
नगर सभाका ननर्णयहरु  
ननर्णय नं १ : नगर सभामा नगर उप-प्रमुख श्री द्रोपती राना ज्यूबाट नमनत २०७९/०३/१० गते प्रस्तुत गररएको 

कृष्र्पुर नगरपानिकाको आर्थणक बर्ण २०७९/८० को नीनत तथा कायणक्रम मानथ छिफि भई सर्णसम्मनति े

स्र्ीकृत गने ननर्णय गररयो | 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट 

 

विश्व राजनवैिक इविहासमा कवहले कसैसँग नझकेुको कुनै शवि राष्ट्रको दाषिा नवविकारेको हाम्रो मलुकुको आफ्नै गौरिशाली 

पवहचान कायम छ | िर बषौ दवेिको हाम्रो आन्िररक सामावजक अल्पज्ञान र चेिनाका कारण सामन्ि बादले जरा गाडेको वियो | वबविन्न 

क्रावन्ि द्वारा सामन्ििादका वि ठूला-ठूला वबम्ि, पिााल र दरिारहरु ढावलएका छन्, जरा काविएका छन् र २०७२ को नयाँ संविधान संग ै

संघीय लोकिावन्िक गणिन्ि नपेाल विापना िएको छ | मलुकुका वय वबविन्न चरणका संघषाहरुमा ज्यान आहुवि वदन ेवबर शवहदहरुमा 

हावदाक श्रद्धासमुन अपाण गदाछु | यी वबविन्न बैचाररक आन्दोलन र संघषाको नेितृ्ि प्रदान गन ेअग्रज नेिाहरुको वचन्िन र िहाँहरुल े

दिेाएको वििन्ििाको आन्दोलनमा घाईि ेििा बपेत्ता नागररकहरु प्रवि आगाध आविा राख्द ैिहाहरु सबैका सपना साकार पाना हामी 

सबै एक वढक्का िएर अगाडी बढ्नकुो विकल्प नरहकेो समेि अिगि गराउन चाहान्छु | 

व्यविको श्रमको न्यायोवचि मलू्य, सम्पविको हक, बैचाररक वििन्ििा, वशक्षा र विाव्यमा सहज पहचु हाम्रा नैसवगाक 

अवधकार हनु | जनिाले आफ्ना वयनै सेिा र अवधकार सवजलै प्राप्त गना सकोस िवन हाम्रो संविधान २०७२ ले र्िन िहको सरकारको 

पररकल्पना गरेको छ | संविधानको यो पररकल्पना लाई सािाक िुल्याउनु हाम्रो प्रमिु वजम्मेिारी ठान्द ैयो नगर सिामा आगामी बषा 

२०७९/८० को नीवि कायाक्रम ििा बजेि प्रवििु गना पाउदा आफुलाई वनकै िाग्यशाली ठानेकी छु | मलाई यो अिसर प्रदान गनुा हनु े

सम्पणूा मिदािा ििा यस सिाका सदवय सािीहरु प्रवि हावदाक आधार व्यि गदाछु | 

२०६२/०६३ को जन आन्दोलन, संवबधान सिाको वनिााचन ििा संवबधान सिाबाि प्राप्त जनिाको संवबधान हाम्रो मागादशाक 

वसद्धान्ि हो | यवह नै जनिाको साझा मलु्य, मान्यिा र संघषाबाि प्राप्त अनमोल सम्पवत्त पवन हो | संघीय लोकिावन्िक गणिन्ि नपेालको 

संविधान २०७२ को पररवध र लोकिावन्िक समाजिादको वचन्िनलाई संविागि गद ैजनिाको वहि र नगरको सम्िवृद्धमा ध्यान केवन्िि 

गरर नीवि ििा कायाक्रम प्रवििु गने जमको गरेकी छु | वयनै नीवि ििा कायाक्रमलाई सफलिापिुाक काया सम्पादन गना सम्िाविि श्रोि 

पररचालन गरर यो बजेि िजुामा गरेकी छु | वफिलो काया सम्पादनको आज सम्मको कृष्ट्णपरुको पररवविविलाई मिेाउद ैवपवुिाका साि काया 

सम्पादनमा सहयोग पयुााउन सबै सिाका सािीहरु सवहि राष्ट्रसेिक कमाचारीज्यहूरुलाई हावदाक अवपल गदाछु | यो नीवि कायाक्रम ििा 

बजेि जनिाको अफनत्ि सवहि अत्यावधक वनेह प्राप्त गनछे र कायाान्ियन हुनछे, िन्द ैपणूा विश्वासका साि प्रवििद्ध छु | 

  

आदरणीर् उपर्थथि महानुभावहरु, 

जनिाले प्रत्यक्ष मिदानबाि हामीलाई यस कृष्ट्णपरुको नेितृ्ि प्रदान गरेका छन् | यसमा उहाँहरुको अिाह विश्वास र सनु्दर िविष्ट्यको 

सपना जोडीएको छ | उहाहँरुको विश्वासलाई अक्षणु राख्द ैसपना साकारको बािो िय गनुा अब हाम्रो प्रमिु वजम्मेिारी हो िन्ने विसानु हुदनै 

| वयन ैकुरालाई ध्यानमा रािी वनिााचन िाका गररएका बाचा घोषणापिमा उल्लेविि विषयहरु परुा गन ेसंकल्प सवहि यो नीवि ििा 

कायाक्रमा सबै विषयलाई समि्ेन ेप्रयास सवहि वनम्न वबषयहरुलाई आधार वलई यस कृष्ट्णपरुको आगामी बषा २०७९/८० को नीवि 

कायाक्रम ििा बजेि प्रवििु गदाछु | 

 

 

उपर्थथि महानुभावहरु, 

अब म यस कृष्ट्णपरु नगरपावलकाको आगामी आविाक िषा २०७९/०८० का लावग नीवि ििा कायाक्रम पशे गना चाहन्छु | यस 

नगरपावलकाको िावषाक नीवि ििा कायाक्रम िजुामा गदाा वनम्न अनुसारका विषयहरुलाई आधार वलएकी छु | 

 नेपालको संविधानमा व्यिविा िएका नीवि, मागादशाक वसद्धान्ि, मौवलक हक अनुसचूी ८ (विानीय सरकारको एकल 

अवधकारको सचूी) र ९ (विानीय, प्रदशे, एिं संघ सरकारको साझा अवधकारको सचूी ) मा उल्लेविि अवधकार, 



 विानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा िएको नीविगि व्यिविा, 

 नेपाल सरकारको आ.ि.२०७९ /०८०  को नीवि ििा कायाक्रम एबं बजेि बिब्य, 

 सदुरूपविम प्रदशे सरकाको २०७९ /०८० को नीवि ििा कायाक्रम एबं बजेि बिब्य, 

 कृष्ट्णपरु नगरपावलकाले वबगिमा िय गरेका आिवधक ििा वदघाकावलन नीविहरु | 

अब म यस कृष्ट्णपरु नगरपावलकाको आगामी आ.ि.मा अबलम्बन गररने क्षेिगि नीवि ििा कायाक्रम संक्षेपमा प्रविुि गन े

अनुमवि चाहन्छु | 

 

"कृष्णपुर नगरपार्िकाको िक्ष्र्" 

"र्िक्षा, थवाथ्र्, कृर्र्, पर्िटन र उद्योग, आत्मर्नभिर कृष्णपुरमा श्रोिको सदुपर्ोग”  

१. आर्थिक र्वकास िर्ि  

"व्र्ावसार्र्क पिुपािन र िरकारी खेर्ि मार्ि ि गररवी र्नवारणमा सहर्ोग पुर्ािइनेछ" | यसका लावग बेरोजगार 

यिुाहरु, वसमान्िकृि, वबपन्न िगा, लोपोन्मिु जावि, आवदिासी जनजािी, मिु कमैया, मिु हवलया, दवलि, द्वन्द वपवडि, 

रोजगार गमुाएका आप्रिासी मजदरु, कोरोनाका कारण रोजगार गमुाएकालाई सामवुहक व्यिसाय संचालन गना उत्पे्रररि गन ेर 

बाख्रापालन, बंगरुपालन, कुिरुापालन, माछापालन, गाई िैसीपालन, बेमौसमी िरकारी िवेि, केरा िवेि, फलफुल िेवि 

लगायिका व्यािसावयक कृवषजन्य व्यिसायमा अनुदान उपलब्ध गराईनेछ | 

(क) कृर्र् िथा पिुपन्छी 

"र्ुवा थवरोजगारका िार्ग कृर्र्" 

• सामवुहक कृवष िेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ |  

• मवहलालाई आत्मवनिार बनाउन मवहला सहकारी विापना गना जोड वदइनेछ र मवहला सहकारी संगको 

सहकायामा विानीय आिवयकिा अनुसार बाख्रा, गाई पालन, बैसी, बंगरु, कुिरुा लगायि अन्य पशपुन्छीमा 

विरोजगार वसजाना हुने क्षेिमा वििरण गररनेछ | 

• वडपो विापना गरर वकसानहरुलाई मलिाद उपलब्ध गराउन पहल गररनेछ | 

• मिु कमैला वशविरमा वन:शलु्क वबउ वबजन र कृवष सामग्री उपलब्ध गराइन ेछ | 

• िडा नं १,२, ३ र िडा नं ७, ८ ,९ मा सबै जनिालाई पाएक पने गरर दईु विानमा आ.ि. २०७९/८० मा पश ु

ििा कृवष सेिा केन्ि विापन गररनेछ सािै िविष्ट्यमा एक िडा एक कृवष ििा पश ुप्राविवधकको व्यिविा 

गररनेछ |  

• िरकारी ििेीमा आिद्ध कृषकहरुको उत्िान बजारीकरणका लावग कृष्ट्णपरु बावहर पवन विलको व्यिविा 

गररनेछ सािै कृवष जन्य बविुको प्रिधानका लावग कृवष मेला प्रदशानी गने काया गररनेछ | 

• वकसानलाई बवगाकरण गद ैअनुदान उपलब्ध गराईनेछ | 

• िवूमगि जलस्त्रोि कायाालयको समन्ियमा नगरका ९ ििै िडामा वसचाईका लावग वडप ििा वयालो ि्यिेुल 

उपलब्ध गरईनछे | 

• जैविक मल उत्पादन ििा बजारीकरणमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ | 

• व्यिसावयक गाई फमा, िैसी फमा, बंगरु फमा, बाख्रा फमा, कुिरुा फमा, माछापालनको विकास र विविारका लावग 

