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आठफीस नगयऩालरकाका प्रभखु एवॊ नगयसबाका अध्मऺ ज्मू 

नगयऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

नगयऩालरकाका सफै वडाका वडाध्मऺ ज्मूहरु, नगय कामयऩालरकाका सदस्म ज्मूहरु,  

नगय सबाका सदस्म ज्मूहरु, ववलबन्न याजलनलतवक दरका प्रभखु एवॊ प्रलतलनधी ज्महुरु, ऩालरका स्स्थत कामायरमका प्रभखु एवॊ प्रलतलनधी ज्म,ु नागरयक 
सभाजका अगवुाहरु ववलबन्न साझेदाय सॊघ सस ॊथाका प्रभखु एवॊ प्रलतलनधी ज्महुरु य ऩत्रकाय साथीहरु नगयऩालरकाका कभयचायी तथा उऩस्स्थत 
भहानबुावहरु   

मस आठफीस नगयऩालरकाको नवौं नगय सबाभा आफ्नो व्मस्तताका फाफजदु् अभलु्म सभम प्रदान गदै हाम्रो लनभन्त्त्रणाराई स्वीकाय गयी ऩाल्न ुबएका 
उऩस्स्थत सम्ऩणुय सम्भालनत व्मस्ित्वहरुभा भ सवयप्रथभ आठफीस नगयऩालरका य भेयो व्मस्िगत तपय फाट हार्दयक स्वागत एवभ  कृतऻता ब्मि गदयछु   

नेऩारी जनताको राभो सॊघषय, अथयऩणुय त्माग य वलरदानफाट सॊस्घम रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्र नेऩारको स्थाऩना बएको तथ्म हाभी सफैका साभ ुछरयङ्ग छ 
  त्मो त्माग य वलरदान नेऩारीको सखु य सभवृिका रालग लथमो   ववकास य सनुौरो बववस्मका रालग लथमो   आज हाभी मस ऐलतहालसक आठफीस 
नगयऩालरकाको सनुौरो बववष्म सवहतको लनलत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय नगय सबाको फैठक सञ्चारन गनय गईयहेका छौं   नगयऩालरकाको मस 
गरयभाभम सबाभा नवौं वावषयक नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा भ अत्मन्त्तै गौयवास्न्त्वत बएको छु   मस ऺणभा ऐलतहालसक कारखण्ड हदैु 
प्रजातन्त्त्र प्रालि, सॊघीम रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्र स्थाऩना तथा नमाॉ नेऩार लनभायणको क्रभभा आफ्नो अभलु्म जीवनको आहलुत र्दने ऻात अऻात सवहदहरु 
प्रलत बावऩूणय श्रिाञ्जरी अऩयण गदयछु    
आदयणीम नगय सबाका अध्मऺज्मू एवॊ उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

नेऩारको सॊववधान २०७२ रे स्थावऩत गयेको सॊस्घम रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्र य तीन तहको सॊयचना,  तीन तहको सयकायको अवधायणा अनसुाय जनताको 
सफैबन्त्दा नस्जकको सयकायको रुऩभा स्थालनम सयकाय स्थाऩना बएको हो   लतनै स्थालनम सयकाय भध्म वव.सॊ. २०७३ सार पागनु २६ को 
लनणयमानसुाय साववकका ६ वटा गा.वव.स.हरु सभामोजन गयी मस आठफीस नगऩालरकाको स्थाऩना बएको कुया ववर्दतै छ   प्राकृलतक, साॉस्कृलतक तथा 
धालभयक सम्ऩदाहरुरे बयीऩूणय मस नगयऩालरकाको सहबालगताभरुक बावी मोजनाको लनभायणरे भात्र बववष्मको सनुौरो भागय प्रशस्त गदयछ   नगय 
ऺेत्रका ववद्यभान साॉस्कृलतक, प्राकृलतक य ऩमयटकीम सम्ऩदाहरुको ववकास, सॊयऺण य सॊम्फिन तथा प्रचाय प्रसाय गयी सभग्र ववकासको रक्ष्म तम गदै 
कृवषभा आत्भलनबयय नगयऩालरकाको रुऩभा स्थावऩत गयाउन हाभीरे हयसॊबव प्रमास गरय सोचे जलत उऩरब्धी हालसर गनय नसके ऩलन केवह सकायात्भक 
ऩरयवतयन बने अवश्मक बएका छन   रोकतास्न्त्त्रक भलु्म य भान्त्मता, ववकेन्त्रीकयण य स्थानीम स्वामतता, सेवाप्रवाह तथा ववकास लनभायणभा व्माऩक 
जनसहबालगता, जवापदेवहता, उतयदावमत्व तथा ऩायदस्शयता जस्ता सशुासनका आमाभहरुको अफरम्फन गदै मस नगयऩालरकाको सभग्र ववकास प्रमासराई 
लनयन्त्तय अगाडी फढाउनका रालग याजनैलतक दर, सयकायी तथा गैयसयकायी लनकाम, नीस्ज ऺेत्र, सॊचाय कभॉ, सभाजसेवी, फवुिस्जवी एवभ  सम्ऩूणय 
ववकासप्रभेी भहानबुाफहरुफाट आवश्मक सहमोग प्राि बईयहेको छ य बईयहनेछ बने्न ववश्वास लरएको छु   

 

आदयणीम नगय सबाका अध्मऺज्मू एवॊ उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

नेऩारको सॊववधान फभोस्जभ रोकतन्त्त्रराई सॊस्थागत गदै रोकतास्न्त्त्रक भलु्म य भान्त्मता फभोस्जभ जनताका चाहना, आकाॊऺा एवॊ सॊववधान प्रदत हक 
अलधकायहरुको भभय अनरुुऩ स्थानीम तहराई सदुृढ य ववकलसत गनुय ऩने आवश्मकता यहेको छ   सॊववधानरे नेऩारी जनताको सावयबौलभकताराई 
सॊवैधालनक काननुी य व्मवहारयक रुऩभा स्थावऩत गरयसकेको ऩरयप्रेऺ भा याज्म तथा स्थानीम सयकायफाट प्रदान गरयने सेवा सवुवधाहरु सफै नगयफासी 
सभऺ ऩयुमाउन े हाम्रो दावमत्व हो, तकय  तथ्म य काननुको आधायभा नगयफासीका जामज कुयाहरुको सम्फोधन गनुय तथा रोकवप्रमताको रालग नबइ 
जनताको आवश्मकताको आधायभा कामय गनय सकेभा भात्र नगयऩालरका य जनप्रलतलनधीहरुको गरयभा उच्च हनुेभा दइुभत हनु सक्दैन   सॊस्घमताको 
ऩनुयसॊयचना ऩश्चात सेवाग्राही य सेवा प्रदामक दवैुराई सहज भहशसु हनुकुा साथै कामय प्रबावकारयता तथा जनसहबालगताभा फवृि हनु ेअऩेऺ ा गरयएको 
बएता ऩलन बौलतक ऩूवायधाय, जनशस्िको अबाव, कानूनी य नीलतगत अन्त्मौरता, सभमभै फजेट नआउन(ुसॊघ, प्रदेशफाट), सभम भै मोजना सम्ऩन्न नगरयन ुय 
स ु शासनको कामायन्त्वमनभा कभी तथा अकल्ऩलनम कोलबड भहाभायीका कायण नगयऩालरकारे जनअऩेऺानसुाय कामय सम्ऩादन गनय नसकेको तीतो 
मथाथयता हाम्रो ववगत ४ फषयको अनबुवरे देखाएको छ   त्मसैरे सॊघीम रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्र नेऩारको सॊववधानभा ऩवहरो ऩटक सॊघीम, प्रादेस्शक 
तथा स्थानीम तह य लतनको स्वरुऩ तथा काभ, कतयब्म य अलधकाय सभेत स्ऩष्ट गरयएकोरे सॊघीमताको कामायन्त्वमन ऩश्चात स्थानीम तह भापय त 
नागरयकराई ऩाइन ेसेवा सवुवधा झन  सयर, सहज, सफैको ऩहुॉचमोग्म य प्रबावकायी हनु ेअऩेऺा गनय सवकन्त्छ   लसलभत स्रोत, साधन य नगयफासीका 
अनलगन्त्ती आवश्मकताहरु ववच सभन्त्वम गदै उऩरब्ध स्रोत य साधनराई आवश्मिाका आधायभा न्त्मोस्चत ववतयण गने कुयाभा हाम्रो ध्मान गएको छ 
  हाम्रो गन्त्तब्म गरयवी लनवायणका रालग आलथयक सभवृि, ससुासन, साभास्जक सभावेस्शकयण, सभावेस्श ववकास, साभास्जक न्त्माम सवहतको आमको सभान 
ववतयण तपय  हनु जरुयी छ   सोही उदे्यश्म प्रािीका रालग नेऩारको सॊववधानभा स्थानीम सयकायको ऩरयकल्ऩना गरयएको हो   

 

 ववकेस्न्त्रकयणको लसिान्त्तको कामायन्त्वमनवाट रोकतास्न्त्त्रक प्रवक्रमा सॊस्थागत हनुकुा साथै स्थानीम नेततृ्वको ववकास हनुे अऩेऺा यास्खन्त्छ   जातीम, 

बावषक, धाभॉक, साॊस्कृलतक तथा बौगोलरक ववववधताहरुको सॊयऺण, सम्विन तथा प्रविन हदुाॉ स्थानीम आवश्मकता एवॊ सभस्माहरुको स्थानीम 



 
 

स्तयफाटै ऩवहचान हनुकुा साथै आफ्नो लनणयम आपै गनय सक्ने वातावयण य ऺभताको ववकास बएको छ   मस्तै ऺभता य वातावयणको ववकासका रालग 
प्रभखु आधायस्शराको रुऩभा स्थानीम स्वामत शासन ऐन, २०५५ य स्थानीम स्वामत शासन लनमभावरी, २०५६ रे लफकेन्त्रीकयणराई फढावा र्दएको 
हाभी सफैराई अवगत नै छ   लफगतभा स्थानीम तहको नीलत लनभायणभा लनवायस्चत जनप्रलतलनधीको अबावभा याजलनलतक दरहरु तथा स्थानीम ववऻको 
याम, सल्राह य सहभलतभा नगयऩालरकाहरुको नीलत, कामयक्रभ तथा मोजना तजुयभा, कामायन्त्वमन य भूल्माङ्कनको कामय बैयहेकोभा जनलनवायस्चत प्रलतलनधहरु 
फहारी बैसकेऩलछ उि कामयहरु प्रबावकायी रुऩभा बैयहेका छन    ववलबन्न मोजना, नीलत तथा कामयक्रभहरुको छनौट देस्ख कामायन्त्वमन, अनगुभन 
भ ू ूल्माॊकनका हयेक चयणहरुभा फढी बन्त्दा फढी वगय य ऺेत्रको प्रलतलनलधत्व हनुे गयी मथाशक्म सवयदरीम÷सवयऩऺीम भाध्मभफाट सहबालगतात्भक 
ऩिलतको लसिान्त्तराई मस नगयऩालरकारे अवरम्वन गदै गइयहेको छ   वस्ती÷वडा तहफाट छनौट बएका मोजनाराई नै प्राथलभकता र्ददै मोजना 
छनौट, सञ्चारन, अनगुभन तथा उऩरब्धीको वाÒडपाÒड य उऩबोग गने जस्ता स्जम्भेवायी जनताका हनु बने्न सन्त्देश र्दन ुआजको आवश्मकता बएको 
छ   स्थानीम तहको कामय प्रकृलत य देशको ववद्यभान सॊक्रभणकारीन अवस्थाको सन्त्दबयभा याजनीलतक दरका प्रलतलनलध, नागरयक सभाजका अगवुा, 
सॊचायकभॉ एवॊ नगयफासीज्मूहरुको याम, सल्राह, सझुाव य सहमोग जरुयी यहेको छ   

