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नीतत तथा कामयक्रभ 

नगयसबाको उऩाध्मऺ ज्मू, नगयसबाको सदस्म ज्मूहरु, सम्ऩूणय कभयचायी तभत्रहरु, दरका प्रतततनतध 
ज्महुरु, ऩत्रकाय तथा सयुऺाकभॉ तभत्रहरु । 

नेऩारी जनताको राभो त्माग य फतरदानफाट प्राप्त बएका उऩरब्धधहरु सॊस्थागत गने हेत ुसहहत जारय 
नेऩारको सॊहिधानरे देशराई सॊस्थागत रुऩभा सॊब्घम रोकताब्रत्रक गणतरत्रात्भक देशको रुऩभा 
हिकतसत गयेको छ । तभतत २०७२ सार असोज ३ गते जारय बई राग ुबएको सॊहिधानरे व्मिस्था 
गये अनरुुऩ हातभ मो दोश्रो िर्यको नगयसबाभा उऩब्स्थत बएका छौं । मस अिसयभा ऐततहाॉतसक 
कारखण्डदेब्ख हारसम्भ ऩरयितयनभा सरयक हुॉदै स्ितरत्रता तथा जनताको अतधकाय स्थाहऩत गनय 
आफ्नो जीिनराई फतरदान गरय सनुौरो अिसय ददराउने ऻात अऻात शहहदहरु प्रतत बािऩूणय 
श्रदारजरी अऩयण गदयछु । 

 आज देश सॊब्घम रोकताब्रत्रक गणतरत्र सम्भ आइऩगु्दा हितबन्न कारखण्ड सहहत याणाकारीन 
, ऩॊचामतकातरन य सॊफैधातनक याजतरत्र सहहतको फहदुरीम व्मिस्था गजुायी सकेका छौं । तफगतको 
कहारी राग्दो सभम गजुादै बहिष्मको सरुदय सऩना साकाय ऩानयको रातग गतसार स्थानीम तहको 
तनिायचन २०७४ सार आर्ाढ १४ गते आज बरदा करयफ एक  िर्य आब्घ सातफक दानािायी, 
भहभाई, ब्चसाऩानी गा.हि.स. य रक्ष्भीऩयु गा.हि.स. को िडा नॊ ५ राई भजय गरय तनभायण गरयएको 
हाम्रो गौयि हाम्रो बहिष्मसॊग जोतडएको “भाई नगयऩातरकाको” जनप्रतततनतधको रुऩभा ऩाॊचिर्यको रातग 
जनताद्वाया तनिायब्चत बएय आएका छौं । मो सनुौरो अिसय हो बने सॊघर्य य चनुौती ऩतन हो । ऩाॊच 
िर्य भध्मे तफगत १ िर्यको अिसय , सॊघर्य य चनुौती ऩाय गरयएको छ । हिगतफाट ऩाठ तसकेय 
आगाभी चाय िर्यभा हाम्रा रक्ष्म ऩयुा गनय गब्तत य कभजोयीराई सच्माउॉदै देश य जनताको ऩऺभा 
दृढता ऩिुयक अब्घ फढ्ने सॊकतऩ गयेका छौं । 

 आज हातभ एक्काईसौं शताधदीभा यहीयहॊदा हिश्वको हिकासको गतत ततब्र रुऩभा आब्घ फढ्दा 
हातभ ब्घतिएय ऩछ्याउन ुऩयेको अिस्था छ । हातभ फाॉकी चाय िर्यभा मिुाको जस्तो जोश य फदृ्धको 
जस्तो होस तभराएय मो सभम अथायत कामयकारभा तनस्िाथय , तनभयभ , तनतबयक बएय देश य जनता , 
याष्ट्र य याहष्ट्रमता , साियबौभसत्ता , याहष्ट्रम अखण्डता, रोकतरत्र,  गणताब्रत्रक सॊब्घमता , याज्मको 
ऩॊचब्शर तसदारत, असॊरग्न ऩययाष्ट्र नीतत, सॊतफधान य काननुको अतधनभा यहेय गहन य गौयिऩूणय  
ब्जम्भेिायी तनिायह गनय हातभ नगय सबाका सदस्महरु , कभयचायीहरु य सम्ऩूणय भाई नगयऩातरकाका 
नगयिासीहरुको अत्मरतै भहत्िऩूणय ब्जम्भेिायी यहने छ । 

