ृ नगर -खश
ु ी नगरबासी”
“समद्ध

पााँचौ नगर सभामा

नगरप्रमुख पदम बडुवालद्वारा
आ.व.२०७६/०७७ को

लागग पेश भएको नीगि िथा कार्यक्रम

बडीमागलका नगरपागलका
माियडी, बाजुरा

सुदूरपश्चिम प्रदे श, नेपाल
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गमगि २०७६/०३/१० पााँचौ नगर सभामा

gu/k|d'v kbd a8'jfnaf6 पेश
आ.व.२०७६/०७७ को नीगि िथा कार्यक्रम

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,

गररएको

“समृद्ध नगर -खुशी नगरबासी”

नगरसभाका सदस्र्ज्र्ू,
१.

ववगभन्न राजनैगिक पररवियनको उपलव्धी स्वरुप प्राप्त लोकिाश्चरिक गणिरिको सरक्षणाथय
नेपालको सं ववधान कार्ायरवर्नका आधारभूि चरणहरु पुरा गरी स्थार्ीत्व र आगथयक
ु लश्चककरहे का बेला जनिालाई मागलक मानी पााँचौं नगरसभामा २ वर्षे
समृद्धीको लर्मा मुलक

गसकाई र भोगाईले थप उजाय सं गाल्दै सं घ, प्रदे श र स्थानीर् सरकारवीचको समरवर्,
सहकार्य र सहअश्चस्थत्वको गसद्धारि र ममय अनुसार सं घीर् सरकार र सुदूरपश्चिम सरकारले

प्रस्िुि गरे को नीगि िथा कार्यक्रम समेिलाई आत्मसाथ गरी र्स सभामा नीगि िथा
कार्यक्रम प्रस्िुि गने सौभाग्र् पाउाँदा गौरव महाशुस गरे का छौ।
२.

नेपाली जनिालाई रै िीबाट दुगनर्ााँ, दुगनर्ाबाट स्विरि नागररक बनाउने महाअगभर्ान सफल
बनाउन मुश्चिका लागग जीवन उत्सगय गनुह
य न
ु े महान वीरशवहद प्रिी हार्दयक श्रद्वारजली अपयण
गदयछौं । राविर् स्वाभीमान् र राि हीिका ववगभन्न मोचायहरुको नेित्ृ व गनुह
य न
ु े अगुवागण

प्रगि उच्च आदर प्रकट गदै सामाश्चजक िथा राजनीगिक रुपारिरणमा पुर्ायउनु भएको
अिुलनीर् र्ोगदानको सकमान गनय चाहारछौं ।

o; cj;/df d gu/k|d'vsf] x}l;otn] rfn' cf=a= @)&%.)&^ sf] xfn;Ddsf]
cjlwdf xfl;n u/]sf pklAwx?nfO{ ;+If]kdf ;ef ;dIf /fVg cg'dlt rfxG5' .
 चालु आगथयक वर्षयमा नगरपागलकाद्वारा गनमायण शुरु गररएका १७ वटा सडक र्ोजना मा
२४.६९ वकलोगमटर ट्रर्ाक खोल्ने िथा सुधार ववस्िारको काम भएको छ।

 ३ वटा वृहि िथा साना गसचाई र्ोजनामा १ हजार २ सर् ५३ गमटर गसचाई कुलो
गनमायण भएको छ।

 चालु आ.व.मा जकमा कुल जकमा दिाय ६८१ मवहला र ७२१ पुरुर्ष गरी १ हजार ४ सर्
२ जना, मृत्र् दिाय मवहला ४० र पुरुर्ष ७२ गरी जकमा ११२ जना दिाय भएको, वववाह

१४० जोडी, बसाई सरी आएको ६ पररवारको १८ सदस्र्, बसाई सरी गएको १०
पररवारको २७ सदस्र् एवं १ जोडीले सकवरधगबच्छे द

u/]sf 5g\ ।

 कृर्षकसाँग नगरप्रमुख कार्यक्रम माफयि ९ वटा साना गसचाई ममयि, वकसानको मुहारमा
मुस्कान प्रववगधकरण र आधुगनकीकरणको अगभर्ान अरिगयि १२ वटा आधुगनक हािे
ट्याक्टर वविरण कार्य सकपन्न भएको छ।
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 pkk|d'v;Fu dlxnf sfo{qmd dfkm{t 5fpk8L k|yf Go"gLs/0f, zLk ljsf; tflnd
nufotsf ljleGg cleofgx? ;+rflnt ePsf 5g\ .
 समर् बचि िथा आगथयक उन्निीका लागग ३ वटा स्थानमा कुटानी
स्थापना गरी स्थानीर् जनिाले सेवा प्राप्त गरररहे का छg\।

वपसान गमलको

 ९ वटै वडामा मवहला िथा बालबागलकाहरुको अवस्थाको ववश्लेर्षण भएको छ भने
र्ुगनसेफको सहकार्यमा एकल िथा वहस्सा वपगडि मवहलालाई बस्िुगि टे वा सवहि उ्यममी
ववकास िागलम प्राप्त गरी आर् आजयनमा सं लग्न भएका छन ।

