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नगर सभाको उपाध्र्क्ष ज्र्ू, नगरसभाको सदस्र् ज्र्ूहरु, सम्पुर्ि कमिचारी लमत्रहरु, दिका 

प्रलिलनलि, पत्रकार िथा सरुक्षाकमी लमत्रहरु । 

नपेाली जनताको लामो त्याग र बललदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरु ससं्थागत गन ेहते ुसलहत 

जारी नपेालको सलंिधान २०७२ ले दशेलाई ससं्थागत रुपमा सघंीय लोकतालरिक गणतरिात्मक दशेको 

रुपमा लिकलसत गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लाग ूभएको सलंिधानले व्यिस्था गरे 

अनरुुप हामी यो नगरसभामा उपलस्थत भएका छ ौँ । यस अिसरमा ऐलतहालसक कालदलेि हालसम्म 

पररिततनमा सररक ह ौँद ै स्िरिता तथा जनताको अलधकार स्थालपत गनत आफ्नो जीिनलाई बललदान गरर 

सनु लो अिसर लदलाउन ेज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रलत भािपणूत श्रद्धाञ्जली अपतण गदतछु । 

आज दशे सघंीय लोकतालरिक गणतरि सम्म आइपगु्दा लिलभरन कालिण्ड सलहत राणाकालीन, 

पचंायतकालीन बह दलीय व्यिस्था गजुारी सकेका छ ौँ । लिगतको कहाली लाग्दो समय गजुाद ैभलिश्यको 

सरुदर सपना तथा सरंचना लनमातणको लालग भएको स्थानीय तहको लनिातचन २०७४ आषाढ १४ बाट हामी 

माई नगरपाललकामा जरम ललएका ह ौँ । यो सनु लो अिसर हो भन ेसघंषत र चनु ती पलन हो । 

आज हामी एक्काइस ौँ शताब्दीमा रलहरहौँदा लिश्वको लिकासको गती तीव्ररुपमा अलघ बढ्दा हामी 

लघलिएर पच्छ्याउन ु पन ेअिस्था छ । हामी यही ५ िषतमा यिुाको जस्तो जोश र िदृ्धको जस्तो होस 

लमलाएर यो समय अथातत कायतकाल लभि लनश्वाथत, लनमतम, लनलभतक भएर जनता, दशे, राष्ट्र, रालष्ट्रयता, 

जनजीलिका, साितभ म सत्ता, अिण्डता, लोकतरि, गणतालरिक सघंीयता, राज्यको पञ्चशील लसद्धारत, 

असलंग्न परराष्ट्र नीलत, सलंिधान र काननूको अधीनमा रहरे लजम्मिेारी लनिातह गनत हामी सदस्यहरु, 

कमतचारीहरु, सम्पणूत माई नगरपाललकाका नगरबासीको जम्मिेारी रहनछे । 

लहलोबाटै उमे्रर सरुदर कमलको फूल फुले जस्तै असखं्य चनु तीका पहाड लछचोल्द ैहाम्रो पाौँच 

िषतको कठोर महेनतले हाम्रो नगरपाललकालाई समदृ्ध गराउन सलकनछे र त्यही समलृद्धको लदशातफत  हामी 

अगालड बढ्न ेप्रण गदतछ ौँ । 

नगर सभाका सदस्र् ज्र्ूहरु, 

हाम्रो माई नगरपाललका इलाम लजल्लाको सदुरु दलिणपिूतमा रहकेो नगरपाललका हो । यो 

नगरपाललकाको पिूतमा रोङ गाउौँपाललका र सयूोदय नगरपाललका, पलिममा चलुाचलुी र माङसबेङु 

गाउौँपाललका रहकेो छ । त्यस ैगरी उत्तरमा दउेमाई नगरपाललका र इलाम नगरपाललका अलन दलिणमा झापा 

लजल्लाको अजुतनधारा र करकाई नगरपाललका रहकेो छ । पाौँचिडा नगरपाललका र तीनिटा 

गाउौँपाललकासौँग लसमाना जोलडएको यस नगरपाललका २४६.११ िगत लकलोलमटरमा फैललएको 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 लसमाङ्कन 

गदात यो नगरपाललका सालिकको लचसापानी गालिस, दानािारी गालिस, महमाई गालिस र लक्ष्मीपरुको िडा 

