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ढोरपाटन  नगरपालिकको नगर उप-प्रमखुज्रू्, नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, राजनीलिक दिका 
प्रमखु िथा प्रलिलनलिज्रू्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि लबलभन्न सरकारी िथा लनजी 
कार्ायिर्का प्रमखुज्रू्हरु, राष्ट्रसेवक कमयचारी, सञ्चारकमम लमरहरहरु एवम ्उपस्स्थि सम्पूर्य 
महानभुावहरु । 

ढोरपाटन नगरपालिकाको एघारौं नगरसभाको अलिवेशनमा हार्दयक स्वागि गदयछु । 

ढोरपाटन नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/८० को नीलि िथा कार्यक्रम र्स गररमामर् 
नगर सभाको बैठकमा प्रस्ििु गनय पाउँदा मिाई अत्र्न्ि खशुी िागेको छ ।सम्बि ् 
२०७९ बैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीर् िहको लनवायचनबाट हामीिाई मिदान मा य् ि 
लनवायस्चि गनुयहनेु आदरर्ीर् ढोरपाटन नगरबासी आमा, बबुा, दाजभुाई, र्दर्दबहहनीहरु 
िगार्ि सबैमा हार्दयक आभार प्रकट गदयछु ।  

र्स महत्त्वपूर्य र्गुमा परु्ायउने कार्यमा जीवन उत्सगय गनुयहनेु ऐलिहालसक जनआन्दोिन , 
जनर्दु्ध र सशस्त्र संघर्यका सम्पूर्य ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरुप्रलि भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु 
। साथै, लबलभन्न आन्दोिनका क्रममा घाइिे, बेपत्ता हनुभुएका नागररकहरुप्रलि उच्च सम्मान 
व्र्क्त गनय चाहन्छु । िोकिन्रहर र सामास्जक न्र्ार्को आन्दोिनको अगवुाइ गनुयहनेु 
अग्रजहरुप्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त गदै उहाँहरुको र्ोगदानको स्मरर् गनय चाहन्छु । 

 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब, म हवर्र्गि क्षेरहरका नीलि र कार्यक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुलि चाहन्छु । 

हवर्र्गि के्षरहरका नीलि र कार्यक्रमहरुुः- 

क. आलथयक हवकास ि य् ुः 

१.  कृहर् िथा पशपुािनुः 

 खाद्य अलिकार िथा खाद्य सम्प्रभिूा कार्ायन्वर्नका िालग हकसानको पहहचान गरी 
सरकारी िवर बाट हकसानहरूिाई उपिब्ि गराइने सेवा सहुविाको पारदस्शयिा िथा 
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सशुासन अलभवहृद्धको िालग हवद्यिुीर् प्रर्ािी मा य् ि िथ्र्ाङ्क सङकिन गरी  हकसान 
सूचीकरर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरपालिकालभरहरको कृहर्र्ोग्र् जलमनको पहहचान र संरक्षर् गदै कृहर् उत्पादनको 
क्षेरहरको हवहविीकरर् िथा हवस्शष्टीकरर् मा य् ि नगरपालिकािाई “कृहर् उत्पादनमा 
आत्मलनभयर” बनाउन आवश्र्क रर्नीलि िर् गररनेछ  । 

 नगरिाई  दूि र मासमुा आत्मलनभयर बनाउनको िालग  सतु्केरी भैसी र बाख्रािाई 
पोर्र्को िालग अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 कृहर् क्षेरहरको हवकासका िालग पकेट क्षेरहरहरुको पहहचान व्र्ावसाहर्क खेिी, कृहर् 
प्रर्ािीिाई व्र्ापार र उद्योगसँग आबद्ध गनय नगदे खेिी एवम ् सम्भावनार्कु्त 
्ि्ूिहरुको खेिी र लसँचाइको हवस्िारमा जोड र्दइनेछ । 

 
 

 मि, लबउको सहज रुपमा उपिब्ि गराइनेछ । प्रत्रे्क वडामा लसँचाइको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ ।कृहर्मा र्ास्न्रहरकीकरर्का िालग कृहर् औजार उपकरर् र बजारका 
िालग सङ्किन केन्र स्थापना गररनेछ।साथै कृहर्मा परेको समस्र्ाका समािानका 
िालग स्शहवर सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 कृर्किाई मौसमजन्र् कृहर् लबउहवजन सहज रुपमा उपिब्ि गराइनेछ । 

 

 कृहर्को व्र्ावसार्ीकरर् एवम ्आिलुनकीकरर् गनय व्र्ावसाहर्क खेिी गनय चाहने 
कृर्क एवम ्कृर्क समूहिाई उस्चि प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ  । 

 
 

 कृहर् उपज उत्पादनमा रहेको कृर्क/कृहर् समूह र कृहर् सहकारीहरुिाई उनीहरुको 
कृहर् व्र्वसार्को सविीकरर्, प्रोत्साहन र परुस्कारको व्र्वस्था गरीने छ ।  

 माटो परीक्षर्, बािी स्शहवर िथा र्दगो कृहर् िालिमका िालग IPM कृहर् पाठशािाको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 नगरमा कृहर् िथा पशजुन्र् वस्िकुो उत्पादनमा बहृद्ध ल्र्ाउन आवश्र्क उपकरर् 
व्र्वस्थापन र कृहर् प्राहवलिक पररचािनमा जोड र्दइनेछ ।  
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 कृहर् क्षेरहरको हवकासिाई प्रवद्धयन गनय उपर्कु्त खाद्यन्न बालिको पहहचान गरी वडा 
नं. ५,७ िाई कृहर् बल्क जोन घोर्र्ा गररनेछ । 

 

 खेिीर्ोग्र् जलमनिाई बाँझो राख्न ेप्रवसृ्त्तिाई लनरुत्साहन गनय कृहर् प्राहवलिकहरुको 
पररचािनमा य् ि माटो परीक्षर् गरी ठाउँअनसुार माटो र्ोग्र् खेिी गने वािावारर् 
लमिाइनेछ ।  

 
 ढोरपाटन नगरपालिकामा आि ुखेिीिाई  संवद्धयन, प्रवद्धयन र  बजारीकरर्  गनयका 

िालग “ढोरपाटन आि ुमहोत्सव”  साथै ढोरपाटन क्षेरहर ढोरखोिा र िल्िो चौर 
क्षेरहरिाई नर्ाँ आि ुपकेट क्षेरहर घोर्र्ा गररने छ । 

 
 एक घर एक उत्पादन, एक घर एक करेशाबारी िथा कौसीखेिी िथा घरको छिमा 

िरकारी खेलिको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

 
 िरकारी िथा खाद्यन्न बािीको  सहज आपूलिय र संरक्षर्का िालग बलुियबाङमा  

सामदुाहर्क स्चस्र्ान केन्र, व्र्स्स्थि पश ुबिशािा साथै िरकारी बजार  लनमायर् 
गररनेछ । 

 
 ढोरपाटन नगरपालिका लभरहरका सम्पूर्य हकसानहरूिाई एक हकसान पाँच ्ि्ूिका 

हवरूवाहरू लनुःशलु्क हविरर् गररनेछ । 

 