 बालववबाह रर्ूगनकरणका लागग ९ वटै वडाहरुमा बालक्लव गठन भएका छन भने वडा
नं. ९ लाई छाउपढी गोठमुि गने प्रकृर्ामा रहे का छ।

 ५ वटा शहरी स्वास््र् केररको स्थापना, औजार उपकरण, अगि आवश्र्कीर् और्षधी

आपूगिय गरी जनिालाई स्वास््र् सेवा प्रदान गरररहे को िथा ववशेर्षज्ञ स्वास््र् श्चशववरबाट १

ाँ ा श्चशववर सं चालन गरी ६६५
हजार भरदा बढी जनिाले सेवा गलएका, गन:शुल्क आश
ाँ ाको मोगिगबरदु अपरे शन भएको गथर्ो।
जनाले सेवा गलएका र जसमा ४८ जनाको आख

 ( j6} j8fdf o'jf क्लव u7g ePsf] 5न्, gगरस्िरीर् o'jf ;+;b cEof; ;d]t
k'/f ePsf] 5 . h;af6 o'jf g]t[Tj ljsf;df ;3fp k'us]f पुग्नेछ .
३.

खुसी नगरवासी समृद्ध नगरको अगभर्ान सफल पानय गि वर्षय असार १० गिे िेस्रो
नगरसभामा प्रस्िुि नीगि कार्यक्रम अनुसार आगथयक सामाश्चजक सांस्कृगिक ववकासका लक्ष्र्
हााँगसल गने लक्ष्र् उद्देश्र् अनुरुप नै नगर सरकार आफ्ना नीगि कार्यक्रमको प्रभावकारी

कार्ायरवर्नमा एक कदम अश्चघ बवढरहे को छ । नगरवासीका आधारभुि आवश्र्किा
पररपूगियका लागग अथक प्रर्ास गरररहेको छ ।

cj d cfufdL cfly{ aif{ cjnDag ul/g] If]qut gLlt k|:t't ug{ rfxG5' M
आगथयक ववकास िफय
१-

२३४-

(१) कृवर्ष नीगि

एक वडा एक उत्पादन पररचर् कार्यक्रम अरिरगि सबै वडामा ववशेर्ष उत्पादन पकेट

क्षेिका रुपमा ववकास गनेगरी कार्यक्रम लागु गररनेछ भने एक गााँउ एक उत्पादन
कार्यक्रमलाई गनररिरिा र्दइने छ ।

आधुगनकीकरण र प्रववगधकरणको अगभर्ानलाई गनररिरिा र्दई माटो अनुकुल प्रववगधको
खोज अनुसरधान र प्रर्ोगलाई जोड र्दइने छ ।

कृवर्ष क्षेिमा र्ुवा आकर्षयण वृद्धी गनय कृर्षकसं ग नगर प्रमुख कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी
बनाई बैङ्क िथा ववत्तीर्, सं चार सहकारी क्षेिलाई कृवर्षमा लगानी गनय उत्प्रेररि गररनेछ ।

हल्दी खुसायनी-हाम्रो लगानी कार्यक्रम अरिगयि उत्पार्दि हल्दी खुसायनीको प्र्ाकेश्चजङ्ग र
प्रमोवटङ्गका लागग ववशेर्ष कार्यक्रम लागु गररने छ।
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५-

आनीबानी सुधार (Behaviors Promotion)अरिगयि“हाम्रै नगरको आलु र पीडालु-अगायगनक
खानपानमा नगरवासी गसपालु” कार्यक्रम िर्गरी स्थानीर् उत्पादनका पररकार गनमायण सीप

अगभवृद्धी कार्यक्रम लागु गरी ब्दो फास्टफुड र जं क फुडको प्रर्ोगमा रर्ूनीकरण
६७८९-

गररनेछ ।

बााँझो जग्गाको पवहचान गरी वडा कार्ायलर्बाट अध्र्ावगधक गरी बााँझो नराख्ने नीगि
गलईनेछ ।

कृवर्ष र पशु पालनका क्षेिमा नमुनार्ोग्र् काम गने कृर्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप
बडीमागलका कृवर्ष पुरस्कारबाट सकमागनि गरी ववशेर्ष सहुगलर्ि प्रदान गने नीगि गलईनेछ।

कश्चकिमा ५ वटा भैसी, ८ वटा गाई पालन गरर रहे का कृर्षकहरुका लागग गन:शुल्क पशु
ववमा गराई र्दने नीगि गलइनेछ।
डीगभजन

वन

कार्ायलर्सग

समरवर्

गरी

नगरपागलकाको

उपर्ुि

स्थानमा

बहुउदे श्र्ीर् बगैंचा गनमायण गरी फलफुल िथा अरर् वृक्षारोपणका कार्य गररनेछ ।

१०- भैसी पालन गने

एक

कृर्षकलाईभैसीको स्र्ाहार सुसार आटोवपडो बापि सुत्केरी भत्ता

कार्यक्रमलाईगनररिरिा र्दईनेछ ।

उ्यमोग िथा बाश्चणज्र् नीगि
११- बडीमागलका नगरपागलकालाई लगानीको उश्चचि गरिव्र् बनाउन कर छु ट,दिायमा सहुगलर्ि
लगार्िका लगानीमैिी नीगि अश्चख्िर्ार गररनेछ ।

