ईलाम नगरपाललकाको पाचौ नगरसभाबाट पाररत लबशेष प्रस्ताबहरु

नगर सभा बाट पाररत लमलत
२०७६\३\१२

प्रमाणिकरि लमलतिः- २०७६\३\१९
(१)

बााँदर, बाँदेल, मृग, दुम्सी लगायत बन्यजन्तु र मानवको द्वन्द्वबारे नीलत लनमााि गने तहमा बााँदरलाई व्यवस्थापन

गना राष्ट्रिय नीलत बनाउन ष्ट्रवशेष पहल गने र सो द्वन्द्व न्यूनीकरिका लालग सामुदाष्ट्रयक वनमार्ात नै कायाक्रम
कायाान्वयन गदाा प्रभावकारी हुने दे णिएकोले सामुदाष्ट्रयक वन उपभोक्ता समूहहरुले स्थानीय जातको र्लर्ूल, केरा,
बयर र कन्दमूल १० प्रलतशत अलनवाया लगाउने, रै थाने बोटष्ट्रवरुवालाई प्राथलमकता ददने साथै मष्ट्रहनामा कम्तीमा

एक पटक अलनवाया रुपमा कृष्ट्रष तथा भेटनरी प्राष्ट्रवलिकसष्ट्रहतको कृषक चौतारीको व्यवस्थापन लमलाउन सामुदाष्ट्रयक

(२)

(३)

वन उपभोक्ता समूहलाई अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

जलाशययुक्त ष्ट्रवद्युत उत्पादन सम्बन्िमा माइजोगमाईको दोभानदे णि दोलिा हाइड्रोको इन्टे कको माणस्तर रहेको
सााँगरु ो जग्गामा जलाशय हुने गरी बहुद्देश्यीय बााँि बााँिी ष्ट्रवद्युत उत्पादनको लालग इलाम नगरपाललकाले प्रष्ट्रक्रया
अगालि बर्ााई नेपाल सरकार समक्ष अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

पयाटन प्रवर्द्ानको लालग इलाम बजारलाई केन्र मानेर आसपासका क्षेत्रहरुमा पयाटकीय आकषाि ष्ट्रवकास गने,

प्याकेज तयार गरी सरोकारवाला व्यणक्त, सं घसं स्थामार्ात बजारीकरि गने र उणललणित कायामा सहयोगको लालग
मेची पहािी क्षेत्र पयाटन ष्ट्रवकास सलमलतलाई अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(४) स्थानीय उपजको बजारीकरि, स्थानीय रोजगार लसजाना, स्थानीय उद्योग उद्यमहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन जस्ता
(५)

कायाको लालग नगरपाललकास्तरीय उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालन गने लनिायगररयो ।

कृष्ट्रष पेशालाई व्यवसायीकरि गनाका लालग नगरपाललका लभत्र रहेका िेतीयोग्य जलमनको पष्ट्रहचान गरी उक्त

ठाउाँमा उणचत लसंचाईको व्यवस्थापन गने लनिाय गररयो ।

(६) नगरस्तरीय पाठ्यक्रम बारे नैलतक णशक्षा, र्ोहर व्यवस्थापन, पयाटन ट्राष्ट्रर्क लनयम लगायत पाठ्यक्रम थप गनुा
पने लनिाय गररयो ।

(७) इलाम बजारको ट्राष्ट्रर्क अस्तव्यस्त भएकोले ट्राष्ट्रर्कसम्बन्िी जनचेतना र ट्राष्ट्रर्क णचन्हहरु राख्नका लालग कायाक्रम

तयार गने र ट्राष्ट्रर्क व्यवस्थापन सम्बन्िमा नगरपाललकाबाट तयार गररएको कायायोजना लागू गनाका लालग

(८)

सरोकारवाला लनकायहरुमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

लबप्लयाटे रुलुक पञ्चमी नयााँबजार सिक स्तरोन्नलत/कालोपत्रे गना, इलाम नगरपाललका वािा नं. ६, ८, ५ हुाँदै

