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प्रायम्ब 

१. स्थानीम तहको दोस्रो कामिकारको शरुुवाती चयणफाटै आठववसकोट 
नगयऩार्रकाभा आर्थिक सम्फवृिको नमाॉ भोडेर सॊस्थागत गनि सवकने ववश्वासका 
साथ आर्थिक वषि २०७९/०८०कोकामिक्रभ तथा फजेट  प्रस्ततु गनि उऩश्स्थत 
बएको छु । मस प्रकायको श्जम्भेवायी प्रदान गने नगयऩार्रकाका आभ 
भतदाताहरुप्रर्त हार्दिक आबाय प्रकट गदिछु । 

२. भ नेऩारको सॊ ववधान (२०७२) रे स्थानीम तह गठन गयेऩर्छको दोस्रो 
कामिकारको ऩवहरो फजेट वक्तव्म ऩेश गनि गइयहेको छु ।मस अवसयभा 
सविप्रथभ नेऩारको साविबौर्भकता, अखण्डता, सॊश्घम रोकताश्रिक गणतरि, 
सभानऩुार्तक सभावेश्शता, धभि र्नयऩेऺता य साभाश्जक रमामका रार्ग बएका 
ववर्बन्न ऐर्तहार्सक सॊघषिहरुभा आप्नो अभूल्म जीवन उत्सगि गनुिहनुे भहान 
सवहदहरुको स्भयण गदै उहाॉहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्वारजरी व्मक्त गदिछु।मस 
क्रभभा घाइते, अऩाङ्गयवेऩत्ता बएका मोद्वा तथा सवहद ऩरयवायजन प्रर्त उच्च 
सम्भान प्रकट गदिछु । 

३. सॊघीम रोकताश्रिक गणतरिराई सॊस्थागत गयी त्मसको राब प्रत्मेक 
नगयवासीसम्भ ऩमुािााउने हाम्रो दावमत्व ऩूया गदै आर्थिक, साभाश्जक सॊयचनाको 
ववकास गदै ग्रार्भण अथितरिको वरृ्द्व गयी नगयभा आर्थिक सम्ववृि कामभ 
गयाउनेर्दशातपि  आगाभी आर्थिक फषिको वजेट तथा कामिक्रभ रश्ऺत यहेको छु 
। 

४. फजेट तजुिभा गदाि भैरे नेऩारको सॊववधान, नेऩार सयकायको १५ औॊ मोजना, 
कणािरी प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चववषिम मोजना, र्दगो ववकासका रक्ष्महरु, 
आठववसकोट नगय कामिऩार्रकाका नीर्त तथा कामिक्रभ, ववर्नमोजन 
ववधेमक,२०७९को र्सद्वारत, उद्देश्म, प्राथर्भकता य प्रभखु नीर्तहरुभानगयवासी, 
ववर्बन्न सॊघसॊस्था,  नगय सबाका सदस्म ज्मूहरुफाट प्राप्त प्रभखु सझुावहरुराई 
भागिदशिन य प्रभखु आधाय फनाएको छु । 
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सबाध्मऺ भहोदम, 

५. अफ भ आठववसकोट नगयऩार्रकाको चार ुआ.व. २०७९/०८०  कोखचि 
प्रगर्तको सॊश्ऺप्त सर्भऺा प्रस्ततु गदिछु । 

6. चार ुआ.व. २०७८/०७९भा रू. 85 कयोड 20 राख 62 हजाय २ सम 40 
भाि ववर्नमोजन गरयएकोभा हारसम्भ स्रोतगत श्शषिक य ऺेिगत कामिक्रभभा 
जम्भा खचि रु ४८ कयोड २२ राख ४ हजाय ८ सम ८१ खचि बएको छ । 
जसभा चारूतपि  ५३ कयोड २४ राख १९ हजाय २ सम ५० ववर्नमोजन 
गरयएकोभा ३७ कयोड ९८ राख ४६ हजाय १ सम ४६ खचि गरयएको छ । 
ऩूॉजीगत तपि  ४२ कयोड ४४ राख ८७ हजाय ९ सम ९२ ववर्नमोजन 
गरयएकोभा १० हयोड २३ राख ५८ हजाय ७ सम ३४ खचि गरयएकोछ ।जस 
अरतयगत ऺेिगत वहसावरे आर्थिक ववकासभा १४ कयोड १९ राख ४७ हजाय 
२ सम ५० ववर्नमोजन गरयएकोभा १ कयोड २४ राख ३४ हजाय २ सम ११ 
भाि खचि गरयएको छ ।त्मसै गयी ऩूवािधाय ववकास तपि  १६ कयोड ९१ राख 
५९ हजाय १ सम ९२ ववर्नमोजन गरयएकोभा ८ कयोड ६६ राख २३ हजाय 
९१ खचि बएको छ । त्मस्तै गयी साभाश्जक ववकास तपि  ४६ कयोड ६६ 
राख ८७ हजाय ववर्नमोजन गरयएकोभा २३ कयोड ४५ राख ६६ हजाय २ 
सम ७३ खचि बएको छ । त्मस्तै गयी सशुासन तथा अरतयसम्फश्रधत ऺेि तपि  
२४ राख १ हजाय ववर्नमोजन गयीएकोभा १८ राख ८३ हजाय १ सम ८७ 
भाि खचि बएको छ । कामािरम सञ्चारन तथा प्रशासर्नक खचि तपि  १७ 
कयोड ६७ राख ३ हजाय ८ सम ववर्नमोजन गरयएकोभा १४ कयोड ७१ राख 
५८ हजाय ८ सम ३ भाि खचि बएको छ ।  

 ७. चारू आर्थिक वषिको अरत्मसम्भभा कुर ववर्नमोश्जत फजेटभध्मे प्राप्त हनुे फजेटको 
कुर खचि ९२ प्रर्तशत हनुे अनभुान र्रएको छु । जसभा चारू तपि  ९६ 
प्रर्तशत य ऩूॉजीगत तपि  ८८ प्रर्तशत खचि हनुे अनभुान गयेको छु । 

8. चार ुआ.व. भा ववर्बन्न दूयदयाजका गाउॉहरुभा भोटय फाटो ऩमुािाेउने, 
नगयऩार्रकाको केरर तथा केही वडाहरुभा ववद्यतुको केश्ररम प्रशायण राईन 
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ऩमुाितउने, केही साना ठूरा खानेऩानी तथा र्सचाई आमोजनाका कामि सम्ऩन्न 
बएका छन । 

9. मसै गयी ववर्बन्न ववद्यारमहरुको ऩक्की बवनहरु र्नभािण गने कामिहरु अगाडी फढी 
सम्ऩन्न हनुे चयणभा छन । आधायबतु स्वास््म सेवा केररका बवनहरु र्नभािण 
सम्ऩन्न बई सञ्चारनको प्रवक्रमाभा यहेका छन बने १५ शैमाको नगय 
अस्ऩतारको बवन र्नभािण कामि बई यहेकोछ ।  

10. आ.व. को दोस्रो चौभार्सकको अरतभा देखा ऩयेको कोर्बड १९ को दोस्रो 
रहयको भहाभायीरे नगयवासीराई व्माऩक रुऩरे सॊक्रर्भत गयेकोभा सरदबिभा 
कोर्बड प्रर्तकामिहरुको कामािरवमन तथा कोर्बड अस्ऩतारको सञ्चारन गरय 
भहाभायीको कुशरताऩूविक साभना गयीसकेका छौं ।भहाभायीफाट फच्न य 
फचाउनका रार्ग नगयऩार्रका ऺेिर्बि ७८ प्रर्तशत नगयवासीहरुराई कोर्बड 
ववरुद्बको खोऩ रगाई सवकएको छ । 

११. साईकुभायी भश्रदय तथा कृष्ण भश्रदयको र्नभािण सम्ऩन्न बएको छ बने 
रक्ष्भीनायामण भश्रदयको र्डजाइन श्स्टभेट फभोश्जभको र्नभािण कामि  बईयहेको 
छ ।  

१२.  ऩढ्दै कभाउॉदै कामिक्रभ मस नगयऩार्रकाभा श्री जनववकास भावव घायीखोरा य 
श्री ऻानोदम भावव चौतायाभा राग ुबएको छ ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ,नगयऩार्रकाको ववद्यभान अवस्थाको मथाथि अवस्था प्रस्ततु गदिछु: 

१२. बौगोर्रक रुऩभा कणािरी प्रदेशकै सफै बरदा ठूरो मो नगयऩार्रका  

जैववक तथा बौगोर्रक ववववधतारे  बरयऩूणि यहेको छ।  मस नगयऩार्रकाभा  
प्रशस्त खेतीमोग्म जर्भन यहेको छ ।नगयऩार्रकाभा जरस्रोत , फन जॊगर य  
जर्डफटुी  प्रशस्तभािाभाऩाइरछ । मी श्रोतहरुको सभशु्चत य मोजनाफि 
प्रमोगफाट सभाजवाद उरभखु सम्ववृि प्राप्त गनि सवकने प्रचयु सॊबावना यहेको
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 छ । ठूरो बगूोरभा पैर्रएको मस नगयऩार्रकाभा परपूर खेती तथा 
ऩशऩुारनको ऩर्न याम्रो सम्बावना यहेको छ । 

१३. रुकुभ (ऩश्चभ) श्जल्राको ४६ प्रर्त शत ब-ूबाग ओगटेको मस 
 नगयऩार्रकाभा औ षत  जनघनत्व ६५ जना प्रर्त वगि वकरोर्भटय  यहेको 
छ । कणािरी प्रदेशको औषत जनघनत्वको हायाहायीभा यहेको  छ।  

