
1 

 

प्यूठान नगरपालिकाको दशौ नगरसभामा प्रस्ततु 
आलथिक वर्ि २०७८÷७९ को 

नीलत तथा कायिक्रम 
 
 

 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 
 

स्थानीय तहमा जनलनवािचित भएको िार वर्िको कायिकाि पश्चात ् यस गररमामय 
नगरसभामा आलथिक वर्ि २०७८÷७९ को नीलत कायिक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गनि उपचस्थत भएको 
छु। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेररयन्ट  संक्रमणबाट फैलिएको कोलभड १९ रोगबाट लसचजित 
प्रलतकूि पररचस्थलत कायमै छ। उक्त महामारीबाट प्यूठान नगरबासी 18 जनाको असमाययक 
लनधन हनु पगेुको छ। कायिक्रम प्रस्ततु गरररहँदा म प्रजातन्र प्रालि तथा संघीय िोकताचन्रक 
गणतन्रात्मक शासन प्रणािी स्थापनासम्मका क्राचन्त तथा संघर्िहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन 
बलिदान गनुिहनुे महान ् शयहदहरुिाई स्मरण गनि िाहन्छु । कोरोना भाइरसको दोस्रो 
भेररयन्टबाट मतृ्य ु हनुे सबैमा हार्दिक श्रद्धान्जिी अपिण गदिछु साथै संक्रलमतहरुको शीघ्र 
स्वास््यिाभको कामना गदिछु । 

कोरोना भाइरसको दोस्रो भेररयन्टको कारणिे गनुिपरेको बन्दाबन्दी, भौलतक दरुी कायम 
गनुिपने वाध्यात्मक अवस्था िगायतका प्रलतकूिताका बीि धैयिताका साथ कोरोना भाइरस 
लनयन्रण तथा रोकथाम अलभयानमा साथ र्दन ु भएकोमा नगरपालिकाको तफि बाट  नगरवासी 
सम्पूणि र्ददीबयहनी दाजभुाइको उच्ि प्रशंसा गदिछु । कोलभड १९ लनयन्रण तथा उपिारमा 
अहोरार खट्नहुनुे चियकत्सक, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, जनप्रलतलनलध एवम ् सम्पूणि राष्ट्रसेवक 
कमििारी, परकार, पेशा व्यवसायी िगायत सबैिाई हार्दिक धन्यवाद र्दन िाहन्छु । यवशेर् गरर 
प्यूठान अस्पतािमा अचससजन पिान्ट जडानका िालग बजेट स्वीकृत गने नेपाि सरकार, HDU 

स्वास््य उपकरण उपिब्ध गराउने स्वास््य मन्रािय र कोरोना रोकथाम तथा लनयन्रणका 
िालग यवलभन्न माध्यमबाट सहयोग परु् याउन ुहनु ेअन्य सबै महानभुावहरुमा प्यूठान नगरपालिका 
पररवार हार्दिक धन्यबाद व्यक्त गदिछ साथै यस अलभयानमा आगामी र्दनमा रिनात्मक सहयोगको 
समेत अपेक्ष गदिछु।  

सबै स्थानीय तहहरुिे आफ्ना सीलमत साधन र स्रोतहरुिाई प्रयोग गदै स्थानीय तहिाई 
समदृ्ध बनाउने अलभयानमा जयुटरहेकै बेिा यवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोलभड १९ को 
प्रथम तथा दोस्रो िरणिे हाम्रो मानवीय जनजीवन, यवकास लनमािणका आयामहरुिाई समेत िनुौती 
र्ददै अवरोधको रुपमा स्थायपत हदैु हािसम्म पलन प्रलतकुि प्रभाव पारररहेको सबै साम ुअवगत नै 
छ। यसको रोकथाम तथा लनयन्रणको िालग सबै नगरबासीिाई खोपको व्यबस्था र सविसिुभ 
उपिारको जलतबेिा हामी समदृ्ध नगर खशुी नगरवासीको सोि हालसि गने अवस्थामा पगु्न 
अहोरार खयटइरहेका लथयौ, ठीक त्यलत नै बेिा यवश्वव्यापीरुपमा फैलिन गएको कोलभड १९ को 
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महामारीिे हाम्रो मागि अबरुद्ध ग¥यो । नगरको यवकासको िालग हामीिे बनाएका हाम्रा 
प्राथलमकताहरू अिानक फेररन पगेु । यलतबेिा हामीिे यो महामारीबाट नगरवासी र्ददीबयहनी 
दाजभुाइको जीवन रक्षा गनुििाई नै आफ्नो पयहिो कतिव्य ठानेका छौं । जीवन रहे जीवन 
सधुानि, लसंगानि र अगालड बढाउन सयकन्छ भन्ने मान्यतािाई आत्मसात गदै महामारी यवरूद्धको 
अलभयानमा उपिब्ध सबै साधन स्रोतको पररिािन गरररहेका छौं । महामारीका यवरूद्धको 
संघर्िकै बीिमा पलन नगरवासीको जीवनको  सहजताका िालग अलधकतम कोचशस गरररहेका छौं 
। 

कोलभड १९ को कारण हाम्रा सबै िक्ष्यहरु अवरुद्ध भएका छन ् ।त्यसबाट 
प्राथलमकताका क्षेरहरु पररमाजिन भएका छन।् यवकास लनमािण, व्यवसाय, अथितन्र, राजश्वका 
स्रोतहरु ििायमान नभई खचुम्िन पगेुका छन।् यसबाट हामी पलन गम्भीर रूपमा प्रभायवत भएका 
छौं । हामीिे यवगतमा उठ्ने भनेर आकिन गरेको राजश्व प्रभायवत भएको छ ।  

राज्य पनूसंरिना संगै लसंहदरबारको अलधकार जनताको घरदैिोमा भन्न े उदे्दश्यसाथ 
जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पकि  रहने स्थानीय सरकारको रुपमा जनप्रलतलनधी लनवािचित भएको 
४ वर्ि व्यतीत भएको छ। यस अवलधमा लनवािचित जनप्रलतलनधीको काँधमा स्थानीय तहमा 
समावेश भएका स्थानीय लनकायहरु, लतनका संरिनाहरुिाई व्यवचस्थत गनुि र सीलमत श्रोत र 
साधनिाई प्रयोग गदै समनता, समावेशी र आवश्यकताको आधारमा यवलभन्न यवकासका 
आयामहरुको माध्यमबाट एकलरत गरर नगरपालिकाको यवकासको मूि प्रभाहमा ल्याउन ु
महत्वपणूि चजम्मेवारी लथयो। घोयर्त स्थानीय तह र स्थानीय सरकारहरु शचक्तसम्पन्न, अलधकार 
सम्पन्न र श्रोत तथा साधन पररिािनको यहसाबिे आत्मलनभिर उन्मखु हनुेछन ् भने्न अपेक्षा 
गररएको लथयो तथायप यस अवलधमा संयवधानिे प्रद्धत गरेको ३ वटा सरकारको पररकल्पना 
अन्गगित जनताको सबै भन्दा नचजकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सबै पक्षबाट 
कमजोर चस्थलतमा गचुिएको अवगत नै छ। 

