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नगयसबाका अध्मऺज्मू, 

नगयऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू, 

नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

विलबन्न याजनीलतक दरका प्रभखु एॊि प्रलतलनधीज्मूहरु,  

नगय उद्योग िाणणज्मसॊघको अध्मऺज्मू, 
 

नगयऩालरकाका कभमचायी एि उऩणस्थत सम्ऩूणम भहानबुािहरु  

 
 

मस नगयऩालरकाको सातौ नगयसबाभा आफ्नो ब्मस्तताका फािजतु अभलु्म सभम प्रदान गदै हाम्रो 
लनभन्त्रणाराई स्िीकय गयी ऩाल्नहुनुे अलतलथ रगामत सम्ऩूणम भहबुािहरुभा भ सिमप्रथभ आठिीस 
नगयवऩरका तथा भेयो ब्मणिगत तपम फाट हार्दमक स्िागत  एॊि कृतऻता ब्मि गदमछु ।  
 

आज हाभी मस एलतहालसक आठिीस नगयऩालरकाको सनुौरो बविष्म सवहतको सातौ आठफीस नगय सबाको 
फैठक सॊचारन गनम गइयहेकाछौ ।  नगयऩालरकाको मस गरयभाभम फैठकभा फावषमक नीलत, काममक्रभ तथा 
फजेट प्रस्ततु गनम ऩाउदा भ अत्मन्त्तै गौयिाणन्त्ित बएको छु । मस एलतहालसक ऺणभा प्रजातन्त्र प्रालि, 
सॊघीम रोकताणन्त्रक गणतन्त्र स्थाऩना तथा नमा नऩेार लनभामणको क्रभभा आफ्नो अभलु्म जीिनको आहलुत 
र्दन हनु ेऻात अऻात सवहदहरु प्रलत बािऩूणम श्रद्धान्त्जरी अऩमण गदमछु ।  

कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) भहाभायीका कायण विश्वकै भानि जाती भाथी उत्ऩन्न बएको ठुरो सॊकटभा 
भहाभायी लफरुद्ध रड्न भौजदुा स्िास््म सेिाहरु य सवुिधाहरु अप्रामामि देणखएका छन । मस भहाभायीफाट 
राखौ भालनसको ज्मान गइसहको छ । अरु राखौ सॊक्रलभत छन । मस भहाभायीफाट सॊक्रलभत बइ नेऩार 
य लफदेशी भरुकुभा ज्मान गभुाउन ुहनुे नेऩारी तथा अन्त्म लभर याष्टका नागरयकहरुका शोकाकुर ऩरयिायजन 
प्रलत गवहयो सभफेदना व्मि गदमछौ । उऩचाययत सम्ऩूणम र्दर्दफवहनी तथा दाजबुाईहरुको शीघ्र 
स्िास््मराबको काभना गदमछौ ।  
 

कोलबड -१९ रे अथम व्मिस्था भालथ गम्बीय धक्का ऩमुामएको छ । ऩममटन तथा आिागभन अिरुद्ध छ । 
उद्यभ व्मिसाम फन्त्द छन । उत्ऩादन य वितयण प्रणारी गम्बीय रुऩभा प्रबावित बएको छ । राखौको 
योजगायी गभेुको छ । र्दगो विकासको रऺ प्रािीभा ठुरो व्मिधान खडा बएको छ ।  

आज साया विश्व मस साझा तय अदृश्म दशु्भनका विरुद्ध कर्ठन मदु्ध रलडयहेको छ । भानि जालतरे णजत्नै 
ऩने मो मदु्ध कवहरे य कसयी सभाि होरा बन्ने बम, णचन्त्ता य अन्त्मौर व्माि छ । मलत फेरा सभदुाम िीच 
एक्मफद्धता,सहकामम, आत्भविश्वास य आशाफादी सोचको ठुरो खाॉचो छ ।  

मस भहाभायीफाट हनुे आलथमक ऺेलतको ऩूलतम त आगाभी र्दनभा हनु सक्छ,  प्रविलधको अन्त्िेषण गदै जान 
सवकन्त्छ । सभाज पेयी सभदृ्ध फन्न सक्छ तय गभेुको अभलु्म जीिनको ऩनु् प्रािी य ऺलतऩूलतम हनु सक्दैन 
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। त्मसै गयी भानिीम ऩुॉजी, दऺता, विऻता य विचायको ऺेलत ऩलन अऩयुणणम छ । त्मसैरे मलतखेय 
भालनसको जीिन यऺा य भानिजालतको सॊयऺण गनुम सिोच्च कतमव्म हनु आएको छ ।  

जोणखभऩूणम ऩरयणस्थलतभा अग्रऩॊलतभा यहेय सेिा गने णचवकत्सक,स्िास््मकलभम, सयुऺाकलभम,सयसपाईकलभम, 
ऩरकाय एम्िरेुन्त्स चारकहरु रगामत सम्ऩूणम याष्डसेिक कभमचायीहरुको उच्च प्रसॊशा गदमछौ । अत्मािश्मक 
फस्तकुो आऩलुतम सहज फनाउन मोगदान गने सफै व्मणि तथा सॊघसस्थाराई धन्त्मिाद र्दन चाहन्त्छौ । 
कोलबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ य लनमन्त्रणका रागी स्थानीम सयकायरे चारेका कदभभा ऩूणम साथ र्दई 
सहमोग गनुम बएकोभा सम्ऩूणम र्दर्दिवहनी तथा दाजबुाई प्रलत हार्दमक आबाय व्मि गदमछौ ।  
आदयणीम नगयसबाका सबाध्मऺज्मू एॊि उऩणस्थत भहानबुािहरु  

आठिीस नगयऩालरका स्थाऩना बएको र्दन देखी आजका लभलत सम्भ आइऩगु्दा विलबन्न खारका आयोह 
अियोहहरु ऩाय गदै नगयऩालरकाको सनु्त्दय बविष्म लनभामणभा हाभी लनयन्त्तय रालग यहेका छौ । '' आठिीस 
नगयको सभनु्नलतका आधाय णशऺा, स्िास््म कृवष,ऩममटन य ऩिुामधाय" बने्न भरु भभमराई आत्भसाथ गदै एक 
कदभ अगाडी फवढयहेका छौ । नगयऩालरकाको सिामविण विकासका रालग आिश्मक ऩने नीलत लनमभ तथा 
काममविधीहरु लनभामण गदै काममन्त्िमन गरययेहका छौ ।  नगयऩालरकाराई सलुफधा सम्ऩन्न, व्मिणस्थत, सभनु्नत 
य सनु्त्दयरुऩभा लफकास गनम य सोही अनसुाय आिश्मक ऩूिामधाय तमाय गयी नगयको लफकास गने चनुौती 
हाम्रो फीच यहेको छ । सफैको सहमोग य सभन्त्िम फाट भार हाभीरे ऩरयकल्ऩना गयेको जस्तो नगयको 
रुऩभा मसराई विकास गनमका रागी सफैराई जानकायी एॊि ध्मानाकषणमकारागी  आठिीस नगयऩालरकाको 
विद्यभान अिस्थाको सम्फन्त्धभा प्रस्ततु गनम चाहन्त्छु ।  
 

आठिीस नगयिासी र्दर्दफहीलन तथा दाजबुाईहरु महाॉहरुको चाहना आकाॊऺा  िास्तविक आिश्मकताराई 
सम्फोधन  गनम हाभीराई उऩरब्ध श्रोत य साधनको भहत्तभ उऩमोग गदै मस ऺेरको सिामिीण विकासभा 
नगयऩालरका सदा प्रलतफद्ध यहेको छ ।  मस अलबमानभा विकासका आिश्मकता ऩूलतम गनम हालभरे सॊघीम 
सयकाय,प्रादेणशक सयकाय, नीणज ऺेर, सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज, गैय सयकायी सॊघ सस्था तथा 
लनकामसॊग आिश्मक सहकामम सहरगानी य सहकायीको भलु्मभान्त्मताराई आत्भसाथ  गदै अगाडी फढीयहेको 
छ ।  

सिर ऩऺहरु   

मो नगयऩालरका दैरेखको एउटा मस्तो नगयऩालरका हो, जो वहभारी ऺेर देखी तयाई सम्भको हािाऩनी 
उऩरब्ध यहेको छ । नगयऩालरकाभा थपु्रै खेलतमोग्म बभुी यहेको छ । मो नगयऩालरका बएय फलगयहेको 
कणामरी नदी यायातारको प्रफेश भागम यहनकुा साथै अनकुुर हािाऩानी जैलफक विलफधता य हरयमारी 
सभेतराई मस नगयऩालरकाको सिर ऩऺका रुऩभा लरन सवकन्त्छ । नऩेार सयकायरे कामामन्त्िमनभा 
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ल्माएको नमाॉ शहय आमोजना सभेत मस नगयऩालरका ऺेरभा यहेकोरे मस राई सिर ऩऺको रुऩभा 
लरइएको छ ।  

सधुाय गनुम ऩने ऩऺ  

विस्तारयत शहयी ऺेरको गरुुमोजना लनभामण, ढर लनकास, अब्मिणस्थत शहयीकयण, लफधतुको ऩहुॉचको अबाि, 

अव्मिणस्थत य लफग्रकेो कणामरी याजभागम, गरयिी लनिायण, उत्ऩादन फवृद्ध, योजगायीको उऩरब्धताराई 
नगयऩालरकारे सधुाय गनुम ऩने ऩऺको रुऩभा लरएको छ ।  

अिसय  

हाम्रो नगयऩालरका ऺेर बएय फलगयहेको कणामरी नदी, कणामरी याजभागम, नमा शहय आमोजना , ऩहाड य 
तयाई लभश्रीत बबुाग, ऩूिमऩणिभ रोकभागम, सभतर तलु्म णजउराका पाटहरु घना फनजॊगर एि हरयमारी 
ऺेर, जैविक लफलफधता, धालभमक तथा ऩयुाताणत्िक सम्ऩदा, स्थानीम जातजालतको रोक करा सस्कृती य भानि 
श्रोतराई मस नगयऩालरकाको अिसयका रुऩभा लरन सवकन्त्छ ।  

