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अर्थथक वषय २०७७/०७८ को 

नीतत तथा काययक्रम 
अदरणीय सभाध्यक्षज्य,ू नगर सभाका सदस्यज्यहूरु, 

जैतमतन नगरपातिकाको यो गररमामय सातौं नगरसभाको वैठकमा अगामी अ.व. २०७७/०७८ को नीतत तथा 

काययक्रम सम्वोधन गनय पाईँदा खुशी िागेको छ । यस ऄवसरमा िोकतन्त्र प्रातिको संघषयमा जीवन ईत्सगय गनुयहुने वीर 

शतहदहरु प्रतत हार्ददक श्रद्धान्त्जिी ऄपयण गदयछु । रातियता. िोकतन्त्र र जनजीतवकाको अन्त्दोिनमा ऄगुवाइ गनुयहुन े

सम्पूणय ऄग्रजहरुको योगदान प्रतत ईच् च सम्मान सतहत स्मरण गनय चाहन्त्छु । 

तवश् व ऄतहिे कोरोना महामारी कोतभड १९ को तवकराि महामारीबाट गुतिरहकेो छ । यसबाट हाम्रो दशे 

नेपािमा पतन ददनानुददन सकं्रतमतहरुको संख्या वदढरहकेो ऄवस्था तवद्यमान छ । प्राणघातक यस भाइरसको कारणबाट 

स्वदशे तथा तवदशेमा ज्यान गुमाएका नेपािीहरु प्रतत हार्ददक श्रद्धान्त्जिी र पररवारजन प्रतत समवेदना व्यक्त गदयछु । यस 

महामारीबाट सजग र सचते हुदं ै एक अपसमा सामातजक भौततक दरुी कायम गरी सुरतक्षत तवरिे जनजीवनिाइ 

चिाईन सम्पूणय जैतमनीबासी जनताहरुमा हार्ददक ऄतपि गदयछु । यस समयमा हाम्रो ध्यान महामारी रोकथामको 

ददशातर्य  मोड्नु पने बाध्यात्मक तस्थतत तसजयना भएको छ । महामारी तनयन्त्रणका िातग ऄग्रपंतक्तमा रही काम गने 

स्वास््यकमी तमरहरुिाइ ईच् च सम्मान व्यक्त गदयछु । साथै सम्पूणय वडाध्यक्ष िगायत सदस्य ज्यहूरु, रािसेवक 

कमयचारीहरु, सुरक्षा कमीहरु, मतहिा स्वास््य स्वयंसेतवकाहरु, राजनैततक दिहरु, नागररक समाजका ऄगुवाहरु प्रतत 

धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । 

             नेपािको संतवधानि ेिोकतातन्त्रक मुल्य र मान्त्यतामा अधाररत समाजवाद प्रतत प्रततवद्ध रही सुशासन, तवकास र 

समृतद्धमा अधाररत काययसूतच तनधायरण गरेको छ । साथै सामन्त्तवादका ऄवशेषिाइ समाि गद ैसवै प्रकारका तवभेद ऄन्त्त्य 

गरी समान अर्थथक ऄवसर र सामातजक न्त्याय मार्य त संवृतद्धको अधार तय गरेको छ । संतवधानिे प्रत्याभूतत गरेका 

मौतिक हक र राज्यका तनदशेक तसद्धान्त्त, नीतत र दातयत्वमा ईल्िेतखत प्रावधानहरुिाइ सरकारिे कायायन्त्वयन गनुय पनेछ। 

नयाँ शासकीय प्रवन्त्ध र प्रणािीिे राि तनमायणको िातग शातन्त्त र स्थातयत्वको अधार तनमायण गरेको छ । यो राजनैततक र 

नीततगत ऄवसरको जगमा ईतभएर नागररकिे ऄनुभूतत गने पररवतयनको िाभांश वतयमान पुस्तािे नै प्राि गने गरी नेपािी 

जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी तवकास र संवतृद्धको मागय प्रशस्त गनुय अजको अवश्यकता रहकेो छ । 

स्थानीय तहको तनवायचन सम्पन्न भए पतछको यो कािखण्डको समय ऄतत महत्वपूणय छ । यततखेर पतन हामीहरुि े

केही गनय सकेनौ ऄथवा राम्रा कामको पररदशृ्यिाइ थािनी गनय सकेनौ भने हाम्रो तनयतीिाइ दोष ददद ै२१ औं शताब्दी 

ऄगावै तवश् वका धेरै मुिुकहरुिे तवदाआ गररसकेको, केही मुिुकहरु तवदाआ गने तयारीमा भएको गरीबी, पछौटेपन र 

तवद्रोहको प्रततक्षामा बसी रहनु वाहके के हुन सक्छ ?  हामीिे गनय बाँकी धेरै छ । गनुय पने क्षेर ब्यापक छ । सुधार गनुय पन े

क्षेर व्याि छ । तर स्थानीय सरकारहरुमा श्रोत र साधनको कमी छ । हाम्रा जस्ता नयाँ नगर पातिकाहरुको पररतस्थतत 

झनै र्रक छ । तवशेष पररतस्थततमा गाईँिे पररवेशमा बनेको नगरपातिका छ । ऄनुदान पतन थोरै प्राि हुन्त्छ । भौगोतिक 

तवकटता त्यतिकैछ । कुनै वडाहरु त तहडरे भ्याईन पतन नसदकन ेछन । तर यसो भनरे पछातड वतसरहन ेऄवसर हामीिाइ 

छैन । नगरपातिकाको स्तरमा हुने व्यय भारिाइ पतन हामीिे नथेगेर सुख छैन । हामी अम नगरबासी अरै् कम खर्थचिो 

बन्त्द ैतवकास तनमायणिाइ अफ्नो घरको काम सम्झेर सम्पन्न गनुयपदयछ । यतह स्रोत साधनको पररचािनवाट ऄन्त्तररातिय 

प्रततवद्धता ऄनुरुप तव.सं. २०८७ सम्ममा ददगो तवकास िक्षहरु हातसि गनुय पनेछ ।  

सही ईपभोक्ता मोडिेमा धेरै कामहरु हामी अरै् िागरे पुरा गनय सक्यौ भन े मार सीतमत साधन श्रोतमा 

संवृतद्धको यारा थािनी हुन सक्दछ, ऄन्त्यथा गित प्रवृततको तवकास हुद ै जाने, श्रोत र साधनको दरुुपयोग हुद ै जाने, 

गरीबी, पछौटेपन   जहाँको तही रही रहने ऄवस्था सजृना हुन सक्दछ । यसैिे सवै कमजोरीहरुिाइ तनराकरण गद ैसवै 



 
 

2 | नीतत तथा काययक्रम २०७७।७८ 
 

 
 

जात, जाती, वगय, लिग, क्षेर समुदायहरुिाइ शसक्त र तवकतसत बनाईद ैप्रस्ततु नीतत तथा काययक्रम साथयक बनाईने तर्य  

हामी सवैको ध्यान जानु ऄपररहायय छ । यस नीतत तथा काययक्रमका सर्िता र ऄसर्िता पतन यसैमा तनभयर रहेको छ । 

यस पररवेशमा तसतमत श्रोत, साधन र जनताका ऄतसतमत तवकास प्रततको चाहनािाइ समायोजन गद ै यो नीतत तथा 

काययक्रम तजुयमा गररएको छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

       हामी जनप्रतततनतधहरुिे हाम्रो काययकाि ३ वषय व्यततत गररसकेका छौं । यो ऄवतधमा हामीिाइ प्राि श्रोत र 

साधनिाइ जनताको अवश्यकता र तहत ऄनकुुि हुने गरी सेवा पुर् याईन ेप्रयास गरररहकेा छौं । सवै वडा केन्त्द्रमा तनरन्त्तर 

चल्न सक् ने सडक तनमायण, स्थानीय कृतष ईत्पादनमा बृतद्ध र बजारीकरण, गुणस्तरीय र सुिभ तशक्षाको ऄवसर, सहज र 

भरपदो स्वास््य सेवाको पहुचं, स्वच्छ खानेपानी र सरसर्ाइ युक्त टोिवस्ती, किा संस्कृततको सरंक्षण, पययटन क्षेरको 

तवकास, रोजगारीका ऄवसरहरुको सृजना, वातावरण संरक्षण, सुशासन र संस्थागत तवकास जस्ता क्षेरहरुमा शुरु गररएका 

प्रयासहरु हाम्रा प्राथतमकताका प्रमुख क्षेर हुन ।  

       हामीिे यस ऄवतध सम्ममा प्राप् त गरेका ईपितब्ध, थातिएका प्रयास, महत्वपूणय तसकाइ राजनैततकदिका ऄग्रजहरु, 

बुतद्धजीतव, समाजसेवी, नागररक समाजबाट प्राि सुझाविाइ मनन गररनुका ऄततररक्त यस नगरपातिकािाइ अगामी 

अ.व. २०७७/०७८ मा संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट तवतभन्न तशषयकमा प्राि हुने रकम, र नगरपातिकाको 

अन्त्तररक अय समेतिाइ मध्येनजर गरी अगामी अर्थथक वषयमा नगरपातिकाबाट सम्पादन गररन ेसवै प्रकारका योजना 

तथा काययक्रमहरु ऄगातड वढाईने िक्ष्यका साथ यो नीतत तथा काययक्रम तयार गररएको छ । प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रममा 

तनयतमत गनुयपने सवै दक्रयाकिापहरुिाइ पररस्कृत रुपमा तनरन्त्तरता ददनकुा साथै केही नयाँ नीतत र काययक्रमहरु समेत 

समावेश गररएको छ । पुरा गनुयपने तर पुरा नभएर तनरन्त्तर चतिरहने काययक्रमिाइ तनरन्त्तरता ददआएको छ । 

ऄध्यक्ष महोदय, 

ऄव म तवषयगत क्षेरका नीतत र काययक्रमहरु प्रस्तुत गने ऄनुमतत चाहन्त्छु । 

 

तवषयगत क्षरेका नीतत र काययक्रमहरु 

१.  अर्थथक तवकास 
क.कृतष तथा पशसुवेा 

नेपािको कुि ग्राहस्थ ईत्पादनमा िगभग २८ प्रततशत कृतष क्षेरको योगदान रहकेो छ । दशेको कुि जनसंख्याको 

६५.६ प्रततशत कृतष पेशामा अधाररत छन् । अर्थथक तवकासको प्रमुख अधार न ै कृतष तथा पशु पािन हो । जैतमतन 

नगरपातिकाको अर्थथक तवकासको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा पतन कृतष तथा पशु पािनिाइ तिइयएको छ । यस क्षेरको 

तवकासको िातग गत वषय दतेखनै सुरु गररएका कृतषवाट सम्वतृद्ध तथा कृतषवाट गररबी तनवारण जस्ता काययक्रमिाइ 

तनरन्त्तरता ददइने छ । कृतष र पशु सेवाका िातग एक वडा एक प्रातवतधक काययक्रमिाइ थप प्रभावकारी वनाआनछे । एक 

गाँई एक ईत्पादनका िातग पकेट तथा ब्िक काययक्रमिाइ प्रदशे सरकारको सहयोगमा संचािन गररनेछ । कदर्, कागती, 

सनु्त्तिा, ऄिैंची र मह खररद तथा ब्यवस्थापन काययक्रमको क्षेर तवस्तार गरी िसनु, प्याज, ऄदवुा, वसेार र रटमरुिाइ 

समेट्ने गरी काययपातिकावाट काययतबतध पररमाजयन गररनेछ । यस वषय नगर प्रमुख पश ुपररयोजना र नगर प्रमखु कृतष 

पररयोजना हरु तसतभि कृतष पल्टन मार्य त सचंािन गररनेछ  । यसमा  नगरपातिकािे िागतको ६० प्रततशत सम्म 

ऄनुदान ददन ेगरी कृतष तथा पशुका नमनुा र्ामयहरु सञ् चािन हुनेछन । वेसहारा मतहिा पुरुषिाइ तजतवकोपाजयनमा टेवा 

