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आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रम 

 

दोश्रो नगर सभाको पहिलो अतिवेशन नगर प्रमखु श्रीमान ्कुनसाङ लामाज्रू्बाट प्रस्ििु आतथयक बर्य 
२०७९/०८० को वाहर्यक नीति िथा कार्यक्रम 

 

आतथयक वर्य २०७९/०८० को वाहर्यक नीति िथा कार्यक्रम 

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्िरु, 

नमोबदु्ध नगरपातलकाको दोश्रो नगर सभाको पहिलो अतिवेशन अथायि बजेट अतिवेशन मा आतथयक 
वर्य २०७९/०८० को वाहर्यक नीति िथा कार्यक्रमिरु प्रस्ििु गनय पाउँदा सवयप्रथम म नगर 
कार्यपातलका िथा नगर सभाप्रति िार्दयक कृिज्ञिा व्र्क्त गनय चािन्छु। 

१. सवयप्रथम अघिल्लो कार्यकालमा तनवायघचि भई स्थानीर् िि िोर्णा भए पश्चाि सम्पन्न भएको 
स्थानीर् िि सदस्र् तनवायचन, २०७४ मा तनवायघचि भएका जनप्रतितनतििरुले गरेका 
उल्लेखनीर्, उदारणीर्, असल अभ्र्ास र कार्यिरुलाई तनरन्िरिा र्ददै हवपद् िथा 
मिामारीको चपेटामा परररिेको चनुौिीपूणय र असिज अवस्थामा नेपालको राज्र् पनु: संरचना 
पतछ सम्पन्न भएको दोश्रो चरणको स्थानीर् ििको तनवायचन पश्चाि नमोबदु्ध नगरपातलकाका 
िर्य बाट दोश्रो नगर सभाको पहिलो अतिवेशनमा पहिलो पटक आतथयक वर्य २०७९/०८० 
को वाहर्यक नीति िथा कार्यक्रम र्िाँिरु समक्ष पेश गनय पाउँदा म गौरवाघन्वि भएको छु।  

२. प्रथमि: म मलुकुको राजनीतिक, सामाघजक िथा सांस्कृतिक रुपान्िरणका लातग जीवन 
बतलदान गनुयिनुे सम्पूणय ज्ञाि/अज्ञाि सहिदिरु प्रति भावपूणय श्रद्धाञ्जली अपयण गनय चािन्छु। 
साथै हवतभन्न लोकिाघन्िक आन्दोलनका िाईिे र्ोद्धा, अपाङ्ग, बेपत्ता नागररक र तिनका 
पररवारिरु प्रति उच्च सम्मान व्र्क्त गदयछु। 



३. नमोबदु्ध नगरपातलका लोकिन्िका आिारभिू मूल्र्, मान्र्िा, मानव अतिकारको संरक्षण, 
सशुासन, उत्तरदार्ी सरकार, भ्रष्टाचार तनर्न्िण, स्विन्ि न्र्ार्पातलका, प्रसे स्विन्ििा, 
हवतिको शासन र जनिाका आिारभिू िक अतिकार प्रति प्रतिवद्ध छ। 

४. र्स नमोबदु्ध नगरपातलकाले आपसी संवाद, सिमति र सिकार्य मार्य ि लोकिाघन्िक हवति, 
मूल्र् र मान्र्िाका आिारमा नगरको समग्र शासन व्र्वस्थाको संचालन, हवकासको 
व्र्वस्थापन एवं सावयजतनक सेवा प्रवािमा सिुारात्मक कार्यप्रणालीको अनसुरण गरेको छ। 
गणिाघन्िक संिीर्िासँगै बढेका जनिाका आकांक्षा, चािना र भावनालाई सम्बोिन गने दृढ 
संकल्पका साथ र्स हवर्म पररघस्थतिको बीचमा पतन नेपालको वियमान संहविानले अवलम्वन 
गरेको संिीर् शासन प्रणाली कार्ायन्वर्नका क्रममा स्थानीर् ििको समग्र हवकास िथा 
सम्वहृद्धको पररकल्पनालाई साकार पानय आम नगरबासीको भावनाको प्रतितनतित्व गदै सम्वदृ 
नमोबदु्ध नगर तनमायण भने्न आत्मा हवश्वासका साथ हवगिका सर्ल नीति िथा 
कार्यक्रमिरुलाई तनरन्िरिा र्ददै नमोबदु्ध नगरपातलकाको आतथयक वर्य २०७९÷०८० नीति 
िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गदै गदाय िामी सवै गौरवाघन्वि र भाग्र्मानी भएको मैले मिससु 
गरररिेको छु र ठूलो र मित्वपूणय घजम्मेवारी काँिमा रिेको अनभुतूि र बोि भैरिेको छ। 

५. नेपालको संहविान जारी भएपश्चाि संिीर् लोकिाघन्िक गणिन्ि नेपालको पहिलो स्थानीर् 

ििको तनवायचन, २०७४ सम्पन्न भई संिीर्िाको राजनीतिक कृर्ान्वर्न प्रारम्भ भर्ो र 
जनिाको तनकटस्थ सरकारको गठन भर्ो। स्थानीर् सरकारको पहिलो ५ वरे् कार्यकाल 
परुा भैसक्दा लोकिन्िको सबैभन्दा बढी अभ्र्ास िनुे स्थानीर् िि मार्य ि जनिाले आफ्नो 
िरदैलोमा राज्र् र सरकारको उपघस्थति राम्रोसँग अनभुव गनय पार्ो वा पाएन त्र्ो 
िपघशलका हवर्र्वस्ि ु तभिै राखौं िर श्रोि सािन र जानआकांक्षा बीचको र्राहकलो र 
गहिरो खाडल, तथति हवति बसाल्नपुने, संरचना तनमायण गनुयपने, नेपालको लातग हवल्कुलै नर्ाँ 
अभ्र्ासमा अनभुवको कतम, मिामारीको आक्रान्ििा आर्द समस्र्ा र चनुौिीिि ुहवद्यमान तथए 
र रिनेछ। अब र्ी र र्स्िै समस्र्ा र चनुौिीिरुको सामना गदै, उपलब्ि श्रोि र सािनको 
सबोिम प्रर्ोग गदै जनआकांक्षा परुा गने िर्य  अगाडी बढ्नकुो हवकल्प छैन। 

६. आतथयक वर्य २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रमको लातग आफ्नो अमलु्र् सल्लाि 
सझुाव प्रदान गनुयिनुे सम्पूणय जनप्रतितनतिज्रू्िरु, हवतभन्न राजतनतिक दलका प्रतितनतिज्रू्िरु 
हवद्वि वगय, कमयचारीिरु, प्राध्र्ापकिरु, घशक्षकिरु, नागररक समाज, संचार जगि, हवतभन्न 



संिसंस्था, तनजी प्रतिष्ठान र आम नागररकिरुलाई अन्िरस्करणदेघख नै िन्र्वाद व्र्क्त गदयछु 
र कार्ायन्वर्नका लातग तनरन्िर सिर्ोग, सिकार्य र समन्वर्को पतन अपेक्षा गदयछु। 

हर्नै र र्स्िै हवर्र्वस्िकुो पषृ्ठभतूममा नमोबदु्ध नगरपातलकाको आगामी आतथयक वर्य २०७९/०८० 
को वाहर्यक नगर हवकास नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गरीएको छ। 

"कृहर्, व्र्ापार र पर्यटन: िाम्रो सशक्त अतभर्ान" भने्न मूल नारालाई आत्मसाि ्गदै संहविानको ममय 
र भावना अनरुुप सबै प्रकारका हवभेदिरु अन्त्र् गरी आतथयक समानिा, समहृद्ध र सामाघजक न्र्ार्को 
सतुनघश्चििाका लातग समावेशी र सिभातगिामूलक तसद्धान्िका आिारमा समिामूलक समाजको तनमायण 
गनय टोल र वडास्िरबाट अभ्र्ास गने गरी एक हवकतसि, सशुासनर्कु्त र भ्रष्टाचार मकु्त स्थानीर् 
सरकार, उत्तरदार्ी सरकार, हवकासशील सरकार, जनमखुी सरकार, बतलर्ो सरकार सबैको उन्नतिको 
आिार भन्ने मान्र्िालाई साकार पानय आगामी आतथयक वर्य २०७९/८० को वाहर्यक नगर हवकास 
नीति िथा कार्यक्रम संहविान प्रदत्त िक अतिकार सहिि गर्ठि र्स नगरपातलकाको प्रमखुको 
िैतसर्िले र्स गरीमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गने अनमुति चािन्छु। 

र्स गरीमामर् सभाका आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्िरु, 

नगरपातलकाको समग्र हवकास जनिाको उन्नति र सावयजतनक सेवा प्रवािलाई जनमखुी र नतिजामखुी 
बनाउने कुरा लाई केन्र हवन्दमुा राखी नेपालले नपेालले सन ्२०२६ सम्ममा अति कम हवकतसि 
मलुकुबाट हवकासशील राष्ट्रमा ग्र्र्ाजएुट िनुे र सन ्२०३० सम्ममा र्दगो हवकास लक्ष्र् प्राप्त गने 
प्रतिवद्दिासँग एकाकार िुँदै ठोस र्ोजना र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ।िरेक र्ोजना र 
कार्यक्रमलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध, आर् वहृद्धसँग रोजगार प्रवद्धनसँग जोड्दै नगरबासीको 
लातग हविरणमखुी भन्दा उत्पादनमखुीमा आिाररि कार्यक्रम संचालन गने गरी आतथयक वर्य 
२०७९/०८० को वाहर्यक हवकास नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गदयछु।  

 

 

 

 

 



र्स गररमामर् नगरसभामा उपघस्थि आदरणीर् नगर सभा सदस्र्ज्रू्िरु, अब म हवर्र् 

क्षेिगि नीतििरु प्रस्ििु गदयछु। 

 

(क) आतथयक हवकास सतमति 

१. कृहर् िथा पशपंुक्षी हवकास नीति: 
 

 कृहर्लाई आतथयक वहृद्ध र रोजगारीको प्रमखु संवािकको रुपमा हवकास गररनेछ। 
राहष्ट्रर् एवं प्रादेघशक कृहर् नीति बमोघजम कृहर् अनसुन्िान, र्ान्िीकरण, 

व्र्वसार्ीकरण र जलवार् ुअनूकुलन प्रहवतिको प्रवद्धयन गररनेछ। 

 अगायनीक खेिी प्रवियन गनय प्राङ्गारीक िथा जैहवक मल उत्पादनमा हवशेर् जोड 
र्दईनेछ ।   

 जलबार् ुपररवियनको सन्दभयमा कृहर्लाई अनकुुलनका लातग कम क्षेिर्लमा बढी 
उत्पादन गनय हकसानिरुलाई हवतभन्न हकतसमका िरकारी वा बाली उत्पादनका 
लातग कृहर् हवशेर्ज्ञिरुबाट िातलमको ब्र्वस्था तमलाईनेछ । 