 र्स नगरपालिकािाई मासजुन्र् वस्िमुा आत्मलनभयर बनाउन भेडा, बाख्रा, बंगरु िथा 
कुखरुापािन कृर्किाई अनदुानको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।साथै पश ुिथा पंक्षीिाइ 
िाग्ने रोग लनवारर्का िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 र्स पालिकामा रहेको भलूम व्र्वस्थािाई व्र्स्स्थि गराउन भ ूउपर्ोग ऐन २०७६ 
र भ ूउपर्ोग लनर्माविी २०७९ िे िोकेको मापदण्डका आिारमा कृहर् क्षेरहर र 
गैर कृहर् क्षेरहर बगमकरर् गरी भलूम सम्बन्िी सेवािाई प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न 
गनय स्थानीर् भ ूउपर्ोग पररर्द गठन गररनेछ ।   
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२. पर्यटनुः 

  जाउँ है घमु्न ढोरपाटनिाई प्रचारप्रसार गनयको िालग बलुियबाङ बजार आसपासमा 
ढोरपाटन स्शकार आरक्षमा पाइने जीवजन्िहुरूको िस्स्वर राख्न े प्रवन्ि लमिाईनेछ 
साथै बलुियबाङ बजारको देवचोक स्स्थि नाउरको मूलिय लनमायर् गनय आवश्र्क बजेट 
हवलनर्ोजन गररनेछ । 

 पर्यटनको पूवायिार हवकासमा स्थानीर् सङ्घसंस्था, समदुार् िथा लनजी क्षेरहरको नेितृ्व 
िथा सहभालगिािाई प्रोत्साहन गने नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 

 नेपािका हवलभन्न पर्यटकीर् स्थि मध्रे् महत्त्वपूर्य गन्िव्र् स्थिको रुपमा रहेको 
ढोरपाटन क्षेरहरको इलिहास, भगूोि, िमय, संस्कृलि झस्ल्कने खािका कार्यक्रमहरु 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

  नगरलभरहरका पर्यटकीर् स्थि र क्षेरहरको पहहचान, खोज िथा प्रचार प्रसारकािालग 
स्थालनर् सञ्चार माध्र्महरुसँग आवश्र्क सहकार्य गरी प्राथलमकिाका साथ प्रवद्धयन 
जोड र्दइनेछ । महत्त्वपूर्य पर्यटकीर् क्षेरहरको नगरपालिकािे डकुमेन्री िर्ार गनेछ 
।  

 

 पर्यटन प्रवद्धयनसँग जोलडएका ढोरपाटन क्षेरहरमा रहेका महत्त्वपरु्य स्थि िाि, हहमाि, 
गमु्बा, मस्न्दर जोड्ने पर्यटकीर् पैदि मागय लनमायर् गररनेछ  । 

 

 पर्यटनको क्षेरहरमा उच्च सम्भावना बोकेको र्स क्षेरहरमा पर्यटन हवकासका िालग 
पूवायिारको लनमायर्, पर्यटकीर् क्षेरहरहरुको पहहचान एवम ्प्रचारप्रसार िथा पर्यटकमैरहरी 
समदुार् लनमायर्िाई हवशेर् प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

 

 पर्यटन क्षेरहरिाई रोजगारी एवम ्आर्-आजयनसँग जोड्न लबलभन्न वडाहरुमा सञ्चालिि 
होमस्टेहरुिाई व्र्वस्स्थि बनाउँदै िलगनेछ । साथै आन्िररक र बाह्य पर्यटकहरुिाई 
आकर्यर् गनय लबलभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

 

 

 नगर क्षेरहरलभरहर रहेका हवलभन्न पर्यटकीर् स्थानहरु लबच पर्यटकीर् पदमागय लनमायर् 
गने, सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ  । 
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 नगर िथा आसपासका क्षेरहरहरुको पर्यटन सम्भावनािाई समेट्ने गरी एक बहृि ्
पर्यटन गरुुर्ोजना िर्ार गररनेछ  । 

 

३. उद्योग िथा वास्र्ज्र्ुः 

 नागररकहरुिाई नेपािको संहविानिे प्रदान गरेको उपभोक्ताको हक सलुनस्िि गनय 
बजारको लनर्लमि अनगुमन गने, अखाद्य वस्िकुो लबक्री हविरर्िाई पूर्यरुपमा 
लनर्न्रहरर् गने, कािोबजारी लनर्न्रहरर् गने िथा आपूलिय र भण्डारर्को उस्चि व्र्वस्था 
गने वािावरर् लमिाइनेछ ।  

 

 स्थानीर् उत्पादनिाई बढवा र्दन लबलभन्न उत्पादक समूहहरुलबच प्रलिस्पिाय गराइ 
उस्चि परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ  भने स्थानीर् स्िरको स्रोि सािन र लसपबाट 
उत्पादन हनेु सामग्रीहरुको बजारीकरर् गनय आवश्र्क पहि गररनेछ  ।  

 

 र्सैगरी नगरपालिका, उद्योग वास्र्ज्र् सङ्घ, उपभोक्ता मञ्च र स्थानीर् प्रशासनसँगको 
सहकार्यमा आलथयक गर्ना गने व्र्वस्था लमिाइ नगरक्षेरहरलभरहरको आलथयक िथ्र्ाङ्क 
अद्यावलिक गररनेछ  । 

 
 र्स नगरपालिका अन्िगयि  रहेको ढंुगाखानीिाई टार्ि उद्योगमा रुपान्िरर् गनय 

आवश्र्क कदम चालिनेछ ।  

 

 नगरपालिकालभरहर सञ्चालिि सबै व्र्वसार्, उद्यम िथा रोजगारमूिक संघ संस्थाको 
वहृद्धहवकास र प्रवद्धयनमा टेवा पगु्ने गरी, स्थानीर् ढोरपाटन उद्योग वास्र्ज्र् संघ, 

बलुियबाङसँगको सहकार्यमा, व्र्वसाहर्क िालिम, गोहिसहहिको स्शहवर सञ्चािन गररनेछ  
। 

४. सहकारी िथा हवत्तीर् के्षरहरुः 

 आलथयक हवकास र गररबी लनवारर्का िालग सहकारी क्षेरहरिाई उिमस्शििा, उत्पादन 
र रोजगारीसँग आवद्द गररनेछ  । 
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 नगरको कार्यक्षेरहरलभरहर रहेका सहकारी संस्थाहरुको वाहर्यक प्रलिवेदन िथा 
िेखापरीक्षर्को अलभिेखिाई अद्यावलिक गराइ हक्रर्ास्शि सहकारीिाई व्र्वस्थापन 
िालिमको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 

 सहकारी संस्थाहरुको अनगुमन र संस्थागि सशुासन प्रवद्धयन गनय लनर्मनकारी 
लनकार्िाई अलिकारसम्पन्न र सदुृढ बनाइनेछ । 

