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    नेऩारको सॊहवधान जायी बएऩधछ दोस्रो ऩटक देशका सफै स्थानीम तह य वडाहरूको 
धनवाुचन सम्ऩन्न बएको छ । धनष्ऩऺ, स्वतन्त्र, शान्न्त्तऩूण,ु स्वच्छ य बमयहहत 
वातावयणभा सम्ऩन्न मस धनवाुचनरे रोकतान्न्त्रक ऩद्धधत भापुत मस नगयऩाधरकाको 
राधग दोस्रो चयणका जनप्रधतधनधधहरूराई नमाॉ जनादेश सहहत  न्जम्भेवायी समु्ऩेको छ 
।मस सखुद अवसय सॉगै सम्भाधनत दोस्रो नगयसबाको ऩहहरो अधधवेशनराई सम्फोधन 
गन ुऩाउॉदा भ गौयवान्न्त्वत बएको छु । 

१. मस अवसयभा नेऩारको सावबुौभसत्ता, स्वाधधनता, बौगोधरक अखण्डता, याहष्डम 
हहत, स्वाधबभान साथै रोकतान्न्त्रक गणतन्त्रराई भूतरुूऩ ददन आफ्नो जीवन 
उत्सग ुगनुहुनेु सम्ऩूण ुऻात, अऻात शहहदहरू प्रधत बावऩूण ुश्रद्धासभुन अऩणु गन ु
चाहान्त्छु । साभान्जक न्त्माम, सभावेन्शता, याहष्डमता प्रधत प्रधतफद्ध बई नागरयक 
हक सहहतको सभाज धनभाुणभा नेततृ्व गनुहुनेु अग्रजहरूप्रधत उच्च सम्भान ब्मक्त 
गदै साभान्जक रूऩान्त्तयणको क्रभभा घाईते, फेऩत्ता ब्मन्क्त तथा ऩरयवायहरूराई 
सम्भानका साथ सम्झन चाहान्त्छु । 

२. स्थानीम तहको धनवाुचन सपताऩूवकु सम्ऩन्न गयाउने धनवाुचन आमोग, सहमोग 
ऩयुाउने याष्डसेवक कभचुायी, सयुऺा धनकाम तथा मस प्रहक्रमाभा सॊरग्न याजनीधतक 
दर, साभान्जक सॊघ सॊस्था, आभनागरयक य रभही नगयवासीहरू सफैप्रधत आबाय 
ब्मक्त गदुछु । 

३. दईु वषदेुखी धफश्वब्माऩी भहाभायीको रूऩभा पैधरएको सॊक्राभक कोधबड १९ 
भहाभायीरे धनम्ताएको हवषभ ऩरयस्थीती हाभी सफैको सहकामफुाट हार साभान्त्म 
हुॉदै गएको छ । सॊक्रभण धनमन्त्रण य ब्मवस्थाऩनभा अहोयार खहटने  
न्चहकत्सक, नस,ु स्वास््मकभॉ, सयसपाईकभॉ, सयुऺाकभॉ, याष्डसेवक कभचुायी, 
न्शऺक, जनप्रधतधनधी, स्वमभ सेहवक, साभान्जक तथा ब्मवसामीक सॊघसॊस्था, टोर 
हवकास सॊस्था रगामत सम्ऩूण ु नागरयकराई धन्त्मफाद ददन चाहान्त्छु । हाभी 
सफैको अथक प्रमत्नको फाफजदु मस बमावह भहाभायीरे हजायौ नागरयकको 
अभूल्म जीवन धरएको छ वॉहाहरू सफै प्रधत बावऩूण ु श्रद्धासभुन अऩणु गन ु
चाहान्त्छु। भतृकका  आपन्त्त तथा ऩरयवायजनप्रधत हाददुक सभफेदना ब्मक्त गदै 
उऩचाययतहरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदुछु। 



 

 

४. रभही नगयऩाधरका स्थाऩना बए देखी हार सम्भ नगय धनभाुण अधबमानभा प्रत्मऺ 
वा ऩयोऺ रूऩरे मोगदान गनुहुनेु स्थानीम फहुद्धजीफी, सभाजसेवी, हवकासप्रभेी, 
ब्मवसामी, धनजी तथा गैयसयकायी सॊस्था य मस नगयऩाधरकाको प्रथभ जनधनवाुन्चत 
प्रधतधनधीज्मूहरूभा हाददुक आबाय प्रकट गदुछु । 

आदयन्णम उऩन्स्थत भहानबुावहरू, 

अव भ चार ुआ.व.२०७८।०७९भा अन्घ फढाईएका नीधत तथा कामकु्रभहरूको 
उऩरन्ब्धहरूको फायेभा सॊऺेऩभा चचा ुगन ुचाहान्त्छु । 

५. मस स्थानीम सयकायरे कोधबड भहाभायीको धनमन्त्रण, योकथाभ य उऩचायका 
राधग हय सम्बव प्रमास गयेको छ । हार सम्भ रन्ऺत जनसॊख्माको करयव सत-
प्रधतशतरे ऩहहरो य दोस्रो भारा खोऩ रागाईसहकएको छ । रगबग २० प्रधतशत 
जनसॊख्मारे ऩूण ुभारा खोऩ रागाईसकेका छन ्। नगयवासीहरूको स्वास््मराई 
प्राथधभकताभा याखी अत्मावश्मक औषधध, स्वास््म साभग्री य जनशक्ती अथऩूुण ु
तरयकारे ऩरयचारन बएका छन ्। 

