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बाग १ 

अजजनुधाया नगयऩातरका, झाऩाको सूचना  

अजजनुधाया नगयऩातरकाको नगय सबाको तनमतभत एघायौँ अतधवेिनफाट ऩारयत तर रेशखए 
फभोशजभको अजजनुधाया नगयऩातरकाको आतथकु वर् ु २०७९/०८० को वार्र्कु फजेट नीतत तथा 
कामकु्रभ सवसुाधायण सफैको जानकायीका रातग प्रकािन गरयएको छ। 

आतथकु वर् ु२०७९ /०८० का रातग  अजजनुधाया नगयऩातरकाको दिौं नगयसबाभा ऩेि बएको 
प्रस्तार्वत फार्र्कु फजेट, नीतत तथा कामकु्रभ 

अजजनुधाया नगयऩातरकाको मस गरयभाभम एघायौँ नगय सबाभा आतथकु वर् ु२०७९/०८० 
नीतत तथा कामकु्रभ प्रस्तजत गन ुऩाउॉदा आपज राई अत्मन्तै गौयवाशन्वत भहिजस गयेकी छज ।नेऩारको 
ईततहासभा सॊर्वधान सबाफाट जायी नेऩारको सॊर्वधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सॊघीम रोकताशन्त्रक 
गणतन्त्रात्भक िासन व्मवस्थाको भाध्मभद्धाया िाशन्त, सजिासन, र्वकास य सम्वरृ्द्धको आकाॊऺा ऩजया 
गन ु सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहको गठन बई मस नगयाऩतरकाको ५ वरे् ऩर्हरो कामकुार 

सपरताऩूवकु सम्ऩन्न गयी दोश्रो कामकुारको तफजमी तसन्दजय सॊगै हाभीराई प्राप्त मो शजम्भेवायीराई 
अत्मन्तै गशम्बयताका साथ ग्रहण गन ुचाहान्छज साथै आफ्नो अभजल्म भतदान गयी  मो अवसय प्रदान 
गनजहुजने सम्ऩूण ुअजजनुधायावासी भतदाताहरु प्रतत हार्दुक आबाय व्मक्त गन ुचाहान्छज । 

मस भहत्वऩूण ुघडीभा सवपु्रथभ¸नेऩारको सावबुौभसत्ता, स्वातधनता, बौगोतरक अखण्डता, यार्िम र्हत य 
स्वातबभान, रोकतन्त्र, रैर्िक सभानता य साभाशजक न्माम रगामत आतथकु, साभाशजक, साॉस्कृततक 
रुऩान्तयणका रातग बएका र्वतबन्न आन्दोरनहरुभा अग्र ऩॊशक्तभा यहेय मोगदान गनज ुहजने सम्ऩजणु अग्रज 
वीय ऩजखाुहरु प्रतत उच्च सम्भान व्मक्त गदै मस अतबमानभा आफ्नो अभूल्म जीवन उत्सग ुगनजहुजन े
सम्ऩूण ु िहीदहरु प्रतत बावऩूण ु श्रद्धाञ्जरी अऩणु गदुछज  आन्दोरनभा घाइते तथा अऩािता बई 
कष्ठकय जीवन तफताई यहनज हजने मोद्धाहरुको शिघ्र स्वास्थ्यम राबको काभना गदुछज । 

अजजनुधाया नगयऩातरकाको सभरृ्द्धको तनशम्त आगाभी ५ वर्कुा रातग चारक तसटभा फस्ने 
शजम्भेवायी प्राप्त गनजहुजने सम्ऩूणु  तनवाुशचत, सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मसहरुराई हार्दुक फधाई 
ऻाऩन गदुछज । सॊघीमताको कामाुन्वमनका रातग तनवाुशचत मस नगयऩातरकाका ऩर्हरो नगयप्रभजख 
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श्री हरयकज भाय याना य उऩप्रभजख श्री कभरा खततवडा आचाम ु को नेततृ्वको सम्ऩूणु टीभ¸जसरे 
नगयऩातरकाराई कज िर अर्वबावकत्व प्रदान गयी आजको मो अवस्थाभा ऩजमाुएय हाभीराई 
हस्तान्तयण गनजबुएकोछ,उहाॉहरु प्रतत हार्दुक कृतऻता ऻाऩन गदै आवश्मक सल्राह सजझावहरु प्राप्त 
बइयहने अऩेऺा गदुछज । 

सबाध्मऺ भहोदम 
सॊघीम व्मवस्था फभोशजभ गर्ठत तीनै तहका सयकायको रक्ष्म तथा उदे्दश्म सन्तजतरत उत्ऩादन 

य न्मामोशचत र्वतयण हो । सफै जाती, वग,ु तरॊि, ऺेत्र य र्वतबन्न अवस्थाभा यहेका सभजदामका 
नागरयकहरुको जीवनभा आतथकु, साभाशजक य साॉस्कृततक दृर्िकोणफाट सभेत स्ऩि राबको अनजबूतत 
गने गयी र्दगो, सकायात्भक,गजणस्तयीम य सभन्मामीक गजण सर्हतको ऩरयवतनु ल्माउन आवश्मक छ । 
मसको प्रबावकायी कामाुन्वमनका रातग एकात्भक केन्रीकृत िासन प्रणारीको तजरनाभा सॊघीम 
िासन प्रणारीभा नै नागरयकराई सयकाय सॊगको सहज ऩहजॉच स्थार्ऩत हजने र्वश्वास तरएय नेऩारको 
सॊर्वधानरे सॊघीमता अवरम्फन गयेको छ । मस सन्दबभुा नागरयकका मीनै सवारहरु सॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम तहका सयकायका साझा गन्तव्म फन्नज ऩछु य फनाउनज ऩदुछ । मसका रातग तीन वटै तहभा 
आ आफ्नो काभ, कतवु्म य अतधकायका ऺेत्रभा स्ऩिताका साथ आऩसी सभन्वम य सहकाम ुगयी 
सभरृ्द्धको मात्राभा अगातड वढ्न सफै ऩऺसॊग हार्दुक अर्ऩर गदै महाॉहरुसॊग तनयन्तय हातेभारो गने 
प्रततवद्धता व्मक्त गदुछज । 

सबाध्मऺ भहोदम 
मस गरयभाभम सबाभा अजजनुधाया नगयऩातरकाको ऩर्हरो ५ वरे् कामकुारराई सम्भान ऩजवकु 

स्भयण गन ु चाहान्छज , नगयऩातरकाको प्रिासतनक बवनकै अबावभा तनवाुशचत तत्कातरन नेततृ्वरे 
प्रिासतनक बवन¸आवश्मक कानजन तनभाुण,आतथकु साभाशजक र्वकास सर्हत उल्रेख्म भात्राभा बौततक 
ऩूवाुधाय तनभाुण गयी मस नगयऩातरकाराई सभरृ्द्धको वाटोभा अगातड वढाएकोछ,  तसतभत श्रोत 
साधन य सभमका फावजजद उक्त्त्त अवतधभा नगयऩातरकाकाफाट २२ र्क.तभ.  सडक कारोऩत्रे, २०४ 
र्क .भी सडक ग्राबर तथा स्तयउन्नत १० र्क.तभ. नमाॉ ,नमाॊ ोाक खोतरएको, १२९ वटा भोटयेवर 
ऩजर तनभाुण गरयएको, ६ वटा झोरजिे ऩजर, ५ वटा ऩाकु तनभाुण, खानेऩानी तथा ढर तनभाुण अन्तगतु 
४ वटा खानेऩानी आमोजना सञ्चारन य ९ र्क .तभ ढर , प्रम्फ तथा नारा तनभाुण, र्वतबन्न स्थानभा 
३२० वटा हू्यभ ऩाइऩ जडान,  ५ र्क .भी नदी तनमन्त्रण , तटफन्धन, स्ऩय तथा चेक ड्याभ, २९० 
हेक्त्टय साभाशजक तसॊचाई  /फोरयि ,  ४६ र्क .भी र्वधजत र्वस्ताय तथा ऩोर ताय जडान , पौहौयभैरा 
व्मवस्थाऩनका रातग एउटा डशम्ऩङ साइट, १२ वटा नमाॊ र्वद्यारम बवन तनभाुण, २० वटा कऺा 
कोठा भभतु, १० वटा स्वास्थ्यम केन्र स्तयउन्नतत तथा स्वास्थ्यम चौकी भभतु य बवन तनभाुण, १३ 
वटा साभजदार्मक बवन, १९८ वटा र्वऩन्न  जनता आवास तथा छाना पेने कामकु्रभ सम्ऩन्न बएका  
छन ्। मसै गयी वडा कामाुरमहरुको बवन तनभाुण सम्ऩन्न बई (वडा न  .५ तनभाुणातधन ) सेवा प्रवाह 
सजचारु गरयएको छ । 

चारज आतथकु वर्कुो जेष्ठ भसान्तसम्भ ऩूवाुधाय तनभाुण तपु १२.६ र्क.तभ. सडक कारोऩत्रे  
य भभतु, 19.2 र्क.तभ. सडक ग्राबर, २४ वटा ऩजर, कल्बटु,  २०७ थान ह्यजभ ऩाइऩ जडान,  ४ 
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वटा र्वद्यारम बवन, १३२ वटा र्वद्यजत ऩोर ताय र्वस्ताय, २३७५ तभ प्रभ नारा तथा ढर, ६ वटा 
तटफन्धन स्ऩय, २ वटा खानेऩानी भजहान  सम्ऩन्न बएका छन ्। मस आ .व.भा सञ्चातरत नगय 

सबाफाट स्वीकृत मोजनाहरुक ोो हकभा जम्भा मोजना ६३९ (क्रभागत सभेत)  भध्मे नगयस्तयीम 
मोजना २६, क्रभागत १४७, वडास्तयीम ४६६ वटा मोजना स्वीकृत बएकोभा ३०८ वटा मोजनाहरु 
सम्ऩन्न बएका छन ्बने ३३१ वटा मोजनाहरु अशन्तभ सम्ऩन्न चयणभा यहेका छन ् 

