
                                                         मिमि : २०७८।०३।१०  

ब ुंगल नगरपाललकाको सातौ नगर पररषद् उद्घाटन समारोह, २०७८ 

आषाढ १० 

यस गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय, 

नगरसभा सदस्यज्य हरु, 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ४ दफा १९ बमोलिम यस ब ुंगल नगरपाललको छैठौं नगर पररषद्को 

गररमामय सभामा  बालषिक नीलत कायिक्रम प्रस्त त गनि गईरहेको छ  । 

 

सर्ि प्रथम सुंघीय, लोकतालरिक, गणतरिात्मक राज्य स्थापना गनािको लालग र यो देशको लालग िीर्न बललदान गन ि हुने 

सम्प णि महान ज्ञात अज्ञात शलहदहरुप्रलत भार्प णि हालदिक श्रदारिलल अपणि गदिछ  । घाइते तथा अपाङ्गता भकका 

व्यलिहरुप्रलत उच्च सम्मानका साथ सहान भ लत प्रकट गदिछ  । 

नेपालको सुंलर्धानले व्यर्स्था गरे बमोलिम म ल कमा सुंलघय शासन प्रणाली कायािरर्यन भईरहेको र्तिमान सरदभिमा 

नगरपाललका, आलथिक, सामालिक लर्कास, भौलतक प र्ािधार लनमािण, कृलषि, िलस्रोत,पयिटन लर्कास र स शासन प्रर्र्द्िनको 

लदशामा अलघ बलढ रहेकोछ । उपल्ब्ध स्रोत साधनको पररचालन गरी नगरपाललकाको समग्र लर्कास र समलृि माफि त माफि त 

स लि नगरबासी –समृि नगरपाललका बनाउन लक्ष्य प रा गने लदशामा अग्रसर छौं ।   

दोस्रो चरणको  कोलभड -19  कोरोना भाइरसको कारणले लर्श्वलाई सरिासमय बनाकको छ । यो सुंकटमय अर्स्थामा यस 

नगरपाललका लभि कोलभड अस्पताल र आइस लेसन सञ्चालन गरर कोलभड -19 कोरोना लनयरिणका लालग सहयोग गन िहुने 

सम्प ण िनप्रलतलनलध, स्र्ास््यकमी,  स रक्षाकमी, कमिचारी, अलभभार्क लगायत स्र्ुंयम सेर्कहरुलाई धरयार्ाद ज्ञापन 

गदिछ  ।  

नेपालको सुंलर्धान िारी भई म ल कमा सुंघीय लोकतालरिक गणतरि स्थापना भकको कररब ६ बषि प रा भकको छ । सुंघ, 

प्रदेश र स्थानीय तह नेपालको म ल राज्य सुंरचना हो ।यी तीन र्टै तहले नेपालको राज्य शलिको प्रयोग सुंलर्धान तथा कान न 

बमोलिम प्रयोग गदै आकका छन । सुंलर्धानको अन सूची ८ मा स्थानीय तहको अलधकार उल्बलेि भकको र त्यस्तो 

अलधकारको प्रयोग सुंलर्धान र गाउँसभा र्ा नगरसभाले बनाकको कान न बमोलिम हुने व्यबस्था रहेको छ ।स्थानीय तहले 

आफ्नो अलधकार के्षि लभिको आलथिक अलधकार सम्बरधी लबषयमा कान न बनाउने, बालषिक बिेट बनाउने, लनणिय गने, नीलत 

तथा योिना तयार गने र त्यसको कायािरर्यन गने सुंरै्धालनक व्यबस्था रहेको छ । 

राज्यको प निसुंरचना सुंगै नेपालमा स्थालपत ७५३ र्टा स्थानीय तह मध्य बझाङ लिल्बलामा अर्लस्थत ब ुंगल नगरपाललका 

कउटा स्थानीय तह हो । यस नगरपाललकाको प र्िमा  स माि गाउँपाललका र  केदार स्य  गाउँपाललका, पलिममा बैतडी लिल्बला 

उत्तरमा दाच िला लिल्बला दलक्षणमा लर्त्थड लचर गाउँपाललका पदिछन । यस नगरपाललका के्षिको ४४७.५९ र्गि लकलोलमटर 

रहेको छ भने क ल िनसुंख्या ३३२३४ रहेको छ । यो नगरपाललका लभि पश पालन,कृलषि कायि, फलाम , लसलेट िररढ ङ्गा, 

िलनि पदाथिको सम्भार्ना लनकै रहेको पाइरछ र भौगौललक रुपमा द गिम तथा लर्कट  ब ुंगल के्षिको नामले नामाकरण 

गररकको यो नगरपाललका प्राकृलतक स्रोत, साधन, धालमिक तथा पयिटलकय के्षिका लहसाबले भररभराउ रहेको र पयािप्त मािामा 

नलद नाला भककाले कृलषिको लालग अलत सम्भार्ना बोकेको स्थान हो । धालमिक तथा ऐलतहालसक महत्र् बोकेको यस 

नगरपाललका लभि लर्लभरन प्राकृलतक दृश्यहरु धालमिक स्थलहरु साुंस्कृलतक प्रचलनहरु भाषा र भेषभ षाहरु रहेका छन । िस 

लभि थान पाटन,  बाइसधारा लतथि धाम , बडलड ज्यार्न,  धौउल ढङ्गा , प रम च ली, िोल्बलेक िस्ता लर्लभरन पयिटकीय 



महत्र् बोकेका स्थलहरु रहेका छन । लिल्बला सदरम काम बाट टाढा रहेको यस नगरपाललकाले लर्गत लतन  बषि देलि सुंलर्धान 

तथा कान न बमोलिम स्थानीय शासनको अभ्यास गरररहेका छौ ।  

नगरपाललकाको सातौ नगरसभामा यहाँहरु समक्ष आ ब २०७८/०७९ को र्ालषिक नीलत तथा कायिक्रम पेश गनि गईरहेको छ  । 

गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

बिेट तथा योिना लनधािरणका आधारहरु 

१. नेपालको सुंलर्धान अन स ची ८ र ९ मा उल्बलेलित स्थानीय तहको ककल तथा साझा अलधकारको  अन स ची   

२. नेपालको सुंलर्धान २०७२ मा उल्बलेलित मौललक हकहरु  

३. नेपालको सुंलर्धान २०७२ को धारा ५१ मा उल्बलेलित राज्यका नीलतहरु 

४. नेपालको सुंलर्धान भाग ४ अरतगित राज्यको आलथिक सामालिक लर्कास प्राकृलतक श्रोत साधनको उपयोग 

र्ातार्रण सुंरक्षण सम्बरधी नीलत  

५. स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र लनयमार्लीमा भकको व्यर्स्था   

