
 (क)  आर्थिक विकास सम्िन्धी नीर्त 

१. कोर्बड-१९ भहाभायीको विश्वव्माऩी सॊकटका कायण विश्वका विर्बन्न बागफाट घय पवकि एका  
मिुा जनशक्तिरे आजिन गयेको सीऩ , दऺता अनबुिराई अर्धकतभ उऩमोग गने नीर्तका साथ 
कृवि तथा ऩशऩुॊऺी  व्मिसामभा प्रोत्साहन गनि तार्रभ , प्रविर्ध, फजाय ऩहुॉच अर्बिवृि जस्ता 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

२. जरिाम,ु ऩरयितिन य प्राकृर्तक प्रकोऩफाट कृवि ऺेत्रभा ऩने नकयात्भक असय न्मूर्नकयण गनि 
उऩरब्ध प्रविर्ध तथा सेिा कृिकराई उऩरब्ध गयाइने नीर्त र्रइने छ ।   

३. फार्रहरुभा राग्ने योग वकयाहरुिाट हनुे ऺर्त, प्राकृर्तक प्रकोऩिाट हनुे ऺर्तिाऩत वकसानराई 
याहत ददनको रार्ग कामिविर्ध फनाई फार्र विभाभा अनदुान ददइने नीर्त र्रइनेछ  । 

४. कृविराई व्मिसावमकीकयण गनिको रार्ग उन्नत विउ विजनहरु कृिकहरु सॉगको साझेदायीभा 
वितयण गरयनेछ । 

५. कृवि तथा ऩशऩुारनको व्मिसा वमवककयण गनिको रार्ग सॊघ य प्रदेश सयकाय सॉग साझेदायी 
गनिको रार्ग सभऩयुक कोिको व्मिस्था गरयनेछ । 

६. कृविराई आधरु्नवककयण य व्मिसावमकयण , गनिको रार्ग भकैको फीउ उत्ऩादनको  ऩकेट 
ऺेत्र फनाउने ,साभवुहक खेर्त प्रणारीराई प्रोत्साहन गयी अनदुान ददने नीर्त र्रईनेछ । 

७. नगय ऺेत्र र्बत्र यहेका फाॉझो जर्भनभा अर्निामि रुऩभा खेती गनुिऩने नीर्त र्रइनेछ ।  

८. र्नजी स्िार्भत्िभा यहेका जर्भनको भाटो ऩयीऺण गयी उऩमिु विउ , भर रगामतका कृवि 
साभाग्री र्सपारयस गने व्मिस्था र्भराईनेछ ।  

९. सयकायी स्िार्भत्िभा यहेका जर्भन प्रमोगको गरुु मोजना (Master Plan) फनाई आर्थिक 
वहसाफरे फढी प्रर्तपरमिु कृवि तथा जर्डिटुी उत्ऩादनभा ल्माउन मथाशीघ्र फन्दोफस्त 
र्भराइनेछ ।  

१०. साभदुावमक िन उऩबोिा सर्भर्तहरुराई िन र्बत्रको जर्भन िन जॊगरराई असय नगने 
खारका फेसाय, अदिुा जस्ता िार्र रगाउन प्रोत्साहन गने नीर्त र्रइनेछ । 

११. सम्बाव्मताको अध्ममन गयी र्नजी ऺेत्र / सहकायीको सहकामिभा कृवि उऩज बण्डायण / शीत 
बण्डाय स्थाऩना गरयनेछ । 

१२. एकीकृत कृवि खेती , साभूवहक तथा सहकायी खेती प्रणारी य ऩमािऩमिटकीम तथा 
िाताियणभैत्री कृवि प्रणारीराई प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  



१३. ऩहाडी तथा र्बयारो धयातरको फाॉझो तथा सीभान्त जर्भनराई सॊयऺण तथा उत्ऩादकत्ि  
िवृिका रार्ग फहउुऩमोगी , उच्भूल्म य नगदे फारी सवहतको कृवि िन प्रणारीको प्रिििन  
गरयनेछ । 

१४. सहकायी भापि त कृिकहरुरे सेिाको भाग गने , उत्ऩादन ऺभता िवृि गने य फजायीकयण गनि 
सक्ने गयी सॊस्थागत ऺभता अर्बिवृि गरयनेछ ।  

१५. प्राङगारयक खेतीको प्रिििनको रार्ग प्राङगारयक खेती गनेराई प्रोत्साहन , फामोग्मास तथा 
अन्मश्रोतहरुफाट उत्ऩादन बएका प्राङगारयक भरको प्रमोगराई सहकायी तथा र्नजी ऺेत्रको 
सहकामिभा विस्ताय गरयनेछ ।  

१६. प्रत्मेक िडाभा सम्बाव्मताको आधायभा फारी , परपूर, ऩशऩुन्छीको ऩकेट ऺेत्रको ऩवहचान 
गयी कृिकराई आिश्मक ऩने उत्ऩादन साभाग्री य सेिा उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था र्भराईने  
छ ।  

१७. ऩशऩुारनराई प्रोत्साहन गनिको रार्ग उन्नत जातका ऩशहुरुको नश्ल सधुाय  गनिको रार्ग 
वकसानहरुसॉगको साझेदायीभा कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१८. उद्यभशीरता विकास य ऺ भता अर्बिवृिका रार्ग मिुा रक्तऺत तार्रभ , अर्बभकु्तखकयण 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

१९. सहकारयताको भाध्मभफाट ऩूॉजी ऩरयचारन गयी योजगायी र्सजिना गदै गरयिी न्मूर्नकयण गने 
नीर्त र्रइनेछ । 

२०. फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरु  भापि त मिुा स्ियोजगाय कामिक्रभ सॊचारन गनि प्रोत्साहन 
गने नीर्त र्रईनेछ । 

२१. सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको दताि , निीकयण य र्नमभनराई प्रबािकायी फनाउन र्नमर्भत 
अनगुभन य सऩुयीिेऺण गरयनेछ । सम्बाव्मताको अध्ममन गयी सहकायीहरुको भजिय गने 
प्रवक्रमा अगार्ड िढाइनेछ ।  

२२. सफै सहकायीहरुको विियण Software प्रणारी (COPOMIS) भा प्रविष्ट गरयनेछ । सहकायी सॊघ 
सॊस्थाहरुको ऺभता अर्बिवृि गने कामिक्रभ सञ्चारन  गरयनेछ । 

२३. गरयिी र्निायण तथा योजगायी र्सजिनाका रार्ग गयीफसॉग भेमय कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२४. नगयको ऩवहचान िोकेका र्तनकुने ऩाकि , जोयकुऩ ऩमिटन ऺेत्र , याजायानी तार , वकसे झयना , 
िायाजी भॊददय , कोरङु झयना , आरुिोटे डाॉडा , रेटाङ ९ धार्भिक चौक जाते  जस्ता ऺेत्रहरुभा 
ऩमिटक आकविित गनिको रार्ग ऩमिटन ऩिुािधाय र्नभािण गरयनेछ । 



२५. याजायानी, आरुिोटे डाॉडा , साग्भा जस्ता  ऺेत्रभा होभस्टेराई प्रिििन , व्मिसामीकयण गयी 
स्थानीम अथितन्त्रभा मोगदान ऩयु   माउने नीर्त र्रइनेछ ।   

२६. फारफार्रकाको भनोयञ्जनका रार्ग प्रत्मेक िडाभा कक्तम्तभा १ फारउद्यान क्रभश् र्नभािण गने 
नीर्त र्रइनेछ ।  

२७. रेटाङ नगयऺेत्र र्बत्र यहेका ऩानीका भहुानहरुको सॊयऺण गने नीर्त र्रईनेछ । 

२८. जनताको भाग  य आिश्मकताका आधायभा साना र्सॊचाई मोजनाहरु र्नभािण गरय कृविको 
उत्ऩादकत्ि अर्बिवृि गरयनेछ ।  ऩैर्न तथा नहयहरुको भहुानको सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन 
गरयनेछ । 

