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"भिमाद नगरपाभिकाको आधार, पर्िटन, कृर्र्मा र्ान्त्रिकीकरण, आभथिक समरृ्िको पूवािधार" 

र्स गररमामर् नगरसिाका सिासदज्रू्हरु 

१. आज हामी र्स भिमाद नगरपाभिकाको गररमामर् नगरसिाको सातौं संस्करण प्रारम्ि गरी रहंदा मानवजाभत माभथ 

नै अकल्पनीर् संकट ल्र्ाउन ेगरी र्वश् वव्यर्ापी महामारीको रुपमा ैैभिकको कोर्वड - १९ (कोरोना िाईरस) को 

सामना गरीरहेका छौं । र्स अत्र्रत र्वर्म पररन्त्स्थभतमा माहामारी रोकथाम र भनर्रिणका िाभग भिमाद 

नगरपाभिका अभधकतम क्षमता प्रर्ोग गरेर जरु्टरहेको छ । र्स महाअभिर्ानमा र्हाुँहरु सबैिे आ-आफ्नो क्षेिबाट 

परु् र्ाउन ुिकको अमूल्र् सहर्ोगको िाभग हादिदिक आिार प्रकट गनि हाहरछु । र्स र्वर्म पररन्त्स्थभतमा आज म 

आभथिक वर्ि २०७७/०७८ को वार्र्िक नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गदैछु । प्रस्ततु नीभत तथा कार्िक्रम उपिब्ध 

सीभमत स्रोतसाधनको भमतव्यर्र्ी उपर्ोगगरी वतिमान सङ्कटिाई आभथिक समरृ्िको अवसरको रुपमा ग्रहणगरी 

महामारीबाट नगरबासीको जीवन रक्षा कवं भसभथि िकको अथितरििाई हिार्मान बनाउने मूि िक्ष्र्का साथ 

ल्र्ाईकको छ ।  

२. नेपािको सावििौमसत्ता र स्वाभधनताको रक्षा, िौगोभिक अखण्डता, रार्िर् र्हत र िोकतरिको स्थापनाका िाभग 

िकका र्वभिन्न आरदोिनहरुमा साहदात प्राप्त गनुि िकका ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रभत िावपूणि श्रिारजिी अपिण गनि 

हाहरछु र र्स्ता आरदोिनमा नेततृ्व गनुिहनुे अग्रजहरुप्रभत उच्ह सम्मान व्यर्क्त गनि हाहरछु । साथसाथै अर्हिे 

हामीिे सामाना गरररहेको र्वश् वव्यर्ापी माहामारी कोर्वड - १९ (कोरोना िाईरस) बाट देश तथा र्वदेशमा जीवन 

गमुाउनहुनु ेनपेािी तथा र्स रोगबाट मतृ्रू्वरण गने संसारिररका दाजिुाई दिददीबर्हनीहरुमा िावपूणि श्रिारजिी 

अपिण गदै संक्रभमतहरुको न्त्शघ्र स्वास््र्िािको कामना पभन गनि हाहरछु ।  

३. कोर्वड - १९ को रोकथाम, भनर्रिण र उपहारको अग्रपंभतमा रहेर खर्टन ुिकका न्त्हर्कत्सक, स्वास््र्कमी 

िगार्तका राष्ट रसेवकहरुको र्ोगदानको उच्ह मूल्र्ाङ्कन गनि हाहरछु । जोन्त्खमपूणि र्स अभिर्ानमा र्ोगदान 

गनुिहनु ेजनप्रभतभनभध, राजनीभतक दि, सञ्चारकमी, उद्योगी व्यर्वसार्ी, भनजीक्षेि, नागररक समाज िगार्त आम 

नागररकहरुमा हादिदिक धरर्वाद व्यर्क्त गनि हाहरछु । र्स नगरपाभिकाबाट स्थापना िकको कोरोना सङ्क क्रमण 

रोकथाम, भनर्रिण र उपहार कोर्मा स्वैन्त्च्छक रुपमा नगद, स्वास््र् सामाग्री तथा वस्तगुत राहत सामाग्री 

सहर्ोग गनुिहनु ेसम्पूणि संघसंस्था तथा महानिुावहरु प्रभत आिार प्रकट गदिछु । कर्हिे र कसरी समाप् त होिा 
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िने्न भनश् हत निकको र्स माहामारी रोगको सामना गनि सतकि ता, समरवर् र ककता आवश्र्क िककोिे आैू 

सरुन्त्क्षत रही अरुिाई सरुन्त्क्षत गने अभिर्ानमा हामी सबै ककजटु िकर िागौं िने्न आह्वान पभन गनि हाहरछु । 

४. नेपािी िमूी भिन्त्म्पर्ाधरुा, कािापानी र भिपिेुक नेपािको नक्शामा समावेश गरी सोही वमोन्त्जम नेपािको 

भनशानाछाप पररमाजिन गनेगरी संर्वधान संशोधन गने नपेाि सरकारको ऐभतहाभसक, राष्ट रवादी कवं साहभसक 

कदमको उच्ह सम्मान व्यर्क्त गनि हाहरछु ।  

आदरणीर् सिासदज्रू्हरु  

५. र्स अन्त्घ हामीिे र्स नगरपाभिकाको गररमामर् नगरसिाबाट ३ वटा बजटे स्वीकृत गरी कार्ािरवर्न गरी 

सकेकाछौं । हाम्रो प्रमखु िक्ष्र् कृर्र् र पर्िटन रहेको िकपभन र्ी दबैु के्षिको िाभग सडक तथा भसंहाई जस्ता 

पूवािधारको र्वकास पूविशति िकको र पूवािधार के्षिको र्वकासका िाभग बजटे धेरै आवश्र्क पने िककोिे हाम्रो 

कुि बजेटमा पूवािधार के्षिको बजटेको अंश र्स अन्त्घका ३ वटै बजेटहरुमा ६५ प्रभतशत िरदा बढी नै रहेको 

छ र आगामी आभथिक वर्ि २०७७/०७८ मा पभन बजेटको आकारको र्हसाबिे र्ो अंश र्वगतकै हाराहारीमा 

रहने अनमुान गररकको छ । र्द्यपी कोरोना सङ्क कटका कारण वैदेन्त्शक रोजगारीबाट र्ैताि हनुे र्वुा जनशन्त्क्तिाई 

नगरको उत्पादनशीि के्षिमा आकर्र्ित गनि आभथिक के्षिमा उल्िेख्र् िगानी बढाउने प्रर्ास गररकको छ । 

६. आभथिक वर्ि २०७५/०७६ मा र्स नगरपाभिकािे दिदगो र्वकासका १७ वटा िक्ष्र्हरुिाई स्थानीर्करण गने, 

संघीर् सरकारको पररौं र्ोजनािे भनधािरण गरेका िक्ष्र्हरुको पररपूरण गने र नेपाि सरकारको "समिृ नेपाि, 

सखुी नपेािी" िने्न अवधारणािाई सहर्ोग पगु्ने गरी िक्ष्र् तोकी सो िक्ष्र् हाभसि गने गरी कार्िनीभत तथा 

र्क्रर्ाकिापहरु भनधािरण गरी र्स नगरपाभिकाको प्रथम प हवर्ीर् र्ोजना (आववव २०७६/०७७ – 

२०८०/०८१) तजुिमा गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ाकको छ । आभथिक वर्ि २०७६/०७७ को बजटे स्वीकृत िै 

सकेपभछ स्वीकृत िककोिे र्स र्ोजनािे तोकेको पर्हिो आभथिक वर्ि २०७६/०७७ मा औपहाररक रुपमा 

र्ोजनािे भनधािरण गरेका िक्ष्र्हरु समावेश गनि सर्ककन तथापी आभथिक वर्ि २०७६/०७७ का वार्र्िक स्वीकृत 

कार्िक्रमहरु प्रथम प हवर्ीर् र्ोजनािे भनदिदि्ट  गरेका िक्ष्र् त िै नै उरमखु रहेका भथक । आगामी आभथिक वर्ि 
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२०७७/०७८ को बजटे तजुिमा गने अवस्थामा आईपगु्दा हामीसुँग आफ्नै प हवर्ीर् र्ोजना र गण्डकी प्रदेश 

