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नगयसबाका सदस्महरु, 
 

  आज भ कोर्बड-19 को नॉमा बेरयमन्ट सवहत दोस्रो रहयको भहाभायी चऩेटाभा 
ऩरययहेको चनुौर्तऩूणि य असहज अवस्थाभा  गल्माङ नगयऩार्रकाको 9 औ ँ
नगयसबाको फैठकभा आर्थिक वषि २०७8/079 को नीर्त तथा कामिक्रभ 
प्रस्ततु गनि गइयहेको छु । 

  नीर्त तथा कामिक्रभ तजुिभा गने क्रभभा नेऩारको सॊववधान,स्थानीम सयकाय 
सॊचरन ऐन, 2074, अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074, ददगो 
ववकास रक्ष्म,स्थानीम ववकास यणनीर्त, नेऩार सयकायको ऩन्रौ मोजना, गण्डकी 
प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चववषिम मोजना य सॊघ तथा प्रदेश सयकायरे र्रएका नीर्त तथा 
कामिक्रभराई भागिदशिनको रुऩभा र्रएको छु। 

 नेऩारको साविबौभसत्ता, स्वार्धनता, बौगोर्रक अखण्डता, यावष्डम वहत, स्वार्बभान, 
रोकतन्र प्रार्िका रार्ग बएका ववर्बन्न ऐर्तहार्सक जनआन्दोरनहरुभा  आफ्नो 
अभूल्म जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरु प्रर्त बावऩूणि 
श्रद्धाञ्जरी अऩणि गदिछु। र्त आन्दोरनहरुको नेततृ्व गनुिहनुे सम्ऩूणि अग्रजहरुराई 
उच्च सम्भान व्मक्त गदिछु, साथै नेऩारी  सभाजको रुऩान्तयणका रार्ग ऩरु्रमािउन ु
बएको भहान मोगदानको ऩनु्स्भयण गनि चाहन्छु। 

 कोयोना बाइयस कोर्बड-19 भहाभायीका कायण ववश्व नै आक्रान्त छ य त्मसको 
जोखखभ य असहज ऩरयखस्थर्तफाट हाभी ऩर्न भकु्त छैनौ।कोर्बड-19 भहाभायीको 
असयराई न्मूनीकयण गने जनजीवन साभान्म फनाउने कामि चनुौर्तऩूणि छ। 
भानव जार्तभार्थ ठूरो  सॊकट ऩैदा बएको छ ववश्वस्तय-भै मस भहाभायी ववरुद्ध 
रड्न भौजदुा स्वास््म सेवा य सवुवधाहरु अऩमािि देखखएका छन।।सीर्भत श्रोत य 
साधनका फावजदु अखन्तभसम्भ प्रमास गदाि गदै ऩर्न केही नगयवासीरे आफ्नो 



 
 

जीवन गभुाउन ुबएको छ उहाॉहरुको अऩयुणीम ऺर्तको शनु्मता हाभी भाझ सदैव 
यहनेछ।कठीन मस ऩरयखस्थर्तभा सॊक्रर्भत बईज्मान गभुाउनहुनुे भहानबुावहरुराई 
स्भयण गदै शोकाकुर ऩरयवायजनप्रर्त गवहयो सभवेदना व्मक्त गदिछु। साथै 
उऩचायत सम्ऩणुि दददी फवहनी तथा दाजबुाइहरुको शीघ्र स्वास््म राबको काभना 
गदिछु। 

 कोर्बड-19 को सॊक्रभण प्रायम्ब बए रगतै अवरम्वन गयेको यणनीर्त 
सभन्वमात्भक बरू्भका एवभ। सफै नागरयकको एकता धैमिता य सहमोगरे मस 
योगको सॊक्रभण र्नमन्रण योकथाभ य उऩचाय गयी जीवन यऺा गनि हाभी रार्ग 
ऩयेका छौँ।जोखखभऩूणि ऩरयखस्थर्तभा अग्रऩखक्तभा यहेय सेवा गने स्वास््मकभॉ, 
सयुऺाकभॉ, सपाइकभॉ, एम्फरेुन्स चारक रगामत सम्ऩूणि याष्डसेवक 
कभिचायीहरुको उच्च प्रशॊसा गदिछु।अत्मावश्मक वस्तकुो आऩूर्ति सहज फनाउन 
मोगदान गने सफै व्मखक्त तथा सॊघ-सस्थाॊराई आबाय प्रकट गनि 
चाहान्छु।कोर्बड-19सॊक्रभण योकथाभ य र्नमन्रणका रार्ग स्थानीम सयकायरे 
चारेको कदभभा ऩूणि साथ ददई सहमोग गनुिबएकोभा सम्ऩूणि नगयवासी 
दददीफवहनी तथा दाजबुाईप्रर्त हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु। 

 कोर्बड-19 योकथाभ तथा र्नमन्रण य उऩचायको कामिभा मोगदान ऩमुािउनहुनु े
सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहका जनप्रर्तर्नधी याजनीर्तक दर र्नजी तथा व्मवसामीक 
ऺेर सञ्चायजगत य कोयोना योकथाभ र्नमन्रण य उऩचायको रार्ग सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने सफै सहमोर्ग हातहरुराई धन्मवाद ददन चाहन्छु उक्त सहमोग 
ऩायदशॉरुऩभा खचि हनु े त्मभा आश्वस्त तलु्माउन चाहान्छु।र्नषधेाऻाको 
अवस्थाभा  औषधी खाद्यवस्त ुरगामत उत्ऩादनभरुक उऩबोग्म वस्तहुरुको सहज 
आऩूर्ति हनु े व्मवस्था गरयएको छ।र्नषधेाऻाफाट प्रबाववत गरयव, असहाम तथा 
ववऩन्न ऩरयवाय, दैर्नक कभाई गरय जीवनमाऩन गने व्मखक्त तथा कोर्बड-19  का 
कायण र्सखजित  अन्म कायणरे योजगायी गभुाएका व्मखक्तहरुराई रखऺत गरय 
याहत उऩरब्ध गयाइएको छ। 

  

 

नगयसबाका सदस्महरु,  



 
 

 नेऩारको सॊववधान जायी बए सॊगै सॊघीम शासन प्रणारी सॊस्थागत गनिको रार्ग 
सॊवत 2074 वैशाख 31 गते सम्ऩन्न स्थानीम तहको र्नवािचनफाट र्नवािखचत बई 
हाभीरे कामिबाय सम्हारेको 4 वषि ऩयुा बइ ऩाचौँ वषिभा प्रवेश गयेको छ मो अवर्धभा  
र्रइएका नीर्त तथा कामिक्रभ कामािन्वमन भापि त नगयऩार्रकाको सभग्र ववकासभा 
ददगो प्रगर्त हार्सर गनि सपर बएको छ।चार ुआ. व. को अखन्तभ चौभार्सक सरुु 
सॉगै गल्माङ नगयऩार्रकाभा  कोर्बड-19 को सॊक्रभण देखा ऩयेको छ।रक्ष्म य 
मोजना साथ अखघ फढ्न व्मवधान आएको छ, ववकासका आकाॊऺा य गर्तभा असय 
ऩगेुको छ।मस भहाभायीका कायण स्थानीम सयकायरे स्वास््म, खशऺा, योजगायी य 
आर्थिक ऩनुिउत्थान राई भखु्म  प्राथर्भकताभा सभावेश गनुि ऩयेको छ।र्नशेधाऻाको 
अवस्थाका  फावजदु ऩर्न साभाखजक दयुी कामभ गने सयुऺा प्रवन्ध र्भराई ववकास 
र्नभािण कामिराई र्नयन्तयता ददइ यहेको अवस्था छ। कृवषभा उत्ऩादन फढाउन 
व्मवसावमकयण,आमआजिनका रार्ग ऩशऩुारनभा ववृद्ध,मातामातभा ऩहचुॉ ववृद्ध गनि साॉघयुा 
सडकहरु ववस्ताय, खेर्तमोग्म जर्भनका रार्ग र्सॊचाई सॊयचना र्नभािण,एक घय एक 
धायाको अवधायणाभा सयुखऺत खानेऩानी आऩूर्ति, स्वयोजगायी उन्भखु योजगाय भरुक 
उद्यभको ववकास, ऩमिटवकम ऺेरको ववस्ताय भापि त  ववकासभा स्थावमत्व कामभ हदैु 
गएको छ।  

 
अफ भ ववषमगत तथा ऺेरगत नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि अनभुर्त चाहान्छु । 

1.स्वास््म सम्फन्धी नीर्त् 
  कोर्बड-19 को उऩचाय योकथाभ तथा र्नमन्रणको रार्ग गल्माङ नगय 

अस्ऩतारराई कोर्बड उऩचाय केन्रको रुऩभा रुऩान्तयण गरय कोयोना सॊक्रर्भत 
नागरयकको र्नशलु्क उऩचायको व्मवस्था र्भराइने छ।  

 आधायबतु स्वास््म सेवाभा नगयवासीको सहज ऩॉहचुका रार्ग सॊघ य प्रदेशको 
सहकामिभा गल्माङ  नगय अस्ऩतार सदुृवढकयण तथा ऺभता ववस्ताय गरय ववशेषऻ 
सेवा सवहत 25 शैमाको अस्ऩतारभा स्तयोन्नर्त गरयनछे । 



 
 

 गरयव, अऩाङ्ग, असहाम, दीघि योगी, गबिवती भवहरा, नवजात खशश ुतथा सतु्केयी 
आभाको स्वास््म सधुायका कामिक्रभ सॊचारन गनि फहुऺ ेरीम ऩोषण कामिक्रभ 
सॊचारन  गरयनछे। 

 ऩूणि खोऩ सरु्नखितताको  ददगोऩनका रार्ग ऩूणि खोऩ काडिको व्मवस्था 
गरयनेछ।नागरयकको घयदैरोभा स्वास््म ऩहुॉच ऩमुािउन भवहरा स्वास््म 
स्वमसेववकाराई ऩरयचारन गरयन ेछ।  

 भवहरा स्वास््म सॊमभसेववकाको सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन प्रोत्साहनका 
कामिक्रभ अगाडी फढाइने छ। त्मसका रार्ग अऺमकोष स्थाऩना तथा सॊचारन 
गरयने छ।भवहरा स्वॊभसेववकाको ऩरयवायको  र्नशलु्क स्वास््म ववभा गरयने छ। 