यस अवलधमा हामीहरुिे गरेका र गनि खोजेका प्रयासहरुको सलमक्षा हनु जरुरी छ। 
प्रथम पटक लनवािचित भए पश्चात हामीहरुिे संस्थागत, नीलतगत र संरिनागत सधुारका िालग 
थािनी गर् यौ र ती प्रयासहरुिे सम्पूणि नगरपालिकाको यवकासका आधार खडा भएका छन।् ४ 
वर्िको कायिकािमा गररएका कामको सलमक्षात्मक रुपमा यववरण प्रस्ततु गदिछु। 

अपेक्षाकृत रुपमा स्थानीय तहिाई प्राि हनुे अनदुानमा कमी, आन्तररक राजश्व प्रालिमा 
कमीका कारण समग्र यवकासका िक्ष्यहरु परुा गनि नसकययता पलन सीलमत श्रोत र साधनिाई 
अलधकतम रुपमा पररिािन गदै र्दगो यवकासका िक्ष्यहरु प्रािी तफि  हामी अग्रसर रहयौं र 
लनरन्तर त्यसतफि  अगालड बयढ रहयौ। पछालड चजल्िामा रहेको हाम्रो जस्तो नगरपालिकाका 
आधारभतु पूवािधारहरुको कमी लथयो। नगरवासीको यवकास र शसुासन प्रलतको तीव्र आकांक्षािाई 
पररपलूति गनुि मखु्य चजम्मेवारी लथयो तर पयािि जनशचक्त अभाव र श्रोतको अभावका कारण 
अपेचक्षत रुपमा पररणाम लनकाल्न कर्ठनाई देचखयो। 
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चशक्षा, स्वास््य, पूवािधार, वन वातावरण तथा पयिटन, सरसफाई, श्रम रोजगार, 
उद्यमशीितािाई प्राथलमकतामा राख्दै एयककृत नगर गरुुयोजना, नगर यातायात योजना गरुुयोजना 
तयार भई सोयह अनसुार कायि अगालड बढाइएको छ। 

 चशक्षामा अलधकतम िगानी गरर यवद्यािय चशक्षण अनदुान, लनशलु्क भनाि, पूवािधार लनमािण 
तथा सधुार जस्ता कायिक्रम सम्पन्न गरर सकारात्मक नलतजा प्राि भएको छ। 
   
 दगुिम र स्वास््य उपिारको दृयिकोणिे आवश्यक ठानेका स्थानहरुको स्वास््य चसिलनक, 
आधारभतु स्वास््य उपिार केन्र, स्वास््य िौकी थप गरर आवश्यक जनशचक्त, उपकरण, 
भौलतक पूवािधार खडा गरर स्वास््य क्षेरमा जनताको पहुँििाई स्थायपत गनि सफि भएका छौ, 
कोलभड १९ िे लनम्ताएको स्वास््य क्षेरको िनुौतीिाई कम गनि प्रथम िरणमा र दोस्रो िरणमा 
प्यूठान चजल्िामै उत्कृि भलूमका लनवािह गर् यौ र महामारीिाई रोकथाम तथा लनयन्रण गनि सफि 
रह्यौ। भोलिको िनुौलतिाई सामना गनिको िालग हाम्रा प्रयासहरु जारी राखेका छौ र सम्बचन्धत 
पक्षसंग समन्वय र सहकायिको िालग अयपि समेत गदिछु। 

 हाम्रो कायिकािको ४ वर्िको अवलधमा १० वटै वडा कायािियमा सडक सञ्जाि, वडा 
वडा जोड्न ेसडक सञ्जाि र बस्ती जोड्ने सडक सञ्जाि बनेका छन।् सबैभन्दा दगुिम वडा नं ५ 
को िान्जामा समेत सडक सञ्जाििे जोड्न सफि भएका छौ। 750मी. सडक कािोपरे, 2.2 
यक.मी सडक खण्डेस्मीथ  र 67 यक.मी. कच्िी सडक लनमािण गररएका छन।्जसबाट यातायात 
पहुँिमा सधुार आएको र खानेपानीको सयुवधाबाट ९५% घरधरुी िाभाचन्वत भई यसै आ.व. मा 
सतप्रलतशत घरुधरुीमा पहुँि पगु्ने छ। 

 नगरकै पयिटनतफि को गौरवको रुपमा रहेका ऐलतहालसक लभरीकोट दरवारको DPR तयारी 
र सोयह बमोचजमका पूवािधार लनमािण भइरहेको छन ्भने लिस्ने यहि स्टेशन, झिेुनी, बिुबिेु, २२ 
धाराको चशद्धगफुा पहुँिमागि, कालिका मचन्दर तथा पूवािधार लनमािण भइरहेका छन।् 
मरन्ठानाकोट, दाखाकोट र खैराकोटको DPR तयार भई आधारभतू संरिनाहरु लनमािण भएका 
छन।् वडा नं २ र ५ मा वडास्तरीय खेिकुद मैदान लनमािण भएका छन।्१600 घरधरुी 
खरका छाना भएकोमा जनता आवास कायिक्रम अन्तगित 133० घरधरुीिाई जस्तापाता उपिब्ध 
गराई खरका छाना यवस्थायपत गररएको छ।  

कृयर्मा आधलुनकरण तथा यान्रीकरण, अनदुान पकेट क्षेर व्यवसायमा प्रवद्धिन गने नीलत 
लिइएको छ भने चशत भण्डारको लनमािण गरर व्यवचस्थत ढंगिे सञ्चािनमा ल्याइएको 
छ।नगरपालिकाकै िनुौलतको रुपमा रहेको चझम्रकु नदी लनयन्रणिाई उच्ि प्राथलमकता र्दई 
नगरपालिका र अन्य सम्बद्ध लनकाय माफि त ९ यक.मी को दरुीमा नदी लनयन्रणका कायिहरु 
प्रभावकारी रुपमा थािनी गररएका छन।् सोबाट चझम्रकु फाट िगायत चझम्रकु फाटमा लनलमित 
बस्ती तथा संरिनाहरु सरुचक्षत भएका छन।्  

