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देवचुली नगरपाललकाका नगरप्रमुख श्री हररप्रसाद न्र्ौपानेद्वारा दशौं नगरसभामा 

प्रस्तुत नीलत तथा कार्यक्रम  आ.व. २०७९/०८० 

नगर उपप्रमुखज्र्ू 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतज्र्ू, 

नगर प्रवक्ताज्र्,ू वडाध्र्क्षज्र्ूहरु, कार्यपाललका सदस्र्ज्र्ूहरु 

नगरसभाका सम्पूर्य सदस्र्ज्र्ूहरु , 

लवषर्गत शाखाका प्रमुख लगार्त सम्पूर्य कमयचारीज्र्ूहरु । 

सुरक्षाकमी, पत्रकार लगार्त उपलस्थत सबै व्र्लक्तत्वहरु । 

 

२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको ननर्ााचनमा सशुासन र समनृिको नतेतृ्र् गना तथा समिृ दरे्चलुी, 

सखुी नगरर्ासी संकल्पलाई साथाक बनाउन हामी सबैलाई बतामानको निम्मेर्ारी प्रदान गने आम मतदाता तथा नागररकहरु 

प्रनत आभारी छौं र म यस गररमामय १० औ ंनगर सभाको अर्सरमा ननष्ठापरू्ाक दरे्चलुी नगरपानलकाको समनृिका लानग 

प्रयत्नशील रहने प्रण र प्रनतज्ञा गदाछु । 

रानरियताको रक्षा, संङ्घीय लोकतानन्िक गणतन्िको स्थापना तथा समािर्ादी ध्येयका लानग भएका आन्दोलन र 

क्रानन्तमा आफ्नो अमूल्य िीर्न उत्सगा गनुा हुने आदरणीय अमर शहीदहरु तथा दरे्चलुी नगरपानलकाको नर्कास र 

समनृिमा योगदान नदनभुएका नदरं्गत अग्रिहरुप्रनत भार्पणूा श्रिाञ्िनल अपाण गदाछु ।  

नर्नभन्न आन्दोलनको महान यािामा सहभानग हुने क्रममा घाइते, अंगभंग, बेपत्ता लगायत पाररर्ाररक नर्योग र कनिन 

घडीमा पनन मलुकुको रािनीनतक पररर्तान तथा दरे्चलुीको नर्कासमा ननरन्तर समनपात न्यायप्रेमी नागररकहरु प्रनत 

सम्मानका साथ अनभनन्दन गदाछु । 

कोरोना महामारी, बाढी पनहरो, हार्ाहुरी लगायतका प्रकोपका समयमा तथा समग्र दरे्चुली नगरपानलकाको नर्कास 

ननमााणमा अहोराि खट्ने िनप्रनतनननि, सामानिक कायाकताा, नागररक समाि, पिकार, सरुक्षाकमी, यरु्ा, नर्द्याथी, 

सहयोगी संघसंस्था तथा अग्रमोचाामा रहने रारिसेर्क कमाचारी लगायत सबै सबैलाई दरे्चुली नगरपानलकाको तर्ा बाट 

हानदाक आभार प्रकट गदाछु ।  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु ,  

स्थानीय िनप्रनतनननिहरु मार्ा त संनर्िान प्रदत्त हकको कायाान्र्यन, स्थानीय स्रोतसािनको अनिकतम ्पररचालनबाट 

सहि, सरल सेर्ाप्रर्ाह सनहत सशुासन र समनृिको यािा तय गद ैसामानिक न्यायको के्षिमा महत्र्पूणा उपलब्िी हानसल 

गना नेपालको संनर्िानको ममा र भार्नालाई आत्मसात गद ैस्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४,  अन्य प्रचनलत 

काननू र संघीय तथा प्रदशे सरकारको मागादशान र नीनत, आर्निक योिना र दीगो नर्कासको लक्ष्य तथा देर्चलुी 

नगरपानलकाको नर्कासको मौिदुा अर्स्था, स्रोत सािन र िनभार्नालाई आत्मसात गरेर नर्नभन्न के्षिबाट रायसझुार् 

समेत प्राप्त गरी यो नीनत तथा कायाक्रम तयार गररएको छ । 



 

हामी ननर्ाानचत भैसकेपनछ पनहलो पटक यो नीनत तथा कायाक्रम पेश गरेका छौं । स्रोत र सािन नसनमत छ, हाम्रा 

आर्श्यकताहरु अनसनमत छन ् । प्राप्त स्रोतसािनको व्यर्नस्थत पररचालन गरेर अनिकतम ् उपलब्िी हानसल गने, 

स्र्रोिगारी नसिाना गरी गरीब नर्पन्न पररर्ारको िीनर्स्तर मानथ उिाउने र सबै र्गा, के्षिको सन्तनुलत पररणाममखुी 

नर्कासको आिार नसिाना गद ैआलथयक लवकास र स्वरोजगार : समृद्ध देवचुली लनमायर्को आिार ननमााणलाई 

ख्याल राखी नीनत, कायाक्रम तथा बिेटमा प्राथनमकता नदइएको छ  ।  

नगरसभाका सदस्र् तथा उपलस्थत महानुभावहरु । 

चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को आनथाक गनतनर्नि तथा बिेट कायाान्र्यनको सारसंके्षप यो गररमामय नगरसभामा प्रस्ततु 

गने अनमुनत चाहन्छु । 

➢ नगरनभि रहकेा नर्नभन्न सडक खण्ड गरी कररर् ४.६९ नक.मी. बाटो कालोपिे, ९.५ नक.मी. बाटो स्तरोन्नती १४ 

र्टा कल्भटा, ६.७९ नक.मी नाला तथा ३१ र्टा सामदुानयक भर्न ननमााण काया सम्पन्न गररएको छ ।  

➢ उपभोक्ता सनमनतबाट सम्पन्न हुन नसक्ने खालका नर्नभन्न र्डाका २६ र्टा बाटो कालो पिे योिनाहरुको चार 

प्याकेि बनाई अस्र्ाल्ट प्रनर्निको बोलपि र E-Bidding बाट कायाान्र्यन चरणमा रहकेो छ । 

➢ नमनुा नर्द्यालय अन्तगात नभमसेन मा.नर् र नेपाल मा.नर् को भर्न ननमााण काया क्रमागत योिना अन्तगात ननरन्तर 

अगाडी बढाईएको छ । त्यस्तै रारिपनत शैनक्षक सिुार कायाक्रमबाट ८ र्टा नर्द्यालयको भौनतक ननमााण काया सम्पन्न 

गररएको छ  भने ३ र्टा नर्द्यालयमा क्रमागत योिनामा ननमााण काया अगाडी र्ढाईएको छ । 

➢ संघीय सरकार बाट प्राप्त नर्शेष अनदुानमा नगरनभिका र्डा नं १, १३, १५ र १७ नं र्डामा अनत नर्पन्न बोटे माझी 

