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१. नेपािी जनिाको र्नरन्िरको त्र्ाग, वर्िदान र िामो संघर्िको पररर्ाम स्वरुप प्राप्त भएको 
नेपािको संववधान २०७२ िे ददएको अर्धकार प्रर्ोग गरी आठववसकोट नगर सरकारको 
िर्ि बाट िेस्रो पटक आर्थिक वर्ि २०७६÷०७७ को आठववसकोट नगरपार्िकाको नीर्ि िथा 
कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा गौरवको अनभुरू्ि गरररहेको छु । 

२. समाजवाद उन्मखु राज्र् व्र्वस्था प्राप्तीको आन्दोिनमा जीवन उत्सगि गनुिहनुे ववर्भन्न ऐर्िहार्सक 
जनआन्दोिन िथा १० वरे् महान ्जनर्दु्धका ज्ञाि अज्ञाि महान ्सवहदहरुप्रर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् 
गदिछु । राज्र् व्र्वस्था पररवििनका र्दु्ध र ववर्भन्न ऐर्िहार्सक आन्दोिनमा आननो शरररका 
अंगहरु गमुाउन ु हनुे घाइिे िथा अपांग र्ोद्धाहरुको उच्च सम्मान गनि चाहन्छु । वेपत्ता 
र्ोद्धाहरुको स्मरर् गदै सम्परु्ि सवहद पररवारप्रर्ि उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । राविर्िा, 
िोकिन्र र जनजीववकाको आन्दोिनमा अगवुाई गनुिहनुे सम्पूर्ि अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च 
सम्मान सवहि र्सको िार्ग नेपािी जनिािे पटक–पटक गदै आएको ऐर्िहार्सक जनआन्दोिन, 

महान जनर्दु्ध, मधेश आन्दोिन एवम ्ववर्भन्न कािखण्डमा भएका संघर्ि र आन्दोिनको स्मरर् 
गनि चाहन्छु । 

३. भौगोर्िक ववकटिा र ववववधिा दवैु रुपमा श्चचर्रि गरीवी, अभाव र अश्चशक्षाजस्िा थपु्रै 
समस्र्ाहरुबाट ग्रर्सि रुकुम (पश्चिम) श्चजल्िा र र्संगो देशको समवृद्ध र ववकासको िार्ग र्नरन्िर 
रुपमा मन, वचन र कमििे समवपिि हनु ुहनुे “उज्र्ािो नपेाि” का अर्भर्ान्िा, पूविमन्री एवम ्
प्रर्िर्नर्धसभा सदस्र् माननीर् श्री जनादिन शमाि ‘प्रभाकर’ज्रू्िाई स्मरर् गदै आठववसकोट 
नगरपार्िकामा र्डश्चजटि साक्षरिा, राविर् ववद्यिुीर् प्रसारर् िाईनको िार्ग पोि िथा िाईन 
ववस्िार, एकीकृि सामदुावर्क अगािर्नक नमूना कृवर् र्ार्मिङ एवम ्समग्र नगरपार्िकाको ववकास 
र रुकुमेिीहरुको देशव्र्ापी पवहचानको िार्ग खेल्नभुएको भरू्मका र र्ोगदानको उच्च सम्मान 
गनि चाहन्छु । साथै उहाँिे र्स नगरपार्िकाको ववकास र सम्ववृद्ध िथा नीर्िहरुको र्नधािरर्मा 
ददनभुएका मलु्र्वान सल्िाह र र्नरन्िरको प्ररेर्ाको िार्ग आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । 
ठूिीभेरी नदीको संभाववि कटान िथा जोश्चखमिाई र्नर्न्रर् गनि िटवन्धनको िार्ग बजेट 
व्र्वस्थापन गनुिहनुे नेपाि सरकार उजाि, जिस्रोि िथा र्सँचाई मन्री माननीर् बर्िमान पनुज्रू्, 
आठववसकोट नगरपार्िकािाई अगािर्नक मोडेि नगरपार्िका र्नमािर् गनि, र्िरू्ि प्रशोधन 
उद्योग स्थापना गनि िगार्ि कृवर् क्षेरको समग्र ववकासको िार्ग र्नवािह गनुिभएको उल्िेखर्नर् 
र्ोगदानप्रर्ि कर्ाििी प्रदेश भमूी व्र्वस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्री माननीर् ववमिा के.सी.ज्रू्, 
सडक र्नमािर्, नदद र्नर्न्रर् िथा िटवन्धन, ववपद् व्र्वस्थापन िगार्िको क्षेरमा उल्िेखर्नर् 
गोगदान गनुिहनुे कर्ाििी प्रदेश सभा सदस्र् माननीर् श्री रािो कामीज्रू् र र्स नगरपार्िका 
एवम ्समग्र श्चजल्िाको ववकासको िार्ग र्नरन्िर चासो श्चचन्िा र खवटरहन ुहनुे सामाश्चजक ववकृर्ि 
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र ववसङ्गर्िजन्र् वक्रर्ाकिापहरुको अन्त्र् गरी सामाश्चजक सद्भाव र सवहष्र्िुामा आधाररि 
समिामूिक र न्र्ार्पूर्ि समाज र्नमािर्को िार्ग ववशेर् र्ोगदान गनुिहनुे रुकुम (पश्चिम) श्चजल्िा 
समन्वर् सर्मर्ि प्रमखु श्री राजकुमार शमािज्रू्िाई हाददिक धन्र्वाद सवहि स्मरर् गनि चाहन्छु 
। 

४. आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनुि अश्चघ आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ र सोभन्दा अश्चघ प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नको अवस्था संश्चक्षप्त 
रुपमा प्रस्ििु गनि चाहन्छु :– 

(क) आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को भौर्िक िथा ववत्तीर् प्रगर्ि कररब ९९ प्रर्िशि पगेुको 
छ । समपूरक र ववशेर् अनदुानबाट सञ्चािन हनुे आर्ोजनाहरुको ठेक्का प्रवक्रर्ा टुवङ्गई 
सम्झौिा भई कार्ि आरम्भ समेि भईसकेको छ ।  

(ख)  उपभोक्ता सर्मर्िबाट सञ्चािन गररने आर्ोजनाहरु श्रम सहकारी वा श्रम समूह मार्ि ि 
हनुे गरी आठववसकोट नगरपार्िका साविजर्नक खररद र्नर्माविी, २०७५ स्वीकृि गररएको 
छ । नगरपार्िकािे श्चशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी र्सजिना िथा उत्पादनिाई मखु्र् 
प्राथर्मकिाका क्षेरहरु िोवक सोही अनरुुप बजेट ववर्नर्ोजन र कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गररएको छ । जनसहभार्गिा वापि नगद सहभार्गिा गनुिपने प्रावधानको कार्ािन्वर्न गनि 
थार्िएको छ ।  

(ग) नगरपार्िकामा सञ्चािन हनुे मखु्र्–मखु्र् आर्ोजनाहरुको पवहचान भई िी आर्ोजनाहरुको 
ववस्ििृ कार्िर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) समेि िर्ार पारी पररर्ोजना बैंक (Project Bank) 
बनाउन थार्िएको छ ।  

(घ) वकवी, स्र्ाउ, सनु्ििा, ओखर, केरा, कागिी, आपँजस्िा र्िरू्ि उत्पादनका संभाववि 
क्षेरहरुको पवहचान गरी कृवर् पकेट क्षेरहरुको र्नमािर् कार्ि सरुु गररएको छ । आर्थिक 
वर्ि २०७५।०७६ मा दश हजारभन्दा बवि वकवीका ववरुवा खररद भई वडा नं. १० र 
१२ िगार्िका अन्र् वडाहरुमा व्र्वसावर्क िङ्गिे वकवी खेिीको थािनी गररएको छ । 
बाख्रापािन, कुखरुापािन, भैसीपािन, बंगरुपािन, माछापािन व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गनि 
उत्कृष्ट व्र्वसावर् छनौट गरी अनदुान ददन थार्िएको छ । पशपुािनिाई उद्योगसँग 
जोड्नको िार्ग वधशािा र्नमािर्, दूग्ध डेरीको स्थापनामा प्रोत्साहन,  वकसानहरुिे उत्पादन 
गरेको दूधिाई संकिन, भण्डारर् र बजारीकरर्को िार्ग प्रदेश सरकार समिेको 
संिग्निामा दूध संकिन भण्डारन िथा बजारीकरर् कार्िक्रम सञ्चािनको िार्ग पहि 
थार्िएको एवम ्महरुी पकेट क्षेर ववकास गनि माहरुीका घार वविरर्जस्िा कार्िक्रमहरुिाई 
सूक्ष्म िङ्गिे अगाडी बिाईएको छ ।  
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(ङ) वडा नं. ४ र ५ मा संघीर् सरकार समेिको िगानीमा एकीकृि सामदुावर्क मोडेि 
अगािर्नक कृवर् र्ार्मिङको सरुुवाि गररएको छ । पवहिो चरर्मा कृवर्को िार्ग आधारभिू 
पूवािधारको रुपमा रहेको र्संचाईिाई ददगो र भरपदो बनाउन श्चझम्रीखोिा िगार्ि वडा नं. 
४, ५ र अन्र् वडामा रहेका महुानहरुिाई केश्चन्िि गरी Water Supply & Irrigation 

System Project को िार्ग Detail Engineering Survey, Design & Report Preparation 

(DESDRP) िर्ार भई ठेक्का आह्वान गरी ठेक्का समेि स्वीकृि भईसकेको छ । एकीकृि 
सामदुावर्क कृवर् र्ार्मिङको िार्ग ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) समेि िर्ार भई 
सोही प्रर्िवेदन अनसुार कार्ि आरम्भ समेि भईसकेको छ । वडा नं. ४ र ५ िाई एग्रो 
टुररज्मको रुपमा ववकास गने प्रवक्रर्ा थािनी गररएको छ ।  

(च) साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी मोडेि अनसुार आर्ाि ववस्थापन र र्नर्ािि प्रवद्धिन गनि कृवर्मा 
आधाररि वाइन िथा जसु उद्योगको स्थापना गरी संचािन गररएको छ । संघ िथा प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा मसिाजन्र् उद्योग, ड्राई रु्ड उद्योग, श्चचउरी प्रशोधन केन्ि, 

गामेन्ट उद्योग, क्रसर उद्योगहरुको स्थापनाको िार्ग कार्ि आरम्भ भईसकेको छ । 
आठववसकोट नगरपार्िकामा औद्योर्गक ग्रामको स्थापनाको िार्ग पूवि संभाव्र्िा अध्र्र्नको 
कार्ि अगाडी बिाईएको छ । 

(छ) वैज्ञार्नक वन व्र्वस्थापनमा आधाररि साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी मोडेि अनसुार काष्ठ 
उद्योगको स्थापना र संचािनको प्रवक्रर्ा अगाडी बिाईएको छ । आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ मा उद्योग सञ्चािनको िार्ग संरचना र्नमािर्, आवश्र्क उपकरर् खररद 
िगार्िका कार्िहरु सम्पन्न हनुे क्रममा छन ्। 

(ज) स्थानीर् स्रोि साधन,  सीप र क्षमिामा आधाररि उद्योगहरुको प्रवद्धिनको िार्ग कूि िागि 
अनमुानको ७५ प्रर्िशिसम्म ऋर् िथा अनदुान ददने व्र्वस्थाको थािनी गररएको छ । 
आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ र २०७५।०७६ मा ववर्भन्न ५ वटा उद्योगहरुिाई ३८ 
िाख ४० हजार रुपैर्ाँ बराबरको ऋर् िथा अनदुान उपिब्ध गराईएको छ ।  

(झ) ववपन्न िथा जेहेन्दार छारछारहरुिाई नगरपार्िकाको आवश्र्किा र माग अनसुार 
उच्चस्िररर् प्राववर्धक श्चशक्षा अध्र्र्नको िार्ग शैश्चक्षक ऋर् िथा छारवतृ्तीको व्र्वस्थाको 
िार्ग आवश्र्क कानूनी िथा नीर्िगि व्र्वस्था गररएको छ । आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ 
मा पाइिोट ववर्र् अध्र्र्नको िार्ग २ जना छारहरुिाई सहरु्िर्ि दरमा ऋर् र 
प्राववर्धक श्चशक्षा पनने ५ जना छािर्छाराहरुिाई भेरी प्राववर्धक श्चशक्षािर् र कर्ाििी 
स्वास््र् ववज्ञान प्रर्िष्ठानमा छारवशृ्चत्तको व्र्वस्था गररएको छ ।  



 

4 
 

(ञ) साईकुमारी काँडादह पदमागि र्नमािर् एवम ् साईकुमारी मश्चन्दर र्नमािर्को िार्ग ववस्ििृ 
पररर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार पारी कार्ि आरम्भ गररएको छ ।  

(ट) बसपाकि  र्नमािर्, रंगशािा र्नमािर्, सीपमूिक िथा व्र्वसावर्क िार्िम केन्िको र्नमािर्, 

