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आ.व. २०७८/७९ को आठौ नगरसभामा उपस्स्थि नगरपालिकाका उप प्रमुख ज्र्ू, प्रमुख
प्रशासकीर् अलिकृि ज्र्ू, वडा अध्र्क्षज्र्ूहरु, कार्यपालिका सदस्र्ज्र्ूहरु, नगर सभा सदस्र्
ज्र्ूहरु, कमयचारी लमत्रहरु, पत्रकार साथीहरु
हाम्रो स्िवनकािको महामारी र च ुनौलिपूर्य पररस्स्थिीको सामाना गदै बराहक्षेत्र नगरका
नागरीकहरुको रक्षा गदै आगामी आ.व.२०७८/०७९ को नगरसभा उद्घाटन गनय पाउदा
आफुिाई लनकै भाग्र्मानी ठानेको छु ।
सभासद सदस्र् ज्र्ूहरु, सन् २०२० को आरम्भ सँगै दे खा परे को कोलभड-१९ िस्िो महामारीिे
हाम्रो नगरको लबकाशको र्ात्रािाई िेरै अिुरो र नगरबासीहरुको समृद्धिको चाहानािाई गस्म्भर
प्रभाद्धवि बनाएको कुरा हामी सबैका लबच सवयलबलिि नै छ ।कोलभड-१९ का कारर् उत्पन्न
िकडाउनिे िेरै नगरबासीहरुको रोिगारी गुमेको छ । सं क्रमर् रोकथाम लनर्न्त्त्रर् र उपचारका
िालग नगरिे गरे को अथक प्रर्ासका लबच र्स महामारीमा स्िवन गुमाउनु हुने सम्पूर्य नगरीकहरु
प्रलि बराहक्षेत्र नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् हायर्दयक श्रिाञ्जिी अपयर् गदै
शोकाकुि पररवारिन प्रलि गद्धहरो समबेदना व्र्क्त गदयछु । उपचारि सम्पूर्य सं क्रलमि
नागरीकहरुको स्शघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु ।
नेपािको स्वालिनिा,िोकिन्त्त्र र स्विन्त्त्रिाका िालग भएका आन्त्दोिनहरुमा अमूल्र् स्िवन उत्सगय
गनुह
य न
ु े सम्पूर्य ज्ञाि-अज्ञाि वीर शद्धहदहरु प्रलि भावपूर्य श्रिाञ्जिी अपयर् गदयछु । हाम्रा महान
अग्रिहरुप्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त गदयछु । हाम्रो समािको लबकाश र रुपान्त्िरका िालग उहाँहरुिे
पु-र्ाउनु भएको र्ोगदानको पुन: स्मरर् गनय चाहान्त्छु । "स्िवन रहे हामी रहेन स्िवनै नरहे के
रािनीलि र लबकास" ।
द्धहिोको सं क्रमर्को दरभन्त्दा आि लनको हुनेको दर उच्च रहदै आएको छ । सं क्रमर्
लनर्न्त्त्रर्का िालग स्थानीर् सरकारिे गने कार्यहरुमा कुनै कलम आउने छै न िर पलन र्स
सं क्रमर्िाई थप फैलिन नर्दन र र्स महामारी माथी लबिर् प्राप्त गनय आगामी र्दनमा अझ बढी
सिकयिा, समन्त्वर् र नगरमा एकिाको आवश्र्किा भएकािे सम्पूर्य महानुभावहरुिाई एक द्धढक्का
भएर दृढिाका साथ िाग्न म सबैमा हार्दयक अनुरोि गदयछु । र्स िोस्खमपूर्य अवस्थामा
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अग्रपस्तिमा रहेर सेवा गनुय हुने स्चद्धकत्सक, स्वास्थकमी, सुरक्षा कमी, राष्ट्रसेवक कमयचारी, लबलभन्न
रािनीलिक दि र सो रािनीलिक दिका भािृ सं घठनहरु, उद्योगी,व्र्पारी, स्शक्षक,स्शक्षीका,
सरसफाईकमी, एम्बुिेन्त्स चािक, सं चारकमी, लबलभन्न पेशा र व्र्वसार्मा आवि महानुभावहरु
प्रलि नगरपालिका पररवार हार्दयक कृिज्ञिा व्र्क्त गदयछ ।
नगरसभा सदस्र् ज्र्ूहरु
आ.व. २०७८/०७९ को बाद्धषक
य नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गनुय भन्त्दा अगाडी र्स आ.व.
२०७७/०७८ सम्म हामीिे नगरका िालग गरे का केद्धह महत्वपूर्य कार्यहरुको सं क्षेपमा उल्िेख
गनय चाहान्त्छु । लबकाश िथा सु-शासनका िागी कानूनी आिार िर्ार गने लसिलसिामा हाम्रो
नर्ाँ नगरपालिकामा कुनै कानूलनहरु िर्ारी अवस्थामा नरहेको हुँदा आि र्स आ.व. सम्म
आईपुग्दा हामीिे िम्मा १२ वटा ऐनहरु र्ो सम्मालनि सभाबाट स्वीकृि भई कार्ायन्त्वर्नमा
ल्र्ाएका छौँ। र्सै गरी ५ वटा लनर्मावलि, ८ वटा लनदे स्शका, ३५ वटा कार्यद्धविी, २ वटा
गठन आदे श, १ वटा आचार सद्धहँिा, १ वटा द्धवलनर्म, १ वटा नीलि, १ वटा मापदण्ड िथा
कार्यर्ोिना गरी िम्मा ७० वटा कानुनी दस्िावेि िर्ार गरर प्रद्धक्रर्ाहरुिाई लबलि सम्मि आिार
र्दन सफििा प्राप्त गरीएको छ र अन्त्र् आवश्र्किा अनुसार ऐन र कार्यद्धविीहरु लनमायर्का
चरर्मा छन ।
कोलभड-१९ को पद्धहिो भेररर्न्त्ट शुरु भए पश्चाि नगरबासीहरुको स्िवन रक्षाका िालग लबलभन्न
स्थानमा क्वारे न्त्टाइनको िथा आइसोिेशनको लनमायर् गरी नगरको श्रोि र सािनिाई भरपुर
उपर्ोग गदै हािसम्म नगरपालिका द्धक्रर्ास्शि रहेको छ । कोलभड-१९ को लनर्न्त्त्रर्का िालग
लबलभन्न

महानुभावहरु,

सरकारी

िथा

गैर

सरकारी

सं घ

सं स्थाहरुबाट

प्राप्त

सहर्ोगिे

नगरपालिकािाई केद्धह राहि भएको छ । र्स्िो महामारीमा सहर्ोग गनुय हुने सम्पूर्य महानुभावहरु
प्रलि नगरपालिका पररवार हार्दयक आभार प्रकट गदयछ ।
कोलभड-१९ िे श्रृिना गरे को बन्त्दाबन्त्दीको कारर् गररब, असहार् िथा लबपन्न पररवार, दै लनक
कमाई गरी स्िद्धवको पाियन गने व्र्स्क्त िथा अन्त्र् कारर्िे रोिगारी गुमाएका व्र्स्क्तहरुिाई
िस्क्षि गरी राहि उपिब्ि गराईएको छ ।
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सं क्रलमि दरिाई बढ्न नर्दन नगरपालिकािे नगरबासीहरुका िालग द्धपसी आर पररक्षर्,एस्न्त्टिेन
पररक्षर् को व्र्वस्था लमिाईएको छ ।
कोलभड-१९ को दोश्रो भेररर्न्त्टिे सं क्रलमि महानुभावहरुिाई हौसिा र आत्माबि बढाउनका
िालग नगर प्रमुखको नेित्ृ वमा िनप्रलिलनिीहरु, कमयचारीहरु, स्वास्थकमीहरु, मनोलबमशयकिाय र
सञ्चारकमी साथीहरुको साथमा सं क्रलमि व्र्स्क्तहरुको घर घरमा गई स्वास््र् अवस्था बुझ्ने कार्य
भएको छ ।
नगर क्षेत्र लभत्र रहेका लबलभन्न सं घ सं स्थाहरु सँग समन्त्वर् गरी सो सं घ सं स्थाहरुसँग रहेका
एम्बुिेन्त्सहरु र नगर-प्रमुख िथा प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृििे प्रर्ोग गदै गरे को गाडीिाई
एम्बुिेन्त्सको रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाईएको छ ।
ु ी क्र्ाम्पसमा अक्सीिन सद्धहिको ५०
नगरबासीहरुको स्िवन रक्षाका िालग सप्तकोशी बहुमख
बेडको आईसोिेशन लनमायर् गरर हाि सञ्चािनमा आईरहेको छ । साथै वडा नं ३ मा रहेको
नव लनलमयि वडा कार्ायिर् भवनमा ५ बेडको अस्क्सिन सद्धहिको अस्थाई कोलभड अस्पिाि िर्ार
गरी सञ्चािनमा आएको छ ।
कोलभड लबरुिको खोप अलभर्ानिाई लनरन्त्िरिा र्ददै नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराएको खोप
िाई प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चािन गरर िम्मा ५०२७ डोि खोप लबलभन्न उमेर समुह अनुसार
िगाउने कार्य सम्पन्न गररएकोछ ।सद्धिर् िथा प्रदे श सरकारसँग समन्त्वर् गरी र्स आलथयक
बषयमा पलन कोलभड खोपको कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दईनेछ ।
नगरबासीहरुिाई स्वास््र्मा सहि पहुँच पुर्ायउनका िालग नगरक्षेत्रमा रहेका प्राथलमक स्वास््र्
केन्त्र चिरा, स्वास््र् चौकीहरु र बलथयङ्ग सेन्त्टरको स्िोरन्निी गनय लबलभन्न द्धकलसमका औिार िथा
उपकरर् खररद गने कार्यिाई अगाडी बढाईएको छ ।
प्रत्र्ेक वडामा १०० घर पररवारका दरिे िम्मा ११०० अलि लबपन्न घर पररवारिाई स्वास््र्
लबमाको कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईएको छ ।
नगर प्रवेश गने प्रमुख स्थानहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरर कोरोना सं काश्पद व्र्स्क्तहरुको िाँच
िथा पद्धहचान गरर व्र्वस्थापन गररएको छ ।
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वडा नं ३,८,४ र ९ मा आिारभुि स्वास््र् केन्त्र भवन लनमायर् कार्य सम्पन्न भई सञ्चािनमा
आएको छ । वडा नं ६ मा रहेको महेन्त्रनगर स्वास््र् चौकी, वडा नं २ मा रहेको प्राथलमक
स्वास््र् केन्त्र, वडा नं ११ मा रहेको प्राथलमक स्वास््र् केन्त्र मिुवन र मिुवन आर्ुवेिािर्को
भवनमा ििा थप गररएको छ साथै वडा नं ४ मा खोप केन्त्रको लनमायर् कार्य वडा नं ८ मा
रहेको खोप केन्त्रको स्िरोन्निी िथा नर्ाँ खोप केन्त्र लनमायर् सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको छ
।
बराहक्षेत्र नगर अस्पिािबाट प्रदान गररने सेवा सुद्धविािाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चािन
गनय २ वटा भवन लनमायर् सम्पन्न भएका छन त्र्सैगरर सो अस्पिािमा आवश्र्क पने औिार
िथा उपकरर्हरु खररद गनय सम्झौिा भई र्स आ.व दे स्ख सञ्चािनको िर्ारीमा रहेको छ ।
बराहक्षेत्र नगर अस्पिािमा हरे क र्दन लन:शुल्क ओद्धपडी सेवा, २४ सै घण्टा ईमिेन्त्सी सेवा,
ु ाईिेसन र
फामेशी सेवा, ल्र्ाब सेवा, एक्सरे सेवा- लभलडर्ो एक्सरे सेवा, ई.लस.िी सेवा, नेबि
ड्रेलसङ्ग िगार्िका सेवाहरु प्रदान भईरहेको छ । साथै हप्ताको हरे क बुिबार र शुक्रबार लबहान
८:०० बिे दे स्ख १२:०० बिे सम्म रे लडर्ोिोस्िष्ट बाट लभलडर्ो एक्सरे सेवा, प्रत्र्ेक शलनबार
लबहान १० बिे दे स्ख १ बिे सम्म पेट िथा किेिो रोग लबशेषज्ञबाट चेक िाँच गने व्र्वस्था,
प्रत्र्ेक बुिबार र शुक्रबार स्त्री रोग लबशेषज्ञिारा चेक िाँच गने व्र्वस्था र हप्ताको एक र्दन
ँ ा उपचार सेवा, कान,छािाको ओ.द्धप.डी. सेवा िगार्िका सेवाहरु
BPKHIS का लबशेषज्ञिारा आख
सञ्चािन भईरहेका छन ।
प्राथलमक स्वास््र् केन्त्र चिरामा हरे क र्दन (शलनबार र सावयिलनक लबदाको र्दन समेि) लबहान
ु ी ८ बिे सम्म लन:शुल्क ओ.द्धप.लड सेवा, २४ सै घण्टा ईमरिेन्त्सी सेवा, ल्र्ाब
८ बिे दे स्ख बेिक
(रगि,र्दशा, द्धपसाब िाँच) सेवा, फामेसी सेवा, एक्सरे सेवा, प्रसुिी सेवा सञ्चािनमा आएको छ
ँ ा उपचार सेवा, स्त्री िथा प्रशुलि रोग लबशेषज्ञको सेवा
। हरे क र्दन द्धफस्िर्ोथेरापी सेवा, आख
सञ्चािनमा आएको छ । हरे क शलनबार हाडिोनी िथा नशा रोग लबशेषज्ञबाट, िथा बाि रोग
लबशेषज्ञबाट सेवाहरु सञ्चािनमा आएका छन ।
मद्धहिाहरुमा दे स्खने पाठे घर सम्बन्त्िी समस्र्ा, V.I.A टे स्ट, (आङ्ग खस्ने स्शद्धवर) द्धफस्टु िा रोग र
नाक,कान,घाटीका स्शद्धवरहरु सञ्चािन गरी कररब ५५० िनािे हाि सम्म सेवा लिएका छन ।
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नगर क्षेत्रमा आगिागीबाट हुने िनिनको क्षलििाई न्त्र्ुलनकरर् गनय नगरपालिकािे १(एक) वटा
दमकि खररद गरी सञ्चािनमा ल्र्ाएको छ । साथै इिाका प्रहरी कार्ायिर्, प्रहरी चौकीहरुिाई
अग्नी लनर्न्त्त्रक बि(फाएरबि), लबपद् व्र्वस्थापनका िालग खोि िथा उद्दार सामग्रीहरु उपिब्ि
गराईएको छ ।
नगर क्षेत्रमा आइपने प्राकृलिक लबपद् बाढी, पद्धहरो िस्िा लबपस्िको समर्मा िनिािाई राहि
स्वरुप आवसको व्र्वस्थापन गनय वडा नं ९ मा नगर लबपद सुरस्क्षि आवास गृह िथा वडा नं
१० प्रकाशपुरमा रे डक्रस सोसाईटीको समन्त्वर्मा १ आवास गृहको लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको
छ ।
हामीिे

