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दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको चौथो नगय सबाभा 
नगय–उऩप्रभङ्टख श्री फसन्ती ताभाङ (डॊगोर) द्राया प्रस्तङ्टत 

आ.व. २०७६/०७७ को नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेट 

ऩषृ्ठबभूी 

मस नगय सबाका आदयणीम सबाध्मऺ तथा मस नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टख ज्मू, नगय सबाका 
सदस्मज्मूहरु, याष्ट्रसेवक कभयचायी, सॊचायकभॉ ङ्झभत्रहरु एवॊ मस कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत सम्ऩूणय भहानङ्टबावहरुभा 
दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको चौथो नगय सबाको वैठकभा मस नगयऩाङ्झरकाको तपय फाट तथा भेयो व्मङ्ञिगत तपय फाट 
हाङ्छदयक स्वागत गनय चाहन्छङ्ट  । 

दङ्ञऺणकारीराई आजको अवस्थाभा ऩङ्टमायउन य मसराई भामा गने समौं अग्रज तथा सभाजसेवीहरुको भेहेनत 
प्रङ्झत हाङ्छदयक आबाय व्मि गदयछौं ।नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत २०७१/०८/१६ को ङ्झनणयमानङ्टसाय साङ्जवकका 
चाल्नाखेर, सेतीदेवी, शेषनायामण, दङ्ञऺणकारी, छैभरे य टल्कङ्ट डङ्टडेचौय गा.ङ्जव.स. ङ्झभरेय ४२.६ वगय ङ्जक.ङ्झभ. ऺते्रपरभा 
हार ९ वटा वडाभा ङ्जवबाङ्ञजत यहेको छ । मो नगय ङ्जवङ्जवध सॊबावना, अवसय य च ङ्टनौङ्झतहरुका फीचभा उङ्झबएको छ 
। एकता य दृढ ईच्छाशङ्ञिभा जोड ङ्छददै आगाभी फाटो तम गने प्रण गयेको दङ्ञऺणकारी, गौयवशारी ईङ्झतहास य 
सभदृ्ध बङ्जवष्मको फीचभा उङ्झबइयहेको छ । 

आज मस गङ्चयभाभम सबाभा उङ्झबएय आगाभी आङ्झथयक फषयको नीङ्झत, कामयक्रभ तथा वजेट ऩेश गदै गदाय 
सवयप्रथभ भ नेऩारका सम्ऩूणय वङ्झरदानीऩूणय आन्दोरनहरुभा आफ्नो अभूल्म प्राण उत्सगय गने ऻात अऻात सङ्जहदहरु 
प्रङ्झत हाङ्छदयक श्रद्घासङ्टभन अऩयण गदयछङ्ट  । 

वैकङ्ञल्ऩक याजभागय, ऐङ्झतहाङ्झसक चन्रज्मोङ्झत ऩावय हाउस, प्रङ्झसद्ध धाङ्झभयक ङ्झतथयस्थर दङ्ञऺणकारी भङ्ञन्दय, 
ङ्झरङ्ञच्छङ्जवकाङ्झरन ऐङ्झतहाङ्झसक ऩौयाङ्ञणक ङ्ञशखयाऩ ङ्टयी नगयी, ऩयम्ऩयागत हङ्चयशॊकय जात्रा, थैरी नाच, काङ्झतक नाच, राखे 
नाच, फज्रमोङ्झगनी जात्रा, गाई जात्रा जस्ता ऩयाऩूवयकार देखी चरी आएका ऩयभऩयागत नाच एवॊ जात्राका कायण मस 
नगयराई साॊस्कृङ्झतक नगयीको रुऩभा ऩङ्झन ङ्ञचङ्झनएको ङ्जवङ्छदतै छ । उऩत्मकाको ४ नायामण भध्मेको एक 
शेषनायामाण भङ्ञन्दय, फौद्ध धभायवरम्फीहरुको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धानको रुऩभा यहेको ऩङ्जवत्र ङ्झतथय स्थर गोयखनाथ, 

ऩद्मसम्बव गङ्टपा, फज्रमोङ्झगनी भङ्ञन्दय, गोऩारेश्वय भङ्ञन्दय, ऩचरी बैयफरगाएतका थङ्टऩै भठ भङ्ञन्दय य गङ्टम्फाहरु यहेको मस 
नगयी धाङ्झभयक दृङ्जिकोणरे ऩङ्झन त्मङ्ञि नै प्रङ्झसद्ध यहेको छ । उषा भैमाको दयफाय, फाणासङ्टयको दयफाय, ३३ कोटी 
देवदेवताको फासस्थर झम्केश्वयी भङ्ञन्दय, ङ्झबभसेन भङ्ञन्दय, चौकोट देवी, चम्ऩादेवी, दङ्ञऺण गोदावयी, दङ्ञऺण भनकाभना, 
कटवार दह, ग्रीन ताया रगामतका ऩङ्जवत्र धाङ्झभयक एवॊ ङ्झतथयस्थरको रुऩभा यहेको मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका 
साभाङ्ञजक सद्भाव य सङ्जहष्णङ्टताको वेजोड उदाहयणको रुऩभा यहेको व्महोया महाॉहरुराई अवगत नै छ । 

मस भहत्वऩूणय अवसयभा, नगयको ङ्जवकास तथा केही सान्दङ्झबयक ङ्जवषमहरुभा भ महाॉहरुको ध्मानाकषयण गयाउन 
चाहन्छङ्ट : 
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 सावयजङ्झनक ऩूवायधाय, खङ्टल्रा ऺेत्र, खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जन स्थरको व्मवस्थाऩन नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख दाङ्जमत्व हो 
तय जग्गाको उऩरब्धता तथा व्मवस्थाऩन मसको ऩङ्जहरो शतय हो । सावयजङ्झनक जग्गाको सॊयऺण तथा 
उऩमोगको ङ्ञजम्भा नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टॉदा त्मस जङ्झभन नगयरे नागङ्चयकको अऩेऺा फभोङ्ञजभ चाहेको 
ङ्जवकास ङ्झनभायण गनय सङ्जकने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

 

 दङ्ञऺणकारीको ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्व दशायउने भठभङ्ञन्दयहरुको आवश्मक ऩूवायधायहरुको ङ्जवकास य सॊयऺण गनय 
नेऩार सयकायका सवै सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ सादय अनङ्टयोध गनय चाहन्छङ्ट । 

 

सबाध्मऺज्मू, 

अफ भ आ.फ. ०७५/0७६ को प्रगङ्झत सङ्झभऺा सॊऺऩेभा प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ् 

 आ.फ २०७५/0७६ भा कङ्ट र रु. ४२ कयोड ७८ राख ६५ हजायको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी मोजना तथा 
कामयक्रभहरुभा ङ्झनङ्छदयि गङ्चयएकोभा अङ्झधकाॊश मोजना तथा कामयक्रभहरु सम्ऩङ्ङ बैसकेको सम्भाङ्झनत सबा सभऺ 
जानकायी गयाउन चाहन्छङ्ट । आङ्झथयक फषय सम्ऩङ्ङ नबइसकेको कायणरे मथायथ आम्दानी तथा मथायथ खचयको 
ङ्जववयण तमायीको क्रभ जायी छ । 
 

 हारसम्भ बएको खचयको प्रगङ्झत ङ्जववयण मस प्रकाय यहेको छ: 
 सॊघीम सभानीकयणतपय  – ५७.६८ प्रङ्झतशत 

 सॊघीम सशतय अनङ्टदानतपय  – ८१.४० प्रङ्झतशत 

 प्रदेश सभानीकयणतपय  – ३९.७० प्रङ्झतशत 

 प्रदेश सशतय अनङ्टदानतपय  – २३.२७ प्रङ्झतशत 

 सॊघीम याजश्व फाॉडपाॉड – ५७.५२ प्रङ्झतशत 

 प्रदेश याजश्व फाॉडपाॉड – ९२.९४ प्रङ्झतशत 

 आन्तङ्चयक श्रोत – ७७.८३ प्रङ्झतशत 

 स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास कामयक्रभ – ५९.२७ प्रङ्झतशत 

 सडक फोडय नऩेार – ५०.८९ प्रङ्झतशत 

जम्भा खचय प्रगङ्झत – ६८.७२ प्रङ्झतशत 
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साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

 ङ्ञशऺा तपय     

 ङ्झन:शङ्टल्क ऩाठ्य ऩङ्टस्तक ङ्जवतयण, ङ्छदवा खाजा कामयक्रभ अन्तगयत कामयक्रभ सॊचारन, खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन, अनङ्टगभन भङ्टल्माङ्कन, सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गङ्चयएको । 
 

 स्वास््म तपय   

 ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ, वडा नॊ २ को तौथरी, वडा नॊ. ३ य वडा नॊ ७ को फ्माकङ्ट र डाॉडाभा सहयी स्वास् ्म केन्र 
स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेको । 

 जेष्ठ नागङ्चयक घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय भापय त घयघयभा गई २५० जना जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई घयदैरो स्वास््म सेवा 
प्रदान गङ्चयएको । 

 स्वास््म जाॉच, खोऩ सेवा ङ्छदईएको । 
 

 भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका तपय  
 भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि सम्फङ्ञन्ध ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु सॊचारन गयी 

ऺभता ङ्जवकासभा अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयएको । 

 ऩूवायधाय ङ्जवकास 

 सडक तपय  ऩक् की, ग्राफेर य नमाॉ फाटो गयी रगबग १४ ङ्जक.ङ्झभ. सडक ऩूवायधाय ङ्झनभायण बएको ।    

 कयीव ३५ वटा साभङ्टदाङ्जमक बवन (ट्रस्ट तथा अन्म बवन) तथा २ वटा वडा कामायरम (वडा नॊ ४ य ७) 
ङ्झनभायण गङ्चयएको ।  

 कङ्चयव ७ राख ङ्झर. ऺभताको ङ्जवङ्झबङ्ङ ३ वटा ऩक् की खानेऩानी याङ्की ङ्झनभायण गङ्चयएको ।  

 ४ ङ्जक.ङ्झभ. ङ्जवङ्झबङ्ङ खानेऩानी ङ्जवतयणका ऩाईऩ राईनहरु ङ्जवस्ताय गङ्चयएको ।  

 १८ वटा भङ्ञन्दय भभयत सम्फङ्ञन्ध कामय गङ्चयएको ।  

 मस आ.फ.भा ७५३ (सात सम ङ्झत्रऩङ्ङ) वटा नक्साऩास बई कङ्चयव ३५ राख फयाफयको आम्दानी बएको । 

नक्साऩास सम्फङ्ञन्ध अन्म सेवाहरु (DPC स्वीकृती/अस्थामी/स्थामी अनङ्टभती/ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ/अङ्झबरेङ्ञखकयण/ 
नक्सा सॊशोधन/नाऩजाॉच आङ्छद सेवाहरु प्रवाह गङ्चयएको)  

 ८ वटा सावयजङ्झनक शौचारम ङ्झनभायण तथा भभयत बएको ।    

वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन 

 जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झनवायङ्ञचत बएको २ वषय ऩ ङ्टगेको अवसयभा साद्ऱाङ्जहक सयसपाई अङ्झबमान शङ्टरु गयी सातौं हद्ऱासम्भ 
कङ्चयव १२० टन पोहोय सॊकरन गङ्चय व्मवस्थाऩन गङ्चयएको । 

 नगय प्रभङ्टख ज्मूको अध्मऺताभा स्थाङ्झनम ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन बई ङ्जक्रमाङ्ञशर यहेको ।  

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका रागी कानङ्टनी ऩूवायधाय तमाय बएको तथा नगयऩाङ्झरकाभा यहेको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा 
प्रमोग हङ्टने औजायहरु (एम्फङ्टरेन्स, दभकर, डोजय, स्टेचय) राई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको ।    
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सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन 

 सेवा प्रवाहका रागी सॊस्थागत कानङ्टनी प्रवन्ध गङ्चयएको साथै सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभायणभा सयरता, 
सहजता, ऩायदङ्ञशयता, प्रङ्झतस्ऩधाय, ङ्झभतव्मङ्जमता कामभ गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमास गङ्चयएको ।  

 कानून, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरु तमाय गयी नगयवासीहरुराई सयर, सहज य प्रबावकायी सेवा 
प्रदान गङ्चयएको ।     

 प्रत्मेक वडारे सॊकरन गयेको याजस्व यकभको २० प्रङ्झतशत यकभ थऩ ङ्जवकास ङ्झनभायण तथा वडाको सेवा 
सङ्टङ्जवधाको रागी भाग गयी कामयन्वमन गङ्चयने ङ्झनङ्झतराई अवरम्फन गङ्चयएको ।  

 नगयऩाङ्झरकाका सूचना सम्ऩेषण गनय सूचना अङ्झधकायी य गङ्टनासो सङ्टङ्ङको राङ्झग गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको 
व्मवस्था गङ्चयएको ।   

 नगयऩाङ्झरकाका काभ कायफाहीराई अझ प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग ऺभता ङ्जवकास सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभहरुको 
व्मवस्था गङ्चयएको ।  

 सभामोजन बएय आएका कभयचायीहरुराई कामयङ्जववयण सङ्जहत ऩदस्थाऩन गङ्चयएको । 
 प्रत्मेक वडा कामायरमहरुका भाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण सङ्जहत कभयचायी फैठक सॊचारन गयी सूचनाहरुको 

अङ्झबरेङ्ञखकयण गने गङ्चयएको ।  
 CCTV क्माभया जडान गङ्चय सोको प्रत्मऺ ङ्झनगयानी प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराइएको 

। 
 नगयऩाङ्झरकाका कभयचायीहरुराई अनङ्टशाङ्झसत य भमायङ्छदत  फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजङ्चय (e-attendance) 

सञ्चारनभा ल्माइएको ।  
 चारङ्ट आ.व.को चैत्र भङ्जहना देङ्ञख या.फा.फैंकको शाखा पङ्जऩयङ्गभा सायेको य ब ङ्टिानीराई सयरीकयण गङ्चयएको।  

 
 

2.2.३. आङ्झथयक ङ्जवकास   

 कृङ्जष तपय   

 कृङ्जष फाङ्झरभा रागेका ङ्जकया ङ्झनमन्त्रणका रागी ङ्जवषाङ्झध प्रमोग गङ्चय ङ्जकया ङ्झनमन् त्रण गङ्चयएको ।  

 कृषक सभङ्टह य घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय भापय त तयकायी ङ्जवउ ङ्जवजन ङ्जवतयण गङ्चयएको ।  

 नास्ऩाती ऩकेट ऺेत्र यहेको उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापय त नास्ऩातीको फोटभा ङ्जकया ङ्झनमन्त्रण गनय फोडो ऩेस्ट 
गङ्चयएको ।  

 नगयऩाङ्झरका बयीका २ सम जना अगङ्टवा कृषकहरुका रागी कृङ्जष च ङ्टन ङ्जवतयण गङ्चयएको ।  

 छैभरेको चन्दने ऺेत्रभा कृषक ऩाठशारा सॊचारन गङ्चयएको ।  

 मस नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ३, ४ य ५ भा सहकायी खेती, साना ङ्झसॊचाई कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयएको ।  

 हावाहङ्टयीका कायण वडा नॊ ६ य ७ का कृषकहरुको ऩाङ्ञस्टक टनेरभा बएको ऺङ्झतको अनङ्टगभन गङ्चय 
भङ्टल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको ।  

 वडा नॊ ७ भा ब ङऺ्ट म तथा जराधाय अन्तगयतको ढङ्टङ्गा खन्माउॉदा कृषकहरुको तयकायी खेतीभा ऺङ्झतको 
सजयनङ्झभन गङ्चय ऺङ्झतको प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको ।      
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 ऩशङ्ट शाखा तपय    

सशतय 
 ऩशङ्ट स्वास््म तथा योग अन्वेषण सेवा  

ङ्झडङ्ञजज सङ्झबयरेन्स ७० रङ्ञऺत अनङ्टसाय सम्ऩङ्ङ   

 ऩशङ्ट ङ्जवकास सेवा   

व्मवसाङ्जमक ऩशङ्ट पभय प्रवधयन कामयक्रभ १४० कामय जायी यहेको नस्र सङ्टधाय कामयक्रभ २१०   

 कृषक ऩाठशाखा १०० सम्ऩङ्ङ  

 

ङ्झनशतय तपय   

 भ्माक्सीनसेन कामयक्रभ ३५० चारङ्ट । 

 ऩशङ्ट ऩॊऺी उऩचाय 1450 सम्ऩङ्ङ । 

 ऩशङ्टऩारक कृषकको व्मवसामीक ताङ्झरभ १५० सम्ऩङ्ङ । 

 

न्माम सम्ऩादन तथा न्माङ्जमक ङ्झनरुऩण 

आ.फ. ०७५/०७६ भा न्माम सम्ऩादन तथा न्माङ्जमक तपय  हारसम्भ 36 वटा उजङ्टयी दामय बएकोभा 19 वटा 
उजङ्टयी ङ्झछनोपानो बएको, २ वटा उजङ्टयी ङ्जपताय बएको, ३ वटा उजङ्टयी अन्म ङ्झनकामभा ऩये्ङ्ञशत गङ्चयएको, सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺ सम्ऩकय भा नआई ११ वटा उजङ्टयी म्माद नाघेको  य १ वटा उजङ्टयी अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्र नऩने बएकोरे 
छरपर नबएको ।

 

ङ्जवधेमक सङ्झभङ्झत तपय  

    हारसम्भ ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशका गयी जम्भा २६ वटा कानङ्टन ङ्झनभायण बएको ।  

