
भूमिकास्थान नगरपामिका 

नुवाकोट, अर्ााखााँची 

आ. व. २०७८/०७९ को नीमि िथा कार्ाक्रि 

 

नगरसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

 

1. विश्व भरि फैविएको कोवभड-१९ (कोिोना भाइिस) को दोस्रो िहिको महामािीको असहज परिवथिविका बािजिु भवूमकाथिान 

नगिपाविकाको निौं नगि सभाको गरिमामय बैठकमा आ.ि. २०७८/०७९ को नीवि ििा काययक्रम प्रथििु गदयछु । 

2. नेपािको साियभौम सत्ता, थिाविनिा, भौगोविक अखण्डिा, िावरिय वहि, थिावभमान, िोकिन्त्र ि जनजीविकाका िावग भएका 

विवभन्त्न आन्त्दोिनहरुमा आफ्नो अमलु्य जीिनको आहुिी गनुयहुने सम्परू्य ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरु प्रवि भािपरू्य श्रद्धासमुन अपयर् 

गदयछु । 

3. गिबर्य दवेख कोवभड-१९ ि यस बर्य सोको दोस्रो िहिका कािर् सम्परू्य मानि जािीमा चनुौविपरू्य संकट पैदा भै सोको विरुध्दमा 

िड्नका िावगथिथ्य सेिा ि सवुििाहरु अप्रया्त  भैिहकेो छ  । यो महामारिका कािर् िाखौ मावनसको ज्यान गइ सकेको छ भने 

किोडौ मावनसहरु सङ््कक्रवमि भएकाछन ्। महामारिको कािर् सङ््कक्रवमि भै जीिन गमुाउनेहरु प्रवि श्रद्धाञ्जिी अपयर् गद ैशोकाकुि 

परििािजनहरुमा गवहिो समिेदना प्रकट गदयछु । सङ््कक्रवमि भै उपचाििि सम्परू्य वददीबवहनी ििा दाजभुाईहरुको वशघ्र थिाथ्य 

िाभको कामना गदयछु । सािै यस निौं नगिपाविकाका नगिसभा सदथय ििा िडा ४ का िडा सदथय वचरकिा के.सी. ि िडा १० 

का िडा सदथय हरिकिा नेपािीको वनिन प्रिी दखु प्रकट गद ैउहााँहरु प्रवि श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । सािै मिृकका परििािमा 

गवहिो समिेदना प्रकट गदयछु ।  

4. कोवभडको जोवखम ििा चनुौिीपरू्य परिवथिविमा अग्र पङ््किीमा िहिे सेिा गने थिाथ्यकमी, सिुक्षाकमी, एम्ििुेन्त्स िगायिका 

सिािी चािक , िारिसेिक, जनप्रविवनवि, समाजसेिी व्यविहरु, िाजनीवि दि एिम् संघ संथिाहरुिाई हावदयक िन्त्यिाद वदन 

चाहन्त्छु । 

5. थिानीय िह आफैमा थिानीय सिकाि भएको सन्त्दभयमा थिानीय सिकािको अनभुवूि वदन,ु विकासका विवभन्त्न आयमहरुको 

माध्यमबाट सन्त्िवुि प्रदान गनुय, नगििासीको जनजीविका ि आिािभिू आिश्यकिाहरु परिपतू्तीमा सहयोग गिी आयआजयन ििा 

थििोजगािको माध्यमबाट आयमा िवृद्ध गिी आदशय नागरिकको पवहचान गिाउने िफय  नगिपाविकाको वजम्मेिािी िहनेहुाँदा उि 

काययमा यहााँहरुको वनिन्त्िि सहयोग िहनेछ भन्त्ने अपेक्षा गदयछु । 

 

नगरसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

अव ि आगािी आ.ब.२०७८/०७९ का नीमि िथा कार्ाक्रिहरु प्रस्िुि गना चाहान्छु 

 

6. आगामी आवियक िर्यको नीवि ििा काययक्रमको वनमायर्का क्रममा नेपािको संवििान २०७२ मा भएका व्यिथिा, संवििानको 

अनसूचुी ८ ि ९ मा भएका एकि ि साझा अविकाि, पन्त्रौ योजनाको आिाि पर , दीगो विकासका िक्ष्यहरु, थिानीय सिकाि 

सञ्चािन ऐन २०७४, संघीय ि प्रदशे सिकािबाट जािी भएका मागय दशयनहरु,  थिानीय िहसंग सम्बवन्त्िि काननुी ििा नीविगि 