 सभदुामभा आधारयत स्वास््म स्वमसेवक, स्वास््म आभा सभहु, टोर ववकास 
सॊस्था, सहकायी, मवुा क्रव, फार क्रव जस्ता सॊघ सॊस्था ऩरयचारन गरय 
साभदुावमक स्वास््म कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 नगयर्बर ऩाठेघयको क्मान्सयको ऩवहचान तथा भगृौरा ऩयीऺणको दामया 
पयावकरो फनाई सभमभा नै योग ऩवहचान गरय रुग्णता तथा भतृ्मदुय कभ गरयन े
छ। 

  प्राकृर्तक प्रकोऩ तथा ववर्बन्न  भहाभायी आउन सक्न ेजनस्वास््म ववऩद ऩवहचान 
र्नमन्रण तथा उऩचायका रार्ग स्वास््मकभॉ सवहको Rapid Response Team 

राई तमायी अवस्थाभा याखी ऩरयचारन गरयने छ। 

 कोर्बड-19 तथा प्राकृर्तक ववऩद योकथाभ तथा र्नमन्रणका रार्ग छुटै्ट कोषको 
व्मवस्था गयी सयकायी र्नजी य अन्म ऺेरफाट प्राि हनु े यकभ ऩायदशॉ रुऩरे 
ऩरयचारन गरयन ेछ। 

 

 सॊघ य प्रदेश सयकायको सहकामिभा गल्माङ नगय अस्ऩतारफाट स्वास््म र्फभा 
कामिक्रभ भापि त सरुु सेवा ववन्दकुो सेवा सवहत स्वास््म सयुऺण प्रदान गरयनेछ 
। 



 
 

 फोटे, भाझी, बजेुर रगामत अर्त ववऩन्न, गरयव, र्सभान्तकृत,दर्रत सभदुाम,एकर 
भवहरा, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका नागरयकराई स्वास््म र्फभा वप्रर्भमभभा 
अनदुान प्रदान गरयनेछ। 

 स्वास््म सॊस्था नबएका  वडा नॊ. 3, 5 य 10 भा  आधायबतु सेवा सवहत 
स्वास््म चौकी सॊचारन गरयन ेछ। खजभहुा, वेरचौय य ऩेराकोटभा शहयी स्वास््म 
ईकाइ स्थाऩना गरयने छ। 

 गल्माङ नगयऩार्रकाभा सवुवधासम्ऩन्न प्राकृर्तक खचवकत्सा सवहतको 15 शैमाको 
आमफेुद अस्ऩतार स्थाऩनाका रार्ग आवश्मक जग्गा तथा ववस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रर्तवेदन तमाय गरय कामािन्वमन गरयनेछ । 

 स्वास््म सॊस्था, स्वास््मकभॉ य सोको ब्मफस्थाऩन सर्भर्तको  ऺभता ववकास गरय 
नगयऩार्रकाको अनगुभनराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 

 र्फद्यारमभा स्वास््म खशऺा य गाउभा गाउॉघय खक्रर्नक तथा स्वास््म खशववय 
अर्बमानका रुऩभा सॊचारन गरयनेछ। 

 वर्थिङ सेन्टय थऩ गरय उऩकयणमकु्त फनाई गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गरयन ेछ। 

 कोर्बड-19 फाट गाउ सभाजराई सयुखऺत याख्न प्रबावकायी कदभ चार्रने छ।  
फ्रन्टराइनभा यहेय सेवा गने डाक्टय नसि स्वास््मकभॉको भनोफर उच्च याख्न 
ववशेष प्रोत्साहन सवुवधाको व्मवस्था गरयन ेछ।साथै कोर्बड-19 का कायण भतृ्म ु
हनुबुएका नागरयकहरुराई जनही 25 हजाय प्रदान गरयने छ,  कोर्बड 19 का 
कायण हनु सक्ने सम्बाववत भानववम ऺर्तराई न्मूर्नकयण गनि  छुटै्ट याहत 
कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 भवहरा खशऺकराई प्रजनन स्वास््म सम्फन्धी तार्रभ ददई छाराहरुको प्रजनन 
स्वास््म सम्फखन्ध प्रायखम्बक सभस्मा सभाधान गरयन ेछ।  

 नगय ऺेरर्बर “छुवऩि खाऔॊ, सतुॉ हटाऔॊ” अर्बमानराई र्नयन्तयता ददॉदै 
मवुाहरुराई धमु्रऩान, भद्यऩान तथा रागूऔषध प्रमोगभा र्नरुत्सावहत गरयनेछ । 

 सॊघ य प्रदेशको सहकामिभा धमु्रऩान तथा भद्यऩानको र्नमभनगयी साविजर्नक 
स्थरराई धमु्रऩानतथा भद्यऩानभकु्त ऺेर फनाइनेछ। 



 
 

 सवै वडाका स्वास््म सॊस्थाभा सडक सॊजाररे जोडी नगयऩार्रकाभा एम्फरेुन्स 
सेवा ववस्ताय एवॊ व्मवखस्थत गरयन ेछ।टोर ववकास सभहु, सॊगदठत सॊस्था, आभा 
सभहु, मवुा क्रव राई आधायबतू स्वास््म तार्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 सम्ऩूणि नगयवासीको स्वास््म अवस्थाको जानकायी याखी त्माङ्कीकयण गरयने छ 
प्रत्मेक नगयफासीको स्वास््म अवस्था प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा ववद्यतुीम अर्बरेख 
य प्रर्तवेदन गने कामिराई थऩ व्मवखस्थत गरयन े छ।सभाजभा यहेका ववर्बन्न  
अस्वस््म नागरयक तथा ददघि योगीको योगको अवस्था ऩत्ता रगाउन Diseases 

Screening कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

2.खशऺा सम्फन्धी नीर्त् 
 खशऺा ऺेरभा कोर्बड-19रे ऩायेको प्रबावका कायण ववद्यारम तहका 
वारवार्रकाहरुभा ऩनि सक्ने गखम्बय असयराई न्मूर्नकयण गनि स्थानीम खशऺा सम्फन्धी 
नीर्त कामािन्वमन गयी ववद्यारम व्मवस्थाऩन, खशऺक दयफन्दी र्भरान, नगय ऺेरर्बर 
खशऺक सरुवा, रयक्त दयफन्दीभा कयाय खशऺकको व्मवस्था, नभूना ववद्यारमको 
ववकास, ऩूविप्राथर्भक कऺा ववद्यारमहरुभा सॊचारन, अशक्त ववद्याथॉराई आवासीम 
सरु्फधा उऩरब्ध गयाउदै साभदुावमक ववद्यारमहरुभा अॊग्रजेी भाध्मभको ऩढाइका 
साथसाथै प्राववर्धक खशऺा ऩठनऩाठन राई र्नयन्तयता ददइने छ।  

 आधायबतु तथा भाद्यर्भक खशऺाभा सफैको सभान ऩहुॉच र्फस्ताय गयी खजवनोऩमोगी 
खशऺा प्रदान गरय स्वयोजगाय शृ्रजना गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 खशऺकहरुराई प्रववर्धको भाध्मभफाट खशऺण र्सकाई वक्रमाकराऩ सॊचारन गनि 
सक्न ेसीऩ हार्सर गयाउन सफै खशऺकहरुराई ऺभता ववकास कामिक्रभ सॊचारन 
गरयने छ। 

  “Best Teacher, Best Classroom and Best Management for Class One” को नीर्त अवरम्वन 
गरय शैखऺक सधुाय कामिक्रभ र्नयन्तयता ददइने छ।  

 आधायबतू तथा भाध्मार्भक खशऺाभा सफैको ऩहुॉच ऩगु्न े गरय Virtual Class को 
भाध्मभफाट अध्ममन अध्माऩन कामि सॊचारन गनिको रार्ग प्रत्मेक ववद्यारमभा 
प्रववर्धको ववस्ताय गरयने छ। 

 प्रदेश सयकायको सहरगानीभा साविजर्नक ऩसु्तकारम स्थाऩना गरयनेछ ।  



 
 

 ववद्यारमहरुराई जनसॊख्माको फनोट, बौगोर्रक अवस्थाको आधायभा ववद्याथॉ कभ 
बएका ववद्यारमहरुराई सभामोजन गरय साधन स्रोत मकु्त फनाई मातामातको 
सवुवधा ववृद्ध गरय ववद्यारमको ऩहुॉच सहज फनाइने छ। 

 नगयऩार्रका स्तयीम  अर्तरयक्त वक्रमाकराऩ (खेरकुद हाखजयीजवाप वततृ्वकरा 
सॊगीत) सॊचारन गरयन ेछ। 

 खशऺकको खशऺण र्सकाई सीऩभा सधुाय ल्माउन ऺभता ववकासका कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

 प्रदेश सयकायसॊगको सहकामिभा दयवन्दी र्भरान बई भजि बएका ववद्यारमहरु य 
अऩाॊग ववद्याथॉहरुका रार्ग आवार्सम सेवा तथा मातामात व्मवस्थाऩनका रार्ग 
आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

  ववद्याथॉहरुको आफ्नो भातबृाषाभा आधायबतू तहको कऺा सॊचारन गने 
ववद्यारमराई ववशेष अनदुान प्रदान गरयन ेछ। 

 अर्बबावकहरुरे वारवार्रकाराई घय तथा ववद्यारमको वातावयणरे ऩाने 
भनोवैऻार्नक असको फायेभा सचेत तलु्माउन अर्बबावक खशऺा कामिक्रभ सॊचारन 
गरयने छ। 

 एक ववद्यारम एक पुरफायी कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 स्थानीम सॊस्कृर्त, यीर्तयीवाज, ऩयम्ऩया ऐर्तहार्सक स्थर, भठ भखन्दय, प्राकृर्तक 
स्थरका फायेभा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ र्नभािण गरय ऩठनऩाठनको व्मवस्था गरयने छ। 

 प्राववर्धक खशऺा सॊचारनका रार्ग आवश्मक खशऺक दयवन्दी भजि हनु े
ववद्यारमफाट पाखजर हनुे दयवन्दीफाट व्मवस्थाऩन गरयनछे । 

 उत्कृष्ट खशऺक, उत्कृष्ट ववद्याथॉ सम्भान कामिक्रभ सॊञ्चारन गरयन ेछ। 

 र्नवतृ्तबयण उभेय ऩगेुका खशऺकरे स्वेखच्छक अवकाश र्रन चाहेको अफस्थाभा 
नगयफाट सभेत सम्भानको व्मवस्था र्भराइनेछ । 