 आठफीस नगयऩालरकाको लनलत तथा कामयक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन गयाउनका रालग लनम्नप्रकायका प्राथलभकताका ऺते्रहरु लनधाययण 
गरयएको छ   

१) आलथयक लफकास य गरयवी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩमुायउन ेमोजना   

२) उत्ऩादनभरुक य लछटो प्रलतपर र्दन ेमोजनाहरु   

३. याजस्व ऩस्चारन य आन्त्तरयक आमभा उरेख्म मोगदान ऩमुायउने मोजना   

४) स्थानीम स्रोत य साधनभा आधारयत बै जनसहबालगता अलबविृी गने मोजना   

५) रैलगॊक सभानता य साभास्जक सभावेशीकयणभा मोगदान ऩमुायउने मोजना    
६) र्दगो लफकास, वातावयण सॊयऺण य ववऩद व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुायउने मोजना   

७) साॊस्कृलतक ववववधता धालभयक सस ॊकाय य ऩयुातास्त्वक भहत्वका वस्तहुरुको सॊयऺण य सॊम्विन  

८) रस्ऺत वगयको स्जववकोऩायजनभा सघाउने मोजना   

 

नगयऩालरकाका सभस्मा तथा चनुौतीहरु 

आठफीस नगयऩालरकाराई व्मवस्स्थत शहयीकयण गयी नगय स्तयीम ऩूवायधायहरुको लनभायण गनुय आजको प्रभखु चनुौती हो   सडक, फसऩाकय , ल्माण्डवपर 
साईट, खानेऩानी, ढर लनकास , कामायरम बवन, ऩाकय  उद्यान, सबा हर, ववद्यलुतकयण, सॊचाय जस्ता नगय स्तयीम ऩूवायधायहरुको लनभायण तथा लफस्ताय गयी 
शहयराई अझै फढी ब्मवस्स्थत, सयुस्ऺत, वातावयण भैत्री य सनु्त्दय फनाउन ुचनुौतीको रुऩभा यहेको छ   त्मस्तै कभजोय कय ऺभताका कयदाता य न्त्मनु 
कय सहबालगता यहेको मस नगयऩालरकाभा कय दाता भैत्री, फारभैत्री, अऩाॊग भैत्री, वातावयण भैत्री, रैंलगक भैत्री स्थानीम शासन वहार गनुय, जनचेतना 
जगाउन,ु सॊस्थागत ऺभता  य आमस्रोतको अलबववृि गयी आत्भलनबयय, सऺभ य सवर स्थानीम तहको लफकास गनुय, भ्रष्टाचाय न्त्मूनीकयण, सशुासन 
अवरम्फन, सभावेशीकयण, तथा सभता भरुक नगय स्थाऩना गनुय रगामत अन्त्म सभस्मा तथा चनुौतीहरु ववद्यभान छन    

अवसय 
 हाम्रो नगयऩालरका ऺेत्र बएय फलगयहेको कणायरी नदी, कणायरी नर्द रगामत मस नगयऩालरकाका खोरा फगयहरुभा ऩाइने नर्दजन्त्म ऩदाथय(ढुॉङ्गा, लगट्टी 
वारवुा), कणायरी याजभागय, नमाॉ शहय आमोजना, ऩहाड य तयाई लभश्रीत बबुाग, ऩूवयऩस्श्चभ रोकभागय, सभतरतलु्म स्जउराका पाॉटहरु घनाफनजॊगर एव हरयमारी 
ऺेत्र, जैववक लफलफधता, धालभयक तथा ऩयुातास्त्वक सम्ऩदा, स्थानीम जातजालतको रोककरा सस्कृती य भानव श्रोतराई मस नगयऩालरकाको अवसयका रुऩभा लरन 

सवकन्त्छ   

चनुौतीहरु 

सवरऩऺ य सधुाय गनुय ऩने ऩऺहरु सॊगै हाभीरे साभना गनुय ऩने चनुौलतहरुको फायेभा उल्रेख गनय चाहन्त्छु  

१.नगयऩालरकाको कामयचाऩ फवृि बए सॊगै आवश्मक जनशस्ि तथा स्रोतसाधनको उऩरब्धता नहनु ु 

२.ऩूवायधाय लफकासका रागी आवश्मक श्रोत य साधनको अबाव हनु ु 

३.अब्मफस्स्थत फसोवास,खानेऩानीको उस्चत प्रफन्त्ध हनु नसक्न ुय अब्मफस्स्थत ढर लनकास  

४.नगयऩालरकाको सेवा प्रवाह प्रकृमाराई गणुस्तरयम य प्रलफलधभैती फनाउन ु

५.जनशस्ि ब्मफस्थाऩन गनय  
६. कोलबड-१९ तथा कोयोना बाइयसको लनमन्त्तण तथा योकथाभ  

७. जनताराइ बोकभयी फाट फचाउन,ु उत्ऩादन फवृि गनुय य योजगायी उऩरब्ध गयाउन ु 
८. हारको लफषभ ऩरयस्स्थतीभा लफकास लनभायणका काभहरु सॊचारन गनय   



 
 

९. सभाजभा ब्माि साभास्जक कुरयलतहरु जालतम ववबेद, छाउऩडी, रैवङ्गक वहॊसा य वारववफाह न्त्मूलनकयण गने   

 

आदयणीम सबाध्मऺ एॊव सबा सदस्मज्मूहरु  
सॊववधानरे र्दएको अलधकाय अनसुाय जनताको सफै बन्त्दा नस्जकको सयकायको हैलसमतरे जनताका अलसलभत आवश्मकता य आकाॊऺाहरुराइ सम्वोधन 
गयी अस्घ फढ्न ुऩने हनु्त्छ  बन े अको तपय  हाभी सॊग लसलभत श्रोत य साधनहरु उऩरब्ध यहेका छन    

अवहरे हाभी कोयोना बाइयसको सॊक्रभण योकथाभका रागी रालगयहेका छौ    मस लफषभ ऩरयस्स्थतीभा मस नगयऩालरकाको नीलत कामयक्रभ  तथा 
फजेट मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गरय यहॉदा थऩ स्जम्भेवायी फोधको अनबुतुी बएको छ    हाभी सॊग उऩरब्ध लसलभत श्रोत य साधनफाट मस 
वकलसभको भहा लफऩतीको साभना गनुय हाम्रा रागी चनुौतीऩूर्रणय कामय बएको छ   जनताको स्जउ ज्मान जोगाउन ुनै नगयऩालरकाको कतयव्म बएको हदुा 
सवयप्रथभ योग छुटाउन ेअलन बोकभयी भेटाउने बने्न उदेश्मका साथ मो नीलत कामयक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गदै छु    
हाम्रो नगयऩालरकाभा स्शऺा, कृवष, ऩमयटन, ऩशऩुारन, उद्योग य  ब्माऩायको प्रचयु सम्बावना यहेको बएता ऩलन मसको सभसु्चत उऩमोग गयी 
नगयऩालरकाराई सभिृ नगयऩालरका फनाउन ेसन्त्दबयभा हाभीरे सोचे जस्तो उऩरब्धी हालसर बन ेगनय सवकयहेका छैनौ   नगयफासीहरुरे अझै ऩनी 
नगयऩालरकाको ऩूणय अनबुलुत गनय नसवकयहेको अवस्थाभा नगय कामयऩालरकाको लसॊगो वटभ मसराइ सम्वोधन गनय लनयन्त्तय रालग ऩयेको छ    

आदयणीम सबाध्मऺ भहोदम  
अव भ आठवीस नगयऩालरकाफाट नगयऩालरका स्थाऩना बए देस्ख हारसम्भ बए गयेका कामयहरुको सलभऺा प्रस्ततु गदयछु    
१. आवश्मक नीलतगत य सस्थागत ऺभताको  लफकास गदै जनताको आधायबतु आवश्मकताहरु ऩरयऩूतॉ गनय य नगयको लफकास कामयभा आठवीस 
नगयऩालरका सदैव रालगयहेको छ    

२. कोलबड-१९ को भहाभयीफाट लसस्जयत अवस्थाका कायण चार ुआलथयक फषयको फजेट तथा कामयक्रभभा अऩेस्ऺतरुऩभा कामायन्त्वमन गनय नसवकएको हाभी 
सफैराइ लफर्दतै छ    

३. आठवीस नगयऩालरकाका फालसन्त्दाहरुको जीवन यऺाका रागी भहाभायीको रुऩभा देस्खएको कोलबड-१९ लफरुि  नगयऩालरका मसको लनमन्त्त्रण, 

योकथाभ य उऩचायको रागी प्रबावकायी रुऩभा अगाडी फढाइयहेको छ    

४.कोलबड-१९ को दोस्रो चयणको योकथाभ तथा लनमन्त्त्रणका क्रभभा नगयऩालरकारे ३९५ जनाराइ ऐस्न्त्टजेन य ३६ जना राई वऩलसआय जाॉच गदाय 
१८२ जनाराई कोलबड ऩोजेवटब देस्खएको भा २६ जना राई १४ र्दन अस्थाई कोलबड अस्ऩतारभा बनाय गरय उऩचाय गरयएको छ बने १५६ जना 
होभ आइसोरेशनभा फलस उऩचाय गरयएको छ   जस भध्म ५ जनाराई थऩ उऩचायका रालग सखेुत रयपय गरयएको य ३ जनाको भतृ्म ुबएको छ   
हार नगयऩालरकाभा २६ थान सानो ठुरो गरय २६ थान अस्क्सजन लसलरन्त्डय यहेकाछन     
५.नगयऩालरकारे कोयोना सॊक्रभण योक्नका रागी रकडाउनको प्रबावकायी कामयन्त्वमन गयाउन,े जनचेतना पैराउने क्वायेन्त्टाइन य आइसोरेसन 
व्मवस्स्थत गने कामयभा कृमास्शर यहेको छ    
६.आठवीस नगयऩालरका अन्त्तगयत चार ुआ व का रालग प्रस्ताववत आन्त्तयीक आम अन्त्तगयत रु ८० राख  ववस्तम सभालनकयण तपय   रु १० कयोड 
२६ राख, सशतय अनदुान तपय  रु २४ कयोड ३० राख ५७ हजाय य याजस्व फाॉडपाॉड फाट रु ८ कयोड ९२ राख  प्रदेश सयकायफाट याजस्व 
फाडॉपाड ९ राख २२ हजाय  य प्रदेश सभालनकयण अनदुान गयी रु १ कयोड २ राख १० हजाय य सॊस्घम ववशेष अनदुान रु २ कयोड १० राख, 
सॊघीम सभऩयुक अनदुान रु २ कयोड १० राख, प्रदेश सशतय अनदुान रु. ५० राख, प्रदेश ववशेष अनदुान ४५ राख य प्रदेश सभऩयुक अनदुान १ 
कयोड ५० राख प्रस्ताव गयीएकोभा चार ुआ व को जेठ भसान्त्त सम्भभा आन्त्तयीक आम तपय  रु ३५ राख ४ हजाय भात्र असरुी बएको छ    
७.चार ुतपय  ववलनमोजन गरयएको रु ३३ कयोड २ राख २६ हजाय भध्मे चार ुआ व को जेठ भसान्त्त सम्भ रु १८ कयोड २६ हजाय ३७०. अथायत 
५४.५२ प्रलतशत खचय बएको देस्खन्त्छ   बन ेऩूॉस्जगत तपय  लफलनमोस्जत रु २६ कयोड ४४ राख ५० हजाय  भध्मे जेठ भसान्त्त सम्भ रु ५ कयोड 
४० राख ४७ हजाय अथायत २०.४४ प्रलतशत खचय बएको छ   

