भिमाद नगरपाभिकाको नवौं नगरसिामा
नगर प्रमुख श्री मेख बहादुर थापाबाट प्रस्तुत
आभथिक वर्ि २०७8/0७9 को वार्र्िक नीभत तथा कार्िक्रम

भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्िपाभिकाको कार्ाििर्
भिमाद, तनहुुँ गण्डकी प्रदे श

२०७8 साि असार ९ गते वुधबार
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"भिमाद नगरपाभिकाको आधारः पर्िटन, कृर्र्मा र्ान्त्रिकीकरण तथा आभथिक समृर्िको पूवािधार"
नगर सिाका सिासदज्र्ूहरू
राष्ट्रसेवक कमिचारी िगार्त उपन्त्स्थत महानुिावहरू ।
१. आज हामी भिमाद नगरपाभिकाको गररमामर् नवौं नगरसिामा उपन्त्स्थत िैरहे का छौं । दे शमा सङ्घीर्ता
कार्ािरवर्न िएपश्चात गठित र्स स्थानीर् सरकार "भिमाद नगरपाभिकाको आधारः पर्िटन, कृर्र्मा
र्ान्त्रिकीकरण तथा आभथिक समृर्िको पूवािधार" िन्ने मूि नाराका साथ र्क्रर्ाशीि िएको चार वर्ि
व्र्भतत िएका छन् । "समृि जनता सुरन्त्ित शहरः सुशासन सर्हत समाजवाद उरमुख नगर" िन्ने
सोचसर्हत पर्हिो आवभधक र्ोजना भनमािण गरी नगरिे आफूिाई जनताका दै नन्त्रदन समस्र्ा र समग्र
नगरको समृर्िमा केन्त्रित हुुँदै आएको व्र्होरा सबैिाई र्वभतदै छ । आज म गररमामर् र्स नवौ
नगरसिा समि आभथिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि गैरहे को छु ।
नगरपाभिकाको पाुँचौ नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि पाउुँदा आफुिाई गौरवान्त्रवत सम्झेको छु ।
२. जनताका र्वभिन्न आरदोिनहरूको पररणामस्वरूप प्राप्त नेपािको सं र्वधानिे शासकीर् सत्तािार्ि तल्िो
तहसम्म पुर्र्ाएर प्रत्र्ेक नागररकिार्ि स्वशासनको अभधकार सुभनन्त्श्चत गरे को छ । अर्हिे स्थानीर्
सरकारहरू सोही अभधकारको प्रर्ोगिार्ि उच्चतम भबरदुमा पुर्र्ाउन तल्िीन छन् । नागररकका अभधकार
सं रिण तथा प्रवधिन गनि अन्त्घ बर्िरहे को र्स अवसरमा सं ङ्घीर् िोकतान्त्रिक गणतरि प्राभप्तका िाभग
िएका सबै आरदोिनहरूमा आफ्नो जीवन अपिण गनुह
ि न
ु े सम्पूणि ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरू प्रभत िावपूणि
श्रिारजिी अपिण गदिछु । साथै, र्वभिन्न आरदोिनका क्रममा घार्ते र बेपत्ता नागररकहरूप्रभत उच्च
सम्मान प्रकट गदिछु ।
३. नागररकको नन्त्जक रहे र कार्ि गने सरकार प्रिावकारी हुरछ िन्ने भसिारत अनुरूप नगरपाभिकािे
र्वकासका र्वभिन्न गभतर्वभधहरूमा सविसाधारण नागररकसुँग सदै व हातेमािो गदै आएको कुरा जानकारी
गराउन पाउुँदा गविको अनुिभू त िएको छ ।
ु तथा नगरपाभिका कोरोना िार्रसका कारण भसन्त्जत
४. गत वर्िदेन्त्ख नै भसङ्गो मुिक
ि सं कट सामना गरररहेको
छ ।कोरोना कहरको दोस्रो िहरका कारण दे शिरर िागू गररएको भनर्ेधाज्ञािे भसजिना गरे को आभथिक
सुस्तता तथा सामान्त्जक जीवनमा आएको अवरोधिार्ि व्र्वस्थापन गनुि नै महत्वपूणि च ुनौती दे न्त्खएको छ
। अबको िामो समर् र्ही महामारीिे पारे को असर सामना गनिमा नै कार्ि गनुप
ि नेछ ।कोरोनाको र्स
महामारीबाट नागररकको जीवन रिा गनिका िाभग नगरपाभिकािे हरसम्िव प्रर्ासहरू गदै आर्रहेको छ
। र्स महार्वपन्त्त्तको व्र्वस्थापनमा अग्रपन्त्ङ्तमा रही काम गने स्वास््र्कमी, सुरिाकमी, जनप्रभतभनभध
र राष्ट्रसेवक एवम् स्वर्मसेवकहरूमा उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु । कोभिड महामारीमा परी ज्र्ान
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गुमाउनुिएका सम्पूणि नेपािीजन र नगरबासी दाजुिार्ि ठदठदबर्हनीहरूमा िावपूणि श्रिारजिी अपिण गदि छु
। साथै, र्स महामारीमा पररवारका सदस्र् गुमाएका पररवारजनहरूप्रभत हाठदिक समवेदना व्र्क्त गदिछु
र सं क्रभमतबाट गुन्त्िरहनु िएका सबैमा शीघ्र स्वास््र्िािको कामना

गदिछु ।

आदरणीर् सिासदज्र्ू हरु,
५. िोकतरि र सम्वृर्िको िामो सं घर्िबाट िएको राजनैभतक पररवतिन पश्चात भनमािण िएको सं घीर्
िोकतान्त्रिक गणतरि नेपािको सं र्वधानिे व्र्वस्था गरे को तीन तहको सरकारको व्र्वस्थामा स्थानीर्
तहको भनवािचन िई कार्ि सुरु गरे को चार वर्ि पुरा िैसकेको छ । राज्र्को सं रचनामा िएको नर्ाुँ
व्र्वस्था एवम् करीब २० वर्िदेन्त्खको भनवािचन निई जनभनवािन्त्चत प्रभतभनभध र्वनाको सं रचनामा हुदै
आएको स्थानीर् भनकार्बाट पुनग
ि ठित िएको नर्ाुँ सं रचनागत िाुँचामा व्र्वस्थापन गरी नगरपाभिकािे
काम गदै आएको कुरा सविर्वठदतै छ । फरक/फरक िौगोभिक िेि र सीमाभिि र्वकास र प्रशासभनक
एकार्मा काम गदै आएको सार्वकका भिमाद, िानुमती, र्कहुुँ र अरूणोदर् गा.र्व.स. र माझकोट,
ु र गजरकोट गा.र्व.स.का केही वडाहरू र्वच एर्ककृत िई भिमाद नगरपाभिकाको नामबाट
ऋर्र्ङ, सािङ
र्स भििको िौगोभिक अवस्था, र्हाुँको सामान्त्जक र जनसांन्त्यर्क अवस्थाको आधारमा आवश्र्कता,
स्रोत साधनको उपिब्धतािाई प्राथभमकीकरण गदै र्वगत चार वटा नगरसिाबाट नीभत कार्िक्रम र बजेट
तजुम
ि ा गरी कार्ािरवर्न गरी सर्कएको छ ।
६. बदभिदो पररन्त्स्थभतमा जनताहरुको र्वकास र सुशासनको उच्च आकांिा, कमजोर पूवािधार सं रचना,
प्रशासभनक िमता, जनशन्त्क्तको दिता, अनुिवको अभधकतम उपर्ोगबाट हािसम्म िएका र गररएका
कामहरु सबै नगरवासीहरुको सामु छििङ्ग नै छ । िखिर गिन िएको नर्ाुँ नगरपाभिकाको सीभमत
िौभतक सं रचना र रर्ून कमिचारीका बाबजुद पभन र्स अवभधमा महत्वपूणि उपिन्त्ब्ध हाभसि िएका छन्
। र्स अवभधमा गररएका महत्वपूणि प्रर्ासहरूिार्ि दे हार्अनुसार उल्िेख गररएको छ :
•

सुशासन र प्रिावकारी सेवा प्रवाहका िाभग सं रचना एवम् कानूनी व्र्वस्था गररएको छ ।

•

ठदगो र्वकासको स्थानीर्करणसर्हत सं घीर् सरकारको पररौं र्ोजनािे भनधािरण गरे का िक्ष्र्हरुको
पररपूरण गने र नेपाि सरकारको "समृि नेपाि, सुखी नेपािी" िन्ने अवधारणािाई सहर्ोग पुग्ने
गरी नगरको र्ोजनाबि र सरतुभित र्वकासका िाभग र्स नगरपाभिकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना
(आ.व. २०७६/०७७–२०८०/०८१) तजुम
ि ा गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ार्एको छ ।

•

नागररकको स्वास््र्िाई प्राथभमकता ठदं दै स्वास््र् सेवाको पहुुँच र उपर्ोगमा र्वस्तार गररएको छ
। सं घीर् सरकारिे सञ्चािन गरे का तर सङ्घीर्ता कार्ािरवर्न पभछ एक वडा एक स्वास््र् सं स्था
सञ्चािनको नीभत अनुसार सञ्चािन िएका आधारिूत स्वास््र् सेवा केरिहरू बाहे कका वडा नं. ८
को भसम्िे, वडा नं. ४ को तुरतुरे र वडा नं १ को बोमाटारमा सञ्चािन िएका सामुदार्र्क स्वास््र्
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र्कार्हरू िूगोि तथा जनसं यर्ाको आधारमा आवश्र्क दे न्त्खएकोिे नगरपाभिकाको आरतररक
स्रोतबाट भनर्भमत रूपमा सञ्चाििनमा ल्र्ार्एको छ ।
•

वडा नं. १ को र्कहुुँ स्वास््र् चौकी र वडा नं ९ को आधारिूत स्वास््र् से वा केरि ररट्ठािरज्र्ाङमा
आधारिूत स्वास््र् प्रर्ोगशािा सेवा सञ्चािन गररएको छ ।

