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ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको आ.व. २०७५।७६ को नीलि िथा काययक्रम 

 

उपस्थथि नगरसभाका सदथयज्यूहरु,  

आमस्न्िि ववशेष पाहनुाहरु, 

ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको आ.व. २०७५।०७६ को बावषयक नीलि िथा  काययक्रम 
प्रथिाव गने क्रममा, सवयप्रथम म नेपाल राष्ट्रको लनस्ति आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगय गने सतपूर्य ज्ञाि अज्ञाि 
शहीदहरु प्रलि भावपरु्य श्रद्धान्जली अपयर् गदयछु । साथै ववलभन्न आन्दोलनहरुको क्रममा वेपत्ता एवं घाइिे 
भएकाहरु प्रलि सतमान प्रकट गनय चाहन्छु ।  

नेपालको प्रथम ऐलिहालसक थथालनय िहको लनबायचनमा यस ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको 
प्रथम जनलनबायस्चि जनप्रलिलनलि हनुे थवस्र्यम अवसर प्रदान गनुयहनुे सतपरु्य मिदािाहरु प्रलि पनुः हाददयक 
सतमान आभार एबं िन्यबाद ज्ञापन गदयछु ।  
   

उपस्थथि नगरसभाका सदथयज्यूहरु, 

अव म यस नगरले ववगि एक वषयमा गरेका मूख्य काययहरुको समीक्षा प्रथििु गनय चाहन्छु : 

नेपाली जनिाको उलयदो जनचाहनालाई आत्मासाि गरी उलयदो जनचाहनालाई अपेक्षाकृि परुा गाराउने 
उदे्धश्यले नेपालको ईलिहासमा पवहलोपटक थथानीय सरकारको थथापना भएको छ । यो ऐलिहालसक अवसर 
प्रदान गनुयहनुे सतपरु्य मिदािाहरुलाई  एक बषय पगेुको अवसरमा पनुः एक पटक हाददयक सतमान,आभार र 
िन्यबाद ददन्छु । २०७४ साल आषाढ १८ गिे शपथ ग्रहर् संगै नगरकाययपाललकाको पवहलो ऐलिहालसक 
बैठक बसी ५ वटा महत्वपरु्य लनर्ययहरु गररयो । भ्रष्टचारमा शून्य सहनलसलिाको नीलि अस्ख्ियार गने, 

रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको नामको अगाडी ददके्तल थप गरर ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी 
नगरपाललका बनाउने लनर्ययलाई काययन्वयनमा ल्याईएको छ ।१५ वटै वडा कायायलयहरुबाट सेवा प्रबाह 
गने लक्ष्यलाई पूर्यरुपमा कायायन्वयमा ल्याईएको छ ।ददके्तल बजारको परु्य व्यवथथापन गने लनर्यय अनसुार 
ियार भएको लडवपआर आ.व. २०७५।७६ मा काययन्वयन हनुे सलुनस्िि भएको छ।ददके्तल अथपिाल चौक 
हदैु भानचुौक खालनडांडा आहाले सडक वपच गने काययक्रमको डेण्डर आवान भएको छ।बूईपाको 
पञ्चेदोबाटोमा व्यवस्थथि बजार लनमायर्को कायय अस्न्िम अवथथामा पगेुको छ।लनमयलीडाडामा लबिुि 
लबथिारको कायय अस्न्िम चरर्मा पगेुको छ।महरेुगढी, भलुभलेु, साप्सढुाप, ननुथलाको गतुबा, मभवुागढी 
देलबथथानमा पययटन प्रबियनको कायय अगाडी बढी रहेको छ।प्रत्येक वडामा कस्तिमा ३० लाखका ठूला 
योजनाहरु संचालन भएका छन । 

देशकै पवहलो आवलिक योजना लनमायर् गरी सोही आवलिक योजनालाई टेकेर आ.व. २०७५।७६ को 
लनलि िथा काययक्रम र बजेट बनाउन पाउदा हामीलाई गौरव लागेको छ ।  

सोही लनर्ययहरुको आिारमा ददके्तल बजार लभिको ८ थथानलाई सडक थिरउन्नलि गरी बजार लभिको 
सवारीआवाज जाविलाई सहज बनाईयो।हामी लनबायचीि भएको ४५ ददन मै यो काम सतपन्न भएको हो। 
सामाजीक सरुक्षा भत्ता घर घरमा परुाउने हाम्रो मान्यिा अनसुार १५ वटै वडामा सो काम पवहलो र दोस्रो 
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चरर्को काम सतपन्न गरेका छौ।जसकारर्ले लबगगिको िलुनमा केही पैसा बचि भएको छ भने हाम्रा 
अलबभावकहरुले पाउन ुपने सबै सामास्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनुय भएको छ।  
 

नगरसभाका सदथयज्यूहरु, 

नगर स्शक्षा लनयमावली लनमायर् गरर काययन्वयनमा ल्याईएको छ।बृहि शैस्क्षक सेलमनार आयोजना गरर 
सेलमनारमा शैस्क्षक सरोकार पक्षको भेलाबाट शैस्क्षक गरु्थिर अलभबृवद्धका लालग सवयपस्क्षय आचार संवहिा 
लनमायर् गरी प्रलिबद्धिा जनाई प्रत्येक ववद्यालयलाई ल्फेक्स वप्रन्ट वविरर् गररएको छ।नगर स्शक्षा सलमलि 
िथा वडा स्शक्षा सलमलि गठन गरर शैस्क्षक गरु्थिर सिुारका काम लनरन्िर भईरहेको छ।कक्षा थप 
अनमुलि प्रदान गररएको छ।सामदुावयक ववद्यालयको छािवृस्त्त वविरर्को अनगुमन गररएको छ।ववद्याथी 
भनाय अलभयान सञ्चालन गरर प्रचार प्रसार र सहभालगिा अलभवृवद्ध गररएको छ।रंलगन पाठ्यपथुिक खररद र 
वविरर्को अनगुमन।ववद्यालय सिुार योजना लनमायर् गनय सलमलिको क्षमिा ववकास िाललम सञ्चालन 
भईरहेको छ।सामास्जक पररक्षर् सलमलिका क्षमिा ववकास िाललम सञ्चालन भईरहेको । स्शक्षक करार 
लनयसु्क्त, स्शक्षक दरबन्दी ब्यबथथापनको लालग काययदल गठन गरी प्रथम बैठक सतपन्न भएको छ । 
संथथागि ववद्यालयको लनयमन र एकरुपिाको लालग प्र.अ. भेला लगायिका काययक्रम गररएको छ ।  

नमनुा कृवष उद्यमी काययक्रम माफय ि ३१ जना उद्यमीहरु छनोट गरी २१ िरकारी खेलि, ८ माछापालन १ 
च्याउ खेलि र १ मौरीपालन कायययोजना अनसुार उद्यम प्रवियन गरी थवरोजगार र उत्पादन प्रवियन गररएको 
छ । प्रिानमन्िी कृवष आिुलनकीकरर् पररयोजना माफय ि चाल ुआ.व. मा यस नगर के्षिलभि ९ वटा (केरा 
खेलि(२, सनु्िला कागिी(२, ललची(१, अलैंची(२ वकवी(२) पकेट हरु छनोट गरी संचालनमा रहेका छन । 
जसबाट िी वाललहरुको खेलि के्षि ववथिार भएको र आगामी ददनहरुमा उत्पादन वृवद्ध हनुेछ। नगर रेन्बो 
ट्राउट ववकास काययक्रम अन्िगयि २ वटा नयााँ रेन्बो ट्राउट फमयहरु ववकास भईरहेका जसबाट १०० घन 
लम. रेन्बो ट्राउट पाल्ने ठाउाँ (रेसवे) ियार भई वावषयक कररब २ टन थप रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन हनेु 
अनमुान छ । वेमौसमी िरकारी खेलि प्रवियन काययक्रम अन्िगयि नगर के्षि लभि ३०० वटा प्लावष्टक 
टनेल ५० प्रलिशि अनदुानमा वविरर् गररएको छ, जसले वेमौसमी िरकारीको के्षि ववथिार र उत्पादन 
प्रवियन भएको छ। चाल ुआ.व. मा नगर के्षिलभि २०० मे.टन रासायलनक मल ढुवानी अनदुानमा वविरर् 
गररएको छ । नगर क्षेि भरी ७५ वटा मिुशंकलन सवहिको गोठ सिुार, लसंचाईको लागी २० वटा 
प्लावष्टक पोखरी र २ वटा साना लसंचाई लनमायर् गररएको छ । ववजवृवद्ध काययक्रम अन्िगयि आल ुर गहुाँका 
उन्नि जािको मूल ववउ लभिाईएको छ जसले जािीय सिुार भई उत्पादन वृवद्ध हनुे अपेक्षा ललइएको छ। 
साथै कालो िानको ववउ ददके्तल र जाल्पा लगायिका के्षिमा पररक्षर् गररदै छ।थथलगि कृषक 
िाललम(७५), IPM कृषक पाठशाला(१), वाली उपचार स्शववर(१), कृषक प्राववलिक अन्िरवक्रया(५), 
सरोकारवालाहरुसंग छलफल र अन्िरवक्रया(५) आदद काययक्रमहरु संचालन गरी कृवष सतबस्न्ि ज्ञान स्शप 
र प्रववलिहरु वकसान सतम लाने प्रयास गररएको छ। ववत्तीय साक्षरिा कक्षा, एकल मवहला लस्क्षि काययक्रम, 

रेलडयो स्जंगल, प्राववलि प्रकाशनका माध्यमबाट लस्क्षि समूह सतम उद्यमस्शलिा र आयआजयन वृवद्ध प्रवियन 
गररएको छ।नगरपाललकाको कृवष प्रोफाईल लनमायर् कायय अस्न्िम चरर्मा रहेको छ। 
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ब्लड बैकको थथापनाका लालग भवन लनमायर् कायय भईरहेको छ।ववरालमहरुका लालग खाना, ववद्यालय 
थवाथ्य प्रवद्धयन काययक्रम, समदुायमा थवाथ्य प्रवद्धयन काययक्रम, ववश्व थवाथ्य ददवस मनाइएको, 
म.थवा.थव.से.लाई पोशाक भत्ता वविरर्, अथपिाल िथा वलथयङ सेन्टर साईटहरुमा चौववस घण्टे प्रसलुि सेवा 
संचालन गनय करार अ.न.लम. लनयसु्क्त, औषलि िथा सामाग्रीहरु प्यावकङ िथा ढुवालन पररवार थवाथ्य 
काययक्रमका लागी पाटोग्राफ सवहि फमय–फमेट छपाई, अव्सटेवटक वफथटुला र पाठेघर खथने मवहलाहरुका 
लालग थक्रीनीङ, ररङ पेसरी र लभआईए जांच  अइयलुसलड र इतप्लाण्ट सेवा स्जल्ला अथपिाल बाट प्रदान 
गररएको, म.थवा.थव.से. ददवस मनाईएको,  म.थवा.थव.से.हरुलाई अियवावषयक सलमक्षा गोष्ठी २ पटक सतपन्न, 
म.थवा.थव.से.हरुलाई ददघयकालीन सेवाका लालग सतमानजनक ववदाई, खोप िथा गाउघर स्क्ललनक संचालन 
गने थवाथ्यकमीहरुलाई वफल्ड भत्ता वविरर्, ववरामी नवजाि स्शशकुा लालग लनःशलु्क उपचार लभटालमन ए 
िथा जकुाको औषलि वविरर्का लालग म.थवा.थव.से. पररचालन, स्जल्ला अथपिालको सेवा सदुृवढकरर्का 
लालग लनदेस्शका अनसुार काययक्रम संचालन,  थवा.चौ. थिरमा थवाथ्य संथथा जन्य फोहोरमैला व्यवथथापन 
एवं गरु्थिर सिुार काययक्रमका लालग समाग्रहरु उपलव्ि, लनशलु्क थवाथ्य सेवाका लालग औषलि खररद 
स्जल्ला अथपिाल, प्रा.थवा.के., थवा.चौ. का लालग ओ.वप.लड. वटकट छपाई आमा सरुक्षा काययक्रमका लालग 
यािायाि खचय िथा उत्प्रेरर्ा खचय वविरर्, स्जल्ला अथपिालमा उपचार हनु नसकेका ववरालमका लालग 
रेफरवापिको रकम उपलव्ि, वलथयङ सेन्टरमा प्रसलुि गराए वापि न्यनो झोला वविरर्,  लसललकन ररङ–
पेसरी खरीद, गाउघर स्क्ललनक संचालानाथय उपकरर् खरीद, परु्य खोप ददगोपनाका लालग थवाथ्य कमी र 
थवा.चौ. संचालन िथा व्यवथथापन सलमलि संग अन्िरवक्रया सतपन्न,  लनयलमि खोप काययक्रमको कभरेज 
वढाउनका लालग वैसाख मवहनालाई खोप मवहनाको रुपमा मनाइएको, वन्ध्याकरर् घसु्ति स्शववर अगावै 
म.थवा.थव.से. संग छलफल, थटाफ नसय िथा अ.न.लम.हरुलाई स्क्ललनकल िाललम संचालन, परु्य खोप यकु्त 
गाववस िथा नगरपाललकाका लालग थवाथ्य संथथा प्रमखु हरुसंग १ ददने गोष्ठी सतपन्न,  खोपको पहुंच 
नपगेुका र Drop Out पत्ता लगाउनका लालग म.थवा.थव.से.हरुसंग १ ददने गोष्ठी सतपन्न, वाह्य खोप केन्र 
भवन लनमायर्, क्षयरोगको उपचार केन्रहरुमा अनगुमन, सरुस्क्षि माितृ्व को के्षिमा सेवा प्रदान गदै आएको 
वान हाटय वल्डयवाईड खोटाङ संग समन्वय गरर प्रसलुि केन्र खामीको ममयि संभार िथा थिरोन्नलि 
(Renovation) र उक्त केन्रमा आवथयक औजार उपकरर् उपलव्ििाका लालग समन्वय, वान हाटय 
वल्डयवाईड संग समन्वय गरर थवा.चौ. जालपा र वईुपामा गभय जांच लभलडयो एक्सरे सतवस्न्ि २१ ददने 
िाललम िथा मेलसनको उपलव्ि, वान हाटय वल्डयवाईड संग समन्वय गरर स्जल्ला अथपिाल खोटाङका १ 
जना मे.अ. लाई Special Newborn Care Unit सतवस्न्ि िाललम, २ जना थटाफ नसयहरुलाई SBA /Non-

