नमोबुद्ध नगरपालिका
आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
आदरणीय नगर सभा सदस्यहरु,
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को वालर्िक नीलि िथा कायिक्रम यहााँहरु समक्ष पेश गनि पाउाँदा मिाई खसु ी िागेकोछ ।
नेपािको संलवधानिे अविम्वन गरे को संघीय शासन प्रणािी कायािन्वयन क्रममा धेरै कुरा प्रष्ट नभई सके को संक्रमणकािीन अवस्थामा यस
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको नीलि िथा कायिक्रम नगर कायिपालिकाको लनणिय बमोलिम प्रस्ििु गनि पाउंदा आफूिाई गौरवालन्वि ठानेकोछु ।
यस अवसरमा म लवलभन्न कािखण्डमा िनिाको अलधकार प्रालिको आन्दोिनहरुमा सहादि प्राि गनिु हुने ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरु प्रलि हालदिक
श्रद्धान्ििी अपिण गदिछु ।
स्थानीय िहको लनवािचनिे एकालिर साविभौम नागररकिाई लनवािलचि िनप्रलिलनधीहरु माफि ि राज्य शलिको प्रयोग गनने  अवसर प्रदान गरे को छभने
अकोलिर संघीय िोकिालन्िक गणिन्िात्मक राज्य व्यवस्थािाई संस्थागि गनने  मागि प्रशस्ि गरे कोछ ।
संवैधालनक व्यवस्था बमोलिम िनिाको नलिकका सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय िहका अलधकार क्षेिको प्रयोग गदै िनअपेक्षा अनरुु प लदगो
शालन्ि, स्थालयत्व, लवकास र सवं द्धृ ीको गन्िव्य हालसि गनने  चरणमा हामी प्रवेश गरे काछौं । यस वीचमा स्थानीय लनकायको स्वरुपिाई सलं वधान
प्रदि स्थानीय िहको व्यापक क्षेिालधकार भएको बलियो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्िरण गनने  प्रलक्रयािाई संगसंगै र सावधानीपवू क
ि अलघ
बढाउनु परे कोछ ।
िनिाको िामो समयको सघं र्ि पलछ प्राि िोकिालन्िक सघं ीय गणिन्िात्मक व्यबस्थाको सफि र व्यवहाररक कायािन्वयनको िलिि र चनु ौलिपूणि
मोडमा छौं । त्यस अथिमा अलिकलि असावधानीिे पलन लनकै ठूिो क्षलि व्यहोनिु पनने  अवस्था आउन सक्ने लवर्यिाई हामीिे गम्भीरिापवू क
ि लिंदै
आफ्ना कदमहरु अलघ बढाउनु परे कोछ ।
लयनै लवर्यवस्िुको पृष्ठभलू ममा नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नगर लवकास नीलि िथा कायिक्रम ियार
गररएकोछ ।
अव म आगामी आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नगर लवकास नीलि िथा कायिक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्िुि गनने  अनमु लि चाहान्छु ।
नीलि िथा कार्िक्रम
१.
कृलर् िथा पशुपन्छी लवकास नीलि









भू -उपयोग नीलि अनसु ार नगरको भू -बनोि िथा हावापानीिाई मध्यनिर गदै कृ लर् बािीहरुको पके ि क्षेि लनधािरण गरी सोही
अनसु ार िैलवक कृ लर् उत्पादनमा लवलवलधकरण गनि प्रोत्सालहि गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको ११ विै वडामा एक गाउाँ एक उत्पादन कायिक्रम सञ्चािन गनि लवलभन्न संघसंस्थासाँग समन्वय गरी
आवश्यक प्रालवलधक िालिम प्रदान गररनेछ ।
यस नगरपालिका लभि उत्पादन भएका कृ लर्िन्य, दग्ु धिन्य िथा मासिु न्य उपिको सम्बलन्धि व्यवसायीसगं समन्वय गरी
संकिन, प्रशोधन िथा ब्रालण्डङ्ग गरी बिारीकरण गररनेछ । साथै पशबु धशािा िथा आधलु नक कोल्ड स्िोर स्थापनाको िालग
पहि गररनेछ ।
नगरपालिका लभि उत्पालदि िरकारी िथा फिफुििन्य उपिहरु संकिनको िालग भकुण्डे बिारमा कृ लर् उपि संकिन िथा
भण्डारण के न्रको स्थापना गररनेछ ।
नेपाि सरकारको प्रचलिि मापदण्ड पािना नगरी सचं ालिि भकुण्डेबश
े ी क्षेि (वडा नम्बर २, ३) मा रहेका ईिाभट्टाहरुिाई नगर
नीलि अनसु ार लवस्थापन गरी सो क्षेििाई व्यवलस्थि कृ लर् पके ि क्षेिको रुपमा लवकास गनि चारविा लडप बोररंङ्ग, कृ र्किाई
अनदु ान, मिलबउ औिारमा अनदु ान, िालिमको प्याके ि उपिब्ध गराई व्यवस्थापनको सलु नलिििा गररनेछ । अबबाि सम्पणू ि
अव्यवलस्थि ईिा भट्टा संचािकहरु, ईिा भट्टाका िग्गादािाहरु, सरोकारवािा लनकायहरुिाई पिाचार गदै नगरपालिकाको
लनणियहरु कायिन्वयन गनि अनरु ोध गररनेछ ।
सख्ु खा क्षेिको रुपमा लचलनएको भकुण्डेबेसीिाई लसंचाइको व्यवस्था लमिाउनको िालग दाप्चा, सोिी खोिा िगायिका सबै
सम्भावना भएका खोिाहरुमा प्रत्येक २५० लमिरमा बााँध लनमािण गररनक
ु ा साथै आकाशे पानी संकिनको िालग प्िास्िीक
पोखरी, स्थायी पोखरी, लिलफ्िङ आलदको कायििाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइने छ ।
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प्रधानमन्िी कृ लर् आधलु नलककरण पररयोिना अन्िगिि नगरपालिका लभिका क्षेििाई मकै ब्िक िथा आिु सपु र िोन
कायिक्रमिाई प्राथलमकिा र प्रभावकारी ढगं िे कायािन्वयन गनने  नीलि लिइनेछ र अन्य उपयि
ु क्षेिमा िरकारी िथा फिफुिको
पके ि क्षेि लवस्िार गररनेछ ।
एक वडा एक पशु स्वास््य कायिकिाि िथा एक नगर एक वािी लवशेर्ज्ञ कायिक्रमिाई पशपु न्छीपािक, समहु /सहकारीसगं
आवद्ध गरी व्यवसालयक पशु स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने नीलि क्रमशः लवस्िार गदै िलगनेछ ।
कृ लर् पेशािाई मयािलदि, वैज्ञालनक िथा उत्पादनमि
ू क बनाउन गरीब िथा िेहन्े दार लवद्याथी पलहचान गरी उच्च कृ लर् लशक्षा
अध्ययनका िालग नगर स्िरीय लवशेर् कृ लर् छािवृत्ती कोर्को व्यवस्था गररनेछ ।
परम्परागि र लनवािहमख
ु ी खेिीको लवकल्पमा कृ र्कहरुिाई आधलु नक र सामलु हक कृ लर् प्रणािी अबिम्बन गनि प्रेररि गदै
त्यसका िालग सीप, ज्ञान र प्रलबलध उपिब्ध गराउन आबश्यक िालिमको व्यबस्था गररनेछ । आगामी चार वर्ि लभि सम्पणू ि
कृ र्कहरुिाई व्यबसालयक बनाई मास,ु अण्डा िरकारी र कृ लर्िन्य उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाइनेछ । नगर लभिका कृ लर्िन्य
उत्पादनहरुिाई ब्रालण्डङ गरी रािधानी िगायिका लिल्िाहरुमा लनयािि गररनेछ ।
नगर लभि रहेका सामदु ालयक वनहरुमा वन िथा कृ लर् सहि कायिक्रम (Forest and Farm Facilities Program-FFF)
सञ्चािन गरी उद्यमलशििा लवकास गररनेछ ।
सामदु ालयक वन िगायि बााँझो िलमनमा लवलभन्न िािका फिफुिका लबरुवा रोपी कृ लर् वनमा रुपान्िररि गररनेछ ।
िग्गा बााँझो राखी शहर के लन्रि िग्गा धनीहरुका लनिी िग्गामा वृक्षारोपण गराई एक पररवार एक लनिी वन बनाउन प्रोत्सालहि
गररनेछ ।
एक घर एक करे साबारी र एक घर एक अगािलनक उत्पादनको अबधारणा लवकास गरी अगािलनक िरकारी उपभोगको िालग
कृ र्कहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ ।
कृ लर् पेशािाई मयािलदि, वैज्ञालनक िथा उत्पादनमि
ू क बनाउन गररब िथा िेहन्े दार लवद्याथी पलहचान गरी उच्च कृ लर् लशक्षा
अध्ययनका िालग नगर स्िरीय लवशेर् कृ लर् छािवृत्तीको व्यवस्था गररनेछ ।
बैदले शक रोिगारबाि सम्बलन्धि क्षेिमा अनभु व हालसि गरी फलकि एका कृ लर् िथा पयििन लवकासमा िगानी गनि चाहने व्यलि वा
समहु कहरुको प्रस्िावना हेरर म्यालचङ्ग अनदु ानको व्यबस्था गररनेछ ।