व्यिथिा,  टोि, िथिी, िडा, िाजनीवि कमी, नगििासी, वबवभन्त्न पेशाकमी, एिम ्वबर्यगि सवमवििे वदएका िाय सझुािहरुिाई 

समेटी नीवि, काययक्रम ि बजेट वनमायर्का िावग आिािवशिाको रुपमा विएकोछु । 

7. आगामी आ.ि. को नीिी ििा काययक्रमहरु संघीय ाँााँचामा िजुयमा हुनेगिी संघ ििा प्रदशेबाट समानीकिर् अनदुान, सशिय अनदुान 

वबशेर् अनदुान ि िाजश्व िााँडफााँड िफय को बजेट नगिपाविकािाई प्रा्त  भइसकेकोिे नेपाि सिकाििे वदएको मागयदशयन ि मापदण्ड 

बमोवजम बजेटको बााँडफााँड गिी बजेट ििा काययक्रम िजुयमा गरि कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 



8. काययक्रम ििा बजेट िजुयमा गदाय नगिको विकास ि सम्बवृद्धसंग जोवडएका ि नगििे विएका नीविहरूिाई सकभि कायायन्त्ियन हुने 

गिी समेवटएकोछ । 

9. कोवभड-१९ िे प्रभाि पािेका क्षेरहरुको पवहचान गिी त्यथिा क्षेरहरुको उत्िानवशििािाई वबशेर् ध्यान वदई काययक्रम कायायन्त्ियन 

गरिनेछ । 

10. नगिपाविकाका सबै िडा केन्त्र ििा बजाि क्षेर आसपास ि गाउाँ टोिमा समेि नक्शापासको प्रकृयािाई अवनिायय गरि 

कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 

11. वनमायर् सम्पन्त्न भै सकेका योजनाहरुको वटकाउ ििा वदगोपनका िावग ममयि संभाि कोर्को व्यिथिािाई कायायन्त्ियनमा िवगने   

छ । 

12. नगिका गौििका आयोजनाहरुको कायायन्त्ियनमा  वनिन्त्िििा वददं ैिप आयोजनाहरुको पवहचान ि  छनोट गरि सम्बदृ्ध नगि बनाउन 

बजेटको सवुनविििा गरि काययक्रमहरू सन्त्चािन गरिनेछ । 

13. अन्त्ििपाविका, वजल्िा, अन्त्िि वजल्िा ि प्रदशेसंगको पह ाँचमा जोड्ने िर्नैविक महत्िका सडकहरुको छनोट, वनमायर्ाविन 

सडकको थिोिोन्त्निी ििा सिुाि वबथिाि गिी बाहै्र मवहना सिािी सािन सञ्चािन हुने ि वदगोपनाको िावग प्रदशे ि संघीय 

सिकािसंग समन्त्िय गिी कायायन्त्ियन ल्याइने छ ।  

14. उत्पादन योग्य जवमनमा बाहै्र मवहना वसंचाइ सवुििाको िावग नहि ििा कुिोको वनमायर्, सिुाि विथिाि ििा सदुृाँीकिर्मा जोड 

वदइने छ । 

15. थिच्छ खानेपानीको सवुििाबाट बवञ्चि घिपरििाििाई िास प्िान अनसुाि खानेपानीका योजनाहरू सञ्चािनमा ल्याई एक घि 

एक िािाको नीवि अनसुाि सिुवक्षि खानेपानीको हकिाई प्रत्याभवूि हुने व्यिथिा क्रमशः वमिाउाँद ैिवगनेछ । 

16. नगि क्षेर वभर सञ्चािन हुने ठूिा योजनाहरुिे दीघयकाविन रुपान पाने असि, सोको वटकाउ, फाइदा, विन सवकने सम्भाव्य िाभ, 

अिसि ि असि समेििाई ध्यानमा िावख DPR ियाि गरि कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 

17. जैविक विविििािाई संिक्षर् गनय िािाििर्मैरी योजना ििा काययक्रममा वबशेर् जोड वदइ पिूायिाि वनमायर् साँगसाँगै िायो 

ईवञ्जवनयरिङ्किाई अवनिायय गरिनेछ । 

18. साना ििा मझौिा योजनाहरू सकभि उपभोिा माफय ि सञ्चािन गनय प्रािवमकिा वदइनेछ सािै खानेपानी, वसंचाइमा १५% ि 

