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ढोरपाटन  नगरपालिकको नगर उप-प्रमखुज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, राजनीलिक दिका प्रमखु 
िथा प्रलिलनलिज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि लिलभन्न सरकारी िथा लनजी कायााियका 
प्रमखुज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमाचारी, सञ्चारकमी लमत्रहरु एवम ्उपस्स्थि सम्पूर्ा महानभुावहरु । 

नेपािको संवविानको कायाान्वयनसँगै िीन िहका सरकार गठन भई देश समवृि र ववकासिर्ा  
अगालि िवढरहेकै समयमा कोलभि-१९ को महामारीिे लसजाना गरेको चनुौिीपूर्ा र असहज 
अवस्थाका लिच स्थानीय सरकारको आ.व. २०७८।७९ को नीलि िथा कायाक्रम प्रस्ििु गदैछु 
। 

सङ्घ, प्रदेश  र स्थानीय िहको अन्िरसम्िन्ि सहकाररिा, सहअस्स्ित्व र समन्वयको लसिान्िमा 
आिाररि हनुे नेपािको संवविानको ममाअनरुुप काननुसम्मि रुपमा िीनै िहका सरकारको 
समन्वयमा कोलभि-१९ सङ्क्क्रमर् रोकथाम र लनयन्त्रर् गना ढोरपाटन नगरपालिका प्रलिवि छ 
।  

ढोरपाटन नगरपालिका िगायि स्वदेश िथा ववदेशमा जीवन गमुाउनहुनुे नेपािीिगायि ववश्वभरका 
नागररकहरुप्रलि श्रिाञ्जिी व्यक्त गदै शोकाकुि पररवारजनमा समवेदना व्यक्त गदाछु । 
ढोरपाटन नगरपालिका िगायि स्वदेश र ववदेशमा समेि उपचाररि दददीिवहनी िथा 
दाजभुाइहरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदाछु । 

यस महत्त्वपूर्ा यगुमा पयुााउने कायामा जीवन उत्सगा गनुाहनुे सम्पूर्ा ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरुप्रलि 
भावपूर्ा श्रिाञ्जिी अपार् गदाछु । साथै, लिलभन्न आन्दोिनका क्रममा घाइिे, िेपत्ता हनुभुएका 
नागररकहरुप्रलि उच्च सम्मान व्यक्त गना चाहन्छु । िोकिन्त्र र सामास्जक न्यायको 
आन्दोिनको अगवुाइ गनुाहनुे अग्रजहरुप्रलि उच्च सम्मान व्यक्त गदै उहाँहरुको योगदानको 
स्मरर् गना चाहन्छु । 

 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अि, म ववषयगि क्षेत्रका नीलि र कायाक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुलि चाहन्छु । 

ववषयगि क्षते्रका नीलि र कायाक्रमहरुुः- 

क. आलथाक ववकास िर्ा ुः 

१.  कृवष िथा पशपुािनुः 
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 नगरपालिकालभत्रको कृवषयोग्य जलमनको पवहचान र संरक्षर् गदै कृवष उत्पादनको क्षेत्रको 
वववविीकरर् िथा ववस्शष्टीकरर् मार्ा ि नगरपालिकािाई “कृवष उत्पादनमा आत्मलनभार” 
िनाउन आवश्यक रर्नीलि िय गररनेछ  । 

 

 कृवष क्षेत्रको ववकासका िालग पकेट क्षेत्रहरुको पवहचान व्यावसावयक खेिी, कृवष 
प्रर्ािीिाई व्यापार र उद्योगसँग आिि गना नगदे खेिी एवम ् सम्भावनायकु्त 
र्िरू्िहरुको खेिी र लसँचाइको ववस्िारमा जोि ददइनेछ । 

 
 

 मि, लिउको सहज रुपमा उपिब्ि गराइनेछ । प्रत्येक विामा लसँचाइको व्यवस्था 
लमिाइनेछ ।कृवषमा यास्न्त्रकीकरर्का िालग कृवष औजार उपकरर् र िजारका िालग 
सङ्किन केन्र स्थापना गररनेछ।साथै कृवषमा परेको समस्याका समािानका िालग स्शववर 
सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 कृषकिाई मौसमजन्य कृवष लिउववजन सहज रुपमा उपिब्ि गराइनेछ । 

 

 कृवषको व्यावसायीकरर् एवम ्आिलुनकीकरर् गना व्यावसावयक खेिी गना चाहने कृषक 
एवम ्कृषक समूहिाई उस्चि प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ  । 

 

 कृवष उपज उत्पादनमा रहेको कृषक/कृवष समूह र कृवष सहकारीहरुिाई उनीहरुको कृवष 
व्यवसायको सविीकरर्, प्रोत्साहन र परुस्कारको व्यवस्था गरीन ेछ ।  

 

 नगरमा कृवष िथा पशजुन्य वस्िकुो उत्पादनमा िवृि ल्याउन आवश्यक उपकरर् 
व्यवस्थापन र कृवष प्राववलिक पररचािनमा जोि ददइनेछ ।  

 

 खेिीयोग्य जलमनिाई िाँझो राख्न े प्रवसृ्त्तिाई लनरुत्साहन गना कृवष प्राववलिकहरुको 
पररचािनमार्ा ि माटो परीक्षर् गरी ठाउँअनसुार माटो योग्य खेिी गने वािावारर् 
लमिाइनेछ ।  

 

