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श्री मधवुन नगरपालिकाको दशौ नगरसभामा नगर प्रमखु श्री तेज बहादरु भाटबाट  
प्रस्ततु नीलत तथा कार्यक्रम  

 
श्री नगर उपप्रमखुज्रू् , 
उपस्स्थत सम्पूर्य वडाका वडा अध्र्क्षज्रू्हरु‚ 

उपस्स्थत सम्पूर्य नगरकार्यपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरु‚ 

उपस्स्थत सम्पूर्य वडा सदस्र्ज्रू्हरु‚ 

उपस्स्थत सम्पूर्य पत्रकार लमत्रहरु, 

उपस्स्थत सम्पूर्य राष्ट्रसेवक कमयचारी लमत्रहरु ।  
 

१. बर्दयर्ा स्जल्िाको कररब ववचोववच भागमा अवस्स्थत र्स मधवुन नगरपालिकाको गररमामर् दशौ 
नगरसभामा नगर  प्रमखुको हैसीर्तिे आ=ब= २०७९।०८० को नीलत तथा कार्यक्रम पेश गने अवसर 
प्राप्त भएकोमा गौरव महससु गरेको छु । र्स सवुर्य अवसर प्राप्त गनयका िागी राजनीलतक पररवतयन 
ल्र्ाउन आफ्नो अमलु्र् जीवन उत्सगय गनुयहनुे ववलभन्न प्रजातास्रत्रक आरदोिन, जनर्दु्ध तथा 
िोकतास्रत्रक आरदोिनका  सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात महान शवहदहरु प्रलत हार्दयक श्रद्धारजिी तथा सम्मान 
प्रकट गनय चाहारछु । स्थानीर् तह लनवायचन ,२०७९ मा आफ्नो अमलु्र् मत प्रदान गरर हामीिाई 
नगरको नेततृ्व गने स्जम्मेवारी प्रदान गनुयहनु ेसम्पूर्य नगरवासी आमाबवुा, दाजभुाई, र्दर्दबवहलनहरुमा 
हार्दयक आभार ब्र्क्त गनय चाहरछु |  

२. नेपािको संववधान बमोस्जम मिुकुको आलथयक समानता, समदृ्धी र सामास्जक रर्ार् सलुनस्ित गनय 
समानपुालतक, समावेशी र सहभागीतामिुक लसद्धारतका आधारमा समतामिुक समाजको लनमायर् गने 
संकल्प सवहत मधवुन सरकारका कार्यहरु र नेपाि सरकारका उल्िेस्खत कार्यहरु, स्थानीर् सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ नगर कार्यपालिका (कार्य लबभाजन) लनर्माविी २०७४, नगर कार्य सम्पादन 
लनर्माविी, २०७४ मा गररएको व्र्वस्था अनसुार सहभालगतामिुक ढंगिे र्ो नीलत तथा कार्यक्रम 
पेश गरेको छु । 

३. र्स नगर सभामा प्रस्ततु हनु ेनीलत तथा कार्यक्रमहरुिे नेपाि सरकारिे लिएको र्दगो ववकास िक्ष्र्, 
रावष्ट्रर् तथा के्षत्रगत िक्ष्र् प्राप्त गने तथा र्ोजना तजुयमाका क्रममा मधवुन नगरपालिकाका ववलभन्न 
ववषर्गत शाखा तथा लनवायस्चत जनप्रलतलनलध, बवुद्धस्जवी र हरेक के्षत्रमा सरोकार राख्न ेमहानभुावहरुको 
रार्, सझुाव एंव चाि ुआ.ब. को  नीलत कार्यक्रम तथा बजेट को कार्ायरवर्नबाट प्राप्त उपिब्धीका 
आधारमा आ.ब. २०७९।०८० को नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार पारी प्रस्ततु गररएको छ ।  

 



2 

 

४. हामी नेपािी जनताको अपेक्षा बमोस्जम संघीर् िोकतास्रत्रक गर्तरत्रात्मक शासन व्र्वस्थाको 
अभ्र्ासमा छौ |  आफ्नो संववधान आफै िेख्न सफि भए पलन र्ो संववधानिाई प्रभावकारी ढंगिे 
कार्ायरवर्न गनय अझै थपु्र ैचनुौतीहरु हाम्रो साम ुववद्धमान छन ्। देशका मखु्र् राजनीलतक शस्क्तहरुिे 
आफ्नो दिीर् स्वाथय भरदा जनताको चाहनािाई सवयपरर राखेर अलधकतम िचकताका साथ अगाडी 
बढ्न ुआजको आवश्र्कता हो । नेपािको संलबधान बमोस्जम सावयभौम सत्ता नेपािी जनतामा लनवहत 
भएकािे सोवह बमोस्जम आवलधक लनवायचन माफय त जनप्रलतलनलधहरु शासन व्र्वस्थामा सहभागी हनु े
व्र्वस्था गरीए अनरुुप र्स मधवुन नगरपालिकामा हामी जनताका जनप्रलतलनधीहरुिे सीलमत श्रोत र 
साधनको अलधकतम उपर्ोग , पररचािन गरी जनताको बढ्दो आकाङ्क्क्षािाई सम्बोधन गने प्रर्ास 
गरेका छौ । 

५. मधवुन नगरपालिकाको आगामी वषयको वजेट तजुयमा गदाय मैिे जनआकाङ्क्क्षा र जनताको 
आवश्र्क्ताको वीचमा सामारजस्र्ता लमिाई सवक्रर् जन सहभालगता हनु े गरर जालतर् र के्षत्रीर् 
ववभेदको अरत्र् गदै सामास्जक रुपिे पछालड परेका मवहिा, दलित, आर्दवासी, जनजाती,मधेशी, थारु, 
अल्पसंखक, अपाङ्गता भएका व्र्स्क्त, मसु्स्िम, सकुुम्बासी, मकु्तकमैर्ा, बािबालिका, ज्रे्ष्ठ नागररक , 
वपछडा वगय, आलथयक रुपिे ववपन्न खस, आर्य िगार्त सवैिाई समावेशी लसद्धारतका आधारमा 
सम्बोधन गने प्रर्ास गरेको छु ।  

 

सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

अब म आगामी आ .ब . २०७९।०८० को नीलतहरु प्रस्ततु गने अनमुलत चाहरछु | 

क. िक्ष्र्-  

 कृवष के्षत्रिाई आत्मलनभयर बनाउदै मधवुन नगरवासीहरुिाई सामास्जक, सांस्कृलतक, आलथयक 
रुपमा समदृ्द बनाईनेछ। 

ख. उद्धशे्र्हरु   

 र्स नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे स्रोत साधनको उच्चतम उपर्ोग गरर नगर क्षेत्रको आलथयक, 
सामास्जक र भौलतक ववकास गने । 

 नेपािको संलबधानिे व्र्वस्था गरेका हक अलधकारहरुको अलधकतम प्रत्र्ाभलूत हनुे वातावारर्को 
लसजयना गने |   

 पछालड पाररएका वगय‚ लिङ्ग‚ जातजालतको सचेतना बरृ्द गदै लसपमिुक तथा आर्मिुक 
कार्यक्रमहरु संचािन गरी जीवनस्तर उकास्ने  | 

 साबयजलनक जग्गा, बाटो, ताितिैर्ा, उद्यान, पाकय , वन-जंगि नर्द खोिानािा आर्दको संरक्षर् 
गरर पर्यटकीर् गरतव्र्को रुपमा ववकास गने | 

 नगर लभत्रका मासपुसि, बधसािा तरकारी तथा हाटबजारिाई व्र्वस्स्थत गरी स्वच्छ उपभोग्र् 
बस्तकुो आपूलतय गने | 
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 साबयजलनक ववद्यािर्को स्तरोन्नती गरर स्शक्षािाई गरु्स्तरीर् लनशलु्क बनाउदै प्रलतस्पधी र 
व्र्वसावर्क तथा दक्ष प्रालबलधक र्वुा उत्पादन केररको रुपमा लबकास गने | 

 सरसफाई र फोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा ल्र्ारडवफल्ड साइटिाई थप व्र्वस्स्थत गदै सफा , 
स्वच्छ र सरुदर' मधवुन नगर लनमायर् गने | 

 कृवष, पशपुािनिाई व्र्वसावर्क तथा सम्मालनत पेशाको रुपमा लबकास गदै गररबी लनवारर्को 
मखु्र् आधार स्तम्भको रुपमा ववकास गने । 

सभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

 मालथ उल्िेस्खत िक्ष्र् र उद्धेश्र्हरु हालसि गनय देहार् अनसुारको लबषर्के्षत्रगत नीलत प्रस्ततु गने 
अनमुालत चाहरछु|  

१. भौलतक पवुायधार तथा शहरी ववकास 

 नगर गरुुर्ोजना लनमायर् गरर भौलतक पूवायधार लबकासका कार्यहरुिाई व्र्वस्स्थत गररनछे | 
 वातावरर्मैत्री नगर लनमायर् गनय सडकको दार्ााँ बार्ा खािी रहेको के्षत्रमा उपभोक्ता स्वर्मिे 

बह ु उपर्ोगी बोट लबरुवा रोपी हकुायउने र उपर्ोग गने गरर हररर्ािी प्रवदयन गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ |  

 बस्त्त नपगेुको घरधरुी, बजार के्षत्र, सडक बस्त्त, जंगिको छेउ, मस्रदर िगाएतका स्थानहरुिाई  
सौर्य उजायको माध्र्मबाट जोडीनेछ | 

 संघ, प्रदेश, सडक बोडय नपेाि र अरर् लनकार् समेतबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम अरतगयत 
संचािन   हनु े कार्यक्रमहरुको कार्यरवर्नमा लतब्रता ल्र्ाउन लनमायर् व्र्वसार्ी, उपभोक्ता 
सलमलतहरुिाई सवि र सक्षम बनाउने कार्यक्रम संचािन गररनेछ | 

 ववकास लनमायर्का कार्यमा संिग्न रहेका लनमायर् व्र्वसार्ी र उपभोक्ता सलमलतिे  गरेका 
कार्यहरुको मूल्र्ाङ्कन गरर समर्मै गरु्स्तरीर् ढंगिे कार्य सम्पन्न गने लनमायर् व्र्वसार्ी र 
उपभोक्ता सलमलतिाई सम्मान गररनेछ | 

 नगर क्षेत्रलभत्र रहेका खलु्िा सावयजलनक स्थानको िगत अध्र्ावलधक गरी संरक्षर् गररनेछ | 
 नगर के्षत्रको सडक संजािमा सबै नगरवासीहरुको पाँहचु बढाउन आवश्र्कता र औस्चत्र्को 

आधारमा  सडक गरुुर्ोजना अनसुार नर्ााँ सडकको लनमायर् र भएका  सडकहरुको स्तरोन्नती 
गररनेछ । 

 स-साना आर्ोजना सरचािन गनुयको साटो समर्मै सम्पन्न गनय सक्न ेउपिस्ब्धमिुक  आर्ोजना 
सरचािन गदाय गरु्स्तरिाई उच्च प्राथलमकता र्दईनेछ | 

 ववद्यािर् तथा सरकारी कार्ायिर् पररसर पूर्य सरसफाई र वातावरर् मैत्री बनाईनेछ। 
 नगर लभत्र लनमायर् भइ रहेका आवालसर् तथा व्र्ापाररक भवनहरुिाई भवन मापदण्ड बमोस्जम 

लनमायर् गनयका िालग सचेतना साथै सरुस्क्षत आवास लनमायर्को तालिम संचािन गररनछे । 
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 घर तथा भवन लनमायर् सम्पन्नता प्रमार् पत्र प्रदान गदाय उल्िेस्खत घर तथा भवन लनमायर्कतायिे 
घर भवन लनमायर् गदाय प्रर्ोग गरेको लनमायर् सामाग्रीिाई सडक तथा सावयजलनक स्थिबाट हटाए 
पलछ मात्र लनमायर् सम्पन्नताको प्रमार् पत्र प्रदान गने नीलतिाई कडाईका साथ कार्ायरवर्न 
गररनेछ । 

 व्र्ापाररक भवन, सावयजलनक भवन लनमायर् गदाय बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरर्मैत्री बनाइनेछ | 
 स्थानीर् भवन संवहता, आवलधक र्ोजना, नगर गरुुर्ोजना, सडक सरजाि गरुुर्ोजना तजुयमा गरी 

कार्ायरवर्नमा ल्र्ाई नगर के्षत्रिाई थप व्र्वस्स्थत बनाईनेछ । 
 नगर ववकास र्ोजनािाई आवलधक र्ोजनासाँग जोडी ववकास लनमायर्का कार्य गररनेछ। 
 पूवायधार ववकास शाखा अरतरगतका प्राववलधक कमयचारीहरुिाई क्षमता ववकास सम्बरधी तालिम 

र्दइनेछ ।  
 मधवुन नगरपालिकाको भौलतक लनमायर् के्षत्रको समग्र ववकासका िालग संस्घर् सरकार, प्रदेश 

सरकार, अरर् दात ृलनकार्, साँघसाँस्था, लनजी क्षेत्र, भौलतक लनमायर् क्षते्र, ववत्तीर् के्षत्र साँग आवश्र्क 
समरवर् तथा सााँझेदारी गररनेछ । 

 ठुिा भौलतक आर्ोजना लनमायर् गदाय प्रारस्म्भक वातावारर्ीर् मलु्र्ांकन तथा वातावारर्ीर् प्रभाब 
मलु्र्ांकन अलनवार्य गररनेछ | 

स्शक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 

"लन:शलु्क गरु्स्तरीर् स्शक्षा, मधवुन नगरपालिकाको प्रलतवद्बता" 

 आगामी आलथयक वषयदेखी वािववकास देखी कक्षा १० सम्म लन:शलु्क पठनपाठनको व्र्वस्था 
लमिाईनछे  जसको िागी आवश्र्क स्शक्षकको तिव, ववद्यतु, परीक्षा, खानेपानी िगार्त अरर् 
मसिरद खचयको व्र्वस्थापन नगरपालिकावाट गररनेछ। 

 “हामी सधुाछौ हाम्रो सामदुावर्क ववद्यािर् “ भने्न अलभर्ानका साथ समदुावर्क ववद्यािर् प्रलत 
सरोकारवािा सवैको अपनत्व भावनाको ववकास गररनछे। 

  सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा स्शक्षक ववद्याथी र ववषर्गत स्शक्षक अनपुातको आधारमा दरबरदी लमिान 
गरीनेछ। 

 नगर लभत्रका असाहार्, अनाथ बािबालिकाहरुिाई लनशलु्क आवास र अध्र्र्नको थप प्रभावकारी 
बनाई लनररतरता र्दइनछे | 

 कक्षा ११ , १२ र क्र्ाम्पसमा अध्र्र्नरत गरीव, जेहेरदार तथा अपाङ्गता भएका ववद्याथीका िागी 
छात्रवतृीको व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 नगरस्शक्षा प्रोफाइि लनमायर् गररनेछ । 

 ववद्यािर्मा िागऔुषध दवु्र्यसनी ववरुद्बको अलभर्ान, र्ोग अभ्र्ास िगार्तका कार्यक्रमहरु सञ्चिन 
गररनेछ । 
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 कमजोर लसकाइ उपिब्धी भएका ववद्याथीहरुिाई शैस्क्षक सधुार गनय अलतररक्त कक्षा सञ्चािनको 
िागी रकम उपिब्ध गराइनछे । 

 सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत छात्राहरुिाई लनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड र वािववकास देस्ख कक्षा ६ 
सम्म र्दवा खाजा व्र्वस्थाको लनररतरता र्दइनछे। 

 बािलबकास सहजकताय र  स्शक्षकहरुको पेशागत ववकासका िागी तालिम प्रदान गररनेछ ।  

 ववद्यािर् कमयचारी, प्र.अ. िाई  IEMIS र िेखा सम्बरधी अलभमसु्खकरर् तालिम प्रदान गररनेछ । 

 ववद्यािर्मा ववलभन्न खेिकुद िगार्त अरर् अलतररक्त वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गरी ववद्याथीको अरतयलनहीत 
प्रलतभाको प्रस्फुटन गररनछे ।  

  संस्थागत र सामदुावर्क ववद्यािर् ववचको दरुी कम गनय सामदुावर्क ववद्यािर्मा अंग्रजेी माध्र्मिाई 
प्रोत्साहन गरी वािववकास देखी ५ कक्षा सम्म लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक र अरर् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग  
गररनेछ । 

 बािववकास सहजकताय र ववद्यािर् कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन अनदुान िाई लनररतरता र्दइनछे । 

 एक ववद्यािर् एक फुिवारीको अवधारर्ा अनसुार कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 ववद्यािर्को भौलतक ववस्तार कार्यक्रमिाई लनररतरता र्दइनेछ । 