२९. र्सचाई सवुिधा नऩगेुका स्थानहरुभा सम्बाव्मताका आधायभा बरू्भगत जर श्रोत सभेत उऩमोग 
गदै र्सचाई सवुिधा विस्ताय गने नीर्त र्रइनेछ ।  

३०. भार्नसभा यहेको र्सऩ य दऺताको उऩमोग गदै स्ियोजगारय र्सजिना गनि साना तथा घयेर ु
उद्योग स्थाऩना गनि प्रोत्सावहत गने नीर्त र्रईनेछ । 

३१. कृवि तथा ऩश ुजन्म िस्तहुरुको कच्चा ऩदाथिराइ प्रसोधन गयी िजायीकयण गनि साना उद्योग 
स्थाऩनाका रार्ग सहमोग ऩयु   माउने नीर्त र्रइनेछ ।  

३२. कागतीभा आत्भर्नबिय हनुराई एक घय दईु फोट कागर्त योप्न प्रोत्सावहत गने नीर्त र्रइने    
छ । आ. ि. २०७७/०७८ भा सफै िडाभा शरुु गरयनेछ ।  

३३. रेटाङ नगयऩार्रकाका ९ िटै िडाहरुभा यहेका साििजर्नक जग्गा ऩवहचान गयी  सॊयऺण गने 
नीर्त र्रईनेछ । 

३४. बरु्भवहन सकुुम्िासी तथा अव्मिक्तस्थत फसोिास बएका ऺेत्रहरुको िडागत रगत सॊकरन गयी 
प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकायसॉगको सभन्िमभा सभस्मा सभाधानका रार्ग आिश्मक ऩहर 
गरयनेछ ।  

३५. फहिुिॉम घासको र्फउ उत्ऩादन गनि कृिकराई प्रोत्साहन गयी आत्भर्नबिय फनाउॉदै रर्गने 
नीर्त र्रइने छ । 

३६. कृवि उत्ऩादनभा िवृि गयी नगयऩार्रकार्बत्र का खाद्यन्न, भाछा, भास,ु परपुर, तयकायी 
रगामतभा आत्भर्नबिय फनाई आमतराई प्रर्तस्थाऩन गदै र्नमाित प्रिििन गने नीर्त र्रइनेछ ।  

३७. कोर्बड १९ को कायण र्सक्तजित स्िास््म सॊिेदनशीरताराई ख्मार गदै बौर्तक दयुी कामभ 
गयी कृवि कामिराई र्नयन्तय रुऩभा सॊचारन गने व्मिस्था र्भराइनेछ ।  

३८. कृिकहरुराई साभूवहक खेती प्रणारीप्रर्त आकविित गने नीर्त र्रइनेछ ।  



३९. नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र यहेका साभदुावमक ि नहरुको सॊयऺण सॊि ििन गदै िन ऩैदािायको 
उऩबोग गदाि सिै उऩबोिाहरुरे वहस्सेदायी हनुे व्मिस्था र्भराईनेछ । साथै साभदुावमक 
िनहरुरे िन ऩैदािायको र्फक्री िाऩत प्राप्त हनुे यकभको १० (दश) प्रर्तशत यकभ 
नगयऩार्रकाको सॊक्तचतकोिभा दाक्तखरा गनुिऩने य सो यकभिाट नगयऩार्रकारे साभदुावमक 
िनहरुसॉगको साझेदायी तथा सहकामिभा विकास र्नभािणका कामि गने नीर्त र्रईनेछ । 

४०. नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र कृवि तथा ऩश ुसहकायी सॊस्था नबएका ऺेत्र  ऩवहचान गयी स्थाऩना 
गनिको रार्ग प्रो त्साहन अनदुान ददने  य उत्कृष्ट काभ गने त्मस्ता सहकायीहरुराई ऩयुस्कृ त 
गरयनेछ । सहकायी सॊस्थाहरुफाट उत्ऩाददत कृवि उऩज सहकायी भापि त  विवक्र वितयण गने 
व्मिस्था र्भराई विचौर्रमाहरुको उऩक्तस्थर्तराई न्मरु्नकयण गने नीर्त र्रईनेछ । 

४१. नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र सॊचारनभा आएका होटर ,ऩशर तथा विर्बन्न व्मिसाम गयेका 
व्मिसावमहरुराई नगयऩार्रकाभा अर्निामि रुऩभा दताि गनुिऩने नीर्त र्रईनेछ । 

४२. कृवि ऺेत्रिाट उत्ऩाददन िस्तहुरुको विक्री वितयणको रार्ग िजाय सम्बाव्मता अध्ममन गने 
साथै नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्रका िजाय ऺेत्रहरुराई व्मिक्तस्थत िनाइनेछ । 

४३. कृवि ऺेत्रभा प्रमोग हनुे वििाददहरुिाट स्िास््मभा ऩने असयराई न्मरु्नकयण गनिको रार्ग  
अगािर्नक खेर्त प्रणार्रराई प्रोत्साहन गने नीर्त र्रईनेछ । 

४४. स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोगराई अर्धकतभ उऩमोग गने नीर्त र्रइनेछ ।  

४५. नगयऺेत्र र्बत्र स्थाऩना बई ४० जनासम्भ स्थानीम जनताराई योजगायी ददन सक्ने 
उद्योगहरुराई दतािगदाि राग्ने सिै शलु्क य ३ िििसम्भ व्मिसाम कयभा छुट ददईनेछ । 

४६. नगयऺेत्रभा िसोिाय गरययहेका बरु्भवहन , सकुुम्िासी सा थै राभो सभमदेक्तख जग्गा बोगचरन 
गयी िसोिास गरययहेका तय धर्नऩजुाि नऩाएका हरुको सभस्मा सभाधान गनि प्रदेश तथा सॊघीम 
सयकाय सभऺ सभन्िम गयी ऩनु नावऩको व्मिस्था र्भराउन आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

४७. रोखया य रार्भटायको िीचभा बरु्भग त र्सॊचाईको सम्बाव्मता अध्ममन गयी  खेर्तमोग्म 
जर्भनहरुभा र्सॊचाई सवुिधा ऩयु   माई उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िवृि गने नीर्त र्रईनेछ । 

४८. नगयऺेत्रभा यहेको  टुके्र साभदुावमक िनभा यहेको ऐरा नी जग्गाराई र्डर्बजन िन 
कामािरमसॉग सभन्िम गयी  ऩाकि , खेरभैदान य विर्बन्न ऩूिािधायका सॊयचनाहरु र्नभािण गने 
व्मिस्था  र्भराईनेछ । 

४९. व्मिसावमक रुऩभा कृवि तथा ऩशऩुारन गने उत्कृष्ट  कृवि तथा ऩश ुसभूह य  वकसानहरुराई 
प्रत्मेक ििि सम्भान गरयनेछ । 



सबाध्मऺ  भहोदम, 

ख) साभाक्तजक विकास नीर्त  

१. कोर्बड १९ को जोक्तखभ कभ गनि विर्बन्न स्थानहरुभा खवटन ेजनप्रर्तर्नर्ध, स्िास््मकभॉ, 
सयुऺाकभॉ, कभिचायी,  सहमोगी य चारकहरुराई विभाका साथै जोक्तखभ /प्रोत्साहन बत्ताको 
व्मिस्था गने नीर्त र्रइनेछ । 

२. भवहरा, फारफार्रका, आददिासी जनजार्त , दर्रत वऩछर्डएको िगि  य दैर्नक जीिनमाऩन गनि 
कदिन बएका य कोर्बड १९ फाट प्रबावित बै  िैदेक्तशक योजगायी फाट पवकि एका मिुा 
िगिहरुको सीऩ तथा ऺभता विकास , सशक्तिकयण य भूरप्रिाहीकयणका कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गने नीर्त र्रईनेछ । 

