
नमोबुद्ध नगरपालिका 

आलथिक वर्ि २०७५/७६ को वालर्िक नीलि िथा कार्िक्रम  

आदरणीय नगर सभा सदस्यहरु, 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को वालर्िक नीलि िथा कायिक्रम यहााँहरु समक्ष पेश गनि पाउाँदा मिाई खसुी िागेकोछ ।  

नेपािको संलवधानिे अविम्वन गरेको संघीय शासन प्रणािी कायािन्वयन क्रममा धेरै कुरा प्रष्ट नभई सकेको संक्रमणकािीन अवस्थामा यस 

नमोबदु्ध 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 गनुि हुन ेज्ञाि अज्ञाि सलहदहरु प्रलि हालदिक 

श्रद्धान्ििी अपिण गदिछु ।  

स्थानीय िहको लनवािचनिे एकालिर साविभौम नागररकिाई लनवािलचि िनप्रलिलनधीहरु माफि ि राज्य शलिको प्रयोग गनने  अवसर प्रदान गरेको छभन े

अकोलिर संघीय िोकिालन्िक गणिन्िात्मक राज्य व्यवस्थािाई संस्थागि गनने  मागि प्रशस्ि गरेकोछ ।  

संवैधालनक व्यवस्था बमोलिम िनिाको नलिकका सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीय िहका अलधकार क्षिेको प्रयोग गद ैिनअपेक्षा अनरुुप लदगो 

शालन्ि, स्थालयत्व, लवकास र संवदृ्धीको गन्िव्य हालसि गनने  चरणमा हामी प्रवेश गरेकाछौं । यस वीचमा स्थानीय लनकायको स्वरुपिाई संलवधान 

प्रदि स्थानीय िहको व्यापक क्षिेालधकार भएको बलियो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्िरण गनने  प्रलक्रयािाई संगसंग ै र सावधानीपवूिक अलघ 

बढाउन ुपरेकोछ ।  

िनिाको िामो समयको संघर्ि पलछ प्राि िोकिालन्िक संघीय गणिन्िात्मक व्यबस्थाको सफि र व्यवहाररक कायािन्वयनको िलिि र चनुौलिपणूि 

मोडमा छौं । त्यस अथिमा अलिकलि असावधानीिे पलन लनकै ठूिो क्षलि व्यहोनुि पनने  अवस्था आउन सक्ने लवर्यिाई हामीिे गम्भीरिापवूिक लिंद ै

आफ्ना कदमहरु अलघ बढाउन ुपरेकोछ ।  

लयनै लवर्यवस्िुको पषृ्ठभलूममा नमोबदु्ध 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  अनमुलि चाहान्छु । 

नीलि िथा कार्िक्रम 

१. कृलर् िथा पशुपन्छी लवकास नीलि  

 भ ू-उपयोग नीलि अनसुार नगरको भ ू-बनोि िथा हावापानीिाई मध्यनिर गद ैकृलर् बािीहरुको पकेि क्षेि लनधािरण गरी सोही 

अनसुार िैलवक कृलर् उत्पादनमा लवलवलधकरण गनि प्रोत्सालहि गररनछे ।  

 नमोबदु्ध नगरपालिकाको ११ विै वडामा एक गाउाँ एक उत्पादन कायिक्रम सञ्चािन गनि लवलभन्न संघसंस्थासाँग समन्वय गरी 

आवश्यक प्रालवलधक िालिम प्रदान गररनछे । 

 यस नगरपालिका लभि उत्पादन भएका कृलर्िन्य, दगु्धिन्य िथा मासिुन्य उपिको सम्बलन्धि व्यवसायीसंग समन्वय गरी 

संकिन, प्रशोधन िथा ब्रालण्डङ्ग गरी बिारीकरण गररनछे । साथै पशबुधशािा िथा आधलुनक कोल्ड स्िोर स्थापनाको िालग 

पहि गररनेछ । 

 नगरपालिका लभि उत्पालदि िरकारी िथा फिफुििन्य उपिहरु संकिनको िालग भकुण्डे बिारमा कृलर् उपि संकिन िथा 

भण्डारण केन्रको स्थापना गररनछे ।    

 नेपाि सरकारको प्रचलिि मापदण्ड पािना नगरी संचालिि भकुण्डेबेशी क्षेि (वडा नम्बर  २, ३) मा रहकेा ईिाभट्टाहरुिाई नगर 

नीलि अनसुार लवस्थापन गरी सो क्षेििाई व्यवलस्थि कृलर् पकेि क्षिेको रुपमा लवकास गनि चारविा लडप बोररंङ्ग, कृर्किाई 

अनदुान, मिलबउ औिारमा अनदुान, िालिमको प्याकेि उपिब्ध गराई व्यवस्थापनको सलुनलिििा गररनेछ । अबबाि सम्पणूि 

अव्यवलस्थि ईिा भट्टा संचािकहरु, ईिा भट्टाका िग्गादािाहरु, सरोकारवािा लनकायहरुिाई पिाचार गद ै नगरपालिकाको 

लनणियहरु कायिन्वयन गनि अनरुोध गररनछे । 

 सखु्खा क्षिेको रुपमा लचलनएको भकुण्डेबेसीिाई लसंचाइको व्यवस्था लमिाउनको िालग दाप्चा, सोिी खोिा िगायिका सब ै

सम्भावना भएका खोिाहरुमा प्रत्येक २५० लमिरमा बााँध लनमािण गररनकुा साथै आकाश े पानी संकिनको िालग प्िास्िीक 

पोखरी, स्थायी पोखरी, लिलफ्िङ आलदको कायििाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइने छ ।  



 “कृलर्, व्यापार र पयििन: हाम्रो सशि अलभयान”  . 

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

 प्रधानमन्िी कृलर् आधलुनलककरण पररयोिना अन्िगिि नगरपालिका लभिका क्षिेिाई मकै ब्िक िथा आिु सपुर िोन 

कायिक्रमिाई प्राथलमकिा र प्रभावकारी ढगंिे कायािन्वयन गनने  नीलि लिइनछे र अन्य उपयिु क्षिेमा िरकारी िथा फिफुिको 

पकेि क्षेि लवस्िार गररनछे ।  

 एक वडा एक पश ु स्वास््य कायिकिाि िथा एक नगर एक वािी लवशेर्ज्ञ कायिक्रमिाई पशपुन्छीपािक, समहु/सहकारीसंग 

आवद्ध गरी व्यवसालयक पश ुस्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने नीलि क्रमशः लवस्िार गद ैिलगनेछ । 

 कृलर् पेशािाई मयािलदि, वैज्ञालनक िथा उत्पादनमिूक बनाउन गरीब िथा िेहने्दार लवद्याथी पलहचान गरी उच्च कृलर् लशक्षा 

अध्ययनका िालग नगर स्िरीय लवशेर् कृलर् छािवतृ्ती कोर्को व्यवस्था गररनछे ।  

 परम्परागि र लनवािहमखुी खेिीको लवकल्पमा कृर्कहरुिाई आधलुनक र सामलुहक कृलर् प्रणािी अबिम्बन गनि पे्रररि गद ै

त्यसका िालग सीप, ज्ञान र प्रलबलध उपिब्ध गराउन आबश्यक िालिमको व्यबस्था गररनेछ । आगामी चार वर्ि लभि सम्पणूि 

कृर्कहरुिाई व्यबसालयक बनाई मास,ु अण्डा िरकारी र कृलर्िन्य उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाइनछे । नगर लभिका कृलर्िन्य 

उत्पादनहरुिाई ब्रालण्डङ गरी रािधानी िगायिका लिल्िाहरुमा लनयािि गररनेछ । 

 नगर लभि रहकेा सामदुालयक वनहरुमा वन िथा कृलर् सहि कायिक्रम (Forest and Farm Facilities Program-FFF) 

सञ्चािन गरी उद्यमलशििा लवकास गररनेछ । 

 सामदुालयक वन िगायि बााँझो िलमनमा लवलभन्न िािका फिफुिका लबरुवा रोपी कृलर् वनमा रुपान्िररि गररनछे ।  

 िग्गा बााँझो राखी शहर केलन्रि िग्गा धनीहरुका लनिी िग्गामा वकृ्षारोपण गराई एक पररवार एक लनिी वन बनाउन प्रोत्सालहि 

गररनेछ । 

 एक घर एक करेसाबारी र एक घर एक अगािलनक उत्पादनको अबधारणा लवकास गरी अगािलनक िरकारी उपभोगको िालग 

कृर्कहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ । 

 कृलर् पेशािाई मयािलदि, वैज्ञालनक िथा उत्पादनमिूक बनाउन गररब िथा िेहने्दार लवद्याथी पलहचान गरी उच्च कृलर् लशक्षा 

अध्ययनका िालग नगर स्िरीय लवशेर् कृलर् छािवतृ्तीको व्यवस्था गररनेछ ।  

 बैदलेशक रोिगारबाि सम्बलन्धि क्षिेमा अनभुव हालसि गरी फलकि एका कृलर् िथा पयििन लवकासमा िगानी गनि चाहने व्यलि वा 

समहुकहरुको प्रस्िावना हरेर म्यालचङ्ग अनदुानको व्यबस्था गररनेछ । 

 

२. वािावरण संरक्षण  नीलििः 

“लदगो लवकासको आधार, भावी सन्िलिको अलधकार” 

