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आगाभी आ.व. २०७९/०८० को नीतत तथा कामयक्रभ 

 

दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अतधवेशन नगय प्रभखु श्रीभान ्कुनसाङ राभाज्मूफाट प्रस्ततु आतथयक फषय 
२०७९/०८० को वाहषयक नीतत तथा कामयक्रभ 

 

आतथयक वषय २०७९/०८० को वाहषयक नीतत तथा कामयक्रभ 

आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

नभोफदु्ध नगयऩातरकाको दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अतधवेशन अथायत फजेट अतधवेशन भा आतथयक 
वषय २०७९/०८० को वाहषयक नीतत तथा कामयक्रभहरु प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा सवयप्रथभ भ नगय 
कामयऩातरका तथा नगय सबाप्रतत हार्दयक कृतऻता व्मक्त गनय चाहन्छु। 

१. सवयप्रथभ अघघल्रो कामयकारभा तनवायघचत बई स्थानीम तह घोषणा बए ऩश्चात सम्ऩन्न बएको 
स्थानीम तह सदस्म तनवायचन, २०७४ भा तनवायघचत बएका जनप्रतततनतधहरुरे गयेका 
उल्रेखनीम, उदायणीम, असर अभ्मास य कामयहरुराई तनयन्तयता र्ददै हवऩद् तथा 
भहाभायीको चऩेटाभा ऩरययहेको चनुौतीऩूणय य असहज अवस्थाभा नेऩारको याज्म ऩनु: सॊयचना 
ऩतछ सम्ऩन्न बएको दोश्रो चयणको स्थानीम तहको तनवायचन ऩश्चात नभोफदु्ध नगयऩातरकाका 
तपय फाट दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अतधवेशनभा ऩहहरो ऩटक आतथयक वषय २०७९/०८० 
को वाहषयक नीतत तथा कामयक्रभ महाॉहरु सभऺ ऩेश गनय ऩाउॉदा भ गौयवाघन्वत बएको छु।  

२. प्रथभत: भ भरुकुको याजनीततक, साभाघजक तथा साॊस्कृततक रुऩान्तयणका रातग जीवन 
फतरदान गनुयहनुे सम्ऩूणय ऻात/अऻात सहहदहरु प्रतत बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गनय चाहन्छु। 
साथै हवतबन्न रोकताघन्िक आन्दोरनका घाईते मोद्धा, अऩाङ्ग, फेऩत्ता नागरयक य ततनका 
ऩरयवायहरु प्रतत उच्च सम्भान व्मक्त गदयछु। 



३. नभोफदु्ध नगयऩातरका रोकतन्िका आधायबतू भूल्म, भान्मता, भानव अतधकायको सॊयऺण, 
सशुासन, उत्तयदामी सयकाय, भ्रष्टाचाय तनमन्िण, स्वतन्ि न्मामऩातरका, प्रसे स्वतन्िता, 
हवतधको शासन य जनताका आधायबतू हक अतधकाय प्रतत प्रततवद्ध छ। 

४. मस नभोफदु्ध नगयऩातरकारे आऩसी सॊवाद, सहभतत य सहकामय भापय त रोकताघन्िक हवतध, 
भूल्म य भान्मताका आधायभा नगयको सभग्र शासन व्मवस्थाको सॊचारन, हवकासको 
व्मवस्थाऩन एवॊ सावयजतनक सेवा प्रवाहभा सधुायात्भक कामयप्रणारीको अनसुयण गयेको छ। 
गणताघन्िक सॊघीमतासॉगै फढेका जनताका आकाॊऺा, चाहना य बावनाराई सम्फोधन गने दृढ 
सॊकल्ऩका साथ मस हवषभ ऩरयघस्थततको फीचभा ऩतन नेऩारको वतयभान सॊहवधानरे अवरम्वन 
गयेको सॊघीम शासन प्रणारी कामायन्वमनका क्रभभा स्थानीम तहको सभग्र हवकास तथा 
सम्वहृद्धको ऩरयकल्ऩनाराई साकाय ऩानय आभ नगयफासीको बावनाको प्रतततनतधत्व गदै सम्वदृ 
नभोफदु्ध नगय तनभायण बन्ने आत्भा हववासासका साथ हवगतका सपर नीतत तथा 
कामयक्रभहरुराई तनयन्तयता र्ददै नभोफदु्ध नगयऩातरकाको आतथयक वषय २०७९÷०८० नीतत 
तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गदै गदाय हाभी सवै गौयवाघन्वत य बाग्मभानी बएको भैरे भहससु 
गरययहेको छु य ठूरो य भहत्वऩूणय घजम्भेवायी काॉधभा यहेको अनबुतूत य फोध बैयहेको छ। 

५. नेऩारको सॊहवधान जायी बएऩश्चात सॊघीम रोकताघन्िक गणतन्ि नेऩारको ऩहहरो स्थानीम 

तहको तनवायचन, २०७४ सम्ऩन्न बई सॊघीमताको याजनीततक कृमान्वमन प्रायम्ब बमो य 
जनताको तनकटस्थ सयकायको गठन बमो। स्थानीम सयकायको ऩहहरो ५ वषे कामयकार 
ऩयुा बैसक्दा रोकतन्िको सफैबन्दा फढी अभ्मास हनुे स्थानीम तह भापय त जनतारे आफ्नो 
घयदैरोभा याज्म य सयकायको उऩघस्थतत याम्रोसॉग अनबुव गनय ऩामो वा ऩाएन त्मो 
तऩघशरका हवषमवस्त ु तबिै याखौं तय श्रोत साधन य जानआकाॊऺा फीचको पयाहकरो य 
गहहयो खाडर, तथतत हवतध फसाल्नऩुने, सॊयचना तनभायण गनुयऩने, नेऩारको रातग हवल्कुरै नमाॉ 
अभ्मासभा अनबुवको कतभ, भहाभायीको आक्रान्तता आर्द सभस्मा य चनुौतीहत ुहवद्यभान तथए 
य यहनेछ। अफ मी य मस्तै सभस्मा य चनुौतीहरुको साभना गदै, उऩरब्ध श्रोत य साधनको 
सफोतभ प्रमोग गदै जनआकाॊऺा ऩयुा गने तपय  अगाडी फढ्नकुो हवकल्ऩ छैन। 

६. आतथयक वषय २०७९/०८० को नीतत तथा कामयक्रभको रातग आफ्नो अभलु्म सल्राह 
सझुाव प्रदान गनुयहनुे सम्ऩूणय जनप्रतततनतधज्मूहरु, हवतबन्न याजतनततक दरका प्रतततनतधज्मूहरु 
हवद्वत वगय, कभयचायीहरु, प्राध्माऩकहरु, घशऺकहरु, नागरयक सभाज, सॊचाय जगत, हवतबन्न 



सॊघसॊस्था, तनजी प्रततष्ठान य आभ नागरयकहरुराई अन्तयस्कयणदेघख नै धन्मवाद व्मक्त गदयछु 
य कामायन्वमनका रातग तनयन्तय सहमोग, सहकामय य सभन्वमको ऩतन अऩेऺा गदयछु। 

हमनै य मस्तै हवषमवस्तकुो ऩषृ्ठबतूभभा नभोफदु्ध नगयऩातरकाको आगाभी आतथयक वषय २०७९/०८० 
को वाहषयक नगय हवकास नीतत तथा कामयक्रभ तमाय गयीएको छ। 

"कृहष, व्माऩाय य ऩमयटन: हाम्रो सशक्त अतबमान" बने्न भूर नायाराई आत्भसात ्गदै सॊहवधानको भभय 
य बावना अनरुुऩ सफै प्रकायका हवबेदहरु अन्त्म गयी आतथयक सभानता, सभहृद्ध य साभाघजक न्मामको 
सतुनघश्चतताका रातग सभावेशी य सहबातगताभूरक तसद्धान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको तनभायण 
गनय टोर य वडास्तयफाट अभ्मास गने गयी एक हवकतसत, सशुासनमकु्त य भ्रष्टाचाय भकु्त स्थानीम 
सयकाय, उत्तयदामी सयकाय, हवकासशीर सयकाय, जनभखुी सयकाय, फतरमो सयकाय सफैको उन्नततको 
आधाय बन्ने भान्मताराई साकाय ऩानय आगाभी आतथयक वषय २०७९/८० को वाहषयक नगय हवकास 
नीतत तथा कामयक्रभ सॊहवधान प्रदत्त हक अतधकाय सहहत गर्ठत मस नगयऩातरकाको प्रभखुको 
हैतसमतरे मस गयीभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गने अनभुतत चाहन्छु। 

मस गयीभाभम सबाका आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

नगयऩातरकाको सभग्र हवकास जनताको उन्नतत य सावयजतनक सेवा प्रवाहराई जनभखुी य नततजाभखुी 
फनाउने कुया राई केन्र हवन्दभुा याखी नेऩाररे नऩेाररे सन ्२०२६ सम्भभा अतत कभ हवकतसत 
भरुकुफाट हवकासशीर याष्डभा ग्र्माजएुट हनुे य सन ्२०३० सम्भभा र्दगो हवकास रक्ष्म प्राप्त गने 
प्रततवद्दतासॉग एकाकाय हुॉदै ठोस मोजना य कामयक्रभ कामायन्वमनभा ल्माईनेछ।हयेक मोजना य 
कामयक्रभराई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वहृद्ध, आम वहृद्धसॉग योजगाय प्रवद्धनसॉग जोड्दै नगयफासीको 
रातग हवतयणभखुी बन्दा उत्ऩादनभखुीभा आधारयत कामयक्रभ सॊचारन गने गयी आतथयक वषय 
२०७९/०८० को वाहषयक हवकास नीतत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गदयछु।  

 

 

 

 

 



मस गरयभाभम नगयसबाभा उऩघस्थत आदयणीम नगय सबा सदस्मज्मूहरु, अफ भ हवषम 

ऺेिगत नीततहरु प्रस्ततु गदयछु। 

 

(क) आतथयक हवकास सतभतत 

१. कृहष तथा ऩशऩुॊऺी हवकास नीतत: 
 

 कृहषराई आतथयक वहृद्ध य योजगायीको प्रभखु सॊवाहकको रुऩभा हवकास गरयनेछ। 
याहष्डम एवॊ प्रादेघशक कृहष नीतत फभोघजभ कृहष अनसुन्धान, मान्िीकयण, 

व्मवसामीकयण य जरवाम ुअनूकुरन प्रहवतधको प्रवद्धयन गरयनेछ। 

 अगायनीक खेती प्रवधयन गनय प्राङ्गायीक तथा जैहवक भर उत्ऩादनभा हवशेष जोड 
र्दईनेछ ।   

 जरफाम ुऩरयवतयनको सन्दबयभा कृहषराई अनकुुरनका रातग कभ ऺेिपरभा फढी 
उत्ऩादन गनय हकसानहरुराई हवतबन्न हकतसभका तयकायी वा फारी उत्ऩादनका 
रातग कृहष हवशेषऻहरुफाट तातरभको ब्मवस्था तभराईनेछ । 