 कृहर् सम्बन्िी हवस्ििृ गरुु र्ोजना, कृहर् ऐन, नीति िथा कार्यहवति िर्ार गरी 
कार्यक्रमिरु संचालन गररनेछ। 

 खाद्यवस्ि,ु र्लरू्ल, िरकारी िथा पशजुन्र् उत्पादनको लागि िटाउन कृर्क 
सिर्ोग कार्यक्रम लागू गररनेछ।कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटो 
उपचारको लातग “ माटो तमतन ल्र्ाव”  िथा गणुस्िरीर् “ भेटेररनरी ल्र्ाव ”  

स्थापना र सञ्चालन गररनेछ।साथै, िमु्िी बाली उपचार घशहवर, माटो परीक्षण 
घशहवर जस्िा कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ। 

 संिीर् सरकारको सिर्ोगमा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी “ हवशरे् क्षिे हवशरे् बाली”  

कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।एक वडा एक नमनुा कृहर् िथा पश ुर्मय कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 



 रासार्तनक मलको आपूतियलाई सतुनघश्चि गनय कृहर् सिकारीसँगको समन्वर्मा 
“ मल बैंक”को स्थापना गररनेछ।मलको कोटा बहृद्ध गनय आवश्र्क पिल र 
समन्वर् गररनेछ। 

 कृहर् िथा पशिुन बीमा कार्यक्रमलाई हवस्िार गररनेछ। 

 ज्ञानमा आिाररि कृहर्लाई अगाडी बढाउन कृर्क क्षमिा अतभबहृद्ध कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ।एक वडा एक भेटेरीनरी प्राहवतिकको व्र्वस्था गरी पश ुस्वास्थ 
कार्यक्रमलाई जनिाको िरदैलोमा परु्ायईनेछ । 

 पशिुरुमा लाग्ने मिामारी हवरुद्धको खोप अतभर्ानकै रुपमा सञ्चालन गरी पशिुन 
क्षतिलाई न्रू्नीकरण गररनछे। 

 िाजा कृहर् उपजको भण्डारण गरी उपर्कु्त मौसममा तनकासी  र  हवक्री गनय   
दाप्चा क्षेि र कानपरु-मेतथनकोट क्षेिमा सामहुिक रुपमा घशि भण्डार (कोल्ड 
स्टोर) स्थापनाको लातग लगानीलाई प्रोत्साहिि गररनेछ। 

 विवुरे् नगदेबाली जस्िै घचर्ा, कहर्, ड्र्र्ागन र्ल, कागिी, सनु्िला जस्िा विवुरे् 
नगदेबाली उत्पादनलाई प्रोत्साहिि गनय हवर्शे कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 “ िराभरा करेसाबारी, रोग तबराम डाडँापारी”  को भावनालाई चररिाथय िलु्र्ाउन 
नगर तभिका िरेक पररवारलाई हवर्ादी रहिि करेसाबारी व्र्वघस्थि गनय अतभप्ररेरि 
गररनेछ। 

 भकुण्डे बजारमा रिेको कृहर् उपज संकलन केन्रलाई कृहर् उपज संकलन 
सरलीकरण र संकतलि वस्िकुो प्रतिस्पिी मूल्र्मा तबक्री गनेगरी थप सदुृढीकारण 
गररनेछ। 

 व्र्वसाहर्क कृहर् कमयमा तनजी क्षेि र र्वुािरुलाई आकर्यण गनय परुस्कार, सम्मान 
एवं हवशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 अगायतनक नगरपातलका उन्मखु कार्यक्रमिरु सञ्चालन गनय संि, प्रदेश र गैर 
सरकारी संि संस्थािरुसँग समन्वर् गररनेछ। 

 भ-ूउपर्ोग नीति र कानून बमोघजम भ-ूउपर्ोग र्ोजना तनमायण गरीनेछ।खेतिर्ोग्र् 
जतमनको खण्डीकारण रोकी खेतिर्ोग्र् जतमनको संरक्षण एवं वैज्ञातनक सदपुर्ोग 
गररनेछ। 



 कृहर् िथा पशिुन उत्पादनलाई थप प्रोत्साहिि गनय र मूल्र् स्थीरीकरण गनय कृहर् 
उद्योग स्थापनाथय तनजी िथा सामहुिक क्षेिलाई आकहर्यि गररनेछ । 

 कृहर् वनको हवकास र हवस्िार गनय बागमिी प्रदेश सरकारको “ एक स्थानीर् िि 
एक नसयरी”  कार्यक्रमलाई थप हवस्िार गरी “ एक टोल, एक नसयरी”  कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ। 

 रोशी खोला र दाप्चा खोलाको जलिार क्षेिलाई उपर्कु्त प्रहवति प्रर्ोग गरी 
कृहर्र्ोग्र् भतूममा वरै्भरी तसंचाइ सहुविा उपलब्ि गराउने नीति अनरुुप थप 
जतमनमा संचाइ सहुविा हवस्िार गररनेछ। 

 दिुजन्र् िथा मासजुन्र् पदाथयमा आत्मतनभयर बनाउन ब्र्वसाहर्क पशपुालनलाई 
जोड र्दईनेछ ।  

 व्र्वघस्थि पश ु बिशाला संचालनको लातग आवश्र्क मापदण्ड तनिायरण गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

 पशजुन्र् रोगको रोकथाम िथा उपचारमा हवशेर् जोड र्दईनेछ ।  
 पश ुसेवा व्र्वस्थापनको लातग नीति िथा र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ ।   

 

२. औद्योतगक हवकास र व्र्ावसहर्क प्रवद्धयन सम्बन्िी नीति: 
 

 “उद्योग र उद्यमशीलिा, नमोबदु्ध नगरको गतिशीलिा” भन्न े नारालाई व्र्विारमा 
उिानय उद्योग स्थापना र सञ्चालनको लातग उद्योगमैिी वािावरण सजृना गररनेछ । 

 भकुण्डेबेशी उपत्र्का प्रशासनीक हिसाबले नमोबदु्ध नगरको केन्र भए पतन 
भौगोतलक हिसाबले िेमाल, रोशी, मिाभारि लगार्िका भेगको पतन केन्र भएकोले 
भकुण्डेलाई र्स क्षेिको व्र्ापारीक एवम ् औिोतगक शिरको रुपमा हवकास 
गररनेछ। 

 उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी राहष्ट्रर् िथा अन्िरायहष्ट्रर् स्िरको 
लगानीकिायिरुसँग समन्वर् गदै तमसन कार्यक्रमलाई संचालन र्ददै विृि पकेट, 

ब्लक क्षेि िथा औद्योतगक ग्राम हवकास गदै लतगनेछ। 



 घस्थर पुजँी पाँच लाख सम्म भएका लि ुउद्यमिरुलाई नगरपातलकामा व्र्वसार् 
दिाय गदाय काननु बमोघजम लाग्ने दस्िरु वा शलु्कमा पूणय रुपमा छुट गने साथै 
महिला उद्यमीको माि स्वातमत्व रिने गरी उद्योग वा र्मय दिाय गराएमा त्र्स्िो 
उद्योग वा र्मय नगरपातलकामा दिाय गदाय काननु बमोघजम लाग्ने दस्िरु वा 
शलु्कमा पूणय छुट र्दइनेछ। 

 नगरपातलका तभि सञ्चातलि िरेल,ु लि ुिथा साना उद्योगिरुलाई आफ्नो उत्पादन 
बढाई रोजगारी प्रवद्धयन गनय स्थानीर् बैंकिरुसँगको समन्वर्मा थप पूजँी 
व्र्वस्थापनाथय पिल गररनेछ। 

 परम्परागि र िरेल ुप्रकारका उद्योगिरुको प्रवद्धयन गनय आवश्र्क कार्यक्रम र 
र्ोजना लागू गररनेछ। 

 उद्योग र व्र्वसार् स्थापना र सञ्चालन गनय तनजी क्षेिलाई प्रोत्सािन गररनेछ। 

 संिीर् र प्रदेश सरकारको समन्वर् र सिकार्यमा हवशरे् आतथयक क्षिेको पहिचान 
र सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ। 

 स्थानीर् कृहर् िथा अन्र् कच्चा सामाग्रीको प्रर्ोग गरी संचालन िनुसक्न ेउद्योग 
िथा व्र्वसार्िरुको पहिचान गरी त्र्स्िा उद्योग सञ्चालन गनय तनजी क्षेिलाई 
प्रोत्सािन गररनेछ। 

 ज्ञान, सीप भएका हवपन्न र तसमान्िकृि समदुार्का व्र्घक्तिरुलाई तबउ पूजँीको 
व्र्वस्था गरी साना उद्योग स्थापना र संचालन गनय आवश्र्क तबउ पूजँीको 
व्र्वस्था  गररनेछ। 

 रोजगार, स्वरोजगार र व्र्ससाहर्किा प्रवद्धयन गनय उद्यम हवकास कार्यक्रम मार्य ि 
सीप हवकास सम्बन्िी कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ। 

 प्राहवतिक घशक्षा िथा व्र्ावसाहर्क िातलम पररर्द्को सिर्ोग र सिकार्यमा हवतभन्न 
सीपमूलक िातलम कार्यक्रमिरु संचालन गररनेछ। 

 

लि ुउद्यम 

 आतथयक िथा सामाघजक रुपमा हपछतडएका समदुार्का हवपन्न वगय खास गरर दतलि, 
जनजाति, महिला, अपाङ्ग, सकुुम्वासी आर्दको आतथयक उत्थानको लातग हवतभन्न 



िातलमको व्र्वस्था गरर िी समदुार्लाई आतथयक उपाजयनको लातग सिघजकरण 
गररनेछ। 

 लि ु उद्यमीिरुलाई साना व्र्वसार् स्थापना गनय व्र्ावसाहर्क परामशयको लातग 
आवश्र्क सिघजकरण गररनकुा साथै सवयसलुभ िररकाबाट लि ु कजाय उपलब्ि 
गराउन पिल गररनेछ । 

 साना व्र्वसार् संञ्चालन गनयका लातग व्र्वसाहर्क र्ोजना िर्ार गरर व्र्वसार् 
स्थापना िथा दिाय गनय सिघजकरण गररनेछ । 

 स्थानीर् उत्पादनिरुको संकलन गरर बजारको मखु्र् भाग वा मागयिरुमा तबक्री 
केन्र  नमोबदु्ध उपिार िर मार्य ि तबक्री हविरणको व्र्वस्था गररनेछ । 

 स्थानीर् स्िरमा उत्पार्दि वस्िकुो खररद, कच्चापदाथय खररद र मौज्दाि राख्नको 
लातग एउटा उद्यम कोर् खडा गररनेछ । 

