
 

आर्थिक वषि २०७९/०८० को 

नीर्त तथा कामिक्रभ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

आठववसकोट नगयऩार्रका 
रुकुभ(ऩश्चाभ)  

कणािरी प्रदेश, नेऩार 

२०७९ 



 

नगय सबाको फैठकभा र्भर्त २०७९ सार असाय ०८ गते फधुवाय 
नगय प्रभखु श्री यवव के.सी. रे प्रस्ततु गनुि बएको 

 

 

 
 

 

 

 

आर्थिक वषि २०७९/०८०को 
नीर्त तथा कामिक्रभ 

 

 

आठववसकोट नगयऩार्रका 

नगय कामिऩार्रकाको कामािरम 

रुकुभ (ऩश्चि्भ), कणािरी प्रदेश  

नऩेार 

२०७८ 



 

1 
 

प्रायम्ब 

 

 आर्थिक सम्फवृि तथा साभाश्जक -साॊस्कृर्तक रुऩान्तयणको प्रमास थारनी गने दृढ ववश्वासका 
साथ आर्थिक वषि २०७९ /०८०को नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि उऩश्स्थत बएको छु 
।नेऩारको सॊर्फधान (२०७२) रे स्थानीम तह गठन गयेऩर्छको दोस्रो कामिकारको ऩवहरो 
नीर्त तथा कामिक्रभ ऩेश गनि गइयहेको छु  । मस अवसयभा रोकताश्न्िक गणतन्िको 
स्थाऩना, सभाफेशीता, स्वतन्िता, धभिर्नयऩेऺता जस्ता भहत्वऩूणि उऩरब्धीहरुको रार्ग आफ्नो 
जीवनको कुवािनी गनुिहनुे जनमिु , जनआन्दोरन य भधेश आन्दोरनका भहान सवहदहरुप्रर्त 
बावऩूणि श्रिासभुन ब्मक्त गदिछु । सफै घाईते मोिाहरु प्रर्त कृतऻता सवहत उच्च सम्भान 
ब्मक्त गदिछु । हाभीराई नगयको नेततृ्व गने अवसय ददनहुनुे तथा र्नयन्तय साथ य सहमोग 
गनुिहनुे  सफै नगयफासीहरु   प्रर्त हाददिक आबाय ब्मक्त गदिछु ।  

भानर्नम सदस्म ज्मूहरु , 

हाभीरे सॊश्घमता कामािन्वमनको क्रभभा आठर्फसकोट नगय ऩार्रकाको नेततृ्व गने स-ुअवसय 
प्राप्त गमौं । मो अवसयराई नगयको वहतभा प्रमोग गनि हाभीरे अथक प्रमास र्नयन्तय जायी 
याख्नछेौँ । सविप्रथभ भ दोस्रो कामिकारको ऩवहरो  नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गदै गदाि 
र्फगतका वषिका नीर्त तथा कामिक्रभको कामािन्वमनको सॊश्ऺप्त सर्भऺा ऩेश गनि चाहन्छु :- 

१) साभाश्जक र्फकासको ऺेि 

क. श्शऺा:- आर्थिक वषि 2078/79 भा मस नगयऩार्रकाभा यहेका गरयफ तथा जेहान्दाय 
ववद्याथॉहरु भध्मे 1 जना एभ.वव.वव.एस, 1 जना पाभेसी, 5 जना एच.ए.1जना ऩशवुवऻान,3 
जना कृवष तथा फारीववऻान, 1 जना आकेटेक्चय 2 जना सवे, 5 जना र्सर्बर ओबयर्समय,7 
जना आइ.वट. गयी 26 जनारे छािवरृ्त कोटाभा अध्ममन गरययहेका छनि् । मस शैश्ऺक 
सिभा कऺा ८ भा जम्भा 539 जना ववद्याथॉ ऩयीऺाभा सभावेश बएकोभा 80.52 % उर्तणि 
बएका छन बने कऺा 5 भा 1017 ववद्याथॉहरु वावषिक ऩयीऺा सभावेश बएकोभा जम्भा 
874 जना ववद्याथॉहरु अथाित 85.93 % ववद्याथॉ उर्तणि बएका छन ।कोर्बड भाहाभायीको 
ववचभा ऩर्न महाॉका ववद्याथॉहरुराई श्शऺण र्सकाइ वक्रमाकराऩभा असय नऩयोस बनेय मसै 
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आर्थिक वषिभा 56 जना भनोऩयाभशिदाता, 7 जना स्वास््म तथा सयसपाइ सहजकताि, 12 
जना ऩोषण सहजकताि य 6 जना सयसपाइ सहमोगी र्नमशु्क्त गयी ववद्यारमहरुभा कोर्बड-19 
को जानकायी तथा फच्ने उऩामहरुको फायेभा जनचेतना पैराउने, ववद्यारमहरुभा WASH 
साभग्रीहरुको ववकास तथा भभित गयी साफनुऩानीरे हात धनुे फानीको ववकास, भास्कको सही 
प्रमोग य घय तथा ववद्यारमहरुभा ऩोषणमकु्त खाना खानऩुछि बन्नेक धायणाको ववकास बएको छ 
। मस नगयऩार्रका स्थाऩना हनु ुबन्दा ऩवहरा मस ऺेिको श्शऺाभा अर्त न्मून सॊख्माभा भाि 
भार्नसहरुको उऩश्स्थर्त यहेको र्थमो ।हार नगयऩार्रका फने ऩचाकत धेयै सॊख्माभा 
फारफार्रकाहरुको ववद्यारमहरुको ऩहूॉचभा यहेको छ । मस नगयऩार्रकाभा ववद्यारमहरुको 
बौर्तक सॊयचना कभजोय तथा अर्त श्जणि यहेकोभा हार नगयऩार्रका फर्न सके ऩचाि्त हार 
सम्भ 29 वटा  ववद्यारम य 111 वटा कऺाकोठा र्नभािण सम्ऩन्ना बइ प्रमोगभा 
आइसकेका छनि् बने 13 वटा बवन केही र्नभािण सम्ऩन्ना बएय वपर्नर्सङ गयी प्रमोगभा 
आउन फाॉकी यहेका छनि् ।मस आर्थिक वषिभा याष्ट्रऩर्त शैश्ऺक सधुाय कामिक्रभ अन्तगति श्री 
शवहद स्भरृ्त नभनुा ववद्यारमभा 4 कोठे, श्री जनजागयण भा.वव. गाउॉफायीभा 2 कोठे श्री 
सयस्वती आधायबतू ववद्यारम पसािचौयभा 2 कोठे, श्री जनज्मोती आधायबतू ववद्यारमभा 2 
कोठे, श्री सयस्वती आधाबतू ववद्यारम र्भग्रीभा 4 कोठे,श्री सयस्वती आधायबतू ववद्यारम 
भैडाडाॉभा २ कोठे, श्री जनववकास भाध्मर्भक ववद्यारमभा 2 कोठे य श्री ऻानोदम भाध्मर्भक 
ववद्यारम चौतायाभा 2 कोठे बवन र्नभािण बैयहेको छ । 

आर्थिक वषि 2078/079 भा याष्ट्रऩर्त शैश्ऺक सधुाय कामिक्रभ अन्तगित ऩढ्दै कभाउदै 
कामिक्रभ मस नगयऩार्रकाको श्री ऻानोदम भाध्मर्भक ववद्यारम छनौटभा ऩयी त्मस 
ववद्यारमरे तयकायी खेती तथा ऩशऩुन्छी ऩारन शरुु गयेको जसफाट अफ फारफार्रकाहरु 
आपुरे प्राप्त गयेको ऻानराई र्सऩ सॉग जोडी व्मवशावमक बएय आत्भ र्नबिय हनुेभा ववश्वातस 
गनि सवकन्छ । बौगोर्रक रुऩभा ववकट यहेकारे फारफार्रकाहरुराई श्शऺाको भौर्रक हक 
प्रदान गयी श्शऺाभा ऩहुॉचभा ऩमुािहउन ववद्यारमहरुको सॊख्मा हार 65 वटा यहेका छनि् 
।जसभा भाध्मर्भक तह 18 वटा र्न.भा.वव. तह 21 प्रा.वव. तह 48 वटा, ववद्यारम फावहय 
छुटै्ट फारववकास केन्र 6 वटा, ववशेष श्शऺा स्रोत कऺा य 5 वटा साभदुावमक अध्ममन 
केन्र यहेका छनि् । मस नगयऩार्रका नेऩारको दोस्रो ठुरो नगयऩार्रका हो ।मस 
नगयऩार्रकाभा स्थामी श्शऺक दयफन्दी सॊख्मा भा.वव.भा 5 जना य भा.वव. याहत 10 जना य 
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उ.भा.वव.4 जना गयी जम्भा 19 जना यहेका छनि्।र्न.भा.वव.भा. स्थामी 11 जना, अस्थामी 
2 जना, याहत 17 जना य अनदुान 4 जना गयी जम्भा 34 जना यहेका छनि् ।प्रा.वव. 
तहभा स्थामी 73 जना, अस्थामी 12 जना, याहत 35 जना गयी जम्भा 120 जना श्शऺक 
यहेका छनि् ।मस नगयऩार्रकाभा श्शऺक दयफन्दी न्मून यहेकारे ववद्यारमहरु सञ्चागरनभा 
कदठनाइ बएकोरे हार नगयऩार्रकाफाट कयाय श्शऺक दयफन्दी कामभ गयी श्शऺण र्सकाइ 
वक्रमाकराऩभा सहज फनाएको देश्खन्छ ।आठौं अनगुभन प्रर्तवेदन अनसुाय मस नगयऩार्रका 
र्बि 13561 जना ववद्याथॉहरु श्शऺाको ऩहुॉचभा ऩगेुको देश्खन्छ । कयाय श्शऺक दयफन्दी 
सॊख्मा भा.वव. तहभा 44 जना, र्न.भा.वव. तहभा 81 जना, प्रा.वव. तहभा 27 जना य 
फारववकास तहभा 31 जना गयी जम्भा 183 जना नगय कयाय श्शऺक कामियत यहेका छन 
। ववद्यारमहरुभा कामियत श्शऺक तथा कभिचायीहरुराई श्शऺण र्सकाइ वक्रमाकराऩभा 
सहमोग ऩमुािुुउन मस आर्थिक वषिभा प्रायश्म्बक फारववकास केन्रका सहजकतािराई CTF 
नेऩारफाट प्रश्शऺकहरु फोराएय तार्रभभा प्रश्शऺण गयाउदा श्शऺण र्सकाइभा सधुाय बएको 
ऩाइएको छ । मस शैश्ऺक सिभा  IEMIS भा ववद्याथॉहरुको वववयण प्रवववि गनि 
ववद्यारमहरुका श्शऺकहरुराई तार्रभ तथा ऩूणिताजकी तार्रभ सञ्चाथरन गरयएको र्थमो 
जसफाट ववद्याथॉहरुको सही वववयण प्राप्त बएको ऩाइएको छ । 

 नगयऩार्रकाभा यहेका ववद्यारमहरुको बौर्तक ऩूवािधायहरुको अबाव, बौगोर्रक ववकटता, 
सचुना प्रववर्धको अप्रमाप्तता, श्शऺक दयवन्दीको अबाव, गरयफी, वेयोजगायी, जनचेतनाको 
कभीका कायण नगयऩार्रकाका आशार्तत उऩरश्ब्धका वाधक हनु ।तथावऩ मस 
नगयऩार्रकारे हारसम्भ गयेका प्रमास य उऩरश्ब्धहरुराई केराएय हेदाि बववष्मभा मस 
नगयऩार्रकाफाट याज्मका ववर्बन्न ऺेिभा मोगदान गनि सक्ने दऺ जनशश्क्त तमाय हनुे आधाय 
खडा बएको दावी गनि सवकन्छ । 

ख. स्वास््म:- 

   स्वास््म र्फषमको सॊवेदनशीरताराई फझेुय आठववसकोट नगयऩार्रकारे  मसराई 
ववगतका फषिहरुभा दोस्रो प्राथर्भकताभा याखेय नीर्त तथा कामिक्रभ तम गने गयेको र्थमो । 
आठववसकोट नगयऩार्रका स्थाऩना हनुऩूुवि आठववसकोट नगयऩार्रकाभा ५  वटा स्वास््म 
चौकी य जम्भा जम्भी २१ जना भाि स्वास््मकभॉ यहेका र्थए । ती स्वास््म सॊस्थाहरुको  
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कभजोय व्मवस्थाऩन र्थमो य आभ जनताको ऩहचु फावहय यहेका र्थए य ती सॊस्थाहरुरे 
जनताको आधायबतू स्वास््म आवश्मकता धान्न सक्ने श्स्थर्त र्थएन । बौगोर्रक ववकटता ,  
सभाजभा व्माप्त अन्धववश्वास तथा स्वास््म सम्फन्धी गरत धायणा य व्मवहायको कायण आभ 
नगयफासी फषेनी सरुवा योगको भहाभायीरे आक्रान्त हनुे गथे  ।  

