
खण्ड- १ 

सााँफेबगर नगरपालिका, अछाम 

१.१ संक्षिप्त पररचयः 

नेपाल सरकारको मिति २०७१/०१/२५ गिेको तनर्णय अनुसार साविकका ८ िटा गा.वि.स. हरु बैजनाथ, 
जाल्पादेिी, मसद्देश्िर, िष्टािाण्डौं, निाठाना, भागेश्िर, ररडडकोट र चण्ण्डका सिाहहि गरी 
विधिििरुपिा घोषर्ा गररएको यस सााँफेबगर नगरपामलका २०७३/११/२७ गिे राज्य पुनसंरचना 
भएसंगै साविकका थप ६ िटा गा.वि.स.हरु बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्िड, बाब्ला र 
पािलकोट लाई यस नगरपामलकािा सिाहहि गरी  हाल १४ िटा िडािा विभाण्जि यस 
नगरपामलकाको उत्तर-पूिणिा िेल्लेख गाउाँपामलका र बान्नीगढी जयगढ गाउाँपामलका, दक्षिर्-पण्श्चििा 
िंगलसेन नगरपामलका र चौरपाटी गाउाँपामलका रहेको छ भने यस नगरपामलकाको िेत्रफल १६६.७१ 
िगण कक.िी. र राण्ष्िय जनगर्ना २०६८ अनुसार यस नगरपामलकाको जनसंख्या िहहला १८३०४ र 
पुरुष १५४८४ गरी कुल जनसंख्या ३३७८८ र घरिरुी संख्या ६६९३ रहेको छ । त्यसैगरी यहााँका 
प्रिुख पयणटकीय स्थलहरुिा नेपालकै चार िाि िध्येको एक िािकोरुपिा रहेको प्रमसद्ि िैद्यनाथ 
िाि, ण्जिराडी िाि, खप्िड, ििलछडा, कालालेकी, जाल्पादेिी, हाडासैन, वििकोट पयणटकीय िेत्र हुन 
भने प्रिुख आधथणक केन्रिा सिग्र अछाि ण्जल्लाकै व्यापाररक केन्रकोरुपिा रहेको सााँफेबगर, 
बयालपाटा, ठााँटी, िासी बजार, बुढा बगर र श्रीकोट बजार रहेका छन।   

            नगरपामलकाको शैक्षिक िेत्रको अिस्थािा २ िटा क्याम्पस,  सािुदातयक विद्यालय 
जम्िा ७० िटा िध्ये १४ िटा िा.वि. , २ िटा प्राविधिक िा.वि. ,  तन.िा.वि. २ िटा र ५२ िटा 
प्राथमिक विद्यालयहरु र संस्थागि विद्यालय जम्िा ६ िटा िध्ये िा.वि. २ तन.िा.वि. १ र प्रा.वि. 
३ रहेको यस नगरपामलकाको सािरिा प्रतिशि ८० रहेको छ । नगर िेत्रिा बसोबास गने बहुसखं्यक 
जनिा कृवष पेशािा संलग्न रहेका छन भने पशपुालन पतन सहायक पेशाकोरुपिा रहेको छ । 
चारैतिर हररयाली बन र सुन्दर बस्िी भएको सााँफेबगर नगरपामलका ७ नं. प्रदेशकै विकास र 
सम्िदृ्हदको सम्भािना बोकेको नगरपामलका मभत्र पदणछ । स्रोि र सािनको उधचि प्रयोग हुन सकेको 
खण्डिा अपार जलस्रोिकोरुपिा रहेका बुढीगंगा, कैलाशखोला, आदोली गाड, ण्जजाडी गाड, प्रभाली 



गाड, तछपेखोला, लुंगे्रली गाड, इक्डी गाड आहदले यस िेत्रको कृवष िथा जलविद्युिको विकासिा टेिा 
पुरयाउने देखखन्छ । 

 

खण्ड -२ 

सााँफेबगर नगरपालिकामा चािु आ.व. ०७४/७५ मा सम्पन्न भएका क्रियाकिापहरुको सलमिा  

 

१. कृषि षवकासः   
१. एक घर एक करेसाबारी अमभयान अन्िगणि चार हजार घरपररिारिा िरकारीका उन्नि बीउविजन 