 प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित आ.व २०७७/७८ मा ४९६ जनािाई १०० 
र्दनको रोजगारी प्रत्याभतु गररएको छ। िघउुद्यम, साना घरेि ुउधोग िगायत अन्य व्यवसाय 
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क्षेरबाट कररब 200 जना नयाँ व्यवसाय सञ्चािन गनि सफि भएका छन।् नगरपालिका र 
वडाहरुको प्रशासलनक तथा आलथिक कारोबार कायाििय प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर जडान गरर 
कायि प्रारम्भ गररएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय 
तहको समस्याहरुिाई न्याययक सलमतीको अग्रसरतामा २४ वटा घटनाको लमिापर गरर सम्पादन 
गररएको र वडामा ३ वटा मेिलमिाप केन्र स्थापना गररएको छ।जसबाट स्थानीय तहहरुमा 
तोयकए बमोचजमको क्षेरालधकार हेने गरर घटनाहरुको संकिन, सहजीकरण र अलभिेचखकरण गनि 
थप मद्दत पगु्ने देचखन्छ।  

 

उद्दशे्यहरु 

आदरणीय नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु, अब म आलथिक वर्ि 2078/79 को वायर्िक नीलत तथा 
कायिकमिे लिएका उद्दशे्यहरु संचक्षि रुपमा प्रस्ततु गनि िाहन्छुुः- 
 

क) कोलभड-१९ को रोकथाम लनयन्रण र उपिारिाई प्रभावकारी बनाइ जनताको जीवन रक्षामा 
जोड र्दन,े 
ख) स्वास््य सेवामा सविसाधारणको पहुँि बढाउदै स्वास््य उपिार परीक्षण र परामशि माफि त 
नागररकको स्वस्थ जीवन यापनमा ध्यान र्दन,े 
ग) गुणस्तरीय र शीप एवम ् प्रववधीयुक्त शशक्षामा ध्यान दििै सम्पूणण बालबाशलकाहरुको शशक्षामा समान 
पहुुँच बढाई उत्कृष्ट शसकाइ उपलब्धी हाशसल गन।े  

घ) नगरपाशलका क्षेत्रशित्रका न्याययक समस्याहरुलाई संववधानले प्रित्त गरेको न्याययक 
सशमतीको अधधकार क्षेत्रशित्र रदह समाधानको लाधग पहल गने। 

ङ) जनताको आवश्यकतामा आधाररत र्दगो प्रलतफियकु्त यवकासमा जोड र्ददै यवकासको  
माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू लसजिना गरी बेरोजगारी समस्या न्यनुीकरण गने, 
ि) प्यूठान नगरपालिकािाई िचुम्बनी प्रदेशको िगानीको हवको रूपमा यवकास गदै जाने । 
छ) नगरका सबै बस्तीहरुमा यवद्यतुको पहुँि परु् याउने। 
ज) कृयर् क्षेरको सधुार गरी नगर अथितन्रमा कृयर् क्षरेको योगदान बढाउने, 
झ) स्थानीय सीप, प्रयवधी र श्रोतको अलधकतम पररिािन गरर रोजगरीका अवसरहरुको सजृना 
माफि त यवुाहरुिाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरर वैदेचशक रोजगारीिाई लनरुत्सायहत गने। 
ञ) उद्यमशीिताको प्रवद्धिन गरर गररबी र बेरोजगरी न्यलुनकरण गने। 
 
 

आधारहरु 

प्रस्ततु नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि लनम्न आधारहरुिाई आत्मसाथ गररएको छुः 
• नेपािको संयवधान,२०७२  को अनसूुिी ८ र ९ मा उल्िेचखत स्थानीय तहको एकि तथा    

  साझा अलधकारको सूिी    ,  
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• नेपािको संयवधानमा उल्िेचखत मौलिक हकहरु ,  

• नेपािको  संयवधान  भाग  ४  अन्तगितका  राज्यका  आलथिक,  सामाचजक यवकास,  प्राकृलतक श्रोतको 
उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीलतहरु,  धारा ५९ को आलथिक  अलधकार र भाग 
१९ को आलथिक कायि प्रणािी । 

• नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको कायि यवस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

• संघीय सरकारिे अंलगकार  गरेको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु, 

• संघीय सरकारिे अविम्बन गरेका आलथिक तथा यवत्तीय नीलतहरु , 

• नेपाििे अन्तररायष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतबध्दताहरु, 

• स्थानीय शासन सञ्चािन संबन्धी कानून ,आदेश  , लनयमाविी ,प्रावधानहरु । 

• स्थानीय तहका संवन्धमा  भएका अध्ययन प्रलतवेदनहरु 

• यवकासका  समसामययक  मदु्दाहरु  जस्तै  सामाचजक  संरक्षण  ,र्दगोयवकास,  जिवाय ुपररवतिन र   
यवपद् व्यवस्थापन, खाद्य  तथा  पोर्ण  सरुक्षा,  िैयिक  सशचक्तकरण  तथा  समावेशीयवकास  ,

बािमैरी  स्थानीयशासन, वातावरण मैरी स्थानीय शासन, पूणिसरसफाई  एवं  उजािसंकट 
िगायतका अन्तर सम्बचन्धत यवर्यहरु , 

• नेपाि सरकारका यवर्यगत एवं क्षेरगत नीलतहरु , 

समुिाय,  टोल,  वस्तीस्तरमा  िएका  छलफल  नागररकस्तर  बाट  उठान  िएका  आवश्यकता  एव ं अपेक्षा 
तथा वडा सशमयतका शसफाररस । 
 
 

मालथ उल्िेचखत उद्दशे्य हालसि गनि देहाय बमोचजमको प्राथलमकता लनधािरण गरेको छु :- 
क) स्वास््य अवस्थाको क्षमता अलभवयृद्ध, पूवािधार यवकास एवम ्जनशचक्त व्यवस्थापन, 
ख) गणुस्तरीय एवम ्लनशलु्क चशक्षा, चशक्षामा सबैको समान पहुँि 
ग) कृयर् क्षेरको आधलुनयककरण तथा व्यवसायीकरण, 
घ) लछटो छररतो रुपमा समस्याहरुको न्याययक लनरुपण 
ङ) सडकको स्तरोन्नती, 
ि) स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सबै नगरबासीमा पहुँि 
छ) सशुासनमा अलभवयृद्ध, कायिशैिीमा सधुार, 
ज) सहभागीतात्मक योजनाहरुको छनोट, 
झ) एकीकृत नगर गरुुयोजनाको अविम्बन, 
ञ) सीप यवकास  तथा रोजगारी लसजिना, 
ट) उद्यमशीिताको प्रवद्धिन 
 