सरकारको प्रथम प हवर्ीर् र्ोजना बनीसकेकोिे सोही वमोन्त्जम बजटे भनमािण हनुेछ ।  

७. र्स अन्त्घका ३ वटै बजेटहरुिे पूवािधार के्षििाई उच्ह प्राथभमकता दिदकको भथर्ो । हामीिे स्थानीर् सरकार 

स हािनको न्त्जम्मेवारी प्राप् त गरेपभछ मौजदुा सडकहरुको स्तरबरृ्ि गरी नगरको अभधकाुँश सडकहरुिाई बर्ििरी 

र्ातार्ात हल्नसक्ने बनाईकको छ । र्स क्रममा प्रदेश सरकारसुँगको िागत साझेदारी समेतको गरी जम्मा 

१२व१०२ र्कवभमव सडक कािोपिे, ५३व०१४ र्कवभमव साुँघरुा सडकहरुिाई हौडा गने, १४ वटा कल्िटि बनाउने, 

१६व८९ र्कवभमव ग्रािेि गने कार्ि गरी सडकको स्तरोन्नभत गने कार्ि सम्पन्न िकको छ । र्सै गरी सडक संरक्षण 

त िै  पभन नगरपाभिकाको प्राथभमकता रहेकोछ । मौजदुा सडकहरुको भनमािण कार्िगदाि कन्त्म्तमा ५० प्रभतशत 

ररटेभनङ्ग वाि, गेर्वर्न वाि, पक्की तथा कच्हीनािी, र्टकनािी जस्ता संरहना भनमािण गनै पने नीभत बनाई 

कार्ािरवर्न गररकको छ । संघीर् सरकार तथा प्रदेश सरकारको समपरुक अनदुानमा २ वटा सडकहरु भिवसीव 

नेि बहादरु मागि (१व८ र्कवभमव) र न्त्हहानडाुँडा मोहोररर्ा मागि (२ र्कवभमव) आगामी आभथिक वर्िमा सम्पन्न हनु े

गरी कार्ि िैरहेको छ । प्रदेश सरकारको िगानीमा करीब ६ र्कवभमव सडक आगामी आववव मा सम्पन्न हनुे 

कािोपिे गने कार्ि िैरहेको छ । स्थानीर् पूवािधार साझेदारी र्वकास कार्िक्रम अरतरगत आववव २०७५/७६ 

मा ७०० भमटर सडक कािोपिे िककोछ िन ेहाि ुआववव २०७६/७७ मा सोही मागिको बाुँकी सबै खण्डको 

सडक हौडा गने कार्ि सम्पन्न हनु ेगरी कार्ि िैरहेकोछ । र्स नगरपाभिकाको मखु्र् बजार भिमाद बजारमा 

रहेको बसपाकि िाई कािोपिे गररकको छ ।  

८. खानेपानीको आपूभति सहज बनाउन पन्त्िम नेपाि खानेपानी तथा सरसैाई पररर्ोजना अरतरगत वडा नंव २ र ५ 

मा ३ वटा खानपेानी र्ोजनाहरु सम्पन्न िै सञ्चािनमा रहेका छन ्र हाि ुखानपेानी र्ोजनाहरुको ममित संिार 

गरी पानी आपूभतििाई सहज बनाईकको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आधारितू खानेपानी आपूभति गने कार्िक्रम 

र र्स नगरपाभिकाबाट स हाभित कक घर कक धारा अभधर्ानिे खानपेानी आपूभतिमा सहजता आई कृर्कहरुको 

समर् बहतमा उल्िेख्र् र्ोगदान पगेुको छ । नगरपाभिकाको केरर भिमाद बजारमा खानपेानीको अिाव पूरा गनि 

नगरपाभिकाको िगानीमा नगरकार्िपाभिकाको कार्ाििर्कै पररसरबाट भडप बोररङ्ग गरी थप पानीस्रोत बरृ्ि गररकको 

छ िने संघीर् सरकारको िगानीमा हािको मागिाई पर्ािप्त हनुगेरी पानीको स्रोत थप गररकको छ ।  र्सैगरी 
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नगरपाभिकाकै िगानीमा जनज्र्ोभत मावर्वव र जनज्र्ोभत क्र्ाम्पसमा खानेपानी आपूभतिको िाभग भडप बोररङ्ग खानपेानी 

र्ोजनाको हाि ुआववव मा सम्पन्न हनुे गरी कार्ि िैरहेको छ ।  वडा नंव ७ नंव भसस्नेरी भिन्त्फ्टङ्ग खानेपानी 

र्ोजना, वडा नंव ८ र ९ को क्र्ाङ्कदीवसेी खानेपानी र्ोजना २ वर्ि भििमा सम्पन्न हनुे गरी कार्ािरवर्न िै रहेको 

छ । वडा नंव ८ भिवणेी, हैनपरु, नवदगुाि टोि  र हण्डीदेउरािीमा कक घर कक धारा अभिर्ानबाट करीव ३०० 

घरधरुीमा खानपेानी व्यर्वस्थापन िकको छ र र्ो क्रम जारी नै रहेको छ । र्सैगरी पाथदीमा खानेपानी ट्याङ्की 

भनमािण सम्पन्न िै सकेको छ िन ेवडा नंव ९ कै सखेप, जौपानी र कटमछाप के्षिमा कक घर घक धारा अभिर्ान 

अरतरगत र्सै वर्ि टेण्डर िै कार्ािरवर्न अगाडी बढेको छ ।  

९. कृर्र् उत्पादनमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान हनुे भसंहाई सरु्वधािाई िरपदो बनाउन नगरपाभिका के्षिका कच्हीकुिोहरुिाई 

आगामी २ वर्िभिि पक्की कुिोमा पररणत गने गरी साना कुिोहरु नगरपाभिका आैैिे र मझौिा कुिो/नहरहरु 

प्रदेश तथा संघीर् सरकारसुँगको सहकार्िमा स्तरोन्नभत गरी भसंहाई सरु्वधािाई िरपदो बनाउने प्रर्ास गररकको छ 

। ३ वर्िको अवभधमा १५७१ मीटर कच्ही कुिोिाई स्तरबरृ्ि गरी पक्की बनाईकको छ ।  

१०. संघ तथा प्रदेशसुँगको िागत साझेदारी र नगरपाभिकाको आफ्नै स्रोत पररहािनबाट पर्िटन पूवािधार र्वकासमा 

पभन जोड दिदईकको छ । संघीर् सरकारसुँगको िागत साझेदारीमा र्स नगरपाभिकाको मखु्र् पर्िटन केरर 

प्राकृभतक सरुदरतािे िरपूणि धरदरु भसिगुै ाको पररसरमा शौहािर् सर्हतको सिाहि तथा पदमागिहरु बनेका छन ्

। "Visit Nepal 2020" को शिुारम्ि कार्िक्रम र्सै के्षिमा िकको भथर्ो । १ वर्िभििमा कररब १ िाख पर्िटक 

भित्र्र्ाउन ेिक्ष्र् रान्त्खकको भथर्ो । तर कोर्वड - १९ माहामारीिे गदाि भ्रमण वर्िको कार्िक्रम नै रद्द गनुिपर् र्ो 

। झोिङेु्गपिु भनमािण िै प्रर्ोगमा आईसकेको छ । मगर समदुार्का ३ र नवेारी समदुार्को १ गरी ४ वटा 

होम स्टेहरु स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइककोछ । कोटबाराही, सभतकोट िगार्तका ऐभतहाभसक 

धाभमिकस्थिहरुमा पूवािधार भनमािण िैरहेको छ । क्र्ानोभनङ्गका िाभग ईिङु्ग झनाि र आुँटीछाप झनािमा पूवािधार 

भनमािण िै रहेका छन ्। ३ वर्िको अवभधमा ४४ वटा मरदीर तथा पाटीपौवाहरुको भनमािण तथा ममित संिार 

िकको छ । 
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११. संस्कृभत परम्पराको जगेनाि गनेगरी घाुँटुनाह, नहरी, िाखे, मौभिक कौरा, िजनर्कतिन िगार्तका नगरका र्वभिन्न 

