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नगर सभाको उपाध्यक्ष ज्यू, नगरसभाको सदस्य ज्यूहरु, सम्पुर्ण कमणचारी ममत्रहरु, दलका 

प्रमिमनमध, पत्रकार िथा सरुक्षाकमी ममत्रहरु । 

नपेाली जनताको लामो त्याग र बमलदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरु ससं्थागत गन ेहते ुसमहत 

जारी नपेालको समंवधान २०७२ ले दशेलाई ससं्थागत रुपमा सघंीय लोकतामरिक गणतरिात्मक दशेको 

रुपमा मवकमसत गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लाग ूभएको समंवधानले व्यवस्था गरे 

अनरुुप हामी यो नगरसभामा उपमस्थत भएका छ ौँ । यस अवसरमा ऐमतहामसक कालदमेख हालसम्म 

पररवततनमा सररक ह ौँद ैस्वरिता तथा जनताको अमधकार स्थामपत गनत आफ्नो जीवनलाई बमलदान गरर 

सनु लो अवसर मदलाउन ेज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रमत भावपणूत श्रद्धाञ्जली अपतण गदतछु । 

आज दशे सघंीय लोकतामरिक गणतरि सम्म आइपगु्दा मवमभरन कालखण्ड समहत राणाकालीन, 

पचंायतकालीन बह दलीय व्यवस्था गजुारी सकेका छ ौँ । मवगतको कहाली लाग्दो समय गजुाद ैभमवश्यको 

सरुदर सपना तथा सरंचना मनमातणको लामग भएको स्थानीय तहको मनवातचन २०७४ आषाढ १४ बाट हामी 

माई नगरपामलकामा जरम मलएका ह ौँ । यो सनु लो अवसर हो भन ेसघंषत र चनु ती पमन हो । 

आज हामी एक्काइस ौँ शताब्दीमा रमहरहौँदा मवश्वको मवकासको गती तीव्ररुपमा अमघ बढ्दा हामी 

मघमिएर पच्छ्याउन ुपन ेअवस्था छ । हामी यही ५ वषतमा यवुाको जस्तो जोश र वदृ्धको जस्तो होस 

ममलाएर यो समय अथातत कायतकाल मभि मनश्वाथत, मनमतम, मनमभतक भएर जनता, दशे, राष्ट्र, रामष्ट्रयता, 

जनजीमवका, सावतभ म सत्ता, अखण्डता, लोकतरि, गणतामरिक सघंीयता, राज्यको पञ्चशील मसद्धारत, 

असलंग्न परराष्ट्र नीमत, समंवधान र काननूको अधीनमा रहरे मजम्मवेारी मनवातह गनत हामी सदस्यहरु, 

कमतचारीहरु, सम्पणूत माई नगरपामलकाका नगरबासीको जम्मवेारी रहनछे । 

महलोबाटै उमे्रर सरुदर कमलको फूल फुले जस्तै असखं्य चनु तीका पहाड मछचोल्द ैहाम्रो पाौँच 

वषतको कठोर महेनतले हाम्रो नगरपामलकालाई समदृ्ध गराउन समकनछे र त्यही सममृद्धको मदशातफत  हामी 

अगामड बढ्न ेप्रण गदतछ ौँ । 

नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

हाम्रो माई नगरपामलका इलाम मजल्लाको सदुरु दमिणपवूतमा रहकेो नगरपामलका हो । यो 

नगरपामलकाको पवूतमा रोङ गाउौँपामलका र सयूोदय नगरपामलका, पमिममा चलुाचलुी र माङसबेङु 

गाउौँपामलका रहकेो छ । त्यस ैगरी उत्तरमा दउेमाई नगरपामलका र इलाम नगरपामलका अमन दमिणमा झापा 

मजल्लाको अजुतनधारा र करकाई नगरपामलका रहकेो छ । पाौँचवडा नगरपामलका र तीनवटा 

गाउौँपामलकासौँग मसमाना जोमडएको यस नगरपामलका २४६.११ वगत मकलोममटरमा फैमलएको छ भन ेयस 

िेिमा २०६८ सालको जनगणना अनसुार कुल ३२,५७६ जनसखं्या बसोबास गदतछ ौँ । 
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नपेालको सघंीय शासन प्रणाली अरतगतत राज्य पनुरसचंनामा स्थानीय तहको नया मसमाङ्कन 

