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नगरसभाका अध्यक्षज्यू, 

नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू, 
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

नगरपालिकाका कममचारी एव उपस्स्ित सम्पूर्म महानभुावहरु, 

 

 आठबीस नगरपालिकाको यस गररमामय नगरसभा समक्ष आठबीस नगरपालिकाको आ.व. 
२०७९/०८० को लनलत तिा कायमक्रम प्रस्ततु गनम पाउँदा गौरवास्ततत भएको छु । 

 यस अवसरमा सवमप्रिम िोकतततत्रको बहािी, नागररक अलिकारको स्िापना, स्वततत्रता र 
समाजको आमूि पररवतमनका िालग आफ्नो जीवन बलिदान ददने ज्ञात अज्ञात शहहदहरु प्रलत म 
उच्च श्रद्धाका साि भावपूर्म श्रद्धाञ्ञजिी अपमर् गदमछु । मिुकुको राजनीलतिाई संघीय 
िोकतास्तत्रक गर्ततत्रको  स्वरुपमा ल्याउन योगदान गनुमहनुे सम्परु्म अग्रज योद्धाहरुमा हाददमक 
सम्मान व्यक्त गनम चाहातछु । 

 आफ्नो अमलु्य मत ददएर हामीिाई हवजय गराउन ु हनुे आठबीस नगरपालिका वासी सम्परु्म 
मतदाताहरुप्रलत पलन आदर भाव व्यक्त गनम चाहातछु । 

नगर सभाका सदस्यज्यूहरु 

 हामी नयाँ लनवामस्चत भएर स्जम्मेवारी सम्हाल्दै गदाम लनतातत नौिो अनभुव भइरहेको छ । 
आठबीस नगरपालिकाका हरेक नागररकको लतब्र हवकासको आकांक्षािाई हववेकसम्मत रुपमा 
स्शघ्र सेवा परुयाएर सम्बोिन गनुमपनअ अवस्िा र स्िानीय तहिाई स्िानीय सरकारको रुपमा 
संचािन गनुमपनअ स्जम्मेवारीिे गदाम हामी माझ लनकै ठुिो चनुौती रहेको छ । आठबीस 
नगरवासीिे हामीिाई गरेको हवश्वास र राज्यको पनुरसंरचना भए संगै हवगतमा भए गरेका ऐन 
लनयम तिा केही नयाँ कामिे गदाम हामीमा साहस र आत्महवश्वास बढेको मैिे महशसु गरेको छु 
। 

 हामी लनवामस्चत भएर स्जम्मेवारी समाल्दै गदाम अहहिे शरुुका ददन, हप्ता र महहना संहविानिे ददएको 
अलिकार बमोस्जम, स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, कायमसम्पादन लनयमाविी र 
कायमहवभाजन तिा अतय संस्घय प्रादेस्शक तिा आठबीस नगरपालिकाका हविमान ऐन लनयमहरु 
बमोस्जम अगाडी बढन शरुु गरररहेका छौँ ।हामी िप उत्तरदायी र स्जम्मेवार बतदै वतममान हाम्रो 
समय लसक्न र सम्हाल्नमा उपयोग भईरहेको छ । आजको यस नगरसभािाई संबोिन गरर 
रहदा लनवामस्चत भएको एक महहनामा हामीिाई िेरै साहस र आत्म हवश्वास बढेको अनभुतुी भई 
रहेको छ । 

 नेततृ्विे नलतजा लनयाल्ने र कममचारीिे प्रहक्रया सम्हाल्न े हवलिबाट सशुासन, हवकास र समहृद्धको 
यात्रा सहज हनुे मेरो बझुाई छ । प्रहक्रया सम्हाल्न ेस्जम्मेवारी बोकेका कममचारीको अपयामप्तताबाट 
पाँच बर्म गजु्रकेो छ । अझै प्रशासलनक तिा प्राहवलिक जनशस्क्तको अपयामप्तता रहेकै छ ।वडा 
कायामिय, हवर्यगत शाखाहरु र नगर कायमपालिकाको कायामियबाट सम्पादन हनुे कायमिाई अझ 
सरिीकरर् गनम तिा प्रहवलियकु्त बनाई कायामतवयन गराउँन कदठनाई भैरहेको छ । तिापी 
हामीसंग भएको उपिब्ि स्रोत सािनको अत्यालिक पररचािन गरी उत्तम गनअ सोचका साि हामी 
अस्घ बहढरहेका छौँ । 
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नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आठबीस नगरपालिकाको आलिमक वर्म २०७९।०८० को िक्ष्य, उदेश्य र क्षेत्रगत नीलत तिा 
कायमक्रम प्रस्ततु गनअ अनमुलत चाहतछु ।  

िक्ष्य 

"आठबीस नगरको समनु्नतीको आिारः स्शक्षा, स्वास््य, कृहर्, पयमटन र पूवामिार" िाई पररपलुतम गनम स्िानीय 
उत्पादन र उपभोगमा वृहद्ध गदै उपिब्ि स्रोत सािनको अलिकतम प्रयोग र पररचािन गरी भौलतक 
पूवामिार सहहत आलिमक, समास्जक हवकास गरी "समदृ्ध नगरपालिका र ससु्ख नगर वासी" वनाउन ेिक्ष्य 
लिईएको छ ।  

उदे्घश्य 

१. हवलभन्न संक्रामक रोग िगायत सवै प्रकारका रोग र हवपदवाट नगरवासीको जीवन रक्षा गदै 
स्िानीय जनजीवनिाइ सहज र सरुस्क्षत वनाउन,े  

२.  स्वास््य सेवा र स्शक्षािाई गरु्स्तरीय वनाई स्वास््य तिा स्शक्षाको पहुँचमा अलभवृहद्ध गनअ, 
३. कृहर् तिा पशपुािन के्षत्रको व्यवसायीकरर् गरी स्वरोजगार सजृना गनअ, 
४. नगरपालिका लभत्र सडक यातायात हवितु िगायत भौलतक पूवामिारको हवकास गरी जनताको 

जीवनस्तर सहज वनाउन,े  

५. उपिब्ि स्रोत सािनको उच्चतम प्रयोग गरी हवकास को गलतिाइ लनरततरता ददने ।  

६. सावमजलनक सेवािाई प्रभावकारी वनाई जनतािाई सशुासनको प्रत्याभलुत ददने ।  

७. िस्क्षत वगमको क्षमता अलभवृहद्ध गरी िैंलगक तिा सामास्जक समावेसीकरर्को हवकास गनअ ।  

८. वातावरर् तिा वनजंगिको संरक्षर् गनअ ।  

९. जिवाय ुपररवतमन तयूलनकरर् गनम नीलतगत व्यवस्िा गनअ । 

१०. िालममक, संस्कृलतक, ऐलतहालसक, परुातास्त्वक र प्राकृलतक के्षत्रको हवकास गनअ । 

११. "हररयािी आठबीस" (द लग्रन जोन) आठबीसको अविारर्ािाई प्रभावकारी रुपिे कायामतवयन गरी 
स्वच्छ एवं सतुदर आठबीस बनाउने  । 

