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 समृद्द नगर ननममाणको लमनग नगरबमसीको सहभमनगतम ! 

आनथाक तथम पुर्माधमर नर्कमस र सुशमसन हमम्रो प्रनतबद्दतम !! 

 

बमगचौर नगरपमनलकमको छैठौ ौं नगर सभममम नगरपमनलकम उपप्रमुख एर्म् बजेट तथम 

योजनम तजुामम सनमनतकम सौंयोजक श्री कल्पनम पुनले प्रसु्तत गनुाभएको 

आनथाक र्र्ा २०७७।०७८ को 

नीनत तथम कमयाक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

बमगचौर नगरपमनलकम, सल्यमन 

कणमाली प्रदेश, नेपमल 

२०७७ 
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समृद्द नगर ननममाणको लमनग नगरबमसीको सहभमनगतम ! 

आनथाक तथम पुर्माधमर नर्कमस र सुशमसन हमम्रो प्रनतबद्दतम !! 

 

नगर सभमकम सभमध्यक्ष महोदय, 

सभमकम  सदस्यजु्यहरु र अन्य उपस्थथत महमनुभमर्हरु , 

 

 आज म यस बागचौर नगरपालिकाको छैठौौं नगर सभामा बागचौर नगरपालिकाको उप प्रमुख एवौं 

बजेट तथा योजना तजुुमा सलमलतको सौंयोजकको हैलसयतिे यस सम्मालनत नगर सभामा आलथुक वरु् 

२०७७।०७८ को नीलत तथा कायुक्रमको खाका  प्रसु्तत गनु पाउँदा आफूिाई गौरवान्वित ठानेको छु।  

 यस ऐलतहालसक अवसरमा सवु प्रथम सङ्घीय िोकतान्विक गणति नेपाि लनमाुणको क्रममा 

रालरि यता, िोकति र नागररक अलिकार प्रान्विको िागी भएका १० वरे् जनयुद्ध, १९ लदने 

जनआन्दोिन तथा लवलभन्न आन्दोिनका क्रममा जीवन उत्सगु गनुुहुने समू्पणु आदरणीय ञातात अञातात 

महान सलहद तथा बेपत्ताहरूप्रलत भावपूणु श्रद्धाञ्जिी अपुण गदुछु । साथै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रलत 

हालदुक सम्मानका साथ अलभवादन प्रकट गदुछु । न्याय समानता, स्वािीनता र समृन्वद्धका िालग 

लवलभन्न समयमा भएका आन्दोिनहरूमा अमूल्य योगदान पुर् याउनु हुने समू्पणु नेपािी आमाबुवा, 

लददीबलहनी तथा दाजुभाइहरू प्रलत हालदुक सम्मान प्रकट गनु चाहन्छु । 

 हाि लवश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोवि कोरोना भाइरस (कोलभड १९) का कारण 

समू्पणु मानवजातीिाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ । यस कोरोना भाइरसका कारण देश तथा 

लवदेशमा ज्यान गुमाउनु हुने समू्पणु नेपािीहरू िगायत सबै मृतकहरूप्रलत हालदुक श्रद्धाञ्जिी तथा 

शोकाकुि पररवारजनमा गलहरो समवेदना व्यक्त गदुछु । साथै सङ  क्रलमत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य 

िाभको कामना गदुछु । यस लवर्म महामारीबाट जीवन रक्षाका िालग उच्च सतकुता एवौं सौंयम 

अपनाउन समेत सबैमा अलपि गदुछु । 

 कोरोना लवरुद्धको यस मोचाुमा अग्र पङ न्वक्तमा खट नुहुने समू्पणु स्वास्थ्यकमीहरू, सुरक्षाकलमुहरु 

िगायत जनप्रलतलनलिहरू, रारि सेवक कमुचारीहरू, गाडी चािक तथा स्वयौंसेवकहरूप्रलत हालदुक 

िन्यवाद सलहत अलभवादन गदुछु । कोरोना रोकथाम लनयिणमा हामीिाई आलथुक सहयोग उपिब्ध 

गराई महत्त्वपूणु सहयोग प्रदान गनुुहुने सहयोगी दाताहरूप्रलत हालदुक आभार सलहत िन्यवाद ञातापन 
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गदुछु । र लवलभन्न तवरिे सहयोग पुर् याउनु हुने लवलभन्न व्यन्वक्तत्व तथा आम जनसामुदायहरुप्रलत 

हालदुक आभार प्रकट गदुछु । 

 नेपािको ऐलतहालसक सन्वि, नक्सा तथा प्रमाणका आिारमा लिन्वम्पयािुरा, लिपुिेक र कािापानी 

समेतको के्षत्रिाई समेटी नेपािको राजनीलतक प्रशासलनक नक्सा अद्यावलिक तथा  सावुजलनक गरी 

लमलत २०७७ जेठ ३१ गते प्रलतलनलि सभाबाट र असार ४ गते रालरि य सभाबाट नेपािको नयाँ नक्सा 

सलमलटएको नेपािको लनशान छाप सौंशोिन गरी पाररत समेत गरेकोमा यस बागचौर नगरपालिका 

लसङ्गो सङ्घीय सौंसदप्रलत हालदुक िन्यवाद सलहत उच्च सम्मान  व्यक्त गदुछ । 

 सङ्घीय गणति नेपािको पलहिो सौंलविान कायाुियन गने सन्दभुमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको 

लनवाुचन माफुत हामी नगर सभाका सदस्यहरू लनवाुलचत  भएको पलन लतन वरु् व्यतीत भैसकेको छ 

। यो अवलिमा कलतपय कानुनी जलटिता, अस्परता, सािन र श्रोतको सीलमतताको बाबजुद नगर 

बासी बुवा आमा दाजु भाइ तथा लददी बलहनीहरूबाट व्यक्त भएका जनचाहनाहरूिाई पूणु रूपमा 

सम्बोिन गनु नसकेता पलन यहाँहरूको चाहना तथा समग्र नगरबासीको लहत एवौं समग्र लवकासका 

िालग आवश्यकता अनुसार अगाडी बलिरहेको ब्यहोरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु । 

 कोलभड-१९ को लवश्वव्यापी सङ क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज पररन्वस्थलत तत्काि सामान्य 

अवस्थामा आउन सके्न नदेन्वखएकोिे यसको असरिाई नू्यनीकरण गदै जनजीवनिाई लनयलमत गने 

लवर्य नै अलहिेको प्रमुख चुनौती हो ।  यस लवर्म पररन्वस्थलतमा हाम्रा आवश्यकता र प्राथलमकता पलन 

बलिलदएकािे यस आ.व. २०७७।०७८ को बजेट, नीलत तथा कायुक्रम सामान्य अवस्थाको भन्दा 

फरक हुने कुरा पलन यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु । 

सभमध्यक्ष महोदय, 

अव म बागचौर नगरपालिकाको आलथुक वरु् २०७७।०७८ को नीलत तथा कायुक्रम प्रसु्तत गनु  

चाहन्छु । 

          प्रमथनमकतमहरू 

 कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनयिण कायु  

 श्रम तथा रोजगारी  

 कृलर्  

 स्वास्थ्य  
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  लशक्षा  

 पूवाुिार लवकास  

अब म के्षत्रगत आिारमा बजेटका नीलत तथा कायुक्रमहरू प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

कोनभड १९ रोकथमम तथम ननयन्त्रण कमया 

 कोलभड १९ कायुका िालग नगरपालिकाको छुटै्ट कोर् खडा गररएको छ । सो कोर्मा सरकारी, लनजी 

तथा अन्य के्षत्रबाट रकम जम्मा गने तथा खचु गने व्यवस्था लमिाइने छ । र यो कोरोना महामारी रहँदा 

सम्मको िालग यसिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

 कोलभड-१९ महामारीका कारण समस्यामा परेका नागररकहरू दैलनक ज्यािा मजदुरी गरी 

जीवनयापन गने व्यन्वक्तहरू, गररब, असहाय, लवपन्न तथा रोजगार गुमाएका व्यन्वक्तहरू वा बेरोजगार 

व्यन्वक्तहरूिाई िलक्षत गरी श्रममा आिाररत राहतका कायुक्रम सञ्चािन गनुुका साथै राहत लवतरण 

कायुिाई अगालड बिाइने छ । 

 कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनयिणको िालग स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको बन्दोबस्त, राहत लवतरण, 

