्याएको योगदािको आधारमा जे्यष्ठ 

िागररक सम्माि कायिक्रम गररिेछ साथै जे्यष्ठ िागररक र अपाङ्गता भएका 

व्यस्क्तहरुका िानग राज्यद्धारा प्रदत्त साविजनिक यातायात र और्नध उपचारमा 

नवशेर् छुट र सौनियतको कायािन्वयिका िानग नवरे्श पहि गररिेछ ।  

  बुड्यौिी रोग अल्जाइमर तथा नवसििे रोग आनदबाट प्रभानवत जे्यष्ठ िागररकको 

िानग और्नध उपचारको व्यवथथा गररिेछ ।  

  दैनिक ज्यािा मजदुरी गिे मनहिाहरु, जे्यष्ठ िागररक तथा "क" वगिको 

अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त व्यस्क्तको बानर्िक रुपमा स्वास्थ्य पररक्षण गररिेछ 

साथै असहाय अवथथामा रहेका एकि मनहिािाई नसप क्षमता र योग्यताको 

आधारमा रोजगारीमा प्राथनमकता नदंदै नजनवकोपाजििका िानग समुचीत व्यवथथा 

गररिेछ ।  

  अनत नवपन्न अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुका िानग निःशुल्क स्वास्थ्य नवमा 

कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ । 
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 रामपुर िगरको सम्बाहक सँगै गहिाको रुपमा रहेको कािीगण्डकी िदी 

डि ाइभिसि हुि बाट बचाउिका िागी उप-प्रमुिको देि कािीगण्डकी बचाउ 

अनभयाि कायिक्रम नशर्िकमा रकम नवनियोजि गरर संचािि गररिेछ। 

 कोनभड-19 का कारण अनभभावक गुमाइ बेसाहारा भएका बािबानिकाहरुको 

संरक्षणका िानग नवनभन्न कायिक्रमका प्याकेजहरु व्यवथथा गररिेछ। 

 

न्यालर्क सलमलत तर्ि  

  िागररकहरुिाई न्यायमा पहँुच, कािुिमा सवि र कतिव्यमा अब्बि बिाउिका 

िानग न्यानयक सनमनत सँग प्रहरी साझेदारी कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

  िगर तथा वडा स्तरका मेिनमिाप केन्द्रहरुको सेवा प्रवाहिाई चुस्त दुरुस्त 

बिाउिका िानग केन्द्रको थप व्यवथथापि गररिेछ । साथै मेिनमिापकतािहरुको 

पुितािजनग तानिमिाई निरिरता नदई समय समयमा मेिनमिाप केन्द्रको 

अिुगमि तथा पुिराविोकि गररिेछ । 

 

३. आलथिक लवकास सिम्बन्ध नीलत 

क) कृलर् तथा पशुपन्क्क्षी  

  कृनर् के्षत्रिाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरर उत्थान्शीि अथितिको 

प्रमुि आधारको रुपमा नबकास गररिेछ | कृनर् उपजको मूल्य शंििाबाट 

उत्पादक नकसाि िाभास्न्वत हुिे व्यवथथा गररिेछ | कृनर् उत्पादिको 

नवनवनधकरण एवं नवनशष्टीकरण माफि त उत्पादकत्व बृनद्द गरर िागररकको िाध 

एवं पोर्ण अनधकार सुनिनश्चत गररिेछ | कृनर् योग्य जनमिको चक्लाबन्दी गरर 

कबुनियती र करार िेती गिि प्रोत्साहि गररिेछ। 

  कृनर्को उत्पादि तथा उत्पादकत्व वृस्द्धको िानग िाद्यान्न नबउनबजि (धाि,गहु 

र मकै) ५०% अिुदािमा उपिब्ध गराइिेछ | साथै िगरिाई िाद्यान्नको नबउ 

नबजिमा आत्मनिभिर गराउि िाद्यान्न नबजवृस्द्ध कायिक्रम संचािि गररिेछ। 

  व्यवसानयक रुपमा तरकारी ,फिफुि तथा पुष्प िेती गिे कृर्कहरुिाई नबउ, 

नवरुवा िगायत अन्य उत्पादि सामाग्री अिुदािमा उपिब्ध गराइिेछ । 

  रामपुर िगरपानिकामा उत्पादि हुिे आिु, आिु नबउ तथा तरकारी जन्य 

उपजिाई भण्डारण गिे र बेमौसममा नबनक्र नवतरण गिे व्यवथथा नमिाईिेछ 

| 
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  कृनर्को आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको िानग कृनर् प्रनवनधहरु जसै्त 

