
 
 
 

  

  

 
 

 

 

                                                     

                           

                   

       नवौं नगरसभामा नगर प्रमखु श्री सोमनाथ सापकोटाद्वारा प्रस्ततु                  
        आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को 

 

 

 

            

नीति िथा कार्यक्रम 
मसुसकोट नगरपासिका  

नगरकार्िपासिकाको कार्ाििर् 

वामीटक्सार,गलु्मी । 
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      नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु, 

      कर्णचारी तथा उपस्स्थत सम्पूर्ण र्हानुभावहरु, 

१. गत वर्ष दखेि महामारीको रुपमा शरुु भएको कोरोना भाइरस (कोखभड -१९) वाट 

खसखजषत खवश्वव्यापी महामारी हालका खदनमा नँया भरेरयन्ट सखहत  उत्पन्न असहज 

पररखथिखतका बीच आज म आखिषक वर्ष २०७८।०७९ को वाखर्षक नीखत तिा 

कायषक्रम यस गररमामय  सभा समक्ष प्रथततु गनष गइरहकेो छु । यस अवसरमा 

संखिय लोकताखन्िक गणतन्ि थिापनाका खनखतत अमलू्य जीवन सहादत्त गनुषहुने 

सतपणूष ज्ञात अज्ञात वीर सखहदहरु प्रखत भावपणूष श्रद्धाञ्जली अपषण गनष चाहन्छु । 

पररवतषन, क्राखन्त, दशे खनमाषण, गणतन्ि थिापना गनष खवखभन्न के्षिमा िट्न ुहुने, 

राजनैखतक तिा सामाखजक पररवतषनमा नेततृ्वदायी भखुमका खनवाषह गनुषहुने सबै 

अग्रजहरु प्रखत सतमान प्रकट गदषछु ।  

 २.   कोरोना भाईरस संक्रमण (COVID-19) वाट खवश्र्व आक्रान्त भएको चनुौती पणूष 

अवथिामा आजको खदनमा मखुसकोट नगरपाखलकाको  नगरसभाको बैठकमा 

आ.व. २०७८/०७९ को नीखत तिा कायषक्रम प्रश्ततु गद ै गदाष उच्च खवखत्तय र 

भौखतक प्रगतीको बदला महामारीसंग लड्द ै गरेको दृष्य मरेो मानसपटलमा  

िमुीरहकेो छ । 

३. कोखभड -१९ का कारण खवश्वभर संकट पैदा हुनकुा सािै उल्लेख्य रुपमा 

जनधनको क्षखत भएको छ । नेपालमा संक्रमण फैलन नखदन गररएको बन्दाबन्दी 

बीचमा हाम्रो नगरपाखलकामा संक्रमण उच्च रुपमा दिेा परेको खियो र हालका 

खदनमा केही खसखिल भएको महशसु गररएको छ । यस महामारीका कारण हाल 

एन्टीजने्ट टेथटमा उच्च संख्यामा पोजीखटभ दखेिएको र समदूाय थतरसतम फैखल 

सकेको कारण खबशेर् सतकष ता अपनाउंदा अपनाउंद ैगदाष पखन हाल सतम ७ जना 

नगरबासीले ज्यान गमुाउन ु परेको खततो सत्य हाम्रो साम ु रहकेो ब्यहोरा यस 
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सतमाखनत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । यखत हुदँा हुदँ ैपखन हाम्रा अिक 

प्रयासहरुका कारण  संक्रमण खनयन्िण खभिै रहकेो ब्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै 

छ । संक्रमण फैखलन नखदन नगरपाखलकाका बाखसन्दाहरु र  बाखहरवाट आएका 

ब्याखिहरुलाई आइसोलेसनमा राखि आवथयक पररक्षणको ब्यबथिा खमलाइएको 

छ । यस खवपदको वलेामा सव ैपक्ष अत्यन्त संवदेनखशल रही मानव सेवामा जट्ुन  

हाखदषक अनरुोध गदषछु । 

४. महामारी रोकिामका लाखग अपनाइएको बन्दाबन्दी, भौखतक दरुी लगायतका 

उपायहरुको  पालना गद ैयसको रोकिाम  र खनयन्िणको  अग्रमोचाषमा िट्नहुुने  

थवाथिकमी र सरुक्षाकमी तिा व्यवथिापनको काममा संलग्न सबैलाई हाखदषक 

धन्यवाद खदन चाहन्छु । साि ै यस महामारीबाट भयखभत र िखसत नभई उच्च 

आत्मवलका साि यस महामारी खबरुद्धको लडाईमा  खवजय प्राप्त गने आत्म 

खवश्वासका साि धैयषतापवूक जट्ुन सबैलाई आह्वान गदषछु ।  

५. यस महामारीका कारण हामीले गत आ.व. २०७७/०७८ को वाखर्षक नीखत तिा 

कायषक्रम र बजटेद्वारा प्रखतबद्दता जनाएका कखतपय खबकासका गखतखबखधहरु 

प्रभाखबत भएका छन ् । प्राप्त हुन ुपने श्रोतहरुमा कखम आएका छन ्। यखत हुदँा हुदँ ै

पखन श्रोत साधनहरुको अखधकतम पररचालनद्वारा वाखर्षक लक्ष्यको नखजक पगुकेो 

ब्यहोरा यस सतमाखनत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

६. नेपालको संखवधान बमोखजम थिाखनय तहहरु अन्तगषत मखुसकोट नगरपाखलका 

थिापना भई संखवधानको एकल र संयिू अखधकारका सखूचमा भएका 

अखधकारहरुको व्यापक, समन्वयात्मक र प्रखतफलयिु अभ्यास गद ै मखुसकोट 

नगरपाखलकालाई समदृ्धीको बाटोमा अगाडी बढाउने दृढ संकल्पका साि 

खनवाषखचत हामी जनप्रखतखनखधहरुले काम गनष लागकेो चार वर्ष परुा भएको छ । 

मखुसकोट नगरपाखलकाको चौतफी खवकासको बाटो िोली सतपणूष खबकासका 
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आयामहरुको अभ्यासद्वारा नगरबासीहरुलाई संखियताले प्रदान गरेको 

अखधकारको महशसु गराउनुको सािै नगरपाखलकालाई समखृद्धको बाटोमा 

डोयाषउनको लाखग यस अवखधमा मखुसकोट नगरपाखलकाले अगाखड सारेका नीखत 

तिा कायषक्रमहरु लाग ुगनष सहयोग गनुषहुने जनसमदुाय, संि एव ंप्रदशे सभाका 

माननीय सदश्यज्यहूरु, सि ंसंथिा जनप्रखतखनखध सािीहरु, कमषचारी, राजनैखतक 

कमी, खशक्षक, बखृद्धखजवी, व्यापारी, पिकार, सरुक्षाकमी सबैमा हाखदषक आभार 

तिा धन्यवाद व्यि गदषछु । 

     ७.  नयाँ भरेरयन्ट सखहतको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण आगामी आ.व. 

२०७८/०७९ को नीखत, कायषक्रम र बजटे तजुषमा गनुष पने यस खबर्म 

पररखथिखतमा खबखभन्न पक्षहरुसंग प्रत्यक्ष रुपमा अन्तखक्रष या गरी राय सझुाव खलन े

र आगामी आखिषक वर्ष २०७८/०७९ मा तजुषमा र कायाषन्वयन गररन े

योजना/कायषक्रमहरु तजुषमा गने काममा प्राप्त राय सझुावहरु समाबेश गन े कुरा 

संभव नभएकोले  राय सझुाव खलने खबखधमा पररवतषन गरी खबखभन्न पेशा 

ब्यवसायमा संलग्न भई थवदेश एव ं खबदशेमा रहनहुुने खबकास प्रेमी सतपणूष 

मखुसकोट बासी महानभुावहरुवाट  राय सझुाव माग गरेका खियौं । सो अनरुुपका 

प्राप्त राय सझुावहरुलाइ यिासक्य समट्ेने प्रयास गरेका छौं ।  

           नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु, 

           श्रोत पररचालन 

८.    आन्तररक स्रोत अखत न्यनू पररचालनको अवथिा रहकेो सन्दभषमा संिीय सरकार र 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा भर पनुष परेको अवथिा हामी सबैलाई 

जानकारी छ । करको क्षेि र दर खनधाषरण गदाष करदाताको क्षमता, करको प्रकृती 

तिा उठ्न े रकमको आकार र कर उठाउंदा सतवखन्धत क्षेिको खवकास तिा 

खवथतारमा पनष जान े सकारात्मक वा नकारात्मक असर समेत आकंलन गरी 

सरोकारवालाहरुको सझुाव समतेका आधारमा खवगत आ.व.हरुमा पररचालन 

गररएका करका दायराहरुलाई खवचार गद ै कर खतन े नागररक दाखयत्व परुा गनष 
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अखभप्रेररत गररनेछ । प्राप्त अनदुान र नागररकहरुबाट प्राप्त करको समखुचत 

उपयोगमा जोड खदइनेछ ।   

९.  सरकारी िचषको कुशल व्यवथिापनवाट सशुासनका आयामहरुको 

खक्रयाखशलताद्वारा खवकासका लक्ष्यहरु परुा गररनेछ । खवत्तीय अनशुासन कायम 

गनष खबशेर् जोड खदईन े छ । सरकारी कोर्को अखधकतम सदपुयोगमा हामी 

सचेत रहकेो ब्यहोरा प्रखतबद्धता ब्यि गनष चाहन्छु । 

१०.     खबखत्तय अनशुासन कायम गरी चाल ुिचषलाइ कम गने कुरामा खबशरे् ध्यान खदई 

पूंखजगत िचष बढाउने र पूंखज खनमाषण गने कुरामा खबशेर् ध्यान खदइने छ । 

बेरुजलुाइ न्यखूनकरण गद ैशसुासन कायम गनष आन्तररक खनयन्िण प्रणालीलाइ 

प्रभावकारी बनाइने छ । यसको खनतती सचूना प्रखबखधलाई अखधकतम र 

उच्चतम प्रयोग गररने छ ।  

११." संरृ्द्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राखष्िय एजेण्डालाई परुा गनष "स्दगो 