वािावरण संरक्षण नीलििः








“लदगो लवकासको आधार, भावी सन्िलिको अलधकार”
रालरिय रािमागिको क्षेिालधकार लभि लिन बेल्ि घोर्णा गरी वृक्षारोपण कायिक्रम संचािन गररनेछ ।
ििवायु पररवििनिाई न्यलू नकरण गनि सामदु ालयक वन िथा समदु ायको सहयोगमा एक वडा एक नसिरी िथा एक वडा एक
पोखरी कायिक्रम क्रमशः सञ्चािन गररनेछ ।
चौिारा, पोखरी, खानेपानीको मि
ु संरक्षण िगायिका वािावरणमैिी स्थानीय शासन प्रारुपका सचू कहरु प्रवद्धिन गररनेछ ।
नगरपालिकाबाि सञ्चािन गररने पवू ािधार लनमािणका कायिहरुिाई वािावरण सरं क्षणसाँग आबद्ध गररनेछ ।
वािावरण मैिी घरको सचू क, िोि िहका सचू क, वडा िहका सचू क िथा नगर िहका सचू कहरु लनमािण गरी कायािन्वयनमा
ल्याइनेछ ।
GGGI साँगको सहकायिमा वािावरणमैिी कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ ।
िोि लवकास संस्थाहरुबीच वािावरणमैिी िोि, वािावरणमैिी वडा घोर्णाको अवधारणा अनसु ार प्रलिरपधाि गराई परु स्कृ ि गनने 
नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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वनिाई वािावरण सरं क्षण साँगसाँगै आय आििनसाँग िोडेर सदपु योग गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नदी, खोल्सा लकनाराको दवु ै िफि को २० लमिर भलू ममा रुख िथा बोिलवरुवा किानिाई पणू ि प्रलिबन्ध िगाउने नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
नगरवासीिे आफ्नो नम्बरी आवादीको रुख किान गनिपु रे मा २० इन्च भन्दा कम गोिाई भएको कुनै पलन रुख किान गनि पाउने
छै न । वडाको िनप्रलिलनलधको उपलस्थलिमा गररएको सििलमन मचु ल्ु का र लसफाररसको आधारमा नगरपालिकाको स्वीकृ लि लवना
छपान किान गनि पाइने छै न ।
एक रुख किानी गरे बापि किानी गनने  गराउनेिे कम्िीमा दईु लवरुवा हुकािउनु पनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
कोि कालिका र रिकािी मलन्दरको छे उमा रहेको सावििलनक िलमनमा िलडबिु ी प्रिालिका लबरुवा िगाई बोिालनकि गाडने नको
रुपमा लवकास गररनेछ ।
लदगो लवकासका िक्ष्यहरुिाई प्राि गनने  गरी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
३ वर्ि लभि सम्पणू ि िोि, वडा वािावरणमैिी घोर्णा गरी वािावरणमैिी नगर घोर्णा गररनेछ ।
धवु ा रलहि चि
ु ो घर-घरमा िडान गनि पहि गररनेछ ।
एक नगर एक उद्यान कार्िक्रमिाई वडा वडासम्म लवस्िार गनि वडा सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ ।
सडक छे उका उपयि
ु स्थिमा स-साना उद्यान (बगैंचा) लनमािण गनने  गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
हररयािी नगर प्रबद्धिनका िालग हररि सडक, खोिा खोल्सीमा वृक्षारोपण र एक घर ३ फिफुिका लवरुवा रोपी हुकािउनु पनने 
नीलि लिइएको छ । घर लनमािण सम्पन्न प्रमाणपि िारी गदाि यसको अनगु मन गररनेछ ।
सरकारी, गैरसरकारी, लनिी क्षेिहरुको समन्वयमा खल्ु िा लदसामि
ु नगरको घोर्णा र बािमैिी नगर घोर्णाको अलभयानिाई
पणू िि ा लदइनेछ ।
मापदण्ड लवपररि सञ्चािनमा रहेका िथा प्रदर्ु णयि
ु किकारखाना िथा उद्योगहरुिाई लवस्िालपि गरी भउू पयोग नीलि अनसु ार
नगरिे िोके को स्थानमा वािावरणमैिी औद्योलगक िाम स्थापना गररनेछ ।
प्िास्िीकका झोिाहरुिाई लनरुत्सालहि िथा पणू ि रुपमा लनर्ेध गरी वायोलडिेडेवि िथा वािावरणमैिी झोिाहरुको प्रयोगिाई
प्रोत्साहन गररनक
ु ा साथै वािावरणमैिी झोिा लनमािणका िालग िनचेिना, िालिम िथा सहकायि गररनेछ ।
नगरलभि हुने भू स्खिन, बाढी, आगिागी, भक
ु म्प आलद िस्िा प्राकृ लिक लवपलत्त र अन्य कृ लिम लवपलत्तबाि िुरुन्ि राहिका
कायिक्रम गनि नगरपालिका, नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना िगायि लवलभन्न संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
दि
ु ाई पानी खानको िालग पोखरी बनाईने
ु िभ वन्यिन्िु (मयरु , लनरलबरािो आलद) संरक्षणका िालग पहि गररने छ र वन्यिन्िि
छ।

लवपद व्र्वस्थापन नीलििः





प्राकृ लिक वा मानवीय कुनैपलन कारणबाि हुन सक्ने लवपदबाि बच्न बचाउन सचेिना कायिक्रम संचािन, समदु ायमा आधाररि
सहयोग िोिी (CRRT) िोिबस्िी स्िरमा लनमािण िथा पररचािन गररनेछ ।
लवपदबाि हुने क्षलि कम गनि आवश्यक पनने  न्यनू िम यन्ि, साधन िथा औिारहरुको उलचि व्यवस्थापन गनने  नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
लवपद् उद्धारमा सबैभन्दा पलहिा पग्ु ने सरु क्षा लनकायहरुिाई उद्धारका िालग आवश्यक सामिीयि
ु बनाउने नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
लवपद् व्यवस्थापनिाई 3C को लसद्धान्ि (समन्वय, सहयोग िथा लनयन्िण) का आधारमा सचं ािन गररनेछ ।
|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
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आकलस्मक सेवाका सवारी साधनहरु िस्िै एम्बि
ु ेन्स, दमकि आलद साधनिाई अन्िरपालिका साझेदारी कायिक्रम अन्िगिि
सञ्चािन गररनेछ ।
नगरमा लवपद् व्यवस्थापन कोर्को व्यवस्था िथा लवपद व्यवस्थापन के न्र स्थापना गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
वडा स्िरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलि र नगर स्िरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलि गठन गरी स्रोि साधनयि
ु बनाई ियारी
अवस्थामा रालखनेछ ।
नगर लभि सचं ालिि व्यवसाय, पसि, किकारखाना, संघ-संस्था िथा सहरी क्षेिका घरहरुमा Fire Extinguisher राख्ने नीलि
अबिम्बन गररनेछ ।
लवपद उद्धार िथा राहिमा सहििाको िालग सवै वडामा एक हेिीप्याड लनमािण गदै िलगनेछ ।

फोहरमैिा िथा सरसफाई सम्बन्धी नीलििः











५.

“फोहरमैिाको उलचि व्यवस्थापन, सभ्यिाको मापन”
फोहर जसिे गदिछ मूल्र् उसैिे लिनिपु दिछ भन्ने लसद्धान्ि र फोहरबाट मोहर बनाउने नीलििाई अविम्बन गदै नगर क्षेिमा
उत्सििन हुने फोहरमैिािाई व्यवलस्थि ढंगिे व्यवस्थापन गररनेछ ।
फोहरमैिा नै उत्पादन नगनने , गरे पलन न्यनू गनने , त्यसिाई पनू ः प्रयोग गनने  कायििाई व्यवहारमा अविम्बन गनि
सरोकारवािाहरुको सहयोग र सहभालगिामा सीपमि
ु क र सचेिनामि
ु क कायिक्रम सचं ािन गनने  गराउने नीलि लिइनेछ ।
फोहरमैिा उत्सििन स्थिमा नै कुलहने र नकुलहने फोहर छुि्याई कुलहने फोहरिाई मि बनाई करे साबारीमा प्रयोग गनने  गराउने िथा
बिारक्षेिमा करे साबारी प्रलियोलगिा र डस्िलवन सफा राख्ने मल्ु याक
ं न िस्िा प्रलियोलगिा सचं ािन गरी परु स्कृ ि गनने  नीलि
अविम्बन गररनेछ ।
वडास्िरमा उत्सििन हुने फोहर वडास्िरमा नै सक
ं िन के न्र िथा श्रोिमा नै प्रकृ लि अनसु ार छुि्याउने व्यवस्था लमिाउन वडा
सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
फोहरमैिा प्रशोधन िथा व्यवस्थापन के न्रको लनमािण िथा संचािन गररनेछ ।
एक वडा एक वािावरण मैत्री पाकि िथा एक वडा एक ल्र्ाण्डलफल्ड साइड लनमािण गनने  नीलि लिइनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिका क्षेििाई खि
ु ा लदशामि
ु क्षेि घोर्णा गनि सामालिक पररचािन गनने  िथा सावििलनक स्थिहरुमा स्थानीय
समदु ायबािै व्यवस्थापन हुने गरी शौचाियहरु लनमािण गनने  गराउने नीलि रहनेछ ।
प्रलवलधको प्रयोग गरी लदसािन्य फोहोरहरुको उलचि ठाउाँमा व्यवस्थापन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।
पश-ु पन्छी िथा घर पािुवा िनावरिे लनरकासन गनने  लवष्टाको उलचि व्यवस्थापन गनने  र त्यसबाि अरुिाई दगु िन्ध फै िाउने िथा
रोगको बाहक बनाउने कायिको लिम्मेवारी र िवाफदेलहिा सम्बलन्धि िनावरको धनीको नै हुनपु नने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।

