जीतपुरसिमराउपमहानगरपासिका
अनुिूची १

(पााँचौं नगरिभाको सनर्णय नं.१ िगाँ िम्बन्धित)

आ.व. २०७८/०७९ को
नीसत तथा कायणक्रम

१.

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाको पांचौं नगरिभामा पाल्नु हुने आमन्धित व्यन्ित्वहरु,
उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशािकीय असिकृतज्यू, कायणपासिकाका िम्पूर् ण िदस्यहरुमा हार्दणक
असभवादन गदणछु । यि क्षर्मा कोसभड १९ को दोस्रो िहरको प्रसतकुिता, वर्ाणत एवम्
अधय प्रसतकुिता एवम् च ुनौसतहरुिाई न्चदै यहांिम्म आइपुग्न िहयोग गनुह
ण न
ु े िबैप्रसत हार्दणक
स्वागतिमेत गदणछु ।

२.

यि

क्षर्मा

िं घीय

िोकतान्धिक

गर्तधििोहतको

िं ोविान

प्रासि पसछ

जीतपुरसिमरा

उपमहानगरपासिकाको यो पांचौ नगरिभामा यहांहरु िमक्ष प्रस्तुत हुन पाउदा हामीिाई
गौरव अनुभसू त भएको छ । यि क्षर्मा पररवतणनका िासग ोवसभन्न आधदोिनहरुमा जीवन
उत्िगण गनुह
ण न
ु े िमस्त ज्ञात अज्ञात शोहदहरुप्रसत हार्दणक रद्धाञाजलीिव व्यि गदणछु । िाथै
पररवतणनका िासग योगदान गनुह
ण न
ु े िबैप्रसत हार्दणक िम्मान व्यि गदणछु । कोसभड १९ को
पोहिो र दोस्रो िहरका कारर् झण्डै ते इि करोड िं क्रसमत र करवव ४६ िाखको मृत्यू
भएको छ । नेपािमा मािै करवव आठ िाख नागररक िं क्रसमत भएका छन जिमध्ये करवव
एघार हजारिे जीवन गुमाएका छन । जीतपुरसिमरामा पसन ियौं नागररक कोरोनाबाट
प्रभाोवत भएका छन । कोरोनाकै कारर् नगरिभा एवम् वडा नं. ५ का िदस्य िक्ष्मर्
चौिरव र कायाणियका प्रशािकीय असिकृत गौतमप्रिादको दुखद सनिन भएको छ ।
ोवश्वव्यापी रुपमा फैसिएको कोसभड १९ को महामारविे िम्पूर् ण मानवजासतिाई नै च ुनौती
र्दएको छ । यिबाट स्वदे श तथा ोवदे शमा जीवन गुमाएका िम्पूर् ण नेपािविगायत िवै
मृतकहरुप्रसत हार्दणक रद्धाञाजलीिव व्यि गदै शोकिधति  पररवारजनमा गोहरो िमवेदना अपणर्
गदणछु । िाथै िं क्रसमत िबै नागररकको न्शघ्रस्वास््य िाभको कामना गदणछु । कोरोना
भाइरि, िकडाउन र ोवोवि कारर्िे पांचौ नगरिभा सनिाणररत िमयमा आरम्भ गनण
निोकएकोप्रसत क्षमाप्राथी छु ।

३.

िावणभौमित्ता िम्पन्न नेपािव नागररकको बसिदानीपूर् ण िं घर्ण, जनयुधाञ, मिेश आधदोिन,
जनजाती

आधदोिन

र

ोवसभन्न

िमयका

अधय

आधदोिनहरु

र

असभमतबाट

प्राि 

उपिन्व्िहरुिाई िं स्थागत गनणका िासग जनसनवाणन्चत िं ोविानिभािे जारव गरे को िं घीय
िोकतान्धिक गर्तधि र जनउत्तरदायी शािन प्रर्ािव िोहतको िं ोविान र प्रचसित कानूनका
आिारमा स्थानीय तहको तफणबाट यि िावणभौम नगरिभामा चािु आ. व. २०७८।०७९
को नीसत तथा कायणक्रम प्रस्तुत गनण पाउदा गौरव अनुभसू त गरे को छु ।
४.

जीतपुरसिमराका िबै भूगोिको िमग्र ोवकाि र उपमहानगरपासिका तहमा ल्याउनका िासग
योगदान गनुह
ण न
ु े िम्पूर् ण व्यन्ित्वहरुको योगदानप्रसत िम्मान जाहे र गदण छु । ोव. िं . २०७१
िािमा गढवमाई नगरपासिका बनेको आवश्यक पूवाणिार ोवकाि नहुदै उपमहानगरपासिकामा
स्तरोन्नसत भएको र यिको िमग्र ोवकाि, िमृोधाञ र िामान्जक धयायको कायणर्दशा अन्घ
बढाउन र यहांका िमस्त नागररकको िुखी जीवन सनमाणर्का िासग यो न्जम्मेवारव र कायणभार
र्दनुहन
ु े िबै नगरवािी बुवाआमा, दाजुभाइ र्ददवबोहनीहरु, शुभेच्छु क र िरोकार पक्षहरुप्रसत
हार्दणक आभार व्यि गदणछौं । िाथै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकािाई अन्घ बढाउनका
िासग कायणपासिका, नगरिभा, कमणचारव तथा ोवसभन्न क्षेिबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा
िहयोग र रचनात्मक भूसमका सनवाणह गनुह
ण न
ु े िबैप्रसत हार्दणक कृतज्ञता जाहे र गदणछु । यि
ोवर्म पररन्स्थतीबाट न्जवनरक्षाका िासग िरकारबाट सिइएको नीसतको पररपािनाका िासग
िवैिाई िधयवाद र्ददै थप ितकणता र िं यमता अपनाउन िमेत अोपि गदणछु ।

५.

जीतपुरसिमराको

गौरवपूर् ण

ईसतहाि,

तीव्र

ोवकािको

छोटो

अनुभव

र

बहुआयासमक

िम्भावनाका आिारमा उपमहानगरपासिका बनेको छ । िाोवक भवानीपुर, जीतपुर,
ोपप्रासिमरा, डुमरवाना, अमिे खगजली, छाताोपप्रा, फत्तेपरु र इनवाणसिरा गाोविको पुरै भूभाग र
मनहवाण, हरै या, रामपुरटोकनी र प्रष्टोकाको आंन्शक ोहस्िा यो उपमहानगरमा िमेोटएको छ
। जीतपुर र सिमरामा पूवाणिारको िामाधय ोवकाि दे न्खए पसन असिकांश भूभागमा ोवकािको
अवस्था अत्यधत धयून छ । भौसतक पूवाणिार, न्शक्षा, स्वास््य, अव्यवन्स्थत बिोबाि,
िुकुम्वािी

तथा

भूसमोहन

अवस्था,

नर्दकटान,

गररवी,

बेरोजगारविगायतका

अनेकन्

िमस्याहरु ोवद्यमान छन । हाम्रो िमृोधाञका िासग ती िमस्याहरुको िमािान जरुरव छ ।
यि

उपमहानगरको

तीव्र

ोवकािका

असिकतम

िम्भावनाहरु

रहे का

छन

।

ती

िम्भावनाहरुिाई उपिन्व्िमा रुपाधतररत गनणका िासग हामी िबै एकाकार भएर अन्घ बढन
आवश्यक छ ।

६.

राोिय गौरव र प्राथसमकताप्राि  आयोजनाहरुको पूर्त
ण ा, भौसतक पूवाणिार सनमाणर्मा तीव्रता र
नागररकको जीवनस्तरमा पररवतणन र दवगो तथा िधतुसित ोवकािका िबै प्रयािहरुिाई अन्घ
बढाउदा जीतपुरसिमरा उपमहानगरिाई एक िमृधाञ स्थानीय तहमा रुपाधतररत गनण िोकधछ
। आसथणक राजिानीको रुपमा पररन्चत वीरगजली महानगरपासिका, तहांबाट पथिै या र
अमिेखगजलीिम्म ोवस्ताररत औद्योसगक कोररडोर, अधतरराोिय सबमानस्थि, काठमाण्डौं जोडने
द्रतमागण
, ोवशेर् आसथणक क्षेि (िेज), पिाण राोिय सनकुजलीिगायत स्थानीय, क्षेिीय तथा राोिय
ु
तथा अधतरराोिय िम्भावनाको आिारमा जीतपुरसिमराको तीव्र ोवकािका प्रच ुर आिारहरु
छन । मोसतहारव रक्िौि अमिे खगजली पेट्रोसियम पाइपिाइनको कायण पुरा भएको छ ।
जिकारर् िडक यातायातमा पने चाप र दुघट
ण ना धयुनीकरर्मा राहत समिे को छ ।

७.

