
 

आर्थिक वषि २०७९/०८० को नगय सबाभा ऩेश गरयएको  नीर्त तथा कामिक्रभ 

 

देउभाई नगयऩार्रकाको सातौँ नगय सबाभा उऩस्थथत प्रभखु अर्तथी ज्मू, नगय सबाका सदथम 
ज्मूहरु, थथानीम तहको र्नवािचन ऩश्चात देउभाई नगय सबाको सातौँ नगय अर्धवेशनको मो सॊवेदनशीर 
एवॊ भहत्वऩूणि ऺणभा हार्दिक थवागत अर्बवादन  गदिछु।  

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

सॊववधान कामािन्वमनका भहत्वऩूणि आधायहरु र्नभािण गयी याजर्नर्तक सॊक्रभण कारको अन्त्म 
बई देश ववकास य सभवृिको सखुद प्रवेशद्वायभा प्रवेश गयी "सभिृ नेऩार सखुी नेऩारी" को भूर भभि 
अनसुाय कामि गनि थारनी गने एउटा स्जम्भेवाय सदथमको हैर्समतभा तऩाई हाभीराई ऩाउॉदा अर्त 
नै  खशुी रागेको छ। 

ववर्बन्न वकर्सभका साभस्न्त र्नयॊ कुशतावादीहरुको शासन प्रणारीको अधमाॉयो मगुको अन्त्म गयी 
जनप्रर्तर्नर्ध भापि त याज्म सञ्चारन गने सॊघीम रोकतास्न्िक गणतन्िको मगुभा प्रवेश गयाउने क्रभभा 
जीवनको आहतुी र्दनहुनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरु प्रर्त हार्दिक श्रदाञ्जरी व्मक्त गदिछु ।  

 

नेऩारी सभाजको रुऩान्तयणभा मोगदान ऩमुािउनहुनुे तथा याविमता, याविम वहत एवॊ थवार्बभान 
सवहतको रोकतन्ि एवॊ गणतन्ि प्रार्िको रार्ग नेततृ्व प्रदान गनुिहनुे सम्ऩूणि अग्रजहरुप्रर्त उच्च 
सम्भानबाव प्रकट गनि चाहन्छु । 

गणतन्ि थथाऩना बएको १४ वषिको अवर्धभा हार्सर बएका भहत्वऩूणि उऩरस्धधहरु 
सपरताऩूविक सॊथथागत गरयदै थऩ सदुृढ य सभनु्नत फनाइने क्रभभा नेऩारको सॊववधानरे ऩरयक्ऩना 
गयेको ३ तहको सयकाय भधमे थथानीम सयकायको हैर्समतभा हाभी सफैजना मस देउभाई 
नगयऩार्रकाको ववकास, सभवृि य देउभाईवासी आभ जनसभदुामको सभनु्नर्तभा अहोयाि खवटने 
भहत्वऩूणि सदथमको रुऩभा र्भर्त २०७९ सार फैशाख ३० गते सम्ऩन्न थथानीम तहको र्नवािचनभा 
आफ्नो अभू्म भत र्दई र्नवािस्चत गयाउनहुनुे सम्ऩूणि देउभाईवासीभा धन्मवाद ऻाऩन गदै हाम्रा 
आजसम्भका कामिहरुको ऩूणि सभीऺा गयी आगाभी र्दनहरुभा गनुिऩने कामिहरुको अभू्म सझुाव 
र्दनहुनुे सम्ऩूणि फवुिस्जवव, याजनीर्तक दर, सभाजसेवी, ऩिकाय, नागरयक सभाज रगामत सफैभा 
धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  



सबाका सदथम ज्मूहरु, 

सॊघीम रोकतास्न्िक गणतन्ि नेऩारको सॊववधानद्वाया सरु्नस्श्चत गरयएका अर्धकायहरुको 
भाधमभफाट हारसम्भ तजूिभा गयी कामािन्वमनभा ्माइएका ववर्बन्न ऐन, र्नमभावरी, कामिववर्ध, 
र्नदेस्शका रगामतका काननुहरुको अर्धनभा यही कामि सम्ऩादन गरयदै आएको य आगाभी र्दनभा ऩर्न 
आवश्मकता अनसुाय थऩ ऐन, र्नमभहरुको व्मवथथा गदै कामि अगाडी फढाईने प्रर्तफिता सभेत व्मक्त 
गदिछु ।   

सॊववधान प्रदत्त अर्धकायभा सॊघीम सयकाय, १ नॊ. प्रदेश सयकाय य देउभाई नगयऩार्रकाको 
फीचभा सभन्वम, सहकामि य सह-अस्थतत्वको र्सिान्तराई अविकाय गयी नगय र्बिका सम्ऩूणि आर्थिक, 
साभास्जक, तथा बौर्तक ववकास र्नभािणका कामिहरु हारसम्भ कामािन्वमन हुॉदै आइयहेको य आगाभी 
र्दनभा ऩर्न सोही अनरुुऩ सभुधयु सम्फन्ध कामभ गयी थऩ सशक्त य दीगो रुऩभा र्नयन्तय चर्रयहन े
ववश्वास र्दराउन चाहन्छु । 

मस नगयऩार्रकारे आफ्नो २०७९/०८० को वावषिक नीर्त तमायी गने सन्दबिभा नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकायको नीर्त य भागिदशिन अनरुुऩ महाॉका ववर्बन्न ऺेि, सभदुाम साथै ९ वटै 
वडाहरुफाट प्राि बएका सझुाव, मोजना तथा कामिक्रभहरुराई ववर्बन्न ववषमगत सर्भर्त, याजश्व ऩयाभशि 
सर्भर्त, श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा र्नधाियण सर्भर्त, फजेट तथा कामिक्रभ तजूिभा सर्भर्त 
रगामतका सर्भर्तहरुको फैठकको र्नणिमका आधायभा मो वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ तमाय गयी 
नगयकामिऩार्रका फैठकफाट र्नणिम बई आजको मो नगयसबा सभऺ ऩेश गयेको छु ।मस ऩरु्नत 
कामिभा सहमोग ऩमुािउन ुहनुे सम्ऩूणि भहानबुावहरु धन्मवादका ऩाि हनुहुनु्छ। 

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

आर्थिक वषि २०७९/०८० भा नऩेार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राि शशति अनदुान, 
सभानीकयण अनदुान, याजथव फाॉडपाड, सभऩयुक अनदुान य ववशेष अनदुान तथा आन्तयीक आमको 
फजेटफाट नगयऩार्रका ऺेिभा सञ्चारन हनुे कामिक्रभहरु मस नीर्त तथा कामिक्रभका आधायभा 
सञ्चारन हनुेछन।् 

आर्थिक वषि २०७९/०८० को वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ तजुिभा गने सन्दबिभा 
र्नम्नर्रस्खत ववषम वथतहुरुराई आधाय भानी तमाय गरयएको छ । 

