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मेलौली नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

मेलौली, बैतडी, सदुरुपश् िम, नपेाल 

 

नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 
आलथयक वर्य २०७९/८० 

  
मेलौली नगरपाललकाको पहिलो नगर सभाको उद्घाटन सत्रका सभाध्र्क्ष मिोदर्,  

नगर सभाका पार्यद्ज्रू्िरु,  
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत्रू्,  

कमयिारी साथीिरु,  सञ्चारकमी लमत्रिरु, सरुक्षाकमी, बहुिजीहव र उपश्थथत मिानभुाविरु । 

 

र्स मेलौली नगरपाललकाको र्स सम्मानीत पहिलो नगरसभामा आगामी आ.व. २०७९/८० को नीलत 
तथा कार्यक्रम प्रथततु गने अनमुलत िािन्छु ।   

सवयप्रथम, नेपालको सावयभौमसत्ता, थवालिनता, भौगोललक अखण्डता, राहिर् हित र लोकतन्त्रीक 
गणतन्त्रात्मक शासन व्र्वथथाको थथापनाको लालग भएका आन्दोलनिरु, दश वरे् जनर्िु लगार्तका 
जनक्राश्न्तिरुमा आफ्नो अमूल्र्जीवन उत्सगय गनुयिनुे सम्पूणय ज्ञात-अज्ञात सहिदिरु प्रलत भावपूणय 
श्रिाञ्जली एवं श्रिासमुन अपयण गदयछु । 
थवालिन, समनु्नत एवम ्आत्मलनभयर अथयतन्त्रको लनमायणको आवर्कता र संहविानले लनदेश गरेको 
समाजवाद उन्मखु अथयव्र्वथथाको आिार लनमायण गनय जरुरी छ। गररवीको रेखामनुी रिेका तथा हवभेद 
र वहिष्करणमा परेका वगय, क्षेत्र, ललङ्ग जालत समदुार् लगार्त सवै नागररकको हवकास र समहृिको 
आकांक्षा सम्बोिन गनय बजेट केश्न्ित गनय प्रर्ास गरेको छु ।  
संघीर् लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्र्वथथा पछीको थथानीर् तिको दोस्रो आवलिक लनवायिनमा 
सहक्रर् सिभालग भएर आफ्नो अमलु्र् मत प्रदान गनुयिनु ेसम्पणुय जनतािरुमा िार्दयक िन्र्वाद व्र्क्त 
गदयछु । 
र्स उद्घाटन सत्रमा िाम्रो लनमन्त्रणालाई थवीकार गरी आलतथ्र्ता ग्रिण गररर्दन ुिनुे नगर सभाका 
पार्यद्रू्िरु लगार्त सम्पूणय मिानभुाविरु प्रलत िार्दयक थवागत अलभवादन गदयछु । 

 
आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

लामो समर् देखीको हवथवव्र्ापी कोलभड १९ कोरोना भार्यरस र रलसर्ा र्केु्रन र्दु्वको प्रभावबाट 
मलुकुको अथयतन्त्र कमजोर बनेको छ ।िाम्रो नगरपाललका पलन र्सबाट अन्त्र्न्तै प्रभाहवत बनेको छ 
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।उत्पादन तथा हवतरण प्रणाली, हवकास लनमायण र सेवा प्रवािमा अवरोि शृ्रजना भर्य नगरको सम्पणुय 
मानवीर्, सामाश्जक र आलथयक पक्षमा प्रलतकूल प्रभाव परेको छ ।  

िामी लनवायश्ित भएर आएको पहिलो  वर्य भएकाले र्ो भन्दा अगालडको सरकारले गरेका हवकास 
लनमायणका कार्यिरु र त्र्सप्रलत जनताले बनाएको िारणा, नगर सँग जनताले गरेका माग तथा 
आवर्कता आिारमा थथानीर् स्रोत सािनको अत्र्ालिक पररिालन मार्य त थथानीर् अथयतन्त्रलाई 
गलतश्शल र आत्मलनभयर बनाउदै लोककल्र्ाकारीता तर्य को गलतश्शल र्ात्रा तर् गरेका छौँ । थवाथथ्र्, 

श्शक्षा, कृहर्, र्दगो उत्पादनलसल  रोजगारी, पूवायिार हवकास र सम्पणुय मानव हवकासका पक्षमा प्राथलमकता 
र्दई समावेशी हवकासको मागयमा अगालड बढ्न जनप्रलतलनिी, राजनैलतक दल, नगरवासी सबैको समन्वर्, 

सिकार्य,  ऐक्र्विता, आपसी सहिष्णतुा, भाततृ्व र मानवीर् व्र्विारले मातै्र सम्भव िनु्छ भन्न ेहवर्र् 
र्स गररमामर् नगरसभा समक्ष लनवेदन गनय िािन्छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्षमिोदर्, 

र्स नगरपाललकाले आ.व. २०७९/८० को वाहर्यक नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय ललएका प्रमखु 
आिारिरु लनम्न रिेका छन ्। 

⮚ नेपालको संहविान, 
⮚ थथानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४, 

⮚ अन्तरसरकारी हवत्त ब्र्वथथापन ऐन, २०७४, 
⮚ राहिर् प्राकृलतक स्रोत तथा हवत्त आर्ोग ऐन, २०७४, 

⮚ संघीर् र प्रदेश सरकारले जारी गरेका हवर्र्गत नीलत तथा कानूनिरु,  

⮚ थथानीर् तिको वाहर्यक र्ोजना तजुयमा र्दग्दशयन, २०७४, 

⮚ १५औ ंआवलिक र्ोजनाले आत्मसाथ गरेको दीियकाललन सोि,  लक्ष्र्, उदे्दर्, क्षेत्रगत नीलत 
तथा कार्यक्रम र अवलम्बन गररएका रणनीलतिरु,  

⮚ संघीर् सरकार र  सदूुरपश्िम प्रदेश सरकारको आलथयक वर्य २०७९/८० को नीलत कार्यक्रम 
तथा बजेट, 

⮚ सन ्२०३० सम्म परुा गनुयपने गरी लनिायरण गररएका र्दगो हवकासका लक्ष्र्िरु, 

⮚ नेपालले अन्तरायहिर् मञ्चिरुमा गरेका प्रलतवितािरु,  

⮚ र्स नगरपाललकाको हवगतका आलथयक वर्यिरुका नीलत, कार्यक्रम र क्रमागत आर्ोजनािरु, 

⮚ नगरपाललकाका हवर्र्गत सलमलतबाट प्राप्त सझुाव,  

नगरपाललकामा अन्र् हवलभन्न माध्र्मबाट प्राप्त भएका सझुाव तथा कार्यक्रमिरु । 

र्स गररमामर् नगर सभाका सदथर््रू्िरु, 

अव म िाल ुआलथयक वर्य २०७८/८० को आर् र व्र्र्को सलमक्षा पेश गनय अनमुती िािन्छु । 
क्र.स. बजेट स्रोत आर् तर्य  अनमुालनत आर् रकम अनमुालनत व्र्र् रकम 
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आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्,  

अब म मेलौली नगरपाललकाले आ.व. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमाका प्राथलमकतािरु 
उल्लेख गनय िािन्छु । 

1=  गणुथतरीर् थवाथथ्र् तथा श्शक्षा,  
2= उत्पादनश्शल र आत्मलनभयर कृहर् अथयतन्त्रको हवकास,  

3= उत्पादनश्शल र मर्ायर्दत रोजगारी अलभवहृि,  

4= वातावरण अनकुुलन एवम ्र्दगो पूवायिार हवकास,  

5= सावयजलनक सेवाको सदुृहिकरण र सशुासनको प्रत्र्ाभलुत,  

6= र्दगो, पूणय र उत्पादनश्शल सामाश्जक सरुक्षा र संरक्षणको प्रत्र्ाभलुत,  

7= थवच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाई,  

8= हवकासका अवसरिरुमा समन्र्ार्ीक पिुँि,  

9= लैङ्गीक समानता र सामाश्जक समावेशीकरण आर्द । 
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सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

अव म आगामी आ.व. २०७९/८० का लागी र्स नगरपाललकाले आत्मसाथ गने प्रमखु नीलतगत 
मागयदशयन प्रथततु गने अनमुती िािन्छु । 
1= गणुथतरीर् थवाथथ्र् सेवा र त्र्समा नगरवासीको समन्र्ार्ीक पिुँि बिाई थवथथ, मर्ायर्दत र 

सन्तलुलत श्जवन पिलतको हवकास गनय समग्र थवाथथ्र् प्रणालीमा जोड र्दर्नेछ ।  

2= नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चालीत सामदुाहर्क हवद्यालर्को क्षमता हवकास, स्रोत सािनको उपलब्िता, 
हविाथीको भनायदर र हटकाउदर बिाई गणुथतरीर् श्शक्षा प्रणालीमा जोड र्दर्नेछ ।  

3= नगर क्षेत्रलभत्र कृहर्का सम्भावनािरुको पहििान गरी सदुृि र उत्पादनशील कृहर् प्रणालीको हवकास 
मार्य त र्दगो उत्पादनलसल थथानीर् रोजगारी सजृना, गररवी लनवारण र मानव हवकासमा जोड र्दर्नेछ 
। 

4= सावयजलनक सेवाको सदुृिीकरण, सशुासनको प्रत्र्ाभलुत मार्य त थथानीर् सरकारलाई जनउत्तरदार्ी, 
प्रभावकारी, व्र्वसाहर्क, प्रलतष्पिी, समावेशी र सेवामखुी नागररक सरकारको रुपमा हवकास गररनेछ 
। 

5= जनताका माग तथा आवर्कता र सिभालगतामा आिाररत गणुथतरीर् र्दगो पूवायिार हवकास र 
त्र्सबाट प्राप्त प्रलतर्लको समन्र्ाहर्क हवतरणमा जोड र्दर्नेछ ।  

6= नगरक्षेत्रलभत्र रोजगारीका अवसरिरुको पहििान गरी सरुश्क्षत, मर्ायर्दत रोजगार प्रणाली मार्य त 
नगरलभत्र वेरोजगारीका समथर्ािरु समािान गररनेछ । 

