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"कृषि, उद्यम, व्यापार, पययटन र स्वरोजगार 

दीगो, शान्ति, सशुासन र समदृ्ध महालक्ष्मी नगर" 

 

महालक्ष्मी नगरपातलका, न्जिपरु, धनकुटाको 
आगामी आतथयक विय २०७७।७८ को बाषियक नीति िथा काययक्रम 

 

उपप्रमखुज्यू 
नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, आमतरीि अतितथज्यूहरू 
नेपाली जनिाले लामो समयदेन्ख पररवियनको तनन्ति गरेका गौरवपूर्य आतदोलनहरू, शान्तिपूर्य जनआतदोलन, जनयदु्धबाट 
प्राप्त संषवधानको कायायतवयनका आधार ियार भै राजनैतिक स्थाषयत्व र दीगो षवकासको प्रारन्तभक चरर्मा आज फेरर 
यो नगरको गररमामय सभालाई सतबोधन गनय पाउँदा खसुी व्यक्त गनय चाहतछु । महालक्ष्मी नगरपातलकाको यस 
गररमामय ऐतिहातसक नगर अतधवेशनमा उपन्स्थि नगर सभाका सदस्य ज्यूहरू, आमन्तरि महानभुावहरूप्रति यो 
गररममामय सभामा हार्दयक स्वागि गदयछु । साथै देशमा लोकिान्तरक गर्ितरको उज्यालो यूगमा प्रवेश गराउन े
क्रममा जीवन उत्सगय गनुयहनुे सतपूर्य ज्ञाि अज्ञाि सषहदहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अपयर् गनय चाहतछु । जनिालाई सावयभौम 
अतधकार सतपन्न बनाउन िथा राषियिा, राषिय षहि एवम ्स्वातभमान, लोकितर र जनजीषवकाको आतदोलनमा योगदान 
गनुयहनुे अग्रजहरू प्रति उच्च सतमान प्रकट गनय चाहतछु र स्मरर् गनय चाहतछु । 

'समदृ्ध नपेाल सखुी नपेाली' भने्न राषिय लक्ष्य प्राप्त गनय साथै ‘स्वच्छ, सखुी र समनु्नि प्रदेश' बनाउन े प्रादेन्शक लक्ष्य 
हातसल गनय 'दीगो शान्ति, सशुासन र समदृ्ध' नगर बनाउने हाम्रो नगरको गतिव्य रहेको छ। 

 

उच्च आतथयक वृषद्ध, दीगो षवकास र उज्ज्वल भषवष्य सषहिको लोककल्यार्कारी र सशुासनयकु्त नगरको स्थापनाको 
लातग म पनुिः प्रतिबद्ध छु। साथै यसको लातग हाम्रो िीनवटा आधार वियहरू सफल भएको वास्िषवकिा यहाँ उल्लेख 
गनय चाहतछु । दीगो र समदृ्ध नगर षवकासको माध्यमबाट भषवष्यको षपढी र पसु्िालाई समेि ख्याल गदै स्रोि र 
साधनको उच्चिम सदपुयोग गदै नगरको समषृद्धको लातग म प्रतिवद्ध छु । साथै सहयोगको अपेक्षा पतन गरेको छु । 

 
'समदृ्ध नपेाल सखुी नपेाली'को सपना साकार पानय हाम्रो नगर तभरका जनिा र जनजीषवकाको षवियमा स्थानीय सरकार 
अनवरि िवरले लाग्ने कुरामा हामी सङ्कल्प गनय चाहातछौँ । षवकासका सबै पूवायधार तनमायर् िथा सबै अवयवहरूको 
पररचालन गरी समदृ्ध नगर बने्न कुरामा हामी षवश्वस्ि छौँ । यसै अतभयान अतिगयि सडक तनमायर्, स्िरोन्नति, कालोपरे, 

पययटकीय क्षरेको पषहचान र प्रवयद्धन, तसँचाइमा सहजिा, खानेपानीमा पहुँच, षवद्यिु ्आपूतियमा सहजिा, शैन्क्षक गरु्स्िर 
अतभवृषद्ध हामीले प्राप्त गरेका उपलन्धधहरू हनु ्। 

 

गि आ.व.लाई कृषि पूवायधार षवकास र पययटनको आधार वियको रुपमा तलइएकोमा आगामी वियलाई यसको तनरतिरिा 
र्ददै दीगो शान्ति, न्शक्षा, स्वास््य, सामान्जक षवकास र सशुासन प्रवयद्धन उतमखु बनाउने कुरामा हामी सङ्कल्प गदयछौँ । 
जसका लातग बनकेा काननुको प्रभावकारी कायायतवयन, आवश्यक काननुको तनमायर् गदै लतगनेछ । साथै सतबद्ध 
सरोकारवाला तनकाय र प्रशासनको प्रभावकारी पररचालन गरी सक्षम र उत्कृष्ट नगर तनमायर् गने कुरामा हामी प्रतिवद्ध 
छौँ। 

     
सभा सदस्यज्यूहरू 
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हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रा चाहना र आवश्यकिाहरू अतसतमि छन ्िर स्रोि र साधनहरू सीतमि छन ्। उपलधध 
सीतमि स्रोि र साधनबाट समग्र नगर र सतपूर्य नगरबासीहरूको चाहना र षवकासलाई सतबोधन गनय आफैँ मा चनुौतिपूर्य 
छ । त्यसैले सीतमि स्रोि र साधनलाई प्राथतमकिाका साथ पररचालन गरी अतधकिम ्जनसहभातगिा, सहकायय िथा 
साझेदारीमा षवकासका काययक्रम सञ्चालन गनुयपने हाम्रो आवश्यकिा र बाध्यिा हो । यसिफय  सतपूर्य सदस्यज्यूहरूको 
सहयोग र सहकाययको पूर्य आशा तलएको छु । 

 

नेपालको संषवधानले पररलन्क्षि गरेका तनदेशक तसद्धाति िथा नीतिहरू र स्थानीय िहको अतधकार क्षेर तभर 
संषवधानको धारा ५७(४), २१४(२), २२१(२), २२६(१) अतिगयि अनसूुची ८ मा व्यवस्था गररएका अतधकार क्षेरहरू, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रावधान, दीगो षवकासका लक्ष्य िथा पतरौं आवतधक योजनाले तनधायरर् 
गरेका प्रमखु लक्ष्यहरू, वडा स्िरीय योजना िजुयमा भेला, तबियगि सतमति िथा योजना िजुयमा सतमतिबाट तसफाररस भई 
आएका प्राथतमकिा सषहिका योजनाहरू, राजस्व परामशय सतमति िथा स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधायरर् 
सतमतिका तनर्ययहरू, बजेट िथा काययक्रम िजुयमा सतमतिका तनर्ययहरू िथा षवकासका समसामषयक सवाल िथा मदु्दाहरू 
जस्िै सामान्जक सरुक्षा, दीगो षवकास, जलवाय ु पररवियन, षवपद् व्यवस्थापन, खाद्य िथा पोिर् सरुक्षा, लैषिक 
सशन्क्तकरर् िथा समावेशी तबकास, बालमैरी िथा वािावरर्मैरी स्थानीय शासन, आधारभिू स्वास््य, पूर्य सरसफाई, 
ऊजाय व्यवस्थापन लगायिका अतिसयतबन्तधि षवियवस्िहुरू, कोरोना भाईरस रोगको महामारीले मानव जीवनमा पारेको 
नकारात्मक प्रभाव, देश षवदेश िथा नगरपातलकाको आतथयक िथा षवत्तीय र गैरषवत्तीय के्षरमा पारेको नकारात्मक असर 
तयूनीकरर् िथा व्यवस्थापन जस्िा षवियवस्ि ु र मदु्दाहरूलाई मध्यनजर गरेर नगरपातलकाले आगामी आतथयक बिय 
२०७७।७८ को लातग यो बाषियक तनति िथा काययक्रम ियार गरेको छ। 