ददनका िातग छोराछोरी वा सासुससरुाको सेवािाइ तनरन्त्तरता ददएका, श्रीमान वा श्रीमती सँग सम्बन्त्ध तवच्छेद भएका 
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वा श्रीमान वा श्रीमतीिे ऄको तववाह गरेर अवहेलित हुन पुगेका या कुनै कारणिे एक्लो भएका, राज्यवाट कुनै लकलिमको भत्ता 

वा िुलवधा नपाएका लवपन्न मलहिा र पुरुषहरुका िालग कृलषिँग आवद्ध गरेर जीलवकोपाजजनका िालग पँूजी उत्पादन गने शतजमा 

वसेहारा मतहिा परुुष तथा एक्िो मतहिा तवशषे अर्थथक ऄनदुान काययक्रम संचािन गररनेछ । माटो परीक्षणका िातग 

ल्याबको ब्यवस्था गरी माटो परीक्षणिाइ ऄतभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । खेततयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेिाइ थप कर 

िगाईने नीतत तिआनेछ । एक वषय बाँझो रहकेो कसैको जग्गा कमाईन ऄकोिे तनवेदन ददएमा व्यतक्तको जग्गाको स्वातमत्व 

यथावत रहन ेगरी नगरपातिका अरै्िे बाँझो जग्गा तनतश् चत समयका िातग कमाईन ददने नीतत तिआनेछ । कृतष, पशु र 

पययटन तवकास क्षेरमा प्रातबतधक तवषयमा स् नातक गरेका युवाहरुिे कतम्तमा ५ जनािाइ रोजगारी ददने गरी कुनै व्यवसाय  

सञ् चािन गरेमा काययतवतध वनाइ नगद ऄनुदान ददने तनतत तिइने छ । 

कृतष तथा पशु जन्त्यपदाथय ईत्पादन गने कृषकका िातग तवक्रीमा अधाररत ऄनुदान काययक्रम सञ् चािन गरी 

कृषकिाइ प्रोत्साहन गने नीतत ऄविम्वन गररनेछ । मागमा अधाररत काययक्रमिाइ प्रथातमकता ददइने छ । कृतष क्षेरको 

तवकासका िातग कृषक वर्थगकरण तथा पररचयपर व्यवस्थापन, नतवनतम प्रतवतध प्रयोग तथा तसप हस्तान्त्तरणको िातग 

तातिम तथा भ्रमण,  ईन्नत तवउ,  मि, पशुपंतक्षको औषतध,  खोप,  पशु अहारा व्यवस्थापन,  कृतष औजार तथा ईत्पादन 

सामाग्री तवतरण, वाति ईपचार केन्त्द्र स्थापना, मौरी व्यवसाय तथा माछा व्यवसायको पुवायधार तनमायण जस्ता 

काययक्रमहरुको समुतचत व्यवस्था गररन ेछ । कृतष तथा पशुपािन क्षेरको ईत्पादन िागत कम गनय गैहृ सरकारी क्षेरको 

वजेटिाइ समेत एदककृत ढंगवाट पररचािन गरी ईत्पादनमा जोड ददने नीतत तिआने छ । कृतष र पशुजन्त्य पदाथयवाट 

अत्मतनभयर वन्त्द ैअयात प्रततस्थापन घटाईन े र अय स्तरमा वृतद्ध गने नीतत तिइने छ । कृतष तथा पशुजन्त्य पदाथयको 

वजार व्यवस्थापनका िातग अवस्यक पहि गररनेछ । मासु तथा दगु्ध ईत्पादनको वजार ब्यवस्थापन गररनेछ । तचस्यान 

केन्त्द्र व्यवस्थापनको िातग सहयोगको नीतत तिइने छ । डािेघाँस,  भुईं घाँस, र्िरु्ि नसयरी तथा तवरुवा व्यवस्थापन, 

साना लसचाइ व्यवस्थापन, कृतष तथा पशु तवमा काययक्रम र कोल्ड स्टोर स्थापना तथा व्यवस्थापनको नीतत तिइने छ । 

पशुको नस्ि सुधारमा जोड ददइने छ । यस्ता काययक्रहरुमा प्रदशे सरकार सँग सहकायय गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । कृतष 

ज्ञान केन्त्द्र र पशु तबज्ञ केन्त्द्रबाट संचािन हुने काययक्रमहरुमा सहकायय समन्त्वय र प्रभाबकारी ऄनुगमन गने नीतत तिआनेछ । 

कृतष तथा पशुपंतक्षको तत््याकं ऄद्यावतधक गद ैअधुतनक कृतष तथा पशुपािन व्यवसायिाइ प्रभावकारी रुपमा सञ् चािन 

ल्याईने नीतत तिइने छ । सम्पुणय कृतष तथा पशु पािन सम्बतन्त्ध संचातित काययक्रमहरुको ऄनुगमन तथा मुल्यांकन गरी 

ईत्कृष्ट कृषकिाइ सम्मान गने नीतत तिइने छ । कृषकिाइ शुिभ दरमा ऊण ईपिब्ध गराईन नगरपातिका जमानी वसी 

बैंकबाट कृतष ऊणको ब्यवस्था तमिाईन पहि गररनेछ । 

ख. ससं्कृतत सम्बधयन एव ंपययटन तवकास 

हरेक समाज अफ्नै पररवेशको संस्कृततमा हुर्दकरहकेो हुन्त्छ । जैतमनी नगरपातिका क्षेरतभर पतन अफ्नै प्रकारका तवतवध 

मूतय तथा ऄमूतय किा तथा ससं्कृतत छन । यस नगरपातिका पययटकीय दतृष्टिे सुन्त्दर छ । प्रतसद्ध जैतमनीधाम, थनथापीमाइ 

भगवतत मतन्त्दर, गाजाको दह, हातडकोट क्षेर, गणेशस्थान, हातिढंुगा, गाजाको दह क्षेर, कमि जैसी मतन्त्दर, राधाकृष्ण 

मतन्त्दर, पुरानो गाईँ क्षेर, शातिग्राम संरतक्षत क्षेर गाइथुन,े दवेी मतन्त्दर चोखेक, सतत मतन्त्दर जैदी जस्ता अस्थाका प्रतसद्ध 

धरोहरहरु एवं कािापाति राङखानी िगायतका नगरक्षेरका तवतभन्न स्थानमा रहकेा खानी तनर्थमत सुरुङहरु जस्ता 

ऐततहातसक, धार्थमक तथा पययटकीय क्षेरको सरंक्षण र सम्बधयनमा तवशेष ध्यान ददइनछे । यस प्रकारका किा र संस्कृततको 

क्षेरिाइ खोज, ऄनुसन्त्धान, संरक्षण र तवकास गद ैिग् नु नगरको दातयत्व हो भन्त् ने प्रततवद्धताका साथ संस्कृततको पूणय 

संरक्षण गरी त्यसको मतूय पतहचान गराईन संग्राहिय स्थापनाका िातग समेत जैतमनी नगरिे िक्ष्य राखेको छ । नगर 

क्षेरमा स्थातपत एवं प्रदशे स्तरमा समेत पतहचान बनाईन सर्ि भजन समूहहरु तथा जैतमनी मेिा, माघे संक्रान्त्ती मेिा, 

गाजादह मेिा, वैठकुण्ठ चतुयदशी मेिा िगायतका संस्कृततिाइ थप व्यवतस्थत एवं प्रोत्साहन गने नीतत ऄंतगकार गररनेछ । 
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अन्त्तररक एवं वाह्य पययटकिाई अकषयण गरी समाजको अर्थथक स्तरमा टेवाका साथ पययटकिाइ पययटन गनय योग्य भूतमका 

रुपमा ऄझै व्यवतस्थत गनय स्थातपत होमस्टेहरुिाइ पररष्कृत एवं पहुचं योग्य बनाईन जैतमनी नगरपातिकाि े

समन्त्वयात्मक प्रयास तनरन्त्तर राख् ने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

ग. ईद्योग तथा बातणज्य 

ईद्योग क्षेर अर्थथक तवकासको प्रमुख अधार स्तम्भ हो । औद्योतगकीकरणिे मुिुकको अर्थथक ईन्त् नततमा सहयोग 

पुर् याईदछ । ग्रामीण पररवेशमा बनेको नयाँ नगरपातिका हुनािे यस क्षेरमा ईल्िेख्य ईद्योगहरु संचािनमा रहकेा छैनन । 

स्थानीय श्रोत, साधन र सीपबाट स्थापना भएका र हुने घरेिु तथा साना ईद्योगहरुिाइ नगरपातिकािे संरक्षण गरी 

ईत्पादनिाइ बजारीकरणमा सहयोग गने नीतत तिएको छ । बजारिाइ व्यवतस्थत गनय, कािो वजारी तनयन्त्रण गनय, 

गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको सतुनतितता प्रदान गनय, अपूर्थत र भण्डारणको व्यवस्था तमिाईन चमे्बर ऄर् कमयश, बजार 

व्यवस्थापन सतमतत, ईपभोक्ता मन्त्च, तजल्िा प्रशासन कायायिय र सुरक्षा तनकायसगँ अवश्यक समन्त्वय गरी कायायन्त्वयन 

गररनेछ । कातिगण्डकी कोररडोर क्षेरका मुख्य स्थानहरुमा ईद्योग तथा पेशा व्यवसाय सन्त्चािनका िातग चातहने 

अवश्यक पूवायधार तयारीमा तवशेष जोड ददने नीतत तिएको छ । यसका ऄततररक्त ईद्योग तथा बातणज्यका क्षेरमा 

तनम्नानुसारको नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । 

१. यस नगरपातिकामा ईद्योग ग्राम स्थापनाको िातग सम्भाव्य क्षेरको पतहचान गरी ईद्योगहरुको प्रवद्धयन गन ेर सोका 

िातग अवश्यक पूवायधारहरुको तवकास गनय संघ, प्रदशे र तनजी क्षेरसँग सहकायय गद ैजाने नीतत तिइनेछ । 

२. कृतषमा अधाररत घरेि ु तथा साना ईद्योगका साथ ै िघु ईद्यमिाइ तवशेष प्राथतमकता ददइ काययक्रमहरु संचािन 

गररनेछ। 

३. बजारको एकातधकार र कृलिम ऄभावको तस्थतत रहन नददन र गुणस्तरतहन एवं म्याद नाघेका वस्तुहरुको तवदक्र 

तवतरणिाइ रोक् न नापतौि तथा मूल्य मापनको नीतत व्यवतस्थत गद ै ऄनुगमनको माध्यमबाट प्रभावकारी कदम 

चातिनेछ। 

४. िघु ईद्यम कोषको तवकास गररनेछ । बजार ऄनुगमन प्रभावकारी वनाइनेछ । 

५. सहकारी संस्थासँग समन्त्वय गरी साना तथा घरेिु ईद्योगिाइ ईत्पादनमुतख बनाईने नीतत तिइने छ। 

घ. सहकारी तथा तविीय क्षरे  

नेपािको ऄथयतन्त्रको तवकासमा सहकारी तथा तवतिय क्षरेको महत्वपूणय योगदान रहकेो छ । यस क्षेरको समुतचत 

व्यवस्थापनिे  स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम, तसप र पंुजीिाइ पररचािन गरी रोजगारी, गरीबी तनवारण र अय अजयनमा 

सहयोग पुर् याईँदछ । सहकारी ऐन र तनयमाविीको व्यवस्था ऄनुसार जैतमनी क्षेरका सहकारीहरुिाइ संस्थागत क्षमता 

ऄतभबृतद्ध गद ै कृतष र ईद्योग क्षेरमा िगानी गनय ऄतभपे्रररत गररनेछ । सहकारीहरुको काम कारवाहीिाइ तनयतमत 

ऄनुगमन र तनयमन गररनेछ । नगर क्षेरमा स्थापना भएका र हुने तवतिय संस्थाहरुिाइ जनताको अवश्यकतासगँ सहज 

सेवा प्रदान गनय घुम्तीसेवाको िातग पहि गररनेछ । सहकारी तथा तवतिय क्षेरको तवकासका िातग अवश्यक पने सरुक्षा 

व्यवस्था तमिाइने छ । ईद्दशे्यमा एकरुपता भएका सहकारीहरुिाइ एदककृत गने नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । 

२. सामातजक तवकास 

क. तशक्षा, यवुा तथा खिेकुद  

तशक्षा तवकासको अधार हो । मयायददत तथा पररस्कृत जीवन, सम्मातनत रोजगार र ईद्यम तवकासको अधार पतन हो 