सहिावगिामा आधाररि अनदुान वदने नीविलाई प्रािवमकिा वदइनछे | 

• मेर्र कृर्ी कार्िक्रम अन्िगाि व्यािसावयक वकसान बनाउन कृवषमा आधवुनकीकरण, व्यिसावयकरण र 

यान्िीकरण गना आिश्यक कृषी सामग्रीहरुमा अनदुान वदने कायालाई वनरन्िरिा वदईनछे |  



• उन्नि जािका वबउ वबजनमा अनुदान वदने कायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ |  

• उन्नि जािका पश ुपालनमा विशेष सहुवलयि वदइनछे | 

• वकसानलाई कृषी ििा पश ुवबमा गना प्रोत्सावहि गररनेछ |  

• बगर िेवि गने वकसानलाई प्रोत्सावहि गररनेछ | 

• प्राङ्गाररक मल उत्पादनमा विशेष अनुदान प्रदान गररनेछ | 

• वकसानलाई कृषी सम्बवन्धका प्राविवधक ज्ञान, वसप वदन िावलम वदन ेकायालाई वनरन्िरिा वदइनछे | 

• मासजुन्य पसल सधुारका लावग अनुदान वदने कायालाई प्रािवमकिामा राविनछे |  

• कृवष सहकारी माफा ि वकसानहरुलाई विशेष सवुिधा उपलब्ध गराईनछे | 

• कृषीमा आधाररि उधोगहरुलाई कर छुि गने वनिी अबलम्बन गररनछे |  

• व्यािसावयक डेरी प्रिद्धान लाई प्रोत्साहन गरर अनुदान वदन ेकायालाई प्रािवमकिा वदईनछे |  

• माछा पालना गने कृषकलाई प्रोत्सावहि गररनछे | 

• सामवुहक ििेीमा आिद्ध वकसानहरुलाई कृवष वमिरको शलु्कमा अनदुान वदईनछे | 

• कृवषलाई िप उत्पादन र व्यािसावयक बनाउन सामदुावयक बन संग साझेदारी कायाक्रम चलाइनछे | 

• पशजुन्य िाद्य पदािाको गणुविरीय उत्पादन विविवधकरण र बजारीकरणलाई प्रािवमकिा वददं ै वबषयगि, 

प्रशोधन, शािा र सेिा केन्िहरुमा रोग वनदानका लावग प्रयोगशाला विापना गररनेछ | 

 

(ख) खानेपानी िथा सरसर्ाई 

• नगरपावलका हरेक घर धरुीमा विच्छ िानी पानीको व्यिविा वमलाईनेछ | 

• िानपेानीको स्रोि संरक्षणका लावग िाल/पोिरी बचाउ अवियान संचालन गररनेछ | 

• नगरबासीलाई शदु्द िानपेानीको व्यिविा वमलाउन नगर क्षिेमा वनमााण िएका र िईरहकेा िानपेानी ओिरहडे 

िंकीलाई व्यिवविि रुपले पररचालन गनुाका सािै निएका विानहरुमा विविारको कायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ 

| 

• नगरपावलकाको बजार क्षेिमा ढल व्यिविापन योजना प्रिािकारी रुपमा लाग ुगररन ेछ | 

• पणूा सरसफाई यिु नगर घोषणा गररन ेछ, त्यसका लावग िोल विरीय सरसफाईलाई प्रिािकारी बनाई नगर ििा 

िडा विरमा अनुगमन गररने छ | िानेपानी ििा सरसफाई सवमवि गठन गरर त्यसलाई बढी उत्तरदायी बनाईने छ 

| 

• फोहरमलैा व्यिविापनमा उवचि मापदण्ड अपनाई प्रिािकारी रुपमा "र्ोहरिाई मोहरमा" पररणि गन े

कायालाई वनरन्िरिा वदइनछे | 

• एकीकृि फोहोरमलैा व्यिविापन केन्ि (Dumping Site) को वनमााणका लावग सम्िाव्यिा अध्ययन गरर 

वनमााण काया शरुु गररनेछ |  

• नगरपावलकाको मखु्य बजार क्षेि र िडाका मखु्य चोकहरुमा सािाजवनक शौचालय वनमााण र शदु्ध िानपेानी 

व्यिविा गरर सिाशलुि ढंगले संचालन गन ेकायालाई प्रािवमकिा वदईनेछ | 

• नगरको िािािरणीय सरसफाई र विच्छिा कायम गना बजार क्षिेमा कन्िेनरको व्यिविापन गने कायालाई 

वनरन्िरिा वदइनेछ |  



• फोहर र मलैा व्यिविापन सवहि मल उत्पादन ििा बायो ग्यास उत्पादन पररयोजनामा वनमााणमा आिश्यक 

पहल गररनेछ | 

• प्राकृविक िोला नाला सरसफाई गरी पानीको वनरन्िर वनकासमा जोड वदईनेछ | 

(ग) र्ुवा िथा खेिकुद 

• लाग ुपदािा दिेुशनमा फसेका यिुाहरुलाई समाजमा पनुविाापना गराउनका लावग वनकि िविष्ट्यमा सवुबधा 

सम्पन्न सधुार गहृ विापना गररनेछ एिं उनीहरुको क्षमिा अविबवृद्धका लावग वबविन्न वशपमलुक िावलमहरु 

वन:शलु्क विापना गररनछे | 

• यिुा लवक्षि open Gym house को विापना गररनछे | 

• यिुाहरुलाई विरोजगारलाई प्रोत्सावहि गररनेछ |  

• नगरमा िले प्रवशक्षक वनयिु गन ेव्यिविा गररनेछ |  

• कृष्ट्णपरु नगरपावलका विि रंगशाला वनमााणको कायामा जोड वदईनछे |  

• मेयर कप िेलकुद प्रवियोवगिालाई आयोजना गररने छ | 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकामा विाई बसोबास गन ेरावष्ट्रय ििा अन्िराावष्ट्रय िेलाडीहरुलाई सम्मान गररनछे |  

• मादक पदािा, धमु्रपान, लाग ुऔषध जविा दवु्यासनबाि बचाउन विद्यालय, क्याम्पस, गैर सरकारी संविा र 

क्लबहरु संग सहकाया गने कायालाई वनरन्िरिा वदइनछे | 

 

(घ) सामार्जक सुरक्षा 

• "र्िप पर्हिा सक्षम मर्हिा" िन्न ेनारालाई सािाक बनाउन मवहलाहरुको वशप विकास र सशविकरणमा 

वबशेष जोड वदईनछे | मवहलाहरुका वनवमत्त वबविन्न वकवसमका वशप मलुक िावलम संचालन गररनेछ | 

• कृर्र् कार्िमा संिग्न मर्हिाहरुिाई वबशेष सवुिधा प्रदान गररनछे | 

• “हाम्रो परम्परा हाम्रो संथकृर्ि : सरक्षण र प्रवर्िन हाम्रो साझा र्जम्मेवारी”, रानािारु, डगौरा 

िारुमा व्यापक रहकेो पधना, िलमंसा प्रिालाई जीिन्ि राख्न कृष्ट्णपरु नगरपावलकाबाि आ.ि. 

२०७९/८० मा िलमन्सा ऐन पारीि गररनेछ सािै िलमन्सा समाज अक्षय कोष विापना गररनेछ 

| 

• िलमन्साहरुलाई नगरपावलका संग जोडी एक आपसमा सचूना आदान प्रदान गररनेछ | 

• मवहला, बालबावलका, अपांगिा िएका व्यवि, ज्येष्ठ नागररक, दवलि, आवदिासी जनजािी, वपछडीएका िगा, 

लैंवगक ििा यौवनक अल्पसंख्यक, मिु कमैया, मिु कमलरी, सकुुम्बासी, विपन्न, वसमान्िकृि, अल्पसंख्यक, 

कोरोना वपवडि, आप्रिासमा रोजगार गमुाएका मजदरु जविा लवक्षि िगाको जीिनविरमा सधुार ल्याउन लैंवगक 

समानिा ििा सामावजक समािेशीकरणका विशेष कायाक्रमहरु संचालन गररनछे |  

• दवलि समदुायलाई समाजको मलुधारको अग्र पंविमा ल्याउन वबविन्न सचिेना कायाक्रम ल्याईनेछ | दवलि 

मावि वहसंा गने लाई समाजमा बवहष्ट्कृि गने नीवि ल्याईनछे | 

• असहाय, विपन्न, बेरोजगार एिम ् द्वन्द्व वपवडि मवहलाहरुको लावग कायाविवध वनमााण गरी उपमेयर मवहला 

विरोजगार कायाक्रम संचालन गना प्रािवमकिामा राविनछे | 

• द्वन्दपीवडि, अपाङ्ग, दवलि, असहायको सामावजक जीिनको सरुक्षाको सवुनवििा गररनछे | 



• जेष्ठ नागररकिाई आश्रममा हैन घरमै सुरर्क्षि एवं सम्मान जनक रुपिे बथने बािावरण बनाउने नीर्ि 

अबिम्बन गररनेछ | 

• अिकास प्राप्त रावरसेिक वनजामवि कमाचारी, वशक्षक, प्रहरी, सेना ििा अन्य अनुिि िएका जन समदुायको 

अनुििको सदपुयोग गना संगवठि कायाक्रम ल्याईनेछ | 

• सामावजक सरुक्षा ित्ता वििरण कायालाई प्रिािकारी बनाइनेछ |  

• मवहलाद्वारा संचावलि साना ििा लघ ुउधोगमा अनुदानको व्यिविा गररनेछ |  

• दवलि समदुायको परम्परागि व्यिसायलाई आधवुनक बनाई साना ििा लघ ु उधोग विापनामा जोड वदई 

अनुदानको व्यिविा गररनछे | 

• बालबावलकाको  रुवचलाई ध्यानमा रािी वचल्रेन पाका , इको पाका  र फनपाका को वनमााण गना वनवज क्षेिलाइ 

प्रोत्साहन गररन ेछ | 

• नगरपावलका विि रहकेा मसानघाि, समावध विल वनमााण एिं व्यिविापन गने कायालाई विब्रिा वदईनछे |  

• मवहला सशविकरण कायाक्रम अन्िगाि मवहला अवधकार, मवहला वहसंा, बालबावलका मावि हनुे विविन्न वहसंा 