न ं५ रुपारतरण भई स्थापना भएको हो । 

हाम्रो माई नगरपाललका मध्य पहाडी िेि तथा चरेु भािर िेिबीच सतंलुलत भएर यसको 

भ गोललक स्िरुप रहकेो छ । यहाौँ उत्परन भएका िोला तथा िोल्सीहरु धरैे जसो माई िोलामा लमलसरछन ्

। भ लगक लिलिधताले गदात यहा पाइने बनस्पती तथा जैलिक लिलिधतामा एकरुपता नपाइएता पलन 

अलधकाौँश ठाउौँ चरेु िेिले ढाकेकोले चरेु िेिमा पाइन ेिनस्पती र जैलिक लिलिधताको बाह ल्यता छ । 

राई, ललम्ब,ु ब्राम्हण, िेिी, मगर, गरुुङ, तामाङ, निेार, लगरी, परुी, भारती, दशनामी, कुमाल, 

माझी, शपेात, कामी, साकी, दमाई, मणु्डा, दनिुार, सनुिुार लगायत लिलभरन जातजातीहरुको बसोबास 

रहकेो छ । यहाौँ बसोबास गने नगरिासीहरुमा जाती, भाषा, धमत र ससं्कृलतमा लिलिधता भएपलन लिलिधता 

लभि एकता छ । पशेाको लहसाबले बह सखं्यक जनताको पशेा िेती न ै हो भन े बाौँकीको पशेा व्यापार, 

उद्योग र नोकरी रहकेो पाइरछ । 

अब म यस माई नगरपाललकाको आ.ि. २०७४/०७५ को िालषतक नीलत तथा कायतक्रम प्रस्ततु गन े

अनमुलत चाहरछु । 

पूवाििार लवकास िर्ि ः- 

 "दीगो पिूातधार न ै माई नगरपाललकाको समलृद्धको आधार" भरन े नारालाई मलूमरि ठानी दीगो 

पिूातधार लिकासको लालग महत्िपणूत लिकास आयोजनाहरुलाई अगालड बढाइनछे । यो िषत नगर 

स्तरीय ग रिका योजना छन ट गन े प्रयास गररएता पलन िैज्ञालनक लहसाबल े छन ट गनत 

नसलकएकाले आगामी िषत लिज्ञ समहू माफत त नगरपाललकाकको मागत लचि लनमातण गरी सोही 

अनसुार बजेट लिलनयोजन गन ेर समानपुालतक लिकासका िाका तयार गरी कायतक्रम तय गररनछे 

। 

 पिूातधार तफत  सडक, लिद्यतु, िानपेानीलाई प्राथलमकतामा रालि बजेट लिलनयोजन गररनछे । 

गौरवका र्ोजनाहरु 

 सडक तफत  

 बढुी सिुानी देलि शकु्रबारे, लचसापानी ह ौँद ैकरफोक िोला सम्मको मलू सडक 

 िडा नं. ८ को भतभते दलेि िडा नं. ७ को लक्ष्मीबाौँध ह ौँद ैिडा नं. ६ को कोइलादने 

भरज्याङ सम्मको मलू सडक 

 िितनेदिेी आलेटार ह ौँद ैकटे्टलटारबाट शकु्रबारे सम्मको नगरपाललका जोड्ने सडक 
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 लसतली दलेि िडा नं. ४ को कामीटार ह ौँदै सलमबोटे, झाौँक्रीिोप ह ौँद ैिडा नं. १० को 

तीनघरे जोड्ने सडक 

 िडा नं. २ लसतली देलि िडा नं. ३ को गोलटार ह ौँद ैिडा नं. १ पालटार सधिुाबाट टुके्र, 

रािली गाउौँ, ललपङ्ुसा, सहीिीरे-जिुाले ह ौँद ैमालझटार सम्मको सडक 

 िडा नं. २ को बोरेतला पछुारबाट प्लेरटेचोक ह ौँद ै लशिपोिरीबाट सिुानीको 

जालीिोल्सी जोड्ने सडक 

 माई िोलाको भतभते-चेप्टी पक्की पलु र माझीटार-सेतीिरे पक्की पलु लनमातणको 

लालग केररमा पहल गद ैभतभते, चेप्टी, जालीिोल्सी, दाहालटार, िितन,े लमथनुिकत , 

ढोडेनी, सोमबारे, घलेगाउौँ, बोरुङ, लिहीबारे, माझीटार, सेलतिरे  नगरपाललका स्तरीय 

ररङरोड 

यी मालथका ग रिका सडकहरुलाई रणनीलतक महत्िका रुपमा अलघ बढाउन पयातप्त बजेट 

लिलनयोजन गररनेछ । 

 राौँगापानीबाट धारापानी ह ौँदै चङुमाङ सम्मको सडक 

 दाहालटार, थाक्ले ह ौँद ै हाङलिम सम्मको सडक र बगै ौँचादलेि ढोडेनी ह ौँद ै रुपाडाौँडा, 