वििरर् 

२. प्रिानिन्त्री कृवष आिुतनकीकरर् पररयोजना अन्िगणि यस नगरपामलका िडा न.ं ११ देविस्थानिा 
आल ुर िरकारी ब्लक कायणक्रि िथा आल ुपकेट कायणक्रि र िडा न.ं १० घघुरुकोटिा िरकारी 
पकेट कायणक्रि सचंालन । 

३. व्यिसातयक च्याउखेिी गनण इच्छुक कृषकहरुका लाधग नगरस्िरीय िथा १४ िटै िडािा िामलि 
सचंालन िथा च्याउखेिीका लाधग आिश्यक बीउ र सािग्री वििरर् । 

४. नगरस्िरिा १० हेक्टर जमिनिा फलफूल खेिी विस्िारका लाधग बष ेफलफूलका विरुिा वििरर्  

५. बेिौसिी िरकारी खेिी प्रबद्णिनका लाधग विमभन्न िडाका कृषकहरुलाई प्लाण्ष्टक घर तनिाणर्, 
िरकारी खेिीिा सहयोग, मसचंाइ कुलो र पोखरी तनिाणर्  

६. िाछापालनिा सलंग्न कृषकहरुलाई पोखरी तनिाणर् र िाछापालनका लाधग सहयोग भएको । 

२. पश ुसेवाः    
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३. सचूना तथा प्रषवध ः 

१. सशुासन र पारदमशणिाका लाधग जनप्रतितनधिसाँग जनवप्रय एफ्.एि.् कायणक्रि सचंालन 

२. २०७४ फागनु १९ गि ेनगरिा (Techno Hub) सचुना केन्रको स्थापना। यस केन्र िाफण ि विमभन्न 
विषयिा जानकारी हददैँ आइएको छ। 

३. २०७५ िशैाख २९ गि ेनगरमभत्रका बेरोजगार यिुायिुिीलाई लक्षिि गरेर "िोबाईल सम्बन्िी िििा 
प्रदशणन  पररिा" सञ्चालन गररयो।  

४.   नगरको िेबसाइट (www.sanfebagarmun.gov.np) तनयमिि अपडटे भइरहेको छ। 

५. नगरको जनसङ्खख्या, मशिा, स्िास््य, पयणटन , आहद सम्बन्िी ि्याङ्खक सिािेश गररएको डाटा 
पोटणल (sanphebagar.susasan.org)को पतन सरुुिाि भएको छ । 

६. कािलाई सहज र प्रभािकारी बनाउन नगरमभत्र cctv camera  र biometric- attendance जडान। यस्ि ै
िदै्िनाथ िण्न्दर पररसरमभत्र पतन cctv  camera जडान। 

७. नगर कायाणलयिा LED display board राखखयो। 

८. रिु नेटका लाधग worldlink बाट सेिा मलने सहिति। 
९. नगरको E-profile बनाउन पतन सचुना िथा प्रविधिको प्रयोग। 

१०. नगर प्रोफाईलको काि अण्न्िि चरर्िा पगेुको छ ।     * 

 

 

४. लशिाः 

 ६ िटा विद्यालय रा.िा.वि. बाब्ला, बेिालिाण्डौं िा.वि., प्रभा िम्कोट िा.वि., त्रत्र.स.ुिा.वि. श्रीकोट, 
हहिालय िा.वि. र िहेन्र िा.वि. बयालपाटािा प्रति विद्यालय रु. ६,५००००/- ICT अनदुान । 

http://www.sanfebagarmun.gov.np/


 ५ िटा विद्यालय घघुरुकोट िा.वि. बढुाकोट िा.वि. कृष्र् िा.वि. दहपाटा कामलका िा.वि. 
पािलकोट हंशबाहहनी िा.वि. देविस्थान प्रति विद्यालय रु. ६,५००००/-  पसु्िकालय व्यिस्थापन 
अनदुान । 

 निनूा विद्यालयकोरुपिा सयूण चन्र िा.वि. कामलिाटीलाई ल्याि र भौतिक तनिाणर्को लाधग 
आ.ि. ०७३/०७७४ को रु. ४०५००००/- अनदुान । हाल तनिाणर्ािीन अिस्थािा रहेको । 

 ४ कोठे विज्ञान भिन घघुरुकोट िा.वि. िा रु. ३८००००००/- अनदुान। हाल तनिाणर्ािीन । 

 २ कोठे ब्लक ३ िटा भिन बढुीगगंा प्रा.वि., ज्ञानज्योिी प्रा.वि. ,  िहाकाली प्रा.वि. देविस्थान प्रति 
विद्यालय रु. १४०००००/- अनदुान । हाल तनिाणर्ािीन। 