३. प्राथर्भक स्िास््म केन्र राई अस्ऩतारको रुऩभा सञ्चारन गनि  बौर्तक सॊयचना र्नभािणराई 
प्राथर्भकताभा याखी आ.ि.०७७।०७८ भा र्नभािण प्रायम्ब गरयनेछ बने जनस्िास््म सेिा 
प्रफाहभा सधुाय गदै उऩकयण, औिधी तथा जनशक्तिको अबाि हनु ददइने छैन ।  

४. कोर्बड १९ सम्िन्धी एप्स तथा आधरु्नक प्रविर्ध य साधनहरुको प्रमोग गयी सभदुाम  
स्तयसम्भभा सािधानीऩूििक खोजऩड्तार एिॊ जीिन यऺा गने नीर्त र्रइनेछ । 

५. कोर्बड १९ रगामत अन्म विऩदको प्रबाि कभ गनि विर्बन्न चयणहरुभा जनचेतना , खोज तथा 
उद्घाय, ऩनुस्थाऩना य ऩनुिर्नभािणभा सफै सहमोगीह  र्नकामहरुरुको ऩवहचान य ऩरयचारन गने 
नीर्त र्रइने छ । 

६. नागरयकको स्िस््म जीिन प्रिधिनका रार्ग जागयण कामिक्रभ तथा स्िास््म क्तशविय सॊचारन 
य जवटर योग रागेका र्फऩन्न नगयफासीहरुराई स्िास््म उऩचाय खचि सहमोग गने नीर्त   
र्रईनेछ ।  

७. आधायबतु स्िास््म सेिाराई थऩ प्रबािकायी फनाउन र्न्शलु्क औिधी र्फतयण , स्िास््म सॊस्था 
य जनशक्तिको ऺभता अर्बिवृि गनि आिश्मक व्मिस्था र्भराईनेछ।  

८. आधायबतु स्िास््म सेिाभा सिै नागरयकको ऩहुॉच अर्बिृ वि गनि एक िडा एक स्िास््म केन्र 
स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

९. भहाभायी तथा विऩदको साभना गनि सफै िडाभा खरुास्थान , साभदुावमक बिन, सहकायी बिन, 

क्िायेन्टीन,  िमयहाउसको सभकु्तचत प्रिन्ध र्भराइनेछ ।  



१०. कोर्बड १९ रगामत भहाभायी योकथाभ , र्नमन्त्रण तथा जनस्िास््म सम्िन्धी चेतना 
अर्बिकृ्तध्दभा र्नयन्तय मोगदान गयी स्िस््म  जीिन प्रिििनभा टेिा ऩयुाई  यहनबुएका सफै 
भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविकाहरुको भनोिर उच्च याख्न फावििक १५ हजाय प्रोत्साहन बत्ता 
ददईने छ । 

११. कोर्बड १९ को कायण सभाजभा फढ्न सक्ने घयेर ुवहॊसा य साभाक्तजक अऩयाध न्मूनीकयण 
गनि गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई सभेत ऩरयचारन गने नीर्त र्रइने छ । 

१२. आङ खस्ने योग रागेको अर्त विऩन्न भवहराहरुराई उऩचायको रार्ग थऩ आर्थिक सहामता 
गने नीर्त र्रइनेछ । 

१३. मूिाहरुको िकृ्तत्तविकासका रार्ग ऩयाभशि तथा ऺभता विकास कामिक्रभहरु सॊचारन  गरयनेछ 
।  

१४. दर्रत, आददिासी जनजार्त , भवहरा, र्फऩन्न, वऩछडा िगि य र्सभान्तकृत सभदुामका ईच्छुक 
नगयफासीहरुराई रोक सेिा आमोग , क्तशऺक सेिा आमोग रगामत प्रर्तमोर्गतात्भक ऩयीऺा 
तमायी कऺा सॊचारन गयी सशक्तिकयण गने नीर्त र्रईनेछ । 

१५. देशको प्रर्तर्नर्धत्ि गयी  यावष्डम/अन्तयािवष्डम खेरहरुभा सहबार्गता जनाउने नगयिासी 
खेराडीहरुराई उक्तचत ऩयुस्काय सवहत सम्भान गने नीर्तराई आगाभी ििि सभेत र्नयन्तयता 
ददइनेछ । 

१६. फारफार्रका य वकशोयवकशोयी वहॊसा तथा जोक्तखभ न्मरु्नकयणका रार्ग जी िनोऩमोगी क्तशऺा 
एिॊ सीऩभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१७. कोर्बड १९ को कायणरे योजगायी गभेुका िेयोजगायहरुराई योजगायीको अिसय ददन 
नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र साििजर्नक तथा नीक्तज ऺेत्रफाट र्सक्तजित अिसयहरु नगयऩार्रकाको 
योजगाय सेिा केन्र भापि त जानकायी गयाई सिैको सभान ऩहुॉच हनुे व्मिस्था र्भराइनेछ । 

१८. प्रत्मेक सभदुामभा फार सभूह , िडा य नगय स्तयीम फार सॊजार गिन गयी फारभैत्री 
नगयऩार्रका घोिणा तथा अिरम्िन गने नीर्त र्रइनछे । 

१९. आददिासी जनजाती रगामत अन्म जातीहरुको  करा , सॊस्कृर्त य ऩयम्ऩया जगेनाि गने 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२०. नगय स्तयीम मिुा तथा खेरकुद सर्भर्त गिन गयी सो भापि त मिुा तथा खेरकुद कामिक्रभ 
ऩवहचान एिॊ सॊचारन गरयनेछ । 



२१. प्रत्मेक िडाभा कक्तम्तभा १ (एक) खेर भैदान र्नभािण तथा स्तयोन्नती गयी खेरकुदको विकास  
गने नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

२२. फार विकास केन्रका सहमोगी कामिकतािहरुराई प्रोत्सावहत गने नीर्त अनरुुऩ प्रर्तव्मक्ति 
फावििक ददईदै आएको प्रोत्साहन बत्ता िवृि गयी २० हजाय ऩयु   माइने छ । कोर्बड १९ को 
भहाभायी ऩश्चात विद्यारमहरु सचुारु गनि विद्यारम ऩरयसयभा अऩनाउनऩुने स्िास््म सयुऺा 
सम्िन्धी सफै भाऩदण्ड कामािन्िमन गनि प्राथर्भकता ददइनेछ । 

२३. क्तशऺाभा सभािेशी , सभताभूरक य गणुस्तयीम अिसयहरु र्सजिना गदै सो अिसयह रुको 
न्मामोक्तचत उऩमोगफाट आर्थिक रुऩान्तयणका रार्ग गणुस्तयीम भानि सॊशाधनको विकास गनि 
विद्यारमहरुको सधुाय गरयनेछ । 

२४. शैक्तऺक सॊस्थाहरु राई गणुस्तय एिॊ उच्च कामि सम्ऩादनका आधायभा प्रोत्साहन गने नीर्त  
र्रइनेछ । 

२५. विद्यारमभा कम्प्मटुय , खानेऩानी, शौचारम एिॊ र्फजरुी फत्तीको ददगो व्मिस्थाऩन गयी 
अऩाङ्गताभैत्री, फारभैत्री एिॊ छात्राछात्रभैत्री विद्यारमको ददगोऩनका रार्ग कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ । 

२६. विद्यारमहरुको आिश्मक बौर्तक सवुिधा र्नभािण एिॊ भभित सम्बाय गरयनेछ ।  

२७. सफै विद्यारम कभिचायीराई िावििक रुऩभा ददइदै आएको प्रर्त व्मक्ति प्रोत्साहन यकभ  िवृि 
गयी ७ हजाय ५ सम ऩयु   माइनेछ । 