 

नगरपातलकामा आतथयक षवकासका नयाँ ढोका खोल्न सक्ने सतभाषवि के्षरहरू जस्िै न्शक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन 
व्यापार, जडीबटुी, नगदेबाली, सडक, उद्योग, पयटयकीय मागय, खानेपानी भतूमको व्यवन्स्थि उपयोगजस्िा क्षेरहरू, 

समावेशीकरर् र मूल प्रवाहीकरर् गने जस्िै षपछतडएको क्षेर वगय िथा समदुायहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पगु्न ेर नयाँ 
रोजगारी तसजयना हनुसक्न े सीपमूलक आयमूलक र स्वरोजगारमूलक योजना र काययक्रमहरू, सलुभ स्वास््य सेवा र 
प्राषवतधक िथा रोजगारमूलक न्शक्षाको उपलधधिा साथै आधतुनक सूचना प्रषवतधको औपचाररक न्शक्षामा प्रयोग र 
गरु्स्िरीय न्शक्षा प्रवद्धयन  गने काययक्रमहरू, वािावरर् संरक्षर् िथा प्रवद्धयन  गने काययक्रमहरू, दीगो षवकासको 
अवधारर्ा बमोन्जमको पंूवायधार षवकास र व्यवस्थापन काययक्रमहरू, षवपद् व्यवस्थापनसँग सतबन्तधि काययक्रमहरू, यवुा 
िथा खेलकुद लन्क्षि काययक्रमहरू, महामारीको रुपमा फैतलरहेको कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) रोगको सङ्क्क्रमर् 
तयूनीकरर् र यसले पारेको सामान्जक िथा षवकासका षक्रयाकलापमा पारेको असर तयूनीकरर् गने काययक्रमहरू, षवगि 
आतथयक बियमा क्रमागि र अधरुा योजना परुा गने काययक्रमहरू िथा उद्यमशीलिा प्रवद्धयन  गनय सावयजतनक तनजी िथा 
सहकारीको साझेदारीमा पररर्ाममखुी नतिजा प्राप्त गने काययक्रमहरूका क्षेरहरूलाई समेि आधार मानी यो नीति िथा 
काययक्रम िय गररएको छ। 

 

महालक्ष्मी नगरपातलकाको षवकासको मूल आधार स्ितभको रुपमा कृषि, न्शक्षा, स्वास््य, उद्योग, पयटयन र रोजगारलाई 
स्वीकार गरी िी आधार स्ितभको षवकास र प्रवद्धयन गदै नगरवासीको सखुी जीवनको सतुनन्िििा गदै नगरको सतबषृद्ध 
गनुय नै नगरपातलकाको दीर्यकालीन सोचका साथ एषककृि शहरी षवकास योजना तनमायर् गररने छ। 
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कृषि उत्पादन, पशपुालन, पयटयन, व्यापार, लर् ुउद्योग,  गरु्स्िरीय न्शक्षा र स्वस्थ नागररकबाट जनिाको आयस्िरमा 
आगामी पाँच बिय तभर उल्लेख्य मारामा बषृद्ध गदै मध्यम आय स्िर भएका देशका नागररक सरह बनाउने प्रमखु 
लक्ष्यका साथ उक्त लक्ष्य हातसल गनय तनतनानसुारको उद्दशे्य िय गररएको छिः 

(क)  कृषि व्यवसाय, पयटयन उद्योग िथा व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्धयन गने। 

(ख)  कृषिको आधतुनकीकरर् र व्यवसायीकरर् गने। 

(ग)  सबै वडामा षहउँद र बिाय दबैु मौसममा सवारी साधन चल्ले गरी सडकको स्िर उन्नति िथा कालोपरे गदै 
जाने। 

(र्)  राषिय भ–ूउपयोग नीति, २०७२ िथा महालक्ष्मी नगरपातलकाको भ–ूउपयोग काययषवतध, २०७७ अनसुार 
जतमनको वगीकरर् गने। 

(ङ)  नगरपातलका के्षर तभरका स्वास््य संस्थाहरूलाई क्रमश: x- ray लगायिका उपकरर्हरू यकु्त बनाउने। 

(च)  औपचाररक िथा अनौपचाररक न्शक्षा र प्राषवतधक िथा प्रषवतधमैरी न्शक्षालाई गरु्स्िरीय बनाउन।े 

(छ)  नगरका सबै वडाहरूमा शदु्ध खानेपानी सषुवधा तबस्िार गने। 

(ज)  आतिररक र बाह्य पयटयनलाई प्रवद्धयन गने। 

(झ)  सबै प्रकारका र्रेल ुषहंसाको अतत्य गने। 

(ञ)  मेयर टोल षवकास संस्थालाई नगरको योजना प्रकृया देन्ख कायायतययन प्रकृयासतम सहभागी गराउने। 

(ट)  प्राकृतिक षवपद् िथा सङ्क्क्रमर्यकु्त रोगको महामारीबाट बच्न षवपद् िथा प्रकोप व्यवस्थापन कोिलाई सदुृढ 
बनाउने। 

(ठ)  योजना अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रर्ाली व्यवन्स्थि गने। 

(ड)  यवुा िथा खेलकुद षवकासलाई प्रवद्धयन गने। 

(ढ)  सबै प्रकारका तनकासीजतय बस्िकुो बजारीकरर् गरी तनकासी प्रवद्धयन गने। 

(र्)  प्रधानमतरी स्वरोजगार काययक्रम माफय ि ् नगरपातलकामा आतथयक रुपमा सषक्रय उमेरका बेरोजगार 
जनसङ्क्ख्यालाई तयूनिम रोजगारीको सतुनन्िििा गने। 

(ि)  भतूम बैङ्क स्थापना गरी कृषि उत्पादकत्व बषृद्ध गने।  

(थ)  नगर क्षेरमा उद्यमशीलिा अतभबषृद्ध गने। 

(द)  षवकासका सबै के्षरमा लैषिक समिा कायम गने। 

(ध)  नगरपातलकामा सशुासन पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृि गदै जान।े 

(न)  धातमयक परुािान्ववक, सास्कृतिक सतपदा िथा प्राकृतिक सतपदाको संरक्षर् गने। 

 

उपयुयक्त उद्दशे्य परुा गनय सके देहाय बमोन्जमको अपेन्क्षि उपलन्धध हातसल हनुछेिः 
(१) नगरबासीको औसि आय ुबषृद्ध भई ७५ बिय हनुछे। 

(२) नगर र्रेल ुषहंसामकु्त बालश्रममकु्त पूर्य साक्षर पूर्य सरसफाईयकु्त र भौतिक पूवायधारयकु्त हनुछे। 

(३) अनौपचाररक िथा औपचाररक र प्राषवतधक न्शक्षाको गरु्स्िरमा सधुार हनुछे। 

(४) सबै वडामा सबै मौसममा यािायािका साधनहरू संचालन हनुे गरी सडक सञ्जाल बने्नछ र क्रमशिः कालोपरे 
बनाउदै लतगने छ । 

(५) आतिररक र बाह्य पयटयनको माध्यमबाट यवुा िथा आतथयक रुपमा षवपन्न सबै जनशन्क्तलाई रोजगारीको अबसर 
प्राप्त हनुेछ। 

(६) भतूम बैङ्कको कायायतवयनबाट कृषि के्षरमा व्यवसाषयकिा र उत्पादकत्व बषृद्ध हनुेछ। 
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(७) आतथयक रुपमा षवपन्न जनसङ्क्ख्या उद्यमी बन्न उत्साषहि हनुेछन।् 

(८) खाद्यान्न, सागसधजी, दगु्धजतय फलफूल िथा जडीबटुीजतय वस्िहुरूबाट नगर आत्मतनभयर बने्नछ। 

