
आर्थिक वषि २०७५-०७६ को नगयसबाभा ऩेश गरयने सायॊस नननत 

मस देउभाई नगयऩालरकाको मस देउभाई नगयऩालरकाको दोस्रो नगय सबाभा उऩस्थथत सबाका सदथम ज्महूरु, । 

सविप्रथभ भ नेऩारभा बएका ववलबन्न रोकतास्न्िक आन्दोररहरुभा आफ्नो जीवन उत्सगि गननिहनने वीय शहीदहरु प्रनत बावऩणूि श्रद्धान्जरी अऩिण गनि चाहन्छन  । 

नेऩारको सस्बफधान २०७२ को बाग ५ भा व्मवथथा बए फभोस्जभ लभनत २०७३-११-२७ गते नेऩारका अन्म थथाननम तह सॊग ैमस नगयऩालरकाको गढन बएको हो । 
नेऩारको सस्बवधान २०७२ रे याखेको सोच फभोस्जभ नतन तहको सयकाय अन्तगित सफ ैबन्दा तल्रो तहको सयकायको रुऩभा यहेको थथाननम तहका सयकाय सॊचारनको 
बौगोलरक आकाय अननरुऩ गढन गरयएका ७५३ थथाननम तहहरुभा यहेको मस देइभाई नगयऩालरका प्रदेश न.१ भा यहेको इराभ स्जल्राको उत्तय ऩस्चचभ बागभा अवस्थथत 
छ। प्रत्मेक थथाननम तहको आफ्न ैसयकायका रुऩभा ववकास गने सस्बवधानको भभि वभोस्जभ मस देउभाई नगयऩालरकाको आफ्न ैछन ट्टै छाऩ य र्चन्ह यहेको छ। दोस्रो 
चयणको थथाननम तहको ननवािचन २०७४ सार असाय १४ गते बएको ननवािचनफाट मस देउभाई नगयऩालरकारे ऩनन ऩचासजना ननवािर्चत प्रनतननर्धहरु प्राप्त गरय सकेको 
छ।  

साथ ैसॊनघम प्रनतननर्ध सबा य प्रदेश सबाको ननवािचन बै केस्न्िम सयकाय य प्रदेश सयकाय ऩनन गठन बै सकेको बफध्मभान अवथथाभा याजनननतक सॊक्रभणको अन्त्म ब ै
देशरे नतन ैतहको स्थथय सयकाय प्राप्त गरय सकेको  हालभ भाझ सवि ववर्धतै छ, देशरे अवको फाटो सनख य सबफदृ्द नेऩार बन्ने सोचराई साकाय ऩानि थथाननम तहको 
गहन बनलभकाराई ननवािह गनि हालभ जन-ननवािर्चत प्रनतननर्धहरु  प्रनतफद्ध छौ बन्ने कन या महाहरु भाझ याख्न चाहान्छन । 

 आज महाॉहरु भाझ देउभाई नगयऩालरकाको दोस्रो नगय सबाफाट मस नगयऩालरकाको सबफदृ्दद य ददगो ववकासको रार्ग नगय कामािऩालरकारे ऩारयत गयेका केदह 
नननतगत ननणिमहरु ननबन फभोस्जभ ऩेश गदिछन  ।  

 

सर्वप्रथभ नगयको सन्तलुरत, ददगो य आधनुनक वर्कास गनव आर्स्मक मोजना ननभावणका रागग सुरुर्ात गरयसकेको महाहरु भाझ बफगधतै छ। नगयको मथाथव गित्रण गनव 
नगय प्रोपाइरको बफगधफाट सुरुर्ात गरय फहृत नगय वर्कास मोजना ननभावण गरय तर उल्रेखित बएका नननत तथा कामावक्रभहरुराई कामोनोमन गदै हाम्रो नगय अनि 
फड्ने भा वर्श्र्स ददराउन िाहान्छु। 