 उद्यमीिरुलाई प्रोत्सािन गनय हवतभन्न मेला, औद्योतगक प्रदशयनीिरुको आर्ोजना 
गररनेछ । 

 लिउुद्यमीद्वारा उत्पार्दि वस्िकुो प्रभावकारी तबक्री हविरणको लातग िथा 
बजारीकरणको लागी तबहक्र अतभर्ान संञ्चालन गररनेछ । साथै लिउुद्यमीद्वारा 
उत्पार्दि वस्ििुरुको उपभोग गनय नगर तभिका कमयचारीिरु, जनप्रतितनति 
ज्रू्िरुलाई अतभप्ररेरि गररनेछ ।  
 

३.  पर्यटन हवकास िथा प्रवद्धयन सम्बन्िी नीति: 
 

 पर्यटन पूवायिार तनमायणको लातग संि, प्रदेश सरकार र नमोबदु्ध नगरपातलकाको 
संर्कु्त वा दईु पक्षीर् लगानीको प्रवन्ि गरी आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ।र्स्िो 
प्रकारको पूवायिार तनमायणको लातग सावयजतनक )तनजी साझेदरी नीति समेि 
अवलम्वन गररनेछ। 

 पर्यटकीर् क्षेिमा िोटल, रेषु्टरेन्ट, िोमस्टे आर्द सञ्चालन गनय तनजी िथा समहुिक 
क्षेिलाई प्रोत्सािन गररनेछ। 



 घजपलाईन, बन्जी जम्प, टे्रहकङ जस्िा सािातसक पर्यटनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
कार्यक्रम संचालन गनय तनजी क्षेिलाई आकहर्यि गररनेछ। 

 िोमस्टे सञ्चालन गनय चािने पर्यटन व्र्वसार्ीिरुका लातग हवशेर् प्र्ाकेज 
कार्यक्रमिरु संचालन गररनेछ। 

 दाप्चा परुानो बजार, रू्लबारी, भेडाबारी , कानपरु, कोटिेमाल र काँके्र बजारलाई 
पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा हवकास गनय आवश्र्क समन्वर् र पिल गररनेछ। 

 नमोबदु्ध पररसर विृत्तर गरुुर्ोजना बमोघजम नमोबदु्ध पररसरको संरचना तनमायण गनय 
नेपाल सरकार, पर्यटन मन्िालर्सँग बजेट माग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 परम्परागि संस्कृति र सम्पदामा आिाररि पर्यटन प्रवियन गनय स्थानीर् वास्िकुला 
झल्कने संरचना, सील्पकला, भेर्भरु्ा, लोक गीि, लोक नतृ्र्, पवय आर्दको संरक्षण 
गररनेछ। 

 आगामी वर्य नमोबदु्ध भ्रमण वर्यको रुपमा मनाउन आवश्र्क िर्ारी गररनेछ। 

 पर्यटनलाई नगर हवकासको मखु्र् मेरुदण्डको रुपमा हवकास गने र िाल भएका 
मठमघन्दर, गमु्वा, चचय आर्द प्राकृतिक मनोरम दृष्र्ावलोकन स्थलको पहिचान एवं 
प्रचार–प्रसार गररनेछ ।  

 प्र्ाराग्लाइतडङको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गने र टे्रहकङ रुटको व्र्वस्था एवं हवकास 
गरर पर्यटन व्र्वसार्लाई ध्र्ानमा राखेर खोतलने िोम स्टे, िोटल, लज र्ािार्ािका 
सािनलाई करमा छुट र्ददैं नमोबदु्ध लगार्िका िातमयक स्थलिरुलाई िातमयक 
पर्यटकीर् स्थलको रुपमा हवकास गररनेछ ।  

 नमोबदु्ध दाप्चा–कोटकाली–तभमसेनस्थान–िुँवाकोट–देवीस्थान–रक्तकाली–कोट तिमाल–

रजबम पोखरी–जगबैजेश्वार लगार्ि नगर तभि रिेका सम्पूणय मघन्दरिरुलाई 
समावेश गरर िातमयक पर्यटन पररपथ तनमायण गररनेछ ।  

 

 

४.  रोजगार सम्बन्िी नीति: 
 

 नगरपातलकले सञ्चालन गने हवकास तनमायण एवं अन्र् कार्यक्रमिरुलाई रोजगारी 
तसजयनासँग आवद्ध गररनेछ। 



 स्थानीर् एवं वाह्य श्रम बजारको बदतलँदो मागलाई सम्बोिन गनयका लातग अिय-
दक्ष र दक्ष श्रमशक्ती हवकास गनय प्राहवतिक घशक्षा िथा व्र्वसाहर्क िातलम 
पररर्द् र गैर सरकारी संि संस्थाको समन्वर्मा हवतभन्न मोडेलका तसपमलुक िथा 
जीवन उपर्ोगी िातलम कार्यक्रमिरु सञ्चलन गररनेछ। 

 कामका लातग पाररश्रतमकमा आिाररि सामदुाहर्क आर्ोजना िथा र्वुा रोजगारका 
लातग रुपान्िरण पिल आर्ोजना सञ्चालन गरी रोजगारी प्रवियन गररनेछ। 

 वेरोजगार व्र्घक्तिरुको पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्रमा सूघचकृि गरी 
प्रिानमन्िी रोजगार कार्यक्रम मार्य ि न्रू्निम रोजगारी उपलव्ि गराईनेछ। 

 आतथयक रुपले अति हवपन्न वेरोजगार व्र्घक्तिरुलाई रोजगारी उपलब्ि गराउन 
श्रममूलक प्रहवतिको प्रर्ोग गरी कार्ायन्वर्न िनुे आर्ोजना छनोट गररनेछ। 

 स्वरोजगार िनु चािने र्वुा िथा शैघक्षक वेरोजगार, महिला, दतलि, अल्पसंख्र्क, 

अपाङ्ग र हवपन्न समदुार्का व्र्घक्तलाई सितुलर्िपूणय कजाय प्रवाि गनय स्थानीर् 
हवत्तीर् संस्थािरुको समन्वर्मा हवशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 वैदेघशक रोजगारीबाट र्केका व्र्घक्तिरुको लगि राखी वैदेघशक रोजगारीबाट 
आजयन गररएको ज्ञान, सीप र पूजँीको प्रर्ोग गरी स्थानीर् स्िरमै थप रोजगारी 
तसजयना गनय आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 नगरपातलकामा रिेका तसपर्कु्त जनशघक्तिरुको पहिचान र सूघचकृि गरर श्रम 
डेस्क मार्य ि ्पररचालन गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

(ख) सामाघजक हवकास 

१.  खानेपानी िथा सरसर्ाई नीति: 
 

 सबै नागररकलाई आिारभिू सरसर्ाई र सर्ा खानेपानी सहुविा उपलब्ि गराउने 
कार्यक्रम बनाई लागू गररनेछ । 

 िाल नगर तभि रिेका सम्पूणय प्राकृतिक मिुानिरुको संरक्षण एवं प्रवयद्धनका तनम्िी 
ित्काल बजेट हवतनर्ोजन गने र वर्ायिको पानी संकलन प्रहवति हवकास गदै नगर 



तभि खानेपानी व्र्वस्थापनका तनम्िी ठूला खानेपानी आर्ोजनािरु संचालन 
गररनेछ। 

 प्राकृतिक खानेपानीका मिुान संरक्षण र सदपुर्ोग गनय टोल हवकास सतमति मार्य ि 
संरक्षण अतभर्ान संचालन गररनेछ । 

 जतमन तभिको पानी उपर्कु्त संघचिी कार्म गनय ररचाजय पोखरीिरु तनमायण गने र 
वकृ्षारोपण कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ । 

 एक िर एक िारा कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा र्दँदै तनमायणातिन खानेपानी 
आर्ोजनािरुमा बजेट सतुनघश्चि गररनेछ। 

 आकासे खानेपानी संकलन गरी भण्डारन गने र हपउन र्ोग्र् बनाउने प्रहवति जडान 
सहििको संरचना तनमायण गनय सम्बघन्िि संि संस्थािरुसँग समन्वर् गरी कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ। 

 र्दगो खानेपानी िथा सरसर्ाइको लातग थप खानेपानीको स्रोििरुको पहिचान गरी 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनछे। 

 ठूला खानेपानी आर्ोजनािरु तनमायण र सञ्चालन गनय आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्थाको लातग संि िथा प्रदेश सरकारिरु समक्ष बजेट प्रस्िाव पेश गररनेछ । 

 नगरपातलका तभि रिेका सखु्खा क्षेििरुको पहिचान गरर अनकुलनका लातग 
आवश्र्क प्रवन्ि तमलाइनछे ।  

 

२.  घशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद नीति: 

शिक्षा: 

 हवद्यालर् उमेरका सबै बालबातलकालाई समर् सापेक्ष गणुस्िरीर् घशक्षाको पिुँच 
सतुनघश्चि गररनेछ। 

 हवद्यालर् बाहिर रिेका सबै बालबातलकालाई हवद्यालर् घशक्षाको मलु प्रवािमा 
ल्र्ाउन आवश्र्क पलि गररनेछ।भनाय अतभर्ानलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।हवद्याथी 
घझकाउ, हटकाउ र तसकाउको लातग कार्यक्रम बनाई लागू गररनेछ। 

 कक्षा १ देघख ५ सम्म क्रमशः अंग्रजेी माध्र्ममा पठन पाठन गररनेछ ।  



 प्रहवतिर्कु्त तसकाई प्रवियन गनय संि, प्रदेश सरकार र घशक्षासँग सम्बघन्िि संि 
संस्थािरुको सिर्ोग समन्वर् र सिकार्यमा आवश्र्क कार्यक्रम लाग ुगररनेछ । 

 हवद्याथी पोर्ण कार्यक्रम संचालन संिीर् सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा 
नगरपातलकाबाट शिप्रतिशि थपगरी र्दवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र 
पोर्णर्कु्त िवरले पर्ायप्त बनाईनेछ । 

 स्थानीर् मित्व र आवश्र्किाका हवर्र्िरु समावेश गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम 
तनमायण गरर लागू गनय आवश्र्क हवघत्तर् स्रोिको व्र्वस्था गररनेछ । 

 हवद्यालर्मा प्राहवतिकिारका हवर्र्िरु पठन पाठन गनय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
सरोकारवालािरुसँगको सल्लाि सझुाव बमोघजम सम्बघन्िि तनकार्मा पिल 
गररनेछ । 

 घशक्षकिरुको पेशागि ज्ञान, सीप, क्षमिा अतभवदृ्धी गनय माग र आवश्र्किाको 
आिारमा िातलम, गोष्ठी, सेतमनार, कार्यशाला, प्रवोतिकारण जस्िा कार्यक्रमिरु 
सञ्चालन गररनेछ। 

