अमरगढी नगरपालिकाको आ.व.२०७७÷७८ को वालषिक नीलि िथा कार्िक्रमहरु
नगर सभा सदस्र्हरु, एवं सम्पर्ू ि राष्ट्रसेवक कमिचारी र उपलस्थि सम्पर्ू ि महानभु ावहरु,
सम्पर्ू ि लवश्वनै कोलभड-१९ (कोरना भाईरस )महामारीको चपेटामा परररहेको चनु ौिीपर्ू ि र असहज अवस्थामा पलन सघं ीर्
िथा प्रदेश सरकारको नीलििाई मागिदशिन को रुपमा लिइ अमरगढी नगरपालिकाको नगर सभामा वालषिक नीलि िथा
कार्िक्रम पेश गनि पााँउदा गौरवालववि महससु गरे को छु ।
१. सम्पर्ु ि लवश्व नै कोलभड- १९ (कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटामा परररहेको चनु ौलिपर्ु ि अबस्थामा छ। िाखौ
मालनस को ज्र्ान गइसके को छ भने िाखौ अझै संक्रलमि छन् । र्स महामारीबाट संक्रलमि भइ नेपाि लभत्र र बालहर जीवन
गमु ाउनहु नु े नेपािी िथा अवर् लमत्र राष्ट्र का नागररकहरुका शोकाकुि पररवार प्रलि गलहरो समबेदना व्र्क्त गदिछु। साथै
उपचाररि सम्पर्ु ि दाजभु ाई लदलदबलहनीहरुको शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदिछु ।
२. कोलभड-१९ िे सबै मि
ु ुकको अथि व्र्वस्थामालथ गम्भीर धक्का पु¥र्ाउनक
ु ा साथै लवश्व पर्िटन िथा आवागमनमा
अबरुद्ध भएको छ । उद्यम ब्र्वसार् प्रार् ववद अबस्थामा छन् । उत्पादन लविरर् प्रर्ािी गम्भीर रुपमा प्रभालवि भएको छ
। िाखौको रोजगारी गमु क
े ो छ । लदगो लवकासको िक्ष्र् प्राप्तीमा ठुिो व्र्वधान खडा भएको छ । सो को प्रभाव र्स
नगरपालिकामा समेि पनि गएको छ ।
३. आज सारा लवश्व र्स साझा िथा अदृष्ट्र् दश्ु मनका लवरुद्ध कलठन र्द्ध
ु िलडरहेको छ । मानवजािी िे लजत्नै पने र्ो र्द्ध
ु
कलहिे र कसरी समाप्त होिा भवने भर्, लचविा र अवर्ौि व्र्ाप्त छ । र्लिवेिा हामी नगरबालसबीच ऐक्र्वद्धिा, सहकार्ि,
प्रेम र सकारात्मक आशा हुन जरुरी छ ।
४. अमरगढी नगरपालिकािे अबिम्बन गरे को स्पष्ट रर्नीलि, समववर्ात्मक कार्िशि
ै ी एवं सबै नगरबासी को
एकिा,धैर्ििा र सहर्ोगिे हािसम्म सबै नगरबासी को जीवन रक्षा गनि हामी सफि भएका छौ । संक्रमर् थप फै िन नलदन
र र्स महामारीमालथ लवजर् प्राप्त गनि आगामी लदनमा अझ बढी सिकि िा, समववर् र एकिा आवश्र्क भएकािे
एकलढक्का भएर िाग्न म सबैमा आह्वान गदिछु । र्स सक
ं टपर्ू ि घलडमा अग्रपलं िमा रहेर सेवा गने लचलकत्सक, नसि,
स्वास््र्कमी, सफाइकमी, सरु क्षाकमी, चािक िगार्ि राष्ट्रसेवकहरु प्रलि हालदिक कृ िज्ञिा व्र्क्त गनि चाहवछु ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
५. नेपाि सरकारिे नेपािी जनिासंग गरे को प्रलिवद्धिा अनरुु प समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको रालष्ट्रर् आकांक्षा परु ा
गनि दीघि अठोटका साथ हामीहरु पलन अलघ बढ्नु जरुरी छ ।
६. कोलभड -१९ रोकथाम िथा लनर्वत्रर्मा िालग नगरपालिका शरुु देलख नै लक्रर्ाशीिछ । नगरपालिकािे आविररक स्रोि
पररचािनका िालग छुट्टैकोषको व्र्वस्था गरर सरकारी ,लनजी िथा अवर् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम सोकोषमा जम्मा हुने र
खचि हुने व्र्वस्था लमिाएको छ । बवदाबवदीको अवस्थामा नगरपालिकाको संर्वत्र माफि ि् समेि औषधी खाद्य वस्िु
िगार्िका अलिआवश्र्क उपभोग्र् वस्िक
ु ो सहज आपलु िि हुने व्र्वस्था गररएको छ ।
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७. महामारी र बवदाबवदीबाट प्रभालवि उद्योग व्र्वसार्ीहरुिाई िलक्षि गरर सहुलिर्िका व्र्वस्थाहरु गररएको छ ।
गररव,असहार्,िथा लवपवन पररवार,दैलनक ज्र्ािा मजदरु ी गरर जीवनर्ापन गg{] िथा बवदाबवदी र कोलभड-१९ िे
लनम्िाएका अवर् कारर्िे रोजगारी गमु ाएका व्र्लक्तहरुिाई िलक्षि गरर सम्वलवधि वडा कार्ाििर्हरु माफि ि् राहि लविरर्
गररएको छ ।
८. स्थानीर् िहको लनवािचन पशच् ाि् मि
ु क
ु मा लस्थरिा र स्थालर्त्व कार्म भएको छ। संलवधान पर्ू िि ः कार्ािनव् र्नमा
स्थालनर् िह को महत्वपर्ु ि भलु मका रहेको छ । नागररकका मौलिक हक,आधारभिु स्विवत्रिा सामालजक संरक्षर् एवं
सामालजक वर्ार्, लवकास लनमार्ि, सश
ु ासन प्रबद्धिन िथा संघीर्िा कार्ािन्वर्नका िालग आवश्र्क महत्वपूर्ि काननू हरु
