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सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरि नेऩारको आधायस्तम्बको रुऩभा यहको सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तीनै तहको र्नर्ािचन 
सम्ऩन्न बै सॊवर्धान कामािरर्मनको भहत्त्र्ऩणुि चयण ऩाय गयी देश अवहरे गणतरिको सॊस्थागत वर्कासको चयणभा 
ऩगेुको छ । सॊवर्धान फभोन्त्जभ आधायबतू सयकायको रुऩभा यहेको कीर्तिऩयु नगयऩार्रकाको तेस्रो  नगय सबाको 
मस गयीभाभम सबाभा उऩन्त्स्थत  सम्ऩूणि नगय सबासदज्मूहरूभा कीर्तिऩयु नगयऩार्रकाको तपि फाट य भेयो 
व्मन्त्िगत तपि फाट हार्दिक रमानो स्र्ागत एर्ॊ अर्बर्ादन ब्मि गदिछु | 
सर्िप्रथभ सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरि नेऩारको स्थाऩनाका रार्ग वर्र्बन्न कारखण्डभा आफ्नो प्राण आहरु्त र्दई 
सहादत प्राप्त गनुि हनु ेसम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरू रगामत कीर्तिऩयुका चाय जना सवहदहरू रनफहादयु भहजिन 
,वहयाकाजी भहजिन , याजभान भारी य याजेरर भहजिन हरूप्रर्त बार्ऩूणि रुऩभा हार्दिक श्रद्धारजरी अऩिण गनि 
चाहरछु | 

कीर्तिऩयु नगयऩार्रकारे आभ नगयर्ासीहरुको सर्ोऩरय वहत तथा नगयऩार्रकाको सभग्र वर्कासका रार्ग आफ्नो 
ऩवहरो नगय सबार्ाट वर्र्बन्न नीर्त, कामिक्रभ तथा र्जेट वर्र्नमोजन गयी गत स्थानीम र्नर्ािचनभा 
नगयर्ासीहरुसाभ ुजाहेय गयेको प्रर्तर्द्धताअनसुाय सभदृ्ध कीर्तिऩयु नगय र्नभािणभा आपूराई सभवऩित गदै आइयहेको 
छ ।वर्गतका उऩरन्त्व्धहरुको यऺा गदै, काभ गने दौयानभा देन्त्खएका सभस्माहरुफाट ऩाठ र्सक्दै कीर्तिऩयुको 
वर्न्त्शष्ट भहत्र् य ऩरयचमराई भध्मनजय याखी आगाभी र्दनभा आभ कीर्तिऩयुर्ासीको सभवृद्धको आकाॊऺाराई ऩूया 
गनि मो नगय सबारे ठोस य प्रबार्कायी र्दशार्नदेश गनेछ बने्न वर्श्वास र्रएको छु ।मही क्रभभा  ऐर्तहार्सक य 
साॊस्कृर्तक वर्यासत फोकेको मस सरुदय सहयरे सभाजर्ाद उरभखु अथितरिको वर्कास गने सॊ रै्धार्नक रक्ष्म 
अनरुुऩ सहबार्गता ,ऩायदन्त्शिता  य जर्ापदेवहता जस्ता फजेटका  आधायबतू र्सध्दारतराई सभेत अफरम्फन गदै 
आर्थिक र्र्ि २०७५/०७६ को नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा गौयर्ान्त्रर्त हनुकुा साथै हवर्ित बएको छु 
| 

जनताको अऩेऺाहरुराई प्राथर्भकताभा याखी उऩरब्ध र्सर्भत श्रोत साधनराई अर्धकतभ सदऩुमोग गने रक्ष्म मो 
नीर्त तथा कामिक्रभरे याखेको छ | सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायको नीर्त तथा कामिक्रभभा कीर्तिऩयु 
नगयऩार्रका ऺेिको वर्काससॉग सम्र्न्त्रधत यहेय उल्रेन्त्खत बएका नीर्त तथा कामिक्रभ मो नगय सबाको नीर्त 
तथा कामिक्रभको अर्बन्न अॊगको रुऩभा र्रईएको छ । 