क. नेऩारको सॊववधान, 
ख. थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

ग. सॊघ य प्रदेश सयकायफाट प्राि र्नदेशनहरु, 



घ. दात ृर्नकामसॉग बएका सम्झौताहरु, 
ङ. वडा सर्भर्तफाट प्राि बएका भाॉगहरु तथा सझुावहरु, 
च. थथानीम तहको वावषिक मोजना तथा फजेट तजूिभा र्दग्दशिन, २०७४, 
छ. श्रोत साधनको उऩरधधता, 
ज. सयोकायवाराहरुको सहभर्त, 

थथानीम तहको दोश्रो र्नवािचन ऩश्चात थथानीम सयकायको प्रभखुका हैर्समतरे देउभाई 
नगयवासीहरुका तभाभ भाॉग, चाहाना, आकाॊऺा य बावनाराई सम्फोधन गनि भ नगयको एकीकृत 
ववकासका रार्ग आगाभी आ.व. २०७९/०८० भा अवरम्फन गरयने नीर्तहरु प्रथतरु्तका रार्ग 
अनभुर्त चाहन्छु ।    

१.स्शऺा, मवुा तथा खेरकुद 

 स्शऺण र्सकाईभा आधरु्नक प्रववर्धको प्रमोग गने तथा सभमानकूुर वैकस््ऩक स्शऺण र्सकाईको 
अवधायणाराई अवरम्वन गने नीर्त र्रइनेछ । 

 देउभाई नगयऩार्रकाराई शैस्ऺक गन्तव्मको रुऩभा ववकर्सत गने रक्ष्म अनरुुऩ हार बानबुक्त भा.वव., 
भॊगरफायेभा प्राववर्धक धाय अन्तगित र्सर्बर ईस्न्जर्नमरयि, स्जतऩयु भा.वव.,स्जतऩयुभा ऩशवुवऻान य 
खान्रिु भा.वव.,ऩञ्चभीभा ववऻान सॊकाम सञ्चारन गरयदै आएकोभा आगाभी आ.व.भा सभेत साधन 
स्रोतको मथोस्चत व्मवथथाऩनराई र्नयन्तयता र्ददै देउभाई नगयऩार्रकाराई प्राववर्धका स्शऺाको 
थरोको रुऩभा थथावऩत गदै रर्गने छ । 

 स्शऺाको उज्मारो वकयणफाट कुनै ऩर्न फारफार्रकाराई वस्ञ्चत हनु नर्दन अर्नवामि ववद्यारम बनाि 
कामिक्रभ अर्बमानका रुऩभा सॊचार गरयने छ। 

 देउभाई नगयर्बिभा यहेका सम्ऩूणि भाधमर्भक ववद्यारमहरुभा सत्र्चार्रत ववद्यारम थवाथ्म थवमॊसेवक 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।  

 गयीवीका कायणरे स्शऺाभा ऩहूॉच नहनु े अवथथाराई अन्त्म गनि ववद्यारमहरुभा छािवरृ्त कोष 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ साथै देउभाई नगयर्बिका साभदुावमक ववद्यारमफाट एस.ई.ई. उत्तीणि 
गयी स्चवकत्सा स्शऺा आमोगद्वाया सञ्चार्रत प्रवेश ऩरयऺा उस्त्तणि गने वावषिक एक जना देउभाई नगयका 
थथाई फार्सन्दाका छोयाछोयीराई डाक्टय ववषम अधममन गनि छािवरृ्त प्रदान गरयनेछ ।  

 उच्च स्शऺाको ऺेिभा ववषशे सहमोगको कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइने छ। 

 नगयर्बिका प्रत्मेक भाधमर्भक ववद्यारमभा कम्ुमटुय स्शऺण र्सकाईका रार्ग आवश्मक ऩने बौर्तक 
तथा भानवीम ऩूवािधायको ववकास सवहत आधरु्नक प्रमोगशाराको व्मवथथाऩन गने कामिराई र्नयन्तयता 
र्दइनेछ। 



 नगयऩार्रका र्बिका सम्ऩूणि साभदुावमक ववद्यारमहरु य भॊगरफाये फहभुखुी क्माम्ऩसको शैस्ऺक 
वातावयण तथा बौर्तक ऩूवािधाय ववकास य थतयोन्नतीका रागी आवश्मक सहमोगराई र्नयन्तयता 
र्दइनेछ। 

 नगय प्रभखु छािवरृ्त कोषफाट ईस्न्जर्नमरयि अधममनयत ववद्याथॉहरुराई प्रदान गरयदै आएको छािवरृ्त 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइने छ। 

 देउभाई नगयऩार्रकाको आफ्नो छुटै्ट ऩाठ्यक्रभ ववकास गने कामि सम्ऩन्न बइसकेकारे मसै आ.व.फाट 
रागू गरयनेछ । 

 स्जतऩयु भा.वव., स्जतऩयुभा सञ्चार्रत नभनुा ववद्यारम कामिक्रभराई तीव्रताका साथ अस्घ फढाउदै  
नगयका अन्म ववद्यारमभा सभेत उक्त कामिक्रभ सञ्चारनका रार्ग ऩहर गरयनछे। 

 साभदुावमक ववद्यारमभा कामियत नगय स्शऺक, कभिचायी तथा स.का.हरुको सेवा सवुवधा नेऩार 
सयकायरे र्नधाियण गये फभोस्जभ  सभामोजन कामिराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

 साभदुावमक ववद्यारमभा अधममनयत छािाहरुका रार्ग थमार्नटयी ुमाड ववतयण कामिक्रभराई 
र्नयन्तयता र्ददै ववद्यारमहरुभा थमार्नटयी ुमाड र्डष्ऩोजर भेस्शनको सभेत व्मवथथाऩन गरयदै 
रर्गनेछ। 

 वैदेस्शक योजगायीफाट पवकि एका, थवदेशभा योजगायी गभुाएका तथा नगयर्बि यहेका फेयोजगाय 
मवुाहरुराई प्रधानभन्िी योजगाय कामिक्रभसॉग सभन्वम गदै योजगाय प्रदान गरयने छ साथै मवुा 
योजगायीका रार्ग रुऩान्तयण ऩहर ऩरयमोजना भापि त मवुा जनशस्क्तराई थवयोजगाय फनाई आम 
आजिन ववृि गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 मवुाराई व्मवसावमक एवॊ उद्यभी फनाउन ववर्बन्न प्रकायका व्मवसावमक तथा सीऩभूरक तार्रभ, 
साभग्री ववतयण तथा व्मवसाम शरुु गनि फीउ ऩूॉजीको व्वथथाऩन गने नीर्त र्रइनेछ। 

