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 �भमाद नगरसभाका सभासद�यूह�, 

सव��थम �भमाद नगरपा�लकाको ते�ो नगरसभामा आ�थ�क, सामािजक, 

साँ�कृ�तक,प�रवत�न अनभुतू गरेको जनताको सरकार �था�पत गन� आ�नो जीवनको 

आह�ुत �दनहुनु े �ात अ�ात स�हदह� ��त हा�द�क ��ा�ल� �य� गद�छु, साथै 

�थानीय सरकारलाई पणुा��धकार स�हत जनताको सरकार वनाउनको �न�म� ल�न े

तमाम गणत��वाद� राजनेता�यूह�, स�पूण� जनजन एवं दलह���त हा�द�क कृत�ा एवं 

स�मान �य� गद�छु। आज हामी �भमाद नगरपा�लकाको आ.व.२०७५/७६ का 

ला�ग स�ुदर सपना दे� ेगौरवमय �णमा उ�भएका छ�। �भमाद नगरपा�लका ७५३ 

�थानीय तह म�ये अ�त रमणीय �ाकृ�तक �ोत साधन, जातजा�त, साझा अ�धकार, 

सह-अि�त�व र आ�म�नभ�रता पूव�क िजउने �वा�भमानी नगरपा�लका हो। यस 

नगरपा�लका १२९ वग� �क.�म.�भ� क�रव ४० हजार जनसं�या रहेको एउटा 

पय�टक�य धा�म�क थातथलो प�न हो। जसको पूण� �वकास गन� जनताले हामीलाई 

अ�भभारा स�ुपेको सव� �व�दतै छ। 

रा��य �व�धनता र �वा�भमान,लोकत��, संघीयता, जनजी�वका, सशुासन र स�व�ृ� 

�ा��को आ�दोलन र �ाि�तको नेत�ृव गन� आदरणीय नेताह�, नाग�रक समाज,स�ार 

जगत र सहभागी जनसमदुायलाई उ�च स�मान र �संशा गद� हा�द�क कृत�ता �ापन 

गद�छु। 

संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक सं�वधान जार� प�ात प�हलो पटक स�प� �थानीय 

तह �नवा�चनमा हामीलाई �व�ास गर� �भमादवासी नाग�रकह�ले �भमाद नगर सरकार 

स�ालनको गहन िज�मेवार� र दा�य�व सिु�पएर प�न दईु वटा नगरसभा स�प� गर� 

ते�ो नगरसभा बाट �वीकृत बजेट नी�त तथा काय��मको साव�ज�नक�करणको अव�था 

स�म प�ुन सकेका छ�। नगरको �वकास र सम�ृ�को अ�सम सपना साचेर आम 

नगरवासीको वष�देिख प�रणाममखुी ��तफल �ा� गन� अ�भलाषालाई पूण� गराउने 

ग�भीर उ�रदा�य�व वहन गनु� हा�ो कत��य हो। 
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नेपाल� जनताको रगत र प�सनाले पो�तएको सं�वधानको मम�, जनअपे�ा तथा 

आव�यकतालाई �ा� �ोतको अ�धकतम प�रचालन गर� पूरा गन� ��तव�ताका साथ 

ते�ो नगरसभा वाट पा�रत वजेट नी�त तथा काय��म आम नगरवासीह�को हातमा 

�याइनेछ। 

नेपाल� जनताको पटक पटकको संघष� र व�लदान �व�प �ा� गणत�� र संिघयताको 

उपहार �थानीय तह गठन संगै जनताका अ�स�मत आका�ंालाई �नर�तर परुा गद� 

सम�ृ �भमादको या�ामा ��थान �व�दकुो �पमा आ�थ�क वष� २०७४/७५ को 

वष�लाई संरचना �नमा�ण र सं�थागत �वकासको वष�को �पमा ��ततु गरेका �थय�।भने 

आ.व. २०७५//७६ लाई हामी संरचना �नमा�ण गद� सम�ृ�को थालनी वष�को �पमा 

नगरका नी�त, योजना र काय��मलाई प�र�कृत गन� जमक� गरेका ह�। 

हामी यतीबेला �यव�था प�रवत�न र राजनै�तक यगुबाट सहकाय�, सम�वय र सह-

अि�त�वको यगु �वेशको मह�वपूण� चरणमा छ�। �नवा�हमखुी �वकासको या�ावाट 

प�रणाममखुी �वकास र स�व�ृ�को या�ामा समा�हत भएका छ�।अव कुनै प�न 

वाहानामा सम�ु�तको या�ा रो�कन ुबा�छनीय हदैुन। 

हा�ो अजु�न��� भनेकै चरणव� �वकास र जनअपे�ा संवोधन गनु� हो।हा�ो 

जातजा�त,भाषाभाषी, सँ�कृ�त, परुाताि�वक स�पदा, �कृ�त आ�दको �व�वधताले �भमादको 

अपार �ोतको संकेत गर�रहेको छ।तथापी हा�ा पर�परागत सोचवाट ��त समाजलाई 

प�रवत�न गद� पछा�ड परेका म�हला, उि�प�डत, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, �समा�तकृत 

समदुायको सश�ीकरणमा समेत यथोिचत संवोधन गद� �भमादलाई सशुासन य�ु र 

��चारम�ु नगर वनाउने अ�भयानमा ��तव� रहेका छ� । �हजोको एका�मक रा�य 

�णाल�वाट आज संघीय शासन �णाल�मा आउँदा स�म धेरै �भ�ताह� रहेका छन।ती 

�भ�तालाई एक वा�यमा �य� गदा� के��मा रहेको आ�थ�क,राजनै�तक र 

�यव�थापक�य अ�धकार जनताको घर दैलोमा पगेुको  अनभुतू गराउन स�न ुनै "�संह 

दरवारको अ�धकार गाउँगाउँ स�म" भ�े नारा च�रताथ� हनु ुहो। 
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"सम�ृ नेपाल,सखुी नपेाल�"को रा��य अ�भयानलाई अनभुतू र देिखन े गर� साथ�क 

