“समृद्ध

प्यूठान नगरपालिका लनमााणको आधार

सामाजिक न्याय र दिगो विकास सवितको पूिााधार”
प्यूठान नगरपालिकाको िाह्रौ नगरसभामा प्रस्तुत
आलथाक िर्ा २०७९/८०को
नीलत तथा कायाक्रम
नगर उप प्रमुखज्यु, प्रमुख प्रशासवकय अलधकृतज्यू, नगरसभाका सिस्यज्यूिरु, नगरपालिकाका
कमाचारी साथीिरु,
सं ङ्घीय िोकताजन्िक गणतन्ि स्थापना पश्चात स्थानीय तिको िोस्रो लनिााचनबाट लनिााजचत भई पवििो
पटक यस गररमामय नगरसभामा आलथाक िर्ा २०७९/०८० को नीलत तथा कायाक्रम प्रस्तुत गना उपजस्थत
भएको छु ।यस नगरपालिकाको अलथाक िर्ा २०७९/०८० को नीलत तथा कायाक्रम यस गररमामय

सभासमक्ष प्रस्तुत गना पाउँिा म गौरिान्िीत भएको छु । यस आलथाक िर्ाको नीलत तथा कायाक्रम प्रस्तुत
गरररिँिा सिा प्रथम म प्युठान नगरपालिका लनिासी सम्पूणा आमाबुिा, िािुभार्ा तथा दििी िविनीिरु िसिे
िामीिार्ा आफ्नो अमुल्य मत दिर्ा यो स्थानमा पुरयाउनु भर् यो

जिम्मेिारी प्रिान गनुा भएकोमा िादिाक

धन्यबाि दिन चािाँन्छु ।सङ्घीय शासन प्रणािी र समाििाि उन्मुख िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन
व्यिस्था स्थापनाको िालग भएका िनयुद्ध िनआन्िोिन र विलभन्न समयमा भएका सम्पूणा रािलनलतक

आन्िोिनिरुमा िलििान गनुि
ा न
ु े सम्पूणा सविििरु प्रलत उच्च सम्मान सवित भािपूणा श्रद्धान्ििी अपान गना
चािान्छु ।साथै घाईते र अपांगिरुको जशघ्र स्िास््य िाभको कामना गिाछु ।

स्थानीय तिको लनिााचन सफितापूिक
ा सम्पन्न गराउने लनिााचन आयोग, सियोग पुयााउने राष्ट्रसेिक
कमाचारी, सुरक्षा लनकाय तथा यस प्रवक्रयामा सं िग्न रािनीलतक िि, सं घसं स्था र आम नागररक सबैप्रलत आभार
ब्यक्त गिाछु।

राज्य पूनसं रचना सँग सं गै लसं ििरबारको अलधकार िनताको घरिै िोमा पुरयाउने उद्देश्यका साथ

िनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पका रिने स्थानीय सरकारको रुपमा यिाँका िनतािरुको सेिा गने मिान
अविभारा िालमिार्ा प्राप्त भएकोछ । अिका ५ बर्ाका अिलधमा लनिााजचत िनप्रलतलनधीको काँधमा सीलमत

श्रोत साधनको कुशितापुिक
ा पररचािन गरर समानता, सामाजिक न्याय, समािेशी, समानुपालतक प्रलतलनलधत्ि र
समतामूिक समािको लनमााण गरी सबै नगरिासीिाई विकासको मूि प्रिािमा ल्याउनु मित्िपूणा जिम्मेिारी
िालममा रिेको छ । सं विधानिे पररकल्पना गरे को तीन तिको सरकारको सम्िन्धको सै द्धाजन्तक आधार
समन्िय सिकाया र सिअजस्तत्ि भएकोिे यस नगरपालिकािे सो सै द्धाजन्तक आधारिाई आत्मसाथ गरी
तिगत सम्बन्धिाई बलियो बनाई अगाडी बढ्नेछ ।
यो नगरपालिका स्थापना भर्ा आिका दिनसम्म भएका प्रयासिरुिे सम्पूणा नगरपालिकाको विकासका
केिी आधार खडा भएका छन।आलथाक, सामाजिक, पुिााधार, विपत तथा िातािरण र सुशासनका क्षेिमा

उल्िेख्नीय प्रगलत भएको छ । अिको पाँच िर्ाको समयमा नगरपालिकाको बृित्तर विकासको जिम्मेिारी
िाम्रो काधमा आएकोिे िीघाकालिन विकासको खाका तयार गने गरी यो लनलत तथा कायाक्रम प्रस्तुत गरे का
छौ ।स्थानीय तििाई प्राप्त िुने विलभन्न अनुिान, आन्तररक रािश्व तथा रािश्व बाडफाडबाट प्राप्त िुने रकम
गरी िम्मा उपिव्ध िावर्ाक सीलमत श्रोत र साधनिाई अलधकतम रुपमा पररचािन गिै दिगो विकासका

िक्ष्यिरु प्राप्ती गना िामी अग्रसर रिने प्रयत्न गने छौ ।उत्पािन र उत्पािकत्ि िृवद्ध गिै रोिगारी सृिना
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गरी गररिी न्यूनीकरण गने नीलत तथा कायाक्रम रिे को छ । पिाडी जिल्िामा रिेको िाम्रो िस्तो
नगरपालिकाकामा आधारभ ुत पूिााधारिरुको कमी र नगरिासीको विकास र शुसासन प्रलतको तीव्र

आकांक्षािाई पररपूलता गनुा मुख्य जिम्मेिारी िालमिार्ा प्राप्त भएकोिे सोिी बमोजिम सम्बोधन गनाको िालग
िामी लनरन्तर िालग रिने प्रलतिद्धता िािे र गिाछौ ।

जशक्षा, स्िास््य, कृर्ी पूिााधार, िन िातािरण तथा पयाटन, सरसफाई, श्रम रोिगार, उद्यमशीिता

िगायतका विलभन्न क्षेिमा थुप्रै कामिरु िाम्रो वटमिे गनुा पने िे जखन्छ । यस्ता काया गिाा उपिब्ध स्थालनय
श्रोत साधन र िनशक्तीको अलधक्तम प्रयोगबाट नै गररनेछ। प्युठान नगरपालिकाको िृित्तर विकास िामी

एक्िै को प्रयासबाट मािै सम्भि छै न। यसको िालग सबैसँग िातेमािो गरे र नै अजघ बविने नीलत लिर्ने छ
।

ु मान्यता, बिुिबािी खुल्िा समाि, मानि अलधकार,
प्युठान नगरपालिका िोकतन्िका आधारभत

सामाजिक न्याय, सिकारीता, सिअजस्तत्ि र समन्ियको लसद्धान्तिार्ा आत्मसाथ गिै विलधको शासनप्रलत पुणा
प्रलतिद्द रिने छ । िोकतन्ििार्ा सामाजिक जििन पद्धलतको रुपमा स्थावपत गने कुरामा नगरपालिका
ू ी सिै नगरिासीिे गना सकुन
िरपि प्रयत्नलसि रिनेछ । शासकीय व्यिस्थामा आएको पररितानको अनुभत
भन्ने विर्यमा िामी सधै सचेत रिनेछौ।

नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आलथाक तथा साँस्कृलतक विविधतािार्ा आत्मसाथ गिै सन्तुलित र

समन्यावयक विकासको बाटोमा अजघ बढ्न यस नगरपालिका दृि रिनेछ । िामीिरु योिनािद्द रुपमा र
प्राथालमकताका आधारमा विकास लनमााणका कामिरु िुन ु पछा भन्ने कुरामा प्रलतिद्द छौ । मालिक िोर्न

सेिक िौ भन्ने मान्यतामा आधाररत िनउत्तरिायी, पारिशी, मेिनती र सियोगी सयन्िबाटनै समृवद्ध िालसि
गना सवकन्छ भन्ने मान्यतािार्ा िालमिे आफ्नो मागा िशानको रुपमा ग्रिण गरे का छौ ।
स्थानीय ति स्थापना पश्चात िािसम्म प्यूठान नगरपालिकामा गररएका कामको सलमक्षात्मक रुपमा

वििरण प्रस्तुत गिाछु।
•

कानून नै नगरपालिका सञ्चािन गने प्रमुख आधार भएकोिे िािसम्म ६३ िटा विलभन्न कानूनिरु
लनमााण भएका छन ।