प्रािलमकरर् 

१. स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तिा सरसफाई  

२. कृहर् तिा पशपुािन के्षत्रको हवकास तिा हवस्तार  

३. सडक ,यातायात, सरुस्क्षत आवास तिा हविलुतकरर् 

४. वन वातावरर् तिा हवपद व्यवस्िापन 

५. प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सशुासनमा जोड 

६. सूचना तिा प्रहवलि 

७. पयमटकीय पूवामिारहरुको हवकास 

८. उिोग तिा स्वरोजगार 

९. िमम, संस्कृलतको संरक्षर् एंव प्रवमद्धन 

१०.स्िानीय उत्पादनको प्रवमद्धन 

११.यवुा तिा खेिकुद 

१२. गैर सरकारी संस्िाहरुसंग समतवय, सहकायम र साझेदारी 
आिारहरु 

 नेपािको संहविान २०७२ 

 स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 
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 अततरसरकारी हवत्त व्यवस्िापन ऐन २०७४ 

 राहिय प्राकृलतक स्रोत तिा हवत्त आयोग ऐन २०७४ 

 स्िानीय सरकारवाट जारी भएका ऐन,लनयमाविी, कायमहवलि, लनदअ स्शकाहरु 

 संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीलत काननु तिा मापडण्डहरु 

 संघीय सरकारको आ.व. ०७८-०७९ को वजेट वक्तव्य 

 प्रदेश सरकारको आ.व. ०७८/०७९ को वजेट वक्तव्य 

 स्िानीय तहको वाहर्मक योजना तिा वजेट ददगदशमन २०७४ 

 पतरौ योजना 
 ददगो हवकास का िक्ष्य  

 उपिब्ि स्रोत तिा सािनहरु 

 जनताका माग तिा आवश्यकताहरु  

ददघमकालिन नीलतहरु 

 आठबीस नगरपालिकाको केतर राकमकर्ामिीमा लबशेर्ज्ञ सेवा सहहतको अस्पताि सञ्चािनमा 
ल्याइने छ। 

 स्शक्षािाई श्रमसंग जोड्न एंव रोजगारमिुक बनाउन वह ुप्राहवलिक स्शक्षाको वतदोवस्त गररनेछ 
। 

 आठबीस स्शक्षा क्यापसको गरु्स्तर कायम गरी स्तर उन्नलत गररने छ । 

 आठबीस नगरबासीको िालग स्वच्छ खानेपानीको पहुँच स्िाहपत गनम एक घर एक िाराको 
अविारर् अगाडी बढाईनछे । 

 नगरपालिकाका क्षेत्र लभत्र वसपाकम , सडक वत्ती , फराहकिो खेिमैदान, हाटवजार जस्ता क्षेत्रहरुको 
पहहचान गरी प्रािलमकताको आिारमा योजना वनाई कायामतवयनमा ल्याइने छ ।  

 हररत सडकको अविारर्ा अगाडी बढाइनछे । 

 नगरपालिकाका सम्पूर्म वस्तीहरुमा सडक खण्ड लनमामर् गरी नगरपालिका लभत्रका सम्पूर्म 
नागररकहरुको यातायातमा सहजता ल्याइने छ।  

 नगरपालिकािाइ अध्यारो मकु्त गनम राहिय हवितु प्रसारर्िाइन िाई ९ वटै वडामा पयुामउन पहि 
गररने छ ।  

 सडक गुरुयोजना तयार गरी आठबीस नगर भित्रका समू्पर्ण सडकहरुको स्तरउन्नभत गररनेछ ।  

 आठबीस नगरपालिकामा होमस्टे, पयमटकीय आवास, वाटर यामस्फ्टङ, हट एयर बेिलुमङ्ग, 

प्यारागिाईलडङ, बतजीजस्म्पङ्ग, ग्रामीर् पयमटन, रक क्िाइस्म्बङ्ग गनम सहकने जस्ता के्षत्रको पहहचान 
गरी पयमटन प्रवद्धमन तिा हवकासमा जोड ददईनछे । 

 आठबीस नगरपालिकाको आलिमक हवकासका िालग हवलभन्न प्रकारका उिोगहरु सञ्चािन गनअ लनलत 
लिईनेछ । 

 

क्षते्रगत नीलतहरु 

१. आलिमक हवकास लनलत 

१.१ प्रत्येक वडामा कस्म्तमा १ वटा वहउुदे्धस्शय नसमरी स्िापना गरी फिफूि तिा तरकारीका 
हवरुवामा आत्मलनभमर वनाइ लनयामत गनअ नीलत लिएको छ । 

१.२ उन्नत वीउ मि र प्रहवलिको प्रयोग गरी कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृहद्ध गररने नीलत 
लिइएको छ । 
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१.३ मौरीपािन हनुे के्षत्रको पहहचान गरी कायमक्रम संचािन गररने र ब्यवसायमा वृहद्ध गररने छ 
। 

१.४ नगरपालिकािाई दाि तिा गेडागडुीमा आत्मलनभमर वनाउने कायमक्रम संचािन गररने छ ।   

१.५ आठबीस नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कृहर् उपज संकिन केतर सञ्चािन गररने छ । 
सािै आठबीस नगरपालिका वडा नं. ४ मा स्शत भण्डारर् केतर स्िापना गनअ लनलत लिईनेछ । 

१.६ ल्याब र लबशरे्ज्ञद्धारा माटो पररक्षर् स्शहवर सञ्चािन गरर माटो अनकुुि बािी लनिामरर् 
एवम पकेट के्षत्र घोर्र्ा गनअ र आबश्यक लबउलबजन, मि र कृहर् औजारहरु हवतरर् गनअ लनलत 
लिइने छ ।  

१.७ बािीनािीमा िाग्ने रोग हकराहरुको पहहचान गरी सोको रोकिाम तिा लनयतत्रर्को िालग 
कायमक्रम संचािन गररने छ ।  

१.८ कृहर्मा आिाररत साना तिा घरेि ु उद्योगहरुको स्िापना गरी वैदेस्शक रोजगारवाट 
फकीएका यवुाहरुिाई आत्मलनभमर वनाउन ेकायमक्रमहरु संचािन गररने छ ।  

१.९ माछापािन हनु सक्न े के्षत्रहरुको पहहचान गरी कृर्कहरुिाई माछापािन गनम प्रोत्साहन 
गररने छ ।  

१.१० कृलतम तिा प्राकृलतक गभामिानमा जोड ददइ पशकुो नस्ि सिुार गनअ र नगरपालिकामा 
दिु मास ु र अण्डाको उत्पादन वृहद्ध गरी मास ु तिा दगु्िजतय वस्तमुा नगरपालिकािाई 
आत्मलनभमर वनाइने छ ।  

१.११ हवलभन्न संक्रामक रोग हवरुद्ध पशपंुक्षीहरुिाई समय समयमा खोप तिा और्िीको व्यवस्िा 
गरी पशपंुक्षीमा देस्खने रोगहरुको तयूलनकरर् गरी पशपंुक्षी जतय उत्पादन वढाउने नीलत लिइने छ 
।  

१.१२ पशपुािन हनुे वडाहरुमा वहवुर्अ डािे घाँसको हवकास गरी पशपंुक्षीमा हनुे जोस्खमको 
तयलुनकरर् गररने छ ।  

१.१३ पशपुािन व्यवसायिाइ हवस्तार गनम  उन्नत जातका बोका, बाख्रा जस्ता व्ययवसायिाई 
प्रािलमकता ददइने छ ।  