SBA Clinical Mentoring सतवस्न्ि िाललम, SBA/Non-SBA Onsite Mentoring Clinical lab 
थथापना र १ थान फोटो थेरावप मेलसन सेट उपलव्ि, वान हाटय वल्डयवाईड संग समन्वय गरर २०१८ लभि 
थवा.चौ.दोपाय स्चउररडाडा र थवा.चौ बईुपाको ममयि संभार िथा थिरोन्नलि (Renovation) का लालग OHW 

Engineer बाट Cost Estimation िथा Measurement का काययहरु संतपन्न। 

मवहला सशस्क्तकरर् र लैंलगक मूलप्रवावहकरर्को लक्ष्यलाई परुा गनय अनसु्शक्षर् काययक्रम, लैलगक िथा 
प्रजनन थवाथ्य िाललम, पवुय सहकारी स्शक्षा, वकशोरीहरुलाई लैलगक वहंसा सतबस्न्ि अनसु्शक्षर्, संथथागि 
ववकास िाललम, सीप िथा व्यवसावयक ववकास िाललम, मवहला परुुष सम लबकास िाललम लगायिका 
काययक्रमहरु सतपन्न गररएको।जेष्ठ नागररकहरुको समथया र समािानका उपाय पवहल्याउन अन्िरवक्रया 
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िथा वृद्धाश्रम लगायिका पूवायिारहरु लनमायर् गररएको।जेष्ठ नागररकहरुको लबस्राम कक्षलाई व्यवस्थथि गनय 
केही स्रव्य दृष्यका सामलग्रहरु हथिान्िरर् गररएको छ ।  

एकल मवहलाहरुको क्षमिा लबकासका लालग नेितृ्व लबकास िथा क्षमिा अलभबृवद्ध िाललमको आयोजना 
गररएको छ भने सोही अवसरमा एक भब्य समारोहका बीच मानव अलिकारका लालग मवहला एकल मवहला 
नगर सलमलि लनमायर् गररएको छ ।  

मेललमलाप सतबस्न्ि िाललमको आयोजना गरी ३५ जना मेललमलापकिाय उत्पादन गररएको छ।भने न्यावयक 
सलमलिको कामलाई व्यवस्थथि र प्रभावकारी बनाईएको छ ।  

ददके्तल बजार हाटडाडााँमा ब्यवस्थथि पशबुिशाला लनमायर् गरर काययन्वयनमा ल्याईएको छ।जलसय गाइका 
कोरलाहरु १५ वटा वविरर् गने काययक्रम अनसुार माग वमोस्जम २० वटा वविरर् गररएको 
छ।कृषकहरुको माग वमोस्जम ४० वटा वगुंरका पाठापादठ वविरर् गररयो।त्यथिै वाख्राको खोर सिुार 
१५ वटाको गररएको छ।ग्रालमर् थिरमा एकददने गाइ भैंलस पालन िाललम एक वटा वगुंर पालन िाललम ३ 
वटा र वाख्रापालन िाललम थथलगि ११ वटा सचांलन भएका छन।वथिभुाउलाई घास टुक्राउने मेलसन 
(च्याप कटर) ५ वटा खररद गररएको छ।भ्यागिेु चरचरेको खोप माग अनसुार सचांलन गररएको छ र 
रोगको  प्रकोप फैललएमा  त्यसको ियारी साथ भ्यास्क्सन ियारी गररएको छ।पशवुथिलुाई खुवाउने 
दानालाई वपथन एउटा ग्रने्डर मेस्शन (लमल) खररद गररएको छ।३० वटा वगुंरको खोर सिुार गररएको 
छ।एउटा मास ुपसल सिुार िाललम सतपन्न गररएको छ।मास ुव्यवसावयहरुसाँग थवथ्य र सरुस्क्षि व्यवसाय 
सञ्चालन सतबन्िमा अन्िरवक्रया गोष्ठी सतपन्न गररएको छ।आहारा सेवा काययक्रम अन्िगयि १३०० के.स्ज 
जौ घााँसको ववउ खररद गरर वविरर् गररएको छ।रेववज रोग लनयन्िर्का लालग एस्न्टरेववज भ्यास्क्सन लसववर 
सञ्चालन गररएको छ।२०० वटा सावकनी जािका कुखुरा वविरर् गररएको छ।थथानीय थिरमा एउटा 
कुखुरापालन िाललम सञ्चालन भएको छ।त्यथिै सानन जािका ववउ वोका १५ वटा प्रत्येक वडामा वविरर् 
गररएको छ।वजार लभिका वगुंरको ि्याङक सकंलन गरर व्यवस्थथि रुपले गन्ि नआउने गरर पालन गनय 
सल्लाह सझुाव ददइएको छ।१५ वटा वडाहरुमा पशथुवाथ्य सतबन्िी औषलि पयुायइएको छ।पश ुथवाथ्य 
िथा वााँझोपन लसववर सञ्चालन गररएको छ।एकपटक वेलावेलामा आन्िररक िथा वाह्य परस्जवव लनयन्िर् 
गनयका लालग वडावडामा औषलि वविरर् गररएको छ।त्यथिै फमय थिरोन्नलि गरर थथानीय आयलाई वृवद्ध गरर 
रोजगारी लसजयना गनयका लालग कृवष फमय ,वाख्रा फमय, कुखुरा फमय गरर जतमा १० वटा फमय हरुलाई ५ 
लाख अनदुान वविरर् गररएको छ। 

सबै वडा कायायलयहरुबाट लडस्जटल सलभयस पयुायउने उदे्धश्यले सबै वडा कायायलयहरुलाई कतप्यटुर, वप्रन्टर 
मेलसन लगाएिका सामालग्रहरु व्यवथथापन गरर सेवा प्रबाह भईरहेको छ।  

मध्यपहाडी लोकमागयलाई गरु्थिरयकु्त र बषायिको समयमा समेि लनरन्िर संचालनमा ल्याउन. सतबस्न्िि 
सरोकारवालाहरु संग समन्वयात्मक बैठ बसी िाकेिा गने काम गरेका छौ भने पटक पटक सो सडकको 
अनगुमन गरी अबैि रुपमा संचालनमा ल्याईएको महरेु स्थथि क्रसर लाई बन्द गराइएको छ।  
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अत्याबश्यक औषलि िथा न्यानो झोला व्यवथथापन गरर लनयम अनसुार लबिरर् गनय थाललएको।थवाथ्य 
अबथथालाई सिुार गनय पटक पटक बैठक बसी प्रयत्न गररएको साथै लबलभन्न लबषयगि कायायलयहरुसंग 
समेि समन्वय बैठक गरर सेवालाई प्रभाकारी बनाउन प्रयत्न गररएको।  

सहरी लबकास मन्िालयले ९० वटा व्यवस्थथि नगर बनाउने योजनामा ददके्तल रुपाकोट मभवुागढी 
नगरपाललकालाई समाबेश गनय सफल भईएको छ।आवलिक योजनाले प्राथलमकीकरर् गरेका ६ वटा ठूला 
काययक्रमहरुको लडटेल माथटरप्लान बनाईने छ भने सहरी लबकास आयोजना अन्िगयि नै ददके्तल बजारलाई 
टेललफोन िार लबिुि िार िथा खानेपानीलाई अण्डरग्राउष्ड गने गरी सडक वपच गने कायय अन्िगयि सभेको 
काम सतपन्न भई लडवपआर ियार हनुे क्रममा रहेको छ।  

ददके्तल हस्थपटल चोक बाट दतुली जाने सडक २०० लमटर परु्यरुपमा सडक ढलान  गने काम सतपन्न 
भएको छ।  

नेपालीहरुको मह्तत्वपरु्य चाडवाडहरुलाई मध्यनजर गरी लबलभन्न सडकहरुलाई ममयि गने काम सतपन्न भएको 
छ भने लबलभन्न बजारहरुको अनगुनम गने काम भई उपभोक्ता वहिलाई मध्यनजर गरी बजारहरुको 
अनगुमन गने काम सतपन्न भएको छ।  

लबलभन्न वडाहरुमा टोल लबकास संथथाहरु लनमायर् गरी टोलको लबकासको अगगुाई गने काययको थाललन 
भएको छ।  

कमयचारी अभावका बाबजदु पलन सबै वडाहरुबाट चथुि र प्रभावकारी रुपबाट नागररक सेवा प्रबाह गने गरी 
कामहरु भईरहेका छन।  

नमनुारुपमा बालमैलि लसकाईलाई लबथिार गने उदे्धश्यले सरथवलि माध्यलमक लबद्यालयलाई बालमैलि 
सामालग्रहरु हथिान्िरर् गररएको छ ।  

बृहि सरसरफाई सप्ताहको आयोजना गरर सरसफाई अलभयानलाई लनरन्िरिा ददईएको छ।  

नगरपाललकाले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन प्रत्येक मवहनाको २ गिे सशुासनका 
लालग लमट द प्रेस काययक्रमको आयोजनालाई संथथागन गने गरी लनरन्िरिा ददईएको छ।  

थवाथ्य कायायलयको लालग थवाथ्य सेवा लबभाग मै पगेुर केही महत्वपरु्य औजारहरुको व्यवथथापन गने 
काम भएको छ।  

नगर लबकास कोष संगको सहकाययमा ददके्तल बजार लभि व्यवस्थथि सवपङ कतप्लेक्स लनमायर्का लालग 
अध्ययन गनय रु ८ लाख बजेट लबलनयोजन भएको छ। लनकट भलबष्यबाटै यस कामको थालनी भई एक 
सवपङ कतपलेक्स लनमायर् हनुेछ।  

काययलबलि र मागयदशयनले मागयलनदेशन गरेका सबै चरर्हरु परुा गरेर योजना छनोटको काम सतपन्न गररएको 
छ।  
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पटक पटक मानलनय सांसदहरु, राजनैलिक दल कायायलय िथा अन्य सरोकारवाला लनकायहरु संग छलफल 
िथा परामशय गने काययलाई लनरन्िरिा ददईएको छ।  
 

उपस्थथि नगरसभाका सदथयज्यूहरु,  

ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको प्राकृलिक सतपदा जल, जलमन, जंगल, जलडबटुी र जलश्रोिलाई 
उस्चि प्रयोग गरी यवुा जनशस्क्तको उस्चि पररचालन माफय ि रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकालाई आगमी 
१० वषय लभिमा हरेक वहसावले सतपन्न नगरपाललकामा रुपान्िरर् गरी ववकासको प्रलिफल ववलभन्न 
जािजािी, भाषाभाषी, िमय, ललङ्ग र समदुायलाई न्यायोस्चि वविरर्मा अलिकारको सलुनस्िििा गदै नयााँ र 
समृद्ध रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका लनमायर्मा सतपूर्य नगरपाललकाबासी लालग पनुय पने आजको प्रमखु 
आवश्यकिा हो।  
 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु,  

उलयदो जनचाहनालाई मध्यनजर गदै उपलव्ि लसलमि श्रोि सािनहरुको अलिकिम पररचालन गरी वढ्दो 
शहरीकरर् िथा जनिाको अलसलमि माग सतवोिन गनय लसङ्गो नगरपाललका पररवार स्जतमेवार भई लनरन्िर 
प्रयासरि रहेको कुरा यहॉहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।यस अवलिमा नीलिगि लनर्यय र ववकास 
लनमायर्को सन्दभयमा उत्पन्न हनुे कठीन चनुौलिहरु सहज रुपमा व्यवथथापन गनय यस नगरपाललका के्षि लभि 
वक्रयाशील राजनैलिक दलहरुबाट प्राप्त लनरन्िर सहयोग र समन्वयकारी भूलमका महत्वपूर्य हुंदाहदैु पलन यस 
नगरपाललकाको वढ्दो चनुौलि एवं संभावनालाई व्यवथथापन गनय यस थथानीय िहबाट सवै सरोकारवाला 
पक्षहरुको सहभालगिा रहने गरी कायय अस्घ वढाउन ु पने आवश्यकिा थप उजागर भएको व्यहोरा यस 
सतमालनि सभामा थमरर् गराउन चाहन्छु।यस गररमामय सभामा ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी 
नगरपाललकाको िफय बाट चाल ुआ.व.२०७५।०७६ को वावषयक नीलि िथा काययक्रम प्रथििु गनय पाउाँदा म 
नगर प्रमखु लगायि लसङ्गो ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका पररवार गौरवास्न्वि भएको छ।यस 
अवसरमा सतपूर्य नगरवासीमा नगरपाललकाको िफय बाट हाददयक विाइ िथा शभुकामना व्यक्त गदयछु। 

 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु,  

अव म ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको चाल ुआलथयक वषय २०७५।०७६ को बावषयक लनलि 
िथा काययक्रम प्रथििु गने अनमुलि चाहन्छु। 

  
आलथयक बषय २०७५।०७६ का प्राथलमकिाहरु  

१. थथलनय गौरवका योजनाहरु 

२. लड.वप.आर ियार भई काययन्वयनको चरर्मा पगेुका योजनाहरु  

३. आलथयक लबकासका योजनाहरु  

४. क्रमागि योजनाहरु  
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केन्र सरकार प्रदेश सरकार र थथानीय सरकार िथा प्रलिलनलिसभाका मानलनय, प्रदेशसभाका मानलनय ज्यहुरु 
संगको समन्वय सहकायय र सहलगानीमा लनतनानसुार ठूला पबुायिारका काययक्रमहरु संचालन गने नीलि 
ललईने छ ।  

१. ददके्तल अथपिाल चौक हदैु भानचुोक,हाटडाडा खालनडांडा आहाले सडक वपच गने काययलाई आ.व 
०७५÷७६ मा कस्तिमा ६० प्रलिशि काम सतपन्न  गराउने गरी लिव्रिा ददईनेछ। 

२. ददके्तल बजारलभिको सडक व्यवस्थथि गने काययलाई यसै यसै आ.व बाट काम प्रारतभ गररनेछ।  

३. एक नतबर प्रदेश कै नमनुाको रुपमा ननुथलामा स्थथि महरेुमा लनमायर् हनुे प्रालबलिक स्शक्षालयको 
काम ित्काल प्रारतभ गनय नगरको िफय बाट यथोस्चि समन्वय र सहयोग गररनेछ।सतभव भएसतम 
यसै आव बाट प्रालबलिक स्शक्षालयको कक्षा संचालनमा ल्याईनेछ।  

४. खालनडाडा लबमानथथललाई पनुः ममयि गने काययलाई लिव्रिा ददन नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक 
पहल जारर रास्खनेछ।  

