
 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्िर्ि िथा कार्िक्रम 

 

 

    र्स देउमाई िगरपार्िकाको चौथो िगर सभामा उपस्थथि 
सभाका सदथर् ज्रू्हरु,  

सविप्रथम म िेपािमा भएका ववर्भन्न िोकिास्रिक 
आरदोििहरुमा आफ्िो जीवि उत्सगि गिनिहनिे वीर शहीदहरु प्रर्ि 
भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछन। 

िेपािको सस्बिधाि २०७२ को भाग ५ मा व्र्वथथा भए िमोस्जम 
र्मर्ि २०७३-११-२७ गिे िेपािका अरर् थथार्िर् िह संगै र्स 
िगरपार्िकाको गठि भएको हो । दोस्रो चरर्को थथार्िर् िहको 
र्िवािचि २०७४ साि असार १४ गिे भएको र्िवािचििाट र्स 
देउमाई िगरपार्िकािे पर्ि पचासजिा र्िवािस्चि प्रर्िर्िर्धहरु प्राप्त 
गरर सकेको छ। 

साथै संस्िर् प्रर्िर्िर्ध सभा र प्रदेश सभाको र्िवािचि भै केस्रिर् 
सरकार र प्रदेश सरकार पर्ि गठि भै सकेको र्िध्र्माि अवथथामा 



राजर्िर्िक संक्रमर्को अरत्र् भै देशिे र्ििै िहको स्थथर सरकार 
प्राप्त गरर सकेको  हार्म माझ सवि ववर्धिै छ, देशिे अवको िाटो 
सबिदृ्ध िेपाि, सनखी िेपािी भन्ने सोचिाई साकार पािि थथार्िर् 
िहको गहि भ नर्मकािाई र्िवािह गिि हार्म जि-र्िवािस्चि 
प्रर्िर्िर्धहरु प्रर्ििद्ध छौ भन्ने कन रा र्हाहरु माझ राख्न चाहारछन। 

 आज र्हााँहरु माझ देउमाई िगरपार्िकाको चौथो िगर सभािाट 
र्स िगरपार्िकाको सबिदृ्दि र द्ददगो ववकासको िार्ग िगर 
कार्िपार्िकािे पाररि गरेका केवह र्िर्िगि र्िर्िर्हरु र्िबि 
िमोस्जम पेश गदिछन । 

 

सविप्रथम िगरको सरिनर्िि, द्ददगो र आधनर्िक ववकास गिि 
आवथर्क र्ोजिा र्िमािर्का िार्ग सनरुवाि गररसकेको र्हाहरु 
माझ र्िर्धिै छ। िगरको र्थाथि स्चिर् गिि िगर प्रोफाइिको 
र्िर्धिाट सनरुवाि गरर िहृि िगर ववकास र्ोजिा र्िमािर् गरर िि 
उल्िेस्खि भएका र्िर्ि िथा कार्िक्रमहरुिाई कार्ोिोर्ि गदै हाम्रो 
िगर अस्ि िड्िे मा ववश्वस द्ददिाउि चाहारछन। 

 



१.थवाथ्र् 

िेपािको संर्िधाि २०७२ िे ब्र्वथथा गरे अिनसार थवाथ्र् 
सेवािाई मौर्िक हकको रुपमा र्िईएको र सिै िेपािीहरुिाई 
गनर्थिरीर् अधारभिू थवाथ्र् सेवा प्रदािगरी िेपािी जििाको 
थवाथ्र् स्थथिीमा अपेस्िि सनधार ल्र्ाई थवथथ जीवि र्ापि गिि 
िेपािको संस्िर् सरकार र प्रादेस्शक सरकारिे र्िर्ि िथा कार्िक्रम 
ल्र्ाई संचािि गरररहेकामा थवाथ्र् सेवाका प्रिध्दििात्मक, 
प्रर्िरोधात्मक,र्िदािात्मक, उपचारात्मक र पनिथथािपकीर् सेवािाई 
अझ प्रभावकारी,सविसनिभ र गनर्थिरीर् थवाथ्र् सेवा प्रदाि गिि 
र्स िगरपार्िकािे  संस्िर् सरकार र प्रादेस्शक सरकारको र्िर्ि 
िथा कार्िक्रमिाई सहर्ोग पनग्िेगरी कार्िक्रम संचािि गिि र्िबि 
र्िर्ि िर् गररएकोछ । 

 

➢ सनरस्िि मार्ित्व िथा स्शशन थर्ाहार सहर्ोग 
कार्िक्रमिाई र्िररिरिा द्ददइएको छ।  

➢ थवाथ्र् चौवक िभएका वडामा थवाथ्र् संथथाको 
थथापिा गररिे छ। र्स अरिगिि वडा िं.-२ सापजनङ्गमा 



सहरी थवाथ्र् भवि र्िमािर् र्स आ.व. र्भिमा सबपन्न 
गररिेछ । 

 

➢ िगरपार्िका र्भिका सिै थवाथ्र् संथथाहरुिाई उपिब्ध 
गराईिे राविर् र्ििःशनल्क कार्िक्रममा अत्र्ावश्र्क 
और्र्धहरुको थटक आउट हनि िद्ददि र्िर्र्मि आपनर्ििको 
ब्र्वथथापि गररिेछ ।   

➢ आर्नवेद िथा िैकस्ल्पक उपचार पध्दर्ििाई 
प्राथर्मकिामा रास्खिेछ ।र्स िगरपार्िकामा रहेको 
आर्नवेद और्धािर्िाई आवश्र्क पूवािधारको 
ब्र्वथथागरी वफस्जर्ोथेरापी सेरटरका रुपमा ववकर्सि 
गररिेछ।संस्िर् र प्रदेश सरकार संग समरवर् गरी 
र्िर्र्मि ब्र्ार्ाम र्ोग स्शववर संचािििाई र्िर्िगि 
ब्र्वथथा गररिेछ । 

