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बडीमातलका नगरपातलकाको सातौं नगर सभामा प्रस्ततु  

आतथयक वर्य २०७७/०७८ को  

नीतत तथा कार्यक्रम 

 

 “ समदृ्ध नगर - खशुी नगरबासी” 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 
नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

१. नोवेल कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को महामारीबाट सम्पूर्य र्वश्व, हाम्रो 
देश नेपाल, बाजरुा श्चजल्ला र र्स नगर समेत प्रभार्वत भइरहेको र्स 
चनुौतीपूर्य एवं असहज पररश्चस्थततकाबीच आज म र्स नगरपातलकाको सातौं 
नगरसभामा र्हााँहरु समक्ष आगामी आ.व. २०७७/०७८ को वार्र्यक 
नीतत तथा कार्यक्रम पेश गनय गइरहेको छु।सवयप्रथम र्स महामारीबाट 
ज्र्ान गमुाउनहुनेु सम्पूर्य महानभुावप्रती भावपूर्य श्रद्वान्जली अपयर् गनय 
चाहन्छु, संक्रतमत सबैको शीघ्र स्वास््र् लाभको कामना गनय चाहन्छु, साथै 
र्स महामारीसाँग जधु्न माता बडीमातलकाले हामी सबैलाई शश्चि प्रदान 
गरुन भन्ने कामना गनय चाहन्छु ।  

२. कोतभड-१९ महामारीको सम्भाव्र् संक्रमर्को रोकथाम, तनर्न्रर् र 
उपचारको कार्यमा साथ सहर्ोग, सहकार्य र समन्वर् गनुयहनेु संघीर् तथा 
प्रदेश सरकार, सम्पूर्य जनप्रतततनधीहरु, राजनैततक दल, नीश्चज क्षेर, 
सामाश्चजक संघसंस्था, र्वकास साझेदार, सरुक्षा तनकार्हरु, परकार, 
नागररक समाज, सम्पूर्य स्वास््र्कमी लगार्त कमयचारी वगयमा हार्दयक 
धन्र्वाद र्दन चाहन्छु र आगामी र्दनहरुमा समेत र्स्तै साथ, सहर्ोग र 
सहकार्यको अपेक्षा गदयछु । 

३. र्सै सन्दभयमा, र्स नगरपातलकाबाट मातयडी प्रवेशद्धारा श्चजल्ला कारागार 
नश्चजकै हेल्थ हेल्प डेस्क स्थापना गरी र्ारहुरुको सामान्र् स्वास््र् जााँच 
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र स्वास््र् परामशय उपलब्ध गराइएको, र्वतभन्न सञ्चार माध्र्म मार्य त 
जनचेतनामूलक सूचना तथा सन्देशहरु प्रकाशन/ प्रशारर् गररएको, 
बन्दाबन्दीको कारर् रोजगारी गमुाएका एवं अतत र्वपन्न, वेसहारा २२८३ 
घरपररवार/नागररकहरुलाई राहत र्वतरर् गररएको छ।त्र्सैगरी श्चजल्ला 
वार्हर रहनभुएका व्र्श्चिहरुलाई रु २५००/- दरले नगद राहत र्वतरर् 
गररएको छ । श्चजल्ला बार्हरबाट आएका व्र्श्चिहरुलाई सरुश्चक्षत राख्नका 
लातग ९ वटा स्थानहरुमा क्वारेन्टाइनहरु तनमायर् गरी ७८५ जना बसेका 
(२०८ मर्हला ५७७ पूरुर्), श्चचन्ह र लक्षर् देश्चखएका र्पतसआर पोजेर्टभ 
र्वरामीहरुलाई उपचार गनय १६ (सोह्र) बेड क्षमताको आइसोलेशन कक्ष 
तनमायर् गरी सञ्चालन गने तर्ारी गररएको छ।जम्मा ४५५ जनाको 
आर.तड.टी. जााँच गररएको जसमा ११० जनाको पोजेटीभ देश्चखएको, जम्मा 
१५९ को र्प.तस.आर. गररएको जसमा ३५ जना पोजेटीभ ५१ जना 
नेगेर्टभ र ७३ जनाको ररपोटय आउन बााँकी रहेको छ ।आरतडटी पोजेर्टभ 
व्र्श्चिहरुको र्पतसआर जााँच गनयका लातग प्रर्ाप्त तभर्टएम उपलब्ध 
हनुनसकेकोले नगरपातलका आरै्ले १२० थान तभर्टएम खररद गरी जााँच 
गने प्रवन्ध तमलाइएको छ।हालसम्म २०८ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका 
छन।् 

४. नेपालको सावयभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, बहलुवादमा आधाररत 
लोकतन्र, मानव अतधकार, जनताको जनजीर्वकासाँग जोतडएका र्वतभन्न 
समर्खण्डमा भएका आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सगय गनुयहनेु ज्ञात अज्ञात 
शर्हदहरुप्रती भावपूर्य श्रद्वाञ्जली अपयर् गदयछु।घाइते तथा अपाङ्गता भएका 
व्र्श्चिहरुप्रतत उच्च सम्मानका साथ सहानभुतुी प्रकट गदयछु।ती समस्त 
आन्दोलनहरुको नेततृ्व गनुयहनेु अग्रजहरुको र्ोगदानलाई र्हााँ पनु:स्मरर् 
गदै उच्च सम्मान व्र्ि गदयछु। 
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५. नेपालको गमेुको भमूी नक्सामा समावेस गरी सवयसम्मतीबाट संर्वधान 
संशोधन गरी मातभृमूीको माटो संरक्षर्मा रार्िर् एकता कार्म भएको 
गौरवपूर्य अवसरमा नेपाल सरकार, संघीर् संसद लगार्त सबै नेपालीगर्मा 
हार्दयक आभार व्र्ि गनय चाहान्छौं । 

६. नेपालको संर्वधानले व्र्वस्था गरे बमोश्चजम तीनै तहको तनवायचन सम्पन्न 
भई मलुकुमा संघीर् शासन प्रर्ाली कार्ायन्वर्न भइरहेको वतयमान सन्दभयमा 
र्स नगरपातलका आतथयक, सामाश्चजक र्वकास, भौततक पूवायधार तनमायर्, 
कृर्र्, जलस्रोत, पर्यटनको र्वकास र सशुासन प्रवद्वयनको र्दशामा अश्चघ 
बढीरहेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अतधकतम पररचालन गरी 
नगरको समग्र र्वकास र समदृ्धी मार्य त "समदृ्ध नगर- खसुी नगरवासी" 
को हाम्रो लक्ष्र् परुा गने र्दशामा अग्रसर छौं। 

 

अध्र्क्ष महोदर्, 
 

अव म चाल ुआ.व. २०७६/०७७ मा र्स नगरपातलकामा सञ्चातलत र्वकास 
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नबाट हााँतसल गरेका मखु्र् मखु्र् 
उपलब्धीहरुलाई संक्षेपमा र्स गररमामर् सभामा राख्न चाहान्छु। 

क) नगरपातलकाको आफ्नो प्रशासकीर् भवन तनमायर्को कार्य अश्चन्तम 
चरर्मा पगेुको छ। तनमायर् कार्य सम्पन्न भए पिात नगरपातलकाका सम्पूर्य 
र्वर्र्गत शाखाहरुको काम एकै स्थानबाट सञ्चालन हनेुछन,् र्सले सेवा 
प्रवाहमा सहजता र प्रभावकाररता आउने छ । 