१४. मस नगयऩार्रकाका करयव ४५ प्रर्तशत भार्नस गरयवीको येखाभरु्न यहेका छन ्
। मो दय कणािरी प्रदेशकै फयाफयीभा यहेको  छ ।  

15. गरयवी , कुऩोषण, फेयोजगायी, रैवङ्गक तथा घयेरू वहॊसा , साभाश्जक तथा जार्तम ववबेद 
जस्ता सभस्माहरु ऩर्न ववद्यभानयहेका छन।्  

१6. भानव ववकास सूचकाङ्कका वहसावरे मो नगयऩार्रका धेयै ऩछार्ड ऩयेको छ । 
उत्ऩादकत्व, फचत, भानव ववकास , औसत आमु, प्रर्त व्मश्क्त आम आर्द सफै सूचकहरुभा 
मो नगयऩार्रका देशको औसत अवस्था बरदा रमनुछ। बौगोर्रक ववकटतारे 
भानव ववकास  सचुकाङ्कभा सधुाय गनि थऩ कर्ठनाई व्महोरय यहनऩुयेको छ  । 

17. भार्थ उल्रेश्खत अवस्थाहरुको फाफजदु , उच्च भनोफरका साथ जनताको एकता, 
श्रभ,उत्ऩादन य सॊघषिको नेततृ्त्व गदै नगयऩार्रकाको आर्थिक सम्फवृि 
सवहतकोसभाजवादको जग खडा गनि सवकनेववश्वास र्रएको छु । 

 

सबाअध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आर्थिक वषि २०७९।०८० को वजेटका भखु्म उदेश्महरुप्रस्ततु गदिछु: 

१8. आर्थिक सम्फवृि सवहतको सभाजवाद उरभखु आर्थिक तथा साभाश्जक व्मवस्था 
र्नभािण गने मस फजेटका भखु्म रक्ष्म हार्सर गनि देहाम फभोश्जभका उदे्दश्महरु 
 र्नधाियण गयेको छु । 

१9. ऩयम्ऩयागत कृवष ऩेसाराई व्मफसामीकयण गदै कृवष उत्ऩादन भा जोड र्दने य 
खाद्यान्न तथा परपूरभा आत्भर्नबिय बइ र्नमाितभखुी फनाउने ।  



 

5 

 

20. कृवष, उद्योग, खर्नज, वन तथा वातावयण रगामतका ऺेिको उत्ऩादन य 
उत्ऩादत्व वरृ्द्व गयी खाद्य अर्धकाय, खाद्य सम्प्रबतुा सवहतको खाद्य सयुऺा  तथा 
ऩोषण सरु्नश्चत गने, साथै ती ऺेिफाट योजगायी एवभ ्स्वयोजगाय सजृना गयी 
स्थानीम सभदुामको आमआजिन वरृ्द्व गने । 

21. श्शऺा प्रणारीको सभग्र सधुाय गदै श्शऺाभा गणुस्तयीमता कामभ गयी 
उत्ऩादनशीर तथा ससुॊस्कायमकु्त  नागरयक र्नभािण गने , 

22. स्वास््म सेवाराई गणुस्तयीम , बयऩदो, ववश्वार्सरो य सविसरुब फनाउन े

23. सडक तथा सडक ऩरुहरुको र्नभािण तथा साविजर्नक मातामातको   व्मवस्था गयी 
जनताको आर्थिक तथा साभाश्जक गर्तर्फर्धराई सहज य  तीव्र फनाउने ।  

24. साभाश्जक सभावेशीकयण,साभाश्जकसयुऺा, साभाश्जक सद्भा व य साभाश्जकसवहष्णतुा 
सवहत आभ साभाश्जक, साॉस्कृर्तक रुऩारतयणको प्रवक्रमाराई र्तव्र फनाउने ।  

25. नगयऩार्रका ऺेिर्बि हय प्रकायका प्राकृर्तक तथा भानव र्सश्जित ववऩदहरुको 
साभना गनि सक्ने ऺभता ववकास गने । 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

26. फजेटका मी उल्रेश्खत उदे्दश्महरु प्राप्त गनि भैरे देहामका ऺेिगत तथा 
कामिक्रभगत प्राथर्भकताहरु र्नधाियण गयेको छु ।  

क. र्नवािहभखुी कृवष प्रणारीभा सधुाय गयी कृवष ऩेसाराई व्मवसामीकयण गने ।जसका 
रार्ग ववर्बन्न वकर्सभका खाद्यान्न फारी, परपूर खेती, ऩश ुऩारनभा जोड र्दने । 

ख.ववद्यारमको बौर्तक ऩूवािधायहरुको र्तव्र रुऩभा र्नभािण गने य गणुस्तयीम श्शऺाको 
रार्ग आधाय तमाय गने ।  

ग.स्वास््म ऩूवािधायको र्नभािण तथा व्मवस्थाऩन कामिराई मथाशक्म  र्छटो गदै 
आधायबतू सेवाराई सविसरुब फनाई गणुस्तयीम य बयऩदो स्वास््म सेवा प्रदान गने 
व्मवस्था र्भराउने । 
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घ.कृवष, उद्योग य ऩमिटन ऺेिका काभहरुराई तीव्र फनाई ग्रार्भण अथितरिराई प्रवद्विन 
गने तथा सडक ऩूवािधायको ववकासराई तीव्र फनाई ग्रार्भण ऺेिको आर्थिक 
गर्तववर्धहरुराई सहज फनाउने । 

ड. कभिचायी , जनप्रर्तर्नर्ध रगामतको कामि सम्ऩादन ऺभता विृी गयी सशुासनको 
प्रवद्विनभाजोड गने ।  

च. जनताको एकता , श्रभ, उत्ऩादन य साभाश्जक, साॉस्कृर्तक  रुऩारतयणको 
अर्बमानराई तीव्र फनाउने ।  

 

सबाअध्मऺ भहोदम,  

मी उल्रेश्खत उदे्दश्म य प्राथर्भकताहरुराई कामािरवमन गनि देहाम फभोश्जभ ऺेिगत 
फजेटर्फर्नमोजन गयेको छु । 

क. कृवष तथा ऩशऩुारन:- 
२७. श्स्थयता, उत्ऩादनशीरता य योजगायी ववृि: सभावेशी ववकास, आत्भर्नबियता य आर्थिक 
सभवृिबन्ने भूरनायाको ऩरयधीभा यही कृवष ऺेिको रूऩारतयण य योजगायी ववृि् र्नयऩेऺ 
गरयफीको अरत्म य आर्थिक सभवृि बन्ने कृवष ऺेिको नायाराईआत्भसाथ गदै कृवष तथा 
ऩशऩुारन ऺेिराई नगयऩार्रकारे ऩवहरो प्राथर्भकताभा याश्खएको छ  । 

 

२८.नेऩारको कृवष ऺेिको रूऩारतयण गयी उत्ऩादन ववृि य योजगायी र्सजिना गनि , 

र्नमाित प्रवििन य आमात प्रर्तस्थाऩन गनि ,अथितरिराई आत्भर्नबिय फनाइ र्नयऩेऺ गरयफी 
र्नवायण गरयने छ । 

 

२९. कृवष उत्ऩादनभा वरृ्द्ब य कृषी उऩजको प्रशोधन तथा फजायीकयणभा रगानी वरृ्द्ब गदै 
र्नमाित उरभखु कृवष प्रणारीको ववकासभा ववशेष जोड गरयनेछ । 

३०. दधु, परपुर, भसरा तथा भासजुरम उत्ऩादन तथा र्नमाितराई प्रवद्बिन गदै ग्रार्भण 
अथितरिको सवरीकयणभा जोड  गरयनेछ साथै सफै खेतीमोग्म जर्भनभा र्सचाई सेवा  
उऩरब्ध गयाउन जोड गरयनेछ । 
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३१. कृवष तथा वनजरम उऩजहरुको प्रशोधनको रार्ग र्नभािणार्धन उद्योगराई र्नभािण 
सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । औद्योर्गक ग्राभको स्थाऩना गरय थऩ उद्योग 
स्थाऩना गनि जोड गरयनेछ ।  

 

३२. दैर्नक जीवनमाऩन गनि भशु्श्कर गरयवीको येखाभूनी यहेका घय ऩरयवायहरुको 
आर्थिक श्स्थर्तभा सधुाय गनि गरयवी तथा ववऩन्नताको येखाफाट फावहय र्नकाल्न ववशेष 
ऩरयमोजना र्नभािण गयी कामािरवमन गरयनेछ । 

३३. आगाभी आर्थिक वषि आत्भर्नबियताको रार्ग कृवष उत्ऩादनको नगय अर्बमान वषि 
हनुेछ। मस अर्बमान अरतगित आरतरयक उत्ऩादन फढाउन आत्भर्नबियताको रार्ग कृवष 
उत्ऩादन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

३४. नगयऩार्रकाको ग्राभीण ऺेिराई कृवष उत्ऩादनको केररको रूऩभा ववकास 
गरयनेछ। वकसानहरूराई कृवष सहकामि सभूह य सहकायीभा सॊगर्ठत गरयने छ ।  

३५.खेतीमोग्म जर्भनका साथै फाॉझो जर्भनको उऩमोग गयी कृवष उत्ऩादन फढाइनेछ। 
कृवष ऺेिको उत्ऩादकत्व ववृिका रार्ग मस ऺेिको व्मावसामीकयण , माश्रिकीकयण य 
आधरु्नकीकयण गरयनेछ।  