➢ सरकारिे र्िधािरर् गरेको ववपन्न िागररक और्ार्ध उपचार 
सबिस्रध मगृौिा रोग,मनटन रोग,क्र्ारसर िगार्िका जवटि 
पंकृर्िका  रोगको उपचारकािागी र्िरामीिाइ उपचारको 
पहनाँच सबम पनर्ािउि आवश्र्क आर्थिक सहर्ोगको 
ब्र्वथथािाई र्िररिरिा द्ददईिे छ । 



➢ सिै थवाथ्र् संथथाहरुिाट र्ििःशनल्क आधारभिू थवाथ्र् सेवा 
प्रदाि गररिेछ । 

➢ थवाथ्र् र्िमा कार्िक्रमिाई िगरिासी सिैको सवि सनिभ 
पहनाँचमा पनर्ािउि र कार्िक्रम संचािि भएको सनर्िस्िि गिि 
कार्िक्रम संचािि गररिेछ । 

➢ प्राथर्मक थवाथ्र् केरि िगर अथपिािको रुपमा थिरोन्निी 
भइसकेकोिे र्सै आ.व. िाट अथपिािको िागी आवश्र्क 
भौर्िक पूवािधार एवं अरर् आवश्र्क औजार उपकरर्को 
व्र्वथथापि गररदै िर्गिेछ । र्सै आ.व. वाट शव गहृ र्िमािर् 
गरर संचाििमा ल्र्ाइिे छ ।भवि र्िमािर्का िार्ग जग्गा 
उपिब्ध गराउिे जग्गा दािाहरुिाई िगरका िफि िाट उस्चि 
कदर गररिेछ । 

➢ िगरिासी सिै िागररकिाई आकस्थमक सेवाको पहनाँच 
सनर्िस्िि गिि एबिनिेरस सेवाको व्र्वथथा गररिेछ । 

➢ िगरपार्िका र्भि संचार्िि सरकारी,र्िस्ज िथा गैर सरकारी 
िेि र्िच सहकार्ि,समरवर् िथा समझदारीिाई 
प्रिध्दिि,ब्र्वथथापि िथा र्िर्मि गिनिका साथै थवाथ्र् सेवािाई 
संरिर् गररिेछ । 



➢ सनरस्िि माितृ्व कार्िक्रमिाई सनरस्िि,प्रभावकारी र सविसनिभ 
गनर्थिरीर् सेवा प्रदाि गिि िर्थिङ सेरटर र्िथिार गििको साथै 
दि थवाथ्र् जि शस्िको ववकास गररिेछ । 

➢ सिै थवाथ्र् संथथािाट प्रदाि गररिे सेवाको गनर्थिर सनर्िस्िि 
गिे साथै संसार हेिे आाँखा स्शववर संचािि गिि मेची आाँखा 
अथपिाि साँग समरवर् र सहकार्ि गररिेछ। 

➢ कोर्भड-१९ को पवहचािको िागी सिै थवाथ्र् संथथाहरुिाट 
दैर्िक प्रर्िवेदिको व्र्वथथा गररिेछ ।  
➢ कोर्भड-१९ को महामारर रोकथाम िथा र्िर्रिर्कािागी 
भईरहेका कृर्ाकिापिाई र्िररिरिा द्दददै अरर् आवश्र्क 
कृर्ाकिापहरु सिै वडामा ववथिार गररदै िर्गिेछ ।  
➢ कोर्भड-१९ का शंकाष्पद सिै व्र्स्िको आवश्र्किा अिनसार 
र्ििःशनल्क RDT & PCR परीिर्को व्र्वथथा गररिछे साथै 
संक्रर्मि व्र्स्िहरुिाई उपचारको िागी र्ािार्ाि खचिको 
व्र्वथथा गररिेछ । 
➢ कोर्भड-१९ को रोकथाम िथा र्िर्रिर्कोिागी समनदार्मा 
मवहिा थवाथ्र् थवरं् सेववकाहरु र्िर्र्मि पररचािि गररिेछ र 
प्रर्िवेदि संजािको र्िथिार गररिेछ । 



➢ गि आ.व. िाट शनरु भएको मगृौिा प्रत्र्ारोपर् गिे 
र्िरामीहरुिाइ द्ददइदै आएको र्िवािह भत्तािाइ र्िररिरिाका साथै 
र्स आ.व. िाट मनटनको भल्भ फेरेका र्िरामीहरुिाइ समेि 
मार्सक र्िवािह भत्ताको व्र्वथथा गररिेछ । 

२.कृवर्,पशन िथा सहकारी 

➢ "देउमाई िगरपार्िकाको पवहचाि प्रांगाररक खेर्ि 
अर्भर्ाि" िाई साकार रुप द्ददि एक कृर्क एक भकारो 
सनधार गदै भर्मि कबपोष्ट वपटको कार्ािक्रमिाई ववशेर् 
प्राथर्मकिाका साथ अगाडी िढाउि िजेटको व्र्वथथा 
गररएको छ। 

➢ कृवर्िाई आर्थिक ववकासका आधारका रुपमा ववकास 
गिि कार्ि ववर्ध र्िमािर् गररिे छ। 

➢ कृवर्िाई वाध्र्ािा हैि रहरका रुपमा ववकास गिि 
व्र्वसावर्क कृवर् प्रोत्साहि कार्ािक्रम िागन गररिे छ। 