अन्त्य योजनाहरुमा ५% उपभोिाहरुको सहभावगिािाई अवनिायय रुपमा कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 

19. २० िाख भन्त्दा माविका सबै वकवसमका योजनाहरु E-Bid गरि कायायन्त्ियन गरिनेछ भने २० िाख भन्त्दा  कमका  योजनाको 

हकमा E-Bid को माध्यमबाट कायायन्त्ियनमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ । 

20. आ.ि. २०७७/०७८ मा बहुबवर्यय योजनाको रुपमा ठेक्कापट्टा भै संझौंिा भएका योजनाहरूिाई वनिन्त्िििा वदइनेछ । 

21. उपभोिा सवमवि ििा प्रविथपिायको माध्यमबाट सञ्चािन हुने योजनाहरु समयमा नै संचािन, गरु्थििीयिा कायम गनय योजना 

कायायन्त्ियन िाविका वनमायर् गिी कायायन्त्ियनमा ल्याइनेछ । 

22. िागि साझेदािीको रुपमा काययक्रम सञ्चािन गनय चाहने साियजवनक, नीवज, सिकािी ििा गैि सिकािी संघ संथिाहरुिाई प्रािवमिा 

वदई ६०% नगिपाविका ि ४०% संघ संथिाको िागिसाझेदािी काययक्रमिाई प्रािवमकिा वदइनेछ । 

23. सबै वकवसमका वनमायर् काययको भिूानी गदाय २.५% वनयमानसुाि कन्त्टेजेवन्त्स िकम कट्टा गरि भिूानी गरिनेछ । 

24. वनमायर् हुने पिूायिािको गुर्थिि कायम गनयका िावग ल्याि टेिको काययिाई व्यिवथिि गिी कायायन्त्ियनमा ल्याइनेछ । 

25. कायय सम्पादनमा चथुििा, वमिव्ययी,समय व्यिथिापन गनयका िावग सबै वकवसमका पिूायिाि वनमायर्मा प्रयोग हुने सफ्टियिको 

व्यिथिा गरिनेछ । 

26. वशक्षामा सबै बािबाविकाको पहुाँच सवुनविि गने, शैवक्षक गरु्थिि िवृद्ध गन,े कक्षा कोठाको वसकाइ प्रकृयामा सिुाि गनय नविनिम 

प्रविविको प्रयोग गरिनेछ । 

27. वसकाइमा सिुाि ल्याउनका िावग वशक्षकिाई बाँी जिाफदहेी बनाउद ै शैक्षवर्क योजना वनमायर्, िक्ष्य वनिायिर्, उपिवधि 

िेखाजोखा ि मलु्याङ््ककनमा बवाँ जोड वदईनेछ ।   



28. दिबन्त्दी वमिानिाई वनिन्त्िििा वदनकुा सािै विद्यािय समायोजन काययिाई अगावड बाँाइनेछ । 

29. अल्पसंख्यक,आवियक एिम ्सामावजक रुपमा वपछवडएका समदुाय, जेहने्त्दाि, दविि ििा जनजािीका छार ििा छाराहरुिाई कृवर् 

एिम ्पश ुसम्बन्त्िी प्राविविक वशक्षा (TSLC, +२) अध्यायनका िावग शैवक्षक संथिािे विने मावसक शलु्कमा बवाँमा ५०% ि े

हुने िकम छारिवृत्त  उपिधि गिाइनेछ । 

30. वशक्षक दििन्त्दी न्त्यनु भएका विद्याियिाई वशक्षर् वसकाइ सहयोग अनदुान िापि उपिधि गिाउद ैआएको अनदुानिाई वनिन्त्िििा 

वदइनेछ । 

31. विद्याियिाई िािमैरी, िािाििर् मैरी ि वसकाइ मैरी बनाउद ैिवगनेछ । 

32. विद्याियको शैवक्षक गरु्थिि अवभिवृद्ध गनय विद्याियमा काययिि सबै वशक्षकहरुसंग सचूक सवहिको काययसम्पादन संझौिा गरि 

प्रा्त  नविजाको विशे्लर्र् गनुयका सािै सोको आिािमा वशक्षकको मलु्याङ््ककन गरि पिुथकृि गरिनेछ । 

33. बािविकास केन्त्रको व्यिथिापनमा सिुाि गरि वसकाइ िािाििर् मैरी बनाउनकुा सािै िािविकासका स.का., विद्यािय 