ख) नगरपातलकाको केन्र, श्चजल्ला सदरमकुाम मातयडीको महुार रे्ने मखु्र् 
सडक तनमायर् कार्य उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको छ भने शाखा 
सडकहरुको तनमायर् तीव्र रुपमा अश्चघ बढीरहेको छ।खासगरी मोहक 
होटलदेश्चख वन कार्ायलर्सम्म, वन कार्ायलर्देश्चख श्चजल्ला अस्पताल 
प्रवेशद्वारसम्म, गौडातडलदेश्चख खलुामञ्चसम्मको सडक आर.तस.तस. ढलान 
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गररएको छ। त्र्सै गरी गैररबजारदेश्चख तड.आर.मोष्ट होटलसम्मको सडक 
संघीर् सरकारबाट तनमायर् सम्पन्न भएको छ भने सबै गरी ६५० तमटर 
आर.तस.तस. गने काम सम्पन्न गररएको छ।तड.आर. मोष्ट होटलदेश्चख 
नर्ााँबसपाकय सम्मको सडक तनमायर् कार्यको ठेक्का स्वीकृत भइ तनमायर् कार्य 
सरुु भएको छ ।र्ी महत्वपूर्य सडकहरुको तनमायर्ले सदरमकुाम मातयडी 
बजारको स्वरुप रे्ररएको छ। 

ग) चाल ु आ.व.मा तनमायर् गररएका १० वटा सडक र्ोजना मार्य त ११ 
र्कलोतमटर सडकको ट्रर्ाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ।गत र्वगतका 
वर्यहरुमा तनमायर् गररएका सडकहरुको ममयत सम्भार गरी तनर्तमत र्ातार्ात 
सञ्चालन गररएको छ।सडक पहुाँच पगु्न बााँकी रहेका वडा नं ५ र ६ का 
वडा केन्रसम्म सडक परु् र्ाउने र्दशामा अग्रसर भएका छौं। 

घ) प्रदेश सरकारसाँगको सहकार्यमा मातयडी - रु्ल चढाउना र मातयडी - बढुाकोधय 
पर्यटकीर् सडकको ट्रर्ाक खोल्ने काम उत्साहजनक रुपमा अगाडी बढेको 
छ।नगरपातलका र प्रदेश सरकारको लगानीमा कालाजग्रा क्षेरमा पर्यटकीर् 
पदमागय तनमायर् कार्यलाई ततव्रता र्दएका छौं। 

ङ) द्वारीगाड र लवाकोट झोलङु्गे पलु तनमायर्को लातग सामग्री आपूततयकतायसाँग 
ठेक्का सम्झौता भई तनमायर् प्रकृर्ा अश्चघ बढीरहेको छ। 

च) तसाँचाइ तर्य  नगरका र्वतभन्न वडामा गरी कररव १७०० तमटर नहर/कुलो 
तनमायर्को काम सम्पन्न भएको छ। 

छ) खानेपानी तर्य  १४ वटा सामदुार्र्क धारा, ७५ वटा एक घर एक 
धारा तनमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ।बााँकी घरधरुीमा रू्तनसेर् नेपालको 
सहकार्यमा एक घर एक धारा तनमायर् अतभर्ान ततव्र रुपमा सञ् चालन 
भइरहेको छ। 

ज) र्वगतका वर्यहरुमा खानेपानीको तनकै समस्र्ा रहेको वडा नं १ को सल्लेना 
र २ को माश्चझगाउाँमा ग्रामीर् जलस्रोत व्र्वस्थापन पररर्ोजना 
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(RVWRMP)को सहकार्यमा ५४ धारा सर्हत खानेपानी र्ोजनाको तनमायर् 
कार्य सम्पन्न हनेु क्रममा रहेको छ।र्स खानेपानी र्ोजनाको तनमायर् सम्पन्न 
भए पिात उि गाउाँहरुको खानेपानीको समस्र्ा समाधान हनेुछ।  

झ) चाल ुआ.व. मा बहकु्षेरीर् पोर्र् कार्यक्रम अन्तगयत सनुौलो हजार र्दनका 
आमाहरुका लातग ७५० गोटा उन्नत जातका कुखरुामा चल्ला १/१ थान 
हजारी र १/१ थान गाडेन पाइप र्वतरर् गररएको छ । र्सबाट १५० 
(एक सर् पचास) घरपररवार लाभाश्चन्वत भएका छन।्त्र्सैले २५१३ वटा 
पश ु चैपार्ाहरुको मेतडकल उपचार, ६३ वटाको माइनर सश्चजयकल, ४७ 
वटाको गाइनोकोतनकल उपचार र ८६ वटा पश ुवन्ध्र्ाकरर् गररएको छ 
।  

ञ) नगरपातलका ६ वटा वडाहरुमा ७५ प्रततशत अनदुानमा एक वटा एक 
हाइटेक पोतलहाउस तनमायर्को लातग कृर्क समूहसाँग सम्झौता भई तनमायर् 
प्रर्क्रर्ा अगाडी बढेको छ।सवै वडाहरुमा गरी १६ क्वीन्टल उन्नत मकैको 
र्वउ र्वतरर् गररएको छ।नौ वटै वडाहरुमा माटो पररक्षर्को काम सम्पन्न 
भएको छ।त्र्सैगरी साना तसचाई कार्यक्रम अथायत कृर्क समूहहरुसाँग 
सम्झौता भई काम सरुु भएको छ ।  

ट) सामदुार्र्क र्वद्यालर्को भवन तनमायर् तर्य  बालमश्चन्दर आधारभतु र्वद्यालर् 
मातयडी, चोर्ाकोट मा.र्व. रजाली, नेपाल रािीर् मा.र्व. जडाङ्गा र लक्ष्मी 
मा.र्व. श्चजश्चल्लको र्वद्यालर् भवन तनमायर्का लातग ठेक्का सम्झौता भइ तनमायर् 
कार्य भइरहेको छ भने र्व.र्प. स्मतृी सामदुार्र्क भवनको तनमायर् कार्य 
सम्पन्न हनेु चरर्मा रहेको छ। 

ठ) चाल ुआ.व. मा ५ शहरी स्वास््र् केन्रका प्रथम चरर्को भवन तनमायर् 
कार्य सम्पन्न भएको छ ।  

ड) संर्वधान प्रदत्त मौतलक हकका रुपमा रहेको आधारभतु स्वास््र् सेवा नगरका 
सबै वडामा र्वस्तार भएको छ।सरुश्चक्षत माततृ्व अन्तरगत सबै स्वास््र् 
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संस्थाहरुबाट सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा सञ्चालन भएको छ।सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा न्रू्नतम और्धी उपकरर्को व्र्वस्था गररएको छ। 

ढ) नगरपातलकाको आफ्नै सरुक्षा संर्न्र तनमायर्का लातग "नगर प्रहरी सम्बन्धी 
कार्यर्वतध, २०७६," सामाश्चजक सरुक्षा तर्य  "अपाङ्गता भएका व्र्श्चिहरुको 
पररचर्र र्वतरर् सम्बन्धी कार्यर्वतध, २०७६, जलस्रोत तनर्मावली २०७६ 
र नगर क्षेरमा सञ्चालन हनेु अटो ररक्साहरुको व्र्वस्थापन गनय "अटो तथा 
ई-ररक्सा सम्बन्धी तनदेश्चशका, २०७६" छैठौं नगरसभाबाट अनमुोदन गरी 
जारी गररएको छ।  