➢ उन्नि खािका पशनपािि, व्र्वसावर्क िरकारर िथा 
फिफन ि खेर्ि, व्र्वसावर्क मत्थर् पािि,मौरर पािि, 
अिैस्च,अकिरे खोसािर्ि, वकवव, अदनवा,स्चर्ा कवफ 



िगार्िका िगदे िार्ि व्र्वसार् गिे कृर्कहरुिाई 
प्रोत्सावहि गररिेछ । 

➢ कृवर् िथा पशनपंिी सबिरधी ि्र्ांक अद्धर्ावर्धक गरी 
कृर्क दिाि िथा कृर्क पररचर् पि वविरर् कार्िक्रम 
संचािि गररिेछ। 

➢ प्रधािमरिी कृवर् आधनर्िवककरर् पररर्ोजिा अरिगिि 
राविर् िथा थथािीर् महत्वका खाद्य िथा पोर्र् सनरिामा 
टेवा पनर्ािउिे िािी िथा िथिनको व्र्वसावर्क उत्पादि 
केरि ववकास गररिेछ। 

➢ िाख्रा पकेट िेि िथा गाइ प्रवद्धिि कार्िक्रम माफि ि 
मासन िथा दनग्ध जरर् उत्पादिमा देउमाई 
िगरपार्िकािाई आत्मर्िभिर ििाउाँदै  र्िर्ाििमनस्ख र्िर्ि 
साथै कृवर् िजार केरिको थथापिा गररिेछ । 

 

➢ व्र्वसावर्क पसनपािि िथा कृवर्मा साझेदारर एवं 
सहकारीको कार्िक्रमहरुिाई प्रोत्साहि गररिे छ। 

➢ कृवर् सहकाररिािाई र सामनवहक खेिी प्रर्ािीिाई 
प्रोत्सावहि गिि सहकारर दिाि ऐि अिनसार दिाि प्रकृर्ा 
सरि ििाईिे छ। र्सिाई उत्पादि वृवद्धको आधार 



विाईिेछ । मवहिा सहकारी र उध्र्मर्सििा 
ववकासकोिागी ववशेर् र्िर्ि िर्ार गरी िागन गररिे छ। 

➢ संस्िर् सरकार र प्रदेश सरकारको समरवर् र सहकार्िमा 
कृवर् आधनर्िवककरर् र व्र्वसावर्करर् गदै कृवर् पकेट 
िेिको कार्िक्रमिाई अगाडी िढाइिेछ साथै सेवा 
प्रवाहिाई सन-व्र्वस्थथि गिि कृवर्,पशन िथा सहकारी 
िेिमा ववज्ञको सेवा िथा जिशस्ि व्र्वथथापि 
गररिेछ। 

 

 

 

 

३.रोजगारी िथा गररवी र्िवारर् 

➢ ववपन्न अवथथामा रहेका जििाको आवास सनधार र्ोजिा 
अरिगिि फन स िथा खरका छािा भएका िरिाई संस्िर् 
सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्ि मा वटिको 
छािाद्वारा ववथथावपि गररिेछ ।  



➢ कोर्भड -१९ का कारंर् ववदेशिाट फकेका र्नवा शस्ि 
िाई उर्िहरुको र्सप र िमिा को पवहचाि गरी थवदेश 
मै रोजगार ििाउि प्रधािमरिी रोजगार कार्िक्रम, र्नवा 
रोजगारीका िार्ग रुपारिरर् पहि आर्ोजिा र सनरस्िि 
आप्रवासि पररर्ोजिामा समावहि गररदै िर्गिेछ । 

➢ वैदेस्शक रोजगारीमा गएका िथा वैदेस्शक रोजगारीिाट 
फवकि  आएका िथा र्िजको पररवारको सामास्जक सनरिा 
िथा सहार्िाको िार्ग देउमाई िगरपर्िका मािहिमा 
रहिे गरर िगर प्रमनख सनरस्िि आप्रवासि आपिकार्िि 
कोर्को थथापिा आ.व. २०७७/७८ र्भि गररिे छ । 

 
➢ िगरिेि र्भि वसोवास गरेका श्रम सवक्रर् जिशस्ििाई 
थवरोजगार िफि  उरमनख गराउि िरेिन िथा सािा उधोग 
िेि, सीप िथा व्र्वसावर्क प्रविधि गिि संस्िर् र प्रदेश 
सरकार संग आवश्र्क समरवर् गरर िमिा अर्भवृद्दि 
कार्िक्रमिाई वावर्िक िजेटमा समावेस गररिे छ। 

➢ र्स िगरमा रहेको रोजगार सेवा केरि िाई  थप 
सविीकरर् गदै िगरभरीका सबपूर्ि िेरोजगार व्र्स्िहरु 



एवं रोजगारदािाहरुको वाथिववक वववरर् सवहिको श्रम 
िैंकको रुपमा ववकर्सि गदै िर्गिे छ ।  

 

४.स्शिा 

िेपािको संववधाििे माध्र्र्मक िहसबमको स्शिािाई थथार्िर् 
िहको अर्धकार र्भि समावेस गरे अिनरुप र्स थथार्िर् सरकारिे 
िगर स्शिा ववकासको िार्ग आवथर्क शैस्िक र्िर्ि र्िमािर् गरी 
आएको छ।  

➢ स्शिा मािवववकासको पवहिो सनचक भएकोिे, िगरका 
सबपनर्ि वािवार्िकािाई स्शिाको पहनचमा पनर्ािउि 
िगरपार्िका िेिका प्राथर्मक उमेरका सबपूर्ि 
वािवार्िकाहरुिाई अर्िवार्ि ववद्यािर् भिाि गिि गराउि 
अर्भर्ािका रुपमा संचाि गररिे छ। गररववका कारर्िे 
स्शिामा पहनच िहनिे अवथथािाई र्िरुत्सावहि गिि 
ववध्र्ािर्हरुमा छािवृर्ि कोर् थथापिा गिे वािावरर् 
ििाईिे छ । 