कीर्तिऩयु नगयराई "सभदृ्ध , व्मर्न्त्स्थत तथा सरुदय सहय" फनाउने अर्बबाया हाम्रो काॉधभा आएको य सो 
न्त्जम्भेर्ायीराई सपरताका साथ ऩूया गनि मस नीर्त तथा कामिक्रभरे ऩकै्क ऩर्न ठोस मोगदान र्दनेछ  बने्न अऩेऺा 
याखीएको छ | अफ भ आजको मस गयीभाभम नगयसबाभा आगाभी र्र्िका रार्ग कीर्तिऩयु नगयऩार्रकाको नीर्त 
तथा कामिक्रभ र्ुॉदागत रुऩभा प्रस्ततु गनि चाहरछु । 

 

 



१. न्त्शऺा:  

क. साभदुावमक वर्द्यारमहरुको शैन्त्ऺक स्तयभा अर्बर्ृ वद्ध गनि ई-राइबे्रयी ,स्र्मेभसेर्ी न्त्शऺकको व्मर्स्था 
सवहत शैन्त्ऺक केररको रुऩभा कीर्तिऩयुराई वर्कास गने रक्ष्म याखीएको छ |  

ख. साभदुावमक/सयकायी वर्द्यारमहरुको स्तयउन्नर्तका रार्ग साधन स्रोतरे सम्ऩन्न फनाइने छ । कीर्तिऩयु 
ऺेिको न्त्शऺाको वर्कासका रार्ग साभदुावमक/सयकायी वर्द्यारमराई ऩवहरो प्राथर्भकता र्दइनेछ । 
मसका अर्तरयि सार्िजर्नक शैन्त्ऺक गरु्ठद्वाया सञ्चार्रत वर्द्यारम य सॊस्थागत वर्द्यारमहरुराई थऩ 
प्रर्तस्ऩधॉ य ऩायदशॉ र्नाई सॊस्थागत वर्कासका रार्ग वर्शेर् मोजना अगार्ड फढाइने छ ।  

ग. वर्द्यारम न्त्शऺाभा साधायण धाय य प्रावर्र्धक धाय दफैुभा सयकायी, गैय सयकायी, सहकायी तथा र्नजी 
ऺेिको सहबार्गता सभेतराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

घ. स्थानीम बार्ाराई सभेत ऩाठ्यक्रभभा सभारे्श गयाइनेछ |  

ङ. कीर्तिऩयुको वर्न्त्शष्ट ऐर्तहार्सक, साॉस्कृर्तक य ऩमिटकीम भहत्त्र्राई भध्मनजय याखी ती वर्र्मर्स्तरुाई 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभभा सभारे्श गरयनेछ । 

च. उच्च न्त्शऺा अध्ममनका रार्ग अर्त वर्ऩन्न र्गि य सभदुामका जेहेरदाय वर्द्याथॉराई छािर्ृन्त्ि उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

 

२. स्र्ास््म: 
क. सम्ऩूणि नगयर्ासीहरुको आधायबतू स्र्ास््म सेर्ाभा ऩहुॉच ऩमुािीीउने उद्देश्मरे अर्नर्ामि रुऩभा 

वर्शेर् प्राथर्भकताका साथ "स्र्ास््म उऩचाय र्फभा कामिक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ ।  

ख. कीर्तिऩयु नगय ऺेिभा भौजदुा वर्ष्णदेुवर् अस्ऩतार, आमरेु्र्द अस्ऩतार, कीर्तिऩयु अस्ऩतार, आॉखा 
अस्ऩतार, उऩ-स्र्ास््म चौकीहरु रगामतका स्र्ास््मसॉग सम्र्न्त्रधत सॊघ सस्थाहरुराई सॊमोजन 
गयी नगयऩार्रकाका सफै र्डाहरुभा प्राथर्भक स्र्ास््म सेर्ा उऩरव्ध गयाउने स्र्ास््म सञ्जार 
ऩमुािरइनेछ । 

ग. गत र्र्ि सम्ऩन्न ऩवहरो नगयसबारे र्नर्दिष्ट गयेका उच्च यिचाऩ य भधभेुहका र्फयाभीहरुराई  
और्धी  वर्तयणको कामिक्रभराई र्नयरतयता र्दइनेछ । साथै ऩऺघात योगफाट वऩर्डत 'क' 
र्गिको ऩरयचम ऩि (यातो काडि) प्राप्त र्फयाभीराई भार्सक रुऩभा रु. ५०० (रु. ऩाॉच सम) 
वर्याभी बिा प्रदान गरयनेछ । 