(९) सबै नगरबासीहरूलाई शदु्द खानेपानी र आधारभिू स्वास््य उपलधध हनुेछ। 

(१०) नगरपातलकामा सशुासन प्रवद्धयन हनुेछ। 

(११) नगरपातलकामा व्यवसाषयक खेलाडीको उत्पादनको शरुुवाि हनुेछ। 

(१२) सागसधजी, दगु्धजतय पदाथय तनयायि गरी नगरबासीको जीवन शैलीमा उल्लेख्य सधुार हनुेछ।  

(१३) वािावरर्ीय षहसाबमा उत्कृष्ट हररि नगरको रुपमा षवकास हनुेछ। 

 

आतथयक षवकास सतबन्तध नीति 

कृषि, पशपुालन र उद्यमशीलिा िथा सहकारी 
(१) कृषि के्षरको उत्पादकत्व बषृद्ध गनय गरु्स्िरीय खाद्यन्न िरकारी िथा फलफूलहरूको तबउ र तबरुवाको लातग 

कृिककरुलाई अनदुान, बीमाको व्यबस्था गररनकुा साथै कृषि औजार षविरर् गररने िथा सङ्घ प्रदेश सरकारको 
सहयोगमा बीउ बैङ्कको स्थापना गरी स्थानीय प्रजातिका बीउहरूको संरक्षर् गररनेछ। 

(२) बाझँो जग्गाहरूको षववरर् संकलन गरी बाझो जग्गामा व्यन्क्तगि िथा सामषुहक खेिी गनय प्रोत्साहन गररने 
छ। बाझोँ जग्गाको जग्गा धनीहरूलाई आफ्नो जग्गामा बाली, फलफूल लगाउन सहतुलयि वा भतूम बैङ्कमा 
जग्गा समावेश गनय अतनवायय गररन ेछ। अधबल, दोयम, तसम जग्गा बाझोँ राख्न ेजग्गा धनीलाई नगरपातलका 
साथै वडाबाट प्राप्त हनुे सेवा सषुवधाबाट समेि वन्ञ्चि गररने छ । साथै चाहार जग्गामा वृक्षारोपर् गनय 
प्रोत्साषहि गररने छ ।  

(३)  कृिकहरूलाई कृषिजतय बालीहरूमा लाग्ने रोगहरूको पषहचान गरी कीटनाशक षविादी, मल षविरर् गररने 
छ।  

(४) कृषिजतय उत्पार्दि सामग्रीको बजारीकरर् गने र संकलन केतर िथा खाद्य भण्डारको स्थापना गरी उत्पार्दि 
सामग्रीहरूलाई नन्जकको बजारको पहुँच सतुनन्िि गररने छ।साथै, कृषि िथा पशपंुक्षी हाटबजार व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

(५) कोरोना रोग प्रभाषवि कृिकहरूको लातग षवशिे काययक्रम संचालन गररने छ। 

(६) सतितुलि पश ुआहार उत्पादन उद्योग लागि साझेदारीमा स्थापना गररने छ। 

(७) पकेट के्षर तनधायरर् गरी व्यवसाषयक कृषि र पशपुालन गनय प्रोत्साहन गररने छ। 

(८) कृषि प्राषवतधक र पश ुप्राषवतधकको व्यवस्था गरी कृिकहरूलाई क्रमश. सबै वडा कायायलयमाफय ि ् सेवा र्दन े
व्यवस्था तमलाईन ेछ। 

(९) अगायतनक खेिीलाई प्रवद्धयन गनय अगायतनक मल उत्पादन गने व्यवस्था तमलाइने छ। 

(१०) नगरपातलकाको प्राषवतधक र आतथयक सहयोगमा कृषिजतय िथा दगु्धजतय वस्िमुा आधाररि उद्योग स्थापना 
गनय कृिकहरूलाई प्रोत्साहन गररने छ। 

(११) कृषि सहकारीलाई व्यवन्स्थि गरी सहकारी माफय ि मल, तबउ िथा कीटनाशक षविादी सहतुलयि दरमा तबक्री 
षविरर्को व्यवस्था तमलाईन ेछ। 

(१२)  कृिकहरूलाई नमनुा कृषि िथा पश ुफमय स्थापना र सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गररने र अतय न्जल्लाका नमनुा 
फमयहरूको अवलोकन गराइने छ। 

(१३) नगरका षवतभन्न टोल र बस्िीहरूमा र्ाँस, फलफूल, जडीबटुी  िथा पशपुालन स्रोिकेतर स्थापना गररने छ। 

(१४) नगर िथा वडाका गौरवका आयोजनालाई कृषि र पशपुालन के्षरमा संचालन गररने छ। 
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(१५) कृिकहरूलाई तसचँाई प्रवतधको लातग सबै मेयर टोल सधुार संस्था माफय ि ् बस्िी-बस्िीमा पोखरी तनमायर् 
काययलाई तनरतिरिा र्दईने छ । 

(१६) नसयरी स्थापना, प्रवद्धयन, षवस्िार गरी उन्नि जािका फलफूलका तबरुवा िथा काठजतय तबरुवा उत्पादन गनय 
षवशेि काययक्रम सञ्चालन गररने छ । साथै, हररयाली प्रवद्धयनमा नेपाली सेनासँगको सहकाययलाई तनरतिरिा 
र्ददै सरकारी िथा गैरसरकारी के्षरलाई उक्त काययक्रममा सहभागी गराईनेछ । 

(१७) उत्पादनको तयूनिम मूल्य तनधायरर् गनयका लातग संर्ीय िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकाययमा काययक्रम 
सञ्चालन गनय पहल गररनेछ । 

(१८) भौगोतलक, जलवाय ुप्राषवतधक अध्ययन गरी कृषि पकेट के्षर तनधायरर् गररनेछ । 

(१९) कृषि र पश ुतबमाको व्यवस्था गररने छ । 

(२०) गठुी समस्याको रुपमा रहेको जमीन गठुीयारको नाममा ल्याउन सतबन्तधि तनकायमा पहल गररने छ । 

(२१) यवुा लन्क्षि सामषुहक व्यवसायलाई प्रवद्धयन गनय सतवन्तधि स्थानको हावापानी र माटो परीक्षर्को आधारमा 
फलफूल िथा िरकारी साथै अतय बालीहरूको षवभाजन गरी कृषि के्षरमा थप टेवा पयुायइनछे । 

 

पयटयन 

(१) नगरपातलका क्षेर तभरका झरना, िाल, िलैया, पोखरी, षवतभन्न मन्तदर, पाकय , गफुाहरूको संरक्षर् र स्िर 
उन्नति गरी आतिररक र बाह्य पयटयन प्रवद्धयन गररने छ। 

(२) परुािान्ववक ऐतिहातसक िथा सास्कृतिक सतपदाको संरक्षर् िथा िी सतपदाको संरक्षर् र प्रवद्धयन संर्ीय िथा 
प्रदेश सरकारको सहयोग र साझेदारीमा षवशेि काययक्रम माफय ि ्गररने छ। 

(३) सावयजतनक तनजी साझेदारीमा आतिररक र बाह्य पयटयन प्रवद्धयन गने उद्देश्यले केवलकार संचालन गनय 
सतभाव्यिा अध्ययन गररन ेछ। 

(४) नगरपातलकाको पयटयन गरुुयोजना तनमायर् गररने छ। 

(५) कन्तिमा एक वडा एक ठूलो पोखरी काययक्रमलाई प्रभावकारी कायायतयन गदै सबै मेयर टोल सधुार संस्थासतम 
पयुायउने नीति अवलतबन गररने छ। 

(६) नगरको पयटयनलाई सहयोग गनय सक्ने सतभाषवि ठाउँहरूको पषहचान गरी षवस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार 
गरी पयटयन षवकास काययक्रम संचालन गररने छ। 