८. कोलबड –१९ फाट लसस्जयत अवस्थाका कायण प्रबाववत चार ुआवका मोजनाहरुराइ आगाभी आलथयक फषयभा सभेत लनयन्त्तयता र्दइएको छ    

९. स्वीकृत मोजना तथा कामयक्रभ भध्म जेठ भसान्त्त सम्भ य नगयऩालरका स्थाऩना बए देस्ख हार सम्भ सडक ट्रमाक खोल्न े१७१ वकभी,सडक भभयत 
कामय ५९ वकभी, तरा थऩ ४,  लफद्यारम बवन कच्ची य ऩक्की गरय ६९ वटा, वडा कामायरम ५, सौचारम २९ वटा, अन्त्म बवन १७, लसचाई कुरो 
लनभायण १५३३२ लभटय, ऩाइऩ लसचाइ ८९३५० लभटय, खानेऩानी लनभायण तथा भभयत १०७ धाया लनभायण २४१ वटा,ववद्यारम बवनको वपल्ड लनभायण 
तथा घेयावाय ५१ वटा, तटफन्त्धन  १७ स्थानभा स्वास्थ्म बवन १३ वटा वारलफकास बवन ८,भस्न्त्दय ३३ वटा, लसचाई ऩोखयी १९ वटा कुटानी 
वऩसानी लभर ४ स्थानभा य घयजग्गा नक्साऩास १ वटा अलबरेस्खकयण १२ वटा प्रवक्रमाभा यहको  

१०.आठफीस नगयऩालरका नगय स्शऺा सलभलतद्वाया नगय स्शऺा मोजना तमाय ऩायी स्शऺाको गणुस्तयभा सधुायका रालग कामयक्रभहरु सॊचारन बैयहेका 
छन   ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक सॉग भालसक रुऩभा लनमलभत फैठक फस्ने व्मवस्था लभराईएको ववद्यारम स्तयीम अलतरयि वक्रमाकराहरु सॊचारन 
गरयएको नभनुा ववद्यारमहरुका रालग शैस्ऺक साभाग्रीहरु ववतयण गरयएको छ   नगयफाट फावहय हनुे खेरकुद प्रलतमोलगताभा सहबागी टोलरहरु 
ऩठाईएको छ  ३ वटा ववद्यारमहरु स्तयोन्नती गरयएको ववद्यारमहरुको बौलतक ऩवुायधायभा सहमोग बएको अवस्था छ   



 
 

आदयणीम सबाध्मऺज्मू एॊव उऩस्स्थत भहानबुावहरु  
 अव भ आगाभी आ व २०७८ ०७९ का रालग  आठफीस नगय कामयऩालरकाद्वाया नगय सबाभा स्वीकृतका रालग ऩेश गयेको लनलत कामयक्रभ तथा 
फजेट प्रस्ततु गदयछु   

"स्शऺा,स्वास्थ्म,कृवष,ऩमयटन य ऩवुायधाय, आठफीस नगयको सभसु्न्त्तका आधाय" बने्न नायाराई आत्भसाथ गदै  आठफीस नगय राई सम्फिृ य सम्ऩन्न 
नगयऩालरकाको रुऩभा लनभायण गने रक्ष्म लरइएको छ   

आदयणीम सबाध्मऺज्म ु

 मस गरयभाभम सबा सभऺ आगाभी आ व २०७८ ७९ भा सॊचारन गरयने कामयक्रभहरुको तजुयभा गदाय अवरम्फन गरयएका प्रभखु आधायहरुराइ महाॉ 
प्रस्ततु गदयछु    

१.नेऩारको सॊववधान य भौजदुा काननुहरु,नेऩारको ऩन्त्धौँ मोजना, र्दगो ववकासका रक्ष्महरुराई आधाय भान्त्दै मस नगयऩालरकाको वावषयक नीलत, 
कामयक्रभ तथा फजेट तजुयभाका रालग लनम्न ववलध अवरम्फन गरयएको छ    

२.प्रत्मेक वडाका रालग वडास्तयभा सॊचारन गनय सवकने मोजना तजुयभा गयी ऩठाउन वडाराई फजेट लसभा तथा भागयदशयन प्रदान गरयएको छ   

३.मोजना तथा कार्य्यकभ छनोट गदाय आगालभ आलथयक वषयराई उत्ऩादन तथा योजगाय फषयका रुऩभा ववकास गने लनलत यहेकोरे वडाफाट ऩठाउने मोजना 
तथा कामयक्रभ कृवषजन्त्म उत्ऩादन फवृि गने अनरुुऩका मोजना छनौट गरय ऩठाउने व्मवस्था लभराइएको छ   

४.वडा सलभलत रगामत ववलबन्न सयोकायवारा व्मस्ि तथा लनकामसॊग नगयऩालरकारे अवरम्फन गयेको लनलत तथा कामयक्रभको फायेभा सझुाव लरएको छ 
  

५.कोलबड १९ को योकथाभ लनमन्त्त्रण प्रलतकामय य उऩचायको सभेतको प्रबावकायी रुऩभा व्मवस्थाऩन हनुे गयी मोजना तथा कामयक्रभहरु छनौट 
गरयएको छ   

६.मोजना छनौट गदाय चार ुआलथयक फषयभा सम्ऩन्न हनु नसक्न ेमोजनाहरुराई आगाभी आलथयक फषयभा सभेत लनयन्त्तयता र्दने नीलत अवरम्फन गरयएको छ 
   

फजेटका उदे्दश्महरु् 
आदयणीम सबाध्मऺज्म ुएॊव उऩस्स्थत भहानबुावहरु 
 आलथयक वषय २०७८ ०७९ का फजेटका उदे्दश्महरु मस प्रकाय उल्रेख गयेको छु   

१ हार भाहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना योग सॊक्रभण योकथाभ लनमन्त्त्रण प्रलतकामय य उऩचायराई प्रबावकायी फनाउने  

२ कोलबड १९ को कायण उत्ऩन्न ऩरयस्स्थलतफाट हनुसक्न ेबोकभयीफाट जोगाउने   

३ कोलबड १९ को कायण योजगाय गभुाएका ववशेषगयी बायत य तेस्रोभरुकुभा योजगायीका रालग लनबयय यहेका व्मस्िहरुको लसऩ य श्रभको उऩमोग गयी 
योजगाय सजृना गने   

४ कृवष तथा ऩशुऩारन ऩेशाराई व्मवसावमक योजगायभरुक फनाउने   

५ आधायबतु स्वास्थ्म सेवाको गणुस्तयभा फवृि य सरुबता ल्माउने   

६ ऩवुायधायहरुको ववकास य ववस्तायफाट जनताको स्जवनमाऩनभा सहजता ल्माउने   

७ स्वच्छ खानेऩानी य सयसपाईको ऩहुॉचभा फवृि गने   

८ नगयको शैस्ऺक गणुस्तयभा फवृि गने   

९ ववऩद्जन्त्म जोस्खभ न्त्मलुनकयणका रालग मोजनाफि रुऩभा अगाडी फढ्ने   

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

११ पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनराई फैऻालनक रुऩभा व्मवस्स्थत गने   

१२ उद्यभ व्मवसाम ववकासभा ववऩन्न, दलरत, भवहरा, एच आई लब बएका य पयक ऺभता बएका व्मस्िहरुको अथयऩणुय सहबालगताभा फवृि गयी 
उहाॉहरुको स्शऺा, स्वास्थ्म, योजगायी, खेरकुद, ऩनुस्थाऩना, सहामक साभाग्री तथा न्त्मामभा ऩहुॉच हनु ेगयी कामयक्रभहरु सॊचारन गने   

१३ नगयऩालरका य वडाफाट प्रदान गरयने सेवाहरुराई लछटो छरयतो वनाउन प्रववलधभैत्री  फनाउने   

उऩयोि नगयऩालरकाको सोच रक्ष्म उद्देश्मराई आत्भसात गदै आठफीस नगयऩालरकाको र्दघयकालरन सोचको वास्तववक धयातरभा ऩगु्नका रालग 
लनम्नानसुायको ऺेत्रगत नीलतहरु  अवरम्फन गरयएको छ    
आदयस्णम सबाध्मऺज्म ुएॊव उऩस्स्थत भहानबुावहरु 
अव भ आगाभी आलथयक वषयका ऺते्रगत नीलत तथा आधायहरु प्रस्ततु गदयछु   

१ याजस्व ऩरयचारन नीलत 

१.१ नगयऩालरकाको याजस्व फवृिका रालग कयको फवृि बन्त्दा ऩलन कयका ऺेत्रहरु ऩवहचान गयी कयको दामयाराई र्दगो य पयावकरो वनाउने नीलत 
राई लनयन्त्तयता र्दइनेछ    



 
 

१.२ आन्त्तयीक आम्दानीको फवृिका रालग वडा फाट असरु हनु ेआन्त्तयीक आम भध्म लसपारयस दस्तयुको ४० प्रलतशत यकभ सम्फस्न्त्धत वडाको वडा 
सलभलतकोलनणयम फभोस्जभ खचय गने नीलत लरइनेछ   

१.३ नगयऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेका सम्ऩलतहरु तथा अन्त्म सावयजलनक सम्ऩलतहरुको उस्चत सॊयऺण गने कामयराई लनयन्त्तयता र्दइनेछ    