३६. कृषकहरूराई सयर य सहज रूऩभा र्फउ , भर, प्रववर्ध य र्सॉचाइ सवुवधा उऩरव्ध 
गयाउन,े सहरु्रमतऩूणि कजाि प्रदान गने , कृवष फीभा ववस्ताय गयी प्रबावकायी कामािरवमन 
गने, कृवष उत्ऩादन सॊकरन केरर र्नभािण गने , कृवष उत्ऩादन ढुवानीका रार्ग कृवष 
एम्फरेुरसको व्मवस्था गने , उत्ऩार्दत वस्तकुो भूल्म र्नधाियण गने , कृवष उत्ऩादन र्फक्री 
ववतयणको रार्ग फजायको व्मवस्था गने तथा स्थानीम तहरे तोकेका ववश्शविकृत कृवष 
तथा ऩश ुउऩजको रमूनतभ सभथिन भूल्म तोकी खरयद गने प्रत्माबरु्त गरयनेछ। 

३७.प्राववर्धक ऻान उऩरब्ध गयाउन ऩार्रका तहभा कृवष तथा ऩश ुववऻानभा स्नातक 
गयेका एक एक जना जनशश्क्त तथा सफै वडाभा कृवष प्राववर्धक उऩरव्ध गयाउने 
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व्मवस्था र्भराइने छ । प्राववर्धक य आर्थिक दृविकोणफाट सम्बाव्म ववर्बन्न फारी तथा 
वस्तकुा जोनहरू र्नधाियण गरयने छ । 

३८. वकसान हनुभुा आत्भसम्भान य गौयव ववृि गनि वकसानसॉग सयकाय कामिक्रभ  
अरतगित मोगदानभा आधारयत वकसान ऩेरसन मोजना शरुूवात गनि वकसान वहतकोष 
स्थाऩना गरयनेछ। उत्कृि वकसानहरुराई प्रोत्साहन गरयने छ ।  

३९. वकसानहरुराई नमाॉ प्रववधी तथा ववधीको र्सकाइका रार्ग अरतय श्जल्रा भ्रभण 
कामिक्रभको आमोजना गरयने छ ।  वकसान ऩरयचमऩिको आधायभा वकसानहरूराई 
साविजर्नक सेवाभा सहरु्रमत तथा छुट प्रदान गने व्मवस्था र्भराइनेछ। 

४०. धान, गहुॉ, भकै य दूध रगामतका कृवष उत्ऩादनको रमूनतभ सभथिन भूल्म 
तोवकनेछ । उक्त भूल्मभा तोवकएका खाद्यान्न फारी खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी भापि त र्नमाितको व्मवस्था र्भराइने छ ।  

४१. ऩशऩुरछी तथा भत्स्मऩारनका रार्ग आवश्मक उन्नत नश्ल , भाछाका बयुा , उन्नत 
घाॉसका र्फउ, फेनाि, दाना, औषधी, खोऩ रगामतका साभग्रीहरू र्नमर्भत रुऩभा आऩूर्तिको 
व्मवस्था र्भराइने छ ।  

४२.ऩश ुनश्ल सधुाय भापि त उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गनि ऩश ुसेवा केररको  
ऺभता सदुृढीकयण गयी कृर्िभ गबािधान सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ। कुखयुा रगामत 
ऩशऩुरछीको खोऩको आमातभा सहजीकयण गरयनेछ ।  

४३.जरवाम ुऩरयवतिन , योग/वकयाको प्रकोऩ एवॊ प्राकृर्तक ववऩद्हरूफाट कृवष , 

ऩशऩुरछीऩारन तथा भत्स्म ऺेिभा यहेको जोश्खभ रमूनीकयणका रार्ग ऩशऩुरछी फीभा 
रगामतका अनकूुरन व्मवस्थाऩनका कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ।  

४४.वव सॊ २०७९ राई कृवष जैववक ववववधता वषिको रूऩभा भनाइनेछ बने कृवष फारी 
तथा ऩश ुफीभाको व्मवस्था र्भराइने छ । 
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४५.कृषी तथा ऩशऩुारनका  उल्रेश्खत कामिक्रभका रार्ग रु.  २ कयोड १६ राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

ख.उद्योग तथावाश्णज्म :-  

४६." कृवषका आधारयत उद्योगको ववृि ,आठववसकोट नगयको सभवृि"को भूर नायाभा 
आधायभा तम गरयएको उद्यो ग तथा वाश्णज्म नीर्तराई ऩूया गनि  उत्ऩादनका साधन 
भार्थ वकसान भजदयुहरुको साभूवहक स्वार्भत्व  कामभ गयाउन प्रमास थार्रने छ ।  
सफैजसो उधोगहरुको स्थाऩना य सॊचारनभा साभूवहक स्वार्भत्व स्थावऩत गनि जोड 
गरयनेछ । त्मसका साथै नीश्ज सहकायी य सयकायी  ऺेिसवहतको  साझेदायीभा  
उद्योगहरुको सॊचारन गरयने छ ।  

४७. उधोगहरुको रार्ग ववद्यतुको ब्मवस्था गनि जोड गरयनेछ ।  

४८.आभ रुऩभा नगयका नागरयकहरुराई उिभी फन्न प्ररेयत गनि उिभ व्मवसाम 
सम्फरधी तार्रभ सॊचारन गरयने छ । स-साना ऩयम्ऩयागत उधोगहरुराई 
आधरु्नकीकयण गदै स्वयोजगाय सजृना हनुे गरय प्रर्फर्ध हस्तारतयण कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ ।  

४९.फजाय बाउ तथा भहॊगी र्नमरिण गनि य गणुस्तयीम उऩबोग्म साभाग्रीको 
र्फवक्रर्फतयण हनुे ब्मवस्था गनि र्नयरतय र्नगयानी य प्रमास जायी यहनेछ ।  

५०.नगयऩार्रकाभा र्नभािणार्धन उद्योगहरुराई सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सभरवमभा 
आ.व. ०७९/०८० र्बि सञ्चारनभा ल्माईनेछ ।  

५१. कणािरी वेबयेज,स्माऩूि कृषी कम्ऩनी य काष्ठ उद्योगभा नगयऩार्रकारे शेमय रगानी 
गयी भनुापा र्रने य नगयऩार्रकाको आम्दानी फढाउने प्रकृमाको सरु्नश्चत गरयनेछ । 
वम उद्योगहरुका रार्ग आरतरयक तथा फाह्य ऋणको व्मवस्था गरयने छ   । 

५२. उश्ल्रश्खत कामिक्रभ सॊचारन गनिका रार्ग रु ३० राख फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु ।मस कामिका रार्ग आवश्मक ऩने थऩ फजेट सॊघ तथा प्रदेश सयकाय भापि त 
व्मवस्था हनुे प्रफरध र्भराएको छु । 
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ख. श्शऺाऺ ेि:-  

५३.गणु स्तयीम श्शऺा नगयफासीको इच्छा  बन्ने नायाका साथ साविजर्नक 
ववद्यारमहरुराई गणुस्तयीम श्शऺाको केरर फनाईनेछ ।  

५४.सफै नगयफासीराई बववष्मप्रर्त आशावान, सभ्म, ससुस्कृत, मोग्म, प्रर्तस्ऩधॉ उद्यभश्शर, 
र्सजिनशीर य आत्भववश्वासी नागरयक फनाउने मस नगयऩार्रकाको श्शऺा र्नर्त हो । 

५५.याविम आवश्मकता य अरतयाविम अवसयका आधायभा जनशश्क्तको प्रऺेऩण गयी 
ववषमगत ऺेिगत जनशश्क्त उत्ऩादन गरयनेछ।  

५६.ववकास र्नभािण य साभाश्जक सेवाका ऺेिभा ववशेषऻ जनशश्क्तको अबाव यहेको 
छ।आवश्मक जनशश्क्त ववकासका रार्ग कृवष तथा वन ऩमािवयण ,ववऻान तथा प्रववर्ध 
श्चवकत्सा, आमवेुद, ऩमिटन, ईश्रजर्नमरयङ्ग  रगामतका ववश्शिीकृत ववधाभा उच्च श्शऺा 
अध्ममनको रार्ग छािवरृ्तको व्मवस्था र्भराईनेछ। 

५७.उच्च श्शऺा अध्ममनको रार्ग नगयऩार्रकाभा यहेको एक भाि श्शऺण सॊस्था 
याडीज्मूरा श्शऺा क्माम्ऩसराई अझ व्मवश्स्थत गयी ववश्वववद्यारमको आॊर्गक क्माम्ऩस 
फनाउन जोड गने य प्राववर्धक श्शऺाको सभेत अध्माऩन हनुे व्मवस्था र्भराइने छ 
।साथै  क्माम्ऩसको सवािवङ्गन ववकासका रार्ग आवश्मक जग्गा खरयद गयी बौर्तक 
ऩूवािधायभा जोड य मसै आर्थिक वषिदेश्ख र्नमर्भत रुऩभा अनदुान र्दने व्मवस्था 
र्भराइएको छ ।  

५८. भ फनाउछु भेयो गाउ अर्बमान सञ्चारन गरय नगयऩार्रकािाया र्नमकु्त कयाय स्वमॊ 
सेवक श्शऺकराई ववकास र्नभािण तथा शैश्ऺक ववकास सम्फश्रध काभभा 
नगयऩार्रकाबय सञ्चारन गरयनेछ।  

५९.ववद्यारम उभेयका सफै फारफार्रका ववद्यारमभा हनुे सरु्नश्चत गरयने 
छ।फारफार्रकाराई ववद्यारम ल्माऔ य ऩढाईभा वटकाऔ कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी 
फनाई नगयऩार्रकाबय अर्बबावक श्शऺा सञ्चारन गरयने छ।  

६०.यािऩर्त शैश्ऺक सधुाय कामिक्रभ भापि त श्शऺण सॊस्थाको बौर्तक ऩवुािधाय तथा 
र्सकाई सवुवधाभा सधुाय गरयनेछ।मस कामिक्रभभा वैऻार्नक अनसुरधान ,प्रववर्धको 
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ववकास तथा नवप्रवतिन एवॊ फौविक प्रर्तबाहरुराई प्रोत्साहन रगामतका कामिहरु 
सभावेश गरयनेछ। 