 
 सहकारी संस्थाहरुको लनर्लमि रुपमा अनगुमन गररनेछ र वचि िथा ऋर् सहकारी 

सहकारी संस्थािे ऋर् प्रवाह गदाय कुि पजुीको कस्म्िमा ६० प्रलिशि कृहर् िथा 
उिोग िन्दा िथा उत्पादन मिुक क्षेरहरमा िगानी गने व्र्वस्थाको िालग आवश्र्क 
नीलि बनाइनेछ । 

 
 राजस्व क्षेरहरको दर र दार्रामा पररवयरिन गरी आन्िररक राजस्व अलभवहृद्ध गररनेछ 

। 
 कृहर् सहकारी मा य् ि उत्पादन गररएका िरकारी ्ि्ुि, माछा पािन, भेडा ब्राखा 

पािन भैसी पािन गने संस्था मध्र्बाट उत्कृष्ट सहकारीिाई प्रत्रे्क वर्य 
नगरपालिकाबाट परुस्कार सहहि सम्मान गने कार्यक्रमको सरुुवाि गररनेछ ।  

 

५. रोजगारी  

 बेरोजगार व्र्स्क्तहरुिाई सूचीकृि गरी िाभग्राही पररचर्परहरको व्र्वस्था गररनेछ  
साथै सूचीकृि बेरोजगार व्र्स्क्तहरुको प्राथलमकिाक्रम अनसुार प्रिानमन्रहरी रोजगार 
कार्यक्रम अन्िगयि कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररि सामदुाहर्क आर्ोजना 
सञ्चािन गरी पाररश्रलमक स्वरुपको रकम सोझै बैङ्क खािामा जम्मा गने व्र्वस्था 
गररनेछ  । 

  

  रोजगारीमा संिग्न हनेु िाभग्राहीिाई र्ोजना जानकारी िथा अलभमखुीकरर् िालिम 
प्रदान गनुयका साथै स्थानीर् िहलभरहर उपिब्ि रोजगारीका अवसरहरुको पहहचान गरी 
सोको सूचना प्रवाह गररनेछ  । 
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 र्स ढोरपाटन नगरपालिकामा सञ्चािन गरीने रोजगारमूिक आर्ोजनाहरू प्रिानमन्रहरी 
रोजगार कार्यक्रम र र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आर्ोजनासँग  
साझेदारीमा सञ्चािन गनय आवश्र्क बजेट हवलनर्ोजन  गरी सामदुाहर्क पूवायिार 
लनमायर् िथा ममयिका कार्यहरू अगालड बढाइनेछ । 

 

 सावयजलनक लनजी िथा सहकारी क्षेरहरमा उपिब्ि रोजगारीका अवसरहरूिाई एकीकृि 
गदै श्रमको सम्मान र मर्ायर्दि श्रमशस्क्तको हक सलुनस्िि गररने छ ।  

 
 

 श्रम बजारको माग अनसुारको हवस्शष्टीकृि लसपर्कु्त जनशस्क्त उत्पादन गने नीलि 
अनरुूप लसप हवकास िालिमिाई रोजगारी र उद्धमस्शििासँग आवद्ध गररनेछ ।  

 वैदेस्शक रोजगारीबाट ्हकय एका व्र्स्क्तिाई लसप अनसुारको व्र्वसार् सञ्चािन र 
रोजगारी लसजयना गरी समाजमा पनुुःएकीकरर् गररने छ ।  

 

 प्रिानमन्रहरी रोजगार कार्यक्रमको सवै िहको स्वालमत्व हनेु गरी भएको पररमाजयन 
पिाि गररने रोजगारी लसजयनामा सूचीकृि बेरोजगार ब्र्स्क्तिाई सहभालग गराइने छ 
।  

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

ख. सामास्जक हवकास ि य् ुः 

१. स्शक्षा  

 स्शक्षा क्षेरहर मानव संशािन हवकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्य पक्ष हो  भन्ने मान्र्िािाई 
आत्मसाि ् गदै र्स क्षेरहरिाई गरु्स्िरीर्,सवयसिुभ र पहुँचर्ोग्र् बनाउन र्स 
ढोरपाटन नगरपालिका प्रलिवद्ध छ । 

 

 पालिका अन्िगयिका सबै सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा कार्यरि प्र.अ. स्शक्षकहरुिाई 
स्शक्षक डार्री िथा हवद्याथमहरुको  लसकाईिाई थप  प्रभावकारी बनाउन वैकस्ल्पक 
लसकाइ सहजीकरर् सामाग्रीको व्र्वस्थापन गररनेछ  ।  
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 कमयचारीहरूको उपस्स्थलििाई लनर्लमि िथा व्र्वस्स्थि गनयको िागी सम्पूर्य सरकारी 
कार्ायिर्, हवद्यािर्हरूमा हवद्यिुीर् हास्जरीको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 
 नगरपालिका अन्िगयि रहेका सामदुाहर्क हवद्यािर्हरूमा हवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलमलि  र्थास्शघ्र गठन गररनेछ । साथै ढोरपाटन नगरपलिकाको िरोहरको 
रुपमा रहेको उत्तरगंगा नमूना माध्र्लमक हवद्यािर्मा  हव.व्र्.स. गठन गररनेछ ।   

 
 

 नगर स्िरीर् प्रलिभा पहहचान कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै सो 
कार्यक्रममा य् ि हवद्याथमको प्रलिभा पहहचानका िालग हवलभन्न अलिररक्त हक्रर्ाकिाप 
सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा कार्यरि हवद्यािर् कमयचारीहरुको क्षमिा हवकासका िालग 
िेखा व्र्वस्थापन िालिमको आवश्र्क प्रबन्ि गररनेछ । 

 
 उत्तरगंगा नमूना माध्र्लमक हवद्यािर्मा पठनपाठन नेपािी र अंग्रजेी दबैु माध्र्मबाट 

बािकक्षा देस्ख कक्षा दशसम्म िाग ुगररनेछ । 

 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा स्थापना भएका र स्थापनाको क्रममा रहेका कम््र्टुर 
ल्र्ावहरुको समसु्चि प्रर्ोगका िालग प्रत्रे्क हवद्यािर्हरुमा कार्यरि कम््र्टुर 
स्शक्षकहरुिाई पालिका िथा साझेदारी सङ्घ सस्थाको प्राहवलिक सहर्ोगमा ICT 
व्र्वस्थापन िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

 

 पस्श् चम बागिङु कै एकमारहर उच्चस्शक्षाको अध्र्र्न अध्र्ापन गराईरहेको लनलसभसु्ज 
जनिा क्र्ाम्पसको उस्चि व्र्वस्थापन िथा सञ्चािनको िालग आवश्र्क परेको 
खण्डमा स्शक्षक अनदुानको व्र्स्था गररनेछ । 

 

 पालिका िथा हवलभन्न संघसंस्थासँगको साझेरीमा ICT,कम््र्टुर ल्र्ाव र एक हवद्यािर् 
एक पसु्िकािर् कार्यक्रम अगालड बढाईने छ । 
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 नगर लभरहर रहेका लनजी हवद्यािर्हरूिे हवद्याथमहरूबाट लिँदै आएको शलु्क  लनिायरर् 
नगरकार्यपालिको लनर्यर् बमोस्जम हनेुछ । 

 
 