भौलिक िथा पूवािधार लवकास नीलििः





“सदृु ढ भौलिक पवू ािधार, समृद्ध नगरको आधार”
समन्ु नलिको सबैभन्दा ठूिो साधनको रुपमा रहेको भौलिक पवू ािधार क्षेिको एकीकृ ि र व्यवलस्थि लवकासका िालग कम्िीमा पलन
२० वर्ने  दीघिकािीन सोचका साथ एकीकृ ि नगर लवकास योिना लनमािण गरी सोलह आधारमा वालर्िक नगर लवकास योिना
लनमािण गरी कायािन्वयन गनने  नीलि लिइने छ ।
भौलिक पवू ािधार लनमािणका क्षेिमा नगरपालिकािे िगानीकिाि, उत्प्रेरक, सहिकिाि, समन्वयकिाि, लनयामक र लनयन्िकको
रुपमा भलू मका लनवािह गनने  नीलि रहनेछ ।
लनलमिि पवू ािधारहरुको लनयलमि ममिि सम्भार, सञ्चािन, संरक्षण एवं सम्वधिन गनि लनिी क्षेि िथा सामदु ालयक सहकारी क्षेि र
उपभोिा सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गनने  नीलि लिइनेछ । पवू ािधार प्रयोगकिािबाि उपयोग कर सक
ं िन गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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भौलिक पवू ािधार लनमािणिाई स्थानीय नगरवासीहरुको लदनचयाििाई सहि बनाउाँ ने िथा आलथिक आयआििनसाँग िोड्दै
समृलद्धिफि उन्मख
ु गररने नीलि लिइनेछ ।
बलढ भन्दा बलढ िनसहभालगिा ििु ् ने योिनाहरुिाई प्राथलमकिाका साथ कायािन्वयन गररनेछ ।
भौलिक पवू ािधार लनमािण कायिक्रम अन्िगिि सञ्चािन हुने भौलिक पवू ािधारका योिनाहरुमा वडा स्िरमा ५ िाख र नगर स्िरमा
२५ िाख भन्दा कम िागिको कायिक्रम सञ्चािन गनि लनरुत्सालहि गररनेछ ।
पेश्की शन्ु य अलभयानका िालग पेश्की लदने कायििाई लनरुत्सालहि गरी प्रालवलधक मल्ू याङ्कनका आधारमा भि
ु ानी लदइने नीलि
अविम्बन गररने छ, िर स्वीकृ ि खररद योिना बमोलिम लनमािण सामिी खररद गनिु पनने  भई उपभोिाको िागि सहभालगिा नगदै
रकम नगरपालिकामा िम्मा गरे मा पेश्की उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।
नगरपालिकामा रहेका दमकि, एम्बि
ु ेन्स, डोिर िगायिका सवारी साधनहरु सरु लक्षि पालकि ङ्ग गनिको िालग कम्पाउण्ड िथा
ग्यारे ि लनमािण गररनेछ ।

सडक िथा र्ािार्ाि िफि















नगरस्िरीय यािायाि गरुु योिनािाई समय सापेक्ष अध्यावलधक गररनेछ ।
लवकासको आधारभिू अगं का रुपमा रहेको सडकहरुमा सानोलिनो रकम िगानी गरी लनरन्िर एउिै काम र स्थानिाई दोहोयाई
रहने परम्परािाई अन्त्य गदै न्यनू िम शहरी सलु वधा िथा वडाहरुको भौगोलिक सन्िुिनिाई समेि ध्यानमा राखी लिल्िा स्िरीय
िथा नगरस्िरीय यािायाि गरुु योिनामा परे का सडकहरुिाई प्राथलमकिाका आधारमा DPR ियार गरी क्रमशः बाह्रै मलहना
सञ्चािन हुने िथा कािोपिे बनाउने नीलि लिइने छ ।
नौलबसे- भकुण्डे हुदै लव.लप. रािमागि र पााँचखाि िोड्ने अन्िरनगरपालिका वाईपास रोड लनमािणको िालग सम्वलन्धि लनकायमा
पहि गररनेछ ।
सडक लनमािण गदाि पानीका महू ानहरुिाई सरं क्षण र प्रवद्धिन गदै एकीकृ ि रुपमा लनमािण कायि अगालड बढाइनेछ ।
वडा कायािियबाि नगरपालिकासम्म िोड्ने सडकिाई सडकको मापदण्ड अनसु ार बाह्रै मलहना सवारी साधन चल्न सक्ने
बनाउन प्राथलमकिा लदइनेछ ।
लिल्िा यािायाि गरुु योिना र नगर यािायाि गरुु योिना अनसु ार सडकको क्षेिालधकार क्रमशः रे खाङ्कन िथा सीमाङ्कन
गररनेछ ।
सडकमा लनवािध रुपमा आवििावि गनि अवरोध श्रृिना गनने  कायि (सडक लनमािण सामिी राख्ने, सडक लमचेर घरिहरा बनाउने,
पािी गााँस्ने, पसि थाप्ने) िस्िा कायिहरुिाई लनरुत्सालहि गररनेछ । अिेर गरी अवरुद्ध गनने  कायििाई दण्ड िररवानासाँग आवद्ध
गररनेछ ।
ियाक खोलिसके का िर मौसमी रुपमा रहेका सडकहरु लनमािण कायि गदाि नगरपालिकाको स्वीकृ ि मापदण्डका आधारमा बढीमा
३० प्रलिशि मािोको काम र ७० प्रलिशि कायि सञ्चािनमा खचि गदै बाह्रैमास चल्ने सडकमा रुपान्िरण गनने  कायिक्रम स्वीकृ ि
गरी गराई लनमािण कायि सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ ।
सडक लनमािण गदाि नयााँ ियाक खोल्ने कायििाई लनरुत्सालहि गदै भइरहेका सडकहरुिाई स्वीकृ ि मापदण्डका आधारमा
स्िरोन्नलिमा िोड लदइनेछ । नगरको समि लवकासमा नयााँ ियाक खोल्न अलि आवश्यक देलखएमा लिल्िा यािायाि गरुु योिना
र नगर यािायाि गरुु योिनाको प्राथलमकिामा परे को सडकको माि नयााँ ियाक खोल्ने काम गररनेछ । यसरी ियाक खोल्दा
यािायाि सेवा सञ्चािन भएको खण्डिाई िोड्ने प्रवेशलबन्दु देलख माि क्रमशः लनमािण कायि गररनेछ ।
िालफक व्यवस्थािाई सहि सरि बनाउाँदै सम्भालवि सडक दघु िि नािाई न्यलू नकरण गनने  कायिक्रमहरु सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ
।
|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
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स्थानीय िहको लनमािण पलछ यस नगरपालिकाको क्षेि लवस्िार भएकोिे भौगोलिक अवस्थािाई मध्यनिर राखी सबै
वडाहरुिाई समेि्ने गरी नगर चक्रपथको सम्भाव्यिा अध्ययन सलहि DPR ियार गररनेछ ।
नौलबसे-काक्रे सडक, भकुण्डे-आरुबारीचौर-िल्िोहलिया हुदै लपपििार सडक, दाप्चा-गहिे-फिामेसााँघु सडक, भागविेदारे गौडा-ऐसेिचु ौर-नासपािी बोि हुदै बसेरी सडक, श्यामपालि-कुरूगाउाँ-भािख
ु कि हुदै रोशीिार सडक, भकुण्डे- फुिबारीमानेगाउाँ सडक, नमोबद्ध
ु -श्यामपालि-काउसे-भकुण्डे सडक, बचु ाकोि-भेडाबारी सडक, बोहोरे -कानपरु कािापानी- डााँडागाउाँ िास्कोि-लव.लप. रािमागि सडक, कानपरु कािापानी- िास्कोि हुदै लव.पी रािमागि, लव.लप. रािमागि- २ नम्बर वडा-सािथम्ु की
सडक, िोरसल्िा- फुस्रे डााँडा- बोहोरे सडक, मानेगाउाँ -भकुण्डेबेशी िोलडने सडक, श्रीरामबस्िी बचु ाकोि-कोिदेवी सडक,
ठाडो बािो देलख िनकल्याण सडक, रे न्िन दोिने  मागि, िनक मा.लव. चवु ाने हुदै कानपरु पौवासम्म िाने बािोको स्िरोन्नलत्त
गररनेछ ।
हाि सञ्चािनमा रहेका DPR नबनेका सडकहरु प्रालवलधक (इलन्िलनयररङ) दृलष्टबाि उपयि
ु भए नभएको एकीन गरी
अनपु यि
ु स्थानमा सधु ार गनने  गरी माि थप िगानी कायि गररनेछ । सधु ार गनि नसलकने रहेछ भने िगानी नगनने  नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
नौलवसे देलख मेलथनकोि हुदाँ ै बचु ाकोि सम्म वैकलल्पक वाइपास सडक (सोिी कोररडोर) लनमािण गररनेछ ।
नगर चक्रपथ र रोशी कोररडोर (चौकीडााँडा- भडारे -खाक्सी-लपपििार-गहिे-दाहाििार हुदै पनौिी िोड्ने सडक) माफि ि
अरलनको िोक मागिसाँग िोलडने सडक लनमािण कायििाई लडलपआर ियार गरी प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइनेछ ।
सबै वडा कायाििय, लवद्यािय, स्वास््य संस्थाहरु देलख नगरपालिका कायािियसाँग िोलडएका सडकहरुको स्िरोन्निी गरी
बाह्रैमास चल्ने बनाइने िथा क्रमशः कािोपिे गदै िलगनेछ । साथै नयााँ ियाकहरुमा नािी लनमािण अलनवायि गररनेछ ।
प्रत्येक वडाको लवपी रािमागिसगाँ िोलडएको स्थानलवन्दमु ा यािु प्रलिक्षािय लनमािण गररनेछ ।
नगरपालिका लभि रहेको बिार क्षेिको सडकको दायााँबायााँ सडकपेिी लनमािण गररनेछ ।