स्िकासका लक्ष्यहरु" (Sustainable Development Goals - 

SDGs) हरु लाई बजटे तजुषमा गदाष ध्यान खददं ैखदगो खबकासका आधार थततभ, 

लक्ष्यहरु एव ं सचूकहरुको आधारमा खदगो खबकासका लक्ष्यहरुलाई 

आन्तररकीकरण र थिाखनयकरण गने कुरामा खबशेर् ध्यान खदइने छ ।  

        सहकायण र सर्न्वय 

१२.  नगरपाखलकाले आफ्ना गखतखबधहरु संचालन गदाष संि, प्रदशे र थिाखनय तहहरु 

खबचको आपसी सतवन्ध र अन्तर थिाखनय तहहरु खबचको सतवन्धका 

आधारहरुमा खबशरे् ध्यान खदइने छ । खबकासका साझा खबर्यहरुको िोजी गरी 

प्रखक्रया अगाखड बढाइने छ । खबकास साझदेार संथिाहरुसंगको सतवन्ध समुधरु 

बनाउन कुनै कसर बांकी राखिने छैन । खबकास साझदेार संथिाहरुले यस 

नगरपाखलकामा आगामी आ.व.२०७८/०७९ मा लगानी गने खबकासका 

गखतखबखधहरु बाखर्षक कायषक्रममा समाबेश गराउन  खबशरे् पहल गररने छ ।  
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        आस्थणक स्वकास 

१३. मखुसकोट दरबार, माखलका, शाखलम े दह, ढोडेनी सखहद पाकष , ग्वादीका चौर 

िले मदैान, थमालीिान पाकष , िमु पाकष  खपकखनक थिल, भकुुवा चौरको 

प्राखवखधक खशक्षालय, थवाँरा होमथटे, आपँचौर नमनूा बथतीलाई मखुसकोट 

गौरबका योजनाका रुपमा अगाडी बढी रहकेा छन ्  । खय सतपदाहरुको खदगो 

खबकासको लाखग नगरपाखलका सधैं खक्रयाखशल रहने कुरा यस सतमाखनत 

सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु । 

 १४. कृखर्मा खवखवखधकरण, याखन्िकरण तिा व्यावसायीकरण गद ै खनवाषहमिुी कृखर् 

प्रणालीलाई व्यवसाखयक रुपमा खवकास गररनेछ । कृखर्लाई सतमानजनक 

पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरी नगरपाखलकामा खवद्यमान शखैक्षक बेरोजगारीलाई 

कृखर्मा आवद्ध गराउँद ैयसको उत्पादन तिा उत्पादकत्व बढाउने नीखत खलइनेछ 

। कृखर् उत्पादनमा हुने लाभ/लागत अनमुानको प्रभावकारी रुपले खवशे्लर्ण गरी 

नगद े बालीको प्रवधषन गररनेछ । कृखर् एतबलेुन्सको माग भइरहकेो अवथिा 

रहकेोले संि एव ंप्रदशे सरकारसंग यस सतवन्धमा खबशेर् पहल गररने छ ।  

  १५.  भौगोखलक अवथिा र खसंचाइको उपलब्धता समतेको आधारमा  फलफुल एवं 

कृखर् र पशपुालन सािै अन्य तलुनात्मक लाभका वथतहुरु उत्पादनहरुको लाखग 

पकेट क्षेिको अवधारणालाइ खनरन्तरता खददं ैिप बजटेको ब्यवथिा गररने छ ।  

उन्नत जातका खवरुवाको उत्पादन गरी उत्पादकत्व वखृद्ध गनष “आधखुनक 

सखुवधा सतपन्न थवचाखलत हररतगहृ” को थिापनाको प्रखक्रया अगाडी बढाईनेछ 

। िाद्य सरुक्षा र िाद्य सतप्रभतुाको संवधैाखनक मौखलक हकलाई व्यवहाररक 

रुपमा कायाषन्वयन गररनेछ ।  खकसानहरुको बजार पहुचँ सखुनखित गद ै

खवचौखलयाहरुलाई खनरुत्साखहत गन ेनीखत खलइनेछ । खवर्ादीहरुको  प्रयोगलाई 

खनरुत्साहीत गरी अगाषखनक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गद ै “रु्स्सकोटको 

पस्हचान, अगाणस्नक उत्पादन” भनी खजल्ला तिा प्रदशेथतरमा प्रवधषनात्मक 

कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ । तयारी िाद्य वथतलुाई खनरुत्साखहत गन े नीखत 

खलइनेछ ।  कम पानीवाट पखन खसंचाइको व्यवथिा खमलाउनको लाखग प्लाखिक 
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पोिरी र िोपा खसंचाइको व्यवथिालाई प्रािखमकता खदईने छ । उत्कृि 

कृर्कहरुलाई खसमने्ट पोिरीको व्यवथिा खमलाइने कुरा प्रािखमकतामा राखिने 

छ । 

१६. भौगोखलक खबशरे्ताका आधारमा उपयिू भ–ूउपयोग नीखत अवलतबन गरी 

कृखर् क्षेि, बन क्षेि, आवाखसय क्षेि, व्यवासाखयक क्षेि, औद्योखगक क्षेि, 

सांथकृखतक तिा पयषटकीय क्षेि, सावषजखनक तिा िलु्ला क्षेि, खनमाषण समाग्री 

उत्िन्न क्षेि, िानी तिा िखनज क्षेि आखद पखहचान गरी संरक्षण, उपयोग र 

व्यवथिापन गररनेछ । संखिय सरकार र प्रदशे सरकारको नीखतसँग तादातयता 

कायम हुन े गरी नगरपाखलका खभि भखूम बैङ्क थिापना गन े खबर्यलाइ 

प्रािखमकता खदइने छ । कृखर्/पशपुालनसंग सतवखन्धत उद्यम गनष चाहने लि,ु 

िरेल ुतिा साना  व्यवसाखयलाई उि भखूम बैङ्कमा प्राप्त जग्गा सलुभ तररकाल े

उपलब्ध गराउन ेनीखत अखख्तयार गररने छ । 

१७. कृखर्, थिानीय कच्चा पदािषमा आधाररत साना तिा िरेल ु उद्योग, पयषटन 

प्रवद््रधन सँग जोखडएको व्यवसाय, हथतकला उद्योगलाई लगानीको अभाव 

हुन नखदन व्यवसाय ऋणको व्याजमा ५० प्रखतशत अनदुान खदने व्यवथिा लाई 

खनरन्तरता खदइने छ । कृखर्, यन्ि, उपकरण, हाते ट्याक्टर, चापकटर, दधु दहुुन े

मखेसन, िाँस काट्ने मखेसन, मकै छोड्याउने मेखसन, खपथने कुट्ने मखेसन, िाल्डो 

िन्ने उपकरण जथता सबै यन्ि, उपकरण, मखेसनमा कृर्कलाई ५० प्रखतशत 

अनदुान खदई यान्िीकरण गने नीखतलाई खनरन्तरता खदइनेछ । 

     १८. चाल ुआ.व. २०७७/०७८ मा संि, प्रदशे र थिाखनय तहको आफ्न ैबजटेवाट 

महत्वपूणष कृखर्, पशपुालन सतबद्द उद्यमखशलताका कामहरु सतपन्नको 

चरणमा रहकेा छन ्। 

      १९. बेमौसमी तरकारी ितेी उत्पादनका लाखग टनेल प्लाखिकमा ९० प्रखतशत 

अनदुान खदईने नीखतलाई खनरन्तरता खदइएको छ ।  प्लाखिक पोिरी खनमाषणका 

लाखग प्लाखिकमा खदईने ८० प्रखतशत अनदुानलाई खनरन्तरता खदईएको छ । 
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उद्यमी मखहला समहूलाई खवउ पुँजी र प्रथतावमा आधाररत अनदुान रकम 

उपलब्ध गराउने कामलाई खनरन्तरता खदइनेछ । प्रधानमन्िी कृखर् 

आधखुनखककरण कायषक्रम, गलु्मीको लागत साझदेारीमा खबउ श्रोत केन्द्र 

थिापना गने कायष यसै आ. व. मा सतपन्न हुने ब्यहोरा यस सतमाखनत सभा 

समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

     २०. नगरपाखलका क्षेिका खवकास तिा समखृद्धको लाखग उद्योग तिा रोजगारी मखु्य 

मरेुदण्ड भएको कुरालाई आत्मसात गद ै दक्ष जनशखिको खनमाषण र 

रोजगारीको खसजषन गन े कुरालाई नगरपाखलकाकाले मखु्य आधारको रुपमा 

खलनेछ । श्रमको सतमान नै समखृद्धको आधार हो भन्ने कुरालाई मखुसकोट 

नगरपाखलका क्षेि खभिका यवुाहरु माझ थिाखपत गरी यवुाहरुलाई पररश्रम प्रखत 

सतमान गन े नीखत खलइनेछ । आखिषक खहसाबल े सखक्रय जनसंख्यालाई 

उत्पादनमा जोड्नको लाखग मखुसकोट नगरपाखलकाका प्रत्येक वडामा “एक 

वडा, एक पखहचान” कायषक्रम क्रमशः लाग ुगररनेछ । 

    २१. नगरपाखलकाको नगद े वाली र तलुनात्मक वथतकुो रुपमा पखहचान भएको 

कखफ ितेीलाइ नगरपाखलकाको मखु्य बाखलको रुपमा खवकास गने खनखत 

खलइएको छ । कखफको जननी मखुसकोट नगरपाखलकालाई राखष्िय पखहचान 

खदन "कस्ि लगाऔ,ँ आम्दानी िढाऔ"ँ कायषक्रम संचालन गद ै कखफ 

बगचैाहरु खनमाषण गने नीखतलाई खनरन्तरता खदइनेछ । 

   २२.    बाखलनाली संरक्षणको लाखग वन्यजन्त ुखवशरे्गरी बाँदर र बँदलेको खनयन्िणका 

लाखग खवशरे्ज्ञहरु खझकाई अध्ययन अनसुन्धान पिात आवश्यक खक्रयाकलाप 

सञ्चालन गन ेप्रखक्रयालाई अगाखड बढाउने सोंच राखिने छ । 

  २३.     तलुनात्मक लाभका वथतहुरु पखहचान गरी कृर्कहरुको चाहना वमोखजम कृखर् 

प्रणालीलाई व्यवसाखयक बनाईन े छ । थिानीय उत्पादनबाट लि ु उद्यम 

सञ्चालन गनष प्रोत्साहन गररने छ । उत्पादनलाई बढावा खदन पकेट क्षेि र 

ब्लक क्षेिको अवधारणालाई अगाडी बढाइ सखकएको छ ।  
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   २४.   पशपुालनको माध्यमबाट रोजगारी खसजषना गरी वरेोजगारी कम गद ैलखगनेछ । 

व्यावसाखयक पशपुालनमा खवशरे् गरी बैदखेशक रोजगारबाट फकेका यवुालाई 

लखक्षत गरी आधखुनक कृखर् ताखलम र खबशेर् कायषक्रमको व्यवथिा गन े

कुरालाइ खनरन्तरता खदइने छ । पशपुालक कृर्कलाई पश ु और्धी, ताखलम 

तिा अवलोकन भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञानलाई हाम्रो अनकूुल व्यवथिा गररने छ । 

