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एघायौं नगय सबाभा प्रस्ततु आ.व. २०७९/०८० को नीतत तथा कामिक्रभ 

मस गरयभाभम नगय सबाका उऩाध्मऺज्मू, सशचवज्मू, सदस्मज्मू, सॊचायकभॉहरु, 
याष्डसेवक कभिचायीहरु । 

 

आज मस गरयभाभम एघायौं नगय सबा सभऺ शिवयाज नगयऩातरकाको आतथिक वषि २०७९/०८० 
को फार्षिक नीतत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा गौयवाशन्द्वत बएको छु । 

 स्थानीम तहको दोश्रो तनवािचन सबऩन्द् न बए ऩछ  नमाॉ तनवािशचत जनप्रतततनधीको फहारी 
ऩश् चात प्रथभ ऩटक आ.व. २०७९/०८० को फार्षिक नीतत तथा कामिक्रभ ऩेि गदैछु । 

नेऩारको साविबौभसत्ता, स्वाधीनता, बौगोतरक अखण्डता, यार्ष्डमहीत, स्वातबभान, रोकतन्द्र य 
जनजीर्वकाका रातग बएका र्वतबन्द् न आन्द्दोरनहरुभा आफ्नो अभलु्म जीवन उत्सगि गनुि हनुे सबऩूणि 
ऻात-अऻात सर्हदहरु प्रतत बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु । ती आन्द्दोरनहरुको नेततृ्व गनुि हनुे 
अग्रजहरु प्रतत उच्च सबभान व्मक्त गदिछु, नेऩारी सभाजको रुऩान्द्तयणभा उहाॉहरुरे ऩरु् माउन ु  बएको 
भहान मोगदानको ऩनु: स्भयण गनि चाहन्द्छु । स्थानीम तहको दोश्रो तनवािचनभा सहबागी बई 
अभूल्म भत ददई हाभीराई र्वजमी गयाई नगयको सेवाभा सभर्ऩित हनुे स-ुअवसय प्रदान गनुि हनु े
सबऩूणि नगयवासीहरुभा हाददिक धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । 

नेऩारको िासन प्रणारीको इततहासभा नमाॉ िासकीम सॊयचनाका रुऩभा स्थार्ऩत स्थानीम 
सयकायको ऩाॉच वषि कामि कार ऩयुा हुॉदासबभ शिवयाज नगयऩातरकारे कानून तनभािण, सॊगठन 
सॊयचनाहरुको स्थाऩना भापि त कामि सबऩादन गदै "सभदृ्ध नगय, खसुी नगयवासी" को दीघिकातरन 
सोच ऩयुा गनि सेवा प्रवाह य र्वकास तनभािणका र्क्रमाकराऩहरुराई ततव्रताका साथ अगातड फढाउने 
अतबमानभा सहबागी सवैभा हाददिक आबाय प्रकट गदिछु । 

नगय सबाका सबऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

 याज्मको सॊघीम रोकताशन्द्रक गणतन्द्रात्भक िासन प्रणारीरे याजनीततक अतधकाय, 
स्वतन्द्रता, अतधकाय य अवसयभा ऩहुॉच, साभाशजक न्द्माम य सभानता, बमयर्हत सयुशऺत य भमािददत 
जीवन रगामतका र्वषमराई रोकतन्द्रका र्वतबन्न आमाभको रुऩभा आत्भसात ्गयेको छ । त्मसैरे 
साविबौभसत्ता जनताभा य जनता नै िशक्तका स्रोत हनु बने्न भान्द्मताराई स्थार्ऩत गयेको छ । 
मसरे याजनीततक दरहरुराई जनादेि अनसुायको बूतभका खेल्न उत्प्ररेयत गछि, नेततृ्वको ऺभता 
अतबवरृ्द्ध हनु्द्छ य देि, जनता तथा र्वकास प्रतत थऩ शचन्द्तनिीर तलु्माउॉछ । आवतधक तनवािचनका 
क्रभभा हनुे नेततृ्वको ऺभता य कामि सबऩादन ऩयीऺणरे नेततृ्वराई अझ फढी उत्तयदामी फन्न 
उत्प्ररेयत गछि । 

 ऐततहातसक स्मूयाज ऺेर, प्रतसद्ध शिवगढी धातभिक स्थर तथा ऩयुाताशत्वक सोनवागढ धातभिक 
ऺेर यहेको शिवयाज नगयऩातरकाभा स्थानीम स्विासनको छोटो अभ्मास भै उत्साहफद्धिक आतथिक, 



 
 

बौततक, साभाशजक य साॉस्कृततक र्वकास बएको छ । मो उऩरशधधरे सभदृ्ध शिवयाज नगयऩातरका 
तनभािणभा फतरमो आधायशिरा तनभािण गयेको छ । 

 सहकारयता य सभन्द्वमको तसद्धान्द्तभा आधारयत सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहरे नगयको 
सवािङ्गीण र्वकास य सेवा प्रवाह सदुृढ गनि भहत्वऩूणि बूतभका तनवािह गयेका छन ् । शिवयाज 
नगयऩातरकाको आन्द्तरयक ऺभता य सॊघीम सयकाय तथा प्रदेि सयकायको र्वशत्तम हस्तान्द्तयणको 
वैऻातनक प्रणारीरे नगयराई आवश्मक स्रोत सतुनशित गरयएको छ  
नगय सबाका सबऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

 शिवयाज नगयऩातरका आधायबूत शिऺा, स्वास््म, योजगायी य साभाशजक सयुऺा तथा 
सॊयऺणका अवसय उऩरधध गयाई िाशन्द्त सवु्मवस्था सर्हतको न्द्मामऩूणि, सभनु्नत, सभ्म य स-ुसॊस्कृत 
सभाज तनभािणभा अग्रसय छ । नगय ऺेरतबर मोजनाफद्ध सडक, ऩरु, साभदुार्मक बवन, तसॊचाई, 

खानेऩानी रगामतका बौततक ऩूवािधायहरुको तनभािण कामि ततब्र गततभा अशघ फढेको छ । 

 िैशऺक सर २०८० देशख शिवयाज नगयऩातरकाको र्वद्यारम शिऺाराई अतनवामि तथा 
तन्िलु्क आधायबूत शिऺा तथा तन:िलु्क भाध्मतभक शिऺाको सतुनशितता गनि ऩहुॉच य सहबातगता, 
सॊस्थागत ऺभता य गणुस्तय अतबफरृ्द्ध सबफन्द्धी कामिक्रभ सञ्चारनका रातग आवश्मक फजेट 
व्मवस्थाऩन गयेको छु । 

साविजतनक प्रिासनको कामि सॊस्कृततभा सधुाय ल्माई सिुासन कामभ गनि हाभी र्क्रमाशिर 
छौ । साविजतनक सेवाको गणुस्तय वरृ्द्ध गरयएको छ । सफै नगयफासीराई साभाशजक सयुऺा 
प्रणारी तबर आफद्ध गनि साभाशजक सयुऺाका कामिक्रभहरु अशघ फढाइएको छ । 

 कृर्ष उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गनि कृर्षको आधतुनकीकयण य व्मावसामीकयणको मोजना सर्हत 
कृर्ष ऩूवािधायभा रगानी गरयएको छ । िौचारमको उऩरधधता य प्रमोगभा सधुाय ल्माई नेऩारीको 
सभ्मताको स्तय भातथ उठाउन ेकामिभा रशुबफनी प्रदेिभै शिवयाज नगयऩातरकाराई सपरता तभरेको 
छ । 

 शिवयाज नगयऩातरका आतथिक, साभाशजक रुऩान्द्तयणको ददिाभा अर्वतछन्नरुऩभा अशघ 
फर्ढयहेको छ । प्रगततशिर य अग्रगभनको गततभा आउने व्मवधान य सभस्माहरुराई सहकामि 
सभन्द्वम य सहकायीताको भाध्मभरे सभाधान गदै सभरृ्द्धको सपरता प्राप्तीभा तनयन्द्तय रागी ऩयेको 
छ ।  

  



 
 

नगय सबाका सबऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

अव भ शिवयाज नगयऩातरकारे आतथिक वषि २०७८/२०७९ भा कामि सबऩादन गयेका भहत्वऩूणि 
उऩरधधीराइ सायाॊिभा प्रस्ततु गनि चाहन्द्छु । 

 

१. नगय तबरका सवै ५१ वटा सहकायीका व्मवस्थाऩकहरुराई सहकायी व्मवस्थाऩन, सबऩत्ती 
सदु्धीकयण य COPOMIS सबफन्द्धी तातरभ सॊचारन गरयएको । 

२. ऩि ुआहाया तभसन अन्द्तगित नगयतबरका १११ जना र्कसानहरुरे ३९४ कठ्ठाभा र्हउॉदे घाॉस 
फर्षिभ य जै खेती गयेका र्कसानराइ ३ राख ९४ हजाय अनदुान उऩरधध गयाइएको । 

३. ऩि ुतफभा कामिक्रभ अन्द्तगित नगय तबरका ७१ जना र्कसानहरुराई रु १ राख २५ हजाय 
अनदुान उऩरधध गयाउने प्रकृमा अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

४. दगु्ध उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान कामिक्रभ अन्द्तगित नगय तबरका र्कसानहरुरे उत्ऩादन 
गयेको २,३९,६८२.८ तरटय दधुको प्रतत तरटय २ रुऩैमाॉको दयरे ३३४ जना र्कसानराई 
अनदुान उऩरधध गयाउने कामि अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

५. नगय तबरका १०० जना र्कसानहरुराई गाई, बैसी ॊ, बेडा, फाख्रा, फॊगयु य कुखुया ऩारन 
सबफन्द्धी तातरभ सॊचारन गरयएको ।  