 हहरोफाटै उम्रये सरुदय कभरको पुर पुरे जस्तै भ्रस्टाचाय , अयाजकता, नाताफाद, कृऩाफाद, 
फेतथतत तसब्रडकेट , नकायात्भक सोच, गरयफी,खटु्टा ताने्न प्रितृत जस्ता गरदा हहरोरुऩी असॊख्म 
चनुौततको ऩहाड तछचोतदै हाम्रो फाॉकी चाय िरे् कामयकारभा  कठोय तभहेनेतरे भ्रष्टाचायराई शरुम 
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सहनब्शरताभा झाने , अयाजकताको अरत्म गदै शशुासनकामभ याख्न े, ऩूिायधायको ददगो हिकास , 
साभाब्जक, आतथयक, सॊस्थागत हिकास गरय सभताभरुक सभाजको तनभायण गदै हाम्रो नगयऩातरकाराई 
सभदृ्द नगयऩातरका य सखुी य खशुी हातभ नगयिासी फनाउने ददशा तपय  हातभ अगातड फढ्ने प्रण 
गदयछौं ।  

नगयसबाका सदस्म ज्महुरु, हाम्रो भाई नगयऩातरका इराभ ब्जतराको सदुयु दब्ऺण ऩूियभा अिब्स्थत 
नगयऩातरका हो । हाम्रो नगयऩातरकाको ऩूियभा योङ् गाउॉऩातरका  य समुोदम नगयऩातरका , 
ऩब्िभभा चरुाचरुी य भाङ्सेफूङ् गाउॉऩातरका यहेको छ । त्मसै गरय उत्तयभा देउभाई य इराभ 
नगयऩातरका अतन दब्ऺणभा झाऩा ब्जतराको अजुयनधाया, करकाई य ब्शिासतासी नगयऩातरका यहेको 
छ । ६ िटा नगयऩातरका य ३ िटा गाउॉऩातरका सॊग तसभाना  जोतडएको मो  नगयऩातरका 
२४६.११ िगय हकरो तभटय ऺेत्रपरभा पैतरएको छ बने मस ऺेत्रभा २०६८ सारको जनगणना 
अनसुाय कुर ३२५७६ जनसॊख्मा िसोफास गदयछौं । 

नेऩारको सॊब्घम शासन प्रणारी अरतगयत याज्म ऩनुसंयचनाभा स्थानीम तहको नमा तसभाॊकन गदाय मो 
नगयऩातरका साहिकको ब्चसाऩानी गा.हि.स. , भहभाई गा.हि.स. , दानािायी गा.हि.स. य रक्ष्भीऩयु 
गा.हि.स.को िडा नॊ ५ भा रुऩारतयण बई स्थाऩना बएको हो । 

हाम्रो भाई नगयऩातरका भध्म ऩहाडी ऺेत्र तथा चयेु बािय ऺेत्र फीच सरततुरत बएय मसको बौगोतरक 
स्िरूऩ यहेको छ । महाॉ उत्ऩन्न बएका खोरा तथा खोब्तसहरु धेयै जसो भाई खोराभा तभतसरछन ्। 
बौगोतरक हिहिधतारे गदाय महाॉ ऩाइने िनस्ऩतत तथा जैहिक हिहिधताभा एकरुऩता नऩाइएता ऩतन 
अतधकाॊश ठाउॉ चयेु ऺेत्ररे ढाकेकारे चयेु ऺेत्ररे ढाकेकारे चयेु ऺेत्रभा ऩाइने िनस्ऩतत य जैहिक 
हिहिधताको फाहतुमता छ । 

याई, तरम्ि,ु ब्राम्हण, ऺेत्री , भगय, गरुुङ, ताभाॊङ, नेिाय, तगरय, ऩयुी, बायती,दशनाभी, कुभार,भाझी, 
शेऩाय, कातभ, शाकी, दभाई, भणु्डा, दनिुाय, सनुिुाय, भेचे, रगामत हितबन्न जातजाततको फसोफासयहेको 
छ । महाॉ फसोफास गने नगयिातसहरुभा जातत, बार्ा, धभय य सॊस्कृततभा हितबधता बए ऩतन हिहिधता 
तबत्र इररेणी स्िरुऩभा एकता छ । ऩेशाको हहसाफरे फहसुॊख्मक नगयफासीको ऩेशा खेतत नै हो बने 
फाॉकीको ऩेशा व्माऩाय , उद्योग य नोकयी यहेको ऩाइरछ ।  

 

अफ भ भाई नगयऩातरकाको आि. २०७५/०७६ को िाहर्यक नीतत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गने 
अनभुतत चाहरछु । 
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ऩूिायधाय हिकास तपय   