मसुहर बनस्तमा सम्पणूा परू्ाािार सनहतका १६ र्टा घर ननमााण सम्पन्न भएको र १२ र्टा घर ननमााण प्रनक्रयामा रहकेो 

छ ।  

➢ सानर्क गा नर् स बमोनिम ४ खण्ड ररङ् रोड, दरे्चलुी ७ देउसोत खोलामा ड्याम, तथा २ स्थानमा झलुङ्गे पलु 

ननमााण काया भैरहकेो छ । 

➢ यस आ.र्.मा घर नक्सा शाखाबाट िम्मा ५५ र्टा घर ननमााण सम्पन्न, १०६ दोस्रो चरण, १०१ प्रथम चरण, २८ 

र्टा अस्थायी सम्पन्न, २ र्टा ननयनमत र ९८ र्टा घर अनभलेखीकरण प्रमाणपि उपलब्ि गराइएको र सो कायाका 

लानग भकुम्प प्रनतरोिी घर ननमााण तानलम प्रदान गरी ८२ र्टा ननिी घर बनाउने िेकेदारलाई सचूीकृत गररएको छ ।  

➢ प्रत्यके र्डामा मानसक रुपमा िेष्ठ नागररक नशनर्र संचालन गरी ६९७० िनाको ननशुल्क सगुर, रक्तचाप पररक्षण गरी 

औषनि नर्तरण गररएको छ । त्यस्तै घरमा शनु्य सतु्केरी कायाक्रमबाट १७ र्टै र्डामा स्र्ास््यकमीद्वारा परीक्षण गरी 

स्र्ास््य संस्थामा सतु्केरी हुने र्ातार्रणमा प्रोत्साहन गररएको छ । 

➢ नशक्षक दरर्न्दी नमलान कायानर्नि - २०७६ अनसुार दरर्न्दी नमलानको पनहलो चरणको काया सम्पन्न भइसकेको 

तथा दोस्रो चरण अन्तगात यस नगरपानलकामा िम्मा ८९ नशक्षक दरर्न्दी थप हुनपुनेमा हाल सम्म माध्यनमक तहको 

१ तथा आिारभतू तहको ५२ गरी िम्मा ५३ दरर्न्दी नर्द्याथी संख्याको आिारमा थप गररएको छ । 



 

➢ प्रारनम्भक बाल नर्कास नशक्षालाई िोड नदई बाल सहिकतााहरुलाई सीप तथा क्षमता नर्कास तानलम,  नसकाइ 

सामग्री नर्तरण तथा बसाइ व्यर्स्थापनमा िोड नदइनकुा साथै बाल नबकास सहिकताा र नर्द्यालय कमाचारीहरुलाई 

थप तलब सनुर्िा व्यर्स्थापन गरी प्रोत्साहन गररएको छ । 

➢ नसने रोग ब्यबस्थापनको लानग (गााँउघर तथा शहरी आयरेु्द नक्लननक) को माध्यमबाट दरे्चलुी नगरपानलका र्डा 

नं. ४,७,८,१५ मा ननरन्तर मानसक रुपमा िम्मा १७९२ िना लाई  ननशुल्क सेर्ा उपलब्ि भएको  छ । 

➢ िेष्ठनागररक स्र्ास््य प्रर्िान कायाक्रम मार्ा त र्डा नं.१३ मा १८८ िना र आयरेु्द शाखामा ननरन्तर रुपमा २९३ गरर 

िम्मा ४८१ िना िेष्ठनागररकलाई रसायनयकु्त आयरेु्द औषनि मार्ा त िेष्ठनागररक स्र्ास््य प्रर्िान कायाक्रम सम्पन्न 

गररएको छ । 

➢ पशपुन्छीको आिारभतु प्रयोगशाला स्थापना र संचालन लानग आर्श्यक उपकरण तथा केनमकल्स खररद गरर पशु 

ल्याब संचालनमा ल्याईएको छ । 

➢ पश ुस्र्ास््य सेर्ा कायाक्रम अन्तगात कररर् ३२०० पशपुन्छीमा ननशुल्क औषिी नबतरण, ९००० गाईभैसीमा खोरेत 

रोग नबरुि खोप, ८००० बाख्राहरुमा नपनपआर नबरुि खोप, ३५० र्टा बंगरुहरुमा स्र्ाइन नर्र्र खोप र २५० र्टा 

कुकुरहरुमा रेनर्ि नबरुि खोप काया सम्पन्न गररएको छ । 

➢ ५० प्रनतशत सहकायामा कृषकहरुलाई घााँस काट्ने मेनशन तथा नर्नभन्न खाद्यबाली र तरकारी बानलहरुको नर्उ नर्िन 

नर्तरण गररएको छ ।  

➢ १२० िना अपाङ्गता भएका व्यनक्त्तहरुको सहभानगतामा ३० औ ंअन्तराानरिय अपाङ्गता नदर्स मनाईएको र २७ 

िना अपाङ्गता भएका व्यनक्त्तहरुलाई अपाङ्गता सहायता सामग्री खररद गरी नर्तरण गररएको छ । 

➢ लैङ्नगक नहसंा नर्रुद्द १६ नदने अनभयानमा १ देखी १७ र्डामा लैङ्नगक नहसंा नबरुि ६१४ प्रनतर्िता हस्ताक्षर 

संकलन  तथा अनभमखुीकरण कायाक्रम गररएको छ ।  

➢ नगरनभिका नर्नभन्न र्डाहरुमा गररनर् ननर्ारणका लानग लद्य ुउद्यम नर्कास कायाक्रम मार्ा त चप्पल बनाउने तानलम,  

डल कुशन बनाउने तानलम, चरुापोते बनाउने तानलम, बाख्रा तथा बङ्गरु पालन सम्बन्िी कायाक्रम गरर १४० िनालाई  

तानलम प्रदान गररएको छ ।  

➢ रािश्व क्षेिको पनहचान गरी रािश्व क्षेिको दायरालाई र्रानकलो बनाउन प्रदशे सरकारको सहयोगमा रािश्व सिुार 

कायायोिना ननमााण काया अनन्तम चरणमा पगेुको छ ।  

➢ नगररभिका सहकारी के्षिलाई सचूना प्रनर्निमा आिाररत रनह आनथाक कारोबार तथा ननयमन र अनगुमन गनाको 

लानग कोपोनमस सफ्टर्ेयर सम्बन्िी तानलम सम्पन्न गररएको छ ।  

➢ यस आ.र्.मा  सनुौला हिार नदनका आमाहरुलाई मनहला बालबानलका शाखाबाट सघन रुपमा कायाक्रम संचालन 

भएका १०,११,१२ र्डाका ७५ िना आमाहरुका लानग लैङ्नगक नहसंा ननर्ारण तथा सनुौला हिार नदनका 

मनहलाहरुलाई स्याहारमा सासु तथा श्रीमानको भनुमका नर्षयमा अन्तरपसु्ता अन्तरनक्रया कायाक्रम र पोनषलो झोला 

नर्तरण सघन कायाक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

 

 



 

नगरसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,  

अब म आगामी र्षा २०७९/०८० का लानग तिुामा गररएको नीनत, कायाक्रम तथा बिेटको आिार क्षेि, उद्दशे्य तथा 

प्राथनमकता प्रस्ततु गदाछु । 

क) प्रमुख आिार के्षत्रः  

१) आनथाक नर्कास र रोिगारी 

२) सामानिक नर्कास 

३) सशुासन र सेर्ाप्रर्ाह 

४) परू्ाािार नर्कास 

५) नर्पद ्व्यर्स्थापन तथा महामारी रोकथाम 

ख) उदे्दश्र्हरुः 

१) स्र्रोिगारी नसिाना गने र गररबी घटाउने । 

२) प्राकृनतक स्रोत सािन, श्रम, पिूी र प्रनर्निको अनिकतम ्पररचालन गने । 

३) नागररकहरुलाई स्र्स्थ र नशनक्षत बनाउने । 

४) सन्तनुलत र समारे्शी नर्कास गने । 

५) नागररकले महससु गने गरी सशुासन स्थानपत गने ।  

६) िेरै भन्दा िेरै नर्िामा दरे्चलुीलाई नसकाइ केन्रको रुपमा पनहचान नदने । 

ग) प्राथलमकताः 

१) भनूमनहन र सकुुम्बासीलाई िग्गाको  मानलक बनाउने ।  

२) कृनष तथा पशपुालन र नसंचाइ के्षिको व्यापक रुपान्तरण र स्र्रोिगारी नसिाना । 

३) स्र्ास््य, नशक्षा, सीपमलूक तानलम, प्रनर्नि र यरु्ा तथा खेलकुद । 

४) सशुासन, मानर् संशािन नर्कास र लनक्षतर्गाको सशनक्तकरण । 

५) पयाटन, र्न र्ातार्रण, खानेपानी भौगनभाक अध्ययन । 

६) लगानीमैिी र्ातार्रणको नसिाना । 

७) परू्ाािार नर्कास । 

८) कला, संस्कृनत, ऐनतहानसक पक्षको संरक्षण । 

९) दरे्चलुी हाम्रो गौरर् : बालमैिी लगायतका अनभयानहरु । 

१० ) अन्य नर्नर्ि क्षेि । 



 

आ.व. २०७९/०८० का नीलत तथा कार्यक्रमहरुः 

१) आलथयक लवकास र रोजगारी नीलत 

क) कृलष सम्बन्िी नीलतः 

▪ नबषानद न्यनुनकरण अनभयान संचालन गरी अगायनीक तरकारी उत्पादन  सहुललर्त कार्यक्रम संचालन गररने 

छ । 

▪ कृनष तथा पशु व्यर्सायमा अनभर्नृद्वका कृनष तथा पशपुालक नकसानहरुलाई आर्श्यक परामशा नदने गरी यस 

नगर क्षेिमा सम्बन्िीत नर्षयका १।१ िना नर्ज्ञहरुको व्यर्स्था नमलाइनेछ ।  

▪ माटो परीक्षणको व्यर्स्था नमलाइने छ । 

▪  यरु्ा लाई कृनषकायामा लाग्न नबनबि मागमा आिाररत कृनष अनदुानको ब्यर्स्था गररने छ । 

▪  खाद्यान्न बाली नबउमा आत्मननभारता का लानग मलु नबउ नबतरण तथा नबनभन्न बालीहरुको नबउमा अनदुान 

नदइने छ । 

▪  नयााँ र्ालीको परीक्षण गरी कृषक माझ पयुााईने छ । 

▪ एक घर एक करेशार्ारी अननर्ाया का लानग सामनुहक तरकारी नसारी स्थापना गराईने छ । 

▪ व्यर्सानयक मकै उत्पादनको क्षेि नबस्तार गररने छ ।  

▪ पहाडी भ-ुभागमा मकै, अदरु्ा, बेसार र्ालीको प्रर्ािन गररने छ साथै बानल पकेट क्षेि तोनक सहयोग गने नीनत 

नलइने छ । 

▪  मौसमी तथा बेमौसमी व्यर्सानयक च्याउ उत्पादनमा िोड गररने छ । 

▪  मौररपालक ब्यर्सायीका लानग प्रर्ािानात्मक कायाक्रम सञ्चालन गरर मौरर िन्य उद्योग स्थापनालाई िोड नदईने 

छ । 

▪  उत्पानदत हररयो तरकारीको बिाररकरणका लानग कृनष उपि संङ्कलन केन्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

▪ नडप बोररङ्ग, नहर कुलो, पानी पोखरी ननमााणमा सहयोग गररने छ ।  

 

ख) पशु सेवा सम्बन्िी नीलतः 

▪ पशपुन्छी प्रयोगशाला कक्ष ननमााण गरी पशपुन्छीका आिारभतु सेर्ा संचालनमा ल्याईनेछ । 

▪ पशपुन्छी पालक कृषकहरुलाई सनुचकृत गररने छ । 



 

▪ पशपुन्छीका महामारीिन्य रोग ननयन्िणका लानग ननशुल्क औषिी नबतरण तथा खोप काया संचालन गररने छ । 

▪ ब्यार्सानयक पशपुन्छी र्मामा यानन्िकरण कायाक्रमलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ पशपुन्छीको उत्पादन तथा उत्पादकत्र् बनृि गना पश ुआहारा नबकास कायाक्रम संचालन गररने छ । 

▪ पशपुन्छीमा नश्ल सिुारको लानग उन्नत नश्लका पशपुन्छी नबतरण, बोयर नश्लका बोका नबतरण तथा गाई भैसी 

तथा बाख्रामा कृनिम गभाािान िस्ता कायाक्रम संचालन गररने छ । 

▪ रेनर्ि िस्ता प्राणघातक रोग ननयन्िणको लानग कुकुरहरुमा ननशुल्क रेनर्ि खोप सेर्ा तथा सामदुानयक 

कुकुरहरुको बन्ध्याकरण कायाक्रम संचालन गररने छ । 

▪ पशपुन्छीपालक कृषकहरुको सीप तथा क्षमता नबकासका लानग ब्यार्सानयक पशपुन्छीपालन तानलम संचालन 

गररने छ । 

▪ पशपुन्छीका नयााँ पकेट के्षिहरु स्थापना गरी नर्नर्ि कायाक्रमहरु संचालन गररने छ । 

▪ दिु उत्पादनमा आिाररत अनुदान कायाक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

▪ खाली िनमनमा घााँस रोप्ने कायामा प्रोत्साहन र सहयोग गररने छ । 

 

ग) रोजगार तथा उद्यम नीलतः  

▪ प्रिानमन्िी रोिगार कायाक्रमलाई प्रभार्कारी रुपमा कायाान्यनमा ल्याउन आर्श्य व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

▪ गररनर् ननर्ारणका लानग लघ ुउद्यम नर्कास कायाक्रम मार्ा त नगरनभिका सीप नसक्न इच्छुक व्यनक्तहरुलाई सीप 