सािा कृनर् औजार तथा उपकरण,प्लास्िक टिेि, मिनचंग, िेट हाउस आनद 

जस्ता सामाग्रीमा अिुदाि उपिब्ध गराइिेछ | 

  सािा नसचाई कायिक्रम जसै्त प्लास्िक पोिरी निमािण, थोपा नसचाई ,स्िङकर 

आनद जस्ता कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ| 

  रामपुर िगरपानिकािाई अण्डा, मासु, दुध र तरकारीमा क्रमशः आत्मनिभिर 

बिाउँदै िनगिेछ | 

  कृनर् व्यवसायमा प्राङ्गाररक िेतीिाई प्रोत्साहि गररिेछ | वातावरण मैत्री जैनवक 

तथा विस्पनतक नवर्ादीको प्रयोगमा कृर्कहरुिाई प्रोत्साहि गररिेछ | 

  प्याजको गािो उत्पादि तथा आिु िेतीिाई प्राथानमकता नदइिेछ | 

  एक वडा एक उत्पादि कायिक्रमिाई निरिरता नदइिेछ | साथै कृनर् तथा 

पशु सेवाका प्रानवनधकहरुिाई गोठ तथा फमिमा पुगी आवश्यक कृनर् तथा 

पशुपंक्षी सम्बस्न्ध सेवा उपिब्ध गराउिे व्यवथथा नमिाईिेछ | 

  कोनभड-19 बाट प्रभानवत भइ बैदेनशक रोजगारबाट फकेका युवाहरुिाई कृनर् 

तथा पशुपािि व्यवसाय संचाििमा प्रोत्साहि गररिेछ | 

  युवा स्वरोजगार कायिक्रम माफि त ब्याज अिुदाि नदिे कायिक्रमिाई निरिरता 

नदइिेछ | 

  पशु नवमा ,िश्ल सुधार तथा कृनर् नवमा कायिक्रम संचािि गररिेछ | 

  िुल्ला तथा अनियस्ित रुपमा छानडएका चौपायाको व्यवथथापि गिे िीनत 

अविम्वि गररिेछ | 

  उत्पादिमा आधाररत प्रोत्साहि अिुदाििाई यस आ.व. २०७८/७९ देस्ि िागु 

गररिेछ | यस अिगित निनश्चत मात्रामा बाख्राको मासु, दुध तथा अन्य कृनर् 

उपज सहकारी माफि त नबनक्र नवतरणमा प्रोत्साहि अिुदाि उपिब्ध गराइिेछ 

| 

  िगरपानिकाका हरेक वडाहरुमा कस्िमा १ वटा कृनर् सहकारी वा अन्य 

सहकारी माफि त रासायनिक मि नबनक्र नवतरण गिे व्यवथथा नमिाईिेछ | 

  कृर्क समूह तथा कृनर् सहकारीहरुको िेत बारीमै गएर प्रयोगात्मक अभ्यास 

सनहतको तानिम संचाििको व्यवथथा गररिेछ | 

  बादरको समस्या रहेको के्षत्रमा अदुवा/ बेसार, कागती तथा अन्य िगदेबािीिाई 

प्रोत्साहि गररिेछ | साथै अदुवा/बेसारको पकेट के्षत्र गराई नवनभन्न प्रवधििात्मक 

कायिक्रमहरु संचािि गररिेछ | 
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  नकसाि सूचीकरण कायिक्रम माफि त रामपुर िगरपानिकाका समु्पणि कृर्कहरुको 

तथ्यांक संकिि गररिेछ र सोनह अिुसार नकसािको बनगिकरण गररिेछ | 

  कृनर् उपजहरुको बजारीकरणको िानग कृनर् सहकारीहरुिाई पररचािि 

गररिेछ | तरकारी,दुध जस्ता कृनर् उपजहरुको बजारीकरणको िानग िुवािी 

साधि िररद वा नचस्याि केन्द्र निमािण वा कृनर् उपजको नवनवनधकरणमा 

आवश्यक पिे सामाग्रीमा अिुदािको व्यवथथा गररिेछ |  

  हाइटेक पोनिहाउसमा तरकारी िेती प्रदशिि तथा तानिम कक्षको रुपमा 

संचािि गिे कायििाई निरिरता नदइिेछ |  

  कोनभड-१९ को प्रकोप नियिणमा आएपनछ नवनभन्न कृनर् उपजहरुको 

बजारीकरणको िानग कृनर् मेिा/महोत्सब आयोजिा गररिेछ |  

  कृनर् तथा पशुजन्य वसु्तको उत्पादि तथा उत्पादकत्व वृस्द्ध गिि बािीहरुको 

बीउ प्रनतथथापि दर वृस्द्ध गररिेछ | नसंनचत के्षत्रफि नबस्तारका कायिक्रम 

संचाििमा ल्याईिेछ | 

  कोनभडको कारण बाट मृतु्य भएका पररवारको सदस्यिाई व्यवसानयक कृनर् 

तथा पशुपन्छीपाििमा अिुदाि उपिब्ध गराइिेछ | 

  पशु स्वास्थ्य कायिक्रमिाई निरिरता नदईिेछ | पशु स्वास्थ्य नशनवर तथा 

भ्यास्क्सिेसि जस्ता कायििाई निरिरता नदईिेछ | 

 दुग्धजन्य तथा मासुजन्य उत्पादक कृर्किाई उत्पादिको आधारमा अिुदाि 

नदइिेछ। 

 पशु सुते्करी नवमािाई निरिरता नदइिेछ। 

ख) पर्िटन  

  संसृ्कनत र समुदायमा आधाररत होमिे सञ्चािि तथा प्रविद्धिका िानग क्षमता 

अनभवृस्द्ध, पूवािधार नवकास र पहँुच नवस्तार जस्ता कायि सञ्चािि गिि सहुनियत 

ऋणको व्यवथथा गररिेछ ।  

  आिररक एवं वाह्य पयिटक नभत्र्याउि सहयोग पुगे्न िािका पयिटकीय 

थथिहरुको पनहचाि, मिोरञ्जि पाकि को निमािण ज्ञाि पाकि , ररसोटि आनदको 

व्यवथथापि गररिे छ ।  

  वडा िं ७ को बाहुिडाँडामा र वडा िं १० को मगरेबाट प्याराग्लाईनडङ्ग तथा 

कािीगण्डकीिदीमा र्यास्िङ साथै क्यािोइङ, साईस्क्लङ, जस्ता साहनसक 

पयिटििाई सहयोग पुगे्न िािका पूवािधार नवकास एवं प्रवद्धििात्मक कायिक्रम 

सञ्चािि गररिेछ ।  
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  वडा िं ३ को पनवत्र धानमिक के्षत्र नसताकुण्डसम्म वडा िं 5 को बेझाड देस्ि 