•

भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केरिमा सुिि दरमा गुणस्तरीर् और्धी उपिब्ध हुने गरी फामेसी से वा,
ुँ ा अस्पताि घारीपाटन पोखराको समरवर्मा आख
ुँ ा उपचार सेवा
एक्सरे सेवा तथा र्हमािर् आख
सञ्चािन गरी स्वास््र् सेवा र्वस्तार गरी स्वास््र् सेवाको पहुुँचमा उल्िेयर् सुधार गररएको छ ।
साथै भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केरिको स्तरोन्नभत गरी १५ शैर्ाको आधारिूत अस्पताि भनमािणको
टे ण्डर प्रर्क्रर्ा पुरा िर् आगामी

•

दुई वर्िभिि सम्परन हुने गरी कार्ि अगाडी विार्एको छ ।

कोभिड १९ को पर्हिो िहरिार्ि सफितापूवक
ि व्र्वस्थापन गररएको र दोस्रो िहरको कठिन
पररन्त्स्थभतसुँग भनररतर रूपमा र्ोजनाबि रूपमा सामना गरररर्हएको छ । र्सको रोकथाम र
भनर्रिणका िाभग नगरपाभिकामा उपिब्ध सीभमत बजेटबाट छु ट्टै कोरोना कोर्को स्थापना गरी
पररचािन गररएको छ । सीभमत स्रोतको अभधकतम उपर्ोग गरी कोभिड - १९ को पर्हिो िहरको
सङ्क्रमण रोकथामको िाभग भमतव्र्र्ी िङ्गिे क्वारे रटाईन सञ्चािन, राहत भबतरण तथा त्र्ससुँग
सम्बन्त्रधत र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररएको भथर्ो । दोस्रो िहर पभछ िने होम क्वारे रटाईनिाई
प्रोत्सार्हत गररएको छ िने अवस्था जर्टि िएका सं क्रभमतहरुको उपचारको िाभग अस्थार्ी कोभिड
अस्पताि भनमािण गरी सञ्चािनमा ल्र्ार्एको छ ।

•

र्वद्यािर् न्त्शिाको पहुुँचमा उल्िेयर् बृर्ि िर्ि आधारिूत न्त्शिाको खुद िनािदर ९८.३ प्रभतशत
हाभसि िएको छ िने र्वद्यािर्को िौभतक पूवािधार, सूचना प्रर्वभधको र्वस्तार, न्त्शिकको व्र्वस्थापन
जस्ता पिमा महत्वपूणि सुधार िर्ि गुणस्तरीर् न्त्शिाका िाभग आधार भसजिना िएको छ ।

•

रार्ष्ट्रर् पुनभनिमािण प्राभधकरण न्त्जल्िा आर्ोजना कार्ािरवर्न र्कार् (न्त्शिा) सुँग समरवर् गरी
प्राथभमकताका आधारमा र्वद्यािर्को िवन भनमािण, शौचािर् तथा खानेपानी सुर्वधाको र्वस्तार
गररएको छ । नगरपाभिकाका तफिबाट र्वद्यािर्का िवनहरुको भनमािण, स्तरोन्नभत एवं ममित सं िार,
फभनिचर, घेरावार, माध्र्भमक र्वज्ञान प्रर्ोगशािा, सूचना प्रर्वभध प्रर्ोगशािा, पुस्तकािर्, र्रटरनेट,
आधारिूत र्वद्यािर्मा समेत कम््र्ुटर, र्प्ररटर, र्रटरनेट, सुरन्त्ित बसार् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग
गररएको छ । हाम्रा र्ी प्रर्ासहरूबाट र्वद्यािर्हरूको िौभतक अवस्था सुदृि हुन गर्ि अनुकुि भसकार्
वातावरण भसजिना हुन गएको छ ।

•

शैन्त्िक गुणस्तर सुधारमा पभन उल्िेखनीर् कार्िहरु िएका छन् । रर्ून र्वद्याथी िएका र्वद्यािर्हरु
गाभ्ने कार्ि िएको छ ।न्त्शिक दरवरदी भमिानको कार्ि सम्पन्न गरी सोही अनुसार न्त्शिक
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व्र्वस्थापन िैरहेको छ । 4 वर्िको अवभधमा ५ वटा र्वद्यािर्हरु गाभिएका छन् । शुरर् दरवरदी
िएका आधारिूत (किा ६–८), माध्र्भमक र्वद्यािर् (९–१० र ११–१२) मा न्त्शिण सहर्ोग
अनुदान, ५ वटा र्वद्यािर्मा खेिकुद न्त्शिक, ५ वटा र्वद्यािर्मा कम््र्ूटर न्त्शिक, १६ वटा
र्वद्यािर्मा बाि र्वकास सहजकताि उपिव्ध गराईएको छ । र्सबाट रर्ून दरबरदी िएका
र्वद्यािर्हरुमा न्त्शिकको उपिब्धता िै गुणस्तरीर् भसकार्का िाभग उल्िेयर् टे वा पुग्न गएको छ।
•

सडकिार्ि कािोपिे गने, सडकको पहुुँच र्वस्तारका साथै गुणस्तरीर् सडक भनमािणका िाभग सडकको
स्तरोन्नभतका साथै पूवािधार र्वकासका र्वर्वध पिहरूमा महत्वपूणि उपिन्त्ब्ध हाभसि िएको छ ।
र्स अन्त्घका 4 वटै बजेटहरुिे पूवािधार िेििाई उच्च प्राथभमकता ठदएको भथर्ो । र्वगत ४ वर्िमा
मौजुदा सडकहरुको स्तरबृर्ि गरी नगरको अभधकाुँश सडकहरुिाई बर्ििरी र्ातार्ात चल्नसक्ने
बनाईएको छ ।

•

र्स क्रममा प्रदे श सरकारसुँगको िागत साझेदारी समेतको गरी जम्मा १३.६८५ र्क.भम. सडक
कािोपिे, ७४.३११ र्क.भम. साुँघरु ा सडकहरुिाई चौडा गने, १६ वटा कल्िटि बनाउने, २०.१२१
र्क.भम. ग्रािेि गने कार्ि गरी सडकको स्तरोन्नभत गने कार्ि सम्पन्न िएको छ िने १०० र्क.भम.
नर्ाुँ ट्रर्ाक भनमािण गने कार्ि िएको छ । र्सै गरी सडक सं रिण तफि पभन नगरपाभिकाको
प्राथभमकता रहेको छ । मौजुदा सडकहरुको भनमािण कार्ि गदाि कन्त्म्तमा ५० प्रभतशत ररटे भनङ्ग वाि,
गेर्वर्न वाि, पक्की तथा कच्चीनािी, र्टकनािी जस्ता सं रचना भनमािण गनै पने नीभत बनाई कार्ािरवर्न
गररएको छ । र्सिे वर्ािदको कारणिे सडक ित्कन जाने समस्र्ामा सुधार आर् सडकहरुको
सं रिण िएको छ ।

•

सं घीर् सरकारको समपुरक अनुदानबाट भि.सी. नेि बहादुर मागि (१.८ र्क.भम.) र गण्डकी प्रदे श
सरकारको समपुरक अनुदानबाट न्त्चहानडाुँडा मोहोररर्ा भसिगुफा सडक (२ र्क.भम.) चािु आभथिक
वर्ि २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने गरी कार्ि िैरहेको छ । प्रदे श सरकारको िगानीमा करीब ६
र्क.भम. सडक कािोपिे गने कार्ि चािु आभथिक वर्िमा सम्पन्न िैसकेको छ । स्थानीर् पूवािधार
साझेदारी र्वकास कार्िक्रम अरतरगत आ.व. २०७५/७६ मा र्कहुुँ मोटर मागिको ७०० भमटर
सडक कािोपिे िएको छ िने आ.व. २०७६/७७ मा सोही मागिको बाुँकी सबै खण्डको सडक
चौडा गने कार्ि सम्पन्न िएको छ । चािु आभथिक वर्ि २०७७/७८ मा सोही मागिको बडहर
िञ्ज्र्ाङ्ग बजार िेिमा गण्डकी प्रदे शका पूवि अथिमरिी माननीर् र्करण गुरुङ्गज्र्ूको भनवािचन िेि
पूवािधार र्वकास कोर् (साुँसद र्वकास कोर्) बाट रकम र्वभनर्ोजन िै कािोपिे गने कार्ि िैरहे को
छ ।
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•

र्स नगरपाभिकाको मुयर् बजार भिमाद बजारमा रहे को एक माि बसपाकििाई कािोपिे गररएको
छ र सोही स्थानमा साविजभनक शौचािर्को भनमािण गरी प्रर्ोगमा ल्र्ार्एको छ ।

•

गण्डकी प्रदे श सरकारको आधारिूत खानेपानीको सुर्वधामा प्रदे शबासीको पहुुँच पुर्र्ाउने कार्िक्रम
अरतरगत र्वभिन्न खानेपानी र्ोजनाहरु सञ्चािन िै रहेका छन् िने र्स नगरपाभिकाबाट पभन एक
घर एक धारा कार्िक्रम माफित खानेपानीको आपूभतिमा सहजता आएको छ ।

•

कृर्र् उत्पादनमा प्रत्र्ि र्ोगदान हुने भसं चाई सुर्वधािाई िरपदो बनाउन नगरपाभिका िेिका कच्ची
कुिोहरुिाई पक्की कुिोमा पररणत गने अभिर्ानबाट अभधकाुँश कुिोहरुको स्तरोन्नभत िएका छन् ।

•

र्स नगरपाभिकाको मुयर् पर्िटन केरि प्राकृभतक सुरदरतािे िरीपूणि धरदुर भसिगुफाको पररसरमा
शौचािर् सर्हतको सिाहि तथा पदमागिहरु बनेका छन् ।

•

मगर समुदार्का ३ र नेवारी समुदार्को १ गरी ४ वटा होम स्टे हरुको स्तरबृर्ि गरी सञ्चािनमा
ल्र्ार्एकोछ । कोटबाराही, सभतकोट िगार्तका ऐभतहाभसक धाभमिकस्थिहरुमा पूवािधार भनमािण
िैरहे को छ ।

•

ऐभतहाभसक झोिुङ्गे पुिको सं रिणको िाभग DPR तर्ार िै सं रिणको कार्ि अगाभड बिे को छ ।