चनुौतीहरु  

सिर ऩऺ य सधुाय गनुम ऩने ऩऺहरु सॊगै हाभीरे साभना गनुम ऩने चनुौलतहरुको फायेभा उल्रेख गनम चाहन्त्छु 
।  

१ नगयऩालरकाको काममचाऩ फवृद्ध बए सॊगै आिश्मक जनशणि तथा स्रोत साधनको उऩरब्धता नहनु ु।  

२ ऩूिामधाय लफकासका रागी आिश्मक श्रोत य साधनको अबाि हनु ु। 

३ अब्मफणस्थत फसोिास, खानेऩानीको उणचत प्रफन्त्ध हनु नसक्न ुय अब्मफणस्थत ढर लनकास ।  

४ नगयऩालरकाको सेिा प्रिाह प्रकृमाराई गणुस्तरयम य प्रलफलधभैती फनाउन ु 

५  जनशणि ब्मफस्थाऩन गनम  

६ कोलबड-१९ तथा कोयोना बाइयसको लनमन्त्तण तथा योकथाभ  

७ जनताराइ बोकभयी फाट फचाउन,ु उत्ऩादन फवृद्ध गनुम य योजगायी उऩरब्ध गयाउन ु 

८  हारको लफषभ ऩरयणस्थतीभा लफकास लनभामणका काभहरु सॊचारन गनम।  

९ सभाजभा ब्माि साभाणजक कुरयलतहरु जालतम विबेद, छाउऩडी, रैविक वहॊसा य िारविफाह न्त्मूलनकयण गने  
।  

 

 

आदयणीम सबाध्मऺ एॊि सबा सदस्मज्मूहरु  

सॊविधानरे र्दएको अलधकाय अनसुाय जनताको सफै बन्त्दा नणजकको सयकायको हैलसमतरे जनताका अलसलभत 
आिश्मकता य आकाॊऺाहरुराइ सम्िोधन गयी अणघ फढ्न ुऩने हनु्त्छ  बने  अको तपम  हाभी सॊग लसलभत 
श्रोत य साधनहरु उऩरब्ध यहेका छन ।  
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अवहरे हाभी कोयोना बाइयसको सॊक्रभण योकथाभका रागी रालगयहेका छौ ।  मस लफषभ ऩरयणस्थतीभा मस 
नगयऩालरकाको नीलत काममक्रभ  तथा फजेट मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गरय यहदा थऩ णजम्भेिायी फोधको 
अनबुतुी बएको छ ।  हाभी सॊग उऩरब्ध लसलभत श्रोत य साधनफाट मस वकलसभको भहा लफऩत्तीको साभना 
गनुम हाम्रा रागी चनुौतीऩूर्रणम कामम बएको छ । जनताको णजउ ज्मान जोगाउन ुनै नगयऩालरकाको कतमव्म 
बएको हदुा सिमप्रथभ योग छुटाउने अलन बोकभयी भेटाउने बने्न उदेश्मका साथ मो नीलत काममक्रभ तथा 
फजेट प्रस्ततु गदै छु ।  

हाम्रो नगयऩालरकाभा णशऺा, कृवष, ऩममटन, ऩशऩुारन , उद्योग य  ब्माऩायको प्रचयु सम्बािना यहेको बएता 
ऩलन मसको सभणुचत उऩमोग गयी नगयऩालरकाराई सभदृ्ध नगयऩालरका फनाउने सन्त्दबमभा हाभीरे सोचे 
जस्तो उऩरब्धी हालसर बने गनम सवकयहेका छैनौ । नगयफासीहरुरे अझै ऩनी नगयऩालरकाको ऩूणम अनबुलुत 
गनम नसवकयहेको अिस्थाभा नगय काममऩालरकाको लसॊगो वटभ मसराइ सम्िोधन गनम लनयन्त्तय रालग ऩयेको छ 
।  

आदयणीम सबाध्मऺ भहोदम  

अि भ आठिीस नगयऩालरकाफाट आलथमक िषम २०७६/७७ भा बए गयेका काममहरुको सलभऺा प्रस्ततु गदमछु 
।  

१. आिश्मक नीलतगत य सस्थागत ऺभताको  लफकास गदै जनताको आधायबतु आिश्मकताहरु ऩरयऩूतॉ गनम 
य नगयको लफकास काममभा आठिीस नगयऩालरका सदैि रालगयहेको छ ।  

२. कोलबड-१९ को भहाभयीफाट लसणजमत अिस्थाका कायण चार ुआलथमक फषमको फजेट तथा काममक्रभभा 
अऩेणऺतरुऩभा कामामन्त्िमन गनम नसवकएको हाभी सफैराइ लफर्दतै छ ।  

३. आठिीस नगयऩालरकाका फालसन्त्दाहरुको जीिन यऺाका रागी भहाभायीको रुऩभा देणखएको कोलबड-१९ 
लफरुद्ध  नगयऩालरका मसको लनमन्त्रण, योकथाभ य उऩचायको रागी प्रबािकायी रुऩभा अगाडी फढाइयहेको 
छ ।  

४.कोलबड-१९ को योकथाभ तथा लनमन्त्रणका क्रभभा नगयऩालरकारे  १२१४ जनाराइ १४ र्दन अलनिामम 
क्िायेन्त्टाइनभा  याखी घय ऩठाइएको  छ । हार सम्भभा ३५० जना क्िायेन्त्टाइनभा फलस यहेका छन । 
त्मसै गयी २१ जना सॊक्रलभत उऩचायको क्रभभा आइसोलरसनभा फलसयहेका छन ।  

५.नगयऩालरकारे कोयोना सॊक्रभण योक्नका रागी रकडाउनको प्रबािकायी काममन्त्िमन गयाउने, जनचेतना 
पैराउने क्िायेन्त्टाइन य आइसोरेसन व्मिणस्थत गने काममभा कृमणशर यहेको छ ।  

६.आठिीस नगयऩालरका अन्त्तयगत चार ुआिका रागी प्रस्तावित आन्त्तयीक आम अन्त्तयगत रु ५० राख  
विणत्तम सभालनकयण तपम   रु १० कयोड ३५ राख   सशतम अनदुान तपम  रु १६ कयोड ९३ राख 
२३हजाय य याजस्ि फाडपाड फाट रु ९ कयोड १२ राख  प्रदेश सयकायफाट याजस्ि फाडॉपाड रु १ 
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कयोड ०३ राख ७ हजाय  य सभालनकयण अनदुान गयी रु १कयोड ३ राख १६ हजाय य अन्त्म अनदुान 
रु २ कयोड १५ राख  प्रस्ताि गयीएकोभा चार ुआिको जेठ भसान्त्त सम्भभा आन्त्तयीक आम तपम  रु 
१७ राख ०८ हजाय ८१०।३० भार असरुी बएको छ ।  

७.चार ुतपम  विलनमोजन गरयएको रु २६ कयोड ०६ राख २३ हजाय भध्म चार ुआिको जेठ भसान्त्त 
सम्भ रु १६ कयोड ३७ राख ९७ हजाय ३७०. अथामत ६२.८४ प्रलतशत खचम बएको देणखन्त्छ । बने 
ऩूणजगत तपम  लफलनमोणजत रु २१ कयोड ६२ राख ५३ हजाय  भध्म जेठ भसान्त्त सम्भ रु २ कयोड ३९ 
राख ३६ हजाय ७९० अथामत ११.०६ प्रलतशत खचम बएको छ । आिको अन्त्त्म सम्भभा ७० प्रलतशत 
लफणत्तम प्रगलत तथा ५५  प्रलतशत फढी बौलतक प्रगलत हनुे अनभुान गरयएको छ ।  

८. कोलबड –१९ फाट लसणजमत अिस्थाका कायण प्रबावित चार ुआिका मोजनाहरुराइ आगाभी आलथमक 
फषमभा सभेत लनयन्त्तयता र्दइएको छ ।  
 

९. स्िीकृत मोजना तथा काममक्रभ भध्म जेठ भसान्त्त सम्भ  ट्रमाक खोल्न े१८.३५ वकभी,  सडक भभमत 
कामम १.१, तरा थऩ ४,  लफद्यारम बिन २० िटा, िडा कामामरम ४, सौचारम ७ िटा, अन्त्म बिन ४, 
लसचाई कुरो लनभामण  २१६७ लभटय, ऩाइऩ लसचाइ ४६०० लभटय, खानेऩानीका धाया लनभामण ६० िटा, 
विद्यारम बिनको वपल्ड लनभामण तथा घेयािाय १० िटा, तटफन्त्धन  १०५ लभटय य घयजग्गा नक्साऩासका 
रागी जनशणि रगामत सम्ऩूणम तमायी ऩयुा बएको छ ।  

१०. आठफीस नगयऩालरका नगय णशऺा सलभलतद्वाया नगय णशऺा मोजना तमाय ऩायी णशऺाको गणुस्तयभा 
सधुायका रालग काममक्रभहरु सॊचारन बैयहेको छ । विद्यारमका प्रधानाध्माऩक सॉग भालसक रुऩभा लनमलभत 
फैठक फस्ने व्मिस्था लभराईएको विद्यारम स्तयीम अलतरयि वक्रमाकराभहरु सॊचारन गरयएको नभनुा 
विद्यारमहरुका रालग शैणऺक साभाग्रीहरु वितयण गरयएको छ । नगयफाट फावहय हनुे खेरकुद प्रलतमोलगताभा 
सहबागी टोलरहरु ऩठाईएको छ । विलबन्न िडाहरुभा विलबन्न खेरकुत वक्रमाकराऩहरु गरयएको छ । ३ 
िटा विद्यारमहरु स्तयोन्नती गरयएको विद्यारमहरुको बौलतक ऩिुामधायभा सहमोग बएको अिस्था छ । 

