आर्थिक वषि २०७८/०७९ को नगय सबाभा ऩेश गरयने नीर्त तथा कामिक्रभ
दे उभाई नगयऩार्रकाको ऩाचौँ नगय सबाभा उऩस्थथत नगय सबाका सदथम ज्मूहरु, थथानीम
तहको र्नवािचन ऩश्चात दे उभाई नगय सबाको ऩाचौँ नगय अर्धवेशनको मो सॊवद
े नशीर एवॊ
भहत्वऩूण ि ऺणभा हार्दिक थवागत अर्बवादन गदिछु।

सबाका सदथम ज्मूहरु,
सॊववधान कामािन्वमनका भहत्वऩूण ि आधायहरु र्नभािण गयी याजर्नर्तक सॊक्रभण कारको
अन्त्म बई दे श ववकास य सभृविको सुखद प्रवेशद्वायभा प्रवेश गयी सभृि नेऩार सुखी नेऩारीको

1

भुर भभि अनुसाय कामि गनि थारनी गने एउटा स्जम्भेवाय सदथमको है र्समतभा तऩाई
हाभीराई ऩाउॉदा अर्त नै खुशी रागेको छ।

ववर्बन्न वकर्सभका साभन्ती र्नयङ्कुशतावादीहरुको शासन प्रणारीको अधमाॉयो मुगको अन्त्म
गयी जनप्रर्तर्नधी भापित याज्म सञ्चारन गने सॊघीम रोकतास्न्िक गणतन्िको मुगभा प्रवेश
गयाउने क्रभभा जीवनको आहत
ु ी र्दनुहन
ु े सम्ऩूण ि ऻात अऻात सवहदहरु एवॊ कोर्बड १९
(कोयोना बाइयस) को कायणरे थवदे श तथा ववदे शभा आफ्नो ज्मान गुभाउनुहन
ु े नेऩारी रगामत
ववश्वबयका नागरयकहरु प्रर्त बावऩूण ि श्रदाञ्जरी अऩिण गदै शोकाकुर ऩरयवायजनभा सभवेदना
व्मक्त गदिछु । साथै मस योगको ववरुि उऩचाययत दाजुबाई तथा र्ददीफवहनीहरु
थवाथ्म राबको काभना गदिछु।
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प्रर्त स्शघ्र

नेऩारी सभाजको रुऩान्तयणभा मोगदान ऩुमािउनुहन
ु े तथा याविमता, याविम वहत एवॊ
थवार्बभान सवहतको रोकतन्ि एवॊ गणतन्ि प्रार्िको रार्ग नेतत्ृ व प्रदान गनुह
ि न
ु े सम्ऩूण ि
अग्रजहरुप्रर्त उच्च सम्भानबाव प्रकट गनि चाहन्छु ।

गणतन्ि थथाऩना बएको १३ वषिको अवर्धभा हार्सर बएका भहत्वऩूण ि उऩरस्धधहरु
सपरताऩूवक
ि
सॊथथागत गरयदै थऩ सुदृढ य सभुन्नत फनाइने क्रभभा नेऩारको सॊववधानरे
ऩरयकल्ऩना गये को ३ तहको सयकाय भधमे थथानीम सयकायको है र्समतभा हाभी सफैजना मस
दे उभाई नगयऩार्रकाको ववकास, सभृवि य दे उभाईवासी आभ जनसभुदामको सभुन्नर्तभा
अहोयाि खवटने भहत्वऩूण ि सदथमको रुऩभा र्भर्त २०७४ सार असाय १४ गते र्नवािस्चत
गयाउनुहन
ु े सम्ऩूण ि दे उभाईवासीभा धन्मवाद ऻाऩन गदै हाम्रा आजसम्भका कामिहरुको ऩूण ि
सर्भऺा गयी आगाभी र्दनहरुभा गनुऩ
ि ने कामिहरुको अभूल्म सुझाव र्दनुहन
ु े सम्ऩूण ि फुविस्जवी,
याजनीर्तक दर, सभाजसेवी, ऩिकाय, नागरयक सभाज रगामत सफैभा धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।
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सबाका सदथम ज्मूहरु,
सॊघीम रोकतास्न्िक गणतन्ि नेऩारको सॊववधानद्वाया सुर्नस्श्चत गरयएका अर्धकायहरुको
भाधमभफाट हारसम्भ तजुभ
ि ा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएका ववर्बन्न ऐन, र्नमभावरी, कामिववर्ध,

र्नदे स्शका रगामतका कानुनहरुको अर्धनभा यही कामि सम्ऩादन गरयदै आएको य आगाभी
र्दनभा ऩर्न आवश्मकता अनुसाय थऩ ऐन, र्नमभहरुको व्मवथथा गदै कामि अगाडी फढाईने
प्रर्तफिता सभेत व्मक्त गदिछु ।

सॊववधान

प्रदत्त

अर्धकायभा

सॊघीम

सयकाय,

१

नॊ.

प्रदे श

सयकाय

य

दे उभाई

नगयऩार्रकाको र्फचभा सभन्वम, सहकामि य सह-अस्थतत्वको र्सिान्तराई अविकाय गयी नगय
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र्बिका सम्ऩूण ि आर्थिक, साभास्जक, तथा बतर्तक ववकास र्नभािणका कामिहरु हारसम्भ
कामािन्वमन हॉद
ु ै आइयहेको य आगाभी र्दनभा ऩर्न सोही अनुरुऩ सुभधुय सम्फन्ध कामभ गयी
थऩ सशक्त य र्दगो रुऩभा र्नयन्तय चर्रयहने ववश्वास र्दराउन चाहन्छु ।

कोर्बड १९ (कोयोना बाइयस) को कायणरे साभना गनुऩ
ि ये को फन्दाफन्दी जथतो कर्िन
ऩरयस्थथर्तभा आफ्नो ज्मानको सभेत ऩवािह नगयी योगको योकथाभ, र्नमन्िण य उऩचाय सेवाभा
अहोयाि खवटनुहन
ु े जनप्रर्तर्नधी ज्मूहरु, कामािरमका कभिचायी, थवाथ्मकभॉ, भवहरा थवाथ्म
थवमॊसेववका, सुयऺाकभॉ, एम्फुरेन्स चारक एवॊ मस ववषभ सभमभा सभेत सूचना सॊकरन गयी
जनताराई सुसस्ु चत गयाउन सभाचाय सम्प्रेषण गनुह
ि न
ु े सम्ऩूण ि ऩिकाय ज्मूहरु प्रर्त आदयबावरे
भ नभन गदिछु।
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कोर्बड १९ (कोयोना बाइयस) योकथाभ, र्नमन्िण य उऩचाय गनि मस नगयऩार्रका सॊघीम
सयकाय य प्रदे श सयकायको नीर्त र्नदे शन तथा सभन्वमभा अहोयाि खवटई कामि गनि प्रर्तफि
यहेको व्महोया अवगत गयाई मस भहत्वऩूण ि कामि सञ्चारनको रार्ग नगयऩार्रकाद्वाया थथावऩत
ववऩद व्मवथथाऩन कोषभा सहमोग ऩुमािउनु हन
ु े आदयणीम व्मस्क्तत्व, सयकायी तथा गैयसयकायी
सॊथथा, प्रदे श सयकाय एवॊ सॊघीम सयकाय, सम्ऩूणर
ि ाई धन्मवाद र्ददै आगाभी र्दनहरुभा र्नयन्तय
सहमोग य सहकामिको सभेत अऩेऺा गदिछु।