  नगरलभरहरका गररब िथा जेहेन्दार हवद्याथमहरुको पहहचान गरी माध्र्ालमक कक्षा 
सम्म अध्र्र्नका िालग  छारहराबासको  लनमायर् गरी लनुःशलु्क अध्र्र्न गनय नेपाि 
लभरैहर व्र्वस्था लमिाइने छ । 

 

 पालिका अन्िगयिका सबै सामदुाहर्क माध्र्लमक हवद्यािर्हरुमा िेखा व्र्वस्थापन, 
परीक्षा व्र्वस्थापन िथा प्रमास्र्करर् र हवद्यािर्मा हनेु सबै कारोवारिाई  
व्र्वस्स्थि गनय हवद्यािर् सफ्टवर्र प्रर्ािी (Smart School ) कार्ायन्वर्न िथा स्शक्षा 
शाखाबाट हनेु सबै प्रकारका सूचना सम्प्ररे्र्को िालग सबै प्रिानाध्र्ापकहरूिाई 
मोवाइन एप प्रर्ोगको िालग  आवश्र्क रकम हवलनर्ोजन गररने छ ।  

 
 नगरपालिका लभरहरका कक्षा 12 मा अध्र्र्नरि  हवद्याथम मध्रे् बाट सवोत्तकृि  

अंक ल्र्ाउने एक जना हवद्याथमिाई लनुःशलु्क स्नाकोत्तर सम्म अध्र्र्न गने 
व्र्वस्था लमिाइने छ। 

 

 
 नेपाि सरकारिे िोकेको पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा नघट्ने गरी र्स शैस्क्षक सरहरमा 

कक्षा १-५ को स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर् गरर कार्ायन्र्नको चरर्मा रहेको र 
लनमायर् भएको स्थानीर् पाठ्यक्रम कक्षा १-५ को पाठ्यपसु्िक लनमायर् र कक्षा ६-
८ को पाठ्यक्रम िर्ारीको िालग आवस्र्क रकमको व्र्वस्था लमिाईने छ । 
 

 नगरपालिकािे सञ्चािन गदै आइरहेको हवद्याथम लसकाइ उपिस्ब्ि परीक्षा, वाहर्यक 
परीक्षा र कक्षा ८ को परीक्षा िथा मूल्र्ाङ्कनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 

 स्शक्षाको गरु्स्िर अलभवहृद्धका िालग समसामहर्क पररवियन भएको नर्ा  पाठ्यक्रम, 
स्शक्षर् हवलि िथा कक्षा व्र्वस्थापन गनय हवद्यािर्हरुमा कार्यरि बािहवकास 
सहजकिाय, हवर्र्गि स्शक्षकहरुको क्षमिा अलभवहृद्धका िालग हवर्र्गि िथा 
पनुिायजगी/प्रबोलिकरर् िालिमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  
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 हवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि, स्शक्षक अलभभावक सङ्घ र अन्र् सरोकारवािाहरुको 
क्षमिा अलभवहृद्ध गरी हवद्यािर् सशुासन कार्म गररनेछ । 

 
 सबै वािहवकास केन्रहरुमा कार्यरि सहजकिायहरुको क्षमिा हवकास गनय िालिमको 

व्र्वस्था र सञ्चािनमा रहेका बािहवकास केन्रहरुको कक्षाकोठा व्र्वस्थापन र 
लभते्त िेखनका िालग आवस्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 

 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्मा अध्र्र्न गने अनाथ, गररब, जेहेन्दार हवद्याथम छनौट गरी 
उस्चि छारहरवसृ्त्तको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 

 नगर अनदुानबाट सञ्चालिि हवद्यािर्हरुिाई आवश्र्क सबै प्रकारका अनदुानको 
प्रभावकारी व्र्वस्थापन गररनेछ  ।  

 

 

 नगर स्िरीर् शैस्क्षक र्ोजना लनमायर् सम्पन भै कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
 नेपाि सरकारको मापदण्ड बमोस्जम सम्पूर्य सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुका िोहकएको 

कक्षाहरुमा  अध्र्र्नरि बािबालिकाहरुिाई र्दवा खाजा िथा कक्षा ६-१२ का 
छारहराहरुिाई लनुःशलु्क सेनेटरी ्र्ाड व्र्वस्थापन र हविरर्िाई प्रभावकारी रुपिे 
कार्ायन्वर्न गररनेछ  ।  

 

 नगर क्षेरहरलभरहर सञ्चालिि सम्पूर्य सामदुाहर्क लसकाइ केन्रिाई िोहकएको मापदण्ड 
परुा गरी कार्यसम्पादनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 

 राष्ट्रपलि रलनङ्ग स्शल्ड प्रलिर्ोलगिािाई थप व्र्वस्स्थि बनाउन बजेट व्र्वस्थापन 
गररनेछ  ।  

 

 पालिका अन्िगयिका सबै सामरु्दर्क हवद्यािर्हरुमा इन्टरनेट सेवा हवस्िार गररनेछ  
। 
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 प्रत्रे्क वाि हवकासकेन्रहरुमा लसकाई अलभवहृद्धका िालग एक वािहवकास  एक 
लसकाई सामाग्रीको व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क बजेट िजायमा गररनेछ । 

 

 

 दरबन्दी लमिानको क्रममा हवद्याथम अनपुािको आिारमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका 
दरबन्दीिाई न्र्ार्ोस्चि रुपिे हविरर् गररनेछ  साथै नगरलभरहर रहेका स्शक्षकको 
व्र्वस्थापनिाई हाि कार्म हवद्याथम सङ्ख्र्ाको आिारमा  स्शक्षक सङ्ख्र्ा एहकन 
दरबन्दी लमिान कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 

 शैस्क्षक प्रदशयनी िथा शैस्क्षक पढाइ मेिा (कक्षा १-३) को माध्र्मबाट हवद्याथमको 
क्षमिा मापन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 
 नगरपालिकाको समग्र हवर्र्बस्ि ुसमेहटएको नगरपालिकाको गान लनमायर् र प्रर्ोगको 

िालग रकम व्र्वस्थापन गररने छ ।  

 
 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको िहगि रुपमा कार्यरि  हवद्यािर् कमयचारी र कार्ायिर् 
सहर्ोगीहरुको ििव भत्तामा पनुराविोकन गररनेछ  । 

 

 हवद्यािर्को शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी बनाउन इलमक्स 
(IEMIS) सम्बन्िी िालिमको व्र्वस्था गररनेछ  । 

 

 नगरपालिका अन्िगयि प्राहवलिक स्शक्षा सञ्चालिि हवद्यािर्हरुमा हवद्याथम आकर्यर्का 
िालग हवद्यािर्सग सहकार्य गरर भनाय अलभर्ान िथा सचेिनामूिक िथा प्रचार 
प्रसारिाई व्र्ापक बनाउन आवश्र्क प्रबन्ि लमिाइने छ ।  

 माध्र्लमक हवद्यािर्हरुमा कार्यरि  प्रध्र्ानाध्र्ापहरुिाई नमनुा हवद्यािर् अनगुमन 
िथा शैस्क्षक भ्रमर्को िालग आवस्र्क व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 