६. स्थानीय लनकाय आलथिक प्रशासन लनयमार्ली, २०६४  

७. स्थानीय लनकाय श्रोत पररचालन तथा कायिलर्लध २०६९ र रय नतम सति कायि सम्पादन कायिलर्लधले लनलदिष्ट गरेका 

व्यर्स्थाहरु   

८. स्थानीय तहको योिना तथा बिेट ति िमा लदगदशिन २०७४ 

९. सुंघीय मालमला तथा समारय प्रशासन मारिालयबाट प्राप्त मागिदशिन तथा लनदेशनहरु  

१०. रािनीलतक दल, लर्षयगत कायािलय, नीलि के्षि तथा नागररक समािबाट प्राप्त स झार्हरु   

११. र्डा स्तरीय भेला, योिना ति िमा सलमलत हुदैँ सहभागीता म लक योिना ति िमा प्रकृया बाट  आकका योिना तथा 

कायिक्रमहरु   

१२.  उत्पादन म लक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनि सलकने आयोिनाहरु नगर बासी िनताहरुको लिर्न,  स्तर , आम्दानी 

र रोिगार बढाउने योिनाहरु  

१३. लर्परन तथा ललक्षत र्गिलाइि प्रत्यक्ष समेट्ने आयोिनाहरु कम लागत तथा बढी सहभागीतामा सुंचाललत हुने 

आयोिनाहरु   

१४. र्ातार्रण सुंरक्षण तथा सम्बधिन गनि सघाउने योिनाहरु  

१५. अरय लनकायको साझेदारीमा सञ्चाललत आयोिनाहरु  

१६. ठ ला तथा गौरर्का आयोिनाहरु  

१७.  कोलभड -19 को िोलिम बाट उत्परन हुने समस्या समाधान गने आयोिनाहरु 

 

  गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

आ ब २०७७/२०७८ म ख्य म ख्य उपल्धी 

 

१ िेल मैदानको लनमािण कायि सम्मपरन गरी नगरस्तरीय िेलक द सञ्चालन  गररयो । 

२ कोलभड १९ को महामारी बाट बच्नको लालग कोलभड अस्पतालको लनमािण,कोलभड लनयरिणका लालग स्र्ास््य कलमि 

पररचालन गरी PCR सुंकलन तथा पररक्षण गररकको । 

३ प तली लेकमा प्रहरी लर्टको स्थापना गररकको ।  

४ प्रत्येक र्डाहरुमा स्र्ास््य चौकी तथा साम दालयक स्र्ास््य इकाइ,र्लथिङ्ग सेरटर सञ्चालन भइरहेको । 



५ पोषण स्तरमा स धार हटाउन स नौला हिार लदनका आमाहरुका लालग िनचेतना म लक कायिक्रमका साथै तरकारीको 

लबउ लबिन तथा क ि राका चल्बला लर्तरण गररयो ।  

६ अनाथ बालबाललकाहरु स रलक्षत गास,बास र लशक्षाको लालग अनाथालय स्थापना भइ लनररतर सञ्चालनमा रहेको ।  

८ असहाय,ककल मलहला र िेष्ठ नागररकहरुलाइ कम्मल लर्तरण गररकको । 

९ असहाय,अपाङ्ग,अलत लर्परन र लदघिरोगी स्र्ास््य समस्या बाट लपलडत लर्परन व्यलत्तित्तहरु आलथिक सहायता  तथा उिार 

कायिहरु भकको । 

१० द इ र्टा र्डाहरुमा र्डा भर्नहरुको काम सम्परन भइसकेको र कउटा र्डामा र्डा भर्नको लनमािणको कायि अगाडी 

बढ्ने काम हुदै गरेको छ । 

११ नगरपाललका लभिका सम्मपूणि शािा सडकहरुको स्तरोरती तथा ममित सम्भारको कायि भकको टाँत्तिसीगाड देलि 

धौलकाडा ँसडक गलल्बछ देलि ट मेडा ऐसेल  बगर देलि कचाली काडा ँ,बाइसधारा देलि लबउनाडा,बलगउरिान देलि 

बेरुकाडा ँचौड सडक ,गोईचन द गािथली सडक र दोगडे देलि रारु सम्मको सडकको कायि सञ्चालन भइरहेको ।  

१२ लर््थड देलि झापा  सम्मको २० लक लम सडक कालोपिेको लालग सुंघीय सरकार प्रदेश सरकार र नगरपाललका लबच 

सम्झौता भई सकेकोले केलह समय लभि कायि सञ्चालन हुने अबस्थामा रहेको । 

१३ गभिर्लत मलहलाहरुलाइ चेक िाचँको लालग स्र्ास््य लसलर्र सञ्चालन गररकको । 

१४ लकसानहरु तरकारी लबउलबिन टनेल फलफ लका बोट लर्रुर्ा लर्तरण भकको । 

१५ स्र्रोिगारको लालग य र्ा ललक्षत होलियारी लसलाइकटाइ ,हाउस र्ाररङ् सम्बलरध ताललम सञ्चालन गरेको ।  

१६ प्रधानमरिी रोिगार कायिक्रम र स्थानीय तहको साझेदारीका ७२२ िना ्यलत्तित्तहरुलाइ आयोिनाहरुमा १०० लदन 

बराबरको रोिगार प्रदान गररकको छ। 

 

 

 

ब ुंगल नगरपाललका बझाङको  आ ब २०७८ /०७९ नगर सभामा प्रस्तालर्त नीलत, कायिक्रम र बिेट :     

२०७८।०३।०९ सम्मको सकं्षिप्त आय व्यय 

क्र स स्रोत वार्षिक अनुमाननत 
आय 

अहिले सम्मको 
ननकाशा 

खर्ि मौज्दात कैफियत 

१ समाननकरण 
अनुदान 

१५  करोड १५ करोड १० करोड १६ 
लाख ४८ िजार ७ 
सय ५२  

४ करोड ८३ लाख 
५१ िजार २ सय ४८ 

 

२ संनिय सशति 
अनदान 

३० करोड ४४ लाख 
१० िजार ३ सय 
५० 

३० करोड ४४ 
लाख १० िजार 
३ सय ५० 

१८ करोड ५७ 
लाख ९६ िजार 

११ करोड ८६ लाख 
१४ िजार ३ सय ५० 

 



३ प्रदेश 
समाननकरण 

७१ लाख ९८ िजार १० लाख १० लाख ०  

४ प्रदेश र्वशेष ६८ लाख ६८ लाख ३० लाख ७६ 
िजार 

३७ लाख २४ िजार  

५ प्रदेश समपुरक १ करोड ३२ लाख 
२५ िजार 

१ करोड ३२ 
लाख २५ िजार 

२८ लाख ७९ 
िजार 

१ करोड ३४ लाख ६ 
िजार  

 