खानेपानी िथा सरसफाई नीलििः









“ििश्रोि संरक्षणको अलभयान, मानव िीवनको पलहचान”
स्थानीय स्िरमा रहेका पानीका महु ानहरुको संरक्षण सम्वद्धिन र प्रयोग गनि िथा िोि बस्िीका पानीका परम्परागि महु ानहरुिाई
स्वच्छ र सफा राख्न प्रत्येक वडा सलमलिको अगवु ाईमा िोि लवकास सस्ं था, सामदु ालयक सघं सस्ं था िथा समदु ाय पररचािन गनने 
नीलि अविम्बन गररनेछ ।
गल्छी खोल्साबाि बग्ने पानीिाई सोलह ठाउाँमा अड्याउन प्राकृ लिक छे कबारका कायिक्रम स्थानीय समदु ायको अिसरिामा
सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ ।
पानीका महु ान भन्दा मालथ लवर्ादीको प्रयोग गनने  कायििाई लनरुत्सालहि गररनेछ । अिेर गरी त्यस्िो कायि गनने िाई दण्ड िररवाना
गररनेछ ।
Lifting को माध्यमबाि सञ्चालिि खानेपानी आयोिनाहरुिाई लवद्यिु महशि
ु मा छुि गनि पहि गररनेछ ।
घरघरमा आकाशेपानी सक
ं िनका िालग प्रोत्सालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
खानेपानी महु ानको २० लमिर वरपर कुनैपलन लकलसमको रुख, लबरुवा काि्न हिाउन नपाउने गरी समदु ायकै सहयोगमा कडाईका
साथ पािना गनने  गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
समदु ायिे प्रयोग गरीरहेको खानेपानीको महु ान (िलमन मालथ र िलमन मलु न दवु ै) कसैको नम्बरी आवादी लभि नै पदो रहेछ भने
नगर कायिपालिका र वडा सलमलिसाँग वैकलल्पक व्यवस्था गरी स्वीकृ लि नलिई मास्न वा लनर्ेध गनि पणू ि प्रलिबन्ध िगाइनेछ ।
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यस नगरपालिकाको ठूिो क्षेि ओगि्ने गरी खानेपानी िथा सरसफाई लडलभिन कायाििय, धलु िखेिद्वारा सञ्चािन प्रलक्रयामा
रहेको बृहि खानेपानी योिनाहरुको लनमािण कायि समयमै सम्पन्न गनि आवश्यक सहयोग िथा समन्वय गनने  नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
रोशीबाि नमोबद्ध
ु क्षेि र कोशीबाि वडा न.ं ३,४, ५ को िालग लिफ्ि खानेपानी योिनाको DPR ियार गररनेछ ।
प्याङ खोिा खानेपानी योिनाको DPR ियार गररनेछ ।
सञ्चािनमा रहेका खानेपानी योिनाहरुको लदगो सञ्चािन, ममिि सम्भार, क्षमिा अलभवृलद्ध िथा पनु िलनमािण िस्िा कायि
उपभोिाहरुको समेि िगानी िथा सहभालगिामा सञ्चािन गरी गराई आधारभिू खानेपानी सेवाको सलु नलिििा गनि र खानेपानी
सेवा नपगु ेका िोिबस्िीमा खानेपानी सेवा पयु ािउने कायिका िालग सम्बलन्धि लनकाय, सघं सस्ं थाहरुको साझेदारीमा योिना िथा
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
खनािथोक बृहि खानेपानी योिना सम्पन्न गनिको िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।
रोशी खोिा चरङ्गे गाउाँ खानेपानी योिना, मीलथनकोि दलिि बलस्ि चरुवा भेडावारी लडप बोररङ, कपरु ढुङ्गा खानेपानी
योिना, मेलथनकोि खानेपानी योिना िगायिका योिनाहरुको DPR ियारी गनने  िथा लनमािण प्रकृ या अगालड बढाउने नीलि
लिईनेछ ।
यस नगरपालिका क्षेिलभि बृहि खानेपानी योिना सञ्चािन गनि रोशीखोिामा बााँध लनमािण गरी फुिबारी, दाप्चा, भकुण्डे
िगायिका क्षेिमा बृहि खानेपानी सञ्चािनको िालग DPR ियार गनि पहि गररनेछ ।
यस नगरपालिकाको दाप्चा खोिाको महु ान क्षेििाई पानीको सरं लक्षि उद्गम िथा संरलक्षि क्षेिको रुपमा संरक्षण, सम्बद्धिन र
लवकास गनि लवज्ञहरु माफि ि सम्भाव्यिा अध्ययन गराइ एलककृ ि गरुु योिना लनमािण गरी क्रमशः कायािन्वयन गनने  गराउने नीलि
अविम्बन गररनेछ ।
लडप बोररङ गरी कायिन्वयनको चरणमा रहेको बासखकि िाकईने कुइाँकेि गाउाँ संयि
ु खानेपानी योिनािाई प्राथलमकिासाथ
सम्पन्न गररनेछ ।

लवद्युि िथा वैकलल्पक उजाि सम्वन्धी नीलििः








हािसम्म पलन लवद्यिु सेवा नपगु क
े ा िोि बस्िीहरु (ढीप्सा िगायिका) मा लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी लवद्यिु ीकरण
गररनेछ ।
रालरिय प्रशारणको लवद्यिु लवस्िार गदाि िुिनात्मक रुपमा महगं ो पनने  िोि, बस्िी घरहरुमा उज्यािो बनाउन सरोकारवािाहरुको
समेि सहभालगिामा वैकलल्पक उिाि (सौयि उिाि) को लवस्िार गररनेछ ।
िीन वर्िलभि प्रत्येक नगरवासीको घरघरमा उज्यािोको िालग प्रयोग गररने परम्परागि साधन (िुकी, मैनबत्ती र लदयािो आलद)
प्रलिस्थापन गरी सलकनेछ ।
लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी समदु ाय समेिको िागि सहभालगिामा चार वर्िभि काठका लबिि
ु ी पोि प्रलिस्थापन गररनेछ
।
भकुण्डे क्षेिमा लवद्यिु सव-स्िेशन स्थापना गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।
पयििकीय क्षेि, सावििलनक महत्वका भवन िथा स्थान, बिारक्षेि, कािोपिे सडक क्षेिलभिका िोिबस्िी समदु ायको
साझेदारीमा सौयि सडक बत्ती िडान गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नेपाि लवद्यिु प्रालधकरणको भकुण्डे नोिाइि अलफसिाई लविरण के न्रको रुपमा स्िरवृलद्ध गनि पहि गररनेछ ।
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लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी नगरवासीहरुिे वडा कायािियहरुबािै लवद्यिु महशि
ु बझु ाउन सक्ने अवस्था श्रृिना गनि पहि
गररनेछ ।

बस्िी लवकास िथा भूकम्प प्रलिरोधी भवन लनमािण नीलििः




















“व्यवलस्थि बस्िी, भक
ू म्प प्रलिरोध भवन लनमािण, हाम्रो अलभयान”
रालरिय भ-ू उपयोग नीलिका आधारमा कम्िीमा २० वर्ने  दीघिकािीन सोच सलहि रालरिय सहरी लवकास नीलिलभि रही बस्िी
लवकासको कायिक्रम सञ्चािन गनने  गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
रालरिय शहरी लवकास नीलििाई अविम्बन गरी व्यलि र समदु ायको अिसरिामा बस्िी लवकासको कायिक्रम सञ्चािन गरे
गराएमा, त्यस्िो कायििाई प्रोत्सालहि गनि प्रालवलधक िथा भौलिक पवू ािधार लनमािणमा सहयोग िथा िगानी गनने  नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
िथाभावी प्ििीङ गरी अव्यवलस्थि बस्िी लवकास गनने  कायििाई लनरुत्सालहि गररनेछ ।
लिल्िास्िरीय यािायाि गरुु योिना र नगरस्िरीय सडक गरुु योिनामा उल्िेख भएका लिल्िास्िरीय सडक र नगरस्िरीय
सडकमा िोलडएका िग्गा घरघडेरीका िालग लकत्ताकाि गरी लकनवेच गदाि नगरपालिकािे िोके को भन्दा घिी लकत्ताकाि गरी
लकनवेच गनि रोक िगाइने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नगरपालिकाको क्षेिलभि लनमािण हुने लनिी, सामदु ालयक िगायिका सबै लकलसमका भवन लनमािणका िालग भवन लनमािण
मापदण्डिाई पणू ि पािना गरी गराई भक
ू म्प प्रलिरोधी भवन लनमािण गनने  गराउने नीलि कडाईका साथ पािना गनने  गराइने छ ।
भवन लनमािण मापदण्ड िागु हुनभु न्दा अगालड लनमािण भएका घरहरुिाई भवन लनमािण मापदण्डमा उल्िेख भएको व्यवस्था
अनसु ार घर अलभिेखीकरण कायि अलभयानको रुपमा सञ्चािन गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
िालिमप्राि कालिगढहरुबाि माि घर लनमािण गनने  गनि गराउन कालिगढ िालिम सञ्चािन गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
िालिमप्राि कालिगढहरु सलू चकृ ि गररनेछ ।
घर लनमािण गदाि अलनयलन्िि रुपिे पहाड खानने  प्रवृलििाई लनरुत्सालहि गदै त्यसबाि हुने क्षलिको लिम्मेवार िलमन खानने िाई
बनाइने छ ।
िलमनको बनौि अनसु ार नै घर लनमािण गनने िाई घरनक्सा पास गदाि १५% दस्िरु छुि लदने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नगरपालिका र लवलभन्न संघसंस्थाहरुको सहकायिमा १००० घरपररवारका भक
ु म्प लपलडिहरुका िालग लनशल्ु क रुपमा नक्सा
बनाउने, प्रालवलधक परामशि िथा लनरीक्षण उपिब्ध गराउनक
ु ा साथै अलि लवपन्न १०० भक
ु म्प लपलडि घरपररवारहरुका िालग घर
लनमािणका िालग ५० हिारसम्म आलथिक सहयोग गररनेछ ।
एलककृ ि वस्िी लवकासका िालग स्थान छनौि िथा पवू ािधार ियार गररनेछ । साथै ल्याण्ड पलु िङ्गको अवधारणािाई अगालड
बढाइनेछ ।
प्रत्येक वडामा रहेका सावििलनक िग्गा, कुिो बााँध, वन क्षेि एलकन गरी उलचि संरक्षण र सदपु योग गररनेछ ।
सघन शहरी लवकास कायिक्रम अन्िगिि एलक्रकृ ि शहरी लवकास कायिक्रम बहुवर्ीय रुपमा संचािन गनि संघीय सरकार समक्ष
अनरु ोध गररनेछ ।
फुिबारी-नमोबद्ध
ु -श्यामपालि-परु ानोगाउाँ-दाप्चा-िल्िो हलिया- काक्रे सम्मको क्षेि, कानपरु , भािुखकि िामाङ बस्िी,
लपपिचौरको नेवार बस्िी िगायिका एलिहालसक परु ात्वलिक सम्पदा बस्िीहरु पनु :उथान कायिक्रम सचं ािनको िालग संघीय
सरकारसगं अनरु ोध गररनेछ ।
नगरपालिकाको सशलिकरणको िालग सहरी योिना िथा लवकास के न्र र त्यसका सम्बद्ध लनकाय िथा UN Habitat साँग
सहकायिको पहि गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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नमोबद्ध
ु क्षेिको सांस्कृ लिक सम्पदािाई सरं क्षण गनि लवशेर् भवन लनमािण मापदण्ड ियारी गरी िागु गनि पहि गररनेछ ।
परु ािालत्वक िथा सांस्कृ लिक महत्वका मठ मलन्दर, पािी पौवा, लबहार गम्ु बा िगायिको सरं क्षणका िालग पहि गररनेछ ।

