नीतत तथा कामयक्रभहर्
कृषि षिकास तपय्
1.

बौगोतरक अिस्था अनुकुर व्मिसाषमक खेतीका रातग कृिकहरराइ प्रोत्साहन हुने
कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

2.

सुख्खा ग्रस्त ऺेत्रभा भोटय फोरयङ्ग / तडऩ फोरयङ जडानभा सहमोग उऩरब्ध गयाइ कृषि
उत्ऩादकत्ि फृषि गरयने छ ।

3.

एक िडा एक ऩकेट कृषि कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ ।

4.

साभुषहक य ब्मिसाषमक कृषि खेती प्रणातरसॊ गै अगायतनक तथा प्राङगारयक खेतीराई
प्रोत्साषहत गरयने छ ।

5.

कृिकराइ फजायसम्भ ऩहुॉच फढाउन कृषि उऩज सॊ करन केन्द्र कृषि उऩज फजाय तथा
तफज बण्डायण तसड फैकॊ स्थाऩना गयी सॊ चारन गरयने छ।

6.

तयकायी सॊ करन केन्द्रको तनभायण गयी सॊ चारन गरयने छ।

7.

षकसान सुचचकयण कामयराइ सॊ चारन गरय उरायफायी नगयतबत्रका कृिकको तथमाॊक
अध्माितधक गरयदै रतगने छ ।

8.

तनचज तथा सहकायी ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा चित बण्डायण तनभायण य सॊ चारन गरयने
छ ।

9.

तनफायहभुखी खेती प्रणारी राई व्मिसाषमक प्रणारीतपय उन्द्भुख गने नीतत तरइने छ।

10.

भाटो ऩरयऺण कामयराइ तनयन्द्तयता ददइने छ साथै कृषि मोग्म बूतभको भाटो सुधायको
कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

11.

साप्ताषहक हाट फजाय राइ ब्मिचस्थत गरयदै रतगने छ।

12.

िुक्रफाये हाटको कृषि फजाय तनभायण कामयराइ तनयन्द्तयता ददइने छ।

13.

मुिा उद्यभी / कृिकहरराइ कृषि प्राषितधक तातरभ ददइ टोर-टोरभा अगुिा कृिक
उत्ऩादन गरयने छ।

14.

ॉ ीको उऩमोग
िैदेचिक योजगायीभा चिऩ तसकी स्िदे िभा आइ आफ्नो श्रभ चिऩ य ऩुज
गयी कृषि ब्मिसाम सॊ चारन गनेराइ प्रोत्साषहत गने नीतत तरइने छ।

15.

व्मिसाषमक रऩभा खेती गने कृिकराइ आिश्मकता अनुसाय तातरभको व्मिस्था गरयदै
रतगने छ।
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16.

षकसानहरको फतगयकयण गयी कृिकको व्मिसाम हेयी प्रोत्साहन हुने खारका कामयक्रभ
सॊ चारन गरयने छ।

17.

षहउॉदे भकै चै ते धान फगय खेती तथा खाध्मान्न फारी तफउ उत्ऩादन गने कृिकहरराइ
प्राषितधक सहमोग उऩरब्ध गयाई उरायफायी नगयऩातरकाराई खाद्यान्नभा आत्भतनबयय
नगयऩातरका फनाउने नीतत अिरम्फन गरयने छ।

18.

फाझो जग्गा कभाउन प्रोत्साहन गरयने छ ।

19.

व्मिसाषमक रऩभा आरु उत्ऩादन कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ ।

20.

ऩुष्ऩखेती राई व्मिसामको रऩभा सॊ चारन गनय प्रोत्साहन गरयने छ ।

21.

कृिकहरराई उन्नत जातको फीउ/तफजन उऩरब्ध गयाइ नगयराइ आत्भतनबयय उन्द्भुख
फनाउने कामय सॊ चारन गदै रतगने छ ।

22.