गदात यो नगरपामलका सामवकको मचसापानी गामवस, दानावारी गामवस, महमाई गामवस र लक्ष्मीपरुको वडा 

न ं५ रुपारतरण भई स्थापना भएको हो । 

हाम्रो माई नगरपामलका मध्य पहाडी िेि तथा चरेु भावर िेिबीच सतंमुलत भएर यसको 

भ गोमलक स्वरुप रहकेो छ । यहाौँ उत्परन भएका खोला तथा खोल्सीहरु धरैे जसो माई खोलामा मममसरछन ्

। भ मगक मवमवधताले गदात यहा पाइन ेबनस्पती तथा जैमवक मवमवधतामा एकरुपता नपाइएता पमन 

अमधकाौँश ठाउौँ चरेु िेिले ढाकेकोले चरेु िेिमा पाइन ेवनस्पती र जैमवक मवमवधताको बाह ल्यता छ । 

राई, मलम्ब,ु ब्राम्हण, िेिी, मगर, गरुुङ, तामाङ, नवेार, मगरी, परुी, भारती, दशनामी, कुमाल, 

माझी, शपेात, कामी, साकी, दमाई, मणु्डा, दनवुार, सनुवुार लगायत मवमभरन जातजातीहरुको बसोबास 

रहकेो छ । यहाौँ बसोबास गन ेनगरवासीहरुमा जाती, भाषा, धमत र ससं्कृमतमा मवमवधता भएपमन मवमवधता 

मभि एकता छ । पशेाको महसाबले बह सखं्यक जनताको पशेा खेती न ैहो भन ेबाौँकीको पशेा व्यापार, 

उद्योग र नोकरी रहकेो पाइरछ । 

अब म यस माई नगरपामलकाको आ.व. २०७४/०७५ को वामषतक नीमत तथा कायतक्रम प्रस्ततु गन े

अनमुमत चाहरछु । 

पूर्ाणधार मर्कास िर्ण ः- 

 "दीगो पवूातधार न ैमाई नगरपामलकाको सममृद्धको आधार" भरन ेनारालाई मलूमरि ठानी  दीगो 

पवूातधार मवकासको लामग महत्वपणूत मवकास आयोजनाहरुलाई अगामड बढाइनछे । यो वषत नगर 

स्तरीय ग रवका योजना छन ट गन ेप्रयास गररएता पमन वैज्ञामनक महसाबले छन ट गनत 

नसमकएकाले आगामी वषत मवज्ञ समहू माफत त नगरपामलकाकको मागत मचि मनमातण गरी सोही 

अनसुार बजेट मवमनयोजन गन ेर समानपुामतक मवकासका खाका तयार गरी कायतक्रम तय गररनछे 

। 

 पवूातधार तफत  सडक, मवद्यतु, खानपेानीलाई प्राथममकतामा रामख बजेट मवमनयोजन गररनछे । 

गौरर्का योजनाहरु 

 सडक तफत  

 बढुी सखुानी दमेख शकु्रबारे, मचसापानी ह ौँद ैकरफोक खोला सम्मको मलू सडक  

 वडा नं. ८ को भतभते दमेख वडा नं. ७ को लक्ष्मीबाौँध ह ौँद ैवडा नं. ६ को कोइलादने 

भरज्याङ सम्मको मलू सडक 

 खवतनेदखेी आलेटार ह ौँद ैकटे्टलटारबाट शकु्रबारे सम्मको नगरपामलका जोड्ने सडक  
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 मसतली दमेख वडा नं. ४ को कामीटार ह ौँद ैसममबोटे, झाौँक्रीखोप ह ौँद ैवडा नं. १० को 

तीनघरे जोड्ने सडक 

 वडा नं. २ मसतली दमेख वडा नं. ३ को गोलटार ह ौँद ैवडा नं. १ पालटार सधवुाबाट टुके्र, 