    नगयऩार्रका स्थाऩना बएऩचात स्वास््म ऺेिराई दोस्रो प्राथर्भकताभा याखेय ऩवहरो 
कामिकारभा नगयऩार्रकारे ५ वटा स्वास््म सॊस्थाराई ववस्ताय गयी २४ वटा सॊस्था 
फनाइएको र्थमो । ९ वटा आधायबतू स्वास््म सेवाकेन्र , नगय अस्ऩतार  आददको बौर्तक 
ऩूवािधाय र्नभािण सम्ऩन्न हनुे  अवस्थाभा छ । गोताभकोट स्वास््मचौकी, स्माराखदी स्वास््म 
चौकी, घेत्भा स्वास््म चौकी य नगय अस्ऩतारभा गयी जम्भा चायवटा सॊस्थाभा फर्थिंग सेवा 
सचुारु गरयएको छ । मसयीश्चवकत्सक रगामत९६ जना स्वास््मकभॉ कयाय सेवाभा बनाि 
गयी स्वास््मकभॉको सॊख्मा सार्फक २१ फाट फढाएय १२२ जना ऩमुािइएको र्थमो ।  

   मसयी आभ जनताको ऩहुॉचभा स्वास््म सेवा ऩमुािइए ऩचात नगयऩार्रकाको स्वास््म 
सूचकहरुभा उल्रेख्म सधुाय बएको देश्खन्छ  । नगयऩार्रका स्थाऩनाऩूवि  ५६ प्रर्तशत 
फारफार्रकारे भाि ऩूणि खोऩ रगाउने गयेकोभा हार ८५ प्रर्तशत फारफार्रकारे ऩूणि खोऩ 
ऩाउने गयेका छनि् । ५  फषिभरु्नका फारफार्रकाभध्मे १८ प्रर्तशत फारफार्रका कुऩोवषत हनुे 
गयेकोभा  हार सो दय घटेय ६ प्रर्तशतभा झयेको छ । जम्भा ३१ प्रर्तशत भाि आभाहरु 
सॊस्थागत रुऩभा सतु्केयी हनुे गयेकोभा हार ५४ प्रर्तशत आभाहरुरे सॊस्थागत रुऩभा सयुश्ऺत 
प्रसरु्त सेवा र्रने गयेका छनि् । स्वास््म  ववभा कामिक्रभभापि त सफै नगयफासीराई औषधी 
उऩचायभा सहज, सयर य व्मवश्स्थत गने प्रमास गरयएको छ ।  

स्थानीम सयकायकव ऩवहरो कामिकारभा नेऩारकै ऩवहरो नगय अस्ऩतार स्थाऩना गयी सॊचारन 
गरयएको छ । उक्त अस्ऩतारभा आॉखा आमवेुद सेवा सभेत थऩ गयी टेर्रभेर्डर्सन सेवा 
भापि त ववशेषऻ उऩचाय सेवाको ऩर्न शरुुवात गरयएको छ । सभम सभमभा ववशेषऻ स्वास््म 
श्शववयको आमोजना गयी आठववसकोट नगयऩार्रकाको भखु्म स्वास््म सभस्मा सभेत ऩत्ता 
रगाउने तथा आभ नागरयकराई उऩचाय सेवा प्रदान गने  गरयएको छ । ५ वटा स्वास््म 
सॊस्थाभा इन्टयनेट सेवा सचुारु गयी अनराइन डाटाइन्री गने गरयएको छ । नगय 
अस्ऩतारभा सफ्टवेमय जडान गयी सहरु्रमत दयभा औषधी उऩरब्ध गयाउन स:शलु्क पाभिसी 
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सेवा ऩर्न सॊचारनभा ल्माइएको छ । हार नगय अस्ऩतारभा टेर्रभेर्डर्सन सेवा भापि त 
ववशेषऻ स्वास््म सेवा ऩर्न सचुारु अवस्थाभा छ बने हाडजोनॉ तथा गाइनो सम्फन्धी ववशेषऻ 
उऩचाय तथा अऩयेशन सेवा ववस्तायका रार्ग सेटअऩ गरयदैछ । नगयफासी जनसभदुामको 
सकृम सहबार्गता य नगयऩार्रकाको नेततृ्वभा र्नर्भित कोर्बड अस्ऩताररे कोर्बड भहाभायीको 
साभना गनि आपूराई सऺभ सार्फत गरयनै सकेको छ । आज ऩर्न उऩयोक्त तभाभ प्रमासका 
फाफजदु  जनताभा स्वास््म चेतनाको कर्भ , गरयफी य कुऩोषण , बौगोर्रक र्फकटता य 
दगुिभताको कायण स्वास््म सेवा र्रन कदठनाई हनुे जस्ता सभस्माहरु र्फधभान यहेका छनि् ।  

 उल्रेश्खत सभस्माहरुको साभना गदै , नगयरे स्वास््म ऺेिभा गयेका तभाभ प्रमासहरुरे 
नगयफासीको स्वास््मभा ऩहुॉजको श्स्थर्तराई उल्रेख्म सधुाय गयेको छ । स्वास््म 
सॊस्थाहरुको यस्वास््मकभॉहरुको  सॊख्मा य सेवा र्फस्ताय एवॊ स्तयोन्नती ,भाहाभायीको साभना 
गनि सक्ने ऺभता , स्वास््म ऩूवािधायहरुको र्नभािण आददका दृविरे मो नगय कामिऩार्रकारे 
स्वास््म  ऺेिभा गयेका काभहरुको तरुना हाम्रो स्तयका कुनै ऩर्न स्थानीम तह सॊग हनु 
सक्दैन,  हाभी र्नकै उचाईभा छौं । हाभी हाम्रो श्जम्भेवायीभा सऺभ य सपर साववत बई  नै 
सकेका छौं । मसको र्नश्म्त आठववसकोट नगय कामिऩार्रका गौंयवको भहशसु गदै ऩवहरो 
काऩािर्रकाप्रर्त हाददिक आबाय प्रकट गदिछौँ । 

ग. साभाश्जक सयुऺा तथा सभावेशीकयण : 

भवहराहरुको सवािविण ववकासका रार्ग ववर्बन्न ऺेिहरुभा कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गयीएको छ । जसभा र्सराईकटाई भेश्शन खरयद तथा ववतयण, एकर भवहराहरुराई वहर 
ट्याङ्की ववतयण, जठु्यान व्मवस्थाऩन, वडा नॊ २ भा फर्थिङ सेन्टय र्नभािण, वडा नॊ. २ य ३ 
भा भवहरा साभदुावमक बवन र्नभािण, सफै वडाहरुभा भवहरा वहॊसा ववरुद्वको १६ ददने 
अर्बमान सञ्चारन, अन्तयािवष्ट्रम नायी ददवस रगामतका भवहराहरुको ऺभता अर्बवदृद्व गने तथा 
सयुऺासॉग सम्फश्न्धत कामिक्रभहरु सञ्चारन गने गरयएका छन । सफै वडाहरुभा भवहरा 
वहॊसा, फारवववाह तथा जार्तम बेदबबाव न्मूनीकयणसॉग सम्फन्धी सडक नाटक प्रदशनिन, 
भवहरा तथा अऩाि येर्डमो आवाज कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको छ बने नगयऩार्रकाको 
केन्रभा ज्मेष्ठ नागरयक आवास गहृ र्नभािण, ववर्बन्न धार्भिक ऺेिको ववकास  य सॊयऺणका 
रार्ग भश्न्दय य चचि र्नभािण तथा व्मवस्थाऩन गयीएको छ । सवहद ऩरयवायहरुराई सम्भान 
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तथा साभग्री ववतयण गरयएको छ । दर्रत प्रोपाइर र्नभािण गयीनकुा साथै दर्रत तथा 
आददवासी जनजार्त सभूदामको ऐर्तहार्सक सॊस्कृर्त झश्ल्कने ऩोसाक तथा फाजागाजा खरयद 
रगामतका रश्ऺत वगिको वहतका रार्ग सफै वडाहरुभा वडास्तरयम कामिक्रभहरु सम्ऩन्न 
बएको छ । साभाश्जक सभावेशीकयणको नीर्त कामािन्वमनका र्नश्म्त मस नगयको ऩवहरो 
कामिकारको कामिऩार्रकाभा ५० % दर्रत सभदुामको प्रर्तर्नर्धत्व यहेको र्थमो । मसयी नै 
भवहरा तथा जनजार्तको ऩर्न सहबागीता यहन ुऩर्न नगयऩार्रकाको रागी गौयवको ववषम फन्न 
ऩगेुको छ । 

२. ऩूवािधाय  र्फकास ऺेि :- 

क)सडक तथा मातातात (झोरुॊगे ऩरु य रस ऩरु सभेत):- 

 स्थानीम सयकायको ऩवहरो कामिकार शरुु हुॉदैगदाि नगयऩार्रका ऩू वािधाय ववकासको 
वहसावरे प्रायश्म्बक अवस्थाभा र्थमो । याडीज्मरुा सम्भ वहउदभा नदवुाफाट भाि भोटय 
फाटोको ऩहुॉच  र्थमो । घेत्भा , ज्मार्भयकोट, डाॉडाडाउ, गोईयी, स्मानीफाखुि, फाखुि दाजे डापे, खदद, 

स्मारा आदद दजिनौं गाॉउहरुभा भोटयफाटो र्थएन । खोरा , नाराहरुभा ऩरुऩरेुसाको र्नकै 
गश्म्बय सभस्मा र्थमो ।  

नगय कामिऩार्रकारे र्फगतका ५ वषिभा बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािणको काभराई र्नकै भहत्वका 
साथ अगार्ड फढाएको देश्खन्छ । स्थानीम तहको ऩवहरो कामिकारको अश्न्तभसम्भ आईऩगु्दा 
सार्फकको घेत्भा , आठववसडाॉडागाउ य आठववसकोटका सफै जसो भखु्म गाउॉ तथा गमु्जा , 

राम्ऩछुय , खाऩे, पराॉटे ,ढुॊ र्गरा जस्ता कुना-कन्दयाका फस्तीहरुभा सभेत भोटय फाटोको 
प्रायश्म्बक ट्र्माक खोल्ने काभ सम्ऩन्न बएका छनि्  । तरुनात्भक रुऩभा दगुिभ भार्नएको 
साववक स्माराखदीभा ऩने  वाडि नॊ. २ य ३  का भखु्म गाउॉ सम्भ मवह आर्थिक वषिको अन्त 
सम्भ भोटय फाटो ऩगुी सक्नेछ य फाॉकी  सफै गाउॉभा आगाभी आर्थिक वषिको अन्त सम्भभा 
भोटयफाटो ऩगु्ने गरय ठेक्का ब्मवस्थाऩन बै र्नभािण कामि जायी यहेको छ । ऩाटागाउॉभा सभेत 
आगाभी आर्थिक वषिभा भोटय ऩमुािउने गरय फजेट ब्मवस्थाऩनको ऩहर बईयहेको छ ।सार्फक 
गोताभकोटको र्छर्भ , घर्तिकाॉडा फाहेक सफैजसो गाउॉभा भोटय फाटो ऩगेुको छ । फाॉकी  
यहेका मी गाउॉहरुभा ऩर्न भोटय फाटो ऩमुािउन फजेट ब्मवस्थाऩनको रार्ग कामिऩार्रकाको 
ध्मान केश्न्रत बएको छ ।  
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रयम्ना-श्चसाऩानी खण्ड यावष्ट्रमयाजभागिअन्तगितऩने बएकोरे त्मसको स्तयोन्नर्तको रार्ग  ठेक्का 
ब्मवस्थाऩन हनुे चयणभा यहेको छ । श्चसाऩानी- याडी -नदवुा -भरु्सकोट सडक  खण्डप्रदेश 
सडक अन्तगित  यहेको य उक्त सडकको स्तयोन्नती गनि मस नगय कामिऩार्रकारे गयेको 
र्फशेष अनयुोध अनसुाय प्रदेशरे श्चसाऩानी- याडी- र्गजा खण्डको कारोऩिेको ठेक्का 
ब्मवस्थाऩन सभेत बै र्नभािण कामि शरुु बएको छ । ठाॉटीखोरा- भन्भै भोटयऩरु मस 
नगयऩार्रकारे र्ड.ऩी.आय. तमाय गरय डोरीडायको प्रदेश कामिरम भापि त 
आ.फ.२०७८/०७९भा ठेक्का ब्मवस्थाऩन बै र्नभािण शरुु हनुे सरु्नश्चत  बएको छ । 
सारागाड खोरा तथा नयखोरा वऩऩरचौयभा सभेत आगाभी आर्थिक वषिभा भोटयऩरु र्नभािण 
कामि शरुु हनुे गरय प्रदेश तथा सॊश्घम सयकायका कामािरमरे काभ अगार्ड फढाएका छनि् । 
दाॉजे- खदद सडकको घटे्टखोरा चोवाखोरा खण्डको फहफुषॉम ठेक्का ब्मवस्थाऩनको कामि हदैुछ 
।  