•

घाुँटुनाच, नचरी, िाखे, मौभिक कौरा, बािन, िजनर्कतिन िगार्त नगरका र्वभिन्न जातजाभतहरुका
परम्पारगत सं स्कृभत तथा परम्परागत नाचहरुको सं रिण गने कार्ि गररएको छ ।

•

परम्परागत पेशा व्र्वसार्ीहरुको परम्परागत सीप सं रिण र प्रबििनका िाभग प्रर्वभधमा सहर्ोगका
साथै सीप र्वकासका िाभग िमता र्वकास गररएको छ ।

•

कृर्र्/पशुपरछी र्वकास िेििाई नगरको आभथिक समृर्िको भनर्विकल्प िेिको रुपमा ग्रहणगरी र्वभिन्न
िेिका स्रोतकेरिको स्थापना गररएको छ ।

•

वडा नं. ९ मा रहेको वोर्र बाख्राको स्रोतकेरििे राम्रो उत्पादन गरररहे को छ । बाख्रा, सुंगरु बं गरु ,
उन्नत तथा िोकि कुखुरापािन, माछापािन व्र्वसार्हरु उल्िेयर् रुपमा बृर्ि िईरहे का छन् ।
फिफुि व्र्वसार् तफि पभन कृर्कहरुको आकर्िण बिीरहे को छ । अदुवा र्हाुँको प्रमुख नगदे बािी
िएकोिे पकेट िेिको रुपमा र्वकास गररएको छ । अदुवा प्रशोधन केरिको सं रचना भनमािण िै
सञ्चािनको पूवि तर्ारीमा छ ।

•

र्ुवाहरुिाई सीप र्वकास ताभिम र प्रर्वभध उपिब्ध गराई आर् आजिनमा टे वा पुर्र्ाईएको छ ।

•

र्स नगरपाभिकाको मुयर् प्रशासभनक िवनको DPR तर्ार िैसकेको छ । वडा नं. ३ को वडा
कार्ाििर् िवन भनमािण सम्परन िर् नर्ा िवनवाट सेवा प्रवाह िर्सकेको छ िने ४ को वडा
कार्ाििर् िवन भनमािण कार्ि अन्त्रतम चरणमा पुगेको छ । वडा नं. 7 को वडा कार्ाििर् िवनको
आगामी आ.व. २०७8/0७9 मा सम्पन्न हुने गरी भनमािण कार्ि अन्त्घ बिे को छ ।
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•

खेिकुद िेिको र्वकास गरी रार्ष्ट्रर् तथा अरतरािर्ष्ट्रर् खेिाडीहरु उत्पादन गने िक्ष्र्का साथ खेिका
र्वर्वध र्वधाहरुको प्रभतस्पधाि हुने गरी प्रत्र्ेक वर्ि मेर्र कप खेिकुद प्रभतर्ोभगता सञ्चािन गररनुका
साथै खेिकुदको र्वकासका िाभग खेि प्रन्त्शिक भनर्ुन्त्क्त, खेिकुद न्त्शिक र प्रन्त्शिणका कार्िक्रम
सञ्चािन गररएको छ । भिमाद बजार तथा अरर् वडाहरुमा रहेका खेि मैदानहरुिाई रङ्गशािाको
रुपमा र्वकास गने िक्ष्र्का साथ कार्ि िैरहे कोछ ।

•

सेवा प्रवाहिाई भछटो छररतो, सरि र सहज िङ्गिे सेवाग्राहीको पहुुँचमा पुर्र्ाउनका िाभग कर
ु ानी प्रणािीिाई सू चना प्रर्वभधसुँग आवि
असुिी, व्र्न्त्क्तगत घट्ना दताि, सामान्त्जक सुरिा ित्ता िक्त
गररएको छ । भडन्त्जटि नगर प्रोफाईि तर्ार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको छ ।

•

४३ वटा सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरु मध्र्े २९ वटा र्वद्यािर्मा र्रटरनेट सेवा र सबै माध्र्भमक
र्वद्यािर्मा पावर ब्र्ाक अप जडान गरर सर्कएको छ । सबै वडा कार्ाििर्हरुमा ईरटरनेट सुर्वधा
जडान गरी सर्कएको छ ।

•

टे ण्डर प्रर्क्रर्ािाई बिी िरदा बिी प्रभतस्पधी बनाई गुणस्तर एवं भमतव्र्र्र्ता कार्म गनि र्वद्युतीर्
टे ण्डर प्रणािी अबिम्बन गररएको छ ।

७.

सङ्घीर्ताको कार्ािरवर्न, र्ोजनाबि र्वकासका िाभग नगरिे र्वगतमा चािेका कदमहरू र
हािसम्मका अनुिव समेतका आधारमा दे हार् अनुसारका मुयर् अवसर तथा च ुनौतीहरु पर्हचान
गररएको छ :

अवसरहरू
(क)

नगरको सरतुभित र र्ोजनाबि र्वकासका िाभग आवभधक र्ोजना तजुम
ि ा िर्ि कार्ािरवर्नमा आउनु,

(ख)

नीभतगत र कानूनको भनमािण िर्ि सुशासनको आधारन्त्शिा तर्ार हुन ु

(ग)

सडक सञ्जािको सहज पहुुँच र्वस्तार हुन गर्ि बजार व्र्वस्थापन तथा आभथिक र्वकासका िाभग
आधार तर्ार हुन ु

(घ)

कृर्र् िेिमा प्रर्वभधको प्रर्ोग र र्वर्वभधकरणको प्रारम्ि िर्ि आधुभनकीकरणको प्रारम्ि हुन ु

(ङ)

वडास्तरमा स्वास््र् सेवाको पहुुँच बृर्ि हुन ु

(च)

र्वद्यािर् न्त्शिामा समतामूिक पहुुँच, गुणस्तर तथा सिमता बृर्ि हुुँदै जानुका साथै प्रार्वभधक न्त्शिाका
िाभग सं स्थागत व्र्वस्था गररनु

(छ)

रान्त््ट्रर् शहरहरुसुँग जोभडएकोिे त्र्हाुँ आउने पर्िटकहरुिाई आकर्िण गनि सर्कने

(ज)

नगर र्वकासका सरदििमा सरोकारवािाहरूमा सकारात्मक धारणा र तत्परताको र्वकास हुन ु ।

च ुनौतीहरू
(क)

सङ्घीर्ताको ममि र सं वैधाभनक प्रावधान अनुसार सं घ, प्रदे श र स्थानीर् कानूनहरूको तजुम
ि ा गनुि
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(ख)

र्वकास भनमािण र सेवा प्रवाहमा तीन तहका सरकारबीच साथकि समरवर्को अवस्था भसजिना गनुि

(ग)

सं वैधाभनक दार्र्त्व र नागररकका अपेिाको सम्बोधनका िाभग ठदगो स्रोत तथा िगानीको सुभनन्त्श्चतता
गनुि

(घ)

नगरको स्रोत साधनको र्वश्लेर्ण नगरीसङ्घीर् र प्रदे श सरकारबाट दार्र्त्व थोपने प्रवृन्त्त्तको अरत गनुि

(ङ)

कोभिड १९ जस्ता महामारीजरर् रोग एवम् सं कटको व्र्वस्थापन गनिका िाभग आवश्र्क आभथिक,
िौभतक, मानवीर् सिमताको र्वकास गनुि

(च)

ु ि
अभनवार्ि तथा गुणस्तरीर् र्वद्यािर् न्त्शिाका साथै प्रार्वभधक एवम् व्र्ावसार्र्क न्त्शिामा सविसि
पहुुँच सुभनन्त्श्चत गनुि

(छ)

प्राथभमक स्वास््र् केरििार्ि सुर्वधा सम्पन्न बनाउनु

(ज)

जनताको अपेिा अनुसार सेवा प्रवाहको सुभनन्त्श्चतताका िाभग आवश्र्क सं यर्ामा कमिचारीको
व्र्वस्थापन गनुि

(झ)

र्वकास भनमािणका कार्िमा साथिक जनसहिाभगता सुभनन्त्श्चतता गनुि

(ञ)

कृर्र् िेििार्ि आधुभनकीकरण, व्र्ावसार्र्करण र र्वर्वभधकरण माफित जनताको जीवनस्तरमा सुधार
ल्र्ाउनु ।

आदरणीर् सिासदज्र्ू हरु,
८. चािु आभथिक वर्ि २०७७।०७८ को मध्र् समर्दे न्त्ख कोभिड १९ को पर्हिो िहरको असर कम हुन
गर्ि र्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािरवर्नमा केही सहजता िई िक्ष्र् अनुसार कार्ि िएता पभन पुन कोभिड
१९ को दोस्रो िहरका कारणबाट बैशाख मर्हनादे खी िागु िएको भनर्ेधाज्ञा र उच्च सं क्रमणको कारण
चािु आभथिक वर्िको र्ोजना तथा कार्ािक्रम कार्ािरवर्नमा केही असहजता सृजना िएको छ ।र्वर्म
पररन्त्स्थभतको बावजुत चािु आभथिक वर्िको र्ोजनािाई प्रिावकारी कार्ािरवर्न गने प्रर्त्न नगरपाभिकािे
गरररहेको छ । गररमामर् नवौं नगरसिामा पांचौ नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गने र्स अवसरमा चािु
आभथिक वर्िमा िएका मुयर् मुयर् कार्ि उपिन्त्ब्ध िाई समीिाको रुपमा प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
•

कोभिड १९ को दोस्रो िहरको प्रिावकारी रोकथाम र भनर्रिण गनिको िाभग कोभिड अस्पतािको
व्र्वस्थापन, स्वास््र्कमी पररचािन, स्वास््र् सामाग्री उपकरणको व्र्वस्थापन, र्पभसआर/ एरटीजीन
परीिण तथा सामान्त्जक सचेतना फैिाउने कार्िक्रमहरु सं चािन गररएको छ ।

•

कोभिड १९ को रोकथाम तथा भनर्रिणका िाभग नगरपाभिकािे चािु वर्िको हािसम्म रु ५७
िाख १० हजार ६ सर् ९५ खचि गरे को छ ।