सम्बन्धी सचिेनामलुक कायाक्रम लाग ुगररने छ | 

• घरेल ुवहसँा ििा मवहला सशविकरण सम्बवन्ध कानुनी साक्षरिा अविमिुीकरण कायाक्रम संचालन गररनछे |  

• अपांगिा िएका व्यविहरुलाई कृविम हाि िटु्टा र सहायक सामग्रीहरु वििरणको कायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ 

|  

• अपांगिा िएका र एकल मवहलाहरुको आत्मसम्मान बढ्न ेगरर आविाक विािलम्बन हुने कायाक्रम संचालन 

गररनेछ |  

• राना िारु, चौधरी िारु समदुायमा पधना/िलमन्सा माफा ि संवकृवि संरक्षणका लावग अवियान संचालन गररनछे 

|  

• मवहला ििा बालबावलकाको लैंवगक वहसँा मिु नगर बनाउन विशेष कायाक्रम संचालन गररनछे |  

• लैंवगक वहसँा पीवडि मवहला ििा बालबावलकाको लावग सामदुावयक सेिा केन्ि संचालनलाई प्रिािकारी  

बनाइन ेछ | 

• वहसंामा परेकाहरुलाई व्यिविापन गना सेिा केन्ि (Safe House) को ििन वनमााण गना शरुुिाि गररनछे |  

• विपन्न, दवलि, आवदिासी, जनजािी लगायि पछाडी परेका िगा र समदुायका लावग विशेष कल्याणकारी, 

आयमलुक कायाक्रम संचालन गररनेछ |  

• सेिामलुक क्षिेहरुसँगको सहकायामा बेसहारा बालबावलकालाई आश्रय वदइनछे |  

• वदघा रोगी, गररब विपन्न, घिना दघुािनामा परेका नगरबासीलाई आविाक सहयोग वदन े कायालाई वनरन्िरिा 

वदइनेछ | 

(ङ) र्वत्तीर् के्षत्र 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलका विि सहज रुपमा वित्तीय संविामा पहुचँ पयुााईनछे | 

• वित्तीय संविा माफा ि वकसानहरुलाई सहुवलि दरको कृवष ऋणमा पहचु पयुााईनछे | 

• वित्तीय क्षिेको अविन्न अंग सेयर माकेिका वबषयमा कृष्ट्णपरु नगर बावस हरुलाई जानकारी गराइनछे | 



• कृष्ट्णपरु नगरका नगर बासीहरुको बचि िवृद्धका वनवम्ि वबविन्न वित्तीय संविामा िािा िोल्न े वबषयलाई 

प्रोत्साहन गररनछे |  

• सामावजक सरुक्षा ित्तालाई सिाशलुि रुपमा वििरण गना वित्तीय संविाहरु संग समन्िय गरर घमु्िी बैंक 

संचालनलाई प्रिािकारी बनाईने छ | 

• लघवुित्त संविाहरुलाई नगरपावलका क्षिेमा कायाक्रम संचालन गना विीकृवि वदन े र लगवुबत्तको हरेक 

वक्रयाकलाप र गविविवधको अनगुमन गररनछे |  

(च) रोजगारी र आप्रवासन  

• कामका लावग िारि ििा अन्य दशे गएर फवका एका नपेाली आप्रिासी कामदारहरुलाई विदशेमा रोजगारी 

वसजाना गना विदशेबाि फ़वका एकाहरुको वसप वििरण संकलन गरर सोवह वसप अनुसारको कामका लावग 

आिश्यक िािािरण वमलाइनछे |  

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकामा अधा दक्ष कामदार व्यापक रुपमा रहकेा बुवझएकोल ेअधा दक्ष कामदारलाई दक्ष बनाई 

रोजगारीमा समावहि गना सहयोग गररनछे  |  

• सवुचकृि बेरोजगारका लावग कामका लावग पाररश्रवमकमा आधाररि प्रधानमन्िी रोजगार कायाक्रमलाई 

प्रिािकारी रुपमा कायाान्ियन गररनछे |  

• विदशेबाि फ़वका एकाहरुले कुन ै उधोग, व्यिसाय आवद संचालन गरर विरोजगार ििा रोजगार हनु ् चाहमेा 

उनीहरुको लगानीमा सविो बकै ब्याजमा ऋण प्रावप्तका लावग आिश्यक सहजीकरण र योजनामा आिश्यक 

अनुदानको व्यिविा वमलाईनेछ | 

• रोजगार गमुरे विदशेबाि फकेका व्यवि, कोरोना वपवडि व्यविल ेिवेि गना चाहमेा सामदुावयक बन संग समन्िय  

गरी िा नगरपावलकाले जग्गा िाडामा वलई  ििेी काया गन ेकुरामा प्रोत्सावहि गररनछे |  

• बजारमा आत्यावधक मागमा रहकेा बैण्ड बाजा बजाउने िावलम, पन्च ेबाजा बजाउने िावलम, कडाई िावलम, 

वक्रष्टलको माला, व्याग, छ्लल्ला बनाउने िावलमलाई आ.ि. २०७९/८० विि ैसंचालन गररनेछ । 

• रोजगारका लावग नगर क्षेिका यिुाहरुलाई वबविन्न परामशा दािा कम्पवन संग सहकाया गराईनछे |  

• रोजगार सेिा केन्िलाई प्रिािकारी बनाइनछे |  

• प्रदशेमा रोगजार गमुाएका आप्रिासी कामदारलाई विदशेमै कृवष काया गना नगरले जग्गा िाडामा वलई वनशलु्क 

उपलब्ध गराउनछे | 

२. सामार्जक र्वकास 

(क) र्िक्षा 

• आविाक स्रोिका अिािले कुनै पवन बालबावलका वशक्षाबाि िवन्चि नहुन िन्नका लावग छाििवृत्त वििरण 

कायालाई िविुगि बनाई गररब, जेहने्दार ििा लवक्षि समहूलाई केवन्िि गरर मेर्र गैर आवासीर् छात्रवृर्त्त 

कार्िक्रम संचालन गररनछे | कायाक्रम अन्िगाि िुहुरा, असहाय, अवि वबपन्न, लोपोन्मिु जािी, गररब, 

जेहने्दार, मिु कमलहरी ििा दवलि, अपागंिा िएका िालिावलकाहरुलाई छाििवृि प्रदान गन े कायालाई 

वनरन्िरिा वदइनेछ |  

• वशक्षण वसकाईलाई समयानुकुल प्रविवध मिैी बनाई वनयमन गन ेगरर प्रत्येक सामदुावयक विद्यालयहरुमा ई-

जावजरी जडान एिं सो हावजरीबाि वनयमन गररनेछ | 

• आर्ारभूि िहमा थथानीर् िहको पाठ्र्क्रम आ.व. २०७९/८० मा िर्ार पाररनेछ | 



• सामदुावयक विद्यालयका छािाहरुलाई वनशलु्क रुपमा वयानीिरी प्याड उपलब्ध गराउने कायालाई प्रािवमकिा 

वदईनेछ |  

• शैवक्षक गणुविर सधुारमा जोड वदइन ेछ | विद्यालय, वशक्षक, विद्यािी संख्याको अनपुािमा विद्यालयको िौविक 

संरचनामा सधुारको कायालाई वनरन्िरिा वदईनछे | 

• विधािीहरुलाई प्रारवम्िक वकुल जान ेनया ECD (बाल वबकाश केन्ि) सम्म आकवसाि गना विशेष योजना 

लाग ुगररनेछ | 

• प्रारवम्िक बाल विकास केन्िहरुलाई आधवुनकरण गरर प्रिािकारी रुपमा संचालन एिं व्यिविापन गररनछे |   

• नीजी विद्यालयहरुल ेसमयमा वशक्षामा परुाएको योगदानलाई आत्मसाि गद ैसविागि विद्यालयहरु संग सहयोग 

आदान प्रदान गररनछे सािै संविागि वबद्यालयलाई नगरको सम्पणूा वशक्षा सम्बन्धी जानकारी यिा सम्िि 

प्रदान गररनछे | 

• सामदुावयक विद्यालयका प्र.अ. एिं वशक्षकहरु संग शैवक्षक सधुारका वनवमत्त पिक पिक अन्िरवक्रया गररनेछ | 

• सामदुावयक विद्यालयको शैवक्षक गणुविर अविबवृद्ध गना वबविन्न वकवसमका अनदुान प्रदान गररनेछ |  

• नगरपावलका विि संचावलि विद्यालयहरुमा प्राविवधक वबषय अध्ययन गदाा कृष्ट्णपरु नगरबासीका लावग १०% 

आरक्षणको व्यिविा गररनछे | 

• गणुविरीय वशक्षाका लावग नगर विि रहकेा वबद्यालयहरुको काया सम्पादन एिं गणुविर मापन गन ेसंयन्ि बनाई 

उत्कृष्ट विद्यालयलाई परुुवकारको व्यिविा गररनेछ | 

• िडा िहमा रहकेा विाव्य संविाका विाव्यकमीहरुबाि सािाजवनक विद्यालयहरुका विधािीहरुको वनयवमि 

विाव्य जाँच गररनछे | 

• प्रत्येक सािाजवनक विद्यालयमा प्रविवधको प्रयोग बढाउद ैलवगनछे | 

• विश्व बजारको आिवयकिा अनुसार प्राविवधक वशक्षा, अल्पकालीन र दीघाकालीन िावलम प्रदान गररन ेछ | 

• विद्यालयमा कायारि  वशक्षक कमाचारीहरुका लावग वबशेष विाव्य वशविर संचालन गररनछे | 

• शैवक्षक गणुविर अवििवृद्ध गना वशक्षकहरुको क्षमिा विकासका लावग िावलम संचालन गन ेकायालाई वनरन्िरिा  

वदइनेछ | 

• विद्यािीको क्षमिा विकास गना प्रविवपधााको माध्यमबाि अविररि वक्रयाकलाप अन्िगाि वबद्यालय विरीय, 

अन्िर वबद्यालय विरीय, नगरविरीय कायाक्रमहरु  संचालन गररनछेन | 

• राष्ट्रपवि रवनगं वशल्ड छनौि प्रवियोवगिा माफा ि माध्यवमक विद्यालय विरीय िेलकुद कायाक्रम संचालन गन े

कायालाई वनरन्िरिा वदइनछे | 

• सािाजवनक विद्यालयहरुमा अंगे्रजी माध्यमबाि पठनपाठन गने कुरामा जोड वदईनेछ एिं आिश्यक नीवि 