६ प्रदेश राजश्व 
बाडिाड 

१५ लाख २३ िजार १० लाख ४ लाख ६ लाख  

७ संनिय राजश्व 
बाडँिाड 

११ करोड ४ लाख 
७५ िजार ६ सय 
३० 

८ करोड ३५ 
लाख 

७ करोड ११ लाख 
४० िजार 

१ करोड २३ लाख 
६० िजार 

 

८ आन्तररक 
राजश्व 

८ करोड ७० लाख ८ करोड ७० 
लाख 

८ करोड १० लाख ६० लाख  

       

  

                                                                                                        

 आमथिक बर्ि २०७८/ ०७९ को बजटे मििरण मिन्िािुसार रहकेो छ। 

            मििरण    कुल बजेट 

संघीय सरकारबाट सिािीकरण िगद अिदुाि     १५ करोड ४५ लाख 

संघीय सरकारबाट शसिि अिदुाि चाल ु

 

    ३० करोड १२ लाख 

संघीय सरकार राजश्व बााँडफााँड     ११ करोड १२ लाख ५४ हजार  

प्रदेश सिािीकरण अिुदाि    १ करोड १४ लाख २० हजार 

प्रदेश राजश्व बााँडफाड    ६० लाख ८८ हजार 

प्रदेश मबशेर् अिुदाि   ५० लाख 

िगरपामलका आन्िररक आम्दािी बाट अििुामिि ८० लाख 

जम्िा ५९ करोड २ लाख ६२ हजार  

 

 

 

 

 

 

 



गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

बालषिक नीलत तथा कायिक्रम 

 

मलहला बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक  सम्बलरध नीलतहरु । 

 

१ यस नगरपाललकामा स्थायी बसोबास भइि आकका मलहलाहरुमध्ये लपलछलडकका दललत,असाहय,ककल मलहलाहरुको 

स्तरोउरनती लालग प्रत्येक र्डामा लसपम ल क ताललमका शसलत्तकरण कायिक्रमहरु गररनेछ । 

२ घरेल  लहसाुंमा कलम गराउन लर्लभरन िनचेतनाम लक कायिक्रमहरु सुंञ्चालन गररनेछ । साथै घरेल  लहुंसा कम गनि लाग  

औषधीमा कडाई गररने छ । 

३ अपाङ्ग मलहलाहरुको सम्मालनत लिर्न यापनको लनलम्त लसपम ल क ताललम तथा आयआििनका स्रोतहरुको व्यर्स्था 

गररनेछ । 

४ बाललर्र्ाह अरत्यका लालग सचेतनाम लक कायिक्रम नगरलभिका प्रत्येक र्डामा प्रभार्कारीरुपमा सुंचालन गररने छ । 

५ बाललका तथा लकशोरीको लर्कास सशलत्तकरण र लिर्नोपयोगी लसपका लालग रुपारतरण कक्षा सञ्चालन गररने छ । 

६ नगरलभिका बालबाललकाको क्षमता अलभबलृिका लालग नेततृ्र् लर्कास ताललम सडक नाटक िस्ता कायिक्रम सञ्चालन 

गररने छ । 

७ ज्येष्ठ नागररकको अन भर्को उपयोग गदै उहाँहरुको मयािलदत लिर्नका लालग पररचय पि लर्तरण अलभयान तथा ज्येष्ठ 

नागररक सम्मान कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

८ फरक क्षमता भकका व्यलत्तहरुको मयािलदत लिर्नका लालग अपाङ्ग पलहचान गरर पररचयपि लर्तरणका साथै सरकारी 

कायािलय लर्द्यालयका भौलतक सुंरचना लनमािण पलन अपाङ्गमैलि  बनाइनेछ । 

लशक्षा सगँ सम्बलरधत नीलतहरु 

 

१ साम दालयक लर्द्यालयको ग णस्तर स दृढीकरण गनि लशक्षक, प्रधानाध्यापक ,लर्.व्य.स लशक्षक अलभभार्क सुंघको सग ँ

र्ालषिक रुपमा कायि सम्पादन सम्झौता गररनेछ । 

२ लशक्षकहरुको पेशागत लसप लर्कासका लालग आर्श्कतामा आधाररत छोटो अर्लधको ताललम सञ्चालन गररनेछ । 

३ लर्द्याथी भनाि दरलाइ अलभर्लृद गरी लर्द्यालय र्ालहर रहेका सबै र्ालर्ाललकाको लर्द्यालय लशक्षामा पहुचँ स लनलितता 

गररनेछ । 

४ उत्कृष्ट साम दालयक लर्द्यालयलाइ प रस्कृत गने कायिलाइ व्यर्लस्थत बनाउदै लनररतरता लदइनेछ । 

५ पाललका लभिका सबै साम दालयक माध्यालमक लर्द्यालयहरुमा लर्द्य लतय हालिरी प्रणाली सुंञ्चालन गनि सलकने र्स्त गत 

सभ्यव्यताको अध्ययन गररनेछ । 

६ शैलक्षक ग णस्तरका लालग लर्द्याथी,लशक्षक,अलभभार्क,प्रधानाध्यापक लर्.व्य.स लर्च समय समयमा अरतरलक्रया 

कायिक्रम सुंञ्चालन गररनेछ । 

७ साम दालयक लर्द्यालयलाई लदइदै आकको लनलिश्रोत लशक्षक व्यर्स्थापन अन दान लर्द्यालयका कायि सम्पादन क्षमताका 

आधारमा लदइने लनलत ललइनेछ । 

८ लशक्षण सुंस्थालाइ ज्ञानकेरर्द्का रुपमा सशत्तित्त बनाइनेछ । 

९ साम दालयक लर्द्यालयमा अध्ययन गने सबै मलहनार्ारी हुने छािाहरुलाइ सेलनटरी प्याडको व्यर्स्था गररनेछ । 

१० मेरो गाउँ मेरो लर्द्यालय हातेमालो कायिक्रम सुंञ्चालन गररनेछ । 



११ साम दालयक लर्द्यालयका बालकक्षा लशक्षक, लेिापाल र लर्द्यालय सहयोलगहरुको रयूनतम पारीश्रलमक स लनलियता गने 

कायिमा िोड लदइनेछ । 

रालरिय पररचय पि तथा पञ्िीकरण  सम्बलरध नीलतहरु 

१ यस पाललका लभिका ्यलिगत घटना दताि अरलाईन प्रलबष्ट गने व्यबस्था लमलाउन नगर तथा प्रत्येक र्डाहरुमा ्यलिगत 

घटना दतािको मेरुदण्ड इरटरनेटको ्यबस्था लमलाईनेछ । 

२ कम.आइ.कस अपरेटर तथा लफल्बड सहायकहरुलाई काम गनि सहि हुने र्ातार्रण लमलाउन टेलत्तिनकल सामाग्रीहरुको 