ल्र्ान्डवर्ल्ड साइटको र्नमािर्, २५ शैर्ाको अस्पिाि र्नमािर्, ववर्भन्न सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरुको भौर्िक संरचना सधुार िगार्िको िार्ग ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) 
िर्ार पारी कार्ि आरम्भ गररएको छ भने  संघ िथा प्रदेश सरकारबाट िी आर्ोजना 
र्नमािर्को िार्ग कररब ६ करोड बराबरको समपूरक र ववशेर् अनदुान समेि प्राप्त भएको 
छ । 

(ठ) आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ मा नगरपार्िकार्भरका १३ वटा सडकहरुको कररव १०० 
वकिोर्मटर सडक ममिि संभार गररएको छ । सडक सञ्जािमा नजोर्डएका वडा नं. १ र 
२ िाई सडक सञ्जािमा जोड्न ट्याक ओपर्नङको कार्ि थार्िएको छ । 
नगरपार्िकार्भरका महत्वपूर्ि १४ वटाभन्दा बवि मखु्र् सडकहरुको ववस्ििृ पररर्ोजना 
प्रर्िवेदन िर्ार पारी समपूरक एवम ् ववशेर् अनदुानको िार्ग संघ िथा प्रदेश सरकारसँग 
माग गरी आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ मा केही सडकहरुको स्िरोन्नर्िको िार्ग समपूरक 
अनदुान समेि प्राप्त भएको छ । 

(ड) नगरपार्िकार्भरका ६३ वटा ववद्यािर्हरुको रेखांकन गरी ववद्याथी संख्र्ा, भौर्िक संरचना, 
नश्चजकका ववद्यािर्हरु ववचको पैदि दूरी, शैश्चक्षक उपिब्धी िगार्िका मापदण्डको 
आधारमा ववद्यािर् मजि, कक्षा िह घटाउने, श्चशक्षक दरवन्दी र्मिान, १७० जना भन्दा बवि 
र्नश्चज स्वर्मसेवक श्चशक्षकहरुको व्र्वस्थापन, अनगुमन, मूल्र्ाकंन र र्नर्मन पद्धर्ििाई 
वस्िपुरक र र्थाथिपरक िलु्र्ाउने िगार्िका कार्िहरु श्चशक्षा क्षेरमा गररएको छ । 
रुपान्िरर् नेपाि र्मदास एजकेुशनि प्रा.र्ि. िगार्िका परामशिदािाहरुसँगको साझेदारीमा 
शैश्चक्षक सधुार र्ोजना कार्ािन्वर्न गररएको छ । शैश्चक्षक शर, २०७६ िाई शैश्चक्षक 
पनुजािगरर् अर्भर्ान वर्िको रुपमा घोर्र्ा गररएको छ । र्स अर्भर्ानको थािनी चौथो 
ववद्यािर् अनगुमन प्रर्िवेदन २०७५ को हबुह ुकार्ािन्वर्नसँगै गररएको छ । ववद्यािर्हरु 
मजि भएर सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको सङ्खख्र्ा ६३ बाट ५४ वटामा झरेका छन ् । 
नगरपार्िका अन्िगििका ववद्याथी सङ्खख्र्ा अर्धक भएका वहमािर् माध्र्र्मक ववद्यािर् खदद, 

ज्ञानोदर् माध्र्र्मक ववद्यािर् चौिारा, शवहद स्मरृ्ि माध्र्र्मक ववद्यािर् राडीज्रू्उिा र 
आदिश माध्र्र्मक ववद्यािर् घेत्मािाई नमूना ववद्यािर्को रुपमा ववकास गनि एवम ् बाि 
कल्र्ान माध्र्र्मक ववद्यािर् रार्डज्रू्उिािाई प्राववर्धक ववद्यािर्को रुपमा ववकास गनि 
आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगाडी बिाईएको छ ।   
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(ि) सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको शैश्चक्षक वािावरर्मा सधुार गरी आम अर्भभावक र 
बािबार्िकाहरुको आशाको केन्िको रुपमा ववकास गनि एवम ् र्न:शलु्क र अर्नवार्ि 
आधारभिू िथा माध्र्र्मक श्चशक्षा सम्बन्धी मौर्िक हकको कार्ािन्वर्न गनि जोड गररनेछ । 
नगरपार्िकामा संस्थागि ववद्यािर् स्थापना र कक्षा िह थप गनि नपाउने नीर्ि अविम्वन 
गररएको छ । 

(र्) सूचना प्रववर्धमा आधाररि जीवनोपर्ोगी व्र्वहाररक श्चशक्षाको िार्ग र्डजीटि वोडि, कम््र्टुर, 
सोिार र्सस्टम, सनटवेर्रको स्थापना िगार्िका ववर्र्हरुको प्रवन्ध गरी श्चशक्षा सधुार 
पररर्ोजना कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईएको छ । र्सै आर्थिक वर्िमा सूर्ोदर् माध्र्र्मक ववद्यािर् 
होर्ि, ज्ञानोदर् माध्र्र्मक ववद्यािर् चौिारा, सरस्वर्ि माध्र्र्मक ववद्यािर् र्मर्ग्र, जनिा 
माध्र्र्मक ववद्यािर् श्चझनचौर, जनववकास माध्र्र्मक ववद्यािर् घाररखोिा, नेपाि राविर् 
माध्र्र्मक ववद्यािर् ठूिीवाखुि, जनकल्र्ान माध्र्र्मक ववद्यािर् गोइरी र आधारभिू ववद्यािर् 
गाउँबारीमा ८ कोठे पक्की भवन र्नमािर्को िार्ग ठेक्का स्वीकृि भई कार्ि आरम्भ समेि 
भईसकेको छ ।   

(ि) नगरपार्िकार्भर राविर् ववकासको िार्ग आवश्र्क जनशश्चक्त िर्ार गनि, संघीर् 
िोकिाश्चन्रक गर्िन्रात्मक व्र्वस्था अनकुुि सविसाधारर् जनिाको सदाचार, श्चशष्टाचार र 
नैर्िकिा कार्म गनि, आठववसकोट नगरपार्िकाको िार्ग स्थापना हनुे िथा भई संचािन 
भइरहेका ववद्यािर्हरुको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गदै शैश्चक्षक गरु्स्िर सधुार गरी 
जीवनोपर्ोगी िथा गरु्स्िरीर् श्चशक्षा कार्म गनि, शैश्चक्षक गरु्स्िर परीक्षर् केन्ि स्थापना भई 
नगरपार्िका र अन्िगििका ववर्भन्न र्नकार् िथा ववद्यािर्स्िरबाट ददइने शैश्चक्षक सेवा 
प्रवाहमा प्रभावकाररिा एवम ् गरु्स्िररर्िाको सरु्नश्चिििा गने र्सिर्सिामा गररने शैश्चक्षक 
कार्िक्रम, शैश्चक्षक संस्था िथा पदार्धकारीहरूको कार्ि सम्पादन स्िर मापन, मूल्र्ाङ्कन, 

अध्र्र्न, अनसुन्धान, परीक्षर् िथा स्िरीकरर् गने कार्ििाई थप व्र्वश्चस्थि गनि शैश्चक्षक 
गरु्स्िर पररक्षर् केन्िको स्थापना र सञ्चािनको िार्ग शैश्चक्षक गरु्स्िर पररक्षर् केन्ि 
सञ्चािन कार्िववर्ध, २०७६ िर्ार पारी कार्ािन्वर्नको क्रममा छ ।   

(थ) नगरपार्िकाको पूर्ि िगानीमा २५ शैर्ाको अस्पिाि स्थापना भई संचािनमा आएको छ 
। प्रदेश सरकार र नगरपार्िकाको साझेदारीमा अस्पिाि भवन र्नमािर्को िार्ग ६ करोड 
२६ िाख बराबरको ठेक्का स्वीकृि भई कार्ि आरम्भ समेि भईसकेको छ । अस्पिाि 
सञ्चािनको िार्ग आवश्र्क उपकरर् खररद, संरचना र्नमािर्, एम.वव.वव.एस. डाक्टर सवहि 
करार जनशश्चक्त व्र्वस्थापन गररएको छ । 
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(द) १४ वटै वडाका उपर्कु्त स्थानहरुमा १७ वटा शहरी स्वास््र् इकाईको स्थापना गरी 
संचािनमा ल्र्ाईएको छ । आठववसकोट नगर अस्पिािमा स्वास््र् ववमा कार्िक्रम िागू 
गरी सबै नगरवासीहरुिाई अर्नवार्ि रुपमा स्वास््र् ववमा गनुिपने नीर्ि िागू गररएको छ । 
र्न:शलु्क स्वास््र् श्चशववरिाई र्नरन्िरिा ददईएको छ ।  

(ध) स्थानीर् सरकारिाई प्राप्त अर्धकारहरुको कार्ािन्वर्नको िार्ग कररब ८० वटा भन्दा बवि 
स्थानीर् कानूनहरुको र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईएको छ । आवर्धक र्ोजना एवम ्
ववर्भन्न क्षेरगि र्ोजनाहरुको र्नमािर् गने कार्िको िार्ग ववशेर् पहि थार्िएको छ । 
र्डश्चजटि नगर प्रोर्ाईि बन्ने क्रममा छ । 

(न) ४६ वकिोवाटको र्गजागाड िघजुिववद्यिु आर्ोजना, २६ वकिोवाटको बदु्धबदु्धे खोिा 
िघजुिववद्यिु आर्ोजना नगरपार्िकाको पूर्ि िगानीमा र्नमािर् गरी संचािन गररएको भन े
खारखाराखोिा जिववद्यिु आर्ोजना नगरपार्िकाको सहिगानीमा सञ्चािनमा आएको छ । 
१ मेगावाट जंघारखोिा जिववद्यिु आर्ोजनाको र्नमािर्को िार्ग ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन 
(DPR) िर्ारीको काम सम्पन्न भई अनदुानको िार्ग वैकश्चल्पक उजाि प्रवद्धिन केन्िमा 
पठाईएको छ । नगरपार्िकामा राविर् ववद्यिु प्रसारर् िाईन जडानको िार्ग ववशेर् पहि 
थार्िएको छ ।  

(ऩ) नगरपार्िकामा ववद्यिुको अभावमा अध्र्ाँरोमा जीवनर्ापन गनि बाध्र् भएका एवम ्हािसम्म 
पर्न कवहँकिैबाट सौर्ि उजाि जडानको िार्ग अनदुान प्राप्त गनि नसकेका कररब सर सर् 
घरपररवारको िगि संकिन गरी नगरपार्िकाको ववशेर् पहिमा पवहिो चरर्मा ६०० 
घरपररवारिाई ८० वाट क्षमिाको सोिार उपिब्ध गराई जडान कार्ि सम्पन्न गररएको छ 
। थप घरपररवारिाई अनदुानमा सोिार उपिब्ध गराउन ववशेर् पहि थार्िएको छ । 

(प) नदी िथा खोिाको कारर् जोश्चखमर्कु्त स्थानमा झोिङु्गे पिुहरुको र्नमािर् गनि २० 
वटाभन्दा बिी झोिङु्गे पिुहरुको िामो सूची िर्ार पारी संघ िथा प्रदेश सरकार समक्ष पेश 
गररएको छ । ९ वटा झोिङु्गे पिुहरु आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ र्भर र्नमािर् सम्पन्न 
हनुे क्रममा छन ्। साि वटा झोिङु्गे पिुहरुको रे्विकेशन िथा श्चस्टि पाटि खररदको ठेक्का 
प्रवक्रर्ा सम्पन्न भई सम्झौिा समेि भईसकेको छ । 

(र्) आठववसकोट नगरपार्िकाका १४ वटै वडाहरुमा नगरपार्िकाको पूर्ि िगानी र 
पहिमा इन्टरनेट सेवा जडान गररएको छ ।  

(ब) नगरपार्िकाको ववकास र्नमािर्को िार्ग आवश्र्क एक्स्राभेटर, ब्र्ाकओ िोडर, वट्पर, 
ट्याक्टरजस्िा सवारीसाधन खररद गरी पररचािन गररएको छ ।  



 

7 
 

(भ) मवहिा, आददवासी जनजार्ि, दर्िि, अपांग, ववपन्न वगिहरुको संरक्षर्, ववकास र 
सशश्चक्तकरर्को िार्ग सीपमूिक िथा क्षमिा अर्भववृद्ध िार्िमहरु सञ्चािन गररएको छ । 
िश्चक्षि वगिसँग सम्बश्चन्धि आर्ोजनाहरुिाई प्रर्िर्ि प्राप्त हनुे गरी र्नजहरुकै सहभार्गिा र 
नेितृ्वमा कार्िक्रम सञ्चािन हनुे व्र्वस्थािाई थप प्रभावकारी बनाउँदै िर्गएको छ । 