7= पर्यटहकर् सम्भावनाको पहििान गरी नगरक्षेत्रलभत्र पर्यटनमा आिाररत हवकास र त्र्सलाई 
बेरोजगारीको समथर्ा सामािान गने प्रमखु अवसरको रुपमा प्रवियन गररनेछ ।  

8= थथानीर् करको दार्रा र्राहकलो र दर थथीर राखी नर्ाँ स्रोतिरुको खोजी गरी आन्तररक आर् 
वहृि गररनेछ । 

9=  उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान कार्यक्रम गररनेछ। 

10= थव-उत्प्रणेामलुक र थव-सिभालगतामलुक कर प्रणालीको हवकासमा जोड र्दर्नेछ ।  

11= नगरपाललकाका काम कारवाहिलाई हवद्यशु्त्तर् प्रणालीमा आवञि गरी सिुना र प्रहवलि मैलत्र सेवा 
प्रवाि र हवकास ब्र्वथथापनमा जोड र्दर्नेछ ।  

12= नगरक्षेत्रमा औद्योलगक, व्र्ापाररक, व्र्वसाहर्क, कृहर्जन्र् तथा पर्यटकीर् क्षेत्रलाई सदृृि तथा 
व्र्वश्थथत गरी आलथयक हक्रर्ाकलाप हवथतार गररनेछ । 

13= सावयजलनक, लनजी सिकार्य र साझेदारीको माध्र्मबाट नगरहितका क्षेत्रमा कार्यिरु सञ्चालन गने 
तर्य  जोड र्दईनेछ ।  

14= लैहङ्गक उत्तरदार्ी शासन प्रणाली प्रवियन गनय महिलाको समग्र उत्थान, सशश्क्तकरण तथा लैहङ्गक 
समानता, िालसल गनय र लैहङ्गक हिंसाको अन्त्र् गनय हवशेर् कार्यक्रम संिालन गररनेछ । 
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15= सीपमूलक एवम ्उद्यमशील ताललम मार्य त र्स नगरपाललका लभत्र रिेका मकु्त कमैर्ा, दललत, 

आर्दवासी, जनजाती, हवपन्न पररवारका सदथर्िरुलाई रोजगार तथा अन्र् आर् आजयनका कार्यक्रममा 
संलग्न गराई उनीिरुको आलथयक हवकासमा जोड र्दर्नेछ । 

16= नगरपाललकालाई थवथथ, सर्ा, सनु्दर, िराभरा राख्न बैज्ञालनक र्ोिर ब्र्वथथापन, िररर्ाली प्रवियन र 
नागररकको जीवनपिलतलाई प्रर्ावरणसँग आवि गररनेछ ।  

17= नगरपाललकामा प्लाहष्टक प्रर्ोगलार्य लनरुत्सािनका लालग पनुः प्रर्ोग गनय सहकन े र थथानीर् 
उत्पादनमा आिारीत िाते झोला र डथपीनिरुको प्रर्ोग बिार्यनेछ ।  

18= सम्भाहवत जोखीम तथा हवपद्जिरुको पहििान, हवपद् जोखीम न्र्नुीकरण, पवुयतर्ारी, श्शघ्र प्रलतकृर्ा, 
उिार, राित, पनुः लनमायण  र पनुः थथापनाका िरेक पक्षमा नगरको क्षमता हवकास र उपलब्ि 
सािन स्रोतको अलिकतम पररिालन गररनेछ।  

19= जनताको क्षमता हवकास र सशश्क्तकरण गरी थथानीर् थतरबाट सक्षम नेततृ्व, श्जम्मेवार 
नागररकको  हवकास गनय जनताको माग र आवर्कताका आिारमा ताललमिरु सञ्चालन गररनेछ 
।  

20= थथानीर् शासनका िरेक पक्षमा नागररकको सिभालगता र संलग्नता मार्य त थथानीर् थतरबाट 
ससंुथकृत  र्दगो लोकताश्न्त्रक शासन प्रणालीको हवकास गररनेछ ।   

21= थथानीर् भार्ा, साहित्र्, कला र संथकृतीको सम्बियन र प्रवियन गररनेछ । 

22= नगरपाललकालार्य वालश्रममकु्त नगरपाललका घोर्णा गररनेछ । वालवालीकाको िक र 
अलिकारका लालग आवर्क अन्र् व्र्वथथा गररनेछ । 

23= थथानीर् न्र्ार्ीक सलमलतलार्य थप प्रभावकारी बनार्य न्र्ार् सम्पादन कार्य लछटो छररतो र प्रभावकारी 
रुपबाट आगाडी बिार्ने छ । 

 

सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

अव म आ.व. २०७९/८० को क्षेत्रगत नीलतगत मागयदशयन प्रथततु गने अनमुती िािन्छु । 

 

1= आलथयक हवकास  

 

कृहर् तथा पशपंुक्षी 
1= नगरपाललकामा रिेको माटोको पररक्षण गरी आिलुनक कृहर् प्रणाली अवलम्बन गररनेछ ।  

2= कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व बहृि गनय वाली सघनतामा बहृि गनय कार्यक्रम संिालन गररनेछ 
। 

3= कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व बहृि गनय उत्पादन सामग्रीमा ५० प्रलतसत अनदुान उपलब्ि 
गराउन ेकार्यक्रम संिालन गररनेछ । 
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4= मेलौली नगरपाललकालाई हवलभन्न्न वालीमा आत्म लनभयर वनाउन पकेट क्षते्र हवथतार कार्यक्रम 
अन्तगयत एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रममा कृहर् उत्पादन सामाग्रीका साथै उत्पादनमा अिाररत 
अनदुान उपलब्ि गराउने कार्यक्रम संिालन गररनेछ । 

5= नरपाललकाले उत्पादनमा आिारीत रहि उत्कृष्ट नगर कृर्क  घोर्णा गरी आवर्क पूरुष्कार 
घोर्णा गरीनेछ । 

6= लश्क्षत बगयलाई आर् मलुक कार्यक्रम संिालन गररनेछ ।र्स अन्तगयत तरकारी खेती, पकेट 
मौरी पालन, एक घर एक करेसावारी जथता कार्यक्रम सञ्चालन गरीनेछ। 

7= मौरीपालन, वाख्रापालन, भैसीपालनलार्य र्दगो उत्पादनमलुक र भरपदो बनार्यनेछ । 

8= कृहर् प्रहवलि िथतान्तरण गनय वाली  हवर्र्गत लसपमलुक ताललम संिालन गररनेछ । 

9= माटो र िावा पानी सिुाउदो वाली तथा र्लरु्ल खेती हवथतार गररने छ।  

10= हवदेशबाट र्केका तथा वेरोजगार कृहर् व्र्वसार्ीका लालग मागमा आिाररत आर् आजयजनसंग 
सम्बश्न्ित व्र्वसार्िरु साझेदारीमा संिालन गररनेछ । 

11= सामदुाहर्क तथा अनतु्पादक पशिुरुको संख्र्ा घटाउन हवलभन्न ठाँउमा घमु्ती पश ुवन्ध्र्ाकरण 
श्शहवर सञ्चालन गररनेछ ।  

12= मेलौली नगरपाललकालाई दिुमा आत्मलनभयर गनय र उत्पादक पशिुरुको संख्र्ाबाट दिु उत्पादन 
वहृि गनय कृलत्रम गभायिानमा हवशेर् जोड र्दने र कृलत्रम गभायिान केन्िको क्षेत्र लबथतार गररनेछ ।  

13= कृलत्रम गभायिान सेवा नपगेुका ठाँउमा नश्ल सिुारका लालग उन्नत जातका भालेिरु हवशेर् 
अनदुानमा उपलब्ि गरार्नेछ ।  

14= पशपुालन व्र्वसार्लाई प्रभावकारी बनाउन र कृर्किरुको भहवर्मा िनुे िानी नोक्सानीबाट 
बिाउन पश ुिनको सरुक्षाका लालग सलुभ क्रण र पशपंुक्षी लबमाको लालग हवशेर् पिल गररनेछ । 

15= सीमान्कृत, अलत हवपन्न, एकल महिला, परुुर्, मकु्त कमैर्ा, दललत समदुार्,मकु्त िललर्ाका 
पररवारिरुको पहििान गरी ग्रालमण कुखरुा हवकास कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

16= गाई/भैसी/मत्थर् पालन, डेरी पसल, मास ुपसल व्र्वसार्लाई सिुार र प्रोत्सािन गनय अनदुानका 
कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ ।  

17= हवलभन्न जातका पशपंुक्षी पालनको लालग मागमा आिाररत लसप हवकास कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।  

18= जनुेहटक रोगिरु, तथा अन्र् रोगिरु को बारेमा जनिेतना जगाउन हवलभन्न वडािरुमा परश्जवी 
लनर्न्त्रण तथा घमु्ती श्शहवरिरु सञ्चालन गररनेछ ।  

19= पशपंुक्षीमा लाग्ने हवलभन्न रोगिरुको बारेमा गणुथतररर् तथा भरपदाय उपिार सेवा प्रदान गररनेछ 
। 

20= कृलतम गभायिानबाट ब्र्ाएका गाई/भैसी/बाख्रा को लालग लनशलु्क रुपमा लमनरल ब्लक र 
लभटालमनिरु हवतरण गररनछे । 
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21= मास ुपसल, डेरी पसल, एग्रोभेट तथा हवलभन्न पशपुालन र्मयिरुको समर् समर्मा लनर्मन गररनेछ 
। 

22= मागमा आिाररत लागत साझेदारी कार्यक्रमिरुमा माछा/मास ुपसलिरु सिुार गनय लगाई थवच्छ 
मास ुउत्पादनमा जोड र्दर्नेछ । 

23= नगरपाललकामा उपर्कु्त थथान पहििान गरी थतरीर् नमनुा कृहर् र्मय थथापना गररनेछ ।  

24= वाथतहवक हकसानिरुको पहििान, क्षमता हवकास गरी लतनीिरुको जीवनथतरमा सकारात्मक 
पररवयतन ल्र्ाउने हकलसमका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ । 

25= नगरथतरीर् मेर्र, उपमेर्र उत्कृष्ट कृर्क सम्मान कार्यक्रम संिालन गररनेछ। 

26= कृहर् क्षेत्रमा नहवनतम प्रहवलि प्रर्ोग तथा ज्ञान लसप आदान प्रदानका लालग अवलोकन भ्रमण 
सम्बन्िी कार्यक्रमिरु संिालन गररनेछ। 