मस नगयऩार्रकारे आफ्नो २०७८/०७९ को वावषिक नीर्त तमायी गने सन्दबिभा नेऩार
सयकाय, प्रदे श सयकायको नीर्त य भागिदशिन अनुरुऩ महाॉका ववर्बन्न ऺेि, सभुदाम साथै ९ वटै
वडाहरुफाट प्राि बएका भाग, मोजना तथा कामिक्रभहरुराई ववर्बन्न ववषमगत सर्भर्त, याजश्व
ऩयाभशि सर्भर्त, श्रोत अनुभान तथा फजेट सीभा र्नधाियण सर्भर्त, फजेट तथा कामिक्रभ तजुभ
ि ा
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सर्भर्त रगामतका सर्भर्तको फैिकको र्नणिमका आधायभा मो वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ
तमाय गयी नगयकामिऩार्रका फैिकफाट र्नणिम बई आजको मो नगयसबा सभऺ ऩेश गये को छु
।मस ऩुर्नत कामिभा सहमोग ऩुमािउनु हन
ु े सम्ऩूण ि भहानुबावहरु धन्मवादका ऩाि हन
ु हु न्ु छ।

सबाका सदथम ज्मूहरु,
आर्थिक वषि २०७८/०७९ भा नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राि शशति अनुदान,
सभानीकयण अनुदान, याजथव फाॉडपाड, सभऩुयक अनुदान य ववशेष अनुदान तथा आन्तयीक
आमको फजेटफाट नगयऩार्रका ऺेिभा सञ्चारन हन
ु े कामिक्रभहरु मस नीर्त तथा कामिक्रभ
आधायभा सञ्चारन हन
े न्।
ु छ
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आर्थिक वषि २०७८/०७९ को वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ तजुभ
ि ा गने सन्दबिभा र्नम्नर्रस्खत
ववषम वथतुहरुराई आधाय भानी तमाय गरयएको छ ।
क. नेऩारको सॊववधान,
ख. थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४
ग. सॊघ य प्रदे श सयकायफाट प्राि र्नदे शनहरु,
ॉ बएका सम्झतताहरु,
घ. दातृ र्नकामसग
ङ. वडा सर्भर्तफाट प्राि बएका भागहरु,
च. थथानीम तहको वावषिक मोजना तथा फजेट तजुभ
ि ा र्दग्दशिन, २०७४ (ऩरयभास्जित),
छ. श्रोत साधनको उऩरधधता,
ज. सयोकायवाराहरुको सहभर्त,
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ववश्वव्माऩी भहाभायीको रूऩभा दे स्खएको कोर्बड-१९ (कोयोना बाइयस) रे सृजना गये को
च ुनततीऩुण ि य असहज अवथथाको ववचभा आ.व. २०७८/०७९ को नीर्त तथा कामिक्रभ प्रथतुत
हन
ु गइयहेकोरे आगाभी आ.व. भा मसको भहत्व अझ फढोत्तय हन
ु े ववश्वासका साथ भ नगयको
एवककृत ववकासका रार्ग आगाभी आ.व. २०७८/०७९ भा अवरम्फन गरयने नीर्तहरु
प्रथतुर्तका रार्ग अनुभर्त चाहन्छु ।
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१. थवाथ्म
भानव सभ्मता भाथी आइरागेको कहारीराग्दो सॊक्रभणको रुऩभा यहेको भहाभायी कोयोना
बाइयसफाट हाम्रो दे श, प्रदे श य ऩार्रका ऩर्न अछु तो यहन नसकेको महाॉहरु सभऺ ववर्धतै छ।
मस योगफाट फच्नका रार्ग ववर्बन्न थवाथ्मका भाऩदण्ड अऩनाउदै कोयोना ववरुिको रडाईँ
स्जत्नु बन्दा अको ववकल्ऩ हाभीसॊग नयहेको हॉद
ु ा दे हाम फभोस्जभका कामिक्रभ सञ्चारन गयी
थवाथ्म ऺेितपि सफर य सुदृढीकयण गयी अस्घ फढ्ने नीर्त र्रइने छ ।
 कोर्बड-१९ को ऩवहचानको रागी सफै थवाथ्म सॊथथाहरुफाट दै र्नक प्रर्तवेदनको व्मवथथा
गरयनेछ ।
 कोर्बड-१९ को भहाभायी योकथाभ तथा र्नमन्िणका रागी बईयहेका वक्रमाकराऩराई
र्नयन्तयता र्ददै अन्म आवश्मक वक्रमाकराऩहरु सफै वडाभा ववथताय गरयदै रर्गनेछ ।
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 कोर्बड-१९ का शॊकाष्ऩद सफै व्मस्क्तको आवश्मकता अनुसाय र्निःशुल्क एस्न्टजेन य
PCR ऩयीऺणको व्मवथथा गरयनेछ।
 कोयोना सॊक्रर्भत व्मस्क्तहरुराई उऩचायको रागी मातामात खचिको व्मवथथा गरयनेछ ।
 कोर्बड-१९

को

योकथाभ

तथा

र्नमन्िणको

रागी

सभुदामभा

भवहरा

थवाथ्म

थवमॊसेववकाहरु र्नमर्भत ऩरयचारन गरयनेछ य प्रर्तवेदन सॊजारको र्फथताय गरयनेछ ।
 दे उभाई नगयऩार्रकाभा यहेको आधायबूत अथऩतार बवनराई कोर्बड अथऩतारको रुऩभा
प्रमोग गयी सॊक्रर्भतहरुको उऩचायका रार्ग आवश्मक थवाथ्म साभाग्रीहरु व्मवथथाऩन
गरयनेछ ।
 नेऩार सयकायरे उऩरधध गयाउने कोयोना ववरुिको खोऩराई सॊघीम सयकायको र्नदे शन
फभोस्जभ स्शघ्रार्तस्शघ्र थथानीम खोऩकेन्रफाट उऩरधध गयाइ कोयोना ववरुिको रडाईँभा
ववजम हार्सर गरयनेछ ।
 कोर्बड १९ कोयोना बाइयसका कायण आफ्नो ज्मान गुभाउने दे उभाई नगयवासीको
ऩरयवायराई याहत भहसुश हन
ु े वकर्सभका कामिक्रभका रार्ग फजेटको व्मवथथा गरयनेछ ।
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सुयस्ऺत भातृत्व तथा फारऩोषण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्ददै अऩािता

गबिभै

योकथाभ गनिका रार्ग चतभार्सक गबि जाॉचराई अझ प्रोत्साहन गरयनेछ।
थवथथ एवॊ सभुि दे उभाई साकाय ऩानि भवहरा थवाथ्म थवमॊसेववकाको सेवाराई उच्च
भुल्माङकन गदै प्रोत्साहनका कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइएको छ।

नगयऩार्रका र्बिका सफै थवाथ्म सॊथथाहरुराई उऩरधध गयाईने याविम र्निःशुल्क
कामिक्रभका