कमयचािीहरुको मनोिि िवृद्ध गनय आिश्यक बजेटको व्यिथिा गरिनेछ ।  

34. वनिक्षिहरुिाई साक्षििा वशक्षा, साक्षिहरुिाई वनिन्त्िि वशक्षाका सािै सीप मिुक काययक्रमहरु सञ्चािन गिी आय आजयनका िावग 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

35. सबै माध्यवमक विद्याियहरुमा विद्यािय थकाउवटङ्क काययक्रमको व्यिथिा वमिाइनेछ । 

36. नगि वशक्षा योजना वनमायर् गरि नगिका शैवक्षक विकासमा जोड वदईनेछ । 

37. थिानीय पाठ्यक्रमको वनमायर् गिी कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ ।  

38. १५ शैयाको आिािभिू अथपिाि आ.ि. २०७८/०७९ मा सम्पन्त्न गिी आ.ि. २०७९/०८०मा संचािनमा ल्याउने व्यिथिा 

वमिाइनेछ । 

39. कोवभड-१९ को िोकिाम ििा वनयन्त्रर्का िावग समदुाय सचेिीकिर्का सािै वनःशलु्क एवन्त्टजेन पिीक्षर्, वप.सी.आि. पिीक्षर्, 

संक्रवमिहरुको उपचािको िावग और्वि व्यिथिा िगायिको दायिा िवृद्ध गिी सबै नगििासीहरुको थिाथ्य सम्बन्त्िी हकिाइय 

सवुनविि गरिने छ ।  

40. नगििासीको जनथिाथ्यमा सिुाि ल्याउनका िावग थिाथ्य पिीक्षर्, वनःशलु्क और्वि विििर्, पोर्र् काययक्रम, मािवृशश ु

काययक्रम, थिाथ्य संथिा ििा  खोप केन्त्रहरुको व्यिथिापनमा सिुाि गिी िियमान थिाथ्य प्रर्ािीमा सिुाि गद ैिवगनेछ । 

41. मवहिा थिथ्य थियम सेविकाहरुिाई  प्रोत्सान थिरुप सञ्चाि सवुििा उपिधि गिाइनेछ ।  

42. सबै थिाथ्य संथिाहरुमा ि्याङ््कक संकिन, ट्याबिुेशन, कायायिय सञ्चािन व्यिथिापनमा सिुाि ि व्यिवथिि बनाउनकुा सािै 

कायय सम्पादनिाई वछटो छरििो बनाउन प्रविविमा जोड वदईनेछ । 

43. थिाथ्यमा सबै नगििासीहरुको पह ाँच प-ुयाउन आ.ि. २०७८/०७९ मा िप आिािभिू थिाथ्य केन्त्रको थिापना गरि सञ्चािनमा 

ल्याईनेछ । 

44. विद्यािय नवसयङ््कग सेिािाई वनिन्त्िििा वदई विद्यािय नसय नभएका सामदुावयक माध्यवमक विद्याियहरुमा सो को व्यिथिा 

वमिाईनेछ । 

45. आयिुेद थिाथ्य इकाइिाई संथिागि गरि क्षमिा विकासका सािै सेिा विथिािमा जोड वदईनेछ । 

46. पिम्पिागि और्वि उपचाि विवि एिम ् पद्धवििाई आिवुनक थिाथ्य वशक्षासंग जोवड थिाथ्य क्षेरमा दवेखएका भ्रमहरुिाई 

जनचेिना माफय ि सचेिीकिर् गरिनकुा सािै जवडिवुट उत्पादनमा जोड वदईनेछ । 

47. नगिपाविकाको थिाथ्य सेिािाई व्यिवथिि रुपमा सञ्चािन एिम ्कायायन्त्ियन गनय, थिाथ्यका काययक्रमहरुिाई बाँी प्रभािकािी 

बनाउन थिाथ्यको  ५ बर् ेिर्नैविक योजना वनमायर् गरि कायायन्त्ियनमा िवगनेछ । 

48. नगििासीहरुिाई थिच्छ, सफा खानेपानी ि सिसफाइमा प्रािवमकिा वदई एक घि एकिािाको नीवििाई प्रािवमकिा वदई परू्य 

सिसफाइको काययक्रमिाई कायायन्त्ियन गद ैिवगनेछ ।  



49. नगिका ऐविहावसक ििा िावमयक सम्पदाको संिक्षर् गरिनकुा सािै यहााँका जनसमदुायको रिवि रििाज, िमय संथकृवि, पिम्पिा, 