 हवद्यािर्को भौलिक संरचना, शैस्क्षक वािावरर् एवम ्व्र्वस्थापकीर् पक्षको लनर्लमि 
अनगुमन गरी शैस्क्षक उपिस्ब्िको आिारमा दण्ड र परुस्कारको  

व्र्वस्था लमिाइनेछ । 
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 प्रौढ कक्षा, वैकस्ल्पक स्शक्षा र साक्षर कक्षाहरु सञ्चािन गनय वडा कार्ायि,वडा स्शक्षा 
सलमलि िथा हवलभन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरर कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ  । 

 

२. स्वास्थ्र्ुः 

 ढोरपाटन नगरपालिका अन्िगयि बलुियबाङ प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्रिाई २५ शैर्ाको 
प्रदेश स्िरीर् अस्पिािमा िालग ONM Survey गने व्र्वस्था लमिाई स्िरोन्निी गररनेछ 
। Digital X-Ray जडान गरी उक्त कार्य सञ्चािन गनय रेलडर्ोग्रा्ीको व्र्वस्था गररनेछ 
साथै अपरेसनमा अलि आवश्र्क सामाग्री High Voltage  जेनेरेटरको व्र्स्था गररनेछ 
। 

 

 महहिा सामदाहर्क स्वास्थ्र् स्वर्म सेहवका रर्नीलि २०६७ (पहहिो संसोिन 
२०७६ अनसुार महहिा सामदुाहर्क स्वास्थ्र् स्वर्म सेहवकाहरू ६०, वर्य उमेर 
पगुेका, वैिलनक पदमा बाहाि रहेका, जनप्रलिलनलि चनुीएका, महहिा स्वास्थ्र् 
स्वर्मसेवीकाहरुिाइ सम्मानजनक हवदाई गरी नर्ाँ स्वर्मसेहवका भनाय गरी 
आिारभिू िालिमको व्र्वस्था लमिाईनेछ साथै, सम्पूर्य स्वर्मसेहवकाहरूिाई स्वास्थ्र् 
लबमा कार्यक्रममा आवद्ध गनयको िालग ५० प्रलिशि नेपाि सरकारिे छुट गदै 
आएकोमा बाँकी ५० प्रलिशि नगरपालिकािे ब्र्होरी शि प्रलिशि लनुःशलु्क बनाईनेछ 
। 

 
 

 स्वास्थ्र् लबमा कार्यक्रमिाई जनस्िरमा परु्ायइ  प्रत्रे्क नागररकको सहज र सरि 
पहँचु हवस्िारका िालग स्वास्थ लबमा कार्यक्रममा नगरपालिकाबाट ५०% 
अनदुानको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

 

 नगरलभरहरका सतु्केरी महहिा, अपाङ्ग असक्त 70 बर्य भन्दा माथीका बदृ्धाहरिाई 
घरमै पलुग लनशलु्क स्वास्थ्र् पररक्षर् गरी लनशलु्क और्लिको व्र्ावस्था लमिाइने छ 
। 

 



पेज नं. 13 /23 

 

 जनसङ्र्ा िथा भौगोलिक क्षेरहरको आिारमा थप नर्ाँ आिारभिू स्वास्थ्र् ईकाइ 
िथा शहरी स्वास्थ्र् केन्र स्थापना गरी दरबन्दी िेररज अनसुारको कमयचारी पदपूलिय 
गररनेछ । 

 स्वास्थ्र् चौकी िथा बलथयङ सेन्टरहरूमा ल्र्ाब सेवा हवस्िार गररनेछ । 

 मेलडक मोवाइि कार्यक्रम अन्िगयि प्रत्र्क स्वर्मसेहवकािाई मालसक रु.२०० र 
प्रत्रे्क स्वास्थ्र् संस्थािाई मालसक रु. ५००।– उपिब्ि गराईनेछ । 

 बहृि ्पोर्र् कार्यक्रम अन्िगयि आमा र बच्चा दबैुिाई कुपोर्र् हनु नर्दन र कुपोहर्ि 
बच्चा पत्ता िगाउन महहिा स्वास्थ्र् स्वर्म सेहवका र स्वास्थ्र्कममिाई घर घर 
खटाउनको िालग प्रोत्साहन भत्ताको व्र्बस्था गररनेछ । 

 उत्कृष्ट स्वास्थ्र् संस्था, स्वास्थकमम, स्वर्मसेहवकािाई मेर्र प्रोत्साहन कार्यक्रम 
मा य् ि परुस्कृि गररनेछ । 

 ढोरपाटन नगरपालिका अन्िगयिका उपर्कु्त स्थानहरूमा सामदुाहर्क स्वास्थ्र् केन्र 
स्थापना गररनेछ ।  

  करार सेवाका स्वास्थ्र्कममहरूिाई आगामी आ.व. देस्ख चाडपवय खचय र पोसाक 
भत्ता उपिब्ि गराईनेछ । 

 

३. खानेपानी िथा सरस्ाइुः 

 नगरपालिकामा पूर्य सरस्ाइ कार्म गनय आ-आफ्नो टोिमा सरस्ाइ गनय टोि 
हवकास सलमलि पररचािन गररनेछ  । सरस्ाइमा उत्कृष्ट कार्य गने टोि हवकास 
सलमलििाइ उस्चि परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ  । 

 

 “स्वच्छ नगर, स्वस्थ नगरबासी” हाम्रो मु् र् िक्ष्र् हो।नगरपालिकाका सम्पूर्य 
नगरवासीहरुिाई स्ा र स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था लमिाउन “एक घर, एक 
िारा कार्यक्रम” सहहि सबै नगरवासीिाई क्रमशुः स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउन 
सङ्घीर् र प्रदेश सरकारको समन्वर्मा काम सरुुवाि गररनेछ  । 

 

 “स्ा घर, टोि र सहर ढोरपाटन बासीको एउटै रहर” भन्ने नारािाई साथयक बनाउन 
२०७४ साि असार महहनादेस्ख ्ोहोरमैिाको अल्पकािीन व्र्वस्थापन सरुुवाि 
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भइसकेकािे र्सिाई थप व्र्वस्स्थि गनय  नर्ाँ शहर सँग समन्वर् गरी उपर्कु्त 
स्थानमा ल्र्ान्ड ह्ल्ड साईट लनमायर् गररनेछ। 

 
  उच्च शहरी वस्िी वहृद्ध भएको कारर्  खानेपानीको समस्र्ा र्दनप्रलिर्दन बढ्दै 

गएको हुँदा र्ो नीलि िथा कार्यक्रम नगरसभा बाट पास भएको लमलििे ३ महहना 
लभरहर खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन गररनेछ । 

 
 नर्ाँ शहर आर्ोजना सँग समन्वर् गरी उक्त संस्थाको कार्यक्षरहरका बस्िीमा वहृि 

खानेपानी आर्ोजनाको लड.हप.आर िर्ार गररनेछ । 

 
 बलुियबाङ बजारमा र अन्र् स्थानहरूमा लनमायर् गररएका ढिका संरचनाहरू सरस्ाई 

गनय आवश्र्क बजेटको व्र्स्था गररनेछ । 

 
 र्स नगरपालिकाका शहरी वस्िीहरूमा आवश्र्किा अनसुार जग्गा व्र्वस्थापन गरी 

सावयजलनक सौचािर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 

४. संस्कृलि र सम्वद्धयन: 