हाम्रो कार्यभार सम्हािे पश्चाि नगर क्षेत्र लभत्र घटे का लबलभन्न लबपद्िन्त्र् घट्नाका

पीलडिहरुिाई आ.व. ०७४/०७५ मा िम्मा १२ घरिुरीिाई लबपद् राहि स्वरुप ३७ हिार,
आ.व.०७५/०७६ मा िम्मा ७९ घरिुरीिाई २ िाख २७ हिार ५ सर्, ०७६/०७७ मा
िम्मा ९६ घरिुरीिाई २ िाख ३० हिार २ सर् र ०७७/०७८ मा िम्मा ४३ घरिुरीिाई
१ िाख २५ हिार ५ सर् राहि उपिब्ि गराईएको छ ।
द्धकसानिे उत्पादन गरे को कृद्धष िन्त्र् पदाथयहरुिाई व्र्वस्स्थि गनय नगरिे प्रदे शको साझेदारीमा
वडा नं ६ मा ७० मेद्धिक टन क्षमिाको कोल्ड स्टोर लनमायर् सम्पन्न गरर सञ्चािनमा आएको
छ । त्र्सैगरर वडा नं ९ स्स्थि सुन्त्दर कृद्धष फमय र प्रदे श सरकारको साझेदारीमा ४० मेद्धिक
टन क्षमिाको लमलन कोल्ड स्टोर लनमायर्को कार्य अस्न्त्िम चरर्मा पुगेको छ । त्र्सैगरी वडा
नं १० मा रहेको अलभर्ान मुस्ख बहुउद्देस्श्र्र् कृद्धष फमय र प्रदे शको साझेदारीमा गोदाम घरको
लनमायर् कार्य अस्न्त्िम चरर्मा पुगेको छ ।
कोलभड-१९ का कारर् रासार्लनक मिको अभाव हुन नर्दन साल्ट िे लडङ्ग सँगको समन्त्वर्मा
नगरिे आवश्र्क रासार्लनक मिको व्र्वस्थापन गनयका िालग १८ वटा कृद्धष सहकारीहरुिाई
लडिरलसपका िागी व्र्वस्था गररएको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकामा रहेका नर्ाँ इच्छु क माछापािक कृषकहरुिाई लबगिका आ.व.हरुमा
प्रलि कठ्ठा १० हिार अनुदान र्दई ६० िाख बराबरको २० हेक्टर िलमनमा ििाशर् पोखरी
लनमायर् भएका छन। माछा पािना गरररहेका द्धकसानहरुिाई ८ हेक्टर िलमनको पोखरीिाई
6