अत्मावश्मक औषर्धहरुको

थटक आउट हन
ु

नर्दन

र्नमर्भत आऩुर्तिको

धमवथथाऩन गरयनेछ साथै नसने तथा भानर्सक योगको औषधी व्मवथथाऩनराई र्नयन्तयता
र्दइनेछ ।
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आमुवेद तथा फैकस्ल्ऩक उऩचाय ऩद्दर्तराई प्राथर्भकताका साथ नगयका अन्म थथानभा
सभेत ववथताय गने नीर्त र्दइनेछ।
मस नगयऩार्रकाभा यहेको आमुवेद औषधारमराई आवश्मक ऩूवािधायको धमवथथा गयी
वपस्जमोथेयाऩी सेन्टयका रुऩभा ववकर्सत गने कामिराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।
सबाका सदथम ज्मूहरु,
र्नमर्भत धमामाभ तथा मोग स्शववय सॊचारनराई नीर्तगत धमवथथा गरयनेछ ।
सयकायरे र्नधाियण गये को ववऩन्न नागरयक औषधी उऩचाय सम्फन्धी जवटर प्रकृर्तका

योगको उऩचायका रागी र्फयाभीराई उऩचायको ऩहॉच
ु सम्भ ऩुमािउन आवश्मक मातामात
सहमोगको धमवथथाराई र्नयन्तयता र्दईनेछ ।
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सफै थवाथ्म सॊथथाहरुफाट र्निःशुल्क आधायबूत थवाथ्म सेवा प्रदान गरयनेछ ।
ु ब ऩहॉच
थवाथ्म र्फभा कामिक्रभराई नगयफासी सफैको सविसर
ु भा ऩुमािउने गयी कामिक्रभ

तम गरयनेछ ।

प्रफििनात्भक, प्रर्तयोधात्भक, र्नदानात्भक, उऩचायात्भक य ऩुनथथािऩकीम थवाथ्म सेवाराई

प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनि कामिक्रभ र्फथताय गरयनेछ ।

आधायबूत अथऩतार, भॊगरफाये फाट हार प्राि बइयहेका थवाथ्म सेवा राई मऩ प्रबावकायी

फनाउन आवश्मक अत्माधुर्नक थवाथ्म औजाय, उऩकयणको व्मवथथाऩन गदै नगयवासीहरुको
थवाथ्म सेवा अर्धकाय सुर्नस्श्चत गने नीर्त र्रइने छ।
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दे उभाई वासी सफै नागरयकराई आकस्थभक सेवाको ऩहॉच
ु सुर्नस्श्चत गनि एम्फुरेन्स सेवाको
व्मवथथाऩन गरयनेछ ।
कोयोना भहाभायी र्नमन्िणका रार्ग नगयऩार्रका र्बि सॊचार्रत सयकायी, र्नस्ज तथा गैय
सयकायी ऺेि र्फच सहकामि, सभन्वम य सभझदायी गदै थवाथ्म सेवाराई प्रबावकायी फनाउने
नीर्त र्रइनेछ।
ु ब ,प्रबावकायी य गुणथतयीम फनाउन फर्थिङ सेन्टय
सुयस्ऺत भातृत्व कामिक्रभराई सविसर
र्फथतायको कामिराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
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सफै

थवाथ्म सॊथथाफाट प्रदान गरयने सेवाको

गुणथतय सुर्नस्श्चत गने

साथै

प्रदे श

ॉ को सभन्वम य सहकामिभा ज्मेष्ठ नागरयक दन्त ववतयण कामिक्रभ सञ्चारन
सयकायसग
गरयनेछ।
आमुवेद, प्राकृर्तक स्चवकत्सत ,मोग तथा होर्भमोप्माथी रगामतका सेवाहरुराई एवककृत
रुऩभा ववकास य ववथताय गनि ववशेष नीर्त र्रइनेछ ।
र्नमर्भत खोऩ कामिक्रभराई थऩ सुदृढीकयण गदै आगाभी आ.व. फाट टाइपाइड खोऩ
अर्बमान सॊचारन गरयनेछ ।
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२. योजगायी तथा गरयवी र्नवायण
सॊघीम सयकायको सोच फभोस्जभ ववऩन्न अवथथाभा यहेका गरयफ जनताको पुस तथा
खयका छाना बएका ५८७ घयराई जनता आवास कामिक्रभ भापित आगाभी आ.व.भा वटनको
छानाद्वाया प्रर्तथथाऩन गरयनेछ।

दे उभाई नगयऩार्रका र्बि यहेका अर्त ववऩन्न ऩरयवायको ऩवहचान य अवथथा ववश्लेषण गयी
ऩरयचम ऩि ववतयणका भाधमभवाट सयकायी तथा गैय सयकायी र्नकामहरुवाट प्रदान गरयने सेवा
सुववधाराई एकीकृत गने नीर्त र्रइनेछ ।
कोयोनाको

कहयका

कायॊ ण

ववदे शफाट

पकेका

तथा

नगयर्बि

यहेका

व्मस्क्तहरुराई उनीहरुको र्सऩ य ऺभता को ऩवहचान गयी थवदे श भै योजगाय फनाउन
17

फेयोजगाय

प्रधानभन्िी योजगाय कामिक्रभ, सुयस्ऺत आप्रवासन ऩरयमोजना य गरयफी र्नवायणका रार्ग रघु
उद्यभ ववकास कामिक्रभभा सभावहत गदै रर्गनेछ ।
वैदेस्शक योजगायीभा गएका तथा वैदेस्शक योजगायीफाट पवकि आएका य र्नजको ऩरयवायको
ॉ सभन्वम तथा
साभास्जक सुयऺा तथा सहामताको रार्ग सुयस्ऺत आप्रवासन ऩरयमोजना सग
सहकामिका रार्ग नगय प्रभुख सुयस्ऺत आप्रवासन कामिक्रभ भापित फजेट व्मवथथाऩन गयी
कामिक्रभ प्रबावकायी फनाउन आवश्मक नीर्त तम गरयनेछ।
नगयऺेि र्बिका श्रभ सवक्रम जनशस्क्तराई थवयोजगाय तपि उन्भुख गयाउन घये र ु तथा
ॉ आवश्मक सभन्वम गयी
साना उद्योग ऺेि, सीऩ तथा व्मवसाम प्रवििन गने र्नकामहरुसग
सम्फस्न्धत सीऩराई उजागय गने ऺभता अर्बवृर्द्द कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।
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सबाका सदथम ज्मूहरु,
दे उभाई नगयऩार्रकाभा यहेको योजगाय सेवा केन्रराई नगयका

सम्ऩूण ि योजगायीका

कामिक्रभ सञ्चारन गने तथा फेयोजगाय व्मस्क्तहरु एवॊ योजगायदाताहरुको वाथतववक त्माङ्क
याख्ने, अद्यावर्धक गने रगामतका योजगायी सम्फन्धी एकीकृत सेवा प्रदानका रार्ग श्रभ फैंकको
रुऩभा ववथताय गने नीर्त कामािन्वमन गदै रर्गनेछ।
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३.बतर्तक ऩूवािधाय ववकास नीर्त
कोर्बड -१९ (कोयोना बाइयस) को भहाभायीराई व्मवस्थथत तथा सभग्र

