
1 
 

नगयसबाभा प्रस्ततु आ.व २०७७/७८ को नीतत तथा कामयक्रभ 

मस गरयभाभम नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, याजनीततक दरका प्रभखु एवभ प्रतततनतध ज्मूहरु, सयुऺा 
तनकाएका प्रभखु ज्मूहरु, सॊघसॊस्थाका प्रतततनतध ज्मूहरु तथा उऩस्स्थत सम्ऩूणय भहानबुावहरु, 

सैनाभैना नगयऩातरकाको गरयभाभम नगय सबाभा आतथयक वषय २०७७/७८ को नीतत तथा कामयक्रभ 
प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा गौयवास्ववत बएको छु । नेऩारको सॊववधान जायी बई उक्त सॊववधानरे व्मवस्था 
गये फभोस्जभ हाभी सैनाभैना नगयऩातरका स्थानीम सयकायको रुऩभा यही ततन वषयको वावषयक नीतत, 

कामयक्रभ तथा फजेट कामायववमनभा ्माई सकेका छं। सम्ऩूणय ववश्व कोतबड-१९ को भहाभायीफाट 
गसु्ियहेको ववषभ ऩरयस्स्थततभा आ.व. २०७७/७८ को नीतत तथा कामयक्रभ ऩेश गदैछु। मस 
अवसयभा यावष्डम स्वतवरता, साभास्जक वमाम य सॊघीम रोकतास्वरक गणतवर स्थाऩनाका रातग 
आफ्नो जीवन उसरसगय गनुयहनुे ऻात–अऻात सवहदहरु प्रतत बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछु। यावष्डमता, 
रोकतवर य जनस्जववकाको आवदोरनभा अगवुाइ गनुयहनुे सम्ऩूणय अग्रजहरुको मोगदानको उच्च 
सम्भान सवहत स्भयण गनय चाहवछु। देश तबर य फावहय कोतबड-१९ फाट ज्मान गभुाएका सम्ऩूणय 
नेऩारीहरुभा हार्दयक श्रद्धावजरी प्रकट गदै सॊक्रतभत सफैको स्शघ्र स्वास््म राबको काभना गदयछु।  

स्थानीम सयकाय जनताको सरमाग य फतरदान फाट प्राद्ऱ उऩरस्धध हो । स्थानीम जनताको ऩूणय 
रोकतवर, सशुासनको प्रसरमाबतूत, जनता प्रतत उत्तयदामी सयकाय, भ्रष्टाचाय भकु्त नगय तनभायण तथा सभ्म 
य स–ुसॊस्कृत सभाज एवॊभ आफ्नो कतयव्म प्रतत दृढ यहन ुमस नगयऩातरकाका आदशय हनुेछन ।   

नगयको अतधकाय, श्रोत साधन, उत्तयदावमसरव, ऩायदस्शयता य जवापदेवहता सवहतको स्थानीम सयकायको 
रुऩभा स्थावऩत सैनाभैना नगयऩातरकाको आतथयक सभवृद्ध य स्थानीम स्तयभा रोकतवरको अभ्मासको 
क्रभभा  सहमोग गनुयहनुे याजनीततक दरहरु, कभयचायीहरु, सयुऺाकभॉहरु, ऩरकाय जगत तथा सैनाभैना 
नगयवासीहरु प्रतत धवमवाद ऻाऩन गदयछु ।  

याज्मको ऩनुसंयचना सॊगै सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकाय गयी तीन तहका 
सयकायको हक, अतधकाय य कतयव्म सॊववधानत् तनर्दयष्ट गरयएका छन ्। सॊववधानरे तोकेका एकर 
तथा साझा अतधकाय ऺेरतबर यही सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायरे र्दएको नीतत तनमभको 
ऩरयतधतबर यही मस गरयभाभम सबाभा आतथयक वषय २०७७/७८ को वावषयक नीतत तथा कामयक्रभ 
प्रस्ततु गनय चाहवछु । 

चार ुआ.व को अस्वतभ चौभातसकभा सरुु बएको रकडाउनका कायण ववकास तनभायणका कामयहरु 
रगाएतका असरमावश्मक फाहेकका अवम सेवाहरु अवरुद्ध बएको सफैराई ववतधतै छ।भहाभायी 
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तफरुद्धको रडाॉईराई उच्च प्राथतभकताभा यास्ख कोयोना बाईयसको योकथाभ तथा तनमवरणको रातग 
ऩूवायधाय तनभायण, साभास्जक ववकासका मोजनाहरुभा कटौती गयी ववऩद व्मवस्थाऩनभा खचय गरयएको 
छ। अनभुातनत याजश्व सॊकरनभा बायी भाराभा तगयावट आएको छ । भहाभायी य फवदाफवदी कायण 
चार ुआ.व भा अऩेस्ऺत उऩरस्धध हातसर गनय सवकएको छैन । सॊक्रतभतको ऩवहचान, क्वायेवटाईन य 
आईसोरेसन सञ्चारन बईयहेकै छन।् आगाभी आ.व. २०७७/७८ भा सभेत स्स्थतत सहज नहनु े
तनस्ित नै छ। जोस्खभ वमूतनकयण गदै आतथयक,साभास्जक,ऩूवायधाय ववकास गने य सेवा प्रवाह गने 
चनुौती थवऩएको छ।  
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नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ आ.व. २०७७/७८ को फावषयक नीतत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय चाहवछु।  

 स्वास््म तथा सयसपाई 

1.  ववद्यभान कोयोना बाईयसको भहाभायीरे स्वास््म ऺेरको ववस्ताय य सफतरकयण गनुयऩने ऩाठ 
तसकाएको छ। आगाभी आतथयक वषय स्वास््म सॊस्थाहरुको स्तयोन्नतत, ऩूवायधाय ववकास, 
जनशस्क्त व्मवस्था य सेवाको सभताभूरक ऩहुॉच एवॊ गणुस्तय ववृद्ध गनय स्वास््म ऺेरको 
ऩनु:सॊयचना गरयनेछ। कोयोना भहाभायीको उऩचायभा सॊरग्न स्वास््म कतभयहरुराई प्रोसरसावहत 
गनय जोस्खभ बक्ताको व्मवस्था तभराईनेछ। भहाभायी राभो सभमसम्भ यवहयहने अवस्था 
यहेभा नगयऩातरका तबरै सञ्चारनभा यहेका साभदुावमक क्वायेवटाईन सॊख्मा ५ य 
ISOLATION कऺ सॊख्मा १ को ऺभता ववस्ताय गरयनेछ । 

2. नगयऩातरका तबर ऩामक ऩने स्थानभा ववशेषऻ सेवा, असरमाधतुनक उऩकयण य सवुवधा 
सवहतको भवहरा, फारफातरका य अऩाङ्ग रस्ऺत साभदुावमक अस्ऩतारको तनभायण गनय ऩहर 
गरयनेछ। 

3. आमवेुर्दक य प्राकृततक स्चवकसरसा प्रणारीको ववस्ताय य प्रवद्धयन गरयनेछ। नागरयकहरुराई 
मोगाभ्मास य शायीरयक व्मामभसवहतको स्जवनऩद्धतत अऩनाउन प्ररेयत गनय ऩद्मऩाणी मोग तथा 
प्राकृततक स्चवकसरसारमभा व्मामभशारा तथा मोग केवर स्थाऩना गरयनेछ । ववद्याथॉ, स्शऺक 
य सभदुामभा सकायासरभक सोचको ववकास गनय नगयऩातरका तबरका सफै साभदुावमक य 
सॊस्थागत ववद्यारमभा कस्म्तभा ७ र्दनको मोग स्शववय, Art Of Living को आधायबतू कऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन गने नीतत तरइएको छ। 

4.  स्थानीम तहभा एक अस्ऩतार फनाउने कामयक्रभ अनरुुऩ मस नगयऩातरकाभा सवुवधा सम्ऩन्न 
अस्ऩतारको तनभायण कामय सरुु गरयनेछ। सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा व्मवस्स्थत वपफय 
स्क्रतनक सञ्चारन गरयनछे। याभाऩयु स्वास््म चौकीभा आखा अस्ऩतार तनभायण य वडा नॊ. 
११ वनकट्टीभा २४ घण्टे प्रसतुी सेवाको ववस्ताय गरयनेछ।स्वास््म चौकी नबएका ९ वटा 
वडाहरुभा आधायबतु स्वास््म चौकी बवन तनभायण गयी सञ्चारनभा ्माइनेछ । 