। ज्ञानमा अधाररत समाजको माध्यमबाट ददगो संवृतद्धका िातग तशक्षािाइ महत्वपूणय माध्यमको रुपमा स्वीकार गररएको 
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छ। संतवधानिे तशक्षा सम्बन्त्धी हकिाइ मौतिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसै सन्त्दभयमा जैतमनी नगरपातिकाको 

तशक्षा यूवा तथा खेिकुद नीतत तथा काययक्रम तनम्नानुसार रहनेछ ।  

१. सवै सरोकारवािाहरुको सहभातगतामा नगर तशक्षा ऐन जारी गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ । 

२. तवद्याियको एदककृत शैतक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणािीिाइ यथाथयपरक र वस्तुतनष्ट बनाईद ैितगनेछ । 

३. वाितवकास सहजकतायिाइ वाि मनोतवज्ञान सम्बन्त्धी तातिम ददइ सक्षम बनाईने, वाि तशक्षािाइ, सुतवधा सम्पन्न र 

शैतक्षक सामग्रीयुक्त बनाइ बािकक्षािाइ ऄतनवायय गररनछे । 

४. भौगोतिकता, तवद्याथी सखं्या तथा अवश्यकताका अधारमा तवद्यािय समायोजन गररने, कक्षा थप/घट गररनकुा साथै 

सामुदातयक तवद्याियको तशक्षक तथा कमयचारीहरुको दरवन्त्दी तमिान, व्यवस्थापन, पुनर्थवतरण गररनेछ । गातभएका वा 

वन्त्द भएका तवद्याियहरुको सम्पति अवश्यकताको अधारमा ऄन्त्य तवद्याियमा समायोजन गररनेछ । 

५. स्थानीय पररवेश ऄनुसारको स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायण गरी कायायन्त्वयन गररनेछ । 

६. सामुदातयक तथा संस्थागत तवद्याियको समग्र पक्षको सुक्ष्म ऄध्ययन गनय सघन तवद्यािय ऄनुगमन काययक्रम संचािन 

गररनेछ । 

७. तवद्याियको शैतक्षक गुणस्तर ऄतभबृतद्ध गनय अवश्यकताका अधारमा शैतक्षक सामाग्री तथा पाठ्यसामाग्रीहरु तवतरण 

गररनेछ । 

८. सम्पूणय सामुदातयक तवद्याियहरुिाइ पूवायधार सम्पन्न बनाईद ैितगनेछ । 

९. नगरपातिकाबाट कक्षा ८, ५ र ३ को परीक्षा संचािन तथा तसकाइ ईपिब्धी पररक्षा, ऄततररक्त दक्रयाकिाप एवं 

प्रततभा पतहचान काययक्रमहरु संचािनमा ल्याइनेछ । 

१०. स्थानीय शैतक्षक सामाग्री तनमायण तथा प्रयोगमा बृतद्ध गनयका िातग स्थानीय शैतक्षक सामाग्री तनमायण र प्रदशयनी 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

११. सामुदातयक तवद्याियका तशक्षक, कमयचारी, रािसेवक कमयचारी, जनप्रतततनतध तथा राज्यको श्रोतबाट पाररश्रतमक 

तिने सम्पूणय पदातधकारीहरुका छोराछोरीहरुिाइ सामदुातयक तवद्याियमा भनाय गनय ईत्पे्रररत गने नीतत ऄविम्बन 

गररनेछ। 

१२. नगरपातिकाबाट बार्थषक शैतक्षक क्यािेण्डर र शैतक्षक बुिेरटन तनमायण गरर सम्पूणय तवद्याियहरुको शैतक्षक 

गतततवतधहरुमा एकरुपता कायम गररनेछ । 

१३. तवद्याथी संख्याको अधारमा एक तवद्यािय एक पुस्तकाियको व्यवस्थापन क्रमशः गररनेछ । 

१४. अधारभूत तह कक्षा १–८ दतेख मातथका माध्यतमक तवद्याियमा क्रमशः एक तवद्यािय एक तातिम प्राि कम्प्युटर 

तशक्षकको व्यवस्थापन गररनछे । 

१५ तवषयगत तशक्षक तािीम, पुनतायजगी तािीम, सूचना प्रतवतध तािीम तथा प्र.ऄ.हरुिाइ तवद्यािय व्यवस्थापन 

तािीम संचािन गररनेछ । 

१६. प्रत्येक तवद्याियमा तवद्युत जडान गररन,े अवश्यकताका अधारमा कम्प्युटर, तप्रन्त्टर, प्रोजेक्टरको पहुचं पुर् याआने साथै 

मातवमा इन्त्टरनेट जडान गररनेछ । 

१७. ईच्च शैतक्षक ईपिब्धी र ऄन्त्य सूचकहरुका अधारमा तवद्यािय, प्रधानाध्यापक, तशक्षक तथा तवद्याथीहरुिाइ पुरस्कृत 

गररनेछ । 

१८. तवद्यािय वातहर रहकेा व्यतक्तहरुको िगत संकिन गरी ऄतनवाययरुपमा तवद्याियमा भनाय गररने र कम्तीमा 

अधारभूत तहसम्मको तशक्षा ऄतनवायय र तनशुल्क तथा माध्यतमक तह सम्म तनशुल्क तशक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

१९. शैतक्षक सामाग्री तथा तशक्षक डायरी सतहत तशक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश ऄतनवायय गनयका िातग एक तशक्षक एक झोिा 

काययक्रमिाइ प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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२०. साना कक्षाकोठा व्यवस्थापन र र्र्थनतसङ काययिाइ तनरन्त्तरता ददद ै प्रत्येक कक्षाकोठामा वुककनयर, कक्षाकोठा 

सजावट, तवद्याथीको तह र ईमेर ऄनुसार डके्स वेन्त्चको व्यवस्था गनयको िातग तवद्याियिाइ सहतजकरण गररनेछ । 

२१. तवद्यािय व्यवस्थापन सतमतत ऄध्यक्ष तथा तशक्षक ऄतभभावक संघ ऄध्यक्षहरुिाइ काम, कतयव्य र ऄतधकार सम्बन्त्धी 

गोष्ठी र ऄतभभावक तशक्षा काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२२. सवै सामुदातयक तवद्याियहरुिाइ जङ्करु्ड तनषेतधत क्षेर घोषणा गरी तवद्याियमा ददवाखाजाको व्यवस्था क्रमशः 

िागु गररनेछ । 

२३. सव ै माध्यतमक तवद्याियहरुमा तवज्ञान प्रयोगशािा र ICT Lab को व्यवस्था गररन े तथा सव ै सामदुातयक 

तवद्याियहरुमा स्वच्छ खानपेानी तथा शौचाियको पहुचं पुर् याआनेछ । 

२४. कक्षा ६ दतेख कक्षा १२ सम्म ऄध्ययन गने सामुदातयक तवद्याियका सवै छाराहरुिाइ सेनेटरी प्याड र ददगो 

व्यवस्थापनका िातग आन्त्सीनटेरको व्यवस्था गररनेछ । 

२५. तवद्याियमा जडान गररएको तवद्युततय हातजरीिाइ थप व्यवतस्थत गद ैितगनेछ । 

२६. रािपतत रतनङतशल्ड प्रततयोतगता थप व्यवतस्थत एव ंप्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

२७. तवद्याियको भौततक सरंचना ममयत तथा तनमायण कायय गनयको िातग तवद्यािय व्यवस्थापन सतमततिाइ तजम्मेवार 

गराईने नीततिाइ तनरन्त्तरता ददइनेछ । 

२८. तवद्याियि े गनुयपने तवतवध शैतक्षक कृयाकिापहरु समयमै सम्पादन गरी शैतक्षक ईपिब्धी हातसि गनय 

प्रधानाध्यापकहरुसँग काययसम्पादन सम्झौता गररनेछ । 

२९. तवश्वव्यापी महामारी (कोतभड १९) का कारण दशे वन्त्दावन्त्दीको ऄवस्थामा रहकेो ऄवस्थामा हुन गएको शैतक्षक 

क्षतत न्त्यून गनय बैकतल्पक तशक्षण तसकाआ पद्दती ऄबिम्बनका साथ ै तवहान वेिुका तथा सावयजतनक समय समेत ईपयोग 

गरी तशक्षकिाइ ऄध्यापन कायय गनय ईत्पे्रररत गररनेछ । 

३०. तवद्याथीहरुको अवश्यकता पतहचान गरी िोकसेवा तयारी कक्षा सचंािन गररनछे । 

३१. कक्षा ११ र १२ मा तवज्ञान तवषय संचािन गरेका तवद्याथीहरुिाइ तवज्ञान तवषयका सामाग्री व्यवस्थापन गनयका 

िातग ऄनुदान प्रदान गररनेछ । 

३२. प्रातवतधक तशक्षा संचातित तवद्याियहरुमा जेहने्त्दार तवद्याथीहरुिाइ प्रततष्प्रधायका अधारमा छारवृततका िातग 

तवद्याियिाइ ददआद ैअएको ऄनुदानिाइ तनरन्त्तरता प्रदान गररनेछ । 

३३. तवषयगत तशक्षकहरुबाट तवद्याियमा नमूना कक्षा तशक्षण गने काययिाइ प्रभावकारी बनाईद ैितगनेछ। 

३४. प्रऄ, गाईँ तशक्षा सतमतत तथा वाितवकास सहजकतायको वैठक तनरन्त्तर रुपमा संचािन गररनेछ । 

३५. तशक्षकको ऄभावको कारण तशक्षण तसकाइ कायय सचंािन हुन नसकेका तवद्याियहरुिाइ तशक्षण तसकाइ ऄनुदानको 

व्यवस्था गररनेछ । 

३६. सामुदातयक तसकाइ केन्त्द्रिाइ थप व्यवतस्थत बनाइ तवतवध दकतसमका तातिम संचािन गनयको िातग ऄनुदानको 

व्यवस्था गररनेछ । 

३७. तवद्याियको समग्र पक्षको सुधार गनयको िातग नगरपातिका, तवतभन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र तवद्याियको िागत 

साझेदारीमा काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

३८. नगरको एक मार शातन्त्त ददप वहुमुखी क्याम्पसिाइ साधन श्रोत सम्पन्न बनाईन नगरपातिकािे तवशेष ध्यान 

ददनेछ। 

३९. वाडयस्तर र नगरस्तरका खेिकुदका काययक्रमहरुको संयोजन गनयका िातग नगरस्तरीय खेिकुद तवकास सतमतत गठन 

गररनेछ । खेिमैदान तनमायण तथा सरंक्षण र  खेिाडीहरुिाइ प्रोत्साहन गने नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । 
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ख. (१) स्वास््य  

 नेपािको संतवधानि े स्वास््य सेवािाइ मौतिक हकको रुपमा स्थातपत गरेको छ । स्वास््य क्षेरबाट सव ै

नागररकिाइ अधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गनय तनम्नानसुारको स्वास््य नीतत तथा काययक्रम िागु गररनेछ । 

१. सवै नागररकिाइ सेवाको पहुचं पुर् याइ अधारभुत स्वास््य सेवा प्रदान गररनेछ । 

२. तवश्वव्यातप महामारीको रुपमा रहकेो र नेपािमा पतन रै्तिआरहकेो कोतभड १९ रोगको रोकथाम तथा तनयन्त्रणको 

िातग नगरपातिकाको सम्पूणय साम्यय प्रयोग गररनेछ । 

२. कोतभड १९ को िातग स्वास््यकमी तथा सुरक्षाकमी, जनप्रतततनतध तथा नागररक समाजको समन्त्वयमा प्रभावकारी 

रोकथाम गररनेछ । यसको िातग अवश्यक पने PPE िगायतका सामाग्री, औषधी ईपकरणको व्यवस्थापन प्रभावकारी 

रुपिे व्यवस्थापन गरी क्वारेन्त्टाइन तथा Isolation को व्यवस्थापन गनय कोतभड १९ रोकथाम तथा तनयन्त्रण कोषको 

प्रभावकारी पररचािन गररनछे ।  

४. कोतभड १९ को तवरुद्ध महामारीमा काम गन े सम्पूणय स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी िगायतका रािसेवक कमयचारी, 