्यबस्था गररनेछ । 

3 कम.आइ.कस अपरेटर तथा लफल्बड सहायकहरुलाई रालरिय पररचयपि तथा पञ्िीकरण लर्भाग सगँ भकको प्रलतबद्दता 

अन सार कक चौमालसक बराबरको पाररश्रलमक नगरपाललका बाट ्यबस्था गराइनेछ । 

४ रालरिय पररचयपि तथा पञ्िीकरण लर्भागले ब ङ्गल नगरपाललकाका लालग Ministry Budget Information 

System (LMBIS) मा पठाईकको शसति बिेट नगरपाललकाको लनलत तथा कायिक्रममा समाबेस गराइने छ । 

स चना तथा प्रलबधी  सम्बलरधत नीलतहरु 

१  नगरपाललका लभि लडलिटल पाललका लनमािण गनि लडलिटल नेटर्लकि ङ्गको ्यबस्था लमलाईने छ । 

२ पाललका लाई गररेने हरेक भ िानीको अरलाईन ्यबस्था लमलाउन मोबाईल कप पेमेरट लसस्टमको ्यबस्था लमलाईने छ । 

३ इरटरनेट सेर्ालाइ स दृढीकरण गनि सम्बलरधत लनकाय सुंग समरर्य र पहल गररनेछ । 

४ पाललकाको आफ्नै सभिर लनमािण गरी सेर्ा प्रर्ाह गने व्यर्स्था गररनेछ । 

नापिाँच सम्बलरधत नीलतहरु 

 

१  प्रालर्लधक नापिाचँ शािालभिका कायिहरुलाइ लडलिटल प्रलर्लधमा स रु गनि GIS Software को व्यर्स्था गरी उत्तित्त 

Software बाट कामकाि गररनेछ । 

२ नापिाँच सम्बलरध अलभम िीकरण ताललम तथा गोष्ठीको आयोिना गरी त्यसबारे सबैमा िानकारी गराइनेछ । 

३ नापिाँच सहिका लालग टेलत्तिनकल सामाग्रीहरुको व्यर्स्था गराइनेछ । 

 

बहुके्षलिय पोषण योिना  सम्बलरधत नीलतहरु 

 

१ बहुके्षलिय पोषण योिनाका लाभाुंलर्त व्यलत्तित्त र सम हको पलहचान गरी स ची तयार गने र उत्तित्त लर्र्रण लर्षय गत शािामा 

अलभलेिीकरण गररनेछ । 

२ स्थानीय तहको कायािलय पररश्रम पोषण नाग्लो प्रदशन पोषण कनिर स्थापना गरी पोषण सरदेश प्रर्ाहको स लनिता गररनेछ 

। 

३ पोषण य त्तित्त स्थानीय िाद्य उत्पादन तथा उपभोगका लालग आर्श्यक ताललम कायिक्रम सञ्चालन गराइनेछ । 

४ लसघ्र क पोषण र मध्यम क पोषण घरपररर्ारका सदस्यहरुलाइ स्र्ास््य सुंस्थामा िानकारीको लालग लशश  तथा 

बाल्बयकाललन पोषण सम्बलरध परामशि प्रदान भकको श लनिताको लालग समरर्य सहिीकरण गराइनेछ । 

५ पोषण मैिी स्थानीय सरकारको प्रलतबिता प रा गनि पूणि पोषण य ि घर गाउँ र र्डा घोषणा अलभयानका लालग स चकहरु 

र लर्लध कर्ुंम प्रकृया बारे िानकारी गराइने  र लस्थलत पि पलिकामा प्रकाशन गने कायिको लालग आर्श्यक स चना तथा 

त्याङ्क सुंकलन गराइनेछ । 



६ गर्िर्लत मलहला स नौला हिार लदनका आमा र बालबाललका लकशोरी ललक्षत हुने गरी अल्बपकाललन तथा लदघिकाललन 

योिना लनमािण गराइनेछ । 

७ मलहला सहकारी तथा सम हमा सञ्चालन हुने अन दानमा आधाररत आयआििन कायिक्रम सञ्चालन गराइनेछ । 

८ स्थानीय तहमा सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाबाट सञ्चालन हुने पोषण सम्बलरध कायिक्रमहरुको म ल प्रभाहीकरणको 

लालग आर्श्यक लनलत लनयमहरु गराइने छ । 

९ बहुके्षलिय पोषण कायिक्रमलाइ थप नयाँ ढङ्ग बाट प्रभार्कारी रुपमा अगाडी बढाउन   टेलत्तिनकल सामाग्रीहरु को ् यबस्था 

गररनेछ । 

 

स्र्ास््य शािा सम्बलरधत नीलतहरु 

 

१ िोप कायिक्रम माफि त तोलककका सरै् िोप सरै् र्ालर्ाललका तथा गभिर्ती  मलहलाहरुलाई ग णस्तरीय स रलक्षत कुंर् 

सर्िस लर् तरीकाले िोप सेर्ा प्रदान गनि सलकनेछ । 

२ प णि िोप स लनलितता लनररतरता कुंर् घोषणा गनि सलकनेछ । 

३ िोप र्ाट र्चाउन सलकने रोगहरुको लर्रालमदर अपाुंग दर तथा म त्य दर लाइ रय लनकरण गनि सलकनेछ 

४ नर्िात तथा र्ालम त्य दर तथा लर्रालम हुने दर घटाउन सलकनेछ । 

५ िोपर्ाट र्चाउन सलकने रोगहरुको लनयरिण तथा उरम लन गनि सलकनेछ । साथै स्र्ास््यकलमिहरु क्षमता अलभर्लृद 

गराई ग णस्तरीय िोप सेर्ा प्रदान गनि सलकनेछ । 

६ ताललमहरु तथा onsite coaching हरु सुंचालन गरी स्र्ास््यकलमिहरुको लसप तथा क्षमता अलभर्लृद गनि सलकनेछ 

। 

७ लन श ल्बक लर्तरण हुने औषधी तथा स्र्ास््य सेर्ा आम िनसम दायमा प यािउन मदत गछि  । 

८ सम दायमा रहेका क्षयरोग तथा क ष्ठरोगीहरु पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्बयाउन मदत गछि । 

९ FCHV हरुको क्षमता अलभर्लृद गराइ सम दायमा िनचेतना फैलाउन सहयोग गछाि । 

१० सम दाय स्तरमा स्र्ास््य सम्बलरध िनचेतनाम लक कायिक्रमहरु सुंचालन गरी चेतनाको स्तरमा र्दृी गने । 

११ स्र्ास््यकलमिहरुलाई पोषण सम्र्लरध ताललम उपल्ध गराई क्षमता अलभर्लृद गनि सलकनेछ । 

१२ लर्पद तथा महामारीको समयमा द ति प्रलतकायि टोली पररचालन गनि सलकनेछ । 

१३ िनसुंख्याको लर्तरण भौगोललग आर्श्यकताको आधारमा आधारभ त स्र्ास्थय केरर्द् स्थापना गरी 