६१.नमाॉ प्रववर्ध य ऻानको ववकास एवॊ ववस्तायका रार्ग अनकुुर वातावयण र्सजिना गयी 
रगानी गरयनेछ। 

६२.साविजर्नक ववद्यारमहरुराई गणुस्तयीम श्शऺाको केरर फनाईने छ।  

६३.सफै ववद्यारमहरुभा जस्ता ऩाता  भकु्त कामिक्रभ राग ुगयाइने छ 

६४.साविजर्नक ववद्यारमको सभग्र सधुायका रार्ग नर्तजाभरुक अनगुभन ,भलु्माङ्कन 
ऩषृ्ठऩोषणराई थऩ सदुृढ गरयनेछ। 

६५.ववद्यारमस्तयभा ववऻान श्शऺाराई प्रबावकारय य रुश्चकय फनाउन वैऻार्नक र्सकाई 
ववर्धभा जोड र्दईने छ। 

६६.हयेक भाध्मर्भक ववद्यारमहरुभा क्रभश: ववऻान प्रमोगशारा स्थाऩना गरयनेछ। 

६७.प्राववर्धक जनशश्क्तको अबाव हटाउन प्राववर्धक श्शऺा ववस्ताय गरयनकुा साथै 
आठववसकोट नगयऩार्रकाभा सञ्चार्रत प्राववर्धक तथा व्मावसावमक श्शऺारमहरुको 
स्तयोन्नर्त गरयनेछ।  

६८.नगयऩार्रकारे र्नभािण गयेको स्थानीम ऩाठमक्रभभा नगयऩार्रकाको 
गौयव,सॊस्कृर्त,सभ्मता,साभाश्जक भलु्म -भारमता,साभाश्जक एकताको सॊम्वििन एवॊ 
नागरयकको कतिव्मफोधका ववषमहरु सभेत सभावेश गरयनेछ। 

६९.ऩाॉच वषिभरु्नका फारफार्रकाको सवािवङ्गण ववकासका रार्ग नगयऩार्रकाभा सञ्चार्रत 
प्रयाश्म्बक फार ववकास केररभा कामियत सहमोर्ग कामिकतािको ऺभता ववकास गनुिका 
साथै प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

७०. साविजर्नक भाध्मर्भक ववद्यारमभा  क्रभश...सचुना प्रववर्ध प्रमोगशारा य ईरटयनेट 
सवुवधा ऩमुािई श्शऺाभा आधरु्नक प्रववर्धको प्रमोगभा जोड र्दईनेछ।  
७१. मसै आ . व . भा  आठववसकोट नगयऩार्रकाभावडा नॊ. ९ भा यहेका श्री 
फारकल्माण भाध्मर्भक ववद्यारम आठववसकोट , श्री शवहद स्भरृ्त नभूना भाध्मर्भक 
ववद्यारम याडी य श्री र्दऩज्मोती आधायबतू ववद्यारम याडीराई सभामोजन गयी नभूना 
ववद्यारमको रुऩभा ववकास गरयनेछ ।  



 

12 

 

७२. ऐर्तहार्सक ऩयुातात्वर्तक य ऩमिटकीम भहत्वको ठूराकोट ऺेिभा यहेको श्री 
सयस्वती आधायबतू ववद्यारम भैडाॉडाराई आवश्मक बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािण गयी ऩढ्दै 
कभाउॉदै कामिक्रभसॉग जोडेय नभूना ववद्यारमको रुऩभा फनाइने छ । 

७३. फारफार्रकाको ऩोषण स्तयभा सधुाय ल्माउन य शैश्ऺक सि ऩयुा नगयी फीचभा नै 
कऺा छोडने सभस्मा सभाधान गनि साविजर्नक ववद्यारमका कऺा 6 सम्भका सफै 
फारफार्रकाराई र्दवाखाजा कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। 

७४. नगयऩार्रकाभा यहेका सवै ववद्यारमहरुभा प्राथर्भक उऩचाय साभग्री सवहतको वकट 
उऩरब्ध गयाइने छ । सफै ववद्यारमहरुभा र्नमर्भत रुऩभा र्नशलु्क स्वास््म 
चेकजाॉचको व्मवस्था र्भराइने छ । 

७५. सफै ववद्यारमहरुभा एक एक वटा स्तनऩान कऺ /आयाभ कऺको व्मवस्था 
र्भराइने छ । 
७६. भाध्मर्भक तहका ववद्याथॉहरुराई दैर्नक ऩठनऩाठनको अर्तरयक्त ववववध 
नगयस्तरयम प्रर्तमोर्गता य खेरकुद  रगामतका अर्तरयक्त वक्रमाकराऩभा सहबार्ग हनु 
प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

७७. ववद्यारमको सवािवङ्गण ववकासको रार्ग ववद्यारमभा कामियत श्शऺक तथा कभिचायी 
य ववद्यारम व्मवस्थाऩन सर्भर्तका ऩदार्धकायीहरुराई ऺभता ववकास तार्रभ य 
भ्रभणको व्मवस्था गरयनेछ । 

७८.साभदुावमक ववद्यारमहरुभा सूचना प्रववर्धराई ववस्ताय गदै आधरु्नक प्रववर्धभैिी 
श्शऺण र्सकाइ वक्रमाकराऩभा जोड र्दइनेछ । 

७९.नगयऩार्रकाका दइुवटा ववद्यारमभा भाि सॊचारनभा आएको ऩढ्दै कभाउॉदै 
कामिक्रभ क्रभश सफै ववद्यारमभा राग ुगरयने छ ।  

भार्थ उल्रेश्खत कामिक्रभ सॊचारनका रार्ग रु २२ कयोड ८० राख फजेटको 
व्मवस्था र्भराएको छु । 
 

ग. मवुा तथा खेरकूद :- 
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८०.मवुाको शश्क्त श्रभ य उत्ऩादन नगय सम्फवृिको उद्घाटन  बन्ने नायाका साथ 
साविजर्नक र्नभािणभा मवुाहरुको सहबार्गता य नेततृ्व स्थाऩना गनि र्फशेष ऩहर गरयनेछ 
।  

८१.श्रभ सहकामि य सहकायी अवधायणा अनरुुऩ प्रधानभरिी तथा भखु्मभश्रि  योजगाय 
कामिक्रभभा मवुा सहबार्गताभा जोड गरयनेछ । उधोग ,ब्मवसाम आर्दभा मवुा शश्क्तको 
ऩरयचारन गरयने छ  ।  

८२.र्फधारम स्तरयम य वडा स्तयीम खेर प्रर्तमोर्गताहरुराई र्नयरतयता र्दईनेछ । 

८३. खेर भैदानहरुको र्नभािण , खेर साभाग्रीहरुको र्फतयण आर्द कामिहरुराई 
र्नयरतयता र्दईनेछ ।  

८४.खेराडी उत्ऩादन य ऺभता ववकासभा ववशेष जोड र्दइने छ ।  जसका रार्ग 
आवश्मक तार्रभ तथा अध्ममनको व्मवस्था र्भराइने छ । 

८५.नगयऩार्रकाभा यहोको यॊगशाराको ऺेि ववस्ताय गयी यॊगशाराई व्मवश्स्थत गदै 
अरम आवश्मक स्थानभा कबडि हरको र्नभािण कामि सभेत गरयने छ ।  

८६.मूवा तथा खेरकुद ऺेिको ववकासका रार्ग रु १६ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको 
छु । मस कामिका  रार्ग अऩगु हनुे फजेट सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉगको 
सभरवमभा प्रफरध हनुे व्मवस्था गयेको छु । 

घ. स्वास््म :- 

८७.स्वास््मभा रगानी स्वस्थ श्जरदगानी बन्ने नायाराई आत्भसाथ गदै सफै नगयफासीको 
ऩहुॉचभा ववस्ताय बएको स्वास््म सेवाराई गणुस्तयीम य बयऩदो फनाइने छ ।  

८८. प्रवधिनात्भक स्वास््म सेवाको ववस्तायभा ववशेष अर्बमान चार्रने छ ।  

८९.नगय अस्ऩतारभा बौर्तक ऩूवािधाय तथा औजाय उऩकयण  व्मवश्स्थत गयी ववशेषऻ 
सेवा थऩ गरयनेछ । ववषशेऻ सेवा सचुारु बएका आॉखा उऩचाय , आमवेुद सेवाराई थऩ 
व्मवश्स्थत फनाउदै थऩ सेवाको रुऩभा हाडजोनॉ र्स. एस.य दाॉत उऩचाय सेवा सभेत 
सॊचारनभा ल्माइनेछ ।  
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९०.आठववसकोट नगय अस्ऩतारराई वटश्चङ अस्ऩतारको  स्वरुऩभा फनाई प्राववर्धक 
स्वास््म  ववषमको ऩठनऩाठन हनुे व्मवस्थाको रार्ग ऩहर थार्रनेछ ।  

९१.सफै स्वास््मकभॉ य स्वास््म सॊस्थाको भाऩदण्ड र्नभािण गरय राग ुगरयनेछ य 
स्वास््मप्रद ऻान ,सीऩ,धायणा य व्मवहायको अवरम्फनका रार्ग स्वास््मकभॉ ऩरयचारन 
गरयनेछ ।  

९२.टेर्रभेर्डर्सन सेवाराई गोताभकोट ,स्माराखदी य ज्मार्भयकोटभा यहेका  स्वास््म 
चौकीहरुभा ववस्ताय गरयनेछ । गोताभकोट य स्माराखर्द स्वास््म चौकीराई ल्माव य 
म.ुएस.जी. तथा स:शलु्क पाभेसी सेवा सवहतको फनाइनेछ । 