•

सडक पूवािधारिाई ठदगो बनाउन नगरपाभिकाको िगानीमा ३.५०२ र्क.मी. कािोपिे तथा ििान,
४.०७० र्क.मी. पक्की नािी, ५९.८७९ र्क.मी. सडक नर्ाुँ ट्रर्ाक भनमािण, ३५ र्क.मी. सडक
8

चौडा गने कार्ि, ८३ भमटर कजवे भनमािण, ४ वटा कििटि भनमािण, १२१५ भमटर पक्की कुिो
भनमािण, ११ र्क.मी. सडक ग्रािेि र २९ वटा साविजभनक शौचािर् भनमािण तथा ममित सं िार
गररएको छ ।
•

ुँ ीगत
चािु आ.व. को हािसम्मको अवभधमा चािुतफि ७१ प्रभतशत र्वत्तीर् प्रगभत िएको छ िने पुज
तफि ४४.८ प्रभतशत र्वत्तीर् प्रगभत हाभसि िएको छ । चािु आभथिक वर्िको अरतसम्ममा समग्रमा
८० प्रभतशत िरदा बिी खचि हुने अनुमान गररएको छ ।

•

मेर्र कप प्रभतर्ोभगता, शैन्त्िक प्रदशिनी कार्िक्रम सम्पन्न गररएको छ ।

•

न्त्शिा ऐन तथा भनर्माविी भनमािण गरी जारी गररएको छ । र्वद्यािर्मा पूवािधार र्वकासतफि १२
वटा र्वद्यािर्मा पुस्तकािर्, नवीन प्रर्वभध र पुस्तकािर्को व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनुक
ि ा साथै
र्वद्यािर्मा र्रटरनेट जडान र आधारिूत र्वद्यािर्मा कम््र्ुटर, र्प्ररटर, सुरन्त्ित बसार् व्र्वस्थापनमा
सहर्ोग गररएको छ ।

•

प्रधानमरिी रोजगार कार्िक्रम अरतरगत चािु आभथिक वर्िमा १२ वटा र्ोजना सञ्चािन िै १०१
जनािे रोजगारी पाएका छन ।

•

िन्त्ित समुह मर्हिा, आठदवासी जनजाभत, दभित, बािबाभिका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपांग र असहार्
नागररकहरुको िाभग उपर्ुक्तताको आधारमा कार्िक्रम तर् गरी सं चािन गररएको छ ।

•

आम उपिोक्ताहरुको हक र्हत सुरन्त्ित गनि बजार अनुगमनको कार्ििाई भनररतरता ठदईएको छ ।

•

राजस्व सं किनिाई प्रिावकारी बनाउन सम्पत्ती कर तथा िूमीकर सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गरी सबै वडा
कार्ाििर्बाटै सं किन गने व्र्वस्था भमिाईएको छ।

•

भडन्त्जटि नगर प्रोफाईि तर्ार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको छ ।

•

वडा नं. ३ को वडा कार्ाििर् िवनको भनमािण कार्ि सम्पन्न िै कार्ाििर् सञ्चािन िैसकेको छ,
वडा नं. ४ को भनमािण कार्ि अन्त्रतम चरणमा पुगेको छ िने वडा नं. ७ को िे क्का सम्झौता िै
आगामी आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न गनेगरी भनमािण कार्ि अगाडी बिे को छ ।

•

भि.भस. नेि बहादुर मागि र न्त्चहानडाुँडा मोहोररर्ा भसिगुफा सडक कािोपिे गने कार्ि अन्त्रतम चरणमा
पुगेको छ ।

•

गण्डकी प्रदे श सरकारको सहर्ोग एवं र्स नगरपाभिकाको समरवर्मा भसिगुफा िेिमा पदमागि
भनमािण कार्ि, प्राकृभतक सुरदरतािे आकर्िक घाङ्च ल्हुम, नगरको आफ्नै िगानीमा कोटबाराही,
सभतकोट, तारा खसे िगार्तका नगरका प्रमुख पर्िटकीर् िेिहरुको पूवािधार भनमािण कार्ि गररएको
छ । र्वभिन्न स्थानमा पाकि भनमािण एवं होम स्टे हरुको प्रबििन गररएको छ ।
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•

कृर्र् तथा पशु पािन िेििाई व्र्ावसार्र्क बनाउन खरी बाख्रा तथा स्थानीर् जातको च्वाुँचेको स्रोत
केरि स्थापना, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन, ७ वटा पकेट िेि स्थापना, करट्रर्ाक्ट फाभमिङ्ग जस्ता
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ । वस्तुभनष्ठ र्ोजना तजुम
ि ाका िाभग अत्र्ावश्र्क हुने पशुपंछी
त्र्ाङ्क भिने कार्ि सम्पन्न िएको छ ।

•

धान, मकै तथा तरकारी बािीका भबउहरु एवं र्वभिन्न जातका फिफुिका भबरुवाहरु भबतरण गररएको
छ । प्रमुख नगदे बािीको रुपमा रहे को अदुवाको बजारीकरणका िाभग अदुवा प्रशोधन केरि भनमािण
िैरहे को छ ।

•

गररबी भनवारणका िाभग िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम कार्ािरवर्नमा ल्र्ाई िघु उद्यमी सृजना
गररएको छ ।

आदरणीर् सिासदज्र्ूहरु,
अब म आगामी वर्िको नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
९.

नेपािको सं र्वधानमा उल्िे न्त्खत राज्र्का भनदे शक भसिारत र नीभतहरू, ठदगो र्वकासका िक्ष्र्, सङ्घीर्
र गण्डकी प्रदे श सरकारका नीभत, कार्िक्रम तथा बजेट, चािु पररौ आवभधक र्ोजना, नगरपाभिकाको
पर्हिो आवभधक र्ोजना, नगरका मौभिक र्वशेर्ता र नगरबासीको आकाङ्िा, राजनीभतक दि,
र्वर्र्गत सभमभतका सुझाव, टोि तथा वडास्तरबाट प्रभतर्वन्त्म्वत जनताका चाहना र नागररक समाजबाट
प्राप्त सुझावका साथै हािसम्मका प्रगभत र अनुिवहरूिार्ि आधार मानी प्रस्तुत नीभत तथा कार्िक्रम
तजुम
ि ा गररएको छ ।

१०. कोभिड - १९ बाट नागररकहरुको जीवन रिा गनुि स्थानीर् सरकारको पर्हिो प्राथभमकता हो। र्स
महामारीको असरिे रार्ष्ट्रर् तथा अरतरािर्ष्ट्रर् श्रम बजार खुन्त्म्चन पुगेको छ । र्सिे एकाभतर बेरोजगारी
बढ्न सक्ने च ुनौती दे न्त्खएको छ िने अको तफि नगरिेिभिि बाुँझो रहे का जभमनको उपर्ोग हुन गई
कृर्र् तथा सो सुँग सम्बन्त्रधत उद्यम व्र्वसार् बृर्ि िै नगरको समग्र उत्पादन िेिमा बिोत्तरी आउन
सक्ने अवसर पभन दे न्त्खएको छ । र्ो अवसरिाई सही िङ्गिे उपर्ोग गनि सर्कएमा भसभथि अथितरि
पुनन्त्जर्ि वत हुन जाने अपेिा गररएको छ । र्ीनै पररन्त्स्थभतगत त्र्हरुिाई मध्र्नजर गरी कोभिड १९ िे भसभथि बनाएको अथितरििाई गभतन्त्शि बनाई र्सबाट सृजना हुनसक्ने अवसरहरु अभधकतम
उपर्ोग गनि र्ो नीभत तथा कार्िक्रमिे दे हार्को िेििाई प्राथभमकतामा राखेको छ ।
क. कोभिड १९ िगार्तका महामारीजरर् रोगबाट नगरवासीको जीवन रिा गनि र गुणस्तरीर् स्वास््र्
सेवामा सहज पहुुँच अभिवृर्ि गनि स्वास््र् सं स्थाको पूवािधार भनमािण तथा स्तरोन्नभत रआधारिूत
स्वास््र् सेवाको भबस्तार एवं सामाग्रीको व्र्वस्था,
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ख. महामारीबाट दै भनक गुजारा गनि कठिन अवस्थामा पुगेका नागररकहरुिाई राहत तथा रोजगारीका
अवसर भसजिना
ग. कोभिड १९ को महामारीका कारणबाट अवरूि बािबाभिकाको भसकार्िार्ि भनररतरताको
सुभनन्त्श्चतता
घ. गुणस्तरीर् र न्त्शिामा समतामूिक पहुुँच र्वस्तारका िाभग प्रारन्त्म्िक बािर्वकास केरिको र्वस्तार,
िमता र्वकास, बािमैिी तथा प्रर्वभधमैिी भसकार्का िाभग पूवािधार तर्ार,
ङ. िौभतक तथा पर्िटकीर् पूवािधारको र्वकास, भनमािण तथा सम्िार,
च. व्र्ावसार्र्क कृर्र् तथा पशुपािनका िाभग अनुदान, िमता र्वकास, बाुँझो जग्गाको उपर्ोग तथा
प्रार्वभधक सहर्ोग,
छ. रोजगारी तथा स्वरोजगारीमाफित आर्आजिन वृर्ि गनि उद्यमन्त्शि रोजगार भसजिना, सीप र्वकास तथा
सहकाररता,
ज. च ुस्त, गुणस्तरीर् तथा पहुुँचर्ुक्त साविजभनक सेवा र उत्तरदार्ी एवम् पारदशी सेवा प्रवाहको
सुदृिीकरण ।
आदरणीर् सिासदज्र्ू हरु,
अव म भिमाद नगरपाभिकाको र्स सम्माभनत नवौ नगरसिा समि आगामी आभथिक वर्ि ०७८/७९ को
िेिगत नीभत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्तुत गनि चाहरछु ।
(१) आभथिक र्वकास
आर्ात प्रभतस्थापन, स्वरोजगारको भसजिना, र्वकासको मूि आधार कृर्र् र पशुपािन नै रहे को र पुरानो
भनवािहमुखी खेतीप्रणािीिाई सामुर्हक र सहकारीमा आधररत प्रणािीमा प्रभतस्थापन गनि आवश्र्क छ ।
भिमाद नगरपाभिकाको आभथिक समृर्िको प्रमुख श्रोत कृर्र् नै हो र पर्िटन िेिको पूवािधार साना तथा िघु
उधम र्वकास माफित व्र्ापार प्रवििन गरी आत्मभनििर हुन सर्करछ िन्ने कुरामा जोड ठददैं आभथिक र्वकास
सम्बरधी भनम्न नीभत र कार्िक्रम तर् गररने छ ।
क. कृर्र् तथा पशुपरछी र्वकास
•