राम्त्चे वि हँुदै पदमागि निमािण गररिेछ।सोका िानग यसै आनथिक वर्िमा बजेट 

नवनियोजि गरी कायि प्रारि गररिेछ। 

  निनमित ऐनतहानसक पाटी ,पौवा, मठ, मस्न्दर ,मस्िद ,चचि ,गुम्बा र झोिुङे्ग पुि 

िगायतिाई संरक्षण सनमनत गठि गरर संरक्षण र संवद्धिि गररिेछ । 

  िगरपानिका नभत्र रहेका धानमिक पयिटकीय ठाँउहरु जसै्त वडा िं ३ नसताकुण्ड, 

वडा िं ६ तािपोिरा र गौशिा, वडा िं.८ नसद्दथाि भुजात, िगायत अन्य 

धानमिक एवं पयिटकीय थथिहरुिाई िगरपानिकाको मातहतमा सञ्चािि 

गररिेछ।  

  पयिटि गिव्यहरुिाई एकीकृत गरी पयिटि प्याकेजको निमािण गरी पयिटकिाई 

आकनर्ित गिे िीनत अविम्वि गररिेछ ।  

  पयिटकको उनचत सेवा, सत्कार र सुरक्षा प्रवन्ध सनहतको पयिटकीय आवास 

व्यवथथापि गिि होटिहरुको नू्यितम सेवा र गुणस्तर मापदण्ड निधािरण 

गररिेछ । 

  िगरको मुख्य पयिटकीय केन्द्र तािपोिरा, धानमिक पयिटिमा गौशािा, पयािवरणीय 

पयिटिमा प्रस्तानवत ज्याग्दी बृहत पाकि  तथा नचडीयािािा िगायत अन्य 

पयिटकीय केन्द्रको पनहचाि गरी प्रविद्धि गररिेछ।  

  प्रमुि धानमिक तथा पयिटकीय के्षत्रको रुपमा नचनििे वडा िं 2 ,कोटडाँडामा 

भू्यटावर तथा दुगािमस्न्दर पुिःनिमािणका  िागी पहि गररिेछ । 

  िगरमा रहेका धानमिक एवं पयिटकीय थथिहरु सनहत वातावरणीय तथा 

प्राकृनतक रुपमै सुन्दर रामघाट, राम मस्न्दर, िैरेिीवि, टापुधाम,केिादीधाम, राम 

चुिो, नसताकुण्ड, तािपोिरा, नसद्धबाबा थाि, नसद्धथाि, गौशािा जस्ता पयिटकीय 

तथा धानमिक थथिको स्तरोन्नती गरी आिररक तथा वाह्य पयिटकीयहरुिाई 

आकनर्ित गिे गरी रा.ि.पा. वडा िं 4 मा रहेको रािी गुफाको प्रचारप्रसार 

गरी त्यसको व्यवथथापि गररिेछ। 

  भगवाि राम–सीताको नक्रडाभूनम रामपुर के्षत्रिाई रामायण सनकि टमा आबद्ध 

गिि आवश्यक प्रयास गदै राम कथासँग सम्बस्न्धत के्षत्र, मठमस्न्दर, कुण्ड, िदी, 

ताि तिैया जोड्िे गरी रामायण सनकि टको नवकास गिि अध्ययि गररिेछ । 

शािीग्राम जििे सुशोनभत कािी गण्डकी िदीमा िीनज के्षत्रको सहकायिमा 

र्यास्िङ प्रनतयोनगता सञ्चािि गररिेछ । 
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  कोनभड-19 को संक्रमणको अवथथा सामान्य भएपनछ यस आनथिक वर्िमा 

होटि व्यवसायी, उद्योग वानणज्य संघ र नछमेकी थथािीय तहसँग समवन्य गरी 

दोस्रो पयिटि महोत्सव सञ्चािि गिि आवश्यक पहि गररिेछ। 

  सम्बस्न्धत निकायसँग समवन्य गरर कािीगण्डकी िदीमा मौसमी व्यवसानयक 

मत्स्यपािि  एंव र्यास्िङ्क संभाविाको अध्ययि गरी सञ्चािि गिि र शािीग्राम 

संग्राियिाई स्तरोन्नती गदै वृहत पाकि  बिाउि पहि गररिेछ । 

  कािीगण्डकी िदीको संरक्षण गिि र िदीिाई डाईभसिि गििबाट जोगाउि 

थथािीय पानिकासँग समन्वय गरी प्रदेश र केन्द्र सम्म दबाब नदि आवश्यक 

बजेट व्यवथथा गररिेछ। 

ग) उद्योग  

  औद्योनगक के्षत्र र नवशेर् आनथिक साथै घरेिु तथा सािा उद्योग के्षत्रहरुमा 

आवश्यक पूवािधार नवकासको िानग िगािी बिाइिेछ ।  

  थथािीय स्रोत साधिको उपयोग गरी कृनर् तथा गैरकृनर् उत्पादि, प्रशोधि, 

रोजगारी नसजििा र थथािीय समृस्द्धको आधारको रुपमा िघु, घरेिु, सािा तथा 

मझौिा उद्यमहरुिाई अनभयािको रुपमा नवस्तार गिि अनभपे्रररत गररिेछ ।  

  थथािीय वसु्तको उपभोग र उत्पादििाई प्रोत्साहि गरौ भने्न अनभयाि सञ्चािि 

गरी कृनर्जन्य वसु्तको प्रशोधि उद्योग थथापिा गिि पहि गररिेछ ।  

  वडा िं.७ नवरेन्द्रटारमा रहेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहभानगता 

र समन्वयमा औद्योनगक ग्रामको नवकास गरी िीनज के्षत्रको िगािी सनहत 

उद्योगहरु सञ्चािि गररिेछ ।  

  PPP मोडेिमा केवि कार, पाकि , सडक,उद्याि,जस्ता के्षत्रहरुिाई प्रविद्धि गरी 

पयिटि उद्योगिाई बिावा नदईिेछ। 

  िगािी समे्मिि गरी पयािप्त िगािी नभत्र्याउि पहि गिे, िगािी प्रवद्धििका 

िानग कर छुट तथा सहुनियतको व्यवथथा गिे तथा उद्योग तथा बानणज्यमा 

एकद्वार प्रणािीको िीनत अविम्वि गररिेछ ।  

  रामपुर माटि र होस्ल्डङ कम्पिीको थथापिा गररिे छ ।  

  रामपुर िगरपानिकामा सञ्चािि गिे योजिाहरुको छिौट, सञ्चािि तथा वैदेनशक 

सहायता िगायतको िोजीका िानग नवज्ञहरु संिग्न रहेको Expert Pool गठि 

गररिे छ ।  

  बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क अनभिेि व्यवथथापि गरी स्वरोजगार तथा नसपमूिक 