 मधवुन नगरस्तरीर् शैस्क्षक लनलत र र्ोजना लनमायर् गररनछे । 

 स्थालनर् पाठ्यक्रमका सरवस्रध सरदभय सामाग्रीहरु लनमायर् गररनेछ । 

 सामदुावर्क ववद्यािर्का भवनहरुको ममयत तथा कक्षाकोठा व्र्वस्थापन िाई लनररतरता र्दइनछे । 

 नगरस्तरीर् शैस्क्षक समारोह सञ्चािन गरी उत्कृष्ट ववद्याथी तथा अवकाश प्राप्त स्शक्षकहरु िाई 
सम्मान गररनेछ ।  

 प्रालबलधक स्शक्षामा स्नातक अध्र्र्नका िालग आलथयक रुपिे लबपन्न र जेहेरदार लबद्याथीिाई 
छात्रवृस्त्तको व्र्वस्था गररने छ| 

 खेिकुद ववकासमा र्वुाहरुिाई अलभप्ररेरत गरी बवढ भरदा बवढ र्वुािाई साररक गराउन  सबै 
प्रकारका खेिहरुिाई प्रोत्सावहत गररन ेछ । र्स नगर के्षत्रबाट रावष्ट्रर् तथा अरतररावष्ट्रर् स्तरमा 
सहभालगता जनाई पदक प्राप्त गने खेिाडीहरुिाई सम्मान गररनेछ । 

 र्वुाहरुिाई खेिकुद स्वास््र्का िागी खेिकुद राष्ट्रका िागी भने्न मिु नारािाई आत्मसाथ गरी अस्घ 
बवढनेछ ।  

 र्वुािाई ववलभन्न खेिकुदमा सहभागी गराई अनशुालसत र स्वस्थ नागररक उत्पादन गरी रावष्ट्रर् स्तरमा 
परुाउन पहि गररनेछ । 

 नगरपालिका लभत्र नगरपालिकाको िगानीमा प्रत्रे्क वडाबाट ववपन्न मवहिा तथा र्वुा उद्धमी पवहचान 
गरी तालिम र व्र्वसार् संचािनका िागी आवश्र्क वजेट सवहत व्र्वस्था गररनछे । 
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स्वास््र्  

 मानब पुाँस्जको लबकास र र्दधय कुपोषर्िाई रर्लुनकरर् गनय १००० र्दनलभत्रको आमा र बच्चाहरुको 
िागी पोषर् सम्बरधी कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ | 

 कुनै पलन कारर्िे गभायबस्था ,प्रशब तथा सतु्केरी अबस्थामा मात ृमतृ्र् ुनहोस भने्न उदे्धश्र्िे सरुस्क्षत 
माततृ्व सम्बरधी लबलबध कार्यक्रम संचािन गररनछे।  

 गभायबस्था ,प्रशब अबस्था र सतु्केरी अबस्थामा कुनै जवटिता भई नगरपालिका बावहर वा स्जल्िा 
बावहर प्रषेर् गनुय पने अबस्था सजृना भएमा लनशलु्क एम्बिेुरसको ब्र्बस्था गररनेछ साथै अरर् 
लबरामीको हकमा नगरबालसको वहतिाई ध्र्ानमा राख्दै  एम्बिेुरस सेवा शलु्कमा उपिब्ध गराईएको 
२५ प्रलतशत छुट र्दने ब्र्बस्था कार्मै रास्खनेछ । 

 सतु्केरी पिात हनु सक्न ेजवटिताहरुिाई रर्नु गरी मात ृमतृ्र्बुाट बचाउन घरदैिो सतु्केरी सेबा 
कार्यक्रिाई लनररतरता र्दईनछे ।साथै मात ृमतृ्र्कुो पवहचान ,गर्ना र कारर् खोजी गरी भलबष्र्मा 
पनु र्स्ता घटना दोहररन नर्दन लबशषे  कार्यक्रम िाग ुगररनेछ । 

 खोप बािबालिकाहरुको नैसलगयक अलधकार हो तसथय कुनै बच्चाहरु खोप लिनबाट नछुटोस वा बंस्चत 
नहोस ् भनेर प्रत्रे्क बषय सबै वडाहरुमा घरधरुी सबेक्षर् गरी परु्य खोप सलुनस्ितता तथा र्दगोपना 
कार्म गररनछे । 

 जेष्ठ नागररक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्स्क्त तथा मवहिाहरुको िागी लबशेषज्ञ स्वास््र् स्शलबरहरु 
िगार्त घसु्म्त स्शलबरहरु संचािन गररनेछ । 

 बािलबबाह ,िाग ुऔषध दवु्र्यसन रर्लुनकरर् र प्रजनन ्स्वास््र् अलधकार बारे सचेतना अलभबवृद्ध गनय 
माध्र्ालमक लबध्र्ािर्हरुमा स्वास््र्कलमयहरुबाट कक्षा लिईने ब्र्बस्था गररनेछ । 

 क्र्ारसर ,मधमेुह, मटुु रोग ,मगृौिा रोग जस्ता नसने रोगहरु मानलसक समस्र्ा सलुतयजरर्बस्तकुो 
प्रर्ोग िाग ु पदाथय दवु्र्यसन िगार्तका स्वास््र् समस्र्ाहरुिाई लनरुत्साहीत गरी स्वस््र्कर 
जीवनर्ापन गनय प्रोत्साहन र प्रबद्धन गररनेछ । 

 सरुस्क्षत माततृ्व, बाि स्वास््र् ,खोप ,पोषर् ,क्षर् ,कुष्ठ ,औिो ,पररबार लनर्ोजन िगाषतका 
प्रलतकारात्मक प्रबद्धनात्मक तथा उपचारात्मक स्वास््र् सेबािाई जनताको सहज पहचुमा परु्ायउन े
रर्लनलत अबिम्बन गररनेछ । 

 रर्नुतम सेबा मापदण्ड तथा रावष्ट्रर् स्चवकत्सा मापदण्ड अनसुारको स्वास््र् सेबा प्रबाहका िागी 
आबश्र्क पबुायधार ,औषलध ,औजार तथा उपकरर्हरुको र्थोस्चत ब्र्बस्था गररनेछ । 

 संस्थागत सतु्केरी बढाउन तथा आमा र बच्चाको मतृ्र्दुर घटाउन बलथयङ सेरटरमा दक्ष प्रसलुतकमी, 
आबासगहृ, उपकरर् िगार्त संिग्न जनशस्क्तिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 संस्घर् सरकारबाट प्राप्त शसतय कार्यक्रम र बजेटसंग ताममेि हनुे गरी स्वास््र्का कार्यक्रमहरुिाई 
प्रभाबकारी बनाउन थप बजेटको ब्र्बस्था गरी सबयब्र्ापी पहचुको अबधारर्ा अनसुार नगरबालसिाई 
लनशलु्क आधारभतु तथा आकस्स्मक स्वास््र् सेबा प्रबाह भएको सलुनस्ित गररनछे । 
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 लनमायर्ाधीन अस्पताि लनमायर् कार्यिाई, लनररतता र्दईनछे । साथै स्वास््र् चौकीहरुिाई स्तरउन्नलत 
गनय पहि गररनेछ।सबै स्वास््र् चौकीिाई वकशोरवकशोरी मैत्री बनाईनेछ। स्वास््र् चौकी र 
आधारभतु स्वास््र् केररबाट प्रदान गररदै आएका स्वास््र् सेबाहरुिाई थप गरु्स्तरीर् बनाउन बजेट 
लबलनर्ोजन गररनेछ । 

 जोस्खममा रहेका र बंस्चलतमा परेका जनताको स्वास््र् सम्बरधी लबशेष आबश्र्कता परुा गरी 
उलनहरुको स्वास््र् सेबा मालथको समतार्कु्त पहचु एबं उपर्ोग सलुनस्ित गनय िस्क्षत कार्यक्रम 
संचािन गररनछे । 

 स्वास््र् सचुना प्रर्ािी तथा आपलुतय ब्र्बस्थापनिाई थप ब्र्बस्स्थत गनय सम्परु्य स्वास््र् संस्थाहरुबाटै 
अनिाईन माध्र्ामबाट प्रलतबेदन गने ब्र्बस्था लमिाउनकुो साथै सलमक्षा प्रर्ािीिाई थप ब्र्बस्स्थत 
बनाईनेछ । 

 लबशेष गरी थारु समदुार्मा देस्खने लसकिसेि एनेलमर्ाका लबरालमको पररक्षर् र जनचेतनामिुक 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी हनुे दर बढाई मात ृ तथा नवस्शश ु स्वास््र्मा सधुार ल्र्ाउन स्वास््र् 
संस्थामा सतु्केरी गराउन आउने आमाहरुिाई प्रोत्साहनको ब्र्बस्था गररनछे । 