जनप्रतततनतध, नागररक समाजिाइ ईच्च सम्मान गद ै स्वास््य कमी र सुरक्षाकमी िगायत सो काययमा ऄहोरार खरटन े

कमयचारीिाइ ईच्च मनोवि राख्न प्रोत्साहन समेतको व्यवस्था गररनेछ । 

५. अधारभूत स्वास््य सेवा पुर् याईन पहुचं कम भएको नगरक्षेर तभर शहरी स्वास््य केन्त्द्रको साथै प्रत्येक स्वास््य 

चौदकहरुमा क्रमशः प्रयोगशािाको शुरुवात गररनेछ । 

६. स्वास््य चौकी नभएको जनैपा ३ मा स्वास््य चौकी स्थापना गरी स्वास््य सेवाको तवस्तार गररनेछ । 

७. नगर क्षेरतभर सरुतक्षत प्रसुतत सेवा ईपिब्ध गराइ मातृ मृत्युदर र नवतशशु मृत्युदरिाइ शुन्त्यमा कायम राख्न सव ै

वडाहरुमा वर्थथङ सेन्त्टर स्थापना गररनेछ । 

८. जैतमनी नगरपातिकामा रहकेो कुस्मीसेरा प्राथतमक स्वास््य केन्त्द्र नपाको रेर्र सने्त्टरको रुपमा रहकेोिे सो प्राथतमक 

स्वास््य केन्त्द्रिाइ ऄस्पतािमा स्तरोन्नती र पूवायधार तवकास र अवश्यक ईपकरणको व्यवस्था गररनेछ । प्राथतमक 

स्वास््य केन्त्द्र र स्वास््य चौकीहरुमा दरवन्त्दी ऄनुसारको तचदकत्सक र स्वास््य कमीहरुको दरवन्त्दी ऄनुसार पदपूर्थत 

गररनेछ । 

९. प्राथतमक स्वास््य केन्त्द्रमा संचातित स्वास््य तवमा काययक्रमिाइ ऄझ प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

१०. तवपन्न नागररकिाइ मुटुरोग, क्यान्त्सर, मृगौिा रोगको ईपचारको िातग सहज रुपमा पे्रषण गरी रु. १००००। 

सम्मको सहुतियतको िातग सहजीकरण कोषको व्यवस्था गररनेछ । 

११. ६० वषय भन्त्दा मातथका जेष्ठ नागररकिाइ टेतिमेतडतसन परामशय काययक्रम शुरुवात गररनेछ । 

१२. मतहिा स्वास््य स्वयंसेतवकाको कामको कदर गद ै कामको योगदानको सम्मान गररनेछ । दइु चरणको तातिम 

नपाएका म.स्वा.स्वयंसेतवकािाइ दवुै चरणको तातिमको व्यवस्था गरी समुदायमा दक्ष स्वयंसेतवका सतहतको सेवा प्रदान 

गररनेछ । 

१३. पाठेघरको समस्याबाट तपतडत मतहिाहरुको िातग घुम्ती तशतवर मार्य त सवेा प्रदान गरी तनMशुल्क पाठेघरको 

ऄपरेशनको व्यवस्था तमिाइनेछ । 

१४. नगरपातिका क्षेर तभर वहुक्षेतरय पोषण काययक्रम सचंािन गरी पूणय पोतषत नगरपातिका बनाईन शुरुवात गररनेछ। 

१५. नगर स्वास््य नीतत ऄनसुार हले्थ प्रोर्ाइि तयार गररनेछ । 

१६. स्वास््य सेवाका कमयचारीिाइ प्रतवतध मैरी वनाईनको िातग चरणवद्ध रुपमा कम्प्युटर तातिमको व्यवस्था गररनेछ। 

१८. ऄत्यावश्यकीय औषधी तथा सामाग्रीको वषय भरी नै तनयतमत अपूर्थत गररनेछ । 

१९. खोप सेवाको गुणस्तरीयता कायम राख्द ैपूणयखोपको ददगोपनािाइ कायम रातखनछे । 

२०. स्वास््य सेवाको पहुचं कम भएका क्षयरोगका जोतखमयुक्त स्थानमा क्षयरोग खोज तिास काययक्रम सचंािन गररनेछ। 
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२१. नगरपातिका तभर रहकेा ७ दतेख १० कक्षा सम्मका तवद्याथीहरुिाइ स्वास््य संस्थाहरुको समन्त्वयमा पोषण, यौन 

तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्त्धी श्रव्य, दषृ्य सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी सचेतनामुिक कक्षाहरु संचािन गररनेछ । 

२२. गभय ऄवस्थामा अईने जरटिताको समयमा पतहचानका िातग गररन ेतभतडयो एक्सरे सेवा हाि कुस्मीसेरा प्राथतमक 

स्वास््य केन्त्द्रबाट मार संचािनमा अएकोिे सवै वडामा गभयवततहरुिाइ सेवा ददन नसकेको कुरा मध्यनजर गद ैितक्षत 

जनसंख्याको अधारमा ऄन्त्य संस्थाहरुबाट पतन घुम्ती सेवा संचािनमा ल्याइनेछ । 

२३. माध्यतमक तवद्याियमा ऄध्ययनरत तवद्याथीहरुको समस्यािाइ मध्यनजर गद ैएक माध्यतमक तवद्यािय एक स्कूि 

हले्थ नसय काययक्रमको ऄवधारणा काययक्रमको शुरुवातको िातग पहि गररनेछ । 

२४. सुरतक्षत गभयपतन सेवािाइ नगरपातिका तभरका ऄन्त्य संस्थाहरुबाट पतन संचािनमा ल्याईने व्यवस्था तमिाइनेछ । 

२५. नगरपातिकाको ररर्र ऄस्पतािको रुपमा रहकेो धौिातगरी ऄंचि ऄस्पतािको सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 

ऄतभवृतद्ध गनय गत वषय दतेख शुरु गररएको सहकाययिाइ यथोतचत तनरन्त्तरता ददआनेछ । 

ख. (२) अयवुदे 

नेपािको संतवधानि ेजनताको अधारभतू स्वास््य सेवािाइ मौतिक हकको रुपमा तिएको छ । त्यसको िागी 

अधुतनक तचदकत्साको साथ ै परम्परागत मौतिक अयवुेद तथा वैकतल्पक तचदकत्साका तवधाहरुिाइ पतन प्रयोग गनय 

मागयदशयन गरेको छ। अयुवेद पद्वततको ईतचत प्रवधयन र प्रयोग गनयका िातग तनम्नानसुारको नीतत ऄतख्तयार गररनेछ । 

१. अयुवेद औषधाियहरुबाट प्रदान गररने सेवािाइ चुस्त र प्रभावकारी बनाइने छ । अयुवेद तचदकत्सा पद्वततवाट 

प्रभावकारी ईपचार हुने रोगहरु तथा नसने रोगहरुको व्यवस्थापनको िागी अहार तवहार, ददनचयाय, ऊतुचयाय, जतडवुटी, 

योग तथा तजवनशैिी व्यवस्थापन अददको ईतचत प्रयोग गनय प्रोत्साहन गररनेछ । साथै ईपकरण र औषधीको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. गॉईघर तक्ितनकिाइ तनरन्त्तरता ददद ैवषैभरी सञ्चािन हुने व्यवस्था तमिाइने छ। 

३. ऄत्यावस्यक अयुवेद औषधीको ईपिब्धता सुतनतित गररने छ । 

४. कोतभड‐ १९ रोग िगायत ऄन्त्य महामारी रोकथामको िागी अयुवेदको ईतचत प्रयोगको व्यवस्था गररनेछ ।   

 

ग. खानेपानी तथा सरसर्ाइ  

जैतमतनबासीिाइ सरुतक्षत र शुद्ध तपईने पानी ईपिब्ध गराईन नगरपातिका प्रततवद्ध छ । जैतमनी नगरबासीिाइ 

अधारभूत खानेपानी तथा स्वास््यको पहुचं पुर् याआनेछ । सरसर्ाइको क्षेरमा प्रोत्साहन गने नीततिाइ तनरन्त्तरता ददद ै

खानेपानी तथा सरसर्ाआको क्षेरिाइ व्यबतस्थत गनय तनम्नानुसारका नीतत तिआएको छ । 

१. स्वच्छ खानेपानीका िातग खानेपानीका मुहान तथा टंकीमा रहकेो पानीको परीक्षण गने गरी प्रकृया ऄगाडी वढाइनेछ। 

२. तवश्व महामारीमा रहीरहकेो वेिा यसबाट र्ाइदा तिइ सम्पूणय नगरबासीको व्यवहार तथा अतनबानीमा पररवतयन 

ल्याईन नगरिाइ पूणय सरसर्ाइ ईन्त्मुख नगर बनाईँद ैितगनेछ । 

३. सम्पूणय सावयजतनक स्थानमा खानेपानी तथा शौचाियको पहुचं पुर् याआनेछ ।  

४. एक घर एक धारा काययक्रमको नीतत ऄविम्बन गररनछे । 

५. नगर केन्त्द्र र ऄन्त्य वडाका बजार क्षेरको र्ोहरमैिा व्यवस्थापन काययिाइ व्यवतस्थत रुपमा ऄगाडी वढाइनेछ । 

६. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाइमा पहुचंको मौतिकहकिाइ सुतनतित गनय खानेपानी अयोजनामा ईपभोक्ताहरुको 

िागत सहभातगता रहने सुतनतित गनुयका साथै तपईने पानीको गुणस्तररयता जाँच ऄतनबायय गररनेछ । 

७. जीणय तथा अतंशक रुपमा संचािनमा रहकेा खानेपानी अयोजनािाइ पुनतनमायण वा ममयत सुधार गरी पूणयरुपमा 

संचािनमा ल्याइनेछ । 
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८. प्रदशे सरकार सामातजक तवकास मन्त्रािय र नपेाि स्वास््यका िातग पानी (नेवा) िगायतका गैरसरकारी 

संघसंस्थाबाट यस नगरपातिकामा संचािनमा रहकेा योजनाहरुमा नगरपातिकाको अवश्यक सहयोग र समन्त्वय 

गररनेछ। 

९. जिवायु पररवतयनको प्रततकुि प्रभाविाइ ध्यानमा रातख स्थायी श्रोतहरुको खोजी गरी खानेपानीको अपूर्थतिाइ 

भरपदो र दीगो बनाइनेछ ।  

१०. स्थानीयस्तरका मुि, कुवा, धारा सरंक्षणमा जोड ददआनेछ ।  

११. श्रोत ऄभाव भएका वस्तीहरुमा प्रतवतधको प्रयोग गरी तिफ्टीङ खानेपानी योजना संचािन गने व्यवस्था तमिाआनेछ। 

१२. सवै वडाका टोि, वस्ती, घर, अँगन, धारा, टंकी, मुहानको सरसर्ाइिाइ ऄतभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

१३. व्यतक्तगत तथा सामुदातयक सरसर्ाइिाइ व्यवतस्थत गद ैसरसर्ाइयुक्त टोि वस्ती, वडा घोषणाको नीतत ऄविम्बन 

गररनेछ । 

  

घ. ितैगक समानता तथा सामातजक समावशेीकरण  

मतहिाहरुको ऄथयपूणय सहभातगता सुतनतित गद ैअर्थथक र सामातजक सशतक्तकरण गनय िैंतगक मुिप्रवातहकरण 

तथा सारभतू िैंतगक समानता कायम गनय अवश्यक नीतत तजुयमा गरी कायायन्त्वयन गररनेछ । िैंतगक लहसा तवरुद्ध शुन्त्य 

सहनशीिताको नीतत ऄविम्बन गद ैिैंतगक लहसा तथा सामातजक कुररतत तवरुद्ध ऄतभयान संचािन गररनेछ । 

मतहिा, दतित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक, र्रक क्षमता, जेष्ठ नागररक, वािवातिकाको क्षेरमा ईनीहरुको 

अवश्यकता र मागको कदर हुने गरी तवतभन्न अय अजयन, क्षमता तवकास, तसपमुिक जस्ता ितक्षत वगय काययक्रमहरुिाइ 

वडा तथा नगरस्तरबाट संचािन गररनेछ । वािवातिकाको क्षमता तवकासका िातग वािक्िब गठन, वाि संसद, वाि 