वास्तर्वक कृर्कहरुको पर्हचानगरी कृर्र्िाई व्र्वसार्र्कीकरण गनि त्र्ाङ्क सङ्किन गरी पररचर्पि
र्वतरण गररने छ ।

•

कृर्र्मा घरे ि ु तथा स्थानीर् प्रर्वभधिाई पररमाजिन गरी नर्वनतम प्रर्वभध र र्ान्त्रिकीकरणमा जोड ठदर्ने
छ ।

•

परम्परागत र भनवािहमुखी अवस्थामा रहे का साना कृर्कहरुिाई समुहमा आवि गराई कृर्र् तथा
पशुपरछीको साना व्र्वसार्र्क उत्पादन केरि (पकेट) स्थापनामा जोड ठदर्ने छ ।
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•

नगरभिि उत्पादन िै वार्हर भनकासी हुने कृर्र् तथा पशुपरछीजरर् उत्पादनको उपिोग, सं किन, प्रशोधन
तथा प्रवधिनको िाभग स्थापना गररने िघु उद्यमहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ ।

•

पशुस्वास््र्िार्ि यर्ाि गदै नगरपाभिकाको पशुसेवा शाखा तथा से वाकेरिबाट

आरतररक तथा बाह्य

परजीवीको और्धी भनशुल्क गररनेछ िने आधारिूत पशुरोग प्रर्ोगशािा स्थापना गररने छ ।
•
•

रे भबज तथा खोरे त रोग र्वरुिको पशुखोपको व्र्वस्था गररने छ ।

उन्नत घाुँस खेती तफि कृर्कहरुिाई उत्प्रेररत गदै घाुँसहरुको र्वकास गनिका िाभग डािे घाुँसका नसिरी
र उपर्ुक्त स्थानहरुिाई घाुँसको भबउ उत्पादन गने स्रोतकेरिका रुपमा र्वकास गदै िभगने छ ।

•

फिफूि खेतीिाई र्वस्तार एवं प्रवििन गररने छ ।

•

माछा उत्पादन र उपिोगिाई जोड ठददै नर्ाुँ मत्स्र्पोखरी भनमािणमा सहर्ोग गररने छ ।

•

जैर्वक र्वर्वधताको सम्वििन र सदुपर्ोग गदै जिवार्ु पररवतिन अनुकुि प्रर्वभधहरुको र्वकास गरी कृर्र्
जरर् उत्पादनमा प्राङगाररक खेभतिाई प्रोत्सार्हत गररने छ ।

•

पशुजरर् पदाथिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्ि गनिको िाभग घाुँसमा आधाररत पशुपािन र नश्ल सुधारको
िाभग कृभिम गिािधान कार्िक्रम प्राथभमकतापूवक
ि सञ्चािन गररने छ ।

•

माटो परीिणको अिावमा कृर्र् उत्पादन बृर्ि हुन नसक्ने हुनािे प्रत्र्ेक मर्हनाको एक पटक माटो
परीिण गनेगरी माटो परीिण न्त्क्िभनक सञ्चािन गररने छ ।

•

कृर्र् र्वकास, पशु र्वकास, दुध उत्पादन तथा सहकारीको प्रवधिन र र्वकासका िाभग सम्िाव्र्

वस्तीहरुको पहुुँचमा ल्र्ाउन नगरपाभिका भिि रहे का दतािवािा सहकारी तथा कृर्क समूहहरुिाई
सं स्थागत र्वकास र व्र्वसार्र्क ताभिम प्रदान गररने छ । नगरपाभिकामा उपिव्ध जनशन्त्क्तबाट माि
र्ो

कार्ि

सम्िव

निएमा

र्वभिन्न

सं घ

सं स्थाहरुसं ग

समरवर् गरी सहकार्ाित्मक

कार्िक्रमहरु

सञ्चािन गररने छ ।
•

नगरपाभिका िेििाई कच्ची कुिो रर्हत िेिको रुपमा र्वकास गनि प्रदे श सरकारसुँग समरवर् गरी
भसं चाई र्ोजनाहरु सञ्चािन गररने छ र पानीको स्रोत निएका स्थानहरुमा पानी िकारीहरुको व्र्वस्थागरी
थोपा भसं चाई प्रणािीिाई प्रर्ोगमा ल्र्ाईने छ ।

ख.
•

पर्िटन तथा सं स्कृभत सं रिण

र्स नगरका महत्वपूणि ऐभतहाभसक, धाभमिक, सांस्कृभतक एवं प्राकृभतक सम्पदाहरुको सं रिण गरी
आरतररक पर्िटन प्रवधिनको िाभग आवश्र्क पूवािधारको भनमािण गदै िभगने छ ।

•

ु तथा सं गै रहे को न्त्शबािर् मन्त्रदर पररसरको सं रिण एवं
भिमाद बजारमा रहेको ऐभतहाभसक झोिुङ्गेपि
पुनभनिमािण गररने छ ।

•

पर्िटकीर् दृर्ििे सवािभधक महत्वपूणि भसि गुफा तथा वरपरका िेििाई थप र्वकास गदै उक्त स्थान
सम्म पुग्ने भिमाद भसिगुफा मागििाई कािोपिे गने र्ोजनािाई प्रदे श सरकारसुँगको सहकार्िमा अगाडी
बिाईने छ ।
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•

समुदार्िे सञ्चािन गरे का होम स्टे प्रवधिनका िाभग पूवािधार भनमािण र व्र्वन्त्स्थत रुपमा होम स्टे
सञ्चािनमा सहर्ोग गररने छ।

•

ु ाको सं रिण र सम्बधिन
र्वभिन्न जाभत तथा समुदार्हरुको मौभिक सं स्कृभत, परम्परा, नाचगान, िार्ा, िेर्िस
गने कार्िक्रमहरुिाई भनररतरता ठदईने छ ।

ग.
•

उद्योग बान्त्णज्र्
स्थानीर् किा, सीप र प्रर्वभधको सं रिण गदै नगरपाभिकाको पर्हचान झन्त्ल्कने वस्तुहरुको उत्पादन वृर्ि
गनि घरे ि ु तथा साना उद्योगहरुको प्रवधिन गररने छ ।

•

कोभिड - १९ का कारण वैदेन्त्शक रोजगारवाट फर्किएका तथा रोजगारी गुमाएका र्ुवाहरुिाई उनीहरुको
सीप र रुन्त्चका आधारमा उपर्ुक्त व्र्वसार् एवं रोजगारीतफि आकर्र्ित गनि सीप र्वकास ताभिम सञ्चािन
गररने छ ।

•

आत्मभनििर, आर्ात प्रभतस्थापन तथा भनर्ाितजरर् उत्पादनमा िगानी वृठि गरी प्रोत्सार्हत गररने छ ।

•

उपर्ुक्त स्थानमा औद्योभगक ग्राम भनमािणको िाभग प्रदे श एवं सं घीर् सरकारसुँग सहकार्ि एवं समरवर्
गररने छ ।

•

कृर्र् तथा पशुपरछीमा आधाररत उद्योगको स्थापना, सञ्चािन तथा सुदृिीकरण कार्ििार्ि प्रोत्सार्हत गररने
छ ।

•

उपिोक्ताको र्हतिाई मध्र्नजर गदै बजारमा गुणस्तरीर् वस्तु आपूभतिको सुभनन्त्श्चतता गनि बजार
अनुगमनिार्ि प्रिावकारी बनार्ने छ ।

•

िघु उद्यमको प्रबधिन गरी गररबी घटाउन गरीभब भनवारणका िाभग िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम सञ्चािन
गररने छ ।

(२)

सामान्त्जक र्वकास

र्वकासको वास्तर्वक अनुि ुभत गराउने र मूि आधार नै सामान्त्जक र्वकास हो । समाजको चेतनाको
स्तर अनुसार समाज पररचािन हुने िएकोिे न्त्शन्त्ित,स्वस्थ र सामान्त्जक रर्ार् सर्हतको शारीररक
मानभसक र सामान्त्जकस्तरबाट स्वस्थ ज्ञान र्वज्ञान र चेतनाबाट ओतप्रोत िएको नागररक र्वकास गनि
सामान्त्जक र्वकास सम्बरधी तपभसि बमोन्त्जमको नीभत भिर्एको छ।
क. स्वास््र् सेवा

•

जनताको जीवन रिा र स्वास््र् प्रविधन गनुि नगरको पर्हिो कतिव्र् हुने िएकोिे कोभिड - १९
को रोकथाम, भनर्रिण एवं उपचारिाई पर्हिो प्राथभमकतामा रान्त्खएको छ । होम क्वारे रटाईनिाई
प्रोत्साहन गदै पररिणको दार्रा बिाउने, Contact Tracing का िाभग जनशन्त्क्त पररचािन गने,
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अस्थार्ी कोभिड अस्पताि (Isolation Ward) िाई आवश्र्क जनशन्त्क्त एवं स्वास््र् सामाग्रीको
व्र्वस्था िगार्तको व्र्वस्थापनमा जोड ठदईने छ ।
•

सं घीर् सरकारबाट हस्तारतररत स्वास््र् कार्िक्रमहरुबाट उच्चतम प्रभतफि हाभसि हुने गरी
प्रिावकारी कार्ािरवर्नको व्र्वस्था भमिार्ने छ ।

•

भिमाद नगरको पर्हिो अस्पतािको रुपमा भनमािण प्रारम्ि िएको १५ शैर्ाको भिमाद आधारिूत
अस्पताि भनमािण कार्ििाई आगामी दुई वर्ि भििमा सम्पन्न हुने िक्ष्र्का साथ कार्ि अगाडी बिार्ने
छ ।

