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सम्मार्नि नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

उपर्स्थि कमिचारी वगि र अन्र् महानुभावहरू, 

 

सविप्रथम म र्हााँहरु सवैलाई र्स र्िरी नगरपार्लकाको दशौं नगर सभा अर्िवेशनमा हार्दिक स्वागि िथा न्र्ानो 

अर्भवादन गनि चाहन्छु। 

 

जिरी नगरपाजिकाको यस सम्मानीत नगर सभा समक्ष आजथिक वर्ि २०७९/०८० को नीजत तथा कायिक्रम 

पेश गनि पाउदँा म अत्यन्त हजर्ित छु । यस अवसरमा देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गनि आफ्नो 

अमूल्य िीवन उत्सगि  गनुि हुने महान सजहदहरूप्रजत हाजदिक श्रद्धान्ििी व्यक्त गदिछु । िनताको घर आगँनको आफ्नै 

सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार गठन, जनमािण र सञ्चािन गनि आ-आफ्नो स्थानबाट सहयोग गनुि हुने सम्पूणि 

व्यजक्तहरू प्रजत हाजदिक सम्मान व्यक्त गदिछु र जिरी नगरपाजिकाको शासन, जवकास र सेवा प्रवाहको िाजग आफ्नो 

अमूल्य मत जदई हामीिाई यो स्थानमा परु् याउन ुहुने सम्पूणि मतदाताहरू प्रजत हाजदिक आभार व्यक्त गदै, मतदाताबाट 

प्राप्त माया, जवश्वास र भरोसाको सम्मान तथा देशिे प्राप्त गरेको उपिजधिको रक्षा गदै र आफ्नो कतिव्य जनवािहमा यहाकँो 

साथ र सहयोगका आिारमा कजह ँकतै जवचजित नभई जनरन्तर समजपित भइरहने प्रजतज्ञा समेत व्यक्त गदिछु ।  

स्थानीय सरकार सञ्चािनका सन्दभिमा दोश्रो कायिकािका िाजग नव जनवाि जचत हाम्रो यो समूहिे भखिरै कायि  

प्रारम्भ गनि गईरहेको व्यहोरा हामी सबैमा जवजदतै छ । जवगतको कायिकािमा िनजनवाि जचत नेततृ्विे गरकेा राम्रा र असि 

कायिहरुिाई जनरन्तरता जददै बदजिदँो िन अपेक्षा, बढ्दै गइरहेका हाम्रा आवश्यकता र उपिधि सीजमत श्रोत सािनको 

अन्यन्त जववेकपूणि जवजनयोिन तथा पररचािनको आिारमा अगाजि बढ्नु हाम्रो बाध्यता भएको छ । त्यजत हुदँा हुदँै 

पजन तीन तहका सरकारवीच समन्वय, सहकायि र सहअजस्तत्वका आिारमा कायि संचािन गने हाम्रो संवैिाजनक 

व्यवस्थासमेत भएको हुदँा हाम्रा आवश्यकता र सीजमतता हामी एक्िैको वाध्यता नभई संघीय र प्रदेश सरकारको समेत 

समान जिम्मेवारीको जवर्य भएको हुदँा हाम्रा यी समस्या समािानका िाजग जवगत वर्िहरूमा िस्तै नेपाि सरकार र 

बागमती प्रदेश सरकारका तर्ि बाट साथ सहयोग र समन्वय जनरन्तर रुपमा पाइरहने छ  ँभन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।  

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

अब म सभासमक्ष, स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात जिरी नगरपाजिकामा संचाजित महत्वपूणि गजतजवजिहरु तथा 

उपिजधििाई संके्षपमा उल्िेख गनि चाहान्छु- 

१. संघीय सरकारसगँको समन्वयमा जिरी-मािी-श्यामा-पमु्पा सिकको स्तरोन्नजत गररएको।  

२. पे्रदश सरकारसगँको समन्वयमा जिरी-रु्िजपङ-झाकेँ्र सिकको स्तरोन्नजत गररएको।  

३. प्रत्येक विामा कच्ची सिक, कृजर् सिक िगायतका बाटोघाटोको ट्रयाक खोल्ने कायि  िगभग पूरा गररएको 

। बिेटिे भ्याएसम्म यस्ता सिकहरुको सोजिङ गने, नािा बनाउने, ग्राभे्रि गने कायििाई तीव्र रुपमा संचािन 

गरी सिक यातायातमा वाह्रै मजहना पहुचँ पगुोस भन्ने उदे्दश्य राखी कायि गररएको ।   

४. यस नगरपाजिकाको जिंकन बिार के्षत्रिाई आिजुनक व्यापाररक हब बनाउने उदे्दश्यिे जनमािण सुरु गररएको 

सजुविासम्पन्न सजपङ कम््िेक्स भवन जनमािणको काम अजन्तम चरणमा पगेुको र सोको जनमािण पश्चात 

नगरपाजिकाको आन्तररक आयमा समेत बजृद्ध भई नगरको जवकास र सेवाप्रवाहमा स्रोतको उपिधिता हुने 

जवश्वास जिईएको। 
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५. बागमती प्रदेश सरकार र जिरी नगरपाजिकाको साझेदारीमा जनमािण सुरु गररएको ५०० मेजट्रक टन क्षमताको 

जचस्यान केन्रको जनमािण अजन्तम चरणमा पगेुको। 

६. नगरपाजिका के्षत्रका जवजभन्न स्थानहरुमा स्टोन पाकि , टोनी हेगन पाकि , तेजन्िङ जहिारी पाकि , गरुासँ पाकि , 

बदु्ध पाकि , कुथामे जपकजनक पाकि  आजद पाकि हरुको जनमािण गरी आन्तररक तथा वाह्य पयिटनको प्रबद्धिनको 

िाजग प्रयास गररएको। 

७. जिरी नगर के्षत्रकै ग रवको आयोिनाका रुपमा रहेको जिरी तािको जनमािणको िाजग जवस्तृत अध्ययन 

प्रजतवेदन तयार गरी थप जनमािणको प्रजक्रया अजघ बढाउन प्रदेश सरकारसगँको समन्वयमा कायि प्रारम्भ हुन 

गइ रहेको ।  

८. चेदुिङ एजककृत पयिटन जवकास योिना अन्तरगत उक्त के्षत्रमा सिक, यात्र ुप्रजतक्षािय तथा सास्कृजतक सम्पदा 

जनमािण सजहतका कायिहरू सम्पन्न गररएको  ।  

९. स्वच्छ र सर्ा जिरी कायम गने प्रयोिनाथि र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन गनि व्यवजस्थत ल्याण्िजर्ल्ि साईट 

जनमािण कायिको सरुुवात गररएको ।  

१०. भोजिको सखुी र सभ्य समाि जनमािण गने दाजयत्व आिका बािबाजिकामा हुने भएको हुदँा उजनहरूको 

सवािङ्गीण जवकासका िाजग जवजभन्न जक्रयाकिापहरू सञ्चािन गदै तोजकएका मापदण्िहरू परुा गरी बािमैत्री 

जिरी नगर जनमािणको कायि अगाजि बढाइएको ।  

११. यस नगरपाजिका मार्ि त संचािन हुने जवजभन्न योिना तथा कायिक्रमको गणुस्तरीयता सजुनजश्चतताका िाजग 

प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्यांकन गने गररएको।  

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

१२. स्थानीय सेवा प्रवाहिाई िनमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन र संगठनको दरबन्दी जनिािरण तथा संगठनात्मक 

संरचना अद्यावजिक गनि  संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गररएको  । 

१३. जिरी नगरपाजिका जभत्रका ९ वटै विा कायािियमा ईन्टरनेटको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहिाई जछटो, छररतो 

र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था जमिाइएको । 

१४. नगर उप-प्रमखुको नेततृ्वमा रहने न्याजयक सजमजतमा दताि  भएकामध्ये ९९% उिरुी र्र्छ्यौट गरी न्याय 

जनरुपणमा नगरपाजिकाको तदारुकता प्रष्ट पारी नगरपाजिका प्रजतको नागररकको भरोसा हाजसि गररएको ।  