अिलम्बन गररने छ | 

• वबविन्न विरोजगार मलुक िावलम प्रदान गना बहुप्राविवधक वशक्षालय विापनाको काम अगाडी बढाइनेछ | 

• आधारििू िहका वबद्यालयलाई प्रत्येक िडामा कवम्िमा एउिा सामदुावयक वबद्यालयमा अंगे्रजी माध्यमबाि 

अध्यापन गना आिश्यक नीवि अबलम्बन गररन ेछ | 

• सािाजवनक वबद्यालयमा िहगि रुपमा दरबन्दी वमलान गररनेछ | 

(ख) थवाथ्र् 



• नगरिासीलाई सहज विाव्य सेिा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सवहिको सवुिधासम्पन्न १५/१५ िैय्र्ाका दुई 

वटा नगर अथपिाि  वनमााण गन ेकायालाई वनरन्िरिा वदईनछे |  

• आ.ि. २०७९/८० विि विाव्य संविा निएको िडाहरुमा आधारििु विाव्य सेिा केन्िहरु विापना गरर 

नगरबासीहरुलाई वन:शलु्क विाव्य सेिा उपलब्ध गराइन ेछ | 

• रगि अिािका कारण कसैको पवन अकालमा ज्यान गमुाउन नपरोस िन्ने सवुनवििाका लावग सबै वबरामीलाई 

रेडक्रस माफा ि वन:शलु्क रगि उपलब्ध गराइनछे | 

• मवहलाको आङ िवने (पाठेघर) समवयाका लावग नगरमा विाव्य वशविर संचालन गररनछे | 

• िारु समदुायमा बंसानुगि समवयाका रुपमा रहकेो वसकल सेल र िाल्सेवमया रोगहरु वन:शलु्क जाँचको व्यिविा 

गररनेछ | 

• सरुवक्षि प्रसिुी सेिालाई प्रिािकारी बनाउन कृष्ट्णपरु विाव्य संविालाई धनगढी र महने्िनगर अवपिाल सम्म 

कृष्ट्णपरुका मवहलाहरुलाई वन: शलु्क व्यिविा वमलाईनछे | 

• कृष्ट्णपरुका विाव्य सविामा प्रारवम्िक उपचारका लावग आउने कृष्ट्णपरुका नागररकलाई (वबरामी) ररफर गनुा 

पने अिविा आएमा धनगढी महने्िनगरमा वन:शलु्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गरईनेछ | 

• माहामारी वनयन्िणका लावग कोषको विापना गररएकोछ |  

• आ.ि. २०७९/८० विि नगर क्षेिविि रहकेा विाव्य केन्िहरुको विरोन्नवि गररनेछ |  

• विाव्य वबमा कायाक्रमलाई विशेष प्रािवमकिाका साि अगाडी बढाईने छ |  

• गिाििी मवहलाहरुको लावग गिा जाच लाई प्रिािकारी बनाउँन घमु्िी अल्रा साउण्ड सेिा संचालनलाई 

वनरन्िरिा वदइनेछ |   

• शि व्यिविापनका लावग शि बाहनको व्यिविा गररनछे |  

• कृष्ट्णपरु नगर अन्िगािका विाव्य संविाहरुबाि उपलब्ध विाव्य सेिाहरु वन:शलु्क रुपमा उपलब्ध हुनछे | 

• मवहला विाव्य सेविकाहरुको सेिालाई प्रोत्सावहि गना प्रोत्साहन ित्ता वदने कायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ |  

• मवहला विाव्य वियम ्सेविकाहरुको अक्षय कोष िवृद्ध गने कायालाई प्रािवमकिामा राविनेछ |  

• पणूा िोप, पणूा संविागि सतु्केरी, पणूा ANC/ PNC जाच, पणूा िवृद्ध अनुगमन, पणूा विनपान र िप आहारको 

सवुनविििा गरर कृष्ट्णपरु नगरपावलकालाई Baby Friendly नगरपावलका घोषणा गररनछे |  

• आमा समहुहरुलाई वक्रयाशील गरर िप वजम्मेिार बनाइनछे |  

• पिंजली योग वपठसंगको सहकायामा नगर क्षिे विि योग हल वनमााण गररनछे | 

• उपमेर्र सुत्केरी थर्ाहार कार्िक्रमलाई िप प्रिािकारी बनाई वनरन्िरिा वदईनेछ |   

• कुपोवषि बालबावलकाहरुलाई पोषण पनुः विापना केन्िमा ररफरका लावग सहयोग गन ेनीविलाई वनरन्िरिा 

वदइनेछ |  

• माि ृमतृ्यदुर र बाल मतृ्यदुर न्यनूीकरण गना सतु्केरी पिाि विन पिक सतु्केरी जाचँ गरे बाफि प्रोत्साहन विरूप 

यािायाि िचा वदने वनिीलाई वनरन्िरिा वदइनछे |  

• जविल प्रकृविको प्रशवुिलाई सवुबधा सम्पन्न विाव्य संविामा ररफर गदाा असहाय एिं अिी विपन्न िगाका 

मवहलालाई यािायाि िचा वदन ेवनिीलाई वनरन्िरिा वदइनेछ | 



• नगरपावलका अन्िगाि रहकेा Private Medical, Pharmacy, Health Clinic, विाव्य प्रयोगशाला 

आवदको अनुगमन ििा वनररक्षणको वनिी अबलम्बन गद ैविाव्य क्षेिलाई प्रिािकारी बनाइनछे |  

 

सम्भार्वि महामारी र्नर्न्त्रण:  

• महामारी, वनयन्िण ििा व्यिविापन कोषमा िवृद्ध गने कायालाई वनरन्िरिा वदइनछे | 

• महामारीको अिविालाई मध्यनजर गरर आगामी वदनहरुमा हुनसक्न ेमहामारी लगायिका संक्रामक रोगहरुलाई 

रोकिाम ििा वनयन्िणका लावग विशेष कायाक्रम संचालन गररनेछ |  

• महामारी  रोकिाम ििा वनयन्िणका लावग आिश्यक विाव्य सामग्री व्यिविा गनुाका सािै महामारी  

वनयन्िणमा अग्रपविमा रहकेा कमाचारीहरुलाई प्रोत्सावहि गररनछे |  

• महामारी ििा सरुिा रोग दवु्यासन ििा अन्य वबरामीका कारण विद्यािी, गिाििी मवहला, ज्येष्ठ नागररक, 

अपाङ्गिा िएका व्यवि, वडपे्रशनमा रहकेा व्यवि ििा मनोसामावजक परामशा आिश्यक पने व्यविहरुलाई 

विविन्न संघ संविाहरुको सहकायामा मनो परामशा सेिा उपलब्ध गराईनेछ |  

• महामारी ििा सरुिा रोग दिुाासन ििा अन्य वबरामीको रोकिाम ििा वनयन्िणका लावग फ्रन्िलाइनमा िविन े

विाव्यकमी ििा अन्य जनशविलाई विाव्य सरुक्षाको अिाि नहनुे गरर व्यिविापन गररनेछ |  

 

(ग)  उद्योग िथा बार्णज्र् 

• नगरपावलका क्षेिमा औद्योवगक ग्रामको लावग जग्गाको िोवज गररनछे | 

• विानीय उत्पादनलाई व्यिवविि र मयाावदि बनाउन हाि बजार संचालन गररन ेछ | 

• नगरपावलकामा वबविन्न उद्योग विापना गना छुि, सहुवलयि र सरूक्षा प्रदान गरी अवधकिम उद्योग विापनाको 

िािािरण वनमााण गररनछे | 

• नगरपावलका क्षेिमा संचावलि उद्योग ििा व्यिसावयक फमा दिाा नवबकरण कायालाई व्यिवविि गररनछे | 

• विानीय उद्यमीलाई उद्योग संचालन गना आिश्यक िािािरण ियार गररनेछ | 

• सािाजवनक वनवज साझदेारीको सहकायामा जोड वदइने छ | 

• कृवष ििा िनजन्य उद्योग विापनामा प्रोत्साहन गररने छ | 

• विानीय वसपकलामा आधाररि डोको, नाम्लो, नाग्लो, ठेकी, िोकरी, दनुा, िपरी जविा परम्परागि उद्योगलाई 

प्रोत्साहन गना अनुदान वदइनछे | 

• नगर क्षिेमा रोजगारी वसजाना र घरेल ुििा साना उधोग प्रबधानका लावग सरोकारिाला वनकायको सहकायामा 

आिश्यक कायाहरु अगाडी बढाइनछे |  

• घरेल ु ििा साना उद्योग र लघ ु उद्यम विकास कायाक्रमलाई प्रिधान गद ै कानून बमोवजम घरेल ु ििा साना 

उद्योगहरुको दिाा एिं नवबकरण विानीय िहबािै गन ेव्यिविा वमलाइनछे | 

(घ) पर्िटन/ संथकृर्ि 

• नगर क्षिे वििका ऐविहावसक ििा परुािावत्िक महत्िका क्षिेहरुको िोज, अन्िेषण, संरक्षण ििा वबकासमा 

जोड वदने नीविलाई अबलम्बन गररने छ | 

• बहुल सवकृवि एिं सम्पदाहरुको संरक्षण, मौवलक संवकृविको जगनेाा, सावकृविक पयािन प्रिधान र सबै 

समदुायको धावमाक एिं सावकृविक मलु्य मान्यिाको अविबवृद्ध  गन ेनीवि लीइनेछ | 



• विानीय पयािनलाई जोड वदइनेछ | 

• नगर क्षिेमा पयाा पयािन प्रिधान र विकासलाई प्रािवमकिामा राविनेछ  |  

• विानीय धावमाक विलको संरक्षण र सम्बधानमा जोड वदइन ेछ | 

• राना िारुको होवल, वदिाली, डगौरा िारुको माघी लगायि सावकृविक पिाहरुलाई संरक्षण सम्बधान गररनछे | 

• परम्परागि लोकिाका, सगनु, फाग, दउेडा, धमुारी, ििुा, हुड्केली लगायि अन्य संवकृविको जगेनाा गररनेछ |  

• िारु संवकृविलाई वजिन्ि राख्न र संरक्षण गना कृष्ट्णपरु नगर क्षेि विि १ िलमन्सा घर वनमााण गररनेछ | 

• िारु होम विे माफा ि आन्िररक ििा बाह्य पयािकहरुलाई नगर क्षेिमा आकवषाि गने नीवि िप प्रिाकारी रुपल े