ाँ माग गने लनिायगररयो ।
सोयाङ्ग नयााँबजार सिक स्तरोन्नलत/कालोपत्रे गनाका लालग सं घीय तथा प्रदे श सरकारसग

(९) वन वातावरिमा जलवायु पररवतानको असर र प्रभाव बारे व्यापक रुपमा जनचेतना र जलवायु पररवतान अनुकुलनको
लालग कायाक्रम बनाई कायाान्वयन गने लनिाय गररयो ।

(१०) मष्ट्रहला उद्यमी/व्यवसायीहरुको लालग सरल र सस्तो व्याजदरमा बैंक तथा ष्ट्रवत्तीय सं स्थाहरुबाट ऋि उपलब्ि
गराउन नगरपाललकाबाट ष्ट्रवशेष पहल गने लनिाय गररयो ।

(११) इलाम नगरपाललका वािा नं. ७ णस्थत नेपाली सेनाको स्वालमत्वमा रहेको ठू लो टुाँलििेलमा ष्ट्रवगतदे णि ष्ट्रवलभन्न

साावज
ा लनक सभा समारोह तथा िेलकूद ष्ट्रवकास कायाक्रम आयोजना हुाँदै आएको र सो टुाँलििेल नेपाली सेनाको
गर्ीथुम्का ब्यारे कदे णि टार्ा रहेको तथा बजार क्षेत्रसाँग जोलिएकोले सो ठू लो टुाँलििेलको सटृ ामा गर्ीथुम्का

ब्यारे कलाई सहज हुने जग्गा उपलब्ि गराउने गरी उक्त ठू लो टुाँलििेल इलाम नगरपाललकालाई हस्तान्तरि गरी
ददनका लालग नेपाल सरकारलाई अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(१२) इलाम नगरपाललका वािा नं. ७ मा रहेको आदशा मा.ष्ट्रव. इलामलाई सूचना प्रष्ट्रवलि मैत्री ष्ट्रवद्यालयमा रुपान्तरि
गने काया भइरहेकोमा सो कायामा थप व्यवस्थापन गदै नगरका अन्य मा.ष्ट्रव.हरुलाई समेत सूचना प्रष्ट्रवलि मैत्री

ष्ट्रवद्यालयमा रुपान्तरि गने कायामा सहयोगको लालग नेपाल सरकार, सूचना प्रष्ट्रवलि ष्ट्रवभाग, काठमािौलाई अनुरोि
गने लनिाय गररयो ।

(१३) इलाम नगरपाललकाणस्थत बरबोटे मा ष्ट्रव.सं .२०१४ सालमा स्थाष्ट्रपत भई इलामको उत्तरी क्षेत्रको शैणक्षक थलोको

रुपमा ष्ट्रवकास भइरहेको अमर मा.ष्ट्रव. मा कक्षा नसारीदे णि कक्षा १२ सम्मका कक्षाहरु सं चालन भइरहेको र
कक्षा ९ दे णि प्राष्ट्रवलिकिार अन्तागत
ा कम्प्युटर इणन्जलनयररङ्ग तथा अंग्रज
े ी माध्यमका कक्षाहरु समेत सं चालन
भइरहे को हुनाले नमुना ष्ट्रवद्यालय छनौटका लालग णशक्षा तथा मानव स्रोत ष्ट्रवकास केन्र भक्तपुरमा आवेदन ददई

सो केन्रले मापदण्ि अनुसार मूलयांकन समेत गररसकेको र सो मापदण्ि अनुरुप इलाम नगरका कुनै पलन ष्ट्रवद्यालय

छनौटमा नभएको र नेपाल सरकारको नीलत समेत १ स्थानीय तह १ नमुना ष्ट्रवद्यालय बनाउने रहेकोले सो
ष्ट्रवद्यालयलाई नमुना ष्ट्रवद्यालयको रुपमा छनौट गरर ददन नेपाल सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(१४) इलाम नगरपाललकाको केन्रको रुपमा रहेको इलाम बजारलाई तराई र मुल राजमागा छोटो दुरीको मागाबाट
जोिी यसको आलथाक ष्ट्रक्रयाकलापलाई कमजोर बन्न नददई थप ष्ट्रवकासमा अगालि बर्ाउन आवश्यक भएकोले