जारी भएकािे कार्ािववर्नमा हाम्रो पर्ू ि प्रलिवद्धिा हुन जरुरी छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
९. लनलिि समर्ावलध लभत्रै लदगो लवकासका िक्ष्र्हरु हालसि गदै मयमर्म आर् भएको मि
ु क
ु मा स्िरोवनिी गने नेपाि
सरकारको िक्ष्र् हालसि गनि आवश्र्क रर्नीलि अविम्वन गररने छ ।
१०. कृ लष उत्पाकत्व १० वषिमा दोब्बर गनि कृ लषको आधलु नकीकरर् र व्र्वसालर्करर्को र्ोजना सलहि कृ लषपवू ािधारमा
ठुिो मात्रामा िगानी गनि नेपाि सरकारको िक्ष्र् परु ा गने थप नीलि अविम्वन गररने छ ।
११. नेपाििाई कोलभड १९ महामारी मक्त
ु देश बनाउनु नेपाि सरकारको पलहिो प्राथलमकिा भएकािे सरकारिे
अलतिर्ार गरे का रर्लनलििाई पर्ू ि पािना गने गराइने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
१२. नेपाि सरकारिे गर्ु स्िरीर् स्वास््र्,लशक्षा,खानेपानी िथा सरसफाई सेवामा सबै नेपािीहरुको समिामि
ु क पहुचाँ
सलु निि गने नीलििाई र्स नगरपालिकािे अविम्वन गरर उपिव्ध स्रोिसाधनहरुको समलु चि र वर्ार्ोलचि रुपमा लविरर्
गने व्र्वस्था लमिाउने छ ।
१३. लनरोगी नेपाि लनमािर् सरकारको मि
ु स्वास््र् नीलि भएको हुदाँ ा प्रकृ लिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रर्ािी प्रबद्धिन गरर
नेपािीको रोग प्रलिरोधात्मक क्षमिा बृलद्ध गनि लवलभवन कार्िक्रमहरुसञ्चािन गनिक
ु ा साथै आवश्र्क रर्नीलि अविम्वन
गररने छ । साथै पोलषिो खाना, शद्दु पानी चपी प्रर्ोग र साबनु पानीिे हाि धनु े नीलि िागू गररनेछ ।
१४. सबै वडाहरुिाई पूर्णखोप सेवा उपलव्ध वडा घोषर्ा गने नेपाि सरकारको नीलििाई अविम्वन गरर र्स
नगरपालिकाका सबै वडामा पर्ू ि खोप सेवा उपिव्ध गराइने छ ।
१५. आधारभिु स्वास््र् सेवा उपिव्ध गराउन स्थापना भएका आधारभिु स्वास््र् के वरको सेवाको गर्ु स्िर बृलद्ध गररने
छ।
१६. प्रसलु ि सेवािाई गर्ु स्िररर् बनाउन वलथिङ्ग सेवटरहरु को सधु ार गररनु का साथै सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा बलथिङ्ग
सेवटर लवस्िार गनि आवश्र्क पहि गररने छ । गभिवलि र सत्ु के री जााँच घरमा र प्रसलु ि स्वास््र् संस्थामा गने नीलि
अविम्वन हुने छ ।
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१७. सनु ौिा १००० लदनका आमाहरु र लशशि
ु ाई पोषर्का िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईने छ । बहुक्षेलत्रर् पोषर्
कार्िक्रम िाई एकद्धार प्रर्ािी मा ल्र्ाईनेछ।अमरगढी वहुक्षेत्रीर् समववर् कार्िक्रम (AMCP)िागु गररनेछ ।
१८. मानलसक स्वास््र् सेवा सबै स्वास््र् संस्थामा सञ्चािन गररने छ । हरे क स्वास््र् संस्थाम इ–ररपोटिको प्रववध
लमिाईने छ । साथै स्वास््र् बीमा कार्िक्रमिाई लवशेष महत्वका साथ अगाडी बढाइने छ ।
१९. नगर क्षेत्रलभत्रका अव्र्वस्थीि औषधी पसिहरु, लक्िलनकहरु र लनजी अस्पिािको स्थापना िथा नलवकरर्
प्रकृ र्ािाई व्र्वलस्थि गररने छ । लनर्मन र अनगु मनिाई प्रभावकारी बनाई काननू लवपररि सञ्चािन भएकािाई
कारवालहको दार्रामा ल्र्ाइने छ ।
२० . नगरक्षेत्रका स्वास््र् सस्ं थामा कलम्िमा हप्ताको एक लदन लचलकत्सक पर्ु ािउने िक्ष्र् लिइने छ ।
२१. उच्च रक्तचाप,मधमु हे ,क्र्ावसर,दम,किेजो, मलहिाको पाठे घर सम्ववधी रोगको समस्र्ा भएकािाई र जेष्ठनागररक
उपचार अविरगि ८० वषि पगु ेका जेष्ठ नागररकिाई घरमै लनशल्ु क सेवा लदइने नीलििाइ लनरविरिा लदइने छ ।
२२. नेपाि सरकारबाट घोषर्ा गररएका लनःशल्ु क औषधीहरु सहजरुपमा प्रत्र्ेक स्वास््र् सस्ं थाबाट नगरवासीको
पहुचाँ मा पर्ु ािउने व्र्वस्था गररने छ ।
२३. देशभरर फै लिएको कोलभड १९ बाट नगरवासीिाई सरु लक्षि बनाउनका िालग क्वारे वटाइन व्र्वस्थापन र प्रमालर्ि
िथाशक
ं ास्पद व्र्लक्तको चेकजााँचिाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
२४. नेपाि सरकारद्वारा लिइएको शैलक्षक नीलि अनरू
ु प सञ्चािन हुने "चिन ौँ आफ्नो माटो बनाऔ ौँ आफ्नै देश",
"बालबाचलकालाई चवद्यालयमा ल्याऊ र पढाइमा चटकाऊ", "सावणजचनक चवद्यालय सबलीकरर् अचियान"