ग णस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह गनि सलकनेछ । 

१४ कोलभड १९ का लर्रामीहरुको उपय त्त पलहचान, व्यर्स्थापन र केश करियात्तिट िेलसङ्ग गरी सम दाय 

स्तरमा कोलभड १९ को सुंक्रमण दरलाइ घटाउन सलकने छ । 

१५ पोषण मैलि स्र्ास््य र्डा तथा नगरपाललका घोषणा गनि सलकनेछ । 

१६ स्र्ास््यकलमिहरुलाई पोषण सम्र्लरध ताललम उपल्ध गराई क्षमता अलभर्लृद गनि सलकनेछ । 

१७ लर्धालय स्र्ास््य तथा पोषण कायिक्रम स्चालन गरी लर्धालथिहरुको क्षमता अलभर्लृद तथा 

िनचेतना फैलाउन मदत गछि  ।  



१८ पोषण लर्शेष र पोषण सुंरे्दनलसल कायिक्रम माफि त मलहला र्ालर्ाललका तथा 

लकशोरलकशोरीहरुको पोषण अर्स्थाको स धार हुनेछ । 

१९ ओलटलस केरर्द्हरु लबस्तार गरी सम दायमा भकका क पोलषत बालबाललकाहरु पलहचान गने र समयमै 

उपचार गरी क पोषणको कारणले हुने मतृ्य दरलाइ श रय बनाउन सलकनेछ । 

२० स रलक्षत स त्केरी तथा गभिर्ती सेर्ा प्रदान गरी मातृ तथा नर्िात लशस  मृत्य दर घटाउन मदत गछि  । 

२१ ANC,PNC Home visit सेर्ा कायिक्रम सुंचालन गरी गभिर्ती तथा स त्केरीहरुमा हुने समस्याहरु 

रय लनकरण गनि सलकरछ । 

२२ मातृ नर्लशश  तथा पररर्ार स्र्ास््य कायिक्रम सम दाय स्तरमा सञ्चालन गरी Zero home 

delivery र्डा तथा न पा घोषणा गनि सलकरछ । 

२३ गभिर्ती उत्पे्ररणा तथा स त्केरी यातायात िचि, रयानो झोला र अरय आर्श्यक औषलध तथा 

उपकरणहरु िरीद गरी सेर्ा लाई ग णस्तरीय तरीकाले प्रर्ाह गराइनेछ । 

२४ पररर्ार लनयोिन सम्र्लरध लशलर्रहरु सुंचालन गरी िनसम दायमा सेर्ाको पहुचँ प यािइनेछ । 

२५ स्र्ास््यकलमिहरुलाई पोषण सम्र्लरध ताललम उपल्ध गराई क्षमता अलभर्लृद गराइनेछ 

२६ लर्लभरन लकलसमका (आिाँ लसलर्र,िेष्ठ नागररक लसलर्र,दरत्त लसलर्र,पाठेघरको म िको त्तियारसर 

पत्ता लगाउन Screening camp ) स्र्ास््य लसलर्रीहरु सञ्चालन गराइनेछ । 

२७ ब ङ्गल नगरपाललका भरी लर्लभरन स्थानहरुमा ग्रामीण अल्बिासाउरड कायिक्रम सञ्चालन 

गराइनेछ । 

२८ सम दाय स्तरमा ल केर बसेका क्षयरोगका लबरामीहरुलाइ पत्ता लगाउन समय समयमा TB 

Microscopic Camp सञ्चालन गररनेछ । 

२९ हाल लर्कराल स्र्ास््य समस्याको रुपमा रहेको आत्महत्या लाइ रयूलनकरण गनि स्र्ास््य 

कलमिहरुलाइ उलचत ताललमको व्यर्स्था गरी िनचेतना म लक कायिक्रम सञ्चालन तथा सकरात्मक 

सोच सम्र्रधी ताललम प्रदान गररने  । 

३० पाललका स्तरमा स्र्ास््य सस्थाहरुको मालसक स चना सुंकलन भेरीलफकेशन कर्ुं ग णस्तर स धार 

गनि प्रत्येक स्र्ास््य सस्थाहरुमा Internet को व्यर्स्था गराइनेछ । 

३१ हालै लर्कराल महामारीको रुपमा रहेको Covid 19 रोग रोकथाम लनयरिण तथा व्यर्स्थापनमा 

िलटकका स्र्ास््य कलमिहरुको लालग उलचत िोलिम भत्ता उपल्ध गराइनेछ । 

३२ मात्त ृलशश  तथा पररर्ार स्र्ास््य कायिक्रमलाइ स डृढ बनाउन  र्लथिङ्ग सेरटरहरुका लालग 

आर्श्यक सामालग्र िररद तथा थप र्लथिङ्ग सेरटरहरु  सञ्चालन गराइनेछ । 

३३ स्र्ास््य कमीहरुको क्षमता अलभर्लृद गनि लर्लभरन लकलसमका Basic तथा Refresing Training 

हरु सञ्चालन गराइनेछ । 

३४ रालरिय िोप कायिक्रमलाइ सदृृढ बनाउन ब ङ्गल नगरपाललकामा  Cold Chain Sub Center 

को व्यर्स्था गराइनेछ । 

३५ स्र्ास््य सेर्ालाइ ग णस्तरीय तर्रले प्रर्ाह  गनि आधारभ त स्र्ास््य इकाइ लर्स्तार गररनेछ साथै 

भर्नको व्यर्स्था गराइनेछ । 

७ िलबाय  अन क लका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

 



पश पुंक्षी सेर्ा सम्बलरध नीलत तथा कायिक्रम 

 

१ पश मा लाग्ने आरतररक तथा र्ाह परलिलर्हरुको बारेमा िानकारी गराइनेछ । 

२ पश हरुमा लाग्ने रोगहरुको बारेमा सबैलाइ िानकारी गराइनेछ र समयमै औषधी  

उपचारको व्यबस्थापन गररने छ । 

३ पश पुंक्षी पालनलाइ प्रलर्लधय त्तित्त,पररणाम म िी व्यर्सालयक र प्रलतस्प्रलध बनाइ पश पुंक्षी िरय 

पदाथिको आयत घटाउदै लनयाित प्रर्रधन गररनेछ । 

४ पश पुंक्षी पालनलाइ मलहला,य र्ा तथा सबै आलथिक भौगौललक र सामालिक र्गिको स्र्ोरोिगारको 

माध्यमका रुपमा लर्कलसत गदै आयआििनका लदगो श्रोतको रुपमा लर्कास गररनेछ । 

५ पश िरय पदाथिबाट मानब स्र्ास््यमा पनि सत्तिने नकरात्मक असर लाइ रयूलनकरण गनि स्र्च्छ पश पुंक्षी 