५. अथपिाल चौक,लफ्यांग साप्सखुोला मानेभंन्ज्याङ्ग सडक थिरउन्नलिको काम ित्काल प्रारतभ 
गररनेछ।  

६. हलुुुंग जालपा ऐसेंलखुकय  बास्क्सला सडकको थिर उन्नलिलाई लिब्रिा ददईनेछ।  

७. थथालनय गौरबका सबै सडकहरु  
 हलुुयङ जालपा ऐसेंलखुकय  बास्क्सला सडक 

 ददके्तल िालखकय  खामी सडक 

 ददके्तल िालखकय  पाथेका सडक 

 ददके्तल अल्छेढंुगा नेपाय दतुलीहुं दै रिन्छा जाने सडक 

 अथपिाल चोक लफ्याङ हुं दै मास्त्तम जाने सडक गोल्डेन चक्रपथ, वडा नं.-8 

 अथपिालचोक, लफ्याङ, च्यानडांडा, रािडांडा, चहुाबोटे दोभान हुं दै ल्याण्डवफल्ड साईट 
जाने सडक 

 अथपिालचोक दतुली हुं दै रिन्छा जाने सडक 

 बैंकचोक, कट्टी बईुपा बसेरी, ववजयखकय  हुंदै रेग्मीटार जाने सडक 

७.१, नेभारे बाट साप्सढुाप हदैु दस्ल्छगे, मेरंुग भोजपरुको साल्पापोखरी हदैु संखुवासभाको 
वकमाथांका जोड्ने सडक यस नगरको अन्िर स्जल्ला जोडने एक माि सडक भएकोले यस 
सडकलाई उच्च प्राथलमकिामा रास्ख संचालनमा ल्याईनेछ ।  

७.२, अल्छेढंुगा, नेपाय, दसु्तल, दोपाय स्चउरीडांडा, दोबेला लनमयलीडांडा÷रिन्छा सडक 
आयोजनालाइ लनरन्िरिा ददईनेछ।  

८. नगरपाललकाको भवन र क्रमश वडा कायायलयको भवन लनमायर्को काम यसै आ.व बाट प्रारतभ 
गररनेछ ।  
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९. ददके्तल अथपिाललाई ५० सैयाको बनाउने काययलाई यथासक्य चाडो कायय प्रारतभ 
गररनेछ।बाम्रांग, नेपाय र लबजयखकय मा लनमायर् हनुलागेको थवाथ्य संथथा भवनलाई िदारुपिाका साथ 
लनमायर् गररनेछ।बाकी थवाथ्य संथथा भवन लनमायर्का लालग प्रदेश सरकार र केन्र सरकारलाई 
अनरुोि गररनेछ।  

१०. ददके्तल बहमुसु्ख क्यातपसलाई एक पदि भवन लनमायर्को काम यसै आ.व मा लडवपआर ियार 
गरी अगाडी बढाईनेछ।  

११. बईुपा स्थथि पञ्चेदोबाटो नस्जक लबश्वकै अग्लो एलतबरको साललक राख्ने गरी एलतबरपाकय  
लनमायर्को कायय यसै आव बाट प्रारतभ गररनेछ।   

१२. नेपाय,पाथेका र खालमयको मालथल्लो ठाउ देलबथथान गवहरोमा व्यवस्थथि िाल लनमायर् गररनेछ 
जसको आसपासमा नमनुा पेनटावर लनमायर्को काम यसै आ.व बाट प्रारतभ गररनेछ।  

१३. मझवुागढी काललक भगवलिको गरुुयोजना काययन्वयनका लालग समपरुक योजनाबाट परु्यिा ददने 
कामलाई लनरन्िरिा ददईनेछ।  

१४. रुपाकोटमा भ्यटुावर लनमायर्को काम प्रारतभ गररने छ।नूनथाल गतुबा, मझवुागढी देलबथथान, 
साप्सढुाप, भलुभलेु, महरेुगढी, सहदेवगढीका साथै पययटन गरुुयोजना काययन्वयमा ल्याईनेछ।  

१५. ददके्तल बजारमा सवपंग कतलेक्सको काम यसै आ.वको शरुुवाि बाटै प्रारतम गररनेछ।  

१६. ददके्तल मावटकोरेमा व्यवस्थथि कबडयहल लनमायर्को काम िरुुन्िै प्रारतभ गररनेछ।  

१७. बईुपा, सोल्ला, लफ्यांग र माटीकोरे  स्थथि र खेलमैदानलाई  इलेबेन साईजको बनाउन काम 
प्रारतम गररनेछ।  

१८. जालपा कबडय लनमायर् गररनेछ।  

१९. वडा नं २,३,६,८ र ९को मालथल्लो भागमा स्चया पकेट के्षि लनमायर्को कामलाई उच्च 
प्राथलमकिा ददईने छ।वडा नं ६ र ८ मा एसै आ.व बाट काययक्रम संचालनको काम प्रारतभ 
गररनेछ।  

20. ददके्तलको सहरी खानेपानी आयोजनाको काम िरुुन्ि प्रारतभ गररनेछ ।मेवाखोला ललस्फ्टङ 
खानेपानी आयोजना, ननुथला खानेपानी आयोजना, मझवुागढी देलबथथान खानेपानी आयोजना, लप्से पंखु 
खापा, पाथेका, खाल्ले खानेपानी आयोजना लगाएिका योजनाहरु संचालनमा ल्याईनेछ।  

21. ददके्तल स्थथि हाटडाडााँमा रहेको साबयजलनक जग्गा र कृवष सामालग्र संथथान िथा खाद्यसंथथानको 
जग्गा नगरपाललकाको नाममा ल्याई सो थथानमा व्यवस्थथि बजार सवहिको नगरपाललका भवन लनमायर् 
गने । साथै यसै नगरपाललका वडा नं १ स्थथि रत्नपाकय मा रहेको साबयजलनक जग्गा िथा 
बालसंगठनको जग्गा नगरपाललकाको नाममा ल्याई उक्त थथानमा व्यवस्थथि पाकय  सवहिको सवपङ 
कतपलेक्स लनमायर् गने।  
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22. मेवाखोला स्चउरीडाडााँ २ खरबारी – थापाबारी) लसचाई आयोजना संचालनमा ल्याईनेछ।  

23. साप्स ुलनमयलीडाडा थपुयडाडा पेलङु लनमयलीडांडा, छेपेखोला खािेखोला,पााँचिारे पात्ले,ददखुवा खोला, 
भदौरे खोल्सी, लप्से पस्ञ्चम, रेलेखोला, जरुवापानी, ढाडेखोला लगायि कस्तिमा एक वडा एक लसचाई 
आयोजना संचालनमा ल्याईनेछ।  

२४. लबलभन्न थथानमा सवहदपाकय  िथा प्रलिष्ठानहरु लनमायर् गररनेछ।  

२५. नेपाल लबिुि प्रालिकरर् संगको सहकाययमा बाकी वडामा लबिुि लबथिार गने िथा आगामी बषय 
सतममा सतपरु्य काठको पोललाई आईरन पोलमा रुपान्िरर् गररनेछ।  

२६. सरुस्क्षि बैदेस्शक रोजगार काययक्रमलाई प्राथलमकिामा रास्खनेछ।बैदेस्शक रोजगार बाट आएको 
रेलमटेन्सलाई उत्पादनमलुक काययकमा लगानी गने र उद्यमलबकास काययक्रमलाई जोड ददईनेछ।  

२७. लबद्यालय पबुायिार लबकास काययक्रमलाई आवश्यकिाका आिारमा संचालन गररनेछ।  

२८. ददके्तल बजारमा व्यवस्थथि लसटीहलको लनमायर्को काम अगाडी बढाईने छ।  

२९. सडकबस्त्त लबथिारको कामलाई लनरन्िरिा ददईनेछ।  

30. समाबेशी बजेट लनमायर्को लनलिलाई परु्यरुपमा काययन्वयनमा ल्याईनेछ लबलभन्न लबषयगि 
मन्िालय िथा कायायलयहरुको काययक्रमलाई जोड ददईने छ।  

31. नगरको लबलभन्न थथानमा टेललफोन टावर राख्न े काययलाई नेपाल टेललकम संगको सहकाययमा 
अगाडी बढाईने छ।  

32. भूकतप पनुः लनमायर्को कामलाई िदारुपकिाका साथ अगाडी बडाईनेछ।भकुतप जाने लबस्त्तकै 
बनेका घरहरुलाई एक मषु्ट अनदुान ददने काययलाइ सहज बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनरुोि गने 
र पनुः लनमायर्को अन्य कामलाई थप प्रभाकारी बनाईनेछ।  

33. उपयकु्त थथानको पवहचान गरर एवककृि बस्थि लनमायर्को काम प्रारतभ गररनेछ।  

३4. उपयकु्त थथानको पवहचान गरर औिोलगक ग्रामको थथापना गररनेछ।उद्यमस्शलिा लबकास र 
आलथयक लबकासका काययक्रमहरुलाई प्राथलमकिामा रास्खनेछ।  

 

ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाले चाल ुआ.व.का लालग नीलि, काययक्रम िथा बजेट िजुयमा गदाय 
लामो मेहनि र लगानीबाट लनलमयि आबलिक योजनाले िय गरेको  “समाजबाद उन्मखु सभ्य र समदृ्ध नगरः 
ददके्तल रु.म बासीको रहर" भने्न ददघयकालीन सोचलाई मिुयरुप ददनेिफय  चाल ुआ.व.का नीलि, योजना िथा 
काययक्रमहरु पररलस्क्षि गरेकोछ।  

नगरको आलथयक, सामास्जक, भौलिक, वािावरर्ीय, संथथागि एवं ववत्तीय के्षिको ददगो ववकास गरी सशुासन र 
नगरबासीको स्जवनथिरमा गरु्ात्मक सिुार गनुय यस वषयको लक्ष्य रहेको छ। 
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ददगो आलथयक ववकासबाट नगरबासीको जीवनथिरमा सिुार गनय कृवष र पशपुालन व्यवसायलाई 
लनवायहमूखीबाट व्यवसावयक पेशाका रुपमा ववथिार गने नीलि ललइएको छ।सहकारी र उद्यम व्यवसायको 
माध्यमबाट उत्पादन र रोजगारी अलभवृवद्ध गनय उद्यमशीलिा र सीप ववकास िाललम, प्रववलि हथिान्िरर् 
काययक्रम, सहलुलयि ऋर्मा पहुंच र नगरबाट ववत्तीय सहयोग लगायिका नीलिगि व्यवथथाहरु 
गररनेछ।आलथयक के्षिमा सशुासन र प्रववलिमा आिाररि सेवा प्रवाह गने व्यवथथा लमलाई व्यवसावयक 
पयायवरर् -Entrepreneurial Ecosystem_ मा सिुार गररनेछ।   

गरु्थिरीय स्शक्षा, सवयसलुभ थवाथ्य एवं पोषर्, थवच्छ वपउनेपानी िथा सरसफाइको सवुविामा पहुंच बढाई 
मानव संसािनको क्षमिा र उत्पादकत्व बढाउने नीलि ललइएको छ । यवुा एवं खेलकुद ववकास िथा 
प्रवद्धयन, जेष्ठ नागररक संरक्षर्, लैवङ्गक समानिा, िथा सामास्जक समावेशीकरर् सलुनस्िि गरी नगरवासीलाई 
आिारभूि सामास्जक सेवा, संरक्षर् र सरुक्षा उपलव्ि गराइनेछ ।  

आिारभूि िथा गरु्थिरीय भौलिक पूवायिारको लनमायर्, थिरोन्नलि र ममयि सतभारबाट नगर ववकासमा 
गिीशीलिा ल्याई नगरवासीको सेवा िथा सवुविा प्रालप्त, पहुंच र प्रवाहमा सहज अलभवृवद्ध गने लक्ष्य 
ललइएकोछ ।  

वन, वन्यजन्ि,ु जैववक ववववििा िथा भू िथा जलािार के्षिको संरक्षर्, ववकास, संबद्धयन, प्रवद्धयन र दीगो 
उपयोग गदै, ववपद् व्यवथथापन एवं जलवाय ुपररवियन अनकूुलन िथा न्यूनीकरर् उपायको अवलतबनबाट 
वािावरर्मैिी ववकास भई हररि, सफा र वथनयोग्य व्यवस्थथि नगर लनमायर् गने सोच ललइएको छ ।  

ववलि र प्रवक्रयाको लनमायर्, चथुि िथा प्रभावकारी संगठन संरचना र क्षमिा ववकास, सावयजलनक, लनजी, 
सहकारी, गैसस िथा सामदुावयक साझेदारीलाई प्रवद्धयन गदै सेवा प्रवाह सलुनस्िि र भरपदो बनाउने उद्देश्य 
रास्खएको छ ।  

आन्िररक र बाह्य स्रोि सािनको उच्चिम प्रयोग गदै प्रववलिमैिी कर िथा आलथयक प्रशासन सञ्चालन गरर 
ववत्तीय सशुासन प्रत्याभूि गने सोच ललइएको छ ।  
 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु, 

अव म आ.व. २०७५।७६ का क्षेिगि नीलि िथा काययक्रमहरु प्रथििु गनय चाहन्छु : 

आलथयक ववकासः 

हालको ४ प्रलिशिको आलथयक वृवद्ध लाई आ.व. २०७५।७६ मा ६ प्रलिशि पयुायउने उद्देश्यले कृवष, 

पशपुालन, घरेल ुिथा साना उद्योग, पययटन र अन्य सेवा उद्योगलाई ववशेष प्रोत्साहन गने नीलि ललइनेछ । 

 क) कृवष र पशपुालन 

1) थथानीय सतभाव्यिाको आिारमा उत्पादन योग्य नगदेवाली िथा पशपुालनमा आिुलनक 
प्रववलिको प्रयोग र व्यवसायीकरर्लाई बढावा ददंदै उत्पादन िथा उत्पादकत्वको अलभवृवद्ध 
नीलि ललइएको छ ।  

2) कृषकहरुको सीप अलभबृवद्ध, पुंजी र प्रलबलिमा पहुाँच ववथिार गनय काययक्रलमक र संथथागि 
सिुार गने िथा कृवष करारको कानून कायायन्वयनमा ल्याई व्यवसावयक कृवष प्रवियन र 
जलमनको बांझोपन न्यूनीकरर् गने रर्नीलि िय गररएको छ ।  
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3) कृवष थोक बजार, खुरा बजार, थोक समथयन मूल्य, स्शिभण्डार, सहलुलयि ऋर्, उद्यमशीलिा 
प्रवियन, उद्योग ग्राममा कृवष उपज प्रशोिन उद्योगलाई प्राथलमकिा लगायिका वविीबाट कृवष 
उद्यम सृजना गनय उपयकु्त वािावरर् ियार गने लक्ष्य िोवकएको छ । 