२८. शैक्तऺक सॊस्थाहरुको सऺभता , ऩायदक्तशिता य जिापदेवहता अर्बिवृिका कामि क्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ । 

२९. शैक्तऺक वक्रमाकराऩभा विविधता ल्माउन अर्तरयि वक्रमाकराऩ तथा खेरकुद प्रर्तमोर्गता य 
फन्दाफन्दीको सभमभा फैकक्तल्ऩक प्रणारीफाट र्सकाइ सहजीकयण गने व्मिस्था र्भराइने छ 
। 

३०. र्न्शलु्क ऩाठ्यऩसु्तक , छात्रिकृ्तत्त, ऩसु्तकारम, विऻान प्रमोगशारा र्नभािण रगामत शैक्तऺक 
अनदुानहरुको प्रबािकायी उऩमोगको व्मिस्था र्भराईनेछ ।  

३१. विद्याथॉहरुको र्सकाई उऩरब्धीभा सधुाय ल्माउन विद्याथॉ सहामता कऺा (कोक्तचङ) 
सञ्चारनका रार्ग आिश्मक व्मिस्था र्भराइनेछ । 

३२. विद्यारमको सधुाय सभदुाम स्तयफाटै गनि सभदुाम, स्िमॊसेिी सॊस्था य गैय सयकायी सस्थाहरुको 
ऩवहचान गयी ऩरयचारन गरयनेछ । 



३३. मिुाहरुराई क्तशऺा , ऩयाभशि य खेरकुद गर्तविर्धको भाध्मभफाट गणुस्तयीम भानि ऩूॉजीको 
रुऩभा विकास गनि खेरकुद प्रर्तमोर्गता सञ्चारन य अिसयको व्मिस्था र्भराईनेछ ।  

३४. सभािेशी विकासको रार्ग विगत आ.ि.हरुभा सॊचारन बईयहेका कामिक्रभहरुराई र्नयन्तयता 
ददईनेछ । 

३५. फार्रकासॉग उऩप्रभखु कामिक्रभ सञ्चरन गरयनेछ । छात्रा हरुको रार्ग विद्यारमभा र्न :शलु्क 
सेनीटयी प्माड उऩरब्ध गयाउन सभकु्तचत व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।  

३६. क्तशऺक कभिचायीको सेिा सवुिधा सभमभा नै उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था र्भराईनेछ । 

३७. विद्यारमहरुभा विद्याथॉ सॊख्माको आधायभा क्तशऺक दयफन्दी र्भरान गयी सभामोजन गने 
व्मिस्था र्भराइने छ ।  

३८. साभदुावमक विद्यारमहरुको ऩानी तथा विजरुीको भहसरु िडा कामािरमहरुको विर्नमोजीत 
िजेटफाट  बिुार्नको ब्मिस्था गने नीर्त र्रइनेछ। 

३९. विद्यारमहरुभा विद्यतुी म हाक्तजयी रगामत इन्टयनेट तथा इन्रानेट जडान गयी क्तशऺाभा 
प्रविर्धको उऩमोग गने नीर्त र्रईनेछ । 

४०. नगयऩार्रका ऺेत्रभा ६० देक्तख १०० विद्याथॉहरु िस्न र्भल्ने २ िटा सम्भ आिार्सम 
विद्यारम बिन र्नभािण गनिको रार्ग र्डऩीआय तमायी तथा स्िीकृत गयी सॊघ य प्रदेश सयकाय 
सभेतको सहमोगभा क्रभश र्नभािण गरयदैजानेछ । 

४१. गरयफ तथा जेहेन्दाय विद्याथॉहरुराई प्राविर्धक तथा विऻान र्फिम अध्ममनका रार्ग  प्रोत्साहन 
तथा सहमोग गनि कामिविर्ध फनाई छात्रिकृ्तत्त ददने व्मिस्था गरयनेछ । विद्यािारयधी हाॉर्सर 
गने, विशेिऻ डाक्टय , ईक्तन्जर्नमय, चाटिड एकाउण्टेन्ट (र्सए) रगामतका वििशे ऺेत्रहरुभा 
विऻता हाॉर्सर गने नगयफासी व्मक्तित्िहरुराई सम्भान गने नीर्त र्रईनेछ । 

४२. फारवििाह भिु नगयऩार्रका घोिणा गनि सभदुाम य विद्यारम स्तयभा थऩ सचेतनाभरुक 
कामिक्रभहरु सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ । 

४३. रागऩुदाथि दुव्मिसनी सचेतना तथा र्नमन्त्रणका रार्ग विद्यारम तहभा कामिक्रभहरु सॊचारन 
गने नीर्त र्रईनेछ । 

४४. टोर विकास सॊस्थाहरु भापि त साभदुावमक विकास , सयसपाई, साभदुावमक सयुऺा , साभदुावमक 
सहबार्गता य सशक्तिकयणका कामि क्रभहरुराई प्राथर्भकता ददइ प्रबा िकायी रुऩभा सॊचारन 
गरयनेछ । 



४५. नगयिासीहरुराई स्िच्छ खानेऩानीको दीगो व्मिस्थाऩन गनि नमाॉ खानेऩानी आमोजनाहरुको 
सम्बाव्मता अध्ममन य सॊचारनभा आएका खानेऩानी आमोजनाहरुको भहुान सॊयऺण , र्नमर्भत 
भभित सॊबाय गनि राबग्राही सभदुाम य नगयऩार्रकाको सहबार्गताभा कामिक्रभ सॊचारनको 
व्मिस्था र्भराईनेछ । 

४६. जनताको आधायबतू आिश्मकताभा आधारयत ऩूिािधायहरुको उक्तचत विकास गयी सफै िडाभा 
फसोफास गनि उऩमिु िाताियण िनाइ आन्तरयक िसाईसयाईको दय न्मून गने नीर्त    
र्रईनेछ । 

४७. नगयऺेत्र र्बत्रका ऩयम्ऩयागत सीऩ, श्रभ, प्रविर्ध, बािा, करा, सावहत्म, आददिासी जनजार्त, दर्रत 
रगामतका विक्तशष्ट सॊस्कृर्तहरुको ऩवहचान, सॊयऺण य सॊिििन गरयनेछ । 

४८. भौर्रक हकको रुऩभा यहेको साभाक्तजक न्मामको हकको कामािन्िमन गनि  नगयऩार्रकाको 
श्रोत साधनराई न्मामोक्तचत वितयणको व्मिस्था गने नीर्त र्रईनेछ । 

४९. नगयऺेत्र र्बत्र यहेका न्मनुतभ भानिोक्तचत क्तजिनमाऩन गनि नसक्ने ििृििृा, अशि, अऩाॊगता य 
कडा योगहरुरे वऩर्डत भार्नसहरुराई साभाक्तजक सॊयऺणको कामिक्रभ भापि त आिश्मक 
सहमोग गने नीर्त र्रइनेछ । 

५०. सभाजभा घटने सफै प्रकायका वहॊसा , छुिाछुत विबेद , कुयीर्तहरुको उन्भरुन गनिको रार्ग 
साभाक्तजक सचेतनाभरुक कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

५१. गैयसयकायी सॊस्थाफाट सम्ऩादन हनुे कामिक्रभहरु एकिाय प्रणारी भापि त सभािेशी विकासका 
रार्ग नगयऩार्रकाको आिश्मकताको ऺेत्र अनसुाय कामिक्रभ सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन गने 
नीर्त र्रइनेछ ।  

५२. जेष्ठ नागरयकहरुको अनबुि , ऻान य सीऩराई ऩसु्ता हस्तान्तयण गनि विद्यारमहरुभा कामिक्रभ 
सॊचारन य जेष्ठ नागरयक ददिा बेरा केन्रहरु सॊचारन गरयनेछ । 