क_ स्वीकृत ऐनहरु ६ वटा 

ख_ स्वीकृत ङ्झनमभारी २ वटा स्वीकृत हङ्टन फाॉकी १ वटा 

ग_ स्वीकृत कामयङ्जवङ्झधहरु १३ वटा स्वीकृत हङ्टन फाॉकी २ वटा 

घ_ स्वीकृत ङ्झनदेङ्ञशकाहरु २ वटा स्वीकृत हङ्टन फाॉकी १ वटा 

स्वीकृत बएका जम्भा कानूनहरु २३ वटा 

ऩेश बएका जम्भा कानूनहरु ४ वटा 

 सीङ्झभत श्रोत तथा साधन हङ्टने हाम्रो जस्तो ङ्झनकामभा ऩङ्टॉजीगत खचय न्मून हङ्टन ङ्ट अत्मन्त दङ््ट खद ङ्जवषम हो । प्राम 
सम्ऩूणय कामय उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापय त हङ्टने बएताऩङ्झन सभमभै सम्झौता नहङ्टने, रागत सहबाङ्झगता जङ्टटाउन कङ्छठनाई 
तथा ऩेश्की ङ्जवना काभ गनय नसक्न ेअवस्था एवॊ सभमभै ऩेश्की पछौट नगने प्रवृङ्झतका कायण आशाङ्झतत प्रगङ्झत 
हाङ्झसर गनय सङ्जकएको अवस्था छैन । ङ्झनभायण व्मवसामी भापय त गङ्चयने कामयभा ऩङ्झन ङ्झनभायण व्मवसामीको काभ 
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ओगट्ने तय काभ नगने प्रवृङ्ञि, सभमभा ठेक्का फन्दोवस्त नहङ्टन,े सभमभा कामयक्रभ स्वीकृत नहङ्टन े तथा ङ्झनभायण 
साभाग्रीको अबाव सभेतको कायणरे मस्तो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩनय गएको छ । मसराई गङ्ञम्बय रुऩभा भनन गयी 
आगाभी ङ्छदनभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु सभेत ऩङ्चयचाङ्झरत बै प्रबावकायी अनङ्टगभन गदै ऩूॉजीगत खचयभा उल्रेख्म प्रगङ्झत 
गने आशा तथा ङ्जवश्वास ङ्छदराउन चाहन्छङ्ट ।  
 

 गत आ.व. देङ्ञख नै आमव्ममको रेखा ऩङ्चयऺण भहारेखा ऩङ्चयऺकको कामायरमफाट सम्ऩङ्ङ हङ्टने सॊफैधाङ्झनक 
प्रावधानरे गदाय आगाभी ङ्छदनभा आङ्झथयक अनङ्टशासन कामभ गने कङ्ट याभा सङ्टधाय आउने अऩेऺा ङ्झरएको छङ्ट । 
कामायरमकोआन्तङ्चयक रेखा ऩङ्चयऺण शाखा रगामत अन्म आवश्मक शाखा गठन य कभयचायी ऺभता ङ्जवकासफाट 
नगयऩाङ्झरकाको सभग्र सेवाप्रवाहभा गङ्टणस्तय फङृ्जद्ध हङ्टन जाने अऩेऺा ङ्झरएको छङ्ट । मसका अरावा 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे भ्रिाचायभा शङ्टन्म सहनशीरताको नीङ्झत ङ्झरने प्रण गयेको कायणरे सभेत ङ्जवङ्ञिम अनङ्टशासनभा 
सङ्टधाय आउने कङ्ट याभा भ ङ्जवश्वस्त छङ्ट ।  
 

सबाध्मऺज्मू, 

आ.व. ०७६/0७७ को वजेट तजङ्टयभा गदाय देहामका ङ्जवषमहरुराई प्रभङ्टख नीङ्झतगत भागयदशयनको रुऩभा अवरम्फन 
गङ्चयएको छ – 
 नेऩारको सॊङ्जवधानरे ङ्झनदेङ्ञशत गयेको स्थानीम तहको काभ, कतयव्म तथा अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्ध ङ्जवषम तथा 

प्राथङ्झभकताहरु । नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसङ्टची ८ तथा ९ रे स्थानीम तहको राङ्झग तोकेको याजस्व ऩङ्चयचारन 
सम्फङ्ञन्ध खाका, खचय ङ्ञजम्भेवायीको ऺेत्र, अन्तयसयकायी हस्तान्तयणको ङ्जवषम तथा स्थानीम तहको ऋण सॊयचनाको 
स्वरुऩ ।  

 मस नगयऩाङ्झरकाको जन प्रङ्झतङ्झनधीको रुऩभा जनतासॉग भत भाग्दा व्मि गयेका प्रङ्झतवद्घता ऩत्र तथा सभम सभम 
जनतासॉग गयेका फचनवद्घताहरु ।  

 आवङ्झधक मोजनारे ङ्झनङ्छदयि गयेका रक्ष्म एवॊ उद्देश्महरु साथै ङ्छदगो ङ्जवकासको यणनीङ्झतरे अङ्गीकाय गयेका त्म, 

सङ्टचक एवॊ प्राथङ्झभकताहरु ।  
 नेऩार सयकाय, अथय भन्त्रारम, याङ्जष्ट्रम मोजना आमोग, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम एवॊ ३ नॊ. 

प्रदेशफाट प्राद्ऱ हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञशषयकका फजेट, भागयदशयन एवॊ ङ्झनदेशनहरु तथा सङ्टझावहरु ।   
 सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम य नगयऩाङ्झरकाका फीच सम्ऩङ्ङ कामयसम्ऩादन सम्झौतारे 

ऩङ्चयरङ्ञऺत गयेका सूचकहरु । 

 

सबाध्मऺज्मू 

अफ भ मस सम्भाङ्झनत सबा सभऺ आगाभी आ.व. ०७६।७७ का राङ्झग अवरम्फन गङ्चयएका नीङ्झत तथा कामयक्रभहरु 
प्रस्तङ्टत गनय चाहन्छङ्ट : 

 

 

 

(क) आङ्झथयक ङ्जवकास तपय ् 
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कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी 
1_ "कृङ्जषफाटै सभङृ्जद्ध" बङे्ङ भूर नायाका साथ साभङ्टङ्जहक खेती प्रणारी, साभङ्टङ्जहक ऩशङ्टऩारन ङ्जवकास गयी कृङ्जष ऺेत्रराई 

आत्भङ्झनबयय य भमायङ्छदत फनाउने नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ ।  
2_ कृङ्जष फजाय सूचना, कृङ्जष फजाय तथा कृङ्जषजन्म ऩदाथय सॊकरन केन्र, ऩूवायधाय ङ्झनभायण, साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभायण, 

ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतय य कृषक ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभको सञ्चारन गङ्चयनछे 
। 

3_  कृङ्जष उत्ऩादनराई प्रफद्र्धन य प्रोत्साहन गनय उत्कृि ङ्जकसान य कृङ्जष सभूहराई सम्भान गङ्चयनेछ ।  
4_ तयकायी, परपूर तथा अङ्ङवारीको बण्डायण गनय सवै ऩऺको सहबाङ्झगताभा नगय स्तयीम शीत बण्डाय तथा 

बण्डाय गहृको सम्बाव्मता अध्ममन गयी ङ्झनभायण प्रकृमा अगाङ्झड फढाईने छ ।  
5_ कृङ्जष उत्ऩादन, प्रशोधन, व्मवसामीकयण, आधङ्टङ्झनकीकयण, माङ्ञन्त्रकयण तथा फजायीकयणका राङ्झग कृङ्जष उत्ऩादन 

स्थरसम्भ कृङ्जष सडक सञ्जार ऩङ्ट¥माउने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईन ेछ । 

6_ कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग ङ्जवशषे ऩहर गङ्चयनेछ ।  
7_ नगदेवारी ङ्जवशषे गयी तयकायी, परपूर नसययी, नासऩाती, रप्सी य सङ्टन्तरा खेतीराई व्मवसाङ्जमक रुऩभा 

ङ्जवकासगङ्चयनेछ । कृङ्जष ऩकेट ऺेत्र ङ्झनधाययण गयी एक वडा एक उत्ऩादनको राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनछे 
। जसअनङ्टरुऩ  वडा नॊ १ राई ऩमयटङ्जकम ऩकेट ऺेत्र,  वडा नॊ. २ य वडा नॊ. ३ राई तयकायी ऩकेट ऺते्र,वडा 
नॊ ८ राई नास्ऩाती ऩकेट ऺेत्र य वडा नॊ ९ राई रप्सी ऩकेट ऺेत्र तथा चाल्नाखेर देखी छैभरेको भखङ्टफेशी 
ङ्झसभऩानी सम्भराई ऩशङ्टऩारन तथा तयकायीको ऩकेट ऺेत्र घोषणा गयी अङ्ञघ फढाईनेछ ।  

8_ भासङ्ट तथा दङ्टग्धजन्म (ऩशङ्ट/ऩन्छी) ऩारनका राङ्झग गाई, बैसी, कङ्ट खङ्टया, याॉगा, फाख्रा, हाॉस य ऩयेवा रगामतका 
ऩशङ्टऩन्छीको व्मवसाङ्जमक ऩारनका राङ्झग आवश्मक ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकासको कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनछे ।  

9_ प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एउटा कृङ्जष सहकायी य हयेक गाउॉभा कृषक सभूह ङ्झनभायण गयी य कृङ्जष सम्फन्धीस्थानीम 
सॊघ सॊस्थाहरूको सभन्वमभा कृङ्जष प्रणारीराई आधङ्टङ्झनकीकयण गने कामयको शङ्टरुवात गङ्चयनछे ।  

10_ कृषकहरुराई आवश्मक ऩने फीउ उत्ऩादनराई फढावा ङ्छदन भूर फीउफाट फीउ उत्ऩादन कामयक्रभभा प्रोत्साहन 
ङ्छदई उङ्ङत फीउ ङ्जवतयण गङ्चयन ेछ । 

11_  जग्गा जङ्झभन कभ बएका शहयी ऺेत्रहरुभा कौसी खेती, गभरा खेती, कयेसाफायी रगामतका शहयी कृङ्जष 
प्रणारीराई प्रफद्र्धन गङ्चयनछे । कृङ्जष मोग्म बभूी फाॉझो याख्न ेकामयराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयने छ ।  

12_  नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध भेरा आमोजना गङ्चयनेछ ।  
13_  नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र व्मवसाङ्जमक रुऩभा सॊचारन गयेका य सॊचारन गनय खोज्न े ङ्जकसानका राङ्झग कृङ्जष 

स्वयोजगाय अनङ्टदान कामयक्रभ सॊचारन गने ।  
14_ कृङ्जष साझेदायी कामयक्रभ नगयऩाङ्झरका कृषक तथा सहकायी फीच साझेदायी गङ्चय सॊचारन गङ्चयनेछ । कम्तीभा 

सवै ऩऺका २० जना कृषकहरुराई सहबाङ्झगता गयाई कामयक्रभ गयाईनेछ ।  
15_ ऩशङ्ट नश्ल सङ्टधायका राङ्झग कृङ्झत्रभ गबायधान कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ । ऩशङ्ट आहायाका राङ्झग घाॉसखेतीका 

कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयन े छ । ऩशङ्ट स्वास््मका राङ्झग औषधी उऩचायको व्मवस्था गङ्चयने छ । उत्ऩाङ्छदत 
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ऩशङ्टऩॊछीजन्म उत्ऩादनको उङ्ञचत फजायीकयणको प्रवन्ध ङ्झभराइने छ । साभूदाङ्जमक वनहरुभा उङ्ङत जातका 
घाॉस खेतीराई ऩवद्धयन गङ्चयनछे । 

16_ प्राङ्गाङ्चयक खेती प्रणारी ङ्जवस्तायको नीङ्झत ङ्झरने तथा प्राङ्गाङ्चयक भर कायखाना स्थाऩनाको राङ्झग आवश्मक ऩूवायधाय 
तथा प्रङ्जवधीको व्मवस्था गनय प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक सभन्वम गङ्चयनेछ । 

17_ नगय ङ्झबत्रका ऩशङ्टऩॊछी पभय, भासङ्ट ऩसर, एग्रोबेट ऩसरहरु दताय गयी ङ्झनमभन गङ्चयने छ । स्वच्छ य स्वस्थ भासङ्ट 
उऩबोिासम्भ ऩङ्टयम्ाउन उऩमङ्टि स्थानभा आधङ्टङ्झनक ऩशङ्ट वधशारा ङ्झनभायण प्रकृमा अगाङ्झड फढाईनेछ ।  

18_  ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाराई प्रबावकायी फनाउॉदै कृषकको घयघयभा सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

19_  आधङ्टङ्झनक व्मवङ्ञस्थत ऩशङ्ट वधशारा स्थाऩना य ङ्झनभायण गनय भासङ्ट व्मवसामीहरुको सहकायी ङ्झनभायण गनय प्रङे्चयत 
गङ्चयने छ । मस्तो सहकायीभा नगयऩाङ्झरकारे टोकन भनी प्रदान गनेछ ।  

20_  वडा नॊ. ८ को बण्डायखकय  ङ्ञस्थत नवेायवायीभा अन्दाजी ६० योऩनी जङ्झभनभा आमभूरक ऺेत्र(फोटङ्जवरुवा योप्न)े 
घोषणा गने नीङ्झत ङ्झरइनछे ।   

21_  कृङ्जष उत्ऩादनराई प्रवद्र्धन गनय कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवभा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । साथै नगयऺेत्र ङ्झबत्रका उत्कृि 
कृषकराई अनङ्टदान ङ्छदन ेनीङ्झत ङ्झरइनछे । 

22_ ऩशङ्टऩारन व्मवसामराई प्रवद्र्धन गनय ऩशङ्टको ङ्झनशङ्टल्क उऩचाय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   
23_ दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका ऺते्र ङ्झबत्र प्रवेश गयाउने ऩशङ्टऩॊङ्ञऺराई ङ्झनङ्ञित स्थान तोकी ऩशङ्ट ऩङ्चयऺण ऩिात भात्र 

प्रवेश गयाउने नीङ्झत  ङ्झरइनछे ।   
24_ कृङ्जषजन्म उत्ऩादनको सहज रुऩभा ङ्जवक्रीङ्जवतयण गनयको राङ्झग स्थान ङ्जकटान गयी हाटफजायको सङ्टरुवात गने 

नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
25_ मस नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र प्राङगाङ्चयक(अगायङ्झनक) खेती तपय  रैजाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

26_ नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधकहरुको सूची तमाय गयी एक वडा एक कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक ऩङ्चयचारन गने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

याजश्व सॊकरन  उद्योग तथा वाङ्ञणज्म
1_ हाभीरे ङ्झतयेको कय हाम्र ैङ्जवकासको बय बङे्ङ नीङ्झत अनङ्टरुऩ कयदाताराई कय ङ्झतनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।
2_ न्मून दय पयाङ्जकरो दामया (Low rate Wide net) को अवधायणा अनङ्टसाय कय ङ्झतने ऺभता य ईच्छा 

सभेतराई ङ्जवचाय गयी नगयवासीहरुराई फोझ नहङ्टने गयी कय शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय ङ्झनधाययण गयी आन्तङ्चयकश्रोत 
सॊकरन गङ्चयनेछ । 

3_ उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघसॉगको सहकामय य सभन्वमभा व्मवसाम कयराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाउॉदै सफै 
व्मवसामीहरुराई कयको दामयाभा ल्माईनेछ ।

4_ नेऩारको सॊङ्जवधानरे ऩङ्चयकल्ऩना गयेको सभाजवादी अथयतन्त्र य स्थाङ्झनम सयकाय सॊचारन ऐन ०७४ रे 
ङ्छदएको अङ्झधकाय अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकाको आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र उठाउने कङ्ट नै ऩङ्झन याजश्व नगयऩाङ्झरका आपैरे 
उठाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
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5_ नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा सङ्टङ्जवधाराई याजश्व शाखासॉग आवद्ध गदै नगयवासीरे ङ्झतने कय शङ्टल्कको 
ङ्जहसाफ दङ्टरुस्त याख्न कम्प्मङ्टटय ङ्जवङ्झरङ्ग प्रणारीफाट याजश्व सॊकरनको ङ्जवद्यभान अवस्थाराई अझै सङ्टदृढ 
फनाईनेछ । 

6_ नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका कयदाताहरुको अङ्झबरेख याखी उनीहरुराई ङ्जवशेष रुऩरे ऩङ्टयस्कृत य सम्भान गनेव्मवस्था 
ङ्झभराईनछे । 

7_ उऩबोिाको हकङ्जहत सॊयऺण गनय फजाय अनङ्टगभन गङ्चयने छ ।
8_ व्माऩाङ्चयक पभय ऩसरको दताय अनङ्टभङ्झत नवीकयण खायेजी य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ । 
9_ उद्योगी व्माऩायीहरुको हकङ्जहत सॊयऺण य सङ्टयऺाका राङ्झग उङ्ञचत फजाय व्मफस्थाऩन य फजाय ऺेत्रभा सीसी 

क्माभया जडानका साथै सौमय सडक फिीको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 
10_ नगयराई आङ्झथयक रुऩरे आत्भङ्झनबयय फनाउन नगय ऺेत्रङ्झबत्र उद्योग स्थाऩनाका राङ्झग उद्योगभैत्री नीङ्झतहरू 

अवरम्फन गनङ्टयका साथै उद्योगीहरूराई उद्योग स्थाऩना गनय ङ्जवशेष प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 
11_  उद्योग स्थाऩना गदाय स्थानीम श्रोत साधन य योजगायीराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ । 
12_ घयेरङ्ट तथा साना उद्योग य उऩमङ्टि स्थानभा स्थानीम उद्योगहरुको स्थाऩना ङ्जवकास प्रफद्र्धन य ङ्झनमभनभा 

ध्मान ङ्छदईनछे । 
13_ उद्योगी व्मवसामीहरुका राङ्झग रगानीभैत्री वातावयण ङ्झसजयना गङ्चयनेछ । २५ जनाबन्दा फङ्जढराई योजगायी 

ङ्छदन े उद्योग व्मवसामहरुराई सहङ्टङ्झरमत दयभा छङ्टटको व्मवस्था गङ्चयनेछ । त्मस्ता उद्योगका स्थाऩना य 
सॊचारनका राङ्झग आवश्मक ऩने सडक ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरीको व्मवस्थाऩनभा सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ । एक 
गाउॉ एक उत्ऩादन एक वडा एक ऩङ्जहचानको अवधायणाराई प्रवधयन गङ्चयनेछ । 

14_ मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको स्थाङ्झनम श्रोत उऩबोग गयेका सॊघ सॊस्थाराई कयको दामयाभा ल्माउने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।  