मस अवतधभा बएका भजख्म कामहुरुभा ितनश्चये फजाय सौन्दमकुयण, स्थानान्तयण तथा 
व्मवसार्मक कृर्र् बवन तनभाुण, खजदजनावायी फजाय स्तयोन्नतत, सजखानी खोराभा ऩजर तनभाुण, हरजवागढ, 

कैदरे ऩमाुऩमटुन कामकु्रभ, भदन आशश्रत भाग ुकारोऩत्र,े वडा कामाुरम बवनहरु तनभाुण, वडास्तयभा 
सडक कारोऩत्रेको र्वस्ताय, प्राथतभक स्वास्थ्यम केन्रको स्तयउन्नतत नमाॉ ितनश्चये अस्ऩतारको तनभाुण 
कामकुो थारनी य हेल्थ ऩोिहरुको तनभाुण, कृर्र् तथा ऩिजऩऺी र्वभा तथा ऩकेट कामकु्रभ सञ्चारन, 
याष्ट्ऩतत   िैशऺक सजधाय कामकु्रभ अन्तगतु बवन तनभाुण तथा गजणस्तय सजधायका रातग ICT ल्माव 
तथा ऩजस्तकारम तनभाुण, प्रधानभन्त्री योजगाय कामकु्रभ भापुत योजगायी सजृनुा, सडक फोडु कामकु्रभ 
अन्तगतु कारोऩत्रे भभतु, तनवाुचन ऺेत्र र्वकास कामकु्रभ य स्थानीम ऩूवाुधाय र्वकास कामकु्रभ, 
तयाई भधेि सभरृ्द्ध कामकु्रभ अन्तगतु सञ्चातरत कामकु्रभहरु उल्रेखनीम यहेका छन ्।  

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

देिरे तरएको याजनैततक, आतथकु, साभाशजक य बौततक र्वकासका रक्ष्महरुराई ऩजया गन ु
नेऩारको सॊर्वधान २०७२, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४,  ऩन्रौ आवतधक मोजना, सॊघीम 
सयकायका नीतत तथा कामकु्रभ, प्रदेि सयकायका नीतत तथा कामकु्रभ, र्दगो र्वकासका रक्ष्महरु,  
नगयऩातरकाका आवश्मकताहरु तथा अजजनुधायावासी नागरयकका इच्छा चाहानाहरुराई सभेत मस 
नीतत तथा कामकु्रभभा सभावेि गने प्रमास गयेको छज ।आगाभी आ .व.भा जनतारे याखेको 
अऩेऺाराई सॊम्फोधन हजने गयी आतथकु र्वकास, साभाशजक र्वकास, ऩजवाुधाय र्वकास, वातावयण तथा 
र्वऩद्वव्मवस्थाऩन, सॊस्थागत र्वकास, रैतगक सभानता, साभाशजक न्माम य सजिासनको सम्फन्धभा हाम्रो 
आवश्मकता य ऺभताराई सभेत भध्मनजय गदे आगाभी आ.व.2079/080 को नीतत तथा 
कामकु्रभ ऩेि गयेको छज । 

नगयऩातरकाराई अझै सफर य सभदृ्ध फनाउन हाभीसॉग उऩरब्ध बएको तसतभत श्रोत 
साधनको अतधकतभ ्सदजऩमोग गयी नमाॉ जोि जाॉगयका साथ सभग्र र्वकास तनभाुणभा दत्तशचत्त बएय 
शजम्भेवायी तनवाुह गन ु सम्ऩूण ु जनप्रतततनतधीहरु, कभचुायीहरु रगामत सम्ऩूण ु सयोकायवाराहरुराई 
हार्दुक अर्ऩर गदुछज । साथै अजजनुधायावासीको बावना य आवश्मकताको उच्च सम्भान गदै 
नगयऩातरकाराई सजन्दय, िान्त य सभदृ्ध फनाउने अतबमानका साथ “सभदृ्ध अजजनुधाया सजखी 
अजजनुधायावासी ” को नायाराई आत्भसाथ गयी सोही अनजसायको दीघकुारीन उदे्दश्म याखी मस 
नगयऩातरकाको सभग्र याजनैततक, आतथकु साभाशजक य साॊस्कृततक र्वकासभा अगाडी फढाउन हाभी 
भन, वचन य कभरेु सधै प्रततवद्ध य कर्टवद्ध फतनयहने छौं बने्नभा एकभत छौं बने्नकज या सम्भातनत 
सबाभा अवगत गयाउन चाहन्छज । 
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 र्वगत कामकुारको करयव आधा सभम कोतबड-१९ भहाभायीरे तसजनुा गयेको सवाुतधक च जनौतीऩूणु 
ऩरयशस्थततको साभना गदै सम्ऩजण ुअजजनुधाया वासीहरुको जीवन यऺा गन,ु अत्मावश्मक और्धी उऩचाय, 

स्वास्थ्यम साभाग्रीहरुको व्मवस्थाऩन, र्वऩन्न तथा जोशखभभा यहेका ऩरयवायहरुको रातग याहत सहमोग 
एवॊ जीर्वकोऩाजनु कामकु्रभ भापुत योग य बोकफाट उन्भजशक्त र्ददै नगयऩातरकाको सभग्र र्वकासको 
प्रकृमाभा सरयक हजन तत्कातरन नेततृ्व स्वास्थ्यमकभॉ,प्रहयी सर्हत अन्म कभचुायीहरु, उद्योगी व्मऩायी 
तथा सवसुाधायण नागरयकहरुको अऩाय सहमोग य एकताराई सम्भान गदै आगाभी र्दनभा ऩतन सोही 
अनजसायको सहमोग प्राप्त हजने अऩेऺा सर्हत भ मस अजजनुधाया नगयऩातरकाको आ .फ.२०७९ /०८० 
को नीतत तथा कामकु्रभ मस सम्भातनत सबा सभऺ प्रस्तजत गने अनजभतत चाहान्छज । 

 

आ/२०७९ व.०८० को फजेट नीतत तथा कामकु्रभको प्राथतभकता प्राप्त ऺते्रहरु 
१. नगय मोजना आमोग तनभाुण य ऩरयचारन 

२. नगय उच्च स्तयीम सल्राहकाय सतभतत गठन य ऩरयचारन 

३. web based digital profile य आवतधक मोजना तमायी 
४. घय र्वर्हन र्वऩन्न ऩरयवायराई आवासको व्मवस्था 
५. बूतभहीन सजकज म्वासीहरुराई रारऩजजाु र्वतयण 

६. श्रतभक उद्यभशिरता कोर् स्थाऩना य ऩरयचारन 

७. उत्कृि र्कसान तथा भजदजय सम्भान य प्रर्वतध हस्तान्तयण 

८. ऩमटुन ऩूवाुधाय तथा सॊस्कृतत प्रवदु्धन 

९. सवसुजरब रुऩभा स्वास्थ्यम र्वभा कामकु्रभ 

१०. जनताको जीवन स्तय आम्दानी य योजगायीभा अतबवरृ्द्ध 

११. योजगायी सजृनाका रातग रगानी साझेदायी कानजन तनभाुण य  रगानी सम्भेरन 

१२. नगय गौयवका मोजनाहरुको DPR सर्हत मोजना फैक तनभाुण 

१३. जनसहबातगतभा तटवन्ध वृऺ ायोऩण तथा वामो इशन्जतनमयीङ । 

१४. मजवा स्वयोजगाय य उद्यभशिरता र्वकास । 

१५. स्वास्थ्यम सेवाभा गजणस्तयीम प्रर्वतध तथा जनिशक्त्त्त व्मवस्थाऩन । 

१६. रैर्िक सभानता तथा सभाशजक सभावेिीकयण । 

१७. भानतसक स्वास्थ्यम¸मोग ¸ य प्राकृततक शचर्कत्साभा जोड । 

१८. र्दगो र्वकास वातावयणीम सॊयऺण य सॊवदु्धन 

१९. तछटो प्रततपर र्दने यणनीततक भहत्वका ऩूवाुधाय तनभाुण ।  

२०. रागज और्ध दजव्मिुनी तनमन्त्रण । 

२१. उज्मारो नगय । 

२२. र्वऩद व्मवस्थाऩन । 

२३. िैशऺक र्वकास 
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सबाध्मऺ भहोदम, 

 अव भ  आतथकु तथा याजश्व सम्फन्धी नीतत प्रस्तजत गने अनजभतत चाहान्छज । 

१. अजजनुधाया नगयऩातरकाको आवश्मकता य र्वकासका रातग आवश्मक ऩने याजश्व सॊकरन गरय 
अजजनुधाया नगयऩातरकाराई आत्भतनबयु फनाउन आन्तरयक याजश्वको दामयाराई  वढाई याजस्व 
वरृ्द्ध गरयनेछ । 

२. जनताराई कयको बाय भहसजस नगयाई, तनजी ऺेत्रको र्वकासभा वाधा नऩजग्ने गरय प्रगतीशिर कय 

प्रणारीको भाध्मभद्धाया कयका दयहरु तनधाुयण गरयनेछन ्। 

३. नगयऩातरकाको आन्तरयक याजश्वराई अतबवरृ्द्ध गन ु नगयफाट उऩरब्ध गयाइएका सेवा सजर्वधा 
वाऩत न्मनतभ सेवा िजल्क तनधाुयण गरयनेछ । 

४. “याजश्व सॊकरन बाय होइन सॊभरृ्द्धको आधाय हो ” बने्न चेतना जागयण गयाउन कय सम्फशन्ध 
प्रशिऺण,छरपर वा तातरभ कामकु्रभ भापुत सचेतना अतबमान तनयन्तय सॊचारन गरयनछे । 

५. सेवा िजल्क तनधाुयण गदाु साभाशजक न्मामको आधायभा उऩेशऺत वगकुा रातग सहजतरमत हजने गयी 
तनधाुयण गरयनेछ । 

६. नगयऩातरका तबत्र उच्चतभ कय ततने कयदाताराई सम्भान गरयनेछ । साथै नगयऩातरका तबत्रका 
उत्कृि उद्यभीराई ऩजयस्कृत गरयनेछ । 