•

जशत भण्डारको िालग प्रिे श कृवर्, भूमी व्यिस्था तथा सिकारी मन्िाियिाट साझेिारीमा प्यू.न.पा. िडा
नं. ४ मा १०० टनको जशत भण्डारको लनमााण तथा प्रयोगमा आएको छ ।

•

फोिोरबाट उिाा उत्पािन कायाका िालग प्यूठान नगरपालिका, मल्िरानी गाँउपालिका र माण्डिी
गाँउपालिकासं गै सिकाया गरी िैकजल्पक उिाा प्रिद्र्धन केन्रसं ग लमलत २०७५/१०/३ गते समझिारी
पिमा िस्ताक्षर गने काया सम्पन्न भएको छ ।

•

जझमरुक निी लनयन्िण, िुलम्र िसपाका िुं गेठाँटी िे जख िे उरािी रोल्पा िोड्ने सडक, ऐलतिालसक लभलिकोट
िरिार, लभलिकोट रक गाडे न, शविि पाका र वििुिार खेि मैिानको विस्तृत पररयोिना प्रस्ताि तयार

भैसकेको छ । यसै गरी नगरपालिका लभिका सबै शाखा बाटोिरु वपच गनाको िालग प्राविधीक जस्टमेट
भएको र अन्य विलभन्न खानेपानी आयोिना तथा पयाटवकय स्थानको पलन लड.वप.आर तयार भएको छ ।
•

िडा नं. १ मा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको िालग लड.वप.आर. बनेको छ ।

•

प्यूठान नगरपालिका-७ मा वटकुरी बसपाका लनमााण तथा सं चािन भएको छ ।

•

६ स्िास््य चौकी, ४ आधारभूत स्िास््य चौकी तथा २ शिरी स्िास््य केन्रबाट सेबा प्रिान सुरु
भएको छ ।
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•

६० िर्ा मालथका ज्येष्ठ नागररकिरुिाई घरिै िोमा नै गएर स्िास््य से िा दिने कायाको थािनी
गररएको छ ।

•

कोलभड-१९ का कारण मृत्यु भएका नागररकिरुको पररिारिाई नगरपालिको तफाबाट रु पैलतस
ििार राित स्िरुप प्रिान

•

गररएको छ ।

१२ िर्ा मालथ सबै उमेर समुिका नागररकिरुको िालग खोप अलभयान काया सं चािन तथा सम्पन्न
भएको छ ।

•

सुत्केरी सं ग नगरपालिका कायाक्रम सं चािनमा ल्याई पौविक तत्ियुक्त खानेकुरा र सामाग्री

प्रिान

गररएको छ ।
•

सरकारी स्िास््य सं स्थामा सुत्केरी िुनेिरुको िालग लनशुल्क एम्बुिेन्स सेिा प्रिान काया थािनी
गररएको छ ।

•
•

नगरपालिकाद्वारा एम्बुिेन्स खररि गरी सं चािनको प्रवक्रया अजन्तमचरणमा रिे को छ ।

प्राविधीक धार पिाई थािनी भएको छ िसमा प्राविलधक जशक्षा दिने विद्याियिरु रातामाटा १ िटा ,

CTEVT बाट मान्यता प्राप्त ३ िर्े कृवर् लडप्िोमा कक्षा सं चािन प्यूठान न पा ७ र ९ को क्षेिलबकास
र मिुिा मा.वि. रिेका छन ।
•

आ.ि. २०७५/७६ िे जख लनशुल्क जशक्षाको िालग भनाा शुल्क वफताा अलभयान र त्यसपलछ भनाा
लनशुल्क र अनुिान दिने काया थािनी गररएको छ ।

•

शैजक्षक पिुँचका िालग ११ िटा बािलबकास केन्र आप्नो श्रोतमा स्थापना गरी सं चािनमा ल्याईएको
छ ।

•

सबै िडािरुमा बाि, ज्येष्ठ नागररक तथा मवििा सञ्चाि गठन तथा पररचािन गररएको छ ।

•

‘ग’ र ‘घ’ बगाका अपाङ्ग छनोट गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण काया थािनी गररएको छ ।

•

िडा नं. ८ बािमैिी िडा घोर्णा र िडा नं. ५ धुिामुक्त िडा घोर्णा भएको छ ।

•

GESI Audit समपन्न भई प्रलतिेिन तयार भएको छ ।

•

प्यूठान नगरपालिकाको क्षमता लबकास योिना लनमााण भएको छ ।

•

पशुिरुमा कृलतम गभााधान तथा लनशुल्क पशु चेकिाँच काया लनरन्तर रुपमा अगाडी बविरिे को छ ।

•

मध्यपिाडी िोकमागा िुग्ध उत्पािन कायाक्रम अन्तरगत िडा नं. १ मा १०० िटा उन्नत िातको
भैसी खररि गरी डेरी सं चािनमा आएको छ ।

•

पशूिरुमा कृलतम गभााधान तथा लनशुल्क पशु चेकिाँच काया लनरन्तर रुपमा गिै आईएको छ ।

•

खरको छाना लबस्थापन नीलत अन्तगात लबलभन्न आ.ब.मा ििार भन्िा बिी घरधुरीमा ककाटपाता
वितरण गररएको छ ।

•
•
•

६० िर्ा मालथका ज्येष्ठ नागररकिरुिाई लनशुल्क आखा उपचार गने व्यिस्था लमिाईएको छ ।

सबै िडािरुमा मेिलमिाप केन्र स्थापना गरी ३१ िना मेिलमिापकताा सुजचकृत गररएको छ ।
मुद्दा वपलडत व्यजक्तिरुको िालग मनोसामाजिक परामशा दिनको िालग
परामशािाता सूजचकृत गररएको छ ।

•

२ िना मनोसामाजिक

ु
िुगम
ा र स्िास््य उपचारको दृविकोणिे आिश्यक ठानेका स्थानिरुको स्िास््य जक्िलनक, आधारभत
स्िास््य उपचार केन्र, स्िास््य चौकी थप गरर आिश्यक िनशजक्त, उपकरण, भौलतक पूिााधार खडा
गरर स्िास््य क्षेिमा िनताको पिुँच सुलनजश्चत गररएको छ ।
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•

१० िटै िडा कायााियमा सडक सञ्जाि, िडा िोड्ने सडक सञ्जाि र बस्ती िोड्ने सडक सञ्जाि
बनेका छन। सबैभन्िा िुगम
ा िडा नं ५ को चान्िामा समेत सडक सञ्जाििे िोलडएको छ ।

•

750 मी. सडक कािोपिे, 2.2 वक.मी सडक खण्डेस्मीथ

र 67 वक.मी. कच्ची सडक लनमााण

गररएका छन।िसबाट यातायात पिुँचमा सुधार आएको र खानेपानीको सुविधाबाट ९५% घरधुरी
िाभाजन्ित भएकाका
•

छन ।

नगरकै पयाटनतफाको गौरिको रुपमा रिे का ऐलतिालसक लभिीकोट िरिारको DPR तयार गरी सोिी
बमोजिमका पूिााधार लनमााण भर्रिे को छन भने लिस्ने विि स्टे शन, झुिेनी, बुिबुिे, २२ धाराको
जशद्धगुफा पिुँचमागा, कालिका मजन्िर तथा पूिााधार लनमााण भर्रिे का छन।

•

मरन्ठानाकोट, िाखाकोट र खैराकोटको DPR तयार भई आधारभूत सं रचनािरु लनमााण भएका छन।
िडा नं २ र ५ मा िडास्तरीय खेिकुि मैिान लनमााण भएका छन।

•

कृवर्मा आधुलनकरण तथा यान्िीकरण, अनुिान पकेट क्षेि व्यिसायमा प्रिद्धान गने नीलत लिर्एको छ
भने जशत भण्डारको लनमााण गरर व्यिजस्थत िं गिे सञ्चािनमा ल्यार्एको छ।

•

नगरपालिकाकै च ुनौलतको रुपमा रिे को जझम्रक
ु निी लनयन्िणिाई उच्च प्राथलमकता दिई नगरपालिका
र अन्य सम्बद्ध लनकाय माफात ९ वक.मी को िुरीमा निी लनयन्िणका कायािरु प्रभािकारी रुपमा
थािनी गररएका छन।

•

प्रधानमन्िी रोिगार कायाक्रम अन्तगात िािसम्म १२०० िनािाई १०० दिनको रोिगारी प्रिान
गररएको छ।