➢ संचाििमा रहेका प्राववर्धक स्शिािाई थथर उन्नर्ि गरेर 
थथार्िर् थिरमै थवरोजगार प्रवधिि गराइिे छ।समर्को 



माग संगै सामनदावर्क ववध्र्ािर्हरुमा अङ्ग्रसे्ज माध्र्ाम 
िाट अध्र्ापिगिि अर्िवार्ि गररिे छ। उच्च स्शिाको 
िेिमा ववर्ेश सहर्ोगको व्र्वथथा गररि े छ। 
िगरर्भिका प्रत्रे्क माध्र्र्मक ववध्र्ािर्मा कब्र्नटर 
स्शिर् र्सकाईका िार्ग आवथर्क पिे भौर्िक िथा 
मािववर् पनविधारको ववकास सवहि आधनर्िक 
प्रर्ोगशािाको व्र्वथथापि गररदै िर्गिेछ। 

➢ िगरपार्िका र्भिका सामनदावर्क ववद्यािर्हरु साथै 
मंगििारे िहनम नस्ख क्र्ाबपसको शैस्िक गनर्थिर अर्भवृवद्ध 
गरी मंगििारे िहनम नखी क्र्ाबपस िाइ थथाइत्व प्रदाि 
गििका िागी आवथर्क र्िर्ि अविबवि गररिेछ । 

➢ ववश्व महामारीको रुपमा रहेको कोर्भड १९ संक्रमर्का 
कारर् ववश्व िै आक्रारि भएको अवथथामा स्शिा िेि 
र्सिाट अछनिो रहि सकेि, जसिे गदाि र्स 
िगरपार्िकाको शैस्िक िेिको स्शिर् र्सकाइमा 
अवरोध भइ ववध्र्ार्थिहरुको स्शिर् र्सकाइ वक्रर्ाकिाप 
अवरोध भइरहेको अवथथामा सनचिा प्रववर्धको प्रर्ोग 
माफि ि स्शिर् र्सकाइ वक्रर्ाकिापिाई अस्ि िढाइिे छ 



साथै वैकस्ल्पक स्शिर् र्सकाइको अवधारर्िाई 
समर्ािनकन ि ििाउदै िर्गिेछ । 

➢  ववध्र्ािर् िर्सिङको अवधारर्ािाई प्रत्रे्क सामनदावर्क 
माध्र्र्मक ववध्र्ािर्मा ववथिार गररदै िर्गिेछ । 

➢  प्राववर्धक धारका ववध्र्ाथीहरुिाट र्िि सवकिे सेवािाइ 
पवहिो प्राथर्मकिा द्ददइ अस्ि िवढिे छ । 

➢ गि आ.ि. देस्ख संचािि गररएको िगर प्रमनख छािवृर्ि 
कोर्िाट छािवृर्ि पाइ ईस्रजर्िर्ररङ अध्र्र्िरि 
ववध्र्ाथीहरुिाई अझ उच्च मिोवि िढाइ प्रववर्धक 
स्शिािाइ देउमाईको स्शिा आधार ििाइिे छ । 

➢ सामनदावर्क माध्र्र्मक ववध्र्ािर्हरुिाई समर्ािनकन ि 
आधनर्िवककरर् गदै प्रववर्ध मैर्ि ििाउदै िर्गिेछ । 

➢  ववध्र्ािर्हरुमा ववध्र्ाथीहरुको सहज पहनाँचका िार्ग 
र्ािार्ािको व्र्वथथा गिि िागि सहभार्गिाको आधारमा 
ववध्र्ािर् िसको व्र्वथथा गररिे छ ।  

➢ सामनदावर्क ववध्र्ािर्मा कार्ािरि कमिचारी िथा स.का. 
हरुको र्ोगदाििाई कदर गदै राहिको महसनस गराउि 
प्रोत्साहि गररिेछ । 



५.भौर्िक पूवािधार ववकास िीर्ि 

द्ददगो ववकास र व्र्वस्थथि आवास र्ोजिा साकार रुप द्ददि 
सबभाविा पवहचाि भएका ििेमा फरावकिा सडक सवहि एवककृि 
आवासको प्रत्रे्क वडावाट प्राथर्मकिामा परेका भौर्िक पूवािधार 
ववकासको र्ोजिा िावर्िक कार्िक्रममा समार्ोजि गिे प्रर्ास 
गररएको छ । 

➢ गि आर्थिक वर्िको कार्ािक्रममा समावेश भएका 
िहनिवर्िर् र्ोजिाहरुिाई क्रमागि र्ोजिाकारुपमा 
संचािि गररिे छ। 

➢  देउमाई िगरपार्िकामा वजार िेि ववथिारको िागी 
वैकस्ल्पक मागिको थिर िदृ्दि गिे कार्ि शनरु भै सकेको 
छ, उि सडकका िेिमा िसोवास व्र्वस्थथि ििाउि 
थप पनविधारको व्र्वथथा गररिे छ साथै िजार िेिका 
सहरी सडकहरुको थिरवृद्दि गरर िमनिा वपचका 
कार्िक्रमहरु संचािि गररिे छ ।  

➢ िर्ााँ सडक विाउिे भरदा पर्ि भै रहेका सडकको 
गनर्थिर थिरोन्निीको कार्ििाई पवहिो प्राथर्मकिामा 
रास्खिेछ ।  