 कृवष क्षेत्रमा यस नगरपालिकािाई आत्मलनभार िनाउन उस्चि स्थानमा  खाद्य िथा पोषर् 
कायाक्रममा योगदान पयुााउने परम्परागि एवम ्रैथाने खेिी िािीहरु जस्िै आि,ु कोदो, 
जौको व्यावसावयक उत्पादन केन्र ववकास गररनेछ  । 
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 यस नगरपालिकािाई मासजुन्य वस्िमुा आत्मलनभार िनाउन भेिा, िाख्रा िथा कुखरुापािन 
कृषकिाई अनदुानको व्यवस्था लमिाइनेछ ।साथै पश ु िथा पंक्षीिाइ िाग्ने रोग 
लनवारर्का िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२. पयाटनुः 

 पयाटनको पूवाािार ववकासमा स्थानीय सङ्घसंस्था, समदुाय िथा लनजी क्षेत्रको नेितृ्व िथा 
सहभालगिािाई प्रोत्साहन गने नीलििाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 

 नेपािका ववलभन्न पयाटकीय स्थि मध्ये महत्त्वपूर्ा गन्िव्य स्थिको रुपमा रहेको 
ढोरपाटन क्षेत्रको इलिहास, भगूोि, िमा, संस्कृलि झस्ल्कने खािका कायाक्रमहरु 
कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

 

  नगरलभत्रका पयाटकीय स्थि र क्षेत्रको पवहचान, खोज िथा प्रचार प्रसारकािालग स्थालनय 
सञ्चार माध्यमहरुसँग आवश्यक सहकाया गरी प्राथलमकिाका साथ प्रविान जोि ददइनेछ 
। महत्त्वपूर्ा पयाटकीय क्षते्रको नगरपालिकािे िकुमेन्री ियार गनेछ ।  

 

  नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका पयाटकीय क्षेत्रको प्रविानमा योगदान पयुााउने सञ्चार 
माध्यमहरुसँग सहकाया गरी "लमलिया लमसन, गन्िव्य ढोरपाटन" कायाक्रममा सहकाया 
गरीने नीलि अविम्िन गररनेछ  ।  

 

 कोलभि-१९ को महामारी रोकथाम भएमा उद्योग िथा व्यापारसँग प्रत्येक वषा हुँदै आएको 
कोजाग्रि पूस्र्ामा मेिा र जनैपूस्र्ामा मेिाको सञ्चािनिाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 पयाटन प्रविानसँग जोलिएका ढोरपाटन क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपरु्ा स्थि िाि, वहमाि, 
गमु्िा, मस्न्दर जोड्ने पयाटकीय पैदि मागा लनमाार् गररनेछ  । 

 

 पयाटनको क्षेत्रमा उच्च सम्भावना िोकेको यस क्षेत्रमा पयाटन ववकासका िालग पूवाािारको 
लनमाार्, पयाटकीय क्षेत्रहरुको पवहचान एवम ् प्रचारप्रसार िथा पयाटकमैत्री समदुाय 
लनमाार्िाई ववशेष प्राथलमकिा ददइनेछ । 

 

 पयाटन क्षेत्रिाई रोजगारी एवम ् आय-आजानसँग जोड्न लिलभन्न विाहरुमा सञ्चालिि 
होमस्टेहरुिाई व्यवस्स्थि िनाउँदै िलगनेछ । साथै आन्िररक र िाह्य पयाटकहरुिाई 
आकषार् गना लिलभन्न कायाक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  
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 यसैगरी ढोरपाटन उपत्यका ढोरिराह मस्न्दर, रुर िाि, िोजेको िरुी, अनााकोट ियचौर 
क्षेत्र िथा विा नं. ४ स्स्थि ररखवुा महखोिा झरना िगायिका लिलभन्न पयाटकीय 
क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार िथा संरक्षर्मा जोि ददइनेछ । 

 

 नगर क्षेत्रलभत्र रहेका ववलभन्न पयाटकीय स्थानहरु लिच पयाटकीय पदमागा लनमाार् गने, 
सम्भाव्यिा अध्ययन गररनछे  । 

 

 नगर िथा आसपासका क्षते्रहरुको पयाटन सम्भावनािाई समेट्ने गरी एक िहृि ्पयाटन 
गरुुयोजना ियार गररनेछ  । 

 

३. उद्योग िथा वास्र्ज्युः 

 नागररकहरुिाई नपेािको संवविानिे प्रदान गरेको उपभोक्ताको हक सलुनस्िि गना 
िजारको लनयलमि अनगुमन गने, अखाद्य वस्िकुो लिक्री वविरर्िाई पूर्ारुपमा लनयन्त्रर् 
गने, कािोिजारी लनयन्त्रर् गने िथा आपूलिा र भण्िारर्को उस्चि व्यवस्था गने वािावरर् 
लमिाइनेछ ।  

 

 स्थानीय उत्पादनिाई िढवा ददन लिलभन्न उत्पादक समूहहरुलिच प्रलिस्पिाा गराइ उस्चि 
परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ  भन ेस्थानीय स्िरको स्रोि सािन र लसपिाट उत्पादन हनुे 
सामग्रीहरुको िजारीकरर् गना आवश्यक पहि गररनछे  ।  

 

 यसैगरी नगरपालिका, उद्योग वास्र्ज्य सङ्घ, उपभोक्ता मञ्च र स्थानीय प्रशासनसँगको 
सहकायामा आलथाक गर्ना गने व्यवस्था लमिाइ नगरक्षेत्रलभत्रको आलथाक ि्याङ्क 
अद्यावलिक गररनेछ  । 

 

 नगरपालिकालभत्र सञ्चालिि सिै व्यवसाय, उद्यम िथा रोजगारमूिक संघ संस्थाको 
ववृिववकास र प्रविानमा टेवा पगु्ने गरी, स्थानीय ढोरपाटन उद्योग वास्र्ज्य संघ, 