 कार्यक्रमहरुिाई थप प्रभाबकारी बनाउन  लबलभन्न स्थानीर् ,रावष्ट्रर्, तथा अरतरावष्ट्रर् संघ ,संस्थाहरुसाँग 
समरवर् र साझेदारी गरी स्वास््र् के्षत्रमा श्रोतको ब्र्बस्थापन गनय पहि गररनछे । 

 लबपत, प्राकृलतक प्रकोप तथा कोरोना भाईरस जस्तै महामारी जरर् लबलभन्न संक्रामक रोगहरुको 
रोकथाम, लनर्रत्रर् तथा उपचारका िागी ब्र्बस्था गररनेछ। साथै लबगतमा संचालित कोलभड 
अस्पताििाई आबश्र्कताको आधारमा कार्ायरवर्मा ल्र्ाईनेछ । 

 मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेलबका, सडेुनीको सेवािाई थप प्रभाबकारी बनाउन प्रोत्साहनका िागी आबश्र्क 
ब्र्बस्था गररनेछ । 

 स्वास््र् संस्था संचािन तथा ब्र्बस्थापन सलमलतिाई पनुगयठन गरी  सलमलतिाई अलभमसु्खकरर् गनय 
पहि गररनेछ । साथै स्वास््र् के्षत्र सशुासन कार्म गनय प्राथलमकता र्दईनेछ । 

 नगर के्षत्रबाट लनस्कने फोहरको उस्चत ब्र्बस्थापन गरी बाताबरर् प्रदषुर् कम गनुयको साथै सरुवा 
रोगको लनर्रत्रर् गने कार्यिाई समेत प्राथलमकता र्दईनेछ । 

 मधवुन स्वास््र् ऐन, नीलत र आकस्स्मक चक्र कोष कार्यलबलधिाई कार्ायरवर्नमा ल्र्ाईनेछ र 
स्वास््र्का कार्यक्रमहरुिाई ब्र्बस्स्थत गनय आबश्र्कता अनसुार थप कार्यलबलध बनाईनेछ । 

 स्वास््र् चौवकको प्रर्ोगशािाबाट हनु े गररएका पररक्षर्िाई क्रमशः लनशलु्क गदै जान े प्रबरध 
लमिाईनछे । 

 प्रदेश र संस्घर् सरकारसाँग समरवर् गरी मधवुन नगरपालिकाको उपर्कु्त स्थान पवहचान गरी सपयदंश 
उपचार केररको िागी पहि गररनेछ । 
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 कोलभड१९ लबरुद्धको खोप अलभर्ान तथा बसु्टर खोप समेत संचािन गररनेछ।साथै कोलभड १९ 
भ्र्ास्क्सनको लडस्जटाईजेसन र क्र् ुआर कोड प्रमास्र्करर् गररनेछ । 

 पशपंुस्रछजरर् रोगहरु ईरफुएरजा, बडय फ्ि ु ,ए एम आर  ,लसवष्टसकोलसस तथा टक्सोप्ज्मोलसस साथै 
औिो, कािाजार, डेङ्गु ,स्क्रफ टाईफस, स्चकनगलुनर्ा जस्ता वकटजरर् रोगहरु लनर्रत्रर्का िागी 
कार्यक्रमहरु संचािन गररने छ। 

पश ुसेवा 
 पशपुािन ब्र्वशार्िाई ब्र्वशावर्करर्, आधलुनवककरर्, लबलबलधकरर्, बजारीकरर् र र्ास्रत्रकीकरर् 

गरी आर्ात प्रलतस्थापन गने, आत्मलनभयर हदैु लनर्ायतको दर बढाउने, रोजगारी स्थापना गने, गररवव 
लनवारर्को मखु्र् स्तम्भको रुपमा लिदै सम्मालनत पेशाको रुपमा ववकास गररनछे  ।  

 वडा वडामा प्रालबलधक घरघरमा सेवा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी र ससक्त बनाईनेछ ।  

 समूह आर्आजयन कार्यक्रम माफय त नर्ााँ पशपुािन पकेट के्षत्रको स्थापना गरी पशपुरछी श्रोतकेररको 
रुपमा ववकास गने साथै पशपुरछी तथा पशपुरछी जरर् बस्त ुदधु, फुि, मासकुो उत्पादनमा थप बवृि 
गररनेछ ।  

 ब्र्वसावर्क पशपुािन के्षत्रमा र्वुाको आकषयर् बढाउन, परुाना फामयको सरुक्षा तथा नर्ााँ फामयको 
स्थापना र ववस्तारमा उत्प्ररेरत गनय नगर प्रमखु र्वुा िस्क्षत फामय प्रबद्धयन कार्यक्रम िाई (बाख्रा, 
गाइ/भैसी, बंगरु, माछा) लनररतरता र्दईनेछ। 

 पशपुरछीमा फैलिने लबलभन्न रोगहरुको उपचारका िालग उपचार सेवा को ववस्तार गनय पश ुस्वास््र् 
सेवा गााँउघर क्िीलनक तथा स्शववर सेवा कार्यक्रमको लनररतरता र्दईनछे । 

 पश ुआहारामा सधुार गनय तथा उत्पादन िागत कम गराउन लमनरि ब्िकको प्रर्ोग, स्थालनर् स्तरमा 
दाना बनाई प्रर्ोग गराउने, घााँस खेती, घााँसको श्रोत केरर ववस्तार जस्ता कार्यक्रमको तजुयमा गरी 
प्रभावकारी कार्ायरवर्न गररनछे ।  

 कृवष तथा पशपुरछी जरर् वस्तकुो लसमापार खिुा आर्ात लनरुत्सावहत गनय पाररको हैन बारीको नीलत 
लिई स्थालनर् उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररनेछ । जसका िालग स्थालनर् बजार, हााँट बजार, माछा,मास ु
पसि िगार्तमा स्थालनर् उत्पादनिाई प्राथलमक्ता र्दन लनदेस्शका बनाई कार्ायरवर्न गररनेछ ।  

 पशपुरछी मतृ्र् ुदर रर्नु गनय, कृषकको पशधुन सरुक्षा गनय उपचार तथा प्रर्ोगशािा सेवािाई थप 
प्रभावकारी बनाउनकुा साथै पश ुववमामा अनदुान कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाई लनररतरता र्दईनछे 
।  

 पश ु स्वास््र् तथा अरर् पश ु सेवाका कार्यक्रमहरुिाई सबैको पहचुमा पगुाउने उदेश्र्िे पश ु सेवा 
केरर ढोढरी, पश ु सेवा केरर ओरािी, वडा न. १, ५,६,८,९मा स्थापना भई सेवा समेत सञ्चािन 
भैरहेकोिे थप प्रभावकारी बनाउन उक्त सेवा केररहरुको क्षमता अलभबवृि गररनछे । 

 सामदुावर्क गाईबस्तकुो सम्बरधमा नगरपालिका साँग समरवर् गरी सधैका िालग घरमा िगेर पाल्न े
कृषकहरुिाई गोठ सधुार प्रोत्साहन अनदुान ब्र्वस्था र पाल्दै आएको गाई गोरु नगरपालिकाको 
स्वीकृती ववना छोड्ने कृषकिाई कावायही गररनेछ ।   
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 पशपुरछीबाट मानब स्वास््र्मा पने असरिाई मध्र् नजर गदै लबलभन्न जनचेतना मिुक कार्यक्रम, 

सधुारका कार्यक्रम, कृषकको दैलनकी सस्जिो बनाउन र्ास्रत्रकरर् कार्यक्रम तजुयमा गरी सञ्चािन 
गररनेछ ।  

 पशपुरछी पािन के्षत्रमा आई पने लबलभन्न बेलथलत, कािाबजारी र अरर् समस्र्ाहरुिाई रर्लुनकरर् गनय 
बजार अनगुमन तथा लनर्मन कार्यक्रमिाई लनररतरता र्दईनेछ ।  

 पशपुािन ब्र्वशार्बाट राम्रो उत्पादन तथा आम्दानी लिन उन्नत पश ुपािन, कृलत्रम गभायधान माफय त 
नश्ल सधुार कार्यक्रमहरुिाई थप प्रभावकारी बनाई लनररतरता र्दईनछे। 