जाभतहरुका परम्पारगत संस्कृभत तथा परम्परागत नाहहरुको संरक्षण गने प्रर्ास गररकको छ । र्सबाट पर्िटक 

आगमनमा बरृ्ि हनु ेअपेक्षा गररकको छ ।   

१२. परम्परागत पेशा व्यर्वसार्ीहरुको परम्परागत सीप संरक्षण र प्रबििनका िाभग प्रर्वभधमा सहर्ोग गररकको छ । 

सीप र्वकासका िाभग उनीहरुिाई थप ताभिम प्रदान गररकको छ । 

१३. कृर्र्/पशपंुक्षी र्वकास के्षििाई नगरको आभथिक समरृ्िको भनर्विकल्प क्षेिको रुपमा ग्रहणगरी र्वभिन्न क्षेिका 

स्रोतकेररको रुपमा र्वकास गने प्रर्ास गररकको छ । वडा नंव ९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स हाभित 

मखु्र्मरिी वातावरणमैिी नमूना कृर्र् गाउुँ कार्िक्रमिे पभन र्हाुँको कृर्र् के्षिको र्वकासमा उल्िेख्र् सहर्ोग हनुे 

देन्त्खकको छ । सोही वडामा रहेको वोर्र बाख्राको स्रोतकेररिे राम्रो उत्पादन गरररहेको छ । घाुँसको स्रोतकेरर 

स्थापना गरी सञ्चािनमा रहेको छ । बाख्रा, सुंगरुबंगरु, उन्नत तथा िोकि कुखरुापािन, माछापािन व्यर्वसार्हरु 

उल्िेख्र् रुपमा बरृ्ि िईरहेका छन ्। ैिैुि व्यर्वसार् त िै  पभन कृर्कहरुको आकर्िण बढीरहेकोछ । अदवुा 

र्हाुँको प्रमखु नगदेबािी िकतापभन हाि अप्रशोभधत रुपमा िारत भनर्ाित हुुँदा अदवुाको मलु्र् अत्र्रत उतार हढाव 

हनु ेगरेको र मलु्र् भनधािरणमा कृर्कको पहुुँह पगु्न सकेको छैन । त्र्सैिे गण्डकी प्रदेश सरकारसुँगको साझेदारीमा 

कउटा अदवुा प्रशोधन केरर भनमािण गने कार्ि अन्त्घ बढेकोछ ।  

१४. रू्वाहरुको दक्षता बरृ्ि गरी स्थानीर् बजारमा नै खपत हनुे खािको जनशन्त्क्त उत्पादन तथा आर् आजिन र 

स्वःव्यर्वसार् सञ्चािन गनि सक्न ेगरी छोटो अवभधका सीप र्वकास ताभिमहरु स हािन गररककोछ । साथै 

उपर्कु्त प्रर्वभधहरु ८० प्रभतशत अनदुानमा भबतरण गररकको छ । र्सबाट केही प्रभतैिहरु देन्त्खन थािेका छन ्

। केहीिे प्राप्त सीपको उपर्ोगबाट स्वःव्यर्वसार् स हािन गरेकाछन ्।  

१५. उपर्कु्त जग्गा व्यर्वस्थापन हनु नसक्दा र्स नगरपाभिकाको मखु्र् प्रशासभनक िवनको भनमािण कार्ि अन्त्घ बढाउन 

सर्ककको छैन । वडा कार्ाििर्हरु मध्र् ेवडा नंव ३ र ४ को वडा कार्ाििर् िवन भनमािणको हाि ुआववव मा 

टेण्डर प्रर्क्रर्ा परुा िै आगामी आववव २०७७/०७८ मा सम्पन्न हनुे गरी भनमािण कार्ि अन्त्घ बढेको छ । अरर् 

वडाका कार्ाििर् िवनहरु पभन क्रमशः भनमािण गदै िभगनछे । आमा समूह, कृर्क समूह तथा अरर् वहउुद्देशीर् 

सामदुार्र्क िवनहरु तथा र्वद्यािर्को भनमािण कवं ममित संिार गररकको छ । र्वगत ३ वर्िको अवभधमा १६२ 
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वटा र्स्ता िवनहरुको भनमािण कवं ममित गने कार्ि सम्पन्न िकका छन ्। स्थानीर् वसपाकि  िगार्तका र्वभिन्न 

स्थानहरुमा १८ वटा साविजभनक शौहािर्हरुको भनमािण िकको छ ।  

१६. र्वद्यािर्हरुको िौभतक पूवािधार र्वकासमा रार्िर् पनुभनिमािण प्राभधकरण मा िै त गररकको छ िन ेनगरपाभिकाको 

आफ्नै स्रोतबाट पभन र्वद्यािर्का िवनहरुको भनमािण, स्तरोन्नभत कवं ममित संिार िकको छ । संघीर् सरकारको 

सशति अनदुान मा िै त प्राप्त बजेटबाट र्वज्ञान प्रर्ोगशािा, सूहना प्रर्वभध, वास सर्हतको शौहािर्, पसु्तकािर्को 

व्यर्वस्थापन गररकको छ । नगरपाभिकाको स्रोतबाट र्वभिन्न र्वद्यािर्हरुमा ैभनिहरको व्यर्वस्था गररकको छ । 

घरेाबार, खेि मैदान िगार्तका पूवािधारहरुमा पभन नगरपाभिकािे िगानी गरेको छ ।  

१७. शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुारमा पभन उल्िेखनीर् कार्िहरु िकका छन ्। अत्र्रत ररू्न र्वद्याथी िकका र्वद्यािर्हरु 

गाभ्न ेकार्ि िकको छ । ३ वर्िको अवभधमा ५ वटा र्वद्यािर्हरु गाभिकका छन ्। ५ वटा र्वद्यािर्मा खेिकुद 

न्त्शक्षक, ५ वटा र्वद्यािर्मा कम्प्रू्टर न्त्शक्षक, दईु वटा र्वद्यािर्मा िेखा न्त्शक्षक, १५ वटा र्वद्यािर्मा बाि 

र्वकास सहजकताि उपिव्यध गराईकको छ । र्सबाट ररू्न दरबरदी िकका र्वद्यािर्हरुमा न्त्शक्षकको उपिब्धता 

िै न्त्शक्षक दरवरदीको अिाव पूरा िकको छ साथसाथै खेिकुद तथा सूहना प्रर्वभध र्वर्र्हरुको भसकाई पभन शरुु 

िककोछ ।  

१८.  नागररकको स्वास््र्िाई प्राथभमकता दिदंदै स्वास््र् सेवाको र्वस्तार गररकको छ । संघीर् सरकारको सहकार्िमा 

स्वास््र् संस्था निकका ४ वटा वडाहरुमा आधारितू स्वास््र् संस्था स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइकको छ । 

सार्वकमा िौगोभिक र्वकटताको दृर््ट कोणिे स्वास््र् सेवाको पहुुँह बरृ्ि गनि स्थापना िै सञ्चािनमा  रहेको ३ 

वटा सामदुार्र्क स्वास््र् ईकाईहरुमा कार्िरत कमिहारीहरुको तिबित्ता आववव २०७६/०७७ मा प्राप्त निकको 

िकपभन नगरपाभिकािे र्हउुँदे नगरसिाबाट तिवित्ता व्यर्वस्था गरी भनररतरता दिदईकको छ । स्वास््र् हौकीहरुमा 

ल्र्ाव सेवा र्वस्तार गने क्रममा वडा नं १ न्त्स्थत र्कहुुँ स्वास््र् हौकीमा ल्र्ाव अन्त्श्ेट रटको व्यर्वस्था गरी 

सञ्चािनमा ल्र्ाईकको छ । र्सैगरी भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केररमा कक जनशन्त्क्त सर्हतको सहभुिर्तदरमा 

और्धी उपिब्ध गराउन ेगरी ैामेसी सञ्चािन गररकको छ िन ेसोही केररमा र्हमािर् आुँखा अस्पतािसुँगको 

सहकार्िमा आुँखा उपहार केरर स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईकको छ । साथै भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केररिाई 

