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श्रीम न नगर प्रमुख श्री प्रक श अतिक रीज्र्ूले ि िौं नगरिभ को वैठकम गनयु
भएको िम्वोिन र प ररि नीति िथ क र्यक्रम

टोख नगरप तलक
नगर क र्यप तलक को क र् यलर्
मैजुतहटी, क ठम डौं
ब गमिी प्रदेश, नेप ल ।
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आ.व २०७७/७८ को नीति िथ क र्यक्रम
टोखा नगरपालिकाका उप-प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त,नगरसभा सदस्यज्यहू रु, पत्रकार,
नगरसेवक कममचारीहरु एवं सम्पर्ू म नगरवासी महानभु ावहरुमा सातौं नगरसभाको नीलत तथा
कायमक्रम प्रस्ततु ीको उदघाटन सभामा आफ्नो व्यलिगत तर्म वाट एवं नगरपालिकाको तर्म वाट
हालदमक स्वागत गदमछु ।
१. सवमप्रथमतः यस महत्वपर्ू म घडीमा देशका लवलभन्न िोकतालन्त्रक आन्दोिनमा आफ्नो जीवन
वलिदान गनमु हुने सम्पर्ू म ज्ञात-अज्ञात सलहदहरु प्रलत भावपर्ू म श्रद्धान्जिी अपमर् गदमछु ।
नेपािको रालरियता,अखण्डता,स्वािीनता र िोकतन्त्र प्रालिको अलभयानमा नेतन्ृ व प्रदान गने
अग्रजहरुप्रलत उच्च सम्मान गदै उहााँहरुिे पयु ामउनु भएको योगदानको उच्च मल्ू याङ्कन गदै
स्मरर् गनम चाहान्छु । स्थानीय सरकार गठन भै नगर लवकास तर्म अगाडी वढीरहेकै समयमा
कोलभड-१९ को महामारीिे लसजमना गरे को चनु ौलतपर्ु म र असहज पररलस्थतीका वीच आ.ब
२०७७/७८ को नीलत तथा कायमक्रम नगरसभा समक्ष प्रस्ततु गदैछु ।
२. कोलभड -१९ महामारीका कारर् मानव जालतमालथ शाताव्दीकै सवैभन्दा ठूिो सक
ं ट पैदा भएको
यस लवषम पररलस्थतीमा महामारीलवरुद्ध िड्न मैजदु ा रहेका स्वास््य सेवा र सलु विाहरु अपयामि
हुदााँ हुदै पलन हाम्रो नगर क्षेत्रमा न्यनू रुपमा सङ्क्रमीत पाईनु तपाई हामी सवैको शरुु देलखकै
साविानी तथा होलसयारीिे गदाम सर्ि हुन पगु ेको हो । यस रोगवाट संङ्क्रमीत भई जीवन
गमु ाउनु हुने सम्पर्ु म नेपािी दाजभु ाई तथा लददीवलहनीहरु प्रलत भावपर्ू म श्रद्धान्जिी अपर्म गदै
शोकाकूि पररवारजनमा गलहरो समवेदना व्यि गदमछु । उपचाररत सम्पर्ु म दाजभु ाई
लददीवलहनीहरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदमछु ।
३. कोलभड-१९ महामारीको जोलखमपर्ू म पररलस्थलतमा अग्रपंलिमा रहेर सेवा गने लचलकत्सक, नसम,
स्वास््यकमी, जनप्रलतलनिीहरु, राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरु, सरु क्षाकमी, संघ संस्थाका
प्रलतलनलिहरु, समाजसेवी, स्वयंमसेवक, एम्वि
ु ेन्स चािक िगायत सम्पर्ु म कममचारीहरुको उच्च
प्रशंसा एवं सम्मान व्यि गदमछु । हाम्रो नगरपालिकाको कोरोना रोकथाम,लनयन्त्रर् तथा उपचार
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कोषमा नगद तथा खाद्यान्न सहयोग पयु ामउने एंव खानाको सामलु हक मेस (खाना खवु ाउने)
संचािन गने िगायत सम्पर्ु म सहयोगी महानभु ावहरुिाई हालदमक िन्यवाद व्यि गनम चाहान्छु ।
भोलिका लदनमा समेत यस्ता सहयोगीहातहरु सदैव र्ै लिरहुन् भन्ने कामना समेत गनम चाहान्छु ।
४. टोखा नगरपालिका र लचनको लतव्वतलस्थत नाक्छु शहर (Nagqu City) वीच भलगनी सम्वन्ि
स्थापनाको िालग प्रकृ या अलघ वढीरहेको अवस्थामा उि शहरिे कोलभड-१९ रोकथाम तथा
लनयन्त्रर्को िालग स्वास््य सामाग्रीहरु सहयोग उपिव्ि गराएकोिे उि शहरिाई लवशेष
िन्यवाद लदन चाहान्छु ।
५. कोलभड-१९ िे लवश्व अथमतन्त्रमा गम्भीर िक्का पयु ामएको पररपेक्ष्यमा हाम्रो मि
ु क
ु हुदै स्थानीय
तहहरुमा समेत यसिे गम्भीर असर पयु ामएको छ । सो कारर्वाट सृलजत समस्या समािानको
िालग अन्य लवलवि कायमक्रमहरुवाट रकमान्तर गरी कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनयन्त्रर्को
िालग खचम गररएकोछ । लवगत तीन वषमको अथक प्रयासवाट हालसि भएको उपिलव्िहरुको
जगमा टेकेर लवकासको यात्रािाई लतब्रता लदने कायममा कोरना महामारीिे पछाडी िके लिलदएको
छ । यस लवषम पररलस्थलतमा जनप्रलतलनलि, राजनैलतकदि, नगरवासी सवैको ऐक्यवद्धता तथा
सहकायमिे मात्र पररलस्थतीको सामना गनम सलकन्छ भन्ने दृढ लवश्वास लिएकोछु ।
६. यस नगरपालिकािे लवकास, सश
ु ासन र संमलृ द्धको यात्रामा हािसम्म हालसि गरे का
उपिलव्िहरुिाई सस्ं थागत गदै कोरनाको महामारीवाट नगरवासीको जीवनरक्षा गनम सवमसि
ु भ
स्वास््य सेवा लनरन्तररुपमा उपिव्ि गराउन पहि गदै भलवश्यमा आउनसक्ने लवपदक
् ो पवु म
तयारी र व्यवस्थापन गने कायम तर्म आगामी वषमको वजेटिे ध्यान लदने लवश्वास लदिाउन चाहान्छु ।
७. कोरना महामारीका कारर्वाट लवकलसत भएको राजनैलतक ऐक्यवद्धता र सौहादमतािाई
अवसरको रुपमा लिई श्रोत सािन एवं क्षमताको उपयोग गने तर्म वजेट िलक्षत हुनेछ ।
८. सावमजलनक खचमको प्राथलमकीकरर् गरी चािु योजनाहरु शीघ्र सम्पन्न गनम लवशेष पहि गदै
आवश्यक भएका नयााँ योजना तथा कायमक्रमहरु आगामी वजेटमा समावेश गररनेछ ।
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आदरणीर् नगरिभ िदस्र्ज्र्ूहरु,
च लु आ.ब २०७६/७७ को नीति िथ क र्यक्रमको ितमक् ाः९. िमस्र् िथ चुन तिहरु ✓
✓
✓
✓
✓
✓
१०.

लवश्व महामारीको रुपमा रहेको कोलभड-१९ का कारर् उत्पन्न असहज पररलस्थतीका
कारर् सोचे अनसु ारका काम कावामहीहरु समयमानै परु ा गनम नसक्नु
योजना तथा कायमक्रम साना तथा िेरै संख्या हुनु ।
सघं ,प्रदेश र अन्य लनकायहरु सगं योजना, कायमक्रम तथा अन्य सेवा प्रवाहका सन्दभममा
उल्िेखनीय समन्वय हुन नसक्नु ।
उपभोिा सलमलत मार्म त सचं ािन हुने योजनाहरु संचािनमा उपभोिाहरु समयमानै
अग्रसर नहुनु ।
नगरपालिका कायामिय तथा वडा कायामियहरुको आफ्नै सेवाग्राही मैत्री भवन नहुनु ।
सवैखािे सावमजलनक सम्पलतको सरं क्षर्मा समस्या हुनु ।
उल्लेतखि िमस्र् िथ चुन तिक व वजुदपतन भएक िक र त्मक क र्यहरुको

ितमक् त्मक मुख्र् मख्
ु र् तववरण िपतशल वमोतजम प्रस्िुि गदयछु ।
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

उन्नत तरकारी वीउ वीजन लवतरर् कायमक्रम भएको । कौशी खेती, उन्नत वीउ वीजन
लवतरर् एवं ट्याक्टर अनदु ानमा लवतरर् गररएको ।
गत वषम देलखनै संचािनमा रहेको एक घर दुई फलफूलको तवरुव लवतरर् कायमिाई
लनरन्तरता लदईएको ।
वौडेश्वर गरुु योजना अन्तगमत वािमैत्री पाकम लनमामर्को अलन्तम चरर्मा रहेको
वडा नं ५ कल्की मलन्दर पररषर पाकम लनमामर्को चरर्मा रहेको ।
वडा न.ं ८ र ११ जोड्ने मनोहर लतथमघाट पि
ु लनमामर् सम्पन्नको चरर्मा रहेको ।
सामाखश
ु ी टोखा रोडको मनोहरस्कूि क्षेत्र देलख ग्रीनल्याण्ड चोक हुदै टोखा प्रहरी प्रभाग
सम्मको सडक कािोपत्रे सडक लवभागसंगको सहकायममा सम्पन्न गररएको ।
सडक लवभागसगं को समन्वयमा दाहाि गौडा सडक कािोपत्रे सम्पन्न गररएको ।
सहकारी सचेतना तथा ब्यवस्थापन तालिमको आयोजना गररएको ।
सहकारी ऐन, लनयमाविीमा व्यवस्था गरी थप १० वटा सहकारी दताम गररएको ।
सवै सहकारीिाई लवत्तीय व्यवस्था र सहकारी स-ु शासनको िालग सहकारी तथा गररबी
सम्वलन्ि व्यवस्थापन सचू ना प्रर्ािी तालिम आयोजना गररएको ।
डष्टवीन, कम्पोष्टवीन, ट्यास लवन लवतरर् गररएको ।
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साक्षर नगरपालिका घोषर्ा कायमक्रम सम्पन्न गररएको ।
संस्थागत लवद्याियमा कक्षा १२ सम्म नै लवद्याथी छात्रवृलत्तिाई व्यवलस्थत गने प्रयास
भएको ।
लतलिङ्गाटार नमनू ा लवद्याियको गरुु योजना अनसु ारको काम लतव्ररुपमा अलघ बढेको ।
साथै उि लवद्याियमा लडप्िोमा लसलभि ओभरलसयर ८९ जना र १८ मलहने लडप्िोमा
कम्प्यटु र कोसममा ३० जना गरी जम्मा ११९ लवद्याथीहरु अध्ययनरत रहेका ।
यवू ाहरुको भावनािाई मध्ये नजर गदै लव लडलभजन, लस लडलभजन क्िविाई प्रोत्साहन
िगायत अन्य लवलभन्न वडा तथा नगरस्तरीय खेिकूद गलतलवलिहरु संचािन गररएको ।
सामदु ालयक लवद्याियमा अध्ययनरत वािवालिकाहरुको िालग मेयर लदवाखाजा
कायमक्रमको शरुु वात गरे को ।
प्राथलमक स्वास््य के न्रिाई सिु ार गरी थप स्वास््य उपचारको व्यवस्था गराउन
थालिएको ।
जेष्ठ नागररक घम्ु ती स्वास््य क्िीलनक संचािन गररएको ।
कोलभड-१९ महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रर्का िालग आवश्यक कायमक्रम संचािन
गररएको ।
कोलभड-१९ महामारीका कारर्वाट प्रभालवत असंगलठत क्षेत्रका कामदारहरुिाई खाद्यान्न
लवतरर् १२५५० पररवार, क्वारे लन्टन ८० जना रालखएको साथै आरलडटी ७०३ जना,
लपलसआर ४१८ जनाको परीक्षर् गररएको, नगरका लवलभन्न चोकहरुमा हातिनु े ट्याङ्की
२२ स्थानमा रालखएको, क्िोररन छने कायम गररएको ।
प्राथलमक स्वास््य के न्रमा चौलवसै घण्टा स्वास्थ सेवा सचं ािनका साथै सरु लक्षत प्रजनन्
गराउन शरुु वात गररएको ।
लडलजटि नगर पाश्वमलचत्र तथा वाि प्रोर्ाईि लनमामर् गररएको ।
मनलु मत्र (छाडा कुकुर) हरुको िालग भ्याक्सोटेमी कायमक्रम संचािन गररएको ।
मलहिा, लभन्न क्षमता भएका व्यलिहरुिाई उनीहरुको भावना सीप क्षमता अनसु ारका
लवलभन्न आयमि
ू क, सीपमि
ू क तालिमहरु संचािन गरर लवलभन्न उपकरर् सामाग्रीहरु
लवतरर् गररएको ।
कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनयन्त्रर्का िालग लवपद् व्यवस्थापन सलमलत लक्रयालशि
रहेको।
लवरर्मु लत नलदिे कटान गरे का लवलभन्न स्थानहरुमा लनयन्त्रर्को कायम गररएको ।
गर्ेश पोखरी तथा सरस्वती पोखरी मममतको कायम गररएको ।
जनप्रलतलनलि तथा कममचारीहरुिाई सेवा प्रवाह सम्वन्िी क्षमता लवकास तािीम संचािन।
राजस्व सफ्टवेयर, लजन्सी सफ्टवेयर िागू गररएको ।
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✓