१२- नगरपागलका क्षेिगभि बनजरर्, कृवर्षजरर्,पशुजरर्, मासुजरर्र दुग्धजरर् लगार्िका

स्थानीर् उत्पादनमा आधाररि उ्यमोग स्थापनाका लागग लगानीकिायलाइ ववशेर्ष प्र्ाकेज
माफयि आकवर्षयि गररनेछ।

१३- आगामी वर्षय २०७६ लाई लगानी वर्षयका रुपमा मनाइने छ । लगानीका क्षेि पवहचान

गरी बडीमागलका नगरपागलकालाई लगानीको उश्चचि गरिव्र् बनाउन व्र्वसार्मा कर

छु ट, दिाय िथा गसफाररसमा सहुगलर्ि, कृवर्ष िथा पशु ववकास क्षेिमा १ करोड बढी
लगानी गने लगानी किायलाई २ वर्षयसकम करछु ट गने लगार्िका लगानीमैिी नीगि
गलइनेछ ।

१४- पर्यटन प्रवद्धयन, वनजरर्, कृवर्षजरर्, पशुजरर्, मासुजरर्र दुग्धजरर् लगार्िका स्थानीर्

उत्पादनमा आधाररि उ्यमोग स्थापनाका लागग लगानीकिायलाइ प्रोत्साहन स्वरुप मानु िम्रो
मुठी हाम्रो कार्यक्रम लागु गरी सहुगलर्ि र्दइने छ।

१५- परकपरागि सीप सं रक्षण गनय “सकमान गरे पुखायको सीप र मिीको - आधार बन्नेछ
आगथयक समुन्निी”को कार्यक्रम अरिगयि आरन सुधार छालाजरर् उत्पादन प्रवद्वय नका
कार्यक्रम लागु गररनेछ।
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१६- श्चशश्चक्षि वेरोजगारलाई रुची र र्ोग्र्िा अनुसार स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम सं चालन

गररनेछ।प्रधानमरिी रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायरवर्नका लागग रोजगार सेवा
केररलाई रोजगार सूचना केररका रुपमा ववकास गररनेछ।

१७- जडीबुटी खेिीलाई प्रोत्सावहि गदै जडीबुटी प्रशोधन उ्यमोगको आधार िर्ार गररनेछ ।
सभाध्र्क्ष महोदर्,
पर्यटन नीगि
१८- "समृवद्धका लागग गरिव्र् बगडमागलका"अगभर्ान सफल पानय केबलकार सवहि सकभाव्र्
पूवायधार गनमायणको लागग सं घ िथा प्रदे श एवं नीश्चज क्षेिसाँग सहकार्य, साझेदारी गररनेछ ।

१९- सकभाव्र्

दे श्चखएका

नगरगभिका

धागमयक

एवं

पर्यटकीर्

स्थल

अगभलेश्चखकरण, पूवायधार गनमायण, सं रक्षण र प्रचार प्रशार गररनेछ। ।

एवं

साँस्कृगिको

२०- खप्तड-माियडी-रारा पर्यटवकर् मागयमा पर्यटवकर् होटल स्थापना गनेलाई ववशेर्ष सहुगलर्ि
र्दने नीगि गलईनेछ ।

सहकारी नीगि

२१- सहकारीलाई उत्पादनमूलक बनाइ सहकारीको माध्र्मबाट िरुण स्वरोजगार कार्यक्रमको
माध्र्मबाट आगथयक ववकासको प्रमुख साझेदारका रुपमा ववकगसि गने नीगि गलईनेछ।

ाँ ी गनमायण गरी रोजगारी सृजना
२२- सहकारीहरुको ववकास, ववस्िार र गनर्मन सहकारीबाट पूज
गनय सक्ने नीगि गलईनेछ।

२३- सं ख्र्ात्मक बढोत्तरी भरदा पगन गुणात्मक बनाउन उद्देश्र् र क्षेि गमल्ने सहकारी
एवककरण गररनेछ।

ववत्तीर् नीगि

२४- बैक िथा ववत्तीर् क्षेिमा नगरवासीको पहुाँच वृवद्ध गनय “हरे क नगरवासीका बैङ्कमा खािा:
समृद्ध नगर गनमायणमा हाम्रो सहभागगिा” कार्यक्रमलाई गनररिरिा र्दईनेछ।

२५- बैङ्क िथा ववत्तीर् सं स्थालाई उत्पादन बर्षयको रुपमा गलई कृवर्ष र उत्पादन क्षेिमा लगानी
गनय प्रोत्सावहि गररनेछ ।

२६- ववत्तीर् साक्षरिा कार्यक्रम माफयि ग्रामीण क्षेिमा ववत्तीर् अनुश्चशक्षण गररनेछ।
सामाश्चजक ववकासिफय
श्चशक्षा नीगि :

२७- नगर क्षेिमा रहेका वव्यमालर्लाई बालमैिी, अपाङ्गमैिी सवहिदक्षशश्चि - पूवायधारर्ुि
वव्यमालर्: व्र्वहाररक सीप ववकास र श्चशक्षा गुणस्िररर् वनाईनेछ
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२८- सामुदावर्क वव्यमालर्को गुणस्िर सुधार गनय नगर स्वर्मंसेवक श्चशक्षकलाई गनररिरिा र्दने
नीगि गलइनेछ।

