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शिवयाज नगयऩातरका 
चन्द्रौटा कर्ऩरवस्त ु

२०७८/३/१० 
  



 
 

 

नगय सबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरु, 
 

सम्ऩूणि र्वश्व साथ साथै नेऩार सभेत कोयोना बाइयस भहाभायी र्वरुद्ध सॊघषियत यहेको 

चनुौतीऩूणि य असहज अवस्थाभा आज मस गरयभाभम नगय सबा सभऺ शिवयाज नगयऩातरकाको 

आतथिक वषि २०७८।०७९ को फार्षिक नीतत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि उऩशस्थत छु । 

 नेऩारको साविबौभसत्ता , स्वाधीनता, बौगोतरक अखण्डता, यार्िमहीत, स्वातबभान, रोकतन्द्र य 

जनजीर्वकाका रातग बएका र्वतबन्न आन्द्दोरनहरुभा आफ्नो अभलु्म जीवन उत्सगि गनुि  हनुे सम्ऩूणि 

ऻात-अऻात सर्हदहरु प्रतत बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु  । ती आन्द्दोरनहरुको नेततृ्व गनुि हनुे 

अग्रजहरु प्रतत उच्च सम्भान व्मक्त गदिछु , नेऩारी सभाजको रुऩान्द्तयणभा उहाॉहरुरे ऩमुािभउनु   

बएको भहान मोगदानको ऩनु: स्भयण गनि चाहन्द्छु । 

 नेऩारको िासन प्रणारीको इततहासभा नमाॉ िासकीम सॊयचनाका रुऩभा स्थार्ऩत स्थानीम 

सयकायको चाय वषि कामि कार ऩयुा हुॉदासम्भ शिवयाज नगयऩातरकारे कानून तनभािण , सॊगठन 

सॊयचनाहरुको स्थाऩना भापि त कामि सम्ऩादन गदै "सभदृ्ध नगय, खसुी नगयवासी" को दीघिकातरन 

सोच ऩयुा गनि सेवा प्रवाह य र्वकास तनभािणका र्क्रमाकराऩहरुराई ततव्रताका साथ अगातड 

फढाउन सऺभ यहेको छ । 

 र्वश्वव्माऩी रुऩभा पैतरएको कोतबड - १९ भहाभायीरे जनस्वास््मका ऺेरभा गशम्बय सभस्मा 

ऩैदा गदाि भौजदुा स्वास््म ऩूवािधाय य सरु्वधाहरु अप्रमाप्त देशखएका छन ्। कोतबड -१९ को दोस्रो 

रहयका क्रभभा अस्ऩतारहरुभा फेडको अबाव, अशससजनको कभी जस्ता सभस्माहरु व्महोनुि ऩमो  

। ऩतछल्रो सभम सॊक्रभणभा कतभ आएको छ , तनको हनुे दय वरृ्द्ध बएको छ य कोतबड -१९ को 

जोशखभ ऩूणि रुऩभा अन्द्त्म नबए ऩतन शस्थतत तनमन्द्रण तपि  उन्द्भखु हुॉदै गएको छ । मसैतफच 

कोयोना भहाभायीको सम्बार्वत अको रहय रशऺत र्क्रमाकराऩ तपि  ऩवुि  तमायी हनुे चेतावनी 

आइसकेको छ । मस घतडभा कोतबड- १९ को कायण ज्मान गभुाउन ुहनुे भतृकहरु प्रतत बावऩूणि 

श्रद्धञ्जरी तथा सॊक्रतभत सम्ऩूणि दददी  फर्हनी तथा दाज ुबाइहरुको िीघ्र स्वास््म राबको काभना 

गदिछु । 

  

 



 
 

 

जोशखभऩूणि ऩरयशस्थततभा अग्रऩङशक्तभा यहेय सेवा गने शचर्कत्सक , नसि, स्वास््मकभॉ, 

सयुऺाकभॉ, सपाइकभॉ, एम्फरेुन्द्स चारक रगामत सम्ऩूणि यािसेवक कभिचायीहरुको भ उच्च प्रिॊसा 

गदिछु । अत्मावश्मक वस्तकुो आऩूतति सहज फनाउन मोगदान गने सफै व्मशक्त तथा सॊघ - 

सॊस्थाराई धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । कोतबड -१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा तनमन्द्रणका रातग 

सयकायरे चारेका कदभभा ऩूणि साथ ददई सहमोग गनुि बएकोभा भ सम्ऩूणि दददी फर्हनी तथा 

दाज ुबाइ प्रतत हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु । भहाभायी योकथाभ , तनमन्द्रण य उऩचायको कामिभा 

मोगदान ऩमुािााउन ुहनुे सॊघ , प्रदेि य स्थानीम तहका जनप्रतततनतध , याजनीततक दर , तनजी तथा 

व्मवसार्मक ऺेर , सञ्चायजगत य कोयोना योकथाभ , तनमन्द्रण य उऩचाय कोषभा यकभ उऩरब्ध 

गयाउने सफैराई धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । 

 भानफ जाततरे व्महोनुि ऩयेको मस भहाभायीको घतडभा कोतबड -१९ फाट जनताको 

जीवनस्तयभा गम्बीय असय ऩनि नददन जनस्वास््म, योजगायी, उत्ऩादन, आऩूतति रगामत आतथिक तथा 

साभाशजक ऺेरहरुभा नगयऩातरकारे कोतबड र्विेष कामिक्रभहरु सञ्चारन गयी नगयवासीको 

आतथिक तथा साभाशजक जीवनस्तयराई उन्नत य व्मवशस्थत गने कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि 

र्क्रमाशिर छ । 

नगय सबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

 याज्मको सॊघीम रोकताशन्द्रक गणतन्द्रात्भक िासन प्रणारीरे याजनीततक अतधकाय , 

स्वतन्द्रता, अतधकाय य अवसयभा ऩहुॉच , साभाशजक न्द्माम य सभानता , बमयर्हत सयुशऺत य भमािददत 

जीवन रगामतका र्वषमराई रोकतन्द्रका र्वतबन्न आमाभको रुऩभा आत्भसात ्गयेको छ । 

त्मसैरे साविबौभसत्ता जनताभा य जनता नै िशक्तका स्रोत हनु बने्न भान्द्मताराई स्थार्ऩत गयेको छ 

। मसरे याजनीततक दरहरुराई जनादेि अनसुायको बतूभका खेल्न उत्प्ररेयत गछि , नेततृ्वको 

ऺभता अतबवरृ्द्ध हनु्द्छ य देि , जनता तथा र्वकास प्रतत थऩ शचन्द्तनिीर तलु्माउॉछ । आवतधक 

तनवािचनका क्रभभा हनुे नेततृ्वको ऺभता य कामि सम्ऩादन ऩयीऺणरे नेततृ्वराई अझ फढी 

उत्तयदामी फन्न उत्प्ररेयत गछि । 

 ऐततहातसक स्मूयाज ऺेर , प्रतसद्ध शिवगढी धातभिक स्थर तथा ऩयुाताशत्वक सोनवागढ धातभिक 

ऺेर यहेको शिवयाज नगयऩातरकाभा स्थानीम स्विासनको छोटो अभ्मास भै उत्साहफद्धिक बौततक  



 
 

 

प्रगतत य साभाशजक र्वकास बएको छ । मो उऩरशब्धरे सभदृ्ध शिवयाज नगयऩातरका तनभािणभा 

फतरमो आधायशिरा तनभािण गयेको छ । 

 सहकारयता य सभन्द्वमको तसद्धान्द्तभा आधारयत सॊघ , प्रदेि य स्थानीम तहरे नगयको 

सवािङ्गीण र्वकास य सेवा प्रवाह सदुृढ गनि भहत्वऩूणि बतूभका तनवािह गयेका छन ्। शिवयाज 