 संस्घर् सरकारबाट सञ्चािन भएको एक गााँउ एक प्रालबलधक कार्यक्रमिाई लनररतरता र्ददै थप 
प्रभावकारी हनुे गरी आवश्र्क सााँझेदारी गररनेछ ।  

 पश ु तथा पशपुरछी जरर् उत्पादन बजारीकरर्का िालग दगु्ध सहकारी तथा अरर् सहकारी, लनजी 
डेरी, बजुड खाना तथा मास ुपसि, कोल्ड स्टोर र अरर् लनर्ायतकताय िाई समरवर्, सहजीकरर् तथा 
प्रोत्साहन कार्यक्रमको तजुयमा गररनेछ ।  

 ब्रोईिर कुखरुा पािनमा हनु ेअत्र्लधत उत्पादन िागत कम गनय चल्िा अनदुान कार्यक्रम िाग ुगरी 
ववमाको प्रबरध लमिाईनछे ।  

 मधवुन नगरपालिकाको कृवष तथा पशपुािन के्षत्रको समग्र ववकासका िालग संस्घर् सरकार, प्रदेश 
सरकार, अरर् दात ृ लनकार्, साँघसाँस्था, लनजी क्षेत्र, कृवष के्षत्रका सहकारी, लबलतर् के्षत्र साँग आवश्र्क 
समरवर् तथा सााँझेदारी गररनेछ । 

 

कृवष नीलत  

 स्थालनर्, प्रदेश र संस्घर् सरकारको सहकार्यमा नगरपालिकाको र्दगो कृवष ववकास गनयका 
िागी खाद्यान्न ,दिहन तेिहन ,आि ुतरकारी तथा मसिा बािीको उत्पादन क्षेत्र पवहचान 
गरी कृषक समूह ,सहकारी, नीस्ज क्षेत्र साँगको सहकार्यमा पकेट ब्िक ववकास कार्यक्रम 
संचािनिाई लनररतरता र्दइनेछ ।  

 कृवष प्रसार तथा प्रववलध ववस्तारका िालग कृषकको खेतबारी सम्म सहज पहुाँच गने उद्धेश्र्का 
साथ सबै वडाहरुमा लनशलु्क प्राववलधक सेवा प्रदान गररनेछ ।  

 पढेर भरदा अरुिे गरेको असि कृवष अभ्र्ास अनसुरर् गनय कृवष कार्यमा िगनस्शि भइ 
कृवष कमय गदै आइरहेका कृषकहरुिाइ कृवष अविोकन भ्रमर् िैजाने व्र्वस्था लमिाइनेछ 
।  

 नगरपालिका लभत्र कृवष पेशा गरररहेका कृषकहरुको पवहचानका िागी वकसान पररचर् पत्र 
मफय त राज्र्बाट प्रदान गररने सेवा सवुवधा पारदशी र भरपदो बनााँउन वकसान ससु्चकरर् 
कार्यक्रमिाइ प्रभावकारी बनााँइ लनररतरता र्ददै िलगनेछ ।   
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 वकसानको क्षमता अलभबवृद्ध गनय नगर नमनुा गााँउ कृवष ववकास कार्यक्रमिाई लनररतरता 
र्दइनेछ । 

 वागवानी ववकास कार्यक्रम अरतरगत मौषमी तथा बेमौषमी तरकारी/फिफुि बगैचा 
ववस्तारका िागी कृषकहरुिाइ सहलुिर्तमा गरु्स्तररर् लबउ तथा बेनाय उपिब्ध गरााँइनेछ ।  

 स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादन व्र्वस्थापनका िागी ,माटोको उवयरा शस्क्त कार्म राख्न ,माटो 
पररक्षर् ल्र्ाब सेवा प्रत्रे्क वडामा संचािन गररनेछ , कम्पोष्ट मि, जैववक मि झोि मि 
तथा ढैचाको प्रर्ोगमा कृषकको पहुाँच बवृद्ध गनय र्स सम्बरधी कार्यक्रम संचािन गदाय 
माटोको स्वास््र् िाई ध्र्ान र्ददै र्दगो उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध सलुनिता गररदै िलगनेछ 
। 

 

 आकास्स्मक वािी संरक्षर् प्रर्ोगशािा सेवा, प्िारट स्क्िलनक सेवा, आई.वप.एम पाठशािा 
कार्यक्रम माफय त, रासार्लनक ववषादीको बैकस्ल्पक प्रर्ोग तथा मानव स्वास्थ सम्बरधी 
सचेतनामिुक कार्यक्रम संचािनमा जोड र्दइनेछ । 

 जग्गा खस्रडकरर् रोक्न र िागत कम गनय सामवुहक चक्िाबरदी खेलत कार्यक्रम संचािनका 
िागी सम्भावता अध्र्र्न गरर सरोकारवािा लनकार् संग सहकार्य तथा समरवर् गरी 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 कृवषको आधलुनवककरर्, व्र्वसावर्करर् तथा िागत रर्लुनकरर् गनय साना कृवष औजार 
उपकरर् कृषकहरुिाइ सहलुिर्तमा उपिब्ध गरााँइनेछ ।   

 र्वुा उद्यमीिाइ कृवष क्षेत्रमा अकवषयत गनयका िागी बािी लबमा कार्यक्रममा कृषकको पहचुमा 
बवृद्ध गररदै िलगनेछ ।  

 कृवषको लबकास तथा उत्पादन प्रवयद्धन गनय कृवष हाट बजार ,संकिन केरर ,कोल्ड स्टोर, 

कृवष वस्त ु ढुवानीका िागी कृवष ढुवानी एम्बिेुरस सेवामा कृषकको पहचु बवृद्ध सम्बस्रध 
कार्यक्रम ल्र्ाइ बजाररकरर्मा जोड र्दइनेछ । 

 उच्च मलु्र्का कृवषजरर् बालिहरुको पवहचान र ववकास गनय सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर बालि 
ववकास तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रम संचािन गररदै िलगनेछ ।  

 बसरते मकै बालि प्रवधयन तथा ववस्तारका िागी आवश्र्क कार्यक्रम संचािन गररदै 
िलगनेछ। 

 कृवष जरर् वस्तहुरुको क्षलत रर्लुनकरर् गनय वकसानहरुिाई पोष्टहाभेष्ट, प्रशोधन तथा 
बजारीकरर्मा तालिम साँगै सामग्री ववतरर्मा जोड र्दइनेछ । 
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मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक 

 लबपन्न (अपाङ्गता, मवहिा, एकि मवहिा, जोस्खममा परेका बािबालिका)को स्वास््र् लबमाको 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ | 

 बािवववाह, बह ुलबवाह, जातीर् छुवाछुत जस्ता समाजमा लबधमान कुरीलत कुसस्कार ररू्नीकरर्का 
िालग जनचेतनामिुक कार्यक्रम संचािन गररनेछ | 

 सास-ुबहुारी अरतरवक्रर्ा /श्रीमान ् –श्रीमती अरतरवक्रर्ा तथा पररवारका अरर् सदस्र्हरुसंग 
ववलभन्न घरेि ुवहाँसा ररू्नीकरर् सम्बस्रध जनचेतना मिुक कार्यक्रम संचािन गररनेछ | 

 सामास्जक ववभेद रर्लुनकरर्का िालग सामास्जक सवाबेस्शकरर् सम्बस्रध कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनेछ | 

 मधवुन नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहेका बािबालिका पनु:स्थापना केरर ,जेस्ठ नागररक 
आश्रर् केरर , अशक्त स्र्ाहार केरर संचािनका िालग सहर्ोग गररनेछ | 

 घरेि ुवहाँसा अरत्र्का िालग जनचेतनामिुक अलभर्ान संचािन गररनेछ | 
 बािवववाह ,बािश्रम , बहवुववाह, दाइजो/ दहेज, बोक्सी , छाउपडी जस्ता कुप्रथा ररू्नीकरर् साँग 

सम्बस्रधत कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ | 
  बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका मवहिाहरुिाई लसपमिुक एवम आर्मिुक तालिम को 

माध्र्मबाट घरेि ुतथा कुवटर उद्योगधरदामा संिग्न हनुे अवसर प्रदान गरी उद्यमस्शिता ववकाश 
, आत्मलनभयर र सक्षम हनु कार्यक्रम सञ्चािन  गररनेछ । 

  र्दगो ववकाशका िागी समान अवसर र नेततृ्वदार्ी भलुमका स्थावपत गदै स्रोत, साधन, अवसर र 
िाभमा मवहिाको समान पहुाँच स्थावपत गनय नगरका अरर् ववषर्गत शाखाहरु संग समरवर् र 
सहकार्य माफय त िस्क्षत कार्यक्रम थप प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चािन गररनेछ । 

