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मस सम्भाननत नगयसबाभा उऩस्थथत नगयसबाका उऩाध्मऺ ज्मू, सम्ऩूणण नगय सबाका सदथम ज्मूहरु, प्रभुख

प्रशासकीम अनधकृत रगामत सफै याष्ट्रसेवक कभणचायी ज्मूहरु, ऩत्रकाय तथा मस सबाभा उऩस्थथत सम्ऩूणण

सहबानग ज्मूहरु, रुस्म्फनी साॉथकृनतक नगयऩानरकाको सातौँ नगयसबाभा आनथणक वषण २०७८।०७९ को नीनत,
मोजना तथा कामणक्रभ प्रथतुत सभायोहभा हाम्रो आभन्त्त्रणराई स्थवकाय गयी उऩस्थथत हुन ु बएकोभा भेयो
व्मस्िगत तपणफाट

नगयऩानरकाको तपणफाट हार्दण क थवागत तथा अनबवादन गनण चाहन्त्छु । आजको मस

अवसयभा सॊ घीमता¸ गणतन्त्त्र य रोकतन्त्त्र एवॊ याष्ट्रको आनथणक साभास्जक य याजनीनतक रुऩान्त्तयणका रानग बएका
ऐनतहानसक जनआन्त्दोरनहरुभा आफ्नो प्राण उत्सगण गनुह
ण न
ु े सम्ऩूण ण ऻात अऻात सहहदहरुप्रनत श्रद्धा सुभन प्रकट गदै
वहाॉहरुको मोगदानको कदय य थभयण गनण चाहन्त्छु ।

थथाननम सयकायको ग न बएदे स्ख नै हानभ नीनत ननभाणण हवकास य से वा प्रवाहभा कृमास्शर यहॉदै सॊ घीम

रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्रात्भक व्मवथथाराई सॊ थथागत गनण ऩमणत्नस्शर छौँ । बौगोनरक,

प्राकृनतक, ऐनतहानसक,

साॉथकृनतक एवभ् ऩमणटकीम भहत्वका दृहिरे अत्मन्त्त प्रवर सम्बावना बएको नगयऩानरका बएय ऩनन हवकासको
गनतभा अस्घ फढ्नको रानग हाम्रा साभु अनेकन च ुनौनतहरु हवद्यभान छन्। हार कोनबड १९ को हवश्व भहाभायीफाट
साया हवश्व नै आतॊ हकत बइयहे को सन्त्दबणभा हाम्रा रानग सॊ क्रनभतको ऩहहचान¸ उऩचाय एवॊ सॊ क्रभण ननमन्त्त्रण च ुनौनतको
रुऩभा यहे को छ ।
मस जहटर ऩरयस्थथनतभा सभेत अग्रऩॊ स्िभा यहे य सॊ क्रनभतको ऩहहचान य उऩचायभा तल्रीन थवाथ्म कभॉ¸
सुयऺाकभॉ¸ सयसपाइकभॉ¸ एम्फुरेन्त्स चारक तथा सम्ऩूण ण याष्ट्रसे वक कभणचायी एवॊ नागरयक सभाजको उच्च प्रसॊ शा
गदणछौँ। मस भहाभायीफाट ज्मान गुभाउनुबएका नागरयकहरुको हार्दण क श्रद्धाजलीरी व्मि गदै शोक सन्त्तत प ऩरयवायजन प्रनत
सभवेदना व्मि गदणछौँ । उऩचाययत व्मस्िहरुको स्शघ्र थवाथ्म राबको काभना गदणछौँ ।
मस भहाभायीको योकथाभ¸ ननमन्त्त्रण य उऩचाय कामणभा सहमोग गने सॊ घ¸ प्रदे श य थथाननम तहका जनप्रनतनननध¸
व्माऩायी¸ व्मवसामी¸ उद्यभी¸ सभाजसे वी¸ ऩत्रकाय एवॊ सयकायी गैह्रसयकायी सॊ घ सॊ थथा रगामत सभथत सहमोनग भनहरुराई
हार्दणक धन्त्मवाद य कृतऻता ऻाऩन गदणछु ।

नगय सबाका आदयणीम उऩाध्मऺ एवभ् सदथम ज्मूहरु,
अफ भ आनथणक वषण २०७८/७९ को नीनत तथा कामणक्रभको भागणदशणक नसद्धान्त्त य उद्देश्महरूका फाये भा

प्रकाश ऩाने अनुभनत चाहन्त्छु । नेऩारको सॊ हवधानको अनुसूची ८ भा उस्ल्रस्खत थथानीम तहको अनधकाय,
नेऩारको ऩन्त्रौं मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१), सॊ घीम अथण भन्त्त्रारमको नीनत तथा फजेट ननभाणण सम्फन्त्धी

भागणदशणन, नेऩारको रानग र्दगो हवकासको रक्ष्म २०३०, प्रादे स्शक आनथणक भानभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको

नसद्धान्त्त, सॊ घ, प्रदे श य थथानीम तहको कामण स्जम्भेवायीभा ऩने हवकास कामणक्रभ तथा आमोजनाको वगॉकयण
तथा फाॉडपाॉट सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ य चारु आनथणक वषणको केस्न्त्िम फजेट विव्म का मी दथतावेजहरू
नै थथानीम तहको नीनत, मोजना, कामणक्रभ य फजेट ननभाणण गने भागणदशणक नसद्धान्त्त यहे का छन् ।

चारु आनथणक वषण २०७७।७८ को हार सम्भभा सॊ घ तथा प्रदे शफाट सभाननकयण अनुदान ¸सशतण अनुदान

¸हवशेष अनुदान ¸सभऩुयक अनुदान¸याजश्व फाडपाॉड एवभ आन्त्तरयक श्रोत सभेत गयी कुर ८० कयोड ३९
राख ६३ हजाय ६ सम चौयानस रुऩैमा आम्दानी बएको छ बने कुर फजेटको चारु तपण छु ट्याईएको
यकभभध्मे ५६.६६ प्रनतशत य ऩुजीगत तपण ऩुॉजीगत फजेटको ३२.२४ प्रनतशत यकभ खचण बएको छ ।
ऺेत्रगत रुऩभा हे ने हो बने आनथणक हवकासभा छु ट्याईएको यकभ भध्मे २६.२८ प्रनतशत ¸साभास्जक हवकासभा

५८.०९ प्रनतशत ¸ऩुवाणधाय हवकासभा २९.४८ प्रनतशत ¸सुशासन तथा अन्त्तयसम्फन्त्धीत ऺेत्रभा २५.७१
प्रनतशत य कामणरम सन्त्चारन तथा प्रशासननकभा ५३.२८ प्रनतशत यकभ खचण बएको छ । उल्रेस्खत त्माङ्कहरु
हे दाण मोजना य खचण प्रणारीभा सुधायको आवश्मता दे स्खन्त्छ । मस बन्त्दा ऩनछ थथाऩना बएका नगयऩानरकाहरु हवकास य
सम्भृर्दको ऩथभा उल्रेख्म प्रगती हानसर गरयसकेको सन्त्दबणभा हाभीराई सभेत

नगय य नागरयकको नतव्र हवकासभा राग्न

दवाव नसजणना बएको छ । मसथण आगाभी आनथणक फषणराई "हवकास य सम्भृर्द तपण अग्रगाभी छराङको फषण" हुने गयी
नीनत य कामणक्रभ अगाडी सायेको छु

। सोही अनुरुऩ नै फजेट हवननमोजन गरयने रक्ष्म याखे को छु ।

गरयवी¸ फेयोजगायी¸ असभानता य ऩछौटे ऩन सथकृनत नै हवकासको भुरबुत फाधकको रुऩभा यहे कोभा भौनरक सथकृनतको
सॊ यऺण गयी आनथणक साभास्जक रुऩान्त्तयणका रानग उन्नत सथकृनत य प्रहवधीको अवरम्वन गरयनेछ । रैहिक सभानता य
साभास्जक सभावेस्शकयणको नीनत अनुरुऩ सभावेशी रोकतन्त्त्र य सभावेशी हवकास अवधायणाराई आगाभी नीनत तथा
कामणक्रभभा सभावेश गयेको छु । ऩयम्ऩयागत करा¸ सथकृनत¸ नसऩ य प्रहवनधराई योजगायी य आम आजणन सॊ ग आवद्द

गयी गरयवी न्त्मुननकयणको

र्दशाभा ऩहर गये को छु ।

कृहष ¸ऩमणटन य ऩुवाणधाय् सम्भृद नगयको आधाय बन्ने भान्त्मताका साथ

व्मवसाहमकयण¸ ऩमणटन सेवाराई ग्राभीण तह सम्भ हवथताय गनण

कृहष ऺेत्रको आधुननहककयण य

ऩमणटकीम

हवकेस्न्त्िकयण

(Tourism

Decentralizaton) एवॊ र्दगो य उत्थानस्शर ऩुवाणधाय ननभाणणराई उच्च प्राथनभकताभा याखे को छु । केही उच्च
भहत्वका योजगायी नसजणना¸ आम आजणन¸ ऩमणटन प्रवधणन य सभृहद्धको खम्फा हुन सक्ने मोजनाहरुराई
नगयथतयीम गौयवका मोजनाको रुऩभा अगानड फढाउने नीनत नरइएको छ।
जोश¸ जाॉगय नसऩ य प्रहवधीरे मुत्त बएय ऩनन

ऩुॉजी अबावका कायण

थवयोजगाय हुन नसकेका मुवाहरुका

रानग उद्यभ व्मवसाम सन्त्चारनका रानग हवशेष व्मवथथा सहहतको नीनत अघी साये को छु ।
शुद्ध फुद्ध

Cहषभन

सभृद्ध नगय सुस्ख नगयफासी हाम्रो अनबमान बन्ने भान्त्मताराई आत्भसात गयी हवकास य

सेवाप्रवाहराई थवच्छ ननश्ऩऺ ऩायदस्शण य प्रहवनधभैनत्र फनाई मस नगयराई सुशासनको केन्त्ि ( Centre for Good
Governance ) को रुऩभा हवकास गरयने नीनत नरएको छ'' ।

उऩमुि
ण ऩृष्ठभुभीभा मस नगयऩानरकाको आगाभी आनथणक वषण २०७८।७९ को नीनत तथा कामणक्रभका उद्देश्महरु
ननम्नानुसाय यहे काछन्:
१)

कोनबड-१९ का कायण नगयऩानरकाको आनथणक य साभास्जक अवथथाभा ऩये को असय कभ गयी

२)

थवाथ्म सेवाको ऺभता हवकास गयी भजफुत थवाथ्म ऩुवाणधाय ननभाणण गने ।

४)

कृहष, स्शऺा, ऩमणटन, श्रभभूरक सावणजननक ननभाणण, साना तथा घये र ु उद्यभको प्रवद्धणन द्वाया

३)

नागरयकको जनजीवन य हवकास ननभाणणको कामणराई साभान्त्म अवथथाभा ल्माउने ।

हवद्यारम स्शऺा दे स्ख नै भहाभायी य हवऩद व्मवथथाऩन सम्फन्त्धी सचेतनाको हवकास गने ।

योजगायीका अवसयभा फृहद्ध गयी फैदेस्शक योजगायीफाट पकेका नागरयकराई नगयऩानरका नबत्रै काभको
५)

अवसय नसजणना गने।

सूचना प्रहवनधको उऩमोनगताभा दऺता फृहद्ध गदै सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता ल्माउने ।

आदयणीम नगय सबाका उऩाध्मऺ एवभ् सदथम ज्मूहरु,

अफ भ आ.व. २०७८।७९ का रानग रुस्म्फनी साॉथकृनतक नगयऩानरकाको सभग्र हवकास नीनत तथा
यणनीनतहरू प्रथतुत गने अनुभनत चाहन्त्छु ।
१ .कृहष हवकास सम्फन्त्धी नीनत

कोयाना

भहाभायीफाट

योजगाय

गुभाएका

थवदे शभा

यहे का

तथा

हवदे शफाट

पहकणएका

नागरयकहरूराई

व्मावसामीक फारी सघनता अऩनाएय आवश्मक तानरभ, भर, हवउ हवजन उऩरब्ध गयाई कृहष ऩेशाभा
योजगायीको नसजणना गरयनेछ ।

१)

सफै वडाहरूभा भाटो ऩयीऺण गयी उऩमुि फीउ भर नसपारयस गने य थथानीम सम्बावनाका आधायभा

२)

खाद्य सुयऺा, खाद्य थवच्छता प्रवद्धणन तथा ननमभन गनण कामणहवधी तमाय गयी कामाणन्त्वमन गरयनेछ

३)

एक वडा एक उत्ऩादन ऩकेट ऺेत्र कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ
नगयऩानरकानबत्र उत्ऩार्दत खाद्यान्न तयकायी, परपुर तथा

हकसानरे उत्ऩादन गने भुख्म फारीीहरुको

उत्ऩादन रागतको भुल्माङकन गये य उस्चत फचतको सुननस्थचतता हुने गयी न्त्मूनतभ सभथणन भुल्म
तोहकनेछ ।

४)

५)
६)

प्रधानभन्त्त्री योजगाय कामणक्रभसॉग सभेत आफद्ध गयी कृहष क्माम्ऩस य कृहष प्राहवनधक हवद्यारमभा
अध्ममनयत हवद्याथॉराई इन्त्टनणसीऩ य कामण थरो भै तानरभ (OJT)

कामण गयाउने व्मवथथा गयी

अध्ममनयत हवद्याथॉराई ऩढाईसॉगै आम आजणन गने व्मवथथा नभराइनेछ ।
नफउ, हवजन भर

आर्दभा कृषक तथा कृषक सभुहहरुराइ अनुदानको ब्मवथथा नभराईनेछ ।

कृहष उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फृहद्ध एवभ कृहष ऩेशाको व्मवसाहमकयण एवभ हवहवनधकयणका

रानग

हवकनसत प्रहवनधहरुको हवषमभा तानरभ सन्त्चारन गयीी कृहष ऩेशाराइ आकषणक य सम्भानजनक ऩेशाको
रुऩभा थथाहऩत गयाइनेछ ।

७)

कृषक सभुह ,सनभनत , सहकायी य सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ घ सॊ थथा तथा थथानीम तहहरुको

८)

अत्मानधक

९)

उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फृहद्ध गनणका रानग बुनभगत तथा सतह नसॊ चाईभा नफषेश जोड र्दईनेछ .