(७) न्चरे, र्मुाउन,े अखौले, ढोडे, आतरिु, रामपरु, माझीगाउँ, माझखकय , न्झलतमले, दमार, यािलाबङु, न्शररि,े बाटाखकय  
लगायिका स्थानहरूको सतभाव्यिा अध्ययन गरी होमस्टे स्थापना र प्रवद्धयन गररने छ। महालक्ष्मी नगरपातलका 
क्षेरतभर रहेका गफुाहरूको संरक्षर् र प्रचार प्रसार गनय पहल गररनेछ। जसबाट आतिररक साथै वाह्य 
पययटकको आगमनमा बरृ्द्द गररने छ। 

(८) महालक्ष्मी नगरपातलका वडा नं. ४ मा जनजाति सङ्क्ग्रहालय, वडा नं. ७ मा बहजुातिय सङ्क्ग्रहालय र सषहद 
पाकय , वडा नं. १ थामडाँडामा पेतटावर र बढुातनलकण्ठको मन्तदर तनमायर्, वडा नं. ३ थामडाडँा पययटन 
प्रवद्धयन, वडा नं. ५ रामबजार र वडा नं. १ न्चरेमा आधतुनक बसपाकय , वडा नं. ६ र ७ बनझाक्री पाकय , वडा 
नं. ९ ढुिे बगैचा, वडा नं. १, ८ लक्ष्मी झरना, पटेक डाँडा, बदु्ध पाकय , वडा नं. २ मा लेगवुा झरना, धमोदय 
मन्तदर, वडा नं. ३ मा केवा झरना, वडा नं. ७ मा महालक्ष्मी मन्तदर, वडा नं. ८ मा पात्लेपानी षपकतनक 
स्पोट, पोखरी लगायिका कामलाई केतर, प्रदेश र नगरको साझेदारीमा अगातड बढाईने छ। 

 

उद्यम, व्यापार एवम ्लर् ुउद्यम िथा सहकाररिा 
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(१) उद्यमशीलिा र लर् ु उद्योगलाई षवकास र प्रवद्धयन गनय उद्यम षवकास िथा प्रवद्धयन गनय आवश्यक काननु 
तनमायर् गरी उद्यमशीलिा षवकास िथा प्रवद्धयन कोिको व्यवस्था गरी आवश्यक कामको सरुुवाि गररन ेछ। 

(२)  स्थानीय स्िरमा उत्पादन हनुे कृषिजतय, पशजुतय िथा जडीबटुीजतय वस्िमुा आधाररि लर्,ु र्रेल ुिथा साना 
उद्योग स्थापना गनय प्रोत्साहन गररने छ। 

(३) कोरोना भाइरसको सङ्क्क्रमर् र महामारीले खाद्य शृ्रङ्खलामा पाने नकारात्मक प्रभाव तयूनीकरर् गनय खेिीयोग्य 
जतमन सबैमा खेिी गनय आवश्यक प्याकेज संचालन गररन ेछ। 

(४) षवियगि सहकारीको षवकासको लातग नगरके्षरका सहकारीको ि्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको षक्रयाशीलिा 
बढाउन प्रोत्साहन गररने छ। कृषि सहकारी माफय ि उन्नि तबउ तबजन उत्पादन र षविरर् गने र रासायतनक 
िथा अगायतनक मल र षविादी उत्पादन षविरर्मा अनदुान प्रदान गररने छ। 

(५) स्थानीय उत्पादनमा आधाररि लर्,ु र्रेल,ु साना िथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गररने छ। 

(६) गररबी तनवारर्का लातग लर् ुउद्यम षवकास काययक्रमलाई संर्ीय िथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन 
गनय बजेट षवतनयोजन गरी कोिमा जतमा गरी एषककृि प्रर्ालीबाट गररबी तयूनीकरर् गनय स्थानीय कच्चा 
पदाथयमा आधाररि बजारको माग अनसुारका षवशेि षकतसमका काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

(७) प्रत्येक वडामा सपुथ मूल्यको एक-एक वटा पसल स्थापना गरी आगामी वियदेन्ख प्रत्येक मेयर टोल सधुार 
संस्था अतिगयि सपुथ मूल्यको पसललाई तबस्िार गररने छ । 

(८) नगरतभर रहेका परतपरागि रुपमा सञ्चातलि र रुग्र् अवस्थामा रहेका पानीर्ट्टहरूको संरक्षर् गररने छ । 

(९) महालक्ष्मी नगरपातलका वडा नं. १ कटहरेमा औद्योतगक ग्राम तनमायर् कायय प्रारतभ गररने छ । 

 

सामान्जक षवकास सतबतधी नीति 

खानपेानी 
(१) नगरके्षरका खानेपानी उपभोक्ता सतमतिहरूको अतभलेख ियार गरी सबै नागररकलाई शदु्ध खानेपानी उपलधध 

गराउन एक र्र, एक धारा काययक्रम संचालन गने र खानेपानी तबिरर् प्रर्ालीलाई तमटर प्रर्ालीमा रुपातिरर् 
गररने छ। सबै पानीका महुानको संरक्षर् गदै महालक्ष्मी नगरपातलका वडा नं. १, ४, ५, ६ र ७ मा तलन्फ्टि 
प्रर्ालीबाट शदु्ध खानेपानी षविरर् गनय आयोजना संचालनको प्रषक्रया अगातड बढाइन ेछ। साथै अतय खानेपानी 
योजनाको ममयि संभार संर्ीय, प्रदेश सरकारको सहयोग र नगरको साझेदारीमा अगातड बढाइने छ। 

(२) सावयजतनक तनजी साझेदारीमा तमनरल वाटर उद्योग संचालन गनय प्रोत्साहन गररने छ। 

(३) सबै खानेपानी उपभोक्ता सतमतिहरूलाई स्थानीय माग र आवश्यकिाका आधारमा खानेपानी संस्थानलाई 
हस्िातिरर् गरी स्वच्छ, सफा खानेपानी षविरर्को काययक्रम सञ्चालनका लातग पहल गररने छ । 



7 

 

स्वास््य िथा सरसफाई 

(१) सबै स्वास््य संस्थामा तयूनिम स्वास््यकमीको व्यवस्थापन गदै सबै स्वास््यकमीलाई प्रोत्साहन प्याकेज 
ल्याइने छ। सबै स्वास््य संस्थामा आधतुनक सूचना प्रषवतधको पहुँच षवस्िार गररन ेछ। सबै स्वास््यकमी र 
कोरोना रोकथाममा खषटने सबै कमयचारीलाई कोराना तबमा सषहि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गररने छ। 

(२) प्राथतमक स्वास््य केतर, न्जिपरुमा आधतुनक एक्स रे मेतसनबाट एक्स रे सेवा संचालन गने, ल्यावको स्िर वृर्द्द 
गरी कन्तिमा १५ शैयाको भवन तनमायर्मा पहल गरी अस्पिालमा रुपातिरर् गनय आवश्यक प्रषक्रया अगातड 
बढाइने छ।  

(३) पूर्य खोप नगर र्ोिर्ा गरी सबै स्वास््य संस्थाको ममयि संहार गररने छ। स्वास््य संस्थामा तनयतमि औितध 
तबिरर् काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तनरतिरिा र्दइन ेछ। 

(४) सरुवा रोग तनयतरर् गनय आवश्यक काययक्रम संचालन गने र सबै स्वास््य संस्थामा २४ र्ण्टे सेवा प्रदान गनय 
क्रमशिः काययक्रम ल्याइन े छ। कोरोना रोकथाम काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन षपतसआर पररक्षर् 
बढाउने र स्थापना भएका क्वारेतटाईनहरूलाई मापदण्ड अनरुुप बनाउने र कन्तिमा प्रत्येक वडामा एक-एक 
वटा क्वारेतटाईन स्थापना गने नीति तलईन ेछ। 

(५) आधारभिू िहदेन्ख माध्यतमक िहसतमका छाराहरूलाई सेतनटरी प्याड षविरर् काययक्रमलाई तनरतिरिा प्रदान 
गररने छ। 