तानलम सञ्चालन गने । 

▪ इच्छा अनसुारको उद्यमनशलता तथा सीप मलूक तानलम प्रदान गररने छ ।  

▪ नगरले यरु्ा स्र्रोिगार सिृना गनाको लानग यरु्ाहरुलाई लनक्षत गरी कायाक्रम संचालनमा ल्याउनेछ । 

▪ उद्योग व्यर्सानयहरुलाई व्यर्सानयक सामानिक उत्तरदानयत्र् ननर्ााह गरर सम्रग नर्कासमा सहभानग हुन प्रेररत 

गररने छ । 

▪ नर्नभन्न रानरिय तथा अन्तरानरिय गैर सरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा उद्यनशलता प्रर्िान तथा रोिगारी सिृना 

सम्बन्िी कायाक्रम संचालनमा ल्याइनेछ ।  

▪ पशपुालन र कृनष के्षिमा स्र्रोिगारी नसिाना गना नर्शेष कायाक्रम सञ्चालन गररने छ । 

▪ लगानीमैिी र्ातार्रण ननमााणका ननिी क्षेिसाँग समन्र्य गररने छ । 

▪ उद्योग, व्यापारलाई व्यर्नस्थत गना मागादशान र सहयोग गररने छ । 

▪ हाट बिार व्यर्नस्थत गना आर्श्यक बिेटको व्यर्स्था गररने छ । 

 



 

घ) सहकारी सम्बन्िी नीलतः  

▪ नगरस्तरीय सहकारी सञ्िाललाई सनक्रय र सक्षम बनाइने छ । 

▪ सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कमाचारीहरुको लानग क्षमता नर्कास तानलममा सहयोग र समन्र्य गने नीनत  

नलइनेछ । 

▪ स्र्रोिगारी नसिाना गने र उत्पादनमलूक के्षिमा लगानी बढाउन प्रोत्सानहत गररने छ । 

▪ सरकारी, ननिी र सहकारी के्षि बीच उतपादन र सेर्ामूलक व्यर्साय संचालन गने संभाव्यता सम्बन्िमा सहकाया 

गररने छ । 

▪ सहकारीको प्रकृनत र भनूमका अनसुार र्रक र्रक प्रकृनतका तानलम संचालन गररने छ । 

▪ कृनष सहकारी र  कृनष शाखाको आर्श्यक समन्र्यमा कृषकहरुलाई नर्नत्तय साक्षरता कायाक्रमहरु संचालन 

गररने छ । 

▪ एकै प्रकृनतका सहकारीहरुलाई एकीकरण गरी नदगो र बनलयो सहकारी ननमााणको नीनत नलइने छ ।  

 

ङ) पर्यटन सम्बन्िी नीलतः 

▪ नगरनभि रहकेो होमस्टेलाई प्रर्िान गद ैआन्तररक पयाटनमा िोड नदइनेछ । 

▪ नगरनभिका पयाटकीय स्थलहरुलाई प्रर्िान गद ैनयााँ पयाटकीय स्थलको खोिीमा नर्शेष िोड नदइनेछ । 

▪ मध्यर्ती के्षिमा पयाटकीय मागा िर ्याक ननमााणको लानग आर्श्यक बिेटको पहल गररने छ । 

▪ नर्नभन्न िातिानत भाषा िमा संस्कृनतसाँग सम्बन्िीत भेषभूषा/मौनलक सामग्री सनहतका प्रदशानी स्थल/संग्राहलय 

स्थापनाका लानग पहल गररने छ । 

▪ ननिी के्षिलाई केबलुकार ननमााण होटल लि सञ्चालनमा लगानी गना आह्वान गररने छ । 

▪ घमुाउरी नपकननक स्पोटलाई थप व्यर्नस्थत बनाउद ै आकषाणको केन्र नर्न्द ु बनाउन प्रदशे सरकार, संनघय 

सरकारसाँग समन्र्य गररने छ । 

▪ दरे्चलुीडााँडा पयाटनलाई दरे्चलुी गन्तव्य कायाक्रमसाँग िोडी पयाटन परू्ाािार नर्कासलाई प्राथनमकतामा 

रानखनेछ । 

▪ नगरनभिका पयाटकीय स्थलहरुको सचूी बनाइ ब्रोनसयर ननमााण गरर प्रचार प्रसार गररने छ । 

▪ नगरनभिका झरना, पोखरी र तालहरुलाई व्यर्नस्थत गरी पयाटकीय क्षेिको रुपमा नर्कास गररने छ । 

▪ सामदुानयक र्न के्षिमा िैनर्क नर्नर्िता संरक्षण गररने छ । 

  



 

च) राजश्व सम्बन्िमा नीलतः 

▪ व्यर्सानयक कर  तथा एनककृत सम्पनत करमा नर्शेष छुट नदने व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

▪ रािश्व प्रणालीलाई थप व्यर्नस्थत र प्रनर्निमैिी बनाई कर चहुार्टलाई ननयन्िण गररने छ । 

▪ रािश्व सिुार कायाायोिना अनुरुप रािश्वको के्षि र दायरा बढाईनेछ । 

▪ नगरनभिको व्यर्साय करको दायरालाई र्रानकलो बनाउन उद्योग र्ानणज्य संघसाँग सहकाया गररने छ । 

▪ घर बहाल कर, व्यर्साय कर दताा तथा ननर्करणको लानग नगर नभिका नर्नभन्न स्थानमा नशनर्र संचालन गररने 

छ । 

▪ सामदुानयक र्नहरुलाई करको दायरामा ल्याउन आर्श्यक समन्र्य गररने छ । 

▪ यस क्षेिमा रहकेा प्राकृनतक स्रोत सािनहरुको उपयोगको लानग प्रचनलत काननूको पररनिनभि रही उनचत 

व्यर्स्थापन गरी आन्तररक आम्दानीको स्रोत र्नृद्व गररने छ ।  

▪ दरे्चलुी नगरपानलका के्षिको भौगनर्ाक अध्ययन गरी यस क्षेिमा रहकेो भनूमगत िल, नदी ननयन्िण, ननमााण 

सामग्री र खननि सम्पदाको खोि तथा अनसुन्िान गररने छ । 

 

छ) सुकुम्बासी समस्र्ा समािान सम्बन्िी नीलतः 

▪ भनुमनहन दनलत, भनुमनहन सकुुम्बासी तथा अव्यर्नस्थत बसोबानसको समस्या समािान गनाको लानग तत्काल 

काया प्रनक्रया अगाडी बढाईनेछ । 

▪ सकुुम्बासी समस्या समािानको लानग आर्श्यक िनशनक्तको व्यर्स्थापन तथा अन्य नर्षय व्यस्थापनको लानग  

आर्श्यक बिेटको व्यर्स्था गररने छ । 

 