हाम्रो  नगरपाखलका अण्डा, मास ुर दधुमा आत्मखनभषर भईसकेको अवथिामा 

उि वथतहुरु खनयाषत गन े गरी कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ । आफ्नो 

उत्पादनलाइ बाह्यय खनयाषत गने कृर्कलाइ खबशरे् सहुखलयत खदने नीखत खलइने 

छ । पशपुालन व्यवसायलाई नाफामिुी र आकर्षक बनाउनको लाखग िाँसमा 

आधाररत पशपुालन गनष उन्नत िाँसका खवऊ तिा वनेाष  खवतरण तिा 

व्यावसाखयक िाँस ितेीको पकेटको रुपमा खवथतार गन े कामलाइ खनरन्तरता 

खदइने छ । पशपुंक्षीको नश्ल सुधार गरी उत्पादन तिा उत्पादकत्व बखृद्ध गनषको 

लाखग कृखिम गभाषधान कायषक्रमलाई खवशेर् जोड खदने प्रखक्रया अगाखड बढाई 

सखकएको छ । 

२५.     सामदूाखयक खबकासका लाखग  बाख्रा खबकास पररयोजना (HEIFER) कायषक्रम 

यस नगरपाखलकामा खबगत वर्षमा संझौता भई कायाषन्वयनको अखन्तम चरणमा 

रहकेो छ । यो कायषक्रम खबकासको आखिषक आयाम माि नभएर सामाखजक 

आयामको रुपमा पखन यसले महत्वपणूष भखूमका िेलेको हामीले महशसु 

गरेका छौं  र सामाखजक पररचालन र सामाखजक ऐक्यबद्दतामा यस कायषक्रमल े

महत्वपूणष भखूमका िलेेको ब्यहोरा यस सतमाखनत सभामा जानकारी गराउन 

चाहन्छु ।  

     २६. दगु्ध पदािष एवं मासकुो गणुथतर र थवच्छतालाई कायम राख्न थवच्छ र थवथ्य 

मास ु तिा “गोठदखेि ओठसतम” थवच्छ र थवथि दगु्ध कायषक्रमलाई 

अखभयानको रुपमा संञ्चालन गनष खबशरे् पहल गररने छ । बाख्रामा िोर 

सधुार, गाई भैंसीमा गोठ सधुार र मास ुपसल सधुार कायषक्रमलाई खनरन्तरता 

खदइनेछ । आधखुनक उन्नत जातका गाई, भसैी, बाख्रा पालनमा जोड खदइनेछ । 
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कृखर् र पशपुालन व्यवसायमा जोखिम न्यनूीकरण गनषको लाखग खवमामा 

अनदुानको अध्ययन गरी प्रखक्रया अगाखड बढाउन पहल गररनेछ ।  

    २७. माहुरी पाल्न ईच्छुक कृर्कहरुलाई चाल ु आ.व.मा जथतो ताखलम एवं 

अनदुानमा माहुरीका िार खवतरणको कायषक्रमलाई खनरन्तरता खदईने छ । 

सतभावना भएका उत्पादन बखृि गनष मौरी, कफी र च्याउ जथता उत्पादनमा 

क्लिर छुट्याईने छ । कृखर् क्षेिलाई बढावा खदन जखमन बाँझो राख्न ेप्रबखृत्तलाई 

खनरुत्साखहत गररने छ । कृखर् उपजहरुको बेखसजनमा मलू्य पने गरी कोल्ड थटोर 

थिापना गनष आवश्यक पहल गररने छ । यस क्षेिका उत्पादनहरुलाई प्रवधषन 

गनष बजार क्षेिमा थटल राख्न ेब्यवथिाको लाखग आवश्यक पहल गररने छ । 

बजार व्यवथिापन अन्तगषत माना/ पािी र खकलो काँटामा दखेिएको 

अन्तरलाई बजार अनगुमनको माध्यमद्वारा समाधान गररने छ ।     

     २८. कृर्कहरुलाई उत्पादन र उत्पाखदत वथतहुरुको खवखक्रको आधारमा आवश्यक 

सहयोगको ब्यवथिा गररने छ । कृखर् क्षेिको खवकासको लाखग माटो अनकूुल 

बनाउन माटो पररक्षणको आवश्यक व्यवथिा गररने छ । कृर्कहरुलाई कृखर् 

सतबन्धी एडभान्स ताखलमको व्यवथिा गररने छ । सािै ताखलमहरुलाई 

समयानकूुल बनाईने छ । सतभाव्य थिानहरुमा खसंचाईको उखचत व्यवथिा गरी 

सहकारी कृखर्लाई बढावा खदईन े छ । यसका लाखग एक "कृस्ि व्यवसाय 

प्रवर्णन कोिको" को नामले एक कोर् िडा गने कुरामा ध्यान खदइने छ । 

यहाँको कच्चा पदािष अन्यि लगी उत्पादन गन ेपखक्रयालाई खनरुत्साखहत गरी 

“मखुसकोटको सामान, मखुसकोटमा उत्पादन” भन्ने कुरामा जोड खदईने छ  । 

उत्पादनमा आधाररत अनदुान व्यवथिालाई आवश्यक पहल गररनेछ । 

       २९ . थिानीय तहमा संचाखलत व्यापार/व्यवसाय र उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरी 

व्यवसाखयकता र उद्यमखशलतामा जोड खदइनेछ । खनखज क्षेिलाई आखिषक 

खवकासको महत्वपणूष अगंको रुपमा थवीकार गरी प्रोत्साहन गद ैसावषजखनक, 

खनखज र सहकारीको माध्यमद्वारा  खवकास गखतखवखधमा जोडखदई कायषक्रम 

अगाडी बढाईनेछ ।  
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        ३०. नगरपाखलका खभि रहकेा सबै पयषटकीय थिलहरुको पखहचान, संरक्षण तिा 

खनमाषण कायषलाई प्रािखमकता खदइनेछ । पयषटन व्यवसायलाई प्रवद््रधन गनषको 

लाखग पयषटनसँग सतबखन्धत सचूना, संचार तिा प्रचारप्रसार गररनेछ । 

मखुसकोट दरबार, साखलम े दह, माखलका मखन्दर, छिभमूी, शखहद पाकष , 

खशदे्धश्वर गफुा, िमु पाकष , थमालीिान पाकष , खहले, मठमखन्दर, वडा थतरीय 

थमाटष मनोरञ्जन पाकष , जषे्ठ नागररक पाकष , कृखर् पकेट क्षेि, होमथटे आखदको 

खनमाषण र संरक्षण गद ैपयषटकीय सखकष ट खनमाषण गद ैअगाडी बखढनेछ । 

  ३१. थिाखनयथतरमा प्राप्त हुने श्रोत साधनहरुमा आधाररत भएर थिापना तिा 

संचालन हुन े उद्योगहरु जथतै, बाँसको मढुा खनमाषण, िाद्यन्न प्रशोधन, खवउ 

उत्पादन तिा प्रशोधन, जखडबुटी प्रशोधन, िानेपानी प्रशोधन तिा उत्पादन 

लगायतका उद्योगहरुको लाखग मखु्यमन्िी ग्राखमण खबकास तिा रोजगार 

कायषक्रमसंग जोखडने छ । 

३२. उद्योगहरुको थिापना र संचालनको लाखग खवखत्तय पुँजीको लाखग बैङ्ँक माफष त 

आवश्यक ऋणको खसफाररस गने व्यवथिा गररनेछ । नगरपाखलका खभि 

संचाखलत बैङ्कहरुले आफुले प्रवाह गन े कजाषको खनखित प्रखतशत रकम 

औद्योखगक ऋणको रुपमा प्रवाह गने व्यवथिा खमलाउन आवश्यक पहल 

गररनेछ । 

३३. बैदखेशक रोजगारमा गएका यवुाहरुलाई फखकष ने बातावरण तयार गनष कृखर्, 

पयषटन, उद्योग व्यापार, जडीबुटी ितेी, पशपुालन र उजाष उत्पादनको कायषमा 

ठुलो लगानीको बातावरण तयारी गरी थवदशेम ैरोजगारीको खसजषना गन ेनीखत 

लाग ुगररनेछ ।  

३४. कोखभड - १९ को महामारील े नेपालको अिषतन्िमा पानष सक्ने क्षतीलाई 

न्यनूीकरण गनष अव सव ै उत्पादनका कायषमा लाग्नपुने जरुरी दखेिएको छ । 

बैदखेशक रोजगारबाट फखकष एका यवुाहरुलाइ लखक्षत गरर खवना खधतो कजाष 
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प्रवाह गरी यवुाहरुलाइ थवदेशमा थवरोजगारका लाखग प्रेररत गनष जन्र्भुस्र् 

िनाउ  कायणक्रर् संचालन गररनेछ । 

३५. थवाँरा होमथटेलाई व्यवखथित गरी व्यवसाखयकीकरण गररएको छ भने माखलका 

मखन्दर, मखुसकोट दरबार, साखलम ेदहलाई संरक्षण गरी आन्तररक तिा बाह्य 

पयषटक प्रबधषन गनष सहयोग भएको छ । मखुसकोट दरबार, माखलका मखन्दर, 

साखलम े दह, ढोडेनी बगर शखहद पाकष , थमाखल िान पाकष को खवथततृ 

पररयोजना प्रखतवदेन (खड.खप.आर) तयार गररएको छ । चाल ु आ.व. 