घ. नगयर्बि स्र्ास््म ऺेिका अधिदऺ य दऺ प्रावर्र्धक  जनशन्त्क्ि उत्ऩादन गनि वर्र्बन्न कामिक्रभ 
ल्माउनकुा साथै स्र्ास््म प्रावर्र्धक न्त्शऺारमको स्थाऩना गने रक्ष्म र्रइनेछ ।  

ङ. नगयका वर्र्बन्न ऺेिभा सभेत आधायबतू स्र्ास््म सेर्ा वर्स्ताय गने घोवर्त उद्देश्म अनरुुऩ 
वर्ष्णदेुर्ी अस्ऩतारराई आर्श्मकताअनसुाय स्थानारतय गयी स्र्ास््म सेर्ाको वर्स्ताय गयीनेछ । 

च. कीर्तिऩयु नगयऩार्रकाद्वाया प्रर्वद्धित कीर्तिऩयु अस्ऩतारराई साभदुावमक अस्ऩतारको रुऩभा वर्कास 
गने घोवर्त उद्देश्म अनरुुऩ त्मस अस्ऩतारफाट हार प्रदान गरयॉदै आएको सेर्ा सवुर्धाराई थऩ 
व्मर्न्त्स्थत य प्रबार्कायी फनाई अरम सेर्ा सवुर्धा सभेत वर्स्ताय गने नीर्त अर्रम्र्न गरयनेछ । 

छ. ऐर्तहार्सक, साॊस्कृर्तक एर्ॊ धार्भिक  सम्ऩदाको सयसपाई गनि नगयऩार्रका र्बिका सॊस्थागत, 
सार्िजार्नक शैन्त्ऺक गठुी तथा  साभदुावमक वर्द्यारमको सहबार्गताभा एक "वर्द्यारम एक सम्ऩदा 
सयसपाई कामिक्रभ” ल्माइनेछ। 

ज. स्र्च्छ कीर्तिऩयु भहाअर्बमानअरतगित प्रावष्टक झोरा प्रमोग रमनुीकयण अर्बमान राई प्रबार्कायी  

फनाइनेछ ।  

 



 

३. खानेऩानी तथा सयसपाई :  
क. नगय ऺेिभा यहेका  भखु्म खानेऩानी स्रोतको सॊयऺण य सॊर् द्धिन गनि खास खास ऺेिराई 

र्सभसाय ऺेि घोर्णा रगामत घयघयभा खानेऩानी ऩमुाि उने प्राथर्भकता याखीएको छ | 
ख. कीर्तिऩयु नगय ऺेिका अर्धकाॊश फस्तीभा हारसम्भ खानेऩानीको सभनु्त्चत व्मर्स्थाऩन गनि 

नसवकयहेको अर्स्थाराई भध्मनजय याखी आगाभी आर्थिक र्र्िर्बिै भेरम्ची रगामतका 
खानेऩानीका स्रोतहरुको उन्त्चत व्मर्स्थाऩन गयी आधायबतू रुऩभा खानेऩानीको सभस्मा सभाधान 
गरयनेछ । 

ग. कीर्तिऩयुका वर्र्बन्न ऺेिभा आर्श्मकता अनसुाय सार्िजर्नक शौचारम स्थाऩना गरयनेछ । 

घ. वर्ष्णदेुर्ी अस्ऩतारभा हार उऩरव्ध स्र्ास््म प्रमोगशारा ( LAb) सेर्ाराई वर्स्ताय गयी 
सवुर्धासम्ऩन्न स्र्ास््म प्रमोगशारा (LAB) को रुऩभा वर्कास गरयनेछ ।  

 

४. ऩमिटन   : 
क. आगाभी र्र्िर्बि कीर्तिऩयु नगयको ऩमिटकीम एवककृत गरुुमोजना तमाय गयी, वर्स्ततृ ऩरयमोजना 

प्रर्तरे्दन ( DPR) तथा आधायबतू नीर्त र्नभािण गनिका रार्ग "कीर्तिऩयु एकीकृत ऩमिटन वर्कास 
ऩरयमोजना" सञ्चारन गरयनेछ । 

ख. ऩमिटनराई जनताको आर्थिक वक्रमाकराऩसॉग एकाकाय गदै ऩमिटनका आधायबतू  स्थानीम ऩथ 
प्रदशिक  तार्रभ, होटेर तथा होभस्टे व्मर्सामराई भहत्त्र् र्दइनेछ |  