१.योजगायी तथा गरयर्ी ननर्ायण 

– सॊनघम सयकायका सोच फभोस्जभ ववऩन्न अवथथाभा यहेका जनताको आवास सनधाय मोजना अन्तगित पन स तथा खयका छाना बएका घयराई दटनको छाना 
सदहतको सनयक्षऺत आवास कामिक्रभ सॊचारन गरय देउभाई नगयऩालरका लबि यहेका अनत ववऩन्न ऩरयवायको ऩदहचान य अवथथा ववचरेषण गयी ऩरयचम ऩि ववतयणका 
भाध्मभवाट सयकायी तथा गैय सयकायी ननकामहरुवाट प्रदान गरयने सेवा सनववधाराई एकीकृत गदे उनीहरुको स्जवनथतयभा सनधाय ल्माई गरयवीको येखाभननी यहेको 
जनसॊख्माराई भार्थ उकाथन गरयवी ननवायण ववशेष कामि मोजना वनाई रागू गरयनेछ । जसका रागी वडागत रुऩभा ववऩन्नता भाऩन गने कामिमोजना फनाएय गरयवी 
ननवायणका कामिक्रभ कामोनोमन गरयने छ। 

–शीऩ लसकेय कृवष तथा उद्मोग व्मवसाम कामिभा राग्न चाहने मनवाहरुराई व्मवसानमक कृवष तथा आम आजिनका गनतववर्धभा आकषिण गनि ववशेष तालरभ य 
व्मवसानमक अननदानको व्मवथता गरयने छ। जसवाट मनवाहरुराई ववदेश ऩरामन हनने प्रवनृत ि केही हद सबभ ननरुत्सादहत हनने अऩेऺा गरयएको छ साथ ैऺभता ऩदहचान गरय 
सऺभ मनवाराई मस ैनगयभा थथावऩत गने कामिमोजना फनाइने छ । 

–नगयऺेि लबि वसोवास गयेका श्रभ सक्रक्रम जनशस्ततराई थवयोजगाय तपि  उन्भनख गयाउन घयेरन तथा साना उधोग ऺेि तथा सीऩ तथा व्मवसानमक प्रविधन 
गने ननकामहरुसॊग आवचमक सभन्वम गने य सॊफस्न्धत लसऩराई उजागय गने ऺभता अवववदृ्दद कामिक्रभराई वावषिक फजेटभा सभावेस गरयने छ। 

 

२.बौनतक ऩरू्ावधाय वर्कास नीनत 

ददगो ववकास य व्मवस्थथत आवास मोजना साकाय रुऩ ददन सबबावना ऩदहचान बएका छेिभा पयाक्रकरा सडक सदहत एक्रककृत आवासको प्रत्मेक वडावाट 
प्रथलभकताभा ऩयेका बौनतक ऩवूािधाय ववकासको मोजना फावषिक कामिक्रभभा सभामोजन गने प्रमास गरयएको छ । गत आर्थिक वषिको कामािक्रभभा सभावेश बएका 
फहनफवषिम मोजनाहरुराई क्रभागत मोजनाकारुऩभा सॊचारन गरयने छ। देउभाई नगयऩालरकाभा वजाय ऺेि ववथतायको रागी वकैस्ल्ऩक भागिको थथय फदृ्दद गने कामि शनरु बै 
सकेको छ, उतत सडकका ऺेिभा फसोवास व्मवस्थथत फनाउन थऩ ऩनविधायको व्मवथथा गरयने छ साथ ैफजाय ऺेिका सहयी सडकहरुको थतयवदृ्दद गरय नभनना वऩचका 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयने छ । नमाॉ सडक वनाउने बन्दा ऩनन बै यहेका सडको गनणथतय थतयउन्नतीको कामिराई ऩदहरो प्रथलभकताभा याखखनेछ । सडक सॊचारन तथा 
सम्रऺण सबफस्न्ध आवथमक नननत ननभािण गरय कामोनोमनभा ल्माईने छ। बगैोलरक रुऩभा एक बन्दा फदढ वडा जोड्ने सडकहयराई उच्च प्राथलभकता ददएय मोजनाभा 
सभावेस गरयने छ। ग्राभीण सडक सन्जार ननभािण तथा लसचाई आमोजनाहरु छनौट गदाि कृवष तथा ऩमिटनराई प्रवधिन गने गरय कामिक्रभभा सभावेस गरयने छ।भॊगरफये 
गजनयभनखख सडकराई थतय फदृ्र्ध गरय कारोऩिे गनि केन्ि य प्रदेश सयकायसॊग सबवन्वम गयी अर्ध फढाईने छ । ऩाचॉथय स्जल्रा देखख देउभाई नगयऩालरका वडा न. १ 
को देउयालर -चरैय वजाय- ववन्दनरे- हनदै देउभाई नगयऩालरकाको केन्ि भॊगरफाये फाट गागे्र बन्ज्माङ- स्जतऩनय- लशद्ददथनबका हनदै ववतािभोड जाने सडकराई नगयको गौयव 