लबताामोि दानाबारी णचसापानी सोयाक बेलासे हुाँदै इलाम न.पा. ९ भन््याङ्गसम्म र णचसापानीदे णि माईिोलासम्मको
छोटो दुरीको राजमागा लनमााि गना नेपाल सरकार तथा १ नं. प्रदे श सरकारसाँग अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(१५) इलाम सदरमुकाममा रहे को इलाम अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पताल सरकारले घोषिा गरे पलन यस बमोणजमको

सेवा अस्पतालले पुर ्याउन सष्ट्रकरहेको छै न । अस्पतालमा ष्ट्रवगत २ वषादेणि आठ वटा ष्ट्रवशेषज्ञ सेवासष्ट्रहत १६
जना िाक्टरको दरबन्दी स्वीकृत भए पलन कुनै ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा संचालन हुन नसकेको कारि इलामका आम नागररक

स्वास््य सेवाको लालग णजलला बाष्ट्रहर जान बाध्य बलनरहेका यो पररणस्थलतको महसुस गरी इलाम अस्पताललाई

सरकारले लनिाय गरे बमोणजमको हैलसयतमा अस्पताल सं चालन गररददन नेपाल सरकारलाई अनुरोि गने लनिाय
गररयो ।

(१६) इलाम सदरमुकाममा रहेको णचया बगान ष्ट्रव.सं . १९22 सालमा स्थापना गरे को नेपालको सबै भन्दा पुरानो णचया

ु को दोस्रो पुरानो कारिाना हो ।
बगान हो भने यहााँको कारिाना ष्ट्रव.सं . १९३५ सालमा स्थापना भएको मुलक

तर आज यी ऐलतहालसक तथा पुराताणत्वक बगान र णचया कारिाना उजाि र िण्िहर बनेको छ । नेपाल

सरकारले लनजीकरि गने सन्दाभम
ा ा यी ऐलतहालसक र पुराताणत्वक सम्पदा लनजी कम्पनीलाई ललजमा ददएको छ ।
लनजी कम्पनीले इलामको णचया कारिानाका पुराताणत्वक महत्वका मेलसन उपकरि अन्यत्र लगी कारिाना

भवनलाई िण्िहर बनाएको छ भने णचया बगान उणचत सं रक्षि र सम्भार नगरी णचया बगान नभई उन्युघारी

बनाएको छ । यो कायाले इलामको इलतहास गुम्दै छ भने इलामले आफ्नो सौन्दाया र पष्ट्रहचान गुमाई कुरुप
बलनरहेको छ । यो कायाले इलामको नागररकको सम्मानमा ठेस पुगेको र आफ्नो गौरव र इलतहास नालसएको यो

नगरसभा महसुस गदाछ । अतिः यो ऐलतहालसक तथा पुराताणत्वक सम्पदाको सं रक्षि गना नेपाल सरकारसाँग जोिदार

माग गदाछ र यी सम्पदालाई णचया संग्रहालय र बगानलाई अध्ययन अन्वेषिको केन्र बनाई सं चालन गना नेपाल
सरकारलाई अनुरोि गने साथै ऐलतहालसक इलाम णचया बगानको सं रक्षि तथा सम्वार्द्न
ा का लालग णचया बगानको
जग्गा नगरपाललकालाई हस्तान्तरि गरर ददन समेत अनुरोि गने लनिाय गररयो

।

-!&_ Onfd gu/kflnsf j8f g+= !) uf]bs / dfOhf]udfO{ ufpFkflnsfsf] gfd;flnË dfOa]gL
aLrdf kg]{ hf]udfO{ vf]nfdf kSsL k'n lgdf{0fsf nflu ;e]{If0f ug{ / Onfd gu/kflnsf

jf8{ g+= ( / !@ sf] k'jfvf]nf /ft]au/df kSsL k'n lgdf{0fsf nflu ;e]{If0f eO;s]sf] x'gfn]
k'n lgdf{0fsf nflu g]kfn ;/sf/nfO{ cg'/f]w ug]{ lg0f{o ul/of] .