९३.नगय अस्ऩतार गो ताभकोट स्वा . चौ . य स्माराखदी स्वा . चौ . का  रार्ग थऩ 
तीनवटा सॊघ य प्रदेश सयकायको सभरवमभा  एम्फरेुरस खरयद गयी सॊचारनभा 
ल्माइनेछ ।  

९४.नगयऩार्रकाका सफै घय ऩरयवायराई स्वास््म ववभा कामिक्रभभा आवि गयी सरुब 
य गणुस्तयीम स्वास््म  सेवाको ऩहुॉचभा ऩमुािइनेछ ।  

९५. शवहद ऩरयवाय तथा र्फऩन्न ऩरयवायको रार्ग स्वास््म र्फभा र्नशलु्क गरयर्दने 
कामिक्रभराई र्नयरतयता र्दईनेछ ।  

९६.सफै नागरयकको ब्रड प्रोपाईर (Blood Profile) तमाय गरय बैऩरय आउने 
आऩतकारीन अवस्थाको रार्ग यगतको सहज आऩूर्ति हनुसक्ने  आफस्मक प्रफरध 
गरयनेछ ।  

९७.सभग्र स्वास््म ऺेिको ववकासका रार्ग ५ कयोड ८९ राख ८९ हजाय फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

ङ. साभाश्जक सयुऺा तथा सभावेशीकयण:-  

९८.भवहरा ऩवहरा य भवहरासॉग उद्यभश्शरता कामिक्रभ रागू गयी भवहराको नेत्ततृ्व 
ववकास, साभाश्जक तथा आर्थिक ववकास , उत्ऩादनश्शर ऺभता <आत्भर्नबियताका रार्ग 
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आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गयी सफै वडाका  ववर्बन्न टोरभा यहेका भवहराहरुराई 
सभूहभा सहबागी गयाई कृवष तथा ऩशऩुारनभा जोर्डनका रार्ग अर्बप्ररेयत गरयनेछ ।  

९९.फारफार्रका,अऩाॊगता बएका व्मश्क्तहरु ,वदृ्व-वदृ्वाहरुरगामत रश्ऺत वगिको 
सॊयऺण,सशश्क्तकयण य ऺभता ववकासका रार्गसाभाश्जक सयुऺा य सम्भानको ब्मवस्था 
गरयनेछ ।  

१००.सर्दमौंदेश्ख ऩछार्ड ऩारयएका भवहराहरुको आर्थिक ,साभाश्जक,साॉस्कृर्तक 
रुऩारतयणभा र्फशेष जोड र्दइनेछ ।  

१०१.नायी र्दवस तथा रैर्गक वहॊसा ववरुि सञ्चारन गरयने ववर्बन्न जनचेतनाभूरक 
र्दवसीम कामिक्रभहरुराई प्रबावकायी,परदामी तथा ऩरयणाभभखुी फनाइनेछ ।  

१०२.नगयऩार्रकाभा गर्ठत ववर्बन्न भवहरा सहकायी तथा सभहुराई सकृम ,जझुारु 
फनाउनर्फर्बन्न सीऩभरुक तार्रभ तथा ऺभता अर्बविृी गयाई योजगायी य आमआजिनभा 
जोड र्दइनेछ ।  

१०३.मूगौं देश्ख ऩर्छ ऩारयएका दर्रत ,भवहरा तथा अरम भवहराहरुको श्जवनस्तय भार्थ 
उकास्न ववशेष ऩहर गरयनेछ । भवहराहरुराई शसक्तीकयण गनि ववर्बन्न 
कामिक्रभ,तार्रभ गोष्ठी गनिको रागी भवहराहरुको नगय स्तरयम आफ्नै बौर्तक सॊयचना 
र्नभािण गरयनेछ । 

१०४.सवहद तथा  वेऩत्ता मोद्वाका ऩरयवाय ,घाइते मोद्वाहरुको मथोश्चत व्मवस्थाऩन तथा 
द्वरद्व प्रबाववत व्मश्क्तहरुको मथोश्चत य र्दगो व्मवस्थाऩन तथा  सम्भानका कामिक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

१०५.टुहयुा फारफार्रका ,ववशेष ऺभता बएका फारवार्रकाहयको सॊयऺण एवभ ्
ऩठनऩाठनको आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

१०६.भवहरा,दर्रत,आर्दवासी जनजार्त ,वऩछडीएको ऺेिका अगवुा  कामिकतािहरुको 
ऺभता ववकासको रार्ग तार्रभ तथा भ्रभणको व्मवस्था गरयनेछ । 
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१०७.वारवववाहराई अरत्म गनि उभेय ऩूया बएऩर्छ  वववाह गने जोडीहरुराई सम्भान 
तथा ऩयुस्कृत गने व्मवस्था गरयएको  छ  ।  

१०७.सभाजभा जगेर्डएय यहेका भवहरा ववरुिका ववर्बन्न कुरयती कुसॊस्काय ववरुि 
येर्डमो कामिक्रभ,ववऻाऩन य सडक नाटक जस्ता कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

१०८.अर्त गरयव एकर भवहराहरुको श्जववकोऩाजिनका रागी अनदुान यकभको व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

१०९.ववर्बन्न स्तयका भवहराहरुका रार्ग ऺभता अर्बविृी तथा नेततृ्व ववकास जस्ता 
तार्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । वहॊसाफाट वऩडीत भवहराहरुराई भनोऩयाभशि सेवाको 
व्मवस्था गरयनेछ ।  

११०.रमावमक सर्भर्त भापि त सम्ऩादन हनुे भदु्बा सनुवुाईभा र्भवहरा दर्रत जनजार्त 
अऩाङ्गता बएका व्मश्क्त फारफार्रका य ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई प्राथर्भकता र्दइनेछ ।  

१११.जेष्ठ नागरयकराई घयभै य फारवार्रकाराई ववद्यारमभै स्वास््म सेवा प्रवाह गने 
कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

११२.फार अर्धकाय अरतयगत फार फचाउ फार ववकास फार सहबार्गता य फार 
सॊयऺण भापि त सवािवङ्गण ववकासका कामिक्रभहरु सफै वडाभा ववद्यारमहरु भापि त 
सञ्चारन गरयनेछन । 

११३.मस कामिका रार्ग रु ५० राख फजेट ववर्नमोजन गयेकोछु । 

च.सडक तथा ऩरु-ऩरेुसा तथा अरम साविजर्नक र्नभािण:- 

११४.नगय र्बिका सफै सडकको सभमभै भभित सॊबाय गरयनेछ । दाॉजे-खर्द सडक 
र्नभािण गनि र्फशेष ऩहर गरयने छ ।  

११५. वडा नॊ.१ ,२ य ३ राई आ.फ.२०७९/०८० र्बि  जोड्न प्रमास केश्ररत 
गरयनेछ । ऩहाडा , ऩाटागाउ, र्छर्भ, जागे जर्रगाय जस्ता दयु दयाजका गाउॊहरु सम्भ 
सडक सॊजार ऩमुािउन र्नभािण कामि अगार्ड फढाइएकोभा र्नयरतयता र्दइने छ । 
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११६. नगय सडक मातामात गरुुमोजना अरतगितका  ऩयेका खोरा , नदीहरुभा भोटय ऩरु 
र्नभािणको ऩहरराई थऩ र्तब्रता र्दईने छ ।  

११७.  राभो सूचीअरतगितका झो.ऩ.ुहरुराई प्राथर्भकताको आधायभा र्नभािण कामि जायी 
याश्खनेछ ।  

११८. नगयऩार्रका र्बिको साविजर्नक मातामातको असहजता तथा कर्ठनाई हटाउन 
नगयऩार्रकाका केवह भखु्म रुटभा फस सेवा सॊचारन गरयने छ ।  

११९.  याडीज्मूरा फजाय ऺेिराई टाउन प्रार्नङ गयी व्मवश्स्थत शहय फनाउन ऩहर 
गरयने छ  य कारोऩिे गने कामिराई रतू गर्तभा अगार्ड फढाइने छ । 

१२०.  वडा नॊ १ य २ का वडा कामािरम बवन र्नभािण गरयने छ ।  

१२१.  वडा नॊ ३ को सलु्कीवाङ् हदैु फारयङ्गे सडक र्नभािण प्रकृमा तीव्र रुऩभा अगाडी 
फढाइने छ ।  

१२२.  इ.प्र.का.को बवन र्नभािण कामि अगार्ड फढाइने छ ।  

१२३.  सफै वडाभा साभदुावमक बवन र्नभािण गरयने छ । याडीफजाय य सीभफजाय 
ऺेिभा साविजर्नक सौचारम र्नभािण गरयने छ । फजाय ऺेिभा यहेका भास ुऩसर 
तयकायी ऩसर य र्ग्रर उद्योगराई उऩमकु्त ठाउॉ छनौट गयी व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

१२४.   नगयऩार्रकाको उऩमकु्त ठाउॉभा शवहद प्रर्तस्थानको बवन र्नभािण गरयने छ । 
ठाॉटीखोरा भरभै भोटय ऩरु र्नभािण कामिराई आवश्मक सभरवम तथा ऩहर गरयनेछ । 

१२५.  नगयऩार्रकाको भखु्म प्रवेशद्वायभा शवहद गेट र्नभािण गरयने छ ।  

१२६. याडीज्मूरा फजाय ऺेिराई भध्मनजय गयी शहयी ववकास कामिक्रभभापि त प्रदेश 
तथा सॊघसॉगको सभरवमभा व्मवश्स्थत शहयी ऩूवािधाय र्नभािण गरयने छ ।तल्र ु
गोताभकोट यग्दा जर्रगाड भोटय ऩरु र्नभािण कामिराई र्छटो सम्ऩन्न गनि आवश्मक 
सभरवम गरयनेछ । 