६. याहष्डम बधूभ आमोग सॉगको सहकामभुा मस रभही नगयऩाधरकाभा २ सम २४ 
बधूभहीन दधरत, १ हजाय ३ सम २० बधूभहहन सकुुम्फासी य ६ हजाय २ सम ८ 
वटा अव्मवन्स्थत फसोफासीहरूराइ धनस्सा हवतयण काम ुसम्ऩन्न बएको छ ।मस 
नगयऩाधरकाको वडा नॊ. ७, ८ य ९ का जम्भा ७ सम ८४ हवगाहा १३ कट्ठा 
९ धयु जग्गा नाऩी गरय नक्सा तमाय बएको छ ।  

७. कामाुरमफाट सम्ऩादन गरयने सेवा प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी, चसु्त य 
गणुस्तयमकु्त फनाउन सरुू गरयएको प्रशासकीम बवनको धनभाुण काम ु सम्ऩन्न 
बएको छ । कामाुरम हाता धबर ऩाहकुङ्ग  सहहत ऩरयसय धनभाुणको काम ुचार ु
यहेको छ ।  

८. रभहीनगयको  गौयवकोरूऩभा यहेको ३६.५ हक.भी रयङयोड मोजना धनभाुण काम ु
सॊचारनभा यहेको छ जसभध्मे १२ हक.धभ. सडक धनभाुण काम ुसम्ऩन्न बएको 
छ। नेऩार शहयी हवकास भन्त्रारम य हवश्व फैंक धफच ॠण सम्झौता बई मस 
नगयऩाधरकाभा ऩयेको कुर २२ कयोड ५६ राख ६८ हजाय ११० रूऩैमा 
अनदुान भध्मे चार ु आ.व.भा कुर ६ कयोड ५० राख यकभ रागतको 
श्रभभूरक योजगायी रन्ऺत काम ुसम्ऩन्न बएको छ ।  



 

 

९. १०० सैमाको अस्ऩतार धनभाुणका राधग हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रधतवेदन तमाय 
बएको छ। सफै वडाहरूभा आफ्नै बवनफाट सेवा प्रदान गने रक्ष्म अनरुूऩ 
घयबाडाभा धरएय सेवा प्रवाह गरययहेका सम्ऩूण ुवडा कामाुरमका बवनहरू भध्मे 
वडा नॊ ७ य ९ को कामाुरम बवन  धनभाुण काम ुसम्ऩन्न बएको छ । सऩदुॊश 
बवन, यक्त सॊचाय केन्त्रको बवन य २ वटा फधथङु सेन्त्टय बवन धनभाुण काम ु
सम्ऩन्न बएको छ । 

१०. भखु्म भन्त्री शैन्ऺक सधुाय कामकु्रभ अन्त्तगतु ११ वटा हवद्यारमभा १२ वटा 
ऩूवाुधाय धनभाुण काम ुसम्ऩन्न बएको छ । शैन्ऺक गणुस्तय सधुाय गन ु२ वटा 
हवद्यारमभा वारफाधरकाको न्शऺाभा ऩहुॉच हवस्तायको राधग अनदुान यकभ 
उऩरब्ध गयाइएको छ । १७ वटा साभदुाहमक हवद्यारमहरूभा धफद्यधुतम हान्जयी 
भेधसन जडान गरय न्शऺकहरूको सभमऩारना धनमधभत गने काम ुसचुारू बएको छ 
। 

११. कऺा छाड्ने दय घटाइ धफद्यारम य ऩढाइ प्रधतको रगाव फढाउन धफऩन्न 
ऩरयवायका २०० धफद्याथॉहरूको राधग ऩोशाक, स्टेशनयी, जस्ता साभग्रीहरू 
उऩरब्ध गरयएको छ ।  कऺा ६ देखी १२ सम्भका छाराहरूको राधग 
स्माधनटयी प्माड हवतयण गरयएको छ । न्शश ुकऺा  देखी ५ कऺा सम्भका 
फारफाधरकाहरूको राधग ददवा खाजाको ब्मवस्था गरयएको छ।  

१२. शैन्ऺक सधुाय कामकु्रभ अन्त्तगतु मस नगयऩाधरकाका २ वटा साभदुाहमक 
धफद्यारमहरूभा   ४ कोठे बवन, १ वटा धफद्यारमभा २ कोठे बवन धनभाुण गरय 
शैन्ऺक ऺेरभा बौधतकरूऩरे ऩठधनम शैन्ऺक वातावयण तमाय गरयएको छ । 
शैन्ऺक न्शऺणभा नहवन प्रहवधध प्रफद्धुन गने कामकुो थारनी बएको छ । 
हवद्यारमहरूराई सूचना प्रहवधध भैरी फनाउन प्रहवधधमकु्त शैन्ऺक साभग्री खरयद 
बएको छ । 