 कृहष सम्फन्धी हवस्ततृ गरुु मोजना, कृहष ऐन, नीतत तथा कामयहवतध तमाय गयी 
कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 खाद्यवस्त,ु परपूर, तयकायी तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनको रागत घटाउन कृषक 
सहमोग कामयक्रभ रागू गरयनेछ।कृहष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन भाटो 
उऩचायको रातग “ भाटो तभतन ल्माव”  तथा गणुस्तयीम “ बेटेरयनयी ल्माव ”  

स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ।साथै, घमु्ती फारी उऩचाय घशहवय, भाटो ऩयीऺण 
घशहवय जस्ता कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 सॊघीम सयकायको सहमोगभा सम्बाव्मता अध्ममन गयी “ हवशषे ऺिे हवशषे फारी”  

कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।एक वडा एक नभनुा कृहष तथा ऩश ुपभय कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 



 यासामतनक भरको आऩूततयराई सतुनघश्चत गनय कृहष सहकायीसॉगको सभन्वमभा 
“ भर फैंक”को स्थाऩना गरयनेछ।भरको कोटा फहृद्ध गनय आवश्मक ऩहर य 
सभन्वम गरयनेछ। 

 कृहष तथा ऩशधुन फीभा कामयक्रभराई हवस्ताय गरयनेछ। 

 ऻानभा आधारयत कृहषराई अगाडी फढाउन कृषक ऺभता अतबफहृद्ध कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ।एक वडा एक बेटेयीनयी प्राहवतधकको व्मवस्था गयी ऩश ुस्वास्थ 
कामयक्रभराई जनताको घयदैरोभा ऩमुायईनेछ । 

 ऩशहुरुभा राग्ने भहाभायी हवरुद्धको खोऩ अतबमानकै रुऩभा सञ्चारन गयी ऩशधुन 
ऺततराई न्मूनीकयण गरयनछे। 

 ताजा कृहष उऩजको बण्डायण गयी उऩमकु्त भौसभभा तनकासी  य  हवक्री गनय   
दाप्चा ऺेि य कानऩयु-भेतथनकोट ऺेिभा साभहुहक रुऩभा घशत बण्डाय (कोल्ड 
स्टोय) स्थाऩनाको रातग रगानीराई प्रोत्साहहत गरयनेछ। 

 वहवुषे नगदेफारी जस्तै घचमा, कहप, ड्र्मागन पर, कागती, सनु्तरा जस्ता वहवुषे 
नगदेफारी उत्ऩादनराई प्रोत्साहहत गनय हवषशे कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 “ हयाबया कयेसाफायी, योग तफयाभ डाॉडाऩायी”  को बावनाराई चरयताथय तलु्माउन 
नगय तबिका हयेक ऩरयवायराई हवषादी यहहत कयेसाफायी व्मवघस्थत गनय अतबप्ररेयत 
गरयनेछ। 

 बकुण्डे फजायभा यहेको कृहष उऩज सॊकरन केन्रराई कृहष उऩज सॊकरन 
सयरीकयण य सॊकतरत वस्तकुो प्रततस्ऩधॉ भूल्मभा तफक्री गनेगयी थऩ सदुृढीकायण 
गरयनेछ। 

 व्मवसाहमक कृहष कभयभा तनजी ऺेि य मवुाहरुराई आकषयण गनय ऩयुस्काय, सम्भान 
एवॊ हवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 अगायतनक नगयऩातरका उन्भखु कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय सॊघ, प्रदेश य गैय 
सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गरयनेछ। 

 ब-ूउऩमोग नीतत य कानून फभोघजभ ब-ूउऩमोग मोजना तनभायण गयीनेछ।खेततमोग्म 
जतभनको खण्डीकायण योकी खेततमोग्म जतभनको सॊयऺण एवॊ वैऻातनक सदऩुमोग 
गरयनेछ। 



 कृहष तथा ऩशधुन उत्ऩादनराई थऩ प्रोत्साहहत गनय य भूल्म स्थीयीकयण गनय कृहष 
उद्योग स्थाऩनाथय तनजी तथा साभहुहक ऺेिराई आकहषयत गरयनेछ । 

 कृहष वनको हवकास य हवस्ताय गनय फागभती प्रदेश सयकायको “ एक स्थानीम तह 
एक नसययी”  कामयक्रभराई थऩ हवस्ताय गयी “ एक टोर, एक नसययी”  कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

 योशी खोरा य दाप्चा खोराको जरधाय ऺेिराई उऩमकु्त प्रहवतध प्रमोग गयी 
कृहषमोग्म बतूभभा वषैबयी तसॊचाइ सहुवधा उऩरब्ध गयाउने नीतत अनरुुऩ थऩ 
जतभनभा सॊचाइ सहुवधा हवस्ताय गरयनेछ। 

 दधुजन्म तथा भासजुन्म ऩदाथयभा आत्भतनबयय फनाउन ब्मवसाहमक ऩशऩुारनराई 
जोड र्दईनेछ ।  

 व्मवघस्थत ऩश ु फधशारा सॊचारनको रातग आवश्मक भाऩदण्ड तनधाययण गयी 
कामायन्वमनभा ल्माईनेछ ।  

 ऩशजुन्म योगको योकथाभ तथा उऩचायभा हवशेष जोड र्दईनेछ ।  
 ऩश ुसेवा व्मवस्थाऩनको रातग नीतत तथा मोजना फनाई कामायन्वमन गरयनेछ ।   

 

२. औद्योतगक हवकास य व्मावसहमक प्रवद्धयन सम्फन्धी नीतत: 
 

 “उद्योग य उद्यभशीरता, नभोफदु्ध नगयको गततशीरता” बन्ने नायाराई व्मवहायभा 
उतानय उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनको रातग उद्योगभैिी वातावयण सजृना गरयनेछ । 

 बकुण्डेफेशी उऩत्मका प्रशासनीक हहसाफरे नभोफदु्ध नगयको केन्र बए ऩतन 
बौगोतरक हहसाफरे तेभार, योशी, भहाबायत रगामतका बेगको ऩतन केन्र बएकोरे 
बकुण्डेराई मस ऺेिको व्माऩायीक एवभ ् औघोतगक शहयको रुऩभा हवकास 
गरयनेछ। 

 उत्ऩादनराई उद्योगसॉग जोड्ने गयी याहष्डम तथा अन्तयायहष्डम स्तयको 
रगानीकतायहरुसॉग सभन्वम गदै तभसन कामयक्रभराई सॊचारन र्ददै वहृत ऩकेट, 

ब्रक ऺेि तथा औद्योतगक ग्राभ हवकास गदै रतगनेछ। 



 घस्थय ऩुॉजी ऩाॉच राख सम्भ बएका रघ ु उद्यभहरुराई नगयऩातरकाभा व्मवसाम 
दताय गदाय काननु फभोघजभ राग्ने दस्तयु वा शलु्कभा ऩूणय रुऩभा छुट गने साथै 
भहहरा उद्यभीको भाि स्वातभत्व यहन ेगयी उद्योग वा पभय दताय गयाएभा त्मस्तो 
उद्योग वा पभय नगयऩातरकाभा दताय गदाय काननु फभोघजभ राग्ने दस्तयु वा 
शलु्कभा ऩूणय छुट र्दइनेछ। 

 नगयऩातरका तबि सञ्चातरत घयेर,ु रघ ुतथा साना उद्योगहरुराई आफ्नो उत्ऩादन 
फढाई योजगायी प्रवद्धयन गनय स्थानीम फैंकहरुसॉगको सभन्वमभा थऩ ऩूॉजी 
व्मवस्थाऩनाथय ऩहर गरयनेछ। 

 ऩयम्ऩयागत य घयेर ु प्रकायका उद्योगहरुको प्रवद्धयन गनय आवश्मक कामयक्रभ य 
मोजना रागू गरयनेछ। 

 उद्योग य व्मवसाम स्थाऩना य सञ्चारन गनय तनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 सॊघीम य प्रदेश सयकायको सभन्वम य सहकामयभा हवशषे आतथयक ऺिेको ऩहहचान 
य सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ। 

 स्थानीम कृहष तथा अन्म कच्चा साभाग्रीको प्रमोग गयी सॊचारन हनुसक्न ेउद्योग 
तथा व्मवसामहरुको ऩहहचान गयी त्मस्ता उद्योग सञ्चारन गनय तनजी ऺिेराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 ऻान, सीऩ बएका हवऩन्न य तसभान्तकृत सभदुामका व्मघक्तहरुराई तफउ ऩूॉजीको 
व्मवस्था गयी साना उद्योग स्थाऩना य सॊचारन गनय आवश्मक तफउ ऩूॉजीको 
व्मवस्था  गरयनेछ। 

 योजगाय, स्वयोजगाय य व्मससाहमकता प्रवद्धयन गनय उद्यभ हवकास कामयक्रभ भापय त 
सीऩ हवकास सम्फन्धी कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 प्राहवतधक घशऺा तथा व्मावसाहमक तातरभ ऩरयषद्को सहमोग य सहकामयभा हवतबन्न 
सीऩभूरक तातरभ कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 

रघ ुउद्यभ 

 आतथयक तथा साभाघजक रुऩभा हऩछतडएका सभदुामका हवऩन्न वगय खास गरय दतरत, 
जनजातत, भहहरा, अऩाङ्ग, सकुुम्वासी आर्दको आतथयक उत्थानको रातग हवतबन्न 



तातरभको व्मवस्था गरय ती सभदुामराई आतथयक उऩाजयनको रातग सहघजकयण 
गरयनेछ। 

 रघ ु उद्यभीहरुराई साना व्मवसाम स्थाऩना गनय व्मावसाहमक ऩयाभशयको रातग 
आवश्मक सहघजकयण गरयनकुा साथै सवयसरुब तरयकाफाट रघ ु कजाय उऩरब्ध 
गयाउन ऩहर गरयनेछ । 

 साना व्मवसाम सॊञ्चारन गनयका रातग व्मवसाहमक मोजना तमाय गरय व्मवसाम 
स्थाऩना तथा दताय गनय सहघजकयण गरयनेछ । 

 स्थानीम उत्ऩादनहरुको सॊकरन गरय फजायको भखु्म बाग वा भागयहरुभा तफक्री 
केन्र  नभोफदु्ध उऩहाय घय भापय त तफक्री हवतयणको व्मवस्था गरयनेछ । 

 स्थानीम स्तयभा उत्ऩार्दत वस्तकुो खरयद, कच्चाऩदाथय खरयद य भौज्दात याख्नको 
रातग एउटा उद्यभ कोष खडा गरयनेछ । 

 उद्यभीहरुराई प्रोत्साहन गनय हवतबन्न भेरा, औद्योतगक प्रदशयनीहरुको आमोजना 
गरयनेछ । 