१.४ एवककृत सम्ऩती कय , व्मवसाम कय , फहार कयतथा अन्त्म कयका श्रोतहरुको रगत अध्मावलधक गदै रलगनेछ  
१.५ आन्त्तयीक याजस्व अलबफवृिका रागी सावयजलनक लनजी  य साझेदायी अन्त्तगयत ववलबन्न सॊघ सस्थाहरु सॊग सहकामय गरयनेछ     
१.६ ऩेश्की तथा फेरुजहुरु पछ्यौट गने कामयराई प्रबाकायी फनाइनछे    

१.७ कयराई व्मवस्स्थत गनय मथासक्म एवककृत सम्ऩलतकय प्रणारी राग ुगरय कयको दामया पयावकरो फनाइनेछ  साथै याजश्व सॊकरन राई थऩ 
भजफदु फनाउन प्रत्मेक वडाहरुभा याजश्व सम्फन्त्धी सफ्टवेमय सॊचारन गरयनेछ   

१.८ आन्त्तयीक आमभा सवर फनाउन याजस्वभा सधुाय गयी सहज, सयर य दामया पयावकरो फनाइ सवयसरुब फनाइनेछ    
१.९ आन्त्तयीक आम ववृि गनयका रागी याजस्वका/कयका ववलबन्न ऺेत्रहरुको ऩवहचान गरयनेछ    
१.१० पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी वनाउदै सो वाऩत प्रत्मेक घयधयुी, सॊघसस्था, कामायरम, व्माऩायीक ऩसर, अस्ऩतार य पाभेसीहरुराई 
शलु्क रगाइनेछ    

१.११ नगयऩालरका लबत्रका सम्ऩूणय कय मोग्म व्मवसामराई कयको दामयाभा ल्माइनेछ    
१.१२ फहार ववटौरी कय राग ुगरयनेछ    

१.१३ आन्त्तयीक श्रोतको अलबववृिका रागी ऩूवायधायको ववकास गयी सेवा शलु्कभा आवि गरयनेछ   

१.१४ नगयऺेत्र लबत्र अव्मवस्स्थतरुऩाभा सॊचारनभा यहेका अस्थामी क्रसय उद्योगहरुराई अलनवामयरुऩभा कयको दामयाभा ल्माइने नीलत लरइनेछ    

२. योजगाय नीलत  
फेयोजगाय ब्मस्िहरुको तथ्माङ्क तमाय गरय एक ऩरयवायको कस्म्तभा एकजना ब्मस्िराई १५० र्दन योजगायको ब्मफस्था गरयनेछ   मसका रागी 
मूवाहरुको लसऩ, ऺभता य आवश्मकताभा आधायीत बएय मूवा स्वयोजगाय कामयक्रभ सॊचारन गरयनछे   मसका रागी आवश्मक यकभ ववलनमोजन 
गयेको छु   

२.१ चार ुआलथयक फषयको नगयप्रभखु योजगाय कामयक्रभराई आगालभ आलथयक फषयभा सभेत लनयन्त्तयता र्दइनेछ    

२.२ योजगायीका अन्त्म सम्बाववत ऺेत्रहरुको ऩवहचान गयी कामयन्त्वमनभा ल्माइनेछ   

२.३ सॊघीम सयकायको सभन्त्वम य सहकामयभा गरयवी लनवायणकोष फाट प्रववियत साभदुावमक सस्थाहरुभा यहेको घमु्तीकोषको सॊयऺण य प्रबावकायी 
ऩरयचारन गरय उत्ऩादन अलबफवृि आम आजयन य योजगायी सजृना गने कामयभा उऩमोग गरयनेछ   मस्ता सस्थाहरुराई सॊघीम नीलत अनसुाय सहकायी 
प्रणारीभा रुऩान्त्तयण गरयनेछ   सहकायी तथा सभहुको भाध्मभ फाट स्वयोजगायका कामयक्रभहरु सॊचारन गरयने नीलत लरइनेछ   

३. कृवष ववकास तपय   
३.१ प्रत्मेक वडाभा कृवष तथा ऩश ुप्रालफलधकको उऩरब्धता हनु ेगयी एक वडा एक प्राववलधकको ब्मवस्थाराई लनयन्त्तयता र्दइनेछ   
३.२ कृषकराई कृवष तथा ऩशऩुारन सम्फन्त्धी आवश्मक तालरभ तथा लसऩ प्रदान गरयनेछ    
३.३ सभहुभा आवि कृषकहरुका रागी कृषक अध्मामन अवरोकन भ्रभणको ब्मफस्था गरयनेछ    
३.४ कृषकहरुका  रागी साना लसचाई आमोजना य बकायो सधुाय कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    
३.५कृवष तथा ऩशऩुारनको सम्बाव्मताका आधायभा एक वडा एक उत्ऩादन ऩवहचान कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ     

३.६ सहकायी, साना वकसान य कृषक सभहु सॊगको साझेदायीभा उत्ऩार्दत कृवष तथा ऩश ुजन्त्म उत्ऩादनको ढुवानीभा अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ    

३.७ स्थानीम स्तयभा यहेका फाॉस,लनगारो, अल्रो य लसस्नोको सॊयऺण य उत्ऩादनभा फवृिगरय उऩमोग गरयनेछ    

३.८ उत्ऩादनको फजायीकयण गनय नगयऩालरकाफाट स्थानीम हाटफजायका रागी आवश्मक ऩूवायधाय लनभायण गयी सचारनभा ल्माइनेछ    
३.९ ववलबन्न प्रजालतका वोटलफरुवाको फेनाय, अन्त्म अन्न तथा नगदेवारीको ववउ उत्ऩादनका रागी नगयऩालरका ऺेत्रभा एक नसययीको स्थाऩना गरयनेछ    
३.१० प्रत्मेक वडाभा ऩश ुउऩचायका रागी आवश्मक ऩने लडवऩङ्ग रगामत आवश्मक न्त्मूनतभ ऩूवायधाय तमाय गरयनेछ    

३.११ प्रत्मेक वडाभा एक वटा भवहरा सहकायी स्थाऩना गरय भास ु तथा दगु्ध ऩदाथय उत्ऩादनभा फवृि गनयका रागी बैसी य फाख्रा ऩारन गने 
कृषकहरुका रागी २ वटा सम्भ बैसी ऩारन गने य १० वटा सम्भ फाख्राऩरान गने कृषकहरुराइ प्रोत्साहन फाऩत रु ३० हजाय यकभ अनदुान फाऩत 
उऩरब्ध गयाइने नीलत लरइनेछ    
३.१२सफै फाझो जलभनराई खेय जान नर्दइ कृवष मोग्म बलुभको उऩमोग गयी सघन खेलतप्रणारीका भाध्मभफाट कृवष उत्ऩादन गने नीलत कामयन्त्वमनभा 
ल्माइनेछ    

३.१३ सावयजलनक फनऺेत्र, सडक तथा याजभागयको वकनाया , नर्दफगय य उऩमोग लफवहन सावयजलनक सयकायी जलभनभा उऩमिु वकलसभको खेलत य अन्त्म 
ववरुवा योप्ने सॊयऺण गने कामयक्रभ अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनछे    



 
 

३.१४ नीस्ज तथा फाॉझो जग्गाभा खेलत गनय कृषकहरुराइ प्रोत्सावहत गरयनेछ    

३.१५ ''कृषकराई टेवा घयघयभै प्राववलधक सेवा" बने्न नायाका साथ कृषकहरुराइ भाटोको प्रकाय गणुस्तय हावाऩनी अनकुुर खेती गनय भर लफउ य 
प्राववलधक सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ   प्राववलधकरे खेतवायी  गोठ य पभयहरुभा नै ऩलुग सेवा र्दन ेब्मवस्था लभराइन ेछ    
३.१६ परपुर तथा तयकायी बण्डायणका रागी स्चस्मान केन्त्द य दगु्ध सॊकरन तथा बण्डायणका रागी डेयीको स्थाऩना य सॊचारनका रागी कृषक, 
नीस्ज ऺेत्र य सहकायीहरुराइ प्रोत्सावहत गरयनेछ    

३.१७ कृवषको व्मावसावमकयणका रागी हाइटेक नसययी स्थाऩना य टनेर हाउस तथा थोऩा लसचाइ जस्ता प्रववलधको ववस्ताय गरयनेछ    

३.१८ कृवष उऩजभा वकटनाशक औषधी तथा यासामलनक भरको प्रमोगराइ लनरुत्सावहत गदै जैववक लफषार्द  य प्राङ्गायीक भरको प्रमोग गयी अगायलनक 
उत्ऩादनभा जोड र्दइनेछ    
३.१९ नेऩार याष्ड फैङ्कको भौर्रक नीलत अनसुाय कृवषभा सहलुरमत  ब्माजदयको सवुवधाराई नगयऩालरका जभानत फलस सहकायी फैङ्क तथा ववस्तम 
सस्थािाया ऋण उऩरब्ध गयाउन ेनीलत लरइनेछ    

३.२०ऩशऩुारन य उत्ऩादनराई प्रोत्सावहत गनय ववउ ऩूस्ज ऩरयचारन कामयक्रभ सचारन गरयनेछ    
३.२१ ऩश ुववभा,नश्ल सधुाय य कृवष ववभा कामयक्रभ सचारन गरयनेछ    
३.२२ स्थानीम प्रजालतका धान, भकै, कोदो रगामतका अन्नहरुको सयऺण तथा प्रविन गरयनेछ   त्मस्ता वारीहरुको फजायीकयण सभेतको ब्मफस्था 
सभेत लभराइनेछ    
३.२३ कृवष तथा ऩश ुजन्त्म प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योग लनमन्त्त्रणका रागी आवश्मक ऩहर गयी लनमन्त्त्रण गरयनेछ   

३.२४ नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकाय सॉगको सभन्त्वम  य सहमोगभा आधलुनक लसत बण्डायण स्थाऩना य सॊचारन गरयनेछ   तत्कारका रागी 
आधलुनक प्रलफलधमिु तथा प्रोटेवर स्शतबण्डायणको लनभायण गरयनेछ    

३.२५ सनु्त्तरा तथा कागलत ऺेत्र ववकास गरयनेछ    मसका रागी एक उऩमिु वडा छनौट गयी सनु्त्तरा कागती उत्ऩादन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ 
   

३.२६ कृवषको सम्बावनाको ऩवहचानका रागी नगयऩालरकाको कृवष प्रोपाइर तमाय गयनेछ   

३.२७ सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सस्था तथा लनकाम सॊग सभन्त्वम गयी सॊघीम काननु अनसुाय अनदुान, ऋण तथा सहमोग प्राि गयी कृवष तथा 
ऩशऩुारन ववकास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    
३.२८ भाटोको उत्ऩादकत्व गणुस्तय य व्मवस्था ऩता रगाउन भाटो ऩरयऺण स्शववय सॊचारन गयनेछ    

३.२९ कृषकको सोधऩछुराई सहज फनाउन प्रालफलधक सेवा प्राि गने रगामतका कामयका रागी वकसानहरुरे लनशलु्क सम्ऩकय  गनय सक्न ेगयी टोर फ्री 
न सॊचारनभा ल्माइनेछ    