अिपत्र नागररकहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापन, क्वारेनटाइन व्यवस्थापन तथा खानलपनको 

बन्दोबस्त, आवश्यक और्लि उपचार, स्वयौंसेवक पररचािन, आरडीटी तथा पीसीआर परीक्षण, 

तथ्याङ्क सङ्किन तथा अनुगमन, सचेतनामूिक कायुक्रम िगायतका अन्य आवश्यक कायुहरू गररदै 

िलगनेछ । 

 कोलभड १९ को लवश्वव्यापी सौंक्रमण रोकथामको िालग सौंघ तथा प्रदेश सौंगको सहकायुमा आवश्यक 

स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था लमिाईने छ । 

श्रम तथम रोजगमर 

 नगर लभत्र सञ्चािन हुने सावुजलनक लवकास लनमाुणका  काममा अलिकतम रोजगारीको लसजुना हुने 

गरी श्रम प्रिान आयोजना सञ्चािन गररनेछ ।  

 नगरलभत्र रहेका काम गने उमेर समूहका जनशन्वक्तको अलभिेख राखी उनीहरूको लसप पलहचान र 

लसप लवकासका िालग लवशेर् व्यवस्था गने गरी “हाम्रो नगर हाम्रो पौरख” कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ। 
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 नगर लभत्र लवलभन्न के्षत्रबाट लसजुना हुने रोजगारीको सूचना सङ्किन गनु सरोकारवािा पक्षहरू सँग 

अन्तरलक्रया एवौं समियको व्यवस्था गरी आवश्यक श्रम शन्वक्त रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 

व्यन्वक्तबाट लिने व्यवस्था गररनेछ । 

 लवलभन्न लसप लवकास तालिमहरू सञ्चािन गरी आत्मलनभुर बन्न उते्प्रररत गररनेछ । 

 कोलभड-१९ को कारणिे वैदेलशक रोजगारीबाट लफताु भएका, स्वदेशमै रोजगार गुमेका वा बेरोजगार 

रहेका युवाहरूिाई पाररश्रलमक सलहतको लवकास लनमाुणका काममा पररचािन गरी रोजगारमा 

आबद्ध गराउने नीलत लिइनेछ । 

 कोलभड-१९ जन्य कारणिे क्वारेनटाइनमा  रहेका व्यन्वक्तहरूको िालग “बचाऔ ँहाम्रो लजवन, बनाऔ ँ

आफ्नो स्थान” कायुक्रम सञ्चािन गरी रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

  प्रिानमिी रोजगार कायुक्रम तथा मुख्यमिी रोजगार कायुक्रमिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन 

गररनेछ । 

 प्रिानमिी तथा मुख्यमिी रोजगारका कायुक्रममा आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाको बजेट 

साझेदारी गरी काम गराईनेछ । 

 दश वरे् महान जनयुद्ध तथा १९ लदने जनआन्दोिनका घाइते अपाङ्ग सलहद तथा बेपत्ता पररवार एवौं 

नू्यन आय भएका व्यन्वक्तहरूको क्षमताको लवलशरीकरण गरी रोजगारी िगायतका अन्य काममा 

प्राथलमकता लदइने छ । 

आनथाक नर्कमस तर्ा  

१. कृनर् 

 परम्परागत कृलर् प्रणािीिाई आिुलनकीकरण र व्यवसायीकरण गने तफु ्ान लदइने छ । यसका 

िालग तरकारी,  फिफूि, जडीबुटी तथा पशुपािनका िागी पकेट के्षत्र पलहचान गरी लतनको लवकास 

र पवुद्धन गनु आवश्यक कायुक्रम अविम्बन गररने छ । साथै कृलर्मा अनुदान र कृर्किाई प्रोत्साहन 

गने कायुक्रम लमिाइने  छ ।  

 वडा नौं. ८ र ९ कोटमौिा, वाडु नौं. ३ को खािी  िगायतको स्थानमा उत्पालदत हुने सुन्तिा, वडा नौं. 

११, १२ र ४ मा  उत्पालदत आिु िगायतका अन्य के्षत्रमा उत्पालदत तरकारी, अदुवा, बेसार, लटमुर 

खेतीको आिुलनकीकरण, भण्डारण तथा पैठारीका साथ यस के्षत्रिाई बाह्य के्षत्रमा समेत पलहचान 

लदने कायु गररने छ । 

 कृलर् उत्पादनिाई बजारीकरण गनु आवश्यक कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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 अगाुलनक तथा बेमौसमी तरकारी खेतीिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

 आिु, सुन्तिा िगायतका तरकारी तथा फिफूिबाट कृर्किाई बेमौसमी िाभका िागी लचस्यान 

केन्द्र लनमाुण गररने छ ।  

 वडा नौं. ११ र १२ को बाँफुखोिामा आिु पकेट के्षत्र, वडा नौं. ८ र ९ मा सुन्तिा पकेट के्षत्र घोर्णा गरी 

दुवै स्थानमा अनुसिान केन्द्र स्थापनाको िागी पहि गररने छ ।  

 लकसानहरूको घरमै गएर प्रालवलिक सेवा प्रदान गनु एक वडा एक कृलर् तथा पशु  प्रालवलिक राखे्न 

व्यवस्था लमिाइने छ । 

 लनलित कोटा लनिाुरण गरी  लकसानहरूिाई ५० प्रलतशत अनुदानमा हाते टि  याकटर, अन्य उपकरण 

तथा सामाग्रीहरू लवतरण गररने छ । 

 लनलित कोटा लनिाुरण गरी कृर्कहरूिाई ५० प्रलतशत अनुदानमा लसँचाई पोखरी लनमाुण गने 

कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 नगरका लवलभन्न बािीहरूको सम्भावनािाई अझ व्यवसायीकरण गदै िैजान लवलभन्न सम्भालवत 

स्थानहरूको माटो परीक्षण कायुिाई अगाडी बिाइने छ ।  

 कृर्ी के्षत्रमा िगानी प्रवाह गनु स्थालनय बैङ्क, लवलत्तय सौंस्था तथा सहकारी माफुत लिईने कृलर् ऋण 

ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।  

 कृर्क पाठशािा सञ्चािन गरी कृर्कका समस्या समािान गनु कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 हररत कृलर्िाई बिवा लदन  फिफूिको लबरुवा रोपु्न पने नीलतिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 नगरलभत्रका कृलर् योग्य जलमनको वगीकरण गरी लववरण अद्यावलिक गररनेछ । 

 लकसान समूह तथा लनलज फमुहरुको तथ्याङ्किाई अद्यावलिक गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा  

सुलविा समूह तथा फमु माफुत उपिब्ध गराउने नीलत लिइनेछ । 

 कोलभड १९ का कारण लनकट भलवष्यमा हुन सके्न खाद्य सौंकटिाई नू्यलनकरण गनु खाद्य सुरक्षामा 

टेवा पुर् याउन २० रोपनी भन्दा माथी बाँझो जलमन प्रयोग गने कृर्कहरुिाई प्रोत्सहान स्वरुप रु २० 

हजार प्रदान गररनेछ । 

 कृलर् तथा पशु व्यवसायमा सौंक्रामक रोगबाट पने असर नू्यनीकरण गनु आवश्यक लनरोिात्मक 

कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 लकसानहरुिाई मि, लबउ बेमौसमी तरकारीको लबउ तथा फिफुिका लवरुवाहरु लनशुल्क तथा 

सहुलियत अनुदानमा लवतरण गने व्यवस्था  लमिाईनेछ ।  
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 तरकारी, फिफुि, खाद्यान्न खेलतमा सौंिग्न कृर्कहरुिाई सौंरक्षण गनु नू्यनतम समथुन मुल्य लनिाुरण 

गने व्यवस्था  लमिाईनेछ ।  

२.  पशु सेर्म 

 पशुपािनबाट अत्यलिक िाभ लिनको िागी नस्ल सुिार कायुक्रम िागु गररनेछ ।  

 व्यावसालयक पशुपन्छी पािन कायुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 दूि तथा माछा मासुमा आत्मलनभुर बन्न भैसँी , बाख्रा,  कुखुरा, बङ गुर तथा माछा पािन व्यवसायिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । साथै खोर, गोठमा आिाररत अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 

 पशु लबमा कायुक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 के्षत्र लनिाुरण गरी दुग्धजन्य पदाथुको सङ्किन, लवतरण तथा पवुद्धनका िागी आवश्यक व्यवस्था 