१.१४ फिफूि खेतीमा व्यवसायीकरर् गनमका िालग एक घरमा एउटै हकलसमका कस्म्तमा ५० 
वटा फिफूिका हवरुवा िगाउन प्रोत्साहन गररन ेछ ।  

१.१५ कृर्कहरुिे उत्पादन गरेको तरकारी वजार सम्म पयुामउन ढुवानीमा अनदुान ददने र िोक 
हवके्रताका िालग ग्राहाकको पहहचान गरी सहस्जकरर् गररने छ ।  

१.१६ एक वस्ती एक उत्पादन कायमक्रम संचािन गनम सम्भाहवत वािी वस्तकुो िालग सम्भाहवत 
वस्तीको पहहचान गरी कायमक्रम संचािन गररने छ ।  

१.१७ "एक वडा एक सहकारी, तयनु पारौ बेरोजगारी" भने्न नाराका साि सहकारी र कृर्क 
समूहवाट सामहुहक तिा व्यवसाहयक खेती गरी समूहको आयस्तर मालि उकास्न ेनीलत लिइने छ 
।  

१.१८ खेतीयोग्य उवमर भमूीमा लसंचाइको सहुविा पयुामउनका िालग आवश्यक पहि कदम गररन े
छ ।  

१.१९ प्रत्येक वडामा नया उद्यमी सजृना गनअ र उद्यमीको स्तरउन्नती गदै िैजान ेनीलत लिईने छ 
।  



6 | P a g e  
 

१.२० आठबीस नगरपालिका लभत्र हवलभन्न िमम, संस्कृलत संरक्षकर्को िालग हरेक वडामा आ-
आफनो संस्कृलतहरुको संरक्षर् कायमक्रम सञ्चािन गनअ लनलत लिईनेछ ।सािै पयमटन हवकासका 
िालग हवलभन्न िामीक सांस्कृलतक के्षत्रहरुको प्रचार प्रसार गररने छ ।  

१.२१ िघ ुतिा साना घरेि ुउद्योग स्िापना तिा संचािनािम दताम प्रहक्रया सहज गनअ आबश्यक 
व्यवस्िा गररने छ। 

१.२२ आठबीस नगरपालिका लभत्र गोबर ग्यास, वाय ुउजाम र वायो ग्यास प्िातट सञ्चािनमा 
ल्याउन आवश्यक प्रहक्रया अगाडी बढाउन पहि गररनेछ । 

१.२३ नगरपालिका लभत्र रहेका उद्योग व्यवसायीहरुिे अलनवायम रुपमा आफ्नो उद्योग 
नगरपालिकामा दताम गराइ प्रामार्पत्र प्रदान गररने छ सािै सो व्यवसायीिाई करको दायरामा 
ल्याइने  छ । 

१.२४ नगरपालिका लभत्र रहेका वेरोजगार यवुाहरुको त्याङ्क संकिन गरी वेरोजगार यवुाहरुिाई 
लसपहवकास तालिम संचािन गररने छ ।  

१.२५ उत्कृष्ट य यवुा उद्यमीहरुिाइ प्रोत्साहनको िालग नगरपालिकावाट आवश्यक सहयोग तिा 
सम्मान गररने छ ।  

१.२६ स्िानीय उत्पादनिाइ प्रािलमकतामा रास्ख सोको वजारीकरर्का िालग हवलभन्न कायमक्रम 
माफम त आवश्यक सहयोग गररने छ ।  

१.२७ नगरपालिका लभत्र उपिब्ि स्िेट, टाइि िगायतका खलनज पदािम तिा खानीको खोज 
अनसुतिान गरी उत्खननिाई प्रािलमकता ददइन ेनीलत लिईएको छ ।  

१.२८ "स्वच्छ व्यस्क्त स्वच्छ आहर, आयवुअद जीवनको आिार" मानी जडीवटुीको उत्पादन वृहद्ध 
गरी आयआजमन वढाउन ेनीलत लिएको छ । सािै आयवुअददक और्िािय सञ्चािनको िालग पहि 
गररनेछ । 
१.२९ सहकारीको मलु्य मातयता अनरुुप आपसमा सहकायम तिा आयआजमन गरी गररवी 
तयलुनकरर् गनम नगरपालिकािे आवश्यक नीलत तिा काननु वनाइ कायामतवयन गररन ेछ ।  

१.३० नगरप्रमखु रोजगार कायमक्रमिाई लनरततरता दददै िप व्यवस्स्ित गररनछे ।  

१.३१ संघीय सरकार वाट प्रिानमतत्री रोजगार कायमक्रम कायामतवयनमा आए संगै यस 
नगरपालिकािे प्रिानमतत्री रोजगार कायमक्रमिाई सहयोग पयुामउने नीलत लिएको छ ।  

१.३२ यवुा िस्क्षत कायमक्रमिाइ हवशेर् जोड ददइने छ ।  

१.३३ कृहर् व्यवसायमा संिग्न उत्कृष्ट य कृर्कहरु छनौट गरी समयानकुुि तालिम, भ्रमर्को 
अवसर प्रदान गनअ र परुस्कृत गररने छ ।  

१.३४ अल्िो, हटमरु प्रसस्त उत्पादन हनु ेवडाहरुमा अल्िो, हटमरु प्रशोिन केतरको स्िापना गरी 
घरेि ुउत्पादनिाई प्रोत्साहन गरेर रोजगारीमा वृहद्ध गनअ नीलत लिएको छ ।  

१.३५ "स्िानीय उत्पादनमा वहृद्ध आठबीस नगरको समहृद्ध" भने्न मिु नाराका साि बाझो 
जग्गामा खेती गनम कृर्किाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१.३६ परम्परागत पेशागत लसपिाई आिलुनहककरर् गदै लसप हवकास क्षमता अलभवृहद्ध गररने छ 
। 

१.३७ भलुमहहन तिा भलुम तयून भएका हकसानहरुका िालग लिज होल्ड कायमक्रम अविम्बन 
गररने छ। 

१.३८ "कृर्किाई टेवा घरघरमै प्राहवलिक सेवा" भने्न नाराका साि प्रत्येक वडामा कृहर् तिा पश ु
प्राहवलिकको उपिब्िता हनुे गरी एक वडा एक कृहर् प्राहवलिकको लनलत लिईनेछ । 
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१.३९ "खनौ आफ्नै माटो छोडौँ हवदेशो बाटो" सो अततगमत वैदेस्शक रोजगारीवाट फहकम एका र 
रोजीरोटीका िालग बैदेस्शक रोजगारीमा जान बाध्यहनु े िाई आकहर्मत गनम व्यवसायीक खेतीका 
िालग प्रोत्साहन स्वरुप नगरपालिकावाट जलमन र अतय पूवामिारहरुको व्यवस्िा गरी सामहुहक 
खेती प्रार्ािीमा जोड ददईनछे । 

२. सामास्जक हवकास लनलत 

२.१ यस आठबीस नगरपालिका लभत्र रहेका स्वास््य चौहक आिारभतु स्वास््य केतर र बलिमङ्ग सेतटर 
िाइम आवश्यक पनअ अत्यावश्यक और्लि तिा स्वास््य सामाग्रीहरु आबश्यकता अनसुार ब्यबस्िा 
गररनेछ । 

 २.२ आठबीस नगरपालिका वडा नं.४ राकमकर्ामिीमा लनमामर्ालिन १५ सैयाको अस्पतािको भवनिाई 
लछटो भतदा लछटो लनमामर् गरी सञ्चािनमा ल्याईनछे । 