कायिक्रम कायािन्वयिमा जोड नदइिेछ ।  
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  रोजगार उपिब्ध गराउिे र थथािीय उद्योगिाई कर छुट, अिुदाि तथा सहुनियत 

ऋणको िानग सहनजकरण गररिेछ ।  

  नवदेशबाट फनकि एका तथा रोजगारीको िोजीमा रहेका व्यस्क्तहरुमा रहेको 

नसपको नववरण समेत रोजगार सूचिा केन्द्रमा अद्यावनधक गरी त्यस्तो 

जिशस्क्तिाई थथािीय तह नभत्र उपिब्ध हुिे निमािण सेवा व्यवसाय, उद्योग 

कृनर् िगायत के्षत्रमा रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदाि गिि 

सहजीकरण गररिेछ । 

घ) सहकारी तथा अन्य लवत्तीर् के्षि 

  िगर स्थथत सहकारी संथथाहरुको अिुमनत, नियमि, नवस्तार, प्रनशक्षण सम्बन्धी 

कायिक्रम सञ्चािि गररिे छ ।  

  सहकारीको माध्यमबाट थथािीय स्रोत श्रम, साधि नसप र पँूजीको अनधकतम 

पररचािि गरी आनथिक, सामानजक रुपािरण गररिे छ ।  

  प्रते्यक वडामा एउटा िमूिा सहकारीको थथापिा र सञ्चािि गिे िीनत 

अविम्वि गररिे छ । हरेक गाउँमा उद्यम सहकारी/कृनर् सहकारी र उपभोक्ता 

सहकारी थथापिामा जोड नदईिेछ। 

  सहकारीहरुको कायि प्रकृनत र के्षत्र अिुसार क्रमशःमजिरमा िैजािे िीनत 

निइिेछ । 

  नवनभन्न िािमा सहकारी नशक्षा, सहकारी व्यवसाय प्रविद्धि जस्ता सहकारी 

सम्वन्धी आवश्यक तानिम सञ्चािि गररिे िीनत अविम्वि गररिे छ । 

  सहकारी संथथाको मापदण्ड कायािन्वयि र नियमिमा नवशेर् जोड नदिे िीनत 

अविम्वि गररिे छ ।  

  सहकारीिे मानसक रुपमा सहकारी शािामा नववरण बुझाउिुपिे व्यवथथा 

गररिेछ ।  

  िगरको िीनत तथा कायिक्रम अिुसारको योजिा सहकारी तथा अन्य नवत्तीय 

संथथाहरुिे प्राथानमकतामा राख्िुपिे िीनतिाई अविम्वि गररिेछ ।  

  िगर स्थथत सहकारी संथथाहरु अिुमनत, नियमि, नवस्तार, प्रनशक्षण सम्बन्धी 

कायिक्रम सञ्चािि गररिे छ ।  

  थथािीय सहकारीहरुिाई नवनध सम्मत िंगबाट सञ्चािि गिि र नियमि गिि 

सूचिा प्रनवनधमा आधाररत एनककृत तथ्याङ्क निमािण र अद्यावनधक गररिेछ ।  

४. सुशासन तथा अन्तर सिम्बन्धत के्षि  



                                                                                                                                                                                 30 
 

रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

क. प्रशासकीर् सुशासन 

  िगरपानिकामा संचािि हुिे कायिक्रमहरुिाई अझ प्रभावकारी, पारदशी बिाउि 

साविजनिक सुिुवाइ, सामानजक परीक्षण, साविजनिक परीक्षण, िागररक अिुगमि, 

प्रगनत समीक्षा, आिररक िेिापरीक्षण माफि त् सुशासिमा जोड नदइिेछ । 

साविजनिक सम्पनत्त, साविजनिक जग्गाको एकीकृत सम्पनत्त नववरण तयार 

गररिेछ।  

  कायािियबाट सम्पादि हुिे कायििाई आधुनिक सूचिा प्रणािी (web site) को 

माध्यमबाट सुसूनचत गररिेछ । सबै वडा र िगरपानिका बीच नछटो छररतो 

माध्यमबाट सूचिा प्रवाह गिे व्यवथथा नमिाईिेछ । िगरपानिकािाई सूचिा 

मैत्री िगरपानिका बिाइिेछ । अनभिेि व्यवथथापिमा िवीितम सूचिा 

प्रनवनधको प्रयोग गररिेछ।  

  जितामा प्रवाह गररिे सेवािाई थप प्रभावकारी बिाउि सो कायिमा संिग्न 

जिशस्क्तको क्षमता नवकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु संचािि गररिेछ । 

पदानधकारी एवं कमिचारीहरुको क्षमता नवकासका िानग आवश्यक गोष्ठी, तानिम, 

प्रनशक्षण कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्वयि गररिेछ । कमिचारीहरुको मिोवि 