२०७७/०७८ मा माखलका मखन्दर, मखुसकोट दरबार, साखलम ेदहमा महत्वपणूष 

पवुाषधारका कामहरु भएका छन ्। आखिषक खवकासको महत्वपणूष पक्षको रुपमा 

रहकेो पयषटन प्रवधषनको लाखग मखुसकोटमा रहकेा महत्वपणूष ऐखतहाखसक एवं 

सामाखजक धरोहरको संरक्षण एव ंसतवधषन गनष खबशेर् पहल गररने छ ।  

३६.   बखडगाड नखदमा राफ्टीङ (जल खबहार) संचालनको लाखग प्रदशे सरकारद्वारा 

आयोजना गररने लगानी सतमेलनमा खनजी क्षेिलाइ लगाखनको लाखग आब्ह्यान 

गनष अवधारणा पि पेश गरोएको ब्यहोरा यस सतमाखनत सभामा जानकारी 

गराउन चाहन्छु । यसल े गदाष आन्तररक एव ् बाह्य पयषटक आकखर्षत हुने र 

प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी खसजषना सािै थिाखनय अिषतन्िलाइ 

चलायमान गराउन ेकुरामा खबश्वास खलन सखकन्छ ।   

 ३७.    बसाईसराईको खतब्र प्रवखृतलाई रोक्न “पख्नोस; हामी तपाईको लाखग केही 

गदछैौं” भन्ने भनाई सखहत दीिषकाखलन सोंचका साि कायषक्रम अगाडी 

बढाईन ेछ । 

  ३८.    सहकारीहरुको खवकास गरी रोजगारी सजृना, उत्पादन वखृद्ध र खवतरणमा खतनको 

भखूमका बढाइनेछ । थिानीय सहकारीको क्षमता अखभवखृद्ध गन े कायषक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । थिानीय थतरमा सञ्चालनमा रहकेा खवत्तीय संथिा तिा 

सहकारी संथिाहरुको खनयमन गररनेछ । सहकारी संथिाहरुसंग रहकेो पूंजीलाई 

नगरपाखलकाको खवकासमा लगाउन प्रोत्साहन गररने छ ।  
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          नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु, 

          सार्ास्जक स्वकास  

३९. “मानव क्षमताको आधारः खशक्षा” भन्ने खशक्षाको राखष्िय नीखत अनरुुप 

मखुसकोट नगरपाखलकाको शैखक्षक व्यवथिापनलाई व्यवखथित गररनेछ । 

खवद्यालय बाखहर रहकेा खवद्यालय उमरे समहूका सबै खवद्यािीहरुलाई 

खवद्यालयमा भनाष गररने अखभयानलाई खनरन्तरता खदइनेछ । खवद्यालयहरुको 

रङ्गरोगनमा एकरुपता ल्याईनेछ । 

४०. बालखशक्षा खशखक्षका, खबद्यालयका सहायक कमषचारी तिा लेिा कमषचारीले 

िाइपाइ आएको तलवमान बखृद्ध गने गरी बजटेको ब्यवथिा खमलाइने छ ।  

४१.  खबद्यािीहरुलाई खवद्यालयमा खवद्यािी “ल्याउन, स्टकाउन र स्सकाउन” 

“खबद्यालय खदवा िाजा” को कायषक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कायाषन्वयन 

गररने छ । 

४२.       खशक्षालाई सचुना प्रखवखध मिैी बनाउन पखछल्लो सूचनाको खवकासलाई     

            अवलतवन  गनष खशक्षकहरुलाई ताखलमको  उपयिु    व्यवथिा गररने छ ।      

            खवद्यालयहरुमा कतप्यूटर, खप्रन्टर लगायतका सामानहरुको समखूचत व्यवथिा        

            गररने  छ । खशक्षाको गणुथतर अखभबखृि गरी यंहाका खवधािीहरु अन्यि जान े    

            प्रबखृत्तलाई  खनरुत्साखहत गररने छ । नैखतक खशक्षा, सहकारी खशक्षा, उद्यमखशल  

            खशक्षा जथता कुराहरुमा खवशेर् जोड खदईने छ । 

४३. उमरे पगुकेो खशक्षाबाट वखञ्चत एव. पँहुच पगु्न नसकेको सतपणूष 

बालबाखलकाहरुलाई खशक्षाको मलुधारमा ल्याइनेछ । बालश्रम शोर्ण, 

बालखवबाह बालखहसंा एव ं बाल दरुव्यवहार न्यखुनकरण गनष यस सतबन्धी 

काननुहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कायषन्वयन गनष पहल गररनेछ । गरैसरकारी 

संथिाहरुको समते सहकायषमा बालमिैी टोल, वडा हुद ैबालमिैी नगर थिापना 

गनष आवश्यक पहल गररनेछ । 
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४४.       थवाथ्यकमीको वखृत्त खवकास, क्षमता अखभवखृद्धमा ध्यान खदइनकुा सािै                              

            थवाथ्य  संथिाहरुलाई आधखुनक र पवूाषधारयिु बनाइन ेछ । वामी थवाथ्य     

            चौकीलाई  १५ शयैाको आधारभतु  अथपताल भवन बनाउन ेप्रखक्रया अगाखड  

           बढी सकेको  सन्दभषमा आकखश्मक सेवा सखहतको जनताको आवश्यकता  

           अनरुुप अथपताल सञ्चालन गन ेव्यवथिा खमलाइनेछ । खजरो होम डेखलभरी     

            थिानीय तह िोर्णा गन ेनीखत खलइनेछ । 

४५. नेपाल संखिय संरचनामा प्रवेश गरीसकेको अवथिामा थवाथ्य सेवालाई 

गणुथतरीय तिा सवकैो पहुचमा पयुाषउन ुथिानीय सरकारको मखु्य दाखयत्व हो 

। तसिष मखुसकोट नगरपाखलकाले नगर खभि गणुथतरीय थवाथ्य सेवामा सव ै

नागररकहरुको पहुचँमा पयुाषउने नीखत खलईने छ । नगरपाखलकाले यस क्षेिका 

मखहला, बालबाखलका, जषे्ठ नागररक, दखलत, खसमान्तकृत, अपाङ्ग सबैलाई 

आधारभतू थवाथ्य सेवाको प्रत्याभखूत गराई सव ैखलङ्ग, क्षेि, आखिषक रुपल े

खवपन्न, शारीररक अशिलाई थवाथ्य सेवामा प्रािाखमकता खदइने छ ।  

४६.    हाल कोरोना संक्रमणको कारण श्री रुद्रावती बहुमिुी क्यातपस, वामीमा 

संचाखलत अथिाइ कोखभड अथपताललाइ अझ ब्यवखथित रुपमा संचालन गनष 

र अन्य संक्रामण रोगहरुवाट जनतालाइ सरुखक्षत गनष छुटै्ट संथिागत ब्यवथिा 

गररने छ ।  

४७. समदुायमा आधारभतू थवाथ्य सेवालाई सदुृढ गनषको लाखग मखहला थवाथ्य 

थवयम ् सेखवका प्रोत्साहन तिा थवाथ्य आमा समहुलाई पनुजाषगरण 

कायषक्रमलाई खनरन्तरता प्रदान गररएको छ । 

 ४८.   चौखवस ै िण्टा संचाखलत वखिषङ्ग सेन्टरहरुको लाखग आधखुनक डेखलभरी    

टेवलको खवतरण, वखिषङ्ग सेन्टरको लाखग सोलार खसथटम खवतरण, म.ुन.पा. 

१, िामडाँडा र मनुपा ८, वामीमदैानमा शहरी थवाथ्य केन्द्रको थिापना, 

आपँचौर थवाथ्य चौकीमा वखिषङ्ग सेन्टरको थिापना जथता थवाथ्य क्षेिमा 

केही महत्वपणूष उपलव्धी प्राप्त गनष सफल भएका छौं । 
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४९.   खबखभन्न थवाथ्य संथिाहरुमा गरी ७ वटा एतबलेुन्सहरु हाम्रा थवामीत्वको 

रुपमारहकेा छन ्। खयनको प्रभावकारी रुपमा पररचालन गरी जनताको खहतमा 

हुने गरी आवश्यक ब्यवथिा गररने छ ।  

   ५०. आयवुखेदक तिा प्राकृखतक खचखकत्सा पद्धखतलाई प्रवधषन गनष 

व्यवसाखयकजडीबटुी  िेतीलाई प्रोत्साहन गनष सो को पखहचान र प्रयोगमा 

खवशेर् जोड खदईने छ ।  नगरपाखलकामा एक आयवुदे केन्द्र थिापना गनष खवशेर् 

पहल गररने छ । 

   ५१.   सथकृखत हाम्रो पखहचान हो ।  नगरपाखलका क्षेिखभि रहकेा सतपणूष धाखमषक 

थिल, मौखलक संथकृखत, प्राखचन पोिरी, परतपरागत बाजागाजा, नाँच, 

चाडवाडको संरक्षणलाई प्रािखमकता खदई बजटे व्यवथिा र कायाषन्वयन गद ै

आएका छौं ।  मखुसकोट दरवारको नामवाट नगरपाखलकको पखहचान झल्कीन े

हुदँा सोही अनरुुप मखुसकोट दरवारको पवूाषधार खनमाषणमा हामी जोड खददँ ै

आएका छौं । चाल ु आ.व.२०७७/०७८ मा थिाखनय सरकार र संखिय 

सरकारको लागत एक घर एक र्ारा साझदेारीमा महत्वपणूष पवूाषधारका 

कामहरु सतपन्न भएका छन ् । यसको पखहचान झखल्कने गरी खबकासको 

कामलाइ खनरन्तरता खदइने छ  

   ५२. खबकासको सामाखजक आयाम महत्वपणूष आयाम भएको र िानेपानी तिा 

सरसफाई कायषक्रम अझ महत्व राख्ने आयाम भएकोले यसलाई 

नगरपाखलकाले उच्च प्रािखमकताको रुपमा थवीकार गद ै खदगो िानेपानी 

अवधारणा अनसुार नीखत अनरुुप संचाखलत िानेपानी योजनाहरुको लाखग 

बजटेको सखुनखिता गरर एकिर एक धारामा जान े सबै योजनाहरुलाई खदगो 

िानेपानी सञ्चालन गन े नीखत अनरुुप जनताका प्रत्यक्ष अनभुतु गन े गरर 

िानेपानी योजनाहरु कायाषन्वयन भइरहकेा छन । चाल ुआ.व. २०७७/०७८ 

मा संि, प्रदशे र थिाखनय तहको  बजटेवाट महत्वपणूष िानेपानीका योजनाहरु 

कखतपय सतपन्न भएका छन ् भने कखत योजनाहरु सतपन्नको चरणमा रहकेा 

छन ्। एक िर एक धाराको अखभयान अन्तगषत आगामी आ.व.२०७८/०७९ 
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मा सतपन्नको चरणमा रहकेो ब्यहोरा यस सतमाखनत सभा समक्ष जानकारी 