 बालबातलकाको संख्र्ाको आिारमा बालहवकास केन्रलाई नमनुा बालहवकास 
केन्रको रुपमा स्थाहपि गदै लतगनेछ। 

 नगरपातलकाले प्रिानाध्र्ापकसँग र प्रिानाध्र्ापकले घशक्षकिरुसँग कार्य सम्पादन 
सम्झौिा गने र सोको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न र अनगुमन, तनरीक्षण, पररक्षण र 
मूल्र्ाङकन गररनेछ। घशक्षकिरुको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कनमनमा कार्य सम्पादन 
सम्झौिालाई आिार मातनने व्र्वस्था गररनेछ । 

 दतलि, तसमान्िकृि, अपाङ्ग, आतथयक रुपले हवपन्न, अहवभावकहवहिन, असिार् 
पररवारका बालहवकालाई हवशेर् छािवघृत्तको व्र्वस्था गरी घशक्षाप्राप्तीको पिुँच 
सतुनघश्चि गररनेछ । 

 घशक्षक हवद्याथी अनपुािको आिारमा बैज्ञातनक मापदण्ड बनाई दरबन्दी तमलान 
कार्य अगाडी बढाईनेछ । 

 उच्च घशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गने शैघक्षक प्रतिष्ठानिरुलाई अनदुानको व्र्वस्था 
गररनेछ। 



 हवद्यालर् अनगुमनलाई िातलकाबद्ध र प्रभावकारी बनाईनेछ। अनगुमनबाट 
देघखएका कैहर्र्ििरुको सिुार भए नभएको जाँच गरर सिुारको लातग आवश्र्क 
पिल गररनेछ । 

 हवद्यालर् सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड बनाई सबै हवद्यालर्िरुमा लागू गररनेछ । 

 वैकघल्पक घशक्षाको आवश्र्किा पहिचान गरी कार्यक्रमिरु लागू गररनेछ । 

 काठमाण्डौ हवश्वहवद्यालर्बाट प्राहवतिक िारका हवर्र्स्ििुरु पठनपाठन गने गरर 
शैघक्षक संस्था सञ्चालन गनय आवश्र्क समन्वर् गररनेछ। 

 नगरस्िरीर् शैघक्षक छािवघृत्त कोर् स्थापना गरी एक वडा, एक कृहर् प्राहवतिक 
उत्पादन गनय नगर तभिका शैघक्षक संस्थालाई अनदुान र्दईनेछ । 

 नगरपातलका तभि रिेका सम्पूणय हवद्यालर्िरुमा आवश्र्क भौतिक पूवायिार सहिि 
पर्ायप्त दरबन्दीको व्र्वस्था गदै घशक्षक तसकाई केन्रको स्थापना र िैमातसक भेला 
गरर शैघक्षक गणुस्िर वदृ्धीको लातग पिल गररनेछ। 

 नगर तभि कम्िीमा एउटा “ अगवुा हवद्यालर्”  स्थापना गदै वाहर्यक “ तसकाई 
मेला”  को आर्ोजना गने र आमघन्िि हवज्ञ अतितथ घशक्षकको सरुुवाि गररनछे। 

 तनजी हवद्यालर्को अभ्र्ास र अनभुव सावयजातनक हवद्यालर्को सिुारमा उपर्ोग 
गररनेछ। 

 हवपन्न पररवारबाट उच्च घशक्षा िाँतसल गनयको तनतमत्त आतथयक सिार्ि उपलब्ि 
गररनेछ। 

 नगर तभिका बाल हवकास केन्र सञ्चालन भईरिेका हवद्यालर्िरु मध्रे् शरुु बर्यमा 
१० वटा हवद्यालर्िरुलाई छनौट गरी प्रारघम्भक साक्षरिा िथा गघणि कार्यक्रम 

)ई.एल.एम (.लाग ु गररनकुा साथै क्रमशः सबै बाल हवकास केन ््र भएका 
हवद्यालर्िरुमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 घशक्षा नीति िथा ५ वहर्यर् शैघक्षक गरुु र्ोजना तनमायण गरर नगरको शैघक्षक 
अवस्था थप गणुस्िरीर् र प्रभावकारी बनाउनेछ ।  

 प्रहवतिमैिी एवं शैघक्षक गणुस्िरमा थप टेवा परु् र्ाउने उदेश्र्ले एक घशक्षक एक 
ल्र्ापटप उपलब्ि गराइनेछ ।  

 स्काउट घशक्षा िथा कार्यक्रमिरु नीघज िथा सामदुाहर्क हवद्यालर्िरुमा संचालन 
गररनेछ ।  



 संि,प्रदेश र पातलकाको साझेदारीमा बाल हवकास केन्रका बाल घशक्षक िथा 
कमयचारीिरुको मातसक पाररश्रतमक र भत्तामा तनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 हवद्यालर् घशक्षामा हवहवििा व्र्वस्थापन गनय एवं हवपन्न बालबातलकाको घशक्षामा 
समन्र्ार् प्रवद्धयन गनय अनाथ, टुिरुा, अतिसीमान्िकृि, लोपोन्मखु, अतिहवपन्न र दतलि 
बालबातलकालाई हवशेर् छािवघृत्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

 हवद्यालर् घशक्षाको गणुस्िर मापन िथा बहृद्ध गनय आिारभिू र माध्र्तमक िि 
स्िरीर् हवहवि अतिररक्त हक्रर्ाकलापिरु सञ्चालन गररनेछ । 

 घशक्षकको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमनलाई हवद्याथी तसकाइ अतभवहृद्धसँग आवद्ध गरर 
आिारभिू र माध्र्तमक ििको तसकाइ उपलब्िीका आिारमा उत्कृष्ठ हवद्याथी िथा 
घशक्षक छनोट िथा सम्मान कार्यक्रम गररनेछ । 

 शैघक्षक गणुस्िर अतभवहृद्धका लातग िातलम प्राप्त व्र्घक्तको प्रवेश िथा लामो 
समर्सम्म घशक्षण पेशामा आवद्ध भई २ बर्य भन्दा बढी समर् कार्यकाल बाँकी 
रिी तनवघृत्तभरण प्राप्त गनय र्ोग्र् भएका हवद्यालर्मा कार्यरि घशक्षकिरुलाई स-
सम्मान हवदाइ गनय  स्वैघच्छक अवकास कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

 नगरपातलकाबाट सम्पादन भएका हवद्यालर् घशक्षाको गतिहवतििरुलाई सम्बद्ध 
सरोकारवालािरुलाई जानकारी गराउन अियबाहर्यक बलेुहटन प्रकाशनको व्र्वस्था 
तमलाइनेछ । 

 हवतभन्न हवश्वहवद्यालर्िरुलाई नगर तभि स्थापना र सञ्चालन गनयको लातग 
सिजीकरण गररनेछ ।  

 नगर तभिका हवद्याथीिरुलाई पठन पाठनका लातग आरक्षणको व्र्वस्था गनय 
हवतभन्न हवश्वहवद्यालर्िरुमा पिल गररनेछ ।  

युव ाः  

 नगरतभिका र्वुािरुलाई र्वुा क्लवमार्य ि सामाघजक सचेिना अतभबहृद्ध गनय, 
खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गनय  प्रोत्सािन गररनेछ ।  

 र्वुािरुलाई नेपाल स्काउटका कार्यक्रमिरु सञ्चालन गरी अनशुासन र परोपकार 
जस्िा मानवीर् र सभ्र् नागररक तनमायणको लातग प्रोत्साहिि गररनेछ । 



 र्वुा पररर्द्लाई समर् सापेक्ष व्र्वघस्थि गरी र्वुा सशघक्तकरण र उद्यमघशलिा 
प्रवियनको लातग पररचालन गररनेछ । 

 र्वुा नेितृ्व हवकास, सीप हवकास, अन्िरतनहिि प्रतिभा हवकास, व्र्ावसाहर्किा 
हवकास िथा सवायहङ्गण हवकासको लातग राहष्ट्रर् र्वुा पररर्द् र गैर सरकारी संि 
संस्थाको सिर्ोग र समन्वर्मा कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ । 

 रोजगार र स्वरोजगार िनु चािने र्वुािरुको लातग प्राहवतिक घशक्षा िथा 
व्र्वसाहर्क िातलम पररर्द् र बि ुप्राहवतिक घशक्षालर्बाट प्रदान गररने सीपमूलक 
िातलम कार्यक्रमका प्र्ाकेजिरु सञ्चालन गररनेछ । 

 र्वुािरुलाई आत्मतनभयर िनुे तसप हवकासको िातलमिरु सञ्चालन गररनेछ ।  
 

खेलकुद: 

 हवद्यालर्िरुको अतिररक्त कृर्ाकलापिरुमा खेलकुदलाई तनरन्िर समावेश 
गररनेछ। 

 राषृ्टपति सतनङ तसल्ड प्रतिर्ोतगिा प्रभावकारी सञ्चालनाथय  बजेटको व्र्स्था गररनेछ 
। 

 नगर खेलकुद हवकास सतमतिलाई गठन गरी प्रभावकारी बनाई खेलकुद कार्यक्रम 
एवं प्रघशक्षण कार्यक्रम सञ्चालन  गररनेछ । 

 र्स नगरपातलकाको वडा नं ४ मा तनमायण सम्पन्न भएको बिदेु्दश्र्ीर् कवडयिल 
आवश्र्क व्र्वस्थापन सहिि सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

 एक वडा एक खेलकुद मैदानको नीतिलाई तनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 हवतभन्न खेलिरुलाई समावेश गरी हवद्यालर् स्िरीर् मेर्र कप आर्ोजना गररनछे ।  
 

३. स्वास्थ नीति: 
 

 गणुस्िरीर् आिारभिू स्वास््र् सेवामा सबै नागररकको सिज पिुँच सतुनघश्चि गनय 
आवश्र्क सबै कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ। 



 सबै स्वास््र् संस्थािरुमा समर्मै और्िी एवं स्वास््र् सामाग्री र स्वास््र् 
उपकरणिरु उपलब्ि गराउने प्रबन्ि गररनेछ। 

 स्वस्थ जीवनसँग सम्बघन्िि हवतभन्न जनजेिनामूलक कार्यक्रमिरु सञ्चालन 
गररनेछ। 

 नगर तभि रिेको स्वास््र् चौहकिरुलाई व्र्वस्थापकीर् िथा भौतिक सिुार गरी 
स्वास््र् उपचार सेवालाई गणुस्िरीर् एवं थप व्र्वघस्थि गररनेछ। 

 नमोबदु्ध नगरपालहकाको वडा नं  .९ घस्थि दाप्चा नगर अस्पिालको व्र्वस्थापकीर् 
िथा भौतिक सिुार गरी १५ शैर्ामा बढोत्तरी गररनेछ ।  