 रघउुद्यभीद्वाया उत्ऩार्दत वस्तकुो प्रबावकायी तफक्री हवतयणको रातग तथा 
फजायीकयणको रागी तफहक्र अतबमान सॊञ्चारन गरयनेछ । साथै रघउुद्यभीद्वाया 
उत्ऩार्दत वस्तहुरुको उऩबोग गनय नगय तबिका कभयचायीहरु, जनप्रतततनतध 
ज्मूहरुराई अतबप्ररेयत गरयनेछ ।  
 

३.  ऩमयटन हवकास तथा प्रवद्धयन सम्फन्धी नीतत: 
 

 ऩमयटन ऩूवायधाय तनभायणको रातग सॊघ, प्रदेश सयकाय य नभोफदु्ध नगयऩातरकाको 
सॊमकु्त वा दईु ऩऺीम रगानीको प्रवन्ध गयी आमोजना सञ्चारन गरयनेछ।मस्तो 
प्रकायको ऩूवायधाय तनभायणको रातग सावयजतनक(तनजी साझेदयी नीतत सभेत 
अवरम्वन गरयनेछ। 

 ऩमयटकीम ऺेिभा होटर, येषु्टयेन्ट, होभस्टे आर्द सञ्चारन गनय तनजी तथा सभहुहक 
ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 



 घजऩराईन, फन्जी जम्ऩ, टे्रहकङ जस्ता साहातसक ऩमयटनको सम्बाव्मता अध्ममन गयी 
कामयक्रभ सॊचारन गनय तनजी ऺेिराई आकहषयत गरयनेछ। 

 होभस्टे सञ्चारन गनय चाहने ऩमयटन व्मवसामीहरुका रातग हवशेष प्माकेज 
कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 दाप्चा ऩयुानो फजाय, पूरफायी, बेडाफायी , कानऩयु, कोटतेभार य काॉके्र फजायराई 
ऩमयटकीम ऺेिको रुऩभा हवकास गनय आवश्मक सभन्वम य ऩहर गरयनेछ। 

 नभोफदु्ध ऩरयसय वहृत्तय गरुुमोजना फभोघजभ नभोफदु्ध ऩरयसयको सॊयचना तनभायण गनय 
नेऩार सयकाय, ऩमयटन भन्िारमसॉग फजेट भाग गयी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 ऩयम्ऩयागत सॊस्कृतत य सम्ऩदाभा आधारयत ऩमयटन प्रवधयन गनय स्थानीम वास्तकुरा 
झल्कने सॊयचना, सील्ऩकरा, बेषबषुा, रोक गीत, रोक नतृ्म, ऩवय आर्दको सॊयऺण 
गरयनेछ। 

 आगाभी वषय नभोफदु्ध भ्रभण वषयको रुऩभा भनाउन आवश्मक तमायी गरयनेछ। 

 ऩमयटनराई नगय हवकासको भखु्म भेरुदण्डको रुऩभा हवकास गने य हार बएका 
भठभघन्दय, गमु्वा, चचय आर्द प्राकृततक भनोयभ दृष्मावरोकन स्थरको ऩहहचान एवॊ 
प्रचाय–प्रसाय गरयनेछ ।  

 प्मायाग्राइतडङको सम्बाव्मता अध्ममन गने य टे्रहकङ रुटको व्मवस्था एवॊ हवकास 
गरय ऩमयटन व्मवसामराई ध्मानभा याखेय खोतरने होभ स्टे, होटर, रज मातामातका 
साधनराई कयभा छुट र्ददैं नभोफदु्ध रगामतका धातभयक स्थरहरुराई धातभयक 
ऩमयटकीम स्थरको रुऩभा हवकास गरयनेछ ।  

 नभोफदु्ध दाप्चा–कोटकारी–तबभसेनस्थान–धुॉवाकोट–देवीस्थान–यक्तकारी–कोट ततभार–

यजफभ ऩोखयी–जगफैजेवासाय रगामत नगय तबि यहेका सम्ऩूणय भघन्दयहरुराई 
सभावेश गरय धातभयक ऩमयटन ऩरयऩथ तनभायण गरयनेछ ।  

 

 

४.  योजगाय सम्फन्धी नीतत: 
 

 नगयऩातरकरे सञ्चारन गने हवकास तनभायण एवॊ अन्म कामयक्रभहरुराई योजगायी 
तसजयनासॉग आवद्ध गरयनेछ। 



 स्थानीम एवॊ वाह्य श्रभ फजायको फदतरॉदो भागराई सम्फोधन गनयका रातग अधय-
दऺ य दऺ श्रभशक्ती हवकास गनय प्राहवतधक घशऺा तथा व्मवसाहमक तातरभ 
ऩरयषद् य गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको सभन्वमभा हवतबन्न भोडेरका तसऩभरुक तथा 
जीवन उऩमोगी तातरभ कामयक्रभहरु सञ्चरन गरयनेछ। 

 काभका रातग ऩारयश्रतभकभा आधारयत साभदुाहमक आमोजना तथा मवुा योजगायका 
रातग रुऩान्तयण ऩहर आमोजना सञ्चारन गयी योजगायी प्रवधयन गरयनेछ। 

 वेयोजगाय व्मघक्तहरुको ऩहहचान गयी योजगाय सेवा केन्रभा सूघचकृत गयी 
प्रधानभन्िी योजगाय कामयक्रभ भापय त न्मूनतभ योजगायी उऩरव्ध गयाईनेछ। 

 आतथयक रुऩरे अतत हवऩन्न वेयोजगाय व्मघक्तहरुराई योजगायी उऩरब्ध गयाउन 
श्रभभूरक प्रहवतधको प्रमोग गयी कामायन्वमन हनुे आमोजना छनोट गरयनेछ। 

 स्वयोजगाय हनु चाहने मवुा तथा शैघऺक वेयोजगाय, भहहरा, दतरत, अल्ऩसॊख्मक, 

अऩाङ्ग य हवऩन्न सभदुामका व्मघक्तराई सहतुरमतऩूणय कजाय प्रवाह गनय स्थानीम 
हवत्तीम सॊस्थाहरुको सभन्वमभा हवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 वैदेघशक योजगायीफाट पकेका व्मघक्तहरुको रगत याखी वैदेघशक योजगायीफाट 
आजयन गरयएको ऻान, सीऩ य ऩूॉजीको प्रमोग गयी स्थानीम स्तयभै थऩ योजगायी 
तसजयना गनय आवश्मक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 नगयऩातरकाभा यहेका तसऩमकु्त जनशघक्तहरुको ऩहहचान य सूघचकृत गरय श्रभ 
डेस्क भापय त ्ऩरयचारन गने व्मवस्था गरयनेछ ।  

 

(ख) साभाघजक हवकास 

१.  खानेऩानी तथा सयसपाई नीतत: 
 

 सफै नागरयकराई आधायबतू सयसपाई य सपा खानेऩानी सहुवधा उऩरब्ध गयाउने 
कामयक्रभ फनाई रागू गरयनेछ । 

 हार नगय तबि यहेका सम्ऩूणय प्राकृततक भहुानहरुको सॊयऺण एवॊ प्रवयद्धनका तनम्ती 
तत्कार फजेट हवतनमोजन गने य वषायतको ऩानी सॊकरन प्रहवतध हवकास गदै नगय 



तबि खानेऩानी व्मवस्थाऩनका तनम्ती ठूरा खानेऩानी आमोजनाहरु सॊचारन 
गरयनेछ। 

 प्राकृततक खानेऩानीका भहुान सॊयऺण य सदऩुमोग गनय टोर हवकास सतभतत भापय त 
सॊयऺण अतबमान सॊचारन गरयनेछ । 

 जतभन तबिको ऩानी उऩमकु्त सॊघचती कामभ गनय रयचाजय ऩोखयीहरु तनभायण गने य 
वृऺ ायोऩण कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 एक घय एक धाया कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दॉदै तनभायणातधन खानेऩानी 
आमोजनाहरुभा फजेट सतुनघश्चत गरयनेछ। 

 आकासे खानेऩानी सॊकरन गयी बण्डायन गने य हऩउन मोग्म फनाउने प्रहवतध जडान 
सहहतको सॊयचना तनभायण गनय सम्फघन्धत सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गयी कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

 र्दगो खानेऩानी तथा सयसपाइको रातग थऩ खानेऩानीको स्रोतहरुको ऩहहचान गयी 
सम्बाव्मता अध्ममन गरयनछे। 

 ठूरा खानेऩानी आमोजनाहरु तनभायण य सञ्चारन गनय आवश्मक फजेटको 
व्मवस्थाको रातग सॊघ तथा प्रदेश सयकायहरु सभऺ फजेट प्रस्ताव ऩेश गरयनेछ । 

 नगयऩातरका तबि यहेका सखु्खा ऺेिहरुको ऩहहचान गरय अनकुरनका रातग 
आवश्मक प्रवन्ध तभराइनछे ।  

 

२.  घशऺा, मवुा तथा खेरकुद नीतत: 

शिक्षा: 

 हवद्यारम उभेयका सफै फारफातरकाराई सभम साऩेऺ गणुस्तयीम घशऺाको ऩहुॉच 
सतुनघश्चत गरयनेछ। 

 हवद्यारम फाहहय यहेका सफै फारफातरकाराई हवद्यारम घशऺाको भरु प्रवाहभा 
ल्माउन आवश्मक ऩरह गरयनेछ।बनाय अतबमानराई प्रबावकायी फनाईनेछ।हवद्याथॉ 
घझकाउ, हटकाउ य तसकाउको रातग कामयक्रभ फनाई रागू गरयनेछ। 

 कऺा १ देघख ५ सम्भ क्रभश् अॊग्रजेी भाध्मभभा ऩठन ऩाठन गरयनेछ ।  



 प्रहवतधमकु्त तसकाई प्रवधयन गनय सॊघ, प्रदेश सयकाय य घशऺासॉग सम्फघन्धत सॊघ 
सॊस्थाहरुको सहमोग सभन्वम य सहकामयभा आवश्मक कामयक्रभ राग ुगरयनेछ । 

 हवद्याथॉ ऩोषण कामयक्रभ सॊचारन सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनदुानभा 
नगयऩातरकाफाट शतप्रततशत थऩगयी र्दवा खाजा कामयक्रभराई प्रबावकायी य 
ऩोषणमकु्त तवयरे ऩमायप्त फनाईनेछ । 

 स्थानीम भहत्व य आवश्मकताका हवषमहरु सभावेश गयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
तनभायण गरय रागू गनय आवश्मक हवघत्तम स्रोतको व्मवस्था गरयनेछ । 

 हवद्यारमभा प्राहवतधकधायका हवषमहरु ऩठन ऩाठन गनय सम्बाव्मता अध्ममन गयी 
सयोकायवाराहरुसॉगको सल्राह सझुाव फभोघजभ सम्फघन्धत तनकामभा ऩहर 
गरयनेछ । 