आमोजनाका रुऩाभा अगाडी फढाइने छ। यतसे भॊगरफाये सडकराई नभनना सडकका रुऩभा ववथताय गरयने छ। नगय ऺेिलबि अर्धकाॊस सडक धनरे सडक यहेका छन नम 
सडकहरुराई क्रलभक रुऩभा ग्राबेर य कारो ऩिे गने यणनननतक मोजना ननभािण गरयने छ य हारराई थथाननम सडकराई वषिबरय सॊचारन गयाउन भभित सॊहाय कोषको 
उर्चत व्मवथथाऩन गरयने छ। नगयऩालरकाका बफलबन्न सडक तथा सॊयचनाको ननभािणको रार्ग वातावयण प्रबाव भनल्माॊकन तथा वषृ्ततृ आमोजना अध्ममन रयऩोटि तमाय 
गरयने छ। 

नगयऩालरकाको सेवा प्रवाहका रार्ग आवथमक ऩने बवन ननभािणको क्रभाभा प्रत्मेक वडा कामिरमहरु तथा ववषमगत कामािरमहरुको आफ्न ैजलभन यहेको 
अवथथाभा आफ्न ैबवन ननभािणका रार्ग सॊफस्न्धत ननकाम सॊग सबवन्वम गरय आवथमक वजेटका रार्ग ऩहर गरयने छ।  

 

 

 

 

 

३. िानेऩानी, र्ातार्यण य सयसपाइ 

–थवच्छ खानेऩानी थवथथ स्जवनको ऩदहरो आधाय हो। हाम्रो नगयऩालरका लबि ननभािणार्धन खानेऩाननका आमोजनाराई नगयकै भातहतभा सॊचारन गरय 
ऩनणिरुऩाभा थवच्छ खानेऩाननको प्रत्माबननत गयाउन ऩहर गरयने छ, तसथि वडागत रुऩभा खानेऩाननको कामािक्रभहरु सभावेस गरय कामोन्वमन गरयने छ। आवथमकता 
ऩदहचान गरय भनहानराई सॊयऺण गनि आवथमक फजेट व्मवथथा गरयने छ साथ ैएक घय एक धाया कामािक्रभराई अगाडड फढाउन ग्रालभण य ववऩन्न वस्थतभा आवथमक 
बौनतक वथतनको व्मवथथाऩन गरयने छ । 

–पोहोय भैरा उत्ऩादनराई ननरुत्सादहत गनि य सॊकरन बएको पोहोयराई उर्चत व्मवथथाऩन गनि नगयवालसकै सकृमताभा पोहोयको वर्गिकयण गनि 
नननतगत व्मवथथाऩन गयी ननधािरयत थथानको ल्मान्ड क्रपल्ड साइटराई सनस्ध्धदढकयण गरय ऩनणि रुऩाभ सॊचारन गरयने छ साथ ैइराभ नगयऩालरका सॊग उर्चत 
सबन्वम गरय पोहोयको प्रसोधन गनि आवथमक व्मवथता गरयने छ। 
 

४. वर्धतु तथा र्कैल्ल्ऩक उजाव 

- हाम्रो देउभाई उज्मारो देउभाई सऩनाराई साकाय रुऩ ददन सबऩनणि नगयवालसराई ऩाॉच वषिलबि ऩनणि ववधनत ऩहनचभा ल्माउने नननत अननरुऩ ववधननतकयण 
कामािक्रभराई उच्च प्राथलभकताभा याखखने छ। 

– वढ्दो ववधनतको प्रमोगराई भध्मनजय गदे नेऩार सयकायको नीनत अननरुऩ अव वन्ने नमाॉ सॊयचनाहरुभा कन र उऩमोगको कबतीभा २५ प्रनतशत ववधनत सोराय 
प्रणारीवाट आऩनूति हनने व्मवथथाराई रागत सहबार्गताका कामिक्रभफाट प्रोत्सादहत गरयने छ । 

– देउभाई नगयऩालरकाको साविजननक ऺेिभा रागत सहबागीताभा आधायीत सौमि सडक फवत्त वाल्नको रार्ग सडक वत्तीको रागी सोराय जडान गने काभ 
क्रभागत रुऩभा ननयन्तय अगाडड फढाइने छ। 