 र्फद्याथॉका नजयभा खशऺक य र्फद्याथॉ प्रर्तबा ऩवहचान कामिक्रभ सॊचारन गदै 
नभनुा ववद्यारमको शैखऺक भ्रभण गने व्मवस्था र्भराई शैखऺक गणुस्तयभा 
अर्बववृद्ध गरयने छ । 



 
 

 असर खानऩान य शायीरयक तन्दरुुखस्त सॊफन्धी खशऺाका रार्ग एक ववद्यारम एक 

मोग गरुु फनाउन मोगा प्रखशऺक प्रखशऺण सॊचारन गरयन ेछ। 

 साभदुावमक ववद्यारमभा सॊघीम सयकायको कामिक्रभ फभोखजभ  ददवा खाजा 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।   

  प्रायखम्बक फार ववकास केन्रका सहमोगी तथा ववद्यारम कभिचायीराई ऺभता 
ववकास कामिक्रभ सॊचारन गरयन े छ।साथै नेऩार सयकायको न्मूनतभ 
ऩारयश्रर्भकभा अऩगु यकभ व्मवस्था गरयने छ।  

 नगयर्बरका प्राववर्धक ववद्यारमहरुराई आवश्मक प्राववर्धक तथा आर्थिक सहामता 
प्रदान गरयन ेछ। 

 नगयर्बरका र्नजी तथा साविजर्नक क्माम्ऩसहरुराई सॊघ य प्रदेश सयकायसॊगको 
सहकामिभा आवश्मक ऩूवािधाय तथा सॊचारन अनदुान प्रदान गरयन ेछ। 

 र्नजी तथा सॊस्थागत ववद्यारमहरुराई ववद्याथॉको ऺभता ववकासका रार्ग 
यचनात्भक वक्रमाकराऩ सॊचारनको रार्ग आवश्मक आर्थिक तथा प्राववर्धक 
सहमोग प्रदान गरयन ेछ। 

  

 प्रत्मेक साभदुावमक ववद्यारमभा पष्ट एड(First Aid) य छाराहरुका रार्ग र्नशलु्क 
स्मानेटयी प्माड  साभग्री उऩरब्ध गयाउने नीर्त र्रइने छ। 

 शैखऺक सॊस्था,आभा सभहु, येडक्रस, मवुा क्रव य ववर्बन्न गैयसयकायी सॊस्थाहरुको 
सहकामिभा मवुा ऩरयचारन गरय भानववम सेवा, ववऩद व्मवस्थाऩन तथा वातावयण 
सॊयऺण जस्ता कामिराई प्रबावकायी फनाइन ेछ। 

 अनौऩचारयक खशऺा तथा वैकखल्ऩक खशकाई भापि त ववकास बएका ऻान तथा 
सीऩराई आमभूरक कामिक्रभसॊग आवद्ध गरय सहकायीको भाध्मभफाट 
आमआजिनका स्रोतहरुको ऩवहचान गरयनेछ। 

 कऺा 3, ५ य ८ को नगयस्तयीम स्तयभाऩन ऩयीऺा सॊचारन गरयने छ। उत्कृष्ट 
ववद्यारमराई ऩयुस्कृत गरयने छ। 

 नगयर्बरका ववद्यारमहरुभा सूचना प्रववर्धको ववस्ताय य ववऻान प्रमोगशारा र्नभािण 
तथा सधुायभा जोड ददइनेछ। 



 
 

 उत्कृष्ट जेहन्दाय गरयव ववद्याथॉ राई भेमय छारवरृ्त कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 

 

 

3.कृवष तथा ऩशऩुन्ऺी ववकास सम्फन्धी नीर्त् 
आर्थिक ववकासको आधायको रुऩभा कृवष, खाद्य सयुऺा तथा ऩोषण, ऩशऩुारन, 
सहकायी, उद्योग तथा वाखणज्म, जरस्रोत, बरु्भ व्मवस्थाऩन, र्सॊचाई, वन, प्राकृर्तक 
सनु्दयता तथा जैववक ववववधता साथै ऩमिटन ऩवुािधायको ववकास र्नजी ऺरेभा 
रगानीभैरी वातावयण र्सजिना गरय सहकायी ऺेरको प्रवद्धिन भापि त उद्योग तथा 
वाखणज्म ऺेरको सदुृढीकयण गदै उत्ऩादन ववृद्ध, योजगायी र्सजिना य गरयफी र्नवायणभा 
र्फशेष जोड ददइनछे। 

 कोर्बड-19 का कायण योजगायी गभुाएका य योजगायी गमु्ने जोखखभभा यहेका 
नागरयकको कृवषको भाध्मभफाट खाद्य सयुऺा, योजगायी र्सजिना गरय आमआजिन 
भापि त जीवनस्तय उकास्न  कृवष तथा ऩशऩुारनको ववकासभा ववशेष ध्मान 
ददइनेछ। 

 कृषक सभूह तथा कृवष सहकायी सॊस्थाहरूराई कृवष प्रसाय कामिक्रभको 
सॊवाहकको रुऩभा अॊगीकाय गरय कृवष ववकास कामिक्रभ सञ्चारन गने य क्रर्भक 
रूऩभा कृषक सभहुराई उत्ऩादनभरुक कृवष सहकायीभा ऩरयणत गदै रर्गनेछ। 

 कृवषभा सॊरग्न जनशखक्तको सीऩ, ऺभता एवॊ दऺता ववस्ताय गदै योजगायीका 
अवसय अर्बववृद्धका रार्ग प्रदेश सयकायको सहकामिभा स्वयोजगायभूरक 
व्मवसावमक कृवष तार्रभ,  (IPM) कृवष  ऩाठशारा सॊचारन  गरयनछे । 

 कृषक सभहु ऩवहचान तथा वर्गिकयण गरय कृवष ऺेरको उत्ऩादनराई ववृद्ध गरयन े
छ। 

 स्थानीम सॊबाव्मता य तरुनात्भक राबको आधायभा फारी य वस्त ुववशेषका ऩकेट 
ऺेरहरुको ऩवहचान गरय सॊबाव्म फारी य वस्तकुो उत्ऩादनभा ववखशवष्टकयण ल्माइन े
छ । 



 
 

 खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाका दृवष्टकोणफाट सॊवेदनशीर य खाद्यान्न उत्ऩादन न्मून 
हनुे गाॉउहरुभा स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन हनु सक्ने कृवष वस्तकुो उत्ऩादन तथा 
उऩमोग गनि ववशेष कामिक्रभ सञ्चारन गरयन ेछ।  

 उद्यभी कृषक एवॊ र्नजी ऺेरको सहबागीताभा कृवष प्रववर्धको ववकास एवॊ प्रसाय, 

श्रोत तथा ववतयण केन्रहरुको ववकास य ववस्ताय गरय उत्ऩाददत वस्तहुरुको 
आऩूर्तिभा स्थावमत्व ल्माइने छ । 

 भूल्म शृ्रखॊराको अवधायणाभा आधायीत कृवष ववकासका कामिक्रभहरुको 
कामािन्वमन गरय कृवषको ववववर्धकयण,माखन्रकयण, व्मवसामीकयण तथा 
फजायीकयणभा जोड ददइनेछ  । 

 सहरु्रमतऩूणि कृवष ऋण एॊव वारी तथा ऩश ु (गाइ/बैसी वॊगयु) ववभाको 
व्मवस्थाका रार्ग ववभा वप्रर्भमभ केखन्रम सयकायफाट 75प्रर्तशत य 
नगयऩार्रकाफाट 25 प्रर्तशत अनदुानको व्मवस्था गरयने छ। 

 वकसानराई सस्तो व्माजभा ऋण उऩरब्ध गयाउन नगय र्बरभा फैक, ववखत्तम ऺरे, 
साना वकसान कृवष सहकायी, फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था भापि त साना 
वकसान ववकास फैकफाट ऋणको व्मवस्था गरयने छ। 

 वैदेखशक योजगायीफाट वपताि बएका नागरयक,ववऩन्नवगि, एकर पभिराई कृवष 
कामिका रार्ग रु 2 राख देखख 50 राख सम्भ फैक कजािको व्माजभा अनदुान 
ददने व्मवस्था र्भराइने छ।  कृवषजन्म उद्योग तथा व्माऩायभा कय छुट  सवुवधा 
सभेतको व्मवस्था गनि जोड ददइनछे । 

 वकसानका सफै ऩश ुय 1 योऩनी बन्दा फवढ जग्गाभा तयकायी खेर्त गने सफैको 
र्नशलु्क ववभा गरयन ेछ। 

 एक वडा एक कृवष स्रोत केन्र/ऩश ुस्वास््म केन्र र्नभािण गने नीर्त अफरम्फन 
गरयने छ। 

 ग्राभीण ऺेरभा कृवष उत्ऩादनका साभग्री, उऩकयण, सूचना, य सञ्चायजस्ता साधनहरु 
उऩरब्ध गयाउन साभदुावमक व्मवस्थाऩनभा आधायीत कृवष स्रोतकेन्रहरुको 
स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । 



 
 

 ग्राभीण कृवष सडकको ववस्ताय तथा स्तयोन्नर्त गरय कृवष उत्ऩादनराई 
फजायसम्भको ऩहुॉच ववस्ताय गरयनेछ। 

 कृवष ववकाससॊग सम्फखन्धत सयकायी, गैय सयकायी य र्नजी ऺरेका र्नकामहरुको 
सभन्वम य साझेदायीभा  कृवष ववकास कामिक्रभभा प्रबावकायीता ल्माइनेछ । 

 कयाय खेती य सहकायी खेतीराई प्रोत्सावहत गदै कृवष वस्त ु ववषमगत 
सहकायीसॊस्था य ग्रार्भण स्तयसम्भका कृवष सहकायीको सॊयचनागत सधुाय गरयन े
छ। 

 भवहरा,दर्रत,उखत्ऩर्डत, जनजार्त, असाहम, अनाथ, अऩाङ्ग,एकर भवहरा तथा 
र्सभान्तकृत सभदुामको उत्थानभा प्राथर्भकता ददई कृवष कामिक्रभहरु भापि त 
ववषशे अनदुानको व्मवस्था गरयन ेछ । 