नीलतहरु 
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1. चशक्षामा सबैको पहँुि सलुनचश्चतता गररने छ। बािबालिकाहरुिे बीिैमा यवद्यािय छाड्न े
प्रवचृत्तिाई लनरुत्सायहत गनि, गणुस्तरीय चशक्षा प्रदान गनि, सविशिुभ चशक्षा कायम गनि, उच्ि 
चशक्षामा पहुँि बयृद्ध गनि, कुनै पलन बािबालिका चशक्षा प्रालिको अवसरबाट बचञ्चत नहनु 
व्यवहाररक रुपमै लनशलु्क चशक्षाको प्रत्याभलूत र्दइने छ।जसको िालग थप कक्षाहरु तथा 
जनशचक्तको ब्यवस्था गररने छ। 

 

2. संघ तथा प्रदेश सरकारबाट शसति अनदुानमा उल्िेचखत कायिक्रमको अलतररक्त चशक्षा क्षेरको 
यवकास, लसकाई उपिब्धीमा सधुार, बािमैरी चशक्षण लसकाई यवकास गने नीलत लिइएको 
छ।कोलभड 19 महामारी िगायत अन्य महामारीको बेिा वैकचल्पक चशक्षण यवधी अविम्बन 
गररने छ।त्यसै गरर अनिाइन सिास सञ्चािनको िालग आवश्यक पूवािधार तथा संरिनाहरु 
तयार गने नीलत लिएको छु।  

 

3. बािलबकास सहयोगी कायिकताि र यवद्यािय कमििारीहरुको मालसक तिबमानमा समयानकुुि 
बयृद्ध गरर न्यूनतम पाररश्रलमक उपिब्ध गराउने नीलत लिइने छ। 

 

4.पूवािधार लनमािण तथा ममित, प्रभावकारी अनगुमन तथा लनयमन, दगुिम तथा यवद्याथी  संख्याको 
आधारमा थप जनशचक्त व्यवस्थापन, बैकचल्पक यवद्यािय सञ्चािन, प्रायवलधक चशक्षामा जोड र्दन े
नीलत लिइएको छ। यवद्याियस्तरका सबै छारािाई लनशलु्क रुपमा स्यानटेरी प्याड उपिब्ध 
गराइने छ र छार छाराहरुिाई र्दवा खाजाको व्यवस्थािाई लनरन्तरता र्दइन ेछ। 

 

5. आ.व २०७८/७९ को नीलत कायिक्रम तथा बजेटमा चशक्षािाई पयहिो प्राथलमकता   
र्दइएको छ जसबाट चशक्षामा गणुात्मक प्रलतफि प्राि हनुे यवश्वास लिएको छु। 

 

6. जस्तो सकैु संकटको घलडमा मानव जीवनको रक्षा गदै आलथिक र सामाचजक जीवनिाई सहज 
बनाउने कायिमा प्यूठान नगरपालिका अहोरार जयुटरहेको छ। यस स्थानीय सरकारिे सम्पूणि 
नगरबासीको समनु्नत र समदृ्ध नगर बनाउने उदे्दश्यका साथ कायिसम्पादन गरररहेको छ। नगर 
आवलधक योजना, एकीकृत नगर यवकास योजना िगायतका अन्य क्षेरका गरुु योजनाहरुिाई 
आत्मसाथ गदै दीघिकािीन यवकासका िालग लिएका िक्ष र उदे्दश्य प्रालिमा केचन्रत गररएको छ। 

  

7. नगर क्षेरलभरका पूवािधार सम्बचन्ध यवशेर् आयोजनाहरु उच्ि प्रलतफि प्राि हनुे 
आयोजनाहरुिाई प्राथलमकीकरणमा राख्दै त्यस्ता आयोजनाहरुिाई लछटो छररतो कायािन्वयन गरर 
सम्पन्न गररने छ भलन सूिना प्रयवधीको यवकास गरर आधलुनक तथा लडजीटि नगरको रुपमा 
स्थापना गने नीलत लिइएको छ। 

 

8. स्थानीय तहको अलधकार क्षेर लभरका िालग आवश्यक काननुहरु लनमािण भएका छन ्भने  
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लनमािण हनु बाकी काननुहरु लछटै लनमािण गररने छन।् नगरपालिकािाई समदृ्ध र समनु्नत  
बनाउन रायष्ट्रय मापदण्ड, प्रदेश मापदण्ड र स्थानीय मापदण्डिाई कडाईका साथ पािना गने 
नीलत लिइएको छ।  

 

9. कोलभड १९ को दोस्रो िरणको महामारीबाट सीचजित स्वास््य क्षेरको समस्यािाई समाधान 
गनि पूवािधार लनमािण, जनशचक्त व्यवस्थापन, श्रोतको व्यवस्थापन र पररिािनिाई प्रमखु 
आधारको रुपमा लिइएको छ।चजल्िा अस्पतािमा अससीजन पिान्ट, नगरपालिका क्षेरलभर 
चजल्िा आइसोिेसन केन्र स्थापना र यवशेर्ज्ञसयहतको जनशचक्त व्यवस्थापन हाम्रो प्रमखु कायिक्षेर 
रहने छ। सो महामारीबाट ज्यान गमुाउन ु हनुे नगरबासीिाई राहत उपिब्ध गराइने नीलत 
लिइएको छ।नगरपालिकािे सतु्केरीको स्वास््य सधुार िगायत पोर्णको िालग सतु्केरीसंग 
नगरपालिका कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ।साथै एि.आई.भी. पोचजयटभ लबरामीका िालग 
पोर्ण, प्रोत्साहन, यातायात खिि र उपिारमा टेवा परु् याउने कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ।  

  

10. आ.व २०७८/७९ मा प्रदेश सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्राियको सहयोगमा 
प्यूठान नगरपालिकाबाट शव वहान तथा एम्बिेुन्स सञ्चािनमा ल्याइने छ। 

 

11. 60 वर्िभन्दा मालथका सबै नगरबासीहरुिाई घरदैिोमा गई स्वास््य परीक्षण तथा उपिार 
परामशि, और्धी यवतरण गने कायििाई लनरन्तरता र्दइने छ।  ज्येष्ठ नागररकहरुिाई लनशलु्क 
आखा उपिार गराउने कायिक्रमिाई  लनरन्तरता र्दइने छ। 

 

12. सतु्केरीको जीवन सरुक्षा तथा स्वास््य सधुारको िालग सतु्केरीसंग नगरपालिका 
कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ। 

 

13. स्वास््य सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्वास््य प्रयोगशािा नभएको कारण चजल्िा 
अस्पताि िगायत चजल्िा बायहर जान ु पने बाध्यतािाई न्यलुनकरण गदै सापडाडा स्वास््य 
िौकीमा स्वास््य प्रयोगशािा स्थापना तथा सञ्चािनका िालग बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै 
आगामी र्दनमा प्रयोगशािा स्थापना तथा सञ्चािन कायििाई सबै स्वास््य िौकीहरुमा लबस्तार 
गने नीलत लिइने छ। 