लमिाइने छ ।  

 बेरोजगार युवाहरूिाई व्यवसाय सञ्चािन गनु ५ िाख सम्मको बैलङ्कङ कारोबारमा कृलर् ऋण 

ब्याचको ५० प्रलतशत ब्याज अनुदान कायुक्रम िागु गररनेछ । 

 लवगत वरु् देन्वख सञ्चािनमा आएको सुते्करी भैसँी भत्ता लवतरण कायुक्रमिाई पररमाजुन गरी लबमा 

सुलनलित भएकाहरूिाई मात्र रु २५०० का दरिे भैसीको सुते्करी भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

 पशु सेवा प्रसार तथा पशु स्वास्थ्य सेवािाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 एक वडा एक लडलपङ ट्याङ्की कायुक्रम िागु गररनेछ । 

 पशु स्वास्थ्य सेवा लिन वलञ्चत भएका बस्तीहरूमा पशु स्वास्थ्य सेवा लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 

 यस पशु सेवा शाखा अन्तरगत पने टाट के पशु सेवा न्विलनकिाई थप व्यवन्वस्थत गररनेछ । 

 पशुबाट मान्छेमा सने जुनोलसस रोग सम्बिी सु्कि लशक्षा कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 बाख्रा भैसँी िगायतका पशुहरूमा देन्वखने कलठन खािको रोग लनदान गनु लतनीहरूको स्याम्पि 

सङ्किन गरी प्रयोगशािामा पठाई रोग लनदान गने व्यवस्था लमिाइनेछ  । 

 घाँसको श्रोत केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

 लकसानहरूिाई उन्नत जातका घाँसहरूको लबउ तथा लबरुवा लनिःशुल्क लवतरण गररनेछ । 

 नगर लभत्र सञ्चालित पशुपौंक्षीसौंग आबद्ध सबै पाराभेट, एग्रोभेट तथा मासु पसि, डेरी पसिहरूको 

लनयमन/अनुगमन गररनेछ । 
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३. पयाटन  

 नगर के्षत्रलभत्र रहेका ऐलतहालसक, िालमुक तथा पुरातत्त्वका लहसाबिे महत्त्वपूणु स्थानहरूको सौंरक्षण 

एवौं प्रवदु्धन गररने छ ।  

 अग्ला टाकुरा भु्य टावरको लनमाुण कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

४. घरेलु तथम समनम उद्योग  

 नगरवासीहरूको परम्परागत लसप तथा व्यवसायिाई आिुलनक तथा व्यवसायीकरण गदै िैजान 

सम्भालवत घरेिु तथा साना उद्योग स्थापना गनु प्रोत्साहन गररने छ । 

 स्थानीय स्तरमा उत्पालदत वसु्तहरू तथा कच्चा पदाुथहरुको  प्रशोिन तथा उपयोग स्थानीय स्तरमै 

गनु आवश्यक कायु अगाडी बिाइनेछ । 

 साना उद्योग सञ्चािनको िालग रु १० िाख सम्मको कारोबारमा अनुदान तथा बैङ्क, लवत्तीय सौंस्था, 

सहकारी माफुत सहुलियतपुणु कजाुको व्यवस्था गररनेछ ।  

 स्थानीय स्तरको व्यापारीहरुको सौंस्था उद्योग वालणज्य सौंघ तथा अन्य व्यापाररक सौंगठनहरुको गठन 

प्रलक्रया अगाडी बिाइने छ । 

समममनजक नर्कमस तर्ा  

१) नशक्षम, युर्म तथम खेलकुद 

 लवद्याियिाई सुरलक्षत, बाि मैत्री र शान्वन्त के्षत्र कायम गरी लवद्यालथुहरुको चौतफी लवकासका िालग 

लवलवि लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 पञ्च वर्ीय नगर लशक्षा योजना तजुुमा गरी कायाुियन गदै िलगनेछ । 

 शैलक्षक सौंस्थाहरूको पूवाुिार लवकास गने कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 आ.व. २०७७।०७८ को सुरुबाट नै सामुदालयक लवद्याियहरूमा लवद युतीय हालजरी प्रणािी िागु गनु 

लवद्याियहरूिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 यस शैलक्षक सत्रदेखी आिारभूत तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अलनवायु कायाुियनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 सामुदालयक लवद्याियहरूको गुणस्तर सुिार गनु लवद्यािय लमिान, दरबन्दी लमिान गने कायुिाई 

अगाडी बिाइने छ । 
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 लशक्षकहरूको पेसागत लवकास गनु तालिम तथा अनुसिानमूिक लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ 

। 

 नगरलभत्र लशक्षकहरूको सरुवा प्रणािीिाई व्यवन्वस्थत बनाइने छ । प्रते्यक मा्लमक लवद्याियमा 

सोही तहको लशक्षकिाई प्रिाना्ापकिे नेतृत्व गने गरी नगर लभत्र कायुरत मौजुदा मा.लव. तहका 

लशक्षकहरूिाई लजमे्मवारी प्रदान गररनेछ । 

 नगर लभत्र सञ्चालित स्नातकोत्तर कायुक्रमका लवद्यालथुहरुको िागी नगरपालिकािे तोकेको अनुसिान 

शीरु्क लभत्र रही अनुसिान गने लवद्यालथुहरुिाई अनुसिान प्रोत्साहन प्रदान गररनेछ । 

 स्नातक, स्नातकोत्तर योग्यता प्राि युवाहरू ( English, Math, Science) िाई आवश्यकताको 

आिारमा गेस्ट लटचर (Guest Teacher) को रूपमा अ्ापन गनु पररचािन गररनेछ । 

 पूवु प्राथलमक लशक्षा र लवकासका सहजकताुहरूको िालग तालिम र  थप प्रोत्साहन प्रदान गने नीलत 

लिइनेछ । 

 नगर लशक्षा कोर्को सञ्चािन गररनेछ । 

 लशक्षाको पहँुच, गुणस्तर कायम गनु आवश्यकता अनुसार लवलभन्न लक्रयाकिापहरू  सञ्चािन गररनेछ 

। 

 लवद्यािय लशक्षािाई लवद्याथी, अलभभावक र समुदायको आशाको केन्द्र बनाउन लवद्यािय सुदृिीकरण, 

लनयमन, सुपर लभजन गने कायुिाई  प्राथलमकताका साथ अगाडी बिाइनेछ । 

 लसकाई सहजीकरण तथा लवद्याथी मूल्याङ्कनमा नव प्रवदु्धनकारी नीलत र कायुक्रम तजुुमा गरी 

कायाुियन गररनेछ । 

 मेयर सँग उज्यािो कायुक्रम अन्तरगत लवपन्न, गररब, जेहेन्दार लवद्यालथुहरुिाई सोिर टुकी लवतरण 

कायुक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 नगर लभत्र प्रलतस्पिाुत्मक वातावरणको लसजुना गररनेछ । उतृ्कर शैलक्षक उपिन्वब्ध ल्याउने 

सामुदालयक लवद्यािय, लशक्षक,लशलक्षका तथा लवद्याथीहरूिाई  पुरसृ्कत तथा प्रोत्सालहत गने नीलतिाई 

लनरन्तरता गररनेछ । 

 लशक्षािाई गुणस्तरीय र प्रलतस्पिाुत्मक बनाई आिुलनक प्रलवलि अनुकूि हुने गरी सहयोग पुर् याउन 

प्रालवलिक तथा व्यावसालयक लशक्षामा जोड लदइने छ । साथै शैलक्षक सौंस्थाहरूमा इमेि, इन्टरनेट 

सेवाको िालग आवश्यक कायुक्रम बनाई िागु गररने छ ।  
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 द्वन्द्व पीलडत,जेहेन्दार तथा लवशेर् प्रलतभा भएका बािबालिकाहरूिाई लवशेर् छात्रवृलत्त प्रदान गररनेछ 

। 

 कक्षा ५ सम्म अ्यनरत सबै छात्र छात्राहरुिाई लदँदै आएको लदवा खाजा कायुक्रमिाई लनरन्तरता 

लदइनेछ ।  

 प्रते्यक सामुदालयक लवद्याियमा सुरु कक्षामा नयाँ भनाु हुने लवद्याथीिाई अलनवायु अङ गे्रजी 

मा्मद्वारा पठनपाठन गराइने व्यवस्था लमिाइनेछ । साथै लशक्षणको मा्मको रूपमा अङ गे्रजी 