 कृवषराई आधरु्नक तथा व्मवसावमक फनाउने उदे्दश्मका साथ कृवष भेरा, भहोत्सव 
तथा स्थरगत अनगुभनका आधायभा उत्कृष्ट कृषकराई नगयप्रभखु ऩयुस्कायद्वाया 
सम्भार्नत गरयन ेछ । 

 आर ुऩकेट ऺेरको रुऩभा वडा नॊ.4  य 11 राई र्नयन्तयता दददै वडा नॊ.6, 
9य 10 भा आर ुऩकेट ऺेर ववस्ताय गरयन ेछ। 

  वडा नॊ.5 को स्मारफास, वडा नॊ.7 को र्सयौसा य कऩुिदी सवहत  वडा 
नॊ.5,6,7य10 भा सनु्तरा ऩकेट सॊचारन गरयने छ त्मस्तै वडा नॊ. 10 य 11 
भा  कागर्त य वडा1,4,9,10 को र्बयारेभा य वडा नॊ.11 भा  एबोगाडो खेर्त  
गरय ऩकेटको रुऩभा ववस्ताय गरयन ेछ।  

 

 खेतीमोग्म जग्गा र्रजभा र्रई वेयोजगाय मवुाहरु रखऺत कृवष प्राववर्धकको 
सहमोगभा  व्मवसावमक कृवष कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 व्मवसावमक अदवुा खेती ववस्ताय कामिक्रभराई र्नयन्तयता दददै नेऩार 
सयकायसॉगको सहकामिभा भसरा वारी ववकासका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 
भसरा फारी जोन कामिक्रभभा टेवा ऩरु्रमािउनको रार्ग वकसानफाट उत्ऩाददत अदवुा 
प्रर्त के खज रु.50 का दयरे खरयद गने व्मवस्था र्भराईन ेछ। 



 
 

  ववर्बन्न  नगदे वार्र ववस्ताय गरय सनु्तरा कागर्त को व्मवसामीक उत्ऩादन 
ऺभता फढाउन उन्नत जातका वेनाि ववतयण  गरयने छ। 

 ऩशऩुॊऺीऩारन व्मफसामराई ववववर्धकयण, व्मफसामीकयण, आमभरुक तथा 
सम्भार्नत ऩेशाको रुऩभा ववकास गयी व्मवसामीक गाई, बैर्स,कुखयुा, फाख्रा 
फॊगयुऩारन कामिक्रभ तथा ऩशजुन्म ऩदाथिको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध 
ल्माउने य मसको सन्तरु्रत सेवनफाट कुऩोषणको सभस्मा हटाउदै रर्गन ेछ । 

 ऩशऩुॊछीऩारनफाट गयीफ तथा साभाखजक दृवष्टकोणफाट वऩछर्डएका य उखत्ऩर्डत 
भवहरा,दर्रत, जनजार्त, असाहम, अनाथ, अऩाङ्ग, एकर भवहरा  तथा र्सभान्तकृत 
सभदुामको आर्थिक तथा साभाखजक खस्थर्तभा सधुाय ल्माउन भागभा आधारयत 
ववशेष कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ । 

 ऩश ु योगहरुको र्नमन्रण तथा ऩश ु ववभा कामिक्रभभा सॊघ य प्रदेश सयकायसॊग 
सभन्वम गयी र्नशलु्क र्फभाको सवुवधा ददइन ेछ । 

 व्मवसावमक ऩशऩुॊछीऩारन य कृवष उत्ऩादन तथा कृवषजन्म उद्योग फीच तादम्मता 
हनुेगयी कामिक्रभ सञ्चारन गयी स्वयोजगायको अवसयभा ववृद्ध गरयनछे । 

 ऩशऩुारन व्मवसाम अन्तगित दधु वववक्रभा दगु्ध सॊकरन केन्रको अर्बरेख य ऩश ु
सेवा केन्रको र्सपारयसभा प्रर्त र्रटय १५ रुऩैमाॉसम्भ अनदुान ददने व्मवस्थाराई 
र्नयन्तयता ददइन ेछ य दधुऩान ददवस भनाउने व्मवस्था गरयन ेछ। । 

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॊगको साझेदायीभा फाख्राऩारन गने वडाराई फाख्रा ऩकेट 
ऺेर कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ।  

 नेऩार राइबस्टक सेक्टय इनोबेसन आमोजना (NLSIP) भा आवद्ध सभहु, सहकायी 
य पभिभा  आउने अनदुानभा सहरु्रमतऩूणि ऋणको व्मवस्था गरयने छ। 

  सॊघ य प्रदेश सयकायको सहरगानीभा घाॉसभा स्रोत केन्रको र्नभािण गरयन ेछ। 

 कृषकहरुको वर्गिकयण गरय कृवषभा व्मवसावमक कृवष काडिको व्मवस्था गरयन ेछ 
य कृषकहरुको सीऩ, ऺभता य दऺता ववृद्ध गनि तार्रभ,भ्रभणको व्मवस्था गरयन े
छ। 

 कृषकको उत्ऩाददत कृवष उऩजको फजाय सरु्नखित गनि  कृवष उऩज ढुवानीका 
रार्ग कृवष घमु्ती एम्फरेुन्स सेवा सॊचारन गरयने छ। 



 
 

 सघीम सयकायसॊगको साझेदायीभा वडा नॊ.8 य 10 भा कार्रजऩारन कामिक्रभ 
सॊचारन गरयने छ।  

 प्रस्तावको आधायभा 50 प्रर्तशत अनदुानभा कृवष  औजाय उऩकायणभा अनदुान 
ददन ेव्मवस्था गरयन ेछ। 

 

 कृवषभा देखखएको छरयएय यहेको उत्ऩादनराई बगुोर ऺेर अवस्था हेयी ऩकेट 
ऺेरको ववकास गदै रर्गने छ। वॊगयु, कुखयुा, फाख्रा, गाईबैसीऩारनराई सफै 
वडाभा व्मवसावमक रुऩभा ववस्ताय गरय उत्ऩादन ववृद्ध गदै रर्गन ेछ। 

4.सहकायी तथा ववत्तीम व्मवस्था सम्फन्धी नीर्त् 
 

 स्थानीम सहकायी कानूनको कामािन्वमन गरय सहकायी सॊस्थाको प्रवद्धिन तथा 
र्नमभनका कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।सूचना प्रववर्धको प्रमोग गरय सहकायी 
सॊस्थाको अनगुभन प्रबावकायी फनाइनेछ।  

 र्फषमगत सहकायी सॊस्थाहरुको सभन्वम सर्भर्त गठन गरय सहकायीहरुको 
सॊस्थागत ऺभता अर्बफदृदका कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 सहकायीसम्फन्धी जनचेतना अर्बमान तथा ऺभता ववकास कामिक्रभ सॊचारन गरयन े
छ। 

 फेयोजगाय श्रर्भक, बरू्भहीन कृषक, दर्रत उखत्ऩर्डत सभदुाम,एकर भवहराहरुको 
सहकायी सॊस्था गठन, सहकायी व्मावसावमक मोजनाका रार्ग फीउ ऩूॉजी, खस्थयऩुॉजी 
एवॊ कामिक्रभ अनदुान सॊचारन गरयनछे । एकर भवहरा सहकायीद्धाया सॊचार्रत 
सहकायी सॊस्थाराई व्मवसामीक कृवष उत्ऩादन   अनदुानको व्मवस्था गरयन ेछ। 

 सहकायी एवॊ साभवुहक खेर्त प्रणारीको नीर्त अवरम्फन गदै सहकायी सॊस्थाभा 
यहेको फचतराई उत्ऩादनखशर ऺेरभा ऩरयचारन गनि “एक सहकायी एक नभनुा 
उत्ऩादन” कामिक्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 सहकायी सस्तो ऩसर स्थाऩनाका रार्ग कामिववर्ध र्नधाियण गरय प्रदेश सयकायको 
साझेदायीभा खाद्य बण्डाय ऩूवािधायभा र्नभािणभा आवश्मक अनदुानको व्मवस्था 
गरयनेछ । 



 
 

 ववत्तीम सॊस्थाहरुको त्माङ्क अध्मावर्धक गदै साभाखजक उत्तयदावमत्व प्रर्त 
खजम्भेवाय फनाइन ेछ। 

  नगय र्बरका सहकायी तथा ववत्तीम सॊस्थाहरुको अनगुभन तथा काननुी र्नदेशन 
भाऩदण्ड कामािन्वमन य र्नमभन कामिभा ववशेष जोड ददइने छ। 

 नगयर्बर सॊचार्रत ववत्तीम कायोवाय गने सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको रागत को 5 
प्रर्तशत व्माजदयभा ववऩन्न कृवष कजाि रगानी गनि प्रोत्साहन गरयन ेछ। 

 

5.ऩमिटन सम्फन्धी नीर्त् 
 सेतीवेणी खशरा शार्रग्राभ, याभनददधाभ, तखम्ककोट, बाल्थभुकोट, ग्वादी, फजादी, 

केदायनाथ, तासेर्सद्ध, यार्नऩोखयी, फॊग्राती कार्रका, देवीस्थान, गह्रौसयु, आरभदेवव, 
जगरदेवव, देववबन्ज्माङ,स्मारवास हाखत्तस्थान, सम्ऩास खशरा, भनकाभना भखन्दय, 
उत्तयवावहनी खाडा घाट, ऩाखखचौय सनुऩोखयी, देउयारी भखन्दय,गेझा कार्रका गहौ 
बगवती भखन्दय चण्डेश्वयी भखन्दय ववर्बन्न कार्रका भखन्दय रगामतका स्थरहरुराई 
ववशेष ऩमिटवकम स्थरको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 सेर्तफेखण खशरा शार्रग्राभ य याभनदी धाभभा धार्भिक भहोत्सफ आमोजना  गयी 
आन्तरयक  ऩमिटन प्रवधिन गरयनेछ  । 

  भारङु्गा पाट खस्थत श्रीयाभ गपुाको सॊयऺण तथा प्रचायप्रसाय गरय ऩमिटन प्रवद्धिन 
गरयने छ।   

  वडा नॊ.10 को देववबञ्जमाङ ऩमिटवकम भ्मू टावय र्नभािण गरय ऩमिटन ऩविद्धन 
गरयने छ। 

 याभनददधाभ याखम्दराई ववशेष ऩमिटवकम ऺरेको रुऩभा ववकास  गरय  सॊघ तथा 
प्रदेश सयकायको सहकामिभा वहृत गरुुमोजना राई र्नयन्तयता ददइने छ।  