गराउन पांउदा आफुलाइ गौरवाखन्वत महशसु गरेको छु । िानेपानी तिा 

सरसफाई कायषक्रमलाई नगरपाखलकाको उच्च प्रािखमकताको रुपमा थवीकार 

गद ै खदगो िानेपानी अवधारणा अनसुार एक िर एक धारा नीखत अनरुुप 

संचाखलत िानेपानी योजनाहरुको लाखग बजटेको सखुनखिता गररनेछ । साि ै

एकिर एक धारामा जान े सबै योजनाहरुलाई खदगो िानेपानी सञ्चालन 

कायषखवखध अनसुार संचालन गने नीखत खलईनेछ । 

   ५३. परुाना कला साखहत्य र संथकृतीलाई संरक्षण र सतबद््रधन गनष खबशरे् 

सांथकृखतक महोत्सव तिा मेलाहरुको आयोजना तिा प्रवद््रधन कायषलाई 

खनरन्तरता खदइनेछ । ऐखतहाखसक, धाखमषक, परुाताखत्वक, सांथकृतीक, भरे्भरु्ा, 

उत्पादनमा प्रयोग हुने समाग्रीहरु आखद झखल्कने गरी खवथततृ बथतखुचि 

सखहतको नगरथतरीय संग्रलाय थिापना गररनेछ ।  खवखभन्न जात जाखतहरुसँग 

सतबखन्धत ररखतररवाज तिा परतपरा बमोखजमका लोक खगत, झ्याउरे खगत, 

भजन, िाटु, संराय, भलैो, नौमखत बाजा, कौरा, सोरठी, घ्यातपे नाँच, लािे, 

जािा आखदको संरक्षण तिा प्रवद््रधन गररनेछ । 

५४. ज्येष्ठ नागररकहरुको थवाथ्य जखटलतालाई ध्यानमा रािी क्रमशः थवाथ्य 

खवमा र थवाथ्य खशखवर कायषक्रम संचालन गररने छ तिा ८४ वर्ष परुा भएका 

जषे्ठ नागररकहरुलाई िरम ैगई आधारभतू थवाथ्य उपचार उपलब्ध गराइनेछ । 

समाजमा जषे्ठ नागररकहरुलाई सतमानपवूषक खजउने बातावरण खसजषना गररनेछ 

। जषे्ठ नागररक खवश्राम, मनोरञ्जन तिा योगाभ्यास पाकष  खनमाषण गररनेछ । 

५५. दखलत समदुायमा रहकेो परतपरागत व्यवसाय तिा खसपलाई समयानकुुल 

आधखुनकीकरण यान्िीकरण र व्यवसायमखुि वनाउन क्षमता अखभवदृ्धी, 

खशक्षा, ताखलम र अन्य सहयोग उपलव्ध गराईने छ । समाजमा कला 

कौशलको धनी दखलत समदुायको परतपरागत खसपलाई आधखुनखककरण गद ै

उद्योगको रुपमा खवकास गररने नीखत अवलतबन गररनेछ । 
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५६. नगरपाखलकाको टोल, वडाथतरमा मखहला समहू, सखमखत र सहकारी संथिा 

थिापना गरी मखहलाहरुको सशखिकरण तिा आयआजषनमा बखृद्ध गररनेछ । 

लैंखगक खहसँा, िरेल ु खहसंा सतबन्धी जनचेतनामलुक कायषक्रम संचालन गरी 

खहसंा खवरुद्धको काननूलाई कडाइका साि कायाषन्वयनमा जोड खदइनेछ । 

मखहलाको क्षमता अखभवखृद्धका लाखग खसपमलुक, चेतनामलुक कायषक्रम 

संचालन गररनेछ । 

५७. आखदवासी जनजाखतहरुको भार्ा संथकृती र भरे्भरु्ा सतबन्धी सशखिकरण 

कायषक्रम संचालन गररनेछ । आखदवासी जनजाखतसँग सतबखन्धत परुाताखत्वक 

बथत ुसंग्रहालयलाई िप व्यवखथित गद ैलखगनेछ । आखदवासी जनजाखतहरुको 

नमनुा बथती खवकास, भार्ाखलपी, भरे्भरु्ा संरक्षण गनषको लाखग अध्ययन 

गररनेछ । 

५८.     िलेकुद क्षेिको खवकासका लाखग िलेकुद मदैानहरुको खनमाषण तिा िेलकुद         

प्रखतयोखगताको आयोजना गने काम   मखुसकोटको प्रािखमकताको खवर्य हो ।  

आ.व. २०७४/०७५ मा सतपन्न मयेर कप िलेकुद प्रखतयोखगता र तत्पिात 

सतपन्न नगर थतररय अन्तर खबद्यालय राष्िपखत रखनङखशल्ड प्रखतयोखगता चाल ु

आ.व.मा पखन सतपन्न गररएको र आगामी आ.व.मा पखन  खनरन्तरता खदईने छ । 

ग्वाखदका चौर िले मदैानलाइ पवूाषधार यिू बनाइने छ । िमु पाकष   खपकखनक थपट 

र कभडषहल खनमाषणलाई क्रमागत योजनाको रुपमा रािी सखुवधा सतपन्न खपकखनक 

थपट र िलेकुद गखतखवखध संयिू रुपमा खवकास गनष चाल ु आ.व.मा पखन िप 

पवूाषधारको काम सतपन्न भएको छ  ।  कभडषहल खनमाषणको काम प्रदशे सरकारको 

लागत साझदेारीमा प्रखक्रया अगाडी बढी सकेकोमा यसलाई  खनरन्तरता खदईनेछ । 

िलेकुदको खहसावले मखुसकोट नगरपाखलकामा पवूाषधारहरुको खनमाषणभई सकेका 

र खयनलाई िप सखुवधा सतपन्न बनाई नगरपाखलकालाई Sports Tourism को 

रुपमा खवकास गन ेदीिषकालीन सोंच रहकेो छ ।  

५९. नदी खकनाराका कुमाल वथती, लेक–बेसी क्षेिका मगर बथती, गरुुङ्ग, वथती, 

थिानीय बजार क्षेिका नेवार वथती र यिति रहकेा ब्राहमण, क्षेिी, ठकुरी, 
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दशनामी, दखलत समदुाय समतेको खमखश्रत जनसंख्या, तीनका खवखभन्न िर र 

उपजातीले खसंगाररएको मखुसकोट नगरपाखलका खभि तत ् तत ् जातीका चाडपवष 

ररती ररवाज, भरे्भसुा र साँथकृखतक चालचलन संरखक्षत छन ् । मारुनी, सोरठी, 

धाटु, झाम्रे, लािे, दोहरी, भजन, कीतन र सरायँ सखहतका खवखवध नाचगानले 

रङ्गीन हाम्रो समाज साँथकृखतक सतपदाले पखन धनी छ । साखलम ेआश्रम, छिभमुी, 

दउेराली, माखलका, इष्माली िान, अकला दवेी मखुसकोट दरबार,िमुमाई , पँधेरा 

खशवालय, राधाकृष्ण मखन्दर, ब्रहमकुमारी आश्रम र खसदे्धश्वरी–कोटेश्वरी गफुा जथता 

यहाँका थिानीय खतिषथिलहरु लाई लखक्षत गद ै र खवखवध धमाषबलतबीका मठ–

मखन्दर, गतुबा, माफष त हुने पजुा–प्रािषना र रहन सहनलाई एकताबद्ध बनाई 

सांथकृखतक खवकासका  खवखवध खक्रयाकलापहरुलाइ प्रबधषन गने कायषलाइ 

प्रािखमकता खदइने छ  । 

भौस्तक पूवाणर्ार स्िकास 

६०.  खवकास र वातावरणलाई तादातयता कायम गरी पवूाषधार खवकासको कामलाई 

अगाखड बढाईने छ । यस नगरपाखलकाको सडक सञ्जाल ब्यापक खवथतार 

भईसकेको सन्दभषमा सो को थतरोन्नती गनष संि र प्रदशे सरकारसँग खवशेर् 

पहल गररनकुा सािै नगरपाखलकाको आफ्नो श्रोत पररचालनमा खवशेर् जोड 

खदईने छ । “हाम्रो सडक, हाम्रो सहभाखगता, थतरीय सडक, हाम्रो प्रखतवद्धता” 

अनरुुप नगरपाखलका खभिका सडकहरुमा थिानीय जनताहरुको सहभाखगतामा 

नाली खनमाषण कायषक्रमलाई खनरन्तरता खदईने छ । 

६१.  खवकासका सबै आयामहरुले समखेटएको खवकासको खनखतत "दीगो स्वकासका 

लक्ष्यहरु" (Sustainable Development Goal- SDG) तफष  केखन्द्रत 

रही गखतखवखधहरु अगाडी बढाइनेछ । 

६२. मखुसकोटलाइ सडक सन्जालल े जोड्ने पररकल्पना गररएको र मखुसकोटको 

Life Line को रुपमा रहकेो नगरपाखलकाका वडा नं. १, २, ३ र ४ समट्ेने, र 
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वडा न.ं ५, ६, ७, ८ र ९ समट्ेने गरी खनमाषण हुने दईु वटा चक्र पि भौखतक 

पवूाषधारको नमनूा हो र नमनूाकै रुपमा खबकास गन ेहाम्रो सोंच रखह आएको छ । 

६३. नगरपाखलका क्षेि खभि संचालन हुने यािबुाहक सवारी खनयखमत, व्यवखथित 

गररनकुा सािै याि ुभाडा दर दरुीको आधारमा सरोकारवालाहरुको सहयोगमा 

समाधान गररने नीखत खलईन ेछ । प्रत्येक वडाको एउटा प्रमिु सडक पखहचान 

गरी थतरोन्नती गररनेछ । सडक सञ्जाललाई खनयखमत गनष लेन्ि वकष रको 

व्यवथिा गररनेकायषलाइ खनरन्तरता खदइने छ । 

६४.   वातावरणीय प्रभावहरुको मलू्याङ्कन गरी सडकहरुलाई प्रािखमकताका 

आधारमा थतरोन्नती गद ैलखगनेछ । सडकको थतरोन्नतीका लाखग सतबद्ध सबै 

खनकायसँग समन्वय गररनेछ । आवश्यक थिानमा कल्भटष खनमाषणलाई 

प्रािखमकता खदइनेछ । नगरपाखलका क्षेिखभिका खभखि बाटोहरुमा नालीको 

व्यवथिा गरी बर्ाष याममा समेत ग्राखमण यातायातको सखुनखितता गररनेछ ।  

६५.     प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रम र मखु्यमन्िी ग्राखमण तिा रोजगार कायषक्रम जथता 

खवकास गखतखवखधहरु संिीय सरकार र प्रदशे सरकारद्वारा थिाखनय सरकारको 

खवकास गखतखवखधहरु संचालन गनष प्राप्त कायषक्रम भएकोल ेहाम्रो आवश्यकता 

र वथतखुथिखत अनरुुप प्रचखलत काननू बमोखजम प्रभावकारी रुपमा कायाषन्वयन 

गररनेछ । प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रममा अखधकतम बेरोजगार ब्यखिहरुलाई 

सखूचकृत गनष प्रोत्साहन गररने छ । नगरपाखलकामा ठेकेदार कतपनीवाट सतपन्न 

गररने योजनाहरुमा सखूचमा परेका ब्यखिहरुलाई काममा लगाउन ुपने कुरालाई 

काननू बमोखजम कायाषन्वयनमा जोड खदइने छ ।  

६६.  पवूाषधार खवकासका काममा युवा र मखहलाहरुलाई कामका लाखग पारीश्रखमकमा 

आधारीत भई आकखर्षत गन ेगरी कायषक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