मा्मिाई प्रते्यक वरु् क्रमशिः थप गदै िलगनेछ । 

 प्रालवलिक लशक्षािाई लशक्षाको मूि आिारको रूपमा लिई लवलभन्न लवद्याियहरूमा मा्लमक तह 

देन्वख नै प्रालवलिक लशक्षा लवस्तार गनु पहि गररने छ ।  

 लवद्याथीको अनुशासन र अलभभावकको सहयोग पूणु सलक्रयता बिाउन अलभभावक लशक्षा िागू 

गररनेछ । 

 एक लवद्यािय एक पुस्तकािय, एक लवद्यािय एक खेि मैदानको नीलत लिइने छ । 

 खेिकुद के्षत्रमा पूवाुिार प्रलतयोलगता प्रोत्साहन र प्रलशक्षणका कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 लवगत वरु्मा सञ्चािन गदै आइरहेको वडा अ्क्ष कप तथा मेयर कप खेिकुद प्रलतयोगीतािाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

 युवाहरूको लववरण अद्यावलिक गरी प्रोफाइि तयार गररनेछ । 

 कोलभड १९ को रोकथाम, लवपत  व्यवस्थापन र मानवीय सेवामा युवाहरूिाई उलचत पररचािन 

गररनेछ। त्यसको िालग वडा तथा नगरपालिका स्तरीय युवा  स्वयौंसेवक लटम गठन गररनेछ । 

 युवा परामशु कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 युवा उद्यमी तथा  युवा स्वरोजगार कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२)  स्वमस्थ्य 

 कोलभड-१९ का कारण स्वास्थ्य के्षत्रमा पनु सके्न जोन्वखमिाई म्नजर गरी स्वास्थ्य के्षत्रका 

लनयलमत कायुक्रमहरू खोप, गभुवती जाँच, सुते्करी सेवा िगायतका सेवािाई लनयलमत गररनेछ । 

 नगरलभत्र सञ्चालित स्वास्थ्य सौंस्थाहरूको स्तर वृन्वद्ध तथा चुस्त सेवा प्रवाहीकरणमा जोड लदइनेछ । 

 सबै वडाहरूमा आिारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनु  एक वडा एक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना 

गररनेछ ।  
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 नगर के्षत्र लभत्रका सबै स्वास्थ्य सौंस्थाहरूमा आिारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 

और्लि र उपकरणको व्यवस्था गररनेछ ।  

 मलहिा स्वास्थ्य स्वयौंसेलवकाहरुिाइ सुव्यवन्वस्थत, दक्ष र लक्रयालशि बनाई राख्न आवश्यक 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा सुते्करी हुन आउने नगर लभत्रका मलहिाहरू, उपचारको िालग 

आउने जेष्ठ नागररकहरू र अपाङ्गता भएका व्यन्वक्तहरूिाई प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा 

आउँदा जाँदा एमु्बिेन्स भाडामा २५ प्रलतशत छुटको व्यवस्था गररनेछ । साथै नगर बालहर 

उपचारमा जानु परेमा एमु्बिेन्स भाडामा १० प्रलतशत छुटको व्यवस्था गररनेछ । 

 नगरपालिकाका सबै वडाहरूिाई पूणु खोप वडा बनाउन आवश्यक कायुक्रम गरी 

नगरपालिकािाई पूणु खोप नगरपालिका घोर्णा गररने छ । 

 जेष्ठ नागररकका िालग नगरपालिका स्तरीय आँखा तथा कान स्वास्थ्य लशलवर सञ्चािन गररने छ ।  

 मलहिाहरूको िालग नगरपालिका स्तरीय पाठेघर जाँच लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 

 कुनै पलन सौंघ सौंस्था तथा लनकायबाट नगरपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चािन गररने स्वास्थ्य सम्बिी 

कायुको िागी  एक द्वार प्रणािीको  नीलत लिई नगर स्वास्थ्य शाखाको समियमा मात्र गररनेछ । 

 लनजी स्वास्थ्य सौंस्थाहरूको लनयमन गने कायु नगर स्वास्थ्य शाखा माफुत गररनेछ । 

 योग कक्षा माफुत जनताको स्वास्थ्यमा सुिार ल्याउन आवश्यकता अनुसार योग लशलवर सञ्चािन 

गररनेछ । 

 कोलभड-१९ को कारण पनु सके्न असरिाई ्ानमा राखी  मनोपरामशु सेवा प्रदान गररनेछ।  

 लवद्याियमा अ्यनरत बािबालिकाको  स्वास्थ्य परीक्षण गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

 आयुवेद स्वास्थ्य सम्बिी नेपािको मौलिक, प्रालचन तथा आिारभुत स्वास्थ्य सेवामा समेत समावेस 

गररएको आयुवेद तथा वैकन्विक लचलकत्सा सेवा प्रदान गनु आयुवेद स्वास्थ्य ईकाई स्थापना गररनेछ 

। साथै त्यसको व्यवस्थापन, और्िी, उपकरण, कमुचारी दरवन्दी िगायत अन्य आवश्यक कायुहरु 

गररनेछ । 

३)  खमनेपमनी 

 खानेपानीको उपिब्धता सहज बनाइने छ । खानेपानीको श्रोत नभएका उच्च भु-भागका के्षत्र र 

समुदायिाई प्राथलमकताका आिारमा लिफ्ट खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउने नीलत लिइने छ । 
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 यस नगर के्षत्रलभत्र रहेका खानेपानीको मुहानहरू लनलित मापदण्ड बनाई प्रयोग तथा सौंरक्षण गररनेछ 

। 

 लनमाुण भैसकेका ममुत सम्भार गनुुपने खानेपानी योजनाहरूको ममुत सम्भार, सामाग्री खररद र 

ममुत कायुका िालग वडा तथा नगरपालिकािे एकमुर बजेट राखी आवश्यकताका आिारमा काम 

गराइने छ । त्यसको िालग उपभोक्ताबाट लनवेदन माग गरी सो को प्रालवलिक ईरमेट उठाई वडा 

कायाुिय तथा नगरपालिकाबाट ममुत कायु गररनेछ । 

 मेयर सँग लहि ट्याङ्क लवतरण कायुक्रमिाई लनरन्तरता लदइने छ ।  

४)  मनहलम, बमलबमनलकम, जेष्ठ नमगररक तथम अपमङ्गतम 

 िैलङ्गक लवभेदिाई नू्यनीकरण गनु आवश्यक कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 बाि सौंरक्षण, लकशोरी सशक्तीकरण, जेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, घाइते अपाङ्गता भएका व्यन्वक्त 

तथा लहौंसा पीलडत मलहिाहरूका िालग सशक्तीकरण र पुनस्थाुपनाका कायुक्रमहरू सञ्चािन 

गररनेछ । 

 मलहिा, दलित, जनजालत, जनयुद्द तथा जनआन्दोिनका घाइते तथा म्म अपाङ्गता भएका 

व्यन्वक्तहरूको लसप, क्षमता लवकास तथा आय आजुनमूिक कायुक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 स्थानीय स्तरमा उत्पालदत बसु्तहरुको प्रचार प्रसार तथा बजारीकरणको िालग कोशेिी घरको स्थापना 

गरी त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन र सञ्चािन मलहिा समुह / सहकारीद्वारा  गने व्यवस्था लमिाइनेछ 

। 

 मलहिा तथा आमा समुहहरुको सहकारीकरण गदै उत्पादन तथा साना उद्योग व्यवसाय सञ्चािन गनु 

नगरपालिकाबाट प्रदान गररने अनुदानमा मलहिा सहकारीहरुिाइ प्राथालमकता लदइनेछ । 

 लवगतमा गररबी लनवारण अन्तरगत सञ्चािन गररएका घुम्ती कोर्हरुिाइ व्यवन्वस्थत गनु लतलनहरुको 

तथ्याङ्क लिइ थप सुदृलिकरण तथा व्यवस्थापन गने नीलत लिइनेछ । 

 दलित तथा अि सौंख्यक समुदायहरुको  परम्परागत सीप क्षमताको सौंरक्षण, प्रवदु्धन तथा लवकासमा 

जोड लदइनेछ । 

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत लवरुद्द लवलभन्न जनचेतनामुिक कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 सामालजक कुरीलत तथा कुसौंस्कारजन्य लक्रयाकिापहरू जसै्त जुवा तास,मलदरा सेवन तथा लवक्री 

लवतरण,बोक्सी, दाइजो, छुवाछुत प्रथा तथा यौन लवकृलत जस्ता लक्रयाकिापहरू लनरुत्सालहत गनु 