(म) नगरपार्िकाको केन्ि राडीबजारमा स्वीकृि मापदण्ड अनसुार सडक चौडा बनाउने एवम ्
िि िथा नािा र्नमािर्को काम अश्चन्िम चरर्मा पगेुको छ । भवन िथा शहरी ववकास 
मन्रािर्को सहर्ोगमा आठववसकोट नगरपार्िकाको एकीकृि शहरी ववकास र्ोजना 
र्नमािर्को काम अश्चन्िम चरर्मा पगेुको छ । राडीबजारमा अत्र्ाधरु्नक सवुवधा सवहिको 
कम््िेक्स भवन र्नमािर् र अन्र् शहरी पूवािधार ववकासको िार्ग शहरी ववकास मन्रािर् 
मार्ि ि कररव ३० करोड िागि अनमुानको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) र्नमािर्को 
काम अश्चन्िम चरर्मा पगेुको छ ।   

(र्) नगरपार्िकामा पर्िटकीर् वक्रर्ाकिाप अगाडी बिाउन आठववसकोट नगरपार्िका पर्िटन 
रर्नीर्िक र्ोजना र्नमािर् गरी संभाववि पर्िटकीर् क्षेरहरुको पवहचान गररएको छ । आरे 
ऋवर् मश्चन्दर पूवािधार ववकास कार्िक्रम, आरे ऋवर्को मश्चन्दर हुँदै श्चचर्रपाटन र्सस्न े
वहमािसम्मको पदमागि र्नमािर्, एग्रो टुररज्मको िार्ग ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार पारी 
संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहर्ोगमा कार्ि आरम्भ गररएको छ ।  

(र)  र्नर्र्मि बजार अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको हक, वहि र अर्धकारको 
रक्षाको िार्ग उपभोक्त वहि संरक्षर् अर्भर्ान थािनी गररएको छ । आठववसकोट 
नगरपार्िकार्भर मददराजन्र् पदाथिको आर्ाि, वववक्र वविरर् र सेवनमा पूर्ि रुपमा प्रर्िवन्ध 
िगाई नगरपार्िकािाई मददरामकु्त नगरपार्िका घोर्र्ा गररएको छ । िागू और्ध 
दूव्र्िसर्न, सूर्ििजन्र् िथा मददराजन्र् पदाथिमा पूर्ि प्रर्िवन्ध िगाई सामाश्चजक ववकृर्ि र 
ववसङ्गर्िमकु्त, सामाश्चजक सद्भाव िथा सवहष्र्िुार्कु्त, समिामूिक र न्र्ार्पूर्ि नगरपार्िका 
र्नमािर्को िार्ग ववशेर् अर्भर्ान थािनी गररएको छ ।   

(ऱ) नगरपार्िकािाई पूर्ि सरसर्ाई उन्मखु िलु्र्ाउन खानेपानी, सरसर्ाई िथा स्वच्छिा 
र्ोजना (WASH Plan) र्नमािर्को काम सम्पन्न भएको छ । पूर्ि सरसर्ाई अर्भर्ानिाई 
प्रभावकारी िङ्गिे अगाडी बिाउन ववशेर् कार्िर्ोजना र्नमािर् गरी अगाडी बविएको छ ।  

(ि) ववपद् जोश्चखम न्रू्र्नकरर् गनि ववपद् जोश्चखम पूवि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना र्नमािर्, 

स्थानीर् ववपद् िथा जिवार् ु उत्थानश्चशि र्ोजना (LDCRP) र्नमािर्को कार्ि अश्चन्िम 
चरर्मा पगेुको छ । ठूिीभेरी नदीवकनाराका बश्चस्िहरु, र्गजागाडखोिा िथा खारखारा 
खोिाहरुमा आएको बाविको कारर् भएको िथा हनु सक्ने संभाववि जोश्चखम र क्षर्ि 
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न्रू्र्नकरर् गनि नदद र्नर्न्रर् िथा िटबन्धनको कार्ििाई संघीर् सरकार समेिको 
सहर्ोगमा अगाडी बिाईएको छ । ववपद् व्र्वस्थापनिाई उच्च प्राथर्मकिामा राश्चखएको छ 
।  

(ळ) नगरपार्िकाको प्रशासर्नक कार्ि सञ्चािनको िार्ग पक्की भवनको र्नमािर्, शौचािर् र्नमािर् 
िगार्िका भौर्िक संरचना र्नमािर् र कार्ाििर् व्र्वस्थापनमा उच्च जोड ददएको छ । 
साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई र्छटो, छररिो, भरपदो र वववसनसर्नर् िलु्र्ाउन कमिचारीहरुको 
क्षमिा अर्भववृद्ध िार्िम, र्नर्मर्ि स्टार् र्मवटङ र र्नजहरुका कार्िहरुको र्नर्र्मि अनगुमन 
िथा मूल्र्ांकन गरी आवश्र्क पषृ्ठपोर्र् ददने िथा र्िने गररएको छ ।  

(ऴ) आर्थिक रुपमा ववपन्न ददघि रोगीहरुिाई चार्िस हजार रुपैर्ाँसम्म आर्थिक सहार्िा ददईएको 
छ । प्राकृर्िक प्रकोप वपडीिहरुिाई प्रकोप वपडीि सहार्िा उपिब्ध गराई थप 
सहार्िाको िार्ग सम्बश्चन्धि र्नकार्मा समन्वर् गररएको छ ।  

(व) नगरपार्िकाको कार्ाििर् एवम ् वडा कार्ाििर्हरुको व्र्वस्थापन, ववद्यरु्िर् हाश्चजरी, CCTV 
जडान, र्डश्चजटि वडापर, र्डश्चजटि नोवटस वोडि िगार्िका ववद्यिुीर् सशुासनसँग सम्बश्चन्धि 
उपकरर्हरु खररद, जडान िथा संचािन गररएको छ । आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ बाट 
हरेक चौमार्सकमा वडास्िररर् एवम ्नगरस्िररर् साविजर्नक सनुवुाई गनि थार्िएको छ । 
नगरपार्िकाबाट सम्पादन भएका अर्धकांश  कार्िहरु एवम ् नगरपार्िकाका गर्िववर्धहरु 
नगरपार्िकाको वेवसाइट मार्ि ि साविजर्नक गररएको छ । नगरपार्िकार्भर भ्रष्टाचारजन्र् 
वक्रर्ाकिाप हनु नददन एवम ् गरु्स्िररर्, पररमार्मशु्चख, िागि अनमुान अनसुारको कार्ि 
िोवकएको समर्ावर्धर्भर सम्पन्न गनि अनगुमन िथा मूल्र्ांकनको कार्ििाई प्रभावकारी 
बनाउने प्रर्त्न गररएको छ । 

(श) स्वच्छिासँगको साझेदारीमा सबै स्वास््र् चौकीहरुको खानेपानी िथा सरसर्ाईको 
अवस्थामा सधुार गररएको छ । नगरपार्िकार्भरको खानेपानी सम्बन्धी आधारभिू समस्र्ा 
हि गररएको छ । गि आर्थिक वर्िमा कररव १ करोड बराबरको खानेपानी र्संचाई पाइप 
खररद िथा र्ोजनागि वविरर् गरी खानेपानी िथा र्संचाई सवुवधा ववस्िार कार्ि अगाडी 
बिाईएको छ । 

५. नगरपार्िकािे आननो कार्ि सम्पादनको भोगेका समस्र्ा िथा चनुौर्िहरु देहार् बमोश्चजम प्रस्ििु ्
गनि चाहन्छु :– 

(क) संघीर् सरकार एवम ् प्रदेश सरकारिे साझा अर्धकार सूची एवम ् एकि अर्धकार 
सूचीका ववर्र्मा समर्मै कानून नबनाउँदा एवम ् कानून र्नमािर् प्रवक्रर्ा सम्बन्धी 
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कार्िववर्धहरु नबनाउँदा स्थानीर् िहको अर्धकार क्षेरर्भरका ववर्र्हरु कार्ािन्वर्नमा 
अन्र्ौििा कार्मै रहेको छ । 

(ख) संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट समर्मै बजेट िथा कार्िक्रमको अश्चख्िर्ारी 
नआई आर्थिक वर्िको अन्त्र्र्िर आउँदा ठेक्का प्रवक्रर्ा पूरा गरी आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा 
कार्ि सम्पन्न हनुे अवस्था नभएको एवम ् हिारमा गररएका कार्िहरुबाट अपेश्चक्षि 
उपिब्धी हार्सि नहनु,े बजेट दरुुपर्ोग हनु सक्ने, आर्ोजनाको गरु्स्िर र कामको 
पररमार् कार्म हनु नसक्ने खिरा र ववत्तीर् जोश्चखमको अवस्था र्सजिना भएको छ । 

(ग) नगरपार्िकार्भर आधारभिू शहरी सवुवधाहरु जस्िै वसपाकि , रंगशािा, बाहै्र मवहना चल्ने 
सडक, ववर्भन्न स्थानहरुमा पक्की पिुहरु नहनु,ु भरपदो संचार सवुवधाको अभाव 
िगार्िका कारर्हरुिे नगरपार्िका एवम ्वडा कार्ाििर्हरुबाट सम्पादन हनुे कार्िहरु 
एवम ्सेवाप्रवाहमा समस्र्ा उत्पन्न हनुे गरेको छ । 

(घ) दरवन्दी अनसुारको कमिचारी व्र्वस्थापन हनु नसक्दा साविजर्नक सेवा प्रवाहमा 
प्रर्िकूि असर परेको छ । भएका जनशश्चक्तहरुमा समेि संघीर्िाको ममि िथा भावना 
अनरुुप काम गने अर्भिार्ा नहनु ु एवम ् पर्ािप्त प्रशासर्नक अनभुवको अभाविे 
साविजर्नक सेवा प्रवाह, ववकास र्नमािर् र र्ोजना कार्ािन्वर्नमा बेिाबेिामा समस्र्ा 
उत्पन्न हनुे गरेका छन ् । नगरपार्िकाको आर्धकाररक र्नर्िर्, पाररि कानून िथा 
नीर्िहरुको कार्ािन्वर्न गनि जनप्रर्िर्नर्धहरुमा समेि अपेश्चक्षि ित्परिाको अभाव 
देश्चखएको छ ।  

(ङ) भगूोि, जनसंख्र्ा, भौगोर्िक ववकटिा एवम ् पछ्यौटेपन, ववकासको माग इत्र्ादीको 
आधारमा संघ िथा प्रदेश सरकारबाट पर्ािप्त बजेट प्राप्त नहुँदा आर्थिक, सामाश्चजक, 

पूवािधार, वािावरर्, संस्थागि ववकास िथा सशुासन िगार्िका क्षेरहरुको ववकासमा 
चनुौिी थवपएको छ । 

(च) प्राकृर्िक प्रकोपको वहसाबिे संवेदनश्चशि नगरपार्िका भएकोिे प्राकृर्िक प्रकोप उद्धार, 
राहि, पनुस्थािपना र पनुर्निमािर्को कार्िहरु पर्ािप्त बजेटको अभावमा अगाडी बनन 
नसक्ने अवस्था र्सजिना भएको छ । बावि, पवहरो, भकू्षर् र्नर्न्रर्, जिउत्पन्न प्रकोप 
र्नर्न्रर् िगार्िका कार्िहरुमा पर्ािप्त बजेट उपिब्ध नहुँदा बरे्नी ठूिो धनजनको 
क्षर्ि हनुे गरेको छ । 

(छ) कमिचारी एवम ् पदार्धकारीहरुमा साविजर्नक सेवाप्रवाह, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा, 
कार्ािन्वर्न, अनगुमन, मूल्र्ांकन िगार्िका ववर्र्हरुमा पर्ािप्त ज्ञान नहुँदा समग्र 
साविजर्नक सेवाप्रवाहमा व्र्वधान उत्पन्न भएको महससु गररएको छ । 
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अव म आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को िार्ग मखु्र्-मखु्र् नीर्ि िथा कार्िक्रम पेश गनि चाहन्छु । 

६. साि दशक िामो संघर्िपर्छ संववधानसभाबाट नेपािको संववधान जारी भएसँगै समाजवाद उन्मखु 
िोकिाश्चन्रक गर्िन्रात्मक शासन व्र्वस्था, बहिुवाद, सामाश्चजक न्र्ार्सवहिको समानपुार्िक, 

समावेशी प्रर्िर्नर्धमूिक व्र्वस्था, मौर्िक अर्धकार, नागररक स्विन्रिा, धमि र्नरपेक्षिा जस्िा 
महत्वपूर्ि उपिश्चब्धहरु संस्थागि भएका छन ्र हनुे क्रममा छन ्। संववधानिे अंर्गकार गरेको 
ववववधिा बीचको एकिा, सामाश्चजक सांस्कृर्िक ऐक्र्वद्धिािे नेपािीको स्वार्भमानिाई अझ उँचो 
बनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्र् गरी आर्थिक सम्ववृद्ध, समानिा र सामाश्चजक 
न्र्ार् सरु्नश्चिि गने आधारशीिा खडा भएको छ । 