१३. अभेरयकन एम्फेसी भापुत सॊचारन बएको छारफनृ्त्त कामकु्रभ अन्त्तगतु ४ वटा 
साभदुाहमक धफद्यारमका ४० जना हवऩन्न ऩरयवायका जेहेन्त्दाय धफद्याथॉहरूराइ 
अॊग्रजेी बाषाको धसऩ अधबफहृद्ध गन ुकम्प्मटुय न्शऺा प्रदान गन ुय सॊस्कृधत सॊयऺण 
सम्फन्त्धी चेतना जगाउन प्रधत हप्ता ३ ददनका दयरे बौतीक कऺाहरूभा अध्माऩन 
बईयहेका छन ्। 



 

 

१४. धफऩदको जोखीभराई न्त्मूधनकयण तथा ब्मवस्थाऩन गन ुवडा देखी नगयसम्भ यहेका 
सयुऺा धनकामहरूभा आधायबतु खोज तथा उद्धायका साभग्रीहरू हस्तान्त्तयण 
गरयएको छ ।धफऩदका घटनाहरू तत्कार सूचना प्राधप्त तथा सम्प्रषेण गन ु येधडमो 
सेट खरयद गरय सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारमफाट हिक्वमन्त्सीको अनभुधत धरन 
प्रहक्रमा अगाधड फढेको छ ।धफऩद ऩश्चात ऩीधडतहरूराइ तत्कार उद्धाय गरय 
सयुन्ऺत फासस्थानको ब्मवस्थाऩन गन ु आश्रम घय धनभाुणको ठेक्का प्रकृमाभा 
गएको छ। 

१५. आधधुनक कृहष कामभुा कृषकहरूराई आकहषतु गरय ददगो कृहष भापुत स्थानीम 
उत्ऩादन फढाउने उद्देश्मका साथ भरु हवउ हवतयण तथा भन्ल्चङ हवतयण काम ु
सम्ऩन्न गरयएको छ । ऩश ु सेवाराई प्रबावकायी य गणुस्तरयम फनाउन ऩश ु
न्चहकत्सक सहहतको ऩश ु स्वास््म ल्माव सॊचारन गरयएको छ।मस नगय ऩश ु
जन्त्म उत्ऩादन (दधु, भास ुय पुर) भा आत्भधनबयु फनेको छ ।   

१६. आन्त्तरयक तथा फाह्य ऩमटुन प्रफद्धुनभा टेवा ऩयु ्माउन रभही नगयऩाधरकाको वडा 
नॊ. ५ यहेको भ्मूटावय धनभाुण काम ुअन्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको छ ।जखेया तार य 
फगायफाफा धाधभकु स्थर रयहाय ऺेरको नगय गरुुमोजना तमाय बई ऩूवाुधाय 
धनभाुण काम ुबईयहेको छ । 

१७. ददशाजन्त्म रेदोको सयुन्ऺत, वैऻाधनक, सरुब तथा गणुस्तरयम व्मवस्थाऩनका धनन्म्त 
प्रशोधन सम्फन्त्धी उन्चत व्मवस्था गन ु Treatment Plant धनभाुण कामकुो थारनी 
बएको छ । 

 

१८. प्रधानभन्त्री स्वयोजगाय कामकु्रभ भापुत सॊचारन बएका कामकु्रभहरूफाट ७ 
हक.धभ. कृहष सडक, ७.६ हक.धभ.गोयेटो फाटो य रगबग १.५ हक.धभ. नॉमा 
सडक धनभाुण काम ुसम्ऩन्न गरय स्थानीमस्तयभा योजगायी सजृना बएको छ ।  

 

मस सम्भाधनत सबाभा उऩन्स्थत आदयन्णम  भहानबुावहरू रभही  नगयऩाधरकाको 
आगाभी आ.व.२०७९।०८० को राधग नेऩारको सॊधफधान, स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, २०७४, ददगो हवकासका रक्ष्महरू, नेऩार सयकायको ऩन्त्रौं 
मोजना, प्रदेश सयकायको भागदुशनु तथा प्राथधभकताहरू य मस नगयऩाधरकाको 
आवश्मकता तथा यणनैधतक मोजना सभेतराई आधाय भानी कधतऩम कानूनी 
जहटरता, अस्ऩष्टता, साधान य स्रोतको धसधभतताका फावजदु ऩधन नगयफासीहरूको 



 

 

आशा य अऩेऺाहरूराई सभेट्दै मॉहाहरूको चाहना अनसुाय तम गरयएका नीधतहरू 
मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदुछु । 

 

१९. नगयको प्राथधभकताका आधायभा हवकास कामकु्रभ य आमोजनाराई फजेट सॉग 
आफद्ध गरयनेछ । मोजनाहरूको प्राथधभहककयण य ऩूवतुमायी गन ु मोजना फैंक 
सॊचारनभा ल्माईने छ। फजेट कामाुन्त्वमनभा हवन्त्तम अनशुासन कामभ गरयनेछ । 

 

२०. ऐधतहाधसक दाभोदय भागरुाई चक्रऩथको रूऩभा स्तय फहृद्ध गयी नगय फस 
सॊचारनका आधायहकरा धनभाुण गरयने छ  । ददगो मातामात य ऩूवाुधाय, आधथकु 
सभहृद्धको आधाय बन्न ेनाया अवरम्फन गयी रभही देखी फसन्त्तऩयु हदैु धसतराऩयु 
सम्भ धनमधभत मातामात सॊचारनको ब्मवस्था धभराईने छ ।धसॊगे फरयाभऩयु हदैु 
अधभधरमा जोड्ने चक्रऩथको धनभाुण कामरुाई धनयन्त्तयता ददईने छ । धनधभतु 
ऩूवाुधायको भभतु सॊबायका राधग कोषको ब्मवस्थाऩन गरय मोजना कामाुन्त्वमन 
गरयनेछ । 