२९- सबै वव्यमालर्हरुमा स्वच्छ र सफा खानेपानी एवं सरसफाईमा िारे प्रणाली लागु गरी
प्रोत्साहन गने नीगि गलईनेछ।

३०- शैश्चक्षक सुधारमा म सक्षम छु कार्यक्रमलाई गनररिरिा र्दइ वव्यमाथी-श्चशक्षक-अगभभावको
ज्ञान गसप र धारणाको ववकास गररनेछ।

३१- "सवैका लागग श्चशक्षा सधै का लागग श्चशक्षा" भन्ने नारालाई मूिरु
य प र्दन गबगभन्न शैश्चक्षक
कार्यक्रमहरु सं चालन गररनेछ ।

३२- "आफु जहााँ आफ्ना िहााँ" कार्यक्रमको गनररिरिा स्वरुप सरकारीमा पढाउने जनप्रगिगनधी
र कमयचारी श्चशक्षकका छोराछोरीलाई नगरको चेल्त्र्ार (कोर्षेली)कारुपमा प्रोत्साहन
गररनेछ ।

३३- छोरालाई नीश्चज र छोरीलाई सामुदावर्क वव्यमालर् पढाउने प्रचलन कार्मै दे श्चखएकोले

र्स्िो शैश्चक्षक ववभेद अरत्र् गनय श्चशक्षामा समानिा-सामाश्चजक रुपारिरणमा सहजिा
कार्यक्रम लागु गररनेछ ।

३४- सं घीर् सरकारले वव.सं . २०७६ दे श्चख २०८५ सकमलाई सावयजगनक वव्यमालर् सवलीकरण
दशकका रुपमा कार्ायरवर्न गने नीगि अनुसार नगर क्षेिका सबै वव्यमालर्को शैश्चक्षक
गुणस्िर सुधारका कार्यक्रम सचालन गररनेछन् ।

३५- सं स्थागि वव्यमालर्हरुले लगाउदै आएको शुल्क र शैश्चक्षक गुणस्िर िथा वव्यमालर्
वािावरणलाई गनर्मन गररनेछ ।

३६- बडीमागलका

एवककृि

प्रारश्चकभक

बाल

ववकास

र्ोजनालाई

नगरपागलको

र्ोजनाको अगभन्न पाटोको रुपमा गलई कार्ायरवर्न गररने नीगि गलईनेछ।

पञ्चववर्षयर्

३७- नगरपागलकामा आवासीर् वव्यमालर् स्थापना गरी नगर क्षेिका असहार् बालबागलकालाई
सहारा प्रदान गरी उश्चचि श्चशक्षा प्रदान गररनेछ ।

३८- नेपाल सरकारले गलएको श्चचनौं आफ्नो माटो बनाऔ ं आफ्नो दे श अगभर्ान अरिरगि
प्राववगधक श्चशक्षालर्बाट उत्तीणय प्राववगधक वव्यमाथीलाई इरटनयसीपको व्र्वस्था गररनेछ।

३९- वव्यमालर्

गररनेछ।

कमयचारी,

वालववकास

श्चशक्षक, वव्यमालर्

सहर्ोगी

कमयचारीलाई

प्रोत्साहन

४०- बालबागलकाको पोर्षण श्चस्थगिमा सुधार सवहि श्चशक्षण गसकाईमा वृवद्धका लागग आधा आधा
हाम्रो आधा िकरोको साझेदारी कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।

स्वास््र् नीगि

४१- "घरघरमा अगायगनक िरकारी - रोग व्र्ाधी डााँडापारी” नारा अनुसार अगायगनक खानपानलाई
जोड र्दई बहुक्षेिीर् पोर्षण र्ोजनालाई प्रभावकारी लागु गरर नगरलाई पोर्षणर्ुि
बडीमागलका नगरपागलका बनाईनेछ।
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४२- मवहला स्वर्ं सेववका लागग कार्य सकपादनका आधाररि प्रोत्साहन स्वरुप अध्र्र्न भ्रमण,
सकमान वा थप उत्प्रेरणा प्रदान गररने छ ।

४३- बडीमागलका उपचार सहार्िा कोर्षको प्रभावकारी कार्ायरवर्न गनय कोर्षमा बृद्धी गररनेछ।
४४- श्चजल्ला अस्पिालमा ब्लड बैङ्क स्थापनका लागग ववशेर्ष पहल गररनेछ ।

४५- स्वस्थ आमा र स्वस्थ श्चशशुका लागग गभयविी आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी
बनाइदै गभयविी आमालाई उप प्रमुखको सुत्यारो भाडों कार्यक्रम लागु गररने छ ।

४६- स्वास््र् ववमा कार्यक्रमलाई सं स्थागि गदै सबै नगरवासीको स्वास््र् वीमा गराउने नीगि
गलइनेछ ।

४७- स्वास््र् चौकीमा खोप सुरक्षाका लागग श्चचस्र्ान केररको व्र्वस्था गमलाईनेछ ।
४८- प्रत्र्ेक वव्यमालर्मा आर्ुवेद िथा र्ोग श्चशक्षालाई ववस्िार गररनेछ।
खानेपानी िथा सरसफाई नीगि