थवाथ्म

व्मवथथाराई सुदृढ गने उद्देश्मरे सॊघीम सयकायको नीर्त अनुरुऩ मस दे उभाई नगयऩार्रकाभा
१५ शैय्माको नगय-अथऩतार र्नभािणको रार्ग सम्ऩूण ि खरयद प्रकृमा सम्ऩन्न बइसकेको छ य
आगाभी २ वषि र्बिभा र्नभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ।
प्रत्मेक वडाभा सुववधा सम्ऩन्न आधायबूत थवाथ्म केन्र बवन थथाऩन गने नीर्त अनुरुऩ
हारसम्भ ४ वटा वडाभा थवाथ्म भन्िारमको भाऩदण्ड अनुसाय बवन र्नभािण कामि अस्न्तभ
चयणभा ऩुगक
े ो छ य आगाभी आ.व.भा ऩर्न फाॉवक यहेका वडाहरुभा थवाथ्म केन्र बवन
र्नभािण कामि र्नयन्तयता र्दइने छ ।
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ऩवहरो नगयसबाको र्नर्त तथा कामिक्रभ अनुरुऩ नगयऩार्रका ऺेि र्बि पयावकरा सडक
सञ्जारराई व्माऩक रुऩभा ववथताय गने नीर्त अनुसाय मस ऩाचौँ नगयसबा सम्भ आइऩुग्दा रक्ष्म
प्रार्ि बएको भहशुस हाभी सफैराई हन्ु छ। मसयी ववथतारयत सडक सञ्जारराई फाह्रै भवहना
चरामभान फनाउने च ुनतर्त हाभी भाझ छ य मसको रार्ग सम्ऩूण ि सडक सञ्जारराई क्रर्भक
रुऩभा All Weathered फनाउनको रार्ग कामिमोजना फनाई रागु गरयनेछ ।
नगयकामिऩार्रकाको र्नणिम फभोस्जभ रु. ५ राख बन्दा िू रा आमोजनाहरु िे क्का ववर्धफाट
कामािन्वमन गने ववषमराई कडाइका

साथ रागु गरयएको छ य मसराई आगाभी वषिभा ऩर्न

र्नयन्तयता र्दइने छ, जसरे गदाि नगयऩार्रकारे ऩूवािधाय र्नभािणभा गये को रगानीफाट गुणात्भक
राब प्राि हन
ु े दे स्खन्छ।
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नगयऩार्रका र्बि ववकर्सत हन
ु े सडक सॊजारहहरुराई व्मवस्थथत गनि गत आ.व. भा
थारनी गरयएको नगय मातामात गुरुमोजना र्नभािण कामि मस आ.व.भा सम्ऩन्न गरय रागु
गरयनेछ ।
वजाय ऺेिको वृहत्तय ववकासका रागी वैकस्ल्ऩक भागिको थतय फृर्द्द गने कामि अस्न्तभ
चयणभा ऩुर्गसकेकारे आगाभी आ.व. भा उक्त भागि कारोऩिे गने काभ सम्ऩन्न गरयनेछ
।उक्त सडक ऺेिभा फसोवास व्मवस्थथत फनाउन थऩ ऩुवध
ि ायको व्मवथथा गरयने छ साथै
फजाय ऺेिका सहयी सडकहरुको थतयवृविका रार्ग नभुना वऩचका कामिक्रभहरुराई र्नयन्तयता
र्दइने छ ।
नमाॉ सडक वनाउने कामि अस्न्तभ चयणभा ऩुर्गसकेकोरे अफ बै यहेका सडकको
गुणथतयीम थतयोन्नतीको कामिराई ऩवहरो प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।
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बतगोर्रक रुऩभा एक बन्दा फवढ वडा तथा अन्तय-ऩार्रका जोड्ने सडकहयराई उच्च
प्राथर्भकता र्दएय मोजनाभा सभावेश गरयने छ।
दे उभाई नगयऩार्रकाको यणनीर्तक सडक भधमेको भॊगरफाये -गजुयभुखी सडक सॊघीम
ॉ को सभन्वमभा थतयोन्नर्तको कामि थारनी बइसकेको साथै दे उयारी-भॊगरफाये ,
सयकायसग
र्भरडाॉडा-चाचरे, यक्से-भॊगरफाये , ऩैये बञ्ज्माि-ओझेरे रगामतका यणनीर्तक सडकहरुको
ॉ सभन्वम गयी अस्घ फवढने छ ।
थतयोन्नर्तका रार्ग केन्र य प्रदे श सयकायसग
सबाका सदथम ज्मूहरु,
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दे उभाई नगयको भुहाय पेने ( गेभ चेन्जय प्रोजेक्ट ) अन्तगित र्नभािणार्धन भॊगरफाये एकतप्ऩा - यवव सडक, गाग्रेबञ्ज्माि-ववतािभोड सडक, सुवकरुम्फा - रारुम्फा सडक रगामतका
उच्च भहत्वका यणनीर्तक सडकहरुको र्नभािण कामिको गर्तराई र्तव्रता र्दन, सॊघीम तथा
ॉ र्नयन्तय सभन्वम गरयनेछ ।
प्रदे श सयकायसग
नगयऩार्रकाका र्फर्बन्न सडक तथा सॊयचनाको र्नभािणको रार्ग वातावयण प्रबाव भुल्माॊकन
तथा ववष्तृत आमोजना अधममन रयऩोटि तमाय गरयने छ।
सेवा प्रवाहराई सहज फनाउन ६ वटा वडाहरुभा सुववधा सम्ऩन्न वडा कामािरम बवन
र्नभािण कामि मसै आ.व.भा सम्ऩन्न गरयनेछ साथै फन्न फाॉवक यहेका वडा नॊ. १ य ४ का
कामािरम बवनहरु आगाभी आ.व. भा सम्ऩन्न गरयनेछ ।
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सभग्र नगयऩार्रकाको एवककृत सेवा प्रवाहका रार्ग आवश्मक ऩने सुववधा सम्ऩन्न
प्रशासर्नक बवन र्नभािणको रार्ग चारु आ.व. भा फहव
ु वषिम िे क्का आह्वान गरयनेछ य आगाभी ३
वषि र्बिभा र्नभािण सम्ऩन्न गरयनेछ ।
साविजर्नक तथा र्नस्ज बवन र्नभािण गदाि याविम बवन र्नभािण आचायसॊवहता कडाईका साथ
रागु गरयनेछ ।
नगयफाट सॊचार्रत आमोजनाहरुको अनुगभन तथा र्नरयऺण कामि प्रबावकायी फनाउन तमाय
ऩारयएको "अनराइन प्रणारी" आगाभी आ.व. फाट रागु गरयनेछ ।
कोयोना भहाभायीको कायण श्रस्ृ जत फेयोजगायी सभथमाराई सॊफोधन गने उद्देश्मरे गत
आ.व. भा थारनी गरयएको प्रत्मेक वडाभा कस्म्तभा एउटा आमोजना ऩूणरु
ि ऩभा भानवसॊसाधनको
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ॉ सभन्वम गयी थऩ
प्रमोग गयी सम्ऩन्न गने कामिक्रभराई प्रधानभन्िी योजगाय कामिक्रभसग
प्रबावकायी फनाइने छ।
दे उभाई नगयऩार्रका वडा नॊ. ८ र्रर्र खेत य भाइ नगयऩार्रका वडा नॊ.१ खिऩा राई
झोरुिे ऩुर द्वाया जोर्डनेछ साथै भाईखोराको