 

२१. रभही नगयऩाधरका वडा नॊ. ४ भा अवन्स्थत फगई सोताभा ऩदक्क ऩरु धनभाुणको 
धड.हऩ.आय फभोन्जभ धनभाुण कामरुाई मथाधसघ्र कामाुन्त्वमनभा ल्माईने छ ।रभही 
फजायराई ब्मवन्स्थत फनाउन धनजी सवायी साधन ऩाहकुङको ब्मवस्थाऩन गरयने छ 
।अटो रयक्साहरूको चाऩराई ब्मवन्स्थत गन ुदता ुय नहवकयणको नीधत अवरम्फन 
गरयने छ । 

 

 

२२. आगाभी आधथकु वषभुा मस नगयका सम्ऩूण ु बधूभहीन दधरत, सकुुम्फासी य 
अब्मवन्स्थत फसोफासीहरूको जग्गा नाऩ जाॉच काम ुसम्ऩन्न गयी रारऩजुाु हवतयण 
कामरुाई प्राथधभकताभा याखी अन्घ फढाइने छ । 

 

२३. हवद्यभान कय प्रणाधरको ऩनुयावरोकन गयी ऩायदशॉ एवॊ व्मवसामभैरी फनाईनेछ 
। कयको दामया फढाईनेछ। धडन्जटर फैंहकङ्गको अवधायणा अनरुूऩ सफै हवन्त्तम 
कायोफाय हवद्यतुीम भाध्मभफाट हनेु ब्मवस्था धभराईनेछ । 

 

२४. ऩयम्ऩयागत ऻान तथा भौधरक धसऩभा आधारयत रघ ुतथा घयेर ुउद्योगराई प्रहवधध 
हस्तान्त्तयण तथा फजाय सॊयऺणभापुत प्रवद्धुन गरयनेछ । आधथकु हवकास य 



 

 

गरयफी धनवायणका राधग सहकायी ऺेरराई उद्यभशीरता, उत्ऩादन य योजगायीसॉग 
आफद्ध गरयनेछ । सहकायी सॊघसॊस्थाको अनगुभन य सॊस्थागत सशुासन प्रफद्धुन 
गरयनेछ ।  

 

उऩन्स्थत भहानबुावहरू, 
२५. नगय सभहृद्धको आधाय, गणुस्तरयम तथा प्राहवधधक न्शऺाको हवस्ताय बन्ने भरु 

नायाराई आधाय फनाई सभ्म स–ुसॊस्कृत, प्रधतस्ऩधॉ य आत्भहवश्वासी नागरयक 
फनाउन] प्रबावकायी न्शऺण, गणुस्तयीम धसकाईभा हवषेश जोड ददईने छ । 
हवद्यारमको शैन्ऺक वातावयण, न्शऺक य हवद्याथॉको उऩन्स्थती, अन्त्तयहवद्यारम 
ऩयीऺा केन्त्र य ऩयीऺण ऩद्धती जस्ता कामनुीधत अवरम्फन गरयनेछ ।साथै 
न्शऺकको ऺभता  हवकासभा टेवा ऩयुाउने खारका कामकु्रभ सजृना गयी शैन्ऺक 
गणुस्तय सधुाय गरयनेछ । 

 

२६. हाम्रो हवद्यारम, याम्रो हवद्यारम अधबमानभा सयोकायवाराहरू तथा सभदुाम सॉग 
हातेभारो गयी अघी फढ्ने नीधत धरईनेछ । कऺा १० सम्भ धन्शलु्क न्शऺाको 
सधुनन्श्चत गन ुआवश्मकता अनसुाय न्शऺण अनदुान उऩरब्ध गयाईने छ । 

 
२७. आधथकु अवस्था कभजोय बएका, अऩाॊग तथा असहाम फारफाधरकाहरूराई उच्च 

प्राथधभकता दददैं १२ कऺा सम्भ छारफनृ्त्त रगामत अन्त्म सकायात्भक शैन्ऺक 
वातावयण सजृना गयी शैन्ऺक गणुस्तय सधुाय गरयनेछ ।अधबबावकहरूको बावना 
य धफद्याथॉहरूको चाहना अनरुूऩ धफद्यारमहरूराई ब्मवन्स्थत गयी न्शशकुऺा देखी 
आधायबतु तहसम्भ अग्रेंजी भाध्मभफाट ऩठनऩाठन सॊचारन गने ब्मवस्था धभराईने 
छ। 

 
२८. साभदुाहमक धफद्यारमका फारहवकास केन्त्रहरूको स्तयोन्त्ती गने कामरुाई 

धनयन्त्तयता ददई धनम्न फेतनधायी फारहवकास केन्त्रका कामयुत सहजकताुहरू, 
धफद्यारम कभचुायी य कामाुरम सहमोगीहरूको मोगदानराई उन्चत भूल्माॊकन गयी 
ऩायीश्रधभक धभरान गरयने छ । 

 



 

 