उच्च उपयुक्त वातावरण बिाउि पहि गररिेछ । कमिचारीका सेवा, शति, 

सुनवधाका िानग कायिनवनध बिाई कमिचारी मिोवि उच्च बिाइिेछ । 

  िगरपानिका तथा यस अिगितका वडा कायािियहरुबाट प्रवाह गररिे सेवािाई 

नछटो छररतो र प्रभावकारी बिाउि सेवाग्राहीहरुका िानग सहायता कक्ष Help 

Desk निमािण गरर आवश्यक निवेदि, सूचिा तथा फोटोकनप निशुल्क रुपमा 

प्रदाि गररिेछ । 

  भ्रष्टाचार नवरुद्धको शून्य सहिनशितो िीनत अविम्बि गरी साविजनिक 

प्रशासिमा सदाचार र इमािदारी प्रवद्धिि गदै "भ्रष्टाचार गलदिनुः गनि पलन 

लदन्न" अनभयाििाई निरिरता नदइिेछ । साविजनिक सेवा प्रवाहिाई नछटो 

छररतो, नमतव्ययी, पारदशी र प्रभावकारी बिाई िगरपानिकािाई नडनजटि 

िगरको रुपमा नवकास गिि नवद्युनतय सुशासि गुरुयोजिा तजुिमा गरी 

कायािन्वयिमा ल्याईिेछ ।  

  भौगोनिक रुपिे नवकट तथा के्षत्रफिका नहसाविे ठूिा वडामा सेवाग्राहीिे 

सेवा निि जाँदा घण्टौ समय िागे्न हँुदा बेिाबेिामा कायािियिे समू्पणि सेवा 

सनहतको घुस्ि नशनवर सञ्चािि गररिेछ । 
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  जिप्रनतनिनध र कमिचारीहरुको कायि सम्पदाि क्षमता अनभवृस्द्धको िानग 

आवश्यक नसपमुिक तानिम, क्षमता अनभवृस्द्ध कायिक्रम, शैनक्षक अध्ययि 

भ्रमणको व्यवथथा नमिाईिेछ । 

  Digital Notice Board/ Digital Citizen Charter Board जस्ता आधुनिक 

प्रनवनधहरुको प्रयोग गिे व्यवथथा नमिाईिेछ। 

  िगरपानिकाको काम कारवाहीमा सुशासि कायम गिे कायििाई नवशेर् 

प्राथानमकताका साथ िागु गररिेछ । िगरपानिका प्रनत िागररकका गुिासा र 

उजुरी संकिि गरर नतिको यथानसघ्र सम्बोधि तथा व्यवथथापि गिि र 

िगरपानिकाका काम कारवाही र गनतनवनध बारे िागररकिाई सुसूनचत गिि 

जितासँग िगरपानिका कायिक्रम संचािि गररिेछ ।  

  िगरपानिकािे सञ्चािि गिे सेवा सुनवधािाई गुणस्तररय र प्रभावकारी बिाउि 

साविजनिक सुिुवाई, साविजनिक परीक्षण, जिप्रनतनिनधहरुसँग सम्वाद कायिक्रम 

सञ्चाििमा ल्याइिेछ । 

  सबै वडाहरुमा टोि नवकास संथथा, युवा क्लव िगायत सामानजक संघ संथथा 

माफि त महामारी रोगको सचेतिा र क्षमता नवकासमा नवनवध कायिक्रमहरु िागु 

गररिेछ । 

 "हामीिे लतरेको कर, नगर लवकासको आधार"  भने्न आदशििाई 

िगरवासीको चाहािा मुतानवक अगाडी बिाइिे िीनत ल्याइिेछ । 

  िगरका गनतनवनधहरुिाई िगरवासी समक्ष पुर्याउि िगर वुिेनटि प्रकाशि 

गररिेछ । 

  िगरपानिका नभत्रका दताि चिािी तथा महत्वपूणि डकुमेने्टशििाई जोगाइ 

राख्नका िानग अनफस अटोमेशि प्रणािीिाई प्रयोगमा ल्याइिेछ । 

  सेवा प्रवाहिाई अझ व्यवस्थथत, नछटोछररतो र सेवाग्राही मैत्री बिाउि 

कमिचारीहरुमा "रहरिे काम गर  हासेर सेवा गर " भने्न भाविाको नवकास 

गररिेछ । 

  िगरको भूगोि, प्रकृती, स्रोत साधि, क्षमता र संभाविाका समू्पणि सूचिा प्रणािी  

(GIS), House Hold Survey  र नतिको Digitalized  माफि त सूचिा प्रनवनधमा 

आधाररत बिाउिे प्रयास गररिेछ । 

ख. श्रम तथा रोजगार 

  िगरपानिका नभत्र रहेको रोजगार सेवा केन्द्रिाई सुदृिीकरण गदै श्रनमकहरुको 

नसप र क्षमताको उपयोग गदै रोजगारीको िोनजमा रहेका व्यस्क्तहरुिाई 
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रोजगारीको प्रास्प्तमा सहयोग गिे तथा सबै प्रकारका श्रम शोर्ण अन्त्य गररिेछ 

