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२०७९ सार असाय १० गते  



ऩरु्चौडी नगयऩालरकाको एघायौ गरयभाभम नगयसबाभा उऩस्थथत सम्भालनत नगय सबा सदथमज्मूहरु, 

नेऩारको सॊर्िधानरे व्मिथथा गयेको तीन तहको याज्म सॊयर्चना अनरुुऩ थथार्ऩत आज ७५३ फटै 
थथानीम सयकायहरुको आगाभी आ.फ. २०७९।८० को िार्षिक नीती तथा कामिक्रभ य फजेट प्रथततु 
हनुे ददन अनसुाय ऩरु्चौडी नगयऩालरकाको एघायौ नगय सबा आथाित दोस्रो जन लनिािस्र्चत थथानीम 
सयकायको ऩर्हरो नीलत तथा कामिक्रभ प्रथततु गनि ऩाउदा हषि र्िबोय बएको छु ।  

नेऩारको ईलतहासको लफलबन्न कारखण्डभा बएका जन आन्दोरनहरुको उऩरब्धीको रुऩभा 
थथार्ऩत बएको सॊघीमता मसैको काखभा हरु्कि यहेको थथानीम तह जसराई नागरयकको घय आगनको 
सयकायको उऩभाको रुऩभा स्र्चलनने मस सयकायको आ.फ. २०७९।८० को नीती तथा कामिक्रभ 
प्रथततु गदै गदाि मस कारखण्डभा भरुकुको व्मिथथा ऩरयितिनका रालग आफ्नो ज्मानको प्रिाह नगयी 
शाहदत प्राप्त गनुिहनुे िीय अभय सर्हदहरु प्रलत हाददिक श्रदािसभुन अऩिण गदिछु ।साथै जन 
आन्दोरनका धाईतेहरुको लसघ्र थिाथ्म राबको काभना गदिछु । 

थथानीमथतयफाट नागरयकका जन र्चाहानाहरुको उस्र्चतरुऩभा सॊिोधन गनि थथानीम थतयभा प्राप्त 
हनुे स्रोत य साधनको सॊकरन य  कुशरतभ ऩरयर्चारन गदै सो भापि त नागरयकका आिाजहरुको 
सम्फोधन गने अर्िबाया हाभी साभ ुआएको छ । याज्म नागरयकको अलबबािकहो बखियै सम्ऩन्न 
लनिािर्चनफाट त्मो अलबबािकत्ि ग्रहण गने अिसय हालभरे ऩाएका छौ । जनु हाम्रो रालग अिसय य 
र्चनुौती दिैु हो । अिसयहरुको अलधकतभ उऩमोग गदै र्चनुौतीहरुराई सहजता ऩिुिक साभाधन गनुि 
हाम्रो कतिव्म हनु आउछ ।  

नागरयकका र्चाहानाहरु असीलभत छन । हाभी सॊग स्रोत साधन सीलभत छ । सीलभत स्रोत 
साधनको ऩरयर्चारन फाट अलधकतभ राब हालसर गनुि सो को साभानऩुालतक र्ितयण गयी नागरयकको 
स्जिनथतयभा सायबतु ऩरयितिन गनुि आजको अऩरयहामिता िनेको छ ।जसको रालग आगाभी 
आ.फ.२०७९।८० भा लफधतु र्िथताय,सडक सॊञारको र्िथताय,नगयऩालरकाको प्रशासलनक बिन 
जथता अलनिामि दार्मत्िका र्िषमहरुराई सम्फोधन गदाि जनथतयफाट लनिािर्चनताका भाग बई आएका 
स-साना मोजनाहरु िडाथतय फाट सॊिोधन गने गयी य फाॉकी भाग गरयएका मोजनाहरुराई क्रभस् 
सम्फोधन हनुे फर्चनफद्वता सर्हत अलधकासॊ सभथमाहरुको मथोस्र्चत सम्िोधन गनि आ.फ. २०७९।८० 
को िार्षिक फजेट तजुिभाको ऩिुि सन््माभा ऩरु्चौडी नगयऩालरकाको गरयभाभम नगयसबा सभऺ आगाभी 
िषिको नीलत तथा कामिक्रभ प्रथततु गनि गईयहेकोछु । 