मसैगयी  मस अवधीभा १० वटा झोरुॊगे ऩरु तथा ६ वटा ट्र्स ऩरु गरय १६  ऩरु एवॊ ५ 
वटा आय.सी.सी. ऩरु गरय जम्भा  १८वटा ऩरु र्नभािण सम्ऩन्न बएका छनि् । मस अवर्धभा 
नगय सडक मातामात गरुुमोजना सभेत र्नभािण बै कामािन्वमनको चयणभा यहेको छ । उक्त 
मोजनारे आ.फ. २०८२/०८३ सम्भ सफै वडाको केन्र सम्भ फाहै्र भवहना चल्ने भोटय फाटो 
र्नभािण गरय सक्ने रक्ष्म  र्रएको छ य सोवह रक्ष्म अनसुाय काभ अगार्ड फढाईदैछ ।  

मसयी ऩवहरोकामिऩार्रकाको कामिकारभा नगयभा करयफ३०० वक.र्भ. सडकको ट्र्माक खोल्ने 
काभ सम्ऩन्न बएको छ । जनु  नेऩारगॊ ज देश्ख आठर्फसकोट ऩगु्ने फाटोको हायाहायीभा हो 
। २० वटा ऩरु र्नभािण सम्ऩन्न हदैुछनि् । नगय अस्ऩतारको बवन र्नभािण बइ सॊचारनभा 
आएको छ बने अको बवन र्नभािण प्रकृमाभा यहेको छ । शवहद नभूना भा वव को बवन य 
नगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन टेन्डय बइ तीव्रतय रुऩभा र्नभािण प्रकृमभा अगार्ड फढेको 
छ ।याडी फजाय ततथा खदीभा ढरर्नकासको केही व्मवस्था बएको छ । जनता आवास 
कामिक्रभभापि त अर्त ववऩन्न घयऩरयवायका ३३ घय र्नभािण प्रकृमाभा यहेका छनि् । एकीकृत 
वस्ती ववकास कामिक्रभ भापि त भन्काफगय य चरु्तिऩाखाभा ५० घय र्नभािण हदैुछनि् । 
याडीज्मूरा फजाय ऺेिको ढर तथा फाटोको स्तोयोन्नती गयी कारोऩािे सभेत गनिका रार्ग 
शहयी ववकास भापि त रु २५ कयोड रागतभा र्नभािण कामि अगार्ड फढेको छ । सडक तथा 
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ऩरुका ऩूवािधायभा बएको मी काभहरुरे ग्राभीण जीवनराई ववस्तायै सहज फनाउदैछ । सडक 
तथा ऩरु र्नभािणको जनु ऩरयभाणभा हाभीरे काभ गनि सक्मौं मो ऩर्न नेऩारका हाम्रो स्तयका  
अन्म स्थानीम तहहरुसॊग तरुनात्भक रुऩरे धेयै नै भार्थ छ । नगय कामिऩार्रका मी  प्राप्त 
उऩरब्धीहरुको रार्ग गवि गदिछ य नगयवासीराई फधाई  तथा धन्मफाद ददन चाहन्छ ।  

ख) र्सॊचाई, खानेऩानी तथा सयसपाई:- 

प्रदेश तथा सॊश्घम सयकायसॊगको सभन्वमभा होरी ,श्चरा,अनाह, चोवाखोरा, 
बेयीखोरा,सारागाय खोरा , गैयीचौय, चौय रगामतका  दजिन फढी  र्सॊचाई मोजनाहरु र्नभािण 
सम्ऩन्न हनुे क्रभभा यहेका छनि् । वऩऩरचौय र्सचाई मोजना र्नभािण सम्ऩन्न बई  सकेको छ 
। नगयऩार्रका आपैरे गोताभकोट फहृत खानेऩानी  तथा र्सॊचाई मोजना , धागेछयी खानेऩानी 
मोजना तथा प्रत्मेक  वडाभा दजिनौ  साना र्सचाई  मोजनाहरु कामािन्वमन भायहेका छनि् । 
एक घय एक धाया  अन्तगित १४ वटैका फस्तीहरु भा आमोजनाहरु अगा डी फढेका छनि् । 
सधुायीएको चरुो , बान्साघय सधुाय आदद जस्ता सयसपाई का मोजनाहरु अगार्ड फढाईएको छ 
। वास प्रान(WASH Plan)र्नभािण गरय कामािन्वमनको चयणभा यहेको छ ।  

ग) जरववद्यतु तथा वैकश्ल्ऩक उजाि:- 

 ऩवहरो स्थानीम तहको र्नवािचन अगार्ड  गोताभकोटको केवह बाग य घायीखोराको 
गाउॉभा भाि ववद्यतु ब्मवस्था र्थमो । नगयऩार्रकाको केन्र याडी फजाय देश्ख , सफै गाउॉहरु 
अन्धकाय नै र्थए । नगयऩार्रकाको केन्रभा भोवाईर चाजि गने श्स्थर्त नै  र्थएन । 
नगयऩार्रका स्थाऩना बए रगतै्त हाम्रा आफ्नै श्रोतरे र्गजागाड तथा फदुफदेुखोरा ववद्यतुगहृ 
र्नभािण गरय सॊचारनभा ल्माइएको र्थमो । फैकल्ऩीक ऊजािभापि त र्नभािण को था रनी बई  
सम्ऩन्न हनु नसकेका खायखायाखोरा य सारागाड खोराको ववद्यतुभा नगयऩार्रकाको थऩ 
रगानीभा सॊचारनभा ल्मा मो । जसरे गदाि नगयऩार्रकाको भखु्म केन्र य आसऩासभा 
र्फधरु्तकयण गनि सॊबव बमो । नगयऩार्रकाका ववकट ऺेिहरु, जहाॉ जरववद्यतु उत्ऩादन  य 
ववतयणको सम्बावना नबएका ठाउहरुका घय, ववद्यारम, अस्ऩतारहरुभा वैकश्ल्ऩक उजािको 
रुऩभा तीन हजाय थान सौमि ववद्यतु प्रणारी ववतयण गरयमो । हार केश्न्रम ववद्यतु राईन  
याडीफजाय ऺेि य खदी जस्तो दगुिभ ठाउॉभा र्फस्तायको बएको छ बने अन्म वडा तथा 
स्थानभा ववस्ताय गने कामि कोर्बड -१९ को  कायण केवह वढरा बए  ता ऩर्न काभ र्तब्र 
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गर्तभा अगार्ड फढेको छ । मवह नगय कामिऩार्रकाको  कामिकार र्बि नगयका सफै गाउॉ-
वस्तीभा केश्न्रम ववद्यतु राईनको ववस्ताय हदैुछ । ववद्यतु र्फवहन अवस्थाफाट नेऩारकै दोश्रो 
ठूरो नगयऩार्रकाका सफै गाॉउहरुभा २ वषि र्बि ववद्यरु्तकयण गने काभ सम्ऩन्न हुॉदैछ ।  
नगयऩार्रकारे अफउज्मारो मगुभा प्रफेश गदैछ । मो हाम्रो रार्ग गौयव गनि रामक 
उऩरब्धी  हनुेछ ।   

घ)सूचना तथा सॊचाय:- 

आज हाम्रो साभ ुसूचना सॊचायका कदठनाईहरु छनि् । स्थानीम तहको ऩवहरो  र्नवािचन 
अगार्ड झन सूचना सॊचायको अवस्था  अझ कहारी राग्दो र्थमो । ऩवहरो  कामिऩार्रकाको 
कामिकारभा आठर्फसकोट टावयको नाभभा जाजयकोटको गयाराभा नमाॉ टावय र्नभािण गयी  
सॊचारनभा ल्माईएको छ । जनु टावयको र्नभािण य सॊचारनरे गोताभकोट तथा बगवतीभा 
यहेको टावयको ऺभताफवृि गनि भद्दत गमो य गोताभकोट , खदद य स्माराको पोन सेवाभा 
सधुाय ल्मामो । गोताभकोटको ठानाथराभा तथा घेत्भाभा ठूरा टावयहरु र्नभािण सम्ऩन्न बै 
सॊचारनभा आएका छन । नेटीरेख टावयको नाभभा वाडि नॊ.१ को थभुभा टावय र्नभािण बइ 
सॊचारनभा आएको छ । घेत्भाको टावयभाववद्यतु  आऩूर्तिको ब्मवस्था गरय ऩूणि ऺभताभा 
चराउने प्रमास अश्न्तभ चयणभा ऩगु्दैछ । याडीज्मरुासम्भको रार्ग पोय जी य अप्टीकर 
पाईवयको राईन ववस्तायको कामि  अश्न्तभ चयणभा ऩगेुको छ । 

नगयऩार्रकारे नेऩार टेर्रकभसॊग र्नयन्तय गयेको अनयुोधरे मी काभहरु सॊबव बएका हनुि् । 
आ.फ.२०७९/०८०र्बि सचुना तथा सञ्चाय ऺेिभा जायी यहेका सफै काभहरु सम्ऩन्न हनुेछनि् 
य सूचना सॊचायको वहसावरे नगयऩार्रका सदुृढ  हनुेछ ।  

 

 

३) आर्थिक ऺेि्- 

क.कृवष तथा ऩशऩुारन्- 

आठववसकोट नगयऩार्रकारे कृषी ऺेिराई सरुु देश्ख नै र्नकै भहत्व दददै आएको छ 
। कृवषराई र्नवािह भूखी अवस्थाफाट र्नमाितभूखी फनाउने सन्दबिभा मस नगयऩार्रकारे 
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परपुर खेतीको ववस्तायभा ववशेष जोड गयेको छ ।  नगयऩार्रकाभा ३० हजाय वकववका 
ववरुवाको ववरुवा ववतयण बई व्मावसावमक उत्ऩादन सरुु बएको छ । आ.व. २०७८/७९ 
फाट वकवव र्नकासी हनुे श्स्थर्तभा ऩगेुको छ । ५० हजाय बन्दा फढी स्थानीम य टकीस 
ओखय ववरुवाको ववतयण बई खेती कामि अगाडी फढेको छ । अदवुा, सनु्तरा, कागर्त, 
टीभयु, अरैची रगामत ववर्बन्न परपुर य भसाराजन्म खेतीको अगाडी फढेको छ । ववर्बन्न 
र्सजनर योग तथा प्रकोऩहरुको र्नमन्िणको रागी उऩचाय प्रवक्रमा जायी छ । उन्नत जातको 
बेडा, फाख्रा ववतयणहरु रगामतका कामिक्रभहरु कामािन्वमन गरयएको छ । ऩशऩुन्छीहरुको 
खोऩ कामिक्रभ र्नयन्तय जायी छ । ऩशऩुन्छी तथा फोट ववरुवाको नश्ल सधुाय कामिक्रभ 
अगाडी फढाइएको छ । दधु उत्ऩादनका रार्ग बैसीऩारन व्मवसामराई प्रोत्साहन गनि 
ववर्बन्न कामिक्रभहरु जायी छन । कृषकहरुको वहतराई ध्मानभा याखी सहरु्रमतऩूणि कजाि 
कामिक्रभ अगाडी फढाइएको छ । 

ख. उद्योग्-  

नगयऩार्रकारे कृवष तथा वनजन्म कच्चा ऩदाथिभा आधारयत उद्योगहरुको स्थाऩनाराई 
सरुु देखी नै भहत्वका साथ अगाडी फढाएको छ ।मस क्रभभा परपुरभा आधारयत कणािरी 
वेबयेजरे स्थानीम परपुरफाट वाईनको  उत्ऩादन सरुु गयेको छ । भसारा उद्योगरे 
आफ्नो उत्ऩादन सरुु गयेको छ । आगाभी आ.व. को ऩवहरो चौभार्सक देश्ख दधु सॊकरन 
केन्र य काष्ठ उद्योगफाट उत्ऩादन सरुु हनुेछ । ग्राभेन्ट तथा ड्राइपुड जस्ता उद्योगहरु ऩर्न 
सञ्चारनको क्रभभा यहेका छन । मी उद्योगहरुरे ग्रार्भण अथितन्िभा भहत्वऩूणि मोगदान गने 
छ । 