िाई अमरगढी नगरपालिकामा प्रभावकारी रुपमा कार्ािववर्न गनि आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ ।
२५. नगरपालिकास्िरमा नगर लशक्षा र्ोजनाको लनमािर् गररनेछ साथै लवद्यािर् स्िरमा लवद्यािर् सधु ार र्ोजनािाई थप
र्थाथिपरक बनाइ प्रभावकारी कार्ािववर्नको व्र्वस्था लमिाइनेछ । लवद्यािर् स्िरमा वालषिक रुपमा वालषिकोत्सव िथा
अलभभावक लदवस कार्िक्रम गरी वालषिक प्रगलि प्रलिवेदन साविजलनक गनिपु ने व्र्वस्था अलनवार्ि गररनेछ ।
२६. लवद्यािर्मा कार्िरि लशक्षक िथा कमिचारीहरूको क्षमिा लवकासका कार्िक्रमहरू सञ्चािन गनिक
ु ा साथै उत्कृ ष्ट
लवद्याथी एवम् लशक्षकहरू, वर्नू पाररश्रलमकमा कार्िरि सामदु ालर्क लवद्यािर्का कमिचारी र बािलवकास लशक्षकहरुिाई
प्रोत्साहन गररनेछ । लवद्यािर् स्िरमा खेिसम्बवधी गलिलवलधिाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाका प्रत्र्ेक आधारभिू
िथा मायमर्लमक लवद्यािर्मा खेि लशक्षकहरूको पलहचान गरी उनीहरूको िालग खेिकुद सम्बवधी आधारभिू सीप एवम्
क्षमिा लवकास गररनेछ ।
२७. नगरक्षेत्रमा सञ्चालिि संस्थागि लवद्यािर् िथा लवलभवन लनजी क्षेत्रका शैलक्षक संस्था एवम् इलवष्टच्र्टू हरूिाई
मापदण्ड बनाइ लनर्मन गदै िलगनेछ । सामदु ालर्क लवद्यािर्हरूिाई भगू ोि र लवद्याथी सङ्तर्ाका आधारमा समार्ोजन
र लशक्षक दरबवदी लमिानको कार्ििाई प्राथलमकिाका साथ सम्पवन गररनेछ ।
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२८. "पाठ्र्क्रमको स्थानीर्करर्ः लशक्षामा रुपाविरर्" अलभर्ानअविगिि प्राथलमक िहका कक्षाहरूमा र्सै वषिदले ख
"हाम्रो अमरगढी" नामक स्थानीर् पाठ्र्क्रम कार्ािववर्न प्रारम्भ गररनेछ र स्थानीर् पाठ्र्क्रम अनरू
ु पका स्रोि सामग्री र
पाठ्र्सामग्रीहरू उत्पादन एवम् लविरर् गररनेछ ।
२९. लवद्यािर् लशक्षामा लवद्याथी लजम्मेवार पद्धलि (Student Assignment System) िाई लवद्याथी मल्ू र्ाङ्कन
पद्धलिको अङ्गका रुपमा लनरविरिाका साथै थप प्रभावकारी र व्र्वलस्थि बनाइनेछ ।
३०. सामदु ालर्क लवद्यािर्को शैलक्षक गर्ु स्िर सधु ारमा जोड लदइने छ । आधलु नक पवू ािधारहरूको लवकास गदै
लवद्यािर्हरूिाई प्रलवलधमैत्री बनाउाँदै िलगनेछ । प्रालवलधक िथा गरुु कुि लशक्षाको स्थापना र प्रबद्धिन गररनेछ ।उग्रिारा
वेदलवद्याश्रमिाई भौलिक पवू ािधार र जनशलक्त सम्पवन बनाईने छ ।
३१. लवपवन वगिका बािबालिकाहरुिाई लवज्ञान लवषर् र प्रालवलधक लशक्षामा पहुचाँ बढाउन छात्रवृलि कार्िक्रम िागू
गररनेछ । र्सका िालग अमरगढी शैलक्षक छात्रवृलि कोष स्थापना गरी पररचािन गररनेछ र उक्त कोषमा सस्ं थागि
लवद्यािर्बाट मालसक प्रलि लवद्याथी रु.२ (दईु ) का दरिे रकम जम्मा गनिपु ने व्र्वस्था िागू गररनेछ ।
३२. "हाम्रो दार्ीत्त्वः लशक्षामा अलभभावकत्त्व" को भावना जगाइ सामदु ालर्क लवद्यािर्मा अलभभावक सहभालगिा बृलद्ध
गनि अलभभावक सम्मान एवम् सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । साविजलनक पद धारर् गरे का राष्ट्रसेवक कमिचारी,
लशक्षक, जनप्रलिलनलध र राजनीलिज्ञहरुिाई सामदु ालर्क लवद्यािर्मा छोराछोरीहरु भनाि गनि अलभप्रेररि गररने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
३३. दक्ष श्रलमक,कामको सम्मान,स्वरोजगार,उपर्क्त
ु पाररश्रलमक र सामालजक सरं क्षर् सलहिको श्रम व्र्वस्थापन गनि
नेपाि सरकारको प्रमख
ु श्रम नीलििाई अविम्वन गररने छ ।
३४. प्रर्ािप्त आविररक रोजगारी भई नसके को अवस्थामा कोलभड-१९ को लवश्वव्र्ापी महामारीिे स्वदेशको रोजगारी
संकुलचि हुने र बैदले शक रोजगारमा रहेका नेपािीहरु फलकि ने सम्भालवि पररलस्थिीिे वेरोजगारको संतर्ा बढ्ने जोलखमिाई
वर्लू नकरर् गरर व्र्वसालर्क कृ लष, वृहि् भौलिक पवू ािधार, स्थानीर् पवू ािधार,िघु घरे िु िथा साना उद्योग, उत्पादनमि
ु क
उद्योग,लनमािर् सेवा क्षेत्र पररचािन गनि संघ र प्रदेशसरकारसंग साझेदारी गररने छ ।
३५. नगरभीत्रका सबै श्रलमकिाई एकै ठाउमा जोड्नका िालग श्रलमक बैक स्थापना गररनेछ । बैक मा जोलडएका श्रलमकिे
आफुिे चाहे अनुसारको रोजगारी छनौट गनि पाउनक