 मौलिक लसजयनाका माध्र्मद्धारा समाजका उपर्ोगी कृलिहरुको संरक्षर् हवद्धानहरुको 
सम्मान र साहहस्त्र्क गलिहवलिको प्रबन्ि गररनेछ  । 

 समाजमा रहेका हवद्यमान छाडा संस्कृलििाई लनरुत्साहहि गदै मौलिक हहिकारी 
सांस्कृलिक मूल्र् मान्र्िाको हवकासका िालग हवहवि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

 ढोरपाटन क्षेरहरलभरहरका किा र संस्कृलिको खोजी गरी आन्िररक िथा बाह्य पर्यटनसँग 
आवद्ध गराइनेछ ।ऐलिहालसक दशैँ पूस्र्यमा र जनैपूस्र्यमा मेिािाई व्र्वस्स्थि गनय 
पहि गरी लबलभन्न महोत्सवमा पञ्चेबाजा सञ्चािनमा ल्र्ाई उत्कृष्ट बाजा समूहिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ  । 
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 नगरलभरहर रहेका सावयजलनक जग्गा मठमस्न्दर िथा अन्र् सम्पदाहरुको संरक्षर् र 
संम्वद्धयन  गनय आवश्र्क  वजेटको व्र्बस्था गररने छ ।साथै चरेुिाबास देस्ख 
भाइरिडाँडा सम्म रेलिङ सीडी राखी स्िपुा लनमायर् िथा िोड्के बराह मस्न्दर जाने 
पदमागय लनमायर् गनय आवश्र्क कदम चालिनेछ । 

 

 नगरलभरहर रहेका हवलभन्न किाको संरक्षर् गने  िथा नर्ाँ प्रलिभा पहहचान गदै उत्कृष्ट 
किाकारिाई परुस्कृि गने काम  सरुुवाि गररनेछ  । 

 

५ िैहङ्गक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरर्ुः 

 नगरलभरहरका जेि नागररकहरुको संरक्षर् लनर्लमि र लन:शलु्क स्वास्थ्र् परीक्षर् र 
उपचारको प्रबन्ि, स्वास्थ्र् स्शहवर, सम्मान कार्यक्रम र अन्र् प्रवद्धयनात्मक 
कार्यक्रमिाई नगर सरकार र टोि हवकास सलमलिहरुमा य् ि लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 

 प्रत्रे्क वडा/टोिमा जेि नागररक क्िब गठन गरी उहाँहरुको जीवनर्ापनिाई 
सहज बनाउन पहि गररनेछ  । 

 

 बािबालिकाको चौि्ी हवकासका िालग र प्रलिभावान बािबालिकाको पहहचान र 
प्रोत्साहनका िालग हवहवि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ  । साथै बािश्रम, बािहववाह, 
बहहुववाह न्रू्नीकरर्का िालग सचेिनात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 सरकारी सावयजलनक िथा व्र्ावसाहर्क औद्योलगक भवनहरु अपाङ्गिा मैरहरी मापदण्ड 
अनसुार लनमायर् गने नीलिगि व्र्वस्था लमिाइनेछ ।अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुिाई 
स्शक्षा, स्वास्थ्र् रोजगार जस्िा क्षेरहरमा र अपाङ्गिाको प्रकार हेरी सहलुिर्ि िथा 
लन:शलु्क सेवा प्रदान गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 

 दलिि समदुार्िे परम्परादेस्ख सञ्चािन गदै आएका व्र्वसार्हरुिाई आिलुनक 
बनाउँदै िलगनेछ भने नर्ाँ पसु्िािाई त्र्स्िा व्र्वसार्हरुि य्  आकर्यर् गनय 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ  । 
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५ र्वुा िथा खेिकुदुः 

 लनजी िथा सामदुाहर्क एवम ्सङ्घसंस्थाहरुको सहकार्यमा राहष्ट्रर् िथा नगर स्िरीर् 
खेिकुद प्रलिर्ोगीिाको आर्ोजना गररनेछ  ।खेिकुद हवकास गरुुर्ोजना िजुयमा गने 
साथै खेिकुद हवकास सलमलि गठन गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

 खेिकुद क्षेरहरको हवकासका िालग "मेर्र रलनङ गोल्डकप" प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गरी 
प्रलिभावान ्खेिाडीहरुको पहहचान गदै उस्चि प्रोत्साहन गररनेछ । 

 
 खेि क्षेरहरको हवकास र हवस्िार गरी ढोरपाटनिाई खेिकुदको हवको रुपमा 

पररस्चि गराउनका िालग आवश्र्क पूवायिार लनमायर्, खेिकुद सामग्री, िथा 
हवद्यािर् स्िरमा समेि खेिकुद उन्नर्न गनयको िालग िालिमको व्र्वस्था गररनेछ 
। 

 ढोरपाटन नगरपालिका   लभरहरका खेिाडीका िालग आवश्र्किाको आिारमा कबड 
हि लनमायर् गररनेछ । 

 

 राहष्ट्रर् िथा अन्िराहष्ट्रर् क्षेरहरमा नगरको प्रलििा बढाउन र्ोगदान परु्ायउने र्वुा र 
र्वुाको क्षेरहरमा उत्कृष्ट काम गने संस्थािाई सम्मान एवम ्परुस्कृि गररनेछ  । 

 

 

 र्वुामा स्वर्मसेवी भावना पैदा गनय, सामास्जक स्जम्मेवारी बोि गराउन, हवपद् 
व्र्वस्थापनमा र्ोगदान गनय िथा सामास्जक सिुारका कार्यमा पररचािन गनय "र्वुा 
स्वर्म ्सेवा कार्यक्रम" सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 गररब, अलि हवपन्न िथा िस्क्षि समदुार्का प्रलिभावान खेिाडीहरुको क्षमिा हवकास 
गनय िथा उनीहरुिाई राज्र्का िहको पहुँचमा ल्र्ाउन आवश्र्क कदम चालिनेछ 
। 

६.  पूवायिार हवकास 

१. सडक िथा पिु  
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 नगरलभरहरका सबै वडाहरुमा मोटरबाटोको सहज पहुँच परु्ायउन वािावरर्ीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको अध्र्र्न गरी सो कामिाई अझै व्र्वस्स्थि गराइनेछ । 

 स्थानीर् िहमा लनमायर् गररने पूवायिार संरचनाहरुिाई मजबिु, गरु्स्िरीर् र 
मैरहरीपूर्य बनाउन उपभोक्ता सलमलिहरुिाई पलन साझेदारीमा सहभागी बनाइ 
अपनत्त्व बोि गराइनेछ । 

 १५ िाख भन्दा मालथका र्ोजनाहरूमा सावयजलनक खररद ऐन बमोस्जम 
ठेक्कापट्टा प्रर्ािीबाट सञ्चािन गने नीलि ल्र्ाईनेछ । 

 