ग. ऩमिटन्- 

सभग्र ऩमिटन ऺेिको ऩवहचान गयी ऩमिटन ऩूवािधायको ववकास गने सन्दबिभा 
नगयऩार्रकारे र्नयन्तय प्रमास जायी याखेको छ । मस क्रभभा आिेम ऋषीको आश्रभ स्थर 
गोताभकोट नेऩार र्बिका १०० ऩमिटवकम गन्तव्म स्थर र्बि ऩनि सपर बई ऩमिटकहरु 
आउने क्रभको थारनी बएको छ । उक्त ऺेिभा ऩमिटन ऩूवािधायको ववकासक्रभ सरुु 
बएकोभा कोर्बड-१९ को कायण केही ढीरा हनु ऩगेु ताऩर्न हारै सॊघीम सयकायसॉगको 
साझेदायीभा सो ऺेिको ववकासको रागी साविजर्नक खरयद ऐन/र्नमभावरी ठेक्का व्मवस्थाऩन 
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हुॉदैछ । वडा नॊ १ य २ को साईकुभायी, काॉडादह ऺेिको ववकासभा नगयऩार्रकारे 
नगयऩार्रकारे रगानी गदै आएको छ । साईकुभायी ऺेि ववकास अन्तयगत भखु्म भश्न्दय 
चार ुआ.व. को अश्न्तभसम्भ र्नभािण सम्ऩन्न हुॉदैछ । उक्त ऺेि नगयऩार्रका  ऺेि र्बिको 
सनु्दय ऩमिटवकम गन्तव्मको रुऩभा ववकास हनुे क्रभभा छ । राभकाने गपुा, साततरे गपुा 
रगामतका ऺेिहरुभा ऩर्न ऩमिटवकम ऩूवािधाय फनाउने प्रवक्रमाको थारनी बएको छ । 
कोर्बड कहयको वीचभा ऩर्न ऩमिटवकम ऺेिराई देश व्माऩी श्चनाउने य ऩमिटक आकवषित 
गने सवारभा नगयऩार्रकारे भहत्वऩूणि सपरता हात ऩायेको छ । 

 

 

४) वन, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन-् 

क. ववऩद व्मवस्थाऩन्- 

मो नगयऩार्रका प्राकृर्तक ववऩदको दृविरे उच्च जोश्खभभा यहेको छ। तसथि, ववऩद् 
जोश्खभ न्मूर्नकयण गनि ववऩद् जोश्खभ ऩूवितमायी तथा  ववऩदप्रर्तकामि मोजना र्नभािण , स्थानीम 
ववऩद ब्मफस्थाऩन  सम्फन्धी कामिववर्ध र्नभािण बई आऩतकारीन कामि सॊचारनकेन्रको गठन 
तथा सञ्चारनभा आएको छ।  ठूरीबेयी नदीवकनायाका फस्तीहरु, र्गजागाडखोरा तथा 
खायखाया खोराहरुभा आएको फाढीको कायण हनुे य  हनु सक्ने सॊबाववत जोश्खभ य ऺर्त 
न्मूर्नकयण गनि नदद र्नमन्िण तथा तटफन्धनको कामिराई सॊघीम  तथा प्रदेश सयकाय 
सभेतको सहमोगभा प्राथर्भकता साथ  प्रत्मेक आ .फ.भा अगाडी फढाईएको छ । ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कामिराई उच्च प्राथर्भकताभा याश्खएको छ । 

 ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोयोना बाईयसको सॊक्रभण, योकथाभ य 
र्नमन्िणको रार्ग नगयऩार्रकारे सरुुवाती चयणदेश्खनै र्नकै वक्रमाश्शर बई  काभ गदै 
आएको छ । फावहयफाट आउने नागरयकहरुको रार्ग क्वायेन्टाईन व्मवस्थाऩन, वऩ.र्स.आय 
ऩरयऺण, याहत ववतयण, श्रभ सहकामि सभूहभापि त नगयऩार्रका ऺेिका सम्ऩूणि ऩरयवायराई 
सभेटी योजगायीको व्मवस्था य प्रत्मे घयऩरयवायराई ५० के.जी. चाभर, भास्क य साफनु 
रगामतका याहात साभाग्रीहरुकोववतयण ,कृषकहरुराई तयकायीको र्फउववजन ववतयण, १० 
ददनभै सवुवधा सम्ऩन्नय कोर्बड आइसोरेसन अस्ऩतारको र्नभािण रगामत का कामिहरु ववगत 
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वषिदेश्ख कोयोना भाहाभायी र्नमन्िणको क्रभभाऩवहरो कामिकारभा नगय कामिऩार्रकारे गयेका 
केही भहत्त्वऩूणि कामिहरु हनु। 

फाढी ऩवहयो तथाववऩद प्रबाववत घयवायर्फहीन व्मश्क्तहरुको घय ऩनुर्नभािणको रार्ग जम्भा ३८ 
घयभरुी ऩरयवायराई  नगयऩार्रकाफाट याहत स्वरूऩ सहमोग यक भ उऩरब्ध गयाई सवकएको 
य हार श्जल्रा ववऩद ब्मफस्थाऩन सर्भर्तको र्नणिम  अनसुाय घय ऩनुर्नभािणको रार्ग सम्झौता 
बई श्जल्रा प्रशासन कामािरम  य नगयऩार्रकाको सॊमकु्त रगानीभा ऩनुर्नभािणको प्रवक्रमा सरुु 
बएको छ । 

आ.फ २०७८/०७९ सम्भजनता आफास कामिक्रभ अन्तगित नगयऩार्रकाभा जम्भा ३६ वटा 
गरयफ जनताका घयहरुको र्नभािण कामि सम्ऩन्न बएको छ बने ७६ घयहरुको र्नभािण प्रकृमा 
अगार्ड फढाइएको छ । त्मसैगयीसयुश्ऺत नागरयक आफास कामिक्रभ अन्तगित हार 
१६८घयभरुीऩरयवायको पुसको छाना हटाई  वटनको छानापेने कामि सम्ऩन्न बएको छ बने 
करयव १६०० घयऩरयवायको रार्ग पुसको छाना हटाइ वटनको छाना रगाउने कामि र्तव्र 
रुऩभा अगार्ड फढेको छ । 

 कोर्बड-१९को दोश्रो रहयसॊगै नगयका ७ जना नागरयकरे आफ्नो ज्मान गभुाउन ुऩयेको 
र्थमो ।मसको साभना गने क्रभभा कोर्बड अस्ऩतार सॊचारनभा ल्माइमो । उक्त 
अस्ऩतारभा हार सम्भ ८३ जनारे उऩचाय सेवा र्रन ुबएकोभा ७५ वषॉम १ जना 
भवहराको र्नधन हनु ऩगेुको छ। य सो अस्ऩतारफाट रयपय गरयएका अरु ४ जनाको सभेत 
र्नधन हनु ऩगेुको छ। फाॉकी सफै र्फयाभीरे स्वास््म राब प्राप्त गनुि बएको छ। कोर्बड 
प्रबाववत अर्तववऩन्न ९५१ घयऩरयवायराई रु १०००० का दयरे नगद ववतयण गरयएको छ 
। कोर्बड प्रबाववत १४५१ जनाराई उिाय गरय नगयऩार्रकासम्भ ल्माइऩमुािइएको र्थमो । 
कोबीड १९ का कायण खाद्यान्न अबाव हनुे अवस्थाराई न्मरु्नकयण गनि काभका रार्ग 
खाद्यान्न कामिक्रभ सॊचारन गयी १६०० घय ऩरयवायराई ५० केजीका दयरे खाद्यान्न ववतयण 
गरयएको र्थमो हाभीरे सॊचारन गयेको कोर्बड आइसोरेसनअस्ऩतार हाम्रो आवश्मकता धान्न 
सऺभ साववत बएको छ । र्फयाभीको उऩचाय, भतृकको शवव्मवस्थाऩन, याहतको 
प्रफन्धआददभा नगयऩार्रकाको सवक्रमता भार्थ कवहॉकतैफाटप्रश्नि् गने ठाउॉ छाडीएको छैन ।  
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भानर्नम सदस्म ज्महुरु, 

अव भ हाम्रा केवह भखु्म भखु्म सभस्मा य चनुौतीहरुको फायेभा महाॉहरुको ध्मान केश्न्रत गनि 
चाहन्छु :- 

सभस्मा य चनुौतीहरु:- 

(क)सॊघीम सयकाय एवभि् प्रदेश सयकायरे साझा अर्धकाय सूची एवभि् एकर अर्धकाय सूचीका 
ववषमभा सभमभै कानून नफनाउॉदा एवभि् कानून र्नभािण प्रवक्रमा सम्फन्धी कामिववर्धहरु 
नफनाउॉदा स्थानीम तहको अर्धकाय ऺेिर्बिका ववषमहरु कामािन्वमनभा अन्मौरता कामभै 
यहेको छ । 

(ख)सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभमभै फजेट तथा कामिक्रभको अश्ख्तमायी नआई 
आर्थिक वषिको अन्त्मर्तय आउॉदा ठेक्का प्रवक्रमा ऩूया गयी आर्थिक वषिको अन्त्मभा कामि 
सम्ऩन्न हनुे अवस्था नबएको एवभि् हतायभा गरयएका कामिहरुफाट अऩेश्ऺत उऩरब्धी हार्सर 
नहनु,े फजेट दरुुऩमोग हनु सक्ने, आमोजनाको गणुस्तय य काभको ऩरयभाण कामभ हनु नसक्ने 
खतया य ववत्तीम जोश्खभको अवस्था कामभै यहेको छ । 

(ग)नगयऩार्रकार्बि आधायबतू शहयी सवुवधाहरु जस्तै : उऩमकु्त ल्मान्डवपर साइट तथा 
पोहय ववसजिन गने ठाउॉको सभस्मा , ढर र्नकास, वसऩाकि , यॊगशारा, फाहै्र भवहना चल्ने सडक , 

ववर्बन्न स्थानहरुभा ऩक्की ऩरुहरु नहनु,ु बयऩदो सॊचाय सवुवधाको अबाव रगामतका कायणहरुरे 
नगयऩार्रका एवभि् वडा कामािरमहरुफाट सम्ऩादन हनुे कामिहरु एवभि् सेवाप्रवाहभा सभस्मा 
उत्ऩन्न हनुे गयेको छ । 

(घ)दयवन्दी अनसुायको कभिचायी व्मवस्थाऩन बएता ऩर्न सेवा प्रवेश तार्रभ तथा ऩनुतािजकीम 
तार्रभको व्मवस्था नहदुा साविजर्नक सेवा प्रवाहभा प्रर्तकूर असय ऩयेको छ । कर्तऩम 
याष्ट्रसेवक कभिचायीहरुभा सॊघीमताको भभि तथा बावना अनरुुऩ काभ गने अर्बराषा नहनु ु
एवभि् ऩमािप्त प्रशासर्नक अनबुवको अबावरे साविजर्नक सेवा प्रवाह, ववकास र्नभािण य मोजना 
कामािन्वमनभा फेराफेराभा सभस्मा उत्ऩन्न हनुे गयेका छनि् । नगयऩार्रकाको आर्धकारयक 
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र्नणिम,ऩारयत कानून तथा नीर्तहरुको कामािन्वमन गनि जनप्रर्तर्नर्धहरुभा सभेत अऩेश्ऺत 
तत्ऩयताको अबाव देश्खएको छ ।  

(ङ)बगूोर, जनसॊख्मा, बौगोर्रक ववकटता एवभि् ऩछ्यौटेऩन , ववकासको भाग जस्ता जवटरताका 
आधायभा सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट ऩमािप्त फजेट प्राप्त नहुॉदा आर्थिक , साभाश्जक, ऩूवािधाय 
ऺेिको ववकास , वातावयण अनकूुर दीगो ववकास , सॊस्थागत ववकास तथा सशुासन रगामतका 
ऺेिहरुको ववकासभा चनुौती थवऩएको छ । 