मलहिा समूह तथा सलमलतहरूिाई सलक्रय बनाइने छ । 
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 अपाङ्गता भएका व्यन्वक्तहरुिाई पररचयपत्र लवतरण गने कायुिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 अपाङ्गता भएका व्यन्वक्तहरुको डाटा सौंकिन तथा अभीिेख व्यवस्थापन गररनेछ । 

 म्म अपाङ्गता भएका व्यन्वक्तहरुको सीप तथा व्यवसालयकता लवकास गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान जनक व्यवहार गने सौंस्कारको लवकास गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकहरुिाई कानुन प्रदत्त सेवाको पहुच पुर् याउन सरोकारवािाहरुिाई लजमे्मवार बनाईने 

छ । 

 बाि िबहरुको गठन सञ्चािन र सुदृिीकरण गररनेछ ।  

 बािबालिकाहरुको क्षमता लवकासको िालग बाि अलिकार सम्बन्वि तालिम तथा कायुक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

 “बािबालिकासौंग मेयर” कायुक्रम सौंचािन गरी अलभभावक गुमाएका जोन्वखममा परेका तथा 

अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुको खोज पुनस्थाुपना तथा लतलनहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गने 

कायु गररनेछ । 

 “उप मेयर सौंग आज” कायुक्रम सञ्चािन गरी मलहिा, जनजाती, लसमान्तकृत दलित तथा लपछलडएका 

वगुहरुको िालग अन्तरलक्रया कायुक्रम राखी लनिुक्कका साथ आफ्ना कुरा राख्न र सुन्न पे्रररत गररनेछ।  

 वाि लववाह नू्यनीकरण गनु लवद्यािय स्तरदेन्वख वडा टोि स्तरसम्म जनचेतनामूिक कायुक्रमहरू 

सञ्चािन गररने छ । 

५) कलम समनहत्य र सौंसृ्कनत 

 यस नगरलभत्र िोपोनु्मख किा, सालहत्य, सौंसृ्कलतको जगेनाु लवकास र लवस्तारका िालग एक किा 

सालहत्य सौंसृ्कलत प्रलतष्ठान गठन गररनेछ । 

 नगर के्षत्र लभत्रका प्रचलित जात्रा, पवु िगायतका िालमुक, साौंसृ्कलतक सम्पदाको सौंरक्षण र प्रवदु्धन 

गने नीलत लिइनेछ । 

 अिसङ ख्यक समुदायको परम्परागत पेसा, व्यवसाय र प्रलवलिको सौंरक्षण र सौंवदुन गररनेछ । 

पूर्माधमर नर्कमस तर्ा  

१. सडक 

 लकसानको उत्पादकत्व बिाउन, लकसानिे उत्पादन गरेको तरकारी, फिफूि, खाद्यान्न, जडीबुटी 

आलदको लवलक्रलवतरण, िुवानी, नागररकको स्वास्थ्य उपचार तथा हरेक समय आन्तररक 
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आवागमनिाई सहज बनाउन स्थानीय रूपमा बनेका कच्ची सडकहरूको ममुत सुिार अत्यावश्यक 

छ । त्यसको िालग लनमाुण कायु पुरा भैनसकेका अिुरा सडकहरू पुरा गने र बनेका सडकहरूको 

ममुत सम्भार गने कायुिाई प्राथलमकतामा रान्वखनेछ । अत्यावश्यक बाहेक जथाभाबी नयाँ टि  याक 

खोल्ने कायु बन्द गररने छ । 

 नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने सडक लनमाुण तथा ममुतका योजनाहरुमा ३० प्रलतशत जनश्रम ( 

ज्यािा) बाट र ७० प्रलतशत मेलसनरी औजारहरुबाट गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 सलहद ररङ रोडको लनमाुण कायुिाई केलह रुट पररमाजुन गरी लनमाुण कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ 

। 

 पुरा भैसकेका सानालतना सडकहरू सुिार तथा ममुत कायुको िालग वडा तथा नगरपालिका 

कायाुियिे एकमुर बजेट राखी आवश्यकताका आिारमा काम गराइने छ । 

 वडालभत्रका सडकहरूको ममुत सम्भार गने कायु सम्बन्वित वडाबाटै गने नीलत अविम्बन गररने छ।  

 प्रते्यक वडा कायाुिय तथा स्वास्थ्य सौंस्था सम्म पुगे्न सडकहरूको स्तरोन्नलत तथा ममुत सम्भार गरी 

बाहै्र मलहना सञ्चािन हुने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 नगर के्षत्र लभत्रका सडकहरूको लनयलमत ममुत सम्भारका िालग मुख्य मुख्य सडकहरूमा िायन्स 

म्यान को व्यवस्था गरी सडकहरूको लनयलमत ममुत सम्भारको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

  यस नगरपालिका लभत्र अब बनाइने नयाँ सहायक सडकहरू नािा सलहत  सािे चार  लमटर चौडा 

हुनुपने नीलत लिइनेछ भने बजार के्षत्र तथा मुख्य सडकहरुको सन्दभुमा यो नीती िागु गररनेछैन । 

 पैदि आवागमनिाइ सहज बनाउन गोरेटो, घोरेटो तथा मसानघाट जाने बाटोहरु लनमाुण गररनेछ । 

२. नसिँचमई  

 मौजुदा पानीका स्रोतहरूको अलिकतम उपयोग गरी लसँचाई को िालग प्रयोग गने नीलत लिइनेछ । 

 लसँचाई लडलभजन र लसँचाई सँग सम्बन्वित लवलभन्न पररयोजनाहरूसँग समिय र साझेदारीमा ठुिा 

योजनाहरू कुिो नहर बनाउने कायुिाई प्राथलमकता लदइने छ ।  

 कृलर् योग्य जलमनमा लदगो एवौं भरपदो लसँचाई सेवा पुर् याउन साना लसँचाई आयोजना सञ्चािन गरी 

कायाुियनमा ल्याइनेछ । 

३.  नर्द्युनतकरण 

 केन्द्रीय प्रसारण िाइन नपुगेका स्थानहरूमा लविुत िाईन लवस्तार गने कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ।  

 नगरका उपयुक्त मुख्य मुख्य स्थानहरूमा सडक बत्तीको व्यवस्था लमिाइने छ ।  
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 आवश्यकताका आिारमा सौयु सोिर बत्तीको व्यवस्था लमिाइने छ । 

४.  भर्न, आर्मस तथम सहरी सुनर्धम 

 भवन लनमाुण कायुिाई गुणस्तरीय ,सुरलक्षत तथा भूकम्प प्रलतरोिात्मक बनाउन नगरपालिकािे  भवन 

लनमाुण सम्बिी सौंलहता तयार गरी कायाुियनमा ल्याइनेछ ।  

 रालरि य भवन सौंलहताको पूणु रूपमा पािना गदै नगरपालिका लभत्र बलनसकेका घरहरूको 

अलभिेखीकरण र नयाँ बने्न घरहरूको नक्सा पास कायुिाई अगाडी बिाइनेछ । 

 सरकारी /सावुजलनक जग्गाको जथाभाबी व्यन्वक्तगत उपभोग गने कायुिाई लनरुत्सालहत गररनेछ । 

 सुरक्षा तथा सेवा सुलविाका दृलरिकोणबाट अनुपयुक्त रहेका आवास के्षत्रको स्थानान्तरणिाई 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 नयाँ लनमाुण हुने तथा पुनलनुमाण हुने सरकारी भवन, सावुजलनक स्थि,सडक यातायात िगायतका 

पूवाुिार सौंरचना अपाौंग मैत्री बनाउन पे्रररत गररनेछ । 

 अव्यवन्वस्थत जग्गा प्ललटङिाई लनरुत्सालहत गररनेछ । 

  “ लदन्न म फोहर आफैं  बनाउछु मोहर” भने्न नारािाई आत्मसाथ गदै फोहर मैिाको उलचत 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 सावुजलनक शौचािय नभएका बजार के्षत्रमा कम्तीमा एउटा सावुजलनक शौचािय लनमाुण गरी 

सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 यस नगरपालिकाबाट लनमाुण गररने प्रशासलनक तथा साबुजलनक के्षत्रका भवनहरु लनमाुण  गने 

कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 नगरलभत्र कम्तीमा एउटा बहु उदे्दश्य कभुड हि लनमाुणका िालग आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन 