हामी यसतखेर स्थानीय सनवाणचनपसछको पांचौ आसथणक वर्णमा व्रवेश गरे का छौं । यो हाम्रो
कायणकािको अन्धतम वर्ण पसन हो । पोहिो र दोस्रो वर्णको काम िधतोर्जनक रुपमा नै
अन्घ बढे को सथयो । गत वर्णदेन्ख कोसभड १९ र स्थानीय ोवसभन्न प्रसतकुिताको कारर्
योजनाहरु कायाणधवयनमा केहव ोढिो भएपसन ोवकािका प्रोक्रयाहरु अन्घ बोढरहे का छन ।

८.

कोरोना भाइरि महामारवको सनयधिर्, रोकथाम र उपचारका िासग हामीिे सिमरामा अस्थायी
क्वारे धटाइन स्थापना गरव िञ्चािन गऱ्यौं । खािगरव कोरोना भाइरिका िधदभणमा िञ्चासित
क्वारे धटाइनमा

अग्रपं न्िमा

रहे र

महत्वपूर् ण

योगदान

गनुह
ण न
ु े

स्वास््यकमी,

िुरक्षकमी,

िरिफाईकमी, प्रशािसनक तथा व्यवस्थापकीय कमणचारव, प्राोवसिक कमणचारवहरु िाथै
िञ्चारकमीहरुप्रसत आभार प्रकट व्यि गदणछु । यि ोवर्म पररन्स्थितमा राहत ोवतरर्मा
योगदान गने दाताहरु, महामारवको प्रभाव धयूनीकरर्मा अहोराि खोटनुहन
ु े जनप्रसतसनसि,
िरकारव तथा गैरिरकारव िं घिं स्थाहरु र बधदाबधदवमा व्यन्िगत दुरवको पािना एवम्
िं यमता अपनाई हामीिाई िहयोग गनुह
ण न
ु े आम नागररकमा हार्दणक िधयवाद प्रकट गदणछु ।
कोरोना भाइरििाई परान्जत गरे िंगै हामीिे आफनै भूसममा पयाणि  रोजगारव र स्वरोजगारवका
अविरहरु सिजणना गनण जरुरव भएको छ । शहर र ोवदे श बस्ने दाजुभाइ र्ददवबोहनीहरु
आफनै मूिथिोमा ोवशेर्त: कृोर् तथा िाना व्यविायमाफणत रोजगारवका अविरहरु सिजणना
गनेतफण अग्रिर हुन आवश्यक छ ।
९.

उपमहानगरको भवन सनमाणर् कायण करवव पुरा भएको छ । िेवा िुोविाको ोवोविता र
प्रभाव हेरेर ोवभागीय रुपमा काम भइरहे का छन । व्यापक काम र धयू न कमणचारवको कारर्

प्रभावकारव रुपमा अन्घ बढन निोकरहे को अवस्थामा हाि िवै िेवा र िमूह गरव ६० भधदा
वढव नयां कमणचारव िोकिेवा आयोगबाट सिफाररि भई कायणस्थि हान्जर भएका छन ।
कसतपय वडाहरुमा कायाणिय भवन बसनरहे का छन । चािु आसथणक वर्णसभि िबै वडाहरुमा
आफनै कायाणिय भवन सनमाणर्िाई प्राथसमकता र्दइनेछ । वडा कायाणियहरुको िञ्चािन र
व्यवस्थापनिाई आिुसनक र प्रोवसिमैिी बनाई नागररक िेवा िुोविािाई प्रभावकारव बनाइनेछ
।
१०.

कानूनहरु सनमाणर्: हामीिे उपमहानगरको िञ्चािन र व्यवस्थापनिाई प्रभावकारव बनाउनका
ोवसभन्न सनयमाविव र कायणोवसिहरु बनाई िागु गरे का छौं । िाथै ोवसभन्न ोवर्यमा कानूनहरु
सनमाणर् भइरहेका छन । प्रदे शिभािे तय गरे को ोवसि मुताोवक कानून सनमाणर् गनुप
ण ने
िम्वैिासनक प्राविानका कारर् प्रदे शिभाको कायणोवसि कुर्यौं । िं घतथा प्रदे श कानूनहरु
िमयमा आउन निक्दा र कसतपय कानूनहरुको िधदभणमा अदाितमा मुधाञािमेत परे को कारर्
तीनको कायाणधवयनमा व्यविान पैदा भएको छ । आवश्यक कानूनहरु सनमाणर्का िासग
प्रोक्रया अन्घ बढाइरहेका छौं ।

११.

धयाोयक िसमसत: उपप्रमुखको िं योजकत्वमा रहे को धयाोयक िसमसतिे इजिाि खडा गरव
मुधाञाहरुको सनरुपर् भइरहे को छ । उपमहानगरपासिका तथा वडा कायाणियहरुिाई
िुशािनयुि र नागररक जवाफदे ोहतायुि बनाउने प्रयाि रहे को छ ।

१२.

ोवकािका स्रोतहरु: ोवकािका िासग आवश्यक स्रोतहरु जुटाउनका िासग िं घीय िरकारका
ोवसभन्न सनकायहरुमा पहि भएका छन् र आश्वािनहरु पसन प्राि  भएका छन । अोहिे
पररयोजनामा िमस्या दे खा परे को छ ।त्यििाईहि गरे र अन्घ बढन प्रयािरत छौं ।
पूवाणिार ोवकाि, आय आजणन र क्षमता ोवकािका िासग रकम प्राि  गरव कायाणधवयन गनण
िक्नु हाम्रो िासग च ुनौसत र अविर दुवै हुनेछ ।

१३.

वडाहरुबाट योजना तथा कायणक्रमहरु प्राि  हुनक्र
े ममा छ । स्थानीय रुपमा नागररक
िमुदायको मांगमा आिाररत भई आएका योजना तथा कायणक्रमहरुमा स्थानीय जनताको
स्वासमत्व असभवृोधाञ भई दवगो प्रसतफि प्राि  हुने अपेक्षा गरे को छु ।

१४.

कोसभड १९ बाट उत्पन्न िं कट व्यवस्थापन गनण जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिका उच्च
प्राथसमकताका िाथ िोक्रय छ । ोवदे शमा रहे का र घर ोफताण हुन प्रयत्नरतनगरवािीको
मानवीय िं वेदनािाई उच्च महत्व र्ददैं गधतव्यिम्म आइपुग्न िहजीकरर्, स्वास््य जांचका
िासग स्वास््यकमी र िुरक्षाकमीको िघन पररचािन,क्वारे न्धटनको व्यवस्था, राहत ोवतरर्,
आइिोिे िन कक्ष सनमाणर्, स्वास््य िामाग्री र आवश्यक पूवाणिारकोशीघ्र ोवकािका िासग
वजेट प्रवाह र जनशन्ि पररचािन गरररहे को छ र अझ प्रभावकारव बनाइनेछ ।िबै
नगरवािीिाई कोरोना खोप उपिव्ि गराइनेछ ।

१५.

मातृ– न्शशु स्वास््यमा िुिारका िासग ोकशोरव, गभाणवस्था र िुत्केरव स्वास््य िचेतना तथा
पोर्र् कायणक्रमिाईव्यवन्स्थत गररनेछ । जोन्खममा परे का गभणवती तथा िुत्केरवको जीवन
रक्षा गनण नगरिाई पूर्ख
ण ोपयुि उपमहानगरपासिका बनाउन प्रयाि गररनेछ ।
क) नगरको स्वास््य िेवािाई घरघरमा पुर्याउन महत्वपूर् ण भूसमका खेल्ने नगरमा कायणरत
मोहिा स्वास््य स्वयम् िेोवकाको खाईपाई आएको िुोविामा २५ प्रसतशत थप गररएको छ
।
ख)

मोहिा

स्वास््य

स्वयम्िेोवका:

स्वयम्िेोवकाहरुको दरबधदव योकन गरव

नगरमा

हाि

भइरहे को

मोहिा

स्वास््य

प्रत्येक वडामा दुई जना स्वयम्िेोवकाको व्यवस्था

समिाइनेछ । सनजहरुको िेवा, शतण र िुोविािम्वधिी कायणोवसि बनाई िागु गररनेछ ।

१६.