4) प्रत्येक वडामा कृवष उपज संकलन केन्र थथापना र परतपरागि हाटबजार केन्र व्यवथथापन 
गरी थथालनय कृवष बजार र लनयायि प्रवियन गने नीलि ललइएको छ ।  

5) वडामा स्रोि केन्रहरू थथापना गरी उपयकु्त प्राववलिक सहयोगबाट समयमा नै बीउलबजन, 

मललगायिका कृवष सामग्री र पश ुस्चवकत्सा सेवाको उपलब्ििा र प्रसारबाट कृषकको सहज 
पहुाँच थथावपि गने व्यवथथा गररएको छ ।  

6) पश ुआहार उद्योग, पश ुथवाथ्य सेवा, पश ुउत्पादन प्रशोिन उद्योग जथिै डेरी, मास ुप्रशोिन 
उद्योग, छाला प्रशोिन उद्योग लगायिका उद्यम प्रवियन गने नीलि ललइएको छ ।  

7) सहभालगिामूलक ढंगबाट प्रांगाररक (Organic) कृवष खेिी र कृवष उत्पादनलाई प्रश्रय र 
प्रोत्सावहि गने सोच ललइएको छ । 

8) कृवष िथा गैरकृवष सहकारी संथथाहरुको प्रवद्धयन गरी उत्पादन बढाइने नीलि ललइएको छ ।  
9) कृषक, नव उद्योगी र व्यवसायीलाई सहकारी संथथाहरुवाट सहज एवं सहलुलयिपूर्य कजाय 

प्रवाहको व्यवथथा गररनेछ । 

ख) घरेल ुिथा साना उद्योग 

1) नगर के्षिमा थथानीय स्रोि सािनहरुमा आिाररि लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योगहरुको प्रवद्धयन 
गररनेछ ।  

2) नगरमा औद्योलगक ववकासका लालग लनजी के्षि र संघीय िथा प्रदेश सरकारसंगको सहकाययमा 
एक उद्योग ग्रामको ववकास गनय कायय प्रारतभ गररनेछ ।  

3) कृवष उपज प्रशोिन उद्योग, कृवष सामाग्री उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, र पययटन उद्योगको 
ववकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगार र आयआजयनलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

4) नगर के्षिमा उद्यमशीलिाको ववकास र प्रवद्र्िन गनय प्रोत्सावहि गररनेछ ।  
5) उद्यमशीलिा ववथिार िथा सीप ववकासका लालग व्यवसाय सतबियन केन्र (Business 

Incubation Center), कोशेली घर, सीप ववकास प्रस्शक्षर् काययक्रमहरुको व्यवथथा गररने छ 
।  

6) पुंजी र लगानीमा नव उद्यमी, यवुा उद्यमी, मवहला उद्यमी, वैदेस्शक रोजगारबाट फकेका 
यवुाको पहचु बढाउन सहलुलयि व्याजमा ऋर्को व्यवथथा र जोस्खमको साझेदारी वीमा 
सतबन्िी कानून लनमायर् गनय पहल गररनेछ ।  

7) नगरक्षेिमा सञ्चाललि व्यवसायको लनयमन र प्रवियन गनय कानूनी व्यवथथा र सूचना प्रववलिमा 
आिाररि दिाय, नवीकरर् प्रर्ालीको ववकास र कायायन्वयन गररनेछ ।  

ग) पययटन र अन्य सेवा 

1) हलेसी दशयन गनय आउने ५० प्रलिशि पययटकलाई यस नगरलभि लभत्र्याउने उद्देश्यले मझवुा 
काललका के्षिमा िामीक पययटकीय आकषयर् अलभवृवद्ध गने पवुायिार ववकास गररनेछ ।  

2) पययटक वसाई दर न्यूनिम दईु ददन पयुायउने गरी नवीन पययटकीय उत्पादन (Tourism 

Product)  हरुको ववकास गररनेछ ।  
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3) संघीय िथा प्रादेस्शक सरकारसाँग सहकायय गरी वकराि ववश्वववद्यालयको सतभाव्यिा अध्ययन 
गररनेछ।  

4) हलेसी–मेरंुग, हलेसी, ननुथला, रुपाकोट, मझवुागढी काललका, साप्सिुाप, मेरंुग, हलेसी सवकय ट–
(पैदल र मोटरेबल बाटो) लगायिका सवकय टमा पने पययटकीय महत्वका थथानहरूको ववकास 
र सतबियनका साथै भलुभलेु, देवीथान पूवायिार ववकास र नेपाय–पाथेका–खामी बीचको 
गवहरोमा ववशेष िालको लनमायर् गररने गररने छ ।  

5) गरु्थिररय पययटक लभिाउन एडभेन्चर पययटन र अलिक खचय गने भारिीय र स्चलनयां 
पययटकलाई आकषयर् गने गरर बजारीकरर् , ट्राभल एजेन्सीसंग सहकायय, ववशेष महोत्सवहरु 
आयोजन गररनेछ ।   

6) थथालनय जनिालाई पययटनको अलिक लाभ पयुायउन होमथटे, थथालनय पययटकीय महत्वका 
क्षेिको सौन्दयीकरर्, नगर क्षेिको सौन्दयीकरर्, सौन्दयीकरर् मानक लनिायरर्, सरसफाई, 

अलिलथ सत्कार सतबन्िी सहभालगिामूलक काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  
7) थथानीय थिरमा उद्योग व्यवसायको थथापना िथा ववथिार काययका लालग आवश्यक पने 

पजुीको पहचु सहज हनुे गरी बैक, ववत्तीय संथथा िथा सहकारी संथथाहरुको बढदो 
उपस्थथलिलाई प्रोत्सावहि गररने छ । यसका लालग "एक घर एक खािा" र "घर घरमा 
सहकारी" अलभयान सञ्चालन गररनेछ ।  

8) ववत्तीय सहकारी लगायि बैंक िथा ववत्तीय संथथाहरुको लगानीका अवसर वृवद्ध गनुयका साथै 
भरपदो कजाय प्रवाहबाट कृवष खेलि प्रर्ाली, उद्योग िथा सेवा के्षिको अन्िरसतबन्ि थथावपि 
गराई व्यवसावयक बािावरर् कायम गदै उद्योग व्यसाय प्रबद्धयनमा सहयोग पयुायइने छ ।  

9) प्रदेश र संघीय सरकारसंगको सहकाययमा प्राथलमकिा प्राप्त के्षिमा हनुे ऋर् प्रवाहको जोस्खम 
न्यूनीकरर् गनय कजाय ववमा काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

10)  सावयजलनक नीस्ज साझेदारीमा व्यवसावयक कृवष फमय र थटाटयअप उद्यमीलाई थिरोन्नलि र 
ववथिारको लालग एन्जल लगानीकिाय, वीउ पुंजी, सह-लगानी -Co-Investment_ का अवसरमा 
पहुंच ववथिार गनय ववववि काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

11)  नगरका प्रमखु बजार केन्रहरूमा वैंवकङ िथा ववत्तीय सेवाहरूको ववथिार गररनेछ । 

12)  ववत्तीय सहकारी संथथाहरूको दिाय, नवीकरर्, खारेजी, लनयमन लगायिको कानूनी र 
संरचनागि व्यवथथा गररनेछ ।  

13) नपा लभि प्राप्त ववप्रेषर्लाई आयमूलक के्षिमा लगानी गनयका लालग ववस्त्तय साक्षरिा कक्षा 
संचालन गदै उद्यमशीलिा र लगानी प्रवियन गने ।  

14)  वैदेस्शक रोजगारवाट फवकय एर आएका व्यस्क्तहरुको ज्ञान, लसप, पूाँजीलाई पररचालन गनय नव 
उद्यमी सहयोग काययक्रम सञ्चालन गने ।  

15)  नगर के्षिमा नै CTEVT को सतबन्िन प्राप्त बहवुवषयक सीप प्रवद्धयन र ववकास गनय 
व्यासावयक ववद्यालय थथापना गनय पहल गररनेछ ।  

 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु, 

अव म सामास्जक ववकास ववषयक्षेिगि नीलि िथा काययक्रमहरु प्रथििु गनय चाहन्छु: 
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सामास्जक ववकासः 

क) स्शक्षा  

1) ववद्यालयमा पूवय प्राथलमक कक्षा वा वालववकास केन्रहरु माफय ि वालवाललकालाई प्रारस्तभक 
वालववकास काययक्रममा आवद्ध गररनेछ ।  

2) नगरके्षिमा लनःशलु्क िथा अलनवायय आिारभूि िथा लनःशलु्क गरु्थिररय माध्यलमक स्शक्षामा 
बालबाललकाहरूको समिामूलक र सहज पहुंच िथा लनरन्िरिा सलुनस्िि गररनेछ ।  

3) स्शक्षामा सबैको समिामूलक र सहज पहुाँच सलुनस्िि गररनेछ ।  

4) गरु्थिरीय प्राववलिक िथा व्यवसावयक सीपमूलक स्शक्षामा लगानी र पहुंच ववथिार गररनेछ ।  

5) फरक क्षमिा भएका व्यस्क्तहरूको लालग आवश्यकिा र क्षमिाका आिारमा सहज, लनःशलु्क पहुंच 
सलुनस्िि गरी सीपमूलक स्शक्षा र रोजगारीका अवसरसाँग आवद्ध गररनेछ ।  

6) ववद्याथीहरूको संख्याको आिारमा प्रववलिमैिी बालबाललकामैिी कक्षा कोठा, पथुिकालय, िथा 
प्रयोगशाला लनमायर्, ववकास र थिरोन्नलि गररनेछ ।  

7) स्शक्षा प्रशासनमा लनरन्िर सिुारका साथै व्यवथथापकीय क्षमिा अलभवृवद्ध गरी शैस्क्षक पद्धलिमा 
नवप्रवियन -Innovation_ र सशुासनलाई उत्प्रेररि र संथथागि गररनेछ ।  

8) स्शक्षा प्रशासनमा प्रभावकाररिा ल्याउन रावष्ट्रय र थथालनय नीलि र मानकका आिारमा ववद्यालय 
संख्या, स्शक्षक ववद्याथी अनपुाि, स्शक्षक दरवन्दी लमलान गररनेछ ।  

9) ववद्याथी भनायदर र लनरन्िरिाकोलागी सचेिना िथा प्रवयिनात्मक काययक्रमहरू संचालन गररनेछ।  

10) अनौपचाररक िथा स्शक्षाका माध्यमबाट स्जवनपयोगी व्यवसावयक सीप उपलव्ि गराउने अवसर 
जटुाई रोजगारी लसजयना गररनेछ। 

11) सामदुावयक र लनस्ज ववद्यालयहरू ववचमा आपसी समन्वय र लसकाई आदानप्रदान गरर गरु्थिरमा 
रहेको लभन्निालाई न्यूनीकरर् गररनेछ। 

12) नगरको कुनै एक माध्यलमक ववद्यालयमा फरक क्षमिा भएका ववद्याथीहरूका लालग माध्यलमक 
िहसतमको कक्षा सञ्चालन र आवासीय सवुविा ववथिार गदै ललगनेछ, यथिो काययमा अन्य 
पाललकाहरु साँग समन्वय गरी काययसञ्चालन गररनेछ। 

13) लस्क्षि समहुका ववद्याथीहरूलाई छािावृस्त्त लगायि प्रोत्साहन मलुक काययक्रम संचालन गररने छ 
र उनीहरूको शैस्क्षक क्षमिालाई उजागर र सहयोग गर्रनय अलिररक्त कक्षाहरू संचालन गने 
व्यवथथा लमलाइने छ। 

14) अनौपचाररक स्शक्षा माफय ि साक्षरिा, साक्षरोत्तर स्शक्षा िथा व्यवसावयक सीप उपलव्ि गराइनेछ 
साथै अनौपाचाररक स्शक्षालाई औपचाररक स्शक्षासंग सतबन्ि थथावपि गररनेछ। 

15) ववद्यालय ववद्यालय बीच सहभालगिात्मक लनरीक्षर् र लसकाइ -Horizontal Learning_ प्रर्ालीको 
आदान प्रदान, प्रलिथपिायत्मक वािावरर् र लसकाई को व्यवथथा लागू गररने छ। 

16) संथथागि ववद्यालयको शलु्क र सवुविा सतबन्िी मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ।  

17) ववद्याथीको लसकाई उपलस्व्िका आिारमा स्शक्षकहरुको मूल्यांकन, परुथकार र दण्ड व्यवथथा 
कायायन्वयन गररनेछ।  
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18) सतपूर्य ववद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनका चरर्हरुको सामास्जक परीक्षर् गरी व्यवथथापन 
सलमलि, प्रिानाध्यापक र स्शक्षकहरुलाई जवाफदेही बनाईनेछ र प्र.अ.का लालग ५ ददने प्रशासलनक 
सिुारका लालग क्षमिा ववकास िाललम प्रदान गररनेछ। 

19) अध्ययन अध्यापनको गरु्थिरमा रहेको ववभेदलाई हटाउन शैस्क्षक गरु्थिर सिुार काययक्रम 
अलभयानको रुपमा सञ्चालन गररने छ र स्शक्षकका लालग ३ ददने स्शक्षर् सिुार िाललमको 
व्यवथथापन गररनेछ।  

20) सामदुावयक ववद्यालयको प्रशासन सिुार गने र आिारभूि िहमा अङ्ग्ग्रजेी माध्यमबाट अध्ययन 
अध्यापनको क्रमशसस सरुुविा गररने छ।  

21) प्रालबलिक स्शक्षालयको थथापनाका लालग अध्ययनको काम भईरहेको छ र नेपाल सरकारबाट 
ननुथलामा लनमायर् गने प्रालबलिक स्शक्षालय लनमायर्को कामलाई यथालसघ्र थालनी गनय िाकेिा 
गररनेछ।  

22) वकरााँि ववश्वववद्यालय थथापनाका लालग आवश्यक अध्ययनको काम भइरहेको छ र यसलाई रिु 
गलिमा बढाईने छ।  

23) आिारभूि र माध्यलमक स्शक्षालाई अलनवायय र लनथशलु्क बनाईनेछ। साक्षरोत्त्तर प्रलिशि बृवद्ध 
गनयका लालग अनौपचाररक स्शक्षा काययक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गररनेछ।  