िलुिािाङसँगको सहकायामा, व्यवसावयक िालिम, गोविसवहिको स्शववर सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 

४. सहकारी िथा ववत्तीय क्षते्रुः 

 सहकारी र ववत्तीय संस्थाहरुको सहयोग र समन्वयमा प्रविानात्मक कायाक्रम सञ्चािन 
गररनेछ  । 
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 लनजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र ववकासका साझेदारहरुको सहकायािाट सहकारी प्रविान 
समूह सहकारीकरर् सहकारी सचेिना र सहकारीमा रहेको पुजँी पररचािन, 
सहकारीमार्ा ि िगानीको अलभववृि, सहकारी खेिी प्रर्ािी िगायिका कायाक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ  । 

 नगरको कायाक्षेत्रलभत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको वावषाक प्रलिवेदन िथा िेखापरीक्षर्को 
अलभिेखिाई अद्यावलिक गराइ वक्रयास्शि सहकारीिाई व्यवस्थापन िालिमको व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 

 सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् ववकास र प्रविानका िालग लनयलमि अनमुगन, लनयमन 
र लनरीक्षर्को व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

 नगरपालिकाको कायाक्षेत्रलभत्र रहेका सहकारी संस्थाको वावषाक प्रलिवेदन र िेखापरीक्षर् 
प्रलिवेदनको प्रलिलिवप आलथाक वषाको अन्त्यमा नगरपालिकामा िझुाउन ु पने कायािाइ 
अलनवाया गराइनेछ । 

५. रोजगारी  

 कोरोना भाइरसको सम्भाववि सङ्क्क्रमर्को जोस्खम न्यूनीकरर् गना गररएको िकिाउनको 
कारर् भारि िगायि अन्य देशहरुिाट स्वदेश वर्िाा भई रोजगारी गमुाएका 
नागररकहरुिाई रोजगारी ददन आ.व. २०७८/०७९ देस्ख “मेयर रोजगार कायाक्रम” 
सरुुवाि गररनेछ । 

 

 िेरोजगार व्यस्क्तहरुिाई सूचीकृि गरी िाभग्राही पररचयपत्रको व्यवस्था गररनेछ  साथै 
सूचीकृि िेरोजगार व्यस्क्तहरुको प्राथलमकिाक्रम अनसुार प्रिानमन्त्री रोजगार कायाक्रम 
अन्िगाि कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररि सामदुावयक आयोजना सञ्चािन गरी 
पाररश्रलमक स्वरुपको रकम सोझै िैङ्क खािामा जम्मा गने व्यवस्था गररनेछ  ।  

 

  िेरोजगार व्यस्क्तिाई आयोजनागि िालिमको व्यवस्था गने, ववश्विैङ्कको ववत्तीय सहयोगमा 
यवुा रोजगारीका िालग पहि िथा आयोजना सञ्चािन गने िथा रोजगार सेवाकेन्रको 
सदुृढीकरर् र आवश्यक कमाचारीको व्यवस्था गररनेछ  । 

  

 रोजगारीमा संिग्न हनुे िाभग्राहीिाई योजना जानकारी िथा अलभमखुीकरर् िालिम प्रदान 
गनुाका साथै स्थानीय िहलभत्र उपिब्ि रोजगारीका अवसरहरुको पवहचान गरी सोको 
सूचना प्रवाह गररनेछ  । 
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 यस ढोरपाटन नगरपालिकामा सञ्चािन गरीने रोजगारमूिक आयोजनाहरू प्रिानमन्त्री 
रोजगार कायाक्रम र यवुा रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आयोजनासँग  साझेदारीमा 
सञ्चािन गना आवश्यक िजेट ववलनयोजन  गरी सामदुावयक पूवाािार लनमाार् िथा ममािका 
कायाहरू अगालि िढाइनेछ । 

 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

ख. सामास्जक ववकास िर्ा ुः 

१. स्शक्षा  

 स्शक्षा क्षेत्र मानव संशािन ववकासको सिैभन्दा महत्त्वपूर्ा पक्ष हो  भन्ने मान्यिािाई 
आत्मसाि ् गदै यस क्षेत्रिाई गरु्स्िरीय,सवासिुभ र पहुँचयोग्य िनाउन यस ढोरपाटन 
नगरपालिका प्रलिवि छ । 

 

 कोलभि-१९ का  कारर् भएको शैस्क्षक क्षलििाई न्यूनीकरर् गना आवश्यक शैस्क्षक 
योजना िजुामा गरी भौलिक उपस्स्थलिमा कक्षा सञ्चािन गना असम्भव भएका स्थानका 
ववद्याियहरुमा वैकस्ल्पक लसकाइ सहजीकरर् सामग्रीको व्यवस्थापन गररनेछ  ।  

 

 "मेयर शैस्क्षक सिुार कायाक्रम" अन्िगाि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको प्रलिवििाको 
आिारमा प्रत्येक विामा "एक विा: एक नमूना ववद्यािय कायाक्रम"  िाग ुगररनेछ  ।  

 

 नगर स्िरीय प्रलिभा पवहचान कायाक्रमिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ।साथै सो 
कायाक्रममार्ा ि ववद्याथीको प्रलिभा पवहचानका िालग ववलभन्न अलिररक्त वक्रयाकिाप 
सञ्चािन गररनेछ  । 
 

 नगरपालिकािे सञ्चािन गदै आइरहेको ववद्याथी लसकाइ उपिस्ब्ि परीक्षा, वावषाक परीक्षा 
र कक्षा ८ को परीक्षा िथा मूल्याङ्कनिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 