६. नगय तबरका बैंसी ऩारक ४ जना कृषकहरुराई जनही ५० हजायका दयरे उन्द् नत जातको 
याॊगो खरयदभा अनदुान उऩरधध गयाइएको ।  

७. नगय तबरका फाख्रा ऩारक २ जना कृषकहरुराई फोका खरयदभा अनदुान उऩरधध 
गयाइएको ।  

८. तयकायी तथा परपूर उत्ऩादन फजायीकयणको रातग वडा नॊ. ३ को खयेन्द्रऩयुभा सॊकरन 
केन्द्र स्थाऩना गरय सॊचारनभा ल्माइएको । 

९. व्मवसामीक तयकायी उत्ऩादनका रातग ऩकेट ऺेर स्थाऩना कामि गरयएको । 

१०. खाद्यन्द् न उत्ऩादनभा आत्भ तनबिय हनु े गयी नगयतबर १० वटा स्थानभा धान ऩकेट ऺेर 
सॊचारन गरयएको । 

११. र्कसान सूचीकयण कामि प्रायबब गयी र्कसान काडि र्वतयण गने कामि आगाभी आथॉक फषिभा 
गने गयी तमायी गरयएको । 

१२. नगयका सवै आतथिक कायोवाय फैर्कङ्ग प्रणारी भापि त गने कामिको िरुुवात गरयएको । 

१३. याजश् व सॊकरन सूचना प्रणारीको भाध्मभफाट याजश् व सॊकरन य दाशखरा गने प्रणारीराई 
तनयन्द्तयता ददएको । 

१४. सवै आतथिक कायोवाय अनराइन सफ्टवेमय प्रणारीफाट सॊचारन गरयएको । 

१५. साविजतनक र्वत्त व्मवस्थाऩन य रेखा प्रणारीराई याष्डीम भाऩदण्ड तथा अन्द्तयाष्डीम रेखाका 
तसद्धान्द्त अनिुयण गरयएको । 

१६. याजश् व ऩोटिर तसस्टभफाट फैंङभा याजश् व तथा कय दाशखरा गरयएको । 



 
 

१७. फेरुज ुपछौटको रातग भहारेखा ऩयीऺकको NAMS Software को प्रमोग गयी कामािरमफाटै 
पछौट गने प्रणारी अवरबफन गयीएको । 

१८. नगयतबरका ३० जनाराई व्मरु्टतसमन तातरभ, ४० जनाराई भोवाइर रयऩेरयङ्ग तातरभ, ३३६ 
जनाराई कब्मटुय फेतसक तातरभ, ३० जनाराई एसी र्िज भभित तातरभ य ४० जनाराई 
ऩरशबफङ्ग तातरभ प्रदान गरयएको । 

१९. नगय तबरका पयक ऺभता बएका १६ जना व्मक्तीहरुराई सहामता साभाग्री र्वतयण 
गरयएको । 

२०. फारश्रभ योकथाभ तथा न्द्मूनीकयणका रातग प्रहयी सभदुाम कामिक्रभ सवै ११ वटै वडाभा 
सॊचारन गरयएको । 

२१. ईट्टा बठ्ठाभा काभ गने फारश्रभीकराई शिऺाफाट फशन्द्चत हनु नददने उदे्दश्म सर्हत ३ भर्हन े
फैकशल्ऩक शिऺाका रातग शिऺक व्मवस्थाऩन गरय िैशऺक साभाग्री सभेत र्वतयण गरयएको 
। 

२२. भर्हरा फारवातरका तथा कभजोय वगिभाथी बएका ही ॊसा न्द्मूनीकयण गनि र्वतबन्द् न 
सचेतनाभूरक कामिक्रभ गरयएको । 

२३. अऩाङ्गता ऩरयचमऩर र्वतयण कामिराई तनयन्द्तयता ददइएको । 

२४. नगयतबरका ३४ वटा साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा सयुशऺत खानेऩानीका रातग RO र्पल्टय 
जडान गरयएको । 

२५. वडा नॊ. १ य २ भा सयुशऺत खानेऩानी सभदुाम घोषणा गरयएको । 

२६. नगयतबरका ३४ वटा र्वद्यारमहरुको िौचारम भभित तथा Hand Washing Station तनभािण 
गरयएको । 

२७. कोतबडफाट प्रबार्वत य अऩाङ्गता बएका १०९८ जना फारवातरकाहरुराई जनही १ हजायका 
दयरे याहत र्वतयण गरयएको । 

२८. नगयऩातरकाको र्वऩद् प्रततकामि मोजना तनभािण मसै आतथिक वषिभा गरयएको । 

२९. नगयतबरका ८ वटा साभदुार्मक र्वद्यारमभा छाना तथा फसाई व्मवस्थाऩनको कामि गरयएको 
। 

३०. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तनभािण कामि अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

३१. पयक तरयकारे शिऺण तसकाई कृमाकराऩ गनिका रातग Stem Education तातरभ सॊचारन 
गरयएको । 

३२. याष्डऩती िैशऺक सधुाय कामिक्रभ अन्द्तगित शिवयाज आधायबूत र्वद्यारम धानखोरा य िेष 
आधायबूत र्वद्यारम जभुीरीभा ४/४ कोठे र्वद्यारम बवन तनभािण कामि चार ुआतथिक वषिभा 
सब ऩन्द् न गरयएको । 

३३. प्रकाि भा.वी. सनु्द्दयीडाॉडाभा ४ कोठे य नऩेार यार्ष्डम आधायबूत र्वद्यारम बगवानऩयुभा २ 
कोठे बवन तनभािण कामि अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 



 
 

३४. ऩमिटन ऩूवािधाय तनभािण अन्द्तगित यभवुादहभा अधयुो ऩमिटन ऩूवािधाय तनभािण कामि अशन्द्तभ 
चयणभा यहेको । 

३५. उभयीडाॉडाभा थारु सॊग्राहरमको तनभािण कामि अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

३६. नगयऩातरका तथा ११ वटै वडा कामािरमफाट अनराइनभा आधारयत प्रणारीफाट याजश् व तथा 
कय अिरुी गने कामि बएको । 

३७. नगयतबरका सवै स्वास््म सॊस्थाहरुभा स्वास््म सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी राग ु गयी 
प्रर्वधीभैरी फनाइएको । 

३८. कोतबड १९ र्वरुद्ध ऩूणि खोऩ ऩातरका घोषणा कामि अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

३९. थशुन्द्हमा स्वास््म चौकी ल्माफ सेवा सॊचारन अशन्द्तभ चयणभा यहेको । 

४०. आधायबूत स्वास््म सेवा अस्ऩतारभा साप्तार्हक रुऩभा आखाॉ शनरतनक सेवा सॊचारन बएको 
। 

४१. प्रदेि सयकायफाट १ थान य अजम प्रताऩ िाह ियोजनी िाह भेभोरयमर ट्रस्ट कृष्णनगय 
नगयऩातरका २ कर्ऩरवस्तफुाट १ थान गयी थऩ २ वटा एबफरेुन्द्सफाट सेवा सॊचारन 
गयीएको । 

४२. वडा नॊ. २ य ४ भा आधायबूत स्वास््म सेवा केन्द्रको बवन तनभािण य र्वसनुऩयु स्वास््म 
चौकीको बवन तनभािण सबऩन्द् न गरयएको । 

४३. धानखोराभा िहयी स्वास््म ईकाइ बवन तनभािण कामि मसै आ.व.भा सबऩन्द् न गरयएको । 

४४. शिवगढी, र्वयऩयु य रारऩयुभा स्वास््मचौकी बवनको तरा थऩ गरयएको । 

४५. वडा नॊ. ३ को भदवा य वडा नॊ. १० को शितराऩयुभा २ कोठे गाउॉघय शनरतनक बवन 
तनभािण सबऩन्द् न गरयएको । 

४६. प्रधानभन्द्री योजगाय कामिक्रभ अन्द्तगित चार ुआ.व.भा १०६४ जनारे न्द्मूनतभ १०० ददन 
फयावयको योजगायीभा सॊरग् न हनु आवेदन ऩेि गयेकोभा हारसबभ ४०० जनाराई स्थानीम 
ऩूवािधाय र्वकास तनभािणका कामिभा सॊरग् न गयाइ योजगायी प्रदान गरयएको । 

४७. ११ वटै वडाका घटनादतािका ऩयुाना अतबरेखहरुराई अनराइनफाट MIS System भा प्रर्वष्ट 
गरयएको । 

४८. ११ वटै वडाभा घटना दताि शिर्वय सॊचारन कामिक्रभ सबऩन्द् न गरयएको । 

४९. साभाशजक सयुऺा तथा घटना दताि सबफन्द्धी ११ वटै वडाका वडा सशचव य सहामक 
कब्मटुय अऩयेटयहरुराई तातरभ प्रदान गरयएको । 

५०. नव तनवािशचत जनप्रतततनधीहरुराई साभाशजक सयुऺा तथा घटना दताि फाये अतबभखुीकयण 
कामिक्रभ सबऩन्द् न गरयएको । 

५१. साभाशजक सयुऺा बत्ता र्वतयण कामिका रातग थऩ ३ वटा फैंकसॊग सबझौता गरयएको । 

५२. प्राथतभक तहभा २० जना तनबन भाध्मतभक तहभा २८ जना य भाध्मतभक तहभा ३ गयी 
जबभा ५१ जना स्वमॊसेवक शिऺकहरुको धमवस्था गरयएको छ । 



 
 