उत्पादन गररनेछ । 

७ नगरपाललकालाइ पश पुंक्षी िरय उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाइ क पोषण हटाउन र िाद्य तथा पोषण 

स रक्षामा टेर्ा प यािइनेछ । 

८ पश पालनमा आइपरेका प्रालर्लधक तथा आलथिक समस्याको समाधान भकको हुनेछ । 

९ पश हरुको औषलध आर्श्यकताअन सार पश पालन लकसानहरुले पाउने व्यर्स्था गराइनेछ । 

१० स्थानीय पश पुंक्षीका लोपोरम ि रैथाने प्रिातीको सुंरक्षण प्रर्धिन र िगेनाि कायिक्रम सञ्चालन 

गररनेछ  । 

११ अण्डा,मास ,द धमा आत्म लनभिर कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

१२ पश  नस्ल स धारलाइ स दृडीकरण गराइने रयून उत्पादन क्षमता भकका पश हरुलाइ कलमिक रुपमा 

हटाइने र पश सख्यामा भरदा उत्पादन र ग णस्तरमा र्लृि गराइने । 

१३ उत्पालदत बस्त को लालग प्रशोधन र बिार ्यर्स्थापनमा श्रलमक स धार र लर्कासलाइ प्रोत्साहन गनि 

कदमहरु चलाइनेछ । 

१४ कम्पोष्ट मल र रासायलनक मल द बै प्रयोग गरी अरन उत्पादनमा बलृि गने र फामि उत्पादनबाट क्रमशः 

पश  आहाराको श्रोत बढाउदै लैिाने । 

१५ भैरहेको चरणमा उरनतर पौलष्टक घाँसपात डालेघाँस आलद लगाइ पश  पोषणमा स धार ल्बयाउनका 

लालग आर्श्यक श्रोत र साधन ि टाउने व्यार्स्था लमलाइने छ ।  

१६ बालढपलहरो कारण लर्नास भकको िलमन िगुंल िोला नाला को लकनार र सडकको दायाँबायाँ लतर 

डालेघाँसको लर्रुर्ा लगाइ लतनीहरुबाट हररयो घाँस उत्पादन गराइनेछ । 

१७ नगरपाललका लभिका कृषक हरुको समस्या स ल्बझाउन आर्श्यक प्रालर्लधक सेर्ा उपल्ध गराइने 

र लतनीहरुलाइ पश पालन सम्बरधी ताललम भ्रमणको व्यार्स्था लमलाइने छ  

१८ लदघिकाललन कृलष लनलत अन रुप पकेट प्याकेि रणलनलतहरुलाइ प्राथलमकता लदइनेछ । 

१९ गररबीको रेिाम लन रहेका कृषकहरुको लालग लर्लभरन सरकारी (सघुं र प्रदेश) गैर सरकारी तथा 

लर्लत्तय सुंस्थाहरु सग ँसमरर्य गरी आयआििनमा सहयोग गने । 

२० प्रचार प्रसार आहारा ताललम र पश  स्र्ास््य आलदको प्याकेि सम हमा प यािइनेछ । 

 

 

 



आलथिक के्षि लभि कायिक्रमहरु 

१ फलफ ल तथा तरकारीमा आत्मलनभिर हुनका साथै आलथिक उरनलतका लालग कक र्डा कक  फलफ ल 

तथा तरकारी पकेट के्षि बनाइने छ । 

२ उत्पादन गरेका फलफ ल तथा तरकारी सुंकलन केरर्द् हाट बिारको व्यर्स्था गररनेछ । 

३ नसिरी स्थापना गरी बेनाि उत्पादन गने कृषिक र व्यर्सायीक रुपमा तरकारी तथा फलफ लको िेलत गने 

कृषिकलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४ कृलषिको आध लनकरणका लालग कृलषि औिार, मल बीउको लर्तरण गने गराइने छ । 

५ रैथाने बालीको सुंरक्षण कर्ुंम ्प्रर्धिन गररने छ । 

६ पश पालन व्यर्सायलाई व्यर्लस्थत गरी  द ग्ध डेरी लर्स्तार गररने छ । 

७ उरनत िातका पश  परक्षीबाट बाख्रा पालन क ि रापालनमा लगानी गररने छ । 

८ लसचाईका लालग क लो, नहर, पोिरी लनमाणि तथा ममित सम्भार गररने छ । 

९ ब ङ्गल नगरपाललका लभि माटो िाचँ लसलर्र सञ्चालन गररनेछ । 

१० व्यर्लयक रुपमा मैरी पालन गने कृषकहरुलाइ प्रोत्साहन गने व्यर्स्था गररनेछ । 

११ अग र्ा कृषक तथा व्यर्साय रुपमा िेलत गदै आकका कृषकहरुलाइ भ्रमणको व्यर्स्था गररनेछ । 

 

रोिगार सम्बरधी नीलत तथा कायिक्रमहरु 

१ श्रमकम लक आयोिनाहरु र रोिगारी लसििना हुने आयोिनाहरुलाई प्राथलमकता लदई सञ्चालन  

गररने छन ्। 

२  बेरोिगार व्यलिहरु तथा लर्देश बाट फलकि कका य र्ाहरुको क्षमता लर्कास, लसपम लक कायिक्रम,  

आय आििनका कायिक्रम ल्बयाई पेसा व्यर्साय प्रलत आबि गररने छ । 

३  स्थानीय उत्पालदत सामाग्रीलाई बिारीकरण गरी बिार व्यर्स्थापन गररने छ  साम दालयक र्न 

सरकारी र्न सगँ समरर्य गरी लनगाँलोबाट बरने सामाग्री नगरपाललकाले भण्डारण गरी लबलक्र 

लर्तरणको व्यर्स्था गररने छ ।। 

४  य र्ा रोिगारीका लालग लर्लभरन कायिक्रम तथा कम्तीमा २ ह्याचरी उधोग र लसलाई सेरटर बनाईने छ 

। 

५  सहकारीहरु सञ्चालन गरी बचत, ररण सहुललयत र आयआििनका कायिप्रलत आबि गररने छ । 

६ रोिगार कायिक्रम सञ्चालनका लालग आयोिनाहरु सञ्चालन गदाि लनमािण सामाग्री अरय 

सामाग्री,दक्ष कामदारको ज्याला र अन गमन व्यबस्थापन िचि बाफतको रकम नगरपाललकाले 

व्यर्स्थापन गरी सम्पूणि योिनाहरु साझेदारीमा सञ्चालन गरी ६९४ िना व्यलत्तित्तहरु लाइ १०० लदन 

बराबरको रोिगारी लदइनेछ । 

७  ताललम ललइ स्र्रोिगार बरने व्यलत्तित्तका लालग ५० लदनको कायि स्थल ताललम र ताललम सलकक 