१५. जमजत २०७७ श्रावण १ गते देजख प्रत्येक विा कायािियमा Online  मार्ि त व्यजक्तगत घटना दताि  गने व्यवस्था 

जमिाईएको। 

१६. आजथिक वर्ि २०७७/०७८ को पजहिो च माजसकबाट राजरट्रय पररचयपत्र तथा पञ्िीकरण जवभागिे तोके 

बमोजिमको Forward Feed  तथा Reverse Feed को प्रयोग गरी बैङ्जकङ प्रणािी मार्ि त सामाजिक 

सरुक्षा भत्ता जवतरणको कायििाई अझै प्रभावकारी ढंगिे संचािन गने व्यवस्था गररएको। 

१७. शारीररक रुपिे अशक्त तथा जहिँिुि गनि  नसक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका िाभग्राहीहरुिाई तोजकएको 

बैङ्क तथा सम्बजन्ित विासगँको समन्वयमा विा कायािियमार्ि त नै भत्ता उपिधि गराउने व्यवस्था 

गररएको । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

१८. व्यावसाजयक तरकारी खेतीका िाजग ्िाजष्टक टनेि जनमािण गनि  कृर्क, कृर्क समूह, र्मि तथा 

सहकारीहरुिाई ्िाजष्टक टनेि अनदुानमा जवतरण गररएको । 
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१९. विागतरुपमा र्िरू्ि खेती जवस्तारका िाजग जवजभन्न िातका,  कागती,  जकवी,  जटमुर, आजदका जवरुवा 

अनदुानमा जवतरण गररएको । 

२०. जकसानहरुको माग अनुसार कृजर् प्रजवजि जवस्तार तथा प्राजवजिक सहयोगको िाजग कृजर् प्राजवजिक जनयुक्त गरी 

घरदैिोमा प्राजवजिक सेवा उपिधि गराईएको । 

२१. च्याउ खेतीका  तथा प्राङ्गाररक कृजर् र्मि स्थापनाका िाजग सहायता उपिधि गराईएको । 

२२. नगरस्तरबाट मह उत्पादनको िाजग म रीको घार अनदुानको रुपमा उपिधि गराईनकुा साथै विास्तरबाट 

समेत यस प्रकारका थप कायिक्रम सञ्चािन गररएको । 

२३. कृर्कको माग बमोजिम जमजनजटिर, थे्रसर मेजशन, आइरन टनेि, हाते च्यापकटर, जकजवका जवरुवा, आिकुो 

जवउ, जकजवका थाङ्ग्रा, जसकेचर िगायतका कृजर् सामाग्रीहरू अनदुानमा जवतरण गररएको ।  

२४. ६०० भन्दा बढी पशुहरुमा कृजतम गभाििानको सेवा उपिधि गराईएको । 

२५. माछा पािन कायिक्रममार्ि त जकसानहरुिाई ५०% अनदुानमा स्थानीय िातको माछा उपिधि गराईएको ।   

२६.  कृर्कहरुिाई व्यवसाजयक बंगरु पािनको िाजग प्रोत्साहन गरी अनदुान उपिधि गराईयो । 

२७. जिरीको पजहचानको रुपमा रहेको आिु तथा जकवी खेतीिाई व्यवसाजयक रुपमा अगाजि बढाउन पयािप्त 

कायिक्रम सञ्चािन गररएको ।  

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

२८. चाि ुआजथिक बर्ि २०७८।०७९ को सजमक्षा अवजिसम्म जिरी नगरपाजिकाको सबै स्वास््य संस्थाबाट 

ओ.जप.जि सेवामा १५६०९ िनािाई, खोप जक्िजनकमा ११०४ िनािाई, गाउघँर जक्िजनकमा १२४७ 

िनािाई र मजहिा स्वास््य स्वयम सेजवका मार्ि त ३९१५ िनािाई स्वास््य सेवा प्रदान गररएको । 

२९. नगरको कुि िनसंख्यामा १०,१७६ िनािाई  दोश्रो मात्रा  र ६३५४ िनािाई तेश्रो मात्रा कोजभि १९ 

जबरुद्धको खोप उपिधि गराउनकुा साथै १५ मजहना देजख १५ बर्ि उमेर समूहका बािबाजिकाहरु मध्ये 

३३११ िनािाई टाईर्ाईि जवरुद्धको खोप उपिधि गराईएको। 

३०. जिरी अस्पताििाई ५१ शैया क्षमतामा संचािन गने गरी पूवाििार जनमािण गररएको। 

३१. ५ वर्ि मजुनका बािकाजिकाको पोर्णका के्षत्रमा सुिार ल्याउन पोर्ण पनुस्थािपना केन्र स्थापना गरी भरपदो 

सेवा उपिधि गराइएको ।  

३२. जिरी नगरपाजिका विा नं. २, ७ र ८ मा आिारभूत स्वास््य केन्रको स्थापना गनुिका साथै त्यसको जनजम्त 

भवन जनमािणको कायि  अजन्तम चरणमा परु् याइएको । 

३३. जिरी अस्पताि र श्यामा स्वास््य च कीमा स्थापना गररएको वजथिङ सेन्टरको िाजग अत्यािजुनक मेजशन 

औिार तथा मानव संसािनको व्यवस्था गररएको । 

३४. HI को सहकायिमा जिरी अस्पतािमा जर्जियोथेरापीसेवा सञ्चािनमा ल्याईएको। 

३५. जतिगंगा आखँा अस्पतािसगँको समन्वयमा वाजर्िक रुपमा जनशलु्क जवशेर्ज्ञ सेवाको उपिधिता हुने व्यवस्था 

गररएको । 

३६. जिरी अस्पतािमा िेण्टि सेवा संचािनमा ल्याईएको । 
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३७. आमा र नविात जशशकुो पोर्ण स्तरमा सिुार ल्याउन तथा मातजृशश ु मतृ्यदुर घटाउन प्रत्येक सतु्केरी 

आमाहरुिाई पोर्ण भत्ता स्वरुप रु. २५००/- उपिधि गराउने कायििाई जनरन्तर रुपिे अगाजि बढाईएको 

। 

३८. आजथिक वर्ि २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा चीन सरकार, छन्द ुनगरपाजिकासगँको समन्वयमा कररब  

एक करोि पचास िाख बराबरको स्वास््य सामाग्री ल्याई जवतरण गररएको । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

३९. अजिकांश माध्यजमक जवद्याियहरुमा पसु्तकािय तथा जवज्ञान प्रयोगशािाको व्यवस्था गररएको । 

४०. ३ वटा सामदुाजयक जवद्याियबाहेक सबै जवद्याियमा घेराबार िगाउने कायि सम्पन्न गररएको । 

४१. १६ वटा जवद्याियहरुमा  MGML कक्षा जवस्तार गररएको । 

४२. ५ वटा जवद्याियहरुका प्राथजमक तहमा अंगे्रिी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने व्यवस्था गररएको । 

४३. Calls Over Ridges, Nepal सगँको सहकायिमा दईुवटा माध्यजमक जवद्याियहरुमा जवद्याथी 

आवतिावतको िाजग जवद्यािय बसको व्यवस्था गररएको । 

४४. सबै सामदुाजयक माध्यजमक जवद्याियहरुमा ICT Lab  को व्यवस्थापन गररएको। 

४५. स्थानीय पाठ्यक्रमको जनमािण गरी त्यसको सर्ितापूविक कायािन्वयन गररएको गररएको । 

४६. एक जशक्षक-एक Laptop अविारणा अनरुुप िागत सहभाजगताको आिारमा जशक्षकहरुिाई Laptop जवतरण 

कायि सरुु गररएको। 

४७. Covid-19 संक्रमणको समयमा वैकजल्पक जशक्षण जसकाईद्वारा पठनपाठन सचुारु गररएको । 

४८. प्रत्येक वर्ि उत्कृष्ट नजतिा हासि गने जवद्याथी र उत्कृष्ट नजतिाका आिारमा जवर्यगत जशक्षक-

जशजक्षकाहरुिाई परुस्कृत गने कायििाई जनयजमत गररएको। 

४९. जवद्याथीहरुको शारीररक र ब जद्धक क्षमता जवकासको िाजग जनयजमत रुपमा जवजभन्न खेिकुद िगायतका 