५३. अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरुको ऩवहचानको रार्ग ऩरयचमऩत्र वितयणभा सहजता ल्माई जीिन 
सहज ऩानि आिश्मक सहमोगी साभग्री उऩरव्ध गयाउने व्मिस्था र्भराइनेछ । 

५४. अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरुका रार्ग क्तजविकोऩाजिन सहज फनाउन भागभा  आधारयत सीऩभरुक 
तार्रभभापि त सशिीकयण गने नीर्त र्रईने । 

५५. नगयऩार्रकाराई अऩाॊगता एिॊ भवहरा भैत्री िनाउनको रार्ग नगयभा स्तनऩान कऺ एिॊ भैत्री 
सॊयचना स्थाऩना गने नीर्त र्रईनेछ । 



५६. साभाक्तजक विकासका अत्मािश्मक तार्रभ , भ्रभण तथा गोवष्ठहरु सॊचारन गदाि मथासम्बि 
बौर्तक दयुी कामभ गयी २५ जना सम्भको सहबार्गताभा भात्र सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ ।  

५७. विगत १० िििदेक्तख श्रीभान िेऩत्ता बएका भवहराहरुको जीिनमाऩनराई सहज िनाउन 
आिश्मकता ऩवहचान गयी सहमोग गने नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

५८. कोर्बड १९ को कायणरे हनु सक्ने आर्थिक जोक्तखभ न्मूनीकयण ग नि नगयऩार्रकारे 
अत्मािश्क िाहेकका तार्रभ, भ्रभण तथा गोवष्ठहरुराई कभ गयी उत्ऩादनक्तशर ऺेत्रहरुभा भात्र 
रगानी गने नीर्त र्रइनेछ । 

५९. जातजाती, धभि य सभदुाम अनसुायका वििाह , व्रतिन्ध, भेरा, जात्रा, ऩिि, ऩयम्ऩयागत एिॊ 
साभाक्तजक कामिहरु य सबा सभायोहभा स्िास््म सयुऺा सम्िन्धी प्रोटोकरहरु ऩरना गने 
गयाउने नीर्त र्रइनेछ । 

६०. गरयिी र्निायण एिॊ सभािेशी विकास गनि विऩन्न ऩरयिायका रार्ग पुसको छानो हाटाउने 
नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

६१. वहॊसा वऩर्डत तथा जोक्तखभभा यहेका भवहरा तथा फारफार्रकाहरुका रार्ग नगयभा ऩनुिस्थाऩना 
केन्र स्थाऩना गने नीर्त र्रईनेछ । 

 (ग) बौर्तक ऩूिािधाय सम्िन्धी नीर्त 

बौर्तक ऩूिािधाय नीर्त 

१. विश्वव्माऩी रुऩभा पैर्रकएको कोयोना बाईयसका कायण िैदेक्तशक योजगायभा जाने तथा 
स्िदेशभै र्नजी ऺेत्रभा काभ गने श्रर्भकहरुको योजगायी गमु्ने देक्तखन्छ । मस नगयऩार्रका 
र्बत्र विकास र्नभािणका मोजनाहरु सञ्चारन गदाि सम्बि बए सम्भ भेर्सनहरुको प्रमोग कभ 
गदै श्रभप्रधान प्रविर्धको प्रमोग गयी योजगायी र्सजिना गने नीर्त र्रइनेछ ।   

२. कोयाना बाईयस (कोर्बड १९) कायण असॊगदित ऺेत्रभा काभ गने श्रर्भकहरुराई खाद्यन्न 
रगामतको याहत साभाग्री ददने कामिराई न्मूर्नकयण गदै ऩूिािधाय रगामतका विकास 
आमोजनाहरुभा योजगायी र्सजिना गदै जनजीिनराई सहज फनाईनेछ ।  

३. कानेऩोखयी रेटाङ सडकराई विस्ताय , बिुा खोरा ऩक्की ऩरु , भोयङे खोरा ऩक्की ऩरु, याजायानी 
साग्भा भोटयिाटो र्नभािण , िायाॊगी जाने िाटो र्नभािण , प्राथर्भक स्िास््म केन्र बिन र्नभािण , 

खेरुिा खोरा ऩक्की ऩरु , भचु ुिङे खोरा ऩक्की ऩरु, अन्तयावष्डम स्तयको खेरभैदान र्नभािण , ऩथयी 



जाॉते ज्मार्भये सडक , िेरिायी िधुिाये साग्भा सडक , बाउन्न ेवकर्तिभान क्तचसाङ ऩरु , रेटाङ 
नगयऩार्रका रयङ योडको सम्बाव्मता अध्ममन , िसऩाकि  र्नभािण , िडा नॊ . २,३, य ८ को 
हाटिजाय र्नभािण , िडा नॊम्फय ४ भा आर्धनक कृवि फजाय , फहउुिेशीम कम्प्रेक्स र्नभािण , 

सभािेशी सॊग्राहरम र्नभािण आदद मोजनाहरुराई नगयका गौयिको आमोजनाहरु घो िणा गयी 
सम्ऩन्न नहनु्जेर सम्भ  क्रभश् िजेट विर्नमोजन गने व्मिस्था र्भराईनेछ । साथै रेटाङ 
नगय ऺेत्रर्बत्रभा आिश्मकता अनसुाय साझेदायीभा कारोऩते्र र्नभािण गदै जाने नीर्त र्रईनेछ 
। 

४. िडागत िडा र्सर्रङफाट विकास मोजना हरु छनौट गदाि  न्मनुतभ १० राखको १ िटा 
अर्निामि रुऩभा छनौट गने साथै िजेटका सिै ऺेत्रहरु सभेटी  मोजनाहरु तजुिभा गने नीर्त 
अिरम्िन गरयनेछ । 

५. उऩबोिा सर्भर्तद्वाया कामि गदाि १० राख सम्भका मोजनाभा कक्तम्तभा २०% श्रभ िा रागत 
सहबार्गता फेहोने व्मिस्था र्भराईनेछ। १० राख बन्दा भार्थका मोजनाभा अर्निामि रुऩभा 
कक्तम्तभा २०% रागत सहबार्गता जम्भा गनुिऩने व्मिस्था र्भराईनेछ । कारोऩते्र गने मोजना  
अर्निामि टेण्डय प्रवक्रमाफाट गरयनेछ । नगयऩार्रकाको आफ्नै श्रोतफाट विर्नमोक्तजत फजेटफाट 
कारोऩते्र गदाि अर्निामि २० प्रर्तशत रागत सहबार्गता सवहत टेण्डय  प्रवक्रमाफाट सञ्चारन 
गरयनेछ ।   

६. नगय विद्यतुसेिा नऩगेुका ऺेत्रहरुभा उज्मारो रेटाङ अर्बमान अन्तगित आगार्भ २ िििर्बत्र 
सिै घयधयुीभा विद्यतु विस्ताय गनिको रार्ग िजेट विर्नमोजन गरयनेछ । 

७. नगयऩार्रकाका ९ िटै िडाहरुभा िूरा ऩिुािधाय अन्तगित कारोऩते्र सडक र्नभािण अर्बमानका 
रुऩभा मोजना सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ । 

८. सभऩयुक कोिफाट सॊचारन गरयने मोजनाहरुभा नगयऩार्रका य उऩबोिा फीच ६०:४० को 
अनऩुातभा श्रोत जटुाई सॊचारनको व्मिस्था र्भराइनेछ । अन्म र्नकामहरुसॉग साझेदायीभा 
मोजना सॊचारन गदाि प्रचर्रत काननु िभोक्तजभको सहबार्गताभा सॊचारन गरयनेछ । 