१२७. मस कामिका रार्ग रु ४ कयोड ८५ राख फजेट व र्नमोजन गयेको छु । 



 

18 

 

छ.र्सॊचाई खानेऩानी तथा सयसपाई:- 

१२८. र्सचाइ खानेऩानी य सयसपाई बोक योग य अबाव सवै फाइफाई बन्ने नायाका साथ 
सफै घयऩरयवायराई स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था गरयने छ ।  

१२९.  प्रदेश तथा सॊश्घम सयकायसॊगको सभरवमभा गोताभकोट फहृत खानेऩानी तथा 
र्सॊचाई मोजना ऩूया गरयनेछ ।  

१३०. यार्ड ज्मरुाको खानेऩानी तथा फगय र्सॊचाईको ब्मवस्था ऩयुा गरयनेछ । 

१३१.  वषौं ऩूयानो चौय र्सॊचाई आमोजना सॊचारनभा ल्माईने छ ।  

१३२. चोबाखोरा, अनाह , होरी, श्चरा, घायीखोरा, गैयीचौय, फाॉकेज्मरुा य याडीज्मरुा फगय 
र्सॊचाई मोजना ऩयुा गरयने छ ।  

१३३.  वकफी  तथा ओखय ऩकेट ऺेिभा र्सॊचाई आमोजना सॊचारन गरयनेछन ्। 

१३४. एक घय एक धाया र्नभािण कामिराई तीव्र रुऩभा अगाडी फढाइने छ । घय 
आॉगन टोर फस्ती सयसपाइको रार्ग ववशेष अर्बमान चार्रने छ । खेती मोग्म 
जर्भनका रार्ग आवश्मक र्सॉचाई गनि र्रफ्ट र्सॉचाई आमोजनाहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

१३५.  मस ऺेिको ववकासका रार्ग रु २ कयोड ३ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु 
। 

ज. ववद्यतु तथा वैकश्ल्ऩक ऊजाि:- 

१३६.कोर्बड -१९ को कायण ग्राभीण र्फधरु्तकयणभा केवह वढरा बए ताऩर्न 
आ.फ.२०७९/०८० र्बि नगयका सफै वडाभा केश्ररम प्रशायण 
राईनकोववद्यतुऩमुािईनेछ । नगयऩार्र र्बि ववद्यतु उत्ऩादनको सॊबाव्मता अध्ममन गने 
कामिराई अगार्ड फढाइने छ ।  

१३७. वैकश्ल्ऩक उजािको प्रमोगराई प्रोत्साहन य सहरु्रमत प्रदान गरयने छ ।  

१३८.वैकश्ल्ऩक उजाि ऺेिको ववकासका रार्ग सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सभरवमभा 
आवश्मक फजेट व्मवस्था गने गयी रु. १२ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 
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झ सूचना तथा सॊचाय:- 

१३९.आ.फ.२०७९/०८० र्बि नेटी रेखको टावय सॊचारनभा ल्माउन , घेत्भाको 
टावयभाववद्यतुब्मवस्थाऩन गरय पोय.जी.( 4G) सेवा सॊचारन गनि , याडीज्मरुा सम्भ 
अप्टीकर पाईफय राईन ऩमुािउन य ल्माण्ड राइनको र्फतयण गनि तथा यार्डज्मरुाभा 
थऩ टेर्रपोन टावय सॊचारन गने कामि नेऩार टेर्रकभ भापि त सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

१४०. थऩ केवह साविजर्नक र्फधारमभा इरटयनेट जडान गरयनेछ । येर्डमो नमाॉ 
नेऩारराई व्मवस्थाऩन एवभ ्प्रबावकायी रुऩभा सूचनाको भाध्मभ फनानि आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

१४१. सूचना तथा सत्र्चाय ऺेिको ववकासका रार्ग रु . ३० राख फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

ञ.बवन तथा शहयी आवास :- 

१४२. याविम बवन सॊवहता सम्फरधी नीर्त ऩूणि रुऩभा ऩारना गयी नक्साऩास ऩास नगयी 
घय टहया र्नभािण गने कामिराई ऩूणि रुऩभा र्नरुत्सावहत गरयने छ ।  

१४३.  ववद्यारम  रगाएत सफै साविजर्नक र्नकामहरुभा बकूम्ऩ प्रर्तयोधी ऩक्की बवन 
र्नभािण गरयने छ  ।  

१४४. नगयऩार्रकाको प्रशासर्नक बवन र्नभािणको  कामि थारनी गरयनेछ ।सयुश्ऺत 
नागरयक आवास कामिक्रभ अरतगित सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सभरवम तथा 
सहमोगभा नगयऩार्रकाका सफै असयुश्ऺत तथा पुसका छाना बएका नीश्ज घयहरु 
वटनको छाना भापि त ववस्थाऩन गने कामिराई मस आ.व भा ऩर्न र्नयरतयता र्दइनेछ । 
सफै वडा कायक्मारमहरु र्नभािण कामिको थारनी गरयनेछ । 

१४५. जोश्खभमकु्त ऺेिको ऩवहचान गयी ब्मवश्स्थत आवास ऺेि र्नभािण कामिको रार्ग 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

१४६.एवककृत वस्ती र्नभािण कामिराई उच्च प्राथर्भकता र्दइ कामािरवमनभा र्रइनेछ 
। 
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१४७. मस कामिका रार्ग रु ८ कयोड ९७ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

ट. धार्भिक,सॊस्कृर्त तथा ऩमिटन :-  

१४८.“ववबेदयवहत सभाजको र्नभािण साभाश्जक भलु्म भारमता य सॊस्कृर्तको सम्भान” बन्ने 
नायाभा केश्ररत हदैु अवशेषको रुऩभा यहेको साभाश्जक ववबेदको रुऩभा यहेको जातीम 
ववबेदराई रमूर्नकयण गनि साभाश्जक सयुऺा तथा रुऩारतयण सम्फरधी कामिक्रभहरु 
अगार्ड फढाईनेछ ।  

१४९.ऩयम्ऩयागत रोक सॊस्कृर्तको सॊयऺण य र्फकासको रार्ग र्फर्बन्न प्रर्तमोर्गताहरुको 
आमोजना, वाद्यवादनका साभाग्री हस्तारतयण रगामतका कामिक्रभहरु गरयनेछ । 
साभाश्जक  कामि य सॊस्कायहरुको कामािरवमन  सहजताको रार्ग केही ऩूवािधायको 
ववकास गरयनेछ ।   

१५०.  सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सभरवम तथा साझेदायीभा आिेम ऋवषको भश्रदय 
र्नभािण, साईकुभायी भश्रदय तथा काॉडा दह  ऺेिको र्फकास , यार्डज्मरुाभा 
रक्ष्भीनायामणको भश्रदय र्नभािण तथा अरम केवह स- साना भश्रदयको सॊयऺण तथा 
ऩनु:र्नभािण गरयनेछ ।  

१५१.  ठुराकोट दयवाय ऺेि , नमाॉडाॉडा,साततरे गपुा , झायभाये , भौयाखाया , राभऩजुाय 
शाइकुभायी, काॉडादह तथा श्चिीऩाटन  रगामतका ऺेिराई ऩमिटकीम ऺेिको रुऩभा 
ववकास गनि ऩूवािधाय र्नभािण कामि अगार्ड फढाइने छ ।   

१५२.  धार्भिक, साॉस्कृर्तक तथा ऩमिटवकम ऺेिको ववकासका रार्ग सॊघ तथा प्रदेश 
सयकायसॉग आवश्मक सभरवम गने प्रफरध र्भराएको छु ।मस ऺेिको ववकासका रार्ग 
रु २० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

ठ. सहकायी,गरयफी र्नवायण तथा योजगाय ब्मवस्थाऩन:-  

१५३.  सभाजफाद उरभूख अथिब्मवस्थाको आधायको रुऩभा सहकायीहरुराई प्रोत्साहन 
गदै उत्ऩादनभूरक ऺेिभा गरयवी र्नवायणका रार्ग योजगायीराई व्मवश्स्थत गदै  
रर्गनेछ ।  



 

21 
 

१५४.  सहकायीको भाध्मभफाट गरयफी र्नवायणको रार्ग र्फर्बन्न आम आजिन भूरक 
काभहरुराई ब्मवश्स्थत गरयनेछ ।  

१५५.  स्वयोजगाय र्सजिना गनि ववर्बन्न उधभहरुको र्फकासभा जोड गरयनेछ । 
साविजनीक र्नाभािणको ऺेिभा योजगायी सजृना हनुे गरय ब्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

१५६.  प्रधानभरिी तथा भखु्मभश्रि योजगाय कामिक्रभको प्रबावकायी सॊमोजन गनि 
योजगाय ब्मवस्थाऩन गनि योजगाय सूचना तथा ब्मवस्थाऩन इकाई सॊचारन गरयनेछ । 

१५७.  मस ऺेिको ववकासका रार्ग रु २ कयोड २९ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु । 
 

ड. फन,वातावयण,ब-ूसॊयऺण, ववऩद तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन:- 

१५८. नगयऩार्रका र्बिको  वन ऺेिभा ऩाइने जर्डफटुी सम्फरधी  अध्ममन 
प्रर्तवेदनराई राग ुगरयने छ ।   

१५९.  औषधी जरम ,भसराजरम,येसादाय य काष्ठ जरम वन ऩैदावाय  कुन ऺेिभा के 
कर्त छ य व्मावसावमक उत्ऩादनको सॊबावना के कस्तो छ बन्ने सरदबिभा फन ऺेिको 
अध्ममन गयी एक प्रर्तवेदन तमाय गरयनेछ । 