अजतररक्त गजतजवजिहरुको संचािन गने गररएको । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

अब म सभासमक्ष, आजथिक वर्ि २०७९/०८० को वाजर्िक नीजत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहान्छु- 

नगरद्धारा अविम्बन गररएको “Clean Jiri, Green Jiri and Organic Jiri” को दीघिकाजिन िक्ष्यिाई 

आत्मसाथ गदै आफ्नो समजृद्धको यात्रािाई अगाजि बढाउन देहायका नीजतहरू अविम्बन गररनेछः 

१. आर्थिक र्वकास सम्बन्िी नीर्ि 

क)  कृर्ष 

१. जवद्यमान परम्परागत कृजर् प्रणािीिाई व्यवसाजयक कृजर् प्रणािीमा रुपान्तरण गनि  ज्ञान, सीप तथा प्रजवजिको 

उपयोगमा िोि जदइनेछ ।  

२. कृर्क/उद्यमी केजन्रत र कृर्क/उद्यमीमैत्री नीजत जनमािणमा िोि जदइनेछ । 

३. जकवी, आि,ु र तरकारी उत्पादनमा आत्मजनभिरताका िाजग संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा उत्पादनका 

पकेट, धिक, िोन तथा सपुरिोनको जवकास गरर सघन व्यवसाजयक खेती प्रणािी अजघ बढाइनेछ । 
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४. राजरट्रय तथा अन्तराजरट्रय बिारको मागिाई मध्येनिर गदै अगाि जनक र्मि स्थापना गनि प्रोत्साजहत गरी 

जिरीिाई अगाि जनक खाना उपिधि हुने नगरको रुपमा जवकास गररनेछ । 

५. खेतीयोग्य िग्गािाई बाझँो राख्ने प्रवजृतिाई जनरुत्साजहत गदै बाझँो रहेका कृजर् भूजमको जदगो उपयोगका िाजग 

उपयकु्त योिना तयार गरर कायािन्वयन गररनेछ । 

६. कृजर् उपि उत्पादन, प्रशोिन, भण्िारण एवं जवतरण प्रणािीमा नया ँ प्रजवजिको जवकास, अविम्वन र 

आिजुनकीकरण गररनेछ । 

७. सामदुाजयक-नीजि अविारणामा र्िरू्ि तथा तरकारीको नसिरी स्थापना गरर कृर्कहरुिाई आत्मजनभिर 

बनाईनेछ । 

८. जवद्यमान कृजर् उपििाई भण्िारण, प्रशोिन तथा बिारीकरण गनि  प्रदेश सरकारको साझेदारीमा जनजमित 

जचस्यान केन्र (Cold Store) िाई सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

९. स्वदेशमा नै रोिगारी सिृना गरर यवुा िनशजक्तको जवदेश पिायन रोक्ने, जवदेशबाट कृजर् सम्बन्िी ज्ञान सीप 

र पुिँी सजहत र्केका यवुाहरुिाई कृजर् पेशामा आबद्ध गनि  कृजर्मा यवुा जवशेर् कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  

१०. रासायजनक मि, रासायजनक जवर्ादीहरुको असन्तजुित, अजनयजन्त्रत प्रयोग तथा त्यस्ता उत्पाजदत       

वस्तहुरुको उपभोगिे िन स्वास््य र पयािवरणमा गजम्भर असर पाने हुनािे त्यसको जनयन्त्रण गनि  ठोस 

योिना जनमािण गरर कायािन्वयनमा ल्याईने छ  । 

११. गणुस्तरीय उत्पादन सामाग्री र कृजर् यन्त्रीकरणका िाजग कृर्क मैत्री औिार, उन्नत प्रजवजि एवं सिुभ  कृजर् 

किािको िाजग समन्वय गररनेछ । 

१२. सहकारी तथा समूहमा आिाररत कृजर् व्यवसायिाई प्रोत्साहन तथा परुस्कृत गररनेछ । 

१३. रथैाने बािीहरुको संरक्षण र प्रवदिन गने कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  

१४. कृजर् वीमाका िाजग आवश्यक समन्वय एवं प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१५. नगरवासीहरूिाई कृजर्मा आत्माजनभिर गराउन कृजर् के्षत्रको जवजवजिरण, आिजुनकीकरण, बिारीकरण र 

यान्त्रीकरण मार्ि त जकसानको हक जहत संरक्षण र सम्वदिन गदै कृजर्को उत्पादन र उपादकत्व बढाउन 

आवश्यक पहि गररने छ ।  

 

ख)  पशुपालन 

१. पशिुन तथा मत्स्य वीमा सम्बन्िी कायिक्रमको िाजग समन्वय गररनेछ । 

२. च रीपािक कृर्किाई सिुभ किािमा पहुचँ, दाना उत्पादनमा सहिीकरण िगायतका सजुविा वजृद्ध गरर 

च रीपािन व्यवसायमा आकजर्ित गररनेछ ।  

३. नगर के्षत्रजभत्र रहेका सम्पूणि पशपुािक कृर्कहरुको पशपुंक्षीहरुिाई पश ुस्वास््य उपचार सेवा उपिधि 

गराइनेछ । 

४. नश्लसिुारको माध्यमिे स्थानीय पशहुरुमा गणुात्मक सिुार ल्याइनेछ । 

५. पश ुआहारामा सिुार ल्याउन जवजभन्न बहुवर्ीय घासँ खेती गने, पश ुचरणको व्यवस्था जमिाई िािे घासँको 

जवरुवा उत्पादन र जवतरण गनि  आवश्यक नसिरी स्थापना गररनेछ । 

६. पशिुन सरुक्षाको िाजग जवजभन्न रोगबाट बचाउन आकजस्मक खोप सेवाहरु संचािन गररनेछ । 

७. कृर्कहरुिे उत्पादन गरकेो कृजर् उपि तथा पशिुन्य पदाथिको बिारीकरणमा समन्वय तथा सहिीकरण 

गररनेछ । 
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८. स्थानीय कुखरुा र बाख्राको व्यवसायीक उत्पादनमा प्रोत्साजहत गररनेछ । व्यवसायीक रुपमा बगंरु, हासँ 

िगायतका अन्य मासिुन्य तथा दगु्ििन्य उत्पादन बढाउन िोि जदइनेछ । 

९. सहकारी तथा समूहमा आिाररत पशपुािन व्यवसायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

ग) पर्िटन 

१. यस नगरिाई सर्ा, स्वच्छ तथा हररत वातावरणीय प्राङ्गाररक खानाको स्वाद सजहत जवदा मनाउने गरर 

स्वदेशी तथा जवदेशी पाहुनाको िाजग आकर्िक गन्तव्यको रुपमा जवकास गने नीजत अविम्वन गररनेछ ।  

२. बागमती प्रदेश सरकारको समेत सहकायिमा वस्ती हररयािी तथा स न्दयिकरण गने कायििाई प्राथजमकता 

जदईनेछ । 

३. स्थानीय नगरवासीिाई स्थानीय उत्पादनबाट अजतजथ सत्कार गनि प्रोत्साजहत गररनेछ । कृजर् पयिटन, पयाि  

पयिटन, िाजमिक पयिटन, शैजक्षक पयिटन, स्वास््य पयिटन,  सहकारी पयिटन, होमस्टे आजदिाइ प्रोत्साजहत 

गररनेछ । 

४. जिरी नगरपाजिका जभत्रका एजककृत चेदुिङ जवकास, गरुु ररम्पोछे र जिरी ताििाई ग रवको आयोिनाको 

रुपमा जिई सो सम्बन्िी जनमािण कायििाई प्राथजमकताका साथ अगाजि वढाईनेछ । 

५. जिरीको ऐजतहाजसक जचनारी कामय राख्दै उत्कृष्ट पयिटकीय गन्तव्य स्थिको रुपमा जवकास गनि  संघीय र 

प्रदेश सरकार िगायत दातृ जनकायहरूमा उपयकु्त पहि गररनेछ ।  

६. जिरीमा स्वदेसी तथा जवदेशी पयिटहरूको आगमनिाइ व्यवजस्थत ढंगिे अगाजि बढाउन जिरी जवमान 