७. जनिाको पूर्ि िोकिन्र, ववर्धको शासन, सशुासन सवहिको ववद्यिुीर् शासन, जनिाप्रर्ि उत्तरदार्ी 
राज्र्, भ्रष्टाचारमकु्त सभ्र्, ससंुस्कृि एवम ्कििव्र्प्रर्ि दृि समिामूिक एवम ्न्र्ार्पूर्ि समाजिाई 
आदशिको रुपमा र्िदैं स्वच्छ, सर्ा, शान्ि, सशुासनर्कु्त, समदृ्ध र सखुी नगरको र्नमािर्को िार्ग 
नगर सरकार प्रर्िवद्ध छ । 

८. हाम्रो नगर भौगोर्िक िथा जैववक ववववधिार्कु्त छ । र्स नगरर्भर केही समदुार्हरु बीच 
सामाश्चजक–साँस्कृर्िक ववभेद िथा आर्थिक पछौटेपन, चरम गरीबी, बाि वववाह, बहवुववाह, 

बेरोजगारी, कुपोर्र्, अश्चशक्षा जस्िा सामाश्चजक समस्र्ाहरु रहेका छन ्। र्स प्रकारका ववववधिा 
र समस्र्ाहरुको वीच सामाश्चजक–साँस्कृर्िक सद्भाव र सवहष्र्िुाको माध्र्ामबाट समिा र न्र्ार्मा 
आधाररि समनु्नि समाज र्नमािर् गनुि हाम्रो मूि ध्रे्र् हो । संववधान प्रदत्त अर्धकारको दार्रा 
र्भर रही आवश्र्क कानूनी, संस्थागि एवम ् कार्ाित्मक व्र्वस्था गदै समदृ्ध र समनु्नि 
आठववसकोट नगरपार्िकाको र्नमािर्को िार्ग र्स वर्ि पर्न “समदृ्ध गाउँ–शहरको रहर : स्वस्थ, 

सर्ा, शान्ि, सशुासनर्कु्त र न्र्ार्पूर्ि आठववसकोट नगर” को ददघिकार्िन सोचिाई पनु: स्मरर् 
गदै उक्त सोच प्राप्त हनुे वववसनास व्र्क्त गनि चाहन्छु । 

९. ददगो आर्थिक ववृद्ध हार्सि गरी आर्थिक ववकास र समवृद्धको चाहनािाई साथिक िलु्र्ाउन 
सहभार्गिामूिक र्ोजना िजुिमा प्रवक्रर्ा एवम ् ददगो ववकासको िक्ष्र् अनसुार वडा, टोि 
वस्िीबाट प्राथर्मकिाका साथ छनौट भएका िथा नगरपार्िकािे समेि उच्च प्राथर्मकिाका साथ 
कार्ािन्वर्न गनि खोजेका श्चशक्षा, स्वास््र्, कृवर्, ग्रार्मर् सडक, ऊजाि, िघ ुिथा साना जिववद्यिु, 

सूचना िथा संचार प्रववर्ध, सहकारी, उद्योग िथा वाश्चर्ज्र्, वन िथा वािावरर्, संस्थागि ववकास 
िथा सेवा प्रवाहसँग सम्बश्चन्धि आर्ोजनाहरुको प्रर्िर्ि सरु्नश्चिि हनु ेगरी कार्ािन्वर्न क्षमिा 
बिाउनकुा साथै प्रभावकारी र जवार्देही अनगुमनको व्र्वस्था गररनेछ । 
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१०. नेपािको संववधानिे नेपािी जनिाको साविभौर्मकिा र नागररक सवोच्चिािाई 
संवैधार्नक, कानूनी र व्र्वहाररक रुपमा स्थावपि गररसकेको छ । संववधान प्रदत्त अवसर, 
राज्र्बाट गररने सेवा सवुवधा, समग्र सरुक्षा र सम्मान सबै जनिािे सहज, अनकूुि र वास्िववक 
अथिमा अनभुरू्ि हनुे वकर्समिे प्राप्त गनि सकुन भनेर नै राज्र् पनुिसंरचना गररएको हो । राज्र् 
पनुिसंरचनाको मूि उदे्दश्र् जनिाको घरदैिोमा सशुासन सवहिको सरकार भएकोिे त्र्सिाई 
व्र्वहाररक रुपमै कार्ािन्वर्न गराउन एवम ्जनिािाई राज्र् भएको अनभुरू्ि ददिाउन “समदुार्, 

संगठन र कमिचारी सविीकरर्” मा जोड ददईनेछ । 

११. समदृ्ध नगर र्नमािर्को िार्ग साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको भरू्मकािाई प्रभावकारी 
बनाईनेछ । राजवसन र कर प्रशासन सम्बश्चन्ध नीर्िको र्नमािर् गरी पवहचान भएका राजवसनका 
श्रोि, दार्रा र दर अनसुार प्रगर्िशीि एवम ्समिामूिक कर र्सद्धान्ि अनसुार राजवसन प्राप्त गनि 
प्रभावकारी संस्थागि र कानूनी व्र्वस्था गररनेछ । “समदृ्ध गाउँ–शहरको रहर, पूरा हनु्छ र्िरे 
कर” भने्न नारािाई र्स वर्ि पर्न साथिक िलु्र्ाउन र “कर र मतृ्र् ु शावसनि सत्र् हनु”् भन्ने 
मान्र्िािाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन व्र्ापक रुपमा करदािा श्चशक्षा िागू गररनेछ । आन्िररक 
आम्दानीिाई बिाउँदै आत्मर्नभिर र आरै्मा सक्षम नगरपार्िकाको र्नमािर्को िार्ग संभव 
भएसम्मका सम्पूर्ि उपार्हरु अविम्बन गररनेछ । कर नर्िने, कर छर्ि एवम ्चहुावट गने 
व्र्श्चक्त एवम ्र्नकार्को पवहचान गरी दश्चण्डि गररनेछ । 

१२. वडाहरुमा बजेट ववर्नर्ोजन गदाि जनसंख्र्ा, भगूोि, ववकटिा र पछौटेपना, मानव ववकास 
सूचकांकको अवस्था, पूवािधारको अनपुािमा राजवसन संकिन गनि सक्न े क्षमिा र आ.व. 
२०७५÷०७६ मा राजवसनको संभावना अनसुार संकर्िि राजवसनको प्रर्िशि र खचिको 
आवश्र्किािाई मखु्र् आधार बनाईनेछ । नगरपार्िकाको राजवसन नीर्ििाई प्रभावकारी िङ्गिे 
कार्ािन्वर्न गरी िक्ष्र् अनसुार वा सोभन्दा बिी राजवसन संकिन गनि सर्ि वडा एवम ्
र्नकार्िाई प्रोत्साहन स्वरुप कूि राजवसनको र्नश्चिि प्रर्िशििे हनु आउने रकम प्रशासर्नक खचि 
वापि उपिब्ध गराईने व्र्वस्थािाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

१३. र्ो वर्ि समवृद्धको इर्िहास रच्ने आर्थिक वर्ि हनुेछ । “पानी, खानी, कृवर् र वनमा 
िगानी, हाम्रा र्वुा समवृद्धका खानी” भन्ने नारािाई साथिक िलु्र्ाइनेछ । बजेट ववर्नर्ोजन गदाि 
संववधानिे र्नददिष्ट गरेका एवम ्जनस्िरबाट अपेक्षा गररएका पररर्ामहरु प्राप्त गने गरी कार्िक्रम 
िर् गररनेछ । 

१४. अवको ववकास सूचना र ि्र्ांकको गहन ववश्लरे्र्, अनसुन्धान र प्रमार्मा आधाररि 
हनुेछ । भ–ूसूचना प्रर्ािीमा आधाररि र्डश्चजटि नगर प्रोर्ाइि र्नमािर्को कार्ििाई मूििरुप 
ददईनेछ । बजेट ववर्नर्ोजनको दक्षिा र खचि गने क्षमिा अर्भववृद्ध गररनेछ । व्र्वश्चस्थि 
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र्ोजना, मापदण्ड, अध्र्र्न र ि्र्ववना बजेट ववर्नर्ोजन गने, बजेट छने प्रवशृ्चत्तिाई पूर्ि रुपमा 
र्नमूिि गदै वावर्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना बनाई िागू गररनेछ र उदे्दश्र् अनसुारका 
नर्िजा समर्मै प्राप्त गनि प्रर्त्न गररनेछ । 

१५. र्नर्र्मि बजार अनगुमनको व्र्वस्था गरी र्सश्चन्डकेट, कािोबजारी, र्मिेमिो, कृर्रम 
अभाव र्सजिनाजस्िा प्रवशृ्चत्तिाई स्थानीर् प्रशासनको सहर्ोग र समन्वर्मा र्नमुिि गनि पहि 
गररनेछ । होटेि व्र्वसार्, िरकारी िथा र्िरु्ि पसि, माछामास ु पसि आददमा गरु्स्िर 
सरु्नश्चिि गनि मापदण्ड बनाई िागू गररनेछ । उपभोक्ताहरुको हक, वहि र अर्धकारको 
सरु्नश्चिििाको िार्ग उपभोक्ता श्चशक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । साविजर्नक खररद 
प्रर्ािीिाई प्रर्िस्पधी, पारदशी र गरु्स्िररर् बनाउँदै िर्गनेछ । ववद्यिुीर् खररद प्रर्ािीिाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

१६. वडा िथा नगरपार्िकाको र्बत्तीर् व्र्वस्थापन क्षमिा र जवार्देवहिा बिाइनेछ । 
राजनीर्िक नेितृ्व र कमिचारीको क्षमिा अर्भववृद्ध गररनेछ । राजनीर्िक श्चस्थरिा, व्र्वसावर्क 
कमिचारीिन्र र सहर्ोगी समाजको र्नमािर्को िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 
“र्सजिनश्चशििािाई प्रोत्साहन, उत्कृष्टिािाई परुुस्कार” अवधारर्ा अनसुार उत्कृष्ट काम गने 
कमिचारी र  पदार्धकारीिाई वावर्िक रुपमा सम्मान सवहि परुुस्कृि गने व्र्वस्थािाई र्नरन्िरिा 
ददईनेछ । कमिचारीको व्र्वसावर्किा क्षमिा अर्भववृद्धको िार्ग िार्िमको व्र्वस्था र्मिाईनेछ 
। 

१७. वावर्िक कार्ििार्िका र्नमािर् गरी बजेट िथा र्ोजना िजुिमा, कार्िक्रम स्वीकृर्ि, वावर्िक 
खररद र्ोजना र्नमािर्, र्ोजना कार्ािन्वर्न, उपभोक्ता सर्मर्िहरुको सशश्चक्तकरर्, र्ोजना अनगुमन 
िथा मूल्र्ांकन, साविजर्नक सनुवुाई, प्रगर्ि सर्मक्षा िगार्िका कार्ििाई व्र्वश्चस्थि गररनेछ । 

१८. र्स आर्थिक वर्िमा नगरपार्िकाको पञ्चववर्िर् आवर्धक र्ोजना र्नमािर्, ववर्र्गि एवम ्
क्षेरगि गरुुर्ोजना र्नमािर्, एकीकृि गरुुर्ोजना र्नमािर् िगार्िका र्ोजना र्नमािर्सँग सम्बश्चन्धि 
कार्िहरु सम्पन्न गररनेछ । र्ोजना िथा गरुुर्ोजना र्नमािर्को िार्ग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था 
हनुेछ । 

१९. आठववसकोट नगर मानव ववकास सचुकांकको दृवष्टिे र्नकै पछाडी रहेको स्थार्नर् िह 
हो । र्हाँको गरीबी न्रू्र्नकरर् गदै सम्ववृद्ध प्रविद्धन गनिको िागी छुटै्ट गररवी र्नवारर् 
सश्चचवािर् गठन गरी ववववध क्षेरका कार्िक्रमहरु समन्वर्ात्मक िंगिे अगाडी बिाउने व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

२०. उपरोक्त ब्र्वस्था बाहेक केवह मूि ववर्र्हरुमा र्नम्नानसुार नीर्िको िजुिमा गरेको छु 
:– 
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२०.१.  उद्योग सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१.१. “स्थानीर् स्रोि साधन र सीपको उपर्ोगबाट उद्यम र रोजगारीमा ववृद्ध : आठववसकोट 
नगरपार्िकामा सशुासन सवहिको समवृद्ध” िाई मूि िक्ष्र्को रुपमा ग्रहर् गदै िघ ु उद्यम 
ववकास कार्िक्रमिाई अर्भर्ानकै रुपमा सञ्चािन गररनेछ । साविजर्नक नीश्चज साझेदारी 
मोडेिमा र्िरू्िमा आधाररि उद्योग काष्ठ उद्योग, मसिा उद्योग, दूध संकिन िथा प्रशोधन 
उद्योग िगार्ि अन्र् संभाववि उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चािन गरी व्र्ापक मारामा 
रोजगारीका अवसरहरु र्सजिना गररनेछ । उद्योगको स्थापना र ववकासिाई नगरपार्िकाको 
आर्थिक ववृद्ध र ववकासको मूि मेरुदण्डको रुपमा स्थावपि गररनेछ । 