➢ सडक संचािि िथा संरिर् सबिस्रध आवथर्क र्िर्ि 
र्िमािर् गरर कार्ािरवर्िमा ल्र्ाईिे छ।  

➢ भौगोर्िक रुपमा एक भरदा िवढ वडा जोड्िे 
सडकहरिाई उच्च प्राथर्मकिा द्ददएर र्ोजिामा समावेस 
गररिे छ।  

➢ रामीर् सडक सरजाि र्िमािर् िथा र्सचाई आर्ोजिाहरु 
छिौट गदाि कृवर् िथा पर्िटििाई प्रवधिि गिे गरर 
कार्िक्रममा समावेस गररिे छ।  

➢ मंगििरे गजनरमनस्ख सडकिाई थिर िवृद्ध गरर कािोपिे 
गिि केरि र प्रदेश सरकारसंग सबवरवर् गरी अर्ध 
िढाईिे छ ।  

➢ पाचाँथर स्जल्िा देस्ख देउमाई िगरपार्िका वडा ि. १ 
को देउरार्ि -चैरर वजार- ववरदनिे- हनदै देउमाई 
िगरपार्िकाको केरि मंगििारे िाट गार े भरज्र्ाङ- 
स्जिपनर- स्शद्दिथनबका हनदै वविािमोड जािे सडकिाई 
िगरको गौरव आर्ोजिाका रुपामा अगाडी िढाइिे छ। 

➢ रक्से मंगििारे सडकिाई िमनिा सडकका रुपमा 
ववथिार गररिे छ। 



➢ िगर िेिर्भि अर्धकांस सडक धनिे सडक रहेका छि 
वर् सडकहरुिाई क्रर्मक रुपमा राभेि र कािो पिे गिे 
रर्र्िर्िक र्ोजिा र्िमािर् गररिे छ । 

➢ िगरपार्िकाका र्िर्भन्न सडक िथा संरचिाको र्िमािर्को 
िार्ग वािावरर् प्रभाव मनल्र्ाकंि िथा ववष्ििृ आर्ोजिा 
अध्र्र्ि ररपोटि िर्ार गररिे छ। 

➢ िगरपार्िकाको सेवा प्रवाहका िार्ग आवथर्क पिे भवि 
र्िमािर्को क्रममा प्रत्रे्क वडा कार्ििर्हरु िथा 
ववर्र्गि कार्ाििर्हरुको आफ्िै जर्मि रहेको अवथथामा 
आफ्िै भवि र्िमािर्का िार्ग संिस्रधि र्िकार् संग 
सबवरवर् गरर आवथर्क वजेटका िार्ग पहि गररिे 
छ। 

➢ िगरपार्िका र्भि ववकर्सि हनिे सडक संजािहहरुिाई 
व्र्वस्थथि गिि िगर सडक गनरुर्ोजिा ििाई अस्ि 
िवढिेछ। 

➢ उपभोिा सर्मर्ििाट हनाँदै आएका ठूिा िथा मझौिा 
ववकास आर्ोजिाहरुमा साविजर्िक खररद ऐि िथा 



साविजर्िक खररद र्िर्माविीको अर्धिमा रवह ठेक्काको 
र्िर्ि अविबवि गरर आर्ोजिा संचािि गररिेछ। 

➢ भवि आचारसंवहिा कडाईका साथ िागन गरर िक्सा पास 
अर्िवार्ि गररिेछ । 

➢ िगरिाट संचार्िि आर्ोजिाहरुको अिनगमि िथा 
र्िररिर् कार्ि प्रभावकारी ििाउिे हेि निे "प्रववर्धर्नि 
अिनगमि िथा मूल्र्ाङ्कि प्रर्ािी" िागन गररिेछ । 

➢ ट्रर्ाक खोर्िएका सडकहरुिाई क्रर्मक रुपमा "All 

weather road" का रुपमा ववकर्सि गररिेछ । 

➢ कोर्भड १९ संक्रमर्का कारर् र्सस्जिि िेरोजगारी 
समथर्ािाई संिोधि गिे उिेश्र्िे प्रत्रे्क वडामा 
कस्बिमा एउटा र्ोजिा पूर्िरुपमा मािवसंसाधिको प्रर्ोग 
गरर सबपन्न गररिेछ । 

 

६. खािेपािी िथा र्साँचाई  

➢ थवच्छ खािेपािी थवथथ स्जविको पवहिो आधार 
हो।र्सथि एक िर एक धारा कार्िक्रमिाई अगार्ड 
िढाउि रार्मर् र ववपन्न वस्थिमा आवथर्क भौर्िक 
वथिनको व्र्वथथापि गररिे छ। 



➢ संस्िर् सरकार र प्रदेश सरकारको समरवर् र सहकार्िमा 
संचर्िि ठूिा िथा सािा र्साँचाई कार्िक्रमिाई कृवर् िफि  
अर्धक प्रर्ोग हनिेगरर िगरका सबपनर्ि कृवर् र्ोग्र् 
जर्मििाई र्सस्रचि गराउिे र्िर्ि र्िइिेछ । 

     

   

७.वािावरर् र सरसफाइ 

  

➢ फोहोर मैिा उत्पादििाई र्िरुत्सावहि गिि र 
संकिि भएको फोहोरिाई उस्चि व्र्वथथापि गिि 
र्िधािररि थथािको ल्र्ारड वफल्ड साइटिाई 
सनधृवढकरर् गरी संचािि गररिे छ । साथै 
द्ददििकार्िि रुपमा िगरर्भिको फोहोरमैिा 
व्र्वथथापिको र्िर्मत्त व्र्वस्थथि ल्र्ारड वफल्ड 
साइट र्िमािर् गिि जग्गा प्रार्प्त भइसकेको हनाँदा र्स 
आ.व.०७७।७८ मा ि ै र्िमािर् कार्ि अस्ि 
िढाइिेछ । 