ु ा साथै उनीहरुिाइ आवश्र्क सीप प्रदान गनि लवलभवन व्र्वशार्ीक
िािीम सच
ं ािन गररनेछ ।वैदले शक रोजगारीबाट फके का व्र्लक्तहरुको सीप, अनभु व, र रुचीको अलभिेख बनाइ नगरलभत्र
लसजिना हुने कामका अवसरमा जोलडनेछ ।
३६. नव प्रवद्धिनकारी र्वू ा िथा अवर् उद्यमी र वैदले शक रोजगारवाट फके का अनभु वी िथा लसपर्क्त
ु उद्यमी र्वू ाहरुिाई
उद्योग व्र्वसार् शरुु गनि शरुु वािी पाँजु ी उपिव्ध गराउने नेपाि सरकारको नीलिसंग समववर् गररने छ ।
३७. प्रधानमवत्री रोजगार कार्िक्रमिाई लसपर्क्त
ु ,दक्षजनशलक्त,रोजगारीको क्षेत्रर रोजगार सम्ववधी अवर् कार्िक्रमहरुसंग
आबद्धगरी र्थाथि,उत्पादनमि
ु क रोजगार सृजना गनि वेरोजगार िलक्षि अलभर्ानको कार्ािववर्न का साथै र्वु ा रोजगाररका
िालग रुपाविरर् पहल आयोजना सचं ािन गने नेपाि सरकारको नीलि सगं साझेदारी गररने छ ।
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३८. अब नेपािमा गररलवको कारर्िे कोचह िोकै पदैन िोकले कोही मदैन भवने नीलििाई थप प्रभावकारी रुपमा
कार्ािववर्न गररने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु
३९. कृ लष िथा पशपु ािन पेशािाई व्र्वसालर्क र र्ालवत्रकरर् गनि कृ लष पवू ािधार लवकास, कृ षकहरुको क्षमिा लवकास गदै
र्वु ा रोजगारी लसजिना, गररलव लनवारर्मा र्ोगदान पग्ु ने गरर समावेशी आलथिक लवकासका कार्िक्रम कृ षकको साझेदारीमा
सञ्चािन गररनेछ । पशु िथा बािी बीमामा कृ षकहरुिाई प्रेररि गनिक
ु ा साथै नगरपालिकाबाट समेि बजेट व्र्वस्था गरर
जोलखम वर्लू नकरर्मा जोड लदइनेछ ।
४०. संघीर् सरकारिे अलघ सारे को सदपु र्ोगको लसद्धावि अविगिि र्स अमरगढी नगर क्षेत्र लभत्रका सबै खािे जलमनिाई
खेर जान नलदने र कृ लषर्ोग्र् भलु मको पर्ू ि उपर्ोग गरर सघन खेिी प्रर्ालिका मायमर्मबाट ठूिो पररमार्मा कृ लष उत्पादन
गने नीलि कार्ािववर्नमा ल्र्ाइनेछ । कृ लष पेशािाई सम्मालनि र प्रलिलष्ठि पेशाका रुपमा लवकास गनि नमनू ा कृ लष व्र्वसार्
सञ्चािन गरररहेका कृ षकहरुका िालग सवोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कृषक सम्मान कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
४१. व्र्वसालर्क गाई, भैसी फमि; बगं रु फमि; बाख्रा फमि; लवकास र लवस्िारका िालग िागि सहभालगिामा अनदु ान लदने
नीलि अविम्बन गररने छ । उवनि जािका पशु आर्ािमा जोड लददै िोप भइरहेका स्थानीर् पशु प्रजालिहरुको संरक्षर्
गरर दग्ु ध र मासजु वर् उत्पादनमा जोड लदइने छ र उवनि जािका पशपु ािनमा लवशेष सहुलिर्ि प्रदान गररने नीलि
अविम्बन गररनेछ ।
४२. िोपोवमख
ु खाद्यावन बािी लवशेष लकलसमका कार्िक्रम कोदो, फापर, काकुन, मसु रु ो, धान िगार्िका बािी संरक्षर्
गररने छ । High value crops र One Village One Product कार्िक्रमको व्र्वसार्ीकरर् गररनेछ । कृ लष बािी
संरक्षर्का िालग ववर्जविबु ाट हुने हानी नोक्सानीको लनर्वत्रर्का िालग पहि गररनेछ ।
४३. आगामी आलथिक वषिमा नेपाि सरकारिे कृ षी क्षेत्रमा थप आधलु नकीकरर् एवं र्ालवत्रकरर् र लवलशष्टीकरर् गरर
उत्पादकत्व िथा उत्पादनवृलद्धमा जोड लदइि स्वदेशी वस्तुको उपिोग गरौं आन्तररक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं
अलभर्ान सञ्चािन गने नीलि िथा प्रधानमवत्री कृ लष आधलु नकरर् पररर्ोजना संग समववर् र साझेदारी गररने छ ।
४४. कृ लष उत्पादन,प्रशोधनर वेचलवखनका सम्ववधमा नेपाि सरकारवाट उपिव्ध गराइने सहुलिर्ि र प्रालवलधक
सेवा\टेवाको प्रबवध गनि हरे क लकसानिाई सलू चकरर् गने नेपाि सरकारको नीलिमा साझेदारी गररने छ ।
४५. कृ लषर्ोग्र् भमू ीको लनर्लमि माटो पररक्षर् गनि माटो पररक्षर् प्रर्ोगशािा लबस्िार गररने छ । कृ षकिाई माटोको
प|कार,गर्ु स्िर,हावापानी अनक
ु ु ि खेिी गनि उलचि मात्रामा मि,लबउ र लवषादीको प्रर्ोग गनि प्रालवलधक सेवा उपिव्ध
गराईने छ ।
४६. नश्ल सधु ारका कार्िक्रम सञ्चािन गरर उवनि नश्लको व्र्वसालर्क पशपु ंक्षी पािन गनि कृ षकिाई प्रोत्साहन गररने छ
। पोषर् र्क्त
ु पशआ
ु हरको प्रवद्धिन गररने छ । पशपु ािनका िालग घााँसखेिी, बृहि् चररचरन लवकास गररने छ ।