वनाउन �भमादलाई सम�ृ,स�ुदर र शा�त समाज �नमा�णमा अिघ बढाउन ु हा�ो 

��तब�ता स�हत नगरको नी�त तथा काय��म यस ग�रमामय ते�ो नगरसभा सम� 

पेश गन� गईरहेका छ�। 

�दघ�काल�न सोच स�हत �वगतमा स�प� दईुवटा नगरसभाले यस नगरलाई सम�ु�तको 

���कोणवाट उ�पादनमखुी, उ�मिशल र शैि�क �वकासको ���कोणवाट सजृनशील, 

पय�टनको ���कोणवाट आय आज�नमा केि��त साँ�कृ�तक �बध�न आ�मसाथ गर� 

स�ब�ृ �भमाद �नमा�ण गन� प�रक�पना स�हत �भमादवासी साम ु योजना ��ततु 

ग�रसकेका �थय�।साथै "�भमाद नगरपा�लकाको आधार, पय�टन, कृ�षमा याि��करण 

आ�थ�क सम�ृ�को पूवा�धार" भ�े मूलम��लाई आ�मासात गद� यस नगरलाई देशकै 

एक �यवि�थत, स�ुवधा स�प� र स�ुदर नमनुा नगरको �पमा �था�पत गन� उदघोष 

यस स�मा�नत सभा सम� �मरण गन� चाह�छु। 

हा�ो संघ र �देश सरकारको ल�य अन�ुप समाजवाद उ�मखु अथ��यव�थाको ल�य 

हाँ�सल गन�का ला�ग हा�ा नी�त काय��मले माग� �नद�श गन�छ।आ�थ�क �वकासमा 

सहभागी हनु,े योगदान गन� र ��तफल �ा� गन� अवसर नगर�भ�का सवै नाग�रकलाई 

सम�या�यक �पमा उपल�ध गराइनेछ। 

नव�व��क र �ग�तशील नी�तको काया��वयन मा जोड �ददै साव�ज�नक,�नजी र 

सहकार� तथा सामदुा�यक �े�को सहभा�गतामा �वकास गनु� समेत हा�ो उ�े�य �भ� 

समा�हत गरेका छ�।यस नगरले ��ताव गरेका योजना तथा काय��मह� 

उ�पादनमखुी, रोजगार� �बध�न, आ�म�नभ�र, प�रणाम र ��तफलमा आधा�रत 

अथ�त��मा टेवा पयुा�उन,ु सामािजक समता कायम गनु� आजको अप�रहाय�ता महशसु 

गरेका छ�। 

�दगो �वकासका ल�य र अ�तर स�बि�धत �वषय (Cross Cutting Issue) का 

आधारभतू सूचकह�लाई पूण�ता �दान गन� �वकास नी�त,कानून, सं�था, जनशि� 
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प�रचालन, �ोत, साधन, सहभा�गता, सेवा �वाह, अनगुमन र मू�या�नका ��ेमा समेत 

उ�ले�य सधुार हनुेकुरामा �व�ास �दलाउन चाह�छु। 

नगर सभासद�यूह�, 

हामी चाल ु वष�लाई �वशेषत:नगर नी�त र संरचना �नमा�ण गन� वष�को �पमा �य�तत 

गर� �व�भ� नी�तगत चनुौ�त, जनशि� अभावका चनुौ�त, भौ�तक पवुा�धार एवं �ोत र 

साधन �यनुताका चनुौ�तह�का वावजदु आजको �दनस�म सफल अवतरण गरेका छ�। 

यस प�र��ेयमा आगामी आ�थ�क वष�लाई नगरपा�लकाले सवल र स�ब�ृ नगर �नमा�ण 

गन� २०७४/७५ मा �लएका नी�त तथा काय��म संवैधा�नक �यव�था, अनसूुची - 

वमोिजमको अ�धकार सूची, नेपालले अ�तरा��य �तरमा ��तव�ता गरेको �दगो 

�वकासको ल�य, नेपाल सरकारको आ�थ�क नी�त, �देश सरकारको सोच, ल�य र 

नी�त, �थानीय सरकार स�ालन ऐन - २०७४, वजेट तथा योजना तजु�मा द�गदश�न - 

२०७४ लाई माग�दश�नको �पमा �लइएको छ। 

हामीलाई थाहा छ, ��येक वषा�दले �वकास काय�लाई स��ास एवं सचेत गराई रहेको 

ह�ुछ । तसथ� ��येक वष�को बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� �दगो �वकास र 

प�रणाममखुी न�तजालाई हे�ा रा�दै आगामी वष�को बजेट �व�नयोजनमा �ाकृ�तक 

�वपदलाई �दगो �पमा �यव�थापन हनुे गर� योजना तजु�मा गर�एको छ । यस त�यको 

प�मा नगरसभासद�यूह� �ढतापूव�क उ�भनहुनुेछ भ�े �व�ास समेत �लएकोछु ।  

अत: �भमाद सरकारका काम कारवाह�ह� जनअपे�ा र आव�यकताह�लाई स�त�ुलत 

वनाउदै लैजान ज�र� ठानी नगरवासीह�को अ�धकतम �हतमा संवोधन हनुे गर� 

आ�थ�क वष� २०७५/७६ को नी�त तथा काय��म तजु�मा गर� ते�ो नगरसभाको 

साव�ज�न�ककरण समारोहमा ��ततु गन� अनमु�त चाह�छु। 

१ आ�थ�क �वकास 

१.१ कृ�ष तथा पशपंु�ी �वकास 

 आयमूलक काय��मलाई जोड �दंदै �यवसा�यक�करण गन� तफ�  जोड �दइनछे 

। यसका ला�ग �निज�े�सँगको साझेदार�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।  
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 पर�परागत �णाल�मा आधा�रत �नवा�हमखुी कृ�ष पेशालाई �यवसायीकरण गद� 

लैजान कृषकह�लाई उ�त मल, �बउ तथा उपय�ु ��व�धमा पहुँचका ला�ग 

लागत सहभा�गतामा आधा�रत काय��मह� �याइनेछ ।  

 कृषकह�लाई पंूजी अभाव हनु न�दन सह�ुलयत �याजदरमा कजा� उपल�ध 

गराउन �वि�य सं�थाह�सँग सहजीकरण ग�रनेछ । 

 "एक उ�पादन एक पकेट �े�" काय��मलाई �भावकार� �पमा स�ालन गन� 

�यवसा�यक उ�पादन मूलक समूह तथा सहकार�ह�लाई �वशेष �ो�साहन 

ग�रनेछ । 

 नगरपा�लका �भ� उ�पादन भएर वा�हर �नकासी हनुे स�ुतला,अदवुा, कुखरुा, 

खसी, वोका, वंगरु लगायतका कृ�ष तथा पशपंुि�ज�य उ�पादन को उपभोग, 

संकलन, �शोधन तथा �वध�नको ला�ग �थापना ग�रने लघ ु उ�मह�लाई 

आव�यक �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराइनेछ । उ�पा�दत यस �क�समका 

व�तहु�को बजार स�ुनि�त गन� आयात गन� �न��सा�हत ग�रनेछ।  

 "जै�वक खेती ह�रयो तरकार�, एक घर एक करेशावार�" काय��म स�ालनमा 

�याईनेछ । ए�ककृत �वषाद� �यव�थापन काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