७. जग्गाको वतगकुयण गदाु चरनचल्तीभा सभान भजल्म कामभ यहेका ऺेत्रहरुको सभान भजल्माङ्कन हजन े
गयी वगॉकयण गयी बतूभ कयको दय तनधाुयण गरयनेछ । 

८. स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रवदु्धन य योजगायी तसजनुाभा टेवा ऩजमाुउने कय नीतत अवरम्फन 
गरयनेछ । 

९. उद्योग वाशणज्म सॊघ रगामत सयोकायवारा सॊस्थाको सहकामभुा व्माऩाय प्रवदु्धन  गदै रतगनछे 
साथै नगयऩातरकाको ऩर्हचान य र्वकाससॉग सम्फशन्धत भेरा, भहोत्सव सञ्चारन गरयने छ । 

१०. नगयऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका क्रसय उद्योग, ढजिातगटी वारजवा, इट्टाबट्टा,  जजस उद्योग रगामत ठजरा 
उद्योगराई र्दगो, वातावयण भैत्री, वैऻातनक य व्मवशस्थत वनाउन आवश्मक कानजन तनभाुण गयी 
तनमभन गरयनेछ । 

११. याजस्व प्रिासनराई अझ च जस्त य ऩायदिॉ फनाउन एवभ नगयऩातरका य सफै वडा कामाुरमहरुभा 
याजस्व प्रिासनको सफ्टवेमय तथा कम्प्मजटय तफतरङ प्रणारीराई थऩ प्रबावकायी वनाउन याजस्व 
प्रिासनभा काभ गने कभचुायीहरुको ऺभता अतबवरृ्द्ध गरयनेछ । 

१२. व्मवसामको ऩर्हचान, दताु, अतबरेखीकयण य वगॉकयण गरय व्मवसामराई व्मवशस्थत गन ुसफ्टवेमय 
प्रणरीभा आवद्ध गने साथै वगॉकयण य कायोवायको आधायभा व्मवसाम कयको दय तनधाुयण गयी 
याजश्व सॊकरन गरयनेछ । 

१३. नगयऩारतरकाराई प्राप्त याजस्वका अतधकायसॉग सम्फशन्धत व्मशक्तगत सम्ऩशत्तहू, व्माऩाय 
व्मवसामहू,सेवा सजर्वधाहू आर्दको अतबरेख तमाय गयी अद्यावतधक गरयने छ । 
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१४. नगयऩातरकाको याजस्व प्रिासनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन, याजस्व ऩयाभि ु सतभततको 
सर्क्रमताभा सतभततरे तनमतभत याजस्व असजरीको अनजगभन गने व्मवस्था तभराइनेछ । 

१५. चारज खचरुाई तनशश्चत तसभाभा याखी ऩूॉजीगत खचभुा अतबवरृ्द्ध गरयनेछ । 

१६. र्वतबन्न धातभकु स्थर य ऩाकु तथा ऩमटुकको गन्तव्म स्थर व्मवशस्थत य भमाुर्दत वनाई 
भनोयञ्जन कय भापुत नगयऩातरकाको याजश्वको दामया फढाइने छ । 

सबाध्मऺ भहोदम,  

अव भ र्वर्म ऺेत्र गत रुऩभा नगयऩातरकाको नीतत प्रस्तजत गन ुचाहान्छज । 

१. आतथकु र्वकास 

क. कृर्र् तथा ऩिजऩॊऺी र्वकास सम्वन्धी नीतत 

1. कृर्र् तथा ऩिजऩारन ऺेत्रको र्वकासका रातग आवश्मक ऩने प्रार्वतधक कभचुायीको व्मवस्था 
गयी सेवा केन्र भापुत सफै र्कसानको ऩहजॉच हजने गयी कृर्र् तथा ऩिजऩारन सम्फन्धी प्रार्वतधक 
सेवा र्वस्ताय गरयनेछ । 

2. कृर्र् सम्फन्धी सूचनाहू स्थातनम ऩत्रऩतत्रका, येतडमो तथा साभाशजक सञ्जार भापुत सम्प्ररे्ण 
गरय कृर्र् तथा ऩिजऩारन सम्फन्धी जानकायी सफै कृर्कको ऩहजॉचभा  ऩजमाुईनेछ । 

3. कृर्र् उत्ऩादन वरृ्द्व गयी कृर्र्भा आत्भतनबयु फन्दै कृर्र् उत्ऩादनको तनमाुत गने वातावयण तमाय 
गन ु कृर्र् बूतभको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अतबवरृ्द्धका रातग आवश्मक कामकु्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

4. सॊघीम नीतत तथा कामकु्रभ फभोशजभ कृर्र् तथा ऩिज सेवाका रातग एक गाउॊ एक 
प्रार्वतधकराई तनयन्तयता र्दइनेछ  

5. अजजनुधाया -८ भा यहेको व्मवसार्मक कृर्र् थोक फजायराई सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।कृर्र्  
ऩेिाराई भमाुर्दत, बयऩदो य आत्भतनबयु फनाउन सभमभा भर खाद र्वउ र्वजन उऩरब्ध 
गयाउन आवश्मक कामकु्रभ तजजभुा गरयनेछ  

6. नगयऩातरका ऺेत्र तबत्रका कृर्क, कृर्क सभूह य सहकायी भापुत उन्नतजातका तफउ र्वजनभा 
अनजदान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराईनछे । 

7. कृर्क दताु तथा सूशचकयण य वगॉकयण गयी ऩरयचमऩत्र र्वतयण गने व्मवस्था तभराईने छ । 

8. कृर्र्भा माशन्त्रकयण, आधजतनकीकयण तथा व्मवसामीकयण गदै मसराई भमाुर्दत ऩेिाको रुऩभा 
र्वकास गरयनेछ । मसका रातग वडागत रुऩभा सॊचारन बई यहेको ऩकेट/ब्रक कामकु्रभराई 
तनयन्तयता र्दईनेछ 

9. फारी वीभा तथा ऩिज वीभा कामकु्रभराई प्रोत्साहन गनकुा रातग आवश्मक सचेतना भजरक 
कामकु्रभ सर्हत अतबमान सॊचारन गरयनेछ । 

10. भौसभी योगहरु रागेका ऩिजहरुराई साभजर्हक उऩचायको व्मवस्था तभराई प्रार्वतधक सेवा 
तनिजल्क रुऩभा उऩरव्ध गयाउन आवश्मक सभन्वम गरयनेछ ।भौसभी योगहरुको योकथाभका 
रातग ऩिजहरुराई तनिजल्क रुऩभा खोऩ र्दन ेव्मवस्था तभराइनेछ । 
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11. कृर्र् तथा ऩिजऩारको ऺेत्रभा  सूशचकृत बएका र्कसानहरु भध्मेफाट उत्ऩादन तथा उणस्तयका 
आधायभा तनशश्चत भाऩदण्ड वनाई वर् ुर्कसान घोर्णा गरयनेछ । 

12. सजऩायी खेती र्वस्तायका रातग आवश्मक सहमोग गरयनेछ¸सजऩायी कृर्कहरुराई र्वरुवा सर्हत 
प्रिोधनका रातग  आवश्मक उऩकयण प्रदान गयी कृर्करे नै भहिो भूल्मभा र्वर्क्र गने 
वातावयण तमाय गरयनेछ 

13. ितनश्चये फजाय शस्थत कृर्र् थोक वजायका छेउभा िीत बण्डाय तनभाुणका रातग आवश्मक 
तडर्ऩआय तमाय गयी कामाुन्वमनभा रतगनेछ । 

14. सॊघीम नीतत तथा कामकु्रभ फभोशजभ भाछा, भासज, अण्डा, दजध आर्दको व्मवसार्मक उत्ऩादन गन ु
प्रोत्साहन गदै भासज उत्ऩादनभा नगयराई आत्भातनबयु फनाइनेछ । 

15. ऩिज तथा कृर्र् प्रवदु्धनका रातग “एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामकु्रभ” साझेदायी नीतत अवरम्वन 
गरयने छ । 

16. "वीउ देशख जीउ सम्भ "कृर्र् उऩज  य "गोठ देशख ेठ सम्भ "ऩिज जन्म  उत्ऩादन ऩजग्दा 
सजद्धताको प्रत्माबूतत हजने गयी अग्माुतनक तथा प्राकृततक खेती प्रणारीको र्वकास सर्हत  र्विेर् 
कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

17. फेभौसभी तयकायी खेती प्रवदु्धन गरयनेछ । 

18. सवै अजजनुधायाफासी राई तनिजल्क कयेसावायी तयकायी वीउ तभतनर्कट र्वतयण कामकु्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

19. सभूहगतरुऩभा भकै छोडाउने भेतसन, धान च ज् ने भेतसन, गहजॉ च ज् ने भेतसन, आदी खयीद गन ु
कृर्कहरुराई र्विेर् अनजदान उऩरब्ध गयाइनेछ । 

ख. ऩमटुन र्वकास सम्वन्धी नीतत 

1. ितनश्चये फजायराई सौन्दमॉकयणका रातग ितनश्चयेको ऐततहातसक ऩर्हचान फोकेको गोरु गाडा, 
अजजनुधाया नगयऩातरका य वेरामत व्हीरबयह्याम्ऩट तसर्ट सॊग बगीनी भैत्री सम्वन्ध स्थाऩना 
गरयनेछ ।  

2. मो नगायऩातरकाका ऩमटुकीम गन्तव्महरु अजजनुधाया जरेश्वयधाभ, जेठा गजम्फा, साधजटाय, र्वद्यार्ऩठ, 

सजखानी सहादत स्थर, सर्हद स्भतृत प्रततष्ठान, पाल्गजनन्द फार्टका, सार्ठभजये ऺेत्रभा प्रस्तार्वत फजद्ध 
भजतत ुस्थाऩना, हरजवागढ तसभसाय, ऩाण्डवऩजय, कैदरे ऩयाऩमटुन, हात्तीआहार, हाशत्तर्कल्रा, सहकारे 
झयना, जरकन्मा भशन्दय फजढातनकण्ठ रगामतको प्रवदुन तथा र्वकासका रातग तनयन्तयता 
र्दइनेछ 