 याविम थतयका खेराडी उत्ऩादन गनि देउभाई नगयऩार्रका सऺभ यहदै आएको कुया महाॉहरुभा 
सविववर्दतै छ, मस अवथथाराई थऩ सदुृढ फनाउन नगय खेरकुद ववकास सर्भर्त गठन  गयी नगय 
र्बि यहेका र्फर्बन्न खेर य खेराडीहरुको ऩवहचान गयी उनीहरुको प्रर्तबाराई अझ प्रष्पूवटत गयाउन 
ववशेष नीर्त र्रइने छ।   

 "थवथथ जीवनका रार्ग खेरकुद" बन्ने नायाराई साकाय फनाउन नगय ऺेिर्बि ववर्बन्न थथानभा 
खेरकुदका रार्ग आवश्मक ऩूवािधाय र्नभािण गदै मवुाहरुराई खेरकुद गर्तववर्ध तपि  आकवषित गनि 
ववर्बन्न खेर ववधाका नगय तथा प्रदेश थतयीम प्रर्तमोर्गता आमोजना गने नीर्त रागू गरयनेछ। 

२.थवाथ्म 

 देउभाई नगयऩार्रकाभा र्नभािणार्धन १५ शैय्माको अथऩतारराई सभमभा नै सम्ऩन्न गरय ववशेषऻ 
सवहतको सभामानकुुर थवाथ्म सेवा प्रदान गनि आवश्मक नीर्त र्रइनेछ ।  



 सयुस्ऺत भाततृ्व तथा फारऩोषण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्ददै अऩािता गबिभै योकथाभ गनिका रार्ग 
चौभार्सक गबि जाॉचराई अझ प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 नगयऩार्रकाको आफ्नै एम्फरेुन्स खरयद गरय मसै आर्थिक वषिफाट नगयर्बिका सम्ऩूणि गबिवती 
भवहराहरुराई सयुस्ऺत रुऩभा सतु्केयी गयाउनका रार्ग स्ज्रा अथऩतारसम्भ  र्नशु् क ऩमुािउन े
व्मवथथा र्भराइनेछ। 

 "थवथथ एवॊ सभिृ देउभाई" साकाय ऩानि भवहरा थवाथ्म थवमॊसेववकाको सेवाराई उच्च भू्माङ्कन गदै 
प्रोत्साहनका कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइएको छ।  

 नगयऩार्रका र्बिका सफै थवाथ्म सॊथथाहरुराई उऩरधध गयाईने याविम र्न्शु् क कामिक्रभका 
अत्मावश्मक औषर्धहरुको थटक आउट हनु नर्दन र्नमर्भत आऩूर्तिको धमवथथाऩन गरयनेछ साथै नसने 
तथा  भानर्सक योगको औषर्ध व्मवथथाऩनराई र्नयन्तयता र्दइनेछ ।   

 मस नगयऩार्रकाभा यहेको आमवेुद औषधारमराई आवश्मक ऩूवािधायको धमवथथा गयी वपस्जमोथेयाऩी 
सेन्टयका रुऩभा ववकर्सत गने कामिराई र्नयन्तयता र्दइनेछ । 

 र्नमर्भत धमामाभ तथा मोग स्शववय सॊचारनराई र्नयन्तयता र्दइनछे । 

 सयकायरे र्नधाियण गयेको ववऩन्न नागरयक औषधी उऩचाय सम्फन्धी जवटर प्रकृर्तका योगको उऩचायका 
रार्ग र्फयाभीराई उऩचायको ऩहूॉच सम्भ ऩमुािउन आवश्मक मातामात सहमोगको धमवथथाराई 
र्नयन्तयता र्दईनेछ । 

 सतु्केयी थमाहाय तथा फारऩोषण बत्ता कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

 सफै थवाथ्म सॊथथाहरुफाट र्न्शु् क प्रदान गरयने आधायबतू थवाथ्म सेवाराई थऩ गणुथतयीम 
फनाइनेछ। 

 थवाथ्म र्फभा कामिक्रभराई नगयफासी सफैको सविसरुब ऩहूॉचभा ऩमुािउने नीर्त र्रइनेछ। 

 सयुस्ऺत भाततृ्व कामिक्रभराई सविसरुब, प्रबावकायी य गणुथतयीम फनाउन र्फथतारयत फर्थिङ सेन्टयभा 
आवश्मक अत्माधरु्नक उऩकयणहरु व्मवथथाऩन गरयनेछ ।  

 र्नमर्भत खोऩ कामिक्रभराई थऩ सदुृढीकयण  गरयनेछ । 

३.बौर्तक ऩूवािधाय ववकास 

 नगयऩार्रकारे दैर्नक रुऩभा प्रदान गने सेवा प्रवाहराई एवककृत फनाउने हेतूरे र्नभािणाधीन नगय 
प्रशासकीम बवनको र्नभािण कामि  सभमभै सम्ऩन्न गरय एकद्वाय सेवा सञ्चारनभा ्माइने छ। 

 

 देउभाई नगयऩार्रकाको भॊगरफाये ऺेिभा र्नभािणाधीन १५ शैय्माको नगय-अथऩतार सभमभै र्नभािण 
सम्ऩन्न गयी ववशेषऻ सवहतको थवाथ्म सेवा सञ्चारनभा ्माइनेछ। 



 देउभाई नगयऩार्रकाका सम्ऩूणि वडाभा सवुवधा सम्ऩन्न वडा कामािरम बवन तथा आधायबतू थवाथ्म 
केन्र बवन र्नभािण सम्ऩन्न बइसकेको हुॉदा, आवश्मक ऩने थऩ ऩवुािधायको व्मवथथाऩन गरय सेवा 
प्रवाहराई चथुत फनाइनेछ।  

 ऩवहरो नगयसबाको नीर्त तथा कामिक्रभ अनरुुऩ नगयऩार्रका ऺेि र्बि पयावकरा सडक सञ्जारराई 
व्माऩक रुऩभा ववथताय गने नीर्त अनसुाय मस सातौँ नगयसबा सम्भ आइऩगु्दा रक्ष्म प्रार्ि बएको 
भहशसु हाभी सफैराई हनु्छ। मसयी ववथतारयत सडक सञ्जारराई फाहै्र भवहना चरामभान फनाउने 
चनुौर्त हाभी भाझ छ य मसको रार्ग सम्ऩूणि सडक सञ्जारराई क्रर्भक रुऩभा अर वेदय (All 

Weathered)  फनाउनको रार्ग कामिमोजना फनाई राग ुगरयने नीर्त अनरुुऩ आगाभी आ.व. भा ३० 
वक.भी. कच्ची सडकराई अर वेदय सडकको रुऩभा थतयोन्नर्त गरयनेछ। 