४७. पशजु वर् उत्पादनको गर्ु स्िर, लनर्वत्रर् िथा लनर्मन गरर वजार व्र्वस्थापनमा सहलजकरर् गररने छ । गर्ु स्िरीर् पशु
स्वास््र् सेवा लवस्िार गररने छ । पशरु ोग लवरुद्ध खोपका कार्िक्रमिाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररने छ ।
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४८. जिवार्ु पररवििन, रोगको प्रकोप,एवं प्राकृ लिक लबपलिबाट कृ लष क्षेत्रमा आउन सक्ने जोलखम वर्नू ीकरर्
गनिआवश्र्क पहि गररने छ । पशपु ंक्षी िथा बालि बीमाको लवस्िार र जिवार्ु अनुकुिन कार्िक्रम सञ्चािन गरर
िगानी सरु क्षर् गनि संघ र प्रदेशका सरकार संग समववर् गररने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
४९. जमीनको भउू पर्ोग, आर् आजिन िथा जीवीकोपाजिन सधु ार र वािावरर् संरक्षर्मा र्ोगदान पग्ु ने गरर कृ लष वनको
लवस्िार गररने छ ।
५०. लदगो वैज्ञालनक वन व्र्वस्थापन र वनजवर् उद्यम लवकास गनि समृचद्धका लाचग वन कार्िक्रम कार्ािववर्नमा
साझेदारर गररनेछ ।
५१. नमनू ा जिवार्ु पररवििन अनक
ु ु िन कार्िक्रम िजमिु ा गरर कार्ािववर्न गनि नेपाि सरकारको नीलिमा साझेदारी गररने
छ।
५२. जैलवक लवलवधिा सरं क्षर् एवं प्रवद्धिनको कार्िक्रम सच
ु न कार्म हुने
ं ािन गररने छ । वािावरर् र लवकासबीच सविि
गरर लवकास कार्िक्रम िथा आर्ोजना सञ्चािन गररने छ ।
५३. सरकारी साविजलनक जग्गामा रहेको अलिक्रमर् हटाई संरक्षर् र उपर्ोग गनि समदु ार्को समववर्,सकृ र्िा र जागरर्
मा सरकारी साविजलनक गठु ी जग्गाको संरक्षर् अलभर्ानिाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
५४. स्थानीर् उत्पादनका िालग बजार सलु नलिििा गदै वािावरर्मैत्री उद्योग स्थापनामा जोड लदने नीलि अविम्बन गररने
छ।
५५. लनजी क्षेत्रसगं को साझेदारीमा साना िथा मझौिा उद्योग स्थापनामा राजश्व सहुलिर्ि गने नीलििाई प्राथलमकिा
लदईनेछ । नगर क्षेत्रमा संचालिि उद्योग िथा व्र्वसालर्क फमिहरुको अलनवार्ि दिाि नलवकरर् कार्ििाई व्र्वलस्थि गने
नीलि अविम्बन गररनेछ ।
५६. सरकारको उद्यमशीलता,रोजगारी र उत्पादन वृचद्धिः हुन्छ नेपालको सम्वृचद्धको नीलििाईअविम्बन गरर
उपिव्ध स्रोि साधन,पाँजु ी,लसप एवं प्रलवलधको अलधकिम उपर्ोगवाट औधोलगक उत्पाकत्व र उत्पादन वृलद्ध गने गरर
उद्योग क्षेत्रका कार्िक्रमहरु संचािन गररने छ ।
५७. स्थानीर् श्रम,लसप,स्रोि िथा साधन प्रर्ोग गरर एकीकृ ि रुपमा उद्योग व्र्वसार्ीको लवकास गनि औद्योलगक ग्राम
स्थापना गने कार्िको थािनी भईसके को सन्र्दभ मा सो कार्ििाइ प्राथलमकिाका साथअगाडी बढाइनेछ ।
५८. नगरपालिकामा एक वडा एक उद्योगको नीलििाई कार्ािववर्न गरर हाि लसलजिि वेरोजगाररको समस्र्ा वर्लू नकरर्
गररनेछ।
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५९. स्थालनर् उत्पादन, हस्िकिा आलदको प्रचार, प्रसार र बजारीकरर्मा सहर्ोग पर्ु ािउने उद्देश्र्िे नीजीक्षेत्र संगको
सहकार्िमा उपर्िक्त
ु स्थानमा एक कोशेिी घर को स्थापना गररनेछ ।
६०. नगरपालिका लभत्रका सहकारी र लविीर् संस्थािाई उत्पादनमि
ु क क्षेत्रमा िगानीको िालग प्रोत्साहन गररनेछ ।
६१. स्थानीर् उत्पादन बृलद्ध, रोजगारी ;[hना र गररलव वर्नु ीकरर् गनि सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धिन गररने छ । उद्देश्र् र
कार्िक्षेत्रको लवश्लेषर्का आधारमा सहकारी संस्थािाई एकआपसमा गालभन प्रोत्साहन गने सरकारको नीलििाई कडाईका
साथ िागु गररने छ ।
६२. सहकारी संस्थािाइ घरे िु िथा साना उद्यमको प्रवधिन, कृ षी उत्पादन, भण्डारर् िथा प्रशोधन एवं गररबी लनवारर्
सम्बवधी कार्िक्रममा प्रोत्सालहि गररनेछ । सहाकारीको मायमर्मबाट कृ षी सामाग्री, पाँजु ी, प्रलवलध र बजारमा कृ षक को
सहज पाँहुच सलु नलिि गररनेछ ।
६३. नर्ााँ स्थापना हुने लविीर् संस्थाको नगरपालिकामा दिाि हुने र क्षेत्र लवस्िार गनि नगरपालिकाको स्वीकृ लि लिनु पने
व्र्वस्था गररनेछ । लविीर् संस्थामा एक पररवार एक खाता नीलि अलनवार्ि रुपमा अविम्बन गरर आम जनिाको बचि