स्तरोन्नभत गरी १५ शैर्ाको अस्पताि भनमािणका िाभग पहि गररकको छ ।  
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१९. उपिोक्ता सभमभत तथा टोि र्वकास संस्थाहरुिाई क्षमता अभिबरृ्ि ताभिम उपिब्ध गराई र्ोजना तजुिमा, 

कार्ािरवर्न र िकु्तानी प्रर्क्रर्ािाई सहज, पारदशी र व्यर्वन्त्स्थत गने प्रर्ास गररकको छ । सरसैाई अभिर्ान 

बस्तीबाटै हनु सके प्रिावकारी हनुे हनुािे टोि र्वकास संस्थाहरुिाई सरसैाई सम्बरधी हेतनामूिक ताभिम 

प्रदान गररकको छ । टोि र्वकास संस्थाहरुिाई स्थानीर् सरकारको सबैिरदा तल्िो ककाईको रुपमा स्वीकार 

गरी तीनीहरुको दताि गरी संस्थागत गने प्रर्ास गररकको छ । 

२०.  खेिकुद क्षेिको र्वकास गरी रार्िर् तथा अर तरािर्िर् खेिाभडहरु उत्पादन गने िक्ष्र्का साथ खेिका र्वर्वध 

र्वधाहरुको प्रभतस्पधाि हनुे गरी प्रत्रे्क वर्ि मेर्र कप खेिकुद प्रभतर्ोभगता स हािन गररकको छ । भिमाद 

बजारमा रहेको तथा अरर् वडाहरुमा रहेका खेि मैदानहरुिाई गण्डकी प्रदेश सरकारसुँगको सहकार्िमा स्तरबरृ्ि 

गरर रङ्गशािाको रुपमा र्वकास गने िक्ष्र्का साथ कार्ि िैरहेकोछ ।  

२१. सेवा प्रवाहिाई भछटो छररतो, सरि र सहज ढङ्गिे सेवाग्राहीको पहुुँहमा परु् र्ाउनका िाभग कर प्रणािी, व्यर्न्त्क्तगत 

घट्ना दताि, िकु्तानी प्रणािीिाई Online गररकको छ । केररमा भडजीटि नागररक वडापि तथा वडाहरुमा 

वडापिको व्यर्वस्थागरी सोही वमोन्त्जम सेवा प्रवाह गररकको छ । र्ोजनाहरुको गणुस्तरिाई ध्र्ान दिदंदै रुव ५ 

िाख िरदा बढीका र्ोजनाहरुको नगरस्तरीर् अनगुमन सभमभतको भसैाररशमा माि िकु्तानी हनुे व्यर्वस्था 

भमिाईकको छ । टेण्डर प्रर्क्रर्ािाई बढी िरदा बढी प्रभतस्पधी बनाउन र्वद्यतुीर् टेण्डर प्रणािी अबिम्बन गररकको 

छ । सबै वडा कार्ाििर्हरुमा ईरटरनटे सरु्वधा जडान गरी सर्ककको छ । 

२२. कोर्वड - १९ को रोकथाम र भनर्रिणका िाभग नगरपाभिकामा उपिब्ध सीभमत बजेटबाट छुटै्ट कोरोना कोर्को 

स्थापना गरी पररहािन गररकको छ । सीभमत स्रोतको अभधकतम उपर्ोग गरी भमतव्यर्र्ी ढङ्गिे क्वारेरटाईन 

सञ्चािन, राहत भबतरण तथा त्र्ससुँग सम्बन्त्रधत र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररकको छ । बरदाबरदी कार्ािरवर्नको 

क्रममा अत्र्ावश्र्क वस्तहुरुको आपूभति व्यर्वस्थािाई सहज बनाई कृभिम मूल्र् बरृ्ि हनु दिदईकको छैन ।  
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सिासदज्रू्हरु 

अब म आगामी आभथिक वर्ि २०७७/०७८ को नीभत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि हाहरछु ।  

"कृर्र्मा रोजगारी र व्यर्ावसार्र्कता, आभथिक समरृ्िको िाभग अपररहार्िता" 

"सरुन्त्क्षत नागररक हाम्रो हाहना, सबै भमिी गरौं कोरोनाको सामना" 

२३. नेपािको संर्वधानिे भनदिदि्ट  गरेका राज्र्का भनदेशक भसिारतहरु, संघीर् सरकारको पररौं र्ोजना, दिदगो र्वकासका 

िक्ष्र्, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम प हवर्ीर् र्ोजना र र्स नगरपाभिकाको प्रथम प हवर्ीर् र्ोजना, र्वर्र्गत 

सभमभतहरुका सझुाव, टोि टोिबाट आकका जनताका हाहना, कोर्वड - १९ महामारीिे आभथिक र्क्रर्ाकिापमा 

पारेको असरका आधारमा र्ो नीभत तथा कार्िक्रम तजुिमा गररकको छ ।  

२४. कोर्वड - १९ बाट नागररकहरुको जीवन रक्षा गनुि स्थानीर् सरकारको हैभसर्तिे प्रथम दार्र्त्व हनु ेिककोिे  

कोर्वडबाट नागररकिाई बहाउन ुपर्हिो प्राथभमकता हनुछे । र्स माहामारीको असरिे रार्िर् तथा अरतरािर्िर् 

श्रम बजार खनु्त्म्हन पगुकेो छ । र्सिे ककाभतर बेरोजगारी बढ्न सक्ने हनुौभत देन्त्खकको छ िन ेअको त िै  

नगरके्षिभिि बाुँझो रहेका जभमनको उपर्ोग हनु गई कृर्र् तथा सो सुँग सम्बन्त्रधत उद्यम व्यर्वसार्मा बढोत्तरी िै 

नगरको समग्र उत्पादन के्षिमा बढोत्तरी आउन सक्न ेअवसर पभन देन्त्खकको छ । र्ो अवसरिाई सही ढङ्गिे 

उपर्ोग गनि सर्ककमा भसभथि अथितरि पनुन्त्जिर्वत हनु जाने अपके्षा गररकको छ । र्ीनै पररन्त्स्थभतगत त्र्हरुिाई 

मध्र्नजर गरी कोर्वड - १९ िे भसभथि बनाकको अथितरििाई गभतन्त्शि बनाई र्सबाट सजृना हनुसक्न ेअवसरहरु 

अभधकतम उपर्ोग गनि र्ो नीभत तथा कार्िक्रमिे देहार्को के्षििाई प्राथभमकतामा राखेको छ ।  

क. व्यर्वन्त्स्थत रुपमा क्वारेरटाईन तथा आवश्र्कता अनसुार आइसोिेशन सेरटर सञ्चािन गरी प्रिार्वत 

नागररकहरुको आत्मबि बढाउन ेर सरुक्षाको प्रत्र्ािभूत दिदने, 

ख. माहामारीबाट दैभनक गजुारा गनि कदििन अवस्थामा पगुकेा नागररकहरुिाई राहात र्वतरण गने र रोजगारी 

गमुाककाहरुिाई रोजगारी उपिब्ध गराउने,  

ग. आभथिक र्क्रर्ाकिाप, कृर्र् उत्पादन, रोजगारी सजृना, उत्पादनशीि के्षिहरुमा परेको असरका आधारमा 

पनुरुत्थानका र्वशरे् कार्िक्रमहरु स हािन गररन,े   
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घ. रोजगारी गमुाकका, र्वदेश जान रोर्ककका र र्वदेशबाट ैर्कि कका व्यर्न्त्क्तको श्रम, पंूजी, सीप र रुन्त्हका 

आधारमा कृर्र्, पर्िटन, उद्योग तथा सेवा के्षिमा आवश्र्कता अनसुार प्रार्वभधक तथा व्यर्ावसार्र्क ताभिमका 

दिदई उद्यमन्त्शिता स्वरोजगारी र रोजगारी प्रबििनका कार्िक्रम सञ्चािन गररने, 

ङ. िागत सहिाभगतामा उपर्कु्त र्रि उपकरण उपिब्ध गराउन े। 

२५व आभथिक र्वकास 

 कव कृर्र् तथा पशपंुक्षी र्वकास 

 व्यर्ावसार्र्क कृर्कहरुको पर्हहानगरी कृर्र्िाई व्यर्वसार्र्कीकरण गनि त्र्ाङ्क सङ्किन गरी पररहर्पि र्वतरण 