 याभनदीधाभ याम्दी य उत्तयवाहीनी ऺेरराई ध्मान केन्र, मोग केन्र तथा 
साॊस्कृर्तक अध्ममन केन्रको रुऩभा ववकास गरयन ेछ।  

  नगय र्बरका ऐर्तहार्सक ऩमिटकीम ऺेर याभनददधाभ तथा सेर्तवेखण सार्रग्राभ 
खशराभा हेर्रप्माड र्नभािणका रार्ग आवश्मक ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय 
गरय र्नभािण कामि अगाडी फढाइने छ। 



 
 

 व्मवखस्थत फखस्त बएको गाउभा ग्रार्भण ऩमिटन ववकास गनि सॊचार्रत  घयवास 
ऩमिटन (होभस्टे)को  सशखक्तकयण, ऺभता अर्बववृद्ध तथा ऩूवािधाय ववकासभा जोड 
ददइने छ। 

 

 नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॊगको सहरगानीभा ऩयेवार्बयभा ऩाकि  सवहतको 
ऩमिटकीम सेवाहरु उऩरब्ध गयाउने गरय ऩवुािधाय र्नभािण कामिराई र्नयन्तयता 
ददइने छ।अन्म स्थानहरुभा फन्जीजम्ऩ, टावय, फन्मजन्त ु सॊयऺण, ऩैदरमाराको 
अध्ममन गरय ऩवुािधायको ववकासको रार्ग सहकामि गरयन ेछ । 

 ऐर्तहार्सक  ऩमिटन  तम्केकोट ऩदभागि र्नभािण गरय ववश्राभ स्थरको र्नभािण 
गरयने छ। 

 

 

 

6.उद्योग, वाखणज्म तथा आऩूर्ति सम्फन्धी नीर्त् 
 नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको सहकामिभा वडा नॊ 3 भा ऩूवािधाय ववकास 

सवहतको  एक उद्योगग्राभ सॊचारनभा ल्माइने छ।   

 नगय ऺेरभा गाभेन्ट उद्योग स्थाऩना गनिका र्नखम्त सहकायी तथा र्नखज ऺेरराई 
प्रोत्सावहत गदै गाभेट उद्योग, अदवुा प्रशोधन केन्र स्थाऩना गरयनछे । 

 रखऺत सभहुराई र्सऩ ववकास तथा प्रववर्ध हस्तान्तयणभापि तएक घय एक र्सऩ 
ववकास गयी योजगायी प्रवधिन गरयनेछ । 

 ऩयम्ऩयागत र्सराई ऩेशा अॊगाल्दै आएका दर्रत उखत्ऩर्डत सभदुामराई प्रोत्सावहत 
गदै सफै वडाभा र्सराई तार्रभ सॊचारन गयी उद्यभखशरता ववकास गने 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददइन ेछ ।  

 घयेर ु तथा साना उद्योगको ववकास य प्रवधिनभा जोड ददइन े छ।रघू उद्यभ 
कामिक्रभ भापि त स्थानीम प्रववर्ध तथा र्सऩ सॊयऺण तथा  ववकास गरयने छ। 

 नगयभा यहेको वेयोजगाको त्माङ सॊकरन गरय अर्बरेख व्मवस्थाऩन गरय  
श्रभभा आधारयत  काभ ऩरयचारन गरयन ेछ। 



 
 

 र्नकासीजन्म वस्तहुरुको ऩवहचान गयी उत्ऩादन तथा प्रशोधन कामिभा जोड 
ददइनेछ । 

 नगय र्बरका व्माऩाय व्मवसामराई दताि,र्नमभन कामिभा र्नयन्तयता ददई 
खझटीगनु्टा व्माऩाय य दताि नगयी सॊचारन गयेका व्मवसामराई र्नरुत्सावहत गयीने 
छ । 

 भददया तथा सतुॉजन्म वस्त ु ववक्री ववतयणराई काननु फभोखजभ व्मवखस्थत गरयन े
छ । 

 भहाभायीका कायण ऩयेका आर्थिक भन्दीका तथा व्मवसामी उत्थान गनि व्मवसामी 
शरुु दताि तथा नववकयणभा 80 प्रर्तशत सम्भ छुटको व्मवस्था गरयने छ।  

  सॊघ,प्रदेश,स्थानीम तह य र्नजी ऺेरको साझेदायीभा अदवुा प्रशोधन उद्योग 
स्थाऩना,उन्नत घाॊस तथा साईरेज फ्माखक्ि,भास ु प्रशोधन केन्र, दगु्ध 
ववववर्धकयण,आर,ु सनु्तरा प्रशोधन उद्योगभा अनदुानको व्मवस्था गरयने छ। 

7.बरु्भ व्मवस्था सम्फन्धी नीर्त् 
 सयकायी य साविजर्नक जग्गाको रगत तमाय गरय सॊयऺण गने नीर्त अवरम्फन 

गरयने छ अर्तक्रर्भत सयकायी य सावजिर्नक जग्गाराई व्मखक्तफाट वपताि गयाउन े
नीर्त र्रइन ेछ । 

 साभाखजक सॊघ सॊस्थाहरुद्धाया र्नर्भित सॊयचनाको अर्बरेख याखखन ेछ। 

  वैऻार्नक बरु्भ व्मवस्थाऩन गरय बरु्भको वर्गिकयण कृवष ऺेरको ववशेष सॊयऺण 
गरयने छ। 

  बरू्भवहन सकुुम्फासीहरुको एवककृत वखस्त व्मवस्थाऩन गरय आवासको व्मवस्था 
गने कामिराई र्नयन्तयता ददइन ेछ। 

 नेऩार सयकायको कामिक्रभ फभोखजभ बरु्भ फैँकको स्थाऩना गरय फाझो यहेको 
खेर्तमोग्म जर्भनराई प्रमोगभा ल्माउने नीर्त अवरम्फन गरयन े छ । त्मस्ता 
जर्भनको र्रज सर्भर्तको गठन गरय कृषकहरुराई हस्तान्तयण गने व्मवस्थाऩन 
गरयने छ। 

 बरु्भ फैँक कामिक्रभभा सभावेश नहनु ेजग्गाधनीको फाॉझो जग्गाभा थऩ कय असरुी 
गरयने छ। 



 
 

 

 

 

8. र्सॊचाई सम्फन्धी नीर्त् 
 नगयऩार्रका ऺेर र्बर प्रत्मेक खेर्तमोग्म जर्भनभा फाहै्र भवहना र्सॊचाई सवुवधा 

प्रदान गनिको रार्ग प्रावष्टक ऩोखयी, र्सॊचाई ऩोखयी, र्सॊचाई कुरो रगामत 
र्सॊचाई सवुवधाहरु र्रने गरय र्सॊचाई सॊयचना र्नभािण तथा भभित सम्बाय गरयन े
छ। 

 खेर्तमोग्म तथा र्सॊचाईमोग्म जर्भनभा प्रमािि र्सॊचाईको सवुवधाको व्मवस्थाका 
रार्ग प्रदेश सयकाय सॊघीम सयकायसॊग सहकामि गरयने छ। 

 र्सॊचाई सवुवधाका रार्ग वैकखल्ऩक कार्रगण्डकी, आॉर्धखोरा र्रखफ्टङ र्सॊचाई 
ऩद्धर्तको सभेत प्रमोग गरयने छ। 

 नगयको ववर्बन्न ऺेरभा फहउुऩमोगी ऩनुजिर्रम Refill Tank र्नभािण गरयने छ। 

 र्सॊचाई सवुवधाको रार्ग वैकखल्ऩक ऩद्धर्तको अध्ममन सभेत गरयन ेछ। 

 आक्वा र्सॊचाई मोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन (DPR) तमाय गरय 
गल्माङ 1 भारङु्गा य वडा नॊ.9 को वेरचौयसम्भ र्सॊचाई सवुवधा ववस्ताय गरयन े
छ। 

 

 

9. साभाखजक सयुऺा तथा सभावेखशकयण सम्फन्धी नीर्त्  

 
 साभाखजक सयुऺा बत्ता फैंवकङ प्रणारी भापि त उऩरब्ध गयाउदै ववत्तीम सॊस्थासॊग 

सहकामि गयी नागरयक ऩॉहचुभा सेवा ववस्ताय गरयनेछ। 

 खशऺा तथा खेरकुद, स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई य साभाखजक सयुऺा 
कामिक्रभ सॊचारन   गरय साभाखजक ववकासका सूचकहरुभा सधुाय ल्माइन ेछ । 

  सॊघ सयकायको साझेदायीभा व्मखक्तगत घटना दताि  खशववय सॊचारन गरयने छ 
साथै  व्मखक्तगत घटना दताि त्माङ्क राई र्डखजटर बण्डाय गने कामिराई 
र्नयन्तयता ददइन ेछ। 



 
 

 ५० फषिर्बरका एकर भवहराहरुराई सहकायीभा आफद्ध गयाई ऺभता ववकास 
गदै आत्भर्नबिय गयाउन साभवुहक व्मवसामका रार्ग अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ 
। 

 अऩाॊग, असाहम, एकर, अती ववऩन्न य सकुुम्फासी एव द्धन्द प्रवार्बत नागरयकराई 
आर्थिक ववकासको कृमाकराऩभा प्रोत्सावहत गनि उद्यभखशरताभा अनदुानको 
व्मवस्था गरयनछे । 

 वोटे भाझी  गरुुङ्ग कुभार भखुस्रभहरुको सॊस्कृर्त सॊयऺणका रार्ग आर्थिक तथा 
साभाखजक ववकासका ववशेष कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 ८0 वषि ऩाय गयेका जेष्ठ नागरयकहरुराई सम्भान गरयन े कामिराई र्नयन्तयता 
ददइनेछ । 

 ७५ वषि नाघेका जेष्ठ नागरयकहरुसॊग नगयप्रभखुको बेटघाट कामिक्रभ सॊचारन 
गयी अनबुव तथा सझुाफ सॊकरन गरयनेछ ।    

 सभाजभा ब्माि दाइजो प्रथा, फोक्सी प्रथा,जार्तम छुवाछुत प्रथा हटाउन े जस्ता 
साभाखजक  कुरयती साभाखजक व्मवहाय सधुायका कामिक्रभभा जोड ददइनेछ ।   