 

14. पशपुािनतफि  कृर्कहरुिाई प्रवद्धिन गनिको िालग आधलुनक पशपुािन, व्यवसाययक 
पशपुािनिाई टेवा पगु्ने गरर अनदुान कायिक्रमिाई प्रभावकारी बनाइने छ भने पशपुािनबाट 
उत्पार्दत दगु्धजन्य  तथा मासजुन्य पदाथििाई उत्पादनको आधारमा प्रत्येक वडामा दगु्ध संकिन 
केन्र (डेरी) र व्यवचस्थत मास ुयवक्री केन्र स्थापना गरर यवक्री यवतरण गने नीलत लिइन ेछ। 
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१5. कृयर् तथा जलडबटुीजन्य उद्योगहरु स्थापनाको िालग सहयोग तथा पहि गररन े
छ।लसंिाइका सयुवधा नपगेुका खेतीयोग्य जमीनमा थोपा लसंिाइ वा पूनिभरन लसंिाइ पोखरी र 
लनयमीत लसंिाइ प्रणािीबाट   लसंिाइ सयुवधा परु् याई उत्पादनमा बयृद्ध गररने छ।खेतीयोग्य 
जमीनिाई बाझो राख्न ेप्रवचृत्तिाई लनरुत्सायहत गरर सामयुहक खेतीिाई प्रोत्साहन गररने छ। 

 

१6. एक वडा एक उत्पादन, बस्तीहरुमा आधलुनक खेतीको अभ्यास, कृयर् तथा पश ुपकेट क्षेर 
घोर्णा,  तरकारी तथा फिफुि पकेट क्षेर घोर्णा गरर त्यहाबाट उत्पार्दत कृयर् तथा पशजुन्य 
पदाथिहरुिाई  नगरपालिकाद्बारा सञ्चािन गररएको तरकारी तथा फिफुि संकिन केन्र र 
चिस्यान केन्रसम्म परु् याई कृर्कको आय स्तरमा बयृद्ध गने र बास्तयवक उत्पादनको आधारमा 
अनदुान उपिब्ध गराउने नीलत लिइएको छ भने उत्पादनिाई बयृद्ध गनि माटो परीक्षण कायाििय 
व्यापकता गररने छ। 

 

१7. संघीय तथा प्रदेश सरकारसंगको सहयोग तथा सहकायिमा कृयर् पकेट क्षेर तथा BLOCK 

क्षेर घोर्णा गरर कृयर्मा यवशेर् कायिक्रम सञ्चािन गररने छ। 

 

१8. पयिटकीय क्षेर लभरीकोट जाने सडकिाई कािोपरे गनिको िालग प्रस्ताव गररएको छ भने 
अन्यअन्तरपालिका र अन्तरचजल्िा जोड्ने सडकिाई स्तरोन्नतीको िालग प्रस्ताव गरर नगर 
साझेदारी योजनाको रुपमा प्रस्ताव गररएको छ।  

 

१9. पयिटनतफि  ऐलतहालसक लभरीकोट दरबार, झिेुनी सांस्कृलतक क्षेर, सयहद पाकि , २२ धारा 
बिुबिेु, चशद्धगफुा, मरन्ठानाकोट, खैराकोट, दाखाकोट, बाि उद्यान, कालिका मचन्दर,डल्िे सराय,ँ 
लिस्ने यहि स्टेशन िगायतिाई पूवािधार लनमािण गरर बाह्य तथा आन्तररक पयिटकिाई आकयर्ित 
गने रणनीलत लिएको छ जसबाट रोजगार तथा व्यवसायमा बयृद्ध भई आन्तररक अथितन्रमा टेवा 
पगु्ने छ। 

 

20. नेपािको संयवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनद्बारा लनधािररत काननुी क्षेरालधकार 
लभर रयह नगरबासीका समस्याहरुिाई मेिलमिाप केन्र माफि त समाधान गररने छ।घटना र 
प्रकृलतको आधारमा यपडक र यपडीतिाई मनोसामाचजक परामशि प्रदान गनि मनोसामाचजक 
परामशिकतािको व्यवस्था गरर सहचजकरण गने नीलत लिइएको छ।िैयिक यहंसामा परेका 
व्यचक्तहरुिाई िैिक यहंसा लनवारण कोर्बाट तत्काि राहत तथा उद्दार गने नीलत लिइएको छ। 

  

21. नगरपालिकालभर एक बहआुयालमक व्यवचस्थत फोहोरमैिा व्यवस्थापन केन्र स्थापना गररन े
छ जसबाट फोहोरमैिाको उचित व्यवस्थापन भई वातावरण तथा सरसफाईमा सकारात्मक प्रभाव 
पने छ भने फोहोरिाई मोहरमा पररणत भई आन्तररक आयमा बयृद्ध गने नीलत लिइएको छ।साथै 
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फोहोरमैिा तथा सरसफाइका कायिक्रमहरु, टोि सधुार सलमती, लनजी क्षेर, गै.स.सं. तथा 
सहकारी तथा समूह माफि त प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गने नीलत लिइएको छ।  

 

22. प्यूठान नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० को खरीबोट, गरुीगाउँ बजार, वडा नं ८ को 
बाग्दिुा दम्ती, वडा नं ७ को यटकुरी बसपाकि  कोररडोर, पणु्यखोिा यटकुरी बस्ती यवकास, वडा नं 
४ टारी बस्ती यवकास, वडा नं ५ को ढुिेठाटी तथा जमु्रीकाँढा ठुिोगाउँ बस्ती यवकास, वडा नं 
२ र ३ को नमनुा बस्ती यवकास र १ को खैरा बस्तीिाई आधलुनक बस्ती यवकासको िालग 
यवकास गनिको िालग पहि गररने छ। 

 

23. प्रत्येक नगरबासीको घरधरुीमा स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउन प्रदेश सरकार र 
नगरपालिकाको संयकु्त िगानीमा एक घर एक धाराको अलभयानिाई सन ्२०२५ सम्म पूणिता 
र्दनको िालग आवश्यक श्रोत र साधनको व्यवस्था गररने छ। 

 

२4. यवकासको तीन खम्बे नीलत अन्तगित रहेको नगरलभरका सम्पूणि सहकारीहरुको  लनयमन 
गरर त्याङ्क संकिनका साथै प्रोफाइि तयार गने नीलत लिइएको छ।अनगुमन गने, पूवािधार 
लनमािणमा सहयोग परु् याउने, सहकारी चशक्षा सञ्चािन गने र सहकारीको पुँजीिाई उत्पादनमिुक 
क्षेरमा प्रयोग गरर बहउुपयोगी तलु्याउने र रोजगारीमा अलभबयृद्ध गनिको िालग राम्रो सहकारी 
हाम्रो सहकारीको अलभयानिाई लनरन्तरता र्दइने नीलत लिइएको छ। 