पिात ५० लदनको रोिगारी लदइनेछ । 

८  अलत लर्परन बेरोिगारी ्यलिहरुका लालग स्र्रोिगार बरन ताललम तथा सहललयत किािको लालग 

समरर्य गरी कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

९ नगरपाललका लभि रोिगारीका सम्भार्नाहरुको अध्यनन गरर रोिगार तथा स्र्रोिगार लसििना 

गनािको लालग स्थानीय तहले ऐन तथा कायिलर्लध तयार गरर कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 



 

 

१० नगर लभिका प्राकृलतक सम्पदाहरु म हान सुंरक्षणको कायि गररने छ । 

११ पयिटनहरुलाई लभत्र्याउन  पयिटकीय के्षिको सुंरक्षण, लनमािण,  ममित, पाकि  लनमािण, होम स्टे लनमािण 

गररने छ ।  

१२ नगरपाललका लभि रहेका धालमिक स्थलहरुको सुंरक्षण गरर प रानै स्र्रुपमा रालिने छ । 

१३ िलडब लढ प्रशोधन कायिलाई बिारम िी बनाईने छ । 

सामालिक के्षि लभिका कायिक्रमहरु 

१ यस नगरपाललका लभि रहेका आरन व्यर्सायीहरुलाई ताललमको व्यर्स्थापन गरी आध लनकरणमा 

िोड लदई कायिलस्थलतका सहि पाररने छ । 

२ आध लनक पानी घट्ट लनमािण गरी पत्यक्ष मलहलालाई पने कायिबोझलाई कम गररनेछ । 

३ यस नगरपाललका लभिका अपाङ्गहरुलाई र्गीकरणका आधारमा लर्लभरन लसपम लक कायिक्रम 

ल्बयाई लिलर्कोपाििनमा स धार तथा आलथिक सहयोग गररने छ । 

४ लर्परन दललत र्गिलाई क्षमता लर्कास शसलिकरणका कायिक्रम र लसपम लक कायिक्रम ल्बयाई 

व्यर्सायम िी बनाईने छ । 

५  ककल मलहला तथा अपाङ्ग ककल पररर्ारलाई शौचालयको व्यर्स्थापनमा सहयोग गररने छ । 

६ िानेपानी नप गेका टोल र्लस्त, भौगौललक रुपले द गिम ठाँउमा िानेपानीको व्यर्स्था गरी 

सरसफाईका कायिक्रममा लनररतरता लदईने छ। 

७ लर्परन, ट हुरा , अनाथ , अशि व्यलिहरुलाई राहात तथा सामालिक स रक्षाका कायिक्रममा 

प्राथलमकता लदईने छ । 

८ लर्परन असाय, गररब, लपछलडकको र्गिहरु तथा पररर्ारको क्षमता लर्कास गरी आयआििनका 

लक्रयाकलापमा लगाई सामालिक म लधारमा ल्बयाईने छ  

९ बालबाललकाहरुका क्षमता लर्कासका कायिक्रमका िोड लदई समस्या ग्रस्त, लहुंसा लपलडत, श्रलमक 

बालबाललकालाई उलचत रयाय सलहत सहयोग गने कायिक्रम तथा नीलत बनाईने छ साथै साम दालयक 

लर्िालयमा बालमैिी धारा लनमािण गररने छ, लदर्ा िािा कायिक्रम लाग  लर्िालयमा आर्श्यक 

सहयोग गररने छ । ।  

१०  पोषणमा ध्यान लदई स नौला हिार लदनका आमा तथा बालबाललका, गभिर्ती मलहला र िेष्ट 

नागररकको स्र्ास्थमा स धार ल्बयाउन पोषणका कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

११ मलहलाहरुको क्षमता लर्कासका लालग लर्लभरन लसपम लक कायिक्रम सञ्चालन गरी पेसा व्यर्साय 

प्रलत आबि गररने छ । 

१२  समािमा पछाडी परेका र पाररकका मलहला, अरयायमा परेका र घरेल  लहुंसा लपलडत मलहलाहरुलाई 

उलचत रयाय सलहत क्षलतप लति  लदलाउने नीलत तथा कायिक्रम बनाई सहयोग गररने छ । 

१३ लशक्षाको पहुचँ भरदा बालहर रहेका बालबाललका र व्यलिहरुलाई शैलक्षक कायिक्रममा समारे्स 

गररने छ । 

१४ मलहला स्र्ास््य स्र्यम ्सेलर्काहरुको लालग प्रोत्साहन भत्ता बढाई मालसक रु १५०० बनाईने छ  

१५ नगर लभि १५ सयाको नगर अस्पतालको कायिक्रमलाई लनररतरता लदईने छ । 



१६  रुढीर्ादी अरधलर्श्वास, सामालिक भेदभार्, सामालिक लर्कृलत,  बाल लर्र्ाह, बहुलर्र्ाह र 

सामालिक क सुंकारको अरत्य गनि िनचेतनाम लक कायिक्रमा सञ्चालन गररने छ । 

20 य र्ा िेलक दका कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी िेलक दकाका लालग दक्ष िनशलि उत्पादन गररने छ 

।  

२१ नगर लभिको भाषा  सुंस्कृलतको सुंरक्षण र िगेनाि गने  कायिक्रम बनाईने छ । 

 

गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

 

भौलतक तथा प र्ािधार लर्कासका कायिक्रमहरु 

१ नगर लभिका लनमािणालधन सडक र लनमािण भकका सडकहरुको स्तरउनोलरत गरर बाहै मलहना 

सञ्चालनमा ल्बयाईने छ । 

२ लर्लभरन िोलामा साघ , आर लस लस प ल तथा कलभटि लनमािण गररने छ ।  

३ नगरपाललका लभि लर्ध त लाइन लर्स्तारको कायिलाई समरर्य र सहकायि गरी लनररतरता लदईने छ 

साथै अध्यारो म त्तित्त नगरपाललका घोषणा गने गरी कायिक्रम अलघ बढाइनेछ ।  

४ नगरपाललकाको भर्न लनमािण कायिलाई लनररतरता लदईने छ । 

५ नगर लभिका ठ ला तथा गौरर्का आयोिनाहरु िेलक द मैदान, बाइसधारा लतथिस्थल, बड्लड ज्यार्न, 

थान पाटन, धउलढ ङ्गा, प रमच ली के्षिलाई लनररतरता लदईने छ । 

६ क्रमागत आयोिनाहरुलाई लनररतरता लदईने छ । 

७ समस्या ग्रस्त लर्िालयमा भर्न, शौचालयको लनमािण तथा ममित कायि गररने छ । 

८ नगर लभिका लघ लर्ध त नलर्करणीय उिािका स्रोतहरुलाई सुंरक्षण तथा ममित गरर सञ्चालमा  ल्बयाईने 

छ । 

९ नलदनालाले िोलिम भकको ठाँउमा तट्बरधन गररने छ  । 

१० िोलिमय ि बाटोको लनमािण तथा स धार गररने छ  

 