गरी  लनमाुण कायु अगाडी बिाइने छ । 

र्न, र्मतमर्रण,भू सौंरक्षण,जलमधमर सौंरक्षण तथम नर्पद् व्यर्थथमपन  

१. र्न र्मतमर्रण 

 वनको अलिकार प्रयोगमा सामूलहक सौंरक्षण र सामूलहक उपभोगको नीलत अनुसार सबैिे उपभोग र 

सौंरक्षण गनु पाउने नीलत अविम्बन गररने छ ।  

 सामुदालयक वनको सौंरक्षणमा समुदायिाई थप लजमे्मवार बनाउँदै वन तथा वातावरण सौंरक्षण र 

सौंवदु्धनमा जोड लदइने छ । 
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 वनमा आगिागी गने, चोरी लसकारी गने, खोिामा लवर् तथा करेन्ट प्रयोग गरी माछा माने कायुिाई 

लनरुत्सालहत गररने छ ।  

 वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रारूपिाई स्थानीयकरण गनु समियात्मक अलभयान सञ्चािन 

गररनेछ ।  

 जिवायु पररवतुन सहयोग कायुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । वातावरण सौंरक्षण र जिवायु पररवतुनका 

असरहरूको नु्यनीकरण तथा अनुकूिन गदै प्राकृलतक स्रोत सािनको लदगो ब्यवस्थापन गने 

कायुक्रम प्राथालमकता साथ सौंचािन गररने छ । लक्रयाकिापको प्राथलमलककरण गदाु ठुिा, 

बहुआयालमक, दीगो, जि, जिािार, वनजगौंि, कृलर्, लसचाँई तथा जीलवकोपाजुनसगौं सम्बन्वित 

लक्रयाकिापको छनौटिाइु केन्वन्द्रत गररनेछ । 

 वातावरण सौंरक्षण तथा सौंवदु्धनमा जोड लदँदै वातावरण मैत्री योजना सञ्चािन गररने नीलत लिइने छ । 

साथै लवकास लनमाुणका योजना तथा कायुक्रमहरू सञ्चािन गदाु वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

गररनेछ । 

 बागचौर नगरपालिकािाई िुवाँ रलहत नगरपालिका बनाउन लवशेर् कायुक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

 शारदा नदी िगायतका स्थानहरूमा नदी जन्य पदाथु िुङ्गा ,लगट्टी ,बािुवा जथाभाबी रूपमा उत्खनन 

गने कायुिाई लनयिण गररने छ । डोजर िगाउने कायुिाई पूणु रूपमा बने्दज गररनेछ । 

 शारदा नदी िगायतका नदीका मुहानहरूमा माछाका भुराहरू छोड ने कायुक्रम गररनेछ । 

 वन के्षत्रको सौंरक्षण र सौंवदुन गदै वातावरणीय सनु्तिन कायम गरी वन जन्य के्षत्रको बहु उपयोग गरी 

आय र रोजगारी लसजुना गररनेछ । 

 हररत नगरको अविारणािाई कायाुियन गनु खुिा के्षत्र सावुजलनक भवन तथा लवद्यािय एवौं लनजी 

के्षत्र समेत िाई वृक्षारोपण कायुक्रममा सहभागी गराइनेछ । 

 सामुदालयक वन व्यवस्थापन तथा जलडबुलड उत्पादनिाई लवशेर् प्राथलमकतामा रान्वखनेछ । 

 वन उपभोक्ता सलमलतिाई व्यवन्वस्थत गनुुका साथै वनको आम्दानीिाई व्यवन्वस्थत र पारदशी बनाउन 

वन कायाुियसौंगको समियमा  आवश्यक कायु अगाडी बिाइनेछ ।  

२.  भू सौंरक्षण, जलमधमर सौंरक्षण 

 बािी पलहरो रोकथाम गनु बाँस लनगािो, अन्विसो, भुईघाँस जस्ता बायो इन्वन्जलनयररङ प्रलवलििाई 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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 गल्छी खोिा लकनाराहरूमा भू क्षय हुनबाट बचाउन त्यस्ता ठाउँहरूमा सुख्खा पखाुि िगाउने र 

तार जािी भने लवलिको अविम्बन गररनेछ ।  

 जिािार के्षत्रको सौंरक्षण गने नीलत लिइनेछ । 

३. नर्पद्  व्यर्थथमपन 

 प्रकोप जन्य महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनु आवश्यक नीलतगत, सौंरचनागत व्यवस्था गरी 

२४ सै घण्टा सञ्चािन हुने र् यालपड रेस्पोन्स  (Rapid Response) लटम गठन गरी पररचािन गररनेछ। 

 नगरपालिकामा खडा गररएको लवपद  व्यवस्थापन कोर्िाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 नगर के्षत्र लभत्रका नदी कटानका जोन्वखमयुक्त स्थानको पलहचान गरी सो को नू्यनीकरण गररने छ । 

 लवपतको पूवु तयारीका िालग सम्भाव्य जोन्वखम नू्यनीकरण गनु लवपत  व्यवस्थापनका अत्यावश्यक 

सामग्रीहरूको आवश्यक बन्दोबस्त लमिाइने छ । 

 जनप्रलतलनलि, कमुचारी, सुरक्षा लनकाय, स्थानीय समुदायिाई लवपद  पूवु तयारी,लवपद  प्रलत कायु,राहत 

लवतरण सम्बिी तालिम तथा कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 लवपद  व्यवस्थापन सम्बिी कायुलवलि बनाई िागु गररनेछ । 

सुशमसन तथम सौंथथमगत नर्कमस तर्ा  

 सामालजक परीक्षण ,सावुजलनक परीक्षण ,सावुजलनक सुनुवाइ तथा अनुगमन र मुल्याङकन गने 

कायुिाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

 कायाुियमा लवलभन्न प्रकारका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रलवलिको प्रयोगमा जोड लदइने छ । 

 कायाुियमा लवलभन्न प्रकारका मोबाइि एप्स,वेबसाइट (bagchaurmun.gov.np) तथा आलिकाररक 

लजमेि एकाउन्ट (ito.bagchaurmun@gmail.com, info@bagchaurmun.gov.np) बाट 

प्रदान गररने सेवािाई लनरन्तरता लदइने छ । 

 योजना लनमाुण तथा कायाुियन प्रणािीिाई पारदशी बनाइने छ । 

 नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने आयोजनाहरुमा उपभोक्ता सलमलतहरुिे गने आवश्यक कायुको 

िालग उपभोक्ता डायरी बनाइ उपभोक्ता सलमलतहरुिाई प्रदान गररनेछ । 

 नगरपालिकाको मौजुदा जनशन्वक्त व्यवस्थापनमा ओ एन्ड एम सभे गरी आवश्यक पने ररक्त दरबन्दी 

हरू लनयम अनुसार स्थायी पदपूलतु गने व्यवस्था लमिाइने छ । 
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 सेवा प्रवाहमा सम्बन्वित शाखािाई लजमे्मवार बनाई प्राि गुनासो र उजुरीको तत्कािै सुनवाई हुने 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 वडा कायाुियबाट प्रदान हुने सेवािाई प्रभावकारी बनाउन वडा कायाुियहरूको प्रालवलिक तथा 

भौलतक पूवाुिारको अवस्थामा सुिार गररनेछ । 

 नगरका मुख्य स्थानहरूमा फ्री वाई फाई राखे्न कायुक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 सामालजक सुरक्षा बापतको भत्ता लवतरण प्रणािी िाई पारदशी तथा सरि बनाउन बैंलकङ प्रणािी 

माफुत लवतरण गने कायुिाई जोड लदइने छ । उक्त कायु सहज नहँुदासम्म सम्बन्वित वडा टोिमा 

गई लवतरण गने कायुिाई लनरन्तरता  लदइने छ । 

 नगरपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुलविाका सम्बिमा प्रभावकारी नागररक वडा पत्रको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 सेवाग्राहीिाई आफूिे चाहेको सेवा लिन अनिाइन प्रणािी बाटै आवेदन लदई सेवा प्रवाहिाई 

अटोमेसनमा लिइने नीलत लिइनेछ । 

 भौलतक लनमाुण तथा लवकास लनमाुणका कामिाई लछटो, छररतो तथा प्रभावकारी बनाउन स्थायी 

पदपुलतु नहँुदा सम्मका िालग एक वडा एक प्रालवलिकको व्यवस्था गरी प्रालवलिक जनशन्वक्त वडामै 