 घशऺकहरुको ऩेशागत ऻान, सीऩ, ऺभता अतबवदृ्धी गनय भाग य आवश्मकताको 
आधायभा तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय, कामयशारा, प्रवोतधकायण जस्ता कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 फारफातरकाको सॊख्माको आधायभा फारहवकास केन्रराई नभनुा फारहवकास 
केन्रको रुऩभा स्थाहऩत गदै रतगनेछ। 

 नगयऩातरकारे प्रधानाध्माऩकसॉग य प्रधानाध्माऩकरे घशऺकहरुसॉग कामय सम्ऩादन 
सम्झौता गने य सोको प्रबावकायी कामायन्वमन य अनगुभन, तनयीऺण, ऩरयऺण य 
भूल्माङकन गरयनेछ। घशऺकहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कनमनभा कामय सम्ऩादन 
सम्झौताराई आधाय भातनने व्मवस्था गरयनेछ । 

 दतरत, तसभान्तकृत, अऩाङ्ग, आतथयक रुऩरे हवऩन्न, अहवबावकहवहहन, असहाम 
ऩरयवायका फारहवकाराई हवशेष छािवघृत्तको व्मवस्था गयी घशऺाप्राप्तीको ऩहुॉच 
सतुनघश्चत गरयनेछ । 

 घशऺक हवद्याथॉ अनऩुातको आधायभा फैऻातनक भाऩदण्ड फनाई दयफन्दी तभरान 
कामय अगाडी फढाईनेछ । 

 उच्च घशऺा कामयक्रभ सञ्चारन गने शैघऺक प्रततष्ठानहरुराई अनदुानको व्मवस्था 
गरयनेछ। 



 हवद्यारम अनगुभनराई तातरकाफद्ध य प्रबावकायी फनाईनेछ। अनगुभनफाट 
देघखएका कैहपमतहरुको सधुाय बए नबएको जाॉच गरय सधुायको रातग आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

 हवद्यारम सयुऺा सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई सफै हवद्यारमहरुभा रागू गरयनेछ । 

 वैकघल्ऩक घशऺाको आवश्मकता ऩहहचान गयी कामयक्रभहरु रागू गरयनेछ । 

 काठभाण्डौ हववासहवद्यारमफाट प्राहवतधक धायका हवषमस्तहुरु ऩठनऩाठन गने गरय 
शैघऺक सॊस्था सञ्चारन गनय आवश्मक सभन्वम गरयनेछ। 

 नगयस्तयीम शैघऺक छािवघृत्त कोष स्थाऩना गयी एक वडा, एक कृहष प्राहवतधक 
उत्ऩादन गनय नगय तबिका शैघऺक सॊस्थाराई अनदुान र्दईनेछ । 

 नगयऩातरका तबि यहेका सम्ऩूणय हवद्यारमहरुभा आवश्मक बौततक ऩूवायधाय सहहत 
ऩमायप्त दयफन्दीको व्मवस्था गदै घशऺक तसकाई केन्रको स्थाऩना य िैभातसक बेरा 
गरय शैघऺक गणुस्तय वदृ्धीको रातग ऩहर गरयनेछ। 

 नगय तबि कम्तीभा एउटा “ अगवुा हवद्यारम”  स्थाऩना गदै वाहषयक “ तसकाई 
भेरा”  को आमोजना गने य आभघन्ित हवऻ अतततथ घशऺकको सरुुवात गरयनछे। 

 तनजी हवद्यारमको अभ्मास य अनबुव सावयजातनक हवद्यारमको सधुायभा उऩमोग 
गरयनेछ। 

 हवऩन्न ऩरयवायफाट उच्च घशऺा हाॉतसर गनयको तनतभत्त आतथयक सहामत उऩरब्ध 
गरयनेछ। 

 नगय तबिका फार हवकास केन्र सञ्चारन बईयहेका हवद्यारमहरु भध्मे शरुु फषयभा 
१० वटा हवद्यारमहरुराई छनौट गयी प्रायघम्बक साऺयता तथा गघणत कामयक्रभ 
(ई.एर.एभ.) राग ु गरयनकुा साथै क्रभश् सफै फार हवकास केन्र बएका 
हवद्यारमहरुभा उक्त कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 घशऺा नीतत तथा ५ वहषयम शैघऺक गरुु मोजना तनभायण गरय नगयको शैघऺक 
अवस्था थऩ गणुस्तयीम य प्रबावकायी फनाउनेछ ।  

 प्रहवतधभैिी एवॊ शैघऺक गणुस्तयभा थऩ टेवा ऩरु् माउने उदेश्मरे एक घशऺक एक 
ल्माऩटऩ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 स्काउट घशऺा तथा कामयक्रभहरु नीघज तथा साभदुाहमक हवद्यारमहरुभा सॊचारन 
गरयनेछ ।  



 सॊघ,प्रदेश य ऩातरकाको साझेदायीभा फार हवकास केन्रका फार घशऺक तथा 
कभयचायीहरुको भातसक ऩारयश्रतभक य बत्ताभा तनयन्तयता र्दइनेछ । 

 हवद्यारम घशऺाभा हवहवधता व्मवस्थाऩन गनय एवॊ हवऩन्न फारफातरकाको घशऺाभा 
सभन्माम प्रवद्धयन गनय अनाथ, टुहयुा, अततसीभान्तकृत, रोऩोन्भखु, अततहवऩन्न य दतरत 
फारफातरकाराई हवशेष छािवघृत्तको व्मवस्था गरयनेछ । 

 हवद्यारम घशऺाको गणुस्तय भाऩन तथा फहृद्ध गनय आधायबतू य भाध्मतभक तह 
स्तयीम हवहवध अततरयक्त हक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 घशऺकको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनमनराई हवद्याथॉ तसकाइ अतबवहृद्धसॉग आवद्ध गरय 
आधायबतू य भाध्मतभक तहको तसकाइ उऩरब्धीका आधायभा उत्कृष्ठ हवद्याथॉ तथा 
घशऺक छनोट तथा सम्भान कामयक्रभ गरयनेछ । 

 शैघऺक गणुस्तय अतबवहृद्धका रातग तातरभ प्राप्त व्मघक्तको प्रवेश तथा राभो 
सभमसम्भ घशऺण ऩेशाभा आवद्ध बई २ फषय बन्दा फढी सभम कामयकार फाॉकी 
यही तनवघृत्तबयण प्राप्त गनय मोग्म बएका हवद्यारमभा कामययत घशऺकहरुराई स-
सम्भान हवदाइ गनय  स्वैघच्छक अवकास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 नगयऩातरकाफाट सम्ऩादन बएका हवद्यारम घशऺाको गततहवतधहरुराई सम्फद्ध 
सयोकायवाराहरुराई जानकायी गयाउन अधयफाहषयक फरेुहटन प्रकाशनको व्मवस्था 
तभराइनेछ । 

 हवतबन्न हववासहवद्यारमहरुराई नगय तबि स्थाऩना य सञ्चारन गनयको रातग 
सहजीकयण गरयनेछ ।  

 नगय तबिका हवद्याथीहरुराई ऩठन ऩाठनका रातग आयऺणको व्मवस्था गनय 
हवतबन्न हववासहवद्यारमहरुभा ऩहर गरयनेछ ।  

युव ाः  

 नगयतबिका मवुाहरुराई मवुा क्रवभापय त साभाघजक सचेतना अतबफहृद्ध गनय, 
खेरकुद कामयक्रभ सञ्चारन गनय  प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

 मवुाहरुराई नेऩार स्काउटका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी अनशुासन य ऩयोऩकाय 
जस्ता भानवीम य सभ्म नागरयक तनभायणको रातग प्रोत्साहहत गरयनेछ । 



 मवुा ऩरयषद्राई सभम साऩेऺ व्मवघस्थत गयी मवुा सशघक्तकयण य उद्यभघशरता 
प्रवधयनको रातग ऩरयचारन गरयनेछ । 

 मवुा नेततृ्व हवकास, सीऩ हवकास, अन्तयतनहहत प्रततबा हवकास, व्मावसाहमकता 
हवकास तथा सवायहङ्गण हवकासको रातग याहष्डम मवुा ऩरयषद् य गैय सयकायी सॊघ 
सॊस्थाको सहमोग य सभन्वमभा कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 योजगाय य स्वयोजगाय हनु चाहने मवुाहरुको रातग प्राहवतधक घशऺा तथा 
व्मवसाहमक तातरभ ऩरयषद् य फह ुप्राहवतधक घशऺारमफाट प्रदान गरयने सीऩभूरक 
तातरभ कामयक्रभका प्माकेजहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 मवुाहरुराई आत्भतनबयय हनुे तसऩ हवकासको तातरभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  
 

खेलकुद: 

 हवद्यारमहरुको अततरयक्त कृमाकराऩहरुभा खेरकुदराई तनयन्तय सभावेश 
गरयनेछ। 

 याषृ्टऩतत सतनङ तसल्ड प्रततमोतगता प्रबावकायी सञ्चारनाथय  फजेटको व्मस्था गरयनेछ 
। 

 नगय खेरकुद हवकास सतभततराई गठन गयी प्रबावकायी फनाई खेरकुद कामयक्रभ 
एवॊ प्रघशऺण कामयक्रभ सञ्चारन  गरयनेछ । 

 मस नगयऩातरकाको वडा नॊ ४ भा तनभायण सम्ऩन्न बएको फहदेु्दश्मीम कवडयहर 
आवश्मक व्मवस्थाऩन सहहत सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

 एक वडा एक खेरकुद भैदानको नीततराई तनयन्तयता र्दईनेछ । 

 हवतबन्न खेरहरुराई सभावेश गयी हवद्यारम स्तयीम भेमय कऩ आमोजना गरयनछे ।  
 

३. स्वास्थ नीतत: 
 

 गणुस्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवाभा सफै नागरयकको सहज ऩहुॉच सतुनघश्चत गनय 
आवश्मक सफै कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 



 सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा सभमभै औषधी एवॊ स्वास््म साभाग्री य स्वास््म 
उऩकयणहरु उऩरब्ध गयाउने प्रफन्ध गरयनेछ। 

 स्वस्थ जीवनसॉग सम्फघन्धत हवतबन्न जनजेतनाभूरक कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ। 

 नगय तबि यहेको स्वास््म चौहकहरुराई व्मवस्थाऩकीम तथा बौततक सधुाय गयी 
स्वास््म उऩचाय सेवाराई गणुस्तयीम एवॊ थऩ व्मवघस्थत गरयनेछ। 

 नभोफदु्ध नगयऩारहकाको वडा नॊ. ९ घस्थत दाप्चा नगय अस्ऩतारको व्मवस्थाऩकीम 
तथा बौततक सधुाय गयी १५ शैमाभा फढोत्तयी गरयनेछ । 

 प्रादेघशक अस्ऩतारको रुऩभा यहेको भेतथनकोट अस्ऩतारराई नभोफदु्ध अस्ऩतारको 
रुऩभा नाभाकयण गरय शैमा फढोत्तयी गनय आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