मसेुटार, गनुमनेु सोलिम सडकलाई  उच्छच प्राथलमकतामा रािी बजेट लिलनयोजन 

गररनेछ । 

 माई नगरपाललका लभिका नदीनालाबाट साना जललिद्यतु लनमातणलाई प्रोत्सालहत 

गररनेछ। 

 लिद्यतु नपगुेका िडाहरुलाई प्राथलमकतामा रािेर लिद्यतु लिस्तार कायतक्रम सचंालन गररनछे । 

साथै यसको लालग सम्बलरधत लनकायसौँग लगानीको लालग पयातप्त पहल गररनछे । 

 नगरपाललका र िडा कायातलयहरुको लनमातणको लालग लनशलु्क रुपमा जग्गा प्रालप्तको पहल गररनछे 

। सकभर हस्तारतरण भई आउन ेलिषयगत कायातलयहरुलाई समते मध्य नजर गरर सिेाग्राहीहरुल े

सिेा प्राप्त गनत धरैे ठाउौँ द डधपु गनत नपरोस ् भनरे िररपरर िा नलजकै पिुतधार लनमातणलाई 

प्राथलमकताका साथ अलघ बढाइनछे । 

 बजारीकरण शहरीकरण गनतको लालग िडा न.ं ६ को लबलहिारे िडा न.ं ७ को लक्ष्मीबाौँध, िडा न.ं 

८ को कलकत्त,े िडा न.ं १ को पालटार, िडा न.ं ९ को लचसापानी सोमबारे र िडा न ं५ को 

िितनलेाई योजनाबद्ध ढंगले पिूतधारको लिकास गररनछे । शकु्रबारे-लसतली र यी बजारका 

आसपासका िेिलाई समते समटेी "आधलुनक प्रलिलध, सिेा सलुिधायिु शहर" अथिा Smart 
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City को रुपमा लिकास गररनछे । भिन आचारसलंहता तत्काल कायातरियन गरर आफूिसुी घर 

बनाउन प्रलतबरध लगाइनछे । राज्यको तफत बाट आिास लनमातण गदात एक महल सय ौँ पररिारको 

नीलत अिलम्बन गररनछे र बाौँकी भिूण्डलाई कृलष प्रयोजनमा प्रयोग गररनछे । 

 त्यसगैरी गरुिा िोलाको मालथल्लो भेगमा पक्की पलु, गदानी भञ्ज्याङ, बेलडाौँडा बीचमा पन े

लेिा िोलामा पक्की पलु, िितन े र िाङ्गेबचु्छचमेा पन े धोिीिोलामा झोलङ्ुगे पलुको लालग 

केररमा पहल गररनछे । 

 गत साउन मलहनाको २६,२७ र २८ गतेको लभषण िषात पलछको बाढी पलहरोले िडा नं ८ को 

मनैाचलुी, लोस,े च तारेडाौँडा, लालिोला बेसारबारी, िडा न ं२ को पलूित झोडा लगायत ढकन,े 

झण्डीका पीलडतहरुलाई िगीकरण गरी 

१. घर, गोठ, जमीन सबै िलत भएर पणूत लिस्थालपत भएका 

२. लिस्थालपत नभएको तर पशधुन र िालीनाली नष्ट भएका घर पररिारको पलहचान गरर राहत 

प्याकेजको व्यिस्था गररनछे भन ेसो िेिको पिूातधार मरमतको लालग बजेटको व्यिस्था गररनछे । 

िडा न.ं ८ को मनैाचलुी, लोस,े च तारेडाौँडा, लालिोला, बेसारबारी, दङ्ुदङ्ुगे र िडा न.ं २ को 

पिूीझोडा िेि मानि बस्ती योग्य नदलेिएकोले गत भार मलहनामा लजल्ला दिैी प्रकोप सलमलत माफत त 