 रालरिय रािमागिको क्षिेालधकार लभि लिन बेल्ि घोर्णा गरी वकृ्षारोपण कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

 ििवाय ु पररवििनिाई न्यलूनकरण गनि सामदुालयक वन िथा समदुायको सहयोगमा एक वडा एक नसिरी िथा एक वडा एक 

पोखरी कायिक्रम क्रमशः सञ्चािन गररनछे । 

 चौिारा, पोखरी, खानेपानीको मिु संरक्षण िगायिका वािावरणमैिी स्थानीय शासन प्रारुपका सचूकहरु प्रवद्धिन गररनछे । 

 नगरपालिकाबाि सञ्चािन गररन ेपवूािधार लनमािणका कायिहरुिाई वािावरण संरक्षणसाँग आबद्ध गररनेछ । 

 वािावरण मैिी घरको सचूक, िोि िहका सचूक, वडा िहका सचूक िथा नगर िहका सचूकहरु लनमािण गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

 GGGI साँगको सहकायिमा वािावरणमैिी कायिक्रमहरु संचािन गररनछे । 

 िोि लवकास संस्थाहरुबीच वािावरणमैिी िोि, वािावरणमिैी वडा घोर्णाको अवधारणा अनसुार प्रलिरपधाि गराई परुस्कृि गनने  

नीलि अविम्बन गररनेछ । 



 “कृलर्, व्यापार र पयििन: हाम्रो सशि अलभयान”  . 

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

 

 वनिाई वािावरण संरक्षण साँगसाँगै आय आििनसाँग िोडेर सदपुयोग गनने  नीलि अविम्बन गररनछे । 

 नदी, खोल्सा लकनाराको दवैु िफि को २० लमिर भलूममा रुख िथा बोिलवरुवा किानिाई पणूि प्रलिबन्ध िगाउने नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 नगरवासीिे आफ्नो नम्बरी आवादीको रुख किान गनुिपरेमा २० इन्च भन्दा कम गोिाई भएको  कुन ैपलन रुख किान गनि पाउने 

छैन । वडाको िनप्रलिलनलधको उपलस्थलिमा गररएको सििलमन मचुलु्का र लसफाररसको आधारमा नगरपालिकाको स्वीकृलि लवना 

छपान किान गनि पाइन ेछैन । 

 एक रुख किानी गरेबापि किानी गनने  गराउनिेे कम्िीमा दईु लवरुवा हुकािउन ुपनने  नीलि अविम्बन गररनछे । 

 कोि कालिका र रिकािी मलन्दरको छेउमा रहकेो सावििलनक िलमनमा िलडबिुी प्रिालिका लबरुवा िगाई बोिालनकि गाडने नको 

रुपमा लवकास गररनछे । 

 लदगो लवकासका िक्ष्यहरुिाई प्राि गनने  गरी कायिक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

 ३ वर्ि लभि सम्पणूि िोि, वडा वािावरणमैिी घोर्णा गरी वािावरणमिैी नगर घोर्णा गररनेछ । 

 धवुा रलहि चिुो घर-घरमा िडान गनि पहि गररनेछ । 

 एक नगर एक उद्यान कार्िक्रमिाई वडा वडासम्म लवस्िार गनि वडा सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ । 

 सडक छेउका उपयिु स्थिमा स-साना उद्यान (बगैंचा) लनमािण गनने  गराउन ेनीलि अविम्बन गररनछे । 

 हररयािी नगर प्रबद्धिनका िालग हररि सडक, खोिा खोल्सीमा वकृ्षारोपण र एक घर ३ फिफुिका लवरुवा रोपी हुकािउन ुपनने  

नीलि लिइएको छ । घर लनमािण सम्पन्न प्रमाणपि िारी गदाि यसको अनगुमन गररनेछ ।  

 सरकारी, गैरसरकारी, लनिी क्षेिहरुको समन्वयमा खलु्िा लदसामिु नगरको घोर्णा र बािमैिी नगर घोर्णाको अलभयानिाई 

पणूििा लदइनछे ।   

 मापदण्ड लवपररि सञ्चािनमा रहकेा िथा प्रदरु्णयिु किकारखाना िथा उद्योगहरुिाई लवस्िालपि गरी भउूपयोग नीलि अनसुार 

नगरिे िोकेको स्थानमा वािावरणमैिी औद्योलगक िाम स्थापना गररनछे ।  

 प्िास्िीकका झोिाहरुिाई लनरुत्सालहि िथा पणूि रुपमा लनरे्ध गरी वायोलडिेडेवि िथा वािावरणमैिी झोिाहरुको प्रयोगिाई 

प्रोत्साहन गररनकुा साथै वािावरणमैिी झोिा लनमािणका िालग िनचिेना, िालिम िथा सहकायि गररनेछ ।  

 नगरलभि हुने भ ू स्खिन, बाढी, आगिागी, भकुम्प आलद िस्िा प्राकृलिक लवपलत्त र अन्य कृलिम लवपलत्तबाि िुरुन्ि राहिका 

कायिक्रम गनि नगरपालिका, नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना िगायि लवलभन्न संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

 दिुिभ वन्यिन्िु (मयरु, लनरलबरािो आलद) संरक्षणका िालग पहि गररन ेछ र वन्यिन्ििुाई पानी खानको िालग पोखरी बनाईन े

छ  । 

 

३. लवपद व्र्वस्थापन नीलििः 

 प्राकृलिक वा मानवीय कुनैपलन कारणबाि हुन सक्न ेलवपदबाि बच्न बचाउन सचिेना कायिक्रम संचािन, समदुायमा आधाररि 

सहयोग िोिी (CRRT) िोिबस्िी स्िरमा लनमािण िथा पररचािन गररनेछ । 

 लवपदबाि हुने क्षलि कम गनि आवश्यक पनने  न्यनूिम यन्ि, साधन िथा औिारहरुको उलचि व्यवस्थापन गनने  नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 लवपद ् उद्धारमा सबैभन्दा पलहिा पगु्ने सरुक्षा लनकायहरुिाई उद्धारका िालग आवश्यक सामिीयिु बनाउन े नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 लवपद ्व्यवस्थापनिाई 3C को लसद्धान्ि (समन्वय, सहयोग िथा लनयन्िण) का आधारमा संचािन गररनछे । 
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 आकलस्मक सेवाका सवारी साधनहरु िस्िै एम्बिेुन्स, दमकि आलद साधनिाई अन्िरपालिका साझदेारी कायिक्रम अन्िगिि 

सञ्चािन गररनछे । 

  नगरमा लवपद ्व्यवस्थापन कोर्को व्यवस्था िथा लवपद व्यवस्थापन केन्र स्थापना गरी कायािन्वयन गररनेछ ।  

 वडा स्िरीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि र नगर स्िरीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलि गठन गरी स्रोि साधनयिु बनाई ियारी 

अवस्थामा रालखनेछ ।  

 नगर लभि संचालिि व्यवसाय, पसि, किकारखाना, संघ-संस्था िथा सहरी क्षिेका घरहरुमा Fire Extinguisher राख्न ेनीलि 

अबिम्बन गररनेछ ।  

  लवपद उद्धार िथा राहिमा सहििाको िालग सवै वडामा एक हिेीप्याड लनमािण गद ैिलगनछे । 

४. फोहरमैिा िथा सरसफाई सम्बन्धी नीलििः 

“फोहरमिैाको उलचि व्यवस्थापन, सभ्यिाको मापन” 

 फोहर जसिे गदिछ मूल्र् उसैिे लिनुिपदिछ भन्न ेलसद्धान्ि र फोहरबाट मोहर बनाउने नीलििाई अविम्बन गद ैनगर क्षिेमा 

उत्सििन हुने फोहरमैिािाई व्यवलस्थि ढंगिे व्यवस्थापन  गररनछे । 

 फोहरमिैा न ै उत्पादन नगनने , गरे पलन न्यनू गनने , त्यसिाई पनूः प्रयोग गनने  कायििाई व्यवहारमा अविम्बन गनि 

सरोकारवािाहरुको सहयोग र सहभालगिामा सीपमिुक र सचेिनामिुक कायिक्रम संचािन गनने  गराउने नीलि लिइनछे । 

 फोहरमिैा उत्सििन स्थिमा न ैकुलहने र नकुलहन ेफोहर छुि्याई कुलहन ेफोहरिाई मि बनाई करेसाबारीमा प्रयोग गनने  गराउन ेिथा 

बिारक्षिेमा करेसाबारी प्रलियोलगिा र डस्िलवन सफा राख्न े मलु्यांकन िस्िा प्रलियोलगिा संचािन गरी परुस्कृि गनने  नीलि 

अविम्बन गररनेछ । 

 वडास्िरमा उत्सििन हुन ेफोहर वडास्िरमा नै संकिन केन्र िथा श्रोिमा नै प्रकृलि अनसुार छुि्याउने व्यवस्था लमिाउन वडा 

सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनछे । 

 फोहरमिैा प्रशोधन िथा व्यवस्थापन केन्रको लनमािण िथा संचािन गररनेछ । 

 एक वडा एक वािावरण मैत्री पाकि  िथा एक वडा एक ल्र्ाण्डलफल्ड साइड लनमािण गनने  नीलि लिइनेछ ।  