 स्शक्षाको गरु्स्िर अलभववृिका िालग समसामवयक स्शक्षर् ववलि िथा कक्षा व्यवस्थापन 
एवम ्आई.सी.टी . (ICT) को प्रयोग गना ववद्याियहरुमा कायारि िािववकास सहजकिाा, 
स्शक्षक, कमाचारी र िेखापािको क्षमिा अलभववृिका िालग ववषयगि िथा पनुिााजगी 
िालिमहरु सञ्चािन गररनछे । ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि, स्शक्षक, अलभभावक सङ्घ र 
अन्य सरोकारवािाहरुको क्षमिा अलभववृि गरी ववद्यािय सशुासन कायम गररनछे । 

 



     7 

 

 कोलभि १९ को चपेटामा नगरलभत्रका ववद्याियहरु सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको 
पररवेशमा स्थानीय रेलियोहरुिाट िाििालिकको लसकाइ उपिब्िीिाई मध्यनजर गरी 
"शैस्क्षक कायाक्रम"  उत्पादन र प्रशारर्को व्यवस्था लमिाइन ेछ ।  

 

 सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गने अनाथ, गररि, जेहेन्दार ववद्याथी छनोट गरी उस्चि 
छात्रवसृ्त्तको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

 नगर स्िरीय शैस्क्षक योजना लनमाार् गरी कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

 नेपाि सरकारिे िोकेको पाठ्यघण्टा र कायाघण्टा नघट्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम ियार 
गररनेछ  ।  

 

 सम्पूर्ा सामदुावयक ववद्याियहरुमा कक्षा ५ सम्मका िाििालिकािाई ददवा खाजा िथा 
कक्षा ६-१२ का छात्राहरुिाई लनुःशलु्क सेनेटरी प्याि व्यवस्थापन र वविरर्िाई 
प्रभावकारी रुपिे कायाान्वयन गररनेछ  ।  

 

 नगर क्षेत्रलभत्र सञ्चालिि सम्पूर्ा सामदुावयक लसकाइ केन्रिाई िोवकएको मापदण्ि परुा 
गरी कायासम्पादनिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ ।  

 

 राष्ट्रपलि रलनङ्ग स्शल्ि प्रलियोलगिािाई थप व्यवस्स्थि िनाउन िजेट व्यवस्थापन गररनेछ  
।  

 

 सिै आिारभिू िथा माध्यलमक ववद्याियमा इन्टरनेट सेवा ववस्िार गररनेछ  । 

 

 नगर अनदुानिाट सञ्चालिि ववद्याियहरुिाई आवश्यक सिै प्रकारका अनदुानको 
प्रभावकारी व्यवस्थापन गररनेछ  ।  

 

 दरिन्दी लमिानको क्रममा ववद्याथी अनपुािको आिारमा प्राप्त भएका सिै प्रकारका 
दरिन्दीिाई न्यायोस्चि रुपिे वविरर् गररनेछ  साथै नगरलभत्र रहेका स्शक्षकको 
व्यवस्थापनिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 

 शैस्क्षक प्रदशानी िथा शैस्क्षक पढाइ मेिा (कक्षा १-३) को माध्यमिाट ववद्याथीको क्षमिा 
मापन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

 प्रारस्म्भक िाि ववकास सहजकिाा, ववद्यािय कमाचारी िथा नगर अनदुान स्शक्षकको ििव 
भत्तामा पनुराविोकन गररनेछ  । 
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 ववद्याियको शैस्क्षक ि्याङ्क व्यवस्थापन प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी िनाउन इलमक्स 
(IEMIS) सम्िन्िी िालिमको व्यवस्था गररनेछ  । 

 

 नगरपालिका अन्िगाि प्राववलिक स्शक्षा अध्ययनरि  िथा उच्च स्शक्षामा इस्न्जलनयररङ, 
इन्र्मेसन टेक्नोिोजी, ववज्ञान ववषय अध्ययनरि  गररि, ववपन्न जेहेन्दार ववद्याथीहरुिाई 
कायाववलि लनमाार् गरी छनोट भएका प्रत्येक ववषयिाट ५/५ जना ववद्याथीहरुिाई 
सहयोग िथा प्रोत्साहनका िालग मेयर छात्रवसृ्त्त कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

 ववद्याियको भौलिक संरचना, शैस्क्षक वािावरर् एवम ् व्यवस्थापकीय पक्षको लनयलमि 
अनगुमन गरी शैस्क्षक उपिस्ब्िको आिारमा दण्ि र परुस्कारको व्यवस्था लमिाइनेछ। 

 

 प्रौढ कक्षा, वैकस्ल्पक स्शक्षा र साक्षर कक्षाहरु सञ्चािन गना ववलभन्न संघसंस्थाहरुसँग 
सहकाया गररनेछ  । 

२. स्वास््युः 

 कोरोना भाइरसको महामारी ववरुिको ििाइमा अग्रपस्ङ्क्िमा रही काम गरररहन ु हनु े
भएका सम्पूर्ा स्वास््यकमीहरु, सरुक्षाकमीहरु र कमाचारीहरुिाई हाददाक िन्यवाद ददन 
चाहन्छु । यस ववषम पररस्स्थलिमा लनरन्िर रुपमा िालग पनुाहनुे उहाँहरुिाई उस्चि 
प्रोत्साहनको िालग िजेटको व्यवस्था गररनेछ  । 

 

  ढोरपाटन नगरपालिका अन्िगाि सञ्चािनमा रहेको िलुिािाङ प्राथलमक स्वास््य केन्रिाई 
२५ शैयाको प्रदेशस्िरीय अस्पिािमा स्िरोन्नलि गररनेछ  । 

 