 आगाभी आ.फ. २०७९।८० को रालग मस नगयऩालरकारे सभेटने ऺेत्रगत नीलतहरुराई 
फदुागत रुऩभा लनम्भ फभोस्जभ प्रथततु गनि र्चाहान्छु । 

 

आलथिक र्िकास्  
 आलथिक र्िकासको भरुबतु औजाय रुऩभा स्र्चलनने कृर्ष तथा ऩशऩुारन व्मिसाम प्रलत 

िेयोजगाय मिुाहरुको आकषिण फढाउदै  फषेनीरुऩभा ठुरो मिुा जभात अन्तयार्िम श्रभ 
फजायभा ऩरामन हनुे अिथथाराई न्मलुनकयण गनि उलनहरुको लसऩ य श्रभको उऩमोग गयी 
कृर्ष ऩेशभा सॊरगन हनु र्चाहाने कृषकहरुराई  फेभौसलभ तयकायी खेलतको रालग आिश्मक 
ऩिुािधायहरुको लनभािण गनि अनदुान भरुक कामिक्रभ सॊर्चारन गरयनेछ ।  

  कृर्ष उत्ऩादन िदृद्व गरय आमातराई  प्रलतथथाऩन गयी लनमाित प्रफद्विनका रालग कृर्ष सम्िन्धी 
ऻान सीऩ हालसर गयेका कृर्ष ऩेशाभा यहेका सॊरग्न हनु र्चाहाने मिुा तथा व्मिसामीहरुको 
रालग भागभा आधारयत व्मिसामीक कृर्ष लफकास कामिक्रभ सॊर्चारन गरय योजगायी सजृना गनि 
कृर्ष ऩकेट ऺेत्र लनभािण गरयने छ। 

 ऩयम्ऩयागत रुऩभा गदै आएको लनिािहभखुी कृर्ष प्रणारी राई व्मिसामीक फनाउदै रलगनेछ।  

 भर्हराहरुको उधभस्शरता र्िकासका रालग उधभी भर्हरा रस्ऺत कामिक्रभ सॊर्चारन गरयने 
छ ।  

 अथितन्त्रको र्िकासका रालग अऩरयहामि साधनको रुऩभा यहेको थथानीम व्माऩाय व्मिसामको 
लनमभन,व्मिथथाऩन य ऩििद्विन गनि आिश्मक कामिक्रभ हरु सॊर्चारन गरयनेछ । 

साभास्जक र्िकास : 
 

 भानि स्जिनको तेस्रो आखाॉ अथाित सभ्म य सनु्दय सभाज लनभािणका रलग अऩरयहामि तत्िका 
रुऩभा  स्र्चलनने स्शऺा ऺेत्रको र्िकासका रालग मस नगयऩालरका लबत्र उच्र्चभा्मलभक तहभा 
अ्ममनयत र्ि्मालथिहरुराई लनशलु्क स्शऺा प्रदान गरयनेछ । 

 मस नगयऩालरकालबत्र उच्र्चस्शऺा प्राप्त गने एकभात्र सॊथथा ऩरु्चौडी फहभुखुी क्माम्ऩसको 
शैस्ऺक गणुथतय अलबिदृद्व गनि शैस्ऺक ऩिुािधाय लनभािणका रालग आिश्मक कामिक्रभ सॊर्चारन 
गरयनेछ ।  

 सहकारयताभरुक र्िकासको अिधायणा अनसुाय मस नगयऩालरका लबत्र साभास्जक रगामत 
र्िलबन्न ऺेत्रभा काभ गनि ईन्छुक यार्िम तथा अन्तयार्िम सॊघ सॊथथाहरुसॊगको सहकामिभा 
कामिक्रभ सॊर्चारन गरयनेछ ।  



 आलथिक अबािको कायणफाट स्शऺाको ऩहरु्चॉ िाट टाढा हनु फा्म गरयफ जेहेन्दाय 
फारफालरकाहरुकारालग स्शऺण कामिभा सहमोग ऩमुािउने उदे्वश्मरे भेमय छात्रिलृत कामिक्रभ 
सॊर्चारन गरयनेछ ।  