 

 

आदयणीम सबाध्मऺज्मू एॊि उऩणस्थत भहानबुािहरु  

 अि भ आगाभी आ ि २०७७।०७८ का रालग  आठफीस नगय काममऩालरकाद्वाया नगय सबाभा 
स्िीकृतका रालग ऩेश गयेको लनलत काममक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गदमछु । 

"णशऺा,स्िास््म,कृवष,ऩममटन य ऩिुामधाय, आठफीस नगयको सभणुन्त्तका आधाय" बन्ने सोचका साथअणघ फवढ 
आठफीस नगय राई सम्फदृ्ध य सम्ऩन्न नगयऩालरकाको रुऩभा लनभामण गने रक्ष्म लरइएको छ । 

 

आदयणीम सबाध्मऺज्म ु
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 मस गरयभाभम सबा सभऺ आगाभी आ ि २०७७।७८ भा सॊचारन गरयने काममक्रभहरुको तजुमभा गदाम 
अिरम्फन गरयएका प्रभखु आधायहरुराइ महाॉ प्रस्ततु गदमछु ।  

१. नेऩारको सॊविधान य काननुहरु, नेऩारको ऩन्त्धौँ मोजना, र्दगो विकासका रक्ष्महरुराई आधाय भान्त्दै मस 
नगयऩालरकाको िावषमक नीलत, काममक्रभ तथा फजेट तजुमभाका रालग लनम्न विलध अिरम्फन गरयएको छ ।  

२. प्रत्मेक िडाका रालग िडास्तयभा सॊचारन गनम सवकने मोजना तजुमभा गयी ऩठाउन िडाराई फजेट लसभा 
तथा भागमदशमन प्रदान गरयएको छ । 

३. मोजना तथा कार्य्मकभ छनोट गदाम आगालभ आलथमक िषमराई उत्ऩादन तथा योजगाय फषमका रुऩभा विकास 
गने लनलत यहेकोरे िडाफाट ऩठाउने मोजना तथा काममक्रभ कृवषजन्त्म उत्ऩादन फवृद्ध गने मोजना छनौट गरय 
ऩठाउने व्मिस्था लभराइएकोछ । 

४. िडा सलभलत रगामत विलबन्न सयोकायिारा व्मणि तथा लनकामसॊग नगयऩालरकारे अिरम्फन गयेको लनलत 
तथा काममक्रभको फायेभा सझुाि लरएको छ । 

५. कोलबड १९ को योकथाभ लनमन्त्रण प्रलतकामम य उऩचायको सभेतको प्रबािकायी रुऩभा व्मिस्थाऩन हनु े
गयी मोजना तथा काममक्रभहरु छनौट  गरयएको छ । 

६. मोजना छनौट गदाम चार ुआलथमक फषमभा सम्ऩन्न हनु नसक्ने मोजनाहरुराई आगाभी आलथमक फषमभा सभेत 
लनयन्त्तयता र्दने नीलत अिरम्फन गरयएको छ ।  

 

फजेटका उद्दशे्महरु् 
आदयणणम सबाध्मऺज्म ुएॊि उऩणस्थत भहानबुािहरु 
 आलथमक िषम २०७७।०७८ का फजेटका उदे्दश्महरु मस प्रकाय उल्रेख गयेको छु । 

१ हार भाहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना योग सॊक्रभण योकथाभ लनमन्त्रण प्रलतकामम य उऩचायराई 
प्रबािकायी फनाउने। 

२ कोलबड १९ को कायण उत्ऩन्न ऩरयणस्थलतफाट हनुसक्ने बोकभयीफाट जोगाउने । 

३ कोलबड १९ को कायण योजगाय गभुाएका विशेषगयी बायत य तेस्रोभरुकुभा योजगायीका रालग लनबमय 
यहेका व्मणिहरुको लसऩ य श्रभको उऩमोग गयी योजगाय सजृना गने । 

४ कृवष तथा ऩशुऩारन ऩेशाराई व्मिसावमक योजगायभरुक फनाउने । 

५ आधायबतु स्िास््म सेिाको गणुस्तयभा फवृद्ध य सरुबता ल्माउने । 

६ ऩिुामधायहरुको विकास य विस्तायफाट जनताको णजिनमाऩनभा सहजता ल्माउने । 

७ स्िच्छ खानेऩानी य सयसपाईको ऩहुॉचभा फवृद्ध गने । 

८ नगयको शैणऺक गणुस्तयभा फवृद्ध गने । 
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९ विऩदजन्त्म जोणखभ न्त्मलुनकयणका रालग मोजनाफद्ध रुऩभा अगाडी फढ्ने । 

१० िृऺ ायोऩण तथा सॊयऺणको भाध्माभफाट ''हरयमारी आठफीस अलबमान" सॊचारन गने । 

११ पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनराई फैऻालनक रुऩभा व्मिणस्थत गने । 

१२ उद्यभ व्मिसाम विकासभा विऩन्न, दलरत, भवहरा, एच आई लब बएका य पयक ऺभता बएका 
व्मणिहरुको अथमऩणुम सहबालगताभा फवृद्ध गयी उहाॉहरुको णशऺा, स्िास््म, योजगायी, खेरकुद, ऩनुस्थाऩना, 
सहामक साभाग्री तथा न्त्मामभा ऩहुॉच हनुे गयी काममक्रभहरु सॊचारन गने । 

१३ नगयऩालरका य िडाफाट प्रदान गरयने सेिाहरुराई प्रविलधभैरी  फनाउने । 

उऩयोि नगयऩालरकाको सोच रक्ष्म उदे्दश्मराई आत्भसात गदै आठफीस नगयऩालरकाको 
र्दघमकालरन सोचको िास्तविक धयातरभा ऩगु्नका रालग लनम्नानसुायको ऺेरगत नीलतहरु  अिरम्फन 
गरयएको छ ।  

आदयणणम सबाध्मऺज्म ुएॊि उऩणस्थत भहानबुािहरु 
अि भ आगाभी आलथमक िषमका ऺेरगत नीलत तथा आधायहरु प्रस्ततु गदमछु । 

१  याजस्ि ऩरयचारन नीलत 

१.१ नगयऩालरकाको याजस्ि फवृद्धका रालग कयको फवृद्ध बन्त्दा ऩलन कयका ऺेरहरु ऩवहचान गयी कयको 
दामयाराई र्दगो य पयावकरो िनाउने नीलत लरइनेछ ।  

१.२ िडा फाट असरु हनुे आन्त्तयीक आम भध्म लसपारयस दस्तयुको ४० प्रलतशत यकभ सम्फणन्त्धत िडाको 
िडा सलभलतकोलनणमम फभोणजभ खचम गने नीलत लरइनछे । 

१.३ नगयऩालरकाको स्िालभत्िभा यहेका सम्ऩलतहरु तथा अन्त्म सािमजलनक सम्ऩलतहरुको उणचत सॊयऺण गने 
काममराई लनयन्त्तयता र्दइनछे ।  

१.४ एवककृत सम्ऩती कय , व्मिसाम कय , फहार कय तथा अन्त्म कयका श्रोतहरुको रगत अध्मािलधक 
गदै रलगनेछ  

१.५ आन्त्तयीक याजस्ि अलबफवृद्धका रागी सािमजलनक लनजी  साझेदायी अन्त्तगमत विलबन्न सॊघ सस्थाहरु सॊग 
सहकामम गरयनेछ ।  

१.६ ऩेश्की तथा फेरुजहुरु पछ्यौट गने काममराई प्रबाकायी फनाइनेछ ।  

१.७ आिश्मक अध्मामन अनसुन्त्धान गयी मथासक्म आ ि २०७७/७८ फाटै एवककृत सम्ऩलतकय प्रणारी 
राग ुगरय कयको दामया पयावकरो फनाइनेछ । 

१.८ आन्त्तयीक आमभा सिर फनाउन याजस्िभा सधुाय गयी सहज, सयर य दामया पयावकरो फनाइ 
सिमसरुब फनाइनेछ ।  

१.९ आन्त्तयीक आम िवृद्ध गनमका रागी याजस्िका/कयका विलबन्न ऺेरहरुको ऩवहचान गरयनेछ ।  

१.१० पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी िनाउदै सो िाऩत प्रत्मेक घयधयुी, सॊघसस्था, कामामरम, 
व्माऩायीक ऩसर, अस्ऩतार य पाभेसीहरुराई शलु्क रगाइनेछ ।  
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१.११ नगयऩालरका लबरका सम्ऩूणम कय मोग्म व्मिसामराई कयको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

१.१२ फहार विटौरी कय राग ुगरयनेछ ।  

१.१३ आन्त्तयीक श्रोतको अलबिवृद्धका रागी ऩूिामधायको विकास गयी सेिा शलु्कभा आिद्ध गरयनेछ ।  
 

२. योजगाय नीलत  

फेयोजगाय ब्मणिहरुको त्माङ्क तमाय गरय एक ऩरयिायको कणम्तभा एकजना ब्मणिराई १५० र्दन 
योजगायको ब्मफस्था गरयनेछ । मसका रागी मूिाहरुको लसऩ, ऺभता य आिश्मकताभा आधायीत बएय मूिा 
स्ियोजगाय काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ । मसका रागी आिश्मक यकभ विलनमोजन गयेको छु । 

२.१ चार ु आलथमक फषमको नगयप्रभखु योजगाय काममक्रभराई आगालभ आलथमक फषमभा सभेत लनयन्त्तयता 
र्दइनेछ ।  