5. स्वास््म वीभा सम्फवधी कामयक्रभ अवतगयत २०७७ काततयक भसावतसम्भ सवै नगयवासीको 
स्वास््म वीभा गरयनेछ। भवहरा स्वास््म स्वमॊभ सेववका य ८४ वषय उभेय काटेका जेष्ठ 
नागरयकहरुराई तनशु् क स्वास््म वीभाको व्मवस्था तभराइनेछ। हार सञ्चारनभा यहेको 
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शहयी स्वास््म केवरराई व्मवस्स्थत गदै रतगनेछ। भवहरा स्वास््म स्वमॊभ सेववकाको 
काभराई थऩ स्जम्भेवाय य उत्तयदामी फनाउन कामयसम्ऩादनको आधायभा प्रोसरसाहन गने नीतत 
तरइनेछ भवहरा स्वास््म स्वमॊभ सेववकाहरुरे गयेको मोगदानको उच्च भू्माङ्कन गदै भवहरा 
स्वास््म स्वमॊभ सेववका अऺम कोषभा थऩ यकभको व्मवस्था गरयनेछ । 

6.  नगयऩातरकाका सम्ऩूणय नगयवासीहरुराई सपा य स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था तभराउन “एक 
घय एक धाया” कामयक्रभ सवहत सफै नगयफासीराई स्वच्छ खानेऩानी उऩरधध गयाउन सॊघीम  
य प्रदेश सयकायको  सभववमभा ऩाइऩराईन ववस्ताय, ओबयहेड ट्याङकी तनभायणको कामय 
अगाडी फढाइनेछ। 

7. “सपा घय, टोर य शहय सैनाभैनावासीको एउटै यहय” बन्न ेनायाराई साथयक फनाउन २०७५ 
सार जेठ ६ गते देस्ख पोहयभैराको अ्ऩकातरन व्मवस्थाऩन शरुुवात बइसकेकोरे मसराई 
थऩ व्मवस्स्थत गदै रैजाने नीतत तरइनेछ।पोहयको दीघयकातरन व्मवस्थाऩनका रातग सैनाभैना 
नगयऩातरका वडा नॊ. १०, एक्रा ऩहाडभा फटुवर उऩभहानगयऩातरका, सैनाभैना 
नगयऩातरका य कञ्चन गाउॉऩातरकाको सहकामयभा अवतय स्थातनम तह सॊमकु्त पोहोय प्रशोधन 
केवर तनभायण गनय सॊघीम सयकायफाट जग्गाको बोगातधकाय तरने प्रवक्रमा अस्घ फढाइएको छ 
। आ.व २०७७/७८ भा ऩवुायधाय तनभायणको कामय  सञ्चारनभा ्माइनेछ । 

8. नगयऩातरकाभा ऩणुय  सयसपाई कामभ गनय आ-आफ्नो टोरभा सयसपाई गनय टोर ववकास 
सॊस्थाराई ऩरयचारन गरयनेछ। सयसपाईभा उसरकृष्ट कामय गने टोर ववकास सॊस्थाराई 
ऩयुस्कृत गरयनेछ। वडा स्तयीम सयसपाई सतभततरे अनगुभन गने गरय  प्रसरमेक खानऩेानी 
सॊस्थारे आफ्नो फावषयक आम्दानीको वमूनतभ १५ प्रततशत यकभ नगय सयसपाईभा खचय 
गनुयऩने नीतत तरइएको छ। प्रदेश सयकायको अनदुानभा वडा नॊ ९ भा असरमाधतुनक मार ु
प्रततऺारम सवहतको रयफे्रस सेवटय तनभायण गरयनेछ। सावयजतनक तनजी साझेदायीभा उऩमकु्त 
स्थान छनोट गयी सावयजतनक शौचारम तनभायणको व्मवस्था तभराउन ेनीतत तरइनेछ। 

 

आतथयक ववकास 

9. “बभूी फैँकभापय त प्रववतधमकु्त कृवष, स्वयोजगायीभा फवृद्ध, सैनाभैनाको आतथयक सभवृद्धʺ बन्न े
अतबमानराई साकाय ऩानय बतूभ फैंकको स्थाऩना गरय साभवुहक खेतत, कयाय खेतत य 
व्मवसावमक खेतत गने प्रफवध तभराईनेछ। कयाय खेतत गनयको रातग जग्गा तरजभा तरदा 
जग्गा वहार कय तभनाहा गने नीतत अवरम्फन गरयएको छ।जग्गा फाझो याख्न े प्रवतृतराई 
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तनरुसरसावहत गनयको रातग जग्गाधतनरे जग्गा फाझो याखेभा फाझो यहेको जग्गा बतूभ फैँकरे 
तरजभा र्दन सक्ने नीतत तरईएको छ । कृवषमोग्म जतभनभा फस्स्त ववकास य शहरयकयण 
राई तनरुसरसावहत गरय व्मवसावमक कृवष भापय त उसरऩादन य उसरऩादकसरवभा अतबववृद्ध गरयनेछ। 
शवुम उऩमोगतफवहन बतूभको नीतत अवरम्फन गदै सडक छेउ, नर्द, खोरा वकनायको जग्गा य 
उऩमोग वववहन सावयजतनक जतभनभा टोर ववकास सॊस्था भापय त आफ्नो टोरभा परपुर 
रगामतका नगदे फारीको ववरुवा योप्ने य सरमसयी योवऩएका ववरुवाको उसरऩादनको हकबोग 
सभेत टोर ववकास सॊस्थारे गने व्मवस्था तभराईनेछ।  

 

10. अनसुरऩादक ऺेरभा खचय कटौती गरयनेछ। तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय जस्ता कामयक्रभहरु कभ 
गरयनेछ । उसरऩादन ववृद्ध, आमआजयन ववृद्ध य थऩ योजगायी तसजयनाभा सघाउ ऩमुायउने 
कामयक्रभराई प्रोसरसाहन गने गरय फजेट ववतनमोजन गने तनतत तरईएको छ । 

 

11. कोयोना बाईयसको कायण फैदेस्शक योजगायफाट  घय पवकय एका फेयोजगाय मवुाराई कृवष तथा 
ऩशऩुॊऺी व्मवसामभा आफद्ध गने नीतत तरईएको छ। फैदेस्शक योजगायफाट घय पवकय एका 
फेयोजगाय मवुा य कृवष तथा ऩश ु उद्यभी व्मवसावमभध्मे १६५ जना साभवुहक वा तनजी 
व्मवसामीराई प्राथतभकताको आधायभा सहतुरमतऩूणय कजाय उऩरधध गयाउने व्मवस्था 
तभराईनेछ। फेयोजगायहरुको सम्बाववत ऩस्तक्तराई व्मवसावमक कृवष, बौततक ऩूवायधाय, 
स्थातनम ऩूवायधाय, साना तथा भझौरा उद्योग, उसरऩादनभूरक उद्योग, तनभायण य सेवा ऺेरभा 
ऩरयचारन गरयनेछ ।प्रधानभवरी योजगाय कामयक्रभ भापय त सूस्चकृत बएका फेयोजगाय 
व्मास्क्तहरुराई श्रभभा आधारयत वमूनतभ योजगायीभा सॊरग्न गयाइनेछ।  

१२. कृवषभा उसरऩादकसरव ववृद्ध गनय कृवष कामयभा सधुाय, फजायीकयण, मास्वरकयण, एकीकृत 
वैऻातनक कृवष प्रणारी राग ुगदै कयाय, सहकायी तथा साभवुहक खेततराई प्रोसरसाहन गरयनेछ 
। सयकायफाट र्दइने अनदुानभा सहकायी तथा साभूवहक खेती प्रणारीराई प्राथतभकता 
र्दइनेछ । कृवषमोग्म जतभनको चक्रावस्वद गयी व्मवस्स्थत गनय गैयकाननुी खस्ण्डकयणराई 
तनमवरण गने नीततगत व्मवस्था गरयने छ ।  

१३. हयेक वकसानरे प्राववतधक सेवा ऩाउने कुयाको ग्मायण्टी गरयनेछ। सरमसका रातग कृवष तथा 
ऩश ुतपय  आवश्मक प्राववतधक जनशस्क्तको सतुनस्ितता गरयनेछ। नगयऩातरकारे र्ददै आएको 
अनदुान वास्तववक वकसानरे  ऩाउने गयी तफउ/नश्ल, भर, तसॉचाई, तफजरुीजस्ता उसरऩादनका 
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भखु्म साभाग्रीभा अनदुान केस्वरत गरयनेछ। प्राकृततक प्रकोऩ य अवम बववतव्मफाट कृवष 
फातर-वस्तकुो हानी नोक्सानीफाट वकसानराई सयुस्ऺत गनय सफै फातरवस्तकुो वीभा 
कामयक्रभराई सहज य सस्तो रुऩभा वकसानको ऩहुॉचभा ऩमुायइनेछ। वकसानरे उसरऩादन गने 
भखु्म फातर- वस्तकुो उसरऩादन रागतको भू्माङ्कन गरय उस्चत फचतको सभेत ग्मायण्टी हनु े
व्मवस्था तभराईने छ।कृषकराई सहतुरएतऩणुय कजाय उऩरधध गयाउने, कृवष साभाग्रीभा 
अनदुान तथा सहमोग गने, कृषकको उसरऩादनको फजारयकयण गने देस्ख कृषकको आम्दानीको 
फचत गने सम्भका कामयको सतुनस्ितता हनुे गरय सहकायी सॊस्थाको सफतरकयण गदै 
कृषकहरु राई सहकायी सॊस्थाभा आफद्ध गरयनेछ। फारी फीभाभा र्ददै आएको अनदुानराई 
फढोत्तयी गरयनेछ।  