27= नगरपाललकामा कृहर् उत्पादन प्रदशयनी मेला आर्ोजना गररन ेछ र उत्कृष्ट कृर्किरुलार्य पूरुष्कृत 
गने व्र्वथथा गररनेछ ।  

28= प्रिानमन्त्री कृहर् आिलुनहककरण पररर्ोजना लार्य प्रभावकारी बनार्यनेछ । 

29= नगरपाललकामा रिेका सम्पणुय कृहर् समिुिरुलार्य सिकारीमा रुपान्तरण गने नीलत ल्र्ार्यनेछ । 

30= कृहर् उत्पादन बिाउन र कृर्किरुलाई उन्नत जातका लबउ हवजन तथा हिउँदे र बरे् र्लरु्लका 
हवरुवािरु प्रलत आकहर्यत गराउनका लालग तरकारी तथा र्लरु्लका हवरुवािरु हवतरण गररने छ। 

31= पश ुआिार व्र्वथथापनकालालग १२ महिना िररर्ो घासँ उत्पादन,दिु तथा मास ुउत्पादन गनय 
एक बहर्यर्, बिबुहर्यर् घाँसको हवउ तथा सेटसिरु हवतरण गररन ेछ।साथै डाले घाँसका हवरुवािरु 
हवतरण गररने छ। 

32= भ ुउपर्ोग सम्बन्िी र्ोजना तजुयमा गरी कृहर् पकेट क्षेत्र लनमायण गरी नगरको उत्पादनमा 
हवहवलिकरण गनय प्रोत्सािन गरीनेछ । 

33= कृर्किरुलार्य समिु वा सिकारीमा आवि गरी कृहर् पाठशाला सञ्चालन गने नीलत ललर्यनेछ । 
  

34= कृर्किरुले पालन गरेका गाई,भैसी,ंभेडा,बाख्रा,बगुंर आर्दको उपिार सेवाको व्र्वथथा गररने छ। 

 
उद्योग, वाश्ण्र् र पर्यटन 

1= नगर लभत्र रिेका लघ ुतथा घरेल ुउद्योगिरुको तथ्र्ाङ्क संकलन गरी उद्योगिरुको प्रवियन र 
हवकासमा जोड र्दर्नेछ । 

2= नगरपाललकामा ग्राम उद्योग सञ्चालन गररनेछ ।  

3= थथानीर् कच्िा पदाथयमा आिाररत लघ ुतथा घरेल ुउद्यमिरुको प्रवियन गनय सीपमलुक ताललमको 
ब्र्वथथा गररनेछ । 
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4= कोलभड-१९ का कारण हवदेशबाट र्हकय एका, प्रभाहवत भएर रोजगारी गमुाएका तथा रोजगारीको 
खोजीमा रिेका र्वुािरुलाई सीप हवकासको ताललम र्दई लघ ुतथा घरेल ुउद्योग संिालनमा प्रोत्सािन 
गररनेछ । 

5= गररवी लनवारणका लालग लघ ुउद्यम हवकास कार्यक्रम मार्य त सजृना भएका लघ ुउद्यमीिरुको 
थतरोन्नतीका लालग प्रहवलि िथतान्तरणमा हवशेर् जोड र्दर्नेछ । 

6= परम्परागत, व्र्वसार्ीक तथा सीपमलुक घरेल ुउत्पादनलाई प्रवियन गनय आवर्क ब्र्वथथा 
लमलार्नेछ । 

7= उद्योग व्र्वसार्सँग सम्बन्िीत संथथािरुको पेशागत तथा संथथागत क्षमता हवकासका लालग 
उद्योग वाश्ण्र् संघ र अन्र् सरोकारवालािरुसँग समन्वर् गरी ब्र्वसाहर्क ताललमको ब्र्वथथा गररनेछ 
। 

8= व्र्ापाररक र्मय, पसलको दताय, अनमुती, नहवकरण तथा खारेजीको सिज ब्र्वथथा लमलार्नेछ । 

9= बजार अनगुमन कार्यलाई लतव्रताका साथ अगाडी बिाईनेछ । 

10= नगरपाललका क्षेत्रमा रिेको मेलौली माताको मश्न्दरको महिमा राहिर् अन्तराहिर् थतरमा प्रिार 
गरी िालमयक र अध्र्ाश्त्मक पर्यटन उद्योगको हवकासका लालग आवर्क कार्य गररनेछ । 

11= ग्वाल्लेक केदारिामलार्य अध्र्ाश्त्मक र िालमयक क्षते्रको रुपमा हवकास गरी लमनी खप्तडको 
रुपमा हवकास गरीनेछ । 

12= नगरमा सञ्चालीत उद्योगिन्दा, व्र्वशार्िरुलार्य कर छुट तथा  सिलुलर्त गरी औद्यौलगक 
वातावरणको लनमायण गरीनेछ । 

13= नगरमा अनौपिारीक क्षेत्रमा रिेको व्र्वशार् र आलथयक कारोबारलार्य औपिारीक बनाउन ेनीलत 
ल्र्ार्यनेछ ।    

14= नगर क्षेत्रका सांथकृलतक, प्राकृलतक, परुाताश्त्वक एवं जैहवक सम्पदािरुको प्रिार प्रसारलाई 
प्राथलमकतामा राश्खनेछ । 

15= आगामी आ.व.मा नगर पर्यटन गरुु र्ोजना लनमायणका लालग आवर्क बजेटको ब्र्वथथा गररनेछ 
। 

16= प्रमखु पर्यटकीर् थथलिरु र मनोरञ्जन थथलिरुको पूवायिार हवकासका लागी थथानीर् ति, 

थथानीर् समदुार् र लनजी क्षेत्रको सिभालगतालाई प्रोत्सािान गने नीलतलाई लनरन्तरता र्दर्नेछ । 

17= घरेल ु तथा लघउुद्यम व्र्वसार् संिालन गनय उत्प्ररेरत गनयकालालग आवर्क प्राहविीक 
सल्लािका साथ साथै उक्त व्र्वसार्िरूको दताय तथा नहवकरण गदाय ललईने न्र्नुतम शूल्कमा पलन 
हवशेर् छुट र्दईनेछ। 

18= लघ ुउद्यमीिारा उत्पार्दत थथानीर् वथतकुो बजारीकरणको लालग कृहर् शाखा सँगको सिकार्यमा 
िप्तामा १ र्दन िाट बजार व्र्वथथापनको लागी पिल कदम िाललन ेछ ।  
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19= परम्परागत रुपमा संिालनमा रिेका लघ ुउद्यम तथा व्र्वसार्ीिरुको तथ्र्ांक संकलन गरी 
थथानीर् तिमा दताय गने प्रकृर्ाको साथै उद्योग संरक्षण र संवियनका लालग आवर्क ताललमिरुको 
व्र्वथथा गररनेछ।  

20= नगरपाललका थतरीर् औिोलगक नीलत बनाई उद्योग वाश्ण्र् क्षेत्रमा लनजी, सावयजलनक लगानीलाई 
आकर्यण गनुयको साथै संरक्षणको व्र्वथथा लमलाईने छ । 

21= परम्परागत रुपमा संिालनमा रिेका उद्यम व्र्वसार्को थतरोन्नती को लागी आवर्क सीप 
हवकास तथा उद्यमशीलता हवकास ताललम संिालन गररन ेछ । 

22= नगरमा लगभग २० रोपनी जग्गामा ग्राम उद्योगलार्य संघीर् सरकारको आलथयक तथा प्राहवलिक 
सिर्ोग र अनदुानमा सञ्चालन तथा व्र्वथथापन गरीनेछ ।  

23= उद्यम व्र्वसार्को प्रकृलत िेरर कम्तीमा १० जना सम्म न्रू्न आर् भएका गररव घरपररवारले 
समहुिक रुपमा काम गने गरी एक साझा सहुविा केन्िको थथापना गररन ेछ । 

24= मेलौली नगरपाललकालार्य नमनुा उद्यम नगररको रुपमा हवकास गररनेछ ।  

 

2= सामाश्जक हवकास 

श्शक्षा, र्वुा तथा खेलकुद  

1= नगरपाललकामा म बनाउछु मेरो हवद्यालर् अन्तगयत नगर प्रमखु , उप प्रमखु , श्शक्षा शाखा, 
श्शक्षक, अलभभावक र हवद्याथी सँग अन्तकृर्ा, छलर्ल गदै गणुथतरीर् र प्रभावकारी श्शक्षामा जोड 
र्दर्यनेछ ।  

2= मेर्र श्शक्षा सिुारकोर् थथापना गरी हवद्यालर्को भौलतक र शैश्क्षक पूवायिारको हवकास गरीनेछ।  
3= पञ्चवहर्यर् नगर श्शक्षा र्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

4= सामदुाहर्क हवद्यालर्मा कार्यरत लनजी स्रोतका श्शक्षक एवं कमयिारीिरुको स्रोतको उपलब्िताको 
आिारमा पाररश्रलमकमा वहृि गररनेछ ।   

5= नगरलभत्रका गररव जेिनदार हवद्यालथयको पहििान गरी उच्ि श्शक्षा अद्यर्नको लालग छात्रवलृत 
प्रदान गररनेछ ।  

6= श्शक्षक हविाथी अनपुातको आिारमा श्शक्षकको दरबन्दी लमलान गररनेछ । आिारभतु तिमा 
बिी िनु ेदरबन्दी माध्र्लमक तिमा रुपान्तरण गररनछे ।  

7= मानव पुजँी लनमायणको मखु्र् आिारको रुपमा रिेको श्शक्षालाई गणुथतरीर्, श्जवनोपर्ोगी, 
व्र्ावसाहर्क र प्रहवलिमैलत्र बनाई श्शक्षामा सबै नागररकको पिुँि सलुनश्ित गररनेछ ।  

8= प्रारम्भीक बालहवकास केन्िका सिजकताय र हवद्यालर्का कमयिारीलाई नेपाल सरकारले लनिायरण 
गरे बमोश्जम  न्र्नुतम मालसक पाररश्रलमक उपलब्ि िनुे ब्र्वथथा गररनेछ ।  