(६) ढल व्यवस्थापन काययका साथै पूर्य सरसफाई नगरलाई प्रभावकारी कायायतवयन गररन ेछ। 

(७) स्वास््य िथा सरसफाई सतबतधी चेिनामूलक काययक्रमहरू सञ्चालन गरी िोषकएको तयूनिम मापदण्ड पूरा गने 
र्रहरूलाई प्रमार्पर प्रदान गररने छ । 

(८) महालक्ष्मी वडा नं. ४ दमार बजारका स्थानीय बातसतदाहरूलाई प्राथतमक स्वास््य उपचारका लातग नगर 
स्वास््य केतर स्थापना गररन ेछ ।  

(९) स्वास््य स्वंयसेषवकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलधध गराईने छ । 

(१०) कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) रोकथाम िथा तनयतरर्को लातग नगर क्षरेतभर कन्तिमा १०० बेडको 
क्वारेतटाईन तनमायर् गररने छ । 

(११) भवन नभएका स्वास््य संस्थामा भवन तनमायर् गदै लतगन ेर सेवाको पहुँचबाट टाढा भएको स्थानमा स्वास््य 
केतर स्थापना गरी फतनयचर लगायि अतय अति आवश्यकीय स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन गररदै लतगने छ । 

(१२) पूर्य खोप नगरलाई तनरतिरिा र्दनको लातग खोप केतर रहेका स्थानमा खोप केतर भवन तनमायर् गदै जान े
साथै खोप काययकिायहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररने छ । साथै मारेक कटहरे, लेगवुा, मूतियढुिा र 
चानवुा स्वास््य चौकीमा ल्याबको व्यवस्थापन गररने छ र नगरतभरका सबै स्वास््य संस्थामा यािायािको 
साधनको व्यवस्था गररदै लतगने छ । 

(१३) सबै गभयविी र सतु्केरी मषहलालाई स्वास््य जाँच गनय िथा स्वास््य प्रसिुी गराउन प्रोत्साहन गने " आमा 
बच्चा पोिर् काययक्रम"लाई तनरतिरिा र्दईने छ । स्वास््य चौकीहरूलाई वतथयङ् सेतटरको रुपमा बनाउन ेर 
सबै वतथयङ् सेतटरको रुपमा अगातड बढाईने छ । 

(१४) नगरक्षेरका सबै षवद्यालयका षवद्याथीहरूको तनशलु्क आखँा पररक्षर् न्शषवर सञ्चालन गररने छ । 
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न्शक्षा, यवुा िथा खेलकुद र संस्कृति 
(१) गरु्स्िरीय न्शक्षामा सबै पक्षको लगानी प्रषक्रया र प्रतिफलमा सधुार गनय षवद्यालयको तयाषपङ् गरी षवद्यालय 

मजय गने, दरबतदी आवश्यक भएकोमा न्शक्षक व्यवस्थापन गने, षवद्यालयको भौतिक अबस्थामा सधुार, 
आधतुनक सूचना प्रषवतधको पहुँचको षवस्िार िथा सपुररवेक्षर् पद्दतिको स्थापना गररने छ। स्वयतसेवक 
न्शक्षकको व्यवस्था गररन ेछ । 

(२) न्शक्षक िथा षवद्याथीलाई प्रोत्साहन गनय परुस्कार िथा छारबतृि, र्दवा खाजा जस्िा षवशिे काययक्रम संचालन 
गररने छ।  

(३) नगरका सबै खेलकुद काययक्रमलाई यवुा िथा खेलकुद ऐन िथा काययषवतध बनाई व्यवन्स्थि रुपमा संचालन 
गररने छ। नगरमा एक तबन्शष्ट खेलकुद मैदान ियारी गनय आवश्यक व्यवस्था तमलाइने छ। खेलकुदको 
तबकास र षवस्िार वडा र टोल स्िरसतम पूवायधार षवकास गररने छ। 

(४) षवद्यालयमा अतिररक्त िथा सहकाययकलापको योजना बनाई तनयतमि संचालन गनय आवश्यक व्यवस्था तमलाईन े
छ। 

(५) उच्च न्शक्षाको षवकास गनय न्जिपरु क्यातपसलाई बहमुखुी क्यातपसको रुपमा रुपातिरर् गनय आवश्यक प्रषक्रया 
अगातड बढाइने छ। 

(६) कोरोना रोगको सङ्क्क्रमर्को महामारीले पारेको शैन्क्षक क्षतिलाई तयूनीकरर् गनय षवद्याथी िथा न्शक्षक 
सहायिा काययक्रम संचालन गररने छ। 

(७) यवुा लन्क्षि काययक्रमलाई प्रधानमतरी रोजगार काययक्रमसँग एषककृि गरी संचालन गररने छ। नगरपातलका 
षवद्यालय िथा वडामा एक एक वटा पसु्िकालय स्थापना गदै लतगने छ। 

(८) अनौपचाररक न्शक्षालाई सामदुाषयक तसकाइ केतरमाफय ि ्संचालन गने र केतरलाई व्यवन्स्थि गनय कायययोजना 
तनमायर् गरी कायायतवयनमा ल्याइन ेछ। 

(९) स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायर् गरर शैन्क्षक बिय २०७८ देन्ख पूर्य कायायतवयन गररने छ। सतभाव्यिा अध्ययन गरी 
मािभृािाको षवियहरू समावेश गराईनेछ । 

(१०) अनलाईन सेवा, कतप्यूटर तसप षवकास गरी दक्ष जनशन्क्त उत्पादन गराईन ेछ । 

(११) परुािान्ववक, धातमयक, जािीय, ऐतिहातसकिा लगागि अतय महत्वपूर्य वस्ि ु िथा सामग्री संकलन गरी  
नगरपातलकामा बहजुािीय र जनजाति सङ्क्ग्रहालय स्थापना गनय प्रारन्तभक काययको थालनी गररने छ। 

(१२)  तयून न्शक्षक भएका षवद्यालयहरूमा िहगि न्शक्षक व्यवस्था गनय प्रदेश र संर्ीय सरकारसँग सहकायय गरी 
आवश्यक पहल गररन ेछ। 

(१३)  बालमैरी नगर र्ोिर्ा गनय आवश्यक काययक्रम संचालन गररने छ। 

(१४)  सामदुाषयक माध्यतमक षवद्यालयको सेवा के्षर िथा मानवीय र भौतिक सषुवधाको अध्ययन गरी प्राषवतधक 
धारका षविय थप गनय प्रषक्रया अगातड बढाइने छ।  

(१५)  सबै षवद्यालयमा शदु्ध खानेपानीको प्रबतध गररने छ।  

(१६)  बैदेन्शक रोजगारीमा जान े व्यन्क्तहरूको षववरर् ियार गरी स्वदेश फकी आउने व्यन्क्तलाई स्वदेशमै 
रोजगारीको अवसर तसजयना गररने छ। 

(१७)  कृषि बन प्रषवतधक षवद्यालय स्थापना गनय आवश्यक प्रषक्रया अगातड बढाइन ेछ। 

(१८)  नगरका सबै सामदुाषयक षवद्यालयलाई राषिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ को अतधनमा रही अङ्क्ग्रजेी 
माध्यममा न्शक्षर् गनय प्रोत्साषहि गररने छ। 
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(१९) नगरपातलकाका षवद्यालयहरूमा षवज्ञान न्शक्षकको सहज उपलधधिा गराउन नगरका षवद्याथीलाई काययषवतध 
बनाई माध्यतमकदेन्ख उच्च न्शक्षासतम अध्ययन गनय छारबनृ्त्त उपलधध गराइने छ। 

(२०)  नगरपातलकामा काययरि न्शक्षक िथा कमयचारीहरूका सतितिलाई काययषवतध बनाई माध्यतमक िहदेन्ख उच्च 
न्शक्षासतम अध्ययनका लातग छारबतृि प्रदान गररने छ। 