२०.१.२. नगरिे औद्योर्गक श्चशक्षा र चेिनाको ववकास िथा उद्योग व्र्वस्थापकीर् ज्ञानको 
प्रसारको िार्ग ववर्भन्न िार्िमको ब्र्वस्था गनेछ । स्थापना हनुे उद्योगको वचावट र ववकासको 
िार्ग िेखा िथा व्र्वस्थापवकर् िार्िम ददने िथा नगरिे नै मेकार्नकि जनशश्चक्तको व्र्वस्था 
गने नीर्ि र्िईनेछ । 

२०.१.३. कृवर् िथा प्राकृर्िक स्रोि साधनमा आधाररि उद्योगहरुको ददगो र संस्थागि रुपमा 
ववकास गरी र्स नगरपार्िकाबाट वावर्िक बीस करोडभन्दा बवि मूल्र्को रोडा, िुङ्गा, स्िेट, 
काष्ठजन्र् उत्पादन, कृवर्जन्र् उत्पादन र दूग्धजन्र् उत्पादन र्नर्ािि गरी आर्ाि प्रर्िस्थापन 
गररनेछ । 

२०.२.  कृवर् सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.२.१. र्स आर्थिक वर्ि कृवर्को क्षेरमा समवृद्धको इर्िहास रच्ने आधार वर्ि हनुेछ । कृवर् 
क्षरेको ववकासको िार्ग कृवर् गरुुर्ोजना िर्ार गरी िागू गररनेछ । अगािर्नक नगरपार्िका 
र्नमािर्को िार्ग कृवर् उपजहरुको अगािर्नक उत्पादन गने अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 
अगािर्नक नगरपार्िका घोर्र्ाको िार्ग आवश्र्क कार्िववर्ध र्नमािर् गरी िागू गररनेछ । 

२०.२.२. कृवर्को ववववधीकरर्, व्र्वसावर्करर्, आधूर्नकरर् र र्ाश्चन्रकरर् गरी ििुनात्मक 
िाभका बािीहरुको उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनुे नीर्ििाई अविम्वन गररनेछ । “एक वडा एक 
उत्पादन” अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

२०.२.३. कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन र्संचाई, मिखाद, बीउ र्बजनको 
उपिब्धिामा सधुार गनि आवश्र्क नीर्ि र्नमािर् गरी खररद र िुवानीमा अनदुानको व्र्वस्था 
गररनेछ । संभाववि क्षेरहरुमा वाख्रा र्मि, कुखरुा र्मि, भैसी र्मि, िरकारी खेिी, र्िरू्ि खेिी 
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संचािन गरी स्वरोजगारीका अवसरहरु र्सजिना गरी र्वुाहरुिाई कृवर् क्षेर िर्ि  आकवर्िि गररदै 
िर्गनेछ । 

२०.२.४. कृवर् पकेट क्षरेमा कृवर् प्राववर्धकको व्र्वस्था गररनेछ । नगरपार्िकाका संभाववि 
स्थानहरुमा वन िथा कृवर् नसिरीको स्थापना गररनेछ । भेडापािक वकसानको समस्र्ािाई 
ध्र्ानमा राख्दै भेडाको नश्ल सधुारमा जोड गररनेछ ।  

२०.२.५. ित्काि नगरपार्िका केन्िमा र आवश्र्किा अनसुार अन्र् स्थानमा “उत्पादन गने 
काम वकसानको र वववक्र वविरर् गने काम सहकारीको” भन्ने अवधारर्ा अनसुार एक वववक्र 
सहकारी संस्थाको स्थापना गरी कृवर्जन्र् उत्पादनको संकिन, सञ्चर्, प्रशोधन, वववक्र वविरर् र 
मूल्र्को अनगुमन एवम ्र्नर्मन गररनेछ । 

२०.२.६. जग्गा बाँझो राख्न े प्रवशृ्चत्तको अन्त्र् गरी जग्गाधनीहरुको जग्गा जग्गाधनीिे प्रर्ोग 
नगरेमा नश्चजकको गररव घरधूरीिाई सामान्र् करारमा खेिीपािीको िार्ग प्रदान गररनेछ । साथै 
जग्गा बाँझो राख्न ेजग्गाधनीहरुिाई जररवाना स्वरुप थप भरू्मकर िगाईनेछ । 

२०.२.७. कृर्कहरुिाई कृवर् िथा पशपंुक्षी सम्बन्धी प्राववर्धक ज्ञान र सीप प्रदान गनि रेर्डर्ो 
िथा अन्र् संचार माध्र्म, कि सेन्टर र िार्िमको माध्र्ामबाट कृवर् ज्ञानको प्रसारमा जोड 
ददईने छ । 

२०.२.८. माटो पररक्षर् पिाि माटो सहुाउँदो बािी िगाउने कार्ििाई अर्भर्ानको रुपमा 
संचािन गररनेछ । संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा वकसानहरुिाई माटो 
स्वास््र् प्रमार्परको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.२.९. उत्कृष्ट कृर्क छनौट गरी वावर्िक रुपमा परुुस्कृि गने व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 
कृर्कहरुिाई कृवर् प्रववर्धको जानकारी गराउन एवम ् कृवर् सम्बन्धी नवीनिम ज्ञान, सीप र 
कौशििाको िार्ग अगवुा कृर्क अध्र्र्न भ्रमर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.२.१०. संभव भएसम्म प्रत्रे्क वडामा र अर्नवार्ि रुपमा राडीबजारमा हप्तामा कश्चम्िमा एक 
पटक वववक्र सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा हाटबजारको प्रवन्ध गररनेछ । नगरपार्िकार्भर 
उत्पादन हनुे कृवर् उपजहरुको प्रचारप्रसार एवम ्प्रवद्धिनको िार्ग नगरस्िररर् कृवर् मेिा र कृवर् 
उपजहरुको प्रदशिनीजस्िा कार्िक्रमहरु आर्ोजना गररनेछ । 
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२०.२.११. पशपुािन व्र्वसार्िाई प्रवद्धिन गनि पशकुो नस्ि सधुार कार्ि जारी राश्चखनेछ । 
संभव भएसम्म कृर्िम गभािधारर् र संभव नभए उन्नि जािका बोका राँगा वविरर् गररनेछ । 
घाँसे खेर्ि र घाँस नसिरीिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । मखु्र् बजार क्षेरमा व्र्वश्चस्थि वधशािा र 
दूध डेरीको व्र्वस्था गररनेछ । “एक घर एक करेसावारी” को अवधारर्ािाई कडाईका साथ 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

२०.२.१२. र्नमािर्ार्धन शीिभण्डारको र्नमािर् सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । कृवर् 
संकिन केन्ििाई व्र्वश्चस्थि गररनेछ । 

२०.२.१३. कृवर् सेवा केन्ि एवम ्पशसेुवा केन्िहरुिाई व्र्वश्चस्थि गरी कृवर् उत्पादनको िार्ग 
आवश्र्क माटो, मि, ववउ, और्धी, उपकरर् र अन्र् आवश्र्क सामग्रीहरु सवहि सवुवधा सम्पन्न 
िलु्र्ाईनेछ । 

२०.२.१४. सहकारी संस्था एवं समूह मार्ि ि सञ्चािन हनुे दूध, मास,ु र्िरू्ि िथा 
िरकारीजन्र् प्रशोधन उद्योगमा अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.३  उजाि सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.३.१. नपेाि सरकारिे संचािन गरेको उज्र्ािो नेपाि अर्भर्ानिाई सहर्ोग पगु्ने गरी 
“उज्र्ािो नगर अर्भर्ान” िाई प्रभावकारी िङ्गिे कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । वर्ौंदेश्चख सरुु भई 
सम्पन्न हनु नसकेका समस्र्ाग्रस्ि िघजुिववद्यिु आर्ोजनाहरु र्स आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गनि 
ववशेर् पहि गररनेछ । 

२०.३.२. संचािनमा आएका िथा संचािनरि िघ ु जिववद्यिु आर्ोजनाहरुिाई व्र्वश्चस्थि 
गररनेछ र क्षमिा सधुारको िार्ग संभाव्र्िा अध्र्र्न गनि आवश्र्क कदम चार्िनेछ । 

२०.३.३. ऊजाि क्षेरको ववकासको िार्ग संभाव्र्िा अध्र्र्न, सवेक्षर्, र्डजाइन, ड्रइङ्ग, अन्वेर्र्, 

उत्खनन र अनसुन्धान, प्राववर्धक परामशिको िार्ग पर्ािप्त बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.३.४. ववस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार भएको १ मेगावाट क्षमिाको जंघारखोिा 
जिववद्यिु आर्ोजनािाई हाम्रो नगरको गौरवको आर्ोजनाको रुपमा अगाडी बिाईनेछ । स्र्ाप ुि 
पावर कम्पनीमा नगर सरकार िथा नगरवासी जनिा र नगरर्भरका ववर्भन्न संस्थाहरुको िगानी 
प्रोत्सावहि गररनेछ । भेरी नदी िथा जर्िगार खोिामा मेघा प्रोजेक्टमा िगानी गने देशर्भरका 
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वा अन्िरािविर् स्िरका िगानीकिािहरुिाई प्रोत्सावहि गने नीर्ि र्िईनेछ । िी आर्ोजनामा 
स्थार्नर् सरकार र जनिाको उश्चचि अर्धकार स्थावपि गनि पहि गररनेछ । 

२०.३.५. राविर् प्रसारर् िाईन ववस्िार िथा ग्रार्मर् ववद्यरु्िकरर्को िार्ग संघीर् सरकार िथा 
प्रदेश सरकारसँग अनरुोध गररनेछ । उपरोक्त सरकारहरुबाट संचािन हनुे आर्ोजनाहरुिाई 
आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

२०.४  सडक िथा साविजर्नक र्ािार्ि सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.४.१  नगर सडक गरुुर्ोजना र्नमािर् गरी िाग ु गररनेछ । गरुु र्ोजनाभन्दा वावहर र 
वािावरर्ीर् प्रभाव मलु्र्ांकर् नगराई जथाभावी सडक बनाउने कार्ििाई पूर्ि रुपमा बन्द 
गररनेछ । 

२०.४.२. आगामी आर्थिक वर्िर्भर प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्को केन्िमा सडक प¥ुर्ाउने गरी 
सडक संजािको ववकास गररनेछ । सञ्चािनरि सडकहरुिाई ददगो रुपमा सञ्चािन हनुे 
वकर्समिे स्िरोन्नर्ि गरी बाहै्र मवहना सचुारु हनुे व्र्वस्था आगामी ३ वर्िर्भर गररनेछ । र्सको 
िार्ग संश्चघर् सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्वर् र सहकार्िको नीर्ि र्िईन ेछ । 

२०.४.३. नगर क्षेर ववशाि भगुोि छ । प्रशस्ि खोिानािा र भेरी नदी समेि र्छचोिेर 
वडाहरु एक आपसमा जोर्डने अवस्था रहेको छ र र्ी सवै क्षेरमा बाहै्र मवहना र्ािार्ाि सेवा 
संचािन गनि २५ वटा सडक पिुहरु जरुरी रहेको छ । प्रदेश िथा संश्चघर् सरकारसँगको 
समन्वर्मा सडक पिुहरु क्रमश र्नमािर् गररनेछ ।  

२०.४.४. साविजर्नक र्ािार्ाि सञ्चािन सम्बश्चन्ध गरुुर्ोजना िर्ार गरी िागू गररनेछ । 
नगरर्भरका स्थानीर् रुटहरुमा नगर प्रहरीको प्रत्र्क्ष संिग्निामा साविजर्नक र्ािार्ाि सञ्चािन 
गररनेछ ।  स्थानीर् रुटमा सञ्चािन हनुे सवारी साधनहरुको वैज्ञार्नक भाडादर िर् गरी िागू 
गररनेछ । 

       २०.५ भवन िथा शहरी ववकास सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.५.१. प्राकृर्िक स्रोि साधन, ऐर्िहार्सक, सामाश्चजक, सांस्कृर्िक पवहचान र आर्थिक 
साम्र्िको आधारमा गर्िशीि गाउँ शहर र्नमािर् कार्ििाई व्र्वश्चस्थि गररनछे । र्सको िार्ग 
शहरी ववकास िथा भवन र्नमािर् सम्बश्चन्ध मापदण्ड एवम ्संवहिाको पूर्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
गाउँ क्षेरमा र्नमािर् हनुे कच्ची घरहरुिाई समेि भकुम्प प्रर्िरोर्ध बनाउन न्र्नुिम मापदण्डको 
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र्नमािर् गरी िाग ुगररनेछ । संरचना र्नमािर् गनुि पूवि नक्सा पास गनुिपने कानूनी प्रावधानिाई 
कडाईका साथ िागू गररनेछ । 