 २.३ आठबीस नगरपालिका वडा नं ३ कुमिखाडामा आठबीस नगरपालिका र कर्ामिी स्वास््य हवज्ञान 
प्रलतष्ठान लबच सम्झौता भए बमोस्जम १०० सैयाको ट्रमा सेतटरको लडहपआर तयार गरी तत्काि लनमामर् 
कायम अगाडी बढाईनेछ । 

 २.४ महहिासंग उपप्रमखु कायमक्रम माफम त ्ी रोग सम्बतिी साझेदारी संघसंस्िाहरु संग समतवय र 
सहकायममा बहृत स्वास््य स्शलबर सञ्चािन गररने छ।  

२.५ आठबीस नगरपालिकामा लबरामी संग स्वास््यकमी कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 २.६ प्रत्येक महहना हरेक वडामा खोप स्क्िलनक संचािन गरर सबै बािबालिकाहरुिाइ परु्म खोप िगाइ 
परु्म खोप सलुनश्चतता िाइ लनरततरता ददइने छ । 

 २.७ प्रसलुत सेवािाइ लनरततरता र िप सलुबिा  गनमको िालग आवश्यक ब्यबस्िा गररनेछ । 

२.८ सम्परु्म स्वास््य संस्िामा गभमवलत क्यािेण्डर लनमामर् गरर सोही अनसुार कस्म्तमा ४ पटक गभम जाचँ 
गराइनेछ । 

२.९ टुहरुा बािबालिकाहरुको िगत संकिन गरी टुहरुा बािबालिकाहरुका िालग आठबीस 
नगरपालिकािे अलभभावकत्व वहन गनअ गरी लबशरे् प्याकेज कायमक्रम संचािन गररनछे । 

२.१० ५ बर्म मलुनका कुपोहर्त बावबालिकाहरुको बहृद्ध अनगुमन गरर कुपोर्र्को अवस्िा अनसुारको 
परामशम पोर्र् कोशिेी तिा उपचारको ब्यबस्िापन गरर कुपोर्र्को अवस्िािाइ शतुयमा ल्याइनछे । 

२.११ २ बर्म मलुनका बािबालिकाहरुिे कस्म्तमा ११ चोटी वृहद्ध अनगुमन गराउनका िालग लबलभन्न 
सचेतनामिुक कृयाकिापहरु संचािन गररनछे । 

२.१२ पोर्र् सम्बस्ति लबलभन्न सेवाहरु प्रदान गनमका िालग आवश्यक पनअ सामाग्रीहरुको लनयलमत रुपमा 
उपिब्िता हनुे ब्यबस्िा लमिाइनेछ । 

२.१३ स्वास््य चौकी आिारभतु स्वास््य इकाई र शहरी स्वास््य केतरमा आवश्यक पनअ अत्यावश्यक 
और्लिहरुको लनयलमत रुपमा आपलुतमका िालग आवश्यक बजेटको ब्यबस्िा गररनछे । 

२.१४ आठबीस नगरपालिका वडा नं. १ सातिा स्वास््य चौकी बाट स्चहकत्सक सहहतको सेवा सञ्चािन 
गररनेछ । 

२.१५ राकम कर्ामिी स्वास््य संस्िाबाट सञ्चालित आखँा उपचार इकाईिाई लनरततरता ददइनेछ । 

२.१६ नगर लभत्रका सवै स्वास््य संस्िाबाट सञ्चालित प्रयोगशािािाई लनरततरता ददइनेछ । 

२.१७ राकमकर्ामिी आिारभतु स्वास््य चौकीबाट प्रदान गररने सेवा हवस्तारको िालग कर्ामिी प्रदेश 
सरकार माफम त संस्घय सरकारिाई िप जनशस्क्त तिा भौलतक सामाग्रीको व्यवस्िा गरी नगरवासीिाई 
गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गररनेछ । 
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२.१८ नगर उपप्रमखु कायमक्रम माफम त प्रत्येक वडाबाट राकम कर्ामिी आिारभतु स्वास््य चौकी सम्म 
सतु्केरी सेवाका िालग लनशलु्क एम्बिेुतस सेवा प्रदान गररनेछ । 

२.१९ कोलभड १९ रोग लनयतत्रर्को िालग स्िापना पाँच बेडको कोलभड अस्िायी अस्पताि 
राकमकर्ामिीवाट ददइरहेको सेवािाई लनरततरताको िालग पहि गररने छ। सािै कोलभड भ्यास्क्सनको 
दायरा बढाउदै िलगनछे । 

२.२० माहामारी लनयतत्रको िालग प्रत्येक स्वास््य संस्िामा और्िीको बफर स्टकको रुपमा रास्खनेछ । 

२.२१ एच.आइ.भी संक्रलमतिाई ददइने पोर्र् भत्तािाई लनरततरता ददइनछे । 

२.२२ जनता संग नगर प्रमखु स्वास््य कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२.२३ बहकेु्षत्रीय पोर्र् योजना अततगमत पोर्र्मैत्री स्िानीय शासन (NFLG) अविम्बन गनम पोर्र् मैत्री 
वडा घोर्र्ाका िालग हवशरे् अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।त्यसका िालग एक वडा एक पोर्र्मैत्री टोि 
कायमक्रम कायमतवयनमा ल्याईनेछ । 

२.२४ महहिा,हकशोरी तिा बािबािीकामा हनु े कुपोर्को अवस्िामा सिुार ल्याउन बहकेु्षत्रीय पोर्र् 
योजनािाई उच्च प्रािालमकतामा रास्खनछे । 

२.२५ बहकेु्षत्रीय पोर्र् योजनािे लनददमष्ट य गरे बमोस्जमका उपिब्िी हालसि गनम साझेदार लनकायसंग 
समतवय गरी आवश्यक कायमक्रमहरु सञ्चािन गररनछे । 

२.२६ नगरपालिकास्तरमा पोर्र् सम्बतिीको यिािम बस्त ु स्स्िलत झस्ल्कने गरी पोर्र् पाश्वम स्चत्र तयार 
गररनेछ । 

२.२७ सवैस्तरमा बहकेु्षत्रीय पोर्र् योजनाका कायमक्रमहरु कायमतवयनमा पारदस्शमता र जवाफदेहहता 
सलुनस्श्चत गनम अनगुमनको पक्षिाई प्रभावकारी बनाईनछे । 

२.२८ नेपाि सरकारको आगामी तीन वर्म लभत्र सबै जनतािाई आिारभतू स्तरको खानेपानी सहुविा 
उपिव्ि गराउने तिा ददगो हवकास िक्ष नं ६ बमोस्जम सन ् २०३० लभत्र कुि जनसंख्याको ५० 
प्रलतशतिाई सिुाररएको खानेपानी सहुविा उपिव्ि गराउने िक्ष पूरा गनम खानपेानी सरसफाइ तिा 
स्वच्छता के्षत्रको योजना तजुममा, लबद्यमान खानेपानी योजनाहरुको सञ्चािन तिा मममत सम्भार व्यवस्िापन, 