 नमोबदु्ध नगरपालिका क्षेििाई खिुा लदशामिु क्षेि घोर्णा गनि सामालिक पररचािन गनने  िथा सावििलनक स्थिहरुमा स्थानीय 

समदुायबािै व्यवस्थापन हुन ेगरी शौचाियहरु लनमािण गनने  गराउन ेनीलि रहनेछ । 

 प्रलवलधको प्रयोग गरी लदसािन्य फोहोरहरुको उलचि ठाउाँमा व्यवस्थापन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनछे । 

 पश-ुपन्छी िथा घर पािुवा िनावरिे लनरकासन गनने  लवष्टाको उलचि व्यवस्थापन गनने  र त्यसबाि अरुिाई दगुिन्ध फैिाउने िथा 

रोगको बाहक बनाउने कायिको लिम्मेवारी र िवाफदलेहिा सम्बलन्धि िनावरको धनीको नै हुनपुनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

५. भौलिक िथा पूवािधार लवकास नीलििः 

“सदुृढ भौलिक पवूािधार, समदृ्ध नगरको आधार” 

 समनु्नलिको सबैभन्दा ठूिो साधनको रुपमा रहकेो भौलिक पवूािधार क्षेिको एकीकृि र व्यवलस्थि लवकासका िालग कम्िीमा पलन 

२० वर्ने  दीघिकािीन सोचका साथ एकीकृि नगर लवकास योिना लनमािण गरी सोलह आधारमा वालर्िक नगर लवकास योिना 

लनमािण गरी कायािन्वयन गनने  नीलि लिइने छ । 

 भौलिक पवूािधार लनमािणका क्षिेमा नगरपालिकािे िगानीकिाि, उत्प्रेरक, सहिकिाि, समन्वयकिाि, लनयामक र लनयन्िकको 

रुपमा भलूमका लनवािह गनने  नीलि रहनेछ । 

 लनलमिि पवूािधारहरुको लनयलमि ममिि सम्भार, सञ्चािन, संरक्षण एवं सम्वधिन गनि लनिी क्षिे िथा सामदुालयक सहकारी क्षिे र 

उपभोिा सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गनने  नीलि लिइनेछ । पवूािधार प्रयोगकिािबाि उपयोग कर संकिन गररनछे । 
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 भौलिक पवूािधार लनमािणिाई स्थानीय नगरवासीहरुको लदनचयाििाई सहि बनाउाँन े िथा आलथिक आयआििनसाँग िोड्द ै

समलृद्धिफि  उन्मखु गररने नीलि लिइनेछ । 

 बलढ भन्दा बलढ िनसहभालगिा िि्ुने योिनाहरुिाई प्राथलमकिाका साथ कायािन्वयन गररनछे ।  

 भौलिक पवूािधार लनमािण कायिक्रम अन्िगिि सञ्चािन हुने भौलिक पवूािधारका योिनाहरुमा वडा स्िरमा ५ िाख र नगर स्िरमा 

२५ िाख भन्दा कम िागिको कायिक्रम सञ्चािन गनि लनरुत्सालहि गररनछे ।   

 पेश्की शनु्य अलभयानका िालग पेश्की लदने कायििाई लनरुत्सालहि गरी प्रालवलधक मलू्याङ्कनका आधारमा भिुानी लदइन ेनीलि 

अविम्बन गररन ेछ, िर स्वीकृि खररद योिना बमोलिम लनमािण सामिी खररद गनुि पनने  भई उपभोिाको िागि सहभालगिा नगद ै

रकम नगरपालिकामा िम्मा गरेमा पेश्की उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

 नगरपालिकामा रहकेा दमकि, एम्बिेुन्स, डोिर िगायिका सवारी साधनहरु सरुलक्षि पालकि ङ्ग गनिको िालग कम्पाउण्ड िथा 

ग्यारेि लनमािण गररनछे ।  

६. सडक िथा र्ािार्ाि िफि  

 नगरस्िरीय यािायाि गरुुयोिनािाई समय सापेक्ष अध्यावलधक गररनछे । 

 लवकासको आधारभिू अगंका रुपमा रहकेो सडकहरुमा सानोलिनो रकम िगानी गरी लनरन्िर एउिै काम र स्थानिाई दोहोयाई 

रहन ेपरम्परािाई अन्त्य गद ैन्यनूिम शहरी सलुवधा िथा वडाहरुको भौगोलिक सन्िुिनिाई समेि ध्यानमा राखी लिल्िा स्िरीय 

िथा नगरस्िरीय यािायाि गरुुयोिनामा परेका सडकहरुिाई प्राथलमकिाका आधारमा  DPR ियार गरी क्रमशः बाहै्र मलहना 

सञ्चािन हुन ेिथा कािोपि ेबनाउने नीलि लिइने छ । 

 नौलबस-े भकुण्डे हुद ैलव.लप. रािमागि र पााँचखाि िोड्न ेअन्िरनगरपालिका वाईपास रोड लनमािणको िालग सम्वलन्धि लनकायमा 

पहि गररनेछ । 

 सडक लनमािण गदाि पानीका महूानहरुिाई संरक्षण र प्रवद्धिन गद ैएकीकृि रुपमा लनमािण कायि अगालड बढाइनेछ । 

 वडा कायािियबाि नगरपालिकासम्म िोड्ने सडकिाई सडकको मापदण्ड अनसुार बाहै्र मलहना सवारी साधन चल्न सक्न े

बनाउन प्राथलमकिा लदइनेछ । 

 लिल्िा यािायाि गरुु योिना र नगर यािायाि गरुु योिना अनसुार सडकको क्षेिालधकार क्रमशः रेखाङ्कन िथा सीमाङ्कन 

गररनेछ । 

 सडकमा लनवािध रुपमा आवििावि गनि अवरोध श्रिृना गनने  कायि (सडक लनमािण सामिी राख्न,े सडक लमचरे घरिहरा बनाउन,े 

पािी गााँस्न,े पसि थाप्ने) िस्िा कायिहरुिाई लनरुत्सालहि गररनेछ । अिेर गरी अवरुद्ध गनने  कायििाई दण्ड िररवानासाँग आवद्ध 

गररनेछ । 

 ियाक खोलिसकेका िर मौसमी रुपमा रहकेा सडकहरु लनमािण कायि गदाि नगरपालिकाको स्वीकृि मापदण्डका आधारमा बढीमा 

३० प्रलिशि मािोको काम र ७० प्रलिशि कायि सञ्चािनमा खचि गद ैबाहै्रमास चल्ने सडकमा रुपान्िरण गनने  कायिक्रम स्वीकृि 

गरी गराई लनमािण कायि सञ्चािन गनने  नीलि लिइनछे । 

 सडक लनमािण गदाि नयााँ ियाक खोल्ने कायििाई लनरुत्सालहि गद ै भइरहकेा सडकहरुिाई स्वीकृि मापदण्डका आधारमा 

स्िरोन्नलिमा िोड लदइनछे । नगरको समि लवकासमा नयााँ ियाक खोल्न अलि आवश्यक दलेखएमा लिल्िा यािायाि गरुु योिना 

र नगर यािायाि गरुु योिनाको प्राथलमकिामा परेको सडकको माि नयााँ ियाक खोल्ने काम गररनेछ । यसरी ियाक खोल्दा 

यािायाि सेवा सञ्चािन भएको खण्डिाई िोड्न ेप्रवेशलबन्द ुदलेख माि क्रमशः लनमािण कायि गररनेछ । 

 िालफक व्यवस्थािाई सहि सरि बनाउाँद ैसम्भालवि सडक दघुििनािाई न्यलूनकरण गनने  कायिक्रमहरु सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ 

। 
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 स्थानीय िहको लनमािण पलछ यस नगरपालिकाको क्षिे लवस्िार भएकोिे भौगोलिक अवस्थािाई मध्यनिर राखी सब ै

वडाहरुिाई समेि्ने गरी नगर चक्रपथको सम्भाव्यिा अध्ययन सलहि  DPR ियार गररनछे । 

 नौलबस-ेकाके्र सडक, भकुण्डे-आरुबारीचौर-िल्िोहलिया हुद ै लपपििार सडक, दाप्चा-गहिे-फिामेसााँघ ु सडक, भागविे-

दारेगौडा-ऐसेिचुौर-नासपािी बोि हुद ै बसेरी सडक, श्यामपालि-कुरूगाउाँ-भािखुकि  हुद ै रोशीिार सडक, भकुण्डे- फुिबारी-

मानगेाउाँ सडक, नमोबदु्ध-श्यामपालि-काउसे-भकुण्डे सडक, बचुाकोि-भेडाबारी सडक, बोहोरे-कानपरु कािापानी- डााँडागाउाँ-

िास्कोि-लव.लप. रािमागि सडक, कानपरु कािापानी- िास्कोि हुद ैलव.पी रािमागि, लव.लप. रािमागि- २ नम्बर वडा-सािथमु्की 

सडक, िोरसल्िा- फुस्र े डााँडा- बोहोरे सडक, मानेगाउाँ -भकुण्डेबेशी िोलडन े सडक, श्रीरामबस्िी बचुाकोि-कोिदवेी सडक, 

ठाडो बािो दलेख िनकल्याण सडक, रेन्िन दोिने  मागि, िनक मा.लव. चवुान े हुद ै कानपरु पौवासम्म िाने बािोको स्िरोन्नलत्त 