सन्त्जाि, वािमैंरी स्थानीय दक्रयाकिापहरु संचािन गनय जोड ददइनेछ । िैंतगक ईिरदायी बजेटको तजुयमा गरी 

कायायन्त्वयन गने र एकि मतहिाको अर्थथक, सामातजक सशतक्तकरणको िातग अवश्यक पहि गररनेछ ।  

 संरक्षणमा राख्नुपने वािवातिका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यतक्त, मानतसक तवरामीका िातग संरक्षणगृह, 

बृद्धाश्राम, सहारा अश्रम,  जेष्ठ नागररक ददवासेवा तथा तमिन केन्त्द्र िगायतका परोपकारी संस्थाहरुसँग सहयोग र 

समन्त्वय गद ैस्थापना तथा सचंािन गनय सहयोग गन ेनीतत तिइनेछ ।  

ितक्षत वगयको काययक्रमहरुिाइ अय अजयन र सीप तवकाससँग अवद्ध गने नीतत तिइने छ । सामातजक 

समावेशीकरणको माध्यमबाट सवै क्षेरका ितक्षत वगयहरुिाइ तवकासको मुि प्रवाहमा अवद्ध गनय ईत्पे्रररत गद ैयस क्षेरको 

समुन्नत तबकासका िातग तनम्न नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । 

१. मतहिा वािवातिका शाखामा मतहिा तथा वािवातिका ऄपाङ्गहरुको क्षमता तवकास तथा तसपमुिक सचतेनामुिक 

काययक्रमको िातग अवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गररनेछ । 

२. मतहिा, वािवातिका, ऄपाङ्ग, एकि मतहिाहरुको सीप तथा क्षमता तवकासका माध्यमवाट सशतक्तकरण गररनेछ । 

३. तवतभन्न ददवसहरु (नारी ददवस, मतहिा लहसा तवरुद्धको १६ ददने ऄतभयान, वाि ददवस, ऄपाङ्ग ददवस, जेष्ठ नागररक 

ददवस) मनाईने काययिाआ तनरन्त्तरता ददआनेछ । 

४. घरेिु लहसा तपतडत मतहिाहरुको िातग िैंतगक लहसा तनवारण कोष खडा गररनेछ । 

५. नगर क्षेरमा रहकेा शोषण र घरेिु लहसामा परेका मतहिा तथा वािवातिकाको पुनरस्थापना तथा ईद्धार गने नीतत 

ऄबिम्बन गररनेछ । 

६. नगर तभरका सवै वडाहरुमा ऄपाङ्ग पररचय पर तवतरणका िातग घुम्ती तशतवर सचंािन गररनेछ । 

७. वािवातिको क्षमता तवकासका िातग वाि क्िब गठन, वाि संजाि गठन र बािमैंरी स्थानीय दक्रयाकिापहरु 

संचािनमा जोड ददइनेछ । 



 
 

10 | नीतत तथा काययक्रम २०७७।७८ 
 

 
 

८. पूणय ऄशक्तिाइ २० वषय बढी राम्रो सेवा पुयायईने ५ जना व्यतक्तको पतहचान गरी पुरस्कृत गररनेछ । 

९. जैतमतनमा जतन्त्मएर रािसेवा र तवशेष काययक्रमवाट जैतमतनिाइ ईचो वनाईने व्यतक्तत्वहरुिाइ अमन्त्रण र सम्मानको 

थािनी गररने छ । साथै ईहाहँरुको सल्िाह र सुझाविाइ पतन मागय दशयनका िातग सुझाव संकिन गररनेछ । 

१०. नगरक्षेरका जेष्ठ नागररक ऄगुवाहरुको सम्मान गररनेछ । 

ङ. सामातजक सरुक्षा व्यवस्थापन  

जैतमनी नगर तभर  रहकेा सबै जेष्ठ नागररक, एकि मतहिा, दतित, ऄल्पसंख्यक, ऄपागं, मतहिा, जनजाती, 

तपछतडएका वगय र बािबातिकाको सामातजक सरुक्षाको प्रत्याभूतत गनय नगरपातिकािे तनम्न नीतत ऄबिम्बन गनेछ । 

१. जैतमनी नगरपातिकामा सामातजक सरुक्षा तथा पंतजकरण सेवा इकाइ सचंािन गररनेछ । 

२. तवद्युततय माध्यमबाट सामातजक सुरक्षा भिा तवतरण गने नेपाि सरकारको रणनीतत ऄनसुार हािसम्म वडा नं. १ 

दतेख ५ सम्म वैंदकङ प्रणािीबाट संचािनमा रहकेोमा अगामी अ.व.दतेख नगरका सव ैवडामा तवस्तार गररने छ । 

३. सामातजक सुरक्षा भिा प्राि गने िाभग्राहीहरुको र्ोटो सतहतको पररचय पर िागु गररनेछ । 

४. व्यतक्तगत घटना दताय तथा सामातजक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणािी सुददृढकरण गद ै ऄनिाइन घटना दताय प्रणािी 

प्रयोगमा ल्याइनेछ । ईक्त प्रणािीिाइ सेवा आकाआको समन्त्वयमा वडास्तरबाट संचािन गररनेछ । 

५. जैनपा ऄन्त्तरगतका १० वटै वडाहरुमा स्थापना दतेख हािसम्मका ईपिब्ध व्यतक्तगत घटनादतायका दकतावहरुिाइ 

व्यवतस्थत गनयका िातग तडतजटाइजेशन गररनेछ । 

६. सवै वडाहरुमा घटना र सामातजक सुरक्षा दताय गनय सहज बनाईनको िातग घटना दताय तथा सामातजक सरुक्षा दताय 

तशतवर संचािन गररनेछ । 

७. व्यतक्तगत घटना दताय सामातजक सरुक्षा सम्बन्त्धी जनचेतना रै्िाईनको िातग संचार र पहुचं ऄतभयान सचंािन 

गररनेछ। 

८. सामातजक सरुक्षा तथा व्यतक्तगत घटना दताय तशतवर संचािनाथय सेवा प्रदायक संस्थाको छनौटको िातग 

तवज्ञापन/सूचना प्रकातशत गररनेछ । 

९. सामातजक सुरक्षा तथा व्यतक्तगत घटना दतायिाइ प्रभावकारी बनाईनको िातग हरेक वडाका जनप्रतततनतध, स्थानीय 

CSO स्थानीय तहका ऄन्त्य कमयचारी तथा पदातधकारी छनौट भएको सेवा प्रदायक कमयचारी तथा ऄन्त्य सरोकारवािािाइ 

तातिम संचािन गररनेछ । 

 

च. रोजगार प्रबधयन र तबकास  

१. प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्त्तरगत संचािन गररने दक्रयाकिापहरुिाइ यस अ.व.मा पतन तनयतमत रुपमा 

संचािन गररनेछ । 

२. यस नगरपातिका तभर रहकेा तर गत अ.व.मा वेरोजगार सूतचमा सूतचकृत हुन नसकेका वरेोजगार व्यतक्तहरुको 

त्याङ्क सकंिन तथा तवशे्लषण सतहत ऄध्यावतधक गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणािीमा प्रतवष्ट गररनेछ । 

३. रोजगारी सृजना गने सामदुातयक तवकासका काययक्रम संचािन गरेका स्थानीय स्तरमा  दक्रयातशि नीतज तथा 

गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्त्वय, साझेदारी र सहकायय गरी वेरोजगार व्यतक्तिाइ रोजगारीका िातग खटाइनेछ । 

४. बजारमा माग ऄनुसारको जनशतक्त व्यवस्थापनका िातग मन्त्रािय र व्यवसातयक तथा सीप  तवकास तातिम 

प्रततष्ठानसँगको समन्त्वयमा व्यवसातयक तथा सीपमुिक तातिम काययक्रम  संचािनका िातग सहजीकरण एवं समन्त्वय 

गररनेछ । 

५. कोतभड १९ को प्रभावि ेतत्काि वेरोजगार भै यस नगरपातिका तभर अईने जनशतक्तिाइ ईनीहरुको ज्ञान, सीप र 

दक्षतािाइ नगरको तवकासमा सहयोग पुग्ने गरी ऄतधकतम पररचािन गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 
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६. कृतष तथा पशुपािनको क्षेरिाइ कृषकको अयअजयनको मुख्य श्रोत कायम गनय वेरोजगार जनशतक्त यो क्षेरमा 

रोजगारी सृजना हुन ेगरी तवशेष काययक्रम संचािन गररनछे । 

७. नगरतभर संचािन गररन ेसवै तवकास तनमायणका काययहरुमा सकेसम्म स्थानीय श्रोत साधन, तसप, किा र क्षमताको 

ईपयोग गरी रोजगारी सजृना गने तर्य  ध्यान ददइनेछ । 

८. वेदतेशक रोजगारिाइ सुरतक्षत र व्यवतस्थत गनय यसै वषय दतेख यस नगरपातिकामा ३ वटा वडाहरु शुरु गररएको 

सुरतक्षत अप्रशन पररयोजनािाइ क्रमशः ऄन्त्य वडाहरुमा तवस्तार गद ै ितगनेछ । पररयोजनाको ईद्धसे्य ऄनुरुप 

रोजगारीको क्षेर पतहचान, तसपमुिक तातिम प्रदान,  तवपे्रषणको समुतचत पररचािन गनय तवतिय साक्षरता कक्षा 

संचािन, वैदतेशक रोजगारीिे सृजना गरेका नकारात्मक पक्षहरुको न्त्यूतनकरण गनय मनोपरापशय कक्षा सचंािन गन े

काययिाइ सरुतक्षत अप्रवाशन पररयोजना सामी र तववाइतस बागिुङसँग अवश्यक सहयोग र समन्त्वयमा ऄगाडी 

वढाइनेछ । 

 

 

 

 

३. पवूायधार तवकास 

क. सडक तथा पिु  

 सडक यातायात पररवहनको प्रमुख माध्यम हो । अर्थथक तवकास र सामातजक एदककरणका िातग सडक 

यातायातिे महत्वपूणय सहयोग पुर् याईदछ। जैतमनी नगरपातिका तभर सव ै वडाहरुमा हािसम्म ऄनुमातनत ३६० 

दक.मी.सडक रहकेो छ । सो मध्ये २ दक.मी.सडक मार पक्की छ । कातिगण्डकी कोररडोरदतेख जैतमनी नगरपातिका जोड्न े

सरङ्गी कुस्मीसेरा सडकिाइ कािोपरे गने गरी गत वषय नै प्रारम्भ गररएको कायय यस वषय पतन तनरन्त्तर रुपमा चतिरहकेो 

छ । अगामी अ.व.को प्रथम चौमातसक ऄवधी सम्म संघ, प्रदशे, स्थानीय पूवायधार साझेदारी काययक्रम र नगरपातिकाको 

बजेटिाइ एदककृत गरी ईल्िेतखत खण्डको कािोपरे गने कायय सम्पन्न गररनेछ । कातिगण्डकी कोररडोरबाट नगरकेन्त्द्र 

जोड्ने जैतमनीधाम कुस्मीसेरा रटमुरखोिा रे्दी हुदं ै बानपा जोड्ने सडकिाइ संघीय सरकार समपुरक ऄनुदान, प्रदशे 

सरकार सशतय ऄनुदान र नगरपातिकाको श्रोतबाट शुरु गररएको सुधार तवस्तारको काययिाइ अगामी अ.व.मा पतन 

तनरन्त्तरता ददइनेछ । गत वषय दतेख नै  गण्डकी प्रदशे भौततक पूवायधार तवकास मन्त्राियबाट तनमायणातधन कुस्मीसेरा बरेड 

खण्ड सडक कािोपरे गने काययिाइ तोदकएको समयमै सम्पन्न गराईन तवशेष पहि गररनेछ । संघ तथा प्रदशे सरकारबाट 

स्वीकृत भैसकेका जैतमनी नगरक्षेरका सवै सडक अयोजनािाइ दोहोरो नपने गरी बजेटमा प्राथतमकता ददने नीतत 

ऄविम्बन गररनेछ । संघ, प्रदशे, स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा सडक तनमायण तथा ममयतको काययक्रम ऄगाडी 