६७.  योजना कायाषन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन/मलू्याङ्कन खवखधलाई 

चथुत र नखतजामिुी बनाईन े छ र  "अनुगर्नको अनुगर्न" गन े कायषको 

शरुुवात गररने छ । 
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६८.  खनखमषत सावषजखनक सतपखत्तको सरुक्षा गनष बजटेको ब्यवथिा गररने छ । सडक 

लगायत खनखमषत सावषजखनक सतपत्तीको  संभार एव ंममषत संभारको लाखग एक 

ममषत संभार कोर्को सािै  बजेटको ब्यवथिा गररने छ ।  

६९.  नगरपाखलका खभि सावषजखनक पवुाषधार खनमाषण गदाष मखहलामिैी, बालमिैी, 

अपाङ्गमिैी तिा वातावरणमिैी संरचना खनमाषणमा जोड खदने खवर्यलाई 

खनरन्तरता खदई  कायाषन्वयन गररनेछ ।  

७०.  नगरपाखलका केन्द्रको आफ्नो थवामीत्वमा रहको र जग्गा प्राप्तीवाट िररद 

भएको काररव १२  रोपनी जग्गामा बोलपि आब्ह्यन भइ प्रशासखकय भवन 

खनमाषणको काम अगाखड बढाउन संखिय सरकार र नगरपाखलकाको ५०:५० को 

लगानीमा कररब १० करोडको लगानीमा बहुवखर्षय ठेक्का प्रखक्रया  अगाडी 

बढेको र चाल ुआ.व. मा उल्लेख्य भौखतक एव ंखबखत्तय प्रगती भएको ब्यहोरा 

यस सतमाखनत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।   

७१.  नगरपाखलकामा गत आ.व. २०७६/०७७ मा एक वटा हलेी प्याड (वडा नं ७ ) 

खनमाषण भई सकेको छ ।  अन्य वडाहरुमा पखन आवश्यकतानसुार हखेलप्याड 

खनमाषण गन ेकायषलाई प्रािखमकता खदईनेछ  । 

७२.  नगरपाखलकावाट खनखमषत तिा वडाहरुबाट प्राप्त सतपणुष योजनाहरुको पररयोजना 

बैंक (Project Bank) तयार गररने छ ।  नगरपाखलकाको खवकासको लाखग 

आवखधक, वाखर्षक, रणनीखतगत, खवर्य क्षेिगत, मध्यकाखलन तिा दीिषकाखलन 

खवकास योजना बनाई कायाषन्वयन गररने प्रखक्रयालाइ अगाखड बढाइने छ ।  

७३.  नगरपाखलका खभिका थिानहरुको पखहचान गरी नमनूाको रुपमा ईको खसटी 

(Eco-City) र टुररजम खसटी (Tourism City) खनमाषणको लाखग आवश्यक 

संभाब्यता अध्ययनको प्रखक्रयालाई अगाखड बढाईन ेछ । 

७४. नगरपाखलकाको पखहचानको रुपमा नगरपाखलकको केन्द्र र अन्य  वडाहरुमा 

आवश्यकता पखहचान गरी बस पाकष को लाखग जग्गा प्राप्ती गनष खबशरे् पहल 
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गररने र पवूाषधार खनमाषणको लाखग प्रखक्रया अगाडी बढाइने छ । वामीटक्सार 

पाकष , जषे्ठ नागररक खवश्राम तिा मनोरञ्जन पाकष , उद्योग ग्राम, फोहोर प्रशोधन 

केन्द्र, प्रत्येक वडामा (बगचैा, पोिरी, प्रखतक्षालय, पैदल मागष भएको) कखततमा 

एउटा थमाटष मनोरञ्जन पाकष  खनमाषणको काम मखुसकोटका प्रािखमकताका 

खबर्यहरु हुन ् । श्रोत साधनको लाखग संखिय सरकार एवं प्रदशे सरकारसँग  

खबशरे् पहल गररनेछ । 

७५. नगरपाखलका भर ५० प्रखतशत जनसहभाखगता जटुाई खसंचाई गनषका लाखग 

कुलोहरु खनमाषण, ममषत तिा व्यवथिापन गन ेकाम प्रािखमकताका साि अगाडी 

बढाई सखकएको छ । खसंचाईका लाखग प्रयोग हुने जलाधार क्षेि, महुानको 

िोल्सीहरुमा पानी ररजवषका लाखग  अपनाईन ेसंरक्षण पद्धती लाग ुगराईन ेछ । 

छोटो दरुीमा हुन सक्ने अवथिामा खलफ्ट खसंचाई गराई खसंखचत क्षेि खवथतार 

गररने छ ।  खलफ्ट खसंचाईमा प्रयोग हुने मोटर र पाईप र वाईररङ्गको ५० 

प्रखतशत अनदुान खदने नीखत लाई खनरन्तरता खदइने छ ।  

७६.  नगरपाखलका खभिका सावषजखनक, पखतष तिा ब्यखिगत जग्गा बाहकेका जग्गा 

अखतक्रमण हुन नखदने र भएको भए त्यसलाई सरुखक्षत गनष उपयिू नीखत 

अवलतबन गररने छ ।  

७७. यस नगरपाखलका खभि रहकेा भौखतक पवूाषधार खनमाषण गदाष अपाङ्गता मिैी 

बनाउने नीखत खलइनेछ । नगरपाखलका खभिका फरक क्षमता भएका व्यखिहरुको 

क्षमता खवकासका लाखग कायषक्रम बनाई लाग ु गररनेछ । अपाङ्गता भएका 

व्यखिहरुको सहज जीवनयापनका लाखग आवश्यकताका आधारमा खशपमलुक 

ताखलम तिा सशखिकरण गने नीखत खलनइने छ ।अपाङ्गले संचालन गने 

व्यवसायलाई अनदुान खदने सलुभ ऋणको लाखग खसफाररस गररनेछ । 

७८. खबद्यतु आपखूतषलाषइ भरपदो बनाउन नगरपाखलकाको मकुाम लगायत अन्य  

बथतीहरुमा राखष्िय प्रशारण लाईनको खवथतार गररएको र खबथतार हुन नसकेका 

अन्य वथतीहरुमा पखन  राखष्िय प्रशारण लाईनको खवथतारलाइ िप  खनरन्तरता 
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खदइने छ । नगरपाखलका खभि रहकेा सतपणूष साना तिा लि ु जलखवद्यतु 

आयोजनाहरुलाई एकीकृत गद ै ग्रीखडङ, खवद्यतु प्राखधकरणसँग समन्वय गरी 

खवक्रीको सखुनखित गन ेकाम अगाडी बढाउन खबशरे् पहल गररने छ । 

७९.  उज्यालो नगरपाखलका अन्तगषत बैकल्पीक उजाषको माध्यमवाट सौयष सडक 

बखत्त जोड्ने कामलाइ चाल ुआ.व.मा कखतपय वडाका महत्वपणूष थिानहरुमा 

जडान गररएको र यस लाइ अझ खबथतार गनष बैकल्पीक उजाष प्रबधषन केन्द्रसंग  

समन्वय गररने छ ।  

८०. सरुखक्षत नागररक आवास अन्तगषत गत आखिषक वर्षमा नै मखुसकोट 

नगरपाखलका िरका छाना मिु नगरपाखलकको नखजक पखुग सकेको र आगामी  

आ.व. २०७८/०७९ मा िरका छाना मिु नगरपाखलकाको िोर्णा गररने छ । 

वातावरर् तथा स्िपद् ब्यवस्थापन सम्वन्र्ी 

८१. चारैखतर सदाबहार िोलानाला र नदीहरु प्रवाखहत मखुसकोट नगरपाखलकामा 

प्रसथतै मािामा जल सतपदा रहकेोले नगरको समखृद्धका लाखग हामीसँग भएको 

जल सतपदाको अखधक उपयोग गद ैजलखवद्यतु, पयषटन तिा पयाषवरणीय खवकास 

र ठुला खसँचाई पररयोजना खनमाषणका लाखग आवथयक योजना खनमाषण गरर 

कायाषन्वयनमा लखगनेछ  ।  

८२. वातावरण संरक्षणमा कृयाखशल सामाखजक व्यखित्व, संथिा वा समहूको श्रम 

सहयोगमा वकृ्षारोपण, वन नसषरी, पदमागष, पोिरी तिा चौतारी खनमाषण तिा भ–ु

संरक्षणका लागी खवशरे् व्यवथिा गरीने छ । वन जगंल, जलाधार क्षेिको उखचत 

संरक्षण गनष अखतक्रमण अवधै खनकासी पैठारी खनयन्िणका कायषक्रम संञ्चालन 

गररनेछ । सावषजखनक महत्वका पोिरी खनमाषण र संरक्षण, नखद–िोला तटबन्ध र 

भल व्यवथिापन, बाटीका खनमाषण र भ–ूसंरक्षण, चौपारी खनमाषण र बकृ्षारोपण 

गन ेसमदुाय, संथिा, समहू (व्यखि समते) लाई आवश्यक खनमाषण सामाग्री दक्ष 

खमस्त्री तिा प्राखवखधकको सेवा उपलब्ध गराई वातावण संरक्षण तिा थवच्छ 

वातावरण खनमाषणमा साझदेारी माफष त व्यापक सहयोग खदने नीखत अवलतबन 
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गररनेछ । भ-ूक्षयवाट अखत प्रभाखवत क्षेिको पखहचान सखहत सो खनयन्िणको 