15_ एक वडा एक उद्योगको अवधायणाराई सङ्टरुवात गङ्चयनछे ।
16_ याजश्व सॊकरन थऩ प्रबावकायी फनाउन याजश्व सम्फनधी अनङ्टङ्ञशऺण कामयक्रभ घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय फजाय अनङ्टगभन

याजश्व सॊकरन सहजकताय ऩङ्चयचारन तथा याजश्व सम्फन्धी software को व्मवस्था गङ्चयनङ्टका साथै याजश्व 
सम्फन्धभा वडाफाट सॊकङ्झरत याजश्वको ङ्जववयण नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टगभन गने सॊमन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

17_ फजाय अनङ्टगभन सम्फन्धी कानूनी प्रावधानराई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

सॊस्कृङ्झत सम्ऩदा तथा ऩमयटन प्रवद्धयन
1_ कृङ्जष ऩमयटन शैङ्ञऺक ऩमयटन धाङ्झभयक ऩमयटन हङ्चयत ऩाकय  ङ्झनभायण रगामतका ऺेत्रको आवश्मक प्रवद्धयन य 

ङ्जवकास गङ्चयने छ ।
2_ आन्तङ्चयक तथा फाह्य ऩमयटन प्रवधयनका राङ्झग कामाययम्ब गङ्चयनेछ । प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एउटा ऩमयटकीम 

स्थरको अवधायणा सञ्चारनका राङ्झग कामयक्रभ ल्माईनेछ । 
3_ स्थानीम सफै धभय ऩयम्ऩया य भौङ्झरक सॊस्कृङ्झतराई सॊयऺण य प्रवधयन गनय पङ्जऩयङको ऐङ्झतहाङ्झसक जात्रा 

हङ्चयशॊकय जात्रा गाई जात्रा फज्रमोगीनी जात्रा  ल्होसाय  जनैऩूङ्ञणयभा  कृष्ण अष्ठभी  फङ्टद्ध जमन्ती याभनवभी
हङ्चयफोधनी एकादशी भेरा गणेश जात्रा  काङ्ञिक नाच फाह्र फषे नाच रगामत धभय/ऩवय सॊस्कृतीराई सॊयऺण 
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गङ्चयने छ साथै नगयऩाङ्झरकाका सफै स्थानहरुभा ऩयम्ऩयागत रुऩभा चरी आएका सफै धभय य सॊस्कृतीका 
जात्रा तथा जाङ्झतम साॊस्कृङ्झतक ऩवयको सञ्चारन  सॊयऺण व्मवस्थाऩन तथा उङ्ञचत प्रवद्धयन गङ्चयनेछ । 

4_ ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका फस्तङ्टहरुको सॊयऺण गङ्चयनेछ य भठ भङ्ञन्दय ऩाटीऩौवा  चैत्म  गङ्टम्फा य गङ्टठीहरुको 
व्मवस्थाऩनको कामयराई जोड ङ्छदइनेछ ।  

5_ दङ्ञऺणकारी नगय ऺते्रराई धाङ्झभयक ऩमयटकीम गन्तव्मको रुऩभा स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी ऩमयटकहरुको आकषयण 
केन्रका रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । दङ्ञऺणकारी नगय ऩमयटन ङ्जवकासको थऩ भागय ङ्ञचत्र कोनय ऩमयटन 
गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण गङ्चयने ङ्झनङ्झत ङ्झरईनेछ । 

6_ मस शहयराई करा साधकहरुको गन्तव्मको रुऩभा ङ्जवकास गनय सॊगीतकभॉ भूङ्झतयकाय ङ्ञचत्रकायहरुको जभघट 
गयाई कराको सजृना हङ्टने भेरा ऩवयहरुको आमोजना गङ्चयने छ । कङ्जव सम्भेरन तथा साङ्जहङ्ञत्मक गोङ्जष्ठहरु 
सभेत आमोजना गनय नगयऩाङ्झरकारे तत ्ऺेत्रका सॊघ सॊस्थासॊग साझेदायी गङ्चयने छ । 

7_ नगयऺेत्रको ऐङ्झतहाङ्झसक धाङ्झभयक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक सम्ऩदाहरुको थऩ उजागय य सॊयऺण गयी ऩमयटकीम 
नगयको रुऩभा याङ्जष्ट्रम ऩङ्जहचान फनाउॉदै दङ्ञऺणकारी नगयराईय नेऩारकै प्रभङ्टख धाङ्झभयक ऩमयटकीम गन्तव्मको 
रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनछे ।  

8_ आन्तङ्चयक तथा फाह्रम ऩमयटनराई फढावा ङ्छदॊदै काठभाडौंको चाय नायामण भध्मेको एक शेषनायामाण भङ्ञन्दय
फौद्ध धभायवरम्फीहरुको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धानको रुऩभा यहेको ऩङ्जवत्र ङ्झतथय स्थर गोयखनाथ ऩद्मसम्बव 
गङ्टपा फज्रमोङ्झगनी भङ्ञन्दय गोऩारेश्वय भङ्ञन्दय ऩचरी बैयफ रगामतका थङ्टऩै भठ भङ्ञन्दय य गङ्टम्फाहरुका साथै 
हङ्चयशॊकय जात्रा भनाइन े मस नगयी धाङ्झभयक दृङ्जिकोणरे ऩङ्झन त्मङ्ञि नै प्रङ्झसद्ध यहेको छ । उषा भैमाको 
दयफाय फाणासङ्टयको दयफाय ३३ कोटी देवदेवताको फासस्थर झम्केश्वयी भङ्ञन्दय ङ्झबभसेन भङ्ञन्दय चौकोट देवी
चम्ऩादेवी दङ्ञऺण गोदावयी दङ्ञऺण भनकाभना कटवार दह ग्रीन ताया रगामतका ऩङ्जवत्र धाङ्झभयक एवॊ 
ङ्झतथयस्थर चम्ऩादेवी हङ्टॉदै हािीवन ङ्चयसोटय गोयखनाथ भङ्ञन्दय हङ्टॉदै वाणासङ्टय दयफाय देखी डाॉङ्झड खोरा हङ्टॉदै चौकोट 
देवीफाट हङ्टॉदै ऩ ङ्टन् दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकासम्भको ऩमयटन भागय फनाईन े ङ्झनङ्झत ङ्झरनङ्टको साथै दङ्ञऺणकारी 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १ हािी वन वडा नॊ. ३ ४ हङ्टॉदै वडा नॊ ९ टल्कङ्ट फाट भकवानऩङ्टय सम्भ जाने वन ङ्झबत्र 
ऩदभागय तथा cycling root ङ्जवकास गने ङ्झनङ्झत ङ्झरईनछे ।

9_ उऩत्मकाभा आउन े धाङ्झभयक ऩमयटकहरुराई दङ्ञऺणकारी ऺेत्रभा आकङ्जषयत गनय तथा महाॉका भङ्ञन्दय य 
जात्राहरुराई व्माऩक फनाउन प्रचाय प्रसाय गङ्चयनङ्टका साथै धाङ्झभयक सङ्जकय ट ङ्झनभायण गनय ऩहर गङ्चयनछे । 
धाङ्झभयक ऩमयटन ङ्जवकास कै ङ्झसरङ्झसराभा फङ्टद्ध सङ्जकय ट ङ्झनभायण गयी नगयऺेत्र ङ्झबत्र यहेका फौद्ध गङ्टम्फा एवॊ 
स्त ङ्टऩाहरुको भ्रभण अवरोकनका व्मवस्था ङ्झभराउन रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जवकास कोष एवॊ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सभन्वम 
गङ्चयनेछ ।

10_ ऩमयटकीम तथा हङ्चयत नगयऩाङ्झरकाको रुऩभा ङ्जवकासका रागी ऩमयटङ्जकम स्थरहरु ऩाकय भ्मङ्टटावयहरु ङ्झनभायणभा 
ङ्झनजी ऺेत्रहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ होभस्टे सॊचारन गनय सक्ने सम्बाव्म ऺते्रहरु अध्ममन गयी सॊचारन 
प्रकृमाभा प्रोत्साहन गङ्चयनछे साथै नागङ्चयकहरुको चहरऩहर हङ्टने सावयजङ्झनक शौचारमहरु सावयजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायी अवधायणा अनङ्टसाय सॊचरनभा ल्माईनेछ ।



11 

 

11_ ऩमयटङ्जकम प्राङ्ञचन दङ्ञऺणकारी चम्ऩादेवी वाणसङ्टय दयफाय डाॉडीखेर चौकोट देवी हङ्टॉदै ऩ ङ्टन् दङ्ञऺणकारी भङ्ञन्दय 
हङ्टॉदै ङ्ञशखयाऩ ङ्टयी नगय ऩमयटन भागयको रागी ऩमयटन फोडय रगामत सयोकायवारा ङ्झनकामसॉग सहकामय गने ङ्झनङ्झत 
ङ्झरईएकोछ साथै Hiking root/ Trekking Roots को ङ्जवकास गदै रैजाने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

12_ नगय ऺेत्रको उऩमङ्टि स्थानहरुभा ऩमयटन सूचना केन्र स्थाऩना गङ्चयनेछ । हावाऩानी सङ्टहाउॉदो ङ्ञचङ्झडमाखाना 
ङ्झनभायणको सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयन ेङ्झनङ्झत ङ्झरईनेछ ।  

13_ ऩमयटक दृङ्जिकोणरे स्थाऩना हङ्टन े ऩमयटङ्जकम उद्योग व्मवसामहरु सॊचारन गनयका रागी ङ्झनङ्ञज ऺेत्रहरुको 
ऩङ्जहचान गयी सहकामय गयी अगाडी फढ्ने ङ्झनङ्झत ङ्झरईनछे ।

14_ भच्छेन्रनाथ प्रवेशद्धायको रुऩभा यहेको कटङ्टवार दहराई ङ्जवकङ्झसत रुऩभा रैजान ेङ्झनङ्झत ङ्झरईनेछ ।
15_ फोसन चम्ऩादेवी सम्भ ऩमयटन ऩदभागय ङ्झनभायण गङ्चय फोसन ऩानीयाङकीभा भ्मू टावय ङ्झनभायण गने नीङ्झत 

ङ्झरइनेछ ।
16_ छैभरेभा ङ्झनभायण बईयहेको शङ्जहद ऩाकय राई ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 
17_ दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ छैभरे जाङ्झतऩोखयीभा ऩमयटन ऩदभागय ङ्झनभायण तथा वङ्टद्ध भङ्ञन्दय 

ङ्झनभायणका राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।
18_  शेषनायामण गोयखनाथ जॊगरभा धाङ्झभयक ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
19_ टल्कङ्ट  डाॉडीखेरराई ऩमयटङ्जकम ऺेत्रको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  
20_ ऩङ्टयाताङ्ञत्वक तवयरे घय ङ्झनभायण गने व्मङ्ञिराई अनङ्टदान ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । फजाय ङ्झबत्रको भूर 

सडकऩङ्जिको भोहडाभा यॊगयोगन गनय करात्भक झ्मार ढोका याख्नका राङ्झग ७०/३० कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ ।

21_ मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩूणय साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक ऩयम्ऩया झल्कन ेसॊग्राहरम ङ्झनभायण गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।

22_ दङ्ञऺणकारी Cultural House  को स्थाऩना गनय होभ स्टेहरुराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।
23_ नेवायी तथा ताभाङ बाषा एवॊ ङ्झरऩीको सॊयऺण य सम्फद्धयन गनय बाषा कऺा सञ्चारन गनय पॊ ङ्जऩ नेवा ऩ ङ्टच य 

ताभाङ घेदङ्टङ सॊघसॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।
24_ नगय ऺेत्रङ्झबत्र फसोवास गने ङ्जहन्दङ्ट फङ्टङ्जद्धि  ङ्जक्रङ्ञिमन रगामतका धभायवरम्वीहरु सफैको दाहसॊस्कायको राङ्झग 

आवश्मक स्थानको व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।
25_ मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको ऩमयटन प्रवद्धयन गनय दङ्ञऺणकारी ऩमयटन भहोत्सवको सङ्टरुवात गने नीङ्झत 

ङ्झरइनेछ ।
26_ आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाङ्झरका तथा ङ्जवदेश ङ्ञस्थत नगय/भहानगयहरुसॉग बङ्झगनी सम्फन्ध स्थाऩना  

गङ्चयनेछ ।
27_ उऩमङ्टि स्थान छनौट गयी केफङ्टरकाय ङ्झनभायण गनयको राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।
28_ मस नगयऩाङ्झरका ऺते्रको उच्च डाडाॉ काडाॉहरु हाङ्ञिवन डाॉडा रगाएत ्१ देखी ९ वडा सम्भका  राई 

ऩमयटन प्रफद्धयन गनय सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्रदेश य सॊङ्ञघम सयकाय सॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।
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सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायण
1_ "प्रत्मेक वडाभा सहकायी घय घयभा बकायी" बङे्ङ नायाराई आत्भसाथ गदै सावयजङ्झनक ङ्झनजी य सहकायीको 

तीन खम्फे अथय नीङ्झतराई कामायन्वमनभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइने छ ।  
2_ नगय ङ्झबत्र स्थाऩना बएका सहकायी सॊस्थाहरुको अवस्था ङ्जवश्लषेण सॊस्थागत ङ्जवकास ऩूवायधाय ङ्झनभायण य 

व्मवसाङ्जमक ङ्जवकासका राङ्झग सहकायी सॊस्था दताय सम्फन्धी कामयराई व्मवङ्ञस्थत गयाईनेछ । 
3_ सहकायी सॊस्थाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध य सॊस्थागत ङ्जवकास भापय त कृङ्जषका राङ्झग रगानीभैत्री वातावयण 

शृ्रजना गङ्चयनछे ।
4_ सहकायीको भाध्मभफाट गङ्चयफी न्मूनीकयणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ आमभूरक तथा सीऩभूरक कामयक्रभहरुका राङ्झग 

घङ्टम्ती कोष सञ्चारन गङ्चयनछे । 
5_ गङ्चयफी ङ्झनवायणका सम्वन्धभा सॊघीम प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩकय सभन्वम य सहकामय   

गङ्चयनेछ ।
6_ गङ्चयफसॉग ङ्जवश्वशे्वयका राङ्झग प्राद्ऱ फीउ ऩूॉजी चारङ्ट कोषभा नगयऩाङ्झरकारे सभेत थऩ गयी नगय ङ्झबत्रका ङ्जवऩङ्ङ 

सभङ्टदामभा ऩङ्चयचारन गनय कामयङ्जवङ्झध फनाई रागू गङ्चयनेछ ।
7_ गङ्चयफीको येखाभङ्टनी यहेका ऩङ्टणय फेयोजगायहरुराई वडास्तङ्चयम भङ्जहरा सङ्झभङ्झत भापय त उद्यभशीरताको ङ्झफकास 

गयाउन ङ्झनयन्तयता ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
8_ योजगाय तथा फेयोजगायको त्माॊक सॊकरन प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 
9_ ऐन ङ्झनमभावरी फनाई सहकायी सॊघ सस्थाहरुको दताय नङ्जवकयण ङ्झनमभन गङ्चयने छ । नागङ्चयकहरुको फैंक 

तथा सहकायीहरुभा सहज ऩहङ्टॉचको राङ्झग आवश्मक नीङ्झत फनाई कामायन्वमन गङ्चयनछे । 
10_ "सहकायी ऺेत्रको आङ्झथयक सभङृ्जद्ध जनताको जीवनस्तय वृङ्जद्ध" बङे्ङ नायाराई साथयक फनाउन कृङ्जषको 

व्मवसामीकयण य योजगायी अङ्झबवृङ्जद्धको भाध्मभका रूऩभा अगाङ्झड फढाइन ेनीङ्झत ङ्झरईएको छ ।
11_  नगयऩाङ्झरका य सहकायीको साझेदायीभा व्मवसाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरईएको छ । 

खानी तथा खङ्झनज
1_ जथाबावी अङ्झनमङ्ञन्त्रत रुऩभा बइयहेको ढङ्टङ्गा ङ्झगटी फारङ्टवा भाटो उत्खननराई योङ्जकनछे एवॊ खानी तथा खङ्झनज 

ऩदाथय सम्फन्धी सूचना तथा त्माॊक सॊकरन अङ्झबरेखन तथा व्मफस्थाऩन रगामतका कामय प्रायम्ब गङ्चयनछे 
। 

2_ ढङ्टङ्गा ङ्झगिी फारङ्टवा भाटो खयीढङ्टङ्गा आङ्छद खानीजन्म वस्तङ्टको उत्खनन ् य उऩमोग सम्फन्धी दताय अनङ्टभङ्झत
नवीकयण खायेजी सम्वन्धी कामयराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनछे ।

सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी

1_ ङ्जवकास ङ्झनभायण रगामत ऩूवायधाय ङ्झनभायणभा सावयजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झतराई अवरम्फन गयी स्थानीम 
नीङ्झत मोजना ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

2_ स्थानीम सावयजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामायन्वमनभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे ।
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3_ स्थानीम ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺते्रको प्रफद्र्धन गदै स्थानीम जनताको प्रत्मऺ रागत सहबाङ्झगताभा ६०/४० 
(उऩबोिा वा स्थानीम जनता) को अवधायणा अनङ्टसाय आमोजना कामयक्रभ सञ्चारन गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

 

ख) साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपय  

 ङ्ञशऺा, मूवा 
१) भौङ्झरक तथा सॊस्काय सङ्जहतको ङ्ञशऺाको राङ्झग स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायण गने क्रभभा आधायबतू तहको 

कऺा १ देङ्ञख ५ सम्भ सफै ङ्जवद्यारमहरुभा रागङ्ट गयी मोग्म नागङ्चयक ङ्झनभायणको आधायङ्ञशरा तमाय गङ्चयनेछ 
।   

२) आगाभी ३ वषय ङ्झबत्र अङ्झबबावकरे आफ्ना वारवाङ्झरकाहरुराई ङ्जवद्यारमभा बनाय गनयको राङ्झग ङ्जवद्यारम 
छनौट गयी यहनङ्ट ऩने अवस्थाको अन्त्म गङ्चयनेछ । 