४९- सबै वडामा रहे का टोल ववकास सं स्थालाई सं स्थागि गरी र्ोजना प्रकृर्ा लगार्ि
सरसफाई स्वच्छिा उरमुख नगरपागलका बनाउन पररचालन गररनेछ ।

५०- प्लाश्चस्टकको ववकल्पका रुपमा कागज िथा अरर् वैकल्पीक झोलाको उत्पादनलाई
प्रोत्साहन गररनेछ ।

५१- और्षधी िथा मदीराजरर् श्चशसा व्र्वस्थापनका लागग उ्यमोग वाश्चणज्र् सं घ, माियडी बजार

व्र्वस्थापन सगमगि र नीश्चज क्षेिसाँग सहकार्य गरी श्चशसाजरर् फोहरको व्र्वस्थापन

५२५३-

गररनेछ ।

परकपरागि धारा, काँ ु वा, नाउलाहरुको सं रक्षण गदै मुलदे श्चख मुखसकम स्वच्छ सफा पानी

अगभर्ान सं चालन गररनेछ ।

lSnन

र गग्रन बडीमागलकाको जग खडा गरी फोहरको उश्चचि व्र्वस्थापन गररनेछ ।

५४- पूणय सरसफाईका लागग खानेपानी िथा सरसफाई कोर्षको स्थापना गररनेछ।
सस्ाँ कृगि प्रवद्धयन नीगि

५५- मौगलकिा हाम्रो शान - सं स्कृिी परकपरा हाम्रा पवहचान अगभर्ान अरिरगि सं स्कृिी
पवहचान, प्रवद्धयन र ववकास सं रक्षणको नीगि गलइनेछ ।

५६- लोक सााँस्कृगि, भार्षा, भेर्षभुर्षा, चालचलन आर्दको गभगडर्ो डकुमेरट्री आर्द माध्र्मबाट
सं रश्चक्षि गने नीगि गलईनेछ।

५७- हाम्रा बुद्ध-श्चचत्त शुद्ध कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाईने छ।
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खेलकुद िथा मनोरञ्जन नीगि
५८- बडीमागलका वहुउद्देश्र्ीर् कभडय हल गनमायण लागग प्रदे श िथा सं घीर् सरकारसाँग पहल
गररनेछ।

५९- नगर र वव्यमालर् स्िरीर् खेलकुद प्रगिर्ोगगिाहरुलाई गनर्गमि रुपमा सं चालनको व्र्वस्था
गमलाईनेछ।

६०- स्वस्थ र गनरोगीका लागग खेलकुद अगभर्ानलाई सं चालन गररनेछ।
लैवङ्गक समानिा िथा सामाश्चजक समावेश्चशकरण नीगि
६१- आगथयक सामाश्चजक ववकासलाई प्राथगमकिा र्दई मवहलासं ग उप-प्रमुख कार्यक्रमलाई
गनररिरिा र्दइने छ।

६२- ववपन्न मवहला िथा एकल मवहलाका लागग व्र्वसावर्क िथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम
लागु गररनेछ ।

६३- अपाङ्गिा भएका व्र्िीहरु लश्चक्षि ववगभन्न कार्यक्रमहरु सं चालन गररनेछ ।
६४- मर्दरा िथा सुगियजरर् पदाथयको ववक्री वविरण व्र्वश्चस्थि गररनेछ।

६५- मवहला समुहको सं स्थागि ववकास गररनेछ भने मवहलाहरुको कामको बोझ घटाउने
खालका कार्यक्रम लागु गररनेछ।

६६- दगलि, जनजागि, र्ुवा सवहि लश्चक्षि समुहको क्षमिा ववकास एवं स्वरोजगारको नीगि
गलईनेछ।

६७- बाल सं रक्षण सवहि बाल अगधकारको प्रत्र्ाभूि गने नीगि गलईनेछ।

६८- सामाश्चजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीलाई वडा िथा नगरपागलकाबाट गररने गसफाररस
गन:शुल्क गने नीगि गलईनेछ।

पूवायधार ववकास िफय
स्थानीर् सडक िथा झोलुङ्गे पुल
६९- बाह्रै मवहना सडक िथा गोरे टो सुचारु गनायका लागग वडा मै ममयि सकभार कोर्षको

व्र्वस्था गररने छ। सबै सडकहरुमा ममयि सकभारकिायको व्र्वस्थाका लागग पहल
समरवर् गररने छ ।

७०- र्ािार्ािको सहज पहुाँचका लागग आवश्र्किा र सकभात्र्िाका आधारमा सडकपुलको
गनमायणका लागग प्रदे श िथा सं घीर् सरकारसं ग समरवर् गररनेछ ।

७१- नगर स्िरमा र्ोजनाको र्दगो सं चालनको लागग ममयि सकभार कोर्षको खडा गरी सं चालन
गररनेछ।
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ु हरुको सं रक्षण गने िथा आवश्र्किा र सकभाव्र्िाका
७२- सं चालनमा रहे का झोलुङ्गेपल
आधारमा नर्ााँ झोलुङ्गे पुल गनमायण गररनेछन छ भने पुल ममयि सकभारकिायका लागग
आवश्र्क औजार उपकरणको उश्चचि व्र्वस्था गररनेछ ।