 प्रादेघशक अस्पिालको रुपमा रिेको मेतथनकोट अस्पिाललाई नमोबदु्ध अस्पिालको 
रुपमा नामाकरण गरर शैर्ा बढोत्तरी गनय आवश्र्क पिल गररनेछ ।  

 मोतिहवन्द ुभएका व्र्घक्तिरुलाई उपचार िथा सामाग्री हविरणको लातग आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गररनेछ। 

 हवरामीिरुको स्वास््र् उपचारको लातग अस्पिाल सम्मको पिुँच सतुनघश्चि गनय थप 
एम्बलेुन्स व्र्वस्था गररनेछ। आकघस्मक हवरामी, सतु्केरी, वेसिारा हवरामीिरुको 
लातग तनःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा नीतिलाई तनरन्िरिा र्दईनेछ। 

 सतु्केरी पोर्ण िथा गभयविी पोर्ण कार्यक्रम मार्य ि माि-ृघशश ु स्वास््र् प्रवियन 
गररनेछ । 

 आवश्र्क भएका स्वास््र् संस्थािरुमा स्वास््र् प्रहवतिकिरुको व्र्वस्थापन गनय 
आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गररनेछ । 

 एक हवद्यालर् एक नसय कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 खोप सेवा, सरुघक्षि माितृ्व सेवा, प्रजनन स्वास््र्, पोर्ण सेविरुलाई प्रभावकारी 
रुपवा व्र्वस्थापन र सञ्चालन गररनेछ । 

 महिला स्वास््र् स्वरं्सेहवकािरुलाई प्रोत्साहिि गनय हवर्शे प्रोत्सािन प्र्ाकेजको 
व्र्वस्था गररनेछ। 

 आर्वेुर्दक र प्राकृतिक घचहकत्सा प्रणालीलाई प्रोत्सािन गने नीति अवलम्वन 
गररनेछ । 

 नगरपातलका तभि सञ्चातलि तनजी स्वास््र् संस्थािरुको प्रभावकारी अनगुमन, 

तनररक्षण र तनर्मन गररनछे। 



 जेष्ठ नागररक वगय, पूणयअशक्त वगय र अति हवपन्न वगयलाई लघक्षि गरी स्वास््र् 
उपचारका लातग तनःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ि गराउँदै सो वगयलाई लघक्षि 
गदै मातसक कार्यिातलका िर्ार गरी कघम्िमा महिनाको एक पटक दक्ष र हवज्ञ 
जनशघक्तबाट िमु्िी स्वास््र् पररक्षण घशहवर संचालनमा ल्र्ाईनेछ। 

 प्रचतलि काननु बमोघजम िोहकएका तनम्न आर्स्िर भएका र अति हवपन्न 
वगयिरुको तनःशलु्क स्वास््र् बीमा कार्यक्रम क्रमश संचालन गररँदै लतगनेछ। 

 स्वास््र् सम्बन्िी नीति तनमायण, सेवा प्रवाि र जनचेिनाको लातग तनजी िथा 
गैरसरकारी क्षेिसँग समन्वर् र साझेदारी गररनेछ । 

 नेपाल सरकारले गघम्भर प्रकृिीको रोग भनी िोहकएका तबरामी नागररकिरुलाई  
स्वास््र् सेवाको पिुँचका लातग र्ािार्ाि खचय उपलब्ि गररनेछ । 

 स्वासप्रस्वास )दम (को तबरामीलाई आवश्र्क पने अघक्सजन तसलीडर को सो 
सम्बन्िी हवरामीलाई पार्क पने स्थान वा सम्बघन्िि स्वास््र् चौकीमा उपलब्ि 
गराईनेछ । 

 

४.  महिला हवकास सम्बन्िी नीति: 
 

 महिला सचेिना िथा सशघक्तकरणका कार्यक्रमिरु सञ्चालन गरी सवायहङ्गण क्षेिमा 
महिलाको सिभातगिा सतुनघश्चि गररनेछ । 

 सबै प्रकारका महिला हिंसा हवरुद्ध शनु्र् सिनशीलिाको लातग महिला जागरण 
कार्यक्रमिरु सञ्चलन गररनेछ । 

 गैर सरकारी संि संस्थासँगको सिर्ोग र सिकार्यमा सामाघजक, आतथयक रुपले 
हवपन्न महिलािरुको जीहवकोपाजयनको लातग सीप हवकास कार्यक्रमिरु संचालन 
गररनेछ । 

 महिला हिंसा प्रभाहवििरुकालातग सञ्चालनमा रिेको सेवा केन्रलाई थप व्र्वघस्थि 
गरी अवाश्र्क बजेट हवतनर्ोजन गररनेछ। 



 पातलका तभि हववाि गरर आएका बिुारीिरुका लातग पातलका तभिैका सामदुाहर्क 
शैघक्षक संस्थामा अध्र्र्न गदाय कक्षा १२ भन्दा माथीको अध्र्र्नमा पूणय 
छािबघृत्तको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 सकारात्मक हवभेदका औजारिरुको प्रर्ोग गरी एकल, दतलि, आतथयक रुपले हवपन्न, 

वेरोजगार, असिार् महिलािरुको उत्थान गररनेछ। 

 व्र्वसार् सञ्चालन गनय चािने पूजँी अभावमा रिेका महिलािरुलाई सितुलर्ि 
व्र्ाजदरमा कजाय उपलब्ि गराउन स्थानीर् बैंक िथा हवघत्तर् संस्थािरुसँग 
समन्वर् गररनेछ । 

 महिलािरुमाि सदस्र् रिेको सिकारी संस्थािरुलाई थप प्रोत्सािन गदै त्र्स्िै 
प्रकृतिको सिकारीिरु स्थापनाको लातग आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 हकशोरीिरुलाई हवतभन्न खाले हिंसा हवरुद्ध लड्न आत्मारक्षा िातलम कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

 महिलािरुले उत्पादन गरेको िस्िकला िथा अन्र् सामाग्री संकलन िथा हवक्री 
हविरण गनय नमोबदु्ध उपिार िरको स्थापना गररनेछ । 

 महिलािरुलाई नगरतभि गठन िनुे िरेक संि संस्थामा ५० % सिभातगिा अतनवार्य 
गने र एकल महिला िथा दतलि समदुार्लाई िरेक कार्यमा करमा छुटको 
व्र्वस्था गदै दतलि महिला जनजातिलाई ध्र्ानमा राखेर खोतलने संि संस्था, 
उद्योगलाई करमा २० % छुटको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

 नगर तभिका महिलािरुका लातग लोकसेवा िर्ारी कक्षािरु सञ्चालन गररनेछ ।  
 

५.  बालबातलका सम्बन्िी नीति: 
 

 बालमैिी स्थानीर् शासन िोर्णा गनय परुा गनुयपने सूचकिरु बमोघजमका 
कार्यक्रमिरु लागू गररनेछ। 

 बालश्रमको स्थीतिको मूल्र्ाङकन गरी बाल श्रममकु्त नगरपातलका िोर्णा गने 
कार्यक्रम लागू गररनेछ । 



 बालबातलकाको सरोकारमा काम गने संि संस्थािरुको सिकार्यमा बालबातलकामा 
िनु सक्ने सबै प्रकारको हिंसा तबरुद्दको अतभर्ानिरु सञ्चालन गररनेछ। 

 शासन सञ्चालनको िरेक प्रकृर्ामा बालवातलकाको प्रतितनतित्व सतुनघश्चि गररनेछ । 
आर्ोजना छनोट, िजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनमन गदाय बाल सरोकारका 
हवर्र्िरुलाई मध्र्नजर गररनेछ । 

 बाल क्लव, बाल सञ्जाल, बाल इजलास, बाल समिु गठन गरी हवतभन्न कार्यक्रमिरु 
सञ्चालन गररनेछ । 

 बालबातलकाको मनोरञ्जन र प्रकृति सँगको साक्षिकारको तनघम्ि प्रत्रे्क वडामा 
बाल उद्यानको तनमायण गररनेछ । 

 हवशेर् आवश्र्किा भएका बालबातलकािरुको संरक्षण, बचाउ, तबकास र 
सिभातगिाको लातग कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 बालबातलकासँग मेर्र कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 हवकास तनमायणका िरेक संरचनालाई बालमैिी िथा अपाङ्गमैिी बनाईनेछ। 

 बाल हववाि रोक्न हवशेर् सचेिना कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 बालबातलकािरुको पठन पाठन संस्कृतिलाई प्रोत्सािन गनय सामहुिक पसु्िकालर्को 
स्थापना गररनेछ ।  

 

६. आर्दवासी जनजािी, दतलि, अपाङ्ग िथा जेष्ठ नागररक सम्बन्िी 
नीति: 

 

 नेपाल सरकाबाट उपलब्ि गराइने सामाघजक सरुक्षा भत्ता पूणय असक्त लाभग्रािीको 
िर-िरमा परु्ायउने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा र्दइनेछ। 

 जेष्ठ नागररक मञ्चको सिर्ोगमा अनभुवी जेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप नर्ाँ पसु्िामा 
िस्िान्िरण गनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 जेष्ठ नागररकको सरुक्षा र संरक्षणको लातग सामाघजक संि संस्थािरुको समन्वर् र 
सिर्ोगमा कार्यक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ। 



 जेष्ठ नागररकिरुको पालन पोर्णमा वेवास्था गने, िेलागने िटनािरु तनरुपण गनय 
काननुको दार्रामा ल्र्ाइनेछ ।  

 आर्दवासी जनजािीिरुको मौतलक संस्कृति, पहिचान, पद्दिी, चाडपवय, उत्सव, जािा, 
परम्परागि सीप र पेशा संरक्षण िथा संवद्धयन गनय हवशेर् कार्यक्रमिरु सञ्चालन 
गररनेछ । 

 सामाघजक, आतथयक, राजनीतिक रुपले समाजको मूलिारमा आउन नसकेका 
आर्दवासी जनजािीिरुको पहिचान गरी सशघक्तकरण सम्बन्िी कार्यक्रमिरु 
सञ्चालन गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकिरुको सम्मानपूवयक र मनोरञ्जनात्मक जीवनर्ापनको लातग जेष्ठ 
नागररक तमलन केन्रको स्थापनाको लातग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

 अपाङ्गिा भएका व्र्घक्तिरुको पहिचान गरी पररचर् पि हविरण गने कार्यलाई 
तनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 तनमायणका िरेक संरचनालाई अपाङ्गमैिी बनाइनेछ । अपाङ्गिरुको क्षेिमा कामगने 
संि संस्थािरुसंको सिकार्यमा अपाङ्गिरुको सीप िथा क्षमिा हवकास कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

 आिारभिू आवश्र्क्ता परुा गनय नसक्ने पूणय रुपले अपाङ्ग व्र्घक्तिरुको पहिचान 
गरी जीवनर्ापनको लातग आतथयक सिार्िा उपलब्ि गराइनेछ । 