3. सहकारे ऺेत्रभा ऩदभाग ु तनभाुण गयी स्थानीम ऩरयकाय सर्हतको होभ स्टे सॊचारनका रातग 
आवश्मक अध्ममन गयी कामकु्रभ अगाडी वढाइनेछ । 

4. तनजी ऺेत्र सॊगको साझेदायीभा ऩमटुन भहोत्सव सर्हत प्रचाय प्रसाय कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ 
। 

5. नगयऩातरका स्तयीम ऩमटुन प्रवदु्धन सतभतत गठन गरयनेछ । 

ग. उद्योग वाशणज्म सहकायी तथा गैसस सम्फन्धी नीतत 
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1. नगयवासीको आतथकु र्वकास गन ुय याज्मको सेवा प्रवाह सहज य सयर रुऩभा प्राप्त गरुन बने्न 
उदे्धश्म याखी नगयऩातरकाकै अगजवाइभा यहनेगयी गतवर् ु स्थार्ऩत नगयर्वकास सहकायीराई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

2. नगयर्वकास सहकायी भापुत नगयऩातरकाभा र्क्रमाशिर सहकायी सॊस्थाहरु, र्वशिि सहकायीहरु 
सॊग साझेदायी गयी कृर्र् तथा कृर्र् उद्यभ सम्फन्धी र्वतबन्न ऩरयमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ । 

3. नगयऩातरकाफाट सॊचारन गरयने स्वयोजगायभूरक तथा तसऩभूरक, ऺभता अतबवरृ्द्ध रगामतका 
कामकु्रभहरु रागत सहबातगताको आधायभा सम्फशन्धत सयकायी तनकाम, यार्िम तथा अन्तयार्िम 
गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम तथा सहकामभुा गयी सॊचारन गने नीतत अवरम्वन गरयनेछ। 

4. रघज उद्यभको र्वकासको भाध्मभफाट गरयवी तनवायण गन ुCTEVT, मजवा ऩरयर्द तथा तनशज ऺेत्र 
सभेतको सहबातगताभा रघज उद्यभ कामकु्रभ सॊचारनभा जोड र्दइनेछ । 

5. दतरत सभजदामको ऩयम्ऩयागत सीऩ करा य ऩेिाराई सॊयऺण, सॊफदु्धन य आधजतनकीकयण गयी 
व्मवसामीक फनाउन य योजगायीको अवसय र्वस्ताय गन ुउत्थान तथा र्वकास कामकु्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

6. वाशणन्म ऺेत्रराई व्मवशस्थत, भमाुर्दत य अनजिातसत फनाई उऩबोक्ताको र्हत अतबवरृ्द्धका रातग 
फजाय अनजगभन गने कामरुाई  वढावा र्दइनेछ । 

7. “नगय औद्योतगक ग्राभ” अजजनुधाया नगयऩातरका वडा न २ को टाङर्टङ र्कनायभा यहेको 
स्थानराई सञ्चारनभा ल्माइनेछ । साथै नगयभा सञ्चारनभा यहेका उद्योग य फन्द अवस्थाभा 
यहेका उद्योगहरुको रगत सॊकरन गयी वन्द यहेका उद्योगहरुराई सञ्चारनभा ल्माउन 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ 

8. वडाभा सजऩथ भजल्म र्वक्री र्वतयण केन्र स्थाऩना गयी कृर्र् उऩज, खाद्यान्न तथा दैतनक 
आवश्मक साभाग्री  सहज तथा सयर रुऩभा सकरन तथा र्वक्री र्वतयण गने व्मवस्था तभराउन 
ऩहर गरयनेछ ।  

 

 

२. साभाशजक र्वकास सम्फन्धी नीतत 

क. शिऺा सम्वन्धी नीतत 

१. साभजदार्मक र्वद्यारमको खशस्कदो अवस्थाराई गजणस्तयीम शिऺा वरृ्द्ध गन ु कज नै एक 
र्वद्यारमभा प्रर्वतधमजत्त तथा Piloting कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२. ितनश्चये फहजभजखी क्त्माम्ऩसराई गजणस्तय सजतनशश्चतता प्रत्मामन प्रभाण ऩत्र (QAA) प्राप्तीका 
रातग आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

३. साभजदार्मक र्वद्यारमहरुको गजणस्तय अतबवरृ्द्धका रातग कामरु्वतध तमाय गयी प्रस्तावभा 
आधारयत अनजदान उऩरब्ध गयाइनेछ । 

४. साभजदार्मक र्वद्यारमहरुको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनजदानभा वरृ्द्ध गरयनेछ । 

५. कऺा ५ को अन्त्मभा नगयस्तयीम ऩयीऺा सञ्चारनको व्मवस्था गरयनेछ । 

६. नगय शिऺा ऐन तनभाुण गरयनेछ । 
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७. अतबबावक शिऺा कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

८. र्वद्यारमहरुराई फहजआमातभक सीऩ (खेरकज द , सिीत, नतृ्म, नेततृ्व सीऩ, सार्हत्म, 

साभाशजकीकयण  )र्वकासको थरो फनाउन र्वतबन्न र्वधाका घजम्ती शिऺकहरुको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

९. साभजदार्मक य सॊस्थागत र्वद्यारम बवनहरुको यङ तनधाुयण गरय सोही अनजसाय रगाउन े
कामकुो  थारनी गरयनेछ । 

१०. सूचना प्रर्वतधभा आधारयत तसकाइभा जोड र्दइनेछ । 

११. गजरुकज र, भदयसा, गजम्फा जस्ता सवै ऩयम्ऩयागत शिऺाका धयोहयहरुको सॊयऺण  य सॊवदु्धनभा 
जोड र्दइनेछ । 

१२. शिऺकहरुका रातग ऺभता र्वकास, ऩूनताुजगी, तसकाइभा नवप्रवतनु तथा ऩाठ्यक्रभ 
प्रवोधीकयण तातरभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१३. र्वद्यारमभा भनोर्वऻान कामकु्रभराई अनजबव य ऩरयणाभको आधायभा र्वस्ताय गरयनेछ । 

१४. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तनभाुण गरय ऩठनऩाठन सजरु गरयनेछ  । 

१५. सॊघीम नीतत तथा कामकु्रभ अनजसाय सॊञ्चारन हजने कामकु्रभहरुराई तनयन्तयता र्ददै फारकऺा 
शिऺक ¸ र्वद्यारम कभचुायीको ऩारयश्रतभक य फारफातरकाराई ऩोिाक र्वतयणराई 
तनयन्तयता र्दने । 

१६. र्वद्यारम अनजगभन कामरु्वतध तमाय गयी साभजदार्मक तथा सॊस्थागत र्वद्यारमहरुको 
तोर्कएका सूचकहरुभा आधारयत अनजगभन प्रणारी र्वकास गरयनेछ । 

१७. फजहायी शिऺा कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१८. सफै भाध्मतभक तथा आधायबूत (कऺा १– ८  )र्वद्यारमहरुभा र्वऻान प्रमोगिारा , 

ऩजस्तकारम, आइतसटी ल्मावको स्थाऩना गने काम ुआगाभी आतथकु वर्भुा सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१९. छनौटभा ऩयेका साभजदार्मक र्वद्यारमहरुभा स्भाटु फार कऺा स्थाऩना गरयनेछ । 

२०. फारभैत्री नगय तनभाुणका रातग सॊस्थागत एवभ साभजदार्मक र्वद्यारमसॊग सहकाम ुगरयनेछ 
। 

२१. आतथकु, साभाशजक तथा सास्कृततक कायणरे ऩतछ ऩयेका व्मशक्तहरुराई शिऺाको भूर 
प्रवाहभा ल्माउन सकायात्भक र्वबेदकोनीतत तरई प्रोत्साहन कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

२२. नगयऩातरका ऺेत्र तबत्र एवभ र्वद्यारम हाता तबत्र हजन सक्त्ने सॊबार्वत छजवाछजत, फारश्रभ य 
रैर्ङगक र्हसा एवॊ दजव्मवुहाय योकथाभ य तनमन्त्रणको रातग र्वद्यारमहरुभा 
भनोसाभाशजकर्वभिुकताु हरुफाट ऩयाभि ुसेवाको व्मवस्था गरयनेछ । 

२३. र्वद्यारम य सभजदाम फीच सहमोग, सहकाम ु य साझेदायी तनभाण ु गदै र्वद्यारम र्वकासका 
रातग "हाम्रो र्वद्यारम याम्रो र्वद्यारम"  को रुऩभा र्वकास गन ु सम्वशन्धत तनकामहरुराइ 
जवापदेही फनाइनेछ साथै वार्र्कु भूल्माङ्कनका आधायभा याम्रो र्वद्यारमराई सम्भातनत 
गरयनेछ  । 
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२४. रागज और्ध दजव्मसुनी, फार र्ववाह, फहज र्ववाह, सम्फन्धी सचेतनाभूरक कामकु्रभहरु प्रत्मेक 
र्वद्यारमहरुभा भर्हनाभा एक ऩटक डकज भेन्री तथा तसकाई कऺा भापुत सॊचारन गरयने छ 
। साथै मस अतबमानराई प्रबावकायी फनाउन फ्रेक्त्स, ब्रजसय, सडक नाटक, रगामतका 
कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

२५. र्वद्यारमभा नैततक शिऺाभा जोड र्दने नीतत अफरम्फन गरयने छ । र्वद्याथॉहरुराई 
अनजिातसत य नैततक शिऺा प्रदान गन ुशिऺकहरुराई प्रोत्सार्हत गरयने छ । 

२६. साभजदार्मक र्वद्यारमहरुको गजणस्तय अतबवरृ्द्ध य प्रोत्साहनका रातग आधायबूत य भाध्मतभक 
तहको ऩयीऺाभा उत्कृि नततजा ल्माउने कम्तीभा २ वटा र्वद्यारमराई "नगयऩातरका 
उत्कृि शिऺा ऩजयस्काय"  र्दइने छ  