“ददगो ऩूिायधायनै भाई नगयऩातरकाको सभदृदको आधाय ” बने्न नायाराई भूरभरत्र ठानी ददगो ऩूिायधाय 
हिकासको रातग भहत्िऩूणय हिकास आमोजनाहरुराई आगाडी फाढाइने छ । गत िर्य नगय स्तयीम 
गौयिका मोजना छनोट गरय प्रथातभकताका साथ फजेट हितनमोजन गरयमो , सोहह मोजनाहरुराई 
तनयरतयता ददएय स्थामी य गणुस्तरयम सॊयचना तनभायण गदै आगाभी ततन आतथयक िर्यतबत्र कारोऩते्र 
सडक सरुुिात हनुेगरय सोहह फभोब्जभ फजेट हितनमोजन गरयनेछ । 

गौयिका मोजनाहरु  

सडकतपय  
 फढुी सखुातनदेब्ख कयपोक खोरा सम्भको सडक 

 तसतरी देब्ख ऩारटाय, सॊधिुा देउयारी चोक हुॉदै भाझीटाय सम्भको सडक 

 बतबते देब्ख कप्ऩयसकुा, हिहीिाये देब्ख कोइरादेन सम्भको सडक 

  ढाराऩातन देब्ख गोयखे, ढकन,े चेब्प्ट, तसभरे सम्भको सडक 

 तसतरी खोतसीफाट कातभटाय, सभीफोटे काभ्रबेञ्ज्माङ हुॉदै रोसे सम्भको सडक 

 सकु्रिाये रखनचोक फाट कटे्टरटाय, आरेटाय हुॉदै खियने जोड्ने सडक 

 हाङब्खभ देब्ख खियने हुॉदै दहारटाय सम्भको सडक 

 याॉगाऩातन देब्ख रुऩा डाॉडा हुॉदै स.ुन.ऩा. १४ जोड्ने सडक  

मी भातथका गौयिका सडकहरु फाहेक िडा हरु फाट तसपारयस बएय आएका य गत िर्य देब्ख 
िडाहरु य नगयफाट हितनमोब्जत सडकहरु, रयॊगयोडहरुभा ऩयेका सडकहरुराई यणनीततक भहत्िका 
सडकका रुऩभा प्राथतभकताभा याखेय ऩमायप्त फजेट हितनमोजन गरयने छ  । 

ऩदक्क ऩरु तपय  

 भाई खोराको ततयततये बतबते जोड्ने ऩदक्क ऩरु, भाझीटाय डुम्रजेोड्ने ऩदक्क ऩरु, रोददमाको 
गोरटाय भझेनी जोड्ने ऩदक्क ऩरु, हात्तीतछया भसेुटाय जोड्ने ऩदक्क ऩरु, फगैचा सेयो जोड्ने ऩदक्क 
ऩरु केररीम य प्रदेश सयकायसॊग तनभायणको रातग अनयुोध गरयएको छ बने धोफीखोराभा 
धोफी खोरा फचु्चेटाय जोड्ने ऩदक्क ऩरु, गङ्गटे खोराभा ऩदक्क ऩरु, ढाराऩानी खोराभा ऩदक्क 
ऩरु, गरुिा खोराभा डाॉडा गाउॉ दोकान राइन जोड्ने ऩदक्क ऩरु, ततिायी गाउॉफेरडाॉडा जोड्ने 
रेिा खोराभा ऩदक्क ऩरु, तसरचयुी डाॉडाफाट कटुिार डाॉडा जोड्ने रोददमा खोराभा ऩदक्क ऩरु 
सॊब्घम सयकाय य प्रदेश सयकायको सभऩयुक अनदुान य हाम्रो नगयको सभऩयुक कोर्फाट 
प्राथतभकताका आधायभा क्रभश: तनभायण गदै जाने छौं । 
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झोरुॊगे ऩरु तपय  

 फाह्रधाने खत्रक्ऩा िा भाझीटाय, डुम्र ेजोड्ने भाइ खोराभा झोरुॊगे ऩरु य खियतन यतभते जोड्ने 
धोफीखोराभा झोरङु्गे ऩरु सॊब्घम सयकायराई तनभायणको रातग अनयुोध गरयएको छ । 

कारो ऩते्र सडक तपय  

 सखुानी दानािायी, ब्चसाऩानी, याजदिुारी सडक ४ कयोड य नगयऩातरका देब्ख रक्ष्भीफाॉध 
कोइरादेन भाङसेफङु, आत्भानरद भागय २ कयोडको रगानीभा  महह आ.ि. देब्ख  सबुायम्ब 
हुॉदैछ ।  

शशतय अनदुान तपय  

 प्रदेश सयकायफाट प्राप्त सशतय अनदुान एक कयोड हितनमोजन बएकोभा कुन य कस्तो 
मोजनाभा हितनमोजन गने ? दइु जना सॊब्घम भाननीम सॊसद ज्मूहरुको सॊसद कोर्फाट प्राप्त 
यकभ के भा हितनमोजन गने ? बने्न िाये आगाभी कामयऩातरकाको फैठकरे तनधाययण गने छ 
। 