नगयऩातरकाको आन्द्तरयक ऺभता य र्वशत्तम हस्तान्द्तयणको वैऻातनक प्रणारीरे नगयराई आवश्मक 

स्रोत सतुनशित गरयएको छ । कोतबड -१९ भहाभायीको साभना गने क्रभभा स्थानीम तहफाट 

बएका काभरे स्थानीम सयकायको भहत्व प्रष्ट्याएको छ । 

 कोतबड -१९ योकथाभ तथा तनमन्द्रणका रातग नगयऩातरका िरुुदेशख नै र्क्रमाशिर छ । 

तनषधेाऻाको अवस्थाभा सभेत  औषतध , खाद्य वस्त ुरगामतका अत्मावश्मक उऩबोग्म वस्तहुरुको 

सहज आऩतुति साथै र्वऩन्न य कृषक केशन्द्रत सहमोग कामिक्रभ कामािन्द्वमन गरयएको छ । 

नगय सबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

 शिवयाज नगयऩातरका आधायबतू शिऺा , स्वास््म, योजगायी य साभाशजक सयुऺा तथा 

सॊयऺणका अवसय उऩरब्ध गयाई िाशन्द्त सवु्मवस्था सर्हतको न्द्मामऩूणि , सभनु्नत, सभ्म य स-ु

सॊस्कृत सभाज तनभािणभा अग्रसय छ । नगय ऺेरतबर मोजनाफद्ध सडक , ऩरु, साभदुार्मक बवन , 

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

 साविजतनक प्रिासनको कामि सॊस्कृततभा सधुाय ल्माई सिुासन कामभ गनि हाभी र्क्रमाशिर 

छौ । साविजतनक सेवाको गणुस्तय वरृ्द्ध गरयएको छ । सफै नगयफासीराई साभाशजक सयुऺा 

प्रणारी तबर आफद्ध गनि साभाशजक सयुऺाका कामिक्रभहरु अशघ फढाइएको छ । 

 कृर्ष उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गनि कृर्षको आधतुनकीकयण य व्मावसामीकयणको मोजना सर्हत 

कृर्ष ऩूवािधायभा ठूरो रगानी गरयएको छ । िौचारमको उऩरब्धता य प्रमोगभा सधुाय ल्माई 

नेऩारीको सभ्मताको स्तय भातथ उठाउने कामिभा रशुम्फनी प्रदेिभै शिवयाज नगयऩातरकाराई 

सपरता तभरेको छ । 

 शिवयाज नगयऩातरकाको आतथिक , साभाशजक र्वकासको गतत उत्साहऩूणि तथमो । र्म 

उऩरशब्धभा आधारयत बएय अशघ फर्ढयहेको अवस्थाभा भरुकु कोतबड -१९ को भहाभायीको 

चऩेटाभा ऩयेको सभम शिवयाज नगयऩातरका ऩतन सोही भहाभायीरे आक्रान्द्त हनु ऩगेुको छ ।  



 
 

 

जनु रक्ष्म , मोजना य गततका साथ अशघ फढन खोशजएको तथमो , त्मसभा व्मवधान आएको छ । 

नगयऩातरकाका प्राथतभकता फदतरएका छन ्। 

नगय सबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

शिवयाज नगयऩातरकारे "सभदृ्ध नगय, सखुी नगयवासी" को आकाङ्क्ऺा ऩूया गनि देहाएका यणनीततक 

आधाय य ऩऺहरुराई ध्मानभा याखी आतथिक वषि २०७८।०७९ को नीतत तथा कामिक्रभ तजुिभा 

गयेको छ । 

क) ददगो िाशन्द्त , सिुासन, र्वकास य सभरृ्द्धको आकाङ्क्ऺा ऩयुा गने सॊफैधातनक व्मवस्थाको 

ऩरयऩूयण गनि सभताभरुक सेवा य िाशन्द्त सॊफेदनशिर र्वकास ऩद्धतत अवरम्फन गने । 

ख) रोकतान्द्रीक राबहरुको सभानऩुाततक सभावेिी य न्द्मामोशचत र्वतयण गदै जनसहबातगता , 

उत्तयदार्मत्व, ऩायदशििता सतुनशित गयी सरुब य गणुस्तरयम सेवा प्रवाह गनि । 

ग) नगयऩातरकारे ददगो तफकासको रक्ष्म प्रातप्तको र्वश्वव्माऩी य यार्िम अठोटप्रतत दृर्िगत गदै 

भौतरक र्वकासभा जोड ददई र्वकासको स्थानीमकयण गने । 

घ) स्वास््म , शिऺा, रैर्ङ्गक सभानता एवॊ अन्द्म साभाशजक तथा साॊस्कृततक ऺेरभा कामिक्रभ 

सञ्चारन य गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गयी स्वस्थ , शिशऺत, न्द्मामऩूणि य गततशिर साभाशजक 

जीवनको स्थाऩना गने । 

ङ) कामिक्रभ तथा आमोजनाहरुको ऩनु : प्राथतभकीकयण गने, पजरु खचि योसने, र्वशत्तम अनिुासन 

कामभ गने, उत्ऩादनिीर तथा योजगायभूरक ऺेरभा रगानी केशन्द्रत गने । 

च) सहकारयता , सभन्द्वम य सह अशस्तत्वभा आधारयत सॊघीम प्रणारीको आधाय स्थानीम तहको 

स्रोत ऩरयचारन ऺभता फढाई यार्िम रक्ष्म य नगयको वहृत्तय र्वकासको मोजना  अनरुुऩ 

कामिक्रभ कामािन्द्वमन गने । 

छ) नगयऩातरकारे भहाभायी  योकथाभका रातग अऩनाउनु   ऩने स्वास््म सजगताका 

व्मवस्थाहरुको ऩारना गने गयाउने । सङ्क्क्रभणको ऩयीऺणराई ब्माऩक फनाउने , खोऩ, 

औषतध, उऩकयण य शचर्कत्सक  रगामतका स्वास््मकभॉहरुको व्मवस्था तथा ऩरयचारन गने 

। 



 
 

ज) नगयऩातरकारे स्वास््म य शिऺा सेवाभा गणुात्भक सधुाय य फैकशल्ऩक ऩद्धततको अनसुयण 

गने, कृर्ष तथा औद्योतगक उत्ऩादन वरृ्द्ध गने य र्वकास तनभािण कामिराई तीब्रता ददने 

कामिक्रभ कामािन्द्वमन गनेछ । 

झ) कोतबड-१९ भहाभायीका कायण योजगायी गभुाएका श्रतभक , साना र्कसान , असहाम व्मशक्त , 