५.लिऺा 

नेऩारको सॊववधानरे भाध्मलभक तहसबभको लशऺाराई थथाननम तहको अर्धकाय लबि सभावेस गये अननरुऩ मस थथाननम सयकायरे नगय लशऺा ववकासको 
रार्ग आवथमक शैक्षऺक नननत ननभािण गने छ।  

–लशऺा भानवववकासको ऩदहरो सनचक बएकोरे, नगयका सबऩनणि वारवालरकाराई लशऺाको ऩहनचभा ऩनमािउन नगयऩालरका ऺेिका प्राथलभक उभेयका सबऩणूि 
वारवालरकाहरुराई अननवामि ववद्मारम बनाि गनि गयाउन अलबमानकका रुऩभा सॊचार गरयने छ।  गरयववका कायणरे लशऺाभा ऩहनच नहनने अवथथाराई ननरुत्सादहत गनि 
ववध्मारमहरुभा छािवनृत कोष थथाऩना गने वातावयण फनाईने छ ।  

सॊचारनभा यहेका प्राववर्धक लशऺाराई थथय उन्ननत गयेय थथाननम थतयभै थवयोजगाय प्रवधिन गयाइने छ।सभमको भाग सॊग ै साभनदानमक ववध्मारमहरुभा 
अङ्ग्गे्रस्ज भाध्माभ फाट अध्माऩन गनि अननवामि गरयने छ। उच्च लशऺाको ऺेिभा ववषेश सहमोगको व्मवथथा गरयने छ। नगयलबिका प्रत्मेक भाध्मलभक ववध्मारमभा 
कबप्मनटय लशऺण लसकाईकारार्ग आवथमक ऩने बौनतक तथा भानववम ऩनविधायको ववकास सदहत आधनननक प्रमोगशाराको व्मवथथाऩन गरयने छ। 

–नगयऩालरका लबिका साभनदानमक ववद्मारमहरु साथ ैभॊगरफाये फहनभनखख तमाबऩसको शैक्षऺक वातावयण तथा बौनतक ऩवूािधाय ववकास य थतयोन्नत्तीकाको रागी 
आवथमक वजेट अननदानका रुऩभा उऩरव्ध गरयने छ। 
 

६.स्र्ास््म 



– सनयक्षऺत भाबित्वराई ऩदहरो प्राथलभकता ददइ गबािअवथथाको ऩदहरो भदहना फाटन ैथवथथम चकै्रक य नगय अथऩतारको प्रत्मऺ ननगयानन फभोस्जभ प्रसननत 
अवथथाराई प्रोत्साहान गनि आवथमक बत्ताको व्मवथथा सदहत अननवामि थवाथथ ऩरयऺणको नननत अवरबफन गरयने छ । थवाथथ नगयराई साकाय ऩानि भदहरा थवाथथम  
थवमभ सेववकाको सेवाराई उच्च भनल्माङकन गदै प्रोत्साहनका कामािक्रभ गरयने छ।  

 नगय लबिका सॊऩनणि थवाथथम सॊथथाको बौनतक सनर्िददकयण गदै भॊगरफायेभा यहेको प्रा. थव. के. हाता लबि सव ऩरयऺण बवन ननभािणका रार्ग आवथमक 
फजेटको व्मवथमथा गरयने छ। नगय लबि आवथमक ऩने प्राथलभक उऩचायका औषर्धहरु अबाफ हनन नददइने नननत लरइने छ।  

-आमवेद उऩचाय ऩद्दनतराई प्राथलभकताभा याखखने छ। मस ऺेिभा क्रक्रमालशर सॊघ सथथाहरुवीचको सभन्वम सनदृढ गयाइनेछ । 
 थवाथथम चौक्रक नबएका वडाभा थवाथथम सॊथथाको थथाऩना गरयने छ। 

-सयकायरे ननधाियण गयेका तमान्सय, भनटन ,भगृौरा य भेरुदन्ड सॊफस्न्ध जदटर प्रकृनतका योगको उऩचायका रार्ग ववयालभराई उऩचायको ऩहनच सबभ ऩनमािउन 
आवथमक आर्थिक सहमोगको व्मवथथा लभराइने छ । 
 

७.कृवि तथा ऩि ु

"देउभाई नगयऩालरकाको ऩदहचान प्राॊगारयक खेनत अलबमान" राई साकाय रुऩ ददन एक कृषक एक बकायो सनधाय गदै बलभि कबऩोष्ट वऩटको कामािक्रभराई ववशेष 
प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाउन फजेटको व्मवथथा गरयने छ। 