जनताको आिारभूत स्वास््यिेवा: प्रत्येक वडामा आिारभूत स्वास््यिेवा पुऱ्याउनका िासग
वडा कायाणिय भवन सनमाणर् कायण अन्घ बोढरहे को छ । यि वर्ण िबै वडामा आिारभूत
स्वास््यिेवा पुऱ्याइनेछ । प्राथसमक स्वास््यकेधद्र सिमरािाई नगर अस्पतािको रुपमा
ोवकाि गररनेछ । यिै वर्णदेन्ख मोहनामा कम्तीमा ३ र्दन िबै िेवा प्राि  हुने गरव नगरको
अनुदानमा पेइङ्ग न्क्िसनक िञ्चािन गने व्यवस्था समिाइनेछ । िो िञ्चािनका िासग
आवश्यक ोवशेर्ज्ञ डाक्टर र स्वास््यिेवा प्राोवसिकको व्यवस्थापन गनण अस्पताि ोवकाि
िसमसतिाई खचण कायणोवसि बनाई िञ्चािनको न्जम्मा र्दइनेछ । आवश्यक जनशन्ि तयार
गनणका िासग अध्ययनरत् नगरसभिका न्चोकत्िक र स्टाफ नशणका िासग अनुदान कायणोवसि
बनाई छािवृन्त्तको िासग पहि गररनेछ ।

१७.

उद्यमी

असभयान

िञ्चािन

गरव

नोवनतम

ज्ञान,

िीप,

प्रोवसि

तथा

उद्यमन्शिताका

कायणक्रमहरुमाफणत युवाहरुिाई दक्ष र उद्यमी बनाई उत्पादनन्शि क्षेिमा पररचािन गररनेछ
। युवाहरुको आि र उपप्रमुखको िाथ नाराका आिारमा कायणक्रमिाई िाथणक रुपमा अन्घ
बढाइनेछ । युवाहरुवीच िीप ोवकाि गरव रोजगारव सिजणना गने र बाि क्िवहरुको
व्यवस्थापन गनेिगायतका कायणक्रमहरु तजूम
ण ा गरव िागु गररनेछ । नगरका िबै बैंकहरुिं ग
िमधवय गरव रोजगारमूिक क्षेिमा िगानी गनण प्रोत्िाहन गररनेछ ।

१८.

आिारभूत खाद्यवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृोधाञ गररनेछ । कृर्क प्रोत्िाहन, कृोर्
वीमा, िहुसियत कजाण र धयूनतम िमथणन मूल्य जस्ता ोकिानमैिी कायणक्रम िञ्चािन गररनेछ
र िोका िासग िं घ र प्रदे शिं ग पसन िमधवय गररनेछ ।

१९.

पशुपंक्षीजधय उत्पादनमा नगरिाई आत्मसनभणर वनाउनका िाथै यस्ता उत्पादनको सनयाणतिाइण
प्रवधाञणन गररनेछ ।
क. व्यविाोयक एवम् उन्नत नश्लका पशुपंक्षी, माछापािन र उच्च मूल्यका पं क्षीपािनिाई
प्रोत्िाहन गररनेछ ।
ख. पशुपंक्षी प्रयोगशािाको स्थापना, क्षमता ोवकाि, कृोर् तथा पशुपंक्षी त्यांक प्रर्ािवको
ोवकाि गररनेछ ।
ग. िावणजसनक, सनजी र िहकारवको िाझेदारवमा दुग्ि उत्पादन, दाना, ह्याचरव, प्रशोिन केधद्र,
अगाणसनक मि, जैोवक ोवर्ादव, विशािा, रद्ोतकेधद्र ोवकाि, िोिार न्चस्यान केधद्र र कृोर्
औजार तथा उपकरर्को उद्योग स्थापना गनण प्रोत्िाहन गररनेछ ।

२०.

राोिय गौरव र प्राथसमकताका आयोजनाहरु: नेपािका महत्वपूर् ण राोिय आयोजनाहरु दोस्रो
अधतरराोिय सबमानस्थि प्रोक्रयाका िासग स्थानीय तह र जनस्तरबाट िहयोगको िं योजनिाई
सनरधतरता र्दइनेछ । सनमाणर्ािीन पथिै या वीरगजली ६ िे न िडक सनमाणर् कायण अन्घ बोढरहे
पसन अत्यधत िुस्त गसतमा काम भइरहे को छ । अधतरराोिय सबमानस्थि दन्क्षर् एन्शयाकै
एक महत्वपूर् ण हवाई ट्रान्धजट भएकोिे यो हाम्रो ोवकाि र जीवनस्तर पररवतणनको आिार

बन्नेछ । सबमानस्थि सनमाणर्को पूवश
ण तणको रुपमा रहे को करवव १,५०० घरिुरविोहतको
टांसगयाबस्तीको उपयुि व्यवस्थापनको िासग आग्रह गरे का छौं । सनमाणर्ािीन द्रतमागण
िे
ु
काठमाण्डौंिं ग छोटो दुरवमा जोडने भएकोिे बाह्य तथा आधतररक व्यापार र आवागमन
फराोकिो हुनेछ ।

२१.

सिमरा डुमरवानामा सनमाणर्ािीन ोवशेर् आसथणक क्षेि हाम्रो िासग गौरवपूर् ण छन । सिमरामा
गामेधट प्रशोिन केधद्रको सनमाणर् कायण पुरा भएको छ । उद्योगहरु स्थापनाको तयारवमा छ
। डुमरवानातफण बी व्िकमा कम्पाउधड सनमाणर् प्रोक्रया अन्घ बढे को छ । त्यिैगरव सि, सड
र ई व्िकको कामिाई पसन गसत र्दनुपनेछ ।

२२.

न्शक्षा: िामुदाोयक ोवद्याियको गुर्स्तर असभवृोधाञका िासग ध्यान र्दइनेछ । ोवद्याियिाई
भौसतक पूवाणिारयुि बनाउने, पठनपाठनको गुर्स्तरमा िुिार ल्याउने र न्शक्षकहरुको
भूसमकािाई

प्रभावकारव

बनाउने

कायणमा

ध्यान

र्दइनेछ

।कोरोनाको

कारर्

उपमहानगरपासिकासभिका िामुदाोयक ोवद्याियहरुमा गुर्स्तरवय पठनपाठनको व्यवस्था
समिाइनेछ । िबै ोवद्याियहरुको भौसतक पूवाणिार, पठन पाठन, न्शक्षक तथा ोवद्याथीहरुको
िं ख्यात्मक अवस्था र अधय पक्षहरुको अध्ययन गनेछौं । ोवद्याियहरुमा दरबधदव र
ोवद्याथीहरुको

िं ख्या

हेरव

प्रिानाध्यापक

तथा

न्शक्षकहरुको

िरुवा

र

पदस्थापनको

व्यवस्थापन समिाइनेछ । ोवद्याियको आम्दानी र खचणिाई पारदशी गनणको िासग २०७८
आर्ाढिम्मको ोवन्त्तय प्रसतवेदन र कायण प्रगसत ोववरर् नगरमा पेश गरव कायणपासिकामा
िावणजसनक गररनेछ ।

न्शक्षा क्षेिमा िुिारका िासग स्थानीय स्तरबाट िगानी बढाइनेछ । िशतण कायणक्रममको
प्रभावकारव कायाणधवयन गररनेछ । िबै माध्यसमक ोवद्याियहरुमा िेनेटरवप्याडको असनवायण
व्यवस्थापन

समिाइनेछ ।

न्शक्षक

तथा बािबासिकाहरुको िं ख्यात्मक

अवस्था हे रव

िमायोजन र िरुवा गररनेछ । बािोवकाि न्शक्षक न्शन्क्षका तथा कमणचारवहरुिाई थप
िुोविा उपिव्ि गराइनेछ । भूगोि र ोवद्याथीहरुको चाप हे रेर िरोकार पक्षहरुवीच
छिफिका आिारमा ोवद्यािय एकीकरर्को व्यवस्था समिाइनेछ । जनप्रसतसनसि, न्शक्षक

तथा कमणचारवको बािबासिकाको पोहिो रोजाई िामुदाोयक ोवद्यािय तथा क्याम्पि बनाउने
अवस्था सिजणना गदै िसगनेछ ।

नमूना ोवद्याियहरुको कामिाई प्राथसमकताका िाथ अन्घ बढाइनेछ । प्राोवसिक िारिोहत
िञ्चािनमा रहेका ोवद्याियहरुिाई ोवशेर् अनुदानको व्यवस्था समिाइएको छ भने नयां
स्थापना गनण चाहने ोवद्याियहरुिाई ोवशेर् अनुदानको व्यवस्था यथावत रान्खएको छ ।
िं स्थागत ोवद्याियहरुिे गुर्स्तरवय न्शक्षाका िासग पुऱ्याएको योगदान महत्वपूर् ण छ । ती
ोवद्याियहरुको

पूवाणिारको

अवस्था,

ोवद्याथी

शुल्क,

छािवृन्त्त,

िञ्चािन

र

कायणरत

न्शक्षकहरुको अवस्थाको अध्ययन गररनेछ । िामुदाोयक तथा िं स्थागत ोवद्याियहरुमा
एउटै पाठ्यक्रम िागु गने र अधय कुराहरुिाई एकरुपता कायम गनण ध्यान र्दइनेछ ।
िम्वन्धित वडासभि रहेका आिारभूत तथा माध्यसमक ोवद्याियको पठनपाठन र प्रशािसनक
एवम् भौसतक सनमाणर् र िुिारका कामहरुको अनुगमनमा िम्वन्धित वडाको भूसमकािाई
प्रभावकारव बनाइनेछ ।
नगरमा कायणरत वािोवकाि िहजकताण र ोवद्यािय कमणचारवहरुको तिब िं घीय िरकारिे
ु ानी गने व्यवस्था समिाएको छु ।
तोके अनुिार भि

२३.