  बािबालिका तथा वकशोर वकशोरीहरुिाइ सबै प्रकारको वहंसा दवु्र्र्वहार र शोषर्बाट मकु्त 
गराउदै उलनहरुको हक अलधकार प्रर्ोग गनय र्ोग्र् र सक्षम नागररकको रुपमा ववकाश गनय सोवह 
अनसुारको कार्यक्रम तजुयमा गरर सञ्चािन गररनेछ । 

  जेष्ठ नागररकमा रहेका ज्ञान लसप, लसजयना, संस्कार र अनभुव पलछल्िो पसु्तािाई हस्तारतरर् गनय 
जेष्ठ नागररक साँग नर्ा पसु्ता सम्बाद कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 अपाङ्गता भएका ब्र्स्क्तहरुिाई उलनहरुको रुची र चाहना अनसुारको सीप तथा व्र्वसावर्कता 
ववकास तालिम र्दइनेछ । 

 अपाङ्ग, असाहर्, व4ृ बवुाआमाहरुिाई सहर्ोग तथा सम्मान कार्यक्रम गररनेछ । अपाङ्गता भएका 
व्र्स्क्त र अशक्तहरुका लनलमत्त घरदैिोमा पलुग सेवा प्रवाह गररनेछ । 
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आलथयक प्रशासन तथा राजस्व पररचािन  

  स्थानीर् तह अरतरगत आलथयक प्रशासनमा सरचालित सफ्टवेर्र सतु्र (SUTRA) प्रर्ािीबाटै 
बजेवटङ्ग तथा िेखाङ्कन प्रर्ािीिाई लनररतरता  र्दईनछे । 

 नगरपालिकाबाट हनुे भकु्तानी प्रवक्रर्ामा ववधतुीर् भकु्तानी प्रर्ािीको अबिम्बन गरर पूर्यतर्ा 
पेपरिेस कारोबार गररनेछ |  

 ववत्तीर् प्रलतवेदन तथा िेखांकनिाई नपेाि सरकारिे तोवकएको ढााँचामा राखी थप व्र्वस्स्थत 
गररनेछ ।  

 प्रक्षेपर् गररएको बजेटको अलधकतम उद्धेश्र् हालसि गदै जनतािाई अलधकतम िाभ प्राप्त 
गनयका िागी ववलनर्ोस्जत बजेट र वास्तववक खचयिाई तिुना गरी मात्र रर्नीलतक र्ोजना 
तर्ार गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

 पुाँजीगत खचय ववृद्धका िागी प्रत्रे्क चौमालसक ववभाजन गरी चौमालसक रुपमै खचय गनुयपने 
वाध्र्कारी व्र्वस्था लसजयना गरी तेस्रो चौमालसकमा मात्र हनुे खचयिाई लनर्रत्रर् गररनेछ ।  

 पुाँजीगत खचय ववृद्धका िागी समर्साररर्ी सवहतको र्ोजना तर्ार गरी कार्ायरवर्न गररनेछ । 
 सरकारी खचयमा लमतव्र्र्ीता तथा फजिु खचय लनर्रत्रर्का िागी आलथयक लनर्रत्रर् प्रर्ािी 

बनाई कार्ायरवर्नमा ल्र्ाईनेछ । 
 बक्र्ौता, बेरुज ु एवं पेश्की फर्छ्यौट गने कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गरर असिु 

उपर गनुय पने रकम कडाईका साथ् असिु उपर गने नीलतिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
 प्रत्रे्क वषय तर्ार गररने वावषयक ववकास कार्यक्रमिाई कार्यमिुक तथा अलधक कार्ायरवर्न 

गनयका िागी आवश्र्क  र्ोजना बनाई नलतजामिुक बनाइनेछ ।  
 नगर स्तरीर् राजश्व परामशय सलमलत तथा राजश्व प्रक्षेपर् सम्बस्रध सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

प्रलतबेदनमा उल्िेस्खत सझुाब एबं लसफाररसिाई नगरपालिकाको राजश्व नीलतको आधारको 
रुपमा अविम्बन गररनेछ । 

 राजस्व संकिन प्रवक्रर्ामा लबधलुतर् सचुना प्रर्ािी अबिम्बन गरीनेछ | 
 आरतररक श्रोतका कर,शलु्क , महशिु असिुी व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाई नगर 

ववकासको गलतिाई र्दगो र भरपदो बनाउनको िालग राजश्व असिुीको र्ोजनािाई लनररतरता 
र्दईनेछ । 

 आरतररक राजश्व अलभबदृीका िालग सावयजलनक लनस्ज साझेदारी अरतगयत व्र्वसार् कर, पसि 
घर जस्ता क्षेत्रमा भएको सावयजलनक लनस्ज साझेदारीको प्रर्ासिाई लनररतरता र्दइनेछ  | 

 नगरको आरतररक श्रोत अलभववृद्ध गनय करको दार्रा ववृद्ध गरी प्रत्रे्क वषय सवै भरदा ववढ 
कर लतने करदातािाई सम्मान गररनेछ । 
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पर्यटन 

 मधवुन नगरपालिकािाई धालमयक तथा  पर्यटवकर् स्थिको रुपमा ववकास गररनेछ।  

 मधवुन न.पा. को उपर्कु्त स्थानमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर जलडबटुी पाकय  लनमायर् गररनेछ 
|नगरपालिकाका ववलभन्न क्षेत्रमा वपकलनक स्थिको रुपमा ववकास गनय लनमायर् कार्य अगाडी बढाइनेछ 
। 

 मधवुन न.पा. लभत्र रहेका पर्यटकीर् सम्भावनाका के्षत्रहरु डल्िा होमस्टे, खाता कररडोर, नेपािको 
सबै भरदा िामो पिु कर्ायिी गेरुवा पिु, िठुवाघाट, कुसमु्बाघाट, कुम्राघाट, ववजर् कालिका मस्रदर, 
कोर्ठर्ाघाट,  भगरैर्ा ताि, ताराताि ताि र श्रीकैडा तािको संरक्षर् एबं प्रवधयन गदै पर्यटकीर् 
गरतब्र् स्थिको रुपमा लबकास गदै िलगनछे । 

वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

 वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन  शाखाको सढृुढीकरर् (िोक सेवाआर्ोग िे तोकेको र्ोजना वमोस्जम 

एक वातावरर् लनरक्षकको व्र्वस्था गने) जसिे वनवातावरर् फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, प्राकृलतक 
स्रोतहरुको संरक्षर्, जिवार् ुपररवतयन तथा ववपद् व्र्वस्थान सम्बस्रध एकीकृत रुपमा कार्य गने छ । 

 ववपद् तथा जिवार् ु पररवतयन सम्बस्रध गलतववलधिाई ववकास लनमायर् प्रवक्रर्ामा मिुप्रवावहकरर् गनय 
पालिका, वडा, तथा सामदुार् स्तरमा ववपद् तथा जिवार् ु पररवतयन उत्थानस्शि सलमती  लनमायर् गरर  
सलमतीहरुिाई सक्षम बनाइन ेछ । 

 बाढी लबमा कार्यक्रम सचुारुका िालग कार्यववलध लनमायर् गने र नीलत बनाइनछे | 
 औरही खोिामा रहेको गोदाना स्स्थत स्वचालित बाढी तथा बषाय मापन केररका सचुनाहरु तल्िो 

तटीर् के्षत्रका बालसरदाहरुिाई सचुना प्रवाह गने व्र्वस्था लमिाइनछे | 
 सूचकांकमा आधाररत बाढी लबमा कार्यक्रम माफय त स्थानीर् बालसरदाको ववपद जोस्खम तेश्रो पक्षिाई 

हस्तारतरर् गनय आवश्र्क पहि गररनेछ  | 
 प्राकृलतक स्रोत तथा वातावरर् संरक्षर् ऐन लनमायर् तथा कार्यरवर्न गररनेछ । 

 एकीकृत भ—ूउपर्ोग नीलत, कार्यववलध, ववध्रे्क लनमायर् तथा कार्यरवर्न गररनछे । 

 बहपु्रकोपमा आधाररत ववपद् प्रभाववत उद्धार र राहत सम्बरधी मापदण्ड तर्ार गरी िाग ुगररनेछ | 

 ववपद् पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना  लनमायर् गरी िाग ुगररनेछ | 