 भोततहवन्द ुबएका व्मघक्तहरुराई उऩचाय तथा साभाग्री हवतयणको रातग आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था गरयनेछ। 

 हवयाभीहरुको स्वास््म उऩचायको रातग अस्ऩतार सम्भको ऩहुॉच सतुनघश्चत गनय थऩ 
एम्फरेुन्स व्मवस्था गरयनेछ। आकघस्भक हवयाभी, सतु्केयी, वेसहाया हवयाभीहरुको 
रातग तन्शलु्क एम्फरेुन्स सेवा नीततराई तनयन्तयता र्दईनेछ। 

 सतु्केयी ऩोषण तथा गबयवती ऩोषण कामयक्रभ भापय त भात-ृघशश ु स्वास््म प्रवधयन 
गरयनेछ । 

 आवश्मक बएका स्वास््म सॊस्थाहरुभा स्वास््म प्रहवतधकहरुको व्मवस्थाऩन गनय 
आवश्मक यकभको व्मवस्था गरयनेछ । 

 एक हवद्यारम एक नसय कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दईनेछ । 

 खोऩ सेवा, सयुघऺत भाततृ्व सेवा, प्रजनन स्वास््म, ऩोषण सेवहरुराई प्रबावकायी 
रुऩवा व्मवस्थाऩन य सञ्चारन गरयनेछ । 

 भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाहरुराई प्रोत्साहहत गनय हवषशे प्रोत्साहन प्माकेजको 
व्मवस्था गरयनेछ। 

 आमवेुर्दक य प्राकृततक घचहकत्सा प्रणारीराई प्रोत्साहन गने नीतत अवरम्वन 
गरयनेछ । 

 नगयऩातरका तबि सञ्चातरत तनजी स्वास््म सॊस्थाहरुको प्रबावकायी अनगुभन, 

तनरयऺण य तनमभन गरयनछे। 



 जेष्ठ नागरयक वगय, ऩूणयअशक्त वगय य अतत हवऩन्न वगयराई रघऺत गयी स्वास््म 
उऩचायका रातग तन्शलु्क एम्फरेुन्स सेवा उऩरब्ध गयाउॉदै सो वगयराई रघऺत 
गदै भातसक कामयतातरका तमाय गयी कघम्तभा भहहनाको एक ऩटक दऺ य हवऻ 
जनशघक्तफाट घमु्ती स्वास््म ऩरयऺण घशहवय सॊचारनभा ल्माईनेछ। 

 प्रचतरत काननु फभोघजभ तोहकएका तनम्न आमस्तय बएका य अतत हवऩन्न 
वगयहरुको तन्शलु्क स्वास््म फीभा कामयक्रभ क्रभश सॊचारन गरयॉदै रतगनेछ। 

 स्वास््म सम्फन्धी नीतत तनभायण, सेवा प्रवाह य जनचेतनाको रातग तनजी तथा 
गैयसयकायी ऺेिसॉग सभन्वम य साझेदायी गरयनेछ । 

 नेऩार सयकायरे गघम्बय प्रकृतीको योग बनी तोहकएका तफयाभी नागरयकहरुराई  
स्वास््म सेवाको ऩहुॉचका रातग मातामात खचय उऩरब्ध गरयनेछ । 

 स्वासप्रस्वास (दभ) को तफयाभीराई आवश्मक ऩने अघक्सजन तसरीडय को सो 
सम्फन्धी हवयाभीराई ऩामक ऩने स्थान वा सम्फघन्धत स्वास््म चौकीभा उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

 

४.  भहहरा हवकास सम्फन्धी नीतत: 
 

 भहहरा सचेतना तथा सशघक्तकयणका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी सवायहङ्गण ऺेिभा 
भहहराको सहबातगता सतुनघश्चत गरयनेछ । 

 सफै प्रकायका भहहरा हहॊसा हवरुद्ध शनु्म सहनशीरताको रातग भहहरा जागयण 
कामयक्रभहरु सञ्चरन गरयनेछ । 

 गैय सयकायी सॊघ सॊस्थासॉगको सहमोग य सहकामयभा साभाघजक, आतथयक रुऩरे 
हवऩन्न भहहराहरुको जीहवकोऩाजयनको रातग सीऩ हवकास कामयक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 

 भहहरा हहॊसा प्रबाहवतहरुकारातग सञ्चारनभा यहेको सेवा केन्रराई थऩ व्मवघस्थत 
गयी अवाश्मक फजेट हवतनमोजन गरयनेछ। 



 ऩातरका तबि हववाह गरय आएका फहुायीहरुका रातग ऩातरका तबिैका साभदुाहमक 
शैघऺक सॊस्थाभा अध्ममन गदाय कऺा १२ बन्दा भाथीको अध्ममनभा ऩूणय 
छािफघृत्तको व्मवस्था गरयनेछ ।  

 सकायात्भक हवबेदका औजायहरुको प्रमोग गयी एकर, दतरत, आतथयक रुऩरे हवऩन्न, 

वेयोजगाय, असहाम भहहराहरुको उत्थान गरयनेछ। 

 व्मवसाम सञ्चारन गनय चाहने ऩूॉजी अबावभा यहेका भहहराहरुराई सहतुरमत 
व्माजदयभा कजाय उऩरब्ध गयाउन स्थानीम फैंक तथा हवघत्तम सॊस्थाहरुसॉग 
सभन्वम गरयनेछ । 

 भहहराहरुभाि सदस्म यहेको सहकायी सॊस्थाहरुराई थऩ प्रोत्साहन गदै त्मस्तै 
प्रकृततको सहकायीहरु स्थाऩनाको रातग आवश्मक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 हकशोयीहरुराई हवतबन्न खारे हहॊसा हवरुद्ध रड्न आत्भायऺा तातरभ कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 भहहराहरुरे उत्ऩादन गयेको हस्तकरा तथा अन्म साभाग्री सॊकरन तथा हवक्री 
हवतयण गनय नभोफदु्ध उऩहाय घयको स्थाऩना गरयनेछ । 

 भहहराहरुराई नगयतबि गठन हनुे हयेक सॊघ सॊस्थाभा ५०% सहबातगता अतनवामय 
गने य एकर भहहरा तथा दतरत सभदुामराई हयेक कामयभा कयभा छुटको 
व्मवस्था गदै दतरत भहहरा जनजाततराई ध्मानभा याखेय खोतरने सॊघ सॊस्था, 
उद्योगराई कयभा २०% छुटको व्मवस्था तभराइनेछ । 

 नगय तबिका भहहराहरुका रातग रोकसेवा तमायी कऺाहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  
 

५.  फारफातरका सम्फन्धी नीतत: 
 

 फारभैिी स्थानीम शासन घोषणा गनय ऩयुा गनुयऩने सूचकहरु फभोघजभका 
कामयक्रभहरु रागू गरयनेछ। 

 फारश्रभको स्थीततको भूल्माङकन गयी फार श्रभभकु्त नगयऩातरका घोषणा गने 
कामयक्रभ रागू गरयनेछ । 



 फारफातरकाको सयोकायभा काभ गने सॊघ सॊस्थाहरुको सहकामयभा फारफातरकाभा 
हनु सक्ने सफै प्रकायको हहॊसा तफरुद्दको अतबमानहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 शासन सञ्चारनको हयेक प्रकृमाभा फारवातरकाको प्रतततनतधत्व सतुनघश्चत गरयनेछ । 
आमोजना छनोट, तजुयभा, कामायन्वमन, अनगुभन य भूल्माङ्कनमन गदाय फार सयोकायका 
हवषमहरुराई भध्मनजय गरयनेछ । 

 फार क्रव, फार सञ्जार, फार इजरास, फार सभहु गठन गयी हवतबन्न कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 फारफातरकाको भनोयञ्जन य प्रकृतत सॉगको साऺतकायको तनघम्त प्रत्मेक वडाभा 
फार उद्यानको तनभायण गरयनेछ । 

 हवशेष आवश्मकता बएका फारफातरकाहरुको सॊयऺण, फचाउ, तफकास य 
सहबातगताको रातग कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 फारफातरकासॉग भेमय कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दईनेछ । 

 हवकास तनभायणका हयेक सॊयचनाराई फारभैिी तथा अऩाङ्गभैिी फनाईनेछ। 

 फार हववाह योक्न हवशेष सचेतना कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 फारफातरकाहरुको ऩठन ऩाठन सॊस्कृततराई प्रोत्साहन गनय साभहुहक ऩसु्तकारमको 
स्थाऩना गरयनेछ ।  

 

६. आर्दवासी जनजाती, दतरत, अऩाङ्ग तथा जेष्ठ नागरयक सम्फन्धी 
नीतत: 

 

 नेऩार सयकाफाट उऩरब्ध गयाइने साभाघजक सयुऺा बत्ता ऩूणय असक्त राबग्राहीको 
घय-घयभा ऩमुायउने व्मवस्थाराई तनयन्तयता र्दइनेछ। 

 जेष्ठ नागरयक भञ्चको सहमोगभा अनबुवी जेष्ठ नागरयकको ऻान, सीऩ नमाॉ ऩसु्ताभा 
हस्तान्तयण गनेगयी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकको सयुऺा य सॊयऺणको रातग साभाघजक सॊघ सॊस्थाहरुको सभन्वम य 
सहमोगभा कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 



 जेष्ठ नागरयकहरुको ऩारन ऩोषणभा वेवास्था गने, हेरागने घटनाहरु तनरुऩण गनय 
काननुको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

 आर्दवासी जनजातीहरुको भौतरक सॊस्कृतत, ऩहहचान, ऩद्दती, चाडऩवय, उत्सव, जािा, 
ऩयम्ऩयागत सीऩ य ऩेशा सॊयऺण तथा सॊवद्धयन गनय हवशेष कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ । 

 साभाघजक, आतथयक, याजनीततक रुऩरे सभाजको भूरधायभा आउन नसकेका 
आर्दवासी जनजातीहरुको ऩहहचान गयी सशघक्तकयण सम्फन्धी कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 जेष्ठ नागरयकहरुको सम्भानऩूवयक य भनोयञ्जनात्भक जीवनमाऩनको रातग जेष्ठ 
नागरयक तभरन केन्रको स्थाऩनाको रातग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मघक्तहरुको ऩहहचान गयी ऩरयचम ऩि हवतयण गने कामयराई 
तनयन्तयता र्दईनेछ । 