 कृ�ष �वकास, पश ु�वकास, दधु उ�पादन तथा सहकार�को �वध�न र �वकासका 

ला�ग न�वनतम ��व�ध स�भा�य व�तीह�को पहुँचमा �याउन नगरपा�लका �भ� 

रहेका दता�वाला सहकार� तथा कृषक समूहह�लाई सं�थागत �वकास र 

�यवसा�यक ता�लम �दान ग�रनेछ । नगरपा�लकामा उपल�ध जनशि�बाट 

मा� यो काय� स�भव नभएमा �व�भ� संघ सं�थाह�संग सम�वय गर� 

सहकाया��मक काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। 

 नगरपा�लका �भ�का स�भा�य �थानह�लाई कृ�ष तथा पश ु उ�पादन के�� 

तोक� �मशः नमनुा कृ�ष फाम� र पश ु फाम�को �थापना र �वकास गद� 

ल�गनेछ।कृ�ष र पशपुालन काय�लाई ए�ककृत �पमा स�ालनगर� 

�यवसा�यकता तफ�  उ�मखु गन� उ���ेरत ग�रनेछ।उपय�ु �थानलाई �ोत 

के��को �पमा समेत �वकास गन� जोड �दईनेछ । 

 नगरपा�लका �े��भ� सतह �संचाईर �ला��कका पोखर�मा वषा�तको पानी 

संकलन गर� �संचाई स�ुवधा उपल�ध गराई कृ�षलाई �यवसायीकरण ग�रनेछ 

।  
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 चरनह� खिु�चंदै गैरहेको र पश ुव�तकुो आहारमा कमी हुँदै गैरहेको भएप�न 

यस नगरका �व�भ� �थानह� घाँस उ�पादनका ला�ग उपय�ु हनुे देिखएको 

छ । अतः �य�ता ज�मनह�को प�हचान गर� उ�त घाँस खे�त तफ�  

कृषकह�लाई उ���ेरत गद� पश ुआहारमा ब�ृ� �याउन �यापक �पमा उ�त 

घाँसह�को �वकास गन� र उपय�ु �थानह�लाई घाँसको �बउ उ�पादन गन� 

�ोत के��को �पमा �वकास गद� ल�गनेछ ।  

 जै�वक �व�वधताको स�व��न र सदपुयोग गद� जलवाय ु प�रवत�न अनकुुल 

��व�धह�को �वकास गर� कृ�ष ज�य उ�पादनमा �ाङगा�रक खे�तलाई 

�ो�सा�हत ग�रनेछ।आगामी ४ वष� �भ� नगरलाई �ा�ा�रक नगरको �पमा 

�वकास गद� ल�गनेछ। 

 नगर�े� �भ� रहेका खेतीयो�य बाँझा ज�गा प�हचान गर� उ�पादन मूलक 

काय� गन� ��ेरत ग�रनेछ । ज�गा वाझो रा�लेाई संपि�कर सँग आव� गर� 

ज�मन बाँझो रा� े�विृ�लाई �नर�सा�हत ग�रनेछ। 

 पश ु उ�पादक�व व�ृ� गन� न� सधुारको ला�ग कृ�तम गभा�धान तथा उ�त 

�याड �वतरण गन� काय�लाई �ाथ�मकतापूव�क स�ालन ग�रनेछ । 

 कृ�ष उ�पादक�व व�ृ� गन� याि��क�करणमा जोड �दई �वउ वै� �थापना 

ग�रनेछ । 

 �भमाद वजार �े�मा उपय�ु ज�गा प�हचान गर� कृ�ष उपज संकलन के�� 

�थापना गन� आव�यक �व�ध ग�रनेछ। 

 हावापानीसँग मेल खाने जडीवटु�, अलैची, क�फ, काग�त, स�ुतला, अदवुा खेती 

गन� माटो प�र�ण गर� पकेट ए�रया तोक� सामू�हक खे�त गन� �ो�सा�हत 

ग�रनेछ ।  

 कृ�ष उपज संकलन तथा सरु�ा गन� �सतगहृ (cold store) �नमा�ण गन� 

आव�यक पहल ग�रनेछ । 

 पश ुचौपाय तथा कृ�ष उपजलाई साना �कसान कृ�ष सहकार� माफ� त पश ुकृ�ष 

धन सरु�ा (�वमा) स�ालन ग�रनेछ। यसका ला�ग ला�ने श�ुकमा ५०% 

अनदुान उपल�ध गराइनेछ ।  
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१.२ पय�टन तथा सं�कृ�त संर�ण 

 यस नगरका मह�वपूण� धा�म�क, सां�कृ�तक एवं �ाकृ�तक स�पदाह�को संर�ण 

गर� आ�त�रक पय�टन �वध�नको ला�ग आव�यक पूवा�धारको प�हचान, अ�ययन 

र अनसु�धान गद� नगरको पय�टन ग�ुयोजना तयार ग�रनेछ। 

 �भमाद बजारमा रहेको ऐ�तहा�सक झोल�ुपेलु तथा संगै रहेको िशबालय मि�दर 

प�रसरको संर�ण एवं पनु�न�मा�ण गद� पय�टक�य �थलको �पमा �वकास 

ग�रनेछ ।  

 पय�टक�य ���ले सवा��धक मह�वपूण� �स� गफुा तथा वरपरका �े�लाई थप 

�वकास गद� उ� �थान स�म प�ुने �भमाद �स� गफुा माग�लाई कालोप�े 

ग�रनेछ ।  

 सामदुायले स�ालन गरेका होम �टे �वध�नका ला�ग पूवा�धार �नमा�ण र 

�यवि�थत �पमा होम �टे स�ालनका ला�ग ता�लम काय��मह� स�ालन 

ग�रनेछ ।  

 नगर�भ� बसोबास गन� �व�भ� जा�त तथा समदुायह�को मौ�लक सं�कृ�त, 

नाचगान, भाषा, भेषभसुाको संर�ण र स�बध�न गन� काय��मह� स�ालन 

ग�रनेछ ।  

 �भमाद बजारको उपय�ु �थानमा ��यावलोकन �यूटावर �नमा�ण ग�रनेछ ।  

१.३ उ�ोग बािण�य 

 �थी�नय कला, सीप र ��व�धको संर�ण गद� नगरपा�लकाको प�हचान झि�कन े

व�तहु�को उ�पादन व�ृ� गन� घरेल ुतथा साना उ�ोगह�को �वध�नमा जोड 

�दइनेछ।घरेल ु उ�पादनलाई बजा�रकरण गन� तनहुँ उ�ोग वािण�य संघ, 

�भमाद बजार इकाइसंग सहकाय� ग�रनेछ। 

 यवुाह�लाई सीप पंूजी र ��व�ध �दान गर� यूवा �वरोजगार काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। 

 �वदेश गई फक� का र �ा�व�धक �ान भएका यवुाह� लि�त गर� काय��म 

�याइनेछ। 

 शैि�क वेरोजगारलाई �थानीय उ�पादनका आधारमा काय� गन� �योजनाथ� 

शैि�क ऋण उपल�ध गराउन पहल ग�रनेछ। 
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 आ�म�नभ�र तथा �नया�तज�य उ�पादनलाई �ो�सा�हत ग�रनेछ ।  