➢ िगर र्भि संचािि गररिे ठूिा आर्ोजिाहरुमा  
वािावरर्ीर्  प्रभाव मूल्र्ाङ्कि गरर अस्ि िढाइिे छ 
। 

 

८. ववधनि िथा वैकस्ल्पक उजाि 

➢ हाम्रो देउमाई उज्र्ािो देउमाई सपिािाई साकार रुप 
द्ददि सबपनर्ि िगरवार्सिाई पााँच वर्िर्भि पनर्ि ववधनि 
पहनचमा ल्र्ाउिे र्िर्ि अिनरुप ववधनर्िकरर् कार्िक्रमिाई 
उच्च प्राथर्मकिामा रास्खदै आएको र्हााँहरु समि 
सविववर्धिै छ। 

➢ वढ्दो ववधनिको प्रर्ोगिाई मध्र्िजर गदे िेपाि 
सरकारको िीर्ि अिनरुप अव वन्ने िर्ााँ संरचिाहरुमा 
कन ि उपर्ोगको कबिीमा २५ प्रर्िशि ववधनि सोिार 
प्रर्ािीवाट आपूर्िि हनिे व्र्वथथािाई िागि सहभार्गिाका 
कार्िक्रमिाट प्रोत्सावहि गररिे छ । 

➢ देउमाई िगरपार्िकाको साविजर्िक िेिमा िागि 
सहभागीिामा आधारीि सौर्ि सडक िस्त्त वाल्िको िार्ग 
सडक वत्तीको िागी सोिार जडाि गिे काम क्रमागि 



रुपमा र्िररिर अगार्ड िढाउिे कार्िक्रमिाइ र्िररिरिा 
द्ददइिे छ। 

➢ धनवामनि िगरको रुपमा देउमाई िगरपार्िकािाई 
ववकास गिि सनधाररएको च निो (िार्ोमास) प्रववर्ध जडाि, 
ववधनर्िर् च निो िथा िार्ोग्र्ााँस जडाि कार्ििाई प्रोत्साहि 
गिे िीर्ि र्िइिेछ।  

 

९.पर्िटि 

➢ पर्िटि प्रविधिका िागी िगरका प्रमनख पर्िटकीर् 
थथिहरुको पूवािधार ववकास गररिेछ ।िगरपार्िका 
िेिर्भि पर्िटवकर् थथािहरुको संरिर् र सबिधिि गिि 
पर्िटि प्रविधिमा ववशेर् िजेटको व्र्वथथा गररिे छ । 

➢ िगरिेिमा पर्िटि प्रविधिका िागी पर्िटिसाँग सबवस्रधि 
व्र्वसार्ी िथा र्िकार्हरुसाँग सहकार्ि गररिे र होम थटे 
साथै स्शद्दिथनबका च निे देस्ख कन वहर्भर पद मागििाई 
प्राथर्मकिाका साथ अगाडी िढाउिे िीर्ि र्िइएको छ। 



➢ देउमाई िगरपार्िकामा पर्िटि प्रवधििका र्िस्बि 
स्चर्डर्ािर, रक-कल्र्ास्बवङ्ग, ्र्ारा ग्िाईर्डङ को 
सबभाव्र्िा अध्र्र्ि र्सै िर्ििाट थािर्ि गररिे छ। 

➢ र्स िगरपार्िकाका धार्मिक,संथकृर्ि,ऐर्िहार्सक,भौर्िक 
पर्िटकीर् थथिहरुको रावष्टर् िथा अरिरावष्टर् िेिमा 
प्रचार प्रसार गरी पर्िटकीर् गरिव्र्को रुपमा 
िगरपार्िकािाई ववकासको िार्ग उि िेि संरिर् गिि 
िजेट व्र्थथापि गररिे छ । साथै उि 
थथािहरूकोप्रचार प्रसारिार्ग थथािीर्,िेिीर्,रावष्टर् िथा 
अरिरावष्टर् संचार माध्र्मिाई पररचािि गिे िीर्ि 
अविबवि गरीिेछ । 

➢ पर्िटि प्रवधििगिे उदेश्र्साथ व्र्वसार् गिे व्र्वसार्िाई 
प्रोत्साहि गिि ववर्ेश कर छनटको र्िर्ि अविबिि गरर 
आरिररक पर्िटि प्रवधििका िार्ग ववर्भन्न पर्िटवकर् 
िेिको अविोकि गिे कार्िक्रम संचािि गिे र्िर्ि 
र्िइिे छ। 

➢ पर्िटि िेिको िहृत्तर ववकासको िार्ग िगरको पर्िटि 
ववकास गनरुर्ोजिा ििाई  अस्ि िवढिेछ । 



 

१०.िस्ििवगि िथा समावेशीकरर् 

➢ िस्िि वगिका आवथर्किा पवहचाि गरर स्शप ववकास र 
आर्आजिि गिे िार्िमका कार्िक्रम संचािि गररिे छ।  

➢ दर्िि मवहिा िथा अपाङ्गिा भएका व्र्स्ििाई सचेििा 
िथा र्सपमनिक कार्िक्रमको िार्ग सहर्ोग गरर 
रोजगाररको अवसर शृजिा गररिे छ । 