  फारफालरका लबत्र अन्तलनिर्हत यहेको प्रलतबाहरुको उजागय गदै उलनहरुको ऻान सीऩ 
ऺभताको प्रष्ऩटुन गयाउन भेमय अलतरयक्त र्क्रमाकराऩ सॊर्चारन गरयनेछ ।  

 

  नगय थिॊमभ सेिक स्शऺक हरुराई आगाभी आ.ि.भा ऩलन लनयन्तयता ददईनेछ। साथै मस 
नगयऩालरका अन्तगित यहेका साभदुामीक  लफ्मारमहरुभा यहेका स्शऺक दयिन्दीहरुराई 
र्ि्माथॉ सॊख्माको आधायभा लभरान गरयनेछ ।  

 सभाजभा ऩछालड ऩयेका दलरत  तथा र्िऩन्न ऩरयिायहरुको  शसस्क्तकयणका रालग आिश्मक 
कामिक्रभहरु सॊर्चारन गरयनेछ। 

 भर्हराहरुको उधभस्शरता प्रिद्विनका रालग उलनहरुको भाग य आिश्मकता अनसुाय सीऩ 
र्िकास सम्िस्न्ध तालरभ सॊर्चारन गरयने छ ।  

 जेष्ठ नागरयक तथा ददधि योगीहरुको लनमलभत थिाथ्म ऩरयऺण तथा उऩर्चायका रालग  (गाउॉ 
घयभै स्र्चर्कत्सकीम) कामिक्रभ गरयनेछ ।   

 अऩाङ्गता बएका व्मक्तीहरुको रालग अऩाङ्गताभैत्री ऩिुािधाय लनभािण गरयनकुा साथै  स्शऺा तथा 
थिाथ्म सेिाभा सहज ऩहुॉर्चको अिसय लसजिना गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तीहरुको िगॉकृत 
ऩरयर्चम ऩत्र र्चौभालसक रुऩभा र्ितयण गरयनेछ । 

 नेऩारको ईलतहासभा सॊर्चालरत १२ िषे जनमदु्वकाक्रभभा शाहदत प्राप्त गने मस ऩरु्चौडी 
नगयऩालरका लबत्र यहेका सर्हद ऩरयिायराई सम्भान सर्हत आलथिक सहामता प्रदान गरयनेछ 
। य जनमदु्वका धाईतेहरुको रालग लनशलु्क उऩर्चाय प्राप्त हनुे गयी थिथ्म र्िभा गरयनेछ ।  

 आधायबतु थिाथ्म सेिाराई थऩ ऩरयथकृत गदै साधन स्रोत सम्ऩन्न फनाउनका साथै थिाथ्म 
र्चौकी थतयफाटै स्र्चर्कत्सकीम सेिा सॊर्चारनको थारनी गरयनेछ ।  

 मस नगयऩालरका लबत्र र्िगत राभो सभमदेखी आॉखाको सभथमा फाट ग्रलसत नागरयकहरुको 
उऩर्चायका रालग आगाभी आ.फ. लबत्र प्राथलभक आॉखा उऩर्चाय केन्रको थथाऩना गरयनेछ ।  

 भात ृतथा नि स्शश ुथिाथ्म सधुायकारालग २४ घण्टे सयुस्ऺत प्रसतुी सेिाराई प्रोत्साहन 
सर्हत थऩ सदुृढीकयण गरयनेछ । 

 भर्हरा थिाथ्म थिॊमभ सेर्िकाहरुको भनोिर उच्र्च याख्न थऩ प्रोत्साहनका कामिक्रभ सॊर्चारन 
गरयनेछ  ।  

ऩिुािधाय र्िकास : 
 



 ऩिुािधायको ऩलन ऩिुािधायका रुऩभा स्र्चलनने सडक ऩिुािधायको र्िकास य र्िथताय गनि अन्तय 
ऩालरका य अन्तय स्जल्रा य िडा कामािरम जोडने सडकराई प्राथलभकता साथ आगाभी 
आ.फ. लबत्र  सडक सॊजारभा आिद्व गरयने छ। साथै नगयऩालरका लबत्रका भखु्म सडक तथा 
शाखा सडकहरुराई फाहै्र भर्हना सिायी साधन सॊर्चारन हनुे गयी सडकहरुको थतय उन्नती 
गरयनेछ । 