गरयफ तथा र्वऩन्न वगिका ऩरयवायराई रशऺत गयी तसऩ र्वकास तातरभ य योजगायी एवॊ आम 

आजिन सम्फशन्द्ध र्विेष कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

नगय सबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरु, 

अव भ शिवयाज नगयऩातरकारे आतथिक वषि २०७७/२०७८ भा कामि सम्ऩादन गयेका भहत्वऩूणि 

उऩरब्धीराइ सायाॊिभा प्रस्ततु गनि चाहन्द्छु । 

१. मस ऩातरकाफाट चार ुआ.व. भा २ वटा एम्फरेुन्द्स य १ वटा दभकर खयीद गयी 

सॊचारनभा ल्माइएको छ । 

२. वडा नॊ. २ य ४ भा स्वास््म चौकी तनभािण बइि सेवा सॊचारनभा ल्माइएको छ । 

३. वडा नॊ. ९ धानखोरभा िहयी स्वास््म शसरतनक तनभािण गरय सॊचारनभा ल्माइएको छ । 

४. आधायबतू स्वास््म सेवा अस्ऩतार  सॊचारन गरयएकोछ । 

५. आधायबतू स्वास््म सेवा अस्ऩतारभा ल्माव, USG  य  ECG सेवा सॊचारन गरयएको छ । 

६. शिवगढी स्वास््मचौकीभा ल्माव सॊचारन गरयएको छ । 

७. वडा नॊ. २ सयुशऺत स्वच्छ खानेऩानीमकु्त वडा घोषणा बएको छ । 

८. नेऩार सयकायफाट तोर्कएका रशऺत सभहुराइ कोयोना र्वरुद्धको खोऩ कामिक्रभ 

सॊचारन बएको छ । 

९. शिवयाज नगयऩातरका तबर यहेका बतूभहीन सकुुम्फासी बतुभहीन दतरत य अव्मवशस्थत 

फसोवासीहरुको रगत सॊकरनको काभ सम्ऩन्न बएको छ । 

१०. फारऩोषण बत्ता ४४०० जनाराइ र्वतयण गरयएको छ । 

११. आवतधक मोजना तनभािण कामि बइ यहेको छ । 

१२.  भैनायीभा तसॊचाइ आमोजनको काभ सम्ऩने्न बएको छ ।  

१३.  खानेऩानीको गणुस्तय जाॉच सरुु गरयएको छ । 



 
 

१४. यभवुादहभा ऩमिटकीम ऩवुािधाय तनभािण य भशन्द्दय तनभािण कामि सॊचारन बईयहेको छ । 

१५. कयैमा य जवइ खोराभा भशल्ट स्ऩान कल्बटि/ऩरु तनभािण सम्ऩन्न  बएको छ । 

१६. वतथिङ्ग सेन्द्टय थऩ गयी ५ स्थानफाट सेवा प्रवाह बइ यहेको छ । 

१७. सवै साभदुार्मक तथा सॊस्थागत भाध्मतभक य आधायबतू कऺा ६ ७ ८ सॊचारन बएका 

र्वद्यारमका खेर शिऺक य २/२ जना र्वद्याथॉहरुराइ Physical Training प्रदान 

गरयएको छ । 

१८. र्वतबन्नष र्वद्यारमभा चाय कोठे बवन ४ वटा, दइुि कोठे बवन ३ वटा य ४ वटा िौचारम 

तनभािण कामि बईयहेकोछ  । 

१९. र्वद्यारमभा प्रतत र्वद्याथॉ रु. २०० का दयरे Covid response खानेऩानी य सयसपाइ 

सम्फशन्द्ध अनदुान प्रदान गरयएको । 

२०.  र्वद्यारमभा इन्द्टयनेट जडानका रातग र्वद्यारमहरुराइ आतथिक सहमोग उऩरब्ध 

गयाइएको छ । 

२१. सवै प्रायशम्बक फार र्वकास केन्द्रहरुभा सभसाभर्मक सधुाय गदै छनौट बएका १२ वटा 

प्रायशम्बक फार र्वकास केन्द्रहरुभा तसकाइ तथा खेर साभाग्री उऩरब्ध गयाइएकोछ । 

२२. तडशजटर प्रर्वतधफाट तसकाइ सहशजकयण गनि १२ वटा र्वद्यारमभा ल्माऩटऩ र्प्रन्द्टय य 

प्रोजेसटय व्मवस्था   गनि सहमोग गरयएकोछ ।थऩ १२ वटा र्वद्यारमका कऺा कोठाभा 

ऩॊखा सहमोग गरयएकोछ । 

२३. ५ वटा र्वद्यारमभा कम्ऩाउण्ड वार तनभािण सॊवन्द्धी कामि बएको छ । 

२४. भर्हरा स्वास््म स्वमभ ्सेर्वकाराइ प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाइ उत्प्ररेयत गरयएको छ । 

२५. न्द्मार्मक सतभततफाट र्वतबन्नक र्कतसभका ४० वटा भदु्दा पछौट गरयएको छ । 

२६. प्रधानभन्द्री योजगाय कामिक्रभफाट ४६६ जना राबाशन्द्वत बएका छन । 

२७. ब्मावसामीक ऩिऩुारक पाभि सॊचारन गयेका २० कृषक राइ शव्हर ब्मायो तथा २० 

वटा भोटयेवर च्माऩकटय ५० प्रततित अनदुानभा र्वतयण गरयमो । 

२८. ५० प्रततित अनदुानभा २० गोटा उन्नत जातको वोमय व्माडे वोका  र्वतयण गरयएको    

छ । 



 
 

२९. भेतडकर उऩचाय १२६०३, गाइनोकोरोशजकर २७५०, भाइनय सशजिकर उऩचाय ८२३ 

तथा गोफय ऩयीऺण २६४८, र्ऩसाव ऩयीऺण ७३, दधु ऩयीऺण ४६, छारा ऩयीऺण ७ य 

कृतरभ गबािधान तपि  गाइभा १२७ बैसीभा २३२ फाख्रभा ४३ गरय जम्भा ४०२ कृतरभ 

गबािधान बएको छ । 

३०. नगयऩतरका तबरका ११ वटै वडाभा खोयेत र्वरुद्ध ५००० ऩिभुा य भ्मागतेु चयचये 

र्वरुद्ध १५००० ऩिभुा तथा येतफज र्वरुद्ध ५८१ ऩिभुा ऩी.ऩी.आय . योग र्वरुद्ध 

१५००० फाख्राभा खोऩ रगाइ सकेको य ऩनु् रगाउने तमायीभा यहेको छ । 

३१. ऩिऩुॊऺी जन्द्म ऩदाथि सॊकरन तथा र्वक्री गनि २ वटा सहकायी सॊस्थाराइ उऩकयण 

व्मवस्थाऩन अनदुान प्रदान गरयमो । 

३२. वाडि नॊ.३ , ६, ७, ९, १० य ११  भा ४६०  हेसटयभा धान प्रफिधन कामिक्रभ सॊचारन 

गरयएको छ । 

३३. केया तफरुवा १५०० गोटा, आऩ २००० गोटा, तरशच १५०० गोटा तफरुवा तफतयण   

गरयमो । 

३४. ऩम्ऩसेट २२८, भोटय ६०, तभतनर्टरय ४५, ब्रसकटय २०, स्प्रमेय ६९ य कनिसेरय ५ वटा 

तफतयण गरयमो । 

३५. ७५ प्रततित अनदुान १० जना तयकायी उत्ऩादन गने कृषकहरुराई प्रार्िक घय 

तनभािणभा सहमोग गरयमो । 

३६. कृर्ष सभूह ३४  तथा ३२ कृर्ष पभिहरुराई कृर्ष साभाग्रीभा अनदुान तफतयण गरयमो  । 

३७. १३ र्करोतभटय सडक कारो ऩरे ,  २५ र्करोतभटय सडक ग्राबेर य ३ र्करो तभटय 

सडक RCC ढरान बएको छ । ा  

  



 
 

 

नीतत तथा कामिक्रभ : ०७८/०७९ 
 

"सम्फदृ्ध नेऩार , सखुी नेऩारी " को यार्िशाम आकाॊऺा ऩूया गने ददिा तपि  अघी फढदै  

"शिवयाज नगयऩातरकाको आधाय̧ कृर्षि̧  उद्योग¸ ऩमिटन य ऩूवािधाय" बने्न भूर नायाका साथ "सभदृ्ध 