 िलुिािाङ प्राथलमक स्वास््य केन्रमा प्रसूलि कक्षमा लिरामी कुरुवाका िालग एसीसवहिको 
क्यालिन लनमाार् गररनेछ  । 

 

 लिस्जटि एक्सरे जिान मेलिप्रो लसस्टम िथा लिस्जज मलनटररङ लसस्टमिाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चािन गररनेछ  ।  

 

 यस नगरपालिका अन्िगाि सञ्चािनमा रहेका प्रत्येक स्वास््य संस्थामा मापदण्ि 
िमोस्जमका खोप केन्र स्थापना गररनेछ  । 

 

 यस नगरपालिका लभत्रका अलि ववपन्न िथा र्रक क्षमिािे सक्षम नागररकका १०० 
पररवार (प्रलि पररवार ५ जनाका दरिे) िाई यस आ.व. ०७८।७९ को िालग "मेयर 
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स्वास््य कायाक्रम" अन्िगाि प्रलि पररवार एक िाखको स्वास््य लिमामा आवि गररनेछ, 
साथै मवहिा स्वास््य स्वयम ्सेववकािाई आवश्यक प्रोत्साहन भत्ता  उपिब्ि गराइनेछ 
।  

 

 ढोरपाटन विा नं. ९ स्स्थि पाखाथरमा १५ शैयासवहिको अस्पिाि लनमाार्को थािनी 
गररनेछ । 

 

 पोषर्यकु्त खानेकुराको अभावमा कुपोषर्को स्शकार भएका िाििालिका, गभाविी िथा 
सतु्केरी मवहिाहरुको स्वास््यिाई मध्यनजर गदै पोषर् सम्िन्िी कायाक्रमहरु संचािनमा 
ल्याइनेछ । 

 

३. खानपेानी िथा सरसर्ाइुः 

 नगरपालिकामा पूर्ा सरसर्ाइ कायम गना आ-आफ्नो टोिमा सरसर्ाइ गना टोि ववकास 
सलमलि पररचािन गररनेछ  । सरसर्ाइमा उत्कृष्ट काया गने टोि ववकास सलमलििाइ 
उस्चि परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ  । 

 

 “स्वच्छ नगर, स्वस्थ नगरिासी” हाम्रो मखु्य िक्ष्य हो।नगरपालिकाका सम्पूर्ा 
नगरवासीहरुिाई सर्ा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था लमिाउन “एक घर, एक िारा 
कायाक्रम” सवहि सिै नगरवासीिाई क्रमशुः स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउन सङ्घीय र 
प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम सरुुवाि गररनेछ  । 

 

 “सर्ा घर, टोि र सहर ढोरपाटन िासीको एउटै रहर” भन्ने नारािाई साथाक िनाउन 
२०७४ साि असार मवहनादेस्ख र्ोहोरमैिाको अल्पकािीन व्यवस्थापन सरुुवाि 
भइसकेकािे यसिाई थप व्यवस्स्थि गना ददघाकािीन नीलि लिइनेछ । 

 

४. संस्कृलि र सम्विान: 

 मौलिक लसजानाका माध्यमिारा समाजका उपयोगी कृलिहरुको संरक्षर् वविानहरुको 
सम्मान र सावहस्त्यक गलिववलिको प्रिन्ि गररनेछ  । 

 समाजमा रहेका ववद्यमान छािा संस्कृलििाई लनरुत्सावहि गदै मौलिक वहिकारी 
सांस्कृलिक मूल्य मान्यिाको ववकासका िालग ववववि कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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 ढोरपाटन क्षेत्रलभत्रका किा र संस्कृलिको खोजी गरी आन्िररक िथा िाह्य पयाटनसँग 
आवि गराइनेछ ।ऐलिहालसक दशैँ पूस्र्ामा र जनैपूस्र्ामा मेिािाई व्यवस्स्थि गना पहि 
गरी लिलभन्न महोत्सवमा पञ्चिेाजा सञ्चािनमा ल्याई उत्कृष्ट िाजा समूहिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ  । 

 

 नगरलभत्र रहेका ववलभन्न किाको संरक्षर् गने  िथा नयाँ प्रलिभा पवहचान गदै उत्कृष्ट 
किाकारिाई परुस्कृि गने काम  सरुुवाि गररनेछ  । 

 

५ िैवङ्गक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरर्ुः 

 नगरलभत्रका जेि नागररकहरुको संरक्षर् लनयलमि र लन:शलु्क स्वास््य परीक्षर् र 
उपचारको प्रिन्ि, स्वास््य स्शववर, सम्मान कायाक्रम र अन्य प्रविानात्मक कायाक्रमिाई 
नगर सरकार र टोि ववकास सलमलिहरुमार्ा ि लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 

 प्रत्येक विा/टोिमा जेि नागररक क्िि गठन गरी उहाँहरुको जीवनयापनिाई सहज 
िनाउन पहि गररनेछ  । 

 

 िाििालिकाको चौिर्ी ववकासका िालग र प्रलिभावान िाििालिकाको पवहचान र 
प्रोत्साहनका िालग ववववि कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ  । साथै िािश्रम, िािवववाह 
न्यूनीकरर्का िालग अलभयानात्मक कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ  । 

 

 मवहिाको पीिा र गनुासाहरुिाई सहज ढङ्गिे प्रस्ििु गना सस्जिो होस ् भने्न उदे्दश्यिे 
ईिाका प्रहरी कायाािय िलुिािाङमा सिै क्षेत्रको प्रलिलनलित्व हनुे गरी छुटै्ट मवहिा सेि 
स्थापना गना पहि गररनेछ  । 