गररनेछ ।  

 हाि सञ्चािनमा रहकेा DPR नबनेका सडकहरु प्रालवलधक (इलन्िलनयररङ) दृलष्टबाि उपयिु भए नभएको एकीन गरी 

अनपुयिु स्थानमा सधुार गनने  गरी माि थप िगानी कायि गररनेछ । सधुार गनि नसलकने रहछे भने िगानी नगनने  नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 नौलवसे दलेख मेलथनकोि हुाँद ैबचुाकोि सम्म वैकलल्पक वाइपास सडक (सोिी कोररडोर) लनमािण गररनछे ।  

 नगर चक्रपथ र रोशी कोररडोर (चौकीडााँडा- भडारे-खाक्सी-लपपििार-गहिे-दाहाििार हुद ै पनौिी िोड्ने सडक) माफि ि 

अरलनको िोक मागिसाँग िोलडने सडक लनमािण कायििाई लडलपआर ियार गरी प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइनछे ।  

 सबै वडा कायाििय, लवद्यािय, स्वास््य संस्थाहरु दलेख नगरपालिका कायािियसाँग िोलडएका सडकहरुको स्िरोन्निी गरी 

बाहै्रमास चल्ने बनाइन ेिथा क्रमशः कािोपिे गद ैिलगनछे । साथै नयााँ ियाकहरुमा नािी लनमािण अलनवायि गररनछे ।  

 प्रत्येक वडाको लवपी रािमागिसाँग िोलडएको स्थानलवन्दमुा याि ुप्रलिक्षािय लनमािण गररनछे ।  

 नगरपालिका लभि रहकेो बिार क्षिेको सडकको दायााँबायााँ सडकपेिी लनमािण गररनछे ।  

७. खानेपानी िथा सरसफाई नीलििः 

“ििश्रोि संरक्षणको अलभयान, मानव िीवनको पलहचान” 

 स्थानीय स्िरमा रहकेा पानीका महुानहरुको संरक्षण सम्वद्धिन र प्रयोग गनि िथा िोि बस्िीका पानीका परम्परागि महुानहरुिाई 

स्वच्छ र सफा राख्न प्रत्येक वडा सलमलिको अगवुाईमा िोि लवकास संस्था, सामदुालयक संघ संस्था िथा समदुाय पररचािन गनने  

नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 गल्छी खोल्साबाि बग्ने पानीिाई सोलह ठाउाँमा अड्याउन प्राकृलिक छेकबारका कायिक्रम स्थानीय समदुायको अिसरिामा 

सञ्चािन गनने  नीलि लिइनेछ । 

 पानीका महुान भन्दा मालथ लवर्ादीको प्रयोग गनने  कायििाई लनरुत्सालहि गररनछे । अिेर गरी त्यस्िो कायि गनने िाई दण्ड िररवाना 

गररनेछ । 

 Lifting को माध्यमबाि सञ्चालिि खानपेानी आयोिनाहरुिाई लवद्यिु महशिुमा छुि गनि पहि गररनछे ।  

 घरघरमा आकाशपेानी संकिनका िालग प्रोत्सालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 खानपेानी महुानको २० लमिर वरपर कुनपैलन लकलसमको रुख, लबरुवा काि्न हिाउन नपाउने गरी समदुायकै सहयोगमा कडाईका 

साथ पािना गनने  गराउन ेनीलि अविम्बन गररनछे । 

 समदुायिे प्रयोग गरीरहकेो खानेपानीको महुान (िलमन मालथ र िलमन मलुन दवैु) कसैको नम्बरी आवादी लभि नै पदो रहछे भन े

नगर कायिपालिका र वडा सलमलिसाँग वैकलल्पक व्यवस्था गरी स्वीकृलि नलिई मास्न वा लनरे्ध गनि पणूि प्रलिबन्ध िगाइनछे । 



 “कृलर्, व्यापार र पयििन: हाम्रो सशि अलभयान”  . 

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

 

 यस नगरपालिकाको ठूिो क्षेि ओगि्न ेगरी खानेपानी िथा सरसफाई लडलभिन कायाििय, धलुिखेिद्वारा सञ्चािन प्रलक्रयामा 

रहकेो बहृि खानेपानी योिनाहरुको लनमािण कायि समयम ैसम्पन्न गनि आवश्यक सहयोग िथा समन्वय गनने  नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 रोशीबाि नमोबदु्ध क्षेि र कोशीबाि वडा न.ं ३,४, ५ को िालग लिफ्ि खानपेानी योिनाको DPR ियार गररनेछ । 

 प्याङ खोिा खानेपानी योिनाको DPR ियार गररनछे । 

 सञ्चािनमा रहकेा खानेपानी योिनाहरुको लदगो सञ्चािन, ममिि सम्भार, क्षमिा अलभवलृद्ध िथा पनुिलनमािण िस्िा कायि 

उपभोिाहरुको समेि िगानी िथा सहभालगिामा सञ्चािन गरी गराई आधारभिू खानपेानी सेवाको सलुनलिििा गनि र खानपेानी 

सेवा नपगुेका िोिबस्िीमा खानपेानी सेवा पयुािउन ेकायिका िालग सम्बलन्धि लनकाय, संघसंस्थाहरुको साझेदारीमा योिना िथा 

कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 खनािथोक बहृि खानेपानी योिना सम्पन्न गनिको िालग आवश्यक पहि गररनछे । 

 रोशी खोिा चरङ्ग े गाउाँ खानपेानी योिना, मीलथनकोि दलिि बलस्ि चरुवा भेडावारी लडप बोररङ, कपरु ढुङ्गा खानपेानी 

योिना, मेलथनकोि खानेपानी योिना िगायिका योिनाहरुको DPR ियारी गनने  िथा लनमािण प्रकृया अगालड बढाउने नीलि 

लिईनछे । 

 यस नगरपालिका क्षेिलभि बहृि खानपेानी योिना सञ्चािन गनि रोशीखोिामा बााँध लनमािण गरी फुिबारी, दाप्चा, भकुण्डे 

िगायिका क्षिेमा बहृि खानेपानी सञ्चािनको िालग DPR ियार गनि पहि गररनछे ।  

 यस नगरपालिकाको दाप्चा खोिाको महुान क्षेििाई पानीको संरलक्षि उद्गम िथा संरलक्षि क्षेिको रुपमा संरक्षण, सम्बद्धिन र 

लवकास गनि लवज्ञहरु माफि ि सम्भाव्यिा अध्ययन गराइ एलककृि गरुुयोिना लनमािण गरी क्रमशः कायािन्वयन गनने  गराउन ेनीलि 

अविम्बन गररनेछ ।  

 लडप बोररङ गरी कायिन्वयनको चरणमा रहकेो बासखकि  िाकईन े कुइाँकेि गाउाँ संयिु खानपेानी योिनािाई प्राथलमकिासाथ 

सम्पन्न गररनेछ । 

 

८. लवदु्यि िथा वैकलल्पक उजाि सम्वन्धी नीलििः 

 हािसम्म पलन लवद्यिु सेवा नपगुकेा िोि बस्िीहरु (ढीप्सा िगायिका) मा लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी लवद्यिुीकरण 

गररनेछ । 

 रालरिय प्रशारणको लवद्यिु लवस्िार गदाि िुिनात्मक रुपमा महगंो पनने  िोि, बस्िी घरहरुमा उज्यािो बनाउन सरोकारवािाहरुको 

समेि सहभालगिामा वैकलल्पक उिाि (सौयि उिाि) को लवस्िार गररनछे । 

 िीन वर्िलभि प्रत्येक नगरवासीको घरघरमा उज्यािोको िालग प्रयोग गररने परम्परागि साधन (िुकी, मैनबत्ती र लदयािो आलद) 

प्रलिस्थापन गरी सलकनछे । 

 लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी समदुाय समिेको िागि सहभालगिामा चार वर्िभि काठका लबििुी पोि प्रलिस्थापन गररनेछ 

। 

 भकुण्डे क्षिेमा लवद्यिु सव-स्िेशन स्थापना गनि आवश्यक पहि गररनछे । 

 पयििकीय क्षिे, सावििलनक महत्वका भवन िथा स्थान, बिारक्षिे, कािोपिे सडक क्षेिलभिका िोिबस्िी समदुायको 

साझेदारीमा सौयि सडक बत्ती िडान गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 नेपाि लवद्यिु प्रालधकरणको भकुण्डे नोिाइि अलफसिाई लविरण केन्रको रुपमा स्िरवलृद्ध गनि पहि गररनछे । 



 “कृलर्, व्यापार र पयििन: हाम्रो सशि अलभयान”  . 
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 लवद्यिु प्रालधकरणसाँग समन्वय गरी नगरवासीहरुिे वडा कायािियहरुबािै लवद्यिु महशिु बझुाउन सक्ने अवस्था श्रिृना गनि पहि 

गररनेछ । 

९. बस्िी लवकास िथा भूकम्प प्रलिरोधी भवन लनमािण नीलििः 

“व्यवलस्थि बस्िी, भकूम्प 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  गराउन ेनीलि अविम्बन गररनछे । 

 रालरिय शहरी लवकास नीलििाई अविम्बन गरी व्यलि र समदुायको अिसरिामा बस्िी लवकासको कायिक्रम सञ्चािन गरे 

गराएमा, त्यस्िो कायििाई प्रोत्सालहि गनि प्रालवलधक िथा भौलिक पवूािधार लनमािणमा सहयोग िथा िगानी गनने  नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 िथाभावी प्ििीङ गरी अव्यवलस्थि बस्िी लवकास गनने  कायििाई लनरुत्सालहि गररनछे । 

 लिल्िास्िरीय यािायाि गरुुयोिना र नगरस्िरीय सडक गरुुयोिनामा उल्िेख भएका लिल्िास्िरीय सडक र नगरस्िरीय 

सडकमा िोलडएका िग्गा घरघडेरीका िालग लकत्ताकाि गरी लकनवचे गदाि नगरपालिकािे िोकेको भन्दा घिी लकत्ताकाि गरी 

लकनवेच गनि रोक िगाइन ेनीलि अविम्बन गररनछे । 

 नगरपालिकाको क्षिेलभि लनमािण हुने लनिी, सामदुालयक िगायिका सबै लकलसमका भवन लनमािणका िालग भवन लनमािण 

मापदण्डिाई पणूि पािना गरी गराई भकूम्प प्रलिरोधी भवन लनमािण गनने  गराउन ेनीलि कडाईका साथ पािना गनने  गराइने छ । 

 भवन लनमािण मापदण्ड िाग ु हुनभुन्दा अगालड लनमािण भएका घरहरुिाई भवन लनमािण मापदण्डमा उल्िेख भएको व्यवस्था 

अनसुार घर अलभिेखीकरण कायि अलभयानको रुपमा सञ्चािन गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 िालिमप्राि कालिगढहरुबाि माि घर लनमािण गनने  गनि गराउन कालिगढ िालिम सञ्चािन गनने  नीलि अविम्बन गररनछे । 

िालिमप्राि कालिगढहरु सलूचकृि गररनेछ । 

 घर लनमािण गदाि अलनयलन्िि रुपिे पहाड खानने  प्रवलृििाई लनरुत्सालहि गद ै त्यसबाि हुने क्षलिको लिम्मेवार िलमन खानने िाई 

बनाइन ेछ । 

 िलमनको बनौि अनसुार नै घर लनमािण गनने िाई घरनक्सा पास गदाि १५% दस्िुर छुि लदने नीलि अविम्बन गररनछे । 

 नगरपालिका र लवलभन्न संघसंस्थाहरुको सहकायिमा १००० घरपररवारका भकुम्प लपलडिहरुका िालग लनशलु्क रुपमा नक्सा 

बनाउन,े प्रालवलधक परामशि िथा लनरीक्षण उपिब्ध गराउनकुा साथै अलि लवपन्न १०० भकुम्प लपलडि घरपररवारहरुका िालग घर 

लनमािणका िालग ५० हिारसम्म आलथिक सहयोग गररनेछ ।  

 एलककृि वस्िी लवकासका िालग स्थान छनौि िथा पवूािधार ियार गररनेछ । साथै ल्याण्ड पलुिङ्गको अवधारणािाई अगालड 

बढाइनछे । 

 प्रत्येक वडामा रहकेा सावििलनक िग्गा, कुिो बााँध, वन क्षिे एलकन गरी उलचि संरक्षण र सदपुयोग गररनेछ ।  

 सघन शहरी लवकास कायिक्रम अन्िगिि एलक्रकृि शहरी लवकास कायिक्रम बहुवर्ीय रुपमा संचािन गनि संघीय सरकार समक्ष 

अनरुोध गररनछे । 

 फुिबारी-नमोबदु्ध-श्यामपालि-परुानोगाउाँ-दाप्चा-िल्िो हलिया- काके्र सम्मको क्षेि, कानपरु, भािुखकि  िामाङ बस्िी, 

लपपिचौरको नेवार बस्िी िगायिका एलिहालसक परुात्वलिक सम्पदा बस्िीहरु पनु:उथान कायिक्रम संचािनको िालग संघीय 

सरकारसंग अनरुोध गररनछे । 

 नगरपालिकाको सशलिकरणको िालग सहरी योिना िथा लवकास केन्र र त्यसका सम्बद्ध लनकाय िथा UN Habitat साँग 

सहकायिको पहि गररनछे ।  
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 नमोबदु्ध क्षिेको सांस्कृलिक सम्पदािाई संरक्षण गनि लवशेर् भवन लनमािण मापदण्ड ियारी गरी िाग ुगनि पहि गररनछे । 

 परुािालत्वक िथा सांस्कृलिक महत्वका मठ मलन्दर, पािी पौवा, लबहार गमु्बा िगायिको संरक्षणका िालग पहि गररनेछ । 

१०. लशक्षा, रु्वा िथा खेिकुद नीलििः 

 नगर लशक्षा नीलि स्वीकृि गरी कायिन्वयन गररनछे ।  

 नमोबदु्ध नगरपालिकािाई आगामी दईु वर्ि लभि साक्षर नगर घोर्णा गररनछे ।  

 नगरपालिका लभिका कुनपैलन बािबालिका गररबीका कारण कम्िीमा आधारभिू िहसम्मको लशक्षा प्राि गनने  अबसरबाि 

बलञ्चि हुन ुनपनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ ।   

 स्थानीय लशक्षा ऐन लनमािण गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

 नगरलभिका सम्पणूि लवद्याियहरुमा सलुवधा सम्पन्न पवूािधार सलहि लनशलु्क एवं अिेंिी माध्ययमको लशक्षाको व्यवस्था गद ैिान े

नीलि लिइनछे ।  

 लशक्षकहरुिाई सचूना िथा प्रलवलध सम्बन्धी िालिम िथा प्रलशक्षणको व्यवस्था गररनछे ।  

 नगरलभिको लशक्षाियको सम्भावनािाई हरेी एक नमनूा आवासीय लवद्याियको प्रारुप ियार गररनेछ ।  

 लवद्याियमा बािमिैी, अपाङ्गमैिी, छािामैिी िथा लवपद (भकुम्प) प्रलिरोधी भौलिक पवूािधार लवकास गद ैिलगनछे ।  

 लवद्यािय लशक्षाको गणुस्िर सधुार गनि प्रधानाध्यापक िथा लशक्षकहरुसाँग आवलधक कायिसम्पादन करार गररनेछ ।  

 लवद्यािय िथा लशक्षकहरुिाई लसकाइ उपिब्धीका आधारमा प्रलिस्पधािको वािावरण, परुस्कार 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 रहकेा लनिी लवद्याियहरुसाँग समन्वय र साझेदारीमा प्रालवलधक लशक्षािय सञ्चािन गनि चाहमेा आवश्यक 

सहयोग गररनछे । 

 अनमुलि प्राि गरेका िथा पयािि लवद्याथी संख्या भएको सामदुालयक लवद्याियहरुिाई लशक्षण अनदुान (PCF- Per Capital 

Funding Salary) को व्यवस्था गररनेछ ।   

 लवपन्न, लसमालन्िकृि, अनाथ, लवचमैा कक्षा छाडेका (Drop Out) बािबालिकािाई लवद्याियमा ल्याई पठनपाठनको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

 लवद्याियहरुमा लडलििि ग्याप न्यनूीकरण गनि सचूना प्रलवलध (U-Learning िथा Talking Teacher) को प्रयोग  गरी 

पठनपाठनको व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 लवद्याियमा शैलक्षक गणुस्िर सधुार गनि नगरस्िरीय अलिररि लक्रयाकिाप कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 लवद्याियहरुको संस्थागि क्षमिा लवकास गरी पारदलशििा, उत्तरदालयत्व र िवाफदलेहिा प्रवद्धिन गनि लनयलमि लवद्यािय अनगुमन 

िथा सपुररवेक्षण कायि प्रभावकारी बनाइनछे ।  

 लवद्यािय नक्सांकन, दरबन्दी लमिान िथा लवद्यािय समायोिन कायि प्रारम्भ गररनछे ।  

 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 सामदुालयक र संस्थागि साझेदारीमा लवद्यािय सञ्चािन गनि छिफि 

चिाइनछे ।  
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 लवद्यािय लशक्षामा पहुाँच, गणुस्िर र समन्यलयकिा स्थालपि गनि गैर सरकारी संस्था, लनिी क्षिे, नागररक समाि आलदसंग 

सहकायि र साझेदारीमा लवलवध कायिक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

 स्थानीय किा र संस्कृलिको संरक्षण र लवकास गररनछे । आधारभिू िहसम्मका िालग नगरको सामालिक, आलथिक, सांस्कृलिक, 

समस्या र सम्भावनािाई समिेी स्थानीय स्िरको नगदेबािी, स्थानीय संस्कार, संस्कृलि समिे समावेश भएको पाठ्यक्रम ियार 

गरी अलनवायि रुपमा पठनपाठन गराउने नीलि अविम्बन गररनछे ।  

 लहसंालपलडि, बलहस्कृि 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 गररनछे ।  

 खेिकुदको समलुचि लवकास गनि  आवश्यकिा अनसुार नगर खिेकुद सलमलि वा नगरस्िरीय खिेकुद पररर्द ् गठन गरी 

पवूािधारको लनमािण  िथा िोि, वडा र नगरस्िरीय खेिकुद प्रलियोलगिा संचािन गररनेछ । 

 नगरस्िरीय खिेकुद लवकासका िालग आवश्यक पवूािधार लवकास अन्िगिि बहुउद्दशे्यीय कभडिहि लनमािणकायि प्रारम्भ गररनछे ।  

 भकुण्डे र लपपििारमा लनमािणालधन खेि मदैानिाई प्रदशे स्िरीय खिेमैदान िथा रंगशािाको रुपमा क्रमशः लवस्िार गररनछे । 

साथै नगरक्षिेमा रहकेा खिेमैदानहरुको क्रमशः स्िरवलृद्ध गनने  नीलि अविम्बन गररनछे ।  

 लवलभन्न अवसरहरुमा नगरपालिका लभि रहकेा लवद्यािय, क्िब, संघसंस्थाहरु बीच बलर्िक/अधिवालर्िक रुपमा नगर स्िरीय 

खेिकुदको आयोिना गररनछे ।  

 नगर स्िरीय यवुा पररर्द गठन गरी यवुा स्वरोिगार, सशलिकरण िथा सामालिक उत्तरदालयत्वबोध गराउने नीलि अबिम्बन 

गररनेछ ।  

 यवुाहरुको शारीररक िथा बौलद्धक क्षमिा बलृद्ध लवकास गनि मेयर कप रलनङ्ग लशल्ड खेिकुद आयोिना गररनेछ । 

  आवश्यकिा अनसुार हरेक वडामा खेिकुद मैदान लनमािण गनने  नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

 

११. 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, नमोबदु्ध िथा दाप्चा भेग समेिेर चौलबसै घण्िा एम्बिेुन्स सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

 रेयकुाई एईको मासनुागा आाँखा अस्पिाििाई स्िरोन्निी गरी सेवा लवस्िार गनि पहि गररनछे ।  

 लििगंगा आाँखा अस्पिािसाँगको समन्वयमा मलेथनकोि डााँडामा िेन्स उत्पादन गनने  कारखाना स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

 आाँखामा मोलिलवन्द ुभएका िथा श्रवणशलि कम भएका लबरामीहरुिाई उपचारमा लवशेर् प्राथलमकिा लदइनेछ ।   

 सबै वडामा आधारभिू स्वास््य सेवा लनशलु्क प्रदान गनने  प्रकृयािाई सलुनलिििा िथा लनरन्िरिा लदइनछे, साथै स्वास््य संस्था 

नभएको वडामा क्रमशः स्वास््य संस्था स्थापना गद ैिलगनेछ ।  

 पणूि खोप सलुनलिििा िथा लदगोपना कायिक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनकुा साथै खोप कायिक्रमिाई अझै उपभोगयिु िथा 

प्रभावकारी बनाइनकुा साथै खोपमा सबैको पहुाँच बढाइन ेछ । थप खोपहरु लनरन्िर रुपमा क्रमशः लवस्िार गद ैिलगनछे ।  

 माि ृिथा लशश ुस्थास््यको अवस्थािाई सदुृढ गद ै लनयलमि गभििााँच, सतु्केरी िााँच िथा स्वास््य केन्रमा सिप्रलिशि प्रसलुि 

गराउने अलभयानमा िोड लदइनछे । चौलवस घण्िे सतु्केरी सेवा केन्रिाई लनरन्िरिा लदइनछे ।  
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 मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका कायिक्रमिाई अझै प्रभावकारी बनाउाँद ै िोििोिमा स्वास््य आमा समहूको बैठक सञ्चािन, 

बच्चाको िौि अनगुमन र बाि पोर्ण कायिक्रमिाई प्रभावकारी कायिन्वयन गररनेछ । मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका प्रोत्साहन 

कायिक्रमिाई लनरन्िरिा  लदइनछे ।  

 गाउाँघर लक्िलनक िथा खोप लक्िलनकको सेवािाई लनयलमि, प्रभावकारी, सहभालगिात्मक एवं गणुस्िरीय बनाउाँद ै आवश्यक 

फलनिचर िथा औिार उपकरणको व्यवस्था गद ैिलगनेछ । 

 शहरी स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, अस्पिािहरुको सेवािाई सदुृढीकरण गद ैगणुस्िरीय र प्रभावकारी सेवा सञ्चािन गनि 

आवश्यक वािावरण बनाउाँद ैिलगनेछ ।  

 लनशलु्क सेवाको और्धीिाई लनरन्िर आपलूििको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

 लनयलमि रुपमा स्वास््य संस्थाको अनगुमन िथा सहयोगात्मक सपुररवेक्षक गरीनछे । उत्कृष्ट स्वास््य संस्था र स्वास््यकमीिाई 

परुस्कृि गद ैिलगनेछ ।  

 लनिी िथा गैर सरकारी संस्थाद्धारा संचालिि स्वास््य संस्थाहरुको आवश्यक मापदण्ड ियार गरी सोको लनयलमि अनगुमन 

गररनेछ ।  

 प्रत्येक वडामा वर्िमा एक पिक स्वास््य लशलवर (आधलुनक िथा आयुिवेलदक) सञ्चािन गररनछे ।  

 बाह्य खोप लक्िलनकको भवन आवश्यकिा अनसुारको स्थानमा लनमािण गद ैिलगनछे ।  

 स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणािी (HMIS) िाई व्यवलस्थि गनि अलभिेख प्रलिवेदनिाई लछिो छररिो गनि इन्िरनेि सलहिको 

कम्प्यिुर प्रणािीिाई लवस्िार गररनछे ।  

 स्वास््य संस्थाको भवन लनमािण, ममिि सधुार िथा लवद्यिु, खानपेानीको लनयलमि आपलूििको साथै आवश्यक औिार उपकरणको 

व्यवस्था गररनछे ।  

 गैर सरकारी संस्थाहरुिे संचािन गनने  स्वास््य कायिक्रमहरुमा दोहोरोपना आउन नलदन एकद्धार नीलि अविम्बन गररनछे । 

 लवद्याियस्िरमा लनयलमि रुपमा लवद्याथीहरुको लनयलमि स्वास््य परीक्षण गररनछे । वर्िको दईुपिक हुने लवद्यािय स्वास््य िथा 

पोर्ण सिाहिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

 महामारीिन्य रोग िथा प्रकोप पिाि दलेखने स्वास््य समस्याको व्यवस्थापन गनि समदुाय स्िरीय RRT को क्षमिा अलभवलृद्ध 

गद ैआकलस्मक और्धी िथा सामािीको व्यवस्था गररनछे ।  

 मोलिलवन्द ुन्यलूनकरण अलभयानिाई प्राथलमकिा लदइनेछ ।  

 नगरलभि दिाि नगरी एिोप्याथी, होलमयोप्याथी िथा आयुिवेलदक और्धी लबक्री लविरण िथा स्वास््य लक्िलनक संचािन गनने  

कायििाई लनरुत्सालहि गनि सम्बलन्धि लनकायबाि अनमुिी लिई माि लबक्री लविरण गनने  व्यवस्था लमिाइनछे ।  

 नगरलभि संचािन गररन े लवलभन्न स्वास््य लशलवरहरु यस नगरपालिकाबाि स्वीकृलि पिाि माि सञ्चािन गररन े व्यवस्था 

लमिाइनछे । 

 वैकलल्पक उपचार (योग, ध्यान, प्राकृलिक लचलकत्सा, आयवुने द) को अध्ययन अनसुन्धान गरी सम्बलन्धि क्षेिमा िाग ुगररनेछ । 

 मेलथनकोि अस्पिािमा पोस्ि माििम सेवा लवस्िार गररनेछ । 

१२. उद्योग, पर्िटन प्रवद्धिन िथा संस्कृलि सम्बन्धी नीलििः 

 वािावरणमैिी नगर लनमािण गनने  उद्दशे्य अनरुुप भबूनोि िथा प्राकृलिक स्रोिको उपिब्धिाको आधारमा लनलिि स्थानमा 

वािावरणमैिी उद्योग स्थापना र सञ्चािन गनने  नीलि लिइएको छ ।  

 स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररि घरेि ुिथा साना उद्योगको लवकास र प्रवद्धिनमा िोड लदइनछे ।  
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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 लदन ेगरी स्थापना हुन ेवािावरणमैिी उद्योगसम्म पगु्न ेसडक, खानेपानी, लवद्यिु िथा 

सरुक्षा व्यवस्था िस्िा आधारभिू पवूािधार लनमािण गनि सहयोग गनने  नीलि अबिम्बन गररनछे ।  

 स्थानीय स्िरमा रहकेा सहकारी संस्थाहरुसाँग भएको पुाँिीिाई उत्पादनमिूक क्षिेमा िगानी गनि प्रोत्सालहि गररनेछ ।  

 उद्यम गनि चाहाने िर पुाँिीको अभावमा उद्यम सञ्चािन गनि नसकेका यवुाहरुिाई िलक्षि गरी नगरपालिकािे एक कोर् खडा 

गरी “हामी उद्यम आफ्नै पौरखमा गदिछौ” कायिक्रम कायिलवलध बनाई कायािन्वयन गनने  नीलि रहनेछ ।  

 नगरपालिका लभि रहकेा उद्योग वालणज्य संघ, चेम्बर अफ कमशि िगायि लवलभन्न सरोकारवािा लनकाय साँग समन्यव गरी 

बिारिाई व्यवलस्थि र मयािलदि बनाउन सबै पसि, होिि, िििे दलैनक मलू्यसचूी उपभोिािे सहि रुपमा दखे्ने गरी राख्न ु

पनने  नीलि अबिम्बन गररनछे । सामानै लपच्छे मलू्य फरक पनने  सामािीहरुमा प्रत्येक सामानमा मलू्य ि्याग िगाउन ुपनने छ ।  

 प्रचलिि काननु बमोलिम स्वीकृलि नलिएका, दिाि नभएका व्यवसायहरुिाई अलनवायि रुपमा दिाि गराउन समय उपिब्ध 

गराईनेछ र सो समयमा पलन दिाि नगनने  व्यवसायिाई बन्द गररनेछ ।  

 नमोबदु्धबाि लसिापाईिा- दाप्चा- नेपान-े भपुािे वन- रिबम पोखरी- िगवदैशे्वर- अमरलनवास- कानपरु कािापानी हुद ै - 

िुमशङु कुण्ड (कोिलिमाि)  िोड्ने गरी धालमिक पयििकीय पदमागि िथा बदु्ध सलकि िको रुपमा लवकास गररनछे । 

 बैक िथा लवत्तीय संस्था नभएको वडाहरुमा बैंक िथा लवलत्तय संस्था लवस्िार गनि पहि गररनछे ।  

 नगरक्षेिलभि पयििकीय सम्भावनाका क्षिेहरु (पयाि-पयििन, धालमिक-पयििन, कृलर्-पयििन आलद) र सम्भालवि पयििकीय स्थिहरु 

खोिी िथा लवकास गद ैसहि पहुाँचको अवस्था लसििना गरीन ेछ ।  

 नगरपालिका लभि रहकेो रालरिय, अन्िरािलरिय रुपमा लचलनएको नमोबदु्ध िगायि दाप्चा, फुिबारी, कोिलिमाि, रिकािी, 

नेपाने बदु्ध मिूी, भैरव कुण्ड, बचुाकोि भगविी मलन्दर, मथरुापालि, धवुाकोि दवेीस्थान आलद क्षेिको व्यवलस्थि लवकास र 

व्यवस्थापनिाई प्राथलमकिामा रालखनेछ ।  

 नमोबदु्ध क्षिेको पयििन गरुुयोिना कायािन्वयनमा ल्याइनकुा साथै नमोबदु्ध क्षेिमा पयििन सचूना केन्र स्थापना गररनछे । 

 नमोबदु्ध क्षेििाई लवश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृि गनि आवश्यक पवूािधार, भौलिक पवूािधार क्षेििाई व्यवलस्थि गनि स्वागि गिे, 

बसपाकि , पालकि ङ्ग, खानपेानी, शौचािय, लसलसलिभी (CCTV) िडान आलद कायिहरु क्रमशः गदै सो क्षेिमा पयििन शलु्किाई 

व्यवलस्थि गरी संकिन गररनेछ ।  

 नमोबदु्ध क्षिेिाई रालरिय बदु्ध सलकि िमा राख्न पहि गररनेछ । 

 दाप्चाको परुानो बिारिाई पनुिलनमािण गरी होमस्िेका रुपमा प्रवद्धिन गररनछे । साथै फुिबारी िथा कानपरु क्षेििाई लवशेर् 

पयििकीय क्षेिका रुपमा लवस्िार गद ैिलगनछे ।   

 पयििकमिैी बानीव्यवहार (अलिलथ सत्कार, सरसफाई आलद) सधुार, सीप िथा िालिमका कायिक्रमको सञ्चािन गनने  गराउन े

नीलि अबिम्बन गररनेछ ।  

 यस नगरलभि रहकेा सबै िाििािी, समदुायको भार्ा, किा, संस्कृलि, ऐलिहालसक धालमिक स्थिहरु यस नगरको साझा सम्पत्ती 

भएकोिे लयनीहरुको संरक्षण, प्रबद्धिन र लवकासमा समान व्यवहार गनने  नीलि लिइनछे । 

 नगरपालिका लभिका परुािालत्वक, सांस्कृलिक िथा ऐलिहालसक महत्वका सम्पदाहरु िथा मौलिक किा, संस्कृलि िािा 

पविहरुिाई संरक्षण गनने  र संिहािय स्थापनाको अवधारणा अगालड बढाईनेछ ।  

 सालहत्य, किा, संस्कृलि, भार्ा, भेर्भरु्ा, वाङमय िागयिका क्षेिको िगने नाको िालग नगरपालिकाको लवशेर् पहि रहनेछ ।  

 यस नगरपालिकाको आलथिक-सामालिक, सांस्कृलिक, िगायि लवलवध झल्को लदन ेगरी नगर महोत्सव आयोिना गररनछे । 
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 स्थानीय संस्कृलि सहुाउाँदो पयििक आकर्िण गनने  किा, सडक नािक, नतृ्य िगायिका कायिक्रमहरु आयोिना गररनेछ । 

 

१३. सूचना संचार िथा प्रलवलध लवकास सम्बन्धी नीलििः  

 नगरका मखु्य चोक, बिार, धालमिक पयििकीय क्षिे िथा सम्वेदनशीि स्थिहरुमा लसलसलिभी िडान, लनःशलु्क वाइफाइ सेवा 

लवस्िार, सचूना केन्रहरुको व्यवलस्थि सञ्चािन, नेिवलकि ङ्ग लवस्िार िगायिका कायिहरु गरी नमोबदु्ध नगरिाई इ-नगरको 

रुपमा लवकास गनने  नीलि लिइनछे ।  

 लवद्यिुीय शासन प्रणािी माफि ि नगरका कायिक्रम िथा सचूनािाई प्रवद्धिन गनने  नीलि अनरुुप वेबसाइि अध्यावलधक गनने  िथा 

सञ्चार माध्यमहरु माफि ि सचूना प्रकाशन गनने  नीलि अविम्बन गररनछे ।  

 नगरका सवै वडा कायािियिाई इन्िरनेिको माध्यमबाि नगरपालिकाको कायािियसाँग निेवलकि ङ गररनछे ।  

 सचूना संरक्षण प्रवद्धिन र लवकास गनि आवश्यक कायिहरु संचािन गररनकुा साथै सम्वलन्धि संघसंस्थासंग समन्वय गरी एफ. एम. 

सञ्चािन गनि अनमुलि लदने नीलि अबिम्बन गररनेछ ।  

 िनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुिाई प्रलवलधमैिी बनाउन कम्प्यिुर, इन्िरनिे िथा लवलभन्न क्षमिा लवकास सम्बन्धी िालिम 

सञ्चािन गररनछे ।   

 

१४. संस्थागि लवकास िथा मानव संसाधन सम्बन्धी नीलििः  

 सबै वडाको वडा प्रोफाइि (बािमिैी, वािावरण सम्वन्धी ि्यांक सलहि) बनाई एलककृि नगर प्रोफाइि ियार गररनछे । 

 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 सीपमिूक िथा क्षमिा अलभबलृद्ध िालिम कायिक्रममा सहभागी गराइनेछ ।  

 शाखा प्रमखुहरुसाँग कायिसम्पादन करार गरी काम गनने  कायिको थािनी गररनछे ।  

 कमिचारीहरुको कायिसम्पादन मलू्यांकन गरी उत्कृष्ट काम गनने  कमिचारीिाई परुस्कृि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

 कमिचारीहरुिाई कामको प्रकृलि, कायि सम्पादन र कायिबोझको आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता िथा सलुवधा उपिव्ध गराइनेछ 

। 

 नेपाि सरकारबाि स्वीकृि अन्िररम संगठन संरचना िथा दरबन्दीको पणूि पािना गद ैसो संगठन संरचना िथा दरबन्दी लभि नपनने  

सालवक दलेख कायम भई हाि कमिचारी कायिरि पदहरु (कम्प्यिुर अपरेिर िगायिका) िाई क्िस्िर बनाई लमिान गररनेछ । 

१५. अन्र् पूवािधार नीलि 

 नगरलभिका पवूािधार लनमािण गदाि वडास्िरीय, नगरस्िरीय र प्रान्ि/संघ स्िरीय योिना गरी ३ िहमा वलगिकरण गरी कायािन्वयन 

गररनेछ । 

 प्रत्येक वडामा बािमैिी पाकि , स्मिृी पाकि , लपकलनक स्पि, चौिारो, पोखरी, खेिमैदान, पसु्िकािय, संिहािय, योगकेन्र आलद 

स्थापना गद ैिलगनेछ ।   

 नापी कायािियको सहकायिमा नगरलभि बनेका िगिकट्टा गनि बााँकी रहकेा सडकहरुको  िगिकट्टा गरी सावििलनक सडकमा 

रुपान्िरण गररनेछ ।  
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 प्रत्येक वडामा आफ्न ैवडा कायाििय लनमािण कायििाई पणूििा लदइनछे । 

 नगरपालिका लभिका बिार क्षिे ि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 ।  

१६. राजस्व पररचािन सम्बन्धी नीलििः 

 नगरको आन्िररक आय सबि बनाउन रािस्वमा सधुार गनि रािश्वको दायरा फरालकिो बनाई कर असिुीिाई प्रभावकारी  

बनाईन ेिथा रािश्वका संभाव्य क्षिेहरुको पलहचान गररनेछ ।  

 फोहोरमैिा व्यवस्थापन बापि प्रत्येक घरधरुी, संघसंस्था, कायाििय र व्यापाररक व्यवसायिाई फोहोरमैिा शलु्क िगाईनछे ।  

 व्यवसालयक प्िलिङ्ग सञ्चािन गनि बााँझो रालखएका कृलर्योग्य िलमनहरुिाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।  

 नगरपालिकािे लवलभन्न क्षिेबाि प्राि गनने  कर, शलु्क िथा दस्िुरिाई प्रभावकारी रुपिे संचािन गनिका िालग सम्बलन्धि 

सरोकारवािा लनकायसाँग सहकायि गररनेछ ।  

 नगरिे उत्पादनमिूक क्षिेमा िगानी (पालकि ङ स्थि, शौचािय, घरिहरा लनमािण गरी भाडामा लदने) गरी आयस्रोि बढाउने कायि 

गररनेछ ।  

 िेखा पररक्षणबाि औल्याइएका सझुाबहरुिाई आगामी लदनहरुमा कायािन्वयन गद ै बक्यौिा, बेरुि ु एवं पेश्की फर्छ्यौि गनने  

कायििाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनछे ।  

 वन कायािियसंग समन्वय गरी नगरलभि रहकेा बदु्धलचत्तमािाको बोिको अलभिेखीकरण गरी नगरको नीलि अनसुार करको 

दायरामा ल्याइनछे । 

  

१७. सम्बन्ध सहकार्ि िथा साझेदारी नीलििः 

 नमोबदु्ध नगरपालिकािाई लवलभन्न रालरिय िथा अन्िरािलरिय नगरहरु िथा संघ संस्थाहरुसाँग भलगनी सम्बन्ध कायम गनने  नीलि 

अबिम्बन गररनेछ ।  

 नगरपालिका क्षेिलभि उच्च लशक्षा सञ्चािन गनने  लवश्वलवद्यािय, िालिम केन्र िस्िा प्रालज्ञक संस्थाहरु िथा लनकायहरुसाँग 

सहकायि गनने  नीलि अलघ साररनेछ ।  

 

१८. सामालजक पररचािन िथा सामालजक सशलिकरण नीलििः 

 सामालिक पररचािनको माध्यमबाि सामालिक, आलथिक रुपिे पलछ परेका समदुायहरुको सशिीकरण गरी लवकासको मिू 

प्रवाहमा समालहि गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 वडा सलमलिहरुसाँग समन्वय गरी िोि लवकास संस्था लनमािण िथा पररचािन अलभयानको रुपमा संचािन गररनछे । 

 सामालिक पररचािनको माध्यमद्वारा िोि लवकास संस्थाहरुिाई आफ्नो क्षेिमा हुन सक्न े सबै लवकास लनमािणका कायिहरुमा 

अगवुाई गनि सक्षम बनाउन ेनीलि रहनेछ । 

 समािमा हुने फौिदारी प्रकृलि बाहकेका सानालिना लववाद स्थानीय स्िरमा नै मेिलमिापकिािको माध्यमद्वारा मिेलमिाप गनने  

गराउन वडास्िरीय संयन्ि पररचािन गररनछे । 

१९. मलहिा सम्बन्धी नीलििः 
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 मलहिाहरुको आलथिक, सामालिक, सांस्कृलिक पररवििनका िालग योिना िथा कायिक्रमहरु संचािन गद ै िैिाने नीलि 

अविम्बन गररनेछ ।  

 मलहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्मसम्मालनि बनाउनका िालग मलहिाहरुको नाममा दिाि हुने उद्योग व्यवसायमा २५ प्रलिशि 

शलु्क छुि गररनछे ।   

 मलहिा लहसंा िथा घरेिु लहसंामा परेका मलहिाहरुको सहयोगका लनलमत्त मनोसामालिक लवमशिकिाि िथा सीप सलहिको 

पनुस्र्थापना केन्रको व्यवस्था गनि पहि गररनछे ।  

 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 लवमखु लकशोरीहरुिाई िीवन उपयोगी िथा लकशोरी परामशि कायिक्रम सञ्चािन गररनछे । 

 गम्भीर प्रकृलिका लहसंामा परेका मलहिाहरुको िालग पनु:स्थापना केन्र माफि ि सलुवधा िथा राहि उपिब्ध गराइनछे । 

२०. बािबालिका सम्बन्धी नीलििः 

 बािबालिकाहरुिाई भलवरयको कणिधारको रुपमा माि हनै वििमानमा लवकासको साझेदारको रुपमा लिइनछे । 

बािबालिकाहरुसाँग सम्बलन्धि लवर्यको नीलि कायिक्रम बनाउदा बािबालिकाहरुको संस्थागि सहभालगिा गनने  गराउने नीलि 

अविम्बिन गररनछे ।   

 बािमैिी स्थानीय शासन कायिक्रमको पणूिरुपमा अविम्बन गरी २ बर्ि लभि बािमैिी नगर बनाउने नीलि लिइनेछ । 

 नमोबदु्ध नगरपालिकािाई ३ वर्ि लभि बािश्रम मिु नगर घोर्णा गनने  नीलि लिइएको छ ।    

 बािबालिकामा पनिसक्ने मनोसामालिक असर प्रभाविाई कम गनि सामदुालयक लवद्याियका बािमिैी कक्षा लशक्षक र 

बािलवकास केन्रको सहयोगी लशलक्षकािाई सामालिक मनोलचलकत्सा सम्बन्धी िालिम सञ्चािन गनने  नीलि लिइनछे ।  

 लभन्न क्षमिा भएका बािबालिकाहरुको िालग लवलभन्न कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

२१. आलदवासी जनजािी, दलिि, अपाङ िथा जेष्ठ नागररक सम्बन्धी नीलििः 

 आलदवासी िनिालिहरुको संलवधान प्रदत्त अलधकारिाई सलुनलिि गद ै आलथिक, सामालिक एवं सांस्कृलिक लवकासका साथै 

भार्ा, संस्कृलि, परम्परा र पखू्यौिी सीपको संरक्षण िथा प्रवद्धिन गनने  नीलि रहनेछ । 

 िािीय भेदभाव िथा छुवाछुि (कसरु र सिाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कायािन्वयनमा िोड लदइनेछ । 

 दलिि समदुायका परम्परागि पशेा, किा र सीप संरक्षण सम्बद्धिन गद ै लिनको क्रमशः आधलुनकीकरण र व्यवसायीकरण गनने  

नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 दलिि वगिको िीवनयापन सहि बनाउन,े सचेिना िथा सीपलवकास िस्िा कायिक्रम सञ्चािन गनने  गराउने नीलि रहनेछ । 

 नगर क्षिेका दलिि समदुायको लस्थलि ि्यांक ियार गररनछे । 

 अपाङ्गहरुको चौिफी लवकास गनि अपाङ्ग िलक्षि कायिक्रम सञ्चािन गनने  नीलि रहनेछ । 

 अपाङ्गिा भएका व्यलिहरुको सीप र किािाई उच्च प्राथलमकिामा रालखनेछ ।  

 नगरलभि रहकेा िेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गद ै वहााँहरुसाँग भएको ज्ञान िथा अनभुव नयााँ पसु्िािाई हस्िान्िरण कायिक्रम 

सञ्चािन गररनछे ।  

 िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य िलिििािाई ध्यानमा राखी स्वास््य लशलवर संचािन गररनेछ ।  
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 नेपाि सरकारबाि उपिब्ध गराइने सामालिक सरुक्षा भत्ता लविरण प्रणािीिाई अझै सहि र सरि बनाउन बैंकहरु वडामा गई 

पणूि अशि िाभिाहीको घरमान ैलविरण गनने  व्यवस्था लमिाइनछे ।  

 आफ्नो घरका िेष्ठ नागररकहरुिाई उत्कृष्ट हरेचाह गनने  पररवारका सदस्यहरुिाई छनौि गरी नगरिे सम्मान गनने  नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

 नगर क्षिेलभि रहनभुएका 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 गराउन ेप्रबन्ध लमिाइनछे । 

 नगरस्िरीय िेष्ठ नागररक भवन लनमािणको िालग उपयिु स्थानको छनौि गरी भवन लनमािणका िालग पहि गररनछे ।  

२२. गैर सरकारी संस्था सम्वन्धी नीलि 

 एकद्धार प्रणािी माफि ि नगरपालिकाको नीलि कायिक्रममा सहयोग पयुािउन े खािका कायिक्रम सञ्चािन गनने  गैरसरकारी 

संस्थािाई माि स्वीकृलि लदने नीलि अविम्बन गररनछे ।  

 गैर सरकारी संस्था लनयमन सम्बन्धी काननू लनमािण गररनेछ । 

 गैर सरकारी संस्थािाई लवकासका साझेदारको रुपमा व्यवहार गनने  नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 

२३. अन्र् नीलि: 

 नगरका वडाहरुको क्षिेफि, िनसंख्या, भौगोलिक अवलस्थलिको आधारमा धेरै असमान रहकेो हुाँदा सम्बलन्धि वडाहरुको 

समन्वयमा वैज्ञालनक ढगंिे लसमाना हरेफेर गनि सम्बलन्धि लनकायमा अनरुोध गररनेछ । साथै वडा केन्र िोक्न ुपनने मा लनयम प्रकृया 

पयुािई प्रस्िाव लसफाररस गरी सम्बलन्धि लनकाय पठाईनेछ । 