➢ स्जविको उत्तराधिमा आइरहेको पाररवाररक हेर्िि 
अवथथािे िदृ्ध आश्रमको सरर्मा जािे सामास्जक 
कन ररर्ििाई र्िरुत्सावहि गििका िार्ग िदृ्ध िनवा आमाको 
एक आपसका भाविा, अर्ििका शनख दनख साटासाट गिि 
जेष्ठ िागररक भेटिाट चौिारीको थथापिा गिे र्िर्ि 
र्िईिे छ। 

 

११.र्नवा िथा खेिकन द 

राििाई आवथर्क पिे खेिकन द िफि का राविर् 
थिरका खेिाडी उत्पादि गिि देउमाई िगरपार्िका 
सिम हनदै आएको कन रा र्हाहरुमा ववर्धिै छ, र्स 



अवथथािाई र्िररििाि द्ददि िगरमा खेिकन द 
प्रस्शिक व्र्वथथापि माफि ि िगर र्भि रहेका 
र्िर्भन्न िेिका खेि र खेिाडीहरुको पवहचाि गरी 
उर्िहरुको प्रर्िभािाई अझ प्रष्फन वटि गरराउि 
आवथर्क खेिकन द र्िर्ि र्िमािर् गरी र्नवाहरुिाई 
अझ प्रोत्साहि गदै िािे र्िर्ि र्िइिे छ। 

➢ र्नवा शस्िको िमिािाई प्रष्पोटि गिि ववशेर् र्िर्ि 
र्िइिे छ।   

➢ िगरमा खेिकन द राम र्िमािर् गरर र्नवाहरुिाई 
खेिकन द गर्िववर्ध िफि  आकवर्िि गदै िर्गिे छ । 

 

१२.मािव संशाधि ववकास 

भौर्िक पूवािधार ववकासको सनर्िस्िििाका िार्ग दि मािव 
संसाधिको आवश्र्क पिे हनाँदा जििामा प्रवाह गररिे सेवािाई थप 
प्रभावकारी विाउि सो कार्िमा जि प्रर्िर्िर्ध साथै कमिचाररको सीप 
र िमिा ववकासका िार्ग िार्िम िथा शैस्िक गनर्थिर सबवरधी 
कार्िक्रमहरु सञ्चािि गररिेछ ।  



➢ र्स कार्ाििर्मा कार्िरि जिशस्ििाई आवश्र्क 
प्रोत्साहिको व्र्वथथा गररि े छ साथै आधनर्िक प्रववर्ध 
िफि  अगार्ड िढाउि प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्िाट 
सहभार्गिा जर्ििे गरर प्राववर्धक, प्रशासर्िक 
जिशस्ििाई र्िररिर िार्िम िथा भौर्िक पनवािधारको 
आवथर्किािाई व्र्वथथापि गिे र्िर्ि र्िईिे छ। 

 

१३.सनचिा िथा संचार प्रववर्ध 

सूचिा प्रववर्धको प्रर्ोग संगै िेपाि सरकारिे राखेको E 
Governance को अवधारर्ािाई साकार रुप द्ददिको िार्ग र्स 
देउमाई िगरपार्िकामा ववगिका िर्ि देस्खिै सूचिा िथा प्रववर्ध 
िेिमा  आवश्र्क कदम चाल्दै गईरहेको सिैमा अवगि िै छ ।  

➢ र्स िर्ििाट र्स िगरपार्िकािाई िववििम प्रववर्धको 
प्रर्ोग संगै िगरपार्िकाको प्रशासर्िक कार्ििाई एवककृि 
सफ्टवर्र प्रर्ािीमा आवद्ध गरी  थप प्रभावकारी िथा 
पारदशी ििाई सनशासि प्रवदिि गदै अस्ि िढीिे छ ।  

➢ िगरपार्िकाको सबपूर्ि ववर्र्गि शाखा िथा मा वव 
िहका  ववध्र्ािर्मा ववधनर्िर् हास्जरी जडाि कार्ििाई 



पूर्ििा द्ददइिेछ साथै ईरट्रािेट जडाि मफि ि वडा िथा 
िगर ववच डाटा आदाि प्रदाि कार्ििाई थप प्रभावकारी 
ििाईदै िार्गिे छ । 

➢ िढ्दो प्रववर्धमा आधारीि स्जवि शैर्ि िथा प्रववर्ध 
िेिमा िगरिासीको पहनाँच पनर् र्ाउिे उदेश्र्का साथ 
िगरपार्िकाको  ववर्भन्न िेिमा िगरिासीको िागि 
सहभागीिामा फ्री वाईफाइको व्र्वथथा गररिे छ ।  

➢ पनरािै शैर्िमा रहेको कागजी काम काजिाई र्डस्जटाईज 
गरर र्डस्जटि िगरपार्िको अवधारर्ािाई साकार रुप 
द्ददईिे छ । 

➢  ववश्व व्र्ापी रुपमा फैर्िएको  कोर्भड १९ कोरोिा 
भाईरस का कारर् शैस्िक िेिको स्शिर् र्सकाईमा 
भएको अवरोधिाई मध्र् िजर गदै र्स िर्ि सूचिा 
प्रववर्ध मा आधारीि र्सिर् र्सकाईिाई प्राथर्मकिा 
द्ददईिे छ । 

१४.राजथव िथा ववस्त्तर् व्र्वथथा  

➢ करदािािाई प्रोिसाहाि गिि समर्मै कर र्ििे करदािािाई 
ववशेस छनटको व्र्थथा गररिे छ। 



➢ कर र्ििनि असि िागररकको कििव्र् हो भन्ने भाविाको ववकास 
गररिेछ र सबपनर्ि व्र्वसार् िथा सेवा िेििाई करका 
दार्रामा ल्र्ाइिे छ ।  