 आवश्र्क्ता र सम्भावनाको अध्र्र्न गरी अशक्त स्र्ािार केन्र , अपाङ्ग सीप 
हवकास केन्र , जेष्ठ नागररक आवास केन्र स्थापनाको लातग संि िथा प्रदेश 
सरकार समक्ष बजेट कार्यक्रम माग गररनेछ। 

 जेष्ठ नागररकिरुको िेरचाि पालन पोर्णमा असल अभ्र्ास गररने बिुारीिरुलाई 
लघक्षि गरर “ नमोबदु्ध असल बिुारी”  परुस्कारबाट परुस्कृि गररनेछ ।  

 

(ग) पूवायिार हवकास 
 

१.  भौतिक िथा पूवायिार हवकास नीति: 



 नगर तभि रिेका सम्पूणय िातमयक सम्पदािरुलाई समावेश गरर पूवायिारिरुको 
तनर्तमि ममयिसम्भार, सञ्चालन, संरक्षण एवं सम्बद्धयन गनय तनजी क्षेि िथा 
सामदुाहर्क, सिकारी क्षेि र उपभोक्ता सतमतििरुलाई प्रोत्साहिि गने नीति 
तलइनेछ। 

 पूवायिार प्रर्ोगकिायबाट उपर्ोग कर सङ्कनमलन गररनेछ।  

 अतितथ सत्कारका लातग नगर अतितथ गिृ तनमायण गररनेछ। 

 वडा कार्ायलर्को भवन तनमायण गनय वडा नं  .१ को लातग आवश्र्क बजेट 
हवतनर्ोजन गररनेछ। 

 प्रत्रे्क वडामा बालमैिी पाकय , हपकतनक स्पट ,चौिारो, पोखरी, खेलमैदान, 

पसु्िकालर्, संग्रिालर्, र्ोगकेन्र आर्द स्थापना गदै लतगनेछ।  
 सवारी पाहकय ङ्गलाई व्र्वघस्थि गनय सडकका दार्ाँबार्ाँ अव्र्वघस्थि रुपमा सवारी 

सािन पाहकय ङ्ग कार्यलाई तनरुत्साहिि गदै व्र्वघस्थि पाहकय ङ्ग क्षेििरु तनमायण गररने 
छ।  

 २६ हकलो चरंगेरे्दी पक्की पलु तनमायणको कार्यलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ। 

 दाप्चा पनुरूत्थान कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ। 

 तभिी ररङरोडको रुपमा नगरपातलका तभिका साहवक गा.हव.स.िरुका मित्वपूणय 
मठ, मघन्दर, गमु्बा, चचय आर्द प्राकृतिक सनु्दरिालाई समेट्ने गरी पर्यटकीर् 
सडकको रुपमा तभिी ररङरोड तनमायण गनुयका साथै नगर कार्ायलर्लाई सावयजतनक 
र्ािार्ाि मार्य ि प्रत्रे्क वडा सम्म पिुँच हवस्िार गररनेछ । 

 लास्कोटबेशी तलफ्ट तसंचाई, हपपलटार तलफ्ट तसंचाई, खाक्सी तसंचाई, टुतनटारबेशी 
तसंचाई कार्यक्रमिरुलाई प्राथतमकिामा राखी आवश्र्क बजेट हवतनर्ोजन गररनेछ। 

 जीणय अवस्थामा रिेका झोलङु्गे पलुिरुलाई ममयि सम्भार गनय आवश्र्क बजेटको 
ब्र्वस्था गररनेछ ।  

 नमोबदु्ध पररसरमा स्वीकृि गरुुर्ोजना बमोघजम बदु्धमतुिय तनमायण गनयको लातग 
आवश्र्क आतथयक सिर्ोग गररनेछ । 

 

२. सडक िथा र्ािार्ाि िर्य को हवकास नीति: 



 
 नमोबदु्ध नगरपातलका आतथयक वर्य २०७५/०७६ मा तनमायण गररएको नगरस्िरीर् 

र्ािर्ाि गरुर्ोजनालाई पाररि गरी सो अनसुार सडक मापदण्डलाई समर्सापेक्ष 
पनुरावलोकन गररनेछ। 

 नमोबदु्ध नगरपातलकाको भकुण्डे बजारमा बढ्दै गएको सवारी चाप एवम ्भौतिक 
तनमायणलाई ध्र्ानमा राखी रोशीखोला, दाप्चेखोला िथा नौहवसेदेघख मेतथनकोट िुँदै 
बचु्चाकोटसम्म वैकघल्पक सडक सोिी खोला कररडोरिरुको तनमायण गररनेछ । 

 दाप्चा सडक कालोपिे कार्यलाई चाडो भन्दा चाँडो चौकीडाँडा हव.हप. राजमागय 
सम्म जोतडने कार्य परुा गनय पिल गने, िाल रिेका भकुण्डे चौकीडाडँा सडक, 

भकुण्डे काँके्र खाक्सी सडक, भकुण्डे िल्लोिहटर्ा हपपलटार सडक, भकुण्डे 
दारेगौडा िुँदै गििे सडक, भकुण्डे ऐसेलचुौर िुँदै श्र्ामपाटी सडक, भकुण्डे 
रु्लबारी सडक, भकुण्डेबाट चरुवा िुँदै तभडाबारी सडक, भकुण्डेबाट काफ्लेथोक, 

चिुाने जोड्ने सडक, कानपरु बोिोरे कमेरे सडक, परुानागाउँ तसम्ले बसेरी सडक, 

घचन्डे हवतमरे सडकिरुलाई ित्काल स्िरोन्निी िथा ग्रावेलको व्र्वस्था गररनेछ। 

 नगरलाई कालोपिे सडक मार्य ि तछमेकी पातलकािरु रोशी गाउँपातलकाको केन्र, 

तिमाल गाउँपातलकाको केन्र, पाँचखाल नगरपातलका केन्र र ितुलखेल 
नगरपातलका केन्रसँग जोड्ने र नगर तभि २ वटा कालोपिे ररङरोड तनमायण 
गने। नगरस्िरीर् र्ािार्ाि गरुुर्ोजना अनरुुप सडकको तनमायण िथा ममयि गने 
व्र्वस्था तमलाईनेछ। 

 बाहिरी ररङरोडको रुपमा गििे–हपपलटार–खाक्सी–चौकीडाँडा–लासकोट–डाँडागाउँ 
कोटतिमाल–कानपरु–बािोरे–पाँचखाल–बेला–रु्लबारी–नमोबदु्ध–हवतमरे–तसम्ले िुँदै पनु 
गििे सम्म कालोपिे सडक मार्य िजोतडनेछ । 

 श्र्ामपाटी अरुबारीचौर पजुारीटाप ु सडक, श्रीरामवस्िी देवीडाँडा, रु्से्रडाँडा सडक, 

कानपरु सािमलु कमेरे िुँदै बोिोरे सडक, बचु्चाकोट चरुवा भेडाबारी बोिोरेदोभान 
सडक, जोरसल्ला मिांकाल िुँदै देउराली सडक, नमोबदु्ध नगरपातलका 
अन्िरपातलका तनमायण अघि बढाइनेछ। 

 वडा नं. ३ र ५ जोड्ने सडक तनमायणको कार्यलाई तनरन्िरिा र्दइनेछ । 



 हवतभन्न जाि जाति, िमय संस्कृिीिरुलाई लघक्षि गरर व्र्वस्थीि समािी स्थलको 
प्रबन्ि गररनेछ ।  

 ब्र्वस्थीि पूवायिार हवकासको लातग हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरर 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

 

३. हवद्यिु िथा वैकघल्पक उजाय सम्बन्िी नीतिः 
 

 राहष्ट्रर् प्रशारणको हवद्यिु बारम्बार अवरुद्ध िनुे टोल, बस्िीिरुमा 
सरोकारवालािरुको समेि सिभातगिामा वैकघल्पक उजायको हवस्िार गररनेछ। 

 समदुार्को लागि सिभातगिामा दईु वर्य तभि काठका तबजलुी पोललाई स्टीलको 
पोलले प्रतिस्थापन गररनेछ। 

 सावयजतनक मित्वका स्थान र मखु्र् सडकमा समदुार्को साझेदारीमा सौर्य बत्ती 
जडान गने नीति अवलम्बन गररनेछ।  

 पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा पररघचि नमोबदु्ध स्िपुा, गमु्बामा आउने पर्यटकलाई 
मध्र्नजर गदै रू्लबारी देघख नमोबदु्ध श्र्ामपाटीसम्म सौर्य सडक बघत्त जडान 
गररनेछ ।  

 एक िर, एक िारा कार्यक्रम प्रवद्धयनका लातग हवतभन्न प्रहवतििरु मार्य ि सञ्चालन 
भई रिेका पररर्ोजनािरुलाई हवद्यिुका लातग अनदुान ब्र्वस्था गररनेछ ।  

 

४. बस्िी हवकास िथा भकूम्प प्रतिरोिी भवन तनमायण नीतिः 
 

 वस्िी हवकासको तनम्िी एतसर्ाली मापदण्ड अनसुार नगर तभिका सम्पूणय संरचनामा 
सडक सञ्जाल, खानेपानी, टेतलर्ोन, वाईर्ाई, ढल व्र्वस्थापन िथा सडकिरुमा 
सनु्दर वोट–हवरुवािरुको वकृ्षरोपण गने र ५ वर्य तभिमा नगरलाई स्माटय तसटीको 
रुपमा हवकास गररनेछ। 

 र्स नगरलाई कृहर्, आवास िथा औिोतगक क्षेिलाई वगीकरण गरी व्र्वघस्थि 
सिरी हवकास र औिोतगककरण गररनेछ । 



 नगरपातलका क्षेिमा तनमायण िनुे सबै हकतसमका भवन भकूम्प प्रतिरोिी बनाउन े
नीति तलइनेछ । 

 नमोबदु्ध क्षेिको सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गनय हवशेर् भवन तनमायण मापदण्ड 
िथा नमोबदु्ध क्षेि हवकास कार्यहवति िर्ार गरी िरुुन्ि लाग ुगररनेछ। 

 पूरािाघत्वक िथा सांस्कृतिक मित्वका मठ मघन्दर, गमु्बा, चचय, पाटी पौवा, तबिार, 
लगार्िको संरक्षण गररनछे। 

 परम्परागि शैलीका िर तनमायणका लातग तबशेर् कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ ।  
 

(ि) वािावरण िथा हवपद् व्र्वस्थापन 

१. वािावरण संरक्षण नीतिः 
 

 र्दगो हवकास लक्ष्र्का सूचकिरु पूरा गनय हवशेर् नीति िजुयमा गरी सोहि अनरुुपमा 
कार्यक्रमिरु संचालन गररनेछ। 