 फारभैरी स्थानीम शासन कामिक्रभ सॊचारन गयी ववद्यारम, फखस्त य वडा हुॉदै 
नगयराई फारभैरी नगय घोषणा गने र्नर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 र्बन्न ऺभता बएका व्मखक्तहरु, भवहरा, दर्रत, ववऩन्न,  फवहष्कयणभा ऩयेका 
सभदुामहरुका रार्ग चेतनाभूरक कामिक्रभ, आर्थिक ववकास तथा साभाखजक 
ववकासका कामिराई ववस्ताय गरयन ेछ। 

 ववऩन्न दर्रत याहत कामिक्रभ को रुऩभा खजववकोऩाजिनका रार्ग कामिक्रभ सॊचारन 
गरयने छ। 

 दर्रत, जनजाती य भवहराहरुको खजवनस्तय सधुायका रार्ग सभहु तथा सहकायीभा 
आवद्ध गयाउदै ववर्बन्न ऺभता ववकासका कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे। 

 प्रत्मेक वडाभा कखम्तभा 5 जना अर्त ववऩन्न दर्रत ऩरयवायराई स्वयोजगाय 
कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 



 
 

 नगयऩार्रका ऺेरर्बर यहेका जातजार्त भध्मे भगय जार्तको वाहलु्मता यहेको हुॉदा 
भगय बाषाराई सयकायी काभकाजको फैकखल्ऩक बाषाको रुऩभा प्रमोग गनि 
आगाभी श्रावण 1 देखख अर्नवामि कामािन्वमन  गदै रर्गनेछ । 

 भगय सभदुामको उत्थान तथा ववकासका रार्ग कल्रेयी को सयास्वती आ वव 
रखनथाऩा आ वव भगय बाषाको अध्ममऩन गने केन्रको रुऩभा ववकास गरयन े
छ। 

 साॊस्कृर्तक य धार्भिक ववववधताराई नगयको सम्ऩदाको रुऩभा अॊगाल्दै वमनराई 
सॊयऺण य सम्वधिन गने नीर्त र्रइनेछ । 

 रैंर्गक वहॊसा अन्त्म गनि सचेतना कामिक्रभ सॊचारन गयी रैंर्गक वहॊसा भकु्त नगय 
घोषणा गने तमायी गरयनेछ ।  

 ऩयम्ऩयागत ऩेशा, सॊस्कृर्तराई सॊयऺण गदै साभाखजक अध्ममन अनसुन्धान 
कामिराई अखघ फढाइनछे । 

 साभाखजक र्फकासभा रैंर्गक सभानता य साभाखजक सभावेशीकयणको नीर्त 
अवरम्फन गरयनेछ ।   

 उत्ऩीर्डत दर्रत सभदुामराई कानून फभोखजभ सधुायका कामिक्रभ अगार्ड फढाइन े
छ। 

 ववऩन्न नागरयक आवास र्नभािण  कामिराई र्नयन्तयता ददइन ेछ। 

 गरयव सॊग ववश्शेवय कामिक्रभराई सशखक्तकयण गरय थऩ वडाहरुभा ववस्ताय गरयन े
छ।गरयव सॊग ववश्शेस्वय  कामिक्रभराई य ऩषु्ऩरार अध्ममन केन्रराई सशक्त 
फनाई साभाखजक रुऩान्तयण य आऩतववऩदभा ऩषु्ऩरार  कामिक्रभ अगाडी 
फढाइने।  

 गल्माङ नगयऩार्रकाराई ऩूणि रुऩभा छुवाछुत भकु्त नगयऩार्रका फनाउनका रार्ग 
सफै वडा हरुभा सचेतना कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 रैर्गक सभानता तथा सभावेखशकयणका रार्ग कोषको स्थाऩना गरयने छ। 

 नगय र्बरका ववऩन्न नागरयक सॊयऺण कामिक्रभ सॊचारन गरय आर्थिक तथा 
साभाखजक रुऩभा कभजोय सभदुामका रार्ग ववर्बन्न योग भहाभायी य ववऩदफाट 
सॊयऺण गनि आर्थिक सहामता तथा वस्तगुत सहामता प्रदान  गरयने छ। 



 
 

 

 

10.खानऩेानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी नीर्त् 
 स्वच्छ खानेऩानीको सहज ऩॉहचुका रार्ग एक घय एक धाया कामिक्रभराई र्फस्ताय 

गरयनेछ । 

 एक घय एक धाया खानेऩानी मोजना राई र्नयन्तयता ददइन ेछ। 

 खानेऩानीका भूर सॊयऺण गदै साझा सम्ऩदाको रुऩभा ववकास गरयन ेछ । 

 ऩणुि सयसपाइमकु्त फखस्तहरुको घोषणाराई र्नयन्तयता दददै ऩणुि सयसपाइमकु्त 
नगय फनाउन ेगयी सयसपाइको कामिक्रभका साथ सचेतना ववस्ताय गरयनेछ । 

 सयसपाइको ऩवहरो शति खानेऩानी बएकोरे खानेऩानी व्मवस्थाऩनका रार्ग 
सहकामि गनि आवश्मक सभऩयुक कोषको व्मवस्था गरयनेछ । 

 र्नभािण बएका साविजर्नक शौचारमराई थऩ व्मवखस्थत गदै आवश्मकता अनसुाय 
र्नभािण गदै रर्गनेछ । 

 सखु्खाग्रस्त ऺेरहरुका ऩोखयीहरु ऩनुबयिण तथा भभित सम्बाय गरयने छ। 

   नगय र्बरका खानऩेानी उऩबोक्ता सर्भर्तहरुराई एवककृत गरय  र्रिखफ्टङ 
खानेऩानी मोजनाहरुको ववद्यतु भहशरु तथा अन्म रागतभा  50 प्रर्तशत अनदुान 
ददइने छ। 

11. श्रभ तथा योजगाय सम्फन्धी नीर्त् 
 प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ तथा योजगाय प्रवद्धिन कामिक्रभ य स्थानीम तहको 

साझेदायीभा वेयोजगाय मवुाहरु भापि त स्वॊमभसेवाऩरयचारन गरय  खशऺा, कृवष, 
स्वास््म, ऩूवािधाय ववकास, खानेऩानी सॊयचना र्नभािण गरयन ेछ। 

 प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ य नगयऩार्रको सहकामिभा  योजगायीका रार्ग 
सहरु्रमतऩूणि कजाि प्रवाह भापि त स्वयोजगाय कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 स्थानीम तहभा आवश्मक प्राववर्धक जनशखक्त तमाय गनि प्राववर्धक ववद्यारम 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनभा आवश्मक सहमोग गरयन ेछ।  

 



 
 

 दऺ काभदाय तमाय गनि नगयर्बरका नागरयकहरुराई वैदेखशक तार्रभ चीन, 
बायत, दखऺण कोरयमा, जाऩान, इजयामर जस्ता देशहरुभा तार्रभका र्नखम्त 
नगयऩार्रकारे र्सपारयस गरय ऩठाउन ेनीर्त अवरम्फन गरयन ेछ। 

 स्वयोजगाय सजृना गरय वेयोजगाय मवुाहरुराई योजगायी ददन ेसॊघ, सॊस्था, पभि वा 
व्मखक्तराई  नगयस्तरयम कामिक्रभभा सम्भार्नत गने व्मवस्था गरयन ेछ। 

 कोर्बड-19का कायण योजगाय गभेुका नागरयकहरुको रार्ग व्मवसावमक कृवष 
तथा ऩशऩुारन भापि त स्वयोजगायका कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ।  

 कोर्बड-19 का कायण भतृ्म ुबएका घयऩरयवायका वारवार्रकाहरुको रार्ग ववशेष 
छारवरृ्त प्रदान गरयन े छ।साथै प्राववर्धक खशऺा  हार्सर गयेका मवुाहरुराई 
योजगायी प्रदान गरयने छ। 

 

12.मवुा तथा खेरकुद सम्फन्धी नीर्त् 
  याष्डका रार्ग खेरकुद स्वास््मका रार्ग खेरकुद बन्न े नाया साथिक तलु्माउन 

नगयर्बर ववर्बन्न खेरकुद ऩूवािधाय तमाय गने नीर्त र्रइन ेछ। 

 याष्डऩर्त यर्नङखशल्ड य भेमयकऩ खेरकुद कामिक्रभ सॊचारन गरय मवुा तथा 
वारवार्रकाको  खेर प्रर्तको प्रर्तस्ऩधॉ ऺभता ववस्ताय गरयन ेछ। 

 मवुाहरुभा स्वयोजगाय उन्भखु गयाउन मवुा उद्यभखशरता प्रवधिन कामिक्रभभ 
सॊचारन गरयने छ। 

 गल्माङ मवुा क्रव खेरभैदन र्नभािणको रार्ग आवश्मक जग्गा व्मवस्थाऩन गरयन े
छ। 

 मवुाहरुभा नेततृ्व ववकास गरय आऩसी सहमोग सभन्वम य सहकामिको बावना 
ववकास गनि मवुा क्रव गठन तथा नभनुा मवुा सॊसद अभ्मासको सरुुवात गरयन े
छ। 

 एक वडा एक खेरकुद ऩूवािधाय र्नभािणको थारनी गरयन ेछ। 

 एक वडा एक खेरभैदान र्नभािण गनि सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊग सहकामि गनुिका 
साथै खेरकुद ऺेर र्फकासका रार्ग नगय स्तयीम खेरकुद प्रर्तमोर्गता आमोजना 
गरयने छ । 



 
 

 सॊखघम सयकायसॊग सभन्वम गयी मवुाहरुराई खेरकुदको ववषमभा ववषशे खशऺा 
उऩरब्ध गयाउन खेरकुद ववश्वववद्यारमको सम्फन्धनभा खेरकुद एकेडेभी सॊचारन 
गनि ऩहर गरयन ेछ ।          

 

12. ऩवुािधाय ववकास  सम्फन्धी नीर्त्(उजाि,सडक, ऩूर, बवन, शहयी ववकास, ढर) 

 ऩवुािधाय ववकास सम्फन्धी नीर्त, गरुुमोजना तथा भाऩदण्ड फनाई राग ुगरयनेछ। 

 वडा नॊ.3य 11 भखुड्कल्रा भा नगयस्तरयम अत्माधरु्नक सवुवधा सवहतको वसऩाकि  
र्नभािण गनि ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय य आवश्मक जग्गा व्मवस्थाऩन 
गरय मसै आ. व.भा सॊचारनभा ल्माइने छ।  