१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)

साझेदायीभा कृहष कामणक्रभहरु सॊ चारन गने नीनत अवरम्फन गरयनेछ ।

रुऩभा प्रमोग हुॉदै आएको यासामननक नफषादीराई ननरुत्साहहत गयी जैहवक नफषादीको

प्रमोगभा जोड र्दॉ दै अगाणननक (Ogranic farming) राइ जोड र्दईनेछ ।
कृहष साभाग्रीको

आऩुनतणकताण, उत्ऩादक, हवतयक तथा ऩयाभशणदाताहरुराइ तानरभ तथा ननमभनको व्मवथथा

नभराइनेछ ।

उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान कामणक्रभको व्मवथथा नभराइनेछ ।
प्रत्मेक वडाहरुभा वारी सयऺण कामणक्रभ अन्त्तगणत वारी उऩचाय घुम्ती स्शहवय सञ्चारन गरयनेछ ।

प्रत्मेक वडाहरुभा भाटो सुधाय एवभ उवणयाशक्त्ती फढाउनका रानग ढै चा हवउ अनुदान साथै अन्त्म
जैहवक भर तथा सुक्ष्भ तत्वको प्रमोगराइ प्राथनभकता र्दइनेछ ।

कृषक ऩा शारा सञ्चारन गयी कृषकको ऺभता अनबवृद्धी गयी उतऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृद्धी गरयनेछ
।

यै थाने फारीको सयऺण गने कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
एक घय एक कये साफायी तथा एक घय एक जनडफुटी

सञ्चारन गरयनेछ ।

एवभ एक घय एक परपुर हवरुवा कामणक्रभ

प्रत्मेक घयभा कस्म्तभा दुइ वटा हवरुवा रगाउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।

वडा न १२ बबइभा यहे को तयकायी सॊकरन केन्त्िराइ ननजी एवभ सहकायी ऺेत्रको साझेदायीभा

सन्त्चारनभा ल्माइनेछ ।

बुनभको वनगणकयण गयी बु उऩमोग मोजना (Land use plan ) सन्त्चारनभा ल्माइनेछ ।
कृहष उत्ऩादनहरुको फजायीकयणका रानग आवश्मक व्मवथथा गरयनेछ ।

२१)

कस्म्तभा २ कठ्ठा सम्भ परपुर खे नत गने हकसानराई परपुरको हवरुवाभा ५० प्रनतशत छु टको

२२)

उत्ऩादक य उऩबोिा हवच नसधा सम्ऩकण कामभ गयी उस्चत भुल्मभा साभान हकनफेचको रानग

व्मवथथा नभराईनेछ ।

भोफाइर एप्स ननभाणण गरय प्रमोगभा ल्माइनेछ।

२.ऩशु सेवा सम्फन्त्धी नीनत

१)

कोयोना सॊ क्रभणका कायण सृस्जत रकडाउनका कायण दूध, भासु, अण्डा उत्ऩादक कृषकहरूरे
फेहोये को ऺनत व्मवथथाऩन गनण य हवदे शफाट योजगाय गुभाई थवदे श पकेकाहरूका रानग प्रोत्साहन तथा

२)
३)
४)

योजगाय सृजना गनण हवशेष अनुदान कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

ऩशु जन्त्म उत्ऩादनको रागत भुल्म घटाउनुको साथै थवथथ ऩशुऩारन प्रणारीको हवकास गनण घाॉस
हवकास कामणक्रभ प्राथनभकताका साथ सॊचारन गरयनेछ ।

ऩशु उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा वृहद्ध गनण नश्ल सुधाय कामणक्रभ उच्च प्राथनभकताका साथ सॊ चारन
गरयनेछ ।

व्मावसाहमक ऩशुऩारन भापणत योजगाय सृजना गयी मुवाहरुराई नगयनबत्रै थवयोजगाय फनाउनका रानग
प्रनतथऩनधण अनुदान उऩरब्ध गयाई मुवा रस्ऺत ऩशुऩारन कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

५)

कृषकहरुराई नसऩ हथतान्त्तयणद्वाया आधुननक ऩशुऩारन ऩद्दनत हवकास गदै रैजाने कामणक्रभभा जोड

६)

ऩशुऩारन ऺेत्रको हवकासभा कृषक सभुह सनभनत, सहकायी, गैय सयकायी सॊ थथा य नगयऩानरकानफच

७)

दनरत जनजाती भहहरा तथा हवऩन्न वगणराई हवशेष प्राथनभकताका साथ कामणक्रभ तजुभ
ण ा गरयनेछ ।

र्दईनेछ ।

साझेदायी गरयनेछ ।

८)

नगयऩानरकाभा दुध तथा दुग्ध जन्त्म ऩदाथणभा आत्भ ननबणय फनाउॉ दै रैजाने य डेरय ऩकेट कामणक्रभराई

९)

ऩशुऩन्त्छी ऩारनभा जोड र्दई भासु आमात योहक ननमाणतभा जोड र्दइनेछ ।

प्राथनभकताका साथ सॊ चारन गरयनेछ ।

१०)

ऩशु थवाथ्मराई भध्मेनजय गदै नन्शुल्क ऩशु थवाथ्म स्शहवय, फाझोऩन ननवायण स्शहवय सॊ चारन

११)

खुरा नसभाना बएसॉगै सरुवा योगको उच्च जोस्खभ बएकोरे खोऩ सेवा कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ

१२)

गरयनेछ ।

ु
वडण फ्रु, खोये त, हऩ.हऩ. आय जथता हवषाणुमि
योगहरु जुनसुकै फेरा आउटब्रे क हुन सक्ने सम्बावना
बएकोरे आकस्थभक ऩशुऩन्त्छी योग ननवायण कोष थथाऩना गरयनेछ ।

१३)

ऩशु ऩन्त्छी हवभाको फायेभा अध्ममन गयी हप्रनभमभभा अनुदानको व्मवथथा नभराईनेछ ।

१५)

व्मवसाहमक तथा व्मवस्थथत भाछाऩारनराई प्रोत्साहहत गरयनेछ । थथाननम सॊ म्बाव्मताका आधायभा

१४)

१६)

ऩशु हाटवजायराई थऩ व्मवस्थथत गरयनेछ ।
भाछा ऩकेट कामणक्रभ सन्त्चारनभा

जोड र्दइनेछ ।

ऩशु हवकासको रानग ऩशु उद्यभ कृषकराई हवनबन्न तानरभको व्मवथथा गरयनेछ ।

१७)

उच्च प्रजातीका फाख्रा तथा कुखुया ऩारन व्मवसामराई प्रोत्साहन गयी नगयराई भासु तथा अण्डाभा

१८)

शास्न्त्तका अग्रदुत बगवान गौतभ फुद्धको जन्त्भथथर रुस्म्वनी हवकास कोषको

१९)
२०)

आत्भननबणय वनाइनेछ ।

ऩखाणरफाट कम्तीभा १

हक नभ वरयऩयी ऩशु वध गनण नऩाईने व्मवथथा नभराइनेछ ।

नगय ऺेत्रनबत्र यहे का भासु व्मवसाहमहरुको ननमनभत रुऩभा अनुगभन गयी थवच्छ भासु हवहक्र हवतयण
गयाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।

नगयऺेत्रनबत्र ऩशु फधशारा थथाऩनाका रानग आवश्मक ऩरयमोजना तमाय गयी सन्त्चारनभा ल्माउन
ननजी ऺेत्रराई आकहषणत गरयनेछ ।

३.सहकायी सम्फन्त्धी नीनत

१)
२)

कृहष उत्ऩादन, बण्डायण तथा प्रशोधन, आनथणक फचत तथा ऋण ऩरयचारन, थथाननम स्रोतको ऩरयचारन
एवभ गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी कामणक्रभभा सहकायीराई प्रोत्साहहत गरयनेछ ।

हवऩन्न, शैस्ऺक फेयोजगाय, वैदेस्शक योजगायफाट पहकणएका मुवाराई सहकायी सॊ थथा भापणत कजाण प्रात प
गयी थथानीम आवश्मकताभा आधारयत साना व्मावसामहरू थथाऩन गनण प्रोत्साहहत गरयनेछ ।

३)

सफै सहकायीराई कोऩोनभक्स सफ्टवेमयभा आवद्ध गयीनेछ । सफै सहकायी सथथाहरुराई तानरभको

४)

कृहष सहकायी सथथा भापणत कयाय खे नत तथा सहकायी खे नतराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

५)

६)
७)
८)

व्मवथथा गरयनेछ ।

सहकायी सथथाहरुराई उद्यभस्शरता हवकास कृहषको व्मवसाहमकयण रगामतका योजगायी सृजनाभा
ऩरयचारन गनण जोड र्दइनेछ । सहकायी ऺेत्रको नेतत्ृ वभा कृहष उत्ऩादन प्रशोधन तथा फजायीकयणका
कामणकभहरु सन्त्चारन गरयनेछ ।

सहकायी सथथाहरुको दताण नहवकयण य सन्त्चारन प्रकृमाको ननमभन य अनुगभन गयी सहकायी सुशासन
कामभ गरयनेछ ।

सहकायी ऺेत्रहरुराई थऩ व्मवस्थथत फनाउन सहकायी प्रनतवेदन प्रणारी (Reporting system) राई
थऩ सुदृढ गरयनेछ ।

नगयऺेत्र नबत्र यहे का सहकायीको भुल्माङ्कनका आधायभा उत्कृि कामण गने सहकायी सथथाराई सम्भान
तथा ऩुयथकाय (Respect and Reward) को व्मवथथा गरयनेछ ।

४.उद्योग¸ श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी नीनत

१)

थथानीम नसऩ स्रोत साधन एवॊ प्रहवनधको प्रमोगराई वढावा र्दई व्मवसाहमक उत्ऩादन तपण अग्रसय

२)

रघु घये र ु तथा साना उद्यभीराई भझौरा तथा

३)

सीऩभुरक तानरभराई प्रोत्साहन गयी घये र ु उद्योग सॊ चारन गरयनेछ ।

४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

गयाउने कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
गनण सहस्जकयण गरयनेछ ।

ु रा उद्योगहरुको सहमोगी उद्यभका रुऩभा हवकास

रघुउद्यभ हवकास कामणक्रभ भापणत नसऩभुरक तानरभ सन्त्चारन एवभ प्रहवनध हथतान्त्तयण गयी योजगाय
सृजना गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।

अऩाि अशक्त्त तथा भहहरा वगणराई योजगायी उऩरब्ध गयाउने उद्यभ व्मवसामको दताणभा ५० प्रनतसत
याजश्व छु ट र्दने व्मवथथा नभराईनेछ ।

थथाननम श्रभ नसऩ य प्रहवनधफाट सन्त्चानरत घये र ु तथा साना उद्दमोगको सॊयऺणको व्मवथथा नभराईनेछ ।
तुरनात्भक तथा प्रनतथऩधाणत्भक राब ( comparative and competitive

advantage ) का ऺेत्रहरु

ऩहहचान गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।

थथाननम कृहषजन्त्म उत्ऩादन¸ तयकायी तथा परपुर एवभ भाछा भासुको
प्रोत्साहन गरयनेछ ।

प्रशोधन सम्फन्त्धी उद्योगराई

नगयऺेत्रनबत्र ओद्योनगक ग्राभ थथाऩनाका रानग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।

व्मवसाहमक साभास्जक उत्तयदाहमत्व ( corporate social responsibility ) राई नगयऩानरकाको सभग्र
हवकासभा ऩरयचारन गरयनेछ ।

११)

वैदेस्शक योजगायफाट पकेकाहरु तथा थथाननम मुवाहरुको अनबरेखाॊकन गयी उनीहरुको श्रभ य सीऩफाट

सञ्चारन गनण सहकने उद्यभ व्मवसाम गनण चाहने उद्यनभहरुका रानग फैँक तथा हवस्त्तम सॊ थथा सॉग सहकामण
गयी भेमय थवयोजगाय कामणक्रभ कामणहवनध फनाई सञ्चारन गरयनेछ ।