अगाडी बढाईनछे  | 

• जैविक विविधिाको संरक्षण र पयािन प्रबधान गनाका लावग वचवडयािाना वनमााणको कायालाई संघ र प्रदशेमा 

आिश्यक समन्िय  गररनछे | 

• नगरपावलका वििका विविन्न समदुायका चाड, पिा ििा मौवलक संवकृविहरुको संरक्षण गद ै पयािकीय 

गविविधीका वक्रयाकलापहरु संचालन गररनछे |  

• नगरपावलकाको पिूी प्रिेशद्वारमा ५४ वफि अग्लो राधा-कृष्ट्णको मवुिाको वनमााण कायालाई प्रदशे, संघ एिं 

धावमाक संविा संग आिश्यक समन्िय  गररनछे | 

• नगरपावलकाको धावमाक एबं परुािावत्िक महत्िको क्षिे पािन िमुी ग्वासी समैजी र्ामिाई 

आर्ुर्नकीकरण गरर धावमाक पयािकीय गन्िब्य विलको रुपमा विकास गररने छ र सो संविालाई वनरन्िर 

सहयोग गररनछे | 

• नगरपावलका विि रहकेा विविन्न धावमाक मठ, मवन्दर, धमाशाला, सत्संग ििन, चचा वनमााण एिम ् ममाि 

सम्िारका लावग आिश्यक सहयोग गने कायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ |  

  



(ङ) सहकारी के्षत्र 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलका विि रहकेा सहकारीहरुलाई उत्पादनमलुक क्षेिमा लगानी गनाका लावग प्रोत्साहन गररन े

छ | 

• बचि ििा ऋणको कारोबार गने सहकारी संविामा आिद्ध िएका एकल मवहला, अवि वबपन्न र अपाङ्गिा 

िएका सेयर सदवयलाई विरोजगार गराउन ेउधेश्यल ेक्रवमक रुपमा सहकारी माफा ि त्यविा सदवयहरुलाई सविो 

व्याजदरमा व्यािसाय संचालन गना घमु्िी कोषको रुपमा ऋण उपलब्ध गराईने छ | 

• नयाँ गठन िएका र वनवष्ट्क्रय सहकारी संविागि ख्वमिा अविबवृद्धका लावग सहकारी शािा संगको परामशामा 

आिश्यक िावलम वदईनछे | सािै, सहकारी संविाको कारोबारलाई वडवजिल प्रविवधमा रुपान्िरण गना वन:शलु्क 

िावलम उपलब्ध गराइन ेछ | मवहलामाि सदवय िएका सहकारी संविाहरुलाई अनुदान वदन ेव्यिविा दररने छ 

|   

• नया कृषी सहकारी संविा दिाा ििा अन्यि संचावलि सहकारीको यस नगरपावलकामा क्षेि वबविारमा सयोग  

गररनेछ |  

• सहकारी संविाहरुलाई वनयमन र व्यिविापन गररनुका सािै बैक ििा सहकारीहरुसंगको सहकायामा साना 

वकसान, व्यिसावयक वकसानहरुमा वित्तीय सेिा प्रिाहमा सहयोग गना पहल गररनेछ | 

• सािाजवनक, वनवज ििा सहकारी क्षिेको लगानीमा साझेदारी कायाक्रम संचालन गररनेछ |  

• कृषी सहकारीको विकासका लावग आिश्यकिाका आधारमा सहयोग प्रदान गररन ेछ | 

• COPOMIS प्रणालीको प्रयोगमा जोड वदई नगर विि संचालनमा रहकेा सहकाररहरुलाई उि प्रणालीमा   

ल्याईनेछ | 

• कृवष सहकारीलाई प्रािवमकिा वदईनेछ | 

 

३. भौगोर्िक िथा पूवािर्ार र्वकास 

(क) सडक िथा र्ािार्ाि 

• ९ ििा िडालाई १२ ििामा वबविार गररनेछ |  

• कृष्ट्णपरु २ संग जोवडएको हाल लालझाडी-५ कायम रहकेो िडाको वसमांकन नक्सामा फरक दवेिएकोल े

कृष्ट्णपरुको नक्सामा दवेिएको िगूोललाई यस नगरपावलकामा ल्याउन पहल गररनछे | 

• वसमा वििादका कारण प्रयोगमा नआएको गडविजलुा िालको वसमाना वििादको िंुगो लगाउन र प्रयोगमा 

ल्याउन पहल गररन ेछ | 

• एक वडा एक सडक कािोपते्र सडकलाई प्रािवमकिामा राविनेछ |  

• नगरपावलका सबै सडकहरुलाई विारोनिी गररनेछ | 

• कृष्ट्णपरु पिूााधार गरुुयोजना सवहि कृष्ट्णपरु चक्रपि वनमााणका लावग सम्िाव्यिा अध्ययन गररनेछ | 

• संघ र प्रदशे सरकार संग समन्िय गरी मालिेुला- धनगढी, बाणी-डोकेबजार, बक- नायल सडकलाई यिावसघ्र 

सम्पन्न गना पहल गररनछे | 

• सहरी पिूााधार विकास सम्बवन्ध गरुुयोजना बानाई कायाान्िय गररनेछ | 

• नगरपावलका विि पने िोला, नाला र िोल्सा िोल्सीहरुमा पक्की पलु, झोलङ्ुगे पलु, वल्याब कल्ििा र 

होमपाइप कल्ििाहरुको वनमााण कायालाई आिश्यकिाका आधारमा वनरन्िरिा वदईनछे |  



• विानीय सडकहरुलाई नगरपावलकाको मापदण्डको आधारमा विरोन्नवि गररने छ | 

• नगर क्षिे विि रहकेा सािाजवनक महत्िका विान र विानीय सडकहरुको नामाकरण गन ेकाया गररनछे |   

• नगरपावलकाका वबविन्न विानमा आिश्यक पने पक्की पलु एिम झोलुगंेपलुहरूको वनमााणका लावग पहल      

गररने छ | 

• ADB को कायाक्रमलाई कृष्ट्णपरु नगरपावलकामा ल्याउन पहल गररनछे | 

(ख)  र्सचाई 

• नगरपावलका वििका सम्पणूा िेवि योग्य जवमनमा वसचाई सवुिधा पयुााइनेछ | 

• कृषी कायाका वनवम्ि िोपा वसचाई, सौया वसचाई प्रणाली, साना वसचाई, िवूमगि वसचाईको काया लाई वनरन्िरिा 

वदईनेछ | 

• कृवष उपज क्षेिमा वसचाइको व्यिविाका लावग नहरको व्यिविापनका गना पहल गररन ेछ | 

• संघ ििा प्रदशे सरकार संग समन्िय गरी वयालो ििा वडप ि्यिेुल व्यिविा गररनेछ | 

(ग) भवन िथा िहरी र्वकास 

• शहरी योजना ििा ििन वनमााण सम्बन्धी मापदण्ड वनमााण गरर लाग ुगररन ेछ | 

• ििन वनमााण आचारसंवहिा अनुसार वनमााण िएका िर विीकृवि नवलएको ििनहरुको वनविि मापदण्डका 

आधारमा विीकृवि वदने व्यिविा वमलाइने छ | सािै घर नक्सा पासको कायालाई समय सापेक्ष बनाइनछे |  

• ििन वनमााण आचारसंवहिा प्रिािकारी रुपमा कायाान्ियन गररने छ |  

• ि-ूउपयोग योजना र बविी विकास योजना वनमााण गरर लाग ुगररन ेछ | 

• नगरपावलका क्षेि वििका ग्रावमण क्षेिमा पिूााधार विकास गरर शहरीकरण गररनछे | 

• सािाजवनक जवमन वमचरे घर वनमााण गने कायालाई वनरुत्सावहि गरर अविक्रमणलाई रोक लगाइनेछ | 

• एक घर पाच वबरुिाको अवियान संचालन गरर पाररिाररक वनजी िन विापनामा जोड वदईनछे |  

• आिास क्षिेमा बोि वबरुिा लगाउने एिं संरक्षण गने कुरालाई प्रोत्सावहि गररनेछ | 

• िडा नम्बर ६,८ र ९ को  िडा कायाालय को ििन वनमााणको कायालाई वनरन्िरिा वदइन ेछ | 

• सरुवक्षि नागररक आिास कायाक्रमलाई प्रािवमकिा वदइनेछ |  

(घ) र्बदु्यि िथा बैकर्पपक उजाि 

• सबै नगरिासीले वबद्यिुको उपयोग गने व्यिविा वमलाई अध्याँरोमिु नगर घोषणा गररन ेछ | 

• बैकवल्पक उजााको विकास ग्रावमण िेग सम्म विविार गररने छ | 

• फोहोर व्यिविापन ििा बायो ग्यास वनमााण गना पहल गररनेछ | 

• सािाजवनक महत्िका विान र मखु्य मखु्य चोकहरुमा सौयाबवत्त जडान गन ेििा नेपाल विधिु प्रावधकरणको 

साझेदारीमा सडक सौया बवत्त वबविार गरर उज्यालो मेयर कायाक्रमलाई वनरन्िरिा वदइनछे |  

 

४. वािावरण िथा र्वपद व्र्वथथापन 

(क) वन िथा भू-संरक्षण 

• सामदुावयक बन संग समन्िय गरी बन संरक्षणका सम्बन्धमा वपवि नीवि ल्याईनेछ | 

• ि-ू संरक्षण हुन ेविानमा िकृ्षारोपण कायालाई जोड वदईनछे | 



• सामदुावयक िन संग साझेदारीमा हररि पाका , Eco-Park, Children Park, वपकवनक विल वनमााणको 

कायाक्रमलाई वनरन्िरिा वदइनेछ |  

• नगर विि बहुउदशे्यीय नसारी वनमााणको कायालाई वनरन्िरिा वदईनछे | 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकाले छोएका बन जङ्गललाई मेस िायरले घेरा गरर बन जङ्गल संरक्षण र िेिी बालीलाई 

जङ्गली जनािर बाि बचाउन ेकाया गररनछे | 

• नगरविि रहकेा सबै सामदुावयक िनहरुमा सम्िाव्यिा अध्ययन गरर जवडबुिी िेवि ििा जडीबुिी प्रशोधन केन्ि 

विापना गररन ेछ | 

• सामदुावयक बन संग समन्िय  गरर बन विि फलफूलका वबरुिा, चन्दन र श्रीिण्डका सािै अन्य बहमुलु्य 

वबरुिाहरु रोप्नलाई प्रोत्सावहि गररनेछ |  

(ख)  जिवार् ुपररवििन र जि उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्त्रण 