नगय, खसुी नगयवासी" को भभिराइि आत्भसाथ गदै  अफ भ आतथिक वषि २०७८/०७९ को नीतत 

तथा कामिक्रभ मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदिछु । 

१. आतथिक र्वकास नीतत 

क. कृर्ष तथा ऩि ुर्वकास 

 कृर्ष वस्त ुउत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गदै नगयऩातरकाराई आत्भतनबिय फनाउन 

जोड ददइनेछ । 

 कृर्षजन्द्म वस्तहुरूको फजायीकयणराइि ब्मवशस्थत गदै सॊकरन केन्द्रहरू सॊचारनभा 

जोड ददइनेछ । 

 सडकभा फेवारयसे रुऩभा छातडएका ऩि ुचौऩामहरुको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 कृर्ष त्माॊक ब्मवशस्थत गयी कृषक ऩरयचमऩर ददइनेछ । 

 ऩोषण सधुायभा सहमोग ऩगु्ने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 तसॊचाइि ऩूवािधाय तनभािण तथा ब्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ । 

 जनता ऩिधुन सयुऺण कामिक्रभ ऩिऩुॊछीको र्वभा र्प्रतभमभभा ५० प्रततित अनदुान 

तथा व्मवस्थाऩन कामिक्रभ राग ुगरयनेछ ।  

 नगयऩातरका तबर व्मावसामीक ऩिऩुॊऺी ऩारन गयेका कृषकहरु भध्मे उत्कृि 

कृषकराइ नगय सबावाट उत्कृि कृषक सम्भान गरयनेछ ।  

 ऩिऩुॊऺी ऩारन तथा र्वकास ऺेरभा काभ गने अन्द्म सॊघ , सस्थासॊग नगयऩातरकारे 

सभन्द्वम गरय कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 

 

 

 



 
 

 

श्रभ तथा योजगाय, उद्योग वाशणज्म य ऩमिटन सॊस्कृतत प्रवद्धिन 

 स्वयोजगाय हनु चाहने तय व्मवसार्मक मोजना नबएका नागरयकहरुराइि स-साना 

व्मवसामको मोजना तनभािणभा सहजीकयण गरयनेछ । 

 फैदेशिक योजगायभा जान इच्छुक व्मशक्तहरुको रातग उऩमकु्त सीऩ र्वकास तातरभ 

ददइनेछ । 

 योजगायदाता तथा टे्रड मतुनमनहरुसॊगको सभन्द्वमभा साभाशजक सयुऺाकोष व्मवशस्थत 

गनि सहशजकयण गरयनेछ । 

 केवरकाय¸स्तयीम होटर सॊचारन जस्ता ऩमिटन ऩूवािधायभा नीशज ऺेरको रगानी 

आकर्षित गनि आवश्मक सहजीकयण गरयनेछ । 

 ऩमिटन स्थरहरुको सॊयऺण¸ सम्फद्धिन तथा प्रचाय प्रसाय गरयनेछ । 

 मस नगयऩातरकाको ऩर्हचानको रुऩभा यहेको “ऐततहातसक शिवगढी भशन्द्दय, ऩयुाताशत्वक 

सोनवागढ भशन्द्दय  य थारु सॊग्राहरम” को वहृत्तय र्वकासको रातग गरुुमोजना तनभािण 

गयी सो को कामािन्द्वमन भापि त ्ऩमिटन प्रवद्धिन राइ तनयन्द्तयता ददन सॊघ तथा प्रदेि 

सयकायसॊग सभन्द्वम य सहकामि गरयनेछ । 

 सम्ऩूणि धभि जातजाततको भौतरकता सॊयऺणको रातग उनीहरुको बेषबषूा ऩोषाक 

रयततरयवाज सॊयऺण गनि आवश्मक कदभ चातरनेछ । 

 नगयको धातभिक¸ साॉस्कृततक र्वर्वधताको सॊयऺण एवॊ प्रचाय  प्रसाय भापि त ऩमिटनभैरी 

वातावयणको तसजिना गरयनेछ । 

 श्रभको सम्भान गने सॊस्कायको तफकास गयी स्थानीम योजगायीको अवसयराइि प्रफधिन 

गरयनेछ¸ स्थानीम श्रभराइि स्थानीम स्तयभै ऩरयचारन गयी योजगायी सजृना गरयनेछ । 

 साभाशजक सयुऺा कामिक्रभभा आवद्ध राबग्राहीहरुको अतबरेख अद्यावतधक गने 

कामिराइ तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

 साभाशजक सयुऺा वाऩतको यकभ सभमभै प्राप्ता गनि सम्फशन्द्धत फैङ्क तथा र्वशत्तम 

सॊस्थाहरुसॊग सभन्द्वम गरयनेछ । 

 



 
 

 

ग. सहकायी 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई तनमतभत अनगुभन गयी आवश्मक तनदेिन सझुाव सर्हत 

प्रततवेदन ऩेि गरयनेछ । 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई COPOMIS तथा अन्द्म ऺभता र्वकासका तातरभ ददई 

व्मवशस्थत य प्रर्वतध भैरी फनाउदै रतगनेछ । 

 उत्कृि सहकायी सॊघ सॊस्थाराई सम्भान गदै जाने य अन्द्म सहकायी सॊघ 

सॊस्थाहरुराई ऩतन अनसुयण गनिका रातग प्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

घ. याजश्वन ऩरयचारन तथा र्वशत्तम व्मवस्था ऩन 

 कय प्रिासनराई कयदाताभैरी, आधतुनक प्रर्वतधभैरी फनाइनेछ । 

 याजस्व सधुाय मोजना तजुिभा गयी कामािन्द्वमन गरयनेछ । 

 सफै र्कतसभका व्माऩाय , ब्मवसाम, औधोतगक प्रततष्ठान रगामतका आतथिक 

र्क्रमाकराऩराई कयको दामयाभा ल्माउन सॊस्था  को कानून फभोशजभ दताि , नतफकयण  

तथा कयदाताको अतबरेख अद्यावतधक गरयनेछ । 

 याजस्व चहुावट गने कयदाताराई कानून फभोशजभ कायवाही गरयनेछ । 

 स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रवद्धिन य योजगायी तसजिनाभा मोगदान ददने र्कतसभको 

सहज वातावयण फनाउने कय नीतत अऩनाइनेछ । 

 नगयको स्वातभत्व वा बोगातधकाय यहेको य नगयऩातरकारे सॊयऺण य ऩरयचारन गनि 

ससने बवन, जग्गा जतभन, ऩोखयी, हाट फजाय तथा अन्द्म बौततक सम्ऩशत्तको अतबरेख 

य अद्यावतधक गयी याजश्व ्आम्दानी गने भाध्मभको रुऩभा प्रमोग गरयनेछ ।  

 कय ततनुि सम्भातनत नागरयक फन्नुन ऩतन हो  बन्नेय बावना जगाउन कयदाता सम्भान 

कामिक्रभराइि तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

 खचि प्रणारीराइ व्मवशस्थत य ऩायदिॉ फनाइनेछ । 

 

 

 

 



 
 

 

२. साभाशजक र्वकास नीतत 

क. शिऺा¸ मूवा तथा खेरकुद 

 आधायबतू तहको शिऺा अतनवामि गनि सवै  र्वद्यारम उभेय सभूहका फारतफरकाको 

र्वद्यारमभा  ऩहुॉचको सतुनशितताका रातग "र्वद्यारमको िैशऺक य बौततक सधुाय, 

फारफातरका प्रवेिको आधाय " भूर नायाका साथ र्वद्यारमको िैशऺक एवॊ बौततक 

सधुायका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 "सवर य प्रततवद्ध शिऺक खसुी र्वद्याथॉ उत्कृि तसकाइ उऩरव्धी" भूर वासमका साथ 