२) सामालजक लवकास सम्बन्िी नीलतः 

 क) लशक्षा  तथा र्ुवा खेलकुद सम्बन्िी नीलतः 

▪ यस नगरपानलकाका सम्पूणा नर्द्यालयहरुमा कम्प्यटुर तथा इन्टरनेट सेर्ा नर्स्तार गरी ICT. मैिी नर्द्यालय 

बनाइनेछ । 

▪ नर्द्याथीको ननयनमत नसकाइ सहनिकरण साँगै अनतररक्त सन्दभा सामग्रीहरुको व्यर्स्था गरी नर्द्याथीहरुको नसकाइ 

सनुननित गररने छ । 

▪ आिारभतू तहका गररब तथा नर्पन्न नर्द्याथीहरुको नसकाइ सनुननितताको लानग ननशलु्क अनतररक्त 

पाि्यपसु्तक तथा पोशाक नर्तरण गररने छ । 



 

▪ बाल नर्कास परू्ाािार बसाई व्यर्स्थापनमा मेयर कायाक्रम मार्ा त बाल नर्कास केन्रहरुमाआर्श्यक स्रोत¸ 

सािन र नसकाइ सामग्रीको पयााप्ततामा िोड नदइनेछ । 

▪ बालबानलकासाँग उपमेयर कायाक्रम मार्ा त बालबानलका उत्थानमा िोड नदइनेछ । 

▪ आिारभतू तथा माध्यनमक तहमा नैनतक नशक्षालाई क्रमशः अननर्ाया गद ैलानगनेछ । साथै सामानिक तथा 

नैनतक नर्षय अननर्ाया रुपमा नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन गररने छ । 

▪ नागररकलाई आफ्नो हक अनिकार र कताव्य र्ोि गराउनकुो साथै लैंनगक नहसंा, घरेल ु नहसंा¸ दवु्यासनी 

लगायतका नर्षयमा िानकारी प्रदान गना नागररक नशक्षाको प्रारम्भ गररने छ । 

▪ सबै नर्द्यालयहरुमा नर्द्यालय र्ालउद्यान ननमााण गने नीनत नलइनेछ र उत्कृष्ट र्ालउद्यानलाई परुस्कृत समेत गररने 

छ । 

▪ आिारभतू तहका नर्द्यालयहरुमा समेत क्रमशः नर्ज्ञान प्रयोगशाला तथा पसु्तकालय स्थापना गररने छ । 

▪ नर्द्यालय नशक्षणमा शैनक्षक सामग्री र पाि योिनाको कायानर्नि बनाई अननर्ाया रुपमा लागु गररने छ । 

▪ बेसलाइन सभे मार्ा त नर्द्यालयको अर्नस्थनत र सम्भाव्यता अध्ययन गरी नर्द्यालय एनककरण गरी िूला 

नर्द्यालय ननमााणको नीनतलाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

▪ नर्द्याथी संख्याको आिारमा दरबन्दी नमलान गरर आर्श्यक भएको नर्द्यालयमा नमलान गररने छ ।  

▪ नगर नशक्षाको र्ास्तनर्क अर्स्था पनहचान गरी सिुारको लानग नगर नशक्षा योिना तथा  प्रोर्ाइल ननमााण एर्म् 

प्रयोगमा िोड नदइनेछ । 

▪ नगर स्तरीय परीक्षा प्रणालीलाई अझै बढी व्यर्नस्थत गररने छ साथै कक्षा ८ र कक्षा ५ को  परीक्षाको माध्यमबाट 

आिारभतू शैनक्षक उपलनब्ि सिुारमा िोड नदइनेछ । 

▪ नगरपानलकाको लानग आर्श्यक िनशनक्त उत्पादन हुने गरी उच्च नशक्षाको नीनत तयार गरी क्याम्पस र 

नगरपानलका बीच अध्ययन अनसुन्िान कायामा सहकाया गररने छ । 

▪ नर्द्यालयको अध्ययन अध्यापनको लानग तोनकएको समय भन्दा बाहके कोनचङ¸ट्यसुन िस्ता थप नशक्षण 

नर्निलाई ननरुत्सानहत गरी नर्द्याथीहरुलाई नसिाननशल हुन र खेलकुद व्यायम लगायत सामानिक सााँस्कृनतक 

कायामा सहभागी गराउन आर्श्यक स्रोत र सामग्रीको व्यर्स्था नमलाइनेछ । 

▪ नगरस्तरीय खेलकुद नर्कास सनमनतलाई सनक्रय बनाईनेछ । 

▪ उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ नगरनभिका खेलकुद मैदानहरुलाई थप व्यर्नस्थत र स्तरउन्नती गररने छ ।  

▪ आन्तररक खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालन र निल्ला, प्रदशे, केन्रस्तरीय प्रनतयोनगतामा खेलाडी पिाउने नीनत 

नलइनेछ । 

  



 

ख) स्वास््र् सम्बन्िी नीलतः 

▪ आ.ब. २०७९/०८० दनेख नगरपानलका नभिका ६८ र्षामानथका िेष्ठ नागररकहरुलाई काया नर्नि बमोनिम 

बानषाक दईु पटक (६/६ मनहनामा ) स्र्ास््यकमीहरु घर घरमै गएर स्र्ास््य पररक्षण गने व्यर्स्था नमलाइने छ । 

▪ आ.ब. २०७९/०८० दनेख गभार्ती तथा नर्पन्नताका कारण शल्यनक्रयाका बखतमा समेत रगत ब्यबस्थापनको 

कायामा रक्त पररक्षण शलु्क बापतको रकम कायानर्नि अनसुार अनदुान स्र्रूप उपलब्ि गराउने ब्यबस्था 

नमलाइनेछ । 

▪ दमु्कौली प्राथनमक स्र्ास््य केन्रलाई ५० शैयाको अस्पताल बनाउन आिार तयार गररने छ ।  

▪ कुपोनषत बालबानलकाहरुको सघन उपचारलाई थप प्रभार्कारी बनाई १ दनेख १७ र्डाका ५ र्षा मुननका 

बालबानलकालाई पोषण नस्क्रननंग गरर कुपोषण मकु्त बालबानलका रहकेो नगरपानलका बनाईनेछ । 

▪ मनहलाहरुको पािेघरको क्यान्सरको  नस्क्रननंग (VIA) िााँच तथा पािेघर खस्ने रोगको नशनबर गण्डकी प्रदशे 

सरकारको समन्र्यमा ननरन्तरता नदइनेछ । 

▪ नगरनभि संचालनमा रहकेा सामदुानयक तथा नननि अस्पताल, स्र्ास््य नक्लननक, मेनडकल, प्रयोगशाला, 

आयबेुद, चस्मा पसल आनदलाई अननबाया रुपमा दताा तथा ननबकरण गराई सलुभ र गणुस्तरीय स्र्ास््य सेर्ा 

उपलब्ि गराउन ननयनमत अनुगमन ननरीक्षण लानग आबश्यक सहयोगको व्यर्स्था नमलाइनेछ । 

▪ नगरनभि नबनभन्न र्डामा स्र्ास््य सम्बन्िी सेर्ा प्रबाहका मलू खम्बाका रुपमा रहकेा मनहला स्र्ास््य स्र्यं 