रावली गाउौँ, मलपङ्ुसा, सहीवीरे-जवुाले ह ौँद ैमामझटार सम्मको सडक 

 वडा नं. २ को बोरेतला पछुारबाट प्लेरटेचोक ह ौँद ैमशवपोखरीबाट सखुानीको 

जालीखोल्सी जोड्ने सडक 

 माई खोलाको भतभते-चेप्टी पक्की पलु र माझीटार-सेतीखरे पक्की पलु मनमातणको 

लामग केररमा पहल गद ैभतभते, चेप्टी, जालीखोल्सी, दाहालटार, खवतन,े ममथनुखकत , 

ढोडेनी, सोमबारे, घलेगाउौँ, बोरुङ, मवहीबारे, माझीटार, सेमतखरे  नगरपामलका स्तरीय 

ररङरोड 

यी मामथका ग रवका सडकहरुलाई रणनीमतक महत्वका रुपमा अमघ बढाउन पयातप्त बजेट 

मवमनयोजन गररनेछ । 

 राौँगापानीबाट धारापानी ह ौँद ैचङुमाङ सम्मको सडक 

 दाहालटार, थाक्ले ह ौँद ैहाङमखम सम्मको सडक र बगै ौँचादमेख ढोडेनी ह ौँद ैरुपाडाौँडा, 

मसेुटार, गनुमनेु सोमिम सडकलाई  उच्छच प्राथममकतामा राखी बजेट मवमनयोजन 

गररनेछ । 

 माई नगरपामलका मभिका नदीनालाबाट साना जलमवद्यतु मनमातणलाई प्रोत्सामहत 

गररनेछ। 

 मवद्यतु नपगुेका वडाहरुलाई प्राथममकतामा राखेर मवद्यतु मवस्तार कायतक्रम सचंालन गररनछे । 

साथै यसको लामग सम्बमरधत मनकायसौँग लगानीको लामग पयातप्त पहल गररनछे । 

 नगरपामलका र वडा कायातलयहरुको मनमातणको लामग मनशलु्क रुपमा जग्गा प्रामप्तको पहल गररनछे 

। सकभर हस्तारतरण भई आउन ेमवषयगत कायातलयहरुलाई समते मध्य नजर गरर सवेाग्राहीहरुले 

सवेा प्राप्त गनत धरैे ठाउौँ द डधपु गनत नपरोस ्भनरे वररपरर वा नमजकै पवुतधार मनमातणलाई 

प्राथममकताका साथ अमघ बढाइनछे । 

 बजारीकरण शहरीकरण गनतको लामग वडा न.ं ६ को मबमहवारे वडा न.ं ७ को लक्ष्मीबाौँध, वडा न.ं 

८ को कलकत्त,े वडा न.ं  १ को पालटार, वडा न.ं ९ को मचसापानी सोमबारे र वडा न ं५ को 

खवतनलेाई योजनाबद्ध ढंगले पवूतधारको मवकास गररनछे । शकु्रबारे-मसतली र यी बजारका 

आसपासका िेिलाई समते समटेी "आधमुनक प्रमवमध, सवेा समुवधायिु शहर" अथवा Smart 
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City को रुपमा मवकास गररनछे । भवन आचारसमंहता तत्काल कायातरवयन गरर आफूखसुी घर 

बनाउन प्रमतबरध लगाइनछे । राज्यको तफत बाट आवास मनमातण गदात एक महल सय ौँ पररवारको 

नीमत अवलम्बन गररनछे र बाौँकी भखूण्डलाई कृमष प्रयोजनमा प्रयोग गररनछे । 

 त्यसगैरी गरुवा खोलाको मामथल्लो भेगमा पक्की पलु, गदानी भञ्ज्याङ, बेलडाौँडा बीचमा पन े

लेवा खोलामा पक्की पलु, खवतन ेर वाङ्गेबचु्छचमेा पन ेधोवीखोलामा झोलङ्ुगे पलुको लामग 

केररमा पहल गररनछे । 

 गत साउन ममहनाको २६,२७ र २८ गतेको मभषण वषात पमछको बाढी पमहरोले वडा न ं८ को 

मनैाचलुी, लोस,े च तारेडाौँडा , लालखोला बेसारबारी, वडा न ं२ को पमूवत झोडा लगायत ढकन,े 

झण्डीका पीमडतहरुलाई वगीकरण गरी 

१. घर, गोठ, जमीन सबै िमत भएर पणूत मवस्थामपत भएका 

२. मवस्थामपत नभएको तर पशधुन र वालीनाली नष्ट भएका घर पररवारको पमहचान गरर राहत 

प्याकेजको व्यवस्था गररनछे भन ेसो िेिको पवूातधार मरमतको लामग बजेटको व्यवस्था गररनछे । 

वडा न.ं ८ को मनैाचलुी, लोस,े च तारेडाौँडा, लालखोला, बेसारबारी, दङ्ुदङ्ुगे र वडा न.ं २ को 