७३- नगर एवं

रािकै गौरवका आर्ोजनाका रुपमा हाल गनमायणागधन आर्ोजनाहरुलाई

गनररिरिा र्दई गडपीआर बमोश्चजम सं घ एवं प्रदे श सकपुर एवं ववशेर्ष अनुदानको लागग
गसफाररस गररनेछ ।

७४- माियडी बसपाकय लगार्ि मालवाहक ट्रक पाकीङ्कका लागग छु ट्टै पावकयङ्ग स्थलको व्र्वस्था
गररने छ ।

गसचाई नीगि

७५- नेपाल सरकारको बारीका पाटा र खेिका गरा हराभरा अगभर्ान साकार पानय नमूना गसचाई
कुलो गनमायण कार्यक्रमलाई गनररिरिा र्दईनेछ।

७६- गसचाईको लागग कुलो नहरको ववकल्प नभएको स्थानहरुमा बैकश्चल्पक गसचाईको व्र्वस्था
गररनेछ।

भवन िथा सहरी ववकास नीगि
७७- सहरी र्ोजना िथा भवन गनमायण मापदण्ड २०७२ र रािीर् भवन सं वहिा िथा
मापदण्डको पालना गररनेछ ।

७८- माियडी

बजार

क्षेिलाई

व्र्वश्चस्थि

शहरका

रुपमा

ववकास

गनयका

लागग

अगभलेखीकरण र नर्ााँ घर गनमायणको लागग नक्सा पासलाई अगनवार्य गररनेछ ।

भवन

७९- अस्थार्ी टहराहरु गनमायणको लागग समेि अनुमगि अगनबार्य गरी सकवश्चरधि वडाबाटै
अनुमगि र्दने ब्र्वस्था गररनेछ।

उजाय, लघु जलवव्यमुि िथा साना जलवव्यमुि (बैकश्चल्पक उजाय) नीगि
८०- वैकश्चल्पक उजायलाई बहुक्षेिमा उपर्ोग गरी नववकरणीर् उजाय प्रववगध जडान र प्रर्ोग
सवहि नववकरणीर्

पञ्चबवर्षयर् उजाय र्ोजनाको कार्ायरवर्न गररनेछ।
सं चार नीगि

८१- सञ्चारमा हरे क नगरवासीको पहुाँचका लागग सं चार सुववधाबाट बश्चरचि क्षेिमा सहज सं चार
सुववधापुर्र्ाउन पहल गररनेछ।
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वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन
वन िथा भू-सं रक्षण

८२- सफा, स्वच्छ हररि बडीमागलकाबनाउने नीगिलाई कार्ायरवर्न गनय क्षेिगि कानुन
मापदण्ड गनधायरणगरी कार्ायरवर्न गररनेछ।

८३- सहरी क्षेिमा रर्ूनिम् एक सं स्था ४ ववरुवा, एक घर २ ववरुवा हुकायउनेनीगि अवलकवन
गररनेछ।

८४- गडगभजन बन कार्ायलर्को सहकार्य र समरवर् साझेदारीमा हाइटे क नसयरी स्थापना गरी
सकभाववि वडाहरुमा बगैँचा सं चालन गरी वृक्षारोपण गररनेछ ।

८५- वािावरणीर् दृविले अध्र्र्न ववश्लेर्षण गनुय पने दे श्चखएका र्ोजनाहरुको हकमा ववगनर्ोजन
गररएको सकवश्चरधि र्ोजनाको बजेटबाट नै IEE र बार्ोईश्चरजगनर्रीङ गररने नीगि गलईनेछ

८६- सामुदावर्क वन र कवुगलर्गि वनलाई ब्र्बश्चस्थि गनय गडगभजन वन कार्ायलर्साँग समरवर्
गररनेछ।

जलाधार सं रक्षण

ाँ
८७- भू-सं रक्षण, गडगभजन वन कार्ायलर् लगािर्िका सरकारी िथा गैरसरकारी सं घ सं स्थासग

सहकार्य गरी जलाधार क्षेि सं रक्षण कार्यक्रम सं भाब्र्िा अध्र्र्नका लागग आवश्र्क नीगि
िजुम
य ा गरर सोही बमोश्चजममा कार्यक्रम सं चालन गररनेछ ।

८८- नदी कटान िथा पवहरोको उच्च जोश्चखम प्रभाववि क्षेिमा िटबरधनका लागग प्रदे श िथा
सं घीर् सरकारसाँग पहल गररनेछ ।

वािावरण सं रक्षण

८९- जलवार्ू पररवियन अनुकुलनका कार्यक्रम सं चालन गरीवन िथा वािावरण सं रक्षणका
कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।

९०- “हररर्ो वन बडीमागलकाको धन”लाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ।
फोहरमैला िथा ढल व्र्वस्थापन

