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आदयणीम उऩप्रभङ्टख  एवॊ नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,     

१. नेऩारभा सॊघीमता ऩङ्झछ स्थानीम तहको ऩङ्जहरो कामयकार सम्ऩङ्ङ बई दोश्रो कामयकारको शङ्टरुवात 
बएको छ । दोश्रो कामयकारको ङ्झनवायचन ऩश्चात हाभी भेरम्ची नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका जनताफाट 
अनङ्टभोङ्छदत बई जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधका रुऩभा चमन बएका छौं । नगयऩाङ्झरका ङ्झनभायण गने मो अवसय प्रदान 
गनङ्टयहङ्टने सम्ऩूणय नगयवासीहरुप्रङ्झत भ हाङ्छदयक आबाय प्रकट गदयछङ्ट  । नेऩारको याङ्जष्डम ङ्जहत, आङ्झथयक 
साभाङ्ञजक न्माम सङ्जहतको रोकताङ्ञन्त्रक भूल्म य भान्मताभा आधाङ्चयत सभाजवाद प्रङ्झत प्रङ्झतफि यहॉदै 
सभङ्टङ्ङत सङ घीम शासन प्रणारीको भाध्मभफाट न्मामऩूणय, ङ्जवबेदयङ्जहत, सभताभङ्टरक, सफर य सभिृ 
नेऩारको ङ्झनभायण गने उदे्दश्मका साथ आङ्झथयक वषय २०७९/०८० को नीङ्झत तथा कामयक्रभ मस 
गङ्चयभाभम सबाभा प्रस्तङ्टत गनय ऩाउॉदा भराई खङ्टशी रागेको छ । मस घडीभा नेऩारी जनतारे 
भङ्टरकको स्वतन्त्रता, सावयबौङ्झभकता, बौगोङ्झरक अखण्डता, स्वाङ्झधनता, याष्डङ्जहत, रोकतन्त्र य अग्रगाभी 
ऩङ्चयवतयनका राङ्झग ऩटक ऩटक गङ्चयएका ऐङ्झतहाङ्झसक जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघषय रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
चयणभा बएका आन्दोरन, त्माग य फङ्झरदानको स्भयण गदै ऻात अऻात शहीद  तथा फेऩत्ता य ऩीङ्झडत 
नागङ्चयकहरु प्रङ्झत उच्च सम्भान प्रकट गदयछङ्ट  ।   

 

२. रोकतन्त्र य सङ घीमताको आधायङ्ञशराको रुऩभा यहेको स्थानीम तहको ङ्झनवायचन ङ्झनष्ऩऺ य शाङ्ञन्तऩूणय 
रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनय अहोयात्र खङ्जटनङ्ट बएका याष्ड सेवक कभयचायी, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, याजनीङ्झतक दर, आभ 
भतदाता रगामत सफैभा हाङ्छदयक धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।रोकताङ्ञन्त्रक प्रङ्जक्रमाफाट ङ्झनवायङ्ञचत हङ्टनबएका 
सम्ऩूणय जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुभा हाङ्छदयक फधाई एवभ ् सपर कामयकारको शङ्टबकाभना व्मक्त गदयछङ्ट  ।  

 

३. २०७८ सार असाय १ गते भेरम्ची य ईन्रावती नदीभा आएको ङ्झबषण फाढीफाट प्रबाङ्जवत बएका 
सम्ऩूणय नगयवासीहरुको दमङ्झनम अवस्थारे भराई अन्तय भनदेङ्ञख ऩीडा भहसङ्टस गयाएको छ । 
भेरम्ची तथा इन्रावती नदीफाट आएको फाढी ऩङ्जहयोफाट भतृ्मूवयण गनङ्टयहङ्टने नेऩारी तथा ङ्जवदेशी 
नागङ्चयकहरु प्रङ्झत हाङ्छदयक श्रिासङ्टभन अऩयण गदै शोक सन्तप्त ऩङ्चयवायजनभा हाङ्छदयक सभवेदना प्रकट 
गदयछङ्ट  ।सावयजङ्झनक सॊयचनाको ऩङ्टनङ्झनयभाण तथा प्रबाङ्जवतहरुको ऩङ्टनयस्थाऩनाको राङ्झग सहमोग ऩङ्टमायउनको 
राङ्झग तीनै तहका सयकाय, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था य व्मङ्ञक्तहरुराई सावयजङ्झनक अङ्जऩर गदयछङ्ट। 

 

४. नेऩारको सॊङ्जवधान, सङ घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना तथा 
नगय ङ्जवकास गङ्टरु मोजनारे ऩङ्चयरङ्ञऺत गयेका ङ्जवषमहरु, दीगो ङ्जवकासको रक्ष्म, ऩन्रौं आवङ्झधक मोजना, 
सॊङ्घीम तथा प्रदेश सयकायका नीङ्झत कामयक्रभ, याजनीङ्झतक दर य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा ङ्झनकामहरुफाट 
प्राप्त सङ्टझावहरु सभेतको आधायभा भेरम्ची नगयऩाङ्झरकारे मो नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा गयेको छ।  

 

५. मो नीङ्झत तथा कामयक्रभको कामायन्वमन गदाय दीगो ऩूवायधाय ङ्जवकास, योजगायी ङ्झसजयना, उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व वङृ्जि, ऩमायवयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन, गङ्चयफी न्मूनीकयण, सङ्टशासन य सावयजङ्झनक 
सेवाभा नागङ्चयकहरुको सहज ऩहङ्टॉचराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  
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आदयणीम उऩप्रभङ्टख एवॊ नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,   

ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभायण  :  
 

 