 सडकमा अनसु्चि ढङ्गबाट रास्खएका लनमायर् सामग्रीका कारर् आवागमनमा 
अबरोि गने र दघुयटना हनेु हुँदा र्स्िो गने व्र्स्क्त िथा लनमायर् व्र्वसार्ीिाई 
कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

 

 नर्ाँ शहरसँगको साझेदारीमा बलुियबाङ, अनायकोट, घम्पदेुउरािी हुँदै 
ढोरपाटनसम्म सडक लनमायर् गररनेछ  । 

२. झोिङु्ग ेपिु  

 ढोरपाटन नगरलभरहर िामो िथा छोटो झोिङुगे पिु लनमायर्का िालग सङ्घ र 
प्रदेश सरकारको साझेदारीमा डी.पी.आर िर्ार िथा लनमायर् कार्यिाई जोड 
र्दइनेछ । 

      

 

 

३. लसँचाइ / खानेपानी  

 ढोरपाटन नगरपालिका हवलभन्न वडाहरुमा रहेका साना िथा ठुिा 
आर्ोजनाहरुिाई लनरन्िरिा र्दई वडाहरुमा लिस्फ्टङ लसँचाइका िालग 
सम्बस्न्िि लनकार्मा बजेट हवलनर्ोजनको पहि गररनेछ  । 

 

     ४.भवन िथा सहरी हवकास 
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 ढोरपाटन नगरपालिकाको लनमायर्िीन प्रशासकीर् भवनिाई आगामी वर्यमा 
सम्पन्न गररनेछ साथै वडा कार्ायिर्का भवन लनमायर् कार्य अगालड बढाइनेछ 
। 

 भलूम सम्बन्िी समस्र्ा समािानको िालग ढोरपाटन नगरपालिकामा िगि 
सङ्किनको कार्य भइरहेको वियमान अवस्थामा उक्त कार्य सम्पन्न गरी िािपूजाय 
हविरर् गनय आवश्र्क बजेट िथा जनशस्क्तको व्र्वस्थापन गररनेछ  । 

 

 नगरलभरहरका भलूमहहन र सकुुमबासीहरुिाई सरुस्क्षि बसोबासको िालग 
सामहुहक आवास लनमायर्को सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ  । 

 

 नगरलभरहर दीघयकािीन महत्त्व राख्न ेर्ोजनाहरुको गरुुर्ोजना लनमायर् गनय र्स 
आलथयक वर्यमा लडहपआर िर्ार गररने छ ।   

 

 नगरपालिकाको बलुियबाङ बजार क्षेरहर र आसपासमा मारहर कार्यक्षेरहर रहेको नर्ाँ 
शहर आर्ोजनाका क्षेरहर हवस्िार गनय र र्हाँ आवश्र्क भौलिक संरचना लनमायर्, 

स्शक्षा, स्वास्थ्र्,  वहृि ् खानेपानी र हवद्यिुीकरर् िालग बजार खोिाको 
दाँर्ाबाँर्ा ररभरहेड, दोभान हुँदै दिेु सम्म  आसपासमा  िटबन्िन गरी 
पदमागयको दीघयकािीन गरुुर्ोजना लनमायर् गनय नगरपालिकािे हवशेर् भलूमका 
खेल्ने छ ।  

 

 ढोरपाटन नगरपालिकालभरहर बन्ने नर्ाँ भवनका िालग लनिायररि मापदण्डको 
अिीनमा    रही भकूम्प प्रलिरोिी घर लनमायर् गने कार्यिाई अझै व्र्वस्स्थि 
गररनेछ  । 

 
 आवश्र्किाको आिारमा कं्रमसं्र्ा पगुेको ठाँउमा बाि स्शक्षा स्थापना 
गररनेछ । 

 

५. िघ ुिथा साना जिहवद्यिु, वैकस्ल्पक ऊजाय 

 उज्र्ािो नगर अलभर्ानअन्िगयि ढोरपाटन नगरक्षेरहरमा अत्र्ावश्र्क ठाउँहरुमा 
सौर्य सडक बस्त्त व्र्वस्थापन िथा ममयिका िालग आवश्र्क बजेट हवलनर्ोजन 
गररनेछ । 



पेज नं. 19 /23 

 

 ढोरपाटन नगरपालिका अन्िगयिका वडाहरुमा केन्रीर् हवद्यिु प्रसारर् िाइन 
हवस्िार गनय पहि गररनेछ  ।साथै बस्िी मालथ रहेका केन्रीर् प्रसारर् िाईन 
हवस्िार गदाय ईन्सिेुसन भएको िार प्रर्ोग गने व्र्वस्था लमिाईनेछ र पहहिा  
प्रर्ोग भएको नांगो िार हटाएर इन्सिेुसन भएको िार बस्िी मालथ राख्नको 
िालग सम्बस्न्िि लनकार्सँग समन्वर् गररनेछ । 

 

 वैकस्ल्पक ऊजाय हवकासको िालग वैकस्ल्पक ऊजाय प्रवद्धयन केन्रसँग समन्वर्  
गररनेछ  । 

 

   ६)  सञ्चार 

 

 "मोवाइि ए्सका" माध्र्मबाट सम्पूर्य नगरवासीहरुिे सरि र सहजरुपमा 
सेवा प्राप्त गने आ्ूसँग सम्बस्न्िि सूचनाहरुको उपर्ोग गनय सक्ने नगरको 
सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गनुासा सम्बोिन गनय सक्ने व्र्वस्थािाई 
थप प्रभावकारी बनाइने छ । 
 

 नगरलभरहर सञ्चािनमा रहेका सामदुाहर्क रेलडर्ोहरुको सविीकरर् र क्षमिा 
अलभवहृद्धका िालग कार्यक्रम बनाइने छ । उनीहरुको कार्यसम्पादन र 
प्रभावकाररिा आिारमा नगरिे सहकार्य गने नीलि अविम्बन गने छ । 

 

 संहविानिे प्रत्र्ाभिू गरेको सूचनाको हकिाई कार्ायन्वर्न गनयका 
िालग सूचनामा नागररकको आलिकाररक पहँचु साथै प्रहक्रर्ा सरि, 
सहज  र स्शघ्र बनाउनको िालग छुटै्ट सूचना केन्र  स्थापना गनय 
बजेटको व्र्वस्था गररनेछ  । 

 
 

 साथै, नगरपालिका क्षेरहरमा दिाय भई सञ्चािनमा रहेका रेलडर्ो, परहरपलरहरका, 
अनिाइनहरुिाई नगरमा सूचीकृि गरी नगरका िोक कल्र्ार्कारी हवज्ञापन 
(सामास्जक सन्देश प्रशारर्) गनय आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गररनेछ  ।  
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७. वािावरर् िथा हवपद् व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् नागररकिाई पररवलियि जिवार् ुअसन्ििुनको जीवनशैिी उत्पादन 
र उपभोग पद्धलिको अभ्र्ास गनय आवश्र्क ज्ञान, लसप, क्षमिा अलभवहृद्ध 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ । हवपद् जोस्खम क्षेरहरको नक्साङ्कन, सरकारी कुिोको 
संरक्षर् र व्र्वस्थापन गररनेछ  । 