हिधतु हिस्ताय तपय  

 नगयऩातरकाका धेयै ठाउभा हिधतु हिस्ताय बईनसकेकोरे हिधतु हिस्तायको रातग कािेरी 
करयडोय अहपससॊग कुयाकानी बएको य कयोडोयरे प्रबाहित ऺेत्रको दाॉमा फाॉमा २.५ हकरो 
तभटय मसै आ.ि. देब्ख हिधतु हिस्ताय गने प्रततिद्दता जाहेय गयेको छ । हिधतु हिस्तायभा 
हिधतु प्रातधकयणरे नगयऩातरकासॊग सभरिम नगयी गत आ.ि. भा उसकै भनोभातररमभा 
काभ गयेकारे मस आ.ि. भा एक द्वाय प्रणारी अरतगयत हिधतु हिस्ताय गनय सफै सयोकायिारा 
कामायरमहरुराई दिाफ ददनका साथै हिधतु हिस्तायको रातग मथेष्ट यकभ हितनमोजन गरयने छ 
।   

 

 

फजाय व्मिस्थाऩन तपय 

 फजाय व्मिस्थाऩन गदै सेिा सहुिधामकु्त सहयीकयण तपय  अब्घ फढ्न शकु्रिाये फजाय हिकास, 
तसतरी फजाय हिकास, हिहहिाये फजाय हिकास, रक्ष्भी कप्ऩयसकुा फजाय हिकास, आइतिाये 
फजाय हिकास, देउयारी सोभिाये फजाय हिकास गनय नगय य िडाहरुरे हितबन्न मोजनाहरुभा 
फजेट हितनमोजन गरय ऩूिायधायको हिकास गरयनेछ साथै गरुु मोजना सहहत सहयी हिकास गनय 
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सॊघ य प्रदेशको सभऩयुक अनदुानभा नगयरे आफ्नो सभऩयुक कोर् खचय गयेय व्मिब्स्थत 
सहयी हिकास  गरयनेछ । 

सॊस्कृतत तथा ऩमयटन तपय   

 हाम्रो नगयऩातरकाको धेयै ठाउॉभा नमा फसोफास बएकारे महाॉ हितबन्न जातजाततको तभब्श्रत 
िसोफास छ य तत जातजाततका हितबन्न धभय य सॊस्कृततहरु छन ्। हिश्वभा साॊस्कृततक ऩमयटन 
फढ्दै गएकारे सफै जातजाततका साॊस्कृततक सम्ऩदाहरुराई सॊयऺण य सॊिदयन गनय फेरा-फेरा 
प्रततमोगात्भक साॊस्कृततक झाॉकी प्रदशयन य ऩयुस्कायको व्मिस्था गरयनेछ । ऩमयटकीम रुटको 
तनभायण गदै बौततक ऩूिायधायको स्तय उन्नतत गरयनेछ । एउटा रुट सखुानी शहहद ऩाकय , 
ब्शिऩोखय, तसतरी ब्शिऩाॊचामन भॊददय, फाधीसत्ि गमु्फा य ब्चमा फगान, जाॉते ढुॊगा, गनुभनुेको 
ब्चतडमाखाना य हाइड्रो इनटेक अिरोकन गदै हिहहिायेको तेह्रकुने ऩोखयी सोह्रौं हिबतूत 
भहाॉगरुु पातगनुरदको ऻान बतुभ खत्रक्ऩा, पुरङुतग, हाङसाभऩाभा ऩोखयीफाट हढकीटायको भ्म 
टािय सम्भको ऩमयटक रुटराई व्मिब्स्थत गरयनेछ ।त्मसै गरय  अको रुटभा छुयेतबय, खियनी, 
सान ुिदुय य धोरे गपुाको सौरदमयराई ऩतन व्मिब्स्थत गरयनेछ । भैनाचरुीको प्राकृततक 
सौरदमयताराई सोऩान गनय ऩूिायधायको हिकास गदै ऩूिॉ झोडाको सौरदमयराई ऩमयटकहरुको 
ऩहुॉच सम्भ ऩमुायउन करकाई न.ऩा. सॊग सहकामय गरयनेछ । 