५३. भाध्मतभक तहको ८ वटा य तनबन भाध्मतभक तहको ३ वटा अङ्ग्ग्रजेी, गशणत र्वऻान र्वषम 
शिऺणका रातग शिऺण सहमोग अनदुान कोटा तफद्यारमराई उऩरधध गयाईएको । 

५४. र्वद्यारमभा र्वऻान प्रमोगिारा २ वटा, ICT Lab ५ वटा य ऩसु्तकारम १ वटा र्वद्यारमराई 
प्रदान गरयएको छ । 

५५. ७ वटा वार र्वकास केन्द्रराई शिऺण तथा खेर साभाग्री प्रदान गरयएको छ । 

५६. साभदुार्मक र्वद्यारम तथा सभदुामभा आधारयत  फारर्वकास केन्द्रका प्रायशबबक फार 
कऺादेशख ५ कऺासबभभा फारफातरकाहरुराई फच्चा हातभा र्टर्पन आभाको हातभा खाजा 
ऩैसा बने्न भूर नायाका साथ ददवा खाजा कामिक्रभ रागू बएको छ ।  

५७. र्वद्यारम ३ वटा अधयुो बवन तथा ३ वटा र्वद्यारम तनभािणभा नगयऩातरकारे २१ राख 
साझेदायी गयेको छ । 

५८. प्र.अ. फैठक सॊचारन गरयएको जसरे गदाि कामिक्रभ कामािन्द्वमन तथा सॊचारन य अन्द्म 
िैशऺक गतततफतध सॊचारनभा सभेत एकरुऩता ल्माएको छ । 

५९. भेमय कऩ उऩभेमय कऩ तथा याष्डऩतत  यतनङ्गशिल्ड प्रततमोतगता सॊचारन गरयएको छ । 

६०. ८ वटा साभदुार्मक र्वद्यारमराई ल्माऩटऩ, र्प्रन्द्टय य प्रोजेनटय स्भाटि फोडि उऩरधध गयाई 
तडशजटर भाध्मभफाट तसकाइ सहजीकयणको प्रफन्द्ध गरयएको छ । 

६१. हरयत र्वद्यारम अवधायणा सर्हत र्वद्यारम फृऺ ायोऩण य पुरवायी कयेसावायी तनभािण गनि मस 
कामिक्रभ अन्द्तयगत र्वद्याथॉराई प्रोत्साहन गनि र्वद्यारमाई रु. ५००० अनदुान उऩरधध 
गयाईएको छ ।   

६२. फारशिशऺका तफद्यारम कभिचायी य साभदुार्मक तसकाई केन्द्रका ऩरयचातरकाहरुका रातग 
सॊशघम सयकायरे ददएको अनदुान रु ७००० थऩ गयी रु १५००० हजाय तरफबत्ताको 
धमवस्था गरयएको । 

६३. ४७ जना स्वमॊसेवकराई शिऺक ऩेडागोजी य ६५ जना फारशिशऺकाराई प्रायशबबक 
फारर्वकासको ऩाठ्यक्रभ सबफशन्द्ध तातरभ प्रदान गरयएको । 

६४. आधायबूत तह उशत्तणि ऩयीऺा २०७८ भा १५८२ जना र्वद्याथॉ सहबागी बई  ऩयीऺा सबऩन्न 
गरयएको । 

६५. मतुनसेप नेऩारको सहमोगभा ४२ वटा र्वद्यारमहरुभा खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता 
ऺेरभा कामि गरयएको । 

६६. एर्ककृत िैशऺक धमवस्थाऩन सूचना प्रणारी (IEMIS) सबफशन्द्ध ४० जना शिऺक तथा 
कभिचायीहरुराई तातरभ ददई िैशऺक त्माङ्क सत्माऩन गरयएको छ । 

६७. हाम्रो शिवयाज नाभक कऺा १ देशख ८ सबभको स्थानीम ऩाठ्यक्रभको तनभािण गयी िैशऺक 
सर २०७९ देशख रागू गरयएको छ । 



 
 

६८. िैशऺक गणुस्तय प्रफधिन तथा अतबफरृ्द्धका रातग गशणत प्रमोगिारा तनभािण िैशऺक डकुभेन्द्ट्री 
फातरसकाइ साभग्री तथा िैशऺक गणुस्तय अतबफरृ्द्ध मोजना तनभािण सबफशन्द्ध र्वद्यारम शिऺक 
तथा र्वद्याथॉराई अतबभशुखकयण गरयएको छ । 

६९. तफतबन्न सॊघसॊस्थाको सहमोगभा र्वद्यारम खानेऩानी तथा सयसपाई र्वऩद धमवस्थाऩन तथा 
शिऺक तातरभ र्वद्याथॉको तसकाइ साभग्री तथा र्वद्यारम तथा सभदुामभा आधारयत 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयएका छन । 

नगय सबाका सबऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

शिवयाज नगयऩातरकारे "सभदृ्ध नगय, सखुी नगयवासी" को आकाङ्ग्ऺा ऩूया गनि देहाएका यणनीततक 
आधाय य ऩऺहरुराई ध्मानभा याखी आतथिक वषि २०७९/०८० को नीतत तथा कामिक्रभ तजुिभा 
गयेको छ । 

क) ददगो िाशन्द्त, सिुासन, र्वकास य सभरृ्द्धको आकाङ्ग्ऺा ऩयुा गने सॊफैधातनक व्मवस्थाको 
ऩरयऩूयण गनि सभताभरुक सेवा य िाशन्द्त सॊफेदनशिर र्वकास ऩद्धतत अवरबफन गने । 

ख) रोकतान्द्रीक राबहरुको सभानऩुाततक सभावेिी य न्द्मामोशचत र्वतयण गदै जनसहबातगता, 
उत्तयदार्मत्व, ऩायदशििता सतुनशित गयी सरुब य गणुस्तरयम सेवा प्रवाह गनि । 

ग) नगयऩातरकारे ददगो तफकासको रक्ष्म प्रातप्तको र्वश्वव्माऩी य यार्ष्डम अठोटप्रतत दृर्ष्टगत गदै 
भौतरक र्वकासभा जोड ददई र्वकासको स्थानीमकयण गने । 

घ) स्वास््म, शिऺा, रैर्ङ्गक सभानता एवॊ अन्द्म साभाशजक तथा साॊस्कृततक ऺेरभा कामिक्रभ 
सञ्चारन य गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गयी स्वस्थ, शिशऺत, न्द्मामऩूणि य गततशिर साभाशजक 
जीवनको स्थाऩना गने । 

ङ) कामिक्रभ तथा आमोजनाहरुको ऩनु: प्राथतभकीकयण गने, पजरु खचि योनने, र्वशत्तम अनिुासन 
कामभ गने, उत्ऩादनिीर तथा योजगायभूरक ऺेरभा रगानी केशन्द्रत गने । 

च) सहकारयता, सभन्द्वम य सह अशस्तत्वभा आधारयत सॊघीम प्रणारीको आधाय स्थानीम तहको 
स्रोत ऩरयचारन ऺभता फढाई यार्ष्डम रक्ष्म य नगयको वहृत्तय र्वकासको मोजना अनरुुऩ 
कामिक्रभ कामािन्द्वमन गने । 

छ) नगयऩातरकारे भहाभायी योकथाभका रातग अऩनाउन ु ऩने स्वास््म सजगताका व्मवस्थाहरुको 
ऩारना गने गयाउन े। सङ्ग्क्रभणको ऩयीऺणराई धमाऩक फनाउने, खोऩ, औषतध, उऩकयण य 
शचर्कत्सक  रगामतका स्वास््मकभॉहरुको व्मवस्था तथा ऩरयचारन गने । 

ज) नगयऩातरकारे स्वास््म य शिऺा सेवाभा गणुात्भक सधुाय य फैकशल्ऩक ऩद्धततको अनसुयण 
गने, कृर्ष तथा औद्योतगक उत्ऩादन वरृ्द्ध गने य र्वकास तनभािण कामिराई तीब्रता ददन े
कामिक्रभ कामािन्द्वमन गनेछ । 

झ) सॊघ य प्रदेि सयकायफाट प्रा् त भागिदििन सहमोग य सल्राहराई अनिुयण गरयएको छ । 

  



 
 

 

नीतत तथा कामिक्रभ : २०७९/०८० 
"सबफदृ्ध नऩेार, सखुी नऩेारी" को याशष् ट्रम आकाॊऺा ऩूया गने ददिा तपि  अघी फढदै 

"शिवयाज नगयऩातरकाको आधाय¸ कृर्षि̧  उद्योग¸ ऩमिटन य ऩूवािधाय" बने्न भूर नायाका साथ "सभदृ्ध 
नगय, खसुी नगयवासी" को भभिराइि आत्भसाथ गदै अफ भ आतथिक वषि २०७९/०८० को नीतत 
तथा कामिक्रभ मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदिछु । 

१. आतथिक र्वकास नीतत 

क. कृर्ष र्वकास तथा ऩि ुर्वकास तपि ् 
 कृर्ष वस्त ुउत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गरयदै नगयऩातरका राई आत्भतनबिय वनाउन जोड 

ददनेछ । 

 कृर्ष जन्द्मवस्तहुरूको वजायीकयणका धमवशस्थत गरयदै सॊकरन केन्द्रहरू सॊचारनभा जोड ददन े
छ । 

 कृर्ष प्रणारी राइि आधतुनर्ककयण तपि  रैजाने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 कृर्ष अनदुान राई उत्ऩादनभा आधारयत तपि  धमवशस्थत गदे रशऺत वगिको ऩहचु राई 
सतुनशित गरयने छ । 