हािसम्म सो सहुविा पगु्न नसकेको के्षत्रको पहहचान गरी समतामूिक तिा सहभालगतात्मक पद्धलत 
अविम्बन गरी समतवयात्मक एवम ् पारदशी पद्धलत अपनाई सेवा प्रदान गनम नगरपालिका स्तरमा 
खानेपानी, सरसफाइ स्वच्छता (वास) व्यवस्िापन बोडम स्िापना गरी सो मातहत वास यलुनट माफम त नयाँ 
योजना लनमामर् तिा  हवद्यमान योजनाहरुको मममत सम्भारको सेवाप्रवाह गनअ व्यवस्िा लमिाइनछे । 

२.२९ नगरपालिकािे तयार गरेको जिउपयोग गरुुयोजनािाई समीक्षा गदै हवद्यमान सबै खािे खानेपानी, 
लसँचाई िगायतका जिस्रोतसँग सम्बस्तित योजनाहरुको सञ्चािन तिा व्यवस्िापकीय अवस्िा अद्यावलिक 
गरी सबै सलमलतहरुिाई जिस्रोत लनयमाविी बमोस्जम दताम एवम ्अद्यावलिक र नवीकरर् गनअ व्यवस्िा 
लमिाई नगरपालिकास्तरमा सो के्षत्रको सूचना व्यवस्िापन प्रर्ािी स्िापना गररनछे । 

 

२.३० महहिा तिा हकशोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा गदै सरुस्क्षत र स्वच्छ तररकािे बाँच्न पाउन े
अलिकारको सलुनस्श्चतता र महहनावारी भएको समयमा अपनाइन े हवलभन्न हानीकारक अभ्यासहरुको लनमूमि 
गरी महहिा र हकशोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा गनम  आवश्यक व्यवस्िा लमिाइनछे । 

२.३१ नेपाि सरकारको पूर्म सरसफाइ लनदअ स्शका २०७५ बमोस्जम आगामी ५ बर्म लभत्र 
नगरपालिकािाई पूर्म सरसफाइ यकु्त एवम ्छाउगोठ मकु्त नगरपालिका घोर्र्ा गनअ, नगरपालिका लभत्रका 
समदुायिाई पूर्म सरसफाइ उतमखु तिा कोलभड १९ जस्ता महामारी र पानी जतय रोगहरुबाट बच्न वडा 
तिा समदुायस्तरमा पूर्म सरसफाइ अलभयान सञ्चािन गररनेछ । हवलभन्न पानीजतय रोगहरुबाट उत्पन्न हनु 
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सक्ने महामारीहरुबाट सरुस्क्षत रहन स्रोत एवम ्घरायसी स्तरमा पानीको गरु्स्तर पररक्षर्को व्यवस्िा 
लमिाइनेछ । 

२.३२ स्िानीय उत्पादनबाट कृर्कहरुिाई अलिकतम िाभ लिई जीहवकोपाजमनमा सिुार ल्याउन 
उत्पादनको भण्डारर्, बजारीकरर्का सािै कृहर् सामाग्रीको सहज आपूलतमको िालग आवश्यकता अनसुार 
संकिन केतर, कोल्ड स्टोर, एग्रोभेट स्िापना गनअ कायम यसै बर्मबाट शरुुवात गररनछे । सो प्रयोजनको 
िालग नीस्ज के्षत्र तिा सहकारीहरुिाई प्रािमीकताका साि पररचािन गनअ नीलत लिइनेछ । 

२.३३ खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता, मयामददत महहनावारी व्यवस्िापन, घरबारी व्यवस्िापन तिा 
व्यवसाहयक स्जहवकोपाजमन प्रवमद्धन कायमको िालग स्िानीय स्तरमा प्राहवलिक स्रोतव्यस्क्त उत्पादन तिा 
पररचािन गनअ कायमिाई लनरततरता ददइनेछ ।  

२.३४ नगरपालिकाको समग्र खानेपानी सरसफाई तिा स्वच्छता के्षत्रको अबस्िा सलुनस्श्चतता,  लबश्लरे्र् 
तिा योजना लनमामर्का िालग WASH योजना लनमामर् र सो क्षेत्रको आगालम ५ बर्अ रर्लनलतक योजना 
लनमामर् गररने छ 

२.३५ प्रारस्म्भक वाि कक्षामा अध्ययनरत बािबालिकाहरुको शारीररक, मानलसक, बौदिक हवकासिाई 
मध्येनजर गरर हवद्याियहरुमा सरुस्क्षत बसाई ब्यवस्िापन, शैस्क्षक सामाग्री ब्यबस्िापन गनमका िालग 
अलभभावकहरुिाई स्जम्मेवार बनाउन अलभभावकहरु संग छिफिका कायमक्रम संचािन गररने छ । 

२.३६ नगरपालिका अततगमत संचालित हवद्याियहरुको नक्साङ्कन, स्शक्षक हवद्यािी अनपुात, तहगत संरचना, 
शैस्क्षक गरु्स्तर समेत अध्ययन गरर हवद्यािय समायोजन, एकीकरर्, कक्षा िप , घटुवा तिा तहगत र 
हवर्यगत रुपमा स्शक्षक दरबतदी लमिानको कायम गररनेछ ।सो को िालग आठबीस नगरपालिकामा 
शैस्क्षक सढुीढीकरर् अनदुान माफम त िप व्यवस्स्ित गररनछे । 

२.३७ नगरपालिका अततगमतका हवद्याियहरुमा स्शक्षकहरुको पेशागत क्षमता अलभबहृद्धका िालग तालिम, 

हवद्याियको भौलतक संरचनामा सिुार, शैस्क्षक तिा प्रशासलनक ब्यवस्िापनका माध्यमिारा गरु्स्तरीय 
स्शक्षाका िालग अत्याबश्यक कायमक्रमहरु संचािन गररने छ। 

२.३८ हवद्याियहरुिे प्रयोगमा ल्याएका असि अभ्यासका कायमक्रमहरुिाई एक आपसमा आदानप्रदान गनम 
गराउन प्रोत्साहहत गररने छ। सािै शैस्क्षक अनभुव आदानप्रदानका िालग अततर हवद्यािय, अततरपालिका 
र अततर स्जल्िा शैस्क्षक अविोकन भ्रमर्का कायमक्रमहरु संचािन गरर प्रलतस्पिी गरुर्स्तरीय स्शक्षा 
प्रदान गनअ वातावरर् सजृना गररने छ। 

२.३९ संस्िागत तिा सामदुाहयक हवद्याियहरुको लनयलमत अनगुमन, लनररक्षर् गरर शैस्क्षक मापदण्ड 
अनरुुप संचािनमा ल्याइने छ । 

२.४० अलत हवपन्न पररवारका बािवालिकाहरुिाई शैस्क्षक सामाग्री तिा पोशाकको ब्यवस्िापनमा सहयोग 
गररने छ । 

२.४१ हवद्यािय उमेर समहुका कुनै पलन वािबालिका हवद्यािय वाहहर नरहनु भन्नका िालग हवद्यािय भनाम 
अलभयान २०८० संचािन गरर आिारभतू स्शक्षामा सबैको पहुँच सलुनस्श्चत गररने छ । 

२.४२ हवद्याियहरुमा महहनावारी स्वच्छता तिा सरसफाईका िालग छात्राहरुिाई स्यानेटरी प्याड लनमामर् 
गनम तालिमका कायमक्रम संचािन गनुमका सािै लनशलु्क स्यानेटरी प्याडको हवतरर् गररने छ। 