। 

  सबै िगरवासीको जीवि सुरनक्षत,मयािनदत तथा गुणस्तरीय बिाउिका िागी 

रोजगारीका अवसरहरु नसजििा गरी कायािन्वयि गररिेछ। 

  देशनभत्र अिौपचारीक रोजगारीको नहस्सा कररब ८५ प्रनतशत रहेको स्थथनत 

तथा वतिमाि नवश्वव्यापी महामारीको अवथथामा औपचारीक के्षत्रको रोजगारीमा 

रहेका श्रमीकिाई समेत प्रत्यक्ष मकाि पारेको नवर्म पररथथनतमा आनथिक 

पुििउत्थाि गिि उजािशीि श्रमशस्क्तको िागी उद्यम व्यवसाय वा सेवा के्षत्रमा 

रोजगार वा स्वरोजगारका िानग नवनभन्न उत्पादिमूिक तानिममा जोड नदइिेछ 

। 

  युवा स्वरोजगार कायिक्रमिाई आगामी वर्िमा पनि निरिरता नदइिेछ । 

  नवदेशबाट काम नसनक आएका र कोरोिा भाईरस (कोनभड-19) को कारणिे 

िेपाि फनकि एका युवाहरुिाई कृनर् तथा उत्पादि मूिक के्षत्रमा काम िगाउि 

प्रोत्साहि गररिेछ। 

ग. वन तथा वातावरण  

  आवश्यक िीनतगत र कािूिी व्यवथथा गरी निमािण सामाग्री तथा िदी कटाि 

र वातावरणमा प्रनतकुि प्रभाव िपिे गरी िदीजन्य निमािण सामाग्रीको सहज 

आपूनति हुिे व्यवथथा नमिाईिेछ।  

  सफा र हररयािी िगरपानिका निमािणका िानग सडक छेउ सडकानधकार के्षत्र 

भन्दा बानहर सुन्दर प्रजानतको रुि िगाउिे, िोिा िोल्सामा वृक्षारोपण, बाँस 

रोपण, रुि तथा बाँसद्धारा तटवन्धि, पाटी पौवा, सामुदानयक भविको संरक्षण, 

िािी ठाँउमा वृक्षारोपण आनद कायि गररिे छ ।  

  घरको छत र वरण्डामा कौनश िेतीको शुरुवात गरी िगरिाई सफा र हररयो 

िगरको रुपमा नवकास गररिेछ ।  

  कािीगण्डकी िदी र निस्दी िोिामा आधुनिक प्रनवनध अपिाई वहुउपयोग र 

संरक्षण गररिे छ।  

  वातावरण संरक्षणका िानग ईिाका वि कायाििय, नडनभजि वि कायाििय तथा 

प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी कायि अगानड बिाईिे छ ।  

  िगरपानिका के्षत्रनभत्र संचानित ठूिा आयोजिाहरुको निमािणमा वातावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकि र Bio Engineering को प्रनवनध अविम्बि गररिे छ ।  

  वि कायाििय तथा अन्य सम्वद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको 

साझेदारीमा िसिरीहरुको थथापिा र नवस्तार गररिे छ ।  
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  बि,चरिके्षत्र, नसमसार र जैनवक नवनवधता समेत सम्बोधि हुिे गरी नदगो 

व्यवथथापिका िानग जैनवक स्रोत संरक्षण अनभयाििाई प्राथनमकता नदइिेछ ।  

  उझाड एवं िािी जग्गा,सामुदानयक वि तथा सरकारी जग्गामा उतृ्कष्ट िािका 

नवरुवा वृक्षारोपण गरी हररयािी रामपुर िगरको अवधारणािाई पूणिता नददै 

जडीबुटी उत्पादिमा सहयोग पुर्याउि पहि गररिेछ । 

  नवनभन्न पाकि हरुमा फूिका नवरुवाहरु रोपे्न काम यस वर्िबाट सुरुवात गररिेछ 

। 

  िगरपानिकािाई वातावरणमैत्री िगरपानिका निमािण गििका िानग एक घर दुई 

रुि तथा एक घर दुई गमिा अनभयाििाई निरिरता नदईिेछ ।    

घ. जिाधार सिंरक्षण तथा जिवारु् पररवतिन सम्वन्धी नीलतहरुुः  

  जिाधार तथा नसमसार के्षत्रको पनहचाि गरी प्रभावकारी संरक्षणको व्यवथथा 

नमिाईिे छ ।  

  िदीजन्य पदाथि जसै्तः िंुगा, नगट्टी, बािुवाको आंकिि गरी निनदिष्ट के्षत्रहरुबाट 

त्यस्ता वसु्तमा उत्खिि, संकिि, प्रशोधि ओसारपसार र नवनक्र नवतरणिाई 

व्यवस्थथत र प्रभावकारी बिाईिेछ। 

  जिवायु पररवतििबाट पिे प्रभाव नू्यिीकरण गिि र जिवायु अिुकूनित 

प्रनवनधको प्रयोग गरी कृनर् उत्पादि र उत्पादकत्व बृस्द्ध गिि जिवायुमैत्री 

िमुिा कृनर् कायिक्रमको िानग अध्ययि अविोकि गिि व्यवथथा नमिाईिेछ। 

ङ. सरसर्ाई /र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन  

  फोहोरमैिा प्रशोधिमा आधुनिक प्रनवनध प्रयोग गररिेछ। बजारको निनश्चत दुरीमा 

शौचािय र अन्य सुनवधा सनहतको सेवा केन्द्र सञ्चािि गिि प्रोत्साहि गररिेछ।  

  साविजनिक िि व्यवथथापि नदसाजन्य िेदो व्यवथथापिका िानग प्रशोधि 

प्रणािीको थथापिा कायि अगानड बिाइिेछ।  

  घर निमािणको अिुमनत प्रनक्रया उपयुक्त मापदण्डको शौचािय र सेिी ट्ांकी 

निमािणिाई अनिवायि गररिेछ।  

  फोहोर मैिा नवसिजि प्रशोधि व्यवथथापि रहिे मुख्य केन्द्र तथा संकिि नवन्दु 

तय गदाि वातावरण नवग्रि िदीिे गरी साइट छिौट गररिेछ ।  

  फोहोर उत्पादि कम गिे तथा पुििःप्रयोग गिि जिचेतिामूिक कायिक्रम सञ्चािि 

गररिेछ ।  

  Fecal-Sludge Management (FSM) िाई व्यवस्थथत र सुरनक्षत गरी िीनत निमािण 

गिे श्रोतको रुपमा उपभोग गररिे छ।  
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  कािीगण्डकी िदीको सरसफाईमा नवशेर् ध्याि नदइिे छ। िािाको पािी 

नमसाउदा सफा गरेर मात्र नमसाउिे व्यवथथा गररिेछ।  

  सेनिक टेंकबाट निके्लको फोहरिाई आफ्िै जग्गामा जैनवक मि बिाउि 

प्रोत्साहि गररिेछ। 

  Zero Waste प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बिाई फोहोरबाट आधुनिक प्रनवनध 