२९. फारफाधरकाहरूको ऺभता हवकासका राधग खेर न्शऺक, सॊधगत न्शऺक य नतृ्म 
न्शऺकको  ब्मवस्थाऩनका राधग कामयुत न्शऺकहरूको राधग धसऩ हवकास 
ताधरभ सॊचारन गरयने छ । 

 
३०. रोऩोन्त्भखु, अल्ऩसॊख्मक य धसभान्त्तकृत फारफाधरकाहरूको राधग स्नातक तह 

सम्भ धन्शलु्क ऩठनऩाठनको ब्मवस्था गरयने छ । गरयफ तथा जेहेन्त्दाय 
धफद्याथॉहरूको रागी एभ.हव.हव.एस गन ुछारवनृ्त्त प्रदान गरयने छ। जीवन ऩमनु्त्त 
न्शऺाराई धनयन्त्तयता ददन साभदुाहमक धसकाई केन्त्रहरूराई अनदुान उऩरब्ध 
गयाउदै प्रहवधी भैरी साऺयता जस्ता कामकु्रभ सॊचारन गने नीधत धरईने छ । 

 
३१. हवद्यारम न्शऺाको आधाय प्रायन्म्बक कऺाहरूराई फारभैरी फनाउन छाऩाभम 

कऺाकोठा, ताधरभ प्राप्त न्शऺक य आधायबतु शैन्ऺक साभग्रीहरूको ब्मवस्था 
धभराईनेछ ।शैन्ऺक अनदुानको कामकु्रभराई हवद्याथॉ न्शऺक अनऩुात, काम ु
सम्ऩादन य हवद्यारम सधुाय मोजना आददका भाध्मभफाट न्त्मामोन्चत ढॊगरे 
सम्फोधन गने नीधत धरईने छ । 

 
३२. रभही नगयऩाधरकाका धनजी ऺेर य साभान्जक ऺेरको सॊमकु्त सहबाधगताभा 

फहपु्राहवधधक न्शऺारम स्थाऩना य सॊचारनको राधग आवश्मक ब्मवस्था 
धभराईनेछ । नभनुामोग्म हवद्यारम, हवद्यारम कभचुायी य सहमोगी 
कामकुताुहरूराई सम्भान तथा ऩयुस्कृत गरयने छ । 

 
३३. मवुाको राधग खेरकुर, स्वास््मको राधग खेरकुद बन्ने नायाराई आत्भसाथ गदै 

धफधबन्न खारका खेरकुद प्रधतमोधगताहरू आमोजना गयी मवुाहरूको खेर प्रधतबाको 
सॊयऺण, सम्फद्धुन गयी याष्ड धनभाुण एवॊ हवकासभा खेराडीहरूको बधूभकाराई 
सवर, सऺभ एवॊ प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 

 

आदयणीम भहानबुावहरू, 
३४. योग रागेय उऩचाय गनु ुबन्त्दा योग राग्नै नददन ुबन्ने भरु भन्त्रराई आत्भसाथ गरय 

प्रफधनुात्भक स्वास््म सेवाराई प्राथधभकता ददईने छ । नागरयक आयोग्म 
केन्त्रराई थऩ व्मवन्स्थत गयीनेछ । हयेक ६/६ भहहनाभा भहहराको ऩाठेघयको 



 

 

भखुको क्मान्त्सय,     उच्च यक्तचाऩ, सगुय रगामत अन्त्म आधायबतु स्वास््म 
ऩरयऺणका राधग फहृत स्वास््म न्शहवय सॊचारन गरयने छ । 

 

३५. रभही अस्ऩतारको स्तयोन्नती गयी १०० सैमाको अस्ऩतार धनभाुणका राधग 
सम्फन्न्त्धत धनकाम सॉग सहकाम ु य सभन्त्वम गरयने छ ।स्वास््म चौकीहरूफाट 
न्चहकत्सक य प्रमोगशारा सहहतको गणुस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाहभा धफशेष जोड 
ददईने छ । सऩदुॊश उऩचाय केन्त्रराई थऩ ब्मवन्स्थत गयी प्रबावकायी सेवा प्रदान 
गरयने छ ।  

 
३६. सतु्केयी भहहराको स्वास््म प्रफद्धुनभा सहमोग ऩमुाुउन आभासॊग उऩभेमय 

कामकु्रभराई धनयन्त्तयता ददईने छ । थारू सभदुामराई आक्रान्त्त ऩारययहेको 
धसकरसेर एधनधभमभाफाट फच्ने उऩामहरू तथा उऩचाय प्रहक्रमाको फाये 
जनचेतनात्भक कामकु्रभहरू सॊचारन गरयने   छ । ऺमयोग धफरूद्धको अधबमान 
सॊचारन गरय ऺमयोग भकु्त नगय घोषणा गरयनेछ  ।  

 
३७. अथतुन्त्रको भखु्म स्रोतको रूऩभा यहेको ऩश ु सेवा ऺेरराई आधथकु सॊवाहकको 

रूऩभा अन्घ फढाउन मस ऺेरको प्रायन्म्बक जानकायीका राधग आधायबतु त्माॊक 
सॊकरन कामकु्रभ सॊचारन गरयने छ । आधथकुरूऩभा आत्भधनबयु फन्न प्रचयु 
सॊबावना यहेको  ऩशऩुारनको ऺेरगत ऩकेट हवस्ताय गयी दधु, भास,ु भाछा य 
अण्डाभा आत्भधनबयु नगयको हवकास गरयने छ । 