• बढ्दो जलिाय ुपररििान बारे नगरिासीलाई ससुवुचि गराउन सचेिनामलुक कायाक्रम संचालन गररनछे |  

• िािािरण संरक्षण ििा पयाािरण जोगाउन आिश्यक पहल गररन ेछ | 

• विानीय विपद ििा जलिाय ुउत्िानशील योजनामा िएका कायाक्रमलाई मलुप्रिावहकरण गररने छ |  

• बविी व्यिविापन गरर ढल वनकासलाई व्यिवविि गद ैप्रकोप वनयन्िणमा सरोकारिाला सबै संग सहकाया र 

समन्िय गररन ेछ | 

• यस नगरपावलकाको िडा नं १ – ९ मा नवद किानको क्षेिमा नवद वनयन्िणका लावग गरुुयोजना बनाई 

कायाान्ियन गना पहल गररन ेछ | 

• जल उत्पन्न प्रकोप वनयन्िणका क्षिेमा कायारि संघ संविाको सहकायामा काम गररनेछ | 

• जनिाको ििबन्धसंग साझेदारी गरर बववि संरक्षणका लावग ििबन्ध वनमााणको कायालाई वनरन्िरिा वदईनछे | 

• गडवबजलुा िाल लगायि नगर वििका अन्य िाल किानी ििा अविक्रमण रोक्न ििबन्ध र बािो वनमााण गने | 

(ग) र्वपद व्र्वथथापन 

• विपद व्यिविापन बारे पिुा ियारर, िोज उद्दार, प्रािवमक उपचार, राहि, पनुविाापना सवमवि वनमााण गरर विपद 

व्यिविापनमा विशेष ध्यान वदईनेछ  | 

• विपद व्यिविापनमा सहजिा ल्याउनका लावग विपाल, म्याि, कम्बल, fire extinguisher, life jacket 

लगायिका अत्यािश्यक सामग्री ििा आिश्यक िाद्यान्न िण्डारण गररन ेछ | 

• विपद व्यिविापन प्राणाली (bipad portal) को प्रिािकारी प्रयोगमा वबशेष जोड वदईनेछ | 

• विपद व्यिविापनका लावग विावपि विपद/ प्रकोप व्यिविापन कोषलाई व्यिवविि गरर वपवडि मैिी बनाई 

संचालन गररने छ | 

• विपद व्यिविापन नगर कायायोजनालाई प्रिािकारी बनाई विपद व्यिविापन शािालाई विपद पिुा ियारी गन े

कायाको लावग िप वजम्मेिार बनाईनेछ | 

• अवग्न वनयन्िण लावग नगरपावलकाले अन्य नगरपावलकाहरुको साझेदारीमा दमकलको व्यिविा गन ेनीविलाई 

वनरन्िरिा वदइनेछ | 

• एम्बुलेन्सलाई  वछिो छररिो र विरीय बनाई प्रिािकारी संचालन गन ेव्यिविा गररने छ | 

• नगर बासीको सेिाका लावग िप एउिा एम्बुलेन्स व्यिविा गररनेछ |  



• नगरबासीको वनधन िएमा अन्िेवष्टका लावग घािसम्म पयुााउने व्यिविाका लावग िव बाहनको व्यिविा 

गररनेछ |  

• िन्यजन्िुबाि हुने क्षविबाि प्रिावििहरुलाई राहि ििा पनुविापनाका लावग माविपद व्यिविापन कोषमा रकम 

जम्मा गन ेकायालाई वनरन्िरिा वदइनेछ |  

• विपद पिुा अभ्यासका सािै विपद पिुा सचूक प्रणालीको विकास गरी ठाउँ ठाउँमा विपद सचूक व्यविहरु वनयिु 

गरर विपद पिुा ियारी प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाईने छ | 

• नगर क्षेिमा रहकेा िोला नवद नालाको किानीबाि हुन ेक्षवि घिाउनका लावग उच्च जोविम रहकेा विानलाई 

पवहचान गरी प्रािवमकिामा रािी सरोकारिाला वनकायसंगको सहकायामा जैविक ििबन्ध र ििबन्ध वनमााण 

कायालाई वनरन्िरिा वदईनछे |  

  



५. संथथागि र्वकास,  सेवा प्रवाह र सुिासन 

(क) मानव संिार्न र्वकास  

• कमाचारी आिश्यकिा अिविालाई मध्यनजर गरर कमाचारी दरबन्दीको िाकालाई व्यिवविि गनाका लावग 

(O&M) गररनछे | उि िाका अनसुार शािाहरुलाई व्यिवविि गररनछे |  

• कामाचाररहरुलाई काया क्षिेगि शिा सवहिको वजम्मेिारी वदइनेछ एिं सोही आधारमा कमाचारीहरुको काया 

मलु्यांकन एिं काया सम्पादनलाई जोवडने छ |  

• अन्य वनकायबाि समायोजन र सरुिा िई आउने जनशविलाई आिश्यक क्षमिा र कायाालयको 

आिश्यकिाको आधारमा मािै विीकार गने व्यिविा गररनछे र उवचि वजम्मेिारी वदइने छ | 

• कामको मलु्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट कमाचारी घोषणा गरर विशेष परुुवकारको व्यिविा गररने छ |  

• जनप्रविवनधी एिं कमाचारीको समय सापके्ष क्षमिा अवििवृद्धको लावग अध्ययन, अनुसन्धान, िावलम भ्रमण, 

अनुिि सािासाि गन ेव्यिविा वमलाईन ेछ | 

• नगरपावलकामा कायारि अविायी, करार र ज्यालादारीका कमाचारीहरुलाई संघीय काननु बमोवजम सेिा सवुिधा 

उपलब्ध गराउन प्रयास गररनछे  एिं काया सम्पादन उवचि निएमा संघीय, पदशे एिं विानीय कानून बमोवजम 

दण्ड वदईनेछ | 

• नगरका सम्पन्न गररएका कायाक्रम र सेिा प्रिाहको नागररक संघ संविा माफा ि सािाजवनक सनुुिाई, सामावजक 

पररक्षण लगायिको कायालाई वनरन्िरिा वदइनछे |  

• िावषाक रुपमा नगरपावलकाल ेगरेका कामहरुको समीक्षात्मक रुपमा िावषाक/ अधा िावषाक सवमक्षा कायाक्रम गरर 

वलवपबद्द गना पवुिक प्रकाशन गररनछे |  

(ख) सुरक्षा व्र्वथथा 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकाको िडा न ं६ को मंगलनगर (गजरौला), िडा न ं१ को पहररया र िडा न ं९ को राजघािमा 

अविाई प्रहरी पोष्ट राविनछे |  

• इलाका प्रहरी कायाालय गलुररयाको विरोन्नवि गरर क श्रेणीको बनाउन पहल गररनछे |  

• सिारी दघुािना न्यनूीकरण गना, रावफक व्यिविापन गना, बजार व्यिविापन ििा चोरी वनकासीमा कवम 

ल्याउनका लावग राजमागाका मखु्य बजारमा सी.सी.वि. क्यामरा जडान गररनेछ | 

• अविायी प्रहरी पोष्ट बाणीलाई विरोन्नवि गरर इलाका प्रहरी कायाालय बनाउन पहल गररनछे | 

• नगरपावलकाको प्रिेश द्वारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्प विापनाका लावग पहल गररनेछ |   

• नगर प्रहरीको व्यिविापन गरर राजश्व संकलन, नगर सरसफाई, फोहर व्यिविापन र नगरको शावन्ि सरुक्षा र 

अमनचयनका लावग नगर प्रहरी गठन गरर पररचालन गररन ेछ | 

• वनमााण सामग्री िपुारी सडक असरुक्षा बढाउने, सडक वकनारमा पसल संचालन गने, राजमागामा घरपालिुा 

जनािर बाध्ने र छाडा छोड्न ेव्यविलाई काननुी कारिाहीको दायरामा ल्याईने छ | 

(ग) सूचना प्रर्बर्र् 

• वशक्षा, विाव्य लगायि अन्य शािाहरुमा विद्यवुिय प्रणालीको प्रयोगमा विशेष जोड वदइनछे | 

• नगरपावलका विविन्न चार पांगे्र गाडीमा GPS प्रणाली सवहिको Vechicle Tracking System जडान 

गररनेछ | 

• कृष्ट्णपरुका आिश्यक सािाजवनक विलमा CCTV  क्यामेरा जडान गररने छ |  



• सेिा प्रिाहलाई अझै व्यिवविि बनाउन िोकन वसविम, वडवजिल नागररक िडापि, वडवजिल नोविस बोडा, 

व्यिवविि नेििवकिं ग (Networking), Free Wifi Zone,  जविा प्रविवधहरु नगर एिं िडा विरमा अवधिम 

प्रयोग गररनेछ  | 

• सचूना प्रिाहमा सचूना प्रविवध शािालाई िप वजम्मेिार बनाई सचुनाको प्रिाहलाई छीिो, छररिो एिं सहज 

बनाउद ैलगेर गईनछे  | 

• सचूना प्रवबवधको प्रयोगमा जनप्रविवनवध, एिं कमाचारीको क्षमिा अवििवृद्ध गररनछे | 

• सचुनाको हकको प्रत्यािवूि गराउद ैविधिुीय सचूना केन्िको (E-Information Hub) विापना गररने छ । 

• नगरपावलका क्षिे वििका विविन्न श्रोिहरुको (विद्यालय, विविन्न सरकारी वनकायहरु, बैंक, मवन्दर, अवपिाल, 

विविन्न फमाहरु, आदीको) Digital श्रोि नक्शा ियार पाररन ेछ । 

• विपद व्यिविापन गनाका वनवमत्त आिश्यक प्रणालीको विकास / प्रयोग गररने छ । 

• वबविन्न शािाबाि सम्पावदि कायालाई अविलिे राख्न वडवजिल प्रणालीको विकास गररनेछ |  

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकाका सम्पणूा िडाको वििरण समि्ेने गरर ियार िएको प्रोफाइललाई  E-Profile प्रणालीमा 

राख्न ेव्यिविा वमलाईनछे  | 

• कागज रवहि नगर वनमााणका लावग आिश्यक व्यिविा गररनेछ |  

• सचूना प्रवबवधमा सबै नागररकको पहुचँलाई सिासलुि बनाईन ेछ | 

• नगरपावलकाको गविविधी अद्यािवधक गना िेबसाइिलाई अपडेि गनुाका सािै विविन्न विषयमा गनुासो िा 