गररनछे,  

 कृर्कहरुिाई पंूजी अिाव हनु नदिदन व्यर्ावसार्र्क कृर्कहरुिाई सहकारीमा आबि गदै िभगनेछ, 

 "कक उत्पादन कक पकेट के्षि" कार्िक्रमिाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चािन गनि व्यर्वसार्र्क उत्पादन मूिक 

समूह तथा सहकारीहरुिाई र्वशरे् प्रोत्साहन गररनेछ,  

 नगरपाभिका भिि उत्पादन िकर वार्हर भनकासी हनु ेकृर्र् तथा पशपंुन्त्क्षजरर् उत्पादन को उपिोग, संकिन, 

प्रशोधन तथा प्रवधिनको िाभग स्थापना गररने िघ ुउद्यमहरुिाई प्रोत्साहन गररनछे,  

 कृर्र् र्वकास, पश ुर्वकास, दधु उत्पादन तथा सहकारीको प्रवधिन र र्वकासका िाभग नर्वनतम प्रर्वभध सम्िाव्यर् 

वस्तीहरुको पहुुँहमा ल्र्ाउन नगरपाभिका भिि रहेका दतािवािा सहकारी तथा कृर्क समूहहरुिाई संस्थागत 

र्वकास र व्यर्वसार्र्क ताभिम प्रदान गररनछे । नगरपाभिकामा उपिव्यध जनशन्त्क्तबाट माि र्ो कार्ि सम्िव 

निकमा र्वभिन्न संघ संस्थाहरुसंग समरवर् गरी सहकार्ाित्मक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 

 नगरपाभिका के्षििाई कच्ही कुिो रर्हत के्षिको रुपमा र्वकास गनि प्रदेश सरकारसुँग समरवर् गरी भसंहाई 

र्ोजनाहरु सञ्चािन गररनेछ र पानीको स्रोत निकका स्थानहरुमा पानी िकारीहरुको व्यर्वस्थागरी थोपा भसंहाई 

प्रणािीिाई प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ,  

 उन्नत घाुँस खेभत त िै  कृर्कहरुिाई उत्प्ररेरत गदै पश ुआहारमा बरृ्ि ल्र्ाउन व्यर्ापक रुपमा उन्नत घाुँसहरुको 

र्वकास गने र उपर्कु्त स्थानहरुिाई घाुँसको भबउ उत्पादन गने स्रोत केररको रुपमा र्वकास गदै िभगनछे,  
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 जैर्वक र्वर्वधताको सम्वििन र सदपुर्ोग गदै जिवार् ुपररवतिन अनकुुि प्रर्वभधहरुको र्वकास गरी कृर्र् जरर् 

उत्पादनमा प्राङगाररक खेभतिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ, 

 पश ुउत्पादकत्व वरृ्ि गनि नश्ल सधुारको िाभग कृभतम गिािधान तथा उन्नत व्यर्ाड र्वतरण गने कार्ििाई 

प्राथभमकतापूविक सञ्चािन गररनेछ, 

 माटो परीक्षणको अिावमा कृर्र् उत्पादन बरृ्ि हनु नसक्ने हनुािे प्रत्र्के मर्हनाको कक पटक माटो परीक्षण 

गनेगरी माटो परीक्षण न्त्क्िभनक स हािन गररनेछ,  

 कृर्र् उपज संकिन तथा सरुक्षा गनि भसतगहृ (cold store) भनमािण गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

खव पर्िटन तथा संस्कृभत संरक्षण  

 र्स नगरका महत्वपूणि धाभमिक, सांस्कृभतक कवं प्राकृभतक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी आरतररक पर्िटन 

प्रवधिनको िाभग आवश्र्क पूवािधारको भनमािण गदै िभगनेछ,  

 भिमाद बजारमा रहेको ऐभतहाभसक झोिङेु्गपिु तथा संगै रहेको न्त्शबािर् मन्त्रदर पररसरको संरक्षण कवं पनुभनिमािण 

गदै पर्िटकीर् स्थिको रुपमा र्वकास गररने कार्िक्रमिाइ भनररतरता दिदईनछे,  

 पर्िटकीर् दृर््ट िे सवािभधक महत्वपूणि भसि गुै ा तथा वरपरका के्षििाई थप र्वकास गदै उक्त स्थान सम्म 

पगु्न ेभिमाद भसि गुै ा मागििाई कािोपिे गने र्ोजनािाइ प्रदेश सरकारसुँगको सहकार्िमा भनररतरता दिदईनेछ,  

 सामदुार्िे सञ्चािन गरेका होम स्टे प्रवधिनका िाभग पूवािधार भनमािण र व्यर्वन्त्स्थत रुपमा होम स्टे स हािनका 

कार्िक्रमहरु स हािन गररनछे,  

 नगरभिि बसोबास गने र्वभिन्न जाभत तथा समदुार्हरुको मौभिक संस्कृभत, नाहगान, िार्ा, िेर्िसुाको संरक्षण 

र सम्बधिन गने कार्िक्रमहरुिाई भनररतरता दिदईनछे ।  

गव उद्योग बान्त्णज्र् 

 स्थानीर् किा, सीप र प्रर्वभधको संरक्षण गदै नगरपाभिकाको पर्हहान झन्त्ल्कने वस्तहुरुको उत्पादन वरृ्ि गनि 

घरेि ुतथा साना उद्योगहरुको प्रवधिनमा जोड दिदइनेछ,  
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 कोर्वड - १९ का कारण वैदेन्त्शक रोजगारवाट ैर्कि कका तथा रोजगारी गमुाकका र्वुाहरुिाई उनीहरुको 

सीप र रुहीका आधारमा उपर्कु्त व्यर्वसार् कवं रोजगारी त िै  आकर्र्ित गनि सीप र्वकास ताभिम दिदई प्रर्वभधमा 

समेत पहुुँह परु् र्ाईनेछ,  

 आत्मभनििर, आर्ात प्रभतस्थापन तथा भनर्ाितजरर् उत्पादनिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ,  

 नगरपाभिका र भनजीके्षि भबह साझेदारी कम्पनी स्थापनाको िाभग पहि गररनेछ, 

 उपर्कु्त स्थानमा औद्योभगक ग्राम भनमािणको िाभग प्रदेश कवं संघीर् सरकारसुँग सहकार्ि कवं समरवर् गररनेछ,  

 कृर्र् तथा पश ुपंक्षीमा आधाररत उद्योगहरुिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ,  

 उपिोक्ताको र्हतिाई मध्र्नजर गदै बजारमा गणुस्तरीर् वस्त ुआपूभतिको सभुनन्त्श् हतता गनि बजार अनगुमन 

गने व्यर्वस्था भमिाइनेछ ।  

घव वन तथा वातावरण 

 सामदुार्र्क वन तथा नगरभिि भनमािण िकका सडकको र्कनारमा भनमािण संगै अभम्रसो, वाुँस आदिदको 

बकृ्षारोपणमा जोड दिदईनेछ,  

 बजार क्षेिमा िवन िगार्त िौभतक भनमािण कार्ि गदाि सडकको मापदण्ड, ढि, खेि मैदान, पाकि  जस्ता 

र्वर्र्हरुिाई प्राथभमकता दिदई भनमािण गनि जोड दिदईनेछ, 

 सडक र अरर् िौभतक पवुािधार भनमािण गदाि वनजंगि, जभडबटुी, पानीका महुान तथा वरर्जरतिुाई असर नपने 

गरी भनमािण गने र जैर्वक र्वर्वधता तथा पर्ािवरणीर् संरक्षण गनि उपिोक्ता सभमभतहरुिाई जागरुक गराईनेछ, 

 अनतु्पादक साविजभनक जग्गा पर्हहान गरी सो के्षिमा वकृ्षारोपण कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे । 

२५. सामान्त्जक र्वकास 

क. स्वास््र् सेवा 

 जनताको जीवन रक्षा नगरको पर्हिो कतिव्यर् हनु े िककोिे कोर्वड - १९ को रोकथाम, भनर्रिण कवं 

उपहारिाई पर्हिो प्राथभमकतामा रान्त्खकको छ । क्वारेरटाईन स हािन, Contact Tracing का िाभग 