कागुने आसऩास य फोरुि जोड्ने तथा दे .न.ऩा.-

ु जोड्ने ऩक्की ऩुर र्नभािणका रार्ग ऩहर
३ को फरतयी (वाफ्रुि) य इ.न.ऩा.-१ को साखेजि
गरयनेछ ।
गत आर्थिक वषिको कामिक्रभभा सभावेश बएका फहफ
ु वषिम मोजनाहरुराई क्रभागत
मोजनाका रुऩभा सॊचारन गरयने छ।
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४. स्शऺा, मुवा तथा खेरकुद
ववश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना बाइयसका कायण स्शऺा ऺेि स्शर्थर बएको
वतिभान अवथथाभा स्शऺा ऺेिराई उकाथनका रार्ग स्शऺण र्सकाईभा आधुर्नक प्रववर्धको
प्रमोग गने तथा सभमानुकुर वैकस्ल्ऩक स्शऺण र्सकाईको अवधायणाराई अवरम्वन गने नीर्त
र्रइनेछ ।

दे उभाई नगयऩार्रका राई शैस्ऺक गन्तव्मको रुऩभा ववकर्सत गने रक्ष्म अनुरुऩ हार
बानुबक्त भा.वव., भॊगरफाये भा प्राववर्धक धाय अन्तगित र्सर्बर ईस्न्जर्नमरयि य स्जतऩुय भा.वव.,
स्जतऩुयभा ऩशुववऻान सॊचारन गरयदै आएकोभा आगाभी आ.व. फाट खान्रि
ु भा.वव., ऩञ्चभीभा
ववऻान सॊकाम सञ्चारन गयी दे उभाई नगयऩार्रकाराई प्राववर्धका स्शऺाको थरोको रुऩभा
थथावऩत गदै रर्गने छ।
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स्शऺाको उज्मारो वकयणफाट कुनै ऩर्न फारफार्रकाराई वस्ञ्चत हन
ु नर्दन अर्नवामि
ववद्यारम बनाि कामिक्रभ अर्बमानका रुऩभा सॊचार गरयने छ।
गरयवीका कायणरे स्शऺाभा ऩहॉच
ु नहन
ु े अवथथाराई अन्त्म गनि ववद्यारमहरुभा छािवृर्त
कोष कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।
उच्च स्शऺाको ऺेिभा ववषेश सहमोगको कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइने छ।
गत आ.व.भा नगयर्बिका प्रत्मेक भाधमर्भक ववद्यारमभा कम्प्मुटय स्शऺण र्सकाईका
रार्ग आवश्मक ऩने बतर्तक तथा भानववम ऩुवािधायको ववकास सवहत आधुर्नक प्रमोगशाराको
व्मवथथाऩन गने कामि सम्ऩन्न बइसकेकारे आगाभी आ.व.फाट आधायबूत ववद्यारमभा ववथताय
गदै रर्गनेछ।
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ु ी क्माम्ऩसको
नगयऩार्रका र्बिका सम्ऩूण ि साभुदावमक ववद्यारमहरु य भॊगरफाये फहभ
ु ख
शैस्ऺक वातावयण तथा बतर्तक ऩूवािधाय ववकास य थतयोन्नतीका रागी आवश्मक सहमोगराई
र्नयन्तयता र्दइनेछ ।
भा.वव. तहका ववद्यारम नबएका वडाहरु २ य ८ भा भा.वव. सञ्चारनका रार्ग ववशेष
ऩहर गरयनेछ साथै ववद्यारम नर्सिि कामिक्रभराई प्रत्मेक साभुदावमक भाधमर्भक ववद्यारमभा
ववथताय गदै रर्गनेछ ।
नगय प्रभुख छािवृर्त कोषफाट ईस्न्जर्नमरयि अधममनयत ववद्याथॉहरुराई प्रदान गरयदै
आएको छािवृर्त कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइने छ ।
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ववद्यारम नगय साझेदायीभा बानुबक्त भा.वव., भॊगरफाये य खान्रि
ु भा.वव.,ऩञ्चभीराई
ववद्यारम फस व्मवथथाऩन कामिक्रभ कामािन्वमनको अस्न्तभ चयणभा छ साथै आगाभी आ.व.भा
दे उभाई नगयऩार्रकाको आफ्नो छु ट्टै ऩाठ्यक्रभ ववकास गयी कामािन्वमन गरयनेछ ।
स्जतऩुय भा.वव., स्जतऩुयभा सञ्चार्रत नभुना ववद्यारम कामिक्रभराई र्तव्रताका साथ अस्घ
फढाउदै

नगयका अन्म ववद्यारमभा सभेत उक्त कामिक्रभ सञ्चारनका रार्ग ऩहर गरयनेछ।

साभुदावमक ववद्यारमभा कामियत नगय स्शऺक, कभिचायी तथा स.का.हरुको सेवा सुववधा
नेऩार सयकायरे र्नधाियण गये फभोस्जभ सभामोजन गरयनेछ ।
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साभुदावमक ववद्यारमभा अधममनयत छािाहरुका रार्ग गत आ.व. फाट शुरु गरयएको
थमार्नटयी प्माड ववतयण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्ददै ववद्यारमहरुभा थमार्नटयी प्माड र्डष्ऩोजर
भेस्शनको सभेत व्मवथथाऩन गरयदै रर्गनेछ ।
कोर्बड १९ (कोयोना बाइयस)का कायण वैदेस्शक योजगायीफाट पवकिएका, थवदे शभा
योजगायी

गुभाएका

तथा

नगयर्बि

यहेका

फेयोजगाय

मुवाहरुराई

प्रधानभन्िी

योजगाय

ॉ सभन्वम गदै योजगाय प्रदान गरयने छ साथै मुवा योजगाय कामिक्रभ भापित मुवा
कामिक्रभसग
जनशस्क्तराई थवयोजगाय फनाई आम आजिन वृवि गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।
याविम थतयका खेराडी उत्ऩादन गनि दे उभाई नगयऩार्रका सऺभ यहदै आएको कुया
महाॉहरुभा ववर्धतै छ, मस अवथथाराई थऩ सुदृढ फनाउन नगयभा खेरकुद प्रस्शऺक
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व्मवथथाऩन गयी नगय र्बि यहेका र्फर्बन्न खेर य खेराडीहरुको ऩवहचान गयी उनीहरुको
प्रर्तबाराई अझ प्रष्पुवटत गयाउन ववशेष र्नर्त र्रइने छ।
थवथथ जीवनका रार्ग खेरकुद बन्ने उजागय राई साकाय फनाउन नगय ऺेिर्बि ववर्बन्न
थथानभा खेरकुदका रार्ग आवश्मक ऩुवािधाय र्नभािण गदै मुवाहरुराई खेरकुद गर्तववर्ध तपि
आकवषित गनि ववर्बन्न खेर ववधाका नगय तथा प्रदे श थतयीम प्रर्तमोर्गता आमोजना गने नीर्त
रागु गरयनेछ ।
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ॉ ाई तथा वातावयण य सयसपाइ
५.खानेऩानी, र्सच
थवच्छ खानेऩानी थवथथ जीवनको ऩवहरो आधाय हो। हाम्रो नगयऩार्रका र्बि र्नभािणार्धन
खानेऩानीका आमोजनाराई नगयकै भातहतभा सॊचारन गयी ऩुणरु
ि ऩभा थवच्छ खानेऩानीको
प्रत्माब ुत गयाइने छ ।
तत्कार्रन खानेऩानी सभथमा सभाधानभा नगयऩार्रकारे खेरेको ब ुर्भका