साना ब्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्द्र (ऩकेट) षिकास कामयक्रभ सॊ चारन गदै रतगने
छ साथै गत आ.ि.भा सॊ चारन बएका ऩकेट कामयक्रभराइ तनयन्द्तयता ददइने छ।

23.

कृषिभा माचन्द्त्रषककयण य व्मिसाषमकयण गनय चाहने कृिकराइ प्रषितधभैत्री खेती गनय
आिश्मक कृषि औजाय/उऩकयण ब्मिस्था गदै रतगने नीतत तरइने छ ।

24.

कृषि खेततको साथभा फाताियणराइ सॊ यऺण गदै योग तथा षकयाराइ न्द्मू तनकयण गनयको
रातग फारी सॊ यऺण तफधी अऩनाइने छ।

25.

तफऩन्न सभुदाम रचऺत कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

26.

कृिकहरराइ सम्भान स्िरऩ उत्कृष्ट रऩभा खेती गने कृिकराइ सम्भान गने कामयक्रभ
राई तनयन्द्तयता ददइने छ।

तसॊ चाई्
27.

तनमतभत भुहान तथा खोरा तसॊ चाइ य बूतभगत तसॊ चाइका भाध्मभफाट कृषिमोग्म बूतभभा
तसॊ चाइ उऩरब्ध गयाउन कूरो भभयत, तनभायण कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

28.

साना तसॊ चाइ, स्मारो ट्युफेर रगामत साना तथा भझौरा आमोजना सॊ घीम तथा प्रदे ि
सयकायको रागत सहबातगताभा तसॊ चाइ उऩरब्ध गयाइनेछ ।
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ऩिुऩन्द्छी सेिा तपय्
29.

ऩिु स्िास्थम उऩचाय सेिा् आन्द्तरयक तथा फाह्य ऩयचजतफ तनमन्द्त्रण, प्राथतभक उऩचायको
रागी औितध उऩचाय सेिा राई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

30.

ऩिु योग तनयोधक खोऩ कामयक्रभ् गाईबै तस फॊगयु फाख्रा कुकुय तथा ऩन्द्छीहरभा राग्ने
तफतबन्न सॊ क्राभक योगहर (खोये त, षऩ षऩ आय, स्िाइन षपफय, ये तफज, एच एस तफक्यु)
आदी षिरि तनिुल्क खोऩ कामयक्रभ सञ्चारनराई तनयन्द्तयता ददइएको छ ।

31.

प्रमोगिारा सेिा कामयक्रभ् िाखाफाट तनमतभत रऩभा प्रदान गरयदै आएको प्रमोगिारा
सेिा राई तनयन्द्तयता दददै गोफय ऩरयऺण षऩसाफ ऩरयऺण दुध ऩरयऺण सेिाराई थऩ
प्रबाफकायी एफॊ सभमअनुसायको प्रतफतधमुक्त फनाउदै रतगनेछ ।

32.

ऩिुनश्ल सुधाय कामयक्रभको तनयन्द्तयता् ऩिुहरभा सञ्चारन गरयदै आएको कृतत्रभ
गबायधान सेिा सञ्चारन कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइएको छ । सो कामयक्रभ
सञ्चारनका रागी आिश्मक ऩने उऩकयण, साभाग्री, तरचविड नाइट्रोजन उऩरब्ध गयाइने
व्मिस्था तभराईनेछ ।

33.

ऩिु आहाया षिकास

कामयक्रभ् नगय ऺेत्रका ऩिुऩारक

कृिकहरको ऩिुजन्द्म

उत्ऩादनभा राग्ने ऩिु आहाया रागत खचय कभ गयी उत्ऩादनभा सहमोग गनय तफतबन्न
प्रकायका उन्नत घाॉसका तफउ षहउदे , फिे तथा फहुफषियम घाॉसका स्रीऩ सेट्स फेनाय आदी
रागत साझेदायीभा उऩरब्ध गयाउने कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।
34.