६. भेरम्ची तथा ईन्रावती नदीभा आएको ङ्झबषण फाढीफाट नदी तटीम ऺेत्रभा ङ्झनभायण बएका सावयजङ्झनक 
सॊयचनाहरु, ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका घय सॊयचना तथा जग्गा जङ्झभनहरुभा अकल्ऩनीम ऺङ्झत ऩङ्टगेको छ । 
फाढीफाट ऺङ्झत बएका सावयजङ्झनक सॊयचना एवॊ व्मङ्ञक्तको ङ्झनजी जग्गा जङ्झभनको सॊयऺण गनयको राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकाफाट स्थाऩना गङ्चयएको कोषभा थऩ फजेट व्मवस्था गयी भेरम्ची फाढीऩीङ्झडत तथा 
प्रबाङ्जवतहरुको घय तथा सावयजङ्झनक सॊयचनाहरुको ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण गङ्चयनेछ ।मस कामयको 
राङ्झग सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तहहरु य शङ्टबेच्छङ्टक दात ृ ङ्झनकामहरुसॊग आवश्मक 
सभन्वम गङ्चयनेछ ।  

 

७. नगयऩाङ्झरका केन्रफाट सफै वडा कामायरम जोड्ने भङ्टख्म सडक स्तयोङ्ङती गयी फाहै्र भङ्जहना मातामात 
सॊचारन मोग्म फनाइनेछ । साथै, वडा ङ्झबत्रका सफै फस्तीहरुराई सडक सञ्जारसॊग जोडी स्थानीम 
उत्ऩादनहरुको फजायीकयण गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।   

 

८. नगय चक्रऩथसॊग जोङ्झडन फाॉकी यहेका अधङ्टया सडकहरु ङ्झनभायण एवॊ स्तयोङ्ङती गङ्चयनेछ ।  

 

 

९.  भध्म ऩहाडी रोकभागयसॉग जोङ्झडएको भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको फाहङ्टनेऩाटी फजाय ऺेत्रराई व्माऩाङ्चयक 
ऺेत्रको रुऩभा य भेरम्ची फजायराई प्रशासङ्झनक ऺेत्रको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।   

 

१०. नगयको सभग्र ङ्जवकासको राङ्झग सॊघ, प्रदेश य नगयऩाङ्झरकासॊग ङ्झसभाना जोङ्झडएका अन्म नगयऩाङ्झरका 
तथा गाउॉऩाङ्झरकाहरुसॊग आवश्मक सभन्वम य सहकामय गयी साझेदायीका कामयक्रभहरु सॊचारन 
गङ्चयनेछ।  

 

११. ङ्जवनाशकायी बकूम्ऩफाट बएको ऺङ्झतको ऩङ्टनङ्झनयभायणको फाॉकी कामयराई चारङ्ट आ.व. ङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गनय 
आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।  

 

१२.  “एक घय एक धाया” खानेऩानी कामयक्रभ सॊचारन गयी आगाभी ऩाॉच फषयङ्झबत्र नगय ङ्झबत्रका फाॉकी 
घयधङ्टयीहरुभा स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 

१३. बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टमायउॉन नगय ऺेत्रभा सॊचाङ्झरत ङ्जवकास ङ्झनभायणको काभभा 
आवश्मकता अनङ्टसाय सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

 

 

१४. ङ्जवतयणभङ्टखी मोजना छनौटको अभ्मासराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनय ऩङ्चयमोजना फैंकको रुऩभा यहेको एङ्जककृत 
नगय ङ्जवकास गङ्टरुमोजना य ऩञ्चवङ्जषयम आवङ्झधक मोजना तथा भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको भाध्मभफाट 
मोजना छनौट गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ  । 
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१५. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा सञ्चारन गङ्चयने ऩूवायधाय वा साभाङ्ञजक ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ऩङ्झन कामयक्रभ 
वा मोजना कामायन्वमन गदाय साभाङ्ञजक तथा वातावयणीम सन्तङ्टरन, प्रकोऩ व्मवस्थाऩनका ऩऺ सभेतराई 
ध्मानभा याखी आमोजनाहरुको ङ्झनभायण गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।   

 

१६. बौङ्झतक ऩूवायधाय तथा सॊयचनाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनश्चतताको राङ्झग सङ्टऩयीवेऺण तथा अनङ्टगभन प्रणारीराई 
प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

 

१७. नगयका भूख्म फजाय केन्रहरुभा WASH सङ्जहतको सावयजङ्झनक शौचारम य प्रङ्झतऺारम एवभ ्ग्राभीण 
ऺेत्रभा एक वस्ती एक साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ  । 

 

१८. वडाका प्रशासङ्झनक बवन, स्वास््म चौकी, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यामहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉच ऩङ्टमायउन 
आवश्मक ऩूवायधायको ङ्जवकास गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

१९. नगयऩाङ्झरका अन्तगयत ङ्झनभायण गङ्चयने सयकायी सॊयचनाहरु वातावयण य अऩाङ्गताभैत्री फनाउने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

 

२०. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, याङ्जष्डम एवॊ अन्तयाङ्जष्डम सॊघ सॊस्थाहरुसॊग सभन्वम गयी नगयऩाङ्झरका 
ङ्झबत्रका फजाय ऺेत्र एवॊ अन्म आवश्मक स्थानभा वैकङ्ञल्ऩक उजायको प्रवियन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
 

२१. नगयऩाङ्झरका घोषणा ऩूवय ङ्झनभायण बएका सफै घयहरुको प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदनको आधायभा अङ्झबरेङ्ञखकयण 
गङ्चयनेछ । साथै नगयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृङ्झत नङ्झरई भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयत घय वनाउने तथा तरा थप्ने 
व्मङ्ञक्तराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दण्ड, जङ्चयवाना गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

ङ्ञशऺा तथा खेरकङ्ट द ङ्जवकास  
 

२२. आगाभी ऩाॉच वषय ङ्झबत्र नगयऩाङ्झरकाराई आवश्मक ऩने न्मूनतभ प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त नगयऩाङ्झरका 
ङ्झबतै्र उत्ऩादन गयी योजगाय प्रवियन गनय प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
मो नीङ्झत कामायन्वमन गने ऩङ्जहरो खङ्टङ्ञककराको रुऩभा मस आ.व. भा मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र अध्ममन 
गने गङ्चयफ एवॊ जेहेन्दाय ५ जना ङ्जवद्याथॉहरुराई नगय ङ्झबत्रको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारमभा ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ धाय 
तपय  कऺा १२ सम्भ य २ जना ङ्जवद्याथॉहरुराई कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा (ङ्झडप्रोभासम्भ)  अध्ममनका 
राङ्झग ''नगय प्रभङ्टख छात्रवङृ्ञत्त कोष'' भापय त ङ्झनशङ्टल्क ङ्ञशऺा प्रदान गङ्चयनेछ ।  