 
३८. नगयको ऩहुव ुऺेर, ऩन्श्चधभ ऺेर य रभही फजायभा साप्ताहहक २ ऩटक ऩश ुहाट 

फजाय स्थाऩना गरय ऩश ु ब्मवसामको फजारयकयणराई ब्मवन्स्थत गरयने छ । 
रभही फजायभा ऩश ु फधशारा य  फहउुद्देन्श्मम भास ु ऩसर धनभाुण गयी भाछा 
भास ुब्मवसामराई ब्मवन्स्थत फनाईने छ । 

 
३९. दधु ब्मवसामराई ददगो फनाउन धफधबन्न ऩरयकायहरू उत्ऩादन गने रघ ुउद्यभको 

स्थाऩना गरयने छ । उन्नत जातको ऩश ुऩॊऺीहरूको उत्ऩादनका राधग नश्ल सधुाय 
कामकु्रभराई धनयन्त्तयता ददईने छ । ऩश ुसेवा केन्त्र रयहाय राई ब्मवन्स्थत गरय 



 

 

सहज सेवा  प्रवाहको सधुनन्श्चतता गरयने छ।नगयऩाधरकाको ऩूहव ुऺेरभा ऩश ुसेवा 
केन्त्र थऩ गरय सेवा प्रायम्ब गरयने छ । 

 

 

आदयणीम उऩन्स्थत भहानबुावहरू, 
४०. कृहषभा मान्न्त्रकयण, ब्मवसामीक कृहषको जागयण बन्न े नायाका साथ आन्त्तरयक 

उत्ऩादनभा फहृद्ध गन ुकृहषभा आधधुनकयण फैऻाधनकयण य ब्मवसामीकयण गरयने छ 
। कृहषराई आधथकु फहृद्ध य योजगायीको प्रभखु सॊवाहकको रूऩभा हवकास 
गरयनेछ। 

 

४१. खाद्यवस्तकुो उत्ऩादन फढाउने तथा प्रशोधन रागत घटाउने कामकु्रभ ल्माईनेछ 
। गणुस्तयीम, उन्नत तथा वणसुॊकय फीउ हवकास गयी धफउधफजनभा आत्भधनबयु 
हनेु य जरवाम ुऩरयवतनुभा असय धान्न सक्ने स्थानीम फीउफीजनको  उत्ऩादनभा 
जोड ददईनेछ । अगाुधनक खेती प्रणारीराई प्रोत्साहन गन ुगणुस्तरयम प्राॊगायीक 
भर उत्ऩादन कामकु्रभराई धफशेष जोड ददईनेछ ।गल्ने पोहय य जैहवक फस्त ु
प्रमोग गरय कम्ऩोष्ट भरको उत्ऩादन गरय हवहक्र हवतयणको ब्मवस्था धभराईने छ 
। यासामधनक भरको आऩूधत ुसधुनन्श्चत गरयनेछ । 

 
४२. ब्मवसामीक कृषकहरूको सॊयऺण गरयनेछ । कृषकरे उत्ऩादन गयेको कृहष उऩज 

खरयद धफक्री गन ुकृहष उऩज सॊकरन केन्त्र स्थाऩना गरयने छ । रभही फजायभा 
कृहष उऩज सॊकरन तथा धफहक्रहवतयण केन्त्र सॊचारन गरयने छ । कृहष फाधरभा 
ऩगु्ने ऺधतको याहतको राधग याहत कोषको ब्मवस्था गरयने छ । कृषकहरुराई 
फैऻाधनक धफधध तथा कृहष फारीभा हनेु नोक्सानीराई कभ गन ु हकसान भैरी 
हवद्यधुतम कृहष एन्प्रकेसन धनभाुण गरयनेछ ।  

 

४३. ऩमटुनराई अथतुन्त्रको गधतशीर आमाभको रूऩभा सफै प्रकायका आधथकु 
गधतहवधधसॉग आफद्ध गरयने छ ।मस ऺेरका ऩमटुहकम स्थर, धाधभकु तथा  
साॊस्कृधतक स्थर य फस्तहुरूको हवहवधधकयण गदै कृहष ऩमटुन, जर ऩमटुन य 
खेर ऩमटुनको रूऩभा हवकास गरय ऩमटुन ऺेरभा योजगायी फहृद्ध गरयने छ । 
स्थानीम उत्ऩादनको प्रफधनु य फजायीकयण भापुत आधथकु आत्भधनबयु हनु 
धनमाुतभनु्ख नीधत अवरम्फन गरयनेछ । 



 

 

 
४४. नगयका हवधबन्न स्थानहरूभा स्तरयकृत जैहवक हवहवधता ऩाकु धनभाुण गरय ऩमाुवयण 

सॊयऺण गदै ब्मवन्स्थत ऩमटुहकम ऩाकुको रूऩभा हवकास गरयने छ । साभदुाहमक 
वन, सावजुधनक सम्ऩन्त्त य धसभसाय ऺेरको हवशेष सॊयऺण गरयनेछ । 

 
४५. साॊस्कृधतक, प्राकृधतक सम्ऩदाको सॊयऺण य सम्फद्धुन गयी साॊस्कृधतक ऩमटुन 

प्रफद्धुन गरयने छ ।  साॊस्कृधतक ऺेरहरूको सॊयऺण, हवकास य प्रफद्धुन गरयने छ 
। ग्राधभण ऩमटुन तथा घयफास(होभस्टे) कामकु्रभराई प्रफद्धुन हनेु कामकु्रभहरू 
सॊचारन गरयने छ । 