 ऩवुािधाय ववकास कामि वातावयण भैरी, अऩाॊग भैरी, भवहरा तथा फार भैरी 
फनाइनेछ । 

 नगय ऺेरर्बर स्थानीम सडक, ऩदकि  ऩरु, झोरुॊगे ऩरु, र्सॊचाई कुरो तथा ऩोखयी, 
साविजर्नक तथा साभदुावमक बवन र्नभािणभा जोड दददै  वखस्त र्फकास, ढर 
र्नकास य सहयी ववकासका कामिक्रभको र्फस्ताय गरयनेछ । 

 नगयऩार्रकार्बर नमाॉ सडक र्नभािण गदाि स्वीकृर्त र्रएय भार र्नभािण गनुिऩने 
र्नर्त अवरम्फन गरयनछे ।  

 फैकखल्ऩक उजािको ववकासभा सभेत आवश्मक अध्ममन गरय कामिक्रभ कामािन्वमन 
गरयनेछ । 

 नगयस्तयीम सडकराई भाऩदण्ड अनसुाय ववस्ताय य स्तयोन्नर्त गयी यावष्डम 
याजभागिको बयऩदो वपडयको रुऩभा र्फस्ताय गरयनेछ । भाऩदण्ड नऩगेुका 
सडकराई गोयेटो फाटोको रुऩभा नाभाकयण तथा ववकास गरयनछे । 

 आगाभी 3 वषि र्बर वडाका केन्रराई कारोऩरे सडकरे जोड्न ेगरय कामिक्रभ 
कामािन्वमनका रार्ग सॊघ य प्रदेशसॊग सहकामि गरयनेछ । 

 ऩूवािधाय ववकासभा साविजर्नक र्नखज साझेदायीराई प्रोत्सावहत गदै रागत 
सहबार्गताभा उऩबोक्ता सर्भर्त भापि त कामिक्रभ कामािन्वमन गरय ववकासभा 
नागरयकको अऩनत्व ववृद्ध गरयनेछ । 



 
 

 कार्रगण्डकी करयडोयको वैकखल्ऩक भागि फनाउनका रार्ग  सॊघ तथा प्रदेश 
सयकायको रागत साझेदायीभा वडा नॊ. 1 को उत्तयवावहनी खाडा घाट य 
पाॉटढावभा कार्रगण्डकी नददभा भोटयेवर ऩरु र्नभािण गरयने छ। शारीग्राभ 
करयडोयको गल्माङ खण्डाभा (चौय धाङर्रङ्- वेल्टायी-टुकुनचौय-भोहनडाडाॉ सेर्तवेणी) 
ववस्ताय तथा नमा िमाक।  र्नभािण गरयन ेछ।  

 नगयऩार्रकाको केन्र यहेको गल्माङ फजायको खानेऩानी तथा ढर र्नकासको 
सभस्मा सभाधान गयी साविजर्नक शौचारम  र्नभािण गदै फजायराई व्मवखस्थत य 
ऩूवािधायमकु्त  फनाइनेछ । 

 नगय ऺेरर्बर एवककृत नभनुा वखस्तको ववकाससॊगै वखस्त व्मवस्थाऩनराई गरुु 
मोजना भापि त व्मवखस्थत गरयनेछ ।   

 नगयऩार्रकाका भेखशनयी औजाय प्रमोग गरय स्थानीम सडकहरुको र्फस्ताय तथा 
स्तयोन्नर्त गरयनेछ । 

  आफ्नै वडा कामािरम बवन नबएका वडा नॊ. 2,4, 5 य 8 को कामािरम बवन 
र्नभािण मसै आ व र्बर सम्ऩन्न गरयन ेछ। 

 गल्माङ र्नववुाखकि  रुऩाखानी भोहनडाडा जरकेु तखम्ककोट श्माल्फास हुॉदै 
सेर्तफेणी जोड्न ेसडक, गल्माङ कल्रेयीबन्ज्माॊग वऩर्डखोरा हुॉदै सेर्तफेणी जोड्न े
सडक,गल्माॊङ गयाङ्दी रयऩ गदुठ इरूॉगा भोर्तचौय हुॉदै भोहनडाॉडा सडक य गल्माङ 
तरुार्सबन्ज्माॊग र्तन्दोफाटे हुॉदै ऩकवादी जोड्ने सडक कयादी र्तनदोफाटे साखङ्रमा 
सडकराइि नगय गौयवको आमोजनाको रुऩभा कामािन्वमन गदै रर्गनेछ । 

 गल्माङ ऩटकाङ र्नववुाखकि  भोहनडाडाॉ सडक खण्डभा सॊखघम सयकायको 
सहरगानीभा  सडक स्तयोन्नती गरय कारोऩरे गरयन ेछ।  

 गल्माॊङ गयाङ्दी रयऩ गदुठ इरूॉगा भोर्तचौय हुॉदै भोहनडाॉडा सडकको अध्ममन 
प्रर्तवेदन तमाय गरय ववद्यभान सडक स्तयोन्नर्त य थऩ नमाॉ िमाक र्नभािण गरयनेछ 
। 

 ऩाखखचौय हगुीघाट ऩरु जोड्न े सडक स्तयोन्नर्तका रार्ग प्रदेश य नेऩार 
सयकायसॊग सहकामि गरयने छ । 



 
 

 नगय र्बरका ववर्बन्न वडाका स्थानीम गोयेटो तथा सडक स्तयोन्नर्तका रार्ग प्रदेश 
य नेऩार सयकाय सॊग सहकामि गदै स्थानीम श्रोत ऩरयचारन गरयन ेछ । 

 शहयी मोजना तथा बवन र्नभािण भाऩदण्ड 2072 को ऩूणि ऩारना गरयन े
छ।टोर ववकास सॊस्थाहरुराई आवश्मक अर्बभखुखकयण कामिक्रभ सॊचारन गरयन े
छ। 

 गल्माङ चक्रऩथ र्नभािण गयी रल्माङ फल्ऩ ुभखुड्कल्रा गल्कोट फभबञ्जमाङ वजाय 
ऺेर  घोषणा गरय एवककृत नभनुा वस्ती र्नभािणका रार्ग ऩरयमोजना प्रर्तवेदन 
तमाय  गरयने छ। 

 वव वऩ स्भरृ्त बवन वल्ऩकु य ऩषु्ऩरार अध्ममन केन्र बवन र्नभािणका रार्ग 
आवश्मक व्मवस्था गरयने छ। 

 चार ुआ.व.2077/078 भा सडक ववस्ताय तथा पयावकरो गदाि  बकु्तानी् गनि 
फाकी यहेको यकभ  बकु्तानीका रार्ग आवश्मक  फजेट व्मवस्था गरयनेछ। 

 मस गल्माङ नगयऩार्रकाराई खयको छानाभकु्त  फनाउनको रार्ग मसै 
आ.व.र्बरभा सफै खयको छाना बएका घयहरुराई जस्ताऩाताभा रुऩान्तयण गरयन े
छ उक्त कामिका रार्ग जस्ताऩाता अनदुानको व्मवस्था र्भराइने छ। 

 र्सकभॉ, डकभॉ, र्नभािण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सभहुराई ऺभता ववकास 
कामिक्रभ सॊचारन गरय दऺ फनाइन ेछ। 

 

13.सूचना प्रववर्ध तथा सॊचाय सम्फन्धी नीर्त्  

 BULK  SMS SYSTEM सेवा सरुु गरय भहत्वऩूणि सूचना तथा र्भवटॊङ, बेरा एवॊ 
अन्म कामिक्रभको जानकायी भोफाइरभा आउने गयाइनेछ। 

 ववद्यतुीम शासनको भहत्वऩणुि साधनको रुऩभा तमाय गरयएको गल्माङ 
नगयऩार्रकाको एन्रोइड एखप्रकेसन प्रमोगगयी आभ नागरयकभा  सूचनाको 
ऩहुॉच ववस्ताय गरयन ेछ। 

 कृवष  तथा  ऩशऩुारन व्मवसामभा आफद्ध हनुे गरय नगयऩार्रका र्बर  कखम्तभा 
200 कृषक सभहु गठन गयी तार्रभ भापि त सऺभता अर्बववृद्ध गरयने छ। 



 
 

  कऺा 8 को ऩरयऺा सॊचारनका रार्ग  सफ्टेवयको ववकास गरय अनराईन 
नर्तजा प्रणार्र  सॊचारनभा ल्माइन ेछ। 

 सफै स्वास््म सॊस्थाभा इन्टयनटे सेवा उऩरब्ध गयाई IOT भाध्मभफाट रयऩोवटङ 
गने व्मवस्था गरयन ेछ।  

 सूचना तथा सॊचाय प्रववर्धराई ऩूवािधाय ववकास सॊगैसॊगै प्रमोगभा रर्गनेछ । 

 नगयका ववर्बन्न स्थानराई Free Wifi Zone फनाइ सूचना  प्रववर्धको ऺेरको कामिराई 
र्नयन्तयता ददइन ेछ। 

 अनराईन दताि चरानी, र्डखजटर र्डस्प्रे प्रणारी ववकास गरयनेछ। केन्रीकृत वेव 
वेस्ड ई-हाजीयी जडान गरय नगयऩार्रका, वडा कामािरम, ववद्यारम य स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा सेवा प्रवाहभा एकरुऩता कामभ गरय चसु्तदरुुस्त फनाइने छ।  

  सूचना प्रववर्धभा आधारयत याजस्व सॊकरन तथा आम्दार्न खचिको व्मवखस्थत 
अर्बरेख  प्रणारी ववकास  गरयनेछ । 

 नगयऩार्रकाको इन्टयनेट स्ऩीड फढाई कामािरम ऩरयसयभा फ्री वाईपाईको 
व्मवस्था गरयनछे । 

 नगयऩार्रका ऩरयसयभा सूचना प्रववर्ध  तथा तार्रभ कऺको स्थाऩना गरयने छ 
साभाखजक ऩरयवतिनका रार्ग प्रदेश सॊग सभन्वमभा कामिक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 नगयऩार्रका र्बरको दताि चरानी तथा भहत्वऩूणि कागजऩरराई ददघिकार सम्भ 
जोगाइयाख्न अवपस अटोभेशन प्रणारी को ववकास गरयन ेछ। 

 

    

 