सेनर्काहरुको उच्च मलु्यांकन गद ैस्र्ास््य स्र्यं सेनर्कालाई प्रदान गररद ैआएको प्रोत्साहन भत्ता लगायत अन्य 

सनुर्िाहरुलाई ननरन्तरता नदईनेछ । 

▪ स्र्ास््य नबमा कायाक्रम यस नगरपानलकामा लाग ुभै १७ र्टै र्डामा दताा सहयोगी मार्ा त नबमा गरेर दमु्कौली 

अस्पतालबाट नबमाको पोनलसी अनसुार २४ सै घण्टा आबश्यक औषनि र स्र्ास््यकनमाको ब्यबस्थापन 

नमलाइनेछ । 

▪ स्र्ास््य नबमा कायाक्रमलाई प्राथनमकतामा राख्द ै गररब नर्पन्न र्गालाई  ननशुल्क रुपमा स्र्ास््य नबमा 

कायाक्रमको व्यर्स्था नमलाईनेछ र नर्मा कतााको क्षमता नर्कास तथा प्रोत्साहनको लानग आर्श्यक कायाक्रम 

तय गररने छ ।  

▪ क्षयरोग,कुष्ठरोग,नसने रोगहरु ननयन्िणको लानग ननयनमत अनुगमन तथा सपुरररे्क्षण गररने छ । 

▪ घरमा सनु्य सतु्केरी कायाक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

▪ नगर नभिको दगुाम बस्तीबाट बनथिंग सेन्टरमा आएर सतु्केरी सेर्ा नलए बापत प्रोत्साहन स्र्रूप थप यातायात 

खचा उपलब्ि गराउने कायाक्रमलाई ननरन्तरता नदईनेछ । 

▪ नर्नभन्न संघ/संस्थाबाट सञ्चालन हुने रक्तदान, स्र्ास््य परीक्षण नशनर्रहरुमा आर्श्यक समन्र्य, सहिीकरण 

र सहयोग गने नीनत नलइनेछ । 

  



 

ग) आर्ुवेद सम्बन्िी नीलतः 

▪ नगर के्षिनभि नसनेरोग न्यनूनकरणका लानग सञ्चालनमा रहेका गााँउघर/शहरी नक्लननक मार्ा त ननयनमत   सेर्ा 

प्रदान गने ब्यबस्थालाई ननरन्तरता नदईनेछ । 

▪ िेष्ठ नागररकको स्र्ास््य प्रर्िानका लानग रसायन यकु्त आयरेु्द औषनि नबतरणको ब्यबस्था नमलाईनेछ । 

पञ्चकमा,परू्ाकमा (स्नेहन,स्रे्दन) कायाक्रमलाई थप ब्यबनस्थत गरर ननयनमत रुपमा गणुस्तररय सेर्ा  उपलब्ि 

गराईनेछ ।     

▪ आमा र बच्चाको पोषण शरुक्षाकोलानग  िनडबटुी िन्य आयुरे्द औषनिको उनचत ब्यबस्था नमलाईनेछ । 

▪ नर्द्यालय आयुरे्द तथा योग नशक्षाका माध्यामबाट नबद्याथी तथा नशक्षकलाई आयरेु्द तथा योग मार्ा त स्र्स्थ 

निर्नयापन गना  कायाक्रम सञ्चालन गररने छ । 

▪ स्थाननय स्तरमा उपलब्ि िनडर्टुीहरु लाई गुण र उपयोनगताको आिारमा उनचत प्रयोग गनाका लानग स्थाननय 

िनतालाई िनडबटुी सम्बन्िी तानलम नदने व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

▪ स्र्स्थ िीर्नशैनलका लानग योग,ध्यान र सकारात्मक सोच सम्बन्िी प्रनशक्षण संन्चालन गररने छ ।  

 

घ) मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्बन्िी नीलत: 

▪ मनहलाहरुको आनथक, सामानिक, रािनैनतक तथा सााँस्कृनतक चौतर्ी नर्कासकालानग मनहला सशनक्तकरण 

कायाक्रम संचालन गररने छ । 

▪ मनहला बालबानलका तथा र्रक क्षमता भएकाहरु साँग सम्बन्िीत चेतनामलूक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, 

प्रशारण तथा नर्तरण गररने छ । 

▪ एकल मनहलाहरु मानथ हुने घरेल ुतथा सामानिक नहसंा न्यनूीकरण गना सचेतना मलूक कायाक्रम संचालन गररने 

छ । आनथाक सामानिक सशनक्तकरणकालानग सीप नर्कास तानलम प्रदान गररने छ । 

▪ सेनेटरी प्याड ननमााण सम्बन्िी तानलम प्रदान गरी बिाररकरणका लानग समन्र्य गररने छ ।  

▪ बालबानलकाको चौतर्ी नर्कासको लानग र प्रनतभार्ान बालबानलकाको पनहचान र प्रोत्साहनका लानग नर्नर्ि 

कायाक्रम संचालन गररने छ । 

▪ नकशोरी नहसंालाई अन्त्य गने नीनत नलइने छ । 

▪ बालमैिी घोषणा पनुरार्लोकन गररने छ । पनुरार्लोकन साँगै नर्शेष कायाक्रम सञ्चालन गररने छ । 

▪ नगरस्तररय िेष्ठ नागररक सनमनतलाई सनक्रय बनाई िेष्ठ नागररक सम्मान कायाक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

▪ नगरनभिका िेष्ठ नागररकलाई अिार्ानषाकरुपले घरदैलो स्र्ास््योपचार तथा स्र्ास््य परामशा सेर्ा संचालनमा 

ल्याइनेछ । 



 

▪ नगर नभि रहकेा बालबानलका, नकशोर नकशोरी तथा सनुौलो हिार नदनका आमाहरुको पोषण नस्थनतमा सिुार 

ल्याउन एरं् पानलकालाई पोषण मैिी बनाउनकालानग सहयोग गररने छ । 

▪ सम्पणूा र्डाहरुसंग सहकाया गरी बहुके्षिीय पोषण कायाक्रमलाई नगर के्षि नभि संचालन गररने छ । 

▪ अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुलाई सहायता सामग्री उपलब्ि गराइनेछ ।  

▪ परू्ाािारहरुलाई अपाङ्गमैिी बनाउने अनभयान थालनी गररने छ ।  

▪ अपाङ्गता स्र्रोिगार कायाक्रम मार्ा त व्यर्साय र्ा पशपुालन गना बीउ पूाँिीको व्यर्स्था गररने छ ।  

 

३) सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्िी नीलत 

▪ कमाचारीहरुको सीप, क्षमता र ज्ञानमा नर्कासमा िोड नदई कमाचारीलाई सक्षम र सबल सनहत प्रशासननक तथा 