२.४३ जनज्योती मा.वी.िाई आवालसय हविाियको रुपमा रुपाततरर् गररनेछ । सािै समावेशी स्शक्षािय 
स्िापनाको िालग प्रहक्रया सरुु गररनेछ । 

२.४४ उच्च स्शक्षामा प्राहवलिक हविािाई प्रािालमकता ददइनेछ । 

२.४५ आठबीस नगरपालिकामा नमनुा हविाियको सरुुवात गररनेछ । 

२.४६ स्िानीय पाठ्यक्रमका आिारमा स्शक्षर् स्शकाइ सञ्चािन गनअ व्यवस्िा लमिाइनेछ । 
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२.४७ बािमैत्री स्िानीय शासनको प्रत्याभतुी हनु ेव्यवस्िा लमिाइनेछ ।सािै प्राकृलतक हवपत्तीमा समेत 
स्शक्षर् लसकाइिाई लनरततरता ददइने व्यवस्िा लमिाइनछे । 

२.४८ अध्ययनमा यवुाहरुको रुची जगाउन आठबीस नगरपालिका वडा नं. ४ राकम कर्ामिीमा सहुविा 
सम्पन्न िाइबे्ररी, E-Library लनमामर् गरर Free WIFI को समेत ब्यवस्िा गररन ेछ।  

२.४९ खेिकुदका माध्यमबाट हवद्यािीको सबामहङ्गर् हवकासका िालग नगरपालिकास्तरीय नगर प्रमखु कप 
खेिकुद प्रलतयोलगतािाई लनरततरता ददइने छ ।  

२.५० खेिकुद के्षत्रको हवकासका िालग नगरपालिकामा सहुविासम्पन्न रंगशािाको लनमामर् तिा प्रत्येक 
वडाको कस्म्तमा एउटा हवद्याियमा खेि मैदान र अतय पूवामिारहरुको हवकास गनम पहि गररन ेछ।सािै 
खेिकुदमा प्रलतभाको खोस्ज गनअ लनलत लिइनछे । 

२.५१ तीन/तीन महहनाको अततरािमा हवद्यािय स्तरीय खेिकुदका प्रलतयोलगताहरु संचािन गररने छ। 
हवद्याियस्तरीय खेिकुदका प्रलतयोलगताहरुमा उत्कृष्ट य खेिालडहरुिाई िप तालिम तिा प्रस्शक्षर्को ब्यवस्िा 
लमिाई स्जल्िास्तरीय, क्षेत्रीय,र राहिय स्तरमा हनुे खेिकुद प्रलतयोलगतामा सहभालगताको िालग प्रोत्साहन 
गररने छ । 

२.५२ हवद्याियहरुमा हवलभन्न खेिको अभ्यासका िालग खेिकुदका सामग्रीहरु हवतरर् गनअ नीलत 
अविम्बन गररने छ । 

२.५३ नगरस्तरीय तिा वाडम स्तररय खेिकुदका कायमक्रम सञ्चािन गरी उच्च स्तररय खेिाडीहरु 
उत्पादन गररनेछ । 

२.५४ सामास्जक सचेतना र आयमिुक कृयाकिापमा यवुा शक्तीको पररचािन गरी आठबीस 
नगरपालिकािाई समदृ्ध बनाइनेछ । जसका िालग महहिासंग उपप्रमखु आयआजमन कायमक्रम, यवुा सचेतना 
कायमक्रम, यवुा स्वरोजगार कायमक्रम, यवुा शसस्क्तकरर् कायमक्रम र कम्प्यूटर स्शक्षा जस्ता कायमक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

२.५५ खानेपानी सरसफाइ तिा स्वच्छता र जीहवकोपाजमन सिुार तफम  "गरु्स्तरीय र ददगो खानपेानीको 
आवश्यकता, पूर्म सरसफाइ छाउगोठ मकु्त स्वच्छता आठबीस नगरपालिकाको प्रलतवद्धता" भने्न नारािाई 
कर्ामिी जिािार पररयोजना माफम त कायामतवयन गरी उपिब्िी हालसि गररने छ ।  

२.५६ मददरा उत्पादन, उपभोगमा  र हवहक्र हवतरर्मा  लनस्श्चत मापदण्ड  अविम्वन गररने छ । 

२.५७ लडस्जटि नगर प्रोफाईि तयार गनमको िालग आवश्यक प्रहक्रया अगाडी बढाईनेछ । 

२.५८ परुाना हस्तलिस्खत व्यस्क्तगत घटना दतामिाई अनिाइन लसस्टम एम.आइ.एस. प्रर्ािीमा प्रहवष्ट य 
गररनेछ । 

२.५९ सामास्जक सरुक्षा तिा व्यस्क्तगत घटना दताम सम्बतिी प्रत्येक वडामा दताम स्शहवर सञ्चािन गररनेछ 
। 

२.६० हविालिमहरुको सवामङ्गीर् हवकासका िालग सम्पूर्म हविाियहरुमा प्रलतभाको खोजी कायमक्रम (Talent 

Hunt Programme) सञ्चािन गररनेछ । 

२.६१ स्वास््य लबमा कायमक्रमिाइम प्रभावकारी रुपिे अगालड बढाइने छ । 

३. पूवामिार हवकास लनलत 

३.१ नगरपालिकाको भौलतक पूवामिार हवकासको िालग हवलभन्न साझेदारी संघ संस्िाहरुसँग समतवय र 
सहकायम गररने छ ।  

३.२ नगरपालिकाको हवगत देस्ख क्रमागत रुपमा रहेका सडक खण्डिाई लनरततरता दददै सडकको 
स्तरोन्नलत गनुमको सािै नगरपालिका लभत्र सडक नपगेुका प्रत्येक वस्तीहरुमा सडक पयुामइ यातायातमा 
सहजता ल्याउने नीलत लिइएको छ ।  
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३.३ नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहेका हवलभन्न शाखा सडकहरुिाई फराहकिो वनाउने तिा मममत सम्भार 
गनम आवश्यक वजेटको व्यवस्िा गरीनेछ ।  

३.४ अिरुा रहेका योजनाहरुिाई सम्पन्न गनम आवश्यक वजेटको व्यवस्िा गररने छ ।  

३.५ खानेपानीको ददगो व्यवस्िापनको िालग  एक घर एक िारा नीलतिाई ९ वटै वडामा िाग ुगररन ेछ 
।  

३.६ कृहर् योग्य भमुीमा लसंचाइ, कुिो लनमामर् तिा मममत सम्भार गरी कृहर्को उत्पादनमा वृहद्ध गनम जोड 
ददइने छ ।  

३.७ नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन र भवन नभएका वडा कायामियको भवन लनमामर्को िालग 
आवश्यक पहि गररन ेछ ।  

३.८ सवै वस्तीमा खानेपानीको सहुविा पयुामइने र ढि लनकासको व्यवस्िा गररनछे ।  

३.९ उपयकु्त स्िानमा एउटा आिलुनक र व्यवस्स्ित पश ुविशािा संचािनमा ल्याइने नीलत लिइएको छ 
।  

३.१0 सवै हकलसमका सावमजलनक पूवामिारहरु वािमैत्री, िैंलगक मैत्री, अपांगमैत्री र वातावरर्मैत्री 
मापडण्डका आिारमा मात्र लनमामर् गररने नीलत लिएको छ ।  