 

२३. साभङ्टदाङ्जमक सयकायी ङ्जवद्यारमहरुराई क्रभश: प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । नगयऩाङ्झरका 
ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका प्रङ्झत ङ्जवद्यारम एक जना ङ्ञशऺकराई आधायबतू कम्प्मङ्टटय 
ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ ।   

 

२४. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र स्थाऩना गने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । सयकायी एवॊ सावयजङ्झनक प्रशासनभा नगयवासीको ऩहङ्टॉच वङृ्जिको राङ्झग रोक सेवा 
आमोगका तमायी कऺा सॊचारन गङ्चयनेछ । 
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२५. नगय ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत आभा फाफङ्ट गङ्टभाएका ङ्जवद्याथॉहरुराई अङ्झबबावकत्व प्रदान गदै 
सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

२६. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सॊचाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभध्मे शैङ्ञऺक अवस्था, ब ङ्टगोर य भाऩदण्डका 
आधायभा कङ्ट नै एक ङ्जवद्यारमराई नभूना ङ्जवद्यारमको रुऩभा ङ्जवकास गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

२७. नगय ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकहरुराई स्काउट ताङ्झरभ प्रदान गयी स्काउट ङ्ञशऺा 
सॊचारन गङ्चयनेछ ।  

 
 

२८. नगयको सभग्र शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जि गनय नगय प्रभङ्टख शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जि कामयक्रभ 
सॊचारन गयी कऺा कोठा व्मवस्थाऩन तथा ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ अङ्झबवङृ्जि कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ 
।साथै, प्रत्मेक साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा एक शैङ्ञऺक साभाग्री कऺा स्थाऩना गनय सहमोग गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।  

 

२९.  नेऩार सयकायरे कऺा छ सम्भ उऩरध ध गयाउदैं आएको ङ्छदवा खाजा कामयक्रभराई नगयऩाङ्झरकाको 
आन्तङ्चयक श्रोतफाट कऺा सात य आठभा थऩ ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । मसरे ङ्जवद्यारमभा हङ्टने ङ्जवद्याथॉको 
अङ्झनमङ्झभत उऩङ्ञस्थङ्झत तथा कऺा छोड्ने दयभा सङ्टधाय आउने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।  

 

३०. आधायबतू तहसम्भको अध्ममन ऩूया गयी ङ्जवद्यारम छोडेका १६ वषय बन्दा भाङ्झथका 
फारफाङ्झरकाहरुसॉग अन्तयङ्जक्रमा गयी ङ्ञजङ्जवकोऩाजयनका राङ्झग आवश्मक ताङ्झरभ ङ्झरन चाहेभा सोको 
राङ्झग आवश्मक व्मवस्था  ङ्झभराइनेछ ।  

 

३१. गङ्ञणत, अॊग्रजेी य ङ्जवऻान ङ्जवषमका ङ्ञशऺकहरुको ङ्जवषमगत कामयशारा आमोजना गयी ङ्झसकाई उऩरध धी 
ङ्जवश्लषेण तथा ङ्झसकाइ उऩरव्धी सङ्टधायका राङ्झग कामय मोजना ङ्झनभायण गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

 

३२. नगयका प्रत्मेक वडाभा सॊचाङ्झरत सफै अगङ्टवा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमहरुरे सोही वडाभा सॊचाङ्झरत अन्म 
आधाय ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायको सभेत ङ्ञजम्भेवायी फहन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 

३३. नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सॊचाङ्झरत सफैं साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा बौङ्झतक ऩूवायधायको न्मूनतभ भाऩदण्ड 
ङ्झनधाययण गयी सोको आधायभा बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास गयी एकरुऩता कामभ गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

३४. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जि गनय शैङ्ञऺक नङ्झतजाका आधायभा ङ्जवद्यारम, ङ्ञशऺक तथा 
ङ्जवद्याथॉराई प्रोत्साहन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 

३५. नगयको स्थानीम ऩङ्चयवेश य आवश्मकताराई भध्मनजय गयी आधायबतू तह (कऺा १ देङ्ञख ८) का 
राङ्झग  स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायण गयी कामायन्वमन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 

३६. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा कामययत फारङ्जवकास सहजकताय, ङ्जवद्यारम सहामक तथा ङ्जवद्यारम 
सहमोगीहरुको भनोवर उच्च फनाइय आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी वहनभा दृढताऩूवयक राग्नका राङ्झग प्रङे्चयत गनय 
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नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोतको अवस्थाराइय भध्मनजय गयी नेऩार सयकायरे तोके फभोङ्ञजभको 
न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी गने  नीङ्झतराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

 

३७. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा ङ्जवद्याथॉको ऩहङ्टॉच वङृ्जि गनय ङ्जवऩङ्ङ तथा रङ्ञऺत वगयका फारफाङ्झरकाराई छात्रवङृ्ञत्तको 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 

३८. ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा प्रङ्जवङ्झधभैत्री मङ्टवा जनशङ्ञक्तको ऩॉहङ्टचभा फङृ्जि गनयका राङ्झग ५० वषय उभेय ऩङ्टया बएका 
ङ्ञशऺकहरु ङ्जवस्थाऩनका राङ्झग गोल्डेन ह्याण्डसेकभापय त स्वेङ्ञच्छक अवकास कामयक्रभराइय ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ । 

 

३९. खेरकङ्ट द ऺेत्रको ङ्जवकासको राङ्झग नगयस्तयीम खेरकङ्ट द भैदानको ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 
फारफाङ्झरकाहरुको खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जनको राङ्झग क्रङ्झभक रुऩभा एक वडा एक फार उद्यान य खेर 
भैदान ङ्झनभायण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
 

 