प्रानर्निक कमाचारीलाई प्रनर्नि मैिी क्षमता नर्कास तानलम नदइनेछ । 

▪ अनत आर्श्यक सेर्ामा कायारत प्रानर्निक िार तर्ा का करारका कमाचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्र्रुप नननित 

प्रनतशत तलब र्नृद्वको व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

▪ नर् ननर्ाानचत िनप्रनतनननिहरुलाई क्षमता नर्कास तथा कायासम्पादन सम्बन्िी अनभमनुखकरण कायाक्रम 

संचालन गररने छ । 

▪ नगरको आन्तररक ननयन्िण प्राणाली तयार पारी लाग ुगररने छ । 

▪ रानरिय पररचयपि तथा पनञ्िकरण सेर्ा इकाईबाट संचानलत कायाक्रमलाई ननरन्तरता नदने गरी िनशनक्त 

व्यर्स्थापनका लानग आर्श्यक बिेट व्यर्स्थापन गररने छ । 

▪ चाल ुखचा कटौनत गरी पिुीगत खचामा नर्स्तार गने अनभयान स्र्रुप आगामी आ.र् को लानग अनत आर्श्यक 

खचा र्ाहके अननर्ाया नदनेखएका अर्लोकन भ्रमण कायाक्रम लगायत अन्य प्रकृनतका खचा ननयन्िण गने 

व्यर्स्था नमलाइनेछ । 

▪ नगरनभिका अनत िोनखम स्थानहरुमा नस.नस क्यामेरा िडान गरी नगरको समग्र शानन्त सरुक्षालाई अझ ैसदुृढ 

बनाईनेछ । 

▪ नर्द्यनुतय हानिर िडान तथा नर्नभन्न शाखाहरुमा नस.नस क्यामेरा िडान गरी सचूना प्रनर्निमैिी प्रशासनमा िोड 

नदईनेछ ।  

▪ सार्ािननक सनुरु्ाई कायाक्रम मार्ा त सार्ािननक पदानिकारीलाई िनउत्तरदानय बनाइनेछ । 

▪ र्डा संचालनको लानग आर्श्यक पने न्यनूतम बिेट व्यर्स्था गररने छ ।  

▪ नगरपानलकालई प्रनर्निमैिी बनाउनको लानग सफ्टरे्यर िडान तथा संचालनमा नर्शेष प्राथनमकता नदई 

आर्श्यक बिेट व्यर्स्थापन गररने छ । 

▪ नर्द्यालय/स्र्ास््य संस्थाहरुको मिा, िनशनक्त व्यर्स्थापन सम्बन्िमा नर्शेष योिना बनाइनेछ । 



 

५) पूवायिार सम्बन्िी नीलतः 

▪ स्थानीय उपभोक्ता सनमनतमार्ा त हुने स्थायी प्रकृनतका कायालाई आगामी आ.र् दनेख स्थानीय टोलनर्कास संस्था 

मार्ा त नर्कास ननमााणका कायाहरु संचालन गने व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

▪ अिरुा तथा क्रमागत योिनाहरुको कायाान्र्यनलाई ननरन्तरता नदइनेछ ।  

▪ परू्ाािारहरु ननमााण गदाा र्ातार्रणमैिी, मनहलामैिी, बालमैिी,नकशोरीमैिी तथा अपाङ्गमैिी बनाउने नीनत 

नलइनेछ । 

▪ नगरपानलकाको लोकाहा खोला क्षेिमा प्रदशे सरकारबाट स्र्ीकृत औिोनगक के्षि ननमााणकायाको आर्श्यक 

प्रनक्रया अगाड़ी बढाउन पहल गररने छ । 

▪ संनघय सरकारबाट स्र्ीकृत भएको िमा सेंटर ननमााणका लानग आर्श्यक िग्गाको खोिीकाया तथा व्यर्स्थापन 

गररने छ । 

▪ र्ोहोरमैला व्यर्स्थापनका लानग आर्श्यक परू्ाािार ननमााण तथा िग्गा उपलब्ि र व्यर्स्था गने र्ाडालाई 

प्रोत्सानहत गररने छ । 

▪ कृनष उपि संकलन केन्र, खाद्यान्न भंडारण कें र ,कोल्ड स्टोर रूम लगायतका संरचनाको अध्ययन सनहत 

आर्श्यक व्यर्स्थापन गररने छ । 

▪ यस नगरपानलकाको नाममा रहकेो र्डा नं. १० लगायत पानलकानभिका सार्ािननक िग्गाको आर्श्यक संरक्षण 

गने नीनत नलईन ेछ ।  

▪ Emergency Response Team, परू्ाािार एम्बलुेंस, आनर्रकार केन्र व्यर्स्थापन िस्ता नर्षयको औनचत्य 

तथा आर्श्यकताको अध्ययन अगाड़ी बढाईने छ । 

▪ सडक, पलु, खानेपानी लगायतका परू्ाािारको ननयनमत ममात ्सम्भार कायाको नननम्त यस पबूा स्थानपत साना 

परू्ाािार ममात ्सम्भार कोषलाई ननरन्तरता नदइने छ । 

▪ मानर् तथा र्न्यिन्त ुबीचको द्वन्द ननर्ारण गने प्रयोिनका लानग तारिाली, र्ाल,पोखरी लगायतका भौनतक 

संरचना ननमााणका लानग आर्श्यक व्यर्स्था अगाड़ी  बढाईनेछ । 

▪ सडक, नाली ननमााण लगायतका परू्ाािार ननमााण गदाा नबिनुलका पोल, तार र खानेपानी पाईप लाईनलाई 

व्यर्नस्थत गनाको लानग सम्बन्िीत पक्षहरुसाँग आपसी समन्र्य गरी कम लगानी र कम क्षनत हुने गरी ननमााण 

काया गररने छ ।  

▪ स्र्ास््य संस्था, कलेि, प्रानर्निक नशक्षालय तथा सामदुानयक नर्द्यालयहरुलाई आर्श्यकता अनसुार स्तर बनृि 

गद ैलनगने छ । 

▪ नर्द्यतुीय नक्सापास प्रणाली ई.नर्.नप.एस अबलम्बन गरी नक्सापास प्रनक्रयालाई सरल, सहि र पारदशी बनाउने 

नीनत नलईनेछ । 

▪ नगरनभि रहकेा नसकमी, डकमीलाई तथा ननमााण व्यर्सायीलाई भकूम्प प्रनतरोनि घर ननमााण सम्बन्िी  

अनभमुनखकरण तथा तानलम संचालन,दताा तथा नर्ीकरण गरी नक्सापास तथा भकूम्पीय प्रनतरोिी घर ननमााण  

कायाक्रमलाई कडाईका साथ लाग ुगररने छ ।  

▪ सार्ािननक सरोकारका भर्नहरुको नक्सा पास गने कायालाई अननर्ायाता नदने गरी त्यस्ता भर्नहरुमा लाग्ने 

रािस्र् रकम छुट नदने व्यर्स्था  नमलाईने छ ।  



 