 नगय कामिऩार्रकाको र्नणिम फभोस्जभ रु. ५ राख बन्दा भार्थ रागत अनभुान बएका आमोजनाहरु 
ठेक्का ववर्धफाट कामािन्वमन गने नीर्तराई कडाइका साथ र्नयन्तयता र्दइनेछ।जसरे गदाि नगयऩार्रकारे 
ऩूवािधाय र्नभािणभा गयेको रगानीफाट गणुात्भक राब प्राि हनुे देस्खन्छ। 

 नगयऩार्रका र्बि ववकर्सत हनुे सडक सॊजारहहरुको र्दघिकार्रन व्मवथथाऩनका र्नस्म्त नगय मातामात 
गरुुमोजना र्नभािण कामि आगाभी आ.व.भा सम्ऩन्न गरय रागू गरयनेछ ।  

 देउभाई नगयऩार्रकाको र्दघिकार्रन ववकासका रार्ग याविम आवर्धक मोजनासॉग तादम्मता कामभ हनु े
गरय भधमकारीन खचि कामिमोजना तमाय गरय राग ुगरयनेछ।  

 फजाय ऺेिको वहृत्तय ववकासका रागी वैकस््ऩक भागिको थतय फरृ्ि गने कामि अस्न्तभ चयणभा 
ऩरु्गसकेकारे उक्त सडक ऺेिभा फसोवास व्मवस्थथत फनाउन थऩ ऩूवािधायको व्मवथथा गरयने छ। 
साथै फजाय ऺेिका सहयी सडकहरुको थतयववृिका रार्ग नभूना वऩचका कामिक्रभहरुराई र्नयन्तयता 
र्दइन ेछ ।  

 नमाॉ सडक वनाउने कामि अस्न्तभ चयणभा ऩरु्गसकेकोरे अफ बै यहेका सडकको गणुथतयीम 
थतयोन्नर्तको कामिराई ऩवहरो प्राथर्भकताभा यास्खनेछ। 

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉगको सभन्वम-सहकामिभा देउभाई नगयऩार्रकाको केन्र भॊगरफाये य भेची 
याजभागि जोड्ने नेऩारटाय - भॊगरफाये सडकखण्ड थतयोन्नर्तको कामि तत्कार थारनी गरयनेछ। 

 बौगोर्रक रुऩभा एक बन्दा फवढ वडा तथा अन्तय-ऩार्रका जोड्ने सडकहरुराई उच्च प्राथर्भकता 
र्दएय मोजनाभा सभावेश गरयने छ।  

 देउभाई नगयऩार्रकाको यणनीर्तक सडक भधमेको भॊगरफाये-गजयुभखुी सडक सॊघीम सयकायसॉगको 
सभन्वमभा थतयोन्नर्तको कामि थारनी बइसकेको साथै देउयारी-भॊगरफाये, र्भरडाॉडा-चाचरे, यक्से-
भॊगरफाये, ऩैये बञ्ज्माि-ओझेरे रगामतका यणनीर्तक सडकहरुको थतयोन्नर्तका रार्ग केन्र य प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्वम गयी अस्घ फवढने नीर्त अनरुुऩ र्भरडाॉडा-चाचरे सडकखण्डको थतयोन्नर्तको कामि 
मसै आ.व.भा सम्ऩन्न गरयनेछ ।  



 देउभाई नगयऩार्रका ऺेि र्बि र्नभािणार्धन भॊगरफाये-एकतुऩा-यवव, गाग्रबेञ्ज्माि-ववतािभोड, सवुकरमु्फा-
रारुम्फा रगामतका उच्च भहत्वका यणनीर्तक सडकहरुको र्नभािण कामिको गर्तराई तीव्रता र्दन, 
सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग र्नयन्तय सभन्वम गरयनेछ । 

 नगयऩार्रकाका ववर्बन्न सडक तथा सॊयचनाको र्नभािणको रार्ग वातावयण प्रबाव भु् माॊकन तथा ववष्ततृ 
आमोजना अधममन प्रर्तवेदन तमाय गरय नगय आमोजना फैंकको थथाऩना गरयनछे। 

 साविजर्नक तथा र्नजी बवन र्नभािण गदाि याविम बवन र्नभािण आचायसॊवहता कडाईका साथ रागू 
गरयनेछ। साथै ववद्यतुीम घयनक्शा ऩास प्रणारी  सञ्चारनभा ्माइने छ। 

 नगयफाट सॊचार्रत आमोजनाहरुको अनगुभन तथा र्नरयऺण कामि प्रबावकायी फनाउन तमाय ऩारयएको 
"अनराइन प्रणारी" मसै आ.व. फाट राग ुगरयनेछ । 

 झोरिुेऩरु ववथताय मोजना अन्तगित देउभाई १ य पाकपोकथभु जोड्ने भैदाने खोरा , फापरुङ य 
साखेजिु जोडने वडा नॊ ६ झिेुखोरा, गपुाथमु्की दईु डाॉडा  जोड्ने वडा नॊ ३, झमाॉउ ऩोखयी ऩमिटकीम 
ऺेि वडा नॊ ८, तीनजयेु ऩमिटकीम ऺेि वडा नॊ ६ भा झोरिुेऩरु र्नभािण कामि मसै आ.व.भा  सम्ऩन्न 
गरयनेछ।   

 फहफुवषिम मोजनाहरुराई प्राथर्भकताका साथ सॊचारन गरयने छ। 

 ऩमिटकीम ऺेिहरुको  प्राथर्भवककयण गयी ऩूवािधायहरु र्नभािण गरयनेछ। 

४.योजगायी तथा गरयवी र्नवायण 

 देउभाई नगयऩार्रका र्बि यहेका अर्त ववऩन्न ऩरयवायको ऩवहचान य अवथथा ववश्लषेण गयी ऩरयचम ऩि 
ववतयणका भाधमभवाट सयकायी तथा गैय सयकायी र्नकामहरुवाट प्रदान गरयने सेवा सवुवधाराई 
एकीकृत रुऩभा प्रदान गनि आवश्मक व्मवथथा गरयनेछ । 

 वैदेस्शक योजगायीफाट पकेका तथा नगयर्बि यहेका फेयोजगाय व्मस्क्तहरुराई उनीहरुको र्सऩ य 
ऺभताको ऩवहचान गयी थवदेश भै योजगाय फनाउन प्रधानभन्िी योजगाय कामिक्रभ, सयुस्ऺत आप्रवासन 
ऩरयमोजना य गरयफी र्नवायणका रार्ग रघ ुउद्यभ ववकास कामिक्रभभा सभावहत गदै कस्म्तभा १०० 
जना फेयोजगाय व्मस्क्तराई प्राववर्धक सीऩभूरक तार्रभ प्रदान गयी थवयोजगाय फनाइनेछ। 

 वैदेस्शक योजगायीभा गएका तथा वैदेस्शक योजगायीफाट पवकि  आएका य र्नजको ऩरयवायको साभास्जक 
सयुऺा तथा सहामताको रार्ग सयुस्ऺत आप्रवासन ऩरयमोजना सॉग सभन्वम तथा सहकामिका रार्ग 
फजेट व्मवथथाऩन गयी कामिक्रभ प्रबावकायी फनाउन आवश्मक नीर्त तम गरयनेछ। 