24) नगरपाललकाले थकुल र कलेज सञ्चालन गनय सतभाव्यिा अध्ययन गररनेछ।आवसीय ववद्यालय 
सञ्चालन गनय सतभाव्यिा अध्ययन गरी लस्क्षि वगयलाई लनथशलु्क स्शक्षा प्रदान गनय पहल 
गररनेछ।  

25) ववद्याथी सङ्ग्ख्याको अनपुािको आिारमा दरबन्दी लमलान गनय काययदल गठन भइसकेकोले यसले 
काम लसघ्र रुपमा अगालड बढाउने छ।  

26) यस नगरको गौरवको रुपमा रहेको ददके्तल क्यातपसलाई गरु्थिर सिुार र भौलिक पूवायिार 
ववकासका लालग प्रदेशबाट प्राप्त हनुे आयोजनाको पवहलो प्राथलमकिामा समावेश गररनेछ।  

27) स्रोिकेन्रहरुलाई ववकास गररदै ललगनेछ र हाल सामास्जक परीक्षर् र ववद्यालय सिुार योजनाको 
क्षमिा ववकासका लालग िाललम प्रदान गने स्जतमा ददइसवकएको छ।  

28) भार मसान्िसतममा प्रत्येक ववद्यालयको सामास्जक परीक्षर् गरी ववद्यालयको सतपूर्य पक्षको 
पारदस्शयिा गराईनेछ।  

29) नगर लभि थथानीय पाठ्यक्रम लनमायर् गरी काममखुी र श्रमसाँग जोड्ने स्शक्षा प्रदान गने र 
थथानीय मािभृाषालाई पठनपाठन गराउने प्रवक्रया अगालड बढाईनेछ।  

30) स्शक्षा ऐन, लनयमावली अनसुारका प्रिानाध्यापक व्यवथथापन गदै ललगनेछ।  

31) यवुापस्ङ्ग्क्तमा बढ्दै गईरहेको कुलि, लागपुदाथय दवु्ययसनीलाई पूर्यरुपमा लनरुत्सावहि गररनेछ। 
यवुाहरुको लालग जीवन उपयोगी सतबन्िी ववलभन्न काययक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ।  

32) ववपन्न एवमस लस्क्षि वगयलाई सहयोग परुाउने हेिलेु स्शक्षा सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको 
लनथशलु्क कोस्चङ कक्षा सञ्चालनमा ल्याईनेछ।  

33) नगरपाललकाभरीका सामदुावयक र संथथागि ववद्यालयहरुमा परीक्षा प्रर्ालीलाई एक रुपिा कायम 
गरीनेछ।  
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34) ववद्याथीहरुलाई गृहकायय सवहि पररयोजना कायय र सामवुहक काययबाट लसकाइ गने व्यवथथा 
लमलाईनेछ।  

35) स्शक्षर् लसकाईमा सूचना प्रववलिको प्रयोग (कतप्यूटर, इन्टरनेट कनेस्क्टभीटी प्रववलिको प्रयोग) गरी 
भच्यूययल कक्षाको व्यवथथापन गदै ललगनेछ। 

36) माध्यलमक ववद्यालयमा इ लाईवे्ररी, इ हास्जरीको व्यवथथापन गररनेछ।  

37) गस्र्ि, ववज्ञान र अङ्ग्ग्रजेी ववषयका लालग स्शक्षर् वक्रयाकलापमा आिाररि सामग्री खररद गरी 
लसकाई उपलब्िी बृवद्ध गररनेछ।  

38) प्राथलमक ववद्यालयमा अध्ययनरि छािछािाको लालग ददवाखाजा पाईलवटङको रुपमा व्यवथथापन 
गदै ललगनेछ।  

39) सामदुावयक ववद्यालयहरुको शैस्क्षक गरु्थिर अलभबृवद्ध गनय वडाथिरीय र नगरथिरीय रुपमा 
प्रलियोलगिाको व्यवथथा गररनेछ। 

ख) थवाथ्य  

1) थवाथ्य संथथाहरूको भौलिक पूवायिारको लनमायर्, थिरोन्नलि र उपकरर्हरूको जडान िथा दक्ष 
जनशस्क्तबाट आिारभिु िथा गरु्थिररय थवाथ्य सेवा प्रवियन गने। 

2) प्रत्येक वडामा वलथयङ सेन्टर, थवाथ्य चौकी, थवाथ्य केन्र, शहरी थवाथ्य केन्र िथा लिनलाई 
आवश्यक भवन, अन्य पूवायिार, उपकरर् र जनशस्क्तको व्यवथथा गररनेछ। 

3) संघ र प्रदेश सरकारकार संगको सहकाययमा नगरके्षिमा कतिीमा १०० शैयाको अथपिाल, शल्य 
स्चवकत्सा सेवा, आवलिक ववशेषज्ञ सेवा थथापना र शरुुवाि गरी दश वषय लभि एक मेलडकल 
स्शक्षर् अथपिाल लनमायर् गने लक्ष्यसाथ काम अस्घ बढाइने छ।  

4) रोग लनदानका लालग अथपिाल र थवाथ्य चौकीमा मापदण्ड अनसुारका न्यूनिम उपकरर्हरू 
(एक्सरे, लभलडयो एक्सरे, प्रयोगशाला आदद) उपलव्ि गराइने छ।  

5) लनःशलु्क आिारभूि थवाथ्य सेवामा पहुंच ववथिार र गरु्थिर वृवद्ध गररनेछ। 

6) थवाथ्य संथथाहरूबाट लनशलु्क उपलव्ि गराउने सवै प्रकारका औषलि िथा सेवालाई लनयलमि 
िथा सलुनस्िि गराइने छ र औपलि उपलव्ििाको संथथागि रुपमा अनगुमनको व्यवथथा 
गररनेछ।  

7) सावयजलनक, लनजी, सामदुावयक िथा ववत्तीय संथथाहरूको साबयजलनक सामास्जक उत्तरदावयत्वको 
रकम समेि पररचालन गरी थवाथ्य कोष खडा गररने छ। 

8) लनःशलु्क र सरुस्क्षि प्रसलुि सेवा ववथिार गरी प्रसलुि अस्घ र पलछ थवाथ्य सेवा ललन प्रोत्साहन 
गररनेछ।  

9) वालवाललकाहरूको थवाथ्य, खोपहरूको उपयोग, पोषर् स्थथलिमा सिुार गनय ववशेष काययक्रमहरू 
सञ्चालन गररनेछ। 

10) नगरवासीलाई गरु्थिररय ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गनय मेलडकल कलेज र गै.स.स.को समन्वयमा 
मोवाइल क्यातप, आउटररच स्क्ललनक, टेललमेलडलसन जथिा सेवाहरू प्रदान गररनेछनस।  
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11) थवाथ्य सेवालाई थिररय र सवयसलुभ बनाउन नलसयङ होम, लनजी िथा सामदुावयक अथपिाल 
सञ्चालन र अनगुमन सतबन्िी कानून र मापदण्ड लनमायर् गरी कायायन्वयन गररनेछ।  

12) थवाथ्य थवयंसेवक, प्राववलिक, नसय, डाक्टर र ववशेषज्ञ डाक्टरको सेवा आपूलिय, क्षमिा ववकास, 

प्रोत्साहन व्यवथथा गरी प्रभावकारी जनशस्क्त व्यवथथापन गररनेछ। 

13) गरु्थिररय प्रयोगशाला, व्लडवैंक, औषलि गरु्थिर परीक्षर् सेवा, थवाथ्य वीमा सेवा, आपिकालीन 
सेवा जथिा संयन्ि र सेवालाई संथथागि गररनेछ।  

14) आिारभिु औषलिकोआपूलियमा सलुनस्िििा, लनरन्िरिा, गरु्थिररयिा र सावयजलनक लनजी सहकायय 
अलभवृवद्ध गररनेछ। 

15) गतभीर प्रकृलिका नसने रोग लागेका वा गररवी पररचयपि बाहक र अन्य लस्क्षि वगयलाई 
थवाथ्य सेवामा ववशेष सहयोग काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

16) बाल ववबाहलाई दरुुत्सावहि गने, जन्मान्िर बढाउने, पररवार लनयोजन सेवालाई भरपदो बनाउन र 
माि ृ स्शश ु कल्यार् सतबन्िी काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सचेिनामलुक, प्रवद्धयनात्मक र 
उपचारात्मक काययक्रम संचालन गररने छ। 

17) बाल वववाह, असरुक्षीि यौन सतबि िथा गभयभारर् लाई रोक्न अलभभावकीय स्शक्षा (early 

parenting) व्यवथथा गने। 

18) िरकारी, दिु, अण्डा, मास ुिथा फलफूलका साथै पोषक खाद्द्द्यान्नको उपभोग बढाउन र त्यसबाट 
प्राप्तहनुे पोषक ित्वबारे कृवष प्रसार काययक्रमबाट समेि प्रवद्धयन गरी िदनसुार उत्पादन र प्रयोग 
बढाई बहकेु्षिीय पोषर्काययक्रमलाई समन्वयात्मक रूपमा संचालन गररने छ।  

19) पोषर् लस्क्षि र पोषर् संवेदनशील काययक्रमहरूलाईलस्क्षि घरपररवारबथिी वा टोल थिरमा 
आवश्यकिाको आिारमा समन्वय, संचालन र ववथिार गररनेछ।नगरको मखु्य अथपिालमा पोषर् 
पनुयथथापना केन्र थथापना गरी सेवा प्रवाह गररनेछ। 

20) यौलनक एवं प्रजनन थवाथ्य, एच.आई.लभ.एड्स, िुम्रपान, मद्यपान, मानलसक थवाथ्य सतबन्िी 
प्रवियनात्मक, प्रलिरोिात्मक एवं उपचारात्मक काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।  

21) आयवेुद, प्राकृलिक स्चवकत्सा, योग िथा ध्यान, अकुपञ्चर सेवाको ववकास गरी थवाथ्य सेवा 
वववविीकरर् गररनेछ।  

22) ववपन्न पररवारलाई वविररि पररचयपिका आिारमा लनशलु्क थवाथ्य सेवा उपलव्ि गराउनका 
साथै गस्तभर प्रकृलिका रोगहरूको उपचारकालालग ववस्शवष्ठकृि सेवा उपलव्ि गराउने अथपिालमा 
लसफाररश गररने छ। 

23) गैसस र लनजी के्षि समेिको सहकाययमा गस्तभर प्रकृलिका (मटुु, अवुयद, मृगौला, आंखा कान घांटी, 
थवासप्रथवासआदद) मेलडकल कलेज िथा लबस्शष्ठीकृि अथपिालहरूसंग सहकायय गरी ववशेष 
स्क्ललनक -Outreach clinic_ संचालन गररने छ। 

24) अथपिालबाट लनथकने फोहरलाई इन्सलेुटरको प्रयोगबाट नष्ट गररनकुा साथै थवाथथ चौकीको 
फोहरलाई ववशेष व्यवथथा गररने छ। 
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25) प्रत्येक वडाहरूमा लसआरआरवट गठन र पररचालन गररने छ। 

26) मौललक हकका रुपमा रहेको गरु्थिरीय थवाथ्य सेवा सबै नगरबासीहरूको सहज पहुाँचमा पगु्ने 
गरी (Universal Health Coverage) प्रभावकारी रुपमा उपलव्ि गराउने एवं आिारभूि थवाथ्य 
सेवा लनशलु्क रुपमा उपलब्ि गराउने  र  सोका लागी  छुटै्ट बजेटको व्यवथथा गरी स्जल्ला 
अथपिालबाट ७० प्रकारका र थवाथ्य चौकी बाट ३५ प्रकारका औषलिका लागी खररद गरर 
औषलिको अभाब हनु ददइने छैन।  

27) पूर्यखोप यकु्त नगरको लनरन्िरिा र सलुनस्िििाका लागी सबै बच्चाहरुले पूर्य खोप पाएको यवकन 
गरी पूर्यखोप यकु्त नगर घोषर्ा गररने छ।  

28) पूर्य संथथागि प्रसलुि सेवाका लागी नगर लभिका खाल्ले, लफ्याङ, बाम्राङ, नेपाय र ववजयखकय का 
थवाथ्य चौकीहरुमा अलनवायय वलथयङ सेन्टरको थथापना गररने छ।  

29) व्लड बैंक भवनको लनमायर् २०७५ आस्श्वन मवहना लभि सतपन्न गरर ब्लड बैंक सेवा सचुारु 
गररने छ।  

30) पूर्य सरसफाई यकु्त घर, गाउाँ समाज र नगर बनाउनका लागी क्रमशः काययक्रम संचालन गररने 
छ।  

31) पूर्य पोषर्यकु्त वडा िथा नगर घोषर्ाका लालग थवाथ्य आमा िथा थवाथ्य वच्चा प्रलियोलगिा 
गराई क्रमशः अलभयान संचालन गररने छ।  

32) सबै थवाथ्य संथथाहरुमा क्रमश पाथेका, बईुपा र दोपायमा बजेटको व्यवथथा गरर प्रयोगशाला सेवा 
ववथिार गररने छ । साथै स्जल्ला अथपिालमा जेष्ठ नागररक,गभयविी र सतु्केरी मवहलाहरुलाई 
लनःशलु्क प्रयोगशाला र लभलडयो एक्सरे जाचाँका लागी आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरर लनः शलु्क 
सेवा ददइने छ।  

33) हालको स्जल्ला अथपिाललाई ५० शैयामा थिर वृवद्ध गररने छ।साथै लफ्याङ, खाल्लेमा थवाथ्य 
चौकी भवन लनमायर्का लागी जग्गाको व्यवथथा गरर भवन लनमायर्का लागी प्रकृया अस्घ बडाइने 
छ।  

34) मवहला थवाथ्य थवयंसेववकाहरुले थवाथ्य सेवामा पयुायउन ु भएको योगदानको उच्च कदर गदै 
रु.५००।– प्रलिवेदन भत्ता उपलब्ि गराउदै आएकोमा यस वषय पलन सचुारु गररनेछ।  

35) प्रत्येक ६÷६ मवहनामा लनः शलु्क थवाथ्य स्शववर संचालन गररने छ र ददके्तल बजार के्षि 
नस्जक एक योग र व्यायाम केन्र थथापना गररने छ।  