अलभबृलद्धमा पहि गररनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
६४. परम्परागि िोकभाका, डोटेिी सस्ं कृ लिको जगेनाि गनि डोटे ली सग्रं हालय स्थापना गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।
ऐलिहालसक अमरगढी लकल्िाको मौलिक संरक्षर्मा जोड लदइनेछ । लकल्िािाई ऐलिहालसक पर्िटलकर् स्थिका रुपमा
लवकास गनि गरुु र्ोजना लनमािर् गरर कार्ािववर्न मा ल्र्ाइनेछ ।
६५. ऐलिहालसक धालमिक एवं पर्िटलकर् स्थिहरु, उग्रिारा मलवदर, घटािस्थान, रावििोिी गफ
ु ा, सहश्रलिङ्ग धरु ा,
कोिटुक्रा दरवार, हटगाउाँ, र काडेकोटमा रहेका देवि, कश्र्ािेक, महाभारि धरु ा, शैिेश्वर मलवदर, सहश्रलिङ्ग,
अलसग्राम, भलु मराज, समैजी, बैजनाथ, कै िपाि जस्िा शलक्तपीठ को संरक्षर् र प्रचारप्रसारमा जोड लदइने छ ।
६६. शलहद लभमदि पविको जवमथिो अमरगढी २ िाई शचहद चिमदत्त आदशण बस्तीका रुपमा लवकास गदै लभमदि
होमस्टेलवकास गरी सञ्चािन गररनेछ ।
६७. सन् २०२० मा २० िाख पर्िटक लभत्र्र्ाउने िक्ष्र्का साथ शरुु भएको नेपाि भ्रमर् वषि सगं ै घुम्न जाऔ ं अमरगढी
कार्िक्रम कोलभड-१९ का कारर् हाििाई स्थलगि भएिा पलन आविररक पर्िटन प्रवधिनको कार्ििाइ भने लनरविरिा
लदइनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
६८. नगर लभत्रका सबै वडामा एक घर एक धारा नीलििाई कार्ािववर्न गरर खानेपानीको पहुचाँ वृलद्ध गररनेछ ।
सरसफाईको िालग टोि सलमलििाई प्रभावकारी बनाई लनरविरिा लदईनेछ । खानेपानी िथा सरसफाई सलमलििाई अझ
बढी उिरदार्ी बनाईनेछ ।
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६९. फोहोरमैिा व्र्वस्थापनमा संिग्न जनशलक्तको उत्प्रेरर्ा बढाउन जोड लदई फोहोरमैिा व्र्वस्थापनमा उलचि मापदण्ड
अपनाई परु स्कार र दण्ड जररवानािाई प्रभावकारी बनाइने छ । फोहोरिाई मोहरमा पररर्ि गने नीलििाई लनरविरिा लदइने
छ । फोहोर वलगिकरर् गरी व्र्वस्थापन गनि (3R) Reduce , Recycle , Reuse को नीलि िागु गररनेछ ।
७०. शहरी क्षेत्रमा साविजलनक शौचािर्को संतर्ा थप गरर सविसि
ु भ एवं व्र्वलस्थि गररनेछ ।
७१.आर्ोजना व्र्वस्थापनिाई सदृु ढ बनाई लवकास आर्ोजनाहरु लनधािररि समर्, िागि र गर्ु स्िरमा सम्पवनगररने छ ।
हाि सञ्चािनमा रहेका कार्िक्रम र आर्ोजनाहरुको आवश्र्किा अनसु ार पनु ःसरं चना िथा पनु ः प्राथलमकरर् गररने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
७२. अत्र्ावश्र्क पवू ािधारको अभाब रहेको स्थानहरुमा नर्ााँ पवु ािधार लनमािर् गररनेछ। लवद्यमान पवु ािधारहरुको क्षमिा
लबस्िार, गर्ु स्िर बृलद्ध, स्िरवृलद्ध एवं समर्ानक
ु ु ि ममिि सम्भार गररने छ ।
७३. स्थानीर् पवु ािधार लनमािर्को गरुु र्ोजना िर्ार गनिक
ु ा साथै नगरपालिका लभत्रका सडकहरुको MTMP अयमर्ावलधक
गररने छ।
७४. नगरपालिका भएर जाने सबै िोकमागिको सीमाङ्कन गरर अनावश्र्क सडक लमच्ने कार्ििाई लनरुत्सालहि गररनेछ ।
७५. लनजी क्षेत्रको सहकार्िमा नगर बस सञ्चािन गररनेछ । वडा नं. १ ढुवढुनेमा बजार भररका ग्र्ारे ज व्र्वस्थापन
कार्ििाई लनरविरिा लदइने छ ।
७६. डकिे, सल्िाघारी र आईि लजिोडासडकिाई अमरगढी ग रव आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।
डकिेमासचु वधा सम्पन्न बसपाकण लनमािर् गने कार्ििाई रुिगलिमा अगाडी बढाइनेछ । बागबजारमा भएको बसपाकि को
उलचि व्र्वस्थापन गदै बस स्टेण्डको रुपमा लवकास गनि पहि गररने छ ।
७७. अधरु ा र्ोजनाहरुिाई क्रमागि रुपमा अगाडी बढाई लनमािर् सम्पवन गने नीलि अगाडी बढाइनेछ ।
७८. ठाउाँठाउाँ मा पोखरी लनमािर् गरर भलु मगि लसचाईको अयमर्र्न अनसु वधान गररनेछ । सम्पर्ू ि भभू ागिाई लसंलचि गरर
उत्पादन बढाउन एकीकृ ि लसचाई र्ोजना िजिमु ा गररनेछ ।
७९. घर नक्सा पासिाई व्र्वलस्थि गरर सडक सिहबाट मालथ लनमािर् हुने गरर घरििाको संतर्ा लनलिि िल्ु र्ाउन थप
कडाई गररनेछ ।
८०. साविजलनक जलमन लमचेर घर लनमािर् गने कार्ििाई लनरुत्सालहि गरर साविजलनक जलमनको िगि लिई संरक्षर्मा जोड
लदनका साथै साविजलनक जलमन लमचेर बनाइएका संरचना हटाइनेछ ।