जनशन्त्क्त पररहािनका अभतररक्त  Isolation Ward समेतको स हािन गनुिपदाि िूिो धनराशी खहि हनु े

िककोिे छुटै्ट कोरोना कोर् स्थापना गरी सर्ककको छ सो कोर्मा पर्ािप्त बजटे र्वभनर्ोजन गररनेछ,    
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 स्वास््र् सेवा सविसिुि र गणुस्तरीर् बनाउन भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केररिाई १५ शैर्ाको अस्पतािमा 

स्तरोन्नभत गनि संघीर् सरकार कवं प्रदेश सरकारसुँग समरवर् गररनेछ, 

 मौजदुा स्वास््र् इकाइहरुमा सेवा र्वस्तार गनि वडा नंव ९ मा रहेको आधारितू स्वास््र् केररमा कक ल्र्ाव 

अन्त्श्ेट रट कमिहारी सर्हत स्वास््र् प्रर्ोगशािाको स्थापना गररनछे, 

 सामदुार्र्क स्वास््र् इकाइहरुमा कार्िरत कमिहारीहरुको तिब ित्ताका िाभग हाि ुआववव २०७६/०७७ 

देन्त्ख संघीर् सरकारबाट बजेट उपिब्ध निकपभन ती ईकाईहरु िौगोभिक र्वकटताका दृ्ट ीकोणिे अत्र्ावश्र्क 

देन्त्खककोिे नगरपाभिकािे आफ्नै बजेटबाट भनररतरता दिदककोमा आगामी आववव २०७७/०७८ मा पभन 

भनररतरता दिदईनेछ, 

 र्स नगरपाभिकाबाट प्राभथमक स्वास््र् केररमा स हाभित ैामेसी र आुँखा उपहार केरर तथा र्कहुुँ स्वास््र् 

हौकीमा स हाभित स्वास््र् प्रर्ोगशािािाई भनररतरता दिदईनेछ, 

 भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केररमा १ जना रेभडर्ो ग्राैरको व्यर्वस्था गररनेछ, 

 भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केररमा १ र वडा नंव ७, ८ र ९ के्षिमा सेवा परु् र्ाउन ेगरी दईु वटा कम्बिेुरस 

खररद गरी स हािनमा ल्र्ाईनेछ, 

 मात ृमतृ्रू्दर घटाउन SBA ताभिम नभिकका नभसिङ्ग स्टाैहरुिाई SBA ताभिम उपिब्ध गराई सरुन्त्क्षत डेभििरी 

गराउन ेव्यर्वस्था गररनेछ । क्र्ारसर, मटुु, भमगौिा, स्पाईनि इरजरुी, पार्कि रसन, अल्जाईमर, भसकिसेि 

कभनभमर्ा र हेड इरजरुीको उपहारमा अभत गररब भबरामीिाई आभथिक सहार्ोग गने नीभतिाई भनररतरता 

दिदईनेछ, साथै मात ृसहार्ता कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे, 

 आधारितू स्वास््र् सेवाको उच्हतम उपिोगदर वढाउन समदुार्मा स्वास््र् न्त्शक्षा प्रवधिन कवं जनहेतना 

जगाउने कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे, 

 समर् समर्मा ैैभिन सक्ने रोगको प्रकोप तथा र्वपद व्यर्वस्थापनको तत्काि  सम्वोधन गनिका िाभग 

नगरस्तरीर् रेर्पड रेस्पोरस टीम पररहािन गरी आवश्र्क पने औरं्भध खररद समेतको व्यर्वस्था भमिाई तर्ारी 

अवस्थामा रान्त्खनछे,  

 पूणि खोप अभिर्ानिाई दिदगो बनाउन प्रिावकारी रुपमा भनररतरता दिदइनछे,  
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 आर्वेुद न्त्हर्कत्सािाई वैकन्त्ल्पक न्त्हर्कत्सेवािाई समर् सापेक्ष बनाउुँदै िभगन ेर बढी िरदा बढी सेवाग्राहीहरुको 

पहुुँहमा परु् र्ाईनेछ, र्सका िाभग गाउुँघर न्त्क्िभनक सञ्चािन गररनेछ, 

 सामदुार्र्क वनहरुमा पाईन े जडीबटुीको सूही तर्ार गरी उच्ह मूल्र्का जडीबटुीहरुको व्यर्ावसार्र्क 

उत्पादनिाई प्रोत्साहन गने िक्ष्र्का साथ आगामी आभथिक वर्ि २०७७/०७८ मा सूही तर्ार पाररनछे । 

ख. न्त्शक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 

 शैन्त्क्षक गणुस्तर अभिबरृ्ि गनि भसकाई प्रर्क्रर्ामा सूहना प्रर्वभधको प्रर्ोग प्रबििन गररनछे, 

 १४ वटा सामदुार्र्क माध्र्भमक र्वद्यािर्हरुमा पावर ब्र्ाकअपको व्यर्वस्था गररनेछ र र्वद्यािर्हरुमा 

ईरटरनटे जडान कवं कम्प्रू्टर ल्र्ावहरुको व्यर्वस्था गररनछे, 

 र्वद्यािर् तथा कक्षा न्त्शक्षणको सघन अनगुमन गररनेछ, 

 प्रार्वभधक जनशन्त्क्त उत्पादनका िाभग तनहुुँ प्रार्वभधक न्त्शक्षािर्मा सञ्चािन िकको ३ वर्े कृर्र् बाभिभबज्ञान 

भडप्िोमा तहमा हाि ुआववव २०७६/०७७ देन्त्ख दईु जनािाई प्रदान गनि शरुु गररकको छािबनृ्त्त्तिाई 

भनररतरता दिदइनेछ  िने भसिाथि मावर्वव मा हाि ुआववव २०७६/०७७ बाट शरुु गररकको १५ मर्हने बािी 

र्वज्ञान कार्िक्रमिाई भनररतरता दिदंदै आवश्र्क िौभतक पूवािधार र्वकासका िाभग संघ र प्रदेश सरकारहरुसुँग 

समरवर् गररनेछ,  

 संघीर् न्त्शक्षा ऐनको पखािईमा हािसम्म नबनेको न्त्शक्षा ऐन भनमािण गररनेछ र सोही वमोन्त्जम मौजदुा न्त्शक्षा 

भनर्माविीमा पररमाजिन गररनछे, 

 संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसुँग समेत समरवर् गरी र्वद्यािर्का िौभतक पूवािधारहरु भनमािण कवं ममित 

संिार गररनछे, 

 र्वद्यािर् िनािका बखत जरमदताि र पूणिखोप प्रमाणपििाई अभनवार्ि गररनेछ, 

 बाि र्वकास सहजकतािहरुिाई पोशाक ित्ता उपिव्यध गराईनछे, 

 र्वद्यािर्हरुमा WASH सर्हतको शौहािर्, शिु खानपेानीको व्यर्वस्थापनमा जोड दिदइनेछ, 

 र्वद्याथीहरुमा सरसैाई सम्बरधी हेतना जगाउन सर्ककमा घर अभन समदुार्िाई सैा राख् न सर्करछ िने्न 

उद्देश्र्िे सबै र्वद्यािर्हरुमा ैोहर व्यर्वस्थापन सम्बरधी हेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे, 
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 र्वद्याथीका प्रभतिा उजागर गने वातावरण तर्ार गनि प्रभतर्ोभगतात्मक कार्िक्रमहरु ल्र्ाईनछे, शैन्त्क्षक मेिाको 

आर्ोजना गररनेछ, 

 खेिकुद क्षेिको र्वकासका िाभग प्रदेश सरकारसुँगको सहकार्िमा रङ्गशािा कवं खेि मैदानहरु भनमािण 

गररनछे, मेर्र कप खेिकुद प्रभतर्ोभगतािाई भनररतरता दिदईनेछ,  

 रू्वाहरुिाई रोजगारीमा ल्र्ाउन उनीहरुको रुही र बजारको माग अनसुारको सीप र्वकास ताभिम सञ्चािन 