१२)

रुस्म्फनी नगयनबत्र यहेका औद्योनगक सबाॊव्मताहरुको ऩहहचान गयी रगानीका रानग आकहषणत गनण रुस्म्फनी
रगानी सम्भेरन आमोजना गरयनेछ ।

१३)

नगयऩानरकानबत्र

योजगाय

सू चना

केन्त्िको

थथाऩना

व्मस्िहरुराई योजगायीका सॊ बाहवत ऺेत्रहरु फाये

गयी

ननस्ज

ऺेत्र सभेतको

सहकामणभा थथाननम

सू चना तथा जानकायी सॊ प्रष
े ण गनण योजगाय फैंक

(Employment Bank) को थथाऩना गरय सञ्चारनभा ल्माइने छ । मसका रानग योजगाय सूचना प्रणारी (

१४)
१५)

Employment Information System ) प्रमोगभा ल्माइने छ।

गरयवी न्त्मूनीकयण तथा योजगायीको अवसयभा फृहद्ध गनण आवश्मक यणनननत फनाईने छ।

थथाननम तहभा दताण बएका फेयोजगाय व्मस्िराई न्त्मूनतभ योजगारयको प्रत्माबुनत गनणका रानग काभका

रानग ऩारयश्रनभकभा आधारयत साभुदाहमक आमोजना सॊचारन गरय श्रभभुरक आमोजना भापणत सभुदामको
हवकास सॉगै साभास्जक सॊ यऺणको प्रत्माबुनत गयाइने छ ।

१६)

नगयऩानरकाभा सॊ चानरत सॊ घ,प्रदे श य थथाननम तहका मोजनाभा आवश्मक श्रनभक उऩरब्ध बएसम्भ

१७)

नगयऩानरका नबत्रका फेयोजगायीको अवथथा य योजगायका सम्बावनाको वाथतहवकता ऩत्ता रगाउन

योजगाय सेवा केन्त्िभा सुस्चकृत फेयोजगायफाट नै रगाईने व्मवथथा गरयनेछ ।
योजगाय नक्शाॊकन कामण अस्घ फढाईनेछ ।

१८)

आन्त्तरयक योजगायी नसजणना गनण सयोकायवारा ननकाम य ननजी, सहकायी तथा गैह्रसहकायी ऺेत्रसॉग

सभन्त्वम य सहकामणभा जोड र्दइनेछ ।

१९)
२०)

योजगाय सेवा केन्त्िको सॊचारन तथा व्मवथथाऩनभा थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।

फैदेस्शक योजगायी फाट पहकणएका,कोनबड 19 को कायणरे योजगायी गुभाएका मुवाहरुराई ऩानरकाको

सहमोगभा नसऩभुरक तानरभ र्दई आत्भननबणय फनाइनेछ।

२१)

काभको सम्भान, थवयोजगाय¸ उस्चत ऩारयश्रनभक य साभास्जक सॊ यऺण सहहतको श्रभ व्मवथथाऩनका

रानग ऩहर गरयनेछ।

५.ऩमणटन सम्फन्त्धी नीनत

१)

ननजी ऺेत्र सभेतको सहबानगताभा नगयनबत्र ऩमणटनका सम्बावना ऩहहचान गयी ऩमणटक आकषणण गने

२)

रुस्म्फनी् शास्न्त्त य ऻानको जननी बन्ने नायाका साथ हव.सॊ . २०७८ राई रुस्म्फनी साॊथकृनतक ऩमणटन वषणको रुऩभा

३)

भौनरक सॊ थकृनतको हवकास य प्रवद्धणन गने गयी ऩमणटन ऩुवाणधायको हवकास गरयनेछ ।

घोहषत गरयनेछ । नगयकामणऩानरकाको कामाणरमको सभन्त्वम शाखाराई रुस्म्फनी साॊथकृनतक ऩमणटन वषणको सम्ऩकण
इकाईको रुऩभा थथाहऩत गरयनेछ ।
सॊ घ तथा प्रदे श सयकायरे कभणचायीका रानग ऩमणटन काजको प्रफम्ध गयेअनुरुऩ अन्त्म अन्त्म ऩानरका तथा
ननकामका कभणचायीराई रुस्म्फनी भ्रभणका रानग आकहषणत गरयनेछ । कोनबड १९ का कायण स्शनथर बएको
ऩमणटन ऺेत्रको ऩुनरुत्थान गनण नगयऩानरकाभा कामणयत कभणचायीराई एक भहहनाको तरफ सहहत १० र्दनको
रानग ऩमणटन काज उऩरब्ध गयाइनेछ ।

४)

रुस्म्फनी ऺेत्रको ऩमणटन हवकासभा अध्ममन अनुसन्त्धान गनण रुस्म्फनी फौद्ध हवश्वहवद्यारमभा अध्ममनयत
थनातकोत्तय तहका हवद्याथॉ एवभ अन्त्म थवतन्त्त्र शोधकताणराई प्रोत्साहहत गरयनेछ ।

५)

नगयऩानरका नबत्र यहे का ऐनतहानसक¸ ऩुयातास्त्वक एवॊ साॉथकृनतक भहत्वका सम्ऩदाहरुको खोस्ज¸

६)

ईकोगाडे न ननभाणण, वेटल्माड सॊ यऺण, ऩोखयी सॊयऺण य सुन्त्दयीकयण गयी हवनबन्न प्रजानतका चयाहरुको

ऩहहचान एवॊ सॊ यऺण य सम्वधणन गने तपण जोड र्दईनेछ ।
आगभन य फसाईभा जोड र्दईनेछ ।

७)

आभा फनफाहटकाभा मोग ध्मान केन्त्िका रानग ऩूवाणधाय हवकास गयी आभा फनफाहटकाराई आध्मास्त्भक ऩमणटन
केन्त्ि ( Spiritual Tourism Center) को रुऩभा हवकास गरयनेछ।

८)

रुस्म्फनी ऺेत्रको ऩमणटकीम हवकेस्न्त्िकयण ( Tourism Decentralization ) गनणको रानग रुस्म्फनी हवकास कोषसॉग
आवश्मक सभन्त्वम य सहकामण गरयनेछ ।

९)

याहष्ट्रम तथा अन्त्तयाणहष्ट्रम ऩमणटकहरुराई नगय ऺेत्रनबत्र यहे का ऩमणटकीम थथर तथा से वा सम्फन्त्धी जानकायी

१०)
११)

गयाउन ऩमणटन सू चना केन्त्् (Tourism Information Center) थथाऩना गरयनेछ ।

नगयऺेत्र नबत्र यहे का टोर हवकास सॊ थथा सभेतको सभन्त्वमभा होभ थटे ( Home Stay ) से वा सञ्चारन गनण
व्मवसाम दताणभा ऩूण ण छु ट सहहत प्रोत्साहनको व्मवथथा गरयनेछ ।
थथाननम बाषा¸ साहहत्म¸ करा य सॊ थकृनतको अनबरेस्खकयण गयी प्रचाय प्रसाय य प्रवधणन गनण साहहस्त्मक सम्भेरन¸
गोष्ठी¸ सडक नाटक जथता कामणक्रभ सञ्चारन गनण आवश्मक व्मवथथा नभराइनेछ ।

६.अन्त्तययाहष्ट्रम सभन्त्वम य सम्फन्त्ध हवथताय सम्फन्त्धी नीनत

(१) ऩमणटन भापणत् नगयको सभग्र हवकासराई केन्त्िभा याखी हवश्व शास्न्त्तदुत बगवान गौतभ फुद्धको जन्त्भथथर
यहे को मस नगयऩानरका य अन्त्म याहष्ट्रम/अन्त्तययाहष्ट्रम थतयभा गाउ/नगयऩानरका, सयकायी एवॊ गैय सयकायी
सॊ घ सॊ थथाफीच बनगनी सम्फन्त्ध तथा सह-सम्फन्त्ध कायम गररदै आएकोमा थऩ हवथताय गरयनेछ ।

(२) अन्त्तययाहष्ट्रम सम्फन्त्ध हवथताय सहमोग य अनुबवको आदानप्रदानका रानग उऩमुि सभमभा रुस्म्फनी
अन्त्तयाणहष्ट्रम भेमय

सम्भेरनको आमोजना गरयनेछ ।

(३) आनथणक तथा प्राहवनधक सहमोग नरने नीनत अनुसाय मुयोऩको थऩेनका भाड्रीड भहानगयऩानरका Caceres
नगयऩानरका, रुस्म्फनी गाडे न पाउण्डेसन थऩेन, गैय आवासीम नेऩारी सॊ घ (NRNA), स्चनको छङ्दु प्रान्त्तको
रुसान नगयऩानरका, अन्त्तयाहष्ट्रम फौद्ध सॊ थथा चुची पाउन्त्डेसन (Tzu Chi Foundation)¸भारतको बोधगया य
फुद्ध रुस्म्फनी ग्रऩु सॉग मस नगयऩानरकाको सॊ थथागत सम्फन्त्धराई थऩ सुदृढ फनाई सभग्र नगयको हवकासभा
उऩमोग गरयनेछ।

(४) नगयऩानरकाको ऩमणटन, स्शऺा, खे रकुद, सॊ थकृनत, थवाथ्म, कृहष रगामत एकीकृत हवकासका रानग
अन्त्तयहष्ट्रम सम्फन्त्धराई थऩ सॊ थथागत गयी सभन्त्वम य सहकामण गरयनेछ ।

(५) रुस्म्फनी य नेऩारको ऩमणटनको हवकासका रानग हवश्व शान्त्ती दुत बगवान गौतभ फुद्धको स्जवनसॉग

सम्फस्न्त्धत अन्त्म ऩानरकाहरुसॉग सभन्त्वम य सहकामण गयी ऩमणटन गुरुमोजना ( Tourism Masterplan) तमाय
गयी कामाणन्त्वमन गरयनेछ।

(६) रुस्म्फनी य नेऩारको ऩमणटन रगामतका ऺेत्रको हवकासका रानग सभन्त्वम य सहकामण गने उद्देशमका साथ

थऩेनको एक्रेभादुया प्रदे शको केसयेस (Caceres) नगयऩानरकाभा रुस्म्फनी साॉथकृनतक नगयऩानरका य केसयेस
(Caceres) नगयऩानरकाको सहकामणभा रुस्म्फनी गाडे न पाउन्त्डेसन थऩेनको ऩहरभा ननभाणण हुन रागेको
ऱुम्बबनी गाडे नभा आवश्मक प्राहवनधक तथा साॉथकृनतक सहमोग आदान प्रदान गरयनेछ ।

(७) रुस्म्फनी गाडे न पाउन्त्डेसन सॉग सभन्त्वम, सहकामण गयी हवनबन्न अन्त्तयाहष्ट्रम सॊ घ सॊ थथाको सहमोगभा
थवाथ्म शाखा भापणत रुस्म्फनीभा टे नरभेनडनसन कामणक्रभ शुरुवात गनण ऩहर गरयनेछ ।

(८) सहकामण सॊ थथा रुस्म्फनी गाडे न पाउन्त्डेसनको सहमेग य सभन्त्वम एवॊ थऩेन सयकायको आनथणक सहमोगभा

नगयऩानरकाभा अन्त्तयाहष्ट्रम भाऩदण्डको अथऩतार एवॊ साॉथकृनतक बवन (Cultural House) ननभाणण गयी

सॊ चारन गनण स्जल्रा प्रशासन कामाणरम, प्रदे श सयकाय य नेऩार सयकायभा आवश्मक प्रहक्रमा अगाडी
फढाउन सभन्त्वम गरयनेछ ।

(९) सभन्त्वम शाखाको बुनभकाराइ सॊ थथागत गयी प्रबावकायी फनाइनेछ ।
७. ऩूवाणधाय हवकास सम्फन्त्धी नीनत

१)
२)

मस नगयऩानरकाको व्मवस्थथत एवभ र्दगो हवकासका रानग

नगय हवकास गुरुमोजना (Municipal

Development Master Plan) तजुभ
ण ा गयी हवकास गने नीनत अवरम्फन गरयनेछ ।

नगयऩानरकाराई थभाटण नसहटको रुऩभा अस्घ फढाउन नगय थतयीम गौयवका आमोजनाहरु (Municipal Pride

Projects) को ऩहहचान य प्राथनभकीकयण गयी आमोजना कामाणन्त्वमनका रानग आवश्मक फजेटको व्मवथथा
गरयनेछ।

३)

४)
५)

६)
७)

मोजनाहरुको रागत अनुभान¸ भूल्माकॊन, नाहऩ¸ कामणसम्ऩन्न प्रनतवेदन सफैरे फुझ्ने गयी नेऩारी बाषाभा रागु
गरयनेछ ।

उऩबोत्ता सनभनतफाट हुने ननभाणण कामणको हकभा

मोजनागत रुऩभा नम्फरयि तथा कोनडि नसथटभ (Numbering

and coding System ) रागु गयी प्रनतवेदन प्रणारीराई थऩ व्मवस्थथत गरयनेछ ।
नगयऺेत्रनबत्र यहे का सडकहरुको नाभाकयण गयी नडस्जटर स्थिट नम्फरयि प्रणारी ( Digital Street Numbering