9= आगामी शैश्क्षक सत्रमा अिारभतु तिमा हवद्याथी भनायदर सतप्रलतसत परु्ायई अलनवार्य र लनःशलु्क 
आिारभतु श्शक्षा सलुनश्ित गररनेछ ।  
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10= मणीलेक माध्र्लमक हवद्यालर्लाई पूवायिारको उपलब्िता र क्षमताको आिारमा प्राहवलिक श्शक्षा 
अध्र्र्नका सम्भावनाको पहििान गरी  नमनुा नगरथतरीर् हवद्यालर्को रुपमा हवकास गररनेछ। र्सका 
लालग प्रदेश सरकार र संघीर् सरकार सँग आवर्क समन्वर् गरी पिल गररनेछ । 

11= हवद्यालर् सशुासन प्रवियन गनय हवद्यालर् ब्र्वथथापन सलमलतको क्षमता हवकास ताललम र 
प्रिानाध्र्ापकसँग कार्यसम्पादन करार गरी हवद्यालर् श्शक्षाको गणुथतर अलभवहृि गररनेछ ।  

12= नगरपाललकामा प्रत्रे्क वर्य श्जल्लाथतररर् खेलकुद प्रलतर्ोलगता आर्ोजना गरीनेछ ।  

13= पिुँि सलुनश्ितताको आिारमा बालहवकास केन्ि र सामदुाहर्क हवद्यालर् गाभ्न प्रोत्सािन गररनेछ 
।  

14= श्शक्षकको पेशागत हवकासका लालग ताललम तथा प्राहवलिक सिार्ता उपलब्ि गरार्नेछ । 

15= शैश्क्षक गणुथतर मापदण्डका आिारमा उत्कृष्ट हवद्यालर्, श्शक्षक, कमयिारी, अलभभावक,हवद्याथी 
र पदालिकारीलाई सम्मान गररनेछ। 

16= हवद्यालर् श्शक्षालाई प्रलतथपिी, प्रहवलिमैत्री, व्र्ावसाहर्क, रोजगारोन्मखु र जीवनोपर्ोगी बनाउन 
प्राथलमकताका साथ र्स क्षेत्रमा लगानी बहृि गररनेछ । 

17= मेलौली नगरपाललकालभत्र खेलकूदका पूवायिार हवकास गदै क्रमशः खेलकूदमैत्री नगरपाललकाका 
रुपमा हवकास गररनेछ । 

18= हवद्यालर्िरुलाई सेवामखुी बनाउन कार्यहवलि वमोश्जम लनर्लमत अनगुमन, लनर्मन र सिजीकरण 
गदै शैश्क्षक गणुथतर कार्म गररनेछ । 

19= शैश्क्षक सिुार कार्यक्रमलाई शैश्क्षक क्षेत्रको पूवायिार लनमायणमा केश्न्ित गररनेछ।आगामी 
वर्यिरुमा सबै तिका सामदुाहर्क हवद्यालर्को कक्षाकोठा, पथुतकालर्, खानपेानी, शौिालर् लगार्त 
वैकश्ल्पक लसकार् हवलि अनकूुलका भवन तथा पूवायिार लनमायण गररनेछ। 

20= आलथयक सामाश्जक रुपमा सीमान्तकृत, लोपोन्मखु, दललत,  हवद्याथीका लालग छात्रवशृ्त्त तथा 
लनःशलु्क श्शक्षाको ब्र्वथथा लमलार्नेछ । 

21= नीलत कार्ायन्वर्नको समग्र पक्षिरुका अनभुवका आिार सहित आगामी वर्यको शैश्क्षक 
गणुथतरमा थप सिुारका लागी श्शक्षाप्रमेी, बहुिश्जवी, श्शक्षकसँग छलर्ल तथा अन्तहक्रर्ा गररनेछ । 

22= हवद्यालर्को लनर्लमत रुपमा अनगुमन गररनेछ , र्सका लालग हवद्यालर् अनगुमन कार्यहवलि 
लनमायण गररनछे । मेलौली नगरपाललका लभत्रका श्शक्षकिरुलाई उत्कृष्ट मेलौली नगरपाललका श्शक्षा 
परुुथकारको ब्र्वथथा गररनेछ । 

23=  एक वडा एक खेलकुद मैदान लनमायण गररनेछ। नगरपाललकाको खेलकूद हवकासका लालग 
उत्कृष्ट खेल प्रश्शक्षक लनर्कु्त गरी रािीर् अन्तरायिीर् क्षेत्रमा प्रलतष्पिाय गनय सक्ने खेलाडी उत्पादन 
गररनेछ। 

24= हवद्याथीको सवायङ्गीण व्र्श्क्तत्व हवकासका लालग हवद्यालर्ले लनर्लमत रूपमा अलतररक्त हक्रर्ाकलाप 
संञ्चालन गनय हवशेर् जोड र्दईनेछ। 
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25= गररव जेिान्दार हवद्याथीकालालग श्िहकत्सा तथा ईश्न्जलनररङ्ग तर्य को उच्ि श्शक्षा िालसल गनय 
नगरपाललकावाट कार्यहविी बनाई सिलुलर्त प्रदान गररनेछ। 

26= छुवाछुत, कुररलत, हवभेद र हवर्मता जथता समथर्ािरू िटाउन र्वुा पररिालन गने नीलत ललर्नेछ  
। 

27= श्शक्षामा क्रमशः ICT को प्रर्ोगको सलुनश्ितता गररनछे । हवद्यालर्िरुलार् हवद्यतुीर् संिारको 
नेटवकय मा जोडी हवद्यालर्िरु हवि तथा श्शक्षा शाखा हविको अन्तरहक्रर्ालार्  सदुृि पाररनेछ ।  

28= नगर लभत्रका शैश्क्षक गलतहवलििरुमा एकरुपता कार्म गररनेछ । एक हवद्यालर् एक ICT 
श्शक्षकको व्र्वथथा गररनछे। 

29= नगरपाललकामा वालवाललकालाई हवद्यालर् ल्र्ाऔ र पिाईमा हटकाऔ कार्यक्रमलार् थप 
प्रभावकारी बनाईने छ। 

30= नगर हवद्यालर् सिुार कार्यक्रम मार्य त हवद्यालर्को शैश्क्षक तथा व्र्वथथापकीर् सिुारगरर 
गणुथतरीर् श्शक्षाको प्रत्र्ाभलूत गररनेछ ।  

31= २०७९-८९को दशकलाई  लाई सावयजलनक हवद्यालर् सवललकरण दशकको रुपमा मनार्नछे 
। 

32= प्रत्रे्क वडामा एक ओटा नमनुा वालहवकास केन्ि वनार् क्रमश सबै वालहवकास केन्िलाई 
वालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, समतामूलक  आकर्यक थथलको रुपमा थथाहपत गररनछे। 

33= हवद्यालर्को हवथततृ प्रोर्ार्ल तर्ार गररनछे । प्रोर्ार्लको आिारमा हवद्यालर्का सबल र 
दबुयल पक्षको सकु्ष्म श्िरर्ार गरर हवद्यालर्को आवर्कताको उश्ित रणनीलत तर्ार गररनेछ । 

34= हवश्वव्र्ापीकरणबाट सशृ्जत िनुौतीलाई सामना गनय र वतयमान समर्को माग अनसुारको सक्षम 
र दक्ष जनशश्क्त उत्पादनलार् सलुनश्ित गनय गणुथतरीर् अंग्रजेी श्शक्षालाई प्रवियन गररनछे। 

35= नगरपाललका लभत्रका हवद्यालर् कमयिारी र वालहवकास सिजकतायिरुलाई प्रोत्सािन गनय संघीर् 
सरकारले लनिायरण गरे बमोश्जम आ।व। २०७९/८० देश्ख स्रोतको उपलब्िता र आवर्कताका 
आिारमा पाररश्रलमक थप गरीनेछ।  

36= प्राथलमक कक्षाका हवद्याथीलाई उश्ित खाजाको व्र्वथथान गरी पोर्णको सलुनश्ितता गररनेछ। 

37= प्रत्रे्क हवद्यालर्मा वालक्लव, रेडक्रस र थकाउटको थथापना गरीनेछ ।  

38= हवद्यालथयको संख्र्ा र अनपुातका आिारमा श्शक्षक दरबश्न्द लमलान गररनेछ । हवद्यालर्मा 
प्रिानाध्र्ापकको लनर्शु्क्त तथा व्र्वथथापनलार्य वैज्ञालनक र व्र्विारीक बनार्यनेछ । हवद्यालर्किरु 
हवद्याथीको अनपुात र अन्र् वैज्ञालनक सिुको आिारमा आपसमा मजय गने नीलत ल्र्ार्यनेछ ।  

39= सामदुाहर्क लसकार्यकेन्िको सदुृहिकरण गरी आलथयक सामाश्जक रुपान्तरणको आिारको रुपमा 
हवकास गरीदै ललगनेछ । साझा पूष्तकालर्को हवथतार गररन ेनीलत आत्मसाथ गरीनेछ ।  

40= एक वडामा एक प्राहवलिक हवद्यालर् थथापनाको सम्भावनालार्य अद्यर्न गरी अगालड ल्र्ार्यनेछ 
।  
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41= सामदुाहर्क हवद्यालर्मा मौलाउदै गएको  राजनीलतलार्य न्रू्नीकरण गरी श्शक्षाको गणुथतरमा 
सिुार ल्र्ाउनको लालग श्शक्षकिरुलार्य राजनीलतमा लाग्न नपार्यन ेनीलत लाग ुगरीनेछ ।  

 
थवाथथ्र् 

1= नगरपाललका लभत्रका सवै सरकारी थवाथथ्र् संथथािरुबाट तोहकएका सेवािरु लनःशलु्क एवम ्
गणुथतरीर् थवाथथ्र् सेवा हवतरण गररनेछ ।  

2= थवाथथ्र् क्षेत्रमा महिला सामदुाहर्क थवाथथ्र् थवरं्मसेहवकािरुको र्ोगदानको उच्ि मूल्र्ाङ्कन 
गदै महिला सामदुाहर्क थवाथथ्र् थवरं्मसेहवका कोर्मा रकम थप गरी उक्त कोर्लाई व्र्वश्थथत गररनेछ 
र मालसक रु. १०००/-(अक्षेरुपी एक िजार मात्र)  का दरले र्ातार्ात खिय उपल्बि गराईने छ। 