36) १ वडा १ एतबलेुन्सको लनलि गि आ.ब.मा पलन रास्खएको मा यस वषय जालपा, पाथेका, लनमयली, 
ववजयखकय  र लफ्याङमा ५० प्रलिशि लागि सहभालगिामा एतबलेुन्स व्यवथथापन गररने छ। 
थवाथ्य लबमा काययक्रम संचालन हदैु आएकोमा सो काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी र व्यवथथीि 
गररनेछ। सवै नगरवासीलाई अलनवायय ववमीि गराउन पहल गररने छ। 

37) थवाथ्यकमीहरुको क्षमिा अलभवृवद्धका लागी सतबस्न्िि थवाथ्य संथथामा गई अन साइट कोस्चङ 
गरर क्षमिा अलभवृवद्ध गररने छ।  
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38) अथपिालको कतपाण्ड लनमायर्का लागी जल उत्पन्न प्रकोप न्यूलनकरर् कायायलय संग समन्वय गरर 
आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरर लनमायर् गररने छ। साथै सबै थवाथ्य संथथाहरुमा फोहोर 
मैलाको उस्चि व्यवथथापन गररने छ।  

39) थवाथ्यसतवन्िी सन्देश एवं सूचना सलुभ रुपमा प्राप्त गने सूचनाको हक सतबन्िी अलिकारलाई 
काययरुपमा पररर्ि गनय स्शक्षा, सचुना र सञ्चार काययव्रmमलाई उच्च प्राथलमकिा ददई जनथवाथ्य 
प्रवद्धयन गने । 

40) गरु्थिरीय एवं थवाथ्यवद्र्िक खाद्य पदाथयको प्रवद्धयन, प्रयोगमाफय ि कुपोषर्लाई न्यूनीकरर् 
गने । 

41) सक्षम एवं जवाफदेही समन्वय, अनगुमन िथा लनयमन संयन्ि एवं प्रवक्रयाद्वारा गरु्थिरीय थवाथ्य 
सेवा प्रवाह सलुनस्िि गने । 

42) थवाथ्यसाँग सतबस्न्िि वहपुक्षीय सरोकारवाला लनकायहरूको सहकाययलाई थप सदुृढ गदै राज्यको 
प्रत्येक नीलिमा थवाथ्यलाई मलुप्रवावहकरर् गदै जाने । 

43) थवाथ्य संरक्षर् िथा प्रवद्र्िनका लालग वािावरर् प्रदूषर्को प्रभावकारी लनयन्िर् गदै थवच्छ 
वािावरर्मा बााँच्न पाउने नगरबासी अलिकारलाई सलुनस्िि गने । 

44) गरु्थिरीय थवाथ्य सेवा प्रवाह गनय आवश्यक नीलिगि, संथथागि र व्यवथथापकीय 
माध्यमद्वारा थवाथ्य के्षिमा सशुासन कायम गने । 

45)  लबपद र महामारी व्यवथथापनका लालग आवश्यक बजेटको व्यवथथापन गररनेछ ।  

ग) यवुा सतबन्िी  

1) “यवुासाँग थथानीय सरकार ववशेष काययक्रम” संचालन गरी उनीहरको सीप, ज्ञान र क्षमिालाई 
प्रयोग गदे थथानीय सरकारको कायय दक्षिाको अलभवृवद्ध गनय प्रयोग गररने छ। 

2) यवुा जगिलाई उनीहरूको चाहना अनसुार सावहत्य, कला, संलगिको सृजना र मौललक संथकृलिको 
जगेनायमा प्रोत्सावहि गररने छ।  

3) व्यावसावयक सीप िथा उद्यमशीलिाको ववकास िथा श्रमलाई सतमान गने वािावरर्को ववकासका 
साथै वैदेस्शक रोजगार िफय को आकषयर् घटाउने गरी यवुा उद्यमशीलिा काययक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

4) यवुालाई सहज कजाय र व्यवसाय गने अवसर शृ्रजनाबाटथवरोजगार प्रवद्धयन गरर थवावलतबी, 
सतमानजनक एवं उत्पादनमूलक वनाइने छ ।  

5) कृवषलाई मयायददि पेशाको रूपमा थथावपि गराई यूवालाई व्यवसायीक कृवष काययमा संलग्न हनु 
उत्प्रेरर्ा प्रदान गररनका साथै ववत्तीय संथथाहरूको कृवषकायय लगानी िथा सहलुलयि पूर्य कजायमा 
आवद्ध हनु सहयोग गररने छ । 
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6) मवहला, दललि, आददवासी जनजािी िथा ववपन्न समदुायका यवुालाई लस्क्षि गरी व्यवहारमूलक 
अभ्यास (Internship), स–साना काययस्जतमेवारी (small short term assignment) ददई यूवा 
पररचालन (Youth enagaement) काययक्रम संचालन गरीने छ। 

7) यवुा परामशय केन्र संचालन गरी आवश्यक ववषय जथिै जीवनउपयोगी परामशय (Career 

counciling) गने, लाग ु औषिको प्रयोगकिाय वा मानोसमास्जक परामशय ववशेषज्ञहरूद्वारा ददने 
व्यवथथा गररने छ। 

8) प्रत्येक वडामा कस्तिमा एक व्यवस्थथि खेल मैदान लनमायर् र थिरोन्नलिबाट खेलकूद ववकासको 
वािावरर् सृजना गररने छ। 

9) नगरके्षिको उपयकु्त थथानमा बहउुद्देस्शय कभडय हलको लनमायर् गररनेछ ।  

10) ववद्यालय स्शक्षासंग खेलकुद आवद्ध गराई नगर थिररय, खेलकुद काययक्रम कस्तिमा वावषयक १ 
पटक आयोजना गररनेछ।  

11) वडा थिरमा यवुा क्लवको लनमायर्, व्यवस्थथि िथा सवक्रय संचालन गरी यवुा िथा वकशोर 
वकशोरीको बौवद्धक क्षमिा ववकास, समास्जक सीपको अभ्यास िथा नेितृ्व कलाको ववकास एवं 
प्रबद्धयन गरी उनीहरूलाई नववनिम र सृनजस्शल वनाइने छ । 

12) नगर र वडा थिरीय खेलकुदहरू वावषयकरूपमा आयोजना गररनेछनस। 

13) सावयजालनक लनस्ज साझेदारीमा ववलभन्न खेलकुदहरू प्रायोजन गररनेछ। 

14)  यवुाहरूलाई सामास्जक र आलथयक ववकासमा अवद्ध गराउनसीपमूलक, थवारोजगार उन्मखु 
काययक्रमहरू आयोजना गरीनेछ । 

15) नगरको आफ्नै खेलकुद क्लव गठन गरर यस स्जल्लामा राम्रो प्रगलि गरेको मूख्य िीनवटा 
खेलके्षिमा खेलाडी छनौट, लनयलमि अभ्यास, खानपान, खेल समाग्री, खेलकुद पूवायिार, प्रलियोलगिा 
प्रायोजन लगायिका सेवाहरु सलुनस्िि गररनेछ ।  

16) सभ्य, ससंुथकृि र अनशुालसि यवुाशस्क्त उत्पादन र ववकासका लालग पररवार र ववद्द्ायालयमा 
आिाररि काययक्रम संचालन गररने छ रववद्ययालयमा सकारात्मक सोचको ववकासका लालग प्रवचन 
िथा नैलिक स्शक्षा कक्षा संचालन गररने छ,  

 

घ) मवहला, वालवाललका र जेष्ठ नागररक िफय का नीलि िथा काययक्रमहरु 

1) योजना चक्रमामवहला, बालबाललका, समाजमा सामास्जक िथा आलथयक रूपले कमजोर वगय, 
अल्पसंख्यक का मदु्दालाईमूलप्रवावहकरर् गरी समावेशी सहभालगिा सलुनस्िि गरीनेछ । 

2) सबै प्रकारका वहंसाहरू न्यूलनकरर् गरी, घरेल ुएवं समास्जक वहंसालाई कानून वामोस्जम दण्डलनय 
वनाउने ववशेष काययक्रम संचालन गररने छ । 

3) घरेल ुवा सामास्जक वहंसामा परेका मवहलालाई पनुथथायपन केन्रमा बसोबासको व्यवथथाका साथै 
उस्चि कानूनी संरक्षर् समेि गररने छ । काययथथलहरूलाई लैवङ्गंक, यौन वहसां एव ववभेि मकु्त 
वनाइने छ ।  
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4) मवहला सशस्क्तकरर् र लैंलगक मूलप्रवावहकरर्को लक्ष्यलाई परुा गनय अनसु्शक्षर् काययक्रम, लैलगक 
िथा प्रजनन थवाथ्य िाललम, पवुय सहकारी स्शक्षा, वकशोरीहरुलाई लैलगक वहंसा सतबस्न्ि 
अनसु्शक्षर्, संथथागि ववकास िाललम, सीप िथा व्यवसावयक ववकास िाललम, मवहला परुुष सम 
लबकास िाललम लगायिका काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

5) जेष्ठ नागररकहरुको ददनचयाय, सामास्जक अन्िरघलुन, योगदान अलभवृवद्ध गनय ववववि काययक्रम 
सञ्चालन गररनेछनस । नगरके्षिमा कतिीमा एक वृद्धाश्रम र जेष्ठ नागररक लबश्राम गृहलाई स्रोि 
सािान यकु्त बनाइनेछ ।  

6) एकल मवहलाहरुको क्षमिा, उत्पादकत्व र आत्मलनभयरिा अलभवृवद्धका लालग नेितृ्व लबकास, 

उद्यमशीलिा ववकास र सीप ववकास सतबन्िी ववववि काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

7) ज्येष्ठ नागररक, फरक क्षमिा भएका,लोपोन्मखु आददबासी जनजालि, एकल मवहला, लसमान्िकृि र 
ववपन्न वगयलाई सामास्जक सरुक्षाका काययक्रम माफय ि संवोिन गने, 

8) ८० वषयभन्दा मालथका ज्येष्ठ नागररकलाई घरदैलोमा नै सामास्जक सरुक्षा भत्ता सतमान थवरुप 
उपलब्ि गराइनेछ, 

9) दललि ववध्याथीको भनाय र पठन पाठन सलुनस्िि गराउन दललि छािबृस्त्त प्रदान गररने छ,  

10) वकशोर, वकशोरीहरूको लागी स्जवनपयोगी सीप प्रदान गररने काययक्रम संचालन गररने छ,  

11) जेष्ठ नागररकलाई अथपिालमा लनःशलु्क थवाथ्य सेवा िथा सावयजलनक यािायाि लगायिका अन्य 
काययक्रम माफय ि उनीहरूको सवुविालाई सतबोिन गररने छ,  

12) सबै मवहलाहरू ववशेषरुपले आलथयक र सामास्जक रुपमा ववपन्न र अल्पसंख्यक मवहलाकोेे 
सामास्जक, आलथयक सशक्तीकरर् गदै मवहलाको सामास्जक आलथयक थिर माथी उठाउनकुा साथै 
लिनीहरूको मलुभूि अलिकार सलुनस्िि गररने छ, लैवङ्गककिामा आिाररि सबै प्रकारका वहंसा, 
भेदभाव र बवहष्करर्को अन्त्य गररने छ । राजनीलिक, आलथयक, सावयजलनकलगायि सतपूर्य 
लनर्ाययक िहमा मवहला, दललि िथा लसमान्िकृि समदायको साथयक रसमान पहुाँचका लालग समान 
अवसरहरूको लसजयना गररने छ,  

13) नगरपाललकाका योजना िथा काययक्रमहरू लैवङ्गक िथा सामास्जक समावेशीकरर्लाई 
मूलप्रवाहीकरर् गरी िजुयमा गररने छ ।  

14) लैवङ्गक संवेदनशील बजेट र लैवङ्गक बजेट परीक्षर् प्रर्ालीको अवलतबन गररने छ । 

15) मवहला कमयचारीको लालग स्शश ु थयाहार कक्ष िथा थिनपान गराउन लस्चलो समय व्यवथथापन, 

मवहला कमयचारीलाई काम गने सहज वािावरर्कोव्यवथथा गररने छ । 

16) लैवङ्गक वहंसाववरुद्ध शनु्य सहनशीलिाको नीलि अवलतबन गररनका साथै, सामास्जक भेदभाव र 
बवहष्करर् अन्त्यको लालग लनरोिात्मक न्यायमासहज पहुाँच र संरक्षर्ात्मक उपायहरू अवलतबन 
गररने छ ।  

17) लनजी र गैरसरकारी के्षिको नीलि लनमायर्, काययक्रम कायायन्वयनलगायि प्रलिफलमा मवहला िथा 
समाजमा कजोर वगयको सारभूि प्रलिलनलित्व सलुनस्िि हनुे नीलि अवलतबन गररने छ । 
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18) आलथयक सामास्जक रूपले ववपन्नबगय िथा मवहलाको लालग आयआजयन, क्षमिा ववकास र 
सशक्तीकरर् गने काययक्रमहरू कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 

19) अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त र ववशेष गरी मवहलामालथ हनुसक्ने वहंसाको अन्त्य गदै रोजगारी र 
थवरोजगारी उन्मखु काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

20) मवहला बालबाललका िथा लस्क्षि समदुायहरूलाई सामास्जक पररचालनका माध्यमबाट 
सशस्क्तकरर् गररनकुा साथै क्षमिा ववकास गररनेछ ।  

21) समहुमा आवद्ध मवहलाहरूलाइ सहकारी संथथाहरूको गठनबाट सथथागि ववकासमा सहयोग 
गररनेछ,  

22) बालक्लवहरूलाई सकृय बनाउन वालभेला लगायि औपचाररक काययक्रमहरूमा आवद्ध गराइ 
ववववि सृजनशीलिा अलभवृवद्ध सतबन्िी काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

23) जेष्ठ नागररकको सतमान र कदर गररने छ । पररवारबाट गररने ववभेदलाई न्यूलनकरर् िथा 
कमजोर र असहायलाई समसु्चि प्रबन्ि गररने छ,  

24) जालिय भेदभावमकु्त बथिी÷टोल÷वडा÷नगर घोषर्ा अभ्यास गररनेछ, 

25) बालीघरे प्रथाको अन्त्य गदै परतपरागि लसपलाइ प्रवयद्धन िथा व्ययवसावयकरर् गररनेछ 

26) आददबासी जनजालिहरूको परतपरागि भाषा संथकृलि, ललपीको संरक्षर् प्रवद्धयन गररनेछ 

27) अन्िरावष्ट्रय श्रम संगठन, नं. १६९ जथिा सन्िी, महासन्िी िथा घोषर्ापिका प्राविानहरूको 
पालना िथा कायायन्वयन गराइनेछ । 