 सरकारी सावाजलनक िथा व्यावसावयक औद्योलगक भवनहरु अपाङ्गिा मैत्री मापदण्ि 
अनसुार लनमाार् गने नीलिगि व्यवस्था लमिाइनेछ ।अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुिाई स्शक्षा, 
स्वास््य रोजगार जस्िा क्षेत्रमा र अपाङ्गिाको प्रकार हेरी सहलुियि िथा लन:शलु्क सेवा 
प्रदान गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

 दलिि समदुायिे परम्परादेस्ख सञ्चािन गदै आएका व्यवसायहरुिाई आिलुनक िनाउँदै 
िलगनेछ भने नयाँ पसु्िािाई त्यस्िा व्यवसायहरुिर्ा  आकषार् गना कायाक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ  । 
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 समाजमा रहेका ववलभन्न प्रकारका कुरीलि, कुप्रथा, जािीय ववभेद, िैवङ्गक ववभेद िथा अन्य 
प्रकारका ववभेदहरु न्यूनीकरर् गना आवश्यक सचेिना कायाक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ 
भने त्यस्िा ववभेद गने व्यस्क्तहरुिाई काननुको दायरामा ल्याउन पहि गररनेछ  । 

 

५ यवुा िथा खेिकुदुः 

 लनजी िथा सामदुावयक एवम ् सङ्घसंस्थाहरुको सहकायामा रावष्ट्रय िथा नगर स्िरीय 
खेिकुद प्रलियोगीिाको आयोजना गररनेछ  ।खेिकुद ववकास गरुुयोजना िजुामा गने साथै 
खेिकुद ववकास सलमलि गठन गरी कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

 

 पूस्र्ामा मेिाको अवसरमा "मेयर रलनङ गोल्िकप" प्रलियोलगिा सञ्चािन गरी प्रलिभावान ्
खेिािीहरुको पवहचान गदै उस्चि प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

 रावष्ट्रय िथा अन्िरावष्ट्रय क्षेत्रमा नगरको प्रलििा िढाउन योगदान पयुााउने यवुा र यवुाको 
क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गने संस्थािाई सम्मान एवम ्परुस्कृि गररनेछ  । 

 

 यवुाको वसृ्त्त ववकासका िालग यवुा उद्यमशीििासँग सम्िस्न्िि कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ  
। 

 

 यवुामा स्वयमसेवी भावना जागिृ गना, सामास्जक स्जम्मेवारी िोि गराउन, ववपद् 
व्यवस्थापनमा योगदान गना िथा सामास्जक सिुारका कायामा पररचािन गना "यवुा स्वयम ्
सेवा कायाक्रम" सञ्चािन गररनेछ  । 

 गररि, अलि ववपन्न िथा िस्क्षि समदुायका प्रलिभावान खेिािीहरुको क्षमिा ववकास गना 
िथा उनीहरुिाई राज्यका िहको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक कदम चालिनेछ । 

६.  पूवाािार ववकासुः 

१. सिक िथा पिु  

    ढोरपाटन नगरपालिकािे सञ्चािन गरेका अपरुा योजनािाई प्राथलमकिामा राखी 
कायाान्वयनमा ल्याइनेछ साथै आ.व. २०७८/0७९ मा पलन पूवाािार योजनािाई 
प्राथलमकिामा रास्खनेछ । 

 

 नगरलभत्रका सिै विाहरुमा मोटरिाटोको सहज पहुँच पयुााउन वािावरर्ीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको अध्ययन गरी सो कामिाई अझै व्यवस्स्थि गराइनेछ । 
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 सािझण्िी-ढोरपाटन सिकिाई शीघ्र सञ्चािन गना सम्िस्न्िि लनकायमा पहि गरी 
सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 

 स्थानीय िहमा लनमाार् गररने पूवाािार संरचनाहरुिाई मजििु, गरु्स्िरीय र 
मैत्रीपूर्ा िनाउन उपभोक्ता सलमलिहरुिाई पलन साझेदारीमा सहभागी िनाइ 
अपनत्त्व िोि गराइनेछ । 

 सिकमा अनसु्चि ढङ्गिाट रास्खएका लनमाार् सामग्रीका कारर् आवागमनमा 
अिरोि गने र दघुाटना हनुे हुँदा यस्िो गने व्यस्क्त िथा लनमाार् व्यवसायीिाई 
कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । 

 

 प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा िलुिािाङ, अनााकोट, घम्पदेुउरािी हुँदै 
ढोरपाटनसम्म सिक लनमाार् गररनेछ  । 

२. झोिङु्ग ेपिु  

 ढोरपाटन नगरलभत्र िामो िथा छोटो झोिङुगे पिु लनमाार्का िालग सङ्घ र प्रदेश 
सरकारको साझेदारीमा िी.पी.आर ियार िथा लनमाार् कायािाई जोि ददइनेछ । 

     ३. लसँचाइ  

 ढोरपाटन नगरपालिका ववलभन्न विाहरुमा रहेका साना िथा ठुिा आयोजनाहरुिाई 
लनरन्िरिा ददई विाहरुमा लिस्फ्टङ लसँचाइका िालग सम्िस्न्िि लनकायमा िजेट 
ववलनयोजनको पहि गररनछे  । 

 

     ४.भवन िथा सहरी ववकास 

 ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन िथा विा कायाािय भवन लनमाार् 
कायाअगालि िढाइनेछ । 

 

 आवासवववहन पररवारका िालग सङ्घीय िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी 
व्यवस्स्थि रुपमा घर लनमाार् गने प्रवक्रयािाई प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 