ग. ऩमिटकीम ऺेिको व्मर्न्त्स्थत य प्रबार्कायी रुऩभा र्नभािण य ऩनुर्नभािणका रार्ग सम्र्न्त्रधत ऺेिका 
वर्ऻ य सभाजका प्रर्तवित व्मान्त्िहरुको सभेत सहबार्गताभा नगयऩार्रकाद्वाया गर्ठत ऩमिटन 
सर्भर्तका अध्मऺको अध्मऺताभा "कीर्तिऩयु ऩमिटन वर्कास सर्भर्त"  गठन गयी काभ अगार्ड 
फढाइनेछ ।  

घ. ऩयाऩूर्िकारदेन्त्ख चर्रआएको फाजागाजा , सॊस्कृर्त तथा जािाऩर्िको सॊर्द्धिन य प्रर्द्धिन गनि फाजागाजा 
तथा जािाऩर्ि व्मर्स्थाऩन उऩ-सर्भर्त गठन गयी वर्वर्ध कामिक्रभ ल्माइनेछ । 

ङ. ऩमिटन प्रर्द्धिनसॉग सम्फन्त्रधत उद्योग, होटेर तथा अरम व्मर्सामको स्थाऩना य सञ्चारनभा कय तथा 
अरम शलु्कभा छुटको सभेत व्मर्स्था गयीनेछ । 

च. ऩषु्ऩरार ऩाकि देन्त्ख चम्ऩादेर्ी डाॉडासम्भ केफरकायको सम्बाव्मता अध्ममन गयाइनेछ । 

 

५. बौर्तक ऩूर्ािधाय: 
क. कीर्तिऩयुको बौर्तक ऩूर्ािधायको भौर्रकताराई सभेत दृवष्टगत गयी रमून रागतभा अर्धक उऩरन्त्ब्ध 

हार्सर हनुे गयी कीर्तिऩयुका सडक, ऩरु, ऩरेुसा, र्ाटो, ढर, नारी, बर्न रगामतभा बौर्तक 
ऩूर्ािधाय र्नभािण, वर्स्ताय य सधुायको काभराई र्दगो य गणुस्तयमिु फनाउने उद्देश्म ऩूया गनि 
एकीकृत तथा भौर्रक खारको बौर्तक र्नभािणको अर्धायणा अर्रम्र्न गरयनेछ ।  

ख. २०४६ सारको ऐर्तहार्सक जनआरदोरनभा सहादत प्राप्त कीर्तिऩयुका ४ जना सवहदहरु याजभान 
भारी, याजेरर भहजिन, वहयाकाजी भहजिन य रन फहादयु भहजिनको स्भरृ्तभा र्डा नॊ. २ य ३ न्त्स्थत 
सभर-र्दख ुऩाकि  राई "सवहद यायावहर ऩाकि " को रुऩभा र्नभािण य वर्कास गरयनेछ । 

ग. नगयका सडकहरु खाल्डा-खलु्डीभिु फनाई गणुस्तयमिु फनाइनेछ ।  

घ. कीर्तिऩयुको भहत्त्र्ऩूणि फाटोहरूराई सडकफिी, सडकऩेटीसवहत वर्स्ताय गरयनेछ |  

ङ. नगयऩार्रकाको आफ्नै प्रशासकीम बर्न ऩूया गने रक्ष्म याखीएको छ |  

च. नेऩार सयकायको सम्र्न्त्रधत र्नकामहरुसॉग सभरर्म गयी फल्ख ुकोरयडोय र्नभािण गयी दीखभुा ऩरु 
र्नभािण गयी चररार्गयी नगयऩार्रका सॉगको Road Connectivity र्फस्ताय गयीनेछ ।  



छ. र्डा नॊ. ३ खार्सफजाय खण्डभा अर्न्त्स्थत र्बॊ ऩखूु, भर्बॊ ऩखूु, राबा ऩखूुको ऩनुर्नभािण कामिराई 
र्नयरतयता र्दइनेछ ।  

ज. बर्न तथा शहयी वर्कासका रार्ग एकीकृत फस्ती वर्कासको स म्बार्नाको अध्ममन गयी प्राप्त 
प्रर्तरे्दनको आधायभा प्राथर्भकताका साथ एकीकृत र्स्ती वर्कास कामिक्रभ अगार्ड फढाइनेछ । 

झ. र्डा नॊ. २ राखेध्र्ऩभा ड्याभ र्नभािण गरयनेछ । 

ञ. अनर्धकृत जग्गा प्रवटॊगराई र्नर्ेध गरय नकुा साथै  व्मर्न्त्स्थत र्स्ती  वर्कासका रार्ग जग्गा 
एवककयण कामिक्रभ सरुु गरयनेछ |  