नगरवािीहरुिाई आिारभूत स्वास््यिेवा िहज रुपमा उपिव्ि गराउने प्रयाििाई सनरधतर
रान्खनेछ । जीतपुर बकुसियामा २ िय शैय्याको अस्पतािका िासग जग्गा िं रक्षर्का िासग
कम्पाउण्डवाि सनमाणर् कायण भएको छ । िाथै प्रदे शस्तरमा स्थापना हुने भसनएको रद्म
(मजदुर) अस्पताि स्थापना यिै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाको उपयुि स्थान छनोट
गररने र अस्पताि स्थापनाका िासग आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका िासग अनुरोििोहत पहि
अन्घ बढाइनेछ । त्यस्तै सिमरामा रहे को प्राथसमक स्वास््यकेधद्रिाई यिै वर्ण २५ शैय्याको
अस्पताि बनाउने कायणक्रमिाई प्राथसमकताका िाथ अन्घ बढाइनेछ । यो केधद्रको पूवाणिार
सनमाणर् र िेवा स्तरोन्नसतका िासग आवश्यक मेन्शनरव तथा औजार उपकरर्को खररदको
िासग एकमुष्ठ बजेट छु ट्याइएको छ । डुमरवानामा िञ्चािन भइरहे को शहरव स्वास््य
प्रवद्र्िन केधद्रिाई प्राोवसिक जनशन्ि, उपकरर् तथा और्सिको पयाणि  व्यवस्था समिाइएको
छ । यिै वर्ण वडा नं. ११, १३, १४, १६ र २० मा आिारभूत स्वास््यिेवा आरम्भ

गररएको छ भने भवन सनमाणर् प्रोक्रया अन्घ बढदै छ । बांकी वडाहरुमा पसन ोवस्तार गररनेछ
। नगरभरवको स्वास््यचौकीहरुमध्ये िूचकहरु तय गरव नमूना स्वास््यचौकी घोर्र्ा गररनेछ
। सिमरा, जीतपुर र डुमरवानामा रहे को त्यस्ता स्वास््य िेवाकेधद्रहरुमा २४ घण्टे
आपतकासिन िेवामाफणत िुत्केरव िेवा, सनयसमत तथा ोवशेर् खोप, िरकारव सन:शुल्क और्सि
व्यवस्थाको िासग पहि गररनेछ । जैतापुर, इनवाणसिरा र अमिेखगजलीमा बसथणङ्गिेधटरिाई
िुिार गरव िञ्चािनमा ल्याइनेछ । स्वास््यिं स्थामा िुत्केरव गराउने मोहिािाई थप रु.
१,०००।०० र अधयि िानुपदाण गाडी भाडाबापत रु. ५०0०।०० उपिव्ि गराउने
व्यवस्थािाई

सनरधतरता

र्दइनेछ

।

डुमरवानामा

िञ्चािनमा

रहे को

शहरव

स्वास््य

न्क्िसनकिाई प्रभावकारव बनाइनेछ र अधय वडाहरुमा ोवस्तारको िासग ध्यान र्दइनेछ ।
क्याधिर, मुटु, मृगौिा, मन्तततकाघात र स्पाइनि इधज्युरव जस्ता रोगहरुको उपचार र
और्िीका िासग उपिव्ि गराइरहे को नगद िहयोग १० हजार िाई सनरधतर रान्खनेछ ।
यिै वर्णदेन्ख नमूनाको रुपमा स्वास््यसबमा कायणक्रम िागु गररनेछ र राज्यिे उपिव्ि
गराउने भसनएको मासिक िुोविािाई स्थानीयकरर् गररनेछ ।

२४.

यातायात र िडक िजलीाि: बहुआयासमक ोवकािको पोहिो प्राथसमकता िडकिाई फराोकिो
बनाउने र स्तरोन्नसतको कायण आगामी वर्ण पसन प्राथसमकतामा रहनेछ । ोवकाि रकमको
ठु िो ोहस्िा िडक िजलीाििाई व्यवन्स्थत गनुम
ण ै रहनेछ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरको
ोवकािको एक महत्वपूर् ण आिारको रुपमा रहे को सिमरा कोल्हवी िडकको कािोपिे गने
कायणिाई सछटो र गुर्स्तरका िाथ िम्पन्न गनणका िासग पहि गररनेछ । िडक गुरुयोजना
सनमाणर् प्रोक्रया अन्धतम चरर्मा छ । बाह्य चक्रपथको रुपमा छाताोपप्रासनतनपुरइनवाणसिरा
िडकिाई

व्यवन्स्थत

गरव

जीतपुरफत्तेपरु शुकिै याोपिुवापथिै यासिमराजीतपुरछाताोपप्रामा

बाोहरव चक्रपथ जोसडने रुटिाई यथावत रान्खएको छ । िोमा भिुहव र प्रिौनीिाई पसन
जोडने प्रयाि गररनेछ । शहरव क्षेिमा सभिी चक्रपथको सनमाणर्प्रोक्रया अगासड बढाइनेछ ।
ोवशेर्त: सिमरा र जीतपुरमा सभिी बाइपाि िडकको आवश्यकता

छ । यि

उपमहानगरपासिकासभि रहे का िबै िडकहरु ोवशेर्त: ग्रासमर् र कृोर् िडकहरु िुद्ृृढ गनण
ध्यान र्दइनेछ । िोका िासग आवश्यक पने िं घ तथा प्रदे श स्रोतका िासग ोवशेर् पहि
सिइनेछ । िबै वडा र टोि जोडने िडकहरुिाई आवश्यकता र प्राथसमकतािमेतिाई
मध्यनजर गदै िडक मापदण्ड अनुरुप फराोकिो र पक्की बनाउन ध्यान र्दइनेछ ।

२५.

भूसम व्यवस्थापन: भूसम व्यवस्थापन हाम्रो प्रमुख कायणभार हो । िावणजसनक ऐिानी तथा पती
जसमनहरु असतक्रसमत

छन । राज्यिे ोवसभन्न िमयमा िुकुम्बािी िमस्या िमािान

आयोगमाफणत ोवतरर् गरे का जग्गािनीपुजाण चिनचल्तीमा आएका छै नन । ऐिानी र पती
जसमनको व्यवस्थापन गने, िावणजसनक जग्गाको िं रक्षर् गने, िावणजसनक ोहतका िासग
िं रचना सनमाणर् गने र अधय माध्यमबाट जसमनको असिकतम िदुपयोगका िासग ध्यान
र्दइनेछ । उपमहानगरपासिकासभिका वास्तोवक िुकुम्बािीहरुको त्यांक िं किन गरव िं घ
िरकार तथा प्रदे श िरकारको असभभावकत्व र िहकायणमा उनीहरुिाई आवािका िासग
जग्गाको व्यवस्था समिाइनेछ । िावणजसनक तथा िरकारव जसमनको िं रक्षर्को प्रभावकारव
प्रवधि समिाइनेछ । ऐिानी तथा पती जग्गाको व्यवस्थापन गने र अव्यवन्स्थत जसमनिाई
व्यवन्स्थत गने र िुकुम्बािी िमस्या िमािान गने कायणमा गन्म्भरतापूवक
ण िाग्नेछौं । िं घीय
िरकारको भूसम आयोगिं ग िहकायणमा काम गरररहे को र िगत िं किन िगभग िम्पन्न
भएको छ । िरकार पररवतणनिं गै आयोग खारे ज भएको छ र नयां आयोग बनेपसछ उि
कायणिाई सनरधतरता र्दइनेछ ।
ोवशेर् आसथणक क्षेि र िावणजसनक तथा िरकारव जग्गामा बिेकाहरुको वगीकरर् गरव
उनीहरुको उन्चत व्यवस्थापनको िासग पहि सिइनेछ ।

२६.