चाडपिय, भार्ा, किा, भेर्भरु्ाको जगेनाय,  संिक्षर् ििा सम्िद्धयनमा जोड वदईनेछ । 

50. नगििासीहरुको शािीरिक, मानवसक एिम ्िौवद्धक विकासका िावग इनडोि ििा आउट डोिका खेिकुद काययक्रमहरु सञ्चािन 

गनुयका सािै िारिपवि िवनङ््कगवशल्ड प्रवियोवगिा काययक्रमिाई वनिन्त्िििा वदईनेछ । 

51. यिुाहरू नगिको विकासको स्रोि ि पुाँजी िहकेो हुाँदा विदशे पिायन हुनबाट िोवक आय आजयनका माध्यमबाट थििोजगाि बनाईन े

छ । 

52. मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ््कगिा भएका व्यवि, दविि, जनजािी ििा अल्पसंख्यक नागरिकहरुिाई  सीप मिुक 

काययक्रम माफय ि आय आजयनका िावग प्रोत्सावहि गरिनेछ । 

53. एकि मवहिाहरुको मनोभािनािाई िप प्रोत्साहन गनय ि उनीहरुिाई आत्मवनभयि बनाउन विवभन्त्न सीपमिुक िाविम प्रदान गरि 

आय आजयनका काययक्रमहरु  माफय ि सशिीकिर् गरिनेछ । 

54. समाजमा हुने सबै वकवसमका िैंवगक वहसंाको न्त्यनुीकिर् ििा अन्त्त्यका िावग समदुायिाई सचेि गिाउन जनचेिना मिुक 

काययक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछ । 

55. जेष्ठ नागरिकहरुिाई संगवठि गिी उनीहरु बीच अनभुि आदानप्रदान, दःुख सःुख साटासाट गने, जीिनका भोगाईहरुको पथुिान्त्ििर् 

गने, भजन वकियन िगायिका िावमयक सााँथकृविक माध्यमबाट दवैनक जीिन व्यविि गनय Recreation center वनमायर् गिी 

सञ्चािनमा ल्याउने व्यिथिा वमिाईनेछ । 

56. विवभन्त्न कािर्िे विद्यािय वशक्षाबाट बवञ्चि वकशोिीहरुका िावग अनौपचारिक वशक्षाको माध्यमबाट सीपमिुक काययक्रम प्रदान 

गिी आय आजयनमा आिद्ध गिाईनेछ । 

57. बाि श्रमको अन्त्त्य, जोवखममा पिेका बािबाविकाहरुको पवहचान ि उद्धाि, बािमैरी सशुासन कायम,गाउ समाज ििा 

विद्याियमा हुने वहसंा न्त्यनुीकिर् गनय विद्यािय, िडा ि नगिथििीय बाि सञ्जािको गठन गिी बािबाविकाहरुको हक 

अविकािको संिक्षर् गने काययक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछ ।   

58. मवहिाहरुिाई सहकािीको माध्यबाट शसिीकिर् ि आय आजयनमा अवभप्रेरिि   गनयका िावग आिश्यक सहयोग गरिनेछ । 

59. खिको छाना विथिापन गिी सिुवक्षि नागरिक आिास काययक्रमिाई वनिन्त्िििा वदईनेछ । 

60. सामावजक सिुक्षाको काययक्रमिाई व्यिवथिि बनाउन बैंवकङ््कग प्रर्ािी काययक्रमिाई िाग ुगरिनेछ । 

61. पिम्मिागि कृवर् प्रर्ावििाई आिवुनकीकिर्, व्यिसायीकिर्, यान्त्रीकिर् एिम ्विविविकिर्मा रुपान्त्ििर् गनयका िावग काययक्रम 

सवहिको बजेट विवनयोजन गरिनेछ । 

62. कृवर् ििा पश ु विकास काययक्रमिाई वदगोपना वदनका िावग पकेट क्षेर सञ्चािन, विकास ि विथिाि गिी उत्पावदि िथिकुो 

संकिन,वशिभण्डािर्, बजािीकिर्का िावग, कृर्क, संघ/संथिा, सहकािीहरुिाई प्रविवि एिम ्अनदुानमा सहयोग गरिनेछ ।  

63. साना वसंचाइ, प्िाविक पोखिी, िोपा वसंचाइ काययक्रमिाई वनिन्त्िििा वदईनेछ । 

64. कोवभड-१९ को कािर्बाट विदशेबाट फवकय एका यिुा ि सो बाट प्रभाविि वकसानहरुिाई सहकािी ििा बैंक माफय ि सहुवियि 