 वािारणलाई प्रत्र्क्ष असर पने गरर हवकास तनमायण सञ्चालन गने कार्य तनरुत्सािीि 
गरी वािावरण संरक्षणमा जोड र्दईनेछ । 

 हवतभन्न हवर्र् हवज्ञिरुसँग समन्वर् गरी वािावरणमैिी हवकास कार्यक्रमिरु 
सञ्चालन गररनेछ ।   

 चौिारा, पोखरी, पाकय  ,खानेपानीको मलु संरक्षण लगार्िका वािावरणमैिी कार्यिरु 
गररनेछ । 

 वािावरणमैिी िर, टोल, वडा िथा नगर ििका सूचकिरु तनमायण िथा पररमाजयन 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। साथै मूल्र्ाङ्कनमनका आिारमा परुस्कृि गने नीति 
अवलम्बन गररनेछ। 

 सम्पूणय टोल, वडा वािावरणमैिी िोर्णा गनय आवश्र्क पूवायिार तनमायण गरी 
वािावरणमैिी नगर िोर्णा गररनेछ। 

 वडािरुसँगको सिकार्यमा सडकको दार्ाँ बार्ाँ उपर्कु्त स्थलमा स–साना उद्यान 
)बगैंचा( तनमायण गररनेछ। 



 वािावरणमैिी झोलािरुको प्रर्ोगलाई प्रोत्सािन गने कार्यको प्रारम्भ गररनेछ।  
 नगरतभि प्राकृतिक हवपघत्त र अन्र् कृतिम हवपघत्तबाट राििका कार्यक्रम सञ्चालन 

गनय नगरपातलका, नेपाल प्रिरी, नेपाली सेना, रेडक्रस, स्काउट लगार्ि हवतभन्न 
संिसंस्थािरुसँग समन्वर् गररनेछ।   

 नगर तभि रिेका दाप्चा खोला, सोिी खोला लगार्ि अन्र् खोलािरुको मापदण्ड 
िोकी खोलाको दार्ाँवार्ाँ कोररडोर तनमायण गरी दवैुिर्य  बकृ्षारोपण गररनेछ।   

 नगरपातलका तभिका बजार क्षेििरुलाई लघक्षि गरी सावयजातनक शौचालर्िरुको 
तनमायण गररनेछ ।  

 र्वुा र बेरोजगार जनशघक्तलाई लघक्षि गरी स्थानीर्िरुसँगको सिकार्यमा हवपन्न 
पररवारका लातग कबतुलर्िी वन र सामदुाहर्क वनको खाली जतमन, सावयजतनक, 

पिी, ऐलानी िथा नर्द उकासको जग्गामा र्लरू्ल, जडीबटुी िथा आर्मा वहृद्ध 
िनुे हवरुवाको उत्पादन िथा वकृ्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 पोतलथीन झोलाको प्रर्ोगलाई तनरुत्साहिि अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ। 

 हव.पी. राजमागयको दाँर्ा र बाँर्ा क्षेिमा उद्योग स्थापना गदाय वािावरण िथा 
जनजीवनमा प्रत्र्क्ष असर नपने गरर संचालन गने व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

 नमोबदु्ध नगरपातलकाको तसमा प्रारम्भ भए पतछको नमोबदु्ध दाप्चा सडक खण्डको 
दार्ाँ बार्ाँ भागमा बगैंचा, पर्यटकिरुलाई आकर्यण गने गरी पाकय  तनमाणय िथा 
सरसर्ाई कार्यक्रम गररनेछ ।  

 िरको र्ोिोर िरैमा व्र्वस्थापन गनय प्रोत्सािन गने नीति लाग ु गरर स्वच्छ 
शिरको प्रवद्धयन गररनेछ ।  

 

२.  हवपद् व्र्वस्थापन नीति: 
 

 आकघस्मक सेवाका सवारी सािनिरु जस्िै एम्बलेुन्स, दमकल आर्द सािनलाई 
नगर तभि िथा तछमेकी पालीकािरुलाई समेि हवपद्को बेलामा तनःशलु्क सञ्चालन 
गररनेछ। 



 गठन भएका सम्पूणय वडा स्िरीर् हवपद् व्र्वस्थापन सतमति र नगर स्िरीर् हवपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिलाई आवश्र्क िातलमको व्र्वस्था गदै स्रोि सािनर्कु्त बनाई 
िर्ारी अवस्थामा राघखनेछ। 

 प्राकृतिक प्रकोपमा परेका पररवारको रािि िथा पनुस्थायपनमा जोड र्दइनेछ ।  
 नगरपातलकाद्धारा तनतमयि हवपद् व्र्वस्थापन िथा प्रतिकार्य र्ोजनाको आिारमा 

हवपदको पूवय िर्ारी गने कामलाई हवशेर् प्राथतमकिा र्दनकुा साथै नगरपातलकामा 
आपिकालीन उद्धार िथा रािि कोर् र सामग्रीको थप व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 

 

३. र्ोिोरमैला िथा सरसर्ाइ सम्बन्िी नीति: 
 

 र्ोिर जसले उत्पादन गदयछ व्र्वस्थापनको मूल्र् उसैले तिनुयपदयछ, तलदैन म र्ोिोर, 
िरमै बनाउछु र्सलाई मोिोर भने्न तसद्धान्ि र र्ोिोरबाट मोिर बनाउने नीतिलाई 
अवलम्बन गदै नगर क्षेिमा उत्सजयन िनुे र्ोिरमैलालाई व्र्वघस्थि ढंगले 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 र्ोिरमैला उत्सजयन स्थलमा नै कुहिने र नकुहिने र्ोिर छुट्याई कुहिने र्ोिरलाई 
मल बनाई करेसाबारीमा प्रर्ोग गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेछ। 

 वडास्िरमा उत्सजयन िनुे र्ोिर वडास्िरमा नै हवसजयन गने िथा श्रोिमा नै प्रकृति 
अनसुार छुट्याउने व्र्वस्था तमलाउन वडा सतमतििरुलाई प्रोत्साहिि गने नीति 
अवलम्बन गररनेछ।  

 र्दसाजन्र् लेदो व्र्वस्थापन िथा र्ोिोरमैला व्र्वस्थापनकालातग आवश्र्क 
औजारको खररद गरी हवसजयनकालातग उपर्कु्त स्थान छनौट गरी गैर सरकारी 
क्षिेको सिकार्यमा आवश्र्क कार्य प्रारम्भ गररनछे र प्रहवतिको प्रर्ोग गरी 
र्दसाजन्र् र्ोिोरिरुको उघचि ठाउँमा व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क व्र्वस्था 
तमलाईनेछ। 

 र्ोिोरमैला व्र्वस्थापनको लातग सबै वडामा जान सक्ने सवारीसािनको 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 



 

 

(ङ) संस्थागि हवकास िथा सशुासन: 
 

१. सूचना संचार िथा प्रहवति हवकास सम्बन्िी नीतिः 
 

 नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, वडा कार्ायलर् िथा हवर्र्गि शाखा वा इकाईको 
सेवा प्रवािलाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रहवतिमैिी बनाउन आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्था गररनेछ। 

 नगरको मखु्र्–मखु्र् चोकिरुमा तनःशलु्क वाई–र्ाई नेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

 नगरका मखु्र् चोक, बजार, िातमयक पर्यटकीर् क्षेि िथा सम्वेदनशील स्थलिरुमा 
तसतसहटभी जडान, तनःशलु्क वाइर्ाइ सेवा हवस्िार, सूचना केन्रिरुको व्र्वघस्थि 
सञ्चालन, नेटवहकय ङ्ग हवस्िार लगार्िका कार्यिरु गररनेछ।  

 नगरवासीको सूचना प्राप्त गने अतिकारलाई सरुघक्षि गनयको लातग नगर तभि 
पिपतिका, एर् .एम .रेतडर्ो , अनलाईन तमतडर्ा सञ्चालन गनय सम्बघन्िि संि संस्था, 
व्र्घक्तलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

 नगरवासीलाई सूचनाको िकको सतुनघश्चि गने उदेश्र्ले दैतनक वा साप्तहिक रेतडर्ो 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ  । 

 नमोबदु्ध नगरपातलकालाई स्माटय िथा समदृ्ध नगर हवकासकालातग आवश्र्किा 
पहिचान गरी चरणवद्ध रुपमा  समर् सापेघक्षि प्रहवतिमैिी नमोबदु्ध हवकास गने 
नीति तलइनेछ । 

 नेपाल पिकार मिासंि सहिि पिकाररिासँग सम्बघन्िि संिसंस्थािरुसँगको 
सिकार्यमा संचार क्षेिको प्रवद्धयन कार्यक्रम संचालन गररनेछ। 

 

२. संस्थागि हवकास िथा मानव संसािन सम्बन्िी नीतिः 
 



 नगरपातलकाका आम नगरवासी र नगरपातलका बीच सूचना आदान प्रदानमा 
सिजिा ल्र्ाउन एवं नगरवासीका गनुासािरुलाई समर्मै सम्बोिन र भेटिाटको 
लातग समेि सिजिा एवं सरलिा ल्र्ाउन िथा सेवा प्रवािमा सिुार ल्र्ाउन “ िेलो 
नमोबदु्ध”  मोबाइल एप्स र “ िेलो मेर्र कक्ष”  स्थापना गरी संचालनमा 
ल्र्ाईनेछ। 

 गनुासो व्र्वस्थापन प्रणाली, नमोबदु्ध एप्स, टोल फ्री नम्बर, िेलो नमोबदु्धको पेज 
संचालन गररनेछ। 

 नगरपातलकाबाट िनुे सबै हकतसमको भकु्तानीिरु बैंहकङ प्रणालीबाट गराई हवद्यिुीर् 
कारोवारको व्र्वस्था गररनेछ।  

 नगरपातलकाले सम्पूणय वडा समेट्ने गरी नगरको आम्दानी ,खचय, कार्य प्रगति 
हववरण िैमातसक बलेुहटन मार्य ि प्रकाशन गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

 कमयचारीिरुको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमन गरी उत्कृष्ट काम गने कमयचारीलाई 
परुस्कृि गने नीति अवलम्बन गररनेछ। 

 नेपाल सरकारबाट स्वीकृि अन्िररम सँगठन संरचना िथा दरबन्दीको पूणय पालना 
गदै सो सँगठन संरचना िथा दरबन्दी तभि नपने साहवकदेघख तनरन्िर सेवा गरी 
रिेका कमयचारीिरुको वघृत्त हवकासको सतुनश्चििाकालातग जनशघक्त िथा 
व्र्वस्थापन सवयक्षण  गरी  आवश्र्क दरबन्दी/पद कार्म गनय संिीर् सरकारसँग 
समन्वर् गररनेछ।  