 तनभायणका हयेक सॊयचनाराई अऩाङ्गभैिी फनाइनेछ । अऩाङ्गहरुको ऺेिभा काभगने 
सॊघ सॊस्थाहरुसॊको सहकामयभा अऩाङ्गहरुको सीऩ तथा ऺभता हवकास कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 आधायबतू आवश्मक्ता ऩयुा गनय नसक्ने ऩूणय रुऩरे अऩाङ्ग व्मघक्तहरुको ऩहहचान 
गयी जीवनमाऩनको रातग आतथयक सहामता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 आवश्मक्ता य सम्बावनाको अध्ममन गयी अशक्त स्माहाय केन्र , अऩाङ्ग सीऩ 
हवकास केन्र , जेष्ठ नागरयक आवास केन्र स्थाऩनाको रातग सॊघ तथा प्रदेश 
सयकाय सभऺ फजेट कामयक्रभ भाग गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुको हेयचाह ऩारन ऩोषणभा असर अभ्मास गरयने फहुायीहरुराई 
रघऺत गरय “ नभोफदु्ध असर फहुायी”  ऩयुस्कायफाट ऩयुस्कृत गरयनेछ ।  

 

(ग) ऩूवायधाय हवकास 
 

१.  बौततक तथा ऩूवायधाय हवकास नीतत: 



 नगय तबि यहेका सम्ऩूणय धातभयक सम्ऩदाहरुराई सभावेश गरय ऩूवायधायहरुको 
तनमतभत भभयतसम्बाय, सञ्चारन, सॊयऺण एवॊ सम्फद्धयन गनय तनजी ऺेि तथा 
साभदुाहमक, सहकायी ऺेि य उऩबोक्ता सतभततहरुराई प्रोत्साहहत गने नीतत 
तरइनेछ। 

 ऩूवायधाय प्रमोगकतायफाट उऩमोग कय सङ्कनमरन गरयनेछ।  

 अतततथ सत्कायका रातग नगय अतततथ गहृ तनभायण गरयनेछ। 

 वडा कामायरमको बवन तनभायण गनय वडा नॊ. १ को रातग आवश्मक फजेट 
हवतनमोजन गरयनेछ। 

 प्रत्मेक वडाभा फारभैिी ऩाकय , हऩकतनक स्ऩट, चौतायो, ऩोखयी, खेरभैदान, 

ऩसु्तकारम, सॊग्रहारम, मोगकेन्र आर्द स्थाऩना गदै रतगनेछ।  
 सवायी ऩाहकय ङ्गराई व्मवघस्थत गनय सडकका दामाॉफामाॉ अव्मवघस्थत रुऩभा सवायी 

साधन ऩाहकय ङ्ग कामयराई तनरुत्साहहत गदै व्मवघस्थत ऩाहकय ङ्ग ऺेिहरु तनभायण गरयने 
छ।  

 २६ हकरो चयॊ गेपेदी ऩक्की ऩरु तनभायणको कामयराई तनयन्तयता र्दइनेछ। 

 दाप्चा ऩनुरूत्थान कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ। 

 तबिी रयङयोडको रुऩभा नगयऩातरका तबिका साहवक गा.हव.स.हरुका भहत्वऩूणय 
भठ, भघन्दय, गमु्फा, चचय आर्द प्राकृततक सनु्दयताराई सभेट्ने गयी ऩमयटकीम 
सडकको रुऩभा तबिी रयङयोड तनभायण गनुयका साथै नगय कामायरमराई सावयजतनक 
मातामात भापय त प्रत्मेक वडा सम्भ ऩहुॉच हवस्ताय गरयनेछ । 

 रास्कोटफेशी तरफ्ट तसॊचाई, हऩऩरटाय तरफ्ट तसॊचाई, खाक्सी तसॊचाई, टुतनटायफेशी 
तसॊचाई कामयक्रभहरुराई प्राथतभकताभा याखी आवश्मक फजेट हवतनमोजन गरयनेछ। 

 जीणय अवस्थाभा यहेका झोरङु्गे ऩरुहरुराई भभयत सम्बाय गनय आवश्मक फजेटको 
ब्मवस्था गरयनेछ ।  

 नभोफदु्ध ऩरयसयभा स्वीकृत गरुुमोजना फभोघजभ फदु्धभतुतय तनभायण गनयको रातग 
आवश्मक आतथयक सहमोग गरयनेछ । 

 

२. सडक तथा मातामात तपय को हवकास नीतत: 



 
 नभोफदु्ध नगयऩातरका आतथयक वषय २०७५/०७६ भा तनभायण गरयएको नगयस्तयीम 

मातमात गरुमोजनाराई ऩारयत गयी सो अनसुाय सडक भाऩदण्डराई सभमसाऩेऺ 
ऩनुयावरोकन गरयनेछ। 

 नभोफदु्ध नगयऩातरकाको बकुण्डे फजायभा फढ्दै गएको सवायी चाऩ एवभ ्बौततक 
तनभायणराई ध्मानभा याखी योशीखोरा, दाप्चेखोरा तथा नौहवसेदेघख भेतथनकोट हुॉदै 
फचु्चाकोटसम्भ वैकघल्ऩक सडक सोती खोरा करयडोयहरुको तनभायण गरयनेछ । 

 दाप्चा सडक कारोऩिे कामयराई चाडो बन्दा चाॉडो चौकीडाॉडा हव.हऩ. याजभागय 
सम्भ जोतडने कामय ऩयुा गनय ऩहर गने, हार यहेका बकुण्डे चौकीडाॉडा सडक, 

बकुण्डे काॉके्र खाक्सी सडक, बकुण्डे तल्रोहहटमा हऩऩरटाय सडक, बकुण्डे 
दायेगौडा हुॉदै गहते सडक, बकुण्डे ऐसेरचुौय हुॉदै श्माभऩाटी सडक, बकुण्डे 
पुरफायी सडक, बकुण्डेफाट चरुवा हुॉदै तबडाफायी सडक, बकुण्डेफाट काफ्रेथोक, 

चहुाने जोड्ने सडक, कानऩयु फोहोये कभेये सडक, ऩयुानागाउॉ तसम्रे फसेयी सडक, 

घचन्डे हवतभये सडकहरुराई तत्कार स्तयोन्नती तथा ग्रावेरको व्मवस्था गरयनेछ। 

 नगयराई कारोऩिे सडक भापय त तछभेकी ऩातरकाहरु योशी गाउॉऩातरकाको केन्र, 

ततभार गाउॉऩातरकाको केन्र, ऩाॉचखार नगयऩातरका केन्र य धतुरखेर 
नगयऩातरका केन्रसॉग जोड्ने य नगय तबि २ वटा कारोऩिे रयङयोड तनभायण 
गने। नगयस्तयीम मातामात गरुुमोजना अनरुुऩ सडकको तनभायण तथा भभयत गने 
व्मवस्था तभराईनेछ। 

 फाहहयी रयङयोडको रुऩभा गहते–हऩऩरटाय–खाक्सी–चौकीडाॉडा–रासकोट–डाॉडागाउॉ 
कोटततभार–कानऩयु–फाहोये–ऩाॉचखार–फेरा–पुरफायी–नभोफदु्ध–हवतभये–तसम्रे हुॉदै ऩनु 
गहते सम्भ कारोऩिे सडक भापय तजोतडनेछ । 

 श्माभऩाटी अरुफायीचौय ऩजुायीटाऩ ु सडक, श्रीयाभवस्ती देवीडाॉडा, पुसे्रडाॉडा सडक, 

कानऩयु सातभरु कभेये हुॉदै फोहोये सडक, फचु्चाकोट चरुवा बेडाफायी फोहोयेदोबान 
सडक, जोयसल्रा भहाॊकार हुॉदै देउयारी सडक, नभोफदु्ध नगयऩातरका 
अन्तयऩातरका तनभायण अघघ फढाइनेछ। 

 वडा नॊ. ३ य ५ जोड्ने सडक तनभायणको कामयराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 



 हवतबन्न जात जातत, धभय सॊस्कृतीहरुराई रघऺत गरय व्मवस्थीत सभाधी स्थरको 
प्रफन्ध गरयनेछ ।  

 ब्मवस्थीत ऩूवायधाय हवकासको रातग हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन तमाय गरय 
कामायन्वमनभा ल्माइनेछ ।  

 

३. हवद्यतु तथा वैकघल्ऩक उजाय सम्फन्धी नीतत् 
 

 याहष्डम प्रशायणको हवद्यतु फायम्फाय अवरुद्ध हनुे टोर, फस्तीहरुभा 
सयोकायवाराहरुको सभेत सहबातगताभा वैकघल्ऩक उजायको हवस्ताय गरयनेछ। 

 सभदुामको रागत सहबातगताभा दईु वषय तबि काठका तफजरुी ऩोरराई स्टीरको 
ऩोररे प्रततस्थाऩन गरयनेछ। 

 सावयजतनक भहत्वका स्थान य भखु्म सडकभा सभदुामको साझेदायीभा सौमय फत्ती 
जडान गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ।  

 ऩमयटकीम ऺेिको रुऩभा ऩरयघचत नभोफदु्ध स्तऩुा, गमु्फाभा आउने ऩमयटकराई 
भध्मनजय गदै पूरफायी देघख नभोफदु्ध श्माभऩाटीसम्भ सौमय सडक फघत्त जडान 
गरयनेछ ।  

 एक घय, एक धाया कामयक्रभ प्रवद्धयनका रातग हवतबन्न प्रहवतधहरु भापय त सञ्चारन 
बई यहेका ऩरयमोजनाहरुराई हवद्यतुका रातग अनदुान ब्मवस्था गरयनेछ ।  

 

४. फस्ती हवकास तथा बकूम्ऩ प्रततयोधी बवन तनभायण नीतत् 
 

 वस्ती हवकासको तनम्ती एतसमारी भाऩदण्ड अनसुाय नगय तबिका सम्ऩूणय सॊयचनाभा 
सडक सञ्जार, खानेऩानी, टेतरपोन, वाईपाई, ढर व्मवस्थाऩन तथा सडकहरुभा 
सनु्दय वोट–हवरुवाहरुको वृऺ योऩण गने य ५ वषय तबिभा नगयराई स्भाटय तसटीको 
रुऩभा हवकास गरयनेछ। 

 मस नगयराई कृहष, आवास तथा औधोतगक ऺेिराई वगॉकयण गयी व्मवघस्थत 
सहयी हवकास य औधोतगककयण गरयनेछ । 



 नगयऩातरका ऺेिभा तनभायण हनुे सफै हकतसभका बवन बकूम्ऩ प्रततयोधी फनाउन े
नीतत तरइनेछ । 

 नभोफदु्ध ऺेिको साॊस्कृततक सम्ऩदाराई सॊयऺण गनय हवशेष बवन तनभायण भाऩदण्ड 
तथा नभोफदु्ध ऺेि हवकास कामयहवतध तमाय गयी तरुुन्त राग ुगरयनेछ। 

 ऩूयाताघत्वक तथा साॊस्कृततक भहत्वका भठ भघन्दय, गमु्फा, चचय, ऩाटी ऩौवा, तफहाय, 
रगामतको सॊयऺण गरयनछे। 