 खाद्यान्नभा आत्भतनबियका रातग धान वारी प्रविधन कामिक्रभ सॊचारनभा गरयने छ । 

 नगयऩातरका तबर धमवसार्मक ऩकेटको रूऩभा वाडिहरू राइि तफकास गरयनेछ । 

 ऩोषण सधुायभा सहमोग ऩगु्ने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 तसचाइि ऩूवािधाय तनभािण तथा धमवस्थाऩनभा जोड ददनेछ । 

 शिवयाज नगयऩातरका तबर कामियत सॊघ सॊस्थाहरु सॊग सभवन्द्म गरय कामिक्रभ सॊचारन गरयन े
छ । 

 साभूर्हक खेतीभा जोड ददनेछ । 

 कृषकहरुराई अनदुानभा उन्द् नत जातका धान गहुॉ भकैका र्वउ र्वतयण गरयन े व्मवस्था 
तभराइने छ । साथै अन्द्म फारीहरुको र्वउ व्मवस्थाऩन गरयदै जाने छ । 

 एक घय एक कयेिावायी स्थाऩनाभा जोड ददनेछ । 

 तसॊचाई र्वकासको रातग सॊबार्वत आमोजनाहरुको र्वस्ततृ सॊबाव्मता अध्ममन (DPR) तमाय 
गरयने छ । 

 र्कसान सूशचकयण कामिराई तनयन्द्तयता दददै र्कसान काडि र्वतयण गरयने कोष सॊचारन गरयन े
छ । 

 बतभिक कबऩोष्ट/गडौरे भर उत्ऩादनभा जोड ददइने छ । 

 शिवयाजभा उत्ऩाददत भहराई प्रिोधन गयी वातडिङ्ग य रेवतरङ्ग कामिराई अगातड फढाईने छ । 



 
 

 जनता ऩिधुन सयुऺण कामिक्रभ ऩिऩुॊछ को र्वभा र्प्रतभमभभा ५० प्रततित अनदुान तथा 
व्मवस्थाऩन कामिक्रभ राग ुगरयनेछ ।  

 नगयऩातरका तबर व्मावसामीक ऩिऩुॊऺी ऩारन गयेका कृषकहरु भध्मे उत्कृष्ट कृषकराइ नगय 
सबावाट उत्कृष्ट कृषक सबभान गरयनेछ ।  

 दधु पुर भास ुय भाछाभा आत्भतनबिय नगयऩातरका फनाउन जोड ददइने छ । 

 व्मवसामी उद्यभी य उत्ऩादनभूखी नगयऩातरका फनाउन ऩिऩुारनराई व्मवसामीकीयण गरयन े 
छ । 

 ऩिजुन्द्म ऩदाथिको आऩूतॉराई सहज य सयर फनाइने छ । 

 नगयऩातरका तबरका उत्ऩादनराई प्राथतभकता ददइने छ । 

 ऩिजुन्द्म ऩदाथिको आमतराई घटाउॉदै तनमाितराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

 ऩिऩुॊऺी र्वकासको अनदुानराई उत्ऩादनभा आधारयत तपि  व्मवशस्थत गदै रशऺत वगिको 
ऩहुॉचराई सतुनशश् चत गरयने छ । 

 गाई बैंसी ऩारक कृषकहरुराई दधु उत्ऩादनभा थऩ प्रोत्साहन गनिराई गाईबैंसी सतु्केयी खचि 
उऩरधध गयाउने कामिक्रभ राग ुगरयने छ । 

 अव्मवशस्थत भास ुऩसरराई व्मवशस्थत गनि भास ुऩसर सधुाय कामिक्रभ राग ुगरयने छ । 

श्रभ तथा योजगाय, उद्योग वाशणज्म य ऩमिटन सॊस्कृतत प्रवद्धिन 

 स्वयोजगाय हनु चाहने तय व्मवसार्मक मोजना नबएका नागरयकहरुराइि स-साना व्मवसामको 
मोजना तनभािणभा सहजीकयण गरयनेछ । 

 फैदेशिक योजगायभा जान इच्छुक व्मशक्तहरुको रातग उऩमकु्त सीऩ र्वकास तातरभ ददइनेछ । 

 योजगायदाता तथा टे्रड मतुनमनहरुसॊगको सभन्द्वमभा साभाशजक सयुऺाकोष व्मवशस्थत गनि 
सहशजकयण गरयनेछ । 

 नगयऩातरका ऺेरतबर यहेका उद्योगहरुभा स्थानीम नागयीहरुराई योजगायीभा प्राथतभकता ददइन े
छ । 

 केवरकाय¸स्तयीम होटर सॊचारन जस्ता ऩमिटन ऩूवािधायभा नीशज ऺेरको रगानी आकर्षित गनि 
आवश्मक सहजीकयण गरयनेछ । 

 ऩमिटन स्थरहरुको सॊयऺण¸ सबफद्धिन तथा प्रचाय प्रसाय गरयनेछ । 

 मस नगयऩातरकाको ऩर्हचानको रुऩभा यहेको “ऐततहातसक शिवगढी भशन्द्दय, ऩयुाताशत्वक 
सोनवागढ भशन्द्दय य थारु सॊग्राहरम” को वहृत्तय र्वकासको रातग गरुुमोजना तनभािण गयी सो को 
कामािन्द्वमन भापि त ्ऩमिटन प्रवद्धिनराइ तनयन्द्तयता ददन सॊघ तथा प्रदेि सयकायसॊग सभन्द्वम य 
सहकामिराई तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 सबऩूणि धभि जातजाततको भौतरकता सॊयऺणको रातग उनीहरुको बेषबूषा ऩोषाक रयततरयवाज 
सॊयऺण गनि आवश्मक कदभ चातरनेछ । 



 
 

 नगयको धातभिक¸ साॉस्कृततक र्वर्वधताको सॊयऺण एवॊ प्रचाय प्रसाय भापि त ऩमिटनभैरी 
वातावयणको तसजिना गरयनेछ । 

 खैयी तारराई सौन्द्दमिकयण गयी स्थानीम ऩमिटकीम ऺेरको रुऩभा र्वकास गयी गरयने छ । 

 खयेन्द्रऩयु चोकभा र्वबूती प्रततभा सर्हतको स्भाटि ऩाकि  तनभािण गरयने छ । 

 श्रभको सबभान गने सॊस्कायको तफकास गयी स्थानीम योजगायीको अवसयराइि प्रफधिन गरयनेछ¸ 
स्थानीम श्रभराइि स्थानीम स्तयभै ऩरयचारन गयी योजगायी सजृना गरयनेछ । 

 साभाशजक सयुऺा कामिक्रभभा आवद्ध राबग्राहीहरुको अतबरेख अद्यावतधक गने कामिराइ 
तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

 वडा नॊ. ८ भा  औधोतगक ग्राभ स्थाऩनाको रातग र्वस्ततृ आमोजना प्रततवेदन तनभािणको कामि 
सबऩन्द् न गयी आवश्मक प्रकृमा अगाडी फढाइने छ ।  

 धाभॉक ऩमिटकीम ऺेरहरु (भशन्द्दय, भशस्जद, इदगाह य गबुफा आदीको) सॊयऺण प्रवद्धिन य प्रचाय 
प्रसायभा टेवा ऩगु् ने कामिक्रभहरु सॊचारन गरयने छ । 

 नगयतबरका सॊबार्वत ऩमिटीम ऺेरहरुको र्वकासका रातग सॊबाव्मता अध्ममनको कामि अगाडी 
गयाइने छ । 

 साभाशजक सयुऺा वाऩतको यकभ सभमभै प्रा् त गनि सबफशन्द्धत फैङ्क तथा र्वशत्तम सॊस्थाहरुसॊग 
सभन्द्वम गरयनेछ । 

ग. सहकायी 
 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई तनमतभत अनगुभन गयी सहकायी ऐन, २०७४ तथा तनमभावरी, 

२०७५ य सहकायी र्वबागरे जायी गयेको नीतत तथा तनदेिनहरु ऩारना गये नगयेको जस्ता 
र्वषमभा आवश्मक सल्राह सझुाव सर्हत प्रततवेदन ऩेि गरयनेछ । 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई COPOMIS तथा अन्द्म ऺभता र्वकासका तातरभ दददै तनमतभत 
रुऩभा भातसक तथा अन्द्म प्रततवेदन प्रर्वर्ष्ट गनि रगाउदै व्मवशस्थत य प्रर्वतध भैरी फनाउदै 
रतगनेछ । 

 उत्कृष्ट सहकायी सॊघ सॊस्थाराई सबभान गने य अन्द्म सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई ऩतन अनसुयण 
गनिका रातग प्रोत्साहीत गरयनेछ  

घ. याजश् व ऩरयचारन तथा र्वशत्तम व्मवस् थाऩन 

 कय प्रिासनराई कयदाताभैरी, आधतुनक प्रर्वतधभैरी फनाइनेछ । 

 याजस्व सधुाय मोजना तजुिभा गयी कामािन्द्वमन गरयनेछ । 

 नगयभा प्रा् त याजश् वराई सोही ददन फैंक दाशखरा गने व्मवस्था तभराइएको छ । 

 सफै र्कतसभका व्माऩाय, धमवसाम, औधोतगक प्रततष्ठान रगामतका आतथिक र्क्रमाकराऩराई 
कयको दामयाभा ल्माउन सॊस्थाको कानून फभोशजभ दताि, नतफकयण  तथा कयदाताको अतबरेख 
अद्यावतधक गरयनेछ । 

 याजस्व चहुावट गने कयदाताराई कानून फभोशजभ कायवाही गरयनेछ । 



 
 