केररमा बस्ती स्थानारतरण गनत लसफाररस समते गररएको छ । 

ससं्कृलि िथा पर्िटन िर्ि ः 

 सिुानी शहीद पाकत मा भ्यटूािरको लनमातणको थालनी गररनछे । 

 लशि पोिरी, लबहीबारे, लसमसार, हाङ्गसाम पामा िरक पोिरी र तेलपानी लसमसार िेिको 

लिकास र सरंिणमा जोड लदइनछे । 

 गनुमनु ेर जाौँतो ढुङ्गा िेिमा पयतटन प्रिद्धतनका कायतक्रम सचंालन गररनछे । 

 धोरर ेगफुा, काली लसहंदिेीको सरंिण गद ैसोही ठाउौँमा भ्यटूािरको लनमातण थालनी गररन ेछ । 

 कोइलादने लढकीटार भ्य ूटािर लनमातण थालनी गररनछे । 

 माई नगरपाललका लभिका मठ मलरदर, चचत, माङ्गलहम, श्री लशिचरण कमल लिरदधूाम, सत्सगं 

भिन, ब द्ध गमु्बा र माङ्गलिमहरुको लजणोद्वार र ममतत गररनछे । 

कृलर् के्षत्र िर्ि ः- 

 हाम्रो नगरपाललकाको मखु्य पशेा व्यिसाय भनकेो कृलष र पशपुालन नै हो । कृलष र पशपुालनमा 

आधलुनकीकरण गरर गणुस्तर र उत्पादन बढाई हालको लनिातहमिुी कृलष प्रणालीबाट व्यिसालयक 

कृलष प्रणालीमा पररिततन गद ै बजार, गणुस्तर र उत्पादन एक अकातमा पररपरुक ह न भरन े मलू  
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मरिलाई ध्यानमा रािी बजारको माग बमोलजम गणुस्तरलाई मध्यनजर रािी उत्पादन बढाउन 

कुन ठाउौँमा कस्तो िेती उपयिु ह रछ त्यसको िैज्ञालनक अनसुरधान गरर "एक गाउँ एक 

उत्पादन" लाई प्रिदतन गन े र उत्पालदत सामग्रीको बजार व्यिस्थापनमा नगरपाललकाले लिशषे 

पहल ललनछे । 

 यस िेिमा थपैु्र प्रकारका कृलष उत्पादन ह रछन ् तर लिक्रीको उलचत व्यिस्थापन ह न नसक्दा 

ब्यापारी धनी ह न ेअलन लकसान सौँध ैमकातमा पन ेअिस्था छ । त्यस ैगरी अझै पलन उरनत बीउ 

लिजन र प्रलिलधको अभािमा लकसानले गरेको महेनतको फल प्राप्त गनत सलकरहकेा छैनन ्। यसका 

लालग लकसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उलचत मलू्य प्राप्त गन ेअिस्था लसजतना गनत गाउौँ-गाउौँमा 

िलनएको कृलष सडकको स्तर उरनलत गन,े सहकारी र लनजी िेिलाई प्रोत्सालहत गरर माई 

नगरपाललकाको महत्िपणूत ठाउौँमा बजार लिस्तार गद ै कृलष उत्पादनको सकंलन र लिक्री केरर 

िोललनछे । लकसानलाई चालहन े सम्पणूत कृलष सामग्री, मलिाद, औषधी र िैज्ञालनक कृलष 

प्रणालीको लालग आिश्यक सम्पणूत परामशत सिेाहरु उपलब्ध ह नछेन ्। 

 िेतीका लालग अलत आिश्यक लसचंाईको प्रबरध लमलाउन हाल सचंालनमा रहकेा कूलोहरुलाई 

स्तरोरनलत गन ेर आिश्यक थप लसचंाई पररयोजनाहरु सचंालन गररनछे । साथै पाइपलाईन माफत त 

लसचंाईको व्यिस्था गरर तरकारी उत्पादनमा िलृद्ध गररनछे । 

 कृलष तथा पशपुालनसौँग सम्बलरधत सहकारी र नगरपाललकाको सयंिु लगानीमा लनम्न प्रकारका 

उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरर अरतरालष्ट्रय बजारमा लनकालसको प्रबरध लमलाईनछे । 