–कृवषराई आर्थिक ववकासका आधायका रुऩभा ववकास गनि कामािववर्ध ननभािण गरयने छ। 
-कृवषराई वाध्माता हैन यहयका रुऩभा ववकास गनि  व्मवसानमक कृवष प्रोत्साहन कामािक्रभ रागन गरयने छ। 
–उन्नत खारका ऩशनऩारन, व्मवसानमक तयकारय तथा परपन र खेनत, व्मवसानमक भत्थम ऩारन,भौरय ऩारन, अरैर्च,अकफये खोसािनन, क्रकवव, अदनवा,र्चमा 

कक्रप रगामतका नगदे फालर व्मवसाम गने कृषकहरुराई प्रोत्सादहत गरयनेछ । 
-व्मवसानमक ऩसनऩारनभा साझेदारयको कामािक्रभहरुराई प्रोत्साहन गरयने छ। 
–कृवष सहकारयताराई य साभनदहक खेती प्रणारीराई प्रोत्सादहत गनि सहकारय दताि ऐन अननसाय दताि प्रकृमा सयर फनाईने छ। मसराई उत्ऩादन वदृ्र्धको 

आधाय वनाईनेछ । भदहरा सहकायी य उध्मभलसरता ववकासकोरागी ववशेष नननत तमाय गयी रागन गरयने छ। 
 

 

८.ऩमवटन 

–ऩमिटन प्रविधनका रागी नगयका प्रभनख ऩमिटकीम थथरहरुको ऩवूािधाय ववकास गरयनेछ । नगयऩालरका ऺेिलबि ऩमिटक्रकम थथानहरुको सॊयऺण य सबफधिन 
गनि ऩमिटन प्रविधनभा ववशेष फजेटको व्मवथथा गरयने छ । 

–नगयऺेिभा ऩमिटन प्रविधनका रागी ऩमिटनसॉग सबवस्न्धत व्मवसामी तथा ननकामहरुसॉग सहकामि गरयने य होभ थटे साथ ैलशद्ददथनबका चनरे देखख कन दहलबय 
ऩद भागिराई प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाउने नीनत लरइएको छ। 

-देउभाई नगयऩालरकाभा ऩमिटन प्रवधिनका ननस्बत र्चडडमाघय, यक-कल्मास्बवङ्ग्ग, प्माया ग्राईडडङ को सबबाव्मता अध्ममन मस ैफषिफाट थारनन गरयने छ। 

–मस नगयऩालरकाका धालभिक, सॊथकृनत, ऐनतहालसक, बौनतक ऩमिटकीम थथरहरुको यास्ष्टम तथा अन्तयास्ष्टम ऺिेभा प्रचाय प्रसाय गयी ऩमिटकीम गन्तव्मको 
रुऩभा नगयऩालरकाराई ववकासको रार्ग उतत ऺेि सॊयऺण गनि फजेट व्मथथाऩन गरयने छ । साथ ैउतत थथानहरूको प्रचाय प्रसाय रार्ग थथानीम,ऺेिीम ,यास्ष्टम तथा 
अन्तयास्ष्टम सॊचाय भाध्मभराई ऩरयचारन गने नीनत अवरबवन गयीनेछ । 

ऩमिटन प्रवधिनगने उदेचमसाथ व्मवसाम गने व्मवसामराई प्रोतसाहन गनि ववषेश कय छन टको नननत  अवरबफन गरय आन्तरयक ऩमिटन प्रवधिनका रार्ग 
ववलबन्न ऩमिटक्रकम ऺेिको अवरोकन गने कामिक्रभ सॊचारन गने नननत लरइने छ। 