३.३० कणायरीका भाछाको ऩवहचान झस्ल्कन ेगयी भाछाऩारनको सम्बाव्मता अध्मामन गयी भाछाऩारन गने कामयराई प्रोत्सावहत गरयनेछ    

३.३१ कृवष तथा ऩश ु ववकास सम्फन्त्धी कामयक्रभहरु सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य नगयऩालरकाको सभन्त्वम, सहकामय य साझेदायीभा कामयन्त्वमन 
गरयनेछ   

३.३२ कृवष ऺेत्र तथा कृषकहरुको सूस्चकयण तथा दताय कामय अगाडी फढाइनेछ    
३.३३ भकैवारीभा व्माऩकरुऩभा नोक्सान ऩमुायइयहेको पौस्जवकया तथा अन्त्म फालरको  भहाभायीको योकथाभाका रालग आवश्मक अलबमान सॊचारन 
गरयनेछ    

४.उद्योग तथा उद्यभस्शरता नीलत   
४.१ औद्योलगक ग्राभ, औद्योलगक ऺेत्र लनभायणका रागी आवश्मक ऩहर गदै त्मसका रागी आवश्मक ऩूवायधाय लफकासभा रगानी फढाइनेछ    

४.२ स्थानीम श्रोत य साधनको उऩमोग गयी कृवष तथा गैय कृवष उत्ऩादन, प्रशोधन य योजगायी सजृना य स्थानीम सभवृिको आधायभा रद्य ुतथा घयेर ु
उद्यभराइ अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ    
४.३ घयेर ुतथा साना उद्योगको प्रवयिन ववकासभा जोड र्दइनेछ    
४.४ ढुङ्गा कानेन ेय फरक लनभायण गने रगाएतका स्थानीम कच्चा ऩदाथयभा आधारयत उद्योग स्थाऩनाभा जोड र्दइनेछ  

४.५ भवहराहरुभा यहेको लसऩ ऺभता लफकास गनय भवहरा उद्यभस्शरता कामयक्रभराई अझ पयावकरो फनाइदै लरइनेछ    

४.६ आलथयक उऩाजयनका रालग फेसाय, धलनमा रगामतका भसराजन्त्म ऩदाथयको उत्ऩादन कामयभा एकर, आथयक अवस्था कभजोय बएका व्मस्िहरुको 
ऩवहचाॉन गरय सभहुको भाध्माभफाट आवश्मक सहमोग गरयनेछ   

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

४.८ स्थानीम तहभा ऩाइने फासॉ य लनगारोफाट ववलबन्न साभग्रीहरुको लनभायण गनय मूवाहरुको लसऩ ऺभता ववकास गयी ऩमयटकहरुराई आकषयण गनय 
कोशेरीघय सॊचारनभा ल्माइनेछ    



 
 

४.९ स्थानीम स्तयका उद्योगको ऺते्रभा प्रबावकारय कामय सॊचारन गनय उद्यभ ववकास सहजकतायको व्मवस्थाऩन गरय ऩरयचारन गरयनेछ    

४.१० साभवुहक तथा एकर उत्ऩादनराई टेवा ऩगु्ने गरय उत्ऩादन बएका यस जन्त्म ऩदाथय य अन्त्म फस्तहुरुको प्रशोधन गरय वववक्र ववतयणका रालग 
उत्सावहत गरयनेछ    
५.ऩमयटन प्रवयिन नीलत  
५.१ सस्कृलत य सभदुामका आधारयत होभस्टे सॊचारनका रागी आवश्मक ऩूवायधाय ववकास य ऩहॉचभा लफस्ताय जस्ता कामय सॊचारन गरयनेछ    

५.२ याया घमु्ने ऩमयटकहरुराई कस्म्तभा १ र्दन याकभकणायरीभा फसाइ हनुे गयी  होभस्टे य मायऩवटङ सॊचारन कामयराई लनयन्त्तयता  र्दइनेछ  साथै 
स्थानीम गाॉउहरुराई जोड्ने गयी टेवक्रङ्ग रुट सॊचारन फाये अध्ममन गरयनेछ      
५.३ आन्त्तयीक तथा फाह्य ऩमयटकहरुराई आकषयण गनय भनोयन्त्जन ऩाकय  ऻान ऩाकय  य वफ्र वाइपाई जोनको व्मवस्थाऩन गरयनेछ    
५.४ ऩमयटकको उस्चत सेवा,  सत्काय य सयुऺा प्रफन्त्ध सवहतको ऩमयटवकम आवास व्मवस्था गनय नीस्ज ऺेत्रसॊगको सभन्त्वमभा होटरहरुको न्त्मूनतभ 
सेवा य गणुस्तय भाऩदण्ड लनधाययण गरय अनगुभन य लनमभन गने कामयराई प्रबावकायी फनाइनेछ    
५.५ कणायरी याजभागयराई आधाय फनाई मस नगयऩालरकाका सफै वडाहरु सभेटी चक्रऩथ लनभायण कामयराई लनयन्त्तयता र्ददै सफै वडाका ऩमयटवकम 
स्थानहरुको सभेवटने गरय एवककृत ऩमयटन सवकय ट  लनभायणभा जोड र्दइनेछ    
५.६  दह देस्ख फासलु्रे वकराहाने्न कालरकोट जोड्ने ऩमयटवकम सडक लनभायणको कामयराई लतव्रता र्ददै फमारढङ्गा भा भ्मू टावयको स्थाऩना गरयनेछ    

५.७ मस आठफीस नगयऩालरकाभा सॊचारनभा यहेको नमाॉ शहय आमोजनाराई १-९ सम्भका वडाहरुभा ऩवुायधाय लनभायणको रालग ववस्ताय गरयनेछ   
 

६. सहकायी नीलत  
६.१ रगानी प्रफिनका रागी कयछुट तथा सहलुरमतको ब्मफस्था गरयनेछ   सहकायीको ऺभता य सम्बावना सवहतको सहकायीको प्रोपाइर तमाय 
गरयनेछ   एक सहकायी एक यणनीलत भा जोड र्दइनेछ    
६.२ सहकायीको अनगुभन य लनमभनराइ प्रबावकायी फनाइनेछ    
६.३ लनस्ष्क्रम सहकायी खायेज गदै सकृम सहकायी राइ थऩ सवर फनाउने नीलत अवरम्फन गरयनेछ     

६.४ सहकायीका शेमय सदस्म य सॊचारक सलभतका सदस्महरु य व्मवस्थाऩकका रागी आवश्मक ऩने तालरभहरु सॊचारन गरयनेछ    
६.५ नगय कृषक सहकायी  साझेदायीभा आधायीत बएय ब्मफसावमक कृवष कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ    
६.६  आवश्मकता अनसुाय सहकायीहरुराइ एवककयण गनय प्रोत्सावहत गरयनेछ   

६.७   नगयऩालरकाभा यहेका सहकायीहरु भध्म असर अभ्मास गरययहेका सहकायीहरुराई सम्भान गरयनेछ    
७. स्वास्थ्म तपय   
७.१ प्रत्मेक स्वास्थ्म सस्थावाट भवहराहरुका रागी एक भवहनाभा एक प्माकेट सेनेटयी प्माड लन शलु्क ववतयण गने व्मवस्था लभराइनेछ    

७.२ हार सॊचारनभा नयहेका फलथयङ्ग सेन्त्टय आवश्मकता अनसुाय सॊचारनभा ल्माइनेछ य आवश्मकता अनसुाय थऩ फलथयङ्ग सेन्त्टय स्थाऩना य सॊचारन 
गरयनेछ    

७.३वकशोय वकशोयीका रागी रस्ऺत गयेय ववद्यारम स्वास्थ्म स्शऺा कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ   वकशोयीहरुको आत्भसयुऺाका रागी लसऩ ऺभताभा 
ववकास गरयनेछ    

७.४ स्वास्थ्म कलभयका रागी प्रोत्सावहत गने नीलतराइ लनयन्त्तयता र्दइनछे    

७.५ नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय सॊगको सहमोगभा मस आठफीस नगयऩालरका वडा नॊ. ३ को जाक्सीभा १०० शैमाको ट्रभा सेन्त्टय सवहतको 
अस्ऩतारको रालग जग्गा ऩास बैसकेकोरे  तत्कार स्थाऩना य सॊचारनका रागी लडवऩआय गयी आवश्मक कामय अगाडी फढाइनेछ    
७.६ स्वास्थ्म स्वमभ सेलफका राई भालसक फैठकभा सहबागी बए फाऩत मातामत यकभको ब्मफस्था गरयनेछ     
७.७ भवहरा सॊग सम्फस्न्त्धत ऩाठेघय खस्न,े मौन योग  य ऩाठेघयको भखुको क्मान्त्सय ऩवहचान गरय उऩचायका रालग ऩहर गनय भवहरा स्वास्थ स्क्रलनक 
सॊचारन गरयनेछ   साथै नगयवासीको स्वास्थ्म सेवा ऩाउन ेअलधकायराई भध्मनजय याख्दै ववलबन्न खारका ववशेषऻ स्वास्थ्म स्शववय  सॊचारन गरयनेछ 
   

७.८ वकशोयी कामयक्रभ अन्त्तयगत भवहनावायी तथा मौन स्शऺा कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    
७.९ स्वास्थ्म कलभय ऺभता लफकास तथा ववलबन्न तालरभहरु सॊचारन गरयनेछ    

७.१० कोलबड-१९ लनमन्त्त्रण तथा योकथाभका रागी,आइसोरेसन व्मवस्थाऩन गने कामयराइ थऩ ब्मफस्स्थत फनाइनेछ    
७.११कोयोना ऩरयऺणका रागी अन्त्म ऩालरका तथा लनकाम सॊग साझेदायी गने नीलत अवरम्वन गयी कोयोना ऩरयऺणको दामया लफस्ताय गरयनेछ    

७.१२ स्वास्थ्म सस्थाहरुको Minimum Standard हालसर गने प्रमयत्न गरयनेछ   

७.१३ स्वास्थ्म चौकीहरुभा  प्रमोगशारा उऩकयण तथा  औषधी व्मव्सथाऩनराई प्रबावकायी फनाउदै रलगनेछ    



 
 

७.१४ याकभकणायरी स्वास्थ चौकीभा एक्सये लबलडमो एक्सये सॊचारन बैसकेको य  अन्त्म ऩरयऺण सभेत गने ब्मफस्थाका रागी आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गयेको छु    
७.१५ कणायरी स्वास्थ लफऻान प्रलतष्ठान सॊगको साझेदायीभा याकभकणायरी स्वास्थ चौकीभा ववशेषऻ सेवा प्रदान गने कामयराई लनयन्त्तयता र्दइनेछ    

७.१६ नगयऩालरका ऺेत्रभा कस्म्तभा २ वटा एम्फरेुन्त्स सॊचारनभा ल्माइनेछ   

७.१७ स्वास्थ्म सस्थाफाट जवटरखारका ववयाभीराई प्रषेण गनय स्वास्थ्म सस्थाभा प्रषेणकोषको स्थाऩना गरयनेछ    