 २ िटा शौचालय भिन छात्रछात्रा शौचालय िेदविद्याश्रि आ.वि. , कामलका िा.वि. पािलकोट प्रति 
विद्यालय रु.६५०००००/- तनिाणर्ािीन । 

 बहुिेत्रीय पोषर् योजना कायणक्रि लाग ूभएका ९ िटा िडािा ९ िटा विद्यालयिा गहठि बाल 
क्लब लाई पोषर् मशिा अमभिखुीकरर् कायणक्रि र सोही िडाका ४० जना िहहला मशिकहरुलाई 
स्यानेटरी प्याड तनिाणर् कायणशाला ।  

 सदुरू लक्षिि प्राविधिक मशिालय भिनको वपलरहरु तनिाणर्      * 

 जनिा बहुिखुी क्याम्पसको ३ कोठे भिन तनिाणर्             * 

 त्रत्रपरुा सनु्दरी क्याम्पस घेरा पखाणल र गेटिा रकि वितनयोजन भएको    * 
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५. स्वास््यः 

 यस नगरपामलका िडा न.ं ११ देविस्थान र िडा न.ं १४ पािलकोट स्िास््य चौकीिा ल्याब सेिा 
सचंालन लयाईएको । 

  

 नगरपामलका मभत्रका सब ैस्िास््य चौकीिा १९ िटा गाउाँघर ण्क्लतनक भिन तनिाणर् गररएको । 

 १००० हदनका आिाहरुलाई लक्षिि हुने गरी भागेश्िर र बजैनाथ लाई परू्ण पोषर् सतुनश्चििा िडा 
घोषर्ा उन्िखु रहेको । 

 स्िास््य सेिासम्िन्िी अमभलेख िथा प्रतििेदन िोबाईल िांमसक बठैक सि ैस्िास््य ससं्थािा 
स्थानीय जनप्रतितनधिको अगिुाईिा सम्पन्न गररएको । 



 स्िास््य सेिाको अमभलखे िथा प्रतििेदन कायणलाई चसु्ि दरुुस्ि राख्न एफ्.सी.एच. भी. अिणिावषणक 
गोष्ठी िगा नगर स्िरीय अिणिावषणक प्रगति समििा गोष्ठी गररएको । 

 बयालपाटा अस्पिाललाई औषधि खररदको लाधग रु. १०,००००००/- अिरेुपी दश लाख िात्र /- 
अनदुान प्रदान गररएको । 

 िडा न ं११ देविस्थानिा भ्यासेक्टोिी क्याम्प सञ्चालन  

 िडा न.ं ०९ बढुाकोटिा स्िास््य मशविर सञ्चालन  
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६. कपाि देखख कम्प्यटुर अन्तगगत सञ्चािन भई सम्पन्न भएका सीप षवकास तालिमः 

क) हाि सम्पन्न 

१.च्याउखेिी  िामलि 

२.स्यानेटरी प्याड तनिाणर् िामलि 

३.िहहला लक्षिि ३ िहहने मसलाई कटाई िामलि, ररडीकोट, बुढाकोट र िष्टािाण्डौं िडािा पतन िामलि 
सञ्चालन । 

४.िेटल चुरािा स्टोन भने िामलि 

५.पयणटक गाईड िामलि 

६.पत्रकाररिा िामलि  

७.भागेशिरिा फोहरलाई िोहर बनाउने िामलि 

८.चण्ण्डकािा दालिोठ िथा आल ुधचप्स बनाउने िामलि  

९.जाल्पादेिीिा चुडीं बनाउने िामलि 

ख) हाि सञ्चालित  

१.िोबाईल ििणि िामलि 

२.कपाल काट्ने िामलि 

३.व्यटुीमसयन िामलि 

४.बहहराहरुका लाधग ६ िहहने सांकेतिक भाषा िामलि * 

 

  ग) यस आ.व.मा सम्पन्न गररने तालिम 
१.कम्प्युटर िामलि 

२.सहकाररिा िामलि 

    

घ) पयगटन सम्बन् ी 
    १.पयणटन सचूना केन्रको स्थापना 
     २.पयणटन सम्बन्िी अन्िरकक्रया 
    ३.खप्िड जाने छोटो बाटो (उनीसैन छोटो बाटो) तनिाणर्, ििलछडा जाने बाटो तनिाणर्,  