ट. काय् पाॉट य सल्मानस्थानराई केरर भानी जग्गा एकीकयणको कामि सरुु गरयनेछ । 

 

६. सार्िजर्नक जग्गा/बर्न/सिर/ऩाटी-ऩौर्ा/दह/ऩोखयीको सञ्चारन य व्मर्स्थाऩन् 

क. सार्िजर्नक जग्गा, बर्न, सिर, ऩाटी-ऩौर्ा, दह, ऩोखयी, ऩाकि  य भठभन्त्रदयको प्रबार्कायी सञ्चारन 
य व्मर्स्थाऩन गनिका रार्ग स्थानीम सयोकायर्ारा व्मन्त्ि य र्नकामको सभेत सहमोग य 
सहबार्गताभा नगयऩार्रकाफाट सम्र्न्त्रधत ठाॉउ/ऺेिको सभनु्त्चत वर्कासका रार्ग प्रबाकायी सॊमरि 
र्नभािण गयी ती सार्िजर्नक जग्गा, बर्न, सिर, ऩाटी-ऩौर्ा, दह, ऩोखयी, ऩाकि  य भठभन्त्रदयको 
सञ्चारन य वर्कास गरयनेछ । 

 

७. प्राकृर्तक स्रोत साधनको र्नमभन य व्मर्स्थाऩन् 
क. नगय ऺेि र्बि वर्द्यभान प्राकृर्तक स्रोत साधनको उऩमोगभा आभ नगयफासीहरूको हकवहतराई 

ऩवहरो प्राथर्भकताभा याखी नगयऩार्रकारे ती प्राकृर्तक स्रोत साधनको व्मर्न्त्स्थत य प्रबार्कायी 
रुऩभा र्नमभन य व्मर्स्थाऩन गनेछ । 

 

८. आर्थिक तथा योजगायी :  

क. नगय र्बिै योजगायको अर्सयको सजृना गनि वर्र्बन्न  प्रावर्र्धक तार्रभको व्मर्स्था गयीनेछ । 

ख. फेयोजगायहरुको त्माङ्क सङ्करन गरयनेछ । 

ग. साभवुहक, सहकायीको भाध्मभफाट सहरु्रमत दयभा व्मर्सावमक ऋण सरु्फधाको रार्ग ऩहर गरयनेछ 
। 

घ. भवहराराई योजगायीभा ऩहुॉच ऩमुािीाउन वर्र्बन्न तार्रभ तथा भवहरा वहॊसाफाट वऩर्डत असहामहरूराई 
र्नशलु्क काननुी सहमोगको व्मर्स्था गरयनेछ | 

ङ. भवहरा वहॊसा भिु नगय घोर्णा गने रक्ष्म र्रइनेछ । 

च. सयकायी सेर्ाभा प्ररे्श गनि सहमोग हनुे कामिक्रभ सञ्चारन गयीनेछ । 

 

 

९. मूर्ा तथा खेरकुद : 
क. याष्ट्रकै गौयर्को रुऩभा यहेको खेरकुदराई वर्द्यारम तहदेन्त्ख नै व्मर्न्त्स्थत गनि नगयऩार्रकाद्वाया 

गर्ठत खेरकुद सर्भर्तका अध्मऺको अध्मऺताभा "कीर्तिऩयु नगय खेरकुद वर्कास सर्भर्त" गठन 
गयी वर्र्बन्न कामिक्रभ ल्माइनेछ | 

ख. एक र्डा एक खेर स्थर अर्बमान अगार्ड फढाइनेछ । 

ग. वर्द्यारम स्तयभा खेरकुदका तार्रभ, प्रन्त्शऺण रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गयी वर्र्बन्न ऺेिका 
खेराडी उत्ऩादन गने सभेत रक्ष्मसवहत "भेमय खेरकुद कामिक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ । 

 

 

 



१०.  ऩनुर्नभािण :  

क. बकूम्ऩरे ऺर्तग्रस्त ऩाटी, ऩौर्ा, भठ, भन्त्रदय रगा मतका सम्ऩदाहरूको ऩनुर्निभािणराई  
प्राथर्भकताभा यान्त्खनेछ । 