14.वन, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीर्त् 
 ददगो ववकासको रऺ अनरुुऩ फन तथा बसुॊयऺण, जराधाय सॊयऺण तथा 

जरउत्त्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्रण,जरफाम ु ऩरयवतिन अनकुुर्रत वातावयण सॊयऺण, 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका साथै ववऩद व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ । 

 स्वच्छ य हरयमारी वातावायणका रार्ग साविजर्नक स्थरभा वृऺ योऩण गदै 
आधरु्नक उद्यानको र्नभािणभा जोड ददइनछे ।  



 
 

 वन कामािरम तथा  कृवष सहकायी अन्म सम्फद्ध सयकायी तथा गैय सयकायी 
र्नकामहरुको साझेदायीभा नसियीहरुको स्थाऩना य ववस्ताय गरयन ेछ। 

 Hi tech प्रववर्धको प्रमोग गयी नगय र्बर हनु ेबसू्खरन फाढी ऩवहयो आगरार्ग 
बकुम्ऩ आदद जस्ता प्राकृर्तक  ववऩत्तीको Mapping गरयने छ। 

 वन ऺेरको ववकासको रार्ग साभदुावमक वनभा ऩयुानो काठ कुकाठराई हटाई 
अर्त उऩमोगी य फहभुलु्म काठको ववकास गनि वृऺ ायोऩण गरयने छ। प्रत्मेक 
वडाभा 1वटा जर्डवटुी अध्ममन अनसुन्धान तथा सॊकरन केन्र फनाइने छ। 

 सभदुामभा आधारयत फन व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै फनऺेरभा यहेका 
जर्डफटुी ऩवहचान,सॊकरन य फजायीकयणका रार्ग आवस्मक अध्ममन कामि 
आगाडी फढाइनेछ । 

 साभदुावमक वनराई नागरयकको अर्धकतभ ऩहुॉचभा ल्माउनको रार्ग खजल्रा वन 
कामािरम, स्थानीम जनता य नगयऩार्रका ववचभा सभन्वम गरय कृवष वन 
ऩमिटवकम वन धार्भिक वनका रुऩभा ववकास गरयन ेनीर्त अवरम्फन गरयन ेछ। 

 साभदुावमक वनको रुऩभा ऩरयणत हनु फाॉकी वनराई कामिमोजना फनाई 
साभदुावमक वन ववस्तायभा जोड ददइने छ। 

 फन चयनऺेर र्सभसाय य जैववक ववववधता सभेत सॊवोधन हनुे गरय ददगो वन 
व्मवस्थाऩनका रार्ग जैववक स्रोत सॊयऺणराई प्राथर्भकता ददइन ेछ। 

 

 वातावयण सॊयऺण तथा ववऩद व्मवस्थाऩनका रार्ग कामिववर्धफाट व्मवखस्थत गने 
गयी ववऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गयी ऩरयचारन गरयनेछ 

 वातावयण सॊयऺण, शहय एवॊ वखस्त सयसपाईका साथै ववऩद व्मवस्थाऩनभा मवुा 
स्वमॊसेवकको ऩरयचारन गरयनछे । 

 नगय ऺेरभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामिराई थऩ प्रबाफकायी फनाइ शनु्म 
पोहयको रक्ष्म साथ कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 

 

 

6.सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह  य सशुासन सम्फन्धी नीर्त्    



 
 

 नगयऩार्रकाफाट प्रबावकायी सेवा प्रवाहका रार्ग जनसहबार्गता, सेवा प्रवाह ववर्ध, 
सॊयचनागत व्मवस्था, सेवाको सयुऺा जस्ता ऩऺहरुराई अॊर्गकाय गरयनेछ । 

 सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववर्धभैरी फनाई सयरीकृत गरयनेछ । 

 नागरयकभैरी प्रशासन फनाउनका रार्ग नागरयक य कभिचायी ववच अन्तवकि मा 
कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 नगयऩार्रकारे सम्ऩादन गयेका कामिहरु ऩायदशॉ फनाउन वेफसाइटभा प्रवववष्ट गने 
कामिराई र्नयन्तयता दददै ववद्यतुीम शासनको अवधायणा अवरम्वन गरयनेछ । 

 नगयऩार्रकारे सम्ऩादन गने कामिहरुभा ववचौर्रमाको प्रबाव शनु्म गनि स्थाऩना 
गरयएको हेल्ऩ डेस्कराई य गनुासो सनु्ने अर्धकायीको काभकाजराई प्रबावकायी 
फनाइनेछ  ।  

 नगयऩार्रकारे सम्ऩादन गने कामि वा सम्ऩन्न बैसकेको कामिहरुको वववयण 
सभमभै आभ सविसाधायणभा ऩमुािउनको रागी स्थानीम टेर्रर्बजन,एपएभ 
ऩरऩर्रकासॊग सभन्वम गयी जनउत्तयदामी कामिक्रभ चराउन े नीर्त अॊर्गकाय 
गरयनेछ । 

 नगय वार्सको खजवनस्तय भाऩन गने ववखत्तम साऺयता कामिक्रभ सॊचारन गयी ववत्त 
व्मवस्थाऩन सम्फखन्ध कामिक्रभ सॊघ य प्रदेश सयकायको सहकामिभा अगाडी 
फढाइने छ। 

 खचिको वववयण वेवसाइट भापि त साविजर्नकीकयण गने प्रणारीको ववकास गरयन े
छ बन ेआन्तरयक रेखा ऩयीऺण राई प्रबावकायी फनाइने छ। 

 स्थानीम सॊचाय भाध्मभराई प्रवधिन गदै साविजर्नक सनुवुाई, साभाखजक ऩरयऺण य 
साविजर्नकऩरयऺण कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 मस नगयऩार्रका य अन्तगितका वडा कामािरमहरुभा यहेका नागरयक 
वडाऩरहरुराई अध्मावर्धक गरय र्डखजटर वडाऩरभा रुऩान्तयण गरयनेछ । 

 नगयसबा तथा कामिऩार्रकाफाट नमाॉ कानून र्नभािण तथा ऩयुाना कानून ऩरयभाजिन 
गरय काननुको शासन स्थावऩत गदै भ्रष्टाचाय ववरुद्ध सनु्म सहनशीरताको नीर्त 
अनसुयण गरयनेछ । 



 
 

 सम्ऩूणि र्नजाभती कभिचायी खशऺक तथा अन्म   नगयऩार्रकाभा कामियत सम्ऩूण 
कभिचायी/याष्डसेवकहरुराई नेऩार सयकायको र्नणिम अनसुाय रु.20000/- ववृद्ध 
गरयने छ। 

 नगयसबा वा कामिऩार्रकारे अनभुोदन गयेका ऐन, नीर्त, र्नमभ, र्नदेखशका, 
कामिववर्ध, आदेशऩर वा नगयऩार्रकारे प्रदेश सयकाय, नेऩार सयकायसॊग गयेका 
सम्झौताहरु याजऩरभा प्रकाखशत गरय सविसाधायण सभेतराइ र्नमभानसुायको  
सशलु्क/र्नशलु्क उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 नगयऩार्रकारे सम्ऩादन गने कामिको हकभा आभ नगयवासी य कामि सम्ऩादन 
गदाि ऩारना गनुिऩने आचयण एवॊ आचायसॊवहताको ववषमभा ऩदार्धकायी, कभिचायी य 
उऩबोक्ता सर्भर्तका ऩदार्धकायीराइ अर्बभखुीकयण तार्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 नगयऩार्रका अन्तगित कामियत उत्कृष्ट कामिसम्ऩादन बएका जनप्रर्तर्नर्ध,कभिचायी, 
खशऺक, उऩबोक्ता सर्भर्तराई नगयसबाफाट प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩयुस्काय प्रदान 
गरयनेछ । 

 नगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन  र्नभािण सम्ऩन्न गरय नगयऩार्रका कामािरम 
सोही बवनभा स्थानान्तयण गरयन ेवडा कामािरम बवन नबएका वडाहरुभा जग्गा 
प्रार्ि गयी बवन र्नभािण कामि आगाडी फढाइनेछ । 

 सेवा प्रवाहभा आवश्मक श्रोत साधनको व्मवस्थाऩन गयी सम्ऩणुि कभिचायीराई 
प्रोत्सावहत गदै प्रबावकायी रुऩभा जनभखुी सेवा प्रवाह गरयनेछ । कामिऩार्रकाफाट 
र्नधािरयत कामिववर्ध फभोखजभ कभिचायीराई कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन 
सवुवधा उऩरब्ध गयाइने छ। 

 सयकायी खचि व्मवस्थाऩनराई नर्तजाभरुक फनाउदै आन्तरयक श्रोत ऩरयचारनभा 
ववृद्ध गरयनेछ । 

 

नगयसबाका सदस्महरु, 
  प्रस्ताववत नीर्त तथा कामिक्रभको सपर कामािन्वमनफाट उच्चयको आर्थिक ववृद्ध 
भाहाभायीको असय न्मून साभाखजक आर्थिक ऺेर गर्तखशर ब ृ आर्थिक ववृद्ध य 



 
 

ऩायस्ऩारयक सम्भान य अवसय सवहत साभाखजक न्माम कामभ हनुे छ।मो नीर्त तथा 
कामिक्रभ कामािन्वमनभा सफैफाट सवक्रम सहमोग हनु ेववश्वास र्रएको छु।  

वम नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ताव गदाि सॊघ,प्रदेश य स्थानीम श्रोत साधनको ऩरयचारन 
गयी ववकासराई सभावेशी य सभन्मावमक फनाउदैं जनशखक्त ववकास, योजगायी शृ्रजना य 
शसुासन कामभ गने उदे्दश्मराई केन्रववन्दभुा याखखएको छ । वतिभान सॊकटफाट 
उन्भखुक्त प्राि गनि आर्थिक ऩूनउित्थानराई जोड ददने याजनीर्तक उऩरखब्धराई 
सॊस्थागत गयी भरुकुको सभग्र आर्थिक-साभाखजक ववकासभा आआफ्नो ऺेरफाट 
बरू्भका र्नवािह गने जनप्रर्तर्नर्ध,याष्डसेवक कभिचायी, याजनीर्तक दरका प्रर्तर्नर्ध, र्नखज 
तथा सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज, फवुद्धजीवी, सॊचायजगत तथा सम्ऩणुि 
नगयवासीहरुराई धन्मवाद ददन चाहन्छु ।   

     

                               धन्मवाद । ।  

 