शिऺक तातरभ र्वद्याथॉ तसकाइका र्वतबन्न र्क्रमाकराऩमकु्त कामिक्रभ सॊचारन गरयने 

छन ्। प्रायशम्बक  फार कऺा देशख कऺा ५ सम्भ अध्ममन गने र्वद्याथॉका  रातग 

खाजाको व्मवस्था गनि."फच्चाको र्टर्पनभा खाजा आभाको हातभा ऩैसा" कामिक्रभराई 

तनयन्द्तयता प्रदान गरयनेछ । 

 शिऺण तसकाइ र्क्रमाकराऩभा तडशजटर प्रर्वधीको प्रमोग गयी शिऺण गनि प्रोत्सार्हत 

गरयने छ । 

 र्वद्यारम िान्द्ती ऺेर घोषणा गनि वडा शिऺा सतभततको सहबातगताभा सफै र्वद्यारमका 

सयेकायवाराहरु सॊग प्रततवद्धता तरइनेछ । र्वद्यारमराइ "शसरन, तग्रन एण्ड र्ऩस " 

फनाउन र्वद्यारम ऺेर तबर आकषिक पूरवायी तनभािण गनि अतबप्ररेयत गरयने छ ।  

स्थानरे सॊबव बएसम्भ 'एक र्वद्याथॉ एक पूरको र्वरुवा ' अतबमान सॊचारन गरयने     

छ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमको व्मवस्थाऩकीम सधुाय तथा िैशऺक उऩरव्धीभा सधुाय गनि  

प्रधानाध्माऩक सॊग कामि सम्ऩादन कयाय गरयने छ । र्वषमगत तसकाइ उऩरव्धी वरृ्द्ध 

गनि प्रधानाध्माऩकरे र्वषमगत शिऺकसॊग कामि सम्ऩादन कयाय गने नीतत तम गरयने    

छ । 

 तसभान्द्तकृत, अतत र्वऩन्न तथा अऩाङ्ग फारफातरकाहरुराइ र्वद्यारमभा प्रदान गरयएका 

सहमोग कामिक्रभराइ तनयन्द्तयता प्रदान गरयनेछ । 



 
 

 र्वद्यारम आउन नसकेका वा र्वद्यारमभा बनाि बएय ऩतन तनयन्द्तयता ददन नसकेका 

फारफातरकाहरु मवुा तथा प्रौढहरुराई अनौऩचारयक शिऺाका र्वतबन्न भोडरहरु प्रमोग 

गयी साभदुार्मक तसकाइ केन्द्र तथा र्वतबन्न गैय सयकायी सॊस्थाको सहमोगभा शिऺा 

प्रदान गने नीतत तम गरयनेछ । 

 सॊस्थागत र्वद्यारमका छाता सॊगठनसॊगको सहकामिभा सॊस्थागत र्वद्यारमको ऺभता 

अतबवदृद्द तथा सेवा प्रवाहराइ प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 प्रायशम्बक फार कऺाका सहमोगी र्वद्यारम कभिचायी तथा स्वमभ सेवक 

शिऺकहरुराई  उत्सार्हत गनि  थऩ प्रोत्साहन अनदुान उऩरव्ध गयाईनेछ । 

 प्रार्वतधक शिऺा अध्माऩन गनि चाहने सॊस्थाहरुराइ सहजीकयण गरयनेछ । 

 यार्िम ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩरे तनधाियण गये फभोशजभ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तनभािण गरयनेछ 

। आधायबतू तह कऺा १-५ भा "हाम्रो शिवयाज" सॊग सम्फशन्द्धत स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 

य कऺा ६-८ भा "फदु्ध शिऺा " सॊग सम्फशन्द्धत स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी 

अध्माऩन गयाइनेछ ।  

मवुा तथा खेरकुद 

 "स्वस्थ ियीय य स्वस्थ भशस्तष्ट्कका रातग खेर " बन्नें त्मराई भनन गदै खेरका 

रातग आवश्मक ऩूवािधायको र्वकास  गरयनेछ । खेरको भाध्मभवाट खेराडीराई 

र्क्रमातसर गयाउदै उत्सार्हत गनि य मवुाहरुभा अन्द्तयतनर्हत प्रततबाराई प्रष्ट्पुटन 

गयाउन वडा वडाभा खेर सॊचारन य नगय स्तयभा वडागत प्रततस्ऩधाि गयाईनेछ । 

 भेमय कऩ उऩ , भेमयकऩ य यािऩतत यतनङ तसल्ड प्रततमोतगता सॊचारन गरयनकुा साथै 

मो वषिदेशख कर्ऩरवस्तकुा सवै ऩातरका सहबातग हनुे गयी शिवयाज पुटवर कऩ 

प्रततमोतगता सॊचारन गरयनेछ । 

 नगय तबर खेर भैदान तथा कबडिहर तनभािण गनि र्वतबन्न तनकामसॊग सहकामि गरयने  

छ । 

 उत्कृि खेर प्रदििन गने खेराडीहरुराई शजल्रा प्रदेि य याि स्तयभा हनुे खेरभा 

सहबातग गयाउने नीतत तम गरयनेछ । 



 
 

 आनी फानीभा  "सधुाय स्वच्छ सभाज य स्वच्छ वातावयणको आधाय " को भभिराई 

आत्भसात गदै सयसपाई गनि , राग ुऩदाथिको दवु्मिसन हटाउन मवुाहरुराई ऩरयचारन 

गदै मवुाहरुराई सीऩभूरक तातरभ प्रदान गयी स्वयोजगाय य आत्भतनबिय हनु 

अतबप्ररेयत गरयनेछ । 

 नगय स्तयका सफै तफद्यारमहरुभा खानेऩानीको गणुस्तय चेक जाॉच गरय आवश्मकता 

अनसुाय ईरेशसट्रक र्पल्टय जडान गनि र्वतबन्नक सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरु 

सॊग सभन्द्वम य सहकामि गरयनेछ । 

ख. स्वास््म 

 नेऩारको सॊर्वधानरे तनदेि गये अनरुुऩ भौतरक हकको रुऩभा यहेको गणुस्तयीम 

स्वास््म सेवा सफै नागरयकको सहज ऩॊहचुभा ऩगु्ने गयी प्रबावकायी रुऩभा उऩरब्ध 

गयाईनेछ । मसका रातग साभशजक न्द्मामको तसद्धान्द्तभा आधारयत स्वास््म तफभा 

प्रणारी राग ुगरयनेछ । 

 भात ृभतृ्मदुय, नवजात शिि ुभतृ्मदुय, ऩाॉचफषि भतुनका फच्चाहरुको भतृ्मदुय य औषत 

आम ु जस्ता स्वास््म य र्वका सका भहत्वऩूणि सूचनाहरुभा आधारयत प्रगततका 

रऺहरु र्कटान गयी राग ुगरयने  छ साथै भात ृभतृ्मदुय न्द्मूतनकयण गनि गबिवती 

भर्हराहरुराई प्रोत्सान य घयभा गएय सतु्केयी आभा फच्चाको स्वास््म जाॊच 

कामिक्रभ राग ुगरयनेछ । 

 शिवयाज नगयऩातरका  स्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवा अस्ऩतारभा तफिेष सतुफधा , 