 र्िधतु र्िथतायकामि राई आगाभी दईु िषि लबत्र मस नगयऩालरकाका सम्ऩणुि िाडिहरुभा र्िथताय 
हनुे गयी उज्मारो ऩरु्चौडी अलबमानको सर्चारन गरयनेछ ।   

 मस नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका धालभिक, साथकृलतक,ऩमिटर्कम,साभरयक भहत्िका 
सम्ऩदाहरुको सॊयऺण सम्िद्विन, र्िकास य ऩििद्वनका रालग आिश्मक कामिक्रभ सॊर्चारन 
गरयनेछ ।  

 मस नगयऩालरका अन्तगित सॊर्चालरत झोरङु्गेऩरु लनभािण कामिराई लनयन्तयता ददईनेछ । साथै 
लनभािण बएका झोरङु्गेऩरुहरुको सॊयऺण तथा सॊम्बायका रालग आिश्मक जनशक्ती  
व्मिथथाऩन गरयनेछ । 

 ऩरु्चौडी नगयऩालरकाको प्रभखु सभथमाको रुऩभा यहेको सॊर्चाय सेिाको गणुथतय प्रिद्विन गनि दयु 
सॊर्चाय (TOWER) सम्भ र्िधतु र्िथताय कामि गनुिका साथै (TOWER) सॊयऺणका रालग 
आिश्मक जनशक्ती व्मिथथाऩन गरयनेछ ।  

 नगय लबत्र सॊर्चारन हनुे साििजलनक मातामातको रुट तथा बाडादय लनधाियण गयी लनमभन 
गरयनेछ । 

 नगयऩालरकाको साििजलनक सेिा प्रिाहराई व्मिस्थथत गनि लनभािणालधन प्रशासलनक बिनको 
लनभािण कामिराई आगाभी आ.फ.लबत्र सम्ऩन्न गरयने छ ।  

 घयिाय र्िर्हन नागरयकहरुको घय लनभािणको रालग नागरयक आिास कामिक्रभ राई लनयन्तयता 
ददनेछ। 

 र्िकास लनभािण कामिराई ददगो फनाउन टोर र्िकास सॊथथाको गठन ऩरयर्चारन गयी आगाभी 
आ.फ.का लफकास मोजनाहरुराई टोर र्िकास सॊथथा भापि त सॊर्चारन गरयनेछ । 

िन िाताियण तथा र्िऩद व्मिथथाऩन :  
 नगयऩालरका लबत्र हनु सक्ने सम्बाव्म प्रकोऩ जोस्खभ राई न्मलुनकयण गनि र्िऩद प्रलतकामि 

मोजना तजुिभा गयी कामािन्मन गरयनेछ ।  

 नगयऩालरका लबत्र हनु सक्ने  सम्बाव्म प्रकोऩ तथा भहाभायीको साभना गनि प्रकोष 
व्मिथथाऩन कोष थथाऩना गरयनेछ । 



 नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका िन सम्ऩदाहरुको सॊयऺणका रालग आिश्मक कामिक्रभ सॊर्चारन 
गयीनेछ ।  

 ऩिुािधाय लनभािण कामि गदाि ददगो र्िकासको अिधायणा अनसुाय िातायणभैत्री सॊयर्चना लनभािण 
कामिराई ऩोत्सार्हत गदै( IEE ,EIA ) प्रलतिेदन अनसुाय ऩिुािधाय लनभािण गरयनेछ । 

सॊथथागत र्िकास तथा सशुासन : 
 नगयऩालरका लबत्र सशुासनको प्रििद्वन एॊि भ्रिार्चायभा शनु्म सहनस्शरताको नीलतराई आगाभी 

आलथिक िषिभा थऩ व्मिस्थथत िनाईने छ ।  

 र्िगत राभो सभम देखी आफ्नो र्क्रमालसर स्जिन यािसेिाभा सभर्ऩित गनुि बई सेिा लनितृ 
बएका यािसेिक कभिर्चायीहरुको सेिाको उच्र्चकदय गदै सेिा लनितृ कभिर्चायीहरुको सेिा 
सरु्िधा प्रदान गनि कभिर्चायी कल्माणकायी कोषको थथाऩना गरयनेछ।  