 नगयका ११ वटै वडाभा याजश् व घबुती शिर्वय सॊचारन गयी कय सचेतना कामिक्रभ तथा 
कयका नमाॉ ऺेरको ऩर्हचान गरय कयको दामयतबर सभावेि गरयने छ । 

 स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रवद्धिन य योजगायी तसजिनाभा मोगदान ददने र्कतसभको सहज 
वातावयण फनाउने कय नीतत अऩनाइनेछ । 

 नगयको स्वातभत्व वा बोगातधकाय यहेको य नगयऩातरकारे सॊयऺण य ऩरयचारन गनि सनन े
बवन, जग्गा जतभन, ऩोखयी, हाट फजाय तथा अन्द्म बौततक सबऩशत्तको अतबरेख य अद्यावतधक 
गयी याजश् व आबदानी गने भाध्मभको रुऩभा प्रमोग गरयनेछ । 

 कय ततनुि सबभातनत नागरयक फन्द् न ुऩतन हो बन्द् ने बावना जगाउन कयदाता सबभान कामिक्रभराइि 
तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

२. साभाशजक र्वकास नीतत 

क. शिऺा¸ मूवा तथा खेरकुद 

१. अतनवामि तथा तन्िलु्क आधायबतू शिऺा नीतत  

 िैशऺक सर २०८० देशख शिवयाज नगयऩातरकाको र्वद्यारम शिऺाराई अतनवामि तथा 
तन्िलु्क आधायबतू शिऺा तथा तन:िलु्क भाध्मतभक शिऺाको सतुनशितता गनि ऩहुॉच य 
सहबातगता, सॊस्थागत ऺभता य गणुस्तय अतबफरृ्द्ध सबफन्द्धी कामिक्रभ सञ्चारन गरयने   
छ । 

 र्वद्यारम शिऺाराई अतनवामि तथा तन्िलु्क आधायबूत शिऺा तथा तन:िलु्क भाध्मतभक शिऺा 
कामािन्द्वमनको रातग अतनवामि तथा तन:िलु्क शिऺा ऐन तनभािण गयी रागू गरयनेछ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमभा ई-राइबे्रयी स्थाऩनाको रातग प्रदेि तथा सॊघीम सयकायसॊग सभन्द्वम 
गरयने छ । 

 र्वद्यारमीम शिऺाराई गणुस्तयीम तथा र्वद्यारमको आन्द्तरयक सऺभता अतबफरृ्द्ध गनिका रातग 
र्वद्यारम सभामोजन तथा शिऺक दयफन्द्दी तभरान गरयनेछ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमको र्वद्यारमगत शिऺक र्वद्याथॉ अनऩुात, सॊचातरत कऺा य र्वषमगत 
शिऺक दयफन्द्दीराई आधाय भानी अतत न्द्मून दयवन्द्दी यहेका य िून्द्म दयवन्द्दी यहेका 
र्वद्यारमहरुभा भाऩदण्डका आधायभा प्रदान गरयएका स्वमभ ्सेवक शिऺकराई मथावत कामभ 
याख्दै कऺागत, र्वषमगत तथा तहगत रुऩभा थऩ स्वमॊसेवक शिऺकको दयफन्द्दी सजृना गरयन े 
छ ।  

 र्वद्यारम वा िैशऺक सॊस्थारे र्वद्याथॉ वा अतबबावकफाट कुनै ऩतन िीषिकभा कुनै ऩतन िलु्क 
असूर नगने धमवस्था तभराईने छ । साभदुार्मक र्वद्यारमको बौततक, िैशऺक, धमवस्थाऩर्कम 
तथा वातावयशणम ऩऺहरुको सबऩूणि खचिको धमवस्था नीतत तरईनेछ । 

 र्वऩन्न सभदुामका फारफातरकाको रातग ऩूणि छारफशृत्तको धमवस्था तभराईनेछ । 



 
 

२. आधायबूत तहको शिऺा अतनवामि गनि सवै र्वद्यारम उभेय सभूहका फारफातरकाको 
र्वद्यारमभा ऩहुॉचको सतुनशितताका रातग "र्वद्यारमको िैशऺक य बौततक सधुाय, फारफातरका 
प्रवेिको आधाय" भूर नायाका साथ र्वद्यारमको िैशऺक एवॊ बौततक सधुायका कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयने छ । 

३. "सवर य प्रततवद्ध शिऺक, खसुी र्वद्याथॉ, उत्कृष्ट तसकाइ उऩरव्धी" का रातग फारशिशऺका, 
शिऺक तथा कभिचायीहरुको रातग ऺभता अतबफरृ्द्ध कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

४. साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्ममन गने छाराहरुका रातग तन:िलु्क स्मानेटयी ्माड उऩरव्ध 
गयाईनेछ । 

५. कोयोना भहाभायीको कायणरे अतबबावक गभुाएका र्वद्याथॉहरुराई ददइदै आएको 
छारवतृ्तीराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

६. प्रायशबबक फार कऺा देशख कऺा ६ सबभ अध्ममन गने र्वद्याथॉका रातग ददवा खाजाको 
व्मवस्था गनि "फच्चाको र्टर्पनभा खाजा, आभाको हातभा ऩैसा" कामिक्रभराई तनयन्द्तयता 
प्रदान गरयने छ । 

७. शिऺण तसकाइ र्क्रमाकराऩभा तडशजटर प्रर्वधीको प्रमोग गयी तसकाइ सहजीकयण गनि 
प्रोत्सार्हत गरयने छ । मसका रातग सवै आधायबूत र्वद्यारमभा सभेत इन्द्टयनेट जडान गनि 
प्रोत्सार्हत गरयने छ । 

८. र्वद्यारम िान्द्ती ऺेर घोषणा गनि वडा शिऺा सतभततको सहबातगताभा सफै र्वद्यारमका 
सयेकायवाराहरुसॉग प्रततवद्धता तरइनेछ । र्वद्यारमराई शनरन तग्रन एण्ड र्ऩस फनाउन 
र्वद्यारम ऺेरतबर आकषिक पुरवायी तनभािण गनि अतबप्ररेयत गरयन ेछ । पूरवायी तनभािण य 
वगैचा तनभािणभा र्वद्याथॉहरुको सहबातगता फढाई जीव र्वऻान, वनस्ऩतत र्वऻानका र्वषम 
फस्तकुो तसकाइ स्थरको रुऩभा प्रमोग गनि य र्वद्यारमको सयसपाइभा र्वद्याथॉको सहबातगता 
अतबवरृ्द्ध गयी श्रभ प्रतत सबभान गने जनिशक्त उत्ऩादनभा  य  र्क्रमाकराऩभशुख शिऺणभा 
आवद्ध  गरयने छ । 

९. साभदुार्मक र्वद्यारमको व्मवस्थाऩकीम सधुाय तथा िैशऺक उऩरव्धीभा सधुाय गनि 
प्रधानाध्माऩकसॉग कामिसबऩादन कयाय गरयने छ । र्वषमगत तसकाइ उऩरव्धी वरृ्द्ध गनि 
प्रधानाध्माऩकरे र्वषमगत शिऺकसॉग कामिसबऩादन कयाय गने नीतत तम गरयनेछ । कामि 
सबऩादन कयाय सॊझौता फभोशजभ कामि सबऩन्न गने शिऺक तथा प्रधानाध्माऩकराई ऩयुस्काय 
तथा प्रोत्साहन उऩरव्ध गयाइने छ । 

१०. र्वद्यारम सिुासनराई प्रवधिन गनि र्वद्यारमभा गनुासो ऩेर्टका तथा नागरयक वडाऩरको 
मवस्था गनि रगाईनेछ । र्वद्यारम व्मवसथाऩन सतभततको ऺभता अतबवदृ्ध सॊवन्द्धी कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनकुा साथै र्वद्यारम अनगुभनराई प्रबावकायी वनाउन सूचकभा अधारयत अनगुभन 
प्रणारी अवरबवन गरयने छ । 



 
 

११. तसभान्द्तकृत अतत र्वऩन्न तथा अऩाङ्ग फारफातरकाहरुराई र्वद्यारमभा शझकाउन, तसकाउन य 
र्टकाउन प्रदान गरयएका सहमोग कामिक्रभराई तनयन्द्तयता प्रदान गरयनेछ। 

१२. र्वद्यारम आउन नसकेका वा र्वद्यारमभा बनाि बएय ऩतन तनयन्द्तयता ददन नसकेका 
फारफातरका, मवुा तथा प्रौढहरुराई अनौऩचारयक शिऺाका र्वतबन्न भोडरहरु प्रमोग गयी 
साभदुार्मक तसकाइ केन्द्र तथा र्वतबन्न गैय सयकायी सॊस्थाको सहमोगभा शिऺा प्रदान गने 
नीतत तम गरयनेछ । 

१३. सॊस्थागत र्वद्यारमका छाता सॉघ सॉगठनसॊगको सहकामिभा सॊस्थागत र्वद्यारमको ऺभता 
अतबवदृ्ध तथा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाईनेछ । 

१४. साभदुार्मक य सॊस्थागत र्वद्यारमका अनबुव य तसकाइ आदान प्रदान गनि सॊमकु्त फैठक तथा 
र्वद्याथॉहरुको वीचभा सभान र्वषमभा सभान र्कतसभको सहबातगता गयाउने नीततराई 
तनयन्द्तयता प्रदान गरयनेछ । 

१५. प्रायशबबक फार र्वकास कऺाका फारफातरकाहरुको सवािर्ङ्गण र्वकासका रातग फार 
कऺाहरुराई आकषिक य प्रबावकायी फनाउन प्रमाप्त खेर तथा तसकाइ साभग्री व्मवस्था गनि 
र्वतबन्न सॊस्थाहरुसॊग सहकामि गयी एर्ककृत नभूना फारर्वकास केन्द्रको रुऩभा र्वकास 
गरयनेछ । 