बढाइनेछ । नगरक्षेरका तवतभन्न ५ स्थानमा यसै वषय हतेिप्याड तनमायण गररनेछ । 

 जैतमनी नगरपातिकाबाट सवै वडाहरुमा ददगो सडक पूवायधार नामाकरण गरी कायायन्त्वयनमा रहकेा सडकहरुिाइ 

यस वषय पतन तनरन्त्तरता ददइनेछ । सो वाहके वडास्तरमा प्राथतमकता प्राि सडकहरुिाइ सुधार तवस्तार गन ेकाययिाइ 

तनरन्त्तरता ददइनेछ । ऄतत अवश्यक दतेखएका वस्ती र स्थान वाहके नयाँ ट्रयाक खोल्ने काययिाइ पूणयरुपमा तनरुत्सातहत 

गररनेछ । कतम्तमा पतन प्रत्येक वाडयको केन्त्द्रसम्म बाह्र ै मतहना सवारी साधन संचािन हुन सके्न गरी सडक तनमायण र 

सुधारका कामहरु गररनेछन । तनमायणातधन सडकिाइ ददगो बनाइ राख्न ऄवका ददनहरुमा नािी तनमायण, ग्यातवन पखायि, 

पानी व्यवस्थापन, सोतिङ घमु्ती सुधार जस्ता संरचनागत काययिाइ प्राथतमकता ददइ बजेट तवतनयोजन गररनेछ । केन्त्द्रीय 

र प्रादतेशक सडकको रेखाङकन तभर पने वाहकेका सवै सडकहरुको ईपयुक्त सडक ऄतधकार क्षेर (Right of Way) कायम 
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गनय पहि गररनेछ । तनमायण सम्पन्न सडकहरुिाइ ददगो बनाआ राख्न स्थानीय ईपभोक्ता, वडा सतमतत र नगरका 

पदातधकारीहरु समेतको सिंग्नतामा सडक ममयत, सुधार गने कायय ईत्साहजनक रुपमा संचािन गररनेछ । सडक 

तनमायणबाट हुने सम्भातवत क्षततिाइ न्त्यून गनय सडक असपासका क्षेरमा वृक्षारोपण गररने काययिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 जैतमनी नगरिाइ जैतमनी पययटकीय चक्रपथको रुपमा तवकास गनय “जैतमनीधाम कुस्मीसेरा वास्टारी वनहु 

दईेरािीखानी गाजादह नाम्दकु तवहारथिा, केवै खोिाखानी कोररडोर हुद ै जैतमनीधाम सडक”को तडतपअर तयार 

भैसकेको छ । नगर क्षेरका ऄन्त्य प्रमुख सडकहरुिाइ समेत समेटेर नगर सडक गुरुयोजना तयार गररनेछ । सडक ममयत 

संभार काययिाइ समेत सहयोग पुर् याईन यस वषय वडागत ममयत संभार कोष स्थपना गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 

कोष संचािन काययतवतध ऄनुसार कायायन्त्वयन हुने गरी अगामी वषय समेत  ईक्त कोषिाइ तनरन्त्तरता ददइनेछ । 

नगरपातिका क्षेरमा रहकेा सडक तभर पने नदी र खोिाहरुमा मोटरेविपुि तनमायण गनय भतन पतहचान भएका सव ै

स्थानहरुको सम्बतन्त्धत तनकायमा ऄनुरोध गरी पठाइएको छ । संघ र प्रदशे सरकारसँग ऄनुरोध गरी यी पुिहरु तनमायणका 

िातग अवश्यक पहि गररनछे । नगरपातिकाको केन्त्द्रदतेख तवतभन्न वडा र सदरमुकाम सम्म चल्न ेसव ैसवारी साधनहरुको 

भाडादर तनधायरण गरी िागु गने कायय तुरुन्त्त प्रारम्भ गररनेछ । ग्रामीण सामुदातयक पूवायधार काययक्रम ऄन्त्तरगत प्रारतम्भक 

छनौट भैसकेको कुस्मी सेरा सकुय वा तवनामारे ऄजेवा जैदी तछस्ती सडक िाइ ईक्त काययक्रम मार्य त यसै वषय कायय प्रारम्भ 

गनय प्रदशे सरकार भौततक पूवायधार तवकास मन्त्रािय गण्डकी प्रदशेसँग ऄनुरोध गररनेछ । सवै टोि र वडाहरुमा स्थानीय 

जनसहभातगतामा न ैसम्पन्न सडक ममयत सुधार गरी दीगो बनाइ राख्न तवशेष पहि गररनेछ । 

ख. झोिुङ्गेपिु  

 जैतमनी नगरपातिकाबाट यसै वषय तनमायण शुरु गररएका दइु वटा झोिुङ्गे पुिहरुको तनमायण कायय सम्पन्न गन े

िक्ष्यका साथ कायय भैरहकेो छ । नगरक्षेरका तवतभन्न नदी र खोिाहरुमा अवश्यकता महशुस भइ माग भएका छोटोदरूरका 

८ वटा झोपुहरुको तवस्तृत सवे, तडजाइन गनयका िातग झोिुङ्गेपुिमा सहकायय गन ेसाझेदार संस्था तववाइतस बागिुङिाइ 

ऄनुरोध गरर पठाआएको छ । अगामी अ.व.मा सभे, तडजाइन भै सम्भाव्य दतेखएका कम्तीमा ४ वटा झोिुङ्गेपुिको 

तनमायण कायय प्रारम्भ गररनेछ । 

िामोदरूीका झोिुङ्गेपुिको हकमा स्थानीय पूवायधार तवकास तवभाग (डोति), सस्पेन्त्सन बृज तडतभजन तथा ऄन्त्य 

दातृ तनकायसंग समन्त्वय गरी तनमायण कायय शुरु गराईन तवशेष पहि गररनेछ । तनमायण सम्पन्न भै संचािनमा रहकेा सवै 

झोिुङ्गेपुिहरुको तनयतमत ममयत संभार गनय तोदकएका पुि संरक्षकहरु (हरेाि)ु को पाररश्रतमकिाइ अगामी वषय पतन 

तनरन्त्तरता ददइनेछ । यस काययका िातग साझेदार संस्था झोिुङ्गेपुि सहयोग इकाआ गण्डकी प्रदशे, पोखरा, स्थानीय 

साझेदार गैसस तववाइतस बागिुडसंग अवश्यक समन्त्वय गररनेछ । 

ग. तसचाइ  

नगरक्षेर तभर रहकेा ठुिा तथा मझ्यौिा प्रकारका लसचाइ अयोजनाहरुिाइ सम्भाव्यता ऄध्ययनको अधारमा 

नगर र ऄन्त्य सरोकारवािा तनकायसंग समन्त्वय गरर कायायन्त्वयनको पहि गररनछे । तनमायण शुरु भैसकेका संघीय र 

प्रादतेशक क्षेरतभरका लसचाइ अयोजनाहरुको समयमा नै तनमायण सम्पन्न गने गरी ऄनुगमन गने व्यवस्था तमिाइनेछ । 

ससाना प्रकारका तसचाइ अयोजनाहरुको हकमा नगरस्तरको बजेटबाट न ै कायायन्त्वयन गद ै अगामी २ वषय तभर पुरा 

गररसके्न गरी काययक्रम ऄगातड वढाइनेछ । धान ब्िक काययक्रमवाट केतह लसचाइ कुिोहरु तनमायण भसैकेका छन ्। यस वषय 

ईक्त काययक्रमवाट थप लसचाइ कुिो तनमायणका िातग प्रदशे सरकार सँग समन्त्वय गररनेछ ।  

घ. भवन तथा शहरी तवकास  

नेपािको संतवधानि ेप्रत्येक नागररकिाइ ईपयुक्त अवासको हक हुनेछ भने्न मौतिक हकको व्यवस्था गरेको छ । 

तनजी क्षेर समेतको सदक्रयतामा सवैका िातग क्षमता ऄनुसारको सुरतक्षत अवासको व्यवस्था गनय दकर्ायतत, 
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वातावरणमैंरी तथा भुकम्पको जोतखममुक्त सावयजतनक तथा तनजी भवनहरु तनमायण तथा तवकास गनुयपने अवश्यकता 

रहकेो छ । स्थानीय तनमायण सामाग्री र प्रतवतधको प्रयोग गरी सुरतक्षत अवास तनमायण गनय अवश्यक तातिम र सचतेनाका 

काययक्रमहरु संचािन गररनछेन । नगरक्षेर तभर भुकम्पबाट क्षततग्रस्त भवनको पुनतनमायण, जनता अवास काययक्रमबाट 

तनमायणातधन सव ैअवासहरुिाइ मापदण्ड तवपररत नहुने गरी सम्पन्न गराईन प्रवाभकारी ऄनुगमन गररनेछ । नगरक्षेर 

तभर नयाँ तनमायण हुने भवन तथा घरको तनमायण पूवय नक्शा पास गने कायय ऄतनवाययरुपमा िागु गररनेछ । भवन तनमायण 

सम्बन्त्धी अधारभूत मापदण्ड २०७४ िाइ िागु गररनेछ । 

 जैतमनी नगरपातिकाको अफ्नै भवन तनमायण गनय यस वषय न ैजग्गा व्यवस्थापनको कायय ऄतन्त्तम चरणमा पुगेको 

छ । ईक्त स्थानमा सुतवधा सम्पन्न भवन तनमायण गनयको िातग नक्शा तथा िागत ऄनुमान तयार गरी तनमायण कायय प्रारम्भ 

गनय नगरको अफ्नै बजेट संघ, प्रदशे र दातृ तनकायसँग श्रोतको खोतज गररनेछ । 

नगर क्षेरतभरका वडा कायायिय भवन, स्वास््य चौकी, स्वास््य केन्त्द्र, सामुदातयक भवनहरु तनमायण गनय भवन 

तथा शहरी तवकास तडतभजन कायायियसँग ऄनुरोध गररनेछ । नगरको अफ्नो श्रोतबाट ऄतत अवश्यक पने सामुदातयक 

भवनहरु तनमायण तथा ममयत सुधार गने कायय संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको सहकायय र समन्त्वयमा क्रमशः ऄगाडी वढाइने छ 

। जैतमनी नगरपातिका ऄन्त्तरगत बजार क्षेरमा मापदण्ड तवपररत बनकेा घरटहरा हटाईने नीतत तिआनेछ । नगर क्षेरमा 

रहकेो कातिगण्डकी कोररडोर क्षेर र कुस्मीसरेा बजारमा व्यवतस्थत शहरी तवकास काययक्रम संचािन गनय सम्बतन्त्धत 

क्षेरमा ऄनुरोध गररनेछ र अवश्यक सहरी पूवायधार तनमायण काययको थािनी गररनेछ । यिै वषजदेखि एलककृत वखिलवकािको 

स्वरुप तयार गररनेछ ।  

ङ. िघ ुतथा साना जितवद्यतु, वकैतल्पक ईजाय  

नेपाि जस्तो तवकासतशि मुिुकका िातग जितवद्युत नै ईजायको महत्वपूणय र भरपदो श्रोत हो । नेपािको 

संतवधानिे जनसहभातगतामा अधाररत स्वदशेी िगानीिाइ प्राथतमकता ददद ै जिस्रोतको वहुईपयोगी तवकास गन े

नीततगत व्यवस्था गरेको छ । ईजाय तथा जिश्रोत क्षेरको दीगो तवकास संरक्षण र सम्बधयन गनय यस क्षेरको काययिाइ 

तवतशतष्टकृत गरी समृद्ध नपेाि सुखी नेपािी भने्न रातिय िक्ष्य हातसि गनय जैतमनी नगरपातिकाबाट यस क्षेरको 

तवकासको िातग अगामी अ.व.मा तनम्नानुसारका नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

१. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको समन्त्वयमा नगरपातिका क्षेर तभर सरकारी तथा सामुदातयक तवद्युततकरण भसैकेका 

सवै वडाहरुमा काठेपोि तवस्थापन गरी र्िामे पोि राख्न ेकायय सम्पन्न गररनेछ । 

२. जैतमनी नगरपातिका तभर रहकेा १० वटा तवतभन्न िघु जितवद्युत अयोजनािाइ प्रचतित ऐन, तनयमको तवपररत 