 

ङ) उप प्रमखुसंग मवहला काययक्रम काययववलि बनाई संचालनमा ल्याइनेछ। 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु, 

अव म पूवायिार ववकास ववषयके्षिगि नीलि िथा काययक्रमहरु प्रथििु गनय चाहन्छु : 

पूवायिार ववकासः 

क) सडक, पलुिफय  

1) मध्य पहाडी राजमागयबाट ददके्तल बजार के्षिलभि कालो पिे सडक लनमायर् गररनेछ । 

2) नगरपाललकाको केन्र÷मध्यपहाडी सडक देस्ख प्रत्येक वडा केन्र सतम १२ मवहना यािायाि 
संचालन हनुे गरर सडकको पहुाँच पयुायउने । 

3) ददके्तलको िोवकएको वसपाकय लाई हव बनाई नेटवकय  मोडलमा सडक सञ्जालको थिरोन्नलि गरी 
यािायाि सेवा सरुु गररनेछ ।  

4) थथानीय सडक थिरोन्निी गरी नगर यािायाि संचालन गने गराउने व्यवथथा लमलाइने छ 
(ववजयखकय -वइुपा-महरेु-ददके्तल-पाथेका,खामी-सोल्मा-ददके्तल-लफ्याङ,खाल्ले/खांनीडांडा-ददके्तल-
हलुुयङ-जालपा-ऐसेलखुकय ,रावावेशी-ववजलेु-ननुथला-ददके्तल-नेपाय-दोपाय-दतुली,लनमयलीडांडा-ववुासङु-
ददके्तल-ननुथला-ववजलेु-हलेसी रुट)  
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5) नगरक्षेिलभिका कृवष पकेट के्षि, औद्योलगक ग्राम र पययटकीय थथलहरूलाई मखु्य बजार केन्रसाँग 
आबद्ध हनुे गरी सडक सञ्जालको लनमायर् गररनेछ । 

6) वडा ववद्यमान बसपाकय  लाई टलमयनल सवहिको व्यवस्थथि सवुविा सतपन्न बनाईने छ । 

7) प्रत्येक वडाको उपयकु्त थथानमा आवश्किा अनसुार व्यवस्थथि यािायाि सािन ववश्रामथथल 
लनमायर् गररने छ । 

8) नगर के्षिको घनाबथिी वा बजार के्षिमा व्यवस्थथि पाकीङ थथलको लनमायर् गररने छ । 

9) नगरसडकको बलगयकरर् अनसुार सडक के्षि -right of way_ लनिायरर् गरी हररयाली सडक 
लनमायर् गने नीलि ललइने छ । 

10) आवश्यक थथान र चौबाटोहरूमा ट्रावफक पोष्टको व्यवथथा गरर यािायाि सरुक्षा मापदण्डहरूको 
अबलतबन गररनेछ । 

11) सडक यािायाि सरुक्षाका आिारभूि व्यवथथाहरू (ट्रावफक लसग्नल, दघुयटना ग्रथि के्षिको संकेि, 

मोड सिुार) कायम गररने छ । 

12) सहरी सडकको आवश्यकिा अनसुारदवैु िफय  नाली र आवश्यकिा अनसुार ढल व्यवथथापन 
हनुेछ । 

13) सडकलाई सबै याममा (All weather) संचालन हनु सक्ने गरी आवश्यक पलु पलेुसा, कजवे 
िथा फ्लड वेहरूको लनमायर् गररने छ । 

14) आवश्यक थथानमा आवागमन सचुारु गनय झोलङु्गे पलुहरूको लनमायर् र थिरोन्निी गररने छ । 

15) सडक सीमाको अलिकार क्षेि (ROW) नगरको मापदण्ड अनसुार लागू गररनेछ । 

16) सहरी िथा घनावथिीमा सडक लनमायर्मा पैदल यािकुालालग सडकपेटीको लनमायर् र बत्तीको 
व्यवथथा हनुेछ । 

17) नगरक्षेि लभिका सडक, सडक क्षेि, पलु पलेुसाजथिा सृस्जि सतपस्त्तको अलभलेख राखी लनयलमि 
ममयि संभार योजना ियार गरी कायायन्वयन गररने छ । 

18) नगरथिरीय सडकमा लगानी गदाय व्यस्क्तगि थवालमत्वबाट लगिकटृा गरी सावयजलनक भएको 
ववषय थथानीय राजपिमा प्रकास्शि गररनेछ । 

ख) लसंचाई 

1) लसाँचाई सतभावना भएका खेलि योग्य जलमन पवहचान गरर थथायी स्रोिबाट व्यवस्थथि १२ मवहना 
चल्ने लसाँचाई सवुविा उपलब्ि गराईने छ । 

2) स्रोि कम भएका ठाउमा थोपा लसाँचाई िथा प्लास्थटक पोखरीको व्यवथथापनमा प्राथलमकिा ददईने 
छ । 

3) पानीको स्रोिको समसु्चि व्यवथथापन गनय बहआुयालमक -Multiple Use_ पानीको प्रयोग गरी 
लसस्चि के्षि ववथिार गररने छ । 

4) लसंस्चि के्षिमा आिुलनक र व्यवसायीक कृवषप्रर्ाली लागू िथा ववववलिकरर् गररनेछ। 
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5) पानीको बहावको उस्चि व्यवथथापन गरी भूक्षय रोक्नकुा साथै उस्चि प्रववलिको अवलतबन गरी 
पानीको अलिकिमस उपयोग गररनेछ । 

ग) भवन 

1) नगरपाललका के्षिलभि बने्न सबै घरहरू मापदण्ड अनसुार भकुतप प्रलिरोिात्मक हनुे छनस । 

2) भकुतप पनुःलनमायर् काययक्रम अन्िगयिका क्षलिग्रथि १,५१० घर पूनयलनमायर् हनुकुा साथै िी 
घरपररवारलाई आवश्यक सेवा सवुविाहरू उपलब्ि गराईने छ । 

3) नगर के्षि लभिका परुाना बजारहरूलाई संरक्षर् गदै संभाववि थथान हेरी ददके्तल बजार (वडा नं. 
१) बाहेक प्रत्येक वडामा एक-एक वटा एवककृि वस्थि ववकास गररने छ । 

4) एवककृि वथिी ववकास काययक्रममा भकुतप प्रभाववि, ववपद प्रभाववि गररब, अलिगररव र दललि 
वगयका गररब नगरबासीलाई प्रथलमकिा ददइनेछ ।  

5) भू–उपयोग योजना ियार गरी कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 

6) एवककृि शहरी ववकास योजना िजुयमा गरी कायायन्वयनमा आउनेछ । 

7) व्यवस्थथि बस्थि घडेरी ववकास सतबस्न्ि कामको लालग स्थवकृि मापदण्ड अनसुार कायायन्वयन 
गररने छ । 

8) कृवष योग्य जलमनमा बथिी ववकासलाई लनरुत्साहीि गररनेछ, । 

9) नयााँ वस्थि ववकास हनुे थथानको प्रविन गरर आिारभिु सेवा सवुविाको व्यवथथा हनुेछ । 

घ) अन्य पूवायिार 

1) नगरके्षिको कुनै उपयकु्त थथानमा उद्योग ग्राम थथापना गरर यस वषय घेरावारा र सेवा केन्र 
सञ्चालन गररनेछ । उक्त थथानको ववथििृ अध्ययन र वािावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकनको कायय 
अस्घ बढाइनेछ ।  

2) पययटकीय महत्वका ववववि थथानहरु र पवहचान भएका पदमागयहरुमा आवश्यक पूवायिर लनमायर् 
गनय यथेष्ठ बजेट व्यवथथा गररनेछ ।  

3) खेलकुद पूवायिार जथिै कभडयहल, रंगशाला, खेलमैदान लगायिको लनमायर्मा प्राथलमकिा ददइनेछ 
।  

4) नगरपाललका कायायलय भवन र थटाफ क्वाटर लनमायर्लाई प्राथलमकिामा राखी बजेट व्यवथथा 
गररनेछ । प्रत्येक वडा कायायलयलाई उस्चि पूवायिारको व्यवथथा गनय आवश्यकिा अनसुार 
नवलनमायर् वा ममयि सतभारको कायय गररनेछ ।  

5) ददके्तल हाटबजार लगायि महत्वपूर्य बजार केन्रहरुमा बजार पूवायिार ववथिार गदै ललगनेछ ।  

6) नगरके्षिभर थवच्छ प्रशोलिि र ददगो खानेपानी आपूलिय व्यवथथापन गररनेछ ।  

7) नगरके्षिमा ववपदबाट क्षलि हनुे पूवायिारहरुको समयमै पनुस्र्थापना गने व्यवथथा लमलाइनेछ । 
चट्याङ लनयन्िर् प्रर्ाली, मौसम मापन प्रर्ाली, वाढी पूवायनमुान प्रर्ाली लगायिको व्यवथथा गररने 
छ ।  
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8) नवीकरर्ीय उजायको के्षिमा नयां आयोजनाहरुको पवहचान र कायायन्वयन गररनेछ ।  

9) नगरके्षिमा उपयकु्त क्षमिाको नगर सभा भबन (लसटी हल) लनमायर् हनुेछ । 

10) नगरपाललकाको भवन लगायि सबै सावयजलनक भवनहरू अपांग मैिी बनाउंदै ललगनेछ ।  

11) नगर के्षिमा बहउुपयोगी व्यवसावयक भवन लनमायर् गरी थथानीय उत्पादनको प्रवद्र्िन िथा बजार 
ववथिार गररने छ । 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु, 

अव म वन, वािावरर् िथा ववपद व्यवथथापन ववषयक्षेिगि नीलि िथा काययक्रमहरु प्रथििु गनय चाहन्छु : 

वन, वािावरर् िथा ववपद व्यवथथापन: 

क) वन, वािावरर्   

1) वन पैदावार उपयोग, जैववक ववववििा संरक्षर्, वािावरर् संरक्षर् सतबन्िी नगरथिररय नीलि 
कानून िजुयमा गरर लागू गररनेछ ।  

2) खानीिथा खलनज पदाथयहरुको पवहचान िथा वािावरर्ीय जोस्खम न्यूलनकरर् उपाय अवलतबन 
गरी सञ्चालन, व्यवथथापन िथा उपयोग गररनेछ, 

3) गैर काष्ठ उत्पादन (जडीबवुट)लाई व्यवथथीि एवं बैज्ञालनक उपयोग, प्रशोिन र प्याकेस्जङ गरी 
लनकासी गने िफय  काम गररनेछ । 

4) वन नसयरी थथापना, वृक्षारोपर् लगायिका कायय गररनेछ । सामदुावयक वन के्षिमा कृवष वन 
काययक्रम लागू गरर जनिाको आयथिर अलभवृवद्ध गने व्यवथथा लमलाइनेछ ।  

5) नगरका मूख्य जलािार र जैववक ववववििा रहेका के्षिमा पयायवरर्मा आिाररि जलवाय ुपररवियन 
अनकुुलन काययक्रम लागू गररनेछ । 

6) जलवाय ु पररवियनबाट प्रभाववि वथिीहरु पवहचान गरर समदुायमा आिाररि जलवाय ु पररवियन 
अनकुुलन काययक्रम बनाइ लागू गररनेछ ।  

7) लनजी बांझो िथा कबलुलयिी बनमा जलडबटुी िथा अन्य उच्च मूल्यका मसलाजन्य उत्पादनमा 
जोड ददइने छ । 

8) सडक वकनारामा बृक्षारोपर् गरी हररयाली प्रवद्धयन गररने छ । 

ख) भ ूसंरक्षर् 

1) नगर के्षि लभि रहेका जलािार भूक्षय संबेदनशील के्षिहरूको पवहचान गरी संरक्षर् िथा उपयोग 
गररने छ,  

2) जलािार (पानीका महुान, लसमसारके्षिको संरक्षर्, खानेपानी, लसंचाई र जलववद्यिु) के्षिको पवहचान, 

व्यवथथापन र एकीकृि बहउुपयोग गररने छ,  

3) भू उपयोग नीलि अनरुूप (नीलि लनमायर्) भ–ूव्यवथथापन गरी भूक्षय कमगरी जलमनको उवयराशस्क्त 
वृवद्ध गररने छ,  
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4) नगरको सखु्खा के्षि पवहचान गरी आकासे पानीमा आिाररि पोखरीको लनमायर् गरी पानी संस्चिी 
प्रर्ालीलाई प्रवद्धयन गररने छ । 

5) माटो संरक्षर् हनुे वकलसमका कृवष प्रर्ाली, डाले घांस, अमररसो लगायिको प्रवद्धयन गरर भू िथा 
जलािार संरक्षर् गररने छ, 

ग) ववपद व्यवथथापन 

1) नगर ववपद व्यवथथापन रर्नीलि ियार गरी कायायन्वयन गररने छ । 

2) ववपद व्यवथथापनको पूवय ियारीका लालग ववपद जोस्खम नक्सांकन र पूवयियारी काययक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।  

3) वडा र नगरथिररय ववपद प्रलिकायय दथिा लनमायर्, सरुस्क्षि आश्रयथथल पवहचान, न्यूनिम 
सामाग्रीहरुको व्यवथथापन लगायिका कायय गररनेछ । 

4) भूकतप वा अन्य ववपदबाट क्षलिग्रथि सावयजलनक पूवायिार पूनलनमायर् गररनेछ ।  

5) नगर ववपद व्यवथथापन कोष सञ्चालन काययवविी लनमायर् गरी आकस्थमक खचय व्यवथथापन कायय 
गररनेछ ।  

6) ववपद प्रभाववि घरिुरीलाई आलथयक सहायिाको व्यवथथा गनय आलथयक सहायिा चन्दा परुथकार 
सतबन्िी काययवविी लागू गररनेछ ।  

7) जंगली जनावरबाट हनुे जनिनको क्षिी न्यूनीकरर् गनय आवश्यक उपाय अपनाइनेछ ।  

8) ववपद् व्यवथथापन सतबन्िी सूचना प्रर्ालीलाई सवयसलुभ र प्रभावकारी बनाउने, 

9) ववपद् व्यवथथापनका लालग पूवय ियारी गनय उपकरर्, सामाग्री र दक्ष जनशस्क्तको प्रबन्ि गररनेछ 

10) नगर क्षेिलभि पूर्यरूपमा जोस्खम संवेदनस्शल भ-ूउपयोग नक्शा (Risk Sensitive Land Use 