 
४६. ऩानीको सतह तथा बधूभगत स्रोत सॊयऺण गदै नगयवासीहरूराई खानेऩानी 

आऩूधतकुो ददगो व्मवस्था धभराईनेछ । वडा नॊ. १ य ९ भा खानेऩानी आऩूधत ु
सधुनन्श्चत गन ु थऩ स्रोतको अध्ममन गन ु सम्फन्न्त्धत धनकाम सॊग सभन्त्वम य 
सहकाम ुगरयनेछ।  

 
४७. खलु्रा ददशाभकु्त नगयको अधबमानराई धनयन्त्तयता ददन ददशाजन्त्म रेदो 

व्मवस्थाऩन प्रशोधन केन्त्र धनभाुण गयी सॊचारनभा ल्माईने छ । पोहोय 
ब्मवस्थाऩनका राधग सयसपाई गरुूमोजना तमाय गरयने छ। सपा, स्वच्छ य 
स्वस्थ नगय धनभाुण गन ुसयसपाई अधबमान सॊचारन गरयनेछ ।  

 
४८. नदी तहटम ऺेरभा हनेु जरउत्ऩन्न प्रकोऩ न्त्मूधनकयण गन ु भौसभ तथा फाढी 

ऩूवाुनभुानको गणुस्तरयम य हवश्वसनीम सूचना प्रवाह गने ब्मवस्था धभराईने छ । 
आऩतकाधरन अवस्थाभा नगयवासीहरूको जनधनको सयुऺा गन ु हेधरप्माड 
सहहतको आश्रम घय रगामत अन्त्म आवश्मक ऩूवाुधाय धनभाुण गरयने छ। 

 
४९. हवऩद ऩीधडत तथा धनजको ऩरयवायराई प्रदान गरयने याहत, उद्धाय तथा अन्त्म 

कल्माणकायी सेवाराई थऩ प्रबावकायी रूऩभा तत्कार उऩरब्ध हनेु प्रफन्त्ध धभराई  
स्थानीम सयकायको अनबुधुत ददईने छ ।  

 



 

 

५०. भेयो पोहोय भेयो न्जम्भेवायी बन्ने बावना हयेक नगयवासीहरूभा जागतृ गयाउन 
सचेतनाभरुक कामकु्रभहरू सॊचारन गरयने छ । नगय सपाई कामरुाई 
अधबमानको रूऩभा सॊचारन गरय सनु्त्दय नगय धनभाुण गन ुऩहर गरयने छ ।धनजी 
ऺेर सॉगको साझेदारयभा वातावयणभैरी प्रहवधधभा आधारयत पोहय प्रशोधन प्रान्त्ट 
स्थाऩना गन ुप्रहकमा अगाडी फढाईने छ । 

  

 

 

 

 
आदयणीम उऩन्स्थत भहानबुावहरू, 
५१. भहहरा, फारफाधरका, जेष्ठनागरयक तथा अऩाॊगता बएका ब्मन्क्तहरू य दधरतको 

अधधकाय सधुनन्श्चत गदै आधायबतु सेवा प्रवाहभा सफैको ऩहुॉच अधबवहृद्ध गरयने छ 
। सेवा प्रवाहभा रन्ऺत वगहुरूको सभानऩुाधतक प्रधतधनधधत्व सधुनन्श्चत गरयनेछ । 
साभान्जक कुयीधत, छुवाछुत, अन्त्धहवश्वास, रैहङ्गक धफबेद य हहॊसाका घटनाहरू 
न्त्मूधनकयणका राधग साभान्जक अधबमान सॊ चारन गरय सभताभूरक सभाज 
धनभाुणको आधाय तमाय गरयने छ । 

 
५२. भहहरा य रैहङ्गक  तथा मौधनक अल्ऩसॊख्मक हवरूद्ध हनेु सफै प्रकायका हहॊसा, 

शोषण य बेदबाफ अन्त्त्म गन ुउत्तयदामी शासन प्रणारीराई सॊस्थागत गने नीधत 
धरईनेछ । हहॊसाऩीधडतको तत्कार उद्धाय, ऩनु्स्थाऩन य ऩरयवायभा ऩनु्एकीकयण 
तथा आधथकु सशक्तीकयणराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ । सेप हाउस य 
फदृ्धाश्रभहरू राई थऩ ब्मवन्स्थत गरयने छ ।  

 
५३. हहॊसाभा ऩयेका हवशेष सॊयऺणको आवश्मकता यहेका रन्ऺत वग ु तथा अनाथ 

फारफाधरकाहरूको सॊयऺण गरयनेछ । रभही नगयराई सडक फारफाधरका भकु्त, 
सडक भानव भकु्त गन ु आवश्मक ऩहर, सहकाम ु य सभन्त्वम गरयनेछ । 
फारफाधरकाको अधधकाय सधुनन्श्चत गन ुवडा तह देखी अधबमान सॊचारन गरय 
फारभैरी नगय घोषणा गरयने छ । 

 



 

 