➢ चािन आर्थिक वर्िवाट करदािा मध्रे् सवैभरदा वढी कर र्ििे 
एकजिा करदािािाई उस्चि सबमाि गररिे छ । 

 

१५. भ न उपर्ोग िथा वस्थि ववकास  

➢ भ न-उपर्ोग राविर् ववकास र्िर्ििाई अविबिि गररिे छ।  

➢ एवककृि िथा व्र्वस्थथि वस्थि ववकासिाई कार्िर्ोजिा ििाई 
िागन गररिे छ।  

➢ पनरािा िरको अर्भिेस्खकरर् िथा िर्ा िर िक्सा पास 
अर्िवार्ि गररिे छ। 

१६. प्राकृर्िक श्रोि व्र्वथथापि 

➢ िगर र्भि रहेका साविजर्िक िेि िथा जग्गाको संरिर् 
गररिे छ। 

➢ देउमाई, पनवामाइ, र माई खोिा िेिमा र्रि िेल्ट र्िमािर्का 
िार्ग र्ोजिा र्िमािर् गररिे छ। 



➢ साविजर्िक िथा सामनदावर्क ििका उत्पादि, िद्ददजरर् 
उत्पादि (ढनंगा, र्गवट,  वािनवा िथा जिचर समेि ) र िि 
िेिका िरर्जरिन र जर्डिनवटको उपर्ोगमा ववर्ेश र्िर्ि 
ििाएर िागन गररिे छ। 

१७. उधोग 

र्स िेिमा पाइिे कच्चा पदाथिको प्रशोधि गिे िरेिन िथा सािा 
उधोग, कृवर्जरर्, वि जरर् उधोग थथापिा िथा संचािि िाई 
प्रोत्सि गिे र्िर्ि ििाइिे छ साथै ििन उध्र्म ववकासका िार्ग 
संस्िर् सरकार, प्रदेश सरकार संग सहकार्ि गदै अस्ि िवढिेछ । 

१८.सनरिा 

िगर भररका जििािाई सनरिाको पनर्ि प्रत्र्ाभ नर्ि द्ददि ववर्भन्न सनरिा 
र्िकार्संग समरवर् गरेर सनरिाको पहनच सबपनर्ि जििामा पनर्ािउि े
र्िर्ि अविबिि गररिे छ। प्रत्रे्क वडामा प्रहरर ववटको 
व्र्वथथापि गिि पहि गररिे छ। 

 

 

 



१९. अरर् र्िकार् संगको सबिरध  

र्स िगरपार्िकाको र्छमेकमा रहेका इिाम िगरपार्िका, माई 
िगरपार्िका, माङसेिनङ गाउपार्िका र फाकफोकथनम गाउपार्िका 
संग सडक संजाि , पर्िटि  ववकास, जि उपर्ोग र व्र्ापार 
िेिमा सहर्ोग िथा साझा र्िर्ि ििाइ आव्थर्क िेिमा िागन 
गररिे छ।साथै राविर् िथा अरिरािविर् संि संथथा संग भर्गर्ि 
सरिरध जोड्दै अस्ि िवढिे छ। 

 

२०. सेवा सनववधा 

िगरपार्िकाका कमिचारीहरुिाई िगरपार्िकािे र्िएको र्िर्ि िथा 
कार्िक्रमको  कार्ािरवर्ि गदै िगरवासीहरुको दैर्िक िथा 
प्रशासर्िक सेवा र्छटो छररिो ढङ्गिे प्रवाह गिि प्रोत्सावहि गररिे छ 
। 

२१.सामास्जक ववकास 

➢ जेष्ट िागररक, समाजका अर्भभावकका रुपमा रहि े हनदा 
वहाहरुिाई सबमाि र सम्रिर् गिि िेपाि सरकारिे द्दददै 
आएको सामास्जक सनरिा भत्तामा केवह थप गरर पोसाक 



सहर्ोग व्र्वथथा गररएको छ, उि कार्ििाई थप 
प्रभावकारर रुपमा संचािि गरर र्िररिरिा द्ददइिे छ । 

➢ समाजका हरेक वगि र सबप्रदार्िाई एउटै भाविािे अगार्ड 
िढाउि हाम्रो समाजमा रहेका जार्िगि संथकार अिनसार 
सबपनर्ि जािजार्िको संथकृर्ििाई संरिर् र सबवदिि गदै आ-
आफ्िा संथकार अिनसार हनिे सामास्जक कृर्ाकिापका 
कार्ािक्रमिाई थोरै भएपर्ि सहर्ोग पनगोस भन्ने उदेश्र्िे दाह 
संथकारका िार्ग सहर्ोग गिे र्िर्ि र्िइएको छ, र्सिाई 
र्िररििाि द्ददईिे छ। 

➢ र्स िगरपार्िका र्भि अरर् िेििाट िगर र्भिको पर्िटि, 
कृवर् र स्शिा िफि  आकस्शिि भएर िसाई सराई गरी आउिे 
िागररकिाई ववर्ेश प्रोत्साहि गररिे छ। 

 

 

 

 



र्स िगरपार्िकािाई संववधाििे व्र्वथथा गरेका अर्धकार 
ििेर्भिका थप आवथर्क ऐि, र्िर्म, र्िदेस्शका हरुको र्िमािर् 
गदै कार्ािरवर्िमा ल्र्ाइिे छ। 

 

कार्िक्रमका कार्ािरवर्िमा आवथर्क समरवर्को अपेिा गदै 
कार्िसर्मर्िका सदथर्हरु, सभाका सदथर्हरु िथा सबपनर्ि 
सरोकारवािा ििेहरुिाई धरर्वाद ज्ञापि गदिछन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