३) नगय ङ्झबत्रका  एक वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई नभङ्टना ङ्जवद्यारमको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयी आगाभी ३ वषय 
ङ्झबत्र सफै ङ्जवद्यारमहरुराई स्थाङ्जऩत गङ्चयएको नभङ्टना ङ्जवद्यारमको सभकङ्ञऺ फङ्ङ अङ्झबप्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

४) "सपा ङ्जवद्याथॉ, सपा ङ्ञशऺक य हयाबया सङ्जहत सङ्टन्दय ङ्जवद्यारम" बङे्ङ नायाराई साथयक  फनाइनेछ। 

५)  ङ्झडङ्ञजटर प्रङ्जवङ्झध (इन्टयनेट, कम्प्मङ्टटय, भोफाइर आङ्छद) को दङ्टरुऩमोग योक्नभा अङ्झबबावकराई सभेत सचेत 
गयी त्मसराई ङ्जवद्याथॉको ङ्झसकाइसॉग जोङ्झडनेछ । 

६) रागङ्ट ऩदाथय तथा खयाफ गङ्झतङ्जवङ्झधफाट ङ्जवद्याथॉहरुराई टाढा याङ्ञखनेछ ।  

७) शैङ्ञऺक सङ्टधायको राङ्झग नगय  य ङ्जवद्यारम स्तयीम दीघयकारीन शैङ्ञऺक मोजना ङ्झनभायण गयी रागू गङ्चयनछे । 

८) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमफाट एस.इ.इ उिीणय गयी साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा दश जोड दङ्टई अध्ममन गने उत्कृि 
ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमफाट दश जोड दङ्टई उिीणय गयी साभङ्टदाङ्जमक करेजभा स्नातक 
तह अध्ममन गने उत्कृि ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग छात्रवृङ्ञिको व्मवस्था ङ्झभराइनछे ।  

९) साभूदाङ्जमक, सॊस्थागत तथा धाङ्झभयक ङ्जवद्यारमफाट उत्कृि ग्रडे ल्माई एस.इ.इ उिीणय हङ्टने ङ्जवद्याथॉ / 
ङ्जवद्यारमराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनछे । 

१०) नगयस्तयीम ङ्झसकाइ उऩरब्धी ङ्झनधाययण गयी सो राई आधाय येखा भानी त्मसैको आधायभा ङ्झसकाइ 
उऩरब्धीराई प्रऺेऩण गदै रङ्झगनेछ। 

११) ङ्ञशऺण ङ्झसकाइराई थऩ प्रबावकायी फनाउन कऺा कोठाभा ङ्झडङ्ञजटर प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई प्रोत्साहन तथा 
प्रचाय प्रसाय गङ्चयनछे । 

१२) नगयराई साऺय घोषणा गयी ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺाराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

१३) ङ्ञजवन ऩमयन्त ङ्झसकाइभा ङ्जवषशे जोड ङ्छदई सफै उभेय सभङ्टहका व्मङ्ञिहरुराई मसको भहत्वको फायेभा फोध 
गयाइनेछ । 

१४) शैङ्ञऺक सङ्टधायको राङ्झग ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन, सङ्टऩयीवेऺण तथा भूल्माकॊ नराई वस्तङ्टङ्झनष्ठ एवॊभ ्ऩयीणाभ भङ्टखी 
फनाइनेछ । 

१५) वार ङ्जवकास केन्रहरुराई फारफाङ्झरकाको आकषयणको केन्र ङ्जवन्दङ्ट फनाई त्मसभा कामययत सहमोगी 
कामयकतायहरुराई दऺ य सऺभ फनाइनछे । 
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१६) वार ङ्जवकास केन्रभा कामययत सहमोगी कामयकतायहरुको भनोफरराई उच्च याख्न हार सॊघ तथा प्रदेशफाट 
ऩाइ यहेको ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा याहत हङ्टने गयी थऩ ऩाङ्चयश्रङ्झभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१७) वार ङ्जवकास तथा कऺा १ अध्ममनयत वारवाङ्झरकाहरुराई ङ्जवद्यारमभा ङ्जटकाइ याख्न ङ्छदवा खाजा 
रगामतका अन्म आकषयक कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनछे । 

१८) बौगोङ्झरक ङ्जवकटताभा फसोफास गने साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरु सभमभै ङ्जवद्यारम 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने एवभ ् ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्यारम नै नआउने जस्ता सभस्मा ङ्जवद्यभान देङ्ञखएकोरे त्मस्ता 
ङ्जवद्याथॉहरुराई ङ्जवद्यारमभा ङ्झनमङ्झभत गयाउन मातामात साधनको व्मवस्था ङ्झभराउन ऩहर गङ्चयनेछ । 

१९) आधायबतू तहको प्राथङ्झभक कऺाहरुभा ङ्जवद्याथॉ सख्मा तथा भाध्मङ्झभक तहभा ङ्जवद्याथॉ सख्मा य ङ्जवषमको 
आधायभा दयवन्दी ङ्झभरानको कामयराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे । मसयी दयवन्दी ङ्झभरान गदाय ऩङ्झन भाध्मङ्झभक 
तहभा ङ्ञशऺक अऩङ्टग हङ्टन े देङ्ञखएभा अल्ऩकारीन व्मवस्था अन्तगयत फाङ्जषयक रुऩभा दयवन्दी न्मून देङ्ञखएका 
ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्ञशऺक तरफ फयावयको यकभ एकभङ्टि अनङ्टदान स्वरुऩ ङ्जवद्यारमहरुराई उऩरब्ध गयाइनछे 
। 

२०) ङ्झसकाइको राङ्झग स्वास्थ ऩङ्जहरो आवश्मकता भानी ङ्जवद्याथॉको स्वास्थराई ङ्झसकाइसॉग जोङ्झडनछे। 

२१) नगय स्तयीम ङ्जवङ्जवध अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गयी ङ्जवद्याथॉहरुराई प्रङ्झतस्ऩधॉ  फनाइन े छ । 

२२) प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा अन्तगयत काभधेनङ्ट भा.ङ्जव.राई कृङ्जष ङ्ञशऺारमराई नभङ्टनाको रुऩभा ङ्जवकास गदै रैजान प्रदेश 
एवॊ सॊघीम सयकायसॉग सहकामय य सभन्वम गङ्चयनछे ।    

२३) मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र स्वीकृत प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारम (ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमय) ९-१२ का राङ्झग स्वीकृत बै 
सञ्चारनभा आएको पङ्जऩयङ्ग भा.ङ्जव.राई नभूना ङ्जवद्यारमको रुऩभा ङ्जवकास गदै आवश्मक ऩूवायधाय तमाय गदै 
रान प्रदेश एवॊ सॊघीम सयकायसॉग सहकामय य सभन्वम गङ्चयनेछ ।    

२४) मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेको एउटै भात्र करेज ङ्ञशखयाऩ ङ्टय क्माम्ऩसराई स्नातकोिय कऺा सञ्चारन गनय 
आवश्मक ऩूवायधाय य सॊचारनका राङ्झग प्रदेश एवॊ सॊघीम सयकायसॉग सहकामय य सभन्वम गदै 
नगयऩाङ्झरकाको सभेत सहमोग गङ्चयनेछ ।     

२५) ङ्ञशऺा ऐन ङ्झनमभावरीभा सभसाभङ्जमक सङ्टधाय तथा ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

२६) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको भहत्व य त्मसको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय वृङ्जद्धका राङ्झग अङ्झबबावकहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध 
गनय सचेतना कामयक्रभ गङ्चयनछे । 

२७) ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनाय तथा अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

२८) ङ्जवद्यारमहरुको सेवा प्रवाह तथा गङ्टणस्तय वृङ्जद्धका राङ्झग प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा सहामक प्रधानाध्माऩकको 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

स्वास््म 

1= नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाको गङ्टणस्तय फढाउॉदै रङ्झगने छ साथै स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
ऩमायद्ऱ भात्राभा ङ्झन:शङ्टल्क औषधीको व्मवस्था ङ्झभराईनछे । 

2= जेष्ठ नागङ्चयक घयदैरो स्वास््म सेवाराई अझ व्मवङ्ञस्थत तथा प्रबावकायी फनाई फाहै्र भङ्जहना सञ् चारन 
गङ्चयनेछ, जसभा जेष्ठ नागङ्चयकका राङ्झग आवश्मक औषधी (दभ, भधङ्टभेह, प्रसेय, आखाॉको औषधी, 
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ङ्झबटाङ्झभन) ङ्झन:शङ्टल्क ङ्जवतयण गङ्चयनेछ ।साथै जेष्ठ नागङ्चयकहरुको राङ्झग वाङ्जषयक रुऩभा ङ्छदईदै आएको 
सम्भान तथा सेवासङ्टङ्जवधाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे ।  

3= स्वच्छ व्मवहाय तथा स्वस्थ जीवनको राङ्झग ऩमायद्ऱ भात्राभा प्रचाय प्रसाय गङ्चयने छ ।  

4= ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जकशोयीहरुको राङ्झग ङ्जवद्यारमभा ङ्झनशङ्टल्क स्माङ्झनटेयी प्माड उऩरब्ध गयाईन े
व्मवस्था गङ्चयने छ । 

5= स्वास््म ङ्जवभा कामयक्रभराई मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ् चारन गनय सॊघीम सयकायसॉग ऩहर गङ्चयनेछ। 

6= आङ्झथयक अवस्था कभजोय बएका तथा नेऩार सयकायरे ऩङ्जहचान गयेका कडा योगहरु (भगृौरा डाइरोङ्झसस, 
क्मान्सय, भङ्टटङ्टयोग) फाट ङ्जऩङ्झडत बएभा ङ्ञचङ्जकत्सकको प्रभाण य वडा कामायरमको ङ्झसपाङ्चयसभा रु. 
५,०००।- (ऩाॉच हजाय) देङ्ञख रु.२५०००।- (ऩङ्ञच्चस हजाय) सम्भको आङ्झथयक सहामता ङ्छदइन ेव्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

7= नेऩार येडक्रस सोसाईटी पङ्जऩयङको सभन्वमभा नगय स्तयीम ब्रड फैङ्कको स्थाऩना गने प्रकृमा अगाडी 
फढाईने छ । 

8= चाल्नाखेर प्रथङ्झभक स्वास््म केन्रराई ऩाङ्झरका स्तयीम अस्ऩतार सॊचारनको प्रङ्जक्रमाभा यहेको हङ्टॉदा अन्म 
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइन ेछ । 

9=  भनभोहन स्भङृ्झत साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारराई नगयस्तयीम अस्ऩतारको रुऩभा ङ्जवकास गदै रान प्रदेश एवॊ 
सॊघीम सयकायसॉग सहकामय य सभन्वम गङ्चयनेछ । 

10= "स्वस्थ जीवन ङ्ञजउॉ, ऩौङ्जिक खाना खाउॉ" बन् ने नायाराई नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र व्मवहायभा उताने व्मवस्था 
ङ्झभराईन ेछ । 

11= प्रत्मेक वडा वडाभा भङ्जहराहरुको राङ्झग VIA Test को साथै स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ् चारन गङ्चयनङ्टका साथै 
गबयवती भङ्जहराहरुराई ङ्झबङ्झडमो एक्सये गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

12= नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सेवा गङ्चययहेका भङ्जहरा स्वास््म स्वमभ सेङ्जवकाहरुराई प्रदान गङ्चयने भाङ्झसक प्रोत्साहन 
बिाभा एकरुऩता गङ्चयने साथै भङ्जहरा स्वास््म स्वमभ सेङ्जवकाहरुराई प्रोत्साहन गङ्चयॉदै रङ्झगनछे । 

13= स्वच्छ खानेऩानी ङ्जवतयणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺ सॉग छरपर गङ्चय ङ्जवद्यारमहरुभा स्वच्छ खानेऩानीको 
व्मवस्था ङ्झभराइनछे ।  

14= प्रत्मेक ङ्जवद्यारमहरुभा फारफाङ्झरकाहरुको राङ्झग स्वास््म ऩङ्चयऺणको व्मवस्था गङ्चयने छ । 

15= नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र एउटा डाईरोङ्झसस केन्र स्थाऩना गनय ऩहर गङ्चयने छ । 

16= भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवकाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयाई ङ्झनमङ्झभत घयदैरो कामयक्रभ भापय त खानेऩानी 
शङ्टङ्जद्धकयण, सयसपाई, भौसभी योग आङ्छद जस्ता कङ्ट याहरुफाट जोङ्झगनका राङ्झग जानकायी ङ्छदन े खारका 
सचेतनाभूरक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे । 

भङ्जहरा वारवारवाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक  

रैङ्जङ्गक सभानता तथा सभावेशीकयण 

1= सवै रङ्ञऺत वगयको ऩङ्टवायधाय ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभफाट छनौट गङ्चयएको आमोजना य कामयक्रभहरु 
सम्फङ्ञन्धत रङ्ञऺतवगयकै सहबाङ्झगताभा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।   
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2= भङ्जहरा, फारवाङ्झरका, आङ्छदवासी जनजाती, भधेशी, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछडावगय, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, रैङ्जङ्गक 
अल्ऩसॊख्मक, जेष्ठ नागङ्चयकहरुको सशङ्ञिकयण, ऺभता तथा सीऩ ङ्जवकासका राङ्झग सीऩभूरक एवॊ चेतनाभङ्टरक 
कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे ।   

3= नगयऩाङ्झरकाराई रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा यङ्जहत नगयऩाङ्झरकाको रुऩभा स्थाङ्जऩत गनय आवश्मक कामय गङ्चयनेछ ।   

4= ङ्जवऩङ्ङ तथा ङ्जऩछङ्झडएको वगयका भङ्जहराहरुराई रङ्ञऺत गयी आम आजयन तथा ङ्झसऩ ङ्जवकासका साथै 
सशङ्ञिकयण य ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।   

5= फैंकहरु भापय त साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ङ्जवतयण गङ्चयनेछ बने ८० वषय उभेय नाघेका जेष्ठ नागङ्चयक य ऩूणय 
अऩाॊगता बएका व्मङ्ञिहरुराई मथाशक्म घय घयभै फैंक भापय त बिा ऩङ्ट¥माउने व्मवस्था ङ्झभराउनसम्वङ्ञन्धत 
फैंकहरुसॉग सभन्वम गङ्चयनछे ।  

6= सम वषय नाघेका जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई ङ्जवशेष सम्भानको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

7= दङ्झरत एवॊ आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भङ्टङ्ञस्रभ य अन्म ङ्जऩछडावगयको हक अङ्झधकायको प्रवद्र्धनका राङ्झगसशङ्ञिकयण 
कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे ।  

8= जाङ्झतम छङ्टवाछङ्टत एवॊ बेदबाव ङ्झफरुद्धको कानूनराई कडाईका साथ रागू गङ्चयनेछ । 

9= सङ्टयङ्ञऺत शहय Safety City हाम्रो प्रङ्झतफद्धता कामभ गदै चेरीफेटी फेचङ्झफखन, फोक्सीको आयोऩ, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा, 
मातना, सॊगङ्छठत अऩयाध, फारङ्जववाह, चोयी, डकैती, छङ्टवाछङ्टत, रैंङ्झगक ङ्जहॊसा, मौनजन्म ङ्जहॊसा, जफयजस्ती श्रभ 
गयाउन,े ङ्झफधङ्टवा भजदङ्टय, फारश्रभ, अभानवीम दङ्टव्र्मवहाय अन्त्म गनय नगयऩाङ्झरकारे कानङ्टनी सचेतनाको कामयक्रभ 
रगामत अन्म जनचेतनाभङ्टरक कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे ।   

10= वडा स्तयभा फार सभङ्टह, ङ्जकशोयी सभङ्टह तथा मङ्टवा सभूह गठन गङ्चय उनीहरुको भाङ्झनसक ङ्जवकास, प्रङ्झतबा 
प्रस्पङ्ट टन, ऺभता ङ्झफकास कामयक्रभ गयी नगय स्तङ्चयम फार फाङ्झरका तथा ङ्जकशोय ङ्जकशोयी सङ्झभङ्झत गठन गङ्चय 
उनीहरुराई सऺभ तथा सशि फनाई अगाडी फढाईनेछ ।  

11= नगयस्तयीम एकर भङ्जहरा सॊजार गठन गयी आमभूरक तथा नतेतृ्व ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

12=  नगयऩाङ्झरकाको ऩयम्ऩयागत ऩङ्जहचानका रागी नेवायी खाजाघय य ताभाङ खाजाघयहरु सॊचारन गनय प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ ।    

13= सफै जातजातीका ऩछाडी ऩयेका तथा ऩाङ्चयएका वगयहरुराई याज्मको भूर प्रवाहीकयणभा ल्माउन नीङ्झतगत 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

14= नगयऩाङ्झरकारे रैंङ्झगक उियदामी तथा साभाङ्ञजक सभावेशी फजेट तजङ्टयभा गनेछ । 

15= मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका सवै भङ्जहराहरुराई भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाभा आवद्ध गयाइनेछ।  

16= एकर भङ्जहराहरुराई रङ्ञऺत गयी सङ्टयङ्ञऺत कोषको स्थाऩना गनङ्टयका साथै आम आजयन ङ्जवङ्जवध कामयक्रभ 
सॊचारन गङ्चयनछे ।  

17= भङ्जहराको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग सभङ्टह/सङ्झभङ्झतहरु गठन गयी सीऩभङ्टरक य चेतना भूरक कामयक्रभ 
सॊचारन गङ्चयनछे । 

18= भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरु फीच अन्तयकृमा गयी सपर अभ्मासहरुको आदान प्रदान गङ्चयनेछ। 

19= भङ्जहरा सॊस्थाभा आवद्ध बएका भङ्जहरा सदस्महरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयाइनछे । 
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20= भङ्जहरा सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सभूहरुको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी प्रत्मेक वडाभा वडा स्तयीम भङ्जहरा 
सभन्वम सङ्झभती गठन गयी ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

21= भङ्जहराहरुको इच्छा, चाहना तथा रुङ्ञचको ऩङ्जहचान गयी सॊस्था गठन गङ्चयनछे । 

22= भङ्जहराहरुको  कानङ्टनी अङ्झधकाय सङ्टयङ्ञऺत गनय सचेतनाका कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे । 