 

 1४.  मस नगयऩातरकाको वडा नॊ. ७ रम्टैमाभा तनभायणातधन औद्योतगक ग्राभको प्रथभ चयणको 
तनभायण कामय सम्ऩन्न गयी नगयतबरका उद्यभी तथा सहकायीराई  औद्योतगक ग्राभभा साना तथा 
भझौरा उद्योग स्थाऩना गयी सञ्चारन गनय प्रोसरसाहन गरयनेछ। घयेर ु तथा साना उद्योग 
स्थाऩनाभा जोड र्ददै स्थानीम स्तयभा उसरऩार्दत फस्तहुरुराई फजायीकयणको उस्चत 
व्मवस्थाऩन गयी र्दगो आतथयक ववृद्ध हातसर गने नीतत तरइनेछ । 

१५.  आगाभी आ.व को प्रथभ चौभातसक तबर नगय गरुुमोजना तजुयभा गरयनेछ।सोही गरुु 
मोजनाराई भागयदशयकको रुऩभा तरई नगयका अ्ऩकातरन, भध्मभकातरन तथा दीघयकातरन 
तफकासका रक्ष्महरु तनधाययण हनुेछन।् नगय गरुुमोजनाको आधायभा मोजनाहरुको 
प्राथतभकताक्रभ तनधाययण गयेय क्रभश् कामायववमन गदै रतगनेछ।आभ जनजीवन सॊग प्रसरमऺ 
सयोकाय याख्न ेबतूभको व्मवस्स्थत तथा वैऻातनक उऩमोग गने गयी नगयको ब–ूउऩमोग मोजना 
तनभायण गने कामय अस्वतभ चयणभा यहेको छ। ब–ूउऩमोग मोजनाभा आधारयत यहेय नगयका 
सम्ऩूणय मोजना तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन हनुेछन ्। 

१६. नगयऩातरका तबर स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरुराई वमूनतभ सदस्म 
सॊख्मा य ऩूॉस्जको सीभा तोकी सभान प्रकृतत य उदे्दश्म बएका सहकायीहरुराई भजय गने 
प्रवक्रमा सरुु बैसकेको छ। भजय बई आएका सहकायी भापय त फेयोजगाय मवुा तथा भवहराराई 
आसरभतनबयय फनाउन ववववध कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। सहकायीको भाध्मभफाट एकीकृत 
कृवष, उद्योग तथा व्माऩायको ऺेरभा रगानी गने नीतत तरइनेछ । सहकायीहरुरे अनसुरऩादक 
ऺेरभा गने रगानीराई तनरुसरसावहत गरयनेछ । भजय गरयएका सहकायीहरुराई औद्योतगक 
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ग्राभ ऺेर तबर उद्योग सञ्चारनको रातग जग्गा उऩरव्ध गयाइनेछ। सहकायी स्शऺा अतबफवृद्ध 
गरय अतधकतभ कृवष/ऩश ुव्मवसामीराई सहकायीभा आफद्ध गरयनेछ ।  

१7. कृवष मोजना ऩकेट ऺेर तनधाययण गरयनेछ। वकसानराई आगयतनक खेततभा आसरभतनबयय फनाउन 
हयेक वडाभा कृषक एवककृत शरसु्जव व्मवस्थाऩन (आईवऩएभ) ऩाठशारा सञ्चारन गरयनेछ।  
भाटो सधुायका कामयक्रभराई तनयवतयता र्दइनेछ। फेभौसभी तयकायी खेतत उसरऩादनको रातग 
हाइटेक प्रावष्टक टनरे फनाईनेछ। यसामतनक ववषादीको प्रमोगभा वमूतनकयण गदै प्राङगारयक 
खेततराई प्रोसरसाहन गरयनेछ। साना तसॊचाई कामयक्रभराई तनयवतयता र्ददै थऩ व्मवस्स्थत गने 
नीतत तरइएको छ।वडा नॊ. ३ य ८ भा १००० भेविक टनका २ वटा स्शत बण्डाय  तनभायण 
गनय सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ।  

 १8. कोतबड-१९ भहाभायीका कायण योजगायी गभाुएका श्रतभक, साना वकसान, असहाम व्मास्क्त, 
गरयफ तथा ववऩन्न वगयको ऩरयवायराई रस्ऺत गरय स्वास््म, स्शऺा, तसऩ ववकास तातरभ य 
योजगारय एवॊ आमआजयन सम्फवधी ववशेष कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 १9.  वेयोजगाय बएका य प्राववतधक स्शऺा ऩढन चाहने मवुाहरुराई CTEVT वाट सॊचारन गरयएका 
छोटो तथा राभो अवतधको प्राववतधक स्शऺा तथा व्मवसावमक तातरभभा छारवतृत प्रदान गयी 
सीऩ तसक्ने अवसयराई तनयवतयता र्दइनेछ। 

नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

स्शऺा 

20.  ̎प्रववतधभा आधारयत अऩनसरव सवहतको गणुस्तयीम स्शऺा, सैनाभैनाको प्रततफद्धता ̎ बन्ने नायाराई 
साकाय ऩानय ववद्यारमराई सूचना प्रववतधमकु्त वनाउने कामयको थारनी  आ.व.२०७५।०७६ 
देस्खनै सरुु गरयएको छ। कऺा कोठाभा गरयने स्शऺण तसकाइभा सूचना प्रववतधको प्रमोगराई 
तनयवतयता र्ददै प्रववतधभैरी स्शऺकहरुफाट अवम स्शऺकहरुभा सीऩ हस्तानतयण गने व्मवस्था 
तभराइनेछ। स्शऺकराई सूचना प्रववतध भैरी वनाइ ऩाठमोजना य शैस्ऺक साभग्री सवहतको 
स्शऺणराई प्रोसरसाहन गरयने छ। ववद्यारमको शैस्ऺक गणुस्तय ऩरयऺण गयी उसरकृष्ट ववद्यारम 
राई ऩयुस्कृत गरयनेछ। तसकाई उऩरस्धध फदृ्धी य प्रववतधभैरी स्शऺणराई आधाय भानी 
स्शऺकहरुको भू्माॊकन गयी ऩयुस्कृत गरयने छ । वारवातरकाहरुको तसकाइ कृमाकराऩ 
अतबववृद्ध गनय ववद्यारमहरुभा ववऻान प्रमोगशारा, ऩसु्तकारम तथा सचुना प्रववतधको व्मवस्था 
गरयने छ। स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तनभायण गयी क्रभश राग ुगरयने छ । ववद्याथॉ प्रततबा ऩवहचान 
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गयी उसरकृष्ट प्रततबाहरुराई प्रोसरसाहन गरयने छ। ववद्यारम सञ्चारन हनु नसक्ने अवधीबय 
स्थातनम टेतरतबजन भापय त अनराईन कऺा सञ्चारन गरयनेछ ।  

21. फढदो ववद्याथॉको चाऩराई व्मवस्थाऩन गनय ववद्यारमको बौततक ववकास, ववद्यारम सयसपाइ 
य सयुस्ऺत वातावयणको रातग ववद्यारमको ऩूवाधायय ववकासभा जोड र्दइने छ। नगयऩातरका 
तबरका सवै ववद्यारमहरुराई एकै वकतसभको यॊगयोगन गनय प्रोसरसाहन गरयने छ। ववद्यारमभा 
सयुस्ऺत य स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था गरयने छ। ववद्यारमभा  जङ्कपुड तनषधे गदै प्राथतभक 
तहका फारफातरकाहरु राई तनशु् क, स्वच्छ य स्वास््मवधयक खाजा खवुाईने छ। ऩूवय 
प्राथतभक कऺा देस्ख कऺा ३ सम्भ यभाइरो य सजावट मकु्त वारभैरी कऺा व्मवस्थाऩन 
गरयने छ। मसवाट कतररा वारवातरकाहरु यभाइरो वातावयणभा खे्दै तसक्दै गने अवसय 
प्राद्ऱ गने छन।् ववद्यारमभा अध्ममनयत सवै छाराहरुराई आवश्मक ऩने सेनेटयी प्माड 
तनशु् क उऩरव्ध गयाईने छ। ववद्यारम सभामोजन बई प्राद्ऱ हनु े अनदुानवाट ऩचहत्तय 
प्रततशत यकभ अतनवामय रुऩभा ववद्यारमको प्रमोगशारा, प्रववतध, ऩसु्तकारम य उऩरस्धध 
सधुाय सूचाॊकभा खचय गनुयऩने व्मवस्था गरयने छ। साभदुावमक ववद्यारमभा प्राववतधक स्शऺा 
सञ्चारन गनय सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ। नगयऩातरकातबरका साभदुावमक 
ववद्यारमहरुभा रगानी, प्रवक्रमा य उऩरस्धधभा सॊतरुन कामभ गनय कामयमोजना फनाई गणुस्तय 
अनगुभन सॊचारन गरयनेछ।  