 जनशक्ती अबािका कायण साििजलनक सेिा प्राहािराई ऩणुि रुऩभा प्रबािकायी फनाउन 
नसर्कएको लफषमराई भ्मनजय गदै आगाभी आ.फ. लबत्र दयिन्दी सॊयर्चना अनसुायको 
जनशक्ती प्रदेश रोकसेिा आमोग भापि त ऩदऩतुॉ गरयनेछ ।  

 नगयऩालरकाको आम्दानी य खर्चिको र्िियणराई सभम सभमभा साििजलनक गयी सोको र्िियण 
िेिसाईडभा याख्न ेव्मिथथा लभराईने छ । र्ित्तीम जोस्खभ न्मलुनकयणका रालग कामिमोजना 
िनाई कामािन्िमन गरयनेछ ।  

 आन्तरयक रेखा ऩरयऺणराई प्रबािकायी िनाईनेछ । िेरुज ुन्मलुनकयण गदै बएको िेरुज ु
राई लसध्र पर्छ्यौट गने प्रर्कमा राई अिरम्िन गरयनेछ ।  

 व्मस्क्तगत घटना दताि कामिराई अनराईन भापि त नागरयकरे लनिेदन ददन सक्ने गयी र्िकास 
गरयनेछ ।  

 आन्तरयक याजथिको दामयाराई थऩ र्िथताय गरयनेछ  ।  

 नगय ऺेत्र लबत्र व्माऩाय व्मिसामी सॊर्चारन गयी यहेका सम्ऩणुि व्माऩायीहरुराई व्मिसाम  
कयको दामयाभा ल्माईने छ । 

 नगयऩालरका फाट सॊर्चालरत मोजना तथा कामिक्रभ हरुको सरु्चनाभा ऩहुॉर्च अलबिदृद्व गरयनेछ। 
गनुासो सनुिुाई साििस्जनक सनुिुाई साभास्जक ऩरयऺण जथता कामिराई थऩ प्रबािकायी 
फनाईने छ । 

 

 सबा सदथम ज्मू 



भैरे प्रथततु गयेको नीलत तथा कामिक्रभ कामािन्िमन फाट ऩरु्चौडी फासीहरुको आलथिक 
साभास्जक अिथथा ऩरयितिन हनुे िाताियण सॊयऺण य ददगो र्िकासभा गणुात्भक सधुाय 
योजगायी लसजिना याजथि सॊकरनभा उल्रेखनीम फदृद्व हनुका साथै बौलतक ऩिुािधाय लनभािण य 
सेिा प्रिाहभा सधुायआई सशुासनको अनबुतुी हनुे र्िश्वास लरएको छु ।  

अन्त्मभा मो नीलत तथा कामिक्रभ तजुिभाभा भहत्िऩणुि सहमोग गनुि हनुे आदयणीम 
नगय उऩप्रभखुज्मू ,प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू,मोजना तजुिभा सलभलतका सॊमोजक य 
सदथमज्मूहरु, याजथि ऩयाभषि सलभलतका सॊमोजक य सदथमज्मूहरु,लफषमगत सलभलतका सॊमोजक 
य सदथमज्मूहरु कामिऩालरका सदथमज्मू, मस नगयऩालरकाका लन-ितिभान नगय प्रभखु , उऩ-
प्रभखु रगामत सम्ऩणुि जनप्रलतलनलधज्मूहरु लफषमगत शाखाका कभिर्चायी , याजनैतीक दरका 
ऩदालधकायी,व्माऩायी,फदुद्वस्जर्ि,सॊघ,सॊथथा, ऩत्रकाय,भर्हरासॊजार,फारफालरका,अलबमन्ता, नागरयक 
सभाज रगामत अभलु्म सझुाि ददन ुहनुे सम्ऩणुि प्रलत हाददिक आबाय प्रकट् गदै धन्मफाद 
ऻाऩन गदिछु ।  

 

                                                        ददऩक फहादयु फभ  

                                                              प्रभखु  

                                                     ऩरु्चौडी नगयऩालरका हाटॉ फैतडी  