23= रैङ्जङ्कक ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्धका कामयक्रभहरुराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गङ्चयनेछ । 

24= भङ्जहरा तथा मूवा रङ्ञऺत मूवा स्वयोजगाय कामयक्रभराई व्मवङ्ञस्थत गयी ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

फारफाङ्झरका 
1= वारभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्ट्रम यणङ्झनती, २०६८ अनङ्टरुऩको वारभैङ्झत्र स्थानीम शासनको अवधायणाराई 

सॊस्थागत ङ्जवकास गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

2= नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र जन्भेका फच्चाको जन्भ दताय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय ३५ ङ्छदन ङ्झबत्र जन्भ दताय गने आभाराई 
ऩोषणमङ्टि खाना सङ्जहतको प्माकेट सम्फङ्ञन्धत वडा कामायरम भापय त ङ्जवतयण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

3= मस नगयऩाङ्झरकाका सवै वडाभा वार क्रव गठन गयी वारभैङ्झत्र नगयको रुऩभा आवश्मक कामयक्रभ वनाई 
कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 

4= मस नगयऩाङ्झरकाको सवै वडाभा फारफाङ्झरकाहरुको राङ्झग वार उद्यान केन्रहरु स्थाऩना गयी उनीहरुको 
भानङ्झसक तथा शायीङ्चयक ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

जेष्ठ नागङ्चयक 

1= मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको सेवा सङ्टङ्जवधाभा अङ्झबवृङ्जद्ध गनय साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेको जेष्ठ नागङ्चयक सेवा केन्रहरुराई सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ सेवा केन्रको 
रुऩभा ङ्जवकास गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ य उि सॊस्थाहरुरे गयेका कामयहरुराई ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।  

2= मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको राङ्झग ज्मेष्ठ नागङ्चयक सयोकाय वारा ङ्जवच अन्तयकृमा 
कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ । 

3= जेष्ठ नागङ्जक सम्वङ्ञन्ध ङ्छदवसीम कामयक्रभ (अल्जाइभसय ,ज्मेष्ठ नागङ्चयक प्रङ्झत हङ्टने दङ्टव्मयवहाय ङ्जवरुद्धको ङ्छदवस 
अन्तयायङ्जट्रम ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवस भनाइनेछ । 

4= नगयऩाङ्झरकाका सवै वडाभा जेष्ठ नागङ्चयक ङ्झभरन केन्र स्थाऩना गनय वडा कामायरमहरुराई सङ्जक्रम गङ्चयनेछ । 

5= जेष्ठ नागङ्चयकरे आजयन गयेका ङ्ञशऩ तथा अनङ्टबव हस्तान्तयण कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । 

अऩाङ्गताको सम्फोधन 

1= अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत वङ्झगयकयणको अवस्थाको आधायभा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण गङ्चय पयक ऺभता बएका 
व्मङ्ञिहरुराई सेवा सङ्टङ्जवधाभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गदै साभाङ्ञजक न्मामको सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयनेछ।  

2= ऩूणय अऩाङ्ग बएका व्मङ्ञिहरुराई मथाशक्म घयघयभै वैंक भापय त साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ऩङ्टमायउने व्मवस्था 
ङ्झभराउन सम्फङ्ञन्धत वैंक भापय त सभन्वम गङ्चयनेछ । 

3= द.न.ऩा २ ङ्ञस्थत कङ्ट ष्ठ प्रबाङ्जवत फस्ने आयोग्म आश्रभराई नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्छदईने सेवाभा प्राथङ्झभकता ङ्छदईंदै 
उि स्थानभा बएको तारीभ केन्रराई नगयऩाङ्झरका स्तयीम ताङ्झरभ केन्रको रुऩभा स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

4= अऩाङ्गगताको प्रकृङ्झत हेयी ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका आम आजयनका कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे । 
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खानऩेानी तथा सयसपाई 

1= “स्वच्छ खानेऩानी स्वस्थ ङ्ञजन्दगानी” बङे्ङ नायाराई अवरम्फन गदै सफै नगयफासीहरू राई ३ वषय ङ्झबत्र स्वच्छ 
तथा सपा खानेऩानीको राङ्झग अल्ऩकारीन य दीघयकारीन मोजना कामयक्रभ फनाई कामायन्वमन गङ्चयनेछ साथै 
ङ्झनभायणाधीन खानेऩानी मोजनाहरूराई मथाशीघ्र सम्ऩङ्ङ गनय नगयस्तयीम खानेऩानी सङ्झभङ्झत गठन गङ्चय ऩानीका 
श्रोतहरु ऩङ्जहचान गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्जवशेष ऩहर गङ्चयनेछ य प्रत्मेक घय (एक घय एक धाया) भा शङ्टद्ध 
ङ्जऩउन ेऩानी ङ्जवतयण गनय आवश्मक व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे ।  

2= दङ्ञऺणकाङ्झरका नगयऩाङ्झरका ऩूणय सयसपाईमङ्टि नगय ङ्झनभायण गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी, गैय सयकायीसॊघ सॊस्था तथा 
आभ नागङ्चयक सभेतको सहमोग, सभन्वम य सहबाङ्झगताभा ऩूणय सयसपाई कामयक्रभ रागू गङ्चयनेछ ।   

3= नगय ऺेत्र ङ्झबत्रका सावयजङ्झनक स्थान/चोकहरुभा खानऩेानी धायाहरुको जडान गने एवॊ सावयजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायीभा सावयजङ्झनक तथा घङ्टम्ती शौचारमहरुको ङ्झनभायण गने नीङ्झतराई कामायन्वमनभा ल्माईन ेछ ।  

4= वषायत्को भङ्जहना खानेऩानी भापय त ङ्जवङ्झबङ्ङ सरुवा योगको भहाभायी पैङ्झरन े सम्बावनाराई भध्मनजय 
गदैसयोकायवारा ङ्झनकाम सभेतको सहमोग य सभन्वमभा ऩानी शङ्टङ्जद्धकयणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झधका फायेभा 
जनचेतनाभङ्टरक कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

5= दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनभायण शङ्टरु बएको वृहत खानेऩानी मोजनाराई भूतय रुऩ ङ्छदन आवश्मक कदभ 
चाङ्झरनेछ । 

6= घय, वस्ती, टोर, गाउॉ य वडा सपा सङ्टन्दय फनाई दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाराई ऩूणय सयसपाईमङ्टि नगयऩाङ्झरका 
फनाउनका राङ्झग प्रत्मेक वडा कामायरमहरुराई पोहोय व्मवस्थाऩन गनय ङ्ञजम्भेवाय फनाइनेछ  साथै धाङ्झभयक तथा 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक स्थरराई सपा सङ्टन्दय याख्न नङ्ञजकको ङ्जवद्यारमराई ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

7= खङ्टरा रुऩभा फगेका ढरहरुराई व्मवङ्ञस्थत गदै रङ्झगनछे । ङ्जवगतभा फनेका ङ्जपल्टय प्रान्टहरुराई कामयङ्जवङ्झध 
फनाई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

8=  नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा सावयजङ्झनक शौचारमको व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनछे । 

मङ्टवा, खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जन 

1= नगय स्तयीम नगय खेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गठन गयी एकद्राय प्रणारीद्राया खेरकूद सम्फन्धी सम्ऩूणय कामयहरु 
उि सङ्झभङ्झत भापय त सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

2= याङ्जष्ट्रम तथा अन्तयायङ्जष्ट्रम प्रङ्झतमोङ्झगताभा ऩदक ङ्जवजेता नगय ङ्झबत्रका खेराडीराइ ऩङ्टयस्कृत एवॊ सम्भान गङ्चयनछे।  

3= नगयऩाङ्झरकाका प्रत्मेक वडाभा एउटा खेरभैदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ । उऩमङ्टि स्थान छनौट गयी एक प्रदेश 
स्तयीम यॊगशाराको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

4= नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै ङ्जवद्यारमहरुराई खेरकङ्ट द साभग्री ङ्जवतयण एवॊ खेर प्रङ्ञशऺण कामयक्रभ सञ्चारनको 
व्मवस्था क्रभश् ङ्झभराईनेछ ।  

5= सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाको साझेदायीभा योजगायभङ्टरक ताङ्झरभ, ङ्ञशऺा य प्रङ्झफङ्झध हस्तान्तयणकामयक्रभ 
अगाङ्झड फढाइनेछ ।  

6= आधङ्टङ्झनक कबडय हर तथा खेरकङ्ट द प्रदशयनी केन्रको स्थाऩनाका राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।  
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7= मङ्टवा वगयभा रागङ्ट ऩदाथय दङ्टव्र्मसन प्रङ्झत सजगता, योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग जनचेतनाभूरक ङ्झफशेष 
कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयने छ । रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मकहरुराई आत्भसम्भानऩूवयक जीवनमाऩन गनय सन्देशभङ्टरक 
कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनछे ।  

8= मङ्टवाहरूराई रूऩान्तयणका सॊवाहक य नेततृ्वका साझेदायको रुऩभा ङ्जवकास गदै साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक य 
आङ्झथयक ऺेत्रभा सभग्र ङ्ञजम्भेवायी सम्हाल्न मङ्टवा नतेतृ्व ङ्जवकास गयी मङ्टवा स्वयोजगाय कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे 
साथै उद्यभङ्ञशरताको प्रवद्र्धन, तङ्टरनात्भक राबका ऺेत्रहरुको खोजी य ऩङ्जहचान तथा व्मवसाम थारनी ऩयाभशय 
केन्र स्थाऩना रगामतका कामय गङ्चयनेछ ।  

9= मङ्टवाको फेयोजगायीको ङ्झफषमराई भध्मनजय गयी नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र भूङ्झतयकरा रगामत प्राङ्जवङ्झधक ताङ्झरभ ङ्झरएका 
व्मङ्ञिहरुराई नगयऩाङ्झरका ङ्झबतै्र योजगायीको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

10= ङ्झत्रब ङ्टवन आदशय भा.ङ्जव. ङ्झबत्र सॊचारन बएको भङ्जहरा तथा मङ्टवा स्वयोजगाय कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ । 

11=  CTEVT सॊग सभन्वम गङ्चय मङ्टवाहरुराई प्रङ्झफङ्झधक ताङ्झरभहरु उऩरब्ध गयाई योजगायी सजृना गने नीङ्झत    
ङ्झरईनेछ ।  

12= रागू औषध य दङ्टव्मयसनीको कङ्ट रतभा रागेका मङ्टवावगयहरुराई खेरकङ्ट दका भाध्मभफाट ङ्जवकासभा राग्न 
अङ्झबप्रङे्चयत गङ्चयनछे ।  

13= नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र ङ्जक्रकेट, व्माडङ्झभन्टन, दौड रगामतका खेरकङ्ट द कामयक्रभ सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरइनछे। 

14=  DPR तमाय बएको खेर भैदान ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे ।  

15= नगयस्तङ्चयम व्मवसाङ्जमक सीऩ ताङ्झरभ केन्र खोल्न ेनीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

ग) ऩूवायधाय ङ्जवकास अन्तगयत्  

सडक तथा बौङ्झतक ङ्झनभायण 

1= मस नगयऩाङ्झरकाको गौयवशारी मोजनाको रुऩभा दङ्ञऺणकारी चक्रऩथ ङ्झनभायण गयी सफै वडाराई उि 
सडक सञ्जारभा जोड्न ेकामयका राङ्झग DPR तमाय गयी ङ्झनभायण कामय अगाडी फढाइनछे । 

2= वडा नॊ. ७ को फ्माकङ्ट रडाॉडाभा नगयस्तयीम व्मवङ्ञस्थत फसऩाकय  ङ्झनभायणका एङ्जककृत शहयी ङ्जवकास 
आमोजनाफाट तमाय बएको DPR अनङ्टसाय ङ्झनभायण कामय अगाडी फढाइनछे ।  

3= सडक अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झभच्न,े सावयजङ्झनक स्थानभा घय टहया फनाउन ेकामयराई ऩूणय रुऩभा ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनछे 
।  

4= सेवा प्रवाह च ङ्टस्त दङ्टरुस्त गनय सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ नगयऩाङ्झरका बवन ङ्झनभायणका राङ्झग जग्गा व्मवस्थाऩन गयी 
ङ्झनभायण कामय अगाडी फढाइनछे । 

5= फजाय ऺेत्रभा सडक ङ्झफस्ताय य नगयऩाङ्झरकाको कामयऺ ेत्र ङ्झबत्रका सडकहरुराई क्रभश् कारो ऩते्र गने 
नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनङ्टका साथै हङ्चयत य वातावयणभैत्री सडक ङ्झनभायणराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

6= नगयवासीहरुको सहज मातामात सङ्टङ्जवधाको राङ्झग मातामात व्मवस्थाराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

7= नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र फङे्ङ सयकायी बौङ्झतक सॊयचनाराई अऩाङ्ग भैत्री फनाइनछे । 
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8= मोजनाफद्ध ङ्जवकासको भागयभा दङ्ञऺणकारीराई डोमायउने क्रभभा सडक गङ्टरुमोजना तजङ्टयभा गङ्चयनेछ । प्रस्तङ्टत 
गङ्टरुमोजनारे नगय ङ्झबत्रका सडकहरुको वङ्झगयकयण, सडक अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झनधाययण तथा सभन्वमात्भक 
ङ्जवकासभा भद्दत गने ङ्जवश्वास ङ्झरइएकोछ । 

9= चाल्नाखेर देङ्ञख छैभरेसम्भ स्तयोङ्ङती बैयहेको सडक अङ्झफरम्फ सम्ऩङ्ङ गनय सभन्वम य ऩहर गङ्चयनेछ।  

10= वडा नॊ १ को चम्ऩादेवी ऩाउ देखी चम्ऩादेवी भङ्ञन्दय सम्भ खङ्टङ्ञड्करा फनाई ऩदभागय ङ्जवकास गङ्चयने कामयराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे ।  

11= वडा नॊ १, २, ३ य ४ को हािी वन ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्झडमाघय ङ्झनभायण तथा आमभूरक फोट ङ्झफरुवा 
योप्ने य Cycling route को राङ्झग अध्ममन गयाइनेछ । 

12= हङ्चयत इश्वयी याजभागयको अवधायणाराई कामायन्वमनभा ल्माउन सडक ङ्जकनायाभा वृऺायोऩण गङ्चयनेछ । 

13=  नगयस्तयीम गङ्टरुमोजना तमाय गयी वहङ्टवङ्जषयम मोजनाहरु सूचीकृत गयी क्रभागत रुऩभा कामायन्वमन गदै 
रङ्झगनेछ । 

14= चारङ्ट आ.व.भा सञ्चाङ्झरत ऩूवायधाय ङ्जवकास तपय  एक वडा एक नगय स्तयीम मोजना अनङ्टसाय तऩङ्झसर 
फभोङ्ञजभको मोजना सभावेश तथा ङ्झनयन्तयता ङ्छदन आवश्मकता अनङ्टसाय सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग 
सहकामय गङ्चयनछे । 

तऩङ्झसर 

 वडा नॊ १ चम्ऩादेवी हाईङ्जकङग ऩदभागय प्रदेश सयकायको सहकामयभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने । 

 चम्ऩादेवी ऩाउदेङ्ञख चम्ऩादेवी भङ्ञन्दयसम्भ ङ्झसॉढी ङ्झनभायण गनय प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गने । 

 वडा नॊ.१ खहयेभा स्वागत गेट ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गङ्चयने । 

 वडा नॊ. २ ग्वारदहभा ऩोखयी सॊयऺण तथा फार उद्यान ङ्झनभायणराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने । 

 वडा नॊ. ३ भा चन्रज्मोती ऩावय हाउसको ङ्जवकास एवॊ सॊयऺण सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय 
गङ्चयन े। 

 वडा नॊ. ४ को डाॉडाभा (नेऩारी झण्डा) दृष्मावरोकन ऩाकय , ङ्जऩकङ्झनक स्थरको ङ्जवकास गनय प्रदेश 
सयकायसॉग सहकामय गने । 

 वडा नॊ. ५ शेषनायामणको साभङ्टदाङ्जमक वनभा प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्झडमाघय ङ्झनभायण तथा ऩाकय  ङ्झनभायण गनय सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

 वडा नॊ. ५ शेषनायामण भङ्टनी ङ्ञचल्रेन ऩाकय , जराशम तथा गोयखनाथभा भ्मू टावय ङ्झनभायणका राङ्झग सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

 वडा नॊ. ६ ऩौचे डाॉडाभा वारउद्यान ङ्झनभायण, दङ्ञऺणकारी भङ्ञन्दय ऩङ्चयसयभा आवश्मक व्मवस्थाऩन गनय 
सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

 वडा नॊ. ७ को उषाभैमा दयवाय सॊयऺण तथा ऩमयटन ङ्जवकास तथा आमआजयनको कामयक्रभ गनय सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

 वडा नॊ. ८ छैभरेभा ङ्झनभायणाङ्झधन सङ्जहद ऩाकय  सॊयऺण सम्वद्र्धन तथा ङ्जवकास, थङ्झसगाउॉ घैमावायी ऺेत्रराई 
ऩमयटङ्जकम स्थर ङ्झनभायण गनय सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 
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 वडा नॊ. ८ छैभरे याम्चे हङ्टॉदै चौकोटदेवी–जाङ्झतऩोखयी–डाॉडीखेर–चम्ऩादेवी ऩमयटन भागय ङ्झनभायण गनय सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

 वडा नॊ. ९ भा ऩने वाणासङ्टय दयवाय सॊयऺण, वडा नॊ. ९, ६ य ५ भा फहृत खानेऩानी सॊचारन गनय सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चयने । 

15=  नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका मोजना सॊचारन कामयराई प्रबावकायी फनाउन उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई जनचेतनाभूरक 
कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनछे । याम्रो काभ गने उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई सम्भान य नयाम्रो काभ गने उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतराई दङ्ञण्डत गने नीङ्झत ङ्झरइन ेछ । 

16= मस आङ्झथयक वषयराई ङ्झनभायण वषयको रुऩभा रैजाने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

17= नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ऐङ्झतहाङ्झसक फाटोघाटोको सॊयऺण तथा सम्वद्र्धन गङ्चयनछे । 

18= दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ऩङ्टर ऩङ्टरेसाहरुको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनछे । 

ङ्झसॉचाई
1= ङ्जवद्यभान ङ्झसॉचाईका ऩूवायधायहरुको भभयत सम्बायको साथै नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै कृङ्जषमोग्म बङू्झभभा ङ्झसॉचाईको 

सङ्टङ्झनङ्ञिता गनय थऩ आमोजनाहरु कामायन्वमनभा जोड ङ्छदईनेछ ।
2= फङ्झगयहेको फाग्भती तथा खोराखोल्चाहरुफाट ऩानी तानेय ङ्झसॉचाईको व्मवस्था ङ्झभराउन आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ 

साथै सो कामयको रागी प्रदेश तथा सॊघीम सयकायसॊग सभन्वम गङ्चयनेछ ।
3= नदी खोरा फाढी एवॊ जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण गनय तथा वषे ऩानी सॊकरन गयी कृङ्झत्रभ तार ऩोखयी ङ्झनभायण 

गयी ङ्झसॊचाई कामयभा प्रमोग गनय अध्ममन अनङ्टसन्धान गनय प्रदेश सयकायसॊग सभन्वम गङ्चयनेछ । 
4= नगयऺेत्र ङ्झबत्र यहेका याजकङ्ट रोको फगॉकयण येखाङ्कन य सॊयऺण गनय सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गङ्चयनेछ । 
5= खेतीमोग्म बङू्झभभा ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्तायको राङ्झग स्थामी श्रोतहरुको ऩङ्जहचान तथा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

ङ्झसॊचाईको व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राङ्जिक ऩोखयी आकासे ऩानी सॊकरन गयी बण्डायण ङ्ञस्प्रॊकर तथा थोऩा ङ्झसॊचाई 
जस्ता उऩमङ्टि प्रङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे ।

6= ऐङ्झतहाङ्झसक ऩानी घि तथा याजकूरोहरु सॊयऺण य सॊवद्र्धन गयी ङ्जवद्याथॉहरुको अध्ममन केन्रको रुऩभा ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ।

7= उऩमङ्टि स्थानभा ङ्झसचाईको राङ्झग आकाश े ऩानी सॊकरन गनय प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गङ्चय ऩोखयीहरुको 
ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

बवन तथा सहयी ङ्जवकास
1= बउूऩमोग नीङ्झत तमाय गयी कामायन्वमन गने प्रकृमा अगाडी फढाइनछे ।
2= नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत नङ्झरई बवन ङ्झनभायण गने घयधनीराई नगयऩाङ्झरकाफाट उऩरव्ध गङ्चयन े सम्ऩूणय 

ङ्झसपाङ्चयस तथा सङ्टङ्जवधाभा योक रगाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दङ्ञण्डत गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 
3= घय ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ प्रभाण ऩत्र उऩरव्ध गयाउॉदा घयधनीरे दङ्टईवटा ङ्जवरुवा अङ्झनवामय रुऩभा योऩेको हङ्टन ङ्टऩने 

व्मवस्था रागू गङ्चयनेछ ।
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4= फढ्दो जनसॊख्मा य नागङ्चयकहरुको आकषयणको केन्र नगय बईयहेको कङ्ट याराई भध्मनजय गदै नेऩार सयकाय 
शहयी ङ्जवकास भन्त्रारम रगामतका सॊघीम सयकाय भातहतका भन्त्रारमसॉग सभन्वम गयी एकीकृत शहयी 
ङ्जवकासको राङ्झग ऩहर गङ्चयनछे ।

5= खहये–पङ्जऩयङ्ग–हङ्टभाने तथा पङ्जऩयङ्ग–बञ्ज्माङ्गसम्भ सडक दामाॉवामाॉका घयहरुको यॊगयोगनभा एकरुऩता ल्माउने नीङ्झत 
अगाडी फढाइनछे । सो कामयको राङ्झग यॊग कम्ऩनीहरुसॉग सहकामय गङ्चयनछे ।

6= "धङ्टरो यङ्जहत शहय दङ्ञऺणकारी नगयवासीको यहय" बङे्ङ भूर नायाराई स्थाङ्जऩत गनय नगय ऺेत्रभा बएका 
सडकहरुराई क्रभश् धङ्टरो यङ्जहत फनाउन सडकको स्तय उङ्ङती गयी कारोऩते्र गदै जान े नीङ्झत अफरम्फन  
गङ्चयनेछ य मसका रागी प्रदेश य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गङ्चयनेछ ।

7= नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र एउटा ऩहाडी नभूना फस्तीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । दङ्ञऺणकारी नगय ऺेत्रराई सङ्टयङ्ञऺत
व्मवङ्ञस्थत सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ य आकषयक आवास केन्रको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।टाउन प्रान ङ्झफस्तायका राङ्झग 
आवश्मक कामयङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड फनाई ङ्झनमभानङ्टसाय व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

8= फजाय व्मवस्थाऩनको कामयराई प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग नगय ङ्जवकास कोषको ऋण सहमोगभा 
नगयऩाङ्झरका ऺते्रभा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ व्मवसाङ्जमक बवन फनाउन ेकामयको राङ्झग अध्ममन य सभन्वम गङ्चयनेछ । 

9= प्रत्मेक घय ङ्झनभायण गदाय अङ्झनवामय रुऩभा सेफ्टी याङकी ङ्झनभायण गङ्चयनङ्टऩने नीङ्झतराई कडाईका साथ रागू 
गङ्चयनेछ ।

10= साॊस्कृङ्झतक पङ्जऩयङ्ग शहयभा यहेको नीङ्ञज घयको फाटोऩिीको भोहडाभा ऩयम्ऩया झल्कने वस्तङ्टहरुको प्रमोग गनय 
उत्साङ्जहत गनय कूर रागतको ४० प्रङ्झतशत यकभ नगयऩाङ्झरकारे व्महोने गयी ६०/४० को अवधायणा अङ्ञघ 
फढाइनेछ ।

उजाय तथा ङ्जवद्यङ्टतीकयण
1= ङ्जवद्यङ्टतीकयण हङ्टन वाॉकी यहेका वस्तीहरुभा ङ्जवद्यङ्टतीकयण गदै काठका ऩोरराई क्रभश् ङ्जवस्थाङ्जऩत गयी 

पराभ य ङ्झसभेन्टका ऩोर प्रमोग गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 
2= वैकङ्ञल्ऩक उजायको सम्बाव्मता अध्ममन गनय वैकङ्ञल्ऩक उजाय प्रवयद्धन केन्र सॉग सभन्वम य सहकामय गङ्चयनेछ 

। 
3= नगयऩाङ्झरकाका भूर सडकहरुभा सडक फिी ङ्जवस्ताय कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे ।
4= २ वषय ङ्झबत्र जथाबावी अव्मवङ्ञस्थत रुऩभा यहेको ङ्जवद्यङ्टतीम नाङ्गो तायराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । High 

extension line भा नाङ्गो तायराई हटाई कारो ताय याख्न सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम य सहकामय गङ्चयनछे । 
तायको व्मवस्थाऩन गदाय फस्तीफाट नबई सडक ऺेत्रफाट रैजान ेनीङ्झत ङ्झरइनछे ।

5= नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको फजाय तथा भङ्ञन्दयहरुभा सोराय फिी जडान गनय वैकङ्ञल्ऩक उजाय प्रवद्धयन केन्रसॉग 
सहकामय गङ्चयनछे ।

सूचना तथा सञ्चाय
1= सफै फस्तीहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झध सेवाराई ङ्झफस्ताय गङ्चयने छ । 
2= नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र ऩत्रऩङ्झत्रकाको प्रकाशन अनङ्टभङ्झत अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन गङ्चयनछे ।
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3= नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभायण एवॊ ऩमयटकीम ऺेत्रराई सूचना तथा सॊचायका भाध्मभफाट याङ्जष्ट्रम अन्तययाङ्जष्ट्रम 
रुऩभा प्रचाय प्रसाय गनयका राङ्झग स्थानीम ऩत्रकाय तथा सञ्चायकभॉहरुको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

4= आभ नागङ्चयकहरुको जानकायीका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधा सूचनाको सम्फन्धभा 
वेवसाइट साभाङ्ञजक सञ्जार तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधका भाध्मभफाट जानकायी गयाइनेछ ।

5= ङ्जवद्यङ्टतीम शासन तथा सेवा प्रणारीराई प्रफद्र्धन गङ्चयनछे । सावयजङ्झनक स्थरहरुभा ङ्जि वाइपाई इन्टयनेट 
सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

6= ङ्जवङ्झबङ्ङ सफ्टवेमय तथा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी कामय सहजताभा जोड गङ्चयनेछ ।
7= आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी सूचना प्रवाह गने भाध्मभको ङ्जवकास गङ्चयनछे । जसभा साभाङ्ञजक 

सञ्जारको उङ्ञचत प्रमोग अङ्झनवामय गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।
8= नगयऩाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत त्माङ्कहरु ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा प्रङ्जविी य सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयनछे ।
9= सफै वडाहरुभा सङ्टझाव ऩेङ्जटका याखेय आभ नागङ्चयकको गङ्टनासो तथा सङ्टझाव सॊकरन गङ्चयनेछ ।

बङू्झभ व्मवस्थाऩन तथा वस्ती ङ्जवकास
1= वैऻाङ्झनक ब–ूउऩमोग नीङ्झत तम गयी कामायन्वमनभा रङ्झगनछे । नगयऩाङ्झरका ऺते्रको दीगो ङ्जवकासका राङ्झग उि 

नीङ्झत अनङ्टसाय वस्ती ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
2= ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम य सहकामय गयी एकीकृत वस्तीहरुभा ङ्जवकासका 

ऩूवायधायहरु सडक ङ्ञशऺा स्वास््म ङ्जवद्यङ्टत खानेऩानी तथा सयसपाई आङ्छद सङ्टङ्झफधा ङ्झफस्ताय गङ्चयनेछ ।
3= जग्गा प्रङ्जटङ्ग गने प्रङ्जक्रमाराई कानून फनाई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 
4= नगयङ्झबत्र यहेका सयकायी सावयजङ्झनक ऐरानी ऩर्र्तॉ जग्गाको एकीकृत रगत तमाय गयी सॊयऺण गनय आवश्मक 

कानून तमाय गङ्चयनेछ ।
5= वास्तङ्जवक बङू्झभहीनहरुको रगत सॊकरन गङ्चयनछे । मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाफाट नक्सा ऩास गयी ङ्झनभायण 

बएका बवनहरुभा तरा थऩ गनयको राङ्झग भाग गयेभा तत्काङ्झरन नक्सा ऩास बएको सडक भाऩदण्ड सडक 
अङ्झधकाय ऺेत्र तथा सेट ब्माक ऩूया बएको तथा सडक ऐन अनङ्टसयण गयेको सावयजङ्झनक वा सयकायी जग्गा 
अङ्झतक्रभण नगयेको अवस्थाभा याङ्जष्ट्रम बवन सॊङ्जहता—२०६०”अनङ्टसाय आवश्मकता बएभा बकूम्ऩीम सङ्टदृढीकयण 
(Retrofitting) सङ्जहत तरा थऩको अनङ्टभङ्झत प्रदान गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । नक्सा स्वीकृत गने कामय कम्प्मङ्टटय 
प्रणारीफाट थारनी गङ्चयन ेछ । 

6= नगयऩाङ्झरकारे सहयी मोजना फस्ती ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभायण सम्फन्धी आधायबतू भाऩदण्ड जायी गयी 
कामायन्वमन गयेको छ । मसराई कडाइका साथ कामायन्वमन गङ्चयनेछ । नगयऩाङ्झरकाका ङ्जवस्ताङ्चयत वडाहरुभा 
सडक भाऩदण्ड य घयको भाऩदण्ड ऩङ्टगेका घयहरुको नक्सा अङ्झबरेखीकयणको ङ्झनङ्झत ङ्झरईएको  छ ।

7= नगयङ्झबत्र यहेको सावयजङ्झनक जग्गाहरुभा नेऩार सयकायको नीङ्झत अनङ्टरुऩ सभदृ्ध नेऩार सङ्टखी नेऩारी फनाउनको 
राङ्झग कानून अनङ्टसाय आम्दानी फढाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

8= मस नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्रका फेङ्झनस्सा गङ्टठीको जग्गाहरुभा ऩयेका सभस्माहरुको सभाधान गनय आवश्मक ऩहर 
गङ्चयनेछ ।
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9= नगयऩाङ्झरका ऺेत्रको स्ऩि नाऩी नक्सा हारसाङ्जवक तथा सावयजङ्झनक सडकहरुको ङ्जकिाकाटको रागीसम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा ऩहर गङ्चयने तथा मसको रागी प्रदेश य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गङ्चयनछे । 

घ वन  वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन
1= " स्वच्छ सङ्टन्दय य सपा दङ्ञऺणकारी नगयपोहोयको व्मवस्थाऩन हाम्रो अङ्झबमान" बङे्ङ नाया सङ्जहत पोहय 

भैराराई व्मवस्थाऩनका राङ्झग नगय स्तङ्चयम प्रशोधन केन्र (सयसपाई केन्र) को व्मवस्थाऩन गने कामयराई 
अगाङ्झड फढाइनेछ। 

2= स्वच्छ वातावयण य ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण गनय भङ्टहानको वयीऩयी गोगन ङ्जवरुवा रगाउन ेय ङ्जवरुवा सॊयऺण 
गनय तायजारी रगाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

3= नगयऺेत्रको सफै स्थानभा सयसपाई अङ्झबमान सॊचारन गङ्चयनेछ नगयराई सपा स्वच्छ य सङ्टन्दय फनाउन आभ 
नगयफासीहरुको सहमोग ङ्झरने वातावयण ङ्झसजयना गङ्चयनछे ।

4= फजाय ऺेत्रङ्झबत्र यहेको सडकको साफयजङ्झनक अङ्झतक्रभणराई ध्मानभा याखी खङ्टल्रा सडक सपा शहय (Open 

Road and Clean Market) को अफधायणाराई क्रभश् कामायन्वमनभा ल्माइनेछ । 
5= फाटो घाटो तथा सावयजङ्झनक स्थानभा ऩशङ्ट चौऩामाहरु छाडेने कामयराई ङ्झनमन्त्रण गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ 

य ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सयसपाई व्मवस्थाऩनभा सहकामय गङ्चयनेछ । 
6= नगय ऺेत्रभा ङ्झनभायण हङ्टन ेजङ्टनसङ्टकै प्रकायका सावयजङ्झनक एवभ ् ङ्झनजी सॊयचना ब ङ्टकम्ऩ प्रङ्झतयोङ्झध हङ्टने गयी भात्र 

फनाईने/फनाउन अनङ्टभङ्झत ङ्छदईनेछ ।
7= नगय सपा याख्न नगयऩाङ्झरकाका भहत्वऩूणय चोकहरुभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थाको सभन्वम य साझेदायीभा पोहोय 

भराई” रेङ्ञखएका ङ्झडब्फाहरु याङ्ञखनछे । 
8= पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग वडा स्तयीम खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता सभन्वम सङ्झभङ्झत  स्थानीम 

मङ्टवा क्रफ टोर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा फस्तीस्तयका सभङ्टह वा सङ्झभङ्झतहरुराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 
9= घयेरङ्ट पोहयराई कङ्ट ङ्जहने नकङ्ट ङ्जहन ेय ऩङ्टन् प्रमोग गनय सङ्जकने तीन तहभा घयभै छङ्टयाई सोको उऩमोग य उङ्ञचत 

व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेत्र य गैयसयकायी ङ्झनकामसॉग साझेदायी गङ्चयनछे ।
10= सावयजङ्झनक स्थरहरूभा पोहोयभैरा पाल्ने सूङ्झतयजन्म ऩदाथयको प्रमोग गने ङ्झबिेरेखन गने य भाऩदण्ड 

ङ्जवऩयीतका प्राङ्जिक झोरा वा वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने साभाग्रीको प्रमोगराई  ङ्झनषधे गनय कानून 
फनाई कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 

11=  फजाय ऩसर येिङ्टया कामायरमभा याङ्ञखएका साईनवोडय प्रचाय साभाग्री तथा होङ्झडयङ्ग वोडयरे घयभा उज्मारो तथा 
हावाको प्रवाह नै योक्ने गयेको देङ्ञखएकोरे मस्तो प्रचाय तथा सॊकेत साभाग्री याख्नको राङ्झग भाऩदण्ड तमाय 
गयी कामायन्वमन गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइन ेछ ।

12= नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ङ्झनजी साभङ्टदाङ्जमक तथा सयकायी वन ऺते्रङ्झबत्र हङ्टने चोयी ङ्ञशकायी योकी वन्मजन्तङ्टको 
सॊयऺण गङ्चयनेछ तथा वन डढेरो वन अङ्झतक्रभण य काठ चोयीराई ङ्झनमन्त्रण गने नीङ्झतको कामायन्वमनभा 
प्रबावकायीता ल्माइनछे ।

13= फाढी ऩङ्जहयोफाट जोगाउन ब–ूसॊयऺण तटफन्ध व्मफस्थाऩन य फृऺ ायोऩण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनछे। 
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14= साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभङ्टहहरुसॉग सभन्वम ङ्झनमभन य ङ्झनमन्त्रण गदै वन सॊयऺण य ङ्झफकास गनेनीङ्झत 
अवरम्फन गङ्चयने छ । 

15= वातावयण सॊयऺण सम्वन्धभा ङ्जवद्यारमस्तय सम्भ सचेतना भूरक कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ । 
16=  नगय ऺेत्र ङ्झबत्र एक वडा एक उद्यान कामयक्रभराई क्रभश् रागङ्ट गदै रङ्झगनछे ।
17= सडक ङ्जकनायका खाङ्झर जङ्झभनभा वडा तथा टोर वङ्ञस्तको सहबाङ्झगताभा वृऺायोऩण गदै रङ्झगनछे । 
18= वन ऩैदावाय वनजॊगर य फृऺ ायोऩण सम्फन्धी ङ्झफशेष कामयमोजना ङ्झनभायण गयी रागू गङ्चयने छ । 
19= नदी ङ्जकनाय नदी उकास नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा य सावयजङ्झनक खारी जग्गा ऩाखा वा ऩखेया 

ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण सम्बाय उऩमोग य व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनछे ।
20= दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्रका सफै नदी तथा खोराको ङ्जकनायभा फाॉस रगामतका रुखङ्जवरुवा योप्न े

कामयराइ अङ्झबमानकै रुऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
21= नगयस्तयीम नसययी स्थाऩनाको ङ्ञजम्भा अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्छदईनेछ य सो सभङ्टदामरे उत्ऩाङ्छदत 

ङ्जवरुवाहरु नगयऩाङ्झरकाराई प्राथङ्झभकताभा याखी सहङ्टङ्झरमत दयभा उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने व्मवस्था रागू गङ्चयनेछ। 
22= साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्झबत्र यहेका रुखो जातका फोट ङ्झफरुवा सल्रा जस्ता रुख हटाई अन्म आम्दानी हङ्टने ऺेत्रको 

ङ्जवस्तय गङ्चयनछे । 
23= साभङ्टदाङ्जमक वनहरुरे वाङ्जषयक कामयक्रभ स्वीकृत गङ्चय कामयक्रभ सञ्चारन गनङ्टयऩने कानूनी व्मवस्थाराई कडाइका 

साथ कामायन्वमन गङ्चयने छ । 
24= साभङ्टदाङ्जमक वनभा एक साभङ्टदाङ्जमभ वन एक आमभूरक कामयक्रभ स्वरुऩ ऩाकय  ङ्झनभायण गदै रैजान े नीङ्झत 

ङ्झरइनेछ ।  
25= वडा नॊ. १ को प्राथङ्झभक स्वास््म केन्र देङ्ञख वडा नॊ. २ को वडा कामायरमसम्भको साभङ्टदाङ्जमक वनङ्झबत्र 

ङ्ञचमा वगान सङ्टन्तरा खेती जस्ता आम्दानी हङ्टन ेङ्जवरुवाहरु रगाउन ेकामयभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 
26= प्रत्मेक फषयभा नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र एकङ्छदन वृऺायोऩण कामयक्रभराई अङ्झबमानको रुऩभा सॊचारन गने नीङ्झत 

ङ्झरइनेछ ।  
27= एक घय दङ्टई ङ्जवरुवा य एक वडा एक नसययीको अवधायणाराई कामायन्वमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
28= वनको वगॉकयण गयी  वनस्ऩङ्झतको ऩङ्जहचान तथा सॊयऺण गङ्चयनेछ ।
29= वडा नॊ. १ देङ्ञख ९ सम्भ अङ्झबमानको रुऩभा वृऺायोऩण कामयक्रभ गङ्चयनेछ ।
30= खहये देङ्ञख हङ्टभाने तथा छैभरे सम्भको भूर सडकको दामाॉ फामाॉभा अशोका तथा परपूरको ङ्जवरुवा 

वृऺायोऩण गनय फैंक तथा ङ्जविीम सॊस्थाहरुसॉग सहकामयका राङ्झग छरपर गयी कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।
31= नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा खङ्टल्रा छाङ्झडएका दोऩामा चौऩामाराई ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 

ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन
1= नगय ऺेत्रभा हङ्टन ेङ्जवऩद भहाभायी साथै सॊकटराई व्मवस्थाऩन गनय नगय स्तयीम ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई 

ङ्जक्रमाङ्ञशर गयाइनेछ/वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तत्कार गठन गङ्चयनछे । स्थानीम आऩतकारीन 
केन्र सञ्चारन गनय आवश्मक ऩूवायधायको तमायी गङ्चयने छ ।
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2= प्रकोऩजन्म जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गनय ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी मोजना वा स्थानीम ङ्जवऩद जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन मोजना 
तजङ्टयभा गङ्चयनछे ।

3= प्रत्मेक वडा तथा वस्तीभा खङ्टल्रा ऺेत्र ऩङ्जहचान गङ्चयने छ य ऩङ्जहचान बैसकेका ऺेत्रको सॊयऺणगङ्चयनेछ ।
4= ङ्जवकासका मोजना तमाय गदाय ङ्झफऩद् न्मूनीकयणका ऩऺभा ङ्जवशषे ध्मान ङ्छदईने छ ।
5= नगय स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवऩद याहत कोष खडा गङ्चयने य उद्धाय कामयको राङ्झग याहत साभाग्री य 

जनशङ्ञि सम्फन्धी आवश्मक नीङ्झत तजङ्टयभा गङ्चयन ेछ साथै ङ्झफऩद् ङ्जऩडीतराई तत्कार याहत तथा उद्धाय कामयका 
राङ्झग प्रत्मेक वडाभा आकङ्ञस्भक खोज तथा उद्धाय टोरी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ य उि जनशङ्ञिराई ङ्जवऩद उद्धाय 
सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइनछे । 

6= बवन ङ्झनभायण सॊङ्जहताराई कडाइका साथ रागङ्ट गङ्चयन ेछ । 
7= आगरागीजन्म ङ्जक्रमाकराऩहरुराई ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको दभकर सञ्चारनको आवश्मक व्मवस्था 

ङ्झभराउनेछ ।
8= ङ्जवऩद् ऩूफयतमायीका राङ्झग सभङ्टदामको ऺभता ङ्झफकास सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग अन्म सयकायी गैयसयकायी 

सॊघ सॊस्थाको यचनात्भक सहमोग प्राद्ऱीका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।
9= ङ्झफऩद् जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण सम्फन्धी कामय मोजना फनाई रागू गङ्चयनेछ ।
10= ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना खोज तथा उद्धाय याहत साभग्रीको ऩूवय बण्डायण ङ्जवतयण य सभन्वमको 

कामयराई प्राथङ्झभकताका साथ अगाङ्झड फढाइनछे । ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय मोजनाका राङ्झग नेऩार येडक्रस सोसाइटी 
नेऩार प्रहयी सशत्र प्रहयी फर नेऩार सभेतको सहकामयभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय ङ्जटभहरुको ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

11= ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय मोजना तमाय गङ्चय दभकर एम्फङ्टरेन्स डोजय ङ्जट्रऩय एवॊ सम्फङ्ञन्धत श्रोत साधन 
सञ्चारनकतायहरुको सम्ऩकय  नम्फयहरु अद्यावङ्झधक गङ्चयनछे ।

 

ङ) सॊस्थागत ङ्जवकास य सावयजङ्झनक सेवा प्रवाह  
1= "भङ्टस्कान सङ्जहतको सेवा" को नायाराई व्मवहायभा रागू गनय नगय कामयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीहरुको 

कामय ङ्जववयण तथा आचाय सॊङ्जहता तमाय गयी गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाहका राङ्झग सोही आधायभा सेवा प्रवाहको 
व्मवस्था ङ्झभराईनछे । 

2= नगयऩाङ्झरकाभा आवश्मक ऩने ऐन कानून ङ्झनमभावरी कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरु तमाय गयी नगयवासीहरुराई 
सयर सहज य प्रबावकायी सेवा प्रदान गङ्चयनछे ।सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन प्रत्मेक वडाभा CCTV तथा 
गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्न े नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

3= वडा कामायरमराई नागङ्चयकहरुको ऩङ्जहरो य नङ्ञजकको सयकायको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । वडा 
कामायरमहरुराई बौङ्झतक सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ गङ्चयदै रङ्झगनेछ य आवश्मक जनशङ्ञि  व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

4= प्रत्मेक वडा कामायरमहरुभा नागङ्चयक वडाऩत्र याखी सङ्जकएको छ ।मो वषय ऩङ्झन प्रत्मेक वडारे सॊकरन गयेको 
याजस्व यकभको २० प्रङ्झतशत यकभफाट वडाको ङ्जवकास ङ्झनभायण तथा भाऩदण्ड फनाई खचय गनय सङ्जकन ेनीङ्झत 
ङ्झरईएकोछ ।
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5= नगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टन ेहयेक आमोजना तथा कामयक्रभहरुको सावयजङ्झनक ऩयीऺण सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई
साभाङ्ञजक ऩयीऺण जस्ता कामयहरुफाट ऩायदङ्ञशयता एवॊ स्थानीम सङ्टशासन कामभ गङ्चयनेछ । वडा तथा नगयभा 
गङ्टनासो सङ्टङे्ङ य सभाधान गने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

6= सावयजङ्झनक खङ्चयद प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ य ङ्जवश्वसनीम फनाइनेछ । ई ङ्झफङ्झडङ प्रणारीराई रागू  गङ्चयनेछ ।
7= नगयऺेत्रको मोजनाफद्ध ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टमायउन याजङ्झनङ्झतक दर कभयचायी जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु मोजनाङ्जवद् य 

फङ्टङ्जद्धजीवीहरुको याम सल्राह य ऩयाभशय ङ्झरईनेछ ।
8= नागङ्चयकहरुको सूचनाभा सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गङ्चयनेछ । क्रभश् खङ्टरा 

सयकायको अवधायणा अवरम्फन गङ्चयनेछ । साभाङ्ञजक सॊजार तथा ङ्जवद्यङ्टतीम प्रङ्जवङ्झधहरुको स्थाऩना उङ्ञचत 
प्रमोग य ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।

9= उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी नागङ्चयक ङ्झफऻहरु सभेतको सहबाङ्झगताभा एउटा ङ्झनकाम स्थाऩना गयेय उऩबोिा 
ङ्ञशऺा सूचना य फजाय अनङ्टगभनको व्मवस्था प्रबावकायी ढङ्गरे रागू गङ्चयनछे । सफै ऩसरहरूभा भूल्मसूची याख्न 
अङ्झनवामय गने तथा भूल्म य गङ्टणस्तयको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । 

10= नगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टन े न्माम प्रणारीराई सयर सहज य सफैको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्ट माइनेछ । वडाहरुभा 
भध्मस्थता य साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ केन्रको स्थाऩना गदै उनीहरुको ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 
नगय उऩप्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा गठन बएको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई श्रोत साधनमङ्टि फनाईनेछ । 

11= सदस्महरुको सॊमोजकत्वभा न्माङ्जमक उऩसङ्झभङ्झत गठन गनङ्टयका साथै न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजकफाट ङ्झनङ्ञित 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरईएको छ ।

12= नगयऩाङ्झरकाभा गठन बएका ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुको प्रबावकायीताका रागी कानङ्टन फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ कामय ऺेत्रभा 
ऩने ङ्ञजम्भेवायीभा आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवऻ सङ्जहतको ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩसङ्झभङ्झतहरु गठन गयीनेछ । 

13= सेवा प्रवाहका हयेक ऺते्रभा प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास तथा ङ्झफस्ताय गयी E-Governance राई ङ्झतव्रता ङ्छदईने छ । 
सेवाहरुराई प्रथभ चयणभा कम्प्मङ्टटय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत तथा दोस्रो चयणभा इन्टयनेटभा (Online Service) 

फनाई प्रवाह गने नीङ्झत यहेको छ ।
14= नगयऩाङ्झरकाभा उत्कृि काभ गने याष्ट्रसेवक कभयचायीहरु भङ्जहरा सभङ्टह फन सभङ्टह भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ 

सेवकहरु तथा टोर ङ्जवकास सॊस्था नागङ्चयक सचेतना केन्र कृषक सभूह उऩबोिा सङ्झभङ्झत य सहकायी सॊस्था 
आङ्छदराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयन ेनीङ्झत ङ्झरईनेछ ।

15= नगयभा फस्ने ऩङ्चयवायहरुको वेवभा आधाङ्चयत ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण अङ्झबरेख याख्न े प्रणारी स्थाऩना गनय 
साझेदायहरुको खोजी गङ्चयनछे । 

16= नगयऩाङ्झरकभा कामययत कभयचायीहरुको ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवाकाङ्झरन ताङ्झरभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ 
। याम्रो कामय सम्ऩादन बएका स्वदेशकै अन्म नगयऩाङ्झरकाहरुसॉग अन्तयङ्जक्रमा य अवरोकन भ्रभण गयाई थऩ 
ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग प्रमास गङ्चयनेछ । कभयचायी कल्माण कोषराई व्मवङ्ञस्थत गयाउन मसभा जम्भा गनङ्टयऩने 
यकभ जम्भा गङ्चयनछे । 

17= नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक प्रशासन च ङ्टस्त य दङ्टरुस्त कामभ गनय सके भात्र नगय फासीराई ङ्झछटो छङ्चयटो सयर य 
प्रबावकायी ढॊगरे सेवा सङ्टङ्झफधा उऩरव्ध गयाउन जनताको अऩेऺा सङ्टशासन न्माम य भानव अङ्झधकायको यऺा 
बङे्ङ भूर नायाराई ङ्झरई भङ्टस्कान सङ्जहतको सेवा प्रदान गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरईएको छ । 
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18= प्रत्मेक वडा कामायरमराई आफ्नो वडाको प्रोपाइर फनाउनको राङ्झग प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । साथै 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतम सङ्टचना ऩाटीको व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

19= नगयऩाङ्झरकाफाट हङ्टने आङ्झथयक कायोवायराई ऩायदशॉ गदै रैजाने य उऩबोिाहरुद्राया गङ्चयने ङ्झनभायण सम्फन्धी 
ङ्जवकास ङ्झनभायण कामयराई प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन (ङ्जवर) राई नै आधाय भानी ब ङ्टिानी ङ्छदन ेकामयका राङ्झग स्थानीम 
सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी स्वीकृत गयी रागू गङ्चयनछे ।

20= स्थानीम सयकायभा राभो सभमदेङ्ञख कामययत अस्थामी/कयायभा सेवा गदै आएका याष्ट्र सेवक कभयचायीहरुको 
खाइऩाई आएको ऩाङ्चयश्रङ्झभकफाट १०  किा गयी नगयऩाङ्झरकाद्राया १०  थऩ गयी नागङ्चयक रगानी कोषभा 
जम्भा गयी अवकाश प्राद्ऱ बएऩङ्झछ उि यकभ ब ङ्टिानी ऩाउने व्मवस्था गने तपय  आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

21= मस नगयऩाङ्झरकाभा कामययत याष्ट्र सेवक कभयचायीहरुराई प्रोत्साहन गनय प्रोत्साहन बिाको व्मवस्था गङ्चयनछे ।
22= मस नगयऩाङ्झरकाभा कामययत स्थानीम तहका कभयचायीको वृङ्ञि ङ्जवकास तथा ऩदोङ्ङतीका राङ्झग आवश्मक 

व्मवस्था ङ्झभराइन ेछ ।
23= सॊघीम सयकायरे आङ्झथयक वषय 2075/76 को जेष्ठ १५ गते गयेको वजेट प्रस्तङ्टतीकयणभा उल्रेख गयेको 

याजऩत्राॊङ्जकत कभयचायीहरुको हकभा १८ प्रङ्झतशत य याजऩत्र अनॊङ्जकत कभयचायीको 20 प्रङ्झतशत तरफ वङृ्जद्ध गने 
ङ्झनणयम अनङ्टशयण गदै स्थानीम सयकाय अन्तगयत मस नगयऩाङ्झरकारे ऩङ्झन आफ्नो भातहतका कभयचायीहरुको 
अङ्झधकृत स्तय छैटौ सम्भराई याजऩत्राॊङ्जकत य सो बन्दा तल्रो तहका कभयचायीहरुराई याजऩत्रअनॊङ्जकत भानेय 
18 प्रङ्झतशत देङ्ञख 20 प्रङ्झतशत खाईऩाई आएको आधायब ङ्टत तरव भानभा थऩ हङ्टने गङ्चय आगाभी आ.व. 
2076/77 को श्रावण भङ्जहनाफाट ब ङ्टिानी गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरएको छ ।

24= आङ्झथयक वषय 2076/77 को राङ्झग मस नगयऩाङ्झरकारे प्रमोग गने इन्धनभा ङ्झभतव्मङ्जमता होस बनेय इन्धनको 
कङ्ट ऩन ऩद्दतीराइ ऩङ्चयवतयन गयी कामयङ्जवङ्झध फनाई इन्धनराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।

25= मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका अन्तगयत कामययत सम्ऩूणय कभयचायीहरुको ऺभता ङ्जवकास  उत्प्रयेणा भनोवर वृङ्जद्ध 
य उच्च नैङ्झतक आचयणका साथ कामय गनय प्रोत्साहन बिाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । प्रोत्साहन बिाको राङ्झग 
कामयङ्जवङ्झध फनाई व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनछे ।

26= सॊघीम कानून तथा अन्म कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सभामोजन बएका कभयचायीहरुको कानून फभोङ्ञजभ 
ऩद ङ्झभरान तथा स्तयोङ्ङती गङ्चयनेछ ।

27= मस कामायरमभा कामययत अस्थामी कयाय तथा अन्म कभयचायीहरुराई आवश्मकताको आधायभा ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ ।

28= सेवा प्रवाह तथा ङ्जवकास ङ्झनभायणराई प्रबावकायी फनाउउन वडा स्तयभानै मोजना सम्झौता गयी कामायन्वमन गनय 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे तोके फभोङ्ञजभ वडा स्तयभा क्रभश प्रशासनीक सऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने नीङ्झत 
अफरम्फन गङ्चयनेछ ।

ङ्झफदा उत्सव उदॊ जात्रा ऩवय

1= स्थानीम चाडऩवय सावयजङ्झनक ङ्जवदा उत्सव जात्रा उदॊ आङ्छदको स्थानीम आवश्मकता अनङ्टरुऩ उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 
गङ्चयनेछ ।
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न्माम कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवद्धयन 

1= सॊङ्जवधानभा उल्रेङ्ञखत सफै सॊवैधाङ्झनक व्मफस्थाहरु प्रदेश कानून य स्थानीम तह सञ्चारनका राङ्झग फनेका कानून 
तथा कामयङ्झफङ्झध भातहत यही कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

2= असहाम य अन्मामभा ऩयेकाहरुराई ङ्झन्शङ्टल्क कानूनी ऩयाभशयका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ। 
3= कानूनको दामयाभा नआएका उद्योग करकायखाना प्राकृङ्झतक स्रोतको अनङ्टङ्ञचत तवयरे दोहन गनेराई कानूनको 