८१. अमरगढी नगरपालिकािाई Hill city को रुपमा लवकास गररनेछ । एक िवन दुई चवरुवा रोपी हररर्ािी शहरमा
जोड लदइनेछ ।
८२. अव्र्वलस्थि बसोबासिाई व्र्वलस्थि गरर बढ्दो शहररकरर्िाई उलचि व्र्वस्थापन गररनेछ ।
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८३. नेपाि सरकार र दािृ लनकार्को सहर्ोग र समववर्मा लनमािर् गररने शहरी पवू ािधारहरु जस्िै रंगशािा¸ सभागृह¸
धालमिक िथा पर्िटलकर् पवू ािधार¸ प्रालवलधक लशक्षािर्¸ सलपगं कम््िेक्स¸ ल्र्ाण्डलफल्ड साइिड¸ लसलट हि लनमािर्मा
पहि गररने छ ।
८४. नगरपालिका लभत्रका ग्रालमर् क्षेत्रसम्म गर्ु स्िरीर् इवटरनेट सेवा लवस्िारमा पहि गरर सचू ना प्रलवलधमा सबै
नागररकको पहुचाँ िाई सि
ु भ बनाइनेछ ।
८५. साविजलनक महत्वका स्थानमा सौर्िबिी जडान गने िथा सडक सौर्िबिी लवस्िार गररनेछ।
८६. बढ्दो वन लवनासको लनर्वत्रर् र भ-ू सरं क्षर्मा जोड लदई वन उद्यानमा जोड लदइनेछ ।
८७. बढ्दो जिवार्ु पररवििनबारे नगरवासीिाई ससु लु चि िुल्र्ाई जिवार्ु पररवििन वर्लू नकरर्मा जोड लददै वािावरर्मैत्री
लवकासको नीलि अविम्बन गररनेछ ।
८८. लवपद् व्र्वस्थापन पवू ि िर्ारी बारे जानकारी सर्ं वत्र लनमािर् गरर लवपद् व्र्वस्थापन कार्ि र्ोजना लनमािर् गरर िागु
गररनेछ ।
८९.पवु ािधार लवकास र सेवा प्रवाहका िालग कलठन,छररएर रहेका र भौगोलिक दृलष्ट्रिे असरु लक्षि,अपार्क एवं
जोलखमर्क्त
ु स्थानहरुमा वस्िी हुनु हुदनै / रालखने छै न भवने संघीर् सरकार को नीलि रहेको हुदा र्स्िा वस्िी िाइ लशक्षा,
स्वास््र्, पवु ािधार र रोजगारीका अवसर सलहिकोआधलु नक एलककृ ि सरु लक्षि वलस्ि लवकास गरी स्थानाविरर् गने कार्िमा
सहकार्ि गरीनेछ।
९०. अलिलवपवन िोपोवमख
ु र अलि सीमाविकृ ि जािजालि समदु ार् र शहरी गररलवका िालग सरु लक्षि लकफार्लि र
वािावरर्मैत्री आवास उपिब्ध गराउन सरु लक्षि नागररक आवास कार्िक्रममा समववर् र साझेदारी गररनेछ ।
९१. उज्र्ािो नेपाि लनमािर्को कार्ि अनरुु प सबै वस्िीहरुमा लबद्यिु पहुचाँ पर्ु ािउन आवश्र्क पहि गररनेछ ।
९२. लसाँचाई र कृ लषका िालग आवश्र्क लवद्यिु प्राथलमकिाका साथ उपिब्ध गराउने गरर लवद्यिु सेवा लवस्िार गररनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
९३. सेवा प्रवाहका कार्िहरुमा आधलु नक प्रलवलध प्रर्ोग गरर सश
ु ासन सलहिको लडलजटि प्रलवलधको उपर्ोगबाट सेवा
प्रवाह उत्पादकत्व र उत्पादन अलभबृलद्ध गरर आलथिक सामालजक रुपाविरर् गने सरकारको नीलििाई अविम्बन गररनेछ
९४. इवटरनेट सेवा सि
ु भ सहज र सरि रुपमा उपिब्ध गराउन सेवा प्रदार्कहरुको साझेदारीमा पवू ािधार लनमािर् गरर
लविरर् गने सरकारको नीलि मा समववर् गररने छ ।
९५. वडा कार्ाििर्को प्रशासलनक भवन लनमािर् कार्ििाई प्राथलमकिाका लदइनेछ ।
९६. गनु ासो सनु वु ाईिाई प्रलवलधसंग जोड्दै व्र्वलस्थि गररनेछ ।
९७. सेवािाई प्रभावकारी बनाउन साविजलनक सनु ुवाई, साविजलनक पररक्षर्, सामालजक पररक्षर्, जनिासंग
जनप्रलिलनलधको प्रत्र्क्ष संवाद, नागररक वडापत्र र लवलवध प्रलवलधसंग जोड्ने नीलििाई लनरविरिा लदइने छ ।
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९८. राजश्व प्रर्ािीिाई अनिाइन सेवामा जोडी सबै वडाबाट सेवा प्रवाह गररनेछ ।
९९. दीघिकालिन नगर गरुु र्ोजना लनमािर् गरर कार्ािववर्नमा ल्र्ाइनेछ ।
१००. आविररक लनर्वत्रर् प्रर्ािी, आविररक िेखापररक्षर् जस्िा व्र्वस्थापनका प्रर्ािीहरुिाई प्रभावकारी बनाइने छ
उपलस्थि महानभु ावहरु,
१०१. मलहिा लहसं ा िथा ओसारपसारको जोलखम कम गनि चेिनामि
ु क कार्िक्रम,सञ्चािन गररने छ ।
१०२. बािबालिका सम्बवधी रालष्ट्रर् रर्नीलि अनरुु प सहकार्ि र समववर्मा बाबु आमा िथा अलभभावकको मृत्र्ु भई वा
अवर् कारर्िे असहार् भएका वा सडकमा वेवाररसे अवस्थामा रहेका बािबालिकाको उद्दार िथा संरक्षर् गने सरकारको
नीलि िाइ कडाइ का साथ िागु गररनेछ ।
१०३. अपाङ्ग भएका व्र्लक्तहरुको लशक्षा, स्वास््र्, मनोरञ्जन, खेिकुद, रोजगारी र आर्आजिनका िालग लवशेष
कार्िक्रम िजिमु ा गरर सबै लनकार्संग समववर् र साझेदारी गररने छ ।मलहिाको सामालजक-आलथिकअलधकार हालसि हुने