Map) कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 

11) एतबलेुन्स, बारुर्यन्ि जथिा अत्यावथयक सािनहरू र यसको प्रयोग गने व्यवथथा लमलाइने छ । 

12) ववपद् पिाि पनुयथथापना र पनुयलनमायर् काययहरूको सबै सरोकारवालाहरूसाँग संयोजन र प्रबन्िन 
गररने छ । 

13) लबकास लनमायर्का काययमा जोस्खम न्यूनीकरर्का उपाय अवलतबन गररने छ,  

घ) फोहरमैला व्यवथथापन 

1) फोहोर मैला व्यवथथापनको लालग स्रोिमै कुवहने र नकुवहने फोहर वगीकरर् गनय नगरवासीलाई 
सचेि गररनेछ । 

2) वगीकृि फोहरलाई साःगाः लगायि ववववि वविीबाट मल लगायिका अन्य उत्पादनमा पररवियन 
गरी आयआजयन अलभवृवद्ध गनय सावयजलनक लनजी वा सावयजलनक समूदाय साझेदारी गने व्यवथथा 
लमलाइनेछ ।  
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3) नकुवहने फोहोरको प्रशोिन, पनुः प्रयोग वा डतप गने काययलाई सावयजलनक लनजी वा सावयजलनक 
समूदाय साझेदारीमा कायायन्वयन गने व्यवथथा लमलाइनेछ ।  

4) ददके्तल थयालनटरी ल्याण्ड वफलसाईटको थिरोन्नलि गरी मल उत्पादन र ररसाइस्क्लङ प्लान्ट 
सञ्चालनको व्यवथथा लमलाइनेछ ।  

5) सावयजलनक के्षि र लनजी घरहरुबाट शलु्क ललई लनयलमि फोहर संकलन व्यवथथा गनय नगरकै वा 
लनजी के्षिको साझेदारीमा संथथागि व्यवथथा गररनेछ । 

6) एक घर एक िुवारहीि चलु्हो, एक घर एक पिी चपी र बजार िथा मखु्य सावयजानीक 
थथलहरूमा साबयजनीक शौचालयहरू लनमायर्गररने छ, 

7) नगर सफाईलाई अलभयानकै रुपमा संचालन गररनेछ । पानीका श्रोिहरू फोहर गनेलाई शरुुमा 
सचेिना ददने र पलछ दण्डनीय बनाइने छ ।  

8) घना वस्थिमा घरआगन सफाई, चौकमा सामदुावयक सफाइ र गाउ टोलमा सामवुहक सफाई 
काययक्रम संचालन गररने छ र टोल ववकास सलमलिहरुबाट अनगुमन व्यवथथा गरी टोलवथिी 
फोहर हनु नददने वािावरर् वनाइने छ । 

9) प्लास्थटक झोला ववथथापनका लालग २० माइक्रोन भन्दा पािला प्लावष्टक झोला आयाि, ववक्री 
वविरर् र उपयोगमा बन्देज गररनेछ ।  

 

आदरर्ीय सदथयज्यूहरु, 

अव म सशुासन िथा संथथागि ववकास ववषय क्षेिगि नीलि िथा काययक्रमहरु प्रथििु गनय चाहन्छु  

सशुासन िथा संथथागि ववकास 

 

क) सशुासन र शासकीय व्यवथथा  

1) संवविान र संघीय िथा प्रादेस्शक कानूनहरु अनसुार आवश्यक नगर ऐन, लनयम, काययवविी, 
मापदण्ड लनमायर् गरर लागू गररनेछ । 

2) नगरको काययबोझका आिारमा संगठन िथा व्यवथथापन सभेक्षर् गरर दरवन्दी व्यवथथापन 
गररनेछ । आवश्यक प्राववलिक र सरसफाइ जनशस्क्तको व्यवथथापनको लालग करारमा कमयचारी 
ललने सतबन्िी काययवविी बनाइ लागू गररनेछ ।  

3) नगरपाललका (ववषयगि शाखा समेि) र वडाकायायलयहरूबाट प्रवाह हनुे सेवालाई नागररक 
बडापि जारी गरी सो बमोस्जम सेवा उपलव्ििाको सलुनस्िििा गररने छ र क्रमश क्षलिपूलिय 
सवहिको नागररक बडापि लागू गररने छ । 

4) नगरपाललकाका लनवायस्चि पदालिकारी िथा कमयचारीहरूका लालग आचारसंवहिा लागू गरी 
िदअनसुार सदाचार पद्धलि लागू गरर भ्रष्टाचारमा शनु्य सहनशीलिा अवलतबन गररने छ । 
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5) काययथथलमा लैवङ्गक वहंसा र ववभेद रवहि कायायलयको रूपमा नगरपाललकालाई थथावपि गररने छ 
। 

6) ववशेष गरेर मवहला, अल्पसंख्यक िथा दललि िथा अन्य वपछलडएका बगय सतबद्ध जनप्रलिलनिी वा 
पदालिकारीहरूको क्षमिा ववकासमा ववशेष ध्यान परुयाइने छ । 

7) योजना िथा काययक्रम कायायन्वयन, अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्, वववाद व्यवथथापन, ववपद प्रलिकायय 
र पूवयियारी जथिा के्षिमा संथथागि स्जतमेवारी थपष्ट गरर कायायन्वयन गररनेछ ।  

8) कमयचारी वगयको ववषयगि ज्ञान र क्षमिा अलभवृवद्ध गनय िाललम, अध्ययन भ्रमर्, लामो अवलिको 
अध्ययन छािवृस्त्त लगायिको व्यवथथा गररनेछ । 

9) सावयजलनक प्रशासनलाई थवच्छ, जवाफदेही, पररर्ामदेही र पारदशी बनाउन क्षमिा ववकास, नैलिक 
कक्षा, आचरर् कानून, सूचना प्रववलि पूवायिार, काययसतपादन करार र उत्प्रेरर्ा अलभवृवद्धका 
उपायहरु लागू गररनेछ ।  

10) नागररकका दैनस्न्दनका सेवाहरु वडा कायायलयहरुबाट पयुायउन उस्चि प्रवन्ि गररनेछ । 

11) आन्िररक श्रोि पररचालन अलभवृवद्ध गनय कर आिार र दायरा नगररकको क्षमिाको आिारमा 
पनुयमूल्यांकन गरी लागू गररनेछ ।  

12) वडा र नगर कायायलयका महत्वपूर्य र जनसतपकय  वढीहनुे कामलाई सूचना प्रववलिमा आिाररि 
प्रर्ालीहरु ववकास गरी ववद्यिुीय प्रर्ाली लागू गररनेछ ।  

13) ववत्तीय साझेदारीमा आिाररि भई नगरका मूख्य पूवायिारहरु ववकास गनय लनजी र समदुायसंग 
साझेदारीको रर्लनिीक योजना, समपरुक कोष सञ्चालन काययवविी लनमायर् गरी लागू गररनेछ । 

14) सावयजलनक जबावदेवहिा, उत्तरदावयत्व र पारदस्शयिा कायम गनयमा नागररक समाजको भूलमकालाई 
प्रश्रय ददइने छ। 

15) आवश्यकिानसुार संघीय िथा प्रादेस्शक सरकारसंग सहकायय र साझेदारीमा काययक्रम संचालन र 
व्यवथथापन गररने छ। 

16) संघीय सरकारको थवीकृलि िथा प्रादेस्शक सरकारको सहमलिमा प्राथलमकािाको क्षेिमा 
आवश्यकिानसुार वैदेस्शक सहयोग पररचालनमा समन्वय र सहकायय समेि गररने छ । 

ख) ववत्तीय स्रोि पररचालन सतवद्ध नीलि र काययक्रमहरु 

1) करको ववद्यमान संरचनाको पनुरावलोकन द्वारा नयां करका सतभावनाहरूको पवहचान गरी बढी 
बढी भन्दा करदािाहरूलाईकरको दायरामा समेटने गरी थथानीय करका आिारलाईा ववथिार 
गररने छ । 

2) थथानीय करको आिारलाई फरावकलो िलु्याउन नगरके्षि लभिका सबै आलथयक कारोबारलाई 
अलभलेखीकरर् गररने छ । 

3) थथानीय कर प्रर्ालीलाई प्रवक्रयागि सरलीकरर् गरी करदािाहरूलाई सहज हनेु 
गरीनगरपाललकाको कर प्रशासनलाई प्रववलि उन्मूख एवं करदािामैिी िलु्याइने छ । 
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4) थथानीय करका दरहरूलाई पारदशी, प्रलिथपिी,थवच्छ, िटथथ एवमस समन्यावयक बनाइने छ । 

5) नगर क्षेिमा उद्योग व्यवसायको प्रवद्धनयमा सिाउ पगु्ने गरी थथानीय कर प्रर्ालीलाई लगानी 
िथा व्यवसायमैिी बनाउदै थथानीय कर प्रशासनलाई दक्ष एवं सक्षम िलु्याइने छ । 

6) उद्योग व्यवसाय क्षेि िथा व्यस्क्तगि करदािाहरूमा थथानीय कर प्रर्ालीको औस्चत्यिा प्रष्टयाउन 
कर स्शक्षा र परामशयसेवालाई वडािह सतम ववथिार गररने छ । 

7) संघ र प्रदेशवाट उपलव्ि हनुे समानीकरर्, सशिय, समपरुक र ववशेष अनदुान र अन्य स्रोिलाई 
नगरपाललकाको आवथयकिा र प्राथलमकिा बमोस्जम पररचालन गररने छ । 

8) थथानीय राजश्व परामशय सलमलिको क्षमिा ववकास गररने छ । 

9) बढी कर बझुाउनेलाई सावयजलनक रूपमा सतमान गररनेछ । 

10) करदािाहरूलाई सघाउन सरल एवं थपष्ट हनुे गरी काययववलिहरू लाग ुगररनेछ । 

11) संघ, प्रदेश र अन्य लनकायहरूवाट नगरपाललकालाई उपलव्ि हनुे समपूरक िथा ववशेष 
अनदुानलाई नगर सभाबाट पाररि वावषयक योजना, काययक्रम िथा बजेटको आिारमा उपयोग 
गरीनेछ । 

12) सामास्जक सरुक्षा वापिको अनदुान रकमलाई पारदशी रूपमा व्यवथथापन गररनेछ । 

ग) बजेट खचय सतवन्िी नीलि  

1) नगरपाललकाको बजेट लनमायर्गदाय आवलिक योजनाले िोकेका प्राथलमकिा, प्रदेश र केन्र 
सरकारबाट प्राप्त मागयदशयन एवं नगर काययपाललकाले िोकेको प्राथलमकिाको लसद्धान्िका आिारमा 
ववत्तीय स्रोिहरूको व्यवथथा गररने छ । 

2) नगरपाललकाको बजेट िजुयमा ददग्दशयन िथा मध्यकाललन खचय संरचनाको आिारमा बजेट प्रथिाव 
ियार गररनेछ । 

3) बजेटखचय लाई जवाफदेही, पारदशी र उपलस्ब्िमूलक बनाउाँदै गैर बजेवटय खचयहरूलाई लनयन्िर् 
गररने छ । 

4) ववकास काययक्रमहरूमा सावयजलनक, लनजी, सहकारी,गैर सरकारी, साझेदारी एवं सामदुावयक 
सहभालगिालाई प्रवद्धयन गररने छ । 

5) संभाव्यिा अध्ययन र प्राववलिक लगि अनमुानका आिारमा लनमायर् सतवन्िी काययमा बजेट 
ववलनयोजन गररने छ । 

6) नगरपाललकाको खचय व्यवथथालाई जवाफदेही, पारदशी एवं समयवद्ध िलु्याउन थपष्ट कानून र 
आलथयक काययववलिहरू लाग ुगररने छ । 

7) नगरपाललकाको बजेट कायायन्वयन गदायववत्तीय अनशुासनलाई दृढिाका साथ लागूगररनेछ । 

8) नगरपाललकाको काययक्रमहरू सावयजलनक खररद ऐन, आलथयक काययवविी ऐन, सावयजस्जक लनजी 
साझेदारी ऐन, काययक्रम सञ्चालन काययवविीहरू बमोस्जम कायायन्वयन गररनेछ । 
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9) नगरपाललकाको पुंजीगि लनमायर् कायय सतबन्िी काययक्रमहरू सतबस्न्िि काययवविीको अलिनमा रवह 
उपभोक्ता सलमलिको माध्यमद्वारा सन्चालन गररनेछ । 

घ) ववत्तीय व्यवथथापन 

1) समग्र ववत्तीय व्यवथथापनलाई यथाथयपरक, पारदशी एवं ववश्वसलनय िलु्याइनेछ । 

2) नगरको समग्र ववत्तीय स्थथलिलाई आवलिक रूपमा सावयजलनक गररनेछ । 

3) नगरपाललकाको बजेट प्रर्ालीलाई सन्िलुलि बनाई अनतु्पादक खचयहरूलाई लनयन्िर् गररनेछ । 

4) नगरपाललकाको आय व्यय सतवन्िी सतपूर्य आलथयक कारोवारको ववद्यिुीय प्रर्ालीमा आिररि गरी 
अद्यावलिक अलभलेख रास्खनेछ । 

5) नगरपाललकाको आय व्यय सतवन्िी सतपूर्य लेखा िथा आलथयक वववरर्को आन्िररक िथा अस्न्िम 
लेखापरीक्षर् गराई कायम भएका बेरुजूको प्रलिवेदन लेखा सलमलिमा प्रथििु गरी नगर सभाको 
लनदेशन बमोस्जम कारवाही िथा फछयौट गररनेछ । 

6) नगरपाललकाको आय व्यय सतवन्िमा सामास्जक परीक्षर् , सावयजलनक परीक्षर् र सावयजलनक 
सनुवाई गरी नगरपाललकाको वेब साइटको माध्यमद्वारा नागररकलाई ससूुस्चि गररनेछ । 

7) नगरपाललकाको बजेट प्रर्ालीमा सन्िलुन कायम गने गरी आय व्ययलाई व्यवथथापन गररनेछ । 

8) नगरपाललकाको बजेट प्रर्ालीमा ववत्तीय आयोगले लनिायरर् गरेका मापदण्ड बमोस्जम पूजीगि 
लगानीमा सहलुलयिपूर्य ऋर् उपयोग गनय सवकनेछ । 

9) अन्य नगर िथा गाउाँपाललका प्रदान गररने सेवाका लालग थप ववत्तीय स्रोि व्यवथथापन हनु पहल 
गररनेछ । 

 