जेष्ठ नागरयक, भवहरा, फारफातरका तथा अऩाङ्ग 

२2. “साभास्जक वमाम य सभताका  रातग सकयासरभक ववबेद” को नीतत अनरुुऩ हार सञ्चारन 
गरयदै आएको ऺभता ववकास तथा स्वयोजगाय कामयक्रभराई तनयवतयता र्ददै ववधवा तथा 
एकर भवहरा, द्रवद्रऩीतडत भवहरा, फेयोजगाय तथा अतत वऩछतडएका य तफऩन्न सभदुामको रातग 
योजगायभूरक तातरभको व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । सफै प्रकायका घयेर ु
वहॊसाभा ऩयेका भवहराहरुराई वमाम र्दराउन उच्च प्राथतभकता र्दइनछे । अऩाॊग य 
फारवातरका रस्ऺत कामयक्रभहरु सम्फस्वधत रस्ऺत सभदुामको ऩयाभशयभा तम गयी 
प्रबावकायी रुऩभा राग ु गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ । अऩाङ्ग ऩरयचमऩर घुॉस्म्त स्शववय 
सञ्चारन गयी  ववतयण गरयनेछ । 

२3. फौवद्धक अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको त्माङ्क सङ्करन बइसकेकोरे तनजहरुराई ऩरयचमऩरको 
आधायभा थऩ सवुवधा उऩरधध गयाउने नीतत तरइनेछ। भवहराहरुको सशस्क्तकयण गनयको 
रागी ʺभवहरासॉग उऩप्रभखुˮ कामयक्रभ सञ्चारन गरयनछे।  
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24. जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्ग नागरयकको बावनाराई कदय गदै प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा 
वडा नॊ. १ भा प्रदेश स्तयको जेष्ठ नागरयक सॊयऺण ग्राभ य अऩाङ्ग सॊयऺण ग्राभ तनभायणातधन 
छ, मसको उस्चत प्रमोग गदै जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्गभैरी वातावयणको तसजयना गरयनेछ। 
हयेक वषय जेष्ठ नागरयकहरुराई गरयदै आएको सम्भान कामयक्रभराई तनयवतयता र्दइनेछ ।  

25. वडा सतभतत, टोर ववकास सॉस्था, आभा सभूह, स्थानीम क्रफ,  सभदुाम य सयुऺा तनकामको 
सहकामयभा साभदुावमक प्रहयी साझेदायी कामयक्रभ भापय त सभाजभा ववद्यभान सभस्माको रुऩभा 
देस्खएको राग ुऩदाथय सेवन य दवु्मयसन जस्ता कामयक्रभ वमूतनकयणका रातग प्रबावकायी रुऩभा 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। फार सॊयऺण गहृ, सधुाय केवर, रयफे्रस सेवटय स्थाऩना गयी 
सञ्चारन गनय चाहने साभास्जक सॊस्था य तनजी ऺेरराई आवश्मक सहमोग गने नीततराई 
तनयवतयता र्दइनेछ। वडा तथा नगयस्तयीम वारक्रवहरुको ऺभता ववकासको रातग ववशेष 
कामयक्रभहरु सञ्चारनभा ्माइनेछ। 

 

 

नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

सॉस्कृतत तथा ऩमयटन 

26. कोयोना बाईयसको भहाभायीका कायण ऩमयटन व्मवसाम ठप्ऩ बएका छन।् ऩमयटन     
व्मवसामको ऩनु:उसरथान गनयको तनम्ती नगयऩातरकाफाट आवश्मक नीततगत सहमोग गरयनेछ। 

 २७. सैनाभैना नगयऩातरका वडा.नॊ. ८ भा रसु्म्फनी साॊस्कृततक शहय तनभायण गनयको रातग जग्गा 
एवककृत गने सवहतको ऩरयमोजना नगय ववकास कोषको साझेदायीभा अगाडी फढाईनेछ।  

२८. नेऩारका ववतबन्न ऩमयटकीम स्थर भध्मे भहसरवऩूणय गवतव्म स्थरको रुऩभा यहेको सैनाभैना 
ऺेरको इततहास, बगूोर, धभय य सॊस्कृतत झ्कने खारका कामयक्रभहरु कामायववमनभा ्माइने 
छ ।सैनाभैना ऺेर, ऩयोहा ऩयभेश्वय वोरवभधाभ, भरभरा, भहेयवादेवी, कोवटमाथान रगामतका 
भठ भस्वदय, तडउहाय, भस्स्जद, गमु्फा, चचयहरुको सॊयऺण तथा सॊवधयन गदै नगयऩातरका 
ऺेरतबर यहेका ऩमयटकीम गवतव्मको ऩवहचान य ववकासका रातग ऐततहातसक, धातभयक, 

साॊस्कृततक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गयी ऩमयटन प्रवधयन गनय ऩूवायधाय तनभायण तथा प्रचाय प्रसायभा 
जोड र्दइनेछ बने जवयजस्ती धभय ऩरयवतयन गने गयाउने कामयराई तनरुसरसावहत गरयनेछ 
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।रसु्म्फनी ऩरयऩथ ऩरयक्रभा कामयक्रभराई व्मवहायभा रुऩावतयण गनय अवतय स्थानीम तह 
जोड्ने सडक तनभायणभा आवश्मक सभववम गरयनेछ ।  

२९. ऩमयटन ऩूवायधाय तनभायण य प्रचाय प्रसाय गनय सैनाभैना नगयऩातरका वडा नॊ. २ भा तनतभयत थारु 
होभस्टेको सबाहर य ऩाहनुा घय औऩचारयक रुऩभा सञ्चारनभा ्माइनेछ । मस नगयभा 
आर्दवासीको रुऩभा फसोफास गदै आएका थारु सभदुामको सॊस्कृततको सॊयऺण य सॊवधयन गनय 
थारु सॊग्राहरम तनभायणको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनछे । कोतबड-१९ को भहाभायी योकथाभ 
बएभा उद्योग फास्णज्म सॊघ तथा व्माऩाय सॊघफाट प्रसरमेक वषय हदैु आएका कृवष तथा प्रमयटन 
भहोसरसव, बड्छा भहोसरसव, आर्दवासी जनजाती भहोसरसव य भाघी भेराको सॊचारनराई 
तनयवतयता र्दइनेछ । 

30. यावष्डम स्वतवरता, साभास्जक वमाम य सॊघीम रोकतास्वरक गणतवर स्थाऩनाका रातग आफ्नो 
जीवन उसरसगय गनुयहनुे शवहदहरुको सम्झनाभा शवहद र्दवस य यावष्डमता, रोकतवर य 
जनस्जववकाको आवदोरनभा अगवुाइ गनुयहनुे सम्ऩूणय अग्रजहरुको मोगदानको उच्च सम्भानको 
रातग वव.वऩ स्भतृी र्दवस य ऩषु्ऩरार स्भतृी र्दवसको र्दन तसजयनासरभक कामयक्रभको आमोजना 
गरय भनाइनेछ।  

 

नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

  खेरकुद 

३१. “स्वास््मका रातग खेरकुद याष्डका रातग खेरकुद” अतबमानराई साथयक फनाउन सैनाभैना 
नगयऩातरका वडानॊ.७ रभटैमाभा प्रायम्ब गरयएको गौतभफदु्ध अवतयायवष्डम वक्रकेट भैदानको 
सॊघीम खेरकुद ऩरयषदको सहमोगभा DPR  फनाई ऩूवायधाय तनभायणको कामय सरुुवात 
गरयनेछ। मवुाहरुराई खेरकुद तपय  प्रोसरसावहत गनय शरुु गरयएको नगयस्तयीम भेमय कऩ य 
नगयस्तयीम खेर सद्ऱाहराई तनयवतयता र्दइनेछ । 

३२. नगय गरुुमोजना अनसुाय नगयऩातरका ऺेरभा यहेका खेरकुद भैदानहरु भध्मे यावष्डम, ऺेरीम 
य स्थानीम यङ्गशारा तनभायणका रातग उऩमकु्त स्थानहरुको ऩवहचान गयी प्राथतभकताका 
आधायभा तनभायण कामय अस्घ फढाइनेछ । प्रदेश सयकाय य नगयऩातरकाको सहकामयभा 
सैनाभैना १ भा तनभायणतधन यहेको इनडोय आउटडोय सवहतको खेरकुद भैदानको तनभायण 
कामयराई तनयवतयता र्दइनेछ । सॊघीम सयकायको सहमोगभा वडा नॊ. ४ भा तनभायण सरुु 
गरयएको पुटवर यङ्गशारा तनभायण कामयराई तनयवतयता र्दइनेछ । वडा नॊ. १० को ऩशऩुती 
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भा.वव.को ऩस्िभऩट्टीको खेरकुद भैदान य वडा नॊ. ११ को भहेयवादेवी आधायबतू 
ववद्यारमको ऩस्िभऩट्टी यहेको खेरकुर भैदानराई स्तयोन्नती गरयनेछ ।वडा नॊ. ६ भा प्रदेश 
सयकायको अनदुान सहमोगभा असरमाधतुनक कबडय हर तनभायणराई तनयवतयता र्दइनेछ।  