 ववपद ब्र्बस्थापन तथा जिवार् ुपररवतयन सम्बस्रध ववषर्वस्त ुपालिकाको पाठ्क्क्रममा समावेश गररनछे | 
 स्थालनर् आपतकालिन कार्य संचािन केरद व्र्वस्थापन गदै बाढी पूवय सचुना प्रर्ािीको सरु्द्दध्रीकरर् 

गररनेछ | 
 प्रदषुर् लनर्रत्रर् तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन नीलत, कार्यववलध, ऐन लनमायर् तथा कार्यरवर्न गररनेछ । 

 बावढजरर् ववपद को अवस्थामा  लबधािर्मा पठनपाठन हनु नसेकेको लबगतको अवस्थािाई मध्र्नजर 
गदै बैकस्ल्पक स्शक्षा सरचािन गने ब्र्बस्था लमिाउन ेजस्तै, डवुान हनुे लबधािर्मा माटो पटानी गरी 
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उक्च बनाउने, लबधािर् प्रबलिकरर्, सेल्टरमा आस्थार्ी स्शक्षा, अलतररक्त कृर्ाकिाप,् समदुार्मा 
स्थालनर् स्शक्षक का माध्र्म बाट पठन पाठन, अलतररक्त कृर्किापमा लबधालथयहरुिाई समवेश गररनछे 
। 

 उत्थास्रशि उरमखु पालिका बनाउनका िागी आधार रेखाहरु तर्ार पाररनेछ र्स कार्यिाई आत्मसाथ 
गदै समदुार्िाई नमनुा उत्थास्रशि घोषर्ा गदै आबश्र्क पवुय तर्ारी गररनछे। 

 बाढी तथा अरर् प्रकोपबाट समदुार्मा हनु ेजनधनको क्षलतिाई तेस्रो पक्षमा हस्तारतरर् गनय लबमा 
कार्यक्रममा लबशशे अनदुानको ब्र्बस्था लमिाउदै सरोकार वािा सघ सस्थाहरुको समरवर्मा कृषक 
मैत्री लबमा कार्यक्रम सरचिन गररनेछ | 

 वावढ, भकूम्प िगार्त र्स पालिकामा हनुे मखु्र् जोस्खमिाई मध्र्नजर गदै कृलतम घटना अभ्र्ास 
समदुार् सरोकारबिा लनकार्हरुको समरवर् र सहकार्यमा सरचािन गररनेछ। 

 बषे वपच्छे बरर्जरतबुाट मानवीर् क्षलत हनुे गरेको हुाँदा मानव तथा वरर्जरत ुववचको द्वरद रर्लुनकरर् 
गनय सम्भाववत स्थानमा तारबारको व्र्वस्था गररनछे । 

 जंगिी जनावरको जोस्खम भएको जंगि के्षत्रमा घााँस, दाउरा गनय जान पने वाध्र्तािाई ररू्लनकरर् 
गनय नगरवासीहरुिाई  डािेघााँस, गोबरग्र्ास र सधुाररएको चिुो जस्ता बैकस्ल्पक कार्यक्रमिाई 
संचािन गररनछे ।  

 वनको र्दगो ववकास सम्बरधी स्थानीर् मापदण्ड तर्ार गरी पालिका लभत्रका सबै वन के्षत्रमा र्दगो 
वन व्र्वस्थापन कार्यक्रम िाग ुगररनेछ । 

 ववपद् तथा जिवार् ुउत्थानस्शि र्ोजना (LDTRP) लनमायर् गरी कार्ायरवर्न गररनेछ । 

 "एक सामदुावर्क बन, एक उद्धान, एक पानी पोखरी" को अलभर्ान सरचािन गरर पर्यटनमा टेवा 
परु्ायउने र जैववक ववववधताको संरक्षर् गररनेछ । 

 संघ, प्रदेश र स्थालनर् तहको सहकार्य र्दगो वन व्र्वस्थापन तथा वन उद्यम ववकास कार्यक्रम 
संचािन गररनछे । 

 पालिका स्तरमा वन व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािीको ववकास गरी िाग ुगररनेछ ।  

 सामदुावर्क बन उपभोक्ताबाट संघ तथा प्रदेश सरकारिे तोके बमोस्जम राजश्व शलु्क करिाई एकद्वार 
प्रर्ािी अनसुार स्थानीर् सरकारबाट उठाई स्थालनर् स्तरमा मानव ववकास गरर वनको र्दगो ववकास, 
संस्थागत शवुद्धकरर् र वन उद्यम प्रवयधनमा िगानी गररनेछ । 

 सडक, नदी वकनारा, सावयजलनक स्थान र प्रत्रे्क नीस्ज घरधनीिे वावषयक रुपमा कम्तीमा एक ववरुवा 
वृक्षारोपर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ । र्सकार्यका िागी आवश्र्क पने ववरुवा तर्ार गरी 
फिफुि, पषु्पजरर्, कृवषजरर् ववरुवा उत्पादन गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

 ववपदबाट हनु सक्ने क्षलतको तत्काि उद्धार, राहत र पनुस्थायपनाको िागी आवश्र्क जनशस्क्त,सामाग्री 
र श्रोतको व्र्वस्थापन गररनछे । 

 ववपद् जोस्खम रर्लुनकरर् तथा व्र्वस्थापनका िालग नगर आपतकालिन कार्य सरचािन केरद माफय त 
प्रलतकार्य र्ोजनाहरु सरचािन गररनेछ । 
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घरेि ुउद्योग तथा सहकारी ववकास 

 सहकारी ऐन लनर्म अनसुार स्थापना भई उदे्धश्र् अनरुुप संचािन हनु नसकेका २ वा २ भरदा बढी 
सहकारीहरु एक आपसमा मजय हनु चाहेमा प्रवक्रर्ा बमोस्जम मजयको नीलत अविम्वन गरी सहकारी 
सस्थािाई सदृवढकरर् गदै िलगनेछ। 

 सबै सहरकारी िाई चसु्त दरुुस्त बनाउन  सहकारी तथा गररबी सम्बरधी ब्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी 
—  कोपोलमस (COPOMIS )  मा आबद्ध  गरी र्स मधवुन नगरपालिका लभत्रका सहकारी संस्थाहरुका 
िालग आलथयक तथा ववस्त्तर् वक्रर्ाकिापहरुिाई थप व्र्वस्स्थत गररनेछ । साथै नगरपालिकाको 
आलथयक लबकास शाखा माफय त सहकारी संस्थाको क्षमता लबकास गदै िलगनेछ | 

 मधवुन नगरपालिका स्तरीर् सहकारी संजाि गठन गररनछे | 
 सहकारी संस्थाको लनर्मन र लनररक्षर्िाई प्राथलमकता र्दईनेछ । 

 कोपोलमस (COPOMIS) संचािन गरेका सहकररहरुिाई नगरपालिकाबाट र्दईन े सवुवधाहरुमा लबशेष 
ग्राह्यता र्दइनेछ | 

 रासार्लनक मिखादको सवयसिुभ व्र्वस्थापनका िागी सहकारी संस्थाहरु माफय त व्र्वस्था गने 
कार्यिाई लनररतरता  र्दईनछे । 

 वीउ ववजन उत्पादन तथा बजारीकरर्का िागी नगरपालिकािाई आत्मलनभयर बनाउन सहकारी 
सस्थािाई पररचािन  गराईनेछ ।  

 सहकारीका सदस्र्हरुिाई सहकारी सम्बरधी ज्ञान, शीप र तालिमको व्र्वस्था गररनछे । 

 सहकारी माफय त अलत ववपन्न पररवारिाई आर्आजयन तथा प्रवधयन गररनछे । 

 गररबी लनवारर्का िागी िघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रम द्धारा लसजयना गररएका िघ ु उद्यमीकहरुको 
व्र्वसार् ववस्तार ( उद्यमस्शिता तालिम, लसप मिुक तालिम, प्रववधी सहर्ोग तथा बजाररकरर् ) िागी 
आवश्र्क पहि गररनछे ।   

सामास्जक सूरक्षा तथा व्र्स्क्तगत घटना दताय 
 बैवकङ्ग प्रर्ािीमा आधाररत सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरर्िाई थप सहज र सदुृढ गररनेछ ।  

 स्थालनर् पस्िकालधकारी (वडा सस्चब) हरुिाई अलभमसु्खकरर् तालिम प्रदान गरी कार्य दक्षतामा सधुार  
गररनेछ ।  

 सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्क्तगत घटना दताय सम्बरधी गनुासो सनुवुाईिाई थप प्रभावकारी बनाउन 
अनिाईन गनुासो व्र्वस्थापन प्रर्ािी (GMS) िाग ुगररनछे 