स्थिको पनुजनमािण तथा स्तरोन्नती गरी सञ्चािनको िाजग संघ र प्रदेश सरकारसगँ समन्वय तथा सहकायि  

गररने छ ।  

७. पयिटकीय गजतजवजि बढाउने उदे्दश्य राखी जिरी नगरपाजिकाको आयोिना तथा जिरी उद्योग वाजणज्य संघको 

सह-आयोिनामा स्थानीय उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनि र पयिटकिाई आकजर्िक गनि  जिरी महोत्सव सञ्चािन 

गररने छ ।  

 

घ)  सहकारी 

१. सीप तथा आय आििनमा गोिवन्द गनिको िाजग मजहिा सहकारी, कृजर् सहकारी, िघउुद्यम सहकारी गठन 

गनि प्रोत्साजहत गरर यस्ता संस्थाको संचािनमा नगरपाजिकाबाट जवशेर् सहयोग गररनेछ । 

२. स्थानीय सहकारी सम्बन्िी क्षमता अजभवजृद्धको िाजग जवशेर् कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

३.  जनिी तथा सहकारी के्षत्रको संिग्नता बढाउदै करार सम्झ तामा आिाररत तथा सहकारी खेतीिाई 

प्रथाजमकता जदई मूल्य श्रृंखिा पद्धजत अनसुार उत्पादनदेजख बिारीकरण सम्मका कायिक्रमहरु एकीकृत रुपमा 

संचािन गररनेछ । 

४. सहकारी  सम्बन्िी राजरट्रय, प्रादेजशक र स्थानीय संघ संस्थासंग समन्वय र सहकायि गररनेछ । 

५. प्राङ्गाररक खेतीका सम्भाजवत वस्त ु र के्षत्रहरुको पजहचान एवं उत्पादन वृजद्ध गरर उत्पाजदत प्राङ्गाररक 

वस्तकुो ब्राण्ि प्रवििन गदै राजरट्रय तथा अन्तराि जरट्रय स्तरमा बिारीकरण गनि  सहकारी संस्थाहरुिाई 

प्रोत्साजहत गररनेछ । 

६. जिरी नगरपाजिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को मापदण्िजभत्र रहनेगरर नगरजभत्र भएका सहकारीहरु 

व्यवजस्थत गररनेछ । साथै नगरजभत्रका सहकारीहरुको सूजचकरण अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा जनयमन गररनेछ 

।  

७. नगर जभत्र कृजर्, पशपुािन, पयिटन आजदमा िागत साझेदारीमा सहकारीसगँ सहकायि  गररनेछ । 

  



 

7 
 

२.  ससं्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह सम्बन्िी नीर्ि  

१. सेवा प्रवाह चसु्त, दरुुस्त, भरपदो र िनमखुी बनाउदँै नागररकमैत्री सेवा प्रवाहिाई उच्च प्राथजमकतामा 

राजखनेछ । 

२. न्याय सम्पादन कायिमा पूणि अग्रसरता जिई न्याजयक प्रकृयािाई भरोसायोग्य बनाईनेछ । साथै समािमा भएका 

सामान्य जववाद र द्वन्दिाई मेिजमिापको माध्यमद्वारा समािान खोज्ने प्रयास गररनेछ । 

३. सम्पूणि कमिचारीहरुको कायिजववरण बनाई कायािन्वयन गररनेछ तथा त्यसैको आिारमा मूल्याङ्कन गने 

पद्धजतको जवकास गररनेछ । 

४. नगरपाजिकाबाट स्वीकृत भएका ऐन, जनयम, नीजत, कायिजवजििाई उच्च प्राथजमकताका साथ पािना  गररनेछ 

। स्वीकृत ऐन, जनयम नगरपाजिकाको वेभ साईटमा राखी सविसािारणको िानकारीका िाजग संपे्रशण गने तथा 

समयानकूुि अध्यावजिक गने कायििाई जनरन्तरता जदईनेछ । 

५. ऐन, जनयम तथा कायि जवजििाई समयानुकूि हुनेगरर संसोिन तथा पररमाििन गररनेछ । 

६. सावििजनक सम्पजत्तमा हुने अजतक्रमणिाई रोक्ने नीजत अजख्तयार गररनेछ । 

७. यस नगरबाट जनमािण सम्पन्न हुने हरके योिनाको अनगुमनपश्चात् मात्र भुक्तानी जदने व्यवस्थािाई 

किाईकासाथ िागू गने पद्धजतको जवकास गररनेछ । 

८. उपभोक्ताको सजुविा र काममा गणुस्तर कायम राख्नको िाजग घमु्ती योिना सम्झ ता प्रणािी िाग ुगररनेछ ।  

९. कायािियमा जवद्यजुतय हाजिरी प्रणािी िाग ुगररनेछ ।  

१०. नगरपाजिकाबाट प्रवाह गररने सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारीताको अजभवजृद्ध गनि  आवश्यक व्यवस्था 

गररने छ ।  

 

३. सामार्िक र्वकास नीर्ि  

क) िमि ससं्कृर्ि ररिीररवाि िथा परम्परा 

1. यसनगर जभत्र रहेका मजन्दर, गुम्बा, चचि  िस्ता ऐजतहाजसक, सांस्कृजतक तथा पूराताजत्वक सम्पदाको संरक्षण, 

संवििन र जवकासिाई जनरन्तरता जदन आवश्यक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. समािमा जवद्यमान िमि, प्रथा, परम्परा, रीजत तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका जवभेद, असमानता, 

शोर्ण र अन्यायिाई न्यूनीकरणमा सहयोग परु् याउने खािको िनचेतनामूिक कायिक्रमको सञ्चािनिाई 

जनरन्तरता जदइनेछ । 
 

ख) र्शक्षा, रु्वा िथा खेलकुद 

१. आिारभूत जशक्षामा सबैको पहुँच सजुनजश्चत गनि आजथिक रुपमा अजत कमिोर पररवारका बािबाजिकाको 

अध्ययनिाई सहि बनाउन छात्रवजृत्त जदने व्यवस्थािाई जनरन्तरता जदइनेछ ।  

२. शैजक्षक जवकासको िाजग दोस्रो चरणको नगर जशक्षा योिना जनमािण गरी कायािन्वयनमा ल्याईने छ । 

३. नगर जशक्षा ऐनको संशोिन तथा नगर जशक्षा जनयमाविी जनमािण गरर िागू गररने छ । साथै जशक्षामा जनिीके्षत्रको 

िगानीिाई व्यवजस्थत तथा जनयमन गनि आवश्यक जनदेजशका एवं कायिजवजि बनाई कायािन्वयन गररने छ । 

४. जचन सरकारबाट जनमािण हुने जिरी माध्यजमक जवद्याियको भ जतक पूवाििार जनमािण कायिको िाजग आवश्यक 

पहि गररने छ । 

५. सबै माध्यजमक जवद्याियहरुमा इन्टरनेट सेवा जवस्तार गररने छ ।  

६. अजतररक्त जक्रयाकिापहरुको माध्यमबाट जवद्याथीहरुको च तर्ी जवकासमा सहयोग परु् याउने खािका 

जवगतका कायिक्रमहरुिाई जनरन्तरता जदइने छ । 

७. सामदुाजयक जवद्याियहरुमा सञ्चािनमा रहेको बहुतह बहुस्तर जसकाइ (MGML) पद्धजतको कायािन्वयनिाई 

थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था जमिाइने छ । 
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८. सामदुाजयक जवद्याियका छात्राहरुिाई जनशलु्क सेनेटरी ्याि जवतरणको  व्यवस्थािाई जनरन्तरता जदईनेछ।  

९. जबगत िामो समय गणुस्तरीय प्राजवजिक जशक्षा प्रदान गदै आईरहेको जिरी प्राजवजिक जशक्षािय (JTS) को 