▪ चाल ुर्षा दनेख सरुुर्ात गररएको अस्र्ाल्ट पीचको अर्िारणा अनसुार कालोपिे गने कायालाइ ननरन्तरता नदईने 

छ ।  

▪ सडकमा अननुचत ढंगले रानखएका ननमााण सामग्रीको कारण आर्गमनमा अर्रोि गने बाटो नबनग्रने र दघुाटना 

हुनेहुाँदा त्यस्तो व्यनक्त र ननमााण व्यर्सायीलाई कारर्ाहीको दायरामा ल्याइने छ ।  

▪ योिनाहरुको रकमान्तर र संशोिन गने कायालाई अनतआर्श्यक भएमाि नगर कायापानलकाको ननणाय गने तथा 

रकमान्तर र संशोिनलाई सकेसम्म कम गद ैलैिाने व्यर्स्था नमलाइनेछ ।  

▪ नगरको गौरर्को योिना रहकेो नगर ररङरोड, सरुनक्षत आर्ास, नगर अस्पताल ननमााण कायालाई ननरन्तरता नदईने 

छ । 

▪ रािनीनतक दल, र्डा सनमनत र टोल नर्कास संस्थाको सहभानगतामा सार्ािननक िग्गाको संरक्षण र सम्बिान 

गररने छ ।  

▪ आगामी आ.र्. बाट िुला तथा बहुर्नषाय योिना बाहके अन्य योिनाहरु क्रमागत योिनामा साने प्रर्तृ्तीलाई 

ननरुत्सानहत गररने छ ।  

▪ व्यबनस्थत र्स्ती र सहरीकरणका लानग नयााँ नापी गराई लगत कट्टा नभएका बाटोलाई लगत कट्टा गना िोड़ 

नदनकुा साथै सार्ािननक बनाईनेछ । 

▪ प्रदशे राििानी िोड्ने छोटो सडकको रुपमा रहकेो दलदले िौबादी सडकको दलदले(कुमसोत खण्डलाई संघ र 

प्रदशेको समेत सहयोगमा चौडा बनाई स्तरोन्ननत गररने छ । 

▪ खोलाहरुले कटान गरी क्षती पयुााएको र िोनखम रहकेो िााँउहरुमा तटबन्िन सम्बन्िी कायालाई अन्य 

ननकायहरुसंग समेत समन्र्य गरी आर्श्यक पहल गररने छ । 

▪ खानेपानी आयोिनाहरुको स्तरउन्नती र क्षमता नर्कासमा सहयोग गररने छ र पानीको गणुस्तर कायम गद ैएक 

घर एक िारा नीनतलाई कायाान्र्यनमा लनगने छ । 

▪ प्रत्येक बाटोहरुमा पोल, प्रत्येक घरमा नबिुली बत्ती पयुााउन पहल गररने छ । 

▪ िूला तथा गौरर्का  परु्ाािार ननमााणका आयोिनाहरु संचालन गना संघीय सरकार र प्रदशे सरकारमा नर्शेष 

पहल गररने छ ।  

▪ सडकमा रहकेा सोलार बत्तीहरुको ममात सम्भार गरी संचालनमा ल्याउनका लानग रै्कनल्पक ऊिाा प्रर्िान 

केन्रको सहकायामा तथा यस कायाालयबाट आर्श्यक पहल गररने छ ।  

▪ नारायणी नदी नकनार लगायत अन्य आर्श्यक स्थानका अनन्तमसंस्कार घाट ननमााण गरी व्यबनस्थत बनाईनेछ । 

 

६) लवपद् व्र्वस्थापन तथा महामारी रोकथाम 

क) लवपद व्र्वस्थापनः  

▪ नगर स्तरीय नर्पद ्व्यर्स्थापन कोषमा बिेटको व्यर्स्था गररने छ । 

▪ सामानिक संघ संस्थाहरुलाई नर्पद ्परू्ा तयारी, उद्दार राहत र पनुननामााणमा पररचालन गररने छ । 

▪ सरोकारर्ालहरुसंग समन्र्य गरी नर्पद न्यनूीकरण सम्बन्िी कायायोिना ननमााण गररने छ । 



 

▪ नर्पदको के्षिमा काया गना स्र्यम ्सेर्क समहू पररचालन गने नीनत नलइने छ । 

▪ उद्दारमा आर्श्यक आिारभतू सहयोगी सामग्रीको प्रबन्ि गररने छ । 

▪ खरको छाना भएको घरमा कम्तीमा नटनको छानामा लगाउने र गररबका घर ननमााण गना सहकाया गररने छ ।   

 

ख) महामारी रोकथाम:  

▪ कोनभड १९ नर्रुिको खोप, सचेतनामलूक कायाक्रम, गररब तथा असाहयलाई उपचारको नर्शेष सहयोग र  

आर्श्यकता अनुसार आइसोलेशन कक्ष संचालनलाई ननरन्तरता नदइने छ ।   

 

अन्र् नीलत:  

▪ कला संस्कृनत, िानमाक एर्म ्ऐनतहानसक स्थलहरुको संरक्षण र सम्बिान गररने छ । 

▪ दरे्चलुी नगरपानलका के्षिको भौगनर्ाक अध्ययन गरी यस के्षिमा रहकेो खननििन्य सम्भार्नाको सम्भाव्यताको 

खोि गररने छ ।  

▪ बालमैिी नगरपानलकाको रुपमा पनहचान बनाएको नगरपानलकालाई बालमैिी नर्शेष अनभयानहरु सञ्चालन 

गररने छ । 

▪ र्ातार्रणमैिी, पणूा सरसर्ाई िस्ता अनभयानहरु सञ्चालन गररने छ ।  

▪ र्ातार्रण सम्बन्िी ननयमार्ली तिुामा गरी र्ोहोरमैला व्यर्स्थापन, प्रदषूण न्यनूनकरण गने नीनत नलइने छ । 

▪ दरे्चलुी नगरपानलका कायाके्षि बनाई नर्नभन्न नर्िाहरुमा काम गना इच्छुक संघ/संस्थाहरुलाई आर्श्यक 

समन्र्य र सहकाया गररने छ ।  

 

अन्त्र्मा ,  

यो नीनत तथा कायाक्रम तिुामा गने क्रममा सहभानग हुनहुुने, नगर उपप्रमखु, नरगसभाका सदस्य, कमाचारी लगायत सझुार् 

प्रदान गनुाहुने रािनीनतक दल, परू्ा िनप्रनतनननि, ननिीक्षेि, संचार िगत र नागररक समािसबै प्रनत आभार प्रकट गद ै

यसलाई सर्ल कायाान्र्यनका नननम्त सम्बि सबै पक्षबाट सकारात्मक सझुार् र सहयोगको अपेक्षा गदाछु ।  

 

िन्र्वाद  

 

२०७९ असार १० गते शुक्रबार । 

हरर प्रसाद न्र्ौपाने 

नगर प्रमुख, देवचुली नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

नवलपरासी (बदयघाट सुस्ता पूवय) 