पवूीझोडा िेि मानव बस्ती योग्य नदमेखएकोले गत भार ममहनामा मजल्ला दवैी प्रकोप समममत माफत त 

केररमा बस्ती स्थानारतरण गनत मसफाररस समते गररएको छ । 

ससं्कृमि िथा पयणटन िर्ण ः 

 सखुानी शहीद पाकत मा भ्यटूावरको मनमातणको थालनी गररनछे । 

 मशव पोखरी, मबहीबारे, मसमसार, हाङ्गसाम पामा वरक पोखरी र तेलपानी मसमसार िेिको 

मवकास र सरंिणमा जोड मदइनछे । 

 गनुमनु ेर जाौँतो ढुङ्गा िेिमा पयतटन प्रवद्धतनका कायतक्रम सचंालन गररनछे । 

 धोरर ेगफुा, काली मसहंदवेीको सरंिण गद ैसोही ठाउौँमा भ्यटूावरको मनमातण थालनी गररन ेछ । 

 कोइलादने मढकीटार भ्य ूटावर मनमातण थालनी गररनछे । 

 माई नगरपामलका मभिका मठ ममरदर, चचत, माङ्गमहम, श्री मशवचरण कमल मवरदधूाम, सत्सगं 

भवन, ब द्ध गमु्बा र माङ्गमखमहरुको मजणोद्वार र ममतत गररनछे । 

कृमि के्षत्र िर्ण ः- 

 हाम्रो नगरपामलकाको मखु्य पशेा व्यवसाय भनकेो कृमष र पशपुालन न ैहो । कृमष र पशपुालनमा 

आधमुनकीकरण गरर गणुस्तर र उत्पादन बढाई हालको मनवातहमखुी कृमष प्रणालीबाट व्यवसामयक 

कृमष प्रणालीमा पररवततन गद ैबजार , गणुस्तर र उत्पादन एक अकातमा पररपरुक ह न भरन ेमलू  
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मरिलाई ध्यानमा राखी बजारको माग बमोमजम गणुस्तरलाई मध्यनजर राखी उत्पादन बढाउन 

कुन ठाउौँमा कस्तो खेती उपयिु ह रछ त्यसको वैज्ञामनक अनसुरधान गरर "एक गाउँ एक 

उत्पादन" लाई प्रवदतन गन ेर उत्पामदत सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा नगरपामलकाले मवशषे 

पहल मलनछे । 

 यस िेिमा थपैु्र प्रकारका कृमष उत्पादन ह रछन ्तर मवक्रीको उमचत व्यवस्थापन ह न नसक्दा 

ब्यापारी धनी ह न ेअमन मकसान सौँध ैमकातमा पन ेअवस्था छ । त्यस ैगरी अझै पमन उरनत बीउ 

मवजन र प्रमवमधको अभावमा मकसानले गरेको महेनतको फल प्राप्त गनत समकरहकेा छैनन ्। यसका 

लामग मकसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उमचत मलू्य प्राप्त गन ेअवस्था मसजतना गनत गाउौँ-गाउौँमा 

खमनएको कृमष सडकको स्तर उरनमत गन,े सहकारी र मनजी िेिलाई प्रोत्सामहत गरर माई 

नगरपामलकाको महत्वपणूत ठाउौँमा बजार मवस्तार गद ैकृमष उत्पादनको सकंलन र मवक्री केरर 

खोमलनछे । मकसानलाई चामहन ेसम्पणूत कृमष सामग्री, मलखाद, औषधी र वैज्ञामनक कृमष 

प्रणालीको लामग आवश्यक सम्पणूत परामशत सवेाहरु उपलब्ध ह नछेन ्। 

 खेतीका लामग अमत आवश्यक मसचंाईको प्रबरध ममलाउन हाल सचंालनमा रहकेा कूलोहरुलाई 

स्तरोरनमत गन ेर आवश्यक थप मसचंाई पररयोजनाहरु सचंालन गररनछे । साथै पाइपलाईन माफत त 

मसचंाईको व्यवस्था गरर तरकारी उत्पादनमा वमृद्ध गररनछे । 

 कृमष तथा पशपुालनसौँग सम्बमरधत सहकारी र नगरपामलकाको सयंिु लगानीमा मनम्न प्रकारका 

उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरर अरतरामष्ट्रय बजारमा मनकामसको प्रबरध ममलाईनछे । 