लशक्षा, र्ुवा िथा खेिकुद नीलििः






















नगर लशक्षा नीलि स्वीकृ ि गरी कायिन्वयन गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकािाई आगामी दईु वर्ि लभि साक्षर नगर घोर्णा गररनेछ ।
नगरपालिका लभिका कुनैपलन बािबालिका गररबीका कारण कम्िीमा आधारभिू िहसम्मको लशक्षा प्राि गनने  अबसरबाि
बलञ्चि हुनु नपनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
स्थानीय लशक्षा ऐन लनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
नगरलभिका सम्पणू ि लवद्याियहरुमा सलु वधा सम्पन्न पवू ािधार सलहि लनशल्ु क एवं अिं ेिी माध्ययमको लशक्षाको व्यवस्था गदै िाने
नीलि लिइनेछ ।
लशक्षकहरुिाई सचू ना िथा प्रलवलध सम्बन्धी िालिम िथा प्रलशक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।
नगरलभिको लशक्षाियको सम्भावनािाई हेरी एक नमनू ा आवासीय लवद्याियको प्रारुप ियार गररनेछ ।
लवद्याियमा बािमैिी, अपाङ्गमैिी, छािामैिी िथा लवपद (भक
ु म्प) प्रलिरोधी भौलिक पवू ािधार लवकास गदै िलगनेछ ।
लवद्यािय लशक्षाको गणु स्िर सधु ार गनि प्रधानाध्यापक िथा लशक्षकहरुसाँग आवलधक कायिसम्पादन करार गररनेछ ।
लवद्यािय िथा लशक्षकहरुिाई लसकाइ उपिब्धीका आधारमा प्रलिस्पधािको वािावरण, परु स्कार वा दण्डको नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
प्रालवलधक िथा स्वरोिगार िनशलि उत्पादन गनि नगर लभि प्रालवलधक लशक्षा िथा व्यवसालयक िालिम लदने लवद्यािय िथा
लशक्षािय सञ्चािन गररनेछ ।
नगरपालिका लभि रहेका लनिी लवद्याियहरुसाँग समन्वय र साझेदारीमा प्रालवलधक लशक्षािय सञ्चािन गनि चाहेमा आवश्यक
सहयोग गररनेछ ।
अनमु लि प्राि गरे का िथा पयािि लवद्याथी संख्या भएको सामदु ालयक लवद्याियहरुिाई लशक्षण अनदु ान (PCF- Per Capital
Funding Salary) को व्यवस्था गररनेछ ।
लवपन्न, लसमालन्िकृ ि, अनाथ, लवचैमा कक्षा छाडेका (Drop Out) बािबालिकािाई लवद्याियमा ल्याई पठनपाठनको व्यवस्था
गररनेछ ।
लवद्याियहरुमा लडलििि ग्याप न्यनू ीकरण गनि सचू ना प्रलवलध (U-Learning िथा Talking Teacher) को प्रयोग गरी
पठनपाठनको व्यवस्था लमिाइनेछ ।
लवद्याियमा शैलक्षक गणु स्िर सधु ार गनि नगरस्िरीय अलिररि लक्रयाकिाप कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
लवद्याियहरुको सस्ं थागि क्षमिा लवकास गरी पारदलशििा, उत्तरदालयत्व र िवाफदेलहिा प्रवद्धिन गनि लनयलमि लवद्यािय अनगु मन
िथा सपु ररवेक्षण कायि प्रभावकारी बनाइनेछ ।
लवद्यािय नक्सांकन, दरबन्दी लमिान िथा लवद्यािय समायोिन कायि प्रारम्भ गररनेछ ।
लवद्याियमा लवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी लशक्षा प्रदान गनने  प्रबन्ध लमिाइनेछ ।
आधारभिू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन िथा सञ्चािन प्रभावकारी बनाइनेछ ।
संस्थागि लवद्याियिाई प्रभावकारी लनयमन गनने  िथा सामदु ालयक र संस्थागि साझेदारीमा लवद्यािय सञ्चािन गनि छिफि
चिाइनेछ ।
|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
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लवद्यािय लशक्षामा पहुचाँ , गणु स्िर र समन्यलयकिा स्थालपि गनि गैर सरकारी संस्था, लनिी क्षेि, नागररक समाि आलदसगं
सहकायि र साझेदारीमा लवलवध कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
स्थानीय किा र संस्कृ लिको संरक्षण र लवकास गररनेछ । आधारभिू िहसम्मका िालग नगरको सामालिक, आलथिक, सांस्कृ लिक,
समस्या र सम्भावनािाई समेिी स्थानीय स्िरको नगदेबािी, स्थानीय संस्कार, संस्कृ लि समेि समावेश भएको पाठ्यक्रम ियार
गरी अलनवायि रुपमा पठनपाठन गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
लहसं ालपलडि, बलहस्कृ ि र फरक क्षमिा भएका व्यलिहरुिाई प्रालवलधक लशक्षा अध्ययन गनने  व्यवस्था लमिाउने नीलि लिइनेछ ।
नगरस्िरीय शैलक्षक क्यािेन्डर ियार गरी कायिन्वयन गररनेछ ।
लवधाथी भनाि अलभयानिाई अझ प्रभावकारी बनाउन िनप्रलिलनलध, कमिचारी िगायि सरोकारवािाहरुिाई पररचािन गररनेछ ।
खेिकुदको समलु चि लवकास गनि आवश्यकिा अनसु ार नगर खेिकुद सलमलि वा नगरस्िरीय खेिकुद पररर्द् गठन गरी
पवू ािधारको लनमािण िथा िोि, वडा र नगरस्िरीय खेिकुद प्रलियोलगिा संचािन गररनेछ ।
नगरस्िरीय खेिकुद लवकासका िालग आवश्यक पवू ािधार लवकास अन्िगिि बहुउद्देश्यीय कभडिहि लनमािणकायि प्रारम्भ गररनेछ ।
भकुण्डे र लपपििारमा लनमािणालधन खेि मैदानिाई प्रदेश स्िरीय खेिमैदान िथा रंगशािाको रुपमा क्रमशः लवस्िार गररनेछ ।
साथै नगरक्षेिमा रहेका खेिमैदानहरुको क्रमशः स्िरवृलद्ध गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
लवलभन्न अवसरहरुमा नगरपालिका लभि रहेका लवद्यािय, क्िब, संघसंस्थाहरु बीच बलर्िक/अधिवालर्िक रुपमा नगर स्िरीय
खेिकुदको आयोिना गररनेछ ।
नगर स्िरीय यवु ा पररर्द गठन गरी यवु ा स्वरोिगार, सशलिकरण िथा सामालिक उत्तरदालयत्वबोध गराउने नीलि अबिम्बन
गररनेछ ।
यवु ाहरुको शारीररक िथा बौलद्धक क्षमिा बृलद्ध लवकास गनि मेयर कप रलनङ्ग लशल्ड खेिकुद आयोिना गररनेछ ।
आवश्यकिा अनसु ार हरे क वडामा खेिकुद मैदान लनमािण गनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ ।