3= आगामी आ. व. मा नगरअथपत्तालको लनमायणको सरुुवात गररनेछ ।  

4= आिारभतु तथा आकथमीक थवाथथ्र् सेवामा सबै नगरबासीको पिँिु सलुनश्ित गररनेछ । 

5= प्रत्रे्क दरु्य महिनामा वडाको थवाथथ्र् संथथाबाट टािा रिेका टोल वथतीमा एहककृत थवाथथ्र् 
श्शहवर जनतासँग मेर्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ार्यनछे ।  

6= मिामारी तथा प्रकोपजन्र् रोग लनर्न्त्रणालाई प्राथलमहककरणमा राश्ख पूवय तर्ारी आवर्क 
पूवायिार ब्र्वथथापन र क्षमता हवकासमा जोड र्दईनेछ । 

7= िमु्रपान, मध्र्पान र लागपुदाथय दवु्र्यसनी लनर्न्त्रणको लालग थथानीर् संघ-सथथािरु सँग समन्वर् 
गरी कार्यक्रम संिालन गररनेछ । 

8= “मेलौली नगरपाललका थवथथ नगरपाललका” अलभर्ान सञ्चालनमा ल्र्ार्य क्षर्रोग, कुष्ठरोग, मलेरीर्ा 
तथा पणुय संथथागत डेलीभरीका लागी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ार्यनेछ ।  

9= पूणय संथथागत सतु्केरी (No Home Delivery) गराउने कार्यलाई लनरन्तरता र्दर्नेछ। गभयवती 
महिलालाई प्रसतुीको लालग नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका बलथयङ सेन्टरमा परु्ायउन लनःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा 
उप्लब्ि गराईनछे । 

10= प्रत्रे्क बलथयङ सेन्टरमा  कम्तीमा २ वटा SBA(दक्ष प्रसतुी कमी )  को ब्र्बथथा गरीन ेछ ।  

11= ग्रामीण अल्रासाउन्ड सेवा लाई लनरन्तरता र्दईने छ र प्राथलमक थवाथथ्र् केन्ि केशरपरु र 
सलेना थवाथथ्र् िौकीलाई लनर्लमत ग्रमीण अल्रासाउन्ड सेवा सेन्टरको रुपमा थथापना गरीने छ । 

12= थवाथथ्र्मा सबैको पिुँि परु्ायउन टािाको बथतीिरुमा नगर थवाथथ्र् श्क्ललनक थथापना गनय 
आवर्क पिल गररनेछ । 

13= नगरपाललका थतरमा प्राथमीक अथपताल थथापना गनय पिल गररनेछ । सो कार्यका लालग नपेाल 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा हवलभन्न संघ संथथाको सिर्ोग समेत ललर्नेछ । 

14= श्जणय भएका थवाथथ्र् केन्ििरुको ममयत सम्भार गरी संिालनमा ल्र्ार्नेछ । 

15= थवाथथ्र् सेवामा जेष्ठ नागरीकको पिुँि वहृि गनयका साथै समर्मानै जेष्ठ नागररकको थवाथथ्र् 
समथर्ा पहििान गरी उश्ित ब्र्वथथापनको लालग जेष्ठ नागररक संग नगर प्रमखु कार्यक्रम मार्य त 
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बर्यको २ पटक घशु्म्त थवाथथ्र् सेवा श्शहवर संिालन गरी जेष्ठ नागरीकको थवाथथ्र् पररक्षण गनुयका 
साथै और्िी तथा परामशय सेवा प्रदान गररनेछ । 

16= “उपमेर्रको कोशलेी कार्यक्रम” लाई लनरन्तरता र्दईने छ। 

17= कुपोर्ण भएका बच्िािरुको पहििान गरी लनःशलु्क उपिारको व्र्वथथा लमलार्नेछ साथै 
आवर्क मापदण्ड परुा गरर कुपोर्ण मकु्त वडा घोर्ण गने कार्यको सरुुवात गररन ेछ । 

18= हकसोर हकसोरीिरुको र्ौन तथा प्रजनन थवाथथ्र् अलभवहृिका लालग  हकशोरी समिु बनार्य 
पररिालन गररनेछ ।  

19= हकशोर हकशोरीिरुका लालग प्रजनन ् थवाथथ्र् तथा र्ौन श्शक्षा कार्यक्रमिरु तजुयमा गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

20= लनःशलु्क और्लि हवतरणको लालग आवर्क बजेटको हवलनर्ोजन गररनेछ । 

21= “थवथथ जीवनको लालग र्ोग ” भन्न ेनाराका साथ हवद्यालर्िरुमा र्ोगबारे अध्र्र्न अध्र्ापन 
गने कार्यक्रम लाग ुगररने छ। 

22= थवाथथ्र् बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवर्क पिल गररनेछ । 

23= प्रत्रे्क थवाथथ्र् संथथामा प्रर्ोगशाला थथापना गने कार्य थालनी गररनेछ ।थवाथथ्र् संथथा 
नभएका वाडयिरुमा थवाथथ्र्कमी भनाय गरी थवाथथ्र् सेवा प्रदान गररनेछ र आिारभतू थवाथथ्र् सेवा 
केन्ि थथापनाका लालग आवर्क पिल गने कार्यलाई लनरन्तरता र्दर्नेछ। 

24= Mobile थवाथथ्र् कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दर्नेछ । 

25= पोर्णको अवथथा सिुारका लालग बिकु्षेलत्रर् पोर्ण र्ोजना कार्यक्रमलाई प्रभावकारीका साथ 
संिालन गने कार्यलाई लनरन्तरता र्दईनेछ। 

26= िाल समाजमा बढ्दै गर्रिेको नसने रोगिरु र मानलसक थवाथथ्र् समथर्ािरुको न्र्लुनकरणको 
लालग आवर्क कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ । 

27= प्राथलमक थवाथथ्र् केन्ि केशरपरुमा ररक्त रिेको मेलडकल अलिकृतको पद पतुी गररन ेछ । 

28= आवर्कता अनसुारको लबशेर्ज्ञ थवाथथ्र् श्शहवर सञ्चालन गररने छ । 

29= आखा उपिारकेन्ि थथापनाको लालग आवर्क पिल गररने छ । 

30= बाल हववाि न्र्नुीकरणको लालगलबलभन्न सघं-संथथािरु संग समन्वर् तथा सिकार्य गनयका साथै 
समदुार्मा गठन गररएका हकशोरी समिुको क्षमता हवकाश गरी कार्यक्रम सर्ल गनय आवर्क पिल 
गररने छ । 

31= सनुौला िजार र्दनका आमा,बच्िा र हकशोररिरुको पोर्ण सिुारका हवशेर् कार्यर्ोजना बनार् 
कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

32= थवाथथ्र् सेवाका अलभलेख प्रलतबेदनिरु लडश्जटलाईजेसन गररनेछ ।  

33= र्स नगरपाललकामा नगरथतरीर् ब्लड वैंक थथापना गररनेछ ।  
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34= महिला थवाथथ्र् थवरं्सेहवकािरुको क्षमता हवकास गरी र्स अलभर्ानलार्य थप सदुृहिकरण 
गररनेछ। 

 
महिला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक 

1= अलत हवपन्न महिलािरु, एिआईलभ संक्रलमत, एकल महिलािरुलाई कार्यक्रममा समेटी आर्यआजयन 
कार्यक्रममा संलग्न गराई थवरोजगार मलुक र आत्मलनभयर िनु सक्षम बनार्नेछ । 

2= महिलािरुको आलथयक तथा सामाश्जक रुपान्तरणका साथै महिला अलिकार एवं िकहित र 
संरक्षणमा हवशेर् जोड र्दईनेछ ।  

3= नगरक्षेत्रलभत्र समतामलुक  समाज लनमायणका लालग महिनावारी थवथथता,  जातीर् छुवाछुत मकु्त 

टोल, एकल महिला सशश्क्तकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

4= थथानीर् थतरमा आलथयक तथा सामाश्जक रुपले पछाडी परेका महिलािरुलाई समिु सलमलत 
मार्य त महिला हवकास कार्यक्रममा आबद्व गरार्नेछ । 

5= थथानीर् सरकारले संिालन गने सम्पणुय र्ोजना तथा कार्यक्रमलाई लैहङ्गक समानता तथा 
सामाश्जक समावेशीकरणका दृहष्टकोणबाट संथथागत गरी त्र्सको तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा 
लाभको हिथसेदारीमा महिला र बश्न्िलतकरणमा परेका व्र्श्क्त तथा समिुको अथयपूणय सिभालगता सलुनश्ित 
गरी मूलप्रवाहिकरण र शसश्क्तकरण गदै ललगने नीलत अवलम्बन गररन ेछ । 

6= आगामी आ.व. लभत्र लैहङ्गक समानता तथा सामाश्जक समावेशीकरण नीलत तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ार्यनेछ । 

7= थथानीर् सरकार सेवा प्रदार्क सरोकारवाला संथथािरु, महिला र सीमान्तकृत समिुिरुलाई 
समावेश गरी र्ोजनाबि रुपमा महिला तथा बश्न्िलतकरणमा परेका व्र्श्क्त एवम समदुार्को पहििान 
गरी उलनिरुको व्र्श्क्तगत तथा सामूहिक क्षमता अलभबहृि गररनेछ। साथै थथानीर् तिको हवकास 
प्रहक्रर्ामा त्र्थता व्र्श्क्त तथा समदुार्को लनणायर्क तथा अथयपूणय सिभागीता सलुनश्ित गरी आलथयक तथा 
सामाश्जक सशश्क्तकरण गररने छ। 

8= लैहङ्गक हिंसा, घरेल ु हिंसा बलत्कार जथता जघन्र् अपरािबाट हपलडत महिलािरुलाई उश्ित 
न्र्ार् प्रदान गनयका लागी न्र्ार्को पिुँि सलुनश्ित गररन ेछ । 

9= वालश्रममकु्त नगरपाललका लनमायण गरीनेछ, वालहवकासको िक अलिकार संरक्षण र प्रवियनका 
लालग नगरपाललका सम्पणुय संर्न्त्रिरुको पररिालन गररनेछ । 

10= थथानीर् तिमा नगर तथा वडा थतरमा बालसंरक्षण सलमलतको गठन गरी बालअलिकारको 
संरक्षण, सम्बियन र प्रवियन गरी बालसंरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । 

11= हवशेर् संरक्षणको आवर्कतामा रिेका बालबाललकाको पहििान गरी उलनिरुको िकहित 
संरक्षणका लालग अल्पकाललन तथा दीघयकाललन नीलत, रणनीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा गरी 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ। 
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12= आलथयक अवथथा कमजोर भई श्शक्षणको पिुँि बाहिर रिेका तथा  अनाथ भएका बालबाललकाको 
पहििान गरी बालमैलत्र श्शक्षण प्रणालीको पिुँिमा जोड र्दईनेछ । 

13= हकशोरीिरुको शारीररक, मानलसक, थवाथथ्र् एवं आत्म सरुक्षाका लालग आवर्क परामशय एवं 
ताललम कार्यक्रमिरु संिालन गररनेछ। 

14= नगरलभत्र रिेका शारीररक, मानलसक अपाङ्गता र र्रक क्षमता भएका व्र्श्क्तिरुको पहििान 
गरी सिज पररिर्पत्र हवतरण गने र सामाश्जक, आलथयक प्रणालीमा समतामलुक पिुँि थथापना कार्म 
गने नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

15= अपाङ्गतािरुको विृत हितका लालग सरकारी, लनजी, सामाश्जक हित समिु र गैरसरकारी संघ 
संथथािरु सँग समन्वर् गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ । 

16= ्रे्ष्ठ नागररकिरुका लालग सरुश्क्षत, मर्ायर्दत, सम्मानपणुय जीवनर्ापनर्कु्त प्रणाली थथापना गरी 
नगरलभत्र रिेका जेष्ठ नागररकिरुको अनभुव र शीपलाई नगरको विृत हितका लालग प्रर्ोग गने नीलत 
र प्रणालीगत व्र्वथथाको सलुनश्िता गररनेछ ।  

17= कोरोना भाईरसबाट प्रभाहवत महिला तथा र्वुा वगयिरूलाई आर्आजयन, सीपमलुक र 
उत्पादनसंग जोडी आत्मलनभयर र थवरोजगार बनाईनेछ। 

18= प्रत्रे्क टोलिरुमा जेष्ट नागररक मनोरञ्जन पाकय िरु र अध्र्ाश्त्मक वातावरणको लनमायण गरी 
जेष्ट नागररकको िक अलिकारको संरक्षणका साथै सम्मान प्रदान गररनेछ ।  

19= नगरपाललकाको र्ोजना तथा सेवा प्रवािलाई लैंहङ्गक तथा समावेश्श बनाउनका लालग प्रत्रे्क वर्य 
लैंलगक समानता तथा  समाश्जक समावेश्शकरण पररक्षण गरीन ेछ । 

20= र्स नगरपाललकालाई छुवाछुत, छाउपलड प्रथा एंव भेदभाव मकु्त बनाउन सिेतना कार्यक्रम 
सञ्चालन गररन ेछ ।  उिाँिरुको क्षमता हवकासका लालग आवर्क कार्यक्रम संिालन गररनेछ। 

21= महिलाहिंसा हवरुिको १६ र्दने अलभर्ान तथा अन्तरािीर् नारी र्दवस जथता कार्यक्रमिरुलार् 
सिेतना अलभवहृिमलुक कार्यक्रमका रुपमा  पाललका थतरमा संिालन गररने छ।   
22= मानलसक सन्तलुन लबग्रकेा बालबाललकािरु तथा महिलािरुलाई संरक्षण गिृसम्म परु्ायउन 
आवर्क प्रबन्ि लमलार्न ेछ।  
23= ्रे्ष्ठ नागरीक पररिर्पत्र हवतरणका लालग आवर्क कर्यहवलि तर्ार गरी पररिर्पत्र हवतरण 
गने कार्य गररने छ । 

24= लबदरु तथा टुिरुा बालबाललकालाई प्रदान गररदैँ आएको सामाश्जक सरुक्षा भत्तालाई लनरन्तरता 
र्दर्यनेछ ।  
25= नगरको उपर्कु्त थथानमा सेव िाउसको लनमायण गररनेछ ।  
26= जेष्ट नागररकसँग मेर्र कार्यक्रम अन्तगयत कोशेलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ार्यनेछ ।  
27= महिला वालवाललका दललतको समावेशी र छुवाछुत मकु्त गने िोलडङ्ग वोडय लनमायण गररन्छ ।  
28= दललत समदुार्को परम्परागत कला, संथकृलत र पेशालार्य व्र्वथथीत र आिलुनहककरण गरी र्दगो 
रुपमा अगालड बिार्यनेछ ।  
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3= पूवायिार हवकास तथा खानपेानी  

 

1= सम्पूणय वडालभत्र जनताको माग, आवर्कता र प्राथलमकताको आिारमा सडक ग्राभेल, खानेपानी, 
वडा कार्ायलर् लगार्त पूवायिार ब्र्वथथापनमा मखु्र् जोड र्दर्नेछ ।  

2= नगरपाललकाको आवलिक र्ोजना ग्रालमण र्ातार्ात गरुुर्ोजना, िललनकास गरुु र्ोजना, हवद्यतु 
सिकारी अविारणालाई पहिलो प्राथालमकतामा राश्ख  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ । 

3= नगरपाललकामा रिेका पालनका मिुानिरुको हववरण संकलन, संरक्षण सम्बियन गरी एक घर 
एक िारा , संघ सरकार र प्रदेश सरकारको सिर्ोगमा सम्पणुय वश्थतिरुमा परु्ायर्यनेछ।  

4= र्स नगरपाललकालार्य लमलनरल वाटरमा आत्मलनभयर बनाउनको लालग लमलनरल वाटर उत्पादन 
उद्योगमा लगानी गररनेछ । 

5= समदुार्ले प्रर्ोग गरररिेको खानेपानीको मलु कसैको दताय जग्गा लभत्र परे पलन वडा सलमलत वा 
नगरकार्यपाललका सँग बैकश्ल्पक व्र्वथथा नगरी थवीकृलत नललर्य माथन,े बेच्न ेवा लनशेि गनय पणुय 
प्रलतबन्ि लगार्यनेछ । 

6= िाल सम्म पलन केश्न्िर् प्रशारण लार्यन नपगेुका वडािरुमा हवद्यतु सेवा हवथतार गनय नेपाल 
हवद्यतु प्रालिकरण सँग समन्वर् गररनेछ । बजार, सावयजलनक ठाँउ , मश्न्दर सडकमा सौर्य वश्त्तको 
ब्र्वथथापन गररने नीलत ललर्यनेछ ।  

7= नगरपाललकाका सबै वडाकार्ायलर्िरुमा आवर्क पूवायिारको हवकास गरी व्र्वथथीत बनार्यनेछ 
।  

8= वडा नं. ७ मा रिेको बसपाकय लार्य व्र्वथथीत बनार्यनेछ ।नगरपाललकाका थथानीर् बजारिरुमा 
आवर्कताका आिारमा सावयजलनक सौिालर् लनमायण गररनेछ । 

9= नगरपाललकामा सहिद थमलृत प्रलतष्ठान लनमायण र साललक लनमायण गरीनेछ ।  

10= नगरपाललकाको सीमाक्षेत्रमा थवागत गेट लनमायण गरीनेछ ।    

11= नगरपाललकामा  र्न पाकय  लनमायण गररनेछ । लतनजोन्ना कोलतडी, िरडा खान लसमदोगडा , 
लामालेक लतताबै सडकको थतरवहृि गने कार्यलार्य लनरन्तरता र्दर्यनेछ ।     

12= गाउँ, प्रदेश र केन्ि सरकारको अन्तरसम्बन्िमा आिाररत र अलिकतम लागत सिभालगतामा 
सञ्चाललत आर्ोजनािरुलाई प्राथलमकता र्दईने छ ।  

13= संघीर् मालमला तथा समान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले लनिायरण गरेको न्रू्नतम मापदण्ड तथा मेलौली 
नगरपाललकाको भवन लनमायण मापदण्ड र आिारसंहिता अनरुुपको वश्थत हवकास र्ोजनालाई लाग ुगरी 
व्र्वश्थथत शिरको हवकास गररनेछ ।  

14= िाल ुआलथयक वर्यमा व्र्वथथापहकर्  कारण परुा िनु नसकेका, स्रोतको अभाव भई कार्ायन्वर्नमा 
आउन नसकेका पूवायिारका क्षेत्रमा आवर्क पने बजेट हवलनर्ोजन गरी सम्पन्न गररनेछ ।  
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15= आगालम आ.व. सरुुवातमै नगरको प्रशासलनक भवन र विउुदे्दशीर् व्र्ापारीक भवन लनमायण कार्य 
सम्पन्न भई त्र्हिबाटै व्र्वथथीत िंगले कामकारवािीको सरुुवात गररनेछ । 

16= नगरको बजार क्षेत्रमा िल लनकासका लालग आवर्क बजेटको प्रबन्ि गरी कार्य अगालड 
बिाईनेछ ।  

17= वातावरणलाई प्रलतकुल प्रभाव पाने पूवायिारको लनमायण गदाय आवर्कतानसुार IEE/EIA गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

18= नगरपाललकाको पूवायिार हवकासलार्य व्र्वथथीत गनयको लालग मैलौली नगर पूवायिार हवकास 
गरुुर्ोजना तर्ार गररनेछ । 

19= नगरलभत्रका सम्पणुय सडक, पूल, सावयजलनक भवन लगार्त पूवायिारको हववरण संकलन गरी 
ममयत सम्भार, थप सदुृहिकरण गररनेछ । र्ोजना ममयत सम्भारका लालग छुटै ममयत सम्भार कोर् खडा 
गरी संिालनमा ल्र्ार्ने छ ।    

20= र्ोजना प्रणालीमा उपभोक्ता सलमलतको र्ोगदानलार्य थप प्रभावकारी बनाउनको लालग आवर्क 
कार्य गररनेछ ।  

21= लनमायणालिन आर्ोजना तथा लामो समर्सम्म हटक्न ेमेलसनरी औजारिरुको ह्रासकट्टी गरी लगत 
राख्न ेव्र्वथथा लमलार्ने छ ।  

22= आर्ोजनालाई वातावरणमैत्री बनार्ने छ। र्ोजना लनमायण र वकृ्षारोपणका कार्यिरु सँग सँगै 
सञ्चालनमा ल्र्ार्यनेछ ।  

23= जनताको माग र आवर्कतामा आिारीत भएर नगरपाललकामा विवुहर्यर् नगर गौरवका 
पूवायिार लनमायणका लालग DPR  तर्ार गरी संघीर् सरकार सँग आवर्क बजेट माग गरीनेछ । 

24= नगरपाललका लभत्र नर्ा ँखोललएका कच्िी बाटािरुको थतरोन्नती गरी बारै महिना िार पाङे्र 
सवारी िल्नसक्ने बनार्यनेछ ।  

25= आगामी र्दनमा कार्ायन्वर्नर्ोग्र् आर्ोजनािरुको प्रोजेक्ट बैंक तर्ार गररनेछ । 

26= गौरा पवय संरक्षणका लालग एक वडा एक नमनुा गौरा उद्यान लनमायण कार्य अगाडी बिाईनेछ। 

27= हवकास लनमायणका कार्यिरुमा गणुथतर कार्म गनय लनरीक्षण, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन, सामाश्जक 
पररक्षण,   कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने छ ।   

28= भवन संहिता तथा लबश्ल्डङ्ग कोडको मागयलनदेशन र कार्यहवलि समेत अनसुरण गरी आिलुनक 
सरुश्क्षत तथा भकूम्प प्रलबलिमैत्री भवन तथा आवास संरिनाको लनमायण गररनछे । र्स  सम्बन्िमा 
बश्थत लबकाश र्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

29= नगरमा नर्ाँ भवन लनमायण गदाय नक्सा पासलार्य अलनवार्य गररनेछ ।  नक्सालाई व्र्वथथीत 
गनयको लालग नगरपाललकाले (Electronic Building Permit, EBPS software) खररद गरी नक्साका 
सम्पूणयकामिरु अनलाईनबाट गररनेछ । 
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30= भकूम्प प्रहवलिमैलत्र भवन तथा आवास संिरनाको लनमायणको लागी लनमायण संग सम्बन्िी डकमी, 
लसकमी र परामशयदातािरुको एहककृत रुपमा क्षमता हवकास गरी आकर्यक र बललर्ो संरिना लनमायणमा 
जोड र्दईनेछ । 

31= मेलौली नगरपाललकालभत्र सबै वडामा भकूम्प प्रलबलिमैत्री भवन तथा आवास संरिरनाको 
लनमायणको लागी लनमायण संग सम्बन्िी डकमी , लसकमी ताललम संिालन गररनछे । 

32= समदुार्को क्षमता अलभवहृि गरी भकुम्प लगार्त प्रकोपबाट िनुे जीउिनको क्षलत तथा जोश्खम 
कम गनयका लालग जनथतरमा ताललम कार्यक्रमिरु संिालन गररनेछ । 

33= सम्पूणय र्ोजनािरुको अनलाईन जानकारी तथा Tracing गनय IMS Software संिालन गररनेछ 
। 

34= परुाना घर अलभलेखीकरण गनय कार्यहवलि बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

35= नगरपाललका लभत्रका सम्पूणय सडकिरुको Right of way लनिायरण गनय GIS Mapping को 
आिारमा व्र्वश्थथत गररनेछ । 

36= सावयजलनक थथलमा शौिालर् र र्ात्र ुप्रलतक्षालर्िरु लनमायण गरी थथानीर् उत्पादनमा आिारीत 
डष्टहवन लनमायण गरीनेछ ।    

37= भलुममा थवालमत्वको क्षेत्र हवथतार गनयको लालग सामदुाहर्क भलुम व्र्वथथापन गने नीलत लाग ु
गररनेछ । 

 

4= वन, वातावरण तथा हवपद् ब्र्वथथापन 

 

1= नगरक्षेत्रलभत्रका सामदुाहर्क वनिरुमा भईरिेको अव्र्वश्थथत बसोबास र बनजंगल अलतक्रमण 
लनर्न्त्रण गरी िराभरा नगरपाललका लनमायण गररनेछ ।  

2= वकृ्षारोपण र बनजंगल संरक्षणका हवहवि पक्षमा थथानीर् नागररकको सिभालगतामा आिाररत 
िरीर्ो बन मेलौलीको िन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्सको र्दगोपन र प्रभावकारीताका लालग 
थथानीर् थतरमा जनपररिालन गररनेछ । 

3= नगर क्षेत्र लभत्रका कलतपर् वन, जंगलका थथानिरु रुखहवरुवा हवहिन भई खाली रिेको िुँदा 
र्थतो खाली थथानमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वर्मा जडीबटुी खेती र जडीबटुी उत्पादन 
कार्यक्रम संिालन गरी हवपन्न समदुार्लाई आलथयक लाभ र रोजगारी उपलब्ि गरार्नेछ । 

4= नगरपाललकामा रिेको हवपद ब्र्वथथापन कोर्मा प्रत्रे्क वर्य रकम थप गदै जाने कार्यलाई 
लनरन्तरता र्दर्नेछ । नगर-थतररर् हवपद ब्र्वथथापन सलमलत र वडा थतररर् हवपद ब्र्वथथापन 
सलमलतलाई हक्रर्ालसल बनार्नेछ र जनथतरमा पूवय तर्ारी प्रलतकार्यको अभ्र्ास गदै जान ेनीलत ललर्नेछ 
। 
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5= हवपद ब्र्वथथापनमा सरुक्षा लनकार्, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, उद्योग वाश्ण्र् संघ, िेम्बर अप 
कमशय लगार्त र्स क्षेत्रमा हक्रर्ाश्शल सामाश्जक संघसंथथािरुको सिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन े
कार्यलाई लनरन्तर अगाडी बिार्नेछ । 

6= हवपद जोश्खम न्रू्नीकरणका लागी आवर्क सामाग्रीिरुको व्र्वथथापन गररनेछ । भैपरी 
आउने हवपद ब्र्वथथापनका लागी साझेदारीमा ताललम कार्यक्रम संिालन गररनेछ ।उत्कृष्ट हवपद 
व्र्वथथापन गने नमनुा पाललकाका अभ्र्ास आदानप्रदान गनय भ्रमण, अवलोकन गररनेछ ।  

7= र्ोिोर ब्र्वथथापन कार्यलाई र्दगो तथा प्रभावकारी बनाउन नागररक सिकार्य गररनेछ । टोल 
हवकास सलमलत, आमा समूि, सिकारी समूि, थवाथथ्र् समूि, महिला समूि, र्वुा क्लव, जेष्ठ नागररक 
समूििरु मार्य त र्ोिोरको उत्पत्ती थथलबाटै वलगयकरण गने कार्यलाई जोड र्दईनेछ । र्ोिोरको 
समशु्ित व्र्वथथापन गनय Dumping site लनमायण तथा पनुःप्रर्ोगको प्रवन्ि गररनेछ । 

8= आगामी आलथयक वर्य लभत्र व्र्वश्थथत भउुपर्ोग नीलत तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ । 

9= र्ोिोरलाई मोिोरमा बदल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । पर्ायवरणलाई मध्र्नजर गरी 
ल्र्ाण्डर्ील्डसार्ट लनमायणका लालग उपर्कु्त थथानमा वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन कार्य गररनेछ । 

10= नगरको हवपद् पोटयल अध्र्ावलिक गररनेछ  र र्सलाई Integrated Software मा आवि गररनेछ 
। 

11= नगरपाललकामा संघ, प्रदेश र थथानीर् रािसेवक, नेपाल प्रिरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रिरी, 
थथानीर् जनसमदुार् र संघ संथथािरुको समन्वर्मा वकृ्षारोपणको कार्य अगालड बिार्यनेछ ।  

12= र्स नगर क्षेत्रलाई क्रमशः प्लाश्थटकमकु्त नगरपाललका बनार्यनेछ । र्सका लालग थथानीर् 
थतरका मौलीक उत्पादन डोका, नाङ्ला, कपडाका झोलाको प्रर्ोग बिार्यनेछ ।  

 

5= कानून, सशुासन तथा संथथागत हवकास क्षते्र 

 

1= न्र्ाहर्क सलमलतलाई थप ब्र्वश्थथत बनाउन ईजलास कक्षको ब्र्वथथा गररन ेछ ।न्र्ाहर्क 
सलमलतलार्य क्षमता हवकास र सदुृहिकरणका लालग आवर्क प्रवन्ि गररनेछ ।  
2= न्र्ाहर्क सलमलतको न्र्ार् सम्पादन लछटो छररतो बनाईन ेछ । सिज पििुर्कु्त न्र्ार् प्रणाली 
प्रवियन गररन ेछ । वडा मेललमलाप केन्ि गठन गररन ेछ र आवर्कता अनसुार न्र्ाहर्क सलमलतले 
घशु्म्त सेवा संिालन गनेछ । 

3= सूिना प्रहविीमा आिाररत एहककृत थथानीर् बथतशु्थथती हववरण ILG(Integrated Local 

Government ) Profile तर्ार गनय आवर्क बजेटको व्र्वथथा गररन ेछ। 

4= नगरपाललकाको राजश्व प्रशासनलाई िथुत, दरुुथत र पारदशी बनाई सेवाग्रािीले आरु्लाई 
पार्कपने ठाउँमा गई राजश्व बझुाउन सक्ने ब्र्वथथाका लागी ९ वटै वडा कार्ायलर्िरुमा अनलाईन 
प्रणाली मार्य त राजश्व संकलन गने कार्य अगाडी बिार्नेछ । 
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5= सबै वडािरुले आफ्ना वडािरुमा भए गरेका कामिरुको हववरण जनता समक्ष परु्ायउन ेवेभसार्ट 
मार्य त सावयजलनक गने ब्र्वथथा लमलार्नेछ । 

6= नगरपाललकामा भएका लनणयर्िरु हवद्यतुीर् माध्र्मबाट अलभलेखीकरण गरी वेभसार्ट मार्य त 
सावयजलनक गने नीलत ललर्नेछ ।कार्ायपाललका र नगरपाललकाका सम्पणुय लनणयर्िरु वेभसार्ट मार्य त 
सावयजलनक गररनेछ ।  

7= नगरपाललका कार्ायलर्को भौलतक सम्पत्तीको उश्ित ब्र्वथथापन गदै परुाना र ममयत गनय 
नसहकन/ेबिी खियलाग्ने असान्दलभयक सामाग्रीिरुको लललाम लबहक्र गने नीलत ललर्नेछ । 

8= भ्रष्टािार र अलनर्लमत कार्यलाई कडार्का साथ लनर्न्त्रण गदै पारदश्शयता र जवार्देिी 
प्रणालीलाई सदुृि तलु्र्ार्नछे । 

9= सिार्ता कक्ष, गनुासो ब्र्वथथापन, सूिना ब्र्वथथापन र नागररक वडापत्रको समसामहर्क 
ब्र्वथथापन गररनेछ । 

10= सावयजलनक सेवा प्रवािलाई व्र्वथथीत र प्रभावकारी बनाउनका लालग कमयिारी र राजनीलतक 
पदालिकारीिरुलाई श्जम्मेवार, जवार्देिी, पारदश्शय र जनउत्तरदार्ी बनाईनेछ। 

11= रािसेवक कमयिारीको क्षमता हवकास, व्र्वसाहर्कता अलभवहृि र प्रलतथपिी बनाउनको लालग 
मौर्िक र गैर-मौर्िक उत्प्ररेणा प्रदान गररनेछ । आगामी श्रावण १ गते देश्ख लाग ुिनुे गरी नेपाल 
सरकारले घोर्णा गरे मतुाहवक रािसेवक कमयिारीिरुको तलब बहृि गरी बजेटमा ब्र्वथथा गररनेछ 
। करार सेवामा कार्यरत न्रू्न पाररश्रलमक भएका थवाथथ्र्कमी लगार्त कमयिारीिरुको पाररश्रलमकका 
सम्बन्िमा आलथयक श्रोतलाई मध्रे्नजर गरी थप केिी बहृि गरी क्रलमक रुपमा लमलान िनुेगरी बजेट 
ब्र्वथथा गररनेछ । 

12= र्स नगरपाललकामा कार्यरत रािसेवक कमयिारीिरुको उत्प्ररेणा र कार्यसम्पादनमा अलभवहृि 
ल्र्ाउनको लालग कार्यसम्पादनमा आिारीत उत्प्ररेणा कोर् बनार्यनेछ । कार्यसम्पादनमा आिारीत 
उत्प्ररेणा कोर् सञ्चालन कार्यहवलि लनमायण गरी कमयिारीको लनरन्तर उत्प्ररेणा गरार्यनेछ ।  

13= उत्कृष्ट काम गने कमयिारीलार्य पूरुष्कृत गरीनेछ ।  

14= कमयिारीलाई प्रत्रे्क ४ महिनामा १ पटक पनुतायजकी ताललमको ब्र्बथथा लमलाईनेछ । 

15= कार्ायलर्बाट प्रदान गररन े सेवालाई िथुत, दरुुथत र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै अलभलेख 
प्रणालीलाई ब्र्वथथीत बनाउन सूिना प्रहवलिको अलिकतम उपर्ोग गररनेछ । 

16= सेवा प्रवािलाई गनुासो रहित बनाउनका लालग Proactive Public Service Delivery  र 

मथुकानसहितको सेवा प्रवाि प्रणालीमा जोड र्दईनेछ । 

17= नगरपाललकामा ररक्त दरबन्दी राखीनेछैन, श्थवकृत दरबन्दीअनसुार र्ोग्र्ता प्रणालीका 
लसिान्तलाई अवलम्बन गरी कमयिारी माग गररनेछ ।  

18= नगरपाललकाको हवलभन्न प्रकृलतको बेरुजिुरु पणुय रुपमा र्र्छ्यौट गरी बेरुजरुहित नगरपाललका 
बनाउन पिल गररनेछ ।  
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19= आलथयक अनशुासन र लमतव्र्हर्ता कार्म गनय सावयजलनक प्रशासनका नहवन मलु्र् र औजारिरुको 
भरपरु उपर्ोग गररनेछ ।  

20= नगरपाललकाको आन्तररक लनर्न्त्रण कार्यहवलि लनमायण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न 
गरीनेछ । 

21= अलिकारको हवकेन्िीकरण गरी वडा कार्ायलर्बाटै सेवा प्रवाि िनु ेसलुनश्ित गररनेछ ।  

22= खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना तर्ार गरी खररद कार्यका लालग खररद र्काई/शाखा लाई प्रभावकारी 
बनार्नेछ ।  

23= र्ोजना तथा  अनगुमन शाखा र सूिना प्रहवलि शाखाको संर्कु्त प्रर्ासमा नगरथतरीर् तथ्र्ाङ्क 
वैंकको हवकास गररनेछ ।  

24= नगरको पञ्चवहर्यर् आवलिक र्ोजना तर्ार गररनेछ ।  

25= मध्र्काललन खिय संरिना तर्ार गरी बजेट सँग र्ोजना प्रणालीलाई आवि गररनेछ । राजथव 
सिुार कार्य र्ोजना (RAIP) र हवश्त्तर् पररिालन र्ोजना (FOP) लाई अद्यावलिक गरी आम्दानी र 
खियको प्रभावकारी पररिालन गने नीलत ललर्नेछ । 

26= कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा हवर्र्गत शाखा वा र्काईको सेवा प्रवािलाई सूिना प्रहविीमैत्री 
बनाउन आवर्क बजेटको र्वथथा गररनेछ । 

27= नगरपाललकामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गने रािसेवक कमयिारी र  श्शक्षकलाई प्रलत व्र्श्क्त रु. 
१०,००० उत्कृष्ट सेवा परुुथकार प्रदान गररनेछ। 

28= सवारीसािन दताय, नहवकरण गरी नगर क्षेत्रको बजार ब्र्वथथापन र रोजगारी सजृना गररनेछ।  

29= सवारीसािन दताय गरी भाडा दर रेट कार्म र लनर्मन गररनेछ। 

30= नगरबालसको सहुविा र पर्यटन प्रवियनका लालग मेलौली मेर्र नगरबस सञ्चालनमा ल्र्ार्यनेछ 
।भौगोललक रुपबाट अन्तरपाललका साझेदारी गनय सिज िनुे लसवनाथ र पञ्चशे्वर गाँउपाललकासँग  
अन्तरपाललका नगरवस साझेदारी गरीनेछ। 

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष मिोदर्,  

अव म माथीका नीलत तथा कार्यक्रमिरु कार्ायन्वर्नका लालग बजेट हवलनर्ोजन र स्रोत ब्र्वथथापनको 
अनमुान प्रथततु गनय िािन्छु ।  

आगामी आलथयक वर्य २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयका लालग रु. ५३ करोड 
१९ लाख ७६ िजार अनमुान गरेको छु । कुल हवलनर्ोजन मध्रे् पूजँीगत तर्य  रु. १८ करोड ५९ 
लाख २६ िजार अथायत ३४.९५ प्रलतसत र िाल ुतर्य  रु. ३४ करोड ६० लाख ५० िजार अथायत 
६५.०५ प्रलतसत रिने अनमुान प्रथततु गरेकोछु । 
 
 



मेलौली नगरपाललका, बैतडी लनलत, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-८०  22 

 

क्र.स. बजेट स्रोत आर् तर्य  अनमुालनत रकम 
१ राजश्व वाँडर्ाँड संघ ९ करोड १२ लाख २५ िजार 

२ राजश्व वाँडर्ाँड प्रदेश ४४ लाख ५० िजार 

३ हवत्तीर् समालनकरण संघ १० करोड ३३ लाख 

४ हवत्तीर् समालनकरण प्रदेश ७० लाख ५१ िजार 

५ आन्तररक स्रोत ५० लाख 

६ गत आ.व. को वैङ्क मौ्दात १ करोड ५० लाख 

७ सशतय अनदुान संघ (िाल)ु २२ करोड १ लाख 
८ सशतय अनदुान संघको (पूजँीगत) १ करोड ९१ लाख 
९ हवशेर् अनदुान संघको  (पूजँीगत) ३ करोड  
१० हवशेर् अनदुान संघ (िाल)ु ५० लाख 
११ समपरुक अनदुान संघको  ४० लाख 
१२ हवशेर् अनदुान प्रदेश   ९० लाख 
१३ समपरुक अनदुान प्रदेशको ६२लाख ५० िजार 
१४ औद्यौलगक ग्राम थथापना ९२ लाख 
१५ सडक वोडय नेपाल पूजँीगत ३३ लाख 
१६ जम्मा ५३ करोड १९ लाख ७६ िजार 

 

र्ी नीलत तथा कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नबाट नगरवासी जनताको आलथयक सामाश्जक अवथथा पररवतयन 
िनुे, वातावरण संरक्षणमा गणुात्मक सिुार, राजश्व संकलनमा केिी बहृि िनुकुा साथै भौलतक पूवायिार 
लनमायण र सेवा प्रवािमा सिुार आई सशुासनको अनभुलूत िनुे हवश्वास ललएको छु । 

 

अन्त्र्मा,  

र्स नीलत कार्यक्रम एवम ्बजेट लनमायण प्रहक्रर्ामा मित्वपूणय सिर्ोग गनुयिनुे आदरणीर् नगरप्रमखु्रू्, 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत्रू्, र्ोजना तजुयमा सलमलतका सदथर््रू्िरु, राजश्व परामशय सलमलतका 
सदथर््रू्िरु, हवर्र्गत सलमलतका संर्ोजक र सदथर््रू्िरु, लेखा सलमलतका सदथर््रू्िरु, 

कार्यपाललकाका सम्पूणय सदथर््रू्िरु , हवलभन्न राजनैलतक दल, उद्योग बाश्ण्र् संघ लगार्त सरोकारवाला 
लनकार्िरु, सम्पूणय कमयिारी साथीिरु र अमलु्र् सल्लाि सझुाव र्दन ुिनुे सबै प्रलत िार्दयक आभार प्रकट 
गदै िन्र्वाद व्र्क्त गदयछु । िन्र्वाद !      

……………………. 

    पावयलत वोिरा हवष्ट 

     नगर उपप्रमखु 