२७. नेऩारको सॊर्वधान य कानूनको फायेभा र्वद्याथॉहरुराई जानकायी गयाउन भाद्यातभक तहभा 
साप्तार्हक रुऩभा छज टै्ट कऺा सॊचारन गने व्मवस्था तभराइनेछ । 

ख. स्वास्थ्यम सम्फन्धी नीतत 

१. कोतबड १९ र्वरुद्धको खोऩ अतबमान सॊञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको कामरुाई तनयन्तयता 
र्दइनेछ । साथै तनमतभत खोऩ कामकु्रभ रगामत प्राथतभकता प्राप्त जनस्वास्थ्यम कामकु्रभहरु 
तनयन्तय सॊञ्चारन गरयनेछ । 

२. र्वद्यारम स्वास्थ्यम कामकु्रभ सञ्चारन गयी र्वद्याथॉहरुको स्वास्थ्यम ऩयीऺण तथा र्वद्यारम 
भापुत ्सभजदामभा स्वास्थ्यम सचेतना कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

३. सफै वडाका स्वास्थ्यम केन्रहरुभा फाहै्र भर्हना तोर्कएका और्तधहरु उऩरब्ध गयाइनेछ । 

४. व्मवसार्मक भजदजयहरुका रातग अधवुार्र्कु रुऩभा तन्िजल्क स्वास्थ्यम ऩयीऺण शिर्वय सञ्चारन 
गरयनेछ । 

५. आमजवेर्दक तथा वैकशल्ऩक उऩचाय ऩद्धततभा नगयफासीहरुको ऩहजॉच र्वस्ताय गरयनेछ । 

६. तनमतभत और्तध सेवन गनजऩुने र्वतभत दीघ ुयोगीहरुका रातग वडाशस्थत स्वास्थ्यम केन्रहरुफाटै 
र्वभाको और्तधहरु र्वतयण गने व्मवस्था तभराइनेछ । 

७. वडाहरुभा सञ्चातरत ल्माव सेवाराई सजदृढीकयण गदै रतगनेछ । 

८. स्वास्थ्यमकभॉहरु, भर्हरा स्वमभसेर्वका य जनप्रतततनतधहरु सभेत ऩरयचारन गयी सभजदामभै 
सजगय, यक्तचाऩ, मजरयन प्रोर्टन रगामतको ऩयीऺणको व्मवस्था गरयनेछ । 

९. गबवुती भर्हराहरुका रातग तन्िजल्क मजएसजी सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

१०. मोग अभ्मास तथा स्वस्थ्यम जीवनिैरीराई अतबमानको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

११. सफै वडाहरुभा कातडुमार्टक, डामतफर्टक क्त्रवहरु गठन गरयनेछ । 

१२. गरयव, र्वऩन्न, तनभजखा, दीघयुोगी, भजदजय, र्कसान आर्दको प्राथतभकताको आधायभा स्वास्थ्यम र्वभा 
गरयनेछ साथै मसै वर् ु तबत्र मो नगयऩातरकाकाका  सवै घयधजयीहरुराई स्वास्थ्यम वीभाभा 
आवद्ध हजन र्विेर् सचेतनाभजरक कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
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१३. ितनश्चये प्राथतभक स्वास्थ्यम केन्रराई जनिशक्त्त्त सर्हत स्तयोन्नतत गने कामरुाई प्राथतभकताका 
साथ अगातड फढाउने साथै नगय तबत्रका स्वास्थ्यम सॊस्थाहरुभा घजम्ती भेतडकर अतधकृतको 
सेवा र्वस्ताय गरयनेछ । 

१४. "उऩभेमयसॊग आभा शििज कामकु्रभ"  राई तनयन्तयता र्दइनेछ ।  

१५. स्वास्थ्यम प्रवदु्धन, योग तनमन्त्रण, ऩोर्ण सजधाय तथा जनस्वास्थ्यम कामकु्रभहरुभा फहजऺ ेत्रीम, 
फहजऩऺीम सहकाम ुगरयनेछ । 

१६. नागरयकहरुको स्वास्थ्यमराई र्विेर् ध्मानभा याखी प्राकृततक शचर्कत्सा य मोग अभ्मासराई  
प्राथतभकता र्दइनेछ, साथै भनोसाभाशजक ऩयाभि ु सम्फन्धी कामकु्रभराई अझै प्रबावकायी 
रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

१७. भात ृ तथा नवजात शििजको भतृ्मजदय घटाउनको रातग घयभा िजन्म प्रसजती घोर्णा अतबमान 
कामकु्रभ  सॊचारन गरयनेछ। 

१८. भर्हराको ऩाठेघय (आि )खस्ने सभस्मा सम्फशन्ध रशऺत सभूहभा जनचेतनाभजखी 
अतबभजशखकयण कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१९. ितनश्चये आमजवेुद और्धारम अ .न.ऩा- ७ राई स्तयोन्नतत गने, आमजवेद सेवा केन्रको सेवा 
प्रत्मेक वडाभा र्वस्ताय गदै रतगनेछ । 

२०. नगयऩातरका स्तयका िौचारम आवश्मक यहेभा र्वद्यारमहरुभा र्वतबन्न दात ृ तनकाम तथा 
प्रदेि य सॊघीम सयकाय सॊग सभन्वम तनभाुण गरयनेछ । 

ग. बार्ा, करा, सॊस्कृतत सम्फन्धी नीतत  

१. नगयऩातरका तबत्र यहेको बार्ा, धभ,ु सॊस्कृततराई  दीघकुारसम्भ जगेनाु गनकुा रातग र्वतबन्न 
सॊस्कृतत झल्कने साॊस्कृततक सॊग्रहारम तनभाुणका रातग र्वतबन्न सयोकायवारासॉगको साझेदायीभा 
तनभाुणको काम ुथारनी गरयनेछ । 

२. करा, सॊस्कृतत, ऩयम्ऩयागत फाजा, जातीम झाकीहरु सॊयऺण तथा प्रवदु्धन गन ुवडाभा प्रत्मेक फर् ु
छनौट य नगयस्तयीम प्रततस्ऩधाु गरयनेछ । 

३. रेखकहरुको सार्हत्म सम्भानभा "रेखक घय" तनभाुण गरयनेछ साथै उक्त घयभा स्थानीम 
रेखकहरुका कृततहरु सर्हतको ऩजस्तकारम स्थाऩना गरयनेछ । 

४. "दीघ ुसार्हत्म सेवा ऩजयस्काय"  राई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

घ. मजवा  तथा खेरकज द सम्फन्धी नीतत 

१. ऺभता अतबवरृ्द्ध कामकु्रभ भापुत मजवा उद्यभशिरता तथा स्वयोजगायीभा अतबवरृ्द्ध  गरयनेछ  

२. मजवाका रातग सीऩ¸प्रर्वतध¸कजाु¸व्मवसाम ऩयाभिु̧ फजाय सजर्वधा सर्हत उद्यभ र्वकास सम्वन्धी 
एर्ककृत कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

३. फैदेशिक योजगायीवाट हातसर गयेका दऺता¸सीऩ¸अनजबव एवभ ऩजॉजीराई सदजऩमोगका रातग 
उऩमजक्त वातावयण सजृना गदै औधोतगक व्मवसार्मक ऺेत्रभा रगानी गन ु मजवाहरुराई 
प्रोत्सार्हत गरयनेछ  । 
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४. स्थानीम मोजना तजजभुा¸कामाुन्वमन तथा नततजा भाऩन प्रकृमाभा मजवाहरुको सॊरग्नता वरृ्द्ध गन ु
ऺभता अतबवरृ्द्ध गरयनेछ  । 

५. मजवा सभूह¸क्त्रव सॊजारको र्वकास¸र्वस्ताय¸सजदृर्ढकयण ऺभता अतबवरृ्द्ध गदै स्थानीम सयकाय 
सॊचारनको र्वतबन्न ऺेत्रभा अथऩूुण ुप्रतततनतधत्व एवभ सहाबागीता गरयनेछ   । 

६. रागज और्ध प्रमोग गने मजवाहरुको ऩजनस्थाुऩना गन,ु ऩयाभि ुतथा ऩजनस्थाुऩना केन्रहरु सॊचारन 
गरयनेछ   

७. मजवाहरुको रातग मजवा स्वयोजगाय कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । योजगाय तथा स्वयोजगायका 
ऺेत्रभा राग्ने कृर्र्, ऩिज तथा तनभाुण ऺेत्रभा राग्न प्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

८. मजवाहरुको िारययीक य भानतसक र्वकासका रातग सानो उभेय देशख नै अभ्मस्त गयाउदै खेर 
सस्कृततको र्वकास गरयनेछ साथै भान्मता प्राप्त खेर प्रशिऺक य खेराडीहरुराई प्रोत्साहन 
गरयनेछ । 

९. "एक स्थानीम तह एक खेरभैदान "कामकु्रभ अन्तयगत हार तनभाुणाधीन अजजनुधाया 
खेरभैदानराई मसै वर् ुसम्ऩन्न गरयनेछ । 

१०. खेरकज दभा भर्हरा सहाबागीता वढाउन भर्हरा खेरकज द प्रततमोतगताहरु सॊचारन गरयनेछ  

११. स्थानीम स्तयका खेरकज द प्रिासन तथा सॊघ सॊस्था सॊग सभन्वम गरय आवश्मक नीतत तनमभ 
कामरु्वतधहरु तनभाुण गरयनेछ । 

१२. पज टवर, बतरवर, र्क्रकेट, व्माटतभन्टन तथा भािरुआटुका नगय स्तयीम खेराडीहरु  छनौट 
गरयनेछ साथै खेर प्रशिऺकको व्मवस्थाऩन गयी खेराडीहरुको दऺता अतबवरृ्द्ध गयाइनछे । 

१३. यािऩतत यतनङ शिल्ड प्रततमोतगताराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