र्) सूचना प्रर्वतधको उपर्ोग गरी नगरपातलकाको लेखालाई (SUTRA) सरु 
प्रर्ालीमा, पञ्जीकरर्, सामाश्चजक सरुक्षा, रोजगार सूचना प्रर्ाली, स्वास््र् 
सूचना प्रर्ाली, श्चशक्षा सूचना प्रर्ाली, तनर्तमत वेभसाइट, सामाश्चजक पेज, 
इमेल सञ्चालन गररएको छ । तडश्चजटल बडीमातलका अतभर्ान अन्तरगत ९ 
वटै वडामा इन्टरनेटको पहुाँच परु् र्ाईएको छ।वडा कार्ायलर्हरुबाटै 
व्र्श्चिगत घटना दताय कार्य भइरहेको छ।हाल सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग 
मार्य त तभतडर्ो कन्रेन्स, जमु तमर्टङ्ग, कोतभड - १९ को एर्ककृत सूचना 
सम्प्ररे्र् गररएको छ। 

त) बाल श्रम, बाल संरक्षर्, लैर्ङ्गकतामा आधाररत र्हंसा सम्बन्धी सूचना 
व्र्वस्थापन एवं अतभमूखीकरर् सञ्चालन गररएको छ।सबै र्वद्यालर्हरुमा 
सझुाव पेटीकाहरु स्थापना गरी प्राप्त सझुाव तथा गनुासोको सनुवुाइ गने 
गररएको छ।र्हंसाका घटनाहरु संकलन, भण्डारर् र सम्प्ररे्र्मा 
संवेदनशीलता आएको छ।चाल ुआ.व.मा वडा नं ९ लाई छाउपडी गोठमिु 
वडा घोर्र्ा गररएको छ।र्ससाँगै वडा नं ३, ४, ५ र ६ गरी ५ वटा वडा 
छाउपडी गोठमिु भएका छन।् 

थ) नगर स्तररर् र्वुा सञ्जाल मार्य त गनुासो सनुवुाईको लातग टोल र्र नं 
१६६०९७५४००१ जडान गरी नगरवासीका गनुासा सनेु्न कामको थालनी 
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भएको छ।बडीमातलका र्वुा सूचना केन्र मार्य त नगरपातलकाबाट प्रकाश्चशत 
हनेु सबै सूचना प्रशारर् गने व्र्वस्था गररएको छ। 

द) र्सै आ.व.मा नगरका सबै वडामा वडा सश्चचव र प्रार्वतधक कमयचारीहरुको 
पदपूततय गरी सबै वडाबाट सेवा प्रवाह हनेु व्र्वस्था गररएको छ। 

ध) उज्र्ालो बडीमातलका अतभर्ान अन्तरगत चाल ुआ.व.मा खलुामञ्चदेश्चख सरुु 
हनेु गरी १७ वटा सडकवत्ती जडानका लातग तसलबन्दी दरभाउ पर स्वीकृत 
भई तनमायर् कार्य प्रारम्भ भएको छ। 

न) व्र्श्चिगत घटना दताय तथा सामाश्चजक सरुक्षा तर्य  ८३० जनाको जन्मदताय, 
७९ जनाको मतृ्र्दुताय, ३२ जोडीको र्ववाह दताय र १ पररवारको बसाइसराइ 
दताय गररएको छ।नगरपातलकाबाट जेष्ठ नागररक(अन्र्) ३६४ जना, दतलत 
जेष्ठ नागररक २८२ जना, एकल मर्हला २ जना, र्वधवा ३७६ जना, पूर्य 
अपाङ्ग २१ जना, अतत अशि अपाङ्ग ३३ जना, बाल पोर्र् भत्ता १५१४ 
जना, जेष्ठ नागररक उपचार खचय ५१३ जना र ३५ र्दन तभर जन्म दताय 
गने २१ जना गरी २७५० जना लाभग्रार्हहरुलाई पर्हलो र्कस्ता र दोस्रो 
र्कस्ता वापतको सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता प्रदान गररएकोछ। 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
 

अव म आगामी आतथयक वर्य २०७७/०७८ मा अवलम्बन गररने क्षेरगत नीतत 
तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ततु गनय चाहन्छु।तसंङगो र्वश्व कोरोना भाइरसको 
संक्रमर्बाट प्रभार्वत भई रहेको वतयमान अवस्थामा चाल ु आ.व.का केही 
नीततलाई तनरन्तरता र्दइनेछ भने र्स महामारीको रोकथाम, तनर्न्रर् र उपचार 
गने सन्दभयमा थप केही नर्ााँ नीतीहरु अवलम्बन गररने छ ।  

  
क) आतथयक र्वकास तर्य : 
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१. कररव ९० प्रततशत नगरवासीको प्रमखु पेशाको रुपमा रहेको कृर्र्को 
व्र्वसार्ीकरर् र आधनुीर्ककरर् गरी गररवी न्रू्तनकरर् गनय कृर्र् र 
पश ुर्वकास क्षेरका कार्यक्रमलाई थप पररमाजयन र पररस्कृत गररनेछ।  

२. कोरोना भाइरसको महामारीबाट कृर्र् क्षेरमा पने नकारात्मक प्रभाव 
न्रू्तनकरर्का लातग अल्पकातलन, मध्र्कातलन र र्दघयकातलन 
कार्यक्रमहरु सञ् चालन गररनेछ। कृर्र् क्षेरमा रहेको जोश्चखम न्रू्तनकरर् 
गदै र्वपन्न समदुार् वगय लश्चक्षत (दतलत, मिु हतलर्ा, एकल मर्हला, 
द्वन्द र्पडीत आदी) आर् आजयनका कार्यक्रम मार्य त उत्पादन र 
उत्पादकत्व बदृ्धी गनयका लातग प्रार्वतधक सहार्ता सर्हत तसचााँई, उन्नत 
र्वउ र मलको उपलब्धता सतुनश्चित गररनेछ। 

३. बडीमातलका नगरपातलकामा शनु्र् बााँझो जग्गा अतभर्ानलाई प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायन्वर्न गनय न्रू्नतम २ रोपनी बााँझो जग्गामा खेती गने 
र्कसानलाई उपर्िु प्रोत्साहन गने नीतत तलइनेछ। 

४. सामदुार्र्क तथा कवतुलर्ती वन क्षेरमा सरोकारवालाहरुसाँगको समन्वर् 
र सहकार्यमा उत्पादन कृर्ाकलापहरु जस्तै मेलमा नास्पाती र दााँते 
ओखर कलमी, अतम्रसो खेती, अलैची खेती जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछ। 

५. कृर्कसाँग नगर प्रमखु कार्यक्रम अन्तरगत स्थान र्वशेर्को सम्भाव्र्ताको 
आधारमा र्वस्तार गररएको पकेट क्षरेलाई तनरन्तरता र्दइने छ।एक 
वडा एक नमूना उत्पादन केन्रलाई थप व्र्वश्चस्थत एवं पररस्कृत 
गररनेछ। 

६. उत्पादन कार्यक्रममा संलग्न कृर्कलाई न्रू्नतम ५ रोपनी भन्दा बढी 
क्षेरर्लमा व्र्वसार्र्क तरकारी खेती गरे वापत उत्पादनको मलु्र्ाङ्कन 
गरी सोही अनसुार प्रोत्साहन अनदुानको कार्यर्वतध बनाइ लाग ुगररनेछ। 
बडीमातलका कृर्क प्रोत्साहन कोर् स्थापना गरी न्रू्नतम ५ रोपनी 
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जग्गामा व्र्वसार्ीक खेती गने र्कसानलाई बडीमातलका कृर्र् 
परुस्कारबाट सम्मातनत गररनेछ। 

 