ममयि गररएको छ । िसमा ५० प्रलिशि मुल्र् अनुदानमा ३ िाख २० हिार वटा माछाको
भुरा लबिरर् गररएको छ । वडा नं ११ मा रहेका माछापािन समूहरुिाई प्रोत्साहन गनय सो
क्षेत्रिाई माछा िोन घोषर्ा गररएको छ ।
ि.डे.ि मा.द्धव वडा नं ५ र माछा िोन कार्ायन्त्वर्न इकाई सुनसरीको साझेदारीमा हाई-टे क
लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ ।त्र्सैगरी वराहक्षेत्र वडा नं १ सूर्क
य ु ण्डमा रहेको सलमरा एग्रो
टे क प्रा.लि र प्रदे श सरकारको सहर्ोगमा हाई-टे क लनमायर् गरी स्िोबेरी खेिी सञ्चािनमा आएको
छ ।
बािीमा िाग्ने द्धकरा िथा रोग लनर्न्त्त्रर्का िालग ५० प्रलिशि अनुदानमा ६ सर् ६० थान
स्प्रेर्र ट्याङ्की लबिरर् गररएको छ ।
कृद्धष िथा कृद्धष िन्त्र् उद्यम व्र्वसार्िाई रोिगारीको मुख्र् क्षेत्रको रुपमा द्धवकास गनयका िालग
लबलभन्न स्थानमा रकम द्धवलनर्ोिन भई व्र्वसाद्धर्क कृषकिाई पकेट क्षेत्रको लनमायर् गररएको छ
। लबगि आलथयक बषयहरुमा प्रलि केिी १०० रुपैर्ा मुल्र् अनुदानमा २१ हिार ७ सर् ६०
केिी मकैको लबउँ, ५० प्रलिशि अनुदानमा २५ हिार ५० प्र्ाकेट च्र्ाउको लबउँ, २८ हिार
५ सर् प्र्ाकेट िरकारीको लसड, ५० प्रलिशि मुल्र् अनुदानमा १७ हिार फिफुि लबरुवा
ँ ,लिच्ची,कागिी िथा ड्रागनफ्रटको लबरुवा) लबिरर् गररएको छ ।
(आप
र्स क्षेत्रमा रहेका सुख्खा िथा लसँचाई नपुगक
े ा िग्गाहरुमा बैकस्ल्पक लसँचाइका िालग १० वटा
साना लसँचाई कार्यक्रम सञ्चािन भई कररब २० लबघा क्षेत्रफिमा लसँचाईको प्रबन्त्ि लमिाईएको
छ । साथै ६३ थान स्र्ाल्िो ट्युबवेि िडानको सम्झौिा भई िडान कार्य भएको छ ।
८६ थान लबद्युलिर् पानी िान्ने मोटर को खररद प्रद्धक्रर्ािाई अगाडी बढाइएको छ
ििवार्ु अनुकुलिि गाउँ कार्यक्रम सञ्चािन िाई वडा नं १ मा ७८ थान प्िाद्धष्टक टनेि, ४०
थान िैद्धवक लबषादी बनाउने भाँडो, ४० सेट थोपा लसँचाई, ४० थान प्िाद्धष्टक पोखरी, ४० वटा
गोठ सुिार कार्यक्रम सञ्चािन भएको छ ।
र्स क्षेत्रको भौगोलिक बनावट िाई मध्र् निर गदै नगर लभत्रको २० स्थानमा माटो पररक्षर्
गररएको छ ।
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नगरपालिकािे कृद्धषिाई आिुलनकरर्, र्ान्त्त्रीकरर् िथा उत्पादनमा बृद्धि गनयका िालग ५०
प्रलिशि अनुदानमा ८० थान मकै छोडाउने मेस्शन, ३ थान िान काट्ने ररपर र १ थान लमलन
कम्बाईन हाभेष्टर लबिरर्को िर्ारी रहेको छ ।
कृद्धष बिारको व्र्वस्थापनका िालग वडा नं ७ बाङ्गे बिारमा ८ कोठे सटर लनमायर् सम्पन्न भई
सञ्चािनमा आएको छ । त्र्सैगरी वडा नं ३ बाङ्गे बिारमा १० कोठे कृद्धष टहराको लनमायर्
कार्य सम्पन्न हुन िागेको छ ।
प्रत्र्ेक वडामा माटो पररक्षर्को कार्यिाई सञ्चािन गदै माटो अनुसारको बािी लसफाररस गरर
द्धकसानिाई पररचर् पत्र लबिरर् गने कार्यको थािनी गररदै छ ।
बािी रोग िथा माटोहरुको लबश्लेषर् गनयका िालग नगरपालिकािे कृद्धष ल्र्ाब भवनिाई पूर्य
सञ्चािनमा ल्र्ाउन ल्र्ावका िालग आवश्र्क सामाग्रीहरुको खररद प्रद्धक्रर्ािाई अगाडी बढाइ
र्सै आ.व.मा सम्पन्न गररनेछ ।
भौलिक पूवायिार द्धवकासको क्षेत्रमा समानुपालिक र सन्त्िुलिि ढङ्गबाट द्धवकासको प्रद्धक्रर्ािाई
अगालड बढाउन स्थानीर् लनवायचन क्षेत्र केस्न्त्रि सडकहरुको लनमायर् कार्यिाई अगालड वढाइएको
छ । स्थानीर् सरकारको लनवायचन भै पदबहािी भए पश्चाि हाि सम्म १० द्धकिोलमटर ६ सर्
लमटर कािो पत्रे लनमायर् कार्य सम्पन्न भई २.५ द्धकिोलमटर लनमायर्ालिन अवस्थामा रहेको छ ।
१३ द्धकिोलमटर ७ सर् लमटर ड्रेन लनमायर्, ४४ वटा कल्भटय लनमायर्, ३ वटा िस लिि लनमायर्,
३१ वटा लबलभन्न द्धकलसमका भवनहरुको लनमायर् सम्पन्न भएका छन। र्स नगरमा रहेका लबलभन्न
खोिाहरुको कटान लनर्न्त्त्रर्का िालग िम्मा १३ सर् लमटर क्रेद्धटङ्ग लनमायर्,१४.२ द्धकिोलमटर
नर्ाँ िर्ाक ओपन,१० ओटा शौचािर् लनमायर् िथा ४९ वटा लबलभन्न मस्न्त्दर/लबद्यािर्/सि
सँस्था भवन ममयि िथा लनमायर् कार्य सम्पन्न भएका छन ।
स्थानीर् सरकारको गौरवको आर्ोिनाको रुपमा रहेको लिङ्क रोड,चक्रघट्टी-वराहक्षेत्र मस्न्त्दर
सम्मको सडक िथा नगरबाट राद्धष्ट्रर् रािमागय िोड्ने सडकहरुको लड.द्धप.आर. भई क्रमागि
रुपमा लनमायर् कार्य अगाडी बढीरहेको छ ।
सेवाग्राहीको चाँप िाई मध्र्निर गदै नगरपालिकािे थप १ वटा नगर प्रशासनीक भवनको
लनमायर् कार्य सम्पन्न गरे को छ ।
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साद्धवकका गाउँ द्धवकास सलमलिहरुमा हररि पाकय लनमायर्को अविारर्ािाई आत्मासाथ गदै प्रदे श
सरकारको सहर्ोगमा वडा नं ६ मा रहेको महेन्त्रनगर सेक्टर बनको िग्गामा घेराबेराको िागी
पखायि िगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । आगामी बषय पलन प्रदे श सरकारको सहर्ोगमा थप
भौलिक सं रचनाहरुको लनमायर् कार्य गररनेछ ।
"गाउँ गाउँमा लसँहदरबार" भन्ने मुि नारािाई आत्मासाथ गदै वडा नं ६ बाहेक हािसम्म १०
वटा नर्ाँ वडाको बेग्िै प्रशासनीक भवन लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ । र्स आ.व. वडा नं
६ को प्रशासनीक भवनको लनमायर् कार्यको शुरुवाि गररनेछ । वडा नं १० को वडा कार्ायिर्को
क्षमिा बढाउनका िागी वडा कार्ायिर्को भवन माथी १ ििा थप गररएको छ ।
सिीर् सरकारको सहर्ोगमा वडा नं २ मा र्ूवाहरुका िालग स्िम हिको लनमायर् कार्य सम्पन्न
भएको छ । वडा नं ३ स्िम हिको लनमायर् कार्यको शुरुवाि भएको छ । त्र्सैगरी वडा नं ९
र वडा नं ५ मा कबडयहि लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ ।
वराहक्षेत्र वडा नं ८ िेह्रथुमे टोिमा औद्योलगक ग्राम लनमायर् गनय ठे क्का सम्झौिा भएर काम
अगाडी बद्धढरहेको अवस्थामा बन ऐनको कारर्िे हाििाई सो कार्य रोद्धकएको छ । र्स
आ.व.मा औद्योलगक ग्राम लनमायर् कार्य सम्पन्न गनयका िालग सरोकारवािा लनकार्हरु सँग समन्त्वर्
गरी कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
नगर र वडामा रहेका परम्परागि प्रशासनीक कार्यहरुिाई लडस्िटि प्रर्ािीमा रुपान्त्िरर् गररएको
छ । हरे क वडामा अनिाईन प्रद्धवलिबाट सामास्िक सुरक्षा भिा, व्र्स्क्तगि घट्ना दिाय िथा
रािश्व उठाउने प्रर्ािीको शुरुवाि गररएको छ ।
नागररकहरु प्रलि उिरदाद्धर् स्थानीर् सरकारको भुलमका साथै नगर क्षेत्रको सूचना सेवा प्रवाहमा
प्रभावकाररिा,पारदस्शयिा र िवाफबदे र्द्धहिा बृद्धि गनयका िालग लबगि ४ बषयमा २ पटक सावयिलनक
ु ाई (कोलभड कारर् पलछल्िो २ बषय गनय नसकेको) गररएको छ । त्र्सैगरी प्रत्र्ेक वडामा
सुनव
लडिीटि नागररक वडापत्र राख्नका िालग सम्झौिा भई कार्य अगाडी बढे को छ ।
नेपाि सरकारको पेपरिेस नीलि अनुरुप नगरका हरे क लबषर्गि शाखा िथा वडाहरुमा
आवश्र्किा अनुसार कम्प्र्ुटर प्रर्ािीबाट कार्यहरु शुरुवाि गररएको छ । साथै कमयचारीहरुको
दै लनक हास्िरीिाई व्र्वस्थापन गनय ई-हास्िरीको व्र्वस्थापन गररएको छ (हाि कोलभडका कारर्
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र्ो सेवा बन्त्द गररएको छ) । र्सै गरी प्रत्र्ेक वडाहरुमा िथा चक्रघट्टी बिार, कािाबञ्जर
बिार र प्रकाश पुर बिारमा लससी क्र्ामेरा िडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नगर प्रहरीहरुिाई दमकि सञ्चािनका िालग िनशस्क्तका रुपमा प्रर्ोग गररदै छ ।
भूलम सम्बन्त्िी सम्पूर्य समस्र्ािाई नगरिे उच्च प्राथलमकिामा राखेको छ । िस अनुसार नेपाि
सरकार भूलम आर्ोगिे प्रकास्शि गरे को सूचना बमोस्िम र्स नगर क्षेत्र लभत्र रहेका भूलमद्धहन
दलिि ८ सर् ६८, भुलमहीन सुकुम्बासी २हिार ८ सर् ८१ र अव्र्वस्स्थि बसोबासी ६ हिार
७ सर् ७३ गरर िम्मा १० हिार ५ सर् २२ िनाको िगि सं किन कार्य सम्पन्न गरर वडा
नं २, ९ र १० को सम्पूर्य डाटािाई नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराएको सफ्टवेर्रमा प्रद्धवष्ट
गने कार्य सम्पन्न भई अन्त्र् वडाहरुको पलन सफ्टवेर्रमा प्रद्धवष्ट भईरहेको छ ।
नगरका लबपन्न िथा द्धपछलडएका िनिाका िालग कार्ायन्त्वर्न भएको िनिा आवास कार्यक्रम
अन्त्िगयि वराहक्षेत्र वडा नं ४ मा ७७ वटा घर लनमायर् भई २९ वटा घर हस्िान्त्िरर् हुन बाँकी
रहेको छ । फुसको छानािाई लबस्थाद्धपि गनय प्रत्र्ेक वडामा रहेका ५५१ िाभग्राहीहरु को
लनवेदन स्वीकृि गरी हाि सम्म ३३९ िना पररवारहरु सँग सम्झौिा भई २३३ िना
पररवारहरुको पद्धहिो द्धकस्िा बापिको रकम बैङ्क माफयि भुक्तानी गररसद्धकएको छ ।
िैद्धङ्गक द्धहँसामा प्रभाद्धवि मद्धहिा िथा बािबालिकाका िालग सुरस्क्षि आवास गृह (सेफ हाउस)
को सञ्चािनमा आएको छ ।
वडा नं ९ नगर लबपद सुरस्क्षि आवास गृह लनमायर्को कार्य अस्न्त्िम चरर्मा पुगेको छ ।
द्धवकास लनमायर् र सामास्िक सेवाका क्षेत्रमा लबशेषज्ञ िनशस्क्तको अभाव रहदै आएको छ ।
सोही अनुसार वराहक्षेत्र वडा नं ५ को ि.डे.िा. माद्धवमा कृद्धष सम्बन्त्िी िथा वडा नं २ आदशय
मा.द्धवमा इिेस्क्िकि लबषर् सम्बन्त्िी प्राद्धवलिक स्शक्षा पठन पाठनको शुरुवाि भएको छ ।
र्स क्षेत्रमा उच्च स्शक्षा प्राप्त गनयका िालग दे स्खएका समस्र्ाहरुिाई न्त्र्ुलनकरर् गनय सप्तकोशी
ु ी क्र्ाम्पस िथा आदशय क्र्ाम्पसका भवनहरुको लनमायर् कार्यिाई क्रमागि रुपमा अगाडी
बहुमख
बढाइएको छ । सामुदाद्धर्क लबद्यािर्हरुको स्िोरन्निी गनयका िालग लबद्यािर्हरुको भवन लनमायर्
र ममयि सम्भार,रङ्ग रोगन, बृक्षारोपर्, ई-एिुकेशन सञ्चािन िथा लसमान्त्िकृि समुदार्का
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छात्राहरुिाई छात्रबृस्ि प्रदान गरर स्शक्षामा मूि प्रवाहीकरर् गने कार्य अलभर्ानका साथ
कार्ायन्त्वर्न गररएको छ ।
लबद्यािर्हरुमा स्शक्षर् लसकाइमा ICT को प्रर्ोगका िालग अनुदान कार्यक्रम अन्त्िगयि आिारभुि
िहमा सञ्चालिि लबद्यािर्हरुमा १८ थान डेस्कटप कम्प्र्ुटर िथा द्धप्रन्त्टर प्रदान गररएको छ ।
ँ च
प्राद्धवलिक स्शक्षामा लबद्याथीको पह
ु लबस्िारका िालग आदशय मा.द्धव.वडा नं २ र ि.डे.िा. मा.द्धव.
वडा नं ५ मा नगरको अक्षर्कोषको स्थापना गरर प्राद्धवलिक छात्र छात्राहरुका िालग छात्रबृस्ि
प्रदान गनय रकम लनकासा गररएको छ ।
नमुना मन्त्टे श्वरी कक्षा व्र्वस्थापन, बािलबकासिाई लसकाइ मैत्री र बािमैत्री लबद्यािर् लनमायर्का
िालग १० वटा लबद्यािर्हरुमा कस्म्िमा १-१ वटा SMART TV िथा अन्त्र् लसकाई सामाग्रीहरुको
व्र्वस्थापनका िालग लबद्यािर्हरुिाई अनुदान प्रदान गररएको छ ।
ु े प्राद्धवलिक
अलि लबपन्न समुदार्का लबद्याथीहरुका िालग प्राद्धवलिक स्शक्षामा सहर्ोग पुर्ायउने हेिि
स्शक्षा अध्र्र्नरि अलि लबपन्न लबद्याथीहरुका िालग छात्रबृस्ि प्रदान गररएको छ ।
मद्धहिाहरुको क्षमिा अलभबृद्धि कार्यक्रम अन्त्िगयि मद्धहिा स्शक्षा, कानुनी स्शक्षा, मद्धहिा द्धहँसा,
लबरुिको सचेिना कार्यक्रम सञ्चािन गरर वडा नं १ मा अनाथ मद्धहिा सेवा आश्रम भवन लनमायर्
सम्पन्न भएको छ ।
लबलभन्न रोिगरमुिक कार्यक्रम अन्त्िगयि नगर क्षेत्र लभत्र ड्राइलभङ्ग िालिम, लबद्युलिर् वाईररङ्ग,
प्िस्म्बङ्ग, लसिाई कटाई, मद्धहिाहरुका िालग प्रर्ोग हुने िुिा चप्पि िालिम, द्धक्रस्टिको गहना
बनाउने िालिम िगार्िका सं चािन गरर रोिगार श्रृिना गररएको छ ।
अपङ्गगिा रोकथाम िथा पुन:य स्थापना कार्यक्रम अन्त्िगयि प्रदे श सरकार सामास्िक द्धवकास
मन्त्त्रािर्, करुर्ा फाउण्डेशन र वराहक्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा सुस्ि श्रवर् भएका १८
िना व्र्स्क्तहरुिाई श्रवर् र्न्त्त्र, १२ थान िाईसाइकि िथा ८५ थान लबलभन्न सहार्क सामाग्रीहरु
(व्हीिचेर्र, कमोड चेर्र,ह्वाइट केन बैशाखी छडी) लबिरर् गररएको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिका अन्त्िगयि रहेका ८५ लबद्यािर्हरुमा १० बषय मुलनका १७ हिार ५ सर्
ँ ाको
६४ िना बािबालिकाहरु मध्र्े १ सर् ६० िनािाई चस्मा प्रदान, ४२ िनािाई आख
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ँ ा अस्पिािको सहकार्यमा ४ िना िाई आख
ँ ाको अपरे सन
औषिी लबिरर् िथा लबराटनगर आख
गनयका िागी सहर्ोग गररएको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिक वडा नं ६ र वडा नं ९ सप्तकोशी पारीको गाउँ (श्रीिङ्का टप्पु) मा
लबद्युिीर् िान्त्सफमयरको िडान गरी उक्त क्षेत्रमा लबद्युि पुर्ायउने कार्य भएको छ ।
क्षर्रोग िथा कुष्ठरोग लनर्न्त्त्रर्का िालग उच्च िोस्खममा रहेका समुदार्हरुको पद्धहचान गरर
आवश्र्क औषिी िथा उपचारको व्र्वस्था लमिाईएको छ ।
बािबालिकामा