२.२ योजगायीका अन्त्म सम्बावित ऺेरहरुको ऩवहचान गयी काममन्त्िमनभा ल्माइनेछ । 

२.३ सॊघीम सयकायको सभन्त्िम य सहकाममभा गरयिी लनिायणकोष फाट प्रिवद्धमत साभदुावमक सस्थाहरुभा      
यहेको घमु्तीकोषको सॊयऺण य प्रबािकायी ऩरयचारन गरय उत्ऩादन अलबफवृद्ध आम आजमन य योजगायी सजृना 
गने काममभा उऩमोग गरयनेछ । मस्ता सस्थाहरुराई सॊघीम नीलत अनसुाय सहकायी प्रणारीभा रुऩान्त्तयण 
गरयनेछ ।  

३. कृवष विकास तपम   

३.१ नगयऩालरकाको स्िीकृत दयफन्त्दी अन्त्तगमत कृवष तपम को प्राविलधक रयि ऩदहरुभा स्थामी ऩदऩलुतम 
नहनु्त्जेर सम्भ तत्कार सेिा कयाय फाट ऩद ऩलुतम गरयनेछ ।  

३.२ प्रत्मेक िडाभा कृवष तथा ऩश ुप्रालफलधकको उऩरब्धता हनुे गयी एक िडा एक प्राविलधकको ब्मिस्था 
गरयनेछ ।  

३.३ कृषकराई कृवष तथा ऩशऩुारन सम्फन्त्धी आिश्मक तालरभ तथा लसऩ प्रदान गरयनेछ ।  

३.४ सभहुभा आिद्ध कृषकहरुका रागी कृषक अध्मामन अिरोकन भ्रभणको ब्मफस्था गरयनेछ ।  

३.५ कृषकहरुका  रागी साना लसचाई आमोजना य बकायो सधुाय काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

३.६कृवष तथा ऩशऩुारनको सम्बाव्मताका आधायभा एक िडा एक उत्ऩादन ऩवहचान काममक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ ।   

३.७ सहकायी, साना वकसान य कृषक सभहु सॊगको साझेदायीभा उत्ऩार्दत कृवष तथा ऩश ुजन्त्म उत्ऩादनको 
ढुिानीभा अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

३.८ स्थानीम स्तयभा यहेका फाॉस, लनगारो, अल्रो य लसस्नोको सॊयऺण य उत्ऩादनभा फवृद्ध गरय उऩमोग 
गरयनेछ ।  
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३.९ उत्ऩादनको फजायीकयण गनम नगयऩालरकाफाट स्थानीम हाटफजायका रागी आिश्मक ऩूिामधाय लनभामण 
गयी सचारनभा ल्माइनेछ ।  

३.१० विलबन्न प्रजालतका िोटलफरुिाको फेनाम, अन्त्म अन्न तथा नगदेिारीको विउ उत्ऩादनका रागी नगयऩालरका 
ऺेरभा एक नसमयीको स्थाऩना गरयनेछ ।  

३.११ प्रत्मेक िडाभा ऩश ु उऩचायका रागी आिश्मक ऩने लडवऩि रगामत आिश्मक न्त्मूनतभ ऩूिामधाय 
तमाय गरयनेछ ।  

३.१२ प्रत्मेक िडाभा एक िटा भवहरा सहकायी स्थाऩना गरय भास ु तथा दगु्ध ऩदाथम उत्ऩादनभा फवृद्ध 
गनमभा रागी  बैसी य फाख्रा ऩारन गने कृषकहरुका रागी २ िटा सम्भ बैसी ऩारन गने य १० िटा सम्भ 
फाख्राऩरान गने कृषकहरुराइ प्रोत्साहन फाऩत रु ३० हजाय यकभ अनदुान फाऩत उऩरब्ध गयाइने नीलत 
लरइनेछ ।  

३.१३सफै फाझो जलभनराई खेय जान नर्दइ कृवष मोग्म बलुभको उऩमोग गयी सघन खेलतप्रणारीका 
भाध्मभफाट कृवष उत्ऩादन गने नीलत काममन्त्िमनभा ल्माइनेछ ।  

३.१४ सािमजलनक फनऺेर, सडक तथा याजभागमको वकनाया , नर्दफगय य उऩमोग लफवहन सािमजलनक सयकायी 
जलभनभा उऩमिु वकलसभको खेलत य अन्त्म विरुिा योप्ने सॊयऺण गने काममक्रभ अलबमानको रुऩभा सॊचारन 
गरयनेछ ।  

३.१५ नीणज तथा फाॉझो जग्गाभा खेलत गनम कृषकहरुराइ प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

३.१६ ''कृषकराई टेिा घयघयभै प्राविलधक सेिा" बने्न नायाका साथ कृषकहरुराइ भाटोको प्रकाय गणुस्तय 
हािाऩनी अनकुुर खेती गनम भर लफउ य प्राविलधक सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ । प्राविलधकरे खेतिायी  गोठ 
य पभमहरुभा नै ऩलुग सेिा र्दने ब्मिस्था लभराइने छ ।  

३.१७ परपुर तथा तयकायी बण्डायणका रागी णचस्मान केन्त्द य दगु्ध सॊकरन तथा बण्डायणका रागी 
डेयीको स्थाऩना य सॊचारनका रागी कृषक, नीणज ऺेर य सहकायीहरुराइ प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

३.१८ कृवषको व्मािसावमकयणका रागी हाइटेक नसमयी स्थाऩना य टनेर हाउस तथा थोऩा लसचाइ जस्ता 
प्रविलधको विस्ताय गरयनेछ ।  

३.१९ कृवष उऩजभा वकटनाशक औषलध तथा यासामलनक भरको प्रमोगराइ लनरुत्सावहत गदै जैविक लफषार्द 
य प्रािायीक भरको प्रमोग गयी अगामलनक उत्ऩादनभा जोड र्दइनेछ ।  

३.२० नऩेार याष्ड फैङ्कको भौर्िक नीलत अनसुाय कृवषभा सहलुरमत  ब्माजदयको सवुिधाराई नगयऩालरका 
जभानत फलस सहकायी फैङ्क तथा विणत्तम सस्थाद्धाया ऋण उऩरब्ध गयाउन ेनीलत लरइनेछ ।  

३.२१ऩशऩुारन य उत्ऩादनराई प्रोत्सावहत गनम विउ ऩूणज ऩरयचारन काममक्रभ सचारन गरयनेछ ।  

३.२२ ऩश ुविभा, नश्ल सधुाय य कृवष विभा काममक्रभ सचारन गरयनेछ ।  
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३.२३ स्थानीम प्रजालतका धान, भकै, कोदो रगामतका अन्नहरुको सयऺण तथा प्रिद्धन गरयनेछ । त्मस्ता 
िारीहरुको फजायीकयण सभेतको ब्मफस्था सभेत लभराइनेछ ।  

३.२४ उऩमूि िडाहरुको छनौट गयी एक घाय एक भौयी घायको नीलत अिरम्फन गनम गरयनेछ ।  

३.२५ कृवष तथा ऩश ुजन्त्म प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योग लनमन्त्रणका रागी आिश्मक ऩहर गयी 
लनमन्त्रण गरयनेछ । 

३.२६ नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकाय सॉगको सभन्त्िम  य सहमोगभा आधलुनक लसत बण्डायण स्थाऩना 
य सॊचारन गरयनेछ । तत्कारका रागी आधलुनक प्रलफलधमिु तथा प्रोटेिर णशतबण्डायणको लनभामण गरयनेछ 
।  

३.२७ सनु्त्तरा तथा कागलत ऺेर विकास गरयनेछ ।  मसका रागी एक उऩमिु िडा छनौट गयी सनु्त्तरा 
कागलत उत्ऩादन काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

३.२८ कृवषको सम्बािनाको ऩवहचानका रागी नगयऩालरकाको कृवष प्रोपाइर तमाय गयनेछ । 

३.२९ सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सस्था तथा लनकाम सॊग सभन्त्िम गयी सॊघीम काननु अनसुाय 
अनदुान, ऋण तथा सहमोग प्राि गयी कृवष तथा ऩशऩुारन विकास काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

३.३० भाटोको उत्ऩादकत्ि गणुस्तय य व्मिस्था ऩत्ता रगाउन भाटो ऩरयऺण णशविय सॊचारन गयनेछ ।  

३.३१ कृषकको सोधऩछुराई सहज फनाउन प्रालफलधक सेिा प्राि गने रगामतका काममका रागी 
वकसानहरुरे लनशलु्क सम्ऩकम  गनम सक्ने गयी टोर फ्री न सॊचारनभा ल्माइनछे ।  

३.३२ कणामरीका भाछाको ऩवहचान झणल्कने गयी भाछाऩारनको सम्बाव्मता अध्मामन गयी भाछाऩारन गने 
काममराई प्रोत्सावहत गरयनछे ।  

३.३३ कृवष तथा ऩश ु विकास सम्फन्त्धी काममक्रभहरु सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य नगयऩालरकाको 
सभन्त्िम, सहकामम य साझेदायीभा काममन्त्िमन गरयनेछ । 

३.३४ कृवष ऺेर तथा कृषकहरुको सूणचकयण तथा दताम कामम अगाडी फढाइनेछ ।  

३.३५ भकैिारीभा व्माऩकरुऩभा नोक्सान ऩमुामइयहेको पौणजवकया तथा अन्त्म फालरको  भहाभायीको 
योकथाभाका रालग आिश्मक अलबमान सॊचारन गरयनेछ ।   

 

४. उद्योग तथा उद्यभणशरता नीलत   

४.१ औद्योलगक ग्राभ, औद्योलगक ऺेर लनभामणका रागी आिश्मक ऩहर गदै त्मसका रागी आिश्मक 
ऩूिामधाय लफकासभा रगानी फढाइनेछ ।  