३.११ वैकस्ल्पक उजामका हवलभन्न प्रहवलिहरुको प्रयोग र हवस्तारमा जोड ददइने छ ।  

३.१२ भवन संहहता, नक्सापास र भवन लनमामर् गनअ प्रहवलिको हवकास गररने छ ।  

३.१३ नगरपालिकामा संचालित िघ ुतिा साना जिहवितु आयोजनाहरुको मममत संभार तिा संरक्षर् गनअ 
नीलत लिइएको छ ।  

३.१४ नगरपालिका के्षत्र लभत्र पयमटनको पहुँच पयुामउन यस के्षत्र लभत्र रहेका पयमटहकय स्िि, िालममक 
तिा सांस्कृलतक स्िि, मठमस्तदर लनमामर् गनअ तिा संरक्षर्को िालग  आवश्यक पहि गररने छ ।  

३.१५ नयाँ शहर आयोजनािाई आठबीस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनम 
आवश्यक पहि गररनछे । 

४. वन वातावरर् तिा हवपद व्यवस्िापन लनलत 

४.१ फोहरमैिा व्यवस्िापन र वातावरर् संरक्षर् गनम आठबीस नगरपालिकाको ९ वटै वडाहरुको प्रत्येक 
टोि टोिमा कस्म्तमा ५ जना भतदा वढी सदस्यहरु रहने गरी वातावरर् संरक्षर् टोि हवकास सलमलत 
गठन गररने छ ।  

४.२ आठबीस नगरपालिकाको अलत जोस्खमाका आिारमा वस्तीहरुको वलगमकरर् गरी व्यवस्स्ित गनमको 
िालग सम्वेदनस्शि भ-ूउपयोग योजना वनाइ क्रमश: कायामतवयनमा ल्याइने छ । 

४.३ वाढीपहहरो भ-ुक्षय तिा महत्वपूर्म जडीवटुीको संरक्षर् गनम छाडा चरन, जिाभावी फडानी, वन 
अलतक्रमर् जस्ता हक्रयाकिापहरु रोकी वनजंगि संरक्षर् र सम्वद्धमन गनम वनजंगिको घेरवार तिा 
संरक्षर् गदै िलगने छ ।  

४.४ हवपद जोस्खम के्षत्र र वस्तीहरुको संकटासन्नताको पहहचान र नंक्सांकन गररने छ ।  

४.५ असरुस्क्षत र अव्यवस्स्ित वस्तीहरुको पहहचान गरी सरुस्क्षत स्िानमा स्तानाततरर् र व्यवस्िापन गनम 
पहि गररनेछ ।  

४.६ यस नगरपालिका के्षत्र लभत्र वासोवास गनअ भलुमहहन तिा सकुुमवासीहरुको िगत तयार गरी 
लतनीहरुको उस्चत व्यवस्िापन गनअ तफम  पहि गररने छ ।  

४.७ हरेक वस्तीमा फोहरमैिाको उस्चत व्यवस्िापन गररने छ ।  

४.८ पानीका महुानहरुको अलभिेख रास्ख सो स्रोतको ददगो संरक्षर् गररने छ ।  
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४.९ वातावरर् तिा सरसफाइ कायमक्रम संचािन गरी वातावरर् तिा जिवाय ुपररवतमन वारे जनचेतना 
अलभवृहद्ध गराइन ेछ ।  

 

४.१0 भ-ुक्षय भएका स्िानहरुमा स्िानीय जनताको सहकायममा वृक्षारोपर् गनअ र सो को संरक्षर् गररन े
छ ।  

४.११ भ-ूक्षय तिा जिउत्पन्न प्रकोपवाट हनु सक्ने क्षतीिाई तयलुनकरर् गनम आवश्यक तटवतिनको 
व्यवस्िा गररने छ ।  

४.१२ सडक तिा अतय पूवामिार लनमामर् गदाम हवपद जोस्खम तयलुनकरर्का उपायहरु अविम्वन गरी 
हवकास र हवपद व्यवस्िापनिाई एहककृत ढंगिे अगालड वढाइने छ ।  

४.१३ सामदुाहयक वन पैदावरको उत्पादन, उपभोग, प्रशोिन हवर्यमा अध्ययन गरी वन स्रोतमा आिाररत 
व्यवसायमिुक र उद्यममिुक वन वनाउन प्रोत्साहन गररने छ ।  

४.१४ हवपद व्यवस्िापनको िालग आवश्यक खाद्यान्न, ित्ता कपडा, अतय आवश्यक सामाग्रीहरुको 
भण्डारर् गनअ कायमिाई प्रािलमकता ददइ कायामतवयन गररने छ ।  

४.१५ प्रत्येक वडामा हवपद पूवम, हवपद कालिन र हवपद पलछका कायम व्यवस्िापन गनम हवपद व्यवस्िापन 
कोर्िाइ लनरततरता ददइने छ र यस के्षत्र लभत्रका नागररकहरुिाई रोगको महामारीवाट वचाउन तिा 
रोगको रोगिाम गनअ कायमको िालग स्िापना भएको प्रकोप व्यवस्िापन कोर्मा वजेट हवलनयोजन गररन े
कायमिाइ लनरततरता ददईनेछ । 

५. सशुासन तिा संस्िागत हवकास लनलत 

५.१ आठबीस नगरपालिकको संस्िागत क्षमता अलभवृहद्ध(स्िानीय तहको संस्िागत क्षमता स्वमलु्याकंन) 
गनमको िालग आवश्यक व्यवस्िा गररनेको छ ।  

५.२ यस आठबीस नगरपालिकामा सशुासन कायम गनम र कायामियको कामकाजिाई मध्यनजर गदै 
सूचनाको पहुँचिाई जनता साम ुसस्जिै पयुामउन Digital Notice Board, Group SMS System 

Software, ईिेक्ट्रोलनक हास्जरी, स्जहपएस ट्रयाहकङ्ग, टोि हि नम्बर जडान कायमिाइ लनरततरता ददइन ेछ 
। 

५.३ आठबीस नगरपालिकामा कायमरत कममचारीहरुको क्षमता अलभवहृद्ध गनम हवलभन्न तालिम तिा 
पनुरताजकी तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

५.४ पेश्की तिा वेरुजिुाई लनरुत्साहन गनमका िालग पेश्की तिा वेरुज ुअसिुका िालग उस्चत कायमयोजना 
वनाई कायामतवयन गररनेछ 

५.५ आततररक आय संकिन कायमको िालग Revenue Software िाई सवै वडास्तर सम्म पयुामईनेछ । 

५.६ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सम्पस्त्तहरु तिा अतय सावमजलनक सम्पस्त्तहरुको उस्चत संरक्षर् 
गनअ कायमिाई लनरततरता ददईनेछ । 

५.७ एहककृत सम्पस्त्त कर, व्यवसाय कर, बहाि कर  िगायतका अतय करका स्रोतहरुको िगत 
अध्यावलिक गदै िलगनछे । 

५.८ आततररक राजस्व अलभवृहद्धका िालग सावमजलनक, लनस्ज र साझेदारी अततगमत हवलभन्न संघ 
संस्िाहरुसंग सहकायम गररनछे । 