१४. नगय स्काउट कामकु्रभराई ऩरयचारन गरयनछे । 

१५. अन्तय र्वद्यारम खेरकज द प्रततमोतगता सञ्चारनका रातग आवश्मक व्मवस्था तभराइनेछ । 

१६. मजवाहरुको िारययीक तथा भानतसक र्वकासका रातग खजरा व्ममाभिारा स्थाऩना गरयनछे ।  

 

ङ. रैङतगक सभानता तथा साभाशजक सभावेिी सम्फन्धी नीतत 

१. अऩाङ्ता बएका व्मशक्तहरुराई आमभजरक तथा तसऩभजरक कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

२. अऩाड्डता बएका व्मशक्तहरुराई सहामक साभाग्रीहरु (व्हीर शचमय , वैिाखी तथा सेतो छडी  )को 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ  

३. ऩहेँरो ऩरयचम ऩत्र वाहक अऩािता बएका व्मशक्तहरुका रातग  छज टै्ट फजेट र्वतनमोजन गयी 
व्मवसार्मक सीऩ र्वकास तातरभ प्रदान गरयनेछ साथै व्मवसार्मक कजाुका रातग र्वत्तीम 
सॊस्थाहरु सॊग सभन्वम गरयनेछ । 

४. अऩािता बएका व्मशक्तहरुद्वाया सञ्चातरत स्वयोजगाय उद्योगहरुको दताु तथा नवीकयण िजल्कभा 
ित प्रततित छजट प्रदान गरयनेछ । 

५. रैर्िक र्हॊसा फाट र्ऩतडत  भर्हराहरुको सॊयऺणका रातग अल्ऩकारीन वा दीघकुारीन सेवा 
केन्रहरु स्थाऩना गदै भनोसाभाशजक र्वभि ुउऩचाय एवभ कानजनी सहमता उऩरव्ध गयाइनेछ 
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६. कामसु्थरभा हजने रैर्िक तथा मौतनक र्हॊसा¸छजवाछूत एवभ र्वबेदऩूण ुज्मारादय रगामत सवै 
प्रकायका अन्माम य र्हॊसाराई  तनरुत्सार्हत य दशण्डत गन ुस्थानीम कानून वनाई कडाईका साथ 
रागू गयी  नगयऩातरकाराई भर्हरा र्हॊसा भजक्त वनाइनेछ ।  

७. उद्योग व्मवसामभा जोखीभ मजक्त काभ गने र्वऩन्न ऩरयवायका गबवतुी भर्हराराई आवश्मक 
कामरु्वतध वनाई तनशश्चत सभमको रातग बत्ता उऩरव्ध गयाइनेछ । 

८. सीऩ र्वकास एवभ उद्यभिीरता तातरभ तथा प्रर्वतध हस्तान्तयण वाट योजगायी¸स्वयोजगायी तथा 
आम आजनुका अवसयहरु सजृना गदै भर्हराहरुराई आतथकु रुऩभा सऺभ य सवर वनाइनेछ 
।  

९. भर्हरा सहकायी सॊस्थाको ऺभता र्वकास सर्हत र्वउ ऩजॉजी कोर् स्थाऩना गरयनेछ  

१०. रैर्िक उत्तयदामी फजेट य ऩयीऺण प्रणारी अवरम्वन गरय भर्हरा सिशक्तकयण गरयनेछ । 
साथै नगयऩातरकाको वार्र्कु रुऩभा रैतगॊक सभानता तथा साभाशजक सभावेिीकयण ऩरयऺणराई 
अतनवाम ुगरयनेछ । 

११. र्वद्यारम¸सॊचाय ऺेत्र रगामत अन्म सयोकायवारासॊग सभन्वम गयी वारवातरका तथा र्किोय 
र्किोयी भातथ हजने दजव्मवुहाय र्̧हॊसा¸बेदबाव¸फारिोर्ण¸फारश्रभ फेचर्वखनको अन्त्म गरयनछे  । 

१२. फार सहाबातगता¸फारर्वकास¸फार फचाउ¸फार सॊयऺणका रातग  नगयऩातरका रगामतका सवै 
सावजुतनक कामाुरमहरुभा नीततगत व्मवस्था गयी सोही अनजसाय फार्र्कु कामकु्रभहरु 
कामाुन्वमन गदै सॊस्थागत र्वकास गरयनेछ  

१३. फार भैत्री नगय तनभाुणका रातग प्रवदु्धनात्भक कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । कम्तीभा एक 
वटा वडाराई फारभैत्री घोर्णा गरयनेछ । 

१४. फारक्त्रव वार सॊजारको ऺभता अतबवरृ्द्ध गदै र्वतबन्न सतभततहरुभा हजने फार प्रतततनतधत्वराई 
प्रबावकायी  वनाइनेछ । 

१५. कानजनी र्ववाद ऩयेका फारफातरकाका रातग फार सजधाय गहृ सञ्चारन गयी सॊयऺण गरयने य 
अनाथ अतत र्वऩन्न फारफातरकाहरुको शिऺा स्वास्थ्यमभा ऩहजॉचको व्मवस्था तभराइनेछ  

१६. सॊर्वधानभा बएका वार अतधकायको वायेभा अतबभजखीकयण गयी जनचेतना अतबवरृ्द्ध गरयनेछ  

१७. जेष्ठ नगारयकका ऻान¸सीऩ य अनजबवहरु नीतत तनभाुणभा उऩमोगी हजने  य बावी ऩजस्ताहरुका 
रातग भागदुिनु हजनसक्त्ने बएकोरे त्मस्ता ऻान अनजबवहरुरराई ऩजस्तान्तयण गने वातावयण 
सजृना गरयनेछ  । 

१८. र्हॊसा, दजव्मवुहाय,बेदबावभा ऩयेका भानतसक तनावभा ऩयेका¸अिक्त¸घयवाय र्वर्हन र्वऩन्न जेष्ठ 
नगारयक हरुको सॊयऺणका रातग स्थानीम गैह्र सयकायी सॊस्थाहरु सॊगको सहकामभुा वदृ्धाश्रभ 
स्थाऩना य सॊचारन गरयनेछ  । 

१९. जेष्ठ नगारयक सम्भान कामकु्रभ तनिजल्क स्वास्थ्यम फीभा स्वास्थ्यम जाॉच रागामत सॊर्वधान य 
अन्म कानजनहरुभा बएका प्रावधानहरुराई प्रबावकायी रुऩभा कामाुन्वमन गरयनेछ  । 

२०. सीऩ र्वकास एवभ उद्यभिीरता तातरभ कामकु्रभ हरु सॊचारन गरय दतरत सभजदामको ऺभता 
अतबवरृ्द्ध गदै योजगाय एवभ आमआजनुका अवसयहरु सजृना गन ुसहमोग गरयनेछ । 
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२१. दतरतहरुको ऩयम्ऩयागत सीऩ य दऺताको सॊयऺण सॊवदु्धन य  उऩमोग गरयनेछ  । 

२२.  नगयऩातरका सयकाय सॊचारनभा दतरतको प्रतततनतधत्व सजतनशश्चत बएऩतन थऩ सिशक्तकयण 
गयी भूर प्रवाहभा ल्माइनेछ । 

२३. नगयऩातरकाराई छजवाछूत भजक्त वनाउन र्विेर् कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ  । 

२४. र्वऩन्न दतरत सभजदाम बएका स्थानराई प्राथतभकताभा याखी सडक वत्ती जस्ता ऩूवाुधायहरु 
तनभाुण गरयनेछ  । 

२५. भर्हरा फारफातरका अऩािता बएका व्मशत्त जेष्ठ नागरयक य मौतनक तथा रैतगक 
अल्ऩसॊख्मकहरुको तॊथ्यमाङ्क सॊकरन य अध्मावतधक गरयनेछ साथै रैंतगक सभानता तथा 
उत्थानका रातग प्रदेि सयकाय तथा सॊघीम सयकायसॊग साझेदायी गरयनेछ । 

२६. गरयवी तनवायणका रातग रघज उद्यभ र्वकास भापुत सम्बाव्म उत्ऩादन फजाय प्रततस्ऩधाु वरृ्द्ध 
गनकुा रातग कशम्तभा ऩाॊच जनाको सभजहभा प्रर्वतध हस्तान्तयण गरयनेछ । 

२७. भजदजयहरुको रगत सॊकरन तथा सूशचकृत गयी असॊगर्ठत कृर्र्, तनभाुण तथा खोरा 
भजदजयहरु/ शचमा भजदजयहरुको दजघटुना र्वभा गरयनेछ । भजजदयराई र्वतबन्न र्कतसभका 
तसऩभजरक तातरभ र्दई व्मवसार्मक फनाइनछे । 

३. ऩूवाधुाय र्वकास सम्फन्धी नीतत 

१. नगय कामऩुातरकाको कामाुरम ऩरयसयराई अत्माधजतनक तरयकारे सौन्दमॉकयण गयी  नगय कै 
गौयवको रुऩभा ऩूवाुधाय तनभाुण गरयनेछ । 

२. नगयऩातरका कामाुरमराई सञ्चारन गन ुबवन तनभाुणका रातग जग्गा दाताको प्रस्ताव अनजसाय 
अधकुदको प्रततभा तथा शिरारेख मथाशिघ्र प्रततस्थाऩन गरयनेछ । 

३. सॊघीम कामकु्रभ अनजसाय क्रभागत रुऩभा सञ्चारन हजदै आएका अजजनुधाया जरेश्वय धाभ, 
पाल्गजनन्द भाङर्हभ सौन्दमॉकयण कैदरे अजजनुधाया ३, सहकारे झयना, हरजवागढ ऩयाऩमटुन,  
वदृ्ध प्रततभा स्थाऩना अनऩा २, भदन आशश्रत ऩाकु ऩमटुकीम ऩूवाुधाय तनभाुण अनऩा ४, िर्हद 
स्भतृत उद्यान ऩमटुन ऩूवाुधाय तनभाुणका रातग तनयन्तयता र्दइनेछ । 