उजरुी वदनपुरेमा मोिाइल बािै उजरुी वदन सवकने व्यिविा गररनछे |  

• नगरपावलकाबाि सािाजवनक गनुा पने प्रवििेदनहरु, सचूनाहरु, िचाको फाँििारीहरु नगरपावलकाको िेब साईि 

माफा ि सािाजवनक गररनछे |  

• अन्िरविषयक क्षेि (Cross cutting issues) जविै:‐ वदगोपना, लैवगंक समािेशीकरण, वकशोर-वकशोरी 

ििा यिुा, अपाङ्गिा िएका व्यवि, सांवकृविक विविधिा, विानीय विषय (Local content), संग 

सम्बवन्धि विषयहरुमा सचूना प्रविवधको अवधकिम प्रयोग सवुनविि गररनछे | 

• सचूना प्रविवध सम्बन्धी सफल िएका क्षिेीय ििा रावष्ट्रय अभ्यासहरु अबलम्बन गरी IoT (Internet Of 

Things) लाई वबशेष जोड वदइनछे | 

• सचूना प्रविवधको प्रयोगबाि कृष्ट्णपरु नगरपावलकालाई सचूना ििा ज्ञानमा आधाररि नगरमा विावपि गररनेछ 

| 

• बदवलदो यस वडवजिल यगुमा समय समयमा हनुे अनलाइन meeting, video conferencing लाई 

व्यिवविि बनाउन अत्याधवुनक video conferencing hall वनमााण गररनछे | 

• सचूना प्रविवधको प्रयोगबाि स-ुशासन प्रिधान गररनेछ | 

• नगरपावलका विि रहकेा सम्पणूा शािा ििा ईकाईहरुको व्यिविापन गना शािागि ि्यांकलाई समयानकुुल 

प्रविवधका माध्यमबाि िण्डारण गनुाका सािै वनयवमि अध्यािवधक गररद ैलवगनछे जसका कारणल ेविषयगि 

शािाहरुको योजना वनमााण एिं योजना िजुामामा िेिा पगु्नछे  | 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकामा घर नक्सा पास गने प्रणालीलाई सचूना प्रविवधमा आधाररि बनाई सेिा प्रिाहमा 

सहजिा ल्याइनेछ | 

(घ) सुिासन, संथथागि र्वकास र सेवा प्रवाह 



• जीिनयापन गना आिश्यक पने आधारििू सेिाहरु गास, बास, कपास, पोषण, िानेपानी, सरसफाई जविा 

सेिाहरु सिासलुि बनाईने छ | 

• उद्योग धन्दा , कलकारिाना आवद िोल्न इजाजि वदने, दिाा गन,े प्रावबवधक सेिा सवुबधा सहज गररन ेछ | 

• जनिाल ेअपेक्षा गरे अनुरुप सेिा प्रिाह गन,े सेिा प्रिाहमा जनिाको सहज पहुचँ विावपि गने, सेिा प्रिाहमा 

जनसहिावगिा अवििवृद्ध गने, सेिामा गणुविररयिा कायम गन,े जनिाको आिश्यकिा अनुरुप सेिा वििरण 

गने, सेिा प्रिाह वछिो छररिो सहज र सरल बनाउने, समानिाको आधारमा सेिा प्रिाह गने व्यिविा वमलाईन े

छ | 

• विानीय सरकारबाि प्रदान गररन ेसेिालाई जनउत्तरदायी बनाउन नगरपावलका र प्रत्येक िडा कायाालयहरुमा 

नागररक िडापि, हले्प डेवक, नागररक िलेा, सािाजवनक सनुुिाई, अनगुमन संयन्ि र कायाप्रणालीलाई पारदशी 

बनाईन ेछ |  

• नगरपावलकाबाि प्रदान हनुे सेिा सवुिधाहरुलाई पारदशी, गणुविरीय र जनअपके्षा अनुरुप बनाउने कायाको 

लावग सम्पणूा प्रयासहरु गररनछेन |  

• यस नगरविि काया क्षिे बनाई काम गरररहकेा रावष्ट्रय, अन्िराावष्ट्रय र विानीय गैससलाई सवुचकृि गररनेछ |  

६. आर्थिक व्र्वथथापन िथा राजश्व पररचािन  

• विानीय िहको वित्तीय अवधकार सम्बन्धी व्यिविाको पणूा रुपमा पालना गद ैवित्तीय प्रशासन सधुारका लावग 

व्यािसावयक, दक्ष र सदुृढ प्रशासनको वबकास गन े र राजश्व पररचालनका दायरा बढाउन राजश्व सम्बन्धी 

अध्ययन गररनछे | करका दायरा फरावकलो गरी न्यनुिम करको दरबाि अवधकिम राजश्व संकलन गने नीविलाई 

अगाडी बढाईन ेछ | 

• नगरको स्रोि अवििवृद्धका लावग कर, राजश्व, शलु्क आवद व्यिवविि र वनयमन गना अवियान संचालन गररनेछ 

| करको दर िवृद्ध गनिेन्दा पवन दायरा िवृद्ध गरर कर संकलन गने काया अगाडी बढाइनछे |   

• प्रशासवनक संरचना र कायाालयलाई वमिव्ययी बनाउन अनुत्पादक िचाहरु किौिी गन ेनीवि अबलम्बन गररनेछ 

|  

• कायाक्रमका सम्पणूा कामकारिाहीलाई Digitize  गररनछे सो को वदघाकावलन सरुक्षामा जोड वदईन ेछ | 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलकाबाि संचावलि हरेक विकास योजना वक्रयाकलाप र कायाक्रमको सािाजवनक पररक्षणमा 

वनरन्िरिा वदईने छ | 

• नगरको राजश्व सम्िाव्यिा अध्ययन गरर नगर राजश्व सधुार कायायोजना वनमााण गरर कायाान्ियन गररनछे |  

• नगरपावलकामा आिश्यक पने वनिी, वनयमािली ििा कानुन वनमााण एिम ्समय सापके्ष संशोधन गन ेकायालाई 

वनरन्िरिा वदइनेछ |  

(क) ि्र्ांक, अर्भिेखीकरण िथा अनुसन्र्ान  

• नगरको ि्यांक र अविलिेलाई व्यिवविि गना नगरपावलकाका सबै प्रकारका आिश्यक सचुनामलुक 

सामग्रीको दविाबेजीकरण गनुाका सािै सचूना प्रविवध शािा/योजना शािालाई ि्यांक िण्डारण गने शािाको 

रुपमा विकवशि गररनछे |  

• नगरको समग्र विकासका लावग ियार गररएको अल्पकालीन, मध्यकालीन ििा दीघाकालीन योजनाहरुको 

प्रिािकारी कायाान्ियनमा जोड वदईनेछ |  

• नगर आिवधक र गरुु योजनालाई प्रिािकारी कायाान्ियनमा ल्याईन ेछ | 

• प्रत्येक जनप्रविवनवध र कमाचारीलाई ि्याकंमा वजम्मेिार बनाईने छ | 



• आन्िररक वनयन्िण प्रणालीलाई व्यिवविि गररने छ | 

(ख) िेखापररक्षण 

• आन्िररक लेिापररक्षणलाई व्यिवविि र प्रिािकारी बनाईने छ | 

• पुँजीगि वशषाक िफा को आ.ले.प. गररनेछ सािै चौमावसक रुपमा आ.ले.प. गरर प्रवििेदन र िचाको फाििारी 

नगरपावलकाको िेब साईि माफा ि सािाजवनक गने कायालाई अगाडी बढाईनछे  |   

• महालेिा पररक्षकको कायाालयबाि औल्याईएका लेिापररक्षण प्रविबेदनलाई आधार मावन आविाक 

वक्रयाकलाप चवुि दरुुवि रुपमा संचालन गररन ेछन | 

• बेरुज ुसमपरीक्षण र बेरुज ुफछ्लयौिमा जोड वदईने छ | 

• आविाक अनुशासनमा विशेष ध्यान केवन्िि गने नीवि अबलम्बन गररन ेछ | 

 

(७) कानून मार्मिा िथा न्र्ार्र्क र्नरुपण  

• न्यायमा सहज पहुचँ अविबवृद्धका लावग न्यावयक सवमविको क्षमिा विकास गररने गरी न्यायमा सहज पहुचँ 

विावपि गना कानूनी ज्ञान एिं सचिेना अवििवृद्ध कायाक्रमहरु संचालन गररनेछ | सािै, न्यायमा पहुचँ विावपि 

गना समदुाय विरमै मेलवमलाप केन्ि विापना गरी िप व्यिवविि गररनछे | 

• “न्र्ार् सम्पादन र्ििो हुनु, न्र्ार् नपाउनु सरह हो” िन्न े न्यायको वसद्धान्िलाई अङ्गीकार गद ै

कृष्ट्णपरु नगरपावलका न्यावयक सवमविबाि वछिो, छररिो र पारदशी रुपमा न्याय सम्पादन गने कायालाई वबशेष 

जोड वदईनेछ | 

• नेपालको संविधानको घारा २१७ बाि प्रदत्त विानीय िहको न्यावयक अवधकार अन्िगाि कृष्ट्णपरु नगरपावलका 

न्याय प्रणालीलाई वििन्ि, पारदशी, पहुचँ योग्य, सक्षम एिं विश्वसवनय बनाईने छ | 

• न्यावयक सवमविका पदावधकारीका लावग क्षमिा विकास िावलमको आयोजना गररनछे |  

• पधना/िलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रिधान र वबकाश गना बनेको वबधेयक, २०७९ प्रविुि गररन ेछ | 

• न्यावयक सवमविको क्षमिा विकास कायाक्रमलाई वनरन्िरिा वदईनेछ |  

• न्यावयक इजलासको व्यिविापन गररनछे |  

• ििामान कानुनी व्यिविा सम्बवन्ध प्रवशक्षण, काननुी साक्षरिा ििा परामशा कायाक्रम संचालन गररनेछ |  

• सबै नगरबासीहरुलाई वछिो, छररिो, पहचुयोग्य र प्रिािकारी न्याय प्रणालीको विकासको वनिी अबलम्बन 

गररनेछ |  

• मेलवमलाप ििा वििाद रुपान्िरण क्षेिमा कायारि व्यवि, संघ, संविाहरुलाई समेि सहिावगिा गराइने नीवि 