१६. प्रायशबबक फार कऺाका सहमोगी कामिकताि, र्वद्यारम य कभिचायीहरुराई ददईएको थऩ 
प्रोत्साहन अनदुान यकभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ । 

१७. िैशऺक गततर्वधीहरुराई प्रफद्धिन गनि िैशऺक वहसका कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१८. प्रार्वतधक शिऺा CTEVT तथा साधायण शिऺाभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुराई छारवतृतको 
व्मवस्था गरयने छ । मसका रातग ऩातरकाभा कामियत सॊघसॊस्थाहरुसॊग सभन्द्वम गरयने छ । 

मवुा तथा खेरकुद 

१. स्वस्थ ियीय य स्वस्थ भशस्तष्कका रातग खेर बने्न त्मराई भनन गदै खेरका रातग 
आवश्मक ऩूवािधायको र्वकास गदै खेरको भाध्मभवाट खेराडीराई र्क्रमाशिर गयाउॉदै 
उत्सार्हत गर्न य मवुाहरुभा अन्द्तयतनर्हत प्रततबाराई प्रष्पुटन गयाउन वडा वडाभा खेर 
सॊचारन य नगयस्तयभा वडागत प्रततस्ऩधाि गयाई खेराडी ऩर्हचान गयी प्रोत्साहन गरयनेछ । 

२. भेमय कऩ, उऩभेमय कऩ य याष्डऩतत यतनङ शिल्ड प्रततमोतगता सॊचारन गरयनछे ।  
मवुाहरुराई खेरको भाध्मभवाट स्वस्थ जीवनिैरी अऩनाउन सजृनसीर हनु सभाजको प्रततष्ठा 
अतबवदृद्द गनि अतबप्ररेयत गरयनेछ । 

३. नगय तबर खेर भैदान तथा कबडिहर तनभािण गनि र्वतबन्द् न तनकामसॊग सहकामि गरयनेछ । 

४. उत्कृष्ट खेर प्रदििन गने खेराडीहरुराई शजल्रा प्रदेि य यार्ष्डम स्तयभा हनुे खेरभा सहबागी 
गयाउने नीतत तम गरयनेछ । 



 
 

५. सभाजका रातग उल्रेख्म मोगदान ददन ुबएका व्मशक्त य सॊस्थाको सबभानका रातग सॊचारन 
हनुे खेर तथा अन्द्म मवुाहरुको र्वकासका रातग गरयने गततर्वधी सॊचारन गनि सहमोग गने 
नीतत तम गरयनेछ । 

६. र्वद्यारमभा कऺा ६-१२ भा अध्ममनयत छाराहरुराई िायीरयक, भानतसक य बावनात्भक 
रूऩभा सिक्त फनाई आत्भयऺा गनि सऺभ फनाउने एवॊ उऩकयण य प्रर्वतधसॉग ऩरयशचत गयाई 
आत्भफर उच्च फनाउने उदे्दश्म सर्हत उक्त आत्भयऺा प्रशिऺण ददईनेछ ।  

ख. स्वास््म 

 सॊशघम सयकायफाट प्राप्त िसति कामिक्रभ य फजेटसॊग तारभेर हनुे गयी स्वास््मका 
कामिक्रभराई प्रबाफकायी फनाउन थऩ फजेट धमफस्था गरयने छ । 

 ऩातरकाको स्वास््म प्रणारी सधुाय तथा गणुस्तयीम आधायबूत स्वास््म सेवाको ऩॊहचु अतबफतृध 
गनि ऩातरका स्तयीम स्वास््म नीतत तथा ऐनका प्राफधान अनकुुरका  कामिक्रभराई 
प्राथातभकताभा याखी कामिक्रभ तथा फजेट व्मवस्था गरयने छ । 

 नगयऩातरकाफाट सॊचातरत आधायबूत स्वास््म सेवा केन्द्र, स्वास््म चौकी, साभदुार्मक स्वास््म 
ईकाई, आधायबूत स्वास््म सेवा अस्ऩतारहरुफाट प्रदान गरयदै आएका स्वास््म सेवाहरुराई 
थऩ गणुस्तयीम फनाउन य औषतध उऩकयणको अबाफ हनु नददन फजेट तफतनमोजन गरयने छ । 
साथै नगयऩातरका तबर फसोफास गने गरयफ सीभान्द्तकृत तथा ऩछातड ऩयेका सभदुाम बएका 
ऺेरहरुभा आफश्मकताका आधायभा स्वास््म सेवा तफस्ताय गदै रतगने छ । 

 नगय स्तयीम तनभािणतधन १५ सैमाको आधायबूत स्वास््म सेवा अस्ऩतारको धमफस्थाऩन य 
अस्ऩतारफाट प्रदान गदै आईयहेका सेवाराई थऩ सेवा सॊचारनको रातग सॊघीम सयकाय य 
प्रदेि सयकायसॊग सभन्द्वम गयी स्तयउन्नतत गदै रतगने छ | 

 तफगत फषिदेशख प्रदान गदै आईयहेको भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका प्रोत्सान कामिक्रभराई 
तनयन्द्तयता ददईने छ । 

 स्वा्म सॊस्थाफाट प्रदान गरयन े आधायबूत स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबाफकायी गयाउन तफगत 
फषिदेशख दददै आएको सॊचारन तथा धमफस्थाऩन अनदुानराई तनयन्द्तय गरयनेछ । 

 ६० फषि उभेय ऩगुेका भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरुराई सबभानऩफुिक तफदाई कामिक्रभराई 
तनयन्द्तयता गरयने छ । 

 २४ सै घण्टा सेवा य जोशखभ बत्ता प्रदान गनुिऩने स्वास््मकभॉहरुको रातग प्रोत्साहन बत्ता 
धमफस्था गरयने छ । 

 नगयफाट सॊचातरत आधायबूत स्वास््म सेवा अस्ऩतार चन्द्रौटाभा तडशजटर खोऩ केन्द्र 
स्थाऩनाको रातग साझेदाय सॊघ सॊस्थाहरुसॊग आफश्मक सभन्द्वम गरयने छ । 

 ७० फषिदेशख भातथका जेष्ठ नागरयकहरुराई घयभै गएय ददईने स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबाफकायी 
रुऩभा सॊचारन गरयने छ । 



 
 

 स्वास््म सूचना प्रणारी तथा आऩूतति धमफस्थाऩनराई थऩ धमफशस्थत गनि सबऩूणि स्वास््म 
सॊस्थाहरुफाटै अनराईनको भाध्मभफाट प्रततफेदन प्रर्वष्ट गने धमफस्था तभराउनकुो साथै सतभऺा 
प्रणारीराई थऩ धमफशस्थत गरयने छ । 

 स्वास््म सॊस्थाहरुको अनगुभण भरुामॊकन सऩुरयवेऺण तनदेशिका तमाय गरयने छ, तनदेशिकारे 
तोके अनसुाय प्रातफतधक य जन प्रतततनतधहरुफाट अनगुभन गरयने छ । 

 गबिवती तथा सतु्केयी आभाहरुको रातग फटुवर य बैयहवासबभको रातग मस ऩातरका तबरका 
सफै एबफरेुन्द्सफाट तन्सलु्क सेवा प्रदान गरयने छ । 

 स्वास््म कामिक्रभहरुराई थऩ प्रबाफकायी फनाउन स्थानीम, यार्ष्डम तथा अन्द्तयार्ष्डम सॊघ 
सॊस्थासॊग सभन्द्वम गयी स्वास््म ऺेरभा श्रोतको धमफस्थाऩन गनि ऩहर गरयने छ । 

 शिवयाज नगयऩातरकाफाट सॊचातरत आधायबतु स्वास््म सेवा अस्ऩतारफाट नागरयकहरुको 
सतुफधाको रातग स्वास््म तफभा कामिक्रभ राग ुगरयने छ | 

 आधायबूत स्वास््म सेवा अस्ऩतारफाट येतफजको खोऩ सेवा तफस्तायको रातग सबफशन्द्धत तनकाम 
सॊग ऩहर गयी राग ुगरयने छ ।  

 सऩि दॊिको उऩचाय केन्द्र सॊचारनको रातग प्रदेि सयकायसॊग सभन्द्वम गयी सॊचारन गरयन े  
छ । 

ग. खानऩेानी तथा सयसपाइि 
  नगयवासीहरुराइ सयुशऺत खानेऩानीको व्मवस्था गनि र्वतबन्द् न सकायी य गैय सयकायी सॊघ 

सॊस्थाहरुको सभन्द्वमभा ऩानीको गणुस्तय चेकजाॉच गरय भहुान िरु्द्धकयण गने कामिक्रभराई 
तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 नगय ऺेरतबरका र्वतबन्द् न चोक चौयाहहरुभा पोहय व्मवस्थाऩनको रातग डस्टर्वनको 
व्मवस्थाऩन तथा सयसपाई गयी सपा सनु्द्दय फनाउन ऩहर गरयने छ । 

 चन्द्रौटा फजायको सयसपाईको रातग कन्द्टेनय सर्हतको डष्टर्वनको व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 फजाय सयसपाईको रातग नगय सयसपाई सतभतत फनाई कृमाशिर फनाइने छ । 

 एक घय एक धाया अतबमान सॊघ तथा प्रदेिको सभन्द्वम य सहकामिभा सॊचारन गने नीतत तथा 
कामिक्रभराइ तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