तफिेिऻ

सषहत

ऩिु स्िास्थम

तथा

फाझोऩन

तनमन्द्त्रण

घुम्ती

चितफय

सञ्चारन्

ऩिुचौऩामहरभा राग्ने सफै प्रकायका योगहरराई स्थरगत रऩभा नै ऩषहचान गरय सोही
स्थरभा नै तनदान गनय सहमोग ऩुगोस बन्ने उिेश्मरे तफिेिऻ सषहतको ऩिु स्िास्थम
चितफय सञ्चारन गरयने छ ।
35.

कुकुय फन्द्ध्माकयण चितफय सञ्चारन् साभुदाषमक कुकुयहरको तनमन्द्त्रणको रातग
कुकुयको फन्द्ध्माकयण चितफय सञ्चारन कामयक्रभ राई तनयन्द्तयता ददइएको छ । मस
िाट कुकुयहरभा राग्ने ये तफज योग तनमन्द्त्रण तथा साभुदाषमक कुकुयको सॊ ख्मा तनमन्द्त्रण
हुनेछ साथै कुकुयहर फाट भातनस/ऩिुऩन्द्छीहरभा हुने जोचखभ न्द्मू तनकयणभा सहमोग
ऩुग्नेछ ।

36.

व्मिसाषमक ऩिुऩन्द्छी तथा भत्स्म पभयहरभा माचन्द्त्रकयण सहमोग कामयक्रभ् ऩिुऩन्द्छी
ऩारक व्मिसाषमहरराई व्मिसामभा राग्ने श्रभ न्द्मूतनकयणका रागी रागत साझेदायीभा
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मन्द्त्र

उऩकयणहर

तफतयण

कामयक्रभ

राई

तनयन्द्तयता

ददइएको

छ

।

जस्तै ्

च्माऩकटय,षऩग होल्डय, तभल्कीङ्ग भेचिन, ग्रास कटय, तडतफकय भेचिन, ब्रड
ु य, एरयएटय,
सभतसयमर ऩम्ऩ आदी तफतयण गरयनेछ ।
37.

ऩिुऩन्द्छी पभय प्रफधयन कामयक्रभ गोठ/खोय सुधाय कामयक्रभ् गाईबै सी फाख्रा फॊगयु तथा
ऩन्द्छी पभयहरभा रागत साझेदायीभा गोठ/खोय सुधाय कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइएको
छ । जस्रे कृिकहरभा व्मिसाषमक तनयन्द्तयताभा हौसरा तभल्नेछ ।

38.

एक िडा एक बेटेरयनयी प्रातफतधक सेिा् नेऩार सयकायको आ फ ०७९/०८० को
नीतत तथा कामयक्रभभा बए अनुसाय सफै िडभा ऩिु प्रातफतधकहरको व्मिस्थाऩन
गरयनेछ ।

39.

प्रधानभचन्द्त्र

कृषि

आधुतनषककयण

ऩरयमोजना्

ऩरयमोजना

अन्द्तगयत

फाख्रा,

साना

व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्द्रको ऩकेट तफकास कामयक्रभ तनयन्द्तयता सञ्चारनभा
ल्माइने छ ।
40.

फाख्रा ऩकेट तफकास कामयक्रभको तनयन्द्तयता् गत आ.फ. भा नगय स्तयीम िजेट फाट
सॊ चातरत फाख्रा ऩकेट तफकास कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

41.

तफऩन्न तथा आतथयक रऩभा ऩछातड ऩये का जातजातीहरभा आमआजयन कामयक्रभ्
ऩिुऩन्द्छी ऩारनको सम्बािना बएका ऺेत्रभा तफऩन्न तथा आतथयक रऩभा न्द्मुन आम
बएका कृिकहरराई फाख्रा फॊगयु गाई ऩन्द्छी तफतयणका कामयक्रभहर राई तनयन्द्तयता
ददइनेछ ।

42.

दुग्ध उत्ऩादक सभुह/सतभतत/सहकायी/प्राइबेट डे रय सॊ ग साझेदायी कामयक्रभ् दुध
उत्ऩादक सभुह सतभतत सहकायीहर तथा दुग्ध व्मिसाषमहरराई रागत साझेदायीभा दुध
बण्डायण तथा प्रिोधन तफतफतधकयणभा सहमोग ऩुमायउने कामयक्रभहर राई तनयन्द्तयता
ददइएको छ ।

43.