७.१८ कणायरी स्वास्थ्म ववऻान प्रलतष्ठान सगको सम्झौता फभोस्जभ याकभकणायरी स्वास्थ्म चौकीभा कामययत स्चवकत्सकराई सेवा सवुवधा उऩरब्ध 
गयाइनेछ    

७.१९ नगयऩालरका लबत्रको कुऩोषणको दयराई न्त्मूलनकयण गनय ऩोषण ऩनुयस्थाऩना केन्त्रको स्थाऩना गरय ऩोषण व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै 
रलगनेछ   साथै खाद्य सयुऺा कामयक्रभ सचारन गरयनेछ   

७.२० नभनुाको रुऩभा स्वास्थ चौकीहरुभा पाभेसी सेवा सॊचारनभा ल्माइनेछ    

७.२१ ६ ओटा भात्र स्वास्थ्म चौकी यहेको मस ऩालरकाभा स्वास्थ्म सस्था टाढा बएका स्थानहरुभा हारसम्भ १३ वटा शहयी स्वास्थ्म केन्त्र, वलथयङ्ग 
सेन्त्टय य आधायबतु स्वास्थ्म इकाई स्थाऩना गयी ल्माव सवहतको आधायबतु स्वास्थ्म सेवा प्रदान गरयएको छ  उल्रेस्खत सॊस्थाहरुराई थऩ व्मवस्स्थत 
फनाइनेछ   साथै प्रत्मेक वडाभा ल्माव सेवा सॊचारन गरयनेछ    

७.२२ जोस्खभभा काभ गने स्वास्थ्मकलभयहरुका रागी जोस्खभ बताको व्मवस्था लभराइनेछ    
७.२३ मस नगयऩालरकाभा यहेका ए आय वट लरन ेसेवाग्राहीहरुराइ र्दइयहेको ऩोषण बताराई आगालभ आलथयक फषयभा सभेत लनयन्त्तयता र्दइनेछ    

७.२४ एच आई लब को जोस्खभ न्त्मूलनकयण गनय  मस नगयऩालरकाभा सभदुामभा आधारयत यि ऩरयऺण कामयक्रभराई अगालड फढाउन आवश्मक 
जनशस्िको व्मवस्थाऩन गरयनेछ   

७.२५ मूवा वऩवढभा नैयस्मता फढेय आत्भहत्माका घटनाहरु फढीयहेको ववषभ ऩरयस्स्थलतराई भध्म नजय गदै स्थावऩत भनोसाभास्जक ऩयाभशय सेवाराई 
थऩ  व्मवस्स्थत य प्रबावकायी फनाइनकुा साथै भा वव हरुभा भनेसाभास्जक सेवा वाये जानकायी गयाइनेछ य वकशोय वकशोयीको सभस्मा अनकुुरन ऺभता 
अलबफवृिका रालग स्वास्थकलभयहरुराई तालरभ प्रदान गरय ऩरयचारन गरयने व्मवस्था लभराइनेछ    
७.२६ गबयवती तथा सतु्केयी आभाहरुराई ऩोवषरो खाना व्मवस्थाऩनका रालग उऩप्रभखुको कोसेलर कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाइनछे    

७.२७ ववहेवायी २० वषय ऩायीको नायाराई कामयन्त्वमन गनय वकशोय वकशोयी सभहु गठन तथा ऩरयचारन गरयनेछ    

७.२८ प्रत्मेक स्वास्थ्म इकाइभा अस्क्सजन लसलरन्त्डय उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयनेछ    
७.२९ सतु्केयी सेवा प्रदान गने स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा सतु्कयी बएका भवहराहरुराई ज्वानोको झोर उऩरब्ध गयाइनेछ   

७.३० छ वटा भात्र स्वास्थ्म सॊस्था यहेको मस ऩालरकाभा २४ घण्टा स्वास्थ्म सेवा प्रदान गरयनकुा साथै OT सेवा सभेत सरुुवात गरयनेछ    

८. स्शऺा नीलत  
८.१ लफद्यारमभा शैस्ऺक गणुस्तय सधुाय, लफकास य नवप्रवयतनीम कामयका रागी ऩूवायधाय, प्रववलध य जनशस्ि रगामतको आधायभा सयोकायवारा 
सभेतको सहबालगताभा नभनुा लफद्यारम भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ   ''एकवडा एक नभनुा लफद्यारम" कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    
८.२ स्शऺण सस्थाको नक्साङ्कन गयी बगुोर य न्त्मूनतभ लफद्याथॉ सॊख्माको आधायभा लफद्यारम सभामोजन गने नीलत लरइनेछ    
८.३ गणुस्तयीम स्शऺाका रागी ववद्यारमभा मोग्म दऺ य स्शऺण ऩेशाभा प्रलतपर स्शऺकको आऩलुतय लफकास तथा ऩरयचारन गरयनेछ    
८.४ आधायबतु तहभा आठवीसको गौयव बाषा सस्कृती भलु्म य भान्त्मता, लसऩ य प्रलफलध सभाफेश बएको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभायण गयी कामयन्त्वमनभा 
ल्माइनेछ    

८.५ शैस्ऺक गणुस्तयका रागी प्रत्मेक लफद्यारमका प्रधानाध्माऩक सॊग कामयसम्ऩादन कयाय गने नीतीराइ लनयन्त्तयता र्ददै सोको भालसकरुऩभा सलभऺा 
गरयनेछ    

८.६ शैस्ऺक गणुस्तय फवृिको रागी प्रत्मेक लफद्यारमरे लफद्यारम स्तयको फावषयक लफद्यारम सधुाय कामयमोजना य नगयरे फावषयक नगय स्शऺा सधुाय 
कामयमोजना तमाय गयी कामायन्त्वमनभा ल्माइनेछ    
८.७ स्शस्ऺत फेयोजगाय सभाधानका रागी रोकसेवा अध्मामन केन्त्र स्थाऩना वा प्रस्शऺण कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    
८.८ ऩाचॉ वषयभनुीका वारवालरकाको सवायङ्गीण ववकासका रागी वारववकास केन्त्रहरुको स्तयउन्नोलत गदै नगयऩालरकाभा नभनुा वारववकास केन्त्र 
सॊचारन गरयनेछ   मसका रालग तालरभ, साभग्री य ऩूवायधायको ब्मवस्थाऩनभा जोड र्दइनेछ    
८.९ साभदुावमक लसकाइ केन्त्दहरुको स्थाऩना य सॊचारन गने नीलत लरइनेछ   लनस्स्क्रम साभरु्दमक लसकाइ केन्त्रहरुराई खायेज गदै 
वक्रमास्शरसाभदुावमक केन्त्रहरुराई थऩ प्रोत्सावहत गरयनेछ    
८.१० सफै साभदुावमक ववद्यारमरुभा स्वच्छ खानेऩानीको सलुनस्श्चतता गरयनेछ   साथै ववद्यारम सयसपाई कामयक्रभराई प्रबावकारय फनाउन ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत ववद्यारम ऩरयवाय य सयोकायवाराराई स्जम्भेवाय वनाउने नीलत लरइनेछ    



 
 

८.११ववद्यारमको अनगुभन य लनमभनराइ थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ    

८.१२ वारवालरकाको अध्ममनभा अलबबावकराइ चासो याख्न प्रोत्सावहत गने गयी अलबबावक सचेलतकयण कामयक्रभ सॊचारन गयीनेछ    
८.१३ ववद्यारमभा असर अभ्मासहरुको आदानप्रदान गने ब्मवस्था लभराइनेछ    

८.१४ कोलबड-१९ को कायण प्रबाववत लफद्यारम स्शऺाराई  लनयन्त्तयता र्दन फैकल्ऩीक उऩामहरुको अवरम्फन गरयनेछ    

८.१५ स्शऺकहरुका रागी तालरभ भ्रभण य ऺभता लफकासका कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ    
८.१६ मस नगयऩालरका लबत्र १ भात्र स्शऺा क्माम्ऩस सॊचारनभा बएकोरे कृवष क्माम्ऩस स्थाऩनाका रालग प्रदेश य सॊघ सयकाय सॉग आवश्मक ऩहर 
गयी उि क्माम्ऩस स्थाऩना गरयनछे   
 

९. मूवातथा खेरकुद  
९.१ मूवाहरुको ऺभता य सम्बावनाभा आधायीत बएय आठवीस मूवा प्रोपाइर तमाय गरयनेछ    

९.२ प्रत्मेक टोरटोरभा मवुा स्वमभसेवक सभहु गठन गयी मूवाहरुराई ववकास, वातावयण सयऺण, सयसपाइ य लफऩद व्मवस्थाऩन रगामतका 
कामयक्रभभा ऩरयचारन गरयनेछ    
९.३ सभाजका ववववध ऩऺराई ऩरयवतयन गनय मूवाहरुराई उऩमोग गदै सभनु्नत आठवीसका रागी मूवा सॊग हातेभारो गदै अलबमानहरु सॊचारन गरयनेछ 
   

९.४ एक वडा एक खेर भैदान कामयक्रभ सॊचारन गनुयका साथै याकभकणायरीभा सबा गहृ लनभायणका रागी सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ    खेरकुदका रागी आवश्मक ऩूवायधाय लनभायण तथा खेर साभग्री उऩरब्ध गयाइनेछ    
९.५ ववलबन्न खेरहरु बएको नगयस्तयीम भेमयकऩ आमोजना गरयनेछ    

९.६ नगयबन्त्दा फावहय हनु ेखेरकुद प्रलतमोलगतभा नगयको प्रलतलनलधत्व गयी जाने खेराडीहरुराइ प्रोत्साहन गने नीलत लरइनेछ    

९.७ ववद्यारम स्तयभा खेरकुदका रागी आवश्मक साभग्रीहरु उऩरब्ध गयाउदै ववद्यारम स्तयभा हनु ेखेरकुद वक्रमाकराऩराइ लफशेष जोड र्दइनेछ    

९.१० मूवा वऩवढराई थऩ स्जम्भेवाय वनाई साभास्जक कामयभा अग्रसय गयाउन मूवाहरुको उऩप्रभखु सॊग लफकास य रुऩान्त्तयणको फहस कामयक्रभको 
थारनी गरयनेछ    
९.११ प्रत्मेक वडाभा खेरभैदान फनाउनेछ    
१०. भवहरा वारवालरका तथा साभास्जक सभावेस्शकयण  
१०.१ रैवङ्गक सभानता तथा साभास्जक सभाफेस्शकयण सम्फन्त्धी चेतनाभकु कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ   

१०.२ जालतम लफबेदराइ न्त्मूलनकयण गनय लफशेष अलबमान सचारन गरयनेछ    

१०.३ प्रत्मेक वडाहरुभा भवहरा दलरत तथा फवुिस्जवीहरुको सहबालगता हनुे गरय नागयीक सयोकाय सभहु गठन गयी ऩरयचारन गरयनेछ    

१०.४ भवहरा, पयक ऺभता बएका ब्मस्ि,एच आई लब बएका व्मस्ि, अलबबावक वववहन वारवालरका,दलरत तथा ववऩन्न वगयका रागी लसऩभरुक 
आमआजयनका कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ   