कृोर् तथा पशुपािनको व्यविायीकरर्: यो उपमहानगरपासिका कृोर् तथा पशुपािनको
ोहिाविे अत्यधत िम्भावना रहे को छ । कृोर् तथा पशुपािनमा यान्धिकीकरर् र
व्यविायीकरर्माफणत उत्पादन वृोधाञ गनण िोकनेछ । सिं चाई, मि, वीउसबजन, प्रोवसि र
बजारको उन्चत िं योजन गरव व्यविाोयक कृोर् तथा पशुपािनमा युवा तथा मोहिािाई
आकोर्णत गररनेछ । िामुोहक तथा िहकारवमाफणत खेती तथा पशुपािनिाई प्रोत्िाहन
गररनेछ र पूंजीगत तथा अधय अनुदानको िं योजन गररनेछ । पशुपािनको क्षेिमा ोवशेर्त:
दुग्ि उत्पादक ोकिान र िहकारवहरुिाई प्रोत्िाहन कायण अन्घ बढाइनेछ । िोका िासग
उद्योग बान्र्ज्य तथा आपूसतण मधिाियको िमृोधाञ पररयोजनािं ग िहकायण गररनेछ । कृोर्
क्षेिको िशिीकरर्का िासग सिचाई तथा बजार व्यवस्थापनमा ोवशेर् ध्यान र्दइनेछ ।
ोकिानहरुिाई पररचयपिको व्यवस्था समिाइनेछ ।

२७.

आवाि तथा शहरवकरर्: जीतपुरसिमरा क्षेिको आवाि र शहरवकरर्िाई व्यवन्स्थत बनाउन
हरिम्भव प्रयाि

गररनेछ । अमिे खगजलीमा पानीको दवगो िमािानका िासग िं घ र प्रदे शमा

पहि गररनेछ । िबै घरमा स्वच्छ खानेपानी ोवतरर्को व्यवस्था समिाउनका िासग
िञ्चािनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुिाई पूंजीगत िहयोग र नयां आयोजनाहरु सनमाणर्
पहि गररनेछ । फोहोरमैिा व्यवस्थापन आफैमा च ुनौसतपूर् ण बधदै गएको छ । िमुदायिाई
िन्क्षत गरव फोहोरमैिा व्यवस्थापन िम्वधिमा िचे तनामूिक कायणक्रम िञ्चािन गनुक
ण ा िाथै
कम्पोष्टसबनको

प्रयोगमा

िहयोग

प्रदान

गररनेछ

।

फोहरमैिा

व्यवस्थापनका

िासग

ल्याण्डोफल्डिाइटको खोजी र व्यवस्थापनमा सनरधतर ध्यान र्दइनेछ ।
सिमरामा ढि व्यवस्थापनका िासग खानेपानी तथा ढि ोवभागिं गको िहकायणमा वृहत्तर ढि
प्रशोिन केधद्रको िम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । केधद्रिे पठाएको भवन आचारिं ोहता
कायाणधवयनिाई प्रभावकारव बनाइनेछ ।

२८.

नागररक िेवा प्रवाहमा सछटोछररतो, पारदशी र प्रभावकाररता ल्याउन

नवप्रवतणन र

सिजणनशीि कायण गने िवै तहका राििेवक कमणचारवहरुिाई उत्प्रेररत गररनेछ ।

२९.

औद्योसगक क्षेि व्यवस्थापन र प्रदुर्र् सनयधिर्:

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिका

औद्योसगक कोररडोरको रुपमा पररन्चत छ । यहां रहे का उद्योग किकारखानाहरु राोिय
िमृोधाञ, स्थानीय ोवकाि र रोजगारवका आिारहरु हुन । यद्योप यीनै उद्योग तथा
किकारखानाबाट भइरहे को ोवसभन्न प्रकारका प्रदुर्र्का कारर् स्थानीय जनजीवन अत्यधत
प्रसतकुि बधदो छ । उद्योग कारखाना र िमुदायवीच अधतरोवरोिहरु बढे का छन ।
औद्योसगक कोररडोर र बस्ती एकै स्थानमा हुदा िमस्याहरु बढे का छन । हामीिे उद्योग
किकारखानाबाट सिन्जणत प्रदुर्र् धयुनीकरर्का िासग पहि गनेछौं । तत्काि उद्योग
कारखानाहरुिे प्रदुर्र् सनयधिर्का िासग उपायहरु अविम्बन गने, स्थानीय ोवकाि र
रोजगारवका िासग ध्यान र्दनु जरुरव छ भने िमुदायिे पसन उद्योगहरुको िञ्चािन र
व्यवस्थापनमा िहयोग गनुण पदणछ । उद्योग कारखानाहरुिे प्रदुर्र् धयुनीकरर्का िासग
िगानी बढाउन आवश्यक छ । आगामी र्दनमा िमुदायको ोहतिाई प्राथसमकतामा राखी
औद्योसगक कोररडोरको छु ट्टै व्यवस्थापन गनण पहि गररनेछ ।

सिमरा– जीतपुर– परवानीपुर औद्योसगक कोररडोर (वडा नं. १, २, ३, ७, ८, ९, १०,
२३) िाई व्यवन्स्थत बनाउन ोवशेर् पहि गररनेछ । खािगरव उद्योगहरुको प्रवद्र्िन र
ोवकाि, प्रदुर्र् सनयधिर् र रोजगारव अविर ोवशेर् ध्यान र्दइनेछ । ोवशेर् आसथणक क्षेि
(िेज) सभि अधतरराोिय सबजनेि एन्क्जोविन िेधटर आवश्यकता महशुश भएको छ ।

नगरपासिकामा स्वस्छ िुधदर र हराभरा बनाउन एक घर एक रुखको नारािाई िाथणक
बनाइनेछ । उि कायणका िासग भवन सनमाणर् िम्पन्न प्रमार्पि र्ददा रुख रोपेको प्रमार्
पेश गनुप
ण नेछ ।
यि नगरसभि २० माइक्रोन भधदा मासथको प्िाोष्टक झोिा नगरबाट ोवस्थाोपत गररनेछ ।
नगरसभि उद्योग िञ्चािन गरव वैकन्ल्पक उतपदन गने उद्योगिाई उत्पादन िागतको ३०
प्रसतशत अनुदान र्दने नीसत सिएको छु ।
िघुउद्यमहरुको

प्रवद्र्िनका

िासग

जीतपुरसिमरा

उपमहानगरपासिकासभि

उपयुि

क्षेि

पोहचान गरव उद्योग बान्र्ज्य िं घ र सनजी क्षेिको िहकायणमा घरे ि ु िघु औद्योसगक ग्राम
स्थापनाको प्रोक्रया अन्घ बढाइनेछ ।
३०.

च ुरे िं रक्षर् र नदव सनयधिर्: जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाको न्शरमा रहे को च ुरे पहाड
रद्ं ृखिा हाम्रो गौरव हो । च ुरे पहाड र ति बग्ने नदवहरुको अत्यसिक र अव्यवन्स्थत
दोहनिे भ ुस्खिन र नदवकटानका िमस्याहरु दे खा परे का छन । रािपसत च ुरे िं रक्षर्
कायणक्रम अधतरगत र अधय कायणक्रममाफणत यिको िं रक्षर् र िम्वद्र्िनमा ध्यान

र्दइनेछ

। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकासभि च ुरे बाट बग्ने मुख्य नदवहरु दुिौरा, बािगंगा र
पिाहा रहेको छ र िाथै भांग्रा, िरे िवा र कठवा नदविे ियौ सबघा जसमन कटान हुने र
नदविार पररवतणन हुनेक्रम तीव्र छ । जिकारर् खेतीयोग्य र बिोबािका जग्गाहरु
खोिाबगरमा पररर्त हुने र जोन्खममा पने क्रम जारव छ । नदवतट व्यवस्थापनिाई
प्रभावकारव बनाउने र व्यविाोयक वनमाफणत नदवतटको जसमनको िं रक्षर् र उपभोगमा ध्यान
र्दइनेछ । हािै को वर्ाणतिे जीतपुरसिमराका िबै वडाहरुमा अत्यसिक क्षसत पुगेको छ ।
थप व्यवस्थापनका िासग िं घ तथा प्रदे शमा ध्यानाकर्णर् गराइएको छ ।

३१.