 
 नगयऺेि र्बिका श्रभ सवक्रम जनशस्क्तराई थवयोजगाय तपि  उन्भखु गयाउन घयेर ुतथा साना उद्योग 

ऺेि, सीऩ तथा व्मवसाम प्रवििन गने र्नकामहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गयी सम्फस्न्धत सीऩराई 
उजागय गयी ऺभता अर्बवरृ्ि कामिक्रभराई  र्नयन्तयता  र्दइनेछ । 



 नगयका सम्ऩूणि योजगायीका कामिक्रभ सञ्चारन गनि तथा फेयोजगाय व्मस्क्तहरु एवॊ योजगायदाताहरुको 
वाथतववक त्माङ्क याख्न, अद्यावर्धक गनि रगामतका योजगायी सम्फन्धी  सम्ऩूणि सेवा प्रदानका रार्ग 
योजगाय सेवा केन्रराई श्रभ फैंकको रुऩभा ववथताय गने उिेश्म अनरुुऩ योजगाय सेवा केन्र, सयुस्ऺत 
आप्रवासन ऩरयमोजना य गरयफी र्नवायणका रार्ग रघ ुउद्यभ ववकास कामिक्रभराई एकीकृत रुऩरे 
सञ्चारन गनि श्रभ तथा योजगाय प्रवििन शाखाको थथाऩना गरय आवश्मक जनशस्क्त व्मवथथाऩन 
गरयनेछ। 

 नगयऩार्रकाभा सञ्चारन हनुे र्नभािण मोजनाभा थथानीम जनशस्क्तको प्रमोगराई प्रोत्साहन र्दने नीर्त 
र्रइनेछ । 

 

५.खानऩेानी, र्सॉचाई तथा सयसपाई 

सबाका सदथम ज्मूहरु, 
 थवच्छ खानेऩानी थवथथ जीवनको ऩवहरो आधाय हो। हाम्रो नगयऩार्रका र्बि र्नभािणाधीन 

खानेऩानीका आमोजनाराई नगयकै भातहतभा सॊचारन गयी ऩणुिरुऩभा थवच्छ खानेऩानीको प्रत्माबतू 
गयाइने छ । 

 तत्कारीन खानेऩानी सभथमा सभाधानभा नगयऩार्रकारे खेरेको बरू्भका सफैभा अवगत नै छ य 
दीघिकारीन खानेऩानी सभथमा सभाधानका रार्ग तमाय गरयएको ववथततृ ऩरयमोजना प्रथतावराई सॊघ, 
प्रदेश तथा दात ृर्नकामहरुसॉग सभन्वम गरय सञ्चारन गरयने छ। 

 नगयका सम्ऩूणि कृवष मोग्म जर्भनराई र्सस्न्चत गयाउने नीर्त अनरुुऩ, सॊघीम सयकाय, प्रदेश 
सयकाय,थवीस सयकाय य देउभाई नगयऩार्रकाको साझेदायीभा सञ्चार्रत साना र्सॉचाई कामिक्रभ (SIP) 
सॉगको सहकामिभा ८ वटा आमोजना सम्ऩन्न बइसकेको अवगत गयाउदै ५ वटा आमोजना र्नभािणाधीन 
अवथथाभा यहेको य आगाभी वषिभा थऩ ५ वटा आमोजनाहरु सम्ऩन्न गरयनेछ साथै मस कामिक्रभराई 
आ.व. २०८१/०८२ सम्भ र्नयन्तयता र्दइनेछ । 

 वतिभान पोहोयभैरा सॊकरन तथा व्मवथथाऩन प्रणारीराई थऩ सदुृढीकयण गदै नगय र्बिका सम्ऩूणि 
फजाय ऺेिभा ववथताय गरयनेछ । 

 सम्ऩूणि फजाय ऺेिहरुभा पोहोय सॊकरनका रार्ग ठाउॉ-ठाउॉभा  डथटववनको व्मवथथा गरयनेछ। साथै 
"पोहोयराई भोहय" भा ऩरयणत गने कामिक्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 दीघिकारीन रुऩभा पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको र्नर्भत्त व्मवस्थथत ्मान्ड वप्ड साइट र्नभािणका रार्ग 
DPR तथा IEE को कामि सम्ऩन्न बइसकेकोरे मथास्शघ्र र्नभािण कामि अस्घ फढाइनेछ । 

 

 थवच्छ एवॊ थवथथ ऩमािवयणराई दृविगत गदै पोहोयभैरा व्मवथथाऩनराई प्रबावकायी फनाउन ुराविक 
झोरा तथा ुराविकजन्म वथतहुरुराई क्रर्भक रुऩरे र्नरुत्सावहत तथा न्मूनीकयण गदै रर्गने छ । 



 

६.वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवथथाऩन 

 

 जराधाय तथा खानेऩानी भूहानराई सॊयऺण गनि आवश्मक नीर्त अवरम्फन गरय वृऺ योऩण कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयने छ।  

 सडक तथा सॊयचनाहरु र्नभािण गदाि वन तथा वातावयणको ऺर्त न्मूनीकयण गने उऩाम (वामो 
ईस्न्जर्नमरयि) अवरम्फन गरय ववकास र्नभािणका कामिराई अस्घ फढाइनेछ।  

 नीस्ज वन दताि गनि प्रोत्साहन गदै जर्डफटुी खेर्त गनेराई ववशेष अनदुानको व्मवथथा गरयनेछ । 

 ववऩद् प्रर्तकामि मोजना र्नभािण गरय रागू गरयनकुा साथै ववऩद् सम्फन्धी ववषम थथानीम ऩाठ्यक्रभभा 
सभावेश गदै रर्गने छ । 

७.कृवष तथा ऩश ु

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

 "देउभाई नगयऩार्रकाको ऩवहचान प्राॊगारयक खेती अर्बमान" राई साकाय रुऩ र्दन कृवषराई वाधमता 
हैन यहयका रुऩभा ववकास गने गरय व्मवसावमक कृवष प्रोत्साहन कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

 ''घय घयभा कयेसावायी, बान्सा - बान्साभा ताजा तयकायी'' अर्बमान भापि त सम्ऩूणि व्मवसावमक 
कृषकराई र्सॉचाइ सहजताका रार्ग ऩाइऩ ववतयणका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गरयनेछ ।  

 उन्नत खारका ऩशऩुारन, व्मवसावमक तयकायी तथा परपूर खेती, व्मवसावमक भत्थमऩारन, 
भौयीऩारन, अरैची, अकफये खोसािनी, वकवव, अदवुा, स्चमा, कवप रगामतका नगदेफारी व्मवसाम गने 
कृषकहरुराई प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