 

२5. नगरलभरका मयहिाहरुिाई मयहिा शसचक्तकरण अलभयानमा जोलडने छ भने शैचक्षक, 

साँस्कृलतक तथा नीलत लनमािणमा पलछ परेका र पाररएका मयहिाहरुिाई यवकासको मूि प्रवाहमा 
समायहत गने नीलत लिइएको छ। घरेि ुयहंसा, यवभेद, ज्यादती तथा मयहिाहरुमा हनुे उत्पीडनिाई 
लनराकरण गनिको िालग मयहिा तथा बािबालिका शाखाबाट आवश्यक कायिक्रम स्वीकृत गरर 
शसचक्तकरणमा जोड र्दइने छ भन ेसहकारी, कृर्क समहु, मयहिा समहु तथा अन्य समहुहरुमा 
मयहिाहरुको उपचस्थतीिाई प्राथलमकता र्दई उत्पादनमिुक तथा व्यवसाययकमिुक क्षेरमा 
मयहिाहरुिाई अग्रसर बनाइने छ।प्यूठान नगरपालिकािाई िैयिक यहंसामकु्त नगर घोर्णाको 
िालग आवश्यक संरिनाहरु तयार गने नीलत लिइएको छ। 

 

२6. ' ग ' वगिका अपािता भएका व्यचक्तहरुिाई शतप्रलतशत भत्ता बयृद्ध गरर लनरन्तरता र्दएको 
छु साथै आ.व २०७८/७९ देचख िाग ु हनुे गरर ' घ ' वगिका अपािता भएका व्यचक्तहरुिाई 
समेत अपाि भत्ताको व्यवस्था गने नीलत गररएको छ। 

  

२7. प्यूठान चजल्िा र नगरपालिकाकै महत्वपूणि आयोजनाको रुपमा स्थायपत बह ुउदे्दश्यीय सभा 
हि यसै आ.व. २०७८/७९ मा कायि आरम्भ गररने छ। 
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२8. नगर क्षेरलभरका खोिा नािा खोल्सीहरुमा पक्की पिु, झोििुे पिु, ट्रस ब्रीज र कल्भटि 
लनमािण गरर आवागमनिाई सहजता प्रदान गने नीलत लिइएको छ। 

 

२9. २१ औ शताब्दीमा बढ्दो यवुाहरुको वैदेचशक पिायन, परुुर्हरुको लछमेकी मिुकु भारतमा 
कामको खोजीमा जाने प्रवचृत्त र २१ औ शताब्दीमा प्रत्यक्ष जनसहभागीतामा देचखने न्यनुतािाई 
ध्यानमा र्दई नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने सम्पूणि पूवािधारहरुको आयोजनामा न्यूनतम 10% 

जनसहभालगता गने नीलत लिइएको छ।साथै जनु उपभोक्ता सलमतीबाट आयोजना वा कायिक्रम 
सम्पन्न भएको हो सोही उपभोक्ता सलमती माफि त सोको र्दघिकािसम्म ममित सम्भार र संरक्षणको 
चजम्मेवारी र्दइने नीलत लिइने छ।सडक खानेपानी तथा अन्य आयोजनाहरु ममित सम्भार गनिको 
िालग प्रत्येक वडाहरुमा ममित सम्भार खििको व्यवस्था गररने छ। 

   

30. यवकासका कायिक्रमहरुिाई सनु्दर नगर स्थापनाको िालग वातावरणमैरी बनाइने छ। हररत 
सडक, कृयर् सडक, हररत चझम्रकु कररडोर र अन्य सडकहरुमा बायो इचन्जनीयररि र हररयािी 
अलभयान अन्तगित योजनाहरु कडाइका साथ कायािन्वयन गने नीलत लिइएको छ। 

 

31. सबै बस्ती तथा घरधरुीमा यसै आ.व. २०७८/७९मा यवद्यतुीकरण परु् याइने छ र उज्यािो 
नगरपालिका घोर्णा गररने छ। 

 

32. सरसफाइका गलतलबधीहरुिाई अलनवायि रुपमा पािना गनि यवद्यािय माफि त यवद्याथी, यवद्याथी 
माफि त अलभभावक साथै समदुायको अगवुाइमा सरसफाइको कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िाग ु
गने नीलत लिइएको छ। 

 

33. गहृ मन्रािय रायष्ट्रय पररियपर तथा पचञ्जकरण यवभाग अन्तगित सञ्चालित सामाचजक सरुक्षा 
तथा व्यचक्तगत घटना दताि प्रणािी सदुृढीकरण आयोजनाबाट स्थानीय तहमा सञ्चािन हनुे 
कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दने नीलत लिइएको छ। 

 

३4. चझम्रकु फाटको उविर भलूमिाई अव्यवचस्थत बसोबासबाट कम गनि तथा रोसन प्यूठान 
नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा कायािन्वयन गररने नमनुा बस्ती यवकास गरुु योजनािाई 
व्यवचस्थत आवासको िालग सलुनश्चतता गरर कायािन्वयनमा ल्याइने छ। व्यवचस्थत बस्ती 
यवकासको िालग अलनवायि नसशा पास गने कायििाई कडाइका साथ िाग ु गने नीलत लिइएको 
छ। 

 

३5. नगरपालिकाको मखु्य खेिकुद मैदान रिशािा, वडा नं २ मा वडास्तरीय खेिकुद मैदान, 

वडा नं ५ को वडास्तरीय खेिकुद मैदानिाई स्तरोन्नती गदै यवुाहरुिाई खेितफि  आकयर्ित 
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गररने छ भने अन्य बाकी सबै वडाहरुमा वडास्तरीय खेिकुद मैदान लनमािण गने नीलत लिइएको 
छ। 

 

३6. यवपद् व्यवस्थापनको िालग यवपद् प्रलतकायि योजना, यवपद व्यवस्थापन कायियवधीिाई 
अविम्बन गदै धनजनको क्षलतिाई न्यूलनकरण गनि नगरपालिकामा एक यवपद व्यवस्थापन कोर् 
स्थापना गररने छ।उक्त कोर्बाट यवपद् प्रलतकायि योजना, यवपद न्यूलनकरण गने कायििाई पयहिो 
प्राथलमकतामा राखी पररिािन गने नीलत लिइएको छ।  

 