९१- नगरक्षेिमा व्र्वश्चस्थि ढल गनमायण गरी व्र्वस्थापन गररनेछ ।
९२- फोहरमैलाको

गमलाईनेछ ।

व्र्वश्चस्थि

रुपमा

बगीकरण

गरी

उश्चचि

ववसजयनका

लागग

व्र्वस्था

९३- सफाई स्वर्ंसेवकको व्र्वस्था गरी सफा बडीमागलका नगर गनमायण गररनेछ ।
जलउत्पन्न प्रकोप गनर्रिण
९४- बाढी र पवहरोबाट हुने धनजनको क्षगिलाई रर्ूगनकरणका कार्यहरु सं चालन गररने छ।
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ववपद व्र्वस्थापन

९५- नगर स्िररर् जोश्चखम नक्साङ्कनबाट पवहचान भएका क्षेिहरुमा बाढी िथा पवहरोजरर् प्रकोप
रर्ूनीकरणका लागग ववपद् व्र्वस्थापनमैिी नीगि कार्यक्रम िर् गररनेछ ।

९६- नगर क्षेिगभि हुने बाढी, पवहरो, आगलागी, भूककप, अगसना, सुक्खा खडेरी जस्िा

प्राकृगिक ववपद् र अरर् कृगिम ववपद्बाट उद्धार गरी िुरुरि राहि प्रदान गनय वडा िथा
नगरपागलका, नेपाल प्रहरी, नेपाल रे डक्रस सोसाईटी, नेपाली सेना, र्ूगनसेफ िथा गैर
सरकारी सं स्थासं ग समरवर् गररनेछ।

९७- हरे क वडामा ववपद् जोश्चखम व्र्वस्थापनका लागग पूव य िर्ारी प्रगिकार्यका लागग उद्दार दल
गठन गररनेछ ।

सामारर् सेवा

सं स्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासनिफय

९८- सेवा प्रबाहलाई प्रभावकारी बनाउन नगर क्षमिा ववकास र्ोजना िजुम
य ा गरी सोही बमोश्चजम
कार्य गररनेछ।

९९- जनिाको शासन जनमैिी प्रशासन कार्यक्रम अरिरगि सेवाग्राहीप्रगि उत्तरदार्ी सेवा
प्रवाहको वािावरण िर्ार गररनेछ।

ाँ कार्यर्ोजना िजुम
१००- नगरपागलकाका शाखा, उपशाखा प्रमुखहरुसग
य ा गनय लगाई कार्यसकपादन
करारको थालनी गररनेछ।

१०१- सुशासनका ४ पाटाहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ।

१०२- रर्ार्ीक सगमगिको सं स्थागि ववकास गरी नागररकलाई रर्ार्मा सहज पहुाँच पुर्ायइने छ ।
१०३- प्रत्र्ेक वडामा मेलगमलाप केररको स्थापना गररनेछ।

१०४- बडीमागलका र्ुवा सूचना केररलाई थप व्र्वश्चस्थि गरी नमुना सं सद स्थापना अभ्र्ासलाई
गनररिरिा र्दईनेछ।

सुरक्षा व्र्वस्थापन
१०५- ज्र्ानको सुरक्षा धनको रक्षा अगभर्ान माफयि मर्दराजरर् पदाथय प्रर्ोग रर्ूगनकरणका
अगभर्ान सं चालन गररनेछ।

१०६- नगर सरसफाईको कार्ायरवर्न,नगर स्िरीर् शारिी सुरक्षा र नगरपागलकाका गनणयर्
कार्ायरवर्न प्रर्ोजनाथय नगर प्रहरीको व्र्वस्था गररनेछ ।

१०७- पोरखे लेक, साववक बुढीगंगा गाववस, साववक जुगाडा गाववसको उपर्ुि स्थानमा सुरक्षा
ाँ
पोि राश्चख सुरक्षा व्र्वस्थापन गनय प्रदे श सरकार र सं घीर् सरकार लगार्िका गनकार्सग
आवश्र्क पहल गररनेछ ।
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आम सञ्चार/सूचना प्रववगध नीगि

१०८- स्थानीर् सं चार माध्र्महरुको प्रवद्धन गनय सहर्ोग गने नीगि गलईनेछ। ।

१०९- नेपाल पिकार महासं घको क्षमिा ववकास र सं स्थागि ववकासको लागग सहर्ोग गने नीगि
अवलकवन गररनेछ।

११०- स्थानीर् स्िरका सं चारकमीलाई नगरपागलकाको वृवद्ध र ववकासमा राम्रो भूगमका खेल्नेलाई
सकमान गररनेछ।

१११- इ-बडीमागलका अगभर्ान अरिरगि बगडमागलका नगर क्षेिगभिका सबै वडा कार्ायलर्
स्वास््र् सं स्था र वव्यमालर्मा इरटरनेट सेवा ववस्िार र सुगनश्चिि गररनेछ ।

११२- बडीमागलका पिकाररिा अक्षर् कोर्षको वृवद्ध गररनेछ ।

११३- सूचनाको हक बमोश्चजम पाउनु पने सूचनाको सहज पहुाँचको व्र्वस्था गमलाईनेछ।

११४- नगरवासीसं ग-नगर सरकार कार्यक्रम अरिरगि हरे क मवहनाको एक र्दन बडीमागलका
गगिववधी रे गडर्ो कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।

११५- र्ुवा सूचना केररलाई थप सुववधा सकपन्न बनाइ हरे क वडामा रहेका सामुदावर्क अध्र्र्न
केररलाई व्र्वश्चस्थि बनाइनेछ।