 लघ,ु घरेल ु तथा साना उ�ोगको स�भा�यता अ�ययन गर� �य�ता उ�ोगह� 

�थापना र �वध�न गन� जोड �दईनेछ। 

 उपभो�ाको �हतलाई म�यनजर गद� बजारमा गणु�तर�य व�त ु आपू�त�को 

स�ुन�तता गन� बजार अनगुमन स�ब�धी काय��व�ध तजु�मा गर� बजार अनगुमन 

गन� �यव�था �मलाइनेछ ।  

२ सामािजक �वकास 

२.१ सामािजक समावेशीकरण  

 �वकासको मूलधारमा समावेशी हनु नसकेका द�लत,जनजा�त, 

म�हला,बालबा�लका, अपा�, व�ृव�ृा, मिु�लम, अ�पसं�यक तथा �पछा�डएका 

समदुायलाई लि�त गर� �मता अ�भव�ृ� ता�लम, आयआज�न एवं चेतनामूलक 

काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । 

 लै��क �वभेदलाई हटाई म�हलामै�ी नगरको �पमा �वकास गन� नगरबाट 

स�ालन ग�रने काय��मह�लाई लै��क स�वेदनशील बनाइनेछ र म�हला 

लि�त काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । 

 सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण काय�लाई सबै वडाह�मा व��क� �णाल� माफ� त 

�वतरण गन� नगर �े�मा रहेका सरकार� तथा �नजी व�कह�माफ� त आव�यक 

पहल ग�रनेछ। 

 �थानीय �तरदेिख बाल अ�धकारका �वषयह� ज�तैः बाल बचाउ,बाल 

संर�ण,बाल �बकास र बाल सहभा�गताको अवधारणा अ�तरगत 

बालबा�लकाको सव��म �हतको �स�ा�त, सवा��ीण �वकासको �स�ा�त, 

सि�कटताको �स�ा�त र सामािजक समावेशीकरणको �स�ा�तमा आधा�रत 

प�ती र काय� ���यामा नै मूल �वा�हकरण गद� बालमै�ी �थानीय शासन 

�णाल�लाई सं�थागत ग�रनेछ। 

 नगरको उपय�ु �थानमा बाल उ�ानको �नमा�ण ग�रनेछ ।  

 साव�ज�नक भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण गदा� अपा� मै�ी संरचना बनाइनेछ। 

 सामािजक कु�र�त, छुवाछुत तथा �वभेदको अ��य गन� खालको काय��मह� 

स�ालन ग�रनेछ । 
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 आजका बालक भो�लका यूवा, भ�व�यका जे�नाग�रक भ�े कुरालाई आ�मसात 

गद� नगर �े�का सबै �कारका �वकास तथा सेवा �वाहलाई जे�नाग�रक मै�ी 

वनाइनेछ । जे� नाग�रकको स�मानका ला�ग जीवनयापनमा सहजता �याउन, 

जे� नाग�रक �वच अनभुव आदान �दानका ला�ग योजना र काय��म �याइनेछ 

। 

 सरकार� सेवामा म�हला, द�लत, आ�दवासी, जनजा�तह�को पहुँच बढाउन 

म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त यवुायवुतीह�लाई �मता �वकासका ला�ग 