लाखग नगरपाखलकाको आफ्नै पहल एव ंसंि र प्रदेश सरकारसंगको सहकायषमा 

खनयन्िण कायषक्रम अगामाखड बढाइने छ । वडा नं ०१ खथित फुस्रे पखहरो लगायत 

वडा नं ०२ को प्रभाखवत र अन्य क्षेिमा रहकेा जोखिम क्षेिहरुको पखहचान गरी 

आवश्यक पहल गररने छ ।  

८३. फोहोरमलैा खबसजषनको लाखग डतपीङ साइट खनमाषणको काम नगरपाखलकाको 

प्रािखमकताको खबर्य हो । आगामी आ.व. २०७८/०७९ मा संखिय सरकारको 

खबशरे् अनदुान अन्तगषत डतपीङ साइट खनमाषणको लाखग योजना माग गररएको, 

फोहर मलैा उत्सजषन गनष उत्सजषन थिलमा नै कुखहने र नकुखहने फोहर छुट्याउने र 

कुखहन े फोहोरमलैा मल बनाई करेसाबारी प्रयोग गन े गराउन े र बजार क्षेिमा 

फोहोरको राम्रो व्यवथिापन गन े व्यखिलाई परुथकृत गने कायष गररनेछ । 

फोहरमलैा ब्यवथिापनको लाखग ल्याण्ड खफल्डसाइट खनमाषण गनष जग्गा प्राप्ती 

एव ंसतभाब्यता अध्ययन गनष आवश्यक बजटेको ब्यवथिा गररने छ ।  

८४. नगर थतरीय खवपद ् व्यवथिापन सतबन्धी आकखथमक राहत कोर् िडा गररने र 

उद्धार कायषको लाखग राहत सामाग्री र जनशखि सतबन्धी आवश्यक नीखत तजुषमा 

गररनेछ । नगरपाखलका थतरीय खवपद ् पवूष तयारी तिा प्रखतकायष योजना बनाई 

कायाषन्वयन गररनेछ । 

८५. कोखभड - १९ को महामारीसंग जधु्ने थवाथ्यकमी तिा कमषचारीको मनोवल 

बखृद्ध गनष संधीय सरकारले तोकेको मापदण्ड खभि रही थवाथ्यकमी तिा 

कमषचारीलाइ प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवथिा गररनेछ । 

न्याय सम्पादन 

८६. न्याय सतपादन तिा मलेखमलापलाई उच्च प्रािखमकतामा रािी प्रत्येक वडामा 

मलेखमलाप केन्द्र गठन र मेलखमलापकताषलाई  ताखलम खदइ न्यायलाई खछटो 

छररतो बनाउन े कायषमा नगरपाखलका अग्रसर रहकेो कुरा नगरवासीले अनभुतू 
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गरेका छन । यसको प्रखतफल थवरुप न्यनू उजरुी संख्या र  उच्च फर्छ्यौटल े

न्यायीक क्षेि हाम्रो सन्तोर्जनक रहकेो अनभुतू गनष सखकन्छ ।  

८७.   आगामी आ.व.२०७८/०७९ मा न्याखयक सखमखतको कामलाई खछटो /छररतो, 

पंहुच योग्य  र सहज बनाईने छ । गत आ.व. २०७६/०७७ मा प्रत्येक वडावाट 

३/३ जनाका दरले मलेखमलाव कताषको ताखलम सतपन्न भईसकेको छ । न्याखयक 

सखमखतमा पनष आएका उजरुीहरु अत्यखधक फर्छ्यौट  भएका छन ् । न्याखयक 

सखमखतको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाईन े छ । समाजमा व्याप्त मखहला 

खहसंालाई रोक्न सामाखजक अखभयान सञ्चालन गररने छ । समाजमा दखबएर 

रहकेा खहसंा जन्य गखतखवखध रोक्न न्याखयक सखमखतलाई आवश्यक बजटेको 

ब्यवथिा गरी सरकारी/गरैसरकारी संथिाहरुसँग आवश्यक समन्वयसमेत गररने  

छ ।   

८८. सवषसाधारणलाई नखवनतम काननूी अवधारणा प्रदान गनषको लाखग प्रत्येक 

वडामा काननुी सारक्षता कायषक्रम संचालन गररनेछ । प्रत्येक वडामा मलेखमलाप 

केन्द्र माफष त सानाखतना खववादको समाधान गररनेछ । मलेखमलाप केन्द्रलाइ िप 

ब्यवखथित बनाउन मेलखमलाप कताषहरुलाइ ताखलमको  ब्यवथिा गररने छ ।   

संस्थागत स्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन, 

८९. संखबधान बमोखजम थिाखनय सरकार जनताको सबैभन्दा नखजकको सरकार 

भएको र नेपालको सन्दभषमा नौलो अभ्यास रहकेो हुदंा केही समय यस नौलो 

ब्यवथिाका अभ्यासहरुको खसकाइमा समय िचष हुन गएतापखन जनताको िर 

आगनको सरकार हुनकुो नाताल े जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका खवर्यमा सरकार 

लाखग रहकेो छ । सरकारको शासखकय अभ्यासहरुमा हाम्रा अनभुवहरु नौला छन् 

। शरुुका खदनहरु हाम्रा लाखग खनतान्त नौला भएका कारण कमी कतजोरी हुन ु

थवाभाखवक हो ता पखन सबै पक्षहरुको सद्भाव एव ं जनप्रखतखनखधहरु र 

कमषचारीहरुको अिक प्रयासवाट थिानीय नागररकहरुले थिानीय सरकारको 

अनभुतुी गनष सक्ने अवथिा श्रजृना भएको छ । 
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९०.   पारदखशषता र  जवाफदहेीता जथता सशुासनका मलूभतू पक्षहरुलाई ध्यान खददं ै 

सावषखजनक सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी तिा नखतजामिुी बनाइन े छ । 

नगरपाखलका र अन्तगषत कायाषलयहरुमा “रु्स्कान सस्हतको सेवाप्रवाह” मा 

उत्कृि दक्षता प्रदशषन गन े कमषचारीलाई परुथकृत गन े कायषलाई कायाषन्वयन 

गररनेछ । सावषजखनक सेवा प्रवाहको मागषदशषनको रुपमा नगरपाखलका र वडा 

कायाषलयहरुमा नागररक वडापि कायाषन्वयनमा ल्याई सखकएको छ । सो को 

प्रभावकारी कायाषन्वयनमा जनचेतना अखभबखृि गररने छ । समयको माग 

बमोखजम क्षखतपखूतष सखहतको नागररक बडापि कायाषन्वयनमा ल्याउन आवश्यक 

काननूको तजुषमा गनष पहल गररने छ ।  

९१. नगरपाखलकाबाट गररने सतपणूष खक्रयाकलापहरु जथतै जनखहतका लाखग सन्दशे, 

प्रगती खववरण, बलेुखटन, नीखत तिा कायषक्रम, नगर कायषपाखलका, नगर सभाबाट 

गररने खनणषय, नगरपाखलकाद्वारा प्रशाररत कायषक्रमहरु, थिानीय सामदुाखयक 

रेखडयो तिा सञ्चारकमीहरुसँग समन्वय गद ै सचूना प्रवाह खछटो छररतो 

पारदखशषरुपमा गररनेछ । थिानीय थतरमा संचाखलत सचूना तिा संचारका माध्यम 

रेखडयो, पखिका, अनलाईन पखिकालाई प्रोत्साहन गन ेनीखत खलइनेछ । 

९२. संखवधानद्वारा प्रत्याभतू थिाखनयतहको अखधकार समवन्धी व्यवथिा कायाषन्वयन 

गनष तिा संि, प्रदशे र थिानीय तह बीचको सहकाररता, सहअखथतत्व र 

समन्वयलाई प्रवधषन गद ैजनसहभाखगता, उत्तरदाखयत्व, पारदखशषता, सखुनखित गरी 

सलुभ र गणुथतरीय सेवा प्रवाह गनष थिानीय नेततृ्वको खवकास गनष उपयिू 

कायषक्रमहरु अगाखड बढाईन ेछ ।  

 ९३.  थिानीय शासन पिखतलाई सदुृढ गरी थिानीय तहमा खवधाखयकी, कायषकाररणी र 

न्याखयक अभ्यासलाई संथिागत गनष थिानीय सरकारको सञ्चालन गन े

सतबन्धमा भएको काननूी व्यवथिालाई कायाषन्वयनमा जोड खदईने छ । 

कमषचारीहरुको  क्षमता अखभबखृद्द गरी समयम ैसामान आपुखतष र  खनमाषण कायष 

सतपन्न गनष खबशरे् प्रािखमकता खदईने छ । सावषजखनक िररद प्रखक्रयामा सधुारको 

लाखग आवश्यक काननू खनमाषण गरी सरलीकरण प्रखक्रया अवलतबन गररने छ ।  



      मसुिकोट नगरपासिका गलु्मी    नीति िथा कार्यक्रम    आ.व.२०७८।७९ 
 

Page | 26  
 

 ९४. नगरपाखलका खभिका खवद्यालय, थवाथ्य संथिाहरु र अन्य खबद्यतुीय हाखजरी 

जडान हुन बांकी सरकारी कायाषलयहरुमा खबद्यतुीय हाखजरी आगामी आ.व. 

खभिमा जडान गरर सखकने र इन्टरनेट सेवालाई क्रमश: खबथतार गद ैलखगन ेछ ।  

९५. "सेवाको वरीपरी जनता होईन, जनताको वरीपरी सेवा" भन्ने भावना सखहत 

सेवाग्राहीलाई सतमानपवुषक सेवा प्राप्त गन े अवसर खसजषना गररनेछ । जनताको 

नखजकको सरकारको नाताल े सावषजखनक सेवा प्रवाहलाई गणुथतरीय, भरपदो, 

नागररक मिैी बनाई सशुासनको प्रत्यक्ष अनभुतूी खदलाइने छ । िरदलैोको 

सरकारको नाताले सेवाग्राहीका गनुासा तिा सझुावहरु सतबखन्धत नखजकको  

पदाखधकारी समक्ष सोझै पठाउन े सक्ने व्यवथिा खमलाइनेछ । कमषचारी तिा 

जनप्रखतखनखधहरुको क्षमता अखभवखृद्धका लाखग कायषक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

९६.  काम सतपादन गने क्रममा हाम्रा माि प्रयासहरु अप्रयाप्त हुन सक्छन । अरु 

थिानीय सरकारहरुको अनभुवबाट खसक्न र नगरपाखलकामा अवलतवन गनष 

प्रखतखनखध/कमषचारी सखतमखलत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण कायषक्रमलाई 

प्रािखमकता खदइने छ । अन्य थिाखनय तहहरुसंगको सहकायषमा संयिू लगानीमा 

योजना तजुषमा र कायाषन्वयनलाइ प्रािखमकता खदइने छ ।  

९७. आजको यगु सचूनाको यगु हो । हाम्रा गखतखबखधहरु नागररकलाई शीघ्राखतशीघ्र 

सचूना प्रदान गनष नगरपाखलकाको ववेसाइट खनयखमत अपडेट गरी सचूना 

सावषजखनक गन े व्यवथिालाई खनरन्तरता खदईनेछ । नगरपाखलकाको वाखर्षक 

कायषक्रम तिा बजटे, काननू, खनणषय, पखुथतका प्रकाशन, थिानीय पिपखिका, 

एफ.एम. माफष त सावषजखनकीकरण गररने कायषलाई प्रािखमकता  खदईने छ । 

सामाखजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेहरुको नामावली वडा कायाषलयको सचूना पाटी 

र कायाषलयको वेवसाइट माफष त सावषजखनक गररनेछ । कायाषलयका गखतखवखधहरु 

सावषजखनक सनुवुाई, सावषजखनक लेिापररक्षण र होखडषङ्ग बोडष माफष त 

सावषजखनक गद ै नागररकको सचूनाको हकको सतमान गने कायषलाई अझ 

प्रभावकारी बनाईनेछ ।  
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९८. नगरपाखलकाद्वारा खनखमषत सतपणष काननूहरु थिाखनय राजपिमा प्रकाशन गन े