गररनछे, 

 सीपअसाक्षर र्वुाहरुको त्र्ाङ्क सङ्किन गरी र्ववरण अद्यावभधक गररनछे र उनीहरुको माग र बजारका 

आधारमा सीप क्षमता बरृ्ि गरी बजारमा भबक्न सक्ने वा स्वरोजगारमा जान सक्ने जनशन्त्क्त उत्पादन गररनेछ, 

ग. खानेपानी तथा सरसैाई  

 समदुार् र नगरपाभिकाको समरवर्मा समदुार्कै नतेतृ्वमा टोि टोिमा सामदुार्र्क सरसैाईको भनर्भमत 

व्यर्वस्था गरी भिमादिाई स्वच्छ र सरुदर नगरको रुपमा र्वकास गररनेछ, 

 नगरको हरेक घरमा पानीको धारा तथा स्वच्छ खानपेानीको व्यर्वस्था गने दीघिकाभिन िक्ष्र्का साथ खानपेानी 

र्ोजनाहरु सञ्चािन गररनेछ, 

 साविजभनक शौहािर् भनमािण गदाि ईकोशान प्रर्वभधको प्रर्ोग गनि उत्प्ररेरत गररनेछ, 

 मौजदुा तथा भनमािण हनुे खानेपानी र्ोजनाहरुमा र्रटमेरट प्िारटहरु राख् न पहि गररनेछ । 

घ. सामान्त्जक समावेशीकरण  

 र्वकासको मूिधारमा समावेशी हनु नसकेका दभित, जनजाभत, मर्हिा, बािबाभिका, अपाङ्ग, विृविृा, मनु्त्स्िम, 

अल्पसंख्र्क तथा र्पछाभडकका समदुार्िाई िन्त्क्षत गरी क्षमता अभिवरृ्ि, आर्आजिन कवं हेतनामूिक 

कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ, 

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

िैर्ङ्गक सम्वेदनशीि बनाइनेछ र मर्हिा िन्त्क्षत कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे, 

 बाि अभधकारका र्वर्र्हरु जस्तैः बाि बहाउ, बाि संरक्षण, बाि भबकास र बाि सहिाभगताको अवधारणा 

अरतरगत बािबाभिकाको सवोत्तम र्हतको भसिारत, सवािङ्गीण र्वकासको भसिारत, सन्त्न्नकटताको भसिारत र 
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सामान्त्जक समावेशीकरणको भसिारतमा आधाररत पिती र कार्ि प्रर्क्रर्ामा नै मूि प्रवार्हकरण गदै बािमैिी 

स्थानीर् शासन प्रणािीिाई संस्थागत गररनेछ, 

 साविजभनक िौभतक पूवािधार भनमािण गदाि अपाङ्ग मैिी संरहना बनाइनेछ, 

 जषे्ठ नागररकको सम्मानका िाभग जीवनर्ापनमा सहजता ल्र्ाउन, जषे्ठ नागररक र्वह अनिुव आदान प्रदानका 

िाभग र्ोजना र कार्िक्रम ल्र्ाइनछे साथै अनिुव संगािो प्रकाशन गररनेछ, 

 मौभिक संस्कृभत िार्ा िेर्िरु्ा संरक्षणत िै  आवश्र्क व्यर्वस्था भमिाइनछे र सबै जातजाभतको सार्हत्र्, किा, 

िार्ा, इभतहास, संस्कृभत सम्वििन तथा संरक्षण गने नीभत भिइनेछ । 

ङ. ैोहर मैिा व्यर्वस्थापन 

 ल्र्ारड र्ैल्ड साईटको िाभग उपर्कु्त स्थानको खोन्त्ज गरी र्ोजनावि रुपमा ैोहरको बगीकरण गरी नकुर्हने 

ैोहरको उन्त्हत व्यर्वस्थापन प्रर्क्रर्ा अगाभड वढाईनछे िन ेकुर्हन े ैोहरिाई खेत वारी, करेशा वारी तथा 

कौशी खेभतमा मि बनाई प्रर्ोग गनि उत्प्ररेरत गररनछे, 

 साविजभनक शौहािर् भनमािण जनहेतना कवं सरसैाईमा प्रार्वभधक कवं आभथिक सहर्ोग गरी वातावरणीर् 

प्रदरु्ण कम गनि पहि गररनछे र साविजभनक शौहािर्हरु भनमािण गदाि इकोशान प्रर्वभधको प्रर्ोग गनि पहि 

गररनछे । 

२६व पूवािधार र्वकास  

 सडक पूवािधार भनमािण गदाि नगर र्ातार्ात गरुुर्ोजना, २०७७ वमोन्त्जम गररनछे,  

 भिमकािी मागिको कािोपिे र्ोजनािाई पूणिता दिदन प्रदेश र संघका सम्बन्त्रधत भनकार्हरुसंग पहि गरी 

भनमािण सम्पन्न गराउन जोड दिदइनेछ, 

 भिमाद बजार क्षेिका सडकहरुिाई िागत सहिाभगताको आधारमा कािो पिे गनि जोड दिदईनेछ, 

 नगरपाभिका के्षिभिि पवुािधार र्वकास भनमािण गनि मखु्र् मखु्र् आर्ोजना छनौट गरर भडर्पअर तर्ार गरी 

सम्बन्त्रधत भनकार् र तहसंग समरवर्गरी भनमािण कार्ि अगाभड बढाईनछे, 

 नगरस्तरीर् सडकहरुको स्तरोन्नभत गरीबाहै्र मर्हना गाडी हल्न ेबनाउन ेत िै  जोड दिदईनछे,  



17 

 

 सडक भनमािण तथा ममित सम्िार कार्ािरवर्न गदाि प्रधानमरिी रोजगार कार्िक्रममा तोर्ककको आधारिाई 

समेत ध्र्ान दिदईनछे, 

 सडक भनमािण तथा ममित गदाि 50% संरहना र 50% सडक र्वस्तर कवं कर्टङ्गको कार्म गररनछे,  

 नक्सापास नगरी िौभतक संरहना तथा घर भनमािण गने र स्वीकृत मापदण्ड र्वपरीत कार्ि गने कार्ििाई 

भनरुत्सार्हत गरी कानूनी दार्रामा ल्र्ाईनछे, 

 "हाम्रो सडक हाम्रो सहिाभगता, स्तरीर् सडक हाम्रो प्रभतविता" अनरुुप नगर के्षि भििका कच्ही सडकिाई 

आवश्र्कता अनसुार कल्िटि भनमािण तथा ह्यमु पाईपको प्रर्ोग गरी ग्रािेि तथा कािो पिेमा स्तरोन्नभत 

गररनछे, 

 र्ोजना सञ्चािनका गदाि भिमाद नगरपाभिका उपिोक्ता सभमभत गिन, पररहािन तथा व्यर्वस्थापन कार्िर्वभध, 

२०७५ अनसुार गररनेछ, 

 पूवािधारका र्वकास र्ोजना सञ्चािन गदाि र्ोजना कार्िताभिका बनाई स्थिगत रुपमा भनर्भमत अनगुमनिाई 

अझै प्रिावकारी गराईनछे, 

 रुव ५ िाख िरदा बढी िागत िाग्ने र्ोजनाहरुको कार्ािरवर्न गदाि िेक्का प्रर्क्रर्ािाई प्राथभमकता दिदईनेछ, 

 समरवर् र साझेदारी र्वशरे् पूुँजी र शन्त्क्त हो, र्वकास भनमािणमा संघ,प्र देश र गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी 

संघ संस्थाहरु, सामान्त्जक संघ संस्थाहरु, भनजी क्षेिसंग समरवर् गरी िागत साझेदारीमा पूवािधार भनमािण, 

आर् आजिन र सामान्त्जक पररहािनका र्ोजनाहरु सञ्चािन गररनछे, 

 नगरिाई कच्ही बाुँधमकु्त बनाउन ेअभिर्ानिाई भनरर तरता दिदईनछे, 

  संघीर् कवं प्रदेश सरकारबाट र्स नगर के्षिमा सञ्चािन िैरहेका तथा हनुे र्ोजनाहरुको गणुस्तर कार्म गनि 