९.रक्षऺतर्गव तथा सभार्ेिीकयण 

– रक्षऺत वगिका आवथमकता ऩदहचान गरय लशऩ ववकास य आमआजिन गने तालरभका कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। दलरत भदहरा तथा अऩाङ्ग्गता बएका 
व्मस्ततराई सचेतना तथा लसऩभनरक कामािक्रभको रार्ग सहमोग गरय योजगारयको अवसय शजृना गरयने छ । स्जवनको उत्तयाधिभा आइयहेको ऩारयवारयक हेलरत अवथथारे 
फदृ्ध आश्रभको सयणभा जाने साभास्जक कन रयनतराई ननरुत्सादहत गनिका रार्ग फदृ्ध फनवा आभाको एक आऩसका बावना अनतत शनख दनख साटासाट गनि प्रत्मेक वडाभा 
वटा जेष्ठ नागरयक बेटघाट चौतायीको थथाऩना गने नननत लरईने छ, साथ ैसाभास्जक सॊथकायफाट एकर रुऩभा यहन फाध्म बएका एकर ऩनरुषहरुराई भालसक रुऩभा 
बत्ताको व्मवथथा गरयने छ। 

१०.मरु्ा तथा िेरकुद 



–याष्रराई आवथमक ऩने खेरकन द तपि का यास्ष्रम थतयका खेराडी उत्ऩादन गनि देउभाई नगयऩालरका सऺभ हनदै आएको कन या महाहरुभा ववर्धत ैछ, मस 
अवथथाराई ननयन्तताि ददन नगयभा खेरकन द प्रलशऺक व्मवथथाऩन भापि त नगय लबि यहेका बफलबन्न ऺेिका खेर य खेराडीहरुको ऩदहचान गयी उननहरुको प्रनतबाराई अझ 
प्रष्पन दटत गययाउन आवथमक खेरकन द नननत ननभािण गयी मनवाहरुराई अझ प्रोत्साहन गदै राने नननत लरइने छ। मनवा शस्ततको ऺभताराई प्रष्ऩोटन गनि ववशेष नननत 
लरइने छ। 

 

 

११.भानर् संिाधन वर्कास 

–जनताभा प्रवाह गरयने सेवाराई थऩ प्रबावकायी वनाउन सो कामिभा जन प्रनतननर्ध साथ ैकभिचारयको सीऩ य ऺभता ववकासका रार्ग तालरभ तथा शैक्षऺक 
गनणथत सबवन्धी कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । मस कामािरमभा कामियत जनशस्ततराई आवचमक प्रोत्सहानको व्मवथथा गरयने छ साथ ैआधनननक प्रववर्ध तपि  अगाडड 
फढाउन प्रत्मेक वडा कामािरमफाट सहबार्गता जननने गरय प्राववर्धक, प्रशासननक जनशस्ततराई ननयन्तय तालरभ तथा बौनतक ऩनवािधायको आवथमकताराई व्मवथथाऩन 
गने नननत लरईने छ। 

 

११.सुिना तथा संिाय प्रवर्गध 

केन्ि य प्रदेश सयकायरे लरएको ववधननतम सयकायको अवधायणाराई साकाय रुऩभा ददन नगयऩालरकाका सॊऩनणि कामािरमहरुभा सनचना प्रववर्धको ववकास गरयने छ। रेश 
ऩेऩय गबनेन्श हनदै ऩेऩय रेश गबनेन्श नतय नगयऩालरकाराई अग्रसय गयाउन बौनतक, भानववम तथा ऩनवािधायको ववकास गनि आवथमक नननत लरने छ। 

 

 

 

 

१२.याजस्र् तथा वर्विम व्मर्स्था  

कयदाताराई प्रोतसाहान गनि सभमभै कय नतने कयदाताराई ववशसे छन टको व्मथथा गरयने छ। 
कय नतननि असर नागरयकको कतिव्म हो बन्ने बावनाको ववकास गरयनेछ य सबऩनणि व्मवसाम तथा सेवा ऺेिराई कयका दामयाभा ल्माइने छ बने चारन आर्थिक वषिवाट 
कयदाता भध्मे सवबैन्दा वढी कय नतने एकजना कयदाताराई उर्चत सबभान गरयने छ । 
१२. ब ुउऩमोग तथा र्ल्स्त वर्कास  

बन-उऩमोग यास्ष्रम ववकास नननतराई अवरबफन गरयने छ। एक्रककृत तथा व्मवस्थथत वस्थत ववकासराई कामिमोजना फनाई रागन गरयने छ। ऩनयाना घयको अलबरेखखकयण 
तथा नमा घय नतसा ऩास अननवामि गरयने छ। 