प्रशासजनक भवनको जनमािण सम्पन्न गररने छ ।  

१०. Calls Over Ridges, Nepal र नगरको सहकायिमा सामदुाजयक जवद्याियरुमा कक्षा ७ देजख १० सम्म 

अध्ययनरत सबै जवद्याथीहरुिाई जदवा खािाको प्रबन्ि जमिाईने छ । 

११. नगरजभत्रका जवद्याियहरुमा जवद्यमान नगर जशक्षा ऐनअनुरुप व्यवस्थापन सजमजत र हरके विामा जशक्षा 

सजमजतको गठन गरर व्यवस्थापन सजमजत तथा विा जशक्षा सजमजतका पदाजिकारीहरु र जवर्यगत जशक्षकहरुको 

क्षमता जवकास तािीम कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

१२. शैजक्षक गणुस्तर सहजिकरण एवं कायि  सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुानको धयवस्था गररनकुा साथै 

नगर स्तरमा सवोत्कृष्ट जसकाइ उपिजधि हाजसि गने जवद्याथी, जवद्यािय तथा जशक्षकहरुिाई थप प्रोत्साजहत 

गनि उपयुक्त मापदण्ि जनिािरण गरर परुस्कृत गने व्यवस्था जमिाइने छ । 

१३. नगरस्तरमा जिइने आिारभूत तह उत्तीणि परीक्षािाई थप व्यवजस्थत गनुिका साथै अन्य कक्षा तथा तहको 

मूल्यांकन प्रणािीिाई समेत व्यवजस्थत बनाइने छ ।  

१४. नगरपाजिकािे अविम्वन गरेको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को  दीघिकािीन िक्ष्यको 

कायािन्वयनिाई सघाउ पयुािउन जवद्याियस्तरबाट जवद्याथीहरुको पररचािन गने, सचेतनामूिक 

कायिक्रमहरुको सञ्चािन गने, जवद्याियहरुमा रू्िबारी जनमािण तथा वकृ्षारोपण गने िस्ता कायिक्रमहरुिाई 

िोि जदई उत्कृष्ट हररत जवद्याियको मूल्याङ्कन तथा छनोट गरर परुस्कृत गने व्यवस्था जमिाइने छ । 

१५. जवद्यािय र समदुायमा जसकाइमैत्री वातावरण जनमािणमा सघाउ पगु्ने गरर शैजक्षक मेिा तथा सम्मेिनको 

आयोिना गररने छ ।  

१६. सचेत अजभभावक, जनपूिण जवद्याथी जनमािणका िाजग औपचाररक एवं वैकजल्पक माध्यमबाट अजभभावक जशक्षा 

कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

१७. स्वस्थ, सक्षम र अनुशाजसत नागररक जनमािणका िाजग खेिकुद जवकास गनि एक विा एक खेि मैदान र 

नगरस्तरीय एक रगंशािा र कभिि हि जनमािणका िाजग आवश्यक पहि गररनेछ । 

१८. नगरजभत्रका खेि प्रजतभाहरुको पजहचान, प्रवद्धिन तथा जवकासका िाजग नगरस्तरमा जवजभन्न खेिहरुको 

आयोिना गनुिका साथै नगरजभत्र र बाजहर आयोजित खेिहरुमा सहभाजगताका िाजग आवश्यक व्यवस्था 

जमिाइने छ । साथै यवुाहरुिाई उद्यमी बनाउनको िाजग प्रोत्साजहत गररनेछ ।  

१९. नगरपाजिका स्थापना भएको जदनिाई खेिकुद जदवस घोर्णा गरर रारट्रपजत रजनङजशल्ि प्रजतयोजगता िगायत 

जवजभन्न खेिकुद कायिक्रमहरुको आयोिना तथा खेि प्रजतभाहरुको सम्मान िस्ता कायिक्रमहरु सञ्चािन 

गररने छ । 
 

ग) स्वास््र् 

१. जबगतको अनभुव, जसकाई र राजरट्रय तथा अन्तराजरट्रय जबजिको अनुसरण गरी स्थाजनय स्तरमा मान्य हुने र 

गनि सजकने कायिको िाजग नगरपाजिका आर्ैं  र आवश्यकताको आिारमा आन्तररक तथा बाह्य सहयोगी 

संस्थाको समेत सहयोगमा कोजभि १९ िगायतका जवजभन्न माहामारी तथा जबपद धयबस्थापन कायििाई 

जनरन्तरता जदइनेछ ।  

२. नेपािको ऐजतहाजसक अस्पताि भनेर जचजनने जिरी अस्पताििाई जिरी नगरपाजिका, स्वास््य तथा 

िनसंख्या मन्त्रािय र कुनै केजन्रय अस्पताि/जशक्षण अस्पतािसगँको जत्रपक्षीय सम्झ ताका आिारमा 

स्तरोन्नतरी गरर गणुस्तरीय सेवा प्रदान गररने व्यवस्थाका िाजग आवश्यक पहि गररनेछ।  
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३. जिरी नगरपाजिकािाई दवु्यिसनमकु्त नगर बनाउन आवश्यक पहि गररनेछ। 

४. स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा जनयजमत सुचारु राख्न अत्यावश्यक स्वास््य कमिचारी, और्िी उपकरण 

आजदको व्यवस्था गररने छ ।  

५. जिरी अस्पतािमार्ि त िेष्ठ नागररकको स्वास््य प्रबदिन तथा उपचार कायिक्रमिाई जनरन्तरता जदइनेछ । 

६. स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन प्रोत्साजहत गने र सम्बजन्ित स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हुन/गराउन 

नसकोको पररजस्थजतमा अन्यत्र पे्रर्ण गनुि  पने जबपन्न गभिवतीहरुिाई तोजकए बमोजिम एम्बिेुल्स सेवा 

संचािनिाई जनरन्तरता जदइनेछ ।  

७. सतु्केरी मजहिा तथा नव िात जशशकुो पोर्ण सिुारको िाजग तोजकए बमोजिमको पोर्ण खचि उपिधि  

गराईने कायििाई जनरन्तरता जदइनेछ ।  

८. बािबाजिकाको पोर्णको जनयजमत िेखािोखा गरी जशघ्र कुपोजर्त बािबाजिकािाई पोर्ण पनुस्थापना गहृमा 

भनाि  गरर उपचार गररने कायििाई जनरन्तरता जदइनेछ ।  

९. अन्य पाजिकामा रहेका स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरकेा राम्रा र सर्ि कायिक्रमको अनशुरण गरर जिरी 

नगरपाजिकाको स्वास््य संथािाई अझ सबि, सक्षम बनाउन मजहिा स्वास््य स्वयं सेजवका, स्वास््य 

संस्था धयबस्थापन सजमजतका पदाजिकारी, कमिचारीहरुको िाजग आन्तररक अबिोकन भ्रमण गराईने छ ।  

१०. स्वास््य संस्थाको जवजवि पक्षको सशुासन कायम गनि  सबै स्वास््य संस्थािाइ सुचना प्रजबजि मैत्री बनाइने 

छ । 

११. स्वास््य सम्बजन्ि जबजभन्न सचेतना मिुक कायिक्रम तथा अजभमजुखकरण गराईने छ । 

१२. स्वास््यकमीहरुको क्षमता तथा जसप जबकासको िाजग जबजभन्न ताजिम प्रदान गने कायििाई जनरन्तरता 

जदइनेछ ।  

१३. जिरी अस्पतािमा ICU कक्षको जनमािण तथा धिि बैकको स्थापनाको आवश्यक प्रजक्रया अगाजि बढाईने छ 

। 

घ) मर्हला, बालबार्लका िथा िेष्ठ नागररक 

१. शारीररक रुपिे अशक्त तथा जहिँिुि गनि नसक्ने सामाजिक सरुक्षा भत्ताका िाभग्राहीहरुिाई तोजकएको 

बैङ्क तथा सम्बजन्ित विासगँको समन्वयमा विा कायािियमार्ि त नै भत्ता उपिधि गराउने कायििाइ अझै 

प्रभावकारी ढंगिे सञ्चािन गररनेछ ।  

२. मजहिा सम्बन्िी जवद्यमान काननुहरुको अजभमखुीकरण, नगरस्तरीय नारी जदवसको आयोिना मार्ि त् 