सामस्िक

सञ्जािको

प्रर्ोगका

कारर्

दे स्खएको

मनोबृस्ि

पररवियन

गनय

बािबालिकािाई बाि मनोलबज्ञान, मनोद्धवमशय सम्बन्त्िी िालिमहरु सञ्चािन गररएको छ ।
मेर्रसँग बािबालिका कार्यक्रम सञ्चािन गरर बािबालिकाहरुिाई नगर प्रमुखसँग प्रत्र्क्ष बािाय
गने बािाबरर् िर्ार गरर टे लिलभिन माफयि प्रशासरर् गररएको छ ।
िकडाउनको कारर् बािबालिकाहरुमा दे स्खएको िागु औषिको प्रर्ोगिाई न्त्र्ुलनकरर् गनय
स्िल्िा प्रहरी कार्ायिर् सुनसरी, इिाका प्रहरी कार्ायिर् चक्रघट्टी ,वराहक्षेत्र नगरपालिका र
ओरे क नेपािको समन्त्वर् र सहकार्यमा माद्धव िहमा िागु औषि लबरुिको बाि क्िब गठन
गरर सचेिनाको कार्यक्रम सञ्चािन गररएको छ ।
आदीबासी िनिािीहरुका िालग साँस्कृलिक बाद्य बादन सहर्ोग गरर वडा नं ९ मा आर्दबासी
िनिािी भवनको लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको छ ।
दलिि,आर्दबासी िथा िनिािीहरुका सँघ सँस्थाको कार्ायिर् सञ्चािनका िालग आवश्र्क
फलनयचरहरु प्रदान गररएको छ ।
अनिाईन प्रर्ािीबाट सहकारी सं स्थाहरुिे गरे को कारोबार मालसक रुपमा हेने व्र्वस्था गररएको
छ । सहकारी सँस्थािाई सहकारी व्र्वस्थापन,िेखापाि र व्र्वसाद्धर्क र्ोिना ििुम
य ा िालिम
उपिब्ि गराइ सशस्क्तकरर् गररएको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाको अलिकार क्षेत्र लभत्र पने सहकारी सँस्थाहरुको सुशासन कार्म गरर
प्रशासनीक िथा आलथयक क्षमिा सुिार गनय वेब बेसमा आिाररि सहकारी व्र्वस्थापन सूचना
प्रर्ािी सम्बन्त्िी िालिम र्दई िागु गररएको छ ।
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उपभोक्ता हक सं रक्षर्को मौलिक हकको कार्ायन्त्वर्नको िालग सहकारी सं स्था माफयि सुपथ
मुल्र्को सहकारी पसि सञ्चािन गनय अनुदान प्रदान गररएको छ ।
बिार हुने कािो बिारी, कृलिम अभाव श्रृिना गने, बढी मुल्र्मा सामान बेच्नेहरुको लनरन्त्िर
अनुगमन माफयि प्रविायनत्म र दण्डात्मक गने गररएको छ ।
ग्रालमर् पर्यटन प्रवियनका िालग वराहक्षेत्र वडा नं १ मा

होम स्टे सञ्चािनमा अनुदान प्रदान

गरर प्रोत्साहन गररएको छ ।
कृद्धष सामग्रीहरुको खररदमा अनुदान र्दई कृद्धष पेशामा आिुलनकरर् र व्र्वसाद्धर्करर् गनय सहर्ोग
गररएको छ । साथै दुग्ि सामाग्रीहरुको प्रशोिन िथा उत्पादन गनय सामाग्रीमा अनुदान, वडा नं
११ मा रहेको मिुवन शुक्रबारे दुग्ि सहकारी भवनको ििा थप गने कार्य सम्पन्न भएको छ
।
पर्यटन लबकास र प्रबियनका िालग लनिी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गररएको छ । अमाहा लसमसार,
टे काने पोखरी, गहने लसमसार िगार्िको पुनलनयमायर् र प्रवियनमा िगानी गररएको छ ।
नगरको आन्त्िररक आर्िाई बृद्धि गनयका िालग वडा नं ११ मिुवन बिारमा आर् आियन भवन
लनमायर् कार्य सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको छ ।
घुम्िी स्शद्धवर सञ्चािन गरर नगरका सबै पसि, व्र्वसार्िाई लनस्श्चि शुल्क र करको पररलिमा
ल्र्ाई "करको दरभन्त्दा पलन दार्रा" मा बृद्धि गरर आन्त्िररक आर् बृद्धि गने प्रर्ास गररएको छ
।
आ.व.०७७/०७८ मा र्स नगरपालिकामा िम्मा २६६ िना सूस्चकृि बेरोिगारहरुिाई
प्रिानमन्त्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्त्िगयि औषि ८० र्दनको रोिगारी नगरपालिकािे प्रदान गररएको
छ । िस अन्त्िगयि नगर क्षेत्रमा रहेका ४२.९७ द्धकमी लसँचाई पैनी सरसफाई िथा ममयि,
५.०४ द्धकमी पक्की ड्रेनको सरसफाई, ११.३१ द्धकमी नािा सफाई, ५ सर् लमटर नर्ाँ नािा
खन्ने र २.१८ द्धकमी नर्ाँ बाटो खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आ.व. ०७५/०७६ मा आन्त्िररक आर् ३ करोड ७७ िाख १५ हिार अनुमान गररएकोमा
आन्त्िररक आर् ६ करोड ९९ िाख ७५ हिार ६ सर् ७७ रुपैर्ा ४४ पैसा र्थाथय आम्दानी
गररएको छ ।आ.व. ०७६/०७७ को र्थाथय आन्त्िररक आर् ८ करोड ४८ िाख ९४ हिार
13