हाभी सफैभा

अवगत नै छ य र्दघिकारीन खानेऩानी सभथमा सभाधानका रार्ग फृहत्तय दे उभाई खानेऩानी
आमोजना सञ्चारन गरयने छ।
जराधाय तथा खानेऩानी भुहानराई सॊयऺण गनि आवश्मक फजेट व्मवथथा गरयने छ ।
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एक घय एक धाया कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ साथै खानेऩानी ऩाइऩ ववतयण कामिराई
प्राथर्भकताका साथ अस्घ फढाइने छ।
नगयका सम्ऩुण ि कृवष मोग्म जर्भनराई र्सस्न्चत गयाउने नीर्त अनुरुऩ, सॊघीम सयकाय,
ॉ ाई
प्रदे श सयकाय,थवीस सयकाय य दे उभाई नगयऩार्रकाको साझेदायीभा सञ्चार्रत साना र्सच
ॉ को सहकामिभा ३ वटा आमोजना सम्ऩन्न बइसकेको य आगाभी वषि १०
कामिक्रभ (SIP) सग
वटा आमोजनाहरु सम्ऩन्न गरयनेछ साथै मस कामिक्रभराई आ.व. २०८१/०८२ सम्भ
र्नयन्तयता र्दइनेछ ।
वतिभान पोहोयभैरा सॊकरन तथा व्मवथथाऩन प्रणारीराई थऩ सुदृढीकयण गरयनेछ ।
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सम्ऩूण ि फजाय ऺेिहरुभा पोहोय सॊकरनका रार्ग िाउॉ-िाउॉभा

डथटववनको व्मवथथा

गरयनेछ साथै पोहोयराई भोहयभा ऩरयणत गने कामिक्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
र्दघिकारीन रुऩभा पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको र्नर्भत्त व्मवस्थथत ल्मान्ड वपल्ड साइट
र्नभािणका रार्ग DPR तथा IEE को कामि सम्ऩन्न बइसकेकोरे मथास्शघ्र र्नभािण कामि अस्घ
फढाइनेछ ।
थवच्छ एवॊ थवथथ ऩमािवयणराई दृविगत गदै पोहोयभैरा व्मवथथाऩनराई प्रबावकायी
फनाउन प्राविक झोरा तथा प्राविकजन्म वथतुहरुराई क्रर्भक रुऩरे र्नरुत्सावहत तथा
न्मूर्नकयण गदै रर्गने छ ।
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६.कृवष तथा ऩशु
सबाका सदथम ज्मूहरु,
"दे उभाई नगयऩार्रकाको ऩवहचान प्राॊगारयक खेती अर्बमान" राई साकाय रुऩ गोि सुधाय
कामिक्रभ कामिक्रभराई ववशेष प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाउन फजेटको व्मवथथा गरयएको
छ।
कृवषराई

वाधमता

है न

यहयका

रुऩभा

ववकास

गनि

व्मवसावमक

कृवष

प्रोत्साहन

कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।
'' घय घयभा कये सावायी, बान्सा बान्साभा ताजा तयकायी'' अर्बमान सॊचारन गयी ववर्बन्न
तयकायीको वकट वीउ ववतयण गरयनेछ।
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उन्नत खारका ऩशुऩारन, व्मवसावमक तयकायी तथा परपुर खेती, व्मवसावमक
भत्थमऩारन, भतयीऩारन, अरैची, अकफये खोसािनी, वकवव, अदुवा, स्चमा, कवप रगामतका
नगदे फारी व्मवसाम गने कृषकहरुराई प्रोत्सावहत गरयनेछ ।
कृवष तथा ऩशुऩॊऺी सम्फन्धी त्माॊक अद्यावर्धक गयी कृषक दताि तथा कृषक ऩरयचम ऩि
ववतयण कामिक्रभ सम्ऩन्न गरयनेछ।
प्रधानभन्िी कृवष आधुर्नवककयण ऩरयमोजना अन्तगित याविम तथा थथानीम भहत्वका खाद्य
तथा ऩोषण सुयऺाभा टे वा ऩुमािउने फारी तथा फथतुको व्मवसावमक उत्ऩादन केन्र ववकास गदै
रर्गनेछ।
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आर्थिक ववकासभा कृवष ऺेिको मोगदानराई वृवि गनि कृवष ऺेिको ववववधीकयण,
व्मवसावमकयण य आधुर्नकीकयण गदै रैजाने नीर्त अनुरुऩ

आगाभी आ.व.भा कृवष तथा ऩशु

फजायकेन्र य ऩशु वधशारा र्नभािण गरयनेछ।
फाख्रा ऩकेट ऺेि तथा गाई प्रवििन कामिक्रभ भापित भासु तथा दुग्धजन्म उत्ऩादनभा
दे उभाई नगयऩार्रकाराई आत्भर्नबिय फनाइ

र्नमाितभुखी फनाउदै रर्गनेछ साथै छु ऩॉ प्रवििन

कामिक्रभ रागु गरयनेछ।
कृवष सहकारयता, साभुवहक खेती य साभुवहक ऩशुऩारन प्रणारीराई उत्ऩादन वृविको
आधाय फनाउन सहकायी दताि ऐन अनुसाय दताि प्रकृमा सयर फनाई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
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ॉ सभन्वम गयी फवढने
भवहरा सहकायी य उद्यभशीरता ववकासको रागी भेड्ऩा कामिक्रभसग
छ।
सॊघीम सयकाय य प्रदे श सयकायको सभन्वम य सहकामिभा कृवष आधुर्नवककयण य
व्मवसावमकयण गदै कृवष ऩकेट ऺेिको कामिक्रभराई अगाडी फढाइनेछ साथै सेवा प्रवाहराई
सु-व्मवस्थथत गनि कृवष, ऩशु तथा सहकायी ऺेिभा ववऻको सेवा तथा जनशस्क्त व्मवथथाऩन
गरयनेछ।
ववर्बन्न जातका उन्नत खाद्यान्नवारीको ववउ ववतयण तथा परपूरका ववरुवा योऩण
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
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७.ऩमिटन
ऩमिटन ऺेिको फृहत्तय ववकासको रार्ग नगयको ऩमिटन ववकास गुरुमोजना फनाई अस्घ
फढ्ने नीर्त अनुरुऩ कुवहर्बय, ऩानीटाय य र्सविथुम्का ऺेिको ऩमिटन प्रवििनको रार्ग