तनशज पाभेिी सेवा, एससये सेवा  रगाएत अन्द्म सेवा थऩ गयी २४ घन्द्टा  आकशस्भक 

सेवा य अशससजन सर्हतको एम्फरेुन्द्स सेवा सर्हत सॊचारन गनिको फजेट ब्मवस्था गयी 

सेवा तफस्ताय गरयनेछ । 

 आधायबतू स्वास््म सेवा अस्ऩतारभा सॊचातरत COVID -19 फाट सॊक्रतभत  जनु 

अशससजन सर्हत उऩचाय आफस्मक ऩने Central Line फाट अशससजन प्रत्मेक 

फेडभा ऩगु्ने गयी सेवा सॊचारन गने ब्मवस्था तभराईनेछ | 



 
 

 "फच्चा जन्द्भने घय् वतथिङ्ग सेन्द्टय "  अतबमान अन्द्तगित हारसम्भ सॊचातरत वतथिङ्ग 

सेन्द्टयराइ थऩ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनि कामियत कभिचायीहरुको भनोवर 

उच्च फनाइनेछ । साथै उक्त वतथिङ्ग सेन्द्टयहरुभा अत्मावश्मक औषधी य अशससजन 

सर्हतको एम्फरेुन्द्स सेवा तथा ल्माव सेवा क्रभि् थऩ गदै रतगनेछ ।  

 जरवाम ुऩरयवतिन तथा प्राकृततक र्वऩदरे सजृना हनुे भानर्वम स्वास््म सभस्मा 

सभाधान गनि र्वऩद् ऩूवि तमायी य ब्मफस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाईनेछ । फाताफयण 

प्रदषुणको प्रबा वकायी तनमन्द्रण गदै स्वच्छ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने नागरयक 

अतधकायराई सतुनशित गरयनेछ । 

 कोतबड-१९ भहाभायीका कायणरे स्वास््म ऺेर , सभदुाम तथा भान वभा ऩयेको 

भनोसाभाशजक प्रबावको तहगत प्रबाव भूल्माङ्कन गनि नगयऩातरका, प्रदेि तथा सॊशघम 

सयकायसॊग सहकामि  गयी कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 स्वास््म सॊस्थाभा आ वश्मक गणुस्तयीम औषतध,  औजाय तथा उऩकयणहरु तनयन्द्तय 

ब्मफस्था गरयने छ । औषतध बण्डायण कऺ ब्मफस्थाऩन गरयनेछ । 

 नगयऩातरकाभा र्वदेि तथा आन्द्तरयक स्थानागभन गयी आउने ब्मशक्तहरुराई तफिेष 

तनगयानी गयी स्वास््म जाॊच तथा सॊक्राभक योगको स्क्रीतनङ गरयने छ । साथै ऩूणि 

खोऩ कामिक्रभको सतुनशिताको रातग र्विेष कामिक्रभ राग ुगरयनेछ । 

 ७० फषि भातथका  जेष्ठ नागयीहरु राई स्वास््म सम्फशन्द्ध अतबभखुीकयण कामिक्रभ 

सॊचारन गरयने  छ साथै ७५ फषि ना घेका सफै जेष्ठ नागरयकको अतनफामि तफिेष 

स्वास््म जाॉचको तन्िलु्क प्माकेज कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 आॉखाको भोततमा तफन्द्द ुअप्रसेन तथा आॉखा जाॉच सम्फशन्द्ध आॉखा स्वास््म शिर्वय 

सॊचारन गनि आॉखा अस्ऩतार सॊग सभन्द्वम  गरय शि र्वय सॊचारन गने ब्मफस्था 

गरयनेछ । 

 फहुऺ ेरीम ऩोषण कामिक्रभभा नगयऩातरकाको तपि फाट मोगदानभा थऩ गयी सनुौरा 

हजाय ददनका आभाहरुको रातग र्वतबन्ना कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ  



 
 

 कुष्ठयोग, हाशत्तऩाईरे योगफाट प्रबार्वत सभहुको रातग आम आजिनका तसऩभरुक 

तारीभभा अनदुान प्रदान गरयनेछ । 

 हारको सभमभा फढ्दै गएका सॊक्राभक योग तथा नसने योगको योकथाभ उऩचाय 

तथा व्मवस्थाऩनको रातग मोग आमवेुद औषतध स्वस्थ जीवनिैरीका र्वतधहरु तथा 

ऩञ्चवकभिका सेवाहरु नागरयक आयोग्म केन्द्रफाट प्रदान गयी आमवेुद शचर्कत्सा 

सेवाराइ सवै नागरयकको ऩहुॉचभा ऩमुाि इनेछ । 

 र्वद्यारम आमवेुद तथा मोग शिऺा कामिक्रभ सभदुाम स्तयभा मोग प्रवद्धिन 

कामिक्रभहरु सॊचारन गरय सखुाम ुजीवन माऩनको रातग मोग एवभ ्आमवेुदीम  

जीवनिैरी अनिुयण गनि प्ररेयत गरयनेछ । 

ग. खानेऩानी तथा सयसपाइि 

  नगयवासीहरुराइ सयुशऺत खानेऩानीको व्मवस्था गनि र्वतबन्नक सकायी य गैय सयकायी 

सॊघ सॊस्थाहरुको सभन्द्वमभा ऩानीको गणुस्तय चेकजाॉच गरय भहुान िरु्द्धकयण गने 

कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 एक घय एक धाया अतबमान सॊघ तथा प्रदेिको सभन्द्वम य सहकामिभा सॊचारन गने 

नीतत तथा कामिक्रभराइ तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

घ. रैर्ङ्गक सभानता तथा साभाशजक सभावेिीकयण 

 भर्हरा, फारफातरका तथा जेष्ठ नातगयक का रातग सिशक्तकयणका कामिक्रभ सॊचारन 

गरयनेछ । 

 सफै रशऺत वगि तथा सभदुामका भर्हराहरुराई आम आजिन गनि सहज वातावयण 

तनभाणिका रातग सीऩभूरक तातरभ प्रदान गरयनेछ । 

 फारर्ववाह य त्मसरे ऩु मािकउने जोशखभराई न्द्मूतनकयण गनिका रातग धभिगरुुहरु , 

सयोकायवारा तथा फार सरफका सदस्म य र्किोय र्किोयी सभूहका सदस्म तफच सफै 

वडाहरुभा अन्द्तयर्क्रमा , सडक नाटक य घयदैरो आदद सचेतना कामिक्रभ गयाई 

फारर्ववाह न्द्मूतनकयण गरयनेछ । 



 
 

 फारश्रभ भकु्त नगयऩातरका तनभािणका रातग फारश्रभ हनुे नगयतबरका सफै ठाॉउभा 

सयोकायवारा व्मशक्तहरुको उऩशस्थततभा सचेतना कामिक्रभ तथा तनमतभत अनगुभन 

फारश्रभभा ऩयेका फारफातरकाराई उद्धाय ऩुनि् स्थाऩना तथा घटना व्मवस्थाऩन भापि त 

अल्ऩकातरन तथा दीघिकातरन साहमता प्रदान गरयनेछ । 

 सडक भावनको उद्दाय य व्मवस्थाऩन गने गयाउने कामि सॊचारन गरयनेछ । 

 अनाथ फारवातरकाहरुको ऩारनऩोषणको व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक व्मवस्था 

तभराइनेछ । 

 भर्हरा, फारफातरका तथा र्किोय र्किोयी भाथी हनुे मौनजन्द्म र्हॊसा तथा अन्द्म 

अऩयाध न्द्मूनीकयणका रातग र्वतबन्न सचेतना अतबमान सर्हतका कामिक्रभ सञ्चारन 

गरयनेछ । 

 रैर्ङ्गक तथा घयेर ुर्हॊसा तनमन्द्रण य भानव फेचर्वखन र्वरुद्धका रातग र्वतबन्न 

अतबमान सञ्चारन गरयनेछ । 

 उऩभेमयसॊग भर्हरा तथा र्किोय र्किोयी रशऺत िसशक्तकयण कामिक्रभ सॊचारन 

गरयने छ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरुराई जीर्वको  ऩाजिनको रातग तसऩभरुक तातरभ प्रदान 