४०. नगय ङ्झबत्रका मङ्टवाहरुराई खेरकङ्ट द ऺेत्रभा प्रोत्साहन गयी याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डमस्तयका खेराडी 
ङ्झनभायण गनङ्टयको साथै याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डमस्तयका ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी गयाउने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 
 

४१. भाध्मङ्झभक तहका ङ्जवद्याथॉराई ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठनको अरावा नेऩार स्काउट, जङ्टङ्झनमय येडक्रस 
सकय र, खेरकङ्ट द, सॊगीत रगामत अन्म साभाङ्ञजक कामयभा सहबागी हङ्टन प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 
 

 आदयणीम उऩप्रभङ्टख एवॊ नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,   

 स्वास््म तथा आमङ्टवेद : 

 

४२. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सम्ऩूणय गबयवती भङ्जहराहरुराई ताङ्झरभ प्राप्त स्वास््मकभॉिाया स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा नै प्रशङ्टती गयाउन प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । मसको राङ्झग हार बएको फङ्झथयङ सेन्टयराई  
क्रभश: ङ्जवस्ताय तथा स्तयोङ्ङती गङ्चयॊ दै रङ्झगनेछ । मस आ.व.भा थऩ एक वटा स्वास््म सॊस्थाभा फङ्झथयङ 
सेन्टयको स्थाऩना गङ्चयनेछ । भेरम्ची नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका गबयवती एवॊ सङ्टत्केयी हङ्टने भङ्जहराहरुको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको घय देङ्ञख फङ्झथयङ सेन्टयसम्भ आउने जाने दोहोयो एम्फङ्टरेन्स खचय य भेरम्ची 
नगयऩाङ्झरकाको नगय अस्ऩतारफाट काठभाडौं रगामतका अन्म अस्ऩतारसम्भ ङ्चयपय गयेको खण्डभा 
राग्ने एकतपी एम्फङ्टरेन्स खचय नगयऩाङ्झरकाफाट उऩरध ध गयाइनेछ  ।  
 

४३. सॊबाङ्जवत भहाभायी योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण गनयको राङ्झग सॊघ, प्रदेश,  तथा अन्म सयोकायवारा  

ङ्झनकामहरुसॊग आवश्मक सहमोग य सभन्वम कामभ गङ्चयनेछ ।  
 

४४. भेरम्ची नगय अस्ऩतारराई प्रदेशस्तयीम अस्ऩतारको रुऩभा य नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म 
ईकाइहरुराई क्रभश: स्वास््म चौकीको रुऩभा स्तयोङ्ङती गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।  
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४५.  नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र ङ्झनभायण गनय फाॉकी स्वास््म सॊस्थाका बवनहरु क्रभश: ङ्झनभायण गनङ्टयका साथै अधङ्टया 
यहेका बवनहरु भभयत सॊबाय गदै रङ्झगनेछ ।  

 

४६. भेरम्ची नगय अस्ऩतारफाट हार प्रदान गङ्चयएको सेवाराई ङ्जवस्ताय गयी दन्त सेवा य भानङ्झसक योग 
ऩयाभशय सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  
 

४७. न्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड य चेक ङ्झरष्टको आधायभा स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवा गङ्टणस्तय अॊक  गणना 
गङ्चयनेछ य सोको आधायभा स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवा गङ्टणस्तय फगॉकयण गङ्चयनेछ । सेवा गङ्टणस्तय अॊक 
कभ बएका स्वास््म सॊस्थाहरुको प्राथङ्झभकताको आधायभा सेवा गङ्टणस्तय सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 
 

४८. आभा सङ्टयऺा कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊ दै नगयङ्झबत्रका फङ्झथयङ सेन्टय तथा सूङ्ञचकृत स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा सङ्टत्केयी गयाउने नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सङ्टत्केयी आभाहरुराई तीन भङ्जहनासम्भ भाङ्झसक रु. 
एक हजायका दयरे ऩोषण बत्ता उऩरध ध गयाइने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । नगयऩाङ्झरकाका फङ्झथयङ 
सेन्टय तथा स्वास््म केन्रहरुको आवश्मकताको आधायभा स्तयवङृ्जि गदै रङ्झगनेछ ।  

 

४९. नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका नगय अस्ऩतार तथा स्वास््म चौकीहरुभा आधायबतू औषङ्झध तथा 
स्वास््म उऩचायका राङ्झग उऩकयणहरुको व्मवस्था ङ्झभराई नगयवासीको स्वास््म सङ्टयऺा कामभ गनय 
सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
 

 

५०. ऩूणय खोऩ सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 
 

५१. भङ्जहराहरुको प्रजनन स्वास््मराई प्राथङ्झभकताभा याखी सो सम्फन्धी कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।  

५२. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा आमङ्टवेदका ऩञ्चकभय अन्तगयत स्नेहन, ङ्ञशयोधाया रगामत मोग य 
प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्साको ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत सेवा उऩरध ध गयाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 

५३. आमङ्टवेद सेवाको प्रबावकायी रुऩभा ङ्जवस्ताय गदै सम्ऩूणय सेवाग्राहीसम्भ ऩङ्टय ्माउॉन घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय 
रगामतका कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।  

 

५४. भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाराई कामयसम्ऩादनको आधायभा प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

 

५५. खोऩ तथा गाउॉघय ङ्ञलरङ्झनक सेवाराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गयी सभङ्टदामस्तयभा स्वास््म सेवाको 
ऩहूॉच अङ्झबवङृ्जि गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । मसको राङ्झग आवश्मक ऩूवायधायहरु क्रभश ङ्जवकास गदै रङ्झगनेछ। 

 

५६. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै नागङ्चयकहरुको अङ्झनवामय स्वास््म फीभा गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । साथै, 

स्वास््म फीभा अन्तगयतका सेवाहरुराई गङ्टणस्तङ्चयम य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।  
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याजस्व ऩङ्चयचरान तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण  

 

५७. याजस्व सॊकरनको दामया य ऺेत्रराई ङ्जवस्ताय गयी प्रगङ्झतङ्ञशर कयको ङ्झसिान्तको आधायभा याजस्व 
वङृ्जि गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । मसका राङ्झग याजस्व सङ्टधाय कामय मोजना ङ्झनभायण गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  