अबलम्बन गरर नगर ििा िडा विरीय मलेवमलाप केन्ि विापना गररनछे |  

• िडा र नगर िहमा मलेवमलाप केन्ि संचालनका लावग क्षमिा विकास कायाक्रमलाई वनरन्िरिा वदईनेछ | 

• मेलावमलापकिााको लावग मेलवमलाप सम्बवन्ध पनुिााजगी िावलमहरु सन्चालन गररनछे | 

८) भूमी वर्वथथापन: 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलका क्षिे वििका अव्यिवविि बसोबावसका जवमन नाप जाँच गरर यिावसघ्र जग्गा घनी प्रमाण 

पजुाा वििरण गररनछे | 

• कृष्ट्णपरु नगरपावलका वििका िवुमवहन, सकुुम्बासीलाई वन:शलु्क जग्गा व्यिविा गररनछे | 

• िवूमको चक्लाबन्दी गरर सामवुहक कृवष कायालाई प्रोत्साहन गररनेछ | 



• िवूमको उत्पादकत्ि बढाउन जैविक र प्राङ्गाररक मल उत्पादनमा जोड वदइनछे | 

• िवुम बाँझो राख्न नहनुे कुरा विशेष जोड वदईनेछ | 

• िवुमलाई िाडामा वलई गररब, द्वन्द वपवडि, आप्रिासी मजदरुलाई वन:शलु्क िेिी गना वदईनछे | 

९) उपभोक्ता र्हि संरक्षण िथा बजार अनुगमन: 

• उपिोिा वहि सरक्षण र प्रिधानको लावग उपिोि र वबविन्न पेशा व्यिसायीहरुलाई उपिोिा वहि सम्बन्धी 

ऐन, काननू विषयमा जानकारी ििा चिेनामलूक कायाक्रम संचालन गररनेछ | िाद्य प्रविवध ििा गनुा वनयन्िण 

विषयका वबशेषज्ञ सवहि बजार अनुगमन गने व्यिविा वमलाईनछे | 

• व्यिसाय दिाा नगरेका व्यिसायीलाई कृष्ट्णपरु नगरपावलकामा व्यिसाय दिाा गने ििा व्यिसाय दिााको 

अनुगमन कायामा वनरन्िरिा वदइनछे |  

 १०) र्बर्बर् 

• िाडा नं १ र ९ बाि नगरपावलका सम्म जनाका लावग सहुवलयि दरमा ई-सिारी साधानको व्यिविा गररनछे | 

• लोक सेिा र वशक्षक सेिा आयोग लाई लवक्षि गद ैगररब ििा जेहने्दार विधािीलाई ३ मवहने ियारी कक्षा  संचालन 

गरईनछे | 

• मिु कमैया, एकल ििा दवलि मवहला लगायि जीिन विर सधुारका लावग उनीहरुकै रोजाईको आय आजानका 

कायाक्रम छनौि गरी त्यविा कायाक्रम संचालन गना अनुदान ििा समन्ियको ियिविा गररनछे | 

• नगर वििको जनसंख्या, घर जग्गाको विावमत्ि, वबविन्न व्यविको पशेा, रोजगार, व्यिसाय लगायिका व्यवि संग 

सम्बवन्धि विविन्न ि्यांक संकलन गद ैवडवजिलाईज गररनछे र यविो ि्यांकका आधारमा नगरपावलकाल ेप्रदान 

गररएने सेिा वडवजिल माध्यम बाि प्रदान गररएन्छ | 

• िडा र नगरपावलकाबाि विविन्न वकवसमका वसफाररस वलन अनलाइन माध्यमबाि वलन ेव्यिविा वमलाईनेछ |  

• नगरपावलका क्षेि वििका सािाजवनक जग्गाको नापी गरर नगरपावलका मािहि ल्याइनछे | 

• सािाजवनक पवुिकालय विापना गररनेछ |  

• नगरको विकासका लावग सम्बन्ध विविारलाई अगाडी बढाईनेछ | विदशे र विदशेका शहरहरुसंग िवगनी सम्बन्ध 

जोड्ने वनिी वलईनछे |  

• मवदरा वबवक्र वििरणलाई वनविि मापदण्डको आधारमा व्यिवविि गना लगाइन ेनीवि अबलम्बन गररन ेछ | 

• कृष्ट्णपरु नगर क्षिे विि बधशालाको वनमााण गरर व्यिवविि रुपमा विकास गररन ेछ | 

• नगरको समग्र विकासका लावग सहयोग जिुाउन रावष्ट्रय ििा अन्िराावष्ट्रय संघ संविाहरुसंग िप सम्बन्ध विविार   

गररनेछ |  

• कामका लावग िारि र अन्य मलुकु जाने आप्रिासी कामदारको सरुवक्षि आप्रिासन र मानि बेचवबिन वनयन्िणका 

लावग उि विषयगि क्षेिमा कायारि विानीय गरै सरकारी संविाहरु संगको सझेदारीमा कायाक्रम अगाडी बढाईन ेछ 

|  

• वबविन्न आयोग ििा मिु कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा धवन प्रमाणपजुाा बैंवकंग ििा अन्य कारोबारका लावग िलु्ला 

गना पहल गररनेछ | 

• सािाजवनक िररद योजनालाई पारदशी, वमिव्ययी र प्रविवपधाात्मक बनाउद ैसंविागि सुशासन कायम 

गना वनमााण व्यिसायी िह उपिोिा सवमविहरुको प्राविवधक ििा ििा आविाक क्षमिा, पिुा 



कायासम्पादन वविवि, कामको गणुविर र समयािधी, कायान्ियनमा रहकेा योजनाहरुको ठेक्का 

सम्झौिा र कायान्ियनको वविवि सवहिको विधिुीय प्रोफाईल ियार गरर संचालनमा ल्याईनेछ |  

प्रविाविि नीवि ििा कायाक्रमको सफल कायाान्ियनमा नगरपावलकालाई सबैबाि सवक्रय सहयोग हनुे विश्वास व्यि गदाछु |  

 

 

 

 

 

  



आ.व. २०७८/७९ को आर्-व्र्र् र्ववरण 

आ.ि. २०७८/७९ मा यस नगरपावलकाको आन्िररक स्रोि िफा को राजश्व जेष्ठ मसान्िसम्म रु.२,९८,२१,५३२.७९  

(दईु करोड अठान्ब्बे लाि एकाईस हजार पाचँ सय बत्तीस रुपैया उनासी पैसा) संकलन िएको छ |  

आ.ि. २०७८/०७९ को  जेष्ठ मसान्िसम्म व्यय िफा को सशिा अनदुान िफा  रु. १६,४४,२२,५२४.५| (सोह्र करोड चौिावलस लाि बाइस 

हजार पांच सय चौवबस पचास पैसा), सामावजक सरुक्षा िफा  रु. १५,३५,४५,८३१| (पन्ि करोड पवैिस लाि पचैावलस हजार आठ सय 

एकविस रुपैया), वित्तीय  समावनकरण  संघीयिफा   रु. ४,१९,२७,६१४.१६| (चार करोड उन्नाइस लाि सत्तीस हजार छ सय चौध रुपया सोह्र 

पैसा) वित्तीय समावनकरण प्रदेश  िफा   रु. ३४,४५,०३७| (चौविस लाि पैचावलस हजार सैविस) राजवि बाडफाड संघीय िफा  रु. 

५,८०,९६,५०८.८२| (पाँच करोड अवसी लाि उन्सत्तरी हजार पाँच सय आठ रुपैयाँ बयासी पैसा) राजवि बाडफाड प्रदेश िफा  १६,८४,४१७/- 

(सोह्र लाि चौरासी हजार चार सय सि), प्रकोप व्यिविापन कोष िफा  रु. ७३,५२,२५१/- (विहत्तर लाि बाउन्न हजार दईु सय एकाउन्न 

रुपया ), मानि िन्यजन्िु द्वन्द्व व्यिविापन कोष िफा  रु.७८,५००| (अठहत्तर हजार पाच सय), गरर जम्मा रु.  हालसम्म िचा िईसकेको 

व्यहोरा वनिेदन गदाछु |  

नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप विानीय िहलाई प्राप्त हुने राजश्व जविै िन रोयल्िी लगायिबाि प्राप्त हुन े

रोयल्िीका विषयमा प्रदशे सरकार एिम ्संघीय सरकारबाि प्राप्त गन ेविषयमा नगरपावलकाले पहल गरररहकेो व्यहोरा वनिेदन 

गदाछु |  

 

आगामी आ.व. २०७९/८० को अनुमार्नि आर्-व्र्र् र्ववरण 

आगामी आ.ि. २०७९/८० को अनुमावनि आय-व्यय वििरण बजेि पेश गना चाहन्छु ।   

आयिफा   आन्िररक श्रोि िफा   रु. ४,००,००,०००| (चार करोड),  

आन्िररक श्रोि िफा  अ.ल्या. रु. १९९९१४९७१.५४|   

वित्तीय  समावनकरण  संघीयिफा   रु. १७,३६,००,००० (सि करोड छिीस लाि)  

वित्तीय समावनकरण प्रदशे  िफा   रु. १,२७,८४,०००|(एक करोड सिाईस लाि चौरासी हजार)  

राजवि बाडफाड संघीय िफा  रु. १४,५५,३६,०००| (चौद्ध करोड पचपन्न लाि छवत्तस हजार)  

राजवि बाडफाड प्रदेश िफा  रु. ३७,३९,०००/- (सैविस लाि उन्चावलस हजार)  

सामावजक सुरक्षा िफा  रु. २५,००,००,०००/-(पवचस  करोड)  

सशिा अनुदान संघीय सरकार (चालु) िफा  रु. २२,५८,००,००० (बाईस करोड अन्ठाउन्न लाि)  

सशिा अनुदान संघीय सरकार (पुजीगि) िफा  रु. ४,६७,००,००० (चार करोड सडसत्ठी लाि)  

सडक  बोडा  िफा   रु. ५००००००/- (पचास लाि)  

प्राकृविक श्रोिको बाडफाड रु. २,६२,५१,०००/-(दईु करोड बासठी लाि एकाउन्न हजार)  

विानीय पिूााधार विकास साझेदारी कायाक्रम प्रदेश सरकार रु. १०००००००(एक करोड)  

गरर जम्मा  आम्दानी  िफा  रु. १,१३९३२४९७१.५४ प्रविाब गररएको छ | 

व्यय िफा  रु. १,१३९३२४९७१.५४ िचा प्रविाि गररएको छ । 

 

धन्यिाद !! 

 