अपिाई वहुउपयोगी बिाइिे छ।Plastic, Block, Bitumen तथा अन्य ररसाइक्लीि 

नवनध अपिाइिेछ।  

  िगरपानिकािाई पूणि सरसफाईयुक्त िगर घोर्णा गिे तफि  अनभयाि अगानड 

बिाईिे छ ।  

  तोनकएका मापदण्ड बाहेकका प्लानष्टक उत्पादि र प्रयोगमा प्रनतबन्ध र 

प्लानष्टकजन्य पदाथि पुिः प्रयोगको िीनत अविम्बि गररिेछ ।  

  वडा नभत्रको घिा वस्स्तहरुमा कुनहिे र िकुनहिे बसु्तहरुिाई छुट््याई राख्न 

डिनवि/कने्टिर नवतरण गररिेछ।संकनित फोहोरिाई िगरपानिकाको 

समन्वयमा प्रशोधि केन्द्रमा पठाइिेछ। टोि टोिमा क्लब, आमा समूहहरुिाई 

चोक, गल्ली बाटोहरुमा दैनिक सरसफाई गिि पे्रररत गररिेछ।कुनहिे बसु्तहरुबाट 

सन्चािि हुिे बृहत बायो ग्याँस प्लान्ट सन्चािि गिे तफि  सकरात्मक पहि 

गररिेछ । 

  "हाम्रो टोि, राम्रो र सफा टोि" भने्न मूि  ममि बमोनजम आफ्िो टोिको 

सरसफाई एवं नवकास सँग सम्बस्न्धत कायिक्रम छिौट, सञ्चािि एवम व्यवथथापि 

गदै आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र अपित्व नसजििा गराउि टोि नवकास 

संथथािाई पररचािि गररिेछ।सफि तथा उतृ्कष्ट टोि नवकास संथथािाई 

पुरसृ्कत गिे िीनत निइिेछ । 

  "रामपुर नगर ढि रलहत शहर" िाई मूतिरुप नदि सोनह बमोनजम भवि 

निमािण िगायत अन्य सरसफाई कायिक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

  फोहोरको रुपमा फ्यानकिे प्लानष्टक जन्य वसु्तहरुको प्रयोग गरर हररत मागि 

निमािण गररिेछ। 

  िहर, सडक तथा साविजनिक थथािमा फोहोर फ्याके्निाई जररवािा गिे व्यवथथा 

िागू गररिेछ। 

  दीघिकानिि रुपमा फोहोरको प्रसोधि र पुििःप्रयोग गिे गरर निनज के्षत्रसँग 

फोहोर व्यवथथापि कायििाई अगानड बिाईिे छ। 

  िोल्सा िोल्सी परेको भू-भागिाई फोहोर व्यवथथापिका साथ पुिि चाहेमा 

सम्बस्न्धत के्षत्रको समुदायसंग समन्वय गरी पुिे कायिमा सहयोग गररिेछ।    
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च. प्रकोप लनर्न्त्रण र लवपद व्यवस्थापन  