 

५८. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका कयदाताहरुका राङ्झग उऩबोक्ता हक ङ्जहत एवॊ याजश्व सचेतना अङ्झबमान य 
कयदाता ङ्ञशऺा कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी नगयऩाङ्झरकाराई कय ङ्झतने उत्कृष्ट कयदाताहरुराई सम्भान 
तथा ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ  ।  

 

५९. नगयऩाङ्झरका तथा वडा कामायरमफाट प्रदान गङ्चयने सफै प्रकायका सेवाहरुराई याजस्व सॊकरनसॊग 
जोङ्झडनेछ। 

 

६०. आऩूङ्झतय व्मवस्थाराई सयर, सङ्टरब य सहज फनाउन तथा असहज भूल्म वङृ्जि ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग फजाय 
अनङ्टगभन कामयराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 

 

६१. स्थानीम उत्ऩादनराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी स्थानीम उत्ऩादनको प्रवियन य फजायीकयण गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

 

६२. भेरम्ची य ईन्रावती नदीभा आएको फाढी ऩङ्जहयोको कायण प्रबाङ्जवत उद्योग व्मवसामको ऩङ्टनसंचारन 
गनय ऩहर गङ्चयनेछ । फाढी, ऩङ्जहयो तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट ऺङ्झत बएका य उच्च जोङ्ञखभभा यहेका 
व्मङ्ञक्त तथा सॊस्थाहरुको स्वाङ्झभत्वभा यहेका जग्गा जङ्झभन य घय सॊयचनाभा राग्ने याजश्व एङ्जकन गयी 
सहङ्टङ्झरमत,  छङ्टट  एवॊ ङ्झभनाहा ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास 

६३. कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकासका राङ्झग एङ्जककृत सेवा केन्र य घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय भापय त कृषकहरुराई थऩ सेवा 
सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमायउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
 

 

६४. ङ्झनवायहभङ्टखी ऩयम्ऩयागत कृङ्जष प्रणारीराई व्मवसामीकयण तथा माङ्ञन्त्रकयण गयी नगयराई तयकायी, 
खाद्याङ्ङ रगामतका फीउभा  आत्भङ्झनबयय फनाउन आवश्मक कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ ।भेरम्ची 
नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र तयकायी, परपङ्ट र तथा नगदेफारी उत्ऩादनको वडागत ऩकेट ऺेत्र ङ्झनधाययण गयी 
कृषकहरुराई ङ्जवशेष अनङ्टदानका कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 

६५. ''एक घय एक घयफायी फगैंचा'' स्थाऩना गङ्चयनेछ य उक्त घयफायी फगैंचा स्थाऩनाको राङ्झग आवश्मक 
कृङ्जष साभाग्रीहरु अनङ्टदानभा उऩरध ध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

 

६६. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका जग्गाहरुको भाटो ऩयीऺण गयी भाटोको गङ्टणस्तय तथा उत्ऩादन ऺभता वङृ्जि 
गनय ङ्झनशङ्टल्क रुऩभा कृङ्जष च ङ्टन ङ्जवतयणको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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६७. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र ङ्जवषादी तथा यासामङ्झनक भरको प्रमोगराई कभ गयाउदै जैङ्जवक तथा यैथाने खेती 
प्रणारीराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

६८. फाॉदय तथा वन्मजन्तङ्टफाट कभ ऺङ्झत हङ्टने खारका फारीहरुको खेतीभा अनङ्टदान ङ्छदने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ ।  

 

६९. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका कृङ्जष त्माङ्कहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा आवि गयी कृषक ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयणको 
थारनी गङ्चयनेछ ।  

 

 

७०. कृषकहरुको ऺभता ङ्जवकास य कृङ्जष ऩेशाभा आकङ्जषयत गनय कृङ्जष भेरा प्रदशयनी  गयी उत्कृष्ट 
कृषकहरुराई ऩङ्टयस्कृत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

७१. कृङ्जष नसययी व्मवसाम भापय त गङ्टणस्तयीम ङ्जवरुवा उत्ऩादन गने कृषकहरुराई प्रोत्साहन गने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ ।  

 

७२. याङ्जष्डम बउूऩमोग ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे व्मवस्था गये फभोङ्ञजभ नगय ङ्झबत्रका सम्ऩूणय बबूागको 
वगॉकयण गयी कृङ्जष मोग्म जङ्झभनको खङ्ञण्डकयणराई न्मूङ्झनकयण गदै उक्त ऺेत्रभा वस्ती ङ्जवस्ताय गनय 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   

 

७३. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सावयजङ्झनक जग्गाहरु छङ्टट्याई सॊयऺण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

७४. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा आगाभी ऩाॉच वषयङ्झबत्र ऩूणय ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमायई कृङ्जष 
उत्ऩादन फङृ्जि गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

७५. नगयऩाङ्झरकाफाट ऩशङ्टऩारक कृषकहरुको राङ्झग प्रदान गङ्चयॊ दै आएको ऩशङ्ट सङ्टत्केयी बत्ताराई आ.व. 
२०७९/८० देङ्ञख दोध फय गङ्चयनेछ । सङ्टत्केयी ऩशङ्टराई प्रदान गङ्चयॊ दै आएको ऩोषण खचयराई व्मवङ्ञस्थत 
एवॊ प्रबावकायी फनाइनेछ ।  
 
 

७६. नगयको आङ्झथयक सभङृ्जिको राङ्झग नगय ङ्झबत्र उत्ऩादन तथा सॊकरन बएका दङ्टग्ध प्रशोधन गयी 
दङ्टग्धजन्म ऩदाथयहरु उत्ऩादन गनय प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

७७. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र भासङ्ट तथा दङ्टग्ध उत्ऩादन वङृ्जि गनय ऩशङ्ट नश्ल सङ्टधायका राङ्झग कृङ्झतभ गबायधान 
सेवाराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।    
 

