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सभाध्यक्षज्यू, 
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 
१. सम्पूर्ण विश्व समदुाय कोभभड-१९ को दोस्रो भेररयन्टको महामारीको प्रभािले 

असहज बभनरहेको पररस्स्िभिमा अनलाइन मार्ण ि गररमामय नगर सभालाई 
सम्बोधन गदैछु।बडीमाभलका नगरपाभलकाको िेभसाइट ििा रे्सबकु पेज, रेभडयो 
ििा अन्य सञ्चार माध्यममार्ण ि प्रत्यक्ष जोभडन ु भएका समस्ि नगरिासी एिं 
स्िदेश ििा विदेशमा रहनु ु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजभुाई ििा दददीबवहनीहरु 
हाददणक आभार नमस्कार व्यक्त गदणछु। 

२. विभभन्न कालखण्डमा नेपालको सािणभौभमकिा, स्िाधीनिा, भौगोभलक अखण्डिा, 
राविय वहि, स्िाभभमान, लोकिन्र र जनजीविकाका लाभग भएका आन्दोलनहरूको 
अगिुाई गरी मलुकुमा शास्न्ि स्िापना गनण अनकुरर्ीय योगदान परु् याउनुन ु हनुे 
उनुच्च व्यस्क्तत्िहरुमा हाददणक सम्मान ििा महत्िपूर्ण अभभयानमा आफ्नो अमूल्य 
जीिन उनुत्सगण गनुणहनु े ज्ञाि-अज्ञाि सवहदहरूप्रभि ससम्मान श्रद्धाञ्जली अपणर् गदै 
घाइिे अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको स्िास््य लाभको कामना गदणछौं। 

३. नेपालको सामास्जक, आभिणक, सााँस्कृभिक ििा राजनैभिक रुपान्िरर्मा अिलुनीय 
योगदान परु् याएर संस्िागि विकासको जग स्िापना गनण जीिनपयणन्ि नेितृ्ि गनुणहनु े
आदरर्ीय अग्रज व्यस्क्तत्िप्रभि उनुच्च सम्मान व्यक्त गदै समाज रुपान्िरर्मा 
परु् याउनुन ुभएको योगदानको स्मरर् गदणछौं। 

४. हाल कोभभड-१९ को दोस्रो भेररयन्टको प्रभािका कारर् विश् िव्यापी सङ्कट उनुत्पन्न 
भएको छ।यस महामारीका विरुद्ध लड्न मौजदुा स्िास््य सेिा र सवुिधाहरू 
अपयाणप्त देस्खएका छन।्अस्घल्लो िर्ण पवहलो लहरमा महामारी विरुद्ध लड्नका 
लाभग केही संरचना बने पभन यस िर्ण आएको दोस्रो लहरमा समेि  महामारीले 
आक्रान्ि बनाएको छ।महामारीका कारर् हजारौं माभनसले ज्यान गमुाएका छन ्
भने अरू हजारौं सङ्क्क्रभमि भइरहेका छन।्महामारीबाट जीिन गमुाउनुन ुहनुे हाम्रो 
नगरपाभलकाको िडा नं ९ का िडा अध्यक्ष विनोद कुमार वि.क. र कोरोनाका 
कारर् ज्यान गमुाउनुनेहरुका शोकाकूल पररिारजनप्रभि गवहरो समिेदना व्यक्त 
गदणछौं।उनुपचाररि रहन ुभएका सम्पूर्ण दाजभुाई ििा दददीबवहनीमा शीघ्र स्िास््य 
लाभको कामना गदणछौं।ददनराि नभभन कोरोना महामारीको भनयन्रर्, उनुपचार र 
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रोकिाममा खवटरहन ुभएका स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, राजनैभिकमी, जनप्रभिभनधी, 
परकार, कमणचारी लगायिका सम्पूर्ण महानभुािप्रभि हाददणक आभार व्यक्त गदणछौं। 

सभा अध्यक्षज्यू, 
५. सङ्घीय शासन प्रर्ालीको कायाणन्ियन भएसंगै जनिाको नस्जकको सरकारका रुपमा 

संविधानले प्रदान गरेको स्जम्मेिारी अनसुार चौिो िर्ण परुा गरी पााँचौं िर्णमा प्रिेश 
गरेका छौं। 

६. कोभभड-१९ को दोस्रो भेररयन्टको प्रभािले विश्व अिणव्यिस्िामािी गस्म्भर असर 
परु् याइरहेको छ।राविय ििा अन्िराविय उनुडान र सडक यािायाि बन्द रहेकोले 
पयणटन, आिगमन, उनुद्यम व्यिसाय प्रायः सबै बन्द छन।उनुत्पादन र वििरर् 
प्रर्ाली समेि प्रभाविि भएको छ।धेरैको रोजगारी गमेुको छ भने विकास 
आयोजना ििा योजनाहरूका लाभग आिश्यक कच्चा पदािणको अभािका कारर् 
नगरपाभलकाले िय गरेका लक्ष्यप्राभप्तमा ठूलो समस्या भसजणना भएको छ। 

७. विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभभड-१९ विरुद्वको लडाईमा विश्व 
समदुायबीच ऐक्यबद्धिा र सहकायण बढ्दै गएको छ।नगरपाभलकाको कोभभड १९ 
रोकिाम, भनयन्रर् र उनुपचारको अभभयानमा सबै सरकारी ििा गैरसरकारी 
भनकायको योगदान र सहकायण सम्मानयोग्य छ।यो आरु् बााँच्न े र अरुलाई 
बचाउनुने महाअभभयानमा सबै जनाले सरकारले जारी गरेको स्िास््य मापदण्ड 
अपनाउनुाँदै, स्जल्ला प्रशासन कायाणलयले जारी गरेको भनर्धेाज्ञाको पूर्ण पालना गदै 
आत्मविश्वासी, आशािादी र एकापसमा सहयोग र सहकायणको िािािरर् भसजणना 
गरी मानि सभ्यािको संरक्षर्मा योगदान गनुणपने बेला हो।  

८. स्जल्ला प्रशासन कायाणलय बाजरुा, स्िास््य कायाणलय र स्जल्ला अस्पिालको 
सहकायणमा कोरोना भनयन्रर् र रोकिाम व्यिस्िापनमा नगरपाभलकाले उनुपलब्ध 
स्रोि साधनको उनुच्चिम प्रयोग गरी पूिण ियारी गरररहेको छ।विगिबाट पाठ 
भसक्दै आधारभिू स्िास््यको के्षरमा नगरपाभलकाले गनुण पने कामहरुलाई विशेर् 
प्रािभमकिामा राखी आगामी ददनमा अझ बढी सिकण िा, समन्िय र एकिा 
आिश्यक भएकोले यस महामारी विरुद्ध दृढिाका साि लाग्न सबैमा आह्वान 
गदणछौं। 

 



नीति िथा कार्यक्रम २०७८ 

4 
 

नगर सभासदस्यज्यूहरु, 
९. नेपालको संविधान जारी भएपश्चाि मलुकु संघीय प्रर्ालीलाई संस्िागि गदै गाउनुाँ 

गाउनुाँमा भसंहदरिार पगेुको अनभुिूी गराउनुन ुआजको प्रमखु दावयत्ि रहेको छ। यस 
प्रर्ाली अन्िगणि नगरपाभलका क्षेरमा विकास भनमाणर् ििा सामास्जक विकासका 
कायणहरुलाई उनुच्च महत्ि ददन ेकायण गदै आएको छ। 

 

१०. नेपालको संविधानको अनसूुची-८, स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ददगो विकास 
लक्ष्य ििा विभभन्न राविय रर्नीभि एिं कायणक्रम, प्रदेश सरकारको नीभि ििा 
कायणक्रम, नगरपाभलकाको आिभधक योजना, कोभभड १९ को संकट व्यिस्िापन 
समेिलाई मध्यनजर गदै नगरपाभलकाका आिश्यकिालाई उनुच्च प्रािभमकिामा 
राखी चाल ु आभिणक िर्णमा नगरपाभलकाको विकास र समदृ्वीको लक्ष्य प्राभप्तका 
लाभग नगरपाभलकाद्वारा गररएका महत्िपूर्ण प्रयास, अिसर ििा चनुौिीका विर्यमा 
जानकारी गराउनुने अनमुिी चाहान्छौं। 

११. स्िानीय िहमा हामी भनिाणस्चि भएको भमभिदेस्ख हालका भमभिसम्म विकासका 
बहआुयाभमक के्षरहरुमा योजनािद्द रुपमा अस्घ बढेका छौं।समदृ्व नगर खसुी 
नगरिासीको ददघणकाभलन लक्ष्य प्राप्तीको मागणमा गन्िव्य बडीमाभलका, उनुज्यालो 
बडीमाभलका, स्िच्छ र सर्ा बडीमाभलका, इ बडीमाभलका र जनिाको शासन 
जनमैरी प्रशासनको अभभयान सञ्चालन गरी सोही मागणददशा नगरपाभलका अस्घ 
बढीरहेको छ। 

१२. नगरपाभलकाले चालेका केही कदम ििा महत्िपूर्ण प्रयासहरु अन्िरगि स्जल्ला 
सदरमकुाम समेि रहेको नगरपाभलका भएकोले मािणडी बजारको व्यिस्िापन कायण 
द्रिु गिीमा अस्घ बढेको छ, िडा नं ५ बाहेकका सबै िडा केन्द्रसम्म सडकको 
पहुाँच पगेुको छ, सबै िडामा आधारभिु स्िास््य सेिाको पहुाँच विस्िार भएको छ 
भने िडा नं ७ मा १० शैयाको अस्पिाल भनमाणर् कायणका लाभग ठेक्का बन्दोबस्िी 
भई भनमाणर् कायणकको िालनी भएको, सबै िडा कायाणलयसम्म इन्टरनेटको पहुाँच 
विस्िार भएको छ।९ िटा िडामध्ये ५ िटा िडालाई छाउनुपडी गोठमकु्त िडा 
घोर्र्ा गररएको छ।स्जल्लाकै शोभाका रुपमा रहेको खलुा मञ्चको भनमाणर् कायण 
अस्न्िम चरर्मा रहेको छ, स्जल्ला कै महत्िपूर्ण पयणटकीय गन्िव्य बडीमाभलका 
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के्षरमा सहज पहुाँचका लाभग मािणडी रु्लचडाउनुना सडक भनमाणर्ाभधन छ।अद्भिु 
कालाजग्रामा र्न पाकण  र पदमागण भनमाणर्का लाभग बहिुवर्णय ठेक्काको प्रकृयामा 
छ।भबरेखोला झरनामा पदमागण र बालउनुद्दान भनमाणर् कायण िालनी भएको 
छ।मािणडीको रानीिनमा बाल उनुद्वान भनमाणर् कायणको िालनी भएको छ।सबै 
सामदुावयक विद्यालयमा सरुस्क्षि खानेपानी र अपाङ्गिामैरी सरसर्ाई स्िच्छिा 
कायम गनण शौचालय भनमाणर्को कायण प्रारम्भ भएको छ।एक घर एक धारा 
भनमाणर् गरी स्िच्छ खानेपानीयकु्त समदुाय भनमाणर् अभभयान सरुु भएको 
छ।नगरपाभलकाको प्रशासकीय भिन भनमाणर् कायण लगभग सम्पन्न भएको छ भन े
नगरपाभलकाबाट प्रिाहहनुे सेिा विद्यिुीय माध्यमबाट सञ्चालन गररएका छन।्  

१३. सदुरपस्श्चम प्रदेश कै सबैभन्दा बढी विद्यािी संख्या भएको नमूना विद्यालय, 
स्नािकोत्तरसम्मको बहमुखुी क्याम्पस, स्जल्ला प्रशासन कायाणलय लगायिका 
स्जल्लाका प्रशासभनक ििा सरुक्षा भनकायहरु, बैङ्क ििा वित्तीय संस्िा, बहपु्रभसद्द 
बडीमाभलकाको आधार क्षेर, िमाम प्राकृभिक स्रोि साधान, जडीबटुीको प्रचरु 
सम्भािना, कृवर् उनुपज उनुत्पादनको उनुिणरभमूी लगायिका धेरै अिसर र सम्भािना 
रहेका छन ्। 

१४. मलुकुमा रहेका िीनै िहका सरकारका पररभावर्ि स्जम्मेिारी छन।्सबै सरकार 
मलुकुको समदृ्वी र विकासको एकै डङु्गामा सिार भएिा पभन संविधानद्वारा प्रद्वत्त 
अभधकार विभभन्न ऐन कानून िजुणमा गरी अभधकार कटौिी गरररहेको छनक 
देस्खएको छ।नगरपाभलकाको न्यून आन्िररक आम्दानी, ठूला उनुद्योग व्यिसायको 
कमी, भौगोभलक विकटिा, बाढी ििा पवहरोको उनुच्च जोस्खम, कमणचारीको अभाि 
लगायिका चनुौिीका बाबजदु पभन नगरपाभलकाको विकास यारा अनिरि रुपमा 
अस्घ बढीरहेको छ। 

सभा अध्यक्षज्यू,   

१५. संविधानि सहकायण, सहअस्स्ित्ि र सहयोगको रीकोर्ात्मक सम्बन्ध रहेको छ । 
नगरपाभलकाले आफ्ना नीभि ििा कायणक्रम िजुणमा गदाण सरकारको समदृ्व नेपाल 
सखुी नेपालीको लक्ष्य प्राभप्त केन्द्रीि रहेर गनुणपने भएकोले नीभि ििा कायणक्रम 
िजुणमा गदाण नेपालको संविधान, प्रचभलि कानूनहरु, राविय ििा प्रादेस्शक नीभि, 
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योजना र लक्ष्य, नगरपाभलकाको आिभधक योजना र विगिका भसकाई ििा 
अनभुिका आधारमा ियार गररएको छ। 

१६. चाल ुआभिणक िर्णको हालसम्मका प्रमखु भौभिक, आभिणक सामास्जक, िािािरर्ीय 
र संस्िागि उनुपलब्धीहरुको संस्क्षप्त वििरर् जानकारी गराउनुन चाहान्छौ। 

क) हाल कोभभड १९ को रोकिाम, भनयन्रर् र उनुपचारमा संलग्न 
स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, सर्ाइ कमणचारी, जनप्रभिभनधी, अन्य कमणचारी, 
जेष्ठ नागररक र ६२ देस्ख ६४ उनुमेर समहुका व्यस्क्तहरुले गरी जम्मा 
१९४८ जनाले कोरोना विरुद्वको पवहलो खोप र ४७७ जनाले दोस्रो खोप 
प्राप्त गररसकेका छन।् 

ख) नगरपाभलका क्षेरमा २९० जनाको एन्टीस्जन जााँच गदाण १२८ पोजेवटभ 
देस्खएका छन ्। पोस्जवटभ मध्ये ३ जना बाहेक सबैको स्िास््य अिस्िा 
सामान्य भइसकेको छ। 

ग) विभभन्न ७ िटा सामदुावयक ििा विद्यालय भिन भनमाणर्को काम सम्पन्न 
भएको छ। 

घ) सरुस्क्षि खानेपानीका लाभग एक घर एक धारा अभभयान अन्िरगि ४४० 
धारा भनमाणर् भएका छन।् 

ङ) चाल ुआभिणक िर्णमा २७२१ भमटर गोरेटो बाटो भनमाणर् सम्पन्न भएको छ। 

च) िर्ाणयाममा आिाि जािि सहजिाका लाभग ७ िटा काठेपलु भनमाणर् भएका 
छन ्भन े२ िटा झोलङु्गे पलुको भनमाणर् कायण सम्पन्न भएको छ। 

छ) िस्िी ििा खेभियोग्य जभमन संरक्षर्का लाभग ११६५ िान ग्याविन जाली 
िटबन्धन र २५० भमटर नदी भनयन्रर्को कायण सम्पन्न भएको छ। 

ज) नगरपाभलकाका विभभन्न १० ठाउनुाँमा ६७३ भमटर ढल भनकासको कायण 
सम्पन्न भएको छ । 

झ) धाभमणक ििा ऐभिहाभसक महत्िका विभभन्न १६ िटा मठमन्दीरको संरक्षर् 
कायण सम्पन्न भएको छ। 

ञ) प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रम अन्िरगि ८०२ जनालाई १०० ददनको 
रोजगारी प्रदान गररएको छ। 
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ट) डस्म्पङ्ग साइट ब्यिस्िापनका लाभग २ िटा ठेक्का स्िीकृि भइ भनमाणर् कायण 
प्रारम्भ भएको छ । 

ठ) चाल ुआभिणक िर्णका कुल १८५ िटा योजनाहरुमध्ये १३३ िटा योजनाको 
भनमाणर् कायण सम्पन्न भई भकु्तानी समेि भइसकेको छ। 

ड) जगुाडा पश ुस्िास््य सेिा केन्द्रमा टे्रविजको भनमाणर् कायण सम्पन्न भएको छ 
। 

ढ)  सहकारीसंगको सहकायणमा ५० जना बाख्रापालक वकसानलाई बाख्रा 
वििरर् गररएको छ । 

र्) पश ुस्िास््य स्शविर सञ्चालन गरी २४५ पररिार लाभास्न्िि भएका छन ्। 

ि)  ९ िटा प्लाविक टनेल हाउनुसको भनमाणर्, िोपा भसचाई, गाडेन पाइप, 
उनुन्नि खालको विउनुविजनको प्रिन्ध गररएको छ।कृवर् ज्ञान केन्द्रको 
सहकायणमा िडा नं ५ लाई प्राङ्गाररक भभलेजका रुपमा स्िापना गरी ३ िटा 
पानी पोखरी, ५५ काठे र १० िटा र्लामे टनेल र १ िटा रस्स्टक 
स्टोरको स्िापना गररएको छ।  

ि) गररिी भनिारर्का लाभग लघ ुउनुद्यम विकास कायणक्रम अन्िरगि िडा नं ३ 
६ र ९ मा १०० जना नयााँ उनुद्यमी भसजणना गररएको छ।िडा नं ६ मा 
साझा सवुिधा केन्द्र स्िापना गररएको छ। 

द) संस्िागि स्िमलु्याङ्कन भनधाणररि समय मै सम्पन्न गरी आभिणक िर्ण 
२०७६।०७७ मा ५६ दशमलि ५ अङ्क प्राप्त भएको छ। 

ध) घर जग्गा नक्सापास ििा अभभलेस्खकरर्को काम प्रारम्भ भई ४८ जनाको 
प्रकृयामा र ९ जनाको अभभलेस्खकरर् कायण सम्पन्न भएको छ। 

न) चाल ुआभिणक िर्णको हालसम्म पूजीतगि िर्ण  ५० दशमलि १३ प्रभिशि र 
चाल ुिर्ण  ५९ दशमलि ३३ प्रभिशि खचण भएको छ। 

ऩ) नगरपाभलकाका विभभन्न ठाउनुाँमा घटना दिाण स्शविर सञ्चालन गरी ६६ 
जनालाइ सेिा प्रदान गररएको छ। 

प) विकास साझेदारसंगको सहकायणमा ९ िडाका ९ िटा टोललाई नमूना 
टोलका रुपमा स्िावपि गरी केही िडाहरुमा सरसर्ाई स्िच्छिाका लाभग 
सरसर्ाइ सामग्री सहयोग गररएको छ। 
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सभा सदस्यज्यूहरु, 
१७. अि म आगामी आभिणक िर्ण २०७८।०७९ का प्रािभमकिा प्राप्त प्रमखु 

कायणक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराउनुन चाहान्छु। 

क) कोभभड १९ को दोस्रो भेररयन्ट रोकिाम, उनुपचार र भनयन्रर् गरी नगरिासीको 
स्िास््य सरुक्षा गने कायणक्रम सञ्चालन गररनछेन।् 

ख) आत्मभनभणर नगरपाभलका भनमाणर्का लाभग कृवर्जन्य उनुपज उनुत्पादनमा बढिा ददइ 
बजाररकरर् गररनेछ। 

ग) िडा नं ५ को िडा केन्द्रसम्म सडक पहुाँच परु् याइने छ । 

घ) सदरमकुाम भभरका िडा बाहेक अन्य िडामा िडा कायाणलयको प्रशासभनक 
भिनको भडजाइन स्टमेट गरी भनमाणर् कायणको प्रारम्भ गररनेछ। 

ङ) नगर गौरिका योजनाका रुपमा िडा नं ९ को उनुखाडी किल्टामा बडीमाभलका 
एअरपोटण भनमाणर्को लाभग पूिण सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ। 

च) बढुीगंगा नदीबाट प्रभाविि के्षरको नदी संरक्षर् गरुुयोजना ियार गरी 
स्जविकोपाजणनको िैकल्पीक माध्यमको विकास गररने। 

छ) नगरपाभलकाको नीभि ििा कायणक्रममा उनुल्लेख भएका विर्यहरुलाई िावर्णक बजेट 
ििा कायणक्रमसाँग आबद्ध गररनेछ।आभिणक िर्ण 207७।7८ को िावर्णक 
िजेट ििा कायणक्रम अन्िगणि सञ् चालनमा रहेका अधरुा आयोजनाहरू सम्पन्न 
गने गरी बजेट विभनयोजनमा प्रािभमकिा ददइनेछ। 

ज) कायाणन्ियनयोग्य, नगरपाभलकाको आभिणक िवृद्ध र विकासमा सहयोग परु् याई 
नगरिासीको जीिनस्िरमा सधुार ल्याउनुन े खालका पररििणनकारी योजना ििा 
कायणक्रमलाई प्रािभमकिा ददइनछे । 

१८. उनुल्लेस्खि लक्ष्य ििा प्रािभमकिा प्राप्तीका लाभग भलइन े के्षरगि नीभिहरु सभा 
समक्ष प्रस्ििु गनण चाहान्छु। 

आभिणक विकास के्षर 

१९. नगरपाभलकाको एक िडा एक उनुत्पादन अभभयानलाई भनरन्िरिा ददई िडामा समेि 
प्राविभधक अध्ययन अनसुार एक टोल उनुत्पादन पवहचानका अभभयान सञ्चालन 
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गररनेछन।् पकेट के्षर अनसुार बजेट ििा कायणक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा 
कायाणन्ियन गररनेछ। 

२०. आधभुनक र व्यिसावयक खेिी प्रर्ालीलाई विस्िार गरी बेमौसमी खेिीलाई 
प्रािभमकिा ददन ेखालका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनछे। 

२१. उनुच्च मलु्यका र िलुनात्मक लाभ ददन े बालीलाई प्रािभमकिा ददइने छ।बाली 
िीमा कायणक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनछे। 

२२. भसाँचाई नीभि िजुणमा गरी भसंस्चि के्षरर्ल विस्िारका बहउुनुदे्दशीय भसाँचाइ 
नहरहरुको भनमाणर् गररनेछ भने अग्लो भभुागमा िैकल्पीक भसाँचाइ प्रर्ालीको 
विकास र विस्िार गररनेछ। 

२३. दगु्ध सहकारीको स्िापना गरी दगु्ध व्यिसायलाई आभिणक उनुपाजणनको स्रोिका 
रुपमा विकास गररनछे। कस्म्िमा ५ िटा गाइ र भैसी पालन गने वकसानका 
पशहुरुको भनशलु्क पश ुिीमा गराइने छ। 

२४. कृवर् लगानी िर्णलाई भनरन्िरिा ददइ कृवर् ििा पशपुालन व्यिसाय सञ्चालन गने 
व्यिसायीलाई भसर्ाररस देस्ख व्यिसाय दिाणसम्म भनशलु्क गररनेछ।कृवर्जन्य 
उनुपजको बजारीकरर्का लाभग स्िानीय उनुत्पादनलाई प्रोत्सावहि गनण नगरपाभलका 
ििा िडामा स्िानीय खाजालाई प्रािभमकिा ददइनेछ। 

२५. परम्परागि आरन व्यिसायको संरक्षर् गनण कृवर्जन्य औजार भनमाणर् कायणलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ।नगरपाभलकाका कायणक्रममा उनुपलब्ध भएसम्म स्िानीय 
उनुत्पादनको प्रयोग गने नीभि भलइनेछ। 

२६. सहकारीको माध्यमबाट समदुाय स्िरमा ऋर् पररचालन गरी आय आजणनका लाभग 
गररि, विपन्न पररिार ििा अल्पसंख्यक पररिारलाई प्रोत्साहन गररनछे र 
सहकारीलाई अभनिायण कोपोभमसमा आिद्व गररनेछ। 

२७. कोरोनाबाट प्रभाविि ििा शैस्क्षक बेरोजगारलाई कृवर् ििा पशपुालन व्यिसायमा 
आकवर्णि गनण व्यिसावयक िा पररयोजना िीमा गनण प्रोत्सावहि गररनेछ। 

२८. गन्िव्य बडीमाभलका अभभयानलाई भनरन्िरिा ददई नगरपाभलकामा पयणटवकय सूचना 
केन्द्रको स्िापना गरी प्रचार प्रसार कायणलाई भिव्रिा ददइनेछ। 

२९. गररिी भनिारर्का लाभग लघ ुउनुद्यम विकास कायणक्रमको प्रभािकारी कायाणन्ियन 
गरी िाभलम ििा व्यिसायहरुको अभभलेखीकरर् गने व्यिस्िा भमलाइनेछ। 
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३०. खाद्य सरुक्षा रर्नीभि ियार गरी खाद्य सरुक्षा सूचना केन्द्रको स्िापना गररनेछ। 

३१. उनुपभोक्ताको हकवहि संरक्षर्को लाभग जागरर् अभभयान सञ्चालन गररनेछ भन े
गरु्स्िर परीक्षर् र भनयभमि अनगुमन मार्ण ि उनुपभोग्य िस्िहुरुको गरु्स्िर 
सभुनस्श्चि गरी सिणसलुभ आपूभिणको व्यिस्िा भमलाइनेछ। 

३२. चालू आभिणक िर्णमा िजुणमा भएको पयणटन गरुूयोजनाको िजुणमा गरी भनधाणररि 
गरेका लक्ष्य ििा वक्रयाकलापहरु प्रािभमकिाका आधारमा कायाणन्ियन गदै 
लभगनेछ। 

३३. प्राकृभिक िाल िलैया ििा झरनाहरुको संरक्षर्, विकास गदै साहभसक पयणटन 
विकासका लाभग पूिाणधार ििा क्षमिा विकासमा विशेर् जोड ददईनेछ भन े
ऐभिहाभसक ििा परुात्िास्त्तक सम्पदाको संरक्षर्, सम्बद्धणन ििा विकास गररनछे। 

३४. भार्ा, सावहत्य, कला, सम्पदा र संस्कृभिको विकासका लाभग नीभि िजुणमा गरी 
कायाणन्ियनका लाभग सााँस्कृभिक संग्रहालय व्यिस्िापन गररनछे भन े जनजाभि 
समदुायको मौभलक कला-संस्कृभिको जगेनाण गने विशेर् कायणक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछन।् 

३५. ग्रामीर् पयणटन विकास मार्ण ि ग्रामीर् रोजगारी र आयआजणन अभभबवृद्धको लाभग 
होमस्टे सेिा विस्िार ििा स्िानीय िस्ि ुएिं अगाणभनक उनुत्पादन उनुपभोगमा जोड 
ददई पयाणपयणटन, कृवर् पयणटन, स्िास््य पयणटन विकासका गभिविभध सञ् चालन 
गररनेछ।होम स्टे सञ्चालन गने समदुाय िा व्यस्क्तलाई विर्शे कायणक्रम मार्ण ि 
प्रोत्साहन गररनेछ।  

३६. प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रमको प्रभािकारी कायाणन्ियन गदै लागि साझेदारीमा 
कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ।नगरपाभलकाका सबै बरोजगारहरुको ि्याङ्क रोजगार 
सेिा केन्द्रमा अभभलेखीकरर् गरी रोजगार दािाहरुसंगको सहकायणमा िाभलम ििा 
रोजगारीको अिसरमा प्राप्त हुाँदा सूस्चकृि िेरोजगारहरुलाई प्रािभमकिा ददइनछे। 

 

सामास्जक विकास नीभि 

३७. सबै सामदुावयक विद्यालयमा खानेपानी ििा शौचालयको व्यिस्िालाई प्रािभमकिा 
दददै विकास साझेदारसंग सहकायण गदै िीन िारे विद्यालय बनाइनछे। 
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३८. विद्यालय प्रशासनलाइ सशक्त बनाई सामदुावयक विद्यालयको शैस्क्षक गरु्स्िर 
सधुारका लाभग म सक्षम छु कायणक्रमको भनरन्िरिा ददइन ेछ। 

३९. सामदुावयक विद्यालयको सधुारका लाभग नगरसभाबाट व्यिस्िा गररएका नगर 
स्ियमसेिक स्शक्षकलाई आगामी आभिणक िर्णमा समेि भनरन्िरिा ददइनेछ। 

४०. नगरपाभलका सबै विद्यालयको विद्यालयको गरुुयोजना िजुणमा गरी सोही अनसुार 
पूिाणधार ििा शैस्क्षक सधुारका कायणहरु सञ्चालन गने व्यिस्िा भमलाइनेछ। 

४१. आगामी आभिणक िर्णमा पूर्ण साक्षर नगरपाभलका घोर्र्ा गररनेछ।बालविकास 
केन्द्रको अिस्िा अध्ययन गरी बालविकास केन्द्र स्िापना ििा व्यिस्िापन 
गररनेछ। 

४२. सूचना प्रविभध प्रयोगशाला स्िापना भएका विद्यालयका प्रयोगशालाको पूर्ण सञ्चालन 
र स्िापना हनु बााँकी विद्यालयमा क्रमश स्िापना गदै जाने नीभि भलइन े
छ।िैकल्पीक माध्यमबाट शैस्क्षक कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ।विद्यालयमा लेखा 
ििा शैस्क्षक सफ्टिेयरको स्िापना गरी व्यिस्स्िि गररनेछ। 

४३. बडीमाभलका आयोजना बैङ्कको अिधारर्ा विकास गरी नगरस्िररय, प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारसंग अनरुोध गने गरी आयोजनाको िभगणकरर् गरी सबै पक्षको 
सहकायण र साझेदारी योजनाको कायाणन्ियन गररनेछ।  

४४. सामास्जक समािेशीकरर् ििा लैवङ्गक समनिा कायम गनणका लाभग मवहलासंग उनुप 
प्रमखु कायणक्रमको भनरन्िरिा ददई छाउनुपडी गोठमकु्त िडा घोर्र्ा गरी पूर्ण रुपमा 
छाउनुपडी गोठमकु्त नगरपाभलका घोर्र्ा गररनछे। 

४५. आगामी आभिणक िर्णमा सबै िडाहरुमा अध्ययन गरी शनु्य बाल श्रभमक रहेको 
नगरपाभलका घोर्र्ा गररनेछ। 

४६. पानी सरुक्षा नीभिको पूर्ण रुपमा कायाणन्ियन गररनेछ।नगरपाभलकाको िास प्लान 
कायाणन्ियन गरी सबै खानेपानी योजनालाई सरकारद्वारा भनभमणि NWASH मा प्रवििी 
गरेर मार कायाणन्ियन गररनेछ। 

४७. आिाभसय विद्यालयका लाभग आिश्यक पूिाणधार ियार गररनेछ।अन्य विकास ििा 
व्यिस्िापनका लाभग विकास साझेदारहरुसंग सहकायण गररनेछ। 

४८. बालमैरी स्िानीय शासनलाई प्रिद्वणन गररनेछ। 
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४९. जेष्ठ नागररकको सम्मान गरी अन्िरपसु्िा सीप ििा ज्ञान हस्िान्िरर् हनु े गरी 
कायणक्रमको िजुणमा गररनेछ।हरेक िडामा जेष्ठनागररक मनोरञ्जन केन्द्र (विश्राम 
चौिारी) स्िापनाका लाभग पहल गररनेछ। 

५०. नगरस्िररय यिुा प्रोर्ाइल ियार गरी यिुाको स्शक्षा, सीप र इच्छाको पवहचान 
गरी सोही अनसुार रोजगारीको भसजणना गने नीभि भलइनेछ भने यिुा नीभिको 
समायनुकुुल अध्यायिभधक गररनेछ। 

५१. सबै नगरिासीको भनयभमि स्िास््य जााँच काडणको व्यिस्िा गरी भनयभमि स्िास््य 
जााँच गराउनुने स्िास््य संस्िालाई विशेर् परुस्कारको व्यिस्िा गररनछे। 

५२. सबै स्िास््य संस्िामा न्यूनिम पूिाणधार विकास गरी और्धी उनुपकरर्को प्रिन्ध 
गररनेछ।िडा नं ८ र ९ मा खोप केन्द्रको स्िापना गररनेछ। 

५३. बढुीगंगा र जगुाडा स्िास््य चौकीमा प्रयोगशालाको स्िापना गररनेछ।िडा नं ९ 
को मेलकााँधबाट स्िास््य सेिा सचुारु गररने छ भन े अन्य स्िास््य संस्िाको 
आन्िररक व्यिस्िापनका लाभग सेिा शलु्क भनधाणरर् गररनछे।   

५४. सामदुावयक मवहला स्िास््य स्ियमसेविकाको सेिाभािलाई िप प्रभािकारी बनाउनुन 
मवहला स्िास््य स्ियमसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्िा गररनछे।  

५५. परम्परागि ििा आयिेुद उनुपचार पद्दिीलाई पररस्कृि गररनेछ ।योग स्शक्षालाई 
अझ समदुाय स्िरसम्म विस्िार गदै लभगनेछ।  

५६. सामास्जक सरुक्षा ििा घटना दिाण कायणलाई िप व्यिस्स्िि गररनछे। 

५७. खेलकुद विकासका लाभग अन्िर िडा ििा अन्िरपाभलका खेलकुद प्रभियोभगिा 
सञ्चालन गररनेछ र एक िडा एक खेलकुद ििा खलुा मैदानको नीभि भलइनेछ। 

पूिाणधार विकास नीभि 

५८. चाल ुआभिणक िर्णका क्रमागि योजनाको भनमाणर् कायण सम्पन्न गने गरी आिश्यक 
बजेटको व्यिस्िा गररनेछ।नगर गौरिका योजनाको भनमाणर् कायणमा शीघ्रिा प्रदान 
गररनेछ । 

५९. बाजरुा स्जल्ला कै पयणटन पिणद्वणनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको बडीमाभलका 
एअरपोटणका लाभग िडा नं ९ उनुखाडीको किल्टामा पूिण सम्भाव्यिा अध्ययन 
गररनेछ। 
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६०. नगर स्िररय खेलकुद पूिाणधार भनमाणर्का लाभग सम्भाविि ठाउनुाँहरुको पूिण 
सम्भाव्यिा अध्ययन गरी सम्भाविि ठाउनुाँको विस्ििृ पररयोजना प्रस्िाि ियार 
गररनेछ। 

६१. बढुीगंगा नदी िटीय के्षरको संरक्षर्का लाभग भिपाडादेस्ख मैमािोला घटमनुासम्म 
र बाउनुली खोला, कोदाणली गाड, मनागाड, खररगाड, अनाई खोला, पाटा खोला 
लगायिका खोलामा िस्िी संरक्षर्का लाभग विस्ििृ पररयोजना प्रभििेदन ियार गरी 
िटबन्धनका लाभग प्रदेश ििा संघीय सरकारसंग समन्िय गरी कायण प्रारम्भ 
गररनेछ।   

६२. सडक लगायिका पूिणधार भनमाणर् गदाण िािारर्ीय प्रभाि अध्ययन गरेर मार गररने 
नीभि भलइनेछ । 

६३. नगरपाभलकाको सडक गरुु योजना अनसुार नै सडक भनमाणर् र विस्िार कायण 
अिलम्बन गररनेछ । 

६४. अव्यिस्स्िि र असरुस्क्षि िस्िीहरुलाई स्िानान्िरर् गरी एवककृि िस्िी विकास 
कायणको प्रारम्भ गररनछे। 

६५. मनसनुजन्य विपदबाट प्रभावििहरुको आिास भनमाणर्का लाभग संघीय र प्रदेश 
सरकारसंग समन्िय गरी भनमाणर् गररनेछ। 

६६. दश शैयाको आधारभिु अस्पिाल भनमाणर् कायणमा शीघ्रिा ददइनेछ।अस्पिाल 
भनमाणर्का लाभग आिश्यक िािािरर् भसजणना गररनेछ। 

६७. बडीमाभलका क्षेर र कालाजग्रा क्षेरको पदामागण भनमाणर् कायणलाई िदारुकिाका 
साि सम्पन्न गनण पहल गररनेछ। 

६८. उनुपभोक्ता सभमभिको क्षमिा विकास गरी विकास भनमाणर्मा सािणजभनक नीस्ज 
सहकायणको िािािरर् भसजणना गररनेछ।कायणस्िलमा प्राविभधकको उनुपस्स्िभि कायम 
गनण आिश्यक कायणविभध ियार गरी वर्ल्ड भत्ताको व्यिस्िा गररनछे। 

६९. चाल ुिर्णमा भनर्णय भएकाको DPR गने, DPR भएकाको भनमाणर् र क्षिी भएका एिं 
स्जर्ण भएका झोलङु्ग े पलुहरुको पूनभनणमाणर् गररनेछ।झोलङु्ग े पलु संरक्षर्किाणको 
भनरन्िरिा ददइनेछ भने नयााँ बनकेा पलुहरुको संरक्षर्का लाभग संरक्षर्किाणको 
व्यिस्िा गररनछे। 
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७०. सबै िडा कायाणलयको प्रशासभनक भिनका लाभग जग्गाको प्रिन्ध गरी भनमाणर् 
कायणको प्रारम्भ गररनछे।  

 

िन, िािािरर् ििा विपद् व्यिस्िापन नीभि 

७१. एक गाउनुाँ एक सामदुावयक िनको विकासका लाभग सरोकारिालासंग छलर्ल गरी 
कायाणन्ियन गररनेछ।एक रुख काट्दा दईु रुख हकुाणउनुनपुने नीभिको पूर्ण रुपका 
कायाणन्ियनका लाभग सामदुावयक िनसंग सहकायण गररनछे। 

७२. कृवर् िनको विकास गरी बधिुा पश ु पालन व्यिसाय प्रिद्वणन गदै रुख ििा 
भीरबाट हनुे मानिीय दघुणटना न्यूभनकरर् गने नीभि भलइनेछ। 

७३. आगलागी भनयन्रर् गने सामदुावयक िनलाई विशेर् परुस्कारको व्यिस्िा गररन े
छ।डडेलो लगाउनुदा घााँस राम्रो हनु्छ भन्न ेगलि मान्यिालाई विस्िावपि गनण िन 
सचेिीकरर् कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

७४. जलाधार संरक्षर् सम्बन्धी नीभि िजुणमा गरी जलाधार के्षरको संरक्षर् गररनेछ। 

७५. विपद् न्यूभनकरर्का लाभग सचेिानामलुक कायणक्रम सञ्चालन गररनछे भने एक िडा 
एक खोज उनुद्दार कायणदल गठन ििा सञ्चालन गररनछे। 

७६. खडेरी सहन गनणसक्न ेविउनुको प्रिद्वणन र जंगली जनािरले नखान ेखालका खेिीको 
विकास लाभग कृवर् ज्ञान केन्द्र लगायिका सरोकारिालासंग सहकायण गररनेछ। 

७७. िैकल्पीक उनुजाणको रुपमा सौयण उनुजाण, जैविक उनुजाण आदीको प्रयोगलाई प्रोत्सावहि 
गरी दाउनुराको प्रयोग क्रमश न्यून गने नीभि भलइनछे। 

७८. बढुीगंगा नदी लगायि मनागाड र कोदाणली गाडमा जलविद्यिु सम्भाव्यिाका लाभग 
विस्ििृ पररयोजना प्रभििेदन ियार गररनेछ। 

७९. विपद् व्यिस्िापनका लाभग पूिण ियारी एिं खोज उनुद्दार सामग्रीको िडा ििा 
नगरपाभलकामा व्यिस्िापन गररनेछ भने स्िानीय आपिकाभलन केन्द्रको पूर्ण रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ। 

८०. विपद पूिण ियारी ििा प्रभिकायण योजना, मनसनुजन्य विपद् पूिण ियारी ििा 
प्रभिकायण योजनाको पूर्ण रुपमा कायाणन्ियन गररनेछ। 

८१. स्िानीय हािापानी सहुाउनुन े खालका िहमूुल्य जभडबटुी ििा गैह्रकाष्ठ िन 
पैदािारको पकेट के्षर पवहचान गरी िहृि िकृ्षारोपर्का माध्यमबाट हररि नगर 
कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ।  



नीति िथा कार्यक्रम २०७८ 

15 
 

८२. पोरखे र बडीमाभलका के्षरलाई संरस्क्षि के्षरका लाभग सम्भाव्यिा अध्ययन गरी 
संरस्क्षि के्षरका रुपमा विकास गनण प्रदेश ििा संघीय सरकारसंग समन्िय गरी 
पहल गररनछे। 

८३. दहडााँडा र भरिेर्ी पाटनलाई सीमसार के्षरका रुपमा विकास गनण अन्िरपाभलकाको 
सहकायणमा संघीय र प्रदेश सरकारसंग समन्िय गररनेछ। 

८४. मािणडी बजारको सरसर्ाई ििा स्िच्छिा कायम गनण ढल व्यिस्िापनका लाभग 
विकास साझेदारसंग समन्िय गरी ढल व्यिस्िापन गररनछे। 

८५. कोभभड १९ को रोकिाम, उनुपचार र भनयन्रर्का लाभग आिश्यक जनशस्क्त ििा 
और्धी उनुपकरर्को प्रिन्ध गररनछे।कोभभड खोपका लाभग संङ्घीय सरकारलाई 
अनरुोध गररनेछ।  

संस्िागि विकास ििा सशुासन के्षर 

८६. िावर्णक खररद योजना स्िीकृि गरी सोही अनसुार नै खररद प्रकृया अिलम्बन 
गररनेछ।सम्पूर्ण खररद कायण इविभडङ्ग मार्ण ि गररनेछ। 

८७. नगरपाभलकाको विकासका लाभग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, नीस्ज क्षेर, 
सहकारी क्षेर ििा अन्य विकास साझेदारहरुसंग समन्ियात्मक िािािरर् भसजणना 
गरी लगानी िदृ्वी गररनछे। 

८८. ऐन कानून ििा नीभि भनयमहरुको स्िानीय स्िरमा कानूनी सचेिना कायणक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

८९. करको दायरा विस्िार गरी करका दरहरु प्रगिीस्शल बनाई कर सचेना अभभिदृ्वी 
गररनेछ। 

९०. आन्िररक भनयन्रर् प्रर्ालीलाई संस्िागि गरी बेरुज ुन्यूभनकरर् गदै शनु्य बेरुज ु
िर्ण  उनुन्मखु हनुे नीिी भलइन ेछ। 

९१. आिभधक योजनाको पूर्ण कायाणन्ियन गरी िडा विकास योजना िजुणमा कायणको 
प्रारम्भ गररनछे। 

९२. नगरपाभलका सबै सूचना ििा भनर्णयहरु भनयभमि िेभ साइटमा राख्न े प्रिन्ध 
भमलाइनेछ भने िेभ साइटको भनयभमि अध्यािधी गररनेछ।मािणडी बजारमा शास्न्ि 
सवु्यिस्िा कायम गनण खलुामञ्चदेस्ख कारागार भडलसम्म सोलार ित्ती र भस भस 
क्यामेरा जडान गररनछे। 
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९३. स्जल्ला स्स्िि सूचना ििा सञ्चार माध्यममा कायणरि परकारहरुको क्षमिा 
विकासका लाभग समानकुुल परकाररिा िाभलमको लाभग परकार महासंघसंग 
सहकायण गरी कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

९४. नगरपाभलकाका कायणरि स्िानीय परकारहरुको कायण संिेदनशीलिालाई मध्यनजर 
गरी प्रशे काउनुस्न्सलद्वारा पररचय पर प्राप्त परकारहरुको सामवुहक दघुणटना िीमा 
गररनेछ।बडीमाभलका नगरपाभलका परकार कल्यार् कोर्का लाभग बजेट 
भनरन्िरिा ददइनेछ। 

९५. सङ्घीय सरकारको नीभि अनसुार नगरपाभलका अन्िरगि कायणरि सबै स्शक्षक र 
कमणचारीहरुको माभसक पाररश्रभमक २ हजारका दरले िदृ्वी गररनेछ भने आन्िररक 
पयणटन प्रिद्वणनका विर्शे प्याकेजको िजुणमा गरी कायाणन्ियन गररनछे। 

९६. नगरपाभलकाबाट प्रिाह गररन े सेिा प्रिाहलाई सदुृढ गनण लेखा, प्राविभधक र 
प्रशासभनक कमणचारीहरुको क्षमिा विकास िाभलमका लाभग सरोकारिालासंग 
समन्िय गरी क्षमिा विकास िाभलम सञ्चालन गररनछे। 

९७. एक स्िास््य संस्िा एक एस भब ए नीभि अनसुार एस भब ए िाभलम भलन बााँकी 
स्िास््य संस्िामा िाभलमका लाभग प्रदेश सरकार र विकास साझेदारसंग सहकायण 
गररनेछ। 

९८. जनिा र जनप्रभिभनधीको समधुरु सम्बन्ध विस्िारका लाभग जनिासंग जनप्रभिभनधी 
रेडीयो कायणक्रम सञ्चालन गररनछे।  

९९. न्यावयक सभमभिको क्षमिा विकास गरी नागररकलाई न्यायमा सहज पहुाँच विस्िार 
गनण सबै िडामा मेलभमलाप केन्द्र स्िापनाका लाभग आधार िय गररनेछ।राजश्व 
सधुार कायणयोजना अनसुार िडा स्िरमा राजश्व सधुारका कायणक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

१००. जनिाको शासन जनमैरी प्रशासन कायणक्रमको भनरन्िरिा ददई सेिाग्राहीप्रभि 
जिार्देही ििा उनुत्तरदायी बनाउनुन ेसेिा प्रिाहको िाििरर् गररनछे। 

१०१. िडामा रहेको इन्टरनेट सेिालाई भनयभमि गरी स्िास््य संस्िा र विद्यालयमा 
इन्टरनेट सेिा विस्िार गररनेछ।नगरपाभलकाको कायाणलय, मािहिका सबै 
विद्यालय र कायाणलयमा इ हास्जरी अभनिायणिा गनण विकास साझेदारसंग सहकायण 
गरी कायाणन्ियन गररनछे। 
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अन्त्यमा, 
समदृ्व नगर खसुी नगरिासी भनमाणर्को अभभयानमा योगादन परु् याउनुन ु हनुे संघ ििा प्रदेश 

सरकारका मन्रीज्यू, मानननीयज्यू, संविधानसभाका सदस्य ििा पूिणमन्री एिं माननीय 
ज्यूहरु, स्जल्ला स्स्िि सम्पूर्ण राजनीभिकदलका नेिा ििा कायणकिाण, स्जल्ला प्रशासन 
कायणलय लगायि स्जल्ला स्स्िि सरकारी कायाणलय, नेपाल परकार महासंघ लगायि 
स्जल्ला स्स्िि कायणरि परकार, गैर सरकारी संस्िा महासंघ लगायि कायणरि गैरसरकारी 
संघ संस्िा, उनुद्योग िास्र्ज्य संघ लगायिका नीस्ज के्षर ििा सहकारी लगायि आभिणक 
ििा समास्जक विकासमा हािेमालो गनुणहनु ेसबै सबैमा हाददणक आभार व्यक्त गदै विभभन्न 
कदठन पररस्स्िभिमा समेि महत्िपूर्ण भभूमका भनिाणह गनुणहनु े सबै जनप्रभिभनधीज्यूहरु, 
स्िास््यकमी, स्शक्षक, कमणचारी, नागररक समाज लगायि समस्ि नगरिासी आमाबिुा, 
दाजभुाई ििा दददीबवहनीहरुमा हाददणक धन्यिाद ििा आभार व्यक्त गदणछु। 

 

"कोभभड १९ को महामारीबाट सबै बचौं - सबैलाई बचाऔ"ं 

जय बडीमाभलका ! 
 

नगर प्रमखु 

पदम बडिुाल 