४.२ स्थानीम श्रोत य साधनको उऩमोग गयी कृवष तथा गैय कृवष उत्ऩादन, प्रशोधन य योजगायी सजृना य 
स्थानीम सभवृद्धको आधायभा रद्य ुतथा घयेर ुउद्यभराइ अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ ।  
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४.३ घयेर ुतथा साना उद्योगको प्रिमद्धन विकासभा जोड र्दइनेछ ।  

४.४ ढुिा कानेने य फरक लनभामण गने रगाएतका स्थानीम कच्चा ऩदाथमभा आधारयत उद्योग स्थाऩनाभा 
जोड र्दइनेछ। 

४.५ भवहराहरुभा यहेको लसऩ ऺभता लफकास गनम भवहरा उद्यभणशरता काममक्रभराई अझ पयावकरो 
फनाइदै लरइनेछ ।  

४.६ आलथमक उऩाजमनका रालग फेसाय, धलनमा रगामतका भसराजन्त्म ऩदाथमको उत्ऩादन काममभा एकर, 
आथमक अिस्था कभजोय बएका व्मणिहरुको ऩवहचाॉन गरय सभहुको भाध्माभफाट आिश्मक सहमोग गरयनेछ 
। 

४.७ स्थानीम स्तयभा सेनटेयी प्माडको उत्ऩादन गरय अलत लफऩन्न व्मणिहरुको लसऩ य ऺभताराई उऩमोग 
गरयनेछ ।  

४.८ स्थानीम तहभा ऩाइने फासॉ य लनगारोफाट विलबन्न साभग्रीहरुको लनभामण गनम मूिाहरुको लसऩ ऺभता 
विकास गयी ऩममटकहरुराई आकषमण गनम कोशेरीघय सॊचारनभा ल्माइनेछ ।  

४.९ स्थानीम स्तयका उद्योगको ऺेरभा प्रबािकारय कामम सॊचारन गनम उद्यभ विकास सहजकतामको 
व्मिस्थाऩन गरय ऩरयचारन गरयनेछ ।  

४.१० साभवुहक तथा एकर उत्ऩादनराई टेिा ऩगु्ने गरय उत्ऩादन बएका यस जन्त्म ऩदाथम य अन्त्म 
फस्तहुरुको प्रशोधन गरय विवक्र वितयणका रालग उत्सावहत गरयनेछ ।  
५.ऩममटन प्रिमद्धन नीलत  

५.१ सस्कृलत य सभदुामका आधारयत होभस्टे सॊचारनका रागी आिश्मक ऩूिामधाय विकास य ऩहॉचभा 
लफस्ताय जस्ता कामम सॊचारन गरयनेछ ।  

५.२ याया घमु्न े ऩममटकहरुराई कणम्तभा १ र्दन याकभकणामरीभा फसाइ हनुे गयी  होभस्टे य मामऩवटङ 
सॊचारन काममराई उच्च प्राथलभकता र्दइनेछ ।   

५.३ आन्त्तयीक तथा फाह्य ऩममटकहरुराई आकषमण गनम भनोयन्त्जन ऩाकम  ऻान ऩाकम  य वफ्र िाइपाई जोनको 
व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।  

५.४ ऩममटकको उणचत सेिा,  सत्काय य सयुऺा प्रफन्त्ध सवहतको ऩममटवकम आिास व्मिस्था गनम नीणज 
ऺेरसॊगको सभन्त्िमभा होटरहरुको न्त्मूनतभ सेिा य गणुस्तय भाऩदण्ड लनधामयण गरय अनगुभन य लनमभन 
गने काममराई प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

५.५ कणामरी याजभागमराई आधाय फनाई मस नगयऩालरकाका सफै िडाहरु सभेटी चक्रऩथ लनभामण काममराई 
लनयन्त्तयता र्ददै सफै िडाका ऩममटवकम स्थानहरुको सभेवटने गरय एवककृत ऩममटन सवक्रट लनभामणभा जोड 
र्दइनेछ ।  
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५.६  दह देणख फासलु्रे वकराहाने्न कालरकोट जोड्ने ऩममटवकम सडक लनभामणको काममराई लतव्रता र्ददै 
फमारढिा भा भ्मू टाियको स्थाऩना गरयनेछ ।   

 

६. सहकायी नीलत  

६.१ रगानी प्रफद्धनका रागी कयछुट तथा सहलुरमतको ब्मफस्था गरयनछे । सहकायीको ऺभता य 
सम्बािना सवहतको सहकायीको प्रोपाइर तमाय गरयनेछ । एक सहकायी एक यणनीलत भा जोड र्दइनेछ ।  

६.२ सहकायीको अनगुभन य लनमभनराइ प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

६.३ लनणष्क्रम सहकायी खायेज गदै सकृम सहकायी राइ थऩ सिर फनाउने नीलत अिरम्फन गरयनेछ  ।  

६.४ सहकायीका शेमय सदस्म य सॊचारक सलभतका सदस्महरु य व्मिस्थाऩकका रागी आिश्मक ऩने 
तालरभहरु सॊचारन गरयनछे ।  

६.५ नगय कृषक सहकायी  साझेदायीभा आधायीत बएय ब्मफसावमक कृवष काममक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

६.६  आिश्मकता अनसुाय सहकायीहरुराइ एवककयण गनम प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

६.७   नगयऩालरकाभा यहेका सहकायीहरु भध्म असर अभ्मास गरययहेका सहकायीहरुराई सम्भान गरयनेछ 
।  

 

७. स्िास््म तपम   

७.१ प्रत्मेक स्िास््म सस्थािाट भवहराहरुका रागी एक भवहनाभा एक प्माकेट सेनेटयी प्माड लन शलु्क 
वितयण गने व्मिस्था लभराइनेछ ।  

७.२ हार सॊचारनभा नयहेका फलथमि सेन्त्टय आिश्मकता अनसुाय सॊचारनभा ल्माइनेछ य आिश्मकता 
अनसुाय थऩ फलथमि सेन्त्टय स्थाऩना य सॊचारन गरयनेछ ।   

७.३ वकशोय वकशोयीका रागी रणऺत गयेय विद्यारम स्िास््म णशऺा काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
वकशोयीहरुको आत्भसयुऺाका रागी लसऩ ऺभताभा विकास गरयनेछ ।  

७.४ स्िास््म कलभमका रागी प्रोत्सावहत गने नीलतराइ लनयन्त्तयता र्दइनेछ ।  

७.५ नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय सॊगको सहमोगभा याकभकणामरीभा १०० शैमाको ट्रभा सेन्त्टय 
सवहतको अस्ऩतार तत्कार स्थाऩना य सॊचारनका रागी ऩहर गरयनेछ ।  

७.६ स्िास््म स्िमभ सेलफका राई भालसक फैठकभा सहबागी बए फाऩत मातामत यकभको ब्मफस्था गरयनेछ  
।  

७.७ भवहरा सॊग सम्फणन्त्धत ऩाठेघय खस्न,े मौन योग  य ऩाठेघयको भखुको क्मान्त्सय ऩवहचान गरय 
उऩचायका रालग ऩहर गनम भवहरा स्िास्थ णक्रलनक सॊचारन गरयनेछ ।  साथै नगयिासीको स्िास््म सेिा 
ऩाउने अलधकायराई भध्मनजय याख्दै विलबन्न खारका विशेषऻ स्िास््म णशविय  सॊचारन गरयनेछ ।  
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७.८ वकशोयी काममक्रभ अन्त्तयगत भवहनािायी तथा मौन णशऺा काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

७.९ स्िास््म कलभम ऺभता लफकास तथा विलबन्न तालरभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

७.१० कोलबड-१९ लनमन्त्रण तथा योकथाभका रागी क्िायेन्त्टाइन,आइसोरेसन व्मिस्थाऩन गने काममराइ 
थऩ ब्मफणस्थत फनाइनेछ ।  

७.११कोयोना ऩरयऺणका रागी अन्त्म ऩालरका तथा लनकाम सॊग साझेदायी गने नीलत अिरम्िन गयी कोयोना 
ऩरयऺणको दामया लफस्ताय गरयनेछ ।  

७.१२ स्िास््म सस्थाहरुको Minimum Standard हालसर गने प्रममत्न गरयनेछ । 

७.१३ स्िास््म चौकीहरुभा  प्रमोगशारा उऩकयण तथा  औषधी व्मव्सथाऩनराई प्रबािकायी फनाउदै 
रलगनेछ ।  

७.१४ याकभकणामरी स्िास्थ चौकीभा एक्सये लबलडमो एक्सये य अन्त्म ऩरयऺण सभेत गने ब्मफस्थाका रागी 
आिश्मक फजेट विलनमोजन गयेको छु ।  

७.१५ कणामरी स्िास्थ लफऻान प्रलतष्ठान सॊगको साझेदायीभा याकभकणामरी स्िास्थ चौकीभा विशेषऻ सेिा 
प्रदान गने काममराई लनयन्त्तयता र्दइनेछ ।  

७.१६ नगयऩालरका ऺेरभा कणम्तभा २ िटा एम्फरेुन्त्स सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

७.१७ स्िास््म सस्थाफाट जवटरखारका वियाभीराई प्रषेण गनम स्िास््म सस्थाभा प्रषेणकोषको स्थाऩना 
गरयनेछ ।  

७.१८ कणामरी स्िास््म विऻान प्रलतष्ठान सगको सम्झौता फभोणजभ याकभकणामरी स्िास््म चौकीभा काममयत 
णचवकत्सकराई सेिा सवुिधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

७.१९ नगयऩालरका लबरको कुऩोषणको दयराई न्त्मूलनकयण गनम ऩोषण ऩनुमस्थाऩना केन्त्िको स्थाऩना गरय ऩोषण 

व्मिस्थाऩनराई थऩ प्रबािकायी फनाउदै रलगनेछ साथै  खाद्य सयुऺा काममक्रभ सचारन गरयनेछ । 