 

ऩूवायधाय ववकास 

३३. चार ुआतथयक वषयभा ठेक्का रागेका य सम्झौता बएका सञ्चातरत आमोजनाराई तनमभानसुाय 
म्माद थऩ गरय सम्ऩन्न गने गयी फजेट ववतनमोजन गरयनेछ। फहवुवषयम आमोजनाहरु तोवकएको 
सभमावतध तबरै सम्ऩन्न गने गरय स्रोत सतुनस्ित गरयनेछ ।आ.व २०७६/७७ का सडक 
स्तयोन्नतीका मोजनाको वमूनतभ ७५ प्रततशत फजेट सतुनस्ित गयी आगातभ आ.व को काततयक 
भसावतसम्भ सम्ऩन्न गरयनेछ। ठेक्का रागेय फवदाफवदीका कायण सम्ऩन्न हनु नसकेका सॊघ य 
प्रदेशका एकर वा साझेदायीका आमोजनाहरुको  म्माद थऩ गनय सॊस्घम य प्रदेश सयकायसॊग 
अनयुोध गरय अधयुा आमोजनाहरुको तनभायण कामय सम्ऩन्न गरयनेछ।   

३४. “नगयको सभवृद्धको आधाय, पयावकरो य व्मवस्स्थत सडक ऩूवायधाय” बन्ने नायाराई आसरभसाथ 
गयी सडक तनभायण तथा तफस्ताय गर्र्ने कामयराई तनयवतयता र्दइनेछ।नगयऩातरकाका गौयवका 
मोजना अवतगयत ववस्ततृ सबे तथा तडजाइन इवष्टभेट  बइसकेका सडक तथा ऩरुहरुको 
तनभायण कामय आयम्ब गरयनेछ । नगय मातामात गरुु मोजना सॊसोधन गयी गरुुमोजनारे 
तोकेको भाऩदण्ड य प्राथतभकताको  आधायभा स्तयोन्नतत बएका कच्ची सडकहरुराई क्रभश् 
कारोऩरे गने य सो फाहेकका भखु्म भखु्म सडकहरु य गाउॉ तबरका ऩयम्ऩयागत सडकहरुको 
स्तयोन्नतत गने कामयराई तनयवतयता र्दइनेछ। 

३५. सॊघीम सयकायको सातफक यावष्डम प्राथतभकता प्राद्ऱ मोजना य प्रदेश सयकायफाट कामयववमन 
बइयहेको सैनाभैना नगयऩातरकाको गौयवको रुऩभा यहेको सैनाभैना चक्रऩथभा ऩने फावक 
ऩरुहरुको ठेक्का रगाएय तनभायण कामय आयम्ब गरयनेछ।आ.व २०७७/७८ तबर सैनाभैना 
चक्रऩथको वमूनतभ २० वकरोतभटय सडक कारोऩर य फावक यहेको सम्ऩणुय सडक खण्डभा 
सफ-फेस गरयनेछ। मोजनाहरुराई फजेटको कभी हनु नर्दने तथा सभमावतध तबरै सम्ऩन्न गने 
कुयाभा उच्च प्राथतभकताका साथ सम्ऩन्न गने तपय  आवश्मक ऩहर गरयनेछ । नगयऩातरका 
ऺेर तबर फनेका सडकहरुको नाभाकयण गने कामय ऩवहरो चौभातसकतबर  सम्ऩन्न गरयनेछ 
।  
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३६. नगयऩातरकाको ऩूस्जॉगत फजेटको वमनुतभ ३ प्रततशत फजेट सडक भभयत तथा सॊबाय गने 
कामयको रातग ववतनमोजन गरयनेछ। DFID को प्राववतधक सहमोगभा तमाय बएको सडक 
सम्ऩस्त्त व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण कामयमोजनारे तोकेको प्राथतभकता य भाऩदण्ड फभोस्जभ 
नगयतबरका सडक भभयत तथा सॊबाय गने कामय प्राथतभकताका साथ अगातड फढाइनेछ।  

 

३७. सडकको र्दगो ववकासको रातग नगय तबरका कारोऩरे सडकभा गणुस्तय कामभ गनय ३० 
वपट वा सो बवदा फढी चौडाई बएका सडकहरुभा अस्पा्ट कॊ वक्रट प्रववतध अऩनाइनेछ। 
सडकको सबे तडजाइन गदाय सोभा ऩने ववद्यतु ऩोर, ताय, नारी खानेऩानी ऩाइऩ ववस्ताय सभेत 
सभावेश गयी एवककृत तडजाइन इवष्टभेट तमाय गयी कामायववमनभा ्माइनेछ। रागत 
सहबातगताराई स्थान ववशेष तथा मोजनाको प्रकृतत अनकुुर ऩरयभाजयन गदै रतगनेछ। 

३८. वडा नॊ. ३ को भतुगयमा साद्ऱावहक हाटफजाय य शास्वतटोर साद्ऱावहक हाटफजाय बार भवहनासम्भ 
तनभायण सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ्माइनेछ। सारझण्डी ढोयऩाटन फसऩाकय  य ऩानवारयको 
साद्ऱावहक हाटफजाय तनभायण कामयराइ तनयवतयता र्दइनेछ। 

३९. पूरवायी ऩाकय , वोरफभ ऩमायवयणीम ऩाकय , भरभरा ऩाकय , वडा नॊ. ११ को याजाऩानी 
ऩमयटकीम ऺेर,वनकट्टीभा तग्रनऩाकय  य वडा नॊ. ९ भा वारउद्यानको तड.वऩ.आय. सम्ऩन्न 
बइसकेको हुॉदा सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉग स्रोत व्मवस्थाऩनको रातग ऩहर गरयनेछ। वडा 
नॊ. ३ को भतुगयमा हाटफजाय य दूगाय भस्वदय ऺेरराई सभावेश गयी आधतुनक ऩाकय   तनभायणको 
रातग तड.वऩ.आय. तमाय गयी सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॊग सभववम गयी आ.व. 
२०७७/७८ भा तनभायण कामय आयम्ब गरयनेछ। 

४०. ऩूवय–ऩस्िभ रोकभागयको फटुवर–सारझण्डी खण्डभा ६ रेनको सडक ववस्ताय गनय Design 

and Build  प्रतरमा भापय त ठेक्का  अगाडी फढाउन नेऩार सयकायसगॉ ऩहर गरयनेछ। 

४१. ऩमयटन प्रवधयनको रातग कोशेढुङ्गाको रुऩभा यहेको सैनाभैना वडा नॊ. ३ भा अवस्स्थत 
राभीयहको फहउुदे्दश्म फाधको ऩवहरो चौभातसक तबर DPR तमाय गयी ठेक्का व्मवस्थाऩन गनय 
सॊघीम सयकायसॊग ऩहर गरयनेछ।सॊघीम, प्रदेश य सैनाभैना नगयऩातरकाको सहकामयभा 
नगयऩातरकातबरका नर्दहरुभा तटफवध तनभायण गयी जनधनको ऺतत हनु नर्दन नर्द तनमवरण 
सम्फवधी काभराई अस्घ फढाईनेछ।  

४२. सावयजतनक तनजी साझेदायी भापय त नगय ऺेरतबर स्स्वतभङ ऩरु सवहतको आधतुनक वाटय पन 
ऩाकय , स्स्वतभङ ऩरु, वऩकतनक स्थर, रघ ुउद्योग, व्मवसावमक भर रगाएतका ऩूवायधायको  
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तनभायणको रातग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।सावयजतनक तनजी साझेदायी भापय त ववकासको 
भावमताराइ प्रोसरसाहन गरयनेछ। 

४३. नगयऩातरका ऺेरतबर यहेका ऩयम्ऩयागत कुराहरु तथा नदीभा फाॉध फाॉधी  हदैु आएको सतह 
तसॊचाइको रातग तनतभयत कच्ची कुराहरु राई ऩक्की य ऩक्की कुराहरुराई भभयत गरयनेछ। 
प्रमोगभा नआएका तसॊचाइका तडऩ टू्यवेरहरुराई प्राथतभकताका साथ भभयत गयी प्रमोगभा 
्माइनेछ । 

 