(च)प्राकृर्तक प्रकोऩको वहसाफरे मोनगयऩार्रका सॊवेदनश्शर बएकोरे प्राकृर्तक प्रकोऩ 
ऩीर्डतराई सभमभै उिाय , याहत, ऩनुस्थािऩना य ऩनुर्निभािणको कामिहरु  गनि ऩमािप्त फजेटको 
अबावभा  तत्कारअगाडी फढाउन नसक्ने अवस्था र्सजिना बएको छ । फाढी,ऩवहयो, बूऺ म 
र्नमन्िण, जरउत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्िण रगामतका कामिहरुभा ऩमािप्त फजेट उऩरब्ध नहुॉदा 
फषेनी ठूरो धनजनको ऺर्त हनुे गयेको छ । फाढी ऩवहयोको उच्च जोश्खभभा यहेका ऺेिहरु 
ववशेषगयी खायखाया खोरा , र्गजागाड खोरा , धसेुनी ऩवहयोरे फषेनी जनधनको ठूरो नोक्सानी 
व्महोनुि ऩरययहेकारे ववऩद व्मवस्थाऩनभा  सभेतमसरे चनुौती र्सजिना गयेको छ । 

(छ)नगयभा ३४ प्रर्तशत जनसॊख्मा दर्रत सभदुामको छ । भार्थल्रो जार्तभा यहेको 
अहॊकाय य मसरे उश्त्ऩर्डत सभदुामभा ऩैदा गने हीन बावना य कुण्ठारे जन्भाउने ववरोहरे 
सभाजराई द्वन्द्वको फाटोभा रैजाने सॊबावना यवहयहेको छ । मस तपि को चनुौतीराई कभ 
गदै ऐर्तहार्सक रुऩभा उत्ऩादनका साधन भखु्मत : जर्भनफाट ववभखु ऩारयएको य साॊस्कृर्तक 
रुऩभा सददमौँदेश्ख उत्ऩीडनभा याश्खएको मो ठूरो सभदुामराई साभाश्जक न्माम य सभानताको 
अनबुरू्तसवहत आर्थिक तथा साॊस्कृर्तक स भिृीको फाटोभा सॉगसॉगै रैजान ुअसाध्मै चनुौतीको 
रुऩभा यहेको छ ।  

(ज)नगयऩार्रकाको ववववध कदठनाई कायण साभाश्जक तथा सभावेशीकयण नीर्त अन्तगित 
रश्ऺत वगिको वजेट ववर्नमोजन य कामािन्वमनभा याविम नीर्त तथा कामिक्रभ अनसुाय ऺभता 
अर्बवदृद्वको ऺेिभा बन्दा ऩूवािधाय ववकासभा खचि हनुे गयेकोरे रश्ऺत वगिहरुको उत्थानभा 
अऩेऺाकृत नर्तजा हार्सर हनु सकेको छैन । 

भानर्नम सदस्म ज्महुरु, 
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अफ भ आ.फ. २०७९/०८० को भखु्म भखु्म नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु  गदिछु :- 

 सॊर्फधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सभाजफाद उन्भूख अथि ब्मवस्थाको  र्नभािण  गनुि 
आजको हाम्रो भखु्म कतिब्म हो । कोयोना  भाहाभायीरे खडा गयेका चनुौतीहरु वीच 
बौगोर्रक र्फकटता , गरयर्फ, ऩछौटेऩन, कभजोय कामिसम्ऩादन ऺभता , काननुी अड्चनहरु , 

ऩयम्ऩयागत कामिशैरी आददको साभना गदै अग्रगभनको गर्त ऩैदा गनुि साॉश्च्चकै पराभको 
श्चउया चऩाउन ुजस्तै  छ । तय जनताराई साथभा र्रएय गरयने कदठनतभ सॊघषिहरुफाट प्राप्त 
हनुे श्शऺाहरुको आरोकभा  हाभी चनुौर्तहरुको साभना गनि , कतिब्महरु ऩूया गनि य 
सभाजवादी अथि ब्मवस्थाको जग खडा गनि सऺभ हनुे र्फश्वास र्रएका छौं । जनताको 
एकता, श्रभ य उत्ऩादनफाट भाि सभाजवाद फन्ने छ बन्ने हाम्रो दृढ  ववश्वास यहेको छ । 
जनताको साथभा सभाजवादी इर्तहाॉसको  आधायश्शरा तमाय गने ध्ममका साथ मो नीर्त तथा 
कामिक्रभ र्नदेश्शत यहेको छ । 

 सॊभिृ नेऩार सखुी नेऩारी फनाउने याश्स्रम  सॊकल्ऩ  य सॊभिृ कणािरी , सखुायी 
कणािरीफासी फनाउने प्रदेश सयकायको सऩनाराई हाभीरे हाम्रो सन्दबिभा कामािन्वमन 
गनि"सभिृ गाउॉ-शहयको यहय,स्वस्थ , सपा,सशुासनमकु्त,सभन्मावमक य सभाजवाद उन्भूख 
आठर्फसकोट नगय" बन्ने भूर नाया तम बएको र्थमो य मसराई र्नयन्तय कामािन्वमनभा 
रर्गनेछ ।  

 ददगो र्फकासका रक्ष्महरुराई भध्मनजय गदै सभ्म य सॊभिृ सभाज र्नभािणको 
रार्ग मसको  आवश्मकता य भहत्वको फायेभा आभ जनचेतना र्नभािण गदै साभूवहक 
रुऩभा मी रक्ष्महरु प्राप्त गने प्रमास जायी याश्खनेछ ।  "सखु य सॊभवृिको रार्ग एकता 
य अनशुासन, श्रभ य उत्ऩादनको रार्ग मवुा ऩरयचारन "को नीर्त कामािन्वमन गरयनेछ  
। साविजर्नक र्नभािणभा मवुाजनशश्क्तको प्रमोग य ऩरयचारन भा  जोड ददईनेछ 
।साॉस्कृर्तक रुऩान्तयणको अर्बमानराई र्नयन्तय अगार्ड फढाईनेछ । जातीम अहॊकाय 
वा वहन बावनाको सभूर अन्त्म गदै सभताभूरक, नैर्तकवान य श्रभश्शर सभाज 
र्नभािणको रार्ग र्नयन्तय अर्बमानहरु सॊचारन गरयनेछ । मस वषि कृवष तथा 
ऩशऩुारनको ऺेिराई ऩवहरो प्राथर्भकताभा याखी कृवष उत्ऩादनभा वदृि य कृषी 
उऩजको प्रशोधन तथा फजायीकयणभा रगानी वदृि गदै र्नमाित उन्भखु कृवष प्रणारीको 
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ववकासभा ववशेष जोड गरयनेछ । दधु , परपुर, भसरा तथा भासजुन्म उत्ऩादन तथा 
र्नमाितराई प्रवििन गदै ग्रार्भण अथितन्िको सवरीकयणभा जोड  गरयनेछ । सफै 
खेतीमोग्म जर्भनभा र्सचाई सेवा उऩरब्ध गयाउन जोड गरयनेछ । श्शऺा तथा स्वास््म 
ऺेिको ऩूवािधाय र्नभािण एवॊ साविजर्नक मातामातभा नगयऩार्रकाको सहबार्गता सवहत 
ब्मवस्थाऩन गने नीर्त र्रईनेछ ।  

 अव भ  र्फषमऺेिगत नीर्त तथा कामिक्रभहरु प्रस्ततु गदिछु :- 

१) साभाश्जक र्फकासको ऺेि 

क. श्शऺा सम्फश्न्ध नीर्त:- 

गणु स्तयीम श्शऺा नगयफासीको इच्छा  बन्ने नायाका साथ साविजर्नक ववद्यारमहरुराई 
गणुस्तयीम श्शऺाको केन्र फनाईनेछ । सफै नगयफासीराई बववष्मप्रर्त आशावान, सभ्म, 
ससुस्कृत, मोग्म, प्रर्तस्ऩधॉ उद्यभश्शर, र्सजिनशीर य आत्भववश्वासी नागरयक फनाउने मस 
नगयऩार्रकाको श्शऺा र्नर्त हो ।यावष्ट्रम आवश्मकता य अन्तयावष्ट्रम अवसयका आधायभा 
जनशश्क्तको प्रऺेऩण गयी ववषमगत ऺेिगत जनशश्क्त उत्ऩादन गरयनेछ। ववकास र्नभािण य 
साभाश्जक सेवाका ऺेिभा ववशेषऻ जनशश्क्तको अबाव यहेको छ।आवश्मक जनशश्क्त 
ववकासका रार्ग कृवष तथा वन ऩमािवयण,ववऻान तथा प्रववर्ध श्चवकत्सा, आमवेुद, ऩमिटन, 
ईश्न्जर्नमरयि  रगामतका ववश्शिीकृत ववधाभा उच्च श्शऺा अध्ममनको रार्ग छािवरृ्तको 
व्मवस्था र्भराईनेछ। भ फनाउछु भेयो गाउ अर्बमान सञ्चारन गरय नगयऩार्रकािाया र्नमकु्त 
कयाय स्वमॊ सेवक श्शऺकराई ववकास र्नभािण तथा शैश्ऺक ववकास सम्फश्न्ध काभभा 
नगयऩार्रकाबय सञ्चारन गरयनेछ। ववद्यारम उभेयका सफै फारफार्रका ववद्यारमभा हनुे 
सरु्नश्चत गरयने छ।फारफार्रकाराई ववद्यारम ल्माऔ य ऩढाईभा वटकाऔ कामिक्रभराई थऩ 
प्रबावकायी फनाई नगयऩार्रकाबय अर्बबावक श्शऺा सञ्चारन गरयने छ। याष्ट्रऩर्त शैश्ऺक 
सधुाय कामिक्रभ भापि त श्शऺण सॊस्थाको बौर्तक ऩवुािधाय तथा र्सकाई सवुवधाभा सधुाय 
गरयनेछ।मस कामिक्रभभा वैऻार्नक अनसुन्धान,प्रववर्धको ववकास तथा नवप्रवतिन एवॊ फौविक 
प्रर्तबाहरुराई प्रोत्साहन रगामतका कामिहरु सभावेश गरयनेछ।नमाॉ प्रववर्ध य ऻानको ववकास 
एवॊ ववस्तायका रार्ग अनकुुर वातावयण र्सजिना गयी रगानी गरयनेछ। 
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साविजर्नक ववद्यारमहरुराई गणुस्तयीम श्शऺाको केन्र फनाईने छ। सफै ववद्यारमहरुभा 
जस्ता ऩाता  भकु्त कामिक्रभ राग ुगयाइने छ ।सायवजर्नक ववद्यारमको सभग्र सधुायका 
रार्ग नर्तजाभरुक अनगुभन,भलु्माङ्कन ऩषृ्ठऩोषणराई थऩ सदुृढ गरयनेछ। 

ववद्यारमस्तयभा ववऻान श्शऺाराई प्रबावकारय य रुश्चकय फनाउन वैऻार्नक र्सकाई ववर्धभा 
जोड ददईने छ।हयेक भाध्मर्भक ववद्यारमहरुभा क्रभश.ववऻान प्रमोगशारा स्थाऩना 
गरयनेछ।प्राववर्धक जनशश्क्तको अबाव हटाउन प्राववर्धक श्शऺा ववस्ताय 
गरयनेछ।आठववसकोट नगयऩार्रकाभा सञ्चार्रत प्राववर्धक तथा व्मावसावमक श्शऺार्रमहरुको 
स्तयोन्नर्त गरयनेछ। नगयऩार्रकारे र्नभािण गयेको स्थार्नम ऩाठमक्रभभा नगयऩार्रकाको 
गौयव,सॊस्कृत,सभ्मता,भलु्म भान्मता,साभाश्जक एकताको सॊम्वििन एवॊ नागरयकको 
कतिव्मफोधका ववषमहरु सभेत सभावेश गरयनेछ।ऩाॉच वषिभरु्नका फारफार्रकाको सवािविण 
ववकासका रार्ग नगयऩार्रकाभा सञ्चार्रत प्रयाश्म्बक केन्रभा कामियत सहमोर्ग कामिकतािको 
ऺभता ववकास गनुिका साथै प्रोत्सावहत गरयनेछ ।साविजर्नक भाध्मर्भक ववद्यारमभा  
क्रभश...सचुना प्रववर्ध प्रमोगशारा य ईन्टयनेट सवुवधा ऩमुािई श्शऺाभा आधरु्नक प्रववर्धको 
प्रमोगभा जोड ददईनेछ।मसै वषि आठववसकोट नगयऩार्रकाभावडा नॊ. ९ भा यहेका श्री 
फारकल्माण भाध्मर्भक ववद्यारम आठववसकोट, श्री शवहद स्भरृ्त नभूना भाध्मर्भक ववद्यारम 
याडी य श्री ददऩज्मोती आधायबतू ववद्यारम याडीराइ सभामोजन गयी नभूना ववद्यारमको रुऩभा 
ववकास गरयनेछ । फारफार्रकाको ऩोषण स्तयभा सधुाय ल्माउन य शैश्ऺक सि ऩयुा नगयी 
फीचभा नै कऺा छोडने सभस्मा सभाधान गनि साविजर्नक ववद्यारमका कऺा 6 सम्भका सफै 
फारफार्रकाराई ददवाखाजा कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। 