६७ रहेको छ

र आ.व. ०७७/०७८ को िेठ सम्मको आन्त्िररक आर् ६ करोड ९१ िाख

५७ हिार २ सर् ५५ रुपैर्ा भएकोमा प्रदे श सरकारिाई ढु ङ्गा, लगट्टीको ४० प्रलिशिको रु १
करोड २६ िाख ३६ हिार द्धफिाय गरर कुि र्थाथय आम्दानी रु ५ करोड ६५ िाख २१ हिार
२ सर् ५५ रहेको छ ।
नगर सरकारिे नगरवासीसँग गरे को प्रलिबििा अनुरुप "समृि नगर सुखी नगरवासी" को
आकातक्षा पूरा गनय दृढ अठोटका साथ अस्घ बद्धढरहेको छ । नगर सरकारिे लसङ्गो कार्ायकािका
िालग प्रस्िुि गरे का िक्ष्र् र प्रलिबििाहरु अस्घल्िा आलथयक बषयका नीलि िथा कार्यक्रम माफयि
क्रमश: कार्ायन्त्वर्न हुदै आएका छन । नगर सरकारको दृद्धष्टकोर् स्पष्ट छ, गन्त्िब्र् लनस्श्चि छ,
िक्ष्र्हरु लनिायररि छन्, नीलि र कार्यक्रम िनमुखी र कार्ायन्त्वर्न पररर्ामुखी छ ।
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरु
अव म आगामी बषयको बाद्धषक
य नीलि िथा कार्यक्रमको मुि भागमा प्रवेश गनय चाहान्त्छु । सुनसरी
स्िल्िाको उिर पस्श्चममा अवस्स्थि वराहक्षेत्र नगरपालिका एक लमस्श्रि लबशेषिा भएको
ऐलिहालसक, िालमयक नगरपालिका हो । र्स न.पािे सवायङ्गीड लबकाश गरी र्ोग्र् िथा सक्षम
प्रलिष्पिी उत्पादनमूिक िनशस्क्त िर्ार गने िक्ष्र् लिएको छ । नगरक्षेत्रको आलथयक, सामास्िक,
साँस्कृलिक एबं र्दगो लबकाशका िागी र्दगो शास्न्त्ि, सुशासन र समृद्धिका िालग स्शक्षाको महत्वपूर्य
भूलमका रहन्त्छ । "समृि नगर सुखी नगरबासी" हाम्रो स्पष्ट अठोट रहेको छ ।
कृद्धष/पशु क्षेत्र िफय
कृद्धष पेशामा आवि िनसं ख्र्ाको बाहुल्र्िा रहेको र्स नगरको आलथयक,सामास्िक लबकाशको
मुख्र् आिारमा र्ान्त्त्रीकरर् माफयि कृद्धष क्षेत्रको लबकाश नै हो । कृद्धष पेशा िाई लनवायहमुखीबाट
व्र्वसार्ी मुखी बनाउन अद्धहिेको प्रमुख च ुनौलि हो । त्र्सैिे नगरिे व्र्वसार्ी कृद्धषका िालग
आिुलनक र्ास्न्त्त्रकरर्,बिारीकरर्,स्शि भण्डार र उत्पादनमा बृद्धि गरी द्धवद्धविीकरर्का िागी
प्राथलमकिा लनिायरर् गरीएको छ । कृद्धषमा र्ान्त्त्रीकरर्को प्रर्ोगिाई उपर्ोग गराउन साना िथा
मझौिा कृद्धष उपकरर्हरु ५० प्रलिशि अनुदानमा प्रदान गररनेछ । नगर क्षेत्रलभत्र दिाय भएका
कृद्धष समुह, सहकारी िथा कृद्धष / पशु फमयिाई प्रोत्साहन गनय साझेदारीमा कार्यक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ । आगामी १० बषयमा कृद्धष उत्पादकत्विाई दोब्बर बनाउने र्ोिना सद्धहि र्दघयकािीन
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कृद्धष द्धवकास नीलि िागु गररनेछ । कृद्धषको आिुलनकरर्का िालग कृषक समुदार् सुँहाउदो प्रद्धविी
र्ुक्त बनाउन साना खािे कृद्धष उपकरर्हरुको प्रर्ोग गररनेछ । उन्नि लबउ लबिन नव प्रवलियि
खेिी प्रर्ािी बैकस्ल्पक बािीको पद्धहचान गरी आवश्र्क पहि गररनेछ । पशुमा नश्ल सुिारका
कार्यक्रमका िालग उन्नि िािका लबउहरुको लबिरर् गने कार्य िाई लनरन्त्िरिा र्दईने छ ।
साद्धवकका गाउँ लबकाश सलमिीहरुमा १/१ वटा स्शि भण्डार लनमायर्का िालग आवश्र्क पहि
गररनेछ ।
कृद्धष र्ोग्र् लसँचाई नपुगेका िलमनहरुमा बैकस्ल्पक लसँचाईको व्र्वस्थापन गररनेछ । घुम्िी
प्रर्ोगशािा माफयि स्थिगि माटो पररक्षर् गरर गुर्स्िर पररक्षर्को पत्र सद्धहिको व्र्वस्था
गररनेछ । बैदेस्शक रोिगारबाट फकेका र्ूवाहरुिाई कृद्धष िथा पशु क्षेत्रमा प्रोत्साहन गनय
कृद्धषमा सहुलिर्ि ऋर्का िालग र्स नगरक्षेत्र लभत्र रहेका बैङ्क िथा लबस्िर् सँस्थाहरु सँग
समन्त्वर् गरी आवश्र्क नीलि िथा कार्यलबिीको लनमायर् गररनेछ ।
रोग िथा द्धकरा लनर्न्त्त्रर्का िालग नव िथा र्दघयकालिन बािाबरर् र स्वास््र्मैत्री प्राद्धविीक
कमयचारीको बृद्धि गरी आवश्र्क समन्त्वर्मा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
कृद्धष िथा पशुपािनको पेशािाई आर् आियनसँग िोड्दै मर्ायर्दि र आकद्धषि
य बनाउनको िालग
साना द्धकसान समपुरक कार्यक्रम अन्त्िगयि ५० प्रलिशि अनुदान कार्यक्रमिाई अगाडी बढाइनेछ
। कृद्धष पेशािाई नर्ाँ प्रद्धविी आर्ामहरुको प्रर्ोग र प्रोत्साहनका िालग अन्त्िरद्धक्रर्ा,स्थिगि
अविोकन भ्रमर्, कृद्धष मेिा िथा प्रदशयन र नमुना खेलि नश्लसुिार पशुको प्रोत्साहन गररने छ ।
नगरमा ए.आई, लमसन अन्त्िगयि सञ्चालिि कृलत्रम गभायिान केन्त्रको स्थापना गने कार्यिाई
स्थानीर् िािका गाई/भैसीको बाहुल्र्िा रहेको क्षेत्रमा केस्न्त्रि र लबस्िार गरी पशु उत्पादनमा
बृद्धिको माध्र्मबाट आर् आियनमा बृद्धि गररनेछ ।
भु-उपर्ोग नीलि लनमायर् गरर भुलमको बलगयकरर् गरी माटो सुहाउदो हावा पानी सुहाउदो बािीको
व्र्वस्था गररनेछ । बनक्षेत्र, बाँझो बगर आदीिाई कृद्धष उपर्ोग क्षेत्र घोषर्ा गरी अगाडी
बढाईनेछ ।
िडीबुटी,घाँस, िरकारी,फिफुि िथा बािाबरस्र्र् िाभ हुने कृद्धष कार्यिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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र्सै आलथयक बषय दे स्ख कृषक पररचर् पत्र काडय लबिरर् गरर बास्िद्धवक द्धकसान कार्यक्रम सं चािन
गररनेछ ।
लबपन्न पररवार का िालग एक लबपन्न पररवार एक करे साबारी कार्यक्रम िाई प्राथलमकिा र्दईने
छ ।
सबै साना द्धकसानिाई लसँचाई सुद्धविाको िालग मोरङ्ग-सुनसरी लसँचाई र्ोिना,साना लसँचाई कार्यक्रम
र बोररङ्ग माफयि लसँचाई सुद्धविा पुर्ायईनेछ ।
ँ ाई सुद्धविा पुराउनका िालग
सूर्क
य ु ण्ड,चावाचा,स्चर्ाबारी,बाग्दिबारी,िाई लिफ्ट लसष्टम िारा लसच
र्सै बषय सभेको कार्य आरम्भ गररनेछ ।
नगरमा उपिब्ि सम्भाविा िाई अध्र्र्न गरी उपर्ुक्त लसप र प्राद्धविीको लबकाश र लबस्िार
गरी पशु उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी दुि,दुग्ििन्त्र् पदाथय,अण्डा,माछा,मासुको क्षेत्रमा
आत्मालनभयर बनाईनेछ । साथै पशुपन्त्छी िथा बािी लबमा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गबाट िागु
गररनेछ ।
समर्मा नै मि लबउ र कृद्धष प्रचार सेवा उपिब्ि गराएर नगरका कृषक दािुभाईहरुका िालग
५० प्रलिशि अनुदानमा मि लबउको लबिरर् गनय पहि गररनेछ ।
कृद्धष िथा पशुपािनको पेशािाई आर् आियनसँग िोड्दै मर्ायर्दि र आकद्धषि
य बनाउनको िालग
ु े र्स क्षेत्रमा
बैदेस्शक रोिगार बाट फकेका हरुका िालग सहुलिर्ि दरमा ऋर् प्रवाह गने हेिि
रहेका बैङ्क िथा लबस्िर् सँस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्र्क ऋर् प्रवाहको व्र्वस्था गनयका
िालग कोषस्थापना गनय आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गरे को छु ।