गरयनेछ । 

 जेष्ठ नागरयकको उच्च सम्भान गदै प्रोत्साहन सर्हत उच्च भनोफर फढाउन र्वतबन्न 

सम्भान भूरक कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरुराई सहामक साभाग्रीको र्वतयण गरयनेछ। 

 ऩयम्ऩयागत ऩेिा , सीऩ य व्मवसामराइ प्रोत्सार्हत गरयनेछ । गरयवी न्द्मूनीकयण एवॊ 

सभावेिी र्वकासफाट साभाशजक र्वबेद कभ गदै रतगनेछ । 

 सवै र्कतसभका साभाशजक र्वबेद य िोषणराइ तनरुत्सार्हत गरयनेछ । 

 रैर्ङ्गक तथा घयेर ुर्हॊसा , मौनिोषण, दवु्मिवहाय, फारर्ववाह रगामत जोशखभभा ऩयेका 

फारवातरका, अऩाङ्गता बएका व्मशक्त , एकर भर्हरा तथा मौतनक अल्ऩसॊख्मकहरुराइ 

प्रवधिन सम्फन्द्धी र्विेष कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



 
 

 सवै बतूभहीन सकुुम्फासी बतुभहीन दतरत य अव्मवशस्थत फसोवासीहरुको जग्गाको नार्ऩ 

गने नससा शे्रस्ता तमाय गने य प्रभाण ऩर र्वतयण गने कामि सॊचारन गरयनेछ । 

 शिवयाज नगयऩातरकाका स्थामी फातसन्द्दा बइि कोयोना भहाभायीका कायणरे अतबबावक 

गभुाएका १८ वषि उभेय सभहुसम्भका फारवातरकाहरुराइ अध्मनन गनि आवश्मक 

सहमोग स्वरुऩ छारवशृत्त प्रदान गरयने छ । 

 सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाको सहमोगभा र्वद्यारमहरुभा मौतनक शिऺा सॊवन्द्धी 

तातरभ सॊचारन गरयनेछ । 

३. ऩूवािधाय र्वकास 

 ऩूशजगत खचिको गणुस्तय फढाउन "भाघ भसान्द्त तबर सम्झौता् जेठ भर्हना तबर 

बकु्तानी" को नीतत कडाइका साथ ऩारना गरयनेछ । र्विेष गयी जर्टर प्रकृततका 

ठूरा मोजना तथा कामिक्रभहरु रागत सहबातगता नजटु्ने प्रकृततका मोजना तथा 

कामिक्रभहरु र्वधतुीम ठेक्का र्वतधफाट सम्ऩन्न गरयनेछ बने जनसहबातगता जटु्ने फढीभा 

१० राखसम्भका सयर प्रकृततका मोजना तथा कामिक्रभहरु उऩबोक्ता सतभती भापि त 

सॊचारन गरयनेछ । 

 सवै वडाहरुभा प्रार्वतधक कभिचायीको व्मवस्था गयी वडा स्तयभै मोजना सम्झौता गनि 

सहजीकयण गरयनेछ । मसफाट सम्झौता गनिराइ नगयऩातरका आउने झॊझटफाट 

उऩबोक्ताहरु भकु्त हनुेछन ्। 

 हारसम्भ ऩतन भाऩदण्ड फभोशजभ नससा ऩास नगयाइ फनेका घयहरुको अतबरेख कामि 

सम्ऩन्न गरय नमाॉ फन्ने घयहरुको नससा ऩास गने नीततराइ कडाइका साथ कामिन्द्वमन 

गरयने छ । 

 वैकशल्ऩक उजाि तपि  सौमिफशत्त ¸ सधुारयएको चलु्हो ¸फामोग्माॉस जडानराइ तनयन्द्तयता 

ददइनेछ । 

 नगयऩातरका तबर सॊचातरत र्वतबन्न एप.एभ येतडमो ¸ऩरऩतरका तथा कानून फभोशजभ 

प्रकृमा ऩमुािबइ दताि तथा तनमतभत नर्वकयण बएका अनराइन तभडीमाहरुराइ तथा 

सॊचारनभा प्रवद्धिन कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



 
 

 सॊचायकभॉहरुसॊग र्वकास तनभािणसॊग सम्फशन्द्धत र्वषमभा अन्द्तयकृमा कामिक्रभ 

गरयनेछ । 

 दगुिभ स्थानभा यहेका फस्तीहरुभा मातामातको ऩहुॉच फढाउन सडक , ऩरु एवभ ्झोरङु्गे 

ऩरुका सॊजारहरु र्वस्ताय गरयनेछ । 

 खय/पूसको छाना र्वस्थाऩन गनि सयुशऺत नागयीक आवास कामिक्रभ सॊचारन गनि 

सहजीकयण एवभ ्सभन्द्वम गरयनेछ । 

४. वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन 

 मस नगयभा हनुे आगरागी , हयुी, चयाङ्ग, फाढी ऩर्हयो जस्ता प्राकृततक प्रकोऩका 

घटनाहरुफाट प्रबार्वतहरुका रातग तत्कातरन रुऩभा याहत उऩरब्ध गयाइन ेछ । 

 आगरागीफाट हनुे र्वऩद्राइ न्द्मूतनकयण गनिको दभकर सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 

गरयनेछ । 

 र्वऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रततकामि मोजनाराई कोतबड १९ को वतिभान अवस्थाराई 

ध्मानभा याखी अद्यावतधक गरयनेछ । 

 र्वऩद् ऩूवि तमायीका ऺेरभा आवश्मक ऩूवािधायहरु र्वकास गनि  सम्फशन्द्धत सफै 

सयोकायवाराहरुसॉग सहकामि गरयनेछ । 

 र्वऩद् ऩूवि तमायीका सन्द्दबिभा जनचेतना अतबवरृ्िका सन्द्दबिभा सम्फशन्द्धत सफै 

सयोकायवाराहरुको फीचभा फहृत साझेदायी तनभािण गदै र्वतबन्न र्कतसभका 

कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 तफऩत जोशखभ य सयसपाइ सम्फशन्द्ध अतबबावक सचेतना कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ 

 प्रकृततक तफऩत आगारातग, बकुम्ऩ, हावाहयुी य फषाितभा हनु ससने सम्बातफत जोशखभ 

सम्फन्द्धभा सभदुाम जागयणका कामिक्रभहरु गरयनेछ । 

५. सॊस्थागत र्वकास̧  सेवा प्रवाह य सिुासन 

 याि सेवक कभिचायीराई शजम्भेवाय , कतिव्मतनष्ठ य उत्तयदामी दण्ड ऩयुस्कायको उशचत 

य प्रबावकायी व्मवस्था गरयनेछ । 



 
 