System ) रागु गरयनेछ ।

नगयऺेत्रनबत्रका भुख्म सडक तथा चोकहरुभा सडक वत्ती

(Street Light) जडान गरयनेछ ।

शहयी मोजना तथा बवन ननभाणण भाऩदण्ड २०७२ को ऩुणण रुऩभा कामणन्त्वमन गरयनेछ । मो भाऩदण्ड
ु न्त्दा ऩहहरा ननभाणण बएका घयहरुको अनबरेस्खकयण गयी अव ननभाणण हुने बवनहरु
ननभाणण हुनब
नक्साऩास हवना फनाउन नऩाउने नीनतऱाई ननरन्तरता र्दईनेछ ।

८)

९)

नगयऩानरकानबत्र यहे का भुख्म सडक¸ चोक

place) तथा

एवभ भहत्वऩुणण थथानहरुभा हवश्राभ थथर (Refresh

नडस्जटर सावणजननक शौचारम (Digital Public Toilet) ननभाणणका रानग गुरुमोजना

फनाइ काभ अगाडी फढाइनेछ ।

कभजोय सडकहरुको ननमनभत भभणत सम्बाय तथा थतयोन्नती गरयनेछ ।

१०)

आमोजनाको र्दगोऩना, प्रबावकायीता, नभतव्महमता य कामणकुशरता कामभ गनण भागभा आधायीत

११)

सयकायी तथा ननस्ज बवनहरु बुकम्ऩीम जोस्खभफाट सुयऺीत फनाउने नीनत अवरम्फन गयीनुका साथै

सहबानगताभुरक मोजना छनौट तथा कामाणन्त्वमन प्राणारीको अवरम्फन गरयनेछ ।
सयकायी बवनहरु अऩािभैत्री, वारभैत्री

१२)

।

तथा ज्मेष ्

नागरयक भैत्री फनाउने नीनतराई ननयन्त्तयता र्दइनेछ

ऩुवाणधाय ननभाणणभा हवऩद जोस्खभ सम्वेदनस्शरताराई भध्मनजय गयी हवऩद उत्थानस्शर ऩुवाणधाय हवकासभा जोड
र्दइनेछ ।

१३)

नगयऩानरका नबत्रका फथतीहरुराई सभेट्ने गयी रयि योड ( Ring Road )को ऩरयकल्ऩना गये अनुसाय

१४)

नगयऩानरकानबत्र यहे का हवनबन्न तार ऩोखयी तथ भहत्वऩुण ण धानभणक तथा ऩमणटहकम थथरहरुको

१५)

नगयऩानरकानबत्र आवश्मक ऩूवाणधाय ननभाणण काययऱाई ननरन्तरता ददइनेछ।

ननभाणण एवभ सुन्त्दयीकयण गयी व्मावसाहमक ऩमणटन ऺेत्रको रुऩभा हवकास गरयनेछ ।
मस नगयऩानरका नबत्र यहे का भेन सडक तथा

कम्तीभा २६ पुट सडक कामभ गरयनेछ ।

सॊ यऺण

नारी सभेत ननभाणणका रानग याहष्ट्रम भाऩदण्ड अनुरुऩ

१६)

ऩूयाना घना फथतीहरुका सडकहरु ऩक्की य ढरान गरयनेछ । हारको अवथथाभा यहे का नबनत्र सडकहरु

सून्त्दय य ऩक्की फनाईनेछ ।तय ऩक्की घय टहया य ऩखाणर फनाउॉ दा कम्तीभा ४ नभ. (१५ हपट) छोडी
नगयऩानरकाको भाऩदण्ड अनुसाय ननभाणण गने प्रहक्रमा अगाडी फढाईनेछ ।

१७)

सडक ननभाणण गदाण वामोईस्न्त्जननमरयि तथा वातावयणभैत्री हुने गयी फनाईनेछ ।

१९)

मस नगयऩानरकाको हवनबन्न

१८)

नगयऩानरकाका हवद्यारम बवनहरुको आवश्मकता अनुसाय ऩूवाणधाय हवकास गरयनेछ ।
ाउॉ हरुभा ऩुर तथा कल्बटणहरु ननभाणण गरयनेछ ।

२०)

नदी कटान योक्न हकनायभा वामो ईस्न्त्जननमरयि प्रहवनध ( Bio Engineering Technology) अवरम्फन

२१)

वडा न २ को बयताऩुय य वडा न १२ को अभाहवा ननऩननमा

२२)

गरयनेछ ।

तथा फाढी ननमन्त्त्रण गनणका रानग
फढाइनेछ ।

हवथतृत ऩरयमोजना

हवथतृत ऩरयमोजना

य अजभा ऺेत्रभा दानव नदी कटान

प्रनतवेदन फनाई ननमन्त्त्रणको कामण अगाडी

प्रनतवेदन तमाय बइसकेको वडा न १३ वडवनरमा

Global Peace park ननभाणणका रानग प्रकृमा अगाडी फढाइनेछ ।

स्थथत सावणजननक जग्गाभा Lumbini

२३)

नगयऩानरकाको प्रशासननक बवन ननभाणण ऩहक्रमा अगाडी फढाईनेछ ।

२५)

नगयऩानरकानबत्र यहे का अनत हवऩन्न, गरयव आनथणक स्थथती कभजोय य हवऩन्न ऩरयवायराई अवथथा महकन

२४)

२६)
२७)

थवाथ्म चौकी नबएका वडाहरुभा थवाथ्म चौहकको बवन ननभाणण गरयनेछ ।

गरय खयको छानो बएको ऩरयवायराई जथता ऩाता हवतयण गने कामणराई ननयन्त्तयता र्दइनेछ

ऩयम्ऩयागत रुऩभा मस नगयऩानरकाको सॊ थकृती सॊ यऺण गने खारका घय ननभाणण गने व्मस्ि वा
सॊ थथाराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

नगयऩानरकानबत्र यहे का ऩुयाना तथा स्जणण भस्न्त्दय, भस्थजद, ऩाटी ऩौवा आर्दको सॊ यऺण तथा हवकास
गरयनेछ ।

२८)

चैत्र ऩूस्णणभा भेरा

२९)

प्रत्मेक हवधारम, वडा कामाणरम य थवाथ्म चौकीभा नस नस क्माभया जडान गरयनेछ ।

३१)

प्रत्मेक वडा केन्त्िभा भूर सडक ऩक्की गने नीनत अवरम्फन गरयनेछ ।

३०)
३२)
३३)

३४)
३५)
३६)
३७)

।

फढाईनेछ

य भुण्डन राग्ने

ाउॉ भा ऩूवाणधाय ननभाणण तथा व्मवथथाऩन गने गयाउने काभ अगाडी

गुणथतरयम य सभमभा याम्रो काभ गने उऩबोिा सनभनतराइण प्रोत्साहन गरयनेछ ।
प्रत्मेक वजाय ऺेत्रभा सावणजननक शौचारम सहहतको प्रनतऺारम फनाइणनेछ ।
नगयऩानरकाको चायै प्रवेशहरुभा प्रवेश द्धायहरु फनाइणनेछ ।

नगयऩानरका अन्त्तयगत यहे का थवाथथम सथथाहरुफाट सन्त्चानरत खोऩ स्क्रननक तथा गाउघय स्क्रननक

बवन ननभाणण कामण क्रभश गदै रनगनेछ ।

कन्त्टे जेन्त्सी वाऩत कट्टा गयी आएको यकभ मोजना फनाइण खचण गरयनेछ ।

सयकायी रगानीभा फनाइणएका सडक फाटो ऺती गने व्मस्िराइण कामणवाही गरयनेछ ।

अन्त्तयाहष्ट्रम भाऩदण्डको अथऩतार य साथकृनतक सॊ ग्राहरम ननभाणणका रानग सहकामण सॊ थथा रुस्म्फनी
गाडे न पाउन्त्डेसनसग सभन्त्वम गयी काभ अगाडी फढाइनेछ ।

३८)

नगयऩानरका नबत्र यहे का ऩुयाना वडा कामाणरम बत्काइ नमा कामाणरम बवनको ननभाणण गरयनेछ ।

४०)

नगयऩानरकानबत्र नमा घय फनाउदा का को ऩुयानो हकनसभको झ्मार ढोका फनाएभा प्रोत्साहन गरयनेछ

३९)

थवाथ्म चौकी तथा हस्थऩटरको नमा बवन ननभाणण गरयनेछ ।
।

४१)

फाटो ढरान वा हऩच गदाण नगयऩानरकाको भाऩदण्ड अनुसाय फनाईनेछ । भाऩदण्ड हवऩरयत घय टहया

४२)

हवकास ननभाणण कामणको

४३)
४४)
४५)
४६)

फनाएभा बत्काइने नीनत अगाडी फढाईनेछ ।

गुणथतय ऩरयऺणका रानग

नगयऩानरकाभा ल्माव थथाऩना गयी सन्त्चारनभा

ल्माईनेछ ।

च ुची पाउन्त्डेसनको आनथणक सहमोगभा ननभाणणानधन आइसोरेसन सेन्त्टय ननभाणण कामण ऩुया गयी
सन्त्चारनभा ल्माईनेछ ।

नाऩी नक्सा नबएका ऺेत्रहरुको नाऩी नक्सा गयाई फाटोघाटोको रगत कट्टा गयी सावणजननक कामभ
गरयनेछ ।

रुस्म्वनी साॉथकृनतक नगयऩानरका वाडण नॊ १० स्थथत भधुवननभा नगय फसऩाकणको रानग ऩूवाणधाय ननभाणण
गरयनेछ।

ईस्जलीनीमयीङ् अध्ममनयत हवद्याथॉहरुराई इन्त्टनणस्शऩ य कामणथरो भै कामण तानरभ (OJT) को व्मवथथा
नभराइनेछ।

८. उजाण सम्फन्त्धी नीनत

१)

हवद्युत प्रानधकयणसॉग सभन्त्वम गयी हवद्युतको ऩहुॉच नऩुगेको सफै गाउॉ य फथतीभा हवद्युत ऩहुॉच

२)

नेऩार सयकायको वैकस्ल्ऩक उजाण प्रवधणन कामणक्रभ अनुरुऩ नगयऺेत्रनबत्र यहे का नहवकयणीम उजाणका स्रोतहरुको

३)

ऩुर्माइनेछ ।

ऩहहचान गयी प्रमोगभा जोड र्दइनेछ।

हवद्युत प्रानधकयण सॉग सभन्त्वम गयी सडक तथा अन्त्म ऺेत्रभा अव्मवस्थथत रुऩभा यहे का हवद्युतीम ताय ऩोरको
उस्चत व्मवथथाऩन गरयनेछ।

९. खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्त्धी नीनत

१)

नगयऩानरकाको सफै वडाहरूभा थवच्छ तथा सुयस्ऺत खानेऩानीको उऩरब्धताभा जोड र्दइनेछ।

२)

खानेऩानी तथा सयसपाइ मोजना (WASH Plan) राई ननयन्त्तयता र्दइनेछ।

३)

खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्रभा रगानी तथा कामण गनण चाहने हये क ननकामरे नगयऩानरकाको वाश
मोजना अन्त्तगणत यहे य भात्र कामणक्रभ सञ्चारन गनुण ऩने व्मवथथा नभराइनेछ ।

४)

प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एउटा खानेऩानी ओबयहे ड ट्याङकी फनाई खानेऩानी हवतयण गनण ऩहर

५)

आसे ननक मुि ऩानीको प्रमोग हटाई सुयस्ऺत खानेऩानी प्रमोग, व्मस्िगत सयसपाई, पोहोयभैरा

६)
७)
८)

गरयनेछ ।

व्मवथथाऩन य सुयस्ऺत शौचारम प्रमोगका रानग जनचेतनाभूरक कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

टोरहवकास सॉथथाहरुराई पोहोयभैराको वनगणकयण¸ प्रशोधन एवॊ ऩुन् प्रमोग सम्फन्त्धी तानरभ प्रदान
गयी गाॉउ टोरभा ऩूणण सयसपाई अनबमान चराइनेछ ।

नगयऺेत्रनबत्र उत्सस्जणत पोहोयभैरा व्मवथथाऩन गनण सॊ बाव्मता अध्ममन गयी सावणजननक ननस्ज साझेदायी
(Public Private Partnership) को अवधायणा अनुरुऩ व्मवथथाऩन गरयनेछ।

टोर हवकास सॉथथाहरुको सभन्त्वमभा नगय ऺेत्रनबत्रका हये क टोर¸ वथती¸ हवद्यारम तथा सावणजननक

ऺेत्र तथा सॊ घ सॊ थथाहरुराई थवच्छ सपा य हयाबया फनाउन थवच्छ नगय् थवथथ नागरयक नाया सहहत
हव सॊ २०७८ राई भेमय नगय सयसपाई अनबमानको रुऩभा सयसपाई कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।

९)

१०)
११)
१२)

ऩशुऩन्त्छी तथा बान्त्साजन्त्म कुहहने वथतुहरुको ऩहहचान गयी प्रािारयक भर फनाउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।

कुनै ऩनन ननकामफाट खानेऩानीको है न्त्डऩम्ऩ जडान गदाण कम्तीभा १६० हपट गहहयो हुने गयी य
नगयऩानरकाको अन्त्म भाऩदण्ड अनुसाय गने गयी व्मवथथा गरयनेछ ।
घोहषत खुरा र्दसाभुि ऺेत्रको अनुगभन गयी सुधाय गरयनेछ ।

१९)

cfif]{lgs o'St kfgL k|of]u u/]sf kl/jf/df hgr]tgf hufO{ ;'/lIft vfg]kfgLsf] k|of]udf
hf]8 lbOg]5 .
ufFp 6f]ndf k"0f{ ;/;kmfO{ cleofg rnfOg]5 .
zf}rfno k|of]udf lg/Gt/tf Nofpg hg;d'bfonfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
laBfno dfkm{t ;/;kmfO{sf sfo{s|dx? Kl/rfng u/fO{ hgr]tgfd'ns sfo{s|d ;+rfng
ul/g]5 .
Jffz OsfO{nfO{ tf]lsP adf]lhd lg/Gt/tf lbOg] / jf; sfo{s|dnfO{ cufl8 a9fpFb}
n}hfg]5 .
o; g=kf leqsf] d'Vo—d'Vo rf]sx?df qmdzM ;fa{hlgs zf}rfno tyf vfg]kfgLsf]
lgdf{0f ul/+b} hfg]5 .
o; g=kf= leq /x]sf :jf:Yo rf}sLx?df zf}rfno, vfg]kfgL tyf ToxfFaf6 lgl:sg]
kmf]xf]/d}nfsf] Joj:yfkg ul/g]5 .
gu/leq ;/;kmfOsdL{ lgo'Qm u/L kl/rfng ul/g]5 .