दामयाभा ल्माइनछे ।
4= केन्र य सफै वडाहरुभा ङ्जववाद सभाधानका राङ्झग भेरङ्झभराऩको केन्रको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
5= शाङ्ञन्त सङ्टयऺा सङ्टदृढ य प्रबावकायी वनाउन सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुको ऩूवायधाय ङ्झनभायणभा आवश्मक सहमोग गङ्चयनछे ।
6= न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम व्मवस्थाऩन गयी न्माम कानून भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन तथा भेरङ्झभराऩ य 

भध्मस्थता ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमनराई व्मवहाङ्चयक रुऩभा कामायन्वमनभा ल्माइनेछ ।
7= न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩङ्चयऩारना गदै भानव अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन गयी व्मङ्ञि य सभङ्टदामफीच 

भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको कामयराई व्मवहाङ्चयक रुऩभा कामायन्वमनको शङ्टरुवात गङ्चयनछे। 
8= न्माङ्जमक ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमनको राङ्झग बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभायण सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास य साॊगठङ्झनक 

सॊयचना ङ्झनभायण कामयको थारनी गङ्चयनेछ ।

सावयजङ्झनक खङ्चयद तथा सम्ऩङ्ञि व्मवस्थाऩन
1= नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग सावयजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी ङ्जवषमको सम्ऩादन सॊघीम

प्रदेश य नगयऩाङ्झरकाको भौजङ्टदा कानूनको ऩङ्चयधी ङ्झबत्र यहेय सम्ऩादन गङ्चयनछे । नगयभा दताय गङ्चय प्रकृमा 
ऩङ्टगेका स्थाङ्झनम व्माऩायीसॉग सभान ङ्झरईनछे । 

2= नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको सावयजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञि साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञि बवन सडक ऩसर व्मवसाम ऩूफायधाय
उद्योग खानी तथा खङ्झनज वनको ङ्जववयण सङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याङ्ञखनङ्टका साथै सावयजङ्झनक जग्गा बवन 
साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्झबत्र वातावयणीम ङ्जहसावरे खरर नहङ्टने गयी आम आजयन गने ङ्झनङ्झत ङ्झरईनेछ । 

3= नगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सम्ऩङ्ञिको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख याङ्ञखनछे ।
4= नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञिको सॊयऺण सम्फद्र्धन य एकीकृत अद्यावङ्झधक ङ्जववयण याङ्ञखनेछ।

मोजना छनौट तथा कामायन्वमन
1= तरदेङ्ञख भाङ्झथ जाने (Buttom Up Approach) नीङ्झत अनङ्टसाय वस्ती वस्ती तहफाट मोजना छनौट गङ्चयनछे । 
2= मोजना छनौट तथा प्राथङ्झभङ्जककयण गदाय याङ्जष्ट्रम ङ्जवकास नीङ्झत य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 

ऩङ्चयच्छेद ३ दपा ११ (२) भा उल्रेख बएफभोङ्ञजभका कामयहरुभा वातावयणीम अनङ्टकङ्ट रनता तथा स्रोत साधन 
उऩरब्धताका आधायभा नगयवासीराई प्रत्मऺ राब हङ्टने मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनछे । 

3= मोजना चक्रको प्रत्मेक चयणभा ङ्जहतग्राही सभूहराई सहबागी गयाईन ेछ । फढीबन्दा फढी जनसहबाङ्झगता हङ्टन े
मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनछे ।

4= उत्कृि कामय सम्ऩङ्ङ गने उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई सम्भान तथा प्रोत्साहनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।
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5= मोजना तथा कामयक्रभराई काङ्झतयक भसान्तसम्भ इङ्जिभेट गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । चैत्र भसान्तऩङ्झछ मोजना तथा 
कामयक्रभको सम्झौता नगने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । मोजना तथा कामयक्रभराई कामयमोजना फनाई कामायन्वमन गङ्चयनछे 
। इङ्जिभेट तथा सम्झौता गङ्चयएका मोजना तथा कामयक्रभहरुको ब ङ्टिानी जेष्ठ १५ ऩङ्झछ नङ्छदइने नीङ्झत अवरम्वन 
गङ्चयनेछ ।

6= रु. ५ राख बन्दा फढीको मोजना तथा कामयक्रभको अङ्झनवामय रुऩभा नगयस्तयीम अनङ्टगभन गङ्चयनेछ ।
7= वडा स्तयीम तथा नगय स्तयीम मोजनाहरुको वगॉकयण देहाम अनङ्टसाय गङ्चयनछे्

 उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩङ्ङ गङ्चयने मोजना तथा कामयक्रभ
  टेण्डय प्रङ्जक्रमाद्राया सम्ऩङ्ङ गङ्चयने मोजना तथा कामयक्रभ

गैय सयकायी सॊघ सॊस्था

1= नगयऩाङ्झरकाभा सञ्चाङ्झरत हङ्टन ेगैयसयकायी सॊघ सॊस्थारे नगयऩाङ्झरकाको अङ्झनवामय अनङ्टभती ऩिात आफ्नो कामय 
ऺेत्र तम गयी वडाको ङ्झसपाङ्चयसभा साभङ्टदाङ्जमक ऺते्रभा काभ गने ब्मफस्था ङ्झभराइनेछ। 

2= सॊघ सॊस्थाको गठन दताय नङ्झफकयण य सॊञ्चारनको राङ्झग सो सॉग सम्फङ्ञन्धत कानून ङ्झनभायण गयी कामायन्वमनभा 
ल्माइनेछ ।

3= ङ्जवदेशी दातङृ्झनकामहरू भापय त ् अनङ्टदान NGO/INGO, एवॊ ङ्झनजी तथा व्माऩाङ्चयक सॊस्थाहरू तथा अन्म सॊघ 
सॊस्थाहरूरे नगयऩाङ्झरकारे प्राथङ्झभकीकयण गयेका ऺेत्रहरूभा भात्र खचय गनय ऩाउन े य सहकामयभा काभ गने 
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

4= नगय ऺेत्रभा कृमाङ्ञशर गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई नेऩार सयकायको प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाफाट 
स्वीकृङ्झत प्राद्ऱ गये ऩिात सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयसभा भात्र कामयक्रभ तथा ऩङ्चयमोजना सॊचारन गनय ङ्छदन े
नीङ्झतराई कडाईका साथ कामायन्वमनभा ल्माईनेछ । उङ्ञल्रङ्ञखत सॊस्थाहरुरे सॊचारन गने सभान प्रकृङ्झतका 
कामयक्रभ य ऩङ्चयमोजनाराई नगयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सॊमङ्टि रुऩभा सॊचारन गयाउने नीङ्झत अफरम्फन 
गङ्चयनेछ ।

5= नगयको सभग्र ङ्जवकासभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरु गैयसयकायी ऺेत्र सहकायी ऺेत्र ङ्झनजी ऺेत्र अन्तयायङ्जष्ट्रम ङ्जवकास 
साझेदायहरुसॉग साझेदायी सहकामय गङ्चयनछे । साथै उत्कृि सॊस्थाहरुराई मस नगयऩाङ्झरकाद्राया गौयवका साथ 
प्रोत्साहन गदै रङ्झगनछे ।

स्थानीम तह प्रदेश य सॊघसॉगको सम्वन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको सभन्वम
1= सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जवधान तथा कानून फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको व्मवस्था ङ्झभराइनछे । 
2= ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत वडा तहसॉगको सम्ऩकय सभन्वम ऩत्राचाय सबा सभायोह ङ्ञशिाचाय रगामतका 

ङ्जवषमहरुराई व्मवङ्ञस्थत फनाईनेछ ।
3= अनङ्टदानभा फजेट कामायन्वमन गनयका राङ्झग सॊघ तथा प्रदेशसॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।
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सबाध्मक्ष्मज्मू

आगाभी आ.फ.०७६/०७७ को राङ्झग कङ्ट र आम ङ्झनधाययण गदाय तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको सीभा तमाय गङ्चयएको छ -

तऩङ्झसर
1= सॊघीम सयकाय ङ्जविीम सभानीकयणफाट प्राद्ऱ हङ्टन ेयकभ रु.१०४६०००००।– (दश कयोड छमारीस राख 

रूऩैमाॉ) 
2= सॊघीम सयकाय याजश्व वाॉडपाॉडफाट प्राद्ऱ यकभ– रु.२०००००००।– (दङ्टई कयोड रूऩैमाॉ)
3= सॊघीम सयकाय सशतय अनङ्टदान रु.१४३५०००००।– (चौध कयोड ऩैंतीस राख रूऩैमाॉ)
4= साभाङ्ञजक सङ्टयऺा अन्तगयतको अनङ्टभाङ्झनत यकभ रु.४०००००००।– (चाय कयोड रुऩैमाॉ भात्र)

5= प्रदेश सयकाय ङ्जविीम सभानीकयण फाऩत प्राद्ऱ हङ्टन े यकभ रु.१०१५१०००।- (एक कयोड एक राख 
एकाउङ्ङ हजाय रुऩैमाॉ भात्र)

6= प्रदेश सयकाय सशतय अनङ्टदान फाऩत प्राद्ऱ हङ्टने यकभ  रु.२१४७०००।- (एक्काइस राख सडचाङ्झरस हजाय 
रुऩैमाॉ भात्र)

7= प्रदेश सवायी साधन कय फाॉडपाॉडको वाऩत प्राद्ऱ यकभ रु.१४८९१०००।- (एक कयोड अडचाङ्झरस राख 
एकानब्फे हजाय रुऩैमाॉ भात्र)

8= प्रदेश सयकाय याजश्व फाॉडपाॉड (भारऩोत) वाऩत प्राद्ऱ हङ्टने यकभ रु.६०००००००।– (छ कयोड रुऩैमाॉ भात्र) 
9= नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत अन्तगयत प्राद्ऱ यकभ रु.७०००००००।– (सात कयोड रुऩैमाॉ भात्र) 
10= अन्म ङ्जवङ्जवध शीषयक अन्तयगत प्राद्ऱ बएको यकभ रु.१०१६६३०००।– (दश कयोड सोह्र राख ङ्झत्रसठ्ठी 

हजाय रुऩैमाॉ भात्र)

 जम्भा– रु. ५२६९५२०००।–(फाउङ्ङ कयोड उनान्सियी राख फाउङ्ङ हजाय रुऩैमाॉ भात्र)
 

cfo Joosf] lj:t[t ljj/0f b]xfo adf]lhd /x]sf] 5 M 

 

क्र.सॊ आम तपय  आम्दानी  यकभ क्र.सॊ. व्मम तपय  खचय यकभ 

१ सॊघीम  सयकाय 26,81,00,000।- १ सशतय अनङ्टदान ङ्जपताय 14,56,47,000।- 

क सभाङ्झनकयण 10,46,00,000।- २ वडा कामायरम याजश्व ङ्जपताय 55,00,000।- 

ख याजश्व वाॉडपाॉड 2,00,00,000।- ३ अन्म ङ्जवङ्जवध प्राद्ऱीको ब ङ्टिानी 10,16,63,000।- 

ग सशतय अनङ्टदान 14,35,00,000।- ४ वडा कामायरमराई ङ्झसङ्झरङ 6,75,00,000।- 

२ प्रदेश सयकाय 8,71,89,000।- ५ प्रशासनीक खचय 8,61,00,000।- 
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क सभाङ्झनकयण 1,01,51,000।- ६ नगयऩाङ्झरकाको बवन ङ्झनभायण 3,00,00,000।- 

ख सवायी साधन 1,48,91,000।- ७ चक्रऩथ ङ्झनभायण 1,00,00,000।- 

ग याजश्व वाडपाड भारऩोत 6,00,00,000।- ८ ६०/४० कोष स्थाऩना 1,00,00,000।- 

घ सशतय अनङ्टदान 21,47,000।- ९ फहृत खानेऩानी मोजना 1,00,00,000।- 

३ आन्तङ्चयक श्रोत 7,00,00,000।- १० सभऩङ्टयक कोष 1,00,00,000।- 

क आन्तङ्चयक आम्दानी 5,00,00,000।- ११ भभयत सम्बाय कोष 50,00,000।- 

ख अ.ल्मा भौज्दात 2,00,00,000।- १२ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष 40,00,000।- 

४ अन्म ङ्जवङ्जवध 10,16,63,000।- १३ सञ्चाय ऺेत्र ङ्जवकास ऩङ्चयचारन 15,00,000।- 

क पङ्ट टवेमय जोन ङ्झनभायण 3,00,00,000।- १४ 
आमोजनाहरुको ङ्झड.ङ्जऩ.आय. 
ङ्झनभायण 

1,00,00,000।- 

ख साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा 4,00,00,000।- १५ 
न्मामऩाङ्झरकाको इजरास 
व्मवस्थाऩन 

15,00,000।- 

ग सडक फोडय कामयक्रभ 45,00,000।- १६ 

नगय स्तयीम मोजना य ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतहरुराई फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन 

3,55,42,000।- 

घ 
गङ्चयफसॊग ङ्जवषशे्वय 
कामयक्रभ 

5,68,000।- 
   

ङ LGCDP कामयक्रभ 5,95,000।- 
   

च 
स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास 
कामयक्रभ 

1,30,00,000।- 
   

छ 
काठभाडौं 
भहानगयऩाङ्झरका 

1,00,00,000।- 
   

ज रघङ्ट उजाय कामयक्रभ 30,00,000।- 
   

जम्भा आम यकभ 52,69,52,000।- जम्भा व्मम 52,69,52,000।- 

 आङ्झथयक वषय सभाद्ऱ नबैसकेको कायण अ.ल्मा. यकभको वास्तङ्जवक ङ्जववयण तमायीको क्रभभा यहेको छ । 

 

 आन्तयीक आमको अनङ्टभानको हकभा मस नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका प्राकृङ्झतक श्रोत साधन ङ्झनकासी कय, ङ्झगटी 
ढङ्टॊगा, फारङ्टवा उत्खनन ् टेण्डय वाऩत, सावयजङ्झनक बवन, ङ्जऩकङ्झनक स्ऩट, गोयखनाथ सयस्वती फज्रमोङ्झगनी, वडा नॊ. ३ 
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अन्तयगत ङ्झनभायण बएको नानीफाफङ्ट स्भतृी बवनको बाडाको राङ्झग टेण्डय य शेषनायामण भङ्ञन्दय रगामतका ऺते्रको 
टेण्डय (ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्र) य याजश्व दययेट भापय त याजश्व सॊकरन गने गयी आन्तङ्चयक आमको रक्ष्म ङ्झनधाययण 
गङ्चयएको  छ ।  
 

सबाध्मक्ष्मज्मू
 मोजनाको तजङ्टयभा जस्तै मसको कामायन्वमन ऩङ्झन भहत्वऩूणय ऩऺ हो । हाभीरे तजङ्टयभा गयेका कङ्झतऩम नीङ्झत तथा 
कामयक्रहरु सम्ऩादन गनय हाम्रो सहकामय, साझेदायी तथा यचनात्भक सहमोगको आवश्मकता ऩदयछ । अत् मस 
अवसयभा दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकासभा प्रबावकायी बङू्झभका खेल्न सयकायी ङ्झनकामहरु, ङ्झनजी ऺेत्र, दात ृ
ङ्झनकाम रगामत, अन्तयायङ्जष्ट्रम सॊघ सॊस्थाहरु, गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरु तथा अन्म सम्ऩूणय 
सयोकायवाराहरुराई सम्भाङ्झनत सबाफाट हाङ्छदयक अनङ्टयोध गनय चाहन्छङ्ट । 

 आज प्रस्तङ्टत फजेट नगय सबारे स्वीकृत गनायसाथ अङ्जवरम्फ मस दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकाको वेव ऩेजभा अऩरोड 
गङ्चयन ेव्महोया ङ्झनवेदन गदै वजेट तथा कामयक्रभको ऩूणय ङ्जववयण, नगय ङ्जवकास मोजना तजङ्टयभाका प्रस्तङ्टत आधाय तथा 
ङ्झरइएको नीङ्झतहरुको ङ्जवस्ताङ्चयत खाका सभेङ्जटएको फाङ्जषयक नगय ङ्जवकास मोजना ऩङ्टङ्ञस्तका मथाशीघ्र महाॉहरु सभऺ 
उऩरब्ध गयाउने फाचा सभेत गदयछङ्ट  । मोजना तजूयभा आपैभा भहत्वऩूणय त हो नै तय मसको कामायन्वमन हङ्टन सकेन 
बने अऩेङ्ञऺत प्रबाव छाड्न सङ्जकदैन । अत् प्रस्तङ्टत फजेट कामायन्वमनभा सफै ऺेत्र य तप्काको ऩूणय सहमोग यहनेछ 
बङे्ङ ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।  
  अन्तभा, आजको मस सम्भाङ्झनत सबाभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट बएका अङ्झतङ्झथज्मूहरु, नगयसबाका सदस्मज्मूहरु तथा 
सञ्चायकभॉ साथीहरु, ङ्जवषमगत कामायरम तथा नगयऩाङ्झरकाका कभयचायी ङ्झभत्रहरु प्रङ्झत हाङ्छदयक धन्मवाद व्मि गनय 
चाहन्छङ्ट । प्रस्तङ्टत फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा गने प्रकृमाभा प्रत्मऺ तथा ऩयोऺरुऩभा सहमोग ऩङ्टय ्माउनङ्ट हङ्टन े
नगयकामयऩाङ्झरकाका सदस्मज्मूहरु, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी एवॊ सदस्मज्मूहरु, नगय सदस्मज्मूहरु, प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतज्मू, शाखा/उऩशाखा प्रभङ्टख य मस नगयऩाङ्झरकाको उङ्ङङ्झत प्रगङ्झतभा अहोयात्र खङ्जटई मस सबाराई 
बव्म य सभ्म रुऩभा सपर गयाउन खङ्जटनङ्ट बएका नगयऩाङ्झरकाका कभयचायी साथीहरु य सम्ऩूणय नगयवासी दाजङ्टबाई 
तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरुभा हाङ्छदयक धन्मवाद व्मि गदयछङ्ट  । 
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