स्वास््र् सम्बन्धी नीलििः










मेलथनकोि अस्पिाििाई २५ शैयाको अस्पिािमा स्िरोन्निी गनि सम्बलन्धि लनकायमा पहि गररनेछ ।
प्रत्येक वडामा सञ्चालिि स्वास््य चौकीमा एक लचलकत्सक र नसि सलहिको व्यवस्था गरी सेवा लवस्िार िथा िेलिमेलडलशन
कायिक्रमिाई लवस्िार गनि पहि गररनेछ ।
फुिबारी, नमोबद्ध
ु िथा दाप्चा भेग समेिेर चौलबसै घण्िा एम्बि
ु ेन्स सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
रे यक
ु ाई एईको मासनु ागा आाँखा अस्पिाििाई स्िरोन्निी गरी सेवा लवस्िार गनि पहि गररनेछ ।
लििगंगा आाँखा अस्पिािसाँगको समन्वयमा मेलथनकोि डााँडामा िेन्स उत्पादन गनने  कारखाना स्थापना गनि पहि गररनेछ ।
आाँखामा मोलिलवन्दु भएका िथा श्रवणशलि कम भएका लबरामीहरुिाई उपचारमा लवशेर् प्राथलमकिा लदइनेछ ।
सबै वडामा आधारभिू स्वास््य सेवा लनशल्ु क प्रदान गनने  प्रकृ यािाई सलु नलिििा िथा लनरन्िरिा लदइनेछ, साथै स्वास््य संस्था
नभएको वडामा क्रमशः स्वास््य सस्ं था स्थापना गदै िलगनेछ ।
पणू ि खोप सलु नलिििा िथा लदगोपना कायिक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनक
ु ा साथै खोप कायिक्रमिाई अझै उपभोगयि
ु िथा
प्रभावकारी बनाइनक
ु ा साथै खोपमा सबैको पहुचाँ बढाइने छ । थप खोपहरु लनरन्िर रुपमा क्रमशः लवस्िार गदै िलगनेछ ।
मािृ िथा लशशु स्थास््यको अवस्थािाई सदृु ढ गदै लनयलमि गभििााँच, सत्ु के री िााँच िथा स्वास््य के न्रमा सिप्रलिशि प्रसलु ि
गराउने अलभयानमा िोड लदइनेछ । चौलवस घण्िे सत्ु के री सेवा के न्रिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका कायिक्रमिाई अझै प्रभावकारी बनाउाँदै िोििोिमा स्वास््य आमा समहू को बैठक सञ्चािन,
बच्चाको िौि अनगु मन र बाि पोर्ण कायिक्रमिाई प्रभावकारी कायिन्वयन गररनेछ । मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका प्रोत्साहन
कायिक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।
गाउाँघर लक्िलनक िथा खोप लक्िलनकको सेवािाई लनयलमि, प्रभावकारी, सहभालगिात्मक एवं गणु स्िरीय बनाउाँदै आवश्यक
फलनिचर िथा औिार उपकरणको व्यवस्था गदै िलगनेछ ।
शहरी स्वास््य के न्र, स्वास््य चौकी, अस्पिािहरुको सेवािाई सदृु ढीकरण गदै गणु स्िरीय र प्रभावकारी सेवा सञ्चािन गनि
आवश्यक वािावरण बनाउाँदै िलगनेछ ।
लनशल्ु क सेवाको और्धीिाई लनरन्िर आपलू ििको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
लनयलमि रुपमा स्वास््य सस्ं थाको अनगु मन िथा सहयोगात्मक सपु ररवेक्षक गरीनेछ । उत्कृ ष्ट स्वास््य सस्ं था र स्वास््यकमीिाई
परु स्कृ ि गदै िलगनेछ ।
लनिी िथा गैर सरकारी संस्थाद्धारा सचं ालिि स्वास््य सस्ं थाहरुको आवश्यक मापदण्ड ियार गरी सोको लनयलमि अनगु मन
गररनेछ ।
प्रत्येक वडामा वर्िमा एक पिक स्वास््य लशलवर (आधलु नक िथा आयविु ेलदक) सञ्चािन गररनेछ ।
बाह्य खोप लक्िलनकको भवन आवश्यकिा अनसु ारको स्थानमा लनमािण गदै िलगनेछ ।
स्वास््य व्यवस्थापन सचू ना प्रणािी (HMIS) िाई व्यवलस्थि गनि अलभिेख प्रलिवेदनिाई लछिो छररिो गनि इन्िरनेि सलहिको
कम्प्यिु र प्रणािीिाई लवस्िार गररनेछ ।
स्वास््य संस्थाको भवन लनमािण, ममिि सधु ार िथा लवद्यिु , खानेपानीको लनयलमि आपलू ििको साथै आवश्यक औिार उपकरणको
व्यवस्था गररनेछ ।
गैर सरकारी सस्ं थाहरुिे सचं ािन गनने  स्वास््य कायिक्रमहरुमा दोहोरोपना आउन नलदन एकद्धार नीलि अविम्बन गररनेछ ।
लवद्याियस्िरमा लनयलमि रुपमा लवद्याथीहरुको लनयलमि स्वास््य परीक्षण गररनेछ । वर्िको दईु पिक हुने लवद्यािय स्वास््य िथा
पोर्ण सिाहिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।
महामारीिन्य रोग िथा प्रकोप पिाि देलखने स्वास््य समस्याको व्यवस्थापन गनि समदु ाय स्िरीय RRT को क्षमिा अलभवृलद्ध
गदै आकलस्मक और्धी िथा सामािीको व्यवस्था गररनेछ ।
मोलिलवन्दु न्यलू नकरण अलभयानिाई प्राथलमकिा लदइनेछ ।
नगरलभि दिाि नगरी एिोप्याथी, होलमयोप्याथी िथा आयिवु ेलदक और्धी लबक्री लविरण िथा स्वास््य लक्िलनक संचािन गनने 
कायििाई लनरुत्सालहि गनि सम्बलन्धि लनकायबाि अनमु िी लिई माि लबक्री लविरण गनने  व्यवस्था लमिाइनेछ ।
नगरलभि सच
ं ािन गररने लवलभन्न स्वास््य लशलवरहरु यस नगरपालिकाबाि स्वीकृ लि पिाि माि सञ्चािन गररने व्यवस्था
लमिाइनेछ ।
वैकलल्पक उपचार (योग, ध्यान, प्राकृ लिक लचलकत्सा, आयवु ने द) को अध्ययन अनसु न्धान गरी सम्बलन्धि क्षेिमा िागु गररनेछ ।
मेलथनकोि अस्पिािमा पोस्ि माििम सेवा लवस्िार गररनेछ ।

उद्योग, पर्िटन प्रवद्धिन िथा संस्कृलि सम्बन्धी नीलििः



वािावरणमैिी नगर लनमािण गनने  उद्देश्य अनरुु प भबू नोि िथा प्राकृ लिक स्रोिको उपिब्धिाको आधारमा लनलिि स्थानमा
वािावरणमैिी उद्योग स्थापना र सञ्चािन गनने  नीलि लिइएको छ ।
स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररि घरे िु िथा साना उद्योगको लवकास र प्रवद्धिनमा िोड लदइनेछ ।
|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम

“कृ लर्, व्यापार र पयििन: हाम्रो सशि अलभयान”
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पयििक र पयििनसाँग सम्बलन्धि उद्योगधन्दा, होिि, घरबास (Home Stay) िगायि सेवाप्रदायक उद्योगहरु स्थापना गनि
प्रोत्सालहि गररनेछ ।
१० िना भन्दा बढी मालनसहरुिाई रोिगारी लदने गरी स्थापना हुने वािावरणमैिी उद्योगसम्म पग्ु ने सडक, खानेपानी, लवद्यिु िथा
सरु क्षा व्यवस्था िस्िा आधारभिू पवू ािधार लनमािण गनि सहयोग गनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
स्थानीय स्िरमा रहेका सहकारी संस्थाहरुसाँग भएको पाँिु ीिाई उत्पादनमि
ू क क्षेिमा िगानी गनि प्रोत्सालहि गररनेछ ।
उद्यम गनि चाहाने िर पाँिु ीको अभावमा उद्यम सञ्चािन गनि नसके का यवु ाहरुिाई िलक्षि गरी नगरपालिकािे एक कोर् खडा
गरी “हामी उद्यम आफ्नै पौरखमा गदिछौ” कायिक्रम कायिलवलध बनाई कायािन्वयन गनने  नीलि रहनेछ ।
नगरपालिका लभि रहेका उद्योग वालणज्य संघ, चेम्बर अफ कमशि िगायि लवलभन्न सरोकारवािा लनकाय साँग समन्यव गरी
बिारिाई व्यवलस्थि र मयािलदि बनाउन सबै पसि, होिि, िििे दैलनक मल्ू यसचू ी उपभोिािे सहि रुपमा देख्ने गरी राख्नु
पनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ । सामानै लपच्छे मल्ू य फरक पनने  सामािीहरुमा प्रत्येक सामानमा मल्ू य ि्याग िगाउनु पनने छ ।
प्रचलिि काननु बमोलिम स्वीकृ लि नलिएका, दिाि नभएका व्यवसायहरुिाई अलनवायि रुपमा दिाि गराउन समय उपिब्ध
गराईनेछ र सो समयमा पलन दिाि नगनने  व्यवसायिाई बन्द गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु बाि लसिापाईिा- दाप्चा- नेपाने- भपु ािे वन- रिबम पोखरी- िगवैदश्वे र- अमरलनवास- कानपरु कािापानी हुदै िुमशङु कुण्ड (कोिलिमाि) िोड्ने गरी धालमिक पयििकीय पदमागि िथा बद्ध
ु सलकि िको रुपमा लवकास गररनेछ ।
बैक िथा लवत्तीय संस्था नभएको वडाहरुमा बैंक िथा लवलत्तय संस्था लवस्िार गनि पहि गररनेछ ।
नगरक्षेिलभि पयििकीय सम्भावनाका क्षेिहरु (पयाि-पयििन, धालमिक-पयििन, कृ लर्-पयििन आलद) र सम्भालवि पयििकीय स्थिहरु
खोिी िथा लवकास गदै सहि पहुचाँ को अवस्था लसििना गरीने छ ।
नगरपालिका लभि रहेको रालरिय, अन्िरािलरिय रुपमा लचलनएको नमोबद्ध
ु िगायि दाप्चा, फुिबारी, कोिलिमाि, रिकािी,
नेपाने बद्ध
ु मिू ी, भैरव कुण्ड, बचु ाकोि भगविी मलन्दर, मथरु ापालि, धवु ाकोि देवीस्थान आलद क्षेिको व्यवलस्थि लवकास र
व्यवस्थापनिाई प्राथलमकिामा रालखनेछ ।
नमोबद्ध
ु क्षेिको पयििन गरुु योिना कायािन्वयनमा ल्याइनक
ु ा साथै नमोबद्ध
ु क्षेिमा पयििन सचू ना के न्र स्थापना गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु क्षेििाई लवश्व सम्पदा सचू ीमा सचू ीकृ ि गनि आवश्यक पवू ािधार, भौलिक पवू ािधार क्षेििाई व्यवलस्थि गनि स्वागि गेि,
बसपाकि , पालकि ङ्ग, खानेपानी, शौचािय, लसलसलिभी (CCTV) िडान आलद कायिहरु क्रमशः गदै सो क्षेिमा पयििन शल्ु किाई
व्यवलस्थि गरी संकिन गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु क्षेििाई रालरिय बद्ध
ु सलकि िमा राख्न पहि गररनेछ ।
दाप्चाको परु ानो बिारिाई पनु लि नमािण गरी होमस्िेका रुपमा प्रवद्धिन गररनेछ । साथै फुिबारी िथा कानपरु क्षेििाई लवशेर्
पयििकीय क्षेिका रुपमा लवस्िार गदै िलगनेछ ।
पयििकमैिी बानीव्यवहार (अलिलथ सत्कार, सरसफाई आलद) सधु ार, सीप िथा िालिमका कायिक्रमको सञ्चािन गनने  गराउने
नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
यस नगरलभि रहेका सबै िाििािी, समदु ायको भार्ा, किा, सस्ं कृ लि, ऐलिहालसक धालमिक स्थिहरु यस नगरको साझा सम्पत्ती
भएकोिे लयनीहरुको संरक्षण, प्रबद्धिन र लवकासमा समान व्यवहार गनने  नीलि लिइनेछ ।
नगरपालिका लभिका परु ािालत्वक, सांस्कृ लिक िथा ऐलिहालसक महत्वका सम्पदाहरु िथा मौलिक किा, संस्कृ लि िािा
पविहरुिाई संरक्षण गनने  र संिहािय स्थापनाको अवधारणा अगालड बढाईनेछ ।
सालहत्य, किा, संस्कृ लि, भार्ा, भेर्भर्ु ा, वाङमय िागयिका क्षेिको िगने नाको िालग नगरपालिकाको लवशेर् पहि रहनेछ ।
यस नगरपालिकाको आलथिक-सामालिक, सांस्कृ लिक, िगायि लवलवध झल्को लदने गरी नगर महोत्सव आयोिना गररनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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स्थानीय संस्कृ लि सहु ाउाँदो पयििक आकर्िण गनने  किा, सडक नािक, नृत्य िगायिका कायिक्रमहरु आयोिना गररनेछ ।

सच
ू ना सच
ं ार िथा प्रलवलध लवकास सम्बन्धी नीलििः







१४.

नगरका मख्ु य चोक, बिार, धालमिक पयििकीय क्षेि िथा सम्वेदनशीि स्थिहरुमा लसलसलिभी िडान, लनःशल्ु क वाइफाइ सेवा
लवस्िार, सचू ना के न्रहरुको व्यवलस्थि सञ्चािन, नेिवलकि ङ्ग लवस्िार िगायिका कायिहरु गरी नमोबद्ध
ु नगरिाई इ-नगरको
रुपमा लवकास गनने  नीलि लिइनेछ ।
लवद्यिु ीय शासन प्रणािी माफि ि नगरका कायिक्रम िथा सचू नािाई प्रवद्धिन गनने  नीलि अनरुु प वेबसाइि अध्यावलधक गनने  िथा
सञ्चार माध्यमहरु माफि ि सचू ना प्रकाशन गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
नगरका सवै वडा कायािियिाई इन्िरनेिको माध्यमबाि नगरपालिकाको कायािियसाँग नेिवलकि ङ गररनेछ ।
सचू ना संरक्षण प्रवद्धिन र लवकास गनि आवश्यक कायिहरु सचं ािन गररनक
ु ा साथै सम्वलन्धि संघसंस्थासंग समन्वय गरी एफ. एम.
सञ्चािन गनि अनमु लि लदने नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
िनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुिाई प्रलवलधमैिी बनाउन कम्प्यिु र, इन्िरनेि िथा लवलभन्न क्षमिा लवकास सम्बन्धी िालिम
सञ्चािन गररनेछ ।

संस्थागि लवकास िथा मानव संसाधन सम्बन्धी नीलििः










१५.

सबै वडाको वडा प्रोफाइि (बािमैिी, वािावरण सम्वन्धी ि्यांक सलहि) बनाई एलककृ ि नगर प्रोफाइि ियार गररनेछ ।
नगर लवकासको िालग आगामी ५ बर्ने , १० बर्ने , १५ बर्ने  योिनाहरुको गरुु योिना (Master Plan) बनाई क्रमशः कायिन्वयन
गररनेछ ।
नगरपालिका कायाििय, वडा कायाििय र लवर्यगि शाखा कायािियहरुको कमिचारीहरुमा चेन अफ कमाण्ड, सेवािाही प्रलि
उत्तरदायी व्यवहार अविम्मवन र कमिचारी आचारसंलहिा लनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
नगरपालिकाको व्यवलस्थि लवकासको िालग लवर्यलवज्ञ, सल्िाहकार, परामशिदािा र आवश्यक िनशलिको सेवा लिइनेछ ।
कमिचारीहरुिाई समय सापेलक्षि लवलभन्न सीपमि
ू क िथा क्षमिा अलभबृलद्ध िालिम कायिक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
शाखा प्रमख
ु हरुसाँग कायिसम्पादन करार गरी काम गनने  कायिको थािनी गररनेछ ।
कमिचारीहरुको कायिसम्पादन मल्ू यांकन गरी उत्कृ ष्ट काम गनने  कमिचारीिाई परु स्कृ ि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
कमिचारीहरुिाई कामको प्रकृ लि, कायि सम्पादन र कायिबोझको आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता िथा सलु वधा उपिव्ध गराइनेछ
।
नेपाि सरकारबाि स्वीकृ ि अन्िररम सगं ठन संरचना िथा दरबन्दीको पणू ि पािना गदै सो संगठन संरचना िथा दरबन्दी लभि नपनने 
सालवक देलख कायम भई हाि कमिचारी कायिरि पदहरु (कम्प्यिु र अपरे िर िगायिका) िाई क्िस्िर बनाई लमिान गररनेछ ।

अन्र् पवू ािधार नीलि




नगरलभिका पवू ािधार लनमािण गदाि वडास्िरीय, नगरस्िरीय र प्रान्ि/सघं स्िरीय योिना गरी ३ िहमा वलगिकरण गरी कायािन्वयन
गररनेछ ।
प्रत्येक वडामा बािमैिी पाकि , स्मृिी पाकि , लपकलनक स्पि, चौिारो, पोखरी, खेिमैदान, पस्ु िकािय, संिहािय, योगके न्र आलद
स्थापना गदै िलगनेछ ।
नापी कायािियको सहकायिमा नगरलभि बनेका िगिकट्टा गनि बााँकी रहेका सडकहरुको िगिकट्टा गरी सावििलनक सडकमा
रुपान्िरण गररनेछ ।
|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
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१६.

प्रत्येक वडामा आफ्नै वडा कायाििय लनमािण कायििाई पणू िि ा लदइनेछ ।
नगरपालिका लभिका बिार क्षेि िगायि बस्िीहरुमा सवारी साधनहरुको गलि लसलमि, प्रेसर हनि बिाउन लनर्ेध गनने  िथा
आवश्यक स्थानमा िेव्रा क्रलसङ्गको व्यवस्था गररनेछ ।
सवारी पालकि ङ्गिाई व्यवलस्थि गनि सडकका दायााँबायााँ अव्यवलस्थि रुपमा सवारी साधन पालकि ङ्ग गनि लनरुत्सालहि गररनेछ ।

राजस्व पररचािन सम्बन्धी नीलििः








१७.