िैङ्जगक सचेतना अजभवजृद्ध गदै िैङ्जगक जहसंाको न्यूनीकरण गररने छ । 

३. "प्रदेश र स्थानीर् िहको एउटै सन्देश, बालर्ववाहमकु्त हाम्रो प्रदेश" भन्ने नारािाई प्राथजमकता जदई 

कायािन्वयन गररने छ । साथै जिरी नगरपाजिकािाई बािमैत्री नगरपाजिका घोर्णा गनि आवश्यकीय 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

४. बािअजिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्धिन गनि नगरस्तरमा बािसञ्िािको गठन तथा जवद्याियस्तरमा 

बािक्िवहरुको गठन गरर नगरपाजिकामा दताि  गराई जवजवि सचेतामूिक कायिक्रमहरुमा सहभागी हुने 

व्यवस्था जमिाइने छ । 

५. जव.सं. २०८० जभत्रमा िन्म दताििाई शत प्रजतशन परु् याउन नेपाि सरकारिे अन्तराजरट्रय स्तरमा गरकेो 

प्रजतवद्धतािाई टेवा परु् याउने उदे्दश्यिे िन्म दताि  प्रोत्साहन कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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६. ज्येष्ठ नागररकहरुको सम्मान तथा सजुविाका िाजग जदवा सेवा केन्र सञ्चािन गररनेछ ।  

७.  ज्येष्ठ नागररकहरुको हक जहतको सम्मान तथा संरक्षणको िाजग जवजभन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु गनुिको साथै 

ज्येष्ठ नागररकहरुको अजभनन्दन, नगरजभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा जनशलु्क स्वास््य सेवा िगायतका 

सेवाहरूिाई जनरन्तरता जदइनेछ । 

८. नगरवाट प्रदान गदै आएको िेष्ठ नागररक कािि  जवतरण गने कायििाई जनरन्तरता जदईनेछ । 

 

ङ) अल्पसखं्र्क, दर्लि िनिार्ि िथा अपाङ्गिा  

1. यस नगरपाजिका जभत्रको िनसंख्या सम्बन्िी सबै खािे त्याङ्क विास्तरमा संकिन गरर गररब तथा 

बेरोिगार, अल्पसंख्यक, दजित, िनिाजत र अपांगता भएका व्यजक्त सम्बन्िी त्याङ्क वगीकरण तथा 

अजभिेख अद्यावजिक गरर िजक्षत कायिक्रमहरुको जनमािण तथा सञ्चािन गररनेछ । त्यस्तै भूजमजहन तथा 

अव्यवजस्थत बसोबासीको िगत संकिन गरी आवश्यक व्यवस्था गनि संघीय सरकारसगँ समन्वय गररनेछ ।  

2. नगरजभत्रका अपांगता भएका व्यजक्तहरुको हक जहतको संरक्षण गनि  अपाङ्गता भएका व्यजक्तको पजहचान गरर 

अपांगता पररचय पत्र जवतरणको व्यवस्था जमिाई सहायता सामाग्रीहरुको व्यवस्था तथा सहायतामूिक 

तािीमको व्यवस्था गररनकुो साथै अपांग जदवस मनाउने कायिको थािनी गररने छ । 
 

च) गैर सरकारी सघं ससं्था 

१. नगरपाजिका के्षत्रमा कायिरत गैरसरकारी संघ/संस्थािे संचािन गने कायिक्रममा आवश्यक समन्वय एवं 

जनयमन गनि  संस्था पररचािन तथा व्यवस्थापन जनदेजशका बमोजिम गै.स.स.हरुको प्रोर्ाइि बनाइनेछ ।  

२. नगरपाजिकासगँ योिना तथा कायिक्रममा दोहोरोपन नआउने गरर योिना तथा कायिक्रम संचािन गने 

व्यवस्था जमिाईनेछ ।  

३. नगरपाजिका जभत्र जक्रयाशीि गैरसरकारी संघसंस्था वा व्यजक्त मार्ि त सञ्चािन हुने योिना तथा कायिक्रमिाई 

थप प्रभावकारी बनाउन नगरस्तरीय अनगुमन संयन्त्र जनमािण गरर अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ ।  

४. गैरसरकारी संघसंस्था वा व्यजक्तद्धारा नगरपाजिकाजभत्र सञ्चाजित योिना तथा कायिक्रमहरुको अििवाजर्िक 

तथा वाजर्िक मूल्यांकन तथा समीक्षा गररनेछ  । 

५. नगरपाजिका र गैरसरकारी संघसंस्था वा व्यजक्त बीच नगरजभत्र हुने कायिका सम्वन्िमा सहकायि , समन्वय तथा 

सहिीकरण गररनेछ । 

६. गैर सरकारी संघसंस्था वा व्यजक्तसगँ िागत साझेदारीमा समेत योिना तथा कायिक्रम संचािन गनिका िाजग 

म्याजचङ र्ण्िको व्यवस्था गररनेछ । िागत साझेदारीमा समेत योिना तथा कायिक्रम संचािन गररनेछ । 
 

छ) सरसफाई िथा खानेपानी 

१. "एक घर एक िारा" भन्ने संघीय सरकारको नीजतिाई कायािन्वयन गनि  प्रदेश तथा संघ सगँ समन्वय गनि  

आवश्यक पहि गररनेछ । यस नगरको हकमा समेत आत्मसाथ गदै िाने नीजत जिईनेछ । 

२. खानेपानी सजुविा नपगेुका ठाउमँा िनताको पहुचँ जवस्तारका साथै खानेपानीको गुणस्तर सिुारमा जवशेर् 

ध्यान जदईनेछ । 

३. खानेपानीका महुान संरक्षण तथा गणुस्तर सिुारका िाजग खानेपानी मुहान दताि  िगायत अन्य संरक्षणात्मक 

तथा प्रबद्धिनात्मक उपायहरुको अविम्बन गररनेछ। 

४. र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको िाजग र्ोहरिाई कुजहने र नकुजहने र्ोहरमा वगीकरण गरर व्यवस्थापन गनि  

सचेतनामूिक कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

५. नगरको स न्दयिता कायम राख्न महत्वपूणि भूजमका जनवािह गने नगरका खोिा नािा तथा पानीका श्रोतमा 

प्रदूजर्त पानी तथा र्ोहरमैिा र्ाल्ने कायििाई पूणितः जनयन्त्रण गने नीजत जिईनेछ । 
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६. प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरर नगरका प्रमखु शहरी के्षत्रमा ढि जनकास तथा 

र्ोहर पानीको प्रशोिन गने व्यवस्थाका िाजग पहि गररनेछ। 
 

ि) रु्वा, श्रम िथा रोिगारी 

१. जवदेश पिायन हुने यवुा सोचिाई जनरुत्साजहत गदै उनीहरुको पररचािन गरी स्थानीय स्रोत, सािन र 

समयको उपयोग गदै उत्पादन, रोिगारी तथा आम्दानी बढाउनको िाजग “र्िरी पौरखी रु्वा” कायिक्रम 

अगाजि बढाइने छ ।  

२. नगरजभत्र िगानीमैत्री वातावरण जनमािण गरर िगानी जभ त्र्याउने तथा यवुा िजक्षत सीपमूिक र व्यवसाय मूिक 

तािीम संचािन गरर यवुाहरुिाई पयािप्त रोिगारीको अवसर जसििना गने नीजत अजख्तयार गररनेछ । 

३. नगरजभत्र रहने हरेक श्रजमकको अजिकारको संरक्षण गदै श्रमको उजचत सम्मान गने व्यवस्था जमिाईनेछ । 

४. गररजव जनवारण एवं स्वरोिगार सृिना गनि संघीय सरकारको सहयोग एवं जनदेजशका अनसुार नया ँउद्यजम 

सिृना गने कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

५. संघीय सरकारद्वारा सञ्चाजित प्रिानमन्त्री रोिगार कायिक्रमिाई सर्िता पूविक सञ्चािन गनि  आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ ।  

६. मजहिाहरूिाई चिुो च कामा मात्र जसजमत राख्ने पद्धजतको अन्त्य गदै उनीहरुमा अन्तरजनजहत क्षमताको 