•

सामुदार्र्क स्वास््र् र्कार्मा कार्िरत कमिचारीहरुिाई थप प्रोत्साहन सर्हत भनररतरता ठदईनेछ ।

•

ुँ ा उपचार केरि तथा र्कहुुँ
र्स नगरपाभिकाबाट प्राथभमक स्वास््र् केरिमा सञ्चाभित फामेसी र आख
स्वास््र् चौकी र वडा नं. ९ मा सञ्चाभित स्वास््र् प्रर्ोगशािािाई भनररतरता ठदर् सेवा प्रवाहिार्ि
गुणस्तरीर् बनार्नेछ ।

•

भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केरिमा सञ्चािन िएको एक्सरे सेवािाई भनररतरता ठदर्ि थप प्रिावकारी
बनार्ने छ ।

•

ु ि बनाउन िौभतक पूवािधारको र्वकास
स्वास््र् सेवािाई िरपदो, र्वश्वाभसिो, गुणस्तररर् र सविसि
गनुक
ि ो साथै और्भध, उपकरण एवं औजारहरुको र्थोन्त्चत ब्र्वस्था गररने छ ।

•

नेपाि सरकारको नीभत अनुरुप र्वपन्न पररवार, दुगम
ि वस्ती, िन्त्ित वगििाई मध्र्नजर गरी सेवा
र्वस्तार गररने छ ।

•

मातृ मृत्र्ूदर/ नवजात न्त्शशु मृत्र्ूदर घटाउन SBA ताभिम नभिएका नभसिङ्ग स्टाफहरुिाई SBA ताभिम
उपिब्ध गराई सुरन्त्ित डेभििरी गराउने व्र्वस्था गररने छ ।

•

समर् सापेक्ष्र् ताभिम कार्िक्रमहरु सञ्चािन गरी स्वास््र्कमीहरुको िमता अभिबृर्ि गररने छ ।

•

क्र्ारसर, मुटु, भमगौिा, स्पाईनि र्रजुरी, पार्किरसन, अल्जाईमर, भसकिसेि एभनभमर्ा र हे ड
र्रजुरीको उपचारमा अभत र्वपन्न भबरामीिाई आभथिक सहार्ोग गने नीभतिाई भनररतरता ठदईनुका
साथै मातृ सहार्ता कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
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•

आधारिूत स्वास््र् सेवाको उच्चतम उपिोगदर विाउन समुदार्मा स्वास््र् न्त्शिा प्रवधिन एवं
जनचेतना जगाउने कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।

•

समर् समर्मा फैभिन सक्ने सं क्रामक रोगको भनर्रिण तथा प्राकृभतक र्वपदहरु व्र्वस्थापनको
तत्काि सम्वोधन गनिका िाभग नगरस्तरीर् रे र्पड रे स्पोरस टीम पररचािन गरी आवश्र्क पने औ ंर्भध,
सामग्री समेतको व्र्वस्था भमिाई तर्ारी अवस्थामा रान्त्खनेछ ।

•

पूणि खोप अभिर्ानिाई भनररतरता ठदर् पूणख
ि ोप सुभनश्चतता तथा ठदगोपना घोर्णा गने कार्िक्रमिाई
भनररतरता ठदईने छ ।

•

आर्ुवेद तथा बैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्सािाई समर् सापेि बनाउुँदै िभगने र बिी िरदा बिी सेवाग्राहीहरुको
पहुुँचमा पुर्र्ाईनेछ ।

•

सामुदार्र्क वनहरुमा पाईने जडीबुटीको सूची तर्ार गरी उच्च मूल्र्का जडीबुटीहरुको व्र्ावसार्र्क
उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररने छ ।

•

आर्ुवेद तथा वैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्सा पिभतबाट कोरोना िाईरसको सं क्रमण भनर्रिण, रोकथाम एवं
रोग प्रभतरोधात्मक िमता अभिवृर्ि गने कार्िक्रम सं चािन गररने छ ।

•

प्रत्र्ेक वडामा क्रमशः नागररक आरोग्र् सेवा न्त्क्िभनक सं चािन गररने छ ।

•

एक घर पाुँच र्ोग र पाुँच जभडबुटी अभिर्ान कार्िक्रम सं चािन गरी प्रत्र्ेक वडामा स्थानीर् जभडबुटी
उद्यान भनमािण गररने छ ।

•

प्रत्र्ेक वडामा नागररक आरोग्र् कार्िक्रम सं चािन गरी स्वस््र् न्त्जवनशैिी कार्िक्रम सं चािन गररने
छ ।

•

मर्हिा स्वास््र् स्वर्ं सेर्वकािाई र्ोग तथा जभडबुर्टको ताभिम ठदई उनीहरू माफित घर घरमा र्ोग
र जभडबुटी न्त्शिा पुर्ािर्ने छ ।

•

नगरपाभिका भिि पाईने स्थानीर् जभडबुर्टको पर्हचान सर्हतको त्र्ाङ्क सं किन गरी अभििेन्त्खकरण
गररने छ ।

•

महत्वपुणि जभडबुर्टहरुको खेती गने तथा बजार व्र्ावस्थापनको िाभग कृर्कहरुको सं िग्नतामा र्वर्ेश
कार्िक्रम सं चािन गररने छ तथा कृर्कहरुको सहर्ोगमा साना जभडबुटी उद्योग एवं अनुदानमा
आधाररत जभडबुर्ट खेती सम्बरधी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

•

प्रत्र्ेक र्वद्यािर्मा जभडबुटी बगैचा कार्िक्रम सं चािन गरी आर्ुवेद तथा र्ोग न्त्शिा कार्िक्रम
भनर्भमत सं चािन गररने छ ।
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•

आर्ुवेद तथा वैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्सा पिभतबाट जेष्ठनागररक कार्िक्रम सं चािन गररने छ ।

•

आर्ुवेद और्धािर्िाई न्त्चर्कत्सक सर्हतको सुर्वधा सम्पन्न आर्ुवेद उपचार केरिको रुपमा र्वस्तार
गनिका िाभग आवश्र्क प्रबरध भमिाईने छ ।

ख. न्त्शिा, र्ुवा तथा खेिकुद

•

प्रारन्त्म्िक बािर्वकासका सहजकताि, र्वद्यािर् कमिचारी तथा न्त्शिकहरूको मनोबि उच्च बनाउन
प्रोत्साहन गनुक
ि ा साथै उपर्ुक्त वातावरण भसजिना गररने छ ।

•

र्वद्यािर्को िौभतक तथा शैन्त्िक वातावरणिार्ि सुदृि बनाउन नगर प्रमुख शैन्त्िक सुधार कार्िक्रम
सञ्चािन गररने छ ।

•

न्त्शिा िेिको र्ोजनाबि र्वकासमाफित गुणस्तरीर् न्त्शिामा समतामूिक पहुुँचको सुभनन्त्श्चतता गराउन
ठदगो र्वकासको स्थानीर्करण सर्हत १० वर्े नगर न्त्शिा र्ोजना तजुम
ि ा गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ार्ने
छ ।

•

नेपाि सरकारिे घोर्णा गरे को साविजभनक न्त्शिा सविीकरण दशक (र्व.स 2076-2085) िाई
सफिीिूत बनाई गुणस्तरीर् न्त्शिण भसकाईको वातावरण भसजिना गनि सबै सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा
अनुकुि बािमैिी भसकार् वातावरण व्र्वस्थापनका साथै किाकोिामा आधाररत पेसागत सहर्ोगको
पिभतिार्ि सुदृि पाररने छ ।

•

सामुदार्र्क र्वद्यािर्मा र्रटरनेट र नवीन प्रर्वभधको माध्र्मबाट न्त्शिण-भसकाई गनि न्त्शिकिाई
प्रोत्सार्हत गनुक
ि ा साथै िमता र्वकासका अवसर उपिब्ध गरार्ने छ । सबै आधारिूत र्वद्यािर्िाई
र्रटरनेट जडानका िाभग रर्ूनतम स्रोत उपिब्ध गरार्ने छ ।

•

रार्ष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ िे गरे को व्र्वस्थािार्ि कार्ािरवर्न गनेगरी किा 1-5 को स्थानीर्
पाठ्यक्रम (मेरो भिमाद) र्सै शैन्त्िक सिदे न्त्ख किा 1 बाट शुरु गरी क्रमश: किा ८ सम्म
कार्ािरवर्नमा ल्र्ार्ने छ ।

•

कोभिड-19 को सं क्रमणका कारण अवरुि र्वद्यािर्को पिनपािनिाई भनररतरता ठदर्ने रर्ूनतम
भसकाई उपिन्त्ब्धको सुन्त्चन्त्श्चतता गररने छ ।

•

र्वद्यािर्िाई अपाङ्गतामैिी, छािामैिी र भसकाईमैिी बनाउने गरी रर्ूनतम िौभतक पूवािधार र्वकास
कार्िक्रमिाई भनररतरता ठदईने छ ।

•

गुणस्तर अभिवृर्िका िाभग स्वस्थ शैन्त्िक प्रभतस्पधािको वातावरण भसजिना गनि रर्ूनतम पूवािधार र
गुणस्तरको मापदण्ड भनधािरण गरी नमुना र्वद्यािर् र प्रारन्त्म्िक बािन्त्शिा केरि र्वकासका िाभग
प्रोत्साहन गररने छ ।
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•

र्वद्यािर्मा शुि एवम् सुरन्त्ित र्पउने पानीको सुभनन्त्श्चतता गनि र्ुरोगाडि जडान तथा व्र्वस्थापन
गनिका िाभग र्वद्यािर्हरूिार्ि आवश्र्क सहर्ोग गररने छ ।

•

सामुदार्र्क तथा सं स्थागत र्वद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक, न्त्शिक र र्वद्याथीिाई नभतजाका आधारमा र
बािन्त्शिा केरििाई व्र्वस्थापनका आधारमा पुरस्कृत गररने व्र्वस्था भमिार्ने छ ।

•

र्वद्याथी सं यर्ा र िूगोिका आधारमा सामुदार्र्क र्वद्यािर्को मूल्र्ांकन गरी न्त्शिक दरबरदी भमिान
तथा र्वद्यािर् समार्ोजनको कार्ि अगाडी बिार्ने छ । समार्ोजन हुने तथा गुणस्तरीर् न्त्शिा ठदने
र्वद्यािर्िाई थप सहुभिर्त प्रदान गररने छ ।