१)

सयकायी, गैय सयकायी तथा ननजी ऺेत्रको स्रोत ऩरयचारन गयी एक स्शऺा हवकास कोष थथाऩना

१३)
१४)
१५)
१६)
१७)
१८)

१ ०.स्शऺा सम्फन्त्धी नीनत

गरयनेछ । सो कोषफाट थवमभसेवक स्शऺक, ऩुवाणधाय ननभाणण य खे रकुद हवकासका हक्रमाकराऩहरू
सञ्चारन गरयनेछन् ।

२)

स्शऺण नसकाइका फैकस्ल्ऩक हवनधहरू य ऩाठ्यसाभग्रीहरू भापणत भहाभायीफाट नसस्जणत असहज

३)

साभुदाहमक य भदयसा हवद्यारमको आवश्मकताका आधायभा बौनतक ऩुवाणधाय ननभाणणको दीघणकारीन

४)
५)
६)

ऩरयस्थथनतभा हवद्याथॉको नसकाइ सहजीकयण गरयनेछ ।
मोजना तमाय गयी क्रभश् रागु गरयनेछ ।

सॊ थथागत हवद्यारमहरूभा बौनतक एवभ् शैऺस्णक सुहवधाहरूको न्त्मुनतभ भाऩदण्ड य सुहवधाहरू ननधाणयण
गयी सोको सुननस्िता हुने गयी ननमभन गरयनेछ ।

हवद्यारमहरूको कामणसम्ऩादन सूचकभा आधारयत अनुगभन गयी थतयीकयण गने, सभथमाको ऩहहचान गने
य सुधायका उऩामहरू ऩहहल्माइने छ ।

कामणसम्ऩादन को थवभुल्माङ्कन य सेवाग्राही भुल्माङ्कनको आधायभा प्रधानाध्माऩक य स्शऺकहरूको

ऩेसागत थतय ननधाणयण गयी सऺभता सूची (competency index) तमाय गयी हवद्यारम, प्रधानाध्माऩक य
स्शऺकहरूको ऩेसागत थवजवापदे ही सॊ मन्त्त्रको हवकास गरयनेछ ।

७)
८)
९)
१०)

दयफन्त्दी नभरान प्रनतवेदन २०७७ क्रभश् रागु गरयनेछ ।

केस्न्त्िम नीनतफभोस्जभ फार हवकास सहजकताण य हवद्यारम कभणचायीको ऩारयश्रनभक य सुहवधा सभामोजन
गरयनेछ ।

साभुदाहमक हवद्यारमहरूभा छात्राहरूराई से ननटयी प्माड य प्राथनभक तहका हवद्याथॉहरूराई र्दवा खाजा
कामणक्रभ राई ननरन्तरता ददइनेछ ।

फार हवकास कऺा को ा व्मवथथाऩनराई प्राथनभकता र्दइनेछ ।फार हवकास सहजकताणको रानग
तानरभको व्मवथथा गरयनेछ ।

११)

कोनबड-१९ भहाभायीको फचावका उऩाहरूफाये हवद्यारमथतयभा सचेतना कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ

१२)

नगय स्शऺा सनभनतका सदथमहरूको नेतत्ृ वभा साभुदाहमक, सॊ थथागत य भदयसा हवद्यारमहरूको

।हवद्यारमहरूभा तोहकएको जनथवाथ्म भाऩदण्ड ऩारन गरयएको सुननस्ितता गरयनेछ ।

हवकासका रानग अरग अरग कामणटोरी ननभाणण गयी हवद्यारम हवकास मोजना तमाय गयी क्रभश्
१३)
१४)
१५)

कामाणन्त्वमन गरयनेछ ।

थथानीम थवमभसेवक ऩरयचारन गदै घयधुयी सवेऺण गयी हवद्यारम फाहहय यहे का फारफानरका ऩहहचान
गने य हवद्यारमभा बनाण गने हवशेष प्रोत्साहनका कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

हवद्यारमका प्रधानाध्माऩक, हवद्यारम व्मवथथाऩन सनभनत य स्शऺा सनभनतको अन्त्तय नगय/स्जल्रा भ्रभण
भापणत् अनुबवको आदानप्रदान गयी सुधायको मोजना कामाणन्त्वमन गरयनेछ ।

नसकाइ उऩरस्ब्धको हवद्यारमगत य नगयथतयीम हवश्लेषण गने य अनबबावकहरूको सहबानगताभा
हवद्याथॉको नसकाइ आवश्मकता ऩहहचान गयी सुधायात्भक स्शऺण मोजना फनाई रागु गरयनेछ ।

१६)

स्शऺण नसकाइका सभथमा राई कामणभूरक अनुसन्त्धान य घटना अध्ममनभा आधारयत फनाई सभाधान

१७)

हवद्यारम साभास्जक ऩयीऺण य रेखा ऩयीऺणराई कामणसम्ऩादन सूचकभा आधारयत फनाई मसराई

१८)

खोज्न स्शऺकराई प्रोत्साहहत गरयनेछ ।

सयोकायवाराको जवापदे हहता फढाउने साधनको रूऩभा हवकास गरयनेछ ।

सफै भाध्मनभक हवद्यारमहरूभा वेबसाइट हवकास गयी सञ्चारन गने य अन्त्म हवद्यारमहरूभा क्रभश्
कस्म्तभा एक सेट कम्प्मुटय, हप्रन्त्टय, पोटोकऩी भेस्शन य वाइपाईको व्मवथथा गयी हवद्यारमका

१९)
२०)

अनबरेखहरूराई नडजीटराइज्ड गने य हवद्यतीम शासन (e-governance) को सुरुवात गरयनेछ ।
थथानीम बाषा¸ सथकृनत एवभ
तमाय गयी रागु गरयनेछ ।

नैनतकता य

भानहवम भुल्मको प्रवधणन हुने गयी थथाननम ऩाठ्यक्रभ

फौद्ध दशणन सम्फन्त्धी स्शऺाराई थथाननम ऩाठ्यक्रभभा सभावेश गरयनेछ ।

२१)

प्राहवनधक धायका हवद्यारमहरूको प्रमोगात्भक कामणराई अन्त्म हवद्यारम य सभुदामको आवश्मकतासॉग

२२)

थथानीम आवश्मकताका आधायभा ऩमणटन तथा होटर म्मानेजभेन्त्ट, बेटेयीनयी, इरेक्िीकर इस्न्त्जननमरयङ

२३)
२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)

आफद्ध गयी सञ्चारन गरयनेछ ।

हवषमभा थऩ प्राहवनधक धाय को स्शऺा सञ्चारन गनण ऩहर गरयनेछ ।

हवद्यारम सुधाय मोजनाराई कामाणन्त्वमनमोग्म फनाई नगय स्शऺा मोजनासॉग आफद्ध गयी कामाणन्त्वमनभा
ल्माइनेछ ।

हवद्यारम सभामोजन तथा एकीकयण प्रहक्रमा य दयफन्त्दी नभरानको कामणराई अस्घ फढाइनेछ ।

नगय स्शऺा ऐन कामाणन्त्वमन गनण आवश्मक ऩने सान्त्दनबणक कामणहवनधहरू क्रभश् ननभाणण गयी शैस्ऺक
सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, जवापदे ही य च ुथत फनाइनेछ ।

सयोकायवाराको सहबानगताभा अनुगभन य ननयीऺण कामणराई अस्घ फढाइनेछ ।

सॊ थथागत हवद्यारमहरू य भदयसाहरूको गुणथतय सुधायका रानग अनुगभन तथा ननमभन कामणराई
प्रबावकायी फनाई उत्कृिताको आधायभा प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाईनेछ ।

सानफक स्रोत केन्त्िको अवधायणाराई स्शऺक ऩेसागत हवकास य सहमोग केन्त्िको रूऩभा हवकास
गरयनेछ ।

हवद्यारम व्मवथथाऩन सनभनत य स्शऺक अनबबावक सॊ घ, साभुदाहमक नसकाइ केन्त्िका ऩदानधकायीहरु य
कभणचायीहरू को ऺभता हवकासका रानग अनबभुखीकयण तथा तानरभ सञ्चारन गयीनेछ ।

३०)

हवषमगत सनभनतहरू ऩरयचारन गयी स्शऺण नसकाइ य व्मवथथाऩकीम सभथमा ऩहहचान गने य सभथमा

३१)

स्शऺकको कामण सम्ऩादनका आधायभा ऩेसागत हवकासका आवश्मकता ऩहहचान गयी कामणथरो तथा

३२)

३३)
३४)

३५)

सभाधानका उऩाम ऩहहल्माउने कामण गरयनेछ ।

ऩरयमोजना कामणभा आधारयत ऺभता हवकासका कामणक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ ।

नगयऩानरकाको ऩहहचान हुने गयी शैस्ऺक साॊथकृनतक हक्रमाकराऩ भापणत रुस्म्फनी ऺेत्रको प्रचाय प्रसाय

य शैस्ऺक हवकासभा सहमोग ऩुर्माउन नगय गीत तमाय गने य रुस्म्फनी शैस्ऺक भहोत्सव आमोजना
गरयनेछ ।

थथानीम तहभा कामणयत गैयसयकायी सॊ थथाहरूको कामणक्रभराई दोहोयोऩन नऩने गयी सभन्त्वमात्भक य
एकीकृत रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।

आऩसी सभझदायीका आधायभा वैदेस्शक सॊ थथाहरूसॉग सम्झौता गयी नभुना हवद्यारम ननणाणण य अन्त्म

शैस्ऺक ऩुवाणधाय ननभाणण गयी नगयऩानरकाराई शैस्ऺक ऩमणटन थथरको रूऩभा हवकास गनण ऩहर
गरयनेछ ।

साभुदाहमक, सॊ थथागत य भदयसा हवद्यारमहरूफीच शैस्ऺक गुणथतय सुधाय गने साझा ऺेत्र य सवार
ऩहहचान गयी सहकामणको थारनी गरयनेछ ।

३६)

साभुदाहमक नसकाइ केन्त्िहरूको ऺभता ऩहहचान गयी एक साभुदाहमक नसकाइ केन्त्िराई नभुना नसकाइ

३७)

घयधुयी सबे ऺणफाट ननयऺयताको ऩहहचान गयी साऺयता तथा ननयन्त्तय स्शऺाका कामणक्रभहरू सञ्चारन

३८)
३९)
४०)

केन्त्िको रूऩभा हवकास गरयनेछ ।

गनण साभुदाहमक नसकाइ केन्त्िहरूराई ऩरयचारन गरयनेछ ।

हकशोयीहरुराई स्शऺाको भुरधायभा ल्माउनका रानग कन्त्मा हवद्यारमको बवन ननभाणण प्रकृमा अगाडी

फढाई सन्त्चारनभा ल्माइनेछ ।

नगय ऺेत्र नबत्र यहे का हवद्यारमहरुको शैस्ऺक सुधायराई प्रवधणन गनण एक वाडण एक नभुना हवद्यारम
ननभाणणका रानग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।

नेऩार सयकायको कोटाभा एभ हव हव एस (MBBS) य इस्न्त्जननमरयि (BE) अध्ममनको रानग

प्रात प गये का नगयऩानरका नबत्रका
आनथणक प्रोत्साहन गनण

४१)
४२)
४३)