    ४. ण्जिराडी िेत्रिा मसढंी तनिाणर्, िैिनाथ िाििा पुराित्ि भिन तनिाणर् जस्िा तनिाणर् 
कायणको    शुभारम्भ । 

    ५. बयालपाटा अस्पिाल नण्जक सानो पाकण  र यात्र ुप्रतििालय तनिाणर् भएको   * 

 

नगर स्तरमा गठित षवलभन्न  सञ्जािहरु माफग त सम्पन्न कायगिमहरुः 



 नगर यिुा सजंालद्िारा नगर सरसफाई कायणक्रििा सकक्रय सहभाधगिा रहेको  

 नगर यिुा सजंाल द्िारा रक्िदान कायणक्रि सम्पन्न  

 नगर स्िरीय दमलि सञ्जालको कायाणलय उदघाटन कायणक्रि र सहभोजको आयोजना 
 दमलि यिुालाई लक्षिि गरी िरकारी खेिी िामलिका साथै १५ जना दमलि कृषकलाई प्लाण्ष्टक 

टनेल सहयोग  

 नगर अपांग सञ्जालको कायाणलय स्थापना साँग ैनगरिा रहेका अपांगहरुको ि्यांक सकंलन कायण 
अण्न्िि चरर्िा  

 नगर िेत्रका  िजदरुहरुको िििा अमभिदृ्धि कायणक्रि सञ्चालन, पञ्जा र चश्िा वििरर्  * 

 
 
 
 

७. मठहिा तथा बािबालिका 
 ;f; 'a'xf/Ldfem vfgf / vfgfsf] lje]b, n}lus lx+;f / kf]if0f ;DalGw ! lbg] 

cled'lvs/0f sfo{qmd -ax'If]lqo kf]if0f of]hgf cGtu{tsf]_ ९ िटा िडािा िा सचंालन 

भएको । 

 ८.सडक  

बढुाकोट - पािलकोट , देउलीखााँद - मभकुण , गोनडाडा - लङिािा लगायि विमभन्न सडकहरुिा िडा 
र नगरबाट रकि वितनयोण्जि 

आधथणक बषण ०७४/७५ िा नगर र िडाबाट िाधथ सिािेश भएका बाहेक विमभन्न विषयहरुिा 
जनिालाई प्रत्यि फाईदा पगु्ने िेरै आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ्र कतिपय आयोजनाहरु 
सम्पन्न हुने अिस्थािा रहेका छन।्  

न्याययक सयियि अन्िर्गि सम्पन्न यियाकलापः 

 ४ वटा मुद्धा दर्ााको लागि आएकोमा  न्यागयक सगमगर्को के्षत्रागिकार अन्र्िार् ३ वटा मुद्धा दर्ाा 

भएका मध्ये िाली िलौज, आलीिरु र सम्बन्ि विच्छेदका िुद्िािा गाली गलौज र 
आलीिरुको िुद्िा पि र विपि दिुैको आपसी सिझदारीििा िेलमिलापको 
िाध्यिद्िारा िुद्िा ककनारा लगाईएको । 

 सम्बन्ि विच्छेदको िुद्िा ककनारा लाग्ने प्रकक्रयािा रहेको । 



 न्यातयक समितिका पदाधिककारीको िििा विकास सम्बन्िी ३ हदने िामलि ण्जल्ला 
सिन्िय समितििा सञ्चालन भई सम्पन्न भएको। 

 कानुनी सल्लाहकार तनयुक्ि गररएको ।  

अनगुमन तथा सपुररवेिण सलमततद् ारा सम्पन्न क्रियाकिापः 
 आ.ि.०७४/७५ िा सञ्चामलि आयोजना िथा कायणक्रिको सकू्ष्ि अनगुिन भएको । जसिा ९२ िटा 

योजनाको अनगुिन गररएका िध्ये ८५ िटा योजनाहरु प्राविधिक लागि ईण्ष्टिटे बिोण्जि सिपन्न 
र ७ िटा योजना लगि ईण्ष्टिेट अनसुार नभएकोले लगि ईण्ष्टिेट अनसुार हुनेगरी सम्पन्न गनण 
तनदेशन हदईएको।  

  २ पटक सिीिात्िक बठैक सम्पन्न । 

  