२०.५.२. आर्थिक रुपमा ववपन्न, िोपोन्मखु समदुार् र दर्िि जनिाको िार्ग नेपाि सरकारिे 
संचािन गरेको “जनिा आवास कार्िक्रम” िाई व्र्वश्चस्थि र र्िदावर् िलु्र्ाउन आवश्र्क 
व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.५.३. र्स आर्थिक वर्िमा एकीकृि, व्र्वश्चस्थि, वैज्ञार्नक, सरुश्चक्षि र हररि गाउँ शहर 
र्नमािर्को िार्ग गरुु र्ोजना बनाई िागू गररनेछ । सम्बश्चन्धि जग्गाधनीहरुको सहमर्िमा 
व्र्वश्चस्थि शहरको र्नमािर्को िार्ग जग्गा ववकास कार्िक्रमिाई प्रभावकारी िङ्गिे कार्ािन्वर्न 
गनि प्रर्ास गररनेछ । 

२०.५.४. वास्िववक अथिमा नगरपार्िका हनुको िार्ग आवश्र्क न्रू्निम शहरी पूवािधार 
ववकासको कार्ििाई र्स वर्ि पर्न र्िििा ददईनेछ । रंगशािाको र्नमािर्, सवुवधा सम्पन्न एवम ्
व्र्वश्चस्थि वसपाकि को र्नमािर्, राडीबजार एवम ् सीमबजार क्षेरमा व्र्वश्चस्थि िि व्र्वस्थापन, 

पर्ािप्त खिुा क्षेर, पोखरी, िाि एवम ्मनोरञ्जन स्थिहरुको र्नमािर् कार्ििाई ववशेर् जोड ददईनेछ 
। र्ी कार्िहरु संचािनको िार्ग प्रदेश िथा केन्ि सरकारसंग सहकार्िको नीर्ि र्िईने छ । 

२०.५.५. सेवा सवुवधा प¥ुर्ाउन र प्राप्त गनि कदठन, ववकासका िार्ग वाधक, अपार्क र 
असरुश्चक्षि स्थानमा रहेका र्छटपटु वस्िीहरुिाई स्थानान्िरर् गरी सरुश्चक्षि पनुिवासको व्र्वस्था 
गनि संघीर् सरकाद्धारा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईएको एकीकृि वस्िी ववकास कार्िक्रमिाई प्रभावकारी 
िङ्गिे कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्स आर्थिक वर्िमा त्र्स्िा घर पररवारको पवहचान गरी पनुिवासको 
िार्ग उपर्कु्त स्थानहरुको खोजी गररनेछ । 

२०.६. खानपेानी िथा सरसर्ाई सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.६.१ ददगो ववकासका १७ िक्ष्र्हरुमध्रे्को सर्ा पानी र पूर्ि सरसर्ाई सम्बश्चन्ध िक्ष्र् 
िोवकएको अवर्धर्भर प्राप्त गनि वािावरर्मैरी घरका १० सूचकहरुको कार्ािन्वर्न, पूर्ि 
सरसर्ाईर्कु्त वडा घोर्र्ा, एक घर एक धारा, एक घर एक शौचािर्, एक व्र्श्चक्त दश रुख, 

सधुाररएको चिूोको प्रर्ोग जस्िा कार्िक्रमिाई अर्भर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ ।  

२०.६.२. जिाधार संरक्षर्को िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाईनेछ । वडाहरुमा मौसम 
अनसुार वकृ्षारोपर् गने, मवहनामा कश्चम्िमा दईु पटक सरसर्ाई अर्भर्ान संचािन गने कार्ििाई 
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अर्भर्ानकै रुपमा संचािन गररनेछ । नगरपार्िका केन्िमा प्रत्रे्क हप्तामा एक पटक 
सरसर्ाई अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

२०.६.३. ववपन्न र ववपन्न दर्िि घरपररवारको अवस्थािाई मनन गदै  शौचािर् र्नमािर्को 
िार्ग आवश्र्क सामग्रीहरुको र्निःशलु्क व्र्वस्था गररनेछ । ववद्यािर्, साविजर्नक स्थि एवम ्
सरकारी कार्ाििर्हरुमा अपांगमैरी, वािमैरी साविजर्नक शौचािर् र्नमािर्मा ध्र्ान ददईनेछ । 

२०.६.४. “प्रदूर्किे र्िनुि पछिˮ भन्ने मान्र्िािाई कडाईका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
र्ोहोरमैिाको वैज्ञार्नक व्र्वस्थापनका िार्ग र्नमािर्ार्धन ल्र्ाण्डवर्ल्ड साइटको प्रभावकारी र 
व्र्वश्चस्थि सञ्चािन गररनछे । र्ोहोरमैिाको वगीकरर् गरी र्ोहोरिाई मोहरमा रुपान्िर गने 
नीर्िको अविम्बन गररनेछ । र्स आर्थिक वर्िमा कुवहने र्ोहोरबाट कम्पोष्ट मि र्नमािर्को 
कार्ििाई नमूनाको रुपमा सरुु गररनेछ । 

२०.६.५. पूर्ि सरसर्ाईर्कु्त नगरपार्िका र्नमािर्को िार्ग र्नर्मिि खानेपानी, सरसर्ाई िथा 
स्वच्छिा र्ोजना (WASH Plan) अनसुार वरै्भरी सरसर्ाई अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

२०.७. गररबी र्नवारर् सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.७.१. गररबीको रेखामूर्न रहेको जनसंख्र्ा, गररबीको गहनिा, ववर्मिा, Gini-coefficient 
सम्बश्चन्ध ि्र्ांक संकिन गरी गररवी उन्मूिनको िार्ग आवश्र्क नीर्िगि व्र्वस्था गररनेछ । 
गरीबी र्नवारर् सम्बन्धी कार्ििाई प्रभावकारी र प्रर्िर्ि उन्मूख िलु्र्ाउन नगरपार्िकामा 
स्वास््र् िथा सामाश्चजक ववकास शाखा अन्िगिि रहने गरी एक गररवी र्नवारर् सश्चचवािर्को 
स्थापना गररनेछ । गररवको र्सर्ाररस पर खोज्ने अवस्थाको अन्त्र् गरी सबै नगरवासीिे 
समवृद्धको प्रमार्पर प्राप्त गने श्चस्थर्िको र्सजिना गररनेछ । 

२०.७.२. गररवी र्नवारर् कोर्को प्रभावकारी सञ्चािन, व्र्वस्थापन र र्नर्मन गररनेछ । ऋर् 
र्िन ेिर ऋर्को दरुुपर्ोग गने व्र्श्चक्त वा समूह वा संस्थाहरुको पवहचान गरी दश्चण्डि गररनेछ 
। गररवी र्नवारर् कोर्, उद्योग िथा उद्यमशीििा प्रवद्धिन कोर् िथा कृवर्, वन िथा स्थानीर् 
स्रोिसाधन र सीपमा आधाररि उद्योगहरुको प्रोत्साहनको िार्ग ऋर् िथा अनदुानको रुपमा 
छुट्याईएको रकम नगरस्िररर् बचि िथा ऋर् सहकारी मार्ि ि सञ्चािन हनुे व्र्वस्था 
र्मिाईनेछ । 

२०.८. पर्िटन सम्बश्चन्ध नीर्ि 
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२०.८.१. पर्िटन क्षेरिाई राविर् अथििन्र एवं. र्स नगरपार्िकाको अथििन्रको प्रमखु 
आधारको रुपमा ववकास गनि प्राकृर्िक, ऐर्िहार्सक, धार्मिक पर्िटन पर्वद्धिनको िार्ग सकु्ष्म 
िंगिे अध्र्र्न गने िथा सोको िार्ग आवश्र्क पूवािधार ववकासमा जोड ददईनेछ । र्स 
आर्थिक वर्िर्भर पर्िटन गरुुर्ोजना िर्ार गरी िागू गररनेछ । गौिमहरुको उद्गम स्थि 
गोिामकोटमा आरे ऋवर्को मश्चन्दर र्नमािर् िथा गोिामकोट आरे ऋर्ीको मश्चन्दर हुँदै 
श्चचर्रपाटन र्सस्ने वहमािसम्मको सहार्सक पदमागि र्नमािर्को िार्ग केन्ि िथा प्रदेश सरकारसँग 
ववशेर् पहि गररनेछ । “गौिमहरु गोिामकोट जाउँ, पूखािको थािथिो श्चचनौं” अर्भर्ानिाई 
र्नरन्िरिा ददईनेछ । साइकुमारी काँडादह पदमागि र्नमािर् कार्ििाई ववशेर् पर्िटकीर् र्ोजनाको 
रुपमा अगाडी बिाईनेछ ।“साईकुमारी जाउँ मनोकाकँ्षा परुा गरौं – र्सस्न ेवहमािको सनु्दरिा र 
श्चशिििाको महशसु गरौं” अर्भर्ानिाई र्नरन्िर रुपमा संचािन गररने छ । र्ी अर्भर्ानहरुको 
िार्ग होटेि, होम स्टे संचािमा प्रोत्साहन गररनेछ । पर्िटकीर् संभावना बोकेका एवम ्पवहचान 
भएका अन्र् पर्िटन क्षेरहरुको ववकासको िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

२०.८.२. पर्िटकीर् स्थिहरुको अध्र्र्न, पवहचान र प्रचारप्रसारको िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 
र्मिाइने छ । पर्िटन पूवािधार र्नमािर्, प्रचारप्रसार र पर्िटक अनकूुि सेवा सवुवधा ववकासमा 
जोड ददईनेछ । पर्ािवरर् पर्िटन, र्दु्ध पर्िटन िथा एग्रोपर्िटनका िार्ग संभाव्र्िा अध्र्र्न 
गररनेछ । 

२०.९. वन िथा वािावरर् सम्बन्धी नीर्ि 

२०.९.१. जैववक ववववधिाको संरक्षर्, वािावरर् संरक्षर् र व्र्वस्थापन, भ–ूक्षर् र्नर्न्रर्, 

जिाधार संरक्षर्, जनसंख्र्ा व्र्वस्थापन सम्बश्चन्ध नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको व्र्वस्था गरी 
िागू गररनेछ । जिवार् ुपररवििन अनकूुिन कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

२०.९.२. नगरपार्िकाको िगानीमा वनमा आधाररि उद्योगहरुको स्थापना गरी सञ्चािन 
गररनेछ । वन क्षेरको वैज्ञार्नक एवं. ददगो व्र्वस्थापन गरी वनजन्र् उत्पादन अर्भववृद्ध गनिको 
िार्ग बैज्ञार्नक वन ब्र्वस्थापन कार्िर्ोजना िाग ुगररनेछ । सामदुावर्क वन ववकास कार्िक्रम 
र र्नजी वन ववकास कार्िक्रमिाई प्रभावकारी िङ्गिे संचािन गररनेछ । सडक िगार्िका 
पूवािधार ववकास गदाि अर्नवार्ि रुपमा वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ांकन गने व्र्वस्थािाई कडाईका 
साथ कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । ववद्यािर्, समूह, सहकारी र सम्बश्चन्धि स्थानीर्िाई पररचािन 
गरी नाङ्गा पाखाहरु, सडक छेउमा वकृ्षारोपन गने कार्ििाई अर्भर्ानको रुपमा अगाडी बिाईनेछ 
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। जनप्रर्िर्नर्धहरुिे र्नवािश्चचि हुँदा प्राप्त िोकवप्रर् मि बराबरको सङ्खख्र्ामा अर्नवार्ि रुपमा 
रुखहरु रो्ने “एक िोकवप्रर् मि बरारब एक रुख” अर्भर्ान सञ्चािन गररनछे । 

२०.९.३. ववपद् पूवििर्ारी िथा प्रर्िकार्ि कार्िर्ोजना बनाई िागू गररनेछ । सबै 
घरपररवारिाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी आधारभिू िार्िमको व्र्वस्था गररनेछ । ववपद् पूवि 
िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि कार्िर्ोजना र स्थानीर् ववपद् िथा जिवार् ुउत्थानश्चशि र्ोजना (LGCDP) 
िर्ार पारी िागू गररनेछ । 

२०.१०. र्वुा िथा खेिकूद सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१०.१. “स्वास््र्का िार्ग खेिकूद रािका िार्ग खेिकूद” भन्ने राविर् नारािाई साथिक 
िलु्र्ाईनेछ । नगरस्िररर्, अन्िर स्थानीर् िहका खेिकूद प्रर्िर्ोगीिाहरु सञ्चािनको िार्ग 
कार्ििार्िका बनाई िागू गररनेछ । सवुवधा सम्पन्न खेिकूद मैदान र्नमािर्को कार्ििाई प्रदेश 
िथा केन्ि सरकारको समेि िगानीमा र्स वर्ि सम्पन्न गररनेछ । खेिकूद क्षेरको ववकासको 
िार्ग व्र्वश्चस्थि नीर्ि बनाईनेछ । खेिकूदको ववकासको िार्ग र्वुा िथा खेिकूद ववकास 
सर्मर्ििाई प्रभावकारी िङ्गिे पररचािन गररनेछ । ववद्यािर्स्िरका बािबार्िकाहरुको िार्ग 
खेि प्रश्चशक्षक र िार्िमको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.१०.२. र्वुा शश्चक्तिाई उद्यमश्चशििा, स्वरोजगार र आर् आजिनमा केश्चन्िि गनि ित्काि 
छोटो अवधीको सीपमूिक एवम ्व्र्वसावर्क िार्िम ददइनेछ । र्वुाहरुिाई उत्पादनका क्षेरमा 
समवपिि गराई समवृद्धको रेखा कोनिको िार्ग श्रमदि वा श्रम सहकारी बनाई पररचािन गने 
अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ। 