लोकसेवा आयोग तयार� क�ाह� स�ालन ग�रनेछ । 

 मौ�लक सं�कृ�त भाषा भेषभषुा संर�णतफ�  आव�यक �यव�था �मलाइनेछ । 

सबै जातजा�तको सा�ह�य, कला, भाषा, इ�तहास, सं�कृ�त स�व��न तथा 

संर�ण गन� नी�त �लइनेछ । 

 �भमाद बजारको उपय�ु �थान प�हचान गर� ब�ृब�ृा �ब�ाम�थलको �नमा�ण 

ग�रनेछ । 

२.२ खानपेानी तथा सरसफाई  

 पूण� सरसफाई अ�भयानलाई सामािजक प�रवत�न र मानव �वकासको मूल 

आधारको �पमा अवल�बन गर� आगामी ३ वष� �भ� �भमाद नगरलाई पूण� 

सरसफाई नगर घोषणा गन� सबै संघ, सं�था, समदुाय, �निज �े� तथा 

नाग�रकह�लाई प�रचालन ग�रनेछ। 

 समदुाय र नगरपा�लकाको सम�वयमा समदुायकै नेत�ृवमा टोल टोलमा 

सामदुा�यक सरसफाईको �नय�मत �यव�था गर� �भमादलाई �व�छ र स�ुदर 

नगरको �पमा �वकास ग�रनेछ। 

 नगरको हरेक घरमा पानीको धारा तथा �व�छ खानेपानीको �यव�था गन� 

द�घ�का�लन ल�यका साथ खानेपानी योजनाह� स�ालन ग�रनेछ । 

 �भमाद बजारमा स�ालन हनुे �ममा रहेको ढल �नकास �यव�थापन योजनाको 

कुल लागतमा नगरपा�लकाका तफ� बाट गनु�पन� १५ ��तशत योगदानका ला�ग 

आ.व. २०७५/७६ मा केह� अंश छु��ाई समपूरक कोषमा �यव�था 

ग�रनेछ र आव�यक ज�गाको �यव�थाका ला�ग पहल ग�रनेछ ।  

 �भमाद बसपाक� मा �नमा�णा�धन साव�ज�नक शौचालयलाई स�प� गर� स�ालनमा 

�याइनेछ  



11 
 

२.३ िश�ा तथा खेलकुद �वकास 

 नगर�भ�का सामदुा�यक �व�ालयह�लाई उनीह�ले गरेको काय�स�पादन 

सूचकको आधारमा ��त�पधा��मक बनाई नमनुा �व�ालय छनौट गर� उपय�ु 

ता�लम काय��मको �यव�था ग�रनेछ ।  

 �व�ालयह�मा शैि�क गणु�तर व�ृ� गन� �ा�व�धक िश�ामा जोड �दईनेछ । 

यसका ला�ग आधारभतू तथा मा�या�मक �व�ालयमा �ा�व�धक िश�ा स�ालन 

गन� स�भा�यता अ�ययन गर�स�ालनका ला�ग �ो�साहन ग�रनेछ। 

 �व�ालयह�को �यव�थापनमा सधुार गन� उिचत परु�कार एवं द�डको �यव�था 

ग�रनेछ ।  

 "सबैका ला�ग िश�ा र सधैका ला�ग िश�ा" भ�े नारालाई मूत��प �दन 

�व�ाथ� भना� अ�भयानलाई �भावकार� बनाइनेछ र िश�ालाई िजवनोपयोगी 

बनाउन नै�तक िश�ा एवं �यावह�रक िश�ामा जोड �दईनेछ ।  

 खेलकुदको समिुचत �वकास गन� नगर�तर�य खेलकुद ��तयो�गताको आयोजना 

ग�रनेछ र आ.व. २०७४/७५ देिख श�ु भएको मेयर कप खेलकुद 

��तयो�गतालाई �नर�तरता �दईनेछ। 

 खेलकुदको पूवा�धारको �मशः �नमा�ण गद� �भमाद नगर�भ� �देश �तर�य 

रंगशालाको स�भा�यता अ�ययन गर� �नमा�ण गन� पहल ग�रनेछर नगरका 

वडाह�मा समेत खेलकुद पूवा�धारको �वकास गद� ल�गनेछ ।  

 समाजमा फै�लंदै गएको �बकृ�त �बसंग�तलाई हटाउन यवुा लि�त काय��मह� 

�याईनेछ । 

२.४ �वा��य सेवा 

 �भमादमा रहेको �ाथ�मक �वा��य के��लाई कि�तमा ५० सैयाको 

अ�पतालको �पमा �तरो��त गन� पहल ग�रनेछ। 

 �भमाद �ाथ�मक �वा��य के��मा फाम�षी स�ालनको ला�ग चालू वष�देिख नै 

एक जना फमा��स�को �यव�था ग�रनेछ ।  

 नगर �े��भ�का �वा��य चौक�ह�को �तर व�ृ� तथा सेवा �व�तारका ला�ग 

पहल ग�रनेछ। 

 �वा��य चौक�को सेवा प�ुन नसकेका �थानमा आगामी ३ वष��भ� सामदुा�यक 

�वा��य इकाई �थापना गर� आधारभतू �वा��य सेवाको पहुँच ब�ृ� ग�रनेछ । 
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 आधारभतू �वा��य सेवाको उ�चतम उपभोगदर वढाउन समदुायमा �वा��य 

िश�ा �वध�न एवं जनचेतना जगाउने काय��मह� स�ालन  ग�रनेछ। 

 नगर ि�थत स�पूण� खानेपानीका महुानह�का पानीको श�ुता जाँच र महुान 

संर�णको ला�ग आव�यक पहल ग�रनेछ। 

 समय समयमा फै�लन स�ने रोगको �कोप तथा �वपद �यव�थापनको त�काल  

स�वोधन गन�का ला�ग नगर�तर�य रे�पड रे�पो�स ट�म खडा गर� आव�यक 

पन� औषं�ध ख�रद समेतको �यव�था �मलाई तयार� अव�थामा रािखनेछ। 

 २४ सै घ�टा  सरुि�त �स�ुत के�� स�ालनका ला�ग स�बि�धत �वा��य 

सं�था,वडा स�म�त तथा �वा��य के�� �यव�थापन स�म�तसंग सम�वय गर� 

भौ�तक तथा अ�य पूधारह� �नमा�णका ला�ग पहल ग�रनेछ।�कृया पूरा गर� 

�ो�साहन भ�ा र यातायात खच� पाउन यो�य स�ुकेर� म�हलालाई �दान ग�रंदै 

आएको पोषण खच� � १०००।–  लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

 पूण� खोप अ�भयानलाई �दगो बनाउन �भावकार� �पमा�नर�तरता 

�दइनेछ।म�हला �वा��य �वयम ् से�वकाह�लाई �ो�साहन गन� खालका 

काय��म �याइनेछ। 

 आयवु�द �वा��य के��वाट �दइने �नश�ुक सेवालाई �भावकार� वनाइनेछ। 

 आयवु�द �वा��य के��वाट स�ालन ग�रने जे� नाग�रक सेवा, योग िश�वर, 

�नश�ुक �वा��य िश�वर काय��मलाई वडा�तरस�म �मशः �व�तार गद� 

ल�गनेछ। 

३ वन,वातारण तथा �वपद �यव�थापन 

३.१ वन तथा वातावरण 

 सामदुा�यक वन, �नजी ज�गा तथा नगर�भ� �नमा�ण भएका सडकको �कनारमा 

�नमा�ण संगै अ��सो, वाँस आ�द ज�ता �व�वा रो�ने काय�लाई नमूनाको �पमा 

स�ालनग�रनेछ । 

 नगर�भ� "एक वडा एक पोखर�"को नी�त �लदै �कृ�तक र पर�परागत पोखर� 

संर�ण गर� आकासे पानी संकलनबाट वातानकूु�लत वनाउन जोड �दईनेछ । 

 जलवाय ुप�रवत�न वाट पन� �भाव �य�ुनकरणको ला�ग स�ब�द प�को लागत 

सहभा�गतामा जलवाय ुअनकुुलन काय��मह� स�ालनग�रनेछ। 

 नगरपा�लकालाई घर�भ�को धुँवा र�हत नगरको �पमा प�रवत�न ग�रनेछ । 
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 शहर�करणको �वकास �ममा रहेका बजार �े�मा भवन लगायत भौ�तक 

�नमा�ण काय� गदा� सडकको मापद�ड, ढल, खेल मैदान, पाक�  ज�ता 

�वषयह�लाई �ाथ�मकता �दई �नमा�ण गन� जोड �दईनेछ । बजार उ�मखु 

�े�मा �वकास मापद�ड तयार गर� लागू गन�तफ�  आव�यक पहल ग�रनेछ । 

 सडक तथा अ�य भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण गदा� वन, जंगल, ज�डबटु�, पानीका 

महुान तथा व�य ज�तलुाई असर नपन� गर� �नमा�ण गन� र जै�वक �व�वधता 

तथा पया�वरणीय संर�ण गन� उपभो�ा स�म�तह�लाई जाग�क गराईनेछ । 

 शहर� सौ�दय�का ला�ग एक घर दईु �व�वा, एक वाड� एक ह�रयाल� पाक�  

काय��म स�ालन ग�रनछे । 

 अन�ुपादक साव�ज�नक ज�गा प�हचान गर� सो �े�मा झाडी, ब�ुान, अमसृो,  

अलै|ची तथा घाँस खेती गर� सामदुा�यक �तरमा �योग गन� काय��म 

स�ालनग�रनेछ। 

 उ�र मोहोडा र दि�ण मोहोडा परेका ज�गाह�मा फरक फरक 

वन�प�तह�को ला�ग उपय�ु हनु े हुँदा �वशेष�ह�बाट अ�ययन अनसु�धान 

गराई उपय�ु जडीबटु� खेती गन� �ो�साहन ग�रनेछ । 

३.२ फोहर मैला �यव�थापन 

 �या�ड �फ�ड साईटको ला�ग उपय�ु �थानको खोिज गर� �था�नय तहमा 

सहम�त गर� योजनाव� �पमा फोहरको बग�करण गर� नकु�हने फोहरको 

उिचत �यव�थापन ���या अगा�ड वढाईनेछ भने कु�हने  फोहरलाई खेत वार�, 

करेशा वार� तथा कौशी खे�तमा मल बनाई �योग गन� उ���ेरत ग�रनेछ। 

 साव�ज�नक शौचालय �नमा�ण जनचेतना एवं सरसफाईमा �ा�व�धक एवं आ�थ�क 

सहयोग गर� वातावरणीय �दषुण कम गन� पहल ग�रनेछ। 

 �भमाद नगरपा�लकालाई �ला��क झोला म�ु न.पा. वनाउन पहल थालनी 

ग�रनेछ। 

३.३ �वपद �यव�थापन 

 �वपद �यव�थापनको कोष खडा गर� आकि�मक �वपद �यव�थापनमा सहयोग 

ग�रनेछ ।  
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 ��येक वडामा �वपद �यव�थापनको ला�ग ता�लम को �यव�था ग�रनेछ । 