भाध्मर्भक तहका ववद्याथॉहरुराई दैर्नक ऩठनऩाठनको अर्तरयक्त ववववध नगयस्तरयम 
प्रर्तमोर्गता य खेरकुद  रगामतका अर्तरयक्त वक्रमाकराऩभा सहबार्ग हनु प्रोत्सावहत 
गरयनेछ। 

 ववद्यारमको सवािविण ववकासको रार्ग ववद्यारमभा कामियत श्शऺक तथा कभिचायी य 
ववद्यारमका व्मवस्थाऩन सर्भर्तका ऩदार्धकायीहरुराई ऺभता ववकास तार्रभ य भ्रभणको 
व्मवस्था गरयनेछ ।साभदुावमक ववद्यारमहरुभा सूचना प्रववर्धराई ववस्ताय गदै आधरु्नक 
प्रववर्धभैिी श्शऺण र्सकाइ वक्रमाकराऩभा जोड ददइनेछ । 
 



 

18 

 

ख. मवुा तथा खेरकूद सम्फश्न्ध नीर्त :- 

मवुाको शश्क्त श्रभ य उत्ऩादन नगय सम्फिृीको उद्घाटन बन्ने नायाका साथ साविजर्नक 
र्नभािणभा मवुाहरुको सहबार्गता य नेततृ्व स्थाऩना गनि र्फशेष ऩहर गरयनेछ । श्रभ सहकामि 
य सहकायी अवधायणा अनरुुऩ प्रधानभन्िी तथा भखु्मभश्न्ि  योजगाय कामिक्रभभा मवुा 
सहबार्गताभा जोड गरयनेछ । उधोग ,ब्मवसाम आददभा मवुा शश्क्तको ऩरयचारन गने नीर्त 
र्रईनेछ । र्फधारम स्तरयम खेर प्रर्तमोर्गताहरुराई र्नयन्तयता ददईनेछ । खेर भैदानहरुको 
र्नभािण, खेर साभाग्रीहरुको र्फतयण आदद कामिहरुराई र्नयन्तयता ददईनेछ । खेराडी 
उत्ऩादन य ऺभता ववकासभा ववशेष जोड ददइने छ । 

ग. स्वास््म  सम्फश्न्ध नीर्त:- 

स्वास््मभा रगानी स्वस्थ श्जन्दगानी  बन्ने नायाराई आत्भसाथ गदै सफै नगयफासीको 
ऩहुॉचभा ववस्ताय बएको स्वास््म सेवाराई गणुस्तयीम य बयऩदो फनाइने छ । प्रवधिनात्भक 
स्वास््म सेवाको ववस्तायभा ववशेष अर्बमान चार्रने छ ।नगय अस्ऩतारभा बौर्तक ऩूवािधाय 
तथा औजाय उऩकयण  व्मवश्स्थत गयी ववशेषऻ सेवा थऩ गरयनेछ । ववषशेऻ सेवा सचुारु 
बएका आॉखा उऩचाय , आमवेुद सेवाराई थऩ व्मवश्स्थत फनाउदै थऩ सेवाको रुऩभा हाडजोनॉ 
र्स. एस.य दाॉत उऩचाय सेवा सभेत सॊचारनभा ल्माइनेछ । आठववसकोट नगय अस्ऩतारराई 
वटश्चङ अस्ऩतारको  स्वरुऩभा फनाई प्राववर्धक स्वास््म  ववषमको ऩठनऩाठन हनुे 
व्मवस्थाको रार्ग ऩहर थार्रनेछ ।  

सफै स्वास््मकभॉ य स्वास््म सॊस्थाको भाऩदण्ड र्नभािण गरय राग ुगरयनेछ य स्वास््मप्रद 
ऻान,सीऩ,धायणा य व्मवहायको अवरम्फनका रार्ग स्वास््मकभॉ ऩरयचारन गरयनेछ । 
टेर्रभेर्डर्सन सेवाराई गोताभकोट,स्माराखदी य ज्मार्भयकोटभा यहेका  स्वास््म चौकीहरुभा 
ववस्ताय गरयनेछ । गोताभकोट य स्माराखदद स्वास््म चौकीराई ल्माव य म.ुएस.जी. तथा 
स:शलु्क पाभेसी सेवा सवहतको फनाइनेछ । 

 नगय अस्ऩतारको रार्ग थऩ एउटा एम्फरेुन्स खरयद गयी सॊचारनभा ल्माइनेछ । 
नगयऩार्रकाका सफै घय ऩरयवायराई स्वास््म ववभा कामिक्रभ भा आवि गयी सरुब य 
गणुस्तयीम स्वास््म  सेवाको ऩहुॉचभा ऩमुािइनेछ । र्फऩन्न ऩरयवायको रार्ग स्वास््म र्फभा 
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गरयददने कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईनेछ । सफै नागरयकको ब्रड प्रोपाईर (Blood Profile) 
तमाय गरय बैऩरय आउने आऩतका रीन अवस्थाको रार्ग यगतको सहज आऩूर्ति हनुसक्ने  
आफस्मक प्रफन्ध गरयनेछ ।  

घ.साभाश्जक सयुऺा तथा सभावेशीकयण सम्फन्धी नीर्त :- 

फारफार्रका, अऩाॊगता बएका व्मश्क्तहरु, वदृ्व-वदृ्वाहरुरगामत रश्ऺत वगिको सॊयऺण, 
सशश्क्तकयण य ऺभता ववकासका रार्ग साभाश्जक सयुऺा य सम्भानको ब्मवस्था गरय नछे । 
सददमौं देश्ख ऩछी ऩारयएका भवहराहरुको आर्थिक ,साभाश्जक,साॉस्कृर्तक रुऩान्तयणभा र्फशेष 
जोड ददइनेछ । नायी ददवस तथा रैर्गक वहॊसा ववरुि सञ्चारन गरयने ववर्बन्न जनचेतनाभूरक 
ददवसीम कामिक्रभहरुराई प्रबावकायी,परदामी तथा ऩरयणाभभखुी फनाइनेछ । नगयऩार्रकाभा 
गदठत ववर्बन्न भवहरा सहकायी तथा सभहुराई सकृम ,जझुारु फनाउनर्फर्बन्न सीऩभरुक तार्रभ 
तथा ऺभता अर्बविृी गयाई योजगायी य आमआजिनभा जोड ददइनेछ । मूगौं देश्ख ऩर्छ 
ऩारयएका दर्रत ,भवहरा तथा अन्म भवहराहरुको श्जवनस्तय भार्थ उकास्न ववशेष ऩहर 
गरयनेछ । भवहराहरुराई शसक्तीकयण गनि ववर्बन्न कामिक्रभ ,तार्रभ गोष्ठी गनिको रागी 
भवहराहरुको नगय स्तरयम आफ्नै बौर्तक सॊयचना र्नभािण गरयनेछ । 

सवहद तथा  वेऩत्ता मोद्वाका ऩरयवाय, घाइते मोद्वाहरुको मथोश्चत व्मवस्थाऩन तथा द्वन्द्व 
ऩबािववत व्मश्क्तहरुको मठ्ठोश्चत य ददगो व्मवस्थाऩन तथा  सम्भानका कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ । टुहयुा फारफार्रका, ववशेष ऺभता बएका फारवार्रकाहयको सॊयऺण एवभि् 
ऩठनऩाठनको आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ । भवहरा, दर्रत, आददवासी जनजार्त, 
वऩछडीएको ऺेिका अगवुा  कामिकतािहरुको ऺभता ववकासको रार्ग तार्रभ तथा भ्रभणको 
व्मवस्था गरयनेछ । 

वारवववाहराई अन्त्म गनि उभेय ऩगुी वववाह गने जो डीहरुराई सम्भान तथा ऩयुस्कृत गने 
र्नती र्रइनेछ । सभाजभा जगेर्डएय यहेका भवहरा ववरुिका ववर्बन्न कुरयती कुसॊस्काय ववरुि 
येर्डमो कामिक्रभ,ववऻाऩन य सडक नाटक जस्ता कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । अर्त गरयव 
एकर भवहराहरुको श्जववकोऩाजिनका रागी अनदुान यकभको व्मवस्था गरयनेछ । ववर्बन्न 
स्तयका भवहराहरुका रागी ऺभता अर्बविृी तथा नेततृ्व ववकास जस्ता तार्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । वहॊसाफाट वऩडीत भवहराहरुराई भनोऩयाभशि सेवाको व्मवस्था गरयनेछ ।  
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२) ऩूवािधाय र्फकासको ऺेि:- 

क.सडक तथा ऩरु-ऩरेुसा्- 

नगय र्बिका सफै सडकको सभमभै भभित सॊबाय गरयनेछ । दाॉजे-खदद सडक र्नभािण 
गनि र्फशेष ऩहर गरयने छ । वडा नॊ.१ ,२ य ३ राई आ.फ.२०७९/ ०८० र्बि  जोड्न 
प्रमास केश्न्रत गरयनेछ । ऩहाडा , ऩाटागाउ, र्छर्भ, जागे जर्रगाय जस्ता दयु दयाजका गाउॊहरु 
सम्भ सडक सॊजार ऩमुािउन र्नभािण कामि अगार्ड फढाइएकोभा र्नयन्तयता ददइने छ । नगय 
सडक मातामात गरुुमोजना अन्तगितका  ऩयेका खोरा , नदीहरुभा भोटय ऩरु र्नभािणको 
ऩहरराई थऩ र्तब्रता ददईने छ । राभो सूचीअन्तगितका झो.ऩ.ुहरुराई प्राथर्भकताको 
आधायभा र्नभािण कामि जायी याश्खनेछ । नगयऩार्रका र्बिको साविजर्नक मातामातको 
असहजता तथा कदठनाई हटाउन नगयऩार्रकारे केवह भखु्म रुटभा फस सेवा सॊचारन 
गरयनेछ । याडीज्मूरा फजाय ऺेिराई टाउन प्रार्नङ गयी व्मवश्स्थत शहयी फनाउन ऩहर 
गरयने छ  य कारोऩिे गने कामिराई रतू गर्तभा अगार्ड फढाइने छ । 

ख.र्सॊचाई खानेऩानी तथा सयसपाई:- 

र्सचाइ खानेऩानी य सयसपाई बोक योग य अबाव सवै फाइफाई बन्ने नायाका साथ सफै 
घयऩरयवायराई स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था गरयने छ ।  प्रदेश तथा सॊश्घम सयकायसॊगको 
सभन्वमभा गोताभकोट फहृत खानेऩानी तथा र्सॊचाई मोजना ऩूया गरयनेछ । यार्ड ज्मरुाको 
खानेऩानी तथा फगय र्सॊचाईको ब्मवस्था ऩयुा गरयनेछ । वषौं ऩूयानो चौय र्सॊचाई आमोजना 
सॊचारनभा ल्माईने छ ।  चोबाखोरा,  अनाह , होरी, श्चरा, घायीखोरा, गैयीचौय, फाॉकेज्मरुा य 
याडीज्मरुा फगय र्सॊचाई मोजना ऩयुा गरयने छ । वकफी  तथा ओखय ऩकेट ऺेिभा र्सॊचाई 
आमोजना सॊचारन गरयनेछनि् ।  एक घय एक धाया र्नभािण कामिराई तीव्र रुऩभा अगाडी 
फढाइने छ । घय आॉगन टोर फस्ती सयसपाइको रार्ग ववशेष अर्बमान चार्रने छ । 

ग.ववद्यतु तथा वैकश्ल्ऩक ऊजाि सम्फन्धी नीर्त:- 

कोर्बड -१९ को कायण ग्राभीण र्फधरु्तकयणभा केवह वढरा बए ताऩर्न 
आ.फ.२०७९/०८०र्बि नगयका सफै वडाभा केश्न्रम प्रशायण राईनकोववद्यतुऩमुािईनेछ । 
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नगयऩार्र र्बि ववद्यतु उत्ऩादनको सॊबाव्मता अध्ममन गने कामिराई अगार्ड फढाइने छ । 
वैकश्ल्ऩक उजािको प्रमोगराई प्रोत्साहन य सहरु्रमत प्रदान गरयने छ ।  