४४. भतुगयमा-रसु्म्वनी सडकको भतुगयमा- समुयऩयुा खण्डको फावक ६ वकरोतभटय सडक कारोऩरे 
सम्ऩन्न गनय ऩहर गरयनेछ। ववश्व फैँक फाट DPR तमाय बइसकेको सैनाभैना भेजय सडकको 
फाॉवक यहेको ९ वकरोतभटय सडक कारोऩरे, फाॉवक यहेका ऩरु, क्बट तनभायण कामय प्रदेश 
सयकायको सहमोगभा अगातड फढाइनेछ। कसायघाट शवदाह गहृ य वडा नॊ. ९ गरुुङ्गडाॉडाभा 
यहेको साभास्जक सॊस्काय स्थरराई  थऩ व्मवस्स्थत गरयनेछ। 

बतूभ तथा बवन व्मवस्थाऩन 

४५. बतूभ सम्फवधी सभस्मा सभाधान आमोग नीतत अनरुुऩ नगयऩातरकातबर यहेका बतूभहीन 
सकुुम्फासी, अव्मवस्स्थत फसोफासीको ऩवहचान य रगत सॊकरन बैसकेको छ। बतूभ सम्फवधी 
सभस्मा सभाधान आमोगरे ऩवहचान य प्रभास्णकयण गयेको बतूभहीन सकुुम्फातस य अव्मवस्स्थत 
फसोफासीको घय जग्गा नाऩजाॉच, नक्शा से्रस्ता तमाय गयी जग्गाधनी प्रभाणऩूजाय ववतयण 
गरयनेछ। नगयऩातरका तबरका सडकको ऺेर अवतगयत ऩने सडक भाऩदण्ड फभोस्जभको 
बतूभराई नगयऩातरकाको स्वातभसरवभा ्माईनेछ।  

४६. नगयऩातरका ऺेरतबर तनभायण गरयने सम्ऩूणय सयकायी तथा सावयजतनक बवनहरु बवन तनभायण 
सॊवहताको आधायभा यही फारभैरी, अऩाङ्गभैरी, बकूम्ऩ प्रततयोधासरभक, वातावयण तथा 
सयसपाईभैरी य अग्नी सयुस्ऺत वनाइनेछ। सैनाभैना बवन तनभायण सॊवहता सभमानकुुर 
ऩरयभाजयन गयी रागू गरयनेछ। नक्शा ऩास प्रकृमाराई प्रबावकायी फनाउन घसु्म्त स्शववय 
सञ्चारन गरयनेछ। सॊघीम सयकाय य नगयऩातरकाको रागत साझेदायीभा सैनाभैना ११ भा 
तनभायण सरुु गरयएको तयाई भधेश सभवृद्ध कामयक्रभराई तनयवतयता र्दइनेछ। नगयऩातरकाको 
उऩमकु्त स्थानभा सॊघीम सयकायको सहमोगभा सीऩ ववकास प्रततष्ठानको तनभायण कामय आयम्ब 
गरयनेछ।  
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४७. चार ुआ.व भा भहाभायीको कायण सम्ऩन्न हनु नसकेका नगयऩातरका ऺेरतबरका वप्ड य 
नक्साभा, ऺेरपर तथा साइट नतभरी पयक ऩयेका अस्नैमाडाडा, फाॉसगढी, सारझण्डी य वडा 
नॊ. २ का जग्गाहरुको हकभा नाऩी कामायरम तथा नाऩी  ववबागसॉग सभववम गरय वप्ड 
अनसुाय नक्सा कामभ हनुे गयी ऩनु नाऩी गने कामय अगातड फढाउदै व्मवस्थीत गरयनेछ ।  

४8. वडा सावयजतनक जग्गा सॊयऺण सतभतत भापय त नगयऺेर तबरका सावयजतनक कुरो, घोरा, 
गौचयण, नदी उकास, ऩोखयी, खेरकुद ऺेर जस्ता सावयजतनक जग्गाहरुको नाऩजाच गयी रगत 
याख्न ेकामय सम्ऩन्न गरयनेछ। 

49. नगयऩातरकाको वडा नॊ. ५,६,७,८ य ९  ऺेर तबर नाऩ नक्सा गनय छुटेका गाउॉ धरक 
जग्गाहरुको नाऩ नक्सा तमाय गयी जग्गाधनी प्रभाणऩर ऩूजाय उऩरधध गयाइनेछ। 

५0. तडस्जटराईज प्रववतधफाट नगय ऩाश्र्वस्चर तमाय गने, घय नम्वरयङ गने तथा घयधयुी सम्फवधी 
सम्ऩणुय त्माङ्कहरु एकीकृत रुऩभा सॊकरन गयी सफ्टवेमय प्रणारीभा याख्न े कामय आ.व 
२०७७/७८ को ऩवहरो चौभातसकभा सम्ऩन्न गरयनेछ। 

५1. नगयको व्मवस्स्थत शहयीकयणका रातग बवन तनभायण भाऩदण्डराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा 
राग ु गनय घयधनी, तनभायण व्मवसामी तथा डकभॉहरु राई चयणवद्ध  रुऩभा उऩरधध 
गयाइएको तातरभराई तनयवतयता र्दइनेछ। मसयी तातरभ तरएका व्मवसामीराई भार 
नगयऩातरकाभा बवन तनभायणको अनभुतत र्दने व्मवस्था गरयनेछ । बवन तनभायण सॊवहता तथा 
बवन तनभायण भाऩदण्डको फायेभा व्माऩक जनचेतना जगाउने कामयक्रभ ्माइनेछ। तनभायण 
सम्ऩन्न बइसकेका तय बवन तनभायण सॊवहता य बवन तनभायण भाऩदण्ड अनरुुऩ नबएका 
बवनहरुराई भाऩदण्ड अनरुुऩ फनाउन तनस्ित सभम र्दई अतबमानको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ 
। बवन भाऩदण्ड रागहुनु ु ऩूवय सम्ऩन्न बएका घयको नक्शाङ्कन गयी नक्शा तनमतभत 
गरयनेछ। 

५2. हारसम्भ ऩतन तफद्यतु राइन जडान नबएका स्थानहरुको ऩवहचान गयी ती स्थानहरुभा ववद्यतु 
राइन जडानको व्मवस्था गरयनेछ। कततऩम स्थानहरुभा राइन जडान बए ऩतन रो 
बो्टेजको कायणरे उसरऩन्न हनुे सभस्मा सभाधान गनय नेऩार ववद्यतु प्रातधकयण, ववद्यतु ववतयण 
केवर फटुवरसॉग सभववम गयी ववद्यतु आऩूततयराई तनमतभत गरयनेछ। तफद्यतु ऺेरको सभग्र 
सभस्माहरुराई एकीकृत रुऩभा सभाधान गने गयी ववद्यतु प्रातधकयणको सहकामयभा सैनाभैना 
वडा नॊ. ९ भा शरुु गरयएको तफद्यतु सफ–स्टेशनको ८० प्रततशत ऩूवायधाय तनभायणको कामय 
आ.व २०७७/७८ तबर सम्ऩन्न गरयनेछ । आ.व २०७७/७८ तबर  सम्ऩूणय नगयफासीको 
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ववद्यतु सम्भको ऩहुॉच सतुनस्ित गरयनेछ। ववऩन्नताको कायणरे ववद्यतु तभटय जडान गनय 
नसक्ने ऩरयवायराई तनशु् क ववद्यतु तभटय जडान गरयनेछ।  

५3.  आ.व २०७७/७८ तबर सफै वडा कामायरमको प्रशासतनक बवन तनभायण गरयनेछ।  

५4.  जवटर प्रकृततका, आधतुनक उऩकयण प्रमोग गरयने य दऺ जनशस्क्त आवश्मकता ऩने खारका 
ऩूवायधाय तनभायणका कामयहरु ठेक्काभा रगाई सभऩन्न गरयनेछ। उऩबोक्ता सतभततको ऺभता 
अतबफवृद्ध गनयको रातग गठन बएका उऩबोक्ता सतभततका ऩदातधकायीहरुराई ऺभता ववकासको 
तातरभ सञ्चारन गरयनेछ। 

नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

वन,वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन 

५5. ववमजवत,ु चयाचरुुङ्गी तथा वनस्ऩततराई भध्मनजय गयी वन ऺेरभा आवश्मक भाराभा ऩोखयी 
तनभायण गने कामयको थारनी गरयनेछ। नगयऩातरकाको वस्तगुत ऺेरराई भध्मनजय गयी 
साभूदावमक वनको कामयमोजना सॊशोधन गने नीतत तरइनेछ। जरवाम ुऩरयवतयनरे ववश्वराई नै 
चनुौतत र्दइयहेको वतयभान ऩरयप्रेऺ भा जरवाम ु ऩरयवतयनराई त्रो तहफाट नै साभना गने 
खारका गततववतधहरुराई प्रोसरसावहत गरयनेछ। जरवाम ु अनकुुतरत ववकास कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गयी हरयत अथयतवरको प्रफदयन गने नीतत तरइनेछ । 