 व्र्स्क्तगत घटनादतायका परुाना अलभिेखहरुको लडस्जटाइजेसन गने कार्यिाई परु्यता र्दइनेछ । 

 

सावयजलनक सेवा प्रवाह  

 सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्तरीर्, जनमखुी तथा चसु्तदरुुस्त बनाउनका िागी रर्नीलतक र्ोजना 
तर्ार गररनेछ । 
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 नागररक बडापत्र, ववदु्धलतर् सूचना प्रर्ािी माफय त सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई सरि र पहुाँचर्ोग्र् 
बनाइनेछ | 

 सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो बनाउनका िागी टोकन प्रर्ािी , गनुासो सनुवुाई संर्रत्र 
लनमायर् , सझुाब पेवटका आर्दका माध्र्मबाट थप व्र्वस्स्थत गररनेछ |  

 सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक पररक्षर्, सामास्जक पररक्षर् ,सचुना तथा गलतववधी सावयजलनकीकरर्का 
माध्र्मबाट सावयजलनक उत्तरदावर्त्व अलभलब्रद्दी गदै सावयजलनक सेवािाई गरु्स्तरीर् र पहुाँचर्ोग्र् 
बनाइनेछ ।  

 सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई नागररक मैत्री बनाउन नागररक हेल्प डेस्क संचािनिाई लनररतरता 
र्दइनेछ |  

 सचुना संचारका माध्र्महरुिाई उपर्ोग गदै िलगनछे | नगर लभत्रका लबकास गलतववलधहरुिाई आम 
नगरवासी सम्म परु्ायउन स्थानीर् रेलडर्ो माफय त जनता संग जनप्रलतलनलध कार्यक्रम संचािन गररनेछ |  

 कमयचारीिाई आफ्नो काम प्रलत स्जम्मेवार बनाउन सबै पदहरुको कार्यवववरर् तर्ार गरर िालग 
गररनेछ | 

 कार्य सम्पादनिाई लछटो छररतो र जवाफदेही बनाउन नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत बीच 
कार्य सम्पादन करार सम्झौता गररनेछ | र्सैगरी प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत र सबै शाखा प्रमखु बीच 
कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरर कार्य सम्पादनको चौमालसक प्रगलत सलमक्षा गररनछे | 

 काम गने कमयचारीहरुको जागर अलभलब्रद्दी गनय कल्र्ार्कारी कोषको व्र्वस्था, कमयचारीको लबमाको 
व्र्वस्था गररनछे | 

जनशस्क्त तथा क्षमता ववकास  

 नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीको क्षमता ववकासका िालग क्षमता लबकास र्ोजनािे तोके अनसुारको 
क्षमता लसप लबकासमा ववशेष ध्र्ान र्दईनेछ| 

 कमयचारीिाई उत्प्ररेर्ा तथा काम प्रलत रुची ल्र्ाउनका िागी ववशेष व्र्वस्था गररनछे । 
  

रर्ावर्क सलमलत 
 

 रर्ावर्क सलमलतमा दताय हनु आएका वववाद समाधानमा सहज, सरि, लछटो छररतो, लनष्पक्ष, रुपमा 
सहस्जकरर् गरर दबैु पक्षिाई स्जतस्जतको अबस्थामा परु्ायई रर्ार् सम्पादनमा सहर्ोग परु्ायउन 
मेिलमिाप कार्यक्रमिाई र्दगो र प्रभावकारी रुपमा ब्र्वस्थापन गदै िलगनछे । 

 सामदुावर्क मेिलमिाप केरर सचुारु नभएका वडाहरुमा मेिलमिाप केरर स्थापना गरी सञ्चािन 
गररनेछ । 
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 रर्ावर्क सलमलतिे िैंलगक वहसां वपलडत ब्र्स्क्तहरुिाई मानलसक तनाव व्र्वस्थापनका िागी मनोववमशय 
तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

 वहसां वपलडत मवहिा तथा बालिकाहरुिाई वपलडतको अवस्था हेरी अल्पकालिन वा र्दघयकालिन 
संरक्षर्को िागी सहर्ोग गररनेछ । 

 िैंलगक वहसां वपलडतहरुिाई वहसांको प्रकृलत हेरी काननुी सहार्तासम्म पगु्नको िालग आलथयक सहर्ोग 
गररनेछ । 

 ग्रालमर् के्षत्रमा रहेका मवहिा तथा परुुषहरुिाई काननु सम्बरधी अरतरवक्रर्ा कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

 मवहिा र बािबलिकाहरुको क्षमता अलभबवृि गनयको िालग उपमेर्रसंग मवहिा तथा 
बािबालिकाहरुको अलधकार सम्बरधी अलभमसु्खकरर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 रर्ावर्क सलमलतमा परेका उजरुीहरुमा अध्र्र्न गरी रर्ार् लनरुपर्मा लतब्रता ल्र्ाईन ेछ । 

 वहंसा वपलडत मवहिा तथा बािबालिकाहरुको संरक्षर्को िालग नगर सेवा केरर स्थापना गरी संचािन 
गररनेछ । 

रोजगार सेवा  

 रोजगार व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ािी (EMIS) माफय त श्रमबजारमा रहेका श्रलमकहरुको सीप र 
क्षमताको उपर्ोग गनय सहज हनुे गरी उनीहरुको व्र्स्क्तगत वववरर् रहेको श्रम सचुना बैक 
स्थापना गररनेछ . 

 र्वुा रोजगारीको िालग रुपारतरर् पहि आर्ोजना  माफय त र्वुािाई रोजागरी सजृना  गररने छ ।  

 प्रधानमरत्री रोजगार कार्यक्रम माफय त रोजगारी सजृना गररने छ। 

 ववपन्न नागररकिाई मर्ायर्दत रोजगारी प्रदान गनय प्राथलमकताक्रममा परेका वेरोजगार िाई रोजगारी 
सलुनस्ित गररन ेछ ।  

  रोजगारदाता र श्रलमक ववच असि श्रम सम्बरध ववकास गररनेछ। 

 स्थानीर् स्तरमा संचािन हनु ेभौलतक पवुायधार लनमायर् आर्ोजना तथा कार्यक्रममा काममा िगाउाँदा 
रोजगार सेवा केररमा सूस्चकृत ववपन्न बेरोजगार व्र्स्क्तिाई प्राथलमकताक्रम अनसुार क्रमश 
काममा िगाईने छ । 

 मधवुन  न. पा. लभत्र रोजगारी साँग सम्बरधीत काम गने संघ / संस्थािे सूस्चकृत बेरोजगारिाई 
पवहिो प्राथलमकता र्दन ुपनेछ। 

 वैदस्शक रोजगार वोडयबाट उपिब्ध गराइने आलथयक सहार्ता ववतरर् सम्बरधी कार्यमा सहर्ोग 
परु्ायईने छ । 
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 स्थानीर् तहबाट पलन स्थानीर् रोजगारी सजृना गनय थप कार्यक्रम गररने छ। 

 

खानेपानी तथा सरसफाई 

 घर लभत्रबाट लनस्काशन हनुे फोहोरिाई जथाभाबी सडकमा नफािी नगरपालिकाबाट संकिनको िालग 
आउने गाडीमा स्वर्म ्घरधनीिे रास्खर्दने प्रर्ािीको सरुुवात गररनछे |   

 कुवहने र नकुवहने फोहरिाई घरमै छुट्याई कुवहने फोहरिाई घरमै कम्पोस्स्टंग गरर करेसाबारी 
,गमिा फुिमा प्रर्ोग गने घर धनीिाई सफा घरधनी भलन सम्मान गररनेछ | 

 न.पा. लभत्रका सबै वडामा संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्थालनर् तहका खानेपानी उपभोक्ता 
सलमलतहरुसाँग समरवर् गरी सबै वडामा खानेपानी ट्याङ्की सवहतको स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था 
लमिाईनछे ।  

 खानेपानी तथा सरसफाई सम्बरधी ववस्ततृ र्ोजना (वास प्िान) बनाई खानेपानी तथा सरसफाई 
सम्बरधी आर्ोजनाहरु सरचािन गररनकुो साथै नगर के्षत्र खिुा र्दसामकु्त के्षत्र घोषर्ा भई सकेको 
हदुा परु्य सरसफाई सम्बरधी कार्यक्रम सरचािन गररनछे ।  
 
                                       

धरर्वाद ||| 

 

     तेज बहादरु भाट 
नगरप्रमखु 

                                                       मधवुन नगरपालिका, बर्दयर्ा 
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