१०.५ गरयवीको कायण नगयऩालरका लबत्र यहेका खयका छाना बएका घयहरुको रगत सॊकरन गयी खयको छाना राई ववस्थावऩत गयी जस्ताऩाता िाया 
छाउने कामयराइ लनयन्त्तयता र्दइनेछ    
१०.६ नगय लबत्र यहेका वारक्रवहरुराई  थऩ वक्रमास्शर फनाउन आवश्मक श्रोत साधनहरु उऩरब्ध गयाइनछे य सभाजभा व्माि कुसस्काय 
न्त्मूलनकयणको अलबमानभा ऩरयचारन गरयनेछ    

१०.७ जेष्ठ नागयीक तथा पयक ऺभता बएका ब्मस्िहरुराई रस्ऺत गरय टोर स्तयभा लन शलु्क स्वास्थ सेवा तथा फ्रोअऩ गने कामयक्रभ शरुुवात 
गरयनेछ    

१०.८ जेष्ठ नागरयक लभरन केन्त्र स्थाऩना य सॊचारनभा जोड र्दइनेछ   

१०.९ अऩाङ्गता बएका व्मस्िहरुको रगत सॊकरन गरय आवश्मक लसऩ तथा ऺभताभा फवृि गरयनेछ    

१०.१० ववलबन्न वहॊसाभा ऩरय सेवा लरन आएका तथा वेवारयस अवस्थाभा पेरा ऩयेका भवहरा वारवालरका तथा अन्त्म नागरयकहरुको सयुस्ऺत फसाइका 
रालग सयुस्ऺत घय स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माइनेछ    
१०.११ भवहराहरुको अन्त्तयलनवहत ऺभताको ववकास गरय आत्भलनयबयय वनाउन भवहरा सॊग उऩप्रभखु उद्यभस्शरता कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउदै आगाभी र्दनभा लनयन्त्तयता र्दइनेछ    

१०.१२ भवहरा तथा वालरका भालथ हनुे वहॊसा अन्त्त्मका रालग अलबमान कामयक्रभ अन्त्म वडाहरुभा ऩलन सॊचारन गनयका रागी आवश्मक जनशस्िको 
व्मवस्थाऩन गदै साभदुावमक छरपरकेन्त्रहरु स्थाऩना गरय सभदुामभा हनुे सफै प्रकायका वहॊसा न्त्मूलनकयण गने नीलत लरइनेछ   



 
 

१०.१३ भवहरा भानव अलधकाय यऺकहरुको वडा स्तरयम सॊजार लनभायण गदै उि सॊजारराई सभाजका ववलबन्न कामयभा ऩरयचारन गरयने नीलत 
लरइनेछ    

१०.१४ ववलबन्न वहॊसाभा ऩयेका सफै व्मस्ि य ववशेष गरय भवहराहरुराइ उलनहरुको गोऩलनमता कामभ गदै रतु गलतभा काननुी उऩचाय प्रदान गरयनेछ 
   

१०.१५  सफै सभदुामका भवहराहरुको न्त्मामभा ऩहुॉच फढाउन काननुी साऺयता कामयक्रभ सॊचारन गरयनछे    

१०.१६ शायीरयक वहॊसा बोगये  सेवा लरन आउने सयोकायवाराहरुको तत्कार उऩचाय तथा अन्त्म व्मवस्थाऩनका रालग रैंवङ्गक वहॊसा लनवायण कोष 
स्थाऩना गरयनेछ    
१०.१७ श्रीभलत गभुाएका एकर ऩरुुषहरुका रालग स्वास्थ्म उऩचाय तथा व्मस्िगत सयसपाई गनय ववदयु बताको व्मवस्था गरयने नीलत लरइनेछ    

१०.१८ घयेर ुवहॊसा न्त्मूलनकयण गनय ववशेष अलबमान सॊचारनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु   
११.ऩूवायधाय लफकास नीलत  
११.१ कणायरीयाजभागय बएय लफस्ताय बैयहेको यावष्डम प्रसायण राइनको सव स्टेशन आठवीसनगयऩालरकाभा याख्नका रागी प्रदेश तथा नऩेार सयकाय 
सॊग आवश्मक ऩहर गरयनेछ    
११.२ लफधलुतकयणका रागी सव स्टेशन स्थाऩना गयी आवश्मक ऩोरहरु तथा ताय खरयदका रालग आवश्मक ऩहर गरय आ व २०७८ ७९ लबत्र 
ववधतु ववतयण गरयनेछ  

११.३ वऩकोरघ ुसाना तथा रघजुरलफधतुआमोजना य सौमय लफधलुतकयणराइ जोड र्दइनेछ    
११.४ ववधलुतकयणभा सावयस्जनक नीस्ज उऩबोि साझेदायीको नीलत अवरम्फन गरयनेछ    
११.५ सफै वडा केन्त्रका सडकहरुको स्तय उन्नोलतभा लफशेष ऩहर गरयनेछ    

११.६ नगय सडक गरुुमोजना फभोस्जभ सडक लनभायण तथा लफस्ताय गरयनेछ    

११.७ सडक तथा मातामत लफस्ताय गदाय ऩानीका भहुान वनजॊगर प्राकृलतक श्रोत धालभयक स्थर ववस्थावऩत नहनु ेगयी वातावयण भैत्री सडक लनभायण 
गरयनेछ    

११.८ नगय ऺेत्र लबत्र ऩने कणायरी याजभागयभा मात्र ुप्रलतऺारम तथा मातामात ववश्राभस्थर य सावयजलनक शौचारम तथा खाजा घय लनभायणको मोजना 
फनाई नीस्जऺेत्र सॊगको सहकामयभा रयफे्रसभेन्त्ट सेन्त्टयका रुऩभा ववकास गरयनेछ   त्मस्ता केन्त्रभा फनाइने खाजा तथा खानाका ऩरयकायहरुभा स्थानीम 
उत्ऩादनभा आधा त हनुे व्मवस्था गरयनेछ    

११.९ सफै वकलसभका ऩूवायधाय लनभायण गदाय पयक ऺभता बएका ब्मस्ि य जेष्ठ नागयीकको ऩहुॉच सलुनस्श्चत हनुे गयी ब्मफस्था गरयनेछ    

११.१०  शहयी मोजना तथा बवन लनभायण भाऩदण्ड २०७२ ऩूणय ऩारनाभा जोड र्ददै घयजग्गा नक्साऩासको कामय सॊचारन गरयनेछ    
११.११ घयजग्गा नक्साऩास तथा प्रभास्णकयण गदाय अलबरेस्खकयण वा घय फनेको  प्रभास्णकयण य घय नक्सा ऩास गयी तीन बागभा लफबाजन गरयनेछ 
  नगय लबत्रका सफैघयहरुराइ अलबरेस्खकयण गरयनेछ    
११.१२ आठवीस नगयऩालरकाको चक्रऩथ लनभायण कामय मथालसघ्र अस्घ फढाइनेछ    
११.१३ मातामात ऺेत्रराई व्मवस्स्थत वनाउनका रागी फसऩाकय  लनभायणको कामय अगाडी फढाइनेछ    
११.१४ नगयऩालरका य प्रत्मेक वडाका सडक खानऩेानी सचाई पोहोय व्मवस्थाऩन रगामतका ववकास लनभायणका कामयहरु राई मोजनाका रुऩभा 
अगाडी फढाई ऩरयमोजना फैक लनभायण गरयनेछ    
११.१५ नगयको सफै वडाहरुभा ठुरो मोजनाहरु सडक य खानऩेानी लसचाई रगामतका ऩूवायधाय लनभायणका रागी ववस्ततृ ऩरयमोजनाप्रलतफेदन (DPR) 
लनभायण गयी व्मवस्स्थतरुऩभा सॊचारन गरयनेछ    
११.१६प्रत्मेक वडा सम्भ लनवायधरुऩभा मातामात सॊचारन गनय सक्ने गयी सडक लनभायण तथा स्तयोन्नती गरयनेछ    

११.१७ वडा कामायरमहरु नबएका वडाहरुभा वडा कामायरम बवनहरु लनभायण गरयनेछ    
११.१८ रागत साझेदायी/ सहबालगताभा मोजना कामयन्त्वमन गने कामयराई प्रथालभकता र्दइनेछ    
११.१९ कुनै आमोजना तथा कामयक्रभभा दोहोयोऩना आउन नर्दन नगयकामयऩालरकाको फैठकफाट आवश्मक सॊमन्त्त्र तमाय गरयनेछ   मदी दोहोयोऩना 
हनु गएको थाहा बएभा नगयकामयऩालरकाको फैठकफाट सॊशोधन गयीनछे    

११.२० ववकास लनभायणको काभभा जनसहबालगताको भाध्मभफाट अऩनत्व फवृि गनय टोर लफकास सस्थाको अवधायणा अवरम्फन गरयनेछ    
जनसहबालगता प्रफयिन गनय कामयलफधी लनभायण गयी कामायन्त्वमन गरयनेछ    

११.२१ वडाभा कामायन्त्ममनभा यहेका खानेऩानी, लसचाई कुटानी वऩसानी लभर रगामतका उऩबोिा सस्थाहरुको र्दगो रुऩभा सॊचारन गने गयी भभयत 
सम्बायका रागी उऩबोि सलभलत भापय त उऩबोगभा शसलु्क गयी उऩबोिाफाट नै भभयत गने ब्मफस्था लभराइनेछ    



 
 

११.२२  नगयऺेत्रभा घयलनभायण गदाय बकुम्ऩ प्रलतयोधक घय लनभायणका रालग सचेलतकयण कामयक्रभ सचारन गरयनेछ    स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध 
डकलभयहरुराई बकुम्ऩ प्रलतयोधक बवन लनभायण सम्फन्त्धी तालरभ सॊचारन गरयनेछ    

११.२३ नगयऩालरका ऺेत्रका खेलतमोग्म जलभनभा फाहै्र भवहना लसचाई सवुवधा प्रादन गनयका रागी प्रावष्टक ऩोखयी लसचाई कुरो लनभायण गने काभराई 
प्राथलभकता र्दइनेछ    
११.२४ प्रमाि लसचाई सवुवधाका रागी प्रदेश सयकाय सॊघीम सयकाय सॊग सहकामय गरयनेछ    
११.२५  फैकस्ल्ऩक लसचाई ऩिलतको लफकास गरयनेछ    
११.२६ नक्साऩास सम्फन्त्धभा जनचेतना जगाई कुनै ऩनी घय टहया नक्सा ऩास गयेय भात्र फनाउने अवस्थाको सजृना गरयनेछ    

११.२७  नगयऩालरकाको आफ्नै प्रशासकीम बवनको लनभायण गयी सेवा प्रफाह गने ब्मफसथा गरयनेछ    

१२. सॊञ्चाय तथा सचुना सम्फन्त्धी नीलत  
१२.१ भोवाईर टेलरपोन नटेवकय भा  सधुाय गनय टेलरपोन टावय स्थाऩना तथा 4G नेटवकय  जडानका रागी सेवा प्रदामक सॊग सभन्त्वम य सहकामय 
गरयनेछ    