७.२० नभनुाको रुऩभा स्िास्थ चौकीहरुभा पाभेसी सेिा सॊचारनभा ल्माइनेछ ।  

७.२१ स्िास््म सस्था टाढा बएका स्थानहरुभा शहयी स्िास््म केन्त्ि स्थाऩना गयी आधायबतु स्िास््म सेिा 
सॊचारनभा ल्माउने व्मिस्था लभराइनेछ । साथै याकभकणामरीभा अस्ऩतार लनभामण नहनुजेर २४ सै घण्टा 
स्िास््म सेिा सॊचारनभा ल्माउने व्मिस्था लभराइनेछ ।  

७.२२ जोणखभभा काभ गने स्िास््मकलभमहरुका रागी जोणखभ बत्ताको व्मिस्था लभराइनेछ ।  

७.२३ मस नगयऩालरकाभा यहेका एआय वट लरने सेिाग्राहीहरुराइ र्दइयहेको ऩोषण बत्ताराई आगालभ आलथमक फषमभा सभेत 
लनयन्त्तयता र्दइनेछ ।  

७.२४ एच आई लब को जोणखभ न्त्मूलनकयण गनम  मस नगयऩालरकाभा सभदुामभा आधारयत यि ऩरयऺण काममक्रभराई 
अगालड फढाउन आिश्मक जनशणिको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 
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७.२५ मूिा वऩवढभा नैयस्मता फढेय आत्भहत्माका घटनाहरु फढीयहेको विषभ ऩरयणस्थलतराई भध्म नजय गदै स्थावऩत 
भनोसाभाणजक ऩयाभशम सेिाराई थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ । साथै विद्यारमहरुभा वकशोय वकशोयीको सभस्मा अनकुुरन 
ऺभता अलबफवृद्धका रालग स्िास्थकलभमहरुराई तालरभ प्रदान गरय ऩरयचारन गरयने व्मिस्था लभराइनेछ ।  
७.२६ गबमिती तथा सतु्केयी आभाहरुराई ऩोवषरो खाना व्मिस्थाऩनका रालग उऩप्रभखुको कोसेलर काममक्रभराई थऩ 
प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

७.२७ विहेिायी २० िषम ऩायीको नायाराई काममन्त्िमन गनम वकशोय वकशोयी सभहु गठन तथा ऩरयचारन गरयनेछ ।    

 

८. णशऺा नीलत  

८.१ लफद्यारमभा शैणऺक गणुस्तय सधुाय, लफकास य निप्रिमतनीम काममका रागी ऩूिामधाय, प्रविलध य जनशणि 
रगामतको आधायभा सयोकायिारा सभेतको सहबालगताभा नभनुा लफद्यारम भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ । 
''एकिडा एक नभनुा लफद्यारम" काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

८.२ णशऺण सस्थाको नक्साङ्कन गयी बगुोर य न्त्मूनतभ लफद्याथॉ सॊख्माको आधायभा लफद्यारम सभामोजन गने 
नीलत लरइनेछ ।  

८.३ गणुस्तयीम णशऺाका रागी विद्यारमभा मोग्म दऺ य णशऺण ऩेशाभा प्रलतपर णशऺकको आऩलुतम लफकास 
तथा ऩरयचारन गरयनेछ ।  

८.४ आधायबतु तहभा आठिीसको गौयि बाषा सस्कृती भलु्म य भान्त्मता, लसऩ य प्रलफलध सभाफेश बएको 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभामण गयी काममन्त्िमनभा ल्माइनेछ ।  

८.५ शैणऺक गणुस्तयका रागी प्रत्मेक लफद्यारमका प्रधानाध्माऩक सॊग काममसम्ऩादन कयाय गने नीतीराइ 
लनयन्त्तयता र्ददै सोको भालसकरुऩभा सलभऺा गरयनेछ ।  

८.६ शैणऺक गणुस्तय फवृद्धको रागी प्रत्मेक लफद्यारमरे लफद्यारम स्तयको फावषमक लफद्यारम सधुाय 
कामममोजना य नगयरे फावषमक नगय णशऺा सधुाय कामममोजना तमाय गयी कामामन्त्िमनभा ल्माइनेछ ।  

८.७ णशणऺत फेयोजगाय सभाधानका रागी रोकसेिा अध्मामन केन्त्ि स्थाऩना िा प्रणशऺण काममक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ ।  

८.८ ऩाचॉ िषमभनुीका िारिालरकाको सिामिीण विकासका रागी िारविकास केन्त्िहरुको स्तयउन्नोलत गदै 
नगयऩालरकाभा नभनुा िारविकास केन्त्ि  सॊचारन गरयनेछ । मसका रागी तालरभ, साभग्री य ऩूिामधायको 
ब्मिस्थाऩनभा जोड र्दइनेछ ।  

८.९ साभदुावमक लसकाइ केन्त्दहरुको स्थाऩना य सॊचारन गने नीलत लरइनेछ । लनणस्क्रम साभरु्दमक लसकाइ 
केन्त्िहरुराई खायेज गदै वक्रमाणशरसाभदुावमक केन्त्िहरुराई थऩ प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  



16 
 

८.१० सफै साभदुावमक विद्यारमरुभा स्िच्छ खानेऩानीको सलुनणितता गरयनेछ ।  साथै विद्यारम सयसपाई 
काममक्रभराई प्रबािकारय फनाउन विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत विद्यारम ऩरयिाय य सयोकायिाराराई णजम्भेिाय िनाउने 
नीलत लरइनेछ ।  

८.११ विद्यारमको अनगुभन य लनमभनराइ थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

८.१२ िारिालरकाको अध्ममनभा अलबबािकराइ चासो याख्न प्रोत्सावहत गने गयी अलबबािक सचेलतकयण 
काममक्रभ सॊचारन गयीनेछ ।  

८.१३ विद्यारमभा असर अभ्मासहरुको आदानप्रदान गने ब्मिस्था लभराइनेछ ।  

८.१४ कोलबड-१९ को कायण प्रबावित लफद्यारम णशऺाराई  लनयन्त्तयता र्दन फैकल्ऩीक उऩामहरुको 
अिरम्फन गरयनेछ ।  

८.१५ णशऺकहरुका रागी तालरभ भ्रभण य ऺभता लफकासका काममक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

 

९. मूिातथा खेरकुद  

९.१ मूिाहरुको ऺभता य सम्बािनाभा आधायीत बएय आठिीस मूिा प्रोपाइर तमाय गरयनेछ ।  

९.२ प्रत्मेक टोरटोरभा मिुा स्िमभसेिक सभहु गठन गयी मूिाहरुराई विकास, िाताियण सयऺण, 
सयसपाइ य लफऩद व्मिस्थाऩन रगामतका काममक्रभभा ऩरयचारन गरयनेछ ।  

९.३ सभाजका विविध ऩऺराई ऩरयितमन गनम मूिाहरुराई उऩमोग गदै सभनु्नत आठिीसका रागी मूिा सॊग 
हातेभारो गदै अलबमानहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

९.४ एक िडा एक खेर भैदान काममक्रभ सॊचारन गनुमका साथै याकभकणामरीभा सबा गहृ लनभामणका रागी 
सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊग आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।  खेरकुदका रागी आिश्मक ऩूिामधाय लनभामण तथा 
खेर साभग्री उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

९.५ विलबन्न खेरहरु बएको नगयस्तयीम भेमयकऩ आमोजना गरयनेछ ।  

९.६ नगयबन्त्दा फावहय हनुे खेरकुद प्रलतमोलगतभा नगयको प्रलतलनलधत्ि गयी जाने खेराडीहरुराइ प्रोत्साहन 
गने नीलत लरइनेछ ।  

९.७ विद्यारम स्तयभा खेरकुदका रागी आिश्मक साभग्रीहरु उऩरब्ध गयाउदै विद्यारम स्तयभा हनुे 
खेरकुद वक्रमाकराऩराइ लफशेष जोड र्दइनेछ ।  

९.१० मूिा वऩवढराई थऩ णजम्भेिाय िनाई साभाणजक काममभा अग्रसय गयाउन मूिाहरुको उऩप्रभखु सॊग 
लफकास य रुऩान्त्तयणको फहस काममक्रभको थारनी गरयनेछ ।  

 
१०. भवहरा िारिालरका तथा साभाणजक सभािेणशकयण  
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१०.१ रैविक सभानता तथा साभाणजक सभाफेणशकयण सम्फन्त्धी चेतनाभकु काममक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ।  

१०.२ जालतम लफबेदराइ न्त्मलनकयण गनम लफशेष अलबमान सचारन गरयनेछ ।  

१०.३ प्रत्मेक िडाहरुभा भवहरा दलरत तथा फवुद्धणजिीहरुको सहबालगता हनुे गरय नागयीक सयोकाय सभहु 
गठन गयी  ऩरयचारन गरयनेछ ।  

१०.४ भवहरा, पयक ऺभता बएका ब्मणि, एच आई लब बएका व्मणि, अलबबािक विवहन िारिालरका, 
दलरत तथा विऩन्न िगमका रागी लसऩभरुक आमआजमनका काममक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

१०.५ गरयिीको कायण नगयऩालरका लबर यहेका खयका छाना बएका घयहरुको रगत सॊकरन गयी खयको 
छाना राई विस्थावऩत गयी जस्ताऩाता द्धाया छाउने काममराइ लनयन्त्तयता र्दइनछे ।  

१०.६ नगय लबर यहेका िारक्रिहरुराई  थऩ वक्रमाणशर फनाउन आिश्मक श्रोत साधनहरु उऩरब्ध 
गयाइनेछ य सभाजभा व्माि कुसस्काय न्त्मूलनकयणको अलबमानभा ऩरयचारन गरयनेछ ।   