 सेती नद� लगायत �व�भ� नद� तथा खोलाह�बाट हनुे कटानलाई �यूनीकरण 

गन� खालका काय��मह�लाई प�न जोड �दईनेछ । 

४ पवुा�धार �वकास 

 �भमाद नगरपा�लका �भ�को भौ�तक, सामािजक, आ�थ�क तथा पूवा�धारको 

यथाथ� ि�थ�त देिखने गर� तयार भएकोनगर पा�िच�लाई आधारमानी 

न�तजामूखी �वकास योजना तजु�मा ग�रनेछ। 

 नगरका सबै वडामा गत आ.व. २०७४/७५ मा कायम ग�रएको सडकको 

मापद�ड वमोिजम �नमा�ण ग�रने तथा ब�ती �वकास, शहर� योजना तथा भवन 

�नमा�ण स�ब�धी आधारभतू �नमा�ण मापद�ड,२०७२ वमोिजम �थानीय 

सडकको �े�ा�धकार कायम ग�रनेछ। 

 वडा�तर�य योजनाका ला�ग �. ५ लाखमम�त स�भार कोषमा �व�नयोजन 

ग�रनेछ।उ� रकम काय��व�ध बनाई खच� ग�रनेछ। 

 नगर �े��भ� पा�क� � तथा �ा�फक �यव�थापन ग�रनेछ। 

 �भमाद-�स�गफुा – पाइमी माग�लाई पय�टक�य माग�को �पमा घोषणा गर� 

वैकि�पक माग�को �पमा �वकासग�रनेछ। 

 �भमकाल� माग�को कालोप�े योजनालाई पूण�ता �दन �देश र संघका स�बि�धत 

�नकायह�संग पहल गर� �नमा�ण स�प� गराउन जोड �दइनेछ। 

 �भम भैरव मोटर माग�लाई िश�ा�तिश� कालोप�े स�प� गराउन आव�यक 

पहल ग�रनेछ। 

 �भमाद बजार �े�का सडकह�लाई लागत सहभा�गताको आधारमा कालो प�े 

गन� जोड �दईनेछ। 

 �व�मान उजा� संकट �य�ुनकरणका ला�ग वैकि�पक उजा� ��व�धमा जोड 

�दइनेछ साथै सडक सौय� वि�को �यव�थापन गन�का ला�ग लागत साझेदार�मा 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

 नगरपा�लका �े��भ� प�� पलु �नमा�ण गन� स�भा�यता अ�ययन गर� 

स�बि�धत �नकाय र तहसंग सम�वयगर� �नमा�ण काय� अगा�ड बढाईनेछ। 
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 �वकास �नमा�ण र नगरका अ�भयानह�मा संल�न टोल �वकास सं�था र 

उपभो�ा स�म�तले गरेका काय�ह�को म�ुया�न गर� सव�कृ� काय� गन�लाई 

स�मान ग�रनेछ। 

 नगर यातायात ग�ुयोजना तजु�मा गर� नगर�तरका �ाथ�मकतामा परेका 

सडकह�लाई नया ँ�नमा�ण एवं/मम�त/�तरो��त ग�रनेछ। 

 नगर�तर�य सडकह�को �तरो��त गर�बा�ै म�हना गाडी च�ने बनाउने तफ�  

जोड �दईनेछ ।  

 सडक �नमा�ण तथा मम�त स�भार गदा� �ममूलक, वातावरण मै�ी र 

सहभा�गतामूलक अवधारणालाई �ाथ�मकता �दईनेछ। 

 सडक �नमा�ण तथा मम�त गदा� कि�तमा ६०% संरचना र ४०% मा� सडक 

�व�तार एवं क�ट� काय� गन� अवधारणा काया��वयनमा �याई सडकको गणु�तर 

कायम ग�रनेछ। 

 न�सापास नगर� भौ�तक संरचना तथा घर �नमा�ण गन� र �वीकृत मापद�ड 

�वपर�त काय� गन� काय�लाई �न��सा�हत गर� कानूनी दायरामा �याईनेछ। 

 नगरपा�लका �भ� �बगतदेिख स�ा�लत �मागत योजनाह�लाई आगामी आ.व. 

२०७५/७६ मा �ाथ�मकतापूव�क स�ालन ग�रनेछ। 

 �भमाद बजार �े�को काया��वयनमा आउन लागेको खानेपानी योजना तथा ढल 

�नमा�ण काय�लाई समय अव�ध �भ�ै स�प� गराउन सबै �क�समको पहल 

ग�रनेछ। 

 "हा�ो सडक हा�ो सहभा�गता, �तर�य सडक हा�ो ��तव�ता" अन�ुप नगर 

�े� �भ�का क�ची सडकलाई आव�यकता अनसुार क�भट� �नमा�ण तथा �मु 

पाईपको �योग गर� �ाभेल तथा कालो प�ेमा �तरो��त ग�रनेछ। 

 �भमाद बजारमा रहेको बस पाक� लाई �ाथ�मकतामा राखी कालोप�े बनाउन 

पहल ग�रनेछ ।  

 "एक वडा, एक खेल मैदान" को अवधारणा अन�ुप ज�गा प�हचान तथा 

खेलकूद पूवा�धार �वकास योजना तयार गर� �मशः काया��वयन ग�रनेछ। 

 पूवा�धार �वकासका ला�ग जनप�रचालन र जनसहभा�गतामा आधा�रत 

काय��मलाई �ाथ�मकता साथ स�ालन ग�रनेछ। 
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 योजना स�ालन, उपभो�ा स�म�तको स�ालन तथा �यव�थापन स�ब�धी 

काय��व�ध तयार गर� काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई लागू ग�रनेछ। 

 पूवा�धारका �वकास योजना स�ालन गदा� योजना काय�ता�लका बनाई �थलगत 

�पमा �नय�मत अनगुमन गर� ��तवेदन काया�पा�लकामा पेश गन� �यव�था 

ग�रनेछ। 

 सम�वय र साझेदार� �वशेष पूजँी र शि� हो । �वकास �नमा�णमा संघ,�देश र 

गैर सरकार� सं�थाह�, सहकार� संघ सं�थाह�, सामािजक संघ सं�थाह�, 

�नजी �े�संग सम�वय गर� लागत साझेदार�मा पूवा�धार �नमा�ण, आय आज�न र 

सामािजक प�रचालनका योजनाह� स�ालन ग�रनेछ। 

 आगामी ५ वष��भ� नगरलाई क�ची बाँधम�ु बनाउने गर� काय��मह� 

�याईनेछ ।  

 संघ तथा �देशबाट यस नगर �े�मा स�ालन भैरहेका तथा हनुे योजनाह�को 

गणु�तर कायम गन� तथा समयमा नै स�प� गराउन सम�वय एवं सहजीकरण 

ग�रनेछ ।  

५ �थानीय कर 

 नगरबाट लगाईने कर, द�तरु, श�ुक, द�ड ज�रवाना आ�दको स�लन काय�लाई 

�यवि�थत ग�रनेछ।"हा�ो नगर हा�ो र सम�ृ बनाउने हा� ै रहर" भ�े 

नारालाई साकार पान� �नय�मत कर �तन� करदातालाई स�मान ग�रनेछ। 

 करको दायरा बढाईकर �णाल�मा नाग�रकह�को सहभा�गता ब�ृ� ग�रनेछ र 

राज�व अ�भव�ृ�बाट कूल बजेटमा आ�त�रक आ�दानीको अंश व�ृ� गद� 

ल�गनेछ । 

 �यवसाय करको दायरा बढाई ब�ढ भ�दा ब�ढ �यवसायीह�लाई करको 

दायरामा �याईनेछ । यसका ला�ग कर स�लन अ�भयान स�ालन ग�रनेछ ।  

 चाल ु आ.व.२०७४/७५ को आषाढ मसा�तस�म ए�ककृत स�पती कर 

बझुाउन नसकेका नाग�रकह�का ला�ग आ.व. २०७४/७५ को ए�ककृत 

स�प�त करमा दता� तथा वझुाउने काय�को �याद आि�न मसा�त स�मका ला�ग 

थप ग�रनेछ। 

 कर �यव�थापनलाई वै�ा�नक, यथाथ�परक र �यवि�थत गन� क��यटुर�कृत 

�णाल�वाट डाटावेशका आधारमा थालनी गर�एको कर द�तरु संकलन 



17 
 

काय�लाई थप �भावकार� एवं सरल बनाईनेछ ।नगरपा�लकालाई सं�वधानत: 

�ा� भएको राज�व संकलनका सम� �े�लाई समेटेर राज�व स�भा�यता 

स�ब�धी बहृत अ�ययन, अनसु�धान गर� ��तवेदन तयार गर� थप आयका 

�े�ह� प�हचान ग�रनेछ। 

  ६ सं�थागत �वकास,सेवा �वाह र सशुासन 

 नगरपा�लका �भ�का नौ वटै वडाह�मा साव�ज�नक सेवा �वाहलाई सरल, 

सहज, �न�प�, पारदश�, �मत�यायी र ��त�पध� बनाई ��येक नाग�रकले 

सशुासनको अनभुतुी गन� वातावरण �सज�ना ग�रनेछ। 

 नगर काय�पा�लकाको काया�लयले �दान गन� सेवा स�ुवधाका स�ब�धमा सबै 

सरोकारवालाह�ले सहज �पमा जानकार� पाउन स�ने गर� नाग�रक वडाप� 

तयार गर� यसलाई �डिजटल ��व�धवाट �शारण गन� �यव�था समेत 

�मलाइनेछ।साथै गनुासो स�ुे �यव�थालाई �भावकार� एवं स�ुन�त ग�रनेछ। 

 बजेट काया��वयन तथा सेवा �वाहमा �भावकार� भ�ूमका �नवा�ह गन� रा�सेवक 

कम�चार�का ला�ग उिचत �ो�साहन ग�रनेछ। 

 नगरपा�लकाबाट स�पादन हनुे कामह�लाई थप �भावकार� बनाउन आव�यक 

�वषयगत र �े�गत कोषह� �थापना ग�रनेछ।कोष स�ालनका ला�ग 

काय��व�ध, �नद� िशका बनाई लागू ग�रनेछ। 

 �भमाद नगरपा�लकालाई सशुासनय�ु र ��ाचारम�ु नगर सरकारको �पमा 

�था�पत गन� सशुासनका आधार �त�भ पारदिश�ता, जवाफदे�हता र 

�मत�ययीताको उिचत काया��वयनका ला�ग नगरपा�लकामा �नमा�ण हनुे स�पणु� 

सूचनाह�, बजेट तथा खच�ह�लाई साव�ज�नक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई, 

सामािजक पर��ण ज�ता �व�ध र ���या अपनाई साव�ज�नक�करण गन� 

काय�लाई �भावकार� बनाइनेछ। 

 नगरपा�लकाको सम� काय� स�पादनलाई �छटो, छ�रतो, सरल एवं �व�ध 

स�मत बनाउन जन��त�न�ध एंव कम�चार�ह�को �मता अ�भव�ृ� गन� 

काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। 

 योजना, बजेट तथा काय��म काया��वयनमा �भावका�रता �याउन काया��वयन 

काय�योजना बनाई लागू ग�रनेछ । 
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 �वि�य पारदश�ता, उ�रदा�य�व र �ब�ीय अनशुासन कायम गन�का ला�ग 