४. आगातभ वर् ुप्रत्मेक वडाभा कम्तीभा १ र्क .भी सडक कारोऩत्रे , भभतु सम्बाय, र्वऩद 
व्मवस्थाऩन य र्वर्मगत ऺेत्रको र्वकास सम्फन्धी आमोजनाराई तनयन्तयता र्दइएको छ ।  

५. सडकको कायणरे हजने ब जऺ मराई कभ गन ुवामो इशन्जतनमयीङ प्रर्वतधराई जोड र्दईने छ । 

६. सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायसॊगको सभन्वम र्वरयङ, टाङर्टङ खोराभा  तटफन्धन, तग्रनवेल्ट य 
फाटो तनभाुण काम ुगरयनेछ । 

७. ितनश्चये फजाय ऺेत्रराई आधजतनक  व्मवशस्थत य सौन्दमॉकयणराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

८. नगयतबत्रका फाॉकी यहेका अतत आवश्मक ऩजर, कल्बटु तनभाुण कामरुाई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

९. र्वद्यारम, साभजदार्मक बवन य सयकायी बवन तनभाुण गदाु तनभाुण हजने सॊयचनाहरु अऩाङग 
भैत्री,फारभैत्री, रैगर्कभैत्री य वातावयणभैत्री फनाउने नीतत अवरम्फन गरयने छ । 

१०. बवन तनभाुण सॊर्हता तथा न्मूनतभ  भाऩदण्ड रागू गयी प्रकोऩवाट हजन सक्त्ने सॊबार्वत 
ऺततहरुवाट जनधन सजयशऺत याशखनेछ 
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११. ऩजवाुधाय मोजनाको कामनु्वमन सभमभा सम्ऩन्न गन,ु मोजनाको कामाुन्वमन य अनजगभनराई 
सहज य सयर फनाउन मोजना कामाुन्वमनको कामतुातरका तमाय गयी कामाुन्वमन गरयनेछ । 

१२. नगय गौयवका आमोजना तथा ठजरा आमोजनाहरुको रातग आवश्मक तडर्ऩआय तमायी गरयनेछ 
। 

१३. नगयतबत्रका अत्माश्मक स्थान तथा भजख्म फजायहरुभा सडक फत्ती तथा तस .सी क्त्माभेया जडान 
कामरुाई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

१४. नगयभा बएका हेब्फी सवायी साधनहरुराई ऩूण ुरुऩभा ऩरयचारन गरयनेछ । 

१५. जनसहबातगताभा सञ्चारन हजने बौततक ऩूवाुधाय तनभाुणका आमोजनाहरुभा सावजुतनक तनजी 
साझेदायी कामकु्रभराई प्राथतभकता र्दइनेछ । 

१६. झोरजिे ऩजर तनभाुण कामरुाई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

१७. तऩाई भधेि सभरृ्द्ध कामकु्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

१८. मो वर् ुअजनुजधाया नगयऩातरकाराई "उज्मारो नगयऩातरका " घोर्णा गरयनेछ त्मसका रातग 
आवश्मक सवै घयधजयीभा र्वद्यजत सेवा र्वस्ताय गरयनेछ । 

१९. सजयशऺत नागरयक आवास कामकु्रभ अन्तगतु ऩाॉच फर्भुा १००० वटा घय तनभाुण गने 
कामकुो थारनी मसै वर्फुाट गरयनेछ । 

२०. नगय तबत्रका भहत्वऩूण ुएवभ अतत आवश्मक ऩजवधुाधयका मोजना फैक (Project Demand Bank) 

तमाय गरयनेछ । उक्त्त्त वैकभा सभावेि बएका आमोजनाहरुको क्रभि तनभाुण गदै रतगनेछ । 

 

 

 

४. वन, वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी नीतत 
१. भजख्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयर्दको कामाुरम प्रदेि न १ को प्रदेि सहमोग कामकु्रभफाट झाऩा 

शजल्रा अन्तगतु चाय वटा स्थानीम तहहरु अजजनुधाया नगयऩातरका, कन्काई नगयऩातरका, 
र्वताुभोड नगयऩातरका य वजद्धिाशन्त गाउॊऩातरकाको सहकामभुा एर्ककृत र्वऩद व्मवस्थाऩन 
केन्रको स्थाऩना गयी सञ्चारन ल्माइनेछ ।  

२. र्वरयङ य टाङर्टङ खोराराई प्रदेिसॊगको सभन्मभा तटफन्धन गयी तग्रनवेल्ट य फाटो तनभाुण 
गरयनेछ । 

३. नगय तबत्र यहेका र्वतबन्न वन उऩबोक्ता सतभततहरु तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई नगयको नीतत 
तथा कामकु्रभ अनजसाय र्वऩद व्मवस्थाऩनभा सभन्वम य सहकाम ुगने व्मवस्था तभराइनछे । 

४. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको काम ु(डशम्ऩङ साइट) राई प्राथतभकताभा याखी तनयन्तयता र्दइनेछ । 
सो पोहोयभैरा छजट्टा छज टै्ट याख्न ेव्मवस्था तभराई सॊकरन गने प्रर्क्रमाको थारनी गरयनछे । 

५. हात्ती र्ऩतडत ऺेत्रभा र्विेर् कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । सयोकायवारा सॊस्था सॊग सभन्वम 
गयी  भानव हात्ती द्वन्द्व व्मवस्थाऩन कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
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६. र्वऩदफाट हजनसक्त्ने ऺततराई तत्कार उद्धाय, याहत य ऩूनसु्थाऩनाका रातग आवश्मक जनिशक्त 
साभाग्री य श्रोतको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । जसका रातग र्वऩद व्मवस्थाऩन केन्र स्थाऩना गरय 
गरयनेछ । 

७. वातावयण स्वच्छता कामभ गन ु सडक र्कनाय, र्वद्यारम, औद्योतगक करयडोय य नदी तटीम 
ऺेत्रभा हरयमारी कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । बजसॊयऺण एवभ ऩर्हयो तनमन्त्रणको रातग 
वृऺ ायोऩण कामकु्रभ एवभ ्योकथाभका र्वतध अवरम्फन गने नीतत तरइनेछ । 

८. ितनश्चयेको खानेऩानीराई िजद्ध र्ऩउने ऩानीको व्मवस्थाऩन गन ु सॊघ, प्रदेिसॊग सभन्वम य 
सहकाम ुगरयनेछ   

९. जरुवा तथा खानेऩानीको भजहान सम्बाव्मताको ऩर्हचान गयी सॊयऺण तथा जगेना गरयनछे । 

१०. नगय तबत्र यहेका तसभसाय ऩोखयीको ऩर्हचान गयी सॊयऺण गरयनेछ  । 

११. र्वरयि करयडोय फाइऩास सडकराई गौयवको आमोजनाको रुऩभा तनभाुण गने कामकु्रभराई 
प्राथतभकता र्दइनेछ। 

१२. र्वरयि नदी प्रणारी अन्तगतु र्वतबन्न स्थानभा तटफन्धन तथा चेकड्याभ तनभाुणका रातग 
सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकायसॊग साझेदायी तथा सहकाम ुगरयनेछ । 

१३. वन तथा नदी ऺेत्रको वातावयणीम प्रबाव रेखाजोखा गयी आवश्मक कामकु्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

१४. र्वऩद व्मवस्थाऩन ऐन तनभाुण गरयनेछ ।  

१५. जोखीभ सॊवेदनिीर बू उऩमोग मोजना तमाय गरयनेछ । र्वऩद प्रततकाम ु मोजना तमाय 
गरयनेछ । 

६. सजिासन तथा सॊस्थागत र्वकास सम्फन्धी नीतत  

१. नगयऩातरकाका र्वकासका काभराई प्रबावकायी वनाउन नगयऩातरकाराई आवश्मक 
सल्राह सजझाव प्रदान गन ुएवभ नगयवासीको दीगो सभरृ्द्धका मोजना तनभाुण गनकुा रातग 
स्थामी सॊमन्त्रको रुऩभा "नगय  मोजना आमोग  "गठन गरयनेछ ।  

२. नगय मोजना आमोगको प्रत्मऺ सॊरग्नता य तनगयानीभा नगयको web based profile य आवतधक 
र्वकास मोजना तमाय गरयनेछ । 

३. सजचनाको हक सम्फन्धी ऐनका फायेभा नगयऩातरकावासीराई सजसूशचत गरयनेछ । साथै 
नगयऩातरकाफाट बएका र्वकास गततर्वतधहरुराई स्थानीम एप .एभ. , ऩत्रऩतत्रका तथा 
साभाशजक सॊजार भापुत प्रचायप्रसाय गने कामरुाई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

४. मोजना तजजभुा प्रर्क्रमाफाट आएका कामकु्रभ वा मोजनाहरुराई भात्र कामाुन्वमन गने 
नीततराई प्राथतभकता र्दईनेछ । 

५. नागरयक फडाऩत्र प्रतत सॊम्ऩूण ु सेवाग्राही य कभचुायीको ऻान अतबवरृ्द्ध गयी व्मवहारयक 
कामाुन्वमन गरयनेछ । 
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६. नगयकामऩुातरकाको कामाुरमभा कामयुत िाखा प्रभजख, वडा कामाुरम, स्वास्थ्यम सॊस्था 
प्रभजखसॉग काम ुसम्ऩादन सम्झौता गयी आतथकु वर्कुो अन्त्मभा उत्कृि काम ुसम्ऩादन गने 
कभचुायीराई  ससम्भान ऩजयस्कृत गरयनेछ  । 

७. नगयऩातरकाको सेवा प्रवाहको सम्फन्धभा प्राप्त बएको उजजयी य गजनासो सजनजवाई सॊमन्त्रराई 
प्रबावकायी फनाइनेछ साथै छज टै्ट डेस्कको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

८. नगयऩातरकारे सम्ऩन्न गयी सकेका सॊस्थागत स्वभूल्माकॊ न तथा रैतगक सभानता तथा 
साभाशजक सभावेिीकयण ऩयीऺण ऩश्चात तमाय गरयएको काम ु मोजनाहरुराई प्रबावकायी 
कामाुन्वमन गदै रतगनेछ 