 

 

 

  



खण्ड -३ 

सााँफेबिर निरपागलकाको आ.व. २०७५/०७६ नीगर् र्था कायाक्रमहरु 

 

सूचना र्था सञ्चार नीगर्िः 

१. सचूना संचार र प्रयियििा सबै नर्रबासीको पह ुँच परु् याउन प्रभािकारी दरूसञ्चार सेिाको यिस्िार र्द ैिडा 

कायागलय, यिद्यालय, प्रशासयनक भिन, स्िास््य केन्रिा उच्च र्यिको ईन्टरनेट र टेयलफोन सेिा यिस्िार 

र्ररनेछ ।  

२. नर्रपायलकािा "online leave management tool" को प्रयोर् र्ररनेछ।साथै नर्रयभत्रका स्कुलहरुलाई 

पयन यसका लार्ी प्रोत्साहन र्ररनेछ। 

३. नर्रिासीका हाि हाििा साुँफेबर्र नर्रपायलकाको सेिा सयुििा र सचूना परु् याउनका यनम्िी िोबाईल एप्प 

यनिागण र्ररनेछ ।साथै सचूना प्रिाहिा सम्पणूग नर्रपायलकाको सिायिक सञ्िाल फेसबुक एकाउण्ट बनाई 

सचूना िथा कायगििहरुको िानकारी र्राउने ििको र्रेका छौं। 

४. "एक िडा एक ई-यिद्यालय" यनिागण र्री नर्रपायलका क्षेत्र यभत्र रहकेा सािदुाययक यिद्यालयहरुलाई  प्रयियि 

ितै्री बनाउन उच्च प्राथयिकिा यदइने छ । 

५. यस नर्रपायलकाको ३ र ४ नं.िडा कायागलय क्षेत्रलाई फ्री िाई-फाई (Free Wi-Fi Zone)के्षत्र बनाइनेछ । 

६. "Digital Notice board" र र्नुासो व्यिस्थापनलाई िोड यदइनेछ। 

७. "व्ययिर्ि घटना दिाग" लाई अनलाईन िाफग ि सेिा प्रिाह र्नगको लायर् आिश्यक िायलि पश्चाि यस 

नर्रपायलकाका सम्भायिि  िडाहरुिा कम्प्यटुर  प्रणाली लार् ूर्ररनेछ। 

८. "प्रयियि साक्षरिा" िायलि यियभन्न चरणिा सञ्चालन र्ररनेछ। 

९. नर्रका सेिा र सचूनाहरू अनलाइन िाफग ि प्रिायहि र्री सेिा र सचूनािा सबैको पह चं परु् याउन नर्रपायलका 

र यसका िडाहरुबाट उपलब्ि ह ने सेिाहरुलाई यिद्यिुीय प्रणालीका िाध्यिबाट उपलब्ि र्राउने व्यिस्थालाई 

यनरन्िरिा यदईने छ । 

१०. सबै प्रकारका FM रेयडयो र पत्रपयत्रकाहरुको संस्थार्ि यिकास िथा भौयिक पिुागिारका लायर् आिश्यक 

सहयोर्को व्यिस्था यिलाईनेछ । 

११. यकसानहरुलाई प्रयियि ितै्री बनाउन र प्रयियियिु कृषी प्रणालीिा िोड यदई सम्पणूग िानकारी िलखादको 

प्रयोर्, नयां प्रयियि, कृयष यन्त्र औिारको प्रयोर्, यचस्यान केन्र, िीउ यििन, कृयष उत्पादनिा यबिा र बिार 

क्षेत्रको िानकारी भएको एक िोबाईल एप्प यनिागण र्ररने छ । 

१२. नगरपामलका िेत्रमभत्रका सब ैिडा कायाणलयहरुिा नेपाल टेमलकिसाँग सिन्िय गरी ल्यानण्डलाईन 
टेमलफोन सेिा िथा इन्टरनेट सेिाको विस्िार गने नीति मलइनेछ । 



१३. नगरपामलका कायाणलयका बावषणक िथा अिणबावषणक कायण प्रगति लगायिका अन्य सब ैसचूना िथा 
जानकारी  web site िाफण ि प्राप्ि गनण सककने कायण k|s[ofnfO{ cuf8L a9fOg]5 .  