रहेर काम गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 जनप्रलतलनलि तथा कमुचारीको क्षमता अलभवृन्वद्ध गनु आवश्यक पने तालिम, अ्यन तथा 

अबिोकनका कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 जनशन्वक्तिाई काम प्रलत बिी जबाफदेही बनाउन शाखा प्रमुखहरूसँग कायु सम्पादन करार गररनेछ 

।  

 मा्लमक तहका लवद्याियका प्रिाना्ापकहरू सँग कायु सम्पादन सम्झौता गररनेछ । 

 रालरि य पररचय पत्र तथा पलञ्जकरण लबभाग सौंग सम्बन्वित कायुक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा 

कायाुियन गदै िलगनेछ । 

 आ.व. २०७७।०७८ को िालग यस नगरपालिकामा लवलभन्न शे्रणीका कामदारहरुको दैलनक तथा 

मालसक ज्यािा दर र लनमाुण सामाग्रीहरुको दर रेट लनिाुरण गरी कायाुियन गररनेछ । 

 सूचनम, सञ्चमर तथम प्रनर्नध 
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 नगर कायुपालिकाको कायाुिय, वडा कायाुिय तथा लवर्यगत शाखा वा एकाइको सेवा प्रवाहिाई 

सूचना प्रलवलिमय बनाउन आवश्यक  व्यवस्था गररनेछ । 

 ई िोकि गभरनेन्स ( E-Local Governance) िाई बिवा लदने नीलतिाई लनरन्तरता लदँदै सामान्य 

जानकारी एवौं सूचना प्रवाहमा समेत हँुदै आएको कागजको प्रयोगिाई घटाउँदै इिेक्ट्ि ोलनक्स 

प्रलवलिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा पेपरिेस( Paper less) बनाउँदै िलगने नीलत लिइनेछ । 

 “जहाँ सञ्चार त्यहाँ सौंसार” को नीलत लिई सञ्चार के्षत्रको प्रवदु्धन र लवकासमा जोड लदइने छ ।  

 नगर के्षत्रलभत्र सञ्चालित सञ्चार मा्ामहरुको अनुगमन, लनरीक्षण तथा लनयमन गररनेछ । 

न्यमय तथम कमनुन 

 असि शासन व्यवस्था सञ्चािनको िालग लवलिको शासनको आवश्यकता रहन्छ । लवलिको शासन 

भनु्न नै कानुनको सहाराबाट शासकीय पद्धलत सञ्चािन गनुु हो । सङ्घ सरकारबाट कानुनका केही 

खाकाहरू समय समयमा प्राि भएका छन  । प्रदेश सरकारका कानुनहरू पलन लनमाुण भई रहेका 

छन  । हाम्रो यस बागचौर नगरपालिकािे हािसम्म लवलभन्न ऐन, लनयम, कायुलवलिहरू लनमाुण गरेको 

भए तापलन अझै महत्त्वपूणु ऐन, लनयम, कायुलवलिहरू लनमाुण गनु बाँकी नै रहेको हँुदा उक्त 

कानुनहरू लनमाुण कायुिाई आगामी आ.ब.मा  पलन लनरन्तरता लदइने छ ।  

 न्याय सम्पदाको कामिाई लछटो, छररतो तथा व्यवन्वस्थत बनाउने तफु ्ान लदइने छ । 

 प्रते्यक वडामा मेिलमिाप केन्द्र गठन गरी मेिलमिापको मा्मबाट वडामा नै लववादको समािान 

गने व्यवस्थाका िागी सबै वडाहरूमा मेिलमिाप कताुहरूको व्यवस्था लमिाइने छ । 

 न्यालयक सलमलत र मेिलमिाप कताुहरुिाई लक्रयाशीि र दक्ष बनाउन तालिम सञ्चािन गररने छ । 

 नगर कायुपालिका तथा नगर सभाका सदस्यहरू र कमुचारीहरूिाई कानुन तथा  न्यालयक के्षत्रसँग 

सम्बन्वित लवर्यमा तालिम तथा अन्तरलक्रया कायुक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

 जनस्तरसम्म कानुनी परामशु सम्बिी कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 मेिलमिाप कताुिाई लक्रयाशीि बनाई सानालतना लववादहरू वडा स्तरमै हि गने व्यवस्थाका िालग 

आवश्यक खचु, स्टसनरी, बेन्च तथा खाजाको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 न्यालयक काममा आवश्यक पने कानुनी परामशु र मुद्दा फैसिाको िालग एक जना कानुन 

व्यवसायीको व्यवस्था गररनेछ । 

बमगचौर नगरपमनलकममम हमलसम्म बनेकम ऐन ननयममर्ली तथम कमयानर्नधहरू 
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 आलथुक ऐन २०७४                                                  

 लवलनयोजन ऐन २०७४                                          

 बागचौर नगरपालिकाको कृलर् व्यवसाय प्रवदु्धन ऐन २०७४ 

 बागचौर नगरपालिकाको लवलनयोलजत ऐन(प्रथम सौंशोिन)२०७४  

 बागचौर नगर कायुपालिका (कायु सम्पादन) लनयमाविी २०७४ 

 बागचौर नगर कायुपालिका (कायु लवभाजन) लनयमाविी २०७४ 

 बागचौर नगर कायुपालिकाको लनणुय वा आदेश र अलिकार पत्रको प्रमाणीकरण लनयमाविी 

२०७४ 

 बागचौर नगर कायुपालिकाको बैठक सञ्चािन कायुलवलि २०७४ 

 उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बिी कायुलवलि २०७४ 

 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बिी कायुलवलि २०७४ 

 आलथुक ऐन २०७५ 

 लवलनयोजन ऐन २०७५ 

 न्यालयक सलमलत कायुलवलि सम्बिी ऐन २०७५ 

 सहकारी ऐन २०७५ 

 नगर लवपद  जोन्वखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ 

 राजस्व ऐन २०७५ 

 प्रशासकीय कायुलवलि लनयलमत गने ऐन २०७५ 

 लशक्षा ऐन २०७५ 

 बागचौर नगरपालिकाबाट गररने बजार अनुगमन लनदेलशका २०७५  

 घ वगुको लनमाुण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बिी कायुलवलि, २०७५ 

 गैर सरकारी सौंस्था गठन तथा व्यवस्थापन लनदेलशका ,२०७५ 

अन्य  

१) गैर सरकमरी के्षत्र, टोल नर्कमस सौंथथम, आमम /मनहलम समूह 

 यस नगरपालिकािाई कायुके्षत्र बनाई काम गने लवकाससँग साझेदार लनकायहरूिाई एकद्धार 

प्रणािीबाट काम गने नीलत लिइने छ ।  
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 नगर लभत्रका गैर सरकारी सौंघ, सौंस्था तथा समूहको प्रभावकारी पररचािन, लनयमन, अनुगमन गने 

नीलत लिइने छ । 

 टोि लवकास सौंस्था, आमा तथा मलहिा समूह गठन र पररचािनका  िालग आवश्यक कायुलवलि बनाई 

व्यवन्वस्थत गररनेछ । 

२) रमजश्व तथम श्रोत पररचमलन 

 कोलभड-१९ रोकथाम लनयिणको िालग नेपाि सरकारिे गरेको िकडाउनका कारण आय सङ्किन 

प्रभालवत भएको र आगामी आ.व.मा  समेत यो अवस्था रहन सके्न भएकोिे आगामी आ.व. 