कृहर् ऺेत्र तपय   

 हाभी भाई नगयिासीको भखु्म ऩेशा व्मिसाम बनेको कृहर् य ऩशऩुारन नै हो । कृहर् य 
ऩशऩुारनभा आधतुनकीकयण गरय गणुस्तरयम कृहर् उऩजको उत्ऩादन फढाइ  हारको 
तनिायहभखुी कृहर् प्रणारीफाट व्मिसाहमक कृहर् प्रणारीभा ऩरयितयन गदै फजाय, गणुस्तय य 
उत्ऩादन एक अकायको ऩरयऩयुक हनु बने्न भूर भरत्रराई ध्मानभा याखी फजायको भाग 
फभोब्जभ गणुस्तयराई भध्मनजय याखी उत्ऩादन फढाउन कुन ठाउॉभा कस्तो खेतत उऩमकु्त 
हरुछ ? त्मसको सम्फब्रधत हिऻफाट अनसुरधान गरय “एक गाउॉ एक उत्ऩादन ” राई प्रिधयन 
गने य उत्ऩाददत साभग्रीको फजाय व्मिस्थाऩनभा नगयऩातरकारे ठूरै धनयाशीको सम्फहृद्धकोर् 
खडा गरय ऩहर गनेछ ।  

 मस ऺेत्रभा थपु्रै प्रकायका कृहर् उत्ऩादन हरुछन ्।उन्नत फीउफीजन य प्रहिधीको अबािभा 
तभहेनतको पर प्राप्त गनय सहकयहेका छैनन ्। मसका रातग कृहर् सम्फरधी तातरभको रातग 
दहुफी कृहर् तातरभ केररभा कृर्क तातरभको रातग फजेट तफतनमोजन गरयनेछ । कृहर् 
सडकको स्तय उन्नती गने,सहकायी य तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहहत गरय भाई नगयऩातरकाको 
हितबन्न ऺेत्रभा फजाय हिस्ताय गदै हकसानराई चाहहने सम्ऩणुय कृहर् साभग्री, भरखाद य 
फीउफीजन सऩुथ भूतमभा तफक्री कऺको रातग सहकायीराई प्रोत्साहहत गरयनेछ ।  
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 तसॊचाइको रातग हार सम्भ सञ्चारनभा यहेको कूरो हरुको भभयत सॊम्बाय गने, थऩ तसॊचाइका 
ऩरयमोजनाहरु सञ्चारन गरयने य ठ्याउये फ्माउये तसॊचाइ तछटो य गणुस्तयीम रुऩभा सम्ऩन्न गनय 
गयाउन ऩहर गरयनेछ । 

 कृहर् तथा ऩशऩुारन सॉग सम्फब्रधत सहकायी य सभूहसॉग नगयऩातरको सॊमकु्त रगानीभा तनम्न 
प्रकायका उत्ऩादनराई प्राथतभकयण गरयनेछ ।  

 

१. कपी खेतत (भाटो ऩरयऺण, तसॊचाई ) (उन्नत जातको हिउ हिजन  (ििोन ) खरयद य 
योऩण) 

२. सऩुायी खेतत (भाटो ऩरयऺण, तसॊचाई ) (उन्नत जातको हिउ हिजन खरयद य योऩण)  

३. फाॉस योऩन : तबय, ऩहहयो, खोराको हकनाय तथा तटफरध छेउ फाॉस योऩण, स्महाय य 
सॊयऺण 

४. उन्नत जातको फाख्रा (फोमय) जातको ऩारन (व्मिसाहमक तातरभ, फोका तथा ऩाठी 
खरयद, गोठ सधुाय सहकायी य सभूह भापय त कामायरिमन) 

५. उन्नत जातको याॉगा ऩारन (व्मिसाहमक तातरभ , ऩाडो खरयद, गोठ सधुाय )[ सहकायी य 
सभूह भापय त कामायरिमन] 

६.  टऩयी उद्योग भेब्शन खरयद  तथा बिन व्मिस्थाऩन । [ सा.ि.उ.स. को गरयफी 
रमूनीकयण कोर् सभेत सभािेश गनय सहकने ] 

७. ढाका उद्योग व्मिसाम (तातरभ भेब्शन खरयद, फजाय व्मिस्थाऩन ) [ सहकायी य सभूह 
भापय त कामायरिमन] 

८. भाछा ऩारन (व्मिसाहमक तातरभ, ऩोखयी तनभायण, बयुा खरयद ) [ सहकायी य सभूह 
भापय त व्मिस्थाऩन] 

९. केया खेतीभा रागेको योगको तनदान खोज्दै सो खेतीराई व्मिसामीकयण गदै फजायको 
प्रिधयन गरयनेछ । 

 

 उत्कृष्ट कृर्कराई ऩयुस्कृत गने व्मिस्था गरय कृहर् य ऩश ुऩेशा प्रततको आकर्यण य 
सम्भानभा फदृी गरयनेछ । 

 