•

िघुउद्यम, साना घरे ि ु उधोग िगायत अन्य व्यिसाय क्षेिबाट कररब 200 िना नयाँ व्यिसाय
सञ्चािन गना सफि भएका छन।

•

नगरपालिका र िडािरुको प्रशासलनक तथा आलथाक कारोबार कायाािय प्रभािकारी बनाउन सफ्टिेयर
िडान गरर काया प्रारम्भ गररएको छ।

अि म आ ि २०७९/८० नीत तथा कायाक्रमका सै द्धाजन्तक आधारिरु प्रस्तुत गना चािन्छु ।
प्रस्तुत नीलत तथा कायाक्रम तिुम
ा ा गिाा लनम्न आधारिरुिाई आत्मसाथ गररएको छः
•

नेपािको सं विधान,२०७२ को अनुसूची ८ र ९ मा उल्िेजखत स्थानीय तिको एकि तथा

•

साझा अलधकारको सूची ,

•
•

नेपािको सं विधानमा उल्िेजखत मौलिक िकिरु,

नेपािको सं विधान भाग ४ अन्तगातका राज्यका आलथाक, सामाजिक विकास, प्राकृलतक श्रोतको उपयोग,

िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी नीलतिरु, धारा ५९ को आलथाक

अलधकार र भाग १९ को आलथाक काया

प्रणािी ।
•

नेपाि सरकारबाट स्िीकृत सं घ, प्रिे श र स्थानीयतिको काया विस्तृलतकरणको प्रलतिेिन,

•

सं घीय सरकारिे अंलगकार गरे को आिलधक योिनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकतािरु,

•

सं घीय सरकारिे अििम्बन गरे का आलथाक तथा वित्तीय नीलतिरु,

•

नेपाििे अन्तररावष्ट्रय िगतमा िनाएका प्रलतबध्ितािरु,

•

स्थानीय शासन सञ्चािन सं बन्धी कानून ,आिे श, लनयमाििी ,प्रािधानिरु ।

•

स्थानीय तिका सं िन्धमा भएका अध्ययन प्रलतिेिनिरु
4

•

विकासका समसामवयक मुद्दािरु िस्तै सामाजिक सं रक्षण ,दिगोविकास, िििायु पररितान र

विपद्

व्यिस्थापन, खाद्य तथा पोर्ण सुरक्षा, िैवङ्गक सशजक्तकरण तथा समािेशीविकास ,बािमैिी स्थानीयशासन,
िातािरण मैिी स्थानीय शासन, पूणस
ा रसफाई एिं उिाासंकट िगायतका अन्तर सम्बजन्धत विर्यिरु,
•

नेपाि सरकारका विर्यगत एिं क्षेिगत नीलतिरु,

अि म प्युठान नगरपालिकाको आलथाक िर्ा २०७९।०८० को लनलत तथा कायाक्रम िुिागत रुपमा पेश गने
अनुमलत चािान्छु ।
जशक्षा तफाका नीलत तथा कायाक्रम
•

ु जशक्षाको तयारीका िालग
प्रारजम्भक बािविकास केन्रमा बाििालिकाको सिााङ्गीण विकास तथा आधारभत
पयााप्त पुिााधार र गलतविलधिरुिाई व्यिजस्थत, प्रभाबकारी र बािमैिी बनार्नेछ । बािविकास केन्रका
सििकताािरुको क्षमता विकास गररनेछ ।

•

माध्यलमक जशक्षा सम्मको उमेर समुिका सबै बािबालिकािरुिाई लनशुल्क रुपमा सामुिावयक विद्याियमा
ु तिमा अलनिाया तथा लनशुल्क जशक्षा तथा माद्यलमक तिमा लनशुल्क
भनाा गने ब्यिस्था लमिार् आधारभत
जशक्षा सुलनजश्चत भएको घोर्णा गने ब्यिस्था लमिार्नेछ ।

•

विद्याथी दििा खािा कायाक्रमिाई थप सुवद्धि गिै ʺिर बार खाना चारˮमा िोड दिर्नेछ पालिका लभि
सं चािनमा रिेका सामुिावयक विद्यािय तथा बािविकास केन्रिरुिाई भौगोलिक अिस्था,िनसं ख्याको
वितरण र सामाजिक न्याय िे री नक्शांकनका आधारमा समायोिन गरी जशक्षक कमाचारीको िरबन्िी
लमिान तथा पुनविातरण गररनेछ ।सं स्थागत विद्याियिरुको लनयमन गररनेछ ।

•

आधारभ ुत तिमा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गरी िागु गररनेछ ।

•

विद्यािय जशक्षािाई गुणस्तरयुक्त बनाउन लनयलमत रुपमा अनुगमन, लनरीक्षण र सुपरीिेक्षणको ब्यिस्था
लमिार्नेछ ।सुपरीिेक्षणिाई

प्रभाबकारी बनाउन

विर्यगत

जशक्षकको रोिर समुि

लनमााण

गरी

प्रधानाध्यापक र जशक्षा अलधकृत समेतको समुि द्वारा समुि सुपरीिेक्षण तथा पेशागत सिायता प्रिान
गररनेछ ।विद्यािय अनुगमन प्रणािीिाई सूचकमा आधारज त बनार्नेछ ।
•

लबद्याियिाई विं सारवित,भयरवित र बािमैिी बनाईनेछ ।नयाँ
िोजखममुक्त,

सुरजक्षत,

बािमैिी

,छािामैिी

र

अपांगमैिी

लनमााण िुने भौलतक पुिााधारिरु विपद्

बनाउनुका

साथै

िररत

विद्याियको

अिधारणािाई विशेर् िोड दिर्नेछ । िावर्ाक कायासम्पािन तथा विद्याथीको नलतिामा उत्कृिता िालसि
गरे का जशक्षक/कमाचारी, उत्कृि नलतिा ल्याउने विद्याथी तथा उत्कृि विद्याियिाई प्रोत्सािन गररनेछ ।
•

बािबालिकाको सबााङ्गीण विकासका िालग विद्यािय र पालिका स्तरमा खेिकुि प्रलतयोलगता सं चािन
गररनेछ

•

सामुिावयक लसकाई केन्र र नेपाि स्काउट सं गको समन्ियमा युिा िजक्षत कायाक्रमिरु सं चािन गररनेछ

•

ििुप्राविलधक जशक्षािय स्थापनाको िालग पिि गररनेछ ।

•

विद्याियिाई सूचना प्रविलधमैिी बनाई अनुगमण प्रणािीिाई प्रभािकारी बनाउन र् िाजिर र लस लस वट
लभ क्यामेरा िडान गररने छ ।

•

विद्यािय, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र अविभािक सं घलबचको सम्िन्धिाई सुमधुर बनाउन
गररनेछ

पिि

•

व्यिस्थापवकय क्षमताको विकास गना सिै प्रध्यानध्यापकिरुिाई नेतत्ृ ि विकास सम्िन्धी तालिम दिर्नेछ

•

विद्यािय छोड्ने िरिाई शुन्यमा झाना विशेर् कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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•

विद्याियिाई िेखा तथा जिन्सी सम्बजन्ध तालिम दिई आलथाक तथा जिन्सी अलभिेख च ुस्त िुरुस्त
बनार्नेछ ।

स्िास््य तफाका
•

लनलत तथा कायाक्रम

स्िास््यमा सिाव्यापी पिुँचको अिधारणा अनुरुप प्रिाद्धनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक सेिािाई
एकीकृत रुपमा विकास तथा विस्तार गररनेछ ।

•

सुरजक्षत मातृत्ि, बाि स्िास््य, वकशोर वकशोरर तथा प्रिनन स्िास््य, प्रौि तथा िेष्ठ नागररक िगायतका
सेिािरुको लबकास र लबस्तार गररनेछ ।

•

नगरपालिका लभिका सबै स्िास््य सं स्थािरुबाट तोवकए बमोजिम लनःशुल्क आधारभूत तथा आकजस्मक
स्िास््य सेिा प्रिान गररएको सुलनजश्चत गररनेछ ।

•

गुणस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिािको िालग आिश्यक और्धी, और्धीिन्य सामाग्री, औिार, उपकरण तथा
लनिानात्मक सेिाको व्यिस्था गररनेछ ।

•

नगरपालिका क्षेिलभिका सिै नागररकिरुिाई तोवकए बमोजिम विशेर्ज्ञ स्िास््य सेिाको पिुँचमा विस्तार
गिै िलगनेछ ।

•

स्िास््य सेिाको पिुँचिाई थप प्रभािकारी गराउन आयुिेि स्िास््य सेिािाई लबस्तार तथा व्यिस्थापन
गररनेछ

•

सरुिा रोग, वकटिन्य रोग, पशुपन्छीिन्य रोग र अन्य रोग तथा मिामारी लनयन्िण िगायत विपद्
व्यिस्थापन पूित
ा यारी तथा प्रलतकायाको उपायिरू अििम्बन गररनेछ ।

•

स्िस्थ सकारात्मक व्यििार पररितानका िालग स्िास््य जशक्षा र सूचना प्रिाि गिै अनुकुि िातािरण
सुलनजश्चत गररनेछ ।

•

स्िास््य चौकीिरुमा प्रयोगशािा सेिा विस्तार गिै िलगनेछ ।

•

प्युठान नगरबासीिरुको िागी लनशुल्क रक्तसञ्चार से िा उपिब्ध गरार्ने छ ।

•

प्युठान अस्पतािमा उपचार गना आएका नगरबासीिरुिार्ा लनशुल्क OPD िताा गने ब्यबस्था गररने छ ।

•

विकट र िुरिरािका बजस्तिरुमा विर्ेशज्ञ सवितको स्िास््य जशविर सञ्चािन गररनेछ ।

•

िेष्ठ नागररक, गररि विपन्न र विकटका नागररकिरुको िालग घरिै िो स्िास््य सेिा सञ्चािन गररने छ
।

•

िेष्ठ नागररकिाई प्रिान गिै आएको लनशुल्क आखा उपचार सेिािाई सबै िडािरुको पिुचमा पुर्यार्नेछ

•

द्विन्ि वपलडतिरुको स्िास््य विमािाई लनरन्तरता दिर्नेछ ।

•

सुत्केरीसग मेयर उपमेयर कायाक्रमिाई लनरन्तरता दिर्नेछ ।

•

योग जशक्षािाई प्राथलमकता दिर्नेछ ।

•

स्िास््य स्ियम सेविकाििाई मनोिि उच्च बनाउन प्रोत्सािन गररनेछ ।

कृर्ी सम्बन्धी लनलत तथा कायाक्रम

उत्पािन सं गै कृवर् बिार, समुन्नत नगरको आधार भन्ने नारािाई सफि बनाउन िे िायका लनलत तथा
कायाक्रम तय गररएको छ ।

•

वकसानको पविचान, तीनै तििाट सं चािन िुने कृवर् विकासका कायाक्रमिार् िैज्ञालनक, पारिशी र

प्रभािग्रािी बनाउन, कृर्कको मनोिि उच्च बनाउँिै कृवर् विकासमा उत्प्रेररत गना , अनुिानका
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कायाक्रमिरुिार् व्यिजस्थत गना र समग्रमा कृवर् सुशासन प्रिद्वा न गना

नगरपालिका लभिका सम्पूणा

कृर्किरुको सूचीकरण गरर वकसान पररचयपि प्रिान गररने छ ।
•

नगरपालिका क्षेि लभि एक व्यिजस्थत कृवर् उपि सं किन केन्र स्थापना गरर, सो सं किन केन्र माफात
कृवर् उपि बिारीकरण गने कृर्किरुिाई उत्पािनमा आधाररत अनुिानको व्यिस्था गररने छ ।

•
•

बैंक तथा वित्तीय सं स्थािरुको साझेिारीमा कृर्किरुिाई सिुलियत ऋणको व्यिस्था गररने छ ।

माटोको स्िस््यता नै सफि कृवर्को आधार िो भन्ने कुरािाई ध्यानमा राखी ,नगरपालिका द्वारा एक
व्यिजस्थत

•

advanced माटो

पररक्षण प्रयोगशािा सं चािन गररने छ ।

वकसानिे उत्पािन गरे को उपििाई खेत बारी िे जख सजििै बिार सम्म िु िानीको िालग कृवर्
एम्बुिेन्सको व्यिस्था गररने छ ।

•

नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रिे को जचस्यान केन्रिार् अझ बडी पररष्कृत गिै िलगने छ ।

•

व्यिसावयक मौरी पािन तथा मौरी चरण क्षेि लबस्तारिाई विशेर् ध्यान

दिईने छ ।

•

लसचाईिार् प्राथलमकतामा राखी स्थानको उपयुक्तताको आधारमा प्िाजस्टक पोखरी,पदि पोखरी तथा साना
लसं चाई पूिााधार लबकाशमा विशेर् िोड दिई लसं जचत क्षेिको विस्तार गररने छ ।

•

नगरपालिकाको मालथल्िो भेगिरुमा कागती, अिैची, ओखर र कमिा सुन्तिा खेतीिाई प्रत्सािन गररने
छ ।

•

बढ्िै गईरिेको रासायलनक विर्ािीको प्रयोग न्यूनीकरण गना िैविक विर्ािीिरुको बारे मा व्यापक प्रचार
प्रसार गरी िनचेतना िगाउने कायाक्रम सं चािन गररने छ

•

बगर खेतीको सम्भाव्यता अध्यन गरर प्युठान नगरपालिकाको नदि वकनारमा रिे को िलमनको सिुपयोग
िुनेगरर बगर खेलत िार् प्रोत्सािन गररने छ ।

•

पुराना र लनस्कृय कृर्क समूििरुको पुनरतािवककरण गरर , सामुविक कृवर् खेलत िार् विशेर् िोड
दिईने छ

•

पुराना व्यिसावयक कृर्किरुिाई

value chain र value addition माफात

विलभन्न post-harvest products िरु लनमााण

गरर अलधक आम्िानीमा सियोग िुने वक्रयाकिाप िरु सं चािन गररने छ ।
•

नगरपालिकाका सम्पूणा िडािरुमा रिेका अलत लबपन्न

पररिाररुको खाद्य सुरक्षािाई ध्यानमा राखी

करे साबारी लनमााणका िालग विशेर् सियोग गररने छ ।
•

नगरपालिका क्षेि लभिका

नयाँ र क्षमतािान कृवर्किरुको पविचान गरर उनीिरुिाई व्यिशावयक

बनाउन उत्पािनमा आधाररत अनुिानिाई प्रोत्सािन गने र प्राविलधक सियोग गररने छ ।
•

रासावयलनक मिको अभाि भएको र माटोमा कम िुिै गविरिे को प्रांगाररक पिाथाको मािा बिाउने
उिे श्यिे भकारो तथा गोठे मि सुधार कायाक्रम ल्याईने छ ।

•

बैज्ञालनक र प्रविलधयुक्त कृवर् उत्पािन पद्दलतिाई विशेर् ध्यानमा राखी कृर्क क्षमता विकाशमा िोड
दिर्ने छ।

•

कृवर् विकास रणनीलत (२०१५-२०३५) का सूचक तथा िक्षिरुिाई विशेर् ध्यानमा राखी कृवर्
सम्बजन्ध सम्पूणा कायाक्रमिरु सं चािन गररने छ ।

•
•

बाझो िलमन राख्ने प्रिृतीिार्ा लनरुत्सावित गिै सिुपयोग गना प्रोत्सािन गने ।
उत्कृि कृर्किरुिाई सम्मान गररनेछ ।

पशुपन्छी लबकाश सम्बन्धी लनलत तथा कायाक्रम
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•

उन्नत पशुपािन प्रलबलधको प्रचार प्रसार गरी उन्नत पशु पािन व्यिसाय तफा अग्रसर गरार्नेछ ।

•

पशुधन सं रक्षणका िागी विलभन्न रोग विरुद्दको खोप, रोग लनिान सेिा, आन्तररक तथा िाह्यपरजिवि
लनयन्िण सेिाका कायाक्रमिरु प्रभािकारी रुपमा संचािन गरी पशुिरुको सं क्रामक रोग लनयन्िण गने र
पशुधन सुरक्षण गररनेछ ।

•

उन्नत घाँस खेलतको विस्तार गरी पशु आिाराको पुलता गरी उत्पािन िागत कम

गररनेछ ।

•

नश्ल सुधार गना कृलतम गभााधान कायािार् ििी प्राथलमकता दिर् उत्पािन र उत्पािकत्ि िृदि गररनेछ ।
.

•

पशुपन्छीिन्य पिाथा िुध, मासु, अण्डा र माछा उत्पािनमा िृदि गना कृर्किरुिार् उत्पािनमा आधाररत
अनुिानको व्यिस्था गररनेछ ।

•

पशुपािन व्यिसायिार् व्यिसावयकरण गरी समािमा मयाादित दिगो र आत्मलनभार िनार्नेछ ।

•

पशुपन्छीिन्य पिाथाको उत्पािन र उत्पािकत्ि िृदि गरी आन्तररक माग पुलता गरर आयात प्रलतस्थापन
गने र लनयाात प्रबधान गररनेछ ।

•
•

कृलतम गभााधान

गरी उत्पािनजशि पशुिरुको सं ख्यामा िृदद्द गिा िलगनेछ ।

आयमुिक कायाक्रमको रुपमा कुखुरा, बाख्रा, भैंसी र िंगरु पािन कायाक्रम सं चािन गरी रोिगारीका
अिसरिरु सृिना गनुक
ा ा साथै कृर्कको आयमा िृदि गररिै िलगनेछ ।

•

पशुपािन व्यिसायिार् व्यिसावयकरण र विविलधकरण गिे ििार व्यिस्थापन तफा उन्मुख बनार्नेछ ।

•

स्िस्थ पशुबाट स्िस्थ पशु उत्पािनको िृदि गरी आिश्यकता पुलता गने र आयातिार् प्रलतस्थापन गररनेछ

•

जशपमुिक तालिमको माध्यमिाट िेरोिगारी समस्या समाधान गरी रोिगारीका अिसरिरु सृिना गररनेछ

•

पशुपजन्छिरुको उत्पािन तथा उत्पािकत्ि बृदि गना सं भाव्यताको आधारमा विलभन्न पशुपजन्छिरुको पकेट
क्षेि पविचान गरी सो पकेटिरुमा प्याकेिका कायाक्रमिरु सं चािन गरज नेछ ।

•

केजन्रय सरकार प्रिे श सरकार र स्थालनय गैरसरकारी सं घ सं स्थािरु सं ग सिकाया तथा िातेमािो गरी
कायाक्रमिरु सं चािन गरज नेछ ।

•

कृर्किरुिे पािन गरे का पशुपजन्छिरुको िोजखम कम गना पशुपजन्छ विमा कायाक्रमिार् विस्तार
गरज नेछ

•

दिगो विकासका िक्षिरु पुरा गना

पशुपािनिार् उत्पािन क्षमता तथा सम्भाव्यताको आधारमा

सम्भावित ििारमुजख पेशाको रुपमा दिगो विकास गरी स्थालनय उत्पािनबाट रावष्ट्रय उत्पािनमा योगिान
पुरार्नेछ ।
•

एवककृत रुपमा पशुस्िास््य ,पशु विकास ,पशु आिारा ,तालिम , ििारीकरणका कायाक्रमिरुिार्
स्थालनयस्तरमा सं चािन गिै घर

•

िै िोमा पशु सेिाका कायाक्रमिरु विस्तार गररनेछ ।

पशुपन्छीिरुमा विलभन्न रोगिाट िुन सक्ने क्षलतिार् िचाउनका िागी रोग लनिान प्रयोगशािा सेिा,
विस्तार गने रोग लनयन्िण खोप र उपचार सेिामा अलभबृदद्द गिै िलगनेछ ।

•

िनिालत िलित तथा वपछडीएका र गररविको रे खामुलन परे का समुिायमा कुखुरा पािन िंगरु पािन र
ििारको मध्यनिर गरी गार् भैं सी पािन कायाक्रम सं चािन गरज नेछ ।

•

यूिािरुिार् स्थालनय स्तरमा नै रोिगारीका अिसरिरु प्राप्त िुने वकलसमका लसपमुिक तालिम दिर्
रोिगारीमा िृदि गिै िलगनेछ ।
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•

भौगोलिक क्षेि र तुिनात्मक फार्िाको आधारमा सुिाउिो पशु पािन व्यिसायिार् उत्पािनमा
आधाररत अनुिान दिर् प्रोत्सािन गरज नेछ ।

•

ब्यिसावयक कृर्किरुिार् सुिभ र सिि तररकािे सस्तो व्यािमा ऋण उपिक्ध गराउन स्थालनय
विजत्तय सं स्थािरु सं ग समन्िय गरज नेछ ।

•

एक िडा एक पशु सेिा प्राविलधकको व्यिस्था गरी एक िडा एक पशुिन्य उत्पािन गररने छ ।

•

िुधिन्य

र मासुिन्य पिाथामा आत्मलनभार नगरपालिका िनाउन

आिश्यक ििेटको व्यिस्था लमिार्ने

छ
•

लसमसार क्षेििाई माछा पािन गना प्रोत्सािन गररनेछ ।

•

अगाालनक नगरपालिका लनमााणमा िोड दिर्नेछ ।

आलथाक विकास तफाः
•

िजक्षत बगा तथा वपछलडएका बगािरुिार्ा विलभन्न जशप लबकास तालिम तथा सशजक्तकरण कायाक्रम
सं चािन गरी आय आिानमा सिि पाररनेछ ।

•

गररिी लनिारणका िालग िघुउद्यम कायाक्रम (MEDPA) अन्तरगतका कायाक्रमिरु सं चािन गरी
उद्यमजशिता तफा अग्रसर िुन प्रेररत गररनेछ ।

•

आय आिानको िालग ब्यिसायीक पशुपािन तथा ब्यिसायीक कृवर्ा तफा अग्रसर िुने गरी कायाक्रमिरु
सं चािन गररनेछ ।

•

यस प्यूठान नगरपालिका क्षेि लभिका सम्पूणा प्रार्ाभेट फमा, ब्यिसायीक फमा, लनमााण ब्यिसाय

फमािरुको लनयलमत अनुगमन गरर नेपाि सरकारको नीलत अनुरुप सम्बन्धीत लनकायमा िताा/नविकरण
गरे र माि सं चािन गना े ब्यबस्था लमिार्ने छ ।
•

नेफ्स्कुनको साझेिारी माफात सिकारीिरुमा आधारजशिा कायाक्रम सञ्चािन तथा सिकारीिरुिाई
िेखाप्रणािी व्यिस्थापन गना कोपोलमसमा आिद्ध गररनेछ ।

•

नेपाि सरकार, प्रिे श सरकार र स्थानीय सरकारको नीलत, लनिे जशका बमोजिम नयाँ फमा िताा गने,
नलबकरण गने र लनयमानुसार खारे ि गना समेत सवकने लनलतको अबिम्बन गररने छ।

•
•

यस कायााियमा बावर्ाक प्रगलत लबिरण पेश गना अलभप्रेररत गने, सो को िगत सं किन गने ।
न.पा.

स्तरमा

िस्तान्तरण

तथा

िताा

भर्ा

सन्चािनमा

रिे का

फमािरुको

िगत

सं किन

गरी

लडजिटार्ािेशन गररनेछ।
•

िघू घरे ि ु तथा साना उद्योगिरुबाट उत्पादित िस्तुिरको बिारीकरणको िालग कोसेिी घर सञ्चािन
गररनेछ

•

नगरपालिका क्षेिलभि वक्रयाजशि गै.स.सं .िरुको कायाक्रमिाई नगर तथा िडािरुमा समन्ियात्मक रुपमा
काया गने गरर पररचािन गररने छ र सोको अनुगमन प्रभािकारी रुपमा गररनेछ ।

•

यस प्यूठान नगरपालिका क्षेि लभिका सम्पूणा सिकारी सं स्था, गररिी लनिारण कोर् कायाक्रमबाट गठन
भएका समूििरु िगायत अन्य कोर्िरुको लनयलमत अनुगमन गरर बावर्ाक साधारणसभा, बावर्ाक
नविकरण, बावर्ाक िेखापररक्षण, बचत खाता, ऋण खाता, खचा खाता तथा खप्ने सामानिरुको जिन्सी
खातािरु अद्यािलधक गना िगाउने। सिकारीिरुिार्ा नेपाि सरकारको नीलत अनुसार एवककरण

गने

तफा अग्रसरता गरार्ने छ। लनस्कृय भएका सिकारी तथा समूििरुिार्ा विसाब लमिान गरर खारे िी तफा
अग्रसर गराउन े लनलत लिर्ने छ।
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•

पालिका लभि गठन भएका ४६ सिकारी मध्ये अनुगमन गरी त्यांक सं किन गरी सकृय सिकारी,
मध्यम सिकारी र लनस्कृय सिकारी बलगाकरण गरर सिकारीिरुको पाश्वाजचि तयार गररनेछ ।

•

सिकारीिरुिे विलनयम बमोजिम नै कारोिार तथा वक्रयाकिापिरु सं चािन गना सिजिकरण गने,
विलनयममा उल्िेख नभर्ा क्षेिगत कारोबार गरररिे का सिकारीिरुिार्ा विलनयम सं शोधन गरे र माि
सम्बजन्धत कारोबार गना िगाउने ।

•

सिकारीमा आबद्व कमाचारी तथा पिालधकारीिरुको

क्षमता अलभबृद्धी गरी प्रविधी मैिी बनाउन िोड

दिर्ानेछ
•
•

सिकारीका कमाचारी तथा पिालधरकारीिरुिार्ा िेखा तथा जिन्सी सम्बन्धी तालिम सं चािन गररनेछ ।

गररिी लनिारण कोर् कायाक्रमबाट गठन भर्ा बर्ौ िे जख लनस्कृय भएका समूििरुको पविचान गरी विसाब
लमिान तफा अग्रसर िुने ।

•
•

यस न.पा.को क्षेिालधकारमा पने सम्पूणा सिकारीिरुिार्ा अलनिाया कोपोलमसमा मा आबद्व गरार्ाने छ ।

िावर्ाक और्त १०० िनाको िरिे कजम्तमा १० ििार मालसक आम्िानी गने गरी स्िरोिगारी श्रृिना
गररनेछ ।

•

कृवर् पशु तथा िघू उद्यमीको उत्पािन िागतमा अनुिान व्यिस्था गरर उत्पािन र ििारीकरणिाई टे िा
पुर्यार्नेछ ।

•
•

सिकारी क्षेिको पररचािन माफात साना तथा िघु उद्योगिरुको स्थापना माफात रोिगारी सृिना गररनेछ
नगरपालिका लभि उत्पादित िुने कृवर्िन्य र उद्योगिन्य िस्तुिरुको प्रयोगिाई प्राथलमकता दिर्नेछ ।

•

िैविक मि उत्पािनिाई प्रोत्सािन गरी रासायलनक मिको प्रयोगिाई लनरुत्सावित गररनेछ ।

•

नगरपालिका लभि उद्योग स्थापनाको िालग सिकारी तथा लनजि क्षेििाई प्रोत्सािन गररनेछ ।

पूिााधार तफाको नीलत तथा कायाक्रम

•
•
•
•
•
•
•

एक घर एक धाराको कायाक्रमिाई क्रमिद्ध रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।
सञ्चािनमा रिेका सडकिरुको स्तरोन्नलतिाई प्राथलमकता दिर्ने छ ।
सिै सडकिरुको अलनिाया रुपमा नािा लनमााण गिै गर्नेछ ।
लसचाई योग्य िलमनमा लसचार्का पूिााधारिरु लनमााण गिै िलगनेछ ।
भिन लनमााण मापिण्ड लनमााण गरर व्यिजस्थत र सुरजक्षत आिास लनमााण गररनेछ ।
सािािलनक भिनिरु लनमााण गिाा अलनिाया रुपमा भिन लनमााण मापिण्ड िागू गररनेछ ।
योिना तिुम
ा ा गिाा स्थानीय आिश्यकता, उपिव्ध श्रोत साधन र प्राविलधक दृवििे िाभिायी िुने र
उत्कृि प्रलतफि दिने योिना छनौट गने कायािाई थप प्राथलमवककरण दिर् योिना छनौट गररने छ ।

•
•
•
•

व्यिसावयक भिन लनमााणको िालग सम्िजन्धत लनयकायमा पिि गररनेछ ।
प्यूठान नगरपालिका लभि रिे का बसपाकािरुको स्तरउन्नती गररनेछ ।
िैं लगक समानता तथा सामाजिक सामािेशीकरणको नीलत अपनार् योिना छनौट तथा कायाान्ियन गररने
छ
सुरजक्षत नागररक आिास कायाक्रम अन्तगात शिरी विकास तथा भिन लनमााण लडभीिन कायाािय माफात
अलत विपन्न असिाय पररिारको पविचान गरर खरको छानो विस्थापन गररनेछ ।
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•

उपभोक्ता लनमााण व्यिसायी िा अन्य लनकायिाट योिना कायाान्ियन गिाा ििेटको र कृयाकिापको
वििरणिाई थप स्पि िुने गरी सलमलत र सरोकारिािा समुिाय र पक्षिाई िानकारी दिनु पने लनलतिाई
प्रभािकारी रुपमा अगाडी ििार्ने छ।

•

नगर क्षेिलभिका खोिा नािा खोल्सीिरुमा पिी पुि, झोिुङ्गे पुि, ट्रस ब्रीि र कल्भटा लनमााण गरर
आिागमनिाई सििता प्रिान गने नीलत लिर्एको छ।

•
•

स्िीकृत कायाक्रम र कृयाकिाप अनुसार समय अिलध लभि काया सम्पन्न गने गराउने कायािाई
प्रभािकारी रुपमा अगाडी ििार्ने छ ।
योिनाको िागत अनुमान रु ३ िाख िे जख मालथ ििेट भएका योिनािरुको नगपालिका स्तरीय
अनुगमन सलमलतिाट अनुगमन गरी भूक्तानीको िालग लसफाररस गरे पलछ माि नगरपालिकािाट भूक्तानी
दिने कायािाई अगालड बिार्नेछ ।

•

नगरपालिकाबाट सञ्चािन िुने योिनामा मेलसनरी उपकरण (डोिर) प्रयोग लनरुत्सावित गरी मानि
सं साधनको पररचािन गरी रोिगारी सृिना गररनेछ ।

•
•
•

नगरलभि सिै क्षेिमा विद्युतको थ्री फेि िाईन विस्तारका िालग क्रमिद्ध रुपमा पिि गररनेछ ।
नगरपालिका क्षेि लभि भएका खेिमैिानिरुको लनमााण तथा स्तरउन्नती गररनेछ ।
नगरपािीका बाट सं चिन िुने योिना तथा कायाक्रममा नगरपािीको स्काभेटर प्रयोग गने कायािाई
प्राथलमकता दिर्नेछ ।

सुशासन तथा सं स्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रम
•

नगरपालिका िा सो अन्तरगतका लनकायबाट प्रिाि गररने सेिा प्रिाििाई पारिजशा बनाउन प्रविलधमैिी
सेिा प्रिाि गररनेछ ।

•

नगरपालिकाबाट िुने गलतविलधिाई लनयमानुसार प्रचार प्रसार गररनेछ ।

•

सेिा प्रिाििाई प्रभािकारी बनाउन कमाचारी र िनप्रलतलनलधिरुिाई तालिमको व्यिस्था गररनेछ ।

•

सबै सञ्चार माध्यामिरुिाई समान व्यििार गररनेछ ।

•

प्यूठान नगरपालिका क्षेिलभि रिे का सािािलनक र सरकारी िग्गािरुको िगत सं किन गरी अलभिेख
राजखनेछ ।

•

सुशासनयुक्त नगरपालिका लनमााणको िालग नगरपालिकाको िरे क गलतविलधमा सञ्चार माध्यामिरुिाई
सं िग्न गरार्नेछ ।

•
•
•

भिन नभएका नगरपालिका अन्तरगतका कायााियिरुको िालग क्रमश भिन लनमााण गिै िलगने छ ।
नगरपालिकाबाट िुने गलतविलधमा सबै नागररकको पिुँच सुलनजश्चत गररनेछ ।

नागररक मत सिेक्षण गरर नगरपालिकाबाट िुने सेिा प्रिाि र विकास गलतविलधमा गुणस्तररयता
अलभिृवद्ध गररनेछ ।

•

कमाचारीिरुिाई उच्च मनोबिका साथ काम गना प्रोत्सािनको व्यिस्था गररने छ साथै नगरपालिका
तथा िडा कायााियको कायाबोझको आधारमा सं गठन व्यिस्थापन सिेक्षण गररने छ।

•

नगरपालिकामा आउने सेिाग्रावििाई सिजिकरण गना नागररक सिायत कक्ष (िेल्पडेस्क) स्थापना गरी
सेिा प्रिाििाई च ुस्त िुरुस्त बनाईने छ ।
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•

नगरपालिकाबाट सञ्चािन िुने कायाक्रम तथा योिनािरु मध्ये र्याण्डमिी कायाक्रम तथा योिना छनौट
गरी तेस्रो पक्षबाट अनुगमण गरार्नेछ ।

•

नगरपािीकाको िैमासीक आ.िे.प. गरीनेछ । सिकारीको अनुगमनगरी आलथाक अनुसान कायम गना
पिि गरीनेछ । विद्याियकझ िेखा र जिन्सी अलभिेख तािीम दिई विद्याियको क्षमता विकास
गररनेछ

न्याय श्रे ि तफाका नीलत तथा कायाक्रमिरु
•

स्थालनय तिका वििाििरु स्थालनय तिमानै समाधानका िालग बैकजल्पक व्यिस्थामनको रुपमा
सन्चािनका आएको मेिलमिाप पद्धलतिाई प्रभािकारी िनाईनेछ । यस कायाको िालग १० िटा
िडािरुमा सन्चािनमा आएका मेिलमिाप केन्रिरुिाई नगरपालिकाको न्यावयक सलमलत िाट सम्पािन
िुने कायािाई मेिलमिाप केन्र सँग आिद्ध गरी थप प्रभाकारी िनाईनेछ ।

•

कानुन र िै वङ्गग विं सा सम्िोधनको िालग प्रजशक्षक प्रजशक्षण कायाक्रम माफात प्रत्येक िडािरुमा
िनशक्ती उत्पािन गरी िैवङ्गग विं सा न्यूलनकरणको िालग कायाक्रम अगालड ििाउने र कानुन सम्िन्धी

कानुन ईकार्मा सुजचकृत मेिलमिापकताा र मनोसामाजिक परामशाकताािरुिार् समुिाय स्तरमा
पररचािन गरर गाउँ र िस्ती स्तरको समस्या मेिलमिाप केन्रमै समाधान गने िातािरण लमिाईनेछ ।
•

जिल्िा स्तरमा

अन्यपालिकािरु सगँ

समन्िय गरी एवककृत सुरजक्षत आिास गृि (safe house)

लनमाणा गररनेछ ।
रोिगार तफाको नीलत तथा कायाक्रम

• नगरपालिकाबाट सञ्चािन िुने योिनािरुमा सूजचकृत बेरोिगार व्यजक्तिरुिाई रोिगारीमा सं िग्न गरार्ने
छ।

• रोिगारी सृिना गिाा लनम्न आलथाक अबस्था भएका पररिारका सिस्यिाई प्राथलमवककरणमा राखी अिसर
दिर्नेछ। आ.ि. 2079/80 मा कररब १५00 िनािाई रोिगारको अबसर दिने िक्ष्य राजखएको छ।

• रोिगारी सृिना गिाा सडक लनमााण तथा ममात सम्भार, कृवर् तथा लसं चाई, ग्रामीण खानेपानी, स्िास््य
तथा सरसफाई, जशक्षा, िन तथा ििाधार, पयाटन क्षेििरुमा ध्यान दिर्ने छ।
• श्रम सिकारीको गठन माफात योिनािरु सो सस्थामाफात सञ्चािन गरी रोिगारी सृिना गररनेछ ।
मवििा, बािबालिका, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका ब्यजक्तिरुको सम्बन्धमा नीलत तथा कायाक्रम
• मवििा, बािबालिका, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका ब्यजक्तिरुको त्याङ्क सं किन गरी त्याङ्क
अध्याबलधक गररने छ ।
• नगरपालिकाबाट लनमााण िुने भौलतक सं रचनािरु अपांगमैिी बनार्नेछ ।

• बाि क्िििरु गठन सञ्चािन र पररचािन गना बिेटको व्यिस्था गररनेछ ।

• घरे ि ु विं सा, िैं लगक विं सा विरुद्धका अलभयानिरु सञ्चाियन गिै नगरपालिकामा विं सा न्युलनकरणका
कायाक्रमिरु सञ्चािन गररनेछ ।
• प्यूठान नगरपालिकािाई िैं गीक विं सामुक्त नगर घोर्णाका िालग आिश्यक कायाक्रमिरु सञ्चािन
गररनेछ
• विं सा वपलडत मवििािरुको िालग

लसपमुिक तालिमिरु प्रिान गरी आत्म लनभार गराईनेछ ।

• नगरपालिका लभिका सिै िडािरुमा िेष्ठ नागररकिरुिाई सम्मान गररनेछ ।
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• िेष्ठ नागररकिरुमा भएका ज्ञान र जशपिाई तल्िो पुस्तामा िस्तान्तरण गनाको िालग कायाक्रम सञ्चािन
गररनेछ ।

ँ ा उपचारको व्यिस्थािाई लनरन्तरता दिर्नेछ ।
• ६० िर्ा पुरा भएका िेष्ठ नागररकिरुिाई लनशुल्क आख
• प्यूठान नगरपालिकामा भएका ग र घ िगाका अपांगता भएका व्याक्तीिरुिाई प्रिान गिै आएको
भत्तािाई लनरन्तरता दिर्ने छ ।

• जशपमूिक तालिम प्रिान गरी अपांगता भएका व्याक्तीिरुिाई स्िरोिगार िनाउँिै िलगनेछ ।
• नगरपालिका लभि विलभन्न कारणिे पछाडी पाररएका मवििािरुिाई सशक्तीकरण र जशपमूिक समन्धी
तालिम दिर्ने छ ।
• िनयुद्ध िनआन्िोिनका सविि पररिार िेपत्ता पाररिार घार्ते अपांग तथा द्वन्ि वपलडतिरुिाई उलनिरको
माग र आिश्यकताका आधारमा विशेर् कायाक्रम सं चािन गररनेछ ।
• सामाजिक सुरक्षा भत्तािाई िाभग्रािीको घरिै िोमा पुर्याउन पिि गररनेछ ।
• िलित मवििा अपाङ्ग र द्वन्ि वपलडतिरुिाई उद्योग स्थापनामा सिुलियत सवित प्रोत्सािन गररनेछ ।
• राष्ट्रपलत मवििा उत्थान कायाक्रम अन्तरगत उत्कृि मवििा उद्यमी सम्मान कायाक्रम गररनेछ ।
सूचना प्रविलध तफाका नीलत तथा कायाक्रम
• नगरपालिका र िडा कायााियबाट िुने सेिा प्रिाििाई सूचना प्रविधी मैिी गने र िनप्रलतलनधी र
कमाचारीिरुिाई प्रविधी सम्बन्धी तालिमको व्यिस्था गरर िक्ष बनार्ने छ।

• पालिकामा सूचना केन्र स्थापना गरी से िा प्रिाििाई सुचनामैिी बनाउने प्रयास गररनेछ ।
• कायााियको िेिसार्ट र मोबार्ि एप माफात नगरपालिकाको नीलत,

लनयम कायाक्रम एिम भएका

सम्पूणा आय-व्यय वििरणिरु िेिसार्ट र मोबार्ि एप माफात सािािलनक गने व्यिस्था लमिाउने र
ु ार्, सािािलनक परीक्षण, चौमालसक
आयोिना तथा कायाक्रमिरुको सामाजिक पररक्षण, सािािलनक सुनि

तथा िावर्ाक समीक्षा िस्ता सुशासनका औिारिरुिाई कडार्का साथ अििम्बन गने नीलत लिर्एको
छ।साथै नगरपालिका लभिका पयाटकीय तथा गौरबका योिनािरुको लभलडयो तयार गरी प्रचारप्रसार तथा
प्रशारण गने व्यिस्था लमिाईनेछ
• कायापालिका, िडा कायााियिरु र अन्तागतका प्रशासलनक ईकार्िरुमा सञ्जािीकरणका माध्यमबाट श्रव्यदृष्य नागररक िडापि, गुनासो व्यिस्थापन सूचना प्रणािी, टोि फ्री नम्िर, श्रव्य सूचना िोडा, अन्य विलभन्न
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणािीिरु, गाउँ/नगर पाश्वा जचि, लसलस क्यामेरा, ईमेि, िनसं ख्य गणना त्याङ्क, भूसूचना, अनिाईन िैठक सफ्टिेयरिरु र म्यासेजिङ समेत एकीकृत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।

• नागररकिरुिाई पालिकाको कोठा कोठा धाउने पररजस्थलतको अन्त्यको िालग अनिाईन लसफाररस प्रणािी,
अनिाईन िताा चिालन सफ्टिेयरको प्रयोग गररनेछ ।
• सूचना प्रविलधको प्रयोग गरी त्याङ्कको सं किन, अद्यािलधक र अलभिेख व्यिस्थापन गररनेछ ।
रािस्ि तफा नीलत तथा कायाक्रम
•

आन्तररक रािस्िका प्रमुख श्रोतिरुको सम्भाव्यता पविल्यार्ा समस्याको पविचािान गरी
कायाान्ियनको लनलत अबिम्बन गररने छ।

•

प्रभािकारी

समयमै कर लतने करिातािार्ा प्रोत्सािन र पुरस्कृत गने तथा कर लतना अटे री गने िा कर नलतने
प्रिृलतिाई लनरुत्सावित गररने छ।
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•

लनयलमत अनुगमन टोिी पररचािन गरी करको िायरामा नआएका करिाता एिं व्यिसायीिरुको पविचान
गरी करको िायरा लभि ल्यार्ने छ।

•

करको िायरािार्ा बिाउिै कर प्रणािीमा सुधार नगरपालिका विकासको मुि आधार भन्ने अिधारणा
अनुसार अजघ बविने छ ।

•

प्रगलतजशि कर प्रणािीिाई क्रमश कायाान्ियन गिै िलगनेछ ।

•

िनताको कर िनतािाई नै भन्ने लसद्धान्तिाई साथाक बनाउन करिाता जशक्षाका कायाक्रम सञ्चािन
गररनेछ

•

कर भ ुक्तानीिाई प्रविलधमैिी बनाउिै िलगनेछ ।

विपत तथा िातारण सम्िन्धी नीलत तथा कायाक्रम
•

विपि पूिा तयारी तथा प्रलतकाया योिना िोजखम न्यूनीकरण कायायोिना िनार् िागु गररने छ ।

•

विपि िोजखम क्षेिको नक्सांकन तथा िस्तीिरुको पविचान गरी स्थान्तरणको िालग पिि गररने छ ।

•

आगिालग िाट िस्ती तथा िन िं गि सं रक्षणको िालग अग्नीरे खाको लनमााण गने र निी तथा खोिा
कटान र िािी पविरो लनयन्िणको िालग तटिन्धन लनमााण गररने छ ।

•

िृक्षारोपण कायाक्रमिाई अलभयानको रुपमा सं चािन गरी िातािरण सं रक्षणमा थप ध्यान दिर्ने छ।

•

विपि कोर् स्थापना गरी विपि प्रलतकाया, विपि व्यिस्थापन र विपि न्यूनीकरणको कायािाई प्रभािकारी
रुपमा अगाडी ििार्ने छ ।

•

फोिोर व्यिस्थापनको िालग ल्याण्ड वफल्ड सार्डको व्यिस्था गररनेछ ।

•

नगर क्षेिलभिका सरकारी िन, सामुिावयक िन तथा कबुलियती िनक्षेििाई व्यिजस्थत गरर िन सं रक्षण
तथा प्रिद्धान गररनेछ ।

•

कुविने र नकुविने फोिोरिाई िलगाकरण गरी फोिोरिाई मोिोरमा बिल्ने कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

•

विपि पूिा सूचना प्रणािीको स्थापना गरी विपििाट िुने नोक्सानीिाई न्यूनीकरण गररने छ ।

•

सफा र सुन्िर नगर स्थापना िालग प्रत्येक िस्तीिरुमा टोि विकास सं स्था गठन गरी चेतनामूिक
तालिम दिर् सरसफार्मा सं िग्न गरार्ने छ ।

•

पूणा सरसफार्यूक्त र िातािरण मैिी नगर स्थापनाको िालग नगरपालिकािाट थप पिि गररने छ।

•

प्िाविक झोिा लनरुत्सावित गना आिश्यक पिि गररने छ ।

•

छाडा चौपायिरुिाई लनयन्िणको िालग काञ्जीिाउसको व्यिस्था गरी सञ्चािनमा ल्याउने व्यिस्था गररने
छ ।

•

फोिर व्यिस्थापनको िालग उपयूक्त ल्याण्ड वफल्ड सार्डको व्यिस्था गररने छ ।

•

निी तथा खोिािरु स्िच्छ राख्न चेतनामूिक कायाक्रम सञ्चािन गरी निी तथा खोिािरुमा फोिर
फ्याक्निाट रोवकने छ र निी वकनारामा सुन्िर उद्यान लनमााण कायािाई अगाडी ििार्ने छ ।

•

सामुिावयक िन लनिी िन तथा किुलियती िनिाई थप व्यिजस्थत गररने छ ।

•

जझमरुक कररडोरिाई िररत सडकका रुपमा स्तरउन्नती गररनेछ ।

•

जझमरुक नदि, िुम्रीखोिा, खप्रेङखोिा, ििरे खोिा, च ुिरीखोिा, जचलतखोिा, िुं गठाटीखोिाबाट िुने
कटानिाई लनयन्िण गना आिश्यक पिि गररनेछ ।

•

जझम्रक
नदिमा रिेको िुं गा लगवि उत्खननिाई व्यिस्थापन गना आिश्यकताअनुसार मेलसनरी औिार
ु
(डोिर) को प्रयोग गररनेछ ।
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पयाटन सम्बन्धी नीलत तथा कायाक्रम
•

लभलिकोट, खैराकोट, िाखाकोट, झुिेनी, लिस्ने, मरन्ठानाकोट, बार्सधारा, ठु िा मूि, साततिे िभडाँडा,
गेिबाङ सविि पाका िगायत अन्य पयाटकीय क्षेििरुिाई थप विकास गरी पयाटकिरुिाई लभिाउनमा
िोड दिर्ने छ ।

•

ििु उद्धेश्यीय सभािि लनमााणको गुरु योिना अनुसार लनमााणको कायािाई

अगाडी ििार्ने छ।

•

िोटि, उद्योग पयाटन िस्ता सं रचनािरुको लनमााणको िालग लनिी क्षेिको सं िग्नातामा िृवद्ध गररने छ ।

•

नगरपालिका लभि भएका पयाटवकय क्षेिको पविचान गरी सं रक्षण र सम्िद्धान गररने छ ।

•

पयाटन परिद्धानका िालग सं घ प्रिे श र सरोकारिािा सं घ सस्थािरुसँग समन्िय र सिकाया गररनेछ ।

•

िोमस्टे सञ्चािन गरी पयाटन परिद्धान गिै रोिगारी समेत सृिना गररनेछ ।

•

एक जिल्िा एक साँस्कृलतक ग्राम अन्तरगत प्यूठान नगरपालिका िडा नं ७ र िडा न ४ मा खस आया
साँस्कृलतक ग्राम लनमााणिाई लनरन्तरता दिर्नेछ ।

उपरोक्त नीलतका आधारमा कायाक्रम र बिेट सम्मालनत सभामा प्रस्तुत गररनेछ । बिेटको
कायाान्ियनको

िालग

सबै

िनप्रलतलनधीिरु,

राष्ट्रसेिक

कमाचारीिरु,

सम्बद्ध

लनकायिरु

साथै

सम्पूणा

नगरबासीिरुमा रचनात्मक सियोगको अपेक्षा गरे को छु । यस नगरपालिकाको सीलमत श्रोत र साधनिे

सम्बोधन गना नसकेका नगरका गौरिका आयोिनािरु, अन्य स्िीकृत आयोिना तथा कायाक्रमिरुिाई
कायाान्ियन गरर नगरपालिकाको समग्र विकास लनमााणिाई पूणत
ा ा दिने कायामा सं घीय तथा प्रिे श सरकारसं ग

आिश्यक सियोगको िालग िादिाक अनुरोध गिाछु । यस घोवर्त नीलतबाट प्यूठान नगरपालिकािाई समृद्ध
बनाउने दिशातफा अग्रसर िुन िनप्रलतलनधी ज्यू, विर्यगत सलमतीिरु, कायाािय प्रमुख एंि कमाचारीिरुिाई
अनुरोध गिै नीलत कायाक्रम तथा बिेट लनमााणमा सियोग पुर्याउनु िुने सबैिाई धन्यबाि ज्ञापन गिाछु।
धन्यबाि,

विष्णु ििािुर योगी
नगर प्रमुख
प्यूठान नगरपालिका प्यूठान
207९/3/1०
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