६ 

पशु सेवा नीततः 
!= ;fFkm]au/ gu/kflnsf cGt/u{t/x]sf !$ j6} j8fdf kz'k+5L tYof+s ;+sng, / kz' 

hGopTkfbgsf] tYo+s ;+sng u/L xfn gu/kflnsfdf /x]sf] kz'hGo j:t'sf] cfoft tyf lgof{tsf] 

af/]df ;j]{If0f ug{ gu/ :tl/o kz' ljsf; of]hgf k|f]kmfO{n tof/ ul/g]5 . 

@= pQm kz' ljsf; of]hgf k|f]kmfOn, / gu/ sfo{kflnsfsf] ;'emfasf] cfwf/df  ;fFkm]au/ 

gu/kflnsfdf /x]sf kz' kfns s[ifs pBdL tyf Aoa;flox?nfO{ # efudf juL{s/0f u/L ;f]xL 

cg';f/sf] sfo{qmd tyf of]hgf agfO{g] 5 . s[ifs x?nfO{ alu{s/0f ubf{ lgDgfg';f/ ul/g]5 . 

s= k/Dk/fut s[ifs M o; au{df k/Dk/fut?kdf kz'kfng tyf kz'kfng ;DaGwL Aoa;fo ub}{ 

cfosf hf] Aoa;floslt/ pGd'v gePsf / x'g klg grfxfg] s[ifsx? . 

v= Aoa;fotkm{ pGd'v s[ifs M k/Dk/fut kz kfng Aoa;fonfO{ Aoa;floslt/ nfgvf]h]sf / 

1fg, l;k, / cj;/ kfPdf Aoa;flos kz' pBdL aGgrfx]sf s[ifsx? . 

u= Aoa;flos kz' pBdL M Aoa;flos ?kdf kz'k+5L Aoa;fo u/L cfw'lgs k|0ffnL lt/ nfu]sf / 

hfg rfxfg] kz' Aoa;flo, kmfd{ pBf]ux? hf] Aoa;fo ;'/lIft ePdf nufgLug{ ;d]t tof/ 5g . 

#= g]kfn ;/sf/ s[lif e'ld Aoa:yf tyf ;xsf/L dGqfno n] cfufdL # jif{df d'n'snfO{ b'w, df;' 

/ c08fdf cfTdlge{/ ug]{ elg lnosf] lglt tyf nIo cg';f/ o; gu/kflnsfnfO{ klg cfTdlge{/ 

agfpg kz'kfng Aoa;fo ;+rfng ug{ o"jf hgzlQmnfO{  k|f]Tzfxfg u/L o"jfnlIft sfo{qmdnfO{ 

hf]8 lbO{g] 5 . 

%= s[ifssf] lzk, 1fg / Ifdtf clej[l4 ug{ ljleGg ls;dsf tflnd, uf]i7L,;]ldgf/, / cGt/ 

lhNnf e|d0fsf] cfof]hgf u/Lg]5 . 

^= ljZjs} ;fgf] / b'n{e c5fdL gf}d'7] ufO{sf] ;+/If0f, ;dj4{g, k|j4{gdf ljz]if hf]8 lbOg] 5 . 

;fFy} pTkfbg / pTkfbsTj a9fpg kxnug]{ . 

  



कृषिग षवकास नीततः 

१. कृवषिा आितुनकीकरर् गरी कृवष उत्पादन बढाउने र नगरलाई खािान्निा आत्ितनभणरिा उन्िखु 
गराउने  नीति अिलम्िन गररनेछ । 

२. िाटोको उिणरा शण्क्त्त कायि राख्न  र प्रबद्णिन गनण िाटो पररिर् र आिश्यकिा अनसुार िाटो 
सिुार कायणक्रि सचंालन गररनेछ । 

३. एक घर एक गडो िरकारीको कायणक्रिलाई तनरन्िरिा हदईनेछ । 

४. कृवष कायणिा सलंग्न कृषकहरुलाई उत्पादनका आिारिा  सहयोग  उपलब्ि गराउने कायणक्रि 
अगाडी बढाईनेछ ।  

५. कृषकहरुको प्रत्यि सलंग्निािा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरर उन्नि प्रविधिको विस्िार िथा 
स्थानी य ज्ञान सीपको उपयोगिा जोड हदईनेछ । 

६. कृवष उत्पादन िदृ्धििा िखु्य भमूिका रहने मसचंाईका लाधग साना मसचंाईंका पिूाणिारहरु तनिाणर् 
र स्िरोन्नति गररनेछन ् 