ख. २०७२ सार रै्शाख १२ को बकुम्ऩर्ाट प्रबावर्त अर्त वर्ऩन्न नगयर्ासीहरूको घय 
र्नभािण/ऩनुर्नभािणका रार्ग र्स्तगुत अनदुान प्रदान गरयनेछ । मसका रार्ग छुटै्ट कामिवर्र्ध 
फनाइनेछ । 

 

११. उऩबोग्म र्स्त ुअनगुभन तथा सऩुरयरे्ऺण ्

क. नगय ऺेिर्बि प्रदान गरयने सेर्ा तथा उऩबोग्म र्स्तहुरुको गणुस्तय तथा प्रबार्कारयताको व्मर्न्त्स्थत 
य र्नमर्भत अनगुभन तथा सऩुरयरे्ऺण गरयनेछ ।  

  

१२. रैविक सभानता तथा साभान्त्जक सभारे्शीकयण र्नर्त् 
क. प्रत्मेक र्डाभा फारफार्रकाहरुराई खेरकुद साभाग्रीको वर्तयण सभेत गरयनेछ | 
ख. फार उद्यानको वर्कास गरयनेछ | 
ग. वर्ऩन्न, दर्रत य वऩछर्डएका र्गिको ऺेिभा वर्शेर् कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

घ. ताभाि गाऊ वर्शेर् ऺेि कामिक्रभराई र्नयरतयता र्दइनेछ । 

 

१३. मातामात : 
क. कीर्तिऩयु नगय ऺेिका सम्ऩदा ऺेिहरुराई जोड्ने मातामात सेर्ाको सञ्चारन गरयनेछ ।  

ख. व्मर्न्त्स्थत फसऩाकि को रार्ग ऩहर गरयनेछ । 

ग. नगयफस सञ्चारन गरयनेछ । 

घ. र्छभेकी नगयऩार्रकाहरुर्ाट कीर्तिऩयु नगयऩार्रका हुॉदै मािहुरु आर्तजार्त हनुे गयी मातामात 
सञ्चारनको ऩहर गरयनेछ । 

१४.  कृवर््  

क. कृवर्जरम उत्ऩादनको र्फक्री वर्तयणका रार्ग कृवर् फजायको व्मर्स्थाऩन गरयनेछ । 

ख. कृवर् मोग्म जर्भनको ऩवहचान गयी नगयऩार्रका ऺेिर्बि कृवर् ऩकेट ऺेिको वर्कास गरयनेछ । 

 

१५. उद्योग तथा र्ान्त्णज्म  ् 

क. घयेर ुउद्योगका साथै रघ ुउद्यभहरुराई वर्शेर् प्राथर्भकता र्दई र्सऩभरुक तार्रभ रगामत वर्र्बन्न 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

ख. रघ ुउद्यभशीर वर्कास कोर् स्थाऩना गरयनेछ । 

ग. भवहरा तथा रन्त्ऺत र्गि उरभखु सहकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना य सॊस्थागत ऺभता अर्बर्ृन्त्ध्द गनि 
वर्शेर् कामिक्रभ गरयनेछ । 

 

१६. वर्ऩद व्मर्स्थाऩन  ्

क. नगय तथा र्डा स्तयीम वर्ऩद व्मर्स्थाऩन कोर् खडा गरयनेछ । 

ख. नगय ऺेिर्बि आर्श्मक एम्फरेुरस , शर् र्ाहन, दभकर रगामतका साधनहरुको सहज 
ऩहुॉचका रार्ग र्नजी ऺेिसॉग सहकामि गरयनेछ । 

 

 



 

१७. र्न तथा ब–ू सॊयऺण य उऩमोग  ्

  
क. नगयऩार्रका ऺेिर्बि खारी यहेका सयकायी ऩर्ति तथा सार्िजर्नक जग्गाहरुभा र्ृऺायोऩण गने 

य हरयत सहय तथा हरयत नगयऩार्रका फनाउने नीर्त र्रइनेछ । 

ख. सहयी र्न प्रर्द्धिनराई प्राथर्भकता र्दइनेछ । 

ग. दधुऩोखयी, र्सभ, नौभरेु , याउते बीय रगामतको जराधाय ऺेिको सॊयऺणका रार्ग तटर्रध 
र्नभािण, र्ृऺायोऩण रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

घ. नगयऺेिर्बिका साभदुावमक र्नराई प्रर्द्धिन गयी ऩमािऩमिटनराई अगार्ड  फढाइनेछ । 

ङ. र्नराई र्ातार्यण सॉगसॉगै ऩमिटन य योजगायको ऺेिभा ऩर्न उऩमोग गरयनेछ । 

 