५४. रन्ऺत वगहुरूराई आत्भधनबयु फनाउन प्रहवधध सहहतको धसऩ हस्तान्त्तयण गयाई 
आधथकु सशन्क्तकयण भापुत सभाज रूऩान्त्तयणभा ऩहर गरयनेछ। प्रधानभन्न्त्र 
योजगाय कामकु्रभ भापुत सॊचारन हनेु कामकु्रभहरूराई स्थानीम स्तयको 
हवकासराई प्रफद्धुन गदै योजगायी प्रदान गरयनेछ । 

 
५५. मस ऩाधरकाभा सञ्चारन हनेु सहकायी सॊस्थाहरुको धनमभनको राधग आवश्मक 

ऐन, धनमभावरी, कामहुवधी, धनदेन्शका, भाऩदण्ड तमाय गयी सभामानसुाय ऩरयभाजनु 
तथा शॊशोधन गरयनेछ। सहकायी सम्फन्त्धी एहककृत सचुना व्मवस्थाऩन गने 
उद्देश्मरे सहकायी तथा गरयफी धनवायण व्मवस्थाऩन सचुना प्रणारी (COPOMIS) 
को प्रमोग गरयनेछ । ऺभता अधबफहृद्धका कामकु्रभहरू सॊचारन गरय सहकायी 
सॊस्थाहरुराई प्रफधुन गरयनेछ। उत्कृष्ठ सहकायी सॊस्थाराई हवषमगत ऺेरको 
आधायभा ऩयुस्कृत गने व्मवस्था धभराईनेछ। 

 
५६. योजगाय प्रफद्धुन कामकु्रभ भापुत फैदेन्शक योजगायभा यहेका काभदाय य 

काभदायका ऩरयवायको उन्चत सॊयऺण गन ु, गन्त्तब्म भरुकुभा सयुन्ऺत य 
सम्भानजनकरुऩभा काभ गन ु सक्ने गरय काभदायराई सूचना, धसऩ ऩयाभश ु
रगामतका सहमोग गन ु य वैदेन्शक योजगायीराई सयुन्ऺत, भमाुददत य 
उऩरन्ब्धभरुक फनाउने कामरुाई सम्फोधन गने कामकु्रभहरू सॊचारन गरयनेछ ।  

आदयन्णम उऩन्स्थत भहानबुावहरू, 

५७. नागरयकको सूचनाको हक सधुनन्श्चत गन ुसूचना व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी तथा  
ऩायदशॉ फनाईनेछ। कामाुरम सॊचारनभा  ऩेऩय रेस अवधायणा अवरम्फन 
गरयनेछ। नगय कामऩुाधरकाको कामाुरम य अन्त्तगतुका कामाुरमहरूफाट आगाभी 
आधथकु वष ु२०७९।०८० को सरुूवाती धफन्त्दफुाटै  सम्ऩूण ुकागजात 
अधबरेखीकयणराई प्रहवधधभैरी फनाईने छ।  

५८. सेवाग्राहीहरूको गनुासो व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाईने छ । कामाुरमफाट 
हनेु सेवा प्रवाहराई  नागरयकभैरी, सयर, सहज एवॊ गणुस्तयीम फनाईने छ । 
स्थानीम सॊचाय भाध्मभ तथा सॊचायकभॉहरूको ऺभता अधबफहृद्ध रन्ऺत 
कामकु्रभहरू सॊचारनभा ल्माइने छ । 



 

 

५९. गधतन्शर, फहआुमाभीक जनशन्क्त य सॊगठनको रूऩभा रूऩान्त्तयण गरय प्रऺेऩीत 
नीधत तथा कामकु्रभको ऩूण ु सपरता एवॊ कामाुन्त्वमनको राधग जनशन्क्तको 
ऺभता हवकास, सॊस्थागत सधुाय य सदुृढीकयण कामकु्रभहरू उच्च प्राथधभकताका 
साथ सॊचारन गरयने छ ।  

६०. आधथकु ऩायदन्शतुा य हवन्त्तम अनशुासनराई कडाईका साथ ऩारना गदै फेरूज ु
न्त्मूधनकयणभा जोड ददइने छ  । आधथकु सहवरकयणका राधग धफषमगत 
ऺेरहरूराई प्रबावकायीरूऩभा सॊचारनभा ल्माइने छ बने दश राख बन्त्दा भाथीका 
सफै मोजनाहरू धफद्यधुतम न्शरफन्त्दी भापुत सॊचारन गरयने छ।  

६१. उच्च भनोफर सहहतको दऺ, अनशुाधसत, जवापदेही तथा रगनन्शर कभचुायी 
तमाय गन ुउत्प्रयेक काम ुवातावयण धनभाुण गरयने छ । कभचुायीहरूको ऺभता 
हवकासका कामकु्रभहरू सॊचारन गरयने छ। सॊघीम सयकायको नीधत अनरुूऩ 
ऩारयश्रधभक तथा अन्त्म सेवा सहुवधाहरूको ब्मवस्था गरयने छ ।  

६२. काम ुसम्ऩादनभा हढरा सनु्स्त गने, अनशुासनको दामयाभा नफस्ने य सेवा प्रवाहभा 
राऩयवाही गने न्शऺक, स्वास््मकभॉ तथा कभचुायीहरूको आचयणभा शून्त्म 
सहनन्शरताको नीधत अवरम्फन गरयने छ। 

धन्त्मफाद ! 