ि ि ाँ नगरिभ , नीति िथ क र्यक्रम-२०७७

न्यायीक सलमलतिे लनयलमत रुपमा आफ्नो काम कावामही काननु को पररलिलभत्र रलह
सम्पादन गरे को ।

११. आ.व २०७६/७७को ह ल िम्म िम्पन्न पुव यि र तनम यण
चािु आलथमक वषममा उपभोिा सलमलतको क्षमतािाई मध्येनजर गदै भारी ईक्यपू मेन्ट प्रयोग गनमु पने
खािका योजनाहरुिाई उपभोिा सलमलत मार्म त कायम नगराउन लनदेशन भए अनसु ार
नगरपालिकािे ठे क्का प्रकृ या संचािन गदै योजना सचं ािन गराउने मख्ु य समय र्ाल्गर्ु
शरुु वातको चरर्मा रलह लवलभन्न ३९ वटा योजनाहरुको ठे क्का सचू ना प्रकाशन गरर कलतपय
योजनाहरुिाई कायामदश
े लदई सलकएको त कलतपयको कायामदश
े लदने अलन्तम चरर्मा रहेकोमा
मि
ु क
ु वन्दावन्दीमा प्रवेश पश्चात कामिे गलतलिन नसक्दा ठे क्कावाट सचं ािन हुने योजना होस्
या उपभोिा सलमलतहरु मार्म त सचं ािन हुने योजना होस् सवैको नलतजा पररर्ाममख
ु ी पाउन
सलकएको छै न । तसथम आगामी वषम नगरपालिका रुत लवकास वषमको रुपमा रहनेछ ।
अव म चािु आ.ब मा पवु ामिार लनमामर्का क्षेत्रमा भएका मख्ु य-मख्ु य उपिलव्िहरुिाई प्रस्ततु
गदमछु ।
✓ स्थ नीर् पवु यि र तवक ि ि झेद री क र्यक्रम अन्िगयि
योजनाको नाम
कायम क्षेत्र लवलनयोलजत रकम भौलतक
लस.न.ं
रु.
प्रगलत
१
लमिन टोि लकष्ट किेज देलख सवु ासजीको घरसम्मको
१००%
वडा न.ं ८ १२६००००
बाटो ढिान
२

३

✓

ॐ शालन्त भवनको मममत सम्भार

वडा
११

िाके स्कूि देलख लशव मलन्दर लनस्कने सडक स्तरउन्नती

वडा नं. ९ १००००००

२००००००

१००%

५०%

प्रदेश सरकारको ससतम कायमक्रम अन्तगमत

लस.न.ं योजनाको नाम
१

नं.

वौडेश्वर मा.लव भवन सवलिकरर्

कायम
क्षेत्र
वडा
नं.१

लवलनयोलजत रकम कै लर्यत
रु.
१००००००

२

टोखा न.पा ३ को मि
ु वाटो देलख लवध्यवालसनी मा.लव हुदै तल्िो मि
ु वाटो वडा नं.
३००००००
जोड्ने सडक स्तरोन्नती
३

७५%

३

साईवावा चोक देलख लवरर्मु लत सम्म सडक स्तरोन्नती

१००%

३

४००००००

5

ऐतिह ाँतिक, ि ाँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोख नगर

✓

ि ि ाँ नगरिभ , नीति िथ क र्यक्रम-२०७७

चा.िु आ.व २०७६/७७ मा स्थानीय उपभोिा सलमलत तथा नगरपालिकाको सयं ि
ु
िागत सहभालगतामा लनलममत मख्ु य मख्ु य योजनाहरु (रु. १० िाख मालथका
आयोजनाहरु)

क्र.स योजना तथा कायमक्रमको नाम

१
२
३
४

५
६
७
८
९
१०
१२
१३

वािवु ापाटी िनेश्वर-िमिटार-भत्के पाटी सडक ( प्रदेश
सरकारवाट ५०% नगरपालिकावाट ५०% िागत
सहभालगतामा संचािन हुने
लवनायक टोि सडकमा सडक ढि पक्की
हररहर आश्रम जाने सडकमा लसढीं लनमामर्
िापासी गर्ेशस्थानवाट खड्काभरकािी जाने
सडकको उत्तर बरीकान्त अयामिको घर अगाडी वाट
वढु ालनिकष्ठ लसमाना खहरे सम्म सडक लनमामर् एवं
लवस्तार
उज्यािो वस्ती टोि लवकास सस्ं थाको िालग ढिमिमा
सडक ढिान गने कायम
लभल्िीवस्ती लभत्र सडक तथा ढि व्यवस्थापन
वखन्ु डोि टोि लवकास संस्थािाई टहचाम देलख
वखन्ु डोि सडक सम्म ढिान कायम
र्ुिवारी हाईट टोि लवकास संस्थािाई वाटो ढिान,
खानेपानी पाईपिाईन लनमामर्, मंगाि लनमामर्
लकट किेजदेलख सभु ाषको घर सम्मको लभत्री वस्तीको
वाटो ढिान गने कायम
लशवसन्ु दर टोि लवकास संस्थािाई ढि तथा ढिान गने
कायम
सयु मदशमन हाईट लवकास समाजिाई लभत्री ढि खानेपानी
िाईन लवस्तार तथा सडक ढिान कायम
ढिमि प्रगती टोििाई ढिाि टोिवाट स्टार टाउन
सम्म जोड्ने सडक ढिान गने कायम

न.पा वाट लवलनयोलजत वडा
(६०%) रकम
नं.

कै लर्यत

६१८७५८७.५७

३

४०%

२१८००००
४०५००००

४
६

१००%
१००%

१६५००००

४

१००%

१३२५०००

३

१००%

१०९००००

२

१००%

१२९७९७७.६२

३

१००%

१५७००००

३

१००%

१८६४५६१

८

१००%

११७१०००

३

१००%

१२०००००

३

१००%

१२०००००

३

१००%

✓ टोखा नगरपालिकाको िागतमा सम्पन्नको चरर्मा रहेका मख्ु य मख्ु य योजनाहरु (रु. २० िाख
मालथका आयोजनाहरु)
क्र.
योजना तथा कायमक्रमको नाम
स

न.पा वाट लवलनयोलजत वडा
रकम रु.
न.ं

१

मनोहरलतथम पि
ु लनमामर्

३२३३६६७३.००

% प्रदेश
८-११ ८५.८०
िरक रको िहर्ोग िमेि

२

वौडेश्वर वािमैत्री पाकम

३१२७३८७२.६९

१

कायम प्रगलत

७२.०९ %
मह नगरको िहर्ोग िमेि
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३
४
५
६
७
८

९
१०

११

१२
१३

१४
१५

कल्की नारायर् मलन्दर ईिाकाको
पाकम
नगरपालिका
कायामियको
प्रशासनीक भवन
सामदु ालयक लवद्याियमा अध्ययनरत
वािवालिकाहरुिाई मेयर लदवा
खाजा कायमक्रम
खानेपानी लडप वोररङ्ग लनमामर् तथा
संचािन खचम
Hydraulic Jet खररद
लतलिङ्गाटार मा.लव को गरुु योजना
अनसु ारको पवु ामिार लनमामर् ( संघीय
सरकारको अनदु ान)
लवलभन्न सडकहरु मममत सम्हार तथा
स्तरउन्न्ती ( सडक वोडम मार्म त प्राि
)
बैकुण्ठपरु ी टोिमा ढि तथा सडक
स्तरउन्नी
सामाखश
टोखारोोडको
ु ी
मनोहरस्कूि देलख लस.आर.एस,
ग्रीनल्याण्ड, लमिनटोि हुदै प्रहरी
प्रभाव सम्मको सडक कािोपत्रे एवं
Over Lay
हेराल्ड किेज पछाडी सडक पक्की
गने कायम
लत्रयोग गेट देलख लड आई लज को घर
सम्म खानेपानी पाईप र्े ने तथा
सडक पक्की गने कायम
जनारो्दन ढकािको घर देलख
कुमारी होटि हुदै गोिि
ु ी सम्म
खानेपानी पाईपिाईन लवस्तार
नगरपालिका कायामिय अगाडी देलख
उत्तर तर्म हुदै मि
ू सडक सम्म जोड्ने

ि ि ाँ नगरिभ , नीति िथ क र्यक्रम-२०७७

१७४१०४२०.९३

५

क र् यन्वर्को
चरणम

१३१९६४४७८.३१

७

ठे क्क िम्झ ि भै
िके को

७५०००००.००

सवै

िंच लन

१४७०००००.००

३ वट स्थ नम
के .र्ू.के .एल व ट
तडपवोररङ् गको ल तग
रकम तनक ि हुदै

६००००००.००

अतन्िम चरणम
पुगेको

१५००००००.००

तनम यणको चरणम
रहेको

४३४९९०४.५१

लवलभन्न
वडा

३०.९९%

६००००००.००

११

३४.६१ %

१११०६४२४.५७

७,८,
१०,
११

िडक
तवभ गको िहर्ोग िमेि

३००००००

७

३००००००

७

१००%

१०० %

१०० %

२००००००

७

२००००००

७

िम्पन्नको अतन्िम
चरणम
िम्पन्नको अतन्िम
चरणम
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ि ि ाँ नगरिभ , नीति िथ क र्यक्रम-२०७७

सडकस्तरउन्नती
१६

१७

१८

१९

लमरा लमश्रको घरदेलख सरिा
ढकािको घरसम्म ढि र सडक
पक्की
पृ्वी मागम सलकिा गरुु ङ्को घरदेलख
उत्तर अम्मर श्रेष्ठको घर सम्म वाटो
लवस्तार ढि लनमामर् तथा सडक
पक्की
वसन्ु िरा सृजनलशि सामदु ालयक
भवन तल्िा थप तथा सभाहि
लनमामर्
पावमती अलिकारीको घरदेलख
भेटघाट चोक सम्म ढि एवं सडक
पक्की

२० काकूढि लनमामर्

२२०००००

६

२२०००००

५

िम्पन्नको अतन्िम
चरणम

िम्पन्नको अतन्िम
चरणम

२००००००

५

४३०००००

४

२००००००

३

लनममिा पोखरे िको घरवाट
२१ मनकामना मलन्दर सम्म अगाडी २००००००
सम्म ढि तथा सडक स्तरउन्नती
आदशम टोि वाट झडु ोि कुवा
२२ लनस्कने सडकमा ढि तथा ग्राभेि २००००००
एवं स्तरउन्नती

३

३

िम्पन्नको अतन्िम
चरणम
क र्य िंच लन भै
रहेको

१०० %
क र्य िंच लन भै
रहेको

१०० %

२३ गर्ेश पोखरी लनमामर् मममत

४८०००००

२

क र्य िंच लन भै
रहेको

२४ टोखा थिाग गिे पाकम लनमामर्
ू सडक लनमामर्
२५ टोखा मि

२००००००

२

क र्य िच
ं लन भै
रहेको

१०४१३७९९.९०

२-३

२६ नासपाचा लसढी लनमामर्
२७ सपनलतथम जाने वाटो ढिान

३२०००००.००

२

अतन्िम चरणम
रहेको

२१०००००

२

१०० %

•

नक्ि श ख को तबवरण
लबवरर् नयााँ
नक्सा

नामसारी

लनमामर्

िंच लनको चरणम

अलभिेलखकरर्
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संख्या

नक्सा

लनयलमत

३४१

१२५

जम्मा
१२.