५6. नगय ऺेरतबर यहेका सावयजतनक स्थर य नर्द वकनायहरुभा स्थान अनकूुर वृऺ ायोऩण गने 
नीतत तरइनेछ। टोर ववकास सॊस्था, स्थानीम सभदुामको सहमोगभा साभदुावमक वन सॊयऺण 
गनय,वृऺ ायोऩण गरयएका फोट ववरुवाहरु कटान हनु नर्दन, जगॊरी जीव जवतकुो अवैध स्शकाय, 

चोयी तनकासी तथा ओसायऩसाय योक्न गस्ती ऩरयचारन गरयनेछ। वन सॊयऺणको रातग 
नगयऺेरका ववतबन्न साभदुावमक वनहरुभा तायवाय गरयने कामयराई तनयवतयता र्दइनेछ । 
जथाबावी वनऺेर प्रवेश गनय तनषधे गरयनेछ। ऩूवय- ऩस्िभ रोकभागयको उत्तयतपय  यहेका सफै 
पतनयचय उद्योगराई ऩूवय- ऩस्िभ रोकभागयको दऺीणतपय  स्थानावतयण गनुयऩने नीतत तरइएको 
छ।  

५7. एक घय दईु परपूरको अवधायणा अनरुुऩ प्रसरमेक घयभा परपूरका ववरुवा योप्ने कामयराई 
तनयवतयता र्दइनेछ। भाऩदण्ड ऩूया गयी नारी सवहत कारो ऩरे सम्ऩन्न बइसकेका सडकको 
छेउछाउभा भध्मभ खारको फहवुवषयम स्भतृत वृऺ  योप्ने कामयराई सरुुवात गरयनेछ ।  
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५8.  ववतबन्न सॊघ सॉस्था तथा टोर ववकास सॉस्था, साभदुावमक वनहरुको सहबातगताभा ब–ूऺम तथा 
ववऩदराई भध्मनजय गयी फृऺ ायोऩण य तायवाय गने गयी व्मवस्था तभराइनेछ। जीववको 
ऩाजयनका रातग वनजॊगरको अवधायणाराई साथयक तु् माउन नगयऩातरका तबर यहेका 
साभदुावमक वनभा नकायासरभक प्रबाव नऩने गयी कामयमोजना फनाइ साभदुावमक तथा तनजी 
ऺेरको रगानीभा पन ऩाकय , रयसोटय य वऩकतनक स्थरको स्थाऩना गयी सञ्चारन गने नीतत 
तरईएको छ।  

59. नगयऩातरका य साभदुावमक वनको सहकामयभा सघन वृऺ ायोऩण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
वेयोजगायको सूस्चभा यहेका वेयोजगायहरुराई नगयऩातरकाका ववतबन्न ऺरेभा योजगायको 
व्मवस्था तभराउने गयी सयकायी तथा गैय सयकायी सॉस्था य तनजी ऺेरसॉग आवश्मक सभववम 
गरयनेछ ।  

६0. फढ्दो जनसॊख्माको कायण नगयका सावयजतनक स्थर य प्राकृततक सम्ऩदाहरुको अततक्रभण 
फढ्दै गएकोरे मसराई तनमभन य तनमवरण गनय प्रसरमेक वडाका वडाध्मऺको सॊमोजकसरवभा 
गर्ठत सावयजतनक जग्गा सॊयऺण उऩसतभततराई वक्रमास्शर फनाई सम्फस्वधत वडाभा यहेको 
सावयजतनक जग्गा, तार, ऩोखयी, गौचयण रगामतका सावयजतनक भहसरवका ऺेरको सॊयऺण तथा 
सम्फदयन गरयनेछ ।  

६1. “ववऩद् वमूतनकयणको रातग ऩूवय तमायीभा जटुं” बन्ने अतबमानराई साकाय ऩानय ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सतभततराई अझै प्रबावकायी फनाइनेछ। नगय ववऩद् प्रततकामय मोजना फनाई 
नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, टोर ववकास सॊस्था स्थानीम क्रफ य येडक्रससॉग सहकामय गयी 
ववऩद वमूतनकयण एवभ ् व्मवस्थाऩनको वक्रमाकराऩराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ 
। 

६2. सैनाभैना नगयऩातरका, शदु्धोधन गाॉउऩातरका, कञ्चन गाॉउऩातरका य  गैडहवा गाॉउऩातरकाको 
सहकामयभा  वारुणमवर य ववऩद् जोस्खभ वमतुनकयणका साभाग्री सवहतको अवतय स्थानीम तह 
ववऩद् व्मवस्थाऩन केवर स्थाऩना गयी फारुणमवर सञ्चारनभा ्माइएको छ। चायवटै स्थातनम 
तहराई ऩामक ऩने गयी सैनाभैना नगयऩातरका वडा नॊ. ७ भा सशस्त्र प्रहयी फरको  स्थाऩना 
गनय ऩहर गरयनेछ। सम्बाववत जोस्खभको ऩवहचान गरय अवतय स्थानीम तह ववऩद् 
व्मवस्थाऩन केवरको सफतरकयण य ववस्ताय गरयनेछ। जरवाम ु अनकूुरन, फैकस््ऩक उजाय 
तथा ववऩद् प्रततकामयमोजनारे अॉगारेका ववषमराई प्राथतभकता र्दई कामायववमन गरयनेछ । 

याजश्व प्रशासन 
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६३. कोयोना बाईयस भहाभायीको कायण रकडाउनको अवतधबय सञ्चारन हनु नसकेका 
व्मवसामहरुराई याहत स्वरुऩ रकडाउन अवतधबयको घय फहार कय य व्मवसाम कयभा  
छुट तथा सहतुरमत र्दने नीतत अवरम्फन गरयएको छ।  

६४. घय जग्गा फहार कय असरुी कामयको शरुुवातका रातग सम्ऩस्त्त कय, व्मवसाम कय य वडा 
कामायरमफाट प्रवाह हनुे सेवाहरुसॉग एक आऩसभा आवद्ध गयी असरुी प्रवक्रमाराई अतनवामय, 
व्मवस्स्थत य प्रबावकायी रुऩभा ऩरयचारन गनय याजश्वसॉग सम्वस्वधत याजश्व शाखाका कभयचायी, 
वडाका कभयचायी, वडा सतभततका ऩदातधकायी य टोर ववकास सॊस्थाका ऩदातधकायीहरुराई 
तातरभको व्मवस्था तभराइनेछ। 

६५. नगयऩातरका ऺेरतबर कुनै व्मास्क्त वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, 

कायखाना, जग्गा वा ऩोखयी ऩयैु वा आॊस्शक तवयरे फहारभा र्दएको हकभा उक्त कामयराई 
व्मवस्स्थत तथा प्रबावकायी रुऩभा कामायववमन गनयका रातग घय जग्गा फहार कय सधुाय 
कामय मोजना तमाय गयी राग ुगरयनेछ। नगयको हकभा नगय प्रभखु य वडाको हकभा वडा 
अध्मऺको सॊमोजकसरवभा घय जग्गा फहार कय सॊकरन सहजीकयण सतभतत गठन गरयनेछ । 

६६.  याजश्व सॊकरन तथा आतथयक कायोफायभा ऩायदस्शयता तथा सहजता कामभ गनय नगयऩातरका 
तबरै वास्णज्म फैँकको शाखा ववस्ताय गरयनेछ। सभमभै कय फझुाउने य सफैबवदा वढी कय 
फझुाउने कयदाताराई सम्भान गरयनेछ। याजश्व प्रणारीराई व्मवस्स्थत गनय व्मवसामकय य 
वहारकय सम्फवधी कामयववतध राग ुगरयनेछ। 

६७. नगयऩातरकारे हारको सॊफैधातनक तथा कानूनी धमवस्था अनसुाय याजश्व सॊकरनको रातग 
दयहरु कामभ बइसकेको य थऩ दामया तनधाययण गयी सरमसको प्रचाय प्रसाय गनय आवश्मक 
देस्खएकोरे याजश्व प्रऺऩेण गनुय बवदा ऩवहरे नै सयोकायवाराहरुसॉग ऩमायद्ऱ ऩयाभशय गयेय 
कयको दय बवदा दामया पयावकरो वनाइनेछ। कयदातारे ततनुयऩने कय यकभ सम्वस्वध 
जानकायी उऩरधध गयाउन कय स्शऺा सम्ववधी सचेतना कामयक्रभ सॊचारन गने नीतत 
तरइनेछ।  

नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

सुशासन तथा सेवा प्रवाह  
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६८. स्थानीम सयकायको काभ कायवाहीराई प्रबावकायी वनाउॉदै तनभायण गरयएका ऐन 
कानूनहरुराई कामायववमनभा ्माइ ववषमगत ऺेरका असरमावश्मक कानून तजुयभा गने 
कामयराई तनयवतयता र्दइनछे । 