 तरकारी र बीउलबजनहरुलाई ताजा राख्न शीत भण्डारको व्यिस्था गररनछे । 

 दधूको उत्पादनलाई ताजा राख्न लचस्यान केररको व्यिस्था गररनछे । 

 दधूको उलचत मलू्य लदन ेदगु्ध व्यिसायी ससं्थाहरु र कम्पनीहरुसौँग सम्बरध रािी दधू लिक्रीका 

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

प्रोत्सालहत गररनछे । 

 उरनत जातका गाई, भै ौँसी, बाख्रा, कुिरुा, सुौँगरु, माछा र माह री पालनको लालग आिश्यक प्रिरध 

लमलाइनछे । 

 लकसानको सहकारीलाई प्रालत्सहत गद ै दधू, मास,ु तरकारी च्छयाउ िेती गन े र प्रसोधन गन े

उद्योगबाट उत्पालदत सामानको बजारीकरण गररनछे । 

 सपुारी िेतीलाई व्यिसायीकरण गरर बजारको प्रिदतन गररनछे । 
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 केरा िेतीमा लागेको रोगको लनदान िोज्द ै सो िेतीलाई व्यिसायीकरण गद ै बजारको प्रबदतन 

गररनछे साथै केरालाई प्रसोधन गरी बजारको माग बमोलजमको उत्पालदत सामानलाई प्रोत्सालहत 

गररनछे । 

 जग्गा बाौँझो राख्न ेर जग्गाको अनािश्यक िण्डीकरण गन ेप्रिलृत्तलाई लनरुत्सालहत गररनछे र कृलष 

लिज्ञको लसफाररसमा एक गाउौँ एक उत्पादनको उदशे्यका लालग जग्गाको चक्लाबरदीलाई 

प्रोत्साहन गररनछे । 

 उत्कृष्ठ कृषकलाई परुस्कृत गन े व्यिस्था गरर कृलष पशेाप्रलतको आकषतण र सम्मानमा िलृद्ध 

गररनछे । 

स्वास््र् िर्ि ः- 

 नगरपाललकाको केररमा लिशषेज्ञ सिेा सलहतको २५ िेड िमता भएको अस्पताल िोल्न ेर 

िडामा रहकेा स्िास््य च की र प्राथलमक स्िास््य केररलाई स्तर उरनलत गद ैआगामी पाौँच 

िषत लभिमा सबै िडाहरुमा स्िास््य च की स्थापना गररनछे । 

 गभतिती, सतु्केरी तथा निजात लशश ु स्याहार सम्बलरध सम्पणूत सिेाहरु थप गणुस्तरीय र 

व्यिलस्थत ढंगले सचंालन गररनछे । 

 झाडा पिाला, हजैा जस्ता सरुिा रोगहरुको लनशलु्क उपचार गररनछे र त्यस्ता रोगहरुको 

उपचारको अभािमा कसकैो ज्यान जान ेछैन । 

 अत्यालधक रुपमा बढ्द ैगएको उच्छच रिचाप, दमिोिी, मधमुहे(डाइिेलटज), क्यारसर जस्ता 

नसन ेरोगको उपयिु उपचार, रोकथाम र लनयरिणको बहृत योजना सलहत कायतक्रम सचंालन 

गन े र ५ िषत लभिमा त्यस्ता रोगहरुबाट ह न े मतु्यकुो सखं्यामा ५० प्रलतशत घटाउन प्रयास 

गररनछे । 

 आलथतक अभािका कारण स्िास््य सिेाबाट कुन ैपलन व्यलि िलञ्चत नह न ेअिस्था लसजतना 

गनत िीमा गनत सक्ने पररिारलाई स्िास््य िीमामा सहभागी गराउन े र िीमा गनत नसक्न े

व्यलिहरुलाई राज्यकोषबाट स्िास््य उपचार गन ेव्यिस्था गररनछे । 

 स्िास््य केररहरुमा दरिरदी अनसुार कमतचारीहरु औजार उपकरण र भ लतक सरंचनाको 

व्यिस्था गरर स्िास््य सिेाको गणुस्तर प्रिद्धतन गररनछे । 

 स्िास््य सेिामा समलपतत भई उत्कृष्ट काम गने कमतचारीहरुलाई पुरस्कृत गररनेछ भने स्िास््य 