िहकारव, रोजगारव तथा गरववी सनवारर्: िहकारवमाफणत िमुदायको ोवन्त्तय तथा गैरोवन्त्तय
िमािान र्दने, कृोर्को प्रच ुर व्यविायीकरर्, बजार व्यवस्थापन, ोवन्त्तय िशिीकरर्, ोवन्त्तय
िमावेशीकरर्, ििाना घरे ि ु उद्यम व्यविायको प्रवद्र्िन र स्वरोजगारव सिजणना गने, स्थानीय
तह र िहकारवको िहकायणमा उद्योग र िे वामुिक व्यविायमाफणत रोजगारवका अविरहरु
सिजणना गने , कृोर् िहकारवमाफणत ोकिानका िबै आवश्यकताको िहजीकरर् गनुक
ण ा िाथै
जीवनस्तरमा पररवतणन ल्याउन आवश्यक िं योजन गररनेछ । िहकारवमाफणत िमुदायको पूंजी,
िं गठन र ोक्रयान्शिता व्यवन्स्थत गनुक
ण ा िाथै आत्मसनभणर अथणतधि सनमाणर्मा ध्यान र्दइनेछ
। बचत तथा ऋर् िहकारवहरुको िञ्चािन र व्यवस्थापनिाई प्रभावकारव बनाएर जोन्खम
धयुनीकरर्मा ध्यान र्दइनेछ । कृोर् तथा उत्पादनकेधद्रवत िहकारवहरुमाफणत कृोर्को
व्यविायीकरर्मा ध्यान र्दइनेछ । िहकारवमाफणत न्शक्षा, स्वास््य, उद्योग व्यविाय
िञ्चािनका िासग िहकारव तथा िमुदायिाई आह्वान गदणछौ ।
प्रिानमधिी स्वरोजगार कायणक्रमिाई प्रभावकारव रुपमा कायाणधवयन गररनेछ । ोवदे शबाट
फोकणएका युवाहरुिाई स्थानीय रुपमा नै स्वरोजगारवका अविरहरु सिजणना गनणका िासग
ोवशेर् ध्यान र्दइनेछ ।

३२.

युवा तथा खेिकुद: युवा िन्क्षत कायणक्रमिाई अन्घ बढाइनेछ । युवाहरुको क्षमता, उजाण,
सिजणनन्शिता र िम्भावनाहरुिाई न्जोवका, व्यन्ित्व र प्रसतभा ोवकाि, व्यविाोयकता र
िमाज पररवतणनमा िदुपयोग गररनेछ । िामान्जक ोवकृसत, ोहं िा र दुव्र्यिनमा रहेका
युवाहरुको पुनिर ्ृ्थापनामा ध्यान र्दइनेछ । उपमहानगरसभि रहे का युवाहरुिाई रोजगारव
र अधय अविरहरु सिजणनामा ध्यान

र्दइनेछ । सिमरामा रहे को रं गशािािाई क्षेिीयस्तरको

रं गशािा बनाउन ध्यान र्दइनेछ । प्रत्येक वडा वा क्िष्टरमा खेिमै दान सनमाणर् गरव
युवाहरुको सनयसमत िारवररक एवम् मानसिक ोक्रयान्शिता र प्रसतस्पिाण गराइनेछ । हरपुरमा
ोक्रकेट मैदान सनमाणर्को प्रोक्रया अन्घ बढाइनेछ । िाथै वडा नं. १३ को पोतामा भसिवि
खेििाई व्यवन्स्थत गररनेछ । सिमरा र भिुहवमा कवडणहि सनमाणर्का िासग पहि गररनेछ
। त्यिैगरव िीमाक्षेि ोवशेर्त: भिुहव, च ुररयामाई र महे धद्र राजमागणका पूवत
ण फण मा
किात्मक स्वागत गेट बनाउने प्रोक्रयािाई अन्घ बढाइनेछ ।

नगरस्तरवय मेयर कप फुटवििाई जीतपुरसिमरा गोल्डकर फुटविको रुपमा सनरधतरता
र्दइनेछ । फुटवि अिावा अधय खेिहरु प्रवधाञणनमा ध्यान र्दइनेछ । खेिकुद क्षेिको
ोवकाि र प्रवद्र्िनका िासग छु ट्टै कोर् र खेिकुद ोवकाि िसमसत गठन गररनेछ ।

३३.

पयणटन प्रवद्र्िन: यि उपमहानगरपासिकासभि िेरै होटि तथा रे स्टु रेधटहरु िञ्चासित छन ।
उपमहानगरपासिकाको िमृोधाञको एक मुख्य आिार पयणटन हो । कोसभडका कारर् पयणटन
क्षेि कमजोर अवस्थामा रहे को छ । होटि तथा पयणटन क्षेि प्रवद्र्िनका िासग पिाण राोिय
सनकुजली, मध्यवती क्षेि व्यवस्थापन िसमसत, होटि तथा पयणटन व्यविायी िं घ, जनोहत
उपभोिा िसमसत र मध्यवती िामुदाोयक वन व्यवस्थापन िसमसतहरु र िमुदायिं ग िहकायण
गररनेछ । अमिेखगजली, ऐसतहासिक रार्ाकासिन कसमनी दह, पिाण राोिय सनकुजली, हासतिार,
हिखोररया दह, च ुररयामाई मन्धदर, मुिहनीमाई मन्धदर, गढवमाई मन्धदर, िहजनाथ महादे व
मन्धदर, जिे श्वर महादे व मन्धदर, थानीमाई मन्धदर, छर्ठमाई मन्धदर आर्द आधतररक तथा
बाह्य पयणटनिं ग जोसडएका छन । त्यस्तै मठमन्धदर, मन्स्जद, चचण, गुम्बा, कब्रस्तान, इदगाह
िासमणक पयणटनका आिारहरु हुनेछन ।अमिे खगजली क्षेििाई ोवशेर् पयणटन गांऊ बनाउने र
ताििगायत कायणको अध्ययन र कायाणधवयन प्रोक्रयािाई अन्घ बढाइनेछ ।

३४.

िूचना तथा प्रोवसि: आजको युग िूचना प्रोवसिको युग हो । वेविाइट र िामान्जक
िजलीािको

प्रवाहिे

िूचना

तथा

िञ्चारको

ोवस्तार

र

महत्व

बढाएको

छ

।

उपमहानगरपासिका र नागररकवीच छोटो र जीवधत िम्पकण र िहकायण स्थाोपत गनण छु ट्टै वेभ
वनाइ िूचना आदान प्रदानिाइ िहजता गररनेछ । यि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाका
िवै शाखामा कायणभार र आवश्यकताका आिारमा िफ्टवेयर िञ्चािनमा जोड र्दइनेछ ।
दुई वा िो भधदा वढव शाखािाग िम्वन्धित फाइि समि प्िे ि हुनबाट जोगाउन र खोजेको
वेिामा िहजै पाउनका िासग फाइि ट्याोकड. िफ्टवेयरको व्यवस्था गररनेछ ।

३६.

सबपद

व्यवस्थापन:

उपमहानगरपासिकासभि

प्राकृसतक

प्रकोपिगायत

ोवपदहरुको

व्यवस्थापनका िासग कायणोवसि र आधतररक स्रोत िं योजन गररएको छ । िाथै बाह्य
स्रोतहरुको प्रवाहिाई पसन प्राथसमकता र्दइनेछ । पूव ण ोवपत्त सबपत्त पसछको पुनस्र्थापनामा

ध्यान र्दइनेछ । यिका िासग िं घ िरकार, प्रदे श िरकार, िुरक्षा सनकायहरु र ोवसभन्न
िं घिं स्थाहरु िं गको िं योजन गररनेछ ।

ोवपद व्यवस्थापन कायणिाई प्रभावकारव वनाउन

ोवपद् व्यवस्थापन कोर्को रकममा वृोधाञ गररनेछ ।

३७.

जैोवक ोवोविता, प्राकृसतक स्रोतहरुको िम्वद्र्िन र नगर वन: जीवन र जगतको सनरधतरता
र ोवकािका िासग जैोवक ोवोविता असनवायण छ । त्यिका िासग प्राकृसतक स्रोतहहरुको
िम्वद्र्िनमा ध्यान र्दइनेछ । राोिय वन, िामुदाोयक वन र िाझेदारव वनको िम्वद्र्िन
गररनेछ । वृक्षारोपर् र िं रक्षर्मा प्रोत्िाहन गररनेछ ।

३८.