७. वैदेश्चशक रोजगारीबाट र्र्कय एका र कोरोना महामारीबाट प्रभार्वत र्वुा 
तथा कृर्र् र्वर्र् अध्र्र्न गरेका प्रार्वतधकहरुलाई कृर्र् उत्पादन कार्यमा 
सहभागी हनु सहतुलर्त कजायको व्र्वस्थाका लातग बैङ्क तथा र्वत्तीर् 
क्षेरसाँग समन्वर् गररनेछ।सबै वडामा कृर्र् प्रार्वतधकको सतुनश्चितता 
गदै नमूना कृर्र् प्रदशयन प्लटमा कृर्कलाई प्लटमै तातलमको व्र्वस्था 
तमलाइनेछ। सामरु्हक व्र्ापार व्र्वसार् गनेहरुलाई प्रोत्साहन गने नीतत 
तलइनेछ। 

८. कृर्र् क्षेरको त्र्ाङ्क अध्र्ावतधक गदै तसाँचाईको सरु्वधा नभएका र 
र्वस्तार हनेु क्षेरको पर्हचान गरी संघीर् र प्रदेश सरकारसंगको 
समन्वर्मा तसचाइको व्र्वस्था गररनेछ । 

९. परम्परागत र तनवायहमखुी कृर्र् प्रर्ालीलाई प्रततस्थापन गरी आधतुनक 
कृर्र् प्रर्ालीको र्वकास गनय सामरु्हक खेती पद्दतीलाई पाइलट 
प्रोजेक्टको रुपमा सञ् चालन गररनेछ।व्र्वसार्ीक कृर्कहरुको 
प्रततस्प्रधायत्मक क्षमता र्वकास गनयका लातग वडा तहमा र नगर स्तरमा 
कृर्र् मेला प्रदशयनी, एवं बजारीकरर् गररनेछ।  

१०. पश ु पालनलाई जनताका आधारभतु आवश्र्कता परुा गने 
माध्र्मका रुपमा र्वकास गनुयका साथै व्र्वसार्ीकरर् तर्य  उन्मखु 
गनयका लातग आवश्र्क कार्यक्रम सञ् चालन गररनेछ। समर् समर्मा 
तन:शलु्क भ्र्ाश्चक्सन, घााँसे र्वउ र्वतरर्, भेटेररनरी अस्पताल तथा र्वज्ञ 
केन्रसाँग समन्वर् गरी तन:शलु्क पश ु स्वास््र् श्चशर्वर सञ् चालन 
गररनेछ।अण्डा, दधु, मास ुर माछामा आत्मतनभयर हनु उपर्िु कार्यक्रम 
सञ् चालन गररनेछ।एकल मर्हला, दतलत, मिु हतलर्ा, जनजाती तथा 
र्पछतडएको वगय लश्चक्षत बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
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११. कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना नहोस ्भन्नका लातग कृर्र् ज्ञान केन्र, 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पशसेुवा र्वज्ञ केन्र लगार्त अन्र् सरकारी 
तथा गैरसरकारी तनकार्हरुसाँगको समन्वर्मा एकद्वार प्रर्ालीबाट 
कार्यक्रम सञ् चालन गररनेछ भने कृर्कको आफ्नै कृर्र् बजार तनमायर् 
गनयका लातग मातयडी बजारको उपर्ुयि स्थानमा कृर्र् हाटबजारको 
स्थापना गररनेछ। कृर्ी उपजको मलु्र् तनधायरर् गरी ढुवानीमा 
अनदुानको व्र्वस्था गराइनेछ। 

१२. हल्दी खसुायनी - नगर बार्हरको नखाने अतभर्ान अन्तरगत 
उत्पार्दत हल्दी खसुायनीको प्र्ाकेश्चजङ्ग र प्रमोर्टङ्ग कार्यक्रमलाई र्स 
आ.व.मा समेत तनरन्तरता र्दइनेछ। 

१३. श्चशश्चक्षत वेरोजगारलाई रुची र र्ोग्र्ता अनसुार स्वरोजगारमलुक 
कार्यक्रम सञ् चालन गररनेछ।प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रमको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका लातग रोजगार सेवा केन्रलाई रोजगार सूचना 
केन्रका रुपमा समेत र्वकास गररने, कृर्र् तथा पशपुालन क्षेरमा काम 
गनय इच्छुक सशु्चचकृत बेरोजगारलाई र्वशेर् प्राथतमकता र्दइनेछ।काममा 
आधाररत राहतलाई जोड र्दइनेछ।सशु्चचकृत वरोजगारहरुलाई 
व्र्वसार्र्क बनाउन लगानीका लातग घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास 
सतमतत लगार्तका अन्र् सरकारी तथा गैर सरकारी तनकार्हरुसाँग 
समन्वर् गरी उद्यमशीलता वृद्धी गररनेछ। 

१४. कोतभड -१९ बाट र्वस्थार्पत भई भारत लगार्तका र्वतभन्न 
देशबाट र्र्कय  आएका वेरोजगारहरुको लगत संकलन गरी रोजगार 
सेवा केन्रमा सशु्चचकृत गररनेछ। वेरोजगारलाई थप स्वाबलम्बी 
वनाउनका लातग नगरपातलका तथा र्वतभन्न संघ संस्थाबाट र्दइने 
तसपमलुक तातलममा सशु्चचकृत वेरोजगारलाई र्वशेर् प्रथातमकता 
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र्दइनेछ।प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रममा मेर्रसाँग रोजगार कार्यक्रम 
जोडी रोजगारका थप कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१५. पाडा हकुायउने भैसी पालक र्कसानलाई कश्चम्तमा १० वटा भैसी 
पालन गरेमा तन.शलु्क पश ुर्वमा गराइर्दने व्र्वस्था तमलाइनेछ।थारा 
भैसी र्वर्क्र कार्यलाई तनर्मन गरी भैसीलाई सतु्केरी स्र्ाहार भत्ता 
कार्यक्रमलाई तनरन्तरता र्दइनेछ।आवश्र्क जनशश्चि तथा पूवायधारको 
र्वकास गरी तीनवडाको केन्रमा पश ुतथा कृर्र् सेवा केन्रहरु (मातयडी, 
जगुाडा र बढुीगंगा) सञ्चालन गररनेछ।सार्वकमा तनमायर् गररएका तडर्पङ्ग 
ट्याङ्कीको ममयत गरी सञ् चालन गररनेछ भने आश्र्कता अनसुार तडर्पङ्ग 
ट्याङ्कीको तनमायर् गररनेछ। 

१६. वर्य २०७७ लाई कृर्र् लगानी वर्यका रुपमा मनाइनेछ, कृर्र् 
तथा पश ु र्वकासका क्षेरमा र्वस लाख बढी लगानी गने नीश्चज क्षेर, 
लगानी कतायलाई कर छुट, नर्वकरर् तन:शलु्क, २ वर्यसम्म करछुट गने 
लगार्तका लगानीमैरी नीतत तलइनेछ भने वनजन्र्, कृर्र्जन्र्, पशजुन्र्, 
मासजुन्र् र दगु्धजन्र् लगार्तका स्थानीर् उत्पादनमा आधाररत उद्योग 
स्थापनाका लातग लगानीकतायलाइ प्रोत्साहन गररनेछ।हाल सञ्चालनमा 
रहेका मास ुपसलहरुलाई व्र्वश्चस्थत गररनेछ। 

१७. परम्परागत सीप संरक्षर् गनय सम्मान गरे पखुायको सीप र मतीको 
- आधार बने्नछ आतथयक समनु्नतीको कार्यक्रम अन्तरगत आरन सधुार 
तथा छालाजन्र् उत्पादन प्रवद्वयनका कार्यक्रम लाग ुगररनेछ। 