१२.२ नागरयकको सूचना ऩाउने हकराई ऩूणयरुऩभा प्रत्माबलुत र्दन ेगयी सूचनाको हकराई व्मवहारयक रुऩभा प्रमोगभा ल्माइनेछ   नागरयकको सचुना 
भाग्न ेय सूचना ऩाउने हकराइ सयुस्ऺत गदै सूचना प्रािी गने कामयभा सहजता ल्माइनेछ    

१२.३ खोजभरुक य अनसुन्त्धान भरुक ऩत्रकारयता प्रफयिन गनय लफलबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ   

१३. वातावयण तथा लफऩद व्मवस्थाऩन  
१३.१ नगय ऺेत्र लबत्रका प्रभखु फजाय केन्त्रभा पोहोयभैराको कुवहन ेय नकुवहन ेआधायभा फलगयकयण गरय सोही अनसुाय व्मवस्थाऩन गने नीलत लरइनेछ 
   

१३.२ ऩरावष्टक झोरा प्रमोगराई लनरुत्सावहत गदै स्थानीम कच्चा ऩदाथयको प्रमोग गरय फैकस्ल्ऩक झोरा प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयनेछ    
१३.३ नगयका प्रभखु स्थानहरुभा सावयजलनक सौचारमहरु लनभायण गरयनेछ    

१३.४ प्रत्मेक वडाभा कस्म्तभा ५० हजाय य नगयभा ७० राखको लफऩद व्मवस्थाऩन कोष लनभायण कामयराई लनयन्त्तयता र्दइनेछ    
१३.५ कणायरी नर्दको कटान लनमन्त्त्रण गनयका रागी तटब्धन लनभायण कामयराई उच्च प्राथलभकता र्दइनछे    

१३.६ नगय लबत्र खालर यहेका जलभनभा फृऺ ायोऩण कामयक्रभराइ अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरय हयत आठवीस फनाउने नीलत लरइनेछ    

१३. ७ जरवाम ुऩरयवतयनका असयराई न्त्मूलनकयण गनय सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य नगयऩालरकाको सहकामयभा जरवाम ुअनकुुरन कामयमोजना 
तमाय गरय कामयन्त्वमनभा ल्माइनेछ    

१३.८ ऩानीका भहुान तथा धायाहरु सॊयऺण गरयनेछ    
१३.९ फैकस्ल्ऩक उजायको रुऩभा सौमय उजाय य फामो ग्मास लनभायण गने कामयराई प्रावकायी रुऩभा कामयन्त्वमन गनय रगानीभा सहलुरमत प्रदान गरयनेछ   

१३.१० वाढी ऩवहयो लनमन्त्त्रणका रालग वहृत गरुुमोजना लनभायण गरयनेछ    
१४.सावयजलनक सेवा तथा सस्थागत ऺभता  
१४.१ कभयचायीको कामय सम्ऩादनराई फस्तगुत य प्रबावकायी वनाउन सफै कभयचायीको कामय वववयण तमाय गयी राग ुगरयनेछ    

१४.२ नगऩालरका य अन्त्तगयतका वडा कामायरम स्वास्थ सस्था य भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा लडस्जटर हास्जयी प्रमोगभा ल्माइनेछ    
१४.३ नगयऩालरका य वडा फाट प्रदान गरयने सेवाहरुको सम्फन्त्धभा ससुसु्चत गनय प्रत्मेक वडाको ऩामक ऩने स्थानभा नागयीक वडा ऩत्र यास्खनेछ   
साथै नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेवाहरुको सम्फन्त्धभा जानकायी गयाउनका रागी लफद्यारमहरुभा जनचेतना कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ    

१४.४ नगयऩालरका य अन्त्तगयतका लनकामहरु फाट प्रदान गरयने सेवाहरुराई सूचना प्रववलधभैत्री फनाइनेछ    
१४.५ अनराईन घटना दताय कामयको शरुुवात गरयनेछ    

१४.६ कभयचायीको भनोवर उच्च वनाइ कामय सम्ऩादनभा प्रबावकायीता ल्माउन कभयचायीराइ प्रोत्साहन गने य नगयभा कामययत अस्थामी तथा कयाय 
कभयचायीहरुका रालग कल्माणकायी कोषको व्मवस्था राई लनयन्त्तयता र्दइ नगय तथा वडा कामायरमभा कामययत अस्थामी कभयचायीहरुराई आवश्मक 
प्रवक्रमा तथा भाऩदण्डऩयुा गयी स्थामीत्वको व्मवस्था गरयनेछ   

१४.७  कभयचायीको ऺभता ववकासका रागी आवश्मक तालरभ, अध्मामन तथा अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था लभराइनेछ    
१४.८ जवापदेवहता य ऩायदस्शयता कामभ गनय नगयऩालरका य अन्त्तगयतका लनकामहरु फाट प्रावहगरयने सेवा तथा आमोजनाहरुको सावयजलनक सनुवुाईका 
कामयक्रभहरुराई लनयन्त्तयता र्ददै थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ    
१४.९ सेवा प्रवाहराई सभदुाम भैत्री फनाउन "पोनको बयभा सेवा प्रवाह घयघयभा" नीलतको अवरम्फन गरयनेछ    

१५.साझेदाय सस्था सम्फन्त्धी नीलत     
१५.१ नगऩालरकाको सभग्र ववकासका रागी वक्रमास्शर साझेदाय सस्थाहरुराई ववकास साझेदायको रुऩभा लरइनेछ    



 
 

१५.२ साझेदाय सस्थाको मोजना, फजेट तथा कामयक्रभ लनभायण य कामयन्त्वमनभा एकिाय प्रणायरी अऩनाइनेछ    

१५.१३ साझेदाय लनकामफाट सचालरत कामयक्रभको ऩायदयस्शता य जवापदेवहता सलुनस्श्चत गने नीलत लरइनछे    
आदयस्णम सबाध्मऺ एॊव सबा सदस्म ज्मूहरु  
अफ भ आ व २०७८/७९ का रागी याजस्व तथा व्ममको अनभुान प्रस्ततु गदयछु    

उस्ल्रस्खत नीलत तथा कामयक्रभहरु प्राथलभकताका आधायभा कामयन्त्वमन गनयका रागी नगयऩालरकाराई नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायकाट प्राि फजेट 
तथा नगयको आन्त्तरयक आम सभेतराई आकरन गयी आ व २०७८/७९का रालग लनम्नानसुायको फजेट तजुयभा गरयएको छ   

आम तपय   
आगाभी आलथयक वषयभा आन्त्तयीक आम तपय  रु ८० राख प्रऺेऩण गरयएको छ   त्मसै गरय सॊघीम सयकायको ववस्तम सभालनकयण अनदुान रु १० 
कयोड ४८ राख, सॊघीम सयकायको लफशेष अनदुान रु ८३ राख, सॊघीम सयकायको याजस्व फाडपाॉड भापय त प्राि हनु ेयकभ रु ८ कयोड ९८ राख 
७० हजाय, सॊघीम सयकायको सशयत अनदुान यकभ रु २२ कयोड ३३ राख, प्रदेश सयकायको ववस्तम सभालनकयण अनदुान यकभ रु १ कयोड १० 
राख ३३ हजाय ,प्रदेश सयकायको याजस्व फाडपाडफाट प्राि हनु ेयकभ रु ८ राख २४ हजाय १ सम ६ य गत आ व को अनभुालनत अल्मा भौज्दात 
यकभ रु ४ कयोड सभेत गयी जम्भा रु ४८ कयोड ३१ राख २७ हजाय १ सम ६ रुऩैमा यहेको छ    

व्मम तपय   
आम तपय  प्रऺेऩण गरयएको यकभ फभोस्जभ आगाभी आलथयक वषयभा चार ुतपय  रु २६ कयोड ८४ राख य ऩसु्जगत तपय  रु २१ कयोड ४७  राख २७  
हजाय   ववलनमोजन गयेको छु    
आदयस्णम सबाध्मऺ तथा सबा सदस्मज्मूरु  
भालथ उस्ल्रस्खत ऩुॉस्जगत खचयराई स्थानीमतहको फजेट तथा मोजना तजुयभा र्दग्दशयन २०७४(ऩरयभास्जयत)फभोस्जभ आलथयक लफकास, साभास्जक लफकास, 

बौलतक ऩूवायधाय,  वातावयण तथा लफऩद ब्मफस्थाऩन य सशुासन तथा सॊस्थागत ववकासको ऺेत्रभा यकभ ववलनमोजन गयेको छु   फजेट आमव्ममको 
ववस्ततृ वववयण अनसूुचीहरुभा सभाफेश गयेको छु    
आदयस्णम सबाध्मऺ तथा सबा सदस्मज्मूहरु  
प्रस्ततु नीलत, कामयक्रभ य फजेट प्रबावकायी कामयन्त्वमनफाट ''सभिृ आठवीस ससु्ख आठवीस फासी" हनु ेतपय  हाभीउन्त्भखु हनु्त्छौ बने्न ववश्वास लरएकोछु   
फजेट कामायन्त्वमनभा नगयकामयऩालरकाको प्रभखुज्मू, सदस्मज्मूहरु, नगयसबाका सम्ऩूणय सदस्मज्मूहरु रगामत सम्फस्न्त्धत सयोकायवारा व्मस्ि तथा 
सॊस्थाहरुको सभेत भहत्वऩूणय बलुभका यहन ेववश्वास लरएको छु    
आभ नागरयक सम्भ सेवा प्रवाहको रालग हाभी अनवयत खवटयहेको छौ   ववगत वषयहरुको कामायनबुवरे ववलबन्न चनुौलतका फावजतु भहत्वऩणुय 
उऩरब्धीहरु हालसर गने र्दशाका कामय बैयहेको छन    उऩरब्ध स्रोत य साधनको न्त्मामोस्चत ववतयणभा नगयऩालरका रालग यहेको अवगत गयाउन 
चाहन्त्छु  भाग य आऩलुतयको सन्त्तरुन कामभ गदै स्रोत साधनको ववतयण य ववकासभा प्राथलभकताऩवुयक कामय गरययहन हाभी प्रलतवि छौ   
अन्त्तभा आठवीसको सभग्र ववकासभा मोगदान गने याजलनलतक दर, याष्डसेवक कभयचायी, नीस्ज सहकायी य सभदुावमक ऺेत्र, श्रलभक वगय, नागरयक 
सभाज, सॊन्त्चाय जगत रगामत सम्ऩूणय र्दर्दफवहनी दाजबुाई तथा ववकास साझेदाय सस्थाहरुराई हार्दयक धन्त्मवाद ऻाऩन गदयछु    

      धन्त्मवाद 
                       

      दीऩा फोहया 
                                                                         उऩ प्रभखु एॊव फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा सलभलत सॊमोजक  
                                                                                    आठवीस नगयऩालरका दैरेख  