१८. सॊगठनात्भक ऩनुसंयचना 
नगयऩार्रकाद्वाया गर्ठत कामिऩार्रकाका सदस्महरु सॊमोजक यहेको वर्र्मगत सर्भर्तहरुको ऺभता 
वर्कास गयी स्रोत साधनमिु फनाउदै नगयऩार्रकाको वर्द्यभान साॊगठर्नक सॊयचनाभा आर्श्मकता 
अनसुाय ऩरयभाजिन गयी वर्र्मगत सर्भर्तहरुराई नगयऩार्रकाको  दैर्नक काभभा सभेत सहबागी 
गयाइनेछ । 

 

१९. सेर्ा प्रर्ाह  

क. सूचना भैिी प्रवर्र्धको प्रमोग गयी सेर्ाराई र्छटो य छरयतो, चसु्त, दरुुस्त एर्ॊ ऩायदशॉ रुऩभा 
प्रर्ाह गने र्नती र्रइनेछ। 

ख. नगयऩार्रकाराई सचुना प्रवर्र्धभैिी फनाउदै रर्गनेछ।  

ग. नगयऩार्रकाको काभको फढ्दो चाऩ य आभ सेर्ाग्राही नगयर्ासीहरुको आग्रहराई सभेत 
ध्मानभा याखी प्रावर्र्धक ऺेि तपि  आर्श्मकताअनसुाय कयायभा कभिचायी र्नमिु गयेय 
नगयऩार्रकाको सेर्ा प्रर्ाहराई थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ ।   

घ. र्डा य नगय स्तयीम सेर्ा प्रर्ाहको प्रबार्कायी र्नमभनको रार्ग अनगुभन सर्भर्तराई 
वक्रमाशीर फनाइनेछ। 

 

२०. सूचना तथा सञ्चाय  ्  

क. नगयऩार्रका ऺेिर्बिको सॊरे्दनशीर स्थानहरुभा र्स.र्स. वट.र्ब यान्त्खनेछ । 

ख. IT ऩाकि को  स्थाऩना  गरयनेछ । 

ग. नगयऩार्रकाराई सूचना भैिी नगयको रुऩभा वर्कास गरयनेछ । 

 

२१. याजश्व नीर्त  ्

क. कय, शलु्क, भहशरु आर्द याजश्वका आरतरयक श्रोतको असरुी व्मर्स्थाराई प्रबार्कायी फनाइनेछ 
। 

ख. कय कयरे होइन यहयरे र्तनिका रार्ग आर्श्मक कामिक्रभ ल्माइनेछ । 

ग. बकूम्ऩ वऩडीतराई नक्साऩासभा र्दॉदै आएको छुटराई र्नयरतयता र्दइनेछ । 

 

 

 

 



 

२२. बरू्भ नीर्त  ्

क. प्रत्मक र्डाभा नमाॉ नाऩीका रार्ग कामिक्रभ ल्माइनेछ । 

ख. र्डा नॊ. ५ य ८ ऩाॉगा ऺेि, र्डा नॊ. ७ बाजॊगर ऺेि, र्डा नॊ. १,२,३,९ य १० कीर्तिऩयुको गढ 
ऩखािर ऺेि रगामतका नगय ऺेिर्बि य ऩनु् नाऩी हनु फाॉकी र्डा नॊ.४ र्बिको जग्गा नाऩी गयी 
सम्फन्त्रधत जग्गा धनीराई प्रभाण ऩूजाि प्रदान गयाइनेछ ।साथै हार सावर्क हनु फाॉकी र्डा नॊ. ६ 
रगामतको ऺेिभा हार सावर्क गयाइनेछ ।  

 

अरत्मभा हाभीराई र्नयरतय सहमोग गनुिहनुे  कीर्तिऩयु नगयर्ासीहरू, याजनैर्तक दरका प्रर्तर्नर्धहरु , 
सङ्घीम भार्भरा तथा स्थार्नम वर्कास भरिारम,  प्रदेश सयकाय,  नागरयक सभाज, स ञ्चाय जगत, सचेत नागरयक 
र्गि, नगयऩार्रकाका कभिचायीहरु रगाएत सफै नगय सबासदहरुभा हार्दिक आबाय एर्ॊ कृतऻता ऻाऩन गदिछु | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