६९. वमावमक सतभततका ऩदातधकायी तथा नगय कामयऩातरकाफाट सूस्चकृत भेरतभराऩकताय तथा 
सहजकतायहरुराई सभमानकूुर ऩूनतायजगी तथा ऺभता ववकास सम्फवधी तातरभ प्रदान गरयनेछ 
। ऩदातधकायी, वडा सस्चव, तथा सहामक कभयचायीको रातग वमावमक कामयववतध ऐन तथा सो 
सॉग सम्फस्वधत ववषमभा तातरभ र्दई वमावमक तनरुऩणको व्मवस्था तभराइनेछ ।.वमावमक 
सतभततको ऺेरातधकाय तबर ऩने भदु्धाहरुको तनष्ऩऺ छानतफन गयी वऩतडत ऩऺराई वमामको 
प्रसरमाबतुी हनुेगयी सभमभै भदु्धा भातभराको तछनोपानो गरयनेछ।  

७०. जनप्रतततनतधहरु य कभयचायीहरुराई ऺभता अतबववृद्ध सम्फवधी तातरभ प्रदान गयी 
नगयवासीराई सहज रुऩभा सेवा प्रवाह गनय सॊस्थागत सदुृवढकयण गरयनेछ । नगयऩातरकाको 
सङ्गठन सॊयचना ऩनुयावरोकन गयी जनशस्क्त ऩूततय गने कामयराई प्राथतभकता र्दइनेछ । 
नगयऩातरका केवर य वडा कामायरमहरुभा ववद्यतुीम हास्जयी तथा नागरयकराई सूचना र्दन 
भोवाइर एस्प्रकेसनहरुको प्रमोगराई प्रबावकायी फनाइनेछ। ऩायदस्शयता तथा जवापदेवहता 
कामभ गयी नागरयकभैरी सेवा प्रवाहको व्मवस्था गरयनेछ। नगयऩातरकाफाट जनताराई प्रदान 
गरयने सेवाहरुभा तछटो छरयतो, चसु्त, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन कम्प्मटुयकृत सेवा 
प्रणारीको तफकास गदै रतगनेछ। 

 ७१. कभयचायीराई काभप्रतत उसरप्ररेयत गनय य भनोवर उच्च याख्न कामय सम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोसरसाहन सवुवधा उऩरव्ध गयाइनेछ। साथै कभयचायी य स्शऺकराई प्रदान गरयदै आएको 
ऩयुस्कायराई तनयवतयता र्दइनेछ। नगयऩातरकाका कभयचायी य जनप्रतततनतधको सावातधक 
स्जवन वीभा गरयनेछ। कभयचायीहरुको मोगदानभा आधारयत तनवतृतबयण कामयक्रभराई मसै 
आ.व देस्ख कानून फनाई कामयववमन गरयनेछ।   

७२. मस सैनाभैना नगयऩातरका ऺेरतबर फसोवास गने जेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा, ववधवा 
भवहरा, ऩूणयअऩाङ्गता, अततअशक्त अऩाङ्गता  बएका व्मस्क्त, रोऩोवभखु आर्दवासी जनजातत, 
रगामतका रस्ऺत वगयहरुराइय नेऩार सयकायरे तनधाययण गयेको नीतत तबर यही फैंक भापय त 
साभास्जक सयुऺा बत्ता ववतयण गरयनेछ । 
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७३. ८० वषय भातथका जेष्ठ नगरयक य ऩूणय अऩाङ्गता बएका राबग्राहीहरुराइय फैंकभापय त घयभै 
बत्ता ववतयणको व्मवस्थावराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। साभास्जक सयुऺा बत्ता प्राद्ऱ गने 
राबग्राहीहरुको पोटो सवहतको वववयण अनराइन प्रणारीभा अद्यावतधक गरयनेछ।  

७४. साभास्जक सयुऺा तथा व्मस्क्तगत घटना दताय प्रणारी ऩूणय रुऩभा कामायववमनभा ्माइनेछ 
जसको रातग एभ आइय एस अऩयेटय, वप्ड सहामक, वडा सस्चव तथा अवम कभयचायी सेवा 
प्रदामकराइय आवश्मक तातरभ प्रदान गरयनेछ। अनराइन राग ु हनु ु अस्घका सवै घटना 
दतायहरु वववयणराइय तडस्जटाइजेशन गयी अनराइन प्रणारीभा प्रववष्टी गरयनछे। साभास्जक 
सयुऺा तथा व्मस्क्तगत घटना दताय सदुृढीकयण अमोजना कामायववमन गनय प्रसरमेक वडाभा दताय 
स्शववय सञ्चारन गरयनेछ। 

७५. उऩबोक्ताहरुको वहतराई भध्मनजय यास्ख गणुस्तयीम उऩबोग्मवस्तहुरुको उऩमोग य तफक्री 
ववतयण गने कामयराई भमायर्दत य व्मवस्स्थत गनय फजाय अनगुभनराई तनयवतयता 
र्दइनेछ।सॊघीम सयकायको भारऩोत तथा नाऩी कामायरम स्थानीम तहराई हस्तावतयण गने 
नीतत अनरुुऩ भारऩोत तथा नाऩी कामायरम नगयऩातरकाको भातहतभा ्माई गणुस्तरयम सेवा 
प्रवाह गरयनेछ।  

७६. नगयवासीराई सयुऺाको अनबुतूत र्दराउन सयुऺा तनकामसॉगको सहकामयभा ववतबन्न स्थानभा 
तस.तस.वट.तब. जडान गने कामय आ.व २०७७/७८ को ऩवहरो चौभातसकभा सम्ऩन्न गरयनेछ 
। सभाजभा हनुसक्ने अऩयातधक घटना तनमवरण गनय सयुऺा तनकामसॉग सहकामय गरयनेछ।  

७७. नगयऩातरका तबर यहेका टोर ववकास सॊस्थाको ऺभता अतबववृद्ध गयी नगयऩातरकाको ववकास 
य जनचेतनाभूरक कामयभा प्रसरमऺ सहबागी गयाईनेछ। उसरकृष्ट कामय गने टोर ववकास 
सॊस्थाराई ऩयुस्कृत गने नीतत तरइनेछ । टोर ववकास सॊस्थाराई र्ददै आएको अनदुानराई 
तनयवतयता र्दईनेछ।  

7८. मस नगयऩातरकाको ववदेशी भरुकु चीनको गावस ुप्रावतको क्मानन ्स्वामत्त  ऺेर सॉग बतगनी 
सम्फवध कामभ बैसकेको छ। आतथयक, साभास्जक, सास्कृततक ऺेरको अनबुव साटासाट तथा 
आवश्मक सहमोग आदान प्रदान हनुे गयी बतगनी सम्फवधको भजफतुीकयण गरयनेछ। थऩ 
भरुकुसॉग अवतययावष्डम स्तयको सम्फवध कामभ गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  

७९.  सशुासन प्रफद्धयन तथा भ्रष्टचाय तनमवरणका रातग ʺ भ̋ भ्रष्टचाय गर्दयनॉ, भ भ्रष्टचाय हनु र्दन्नॉ, भ 
देश य जनताका रातग ईभावदाय बएय काभ गनेछुˮʺ̋ बन्ने प्रततऻा सवहतको कामय सॊस्कृततको  
प्रवद्धयन गरयनेछ।  
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आदयणीम सैनाभैनाफासी जनसभदुामहरु, 

“कृवष, ऩमयटन, उद्योग य ऩूवायधाय, स–ुसॊस्कृत, सभदृ्ध नगय सैनाभैनाको आधाय” बन्ने नायाराई साकाय 
ऩानयका रातग भातथ उ्रेस्खत नीतत तथा कामयक्रभहरु आधायको रुऩभा यहनेछन।् मी नीततहरुको 
सपर कामायववमनको रातग नगयऩातरकाभा कृमाशीर याजनीततक दर, सयकायी तथा गैय सयकायी 
सॊघसॊस्थाहरु, ऩरकाय जगत, नागरयक सभाज रगामत सम्ऩूणय सैनाभैनाफासी आभा–फवुा, दाज–ुबाइ, 

र्ददी–फवहनीहरुको यचनासरभक स्राह, सझुाव य सहमोगको अऩेऺा गयेको छु। कोयोना बाईयसको 
भहाभायीको सभमभा प्रकोऩ योकथाभ तथा तनमवरण गनय य नागरयकको जनस्जवन साभावम फनाउन 
नगयऩातरकासॊग हातेभारो गदै सहमोग गनुयहनुे सम्ऩूणय सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्था, तनजी 
ऺेर, सभदुाम, सहमोगी हातहरु य सम्ऩूणय नगयफासीहरुभा हार्दयक धवमवाद र्दन चाहावछु।  
अवसरमभा, देश तबर य फावहय यहनबुएका सम्ऩूणय सैनाभैना नगयफासीहरु कोतबड-१९ को भहाभायीफाट 
सयुस्ऺत यहॉदै नगय ववकासभा मोगदान गनुयहनु हार्दयक अऩेऺा सवहत अनयुोध गदयछु।  

 

धवमवाद। 

          स्चर फहादयु काकी 

             नगय प्रभखु 

 