प्रस्रु्टन गरी सीप वजृद्ध गने तथा आय आििनमा सहयोग परु् याउने खािका सीपमिुक व्यावसाय सञ्चािन 

गनिका िाजग “मर्हला उद्यमी” कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 

४. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन िथा सुशासन नीर्ि 

१. नगरवासी, रािनैजतक दि, नागररक समािको सल्िाह सझुाविाई सम्मान गदै जवगत देजख िागू हुदै आएको 

एजककृत सम्पजत्त करिाई पनु: संरचना गरर घर र घरिे चचेको िग्गािाई मात्र एजककृत सम्पजत्त कर िगाई 

बाकँी िग्गामा मािपोत कर िगाउने कानूनी व्यवस्थािाई जनरन्तरता जदइनेछ ।  

२. नगरको शाजन्त स-ुव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्न तथा अपराि अनुसन्िानमा महत्वपूणि भूजमका जनवािह 

गनि प्रदेश सरकार तथा नेपाि प्रहरीसंग आवश्यक सहकायि गररनेछ ।  

३. स्थानीय संजचत कोर् संचािन र व्यवस्थापनमा एकरुपता र जमतव्यजयता कायम गनि िागू भएको स्थानीय 

संजचत कोर् व्यवस्थापन प्रणािी SuTRA (Sub-national Treasury Regulatory Application) िाई 

प्रभावकारी ढंगिे िागू गररनेछ ।  

४. कायिसम्पादनमा सूचकमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी अविम्वन गररनेछ । 

५. नगरके्षत्र जभत्र संचाजित जवजभन्न प्रकारका व्यवसायीहरुको िगत संकिन गरर व्यवसाय दताि  गने प्रकृयािाई 

व्यवजस्थत गररनेछ । 

६. भएका वेरुि ुर्स्र्य ट गनि अजिकतम प्रयास गररनेछ तथा वेरुि ुघटाउन उल्िेख्य सिुार गररनेछ । 

७. उपभोक्ता, कमिचारी तथा पदाजिकारीहरुको क्षमता जवकासका कायिक्रम जनरन्तर सञ्चािन गररनेछ । 

८. नगरको कर तथा गैरकर रािश्वको संभावनािाई आकँिन गरर आन्तररक आम्दानी वजृद्ध गनि रािश्व सुिार 

कायियोिना कायिन्वयन गररनेछ । 

९. नगरपाजिकािे करको दर जनिािरण गदाि  गररब तथा जवपन्न वगििाई कम बोझ पने गरी प्रगजतजशि कर प्रणािी 

अबिम्बन गररनेछ ।  

१०.  नगरपाजिकाको जिन्सी व्यवस्थापनको िाजग सावििजनक सम्पजत्त व्यवस्थापन प्रणािी (PAMS) अजनवायि 

रुपमा िाग ुगररनेछ ।  

११. बेरुिु र्र्छ्यौट तथा सम्परीक्षणमा सहिताका िाजग महािेखा पररक्षकको कायािियिे प्रयोगमा ल्याएको 

NAMS को प्रयोग गररनेछ ।   
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१२. आजथिक कारोबारहरूिाई सरि, सहि र भरपदो बनाउदँै सरकारी कारोबारमा जमतव्यजहता तथा पारदशीता 

प्रवििन गनि  जिरी नगरपाजिकामा सरकारी बैंक पनुःस्थापनाको िाजग सम्बजन्ित सरोकार वािाहरू सगँ 

आवश्यक पहि तथा समन्वय गररने छ 
 

५. पूवाििार  र्वकास नीर्ि  

क) सडक िथा पदमागि 

१. नया ँसिक खोल्ने कायििाई जनरुत्साजहत गने र भैरहेका सिकको स्तर उन्नजत गने यस नगरको म िदुा 

नीजतिाई जनरन्तरता जदईनेछ । 

२. नगरपाजिका कायािियबाट सबै विा कायाििय िोि्ने सिकिाई बाह्रै मजहना चल्नेगरर स्तरोन्नजत गने 

कायििाई उच्च प्राथजमकता जदईनेछ । 

३. नगरपाजिका जभत्रको मखु्य सिकबाट शाखा सिक खोल्दा नगरपाजिकाको अनमुजत जवना खोल्न नपाईने 

नीजतिाई अविम्वन गररनेछ । 

४. नगर जवकास कोर्को ऋण िगानीमा सञ्चाजित सजपङ कम््िेक्सको जनमािण कायििाई पूणिता जदइनेछ ।  

५. संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा नगरका मखु्य सिकमा पने खोिाहरुमा मोटरेवि पिु तथा अन्य 

आवश्यक स्थानमा झोिङ्ुगे पिु जनमािणका िाजग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

६. नगरको उत्तर दजक्षण िोि्ने िाईर् िाईन माजनने र्िरी-माली-श्र्ामा सडकिाई संघीय सरकारको समपूरक 

अनदुान तथा नगरिाई पूवि-पजश्चम िोि्न महत्वपूणि भूजमका खेल्ने जिरी रु्िजपङ झाकेँ्र सिकिाई प्रदेश 

सरकारको साझेदारीमा जनमािण कायि सम्पन्न गररनेछ ।  

७. नगरको पाजकि ङ के्षत्रिाई व्यवजस्थत बनाउन उपयुक्त कायि  सञ्चािन गररनेछ ।  

८. अजिकांश व्यजक्तहरूको आवतिावतको प्रमखु मागिका रुपमा रहेको जिरी-मािी-शैिङ्ुग-चेदुिङ-भोिे सिको 

स्तरोन्नती गरी सवारी आगमनिाई सहि बनाइने छ । 
 

ख) र्वदु्यि, उिाि िथा सचंार 

१. परुाना काठका पोिहरुिाई आईरन पोििे प्रजतस्थापन गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।  

२. दरु संचारको पहुचँ नपगेुको स्थानहरुमा नगर जभत्र प्रदायकहरुको सहकायिमा दूरसंचार सेवािाई भरपदो र 

जनयजमत गराई कायािियिाई प्रजवजिमैत्री बनाईनेछ । 

३. जवद्यतुको जवकल्पको रुपमा स यि उिाि/वैकजल्पक उिाि  प्रणािीिाई प्रवदिन गररनेछ ।  

ग) भवन िथा अन्र् सरंचना 

१. जनमािण भएका विा कायाििय भवनिाई सरुजक्षत, व्यवजस्थत र प्रजवजिमैत्री बनाईनेछ । 

२. व्यवजस्थत शहरी जवकासका पूवाििार जनमािण गनि  प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग समन्वय गररनेछ । 

३. विा कायाििय स्वास््य च की िगायतका जनजमित संरचनाहरूिाई आवश्यक ममित तथा सिुारका कायि  

अगाजि बढाइनेछ ।  

४. आगाजम जदनहरूमा जनमािण गररने सावििजनक एवं सामदुाजयक भवनहरू, बािमैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउने 

नीजत अजख्तयार गररनेछ ।  
 

घ) उद्योग 

१. कृजर् तथा ििीवटुीमा आिाररत िि ुउद्योग स्थापना गरर रोिगारीका अवसर जसििना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

२. नगरजभत्रका सम्भाव्य खानीिन्य वस्तुहरुको अनसुन्िान, अन्वेर्ण र उत्खननका कायिक्रमका िाजग संघीय 

तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा  अगाजि बढाईनेछ । 
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३. सहकारीमा आिाररत िघ ुउद्यम, घरिेु तथा साना उद्योग स्थापना गनि जवशेर् िोि जदईनेछ । 

४. स्थानीय स्तरमा उत्पाजदत वस्तकुो व्राजन्िङ गरर जनयाित गनि सहिीकरण गने व्यवस्था जमिाईनेछ । 

५. स्थानीय ििीवटुी तथा उच्च मूल्यका र्िरू्ि उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

६. स्थानीय श्रम र जसपको प्रयोग गदै होजियारी उद्योग प्रवद्धिनका िाजग उपयकु्त कायि  सञ्चािन गररनेछ ।  

७. मजहिा ढाका बनुाई कायििाई जनरन्तरता जददै यसिाई व्यावसाजयक रुपमा अगाजि बढाइनेछ । 