९. नगयऺेत्रभा यहेका  क्तचसाङ, तेर्र,भोयङे, खेरुिा, बरिुा य भचु ुिङे खोराहरुभा तटिन्धनको 
काभराई र्नयन्तयता ददइनेछ ।  

१०.  १० राख बन्दा िवढका  उऩबोिा सर्भर्तफाट सञ्चारन हनुे सडक  मोजनाहरुिाट २.० 
प्रर्तशतका दयरे यकभ कट्टा गयी  भभित सॊबाय कोि स्थाऩना गरयनेछ । मसिाट बौर्तक 
ऩूिािधायको ददगो भभित हनुेछ ।  



११. िडा तथा नगयऩार्रका बिन र्नभािण स्थरका रार्ग जग्गा प्रार्प्त सम्फन्धी कामि अक्तघ   
फढाइनेछ ।  

१२. बौर्तक ऩूिािधायको ददगोऩनाका रार्ग तायजारी , खानेऩानी ऩाइऩ, ह्यभु ऩाइऩ, जस्ताऩाता, विद्यतु 
ऩोर खरयद गयी र्फर्बन्न िडाहरुभा अनगुभन गयी आिश्मकता तथा प्राथर्भकता ऩवहचान गयी 
सोही आधायभा र्फतयण गने नीर्त र्रइनेछ ।  

१३. ऩिुािधायका मोजनाहरु सॊचारन गदाि िाताियण विनास हनु नददई ऩिुािधायको ददगोऩना कामभ 
गरय ऩमािियणको सॊयऺण गने नीर्त र्रईनेछ । 

१४. नगय तथा िडा स्तयी म िूरा ऩूिािधायका मोजनाहरुभा केन्र य प्रदेश सयकायसॉग साझेदायीभा 
सभऩयुक कोि याखी अनदुान भाग गयी मोजना कामािन्िमन गने नीर्त र्रईनेछ । 

१५. जीणि अिस्थाभा यहेका स्िास््म चौवकहरुको ऩनु्र्नभािण आगार्भ २ िििर्बत्र गरयनेछ । 

१६. ३ राख बन्दा भार्थका िूरा मोजनाहरुको सम्झौता बएऩर्छ अर्न िामि रुऩभा मोजना स्थरभा 
मोजना सूचना ऩाटी याख्नऩुने नीर्त र्रईनेछ । 

१७. िडा देक्तख िडा य िडा देक्तख नगयऩार्रकाको केन्र जोडने यणनीर्तक सडकहरु ऩवहचान गयी  
क्रभश् र्नभािण गदै रैजाने नीर्त र्रईनेछ । 

१८. मोजना कामािन्िमनको क्मारेण्डय िनाई सोवह आधायभा मोजना तथा कामिक्रभहरु  कामािन्िमन 
गरयनेछ । 

१९. फडा नॊ ६ य १ को र्सभानाभा ऩने रार्भटायभा  क्तचसाङ खोराफाट बरु्भगत जर प्रमोग गयी 
र्सॊचाई सरु्फधा ऩमुािउनको रार्ग र्फस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तफेदन तमाय गरयनेछ ।  

 

 

घय नक्सा ऩास सम्फक्तन्धत नीर्त ् 

२०. नगय ऺेत्रभा घय नक्सा ऩास सम्फन्धभा कामिविर्ध फनाई प्रवक्रमा ऩू या गयेका घयराई घय 
र्नभािण इजाजत ददइ  साथै भाऩदण्ड ऩू या गयी फनेका घयहरुराई घय र्नभािण सम्ऩन्नताको 
प्रभाण ऩत्र ददइनेछ । 

२१. भाऩदण्ड ऩू या नबएका य र्भर्त २०७३/११/२७ अगाडी र्नभािण सम्ऩन्न  बएका तय  बिन 
र्नभािणको इजाजत नर्रइ फनेका घयहरुराई नगय कामिऩार्रकारे स्िीकृत गये फभोक्तजभ  
अर्बरेखीकयणको प्रभाण ऩत्र एकऩटकको रार्ग ददने नीर्त अिरम्फन गरयनेछ ।  



२२. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १३ फभोक्तजभ गदित ज्माराको दययेट 
र्नधाियण सर्भर्तरे ऩेश गयेको प्रर्तिेदनका आधायभा आगाभी आ .ि. २०७७।०७८ को 
बौर्तक विकासको रार्ग र्नभािण साभग्री , ज्मारा, बाडा, भहसरुको दय नगयसबाफाट क्तस्िकृत 
बएऩर्छ सोही आधायभा  कामािन्िमन  गने नीर्त र्रइनेछ ।  

२३. प्रत्मेक िडाभा बिन र्नभािण गदाि तार्रभ प्राप्त डकभॉफाट भात्र बिन र्नभािण कामि गने 
ऩितीको विकास गने नीर्त अक्तख्तमाय गरयनेछ ।  

२४. व्मक्तिगत तथा साभदुावमक बि न य अन्म साििजर्नक स्थरहरु र्नभािण गदाि बकुक्तम्ऩम 
सयुऺामिु सॊयचना र्नभािण गयी सम्बावित जोक्तखभराई कभ गने नीर्त र्रईनेछ । 

२५. नगयऺेत्र र्बत्र िने्न बिन सॊयचनाहरु बकुम्ऩ प्रर्तयोर्ध िनाउनको रार्ग िनेका बिन 
भाऩदण्डहरु अर्निामि ऩारना गयाईनेछ । 

२६. नगयऩार्रका ऺेत्र र्ब त्र बिन र्नभािण गदाि अर्निामि रुऩभा घय नक्सा ऩास गने नीर्त    
र्रईनेछ । 

२७. सयकायी बिन र्नभािण गदाि अऩाङ्गताभैत्री हनुेगयी र्नभािण गरयनेछ ।  

घ) िन, िाताियण तथा र्फऩद व्मिस्थाऩन सम्िन्धी नीर्त 

१. कोयोना भहाभारय तथा अन्म भहाभायीरे र्सजिना गयेको विऩदिाट बएको ऺर्त न्मूर्नकयण गनि 
तथा याहत य उिाय रार्ग गरयने सम्ऩणुि खचिहरु नगयको प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोििाट 
गरयनेछ । प्रत्मेक िडाभा आिश्मकता अनसुाय विऩद व्मिस्थाऩन कोि स्थाऩना गने नीर्त 
र्रईनेछ ।  

२. विश्व भहा भायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ तथा अन्म भहाभायीको योकथाभ तथा 
र्नमन्त्रणको रार्ग आिश्मक ऩने साभाग्रीहरुको खरयद ग यी स्थानीम सयुऺा र्नकाम तथा 
स्िास््म सॊस्थाहरुसॉग सहकामि य सभन्िम गयी व्मिस्थाऩन गने नीर्त र्नयन्तयता ददईनेछ । 

३. विऩद व्मिस्थानको रार्ग १० हजाय स म्भ ऺर्तऩूर्ति ददनऩुने घटनाहरुको  व्मिस्थाऩन 
िडास्तयको र्सर्रङिाट य सो बन्दा िूरा  प्राकृर्तक तथा भानिी म विऩदिाट ऩीर्डतहरुको 
उिाय य याहत व्मिस्था गनि  नगयस्तयीम विऩद व्मिस्थाऩन  कोिफाट खचि गने प्रिन्ध 
र्भराईनेछ ।  



४. फन सॊयऺण तथा दीगो उऩमोगका रार्ग स्थानीम सा भदुावमक िन उऩबोिा सभूह  य िडा 
कामािरम फीच सभन्िम य सहकामि  गयी फन सॊयऺण व्मिस्थाऩन तथा दीगो उऩमोग य 
गरयफी न्मूनीकयण गने नीर्त र्रइनेछ । 

५. जरिामू ऩरयितिनिाट ऩयेको य ऩनि सक्ने असयहरुको साभना गनि सक्ने ऺभता अर्बिवृि गने 
य न्मरु्नकयण सम्िन्धी  जनचेतनाभरुक तथा अन्म कामिक्रभहरु सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ 
। 

६. स्थानीम श्रोत नददजन्म ऩदाथिको उत्खनन , सॊयऺण य दीगो उऩमोगका रार्ग आइइ (IEE) गने 
व्मिस्था र्भराई सो प्रर्तिेदन फभोक्तजभ काभ गने नीर्तराई र्नयन्तयता ददनइनेछ । 

७. नगय सयसपाई  तथा िडा सयसपाई अर्बमानराई प्र बािकायी िनाउन साििजर्नक स्थरहरु 
तथा नगयिासीहरुको घय घयभा आिश्मकता अनरुुऩ डस्टर्फनहरु वितयण गने नीर्त राई 
र्नयन्तयता ददइनेछ ।  

८. बौर्तक ऩूिािधाय विकास गदाि िहपु्रकोऩ प्रर्तयोर्ध सॊयचना र्नभािण गयी  रेटाङ नगयऩार्रकाराई 
सयुक्तऺत नगयको रुऩभा विकास गने नीर्त र्रईनेछ । 

९. ऩशफुधशाराको स्थाऩना, गणुस्तयीम भास ुऩसरको रार्ग भाऩदण्ड फनाई अर्निामि ऩारना गनि 
रगाई त्मस्ता व्मिसाम नगयभा दताि गयाउने नीर्त र्रइनेछ । 

१०. Post ODF कामिक्रभको प्रबािकायी कामािन्िमन गरयनेछ । 

११. पोहोय व्मिस्थाऩनका रार्ग श्रोतभानै कभ गनि Reduce, Reuse, Recycle को नीर्त र्रइनेछ। 
Land field Site को रार्ग जग्गा ऩवहचान गयी आगार्भ िििहरुभा र्नभािण कामि अगार्ड  
फढाइनेछ ।    

१२. टोर विकास सॊस्था हरुको ऺभता विकास एिॊ व्मक्तिगत , सभूदावमक य साििजर्नक स्थरको 
र्नयन्तय सयसपाई गने फानीको विकास गनि प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

१३. Green and Clean City अन्तगित यही सडक र्नभािण बएका नगयका भखु्म सडकको दफैु तपि  
फहउुऩमोगी विरुिा रगाउने नीर्त अिरम्फन गरयनेछ ।  

१४. टोर विकास सॊस्था भापि त विऩद जोक्तखभ न्मूर्नकयणको रार्ग ऩू िि तमायी रगाएतका 
कृमाकराऩहरुको व्मिक्तस्थत कामिमोजना फनाई कामिन्िमन गरयने साथै सिै टोररा ई 
िाताियण भैत्री घोिणा गदै नगयराई नै Environment Friendly Local Governance  घोिणा 
गरयनेछ ।  



१५. नगयको सौन्दमि अर्बिवृि तथा एकरुऩता कामभ गनि सिै नगयिासीहरुराई कक्तम्तभा एक घय 
एक परपूरको विरुिा योप्ने नीर्त र्रईनेछ । 

१६. स्िच्छ उजाि जस्तै जरविद्यतु , ऩनु्नविकयणीम तथा फैकक्तल्ऩक उजािको प्रमोग फढाउने तथा 
उजाि दऺता अर्बिृ िी एिॊ हरयत प्रविर्धको प्रमोगराई प्रोत्साहन गदै हरयतगहृ ग्माॉसको 
उत्सजिन न्मून गनि जनचेतना अर्बििृी सवहतका कामिक्रभहरु सॊचारन गने नीर्त र्रईनेछ । 

१७. आगरागीफाट हनुे ऺर्त हनु र्नदन तथा कभ गनि िारुणमन्त्र खरयद गयी सञ्चारन गरयनेछ । 

१८. उिाय तथा याहत साभाग्रीको बण्डायण य ऩरयचारन िडा कामािरमिाट हनुे व्मिस्था   
र्भराईनेछ । 

 

 

ङ) सशुासन तथा सॊस्थागत विकास नीर्त  
१. नागरयक अऩेऺा य कामिफोझराई सम्िोधन गनि सॊगिन सॊयचनाको ऩनुयािरोकन गयी सॊस्थागत 

सधुाय तथा ऺभता अर्बिकृ्तध्द गरयनेछ । 

२. नगयऺेत्र र्बत्र सॊचारन हनुे १५ राख बन्दा भार्थका िूरा ऩूिािधाय आमोजनाहरु मथासम्बि 
स्थानीम सयोकायिारा , ऩत्रकाय तथा नगयऩार्रकाको सॊमिु टोर्रफाट अनगुभन गयी बिुानी 
गने नीर्त र्रईनेछ ।  

३. नगयऩार्रकाको कामि सम्ऩादनरा ई र्छटो , छरयतो, ऩायदशॉ, गणुस्तयीम य प्रविर्धभैत्री फनाउदै 
सेिा प्रिाहराई सििसरुब फनाई सशुासनको प्रत्माबरू्त ददराईनेछ । 

४. कोर्बड १९ को प्रबािफाट अथितन्त्रभा ऩने असय कभ गनि अनतु्ऩादक ऺेत्रको खचिहरु 
कटौती गयी उत्ऩादक ऺेत्रभा रगानी गने नीर्त र्रइनेछ । 

५. सशुासनका रार्ग जनतासॉग भेमय कामिक्रभराई थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ । 

६. नगयको िेबसाइट तथा विद्यतुीम एप्सहरुको प्रमोग भापि त आिर्धक सूचना प्रकाशन य 
गनुासो व्मिस्थाऩन गयी सशुासन प्रिििन गने कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

७. नगयऩार्रकाको सेिा प्रिाह गने सफै इकाइहरु िीच इन्टयनेट य इन्रानेटको भाध्मभ फाट 
आिि गयी सॊस्थागत ऺभता िवृि एिॊ अनगुभनराई प्रबािकायी फनाइनेछ । 



८. सेिा प्रिाहराई चसु्त य प्रबािकायी फनाउन कामािरमरे सूचना प्रविर्धको अर्धकतभ प्रमोग 
गयी विद्यतुीम शासनको ऩूिािधाय तमाय गदै रर्गने छ ।  

९. नगयऩार्रकाको दैर्नक तथा  प्रशासर्नक काभराई व्मिक्तस्थत िनाउनको रार्ग आिश्मक ऩने 
थऩ र्नमभ कानूनहरु फनाई कामािन्िमन गरयनेछ । 

१०. सेिाप्रिाहभा कभिचायीहरुको उत्प्रयेणा य भनोिरराई उच्च याख्न आिश्मक प्रोत्साहन 
सवुिधाको व्मिस्था र्भराइनेछ । 

११. नगयको आिर्धक विकास मोजनाराई अक्तन्तभ रुऩ ददई कामािन्िमनभा ल्माइनेछ । 

१२. स्रोतसाधनको प्रमोगको आन्तरयक रेखा ऩयीऺणराई प्रबािकायी फनाई फेरुज ुहनु र्नददने नीर्त 
र्रइने छ । 

१३. अक्तन्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औल्माइएका  फेरुज ुपय   छ्यौट गनि कामिमोजना सवहत पय   छ्यौट 
गने नीर्त र्रइनेछ । 

१४. नगयऩार्रकारे सञ्चारन गयेको गर्तविर्धको ऩायद शॉता एिॊ जिापदेहीताका रार्ग नर्तजाभखुी 
साििर्नक सनुिुाई य साििजर्नक ऩयीऺणराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

१५. जनप्रर्तर्नर्धहरुको रार्ग ऺभता विकास कामिक्रभ सञ्चारनराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

१६. उत्कृष्ट कामिसम्ऩादन गने कभिचायीराई सम्भान गने व्मिस्था र्भराइनेछ । 

१७. नगयका भखु्म चोकहरुभा याक्तखएको सीसी क्माभेयाको उऩमोग , नागरयक सभाज य विर्बन्न 
सयकायी र्नकामहरुको सभन्िमभा नागरयक एिॊ व्म िसावमक सयुऺाको प्रत्माबरु्त सवहतको 
शान्त, सयुक्तऺत य सभधृ्द रेटाङ नगयको स्थाऩना गने कामिक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

१८. कोर्बड १९ सॊिेदनशीर मोजना तथा कामिक्रभहरु प्राथर्भकता साथ कामिन्िमन गरयनेछ । 

१९. विकासराई दीगो फनाउन अनगुभन भूल्माङ्कनफाट उत्कृष्ट काभ गने उऩबोिा सर्भर्त ऩवहचान 
य सम्भान गने नीर्त र्रईनेछ । 

२०. न्मामभा सफैको जीत स्थावऩत गनि “फेरैभा गयौं र्भराऩ, नगयौ र्फराऩ” बन्न ेनायाराई साकाय 
ऩानि सम्ऩूणि भेरर्भराऩकतािहरु ऩरयचारन गने नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

२१. न्मावमक सर्भर्तको सॊस्थागत ऺभता विकास गदै बयोसाको केन्रका रुऩभा स्थावऩत गने 
नीर्तराई र्नयन्तयता ददइनेछ । 

२२. भेरर्भराऩकतािहरुको बरू्भका थऩ प्रबािकायी फनाउन ऺभता विकास सम्िन्धी 
कामिक्रभहरुराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 



२३. सफै ऺेत्रको सन्तरु्रत विकास भापि त दीगो विकासको अिधायणाराई स्थाऩीत गने नीर्त 
र्रइनेछ । 

२४. कामािरमको ऺभता विकास सवहत साििजर्नक खरयद प्रवक्रमाराई थऩ व्मिक्तस्थत य ऩायदशॉ 
फनाउन िू रा खरयद तथा र्नभािण कामिभा ई-र्फर्डङ प्रणारीको अिरम्िनराई र्नय न्तयता 
ददइनेछ । 

२५. उऩबोिा वहत सॊयऺणका रार्ग फजाय अनगुभन र्नदेक्तशका फभोक्तजभ र्नमर्भत फजाय अनगुभन 
गरयने कामिराई र्नयन्तयता ददइने छ । 

२६. गैय सयकायी सस्थाहरुको जिापदेवहता स्थाऩीत गनि एकद्वाय प्रणरीराई थऩ प्रबाकायी 
फनाउने उऩामहरुको अिरम्िन गरयनछे । 

२७. फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुरे व्मिसावमक साभाक्तजक उत्तयदावमत्ि िहन अन्तगितका कामिहरु 
उत्ऩादनका ऺेत्रभा प्रमोग हनुे िाताियण तमाय गरयनेछ  । 

 

 

याजस्ि ऩरयचारन नीर्त  
१. कय प्रशासनराई चसु्त दरुुस्त फनाई क्रभश अनराइन बिुानी प्रणारीको प्रमोग गने नीर्त 

र्रइनेछ । 

२. कयको दयराई सभमानकुुर य फस्तगुत फनाई कयको दामयाभा नसभेवटएको व्मिसाम य 
कायोफायराई कयको दामयाभा ल्माउने नीर्त र्रइनेछ ।  

३. नगयऩार्रकाको आन्तरयक आमभा फवृि गयी आत्भर्नबिय फनाउदै रर्गनेछ । 

४. सभमभा कय र्तनि सफै कयदाताराई उत्प्ररेयत गनि कामिक्रभहरु सञ्चारन एिॊ खचिभा 
ऩायदशॉता ल्माउने नीर्त र्रइनेछ । 

५. नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र यहेका सडकहरुको र्नमर्भत भभित सॊ बाय गनिको रार्ग ऩिुािधाय 
भभितसॊबाय शलु्क रगाई कयको दामया विस्ताय गरयनेछ । 

६. नगयऺेत्र र्बत्र घय िहार फाट प्राप्त हनुे आम्दानी गने घयधनीफाट  सॊघीम सयकायको नीर्त 
फभोक्तजभ १०% िहार कय उिाइनेछ । 

 

 



१. कोर्बड १९ रगामत सफै प्रकायका योग य विऩदफाट नगयफासीको जीिन यऺा गदै 
जनजीिनराई सहज य सयुक्तऺत फनाउन,े 

२. आर्थिक, प्राकृर्तक तथा भानविम श्रोत साधनको अर्धकतभ उऩमोग ग यी उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्ि अर्बिवृि गदै गरयफी न्मरु्नकयण गने,  

३. भानिीम ऻान , सीऩ तथा दऺताको अर्बिवृि गनिको रार्ग ऺभता विकास का मिक्रभ सॊचारन 
गदे स्ियोजगाय र्सजिना गने, 

४. बौर्तक, आर्थिक, साभाक्तजक, ऩमिटन तथा साॊस्कृर्तक ऩूिािधायको र्नभािण गदै साभाक्तजक न्माम य 
सभताभूरक अिसयहरुको र्सजिना गयी सभिृ रेटाङ िनाउने,  

५. नगयऺेत्रिाट प्रदान हनुे सेिाहरु र्छटो,छरयतो, र्भत्तव्ममी य ऩायदशॉ रुऩभा प्रिाह गदै नागरयक 
प्रर्तको प्रर्तििता य जिापदेवहता सरु्नश्चीत गयी सशुासन प्रििन गने । 

 

 

 

फजेटका भखु्म भखु्म प्राथर्भकताहरु   

१. कोर्बड १९ रगामत सफै प्रकायका स्िास््म जोक्तखभफाट नगयफासीराई सयुक्तऺत याख्न य 
गणुस्तयीम स्िास््म सेिा सििसरुब फनाउन स्िास््म सेिाको दामया विस्ताय , स्िास््म 
ऩूिािधाय र्नभािण तथा स्तयोन्नती य स्िास््म जनशक्ति विकास ।  

२. सडक,र्सॊचाई ,खानेऩानी, शहयी ऩूिािधाय, आर्थिक, साभाक्तजक, साॊस्कृर्तक य ऩमिटन ऩू िािधायको 
र्नभािण । 

३.  “रेटाङ नगयको चाहना , स्िस्थ जीिनको काभना ”  बने्न भरु नायाराई कामािन्िमन गने 
मोजनाहरु । 

४. कृवि, ऩशऩुारन य उद्यभक्तशरताभा जोड दददै जनताको जीिनस्तय उकास्न े। 

५. “गणुस्तयीम क्तशऺा आजको आिश्मकता ” नायाराई कामािन्िमन गदे गणुस्तयी म भानि 
सॊशाधन विकास गने शैक्तऺक मोजनाहरु । 

६. आन्तरयक स्रोतको अर्बफदृी गदै “विकासभा साझेदायी राबको वहस्सेदायी ” हनेु मोजनाहरु । 

७. प्राकृर्तक प्रकोऩको जोक्तखभ न्मरु्नकयण य िाताियण  सॊयऺण । 



८. उत्ऩादन अर्बिवृि हनुे तथा स्ियोजगायी र्सजिना हनुे मोजनाहरु । 

९. रक्तऺत िगि, ऺेत्र, सभदुामको ऺभता अर्बिवृि तथा गरयिी न्मूर्नकयण गने कामिक्रभहरु । 

१०. उज्रारो रेटाङराई कामािन्िमन गनि विद्यतु ऩूिाधािय र्नभािण । 

११. असॊगदित श्रर्भकका रार्ग काभ य योजगायीका अिसय रक्तऺत सभूहका रार्ग साभाक्तजक 
सयुऺा य सॊयऺण । 

 