स्िास््म तपय   

 नगयऩातरकाको केररभा हिशेर्ऻ सेिा सहहतको २५ फेड ऺभता बएको अस्ऩतार तनभायण य 
व्मिस्थाऩनको रातग केरर य प्रदेश सयकायसॊग भाग य दफाफ तनयरतय गरयएको छ । 
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स्िास््म चौकी, उऩ स्िास््म चौकी य स्िास््म केररफाट गरयने सेिा प्रिाहभा गणुस्तय 
फढाइनेछ य आगाभी चाय िर्य तबत्र सफै िडाभा स्िास््म चौकी स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ । 

 गबयिती, सतु्केयी तथा निजात ब्शश ुस्माहाय सम्फब्रध सम्ऩूणय सेिाहरु थऩ गणुस्तरयम य 
व्मिब्स्थत ढॊगरे सॊचारन गरयनेछ । 

 झाडाऩखारा, हैजा जस्ता सरुिा योगहरुको तन:शतुक उऩचाय गरयने व्मिस्था तभराइनेछ । 

 सफै नगयिासीहरुराई स्िास््म तफभा गनय प्रोत्साहहत गरयनेछ य अतत हिऩन्न असहामको रातग 
स्िास््म हिभा गनय सयकायी ऩहर गरयनेछ । 

ब्शऺा तपय   

 “शैब्ऺक सभानता, गणुस्तरयम ब्शऺाभा एकता भाई नगयऩातरकाको प्रततफद्दता ” भन्ने 
नाराऱाई कायाान्वयन गररनेछ । 

 नगयऩातरका तबत्रका ४९ िटै हिद्यारमहरुभा E-Attendance याब्खनेछ । 

 अॊग्रजेी भध्मभफाट ब्शशकुऺा सॊचारन गने हिद्यारमहरुराई स.का. य ऩोर्णमकु्त खाजाको 
व्मिस्था गरयनेछ । 

 प्रत्मेक िर्य नभनुा हिद्यारमको छनौट गरय ऩयुस्कृत गरयनेछ । 

 उत्कृष्ट ब्शऺक, कभयचायी य हिद्याथॉहरुको छनौट गरय ऩयुस्कृत गरयनछ   । 

 हिऩन्न असहाम हिद्याथॉहरुराई आतथयक य शैब्ऺक ददएय सहमोग गरयनेछ । 

 कम्प्मटुय ब्शऺाराई अतनिामय गदै रैजाने नीततराई क्रभस् कामायरिमन गरयनेछ । 

 फारभैत्री, अऩाङ्ग भैत्री स्थानीम सयकायको अिधायणा फभोब्जभ बौततक सॊयचना, हिद्यारमको 
िाताियण य ऩठनऩाठनभा जोड ददइनेछ । 

 “हिद्यारम शाब्रत ऺेत्र” बने्न नायाराई कडाईका साथ राग ुगरयनेछ । 

 

 

 

 

द्वरद  व्मिस्थाऩन, भहहरा शसब्क्तकयण य योजगायी   

 सभाजभा हितबन्न कायणफाट उत्ऩन्न द्वरदहरुराई भेरतभराऩ भापय त अरत्म गरय साभाब्जक 
शाब्रत कामभ गरयनेछ । 

 साभाब्जक कुयीतत, कु-सॊस्काय तथा अरधहिश्वास हरुको अरत्म गदै आतथयक य शैब्ऺक रुऩभा 
सफर फनाई भहहरा भातथ हनुे हहॊसा य शोर्णको अरत्म गरयनेछ । 
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 फैदेब्शक योजगायीफाट पहकय एका मिुाहरुको तसऩ उऩमोग हनुेगरय योजगायीका कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

 तनब्ज, सहकायी य सभूहद्वाया सॊचारन हनुे उत्ऩादनभरुक य सेिा प्रदामक ऩेशा, व्मिसाम य 
घयेर ुउद्योगराई प्रोत्साहहत गरयनेछ । 

 तनिायहभखुी कृहर् य ऩश ुऩेशाराई व्मिसामीकयण गदै स्ियोजगायको प्रिरध गरयनेछ ।   

खानेऩानी तथा सयसपाई  

 “ स्िच्छ सपा खानेऩानी प्राप्त गने हाभी सफैको अतधकाय ” भन्ने नाराऱाई व्यवहारमा ऱागु 
गना हाऱ संचाऱनमा रहेको खानेपानी पररयोजनाऱाई थप व्यवस्थापन गररनेछ । खानेऩातन 
अबाि बएका ऺेत्रभा प्राथतभकताका साथ खानेऩानीको व्मिस्था गरयनेछ । खानेऩानीको 
भहुान सॊयऺण तथा ऩानीको शदुद्दकयणराई प्रबािकायी फनाइ ऩानीजरम योगहरु ऩूणय रुऩभा 
तनमरत्रणभा तरईनेछ ।खानेऩानीका केररीम मोजनाहरु जो कयोडौंका छन,् ब्जतरा खानेऩानीरे 
स्थानीम सयकायसॊग सभरिम नगयी जथाबािी सॊचारनभा तमाई यहेका छन,् तत ऩरयमोजना 
हरुराई सभेत अनगुभनको दामयाभा तमाइनेछ । 