९. नगयऩातरकाको सेवा प्रवाहको गजणस्तयराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सो फायेभा सतभऺा गन ु
कामऩुातरका, िाखा प्रभजख तथा वडा सशचवहरुको तनमतभत प्रगतत सतभऺा फैठक सॊचारन 
गरयने छ । 

१०. नगयऩातरका तथा वडाको काभ कायवाहीराई अझ फर्ढ प्रबावकायी य व्मवशस्थत फनाउन 
अनजगभन तथा भूल्माकॊ न प्रणारीराई सूचकभा आधारयत फनाई सॊस्थागत गने प्रबावकायी 
रुऩभा रागज गरयनेछ । 

११. नगयऩातरकाको ऩायदशितुा एवभ ्सजिासनका रातग नगयऩातरकाको आम्दानी तथा खचरुाई 
सावजुतनकीकयण गने कामरुाई तनयन्तयता र्दनजका साथै नगयऩातरका र्वकास तनभाुण 
कामभुा ऩायदशितुा कामभ गन ुमोजना स्थरभा नै सावजुतनक सजनजवाई य साभाशजक ऩयीऺण 
गने कामरुाई तनयन्तयता र्दइनेछ। 

१२. नगयऩातरकारे सम्ऩादन गयेको कामकुो सभफ्न्धभा चौभातसक रुऩभा सावजुतनक सजनजवाई 
गने, सेवा प्रवाहराई सहज फनाउन प्रत्मेक वडाभा एर्ककृत घजम्ती सेवा सॊचारन गरयनेछ । 

१३. आभ नागरयकराई सूचनाभा सहज ऩहजॉच सजृना गन ु नगयऩातरकाको सॊऩूण ु र्वर्मगत 
सूचनाहरु नगयऩातरकाको वेबसाइटभा अद्यावतधक गरयनेछ । 

१४. First come First service को तसद्धान्त अनजसाय सेवा प्रवाहभा हजने असन्तजिीराई हटाउन र्विेर् 
अतबमान भजरक कामकु्रभहरुभा टोकन प्रणारी रागज गरयनेछ । 

१५. कामाुरमराई प्रर्वतधभैत्री फनाइनेछ साथै नगयऩातरकाको तनशश्चत ऺेत्रराई र्ि वाईपाई 
जोन (Free WIFI zone) फनाउन आवश्मक काम ुथारनी गयीनेछ । 

१६. नगयऩातरकाकामाुरमराई सेवाग्राहीभैत्री फनाउन सेवाग्राही प्रततऺारम, सहामता कऺ, य 
सोधऩजछ कऺको व्मवस्था तभराइनेछ । 

१७. कभचुायी एवभ ् ऩदातधकायीहरुको ऺभता र्वकासका रातग तातरभ, अध्ममन, अवरोकन 
भ्रभणको व्मवस्था तभराइनेछ । 

१८. र्वकासभा साझेदाय सॊस्थाहरुफाट साझेदायीभा सॊचारन गरयने नगयऩातरका स्तयीम 
मोजनाराई प्रबावकायी तथा नततजाभजखी फनाई कामाुन्वमन गन ुप्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

१९. व्मशक्तगत घटना दताुराई अतबमानको रुऩभा सॊचारन गन ु घटना दताु शिर्वय सॊचारन 
गरयनेछ । 
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२०. सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट सॊचारन गरयन ेमोजना तथा आमोजनाहरुको अनजगभन, 

भूल्माकॊ न ऩद्धतीराई व्मवशस्थत य वस्तजऩयक वनाइनेछ ।कज नै ऩतन गैह्र सयकायी सॊस्थारै 
मो नगयऩातरकाभा काभ गनज ुबन्दा ऩर्हरा सूशचकृत हजनजऩने व्मवस्था तभराइनेछ । 

२१. गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुफाट सॊचारन गरयने सफै प्रकायका सहमोग तथा सेवाहरुराई 
नगयऩातरकाको एकद्धाय प्रणारी भापुत सॊचारन गरय व्मवशस्थत फनाइनेछ । गैय सयकायी 
सॊस्थाराई तनमभन गयी कामुऺ ेत्रको दोहोयोऩना अन्त्म गरयनेछ । 

२२. उऩबोक्ता सतभतत भापुत सॊचारन हजन ेमोजनाहरुको वगॉकयण गयी प्रत्मेक तनवाुशचत वडा 
प्रतततनतधहरुराई शजम्भेवायी वाॉडपाॉड गयी मोजना सॊचारन य सम्ऩन्नताको सभम तसभा 
तनधाुयण गयी शजम्भेवायी प्रदान गरयनेछ  

२३. ऩत्रकारयता ऺेत्रको प्रवदु्धन एवभ ् र्वकासका रातग ऩत्रकाय भहासॊघ रगामत सॊचायसॉग 
सम्फद्ध तनकामहयसॉग सभन्वम गयी सञ्चायभैत्री कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२४. सजिासन एवभ ्ऩायदशितुाराई भजर भन्त्र भानी सञ्चाय भाध्मभराई भमाुर्दत एवभ ्सम्भातनत 
य शजम्भेवाय फनाउन प्रत्मेक फर् ुउत्कृि ऩत्रकाय सम्भान कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२५. मस  नगयऩातरकाको सजिासन य सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा शजऻासा गजनासो सजनजवाइ गनकुो 
रातग सॊञ्चाय भाध्मभ भापुत कामकु्रभ तनभाणु गरय प्रकासन प्रसायण गरयनेछ । 

२६. नगयऩातरका अन्तगतु कामयुत कभचुायीहरुको भनोफर उच्च फनाउन सेवा सजर्वधाराई 
सभम साऩेऺ फनाइनेछ ।हार सेवा कयायभा कामयुत कभचुायीहरुको काम ु सम्ऩादन 
भूल्माङ्कन गयी सन्तोर्जनक कामसुम्ऩादन गने कभचुायीहरुको खाइऩाई आएको 
ऩारयश्रतभकभा १५ प्रततितरे वरृ्द्ध गयी कयाय सेवा आगाभी आ.व. सभेत तनयन्तयता 
र्दइनेछ । 

२७. नेऩार सयकायरे घोर्णा गये अनजरुऩ मस नगयऩातरकाभा कामयुत कभचुायीहरुको तरफ 
बत्ताराई सभामोजन गरयनेछ । 

२८. बजतभहीन, दतरत, ब जतभर्हन सजकज म्वासी अव्मवशस्थत फसोफासका रातग ब जतभ आमोग भापुत 
रगत सॊकरन गयी जग्गा धनीऩजजाु र्वतयण कामरुाई अगाडी फढाइनेछ । 

२९. तसभाना र्ववादका रातग अन्तय स्थानीम तहसॊग सभन्वम गयी सयऩट नाऩीराइ तनयन्तयता 
र्दइनेछ । 

३०. स्थानीम तहभा कामयुत कभचुायीहरुको वशृत्त र्वकासका रातग ऐन तनभाुण गयी त्मसको 
आधायभा  प्रर्क्रमा अगाडी फढाइनेछ ।  

३१. कय तथा याजश्व ऺेत्रको सजधाय तथा सवर फनाउन तनभाुण बएको याजश्व सजधाय काममुोजना 
प्रततवेदन २०७९ कामाुन्वमन गरयनेछ । 

आदयणीम सबाध्मऺ भहोदम, 

अन्त्मभा मो नीतत तथा कामकु्रभ अजजनुधाया नगयऩातरका र्वकासको भागशुचत्र य अजजनुधाया 
वासीको भाग य आवश्मकताको प्रततपर हो । मसराई तमाय गदाु भैरे याजनीततक दर, 

कामऩुातरका सदस्म, यािसेवक कभचुायी, वजर्द्धजीर्व, शिऺक, सभाजसेवी, र्वकास साझेदाय सॊघसॊस्था 
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रगामत सफै ऺेत्रको सल्राह सजझावराई सभे्ने प्रमास गयेको छज । नीतत तथा कामकु्रभको 
तजजभुाभा अभजल्म सजझाव र्दनजहजने एवॊ सहमोग गनजहुजने सम्ऩजणभुा भ हार्दुक धन्मवाद व्मक्त गदुछज 
। प्रस्तार्वत नीतत तथा कामकु्रभको सपर कामाुन्वमनफाट  र्वतबन्न कायणरे तथरतथरो बएको 
अथतुन्त्रभा ऩजनउुत्थान हजने, योजागायी सृजना हजने, कृर्र् उद्योग तथा साभाशजक र्वकासको 
भाध्मभफाट सफै  अजजनुधायावासीको सभजन्ती हजने तथा साभाशजक, आतथकु, बौततक, साॊस्कृततक 
रगामत सवाुर्ङण ऩऺको र्वकास बई “सभदृ्ध अजजनुधाया य सजखी  अजजनुधायावासी ” को हाम्रो 
रक्ष्म ऩजया हजने अऩेऺा याखेको छज । तसथ ुनीतत तथा कामकु्रभको सपर कामाुन्वमन गनकुा 
रातग सम्ऩजण ु नगयसबा सदस्म ज्मूहरु, सफै याजनीततक दर, यािसेवक कभचुायीहरु, वजर्द्धजीर्वहरु, 

सभाजसेवी, उद्योगी व्मवसामी, गैयसयकायी सॊघसॊस्था, तनजी ऺेत्र य सम्ऩजण ु अजजनुधायावासी जनताको 
साथ य सहमोग प्राप्त हजने र्वश्वास तरएको छज  । 

 

ऩेि गने् उऩ प्रभजख श्री खड्गभामा ऩयाजजरी 
ऩेि बएको तभतत् २०७९/०४/१० 

ऩारयत बएको तभतत् २०७९/०४/१६ 

 

आऻारे, 
गीताकज भायी याई 

अजजनुधाया नगयऩातरका, नगय कामऩुारकाको 
कामाुरमका प्रभजख प्रिासकीम अतधकृत 

 