१६०. साविजर्नक र्नभािण कामिरे वातावयणभा ऩायेको नोक्सानीराई कभ गनि 
वृऺ ायोऩण,तटफरध र्नभािण आदीभा जोड गरयनेछ ।  

१६१.  आभ वातावण स्वस्थ याख्न वास प्रान ( WASH PLAN) को कामािरवमनभा जोड 
गरयनेछ । जरवामू अनकुुरनका गर्तववधीहरु सञ्चारनभा यहनेछन । 

१६१.  नगयऩार्रकाका घना फस्तीहरुभा ढरर्नकासको प्रफरध गरयनेछ ।  

१६३. नगयऩार्रकाको केरर यहेको फजाय ऺेिको पोहोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रार्ग 
डीऩीआय बएको  स्थानभा ल्मारडवपल्ड साईट र्नभािण गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ 
।गोवाङखोरा देश्ख र्िवेणी , कयवगाडसम्भ बेयी नदीको वकनायको जोश्खभ ठाॉउभा 
तटफरधको व्मवस्था गरयनेछ । 
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१६४.  मस ऺेिको ववकासका रार्ग रु ४५ राख ववर्नमोजन गयेको छु ।  

ढ.सॊस्थागत ववकास सशुासन तथा सेवा प्रवाह:- 

अ. सॊगठनात्भक ववकास तथा भानव सॊशाधन, सॊस्थागत ऺभता ववकास,स्रोत ऩरयचारन य 
सशुासन : 

१६५.  साविजर्नक सेवा प्रवाहराई र्छटो छरयतो य सेवाग्राहीभखुी फनाउन ववशेष जोड 
र्दइने छ । साविजर्नक प्रशासनराई स्वच्छ , सेवाभूखी, छरयतो तथा ऩेशागत 
अनशुासनप्रर्त  प्रर्तफि फनाईनेछ । सेवा प्रफाहराई छरयतो फनाउन प्रर्फर्धको प्रमोगभा 
र्फषशे जोड गरयनेछ । अनराइनभापि त यकभ बकु्तानी हनुे व्मवस्था र्भराइने छ ।  

१६६.  भ्रिाचायजरम गर्तर्फर्ध वा भनोभानी खचि रेख्नएेवॊ साविजर्नक सम्ऩश्त्तको 
राऩयवाहीऩूणि प्रमोग गने प्रफशृ्त्तप्रर्त शरुमसहनश्शरता अऩनाइने छ । 

१६७. फजेट य सफै साविजर्नक सम्ऩश्त्तको हाभी सफैरे सॊयऺण य सवह सदऩुमोग ऩदिछ 
। मस प्रर्त रोब देखाउने वा कुदृवि याख्न ेजोकोवहराई कावािहीको प्रवक्रमाभा रर्गनेछ 
।  

१६८. सफै साविजर्नक खरयद प्रवक्रमाहरुराई ऩूणित प्रर्तस्ऩधाित्भक  फनाईनेछ । 

१६९.  साविजर्नक र्नभािणको कामिभा जनसहबार्गता सरु्नश्चत गरयनेछ । 

१७०.   साविजर्नक सयुऺाको प्रफरध गनि सयुऺा सॊमरिको ऩरयचारन य सहकामिराई 
थऩ ब्मवश्स्थत गरयनेछ ।  

१७१.  याज्मको नीर्त य नगयऩार्रकाको आरतरयक याजस्व ऺभताको आधायभा 
नगयऩार्रकाभा कामियत सफै कभिचायीहरुको सभमानकुर सेवा सवुवधाभा वरृ्द्व गयी र्दरो 
ज्मानरे तोवकएको कामिऺ ेिभा खट्ने वातावयणको र्सजिना गरयनेछ । कामि सम्ऩादनभा 
कभजोय  देश्खएका कभिचायीहरुको सेवा कयाय फदय गरयने छ । कामिसम्ऩादनका 
आधायभा दण्ड य ऩयुस्कायको सभेत व्मवस्था गरयने छ । तरव…. 
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१७२.  सूचना तथा त्माॊक ब्मवस्थाऩनको कामिराई थऩ ब्मवश्स्थत गरयनेछ । सफै 
शाखा तथा वडा कामािरमहरुफाट बएका काभहरुको भार्सक प्रर्तफेदन तोवकएकोसभमभै 
हनुे ब्मवस्था गरयनेछ ।  

१७३.  कामिसम्ऩादन ऺभता अर्बफवृिको रार्ग र्फर्बन्न ऩेशागत तथा ऺभता ववकास 
तार्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । प्रार्फर्धक सेवाका कभिचायीहरुराई र्फर्बन्न स्तयका 
तार्रभभा सहबार्ग हनुे ब्मवस्था र्भराईनेछ ।  

१७४.  कामािरम ब्मवस्थाऩनराई थऩ चसु्त दरुुस्त फनाईनेछ । 

१७५.  साभाश्जक उत्तयदावमत्वको रार्ग साविजर्नक सनुवुाई तथा सफै काभकाजको 
साविजर्नवककयण ३ /३ भवहनाभा गने  ब्मवस्था र्भराइएको छ ।  साविजर्नक 
जवापदेवहताको रार्ग साविजर्नक सूचना प्रफाहका भाध्मभहरु , येर्डमो, छाऩा, र्भर्डमा , 

साभाश्जक सॊजार आर्दको प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।याज्मको चौंथो अॊगको रुऩभा 
यहेको ऩिकारयता ऺेिको र्फकास तथा प्रोत्साहनको ब्मवस्था गरयनेछ । 

१७६. सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेिफाट सञ्चार्रत ववकास र्नभािण सम्फरधी 
कामिक्रभहरुको प्रबावकारयता तथा गणुस्तरयमताका  सम्फरधभा ववर्बन्न चयणहरुभा 
अनगुभन गरयने य त्मस्ता कामिक्रभहरुको राब एवभ ्प्रर्तपरको वववयणको सम्फरधभा 
आवश्मक सूझाव य भागिदशिन गरयनेछ । 

१७७.अनगुभन  प्रणारीराई वस्तगुत फनाउने य आवश्मक्ता नसुाय अनगुभनको ऩनु: 
अनगुभन गने प्रणारीको ववकास गरय राब गने य गयाउने कामि गरयनेछ । सॊघ प्रदेश 
य स्थानीम तहफाट फजेट मोजना कामािरवमनको प्रबावकारयता रागत य र्दगोऩनाको 
कामािरवमनभा प्रबावकारयता ल्माउन ववशेषऻ , सॊचायकभॉ य सयोकायवारा सवहतको 
अनगुभन सॊमरि फनाई अनगुभन गरयनेछ । 

१७८.  मस ऺेिको ववकासका रार्ग रु ११ कयोड ५० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

आ.  सयकायी तथा गैह्र- सयकायी सॊस्था :- 
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१७९.  नगयऩार्रकाभा कामिऺ ेि बएका ववर्बन्न सयकायी तथा गैह्र सयकायी सॊस्थाहरुको 
अर्बरेश्खकयण गरयने छ । ती सॊस्थाभापि त बए गयेका मोजना तथा कामिक्रभहरुको 
अवस्था भूल्माङ्कन गरयने छ ।  

१८०.  मोजनाहरुको अनगुभन तथा भलु्माॊकनभा नगयऩार्रकाको सहबार्गता हनुे 
ब्मवस्था गरयनेछ ।  

१८१. सफै गैह्र सयकायी ऺेिका सॊघ सॊस्थाहरुरे नगयऩार्रकाभा कामिरवमन हनुे 
आमोजनाहरुको फजेट तथा कामिक्रभ नगय कामिऩार्रकाफाट स्वीकृत गयाउने प्रफरध 
गरयनेछ । मस कामिका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गयेको छु । 

इ. सभरवम तथा सहकामि:- 

१८२. सॊववधानभा उल्रेख बएको ऺेिार्धकायराई प्रमोग गदै सॊघ ,प्रदेश य स्थार्नम तह 
वीच सभरवम , सहकामि य सह अश्स्तत्वको अवस्था सजृना गनि सके भाि सॊघीम 
व्मवस्थार्बि जनताका अऩेऺाहरु सश्जरोसॊग ऩूया गनि सवकरछ । तसथिनगय सयकाय 
भार्थल्रो तहका सयकायहरु सॊग सहकामि य सभरवम गनि र्नयरतय प्रमत्नयत यहनेछ ।  

१८३.  नगयऩार्रकाको अर्धकृत स्तयको कभिचायीको नेततृ्वभा एक सभरवम इकाई  
खडा गरय कामिको थारनी गरयनेछ । मस कामिका रार्ग आवश्मक ऩने  फजेट 
प्रशासर्नक खचिफाट हनुेगयी ववर्नमोजन गयेको छु । 

 

ई.वडागत ववर्नमोजन :  

१८४. वडाको आवश्मक ऩूवािधाय  ववकास र्नभािणय सॊघीमताको आधायबतू अभ्मास 
स्वरुऩको कामि गनि वडागत रुऩभा ऩर्न मोजना र्नभािण गयी कामिक्रभ य फजेट तम गनि 
वडागत यकभ ववर्नमोजन गरयएको छ ।  

१८५ .  मस कामिका रार्ग रु ३ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

सबा अध्मऺ भहोदम,  
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१८६.  अफ भ, भार्थ प्रस्ततु गरयएका नीर्त तथा कामिक्रभ कामािरवमनका रार्ग 
फजेटको ववर्नमोजन य स्रोत व्मवस्था को अनभुान  सम्फरधी मोजना ऩेश 
गदिछु । 