घ.सूचना तथा सॊचाय सम्फन्धी नीर्त:- 

आ.फ.२०७९/०८०र्बि नेटी रेखको टावय सॊचारनभा ल्माउन , घेत्भाको 
टावयभाववद्यतुब्मवस्थाऩन गरयपोय.जी .(4G) सेवा सॊचारन गनि , याडीज्मरुा सम्भ अप्टीकर 
पाईफय राईन ऩमुािउन य ल्माण्ड राइनको र्फतयण गनि तथा यार्डज्मरुाभा थऩ टेर्रपोन 
टावय सॊचारन गने कामि नेऩार टेर्रकभ भापि त सम्ऩन्न गरयनेछ । थऩ केवह साविजर्नक 
र्फधारमभा इन्टयनेट जडान गरयनेछ । 

ङ. बवन तथा र्नजी आवास सम्फन्धी नीर्त:- 

यावष्ट्रम बवन सॊवहता सम्फन्धी नीर्त ऩूणि रुऩभा ऩारना गने नीर्त र्रइनेछ । नक्साऩास 
ऩास नगयी घय टहया र्नभािण गने कामिराई ऩूणि रुऩभा र्नरुत्सावहत गरयने छ । ववद्यारम  
रगाएत सफै साविजर्नक र्नकामहरुभा बकूम्ऩ प्रर्तयोधी ऩक्की बवनर्नभािण गने नीर्त यहनेछ । 
नगयऩार्रकाको प्रशासर्नक  बवन र्नभािणको  कामि थारनी गरयनेछ । सयुश्ऺत नागरयक 
आवास कामिक्रभ अन्तगित सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सभन्वम तथा सहमोगभा 
नगयऩार्रकाका सफै असयुश्ऺत तथा पुसका छाना बएका नीश्ज घयहरु वटनको छाना  भापि त 
ववस्थाऩन गने कामिराई मस आ.व भा ऩर्न र्नयन्तयता ददइ नेछ । जोश्खभमकु्त ऺेिको 
ऩवहचान गयी ब्मवश्स्थत आवास ऺेि र्नभािण कामिको  रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 
एवककृत वस्ती र्नभािण कामिराई उच्च प्राथर्भकता ददइ कामािन्वमनभा र्रइनेछ । 

३)आर्थिक र्फकासको ऺेि:- 

आमातफाट उत्ऩादन तपि , जोश्खभफाट सभविगत आर्थिक श्स्थयता तपि  य वश्ञ्चर्तकयणफाट 
सभावेशीतातपि को प्रस्थान भागि यहेको सॊघीम सयकायको फजेट र्नभािणको भूर भभिराई 
आत्भसाथ गदै आर्थिक ववकासको ऺेिराई नगयऩार्रकारे ऩवहरो प्राथर्भकताभा याखेको छ 
।जनताको एकता , श्रभ य उत्ऩादन नै आर्थिक र्फकासको आधाय हो ।  साभूवहक श्रभ य 
नववनतभ प्रववर्धहरुको प्रमोग भापि त उत्ऩादन फवृि गदै  सभाजफाद उन्भखु आर्थिक 
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र्फकासको आधाय तमाय गनुि नगयको भूर आर्थिक नीर्त हनुेछ । मवह नीर्त अन्तगित  
ववर्बन्न ऺेिको र्फकासभा जोड यहनेछ :- 

क. कृवष तथा ऩशऩुारन सम्फन्धी नीर्त :- 

श्स्थयता, उत्ऩादनशीरता य योजगायी ववृि: सभावेशी ववकास, आत्भर्नबियता य आर्थिक सभवृिबन्ने 
भूरनायाको ऩरयधीभा यही कृवष ऺेिको रूऩान्तयण य योजगायी ववृि् र्नयऩेऺ गरयफीको अन्त्म 
य आर्थिक सभवृि बन्ने कृवष ऺेिको नायाराई आत्भसाथ गदै कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेिराई 
नगयऩार्रकारे ऩवहरोप्राथर्भकताभा याखेको छ । नेऩारको कृवष ऺेिको रूऩान्तयण 
गयीउत्ऩादन ववृि य योजगायी र्सजिना गनि , र्नमाित प्रवििन य आमातप्रर्तस्थाऩन 
गनि,अथितन्िराई आत्भर्नबिय फनाइ र्नयऩेऺ गरयफी र्नवायणगरयने छ ।कृवष उत्ऩादनभा वदृि य 
कृषी उऩजको प्रशोधन तथा फजायीकयणभा रगानी वदृि  गदै र्नमाित उन्भखु कृवष प्रणारीको 
ववकास ववशेष जोड गरयनेछ । दधु , परपुर , भसरा तथा भासजुन्म उत्ऩादन तथा 
र्नमाितराई प्रवििन गदै ग्रार्भण अथितन्िको सवरीकयणभा जोड  गरयनेछ । सफै खेतीमोग्म 
जर्भनभा र्सचाई सेवा  उऩरब्ध गयाउन जोड गरयनेछ ।कृवष तथा वनजन्म उऩजहरुको 
प्रशोधनको रार्ग र्नभािणार्धन उद्योगराई र्नभािण सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । उद्योग 
ग्राभ स्थाऩना गरय थऩ उद्योग स्थाऩना गनि जोड गरयनेछ ।दैर्नक जीवनमाऩन गनि भशु्श्कर 
गरयवीको येखाभूनी यहेका घय ऩरयवायहरुको आर्थिक श्स्थर्तभा सधुाय गनि गरयवी तथा 
ववऩन्नताको येखाफाट फावहय र्नकाल्न ववशेष ऩरयमोजना र्नभािण गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

आगाभी आर्थिक वषि आत्भर्नबियताको रार्ग कृवष उत्ऩादनको नगय अर्बमान वषि हनुेछ। मस 
अर्बमान अन्तगित आन्तरयक उत्ऩादन फढाउन आत्भर्नबियताको रार्ग कृवष उत्ऩादन 
कामिक्रभसञ्चारन गरयनेछ। नेऩारको ग्राभीण ऺेिराई कृवष उत्ऩादनको केन्रकोरूऩभा 
ववकास गरयनेछ। वकसानहरूराई कृवष सहकामि सभूह य सहकायीभा सॊगदठत गरयने छ । 
खेतीमोग्म जर्भनका साथै फाॉझो जर्भनको उऩमोग गयी कृवष उत्ऩादनफढाइनेछ। कृवष ऺेिको 
उत्ऩादकत्व ववृिका रार्ग मस ऺेिकोव्मावसामीकयण , माश्न्िकीकयण य आधरु्नकीकयण 
गरयनेछ। कृषकहरूराई सयर य सहज रूऩभा र्फउ , भर, प्रववर्ध य र्सॉचाइ सवुवधा उऩरव्ध 
गयाउने, सहरु्रमतऩूणिकजाि प्रदान गने , कृवष फीभा ववस्ताय गयी प्रबावकायी कामािन्वमन गने , 

कृवष उत्ऩादन सॊकरन केन्र र्नभािण गने , कृवष उत्ऩादन ढुवानीका रार्गकृवष एम्फरेुन्सको 
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व्मवस्था गने , उत्ऩाददत वस्तकुो भूल्म र्नधाियण गने , कृवष उत्ऩादन र्फक्री ववतयणको रार्ग 
फजायको व्मवस्था गने तथा स्थानीम तहरेतोकेका ववश्शविकृत कृवष तथा ऩश ुउऩजको 
न्मूनतभ सभथिन भूल्म तोकी खरयदगने प्रत्माबरु्त गरयनेछ।प्राववर्धक ऻान उऩरब्ध गयाउन 
ऩार्रका तहभा कृवष तथा ऩश ुववऻानभा स्नातक गयेकाएक एक जना जनशश्क्त तथासफै 
वडाभा कृवष प्राववर्धक उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था र्भराइने छ । प्राववर्धक य आर्थिक 
दृविकोणफाट सम्बाव्मववर्बन्न फारी तथा वस्तकुा जोनहरू र्नधाियण गरयने छ । वकसान हनुभुा 
आत्भसम्भान य गौयव ववृि गनि वकसानसॉग सयकाय कामिक्रभ अन्तगित मोगदानभा आधारयत 
वकसान ऩेन्सन मोजना शरुूवात गनि वकसानवहतकोषस्थाऩना गरयनेछ। वकसानऩरयचमऩिको 
आधायभा वकसानहरूराई साविजर्नक सेवाभा सहरु्रमत तथा छुट प्रदानगने व्मवस्था 
र्भराइनेछ। 

धान, गहुॉ, भकै य दूध रगामतका कृवषउत्ऩादनको न्मूनतभ सभथिन भूल्म तोवकनेछ। उक्त 
भूल्मभा तोवकएका खाद्यान्नफारी खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी भापि त र्नमाितको 
व्मवस्था र्भराइने छ । ऩशऩुन्छी तथा भत्स्मऩारनका रार्ग आवश्मकउन्नत नश्लि् , भाछाका 
बयुा, उन्नत घाॉसका र्फउ , फेनाि, दाना, औषधी, खोऩरगामतका साभग्रीहरू र्नमर्भत रुऩभा 
आऩूर्तिको व्मवस्था र्भराइने छ । ऩश ुनश्लसधुाय भापि त उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गनि 
ऩश ुसेवा केन्रको  ऺभता सदुृढीकयण गयी कृर्िभ गबािधानसेवा उऩरब्ध गयाइनेछ। कुखयुा 
रगामत ऩशऩुन्छीको खोऩको आमातभा सहजीकयणगरयनेछ।जरवाम ुऩरयवतिन , योग/वकयाको 
प्रकोऩएवॊ प्राकृर्तक ववऩद्हरूफाट कृवष , ऩशऩुन्छीऩारन तथा भत्स्म ऺेिभा यहेकोजोश्खभ 
न्मूनीकयणका रार्ग ऩशऩुन्छी फीभा रगामतका अनकूुरन व्मवस्थाऩनकाकामिक्रभहरू सञ्चारन 
गरयनेछ। ववक्रभ सम्वति् २०७९राईकृवष जैववक ववववधता वषि को रूऩभा भनाइनेछ। कृवष 
फारी तथा ऩश ुफीभाको व्मवस्था र्भराइने छ । 

ख.उद्योग तथावाश्णज्म सम्फन्धी नीर्त:- 

"कृवषका आधारयत उद्योगको ववृि,आठववसकोट नगयको सभवृि "को भूर नायाभा 
आधारयत यही उद्योग तथा वाश्णज्म नीर्त र्नदेश्शत यहनेछ । उत्ऩादनका साधन भार्थ वकसान 
भजदयुहरुको साभूवहक स्वार्भत्व ववना सभाजवादको जग उठाउन सॊबव नहनुे कुयाभा हाभी 
स्ऩि छौं । तसथि, सफैजसो उधोगहरुको स्थाऩना य सॊचारनभा साभूवहक स्वार्भत्व स्थावऩत 
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गनि जोड गरयनेछ ।  त्मसका साथै नीश्ज सहकायी य सयकायीऺेिसवहतको  साझेदायीभा  
उद्योगहरुको सॊचारन गरयने छ ।उधोगहरुको रार्ग ववद्यतुको ब्मवस्था गनि जोड गरयनेछ ।  

आभ रुऩभा नगयका नागरयकहरुराई उिभी फन्न प्ररेयत गनि उिभ व्मवसाम सम्फन्धी तार्रभ 
सॊचारन गरयने छ । स-साना ऩय म्ऩयागत उधोगहरुराई आधरु्नकीकयण गदै स्वयोजगाय 
सजृना हनुे गरय प्रर्फर्ध हस्तान्तयण कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । फजाय बाउ तथा भहॊगी 
र्नमन्िण गनि य गणुस्तयीम उऩबोग्म साभाग्रीको र्फवक्रर्फतयण हनुे ब्मवस्था गनि र्नयन्तय 
र्नगयानी य प्रमास जायी यहनेछ ।  

नगयऩार्रकाभा र्नभािणार्धन उद्योगहरुराई सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सभन्वमभा आ.व. 
०७९/०८० र्बि सञ्चारनभा ल्माईनेछ । कणािरी वेबयेज, स्माऩूि हाइड्रो, स्माऩूि कृषी 
कम्ऩनी य काष्ठ उद्योगभा नगयऩार्रकारे शेमय रगानी गयी भनुापा र्रने यनगयऩार्रकाको 
आम्दानी फढाउने प्रकृमाकोसरु्नश्चत गरयनेछ । वम उद्योगहरुका रार्ग आन्तरयक तथा फाह्य 
ऋणको व्मवस्था गने नीर्त र्रइनेछ  । 