िन तथा िाताियण तपय    

 हाम्रो नगयऩातरकाको धेयै ब-ूबाग चयेु ऺेत्रभा ऩदयछ ।चयेु ऺेत्रको ब-ूफनौट कभजोय हरुछ । 
चयेुको सॊयऺण बनेको नै बएका िनजॊगरको सॊयऺण गने य हकसानहरुरे ऩतन कृहर् ऩेशा गदाय 
तबयारो ठाउॉभा धेयै खनजोत नगयी धेयै आम आजयन हनुे कपी खेतत, सऩुायी खेतत, केया खेतत, 
फाॉस योऩण य ऩश ुव्मिसाम गदाय आिश्मक डारे घाॉसका हितबन्न प्रजातत रगाउन सहकरछ य 
त्महह व्मिसामराई प्राथतभकताभा याब्खनेछ । नेऩारको सफै बरदा धेयै िन जॊगररे ढाकेको 
स्थानीम तह हाम्र ैभाई नगयऩातरका हो जहाॉ ७६ िटा बरदा फढी साभदुाहमक िन छन ्। 
हातभ चोयी तनकासी योकेय, िन अततक्रभण योक्दै बएका िन ऺेत्रको सॊयऺण य सम्िधयन गनय 
चाहरछौं । तसभसाय ऺेत्र जस्तै ब्शि ऩोखयी, हाङ्साभ ऩाभा ऩोखय, तेह्रकुने ऩोखयी, थाक्रे 
तसभसाय ऺेत्र, डुॊडेहोतर तसभसाय ऺेत्र, तेरऩानी तसभसाय ऺेत्र, भसेुटाय तसभसाय ऺेत्रको 
सॊयऺण गने राॉखौ यकभ रगानी गयेका छौं य क्रभस् फाॉहकभा रगानी गदै जानेछौं । तय 
िनसॉग सम्फब्रधत भरत्रारम, हिबाग , तनकाम य सतभततहरु सॊतफधान य ऐनरे तोकेको ऩरयतध 
बरदा फहहयफाट िनजॊगरको दोहन गदै स्थानीम सयकायफाट टाहढन चाहेकोरे सॊतफधान य 
काननुको दामयाभा तमाउन दफाफभरुक नीतत तरईनेछ । 
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खेरकुद तथा शायीरयक व्मामाभ तपय   

 खेरकुद तथा शायीरयक व्मामाभ स्िस्थ यहने सफैबरदा भहत्िऩूणय उऩाम हो ।त्मसैरे खेरकुद 
हिकासको रातग सम्बि बएसम्भका सानै िडाहरुभा बएका खेर भैदानको स्तय उन्नतत य 
नबएको ठाउॉभा खेरकुद भैदानको तनभायण गरयनेछ  । 

 नगयको उऩमकु्त ठाउॉभा सतुफधासम्ऩन्न यॊगशारा तनभायणको रातग प्रदेश य केरर सयकायसॊग 
ऩहर गरयनेछ । 

 नगय स्तयीम खेरकुद प्रततमोतगता गरयनेछ।जसको कायण हितबन्न खेर प्रततबा बएका 
खेराडीहरुको उत्ऩादन हनुे य भातनसहरुभा अततरयक्त हक्रमाकराऩहरुभा जोड ददई खेरकुदको 
हिकास गनय ऩहर गरयनेछ । 

सॊस्थागत हिकास सेिा प्रिाह य शशुासन  

 ऩरयिततयत नमाॉ सॊयचना अनसुाय जनताराई ऩरयितयनको अनबुतूत हनुेगयी सेिा प्रिाहभा सहजता, 
सयरता, नहिनतभ हितध, हिधतुीम सेिा जस्ता ऩद्दततहरुको अिरम्फन गरयनेछ । 

 ऐन, काननु, तनमभािरी, तनमभ, हितनमभ कामयहितध कामयऩातरका य नगयसबारे ऩारयत गरय 
प्रभाणीकयण गयेऩतछ याजऩत्रभा प्रकाब्शत गरय साियजातनक गरयनेछ । 