स्वास््र् क्षेत्र
"गुर्स्िररर् स्वास््र् नागररकको अलिकार" भन्ने मुि नारािाई आत्मासाथ गरी स्वास््र् सेवामा
सबैको पहुँच पुर्ायउनको िालग आगामी आ.व. मा समेि लबपन्न पररबारको स्वास््र् लबमा
कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दईनेछ ।
महामारी रोग लनर्न्त्त्रर्का िालग नगर अस्पिािमा ५ बेड को अस्क्सकिन सद्धहिको कक्ष
सञ्चािनका िालग प्रदे श िथा सिीर् सरकारसँग समन्त्वर् गरी आवश्र्क पहि गररनेछ ।
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नेपाि सरकारबाट उपिब्ि लन:शुल्क औषिी हरुिाई अझ लबश्वालसिो बनाई स्वास््र् लबमा
कार्यक्रमिाई सबै नगरको घरमा पुर्ायई लन:शुल्क स्वास््र् कार्यक्रम िागु गररनेछ ।
"म स्िउँछु लनरोगी स्िवन" भन्ने अलभर्ानको शुरुवाि गरर मद्धहनामा एक पटक स्वास््र् िाँच
गनय हरे क नगरबासीहरुिाई अलभप्रेररि गररनेछ ।
नगर अस्पिाि, नगर लभत्र सं चािनमा रहेका स्वास््र् सं स्थाहरुमा आिुलनक उपकरर्को व्र्वस्था
लमिाईनेछ ।
आगामी बषयबाट सञ्चािनमा आउने कोलभड अस्पिािमा आवश्र्क भौलिक पुवायिारको लबकाश
गररनेछ ।
हाम्रो खानपान दे स्ख पोषर्र्ुक्त खानाका िालग िनचेिना कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी
बढाईनेछ ।
नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराएको कोलभड खोपिाई प्रभावकारी ढङ्गिे प्रर्ोगमा ल्र्ाई थप कोलभड
खोप खररदका िालग रु १ करोड आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गरर नगरबासीहरुिाई भर्
त्रासमुक्त नगरपालिका घोषर्ा गररनेछ ।
पूर्य अपाङ्गगिा भएका व्र्स्क्तहरुको घरमा गई मद्धहनामा २ पटक स्वास््र् िाँच गने प्रबन्त्ि
लमिाईने र करुर्ा फाउण्डेशनसँगको साझेदारी कार्यक्रम िाई लनरन्त्िरिा र्दईनेछ ।
मद्धहिा,बािबालिका मैत्री नगरपालिका घोषर्ा गरर सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्त्र् गररनेछ ।
मानव ओसारपसार, मद्धहिा द्धहँसा छु वाछु ि िस्िा िघन्त्र् मानव लबरोिी कार्यको अन्त्त्र्को िालग
लबलभन्न सँघ सस्ँ थाहरु सँग साझेदारी गरर लनमुलय िकरर् िफय नगरिाई अगाडी बढाईनेछ ।
नगरिे "छोरी पाउँदा,छोरी बचाउँ" अलभर्ानिाई शुरुवाि गदै नगर क्षेत्रमा पद्धहिो सन्त्िानका
रुपमा छोरीको िन्त्म र्दने आमािाई प्रोत्साहन भिा र्दनका िालग आवश्र्क बिेटको लबलनर्ोिन
गरे को छु ।
स्शक्षा िफय
शैस्क्षक सँस्थाहरुको भौलिक पूवायिार प्रद्धवलिगि पहुँच र क्षमिा अलभबृद्धििाई प्रोत्साहन गदै कक्षा
१ दे स्ख कक्षा ५ सम्मका लबद्याथीहरुका िालग "हाम्रा नानी लबद्यािर् िाने बानी" को नारा सद्धहि
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सामुदाद्धर्क लबद्यािर्हरुमा आवश्र्क कार्यक्रमको िर्ारी गररनेछ । स्शक्षािाई प्राद्धविीक,
लसपमुिक, व्र्वसाद्धर्क एवं गुर्स्िरीर् स्शक्षाको िालग पहि गररनेछ । आगामी बषय दे स्ख प्रकाश
मा.द्धविाई लबशेष अनुदान माफयि प्राद्धवलिक लबद्यािर् लनमायर्का िालग आवश्र्क पहि गररनेछ
।
आगामी शैस्क्षक सत्रको प्रारम्भ दे स्ख लबद्यािर् कमयचारी, वािा स्शस्क्षकहरुिाई रु ७,००० (साि
हिार) सुद्धविा थप गररनेछ ।
स्शक्षक लबद्याथीको क्षमिा अलभबृद्धि गनय श्रोि सािनको सन्त्दभयमा सामाग्रीहरुको पहुँच लबस्िार र
प्रोत्साहन गररनेछ ।
बियमान िद्धटि पररस्स्थिमा बैकस्ल्पक स्शक्षर् लसकाई कार्यका िालग पाठ्यक्रम लबकाश केन्त्र,
स्शक्षा मन्त्त्रािर्,लबभाग, प्रदे श सरकार शैस्क्षक सँघ सँस्था आदीिे िर्ार पारे का लसकाई र सन्त्दभय
सामाग्रीहरुको प्रर्ोग स्शक्षक लबद्याथीको पहुँच पुर्ायउन आवश्र्क सहर्ोग िथा समन्त्वर्का िालग
र्थासक्र् प्रर्त्न गररनेछ ।
१ लबद्यािर्मा बाि उद्यान िथा मन्त्टे श्वरी कक्षा सं चािनका िालग प्रोत्साहन गररनेछ ।अक्षर्
कोष नभएका मा.द्धवहरुमा बराहक्षेत्र न.पाको नाममा १ िाख ५० हिारको अक्षर्कोषको स्थापना
गररनेछ ।
सबै मा.लबहरुमा पुस्िाकिर् सञ्चािनका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।१५ िना अलि लबपन्न
र्ूवा लबद्याथीहरुका िालग प्राद्धवलिक स्शक्षा अध्र्र्नका िालग सहर्ोग गररनेछ ।
िनक मा.द्धव.का सुस्ि श्रवर् भएका लबद्याथीका अध्र्र्न का िालग आिारभुि िहको दरबन्त्दीको
व्र्वस्था लमिाइएको छु ।
ु ी क्र्ाम्पस र आदशय क्र्ाम्पसको आफ्नै भवनमा पठन
आगामी बषय दे स्ख सप्तकोशी बहुमख
पाठनको व्र्वस्था लमिाईनेछ । साथै आगामी बषय दे स्ख कािाबन्त्िरमा एउटा बहुमस्ु ख क्र्ाम्पस
सं चािनका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।
सबै सामुदाद्धर्क लबद्यािर्हरुमा स्थानीर् भाषा,सँस्कार,सँस्कृलि र रहन सहनमा आिाररि पाठ्यक्रम
लनमायर् गरर ऐस्च्छक रुपमा अध्र्र्न गने गराउने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।
भौलिक िथा पूवायिार िफय
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- भौलिक पूवायिारका रुपमा रहेका सडकहरु,आवश्र्क भवनहरु, नहर,बाँि,कुिो िथा अन्त्र्
सं रचनाहरुिाई सेवा,क्षेत्र, श्रोि,िागि र आवश्र्किाका आिारमा बगीकरर् गरर ठु िा िागिका
र्ोिनाहरु सिीर् र प्रदे श सरकार माफयि लनमायर् िथा सुिार कार्यिाई अस्घ बढाउन प्रभावकारी
पहि गररनेछ । नगरको श्रोि र सािनिे िान्न सक्ने र्ोिनाहरु नगरिे प्राथलमकिाको आिारमा
लनमायर् िथा सुिारका िालग कार्य अगाडी बढाउने व्र्होरा अनुरोि गदयछु ।
- सडकहरुिाई पर्यटन स्थि पहुँच मागय, बिार पहुँच मागय, वडा िथा नगर कार्ायिर् पहुँच
मागय, प्रमुख रािमागय पहुँच मागयहरुको रुपमा बलगयकरर् गरी प्राथलमकीकरर् गररनेछ ।
- अस्पिाि र अन्त्र् स्वास््र् सस्ँ थाहरु,लबद्यािर् भवन, सामुदाद्धर्क भवनहरु िस्िा सावयिलनक
भौलिक सं रचनाहरुको लनमायर् गदाय बियमान पररस्स्थिीबाट स्शक्षा हालसि गदै बहुउपर्ोगी हुने गरर
शौचािर्, खानेपानी िारा वा ट्युवेिहरुको सुरक्षा अवस्था, क्षेत्रफि, घेराबेरा, आर्दको पर्ायप्तको
िालग स्िरीर् मापदण्ड कार्म गरर लनमायर् गने कार्यिाई प्राथलमकिा र्दईनेछ ।
- भौलिक लनमायर् िथा लबकाससँग स्थानीर् रुपमा उपिब्ि लनमायर् सामाग्री, िनशक्ती र लसपको
उपर्ोगिाई प्राथलमकिा लनिायरर् गरर लबकाससँग रोिगारी र श्रोि पररचािनिाई िोलडनेछ ।
- स्थानीर् स्िरमा गररने भौलिक लनमायर् िथा लबकासिाई िनसहभालगिात्मक बनाउदै गुर्स्िरीर्िा
कार्म गररनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्र रहेका लिङ्क रोड, चिरा िागृिी चौक दे स्ख रे ल्वे हुदै १३ आर.लड- िोरीबारी
वडा नं ७ को सोमबारे िोड्ने सडकिाई लनरन्त्िरिा र्दई सिीर् सरकारको र्ोिनामा रहेको
बाङ्गे-नडाहा-िरान सडक खण्डिाई र्सै आ.व. दे स्ख कािो पत्रे गने कार्यको शुरुवाि गररनेछ
।
- चिरा बिार, बाङ्गे बिार, प्रकाशपुर बिार, नगरपालिका भवन आसपास, चक्रघट्टी बसपाकय
क्षेत्र, मिुवन बिार क्षेत्र, कािाबञ्जर बिार क्षेत्रहरुमा सावयिलनक शौचािर् लनमायर्का िालग
आवश्र्क बिेटको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
- खानेपानी लडलभिन कार्ायिर्सँग समन्त्वर् गरर वराहक्षेत्र वडा नं ९,१० र ११ को खानेपानी
समस्र्ािाई सामािान गनयका िालग आवश्र्क र्ोिना लनमायर् गरर सो र्ोिना कार्ायन्त्वर्न गररनेछ
।
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- नगर लभत्र रहेका सामास्िक र सामुदाद्धर्क सि सँस्थाहरुका अपुरा भवनको लनमायर् सम्पन्न
गरर बेवाररसे अवस्थामा रहेका भवनहरुिाई नगरिे आफ्नो मािहािमा ल्र्ाउन आवश्र्क पहि
गररनेछ ।
- वराहक्षेत्र नगरपालिकामा कस्म्िमा १ हिार िना अट्न सक्ने सभाहि लनमायर् कार्यिाई
गौरवको आर्ोिनका रुपमा अगाडी बढाईनेछ ।
- भौलिक पुवायिार लनमायर्का क्षेत्रमा लबशेष गरर साझेदारी कार्यिाई अगाडी बढाईनेछ ।
- प्रत्र्ेक वडाको ५०० लमटर सडक खण्डिाई कािोपत्रे गनयका िालग आवश्र्क बिेटको
व्र्वस्थापन गररनेछ ।
मानव सं सािन िथा रोिगारी लबकास
- मानव सं सािनको लबकास, व्र्वस्थापन र प्रक्षेपर्को िालग सि र प्रदे श सरकारको समन्त्वर्मा
कार्य अगाडी बढाईनेछ ।
- रोिगारी प्रवियन गनय आर् आियनमा सररक गराउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा सहर्ोग
पुग्ने गरर प्रत्र्ेक वडामा (वा नगर स्िरमा) कस्म्िमा १ वटा अल्पकालिन िालिमको व्र्वस्थापन
गररनेछ ।
- श्रम बिारमा रहेका श्रलमकहरुको लसप र क्षमिाको उपर्ोग हुने गरर उनीहरुको व्र्स्क्तगि
लबबरर् रहेको श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना गररनेछ ।
- बैदेस्शक रोिगारीबाट फकेकाहरुका िालग लसप र दक्षिाका आिारमा रोिगारी व्र्वस्थापन
साथै साना उद्यमी र िथा व्र्वसार्बाट आत्मालनभयर बन्न चाहनेहरुिाई बैङ्क िथा लबस्िर्
सँस्थाहरुसँगको समन्त्वर्मा ऋर् प्रवाह गने व्र्वस्था गनय आवश्र्क नीलि िथा लनर्मको िर्ारी
गररनेछ ।
- एकि मद्धहिा िथा लबिुवा मद्धहिाहरुिे सञ्चािन गरररहेका वा सञ्चािन शुरुवाि गने साना
िथा मझौिा उद्योग िाई आवश्र्क प्रोत्साहन स्वरुप बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।
- स्व: उत्पादनमा आिाररि उद्योगिाई प्रोत्साहन गनय आन्त्िररक िगानी किाय र बाह्य िगानी
किायको िगालन लभलत्रने बािाबरर् िर्ार गररनेछ । साथै र्स्िा उद्योगहरुको स्थापना िथा
सञ्चािनका िालग प्रोत्साहन गनय कर छु ट िगार्िका सुद्धविाहरु प्रदान गररनेछ ।
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- िनिािाई रोिगारी सँग प्रत्र्क्ष िोड्ने खािको रोिगारी मुिक कार्यक्रममा िगानी गररनेछ
ु , अलि लसमान्त्िकृि,लबपन्न िाििािी, समुदार् र गररबहरुिाई सुरस्क्षि
। अलि लबपन्न, िोपोन्त्मख
आवास कार्यक्रम िागु गररनेछ । मद्धहिा द्धहँसा,मानव बेचलबखन ओसारपसारको िोस्खम कम
गनय चेिनामुिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । िैद्धङ्गक लबभेद,छु वाछु ि िथा सबै खािे कुररलि
कु-सं स्कारको अन्त्त्र्का िालग सामास्िक रुपान्त्िरर्को अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।
-अलभभावक गुमाएका अन्त्र् कारर्िे असाहर् भएका वा बेवाररसे अवस्थामा रहेका बािबालिकाको
उिार िथा सं रक्षर् गररनेछ । बेसहारा,असाहार् ज्र्ेष्ठ नागररकको सं रक्षर् गररनेछ । अपङ्गिा
(फरक क्षमिा) भएका व्र्स्क्तहरुिाई स्शक्षा,स्वास््र्,मनोरञ्जन,खेिकुद,रोिगारी र आर् आियनका
िालग लबशेष कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
-पूर्य अपङ्गगिा भएका मालनसहरुको घरपररवारिाई नगरपालिकाबाट लिने लसफाररस दस्िुरमा
छु ट र्दईनेछ ।
-महामारीका कारर् द्धकसान,असहार्,गररब िथा लबपन्न बगयका पररवारिाई िस्क्षि गरी
स्वास््र्,स्शक्षा, लसप लबकास िालिम र रोिगारी एबम् आर्आियन सम्बन्त्िी लबशेष कार्य सञ्चािन
गररनेछ ।
- "नगर प्रहरी हाम्रो प्रहरी" भन्ने नारािाई नगरबासी बीच स्थाद्धपि गनय शास्न्त्ि सुरक्षा,
सुव्र्वस्था,लबकास लनमायर्,लबपदमा राहि िथा उिार,सरसफाई,पर्यटन प्रबियन िथा सेवा प्रवाहिाई
सहि बनाउन नगर प्रहरीको प्रभावकारी पररचािन गररनेछ ।
- प्रिानमन्त्त्री रोिगार कार्यक्रमिाई लनर्लमि लबकास लनमायर्का कार्यक्रममा ज्र्ािा साझेदारी
गरर र्दगो प्रकृलिका कार्यहरुिाई प्राथलमकिा र्ददै अझ उपिस्ब्िमुिक बनाइनेछ ।