२०.१०.३. नगर प्रहरीिाई नगरपार्िकाको समवृद्ध र ववकासको िार्ग ववशरे् िङ्गिे पररचािन 
गररनेछ । नगर प्रहरी मार्ि ि गनुिपने भर्न िोवकएका कार्िहरु नगर प्रहरी मार्ि ि सम्पादन गनि 
नगर प्रहरी संर्न्रिाई सक्षम र सवुवधा सम्पन्न िलु्र्ाईनेछ । 

२०.१०.४. ववदेशबाट आएका र्वुाहरुिाई व्र्वसावर्क र्नरन्िरिाको िार्ग ऋर्को व्र्वस्था 
गनि संश्चघर् सरकारसँग समन्वर् गररनेछ । 

२०.११. श्चशक्षा सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.११.१. श्चशक्षा क्षेरको सधुारको िार्ग भएका सकरात्मक प्रर्ासहरुिाई र्स आर्थिक वर्िमा 
पर्न र्नरन्िरिा ददईनेछ । ववद्यािर् अनगुमन प्रर्िवेदनहरुको पूर्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
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२०.११.२. संववधानि ् प्राप्त श्चशक्षा सम्बन्धी अर्धकारको पूर्ि कार्ािन्वर्नको िार्ग स्वीकृि 
भएका कानूनी व्र्वस्थाहरुको पररपािनामा ववशेर् जोड ददईनेछ र आवश्र्किाको आधारमा थप 
काननुी ब्र्वस्था गदै जाने नीर्ि र्िईनेछ । 

२०.११.३. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा वहमािर् माध्र्र्मक ववद्यािर् खदद, 
ज्ञानोदर् माध्र्र्मक ववद्यािर् चौिारा, शवहद स्मरृ्ि नमूना माध्र्र्मक ववद्यािर् राडीज्रू्उिा, 
वहमािर् माध्र्र्मक ववद्यािर् दाजे र आदशि माध्र्र्मक ववद्यािर् घेत्मािाई नमूना ववद्यािर्को 
रुपमा ववकास गनि भौर्िक संरचना सधुार िथा र्डश्चजटािाईजेशन अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 
बािकल्र्ान माध्र्र्मक ववद्यािर् रार्डज्रू्उिािाई प्राववर्धक श्चशक्षािर्को रुपमा ववकास गररनेछ 
। संघीर् सरकारको मापदण्ड अनसुार न्रू्निम ववद्याथी सङ्खख्र्ा पगु्ने अन्र् ववद्यािर्हरुिाई 
समेि नमूना बनाईनेछ । 

२०.११.४. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी सङ्खख्र्ाको आधारमा करार स्वर्मसेवक 
श्चशक्षकहरुको व्र्वस्था गररएकोमा उक्त व्र्वस्थािाई पररवििन गरी प्रर्ि ववद्याथी सङ्खख्र्ाको 
आधारमा र्नश्चिि अनदुान रकम उपिब्ध हनुे नीर्ि िागू गररनेछ । ववर्र्गि, र्ोग्र् एवम ्
सकरात्मक सोच भएका जनशश्चक्तिाई श्चशक्षा क्षेरमा स्वागि गररनेछ । ववद्यािर् मजिर 
अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । र्न:शलु्क र अर्नवार्ि आधारभिू श्चशक्षा र अर्नवार्ि माध्र्र्मक 
श्चशक्षा सम्बन्धी मौर्िक हकको पूर्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२०.११.५. ग्रार्मर् क्षेरको वििमान शैश्चक्षक पररवेशिाई ब्र्ापक सधुार गने नीर्ि र्िईनेछ । 
पञ्च ववर्िर् ववद्यािर् श्चशक्षा सधुार पररर्ोजना र्नमािर् गरी िागू गररनेछ । श्चशक्षािाई अपांगमैरी 
एवं. वािमैरी बनाईनेछ । ववद्यािर् श्चशक्षा सधुार पररर्ोजना अनि्गिि भौर्िक पूवािधार िथा  
शैश्चक्षक गरु्स्िरको न्र्नुिम मापदण्ड िोवकनेछ । उक्त पररर्ोजना िाग ुगनि चावहने आर्थिक 
श्रोि िथा अन्र् प्राववर्धक सहर्ोग र परामशि सेवा ब्र्वस्थाको िार्ग प्रदेश िथा केन्ि सरकार 
एवं दाि ृर्नकार् र गैर सरकारी संस्था समेि पररचािन गने नीर्ि र्िईनेछ ।  

२०.११.६. माध्र्ार्मक श्चशक्षा गरु्स्िररर् बनाईने छ । र्स नगरपार्िकामा रहेको एकमार 
श्चशक्षा क्र्ाम्पसिाई बहमुखुी क्र्ाम्पस बनाउन आवश्र्क सहर्ोग गने नीर्ि र्िईने छ । 

२०.११.७. ववपन्न वगिका जेहेन्दार बािबार्िकाहरुिाई छारवशृ्चत्तको व्र्वस्था गररनेछ । भनाि 
अर्भर्ानिाई प्रभावकारी िलु्र्ाई सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा बािबार्िका एवम ्
अर्भभावकहरुिाई आकवर्िि गनि गरु्स्िररर् पठनपाठनका अर्िररक्त अर्भभावक श्चशक्षा िथा 
जागरर् अर्भर्ान र अन्र् ववशेर् आकर्िर्का कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 
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२०.११.८. ववद्यािर् सधुारको िार्ग सूचना प्रववर्धको ब्र्ापक प्रर्ोग गररनेछ । ववद्यािर्को 
प्रशासर्नक सधुार िथा र्नर्मनको िार्ग ववद्यिुीर् शासनको अवधारर्ा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ 
। 

२०.११.९. उच्च श्चशक्षा अध्र्र्न गनि चाहने एवम ्नगरपार्िकाको जनशश्चक्तको आवश्र्किा र 
मागिाई पूरा गनि इच्छुक बािबार्िकाहरुिाई छारवशृ्चत्त िथा शिुभदरमा शैश्चक्षक ऋर्को 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

२०.११.१०. उत्कृष्ट नर्िजा हार्सि गनि सर्ि ववद्यािर्, उक्त ववद्यािर्मा कार्िरि उत्कृष्ट 
श्चशक्षक एवम ् उत्कृष्ट ववद्याथीहरुिाई परुुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । वावर्िक शैश्चक्षक 
क्र्ािेन्डर, वावर्िक कार्ििार्िकाको र्नमािर् गरी शैश्चक्षक गर्िववर्धहरु संचािन गने नीर्ििाई 
र्नरन्िरिा ददईनेछ । श्चशक्षा ऐन िथा र्नर्माविी अनसुार प्रधानाध्र्ापकको र्नर्शु्चक्त गरी 
र्नजसँग कार्ि सम्पादन करार गरी सूचकको आधारमा कार्ि सम्पादन मूल्र्ांकन गररनेछ । 

२०.११.११. जोश्चखमको वहन गरररहेका वािबार्िकाहरुको उद्धार एवम ् संरक्षर्को िार्ग 
आपत्कार्िन बाि उद्धार कोर्को स्थापना गरी संचािन गररनेछ । ववशेर् क्षामिा भएका 
वािवार्िकाको िार्ग ववशेर् श्चशक्षा संचािनको िार्ग सहर्ोग गररनेछ ।  

२०.११.१२. ववद्यािर्मा श्चशक्षकहरुको वक्रर्ाकिाप, पठनपाठनको अवस्था र समग्र ववद्यािर्मा 
हनुे गर्िववर्धहरु सकु्ष्म िङ्गिे अध्र्र्न गरी नगरपार्िकामा प्रर्िवेदन गनि श्चशक्षा, र्वुा िथा 
खेिकूद शाखा अन्िगिि रहने गरी शैश्चक्षक गरु्स्िर पररक्षर् केन्िको गठन गररनेछ । ववद्यािर् 
अनगुमन, र्नर्मन र मूल्र्ांकनको कार्ििाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

२०.१२. िैंर्गक समानिा िथा सामाश्चजक समावेशीकरर् सम्बन्धी नीर्ि 

२०.१२.१. िैंर्गक समानिा, मवहिा सशक्तीकरर्, िैंर्गक मिुप्रवाहीकरर् र मवहिा सहभार्गिा 
ववृद्ध गने नीर्ििाई प्रोत्साहन गररनेछ । संचार्िि आर्ोजना िथा कार्िक्रममा कश्चम्िमा ४० 
प्रर्िशि मवहिा र कश्चम्िमा १० प्रर्िशि अपांग वा अल्पसंख्र्क वा दर्िि समदुार्को 
सहभार्गिा सरु्नश्चिि गररनछे । िघ ुउद्यम िथा र्सप ववकास सम्बश्चन्ध कार्िक्रमहरुमा िश्चक्षि 
वगि, क्षेर, समदुार्को सहभार्गिािाई पवहिो प्राथर्मकिामा राश्चखनेछ । 

२०.१२.२. जनुसकैु वकसीमका मवहिा वहंसा ववरुद्ध कठोर कदम चार्िनेछ । मवहिा वहंसाको 
प्रमखु कारर्को रुपमा रहेका अश्चशक्षा, अभाव, अन्धवववसनास र पछ्यौटेपन हटाउन ववशेर् 
अर्भर्ानात्मक कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 
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२०.१२.३. संववधानिे मौर्िक हकको रुपमा सरु्नश्चिि गरेका मवहिा, दर्िि, जनजािी, अपांग, 

बािबार्िका, ववपन्न वगिसँग सम्बश्चन्ध अर्धकारको अक्षरस कार्ािन्वर्न गनि ववशेर् जोड ददईनेछ 
। 

२०.१२.४. असि सामाश्चजक मूल्र् मान्र्िाको संरक्षर् एवम ्संवद्र्धन गररनेछ । बाि वववाह 
गने िथा गराउने दबैुिाई कानूनको कठघरामा उभ्र्ाईनेछ । बािवववाह, बहवुववाह, दाइजो प्रथा, 
बोक्सीको आरोप, छुवाछुि एवम ् अन्र् सामाश्चजक कुररिी उन्मूिन गनि ववशेर् सचेिनामूिक 
कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

२०.१२.५. िश्चक्षि वगि, क्षेर एवम ्समदुार् केश्चन्िि व्र्वसावर्क एवम ्सीपमूिक िार्िमहरु 
सञ्चािन गरी त्र्स्िा वगिको सशश्चक्तकरर् गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । प्रत्रे्क वडामा 
अर्नवार्ि रुपमा स्थापना हनुे टोि ववकास संस्थाहरुमा िश्चक्षि वगिहरुको सहभार्गिा सरु्नश्चिि 
गररनेछ ।  

२०.१२.६. राज्र् व्र्वस्था पररवििनको िार्ग भएका महान ् जनर्दु्ध र आन्दोिनका सवहद 
पररवार िथा घाईिे र्ोद्धाहरुको सम्मान, संरक्षर् र आर्थिक मूि प्रवावहकरर्मा समावहि गने 
नीर्ि िाग ुगररनेछ ।  

२०.१२.७. समाजमा कुसंस्कारको रुपमा रहेको बािवववाहिाई न्रू्र्नकरर् गनि टोि, वडा एवं 
नगरपार्िका स्िरमा चेिनामिुक कार्िक्रम गनुिका साथै काननुी कारवाहीिाई कडाइका साथ 
िाग ुगररनेछ । 

१२.१२.८. टुहरुा, अनाथ एवं संरक्षर् वववहन बािबार्िकािाई बैकश्चल्पक संरक्षर्का िार्ग 
उश्चचि व्र्वस्थापनमा पहि गररनेछ । अनाथ िथा जोश्चखमर्कु्त बािबार्िकाका िार्ग सामाश्चजक 
सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१२.१२.९. श्चशक्षावाट ववमखु बािबार्िकािाई श्चशक्षाको पहुँचमा ल्र्ाउन े कार्िक्रम िर् गरी 
ववद्यािर् उमेरका सम्परु्ि बािबार्िकािाई श्चशक्षाको मिुधारमा ल्र्ाइनेछ । 