१८७. आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग रू. ६७ कयोड ६३ राख२५हजाय४ सम 
4८ भाि ववर्नमोजन गयेको छु । कुर ववर्नमोजनभध्मे चारतुपि  रू. ४४ 
कयोड ३३राख २५ हजाय ४ सम ५० भाि  अथाित ६५.५४ प्रर्तशत य 
ऩुॉजीगततपि  रू. २३कयोड२९राख ९९  हजाय ९ सम ९८  रुऩैमा भाि  
अथाित ३४.४६प्रर्तशत यहेको छ ।  

1८८. आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोतहरुभध्मे 
आरतरयक याजश्व य आर्थिक वषि २०७८।०७९ को भौज्दात गयी रू. 3 
कयोड ८५ राख अथाित ५.६९प्रर्तशत, सॊघीम सयकाय ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुानफाट रू. १२ कयोड १३ राख अथाित ् १७.९४ प्रर्तशत, सॊघीम 
स्शति अनदुानफाट (चार)ुरू. २2 कयोड ८१  राख अथाित ्
३३.७३प्रर्तशत, सॊघीम स्शति अनदुानफाट (ऩूजीगत) रू. ४ कयोड अथाित ्
५.९१ प्रर्तशत,सॊघीम सयकाय याजश्व वाॉडपाॉटफाट रु १३ कयोड ६५राख 
२१ हजाय  अथाित ् २०.१८ प्रर्तशत , सॊघीम सभऩूयक अनदुानफाट रु १ 
कयोड६० राख  अथाित ् २.३७प्रर्तशत, सॊघीम ववशेष अनदुानफाट रु २ 
कयोड ९० राख अथाित ् ४.२९प्रर्तशत,प्रदेश सयकाय ववश्त्तम सभानीकयण 
अनदुान रु १ कयोड 21 राख 77 हजा य अथाित १.८ प्रर्तशत,प्रदेश 
याजश्व वाॉडपाॉटफाट रु २० राख ७७ हजाय  ४ सम 4८  भाि अथाित ्
0.३१ प्रर्तशत , प्रदेश सयकाय स:शति अनदुानफा ट(चार)ुरु ७६ राख५० 
हजाय अथाित ्१.१३ प्रर्तशत,प्रदेश सयकाय स:शति अनदुानफा ट(ऩुॉजीगत)रु 
२ कयोड ९० राख अथाित ् ४.२९ प्रर्तशत , प्रदेश सयकाय सभऩूयक 
अनदुानफाट रु १ कयोड  अथाित ् १.४८प्रर्तशत, प्रदेश सयकाय ववशेष 
अनदुानफाट रु ६० राख अथाित 0.8९ प्रर्तशतव्महोने प्रऺेऩण गयेको छु 
। 
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अध्मऺ भहोदम, 

1८९. आर्थिक वषि २०७ ९/०८० का रार्ग आरतरयक याजश्व ऩरयचारन गनि 
र्नम्नानसुायका कामि गरयने छन ्:– 

क.
 सॊववधानफभोश्जभस्थानीमतहराईप्राप्तयाजश्वसम्वश्रधअर्धकायकोप्रमोगगदै
नगयऩार्रकाराईआर्थिकरुऩभासभिृएवभआ्त्भर्नबियफनाउनयाजश्वकासफैसॊबाव
नायऺेिहरुकोखोजीगदैप्रगर्तशीरयसभताभूरकढॊगरेकयकादयहरुर्नधाियणगने, 

ख. सम्ऩश्त्तकय, घय फहार कय य व्मवसाम कयराई ऩूणि रुऩभा कामािरवमन 
गदै मसराई व्मवश्स्थत य वैऻार्नक फनाउन सूचना तथा सञ्चाय प्रववर्धको 
प्रमोग गने, 

ग.
 याजश्वछर्रयचहुावटहनुनर्दनआवश्मककानूनीव्मवस्थागदैकयप्रशासनराईचसु्त
दरुुस्ततलु्माउनउत्प्रयेणात्भकयदण्डात्भकदवैुतरयकाहरु अवरम्फन गने, 

घ. कयदाताश्शऺाराईव्माऩकरुऩभापैराउॉदैकयसम्फरधीसचेतनाकोववकासगने  

ङ. सफै प्रकायका आर्थिक कृमाकराऩराई कयको दामयाभा ल्माई कय र्तने प्रवशृ्त्तभा 
जोड र्दने । 

1९०.   याजश्व ऩरयचारन नीर्त सम्फरधी उदे्दश्म हार्सर गनिको रार्ग देहाम 
फभोश्जभकाकामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन:्- 

(क) कयदाताराई फैंक भापि त कय दाश्खरा गनि सक्ने व्मवस्था र्भराइनेछ ।  

(ख) कय प्रणारीका प्रवक्रमागत सयरीकयणका रार्ग प्रशासर्नक , काननुी तथा 
प्राववर्धक ववषमहरुभा एकरुऩता य स्ऩिता हनुे गयी सधुायको प्रस्ताव 
तमाय ऩायी राग ुगरयनेछ । 

(ग) साविजर्नक सेवा य याजश्वववचभा तादाम्मता कामभ गदै कय नर्तने व्मश्क्त 
वा नागरयकराई कय नर्तयेसम्भ साविजर्नक सेवाफाट वश्ञ्चत गयाउने एवभ ्
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कुनै ऩर्न उऩबोक्ता सर्भर्त, सभूह, सहकायीभा काभकाज गनि वा सदस्म हनु 
अमोग्म ठहरयने छ । 

(घ) कयदातारे र्तयेको सफै कयको जानकायी र्दने गयी एकीकृत कयदाता काडि फनाई 
रागू गरयनेछ य सोही काडिको आधायभा सेवाप्रवाह य ववकास र्नभािणका कामिभा 
सॊरग्न हनुे व्मवस्था र्भराइनेछ । 

(ङ) कयको दयबरदा कयको दामया ववस्तायराई प्राथर्भकता र्दई कयाधायराई थऩ 
पयावकरो फनाउॉदै रर्गनेछ । 

(च) कयदाता तथा आभ नागरयकका रार्ग सूचनाभूरक एवॊ. सचेतना अर्बववृि 
सम्फरधी कयदाता श्शऺा कामिक्रभहरुराई र्नयरतय रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 
मस्तो श्शऺा , सूचना य सचेतना सम्फरधी कामिहरु आवश्मकता अनसुाय र्नजी , 

गैयसयकायी, उऩबोक्ता वहतकायी एवभ ्ऩेशागत सॊघसॊस्थाहरु सभेतको सहबार्गता 
य सभरवमभा सञ्चारन गरयनेछ । 

(छ) ववद्यारमहरुभा ववर्बन्न तहका ऩाठ्यक्रभभा आवश्मकताअनसुाय नेऩारको कय 
प्रणारी तथा स्थानीम कय सम्फरधी ववषम सभावेश गनि आवश्मक सभरवम 
गरयनेछ । 

(ज) याजश्व सॊकरनको रार्ग आवश्मक जनशक्ती प्रऺेऩण गयी ऩरयचारन गरयनेछ ।  

(झ) कय सॊकरनभा श्जम्भेवाय ऩदार्धकायी एवभ ्कभिचायीहरुराई तार्रभको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

(ञ) कय सॊकरनराई व्मवश्स्थत फनाउन सरुुभा उत्प्रयेणात्भक उऩामहरु अवरम्फन 
गरयनेछ तय कय छर्र गने वा नर्तने प्रवशृ्त्तको रार्ग दण्डात्भक नीर्त अवरम्फन 
गरयनेछ ।  

(ट) याजश्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराई कडाइका साथ रागू गरय अनराईन भापि त 
भाि याजश्व सॊकरन गने व्मवस्था र्भराईनेछ । 
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अध्मऺ भहोदम, 

1९१.फजेट र्नभािणको क्रभभा आ–आफ्नो तपि फाट सझुाव र्दन ुहनुे सम्ऩूणि 
ऩदार्धकायी, याजनैर्तक दरका प्रर्तर्नधी ,यािसेवक कभिचायी , फवुिजीवव, स्थानीम 
उद्योग वाश्णज्म सॊघ , नागरयक सभाज , ऩिकाय, सञ्चायकभॉ तथा साभदुावमक सॊस्था 
सफैभा हार्दिक धरमवाद ऻाऩन गदिछु । 

1९२.मो फजेट तथा कामिक्रभ र्नभािणभा र्फशेष भागिदशिन गनुिहनुे  गनुिहनुे नेऩार 
सयकायका अथिभरिीभाननीम श्री जनादिन शभाि (प्रबाकय)ज्मू, मस नगयऩार्रकाको 
ववकास य सभरृ्द्वको रार्ग ववशेष ऩहर गनुि हनुे प्रदेश सबा सदस्म भाननीम श्री 
यातो काभी(आय.टी.)ज्मू , आठववसकोट नगयऩार्रकाको सम्फवृिभा अहोयाि 
खवटइयहन ुबएका र्नवतिभान नगय प्रभखु श्री गोखिफहादयु केसी (सरदेश) 
रगामतका जनप्रर्तर्नधीहरु राई मो अवसयभा नगयफासीको तपि फाट हार्दिक 
आबाय ब्मक्त गदिछु ।  

1९३.अरत्मभा, नगयऩार्रकाको सभवृि, ववकास यउन्नतीभा र्नयरतय  सहमोग गने, सद्भाव 
याख्न ेआभ नागरयक , कयदाता, सयकायी/गैयसयकायी तथा साभदुावमक सॊस्थाहरुप्रर्त 
हार्दिक आबाय व्मक्त गदै फजेटको सपर कामािरवमनभा सफैको सकायात्भक  
सहमोगहनुेछ बन्न ेअऩेऺा गदिछु। 

 

र्भर्त : २०७९/०३/१० गते 

-----------------  धरमफाद ------------- 