सुशासन
-िनसहभालगिा, पारदस्शयिा,िबाफदे द्धहिा,स्िम्मेबारी िथा उिरदाद्धर्त्वबोि लछटो-छररिो प्रशासनीक
सेवािाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
-िनिािाई अलिकार सम्पन्न र सबि बनाउदै सामास्िक पररक्षर्,कार्यसम्पादन सम्झौिा,
ु ाई,भ्रष्टचारमा शुन्त्र् सहलनशििा,सूचना मैत्री बािाबरर्,िगार्िको
अनुगमन,सावयिलनक सुनव
प्रवियन गरर सुशासन कार्म गररनेछ ।
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- सुशासन स्थापना र भ्रष्टचार लनर्न्त्त्रर्का िालग सरकारी,गैर सरकारी,लनिी र सबै क्षेत्रमा
सदाचार प्रर्ािीको लबकास गररनेछ ।
ु ाई लनदे स्शका २०६७ बमोस्िम स्थानीर् िहबाट सम्पादन
-स्थालनर् िहमा सावयिलनक सुनव
ु ाई गने कार्यक्रम िाई अलनवार्य गने नीलििाई लनरन्त्िरिा
गररएका कार्यक्रमहरुको सावयिलनक सुनव
र्ददै र्स कार्यक्रम माफयि सबै वडाहरुिे सम्पादन गरे को कामको सरोकारवािाहरुिाई (स्थानीर्
एफ.एम.,द्धप्रन्त्ट लमलडर्ा र आम सञ्चार माध्र्म समेि) सहभागी गराई सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा,
पारदस्शयिा,िवाफदे द्धहिामा बृद्धि गदै िलगनेछ ।
- राद्धष्ट्रर्,अन्त्िराद्धष्ट्रर्, िथा स्थानीर् गैससहरु माफयि सञ्चालिि लबकास गलिलबिीहरुिाई िनिा
सम्म पु-र्ाउन स्थानीर् एफ.एम. रे लडर्ो,पत्र पलत्रका माफयि सञ्चालिि कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा
र्दईनेछ ।
- नगर क्षेत्रको सूचना सञ्चार र पत्रकाररिाको िालग लबशेष बिेटको व्र्वस्था गररनेछ । साथै
हरे क वडािे सूचना िथा सञ्चार अन्त्िगयि आवश्र्क बिेट लबलनर्ोिन गदै स्थानीर् लमलडर्ािाई
प्राथलमकिामा राख्ने नीलि लनमायर् गररनेछ ।
- लबद्युलिर् प्रद्धविीको प्रर्ोगमा वडा कार्ायिहरुिाई समेि सक्षम बनाउने गरर प्रद्धविी र िालिमको
व्र्वस्था लमिाईनेछ । साथै सूचना प्रद्धविीका िालग आवश्र्क सामाग्री, सफट्वेर्र र उपकरर्
खररदका िालग बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।

बन,बािाबरर् िथा उिाय
- र्स नगरक्षेत्र लभत्र रहेका चारकोशे झाडी,कोशी टप्पु बन्त्र्िन्त्िु आरक्ष,रामिुनी बनिस्िा अलि
महत्वपूर्य वन क्षेत्रहरुको सं रक्षर् र लबकासको दाद्धर्त्व नगरपालिको रहेको छ । र्ी राद्धष्ट्रर्
महत्वका बन क्षेत्रहरुको सं रक्षर् र लबकासको दाद्धर्त्व नगरिे लिनेछ । सद्धिर् सरकार र प्रदे श
सरकारसँग को समन्त्वर्मा बन व्र्वस्थापन,बन पैदावरको उपर्ोग,बन्त्र्िन्त्िुको सुरक्षा,िैद्धवक
द्धवद्धवििाको सं रक्षर्, बािाबरस्र्र् सन्त्िुिन सद्धहि पर्यटन प्रवियनका िालग स्थानीर् स्िरमा
िनसहभालगिामा अझ प्रवियन र प्रोत्साहन गररनेछ ।
22

-लनिी, सामुदाद्धर्क र सावयिलनक वनमा रुख कटान पश्चाि सोद्धह स्थानमा कटान भएकै सं ख्र्ामा
बृक्षारोपर् गनय िगाई "कटान पश्चाि पुन: हररर्ो" कार्यक्रम सं चािनमा ल्र्ाई अलनवार्य बृक्षारोपर्
गने नीलि िागू गररनेछ ।
- ढुङ्गा,लगट्टी,बािुवा सं किनका क्रममा बािाबरर्मा प्रलिकुि प्रभाव पनय नर्दन प्रारस्म्भक
बािाबरर्ीर् पररक्षर् IEE सम्पन्न गररएका नर्दनािाहरुबाट मात्र नदीिन्त्र् पदाथय सं किन गने
िथा प्रलिबेदनमा लसफाररस भएका सुझावहरु पािना भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गररनेछ
।
- घरार्सी इन्त्िनको प्रमुख श्रोिका रुपमा दाउरा,गुइँठा, प्रर्ोग गने घरिुरी सं ख्र्ा प्रत्र्ेक बषय
कम्िीमा १० प्रलिशििे कम गदै बैकस्ल्पक उिाय प्रर्ोग गनेको सं ख्र्ा बढाउन आवश्र्क
कार्यक्रम ििुम
य ा गररनेछ ।
- वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लबलभन्न वडामा िङ्गिी िनावरको प्रकोप बढ्ने क्रममा रहेको हुँदा
प्रकोप न्त्र्लु नकरर्का िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।
- वराहक्षेत्र नगरपालिका लभत्र रहेको श्रीिङ्का टप्पुमा रहेको अव्र्व्र्स्स्थि िग्गाहरुिाई व्र्वस्स्थि
गरर सं रक्षर् गनयका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।
किा,सँस्कृलि,साद्धहत्र् र पर्यटन
- र्स नगर लभत्र रहेका िालमयक पर्यटन, पर्ायपर्यटन,िि र्ात्रा, खेि पर्यटन,कृद्धष पर्यटनको प्रच ुर
सम्भावना रहेको छ । साथै हाम्रो बहु साँस्कृलिक ररलिररवाि,भेषभुषा, भाषा, लिपी िगार्िका
क्षेत्रहरुमा आवश्र्क पूवायिार लनमायर् र प्रवियनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
- साद्धहत्र्, भाषा, किा, सस्ँ कृलि सँरक्षर् एवं प्रबियन गने कार्यिाई प्राथलमकिामा रास्खनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्रका मठमस्न्त्दर,गुम्बा,मदरसा, चचय िथा थानहरुको सं रक्षर्,सम्बियन र लबकासमा
आवश्र्क कार्यर्ोिना लनमायर् गररनेछ ।
- पर्यटकीर् सम्भावना भएका स्थानहरुको पद्धहचान र न्त्र्ुनिम पूवायिार लनमायर् िथा क्षमिा
लबकासका कार्यहरु चरर्बि रुपमा कार्ायन्त्वर्न गदै िलगनेछ ।
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- नगरक्षेत्रको पर्यटन प्रवियन, नर्ाँ पर्यटकीर् सम्पदाको स्चनारी र सम्भावनाको उिागर गने
उद्देश्र्िे डकुमेन्त्िी लनमायर्,होलडयङ्ग बोडय अलभर्ान, पर्यटन मेिा,साहालसक पर्यटन प्रलिर्ोलगिा र
प्रचार प्रसारका कार्यहरुिाई अगाडी बढाइनेछ ।
- पर्यटन स्थिसम्म पुग्ने पहुँच मागयहरुको लनमायर्मा िन सहभालगिा गराई प्राथलमकिा र श्रोिको
उपिब्ििाको आिारमा अगाडी बढाइनेछ ।
- पर्यटन पूवायिारका ठू िा र्ोिनाहरु सं घ िथा प्रदे श सरकार र नगरको समन्त्वर्मा सञ्चािन
गररनेछ ।
- पर्यटन द्धवकाशिाई टे वा पुर्ायउने उद्देश्र् अनुरुप सूर्य कुण्डमा साना सहरी कार्यिाई िोड र्दईने
छ ।
- स्थानीर् िन समुदार्िाई पर्यटनमा आवि गराइ रोिगारी लसियना गनय लसप िथा चेिना
अलभबृद्धििाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
- पर्यटन स्थिहरुको द्धववि महत्व िथा पहुँचको बारे मा ब्र्ापक प्रचार प्रसारको लनलि लिईनेछ
।
- पर्यटन क्षेत्रको अविारर्ागि द्धवकासका िालग लछमेकी स्थानीर् सरकारहरुसँग समेि समन्त्वर्
गरी द्धवस्िृि र्ोिना िर्ार गररनेछ ।
- माझी राद्धष्ट्रर् सतग्राहिर्,टे काने पोखरी, गहने खोिा,अमाह लसमसार, स्चसापानी,साकेिा थान,
सािवनीको लगिे रे ष्टुरेण्ट,दे वीघाटको क्र्ाम्पा चौरीिाई िनिािी सतग्राहािर् िगार्ि िालमयक
मठ मस्न्त्दर एवम् पुरािास्त्वक स्थानमा व्र्वस्थापन सलमलि लनमायर् गनय आवश्र्क अध्र्र्न टोिी
लनमायर् गररनेछ ।
- कोशी टप्पु बन्त्र्िन्त्िु आरक्षदे स्ख कोशी नदी हुदै चिरािाम,औलिर्ा बाबा, बराहक्षेत्र मस्न्त्दर,
सूर्क
य ु ण्ड,रामिुनी मस्न्त्दर िगार्िका क्षेत्रिाई पर्यटन हबका रुपमा लबकास गनय प्रदे श िथा सि
सँग समन्त्वर् गररनेछ ।
- वराहक्षेत्र नगर लभत्रका ऐलिहालसक,पुरािास्त्वक महत्वका क्षेत्र,दरबार, गढी,द्धकल्िा, गुफा, लिथय
उपलिथयहरुको उत्खनन, सं रक्षर्, सम्बियनका िालग नगरस्िरीर् सं रक्षर् सलमलि गठन गरी
स्िर्ोिार, प्रचार प्रसार र प्रवियनका िालग आवश्र्क बिेट लबलनर्ािन गररनेछ ।
24