 

 सबै वडा कार्ायिर्हरुमा हवपद् व्र्वस्थापनका आिारभिू सामग्री 
भण्डारर्को व्र्वस्थािाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 
 नगरलभरहरका बस्िीहरूमा आगोिागी बाट बच्नको िालग आवश्र्किाको 

आिारमा ्ार्र हाईडे्रन लनमायर् गररनेछ । 

 
 ढोरपाटन नगरलभरहरका खोिाहरू बाट लनकालिने नदीजन्र् सामग्री लनकासी 

र पैठारी गनय ऐन िथा कार्यहवलि लनमायर् गरी  उस्चि व्र्वस्थापन गररनेछ 
। 

 
 नगरक्षेरहरलभरहर रहेका सबै सरकारी, लनजी र सावयजलनक स्थिहरुमा वकृ्षारोपर् 

गने, पौरास्र्क पोखरी संरक्षर्, वर पीपि, चौिारी संरक्षर् र हवश्राम स्थि 
लनमायर् गने कार्यिाई अलभप्ररेरि गररनेछ  । 

 

 "हवपद् न्रू्नीकरर्का िालग पूवय िर्ारीमा जटुौँ" भन्ने अलभर्ानिाई साकार 
पानय हवपद् व्र्वस्थापन सलमलििाई  अझै प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै 
नगर हवपद् प्रलिकार्य र्ोजना बनाइ नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, टोि हवकास 
सलमलि स्थानीर् क्िब र रेडक्रससँग सहकार्य गरी हवपद् न्रू्नीकरर् एवम ्
व्र्वस्थापनको हक्रर्ाकिापिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ। 

 

 प्राकृलिक हवपद् बाट हनेु क्षलि िथा अफ्ठ्यारोिाई ित्काि सहजिा प्रदान 
गनय "जहा ँ हवपद्, त्र्हा ँ राहि" को नीलि ल्र्ाई हवपद् व्र्स्थापन कोर् 
स्थापना गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ  । 
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 सामदुाहर्क वनिगार्ि समदुार्मा आिाररि वन व्र्वस्थापन प्रर्ािीको 
सदुृढीकरर् गदै स्थानीर् समदुार्िाई वन पैदावारको सहज आपूलिय गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। संरक्षर् क्षेरहर र संरस्क्षि क्षेरहरका पूवायिार हवकासका 
कार्यक्रमहरूिाई जोड र्दइनेछ। 

 

 नगरलभरहर रहेका सामदुाहर्क वनहरुको प्रवद्धयनका िालग (सामदुाहर्क वन 
साझेदार कार्यक्रम) सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

 

 

 

आदरर्ीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरुुः 

सशुासन िथा  संस्थागि हवकास  

 जनप्रलिलनलि िथा कमयचारीिाई क्षमिा अलभवहृद्ध सम्बन्िी िालिम प्रदान गरी 
नगरबासीिाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गनय संस्थागि नीलि सदुृढीकरर् गररनेछ  । 
साथै नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना पनुराविोकन गरी जनशस्क्त आपूलिय गने 
कार्यिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

 र्स नगरपालिका अन्िगयिका सम्पूर्य कार्ायिर्हरूमा रहेको स्वीकृि ररक्त दरवन्दी 
िेररज बमोस्जम िोक सेवा आर्ोगबाट कमयचारीको पदपूलिय गने व्र्वस्था लमिाईनेछ 
। 

 हवर्र्गि हवकास सलमलिहरू,िेखा सलमलि, हविार्न सलमलि, सशुासन सलमलि र 
उपसलमलिहरूको कार्यकक्ष व्र्स्थापन गनयका िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 

 नगरपालिकाबाट जनिािाई प्रदान गररने सेवाहरुमा चसु्ि दरुुस्ि साथै प्रभावकारी 
बनाउन कम््र्टुर सेवा प्रर्ािीको हवकास गदै िलगनेछ । 

 
 नगरपालिकाको लडस्जटि प्रो्ाइि लनमायर्मा आवश्र्क बजेट हवलनर्ोजन गररनेछ 

साथै  ढोरपाटन नगरपालिकाको आलथयक, सामास्जक र साँस्कृलिक पक्षिाई समेहटएको 
वतृ्तस्चरहर लनमायर्  गररनेछ।  
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 नगरको आन्िररक लनर्न्रहरर् प्रर्ािीिाई उत्तम बनाउन आन्िररक लनर्न्रहरर् 
लनदेस्शकािाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

 संहविानिे प्रदान गरेको सूचनाको हकिाई कार्ायन्वर्न गनय नगरपालिकाबाट र्दइने 
सम्पूर्य सेवाहरुको बारेमा नागररकहरुिाई नगर कार्यपालिकादेस्ख वडा 
कार्ायिर्हरुसम्म नागररक वडापरहरद्धारा जानकारी गराइनेछ भने सम्पूर्य 
हक्रर्ाकिापहरुको बारेमा लनर्लमि रुपमा सावयजलनक सनुवुाइ गररनेछ  । 

 

 भकु्तानी प्रहक्रर्ािाई सरिीकरर्  गनयका िालग उपभोक्ता सलमलििाई पनुिायजगी 
िालिम प्रदान गररनेछ  । 

 

 सामास्जक सरुक्षा हविरर् प्रर्ािीिाई चसु्ि, पारदशम एवम ्पहुँचर्ोग्र् बनाइ राहष्ट्रर् 
पररचर्परहर िथा पञ्जीकरर् कार्यक्रम अन्िगयि सामास्जक सरुक्षामा िाभग्राहीहरुको 
िागि संकिन गरी अद्यावलिक गने कार्यिाई िीव्र बनाइनेछ । 

 

 नेपािको संहविान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनअनसुार नगरपालिकािाई प्रदान 
गररएको काम, कियव्र् र अलिकारको सवु्र्वस्स्थि रुपमा सञ्चािन गनय सबै वडाहरुमा 
मेिलमिाप सलमलि गठन गरी कामिाई वस्िपुरक र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

अन्त्र्मा, 

  ढोरपाटन नगरपालिकािाई हवकास र समहृद्धको र्ारहराि य्  अग्रसर गराउन र्ोगदान 
परु्ायउनहुनेु राजनीलिक दि, नागररक समाज िगार्ि जनप्रलिलनलिहरुप्रलि हार्दयक आभार 
प्रकट गदयछु। ढोरपाटन नगरपालिकाको समस्ि आलथयक, सामास्जक र पूवायिार हवकासमा 
आ-आफ्नो क्षेरहरबाट भलूमका लनवायह गनुयहनेु राष्ट्रसेवक कमयचारी, सरुक्षाकमम, स्वास्थ्र्कमम, 
श्रलमक वगय, नागररक समाज, लनजी, सरकारी िथा सामदुाहर्क क्षेरहरका, बहुद्धस्जवी, आमसञ्चार, 
राहष्ट्रर्, अन्िरायहष्ट्रर् सङ्घसंस्था िथा ढोरपाटन नगर हवकासका साझेदारहरुिाई िन्र्वाद र्दन 
चाहन्छु । 

 

िन्र्वाद ! नमस्कार 