 िरेक वडामा प्रत्रे्क आतथयक वर्यमा कघम्िमा एक वटा र्ोजना महिला माि 
सघम्मतलि उपभोक्ता सतमति मार्य ि सञ्चालन गररनेछ र उत्कृष्ट कार्य गने 
उपभोक्ता सतमति र तनमायण व्र्वसार्ीलाई परुस्कृि गररनेछ। 

 नापी कार्ायलर्को सिकार्यमा नगरतभि बनेका लगिक्ा गनय बाँकी रिेका 
सडकिरुको लगिक्ा गरी सावयजतनक सडकमा रुपान्िरण गररनेछ। 

 नमोबदु्ध नगरपातलकाको चौिर्ी एवम ्साझेदारीमा हवकास गनय हवतभन्न राहष्ट्रर् िथा 
अन्िरायहष्ट्रर् नगरपातलकािरुसँग भतगनी सम्बन्ि स्थापना गररनेछ । 

 तडघजटल नापी गने कार्य हवतभन्न सरकारी तनकार्िरुसंग समन्वर् गरी घशघ्र 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

 हवघत्तर् शसुासन कार्म गनय शून्र् बेरुजकुो नीति अवलम्बन गररनेछ ।  



 नगरपातलकामा िनुे िरेक कार्यको ि्र्ाङ्कनम िथा हववरण हवद्यतुिर् माध्र्मबाट 
अतभलेघखकरण गरर सञ्चार माध्र्मबाट दैतनक वा साप्ताहिक रुपमा सावयजतनक गने 
नीति अवलम्वन गररनेछ ।  

 सावयजतनक सेवा प्रवािलाई नागररकमैिी र जवार्देिी बनाउन प्रहवतिमैिी सेवा 
व्र्वस्थापनमा जोड र्दईनेछ ।  

 पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा पररघचि नमोबदु्ध पररसरको व्र्वस्थापन, प्रवद्धयन िथा 
हवकासको लातग नमोबदु्ध हवकास सतमतिको पररकल्पना सहििको सोहि बमोघजमको  
आवश्र्क कानून िजूयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

 

 

३. राजस्व पररचालन सम्बन्िी नीतिः 
 

 अनलाइन मार्य ि राजस्व बझुाउन र आतथयक कारोबारिरु र्स आतथयक वर्यबाट 
कनेक्ट आइ.हप.स. प्रणालीबाट सरुु गररनेछ। 

 कर सितुलर्ि प्रदान गनय आवश्र्क काननुी व्र्वस्था गररनेछ। 

 उत्पादनमूलक क्षेिमा लगानी )पाहकय ङ स्थल, शौचालर्, िरटिरा तनमायण गरी 
भाडामा र्दने( गरी आर्स्रोि बढाउने कार्यको थालनी गररनेछ।  

 लेखा पररक्षणबाट औल्र्ाइएका बेरुज ु िथा सझुाविरुलाई आगामी र्दनिरुमा 
कार्ायन्वर्न गदै बक्र्ौिा, बेरुज ु एवं पेश्की र्र्छ्यौट गने कार्यलाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

 बदु्धघचत्त माला प्रवद्धयन कार्यक्रम संचालनमा ल्र्ाइनछे। 

 

४.  सम्बन्ि, सिकार्य िथा साझेदारी नीतिः 
 

 िीनै िि सरकारको सिकार्य, समन्वर् र सिर्ोगमा हवतभन्न नगर गौरवका 
आर्ोजनािरु संचालन गररनेछ। 



 सावयजतनक तनघज साझेदारी कार्यक्रमलाई हवशेर् प्राथतमकिामा राखी नगर गौरवका 
आर्ोजनामा सावयजतनक र नीघज क्षेिको लगानीलाई सतुनघश्चििा गररनेछ र नीघज 
क्षेिको लगानी, सिकार्य, समन्वर् र सिर्ोगमा हवतभन्न भौतिक तनमायणका 
आर्ोजनािरु संचालन गररनेछ। 

 अन्र् स्थानीर् ििरुसँग साझा सरोकारका हवर्र्िरु जस्िै र्ोिोर व्र्वस्थापन 
केन्र, अग्नी तनर्न्िण, सडक िररर्ाली, प्लाहष्टक तनर्न्िण, स्वास््र्, घशक्षा, खेलकुद, 

पर्यटन, नदी तनर्न्िण, तसंचाई, खानेपानी आदीिरुमा सिकार्य गररनेछ ।  
 

५.  सामाघजक पररचालन िथा सामाघजक सशघक्तकरण नीतिः 
 

 वडा सतमतििरुसँगको समन्वर्मा वडा िथा टोल हवकास सतमति तनमायण गरर उक्त 
सतमतिलाई सामाघजक कार्य गनय पररचालन गररनेछ । 

 हवतभन्न हववाद स्थानीर् स्िरमा नै मेलतमलापकिायको माध्र्मद्वारा मेलतमलाप गने 
गराउन वडास्िरीर् संर्न्ि पररचालन गररनेछ। 

 सशुासन प्रवद्धयन िथा भष्ट्राचार तनर्न्िणका लातग सरकारी, गैरसरकारी र तनजी सबै 
क्षेिमा सदाचार प्रणाली हवकास गररनेछ । 

 

६. गैर सरकारी संस्था सम्बन्िी नीति: 
 

 गैर सरकारी क्षेिको समन्वर्कालातग नगरपातलकामा स्थाहपि गै.स.स .समन्वर् 
कक्ष मार्य ि नगरपातलका तभिको सबै क्षेिमा हवकास िथा सामाघजक कार्य सम्पन्न 
गनय िथा पररचालन गनयका लातग सिकार्य गररनेछ। 

 एकद्धार प्रणाली मार्य ि नगरपातलकाको नीति कार्यक्रममा सिर्ोग परु्ायउने खालका 
कार्यक्रम भएमा वा रिेमा सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थालाई स्वीकृति र्दने नीति 
अवलम्बन गररनेछ। 

७. न्र्ार्ीक सतमति नीति: 



 
 न्र्ार्ीक सतमति मार्य ि तछटो छरीिो र सवयसलुभ ढंगले न्र्ार् सम्पादनको 

व्र्वस्था तमलाईने छ । 

 न्र्ार्ीक सतमतिका पदातिकारी िथा मेलतमलापकिायिरुको क्षमिा अतभवहृद्धको 
लातग अतभमखुीकरणको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 मेलतमलापको माध्र्मबाट वडा स्िरमा मेलतमलापकिायिरुको सकृर्िालाई प्रवद्धयन 
गरी र्थाघशघ्र हववाद सामािान गररने छ । 

 न्र्ार्मा आम नगररकको पिुँच सतुनघश्चि गनय स्थातनर् न्र्ार्ीक सतमतिको 
कार्ायलर्लाई व्र्वघस्थि बनाईने छ । 

 िरदैलोमा न्र्ार्ीक सतमति नाराका साथ वडा स्िरमा िघुम्ि काननुी घशहवर संचालन 
गरी कानून सम्बन्िी अतभमखुीकरण िथा स्थानीर् जनिाको िर दैलोमा  पतुग 
हववाद समािान गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्िरु, 

 

नमोबदु्ध नगरपातलकालाई समदृ्ध  ,समनु्नि ,गतिशील ,भष्ट्राचारमकु्त ,सशुासनर्कु्त र न्र्ार्पूणय बनाउँदै 

िरेक क्षेिमा उत्कृष्ट ,उदारणीर् र नमनुा नगरको रुपमा अगाडी बढाईनेछ । नागररकको हिि ,

कल्र्ाण ,सखु ,सम्वहृद्ध र असल जीवन प्रणालीको हवकासका लातग नमोबदु्ध नगरपातलका दृढ 

संकघल्पि रिेको छ। नगरपातलका तभि उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध  ,गणुस्िरीर् जनशघक्त उत्पादन 

र रोजगारी सजृना मार्य ि समाजमा हवद्यमान गररबी र असमनिािरुलाई न्रू्नीकरण गर््दै सामाघजक 

न्र्ार् सहििको आतथयक सम्वहृद्ध िातसल गनय र्ो नीति िथा कार्यक्रम सिर्ोगी िनुे हवश्वास तलएको 

छु। 

अन्िमा  ,नमोबदु्ध नगरपातलकाले हवगिका असल र जनमखुी नीति िथा कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा र्दई 

हविरणमखुी भन्दा उत्पादनमखुीमा आिाररि कार्यक्रम संचालन सहििको आतथयक वर्य २०७९ /०८० 

को नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गरेको छ र र्स अवसरमा िामो तनमन्िणा स्वीकार गरी अमूल्र् 

िथा व्र्स्ि समर्को बाबजदु र्स नगर सभामा पाल्न ु भएका नगरपातलकाका सभा सदस्र्ज्रू्िरु, 

कमयचारीिरु  ,संचारकमीिरु लगार्ि सरोकारवाला सबैमा िामी आभारी छौँ । नगरपातलकाको नीति 

िजुयमा िथा कार्यक्रम िजुयमाका क्रममा सिभातगिामूलक र्ोजना प्रकृर्ाका सबै चरणमिरुमा सिभागी 

िनु ुिनुे र सिजीकरण गनुयिनुे सबैमा िार्दयक िन्र्वाद व्र्क्त गदयछु। साथै र्स कार्यलाई सर्ल र 

प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनयकालातग सम्बद्ध सबै पक्षबाट सदाझै सल्लाि  ,सिर्ोग र सझुावको 

अपेक्षा गदै वाहर्यक नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा कार्यमा सहक्रर् एवं रचनात्मक सिर्ोग परु्ायउन ुिनुे 

सबैमा िन्र्वाद र्दन चािन्छु र कार्ायन्वर्नकालातग पतन उघचि साथ र सिर्ोगको अपेक्षा गदयछु। 

नगरको अतिकार, श्रोि सािन, उत्तरदाहर्त्व, पारदघशयिा र जवार्देहििा सहििको स्थानीर् सरकारको 

रुपमा स्थाहपि नमोबदु्ध नगरपातलकाको आतथयक समहृद्ध र स्थानीर् स्िरमा लोकिन्िको अभ्र्ासको 



क्रममा सिर्ोग गनुयिनुे सम्पूणय जनप्रतितनति  ,राजनीतिक दल ,कमयचारी ,सरुक्षाकमी ,संचारकमी ,

प्रतितनति सभा सदस्र् ,प्रदेश सभा सदस्र् ,प्रदेश सरकार ,संिीर् सरकार लगार्िमा समदृ्ध नमोबदु्ध 

नगरपातलका तनमायणमा आवश्र्क सिर्ोग गनुय भएकोमा िार्दयक कृिज्ञिा सहिि िन्र्वाद व्र्क्त 

गदयछौ। 

“भ्रष्टचार रहिि नगर, िाम्रो नमोबदु्ध नगर”  

िन्र्वाद। जर् नमोबदु्ध।।  

 