DPR

तमाय बइसकेकारे सोही अनुरुऩ आगाभी आ.व. फाट र्नभािण कामि थारनी गरयनेछ ।

सॊघीम सयकायको नीर्त अनुरुऩ कोयोना भहाभायीका कायण धयासामी फनेको ऩमिटन
ऺेिराई चरामभान फनाउन मस नगयऩार्रकाका कभिचायीहरुराई अर्नवामि ऩमिटन काज
उऩरधध गयाइने छ साथै मस नगयऩार्रकाभा यहेका धार्भिक, ऐर्तहार्सक, साॉथकृर्तक तथा
ऩमिटकीम भहत्वका ऺेिहरुको प्रचाय-प्रसाय गनि थथानीम, ऺेिीम, याविम तथा अन्तयाविम
सॊचाय भाधमभराई ऩरयचारन गने नीर्त र्रइने छ ।
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दे उभाई नगयऩार्रकारे ऩमिटन ऺेिको ववकास भापित सभृद्ध् दे उभाई र्नभािण गने नीर्त
अनुसाय ववगत ४ वषिभा ववर्बन्न थथानभा ऩदभागि, षमिटन भागि, गुम्फा, भस्न्दय र्नभािण, चचि
भभित, होभ थटे सहमोग रगामतका ऩमिटन ऩूवािधाय र्नभािण सम्भन्न तथा नगयर्बिका धार्भिक,
ऐर्तहार्सक, साॉथकृर्तक तथा ऩमिटकीम भहत्वका ऺेिहरुको ऩाश्विस्चि र्नभािण गयी याविम
टे र्रर्बजनभा सभेत प्रशायण गरयसवकएको कुया महाॉहरुराई थभयण गयाउदै आगाभी आ.व. भा
ऩर्न फजेट व्मवथथा गरयने छ।
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८. ववद्युत तथा वैकस्ल्ऩक उजाि
हाम्रो दे उभाई उज्मारो दे उभाई सऩनाराई साकाय रुऩ र्दन सम्ऩुण ि नगयवासीराई ऩाॉच
वषिर्बि ऩुण ि ववद्युत ऩहच
ु भा ल्माउने नीर्त अनुरुऩ उच्च प्राथर्भकताभा यास्खदै आएको दे उभाई
ववद्युर्तकयण कामिक्रभराई आगाभी आ.व. भा सम्ऩन्न गरयनेछ ।

दे उभाई नगयऩार्रकाको साविजर्नक ऺेिभा रागत सहबार्गताभा आधारयत सतमि सडक फत्ती
जडान कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।

ॉ ाभुक्त नगयको रुऩभा दे उभाई नगयऩार्रकाराई ववकर्सत गनि सुधारयएको च ुरो,
धुव
फामोग्माॉस, ववद्युतीम च ुल्हो जडान रगामत सतमि उजाि तथा नववकयणीम उजाि प्रववर्ध जडानराई
प्रोत्साहन गरयनेछ।
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९. रस्ऺतवगि तथा सभावेशीकयण
रस्ऺत वगिका आवश्मकता अनुसाय सीऩ ववकास तार्रभ प्रदान गयी आमआजिन वृवि गने
तथा थवयोजगाय फनाउने कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ।

भवहरा

प्रवििन कामिक्रभ भापित नगयर्बिका

सम्ऩूण ि भवहरा

र्ददीफवहनीहरुराई

आत्भर्नबिय एवॊ उद्यभी फनाउदै योजगायीको ववकास तथा थथानीम श्रोत-साधन ऩयीचारन गने
कामिक्रभ ल्माइने छ ।

दर्रत भवहरा य अऩािता बएका व्मस्क्तराई सचेतना तथा
सहमोग गयी योजगायीको अवसय सृजना गरयने छ ।

43

सीऩभुरक कामिक्रभको रार्ग

वृि आभावुवा राई वृिाश्रभ धकेल्ने साभास्जक कुयीर्तराई र्नरुत्सावहत गनिका रार्ग फृि
फुवा आभाको एक आऩसका बावना, अर्ततका सुख-दुख साटासाट गनि जेष्ठ नागरयक बेटघाट
चततायीको थथाऩना गने कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ ।

रस्ऺत वगिका बवन र्नभािण गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।
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१०. भानव सॊ शाधन ववकास
मस नगयऩार्रका अन्तगितका सम्ऩूण ि कभिचायीहरुको तरवभान नेऩार सयकायरे प्रथतुत
गये को आ.व. २०७८/०७९ को फजेट अनुरुऩ कामभ गरयनेछ।
नगयऩार्रकाभा कामियत जनशस्क्तराई आवश्मक प्रोत्साहनको व्मवथथा गरयने छ साथै
सभमानुकुर आधुर्नक प्रववर्ध तपि अगार्ड फढाउन प्रत्मेक वडा कामािरमफाट सहबार्गता हन
ु े
गरय प्राववर्धक एवॊ प्रशासर्नक जनशस्क्तराई र्नयन्तय तार्रभ, अधममन अवरोकन तथा भ्रभणको
व्मवथथा गयी सेवा प्रवाहराई सयर, र्छटो, छरयतो एवॊ दुरुथत फनाउन प्रववर्ध भैिी नीर्त
र्रइनेछ।
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११. सुचना तथा सॊ चाय प्रववर्ध
सबाका सदथम ज्मूहरु,

सूचना प्रववर्धको प्रमोग सॊगै नेऩार सयकायरे याखेको ई-गबनेन्स को अवधायणाराई
साकाय रुऩ र्दनको रार्ग मस दे उभाई नगयऩार्रकाभा ववगतका फषि दे स्खनै सूचना तथा प्रववर्ध
ऺेिभा आवश्मक कदभ चाल्दै गईयहेको सफैभा अवगत नै छ ।

मस फषिफाट मस नगयऩार्रकाराई नववनतभ प्रववर्धको प्रमोग सॊगै नगयऩार्रकाको
प्रशासर्नक तथा आर्थिक कामिराई एवककृत सफ्टवमय प्रणारीभा आवि गयी
तथा ऩायदशॉ फनाईने छ ।
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थऩ प्रबावकायी

चारु आ.व.भा नगयऩार्रकाको सम्ऩूण ि ववषमगत शाखा तथा भा वव तहका ववद्यारमभा
ववद्युर्तम हास्जयी जडान कामि सम्ऩन्न बइसकेको जानकायी गयाउदै आगाभी आ.व. र्बि सम्ऩूण ि
आधायभूत ववद्यारमभा ववद्युर्तम हास्जयी जडान तथा ईन्टयनेट जडान कामि सम्ऩन्न गरयनेछ ।

नगयऩार्रकाको ववर्बन्न ऺेिभा ईन्टयनेट सेवा ववथताय कामिराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।

ऩुयानै शैरीभा यहेको कागजी काभ काजराई र्डस्जटाईज गयी र्डस्जटर नगयऩार्रको
अवधायणाराई साकाय रुऩ र्दईने छ साथै आगाभी आ.व.भा सूचना प्रववर्ध गुरुमोजना तमाय
ऩायी कामािन्वमन गदै रर्गनेछ।
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ववश्वव्माऩी रुऩभा पैर्रएको कोयोना बाइयसका कायण शैस्ऺक ऺेिको स्शऺण र्सकाईभा
बएको अवयोधराई भधमनजय गदै आगाभी आ.व.भा सूचना प्रववर्धभा आधायीत स्शऺण
र्सकाईराई प्राथर्भकता र्दईने छ ।
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१२. साभास्जक सुयऺा एवॊ सॊ यऺण
साभास्जक सॊथकायफाट एकर रुऩभा यहन फाधम बएका एकर ऩुरुषहरुराई प्रदान गरयदै
आएको एकर ऩुरुष बत्ता तथा ज्मेष्ठ नागरयक ऩोशाक बत्ता ववतयण कामिक्रभ राई र्नयन्तयता
र्दइने छ।

भृत्मु दाहसथॉ काय सहमोग तथा भुटुको बल्ब ऩरयवतिन, क्मान्सय, भृगतरा प्रत्मायोऩण एवॊ
र्नमर्भत डामरार्सस गने र्फयाभीहरुराई प्रदान गरयदै आएको र्नवािह बत्ता ववतयण कामिक्रभराई
र्नयन्तयता र्दइएको छ ।
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नगयभा यहेका तेस्रो र्रिी तथा ४५ वषि भाथीका अवववावहत भवहराराई सभेत साभास्जक
सुयऺा बत्ता प्रदान गनि ववशेष नीर्त अवरम्वन गरयनेछ।