(१८) इलाम नगरपाललका विा नं. १ सािेजङ्गु मा सञ्चालनमा आएको लस.ष्ट्रट.इ.लभ.ष्ट्रट.अन्तागत
ा को रत्न कुमार वान्तवा
पोललटे णक्नक इणन्स्टच्युटमा भेटेरेनरी

साइन्सको कक्षा सञ्चालन भइरहेकोमा सो इणन्स्टच्युटमा नलसाङ्ग, एच.ए., वन

ष्ट्रवज्ञान र इणन्जलनयररङ्ग कक्षा समेत सञ्चालनका लागी सम्बणन्ित लनकायमा माग गने लनिाय गररयो

।

(१९) िेलकुद क्षेत्रको सम्भावनालाई उजागर गदै िेलकुदको ष्ट्रवकास गना इलाम नगरपाललका विा नं १० राजदुवालीमा
प्रस्ताव गररएको माई भगवती रं गशाला लनमाािका लालग सं घीय सरकारलाई अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

ु ी क्याम्पसलाई र्ूल तथा वागवानी ष्ट्रवषयको
(२०) इलाम नगरपाललका विा नं. ७ मा सञ्चाललत महे न्र रत्न बहुमि

ु ी क्याम्पस
अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्िान गने शैणक्षक सं स्थाका रूपमा ष्ट्रवकास गना तथा महेन्ररत्न बहुमि
इलाममा लिम ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय बनाउन १ नं. प्रदे श सरकारसाँग अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२१) इलाम नगरपाललका वािा नं. ११ को सोयाकको केही क्षेत्रमा िानेपानी अभाव भएको हुनाले सो स्थानलाई
सुिाग्रस्त क्षेत्र घोषि गरी िानेपानीको व्यवस्थापनका लालग नेपाल सरकारसाँग अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२२) लमलत २०७५।११।४ गतेका ददन इलाम नगरपाललकाको विा नं. १, २, ३, ४, ५ मा परे को लभषि अलसना

पानीले यस क्षेत्रको नगदे वाली णचया, ष्ट्रकवी, आलु, तोरी, अलैंची, अलिसो लगायतका बालीहरुलाई क्षलत पुर ्याएको
हुनाले पीलित कृषकहरुलाई राहतको व्यवस्थापनका लालग नेपाल सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२३) इलाम नगरपाललका वािा नं. ६ र ८ मा स्वास््य चौकीको अभाव भएको हुाँदा स्वास््य चौकीको व्यवस्थापनका
लालग नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२४) नगरका कृष्ट्रष सहकारी सं स्थाहरुले आफ्नो सदस्य तथा उपभोक्ताहरुका लालग मष्ट्रहनामा कम्तीमा एक पटक

कृष्ट्रष/भेटनरी प्राष्ट्रवलिक सष्ट्रहतको कृषक चौतारी कायाक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था लमलाउनका लालग सम्बणन्ित
सहकारी सं स्थाहरुमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२५) नेपाल सरकारले पुवी पहािको पााँचथर र इलाम मध्ये एक स्थानमा मेलिकल कलेज स्थापनाका लालग अध्ययन

गररसकेको र मेलिकल कलेज स्थापनाका लालग सं भाष्ट्रवत जग्गा तथा पुवाािार पष्ट्रहचान गररसकेको हुाँदा सो मेलिकल
कलेज इलाम नगरमा स्थापनाका लालग नेपाल सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२६) इलाम नगरपाललका वािा नं. ७ भानुपथको बसपाकामा ष्ट्रवस्तृत पररयोजना प्रस्ताव अनुसार रु २३ करोि ६१