 तरकारी र बीउमबजनहरुलाई ताजा राख्न शीत भण्डारको व्यवस्था गररनछे । 

 दधूको उत्पादनलाई ताजा राख्न मचस्यान केररको व्यवस्था गररनछे । 

 दधूको उमचत मलू्य मदन ेदगु्ध व्यवसायी ससं्थाहरु र कम्पनीहरुसौँग सम्बरध राखी दधू मवक्रीका 

साथै स्थानीय बजारको मागको आधारमा दही,मघउ, छुपी,ललीपप लगायतका उद्योगलाई 

प्रोत्सामहत गररनछे । 

 उरनत जातका गाई, भै ौँसी, बाख्रा, कुखरुा, सुौँगरु, माछा र माह री पालनको लामग आवश्यक प्रवरध 

ममलाइनछे । 

 मकसानको सहकारीलाई प्रामत्सहत गद ैदधू, मास,ु तरकारी च्छयाउ खेती गन ेर प्रसोधन गन े

उद्योगबाट उत्पामदत सामानको बजारीकरण गररनछे । 

 सपुारी खेतीलाई व्यवसायीकरण गरर बजारको प्रवदतन गररनछे । 
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 केरा खेतीमा लागेको रोगको मनदान खोज्द ैसो खेतीलाई व्यवसायीकरण गद ैबजारको प्रबदतन 

गररनछे साथै केरालाई प्रसोधन गरी बजारको माग बमोमजमको उत्पामदत सामानलाई प्रोत्सामहत 

गररनछे । 

 जग्गा बाौँझो राख्न ेर जग्गाको अनावश्यक खण्डीकरण गन ेप्रवमृत्तलाई मनरुत्सामहत गररनछे र कृमष 

मवज्ञको मसफाररसमा एक गाउौँ एक उत्पादनको उदशे्यका लामग जग्गाको चक्लाबरदीलाई 

प्रोत्साहन गररनछे । 

 उत्कृष्ठ कृषकलाई परुस्कृत गन ेव्यवस्था गरर कृमष पशेाप्रमतको आकषतण र सम्मानमा वमृद्ध 

गररनछे । 

स्र्ास््य िर्ण ः- 

 नगरपामलकाको केररमा मवशषेज्ञ सवेा समहतको २५ वेड िमता भएको अस्पताल खोल्न ेर 

वडामा रहकेा स्वास््य च की र प्राथममक स्वास््य केररलाई स्तर उरनमत गद ैआगामी पाौँच 

वषत मभिमा सबै वडाहरुमा स्वास््य च की स्थापना गररनछे । 

 गभतवती, सतु्केरी तथा नवजात मशश ुस्याहार सम्बमरध सम्पणूत सवेाहरु थप गणुस्तरीय र 

व्यवमस्थत ढंगले सचंालन गररनछे । 

 झाडा पखाला, हजैा जस्ता सरुवा रोगहरुको मनशलु्क उपचार गररनछे र त्यस्ता रोगहरुको 

उपचारको अभावमा कसकैो ज्यान जान ेछैन । 

 अत्यामधक रुपमा बढ्द ैगएको उच्छच रिचाप, दमखोखी, मधमुहे(डाइवेमटज), क्यारसर जस्ता 

नसन ेरोगको उपयिु उपचार, रोकथाम र मनयरिणको बहृत योजना समहत कायतक्रम सचंालन 

गन ेर ५ वषत मभिमा त्यस्ता रोगहरुबाट ह न ेमतु्यकुो सखं्यामा ५० प्रमतशत घटाउन प्रयास 

गररनछे । 

 आमथतक अभावका कारण स्वास््य सवेाबाट कुन ैपमन व्यमि वमञ्चत नह न ेअवस्था मसजतना 

गनत वीमा गनत सक्न ेपररवारलाई स्वास््य वीमामा सहभागी गराउन ेर वीमा गनत नसक्न े

व्यमिहरुलाई राज्यकोषबाट स्वास््य उपचार गन ेव्यवस्था गररनछे । 

 स्वास््य केररहरुमा दरवरदी अनसुार कमतचारीहरु औजार उपकरण र भ मतक सरंचनाको 

व्यवस्था गरर स्वास््य सवेाको गणुस्तर प्रवद्धतन गररनछे । 

 स्वास््य सेवामा सममपतत भई उत्कृष्ट काम गने कमतचारीहरुलाई पुरस्कृत गररनेछ भने स्वास््य 