 कृवष तथा ऩशऩुॊऺी सम्फन्धी त्माॊक अद्यावर्धक गयी कृषक दताि य कृषक ऩरयचम ऩि ववतयण 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

 आर्थिक ववकासभा कृवष ऺेिको मोगदानराई ववृि गनि कृवष ऺेिको ववववधीकयण, व्मवसावमकयण य 
आधरु्नकीकयण गदै रैजाने नीर्त अनरुुऩ मस आ.व.भा  र्नभािणाधीन कृवष तथा ऩश ुफजायकेन्र य ऩश ु
वधशारा  सञ्चारनका रार्ग आवश्मक व्मवथथाऩन गरयनेछ। 

 फारी तथा ऩशऩुॊऺी प्रवििन कामिक्रभ भापि त भास ु तथा दगु्धजन्म उत्ऩादनभा देउभाई 
नगयऩार्रकाराई आत्भर्नबिय फनाइ  र्नमाितभूखी फनाउदै रर्गनेछ । 

 

 फारी तथा ऩश ुर्फभा कामिक्रभराई उच्च प्राथर्भकता साथ राग ुगनि आवश्मक फजेटको व्मवथथाऩन 
गरयनेछ ।  

 दगु्घ डेयी आद्यरु्नवकयण तथा छुऩॉ प्रवििन कामिक्रभ राग ुगरयनेछ। 



 "हाम्र ै नगयको झमारे आर ु - अगािर्नक खानऩानभा नगयवासी र्सऩार ु " कामिक्रभ भापि त थथानीम 
उत्ऩादन ववृि गनि ववऊ सॊयऺण तथा ववतयण, उत्ऩार्दत वथतकुो फजायीकयण गयी फढ्दो पाथटपूड य 
जॊक पूडको प्रमोगभा न्मूनीकयण गरयने छ। 

 कृवष य ऩश ुऩारनका ऺेिभा अनकुयणीम काभ गने कृषकराई प्रोत्साहन थवरुऩ देउभाई कृवष य ऩश ु
ऩयुथकायफाट सम्भार्नत गरय ववशेष सहरु्रमत प्रदान गने नीर्त र्रइनेछ । 

 कृवष सहकारयता, साभवुहक खेती य साभवुहक ऩशऩुारन प्रणारीराई उत्ऩादन ववृिको आधाय फनाउन 
सहकायी दताि ऐन अनसुाय दताि प्रकृमा सयर फनाईनेछ ।  

 सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको सभन्वम य सहकामिभा कृवष आधरु्नकीकयण य व्मवसावमकयण गदै 
याविम एवॊ थथानीम भहत्वका खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाभा टेवा ऩमुािउने फारी तथा फथतकुो व्मवसावमक 
उत्ऩादनका रार्ग कृवष ऩकेट ऺेिको कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ साथै सेवा प्रवाहराई स-ु

व्मवस्थथत गनि कृवष तथा ऩश ुऺेिभा ववऻ जनशस्क्तको व्मवथथाऩन गरयनेछ। 

 ववर्बन्न जातका उन्नत खाद्यान्नवारी, घाॉसका ववऊ ववतयण तथा परपूरका ववरुवा योऩण  एवॊ बकायो 
सधुाय कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

८.ऩमिटन 

 नगय ऩमिटन गरुुमोजना तथा ऩमािऩमिटन र्नदेस्शका फनाई ऩमिटकीम गन्तव्महरुको सॊयचनागत ववकास 
गरय प्रवििन गरयनेछ। 

 ऩानीटाय य र्सविथमु्का ऺेिको ऩमिटन प्रवििनको रार्ग तमाय गरयएको DPR  अनरुुऩ  र्नभािण कामि 
मसै आ.व.भा सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

 कुवहर्बयराई थकाई ग्रास वव्रज य  यक क्राइस्म्वि सवहतको साहर्सक ऩमिटकीम थथरको रुऩभा 
ववकार्सत गने कामि मसै आर्थिक वषिफाट शरुुवात गरयनेछ। 

 देउभाई नगयऩार्रकाभा यहेका धार्भिक, ऐर्तहार्सक, साॉथकृर्तक तथा ऩमिटकीम भहत्वका ऺेिहरुको 
प्रचाय-प्रसाय गनि र्नजी ऺेिसॉग सभेत सभन्वम गरय सॊयचना र्नभािण गदै थथानीम, ऺेिीम, याविम तथा 
अन्तयाविम सॊचाय भाधमभराई ऩरयचारन गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्रइने छ। 

 देउभाई नगयऩार्रकारे ऩमिटन ऺेिको ववकास भापि त सभिृ देउभाई र्नभािण गने नीर्त अनसुाय 
ऩमिटन फोडिको थथाऩना गरय देउभाई नगयऩार्रका र्बिका सभग्र ऩमिटकीम भहत्वका ऺेिहरुको 
ऩवहचान गरय देउभाईराई ऩमिटकीम नगयीको रुऩभा ऩरयस्चत गयाइने छ। 

९.ववद्यतु तथा वैकस््ऩक उजाि 

 देउभाई नगयऩार्रकाको साविजर्नक ऺिेभा रागत सहबार्गताभा आधारयत सौमि सडक फत्ती जडान 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 



 नगयऩार्रकाराई काठको ऩोरयवहत शत प्रर्तशत घयधयुीभा ऩूणि ऺभताको उच्च बो्टेज सवहतको 
ववद्यतु सेवा उऩरधध गयाइनेछ। 

 नगयको फजायऺेिभा यहेका जोस्खभमकु्त ववद्यतुीम तायहरुको उस्चत व्मवथथाऩन गरय फजाय ऺेिको 
सयुऺा तथा सौन्दमिता कामभ गरयनेछ। 

 धुॉवाभकु्त नगयको रुऩभा देउभाई नगयऩार्रकाराई ववकर्सत गनि सधुारयएको चरुो, फामोग्माॉस, ववद्यतुीम 
च ु् हो जडान रगामत सौमि उजाि तथा नववकयणीम उजाि प्रववर्ध जडानराई प्रोत्साहन  गरयनेछ।  

 ग्राभीण ववदू्यतीकयण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।  

१०.रस्ऺतवगि तथा सभावेशीकयण 

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

 रस्ऺत वगिका आवश्मकता अनसुाय सीऩ ववकास तार्रभ प्रदान गयी आमआजिन ववृि गने तथा 
थवयोजगाय फनाउने कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ।  

 भवहरा प्रवििन कामिक्रभ भापि त नगयर्बिका सम्ऩूणि भवहरा  र्ददीफवहनीहरुराई आत्भर्नबिय एवॊ 
उद्यभी फनाउदै योजगायीको ववकास तथा थथानीम श्रोत-साधन ऩयीचारन गने कामिक्रभ ्माइने छ। 