 

७. उच्च िलू्य िथा कि आयिन  भएका कृवषजन्य उत्पादनिा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

८ प्राकृतिक िथा अन्य कारर्हरुले गदाण कृवष उत्पादनिा हुने ितिको जोखखि कि गनण कृवष वििा 
कायणक्रिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

९ कृवष प्राविधिक सेिािा कृषकहरुको पहााँच बढाउन थप कृवष प्राविधिक जनशण्क्िको व्यिस्था गररनेछ 
। 

१० . जंगली जनािरबाट बालीनाली जोगाउन विविि प्रकारका कायणक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ । 
 

     jg jftfj/0f tyf e';+/If0f 

 gu/ If]qleq /x]sf] jgnfO{ ;+/If0f ug]{ sfo{df cfjZos kxn ug'{sf ;fy} gu/ 

If]qdf ;8ssf] bfFof afFof j[Iff/f]k0f ul/ x/LofnL sfod ug]{ tyf aftfj/0f  tyf 

hnafo' cg's'ng x'g] ul/ ljsf;sf s[ofsnfk ;Grfng ul/g]5 .  

 पहहरो तनयन्त्रर् र भू-सरंिर्का लाधग ििृारोपर् कायणक्रिलाई प्रभािकारीरुपिा 
सञ्चालन गररनेछ । 

 पानीको संरिर्का लाधग पोखरीहरु र दहहरु तनिाणर् गररनेछ । 

  



     pBf]u 

 pBf]uwGbf / Jofj;fosf] dfWodaf6 cfly{s ;'wf/ x'g] ePsf]n] 3/]n' pBf]u Jofj;fo 

;Grfng ug]{ pBdL Joj;foLnfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 . 

 व्यािसायीहरुको डाटा संकलन गरर करको दायरािा ल्याईनेछ  . 

 

nlIft ju{ 

 dlxnf, afnaflnsf, blnt, hghftL, ckfª\u, cNk;+Vos, lk5l8Psf] ju{, j[4 tyf ljkGg 

ju{x?sf] ;xeflutf / ljsf;df hf]8 lbOg'sf] ;fy} 5fpk8L k|yfnfO{ lg?T;flxt 

ug{ ljz]if kxn tyf nlIft sfo{s|d ;+Grfng ul/g]5 .  

 dlxnfx?nfO{ Jofj;flostf tkm{ pGd'v agfpg cfod'ns lzkd'ns tflnd k|bfg 

ul/ cfo cfh{gdf j[l4 ul/ cfTdlge{/ agfO{g] gLlt lnO{g]5 . 

ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ubf{ ckfª\u d}qL agfpg] tyf cgfy JoflStx?sf] nflu ;zlSts/0f 

ug]{ gLlt lnO{g]5  

 

 

मठहिा तथा बािबालिका नीतत 

 स्थानीय िहिा सिदुायिा आिाररि पनुस्थाणपना कायणक्रि सञ्चालन गररनेछ । 
 ज्येष्ठ नागररक  र सरोकारिालाहरुबीच ज्येष्ठ नागररकहरुको सािाण्जक सरुिा सम्बन्िी अन्िरकक्रया 

कायणक्रि सञ्चालन गररनेछ । 
 बाल क्लब गठन सञ्चालन िथा तनयिन गरर बालबामलकाको हक हहिका पििा कायण गने नीति 

अिलम्िन गररनेछ । 
 लैंधगक हहसंा तनिारर्िा न्यातयक समितिको िििा अमभिदृ्धि गने नीति मलईनेछ । 

लशिा नीततः 

 gu/kflnsfsf] z}lIfs :t/ dfly psf:g gu/kflnsf If]qleq /x]sf z}lIfs 

:f+:yfx?sf] ef}lts k'jf{wf/x?sf] lgdf{0fdf hf]8 lbOg]5 . 