ि ि ाँ नगरिभ , नीति िथ क र्यक्रम-२०७७

सम्पन्न
२२८

१११

११२

९१७

अव म आ.व. २०७७/७८ को नीति क र्यक्रम िथ वजेटक िोच, गन्िव्र्, लक्ष्र्,

उदेश्र्,अपेतक्ि उपलतव्ि िथ प्र थतमकि क क्ेत्रहरु प्रस्िुि गनय च ह न्छु ;क िोच (VISION) :नेपाि सरकारिे अलघ सारे को दीघमकािीन िक्ष्यको िमद्ध
ृ नेप ल िख
ु ी नेप ली अलभयानिाई
सर्ि र साथमक तल्ु याउाँदै ऐतिह तिक, ि स्कृतिक,पर्यटकीर् िमृद्ध टोख नगरको आिार
लशिा तयार गने ।
ख गन्िव्र् (MISSION) :आलथमक लवकास, सामालजक लवकास, पवु ामिार लवकास, वातावरर् तथा लवपद् व्यवस्थापन र
संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह तथा सश
ु ासन आलदका माध्यमवाट मानव लवकास सचू ाङ्कमा
स्तरउन्नती गदै लद्धगो लवकासको िक्ष्य हालसि गने ।
ग लक्ष्र् (GoALS):✓
✓
✓
✓

पारदशी प्रशासन, लद्धगो लवकास र न्यापर्ू म आलथमक समृलद्ध हालसि गदै वािमैत्री,
वातावरर्मैत्री सन्ु दर नगर लनमामर् गने ।
सेवाग्राहीमैत्री कायामिय भवन, भौलतक पवु ामिार, कायमक्षमता सलहतको जनशलि लवकास
गदै सेवाग्राही मैत्री प्रशासन लनमामर् गने ।
प्राथलमक स्वास््य के न्रिाई नगर अस्पतािको रुपमा लवकास गने साथै प्रदेशस्तरीय ल्याव
लनमामर्को िालग प्रदेश सरकारसंग पहि गने ।
खानेपानी आपलु तमका िालग उलचत स्थानहरुमा लडप ट्यवू ेि जडान गने तथा मेिम्ची
खानेपानीिाई नगरपालिका ईिाकामा लवतरर् गने व्यवस्था लमिाउन पहि गने ।
प्राकृ लतक श्रोतको पलहचान गरी खानेपानी आपलु तम व्यवस्था लमिाईने ।
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✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

क.
✓
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एक वडा एक पाकम लनमार्म क्रमागत रुपमा सम्पन्न गनमका िालग सावमजलनक जग्गा सरं क्षर्
गरर DPR लनमामर् भएका पाकम हरुको लसघ्र कायामन्वयनमा जोड लदने । साथै DPR तयार
भएका सवै ठूिा तथा महत्वपर्ू म योजनाहरु कायामन्वयनमा िैजाने ।
एलककृ त शहरी लवकास योजना(खानेपानी, ढि तथा सडक) तयार गरी कायामन्वयनमा
लवशेष जोड लदने।
भ-ू उपयोग नक्साङ्कन योजना लनमामर् गने ।
घर नक्सािाई लडलजटिाईजेशन प्रकृ यामा आवद्ध गने ।
एक वडा एक खेिमैदान लवस्तार गररदै िलगने ।
वािमैत्री स्थानीय शासन िागू गने चरर्मा रहेकोमा सो को सम्पर्ू म सचू कहरु परु ागरी
वडागत रुपमा घोषर्ा गदै जाने ।
जनि िरु क् क र्यक्रम अन्तगमत नगरपालिकाका मख्ू य सडक चोकहरुमा CCTV
जडान गने ।
मेर्र उज्र् लो क र्यक्रम अन्तगमत नगरपालिकाका मख्ु य मख्ु य तथा अन्य अलत घनत्व
हुने सडकमा सडकवत्ती राख्नोे ।
नगरिाई देश तथा लवदेशमा लचनाउन अन्तरनगर भलगनी सम्वन्ि स्थापना गने ।
नगरलभत्रका सवै सावमजलनक सम्पलतहरुको अलभिेखन गरर सरं क्षर् गने ।
सामदु ालयक लवद्याियका लवद्याथीहरुको िालग मेयर लदवा खाजा कायमक्रमिाई लनरन्तरता
लदने ।
प्रालवलिक लशक्षाियको स्थापना गनम के लन्रय सरकार संग पहि गने ।
वडा नं. ३ मा रहेको भतु खेि चौरिाई नगरस्तररय खेिकूद मैदान लनमामर्को िालग पहि
गने ।
Over head Crossing Bridge लनमामर् गनम के लन्रय सरकार संग पहि गने ।
नगरलभत्रका ऐलतहालसक िरोहरहरुको पनु लनमामर् तथा लजर्ोद्धार गनम लवषेश पहि गने ।
नगर प्रवेशका मख्ु य चोकहरुको मि
ू वाटोहरु मममत सम्हार तथा कािोपत्रे Over lay
गने कायमिाई लनरन्तरता लदने ।
यवू ा पररचािन लक्रयालशिताको िालग प्रिानमन्त्री स्वरोजगार कायमक्रम िगायत अन्य
लवलवि कायमक्रम अलघ वढाउने साथै यवू ा उद्यमलशिता एंव पररचािनमा जोड लदने ।
टोखा सास्ं कृ लतक संरलक्षत क्षेत्रिाई लवकास गनम संरलक्षत क्षेत्र लवकास सलमलतिाई
लनरन्तरता लदने ।
उदेश्र् (OBJECTIVES):स्वास््य पवु ामिार लनमामर्मा जोड ।
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

लवलिको शासन ।
असि शासन, पारदशी प्रशासन ।
नगरवासीको नारा ऐलतहालसक, सास्कृ लतक, पयमटकीय समृद्ध टोखा नगर ।
समतामि
ू क व्यवहार ।
नगरको मौलिक लवषेशता र पलहचान प्रवद्धमन गने ।
लसपयि
ु दक्ष जनशलि वृलद्ध ।
सामालजक सरु क्षा र लद्धगो शालन्तको लवकास ।
पयमटन पवु ामिार लनमामर् र प्रवद्धमन सलहत रोजगारीमा वृलद्ध ।
समृद्ध नगर लनमामर्को िालग यवू ा लक्रयालशिता र सहभालगतामा जोड लदने ।

ख.
✓

अपेतक्ि उपलतव्ि :आव २०७७/७८ को अन्त सम्ममा ठूिा भौलतक पवु ामिारका कायमक्रमहरु कायामन्वयनको
चरर्मा भएको हुनेछ ।
ऐलतहालसक, सास्कृ लतक स्वरुपको कायामिय भवन लनमामर् भएको हुनेछ ।
एक वडा एक पाकम को अविारर्ा कायम संचािनमा रहेका पयमटन पवु ामिार सलहतको
पाकम हरु लनमामर्को चरर्मा पगु क
े ो हुनेछ ।
एक वडा एक खेिकूद मैदान लनमामर्को चरर्मा रहेको हुनछ
े ।
Digital नगर प्रोर्ाईि तयार भै सके कोिे घर नम्वर लवतरर्को िालग आवश्यक तयारी
हुदै गरे को हुनेछ ।
खानेपानीको सहज व्यवस्था लमिाउनको िालग लवतरर् सहज भएको हुनेछ । कलम्तमा १०
स्थानवाट लडप बोररंग योजना संचािनमा आउने छ ।
DPR सम्पन्न भएका नगरस्तरीय गौरवका योजनाहरु कायामन्वयनको चरर्मा गएको
हुनेछ।
नगरका मख्ु य मख्ु य सडकहरु हुदै लभत्री सडकहरु समेत पक्की भएको हुनेछ ।
जनप्रलतलनलि तथा कममचारीहरुमा अनभु व र क्षमतामा थप पररपक्कता सृजना भई कायम
सम्पादनमा पररस्कृ त भएको हुनेछ ।
सचू ना तथा सचं ारका दृलष्टिे नगरपालिकामा लवद्यलु तय प्रलवलिको उच्चतम् प्रयोग भएको
हुनेछ ।
नगर लवकास र संबलृ द्धमा नगरवासीको अपनत्व वृलद्ध हुनेछ ।
नगरका मख्ु य मख्ु य सडक तथा वस्तीहरुमा सडकवत्ती तथा लसलसलटभी जडानको कायम
भएको हुनेछ ।

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓

नगरवासीमा स्थानीय सरकारको महत्वमा वृलद्ध भई स्थानीय सरकारको महशसु हुनेछ ।

ग.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

प्र थतमकि
पवु ामिार लवकास
सामालजक लवकास
कोलभड-१९ सगं सम्वलन्ित कायमक्रम
आलथमक लवकास
वातावरर् तथा लवपद
सावमजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास
क्षेत्रगत कायमक्रमहरुिाई लद्धगो लवकासको िक्ष्यसगं आवद्ध गररनेछ ।
सरकारी, नीलज, सहकारी र सामदु ालयक क्षेत्रको सहकायममा जोड लदईनेछ ।
उपिव्ि श्रोत, सािन, अवसर र क्षमताको अलिकतम् उपयोग गनम समानपु ालतक लवतरर्
प्रर्ािी अविम्वन गदै सवै क्षेत्र, वगम, समदु ायिाई सामालजक न्याय सलहतको लवकास
गने ।

आदरणीर् नगरिभ िदस्र्ज्र्ूहरु,
१३.

नीलत तथा कायमक्रम र वजेट तजममु ा गदाम अविम्वन गररएका मख्ु य आिारहरु➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

नेपािको सलं विान ।
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४
रालरिय प्राकृ लतक श्रोत तथा लवत्त आयोग ऐन, २०७४
अन्तर सरकारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
संघीय र वागमती प्रदेश सरकारिे जारी गरे का नीलत, काननु तथा मापदण्ड
स्थानीय तहको वालषमक योजना तथा वजेट तजममु ा दीग्दशमन, २०७४
राजस्व परामशम सलमलतको प्रलतवेदन
श्रोत तथा वजेट सीमा लनिामरर् सलमलतको लसर्ाररस ।
संघीय तथा वागमती प्रदेश सरकारको वालषमक नीलत तथा कायमक्रम र वजेट ।
संघीय सरकारकाको लवलभन्न पररपत्र तथा लनदेशनहरु ।
नेपाि सरकारिे अन्तरालरिय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धतावाट सृलजत दालयत्वहरु ।
लनवामचनका वेिा नगरवासी सामू गरे का प्रलतवद्धता एवं घोषर्ाहरु ।
12
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➢ वडाहरुको जनसख्ं या,भगू ोि, क्षेत्रर्ि, खचमको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पवु ामिारको
अवस्था समेतका आिारमा वस्तगु त र वैज्ञालनक पद्धलत अविम्वन गररएको ।
➢ सघं ीय सरकारकाका मन्त्रीज्य,ू यस क्षेत्रका सघं ीय सासंदज्य,ू प्रदेश सभासदस्यज्यहू रु,
राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरु एंव लवषय लवज्ञहरु एवं वलु द्धजीलव वगमको सल्िाह सझु ाव
एवं मागमलनदेशन आलद ।
१४.

कोलभड-१९ महामारीका वीच पलन सहभालगतामि
ू क योजना तजममु ाका चरर्हरु मार्म त

समदु ाय तथा वस्तीस्तर-वडा सलमलत-लवषयगत सलमलत एवं नगरकायमपालिका वैठक हुदै यस
क्षेत्रका माननीयज्यहू रु, स्थानीय राजनैलतक दिका प्रलतलनलि साथीहरु, प्रवद्ध
ु लवद्धान वगम,
समाजमा रहेका लवकास अलभयन्ताहरु िगायत सवै सरोकारवािा महानभु ावहरु, जनप्रलतलनलि
साथीहरुको घलनभतू छिर्िका आिारमा आ.व २०७७/७८ को लनम्न नीलत तथा कायमक्रम
पेश गरे को छु ।
१. आतथयक तवक ि–
क. कृति िथ पशु िेव
१
सामलु हक, सहकारी कौसी खेती, करे सावारी तथा प्राङ्गाररक खेतीिाई प्रोत्साहन
गदै कृ षकहरुिाई उलचत तालिम तथा अनदु ान एवं उन्नत लवउ लवजन उपकरर्
िगायतका सामाग्रीहरु उपिव्ि गराईने नीलत लिईनेछ ।
२
परापवू म कािदेलख नै चाकुको िालग प्रख्यात यस टोखा नगरपालिकाको वडा न.२
ं
र ३ को पलहचानिाई जीवन्त राख्न पहि गररनेछ ।
३
नगरपालिकामा रहेको कृ लष तथा पशु सेवा शाखािाई थप व्यवलस्थत तथा समय
सापेक्ष बनाईने छ । कृ षकहरुिे नगरपालिकाको कृ लष तथा पशु सेवा शाखाबाट
प्रलवलि र सीपको व्यावहाररक ज्ञान सहजताका साथ प्राि गने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
४
नगर क्षेत्रका लकसानहरुिाई रसायलनक मि लवक्री-लवतरर् सहकारीका
माध्यमवाट सहलजकरर् गदै नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कृ लष उत्पादनको सहज लवक्री
लवतरर्को िालग आवश्यक प्रवन्ि लमिाईनेछ ।
५
कृति उत्प दनको मूल आि र, अनि
ु न्ि न, तशक् र प्रि रिाई अंगीकार गदै
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र उत्पादनको सम्भावना रहेका मौसमी तथा वेमौसमी
13
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तरकारी तथा र्िर्ुि खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्ता र्िर्ुि तथा
तरकारी खेतीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
६
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कृ लष उत्पादन सचं यको िालग लचस्यान के न्र स्थापनाको
िालग पहि गररनेछ ।
७
पशहु रुमा िाग्ने महामारी रोगहरुको लबरुद्ध लनयलमत खोप (HS,BQ, FMD,
PPR र Anti-Rabies, आलद) लनशल्ु क रुपमा िगाईनेछ । घरपािवु ा सवै
प्रकारका चौपाया तथा मनलु मत्र (कुकुर)हरुको अलनवायम दताम गने व्यवस्था
लमिाईनेछ साथै छाडा मनलु मत्रहरुिाई उलचत वन्ध्याकरर्को प्रवन्ि गररनेछ ।
८
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पशपु ंक्षीपािन व्यवसायिाई व्यवलस्थत तल्ु याउन
नगरपालिकामा भएका पशु व्यवसाय सम्वलन्ि र्ममहरुको अलभिेखीकरर् गरी
पशु नश्ल सिु ारकािालग आिलु नक पद्धलत अनसु ार कृ लतम गभामिान प्रलवलिको
प्रयोगमा जोड लदईनेछ ।
९
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र घरपािवु ा पशु छाडा छोड्ने पशिु नीिाई दण्ड जररवाना
सलहत कावामही गररनेछ ।
१० नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनमा रहेका पशवु िस्थिहरुिाई सरु लक्षत तथा
गर्ु स्तरीय वनाउन लनयलमत अनगु मन गरर मासजु न्य, दग्ु िजन्य, पसिहरुको
गर्ु स्तरीयता परीक्षर् गने कायम थप व्यवलस्थत गरी सरु लक्षत लवक्रीलवतरर् गने
व्यवस्था लमिाउन पहि गररनेछ ।
११ स्त्री जाती चौपाया हत्या गरे मा प्रचलित काननु वमोलजम कावामही गररनेछ ।
ख पर्यटन क्ेत्र
१२ गत आ.व. देलख शरुु भएको वौडेश्वरको एकीकृ त लवकासको िालग लनमामर् भएको
गरुु योजना वमोलजमको कायमिाई सम्पन्न गनम तीब्र रुपमा िालगने छ ।
१३ यस नगर क्षेत्रमा रहेका ऐलतहालसक, िालममक, सास्कृ लतक, परु ातालत्वक, पौरालर्क
मठमलन्दर, चैत्य, गम्ु वा, लगजामघर, मलस्जद िगायत अन्य सम्पदा तथा पयमटलकय
स्थिको संरक्षर् सम्वद्धमन गरी नगर संग्राहिय स्थापनाथम आवश्यक पहि
गररनेछ ।
१४ चािु आ.व. मा आयोजना गनम िालगएको दोश्रो टोखा महोत्सव कोलभड-१९ का
कारर् रोलकएकोमा उलचत समयमा आयोजना गरर सचं ािन गररनेछ ।
१५ आन्तररक तथा वाह्यय पयमटन प्रवद्धमनका िालग लवशेष कायममि
ू क योजना वनाई
कायामन्वयन गररनेछ । यसको सरुु वात झोर-चण्डेश्वरी पदमागम, वौडेश्वर वािमैत्री
14
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पाकम एवं झरनावाट हुनेछ । साथै साईलक्िङ् पदमागम, होमस्टे, प्याराग्िाईलडङ्ग
िगायतका क्षेत्रहरुको संम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।
ग िहक री
१६ नगरपालिकामा रहेका सहकारीहरुको लवकास, एलककरर् हुन चाहनेिाई
आवश्यक सहयोग एंव सहलजकरर् गरर प्रोत्साहन गररनेछ । साथै प्रदेश तथा
सघं अन्तगमतका सहकारीहरुिाई अलनवायम रुपमा नगरपालिकामा सलू चकृ त
गराईनेछ ।
१७ वैदले शक रोजगारीवाट र्लकम एका तथा स्वदेशमै रहेका वेरोजगार यवु ाहरुिाई
आफ्नै देशलभत्र काम गने वातावरर् सृजना, सहकारीमार्म त रोजगारी सृजना तथा
यवु ास्वरोजगर कायमक्रम कायमलवलि लनमामर् गरी सचं ािन गररनेछ ।
१८ उपभोिा हकलहत संरक्षर्का िालग कोलभड-१९ को त्रास रहेको अवस्थामा समेत
आवश्यक वस्तक
ु ो आपलु तम व्यवस्थापन चस्ु त बनाउन वजार अनगु मन कायमिाई
लनरन्तरता लदई सहकारीहरुको समन्वयमा एक वड एक िपु थ मल्ू र् िहक री
पिल संचािनको िालग प्रोत्साहन गने नीलत लिईनेछ ।
१९ सहकारी क्षेत्रको समलु चत व्यवस्थापनका िालग लनयमन, प्रवद्धमन र प्रलशक्षर्का
कायमक्रमहरु सचं ािन गदै सश
ु ासन र लवत्तीय व्यवस्थापनिाई सदृु ि गनम सहकारी
तथा गररवी सम्वलन्ि व्यवस्थापन सचू ना प्रर्ािी (CoPoMIS) अलनवायम िागू
गराईनेछ
२० उत्पादन र रोजगारीिाई सहकारीसंग आवद्ध गराई उत्कृ ष्ट सहकारीिाई प्रोत्साहन
गरर सम्मान गररनेछ ।
२१ सहकारी सम्वलन्ि कायमलविी, लनदेलशका, मापदण्ड िगायतका लनयमन सम्वलन्ि
काननु समयानक
ु ू ि तयार गररनेछ ।
घ उद्योग िथ व तणज्र्
२२ घरे िु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा उत्पादन हुन सक्ने बस्तु तथा
सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आफ्नै श्रोि आफ्नै उद्यमको नीलत अनरुु प
एक वड एक उत्प दन/पतहच नको नीलत लिईनेछ।
२३ िगानीमैत्री वातावरर् सृजना गदै उद्यमीको ह ि नगरको िदैव ि थको नीलत
लिदै उद्योग स्थापना/ संचािनको िालग उद्योगीहरुिाई लवषेश प्रोत्साहन गररनेछ।
२४ प्रिानमन्त्री रोजगार कायमक्रम अन्तगमत यवु ा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पहि
आयोजना संचािन तथा व्यवस्थापन कायमलवलि वमोलजम सावमजलनक पवु ामिार
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मममत सम्हार तथा सिु ार सम्वलन्ि श्रम प्रिान कायमक्रम संचािन गरी रोजगार
प्रवद्धमन गररनेछ ।
व्यापाररक र्मम, पसिको दताम, अनमु लत, नलवकरर् तथा खारे जीको सहज
व्यवस्था लमिाईनेछ ।
एकीकृि िीप तवक ि सम्वन्िी कायम योजनाको प्रविमन गररनेछ । साथै
व्यावसायीक तालिमको आयोजना गररनेछ ।
परम्परागत, ब्यबसायीक तथा सीपमि
ु क घरे िु उत्पादनिाई प्रवद्धमन गनम
आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।
टोखा नगर क्षेत्रमा नगरस्तरीय एक प्रदशमनी के न्र लनमामर् गनम स्थान पलहचान गरर
सघं /प्रदेश सरकारसगं आवश्यक पहि गररनेछ ।
सवै लकलसमका प्रदषु र् रलहत उद्योगहरुको संचािनमा प्रोत्साहन गने नीलत
लिईनेछ ।
लनयामत जन्य वस्तु उत्पादन गने उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

२. ि म तजक तवक ि
क तशक्
३१ कोलभड-१९ का कारर् पठनपाठनमा लसजमना भएको अवरोििाई मध्यनजर गरी
भचमअ
ु ि कक्षा संञ्चािनका माध्यमवाट नयााँ शैलक्षक सत्रको पठनपाठन अगाडी
वढाउन लवद्याियहरुिाई अलभप्रेररत गररनेछ ।
३२ सामदु ालयक लवद्याियमा अध्ययनरत वािवालिकाहरुको िालग मेर्र तदव
ख ज क र्यक्रम िाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
३३ लशक्षािाई मानव पाँजु ी लनमामर्, सामालजक रुपान्तरर् र आलथमक लवकासंग जोड्न
स्थानीय पाठ्यक्रमको लवस्तार, लशक्षर् सामाग्रीको व्यवस्था र नलवनतम
प्रलवलिमा जोड लददै सवै सामदु ायीक लवद्याियहरुमा नेपािी, संस्कृ त, सामालजक
तथा अन्य स्थानीय भाषा सम्वद्ध पाठ्यक्रम वाहेक अन्य पाठ्यक्रमिाई अंग्रेजी
भाषामा अध्यापन गराउने नीलत लिईनेछ । साथै वैकलल्पक लशक्षा र लनरन्तर
कक्षाहरु सचं ािनिाई सहयोग गररनेछ ।
३४ नगर लभत्रका लवद्याियहरुिाई वातावरर्मैत्री र प्रलवलियि
ु वनाउन पहि गररनेछ
। लवद्याियहरुको शैलक्षक गर्ु स्तर सिु ारका िालग नगर लशक्षा प्रर्ािी सिु ार
अध्ययन सलमलत गठन गररनक
ु ा साथै शैतक्क गुणस्िर म पदण्ड तयार गरर
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िागु गररनेछ । तोलकएको मल्ु याङ्कनका आिारमा उत्कृ ष्ठ नलतजा ल्याउने
लवद्याियहरुिाई परु स्कृ त गने कायमिाई लनरन्तरता लददै कमजोर नलतजा हुने
लवद्याियहरुिाई दलण्डत गररनेछ । नगरपालिका लभत्रका सामदु ालयक
लवद्याियहरुको शैलक्षक गर्ु स्तर सिु ारका िालग प्रत्येक लवद्याियमा शैलक्षक
गर्ु स्तर लनरीक्षक राख्ने व्यवस्था गदै लशक्षक तथा अन्य कममचारीहरु नीलज
श्रोतवाट राख्नु पदाम नगरपालिकावाट अलनवायम रुपमा अनमु लत लिनु पने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
लवद्यािय जाने उमेर समहु का सवै बािवालिकाहरुिाई लवद्यािय भनाम गरी
आगामी वषम लभत्र आिारभतू लशक्षामा पहुचाँ सलु नलश्चत गररनेछ । यसका िालग
अलत लवपन्न बािबालिकाका िालग छात्रवृलत्त, शैलक्षक सामाग्री, पस्ु तक जस्ता
लवद्याथी प्रोत्साहन कायमक्रम संचािन गररनेछ ।
वािलवकास के न्रहरुको सरु ृढीकरर् गदै क्रमशः सवै सामदु ायीक लवद्याियहरुमा
(मन्टेश्वरी) पवु म प्राथलमक कक्षा सचं ािनको िालग आवश्यक व्यवस्था
लमिाईनेछ।
नगर क्षेत्र लभत्रका सवै सामदु ायीक लवद्याियहरुमा लशक्षकःलवद्याथी अनपु ात
अनसु ार लवषयगत तथा तहगत रुपमा दरवन्दी लमिान गररनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका वैकलल्पक लवद्याियहरु तथा संस्थागत
लवद्याियहरुको आवश्यक लनयमन र व्यवस्थापन गररनेछ । सवै नीलज
लवद्याियहरुमा मालसक शल्ु क, भनाम शल्ु क, परीक्षा दस्तरु िगायतका शल्ु क
दस्तरु हरु लनिामरर् गरी िागू गररनेछ ।
लवद्याियहरुको अनमु लत, लनयमन र अनगु मन तथा मल्ु याङ्कन प्रर्ािीिाई
व्यवलस्थत र प्रभावकारी वनाईनेछ । साथै नगरपालिका लभत्रका सवै
लवद्याियहरुको एउटै यलू नर्मम िागू गनम आवश्यक परामशम गररनेछ ।
नगरपालिकालभत्र रहेका संस्थागत लवद्याियहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी
गररव, जेहन्दार, लपछडीएका वगम, लवपन्न, जनजालत, दलित, अपाङ्ग, मलहिा,
जन-आन्दोिनका घाईते, सलहद, वेपत्ता पररवारका सन्तती िगायतिाई
छात्रवृलतको साथै आवश्यकता अनसु ार पाठ्यपस्ु तक, पाठ्यसामाग्री र पोशाक
िगायतका सामाग्रीहरु उपिव्ि गराई अलभभावकत्व प्रदान गने कायमिाई
लनरन्तरता लदईने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
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४१

सामदु ालयक लवद्याियको गर्ु स्तरीय लशक्षामा िगानी वृलद्ध गनमको िालग
सामालजक उतरदालयत्व(Corporate Social Responsibility) अन्तगमत नीलज
लवद्याियहरुिाई उल्िेलखत क्षेत्रमा िगानी वढाउन उत्प्रेररत गररनेछ ।
४२ सामदु ालयक लवद्याियमा अध्ययनरत सवै लकशोरीहरुिाई सेनेटरी प्याड लन:
शल्ु क उपिव्ि गराईनेछ ।
४३ लवद्याियको शल्ु क त्याङ्क, िेखापरीक्षर्, परीक्षा आलदको व्यवस्थापनमा
लवद्याियिाई लजम्मेवार वनाउन दण्ड जररवानाको व्यवस्था गररनेछ ।
४४ माध्यलमक तह देलखनै प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लशक्षािाई जोड लददै
नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहेका सवै सामदु ालयक लवद्याियहरुमा लवज्ञान
तथा कम्प्यटु र प्रयोगशािा स्थापना तथा स्तरोन्नती गदै न्र्ूनिम एक
तवद्य लर्म एक प्र तवतिकि रको पठन प ठन संचािन गने नीलत लिईनेछ ।
४५ वागमती प्रदेश सरकारिे चािु आ.व. देलखनै शरुु वात गरे को एक लवद्यािय एक
नसम कायमक्रमिाई आगामी वषममा थप लवस्तार गरे कोमा आवश्यक सहजीकरर्
गरी सामदु ालयक लवद्याियमा आिोपािो हेने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
ख लैङ्तगक िम नि र ि म तजक िम वेशीकरण
४६ िैङ्लगक लहसं ा, शोषर्, मानव वेचलवखन, लवभेद तथा दब्ु यमवहारिाई शन्ु र्
िहनतशलि को नीलत अविम्वन गररनेछ । यसका िालग स्थानीय संघ
संस्थाहरुसंगको सहकायममा लवलभन्न प्रकारका सचेतनामि
ू क कायमक्रमहरु
संचािन गदै िलगनेछ । साथै िैलगंक लहसं ावाट पीलडत तथा प्रभालवतहरुका िालग
स्थ नीर् ित्क ल उद्ध र िथ र हि सलमलत गठन गरी कायामन्वयनमा ल्याईनेछ।
४७ मलहिा लहसं ा,वािलववाह, छुवाछुत िगायतका सामालजक कुरीलत तथा कुप्रथा

४८
४९
५०

अन्त्य गरी वािवालिका,अपाङ्ता भएका व्यलि,जेष्ठ नागररक,एकि मलहिा,
दलित तथा लकशोरीहरुको हकअलिकार सलु नलश्चत गने नीलत लिईनेछ ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा जेष्ठ न गररक श्रोि के न्रको सम्भाव्यता अध्ययन
गरी लनमामर् गररनेछ ।
सीप सीक्ने चाहानािाई यथाथममा पररर्त गनम सीप लवकास अध्ययन एवं तालिम
के न्र स्थापनाथम समन्वय गररनेछ ।
"ह म्रो व लव तलक ह म्रो भतवश्र् भन्ने मल्ु य मान्यतािाई आत्मसाथ गदै
वािमैत्री स्थानीय शासनिाई लनरन्तरता लदई यस नगरपालिकाका वडाहरुिाई
क्रमश वािमैत्री घोषर्ा गदै नगरिाई पर्ू म वािमैत्री नगर घोषर्ा गररनेछ ।
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५१

लहसं ा लपलडत मलहिा र बािबालिका, जेष्ठनागररकहरुको िालग आपतकािीन
कोषको व्यवस्था गररनेछ ।
५२ पाररवाररक पनु लममिन गनमसम्भव नभएका अन्तरसरकारी समन्वय तथा
संङ्घसंस्थाको साझेदारीमा संरक्षर्मा राख्नपु ने वािवालिका, जेष्ठनागररक,
अपाङ्गता भएका व्यलि वा मनोसामालजक अपाङ्गता भएका व्यलिका िालग
वािगृह, सरं क्षर् गृह, जेष्ठ नागररक लदवा सेवा के न्रमा पनु :स्थापना गनम पहि
गररनेछ ।नगर क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता संरक्षर्गृहहरुको लनयलमत अनगु मन गदै
संस्थागत संरचना सिु ारकािालग प्रोत्साहनका कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ ।
५३ टोख नगरप तलक को िरोक र, मतहल ल ई अविर र अतिक र भन्ने
मल्ू य मान्यतािाई अगं ीकार गदै मलहिा समहू ,सलमलत र सस्ं थामा आवद्ध
मलहिाहरुिाई उत्पादन मि
ू क व्यवसाय र स्वरोजगारको क्षेत्रमा पररचािन गने
नीलत लिईनेछ ।
ग.र्ुव िथ खेलकुद
५४ र्ुव को ज ाँगर िमृद्ध नगर अलभयानिाई जोड्न नगरका लवलभन्न
कायमक्रमहरुमा यवु ाहरुिाई पररचालित गरर जनचेतनामि
ू क कायमक्रमहरु
सचं ािन गररनेछ । नगरस्िरीर् िथ वड स्िरीर् र्वु िथ खेलकूद तवक ि
ितमति गठन गररनेछ ।
५५ कोलभड-१९ रोकथाम ,लनयन्त्रर् तथा रोगप्रलतरोिात्मक क्षमता वृलद्धको िालग
यवु ाहरुिाई खेि सामाग्रीहरु लवतरर् गररने नीलत अविम्वन गररनेछ ।
५६ खेिकूदका माध्यमवाट नगरिाई अगाडी वढाउन तथा सवै सामु पररलचत गराउन
मेर्रकप खेलकूदको आयोजना गररनेछ । ह मी र्ुव ह म्रो ि न- एक वड
एक खेलकूद मैद न लनमामर्िाई अलभयानको रुपमा अगाडी वढाई पवु ामिार
लनमामर् तथा प्रलशक्षर्को व्यवस्था लमिाउन पहि गररनेछ ।
५७ एके डेमी हि , खेिकूद मैदान लनमामर्को िालग संघ तथा प्रदेश संग आवश्यक
पहि गररनेछ ।
५८ िागु पदाथम दव्ु यमसनवाट जोगाउनको िालग सचेंतनामि
ु क कायमक्रम सचं ािन
गनमक
ु ो साथै दव्ु यमसनमा र्सेकािाई पनु स्म थापनाका िालग आवश्यक पहि
गररनेछ ।
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घ. स्व स््र्
५९ आगामी आ.बिाई स्वास््य सेवामा िगानी, पवु ामिार लवकास वषमको रुपमा लिई
स्वास््य क्षेत्रमा पनु मसरं चना,गर्ु स्तर सिु ार र सेवा लवस्तार गने अलभयान सचं ािन
गदै सवै वडाहरुमा एक स्वास््य संस्था स्थापना क्रमागत रुपमा गराउदै के लह
वडाहरुमा ल्याव सेवा लवस्तार गररनेछ । गर्ु स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको िालग
स्वास््य कमीहरुिाई क्षमता अलभवृलद्ध सम्वलन्ि कायमक्रम सचं ािन गररनेछ ।
६० नगरक्षेत्रमा व्यि रहेको नसमने रोगको रोकथाम, पलहचान र व्यवस्थापन गनमका िालग
६१

६२
६३

६४

६५
६६
६७

६८

मेर्र स्व स््र् क र्यक्रम सन्चािन गररने छ ।
गभमवती तथा सत्ु के रर र वािवालिकाको स्वास््यिाइम मध्येनजर गरर मतहल िंग
उपमेर्र कायमक्रम सन्चािन गररलवशेषज्ञ लचलकत्सकवाट लनःशल्ु क सेवा गररने छ ।
प्राथलमक स्वास्थ् के न्रमा लनयलमत चेकजााँच गराई प्रसतु ी हुने मलहिाहरुिाई प्रिुिी
पोिण कायमक्रम िागु गररनेछ ।
खोप कायमक्रमिाइम प्रभावकारी रूपमा सन्चािन गनम खोप के न्रहरू लनमामर् गरर
वािवालिका तथा जोलखममा रहेका वयरकहरूका िालग थप खोपहरू प्रदान गररने छ ।
टोखा चण्डेश्वरी प्रा.स्वा.के . िाइम स्तरोलन्त गरी नगरको हव हलस्पटिको रूपमा
सन्चािन गररने छ र वडा स्तरमा सामदु ायीक र्ामेलस सन्चािन गरर सहुलियत दरमा
औषलि उपिव्ि गराउने र के न्र सरकारको समन्वयमा स्वास््य वीमा कायमक्रम
सन्चािन गररने छ ।
कोलभड १९ िगायतका अन्य सने नसने रोगहरुवाट जोलगन आवश्यक लनरोिात्मक
उपायहरु प्रभावकारी रुपमा िागू गदै टोखा चण्डेश्वरी प्रा.स्वा.के . मा २ वेडको सलु विा
सम्पन्न आइमसोिेसन रूम लनममार् गररने छ ।
नगरपालिका लभत्र लवश्व स्वास््य संगठनको कायमलविी अनसु ार स्वास््य संस्थाजन्य
र्ोहर मैिा लवसमजनका िालग प्िान्ट स्थापना गरर सन्चािनमा ल्याइमने नीलत लिईनेछ ।

प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्राथलमक स्वास््य के न्र सगं ै रहेको थप जग्गामा
प्रदेशस्तरी ल्याव लनमार्मको िालग पहि गररनेछ ।
शारररीक तथा मानलसक स्वास््यको िालग लवलभन्न संघ संस्थाको सहकायममा
एक वड एक र्ोग-ध्र् न के न्र िथ व्र् र् मश ल लनमामर्को िालग
आवश्यक पहि गररनेछ ।
नगर क्षेत्रका नीलज अस्पताि तथा लक्िलनकहरुिे नगरबासीिाई सहज रुपमा
स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउन कलम्तमा १५ प्रलतशत छुट गराउन पहि गररनेछ।
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ङ. िंस्कृति प्रवद्धयन
६९ नगर क्षेत्र लभत्रको एलतहालसक सम्पदा तथा स्थानहरुिाई जीवन्त राख्नका िालग
त्यस्ता क्षेत्रहरुको संरक्षर् र सम्विमन गररनेछ ।
७० सम्पदाहरुको पनु :लनमामर् तथा लजर्ोद्धारमा परु ातत्व लवभाग र अन्य लनकायसंग
आवश्यक समन्वय र सहकायम गररनेछ ।
७१ स्थानीय जात्रा तथा सस्ं कृ लतक पवमहरुको उलचत व्यवस्थापनको िालग आवश्यक
कोषको व्यवस्था गरर लनयलमत रुपमा संचािन हुने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
७२ टोखा नगरपालिकाको वडा नं. २ र ३ को प्रालचन वस्तीिाई घोलषत टोख
ि ंस्कृतिक िरं तक्ि क्ेत्र को लवकास, सरं क्षर् र प्रविमन गनम टोखा सास्कृ लतक
संरलक्षत क्षेत्र लवकास सलमलत गठन गररएकोिे सो िाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
७३ सास्कृ लतक संरलक्षत क्षेत्रको गरुु योजना र कायमलवलि वनाई सो अनसु ार लवकास
लनमामर् एवं लनजी आवास लनमामर् समेत सोलह अनसु ार गनम प्रोत्साहन गररनेछ ।
७४ “ऐतिह तिक, ि स्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोख नगर" को अलभयानिाई
साथमक तल्ु याउन नगरको ईलतहास,संस्कृ लत, मौलिक परम्परा समेट्ने र्ोटो, लचत्र
तथा श्रव्यदृश्य सामाग्री लनमामर् गरर लवलभन्न स्थानहरुमा किात्मक मलु तम तथा
लभत्तेलचत्र रालखनेछ ।
च . ख नेप नी िथ िरिफ ई
७५ नगरका सवै वडाहरुमा खानेपानी उपिव्ि गराउनको िालग काठमाडौाँ उपत्यका
खानेपानी लिलमटेडसगं आवश्यक समन्वय गरर मेिम्ची खानेपानीिाई लवतरर्
गने व्यवस्था लमिाउन पहि गररनेछ ।
७६ नगर क्षेत्र लभत्र भएका पानीका स्रोतहरुको पलहचान गरर सो िाई नगरवासीको
उच्चतम लहतमा प्रयोग गने नीलत अविम्वनगररने छ । साथै वडा न.ं १ र २ मा
रहेको प्राकृ लतक पानीको महु ान भएको क्षेत्रसंरक्षर्मा प्राथलमकता लदईनेछ ।
७७ वृक्षारोपर्, हररयािी तथा हररत क्षेत्रको लवस्तारको िालग लवशेष अलभयान
सचं ािन गररनेछ ।
७८ र्ोहोरमैिा सक
ं िन, पनु : प्रयोग, प्रशोिन, लवसजमन कायमको सेवा शल्ु क लनिामरर्
र लनयमन गररने छ ।
७९ नगरक्षेत्रको र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनको िालग सम्वलन्ित सरोकारवािा तथा
अन्य लनकायहरुसंग सहकायम गरी व्यवस्थापनको कायम गनम पहि गररनेछ ।
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८०

नगर क्षेत्र लभत्र भएर वहने नदीनािाहरु तथा लकनारमा सरसर्ाई तथा वृक्षारोपर्
गने अलभयान मि
ु क कायमक्रमसंचािन गररनेछ ।
छ. िरक री िथ गैर िरक री िस्ं थ
८१ यस नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहेका अिम-सरकारी तथा गैर सरकारी
संस्थाहरुिाई लनयमन गनम आवश्यक व्यवस्था गररनेछ।
८२ नगर क्षेत्र लभत्र सचं ािनमा रहेका सवै लकलशमका NGOर INGO िाई नगरमा
अलनवायम रुपमा दताम/ सलू चकृ त हुने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
३. पवु यि र तवक ि
क. भवन िथ शहरी तवक ि
८३ नगरपालिकािे असि पवु ामिार लनमामर् अभ्यास (Good Infrastructure
Construction Practice) प्रवद्धमनको िालग लवलभन्न प्रालवलिक जनचेतना
मि
ू क कायमक्रमहरुको आयोजना गररनेछ ।
८४ यसै आ.व देलख शरुु वातको चरर्मा रहेको नगरपालिका कायामिय भवन र वडा
कायामिय भवन लनमामर्को िालग आगामी आ.वमा पलन आवश्यक वजेट
लवलनयोजन गरी क्रमागत रुपमा भवन लनमामर्को कायमिाई सम्पन्न् गररनेछ । साथै
नगरको सौन्दयम वृलद्ध गनमको िालग मख्ु य सडकको दायााँवायााँ रहेका घरहरुको
अग्रभाग एकै प्रकृ लतको रंग रोगन गनम नगरवासीिाई अलभप्रेररत गररनेछ ।
८५ आवासीय, व्यापाररक,संघ-संस्था िगायत सबै प्रकारका भवन-मापदण्ड र भवन
लनमामर् सलं हताको पािना गरी सरु लक्षत तररकािे लनमामर् गने व्यवस्था गररनेछ ।
भवन लनमामर् प्रकृ यामा जानु अलघ लनमामर्स्थिमा अलनवायम रुपमा प्रस्तालवत
भवनको नक्सा र लववरर् सलहतको वोडम राख्नु पने व्यवस्था गररनेछ ।
८६ तोलकएको मापदण्ड अनसु ार न्यनु तम भन्दा वढी खल्ु िा क्षेत्र राखी
नगरपालिकाको शहरी ईिाकामा घर लनमामर् गनै व्यलििाई प्रोत्साहन गनम
आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । साथै मौलिक संस्कृ लत झल्कने गरी किात्मक
ढंगवाट भवन लनमामर् भएमा नक्सापासमा लवशेष छुट लदने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
८७ नक्सापास प्रलक्रयािाई इन्िानेटबाट सचं ािन हुदै आएकोमा अपडेट गरी
अनिाइन लसष्टमवाट संचािन गरर उि प्रकृ यािाई अझ सहज र प्रभावकारी
वनाउन जोड लदईनेछ । साथै नक्सापास लवना लनमामर् भएका घरहरुिाई करको
दायरामा ल्याउनको िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
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८८

नगरक्षेत्रमा लनमामर् हुने व्यावसालयक भवनहरुिाई लनमामर् स्वीकृ लत लददााँ
अपाङ्गमैत्री तथा Underground Parking लनमामर् गनमको िालग अलभप्रेररत
गररनेछ ।
८९ सडक छे उमा रहेका अनावश्यक लवजि
ु ी, के विका तार तथा पोिहरु हटाई
अव्यवलस्थत रहेकाहरुिाई सम्वलन्ित लनकायसंगको सहकायममा उलचत तवरिे
व्यवस्थापन गररनेछ ।
९० चािु आ.व. देलख प्रकृ यामा रहेको साबमजलनक जग्गा अलतक्रमर्को
अलभिेखााँकनिाई पर्ु म रुप लदई त्यस्ता क्षेत्रमा बनाईएका संरचना हटाउन
आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । स्ववासी र गैह्रवासीको अवस्था अध्ययन गरी
सम्वलन्ित लनकायमा लसर्ाररस गररनेछ ।
९१ सावमजलनक जग्गामा वनेका सवै संरचनाहरु (सामदु ालयक भवनहरु, आलद)
नगरपालिकाको स्वालमत्वमा राखी संरक्षर् सलहत आवश्यकताको आिारमा
प्रयोग गररनेछ ।
९२ जग्गा खण्डीकरर्िाई व्यवलस्थत गराउन संघीय एवं प्रदेश सरकारको नीलत
अनसु ार मापदण्ड लनिामरर् गरी कायामन्वयन गररनेछ ।
९३ नगरिाई वातावरर्मैत्री सरु लक्षत वसोवास स्थिको रुपमा लवकास गरर नगरको
भगू ोि अनसु ार व्यापाररक, पौरालर्क, िालममक, सांस्कृ लतक, ऐलतहालसक, पयमटन
लवकास तथा कृ लष िगायत सवै क्षेत्रिाइ व्यवलस्थत नगरपालिकाको रुपमा
क्रमागत परु ा गराउदै िान अल्पकािीन, मध्यकालिन र दीघमकािीन कायमक्रमहरु
छनौट गररएकािाई क्रमागत रुपमा सचं ािन गररनेछ ।
ख ख नेप नी पुव यि र क र्यक्रम
९४ खानेपानीको सहज आपलु तमको िालग मेिम्ची खानेपानीिाई यस नगरपालिका
लभत्र लवतरर्को िालग पहि गररनेछ ।
९५ यस नगरपालिका लभत्र रहेका वडा नं. १ र २ िगायतका खानेपानीका प्रकृ लतक
महु ान पलहचान गरर सो को उलचत संरक्षर् गरी संचािनमा ल्याईनेछ ।
९६ सरकारी लनलज साझेदारी र सहकायममा खानेपानी आपलू तम व्यवस्थाको िालग
लबशेष प्राथलमकता लदईनेछ ।वातावरर्िाई मध्यनजर गरी जलमनको उपिव्िता
हुन सक्ने अवस्थािाई हेरी लडप वोररङ्ग कायम लवस्तार गदै िलगनेछ ।
ग ऊज य
९७ मेयर उज्यािो कायमक्रमिाई लनरन्तरता लदईने छ ।
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९८

साबमजलनक चोक, मठ-मलन्दर, लबद्यािय, वडा कायामियहरुमा सडक बत्ती जडान
गनम प्राथलमकता लदईनेछ ।
घ. िडक िथ पल
ु
९९ सडक लनमामर् गदाम र्ुटपाथ,हररयािी सलहतको लभन्न क्षमता मैत्री सडक
लनमामर्िाई जोड लदईनेछ ।
१०० जनसहभालगतामा आिाररत लवकास प्रकृ याका िालग कलम्तमा ४० प्रलतशत जनसहभालगता रकम जम्मा गरी लवकास गनम चाहने उपभोिाहरुिाई ध्यानमा राखी
सो अनरुु प समपरु क कोषवाट ब्यबस्थापन गररनेछ ।
१०१ लसमा जोलडएका नगरपालिकािाई र्ाइदा पग्ु ने खािका दइु वा दइु भन्दा वढी
नगरपालिकाको साझेदारीमा सचं ािन हुनपे वु ामिार लनमामर्का कायमक्रमहरुिाइ
लवषेश जोड लदइने छ। यसको िालग समपरु क कोषबाट व्यवस्था गररने छ ।
१०२ अन्तर स्थानीय तह तथा उपभोिा सलमलत एंव टोि लवकास संस्थाहरु संग
आवश्यक समन्वय गरी साझेदारी कायमक्रमहरु सचं ािन गररने छ । साथै टोि
लवकास संस्था/ उपभोिा सलमलतहरुको िेखापरीक्षर् अलनवायम गने व्यवस्था
लमिाउन पहि गररनेछ । एक टोि लवकास संस्था/ उपभोिा सलमलतिे गरे को
नमनु ा कायम अको टोि लवकास सलमलत/ उपभोिा सलमलतिाई अविोकन गराई
अनभु वको आदन प्रदान गने व्यवस्था लमिाईनेछ । साथै उत्कृ ष्ठ कायम गने टोि
लवकास संस्था/ उपभोिा सलमलतिाई परु स्कृ त गने नीलत लिईनेछ ।
१०३ नगरपालिका लभत्र लनमामर् हुने सडक, ढि, लवद्यािय, पाकम , स्वास््य चौकी, र
सामदु ालयक वनहरुको लवकास लवस्तार कायमिाई प्रभावकारी वनाउन लवषेश
पहि गररनेछ ।
१०४ नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका राजकूिो,गोरे टो वाटो, खोल्सी,खोिा, नदी
लकनारमा क्रमागत रुपमा कररडोर लनमामर्को िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।
१०५ नगरपालिका लभत्र रहेका सडक /टोि/ वस्तीहरुको नामाकरर् ऐलतहालसक,
सास्कृ लतक, पौरालर्क नामको आिारमा गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
१०६ टोखा नगरपालिका लभत्रका आयोजना/पररयोजनाहरुको योजना बैक वनाई
प्राथलमकता प्राि क्षेत्रमा कायमक्रम संचािन गररनेछ । साथै लवलभन्न दातृ
लनकायहरुसंग सहयोग लिई समेत संचािन गररनेछ ।
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४. व ि वरण िथ तवपद व्र्वस्थ पन
१०७ लवपद् व्यवस्थापन कायमिाई प्रभावकारी वनाउन तवपद् व्र्वस्थ पन कोिको
रकमम वृतद्ध गररनेछ । सघं ीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्तर-स्थानीय तह,
सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थावीच समन्वय कायम गदै उद्धार एवं
राहतको कायमिाई व्यवलस्थत वनाउंदै िलगनेछ । लवपद् व्यवस्थापन सामाग्री
खररद, उलचत भण्डारर् र समयानक
ु ू ि पररचािन गराउदै नगरस्तरीय लवपद्
व्यवस्थापन तथा प्रलतकायम योजना तयार गररनेछ ।
१०८ लवपद जोलखम क्षेत्रहरु पलहचान गरी उि क्षेत्रहरुमा जोलखम न्यलू नकरर् सचेतना
कायमक्रमहरु सचं ािन गदै एक वडा एक Response Team तयार गराउंदै
िलगनेछ । एक वड एक तवपद िुरतक्ि स्थल लकटान गरी आवश्यक
पवु ामिारहरु लवकास गदै िलगने कायमिाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
१०९ शहरको सन्ु दरता अलभवृलद्ध र वातावरर्मैत्री नगर लनमामर् गनम GREEN
TOKHA अलभयान अन्तगमत पाकम लनमामर्, वृक्षारोपर्, वातावरर् तथा र्ोहोर
मैिा व्यवस्थापन, सम्पदा सरं क्षर्, प्िालष्टक झोिा न्यलू नकरर् तथा जनचेतना
मि
ू क कायमक्रमहरु सचं ािन गररनेछ । साथै सडक लकनारहरुमा हररयािी कायम
गनम वृक्षारोपर् गररनेछ ।
११० चािु आ.व. देलख शरुु गररएको एक वड एक उद्य न नीलतिाई साकार पानम
त्यस्ता योजना तथा कायमक्रमहरुिाई लनरन्तता लदईने छ ।
१११ एक घर दुई फलफुलको तवरुव अलभयानिाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
११२ घरतभत्रको फोहोर घरतभत्रनै व्यवस्थापन गनम कम्पोष्टलवन उपिव्ि गराई
कम्पोष्ट मि वनाउन आवश्यक तालिम सलहत अलभप्रेररत गररनेछ ।
११३ वषामतको समयमा हुने जि उत्पन्न प्रकोपिाई न्यलू नकरर् गनम नदीका दवु ै
लकनाराहरु तथा अन्य त्यस्ता जोलखमयि
ु स्थानहरु पलहचान गरी लनयन्त्रर्का
कायमहरु लनरन्तर गररनेछ ।
११४ सडक अलतक्रमर् गरी ब्यबसायीिे सामग्री सडक पेटीमा राख्ने, ठे िा-गाडाररक्सा आलद संचािन गने कायमिाई लबस्थालपत गररनक
ु ो साथै अटेर गनेिाई
दलण्डत गररनेछ ।
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५. िंस्थ गि तवक ि िथ िेव प्रव ह
क. िश
ु िन, िेव प्रव ह िथ म नव िि
ं िन तवक ि
११५ नागररक वडापत्र अद्यावलिक गरर लडलजटि बोडम मार्म त सचू ना प्रवाह गररनेछ ।
११६ नगरपालिकाको लबद्दमान संगठन संरचनामा कायम वोझको आिारमा
पनु राविोकन गररनेछ ।
११७ प्रत्येक कममचारीहरुिाई सचू क सलहतको कायमलववरर् उपिव्ि गराई
कायमसम्पादन करार गरी नलतजामा आिाररत कायमसम्पादन प्रर्ािीको लवकास
गरर सतप्रलतशत नलतजा हालसि गने िक्ष्य लिईनेछ । कायम सम्पादन
मल्ू याङ्कनको आिारमा दण्ड र परु स्कारको व्यवस्थािाई लनरन्तर लदईनेछ ।
कममचारीिाई वृलत्त लवकासको समलु चत अवसर प्रदान गररनेछ ।
११८ मानकका आिारमा सावमजलनक सेवा प्रदान गने कममचाररहरुको म भ्रष्टाचार
गलदमन, म भ्रष्ट च र हुन तदन्न, म नगर र जनि क ल तग ईम न्द र भएर क म
गने प्रतिज्ञ गदयछु भन्ने प्रलतवद्धता आत्म साथ गरी सेवा प्रवाह गनम लनदेलशत
गररनेछ ।
११९ नगरपालिकाको रालरिय तथा अन्तरालरिय नगरहरुसगं भलगनी सम्वन्ि कायम
गररने नीलत लिईनेछ । यस कायममा नगरको पलहचान र लहतिाई उच्च
प्राथलमकतामा रालखनेछ ।
१२० नगरपालिका अन्तगमतका सम्पर्ु म कायामियहरुमा जनगनु ासोिाई सम्वोिन गनम
सझु ावपेटीका राखी लनयलमत खोल्ने व्यवस्था गरी यथासक्य लछटो
जनगनु ासोहरुको सम्वोिन गररनेछ साथै नगरका गलतलविीहरु नगरवासी समक्ष
पयु ामउन स्थ नीर् र जपत्र र नगर वुलेतटन प्रक शनिाई लनयलमत र व्यवलस्थत
गदै िलगनेछ ।
१२१ जनप्रलतलनलि तथा कममचारीहरु वीच दोहोरो संवाद कायमक्रम संचािन गदै दैलनक
कायमसम्पादनमा सहजता ल्याउन क्षमता लवकासका िालग लवशेष कायमक्रमहरु
सचं ािन गररनेछ ।
१२२ सावमजलनक सेवा प्रवाहमा लवचौलियाको अन्त्य गदै नगरपालिका लभत्र सेवा
प्रदान गने लवलभन्न् संघ संस्था तथा सरकारी लनकायहरुसंग आपसी समन्वयको
आिारमा कायम गने नीलत लिईनेछ ।
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१२३ नगरपालिका कायामिय तथा वडा कायामियहरुको योजना , कायमक्रमहरुको प्रगलत
एवं भावी कायमयोजनाको वारे मा नगरवासीहरुिाई जानकारीको िालग सावमजलनक
सनु वु ाईको व्यवस्था गररनेछ ।
१२४ जनप्रलतलनिी तथा कममचारीहरुको सामलु हक म्यादी जीवन वीमा गररनेछ ।
कायामिय सम्वलन्ि कामकाजमा खलटएका जनप्रलतलनलि र कममचारीहरु दघु मटना
परे मा सम्पर्ु म उपचार खचम नगरपालिकावाट व्यहोने साथै कममचारीको मृत्यु भएमा
राहत उपिव्ि गराईनेछ ।
१२५ नगरपालिका तथा अन्तगमतका कायामियहरुवाट प्रदान गररने सेवाको सन्दभममा
लनयलमत रुपमा न गररक िन्िुष्टी िभेक्ण गररने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
१२६ देश लभत्र तथा वालहरका गाउाँ/नगरहरुसगं भलगनी सम्वन्ि गााँस्ने कायमिाई अगाडी
वढाईनेछ । साथै भलगनी सम्वन्ि गााँलसन िागेका सहरहरुसंग असि अभ्यास
आदन प्रदान गने तथा साझेदारीमा लवशेष कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ ।
ख. िच
ू न प्रतवति िथ अतभलेख व्र्वस्थ पन
१२७ नगरपालिकाका हरे क काम कारवाही वेबसाइट, इमेि, नेटवलकिं ग जस्ता लबद्दुतीय
संचार माध्यमको प्रयोग गरी कागज रलहत(paperless) बनाईदै िलगनेछ।
१२८ नगरपालिकाका सावमजलनक जग्गा, साबमजलनक सम्पलत, घर-नक्सा पास,
व्यलिगत घटना दताम, लनर्मयहरु िगायत सवै लकलसमको अलभिेखहरुको
digitalized गरी व्यवलस्थत गररनेछ ।
१२९ नगरपालिकामा स्थापना भएको नगर सचू ना तथा अलभिेख के न्रिाई व्यवलस्थत
र सलु विा सम्पन्न वनाउदै सवै सचू ना तथा जानकारीहरु नगरवासी सहजताका
साथ प्राि गने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
१३० कममचारीहरुिाइ सचु ना प्रलवलि तथा ई-गभनेन्स सम्वन्िी तालिमको व्यवस्था
गररनेछ ।
१३१ नगरवासीिाइ सचू ना प्रलवलिमैत्री बनाउन क्रमश: नगरपालिका कायामिय पररसर,
वडा कायामियहरु र महत्वपर्ु म स्थानहरु Wi-Fi Free Zone को िालग
intranet को प्रवन्ि लमिाईनेछ ।
१३२ Mobile Apps द्धारा सेवा प्रवाहमा सिु ार गररनेछ ।
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ग. िुरक् व्र्वस्थ पन
१३३ हाि लवश्वभर र्ै लिएको कोलभड-१९ को महामारीवाट सृलजत त्रासिाई न्यनू गनम
रोगप्रलतरोिात्मक क्षमता लवकासको िालग मनोपरामशम तालिमको व्यवस्था
गररनेछ ।
१३४ नगर प्रहरीको स्वीकृ त दरवन्दी अनसु ार भनाम प्रकृ या अगाडी वढाउने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
१३५ नेपाि प्रहरीसंगको समन्वय तथा सहकायममा नगरको मख्ु य चोकहरुमा लसलसटीभी
राखी जनि िुरक् क र्यक्रम िाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
१३६ नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका टोिहरुमा िुरक् ि ईरन जडान कायमकोिालग
स्थानीय टोि लवकास सस्ं थािाई पररचािन गररनेछ ।
१३७ सामदु ालयक प्रहरी साझेदारी कायमक्रम संचािनको िालग आवश्यक व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
१३८ नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका छात्र-छात्राहरुिाई आत्मरक्षा तालिमको व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
घ. न्र् र् िम्प दन
१३९ सामालजक न्याय र स्थालपत ऐन काननू मा आिाररत भई न्याय सम्पादन गररनेछ ।
१४० न्यालयक सलमलतको क्षमता अलभवृलद्धको िालग आवश्यक कायमक्रम संचािन गदै
आलथमक रुपिे लवपन्न् नागररकहरुको िालग लनःशल्ु क काननु ी सहायता तथा
परामशमको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
१४१ न्यालयक सलमलतमा परे का उजरु ीहरुिाई सके सम्म मेिलमिापको माध्यमवाट
लनरुपर् गने नीलत लिईनेछ ।
१४२ काननू ी साक्षरता कायमक्रम संचािन गररनेछ । सवै वडा कायामियहरुमा
मेिलमिाप सलमलत गठन गदै मेिलमिाप के न्र स्थापनाका िालग आवश्यक
व्यवस्था लमिाईनेछ ।
६. तवतिर् व्र्वस्थ पन र िश
ु िन
क. अतन्िम लेख परीक्ण िथ वेरुजु
१४३ गत आ.व को वेरुजु मध्ये लनयलमत गनमु पनेिाई लनयलमत गरर असि
ु उपर गनमपु ने
खािको वेरुजु रकम सम्वलन्ित व्यलि तथा संघसंस्थाहरु संग लनयमानसु ार
असि
ु उपर गररनेछ ।
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१४४ तोलकएको समयमानै पेश्की तथा वेरुजु र्छयौट नगरे मा भि
ु ानी हुनवााँकी रकम,
पाररश्रलमक, तिव भत्ता समेत रोक्का गरर असि
ु उपर गररनेछ ।
ख. लेख कंन िथ र जस्व पररच लन
१४५ कोलभड-१९ महामारीवाट समग्रक्षेत्रमा पनमगएको प्रभाववाट नगरवासी िगायत
व्यावसाय क्षेत्रिाई जोगाउन आलथमक ऐनमा उल्िेख भए वमोलजमका
लशषमकहरुमा लनलश्चत समयावलि तोलक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
१४६ व्यवलस्थत िेखा प्रर्ािीको प्रभावकारी कायामन्वयनका िालग कायामियको
सस्थागत क्षमता अलभवृलध्द गनम पहि गररनेछ ।
१४७ नेपाि सरकारवाट स्वीकृ त कोष िेखाङ्कन प्रर्ािी (SUTRA) सत्रु को
प्रभावकारी कायामन्वयन गरी वजेट तजममु ा, खचमको िेखाङ्कन र एकीकृ त
प्रलतवेदन तयार गने व्यवस्थािाई लनरन्तरता लदईनेछ ।
१४८ कर तथा शल्ु क दस्तरु िाई समय सापेक्ष, कर सक
ं िन प्रर्ािीिाई थप
प्रगलतलशि र समन्यायीक वनाईनेछ ।
१४९ संलचत कोषमा संकलित राजस्विाई आवश्यकता तथा औलचत्यताको आिारमा
पर्ु म लमतव्ययीता अपनाई नगरवासीको उच्चतम् लहतमा प्रयोग गररनेछ ।
१५० राजस्व सङ्किन तथा करदाताको अलभिेख व्यवलस्थत वनाउदै िलगनेछ ।
१५१ मैले तिने कर मेरै नगर तवक िक ल तग भन्ने आम करदातािाई महशसु हुने
गरी सेवा प्रवाह गररनेछ । करको दायरामा नआएका करदाताहरुिाई करको
दायरामा ल्याउन अलभयान सचं ािन गररनेछ ।
१५२ नगरपालिकािे वैज्ञालनक कर प्रर्ािीिाई अगं ीकार गदै िागू गररनेछ। सवैभन्दा
वढी कर लतने करदातािाई सम्मान गररनेछ ।
१५३ राजस्व सक
ं िनको िालग करलशक्षा एवं सक
ं िन कायमक्रम मार्म त करमैत्री
वातावरर्को व्यवस्था लमिाइनेछ।
१५४ स्थानीय कर आिार संरक्षर्गरी करको दर र दायरा लवस्तार गने,स्थानीय संरचना
अनक
ु ू ि कर तथा गैर करका क्षेत्रहरुको पनु राविोकन गररनेछ।
ग . तवतिर् शुि िन िथ जोतखम न्र्ूतनकरण
१५५ अनावश्यक खचम लनयन्त्रर्मा गरर सावमजलनक श्रोतको उपयोग गदाम लमतव्ययी हुने
नीलत अविम्वन गररनेछ ।
१५६ खररद प्रकृ यािाई प्रलतस्पिी, पारदशी र गर्ु स्तरीय वनाउदै िलगनेछ ।
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१५७ आलथमक कायमप्रर्ािीिाई थप चस्ु त र दरुु स्त वनाई लवलतय सश
ु ासन कायम
गररनेछ । आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी वनाउन आन्तररक
िेखापरीक्षर् र कर परीक्षर् कायमिाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।
१५८ आलथमक लक्रयाकिापहरुको मालसक, चौमालसक र वालषमक लववरर्हरु
सचू नापाटी, Website साथै संचार माध्यमहरुवाट सावमजलनक गररनेछ ।
१५९ तपलशि वमोलजमका कोषहरुको कायमलवलि आवश्यकतानसु ार सश
ं ोिन गरी
सोलह अनसु ार सञ्चािन गररनेछ ।
क. समपरु क कोष
ख. आकलस्मक कोष
ग. लवपद् व्यवस्थापन कोष
घ. मममत सम्हार कोष
ङ. जनशलि लवकास कोष
च. स्वास््य उपचार लवशेष कोष
छ. संस्कृ लत संरक्षर् तथा प्रवद्धमन कोष
ज. खेिकूद लवकास कोष
झ. कममचारी कल्यार् कोष
ञ. सावमजलनक जग्गा सरं क्षर् कोष
ट. वन, वातावरर् तथा सरसर्ाई कोष
१६० आन्तररक िेखापरीक्षर् कायमिाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गराउंदै सोको
सल्िाह सझु ाव अनसु ार कायम सम्पादन गररनेछ ।
१६१ लवश्वसनीय र गर्ु स्तररय िेखापररक्षर्को माध्यमवाट लवलतय सश
ु ासन कायम
हुनक
ु ा साथै जोलखम न्यलू नकरर् गररनेछ ।
घ. ि म तजक परीक्ण
१६२ सामालजक िेखापरीक्षर् गररनेछ ।
ङ . ि वयजतनक िनु वु ई
१६३ सावमजलनक सनु वु ाईको आयोजना गने र जनगनु ासोको यथाशीघ्र सम्वोिन
गररनेछ ।
१६४ गनु ासो अलभिेख, उजरु ीपेटीका, सझु ाव पेटीका िगायतको व्यवलस्थत रुपमा
कायामियमा व्यवस्थापन गरर सोही आिारमा कायमसंचािन व्यवस्थापन
गररनेछ।
१६५ सेवा प्रवाह र कायामियको काम कारवाही वारे नगरवासीिाई लनयलमत रुपमा
प्रलवलिका माध्यमवाट स-ु सलू चत गररनेछ ।
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१६६ दीघयक लीन र्ोजन
हाम्रो नगरपालिकािाई एउटा नमनू ा नगरको रुपमा लवकास गने प्रलतवद्धताको यो शरुु वात
मात्र हो । यसका िालग हामीिे अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीघमकािीन योजनाहरु
तजममु ा गरी सो योजनामा उल्िेलखत िक्ष्य हालसि गनम तदअनरुु पको कायमक्रमिाई
कायामन्वयन गनम जरुरी छ । त्यस्ता योजनाहरु क्रमागत रुपमा तजममु ा गररनेछ । उल्िेलखत
दीघमकािीन योजनाहरुिाई प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग कायमयोजना सलहत माग गनम
प्राथलमकता सलू चमा समावेश गररएको छ ।
१. लवरर्लु मत तथा साङ्िा एवं सपनलतथम खोिा कररडोर लनमामर् ।
२. नदीका दवु ै लकनारामा ढि लनमामर् तथा प्रशोिनके न्र लनमामर् ।
३. वहु प्रालवलिक लवद्याियको स्थापना ।
४. लशवपरु ी नागाजमनु रालरिय लनकुत्र्जको लसमाना संगै पद मागम तथा साईलक्िङ्ग मागमको
लनमामर् ।
५. भतू खेि चौर तथा सो क्षेत्रको सामदु ालयक वनिाई संरक्षर् गरर पयमटकीय पवु ामिार
लवकास ।
६. वौडेश्वरको गरुु योजना अनसु ारको कायम ।
७. मेिम्ची खानेपानीिाई नगरपालिका ईिाकामा लवतरर् गने व्यवस्था लमिाउन पहि ।
८. वडा नं. २ को गिे थरखेि पाकम लनमामर् ।
९. वसन्ु िरा चोक देलख वसपाकम सम्म ररङ्गरोडको ढि व्यवस्थापन ।
१०. नगरलभत्रका ऐलतहााँलसक िरोहरहरुको पनु लनमामर् तथा लजर्ोद्धार ।
११. वारुर्यन्त्र सचं ािन ।
१२. नगरिाई देश तथा लवदेशमा लचनाउन लवलभन्न शहरहरुसंग भलगनी सम्वन्ि स्थापना ।
१३. नगरलभत्रका सवै सावमजलनक सम्पलतहरुको अलभिेखन गरर संरक्षर् ।
१४.स्माटम लसटीका आिारभतू पवु ामिार तयार ।
१५.एक वडा एक पाकम लनमार्म ।
१६. रंगशािा लनमामर् ।
१७. औद्यौलगक प्रदशमनी स्थि लनमामर् ।
१८. सम्मेिन के न्र , एके डेमी तथा कायमक्रम संचािन हिलनमार्म ।
१९. Overhead Crossing Bridge लनमामर् ।
१६७ आगामी आ.व. को आय व्ययको अनमु ान १ अरव ५८ करोड ४१ िाख ७७
हजार हुने श्रोत प्रक्षेपर् गररएको छ । जसमा वडागतरुपमा रु. २ करोड २१
िाखको लसलिगं प्रस्ताव गरे को छु ।
१६८ टोखा नगरपालिकािे हाि सम्म हालसि गरे का उपिलव्िहरुिाई संरक्षर् गदै
समन्ु नत नगरपालिका लनमामर् गने कोलभड-१९ महामारीको रोकथाम र लनयन्त्रर्
गरर महामारीवाट प्रभालवत सामालजक आलथमक क्षेत्रिाई पनु जीवन लदई
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नगरवासीको सवामङ्लगर् लहत कायम गदै लवकास लनमामर्िाई गलतलदने अठोटका
साथ आलथमक वषम २०७७/७८ को नीलत तथा कायमक्रम प्रस्ताव गरे को छु ।
१६९ प्रस्तालवत नीलत तथा कायमक्रमको सर्ि कायामन्वयनवाट “ऐतिह तिक,
ि स्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोख नगर" लनमामर् भई “िमृद्ध नेप ल
िुखी नेप ली"को रालरिय आकाक्षां परु ा गनम योगदान पग्ु ने लवश्वास लिएको छु ।
१७० अन्िम ाः यस महामारीको लवषम पररलस्थतीसगं जध्ु दै हामीिे प्राि गरे को
उपिव्िीहरुिाई संस्थागत गदै भलवरयसंग जोड्दै समृलद्ध तर्म िैजाने, जनताको
सापेक्ष लवकासका चाहना “ऐतिह ाँतिक, ि ाँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमद्ध
ृ टोख
नगर" लनमामर्को हाम्रो िक्ष्य तथा उदेश्यहरुिाई सर्ि बनाउन संघीय सरकार,
प्रदेश सरकार, लवकास साझेदारहरु, स्थानीय राजनैलतक दिका प्रलतलनलिज्यहू रु,
जनप्रलतलनलिज्यहू रु, नगरका कममचारीहरु, नीलज क्षेत्र, सहकारी र सामदु ालयक
क्षेत्र, वलु द्धजीलव वगम, श्रलमक वगम, नागररक समाज, आम संञ्चार जगत िगायत
सम्पर्ु म नगरवासी दाजभु ाई लददीवलहनीहरुमा हालदमक अलपि गदमछु ।

िन्र्व द !

आषाढ १०, २०७७
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