 दर्रत,भवहरा य अऩािता बएका व्मस्क्तराई सचेतना तथा  सीऩभरुक कामिक्रभको रार्ग सहमोग गयी 
योजगायीको अवसय सजृना गरयने छ। 

 विृ आभाववुा राई विृाश्रभ धके्ने साभास्जक कुयीर्तराई र्नरुत्सावहत गनिका रार्ग फिृ फवुा 
आभाको एक आऩसका बावना, अतीतका सखु-दखु साटासाट गनि जेष्ठ नागरयक बेटघाट चौतायीको 
थथाऩना गने कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ । 

 रस्ऺत वगिका बवन र्नभािण गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइनेछ साथै र्नभािण गरयने बौर्तक सॊयचनाहरु 
अऩािभैिी फनाइनेछ । 

११.भानव सॊशाधन ववकास 

 नगयऩार्रकाद्वाया प्रदान गरयने सेवाप्रवाहराई चथुत दरुुथत ऩानि आवश्मक जनशस्क्त 
व्मवथथाऩनका र्नस्म्त नगयऩार्रकाको कभिचायी साॊगठर्नक सॊयचना तमाय ऩारय मसै आ.व. 
फाट कामािन्वमन गरयनेछ । 

 

 मस नगयऩार्रका अन्तगितका सम्ऩूणि कभिचायीहरुको तरवभान नेऩार सयकायरे प्रथततु गयेको 
आ.व. २०७९/०८० को फजेट अनरुुऩ कामभ गरयनेछ।  

 नगयऩार्रकाभा कामियत जनशस्क्तराई आवश्मक प्रोत्साहनको व्मवथथा गरयनकुा साथै 
सभमानकुुर आधरु्नक प्रववर्ध तपि  अगार्ड फढाउन प्रत्मेक वडा कामािरमफाट सहबार्गता हनुे 



गरय प्राववर्धक एवॊ प्रशासर्नक जनशस्क्तराई र्नयन्तय तार्रभ, अधममन अवरोकन तथा 
भ्रभणको व्मवथथा गयी सेवा प्रवाहराई सयर, र्छटो, छरयतो एवॊ दरुुथत फनाउन प्रववर्ध भैिी 
नीर्त र्रइनेछ। 

 जनप्रर्तर्नधीहरु, न्मावमक सर्भर्त तथा भेरर्भराऩ सर्भर्तका सदथमहरुको ऺभता अर्बववृिका 
रार्ग कामिक्रभ ्माइने छ 

१२. सूचना तथा प्रववर्ध 

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

 सूचना प्रववर्धको प्रमोग सॊगै देउभाई नगयऩार्रकारे अस्घ सायेको र्डस्जटर देउभाईको 
अवधायणाराई साकाय रुऩ र्दनको रार्ग मसै आ.व.भा सम्ऩन्न हनुे गरय सूचना तथा प्रववर्धको 
प्रमोग सम्फन्धी गरुुमोजना तमाय गरयनेछ। 

 नगयऩार्रकाफाट दैर्नक रुऩभा प्रवाह हनुे सेवाराई र्छटो, छरयतो तथा थऩ ऩायदशॉ रुऩरे 
घयैफाट प्राि गनि सक्ने गरय सूचना प्रववर्धको प्रमोग गदै ववद्यरु्तम बकु्तानी प्रणारी रागू 
गरयनेछ। 

 नगयऩार्रकाको सम्ऩूणि साभदुावमक ववद्यारमहरुभा मसै आ.व.भा ईन्टयनेट सेवा ववथताय 
कामिराई सम्ऩन्न गरयनेछ।  

 देउभाई नगयवासीहरुको ववथततृ वववयण सवहतको त्माङ्क र्नमर्भत रुऩभा अद्यावर्धक हनुे गरय 
वेबफेसभा आधारयत नगय प्रोपाइर तमाय ऩारयनेछ । 

 सञ्चाय ऺेिको ववकासका र्नस्म्त थथानीम ऩिकायहरुराई प्रोत्साहन गने कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । 

 नगयऩार्रका हातार्बि सचुना केन्रको थथाऩना गरय नगयको सम्ऩूणि सूचना सहज रुऩभा प्रदान 
गने व्मवथथा गरयनेछ । 

 सूचना प्रववर्धभा आधायीत स्शऺण र्सकाईराई र्नयन्तयता र्दईन े छ साथै नगयऩार्रकाभा 
नगयको आफ्नै सबियको थथाऩना गने, नगयऩार्रका तथा वडा कामािरमहरुराई इन्रानेट 
भापि त व्मवस्थथत गदै दैर्नक तथा प्रशासर्नक कामिहरु सञ्चारन गनि सहज तु् माइने छ। 

१३.साभास्जक सयुऺा एवॊ सॊयऺण 

 साभास्जक सॊथकायफाट एकर रुऩभा यहन फाधम बएका एकर ऩरुुषहरुराई प्रदान गरयदै 
आएको एकर ऩरुुष बत्ता तथा ज्मेष्ठ नागरयक ऩोशाक बत्ता ववतयण कामिक्रभ र्नयन्तयता 
र्दइने छ। 



 भतृ्म ु दाहसॉथकाय सहमोग तथा भटुुको ब्ब ऩरयवतिन, क्मान्सय, भगृौरा प्रत्मायोऩण गयेका 
र्फयाभीहरुराई प्रदान गरयदै आएको र्नवािह बत्ता ववतयण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ । 

 नगयभा यहेका तेस्रो र्रिी तथा ४५ वषि भाथीका अवववावहत भवहराराई सभेत साभास्जक 
सयुऺा बत्ता ववतयण कामिक्रभराई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

 मस नगयऩार्रका र्बि अन्म ऺेिफाट नगय र्बिको ऩमिटन, कृवष य स्शऺा तपि  आकस्शित 
बएय फसाइॉसयाई गयी आउने नागरयकराई ववशेष प्रोत्साहन गने नीर्त र्रइनेछ। 

१४.याजश्व तथा र्फत्तीम व्मवथथा 
 

 कोयोना भहाभायीरे गदाि सम्ऩूणि व्मवसामहरु धयासामी हदैु गएको वतिभान ऩरयवेशभा कयको 
दय ववृि गनुि बन्दा कयको दामयाराई पयावकरो वनाउदै प्रगर्तशीर कय सॊकरन नीर्त 
अवरम्वन गरयनेछ। 

 सम्ऩणुि व्मवसाम तथा सेवा ऺेिराई कयका दामयाभा ्माइने छ बने एक आर्थिक वषिभा 
सवैबन्दा वढी कय र्तने एकजना कयदाताराई उस्चत सम्भान गरयने छ। 