  

६.  वािावरण िथा र्वपद ्व्र्वस्थापन नीर्ि 

१. जिरीिाई हररत नगरको रुपमा जवकास गरर प्रत्येक जिरी नगरवासीिाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाचँ्ने 

आिार तय गनि नगरवासीको साझेदारीमा वृक्षारोपण तथा वन संरक्षणका कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

२. यस नगरिे जिएको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को दीघिकािीन िक्ष्यिाई प्रवद्धिन गने 

कायिक्रमिाई व्यापक रुपमा अगाजि बढाइनेछ । यसका िाजग जनम्न उपाय अविम्वन गररनेछ । 

क. प्रत्येक घरपररवार तथा टोििाई र्ोहरिाई ३ भागमा वगीकरण गनि प्रोत्साजहत गररनेछ । 

ख. र्ोहरमैिाको उजचत व्यवस्थापन गनि  स्थायी संकिन र व्यवस्थापन केन्र जनमािणको िाजग, जिरी 

नगरपाजिका विा नं. ६ जस्थत देजवथान जकमाने सामदुाजयक वन के्षत्र जभत्रको घनु्सािी घाट छेउको 

परुानो नसिरी पाखामा ल्याण्िजर्ल्ि साईट जनमािण कायि  यसै वर्ि सम्पन्न गररनेछ ।  

ग. टोि टोिबाट वजगिकृत र्ोहरिाई सवारी सािनको माध्यमवाट संकिन केन्रमा पयुािई उजचत 

व्यवस्थापनका उपाय अविम्वन गररनेछ । 

घ. टोि तथा वस्तीहरुिाई र्ोहरिन्य जक्रयाकिाप गनि जनरुत्साजहत गररनेछ । 

ङ.  घरपररवार तथा टोिहरुिाई र्ोहरमैिाको उत्पादनमा कमी गने, प्रशोिन गने तथा पनु: प्रयोग गने 

सम्वन्िी चेतना अजभवृजद्धको कायिक्रम अगाजि बढाईनेछ । 

च. ्िाजस्टकका सामानको प्रयोगिाई न्यूनीकरण गने तथा ्िाजस्टकका झोिाको प्रयोगिाई 

जनरुत्साजहत गदै ्िाजस्टक झोिामकु्त जिरी वनाउने कायिमा टोि जवकास सजमजतको सजक्रयतािाई 

प्रोत्साजहत गररनेछ । 

छ. जिरी नगरिाई प्रदूजर्त बनाउन भूजमका खेल्ने ् िाजस्टक पोल्ने तथा खाििमा गाि्ने कायििाई पूणित  

जनरे्ि गररनेछ । 

३. संयकु्त रारट्र संघको वातावरण सम्वन्िी कोर् (GEF) अन्तगित पाररजस्थतीकीय प्रणािीहरु संरक्षण गदै 

िीजवकोपाििन सुिार (EbAII) कायिक्रम संचािन गररनेछ । साथै िैजवक जवजविता, पयािवरण तथा वातावरण 

संरक्षण सम्वन्िी िनचेतना अजभवजृद्ध गने कायिक्रम अगाजि  वढाईनेछ । िसकािाजग तािीम, गोष्ठी र 

सेजमनारका कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

४.  स्वच्छ, सर्ा र हराभरा कायम राख्न खािीठाउमँा वृक्षारोपण गनि पाजिका हररयािी कायिक्रम सञ्चािन गरी 

वातावरण मैत्री कायििाई उच्च प्रथाजमकता जदइनेछ ।  

क. हरके घरपररवारिाई घरपररसरमा देख्ने ठाउमँा रू्िहरु रो्ने कायििाई प्रोत्साजहत गररनेछ । 

ख. हररयािी र सुन्दर टोि बनाउन प्रोत्साजहत गनि  उत्कृष्ट टोििाई परुस्कृत गररनेछ । 

५. स्थानीय वातावरण अनुकुि तथा भजवरयमा प्रजतर्ि जदन सक्ने र्िरू्ि, िजिवुटी तथा वन पैदावरको 

खेतीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । यसका िाजग मागमा आिाररत जवरुवा जवतरणका कायिक्रम गररनेछ । 

६. पानीका महुानको संरक्षण गदै जवजभन्न स्थानमा पोखरी जनमािण गने कायििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

७. वातावरण संरक्षणका िाजग जवकासका सामान्य जक्रयाकिाप संचािन गदाि  समेत वातावरणमा नकारात्मक  

प्रभाव पनि  नजदने तर्ि  ध्यान जदइनेछ । 
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८.  सामदुाजयक वन उपभोक्ता सजमजतको समन्वयमा वन रँ्िानी गने कायििाई जनरुत्साजहत गनि जवशेर् ध्यान 

परु् याइनेछ । एक सामदुाजयक वन एक नसिरी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

९. समग्र नगरवासीको िाजग सरुजक्षत जिरीको कल्पनािाई साकार पाने अजभयानिाई मद्धत पगु्ने गरर जवपद ्पूवि  

तयारी तथा जवपद् पजछको क्षजत न्यूनीकरण गनिका िाजग आवश्यक तयारी गनि  जवशेर् ध्यान परु् याइनेछ । 

िसका िाजग स-साना जवपद ्को अवस्थामा तत्काि राहत तथा उद्धार कायि गनिका िाजग विा कायािियिाई 

सक्षम बनाईनेछ । 

१०. जवपद ् व्यवस्थापनमा स्थानीय िनप्रजतजनजि, स्थानीय टोि जवकास सजमजत नेपाि स्काउट िगायत सरुक्षा 

जनकायसगँ सहकायि  गरर स्वयंसेवक गठन गने नीजत अविम्वन गररनेछ । 

११. प्राकृजतक प्रकोपका कारण बसीरहेको घर पूणिरुपिे क्षजत भई अको घरको जनमािण गनुि  परमेा त्यस्ता 

पररवारिाई नगरका तर्ि बाट आजथिक सहायता उपिधि गराईनेछ।  

१२. नगरको स न्दयििाई कायम गनि गुरँासका परुाना रुखहरु काट्न जनरे्ि गरर नया ँगुरँासका जवरुवाहरु रो्न 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१३. प्राकृजतक श्रोत तथा पयािवरणमा हानी नपगु्ने गरी कृजष्टयन समदुायहरूको समािीस्थििाई व्यवजस्थत गनि  

उपयकु्त कायि  गररने छ ।  

नगरस्िरीर् गौरवका र्ोिना िथा महत्वपूणि र्ोिनाहरु   

१. पटासे िािँामा जनमािण भई रहेको गरुु ररम्पोछे मूजति र ब द्ध केन्र जनमािण सम्बन्िी कायििाई सम्पन्न गनि 

आवश्यक सहकायि  गररनेछ । 

२. जवस्ततृ पररयोिना प्रजतवेदन (DPR) तयारी भइ सकेको जिरी ताििाई नगरस्तरीय ग रवको प्रमखु 

योिनाको रुपमा स्वीकृत गरर प्रदेश सरकारसगँको सहकायिमा यसै वर्ि जनमािण कायि  अगाजि बढाइनेछ । 

  

सम्मार्नि नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

प्रस्तुत नीजत तथा कायिक्रम तयार गने क्रममा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सहयोग परु् याउनु हुने रािनीजतक दिका 

आदरणीय नेतागण, नगर उप-प्रमखुज्यू, नगरसभाका सम्पूणि सदस्य ज्यूहरु, जवर्यगत सजमजतका पदाजिकारी ज्यूहरु, 

बिेट तिुिमा सजमजतका पदाजिकारीज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अजिकृत िगायत सम्पूणि कमिचारी जमत्रहरु, जशक्षक, 

नागररक समाि, जवजभन्न संघ संस्था तथा सम्पूणि नगरवासी जददी-बजहनी, दाि-ुभाइहरुमा समेत हाजदिक िन्यवाद 

व्यक्त गनि  चाहन्छु ।  

 

 

 

       िन्यवाद ! अजभवादन ! 

जमत्र बहादरु जिरिे 

नगर प्रमखु 

२०७९ असार १० गिे, शुक्रवार  