 ऩयम्ऩयागत शैरीका घय तनभायणका रातग तफशेष कामयक्रभ ल्माइनेछ ।  
 

(घ) वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. वातावयण सॊयऺण नीतत् 
 

 र्दगो हवकास रक्ष्मका सूचकहरु ऩूया गनय हवशेष नीतत तजुयभा गयी सोहह अनरुुऩभा 
कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 वातायणराई प्रत्मऺ असय ऩने गरय हवकास तनभायण सञ्चारन गने कामय तनरुत्साहीत 
गयी वातावयण सॊयऺणभा जोड र्दईनेछ । 

 हवतबन्न हवषम हवऻहरुसॉग सभन्वम गयी वातावयणभैिी हवकास कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।   

 चौताया, ऩोखयी, ऩाकय , खानेऩानीको भरु सॊयऺण रगामतका वातावयणभैिी कामयहरु 
गरयनेछ । 

 वातावयणभैिी घय, टोर, वडा तथा नगय तहका सूचकहरु तनभायण तथा ऩरयभाजयन 
गयी कामायन्वमनभा ल्माइनेछ। साथै भूल्माङ्कनमनका आधायभा ऩयुस्कृत गने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

 सम्ऩूणय टोर, वडा वातावयणभैिी घोषणा गनय आवश्मक ऩूवायधाय तनभायण गयी 
वातावयणभैिी नगय घोषणा गरयनेछ। 

 वडाहरुसॉगको सहकामयभा सडकको दामाॉ फामाॉ उऩमकु्त स्थरभा स–साना उद्यान 
(फगैंचा) तनभायण गरयनेछ। 



 वातावयणभैिी झोराहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गने कामयको प्रायम्ब गरयनेछ।  
 नगयतबि प्राकृततक हवऩघत्त य अन्म कृततभ हवऩघत्तफाट याहतका कामयक्रभ सञ्चारन 

गनय नगयऩातरका, नेऩार प्रहयी, नेऩारी सेना, येडक्रस, स्काउट रगामत हवतबन्न 
सॊघसॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गरयनेछ।   

 नगय तबि यहेका दाप्चा खोरा, सोती खोरा रगामत अन्म खोराहरुको भाऩदण्ड 
तोकी खोराको दामाॉवामाॉ कोरयडोय तनभायण गयी दवैुतपय  फृऺ ायोऩण गरयनेछ।   

 नगयऩातरका तबिका फजाय ऺेिहरुराई रघऺत गयी सावयजातनक शौचारमहरुको 
तनभायण गरयनेछ ।  

 मवुा य फेयोजगाय जनशघक्तराई रघऺत गयी स्थानीमहरुसॉगको सहकामयभा हवऩन्न 
ऩरयवायका रातग कफतुरमती वन य साभदुाहमक वनको खारी जतभन, सावयजतनक, 

ऩतॉ, ऐरानी तथा नर्द उकासको जग्गाभा परपूर, जडीफटुी तथा आमभा वहृद्ध 
हनुे हवरुवाको उत्ऩादन तथा वृऺ ायोऩण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 ऩोतरथीन झोराको प्रमोगराई तनरुत्साहहत अतबमान सञ्चारन गरयनेछ। 

 हव.ऩी. याजभागयको दाॉमा य फाॉमा ऺेिभा उद्योग स्थाऩना गदाय वातावयण तथा 
जनजीवनभा प्रत्मऺ असय नऩने गरय सॊचारन गने व्मवस्था तभराइनेछ। 

 नभोफदु्ध नगयऩातरकाको तसभा प्रायम्ब बए ऩतछको नभोफदु्ध दाप्चा सडक खण्डको 
दामाॉ फामाॉ बागभा फगैंचा, ऩमयटकहरुराई आकषयण गने गयी ऩाकय  तनभाणय तथा 
सयसपाई कामयक्रभ गरयनेछ ।  

 घयको पोहोय घयैभा व्मवस्थाऩन गनय प्रोत्साहन गने नीतत राग ु गरय स्वच्छ 
शहयको प्रवद्धयन गरयनेछ ।  

 

२.  हवऩद् व्मवस्थाऩन नीतत: 
 

 आकघस्भक सेवाका सवायी साधनहरु जस्तै एम्फरेुन्स, दभकर आर्द साधनराई 
नगय तबि तथा तछभेकी ऩारीकाहरुराई सभेत हवऩद्को फेराभा तन्शलु्क सञ्चारन 
गरयनेछ। 



 गठन बएका सम्ऩूणय वडा स्तयीम हवऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत य नगय स्तयीम हवऩद् 
व्मवस्थाऩन सतभततराई आवश्मक तातरभको व्मवस्था गदै स्रोत साधनमकु्त फनाई 
तमायी अवस्थाभा याघखनेछ। 

 प्राकृततक प्रकोऩभा ऩयेका ऩरयवायको याहत तथा ऩनुस्थायऩनभा जोड र्दइनेछ ।  
 नगयऩातरकाद्धाया तनतभयत हवऩद् व्मवस्थाऩन तथा प्रततकामय मोजनाको आधायभा 

हवऩदको ऩूवय तमायी गने काभराई हवशेष प्राथतभकता र्दनकुा साथै नगयऩातरकाभा 
आऩतकारीन उद्धाय तथा याहत कोष य साभग्रीको थऩ व्मवस्था गरयनेछ । 

 

 

 

३. पोहोयभैरा तथा सयसपाइ सम्फन्धी नीतत: 
 

 पोहय जसरे उत्ऩादन गदयछ व्मवस्थाऩनको भूल्म उसैरे ततनुयऩदयछ, तरदैन भ पोहोय, 
घयभै फनाउछु मसराई भोहोय बने्न तसद्धान्त य पोहोयफाट भोहय फनाउने नीततराई 
अवरम्फन गदै नगय ऺेिभा उत्सजयन हनुे पोहयभैराराई व्मवघस्थत ढॊगरे 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

 पोहयभैरा उत्सजयन स्थरभा नै कुहहने य नकुहहने पोहय छुट्याई कुहहने पोहयराई 
भर फनाई कयेसाफायीभा प्रमोग गने गयाउने नीतत अवरम्फन गरयनेछ। 

 वडास्तयभा उत्सजयन हनुे पोहय वडास्तयभा नै हवसजयन गने तथा श्रोतभा नै प्रकृतत 
अनसुाय छुट्याउने व्मवस्था तभराउन वडा सतभततहरुराई प्रोत्साहहत गने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ।  

 र्दसाजन्म रेदो व्मवस्थाऩन तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनकारातग आवश्मक 
औजायको खरयद गयी हवसजयनकारातग उऩमकु्त स्थान छनौट गयी गैय सयकायी 
ऺेिको सहकामयभा आवश्मक कामय प्रायम्ब गरयनेछ य प्रहवतधको प्रमोग गयी 
र्दसाजन्म पोहोयहरुको उघचत ठाउॉभा व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक व्मवस्था 
तभराईनेछ। 

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रातग सफै वडाभा जान सक्ने सवायीसाधनको 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 



 

 

(ङ) सॊस्थागत हवकास तथा सशुासन: 
 

१. सूचना सॊचाय तथा प्रहवतध हवकास सम्फन्धी नीतत् 
 

 नगय कामयऩातरकाको कामायरम, वडा कामायरम तथा हवषमगत शाखा वा इकाईको 
सेवा प्रवाहराई सम्बव बएसम्भ सूचना प्रहवतधभैिी फनाउन आवश्मक फजेट 
व्मवस्था गरयनेछ। 

 नगयको भखु्म–भखु्म चोकहरुभा तन्शलु्क वाई–पाई नेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

 नगयका भखु्म चोक, फजाय, धातभयक ऩमयटकीम ऺेि तथा सम्वेदनशीर स्थरहरुभा 
तसतसहटबी जडान, तन्शलु्क वाइपाइ सेवा हवस्ताय, सूचना केन्रहरुको व्मवघस्थत 
सञ्चारन, नेटवहकय ङ्ग हवस्ताय रगामतका कामयहरु गरयनेछ।  

 नगयवासीको सूचना प्राप्त गने अतधकायराई सयुघऺत गनयको रातग नगय तबि 
ऩिऩतिका, एप.एभ. येतडमो, अनराईन तभतडमा सञ्चारन गनय सम्फघन्धत सॊघ सॊस्था, 
व्मघक्तराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

 नगयवासीराई सूचनाको हकको सतुनघश्चत गने उदेश्मरे दैतनक वा साप्तहहक येतडमो 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ  । 

 नभोफदु्ध नगयऩातरकाराई स्भाटय तथा सभदृ्ध नगय हवकासकारातग आवश्मकता 
ऩहहचान गयी चयणवद्ध रुऩभा  सभम साऩेघऺत प्रहवतधभैिी नभोफदु्ध हवकास गने 
नीतत तरइनेछ । 

 नेऩार ऩिकाय भहासॊघ सहहत ऩिकारयतासॉग सम्फघन्धत सॊघसॊस्थाहरुसॉगको 
सहकामयभा सॊचाय ऺेिको प्रवद्धयन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 

२. सॊस्थागत हवकास तथा भानव सॊसाधन सम्फन्धी नीतत् 
 



 नगयऩातरकाका आभ नगयवासी य नगयऩातरका फीच सूचना आदान प्रदानभा 
सहजता ल्माउन एवॊ नगयवासीका गनुासाहरुराई सभमभै सम्फोधन य बेटघाटको 
रातग सभेत सहजता एवॊ सयरता ल्माउन तथा सेवा प्रवाहभा सधुाय ल्माउन “ हेरो 
नभोफदु्ध”  भोफाइर एप्स य “ हेरो भेमय कऺ”  स्थाऩना गयी सॊचारनभा 
ल्माईनेछ। 

 गनुासो व्मवस्थाऩन प्रणारी, नभोफदु्ध एप्स, टोर फ्री नम्फय, हेरो नभोफदु्धको ऩेज 
सॊचारन गरयनेछ। 

 नगयऩातरकाफाट हनुे सफै हकतसभको बकु्तानीहरु फैंहकङ प्रणारीफाट गयाई हवद्यतुीम 
कायोवायको व्मवस्था गरयनेछ।  

 नगयऩातरकारे सम्ऩूणय वडा सभेट्ने गयी नगयको आम्दानी, खचय, कामय प्रगतत 
हववयण िैभातसक फरेुहटन भापय त प्रकाशन गने व्मवस्था गरयनेछ ।  

 कभयचायीहरुको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनमन गयी उत्कृष्ट काभ गने कभयचायीराई 
ऩयुस्कृत गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ। 

 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत अन्तरयभ सॉगठन सॊयचना तथा दयफन्दीको ऩूणय ऩारना 
गदै सो सॉगठन सॊयचना तथा दयफन्दी तबि नऩने साहवकदेघख तनयन्तय सेवा गयी 
यहेका कभयचायीहरुको वघृत्त हवकासको सतुनश्चतताकारातग जनशघक्त तथा 
व्मवस्थाऩन सवयऺ ण  गयी  आवश्मक दयफन्दी/ऩद कामभ गनय सॊघीम सयकायसॉग 
सभन्वम गरयनेछ।  