सेवा प्रवाहमा मजम्मेवारी पुरा नगरी समय पालन र मनयममतताको पालना नगने लगायत खराव 

आचरण र कामचोर कमतचारी पाइएमा दमण्डत गररनेछ । 
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 पमहलो व्यमि स्र्ास््य, त्यसपमि पररर्ार ह दैँ समाज र ऄन्तत्यमा नगरपामलका नै 

स्र्ास््य भरने मारयतालाई अवलम्वन गद ैयस नगरपामलकाको समग्र स्वास््य सम्बमरध 

सचूकहरुमा सधुार गररनेछ । 

मिक्षािर्ण ः- 

 पाौँच वषत मभिमा नगरपामलकालाई ९५ प्रमतशत सािर घोषणा गररनेछ । बाल मशिा, प्र ढ मशिा 

लगायत प्रत्येक वडामा किा १२ सम्मको माध्यममक मवद्यालय मनमातण र संचालनको 

आवश्यक पहल गररनेछ । 

 प्राथममक मवद्यालयदमेख नै कम्प्यटुर मशिालाई अमनवायत गद ैलैजाने नीमतलाई क्रमश 

कायातरवयन गररनेछ । 

 प्राथममक मवद्यालयदमेख नै अंग्रेजी र नेपाली दवैु माध्यमबाट गणुस्तरीय मशिा प्रदान गने 

व्यवस्था ममलाइने छ । 

 सबै मवद्यालयहरुको संरचना वालमैिी बनाउने तथा गणुस्तरीय मशिाका लामग आवश्यक 

कम्प्यटुर लगायत शैमिक सामग्रीहरु र दि मशिकहरुको उमचत व्यवस्थापन गररनेछ । बालमैिी 

स्थानीय शासनको अवधारणा बमोमजम मवद्याथीको पठन-पाठनमा जोड मदइनेछ । 

 मशिामा उत्कृष्ट नमतजा ल्याउने मवद्यालयलाई हरेकवषत पुरस्कृत गररनेछ । 

 नगरपामलकाको केररमा रहकेो गरुवा बह मखुी क्याम्पसको भ मतक र शैमिक गणुस्तर बढाइ 

हाल संचालनमा रहकेो मवषय वाहके थप अरय मवषयको समेत अध्यापन गराइनेछ । 

 मर्द्यालय िामन्ति के्षत्र  भरने सरकारको अवधारणालाई यस नगरपामलका िेिमा समेत 

कडाइकासाथ कायातरवयन गररनेछ । मवमभरन बहानामा मवद्याथी, मशषक, राजनीमतक दलहरुबाट 

ह ने शैमिक हडतालको अरत्य गररनेछ । 

 "िैमक्षक समानिा, गुर्स्िरीय मिक्षामा एकिा माई नगरपामलकाको प्रमिबद्धिा"  भरने 

नारालाई कायातरवयन गनत कायतक्रम तय गरर कायातरवयन गररनेछ । 

 मनमित प्रमतशत तोकी सो भरदा कम मवद्याथी पास गराउने मशषकहरुलाई दण्ड र मनमित 

प्रमतशतभरदा बढी मवद्याथी उत्तीणत गराउने मशिकहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

 शैमिक संस्थामभि मादक पदाथत, धमु्रपान, नशाल ुपदाथत प्रयोग गरेको पाइएमा मजरवाना समहत 

दमण्डत गररनेछ भने जंक फुडलाई मनरुत्सामहत गररनेछ । 

 मवद्यालयमा बारम्बार गयल ह ने, राजनीमतमा संलग्न भइ आफ्नो मजम्मेवारी पूरा नगने 

मशिकलाई आवश्यक कारवाही गररनेछ भने आस्थाको आधारमा कुनै पमन मशिक वा 

कमतचारीहरुलाई मवभेद गररने छैन । 
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द्वन्तद ब्यर्स्थापन ममहला सििीकरर् िथा रोजगारी 