नगरको आन्िररक आय सबि बनाउन रािस्वमा सधु ार गनि रािश्वको दायरा फरालकिो बनाई कर असि
ु ीिाई प्रभावकारी
बनाईने िथा रािश्वका सभं ाव्य क्षेिहरुको पलहचान गररनेछ ।
फोहोरमैिा व्यवस्थापन बापि प्रत्येक घरधरु ी, संघसंस्था, कायाििय र व्यापाररक व्यवसायिाई फोहोरमैिा शल्ु क िगाईनेछ ।
व्यवसालयक प्िलिङ्ग सञ्चािन गनि बााँझो रालखएका कृ लर्योग्य िलमनहरुिाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।
नगरपालिकािे लवलभन्न क्षेिबाि प्राि गनने  कर, शल्ु क िथा दस्िुरिाई प्रभावकारी रुपिे सचं ािन गनिका िालग सम्बलन्धि
सरोकारवािा लनकायसाँग सहकायि गररनेछ ।
नगरिे उत्पादनमि
ू क क्षेिमा िगानी (पालकि ङ स्थि, शौचािय, घरिहरा लनमािण गरी भाडामा लदने) गरी आयस्रोि बढाउने कायि
गररनेछ ।
िेखा पररक्षणबाि औल्याइएका सझु ाबहरुिाई आगामी लदनहरुमा कायािन्वयन गदै बक्यौिा, बेरुिु एवं पेश्की फर्छ्यौि गनने 
कायििाई प्रभावकारी रुपमा सचं ािन गररनेछ ।
वन कायािियसंग समन्वय गरी नगरलभि रहेका बद्ध
ु लचत्तमािाको बोिको अलभिेखीकरण गरी नगरको नीलि अनसु ार करको
दायरामा ल्याइनेछ ।

सम्बन्ध सहकार्ि िथा साझेदारी नीलििः
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नमोबद्ध
ु नगरपालिकािाई लवलभन्न रालरिय िथा अन्िरािलरिय नगरहरु िथा सघं सस्ं थाहरुसाँग भलगनी सम्बन्ध कायम गनने  नीलि
अबिम्बन गररनेछ ।
नगरपालिका क्षेिलभि उच्च लशक्षा सञ्चािन गनने  लवश्वलवद्यािय, िालिम के न्र िस्िा प्रालज्ञक संस्थाहरु िथा लनकायहरुसाँग
सहकायि गनने  नीलि अलघ साररनेछ ।

सामालजक पररचािन िथा सामालजक सशलिकरण नीलििः
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सामालिक पररचािनको माध्यमबाि सामालिक, आलथिक रुपिे पलछ परे का समदु ायहरुको सशिीकरण गरी लवकासको मि
ू
प्रवाहमा समालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।
वडा सलमलिहरुसाँग समन्वय गरी िोि लवकास संस्था लनमािण िथा पररचािन अलभयानको रुपमा सचं ािन गररनेछ ।
सामालिक पररचािनको माध्यमद्वारा िोि लवकास संस्थाहरुिाई आफ्नो क्षेिमा हुन सक्ने सबै लवकास लनमािणका कायिहरुमा
अगवु ाई गनि सक्षम बनाउने नीलि रहनेछ ।
समािमा हुने फौिदारी प्रकृ लि बाहेकका सानालिना लववाद स्थानीय स्िरमा नै मेिलमिापकिािको माध्यमद्वारा मेिलमिाप गनने 
गराउन वडास्िरीय संयन्ि पररचािन गररनेछ ।

मलहिा सम्बन्धी नीलििः

नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |
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मलहिाहरुको आलथिक, सामालिक, सांस्कृ लिक पररवििनका िालग योिना िथा कायिक्रमहरु सचं ािन गदै िैिाने नीलि
अविम्बन गररनेछ ।
मलहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्मसम्मालनि बनाउनका िालग मलहिाहरुको नाममा दिाि हुने उद्योग व्यवसायमा २५ प्रलिशि
शल्ु क छुि गररनेछ ।
मलहिा लहसं ा िथा घरे िु लहसं ामा परे का मलहिाहरुको सहयोगका लनलमत्त मनोसामालिक लवमशिकिाि िथा सीप सलहिको
पनु स्र्थापना के न्रको व्यवस्था गनि पहि गररनेछ ।
मलहिाहरुिाई व्यवसालयक बनाउन सबै वडामा उद्यमलशििा िालिम सञ्चािन गनने  गराउने नीलि अबिम्बन गररनेछ ।
मानवअलधकार, मलहिा अलधकार, मानव बेचलवखन लवरुद्धका कायिक्रमहरु लवलभन्न संघसंस्थाहरुको समन्वयमा सञ्चािन
गररनेछ । मलहिाहरुमा हुने वा हुनसक्ने स्वास््य समस्याको िलिििाका आधारमा क्रमशः स्वास््य लशलवर सञ्चािन गररनेछ ।
लवद्यािय लवमख
ु लकशोरीहरुिाई िीवन उपयोगी िथा लकशोरी परामशि कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
गम्भीर प्रकृ लिका लहसं ामा परे का मलहिाहरुको िालग पनु :स्थापना के न्र माफि ि सलु वधा िथा राहि उपिब्ध गराइनेछ ।

बािबालिका सम्बन्धी नीलििः
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बािबालिकाहरुिाई भलवरयको कणिधारको रुपमा माि हैन वििमानमा लवकासको साझेदारको रुपमा लिइनेछ ।
बािबालिकाहरुसाँग सम्बलन्धि लवर्यको नीलि कायिक्रम बनाउदा बािबालिकाहरुको संस्थागि सहभालगिा गनने  गराउने नीलि
अविम्बिन गररनेछ ।
बािमैिी स्थानीय शासन कायिक्रमको पणू रुि पमा अविम्बन गरी २ बर्ि लभि बािमैिी नगर बनाउने नीलि लिइनेछ ।
नमोबद्ध
ु नगरपालिकािाई ३ वर्ि लभि बािश्रम मि
ु नगर घोर्णा गनने  नीलि लिइएको छ ।
बािबालिकामा पनिसक्ने मनोसामालिक असर प्रभाविाई कम गनि सामदु ालयक लवद्याियका बािमैिी कक्षा लशक्षक र
बािलवकास के न्रको सहयोगी लशलक्षकािाई सामालिक मनोलचलकत्सा सम्बन्धी िालिम सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ ।
लभन्न क्षमिा भएका बािबालिकाहरुको िालग लवलभन्न कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।

आलदवासी जनजािी, दलिि, अपाङ िथा जेष्ठ नागररक सम्बन्धी नीलििः










आलदवासी िनिालिहरुको संलवधान प्रदत्त अलधकारिाई सलु नलिि गदै आलथिक, सामालिक एवं सांस्कृ लिक लवकासका साथै
भार्ा, सस्ं कृ लि, परम्परा र पख्ू यौिी सीपको सरं क्षण िथा प्रवद्धिन गनने  नीलि रहनेछ ।
िािीय भेदभाव िथा छुवाछुि (कसरु र सिाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कायािन्वयनमा िोड लदइनेछ ।
दलिि समदु ायका परम्परागि पेशा, किा र सीप सरं क्षण सम्बद्धिन गदै लिनको क्रमशः आधलु नकीकरण र व्यवसायीकरण गनने 
नीलि अविम्बन गररनेछ ।
दलिि वगिको िीवनयापन सहि बनाउने, सचेिना िथा सीपलवकास िस्िा कायिक्रम सञ्चािन गनने  गराउने नीलि रहनेछ ।
नगर क्षेिका दलिि समदु ायको लस्थलि ि्यांक ियार गररनेछ ।
अपाङ्गहरुको चौिफी लवकास गनि अपाङ्ग िलक्षि कायिक्रम सञ्चािन गनने  नीलि रहनेछ ।
अपाङ्गिा भएका व्यलिहरुको सीप र किािाई उच्च प्राथलमकिामा रालखनेछ ।
नगरलभि रहेका िेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गदै वहााँहरुसाँग भएको ज्ञान िथा अनभु व नयााँ पस्ु िािाई हस्िान्िरण कायिक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।
िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य िलिििािाई ध्यानमा राखी स्वास््य लशलवर सचं ािन गररनेछ ।

|नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम
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नेपाि सरकारबाि उपिब्ध गराइने सामालिक सरु क्षा भत्ता लविरण प्रणािीिाई अझै सहि र सरि बनाउन बैंकहरु वडामा गई
पणू ि अशि िाभिाहीको घरमानै लविरण गनने  व्यवस्था लमिाइनेछ ।
आफ्नो घरका िेष्ठ नागररकहरुिाई उत्कृ ष्ट हेरचाह गनने  पररवारका सदस्यहरुिाई छनौि गरी नगरिे सम्मान गनने  नीलि अविम्बन
गररनेछ ।
नगर क्षेिलभि रहनभु एका ८० वर्िभन्दा मालथका िेष्ठ नागररकहरुको ि्यांक संकिन गररनेछ ।
प्रत्येक वडा सलमलि माफि ि प्रत्येक िोिवस्िीमा क्रमशः िेष्ठ नागररक चौिारी लनमािण गररने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
िेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम सञ्चािन गनने  नीलि रहनेछ ।
िेष्ठ नागररक पररचयपि सहि रुपमा उपिब्ध गराउने प्रबन्ध लमिाइनेछ ।
नगरस्िरीय िेष्ठ नागररक भवन लनमािणको िालग उपयि
ु स्थानको छनौि गरी भवन लनमािणका िालग पहि गररनेछ ।

गैर सरकारी सस्ं था सम्वन्धी नीलि
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एकद्धार प्रणािी माफि ि नगरपालिकाको नीलि कायिक्रममा सहयोग पयु ािउने खािका कायिक्रम सञ्चािन गनने  गैरसरकारी
संस्थािाई माि स्वीकृ लि लदने नीलि अविम्बन गररनेछ ।
गैर सरकारी संस्था लनयमन सम्बन्धी काननू लनमािण गररनेछ ।
गैर सरकारी सस्ं थािाई लवकासका साझेदारको रुपमा व्यवहार गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।

अन्र् नीलि:


नगरका वडाहरुको क्षेिफि, िनसख्ं या, भौगोलिक अवलस्थलिको आधारमा धेरै असमान रहेको हुदाँ ा सम्बलन्धि वडाहरुको
समन्वयमा वैज्ञालनक ढगं िे लसमाना हेरफे र गनि सम्बलन्धि लनकायमा अनरु ोध गररनेछ । साथै वडा के न्र िोक्नु पनने मा लनयम प्रकृ या
पयु ािई प्रस्िाव लसफाररस गरी सम्बलन्धि लनकाय पठाईनेछ ।

नमोबद्ध
ु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम |

