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यस गररमामय नगर सभाका  उपाध्यक्ष तथा नगर उपप्रमखुज्यू, 

नगर सभाका सम्परू्ि सदस्यज्यहूरु, र 

राष्ट्र सवेक कमिचारीहरू लगायत उपलस्थत सम्परू्ि महानभुावहरू ! 

लवश्व पररवेश अलहले फरक पररलस्थलतमा रहकेो छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा 

परेका अन्य दशे जस्तै नेपालमा समेत असर परेको छ । मध्यनेपाल नगरपाललका क्षेत्रमा लवकास लनमािर्, 

आर्थिक तथा सामालजक क्रक्रयाकलाप लगायत लवलवध क्षेत्र लनकै प्रभालवत बन्न पुगेको छ । लवर्य र असहज 

पररलस्थलतका साथै लवलवध चुन तीहरुका लबचमा आज मैले मध्यनेपाल नगरपाललकाको आर्थिक 

बर्ि२०७८।७९को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय नगरसभामा पेश गनि पाउौँदा म अत्यन्तै 

ग रवालन्वत भएको छु । नेपालको ऐलतहालसक संलवधान सभाबाट जारी भएको वतिमान संलवधानको ममि 

र भावना अनुरुप मध्यनेपाल नगरवासीको प्रलतलनलधत्व गद ै स्थानीय सरकारको रुपमा लनवािलचत भई 

हामीले लजम्मेवारी सम्हालेको पलन चार वर्ि पूरा भई पाौँच ौँ बर्िमा प्रवेश गरेकोछ । नगरवासीका 

असीलमत ईच्छा, आकांक्षा  तथा मनोभावनालाई संवोधन गने र जनताको वास्तलवक लपडामा महलम 

लगाउने उद्देश्यका साथ सीलमत श्रोत साधन र जनशलिलाई अलधकतम पररचालल र ब्यवस्थापन गद ै

अगालड बक्रिरहकेो मध्यनेपाल नगरपाललकाका लवकासका सब ैिोकाहरुको जग हाम्र ैकायिकालमा बललयो 

बनाइने कुरामा म लवश्वस्त छु । स्थानीय सरकारको रुपमा लजम्मेवारी सम्हालेपलछ आज यस गररमामय 

सभामा नगरपाललकाको पाौँच ौँ नीलत तथा कायिक्रम पेश भैरहकेो छ । च ौँथो नीलत तथा कायिक्रमले लनर्दिष्ट 

गरेअनुसारको आर्थिक बर्ि २०७७।७८ को बजेट तथा कायिक्रम कायािन्वयनको अलन्तम चरर्मा छ । यस 

महत्वपूर्ि घडीमा  हामीलाई लनवािलचत गरेर नगरपाललकामा पठाउनुहुने सम्पूर्ि आदरर्ीय 

नगरवासीहरुलाई स्मरर् गनि चाहन्छु ।साथ ै यहाौँहरुले सुम्पनुभएको कायिमा हामी कलत ईमानदारीता 

पूविक लागेका छ  भन्न े कुराको मूल्याङ्कन गने लजम्मेवारी समेत आदरर्ीय नगरवासीहरूलाई नै क्रदन 

चाहन्छु । 

राष्ट्रलाई लनरङ्कुश सामन्ती शासन प्रर्ालीको अौँध्यारो कालखण्डबाट जनता कै प्रलतलनलधमाफि त राज्य 

सन्चालन गने सङ्घीय लोकतालन्त्रक गर्तन्त्रको उज्यालो युगमा पुर् याउन जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पूर्ि 

ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत श्रद्धान्जली अपिर् गदिछु । रालष्ट्रयता, रालष्ट्रय लहत एवम् स्वालभमान, लोकतन्त्र 

र जनजीलवकाको आन्दोलनको नेतृत्व गनुिहुने अग्रजहरू जननायक लवशेश्वर प्रसाद कोईराला, गर्ेशमान 

ससंह,कृष्र्प्रसाद भट्टराई,लगररजाप्रसाद कोईराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र मनमोहन अलधकारी 

प्रलत यो गररमामय सभामा उच्च सम्मान व्यि गदिछु । 

नेपालको राजनीलतक ईलतहासमा सङ्घीयताको कायािन्वयन गनिको लनलमत्त लनवािलचत भई उि कायिमा 

क्रदनरात लालगरहनुभएका नगरसभाका उपाध्यक्षज्यू र सभाका सब ैसदस्यहरु लगायत यस कायिमा साथ 

क्रदने सम्पूर्ि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुले हालसम्मगनुिभएको कायिको लालग धन्यवाद क्रदद ैआगामी क्रदनहरुमा 
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गररने कायिको लालग हार्दिक शभुकामना  ब्यि गनि चाहन्छु । अलहले, नेपालको ईलतहासमापलहलो पटक 

लनवािलचत स्थानीय  सरकारको पलहलो कायिकालको उत्तराधिको कायि संचालन भईरहकेो अवस्था छ । यस 

घडीमा शासकीय प्रर्ालीको सवलीकरर्का माध्यामबाट बतिमान संलवधानको पूर्िरुपमा कायािन्वयन 

गदनैगर लवकासका कायिहरु अगालड बिाउन हामी सबै प्रलतबद्ध छ ौँ । 

नेपालको संलवधानले अवलम्बन गरेको स्थानीय तहको सङ्घीय संरचनालाई कायिमलूक बनाउने 

अलभभारा हाम्रो सामु रहकेोछ । नगर सभा, नगर कायिपाललका, राजनीलतक दल, लनजी क्षते्र, राष्ट्रसेवक 

कमिचारी, सुरक्षा लनकाय,नागररक समाज,बुलद्धजीवी,पत्रकार लगायतसवैलाई सलंवधान कायािन्वयन  र 

सङ्घीयताको ब्यवस्थापनमा अझ बक्रियोगदान क्रदन हार्दिक अपील गदिछु । 

बतिमान पररवेशमा संलवधानल ेप्रदान गरेको अलधकारको सीमा लभत्र रही स्थानीय सरकारका हैंलसयतल े

नगरवासीका  भारी अपेक्षा र आवश्यकतालाई संवोधन गनिकोलालग कर लगाउन र उठाउन, कानून 

लनमािर् गनि र आफैल ेछानेको नगर लवकासको काम गनि हामी अलधकार सम्पन्न छौं । लवगत चार आर्थिक 

बर्िका नीलत, बजेट र कायिक्रम कायािन्वयनको अनुभव र लसकाईबाट नगरको क्रदगो र सन्तुललत लवकासका 

लालग ठोस रूपमा अगालड बढ्ने पृष्ठपोर्र् र प्रेरर्ा लमलेको छ । आबलधक योजना लवना भएका लवकास 

लनमािर्का कायिहरु क्रदगो र योजनाबद्ध नहुन ेभएकोल ेप्रदशे सरकारसौँगको समन्वयमा आवलधक योजना र 

मध्यावलध खचि संरचना बनाईआगामी क्रदनहरुमा नगरपाललकाका सब ैकायिहरूनयाौँ सोंच र योजनाका 

साथ ब्यवलस्थत एव ंप्रभावकारी तररकाल ेसंचालन र ब्यवस्थापन गररनेछन् । यस नगरसभाले पाररत 

गरेको नीलत तथा कायिक्रमले नगरपाललकाको बजेट र योजना तथा कायिक्रम लनमािर्मा मागि लनदशे गनेछ। 

कोलभड-१९ को महामारीले वास्तवमा लवकास लनमािर्, सेवा प्रवाह र आम नागररकका दलैनक 

क्रक्रयाकलापहरूमा चुन ती खडा गररक्रदएको छ । लवश्वस्तरमा दलेखएको यो महामारीका कारर् नेपाल 

लगायत लवश्वका लाख ौँ मालनसहरू संक्रलमत छन् ।  कोलभड -१९ को कारर् संक्रलमत भई उपचाररत 

नेपाली नागररकहरूको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु । यस रोगबाट जीवन गुमाउनु हुने नेपाली 

नागररक तथा आम लवश्वका अन्य व्यलिका पररवारजन प्रलत गलहरो संवेदना व्यि गदिछु । 

 कोलभड १९ भाईरसको दोस्रो लहरको सकं्रमर्, रोकथाम, त्यस्ल े पारेको तथा पानिसके्न प्रभाव र 

चुन तीलाई मध्यनेपाल नगरपाललकाले पलन सामना गरररहनुपरेको अवस्था लवद्यमान छ ।  एकातफि  - 

कोरोना रोकथाम तथा लनयन्त्रर्को लालग लामो समयसम्म भैरहकेो लनर्ेधाज्ञाको कारर्ल ेनगरपाललका 

लभत्रका आर्थिक, सामालजक, र भ लतक पूवािधार लगायतका लवकासका प्रक्रक्रयाहरुमा समेत अबरोध 

लसजिना भएको अबस्था छ भने अकोतफि  - उपलब्ध श्रोत साधनको ठुलो लहस्सा कोरोना रोगको रोकथाम 

र लनयन्त्रर्मा खचि गनि पररहकेो अबस्था छ । यही चुन ती र करठन पररलस्थलतकालबच आगामी आर्थिक 
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बर्ि २०७८।७९को लालग नीलत, योजना, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा गनि परररहकेो छ । कोरोना  रोगको 

महामारी र स्वास््य संकटसौँग जुध्न सहज हुने खालको स्वास््य प्रर्ाली र संयन्त्र लनमािर् गद ै

नगरवासीलाई सविसलुभ स्वास््य सेवा प्रदान गनि र नगरको समृलद्ध, लवकास र सुशासनको यात्रालाई 

लनरन्तरता क्रदनेगरी आगामी आर्थिक बर्ि २०७८।७९को बजेटको लसद्धान्त र प्राथलमकता तय गनुि आजको 

आवश्यकता भएकोल ेसोही अनुसार बजेटको लसद्धान्त र प्राथलमकता तय गररनेछन् । 

मध्यनेपाल नगरवासी आदरर्ीय दाजुभाई तथा क्रददीबलहनीहरुले यस नगरपाललकाका 

जनप्रलतलनधीहरुलाई असल, लमलनसार, प्रगलतशील,  लवकासप्रेमी तथा लमजुङ लजल्लाकै नमूना 

जनप्रलतलनलधको रुपमा हनेि, दखे्न र भोग्ने चाहनुभएको छ । उहाौँहरुको यही ममि र भावनालाई आत्मसात 

गद ैहामीले नगरपाललकाका कामहरु लतब्र गलतमा अगालड बिाईरहकेा छौं । आगामी क्रदनहरुमा अझै उच्च, 

क्रदगो र फराक्रकलो सोच र लचन्तनका साथ यस नगरपाललकाको लवकासकाआयाममा प्रगलतशील 

रुपान्तरर् गने दिृ अठोटका साथ यो नीलत तथा कायिक्रम सम्मालनत सभा समक्ष पेश गनि गैरहकेो छु । 

मलाई आशा एवम् भरोर्ा छ, यो नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयनमा यहाौँहरुको उच्च सहयोग र समन्वय 

रहनेछ । “जीव्रोलाई जीवनसौँग लमलाएरै छाड्न”े दिृताका साथ वतिमान संलवधान र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐनको ममि र भावनालाई आत्मसात गद ैयो नीलत तथा कायिक्रम सम्मालनत सभामा पशे गरेको 

छु। 

कोलभड १९ बाट लसर्जित सकंटको ब्यवस्थापन: 

यलतबेला कोलभड-१९ को महामारील ेहाम्रो सम्पूर्ि काम कारवाहीहरू प्रभालवत भएका छन् । कोलभड-

१९ लवरूद्धको सधंर्ि र लडाइौँ प्रमुख बनेको छ । जनताको जीवन रक्षा गनुि हाम्रो पलहलो कतिब्य बनेको छ 

। तर हामी सरुूवाटै पवूितयारी र योजनका साथ क्रक्रयालशल रहकेाल े कोरोना भाइरसको रोकथाम, 

लनयन्त्रर् र उपचारमा चुस्त व्यवस्थापन गनि सक्षम भएका छ ौँ । अबका क्रदनहरूमा पलन कोलभड -१९ 

लाई परालजत गनि सब ैएक क्रिक्का भई लाग्नुको लवकल्प छैन । म कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) लवरूद्धको 

अलभयानमा मानव जीवन रक्षाका लालग उलभन सबैलाई आह्वान गदिछु ।कोलभड-१९ को कारर्ल ेलसजिना 

भएको बतिमान संकटको अवस्थालाई ब्यवस्थापन गनिको लालग आगामी आर्थिक बर्ि २०७८।७९मा दहेाय 

अनुसारका कायिहरु गररनेछ । 

१) कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रर् कायिका लालग सञ्चालनमा ल्याइएको कोलभड अस्पताललाई 

थप व्यवलस्थत र स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ । 

२) आर्थिक रुपल े  अलत लवपन्न श्रलमक तथा मजजदरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममलूक 

प्रलवलधको प्रयोग गरी कायािन्वयन गररने आयोजनाहरुको छनोटमा प्राथलमकता क्रदईनेछ । 
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३) संक्रमर्को जोलखम रहौँदासम्म असि, असहाय एबं आर्थिक रुपले लवपन्न गभिवलत मलहला, जेष्ठ 

नागररक एबं अपांगता भएका ब्यलिहरुलाई राहतका कायिक्रमहरु संचालन गनेगरी बजेटको ब्यवस्था 

गररनेछ । 

४) कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रर् कायिमा खरटने सब ैस्वास््यकमी तथा अन्य जनशलिलाई 

आवश्यक स्वास््य सरुक्षा सामाग्री (मास्क, पञ्जा, सेलनटाईजर, लपलपई)सलहत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था 

गररनेछ । 

५) नगरका स्वास््य संस्थाहरूमाफि त कोलभड-१९ संक्रमर् जोलखम संभावनाको आधारमा लक्षर् र 

अवस्था लवश्लेर्र्को वगीकरर् गद ै नागररकहरूको जीवन रक्षाका लालग लवशेर् कायिक्रम सन्चालन 

गररनेछ ।  

६) कोलभड १९ को संक्रमर्, रोकथाम तथा लनयन्त्रर्का लालग क्षमता लवकास तथा जनचेतनामूलक 

कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

७) नगरपाललका लभत्र रहकेा एम्वुलेन्सहरुलाई च लवसै घण्टा संचालन हुनेगरी तयारी अवस्थामा 

रालखनेछ । 

८) कोलभड १९ को कारर् लडप्रेशनमा रहकेा लवद्याथी, गभिवती मलहला, जेष्ठ नागररक, अपांगता 

भएका ब्यलि तथा अन्य मनोसामालजक परामशिको आवश्यकता भएका ब्यलिहरुलाई मनोपरामशि सेवा 

उपलब्ध गराउने ब्यवस्था लमलाईने छ । 

९) चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रमा समावेस भएका तर कोलभड १९ को कारर् 

संचालन गनि नसक्रकएका कायिक्रमहरुलाई यथासम्भव आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रममा 

समेट्ने प्रयास गररनेछ । 

नगर सभाका सम्परू्ि सदस्यज्यहूरु,  

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लालग प्रस्तालवत लवर्यगत नीलत तथा कायिक्रमहरू प्रस्तुत गने 

अनुमलत चाहन्छु । यस वर्ि कोलभड-१९ सौँग सधु्न मध्यनेपाल नगरवासीको स्वास््य सुरक्षा, कृलर् क्षेत्रको 

व्यावसायीकरर्, रोजगारमूलक क्रक्रयाकलाप लसजिना तथाउद्यम प्रवद्धिन प्राथलमकतामा रहनुको साथ ै

लशक्षा क्षते्रलाई पलन उलत्तकै ध्यान क्रदइएको छ । 

१. आर्थिक लवकास:  

 आर्थिक समृलद्ध लवना लवकासको लक्ष्य पुरा गनि करठनाई हुने भएकोले “समदृ्ध मध्यनेपाल, सखुी 

मध्यनेपाल वासी” भन्न े नारासलहत आर्थिक समलृद्धलाई  लवकासको मलू आधार बनाउौँद ै आर्थिक 

क्षेत्रमा दहेायअनुसारको नीलत अबलम्बन गररनेछ । 



5 

 

क) कृलर्: 

१. कृलर् उपज तथा कृलर्जन्य उत्पादनमा आत्मलनभिरताका लालग उद्यमशीलताको प्रवद्धिन गनि मल, 

वीउ, क्रकटनाशक और्धी आक्रदको सहज उपलब्धता, उत्पाक्रदत बस्तुको भण्डारर्,प्रशोधनतथा 

बजार ब्यवस्थामा सहजीकरर् र ससंचाई सुलवधा प्रवद्धिन गने ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

२. उत्पादनको प्रमुख साधन जलमन भएकोले नगरपाललका लभत्रको खेलतयोग्य जलमनबाट अलधकतम 

उत्पादन र उत्पादकत्व ललनेगरी श्रम, पूौँजी र उत्पादनका साधनहरुको उलचत प्रवन्ध लमलाउने, 

कृलर्लाई ब्यावसालयक र यान्त्रीकरर् गने र उत्पादनका साधनमा वास्तलवक कृर्क तथा श्रलमक 

वगिको पहुौँच हुनेगरी वजेट लवलनयोजनमा प्राथलमकता क्रदईनेछ । 

३. लोपोन्मुख तथा रैथानेबीउ लवजन, नश्ल र कृलर् तथा पुशपंक्षीजन्य जैलवक लवलवधता संरक्षर्मा 

स्थानीय कृर्क समूह तथा कृलर् सहकारीहरूको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४. मध्यनेपालमा लवलशष्ट पलहचान भएका कृलर् उपजलाई प्याकेलजङ र ब्रालण्डङ गरी लनयाितयोग्य 

तुल्याइ कृर्कको मनोबल उच्च बनाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

५. नगरपाललका लभत्र रहकेा बाौँझो जग्गाहरुको एकीकृत त्याङ्क संकलन गरीभूलम बैंकको अवधारर्ा 

कायािन्वयन गरीजलमनलाई बाौँझो राख्न नक्रदनेनीलत तय गररने छ । 

६. घम्ती लशलवरमाफि त माटो तथा गोवर परीक्षर् कायिक्रम सन्चालन गद ै कृलर् तथा पशुपंक्षी पालन 

क्षेत्रको उत्पादन वृलद्ध गररनेछ । " गोठदलेख ओठसम्म" भन्न े नाराका साथ स्वस्थ पश ु तथा 

प्राङ्गाररक मल उत्पादनमा जोड क्रदइनेछ । 

७. नगरलभत्रको कृलर्मा आधुलनकीकरर्, बैज्ञालनकीकरर्, लवलवधीकरर् र यान्त्रीकरर्बाट श्रम सघन 

प्रलवलधलाई लनरूत्सालहत गद ैजग्गाको चक्लाबन्दी र प्रलवलधमखुी कृलर् कायिलाई जोड क्रदइनेछ । 

८. कृलर्मा प्राङ्गाररक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गद ै  आधुलनक तथा दक्ष जनशलिको 

अभाव पूरा गनि यूवा यूवतीहरुलाई कृलर् ताललम क्रदने ब्यबस्था लमलाईनेछ । 

९. “जस्तो माटो, उस्तै वाली” भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षर् गरी माटो सुहाउदो "हाइ भ्याल ु

क्रब्स"को उत्पादनमा जोड क्रदईनेछ । 

१०. भ गोललक अवलस्थलत, माटोको ऊविराशलि तथा प्रालवलधक दलृष्टल ेसम्भाव्यताका आधारमा "एक 

वडा एक उत्पादन "को नीलत ललइनेछ । 

११. क्रकसानको लागत मूल्य प्रालिको सुलनलितताको लालग  कृलर् तथा पशु लवमा कायिक्रमलाई 

प्रोत्सालहत गद ैललगनेछ । 

१२. “क्रकसानको उत्पादन, क्रकसानलाई प्रोत्साहन”  कायिक्रममाफि त कृलर् उपजको बजार पहुौँचलाई 

सहकारीमाफि त सरलीकरर्को व्यवस्था लमलाइनेछ । 
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१३. स्थानीय कृलर् उत्पादनको संकलन तथा लवक्री लवतरर्को लालग सम्भाब्य स्थानमा कृलर् हाट बजार 

तथा कृलर् उपज संकलन तथा लवक्रक्र लवतरर् स्थल लनमािर् गरी कृलर् उत्पादनलाई बजारीकरर्को 

व्यवस्था लमलाईने छ  ।  

१४. सामुलहक र सहकारी खतेीलाई प्रोत्साहन गनिको लालग कृलर् उत्पादन,भण्डारर् र लबक्री लवतरर् 

कायिमा सहकारी र कृलर् समुहलाई सक्रक्रय बनाईने छ । 

१५. जीता, टक्सार र नेटालाई कृलर् पयिटनको रुपमा लवकास गरी अगािलनक कृलर् उत्पादन गने र त्यस्को 

ब्यवसायीकरर् गने कायिको सुरुआत गररनेछ । 

१६. व्यावसालयक रूपमा कृलर् तथा पश ुपालनगने कृर्कलाई प्रोत्साहन गनि लनलित अनुदान उपलब्ध 

गराउनको लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गररने छ । 

ख) पयिटन: 

१) नेपालको मध्यभागमा अवलस्थत “मध्यनेपालमा जाौँउ, पुण्य कमाउौँ ” भन्न ेनाराका साथ नगरपाललका 

लभत्र रहकेा सव ैमठ मलन्दरहरुलाई धार्मिक पयिटकीय स्थलको रुपमा लवकास गररनेछ । 

२) मध्यनेपाललाई लचनाउन तथा आन्तररक पयिटकहरुलाई लभत्र्याउन लालग सङ्घ संस्थाको सहकायिमा 

मध्यनेपाल महोत्सवको आयोजना गररनेछ । 

३) माललका, लजता र डिुवा जस्ता स्थानलाई "ईको- टुररजम हव" को रुपमा लवकास र लवस्तार गद ै

ललगनेछ । 

४) धार्मिक पयिटनलाई बिोत्तरी गनिको लालग ईशानेश्वर मलन्दरबाट नागभैरवसम्म केवुलकारको 

सम्भाब्यता अध्ययन गनि लवस्तृत पररयोजना प्रलतवेदन तयार गररनेछ । 

५) वडा नम्बर ८ को करापु भ्यूटावरलाई ब्यवलस्थत प्याराग्लाईलडङ स्थलको रुपमा लवकलसत गररनेछ । 

६) वडा नं ५ को पराजुलीबेशीमा “मगरगाौँउ होमस्टे” र वडा नं ८ को डिुवा दछुािमा “तमु होमस्टे” 

व्यवलस्थत संचालनको लालग आवश्यक ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

ग) उद्योग तथा बालर्ज्य: 

१) स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत लघु तथा घरेलु उद्यमहरुको प्रवधिन गनि सीपमूलक ताललमको 

ब्यवस्था गरी उत्पाक्रदत वस्तुको बजारीकरर्को सुलनलितता प्रदान गनि सहयोग पुर् याईनेछ । 

२) बैदलेशक रोजगार छालड स्वदशे फर्कि एका तथा रोजगारीको खोलजमा रहकेा ब्यलिहरुमा रहकेो सीपको 

लववरर् समेत रोजगार सूचना केन्रमा अद्यावलधक गरी त्यस्तो जनशलिलाई नगरपाललका लभत्र 

उपलब्ध हुने लनमािर् कायि, सेवा ब्यवसाय, कृलर्, साना तथा घरेलु उद्योग, मझ ला उद्योग लगायतका 

क्षेत्रका रोजगारदातासौँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान  गनि सहजीकरर्  गररने अथवा उनीहरुलाई 

उद्यमशीलता तथा लवत्तीय साक्षरता ताललम प्रदान गरी सहुललयतपूर्ि कजाि प्रालिका लालग सहजीकरर् 

गद ैस्वरोजगार र रोजगारीका थप अवसरहरुको लसजिना गररनेछ । 
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३) कलम्तमा “एक शैलक्षक ससं्था, एक उद्यम” कायिक्रम कायािन्वयनमा जोड क्रदईनेछ । 

४) कोलभड १९ को कारर् लसलथल बनेको श्रम, लनमािर्, उत्पादन र पयिटन क्षेत्रको लवकासमा योगदान 

पुग्नेगरी बजेट लवलनयोजनमा प्राथलमकता क्रदईनेछ । 

५) लसपमूलक ताललममाफि त उद्यमशीलता र स्वरोजगारी लसजिना गद ै यूवा वगिलाई लवकास र आर्थिक, 

सामालजक रुपान्तरर्को संवाहकको रुपमा पररचालन गनेगरी उनीहरुको लसप लवकास गनि बजेट 

लवलनयोजन गररने छ । 

६) गररवी न्यूनीकरर्का लालग आय आजिन र स्वरोजगारका अवसरहरु प्रदान गररनेछ । 

७) उद्योग स्थापना, सचंालन र नवीकरर् प्रक्रक्रयालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरपाललका 

लभत्र उद्योग संचालन गने उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप बाटो, पानी र लवजुली जडानजस्ता कायिमा  

सहजीकरर् गररनेछ ।  

८) जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनकायिलाई प्रोत्साहन गरी आयुवेक्रदक और्धी उत्पादनमा जोड क्रदईनेछ । 

९) नगरपाललका लभत्रका उद्यम उन्मुख युवाहरुको क्षमता लवकास गद ैउद्यमशील बनाई लवकासको मूल 

प्रवाहमा ल्याउनको लालग प्रदशे स्तरीय कायिक्रमहरुसौँग समेत साझेदारी गने गरी “नगर प्रमुख युवा 

स्वरोजगार अनुदान कायिक्रम” लाई लनरन्तरता क्रदईनेछ । 

१०) प्रत्येक वडाका मलहला क्रददीबलहनीहरुको आर्थिक समृलद्धका लालग “एक घर,एक मलहला रोजगार” 

भन्ने नारालाई साथिकरुप क्रदन मलहला स्वरोजगार कायिक्रमलाई सन्चालन गररनेछ। 

११) नगरपाललका लभत्र संचाललत सबै खाले ब्यापार व्यवसायहरु अलनवायि रुपमा नगरपाललकामा दताि 

हुनुपने प्रावधानलाई कडाईकासाथ लागू गररनेछ । 

१२) बजार अनुगमनमाफि त नगरपाललका लभत्र संचाललत ब्यापार ब्यबसायमा उपलब्ध हुन े सेवामा  

सुधार ल्याई गुर्स्तरीय बनाइनेछ । 

घ) सहकारी र लवत्तीय क्षते्र: 

१) नगरपाललका क्षते्र लभत्र कायिक्षते्र रहकेा सबैसहकारीहरूलाई दतािर अलभलखेीकरर्माफि त व्यवलस्थत 

गराईनेछ । 

२) गररवी लनवारर् कोर्बाट प्रबर्द्धित सामुदालयक संस्थाहरुमा रहकेो “घुलम्त कोर्” लाई सहकारी 

प्रर्ालीमा  रुपान्तरर् गरीसो रकमलाई रोजगारी लसजिना, आय आजिन र उत्पादनमूलक कायिमा 

पररचालन गररनेछ । 

३) नगपाललका लभत्रका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, लनरीक्षर् र लनयमन गनिको लालग आवश्यक 

संयन्त्रको लनमािर् गररनेछ । 
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२. सामालजक लवकास: 

 “सामालजक एकता, मध्यनेपालको आवश्यकता" भन्न े नारालाई ब्यवहार लागू गरी सामालजक 

लवकासका क्षते्रमा दहेाय अनुसारका कायिहरु संचालन गररने छ । 

क) लशक्षा, यवुा तथा खलेकुद: 

१) कोलभड १९ को कारर् लवद्यालय बन्द रहकेो अवस्थामा तोक्रकएको स्वास््य मापदण्ड बमोलजम 

बैकलल्पक र पररपरूक लवलधहरु प्रयोग गरी सुरलक्षत तररकाबाट लसकाइ कायिलाई सुचारु गररनेछ । 

२) वाललवकाससलहत माध्यालमक तहसम्मको लशक्षालाई वालमतै्री, लसकाईमतै्री, प्रलवधीमतै्री र गुर्स्तरीय 

बनाउन लवद्यालयमा पुस्तकालय, लवज्ञान प्रयोगशाला,सूचना प्रलवलध, खेल मैदान, खानेपानी, 

श चालय जस्ता पूवािधार लवकासमा बजेट लवलनयोजन गनि प्राथलमकता क्रदईनेछ साथै लवद्यालय कलर 

कोडअनुसार सबै लवद्यालयहरूको रङरोकन सम्पन्न गररनेछ । 

३) "गुर्स्तरीय लशक्षा, मध्यनेपालको इच्छा" भन्न े नारालाई प्रालवलधक र व्यावसालयक लशक्षामाफि त 

गुर्स्तरीय जनशलि उत्पादन गने दीघिकालीन नीलत ललईनेछ । 

४) मध्यनेपाल नगरपाललका लभत्र रहकेा प्रस्तालवत माध्यालमक लवद्यालयहरुलाई शैलक्षक गुर्स्तर बृलद्धको 

लालग उपलब्ध गारउद ैआएको अनुदान रकमलाई लनरन्तरता क्रदद ैअनुदान रकमको सदपुयोगमा जोड 

क्रदईनेछ । 

५) लवद्यालयको शैलक्षक क्रक्रयाकलापमा रहकेो लडलजटल खाडल न्यूनीकरर्का लालग सब ै लवद्यालयहरूमा 

कम्प्युटरसलहत लशक्षकहरूलाई सूचना प्रलवलधमा आधाररत ताललमको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

६) आगामी शैलक्षक सत्रबाट नगरपाललकाको आफ्न ै व्यवस्थापन र लगानीमा मध्यनेपाल बहुप्रालवलधक 

लशक्षालय सन्चालन ल्याउनेछ  

७) शैलक्षक संस्थाहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुकोलालग लनिःशुल्करुपमा स्यानेटरी प्याडको ब्यवस्था गररनछे। 

८) नगरपाललका लभत्रका लवद्यालयहरुमा अध्ययनरत उत्कृष्ट छात्रछात्राहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रबृलत्त 

उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लालग “छात्रबृलत्त कायिक्रम” को व्यवस्था लमलाइनेछ । 

९) दललत, गररव तथा जेहने्दार लवद्यार्थिहरुलाई “नगर प्रमुख शैलक्षक प्रोत्साहन कायिक्रम” अन्तगित लसकाइ 

लनरन्तरताको ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

१०) बाललवकासदलेख कक्षा पाौँचसम्म अध्ययन गने वालवाललकाहरुको लनयलमतता तथा गुर्स्तरीय 

लसकाइमा प्रोत्सालहत गनिको लालग स्वस्थ क्रदवा खाजाको ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

११) रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूपल े तोकेबमोलजम लनमािर् भएको "हाम्रो मध्यनेपाल" स्थानीय 

पाठ्यक्रमलाई कायािन्वयनमा ल्याइनेछ र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप थप व्यावहाररक तथा 

जीवनोपयोगी एवम् सान्दर्भिक बनाइनेछ । 
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१२) लवद्यालयहरुको लनयलमत अनुगमन तथा मलू्याङ्कन प्रर्ालीलाई प्रभावकारी एवं ब्यवलस्थत बनाई 

कायिसम्पादनमा उत्कृष्ट दलेखएका लवद्यालयहरुलाई प्रोत्सालहत गने नीलत अबलम्बन गररनेछ । 

१३) "लवद्याथीलाई इनाम, लशक्षकलाई सम्मान" कायिक्रममाफि त कायिसम्पादनमा उत्कृष्ट लशक्षकहरूलाई 

सम्मान गरी लशक्षर् पशेालाई मयािक्रदत र सम्मालनत वनाइनेछ । 

१४) वाललवकासका लशक्षक, लवद्यालयका कमिचारीहरु र सामुदालयक लसकाइ केन्रका 

पररचाललकाहरूलाई समय सापेक्ष  तलवभत्ता तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

१५) लशक्षामा सबैको पहुौँच स्थालपत गनि र रोजगारीसौँग लशक्षालाई जोड्न नगरपाललका क्षेत्र लभत्र 

स्नातक तहसम्मको अध्ययनलाई क्रमशिः लनिःशुल्क बनाउौँद ैललगनेछ । 

१६) राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ड खलेकुद प्रलतयोलगताकलाई लनरन्तरता क्रदई राष्ट्रको लालग खलेकुद, 

स्वास््यको लालग खलेकुद अलभयानलाई लवद्यालय तहदलेख नै सन्चालन गररने नीलत अवलम्बन 

गररनेछ । 

१७) स्थानीय यवुाहरुलाई खलेकुद प्रलत प्रेररत गरी खलेकुद पयिटनको लवकास गनि “नगर प्रमखु खलेकुद 

प्रलतयोलगता” संचालन गररने छ । 

१८) नगर खलेकुद सलमलतमाफि त रालष्ट्रय तथा अन्तरािलष्ट्रय खलेाडी उत्पादन गने नीलत ललईनेछ । 

१९) "युवाको श्रम, मध्यनेपालको काम" भन्न ेनारासलहत नगरपाललकाको लवकासमा युवा सहभालगता, 

उद्यमशीलताका साथ यवुाहरूमा सकारात्मक सोचको लवकास गररनेछ । 

२०) "नमूना यवुा ससंद" को अभ्यासमाफि त युवाहरुमा नेतृत्व लवकास र सहभालगताको अवसर उपलब्ध 

गराईनेछ । 

२१) युवा प्रलतभाको खोजी गरी प्रलतस्पधािबाट अब्बल ठहररएका युवाहरुलाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

२२) युवा डाटा बैंकको स्थापना गररनेछ । 

ख) स्वास््य: 

नगरवासीको स्वास््यलाई मध्यनजर गरी “स्माटि पसिन, स्माटि नगरपाललका” को अबधारर्ालाई 

मूतिरुप क्रदद ैस्वास््य क्षेत्रमा दहेायअनुसारका कायिहरु गररनेछ। 

१) नगरपाललका लभत्रका सबै स्वास्््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने खोपसेवा, सरुलक्षत मातृत्व तथा प्रजनन 

स्वास््य,पोर्र् लगायतका जनस्वास््य सेवाहरु र उपचारात्मक रोगको लालग आवश्यक और्धी, 

उपकरर् तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको लालग आवश्यक ब्यबस्था लमलाईनेछ । 

२) खोप, सुरलक्षत मातृत्व, प्रजनन स्वास््य, पोर्र्जस्ता जनस्वास््यसौँग सम्बलन्धत आधारभूत सेवा 

सुलवधाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन मलहला स्वास््य स्वयंसेलवकाहरुलाई पररचालन गररनेछ ।  
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३) सामुदालयक मलहला स्वास््य स्वयमसेलवकाहरूलाई थप व्यवलस्थत गनि मलहला स्वास््य प्रोत्साहन 

कायिक्रमलाई लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

४) हाल संचालन भैरहकेो “जेष्ठ नागररक लनिःशुल्क घरदलैो कायिक्रम” लाई लनरन्तरता क्रदईनेछ । 

५) रम्घा, भोलेटार र रामबजार स्वास्थ च कीमा रहकेा प्रयोगशालालाई अझ बिी ब्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाईनेछ । 

६) गभिवती आमालाई प्रसुलत सेवा प्रदान गदाि आमा र बच्चाको लालग जोलखम दलेखएर प्रेर्र् गदाि लाग्ने 

यातायात तथा एम्बुलेन्स खचिका लालग नगर प्रमखु आमा सुरक्षा कोर्लाई लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

७) सम्पूर्ि नगरवासीलाई स्वास््य लवमा कायिक्रमा सहभागी हुन प्रोत्सालहत गररनेछ । 

८) जरटल प्रकृलतका रोग लागेका लवरामीहरूलाई पोर्र् खचि उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था 

लमलाइनेछ । 

९) गभिवती आमा तथा नवजात लशशुको मृत्य ु दर शुन्य पानिकोलालग”आमा सरुक्षा कायिक्रम" अन्तगित 

लनयलमत रुपमा स्वास््य परीक्षर् गराउनर सतप्रलतशत संस्थागत रूपमा  सुत्केरी गराउन प्रोत्सालहत 

गररनेछ । 

१०) भोलेटार स्वास््य च कीमा स्थापना गररएको आौँखा उपचार केन्रलाई लनरन्तरता क्रदई यसलाई 

अझै ब्यवलस्थत रुपमा सचंालन गररनेछ । 

११) मलहला क्रददीबलहनीहरुको लालग पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको लनिःशुल्क रुपमा परीक्षर्को 

ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

१२) नगरपाललका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक फर्निचर तथा स्वास््य उपकरर्हरुको 

ब्यवस्था लमलाईनेछ साथै शहरी स्वास््य केन्रलाई थप व्यवलस्थत गद ैललगनेछ । 

१३) नगरपाललकालभत्र रहकेा सम्परू्ि गभिवती आमालाई गभािवस्थामा कम्तीमा २ पटक लनिःशुल्क अग्रा 

साउन्ड सेवा प्रदान गनिको लालग सब ैवडामा ग्रामीर् अल्रा साउन्ड सेवा लवस्तार गनि बजेट व्यवस्था 

गररनेछ । 

१४) बालबाललकाहरु तथा क्रकशोर क्रकशोरीहरुको शारीररक तथा मानलसक लवकासको लालग 

पोर्र्सम्बन्धी लवशेर् कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

१५) साविजलनक स्थलमा धुम्रपान, मध्यपान र सूर्तिपानलाई लनर्ेध गररनेछ । 

ग)  खानपेानी तथा सरसफाई: 

१) आधारभूत खानेपानी र सरसफाई सेवामा सब ै नागररकको सरल र सहजरुपमा पहुौँच पुर् याउनेगरी 

बजेटमा ब्यवस्था गररनछे । 

२) “आफ्नो नगर, आफै सफा गर ” भन्न ेनारासलहत  सबै वडाहरुमा मलहनामा एकपटक नगरवासीहरु, जन 

प्रलतलनधीहरु र कमिचारीहरु लमलेर वडा सरसफाई कायिक्रम संचालन गररनेछ । 
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घ) ससं्कृलत प्रवद्धिन: 

१) नगर क्षते्रलभत्रका ऐलतहालसक, धार्मिक, साौँस्कृलतक सम्पदाहरूको पलहचान गरी वैज्ञालनक 

अलभलखेीकरर् गद ैलतनीहरूको सरंक्षर् र जगेनाि गने नीलत ललइनेछ ।ऐलतहालसक पाटी प वा, कुवा, 

पोखरी,अलन्तम संस्कार घाट क्षेत्र आक्रदलाई संरक्षर् र पुनर्निमािर् गररनेछ । 

२) लमजुङ लजल्काकै पलहचानको रुपमा रहकेो ठाडो भाका लगायत नगरपाललका लभत्र बसोवास गने सब ै

जात जातीको धमि, संस्कृलत, कला र सालहत्यको संरक्षर् र सम्बधिन गररनेछ । 

३) नगरपाललका क्षते्र लभत्रबाट बगेका पलवत्रनदी "मादी" र "लमक्रदम" लाई मोक्ष क्षेत्रको रुपमा प्रचार 

प्रसार गररनेछ । 

४) रामबजारलाई पूर्ि धार्मिक नगरी बनाई आयूवेद, योगा र गुरुकुल आश्रमलाई लनरन्तरता क्रदईनेछ । 

५) लचसंखुलाई सालहत्य अनुरागीहरुको लवश्रामस्थलको रुपमा लवकास गररनेछ । 

६) वडा नं ८ को डिुवा दछुािमा तमु संग्राहलयको स्थापना गरी तमु संस्कृलतको जगेनाि गररनेछ । 

ङ)  ललैङ्गक समानता तथा समावशेीकरर्: 

१) लैलङ्गक सहसंामा परेका,अपाङ्गता भएका ब्यलि, असहाय वालवाललका र ज्येष्ठ नागररकको संरक्षर् र 

लवकासका लालग वजेट लवलनयोजन गरी कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

२) सामालजक सुरक्षा भत्ता बैंकमाफि त लवतरर् गने कायिलाई थप व्यवलस्थत वनाइनेछ । यस कायिमा दखेा 

परेका सम्याहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा समाधान गद ै सामालजक सुरक्षा भत्ता बैकमाफि त लवतरर् 

लनरन्तर गररनेछ । 

३) रालष्ट्रय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरर् लवभाग अन्तगित संचाललत "सामालजक सुरक्षा तथा घटना दताि 

प्रर्ाली सुदिृीकरर् आयोजना" बाट प्राि हुन े अनुदानलाई पररचालन गरी व्यलिगत घटना दताि 

यथाथि, समयबद्ध र प्रलवलधमैत्री बनाइ नगरवासीलाई सहजता क्रदइनेछ । 

४) नगरपाललकाको रोजगार सेवा केन्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी क्रदने उद्देश्यल े  

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित “कामको लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदालयक 

आयोजनाहरु” तथा “यूवा रोजगारीका लालग रुपान्तरर् पहल आयोजना” संचालन गररनेछन । 

५) दललतहरुको सशिीकरर्को लालग “एक दललत घर एक रोजगार”कायिक्रम ल्याईनेछ । 

६) मलहला,वालवाललका,ज्येष्ठ नागररक,अपांगता भएका ब्यलि,दललत, आदीबासी जनजाजाती मधेशी, 

मुलस्लम,अल्पसंख्यक आक्रदसबैलाई सबैखाले लवकाससौँत जोलडनेछ । 
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७) जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता पररचयपत्र लवतरर् कायिक्रमलाई थप सहजताका साथ लनरन्तरता 

क्रदईनेछ । 

८) नगर क्षेत्र लभत्र "जेष्ठ नागररक क्रदवा सेवा केन्र" लनमािर् गररनेछ । 

९) नगरमाललकालाई “बालमैत्री नगरपाललका”  घोर्र्ा गनि आवश्यक पूवािधारको लवकास गररनेछ। 

१०) सडक वालवाललकाहरुलाई राहत, उद्धार, संरक्षर्, पुनस्थापना र पुनर्मिलन गराउने जस्ता कायिमा 

जोड क्रदईनेछ । 

११) मलहलाहरुका लालग आयमूलक, सीपमूलक,क्षमता बृलद्धका कायिक्रमहरु सचंालन गररनेछ। 

१२) मलहला सहसंा, वाल सहसंा, चेललबेटी बेचलवखन र लागू और्धी दबु्यिसन लवरुद्ध जनचेतनामूलक 

कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

३. पवूािधार लवकास: 

क) सडक तथा पलु: 

१) चालु आर्थिक बर्िबाट नगर ग रवका योजनाको रुपमा सुरुआत गररएको सडक कालोपत्रे गने कायिलाई 

आगामी आर्थिक बर्िमा पलन लनरन्तरता क्रदईनेछ । 

२) पूवािधार लवकासको कायिलाई व्यवलस्थत गनि आगामी बर्ि सन्चालन गररने सभंालवत ठुला 

आयोजनाहरूको "पररयोजना वैंक" तयार गररनेछ । 

३) अत्यावश्यकसडकतथाझोलुङ्गेपुललनमािर्तथाममितकायिकोलालगआवश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेछ । 

४)  नेपाल सरकारको समपरुक अनुदानबाट संचाललत हुने आयोजनाहरु र सडक वोडि नेपालसंगको 

साझेदारीमा हुने सडक लनमािर् तथा ममित कायिको लालग म्यालचङ फण्डको ब्यवस्था गररनेछ । 

ख) ससचंाई: 

 नगरपाललकाका सबै खलेतयोग्य जलमनमा ससंचाई सुलवधा पुर् याउन आवश्यक ब्यवस्था लमलाईनेछ र 

भएका ससंचाई कुलोहरुको समयमानै ममित संभारको ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

ग)  भवन तथा शहरी लवकास: 

१) लनमािर्ालधन नगरपाललकाको प्रशासकीय भवन लनमािर् कायिलाई तीव्रता ददौँद ै आवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

२) सबै वडा कायािलयहरूलाई आप्नै भवनबाट कायिसन्चालन गनिका लालग आवश्यक स्रोत, लनमािर् तथा 

प्रबन्ध लमलाइनेछ । 

३) सुरलक्षत बसोबास सुलनलित गनिकोलालग "खरको छाना मिु घरहरु" भएको नगरपाललका बनाउने 

कायिलाई लनरन्तरता क्रदईनेछ । 
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४) बाौँगे्रबेशीलाई "नमूना गाउौँ " को रुपमा लवकास गररनेछ । 

५) दरुा जातीको बसोबास रहकेो हाौँडीखोला र वरदानलाई "दउे बहादरु दरुा नमूना गाउौँ  " को रुपमा 

लवकास गररने कायिलाई लनरन्तरता क्रदईनेछ । 

६) वडा नं ८ को डिुवा दछुािलाई "तम ुनमुना गाउौँ " को रुपमा लवकास गररनेछ । 

७) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहकेा ऐलानी, पर्ति र साविजलनक जलमनको खोजी गरी त्यस्ता जलमनको 

लगत तयार पाने, रेखाङ्कनगने र सरंक्षर् गने कायिको प्रारम्भ गररनेछ । 

८) नगरपाललकाले सुरु गरेको “नमूना गाउौँ  लनमािर्” कायि र “नमूना बलस्त लनमािर्” कायिलाई लनरन्तरता 

क्रदईनेछ । 

९) भोलेटारमा नगरस्तरीय बसपाकि  लनमािर् कायि परूा गररनेछ । 

१०) नगरपाललकाको आवश्यकीय स्थानमा साविजलनक श चालय लनमािर् गरी नगरको सरसफाइको 

अवस्थामा सधुार ल्याइनेछ । 

११) नगरपाललकाका सब ै वडा केन्रहरूसम्म क्रमशिः कालोपत्र े सडक लनमािर् गररनेछ । नगरस्तरीय 

सडकहरूलाई बाह्र ैमलहना सवारी साधन चल्ने गरी स्तरोन्नलत गररनेछ । 

१२) नगरपाललका लभत्रका सबै सडकहरूको नामाकरर् गरी वैज्ञालनक घर नम्बर लवतरर् गने कायिको 

प्रारम्भ गररनेछ । 

घ) ऊजाि: 

१) नगरपाललकाका मुख्य मखु्य सडकहरुमा नगरपाललका र उपभोिाको लागत सहभालगतामा स यिबलत्त 

जडान गने कायिलाई लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

२) गोवर ग्याौँस र धुवारलहत चुलोमा लनलित प्रलतशत अनुदान उपलब्ध गराईनेछ । 

३) नगरपाललका लभत्रका लवद्युत प्रसारर्लाई व्यवलस्थत र भरपदो बनाउन पुराना लवद्युत पोलहरू क्रमशिः 

लवस्थालपत गररनेछ । 

ङ)  लघ ुतथा साना जल लवद्युत: 

१) मादीरलमक्रदमखोलाबाट  नीलज क्षेत्रको साझेदारीमा लवद्युत उत्पादन गने कायिमा जोड क्रदईनेछ । 

२) नगरपाललका लभत्रको लवदु्यत लवतरर् प्रर्ालीलाई केन्रीय प्रसारर् लाईनसौँग जोडी लनयलमत रुपमा 

लवद्युत आपूर्ति हुने ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

च) सञ्चार: 

१) नगरपाललकाका लवलभन्न स्थानहरुमा मोवाईल नेटवकिले राम्रोसौँग काम नगने समस्या भएकोले नेपाल 

टेललकमको लजल्ला लस्थत कायािलयसौँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गररनेछ । 



14 

 

२) नगरपाललकाको आफ्नै मोवाईल एप लनमािर् गरी नगरपाललकाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुलवधाको 

बारेमा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराईनेछ । 

३) नगरपाललकाको केही स्थानबाट लनिःशुल्क वाइफाइको सरूवातका लालग आवश्यक प्रबन्ध लमलानइनेछ। 

४. बन, वातावरर् तथा लवपद ब्यवस्थापन 

क) वन तथा भसूरंक्षर्: 

१) नगर क्षेत्रका वनको उलचत संरक्षर् गद ैखुला पती सरकारी जलमनमा फलफूल लवरूवाको वकृ्षारोपर् 

अलभयानकै रूपमा सन्चालन गररनेछ । वन लवनास प्रलत सजग र सचेत गराउद ैसंरक्षर्, लवकास र 

प्रयोगमा आम नगरवासीको सहभालगता वृलद्ध गररनेछ । 

२) वन तथा वन्यजन्तु लवनाश गने, वन क्षते्रको भ लतक संरचना लवगाने, मास्ने र अनलधकृत रूपमा वन 

क्षेत्रको प्रयोग गने, प्राकृलतक स्रोत साधनको दोहन गने व्यलि तथा समदुायको पलहचान गरी कानुनी 

दायरा लभत्र ल्याइनेछ । 

३) नगरपाललकाको भसूंरक्षर् सम्बन्धमा आवश्यक नीलत बनाई लागु गररने छ । 

ख) वाताबरर् सरंक्षर्: 

१) मध्यनेपाल नगरपाललकालाई “प्रदरु्र्रलहत ग्रीन लसटी तथा क्रक्कन लसटी” बनाउन हाते झोला लनमािर् 

तथा लवक्री लवतरर्मा सहजीकरर् गनि ताललमको ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

२) नगरपाललकाको कम्तीमा एक वडालाई नमूनाको रूपमा प्लालष्टक झोलामुि वडा बनाउनको लालग 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

४) "स्वच्छ वातावरर्, स्वस््य जीवन" भन्न ेनारालाई ब्यवहारमा कायािन्वयन गनि वाताबरर् संरक्षर्मा 

जोड क्रदईनेछ । 

५) नदीजन्य पदाथिको उत्खननको लालग नगरपाललका लभत्रका सव ै नदीहरुको वातावरर्ीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन गराउन आवश्यक पने बजेटको ब्यवस्था गररनेछ । 

ग) फोहोर मलैा ब्यवस्थापन: 

१) फोहोरमैला ब्यवस्थापनको नीलतगत ब्यवस्थाको लालग आवश्यक कानूनतथा ल्याण्डक्रफल्ड 

साईटलनमािर् गररनेछ । 

२) सकंललत फोहोरमलैालाई लवससिजन स्थलसम्म लैजानको लालग आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था 

गररनेछ । 

३) फोहोरको उत्पादन स्रोतमा नै वगीकरर् गरी व्यवस्थापन र "फोहरबाट मोहर" भन्ने नारासलहत 

नगरपाललका क्षते्रमा उत्पादन भएको फोहोरमलैाको प्रशोधनबाटजैलवक मल तथा ऊजाि उत्पादनमा गनि 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम अगालड विाइनेछ । 
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४) नगरवासीमा सरसफाइसम्बन्धी चेतना लवकास गरी फोहोरमलैाको उलचत व्यवस्थापनको लालग 

उत्पादकलाई नै पलहलो लजम्मेवार वनाइनेछ र त्यसका लालग सरसफाइ व्यवस्थापनको लनयलमत र 

लनरन्तर अनुगमन तथा लनयमन कायिमा लतब्रता क्रदईनेछ । 

घ) जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर्: 

मादी, लमक्रदम, ररस्ती र लपस्तीखोलाल े कारटरहकेो जलमनलाई जोगाई नदीलाई आफ्नै धारबाट 

बगाउनकोलालग आवश्यक ठाौँउमा तटबन्धको लनमािर् गररने र खोला क्रकनारामा रहकेो जलमनको 

सदपुयोग गनिकोलालग माछा पालन, तरकारी खतेी र बालुवा खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

ङ)  लवपद ब्यवस्थापन: 

१) नगरपाललका क्षेत्र लभत्र हुने सके्न प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक लवपद्बाट पनि सके्न मानवीय तथा अन्य 

क्षलतको न्यूनीकरर्को लालग समयमानै  योजना,पूवि तयारी र  नागररक सचेतनाका लालग लवपद ्

जोलखम न्यूनीकरर्सम्बन्धी नीलत बनाइ कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

२) लवपदको रोकथाम तथा न्यूनीकरर्को लालग पवूितयारी, प्रलतकायि र पनुलािभ कायिक्रम संचालन गनि 

स्थानीय लबपद ्ब्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक बजेटको ब्यबस्था लमलाईनेछ । 

३)  लवपद जोलखम संवेदनलशल भ लतक लनमािर् तथा पूवािधार लवकासका क्रक्रयाकलापहरु मात्रसन्चालन 

गररनेछ । 

४) लवपद्को समयमा खोज तथा उद्धारको लालग आवश्यक पने सामाग्रीहरु खररद  र भण्डारर् गनिको 

लालग आवश्यक बजेटको ब्यवस्थ गररनेछ । 

५) नगरपाललकाका सबै वडाहरुमा यूवा क्लवको गठन गरी लवपद ्ब्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकीय कायि र 

सामालजक जागरर् कायिमा यूवा पररचालन गररनेछ । 

५. सशुासन तथा ससं्थागत लवकास: 

नगपाललकाको जनशलिलाई चुस्त दरुुस्त बनाई लछटो छररतो रुपमा जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गनिको 

लालग दहेायअनुसारका कायिहरु गररनेछ । 

क) मानव ससंाधन लवकास: 

१) लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिहुन नसकेको अत्यावश्यक पदहरूमा मात्र करारमा कमिचारीहरु 

रालखनेछ । 

२) कमिचारीको कायिक्षमतामा सुधारर सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका लालग समसामलयक ताललम र 

उलचत प्रोत्साहनको ब्यवस्था लमलाईनेछ । 
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३) जनप्रलतलनलध, कमिचारी, लशक्षक, लवद्याथी एवम् नगरवासीमासमेत जीवन व्यवस्थापन कला, काम 

तथा जीवनलबचको सन्तुलन एवम ्सदाचारयुि स्वस्थ जीवनयापनलाई ललक्षत गरी योग, ध्यान तथा 

सकारात्मक सोचसम्बन्धी कायिक्रम सन्चालन गररनेछ । 

ख) ससं्थागत क्षमता लवकास: 

१) नगर कायिपाललकाको कायािलय, वडा कायािलय तथा लवर्यतग शाखा तथा एकाईहरुको सेवा 

प्रवाहलाई सूचना प्रलवलधमैत्री बनाइ लवद्युतीय शासन प्रर्ालीको लवकास गररनेछ  । 

२) नगरपाललका लभत्रका सबै वडा कायािलय, स्वास््य च की, सामुदालयक लवद्यालयहरूमा ईन्टरनेटको 

सहज उपलब्धतामाफि त सेवा प्रवाहरालई छररतो र प्रलवलधयुि वनाइनेछ । 

३) सूचनामा नगरवासीको सहज पहुौँच वृलद्धका लालग नगरपाललकाको वेभसाईटलाई अद्यावलधक गरी 

सेवा प्रवाहमा सक्षमता ल्याइनेछ । 

४) कामिचारीहरूलाई कायिसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डसौँग जोडी सवेाग्राही प्रलत थप जवाफदहेी 

र लजम्मेवार वनाइने नीलत ललईनेछ । 

ग) राजस्व पररचालन: 

१) कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रर्को लालग जारी लनशेधाज्ञानका कारर् आय सङ्कलन प्रक्रक्रया र 

लवलधमा परेको असर न्यूनीकरर् गनि आन्तररक राजस्व पररचालनसम्बन्धी आवश्यक नीलतगत तथा 

कानूनी ब्यवस्था गररनेछ । 

२) "कर लतनुि कतिव्य मात्र होइन ग रव पलन हो"  भन्ने सोच लवकास गनि स्वयम कर लनधािरर् पद्धलतमाफि त 

करदातालाई नै पलहलो कर प्रशासको रूपमा ललने गरी करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

३) नगरपाललकामा राजस्व शाखा स्थापना गरी राजस्व सङ्कलनमा ताललम प्राि कमिचारी र सूचना 

प्रलवलधको माध्यमबाट राजश्व सङ्कलनको क्षेत्र लवकास र लवस्तारमाफि त प्रभावकारीता ल्याइनेछ । 

४) कोलभड १९ को कारर् कर तथा गैरकर राजस्वमा पनिसके्न असरलाई आौँकलन गरी आन्तररक आय 

अनुमानलाई सकेसम्म यथाथिपरक बनाईनेछ । 

घ) लवत्तीय ब्यवस्थापन: 

१) सेवा प्रवाहको लालग आबश्यक न्यूनतम प्रशासलनक खचिको लालग बजेट लवलनयोजन गरी प्रशासलनक 

संरचना र कायिलाई लमतब्ययी बनाउन अनुत्पादक खचिमा कट ती गररनेछ । 

२) आर्थिक कायि प्रर्ालीलाई चुस्त र दरुुस्त बनाई  प्रलवलधको प्रयोग तथा आन्तररक लनयन्त्रर् 

प्रर्ालीबाटलवत्तीय सुशासन कायम गररनेछ । 

३) लवत्तीय पारदर्शिताको लालग मालसक आय र खचिको लववरर् कायािलयको वेबसाईटमाफि त 

साविजलनकीकरर् गररनेछ । 
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ङ) साविजलनक सनुवुाई: 

१) नगरपाललकाको सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमािर्मा नगरवासीको अपनत्व र स्वामीत्वसलहत नागररक 

लनगरानी तथा जानकारीका लालगवडास्तरीय र नगरस्तरीय साविजलनक सुनुवाईको आयोजना गररनेछ 

। 

२) नगरपाललकालल ेउपभोिा सलमलतमाफि त गरेका सबखैाल ेलवकास लनमािर्का कामहरुको भिुानी पूवि 

साविजलनक सुनुवाई गराउनु पने ब्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र अलनबायि गररनेछ । 

च) सामालजक परीक्षर्: 

 नगरपाललकालले गरेका लवकास लनमािर्का कामहरुको सामालजक परीक्षर् गराउने ब्यबस्था 

लमलाईनेछ । 

छ) लखेा परीक्षर्:   

१) नगरपाललकाको आन्तररक लेखा परीक्षर् शाखालाई क्रक्रयाशील र सलंग्न जनशलिको क्षमता 

लवकास गरी  आन्तररक लखेा परीक्षर्लाई प्रभावकारी बनाइ अलन्तम लेखा परीक्षर् पूवि सम्पन्न 

गररने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

२) नगरपाललकाको आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई चुस्त बनाउन आन्तररक लनयन्त्रर् लनदलेशका 

बनाइ कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

ज) बरेुज ुफर्छ्यौट:  

लवगत बर्िहरुका अलन्तम लेखा परीक्षर्बाट औंल्याईएका बेरुजु रकमहरुलाई यथालशघ्र फर्छ्यौट गने 

ब्यवस्था लमलाई आगामी क्रदनहरुमा न्यून बेरुजुतफि  लवशेर् ध्यान क्रदईनेछ । 

झ) सवेा प्रवाह मापदण्ड लनधािरर्: 

 नगरपाललकाबाट हुने सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी गराउने उदशे्यले लवद्युतीय नागररक बडापत्र 

राखी सेवाग्राहीलाई सहज तथा सेवा प्रवाहलाई लछटो र छररतो बनाइनेछ । 

ञ) नागररक सन्तषु्टी सवके्षर्:  

नगरपाललकाले उपलब्ध गराउने सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टीको अबस्था मापन गरी 

नागररक सन्तुष्टी सवके्षर्बाट प्राि नलतजाको आधारमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याइने 

व्यवस्थालमलाईन्छ । 

ट) अन्तर लनकाय समन्वय:  

नगरपाललकाले  आफ्नो अलधकारक्षते्र लभत्रका कायिहरु गदाि सङ्घीय सरकार, प्रदशे सरकार,अन्य 

पाललका तथा लनकायहरुसौँग आवश्यक समन्वय गरी संस्थागत सशुासन कायम गनि, सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता र सरलता लवकास गने नीलत अलङ्गकार गररनेछ । 
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आदरर्ीय महानभुावहरू,  

यो नीलत तथा कायिक्रम कोलभड-१९ को महामारील ेआक्रान्त पारेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको छ । यस 

रोगबाट सब ै नगरवासीको रक्षा गने प्रमखु दालयत्वलाई प्राथलमकतामा रालखएको छ । सामालजक-

आर्थिक जीवनमा यसबाट पने असर न्यूनीकरर् गनि नगरपाललका सदवै प्रलतबद्ध रहकेो कुरा म यस 

अवसरमा व्यि गनि चाहन्छु । 

   अन्त्यमा, 

बार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाको महत्त्वलाई यसको कायािन्वयनले मात्र साथिकता क्रदन्छ । हामीले 

तजुिमा गरेका  नीलत तथा कायिक्रमहरू सम्पादन गनि हाम्रो सहकायि, साझेदारी तथा रचनात्मक 

सहयोगको आवश्यकता पदिछ । अतिः यस अवसरमा मध्यनेपाल नगरपाललकाको लवकासमा प्रभावकारी 

भूलमका खले्न सरकारी लनकायहरू, लनजी क्षते्र, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, युवा क्लवहरू,तथा अन्य 

सम्पूर्ि सरोकारवालाहरूलाई यसै मन्चबाट यसको प्रभावकारी कायािन्वयनमा लालग हार्दिक अनुरोध 

गनि चाहन्छु । 

कोलभड १९ को कारर्ल ेउत्पन्न असहज पररलस्थलतमा पलनयस नगर सभामा उपलस्थत भएर धैयिताका 

साथ सुलनक्रदनुभएकोमा उपलस्थत सम्पूर्ि महानुभावहरुमा कृतज्ञता ज्ञापन गद ैलवदा हुन्छु, धन्यवाद !! 

 लमलतिः- २०७८ असार ९ गते 

रमेश कुमार पाण्ड े

नगर प्रमुख 

मध्यनेपाल नगरपाललका 