ऩहेरो काडि प्राि अऩािता बएका व्मस्क्तहरुराई सभेत बत्ताको व्मवथथा गनि ववशेष नीर्त
र्रई दे उभाई नगयऩार्रकाराई अऩािभैिी नगय घोषणा गरयनेछ ।

मस नगयऩार्रका र्बि अन्म ऺेिफाट नगय र्बिको ऩमिटन, कृवष य स्शऺा तपि आकस्शित
बएय फसाईसयाई गयी आउने नागरयकराई ववशेष प्रोत्साहन गने नीर्त र्रइनेछ।
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१३. याजश्व तथा ववस्त्तम व्मवथथा
कोयोना भहाभायीरे गदाि सम्ऩूण ि व्मवसामहरु धयासामी हद
ु ै गएको वतिभान ऩरयवेशभा
कयको दय वृवि गनुि बन्दा कयको दामयाराई पयावकरो वनाउदै मथोस्चत कय सॊकरन नीर्त
अवरम्वन गरयनेछ।
कयदाताराई प्रोत्साहन गनि सभमभै कय र्तने कयदाताराई ववशेष छु टको व्मवथथा गने
नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइने छ।
सम्ऩुण ि व्मवसाम तथा सेवा ऺेिराई कयका दामयाभा ल्माइने छ बने एक आर्थिक वषिभा
सवैबन्दा वढी कय र्तने एकजना कयदाताराई उस्चत सम्भान गरयने छ ।
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दे उभाई नगयऩार्रकाको आन्तयीक याजथव वृविका रार्ग साविजर्नक तथा साभुदावमक
फनका उत्ऩादन, नर्दजन्म उत्ऩादन (ढुॊगा, र्गवट, वारुवा तथा जरचय सभेत) य कानुनरे
वस्जित गये का वाहेक फन ऺेिका फन्मजन्तु एवॊ जर्डफुवटको कायोवायराई कयको दामयाभा
ल्माइने छ।
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१४. ब ु-उऩमोग तथा वथती ववकास
सबाका सदथम ज्मूहरु,
एकीकृत तथा व्मवस्थथत वस्थत ववकासराई कामिमोजना फनाई रागु गरयने छ।

ब ु-उऩमोग याविम ववकास र्नर्तराई अवरम्फन गरयने छ।

बूर्भ व्मवथथाऩन आमोगद्वाया सॊचार्रत कामिक्रभराई ऩूण ि रुऩभा सपर ऩानि सभन्वम य
सहकामि गने नीर्त र्रइनेछ ।

ऩुयाना घयको अर्बरेस्खकयण तथा नमा घय नक्शा ऩास अर्नवामि गरयने छ।
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१५. प्राकृर्तक श्रोत व्मवथथाऩन
नगयऩार्रकाको थवार्भत्वभा यहेका य साविजर्नक ऩर्ति जग्गाहरुको खोजववन गयी त्माङ्क
याख्ने तथा र्त जग्गाहरुको सॊयऺण गने नीर्त र्रइनेछ।
साविजर्नक तथा साभुदावमक फनका उत्ऩादन, नर्दजन्म उत्ऩादन (ढुॊगा, र्गवट, वारुवा तथा
जरचय सभेत) य फन ऺेिका फन्मजन्तु एवॊ जर्डफुवटको उऩमोगभा ववशेष र्नर्त फनाएय रागु
गरयने छ।
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१६.उद्योग

थथानीम श्रोत साधन तथा मस ऺेिभा ऩाइने कच्चा ऩदाथिको प्रशोधन गने घये र ु तथा साना
उधोग, कृवषजन्म, वन जन्म उद्योग थथाऩना तथा सॊचारनराई प्रोत्साहन गने र्नर्त फनाइने छ
साथै रघु उद्यभ ववकासका रार्ग सॊघीम सयकाय, प्रदे श सयकाय सॊग सहकामि गदै अस्घ
फवढनेछ ।
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१७.सुयऺा
ॉ सभन्वम
नगयका सम्ऩूण ि जनताराई सुयऺाको ऩूण ि प्रत्माब ुर्त र्दन ववर्बन्न सुयऺा र्नकामसग
गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।

ॉ ऩहर गरयने छ।
प्रत्मेक वडाभा प्रहयी ववटको थथाऩना सम्फस्न्धत र्नकामसग
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ॉ को सम्फन्ध
१८.अन्म र्नकाम सग
ु
मस नगयऩार्रकाको र्छभेकभा यहेका इराभ नगयऩार्रका, भाई नगयऩार्रका, भाङसेफि
ॉ सडक सञ्जार , ऩमिटन
गाउॉऩार्रका य पाकपोकथुभ गाउॉऩार्रका सग

ववकास, जर उऩमोग

य व्माऩाय ऺेिभा सहमोग तथा साझेदायीका रार्ग ववशेष नीर्त अवरम्वन गरयने छ।साथै
ॉ बर्गर्न सन्फन्ध जोड्दै अस्घ फवढने छ।
याविम तथा अन्तयािविम सॊघ-सॊ थथा सग
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उऩस्थथत सदथम ज्मूहरु,
जनताका फढ्दो इच्छा, आकाङ्क्ऺा य आवश्मकताको तुरनाभा नगयऩार्रकाभा प्राि हन
ु े
स्रोत साधन अत्मन्त न्मून हन
ु े हॉद
ु ा जनताका सफै भाग एवॊ चाहानाराई मो वषिको नीर्त तथा
कामिक्रभभा सभावेश गनि सवकएको छै न। नगयऩार्रकाको आन्तरयक स्रोत कभ बएको
कायणरे ऩर्न हाभीराई थऩ कर्िनाई उत्ऩन्न बएको छ। तसथि, उऩरधध स्रोतफाट भाि
सम्ऩन्न हन
ु नसक्ने मोजनाहरुराई नेऩार सयकाय य

प्रदे श सयकाय सभऺ अनुयोध गयी

सत्र्चारन गनि ऩहर गरयनेछ।

साथै प्रथताववत नीर्त तथा कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमनको रार्ग आगाभी र्दनभा
सफै ऺेिफाट अझ फढी सहमोग य सदबाव प्राि हन
ु े आशा एवॊ ववश्वास र्रएको छु साथै मस
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अस्घका वषिहरुभा प्रथतुत नीर्त तथा कामिक्रभहरुराई सपरताऩूवक
ि कामािन्वमन गनि अहभ
बूर्बका खेल्नुहन
ु े सम्ऩूण ि नगयसबा सदथम ज्मूहरु, नगयऩार्रकाका कभिचायी साथीहरु एवॊ सफै
सयोकायवारा ऩऺहरु प्रर्त कृतऻ छु ।

अन्त्मभा, दे उभाई नगयऩार्रकाको ऩाॉचत नगयसबा सभ्म एवॊ बव्म रुऩभा सम्ऩन्न गनि मोगदान
गनुह
ि न
ु े सम्ऩूण ि नगयसबाका सदथम ज्मूहरु, नगयऩार्रकाका कभिचायी साथीहरु एवॊ सफै
सयोकायवारा ऩऺहरु प्रर्त आबाय व्मक्त गदिछु ।
धन्मवाद ।
सुम ि प्रसाद ऩोख्रेर
नगय प्रभुख
२०७८-०३-०१
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