कायषलाई खनरन्तरता खदईने छ । 

९९.  नगरपाखलकामा एक व्यवखथित सचूना तिा अखभलेि केन्द्रको थिापना गन े

सािै नगरपाखलका खभि रहकेा प्रत्येक िर पररवारको पणूष लगत राख्ने कायष 

गररनेछ । नगरपाखलकाबाट वडा कायाषलय, पदाखधकारी तिा कमषचारीहरुलाई 

गररने पिाचारमा एस.एम.एस. प्रणालीको अवलतबन गने कायषलाई खनरन्तरता 

खददं ैपखछल्लो अत्याधखुनक प्रखवखध अवलतवन गन ेकायषलाई खवशेर् प्रािखमकता 

खदईने छ ।  

१००. नगर कायषपाखलकाको कायाषलय, वडा कायाषलय, थवाथ्य संथिाहरुका लाखग 

आवश्यक फखनषचर, मशेीनरी औजार लगायत पवूाषधारको व्यवथिापन गरी 

उखचत कायष वातावरणको खसजषना गररनेछ । कमषचारीको क्षमता खवकासका लाखग 

ताखलम कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१०१. नगरपाखलकाल े सञ्चालन गन े कायषक्रमहरुमा नागररकको अिषपणूष सहभाखगता 

सखुनखित गन ेकायषलाई आवश्यक अध्ययन गरी उपयिू नीखत अवलतवन गररने 

छ । वाखर्षक खवकास कायषक्रमहरुको छनौट, कायाषन्वयन, अनगुमनमा 

सावषजखनक, खनखज र सहकारी क्षेिको सहभाखगतामलूक योजना पद्धखतको 

अवलतबन गररनेछ । खवकासका गखतखवखधमा नागररक अपनत्व अखभवखृद्धमा 

खवशेर् जोड खदइनेछ । 

१०२. राष्िसेवक कमषचारीहरुको मनोवल उच्च राख्नको लाखग कायषसंतपादनमा 

आधारीत प्रोत्साहन भत्ता लगायत उत्प्रेरणात्मक गखतखबखध संचालन गरी 

कायाषन्वयन गररने छ । कमषचारीको क्षमता खबकास गनष नगरपाखलकाको आफ्न ै

श्रोतवाट क्षमता खबकास ताखलम लगायत अन्य संि एवं प्रदशे सरकार एव ं

ताखलम केन्द्रहरुवाट आयोजना हुने  ताखलम कायषक्रमहरुमा सहभाखग गराइने छ ।  

१०३. प्रदशे सरकारले खनधाषरण गरेको काननू बमोखजम जनप्रखतखनखधहरुलाई तोकेको 

सेवा सखुवधाहरुको लाखग आवश्यक बजटेको व्यवथिा गररने छ । 



      मसुिकोट नगरपासिका गलु्मी    नीति िथा कार्यक्रम    आ.व.२०७८।७९ 
 

Page | 28  
 

१०४. जनसभाखगतालाई उत्साह पवूषक जटुाउन टोलटोलमा खनमाषण प्रकृया, सरसफाई, 

खवखत्तय अनुसाशन, बातावरण प्रवद््रधन, बालबाखलका, मखहला, जषे्ठ नागररक 

अपाङ्ग, सशुासन, खवकास खनमाषणका जनताको पँहुच वथती खवकास आखदलाई 

मध्यनजर गरी टोल स्वकास संस्था गठन प्रकृया अगाडी बढाइनेछ । 

१०५. नगरपाखलकाको नीखत, काननू, मापदण्ड, खनणषय कायाषन्वयन, सावषजखनक 

सतपखत, नगरको सरुक्षा तिा संरक्षण, खवपद व्यवथिापनका लाखग नेपालको 

संखवधानको धारा २२६ को अखधनमा  रही नगर प्रहरी संचालन तिा 

व्यवथिापन गररनेछ । 

१०६. जतालाई खदने सेवा खछटो छररतो र योजनाबद्ध ढंगले सतपन्न गनषका लाखग एउटा 

“योजना कायाणन्वयन तथा खररद परार्शण सस्र्स्त” गठन गररनेछ, जसले 

गदाष आगामी आखिषक वर्षमा जषे्ठ मसान्त खभि काम सतपन्न भई आर्ाढ पखहलो 

हप्तामा नै भिुानी भसैक्ने छ । योजना अनसुार िररद गनुषपने सामाग्री, मखेसन, 

औजार, फखनषचर आखद समयम ैिप पारदशी ढंगले सतपन्न हुने छ । सावषजखनक 

सनुवुाईलाई खनरन्तरता खदईने छ ।  

अन्त्यर्ा, 

१०७.  गत आ.व. हरुमा कायाषन्वयन भएका योजना/कायषक्रमहरुबाट सकारात्मक       

पररणामहरु दखेिएका हन ्।  चाल ुआ.व.को समाखप्तसँग ैहाम्रो यस मखुसकोट 

नगरपाखलकाले खवकासको क्षेिमा नयाँ मोड खलन े प्रशथत आधारहरु तयार 

भएका खिए तर खवश्वब्यापी प्रकोपको रुपमा फैखलएको कोरोना भाईरस 

(COVID-19) को असर र प्रभाव नेपाल एव ं गलु्मी खजल्ला र हाम्रो 

नगरपाखलकामा समते परेको ब्यहोरा अवगतै छ । हाम्रा खवकासका 

गखतखबखधहरु मध्ये बोलपि एवं  खसलवन्दी दरभाउपिद्वारा ३० वटा कायषक्रम 

अगाखड बढेकोमा प्रकोपको कारण मालसामान एव ं खमष्िी र ज्यामीको 

अभावल े संकटमा परेको ब्यहोरा सतमाखनत सभा समक्ष जानकारी गराउन 

चाहन्छु ।  
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१०८.  यथतै समथया उपभोिा सखमखतद्वारा संचालीत योजनाहरुमा पखन परेको छ । 

गौरव गनष लायक र पररणाम दखेिने योजनाहरु कायाषन्वयनको चरणमा 

रखहरहदंा यस खकखसमको समथया दखेिन ुदभुाषग्यको खवर्य हो ।  संि एव ंप्रदशे 

सरकारद्वारा थिानीय सरकारलाई समट्ेने गरी खनमाषण भएका काननू एवम ्

नगरपाखलकाबाट खनखमषत काननू वमोखजम सरकार सञ्चालनका महत्वपणूष 

आधारहरु तयार भएका छन । नीखत, कायषक्रम, बजटे एव ं योजना तजुषमा र 

कायाषन्वयनका हालसतमका हाम्रा अभ्यासहरु खनखमषत काननूहरुको आधारमा 

समते  आगामी खदनहरु अझ सहज हुने कुरामा खवश्वास खलन सखकन्छ ।  

१०९. संखिय संरचना पखछको तीन तहको सरकार, यसका संरचना खनमाषण र 

संगठनलाई कामयाबी बनाउनको लाखग भएका हाम्रा हाल सतमका प्रयासहरु 

भोलीको खदनको लाखग सिुद दखेिन्छन । गत तीन र चाल ुएक गरी चार वटा 

आखिषक वर्षहरुमा खवगतमा जनप्रखतखनखध खवखहन अवथिामा भन्दा सामाखजक 

आखिषक खवकास तिा रुपान्तरणमा धेरै पररवतषन आएको अनुभखूत गररएको छ 

। पारदशी सँथकृती अवलतबन गरेका छौं । थिानीय जनतालाई खनरन्तर सेवा 

प्रवाह गन ेजनप्रखतखनखध सािै आम कमषचारी प्रखत आभार व्यि गनष चाहन्छु । 

११०. आजको यस िडीमा यो नीखत र कायषक्रम यस सतमाखनत सभा समक्ष  प्रश्ततु 

गरर रहदंा  भोलीका खदनहरु अझ कठीन हुने खथिखत दखेिन्छ । महामारीको 

रुपमा रहकेो कोरोना संक्रमण (COVID-19) संग हामीले कती लड्न ुपने हो 

यसको लेिाजोिा गनष गाहो छ । भोलीका खदनमा सतपणूष पक्षहरुको साि र 

सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने आसा र खवश्वास खलएको छु ।   

COVID-19 को कारण िाती रहन गएका हाम्रा कखतपय प्रयासहरुलाई 

उपयिू खबखधद्वारा सतबोधन गररने प्रखतबद्धता ब्यि गनष चाहन्छु ।  

१११.  प्रश्ततु नीखत तिा कायषक्रमको सफल कायाषन्वयनवाट मखुसकोटको खवकासमा 

सकारात्मक प्रभाव पने र महामारीको असर कम गद ै"सरृ्द्ध नेपाल सुखी 

नेपाली" को राखष्िय आकाङक्षा परुा गनष सहयोग पगु्ने छ भन्ने आसा 

खलएको छु ।  
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समनु्नत र समदृ्ध मखुसकोट खनमाषणमा सहयोग परु् याउने संखिय सरकार, प्रदशे 

सरकार एव ंरचनात्मक सहयोग परु् याउन ुहुने राजनीखतक दल, खनखज क्षेि, सहकारी 

क्षेि, राष्ि सेवक कमषचारी, नागररक समाज, आम संचार माध्यम एव ं खवखभन्न तह 

र तप्काका महानभुावहरु प्रखत हाखदषक आभार व्यि गद ैथिानीय सरकारको रुपमा 

सेवा गन े अवसर प्राप्त भएको यस िडीमा जहा ँ सकैु रहनु बथन ु भएका सतपणुष 

मखुसकोट वासीहरु आमा/बबुा/दाज/ुभाई/खददी/बहीनी एव ं गलु्मी खथित अमलू्य 

राय सझुाव प्रदान गनुष हुने अन्य थिाखनय सरकार, थिाखनय प्रशासन र सरुक्षा 

खनकाय प्रखत हाखदषक धन्यवाद ज्ञापन गदषछु र प्रथततु नीखत र कायषक्रमको अनमुोदन 

र सफल कायाषन्वयनको अपेक्षा राख्दछु । 

उपखथित सभा सदथय ज्यहूरु, सतपणूष कमषचारीहरु, पिकार बन्ध ुलगायत उपखथित 

महानभुावहरुमा यो नीखत तिा कायषक्रम कायषन्वयनमा समन्वय, सहयोग, सखक्रय 

सहभाखगताको अपेक्षा सखहत हाखदषक धन्यवाद व्यि गदषछु । 

 

                                                                          ………………… 

खमखतः २०७८/०३/०७                                               सोमनाि सापकोटा 

      नगर प्रमिु 
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