१०.७ जेष्ठ नागयीक तथा पयक ऺभता बएका ब्मणिहरुराई रणऺत गरय टोर स्तयभा लन शलु्क स्िास्थ 
सेिा तथा फ्रोअऩ गने काममक्रभ शरुुिात गरयनेछ ।  

१०.८ जेष्ठ नागरयक लभरन केन्त्ि स्थाऩना य सॊचारनभा जोड र्दइनेछ ।  

१०.९ अऩािता बएका व्मणिहरुको रगत सॊकरन गरय आिश्मक लसऩ तथा ऺभताभा फवृद्ध गरयनेछ ।  

१०.१० विलबन्न वहॊसाभा ऩरय सेिा लरन आएका तथा िेिारयस अिस्थाभा पेरा ऩयेका भवहरा िारिालरका 
तथा अन्त्म नागरयकहरुको सयुणऺत फसाइका रालग सयुणऺत घय स्थाऩना गयी  सॊचारनभा ल्माइनेछ ।  

१०.११ भवहराहरुको अन्त्तयलनवहत ऺभताको विकास गरय आत्भलनयबमय िनाउन भवहरा सॊग उऩप्रभखु 
काममक्रभराई थऩ प्रबािकायी फनाउदै आगालभ र्दनभा लनयन्त्तयता र्दइनेछ ।  

११.१२ भवहरा तथा िालरका भालथ हनुे वहॊसा अन्त्त्मका रालग अलबमान काममक्रभ अन्त्म िडाहरुभा ऩलन 
सॊचारन गनमका रागी आिश्मक जनशणिको व्मिस्थाऩन गदै साभदुावमक छरपरकेन्त्िहरु स्थाऩना गरय 
सभदुामभा हनुे सफै प्रकायका वहॊसा न्त्मूलनकयण गने नीलत लरइनेछ । 

११.१३ भवहरा भानि अलधकाय यऺकहरुको िडा स्तरयम सॊजार लनभामण गदै उि सॊजारराई सभाजका 
विलबन्न काममभा ऩरयचारन गरयने नीलत लरइनेछ ।  

११.१४ विलबन्न वहॊसाभा ऩयेका सफै व्मणि य विशेष गरय भवहराहरुराइ उलनहरुको गोऩलनमता कामभ गदै 
ितु गलतभा काननुी उऩचाय प्रदान गरयनेछ ।  

११.१५  सफै सभदुामका भवहराहयको न्त्मामभा ऩहुॉच फढाउन काननुी साऺयता काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ 
।  

११.१६ शायीरयक वहॊसा बोगेय  सेिा लरन आउने सयोकायिाराहरुको तत्कार उऩचाय तथा अन्त्म 
व्मिस्थाऩनका रालग रैंविक वहॊसा लनिायण कोष स्थाऩना गरयनेछ ।  



18 
 

 
११. ऩूिामधाय लफकास नीलत  

११.१ कणामरीयाजभागम बएय लफस्ताय बैयहेको यावष्डम प्रसायण राइनको सि स्टेशन आठिीसनगयऩालरकाभा 
याख्नका रागी प्रदेश तथा नेऩार सयकाय सॊग आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

११.२ लफधलुतकयणका रागी आिश्मक ऩोरहरु तथा ताय खरयदकारागी आिशश्मक यकभको ब्मिस्था 
गयेको छु । 

११.३ वऩको रघ ुसाना तथा रघजुरलफधतुआमोजना य सौमम लफधलुतकयणराइ जोड र्दइनेछ ।  

११.४ विधलुतकयणभा सािमणजनक नीणज उऩबोि साझेदायीको नीलत अिरम्फन गरयनेछ ।  

११.५ िडाको केन्त्द सम्भ सडकको ऩहुॉच ऩमुामइनेछ ।  

११.६ नगय सडक गरुुमोजना फभोणजभ सडक लनभामण तथा लफस्ताय गरयनेछ ।  

११.७ सडक तथा मातामत लफस्ताय गदाम ऩानीका भहुान िनजॊगर प्राकृलतक श्रोत धालभमक स्थर विस्थावऩत 
नहनुे गयी िाताियण भैरी सडक लनभामण गरयनेछ ।  

११.८ नगय ऺेर लबर ऩने कणामरी याजभागमभा मार ुप्रलतऺारम तथा मातामात विश्राभस्थर य सािमजलनक 
शौचारम तथा खाजा घय लनभामणको मोजना फनाई नीणजऺेर सॊगको सहकाममभा रयफे्रसभेन्त्ट सेन्त्टयका रुऩभा 
विकास गरयनेछ । त्मस्ता केन्त्िभा फनाइने खाजा तथा खानाका ऩरयकायहरुभा स्थानीम उत्ऩादनभा 
आधा।त हनुे ब्मफसेथा गरयनेछ ।  

११.९ सफै वकलसभका ऩूिामधाय लनभामण गदाम पयक ऺभता बएका ब्मणि य जेष्ठ नागयीकको ऩहुॉच सलुनणित 
हनुे गयी ब्मफस्था गरयनेछ ।  

११.१०  शहयी मोजना तथा बिन लनभामण भाऩदण्ड २०७२ ऩूणम ऩारनाभा जोड र्ददै घयजग्गा 
नक्साऩासको कामम सॊचारन गरयनेछ ।  

११.११ घयजग्गा नक्साऩास तथा प्रभाणणकयण गदाम अलबरेणखकयण िा घय फनेको  प्रभाणणकयण य घय 
नक्सा ऩास गयी तीन बागभा लफबाजन गरयनेछ । नगय लबरका सफैघयहरुराइ अलबरेणखकयण गरयनेछ ।  

११.१२ आठिीस नगयऩालरकाको चक्रऩथ लनभामण कामम मथालसघ्र अणघ फढाइनेछ ।  

११.१३ मातामात ऺेरराई व्मिणस्थत िनाउनका रागी फसऩाकम  लनभामणको कामम अगाडी फढाइनेछ ।  

११.१४ नगयऩालरका य प्रत्मेक िडाका सडक खानेऩानी सचाई पोहोय व्मिस्थाऩन रगामतका विकास 
लनभामणका काममहरु राई मोजनाका रुऩभा अगाडी फढाई ऩरयमोजना फैक लनभामण गरयनेछ ।  

११.१५ नगयको सफै िडाहरुभा ठुरो मोजनाहरु सडक य खानेऩानी लसचाई रगामतका ऩूिामधाय लनभामणका 
रागी विस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतफेदन (DPR) लनभामण गयी व्मिणस्थतरुऩभा सैचारन गरयनेछ ।  
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११.१६प्रत्मेक िडा सम्भ लनिामधरुऩभा मातामात सॊचारन गनम सक्ने गयी सडक लनभामण तथा स्तयोन्नती 
गरयनेछ ।  

११.१७ िडा कामामरमहरु नबएका िडाहरुभा िडा कामामरम बिनहरु लनभामण गरयनेछ ।  

११.१८ रागत साझेदायी/ सहबालगताभा मोजना काममन्त्िमन गने काममराई प्रथालभकता र्दइनेछ ।  

११.१९ कुनै आमोजना तथा काममक्रभभा दोहोयोऩना आउन नर्दन नगयकाममऩालरकाको फैठकफाट आिश्मक 
सॊमन्त्र तमाय गरयनेछ । मदी दोहोयोऩना हनु गएको थाहा बएभा नगयकाममऩालरकाको फैठकफाट सॊशोधन 
गयीनेछ ।  

११.२० विकास लनभामणको काभभा जनसहबालगताको भाध्मभफाट अऩनत्ि फवृद्ध गनम टोर लफकास सस्थाको 
अिधायणा अिरम्फन गरयनेछ ।  जनसहबालगता प्रफमद्धन गनम काममलफधी लनभामण गयी कामामन्त्िमन गरयनेछ ।  

११.२१ िडाभा कामामन्त्ममनभा यहेका खानेऩानी, लसचाई कुटानी वऩसानी लभर रगामतका उऩबोिा 
सस्थाहरुको र्दगो रुऩभा सॊचारन गने गयी भभमत सम्बायका रागी उऩबोि सलभलत भापम त उऩबोगभा 
शसलु्क गयी उऩबोिाफाट नै भभमत गने ब्मफस्था लभराइनेछ ।  

११.२२  नगयऺेरभा घयलनभामण गदाम बकुम्ऩ प्रलतयोधक घय लनभामणका रालग सचेलतकयण काममक्रभ सचारन 
गरयनेछ ।  स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध डकलभमहरुराई बकुम्ऩ प्रलतयोधक बिन लनभामण सम्फन्त्धी तालरभ 
सॊचारन गरयनेछ ।  

११.२३ नगयऩालरका ऺेरका खेलतमोग्म जलभनभा फाहै्र भवहना लसचाई सवुिधा प्रादन गनमका रागी प्रावष्टक 
ऩोखयी लसचाई कुरो लनभामण गने काभराई प्राथलभकता र्दइनेछ ।  

११.२४ प्रमाि लसचाई सवुिधाका रागी प्रदेश सयकाय सॊघीम सयकाय सॊग सहकामम गरयनेछ ।  

११.२५  फैकणल्ऩक लसचाई ऩद्धलतको लफकास गरयनछे ।  

११.२६ नक्साऩास सम्फन्त्धभा जनचेतना जगाई कुनै ऩनी घय टहया नक्सा ऩास गयेय भार फनाउने 
अिस्थाको सजृना गरयनेछ ।  

११.२७  नगयऩालरकाको आफ्नै प्रशासकीम बिनको लनभामण गयी सेिा प्रफाह गने ब्मफसथा गरयनेछ ।  

 
 

 

१२. सॊञ्चाय तथा सचुना सम्फन्त्धी नीलत  

 

१२.१ भोिाईर टेलरपोन नेटिकम भा  सधुाय गनम टेलरपोन टािय स्थाऩना तथा सधुायका रागी सेिा 
प्रदामक सॊग सभन्त्िम य सहकामम गरयनेछ ।  