११६- नगरपागलकाका लागग आवश्र्क पने मेश्चशनरी, औजार, फगनयचर र सवारी साधान
व्र्वस्थापन गररनेछ ।

पश्चञ्जकरण व्र्वस्थापन

११७- पश्चञ्जकरणका कामहरुलाई वव्यमुिीर् माध्र्मद्वारा व्र्वस्थापन गने नीगि गलईनेछ।

११८- सामाश्चजक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्र्वश्चस्थि गरी वविरण र अगभलेश्चखकरणलाई च ुस्ि र
दुरुस्ि बनाइनेछ ।

स्थानीर् ि्र्ाङ्क सं कलन िथा अगभलेख व्र्वस्थापन

११९- आवगधक नगर ववकास र्ोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ
१२०- नगरपागलकाद्वारा

िजुम
य ा

गररएका

क्षेिगि

र्ोजना

(जोश्चखम

नक्साङ्कन,

बोटनलेक, उजाय, बालववकास) लाई समर्ानुसार अध्र्ावगधक गररनेछ।

स्वास््र्को

१२१- वडा प्रोफाईलको अध्र्ावगधक गदै ि्र्ाङ्कमा आधाररि र्ोजना िजुम
य ा गने पद्दगिलाई
गनररिरिा र्दई नगर प्रोफाईलमा र्ुवाको प्रोफाईल समेि समाबेश गरी अ्यमावगधक
गररनेछ।

१२२- दिाय चलानी सवहि सवै कार्य सफ्टवर्रबाट सं चालन गने नीगि गलईनेछ।
सुशासन र प्रवद्धयन

१२३- कार्यवववरण अगनवार्य गरी सोही आधारमा कार्य सकपादन मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।
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१२४- उत्कृि

काम

गने

नगरपागलकाका

कमयचारी,

करदािा,

श्चशक्षक,

उपभोिा

सगमगि,जनप्रगिनधी, सं चारकमी, टोल ववकास सगमगिलाई पुरस्कृि गने पद्धिीको ववकास
गरी र्सलाई गनररिरिा र्दईनेछ।

१२५- सरकारी

एवं

गैरसरकारी

क्षेिबाट

नगरक्षेिमा

सं चालन

गररएका

र्ोजना

कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी नगिजामुखी अनुगमन मूल्र्ाङ्कन प्रणाली ववकास गररनेछ ।

िथा

१२६- नगरक्षेिमा कार्यक्षेि बनाई कार्यरि सवै गैरसरकारी सं स्थाहरुलाई नगरपागलकाको पूव य
सहमगि र समरवर्मा कार्य गने वािावरण गनमायण गररनेछ। वडा िहमा कार्यक्रम जााँदा
सकवश्चरधि वडासाँगको समरवर्लाई दररलो बनाईनेछ।

१२७- रािीर् िथा अरिरािीर् गैर सरकारी सं स्थाहरुलाई कार्य गदाय नगरपागलकासाँग साझेदारी
गरे र मािै कार्य गने नीगि अश्चख्िर्ारी गररनेछ ।

अनुसरधान र ववकास

१२८- नगरको उन्निी र ववकासका लागग ववगभन्न खोजमुलक अध्र्र्न अवलोकन िथा परामशय
गररनेछ।

राजश्व पररचालन नीगि

ु भ बनाउने
१२९- आरिरीक आर्मा बृवद्ध गनय करका दर भरदा दार्रा फरावकलो बनाई सवयसल
र करदािामैिी वािावरण िर्ार गररनेछ।

१३०- राजश्व उपशाखाको स्थापना गरी वव्यमुिीर् प्रणालीको ववकास गररनेछ ।
माथी

उल्लेश्चखि

नगरपागलका

नीगि

िथा

कार्यक्रमलाई

कार्ायरवर्न

गनय

सं घीर्

सररकारबाट प्राप्त हुने ववत्ती समानीकरण, शसयि र राजश्व वााँडफााँड, सुदूरपश्चश्चम प्रदे श
सरकारको ववत्तीर् समानीकरण, राजश्व वााँडफााँड र सशयि अनुदान सवहि सकपुरक एवं ववशेर्ष

ु
अनुदान, नगर सरकारको आरिरीक स्रोि र सं र्ि
राि सं घीर् गनकार्, दािृ गनकार् र
गैरसरकारी सं स्थाको सहर्ोगको अपक्षा सवहि सवैमा हार्दयक आभार सवहि नीगि िथा कार्यक्रम
कार्ायरवर्नमा सवैको सहकार्य हुने अपेक्षा गरे को छु ।

gLlt tyf sfo{qmd tof/ ug{
;xof]u ug'{ x'g] ;a} j8f cWoIf, sfo{kflnsf ;b:o, gu/;ef ;b:o, k|d'v k|zf;sLo
clws[t nufotsf ;a} sd{rf/Lx?, ;+3;+:yf, ;~rf/sdL{, gu/af;L ;a}df xflb{s
wGojfb 1fkg ub{5' .
धरर्वाद ।

जर् बडीमागलका !
पदम बडुवाल
नगरप्रमुख
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