 आगाभी वषि सफै सयकायी कायोफाय नगदयर्हत फनाइनेछ । व्मशक्त , सॊस्था य सफै 

र्कतसभका व्मवसामको बकु्तानी र्वद्यतुतम भाध्मभफाट गनि सर्कने व्मवस्था गरयनेछ । 

 कामिवोझका कायण कामािरम सभम अततरयक्त काभ गने कभिचायीराइ प्रोत्सार्हत 

गरयनेछ । 

 व्मशक्तका सम्ऩूणि घटना दताि अद्यावतधक गरयनेछ  

 नगयऩातरकाको वहृत्तय र्वकासको गरुुमोजना तथा आवतधक मोजना य भध्मकारीन 

खचि सॊयचना तमाय गयी राग ुगरयनेछ । 

 ऩातरकाभा सेवा तरन आउने सेवाग्राहीहरुराइ सहजताको रातग हेल्ऩ डेसस तथा टोर 

फ्री नम्फय सॊचारनभा ल्माइने छ । 

 नगयऩातरकाभा कामियत अस्थार्म तथा कयाय सेवाका कभिचायीराइ मोगदानभा 

आधारयत साभाशजक सयुऺाकोषभा आफद्ध गयाइनेछ । 

 कभिचायी कल्माण तथा उऩदान कोष रगामत अन्द्म कल्माणकायी कोषको व्मवस्था 

गरयनेछ । 

क. सूचना प्रर्वतध 

 मस ऩातरका , वडा कामािरम , स्वास््म सॊस्था य साभदुार्मक तथा सॊस्थागत 

र्वद्यारमहरुभा इन्द्टयनेटको ऩहुॉचका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 वडास्तयफाट सॊचारन हनुे याजश्वकराइ Internet Computer System फाट 

नगयऩातरकाको केशन्द्रकृत प्रणारीभा आफद्ध गयाइने छ । 

 साभदुार्मक तसकाइ केन्द्रहरुराइ वाचानारमको रुऩभा र्वकातसत गदै E-Learning को 

वातावयण तमाय गरयनेछ । 

 नगयऩातरकारे प्रवाह गने हयेक सेवाराई चसु्त , दरुुस्त, ऩायदिॉ तथा प्रर्वतधभैरी 

फनाउन आधतुनक सूचना प्रर्वतधको प्रमोगभा जोड ददइनेछ । 

 सभाशजक सयुऺा तथा ऩॊशजकयण व्मवस्थाऩन 

 साभाशजक सयुऺा तथा घटना दताि कामिक्रभराइ अद्यवतधक गदै रतगने छ । 



 
 

 साभाशजक सयुऺा बत्ता प्राप्ता गने राबग्राहीहरुराइ फैंक भापि त साभाशजक सयुऺा 

बत्ता र्वतयण गने कामिराइ तनयन्द्तयता ददइने छ । 

 व्मशक्तगत घटना दताि , नससा ऩास , याजस्व प्रिासन य  जनतासॉग सयोकाय याख्न ेर्वषमराइ 

र्वद्यतुतम प्रणारी भापि त गरयनेछ । 

६. न्द्माम सम्ऩादन  ्

 "झगडा होइन भेरतभराऩ गयौ " बन्ने नीतत सर्हत न्द्मार्मक सतभतीराइ थऩ िसक्त 

फनाइदै रतगनेछ । भेरतभराऩकतािहरुको छनौट गयी वडा स्तयफाटै धेयै जस्तो 

भदु्दाहरुको स्थानीम न्द्माम सम्ऩादन प्रर्क्रमाराइ तछटो छरयतो य थऩ व्मवशस्थत 

फनाइनेछ । 

 शझना-भतसना प्रकृततका र्ववादहरुको कायण फढ्दो ऩारयवारयक तथा साभाशजक 

र्वखण्डनराई क्रभि् तनमन्द्रण गनि त्मस्ता प्रकृततका र्ववादको गाउॉटोरभै सभाधान 

गनि हयेक वडाभा आवश्मकता अनसुाय भेरतभराऩ केन्द्र स्थाऩना गरयनेछ । 

 न्द्मामको ऩहुॉचफाट टाढा यही तनष्ट्ऩऺ न्द्माम ऩाइन्द्छ बने्न कुयाको आिा भारय  वषौदेशख 

अन्द्मामऩूणि प्रताडना सहन र्ववस भर्हरा ¸ फारफातरका रगामत सम्ऩणुि जनताराई 

न्द्मार्मक सतभतत भापि त सहजै न्द्मामको ऩहुॉचको सतुनशितताको प्रत्माबतू गरयनेछ । 

 न्द्मार्मक सतभततभा प्राप्तस उजयुी दताि तथा र्कनाया रागेका उजयुी पाइरहरुको 

सयुशऺत व्मवस्थाऩन गयी खोजेको फखत सहजै उऩरब्ध हनुे  गयी व्मवशस्थत  

अतबरेशखकयण तथा प्राथतभकताको आधायभा तनरुऩणको व्मवस्था तभराइनेछ ।  

 सशुचकृत भेरतभराऩकतािको सशुच अध्मावतधक गदै व्मवशस्थत गने एवॊ प्रत्मेक 

भेरतभराऩ केन्द्रभा सशुचकृत भेरतभराऩ कतािको सशुच देशखने गयी याख्न ेतथा 

भेरतभराऩ सम्वशन्द्ध ऐन ¸ २०६८ रे गयेका व्मवस्थाहरुको ऩारना गने  तपि  

आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

 भेरतभराऩ कामिराई थऩ सपतरबतु ऩानि सशुचकृत भेरतभराऩ कतािको ऩनुतािज तग तथा 

मोग्मता ऩगेुका इच्छुक ब्मशक्तराई आवश्मक तातरभको व्मवस्था गरयनेछ । 



 
 

 न्द्मार्मक तनरुऩणराई सयर ¸ शिघ्र तथा अत्मन्द्तै कभ िलु्कभा प्रदान गनिको रातग 

आभ जनताराई न्द्मनुतभ कानूनी एवॊ कामिर्वतधगत ऻानको रातग न्द्मार्मक साऺयता 

कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 न्द्मार्मक सतभती तथा अन्द्म जनप्रतततनधीहरुराइ र्वतबन्न शजल्राहरुभा स्थार्ऩत न्द्मार्मक 

इजरास य न्द्मार्मक प्रकृमाको अध्ममन अवरोकन गयाइनेछ । 

 नगयफासीको न्द्मार्मक ऩहुॉच मकु्त तथा दण्डर्हनता भकु्त ¸ िाशन्द्तऩणुि ¸ स-ुसॊस्कृत 

नगयको रुऩभा र्वकास गनि सम्वन्द्द्ध सयोकायवारा ऩऺसॉग हातेभारो गदै रशऺत 

उदे्दश्म हातसर तपि  र्विेष जोड ददइनेछ । 

अन्द्त्मभा¸ कोतबड-१९ को सॊक्रभणको कायण फजेट नीतत तथा कामिक्रभ तमाय गनि 

व्माऩक छरपर गनि नसर्कए ताऩतन उऩरब्ध याम सल्राह य सझुाव फभोशजभ मो नीतत तथा 

कामिक्रभ तमाय गरयएको छ । आजका ददनसम्भ सहमोग ऩमुा्िउने सम्ऩूणि याजनीततक दर ¸ 

नागरयक सभाज ¸ उद्योगी व्मवसामी ¸ आभ ऩरकाय जगत ¸ र्वतबन्न सॊघ सॊस्था ¸ कृषक ¸ भजदयु 

रगामत सम्ऩूणि शिवयाज नगयवासीहरु ¸ र्वतबन्न सतभतीका ऩदातधकायीज्मूहरु ¸ नगयसबा तथा 

कामिऩातरकाका सम्ऩूणि सदस्महज्मूहरु , अहोयार नगयऩातरकाको सम्वरृ्द्धको रातग खट्न ुबएका 

आभ यािसेवक कभिचायीहरु प्रती आबाय प्रकट गदै धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । 

 

 

धन्द्मवाद ।  

जम शिवयाज ! 
तभतत् २०७८ आषाढ १० 

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

नेत्रराज अधिकारी 
नगर प्रमुख 