 हयेक वडाभा प्रत्मेक आतथयक वषयभा कघम्तभा एक वटा मोजना भहहरा भाि 
सघम्भतरत उऩबोक्ता सतभतत भापय त सञ्चारन गरयनेछ य उत्कृष्ट कामय गने 
उऩबोक्ता सतभतत य तनभायण व्मवसामीराई ऩयुस्कृत गरयनेछ। 

 नाऩी कामायरमको सहकामयभा नगयतबि फनेका रगतकट्टा गनय फाॉकी यहेका 
सडकहरुको रगतकट्टा गयी सावयजतनक सडकभा रुऩान्तयण गरयनेछ। 

 नभोफदु्ध नगयऩातरकाको चौतपी एवभ ्साझेदायीभा हवकास गनय हवतबन्न याहष्डम तथा 
अन्तयायहष्डम नगयऩातरकाहरुसॉग बतगनी सम्फन्ध स्थाऩना गरयनेछ । 

 तडघजटर नाऩी गने कामय हवतबन्न सयकायी तनकामहरुसॊग सभन्वम गयी घशघ्र 
कामायन्वमनभा ल्माईनेछ ।  

 हवघत्तम शसुासन कामभ गनय शून्म फेरुजकुो नीतत अवरम्फन गरयनेछ ।  



 नगयऩातरकाभा हनुे हयेक कामयको त्माङ्कनम तथा हववयण हवद्यतुतम भाध्मभफाट 
अतबरेघखकयण गरय सञ्चाय भाध्मभफाट दैतनक वा साप्ताहहक रुऩभा सावयजतनक गने 
नीतत अवरम्वन गरयनेछ ।  

 सावयजतनक सेवा प्रवाहराई नागरयकभैिी य जवापदेही फनाउन प्रहवतधभैिी सेवा 
व्मवस्थाऩनभा जोड र्दईनेछ ।  

 ऩमयटकीम ऺेिको रुऩभा ऩरयघचत नभोफदु्ध ऩरयसयको व्मवस्थाऩन, प्रवद्धयन तथा 
हवकासको रातग नभोफदु्ध हवकास सतभततको ऩरयकल्ऩना सहहतको सोहह फभोघजभको  
आवश्मक कानून तजूयभा गयी कामायन्वमन गरयनेछ ।  

 

 

३. याजस्व ऩरयचारन सम्फन्धी नीतत् 
 

 अनराइन भापय त याजस्व फझुाउन य आतथयक कायोफायहरु मस आतथयक वषयफाट 
कनेक्ट आइ.हऩ.स. प्रणारीफाट सरुु गरयनेछ। 

 कय सहतुरमत प्रदान गनय आवश्मक काननुी व्मवस्था गरयनेछ। 

 उत्ऩादनभूरक ऺेिभा रगानी (ऩाहकय ङ स्थर, शौचारम, घयटहया तनभायण गयी 
बाडाभा र्दने) गयी आमस्रोत फढाउने कामयको थारनी गरयनेछ।  

 रेखा ऩरयऺणफाट औल्माइएका फेरुज ु तथा सझुावहरुराई आगाभी र्दनहरुभा 
कामायन्वमन गदै फक्मौता, फेरुज ु एवॊ ऩेश्की पर्छ्यौट गने कामयराई प्रबावकायी 
रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

 फदु्धघचत्त भारा प्रवद्धयन कामयक्रभ सॊचारनभा ल्माइनछे। 

 

४.  सम्फन्ध, सहकामय तथा साझेदायी नीतत् 
 

 तीनै तह सयकायको सहकामय, सभन्वम य सहमोगभा हवतबन्न नगय गौयवका 
आमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 



 सावयजतनक तनघज साझेदायी कामयक्रभराई हवशेष प्राथतभकताभा याखी नगय गौयवका 
आमोजनाभा सावयजतनक य नीघज ऺेिको रगानीराई सतुनघश्चतता गरयनेछ य नीघज 
ऺेिको रगानी, सहकामय, सभन्वम य सहमोगभा हवतबन्न बौततक तनभायणका 
आमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 अन्म स्थानीम तहरुसॉग साझा सयोकायका हवषमहरु जस्तै पोहोय व्मवस्थाऩन 
केन्र, अग्नी तनमन्िण, सडक हरयमारी, प्राहष्टक तनमन्िण, स्वास््म, घशऺा, खेरकुद, 

ऩमयटन, नदी तनमन्िण, तसॊचाई, खानेऩानी आदीहरुभा सहकामय गरयनेछ ।  
 

५.  साभाघजक ऩरयचारन तथा साभाघजक सशघक्तकयण नीतत् 
 

 वडा सतभततहरुसॉगको सभन्वमभा वडा तथा टोर हवकास सतभतत तनभायण गरय उक्त 
सतभततराई साभाघजक कामय गनय ऩरयचारन गरयनेछ । 

 हवतबन्न हववाद स्थानीम स्तयभा नै भेरतभराऩकतायको भाध्मभद्वाया भेरतभराऩ गने 
गयाउन वडास्तयीम सॊमन्ि ऩरयचारन गरयनेछ। 

 सशुासन प्रवद्धयन तथा बष्डाचाय तनमन्िणका रातग सयकायी, गैयसयकायी य तनजी सफै 
ऺेिभा सदाचाय प्रणारी हवकास गरयनेछ । 

 

६. गैय सयकायी सॊस्था सम्फन्धी नीतत: 
 

 गैय सयकायी ऺेिको सभन्वमकारातग नगयऩातरकाभा स्थाहऩत गै.स.स. सभन्वम 
कऺ भापय त नगयऩातरका तबिको सफै ऺेिभा हवकास तथा साभाघजक कामय सम्ऩन्न 
गनय तथा ऩरयचारन गनयका रातग सहकामय गरयनेछ। 

 एकद्धाय प्रणारी भापय त नगयऩातरकाको नीतत कामयक्रभभा सहमोग ऩमुायउने खारका 
कामयक्रभ बएभा वा यहेभा सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊस्थाराई स्वीकृतत र्दने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

७. न्मामीक सतभतत नीतत: 



 
 न्मामीक सतभतत भापय त तछटो छयीतो य सवयसरुब ढॊगरे न्माम सम्ऩादनको 

व्मवस्था तभराईने छ । 

 न्मामीक सतभततका ऩदातधकायी तथा भेरतभराऩकतायहरुको ऺभता अतबवहृद्धको 
रातग अतबभखुीकयणको व्मवस्था गरयनेछ ।  

 भेरतभराऩको भाध्मभफाट वडा स्तयभा भेरतभराऩकतायहरुको सकृमताराई प्रवद्धयन 
गयी मथाघशघ्र हववाद साभाधान गरयने छ । 

 न्मामभा आभ नगरयकको ऩहुॉच सतुनघश्चत गनय स्थातनम न्मामीक सतभततको 
कामायरमराई व्मवघस्थत फनाईने छ । 

 घयदैरोभा न्मामीक सतभतत नायाका साथ वडा स्तयभा घघुम्त काननुी घशहवय सॊचारन 
गयी कानून सम्फन्धी अतबभखुीकयण तथा स्थानीम जनताको घय दैरोभा  ऩतुग 
हववाद सभाधान गरयनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

 

नभोफदु्ध नगयऩातरकाराई सभदृ्ध, सभनु्नत, गततशीर, बष्डाचायभकु्त, सशुासनमकु्त य न्मामऩूणय फनाउॉदै 

हयेक ऺेिभा उत्कृष्ट, उदायणीम य नभनुा नगयको रुऩभा अगाडी फढाईनेछ। नागरयकको हहत, 

कल्माण, सखु, सम्वहृद्ध य असर जीवन प्रणारीको हवकासका रातग नभोफदु्ध नगयऩातरका दृढ 

सॊकघल्ऩत यहेको छ। नगयऩातरका तबि उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वहृद्ध, गणुस्तयीम जनशघक्त उत्ऩादन 

य योजगायी सजृना भापय त सभाजभा हवद्यभान गरयफी य असभनताहरुराई न्मूनीकयण गदै साभाघजक 

न्माम सहहतको आतथयक सम्वहृद्ध हातसर गनय मो नीतत तथा कामयक्रभ सहमोगी हनुे हववासास तरएको 

छु। 

अन्तभा, नभोफदु्ध नगयऩातरकारे हवगतका असर य जनभखुी नीतत तथा कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दई 

हवतयणभखुी बन्दा उत्ऩादनभखुीभा आधारयत कामयक्रभ सॊचारन सहहतको आतथयक वषय २०७९/०८० 

को नीतत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गयेको छ य मस अवसयभा हाभो तनभन्िणा स्वीकाय गयी अभूल्म 

तथा व्मस्त सभमको फाफजदु मस नगय सबाभा ऩाल्न ु बएका नगयऩातरकाका सबा सदस्मज्मूहरु, 

कभयचायीहरु, सॊचायकभॉहरु रगामत सयोकायवारा सफैभा हाभी आबायी छौँ। नगयऩातरकाको नीतत 

तजुयभा तथा कामयक्रभ तजुयभाका क्रभभा सहबातगताभूरक मोजना प्रकृमाका सफै चयणभहरुभा सहबागी 

हनु ुहनुे य सहजीकयण गनुयहनुे सफैभा हार्दयक धन्मवाद व्मक्त गदयछु। साथै मस कामयराई सपर य 

प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनयकारातग सम्फद्ध सफै ऩऺफाट सदाझै सल्राह, सहमोग य सझुावको 

अऩेऺा गदै वाहषयक नीतत तथा कामयक्रभ तजुयभा कामयभा सहक्रम एवॊ यचनात्भक सहमोग ऩमुायउन ुहनु े

सफैभा धन्मवाद र्दन चाहन्छु य कामायन्वमनकारातग ऩतन उघचत साथ य सहमोगको अऩेऺा गदयछु। 

नगयको अतधकाय, श्रोत साधन, उत्तयदाहमत्व, ऩायदघशयता य जवापदेहहता सहहतको स्थानीम सयकायको 

रुऩभा स्थाहऩत नभोफदु्ध नगयऩातरकाको आतथयक सभहृद्ध य स्थानीम स्तयभा रोकतन्िको अभ्मासको 



क्रभभा सहमोग गनुयहनुे सम्ऩूणय जनप्रतततनतध, याजनीततक दर, कभयचायी, सयुऺाकभॉ, सॊचायकभॉ, 

प्रतततनतध सबा सदस्म, प्रदेश सबा सदस्म, प्रदेश सयकाय, सॊघीम सयकाय रगामतभा सभदृ्ध नभोफदु्ध 

नगयऩातरका तनभायणभा आवश्मक सहमोग गनुय बएकोभा हार्दयक कृतऻता सहहत धन्मवाद व्मक्त 

गदयछौ। 

“भ्रष्टचाय यहहत नगय, हाम्रो नभोफदु्ध नगय”  

धन्मवाद। जम नभोफदु्ध।।  

 