छात्रवृस्त्त

एक–एक गरयव तथा जेहन्त्दाय हवद्यानथणराई नगयऩानरकाफाट

तथा कऺा ८ को फाहषणक ऩरयऺाभा सवोत्कृि ननतजा ल्माउने १ छात्र य १

छात्राराई ऩुयथकृत गनण भेमय छात्रवृत्ती कामणक्रभ सन्त्चारन गरयनेछ ।
स्शऺकहरुराई हवद्याथॉ नसकाई

प्रनत स्जम्भेवाय य जवापदे ही फनाइ शैस्ऺक सुशासन (Educational

Governance) कामभ गनण स्शऺक डामयी तमाय गयी रागु गरयनेछ ।

भहान हवचायक¸ दाशणननक तथा आदशण भानवहरुको भहावाणीहरुराई हवद्यारमभा रेस्ख हवद्यानथणहरुभा
सकायात्भक सोच ( Positive Thinking )को हवकास गरयनेछ ।

भाध्मानभक तहका हवद्यानथणहरुको व्मस्ित्व हवकास ( Personality Development )का रानग

प्रत्मेक

हवद्यारमरे कस्म्तभा भहहनाको एक ऩटक व्मस्त्तत्व हवकास सम्फन्त्धी उत्प्रेयणाभुरक कामणक्रभ (
Motivational Programme ) सन्त्चारन गयने व्मवथथा गरयनेछ ।

४४)

स्शऺक

हवद्याथॉ य अनबबावकफीच यहे को नत्रकोणात्भक सम्फन्त्धराई थऩ प्रबावकायी वनाउन तथा

ऻानको अन्त्तय ऩुथता हथतान्त्तयण गनण नत्रऩऺीम सम्वाद कामणक्रभ सन्त्चारन गरयनेछ ।

११. खेरकुद तथा भनोयजलीन सम्फन्त्धी नीनत
१)

नगय खे रकुद हवकास सनभनत ग न गयी खे रकुद हवकासको यणनीनत तमाय गरयनेछ ।

२)

सफै हवद्यारमहरूभा खे र तथा अनतरयि कामणकराऩका आधायबूत साभग्रीहरूको व्मवथथा गयी

३)

प्रदे श य केन्त्ि सयकायसॉग सभन्त्वम गयी एक सुहवधामुि नगयथतयीम खे र भैदान ननभाणण कामणको

४)

स्शऺकराई तानरभ प्रदान गरयनेछ ।
थारनी गरयनेछ ।

साभुदाहमक नसकाइ केन्त्िराई साभुदाहमक भनोयजलीन थथर य चेतना प्रवाह केन्त्िको रूऩभा सभेत
हवकास गरयनेछ ।

भेमय अन्त्तय हवद्यारम खेरकुद कामणक्रभ य याष्ट्रऩनत यननङ स्शल्ड प्रनतमोनगताराई ननमनभत

५)

नगयथतरयम

६)

वडा न १ नन्त्दनगय ऩुवभ
ण ा यहे को बगवानऩुय आधायबुत हवद्यारमभा यहे को जग्गाराई नगय खेरकुद

७)

आभा वनफाटीका तथा नौखननमा तार वयीऩयी भनोयजलीन ऩाकण थथाऩना गनण ऩुवाणधाय ननभाणण गरयनेछ ।

रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।

भैदानको रुऩभा ऩुवाणधाय हवकास गरयनेछ ।

८)

नगयथतरयम सथकृनतको प्रवधणन य हवकास गनण

९)

प्रत्मेक वडाफाट थथाननम खे राडीहरु छनौट गयी याहष्ट्रम खे राडीको रुऩभा हवकास गनण आवश्मक

साथकृनतक प्रनतमोनगताको आमोजना गरयनेछ ।

गैय सयकायी सथथाको सहकामणभा नगयथतरयम

व्मवथथा गरयनेछ ।

१२ थवाथ्म सम्फन्त्धी नीनत
१)

नेऩार सयकायरे ल्माएको एक नगयऩानरका एक अथऩतार कामणक्रभको अवधायणा अनुरूऩ १५

२)

नगयऩानरकाभा थऩेन सयकायको आनथणक सहमोग एवॊ रुस्म्फनी गाडे न पाउण्डेसनको सभन्त्वमभा

३)

कोनबड १९ योकथाभ तथा ननमन्त्त्रण एवॊ कोनबड नफयाभीको रानग च ुची (Tzu Chi) पाउन्त्डेसनको

शैय्माको हवशेषऻ सेवा सहहतको अथऩतार ननभाणणको कामण प्रायम्ब गरयनेछ ।

अन्त्तयाहष्ट्रम भाऩदण्डको १५० शैय्माको अथऩतार ननभाणण कामण अगाडी फढाइनेछ ।

आनथणक सहमोगभा भधुवनीभा ननभाणणानधन आइसोरेसन सेन्त्टयको ननभाणण कामण सम्ऩन्न गयी सन्त्चारनभा
ल्माइनेछ ।

४)

प्रत्मेक वडाभा आधायबूत थवाथ्म केन्त्िहरूको थथाऩना साथै कभणचायी व्मवथथाऩन गरयनेछ ।

५)

सफै थवाथ्म सॊ थथाहरूभा आवश्मक जनशस्िको व्मवथथा गयी कामणसम्ऩादन सूचकका आधायभा

६)

नगयऩानरका नबत्र यहे का सफै नागरयकहरुराई थवाथ्म फीभाको ऩहुॉचभा ल्माउने गयी कामणक्रभ रागु

७)

आधायबूत थवाथ्म सेवाराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।
ननमनभत अनुगभन य भुल्माङ्कन गरयनेछ ।

गनण सम्फस्न्त्धत ननकामभा ऩहर गरयनेछ ।

आॉखा ऩयीऺण¸ ऩा े घयको क्मान्त्सय रगामतका योगहरुको सभमभै ऩहहचान य ननदानका रानग घुम्ती
थवाथ्म स्शहवयको व्मवथथा गरयनेछ । भोनतमाहवन्त्दु बएकाहरुका रानग नन्शुल्क अऩये सनको व्मवथथा
नभराइनेछ ।

८)

खोऩ, ऩरयवाय ननमोजन, ऺमयोग, कुष्ठयोग तथा ऩोषण साथै अन्त्म कामणक्रभहरू प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन

९)

नगयऩानरकाराई शुन्त्म होभ डेरीबयी (Zero Home Delivery ) को रूऩभा घोषणा गयाउनका रानग

गरयनेछ ।

आभा सुयऺा कामणक्रभराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गदै गबणवती य सुत्केयी आभाहरूका रानग नेऩार
सयकायरे तोकेको आभा सुयऺा सम्फन्त्धी प्रोटोकर अनुसायको चाय ऩटकको जाॉच य थवाथ्म सॊ थथाभा
डेरीबयी हुने आभाहरूका रानग उऩभेमय सुत्केयी ऩोषण झोरा हवतयण कामणक्रभ
गबणवनत आभाहरुराई गबणवती बएको आ

सञ्चारन गरयनेछ ।

भहहना (तेस्रो ऩटकको जाॉच) दे स्ख थवाथ्म सॉथथाभापणत्

ननशुल्क क्मास्ल्समभ चक्की हवतयणको व्मवथथा नभराइने छ ।
१०)

प्राथनभक थवाथ्म केन्त्ि रॊ काऩुयभा सञ्चारनभा यहे को चौनफस घण्टे प्रसुती सेवाराई थऩ थवाथ्म

११)

ज्मेष्ठ नागरयक, फारफानरका तथा भहहराहरुका रानग थवाथ्म स्शहवय सन्त्चारन गयी हवशेषऻ सेवा

१२)

१३)
१४)

१५)
१६)
१७)
१८)

सॊ थथाहरूभा वनथणङ सेन्त्टय ( Birthing Center ) ननभाणण गयी हवथताय गरयनेछ।
प्रदान गरयनेछ ।

नगयऩानरकानबत्र कामणयत सफै भहहरा थवाथ्म थवमभसेहवकाहरूराई

सभान रुऩभा प्रोत्साहन

कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । ६० वषण उभेय ऩुगेका भहहरा थवाथ्म थवमॊ सेहवकाहरुराई सम्भानजनक
नफदाई गनण आवश्मक यकभको व्मवथथा नभराइनेछ।

सफै थवाथ्म सॊ थथाहरूभा ननमनभत रूऩभा वषणबयी नै अनत आवश्मक औषनधहरूको नन्शुल्क हवतयणको
व्मवथथा गरयनेछ ।

सयकायी तथा गैह्रसयकायी सॊ थथाहरुको सभन्त्वमभा कोयोना रगामत हवनबन्न हकनसभका सने तथा नसने
योगहरुको फाये भा सचेतना कामणक्रभ, सुयऺात्भक कामणक्रभ य उऩचायात्भक कामणक्रभहरू सञ्चारन
गरयनेछ ।

कोनबड १९ योकथाभ तथा ननमन्त्त्रणभा खहटने थवाथ्मकभॉ रगामत अन्त्म कभणचायीहरूको थवाथ्म
फीभाको व्मवथथा नभराइनेछ ।

सफै थवाथ्म सॊ थथाहरुभा शुद्ध खानेऩानी तथा पोहोयभैरा व्मवथथाऩनको रानग वडा कामाणरमहरुभापणत
फजेटको व्मवथथा नभराइनेछ ।

सफै थवाथ्म सॊ थथाहरूको सञ्चारन तथा व्मवथथाऩनका रानग अनुदान यकभको व्मवथथा गरयनेछ ।

सञ्चानरत कामणक्रभहरूको सूचकभा आधारयत भानसक/चौभानसक सभीऺा गयी कामणक्रभको प्रबावकारयता
हवश्लेषण गने व्मवथथा नभराइनेछ ।

१९)

थवाथ्मको कभणचायीराई तथा भहहरा थवमभसेहवकाहरूराई भ्रभणको व्मवथथा गयी नसक्ने अवसय

२०)

नगयकामणऩानरका कामाणरम तथा सफै थवाथ्म सॊ थथाहरूभा औषनध बण्डायण तथा अन्त्म उऩकयण

२१)

प्राथनभक थवाथ्म केन्त्िभा कामणयत प्रसुती सेवा प्रदामकहरूराई यानत्रकरीन य जोखीभ बत्ताराई

उऩरब्ध गयाइनेछ ।

व्मवथथाऩनराई व्मवस्थथत गरयनेछ ।
ननरन्तरता ददइनेछ ।

२२)

७० वषण भानथका जेष्ठ नागरयकराई थवाथ्मकभॉ द्वाया घयदै रो थवाथ्म जाॉच तथा उऩचाय कामणक्रभ

२३)

नगयऩानरका अन्त्तगणतका सम्ऩूणण भधुभेह य उच्च यिचाऩको हवयाभीहरुको रानग ननशुल्क औषनध

हये क ४ /४ भहहनाभा सञ्चारन गरयनेछ ।

उऩरब्ध गयाउने नीनत अवरम्फन गरयनेछ ।

२४)

२ फषण सम्भका वारफानरकाहरुको वृहद्ध अनुगभन कामणक्रभ हये क ३/३ भहहनाभा सन्त्चारन गरयनेछ ।
ऩुणण सुऩोहषत फच्चाहरुराई भुल्माङ्कनका आधायभा ऩुयथकृत गने य कभ तौर बएका कुऩोहषत
फच्चाहरुका रानग फार ऩोषण झोरा हवतयणको व्मवथथा नभराइनेछ ।

२५)

सम्ऩूणण थवाथ्म सॊ थथाहरू भापणत थवाथ्म सेवाराराई हकशोय हकशोयी भैत्री फनाइ आवश्मक ऩयाभशण

२६)

नगयऩानरकाराई ऩूणण खोऩ सुननस्ितताका य दीगोऩनाका रानग आवश्मक कामणक्रभहरू सञ्चारन

२७)

सेवा प्रदान गरयनेछ

।

गरयनेछ ।

हवद्यारम थवाथ्म स्शऺा कामणक्रभराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ । साथै हवद्यारमहरुभा
अध्ममनयत हवद्यानथणहरुको त्रैभानसक रुऩभा थवाथ्मकभॉहरुद्वाया ननशुल्क थवाथ्म ऩरयऺणको व्मवथथा

२८)

नभराइनेछ।

रुस्म्फनी गाडे न पाउन्त्डेसन सॉग सभन्त्वम य सहकामण गयी हवनबन्न अन्त्तयाहष्ट्रम सॊ घ सॊ थथाको सहमोगभा
थवाथ्म सॊ थथाहरु भापणत टे नरभेनडनसन प्रहवनधद्वाया थवाथ्म सेवा प्रदान गनण आवश्मक ऩूवाणधाय तमाय

२९)
३०)
३१)

गयी कामणक्रभ शुरुवात गनण ऩहर गरयनेछ ।

सफै थवाथ्म सॊ थथाहरुराई सुचना प्रहवनधभैत्री वनाउन आवश्मक ऩने स्रोत य साधनको व्मवथथा
नभराइनेछ।

थवाथ्म सॊ थथाहरुको बवन भभणत सम्बाय तथा आवश्मकताको आधायभा को ा थऩको व्मवथथा
नभराइनेछ।