धयाज दिमा ऋर् अनदुानको व्यिथिा वमिाईनेछ । 

65. खाद्य सिुक्षा ििा पोर्र् काययक्रमिाई टेिा प-ुयाउन फिफूिका विरुिा उत्पादन, नसयिी थिापना ििा व्यिथिापन, फिफूि पकेट 

क्षेरको व्यिथिा गनुयका सािै सनु्त्ििा, आाँप, कटहि, केिा, विची, वकवि, मेकाडवमयानट िगायिका फिफूिका जाििाई 

प्रािवमकिा वदई काययक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

66. मसिा जन्त्य खेिी (वटमिु, िेजपत्ता, मिौवट,सोमे) िफय  वकसानिाई आकवर्यि गरि सो को उत्पादन, प्रशोिन, भण्डािर् ििा 

बजािीकिर्मा जोड वदइनेछ । 

67. मत्थय पािनमा कृर्कहरुिाई आकर्यर् गनयका िावग काययक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

68. कृवर् ििा पशमुा िाग्ने िोग वकिा वनयन्त्रर्का िावग कृर्कहरुिाई प्राविविक ििा और्वि उपचािमा सहयोग गरिनेछ । 



69. पिम्पिागि रुपमा खेिी गरिदैं आएका थिानीय जािका  ( कोदो, फापि, गहि, जौ, भटमास) िािीहरुको संिक्षर् गिी अगायनीक 

खेिीको उत्पादनमा जोड वदनकुा सािै आिवुनक एिम ्प्रविविमैरी उत्पादनमा जोड वदईनेछ । 

70. नगििासीहरुिाई आत्म वनभयि बनाउनका िावग एक घि एक किेसािािी ि एक गाऊ एक उत्पादनको काययक्रमिाई जोड  वदईने    

छ । 

71. नगिपाविका वभर सञ्चािन ििा थिापना भै वनयमानसुाि दिाय ििा निीकिर् नगिी  काम गरि िहकेा उद्यवम ििा व्यिसायीहरुिाई 

काननुी दायिामा ल्याई सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गनुयका सािै  सञ्चािनमा िहकेा व्यिसायीहरुिाई आवियक कािोिािका सािै 

किदािा वशक्षा काययक्रम ल्याइने छ ।  

72. कािो बजािी, अभाि वसजयना गिी बवाँ मलु्य विने, म्याद नाघेका बथिहुरुको वबवक्र विििर् गने जथिा काययिाई वनरुत्सावहि गनय 

अनगुमन योजना सवहि वनयमन गरिनेछ । 

73. नगिपाविका वभरका पययटकीय क्षेरहरुको पवहचान, संिक्षर्, सम्िद्धयन गनुयका सािै आन्त्िरिक ििा िाह्य पययटक वभत्र्याउनका िावग 

थिानीय अगायनीक खानपानिाइय प्रािवमकिा वदई होम थटे सञ्चािन एिम ्थिानीय साँथकृिीको प्रियद्धनमा वबशेर् जोड वदईने  छ । 

74. सहकािीहरुको दिाय, सञ्चािन व्यिथिापन ििा वनयवमििा सम्बन्त्िी वनयमन गनयका िावग एकीकृि विद्यिुीय व्यिथिापन सचूना 

प्रर्ािी (COPOMIS) प्रर्ािीिाई िाग ुगरिनेछ । 

75. सञ्चािनमा िहकेा सहकािी संथिाहरुको क्षमिा विकासका िावग सहकािी वशक्षा सञ्चािन गरिनेछ । 

76. सबै सहकािीहरुको प्रोफायि ियाि गने, उत्कृि सहकािीहरूिाई प्रोत्सावहि गनय सहकािी वदिसको उपिक्ष्यमा पिुथकृि गरिनेछ । 

77. िघ ुउद्मको प्रिद्धयन एिम ्वसजयना गनय, सीप विकास िाविम, िघ ुउद्यम विकास मोडेिमा काययक्रम सञ्चािन, थिावपि उद्यमीहरुको 

थििोन्त्नविका िावग काययक्रम ल्याईनेछ । 

78. नगि वभरका उद्यमीहरुको पवहचान, क्षमिा विकास, टेिा (सहयोग) का सािै प्रविविको हथिान्त्ििर्का िावग जोड वदईनेछ । 

79. नगि वभरका उद्यमी ििा वकसानहरुिे उत्पादन गिेका  मािसामानहरु कोशिी घिको माध्यमबाट वबक्रीका सािै कोशिी घिको 

क्षमिा विकास ि व्यिथिापनमा सहयोग गरिनेछ । 

80. प्रिानमन्त्री िोजगाि काययक्रमिाई परिर्ाम ििा नविजामवुख बनाउनका िावग आयोजनाको प्रकृवि अनसुाि नगिबाट िप बजेटको 

व्यिथिा गिी काययक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।  

81. थिानीय स्रोि, सािन, ज्ञान, सीप ि  श्रमिाई अविकिम उपयोग गरि नगि वभर सञ्चािन हुने योजनाहरुमा जनश्रमिाई प्रािवमकिा 

वदईनेछ ।  

82. किका क्षेरको पवहचान गिी किका दायिाहरुिाई फिावकिो बनाउने, सबै किदािाहरुिाई किको दायिामा समवेट उनीहरुिाई 

नगिको विकासमा संिग्न बनाउनकुा सािै बाँी वजम्मेिािी ि जिाफदहेी बनाईने ि असिुीका िावग सफ्टियिको व्यिथिा गरिने  

छ । 

83. नगि वभरका सबै वकवसमका िन सम्पदाहरुको संिक्षर् ििा सम्बद्धयनमा समदुायको सकृयिा िवृद्ध गनयका िावग चेिनामिूक 

काययक्रम सञ्चािन गनुयका सािै सामदुावयक िनबाट हुने आम्दानीिाई वनयमानसुाि नगिपाविकाको कोर्मा दावखिा गनयका िावग 

सहजीकिर् एिम ्प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

84. वडवभजन ििा सि वडवभजन िन कायायिय, सामदुावयक िन उपभोिा सवमवि , वबवभन्त्न समहुहरुसंगको सहकायय ििा समन्त्ियमा 

खािी ििा प्रिी बाझो जग्गाहरुमा मसिा ििा जवडबटुी जन्त्य (वटमिु, सनु काउिी, हिो, ििो ,वचउिी) विरुिाहरु िोप्ने काययमा 

प्रािवमकिा वदइनेछ । 

85. भकू्षय वनयन्त्रर् एिम ्िोकिामका िावग िायो ईन्त्जीवनयरिङ््कगका सािै िकृ्षा िोपर्मा जोड वदईनेछ । 

86. पानीका स्रोिहरुको संिक्षर्, वहउदको समयमा सखु्खा हुन नवदन साना खोिा, खोल्साहरु, पानीमा मिु एिम ्वसमसाि क्षेरहरुको 

संिक्षर् गनय रिचाजय पोखिीहरुको वनमायर्मा जोड वदईनेछ । 

87. घिबाट वनक्िने फोहििाई िगीकिर् गरि िि ्ठााँउमा विसजयन गनयका िावग समदुायमा सचेिीकिर् काययक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

88. बजाि क्षेरबाट वनक्िने फोहि मैिािाई उचीि रुपमा व्यिथिापनका िावग ाँि व्यिथिापनमा जोड वदईनेछ । 



89. मानि वनवमयि ििा प्राकृविक रुपमा िहकेा पोखिी, िाि, ििाउहरुको संिक्षर् ििा सम्बद्धयन, थििोन्त्निी एिं सौन्त्दयीकिर् गिी 

आन्त्िरिक पययटन प्रिद्धयन िावग प्रािवमकिा वदईनेछ । 

90. प्राकृविक ििा मानि वसवजयि विपदको िोकिाम ििा न्त्यनुीकिर्का िावग पिूय ियािी, विपदमा उद्दाि ििा विपद पवछको 

पनुःथिापनका िावग विपद प्रविकायय योजना वनमायर् गनय आिश्यक बजेटको व्यिथिा गरिनेछ ।            

91. नगिपाविका, िडा कायायिय, थिाथ्य संथिा िगायि अन्त्य साियजवनक वनकायबाट प्रदान गरिने सेिािाई पािदवशय, सेिामैरी, 

िथिवुनष्ठ बनाउनका िावग नागरिक िडापर ियाि गरि सेिा प्रिाह गरिनेछ । 

92. नगि ििा िडा कायायियहरुबाट प्रिाह गरिने सेिािाई वछटो छरििो, नागरिक मैरी, पािदशी ि जिाफदहेी बनाउनका िावग 