१८. नेपाल सरकारको बारीका पाटा र खेतका गरा हराभरा नारा 
साकार पानय मना, कोधय, बैढुङ्गा, चौराटा, चतुथ, खडकुा वहउुदे्दशीर् 
तसचाई कुलाको र्वकास गरी तसंश्चचत क्षेरमा १० प्रततशतले बढवा 
ल्र्ाइने छ । 
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१९. पर्यटर्कर् रीकोर् झोलङु्गे पलु र मेलकााँध दहडााँडा रजाली 
पर्यटकीर् पदमागयको र्सै वर्य तनमायर् कार्यको प्रारम्भ गररनेछ भने 
गन्तव्र् बडीमातलका अतभर्ान अन्तरगत नगरपातलकाको प्रवेशद्वार पोरखे 
र हररे् खोलामा स्वागतद्वार तनमायर् गररनेछ।त्र्सैगरी बडीमातलका 
क्षेर, पोरखे कालाजग्रा क्षेर र खापर जाल्पादेवी क्षेरमा आवश्र्क 
पर्यटर्कर् पवुायधार र्वकास गदै आन्तररक प्रर्टयन प्रवद्वयनका लातग 
अन्तरपातलका भ्रमर् कार्यक्रम आर्ोजना गररनेछ। त्र्स्तै खप्तड - 
मातयडी - रारा पर्यटकीर् मागयमा होटल स्थापनाका लातग प्रोत्सार्हत 
गररने छ । 

२०. नगर क्षेरमा रहेका सबै सहकारीहरुको अनलाईन र्ववरर् 
(COPOMIS) अतनवार्य गरी र्ववरर् अध्र्ावधी गराउदै सहकारी 
क्षेरलाई लगानी गनय प्रोत्सार्हत गररनेछ। सहकारीसाँगको साझेदारीमा 
कृर्र् उत्पादन, प्रशोधन एवं बजाररकरर्का कार्यक्रम सञ् चालन 
गररनेछन।्एक वडा एक र्वर्र्गत सहकारी अतनवार्य गने नीतत 
तलइनेछ। 

२१. हरेक नगरवासीका बैङ्कमा खाता : समदृ्ध नगर तनमायर्मा हाम्रो 
सहभातगता कार्यक्रम लाई तनरन्तरता र्दई र्वत्तीर् साक्षरता कार्यक्रमलाई 
गााँउगााँउ र वस्ती वस्तीसम्म परु्ायइनेछ।सशु्चचकृत वरोजगारको तन:शलु्क 
खाता सञ्चालनको व्र्वस्था गररनेछ।एक घर एक बैङ्क खाता 
(मर्हलालाई र्वशेर् प्राथतमकता) कार्यक्रम संचालन गरी सबैको र्वत्तीर् 
पहुाँच स्थापना गररनेछ।  

२२. उद्योग वाश्चर्ज्र् संघ र बजार व्र्वस्थापन सतमततको सहकार्यमा 
उपभोिा र्हत संरक्षर्का लातग बजार अनगुमन कार्यलाई थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ।  
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ख) सामाश्चजक र्वकास तर्य  : 
२३.  सामदुार्र्क र्वद्यालर्को गरु्ास्तर सधुार गनय कार्यरत श्चशक्षकको 

क्षमता र्वकासका लातग तातलमको व्र्वस्था गदै नगर क्षेरका सबै 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा खानेपानी र सरसर्ाइको पूर्य व्र्वस्था गरी 
सबै र्वद्यालर्लाई पूर्य सरसर्ाई उन्मखु र्वद्यालर्का रुपमा घोर्र्ा गररने 
छ। 

२४. शैश्चक्षक सधुारमा म सक्षम छु कार्यक्रमलाई तनरन्तरता र्दइ र्वद्याथी - 
श्चशक्षक - अतभभावकलाई क्षमता अतभवदृ्धी का साथै तनरन्तर अन्तरकृर्ा 
गरी शैश्चक्षक गरु्स्तर सधुार गररनेछ। 

२५. "सवैका लातग श्चशक्षा सधैका लातग श्चशक्षा" भने्न नारालाई मूतयरुप र्दन 
तबतभन्न शैश्चक्षक कार्यक्रमहरु सञ् चालन गररनेछ।नगर क्षेरमा तनमायर् 
गररने सबै भौततक संरचना अपाङ्गमैरी एवं लैङ्गतगकमैरी बनाउन नीततगत 
व्र्वस्था गरी लाग ुगररनेछ। 

२६. "आरु् जहााँ आफ्ना तहााँ" कार्यक्रमको तनरन्तरता स्वरुप सरकारी 
र्वद्यालर्मा पढाउने जनप्रतततनधी र कमयचारीहरुलाई सम्मान गने नीतत 
तलइनेछ। 

२७. छोरालाई संस्थागत र छोरीलाई सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा पढाउने 
प्रचलनका कारर् र्दनप्रततर्दन बढ्दै गएको शैश्चक्षक र्वभेद अन्त्र् गनय 
श्चशक्षामा समानता - सामाश्चजक रुपान्तरर्मा सहजता कार्यक्रम लाग ु
गररनेछ । 

२८. गत आ.व.को सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा पढेर बाजरुा क्र्ाम्पसबाट 
स्नातक गने र्स नगरपातलकाका र्वद्याथीहरुलाई नगर स्वर्मसेवकका 
रुपमा खटाइने नीततलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लतगनेछ । 

२९. संघीर् सरकारले र्व.सं. २०७६ देश्चख २०८५ सम्मलाई सावयजतनक 
र्वद्यालर् सवलीकरर् दशकका रुपमा कार्ायन्वर्न गने नीतत अनसुार 
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नगर क्षेरका सबै र्वद्यालर्को शैश्चक्षक गरु्स्तर सधुारका कार्यक्रम 
सचालन गररनेछन।्संस्थागत र्वद्यालर्हरुले लगाउदै आएको शलु्क र 
शैश्चक्षक गरु्स्तर तथा र्वद्यालर् वातावरर्का क्षेरमा तनर्मन गररनेछ। 

३०. कोतभड-१९  को पठन पाठनलाईबाट प्रभार्वत र्वद्याथी पररपूततयका लातग 
सबै र्वद्यालर्मा अततररि/ र्वशेर् कक्षा सञ्चालनको व्र्वस्था 
तमलाइनेछ।बडीमातलका एर्ककृत प्रारश्चम्भक बाल र्वकासको लातग 
एर्ककृत नगरस्तररर् बाल र्वकास र्ोजना तजुयमा गरी वाल र्वकास केन्र 
नभएका र्वद्यालर्मा वाल र्वकास केन्रको व्र्वस्था गररनेछ । 

३१. अन्तर वडा र अन्तरपातलका खेलकुद प्रततर्ोतगता सञ्चालन गरी 
खेलाडीङ्को क्षमता अतभवदृ्धी र खेलकुद र्वकास गररनेछ। 

३२. सत्र्वादी माध्र्तमक र्वद्यालर्मा आवासीर् र्वद्यालर् स्थापना गरी 
आमा बवुा नभएका गररव, असहार् बालबातलकालाई सहारा प्रदान गरी 
उश्चचत श्चशक्षा प्रदान गररनेछ। 

३३. र्वद्यालर् कमयचारी, वालर्वकास श्चशक्षक र सहर्ोगी कमयचारीलाई 
प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ।त्र्स्तै आवश्र्कता अनसुार 
कार्यर्वतध बनाई श्चशक्षकको दरबन्दी तमलान गररनेछ। 

३४. "घरघरमा अगायतनक तरकारी - रोग व्र्ाधी डााँडापारी" अतभर्ानलाई 
तनरन्तरता र्दाँदै बहकु्षेरीर् पोर्र् र्ोजनालाई प्रभावकारी रुपमा लाग ुगरी 
पोर्र्र्िु बडीमातलका नगरपातलका बनाउने कार्यक्रमलाई तनरन्तरता 
र्दइने छ । 

३५. खोप, सरुश्चक्षत माततृ्व, प्रजनन ्स्वास््र्, पोर्र् जस्ता जनस्वास््र्साँग 
सम्बश्चन्धत आधारभतु सेवा सरु्वधालाई अझ प्रभावकारी बनाइने 
छ।र्सका लातग मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुको प्रभावकारी 
पररचालन गरी प्रोत्साहन गने नीतत तलइनेछ । 
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३६. भारत लगार्तका मलुकुहरु र अन्र् श्चजल्लाबाट आउन ु भएका 
व्र्श्चिहरुलाइ सरुश्चक्षत तवरले राख्न क्वारेन्टाइनहरुलाई थप व्र्वश्चस्थत 
बनाइने छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्र्श्चिहरुका लातग र्ोगाभ्र्ास, 
मनोस्वास््र् एवं मनोसामाश्चजक परामशय सेवा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
तमलाइनेछ ।  

३७. कोतभड-१९वाट बच्न अवलम्बन गनुयपने उपार्हरु र्सको रोकथाम, 
तनर्न्रर् र उपचार सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश एवं 
कार्यक्रमहरुलाई तनरन्तरता र्दई कोतभड-१९ को रोकथाम, तनर्न्रर्, 
र उपचारमा खर्टने स्वास््र्कमी तथा अन्र् जनशश्चिलाई स्वास््र् सरुक्षा 
सामाग्री (मास्क, पन्जा, सेतनटाइजर, र्पर्पजी, र्पर्पई) को अभाव नहनेु 
गरर व्र्वस्था तमलाइने छ।   

३८. र्कशोर र्कशोरी स्वास््र् श्चशक्षा सचेतनामूलक कार्यक्रममा र्वतभन्न संघ 
संस्थाको सहर्ोग, समन्वर् र साझेदारीमा सञ्चालन गने नीतत अवलम्वन 
गररनेछ। 

३९. बडीमातलका उपचार सहार्ता कोर्को प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय 
कोर् रकममा बदृ्धी गररनेछ। स्वास्थ र्वमा कार्यक्रमलाई संस्थागत गदै सबै 
नगरवासीको स्वास््र् वीमा गने गरी व्र्वस्था तमलाइनेछ।  

४०. स्वस्थ आमा र स्वस्थ श्चशशकुा लातग गभयवती आमा सरुक्षा 
कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै गभयवती आमालाई प्रदान गररने उप-
प्रमखुको सतु्क्र्ारो भाडों कार्यक्रमलाई आगामी आ.व. मा पतन तनरन्तरता 
र्दइनेछ। 

४१. सबै नगरवासीको तनर्तमत स्वास््र् जााँच काडयको व्र्वस्था गरी तनर्तमत 
स्वास््र् जााँच गराउनेका लातग र्वशेर् परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ। 

४२. नगरपातलकाका सबै स्वास््र् संस्थाबाट तनर्तमत HMIS 2 अपडेटका 
लातग आवश्र्क पवुायधारको व्र्वस्था गररनेछ। 
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४३. कोतभड-१९ र अन्र् प्रकोपको रोकथाम, तनर्न्रर् र उपचारका लातग 
सबै वडामा आवश्र्क प्रवन्ध तमलाइने छ।सार्वकका गार्वस केन्रमा रहेका 
३ वटा स्वास््र् चौकीलाई कोरोना उपचार केन्रका रुपमा र्वकास 
गररनेछ।त्र्सैगरी उि स्वास््र् चौकीमा प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग 
आवश्र्क जनशश्चि र उपकरर्को प्रवन्ध गररनेछ।जगुाडा स्वास््र् चौकीमा 
खोप सरुक्षाका लातग कोल्डचेन स्थापनाका लातग संघीर् तथा प्रदेश 
सरकारसाँग अनरुोध गररनेछ।   

४४. मर्हनामा १ पटक सबै र्वद्याथीको अतनवार्य स्वास््र् जााँच गने व्र्वस्था 
तमलाइने छ।त्र्सैगरी र्वद्यालर् स्तरमा र्ोग श्चशक्षापरम्परागत उपचार पद्दती 
पञ्चकमय र आर्वेुद श्चशक्षालाई र्वस्तार गदै लतगने छ। 

४५. और्धी तथा मदीराजन्र् श्चशसाहरुको व्र्वस्थापनका लातग आवश्र्क 
कानून तजुयमा गरी नीश्चज क्षेरको सहकार्यमा श्चशशाजन्र् र्ोहरको व्र्वस्थापन 
गररनेछ ।र्वकास साझेदारसाँगको साझेदारीमा सबै र्वद्यालर्मा खानेपानी र 
सरसर्ाई सतुनश्चितता गररनेछ। 

४६. मौतलकता हाम्रो शान - संस्कृती परम्परा हाम्रा पर्हचान अतभर्ान 
अन्तरगत संस्कृतत पर्हचान, प्रवद्धयन र र्वकासको नीतत तलइनेछ।बौद्ध धमयको 
संरक्षर्ाथय "हाम्रा बदु्ध-श्चचत्त शदु्ध" कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै 
भोटे जनजातीको गन्तव्र् स्थल बनाउनका लातग नेपाल भोटे जनजाती 
महासंघसंगको सहकार्यमा र्वशेर् कार्यक्रम संचालन गररनेछ।  

४७. बडीमातलका वहउुदे्दश्र्ीर् कभडय हल तनमायर्का लातग प्रदेश तथा संघीर् 
सरकारसाँग पहल गररनेछ ।  

४८. नगर स्तरीर् खेलकुद प्रततर्ोतगताहरुलाई अझ सशि बनाउन हरेक 
शकु्रवार अतनवार्य र्वद्यालर् स्तररर् खेलकुद प्रततर्ोतगता आर्ोजना गने 
व्र्वस्था तमलाईने छ । 
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४९. र्वुाहरुको प्रततभा पर्हचान, पररचालन र प्रवद्धयन गनय तसजयनात्मक 
गततर्वधी सञ् चालन गररनेछन ्। र्वतभन्न मेला, महोत्सव प्रद्धशयनीमा क्षमता 
प्रदशयनीको व्र्वस्था गररने छ । 

५०. आतथयक सामाश्चजक र्वकासलाई प्राथतमकता र्दने गरी "मर्हलासाँग उप-
प्रमखु कार्यक्रम" अन्तरगत मर्हलाहरुलाई उद्यमशील बनाउदै वडास्तरमा 
कार्यक्रम सञ्चालन गरर लैर्ङ्गक र्हंसामिु नगर घोर्र्ाका लातग तबतभन्न नीतत 
तथा कार्यक्रम तजुयमा गरी लाग ुगररनेछ । 

५१. र्वपन्न मर्हला तथा एकल मर्हलाका लातग व्र्वसार्र्क तथा 
स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम लाग ुगररनेछ । 

५२. कोतभड-१९ को प्रभाव रहाँदा सम्म आतथयक रुपले अतत र्वपन्न, र्वपन्न, 
श्रतमक, मजदरुहरुका लातग श्रम मलुक आर्ोजना छनोट गरी रोजगारी 
प्रदान गररनेछ । त्र्सैगरी अतत र्वपन्न, र्वपन्न, असहार्, अपाङ्ग, जेष्ठ 
नागररक, गभयवती आर्दका लातग राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

५३. मर्हला समहुको संस्थागत र्वकास गररनेछ भने मर्हलाहरुको कामको 
बोझ घटाउने खालका कार्यक्रमहरु लाग ुगररनेछन ्। त्र्सैगरी सम्पततमा 
मर्हलाको स्वातमत्व बढाउनका लातग सम्पततमा दम्पतीको समान हक 
अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ। 

५४. अपाङ्गता भएका व्र्श्चिहरुको हक र्हतको संरक्षर् गने, उनीहरुलाई 
आत्मातनभयर बनाउने खालका लश्चक्षत कार्यक्रमलाई तबशेर् प्राथतमकता  
र्दइनेछ ।  

५५. नगरपातलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु एकै ठााँउबाट प्राप्त हनेु गरी 
भईुतल्लामा "एर्ककृत सेवा केन्र सञ् चालन" गरी सेवा प्रवाह 
गररनेछ।सेवाग्राही तथा सेवा प्रदार्क आमाहरुका लातग कार्यस्थलमा 
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स्तनपान कक्षको स्थापना गररने छ। मर्हला समहु/ सतमततको क्षमता 
र्वकास गरी समाश्चजक रुपान्तरर्मा र्ोगदान परु् र्ाउन प्रोत्सार्हत गररनेछ। 

५६. जेष्ठ नागररकहरुबाट अनभुव आदान प्रदान तथा अन्तरपसु्ता सीपज्ञान 
हस्तान्तरर् अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ। 

५७. बडीमातलका बाल संरक्षर् कोर्को स्थापना गरी असहार् तथा अनाथ 
बालबातलकाका लातग श्चशक्षा, स्वास््र् लगार्तका क्षेरमा कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गररनरेछ । 

५८. र्वुा शश्चिलाई वतयमानको साझेदार  :भर्वष्र्को आधार  अतभर्ान 
सञ्चालन गरी र्वुाहरुको सीप र्वकास र क्षमता र्वकासका कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।वैदेश्चशक रोजगारबाट र्र्कय एका र शैश्चक्षक वेरोजगारीलाई 
न्रू्तनकरर्का लातग अनभुव, रुची, र्ोग्र्ता र क्षमता अनसुारका सीप प्रदान 
गरी र्वुा उद्यमशीलताको र्वकास गररनेछ। 

५९. सबै वडामा रहेका टोल र्वकास सतमततलाई संस्थागत गरी र्ोजना 
तनमायर् लगार्त सरसर्ाई स्वच्छता उन्मखु नगरपातलका बनाइने छ।कालो 
प्लाश्चस्टक पूर्य प्रततवन्ध गने कार्यलाई तनरन्तरता र्ददै प्लाश्चस्टकको 
र्वकल्पका रुपमा कागज तथा अन्र् वैकल्पीक झोलाको उत्पादनलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ।  

६०. पातलका स्तररर् वास प्लान (wash plan) तजुयमा र्ोजना पानी सरुक्षा 
लाग ु गरी नगरवासीलाई मलुदेुश्चख मखुसम्म स्वच्छ पानी को व्र्वस्था 
सतुनश्चितता गररनेछ ।नगर क्षेरका जलाधार क्षेर तसमसार क्षेरको पर्हचान 
गरी संरक्षर्को नीतत तलइनेछ।  

६१. र्ोहर वतगयकरर् गनय तमल्ने गरी र्ोहर संकलन डस्वीनको व्र्वस्था 
गरी उि र्ोहोर व्र्वस्थापनका लातग डश्चम्पङ्ग साइडको वतयमान अवस्थामा 
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सधुार एवं व्र्वश्चस्थत गररनेछ।सरसर्ाई कार्यक्रमको दीगोपनाका लातग 
सरसर्ाई सहार्ता कोर्को स्थापना गरी व्र्वश्चस्थत पररचालन गररनेछ। 

 

सभा अध्र्क्षज्रू्, 
 

ग) पूवायधार र्वकास तर्य  : 
६२. बडीमातलका चक्रपथ तनमायर् अतभर्ान अन्तरगत र्वतभन्न ठााँउबाट 

तनमायर् र चाल ुआ.व.का क्रमागत र्ोजनालाइ तनरन्तरता र्दइनेछ। 

६३. बाहै्र मर्हना सडक तथा गोरेटो सचुारु गनायका लातग वडा मै ममयत 
सम्भार कोर्को व्र्वस्था गररने छ।तनर्तमत रुपमा सबै सडक ममयतका 
लातग सम्भारकताय (RMG)को व्र्वस्था गररने छ।पातलका क्षेरमा वर्ायर्ाममा 
समेत तनर्तमत र्ातार्ात सचुारु गनायका लातग ठूलीसााँग,ु भौनेरा, बाउली, 
अनाई, नाउलेगाड, चथुीखोला र ठूलीगाड (मातयडी स्वास््र् चौकी चथुी 
जोड्ने) पक्कीपलु तनमायर्का लातग प्रदेश तथा संघीर् सरकारसाँग समन्वर् 
गररनेछ। 

६४. पूवायधार तनमायर् गनयका लातग पूाँजीगत बजेटबाट २% र नगरस्तरीर् 
र्ोजनाकाका लातग २% बजेट ममयतसम्भार कोर्मा तबतनर्ोश्चजत गररनेछ। 

६५. हाल सञ् चालनमा रहेका झोलङु्गेपलुहरुको संरक्षर् गरी नर्ााँ 
झोलङु्गेपलुहरु आवश्र्कता र सम्भाव्र्ताका आधारमा क्रमश: तनमायर् 
गररनेछन, भने पलु ममयत सम्भारकतायको व्र्वस्था गरी तातलम तथा औजार 
उपकरर्को उश्चचत व्र्वस्था गररनेछ।तरकोर् झोलङु्गेपलु (पर्यटकीर् पलु) 
र्सै आ.व. मा सम्पन्न गने गरी आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइने छ । सहरी 
र्ोजना तथा भवन तनमायर् मापदण्ड २०७२ र रािीर् भवन संर्हता तथा 
मापदण्ड को पालना गने नीतत तलईनेछ र घर जग्गा अतभलेखीकरर्लाई 
अतनवार्य गररनेछ। 
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६६. मातयडी बजार क्षेरलाई व्र्वश्चस्थत शहरका रुपमा र्वकास गनयका लातग 
भवन अतभलेखीकरर् र घरजग्गा नक्सापासलाई अतनवार्य गररनेछ।हाट 
बजार क्षेरमा जस्तापाताका टहरा खोकाहरुमा सटर राखी व्र्वश्चस्थत बजार 
तनमायर्को नीतत तलइनेछ। 

६७. वैकश्चल्पक उजायको रुपमा सौर्य उजाय, जैर्वक उजाय आदीको प्रर्ोगलाई 
प्रोत्सार्हत गरी दाउराको प्रर्ोग क्रमशः न्रू्न गने नीतत तमलाइनेछ ।   

६८. हरेक वडामा सााँस्कृततक, धातमयक, ऐततहातसक तथा पर्यटकीर् क्षेरको 
पर्हचान गरी एक वडा एक अवलोकन केन्र तनमायर्का लातग अध्र्र्न गरी 
आवश्र्क पूवायधार तर्ार गने नीतत तलइनेछ। 

६९. नगरपातलकाको प्रशासकीर् भवन तनमायर् अश्चन्तम चरर्मा रहेकोमा 
आगामी आ.व. वाट वडा कार्ायलर्का प्रशासनीक भवन तनमायर् कार्य प्रारम्भ 
गररनेछ।सबै वडा कार्ायलर्को केन्रसम्म सडक पहुाँच परु् र्उने अतभर्ानलाई 
तनरन्तरता र्दई वडा नं ५ र ६ मा आगामी आ.व. तभरै सडक पहुाँच 
परु् र्ाउन पहल गररनेछ।वडाका उपर्िु स्थानमा श्चचल्रेन पाकय , नाचनथली 
तनमायर्का लातग आवश्र्क पवुायधार तर्ार गररनेछ। 

७०. श्चक्लन एण्ड ग्रीन बडीमातलका अतभर्ान अन्तरगत सााँरे्-मातयडी-कोल्टी 
सडक र मातयडी थामलेक सडक पेटीमा अतमस्रो, बााँस, तनगालो रोपर् 
अतभर्ान सर्हत बकृ्षारोपर् गरी सामदुार्र्क वनसंग सहकार्य गरी दीगो हररत 
सडक पेटी तनमायर् गररनेछ।बाढी पर्हरो लगार्तका जोखीमपूर्य के्षरमा 
वकृ्षारोपर् कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

७१. नगरपातलका क्षेरतभर सञ्चातलत सडक लगार्तका पूवायधार तनमायर्मा 
तड.र्प.आर.,आई.आई.ई. र वार्ोइश्चन्जतनर्ररङ्ग (DPR, IEE र BIO 

Engineering) गररनेछ।त्र्सैगरी सबै र्ोजनाहरुको अतनवार्य रुपमा अन्र् 
क्षेरमा पने प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरी र्ोजना सञ्चालन गने नीतत तलइनेछ।तडतभजन 
वन कार्ायलर् लगार्तका सरोकारवालासाँको सहकार्यमा कृर्र् वन कार्यक्रममा 



 

22 
 

जडीबटुी खेतीलाई प्रोत्सार्हत गदै जडीबटुी प्रशोधन उद्योगको आधार तर्ार 
गररनेछ । 

घ) वन वातारर् तथा र्वपद व्र्वस्थापन तर्य  :- 
७२. नगर स्तररर् जोश्चखम नक्साङ्कनबाट पर्हचान भएका क्षेरहरुमा बाढी 

तथा पर्हरोजन्र् प्रकोप न्रू्नीकरर्का लातग र्वपद व्र्वस्थापनमैरी नीतत तर् 
गरी नगर क्षेरतभर हनेु बाढी, पर्हरो, आगलागी, भकूम्प, अतसना, 
सकु्खाखडेरी जस्ता प्राकृततक र्वपद् र अन्र् कृततम र्वपद् बाट उद्धार गरी 
तरुुन्त राहत प्रदान गनय वडा तथा नगरपातलका, नेपाल प्रहरी, नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी, नेपाली सेना, रू्तनसेर् तथा गैर सरकारी संस्थासंग समन्वर् 
गररनेछ। 

७३. हरेक वडामा र्वपद् जोश्चखम व्र्वस्थापनका लातग पूवय तर्ारी 
प्रततकार्यका लातग उद्दार दल गठन गरी आवश्र्क उद्दार सामग्रीको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

७४. नगरपातलकाका सबै सामदुार्र्क वनहरुलाई वार्र्यक र्ोजना कार्यक्रम 
स्वीकृत गराई सोही अनसुार गने गराउने गरी वडा कार्ायलर्बाट प्रभावकारी 
अनगुमनको व्र्वस्था तमलाइने छ।सवै सामदुार्र्क वनले वन क्षेरमा 
सामदुार्र्क नसयरीको स्थापना गने नीतत तलइनेछ। 

७५. सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थासाँग सहकार्य गरी जलाधार क्षेर 
संरक्षर् कार्यक्रम संभाब्र्ता अध्र्र्न र आवश्र्क नीतत तजुयमा गररने छ 
।खारगाड, सेरी ठााँटीकााँध, भेरी कमरेज, खडीगाड, बाउलीगाड सल्लीडााँडा 
श्चजश्चल्ल, तसराडी, ररला, सेता पर्हरा, मैमातोला लगार्तका बढी प्रभार्वत 
क्षेरमा तटबन्धनका लातग प्रदेश तथा संघीर् सरकारसाँग पहल गररनेछ। 

७६. नगरपातलका तभर पाइने जतडबटुीको पर्हचान र संरक्षर्का लातग 
जडीबटुी पाकय को स्थापना गरी पर्ायपर्यटन प्रवद्वनको नीतत तलई 
सरोकारवालासंग साझेदारी गररनेछ। 
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ङ) संस्थागत र्वकास तथा शसुाशन तर्य  :- 
 

७७. जनताको शासन जनमैरी प्रशासन कार्यक्रम अन्तरगत सेवाग्राहीप्रतत 
उत्तरदार्ी सेवा प्रवाहको वातावरर् तर्ार गररनेछ। 

७८. न्र्ार्र्क सतमततको संस्थागत र्वकास गरी नागररकलाई न्र्ार्मा सहज 
पहुाँच र्वस्तार गनय सबै वडामा मेलतमलाप केन्रको स्थापना कार्यलाई 
तनरन्तरता र्दइनेछ, प्रत्रे्क वडामा मेलतमलापकताय रहने गरी तातलमको 
प्रवन्ध गररनेछ।  

७९. इ-बडीमातलका अतभर्ान अन्तरगत बतडमातलका नगर क्षेरतभरका सबै 
वडा कार्ायलर्, स्वास््र् संस्था र र्वद्यालर्मा र्सै आ.व.मा इन्टरनेट सेवा 
र्वस्तार कार्यलाई तनरन्तरता र्दइनेछ। 

८०.  नगरपातलकाले आफ्ना गततर्वतधहरुलाई र्वतभन्न माध्र्मबाट सहज र 
सवयसलुभ रुपमा प्राप्त गनय सक्ने तथा सावयजतनक गने व्र्वस्था 
तमलाईनेछ।सबै वडामा पश्चञ्जकरर्का कामहरुलाई ब्र्बश्चस्थत गनय 
कमयचारीको क्षमता र्वकास गररने छ। 

८१. राजश्व सधुार र्ोजना अनसुार आन्तररक आर्मा बरृ्द्ध गनय करका दर 
भन्दा दार्रा र्रार्कलो बनाईने छ।नगरवासीले कर ततरेको महशसु नहनेु 
गरी कर ततने वातावरर् तर्ार गररनेछ भने राजश् व उपशाखालाई थप सदुृढ 
र व्र्वश्चस्थत गदै लतगनेछ।  

८२. मौतलकता हाम्रो शान - संस्कृती परम्परा हाम्रा पर्हचान अतभर्ानलाई 
तनरन्तरता र्दई नगरपातलकाको उपर्िु स्थानमा सााँस्कृततक संग्रहलार्को 
स्थापना गररनेछ। 

 

अन्त्र्मा, "समदृ्ध नगर-खसुी नगरवासी"को लक्ष्र् तनमायर्को महान अतभर्ानमा 
र्ोगदान परु्ायउन ुहनेु संघीर् सरकारका माननीर्ज्रू्, प्रदेश सभाका मन्रीज्रू् तथा 
माननीर्ज्रू्हरु, संर्वधान सभाका सदस्र् तथा पूवयमन्री एवं माननीर्ज्रू्हरु, सम्परु्य 
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राजनीततक दलका नेता तथा कार्यकताय, नीश्चज तथा सहकारी क्षेर लगार्त हरेक 
क्षेरबाट महत्वपूर्य भतुमका तनवायह गनुयहने कमयचारी, श्चशक्षक, श्रतमकवगय, नागररक 
समाज, सञ्चार जगत लगार्त समस्त नगरवासी आमाबवुा, दाजभुाई तथा 
र्ददीबर्हनीहरुमा हार्दयक धन्र्वाद तथा आभार व्र्ि गनय चाहन्छु।  

 

"कोरोनाबाट - आरु् पनी बााँचौं : अरुलाई पतन बचाऔ"ं 

जर् बडीमातलका। पदम बडवुाल 

नगर प्रमखु 