 भलूम सम्िन्िी समस्या समािानको िालग ढोरपाटन नगरपालिकामा िगि 
सङ्किनको काया भइरहेको विामान अवस्थामा उक्त काया सम्पन्न गरी िािपूजाा 
वविरर् गना आवश्यक िजेट िथा जनशस्क्तको व्यवस्थापन गररनेछ  । 
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 नगरलभत्रका भलूमवहन र सकुुमिासीहरुिाई सरुस्क्षि िसोिासको िालग सामवुहक 
आवास लनमाार्को सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ  । 

 

 नगरलभत्र दीघाकािीन महत्त्व राख्न े योजनाहरुको गरुुयोजना लनमाार् गना यस 
आलथाक वषामा लिवपआर ियार गररन ेछ ।   

 

 नगरपालिकाको िलुिािाङ िजार क्षेत्र र आसपासमा मात्र कायाक्षेत्र रहेको नया ँ
शहर आयोजनाका क्षेत्र ववस्िार गना र यहाँ आवश्यक भौलिक संरचना लनमाार्, 

स्शक्षा, स्वास््य, खानपेानी र ववद्यिुीकरर् िालग दीघाकािीन गरुुयोजना लनमाार् गना 
नगरपालिकािे ववशेष भलूमका खेल्ने छ ।  

 

 नगरपालिकालभत्रका खरको छाना भएका घरपररवारिाई जस्िापािाको छानामनुी 
ल्याउन गि आ.व मा प्रारम्भ गररएको कायािाई आ.व. २०७८/७९ मा पूर्ा 
कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

 ढोरपाटन नगरपालिकालभत्र िन्ने नयाँ भवनका िालग लनिााररि मापदण्िको अिीनमा 
रही भकूम्प प्रलिरोिी घर लनमाार् गने कायािाई अझै व्यवस्स्थि गररनेछ  । 

 

५. िघ ुिथा साना जिववद्यिु, वैकस्ल्पक ऊजाा 

 ढोरपाटन नगरपालिका साना जिववद्यिु आयोजनाहरुको स्िरोन्निी गने कायािाई 
लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 

 उज्यािो नगर अलभयानअन्िगाि ढोरपाटन नगरक्षेत्रमा अत्यावश्यक ठाउँहरुमा 
सौया सिक िस्त्त व्यवस्थापन गररनेछ  ।यसैगरी ववद्यिुको पहुँचमा नभएका 
नागररकहरुका िालग वैकस्ल्पक स्रोिको रुपमा सोिार सेटहरु वविरर् गररनेछ  
। 

 

 ढोरपाटन नगरपालिका अन्िगािका विाहरुमा केन्रीय ववद्यिु प्रसारर् िाइन 
ववस्िार गना पहि गररनेछ  । 

 

 प्रस्िाववि ढोरपाटन  जिासययकु्त जिववद्यिु आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन 
भई लनमाार् हनुे अवस्थामा प्रभाववि जनिाहरुको आवश्यक व्यवस्थापनको साथै 
उक्त आयोजना अगालि िढाउन उस्चि व्यवस्था लमिाउन सम्िस्न्िि लनकायसँग 
समन्वय गररनेछ  । 
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 वैकस्ल्पक ऊजाा ववकासको िालग वैकस्ल्पक ऊजाा प्रविान केन्रसँग समन्वय  
गररनेछ  । 

 

   ६)  सञ्चार 

 ववगि वषादेस्ख नै प्रयोगमा आएको मािपोि करको सफ्टवेयर अलनवाया रुपमा 
हस्ि लिस्खि रलसदहरु ववस्थापन गरी हरेक विामा िाग ुगररनेछ  । 

 

 "मोवाइि एप्सका" माध्यमिाट सम्पूर्ा नगरवासीहरुिे सरि र सहजरुपमा सेवा 
प्राप्त गने आरू्सँग सम्िस्न्िि सूचनाहरुको उपयोग गना सक्ने नगरको सेवाको 
िारेमा जानकारी लिई आफ्ना गनुासा सम्िोिन गना सक्ने व्यवस्थािाई थप 
प्रभावकारी िनाइने छ । 
 

 नगरलभत्र सञ्चािनमा रहेका सामदुावयक रेलियोहरुको सविीकरर् र क्षमिा 
अलभववृिका िालग कायाक्रम िनाइने छ । उनीहरुको कायासम्पादन र 
प्रभावकाररिा आिारमा नगरिे सहकाया गने नीलि अविम्िन गने छ । 

 

 साथै, नगरपालिका क्षेत्रमा दिाा भई सञ्चािनमा रहेका रेलियो, पत्रपलत्रका, 
अनिाइनहरुिाई नगरमा सूचीकृि गरी नगरका िोक कल्यार्कारी ववज्ञापन 
(सामास्जक सन्देश प्रशारर्) गना आवश्यक िजेट व्यवस्थापन गररनेछ  ।  

 

७. वािावरर् िथा ववपद् व्यवस्थापन 

 स्थानीय नागररकिाई पररवलिाि जिवाय ु असन्ििुनको जीवनशैिी उत्पादन र 
उपभोग पिलिको अभ्यास गना आवश्यक ज्ञान, लसप, क्षमिा अलभववृि गना 
प्रोत्साहन गररनेछ । ववपद् जोस्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन, सरकारी कुिोको 
संरक्षर् र व्यवस्थापन गररनेछ  । 

 

 सिै विा कायााियहरुमा ववपद् व्यवस्थापनका आिारभिू सामग्री भण्िारर्को 
व्यवस्थािाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 नगरक्षेत्रलभत्र रहेका सिै सरकारी, लनजी र सावाजलनक स्थिहरुमा वकृ्षारोपर् 
गने, पौरास्र्क पोखरी संरक्षर्, वर पीपि, चौिारी संरक्षर् र ववश्राम स्थि 
लनमाार् गने कायािाई अलभप्ररेरि गररनेछ  । 