लाि लागत अनुमान भएको मुख्यमन्त्री बहुतले मोटर पाष्ट्रकाङ्ग योजना कायाान्वयनका लालग १ नं. प्रदे श सरकारबाट
रु १ करोि बजेट ष्ट्रवलनयोजन भएकोले ष्ट्रवलनयोणजत बजेटका लालग िन्यवाद ज्ञापन गदै थप बजेट ष्ट्रवलनयोजनका
लालग १ नं. प्रदे श सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२७) इलाम णजलला गाई लगायत पशुपन्छी पालनका लालग महत्वपूिा णजलला भएको र यस क्षेत्रका पशुपालकहरुका

लालग पशु सेवा सुष्ट्रविा दै लनक रुपमा आवश्यक पने वास्तष्ट्रवकतालाई मनन गरी इलाम नगरपाललका क्षेत्रमा भेटनरी

अस्पताल तथा ष्ट्रवज्ञ केन्र स्थापना गरी सञ्चालन गनुा पनेमा सो केन्र झापाको भरपुरमा सचालन भएको कारि
यस क्षेत्रका पशुपालक कृषकहरुका पशुहरुलाई समयमै उपचार सुष्ट्रविा ददन समस्या भएको हुनाले इलाम नगर
क्षेत्रमा भेटनरी अस्पताल तथा ष्ट्रवज्ञ केन्र स्थापना तथा सञ्चालनका लालग १ नं. प्रदे श सरकारमा अनुरोि गने
लनिायगररयो ।

(२८) इलाम नगरपाललका वािा नं. ९ र १२ को बीचमा पने पुवािोलामा ड्याम बनाई सणञ्चत गरी जल सञ्चय गरी

ललफ्ट प्रष्ट्रवलिबाट पानी तानेर इलाम नगरपाललका वािा नं. ९ मा लसं चाइ सुष्ट्रविाको व्यवस्था लमलाउन नेपाल
सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(२९) नेपालको सं ष्ट्रविान बमोणजम ३ तहको सरकार गठन भई ष्ट्रक्रयाशील रहेको र ३ तहको सरकारको काम कताव्य

सं ष्ट्रविानमा स्पष्ट हुाँदाहुाँदै पलन सं घ र प्रदे शबाट सानामलसना योजना तथा कायाक्रमहरु स्थानीय तहमार्ात सम्पादन

हुन ु पनेमा सं घ प्रदे शबाटै हुने गरे को पाइएकोले सानामलसना योजना तथा कायाक्रमहरु स्थानीय तहमार्ात सम्पादन
गने गराउने व्यवस्था लमलाउन नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारमा अनुरोि गने लनिायगररयो ।

(३०) नेपालको सं ष्ट्रविानको अनुसूची ८ बमोणजम आिारभूत र माध्यलमक णशक्षा स्थानीय तहको अलिकारको सूचीमा
परे को भए पलन नेपाल सरकारको वतामान नीलतका कारि सो अलिकार लनवााि रुपमा प्रयोग गना ष्ट्रवलभन्न बािा

अड्चन र कदठनाईहरुको सामना गनुा परररहेको हुाँदा सं ष्ट्रविानबाट प्रदत्त अलिकारको लनवााि प्रयोग गना पाउने
व्यवस्थाका लालग नेपाल सरकारमा अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

(३१) स्थानीय त्याङ्क र अलभलेिलाई व्यवणस्थत गदै लैजानका लालग नगर क्षेत्रमा भएका घरहरुको यथाथा त्याङ्क

राख्नु आवश्यक भएको हुनाले सो त्याङ्क संकलन गरी अलभलेि व्यवणस्थत गने र सो कायामा सहयोगको लालग
नेपाल सरकारसाँग अनुरोि गने लनिाय गररयो ।

-#@_ Onfd gu/kflnsfsf] j8f j8faf6 ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/dfk{mt ;Daf]wg x'gsf nflu dfu ePsf
of]hgf tyf sfo{qmdx? g]kfn ;/sf/ tyf ! g+= k|b]z ;/sf/df sfof{Gjogsf nflu k7fpg] lg0f{o
ul/of] .
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