सेिा प्रिाहमा लजम्मेिारी पुरा नगरी समय पालन र लनयलमतताको पालना नगने लगायत िराि 

आचरण र कामचोर कमतचारी पाइएमा दलण्डत गररनेछ । 
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 पलहिो व्र्लि स्वास््र्, त्र्सपलि पररवार ह दैँ समाज र अन्तत्र्मा नगरपालिका नै 

स्वास््र् भरने मारयतालाई अिलम्िन गद ै यस नगरपाललकाको समग्र स्िास््य सम्बलरध 

सचूकहरुमा सधुार गररनेछ । 

लशक्षािर्ि ः- 

 पाौँच िषत लभिमा नगरपाललकालाई ९५ प्रलतशत सािर घोषणा गररनेछ । बाल लशिा, प्र ढ लशिा 

लगायत प्रत्येक िडामा किा १२ सम्मको माध्यलमक लिद्यालय लनमातण र संचालनको 

आिश्यक पहल गररनेछ । 

 प्राथलमक लिद्यालयदलेि नै कम्प्यटुर लशिालाई अलनिायत गद ै लजैाने नीलतलाई क्रमश 

कायातरियन गररनेछ । 

 प्राथलमक लिद्यालयदलेि नै अंग्रेजी र नेपाली दिैु माध्यमबाट गणुस्तरीय लशिा प्रदान गने 

व्यिस्था लमलाइने छ । 

 सबै लिद्यालयहरुको संरचना िालमैिी बनाउने तथा गणुस्तरीय लशिाका लालग आिश्यक 

कम्प्यटुर लगायत शलैिक सामग्रीहरु र दि लशिकहरुको उलचत व्यिस्थापन गररनेछ । बालमैिी 

स्थानीय शासनको अिधारणा बमोलजम लिद्याथीको पठन-पाठनमा जोड लदइनेछ । 

 लशिामा उत्कृष्ट नलतजा ल्याउने लिद्यालयलाई हरेकिषत पुरस्कृत गररनेछ । 

 नगरपाललकाको केररमा रहकेो गरुिा बह मिुी क्याम्पसको भ लतक र शैलिक गणुस्तर बढाइ 

हाल संचालनमा रहकेो लिषय िाहके थप अरय लिषयको समेत अध्यापन गराइनेछ । 

 लवद्यािर् शालन्ति के्षत्र भरने सरकारको अिधारणालाई यस नगरपाललका ििेमा समेत 

कडाइकासाथ कायातरियन गररनेछ । लिलभरन बहानामा लिद्याथी, लशषक, राजनीलतक दलहरुबाट 

ह ने शैलिक हडतालको अरत्य गररनेछ । 

 "शैलक्षक समानिा, गुर्स्िरीर् लशक्षामा एकिा माई नगरपालिकाको प्रलिबद्धिा" भरने 

नारालाई कायातरियन गनत कायतक्रम तय गरर कायातरियन गररनेछ । 

 लनलित प्रलतशत तोकी सो भरदा कम लिद्याथी पास गराउने लशषकहरुलाई दण्ड र लनलित 

प्रलतशतभरदा बढी लिद्याथी उत्तीणत गराउने लशिकहरुलाई परुस्कारको व्यिस्था गररनेछ । 

 शैलिक संस्थालभि मादक पदाथत, धमु्रपान, नशाल ुपदाथत प्रयोग गरेको पाइएमा लजरिाना सलहत 

दलण्डत गररनेछ भने जकं फुडलाई लनरुत्सालहत गररनेछ । 

 लिद्यालयमा बारम्बार गयल ह ने, राजनीलतमा संलग्न भइ आफ्नो लजम्मेिारी पूरा नगने 

लशिकलाई आिश्यक कारिाही गररनेछ भने आस्थाको आधारमा कुनै पलन लशिक िा 

कमतचारीहरुलाई लिभदे गररने छैन । 
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द्वन्तद ब्र्वस्थापन मलहिा सशिीकरर् िथा रोजगारी 