नहुन ेगरी व्यवतस्थत ढंगबाट संचािन गने गरी तनयमन गररनेछ । 

३. अगामी अ.व.मा पतन नगरका मुख्य मुख्य बजार क्षेर, सावयजतनक भवन िगायतका मुख्य स्थानहरुमा सौयय वति 

जडानको काययिाइ तनरन्त्तरता ददइनेछ । 

४. तनजी क्षेरबाट ईत्पाददत तवद्युतको रोयल्टी यस नगरपातिकािे समेत पाईने गरी सरोकारवािा तनकायसँग समन्त्वय 

गररनेछ । 

५. वैकतल्पक ईजाय प्रवधयन केन्त्द्र र यससंग कायय गने गैरसरकारी तनकायको समन्त्वयमा जैतमनी नगरक्षेर तभर मागको 

अधारमा सुधाररएको चुिो प्रवधयन गने कायय ऄगाडी वढाइनेछ । 

६. नगर क्षेर तभर पहुचं नपुगेका क्षेर, वगय र समूहसम्म नतवकरणीय ईजाय र यसको प्रतवतधको पहुचं वढाइ जीवनस्तरमा 

सुधार र रोजगारीमा बृतद्ध गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 
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च. सचूना तथा सचंार   

 नगरका सवै वडाका वस्ती, टोि र संस्थाहरुमा सरि र सस्तो रुपमा सहज पहुचं भएको संचार सेवा पुराईन 

सरकारी तथा तनजी क्षेरका सवै सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्त्वय र सहकायय गद ैसूचना र संचारको क्षेरिाआ व्यबतस्थत 

गनय तनम्नानुसारको नीतत ऄबिम्बन गररनेछ ।  

१. सूचना प्रतवतधको प्रयोगमा वृतद्ध गरर डाटा तथा र्ाइिहरुिाइ िामो समयसम्म सुरतक्षत राख्ने तडतजि माध्यमको 

प्रयोग गररनेछ । 

२. नगरपातिकाका हरेक सचूना तथा समाचार, बजेट तथा काययक्रहरु, नगररक वडापर वडा कायायियहरुको तववरण 

काययक्रमहरु, मातसक तथा वार्थषका प्रततवेदनहरु, िेखा पररक्षण प्रददवेदन,  ऄनुगमन प्रततवेदन, अयव्यय तववरण, 

सावयजतनक सुनुवाआ, ऐन कानुन तनदतेशका, कर तथा शुल्कहरु, जनप्रतततनतधहरु तथा कमयचारी तववरण वेव साआट, मोवाआ 

एप्स, तडतजटि नोरटश बोडय, ऄतडयो नोरटस बोडय, रे्सवुक अदद मार्य त तनयतमत ऄध्यावतधक गरर सूचना सम्पे्रशणमा 

सुददृढकरण गद ैपारदर्थशता कायम गररनेछ । 

३. सूचना प्रतवतधको तवकाससंगै सेवाप्रवाहमा तछटो छररतो तथा तवश्वसतनयता कायम गनयको िातग र्ाआवर आन्त्टरनेट 

सेवािाआ तवस्तार गरी वडा कायायिय, स्वास््यचौकी, तवद्याियहरुमा पुर् याआ प्रतवतध मैंरी पातिका तनमायण गररने छ । 

४. सबै कमयचारीहरुिाइ क्षमता ऄतभबृद्धी गनय कम्युटर तथा सूचना प्रतबतध सम्बन्त्धी तातिम ददने व्यवस्था गररनछे, साथ ै

सेवाप्रवाह तछटो छररतो तथा गुणस्तरीय बनाईन एक कमयचारी एक ल्यापटपको व्यवस्था गररनेछ । 

५. नगरपातिकातभरका तवद्यमान तवतभन्न क्षेरको तववरण तथा पतहचान संिग्नहुन े गरी प्रतवतधमैरी बस्तुगत तववरण 

(Digital Profile) तनमायण गरर सूचना तथा अधुतनक प्रतवतधका मध्यमबाट सशक्त बनाइ पातिकािाइ तडतजटि 

युगमाप्रवेश गराआनेछ । 

६. सेवाग्राहीहरुको सहजताको िातग ऄनिाआन पेमेन्त्ट गेटवे माध्यम प्रयोग गद ैमोवाआबाट राजस्व दातखिा गनय सदकन े

प्रतवतधको व्यवस्था गररनेछ । 

७. सूचना प्रतवतधको ईच्च प्रयोग गद ै सेवा प्रवाहिाइ तछटो छररतो, पारदर्थश र प्रभावकारी तथा प्रतवतधमैतर बनाईन 

राजस्व शाखा, योजना, तजन्त्सी, दताय चिानी शाखा व्यवस्थापनमा सफ्टवेर प्रणािीको व्यवस्था गररनेछ । राजस्व 

व्यवस्थापन प्रणािीिाआ वडा कायािययहरु मार्य त तवस्तार गरी काययन्त्वयनमा ल्याआने छ । 

८.  नगरपातिकािाआ सूचना तथा अधुतनक प्रतवतधका मध्यमबाट सशक्त बनाईन माध्यतमक तवद्याियहरुमा वेवसाआट 

तनमाणय गरर स्माटय स्कुिको ऄवधरण प्रारम्भ गररनेछ । 

९. नगरको एक मार शुभेच्छा एर्एमको संस्थागत क्षमता ऄतभबृतद्धमा सहयोग पुर् याआनेछ ।  

  

४. वातावरण तथा तवपद व्यवस्थापन 

क. वन वातावरण र भसूरंक्षण तथा तवपद व्यवस्थापन  

नगरक्षेर तभर रहकेा सवै सरकारी, तनजी, सामुदातयक वनहरुमा वृक्षारोपण गने, वनिाइ व्यतक्त तथा समूहको 

अय अजयनसंग अवद्ध गरी हावापानी र माटो सुहाईदो खेती गनय प्रोत्सातहत गररनेछ । पाखोवारी, नाङ्गो र खािी 

जग्गाहरुमा नगदवेािीको रुपमा रहकेा र्िरू्ि तथा जडीवुटी खेती गनय कृषकिाइ अकय तषत गररनेछ । वनक्षेरबाट हुने 

ऄवैध चोरी तनकासीिाइ तनरुत्सातहत गररनेछ । वनक्षेरिाइ ईद्योगसँग अवद्ध गरी घरेिु तथा साना ईद्योग सचंािनमा 

जोड ददइनेछ । घना वनजंगि क्षेर भएका पुराना गाईँ िगायतका ऄन्त्य स्थानमा पशुपंतक्ष संरक्षण क्षेरको रुपमा तवकास 

गनयका िातग अवश्यक पहि गररनेछ । यस ठेईिेखोिा, रटमुरेखोिा, चौरीखोिा, िौवाखोिा, तथा कातिगण्डकी 

जिाधार क्षेरको जैतवक तवतवधताको संरक्षण गनय सरोकारवािा तनकायसँगको सहकाययमा संरक्षणका काययहरु गररनेछ । 
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जिवायु पररवतयनि ेपारेका ऄसर र प्रभावबारे जनचतेनामुिक काययक्रम र जिवायु ऄनुकुिनका दक्रयाकिापहरु संचािन 

गररनेछ ।  

वातावरण संरक्षण र कृतषिाइ प्रवधयन गनय डािेघाँस नसयरी स्थापना गद ैितगनेछ । जि ईत्पन्नप्रकोप तनयन्त्रण र 

तवपदको व्यवस्थापन गनय नगरपातिका स्तरमा रहकेो तवपद व्यवस्थापन कोषिाइ तनरन्त्तरता ददआनेछ। तवपद, जोतखम 

न्त्यूतनकरणमा सहयोग पुराईन अवश्यक तातिम, सेतमनार, गोष्ठी संचािन गररनेछ । तवतभन्न संचार माध्यमबाट 

सन्त्दशेमुिक सूचनाहरु प्रवाह गररनेछ । जैतमनी नगर क्षेरतभर रहकेा पौरातणक पोखरी संरक्षण, वर तपपि चौतारी 

संरक्षण, वरतपपि रोपे्न काययिाइ प्रश्रय ददने, तवश्रामस्थि तनमायण गनय ऄतभपे्रररत गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । सवै वडा, 

टोि, वतस्तहरु सर्ा र सुन्त्दर बनाईने ऄतभयानमा जुट्न नगरवासीहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । यस काययिाइ प्रततष्पधी 

बनाइ पुरस्कृत गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । यसका ऄततररक्त तनम्न क्षेरमा प्राथतमकता ददने नीतत तिआनेछ । 

१.  गमी एवं वषाय मौषममा अईन सके्न तवपदहरु अगिातग, बाढी पतहरो, चट्याङ, महामारी अदीको न्त्यूतनकरणको िातग 

जनचेतना ऄतभबृतद्ध गने र यस्ता प्राकृततक प्रकोपबाट वच्नको िातग स्थानीय जनताहरुको संिग्नतामा तवतभन्न प्राकृततक 

प्रकोप न्त्यूतनकरण जस्ता काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

२. तवपद व्यवस्थापन ऄन्त्तरगत अपतकातिन सेवा ददनको िातग एम्बुिेन्त्सको व्यवस्थापनमा सहयोग गररनेछ । 

३. जिवायु पररवतयनको ऄसर सम्बन्त्धमा चेतनामुिक काययक्रम र जिवायु ऄनकुुिनका दक्रयाकिापहरु सचंािन गररनेछ । 

ख. र्ोहरमिैा व्यवस्थापन  

सुन्त्दर नगरको पतहचान नै ईतचत र्ोहरमैिा व्यवस्थापनमा भर पदयछ । स्वच्छ, सर्ा र हररयािी जैतमनीको 

तबकास नै जैतमनीबासीको पतहचानको अधार बने्नछ, त्यसैिे र्ोहरमैिा व्यबस्थापनका िातग तनम्न नीतत ऄबिम्बन 

गररनेछ । 

१. नगरको सरसर्ाइको कायय सावयजतनक तनजी साझेदारीमा गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

२. र्ोहरमैिा व्यवस्थापन ऄन्त्तरगत कुतहने र नकुतहन ेर्ोहर छुरिने गरी र्ोहर संकिन तवन रातखनेछ। 

३. र्ोहरमैिा संकिनको िातग बजार क्षेरमा मार केन्त्द्रीत नभइ ग्रामीण क्षेरमा समेत सेवा तवस्तार गद ैिैजाने नीतत 

ऄविम्बन गररनेछ । 

४. र्ोहर तवषयजन स्थानहरुको पतहचान गरी गुरुयोजना तयार गरी कायायन्त्वयन गररनछे । 

५. सरसर्ाइको ऄनुगमन तथा मुल्याङ्कन काययिाइ प्रभावकारी बनाईन ेसाथै ऄनुगमन गदाय तनतित स्थान भन्त्दा वातहर 

र्ोहर र्ाल्नेिाइ जररवाना तथा सजाय गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

६. अवश्यकताको अधारमा र्ोहरमैिा व्यवस्थापनमा ईत्कृष्ठ स्थानको भ्रमण समेत गररनेछ । 

७. र्ोहोरिाइ मोहरमा रुपान्त्तरण गनय कुतहने र्ोहरबाट कम्पोष्ट मि ईत्पादन गने तथा वैकतल्पक ईजाय समेत ईत्पादन 

गनय वैकतल्पक ईजाय प्रवधयन केन्त्द्रसँग सहकायय गररनेछ । 

८. प्िातष्टकजन्त्य वस्तु तथा पदाथयको तनयन्त्रण तथा प्रयोगमा न्त्यूतनकरण गद ैिैजाने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

९. वातावरणमैंरी स्थानीय शासनिाइ ऄविम्बन गनय १० वटै वडामा हररयािी प्रवधयनका काययक्रम संचािन गररनेछ। 
 

५. सशुासन तथा ससं्थागत तवकास 
 हामी सवै जनप्रतततनतधहरुको ध्यान जैतमनी नगरको तनमायणमा केन्त्द्रीत छ । ऄल्पकातिन र दीघयकातिन 

योजनाको तनमायण तथा अवश्यक ऐन, तनयम, काययतवतध र तनदतेशकाहरु तजुयमा गरी नगरपातिकाको काययिाइ व्यवतस्थत 