सफ्टियिको व्यिथिा गिी संचािनमा ल्याईनेछ । 

93. सचूनाको हकिाई सबै नगििासीको पह ाँचमा प-ुयाउनका िावग गनुासो सनुिुाई, गनुासो व्यिथिापन, सम्पावदि कामको 

साियजवनकीकिर्, खचयको साियजवनकीकिर् गनुयका सािै िियमान सचूना प्रर्ािीमा िप सिुाि गरिनेछ । 

94. शाखागि सम्पावदि कामहरुमा िप चथुििा ल्यानकुा सािै समय समयमा आई पने जवटििाहरुिाई यिावशर समािान गरि 

सेिाग्राहीहरुिाई गुर्थििीय सेिा प्रदान गरिनेछ । 

95. सचूना ििा प्रविवि, काननुी, प्रशासवनक वबर्यिथिमुा व्यिहारिक ज्ञानका िावग जनप्रविवनवि ििा कमयचािीहरूको क्षमिा 

विकासका िाविम सञ्चािन गरिनेछ । 

96. काययसम्पादनका सन्त्दभयमा आउने समथयाहरुकाको पवहचान, अध्यायन, अनसुन्त्िान गिी समािान गनय, नगिको सामावजक ििा 

आवियक विकासमा टेिा प-ुयाउन ि नि प्रियिनात्मक कायय गनय  काययविविको वनमायर्का सािै बजेट व्यिथिा गरिनेछ । 

97. नगिपाविकािे सम्पादन गिेका सबै काययहरुको मापन,परिर्ाम, गरु्थििका  सािै आगामी वदनका िावग पषृ्ठपोर्र् विन सवमक्षा 

बैठक ििा गोष्ठी, सामावजक पिीक्षर् ि साियजवनक सनुिुाई काययिाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

98. नगिपाविकािे गिेका असि अभ्यासहरुको अनभुि आदान प्रदानका गनयका िावग नगिबाट ७०% ि सहभावगबाट ३०% व्यहोन े

गरि िागि साझेदािीमा वजल्िा ििा अन्त्िि वजल्िा भ्रमर्को व्यिथिा गरिनेछ । 

99. भवूमकाथिान नगिपाविकाको समग्र विकासका िावग िावरिय ििा अन्त्ििावरिय थििमा भवगनी सम्बन्त्ि थिापनाका िावग पहि 

गनुयका सािै सिकािी ििा गैि सिकािी संघ संथिा बीच संथिागि सम्बन्त्ि विथिाि गरिनेछ । 

100. नगिपाविकािे सम्पादन गने काययहरु समयमानै सम्पन्त्न गनय, मापन, परिमार् ि गुर्थिि कायम गनय, सशुासन कायम गनय, संघ 

प्रदशेसंग नबावझने गिी ऐन, कानुन, काययविवि ििा वनदवेशकाहरु वनमायर् गरि कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 

101. आ.ि.२०७८/०७९ को नीवि, काययक्रम ििा बजेट कायायन्त्ियनका िावग एकरुपिा, समय सान्त्दवभयक, गरु्थििीय, पािदवशय ि 

जिाफदहेी बनाउन काययक्रम कायायन्त्ियन वनदवेशका, आिाि एिम ्मापदण्डहरु वनमायर् गिी कायायन्त्ियनमा ल्याईनेछ । 

102. यस नगिपाविकािे विगि बर्यमा  सफि भइ थिावपि भएका सबै वकवसमका नीविगि व्यिथिािाई सकेसम्म कायम िाखी 

वनिन्त्िििा वदईनेछ ।  

103. प्रथिाविि नीवि ििा काययक्रमकको कायायन्त्ियनका िावग  सबै क्षेरबाट आवियक, सामावजक ििा भौविक रुपमा सवक्रय सहयोग 

हुने विश्वास व्यि गदयछु । 

 

अन्त्त्यमा यस नगिपाविकाको समग्र विकासमा योगदान ििा सहयोग प-ुयाउने नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकाि,विकास साझेदािी 

संघसंथिाहरु, जनप्रविवनवि, िाजनीविक दि, िारि सेिक कमयचािी ििा वशक्षक, सिकािी, नीजी ििा सामदुावयक क्षेर, संघ संथिा, श्रवमक 

िगय, नागरिक समाज, सञ्चाि क्षेर िगायि वददीबवहनी ििा दाजुभाइहरु प्रवि हावदयक िन्त्यबाद ज्ञापन गदयछु । 

िन्त्यािद ! 

 

  

 

 