  नवपद र महामारीको पूवि तयारी प्रनत कायिका िानग वडास्तरको समेत 

प्रनतनिनधत्व हुिे गरी प्रते्यक वर्ि टोिी पुििगठि र नक्रयानशि गराइिे छ।  

  नवपदको अवथथामा तत्काि उद्धार िानग आवश्यक सामाग्री तथा सुरनक्षत 

वासथथािको व्यवथथाको िानग बजेटको व्यवथथा गररिे छ ।  

  नवपद व्यवथथापििाई प्रभावकारी बिाउिको िानग प्रते्यक वडामा उद्धार 

सनमनतको गठि गरी चािू आनथिक वर्ि नभत्रमा िै तानिम प्रदाि गररिे छ । 

िगरनभत्र हुिे भूस्खिि, वािी पनहरो, आगिागी, भूकम्प, आनद जस्ता प्राकृनतक 

नवपनत्त र अन्य कृनत्रम नवपनत्तबाट तुरुि राहत कायि गिि िगरपानिका, सशस्त्र 

प्रहरी िेपाि, िेपाि प्रहरी, र िेपाि रेडक्रससँग समन्वय गरी तुरुि प्राथनमक 

राहत र दीघिकािीि योजिा बिाउि ि.पा.मा नवपद व्यवथथापि केन्द्र थथापिा 

गररिे छ ।  

  नवपद व्यवथथापिका िानग अथथायी Shelter को व्यवथथा गररिे िीनत अविम्वि 

गररिे छ। 

  नवपद व्यवथथापि कायिमा उद्धारको िानग सहजताको िानग प्रते्यक वडामा 

MI17 सम्मको हेनिकोिर बस्न सके्न हेनिप्याडको निमािण गररिे छ।  

  बािी पनहरो आगिागी जस्ता प्राकृनतक प्रकोपबाट प्रभानवतिाई तत्काि राहत, 

और्धोपचार, िािपाि ित्ताकपडा उपिव्ध गराउिको िानग तयारी गररिेछ 

भिे नवपद् व्यवथथापि कोर्को बृस्द्धको िानग साविजनिक िीनज र गैरसरकारी 

संथथाहरु संग समन्वय गररिे छ ।  

  कोनभड-१९ र सो बाहेकका सबै प्रकारका नवपदको रोकथाम तथा 

नू्यनिकरणको िानग पूवि तयारी, प्रनतकायि र पुििःिाभका कायिक्रम सञ्चािि गिि 

थथािीय नवपद व्यवथथापि कोर्मा बजेटको व्यवथथा गररिेछ ।  

  हाि भएको नवपद व्यावथथापि कोर्मा थप रकम जम्मा गरर सोही कोर्बाट 

कोरोिा भाईरस (Covid-19) को रोकथाम िचि गररिेछ। 

  नबपद् जोस्िमयुक्त िदीहरुमा पूवि सूचिा प्राप्त गिि आधुनिक पूविसूचिा प्रणािी 

जडाि गिि पहि गररिेछ। नवपद् व्यवथथापिको सन्दभिमा चट्ाङ प्रनतरोधी 

अनभयाि, बर्ाि, वायू तथा बािीमापि कायि एवम् पूविसूचिा प्रणािी थथापिा, 

हेनिप्याड निमािण जस्ता कायिक्रम संचािि गिे कायििाई प्राथानमकता नदईिेछ। 

  वासथथािको िानग जोस्िम थथाि जसै्त पनहरो जािे, बािी आउिे जस्ता 

के्षत्रहरुिाई जोस्िम के्षत्र घोर्णा गररएको होनडिङ्ग बोडि िगाईिेछ। 



                                                                                                                                                                                 36 
 

रामपुर िगरपानिकाको िवौ िगर सभाको िीनत तथा कायिक्रम 

  ियाँ टि याक िोल्ि भन्दा भईरहेको बाटोिाई स्तरउन्नती गररिे तफि  जोड 

नदईिेछ। 

  ठुिा योजिाहरु रु. ५० िाि भन्दा मानथका योजिाहरुिाई IEE तथा EIA गरेर 

मात्र कायािन्वयि गिे िीनत अविम्वि गररिेछ । 

छ. मानव सिंसाधन लवकास सम्वन्धी नीलतहरुुः  

  कमिचारी क्षमता नवकास गिि आवश्यक तानिम तथा क्षमता नवकास कायिक्रम 

सञ्चािि गररिेछ।  

  Right man in Right time in Right place का आधारमा कमिचारी व्यवथथापि 

नमिाईिेछ।  

  कमिचारीहरुिाई काम प्रनत अनभपे्रररत गराई मिोवि उच्च राख्न नवशेर् 

प्रोत्साहिका कायिक्रम िागू गररिेछ। 

  िगरपानिकाको प्रशासनिक तथा संगठनिक संरचिा र संथथागत प्रणािीिाई 

चुस्त दुरुस्त, नवश्वसनियता, क्षमतायुक्त र प्रभावकारी बिाउदै अत्यावश्यक ररक्त 

दरवन्दीहरुमा उपयुक्त प्रनक्रयाबाट पदपूनति गररिेछ।  

  सुशासि थथापिाको िानग आवश्यक कािूि, नियम, नवनियमाविी, कायिनवनध 

आनदको निमािण गरी Chain of Command निमािण गररिेछ।  

  िगरपानिकाको कायि सम्पादििाई नछटो, छररतो, पारदशी एवं सेवाग्राहीमैत्री 

तुल्याउि व्यवथथापकीय क्षमता अनभवृस्द्धमा जोड नदईिे छ। 

  िगरपानिकामा कायिरत कमिचारीहरुिाई क्रमशः आवासको व्यवथथा नमिाईिेछ। 

  िगरपानिकाको संथथागत क्षमता वृस्द्धका िानग भौनतक पूवािधार नवकास तथा 

अनभिेि प्रणािीिाई व्यवस्थथत गदै िनगिे छ। 

  सबै सेवा करारका कमिचारीको तिब नू्यितम रु १५,०००/- (अक्षरुपी पन्ध्र 

हजार) गररिे छ। 

  अन्य सेवा करारका कमिचारीको नू्यितम तिबमा रु. २,०००/- वृस्द्ध गररिे 

छ। 

  उतृ्कष्ट कायि गिे िगरपानिकाका कमिचारी, करदाता, उपभोक्ता सनमनत, 

फोहरमैिा व्यवथथापि सनमनत, टोि नवकास सनमनत, संचारकमीिाई पुरसृ्कत गिे 

पद्धनतको थाििी गरी यसिाई निरिरता नदईिे छ। 

िगर उपप्रमुि तथा सभाका सदस्य जू्यहरु 

  िगरपानिकाको प्राप्त उपिस्ब्धिाई संथथागत गदै आनथिक, सामानजक र 

सांसृ्कनतक िगायतका सबै के्षत्रको नवकास गरी सामानजक न्याय, समनवकास, 

समन्यानयक, आनथिक नवकासबाट िगरपानिकािे निएको धे्यय स्वि, सभ्य, समृद्ध 
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रामपुरवासी आकांक्षा पूरा गिि िगरपानिकाको यो िीनत तथा कायिक्रम 

सहायकनसद्ध हुिे नवश्वास निएको छु ।  

  उपरोक्त िीनत तथा कायिक्रम मानथ यस िगरसभामा उपस्थथत हुिु भएका 

सदस्यहरुबाट प्रभावकारी कायािन्वयिका िानग सल्लाह र सुझावको अपेक्षा 

गरेको छु ।  

  िगरको समनष्टगत नवकासको िानग सहयोग पुर्याउि हुिे रानष्टि य योजिा आयोग, 

संघीय मानमिा तथा थथािीय नवकास मिािय, अथि मिािय, प्रदेश मिािय, 

िेपाि सरकारका अन्य मिािय िगायत नवकास साझेदार संथथाहरुिाई हानदिक 

धन्यवाद नदि चाहन्छु ।  

  यो िीनत तथा कायिक्रम तजुिमा गिे नसिनसिामा महत्वपूणि योगदाि पुयाउिु 

हुिे उपप्रमुि जू्य, प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत, नवर्यगत सनमनतका संयोजक 

एवं प्रनतनिनध, वडाअध्यक्ष, कायिपानिका सदस्यहरु, वडासदस्यहरु, नवर्यगत 

शािाका प्रमुि, साझेदार संथथा, गैसस, सञ्चारकमी, निजी के्षत्र, समू्पणि संघसथथा 

िगायत नवनभन्न माध्यमबाट सुझाव उपिब्ध गराउि हुिे शुभेिुक नमत्रहरु, 

िगरपानिकाका समू्पणि कमिचारीहरुमा नवशेर् धन्यवाद ज्ञापि गदिछु । धन्यवाद 

 

 

 

रमण बहादुर थापा 

िगर प्रमुि  
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