(२१)  कोरोना रोगको महामारीको कारर्ले  ित्काल षवद्यालयको पठनपाठन षवद्यालय संचालन गनय नसक्न े
अबस्थामा बैकन्ल्पक उपाय प्रयोग गरी षवद्यातथयको तसकाइलाई तनरतिरिा प्रदान गने व्यवस्था तमलाइने छ। 

(२२) न्शक्षा सतबतधी सबै प्रकारको खोज अनसुतधान गनय धनकुटा बहमुखुी क्यातपससँग साझेदारी गररने छ । 

(२३) SEE मा सवोकृष्ट GPA ल्याउने एक–एक जना छारा, दतलि र छारलाई धनकुटा बहमुखुी क्यातपसमा 
षवज्ञान षविय पढ्न छारवृन्त्त प्रदान गररने छ । 

(२४) नगर क्षेरतभर रहेको प्राषवतधक न्शक्षा सञ्चालन गने षवद्यालयहरूलाई आवासीय षवद्यालयको रुपमा स्थापना 
गने साथै मारेक कटहरेमा रहेको प्राषवतधक षवद्यालयलाई पनु सञ्चालन गररने छ । 

(२५) प्रदेश नं. १ सरकारको मािहिमा मनमोहन प्राषवतधक षवश्वषवद्यालय स्थापना भएपिाि ्मनमोहन षवश्वषवद्यालय 
माफय ि ् प्रदेश सरकारले स्थानीय िहको साझेदारीमा प्राषवतधक कलेज स्थापना गने नीति काययक्रम अनसुार 
यसै आतथयक विय २०७७/०७८ मा काययक्रम सञ्चालन गने गरी प्रषवतधक कजेज सञ्चालन गररने छ । 

(२६) नेपाल सरकार मतरीपररिदबाट गठन आदेशको रुपमा षवकास सतमति मोडलमा अरुर् उपत्यकामा योगमाया 
आयवेुद षवश्वषवद्यालय सञ्चालन गने तनर्यय गरेकोमा महालक्ष्मी नगरपातलका नेपाल सरकारलाई षवशिे 
धतयवाद सषहि यस षवश्वषवद्यालय सञ्चालनको लातग आवश्यक जग्गा िथा अतय सहयोग उपलधध गराउने 
नीति तलईने छ । 

 

मषहला, बालबातलका, अपाि, दतलि िथा जेष्ठ नागररक 

(१) उपमेयर मषहला जीषवकोपाजयन काययक्रमलाई तनरतिरिा प्रदान गरी प्रभावकारी बनाइने छ। 

(२) नगरपातलकाका सबै वडाहरूमा  जेष्ठ नागररक चौिारी िथा बालबातलका पाकय  बनाइदै लतगने छ। 

(३) मषहला बालबातलका अपाि दतलि र जेष्ठ नागररकहरूलाई स्वास््य न्शक्षा र आतथयक रुपातिरर्का लातग षवशिे 
सहयोग र सीपमूलक काययक्रम संचालन गररने छ। 

(४) मषहला, बालबातलका, अपाि, दतलि, जनजाति र जेष्ठ नागररकहरूका लातग सशन्क्तकरर्का थप आवश्यक 
काययक्रम करुर्ा फाउण्डेसनको साझेदारीमा अगातड बढाईने छ।  

(५) बालश्रम र बालबातलका त्यसप्रति तनरुत्साषहि गनय "उपमेयरसगँ छारा काययक्रम"लाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररने छ। 

(६) स्थानीय कच्चा पदाथयको प्रयोग गरी मषहला तसप षवकास काययक्रम सञ्चालन गररने छ। 

(७) एक वडा एक बहउुद्देशीय सहकारीको स्थापना गररने छ। 

 

पूवायधार षवकास सतबतधी नीति 

सडक र पलु 

(१) नगरपातलका के्षरका सतपूर्य सडकहरूको अतभलेखीकरर् गरी वगीकरर् गने र प्राथतमकिाको आधारमा 
एषककृि सडक सधुार योजना तनमायर् गरी नगरपातलका आफैँ  िथा प्रदेश र संर्ीय सरकारको साझेदारीमा स्िर 
उन्नति गदै लतगने र सडकको नयाँ Track खोल्ने कायय पूर्य रुपमा बतद गररने छ। साथै महालक्ष्मी नगरपातलका 
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तभरको सडकलाई कालोपरे गनय प्रदेश र संर्ीय सरकारसँग पहल गरी महालक्ष्मी नगरपातलकाको सहभातगिा 
जटुाई तनरतिरिा र्दईनेछ। 

(२) एषककृि सहरी षवकास योजना तनमायर् गरी यसै आतथयक बियबाट कायायतवयनमा ल्याइने छ। 

(३) मानवीय श्रम र तयून लागिमा संचालन हनु सक्ने योजनामा ठूलो साधन प्रयोग नगरी जनसहभातगिा माफय ि ्
तनमायर् कायय सञ्चालन गररन ेछ। प्रत्येक बिय २ पटक मेयर टोल षवकास संस्थाले आफ्नो टोलको सडकको 
नाली सफा गने, सडकको पेटी सफा गने व्यवस्था, कज वे र ह्यमु पाईप अतनवायय राख्न सबै वडाहरूबाट 
समतवय गररन ेछ। 

(४) नगरको चक्रपथ सडकलाई स्िर उन्नति गररने छ। 

(५) नगरका सबै वडाहरूमा आवि जावि गनय झोलिुे पलु र मोटरेवल पलु तनमायर्लाई उच्च प्राथतमकिा प्रदान 
गररने छ। 

(६) सडक तनमायर्लाई सडकको वतगयकरर् गरी सडकको तनमायर् गनय समपरुक कोिको स्थापना गररने छ । 

(७) षवगि आतथयक वियबाट मापदण्ड तनधायरर् गररएका सडकहरूको लगि कट्टालाई तनरतिरिा र्दईने छ । 

(८) नगरतभरका मखु्य सडक षकनारामा हररयाली प्रवद्धयनका लातग मेयर टोल सधुार संस्थासँगको समतवयमा 
वृक्षारोपर् काययक्रम सञ्चालन गररने छ । 

(९) नगरका मखु्य-मखु्य बजार केतरहरूमा सडक बत्ती जडान गररने छ। साथै मखु्य-मखु्य समातधस्थलहरूमा 
सोलार बत्ती जडान गररने छ। 

 

षवद्यिु ्

(१) जलस्रोिको अतधकिम ् प्रयोगको लातग सतभाधयिा अध्ययन गरी एषककृि जलषवद्यिु ् िथा बैकन्ल्पक ऊजाय 
(नवीकरर्ीय ऊजाय समेि) षवकास र उपयोग योजना तनमायर् गरी नगरपातलका आफैँ  वा प्रदेश सरकार र संर्ीय 
सरकारको साझेदारीमा कायायतवयनमा ल्याईने छ। क्रमशिः काठका जीर्य पोल षवस्थाषपि गरी फलामे पोल 
राख्न ेकाययलाई तनरतिरिा र्दईने छ। 

(२)  हालसतम षवद्यिु ्नपगेुका र्रधरुीहरूमा षवद्यिु ्लाईन षवस्िार गनय नेपाल षवद्यिु ्प्रातधकरर्सँग सहकायय गररन े
छ। हाल षविररि षवद्यिुको षवद्यिु ्लाइनलाई प्रातधकरर्को सहयोगमा स्िरीकृि गररने छ। आवश्यक्तानसुार 
ट्रातसफमयरहरूको क्षमिा बषृद्ध गररने छ। 

(३) बैकन्ल्पक ऊजायको रुपमा तिकेट, कोइला, उत्पादनको पररक्षर् गररने छ। गोबर ग्यास जडान गनय चाहने 
व्यन्क्तहरूलाई तनन्िि ्प्रतिशि अनदुान र्दने व्यवस्था तमलाइने छ। सधुाररएको चलूो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररन े
छ। 

 

सूचना िथा सञ्चार 

(१) नगरका सबै वडा र षवद्यालयहरू, बस्िीहरू र अतय सरकारी कायायलयहरूमा इतटरनेट सषुवधा षवस्िार गररदै 
लतगने छ। 

(२) नगरपातलका के्षरमा साझेदारीमा एफ एम रेतडयो संचालन गनय आवश्यक पहल गररन ेछ। 
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तसचँाइ 

(१) नगरके्षरका तसचँाइ कुलोहरूको अतभलेखीकरर् गररन े छ। आवश्यकिानसुार कुलोको प्राथतमकीकरर् गरी 
ममयि िथा सतहार गररने छ । मानवीय श्रम र तयून लागिमा संचालन हनु सक्न ेलागि अनमुान रु १ लाख 
सतम भएका कुलोको ममयिमा उपभोक्ता आफैँ ले गने व्यवस्था तमलाईने छ। 

(२) खेिीयोग्य जतमनको सबै जतमनमा तसँचाइ सषुवधा पयुायउन गरुुयोजना बनाई कायायतवयन गराइने छ। 

(३) सखु्खा क्षेरमा प्रत्येक टोलमा आहाल तनमायर् गरी षहउँद मषहनामा जतमनमा तसँचाइ गररने छ। आहाल 
तनमायर्का लातग मेयर टोल षवकास संस्थाको अगवुाईमा जनसहभातगिामा गररने छ। 

(४) तसचँाइका आधतुनक िथा प्रभावकारी प्रषवतधको उपयोग गरी खेिीयोग्य जतमनमा तसचँाइ सषुवधा उपलधध 
गराईने छ। अरुर् नदीबाट तलन्फ्टङ् पद्धतिबाट नगरपातलकाका ४, ५ र ६ नं. वडाहरूमा तसँचाइ आयोजना 
केतर र प्रदेश सरकारसँग समतवय गरी संचालन गररने छ।  

 

वािावरर् िथा षवपद् व्यवस्थापन सतबतधी नीति 

षवपद् व्यवस्थापन 

(१) षवपद् व्यवस्थापनको कायययोजना तनमायर् गरी कायायतवयनमा ल्याइन ेछ। यस बिय कोरोना भाइरस रोगको 
महामारीले नगरको षवकासमा पारेको नकारात्मक असर तयूनीकरर् गनय षवकासको तयूनिम प्याकेज तनमायर् 
गरी कायायतवयनमा ल्याइने छ। आगामी आतथयक वियमा दमकल ल्याउनको लातग पहल गररने छ। 

(२) नगरपातलका िथा वडा कायायलयहरूमा षवपद् व्यवस्थापनका तयूनिम सामग्रीको व्यवस्था र षवपद् व्यपस्थापन 
िथा उद्धार इकाई ियार गरी प्रयोगमा ल्याईने छ। मानवजतय िथा प्रकृतिजतय षवपद्का सतबतधमा 
जनचेिनामूलक काययक्रम वडा–वडासतम संचालन गररन ेछ। 

(३) षवकासका आयोजना संचालन गदाय सतभाषवि जोन्खमको मूल्याङ्कन गरेर मार आयोजना संचालन गनय अनमुति 
प्रदान गररने छ। 

(४) प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट षपतडि नागररकहरूलाई सरुन्क्षि उद्धार र व्यवस्थापन गनय खलुा सावयजतनक 
स्थल छनोट गरी आवश्यक पूवायधार ियार गनय आवश्यक ियारीको थालनी गररने छ। 

 

जलवाय ुपररवियन, बन िथा वािावरर् संरक्षर् 

(१) जलवाय ु पररवियनले कृषि उत्पादनमा पारेको नकारात्मक असर तयूनीकरर् गनय आवश्यक अनसुतधान गरी 
वैकन्ल्पक कृषि र फलफूल िथा जडीबटुी खेिी पद्धतिलाई कायायतवयनमा ल्याइने छ। 

(२) षवकासका पूवायधार वािावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरेर मार तनमायर् गने काययको थालनी यसै आतथयक 
वियबाट गररने छ। 

(३) खेिीयोग्य बाहेकको बाझो जतमनमा वकृ्षारोपर् गदै लतगन ेछ। 

(४) फोहरमैला व्यवस्थापन व्यवन्स्थि गनय ल्याण्ड षफल साइड तनमायर्को काययका लातग वैकन्ल्पक स्थानहरूको 
खोजी गरी व्यवन्स्थि गदै लतगने छ। 

(५) हररयाली नगर तनमायर्का लातग सडकको छेउ–छेउमा सडकलाई असर नगने गरी स्थानीय स्िरमा पाइन ेर 
मूल्य नपने बोट षवरुवा रोप्ने काययको थालनी वडा कायायलय माफय ि ् मेयर टोल सधुार संस्थाको अगवुाईमा 
गररने छ। 

(६) नगर क्षेर तभरको सामदुाषयक तनजी िथा सरकारी बन जिलको अतभलेख ियार गरी सबै बन जिलको 
संरक्षर् िथा संबधयन र व्यवन्स्थि प्रयोग गररने छ। 
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(७) सामदुाषयक बनलाई जनिाको आय आजयनसँग आबद्ध गररने छ। सामदुाषयक बनहरूसँग साझेदारी गरी बन 
के्षरलाई आयमलुक काययक्रममा जो्ने नीति अवलतवन गररने छ । 

(८) नगरपातलका के्षरतभर रहेका बन क्षेरहरूको संरक्षर्, प्रवद्धयन गदै बन क्षेरको अतिक्रमर् रोक्ने प्रषक्रया 
अवलतबन गरीने छ । 

 

संस्थागि षवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन सतबतधी नीति 

संस्थागि षवकास 

(१) नेपालको संषवधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोन्जम नगरपातलकाको लातग सबै आवश्यक 
काननुहरू तनमायर् गरी यसै आतथयक बियबाट कायायतवयनमा ल्याइने छ। 

(२) नगरपातलकाको संगठन संरचनामा सधुार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षर् गरी आवश्यक सबै पदहरू पदपतुिय गररने छ। 

(३) सबै वडा कायायलयमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तयूनिम साधन र स्रोिको व्यवस्था गररने छ। यसै 
वियबाट आफ्नै १, २, ५, ८ नं. वडा कायायलय भवनबाट सेवा प्रवाह गररने छ ।  

(४) कमयचारीको मनोवल र उत्प्ररेर्ा बढाउन षवशिे काययक्रम ल्याइने छ। कोरोना रोग रोकथाममा खषटन े
कमयचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररन ेछ। 

(५) नगरपातलकाबाट संचातलि सबै आयोजना र काययक्रमको प्रभावकारी कायायतवयनको सतुनन्िि गनय तनयतमि 
अनगुमन र पषृ्ठपोिर्, सूचना अतधकारीको व्यवस्था, सावयजतनक परीक्षर् ,सावयजतनक सनुवुाइ, सामान्जक 
पररक्षर् िथा गनुासो सनुवुाईको व्यवस्था वडाध्यक्ष सशुासन काययक्रम माफय ि ्प्रभावकारी बनाईने छ। 

(६) सेवा प्रवाहमा आधतुनक सूचना प्रषवतधको प्रयोगलाई जोड र्दइने छ। 

(७) नगरपातलकाका सबै कमयचारीलाई क्षमिा षवकास िातलम प्रदान गररने छ। 

 

सामान्जक सरुक्षा 
(१) सामान्जक सरुक्षा काययक्रमलाई व्यवन्स्थि र सरल बनाइने छ। 

(२)  लैषिक षहंसालगायि सबै प्रकारका षहंसाहरूमा शतुय सहनशीलिा अवलतबन गररने छ। 

(३) जेष्ठ जागररकसँग भएको अनभुव र ज्ञानलाई आगामी पसु्िामा हस्िातिरर् गनय आवश्यक काययक्रमलाई 
तनरतिरिा र्दईने छ। 

सशुासन 

(१) नगरपातलकाका सतपूर्य गतिषवतध समेटी “महालक्ष्मी आवाज” नामक बलेुषटन चौमातसक रुपमा प्रकाशन गररन े
छ। नगरपातलकामा तडन्जटल नागररक बडापर माफय ि ्काययसतपादनलाई सरलीकृि गररने छ। 

(२) योजना तनमायर् छनोट कायायतवयन र मूल्याङ्कनसतमका प्रषक्रया समेटी कमयचारी र उपभोक्ता सतमतिलाई षवशेि 
िातलम र सहजीकरर् काययक्रम संचालन गररने छ। 

(३)  सभाबाट बजेट स्वीकृिपिाि ्काययक्रम कायायतवयन पनु्स्िका तनमायर् गरी योजना कायायतवयन गररने छ। साथै 
अनगुमन योजना तनमायर् गरी यस काययलाई व्यवन्स्थि गररने छ। 

(४) बजेट कायायतवयनको चौमातसक समीक्षा गररन ेछ। 

(५) व्यन्क्तगि र्टना दिायलाई अनलाईन प्रषवतध माफय ि ्व्यवन्स्थि गररने छ। 

(६) राषिय पररचयपर काययक्रमलाई कायायतवयनमा ल्याइने छ। 
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सामान्जक षवकास र तयाय 

(१) गररब र्रपररवारको पषहचान गरी उनीहरूको स्वास््य उपचार गने र उनीहरूको खरको छानो षवस्थापन गरी 
जस्िा पािाको छानो लगाइन ेछ। 

(२) षवपन्निाको अध्ययन गरी उनीहरूलाई षवपन्निाको पररचयपर प्रदान गररने छ। 

(३) एषककृि बस्िी षवकासको अवधारर्ा कायायतययनको प्रारतभ गररने छ। 

 

रोजगारीको अवसर र क्षमिा षवकास 

(१) प्रधानमतरी रोजगार काययक्रम माफय ि ्बेरोजगार यवुालाई रोजगारीको प्रबतध गररने छ। 

(२) स्थानीय स्िरमा उपलधध स्रोि र साधनमा आधाररि बस्िकुो प्रयोग गरी हस्िकला र अतय सीपमा आधाररि 
लर्,ु र्रेल ुिथा साना उद्योगहरू माफय ि ्स्वरोजगार प्रवद्धयन  गदै उद्यमशीलिा षवकास गररने छ। 

(३) यस नगरपातलका क्षेर तभर रहेका सषक्रय उमेर समूहका व्यन्क्तहरूको सङ्क्ख्या एषकन गररने छ। 

(४) नगरपातलका तभरका षवपन्न र्र पररवारको पषहचान गरी अति गररब, मध्यम गररब र गररब र्र पररवारको 
वतगयकरर् गररने छ । 

 

षवषवध 

(१) नगरपातलका के्षरमा रहेका सहकारी िथा षवत्तीय संस्था माफय ि ् सरल धयाजमा ऋर् प्रवाह गनय आवश्यक 
व्यवस्था तमलाईन ेछ। 

(२) सामदुाषयक साझेदारीमा टोल–टोलमा सचेिना काययक्रम संचालन गने र स्थानीय स्रोि र साधनको प्रयोग गरी 
तयून लागिका आयोजना संचालन गनय प्रोत्साहन गररने छ। 

(३) सबै प्रहरी चौकीहरूको भौतिक सषुवधा क्रमशिः षवस्िार गदै लतगने छ र न्जिपरु प्रहरी चौकीको स्िर वृषद्ध गनय 
थप पहल गररने छ। साथै प्रहरी चौकी नभएको वडाहरूमा प्रहरी चौकी स्थापनाका लातग पहल गररन ेछ । 

(४) भकूतपबाट प्रभाषवि र्र धनीहरूको र्र पनुतनयमायर् गनय राषिय पनुतनयमायर् प्रातधकरर्सँग समतवय गरी सतपन्न 
गररने छ। 

(५) नगरपातलकाको प्रशासकीय भवन तनमायर् काययलाई आवश्यक स्रोिको खोजी गरी कायय प्रारतभ गररने छ। 

(६) नगर प्रमखु, उपप्रमखु िथा कमयचारीहरूलाई आवास सषुवधा प्रदान गनय आवासीय भवन तनमायर् काययको प्रषक्रया 
अगातड बढाइने छ। 

(७) नगरपातलकामा रहेका परुाना िथा नयाँ बने्न सरकारी िथा व्यन्क्तगि र्रको आधतुनक र भकुतप प्रतिरोधात्मक 
भवनको नक्सा पास गनय तनरतिरिा प्रदान गररनकुा साथै सरकारी भवनलाई सेिो र रािो तमन्श्रि कलर, 
षवद्यालय भवनलाई पहेँलो कलर र तनजी आवासीय भवनहरूलाई एक वस्िी, एक कलररिको लातग अनदुानको 
व्यवस्था सषहि आगामी बडादशैदेन्ख नै उक्त कायय अतभयानको रुपमा अगातड बढाइने छ। 

(८) नगरपातलका क्षरे तभर बने्न र्रहरूलाई भकुतपमैरी बनाउदै लतगने छ। 

(९) षवपद्को अवस्थामा बाहेक पूवायधार षवकास अतिगयि नगरपातलका के्षरतभर १० लाख सतमको योजनाहरूमा 
व्याक हो लोडर, स्काभेटर लगायिका भारी उपकरर् प्रयोग नगने व्यवस्था तमलाइनछे र १० लाखभतदा बढी 
लागि अनमुान भएका योजनाहरू बोलपर माफय ि ्सञ्चालन गने नीति तलईने छ। 

(१०) ईलाका प्रशासन कायायलय, मालपोि, कर, नापी, सञ्चार, आयवेुद सषहि एषककृि सेवा केतर भवन स्थापना र 
सेवा उपलधध गराउन संर्ीय सरकार समक्ष षवशेि पहल गररने छ। 

(११) कृषि उपज, भण्डारर् िथा तबउतबजन भण्डारर्को लातग कोल्ड स्टोर स्थापना गनय आवश्यक पहल गररनेछ। 
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(१२) हरेक जािजाति, सहकारी, व्यापारी, व्यवसायी, पेशाकमी, मजदरु, श्रतमक आर्दको नगर स्िरीय संर् तनमायर् गरी 
सहकारी स्थापनामा पहल गररने छ। 

(१३) उपप्रमखु मषहला जागरर् समूह र मषहला षवकास समूहहरूलाई एषककृि गरी मषहला सहकारी स्थापना गररनेछ 
। 

(१४) डकमी तसकमी लगायि षवतभन्न पेशामा आवद्ध श्रतमकहरूलाई एकिावद्ध गदै श्रतमक सहकारी स्थापना गराई 
उनीहरूलाई चाषहने पनुिायजगी सीप सषहि आवश्यक मेन्शन औजार हस्िातिरर् गररनछे । 

(१५) गररबीको रेखामनुी रहेका र प्रकोपका कारर् र्रबार षवषहन भएका खरको छाना भएका र्र पररवारहरूलाई 
सरुन्क्षि आबास तनमायर् गनय चाहेमा सरुन्क्षि नागररक आबास काययक्रम संर्ीय िथा प्रदेश सरकारसँगको समतवयमा 
सञ्चालन गररने छ । 

(१६) न्जिपरु बजार, रामबजार र न्चरे बजारको आवागमनलाई मध्यनजर राख्दै शान्ति सरुक्षाको प्रबतधका लातग 
प्रहरी चौकी मािहि CC TV CAMERA जडान गररने छ र अतय आवश्यक स्थानको पषहचान गरी तनरतिरिा र्दईने 
छ । 

 
 

 

धतयवाद Û 