७८. ऩशङ्ट ऩोषणको स्तय वङृ्जि गनयका राङ्झग घाॉस उत्ऩादन तथा घाॉस खेती सम्वन्धी आवश्मक कामयक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

७९. ऩशङ्टऩन्छीको फजाय प्रवियनका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय थऩ ङ्ञचस्मान केन्रहरु स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  
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८०. ऩशङ्टऩन्छी तथा भत्स्म फीभाको दामयाराई ङ्जवस्ताय गदै अनङ्टदान ङ्झरने राबग्राही कृषकहरुरे ऩारन 
गयेको ऩशङ्टको फीभा अङ्झनवामय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । मसको राङ्झग ऩशङ्ट ङ्झफभाभा सम्फङ्ञन्धत कृषकरे 
फेहोने ङ्जप्रङ्झभमभ यकभको ५० प्रङ्झतशत यकभ अनङ्टदान ङ्छदई ऩशङ्ट फीभाको दामया ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 
 
 

 

८१. व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनराई प्रोत्साहन गनय ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई गोठ तथा खोय सङ्टधायका राङ्झग 
सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

८२. भेरम्ची नगयऩाङ्झरका ऺते्र ङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक तथा छाडा कङ्ट कङ्ट य व्मवस्थाऩनको राङ्झग स्थामी 
फन्ध्माकयण ङ्ञशङ्जवय सॊचारन गयी छाडा कङ्ट कङ्ट य व्मवस्थाऩन एवॊ येङ्झफज योग ङ्झनमन्त्रण गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ।  
 

८३. नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका ऩशङ्टधनको सङ्टयऺाको राङ्झग सॊक्राभक योग ङ्जवरुिको खोऩ कामयक्रभराई 
प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
 

 

ऩमयटन प्रवियन एवॊ योजगायी ङ्झसजयना  

 

८४. नगयको आङ्झथयक सभङृ्जिका राङ्झग सावयजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी ऺेत्रको साझेदायी य सहबाङ्झगताभा 
उद्योग, व्माऩाय एवभ ्ऩमयटनराई प्रवधयन गने कामयक्रभहरु अगाङ्झड फढाइनेछ ।  

 

८५. भेरम्ची नगयऩाङ्झरका ऺते्र ङ्झबत्रका ऩमयटकीम स्थानभा होभस्टे सॊचारन गनय सहमोग गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।  

 

८६. ङ्झनभायण, उत्ऩादनभङ्टरक, स्थानीम कच्चाऩदाथय प्रमोग हङ्टने उद्योग तथा करकायखाना एवभ ्अन्म सेवा 
ऺेत्रभा योजगायीका अवसय ङ्झसजयना गङ्चयनेछ । 
 

८७. नगयको स्थानीम आवश्मकताका आधायभा काभका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा आधाङ्चयत साभङ्टदाङ्जमक 
आमोजना सॊचारन गयी प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई प्रबावकायी फनाई मस वषय एक सम जना ऩूणय 
फेयोजगाय व्मङ्ञक्तहरुराई आॊङ्ञशक योजगायी प्रदान गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको तपय फाट 
जोडकोषको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

 

८८. नगयङ्झबत्र सॊचारन हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभायणका कामयभा सॊरग्न हङ्टने भङ्जहरा य ऩङ्टरुषराईय “सभान कामयको 
राङ्झग सभान ज्माराराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ  ।  
 

८९. नगयको ऩमयटन ङ्जवकासको राङ्झग नगय ङ्झबत्र यहेका धाङ्झभयक तथा ऩमयटकीम भहत्व फोकेका स्थानहरुको 
ऩङ्जहचान गयी स्थानीम करा, सॊस्कृङ्झत, साङ्जहत्म, भठ, भङ्ञन्दय य गङ्टम्फाको सॊयऺण, सॊम्फियन तथा प्रवियन गने 
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।    
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९०. नगय ङ्झबत्रका भहत्वऩूणय ऩमयटकीम स्थरहरु (धौरे, गङ्टपा डाॉडा, ङ्ञचसाऩानी, बोटेचौय, ककनी, तऩच ङ्टरी, 
थानाबञ्ज्माङ्गगढी रगामत) भा एङ्जककृत ऩमयटकीम ऩूवायधाय ङ्जवकास गयी आन्तङ्चयक तथा फाह्य 
ऩमयटकहरुको आगभनराई वङृ्जि गङ्चयनेछ ।  

 

 
 

 आदयणीम उऩप्रभङ्टख एवॊ नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,  

सहकायी ङ्जवकास तथा प्रवियन  

९१. सहकायी ङ्जवबागद्बाया सञ्चारनभा ल्माइएको सहकायी सॊस्थाहरुको एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
(COPOMIS. www.copomis.gov.np) राई ऩूणय रुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ । उक्त Software 
प्रमोग तथा सॊचारनको राङ्झग सहकायी सॊस्थाका ऩदाङ्झधकायी य कामययत कभयचायीहरुको राङ्झग आवश्मक 
ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
 
 

९२. उदे्दश्म, कामय ऺेत्र य प्रकृङ्झतको आधायभा सहकायी सॊस्थाहरुको एकीकयण अङ्झबमान सञ्चारन गयी 
सहकायी सॊस्थाहरुको सॊस्थागत ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । एक वडा एक नभङ्टना सहकायी कामयक्रभ 
तथा ङ्झफषमगत नभूना सहकायी कामयक्रभ सञ्चारन गयी सहकायी सम्भान कामयक्रभ गङ्चयनेछ । 

 

९३. भेरम्ची नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ य १० भा  गङ्चयवी ङ्झनवयण कोषिाया  प्रवङ्जियत १९ वटा 
साभङ्टदाङ्जमक   सॊस्थाहरुको ङ्जववयण अध्मावङ्झधक गयी साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारे ऩङ्चयचारन गयेको घङ्टम्ती 
कोषराई फीउ ऩङ्टॉजीको प्रमोग गनय आवश्मक सहमोग, सहजीकयण  गयी स्थानीमस्तयभा आङ्झथयक गङ्झतङ्जवङ्झध 
सञ्चारन गनय मी सॊस्थाहरुराई सॊघीम नीङ्झत अनङ्टरुऩ सहकायी सॊस्थाको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 