सामास्िक द्धवकास िफय
- सबै प्रकारका िैद्धङ्गक िथा सामास्िक द्धवभेदहरुको अन्त्त्र् गरर सहभालगिामूिक,समानिामा
आिाररि सामास्िक न्त्र्ार् प्रवियन गने कार्यहरुका िालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ ।
- मद्धहिा सहभालगिाको प्रवियन, मद्धहिा सहकारी माफयि उत्पादन कार्य र सामास्िक द्धवकासमा
सहभालगिा,अलि द्धवपन्न एकि मद्धहिाहरुका िालग द्धवशेष कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा िोड र्दइनेछ
।
- आर्दवासी, िनिािी,दलिि, मिेषी, मुस्स्िम,द्धपछडा वगयको बास्िद्धवक बहु आर्लमक ि्र्ाङ्क
वडागि रुपमा िर्ार गररनेछ । भाषा,सँस्कृलि आर्दको सं रक्षर् र प्रवियनिाई प्रोत्साहन गररनेछ
।
-आलथयक द्धवपन्निाको आिारमा लनस्श्चि सं ख्र्ामा लसपमुिक िथा रोिगार मुिक कार्यक्रमको
आर्ोिना गरी रोिगारी र उत्पादन कार्यमा सररक हुन प्रोत्साहन गररनेछ ।
- घरे ि ु िथा िैद्धङ्गक द्धहँसा, बेचलबखन, ओसारपसार िस्िा अपरालिक िोस्खम कम गनय चेिनामुिक
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
- बािबालिका िस्क्षि कार्यक्रम अन्त्िगयि बािबालिकाहरुको अलिकार सुलनस्श्चि गदै बािबालिको
सं रक्षर्,स्शक्षा,नेित्ृ व द्धवकास,बाि द्धहँसा न्त्र्ुलनकरर् र सहभालगिा िस्िा नैसलगयक अलिकार
प्रत्र्ाभुलि गरर कार्यक्रमहरु ििुम
य ा र कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।
- समावेस्शिा,सशस्क्तकरर्,सहकार्यको माध्र्मबाट सह अस्स्ित्व सद्धहिको समानिाका िालग
अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।
- बाि मैत्री स्थानीर् शासन अविारर्ािाई नगरका सम्पूर्य वडामा िागू गरर लनमायर् हुने पूवायिार
बािमैत्री,अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।
- नगर क्षेत्रिाई बािलबबाह,अनमेि लबबाह मुक्त क्षेत्र बनाउन सचेिना अलभर्ान सं चािन गररनेछ
।
- मद्धहिाहरुमा हुने आङ्ग खस्ने,पाठे घर िथा द्धफस्टु िा रोगको न्त्र्ूलनकरर्का िालग स्वास््र् स्शद्धवर
सं चािन गररनेछ ।
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- आर्दबासी िनिािी,दलिि,मिेसी,मुस्स्िम,द्धपछडा बगय,िेष्ठ नागरीक,अपाङ्गिाको उत्थानका िालग
लसप,दक्षिामा आिाररि आर्मुिक,लसपमुिक कार्यक्रमहरु सं चािन गरी स्वरोिगार बनाउने लनलि
अबिम्बन गररनेछ ।
- अपङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुका िालग पररचर् पत्र द्धविरर् अद्यावलिक,स्िद्धवकोपाियनका िालग
आर्मुिक कार्यक्रम िथा सहार्क सामग्रीहरु लबिरर्िाई प्राथलमकिामा रास्खनेछ ।
- बािबालिकाहरुको क्षमिा लबकाश गनय "मेर्र सँग बािबालिका" कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा
र्दईनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्र रहनु भएका अलि लबपन्न पररवारहरुका िालग लन:शुल्क लबमा कार्यक्रमिाई
लनरन्त्िरिा र्दईनेछ ।
र्ूवा िथा खेिकुद िफय
- नगर िथा वडा स्िरमा र्ूवा सञ्जािको लनमायर्,खेिकुद,गार्न,नृत्र्,िेखन, िगार्िका
लसियनात्मक कार्यमा सररक हुन प्रोत्साहन गररनेछ ।
- र्ूवा स्वर्मसेवी समुहको (स्काउट, रे डक्रस िगार्ि) लनमायर् गरर द्धवपद्हरुमा पररचािन गनय
प्रोत्साहन गररनेछ ।
ँ न र सामास्िक अपराि मुक्त समािको लनमायर्का िालग र्ूवा समुहिाई
- िागू औषि दुव्र्स
पररचािन गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।
- र्ूवाहरु (लबदे शबाट फकेकाहरुिाई) प्राथलमकिामा राखेर रोिगारमुिक प्रद्धवलिको िालिम,
प्रस्शक्षर् प्रदान गरी प्राद्धवलिक उपकरर् खररदमा ऋर्,अनुदान प्रोत्साहन गररनेछ ।
ँ सम्बस्न्त्िि लबलभन्न लनकार्सँगको समन्त्वर् िथा
- खेिकुदको प्रवियनका िालग खेिक्षेत्र सग
साझेदारीमा समर् समर्मा खेिकुद प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रमहरु सं चािन गररने िथा सहभालगिा
िनाइनेछ ।
- "एक वडा एक खेि" कार्यक्रम सं चािन गरर र्सिाई प्रोत्साद्धहि गनय खेिकुद पूवायिार
द्धवकासका कार्यहरु क्रमश: िागू गदै िलगनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्र सावयिलनक पाकयको द्धवकास र खेिकुद मैदान लनमायर्/स्िरोन्निी कार्यिाई
अगाडी बढाइनेछ ।
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- खेिकुदको समग्र द्धवकासको िालग लबद्यािर् िहबाटै प्रलिभा पद्धहचान गरर स्िरीर् खेिाडी
उत्पादनका िालग क्षमिा द्धवकास गराउदै िलगनेछ ।
- वराहक्षेत्र नगर लभत्र कुनै पलन खेि सं घ सं स्थािे राद्धष्ट्रर् िथा अन्त्िराद्धष्ट्रर् खेिकुद आर्ोिना
गनय चाहेमा साझेदारीमा खेि सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।
रािश्व िथा कर प्रशासन
- नगरपालिकाको आन्त्िररक श्रोिको र्दगो व्र्वस्थापनको िालग कर पररचािन ढाँचा िर्ार गरर
करको दार्रा र क्षेत्र अलभबृद्धि गररनेछ ।
- नगरपालिकाको आन्त्िररक श्रोििाइ बलिर्ो बनाउन लबलभन्न वडाहरुमा व्र्ापाररक सटरहरुको
लनमायर् गनय आवश्र्क पहि गररनेछ ।
ँ समन्त्वर् गरर उत्खनन गदै
- सप्तकोशी नदीमा रहेका खेर गएको बािुवा िाइ सं घ र प्रदे श सग
लबक्री लबिरर्का िालग आवश्र्क सभे िथा सभेक्षर् गररनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्र सञ्चालिि खानी िथा क्रसर उद्योगहरु सञ्चािनको छु ट्टै मापदर्ड बनाई
नगरपालिकाको र्दगो आम्दानीको श्रोिको रुपमा लबकास गररनेछ ।
- सद्धँ विान िथा कानुन प्रदि क्षेत्रिाई थप व्र्वस्स्थि र प्रभावकारी बनाई लबस्िर् सवालिकरर्
र आलथयक स्थार्ीत्व कार्म गररनेछ ।
- नगर क्षेत्र लभत्रका गैर सरकारी सँस्थाहरुको नवीकरर्को लसफाररस,शुल्क,सँस्थाको बाद्धषक
य
द्धवस्िर् कारोबारको आिारमा मापदण्ड बनाइ िागु गररनेछ ।
शहरी द्धवकास
- नगर टोिबासीहरुिे नगरपालिकाको लभत्री सडक लनमायर् गनय चाहेको खण्डमा मापदण्ड
बमोस्िमका सडक लनमायर्का िालग नगरपालिका र टोिबासीहरुको उपभोक्ता सलमलिको ५०५० प्रलिशि िागि सहभालगिामा लनमायर् कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
- नगर लभत्रका लबलभन्न स्थानहरुमा ईको पाकय, द्धपकलनक स्थि र मनोरञ्जन पाकय लनमायर् कार्य
थािनी गररनेछ ।
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- बैज्ञालनक घर ठे गाना प्रर्ािी (Metric Addressing System with Street Naming) को अविम्बन
गरर नगरपालिका लभत्रका प्रमुख सडक िथा गल्िीहरुको नामाकंरर् र घर सं ख्र्ा (House
Numbering) लनिायरर् गररनेछ ।
द्धवद्धवि
- गैर सरकारी सँस्थाहरुिे कार्यक्रमहरु सं चािन गदाय नगरपालिकाको पूव य स्वीकृलि लिने
प्राविानिाई अलनवार्य गररनेछ ।
- नगरपालिकाको बाद्धषक
य नीलि िथा कार्यक्रमिाई टे वा पुग्ने कार्यक्रमहरु सं चािन गने गैर
सरकारी सँस्थाहरु सँग सहकार्य गररनेछ ।
- नगरपालिकाको समग्र समृद्धि हालसि गनयका िालग "द्धवकासका िालग हािेमािो अलभर्ान"
सञ्चािन गनय स्शक्षा, स्वास््र्,पर्यटन र फोहोरमैिा व्र्वस्थापन िगार्िका सामास्िक क्षेत्रहमा
गैर सरकारी सस्ँ थाहरु सँग िागि सहभालगिामा आिाररि कार्यक्रमहरु सं चािनमा ल्र्ाइनेछ ।
- गैर सरकारी सं स्थाबाट भएका कामको अनुगमन प्रबन्त्ि िथा प्रगलि सलमक्षािाई लनरन्त्िरिा
र्दइनेछ ।
नगर सभा सदस्र्ज्र्ूहरु
अन्त्त्र्मा समग्र नगरको द्धवकासमा र्ो ४ बषय र्ोगदान गनुय हुने सम्पूर्य रािनैलिक दि, राष्ट्रसेवक
कमयचारी, लनिी, सहकारी, उद्योगी-व्र्ापारी, लनमायर् व्र्वसार्ी, बुद्धिस्िबी, स्शक्षक, नागररक समाि,
श्रलमक बगय, आम सञ्चारकमी, नगरबासी आमा-बुवा, दािु भाई, र्ददी बद्धहनी िथा लबलभन्न पेशा
ु न
व्र्वसार्मा आवि हुनह
य ाई हार्दयक िन्त्र्बाद ज्ञापन गदयछु । नगर सभाबाट सम्मालनि
ु े सम्पूर्ि
सम्पूर्य व्र्स्क्तत्वहरुिाई हार्दयक बिाई ज्ञापन गदयछु । साथै कोलभड रोग रोकथाम र लनर्न्त्त्रर्का
िालग आलथयक,भौलिक सबै प्रकारको सहर्ोग गनुय हुने महानुभावहरुिाई नगरपालिकाको िफयबाट
लबशेष सम्मान र िन्त्र्बाद ज्ञापन गदयछु ।
लनिम खनाि
नगर प्रमुख
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