•

र्वद्यािर् तहदे न्त्ख नै खेि प्रभतिा प्रस्फुटनको वातावरण भनमािण गनि र्वद्यािर्िाई खेि सामग्री
उपिब्ध गराई र्वद्यािर्स्तरीर् खेिकुदमा प्रोत्साहन गनुक
ि ा साथै मेर्र कम खेिकुद प्रभतर्ोभगतािाई
भनररतरता ठदर्ने छ।

•

प्रार्वभधक जनशन्त्क्त उत्पादनका िाभग तनहुुँ प्रार्वभधक न्त्शिािर्मा सञ्चािन िएको ३ वर्े कृर्र्
बािीभबज्ञान भड्िोमा तहमा आ.व. २०७६/७७ दे न्त्ख प्रदान गररएको छािबृन्त्त्त कार्िक्रमिाई
भनररतरता ठदर्ने छ।

ग. खानेपानी तथा सरसफाई

•

समुदार् र नगरपाभिकाको समरवर्मा समुदार्कै नेतत्ृ वमा टोि टोिमा सामुदार्र्क सरसफाईको
भनर्भमत व्र्वस्था गरी भिमादिाई स्वच्छ र सुरदर नगरको रुपमा र्वकास गररने छ ।

•

र्वद्यािर्हरुमा शुि र्पउने पानीका िाभग र्ुरोगाडिको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गररने छ ।

•

नगरको हरे क घरमा पानीको धारा तथा स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था गने दीघिकाभिन िक्ष्र्का
साथ खानेपानी र्ोजनाहरु सञ्चािन गररने छ ।

•

मौजुदा तथा भनमािण हुने खानेपानी र्ोजनाहरुमा क्रमशः र्ट्रटमेरट ्िारटहरु रान्त्खने छ ।

घ. सामान्त्जक समावेशीकरण

•

र्वकासको मूिधारमा समावेशी हुन नसकेका दभित,जनजाभत, मर्हिा,बािबाभिका, अपाङ्ग, वृिवृिा,
मुन्त्स्िम, अल्पसं यर्क तथा र्पछाभडएका समुदार्िाई िन्त्ित गरी िमता अभिवृर्ि, आर्आजिन एवं
चेतनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।

•

नेपािको सं र्वधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै वगीर्, जातीर्, िेिीर्, िार्र्क, धाभमिक, िैं भगक र्विेद
र सबै प्रकारका जातीर् छु वाछु तको अरत्र् गने िन्ने व्र्वस्था गररएको छ । सबै प्रकारका छु वाछु त
तथा िेदिावजरर् कार्ि गम्िीर सामान्त्जक अपराधका रूपमा दण्डनीर् हुने र पीभडतिे िभतपूभति पाउने
कानुनी व्र्वस्था छ । र्स सं वैधाभनक र कानुनी प्रावधानको प्रिावकारी कार्ािरवर्न माफित सभ्र्
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एवम् सुसंस्कृत समाज भनमािण गनि आगामी वर्ि भिमाद नगरपाभिकािार्ि छु वाछु त एवम् र्विेदमुक्त
नगर घोर्णा गरी प्रिावकारी कार्ािरवर्न गररने छ ।
•

िैर्ङ्गक र्विेदिाई हटाई मर्हिामैिी नगरको रुपमा र्वकास गनि नगरबाट सञ्चािन गररने
कार्िक्रमहरुिाई िैर्ङ्गक सम्वेदनशीि बनार्ने छ

र मर्हिा िन्त्ित कार्िक्रमहरु प्रिावकारी रुपमा

सञ्चािन गररने छ ।
•

बाि अभधकारका र्वर्र्हरुिार्ि सुभनन्त्श्चत हुने गरी बािमैिी स्थानीर् शासन प्रणािीिाई सं स्थागत
गररने छ ।

•

साविजभनक िौभतक पूवािधार भनमािण गदाि अपाङ्ग मैिी सं रचना बनार्नेछ िने र्वद्यमान सं रचनाहरूमा
सुधार गररने छ ।

•

जेष्ठ नागररकको सम्मानका िाभग जीवनर्ापनमा सहजता ल्र्ाउन, जेष्ठ नागररक र्वच अनुिव आदान
प्रदानका िाभग र्ोजना र कार्िक्रम ल्र्ार्नेछ ।

•

मौभिक सं स्कृभत, िार्ा, िेर्िूर्ा सं रिणतफि आवश्र्क व्र्वस्था भमिार्ने छ

र सबै जातजाभतको

सार्हत्र्, किा, िार्ा, र्भतहास, सं स्कृभत सम्वििन तथा सं रिण गने नीभत भिर्ने छ ।
ङ. फोहर मैिा व्र्वस्थापन

•

ल्र्ारड र्फि साईटको िाभग उपर्ुक्त स्थानको खोजीगरी र्ोजनावि रुपमा फोहरको बगीकरण गरी
नकुर्हने फोहरको उन्त्चत व्र्वस्थापन प्रर्क्रर्ा अगाभड विाईने छ िने कुर्हने फोहरिाई खेत वारी,
करे शा वारी तथा कौशी खेतीमा मि बनाई प्रर्ोग गनि उत्प्रेररत गररने छ ।

•

साविजभनक शौचािर् भनमािण जनचेतना एवं सरसफार्मा प्रार्वभधक एवं आभथिक सहर्ोग गरी
वातावरणीर् प्रदुर्ण कम गररने छ ।

(३)

पूवािधार र्वकास

र्वकास भनमािण स्थापना र सं चािन गने जग नै पूवािधार हो । पहाडी िागमा पने भिमाद नगरिेिको मुयर्
आवश्र्कता सरि र िरपदो मोटर बाटोको पूवािधार र्वकास गनुि हो । पैदिर्ािा माफित उकािी ओरािी
गरी कष्ठपुणि जीवनर्ापन गनिपने र्ववशताको अरत्र् गरी हरे क गाउ बस्तीिाई स्तरर्ुक्त बाटोको पूवािधार र
िौभतक र्वकास माफित नागररकहरुिाई र्वकासको वास्तर्वक अनुिभु त ठदिाउन पूवािधार र्वकास सम्बरधी
तपभसिका कार्िक्रम सं चािन गररने छ ।
•

सडक पूवािधार भनमािण गदाि नगर र्ातार्ात गुरुर्ोजना, २०७७ वमोन्त्जम गररने छ ।

•

भिमकािी मागिको कािोपिे र्ोजनािाई पूणत
ि ा ठदन प्रदे श र सं घका सम्बन्त्रधत भनकार्हरुसं ग पहि
गरी भनमािण सम्पन्न गररने छ ।
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•

िागत सहिाभगताका कार्िक्रमहरूिार्ि सबै वडामा र्वस्तार गररने छ । र्स्ता कार्िक्रममा ग्रामीण
िेिमा हुने स्थानीर् सहिाभगताको र्हस्सा बजार िेिको तुिनामा कम गरी प्रोत्साहन गने व्र्वस्था
भमिार्ने छ ।

•

नगरपाभिका िेिभिि पूवािधार र्वकास गनि मुयर् मुयर् आर्ोजना छनौट गरर भडर्पअर तर्ार गरी
सम्बन्त्रधत भनकार् र तहसंग समरवर्ात्मक रूपमा भनमािण कार्ि अगाभड बिाईने छ ।

•

नगरस्तरीर् सडकहरुको स्तरोन्नभत गरी बाह्रै मर्हना गाडी चल्न सक्ने गरी स्तरोन्नभत गररने छ ।

•

प्रधानमरिी रोजगार कार्िक्रम अरतरगत श्रम प्रधान र्ोजनाहरु छनौट गरी प्रिावकारी रुपमा
कार्ािरवर्न गनि िागत साझेदारी गररने छ ।

•

नक्सापास नगरी िौभतक सं रचना तथा घर भनमािण गने र स्वीकृत मापदण्ड र्वपरीतका कार्ििाई
भनरुत्सार्हत गररने छ ।

•

नगरिाई कच्ची बाुँधमुक्त बनाउने अभिर्ानिाई भनररतरता ठदईने छ ।

•

सं घीर् एवं प्रदे श सरकारबाट र्स नगर िेिमा सञ्चािन िैरहे का तथा हुने र्ोजनाहरुको गुणस्तर
कार्म गनि तथा समर्मा नै सम्पन्न गराउन आवश्र्क कार्ि गररने छ ।

(४)

वन, वातावरण तथा र्वपद व्र्वस्थापन

वन तथा वातावरण सृर्ि जगतको महत्वपूणि पि हो । वन तथा वातावरणको सं रिणिे माि मानविगार्त
समग्र प्राणीजगतको सं रिण र सं वधिन गनि सर्कने िएकािे वनवातावरण र र्वकास र्वचको सरतुिन कार्म
गनि भनम्न नीभत तथा कार्िक्रम अविम्बन गररने छ ।
•

नगरपाभिका भिि पूवािधार भनमािण गदाि वातावरण सं रिण र ठदगो र्वकासिार्ि ध्र्ानमा राखी कार्िक्रम
अगाडी बिार्ने छ ।

•

सामुदार्र्क वन तथा नगरभिि भनमािण िएका सडकको र्कनारमा भनमािण सं गै अभम्रसो, वाुँस आठदको
बृिारोपण गरी वातावरण सं रिणमा र्वशेर् जोड ठदईनेछ ।

•

बजार िेिमा िवन िगार्त िौभतक भनमािण कार्ि गदाि सडकको मापदण्ड, िि, खेि मैदान, पाकि
जस्ता र्वर्र्हरुिाई प्राथभमकता ठदई भनमािण गनि जोड ठदईनेछ ।

•

सडक तथा अरर् िौभतक पूवािधार भनमािण गदाि वन, जंगि, जभडबुटी, पानीका मुहान तथा वरर्
जरतुिाई असर नपने गरी भनमािण गने र जैर्वक र्वर्वधता तथा पर्ािवरणीर् सं रिण गनि उपिोक्ता
सभमभतहरुिाई जागरुक बनार्ने छ ।