र्न तथा र्ातार्रण के्षिलभिका कायिक्रमहरु 

१ साम दालयक र्न लनमािण र सुंरक्षणमा िोड लदईने छ । 

२ कक व्यलि कक लर्रुर्ाको अर्धारणा ल्बयाई र्कृ्षारोपणका कायिक्रम गररने छ ।  

३ लर्रुर्ा उत्पादनका लालग नसिरी लनमािण गरी व्यर्स्थापन गररने छ साथै िैथ न िेलतको अध्ययन गरी 

व्यर्सालयक रुपमा अगाडी बढाईने छ । 

४ र्ातार्रणीय फोहरमैला व्यर्स्थापन गररने छ । 

५ र्न र्ातार्रण सुंरक्षण र िलर्ाय  पररर्तिन सम्बरधी िनचेतनाम लक कायिक्रम गररने छ ।  

 

स शासन तथा अरतरसम्बरधीत के्षिका कायिक्रमहरु 

१ नगर लभिको लर्पद् व्यर्स्थापन लाई ध्यान लदई लर्पद् व्यर्स्थापन तफि  राहात लगायत िोलिम 

रय लनकरण र लर्लर्ध कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 



२ कायि सम्पादनलाई लछटो छररतो गनि सरै् कायािलयमा इरटरनेट स लर्धामा स द्ढीकरण र आर्श्यक 

सामाग्रीहरुको व्यर्स्थापन गररने छ ।  

३ लर्ध तीय सञ्चार प्रणालीलाई थप मिब त  लर्ध तीय प्रणाली र सञ्चार सेर्ालाई सहि बनाउन 

आर्श्यक व्यर्स्था गररने छ । 

४ स शासन र सहि कायि सम्पादन कमिचारी र िनप्रलतलनधीहरुको क्षमता लर्कासका लालग ताललम, 

गोलष्ठ, अलभम लिकरण कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

५ कायि सम्पादनका लालग अन गमन म ल्बयाङ्कल र स परलभिन िस्ता कायिक्रम सञ्चालन गररने छ  

६. कायािलयबाट हुने कायिलाइि सेर्ा ग्राहीमैिी बनाइनेछ ।  

गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

 

नीलतगत व्यर्स्था 

१ नगर लभिका सम्प णि पसलहरु तथा व्यर्सायहरुलाई दताि प्रलक्रयामा ल्बयाकर दताि गरर लनिहरुको हक 

अलधकारको सुंरक्षण गररने छ । 

२ साम दालयक र्नको अर्धारणा अन सार र्न िङ्गलको सुंरक्षण गरी औषधी िरय िडीब लढको नसिरी 

लनमािण गररने छ । 

३ नगरपाललकाले बनाकका कायिलर्लधहरुको लनररतर कायािरर्यन गररने छ । 

४ कालङ्गा, सानीगाड र लनलमलीगाडको प्रारलम्भक र्ातार्रणीय पररक्षण (IEE) गरर सकेकाले 

िथाभार्ी ढ ङ्गा, लगट्टी,  बाल र्ाको उत्िलन नगररलदन अन रोध गरररछ र  आषाढ मसारत देलि असोि  

मसारत सम्म उि कायि रोक लगाईने छ।  

५ प्रारलम्भक र्ातार्रणीय पररक्षणको ररपोट अन सार कालुंगा हाइड्रोपार्र  र सानीगाड हाइड्रोपार्रबाट 

लनमािण कायि सञ्चालन भक देलि हाल सम्मको कर ललईने छ । 

६ साम दालयक र्न तथा सार्ििलनक ठाँउ बाट पलन ढ ङ्गा लगट्टी र्ाल र्ा सुंकलन गरररहेकोमा आपसी 

समझदारी अन सार कर ललईने छ । । 

७ नगरपाललकाले ललने मालपोत कर, घर बहाल कर िस्ता कर प रानै रुपमा ललईने छ र्ा कलककृत 

सम्पलत्त कर लगाईने छ । ।  

८ यो आ ब देलि यस नगर लभि आर्त िार्त गने सर्ारी साधन तथा माल बाहक गाडीहरुलाई नगर 

पररषद्ले लनधािरण गरे अन सार  सर्ारी साधन कर ललईने छ । 

९ नगरपाललका लभि रहेका लसलेट िानीको हकमा व्यलिको नाममा दताि रहेछ भने आम्दानी कर ललईने 

छ यलद सार्ििलनक ठाँउ भकमा नगर पररषद्ले तोके अन सार दस्त र ललईने छ । 

गररमामय नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,   

 

अरत्यमा 

 

समग्र नगरपाललकाको लर्कासका लालग सडक, लर्ध त, लसचाई, पयिटन, के्षिमा ठ ला र गौरर्का 

आयोिनाहरुमा लबशेष प्राथलमकता लदईने छ ।  िानेपानी र सरसफाईको के्षिमा लर्लभरन लनकाय सुंग 

समरर्य गरी घर घरमा स्र्च्छ िानेपानी र सरसफाई प यािउने लक्ष्य रहने छ । नगरपाललका लभि 



सञ्चालन भई रहेका सर्ारी साधनले ललने भाडामा लनयमान सार ककरुपता गररने छ, नगर लभि रहेका 

फलाम िानी िरर िानी अबिक िानीहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लालग सम्बलरधत लनकाय सगँ 

पहल गररने छ ।  य र्ाहरुका लालग लर्लभरन स्र्रोिगारम लक आयोिनाहरु सञ्चालन गररने लक्ष्य रहने 

छ ।समािमा रहेको लैङूलगक लहुंसा असमानता, बाल लबर्ाह, क प्रथा, लर्भेद िालतय छ र्ाछ तको लालग 

लर्लभरन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ सामालिक लर्कासको लालग लर्लभरन िनचेतनाम लक कायिक्रम 

सञ्चालन गरर समािमा पलछ परेका र पाररकका व्यलि तथा सम दायलाई अगालड बढाउन अझै लर्लभरन 

कायिक्रम गररने नीलत बनाइने छ । समग्र नगरबासीको हक अलधकार र आलथिक स्तर बढाउन 

रोिगारम लक आयोिनाहरु सञ्चालन गररनेछ 

 

नगरको आलथिक सामालिक लर्कासमा लनररतर सहयोग प यािउने नगरबासीहरु, रािनीलतक दल, 

र् लद्दलिबी, करदाता, सुंञ्चारकमी, लर्कास साझेदारहरु र स्थानीय प्रशासन प्रलत हालदिक आभार प्रकट 

गनि चाहारछ  । साथै नगरपाललकाको लर्कासमा सदैर् सहयोग गन ि हुनेछ भरने अपेक्षा गरेका छौ । 

 

 

      धरयार्ाद । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 