नगयऩानरका अन्त्तगणत यहे का थवाथ्म सॊ थथाहरुफाट सॊ चानरत खोऩ स्क्रननक तथा गाउॉ घय स्क्रननक
बवन ननभाणण कामण क्रभश् हवथताय गदे रनगनेछ।

३२)

सुत्केयी हुने आभाहरुराई घयफाट फनथणङ सेन्त्टयसम्भ ल्माउन य रयपय गनुऩ
ण ने आभाहरुका रानग

३३)

रुस्म्फनी प्राथनभक थवाथ्म केन्त्िभा ल्माव सेवाको थतयोन्ननत गरयनेछ। साथै अन्त्म थवाथ्म सॊथथाहरुभा

३४)
३५)

३६)

रुऩन्त्दे ही स्जल्रा नबत्रका अथऩतार सम्भ ऩुमाणउन नन्शुल्क एम्फुरेन्त्स सेवा प्रदान गरयनेछ ।
ऩनन क्रभश् ल्माफ सेवा हवथताय गदै रनगनेछ।

मस नगयऩानरका नबत्र आमुवेर्दक तथा प्राकृनतक स्चहकत्सा केन्त्ि थथाऩना गयी थवाथ्म सेवा
सन्त्चारनभा ल्माइनेछ ।

मस नगयऩानरका अन्त्तगणत कामणयत सम्ऩुणण थवाथ्मकभॉहरुको आन्त्तरयक स्रोतफाट तरव सेवा सुहवधा

र्ददा नेऩार सयकायरे तोकेको न्त्मुनतभ आधायबुत तरव थकेर फभोस्जभ तथा सशतण अनुदानफाट तरव
खानेहरुको हकभा सभेत सोही फभोस्जभको तरव बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ ।

ननस्ज थवाथ्म सॊ थथाहरुको दताण य सञ्चारनका रानग कामणहवनध तमाय गयी रागु गरयनेछ।

१३ सॊथथागत हवकास सुशासन तथा सेवा प्रवाह सम्फन्त्धी नीनत
१)

शुद्ध फुद्ध ऋहष भन सभृद्ध नगय सुस्ख नगयवानस हाम्रो अनबमान बन्ने भान्त्मताराई आत्भसात गयी

२)

भ्रिाचाय हवरुद्ध शुन्त्म सहनस्शरता (Zero Tolerance against corruption )को नीनतराई जोड र्दईनेछ

नगयका सेवा प्रवाहराई च ुथत दुरुथत य सयर रुऩभा अगाडी फढाईनेछ ।
।

३)

मोजना कामाणन्त्वमन तहभा ऩायदस्शणता कामभ गनण

े क्का ऩट्टाभा हवद्युतीम प्रणारी (E Bidding ) प्रमोगभा

४)

नागरयकको सूचनाको हकराई थऩ सुदृढ वनाउन तथा नागरयकको सु सुस्चत हुने अनधकायको

जोड र्दनुको साथै आमोजना सूचना ऩाटीको प्रबावकायी कामाणन्त्वमन गरयनेछ ।

सुननस्थचत गनण सुचनाको हक सम्फन्त्धी एन २०६४ तथा ननमभावरी २०६५ फभोस्जभको हववयण
५)
६)

ननमनभत थवत् प्रकाशन

गरयनेछ ।

नगयऩानरकफाट प्रवाह गरयने सेवाराई नागरयक भैत्री फनाउन Digital Citizen Charter का अनतरयक्त्त
भोवाइर एप्स

ननभाणण गयी प्रमोगभा ल्माईनेछ ।

नगयऩानरकाराई थऩ सूचनाभैत्री फनाई सफै कामाणरमहरूभा इन्त्टयनेटको ऩहुॉच फढाइनेछ ।

७)

कभणचायीको कामणसम्ऩादनराई वथतुननष्ठ य भाऩनमोग्म फनाउन सुचकहरुको ननभाणण गयी कामणसम्ऩादन

८)

नगयऩानरकाको सॊ थथागत ऺभता हवकास गनण ऩदानधकायी तथा कभणचायीहरुराई तानरभ, गोष्ठी, अध्ममन

९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

सम्झौता गरयनेछ ।

अवरोकन भ्रभण तथा नेतत्ृ व ऺभता हवकास तानरभ र्दने व्मवथथा नभराईनेछ
अन्त्म

ऩानरकाहरुभा

नभराइनेछ।

बएका

असर

अभ्मासहरुको

आदान

प्रदानका

।

रानग

आवश्मक

व्मवथथा

नगयऩानरकाफाट सॊ चानरत गनतहवनधको सन्त्दबणभा वाहषणक फुरेहटन प्रकाशन गरयनेछ ।
नगयऩानरकाको याजश्व प्रणारीभा सुधाय गनण

E Payment ) नसथटभ

रागु गरयनेछ ।

फैक तथा हवस्त्तम सथथाहरुसग सभन्त्वम गयी इ ऩेभेन्त्ट(

नगयऩानरकाराई वढी कय नतने व्मस्ि वा सॊ थथाराई सम्भान गरयनेछ ।

अनुगभन तथा भूल्माङ्ककन प्रणारीराई ननमनभत, बयऩदो य ननतजाभुरक फनाई हवकास मोजना तथा
कामणक्रभराई थऩ गुणथतयीम एवॊ प्रबावकायी फनाईनेछ ।

कभणचायी ऩदानधकायी एवभ नागरयकनफचको सम्वन्त्धराई यचनात्भक य सृजनस्शर वनाउन नागरयक–
प्रशासन ( Citizen Administration) सम्वाद कामणक्रभ सन्त्चारन गरयनेछ ।

कामण ऩद्धनतराई व्मवस्थथत य खचण प्रणारीराई ऩायदशॉ फनाई सभग्र कामणसम्ऩादन थतयभा सुधाय गदै
हवस्त्तम

सुशासनको प्रवधणन गरयनेछ ।

सानानतना झै झगडा हववाद नभराउने, टोरको सयसपाई गने, सावणजननक सम्ऩत्ती अनतक्रभण योक्न,

साभास्जक हवकृनत ननमन्त्त्रण गनण, साभास्जक अनुशासन कामभ गनण उद्यभस्शरता प्रवदण न गयी सीऩ
हवकास गनण नगय नबत्र टोर हवकास सथथाहरु ऩरयचारन गरयनेछ ।

१७)

१८)

न्त्माहमक सनभनतको कामणसम्ऩादनराई नागरयकरे न्त्मामको अनुबनु त गनण ऩाउने गयी

थऩ प्रबावकायी

फनाउन इजरास ननभाणण गरयनेछ । न्त्माहमक सनभनतका ऩदानधकायीहरुकको ऺभता हवकासका रानग
आवश्मक तानरभको प्रवन्त्ध गरयनेछ ।

नगयऩानरकाको न्त्माहमक कामण सम्ऩादन प्रकृमाराई नडस्जटर प्रणारीभा आवद्द गरयनेछ ।

१९)

नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र शास्न्त्त सुव्मवथथा ¸अभनचमन एवभ नगय कानुनको कामाणन्त्वमनराई थऩ सहज

२०)

नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र शास्न्त्त सुयऺा कामभ गयी अऩयाधभुक्त्त सभाजको

य प्रबावकायी वनाउन नगय प्रहयी बनाण प्रकृमा अगाडी फढाईनेछ ।

ननभाणण गनण नेऩार प्रहयी य

सशर प्रहयी वर नेऩार सगको साझेदायीभा कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । आवश्मक
२१)

नस हट नब क्मभभेयाको भाध्मभफाट ननगयानीको व्मवथथा नभराईनेछ ।
कयाय सेवाभा यहे का कभणचायीहरुराई नेऩार सयकायरे
सभावेश गरयनेछ ।

ाउभा नस

अवरम्फन गये को साभास्जक सुयऺा कोषभा

२२)

नगयऩानरकाको सग न तथा व्मवथथाऩन सवेऺण ( O and M Survey ) गयी स्थवकृत दयवन्त्दी फभोस्जभ

२३)

केन्त्ि तथा प्रदे श सयकायरे सभमभा कभणचायी ऩ ाउन नसकेभा नगयऩानरकाफाट बनाण प्रहक्रमा अगाडी

२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)
३०)
३१)

ऩदऩुनतणका रानग प्रदे श रोक सेवा आमोगभा ऩ ाइनेछ ।
फढाइणनेछ ।

मस नगयऩानरकफाट हारसम्भ
गयाउन ऩुथतक तथा

बएका भुख्म भुख्म उऩरब्धीहरुराई आभ नागरयकहरुभा सन्त्चाय

डकुभेन्त्िीको रुऩभा प्रकाशन गरयनेछ ।

नगय ऺेत्रनबत्र ननभाणण हुने मोजना तथा ननणणम प्रकृमाराई वथतुगत त्माङ्कभा आधारयत तुल्माउन नगय
प्रोपाईर ( Municipal Profile ) राई अद्यावनधक गरयनेछ ।
थथाननम ये नडमो तथा टे नरनबजन भापणत

सन्त्चारन गरयनेछ ।
नगयऩानरकाको

भहहनाको एक ऩटक नगय सुशासन सम्वाद कामणक्रभ

कामण सञ्चारन तथा व्मवथथाऩनराई कानुनको शासन ( Rule of Law ) भा आधारयत

फनाउन आवश्मक कानुनको तजुभ
ण ा गयी कामाणन्त्वमन गरयनेछ ।

ु ाई¸सावणजननक ऩरयऺण ¸ साभास्जक ऩरयऺण तथा नागरयक
नगय सुशासन कामभ गनण सावणजननक सुनव
सन्त्तुहि सवेऺण जथता सुशासनका उऩकयणहरुको प्रमोगभा जोड र्दईनेछ ।
कामण सम्ऩादन भूल्माङ्ककनका आधायभा

कभणचायीहरुराई प्रोत्साहन

बत्ता उऩरब्ध गयाईनेछ ।

नगयऩानरकाभा आउने सेवाग्राहीराई सेवाप्रवाहभा सहजीकयण एवॊ आवश्मक ऩने ननवेदन पायभहरु
ननशुल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन नागरयक सहामता कऺ (Help Desk) ननभाणण गरयनेछ।

नगयऩानरकाको आन्त्तरयक ननमन्त्त्रण प्रणानर (Internal Control System) राई च ुथत फनाउन कामणहवनध
एवॊ आचायसॊ हहता फनाई रागु गरयनेछ।

३२)

नगयऩानरकाको हवकास य सेवाप्रवाहराई मोजनाफद्ध रुऩभा अगानड फढाउन आवनधक मोजना ननभाणण

३३)

नगयऩानरकाभा कामणयत कभणचायीहरुको कामणसम्ऩादन भुल्माङ्कन गयी नयाम्रो काभ गने कभणचायीहरुराई

गरयनेछ।

दस्ण्डत गरयनेछ ।

१४ हवऩ् व्मवथथाऩन सम्फस्न्त्ध नीनत
१) हवऩद ब्मवथथाऩन कोषमा आवश्यक रकम व्यवस्था गरी ऩररचाऱन गररनेछ ।

२) स्थानीय ववऩद ब्यवस्थाऩन सममनतऱाई क्रियाशीऱ बनाई ववऩद ऩूबत
य यारी तथा प्रनतकायय योजनाऱाई
अध्यावधधक गरी कायायन्वयन गररनेछ ।

३) ववऩद् व्यवस्थाऩनको ऱाधग खोज तथा उद्धार सामग्रीहरुको ब्यवस्थाऩन गररनेछ ।
४) ववऩद व्यवस्थाऩनमा तत्काऱ उद्दारका ऱाधग Quick Responce Team गठन गरी आवश्यक तामऱम
प्रदान गररनेछ ।

५) ववऩद व्यस्थाऩन काययऱाई थऩ प्रभावकारी वनाउन नेऩाऱ प्रहरी ¸सशस्र प्रहरी बऱ तथा नेऩाऱ
रे डिस सोसाईटी ऱगायतका गैर सरकारी सस्थाहरु समेतसग समन्यव गरी उद्दार र राहत
अगाडी बढाइनेछ ।

कायय

६) ववऩदमा ऩरे का व्यविहरुऱाई राहत सामाग्री ववतरणका ऱाधग आवश्यक भण्डारणको व्यवस्थामा जोड
ददइनेछ ।

७) ववऩदमा ऩरे को व्यम्ततऱाइय यथामशघ्र सेवा प्रदान गररनेछ ।

८) समद
ु ाय स्तरमा ववऩदबाट सरु क्षऺत रहने उऩायहरुको बारे मा आवश्यक सचेतनामऱ
ु क तामऱमको
व्यवस्था गररनेछ ।

९) एबवुऱेन्स र दमकऱऱाई

२४

घन्टा सन्चाऱनमा ल्याउन चाऱक र सहयोगी कमयचारीऱाई तयारी

अवस्थामा राखखनेछ । दमकऱका ऱाधग आवश्यक ऩानीको व्यवस्था गनय ऱम्ु बवनी इऱाका प्रहरी
कायायऱय ऩररसरमभर बोर जडान गररनेछ ।

१ ५. वन¸ वातावयण तथा बु सयऺण सम्फस्न्त्ध नीनत
१)

मस नगयऩानरका ऺेत्रभा ननस्ज तथा साभुदाहमक वन, खारी तथा फाॉजो जग्गाभा ब्माऩक वृऺायोऩण