३7. वैदेचशक रोजगारबाट फयकि एका श्रलमकहरुिाई प्राथलमकतामा राखी स्वरोजगार तथा 
उत्पादनमा जोलडन यवलभन्न सीपमिुक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ र उनीहरुिे थािनी गरेको 
व्यवसाययकतािाई थप सहयोग पगु्ने गरर कृयर्, पशसेुवा र िचक्षत कायिक्रम अन्तगित अनदुान, 
याचन्रक सहयोग िगायत प्रयवधी हस्तान्तरणका कायिक्रम माफि त ्सहयोग बढाइने नीलत लिइएको 
छ। 

 

३8. योजनािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन तथा सम्पादन गनिको िालग उपभोक्ता सलमलत, खरीद 
सलमलत र अन्तर शाखाहरुको अलभमखुीकरण कायिक्रम गरर योजनािाई प्रभावकारी बनाउने नीलत 
लिइएको छ। 

 

३9. सामाचजक सरुक्षाको सयुवधाबाट मापदण्ड पगेुका कुनै पलन नगरबासीहरु नछुटुन ् र 
नदोहोररउन ्भने्न नीलत अन्गगित घटना दताि चशयवर, अलभिेखीकरणिाई वडाका बस्ती बस्तीहरुमा 
लबस्तार गरर बास्तयवक रुपमा पयहिान गररने छ र सामाचजक सरुक्षा सेवाको पहुँििाई प्रत्येक 
सरोकारवािा साम ु जोलडने छ। सोको िालग सामाचजक सरुक्षा सफ्टवेयर, अलभिेचखकरण र 
चस्क्रलनि गने कायििाई अगालड बढाइने छ। 

 

40. नगरपालिकाका प्रशासलनक तथा आलथिक यक्रयाकिापिाई भरपदो र लछटोछररतो रुपमा 
सम्पादन गनिको िालग नगरपालिकामा सूिना केन्र स्थापना गररने छ र नगरपालिका तथा 
वडाहरुमा सफ्टवेयर तथा आवश्यक हाडिवेयर जडान गरर सेवामा सरिता ल्याउने नीलत लिइएको 
छ। 

 

41. नगरपालिका क्षेरलभर यक्रयाचशि गै.स.सं.हरुको कायिक्रमिाई नगर तथा वडाहरुमा 
समन्वयात्मक रुपमा कायि गने गरर पररिािन गररने छ र सोको अनगुमन प्रभावकारी रुपमा गने 
नीलत लिइएको छ। 

42. उत्कृि व्यवसायीिाई त्यस वर्िको कर छुटसयहत सम्मान गने नीलत लिइएको छ भने 
करछिी, िहुावटिाई प्रभावकारी अनगुमनद्बारा लनरुत्सायहत गररने छ। 
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43. नगरपालिकाको राजश्वको दायरािाई बढाइने छ। घरबहाि करिाई स्वुःघोर्णा गदै 
नगरपालिकामा सम्झौता गनि आएमा सम्झौता रकमको २०% छुट गने नीलत लिइएको छ भन े
व्यवसाययक रुपमा गररने दतािमा १०% िे छुट गररने छ। नगरपालिका क्षेरलभर सञ्चािन 
गररएका तर लनयमानसुार दताि नगररएका व्यवसायिाई प्रथम पटक तीन मयहनासम्म २५% 

जररवाना र सो भन्दा पलछ ५०% जररवाना गने नीलत लिएको छ। 

 

४4. गै.स.सं. का स्वीकृत कायिक्रम माफि त स्थानीय सरकारको पोर्ण प्रलतको प्रलतबद्धता र 
स्थानीय श्रोतको पररिािन गररने छन।् 

 

४5. सरुचक्षत नागररक आवास कायिक्रम अन्तगित शहरी यवकास तथा भवन लनमािण लडभीजन 
कायाििय माफि त ्अलत यवपन्न असहाय पररवारको पयहिान गरर खरको छानो यवस्थापन गने नीलत 
लिइएको छ।  

 

४6. नगरपालिकाको सम्पणूि आलथिक कारोबारिाई िसु्त दरुुस्त तलु्याउन सरुको प्रयोग गररएको 
छ भन ेबेरुजिुाई न्यनुीकरण गनिको िालग आवश्यक पने िेखा व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था 
गने नीलत लिइएको छ। 

 

४7. हाम्रा प्रलतलनधी राम्रा रणनीलत (नगरका अलत आवश्यक पूवािधार, मेयर उपमेयर कोर्को 
पयहिो आधार) अन्तगित मेयर उपमेयर कोर्िाई लनरन्तरता र्दइने नीलत लिइएको छ। 

  

 ४8. लबजवुार लभरीकोट केबिकार, चझम्रकु फाँट अगािलनक कृयर् स्माटि कायिक्रम, चझम्रकु नदी 
लनयन्रण, औधोलगक ग्राम स्थापना, १०० शैयाको प्यूठान अस्पतािको क्षमता बयृद्ध, चझम्रकु 
उपत्यका स्माटि लसटी र प्रायवलधक चशक्षािय जस्ता नगरका गौरवका आयोजनाहरुिाई 
कायािन्वयन गनि संघ सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गने नीलत लिइएको छ। 

 

४9. लभन्न प्रकृलत, यवयवध संस्कृलतिाई समन्यात्मक ढंगिे सम्बोधन गरर जातजाती, भार्ा 
संस्कृलतिाई जगेनाि गने नीलत लिइएको छ। 

 

50. मखु्यमन्री ग्रामीण यवकास तथा रोजगार कायिक्रम अन्तगित नगरपालिकामा प्राि हनु े
कायिक्रम तथा शशति अनदुानिाई कायियवधी र लनदेचशका बमोचजम अलधकतम रुपमा 
उत्पादनमूिक, रोजगारमूिक, व्यवसायमूिक र पररणाममखुी बनाइने छ। 

 

51. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित नगरपालिकािाई प्राि हनु े कायिक्रम तथा शशति 
अनदुानबाट कररब ५५० जना बेरोजगारिाई न्यनुतम १०० र्दनको रोजगारको प्रत्याभतु गररने 
छ। 
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52. आ.व. २०७७/७८ मा सरसफाई तफि  लिइने करिाई पूणि रुपमा लमनाह गने नीलत 
लिएको छु। 

 

53. नवजात बािबालिकाहरुको ३५ र्दन लभर जन्म दताि भएमा नीजहरुको बाि बित अन्तगित 
बाि बित कोर्िाई लनरन्तरता र्दएको छु।  

 

५4. गररबी लनवारण कोर् तफि का कायिक्रम, सहकारी, समूहहरुिाई नगरपालिकाबाट प्रभावकारी 
रुपमा अनगुमन, पररिािन, सञ्चािन तथा लनयमन गररने छ। 

 

५5. िघ ुउद्यम पञ्च वयर्िय रणनीलतक योजनािाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयनमा िलगन ेनीलत 
लिइएको छ। 