गरर मलहिा िलक्षि कार्िक्रम सचं ािन गरर नगरका लवपवन र वलञ्चलिमा परे का मलहिाको सीप िथा उद्यमशीििा लवकास
गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गररनेछ ।
१०४. अपाङ्ग, दलिि, आलदबासी, जनजािी र असहार्को सामालजक जीवनको सरु क्षाको सलु नलिििाका िालग लवलभवन
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै अल्पसंतर्क लपछलडएको वगि क्षेत्रको उत्थान र जालिर् भेदभावको अवत्र् गररनेछ ।
१०५. सामालजक सरु क्षा कार्िक्रम एकीकृ ि रुपमा सञ्चािन गरर प्रभावकारी रुपमा अनगु मन गनिक
ु ा साथै सामालजक
सरु क्षा भिा बैङ्क माफि ि् लविरर् प्रर्ािीिाई थप व्र्वलस्थि गररनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
१०६. र्वु ाको क्षमिा अलभवृलद्धका िालग स्वास््र् सचेिना लवपद् व्र्वस्थापन िथा वािावरर् संरक्षर् र सरसफाइि
लवरुद्धको सामालजक जागरर् कार्िक्रममा र्वु ा पररचािन गनि सघं र प्रदेश सरकारसगं सहकार्ि गररने छ ।
१०७. क्षेत्रीर्, रालष्ट्रर् र अविरािलष्ट्रर् खेिकुदमा सहभालग भई पदक प्राप्त गनि सक्ने गरर खेिाडीको क्षमिा लवकास गनि
कार्िक्रम िजमिु ा गररनेछ ।
१०८. स्थानीर्, प्रादेलशक िथा रालष्ट्रर्स्िरमा सलु वधा सम्पवन खेिकुद पवू ािधारको लनमािर् िथा स्िरोवनलि गने कार्िका
िालग पहि गररने छ ।
१०९. र्वु ाहरुको शलक्तिाई नगरको समृलद्धमा उपर्ोग गदै नगरस्िररर् प्रलिभाको खोलज िथा प्रोत्साहन कार्िक्रम
आर्ोजना गररनेछ ।
११०. सामदु ालर्क लबद्यािर्का खेि मैदानको स्िरोवनलि गररनेछ । र्वु ाहरुको बढ्दो खेि प्रलिको आकषिर्िाई
मयमर्नजर गरर लवलभवन खेिकुद गलिलवलध सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ ।
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१११. भजनपरु लक्रके ट मैदान, उग्रिारा रंगशािा, रामलििा खेि मैदान, खेिाखोिा खेि मैदानको लनमािर् कार्ि
प्रालथमकिाका साथ अगाडी बढाइने छ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
११२. लवलधको शासन,नलिजामख
ु ी व्र्वस्थापन र जवाफदेलहिा जस्िा असि शासनका मि
ु भिु मावर्िािाई अबिम्बन
गररनेछ।
११३. कार्िसम्पादन सम्झौिािाई नलिजा सचू कमा आधाररि गराई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
११४. कमिचारीको क्षमिा एवं दक्षिा अलभवृलद्ध को िागी आवश्र्क िालिमकको व्र्वस्था गररनेछ ।
११५. भ्रष्ट्राचारमा शवु र् सहनलशििाको नीलि अबिम्बन गरीनेछ। अनसु वधान र छानलवन कार्ििाइ थप सशक्त बनाइ
भ्रष्ट्राचार, अपचिन, अलनर्लमििा सरकारी सम्पलि को अनालधकृ ि प्रर्ोग गने जो सक
ु ै िाई काननु ी कारबाही को दार्रा
ल्र्ाइनेछ ।
११६. म भ्रष्टािार गचदणन, म भ्रष्टािार हुन चदन्न र म देश र जनताका लाचग इमान्दार िएर काम गनेछु भवने प्रलिज्ञा
सलहिको कार्ि सस्ं कृ लिको प्रवद्धिन गने सरकारको नीलििाई पूर्ि पािना गररनेछ ।
११७. साविजलनक खररदिाई पारदशी, प्रलिस्पधी र लमिव्र्र्ी बनाई खररद कार्िमा सुशासन कार्म गररने छ ।
११८. स्थानीर् वर्ालर्क सलमलिको कार्ि सम्पादनिाई लछटो छररिो बनाई सहज पहुचाँ र्क्त
ु बनाइनेछ ।
११९. लहसं ा पीलडि मलहिा, अपाङ्ग भएका व्र्लक्त, दलिि, वािवालिका र जेष्ठ नागररकको वर्ार्मा पाँहुच पर्ु ािउन
लवशेष पहि गररनेछ ।
उपलस्थि महानभु ावहरु,
१२०. प्रस्ििु नीलि िथा कार्िक्रम को सफि कार्ािववर्नबाट देश िथा नगरको आलथिक, सामालजक क्षेत्र थप गलिशीि
हुनेछ। पारस्पररक सम्मान र अवसर सलहि सामालजक वर्ार् कार्म हुनक
ु ा साथै समृद्द नगर: सख
ु ी नगरवासीको
आकााँक्षा परु ा गनि र्ोगदान पग्ु नेछ भवने मैिे लबश्वास लिएको छु ।
१२१. र्ी नीलि िथा कार्िक्रमको कार्ािववर्नमा सबै पक्षबाट सकृ र् सहर्ोग हुने लवश्वास व्र्क्त गदिछु ।
१२२ .अवत्र्मा, नगरको समग्र लवकासमा र्ोगदान गने नगरवासीहरु, वद्दु ीलजवी, राष्ट्रसेवक, नागररक समाज, लनजी,
सहकारी र सामदु ालर्क क्षेत्र एवं संचार जगििाई हालदिक धवर्बाद ज्ञापन गदिछु ।
लवश्वेश्वरप्रसाद ओझा
नगर प्रमख
ु
अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धरु ा
लमलि २०७७।०३।१०

11