२)

जरफामु ऩरयवतणनका असयहरु न्त्मुननकयण तथा अनुकुरनका

३)

नदी ननमन्त्त्रणा तथा श्रोत सॊ यऺणका रानग आवश्मिा अनुसाय तटफन्त्ध एवॊ वातावयण सॊ यऺणका रानग

४)

नदी कटानराई ननमन्त्त्रण गनण वामो इस्न्त्जननमारयि अवरम्फन गरयनेछ ।

कामणक्रभभा जोड र्दईनेछ ।

नारी रगाउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।

रानग थथाननम सम्बाव्मताका वारी

आवश्मक कामणक्रभ सॊ चारन गदै रनगनेछ ।

५)

तेराय नदी, को ी नदी य कोइनरहवा नदीभा

६)

मस नगयऩानरका ऺेत्र नबत्रका घयहरुभा जनडफुटी तथा औषधीजन्त्म हवरुवा रगाउनेराइ प्रोत्साहन

७)

५० राख बन्त्दा भानथका आमोजनाहरुभा अननवामण रुऩभा वातावयस्णम प्रबाव भुल्माङ्कन (EIA) गरयनेछ ।

ऩानीको रयचाजण य नसॊ चाइको ब्मवथथा गरयनेछ ।

ाउॉ

ाउॉ भा आवश्मकता अनुसाय फाॉध ननभाणण गयी

गरयनेछ ।

८)

नगयऩानरकानबत्र चयाच ुरुिी रगामतका स्जवजन्त्तु एवभ फोट हवरुवाका प्रजानतहरुको सयऺण एवभ

९)

नगयऩऺीको रुऩभा यहे को सायसको सयऺण गनणका रानग नगयऩऺी सयऺण कामणक्रभ सन्त्चारन गरयनेछ

१०)
११)
१२)

ऩारयस्थथनतक प्रणारीराई जोगाई याख्न जराधाय तथा नसभसाय ऺेत्रको सयऺण गरयनेछ ।
।

रुस्म्वनी साथकृनतक नगयराई Green and clean city को रुऩभा हवकास गनण ननजी तथा साभुदाहमक वन
हवकासका रानग प्रोत्साहन गरयनेछ ।

ऩसाण भहहरवाय तथा खुनगाई जथता भहत्वुणण वजाय ऺेत्रहरुभा धुवा धुरो य पोहोयभैरा यहहत
वनाउनका रानग आवश्मक व्मवथथा गरयनेछ ।

िाहपक प्रहयीको सभेत सभन्त्वमभा सवायी साधनको प्रदुषण भाऩन गयी तोहकएको भाऩदण्ड रागु
गरयनेछ ।

१६. सथकृनत प्रवद्धणन सम्फन्त्धी नीनत
१)

नगयऩानरका नबत्र हवगत दे स्ख हुॉदै आइयहे का चैत्र ऩूस्णणभा, फुद्ध जमस्न्त्त जथता साॊथकृनतक

२)

नागरयकहरूको आफ्नो धभण सॊ थकृनतको सॊ वद्धणन य सॊ यऺण गनण सभन्त्वम गयी प्रोत्साहहत गरयनेछ।

३)
४)

व्मवस्थथत रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।
नगयऩानरकाभा गुम्फा भ

भस्न्त्दय भस्थजद आर्दको सॊ यऺण य सम्फद्धणन गरयनेछ ।

भहोत्सवराई

रुस्म्वनी य रुस्म्फनी वरयऩयीका ऩानरकाहरुको सथकृनतको प्रवदण न गनण हवश्वका हवनबन्न नगयको

सथकृनतको आदान प्रदान गनण सम्फन्त्ध हवथतायको नीनत नरइनेछ ।

५)

मस नगयऩानरकाफाट सन्त्चारन हुदै आएको रुनभन्त्दे ई भाई भेरा (भहोत्सव) राई रुस्म्वनी नफकास कोष

६)

भाघी ऩवण ( स्खचडी भहोत्सव )राई ननयन्त्तयता र्दन आवश्मक फजेटको व्मवथथा गरयनेछ ।

सग सभन्त्वम गयी

थऩ व्मवस्थथत रुऩभा ननयन्त्तयता र्दइनेछ ।

थथाननम सथकृनतहरुराई ऩमणटहकम सेवाको रुऩभा हवकास गयी योजगायी सग आवद्द गरयनेछ ।

७)

साथकृनतक प्रदशणनी बवनको ननभाणण गयी थथाननम थतयभा यहे का करा सथकृनतहरुको प्रदशणन गनण

८)

आवश्मक व्मवथथा गरयनेछ ।

९)

प्रथा ऩयम्ऩयाका नाभभा

१०)

भानव सभ्मताका रानग अनबषाऩका रुऩभा यहे का हवकृनतहरु ननभुर
ण गनणका

रानग हवशेष सचेतनाभुरक कामणक्रभ सन्त्चारनभा ल्माईनेछ ।

ऱम्ु बवनी सास्कृनतक नगरऩामऱका वडा न १ खन
ु गाइमा प्राधचन ऱक्ष्मीनारायण हनम
ु ान मम्न्दरको

नाममा रहे को जग्गामा सनातन धमय सस्कृनत एवम धाममयक ऩययटन ऩवयधन
य गनय

ऱक्ष्मीनारायण

हनम
ु ान मम्न्दर ननमायण गररनेछ साथै आगन्तुक दशयकहरुको वसाईऱाइ आनन्दमय बनाउन
धमयशाऱा समेतको ननमायण गररनेछ । ।

१७. रैंनगक सभानता य साभास्जक सभावेशीकयण
१)

सभताको आधायभा आमभूरक, सीऩभूरक, योजगायभूरक य कामणभूरक तानरभ व्मवथथा गयी ऺभता

२)

रैहिक हहॉसा ननवायणका रानग चेतनाभुरक कामणक्रभ सन्त्चारन गरयनेछ ।

४)

रैहिक हहॉसा हवरुद्द न्त्माम प्रानत प प्रकृमा फाये अवगत गयाउन भहहरा कानुनी साऺयता अनबमान

५)

मस नगयऩानरकाको न्त्माहमक सनभनतभा आउने

हवकास गरयनेछ ।

३)

हहॉसा हऩनडत भहहराराई भनोसाभास्जक ऩयाभशण तथा ऩुनथथाणऩनाका रानग आवश्मक प्रवन्त्ध गरयनेछ ।
सन्त्चारन गरयनेछ ।

भहहरा हहॉसा

ु ाईका रानग
सम्वस्न्त्ध उजुयीहरु सुनव

भहहराभैत्री वातावयण नभराइनेछ ।

भहहरा शसस्िकयण स्शऺाभा भहहराको ऩहुॉच, भहहरा हहॉसा, अन्त्ध हवश्वास य रूहढवादी प्रथाका हवरूद्धभा

६)

जनचेतना अनबवृहद्ध गने कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

७)

भहहराभानथ हुने आनथणक साभास्जक घयमानस बेदबाव फारहववाह य अनभेर हववाहराई ननरूत्साहहत गनण
वानरका सुयऺा सुकन्त्मा धन मोजना य भेमय कन्त्मा हववाह मोजना कामणक्रभ राई ननयन्त्तयता र्दइनेछ ।

८)

अऩाि रस्ऺत कामणक्रभराई ननयन्त्तयता र्दइनेछ।

९)

जेष्ठ नागरयकको एकाङ्कीऩन हटाई सयर य यभणीम जीवन फनाउन जेष्ठ नागरयक नभरन केन्त्िको
हवकास गरयनेछ ।

१०)
११)

साभास्जक हवकृनत दाइजो य फार हववाह जथता कुप्राथाको ननरूत्साहन गरयनेछ ।

उच्च स्शऺा अध्ममन गने हवद्याथॉहरूराई प्रनतष्ऩधाणका आधायभा छात्रवृस्त्त र्दने नीनतराई ननयन्त्तयता
र्दइनेछ ।

ॉ ी हवकास सम्वन्त्धी नीनत
१८. भानव ऩुज

(१) भानव ऩुजीराई नगयको हवकासको स्जवन्त्त आधायका रुऩभा नरई स्शऺा¸ थवाथ्म¸ ऩोषण कामणक्रभ¸
नसऩभुरक तानरभ तथा अनुबवको आदान प्रदानभा हवशेष जोड र्दइनेछ ।

(२) नगय ऺेत्र नबत्र यहे का दऺ अनुबवी तथा हवनबन्न ऺेत्रभा ख्मानत प्रात प व्मस्ित्वहरुको सूस्च तमाय गयी
नगयऩानरकाको हवकास य सभृद्धीभा उननहरुको ऻान य अनुबवको उऩमोग गरयनेछ।

(३) भानव हवकासका ऺेत्रभा कामणयत ननस्ज तथा गैह्र सयकायी ऺेत्रसॉग सभन्त्वम य सहकामण गरयनेछ ।

(४) रोकसेवा आमोग¸ सावणजननक सॊ थथान रगामतका प्रनतथऩधाणत्भक ऩयीऺाभा सहबानग हुन ऺभता
हवकासका रानग रोकसेवा आमोगको ऩाठ्यक्रभभा आधारयत अनबभुस्खकयण कऺा सञ्चारन गरयनेछ।

(५) ऩदानधकायी तथा कभणचायीराई सुशासन¸ हवकास तथा सेवाप्रवाहका ऺेत्रभा बएका नहवन अभ्मासहरुफाये

जानकायी नरन तथा ऩ न सॊ थकृनत (Reading Culture) को हवकास गनण ऩुथतकारम थथाऩना य
व्मवथथाऩन गरयनेछ।

१९. याजश्व सम्फन्त्धी नीनत

(१) नगयऩानरकाको याजश्व सुदृढीकयण तथा ऩरयचारनराई बयऩदो फनाउनका रानग हवथतृत अध्ममन गयी
सुझावहरु नसपारयस गनण याजश्व हवऻहरु सस्म्भनरत सनभनत ग न गरयनेछ।

(२) नगयऩानरका नबत्र सञ्चानरत व्माऩाय व्मवसामराई कयको दामयाभा ल्माउन व्मवसाम दताण अनबमान
सञ्चारन गरयनेछ।

(३) सुस्चकृत हुन आउने व्मवसाहमक पभण¸ ननभाणण व्मवसामीराई तोहकएको शुल्क नरएय भात्र सुस्चकृत
गरयनेछ।

(४) नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र यहे का नर्दजन्त्म ऩदाथणहरुको ननकासी गयी याजश्व वृहद्ध गनण आवश्मक व्मवथथा
नभराइनेछ।

(५) भाटो उत्खनन् तथा ईट्टाबट्टा व्मवसामको अनुगभन गयी कानुनको दामयाभा ल्माइनेछ।
(६) नगयऩानरकाको अनधकाय ऺेत्रनबत्र यहे को ऩमणटन शुल्कराई असुरी गनण रुस्म्फनी हवकास कोषसॉग
सभझदायी य सहकामणका रानग ऩहर गरयनेछ।

(७) कय नतने सैःच तथा फानी हवकासका रानग कयदाता स्शऺा अनबमान सञ्चारन गरयनेछ।
२०. सूचना प्रहवनध सम्फन्त्धी नीनत

(१) कामाणरमभा अहपस अटोभेसन नसथटभ (Office Automation System) सञ्चारनभा ल्माउन ऩहर
गरयनेछ।

(२) प्रत्मेक वडा कामाणरम¸ थवाथ्म चौकी¸ हवद्यारम तथा साभूदाहमक नसकाई केन्त्िहरुभा इन्त्टयनेट सेवाको
ऩहुॉच हवथताय गरयनेछ।

(३) नगय ऺेत्रनबत्र एप एभ ये नडमो सञ्चारनका रानग कानुन तजुभ
ण ा गयी ननस्ज ऺेत्रराई सञ्चारनका रानग
प्रोत्साहन गरयनेछ।

अन्त्त्मभा,

मस नीनत तथा कामणक्रभ तजुभ
ण ाका रानग सहमोग सुझाफ य सल्राह प्रदान गनुह
ण न
ु े श्रद्धेम नगय सबाका

उऩाध्मऺ ज्मू रगामत सफै नगयसबा सदथमज्मूहरु, हवषमगत सनभनतका ऩदानधकायीहरु¸ याष्ट्रसेवक कभणचायी,

ऩत्रकाय¸ सॊ घ सॊ थथाहरु सफैराई धन्त्मवाद र्दन चाहन्त्छु । नीनत कामाणन्त्वमनभा सभेत मथतै सृजनात्भक,
सकायात्भक तथा यचनात्भक सहमोगको अऩेऺा गये को छु

। महाॉहरुको सहक्रम सहबानगता य सघन

छरपरफाट मो वाहषणक नीनत तथा कामणक्रभ ऩारयत गनुण हुनेछ बन्ने अऩेऺा सहहत छरपरभा सहबानगताका
रानग अनुयोध गदै सम्ऩूणण प्रनत हार्दण क आबाय प्रकट गदै हवदा हुन चाहन्त्छु । धन्त्मवाद ! जम जनता !!!
नगय सबा अध्मऺ