बनाइनेछ । एकि तथा साझा ऄतधकारको सूतचमा रहकेा नगरपातिकाको क्षेरातधकार तभर पने कर तथा राजस्वका 

क्षेरहरुिाइ व्यवतस्थत र वजै्ञातनक ढंगिे करको दायरामा अवद्ध गद ै ितगनेछ । सम्पति करिाइ २०७७।०७८ दतेख 

ऄतनवायय कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ र स्वेतच्छक रुपमा कर ततने बानीको तवकास गनय करदाता तशक्षा र सम्मानका 

काययक्रमहरु िागु गररनेछ । सेवा प्रवाहिाइ चुस्त र दरुुस्त बनाईन सेवाग्राहीको पहुचंिाइ सरि र सहज बनाईन, सूचना 
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प्रवाह, सूचना प्रतवतधको प्रयोग, सेवाग्राही मैंरी सरंचना, गुनासो व्यवस्थापन, नागररक वडापर, काम कतयव्य प्रतत 

जनईिरदायी जनप्रतततनतध र कमयचारीतन्त्रको तवकास गद ैशुसासनको प्रत्याभूतत ददइनेछ । 

कमयचारी तथा जनप्रतततनतधहरुको अचार संतहता बनाइ कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ । भ्रिचार गने र गराईन े

दवुैिाइ कानूनको दायरामा ल्याइ शुन्त्य सहशीिताको नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । गित कायय रोक्न सचूना ददनेिाइ सातक्ष 

संरक्षणको नीतत ऄविम्बन गररनेछ । नगरपातिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी कमयचारीहरुको ईपयुक्त 

संख्या र तजम्मेवारी प्रदान गररनेछ । योजना बने्न तर समयमै नहुने प्रवृततको ऄन्त्त्य गररनेछ । योजना कायायन्त्वयनका िातग 

बार्थषक कायययोजना बनाइ नततजा प्रातििाइ सुतनतित गररनेछ । नीतत तजुयमादतेख कायायन्त्वयन सम्मका सव ैचरणिाइ 

पारदशी, जवार्दहेी र पुवायनुमान योग्य बनाइनेछ । ऄनुगमन र मुल्याङ्कनिाइ थप प्रभावकारी बनाइनेछ । नगर तथा 

वडास्तरीय ऄनुगमन सतमतत र तवषयगत सतमततहरुको भूतमकािाइ ऄझै दक्रयातशि बनाइनेछ । स्वीकृत योजना तथा 

काययक्रमहरु अर्थथक वषयको जेष्ठ मसान्त्त तभरै सम्पन्न गररसके्न नीततिाइ ऄझै प्रभावकारी वनाइनेछ । कमयचारी तथा 

जनप्रतततनतधको क्षमता ऄतभबृतद्ध गनय तातिम तथा ऄध्ययन भ्रमणका काययक्रमहरु सचंािन गररनेछन । नागररकहरुिाइ 

सहज र सरिरुपमा न्त्याय प्रदान गनय गरठत न्त्यातयक सतमततिाइ साधन, स्रोत सतहत अवश्यक तातिमको व्यवस्था 

तमिाइनेछ । न्त्याय सम्पादन प्रकृयािाइ सरिीकृत गररनछे । 

प्रत्येक वडा कायायियिाइ पूवायधार सम्पन्न बनाइ सेवाप्रवाहिाइ व्यवतस्थत बनाइनेछ । वडास्तरसम्म इमेि, 

आन्त्टरनेटको सुतवधा सहज बनाइनेछ । सामातजक न्त्याय, सामातजक समानता, ईपिब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी 

तवतरण, तवकासको न्त्यायोतचत तवतरण, सामातजक सुरक्षा जस्ता तवषयमा तवशेष ध्यान ददइ काययक्रमहरु तनधायरण र 

सन्त्चािन गररनेछ । चािु खचयको न्त्यूनीकरण गद ैपुतजगत खचयको बढोिरी गने, खचयको प्रभावकारीता र प्रततर्ि बढाईने, 

राजस्वका स्रोतहरु बढाईन,े राजस्वको प्रभावकारी पररचािन गने ददशामा ऄतघ वदढनेछ । “समृद्ध जैतमनी शुखी जैतमनी 

नगरवासीको” दीघयकातिन ईद्दसे्य प्राि गने ऄठोटिाइ अत्मसाथ गद ै ऄगातड बदढनेछ ।  

 सामातजक सुरक्षा भिािाइ वैंदकङ प्रणािीबाट तवतरण गने काययिाइ तनरन्त्तरता ददद ैऄसक्षमहरुको घरदिैोमा 

रकम तवतरण गनय वैकहरुिाइ शाखा रतहत बैंदकङ प्रणािी ऄपनाईन ऄनुरोध गररनछे । सावयजतनक प्रशासन सयंन्त्रिाइ 

चुस्त, दरुुस्त, सेवाग्राहीमैरी, सुशासनयुक्त, सक्षम, प्रतवतधमैंरी बनाईद ै काययसम्पादन करारको ऄवधारणािाइ िाग ु

गररनेछ । सेवाप्रवाहिाइ सहज रुपमा नागररक मैरी बनाईन र सुशासनिाइ प्रवधयन गनय नागररक वडापर, सावयजतनक 

सुनुवाइ, तमतडया  पररचािन, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता काययिाइ व्यवतस्थत रुपमा सन्त्चािन गररने छ र सवै योजना 

तथा काययक्रमिाआ व्यवतस्थत र पारदशी ढंगबाट दीगोरुपमा सन्त्चािन गनय ईपभोक्ता सतमततको क्षमता ऄतभबृतद्ध गद ै

ितगने छ । यसका साथै तनम्नानुसार नीतत ऄबिम्बन गररनेछ । 

१. सावयजतनक सेवा प्रवाहिाइ तछटो छररतो चुस्त दरुुस्त बनाईने संयन्त्रको तवकास गररनेछ । 

२. अर्थथक पारदर्थशता कायम गनयका िातग सामातजक परीक्षण एवं सावयजतनक सुनुवाइ काययक्रमिाइ प्रभावकारी 

बनाइनेछ। 

३. कमयचारी प्रशासनिाइ थप तजम्मेवारी बनाईन दण्ड र पुरस्कारको नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

४. जनप्रतततनधी र कमयचारी तवच समन्त्वयात्मक वातावरण सृजना गनयको िातग जनप्रतततनतध तथा कमयचारीको पेशागत 

अचरणको तनमायण गरी िागु गररनेछ । 

५. सावयजतनक सेवा प्रवाहमा सूचना संचार प्रतवतधको प्रभावकाररता बढाईन सचूना संचार प्रणािीिाइ सुदढृीकरण 

गररनेछ। 

६. नगरपातिकािे ईपिब्ध गराईने सेवा सुतवधाको ऄवस्था पतहचान गनयको िातग गुनासो व्यवस्थापन, नागररक सन्त्तुष्टी 

काययक्रम तय गरी िागु गररनछे । 

७. सावयजतनक सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाईनको िातग नागररक सवेक्षणको नीतत ऄविम्बन गररनेछ। 

८.नागररक, राजनैततक दि, नागररक समाजिाइ तजम्मेवार बनाईन े सन्त्यन्त्रको तवकास गनयको िातग सुशासन प्रवधयन 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 
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९.  तजन्त्सी व्यवस्थापनिाइ प्रतवतधको प्रयोगबाट चुस्त दरुुस्त गराइनेछ । 

१०.  नगरको िातग अवश्यक जग्गा ईपिब्ध गरी अफ्न ैभवन तनमायण तर्य  यथातशघ्र पहि गररनेछ। 

 

ऄन्त्तर सम्बतन्त्धत क्षेर 
१.  तनमायण सम्पन्न भएका भौततक पूवायधारहरुको ममयत संभार गनय, ऄधुरा योजनाहरु पुरा गनय र ईपभोक्ताहरुको 

सहभातगतामा ससाना रु्टकर तथा बार्थषक योजनामा नसमेरटएका ऄतत अवश्यक योजना संचािन गने ईद्धसे्यि ेयस वषय 

“समग्र समानुपाततक तनरन्त्तर तवकास काययक्रम”िाइ तनरन्त्तरता ददइएको छ।  

२. जैतमनी नगरक्षेर तभर सुकुम्बासीहरुको जग्गा व्यबस्थापन तथा घर तनमायण कायय यसैबषय पूरा गररनेछ । घरवारतवतहन 

भनी पतहचान भएका र हुने समेत पररवारिाइ ध्यानमा रातख शुरु गररएको  “घरवार तवतहनहरुको िातग अवास 

काययक्रम”िाइ पुरा नहुदंा सम्म तनरन्त्तरता ददआनेछ ।  

३.  बसाइ सराइ र अप्रवासन जैतमनी नगरपातिकाको िातग चुनौततको तवषय बनकेो छ ।  नगरबासीिाइ अफ्नो 

थाकथिोमा बसाइ राख्न अवश्यक पने भौततक पूवायधार,  तशक्षा,  स्वास््य,  सुरक्षाको प्रत्याभूतत गनय सरोकारवािा 

तनकायहरुको पहिमा अवश्यक काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । “हाम्रो गाईँ, हाम्रो नगर” भने्न वाक्यांशिाइ ऄनुभूत हुन े

गरी तवतभन्न सन्त्दशेमुिक काययक्रमहरु संचािन गररनछे । नगरक्षेरबाट दशे तभर र वातहर रहन ु भएका सवै 

नागररकहरुिाइ यस क्षेरको तवकासमा िगानी गने र रमाईने वातावरण सृजना गनय पहि गररनेछ ।  

४. नगरपातिकाको श्रोत साधनिाइ मध्यनजर गरी अवश्यकता ऄनसुार संघीय सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय पूवायधार 

तवकास साझेदारी काययक्रममा सहकायय गद ैऄगातड जाने नीततिाइ तनरन्त्तरता ददआनछे । 

५. जैतमतन नगरका सबै खरका छानाहरुिाइ तबस्थापन गरर रटनको छाना छाईने काययिाआ नगरपातिकाको स्रोत र संतघय 

सरकारको तबशेष ऄनुदान काययक्रमबाट तनरन्त्तर रुपमा सचंािन गररनेछ । 

६. िागत ऄनुमान नगरी सचंािन गनय सदकने बढीमा २५ हजार सम्मको िागतका सामातजक तवकास तथा साना ततना 

रु्टकर अयोजनाको भुक्तातनको िातग सेवाग्राहीिे नगरपातिका कायायियमा धाईन ुपने ब्यवस्थाको ऄन्त्त्यका िातग वडा 

कायायियिाई पेश्की ईपिब्ध गराआ वडा स्तरीय ससाना फुटकर आयोजना तथा सामातजक समावतेशकरण काययक्रमहरु 

संचािन गन ेब्यवस्था तमिाआनेछ । सो को िातग वडा सतमततिे वजेट प्रस्ताव गदाय ईल्िेतखत तशषयकमा अवस्यकताको 

अधारमा बजेट प्रस्ताव गने नीतत तिआनेछ ।  

७. टोि प्रवधयन सतमततहरु गठन नभएका स्थानहरुमा टोि प्रवधयन सतमतत गठन गरी ईद्दशे्यको वारेमा बोध गराआनेछ । 

ऄन्त्तमा जैतमनी नगरपातिकािाइ तवकास र समृतद्धको यारातर्य  ऄग्रसर गराईन योगदान पुर् याईनु हुने राजनैततक दिहरु 

प्रतत हार्ददक अभार प्रकट गदयछु । जैतमनीको समस्त अर्थथक, सामातजक तवकासमा अ–अफ्नो क्षेरबाट भूतमका तनवायह 

गने रािसेवक कमयचारी, सुरक्षाकमी, तनजी तथा सहकारी क्षेर, नागररक समाज बुतद्धजीतव अम सञ् चार जगत तथा सम्पूणय 

जैतमनीवासीिाइ अभार व्यक्त गद ैजैतमनीको तवकास प्रयासमा सहयोग पुर् याईन ेरातिय, ऄन्त्तरायतिय संघ संस्था तथा 

जैतमनी तवकासका साझेदारहरुिाइ धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु ।     
 

धन्त्यवाद । 
 