सामािजक लेखापर��ण, साव�ज�नक सनुवुाई काय��मलाई अ�नवाय� ग�रनेछ र 

उपभो�ा एवं लाभ�ाह� समूहलाई सो स�ब�धमा अनिुश�णको �यव�था 

ग�रनेछ। 

 योजना तथा काय��मको �भावकार� काया��वयन एवं अपेि�त ��तफल ह�सल 

गन�का ला�ग सूचकमा आधा�रत अनगुमन मू�या�नको �यव�था ग�रनेछ। 

 सम� �वकास �नमा�णमा पारदिश�ता र जवाफदे�हताको नी�त लागू गद� जन��न�ध 

र कम�चार�ह�मा साम�ुहक िज�मेवार� बहन र �यि�गत जवाफदे�हतामा जोड 

�दइनेछ। 

 चाल ु आ.व.२०७४/७५ स�ममा �भमाद नगरको सम� �वकासको ५ वष� 

आव�धक योजना र २० वष� द�घ�काल�न सोच तजु�मा गर� काया��वयन गन� 

काय�लाई अगा�ड बढाइनेछ। 

 कम�चार�को काय�स�पादन करार गर� काय�स�पादनका आधारमा स�ुवधा 

उपल�ध गराइनेछ। 

 दो�ो चौमा�सक अव�ध �भ� ५०% योजना काया��वयन र काय� स�प� गन�गर� 

योजना संझौता गन� �यव�था ग�रनेछ। 

 ��येक योजना स�ालनको गणु�तर�यतामा �नवा�िचत जन��त�न�धलाई िज�मेवार 

बनाइनेछ। समयमा नै गणु�तर कायम गर� योजना स�प� गन� दा�य�व 

स�बि�धत �थानको जन��त�न�धको हनुे गर� िज�मेवार� तो�कनेछ। 

 जन��त�न�ध, कम�चार� र सरोकारवालाह� समेतको �मता �वकास योजना 

(CD plan) तजु�मा गर� काया��वयन ग�रनेछ। 

 �मखु �शासक�य अ�धकृत र व�र� अ�धकृत/शाखा �मखुह� र फाँट 

�मखुह� �वचमा सूचकमा आधा�रत ल�य स�हतको काय�स�पादन स�झौता 

ग�रनेछ।ती ल�यह� �ा� भए नभएको मू�या�न आ�थ�क वष�को अ��यमा 

सूचकको आधारमा गर� मू�या�न न�तजालाई विृ� �वकासमा आब� ग�रनेछ। 

 नगरपा�लकाको ख�रद र ठे�ा ���यालाई ��त�पधा��मक बनाउन आव�यकता, 

औिच�यता र जनशि�को �मताका आधारमा E-biding �णाल� लागू 

ग�रनेछ। 

 नगरपा�लकामा भौगो�लक सूचना �णाल� GIS लाई अ�याव�धक ग�रनेछ। 
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 सशुासनको सं�थागत �वकास �बना सशुासन संभव छैन भने भौ�तक संरचना 

बेगर काया�लयले �दने सेवा नाम मा�को हनुे ह�ुछ। �यसैले नगरपा�लकाको 

भवन तथा वडा काय�लय भवन �मशः �नमा�ण गन� जोड �दईनेछ। 

 जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�को काय� द�ता ब�ृ�का ला�ग �मता �वकास 

ता�लम,अवलोकन �मण ज�ता काय��मह�लाई उ�े�यमूलक गराइनेछ। 

 काय�लयवाट �दान गर�ने सेवा �छटो छ�रतोका ला�ग आध�ुनक ��व�धको 

उपयोगमा जोड �दइनेछ।Less paper बाट paperless �णाल� तफ�  

नगरपा�लकाको सेवा �वाहलाई उ�मखु गराईनेछ ।  

 �थानीय तहको �वकासमा सबैको रचना�मक भ�ूमका,अपन�व र सहभा�गता 

रहोस भ�का ला�ग हरेक �वकासको ��याकलापमा टोल �वकास सं�थालाई 

सहभागी गराउने �यव�था �मलाइनेछ। सामािजक प�रचालनको आधार �त�भ 

टोल व�ती संगठनह�लाई वडा�तरमा सम�वय गर� टोलका पदा�धकार�ह�को 

�मता �वकास गर� टोल व�ती संगठनह�को सं�थागत �वकास गद� नगरको 

�वकास �नमा�ण एवं सशुासन �ब��नमा टोल ब�ती �तरको सहभा�गता र 

भ�ूमकालाई �भावकार� बनाइनेछ । 

 नगरपा�लकाको स�पि�को सरु�ा र नगरको नी�त, ऐन, �नयम, काय��व�ध, 

कानूनको प�रपालन गराउन सहजताका ला�ग सरु�ा �यव�थापनाथ� १/४ को 

नगर �हर� गठन ग�रनेछ । साथै सम� नगरको शाि�त सरु�ा अम�ैन कायम 

रा� नेपाल �हर�सँग आव�यक सम�वय ग�रनेछ ।  

 यस नगर �भ� संभावना रहेका कृ�ष तथा पश,ु गणु�तर�य िश�ा, पय�टन ज�ता 

�वकासका ला�ग स�भावना रहेका �े�गत �वषयमा र नगर �तर�य अ�पताल, 

खेलमैदान, औ�ो�गक �े� आ�दका ला�ग नगर ग�ुयोजना �नमा�ण गन� 

अनसु�धाना�मक काय��म स�ालन गर� DPR तयार ग�रनेछ। 

 नगरलाई बझुाउन पन� हरेक कर, द�तरु, श�ुक आ�द सबै वडा काया�लयह� 

माफ� त बझुाउने �यव�था �मलाईनेछ। 

 आ�थ�क वष� २०७४/७५ मा �थापना भएको कम�चार� क�याणकोषलाई 

�नर�तरता �दंदै सा�वकका �थानीय �नकायका कम�चार�ह�को सेवा �नब�ृ 

भ�व�य स�ुनि�त ग�रनेछ ।  
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 कम�चार�को काय� स�पादनको आधारमा कम�चार�लाई यसै आ.व. देिख परु�कृत 

ग�रनेछ। नगरपा�लकाबाट उपल�ध गराउँदै आएको �ो�साहन भ�ाको 

�यव�था हटाईनेछ। �नय�मत�पमा गर�ने काय� स�पादन समयमा नभै 

सेवा�ाह�लाई हानी नो�सानी प�ुन गएमा ��तप�ुत� स�हतको नाग�रक सेवा 

�वाहको �यव�था ग�रनेछ। 

 सेवा �वाहको मापद�ड मापनका ला�ग हरेक शाखा तथा वडाले स�पादन 

गरेको दै�नक ��याकलापको �ग�त ��तवेदन मा�सक �पमा काया�लय �मखु 

माफ� त काय�पा�लकामा पेश गन� �यव�था ग�रनेछ। 

 पे�क� तथा वे�जहु� श�ुय अव�थामा रा� लेखा स�म�तमा दफावार छलफल 

गर� नगरसभा सम� पेश गन� �यव�था ग�रनेछ। 

 अ�याव�यक�य सेवाह� तोक� �य�ता सेवाह�मा काय�रत कम�चार�ह�लाई 

परु�कार र द�डको �यव�था�ारा उ���ेरत गर� अ�याव�यक�य सेवाको 

स�ुनि�तता कायम ग�रनेछ । 

 रा��य / अ�तरा��य गैरसरकार� संघ सं�थाह�लाई नगर �े� �भ� काय��म 

स�ालन गन� नगरपा�लकाको वा�ष�क बजेट तथा काय��ममा समावेश गर� 

�ो�साहन र सम�वय ग�रनेछ। 

अ�तमा सशुासन र �वकासका ला�ग पारदश�, जवाफदेह� र उ�रदायी नगर 

सरकारका मा�यामवाट आमनगरवासीको �व�ास र भरोसा हा�ँसल गद� जनचाहना र 

जनअपे�ाको अ�धकतम स�वोधनबाट जन�ीय एवम ् प�रणाममखुी काम गन� कत��य 

स�झेका छ� । 

अतः जनताको जीवन�तरमा सकरा�मक प�रवत�न �याउन सम�या�यक र �वकासको 

समतामूलक समाजको �नमा�ण तथा नगरबासीले अनभुतू गन� गर� उ�तशील र 

जनमै�ी बनाउदै सम� सम�ुत �भमादको �नमा�णमा अथ�पूण� सहभागीता जनाउन 

स�पूण� जन��त�न�ध, राजनै�तकदल, �नजी�े�, नाग�रक समाज, स�ारकम�, रा�सेवक 

कम�चार� एवं स�पूण� सरोकारवालाह�मा हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

ध�यवाद। 

मेख बहादरु थापा  

        �मखु 

�भमाद नगरपा�लका 