 समाजमा रहकेा मवमभरन कारणबाट उत्परन द्वरदहरुलाई मेलममलाप माफत त अरत्य गरर सामामजक 

शामरत कायम गररनेछ । 

 सामामजक कुररमत, कुसंस्कार तथा अरध मवस्वासहरुको अरत्य गद ैममहलामामथ ह ने महसंा र 

शोषण पूणत रुपमा अरत्य गररनेछ । 

 मवमभरन पररयोजनाहरु संचालन गरर ममहला तथा मकशोर मकशोरीहरुको जीवन उपयोगी तथा 

आयआजतन सम्बमरध सीप मवकास गरर सशिीकरण गररनेछ । रोजगारीमलूक सीप मवकास र 

अवसरहरुको खोमज गरी वा रोजगारी बढाइनेछ साथै सीप भएको ब्यमि बेरोजगार नह ने 

अवस्था मसजतना गररनेछ । 

 बैदमेशक रोजगारीलाई सरुमित, व्यवमस्थत र मयातमदत बनाइनेछ । साथै बैदमेशक रोजगारबाट 

फमकत एका यवुाहरुको सीप उपयोग ह ने गरर रोजगारीका कायतक्रम संचालन गररनेछ । 

र्न, र्ािार्रर्, खानेपानी िथा सरसर्ाईिर्ण ः- 

 "स्र्च्ि सर्ा खानेपानी प्राप्त गने सबैको ऄमधकार"  भरने नारालाई व्यवहारमा लाग ुगनत 

हाल संचालनमा रहकेो खानेपानी पररयोजनाहरुलाई थप व्यवस्थापन गररनेछ । भमूमगत ट्यवेुल 

र इनारका पानीहरुमा आसेमनकको चेकजाौँच गररनेछ । खानेपानी अभाव भएका िेिमा 

प्राथममकताका साथ खानेपानीको व्यवस्था गररनेछ । खानेपानीको महुान संरिण तथा पानीको 

सदु्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाइ पानीजरय रोगहरुको पूणत रुपमा मनयरिण गररनेछ । 

 माई नगरपामलकाको अमधकांश भभूाग चरेु भावर िेिमा पदतछ । चरेु िेिको जमीनको बन ट 

कमजोर ह रछ । तर यस नगरपामलकामा जंगल नै जंगलले ढामकएकोले ती जंगल ६० वटा 

सामदुामयक वन उपभोिा समममतमा बाौँमडएको छ । सा.व.उ.स. मभि असल र खराब दवैु पाटा 

झाौँमगएका छन् । असल पाटालाई प्रात्सामहत गद ैत्यहाौँका खराब पिलाई आक्रामक ढंगले 

मनस्तेज पाररनेछ । चरेु िेिको कमजोर भ-ूबन टलाई बाढी पमहरोबाट जोगाउन वनजंगलको 

संरिण गर ौँ भरने नाराकासाथ जंगलको संरिण र सम्बद्धतन गद ैजंगली जनावर पशपंुिी जैमवक 

मवमवधताको शकु्ष्म ढंगले संरिण गररनेछ । 

 सरसफाईका सबै सचुकहरुलाई पूरा गरी आगामी दईु वषत मभि माई नगरपामलकालाई सफा र 

हराभरा नगरपामलका घोषणा गररनेछ । 

खेलकुद िथा िाररररक व्यायम 

 खेलकुद तथा शाररररक व्यायाम स्वास््य रहने सबैभरदा महत्वपूणत उपाय हो । त्यसैले 

खेलकुदको मवकासका लामग नगरपामलकाका सबै वडाहरुमा भएका खेल मैदानको स्तर उरनमत 

र नभएका ठाउौँमा खेलकुद मैदानको मनमातण गररनेछ । 

 नगरको उपयिु ठाउौँमा समुवधा सम्परन रंगशाला मनमातण गररनेछ । 
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 नगर स्तरीय खेलकुद प्रमतयोमगता गररनेछ । जसको कारण मवमभरन खेल प्रमतभा भएका 

खेलाडीहरुको उत्पादन ह ने र मामनसहरुमा अमतररि मक्रयाकलापमा जोड मदई खेलकुदको 

मवकास गनत पहल गररनेछ । 

 