०७७।०७८ को िालग यस नगरपालिकाबाट सङ्किन हुने कर राजश्व एक करोड अनुमान गररएको छ 

। 

 यस नगरपालिकामा जम्मा हुनुपने कर/ राजश्व िक्ष्य अनुसार सङ्किन हुन नसकेकोमा मुख्यतिः 

व्यवसायीहरूिे व्यवसाय दताु नवीकरणिाई महत्त्व नलदएको र हाि कोलभड १९ का कारण व्यवसाय 

िगायतका के्षत्रमा परेको असर समेतिाई ्ानमा राखी राजश्व सङ्किन कायु अगालड बिाइने छ । 

  “मेरो नगर लवकासमा मेरै योगदान, कर लतनुु असि नागररकको पलहचान” भने्न नारािाई आत्मसाथ 

गरी अलिकतम व्यन्वक्त र के्षत्रिाई करको दायरामा ल्याई राजश्व सङ्किन गनु राजश्व सुिार कायु 

योजना बनाई िागु गररने छ । 

 घरेिु तथा उद्योग कायाुियबाट सञ्चािन गररने उद्योग / व्यवसाय दताु तथा नलवकरण िगायतका 

कामहरु नगरपालिकाबाटै गररने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 कर छिी र चुहावटिाई लनयिण गदै लिइनेछ । 

 राजश्व सङ्किन प्रणािीिाई लडलजटि प्रलवलि माफुत व्यवन्वस्थत  गररनेछ । 

 नगर के्षत्र लभत्र परम्परागत रूपमा उपभोग गदै आएका राजस्वको दायरा बालहर रहेका ऐिानी पती 

जग्गाहरू छुट्ट्याई सो के्षत्रलभत्र रहेका घर, टहरा सञ्चािन तथा लनमाुण सम्बिी ठोस नीलत बनाई 

राजश्वको दायरा लभत्र ल्याइनेछ । 

 तोलकएको रकम तोलकएको समयमा नबुझाउने र तोलकएको समयमा काम सम्पन्न नगने ठेकेदार 

कम्पनी तथा लनमाुण व्यवसायीिाई काममा सहभागी नगराउने नीलत लिइनेछ । 

 कायाुियबाट प्रदान गररने कुनै पलन लसफाररस वा सेवा लिन आउँदा सेवाग्राहीिे कर बुझाएको 

प्रमाणको  प्रलतलिलप अलनवायु पेस गनुु पनेछ । 
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 सबैभन्दा बलि कर बुझाउने व्यन्वक्त वा सौंस्थािाई सम्मान स्वरुप उतृ्कर करदाता सम्मान पुरस्कार 

बापत उसिे बुझाएको करको १० प्रलतशतिे हुन आउने रकमिे पुरसृ्कत गररनेछ । 

 आगामी आ.व.मा बिाइने तथा छुट लदइने करको दरहरू आलथुक ऐनको अनुसूचीहरूमा उले्लख 

गररनेछ । अन्य बाँकी सबै के्षत्रहरूमा आ.व. २०७६।०७७ को दरिाई कायम गररनेछ । 

३)  बजमर व्यर्थथमपन 

 नगरका कािाखेत, थारमारे, बागचौर, खररबोट, रारेचौर, बाङे्गिाकुरी, पेलदखोिा, लसमखोिी, दोभान, 

रातामाटा, दुवारा, पालतहाल्न, टाट के, कोटमौिा ,पालतहाल्ना, जिेखकु, चौरपालन जस्ता स्थानहरूमा 

बजारीकरण हँुदै गइरहेकोिे यसिाई समयमै व्यवन्वस्थत गनु सलकएन भने व्यवन्वस्थत बजारको 

पररकिना गनु कलठनाइ हुनेछ । बजार लवस्तार सँगै उपयुक्त सडक, सडकपेलट, िि लनकास तथा 

नािी र सावुजलनक स्थिहरूको व्यवस्थापन गदै िलगने छ  । 

 बजार के्षत्रमा रहेका पसिहरूको सामान उक्त पसि रहेका घरको सडक, सडक पेटी र सटर वा 

िोका बालहर जथाभाबी राखे्न कायुिाई  बने्दज िगाइने छ । 

 नगर के्षत्रमा जथाभाबी रूपमा होलडुङ्ग बोडु राखे्न ब्यानर तथा पोस्टर टासे्न कायु अशोभनीय भएको 

हँुदा यस्तो कायुको िालग नगरपालिका कायाुियबाट अलग्रम रूपमा स्वीकृलत लिनु पनेछ । 

 कािो बजारी मूल्य बृलद्द र कृलत्रम अभाव सृजना हुन नलदन बजार अनुगमन सौंयिको प्रभावकारी 

पररचािन गरी लनयलमत अनुगमन गरी आपूलतु व्यवस्था सहज गररनेछ । साथै लनयमन कायुिाई 

कडाइका साथ िागु गररनेछ । 

 जथाभाबी जुवा तास खेल्ने तथा मलदरा सेवन गने र लबक्री लवतरण गने गराउने कायु समाजको िालग 

हालनकारक भएको हँुदा उक्त कायुिाई लनरुत्सालहत गररनेछ । 

४) नगर प्रहरी तथम सुरक्षम व्यर्थथमपन 

 नगरपालिकाको के्षत्रालिकार लभत्र रहेको नगरपालिकाको सुरक्षा व्यवस्था िगायतका कामहरू 

व्यवन्वस्थत गनु नगर प्रहरी गठन गने व्यवस्था गररनेछ । त्यसको िागी आवश्यक कायुलवलि बनाई 

िागु गररने छ । 

 नगर के्षत्रलभत्र रहेका सुरक्षा लनकायसँग समिय र सहकायु गरी शान्वन्त सुरक्षा कायम गने िगायतका 

आवश्यक कायुहरु गररनेछ । 

५) नर्त्तीय व्यर्थथम 
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 आलथुक सहायता कोर्मा बजेट व्यवस्था गरी आलथुक सहायता प्रदान गनुुपने व्यन्वक्तहरूिाई सो 

कोर् माफुत आलथुक सहायता उपिब्ध गराइनेछ । 

 सौंघ सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य साझेदार सौंघ सौंस्था तथा लवकास कायाुियहरू सँगको 

साझेदारीमा सम्पन्न गनुु पने आयोजना तथा कायुक्रमहरूको िालग छुटै्ट समपूरक कोर् (Matching 

Fund) माफुत गररने व्यवस्था गररनेछ । 

६) गत र्र्ामम सञ्चमनलत कमयाक्रमहरूको ननरन्तरतम 

 यस नगरपालिकाको चािु आ.व. २०७६।०७७ मा स्वीकृत कायुक्रम र लवलनयोलजत बजेटबाट सञ्चािन 

गररनुपने कलतपय योजना कायुक्रमहरू आ.व. २०७६।०७७ को अन्तसम्म पलन काम सरु भएर 

सम्पन्न हुन नसकेका वा भुक्तानी हुन नसकेका कायुक्रमहरूिाई आगामी आ.ब. २०७७।०७८ मा 

बजेट सलहत लनरन्तरता लदइने नीलत लिइएको छ ।  

यस बमगचौर नगरपमनलकमलमई हमम्रो नगरपमनलकम रमम्रो नगरपमनलकम बनमउन यसकम 

अनतररक्त देहमय अनुसमरकम अन्य कमयाहरू पनन गने नीनत नलइने छ । 

 लडलजटि नगर प्रोफाइि लनमाुण । 

 मेयर सौंग मजदुर कायुक्रम । 

 आवलिक नगर लवकास योजना लनमाुण । 

 लवकासमा पछालड परेका लवकट गाउँ बस्तीहरूिाई लवकास योजना/कायुक्रमको केन्द्र बनाउने । 

 लवकासका कायुमा अपनत्व बोि हुने गरी जनसहभालगता वृन्वद्ध गररने । 

 अलत गररब तथा लपछलडएका वगुिाई केन्वन्द्रत कायुक्रमहरू सञ्चािन गने । 

 नगरको लवकासका सम्भावनाहरूिाई प्रवदु्धन गनु उद्योग तथा िगानी मैत्री वातावरण बनाइने  । 

 नगर लभत्र सञ्चािन गररने ठुिा आयोजनाहरूको डी.पी.आर तयार गररने । 

सभमध्यक्ष महोदय, 

         अन्तमा, नीलत तथा कायुक्रम तजुुमाका क्रममा मागु दशुन गनुुहुने आदरणीय नगर प्रमुख जू्य, 

लन. प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत जू्य, वडा अ्क्ष जू्यहरु, कायुपालिका सदस्यजू्यहरू, कमुचारी 

लमत्रहरू र प्रसु्तत  नीलत तथा कायुक्रममा महत्त्वपूणु सल्लाह सुझाव प्रदान गनुुहुने नगर सभाका 

सदस्यजू्यहरूप्रलत हालदुक िन्यवाद सलहत आभार प्रकट गदुछु । प्रसु्तत नीलत तथा कायुक्रम 

कायाुियनमा यहाँहरूको तदारुकता, सलक्रयता तथा आम नगरबासीहरुको पूणु साथ सहयोगको 
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अपेक्षा सलहत हाि लवश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोलभड-१९ बाट आफू आफ्नो पररवार र 

समुदायिाई सुरलक्षत राख्न समू्पणु नगर बासीिाई सफिता लमिोस  । िन्यवाद ! 