९४. ङ्जवङ्ञत्तम ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय, साभाङ्ञजक एवॊ आङ्झथयक सशङ्ञक्तकयण य उत्ऩादनशीर  ऺेत्रभा सहकायी सॊघ 
सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । बङू्झभङ्जहन, दङ्झरत एवॊ ङ्जऩछङ्झडएका वगय य सभङ्टदामराई सहकायी 
सॊस्थाभा आवि गयी उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकासका कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण  
 

९५. नगयङ्झबत्र यहेका साभाङ्ञजक बेदबाव, छङ्टवाछङ्टत, साभाङ्ञजक कङ्ट ङ्चयती, अन्धङ्जवश्वास, रैङ्जङ्गक तथा जातीम ङ्जवबेद 
य ङ्जहॊसाका घटनाहरुराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनय दङ्झरत, उत्ऩीङ्झडत, अल्ऩसॊख्मक रगामतका आङ्झथयक साभाङ्ञजक 
रुऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका वगयराई मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जवकास, सेवा य शासनभा  औङ्ञचत्मऩूणय एवॊ 
सभताभङ्टरक सहबाङ्झगता गयाउने नीङ्झत ङ्झरई आवश्मक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।    
 

९६. आगाभी ऩाॉच वषय ङ्झबत्र मस नगयऩाङ्झरकाराई ऩूणय फारभैत्री नगय घोषणा गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । मस 
आ.व. भा क्रभश: वडा नॊ. ५, ७ य ८ फाट घोषणा गदै अन्म वडाहरुभा ङ्जवस्ताय गदै रङ्झगनेछ ।  
 
 

९७. फार ङ्जववाहको योकथाभ तथा अन्त्मका राङ्झग फाङ्झरका रङ्ञऺत शैङ्ञऺक सहामता, फीभा, फचत कामयक्रभ 
जस्ता कामयक्रभ रागङ्ट गने य सचेतनाभङ्टरक अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  
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९८. भानव फेचङ्झफखनको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग आवश्मक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ । 
भानव फेचङ्जवखनफाट प्रबाङ्जवत गम्बीय प्रकृङ्झतका ङ्जहॊसाभा ऩयेका भङ्जहरा तथा ङ्जकशोयीहरु एवभ ्
एच.आइ.बी. एड्सफाट सॊक्रङ्झभतहरुको उिाय ऩङ्टनयस्थाऩना भनोऩयाभशय तथा जीङ्जवकोऩाजयनको राङ्झग 
नगयऩाङ्झरका तथा अन्म सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको सहकामयभा आवश्मक कामयक्रभ 
सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
 

९९. वार श्रभ, फार ङ्जववाह, फहङ्ट ङ्जववाह, दाइजो, फोलसी जस्ता प्रथाहरु ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग टोर ङ्जवकास 
सॊस्थाको ऩङ्चयचारन गयी चेतनाभङ्टरक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।  

  

१००. गङ्चयव, ङ्जवऩङ्ङ, उत्ऩीङ्झडत एवॊ ऩछाङ्झड ऩयेका भङ्जहराहरुको आङ्झथयक एवॊ साभाङ्ञजक ङ्जवकासको राङ्झग ङ्झसऩ 
तथा रघङ्ट उद्मभसॊग सम्फङ्ञन्धत कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।  

 

१०१. दङ्झरत सभङ्टदामको आङ्झथयक सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग ऩयम्ऩयागत सीऩ तथा कराको आधङ्टङ्झनकीकयण 
तथा व्मवसामीकयण एवभ ् सीऩ ङ्जवकास भापय त स्वयोजगायीका राङ्झग आवश्मक कामयक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ। 

 

१०२. ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सस्थाहरुको सहमोग य सभन्वमभा नगय ऺेत्रङ्झबत्र अनाथ फारफाङ्झरका, शायीङ्चयक 
अऩाङ्गता, फौङ्जिक अऩाङ्गता, भानङ्झसक सन्तङ्टरन गङ्टभाएका व्मङ्ञक्तहरु एवॊ विृविृाहरुको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 
तथा स्माहाय सङ्टसायका राङ्झग आवश्मक सेवा केन्र सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
 

१०३. नगयस्तयभा फारफाङ्झरका, भङ्जहरा, एकर भङ्जहरा, अऩाङ्ग, जेष्ठ नागङ्चयक, मौङ्झनक अल्ऩसॊख्मक रगामतको 
सॊञ्जारराई ङ्जक्रमाङ्ञशर फनाइनेछ य उक्त सञ्जारहरुसॉग सभन्वम गयी रङ्ञऺत वगयको कामयक्रभ तजङ्टयभा 
गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 
 

१०४. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुको त्माङ्क अद्यावङ्झधक गयी अऩाङ्ग सहामक साभाग्रीहरु ङ्जवतयण गने 
नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टको साथै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुको जीङ्जवकोऩाजयनभा सहमोग ऩङ्टम्ायउने गयी 
सञ्चारन गङ्चयदै आएको अऩाङ्ग सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभराई ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 
 

१०५. स्थानीम¸याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डम साभङ्टदाङ्जमक एवॊ गैयसकायी सॊस्थाहरुराई जवापदेही य भमायङ्छदत 
फनाउदै ऩायदशॉ य व्मवङ्ञस्थत फनाउन सॊघ/सॊस्थाको सम्ऩूणय फजेट प्रणारीराई एकिाय प्रणारीभा 
आवि गयी ऩङ्चयचारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ/सॊस्था भापय त सॊचारन गङ्चयने 
कामयक्रभराई दोहोयोऩना हङ्टन नङ्छदने गयी नगयऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ सहबाङ्झगता य सभन्वमभा भात्र सॊचारन 
गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

१०६. जेष्ठ नागङ्चयकहरुको स्वास््मराई भध्मनजय गयी जेष्ठ नागङ्चयक स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । साथै,  नगय ङ्झबत्रका ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराई अङ्झबनन्दन तथा सम्भान गङ्चयनेछ ।  
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सूचना तथा सॊचाय  