िन्क्षत िमुदाय िशन्िकरर्: िमाजमा रहे का िन्क्षत िमुदायको िशन्िकरर्का िासग ध्यान
र्दइनेछ । मोहिा, दसित, बािबासिका तथा जेष्ठ नागररक, आर्दवािी जनजाती, मुन्श्लम,
अपाङ्ग र द्वधद्वोपसडत, ोपछसडएको क्षेि तथा िमुदाय, िीमाधतीकृत मजदुर ोकिान र ोवपन्न
वगणको उत्थानका िासग ोवशेर् कायणक्रमिाई सनरधतर रान्खनेछ ।

३९.

भार्ा

तथा

िं स्कृसत:

यो

उपमहानगरपासिका

बहुजातीय,

बहुिासमणक,

बहुभाोर्क

र

बहुिांस्कृसतक स्थि हो । उपमहानगरसभिका ोवसभन्न जासत ोवशेर्हरुका िमणिंस्कृसत र
परम्परािाई िं रक्षर् र िम्वद्र्िनका िासग ोवशेर् कायणक्रम ल्याइनेछ । िबै जनजासतहरुको
िं स्कृसत प्रसतोवन्म्बत हुने गरव जनजासत िं ग्रहाियका िासग अध्ययन प्रोक्रया अन्घ बढाइनेछ
। वडा तहबाट अनिाइनमाफणत यस्तो िेवा सिन िोकनेछ ।
४०.

जेष्ठ नागररक: िमाजमा रहे का जेष्ठ नागररकहरुको यथोन्चत िम्मानमा ध्यान र्दइनेछ ।
असतवृधाञ जेष्ठ नागररकको िामान्जक िुरक्षा भत्ता घरै मा पुऱ्याउनका िासग पहि सिइनेछ ।
जेष्ठ नागररक पररचयपि ोवतरर्िाई थप िहज बनाइनेछ ।
ु ानीको प्रोक्रया अन्घ
िबै प्रकारका िामान्जक िुरक्षा भत्ताको ोवतरर् बैंकमाफणत भि
बढाइनेछ । िाथै ८० वर्ण पुगेका जेष्ठ नागररकहरु र पूर् ण अपाङ्गिाई िम्वन्धित बैंकिे वडा
ु ानीको व्यवस्था समिाउनुपनेछ ।
कायाणियमा गई िामान्जक िुरक्षा भत्ता भि

४१.

व्यविाोयक, पेशागत र िामुदाोयक िं गठनहरुको िशन्िकरर्: नगर उद्योग बान्र्ज्य िं घ,
पेशागत िं गठनहरु, गैरिरकारव तथा िामुदाोयक िं गठनहरुको िशन्िकरर्मा जोड र्दइनेछ
। पेशागत ोवन्शष्टताको आिारमा ती िं गठनहरुको िाझेदारवमा उपमहानगरको ोवसभन्न
कामहरु उपयुि तवरबाट िहजीकरर् गररनेछ ।

४२.

उपयुि व्यविाोयक वातावरर् र िुरन्क्षत रद्मजीवन: यो उपमहानगरपासिका औद्योसगक
कोररडोर र ोवशेर् आसथणक क्षेिको कारर् पयाणि  रोजगारव अविर सिजणना हुन िक्छ ।
उद्योग व्यविायमा व्यवस्थापन र कमणचारव तथा मजदुरवीच िम्वधि िकारात्मक बनाइनेछ
। उद्योगहरुमा िुरन्क्षत र अनुशासित रद्मको वातावरर् सनमाणर्मा िहजीकरर् गररनेछ ।
उद्योग

कारखानामा

रहे का

रद्समकहरुको

त्यांक

िं किन

गरव

उनीहरुको

िुरन्क्षत

रद्मजीवनमा ध्यान र्दइनेछ । उद्योग किकारखानाहरुमा स्थानीय जनशन्ििाई रोजगारवमा
प्राथसमकताका िासग पहि गररनेछ ।

४३.

िचेत, नैसतकवान र िामान्जक धयायिोहतको िमतामूिक िमाज: उपमहानगरपासिकामा
िमतामूिक र चेतनन्शि िमाज सनमाणर्का िासग नागररकको भूसमकािाई प्रभावकारव
बनाइनेछ । ोवकाि र िामान्जक धयायमा िमुदायको स्वासमत्व स्थाोपत गररनेछ ।
िमतामूिक एवम् िोकतान्धिक मूल्यमाधयतामा आिाररत िमाजवादोधमुख िमाजसनमाणर्का
िासग आवश्यक नीसतहरु बनाई िागु गररनेछ ।

४४.

दमकि, बिपाकण र अधय व्यवस्थापन: उपमहानगरपासिकामा एक दमकि छ । यो
दमकिबाट मािै आवश्यक िेवा पुग्ने अवस्था दे न्खदै न । नेपाि िरकारिं ग थप एक
दमकिका िासग पहि गररनेछ । शहरवकरर् भइरहे का स्थानहरुमा िावणजसनक शौचािय
सनमाणर् प्रोक्रया अन्घ बढाइएको छ ।

४५.

आयस्रोत िं योजन: उपमहानगरको तीव्र भौसतक पूवाणिार ोवकाि र िेवािुोविाको प्रभावकारव
व्यवस्थापनका िासग आवश्यक पने पयाणि  आयस्रोतको िं योजन गररनेछ । केधद्र तथा
प्रदे शको अनुदान वृोधाञ गनणका िासग पहि गने र आधतररक आयस्रोतहरु फराोकिो बनाइनेछ
। आधतररक राजस्वका स्रोतहरुको पोहचान, प्रवद्र्िन र राजस्व प्रर्ािवमा थप िुिारका
िासग ध्यान र्दइनेछ ।

राजस्व पररचािनका िासग िरकारव कारोवार गने

कुनै एक बान्र्ज्य बैंकिे

नगर

कायणपासिकाको कायाणियमा काउधटरको स्थापना गरव िेवा प्रवाहको व्यवस्था समिाइनेछ ।
४६.

दवगो आसथणक स्रोत िं किन: दवगो आसथणक स्रोत व्यवस्थाका िासग वडा र नगरबाट हुने
राजस्व अिुिवमा प्रसत कारोवार रु. २५।०० थप शुल्क सिइनेछ । उि रकम स्वास््य
क्षेिको िपणदंश अस्पताि िञ्चािनका िासग उपयोग गररनेछ ।
नगरबाट अनुदान र्दइने िं स्थाहरुिाई रकम अनुदान र्ददा न्शक्षा र स्वास््य क्षेिको
ु ानी रकमको ५ प्रसतशत िेवा शुल्क अिुि गररनेछ । उपभोिा
ोवकािका िासग भि
ु ानी गररने रकममा २०७८ आर्ाढिम्म २.५० प्रसतशत कन्धटधजेधिी
िसमसतहरुिाई भि
रकममध्ये ०.५० प्रसतशत रकम स्वास््यक्षेिको िपणदंश उपचारकेधद्रमा पठाउने व्यवस्था
समिाइनेछ ।
नगरसभि र नगरपासिकाबाट िेवािुोविा सिने िं घिं स्था, परामशणदाता तथा कम्पनीहरुिाई
यि नगरपासिकामा कारोवार गने इजाजत सिएको रहे नछ भने कारोवार इजाजत सिई
कारोवार गने नीसत सिएको छु ।

४७.

यि उपमहानगरपासिकाबाट

२०७४ रद्ावर्दे न्ख

२०७८

अिारिम्म अनुदान

पाएका

िं घिं स्थाहरुिे प्रत्येक आसथणक वर्णको यि उपमहानगरपासिकाको अनुदान दे न्खने गरव
िेखापरवक्षर् गराई आयव्यय ोववरर् पेश गरे पसछ माि अनुदानका िासग योग्य मासननेछ ।

४८.

बजार

व्यवस्थापन

र

अनुगमन:

जीतपुरसिमरा

उपमहानगरपासिकाका

बजार

क्षेििाई

व्यवन्स्थत र िुशासित बनाउने प्रयाि अन्घ बढाइनेछ । बजारमा मूल्यवृोधाञ, समिावट र
गुर्स्तरहवनताका िधदभणमा आम उपभोिाबाट िेरै गुनािो आइरहे कोिे सनयसमत अनुगमन
गने र मूल्यिून्च असनवायण गनण िगाइनेछ । मािुपिि र तरकारव बजारिाई व्यवस्थापन
गररनेछ

।

जीतपुरको

गुद्रवबजार

र

मीनाबजार,

सिमरािगायत

बजारहरुका

शटणर

कोठाहरुिाई थप व्यवन्स्थत बनाइनेछ । उपमहानगरपासिका क्षेिसभि रहे का अधय स्थानका
बजारहरुिाई व्यवन्स्थत र फराोकिो बनाउने कायणमा ध्यान र्दइनेछ ।
४९.

पूवाणिार सनमाणर्/ िडक तथा पूि: िवै वडामा सनमाणर् हुने िडक कािोपिेमा जोड र्दइनेछ
। िडक ढिान कायणिाई सनरुत्िाोहत गररनेछ । िवै िािबिािव योजनाहरुको सनमाणर्
दोरद्ो चौमासिक सभि िम्पन्न गने गरव वजेट व्यवस्था गररनेछ । िाथै िवै वडा कायाणियहरु

वडास्तरवय योजनाहरु शितण अनुदानको रुपमा िम्पन्न गने व्यवस्था समिाइनेछ । योजना
कायम गदाण िािविािव योजना भए वाोर्णक खररद योजना र वहुवर्े योजना भए गुरुयोजना
वनाई बजेट व्यवस्थापन गरव कायाणधवयन प्रोक्रया अन्घ वढाइनेछ । पूवाणिार सनमाणर् कायण
गनण गठन हुने उपभोिा िसमतीमा कोसभड १९ बाट रोजागारव गुमाएका युवावगणिाई
प्राथसमकतामा राख्ने व्यवस्था गररनेछ ।
५०.

प्रस्तुत नीसत तथा कायणक्रमिे कोसभड १९ िे अथणतधिमा पारे को नकरात्मक प्रभाविाई
धयूनीकरर् गनुक
ण ा िाथै यि नगरको आसथणक, िामान्जक िगायतका िमग्र क्षेि र ोवकािमा
थाप िुिार तथा प्रगसत हुने ोवश्वाि सिएको छु । नीसत तथा कायणक्रमको कायाणधवयनका
ु
िासग िरकारव, सनजी तथा िहकारव क्षेिको िं यि
प्रयाि अन्घ बढनेछ । िाथै गैरिरकारव
िं स्था तथा दातृ सनकायहरुिं ग िहकायण र िाझेदारवको अपेक्षा गरे का छौं ।

५१.

आ. व. २०७७।०७८ मा िम्झौतामा भएका योजनाहरुको म्याद २०७८ पुि मिाधतिम्म
थप गरव िमयमा कायाणधवयन गररनेछ ।

५२.

िं घीय िरकारबाट २०७८ रद्ावर् १ गते देन्ख िागु भएको तिवमान स्थानीय तहमा पसन
िागु गररनेछ । असतररि कामको हकमा आवश्यकता र प्राथसमकता हे रव सनिाणरर् गररनेछ
।

५३.

स्थायी िेवामा कायणरत सनजामती, स्वास््य र स्थानीय तहका कमणचारवहरुको िरुवा,
पदस्थापन र न्जम्मेवारव िम्वन्धि कायणोवसि तयार गरव दुई दुई वर्णमा कायणक्षमताको
मूल्यांकनको आिारमा िबै क्षेिको अनुभव हासिि गने गरव कमणचारव व्यवस्थापन गररनेछ ।
नगरमा भएका कुि दरबधदवको आवश्यकता पोहचान गरव िं घीय िरकारिे स्वीकृत गरे को
दरबधदव

र

स्थानीय

तहबाट

सनयुन्ि

भएका

कमणचारवहरुको

र

िमायोजन

भएका

कमणचारवहरुको एकमुष्ठ दरबधदव तयार गरव िं घ र प्रदे शको कानूनिं ग नबान्झने गरव
एोककृत दरवधदव तयार गरव समिान गने प्रोक्रयािाई अन्घ बढाइनेछ । दरबधदव समिान
पसछ फान्जिमा रहेका अस्थायी तथा करार कमणचारवहरुको हकमा २०७८ िाि भधदा
पोहिा पांच वर्ण िेवा गररिकेका रहे छन भने त्यस्ता कमणचारविाई कोर्को व्यवस्था गरव
ििम्मान सबदा गने व्यवस्था समिाइनेछ ।
अस्थायी तथा करार कमणचारवको ६/६ मोहनामा कायण िम्पादन मूल्याङकन िम्बन्धित शाखा
प्रमुखको सिफररिमा कमणचारव प्रशािन शाखा माफणत गररने व्यवस्था समिाएको छु िोहव
आिारमा अस्थायी तथा करार कमणचारवको म्याद थप गने व्यवस्था समिाएको छु ।

कायाणियको िुरक्षा, िरिफाई , कायाणिय िहयोगी र ड्राईसभङको िेवा सिनु परे मा फमण,
िं स्था वा कम्पनीिाँग सिने व्यवस्था समिाएको छु

। एम्बुिेधि िेवा र बारुर्यधि

िं चािनको िासग िशस्त्र प्रहरविाँग िहकायणको िासग पहि गररने छ । िपणदंश िेवा
सनरधतरताको िासग नेपािव िेनािाँग िहकायण गररने छ ।
ु ानी प्रर्ािव आजै दे न्ख िागू गररनेछ । वडा िसमसत र वडा अध्यक्षिाई बढव
५४. ोवद्युतीय भि
ु ानीमा वडा िसमसतको सनर्णय र सिफाररि
न्जम्मेवार बनाईनेछ । वडाका िबै प्रकारका भि
ु ानी हुने सबि
असनवायण गराई वडा अध्यक्ष र वडा िन्चव दुवैबाट िबै प्रकारका भि
भरपाईहरुमा प्रमान्र्त गराइनेछ ।
५५.

नगरको ोवकाििाई आिार बनाउदै सनवाणचन भएको समसतदे न्ख हाििम्म प्रत्येक वडामा
भएको कामको वडा िसमसतिे िगत तयार गरव २०७८ पुि मिाधतिम्म नगरमा पेश गरव
भएको कामको िसमक्षा र िावणजसनकीकरर् गररनेछ ।

५६.

यि क्षेिको िमग्र ोवकािको फराोकिो आिार सनमाणर् गनणका िासग प्रस्तुत नीसत तथा
कायणक्रम तयारव गने क्रममा िल्िाह िुझाव र्दई योगदान गनुह
ण न
ु े जनप्रसतसनसिहरु, राििेवक
कमणचारवहरु, वुोधाञजीवी, सनजी क्षेि, नागररक िमाज, रद्मजीवी नागररक, िञ्चारकमी, िाझेदारव
िं घिं स्था र िम्पूर् ण नगरवािीप्रसत हार्दणक िधयवाद ज्ञापन गदणछु ।

५७.

िभाबाट पाररत भएका वडा स्तररय योजना तथा कायणक्रमहरुको रकमाधतर तथा िं शोिन
गदाण ोवसनयोन्जत बजेट रकम र खचण न्शर्णकमा हेरफेर नहुने गरव वडा िसमसतको सिफाररिमा
वडाको कूि बजेटको १० प्रसतशत िम्म नगर प्रमुखबाट रकमाधतर तथा िं शोिन र िो
भधदा बढव रकमाधतर तथा िं शोिन गनुण पने भए कायणपासिकाबाट गने व्यवस्था समिाएको छु
।

५८.

आसथणक व्ययभार हुने िबै कायणक्रम तथा योजनाहरुको

िम्झौता तथा कायाणदेशमा आसथणक

प्रशािन शाखाको परामशण सिनु पने व्यवस्था समिाएको छु ।
५९.

अधतमा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाको ोवकािका िासग िं घ र प्रदे श िरकारको
भूसमकाको अपेक्षा गरे का छौं । यीनै नीसत तथा कायणक्रमहरुको आिारमा आ. व.
२०७८।०७९ को वाोर्णक बजेट तथा कायणक्रम उपप्रमुखबाट प्रस्तुत हुनछ
े । यहव नीसत
तथा कायणक्रमको अिीनमा रहव हाम्रा िमग्र कामकारवाहवहरु अन्घ बढनेछन । प्रस्तुत नीसत
तथा कायणक्रमको प्रभावकारव कायणधवयन भई कोसभड १९ को प्रभावबाट दे न्खएको महामारव

सनयधिर् गरव नगरवािीको जीवनरक्षा, महामारव िं कटबाट उत्पन्न हुनिक्ने खाद्य िगायत
ोवसभन्न िं कटको सनवारर् र न्शसथि वनेको आसथणक गसतोवसििाई पुनजीवन र्दन िक्षम हुनेछ
भन्ने ोवश्वाि सिदै दवगो र िधतुसित ोवकािका िासग दातृसनकायहरु, अधतरराोिय तथा
स्थानीय गैरिरकारव तथा िामान्जक िं घिं स्थािगायत िवणपक्षीय िहयोगका सनन्म्त हार्दणक
अोपि िमेत गदणछु ।
कृतर् प्र. पौडेि
नगर प्रमुख