 १३. प्राकृनतक श्रोत व्मर्स्थाऩन 

नगय लबि यहेका साविजननक ऺेि तथा जग्गाको सॊयऺण गरयने छ। 
देउभाई, ऩनवाभाइ, य भाई खोरा ऺेिभा र्ग्रन फेल्ट ननभािणका रार्ग मोजना ननभािण गरयने छ। 
साविजननक तथा साभनदानमक फनका उत्ऩादन, नददजन्म उत्ऩादन (ढन ॊगा, र्गदट,  वारनवा तथा जरचय सभेत ) य फन ऺेिका फन्मजन्तन य जडडफनदटको उऩमोगभा ववषेश 
नननत फनाएय रागन गरयने छ। 
१५. उधोग 

मस ऺेिभा ऩाइने कच्चा ऩदाथिको प्रशोधन गने घयेरन तथा साना उधोग, कृवषजन्म, वन जन्म उधोग थथाऩना तथा सॊचारन राई प्रोत्सन गने नननत फनाइने छ। 

१६.सुयऺा 

नगय बरयका जनताराई सनयऺा ऩनणि प्रत्माबननत ददन ववलबन्न सनयऺा सबमबिसॊग सबनवम गयेय सनयऺाको ऩहनच सबऩनणि जनताभा ऩमािउने नननत अवरबफन गरयने छ। 
प्रत्मेक वडाभा प्रहरय ववटको व्मवथथाऩन गनि ऩहर गरयने छ।  

१८. अन्म ननकाम संगको सम्फन्ध  



मस नगयऩालरकाको नछभेकभा यहेका इराभ नगयऩालरका, भाई नगयऩालरका, भाङसेफनङ गाउऩालरका य पाकपोकथनभ गाउऩालरका सॊग सडक सॊजार , ऩमिटन  ववकास, 
जर उऩमोग य व्माऩाय ऺेिभा सहमोग तथा साझा नननत फनाइ आव्थमक ऺिेभा रागन गरयने छ। साथ ैयास्ष्िम तथा अन्तयास्ष्िम सॊग सॊथथा सॊग बर्गनन सन्फन्ध जोड्दै 
अनघ फडडने छ। 

१९. सेर्ा सुवर्धा 

जनप्रनतननर्धहरुको जनताप्रनत स्जबभेवाय य जवापदेदह हनन य कभिचारयहरुराई कामि सॊचारन गनि प्रोत्सादहत गनि जनप्रनतननधी साथ ैकभिचारय हरुको थथाननम बत्ताका 
रुऩभा सेवा सनववधाको आवथमक कामिबफर्ध तमाय गरय रागन गरयने छ। 

२०.साभाल्जक वर्कास 

- जेष्ट नागरयक, सभाजका अलबबावकका रुऩभा यहने हनदा उहाहरुराई सबभान य सम्रऺण गनि नेऩार सयकायरे दददै आएको साभास्जक सनयऺा बत्ताभा केदह थऩ गरय 
ऩोसाक सहमोग व्मवथथा गरयएको छ, उतत कामिराई थऩ प्रबावकारय रुऩभा सॊचारन गरयने छ । 

– सभाजका हयेक वगि य सबप्रदामराई एउटै बावनारे अगाडड फढाउन हाम्रो सभाजभा यहेका जानतगत सॊथकाय अननसाय सबऩनणि जातजानतको सॊथकृनतराई सम्रऺण य 
सबवदिन गदै आ-आफ्ना सॊथकाय अननसाय हनने साभास्जक कृमाकराऩका कामािक्रभराई थोयै बएऩनन सहमोग ऩनगोस बन्ने उदेचमरे दाहा सॊथकायका रार्ग सहमोग गने 
नननत लरइएको छ, मसराई ननयन्तताि ददईने छ।  

मस नगयऩालरका लबि अन्म ऺेिफाट नगय लबिको ऩमिटन, कृवष य लशऺा तपि  आकलशित बएय फसाई सयाई गयी आउने नागरयकराई ववषेश प्रोत्साहन गरयने छ। 

 

 

 

 

मस नगयऩालरकाराई संवर्धानरे व्मर्स्था गयेका अगधकाय ऺेत्रलबत्रका थऩ आर्स्मक ऐन, ननमभ, ननदेलिका हरुको ननभावण गदै कामोनोमनभा ल्माइने छ। 

कामावक्रभका कामोनोमनभा आर्स्मक सभन्र्मको अऩेऺा गदै कामवसलभनतका सदस्महरु सबाका सदस्महरु तथासम्ऩणुव सयोकायर्ारा ऺेत्रहरुराई धन्मर्ाद ्माऩन गदवछु। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