 



     15 

 

 "ववपद् न्यूनीकरर्का िालग पूवा ियारीमा जटुौँ" भन्ने अलभयानिाई साकार पाना 
ववपद् व्यवस्थापन सलमलििाई  अझै प्रभावकारी िनाइनेछ । साथै नगर ववपद् 
प्रलिकाया योजना िनाइ नपेािी सेना, नेपाि प्रहरी, टोि ववकास सलमलि स्थानीय 
क्िि र रेिक्रससँग सहकाया गरी ववपद् न्यूनीकरर् एवम ् व्यवस्थापनको 
वक्रयाकिापिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ। 

 

 प्राकृलिक ववपद् िाट हनुे क्षलि िथा अफ्ठ्यारोिाई ित्काि सहजिा प्रदान गना 
"जहा ँववपद्, त्यहा ँराहि" को नीलि ल्याई ववपद् व्यस्थापन कोष स्थापना गरी 
कायाान्वयन गररनेछ  । 

 

 भजुीखोिा िटिन्िन िथा नदी लनयन्त्रर् कायािाई व्यवस्थापन गररनेछ  । 

 

 सामदुावयक वनिगायि समदुायमा आिाररि वन व्यवस्थापन प्रर्ािीको 
सदुृढीकरर् गदै स्थानीय समदुायिाई वन पैदावारको सहज आपूलिा गने 
व्यवस्था लमिाइनेछ। संरक्षर् क्षेत्र र संरस्क्षि क्षेत्रका पूवाािार ववकासका 
कायाक्रमहरूिाई जोि ददइनेछ। 

 

 नगरलभत्र रहेका सामदुावयक वनहरुको प्रविानका िालग (सामदुावयक वन 
साझेदार कायाक्रम) सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 

आदरर्ीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरुुः 

सशुासन िथा  संस्थागि ववकास  

 जनप्रलिलनलि िथा कमाचारीिाई क्षमिा अलभववृि सम्िन्िी िालिम प्रदान गरी 
नगरिासीिाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गना संस्थागि नीलि सदुृढीकरर् गररनछे  । साथै 
नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना पनुराविोकन गरी जनशस्क्त आपूलिा गने कायािाई 
प्राथलमकिा ददइनेछ । 

 

 नगरपालिकािाट जनिािाई प्रदान गररने सेवाहरुमा चसु्ि दरुुस्ि साथै प्रभावकारी िनाउन 
कम्प्यटुर सेवा प्रर्ािीको ववकास गदै िलगनेछ । 

 नगरपालिकाको लिस्जटि प्रोर्ाइि लनमाार्मा आवश्यक िजेट ववलनयोजन गररनेछ साथै  
ढोरपाटन नगरपालिकाको आलथाक, सामास्जक र साँस्कृलिक पक्षिाई समेवटएको वतृ्तस्चत्र 
लनमाार्  गररनेछ।  
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 नगरको आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई उत्तम िनाउन आन्िररक लनयन्त्रर् लनदेस्शकािाई 
कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

 

 संवविानिे प्रदान गरेको सूचनाको हकिाई कायाान्वयन गना नगरपालिकािाट ददइने 
सम्पूर्ा सेवाहरुको िारेमा नागररकहरुिाई नगर कायापालिकादेस्ख विा कायााियहरुसम्म 
नागररक विापत्रिारा जानकारी गराइनेछ भने सम्पूर्ा वक्रयाकिापहरुको िारेमा लनयलमि 
रुपमा सावाजलनक सनुवुाइ गररनेछ  । 

 

 भकु्तानी प्रवक्रयािाई सरिीकरर्  गनाका िालग उपभोक्ता सलमलििाई पनुिााजगी िालिम 
प्रदान गररनेछ  । 

 

 सामास्जक सरुक्षा वविरर् प्रर्ािीिाई चसु्ि, पारदशी एवम ् पहुँचयोग्य िनाइ रावष्ट्रय 
पररचयपत्र िथा पञ्जीकरर् कायाक्रम अन्िगाि सामास्जक सरुक्षामा िाभग्राहीहरुको िागि 
संकिन गरी अद्यावलिक गने कायािाई िीव्र िनाइनेछ । 

 

 नेपािको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनअनसुार नगरपालिकािाई प्रदान 
गररएको काम, किाव्य र अलिकारको सवु्यवस्स्थि रुपमा सञ्चािन गना सिै विाहरुमा 
मेिलमिाप सलमलि गठन गरी कामिाई वस्िपुरक र प्रभावकारी िनाइनेछ । 

अन्त्यमा, 

  ढोरपाटन नगरपालिकािाई ववकास र समवृिको यात्रािर्ा  अग्रसर गराउन योगदान 
पयुााउनहुनुे राजनीलिक दि, नागररक समाज िगायि जनप्रलिलनलिहरुप्रलि हाददाक आभार प्रकट 
गदाछु। ढोरपाटन नगरपालिकाको समस्ि आलथाक, सामास्जक र पूवाािार ववकासमा आ-आफ्नो 
क्षेत्रिाट भलूमका लनवााह गनुाहनुे राष्ट्रसेवक कमाचारी, सरुक्षाकमी, स्वास््यकमी, श्रलमक वगा, नागररक 
समाज, लनजी, सहकारी िथा सामदुावयक क्षेत्रका, िवुिस्जवी, आमसञ्चार, रावष्ट्रय, अन्िराावष्ट्रय 
सङ्घसंस्था िथा ढोरपाटन नगर ववकासका साझेदारहरुिाई िन्यवाद ददन चाहन्छु । 

 

िन्यवाद ! नमस्कार 