१२.१२.१०. ववद्यािर्, वडा र नगरपार्िकामा बािक्िव एवं संञ्जाि गठन गरी वक्रर्ाश्चशि 
गररनेछ । ववद्यािर्हरुमा जरु्नर्र रेडक्रस सकि ि र स्काउट गठन गरी बािबार्िकाहरुमा 
सेवामूिक र स्वर्मसेवक भावनाको ववकास गररनेछ ।  
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१२.१२.११. मवहिा शसश्चक्तकरर्को िागी प्रत्रे्क टोि, वडामा मवहिा समहु एवं सर्मर्ि 
गठन गरी नगरपार्िकामा सशु्चचकृि गररनेछ । सूचीकृि सवै समूहिाई अनशु्चशक्षर् िार्िम 
ददइनेछ । प्रत्रे्क वडामा रहेका मवहिा सर्मर्ििाई आर्आजिन सम्वन्धी िार्िम ददई 
आर्आजिनमूिक व्र्वसार्मा आवद्ध गररनेछ । 

१२.१२.१२. िैंर्गक वहंसा, घरेि ु वहंसा न्रू्र्नकरर् गनि काननुी एवं चेिनामिुक कार्िक्रममा 
जोड गररनेछ । 

१२.१२.१३. जेष्ठ नागररक आननै सन्िानवाट अपहेर्िि, घृश्चर्ि व्र्वहारिे जोश्चखममा रहेको 
हदुाँ समाजमा जेष्ठ नागररकिाई सम्मानपूविक वािावरर्मा श्चजउने अवस्था सरु्नश्चिि गररनेछ । 
साथै जेष्ठ नागररकिाई संरक्षर् नगने दवु्र्र्वहार गने सन्िान वा व्र्श्चक्तिाई दश्चण्डि गने नीर्िको 
अविम्बन गररनेछ । 

१२.१२.१४. अपांगिा भएका व्र्श्चक्तिाई सीपमूिक एवम ् व्र्वसावर्क िार्िम प्रदान गरी 
रोजगारीमा जोड गररनेछ ।  

२०.१३. ववज्ञान िथा प्रववर्ध सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१३.१. नगरको समवृद्धको िार्ग ववज्ञान र प्रववर्धको क्षेरबाट प्राप्त हनु सक्ने िाभ, अवसर 
र संभावनािाई खोजी गरी र्स क्षेरमा संख्र्ात्मक र गरु्ात्मक ववकास गररनेछ । 

२०.१३.२. नगरपार्िकार्भर ववज्ञान, सूचना िथा सञ्चार प्रववर्धको क्षेरमा दक्ष जनशश्चक्त 
उत्पादन गनि माध्र्ार्मक िहका सबै ववद्यािर्हरुमा प्राववर्धक ववर्र्को पठनपाठनको व्र्वस्था 
गररनेछ । माध्र्ार्मक िहका सबै ववद्यािर्हरुमा कम््र्टुर श्चशक्षक, कम््र्टुर ल्र्ाव, ववज्ञान 
प्रर्ोगशािा, ववद्यिुीर् हाश्चजरीको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०.१३.३. ववद्यिुीर् शासनको िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ । िेखा, राजवसन प्रर्ािीिाई 
सनटवेर्रको माध्र्मबाट व्र्वश्चस्थि गररनेछ । 

२०.१३.४. ववज्ञान िथा प्रववर्ध सम्बश्चन्ध र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२०.१३.५. नगरपार्िका कार्ाििर्मा स्थापना भएको पसु्िकािर्मा िीि गर्िको इन्टरनेट सेवा 
जडान गररनेछ । स्थावपि पसु्िकािर्िाई सामदुावर्क सूचना केन्िको रुपमा ववकास गररनेछ 
। 



 

25 
 

२०.१४. संस्थागि ववकास, सशुासन िथा सेवा प्रवाह सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१४.१ साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, प्रववर्धर्कु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभार्गिामूिक बनाउँदै िर्गनेछ । भ्रष्टाचार 
गने र गराउने दवैुिाई दश्चण्डि गने नीर्िको अविम्बन गररनेछ । 

२०.१४.२. नगरपार्िका िथा प्रत्रे्क वडामा सूचना िथा ि्र्ांक व्र्वस्थापनको िार्ग सूचना 
िथा अर्भिेख व्र्वस्थापन केन्ििाई व्र्वश्चस्थि गररनेछ । वडा कार्ाििर्बाट हनुे गरेका 
साविजर्नक सेवाप्रवाह िथा ववकास र्नमािर् सम्बश्चन्ध कार्िको मार्सक रुपमा प्रगर्ि प्रर्िवेदन पेश 
गने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

२०.१४.३. साविजर्नक सनुवुाई, सामाश्चजक पररक्षर्, साविजर्नक पररक्षर्, व्र्वस्थापन पररक्षर्, 

गनुासो व्र्वस्थापनमा उपर्कु्त ववर्ध र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । जनिासँग 
अन्िरवक्रर्ा कार्िक्रमिाई र्नरन्िर रुपमा कार्ििार्िका बनाई सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । प्रत्रे्क 
िीन मवहनामा साविजर्नक र्नकार्िे गरेका कार्िहरु साविजर्नक सनुवुाई गरी साविजर्नक गनुिपने 
प्रावधानिाई कडाईकासाथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२०.१४.४. शवहद स्मरृ्ि नमूना माध्र्र्मक ववद्यािर्, रार्डज्रू्उिा श्चशक्षा क्र्ाम्पस, वडा 
कार्ाििर् एवम ्नगरपार्िकाको िार्ग आवश्र्क जग्गा प्रार्प्त गररनेछ । र्निःशलु्क रुपमा जग्गा 
प्राप्त गने वडाहरुिाई भवन र्नमािर्को िार्ग पवहिो प्राथर्मकिामा राश्चखनछे । आगामी दईु 
वर्िर्भर नगरपार्िका एवम ्सबै वडा कार्ाििर्हरुको आननै भवन हनुेछन ्। 

२०.१५. सञ्चार सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१५.१. सूचना िथा संचार प्रववर्धबाट अवहिे पर्न नगर क्षेर ववकट छ । नगरमा 
संचार्िि एर्.एम.रेर्डर्ोको प्रशारर् क्षेर ववस्िार गररनेछ । सूचना िथा संचार प्रववर्धको 
ववकास गरी सविसिुभ इन्टरनेट सेवा ववस्िारको िार्ग ववशेर् पहि गररनेछ । 

२०.१५.२. सविसिुभ संचार सवुवधाको िार्ग आवश्र्क पूवािधार र्नमािर् गनि संघीर् सरकार 
एवम ्प्रदेश सरकारसँग ववशेर् पहि गररनेछ । 

२०.१५.३. राज्र्को िेस्रो अङ्गको रुपमा रहेको सञ्चार जगि एवम ्त्र्समा कार्िरि सञ्चारकमी 
िथा परकारहरुको वाक स्विन्रिािाई उच्च सम्मान गदै नगरपार्िकाको समवृद्ध र ववकासको 
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िार्ग सञ्चार जगििे खेिेको भरू्मको मूल्र्ांकन गरी प्रोत्सावहि गररने नीर्ि र्िईनेछ । 
परकारहरुको पेशागि मर्ािदा र सरुक्षाको िार्ग ववशेर् र्ोगदान गररनेछ । 

२०.१६. सरकारी िथा गैर सरकारी संघ–संस्था सञ्चािन सम्बश्चन्ध नीर्ि 

२०.१६.१. नगरपार्िका क्षेरमा कार्ि गनि इच्छुक गैरसरकारी संघसंस्थािे नगरसभाबाट 
अर्नवार्ि रुपमा बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृि गराई नगरपार्िकाको संश्चचि खािाबाट नै र्नकासा 
हनुे व्र्वस्था गनुिपनेछ । नगरसभाबाट स्वीकृि नगराई कुनै पर्न बजेट िथा कार्िक्रम संचािन 
गनि पाईन ेछैन । 

२०.१६.२. कुनै पर्न सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्था, र्नकार्, क्षेर, ववर्र्गि कार्ाििर्िे 

नगरपार्िकार्भर आर्ोजना, कार्िक्रम संचािन गनुिपूवि नगरपार्िकाको स्वीकृर्ि र्िन,े 

नगरपार्िकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम अनरुुप आर्ोजना वा कार्िक्रम सञ्चािन गनुिपने 
व्र्वस्थािाई कडाईका साथ िागू गररनेछ । 

२०.१७. स्वास््र् सम्बन्धी नीर्ि 

 ८.१७.१. प्रदेश सरकार एवम ् संघीर् सरकारसँगको समन्वर् र सहर्ोगमा २५ शैर्ाको 
अस्पिाििाई व्र्वश्चस्थि िङ्गिे सञ्चािन गररनेछ । अस्पिाि सञ्चािनको िार्ग आवश्र्क 
भौर्िक पूवािधार, और्र्ध उपकरर्, दक्ष जनशश्चक्तको प्रभावकारी व्र्वस्था गररनेछ ।  

२०.१७.२. सबै नगरबासीहरुको स्वास््र् सेवा सरु्नश्चिििाको िार्ग स्वास््र् ववमा गने 
कार्ििाई प्रभावकारी र बाध्र्ात्मक बनाईनेछ । अर्ि ववपन्न भर्न पवहचान भएका समदुार्का 
पररवारको िार्ग स्वास््र् ववमा र्न:शलु्क गने व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।  

२०.१७.३. सञ्चािनरि शहरी स्वास््र् ईकाइहरुिाई थप सदुृि गराई सवुवधा सम्पन्न बनाईनेछ 
। केन्ि सरकारसँगकव ्साज्दारी र सहर्ोगमा क्रमशिः वडा नं. १, ३, ६, १३, ८, १०, र १२ 
मा  स्वास््र् संस्थाको भवन र्नमािर्को िार्ग पहि गररनेछ ।  

२०.१७.४.  एम्बिेुन्स सेवािाई चौववसैं घण्टा सचुारु गररनेछ । “रोग िागेर उपचार गनुिभन्दा 
रोग नै िाग्न नददन ुउपर्कु्त हनु्छ” भने्न मान्र्िा अनसुार व्र्श्चक्तको व्र्वहार र आचरर्मा सधुार 
गनि सचेिनामूिक कार्िक्रम संचािन गररनेछ । नगरपार्िका केन्िमा नागररक आरोग्र् 
कार्िक्रम अन्िगिि व्र्ार्ाम िथा र्ोगा कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

२०.१८. सहकारी िथा गररबी र्नवारर् सम्बश्चन्ध नीर्ि 
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२०.१८.१. आठववसकोट नगरपार्िकामा रहेको गररबी न्रू्नीकरर् गनि प्रदेश सरकार एवम ्
संघीर् सरकारसँगको सहकार्िमा गररबी ववरुद्घ साझा अर्भर्ान अन्िगिि ववर्भन्न कार्िक्रमहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२०.१८.२. सम्बदृ्ध नगरका िार्ग सहकारी अर्भर्ान अन्िगिि सहकारीिाई सम्बदृ्ध नगरपार्िका 
र समाजवाद र्नमािर्को प्रमखु आधार स्िम्भको रुपमा ववकास गनि र समाजवादको अभ्र्ास गने 
गाउँको रुपमा प्रत्रे्क वडािाई केश्चन्िि गरी सबै नगरवासीहरुको सहकारी संस्थामा शेर्र 
कार्म हनुे सरु्नश्चिि हनुे व्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

२०.१८.३. संघीर् सरकार एवम ्प्रदेश सरकारको गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारीको 
नारािाई साथिक िलु्र्ाउन सहकारी मार्ि ि कृवर्जन्र् र वनपैदावारमा आधाररि उद्योगको 
स्थापना गरी रोजगारी र्सजिना गररनेछ ।  

२०.१८.४. र्वुा बेरोजगारीिाई सम्बोधन गनि र्वुा िश्चक्षि कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
दर्िि, मवहिा, द्वन्द्वपीर्डि, ववपन्न िथा सीमान्िकृि समदुार्को आत्मर्नभिरिाको िार्ग िश्चक्षि वगि 
ववशेर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१९. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहववचमा समन्वर्, सहकार्ि र सहअश्चस्ित्वको भावना ववकास गनि 
सकेमा मार राविर् एकिा अर्भववृद्ध गनि बि पगु्ने, ववर्भन्न वगि, क्षेर, समदुार्ववचको भावनात्मक 
सम्बन्ध प्रगाि हनुे र आर्थिक सामाश्चजक रुपान्िरर्को काम सहज हनुेछ । जनिाको आर्थिक, 

सामाश्चजक र सांस्कृर्िक रुपान्िरर्मा नेपािको संववधानिे र्नददिष्ट गरेको िक्ष्र् हार्सि गनि नगर 
कार्िपार्िका प्रर्िवद्ध छ । 

२१. अन्त्र्मा, र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउने सअुवसर प्रदान गने सबै नगरवासी 
सम्पूर्ि जनसमदुार्, नगर कार्िपार्िका र नगर सभाका सदस्र्ज्र्हुरु, राजनीर्िक दि एवम ्
भािसंृगठनका प्रर्िर्नर्धहरु, रािसेवक कमिचारीहरु, सरुक्षाकमी, र्नजी क्षेर, नागररक समाज, संचार 
जगि सबैिाईि हाददिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । 

नगर र नगरवासीको जर् होस ् 

धन्र्वाद  