ग.सॊस्कृर्त तथा ऩमिटन सम्फन्धी नीर्त:- 

“ववबेदयवहत सभाजको र्नभािण साभाश्जक भलु्म भान्मता य सॊस्कृ र्तको सम्भान” बन्ने 
नायाभा केश्न्रत हदैु  अवशेषको रुऩभा यहेको साभाश्जक ववबेदको रुऩभा यहेको जातीम 
ववबेदराई न्मूर्नकयण गनि  साभाश्जक सयुऺा तथा रुऩान्तयण सम्फन्धी कामिक्रभहरु अगार्ड 
फढाईनेछ । ऩयम्ऩयागत रोक सॊस्कृर्तको सॊयऺण य र्फकासको रार्गर्फर्बन्न 
प्रर्तमोर्गताहरुको आमोजना , वाद्यवादनका साभाग्री हस्तान्तयण रगामतका कामिक्रभहरु 
गरयनेछ । साभाश्जक  कामि य सॊस्कायहरुको कामािन्वमन  सहजताको रार्ग केही ऩूवािधायको 
ववकास गरयनेछ ।   

कोयोना भाहाभायीको कायण ऩमिटवकम गर्तर्फर्धभा अॊकुश रागेको अवस्था छ । सॊघ तथा 
प्रदेश सयकायको सभन्वम तथा साझेदायीभा आिेम ऋवषको भश्न्दय र्नभािण , साईकुभायी भश्न्दय 
तथा काॉडा दह  ऺेिको र्फकास , यार्डज्मरुाभा रक्ष्भीनायामणको भश्न्दय र्नभािण तथा अन्म 
केवह स- साना भश्न्दयको सॊयऺण तथा  ऩनुर्नभािणगरयनेछ । ठुराकोट दयवाय ऺेि , 
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नमाॉडाॉडा,साततरे गपुा रगामतका ऺेिराई ऩमिटकीम ऺेिको रुऩभा ववकास गनि ऩूवािधाय 
र्नभािण कामि अगार्ड फढाइने छ ।  

घ.सहकायी,गरयफी र्नवायण तथा योजगाय ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीर्त:- 

सभाजफाद उन्भूख अथिब्मवस्थाको आधायको रुऩभा सहकायीहरुराई प्रोत्साहन गदै 
उत्ऩादनभूरक ऺेिको भखु्म सॊगठन तथा  र्फकर्सत गदै रर्गनेछ । सहकायीको भाध्मभफाट 
गरयफी र्नवायणको रार्ग र्फर्बन्न आमि आजिन भूरक काभहरुराई ब्मवश्स्थत गरयनेछ ।  

स्वयोजगाय भूरक उधभहरुको र्फकासभा जोड गरयनेछ । साविजनीक र्नाभािणको ऺेिभा 
योजगायी सजृना हनुे गरय ब्मवस्थाऩन गरयनेछ । प्रधानभन्िी तथा भखु्मभश्न्ि योजगाय 
कामिक्रभको प्रबावकायी सॊमोजन गनि योजगाय ब्मवस्थाऩन गनि योजगाय सूचना तथा 
ब्मवस्थाऩन इकाई सॊचारन गरयनेछ ।  

 

४) फन, वातावयण, ब-ूसॊयऺण तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीर्त:- 

 नगयऩार्रका र्बिको  वन ऺेिभा ऩाइने जर्डफटुी सम्फन्धी  अध्ममन प्रर्तवेदनराई 
राग ुगरयने छ । फन ऺेिको अध्ममन गरयने छ । औषधी जन्म, भसराजन्म, येसादाय य 
काष्ठ जन्म वन ऩैदावाय  कुन ऺेिभा के कर्त छ य व्मावसावमक उत्ऩादनको सॊबावना के 
कस्तो छ बन्ने सन्दबिभा अध्ममन गरय एक प्रर्तवेदन तमाय गरयनेछ ।साविजर्नक र्नभािण 
कामिरे वातावयणभा ऩायेको नोक्सानीराई कभ गनि वृऺ ायोऩण, तटफन्ध र्नभािण आदीभा जोड 
गरयनेछ । आभ वातावण स्वस्थ याख्न वास प्रान ( WASH PLAN)को कामािन्वमनभा जोड 
गरयनेछ । जरवामू अनकुुरनका गर्तववधीहरु सञ्चारनभा यहनेछन ।नगयऩार्रकाका घना 
फस्तीहरुभा ढरर्नकासको प्रफन्ध गरयनेछ । नगयऩार्रकाको केन्र यहेको फजाय ऺेिको 
पोहोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रार्ग र्डऩीआय बएको  स्थानभा ल्मान्डवपल्ड साईटर्नभािण गरय 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

५) सॊस्थागत ववकास सशुासन तथा सेवा प्रवाह सम्फन्धी नीर्त :- 

क. सॊगठनात्भक ववकास तथा भानव सॊशाधन,  सॊस्थागत ऺभता ववकास,स्रोत ऩरयचारन य 
सशुासन : 
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साविजर्नक सेवा प्रवाहराई र्छटो छरयतो य सेवाग्राहीभखुी फनाउन ववशेष जोड ददइने छ । 
साविजर्नक प्रशासनराई स्वच्छ , सेवाभूखी, छरयतो तथा ऩेशागत अनशुासनप्रर्त  प्रर्तफि 
फनाईनेछ । सेवा प्रफाहराई छरयतो फनाउन प्रर्फर्धको प्रमोगभा र्फषशे जोड गरयनेछ ।  
अनराइनभापि त यकभ बकु्तानी हनुे व्मवस्था र्भराइने छ ।  भ्रिाचायजन्म गर्तर्फर्ध वा 
भनोभानी खचिरेख्नएेवॊ साविजर्नक सम्ऩश्त्तको राऩय वाहीऩूणि प्रमोग गने प्रफशृ्त्तप्रर्त 
शनु्मसहनश्शरताको नीर्त यहनेछ । फजेट य सफै साविजर्नक सम्ऩश्त्त हाभीरे सॊयऺण य सवह 
सदऩुमोग गनुि ऩने जनताको नाॉसो हो । मस प्रर्त रोब देखाउने वा कुदृवि याख्न ेजोकोवहराई 
कावािहीको प्रवक्रमाभा रर्गनेछ । सफै साविजर्नक खरयद प्रवक्रमाहरुराई ऩूणित प्रर्तस्ऩधाित्भक  
फनाईनेछ । साविजर्नक र्नभािणको कामिभा जनसहबार्गता सरु्नश्चत गरयनेछ ।साविजर्नक 
सयुऺाको प्रफन्ध गनि सयुऺा सॊमन्िको ऩरयचारन य सहकामिराई थऩ ब्मवश्स्थत गरयनेछ । 
याज्मको नीर्त य नगयऩार्रकाको आन्तरयक याजस्व ऺभताको आधायभा नगयऩार्रकाभा 
कामियत सफै कभिचायीहरुको सभमानकुर सेवा सवुवधाभा वदृद्व गयी ददरो ज्मानरे तोवकएको 
कामिऺ ेिभा खट्ने वातावयणको र्सजिना गरयनेछ । कामि सम्ऩादनभा कभजोय  देश्खएका 
कभिचायीहरुको सेवा कयाय फदय गरयने छ । कामिसम्ऩादनका आधायभा दण्ड य ऩयुस्कायको 
सभेत व्मवस्था गरयने छ । 

सूचना तथा त्माॊक ब्मवस्थाऩनको कामिराई थऩ ब्मवश्स्थत गरयनेछ । सफै शाखा तथा वडा 
कामािरमहरुफाट बएका काभहरुको भार्सक प्रर्तफेदन  तोवकएकोसभमभै हनुे ब्मवस्था गरयनेछ 
। कामिसम्ऩादन ऺभता अर्बफवृिको रार्ग र्फर्बन्न ऩेशागत  तथा ऺभता ववकास  तार्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ । प्रार्फर्धक सेवाका कभिचायीहरुराई र्फर्बन्न स्तयका तार्रभभा सहबार्ग 
हनुे ब्मवस्था र्भराईनेछ । कामािरम ब्मवस्थाऩनराई थऩ चसु्त दरुुस्त फनाईनेछ । 

साभाश्जक उत्तयदावमत्वको रार्ग साविजर्नक सनुवुाई तथा सफै काभकाजको साविजर्नवककयण 
३/३ भवहनाभा गने  ब्मवस्था र्भराइने छ।  साविजर्नक जवापदेवहताको रार्ग साविजर्नक 
सूचना प्रफाहका भाध्मभहरु , येर्डमो, छाऩा, र्भर्डमा , साभाश्जक सॊजार आददको प्रमोगरा ई 
प्रोत्साहन गरयनेछ ।याज्मको चौंथो अॊगको रुऩभा यहेको ऩिकारयता ऺेिको र्फकास तथा 
प्रोत्साहनको ब्मवस्था गरयनेछ ।  

ख. सयकायी तथा गैह्र- सयकायी सॊस्था सम्फन्धी नीर्त:- 
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 नगयऩार्रकाभा कामिऺ ेि बएका ववर्बन्न सयकायी तथा गैह्र सयकायी सॊस्थाहरुको 
अर्बरेश्खकयण गरयने छ । ती सॊस्थाभापि त बए गयेका मोजना तथा कामिक्रभहरुको अवस्था 
भूल्माङ्कन गरयने छ ।  मोजनाहरुको अनगुभन तथा भलु्माॊकनभा नगयऩार्रकाको सहबार्गता 
हनुे ब्मवस्था गरयनेछ । सफै गैह्र सयकायी ऺेिका सॊघ सॊस्थाहरुरे नगयऩार्रकाभा 
कामिन्वमन हनुे आमोजनाहरुको फजेट तथा कामिक्रभ नगय कामिऩार्रकाफाट स्वीकृत गयाउने 
प्रफन्ध गरयनेछ ।  

ग.सभन्वम तथा सहकामि सम्फन्धी नीर्त:- 

 सॊववधानभा उल्रेख बएको ऺेिार्धकायराई प्रमोग गदै सॊघ ,प्रदेश य स्थार्नम तह वीच 
सभन्वम, सहकामि य सह अश्स्तत्वको अवस्था सजृना गनि सके भाि सॊश्घम व्मवस्था र्बि 
जनताका अऩेऺाहरु सश्जरो सॊग ऩूया गनि सवकन्छ । तसथि,नगय सयकाय भार्थल्रो तहका 
सयकायहरुसॊग सहकामि य सभन्वम गनि र्नयन्तय प्रमत्नयत यहनेछ । साथै , नगयऩार्रकाको 
अर्धकृत स्तयको कभिचायीको नेततृ्वभा एक सभन्व म इकाई  खडा गरय कामि को थारनी  
गरयनेछ ।  

अन्त्मभा,मो नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि अवसय प्रदान गनुिहनुे आठर्फसकोट नगयफासी 
सम्ऩूणि जन सभदुामप्रर्त हाददिक आबाय ब्मक्त गदिछु । नगयको सभवृिको सऩना ऩूया गनि 
अहोयाि वक्रमाश्शर सफै जनप्रर्तर्न धीहरु, यािसेवक कभिचायीहरु, सयुऺाकभॉ तथा ऩिकायहरु 
सफैराई धन्मफाद ददन चाहन्छु ।  

 मो नीर्त तथा कामिक्रभ र्नभािणभा र्फशेष भागिदशिन गनुिहनुे तथा नगय फासीका  
ज्वरन्तसभस्मा य अप्ठ्यायाहरु हटाउन र्नयन्तय नगयऩार्रकासॊग सहकामि गनुिहनुे नेऩार 
सयकायका अथिभन्िीभा. श्री जनादिन शभाि (क.प्रबाकय)राई मो अवसयभा  महाॉका जनताको 
तपि फाट हाददिक आबाय ब्मक्त गदिछु । कणािरी प्रदेश सबा सदस्म भाननीम यातो काभीप्रर्त 
हाददिक आबाय प्रकट गदिछु  । भहत्वऩूणि  याम सझुावहरु सवहत ववशेष र्नदेशन ददनहुनुे 
र्नवतिभान नगय प्रभखु श्री गोखि फहादयु केसी "सन्देश" ज्मूभा हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु 
। अन्तभा ववर्बन्न भाध्मभफाट सझुाव सल्राह ददनहुनुे  र्फर्बन्न सॊघ - सॊस्थाहरु , शाखाहरु, 

याजनैर्तक दरहरु सफैराई हाददिक धन्मवाद ददन चाहन्छु ।  
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र्भर्त : २०७८/०३/०८ 

------------------------------ धन्मवाद -------------------------------------- 