१२.२ नगयऩालरका ऺेरभा एप एभ येलडमो स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माउन ऩहर गरयनेछ ।  
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१२.३ नागरयकको सूचना ऩाउने हकराई ऩूणमरुऩभा प्रत्माबलुत र्दने गयी सूचनाको हकराई व्मिहारयक रुऩभा 
प्रमोगभा ल्माइनेछ । नागरयकको सचुना भाग्ने य सूचना ऩाउने हकराइ सयुणऺत गदै सूचना प्रािी गने 
काममभा सहजता ल्माइनेछ ।  

१२.४ खोजभरुक य अनसुन्त्धान भरुक ऩरकारयता प्रफमद्धन गनम लफलबन्न काममक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 

१३. िाताियण तथा लफऩद व्मिस्थाऩन  

१३.१ नगय ऺेर लबरका प्रभखु फजाय केन्त्िभा पोहोयभैराको कुवहने य नकुवहने आधायभा फलगमकयण गरय 
सोही अनसुाय व्मिस्थाऩन गने नीलत लरइनेछ ।  

१३.२ ऩरावष्टक झोरा प्रमोगराई लनरुत्सावहत गदै स्थानीम कच्चा ऩदाथमको प्रमोग गरय फैकणल्ऩक झोरा 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

१३.३ नगयका प्रभखु स्थानहरुभा सािमजलनक सौचारमहरु लनभामण गरयनेछ ।  

१३.४ प्रत्मेक िडाभा कणम्तभा ५० हजाय य नगयभा ७० राखको लफऩद व्मिस्थाऩन कोष लनभामण गरयनेछ 
।  

१३.५ कणामरी नर्दको कटान लनमन्त्तण गनमका रागी तटब्धन लनभामण काममराई उच्च प्राथलभकता र्दइनेछ 
।  

१३.६ नगय लबर खालर यहेका जलभनभा फृऺ ायोऩण काममक्रभराइ अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरय हरयत 
आठिीस फनाउने नीलत लरइनेछ ।  

१३. ७ जरिाम ुऩरयितमनका असयराई न्त्मूलनकयण गनम सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य नगयऩालरकाको 
सहकाममभा जरिाम ुअनकुुरन कामममोजना तमाय गरय काममन्त्िमनभा ल्माइनेछ ।  

१३.८ ऩानीका भहुान तथा धायाहरु सॊयऺण गरयनेछ ।  

१३.९ फैकणल्ऩक उजामको रुऩभा सौमम उजाम य फामो ग्मास लनभामण गने काममराई प्रािकायी रुऩभा 
काममन्त्िमन गनम रगानीभा सहलुरमत प्रदान गरयनेछ । 

  

१४. सािमजलनक सेिा तथा सस्थागत ऺभता  

१४.१ कभमचायीको कामम सम्ऩादनराई फस्तगुत य प्रबािकायी िनाउन सफै कभमचायीको कामम विियण तमाय 
गयी राग ुगरयनेछ ।  

१४.२ नगऩालरका य अन्त्तगमतका िडा कामामरम स्िास्थ सस्था य भाध्मलभक विद्यारमहरुभा लडणजटर 
हाणजयी प्रमोगभा ल्माइनेछ ।  
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१४.३ नगयऩालरका य िडा फाट प्रदान गरयने सेिाहरुको सम्फन्त्धभा ससुणुचत गनम प्रत्मेक िडाको ऩामक ऩने 
स्थानभा नागयीक िडा ऩर याणखनेछ । साथै नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेिाहरुको सम्फन्त्धभा जानकायी 
गयाउनका रागी लफद्यारमहरुभा जनचेतना काममक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

१४.४ नगयऩालरका य अन्त्तगमतका लनकामहरु फाट प्रदान गरयने सेिाहरुराई सूचना प्रविलधभैरी फनाइनेछ ।  

१४.५ अनराईन घटना दताम काममको शरुुिात गरयनछे ।  

१४.६ कभमचायीको भनोिर उच्च िनाइ कामम सम्ऩादनभा प्रबािकायीता ल्माउन कभमचायीराइ प्रोत्साहन गने 
य नगयभा काममयत कयाय कभमचायीहरुका रागी कल्माणकायी कोषको व्मिस्था गरयनेछ  । 

१४.७  कभमचायीको ऺभता विकासका रागी आिश्मक तालरभ, अध्मामन तथा अिरोकन भ्रभणको व्मिस्था 
लभराइनेछ ।  

१४.८ जिापदेवहता य ऩायदणशमता कामभ गनम नगयऩालरका य अन्त्तगमतका लनकामहरु फाट प्रािह गरयन ेसेिा 
तथा आमोजनाहरुको सािमजलनक सनुिुाईका काममक्रभहरुराई लनयन्त्तयता र्ददै थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ ।   

 

१५. साझेदाय सस्था सम्फन्त्धी नीलत     

१५.१ नगऩालरकाको सभग्र विकासका रागी वक्रमाणशर साझेदाय सस्थाहरुराई विकास साझेदायको रुऩभा 
लरइनेछ ।  

१५.२ साझेदाय सस्थाको मोजना, फजेट तथा काममक्रभ लनभामण य काममन्त्िमनभा एकद्धाय प्रणामरी अऩनाइनेछ 
।  

१५.१३ साझेदाय लनकामफाट सचालरत काममक्रभको ऩायदमणशता य जिापदेवहता सलुनणित गने नीलत लरइनेछ 
।  

आदयणणम सबाध्मऺ एॊि सबा सदस्म ज्मूहरु  

अफ भ आ ि २०७७/७८ का रागी  याजस्ि तथा व्ममको अनभुान प्रस्ततु गदमछु ।  

उणल्रणखत नीलत तथा काममक्रभहरु प्राथलभकताका आधायभा काममन्त्िमन गनमका रागी नगयऩालरकाराई 
नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायकाट प्राि फजेट तथा नगयको आन्त्तरयक आम सभेतराई आकरन गयी 
आ ि २०७७/७८का रालग लनम्नानसुायको फजेट तजुमभा गरयएको छ ।  

आम तपम   

आगाभी आलथमक िषमभा आन्त्तयीक आम तपम  रु ८० राख प्रऺेऩण गरयएको छ । त्मसै गरय सॊघीम 
सयकायको विणत्तम सभालनकयण अनदुान रु १० कयोड २६ राख , सॊघीम सयकायको लफशेष अनदुान रु 
२ कयोड १० राख , सॊघीम सयकायको याजस्ि फाडपाॉड भापम त प्राि हनु ेयकभ रु ८ कयोड ९२ 
राख ४१ हजाय ५ सम ९०, सॊघीम सयकायको सशमत अनदुान यकभ रु २० कयोड १ राख, प्रदेश 
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सयकायको विणत्तम सभालनकयण अनदुान यकभ रु १ कयोड २ राख १० हजाय, प्रदेश सयकायको 
याजस्ि फाडपाडफाट प्राि हनुे यकभ रु ९ राख २२ हजाय य गत आि को भौज्दात यकभ रु ३ 
कयोड २० राख सभेत गयी जम्भा रु ४६ कयोड ४० राख ७३ हजाय ५ सम ९० यहेको छ ।  

व्मम तपम   

आम तपम  प्रऺेऩण गरयएको यकभ फभोणजभ आगाभी आलथमक िषमभा चार ुतपम  रु २८ कयोड ६० राख 
१४ हजाय ५ सम ९० य ऩणुजगत तपम  रु १७ कयोड ८० राख ५९  हजाय   विलनमोजन गयेको छु 
।  

आदयणणम सबाध्मऺ तथा सबा सदस्मज्मूरु  

भालथ उणल्रणखत ऩुॉणजगत खचमराई स्थानीम तहको फजेट तथा मोजना तजुमभा र्दग्दशमन 
२०७४(ऩरयभाणजमत) फभोणजभ आलथमक लफकास, साभाणजक लफकास, बौलतक ऩूिामधाय,  िाताियण तथा लफऩद 
ब्मफस्थाऩन  य सशुासन तथा सॊस्थागत विकासको ऺेरभा यकभ विलनमोजन गयेको छु । फजेट 
आमव्ममको विस्ततृ विियण अनसूुचीहरुभा सभाफेश गयेको छु ।  

आदयणणम सबाध्मऺ तथा सबा सदस्मज्मूहरु  

प्रस्ततु नीलत, काममक्रभ य फजेट प्रबािकायी काममन्त्िमनफाट ''सभदृ्ध आठिीस सणुख आठिीस फासी" हनुे 
तपम  हाभी उन्त्भखु हनु्त्छौ बने्न विश्वास लरएको छु । फजेट कामामन्त्िमनभा नगयकाममऩालरकाको प्रभखुज्मू, 
सदस्मज्मूहरु, नगयसबाका सम्ऩूणम सदस्मज्मूहरु रगामत सम्फणन्त्धत सयोकायिारा व्मणि तथा 
सॊस्थाहरुको सभेत भहत्िऩूणम बलुभका यहने विश्वास लरएको छु ।  

अन्त्तभा आठिीसको सभग्र विकासभा मोगदान गने याजलनलतक दर, याष्डसेिक कभमचायी, नीणज सहकायी 
य सभदुावमक ऺेर, श्रलभक िगम, नागरयक सभाज, सॊन्त्चाय जगत रगामत सम्ऩूणम र्दर्दफवहनी दाजबुाई तथा 
विकास साझेदाय सस्थाहरुराई हार्दमक धन्त्मिाद ऻाऩन गदमछु ।  

 

धन्त्मिाद !                                                                                              दीऩा फोहया  

      उऩ प्रभखु एॊि फजेट तथा काममक्रभ तजुमभा सलभलत 

                                                    सॊमोजक  

आठिीस नगयऩालरका दैरेख  