५.९ आततररक आय बढाउन राजस्वमा सिुार गरी सहज, सरि र दायरािाई फराहकिो बनाईनछे । 

५.१० नगर के्षत्रलभत्र रहेका अव्यवस्स्ित रुपमा सञ्चािनमा रहेका अस्िायी क्रसर उिोगहरुिाई 
अलनवायम रुपमा करको दायरामा ल्याइनेछ । 
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५.११ घर नक्सा, व्यवसाय दताम, अव्यवस्स्ित रुपमा लनमामर् भएका घर संरचनाहरुिाई व्यवस्स्ित बनाई 
करको दायरामा ल्याउन आवश्यक पहि गररनेछ । 

५.१२ नगरपालिका लभत्रका सामास्जक सरुक्षा भत्ता खाइपाइ आएका िाभग्राहीहरुको सामास्जक सरुक्षा 
भत्ता वैंक खाता माफम त भकु्तानी गररने कायमिाइ लतव्रताका साि अगाडी वढाइने छ ।  

५.१३ प्रिानमतत्री स्वरोजगार कायमक्रम अततगमत काम गरी रहेका यस नगरपालिकाका कामदारहरुकोको 
वैकं माफम त खाता खोिी भकु्तालन प्रहक्रयािाई व्यवस्स्ित गररने छ ।  

५.१४ नगरपालिकािे प्रलतवद्धता गरे वमोस्जम एम.आइ.एस अपरेटर र हफल्ड सहायकको वर्मको एक 
चौमालसकको पाररश्रलमक नगरपालिकावाट स्रोत खोजी उपिब्ि गराइने छ ।  

५.१५ नगरपालिकाको आवलिक पञ्च वहर्मय योजना लनमामर् गनम वजेटको व्यवस्िा गररने छ ।  

५.१६ नगरपालिका लभत्र रहेका सम्पूर्म सरकारी कायामियहरुमा संञ्चार, इतटरनेट सहुविा, टावर र सवमर 
जस्ता उपकरर् जडान कायमको  िालग लनरततरता ददइने छ ।  

५.१७  नगरपालिका र वडा कायामियमा हेल्प डेस्क, सोिपछु कक्ष, हविलुतय नागररक वडापत्रको व्यवस्िा 
गरी सावमजलनक सेवािाई प्राभावकारी वनाउनकुा सािै भए गरेका कायमहरु नागररक समक्ष मोवाइि एप्स 
वाट सूचनाको सहज पहुँचको िप व्यवस्िा गररने छ । 

५.१८ नगरपालिकामा िाग ु भएका सम्परु्म गैरसरकारी संघ-संस्िाहरुसँग हवकासका िालग आवश्यक 
समतवय र सहकायम गनम एकद्धार प्रार्ािीको नीलत लिइएको छ ।  

५.१९ सावमजलनक सनुवुाइ, सावमजलनक पररक्षर् र सामास्जक पररक्षर् र अनगुमन तिा मूल्याँकन कायमिाई 
पारदशी वनाइ सशुासन प्रवद्धमनमा जोड ददइने छ । 

५.२० नागररक असततहुष्ट य सवअक्षर् फारामको हवकास गरी प्रत्येक वडा र नगरपालिकामा समेत 
सेवाग्राहीको प्रलतहक्रया वसु्झ सेवा प्रवाहिाई अझ लछटो छररतो र प्रभावकारी वनाइन ेछ ।  

५.२१ स्िानीय प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्ट याचार मकु्त जनउत्तरदायी र सहभालगता 
मिुक वनाइ स्िानीय तहवाट प्रदान गररने सेवा सहुविामा जनताको समान, सरि र सहज पहुचँ सलुनस्श्चत 
हनुे गरी सशुासनको प्रत्याभलुत गराइने छ ।  

५.२२ आठबीस नगरपालिका लभत्र संचािन भएका र हनुे होटेि, रेषु्ट यरेतट िगायतका सवैप्रकारका खरुा 
पसिेहरुिे अलनवायम रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय नगरपालिकामा दताम गरी उपभोक्ता मलु्य सूची 
अलनवायम रुपमा राख्न िगाइ उपभोक्ताहरुको हहत संरक्षर् गनअ नीलत लिइएको छ ।  

५.२३ उपभोक्ता मलु्य सूची नरास्ख हवहक्र हवतरर् गनअ कायमिाइ लनरुतसाहहत गदै िलगनछे र वजार 
अनगुमनको कायमिाइ कडाइका साि िाग ुगररने छ ।  

५.२४ इमातदार, कतमव्यलनष्ठ, िगनस्शि, अनशुालसत भइ कायामियको कामकाजमा अहवलछन्न रुपमा खहटई 
रहने नगरपालिका भरीका कममचारीहरु मध्येवाट कायम सम्पादनको आिारमा (तोहकएको सचुकांकमा सवै 
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भतदा वढी अंक प्राप्तगनअ) उत्कृष्ठ कममचारीहरुको छनौट गरी आ.व. को अतत्यमा प्रमार्पत्र सहहत उस्चत 
सम्मान र परुस्कृत गनअ नीलत कायामतवयनमा ल्याइने छ ।  

५.२५ नगरपालिका पदालिकारी तिा कममचारीहरुिाई अध्ययन, अविोकन भ्रमर् तिा तालिमको िालग 
वजेटको व्यवस्िा गररनछे ।  

५.२६ तयाहयक सलमलतिाई सक्षम र सवि वनाउन क्षमता हवकास मिुक कायमक्रम संचािन गररन ेछ र 
तयाहयक सलमलतिाई स्रोत सािन सम्पन्न वनाइने छ ।  

५.२७ नगरपालिका लभत्र स्रोतको पहहचान गरी नगरपालिकावाट लिइन ेकर, राजस्व, शलु्क आददिाई 
व्यवस्स्ित र लनयमन गररने छ ।  

५.२८ प्रगलतस्शि र तयाहयककर प्रर्ािीका आिारमा करको दायरा हवस्तार गररन ेछ ।  

५.२९ नगरपालिका र ९ वटै वडा कायामियहरुमा स-ुशासन इकाइको गठन गरी अनगुमन सलमलतिाई 
हक्रयास्शि तिा व्यवस्स्ित वनाइने कायमिाई लनरततरता ददइने छ ।  

५.३० आ.व. ०७९/०८० को प्रारम्भ देस्खनै सवै कममचारीहरुको कायम सम्पादन सम्झौता तयार गरी 
िाग ुगररनेछ ।  

 

 

 

 

 

नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

 

आठबीस नगरपालिकाको यो लनलत तिा कायमक्रमिे हवकासका प्रािालमकता र बजेट तजुममाका 
आिार तय गरेको छ । यो लनलत तिा कायमक्रम तजुममा गनम प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुमहनुे आठबीस 
नगरपालिकाका नगर उप-प्रमखुज्यू, कायमपालिका सदस्यज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िगायत सम्पूर्म 
कममचारीहरु, हवलभन्न राजनैलतक दिका नतेाहरु र आठबीस नगरबासीहरु बाट प्राप्त सझुाव र सहयोगका 
िालग हृदयदेखी ितयवाद ददन चाहातछु ।यसै गरी यस लनलत तिा कायमक्रमको कायामतवयन गनम पलन 
सबैको साि सहयोग र हवश्वास प्राप्त हनुे अपेक्षा गदै मेरो सम्बोद्धन यही अतत गदमछु । 

ितयवाद । 

 

तकम  वहादरु बडवुाि 

नगर प्रमखु 

आठबीस नगरपालिका 
 

 

 

 

 