घ. रैर्ङ्गक सभानता तथा साभाशजक सभावेिीकयण 

 भौतरकहकको रुऩभा भर्हरा, फारफातरका तथा जेष्ठ नातगयकराई सॊर्वधानभा नै व्मवस्था 
बएको हदुा उक्त सभूहका व्मशक्तहरुराई सिशक्तकयणभा जोड ददइनेछ । 

 सफै रशऺत वगि तथा सभदुामका भर्हराहरुराई आम आजिन गनि सहज वातावयण तनभाणिका 
रातग तसऩ भूरक तातरभ प्रदान गरयनेछ । 

 फारर्ववाह य त्मसरे ऩरु् माउने जोशखभराई न्द्मूतनकयण गनिका रातग धभि गरुुहरु, सयोकायवारा 
तथ फारनरफका सदस्म य र्किोय र्किोयी सभूहका सदस्मतफच सफै वडाहरुभा अन्द्तयर्क्रमा 
गयाई फार र्ववाह न्द्मूतनकयण गरयनेछ । 



 
 

 फारश्रभ भकु्त नगयऩातरका तनभािणका रातग फारश्रभ हनुे नगयतबरका सफै ठाॉउभा 
सयोकायवारा व्मशक्तहरुको उऩशस्थततभा सचेतना कामिक्रभ तथा तनमतभत अनगुभन फारश्रभभा 
ऩयेका फारफातरकाराई उद्धाय गरयनेछ । 

 मौनजन्द्म र्हॊसा तथा अन्द्म अऩयाध न्द्मूनीकयणका रातग र्वतबन्द् न सचेतना अतबमान सर्हतका 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 फढदै गएको साइफय क्राइभ य त्मसरे ऩरु् माउने जोशखभ तथा नकयात्भक प्रबावराई न्द्मूतनकयण 
गनि सचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनछे । 

 रैर्ङ्गक तथा घयेर ुर्हॊसा तनमन्द्रण य भानव फेचर्वखन र्वरुद्धका रातग र्वतबन्न अतबमान सञ्चारन 
गदै मस्ता जघन्द्म घटनाहरुराई तनरुत्सार्हत गदै रतगनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरुराइि जीर्वको ऩाजिनको रातग तसऩभरुक तातरभ प्रदान गरयनेछ । 

 जेष्ठ नागरयकको उच्च सबभान गदै प्रोत्साहन तथा उच्चभनोफर फढाउन र्वतबन्न सबभान भूरक 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

३. ऩूवािधाय र्वकास 

 ऩूशजगत खचिको गणुस्तय फढाउन "भाघ भसान्द्त तबर सबझौता् जेठ भर्हना तबर बकु्तानी" को 
नीतत कडाइका साथ ऩारना गरयनेछ । र्विेष गयी जर्टर प्रकृततका ठूरा मोजना तथा 
कामिक्रभहरु रागत सहबातगता नजटु्ने प्रकृततका मोजना तथा कामिक्रभहरु र्वधुतीम ठेक्का 
र्वतधफाट सबऩन्न गरयनेछ बने जनसहबातगता जटु्ने फढीभा १० राखसबभका सयर प्रकृततका 
मोजना तथा कामिक्रभहरु उऩबोक्ता सतभती भापि त सॊचारन गरयनेछ । 

 फषाि माभभा गरयने र्वकास तनभािणका कामिराई तनरुत्सार्हत गयी िनु्द्म गरयने नीतत अबफरबफन 
गरयने छ । 

 ऩूवािधाय र्वकास सबफशन्द्ध मोजनाहरु जेष्ठ भसान्द्त तबर सबऩन्न गने तनतत फनाई कामािन्द्वमन 
गरयने छ। 

 ऩूवािधाय मोजनाराई गणुस्तरयम तथा ददगो फनाउनका रागी ऩूवािधाय ल्माव स्थाऩना गरयने छ । 

 ऩूवािधाय र्वकासका मोजनाहरुराई ददगो गणुस्तरयम तथा मथाथिऩयक गयाउनका रागी सबफशन्द्धत 
िाखाका कभिचायीहरुराई आवश्मक तातरभ, गोष्टी जस्ता ऺभता र्वकासका तातरभ रगामत 
अध्ममन अवरोकन भ्रभण सभेतको व्मवस्था गरयने छ। 

 मोजनाको कामि सबऩन्न तभतत तबर गणुस्तरयम कामि गने उऩबोक्ता सतभतत तथा तनभािण 
व्मवसामीहरुराई ऩयुस्काय तथा सभमभै काभ सबऩन्न नगने काभभा आरटार गने य गणुस्तरयम 
कामि नगने उऩबोक्ता सतभतत तथा तनभािण व्मवसामीहरुराई दण्ड जरयवाना को व्मवस्था राग ु
गरयने छ । 

 हारसबभ ऩतन भाऩदण्ड फभोशजभ ननसा ऩास नगयाइ फनेका घयहरुको अतबरेख कामि सबऩन्न 
गरय नमाॉ फने्न घयहरुको ननसा ऩास गने नीततराइ कडाइका साथ कामिन्द्वमन गरयने छ । 

 वैकशल्ऩक उजाि तपि  सौमिफशत्त¸ सधुारयएको चलु्हो¸फामोग्माॉस जडानराइ तनयन्द्तयता ददइनछे । 



 
 

 नगयऩातरका तबर सॊचातरत र्वतबन्न एप.एभ येतडमो¸ऩरऩतरका तथा कानून फभोशजभ प्रकृमा 
ऩरु् माइ दताि तथा तनमतभत नर्वकयण बएका अनराइन तभडीमाहरुराइ तथा सॊचारनभा प्रवद्धिन 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 सॊचायकभॉहरुसॊग र्वकास तनभािणसॊग सबफशन्द्धत र्वषमभा अन्द्तयकृमा कामिक्रभ गरयनेछ  

 चन्द्रौटा फजाय ऺेरभा चल्ने अटो तथा ई-रयनसा ऩार्कि ङ्ग स्थर व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 सडक ऺेर तबर अव्मवशस्थत रुऩभा सॊचारनभा यहेका ठेरा तथा घबुती ऩसर अटो ग्मायेज 
आदीको व्मवस्थाऩनको रातग आवश्मक ऩहर तथा व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 दगुिभ स्थानभा यहेका फस्तीहरुभा मातामातको ऩहुॉच फढाउन सडक, ऩरु एवभ ्झोरङेु्ग ऩरुका 
सॊजारहरु र्वस्ताय गरयनेछ । 

 खय/पूसको छाना र्वस्थाऩन गनि सयुशऺत नागयीक आवास कामिक्रभ सॊचारन गनि सहजीकयण 
एवभ ्सभन्द्वम गरयनेछ । 

४. वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन 

 नगय ऺेरभा फसऩाकि  तथा इशबऩङ्ग साइट तनभािणको रातग सॊबाव्मता अध्ममन गयी DPR 

तमाय गरय सोही फभोशजभ तनभािणको कामि अगातड फढाइने छ । 

 मस नगयभा हनुे आगरागी, हयुी, चट्याङ्ग, फाढी ऩर्हयो जस्ता प्राकृततक प्रकोऩका घटनाहरुफाट 
प्रबार्वतहरुका रातग तत्कातरन रुऩभा याहत उऩरधध गयाइने छ । 

 आगरागीफाट हनुे र्वऩद्राइ न्द्मूतनकयण गनि दभकर सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामिराई 
तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 र्वऩद् ऩूवि तमायीका ऺेरभा आवश्मक ऩूवािधायहरु र्वकास गनि सबफशन्द्धत सफै 
सयोकायवाराहरुसॉग सहकामिराई तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 र्वऩद् ऩूवि तमायीका सन्द्दबिभा जनचेतना अतबवरृ्िका सन्द्दबिभा सबफशन्द्धत सफै 
सयोकायवाराहरुको फीचभा फहृत साझेदायी तनभािण गदै र्वतबन्न र्कतसभका कामिक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 तफऩत जोशखभ य सयसपाइ सबफशन्द्ध अतबबावक सचेतना कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ 

 प्रकृततक तफऩत आगारातग, बकुबऩ, हावाहयुी य फषाितभा हनु सनने सबबातफत जोशखभ 
सबफन्द्धभा सभदुाम जागयणका कामिक्रभहरु गरयनेछ । 

५. सॊस्थागत र्वकास¸ सेवा प्रवाह य सिुासन 

 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण (O&M) गयी नगयऩातरकाको र्वद्यभान दयवन्द्दी य 
सॊगठनराई चसु्त दरुुस्ट्ट य कामिभूरक फनाइने छ । 

 साविजतनक सेवाभा कामियत कभिचायीको ऺभता अतबवरृ्द्ध गयी गणुस्तयीम कामि सबऩादन गनि 
ऺभता अतबवरृ्द्ध तातरभ सॊचारन गरयने छ । 

 आतथिक प्रिासनको कामिराई तछटो छरयतो य प्रर्वतधभैरी फनाउन र्वधतुीम बकु्तानी प्रणारी 
(EFT) कामिन्द्वमनभा ल्माइने छ  । 



 
 

 शजन्द्सी व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी ऩायदिॉ य चसु्त दरुुस्त फनाउन साविजतनक सबऩत्ती 
व्मवस्थाऩन प्रणारी (PAMS) राई तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 जनतासॊग स्थानीम सयकाय कामिक्रभ फनाई सवै वडाभा घबुती सेवा प्रवाह सॊचारनभा ल्माइन े
छ । 

 नगयरे आफ्नै प्रिासतनक बवनफाट सेवा प्रवाह गनि सनने गयी बवन तनभािणको कामिभा 
देशखएका अवयोधराई हटाउन ऩहर गरयने छ । 