•

अनुत्पादक साविजभनक जग्गा पर्हचान गरी सो िेिमा वृिारोपण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

•

स्थानीर्स्तरमा जनस्वास््र्मा प्रभतकुि असर पाने र्कभसमका उपिोग्र् बस्तुहरुको र्वक्री र्वतरणिाई
भनर्रिण गररनेछ।
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•

वन िेििाई अभनर्न्त्रित डिे िो, अभतक्रमण, चररचरण र चोरी भनकासीबाट प्रिावकारी िं गिे सं रिण
गनि उपिोक्ता सभमभतहरुिाई पररचािन गररने छ ।

•

जैर्वक तथा अजैर्वक फोहरिाई उत्पादन तहदे न्त्ख नै वगीकरण गरी छट्टाछु ट्टै सं किन गने व्र्वस्था
भमिार्ने छ ।

•

सामुदार्र्क वनको व्र्वस्थापनिाई जीवनोपर्ोगी र व्र्वन्त्स्थत रुपमा र्वकास गरी भनर्मनिाई
प्रिावकारी बनाईने छ ।

•

वातावरण सं रिणका िाभग परम्परागत पोखरी तथा चौपारीहरुको सं रिण एवम् प्रवधिन गररने छ ।

•

र्वश्वव्र्ापी माहामारी कोभिड - १९ िगार्त अरर् माहामारी रोग तथा प्राकृभतक र्वपत्तीमा उिार,
राहत एवं पुनस्थािपनाका िाभग मौजुदा र्वपद व्र्वस्थापनको कोर्मा अरर् भनकार्/व्र्न्त्क्त/सं घ सं स्था
समेतको र्ोगदान जुटाउने प्रर्ास गरी आकन्त्स्मक र्वपद व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गररने छ ।

•

सेती नदी िगार्त र्वभिन्न नदी तथा खोिाहरुबाट हुने कटानिाई रर्ूनीकरण गने खािका
कार्िक्रमहरुमा िू िो धनराशी िाग्ने हुनािे सं घीर् एवं प्रदे श सरकारसुँग समेत समरवर् गररने छ ।

•
(५)

र्वपद व्र्वस्थापनमा पूवि तर्ारी र प्रभतकार्ि र्ोजना तजुम
ि ा गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ाईने छ ।
सं स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन

सुशासन प्रत्र्ेक नागररकिे अनुि ुभत गने र्वर्र् हो । प्रिावकारी सेवा प्रवाह, र्ििासुस्तीको अरत्र्, प्रकृर्ामुखी
प्रशासन र्रििाई नभतजामुखी बनाई सरि िं गिे सेवा प्रदान गने तथा अभनर्भमतता र भ्रिाचार जरर्
र्क्रर्ाकिापको अरत्र् माफित सुशासनको अनुिभु त ठदिाउन सर्करछ ।असि शासन व्र्वस्था कार्म गनि
थुप्रै कानुनी र सं स्थागत र्वर्र्हरु समावेश िएको िएता पभन र्सको प्रिावकारीता बृर्ि गनि आवश्र्क छ
। सुशासन कार्म गरी नागररकमैिी सेवा प्रवाह गनि भनम्नअनुसारको नीभत तथा कार्िक्रम सं चािन गररने
छ ।
•

नगरपाभिका तथा मातहतका भनकार्हरूको सं गिन तथा व्र्वस्थापन सवेिण गरी जनशन्त्क्तको स्थार्ी
व्र्वस्थापन गररने छ ।

•

गुणस्तरीर् सेवा प्रवाहको मूि आधारस्तम्िको रूपमा रहे का राष्ट्र सेवक कमिचारी तथा न्त्शिकहरूको
मनोबििार्ि उच्च राखी गुणस्तरीर् प्रभतफि ठदन सक्ने गरी समर्पित गराउन उत्प्रेरणामूिक
कार्िक्रमको व्र्वस्था भमिार्ने छ ।

•

वडा कार्ाििर्मा नागररक वडापि र नगर कार्िपाभिकाको भडन्त्जटि नागररक वडापि वमोन्त्जम सेवा
प्रवाहिाई थप जनमुखी, उत्तरदार्ी र जवाफदे ही बनार्ने छ ।

•

ु ी ८ मा उल्िेन्त्खत
सेवा प्रवाहमा सुशासनको अनुिभू त ठदिाउन नेपािको सं र्वधान, २०७२ को अनुसच
अभधकार र स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ मा उल्िेन्त्खत स्थानीर् तहको काम कतिव्र् र
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अभधकारसं ग सम्बन्त्रधत र्वर्र्मा आवश्र्क पने ऐन, भनर्म, भनदे न्त्शका र कार्िर्वभध आवश्र्कताका
आधारमा तजुम
ि ा एवं पररमाजिन गरी कार्ािरवर्न गररने छ ।
•

नगरको र्वकास भनमािण तथा सेवा प्रवाहमा भ्रिाचार र र्ििासुस्ती हुन नठदर् सुशासनको वास्तर्वक
अनुिभू त ठदिाउन भमतव्र्र्र्र्ता, पारदन्त्शत
ि ा, र्वन्त्त्तर् अनुशासन, उत्तरदार्र्त्व तथा जवाफदे र्हताको
ु ाई, सामान्त्जक परीिण
सुभनन्त्श्चतता गररने छ । र्सका िाभग साविजभनक परीिण, साविजभनक सुनव
जस्ता र्वभध एवम् प्रर्क्रर्ाको अविम्बन गरी साविजभनकीकरण गने कार्ििाई थप प्रिावकारी बनार्िने
छ ।

•

र्ोजना, बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािरवर्नमा प्रिावकाररता ल्र्ाउन कार्िक्रम कार्ािरवर्न कार्िर्ोजना
बनाई िागू गनुक
ि ा साथै सूचकका आधारमा अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था भमिार्ने छ ।

•

नगरपाभिकाको खररद र िे क्का प्रर्क्रर्ािाई प्रभतस्पधाित्मक बनाउन आवश्र्कता, औन्त्चत्र्ता र
जनशन्त्क्तको िमताका आधारमा E-biding प्रणािीिाई भनररतरता ठदईनेछ ।

•

पेश्की तथा वेरुजुहरु शुरर् अवस्थामा राख्न िेखा सभमभतमा दफावार छिफि गरी नगरसिा समि
पेश गने व्र्वस्थािाई भनररतरता ठदईने छ ।

•

रार्ष्ट्रर्/अरतरार्ष्ट्रर् गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरुिाई नगर िेि भिि कार्िक्रम सञ्चािन गनि
नगरपाभिकाको वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रममा समावेश गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।

•

कमिचारीहरुिाई कार्िसम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कृत गने नीभत भिईने छ ।

•

नगरपाभिका र वडामा कार्िरत कमिचारीहरुको िाभग कार्ि र्ववरण बनार् प्रिावकारी रुपमा
कार्ािरवर्न गररने छ ।

•

ु ानीिाई र्वद्युतीर् िक्त
ु ानी प्रणािी (EFT) िागु गरी
आगामी आभथिक वर्िमा र्ोजना िगार्त सबै िक्त
ु ानी पाउनेको खातामा भसधै रकम जम्मा हुने व्र्वस्था भमिाईने छ ।
नगरपाभिकाको खाताबाट िक्त

•

चािु आभथिक वर्ि २०७७/७८ दे न्त्ख िागु िएको स्थानीर् तह सं स्थागत िमता स्वमूल्र्ाङ्कन कार्िर्वभध
अनुसारको मूल्र्ाङ्कनमा उत्कृि अंक हाभसि गने गरी कार्ि प्रणािी व्र्वन्त्स्थत गररने छ ।

(६)
•

र्वर्वध

नगरबाट िगाईने कर, दस्तुर, शुल्क, दण्ड जररवाना आठदको सङ्किन कार्ििाई सरि तथा
सहुभिर्तपूणि बनाईनेछ ।

•

करको दार्रा बिाई कर प्रणािीमा नागररकहरुको सहिाभगता बृर्ि गररने छ र राजस्व अभिवृर्िबाट
कूि बजेटमा आरतररक आम्दानीको अंश वृर्ि गदै िभगने छ ।

•

बर्ि िरदा बर्ि व्र्वसार्ीहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाईने छ

र मर्हिा उद्यमीिे सञ्चािन गरे को

व्र्वसार्मा िाग्ने करमा २५ प्रभतशत छु ट ठदईने व्र्वस्था भमिाईने छ ।
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•

सम्पती कर िगार्त कर बुझाउने कार्ििाई थप सरभिकृत गरी सबै वडाहरुबाट कर सङ्किन गने
कार्ििाई थप प्रिावकारी गराईने छ ।

अरत्र्मा,
स्रोत साधनको रर्ुनता, साझा अभधकार र स्थानीर् तहको िाभग आवश्र्क कानून भनमािणको अिाव,
पदपुभति नहुंदा कमिचारीको अिाव र अरर्ौिताका बीच प्राप्त गरे का उपिन्त्ब्धहरु दीघिकािीन महत्वका छन्
। आगामी वर्िको िाभग तर् गररएको नीभत तथा कार्िक्रमिे भिमाद नगरपाभिकाको सवािङगीण र्वकास र
सं बर्ृ िमा सहर्ोग गनेछ िन्ने कुरामा र्वश्वस्त हुुँदै प्रस्तुत नीभत तथा कार्िक्रमको सफि कार्ािरवर्नको िाभग
सकारात्मक सहर्ोग र कमी कमजोरी प्रभत भनररतर रचनात्मक सल्िाह एवं सुझावको अपेिा गदिछु ।
नगरको समग्र र्वकासको िाभग सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार, र्स िेिबाट प्रभतभनभधत्व गने माननीर्ज्र्ुहरु,
जनप्रभतभनभध, राजनीभतक दि, स्थानीर् प्रशासन एवं राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुिे पुर्र्ाउनु िएको र्ोगदान प्रभत
हाठदिक कृतज्ञता व्र्क्त गदिछु ।
धरर्वाद।

...................................
मेखबहादुर थापा
नगर प्रमुख
भिमाद नगरपाभिका तनहुुँ

भमभत २०७८ असार ९ गते
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