ससं्थागि मर्कास सेर्ा प्रर्ाह र सिुासन 

 पररवमततत नयाौँ सरंचना अनसुार जनतालाई पररवततनको अनभुमूत ह नगेरी सवेा प्रवाहमा 

सहजता, सरलता र नमवनतम मवमध र पद्धमतहरुको अवलम्बन गररनछे । 

 नागररक वडापि, सचूना अमधकारी, टोकन प्रणाली, गनुासो सनुवुाई सयंरि सावतजमनक 

सनुवुाई, सामामजक लेखा परीिण, घमु्ती सवेा, मवद्यतुीय सवेा प्रणाली जस्ता शसुासनका 

सचूकहरुको क्रमश अवलम्बन गरर सवेा प्रवाहमा प्रभावकाररता ल्याइनछे । 

 भ्रष्टचार, अपारदशीता र भ्रष्टचारजरय प्रवमृत्तलाई रोक्न मवशषे सतकत ता अपनाइनछे । 

 आयोजनाहरु समयमा शरुु नगन,े उपभोिा समममत अनावश्यक मववादमा अमल्झन ेर मवकास 

न ैप्रभामवत ह न ेप्रवमृत्त दमेखएमा त्यस्ता िेिका आयोजनाहरु मझकेर अरय िेिमा मदइनछे । 

 मजम्मवेारीपवूतक उत्कृष्ट कायतसम्पादन गन ेअनशुामसत इमानदाररता र उच्छच नमैतक चररि 

भएका कमतचारीहरुलाई परुस्कृत गरर प्रोत्साहन गररनछे भन ेखराब आचरण र जम्मवेारी बहन 

नगन ेकमतचारीहरुलाई प्रचमलत ऐन काननू बमोमजम दण्ड सजायको व्यवस्था गररनछे । 

तोमकएका योजना, आयोजनाहरु गणुस्तरीय रुपमा समयम ैसम्परन गनत अनगुमन मलू्याङ्कन 

कायतलाई मवशषे प्राथममकता मदइनछे । 

 उत्कृष्ट कायतसम्पादन गन ेउपभोिा समममतलाई परुस्कृत गरर उत्पे्रररत गररनछे भन े

सरतोषजनक कायतसम्पादन नगन ेउपभोिा समममतलाई दमण्डत गन ेसाथै आगामी वषतमा  

उपभोिा समममतको रुपमा कामगनतबाट वमञ्चत गररनछे । 

 "जनिाको घरदैलोमा जनप्रमिमनमध"  भरन ेअमभयान माफत त जनताका समस्याहरुसौँग 

मनररतर पररमचत भई समाधानको प्रयास गररनछे । 

 जनिानै जनादणन  भरन ेआदशतका साथ सवेा प्रवाहमा जनताका आवश्यकता र चाहनालाई 

मवशषे जोड मदइनछे । 

 सचूना पाटी, वेवसाईट,सामामजक सजंाल (फेसबकु, ट्वीटर) लगायतका सचंार माध्यमबाट 

सावतजमनक सनुवुाईको माध्यमबाट जनतामा सचूनाको हक स्थापमत गनत पारदशी कायत 

प्रणालीलाई बढवा मदइनछे । 
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    अरत्यमा हामी राज्य पनुसरंचना अरतगतत अत्यरत नयाौँ व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा छ ौँ । 

यो सकं्रमणकालीन समयमा हामी जमत ममहनेत र पररश्रमका साथ अगामड बढ्छ ौँ त्यमत न ै

सकं्रमणकाललाई मछटो अरत्य गरी माई नगरपामलकालाई मवकास र सममृद्धको पथमा अगामड बढाउन 

सफल ह रछ ौँ भरन ेमलेै मवश्वास मलएको छु । यस ऐमतहामसक र अभतूपवूत पररवततनलाई ससं्थागत गनत यस 

माई नगरपामलकामा मक्रयाशील राजनीमतक दलहरु, नागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी ससं्था, 

बमुद्धजीमव, मवकासप्रेमी, सचंार जगत, आम जनताको साथ र सहयोगको यस नगरपामलका ठूलो आस र 

अपिेा गदतछु । 

     आफ्नो बजेट नीमत र योजना आफैौँ तजुतमा गरी मवकासको गमत र मदशा तय गन ेयो 

ऐमतहामसक अवसर र चनु मत पमन हो । यो नीमत तथा बजेट मनमातण कायतमा शरुुदखेीन ैआफ्नो बमुद्ध, 

मववेक र पररश्रमले सहयोग गनुतह न ेकायतकारी अमधकृत श्री कामलदास ढकाल, मभष्ट्म सट ला, चरर प डेल 

लगायत कमतचारी ममिहरु, नगरपामलकाका सम्पणूत सदस्यहरु, सरोकारवाला ममिहरुप्रमत मवशषे आभार 

प्रकट गदतछु । 

 

माई नगरपामलकाको जय होस ्

माई नगरबासीहरुको जय होस ्

नेपाल र नेपालीको जय होस ्

धरयबाद । 