 नागरयक िडाऩत्र, सूचना अतधकायी, टोकन प्रणारी, गनुासो सनुिुाई सॊमरत्र, साियजतनक 
सनुिुाई, साभाब्जक रेखा ऩरयऺण, घमु्ती सेिा, हिधतुीम सेिा प्रणारी जता शसुासनका 
सूचकहरुको क्रभस् अिरम्फन गरय सेिा प्रिाहभा प्रबािकारयता तमाइनेछ । 

 भ्रष्ट्राचाय, अऩायदब्शयता य भ्रष्टचाजरम प्रितृतराई योक्न हिशेर् सतकय ता अऩनाइनेछ । 

 आमोजनाहरु सभमभा शरुु नगने, उऩबोक्ता सतभतत अनािश्मक हििादभा अब्तझने य हिकासनै 
प्रबाहित हनुे प्रितृत देब्खएभा त्मस्ता ऺेत्रका आमोजनाहरु ब्झकेय अरम ऺेत्रभा ददईनेछ । 

 ब्जम्भेिायी ऩिुयक उत्कृष्ट कामय सम्ऩादन गने अनशुातसत इभारदारयता य उच्च नैततक चरयत्र 
बएका कभयचायीहरुराई ऩयुस्कृत गरय प्रोत्साहन गरयनेछ बने खयाफ आचयण य ब्जम्भेिायी 
फहन नगने कभयचायीहरुराई प्रचतरत ऐन काननु फभोब्जभ दण्ड सजामको व्मिस्था 
गरयनेछ।तोहकएको मोजना आमोजनाहरु गणुस्तरयम रुऩभा सभमभै सम्ऩन्न गनय अनगुभन 
भतुमाॊकन कामयराई तफशेर् प्राथतभकता ददइनेछ । 

 उत्कृष्ट कामय सम्ऩादन गने उऩबोक्ता सतभततराई ऩयुस्कृत गरय उत्प्ररेयत गरयनेछ  बने 
सॊतोर्जनक कामयसम्ऩादन नगने उऩबोक्ता सतभततराई दब्ण्डत गने साथै आगाभी िर्यभा 
उऩबोक्ता सतभततको रुऩभा काभ गनय फाट िब्रचत गरयनेछ । 
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 सूचना ऩाटॊ, िेिसाइट, साभाब्जक सॊजार (पेसफकु,ट्िीटय) रगामतका सॊचायभाध्मभफाट 
साियजातनक सनुिुाइको भाध्मभफाट जनताभा सचुनाको हक स्थाहऩत गनय ऩायदशॉ कामय 
प्रणारीराई फढािा ददइनेछ । 

अरत्मभा हातभ याज्म ऩनुसंयचना अरतगयत नमाॉ व्मिस्थाको अभ्मासको दोश्रो िर्यभा प्रिेश 
गयेका छौं । मो सॊक्रभणकातरन सभमभा हाभी जतत तभहेनत य ऩरयश्रभका साथअगातड फढ्छौ 
त्मतत नै भाई नगयऩातरकाको हिकास य सम्फदृीको ऩथभा अगातड फढाउन सपर हरुछौं बने्न 
भैरे हिश्वास तरएको छु ।भ्रष्टचायराई शरुम सहनशीरताभा झानय, शशुासन कामभ याख्न, ददगो 
बौततक ऩूिायधायको तनभायण गदै सिायहङ्गण हिकास गदै सभताभरुक सभाजको तनभायण गदै 
सम्फदृ नगय य सम्ऩन्न नगयिासी फनाउने दृढ सङ्कतऩ सहहतको रक्ष्म ऩयुा गनय भाई 
नगयऩातरकाभा हक्रमाब्शर याजनीततक दरहरु, नागरयक सभाज, सयकायी तथा गैय सयकायी 
सॊस्था, फदु्दीजीहि, हिकास प्रभेी सॊचाय जगत, आभ जनताको साथ् य सहमोगको ठुरो आशा य 
अऩेऺा गयेको छु । 

आफ्नो फजेट नीतत तथा कामयक्रभ तजुयभा गरय हिकासको गतत य ददशा तम गने मो 
ऐततहाॉतसक अिसय य चनुौती ऩतन हो । मो नीतत तथा कामयक्रभ तथा फजेट तनभायण कामयभा 
आफ्नो फदु्दी, हििेक य ऩरयश्रभरे सहमोग गनुय हनुे नगयऩातरकाका कभयचायी तभत्रहरु प्रतत 
आबाय प्रकट गदयछु । 

 

भाई नगयऩातरकाको जम होस ् 
भाई नगयिासीहरुको जम होस ् 
नेऩार य नेऩारीको जम होस ् 
धरमिाद । 

ददऩक कुभाय थेफे 

  नगय प्रभखु  

भाई नगयऩातरका 
 

 

आज्ञाि िः 

नामिः प शि पोखर ि 

लन. प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि 

 