 देउभाई नगयऩार्रकाको आन्तयीक याजथव ववृिका रार्ग साविजर्नक तथा साभदुावमक फनका 
उत्ऩादन, नर्दजन्म उत्ऩादन (ढुॊगा, र्गवट, वारवुा तथा जरचय सभेत) य काननुरे वस्जित 
गयेका वाहेक फन ऺेिका वन्मजन्त ु एवॊ जर्डफवुटको कायोवायराई कयको दामयाभा ्माइन े
छ। 

 नगयको सभग्र याजथव ववृिका रार्ग याजथव सधुाय मोजना र्नभािण गरय रागू गरयनेछ। 

 नगयऩार्रकाद्वाया गरयने सम्ऩूणि बकु्तानीराई ववद्यतुीम बकु्तार्न प्रणारी भापि त गरयनेछ । 

१५. ब-ूव्मवथथाऩन, सहयी ववकास य आवास व्मवथथा  

सबाका सदथम ज्मूहरु, 

 एकीकृत तथा व्मवस्थथत वस्थत ववकासराई कामिमोजना फनाई राग ुगरयने छ।  

 ब-ुउऩमोग याविम ववकास नीर्तराई अवरम्फन गरयन ेछ।  

 बरू्भ व्मवथथाऩन आमोगद्वाया सॊचार्रत कामिक्रभराई ऩूणि रुऩभा सपर ऩानि सभन्वम य सहकामि गने 
नीर्त र्रइनेछ । 

 ऩयुाना घयको अर्बरेस्खकयण तथा नमाॉ घय नक्शा ऩास अर्नवामि गरयने छ। 

 नगयवासीका ऩयुाना तथा चवुहने छाना ववथथावऩत गनि रागत साझेदारयका आधायभा जथताऩाता ववतयण 
गरयनेछ साथै १ वषि र्बिभा देउभाई नगयऩार्रकाराई पुसको छानाभकु्त नगय घोषणा गरयनेछ। 

 



१६.प्राकृर्तक श्रोत व्मवथथाऩन 

 नगयऩार्रकाको थवार्भत्वभा यहेका य साविजर्नक ऩर्ति जग्गाहरुको खोजववन गयी त्माङ्क याख्न ेतथा ती 
जग्गाहरुको सॊयऺण गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइनछे। 

 साविजर्नक तथा साभदुावमक फनका उत्ऩादन, नर्दजन्म उत्ऩादन (ढुॊगा, र्गवट, वारवुा तथा जरचय 
सभेत) य फन ऺेिका फन्मजन्त ुएवॊ जर्डफवुटको उऩमोगभा ववशेष र्नर्त फनाएय रागू गरयने छ। 

१७.उद्योग, सहकायी तथा सॊघ-सॊथथा 

 थथानीम श्रोत साधन तथा मस ऺेिभा ऩाइने कच्चा ऩदाथिको प्रशोधन गने घयेर ुतथा साना उद्योग, 
कृवषजन्म, वन जन्म उद्योग थथाऩना तथा सॊचारनराई प्रोत्साहन गने र्नर्त फनाइने छ साथै रघ ु
उद्यभ ववकासका रार्ग सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय सॊग सहकामि गदै अस्घ फवढनेछ। 

 देउभाई नगयऩार्रकाभा यहेका सम्ऩूणि सहकायीहरुराई कोऩो एभ.आई.एस. प्रणारीभा अर्नवामि आवि 
गयाई व्मवस्थथत गरयनेछ ।  

१८.सयुऺा 

 नगयका सम्ऩूणि जनताराई सयुऺाको ऩूणि प्रत्माबरु्त र्दन ववर्बन्न सयुऺा र्नकामसॉग सभन्वम 
गने नीर्तराई र्नयन्तयता र्दइनकुा साथै रावपक प्रहयीको व्मथथाऩनका रार्ग ऩहर गरयनेछ। 

 प्रत्मेक वडाभा प्रहयी ववटको थथाऩनाका रार्ग सम्फस्न्धत र्नकामसॉग ऩहर गरयने छ। 

 नगयर्बिका भखु्म- भखु्म चोकहरुभा सयुऺा सॊवेदनशीरताराई भधमनजय गदै र्स.र्स. क्माभेया 
जडान गरयनेछ । 

१९.अन्म र्नकाम सॉगको सम्फन्ध  

 देउभाई नगयऩार्रकाको र्छभेकभा यहेका इराभ नगयऩार्रका, भाई नगयऩार्रका, भाङसेफिु 
गाउॉऩार्रका य पाकपोकथभु गाउॉऩार्रका सॉग सडक सञ्जार , ऩमिटन  ववकास, जर उऩमोग 
य व्माऩाय ऺेिभा सहमोग तथा साझेदायीका रार्ग ववशेष नीर्त अवरम्वन गरयनकुा साथै 
याविम तथा अन्तयािविम सॊघ-सॊथथा सॉग बर्गर्न सन्फन्ध जोड्दै अस्घ फवढने छ। 

 

 कृवष ऻानकेन्र य वन कामािरमसॉगको सभन्वमभा देउभाई नगयऩार्रका र्बि नसियी थथाऩना 
गने कामि मसै आ.व.फाट अस्घ फढाइने छ। 

 

 

 



उऩस्थथत सबाका सदथम ज्मूहरु, 

जनताका फढ्दो इच्छा, आकाङ्क्ऺा य आवश्मकताको तरुनाभा नगयऩार्रकाभा प्राि हनुे स्रोत 
साधन अत्मन्त न्मून हनुे हुॉदा जनताका सफै भाग एवॊ चाहानाराई मो वषिको नीर्त तथा कामिक्रभभा 
सभावेश गनि सवकएको छैन। नगयऩार्रकाको आन्तरयक स्रोत कभ बएको कायणरे ऩर्न हाभीराई 
थऩ कर्ठनाई उत्ऩन्न बएको छ। तसथि, उऩरधध स्रोतफाट भाि सम्ऩन्न हनु नसक्ने मोजनाहरुराई 
नेऩार सयकाय य  प्रदेश सयकाय सभऺ अनयुोध गयी सत्र्चारन गनि ऩहर गरयनेछ। 

 

साथै प्रथताववत नीर्त तथा कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमनको रार्ग आगाभी र्दनभा सफै 
ऺेिफाट अझ फढी सहमोग य सदबाव प्राि हनुे आशा एवॊ ववश्वास र्रएको छु । 

 

अन्त्मभा, देउभाई नगयऩार्रकाको सातौ नगयसबा सभ्म एवॊ बव्म रुऩभा सम्ऩन्न गनि मोगदान 
गनुिहनुे सम्ऩूणि नगयसबाका सदथम ज्मूहरु, नगयऩार्रकाका यािसेवक कभिचायी साथीहरु एवॊ सफै 
सयोकायवारा ऩऺहरु प्रर्त आबाय व्मक्त गदिछु ।    

                         

धन्मवाद । 

 

 

समुि प्रसाद ऩोख्ररे 

( सबाधमऺ ) 
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