 
 

 

१०७. नागङ्चयकहरुको सूचना प्राप्त गने हकराई सूङ्झनङ्ञश्चत गनय नगय ङ्झबत्र ङ्जक्रमाङ्ञशर यहेका सॊचायकभॉ तथा  

सॊचायभाध्मभहरुराई प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   
 

आदयणीम उऩप्रभङ्टख एवॊ नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,  

वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  
१०८. नगय ऺेत्रङ्झबत्र यहेका सावयजङ्झनक, खारी य ऩाखो जग्गाभा वृऺ ायोऩण कामयक्रभ सॊचारन गने नीङ्झत 

ङ्झरइनेछ ।  

 

१०९. ङ्झनजी ऺेत्रफाट ङ्जवरुवा उत्ऩादन गयी वन ङ्जवकास गने कामयक्रभराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । नगय 
ऺेत्रभा ऩाइने जङ्झडफङ्टटी प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवियन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

११०. ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गयी नगयऩाङ्झरकाफाट सॊचारन हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभायणका 
कामयहरुराई ङ्जवऩद्  उत्थानशीर मोजनाको रुऩभा सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 
 
 

१११. नगयऩाङ्झरकाको फजाय ऺते्रफाट उत्ऩादन तथा सॊकरन हङ्टन ेपोहोयभैराको दीगो तथा वातावयणभैत्री 
व्मवस्थाऩनको राङ्झग चारङ्ट आ.व. भा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केन्रको ऩङ्जहचान गयी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।  

 

११२. वातावयण ऐन य ङ्झनमभावरीरे ङ्झनङ्छदयष्ट गयेका मोजनाहरुको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गने कामयराई प्राथङ्झभकताका साथ कामायन्वमन नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

११३. नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक वनहरुको सूङ्ञचकयण गयी सोको आवश्मक सॊयऺण, 

ङ्झनमभन य प्रवियनका कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

११४. सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉगको सहकामयभा उिाय य याहत साभाग्रीको बण्डायणको व्मवस्था गदै ङ्जवऩद 
व्मवस्थाऩनको ऩाटोराई व्मवङ्ञस्थत गयी ऺती न्मूनीकयण गने नीङ्झतराई ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  
 

११५. ङ्जवश्व ताऩभानफाट बएको वङृ्जिफाट ङ्झसङ्ञजयत जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयनका नकायात्भक असयहरुराई न्मून गनय 
स्थानीम तहभा जरवामङ्ट अनङ्टकूरनका कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  
 

११६. नगयस्तयीम आऩत ्कारीन कामय सॊचारन केन्रको स्थाऩना गयी ङ्जवऩद्  ऩूवय सूचना प्रणारीको ङ्जवस्ताय 
तथा व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

 

सङ्टशासन तथा सेवा प्रवाह  
 

११७. नगयऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता अङ्झबफङृ्जि गनयको राङ्झग नगयऩाङ्झरका य अन्तगयत कामययत 
कभयचायीहरुराई आवश्मकता अनङ्टसाय सीऩ तथा ऺभता ङ्जवकास गनय ऺभता ङ्जवकास मोजना तमाय गयी 
रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  
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११८. नगयऩाङ्झरकाको आम्दानी एवभ ्खचय रगामत सावयजङ्झनक भहत्वका प्रत्मेक ङ्जवषमहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम 
तथा छाऩा सॊचायको भाध्मभफाट सावयजङ्झनकीकयण गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टका साथै ङ्जवकास ङ्झनभायण 
कामयभा ऩायदङ्ञशयता कामभ गनय मोजनास्थरभा नै सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, सङ्झभऺा य साभाङ्ञजक ऩयीऺण गने 
कामयराई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।  

 

११९. नगयऩाङ्झरकाको कामयसम्ऩादन तथा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन स्थानीम कभयचायी ङ्झनमभावरी 
य कभयचायी कल्माण कोष ङ्झनमभावरी तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

 

१२०. नगयऩाङ्झरकारे भ्रष्टाचायभा शून्म सहनशीरताको नीङ्झत अवरम्फन गयी ङ्जवकास ङ्झनभायण तथा सेवा 
प्रवाह गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

 

१२१. नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको सूचाङ्क तमाय गयी सूचाङ्कको आधायभा उत्कृष्ट 
कभयचायी, शाखा, वडा तथा स्वास््म सॊस्थाराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
 

१२२. कभयचायीराई उऩरध ध गयाउदै आएको प्रोत्साहन बत्ताराई कभयचायीको श्रभ,  सभम, ङ्झसऩ य ऺभताको 
आधायभा भूल्माङ्कन गयी उऩरध ध गयाउने नीङ्झत  ङ्झरइनेछ ।  
 

न्माङ्जमक सेवा  
 

१२३. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गने न्माम सम्ऩादनको कामयराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाउन वडास्तयभा 
यहेका भेरङ्झभराऩ केन्रहरुराई थऩ सङ्जक्रम फनाईनछे ।मसका राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य 
भेरङ्झभराऩ कतायहरुको ऺभता ङ्जवकासका कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ । 

 

१२४. भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाभा सङ्टङ्ञचकृत भेरङ्झभराऩकतायहरू भध्मे भाऩदण्ड फनाई उत्कृष्ट 
भेरङ्झभराऩकतायहरूराई सम्भान गङ्चयनेछ ।वडा भेरङ्झभराऩ सॊमोजकराई प्रोत्साहन स्वरुऩ सॊचाय खचय य 
सूङ्ञचकृत भेरङ्झभराऩकतायहरुराई ङ्जववाद सभाधानको आधायभा प्रोत्साहन खचय उऩरध ध गयाउने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।  
 

१२५. अन्त्मभा भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टय ्माउनङ्टहङ्टने जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, याष्डसेवक 
कभयचायी, याजनीङ्झतक ऩाटॊ, नगयवासी एवॊ सयोकायवारा सफै ऩऺभा हाङ्छदयक धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  

धन्मवाद । 

„„„„„„„„„.. 

(आइतभान ताभाङ) 

नगय प्रभङ्टख 