 नगरका िा.वि.,आ.वि. र प्रा.वि. लाई क्रिशः ICT सम्बन्िी िििा विकास िामलि िथा 
सािग्री उपलब्ि गराउने व्यिस्था मिलाइनेछ । 

 परू्ण सािर िडा घोषर्ा गने नीति मलईनेछ । 



 

 सिदुायको विद्यालय प्रतिको अपनत्िको भािना िदृ्धि गनण अमभभािक मशिा कायणक्रिलाई 
प्रभािकारीरुपिा सञ्चालन गररनेछ । 

 विद्यालय जनशण्क्ि व्यिस्थापन (दरबन्दी मिलान, िह घटबढ, विद्यालय गाभ्ने) 
सम्बन्िीका कायणहरु सब ैसरोकारिालाहरुको सहकायणिा सञ्चालन िथा कायणन्ियन गररनेछ 
। 

 विद्यालयको कायणसम्पादन िलू्यांकनको आिारिा हदईने प्रोत्साहन अनदुानलाई तनरन्िरिा 
हदईनेछ । 

 बहुिेत्रीय पोषर् कायणक्रिलाई तनरन्िरिा हदई विस्िार गररने नीति अिलम्िन गदै लधगनेछ 
।  

स्वास््य नीततः 

 नगरपामलका अन्िगणि केही स्िास््य संस्थाहरुिा सूचना िथा प्रविधिको पहुाँचका लाधग 
आिश्यक व्यिस्थापन गररनेछ । 

 प्रसुति सेिा (बधथणङ्ख सेन्टर तनिाणर्) लाई विस्िार गररनेछ । 
 पूर्ण पोषर्युक्ि िडा सुतनण्श्चििा पूर्ण गभण जााँच िडा िथा पूर्ण खोप सतुनश्चििा 

कायणक्रिलाई तनरन्िरिा हदईनेछ । 
 आिारभूि स्िास््य सेिालाई सिै जनिाको पहुाँच हुने गरी स्थानीय स्िास््य सेिा 

संचालन तनदेमशका २०७४ को नीति अनुसार लागू गररनेछ । 
 स्िास््य चौकी, भिन ििणि, गाउाँघर ण्क्लतनक सिेा विस्िार गररनेछ । 

१० 
 नगरपामलका स्िरीय स्िास््य िथा सरसफाई कायणविधि २०७५ लाई पाररि गरी 

कायाणन्ियन गररनेछ । 
 स्िास््य वििा नीतिलाई सबै िडाहरुिा सकक्रयिाका साथ लागू गररनेछ । 

खेिकूद नीततः 

 Vf]ns'b ljsf;sf nflu v]ns'b ;fdfu|L, v]nd}bfg, tyf v]ns'b k'jf{wf/ ljsf; tyf 

lgdf{0fsf] sfo{nfO{ k|fyfldstf lbOg]5 .  

पयगटन संस्कृतत नीततः 



 Kf|o{6g ljsf;sf nflu gu/ If]q leq wfld{s, P]ltxfl;s, tyf k'/ftfTjLs :f+kbfx?sf] 

klxrfg ljsf; tyf Joj:yfkgdf hf]8 lbg] gLlt cjn+ag ul/g]5 .  

 k/Dk/fut rf8kj{, snf ;+:s[tLsf] ljsf;, ;+/If0f / ;+a4g ul/ cfGtl/s ko{6g 

k|j4{gdf a9fjf lbOg]5 .  

 

खानेपानी तथा सरसफाई नीततः 

 gu/ If]q leq :jR5 / ;'ne ?kdf vfg]kfgLsf] cfk'tL{sf] Joj:yf ul/g]5 / 

Kfmf]x/d}nfsf] plrt Joj:yfkg ug]{ gLlt lnO{g]5 . 

 gu/ If]q leqsf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ 8lDkª ;fO{6sf] vf]hL भइसकेकोल ेlgdf{0f 

sfo{nfO{ ltj|tf lbg] gLlt cjn+ag ul/g]5 . 

 षवद्यतु तथा उजाग नीततः 
विद्यिु नपगेुका िडाहरुिा विद्यिु पयुाणउन प्राथमिकिा हदईनेछ । 

सीप षवकास नीततः 

कपाल देखख कम्प्यटुर सम्ि सीप विकास िामलि कायणक्रिलाई आगािी आ.ि. ०७५/७६ िा पतन 
तनरन्िरिा हदईनेछ। 

 

षवषव िेत्रः 

१. नगरको मसिा मसिांकन गररनेछ । 

२. नगरको विमभन्न स्थानहरुिा िामिणक िथा भौगोमलक गेटहरु तनिाणर् गररनेछ । 

३. विपद्को सियिा सेिा पुरयाउन विमभन्न ठाउाँ हरुिा हेली प्याड तनिाणर् गररनेछ । 

 

 