तथा समर्मा नै सम्पन्न गराउन समरवर् कवं सहजीकरण गररनछे ।  

२६. र्वपद व्यर्वस्थापन 

 र्वश्वव्यर्ापी माहामारी कोर्वड - १९ िगार्त अरर् माहामारी रोग तथा प्राकृभतक र्वपत्तीमा उिार, राहत कवं 

पनुथािपनाका िाभग मौजदुा र्वपद व्यर्वस्थापनको कोर्मा अरर् भनकार्/व्यर्न्त्क्त/संघ संस्था समेतको र्ोगदान 

जटुाउने प्रर्ास गरी आकन्त्स्मक र्वपद व्यर्वस्थापनमा सहर्ोग गररनछे,  
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 र्वपद जोन्त्खममा परेका र्वपन्न पररवारको पनुस्थािपनाका िाभग ककीकृत वस्ती र्वकास गनि जग्गा पर्हहान गने 

कार्ि गररनेछ, 

 सेती नदी िगार्त र्वभिन्न नदी तथा खोिाहरुबाट हनुे कटानिाई ररू्नीकरण गने खािका कार्िक्रमहरुमा 

िूिो धनराशी िाग्न ेहनुािे संघीर् तथा प्रदेश सरकारसुँग समेत समरवर् गररनेछ, 

२७. स्थानीर् कर 

 नगरबाट िगाईने कर,दस्तरु, शलु्क, दण्ड जररवाना आदिदको सङ्किन कार्ििाई सरि बनाईनेछ,  

 करको दार्रा बढाई कर प्रणािीमा नागररकहरुको सहिाभगता बरृ्ि गररनेछ र राजस्व अभिवृर्िबाट कूि 

बजेटमा आरतररक आम्दानीको अंश वरृ्ि गदै िभगनेछ, 

 व्यर्वसार् करको दार्रा बढाई बर्ढ िरदा बर्ढ व्यर्वसार्ीहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाईनेछ र मर्हिा उद्यमीिे 

सञ्चािन गरेको व्यर्वसार्मा िाग्ने करमा ५० प्रभतशत छुट दिदईनछे,  

 सम्पती कर बझुाउने कार्ििाई वडा कार्ाििर् मा िै त वझुाउन ेव्यर्वस्था भमिाईनेछ,  

 सबै वडा कार्ाििर्हरु कर व्यर्वस्थापनिाई वैज्ञाभनक, र्थाथिपरक र व्यर्वन्त्स्थत गनि कम्प्र्टुरीकृत प्रणािीवाट 

डाटावेशका आधारमा थािनी गरीकको कर दस्तरु संकिन कार्ििाई थप प्रिावकारी कवं सरि बनाईनेछ,  

२८. संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

 नगरपाभिका भििका नौ वटै वडाहरुमा साविजभनक सेवा प्रवाहिाई सरि, सहज, भनष्टपक्ष, पारदशी भमतव्यर्ार्ी 

बनाई प्रत्रे्क नागररकिे सशुासनको अनिुतुी गने वातावरण भसजिना गररनेछ, 

 वडा कार्ाििर्मा नागररक वडापि र नगर कार्िपाभिकाको भडन्त्जटि नागररक वडापि वमोन्त्जम सेवा प्रवाहिाई 

सरि सहज बनाईकको छ,  

 भिमाद नगरपाभिकािाई सशुासनर्कु्त र भ्र्ट ाहारमकु्त नगर सरकारको रुपमा स्थार्पत गनि सशुासनका आधार 

स्तम्ि र्वन्त्त्तर् पारदन्त्शिता, र्वन्त्त्तर् अनशुासन,जवाैदेर्हता र भमतव्यर्र्ीताको उन्त्हत कार्ािरवर्नका िाभग 

नगरपाभिकामा भनमािण हनु ेसम्पणुि सूहनाहरु, बजेट तथा खहिहरुिाई साविजभनक परीक्षण, साविजभनक सनुवुाई, 

सामान्त्जक परीक्षण जस्ता र्वभध र प्रर्क्रर्ा अपनाई साविजभनकीकरण गने कार्ििाई प्रिावकारी बनाइनछे, 



19 

 

 र्ोजना, बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािरवर्नमा प्रिावकाररता ल्र्ाउन कार्ािरवर्न कार्िर्ोजना बनाई िागू गररनछे 

साथै सूहकका आधारमा अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन गने व्यर्वस्था भमिाईनेछ, 

 हाि ुआववव २०७5/०७6 मा भिमाद नगरको समग्र र्वकासको िाभग भनमािण िकको प्रथम प ह वर्र्िर् 

र्ोजना कार्ािरवर्न गने कार्ििाई अगाभड बढाइनेछ, 

 नगरपाभिकाको खररद र िेक्का प्रर्क्रर्ािाई प्रभतस्पधाित्मक बनाउन आवश्र्कता, औन्त्हत्र्ता र जनशन्त्क्तको 

क्षमताका आधारमा E-biding प्रणािीिाई भनररतरता दिदईनेछ,  

 नगरको मखु्र् प्रशासभनक िवनको  DPR तर्ार गररनछे िन ेवडा कार्ििर् िवन क्रमशः भनमािण गररनेछ, 

 पेश्की तथा वेरुजहुरु शरुर् अवस्थामा राख्न िेखा सभमभतमा दैावार छिैि गरी नगरसिा समक्ष पेश गने 

व्यर्वस्थािाई भनररतरता दिदईनछे, 

 रार्िर्/अरतरार्िर् गैरसरकारी संघ संस्थाहरुिाई नगर क्षेि भिि कार्िक्रम सञ्चािन गनि नगरपाभिकाको 

वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रममा समावेश गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

श्रिेर् सिासदज्रू्हरु 

आज हामी कोरोनाको कहरबाट प्रताभडत र्ो घडीमा आगामी आभथिक वर्ि २०७७/०७८ को वार्र्िक नीभत तथा 

कार्िक्रम प्रस्ततु गरररहेक छौं र कोर्वड - १९ को व्यर्वस्थापनमा हाम्रो ध्र्ान बढी केन्त्ररत गनुिपने न्त्स्थभत छ । 

र्स्तो र्वर्म पररन्त्स्थभतमा आकको हाम्रो वार्र्िक नीभत तथा कार्िक्रमिे कोर्वडिे भसभथि बनाकको अथितरििाई गभतन्त्शि 

बनाउुँदै हािको पररन्त्स्थभतिाई अवसरको रुपमा प्रर्ोग गरी हाम्रा आभथिक र्क्रर्ाकिापहरुिाई भिमाद नगरपाभिकाको 

समरृ्ि त िै  केन्त्ररत गरेर िैजान ुपने हनुौभत हाम्रो साम ुछ । र्ो हनुौभतको सामना गनि र्हाुँहरुको सर्क्रर् सहर्ोगको 

खाुँहो छ । त्र्सैिे र्हाुँहरुको अमूल्र् सहर्ोग प्राप्त हनु ेअपेक्षा गरेकोछु । साथै सबै राजनीभतक दि, स्थानीर् 

समाजसेवीहरु, संघसंस्थाहरु, न्त्शक्षक, बरु्िन्त्जवी िगार्त, आम नगरबासीहरुको सहर्ोग, सद् िाव र ऐक्र्बिताबाट 

मािै हामी िक्ष्र्मा पगु्न सक्छौं । त्र्सैिे र्ो वार्र्िक नीभत तथा कार्िक्रमको सैि कार्ािरवर्नमा सबैको सहर्ोगको 

अपेक्षा गरेको छु ।  
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प्रस्ततु नीभत तथा कार्िक्रम तर्ारीमा सहर्ोग गनुिहनुे राजश् वपरामशि सभमभत कव बजटे तजुिमा सभमभतका संर्ोजक उप-

प्रमखुज्रू्, र्वर्र्गत सभमभतका संर्ोजकहरु, वडाअध्र्क्षज्रू्हरु, कार्िपाभिकाका सदस्र्ज्रू्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अभधकृत 

िगार्त सबै रार्र सेवक कमिहारीहरुिाई धरर्वाद दिदन हाहरछु ।  

धरर्वाद 

मेख वहादरु थापा 
नगर प्रमखु 

भिमाद नगरपाभिका 

भमभत २०७७ असार ९ गते      