 समाजमा रहकेा लिलभरन कारणबाट उत्परन द्वरदहरुलाई मलेलमलाप माफत त अरत्य गरर सामालजक 

शालरत कायम गररनेछ । 

 सामालजक कुररलत, कुसंस्कार तथा अरध लिस्िासहरुको अरत्य गद ै मलहलामालथ ह ने लहसंा र 

शोषण पूणत रुपमा अरत्य गररनेछ । 

 लिलभरन पररयोजनाहरु संचालन गरर मलहला तथा लकशोर लकशोरीहरुको जीिन उपयोगी तथा 

आयआजतन सम्बलरध सीप लिकास गरर सशिीकरण गररनेछ । रोजगारीमलूक सीप लिकास र 

अिसरहरुको िोलज गरी िा रोजगारी बढाइनेछ साथै सीप भएको ब्यलि बेरोजगार नह ने 

अिस्था लसजतना गररनेछ । 

 बैदलेशक रोजगारीलाई सरुलित, व्यिलस्थत र मयातलदत बनाइनेछ । साथै बैदलेशक रोजगारबाट 

फलकत एका यिुाहरुको सीप उपयोग ह ने गरर रोजगारीका कायतक्रम संचालन गररनेछ । 

वन, वािावरर्, खानेपानी िथा सरसर्ाईिर्ि ः- 

 "स्वच्ि सर्ा खानेपानी प्राप्त गने सबैको अलिकार" भरने नारालाई व्यिहारमा लाग ुगनत 

हाल संचालनमा रहकेो िानेपानी पररयोजनाहरुलाई थप व्यिस्थापन गररनेछ । भलूमगत ट्यिेुल 

र इनारका पानीहरुमा आसेलनकको चेकजाौँच गररनेछ । िानेपानी अभाि भएका िेिमा 

प्राथलमकताका साथ िानेपानीको व्यिस्था गररनेछ । िानेपानीको महुान संरिण तथा पानीको 

सदु्धीकरणलाई प्रभािकारी बनाइ पानीजरय रोगहरुको पूणत रुपमा लनयरिण गररनेछ । 

 माई नगरपाललकाको अलधकांश भभूाग चरेु भािर िेिमा पदतछ । चरेु िेिको जमीनको बन ट 

कमजोर ह रछ । तर यस नगरपाललकामा जंगल नै जंगलले ढालकएकोले ती जंगल ६० िटा 

सामदुालयक िन उपभोिा सलमलतमा बाौँलडएको छ । सा.ि.उ.स. लभि असल र िराब दिैु पाटा 

झाौँलगएका छन् । असल पाटालाई प्रात्सालहत गद ै त्यहाौँका िराब पिलाई आक्रामक ढंगल े

लनस्तेज पाररनेछ । चरेु िेिको कमजोर भ-ूबन टलाई बाढी पलहरोबाट जोगाउन िनजंगलको 

संरिण गर ौँ भरने नाराकासाथ जंगलको संरिण र सम्बद्धतन गद ैजंगली जनािर पशपंुिी जैलिक 

लिलिधताको शकु्ष्म ढंगले संरिण गररनेछ । 

 सरसफाईका सबै सचुकहरुलाई पूरा गरी आगामी दईु िषत लभि माई नगरपाललकालाई सफा र 

हराभरा नगरपाललका घोषणा गररनेछ । 

खेिकुद िथा शाररररक व्र्ार्म 

 िेलकुद तथा शाररररक व्यायाम स्िास््य रहने सबैभरदा महत्िपूणत उपाय हो । त्यसैल े

िेलकुदको लिकासका लालग नगरपाललकाका सबै िडाहरुमा भएका िले मैदानको स्तर उरनलत 

र नभएका ठाउौँमा िेलकुद मैदानको लनमातण गररनेछ । 

 नगरको उपयिु ठाउौँमा सलुिधा सम्परन रंगशाला लनमातण गररनेछ । 
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 नगर स्तरीय िेलकुद प्रलतयोलगता गररनेछ । जसको कारण लिलभरन िले प्रलतभा भएका 

िेलाडीहरुको उत्पादन ह ने र मालनसहरुमा अलतररि लक्रयाकलापमा जोड लदई िेलकुदको 

लिकास गनत पहल गररनेछ । 

 

ससं्थागि लवकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

 पररिलततत नयाौँ सरंचना अनसुार जनतालाई पररिततनको अनभुलूत ह नगेरी सिेा प्रिाहमा 

सहजता, सरलता र नलिनतम लिलध र पद्धलतहरुको अिलम्बन गररनछे । 

 नागररक िडापि, सचूना अलधकारी, टोकन प्रणाली, गनुासो सनुिुाई सयंरि साितजलनक 

सनुिुाई, सामालजक लेिा परीिण, घमु्ती सिेा, लिद्यतुीय सिेा प्रणाली जस्ता शसुासनका 

सचूकहरुको क्रमश अिलम्बन गरर सिेा प्रिाहमा प्रभािकाररता ल्याइनछे । 

 भ्रष्टचार, अपारदशीता र भ्रष्टचारजरय प्रिलृत्तलाई रोक्न लिशषे सतकत ता अपनाइनछे । 

 आयोजनाहरु समयमा शरुु नगन,े उपभोिा सलमलत अनािश्यक लििादमा अलल्झन ेर लिकास 

न ैप्रभालित ह न ेप्रिलृत्त दलेिएमा त्यस्ता िेिका आयोजनाहरु लझकेर अरय िेिमा लदइनछे । 