५6. राजश्वका प्रमखु श्रोतहरुको सम्भावना पयहल्याउने, समस्याको पयहिान गने, करदाताहरुिाई 
परुस्कृत र दचण्डत गने, सरि र सहज ढंगिे बैज्ञालनक कर प्रणािी िाग ुगने, राजश्वका सधुार 
योजनाहरु कायािन्वयन गने, वैज्ञालनक र काननुी ढंगिे खिि गने जस्ता राजश्ववका नीलतहरुिाई 
अविम्बन गने नीलत लिइएको छ। 

57. नगरपालिका र वडा कायािियबाट हनुे सेवा प्रवाहिाई सूिना प्रयवधी मैरी गने र  
कमििारीहरुिाई प्रयवधी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरर दक्ष बनाइने छ। 

५8. कमििारीहरुिाई उच्ि मनोबिका साथ काम गनि यवशेर् प्रोत्साहनको व्यवस्था गररने छ 
साथै नगरपालिका तथा वडा कायािियको कायिबोझको आधारमा संगठन व्यवस्थापन सवेक्षण गरर 
आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी स्वीकृत गररने छ। 

59. कायािियको वेवसाइट र मोबाइि एप माफि त नगरपालिकाको नीलत,  लनयम कायिक्रम एवम ्
भएका सम्पूणि आय-व्यय यववरणहरु वेवसाइट र मोबाइि एप माफि त साविजलनक गने व्यवस्था 
लमिाउने र आयोजना तथा कायिक्रमहरुको सामाचजक पररक्षण, साविजलनक सनुवुाइ, साविजलनक 
परीक्षण, िौमालसक तथा वायर्िक समीक्षा जस्ता सशुासनका औजारहरुिाई कडाइका साथ 
अविम्बन गने नीलत लिइएको छ। 

60. खािी रहेको वन क्षेरमा वन कायािियसंग समन्वय गरर उपयोलग यवरुवाको वकृ्षारोपण 
गररने छ। जयटबटुी िगायत नगदे बािीको उत्पादन गनि वनको संरक्षण गदै त्यस्तो वन क्षेरको 
र्दगो उपयोग गने नीलत लिइएको छ।साथै नदी कटान लनयन्रण नदी यकनारहरुमा बाँस िगायत 
उपयोगी यवरुवाहरु िगाउने, जोचखममा रहेका बस्तीहरुिाई स्थान्तरण गने वा पयहरो लनयन्रण 
गनि बायोइचन्जनीयररिको यक्रयाकिापमा जोड र्दइने नीलत लिइएको छ। 

 

61. नगर क्षेरलभरका सरकारी वन, सामदुाययक वन तथा कबलुियती वनक्षेरिाई व्यवचस्थत गरर 
वन संरक्षण तथा प्रवद्धिन गदै हररयािी वन क्षेरिाइ यवस्तार गने नीलत लिइएको छ। 
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६2. प्यूठान नगरपालिकाको दम्ती, फुिघाट, मेथीखोिा िदुरीखोिामा पक्की पूि लनमािणको िालग 
संघ तथा पूवािधार मन्राियिाई अनरुोध गने प्रस्ताव गरेको छु। 

63. नगरिाई उज्यािो नगरको रुपमा स्थायपत गनि सोको िालग सम्भाव्यता अध्ययन, प्रयवधी 
हस्तान्तरण गनि १० ओटै वडाहरुमा सोिार बत्ती जडान, शीतभण्डारमा सोिार बत्ती जडान तथा 
आवश्यकताका आधारमा सबै नगरका क्षेरहरुमा सोिार सडक बत्ती जडान जस्ता कायिक्रमहरु 
सञ्चािन गनिको िालग बैकचल्पक उजाि कायाििय िगायत अन्य सम्बद्ध लनकायहरुसंग समन्वय 
तथा सहकायि गनिको िालग आवश्यक नीलत लिएको छु। 

६४. संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि शसति अनदुान, समपरुक अनदुान, यवशेर् अनदुान तफि का 
रकम तथा कायिक्रमहरु जनु जनु चशर्िकमा प्राि भएको छ सोही शीर्िकहरुमा मार काननु तथा 
कायियवधीिे तोयकए बमोचजम खिि गने नीलतिाई कडाइका साथ पािना गररने छ। 

६५. नगर क्षेरलभरका प्रमाचणत द्बन्द पीलडतहरुिाई लनशलु्क स्वास््य वीमा सेवा उपिब्ध 
गराउन ेनीलत लिइएको छ।   

  उपरोक्त नीलतका आधारमा कायिक्रम र बजेट सम्मालनत सभामा प्रस्ततु गररएको छ। 
सोको प्रभावकारी कायािन्वयनको िालग सबै जनप्रलतलनधीहरु, राष्ट्रसेवक कमििारीहरु, सम्बद्ध 
लनकायहरु साथै सम्पूणि नगरबासीहरुमा रिनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यस 
नगरपालिकाको सीलमत श्रोत र साधनिे सम्बोधन गनि नसकेका नगरका गौरवका आयोजनाहरु, 
अन्य स्वीकृत आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाई कायािन्वयन गरर नगरपालिकाको समग्र यवकास 
लनमािणिाई पूणिता र्दने कायिमा संघीय तथा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक सहयोगको िालग हार्दिक 
अनरुोध गदिछु।नगरपालिकाको सीलमत श्रोत र साधन तथा एकि प्रयासबाट मारै समदृ्ध नगर 
सखुी नगरबासीको अलभयान साकार हनु ससदैन। त्यस अलभयानमा सबै क्षेर र तप्काबाट 
रिनात्मक सहयोग अपररहायि छ। सबैिाई यस महान कायिमा हातेमािो गनि अनरुोध गदैं यस 
घोयर्त नीलतबाट प्यूठान नगरपालिकािाई समनु्नत बनाउने र्दशातफि  अग्रसर हनु सोयह बमोचजम 
कायिक्रम तथा बजेट, योजना तजुिमा कायिक्रम छनोट प्रभावकारी कायािन्वयनको अपेक्षा सयहत 
दशौ नगरसभा सम्पन्न गनिको िालग सहयोग गनुिहनुे जनप्रलतलनधी ज्यू, यवर्यगत सलमतीहरु, 
कायाििय प्रमखु, सम्बचन्धत शाखा र नीलत कायिक्रम तथा बजेट लनमािणमा सहयोग परु् याउन ुहनु े
सबैिाई धन्यबाद ज्ञापन गदिछु।   

 
 

धन्यबाद,   

 

अजुिन कुमार कक्षपती  

    नगर प्रमखु 

  2078/3/10 
   