 नेऩारको सॊर्वधानको अनसूुची ८ य ९ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ य सॊघ 
प्रदेि स्थानीम तह (सभन्द्वम तथा अन्द्तय सबफन्द्ध) ऐन, २०७७ भा उल्रेख बए अनसुायका 
आवश् मक ऐन, तनमभ, तनदेशिका, कामिर्वतध तजुिभा सॊिोधन तथा ऩरयभाजिनको कामिराई 
तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 उऩबोक्ता सतभतत टोरर्वकास सॊस्थाभा आवद्ध सदस्महरुराई नगय स्तयीम तथा वडास्तयीम 
मोजना कामिक्रभको प्रबावकायी कामिन्द्वमनको रागी ऺभता र्वकास तातरभ सॊचारन गरयन े  
छ । 

 नगयको सभग्र र्वकास तनभािण य सेवा प्रवाहको अवस्थाको जानाकायी ददन साविजतनक सनुवुाई 
नागरयक सन्द्तषु्टी सवेऺण साभाशजक ऩयीऺण जस्ता उत्तयदामी कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

 आवतधक मोजनाको भागिदििन अनरुुऩ भध्मभकातरन खचि सॊयचना भध्मकातरन फजेट सॊयचना 
तथा ऺेरगत यणनीततक मोजना तमाय गयी कामिन्द्वमन गरयने छ । 

 याष्ड सेवक कभिचायीराई शजबभेवाय, कतिव्मतनष्ठ य उत्तयदामी दण्ड ऩयुस्कायको उशचत य 
प्रबावकायी व्मवस्था गरयनेछ । 

 आगाभी वषि सफै सयकायी कायोफाय नगदयर्हत फनाइनेछ । व्मशक्त, सॊस्था य सफै र्कतसभका 
व्मवसामको बकु्तानी र्वद्यतुतम भाध्मभफाट गनि सर्कने व्मवस्था गरयनेछ । 

 कामिवोझका कायण कामािरम सभम अततरयक्त काभ गने कभिचायीराइ कामिर्वधीका आधायभा 
प्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

 व्मशक्तका सबऩूणि घटना दताि अद्यावतधक गरयनेछ  

 ऩातरकाभा सेवा तरन आउने सेवाग्राहीहरुराइ सहजताको रातग हेल्ऩ डेनस तथा टोर िी 
नबफय सॊचारनभा ल्माइने छ । 

 नगयऩातरकाभा कामियत अस्थार्म तथा कयाय सेवाका कभिचायीराइ मोगदानभा आधारयत 
साभाशजक सयुऺाकोषभा आफद्धता तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

 कभिचायी कल्माण तथा उऩदान कोष रगामत अन्द्म कल्माणकायी कोषको व्मवस्था गरयनछे । 

क. सूचना प्रर्वतध 

 मस ऩातरका, वडा कामािरम, स्वास््म सॊस्था य साभदुार्मक तथा सॊस्थागत र्वद्यारमहरुभा 
इन्द्टयनेटको ऩहुॉचका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 



 
 

 वडास्तयफाट सॊचारन हनुे याजश् वराइ Internet Computer System फाट नगयऩातरकाको 
केशन्द्रकृत प्रणारीभा आफद्ध गयाइने छ । 

 साभदुार्मक तसकाइ केन्द्रहरुराइ वाचानारमको रुऩभा र्वकातसत गदै E-Learning को 
वातावयण तमाय गरयनेछ । 

 नगयऩातरकारे प्रवाह गने हयेक सेवाराई चसु्त, दरुुस्त, ऩायदिॉ तथा प्रर्वतधभैरी फनाउन 
आधतुनक सूचना प्रर्वतधको प्रमोगभा जोड ददइनेछ । 

ख.  साभाशजक सयुऺा तथा ऩॊशजकयण व्मवस्थाऩन 

 साभाशजक सयुऺा तथा घटना दताि कामिक्रभराइ अद्यवतधक गदै रतगने छ । 

 साभाशजक सयुऺा बत्ता प्रा् त गने राबग्राहीहरुराइ फैंक भापि त साभाशजक सयुऺा बत्ता र्वतयण 
गने कामिराइ तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 व्मशक्तगत घटना दताि, ननसा ऩास, याजस्व प्रिासन य जनतासॉग सयोकाय याख्न े र्वषमराइ 
र्वद्यतुतम प्रणारी भापि त गरयनेछ । 

 ऩातरका तबरका साभाशजक सयुऺा बत् ता ऩाउने ७० वषि भाथीका जेष्ठ नागरयक राबग्राहीहरु 
तथा अिक्त राबग्राहीहरुराई ऩातरका य फैंकहरुको सभन्द्वमभा वडास्तयभै बत्ता र्वतयणको 
रातग आवश्मक व्मवस्था तभराइने छ । 

६. न्द्माम सबऩादन् 
 "झगडा होइन भेरतभराऩ गयौ" बने्न नीतत सर्हत न्द्मार्मक सतभतीराइ थऩ िसक्त फनाइदै 

रतगनेछ । भेरतभराऩकतािहरुको छनौट गयी वडा स्तयफाटै धेयै जस्तो भदु्दाहरुको स्थानीम 
न्द्माम सबऩादन प्रर्क्रमाराइ तछटो छरयतो य थऩ व्मवशस्थत फनाइनेछ । 

 शझना-भतसना प्रकृततका र्ववादहरुको कायण फढ्दो ऩारयवारयक तथा साभाशजक र्वखण्डनराई 
क्रभि् तनमन्द्रण गनि त्मस्ता प्रकृततका र्ववादको गाउॉटोरभै सभाधान गनि हयेक वडाभा 
आवश्मकता अनसुाय भेरतभराऩ केन्द्र स्थाऩना गरयनेछ । 

 न्द्मामको ऩहुॉचफाट टाढा यही तनष्ऩऺ न्द्माम ऩाइन्द्छ बने्न कुयाको आिा भारय वषौदेशख 
अन्द्मामऩूणि प्रताडना सहन र्ववस भर्हरा¸ फारफातरका रगामत सबऩणुि जनताराई न्द्मार्मक 
सतभतत भापि त सहजै न्द्मामको ऩहुॉचको सतुनशितताको प्रत्माबूत गरयनेछ । 

 न्द्मार्मक सतभततभा प्रा् त उजयुी दताि तथा र्कनाया रागेका उजयुी पाइरहरुको सयुशऺत 
व्मवस्थाऩन गयी खोजेको फखत सहजै उऩरधध हनुे गयी व्मवशस्थत अतबरेशखकयण तथा 
प्राथतभकताको आधायभा तनरुऩणको व्मवस्थाराइ प्रर्वधी भैरी फनाइने छ ।  

 सशुचकृत भेरतभराऩकतािको सशुच अध्मावतधक गदै व्मवशस्थत गने एवॊ प्रत्मेक भेरतभराऩ 
केन्द्रभा सशुचकृत भेरतभराऩ कतािको सशुच देशखन े गयी याख्न े तथा भेरतभराऩ सबवशन्द्ध ऐन¸ 
२०६८ रे गयेका व्मवस्थाहरुको ऩारना गने तपि  आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

 भेरतभराऩ कामिराई थऩ सपतरबतु ऩानि सशुचकृत भेरतभराऩ कतािको ऩनुतािजतग तथा मोग्मता 
ऩगुेका इच्छुक धमशक्तराई आवश्मक तातरभको व्मवस्था गरयनेछ । 



 
 

 न्द्मार्मक तनरुऩणराई सयर¸ शिघ्र तथा अत्मन्द्तै कभ िलु्कभा प्रदान गनिको रातग आभ 
जनताराई न्द्मनुतभ कानूनी एवॊ कामिर्वतधगत ऻानको रातग न्द्मार्मक साऺयता कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

 न्द्मार्मक सतभती तथा अन्द्म जनप्रतततनधीहरुराइ र्वतबन्न शजल्राहरुभा स्थार्ऩत न्द्मार्मक इजरास 
य न्द्मार्मक प्रकृमाको अध्ममन अवरोकन गयाइनेछ । 

 नगयफासीको न्द्मार्मक ऩहुॉच मकु्त तथा दण्डर्हनता भकु्त¸ िाशन्द्तऩणुि̧  स-ुसॊस्कृत नगयको रुऩभा 
र्वकास गनि सबवन्द्द्ध सयोकायवारा ऩऺसॉग हातेभारो गदै रशऺत उदे्दश्म हातसर तपि  र्विेष 
जोड ददइनेछ । 

अन्द्त्मभा¸ मस आतथिक वषि २०७९/०८० को नीतत तथा कामिक्रभ तमाय गनि सहमोग 
ऩरु् माउने सॊघीम तथा प्रदेि सयकायका भाननीमज्मूहरु, सबऩूणि याजनीततक दर¸ नागरयक सभाज¸ 
उद्योगी व्मवसामी¸ आभ सॊचाय, ऩरकाय¸ र्वतबन्न सॊघ सॊस्था¸ कृषक¸ भजदयु रगामत सबऩूणि 
शिवयाज नगयवासीहरु¸ र्वतबन्न सतभतीका ऩदातधकायीज्मूहरु¸ नगयसबा तथा कामिऩातरकाका सबऩूणि 
सदस्महज्मूहरु, अहोयार नगयऩातरकाको सबवरृ्द्धको रातग खट्न ु बएका आभ याष्डसेवक 
कभिचायीहरु प्रती आबाय प्रकट गदै धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । 

 

   धन्द्मवाद । 

जम शिवयाज ! 

 

तभतत् २०७९ आषाढ १० 

.......................... 

अजम थाऩा 
नगय प्रभखु 