 लजम्मिेारीपिूतक उत्कृष्ट कायतसम्पादन गन े अनशुालसत इमानदाररता र उच्छच नलैतक चररि 

भएका कमतचारीहरुलाई परुस्कृत गरर प्रोत्साहन गररनछे भन ेिराब आचरण र जम्मिेारी बहन 

नगन े कमतचारीहरुलाई प्रचललत ऐन काननू बमोलजम दण्ड सजायको व्यिस्था गररनछे । 

तोलकएका योजना, आयोजनाहरु गणुस्तरीय रुपमा समयम ैसम्परन गनत अनगुमन मलू्याङ्कन 

कायतलाई लिशषे प्राथलमकता लदइनछे । 

 उत्कृष्ट कायतसम्पादन गन े उपभोिा सलमलतलाई परुस्कृत गरर उत्प्रेररत गररनछे भन े

सरतोषजनक कायतसम्पादन नगन े उपभोिा सलमलतलाई दलण्डत गन े साथै आगामी िषतमा  

उपभोिा सलमलतको रुपमा कामगनतबाट िलञ्चत गररनछे । 

 "जनिाको घरदैिोमा जनप्रलिलनलि" भरन े अलभयान माफत त जनताका समस्याहरुसौँग 

लनररतर पररलचत भई समाधानको प्रयास गररनछे । 

 जनिानै जनादिन भरन ेआदशतका साथ सिेा प्रिाहमा जनताका आिश्यकता र चाहनालाई 

लिशषे जोड लदइनछे । 

 सचूना पाटी, िेिसाईट,सामालजक सजंाल (फेसबकु, ट्िीटर) लगायतका सचंार माध्यमबाट 

साितजलनक सनुिुाईको माध्यमबाट जनतामा सचूनाको हक स्थापलत गनत पारदशी कायत 

प्रणालीलाई बढिा लदइनछे । 
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    अरत्यमा हामी राज्य पनुसरंचना अरतगतत अत्यरत नयाौँ व्यिस्थाको अभ्यासको क्रममा छ ौँ । 

यो सकं्रमणकालीन समयमा हामी जलत लमहनेत र पररश्रमका साथ अगालड बढ्छ ौँ त्यलत न ै

सकं्रमणकाललाई लछटो अरत्य गरी माई नगरपाललकालाई लिकास र समलृद्धको पथमा अगालड बढाउन 

सफल ह रछ ौँ भरन ेमलेै लिश्वास ललएको छु । यस ऐलतहालसक र अभतूपिूत पररिततनलाई ससं्थागत गनत यस 

माई नगरपाललकामा लक्रयाशील राजनीलतक दलहरु, नागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी ससं्था, 

बलुद्धजीलि, लिकासप्रेमी, सचंार जगत, आम जनताको साथ र सहयोगको यस नगरपाललका ठूलो आस र 

अपिेा गदतछु । 

     आफ्नो बजेट नीलत र योजना आफैौँ तजुतमा गरी लिकासको गलत र लदशा तय गन े यो 

ऐलतहालसक अिसर र चनु लत पलन हो । यो नीलत तथा बजेट लनमातण कायतमा शरुुदिेीन ैआफ्नो बलुद्ध, 

लििेक र पररश्रमले सहयोग गनुतह न ेकायतकारी अलधकृत श्री काललदास ढकाल, लभष्ट्म सट ला, चरर प डेल 

लगायत कमतचारी लमिहरु, नगरपाललकाका सम्पणूत सदस्यहरु, सरोकारिाला लमिहरुप्रलत लिशषे आभार 

प्रकट गदतछु । 

 

माई नगरपाललकाको जय होस ्

माई नगरबासीहरुको जय होस ्

नेपाल र नेपालीको जय होस ्

धरयबाद । 