तातरभ तथा तसऩ तफकास कामयक्रभ् नगयऩातरका ऺेत्रका ऩिुऩन्द्छी ऩारक कृिकहरको
व्मिसाषमक प्रातफतधक ऺभता अतबफृिीका रागी ऩिुऩन्द्छी ऩारन, भत्स्म ऩारन, घाॉस
खेती सम्फन्द्धी प्रातफतधक तसऩ तफकास (कृिकस्तय) तातरभ कामयक्रभहर

राई

तनयन्द्तयता ददइएको छ ।
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44.

ऩिुफधिारा तनभायण् उरायफायी फजायभा बएको अव्मिचस्थत भासु ऩसर तथा कषटङ्गराई
ऩिुजन्द्म उत्ऩादन भासुको व्मिचस्थत फजायको ऩूफायधाय तफकासका रागी ऩिुफधिारा
तनभायणका रागी प्रदे ि सयकाय तथा सॊ घीम सयकायसॊ ग सहकामय गरयने छ ।

45.

साभुदाषमक कुकुय सॊ यऺण तथा व्मिस्थाऩनका रातग ऩहर गरयनेछ ।

ऩमयटन षिकास्
46.

ऩमयटन ऺेत्रको रऩभा चचतनएको

फेततनी तसभसाय, राभऩाते , फाॉसेचौयी, फुढाठाकुय

रगामतका तसभसायको सॊ यऺण य सम्फियन गदै रतगनेछ । मसको प्रचाय प्रसायराई
प्राथतभकता ददइनेछ ।
47.

सम्बाषित ऩमयटकीम स्थरहरको ऩषहचान गयी ऩमयटन गुरमोजना तनभायण गयी सोही
अनुसाय कामायन्द्िमन गरयनेछ ।

48.

स्थानीम

करा, सॊ स्कृतत, तसऩ

य

भठ, भचन्द्दय, दे िारम, चििारम, चचय, भचस्जद, भहायाजथान, गुम्फा

य

जनजातत

य

बािा–बाषिहरको

ऩषहचान

झल्कने

साभग्रीहरको खोज, सॊ यऺण एिभ् प्रफियनभा जोड ददइनेछ ।
49.

स्थानीम

धातभयकस्थरको षिकास य सॊ यऺणभा स्थानीम सभुदामसॉग सहकामय गरयनेछ ।
50.

भनोहय साभुदाषमक िनभा यहे को चचल्डे न ऩाकयराई व्मिचस्थत गरयनेछ ।

51.

ऩमयटक प्रिियन य सम्फियन रातग फजाय षिस्ताय गनय आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।

52.

भञ्जुर तभतेयी सङग्रहारम स्थाऩना य व्मिस्थाऩन गनयको रातग ऩहर गरयनेछ ।

53.

ऩषहरो जाततको रऩभा यहे को तधभार जाततको धभय, सॊ स्कृतत प्रफियनका रातग मोजनाफि
षिकास गदै रतगनेछ ।

सहकायी ऺेत्रको सुदृषढकयण्
54.

अथयतन्द्त्रको एउटा खम्फाको रऩभा यहे को सहकायीहरको तनमभनराई प्रबािकायी
फनाइनेछ ।
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55.

सहकायी चिऺा, तातरभ य सूचनाराई ब्माऩक य प्रबािकायी फनाउन नगयऩातरकाको
सम्फचन्द्धत तनकाम तथा सहकायी सॊ घ-सॊ स्थाहरराई प्रबािकायी ढॊ गरे ऩरयचारन गरयने
छ ।

56.

सहकायी सॊ स्थाहरको ऺभता षिकासका रातग नगयऩातरकासॉगको साझेदायीभा सहकायी
अनुचिऺण तातरभराई अतनिामय गदै रतगनेछ ।

57.

सहकायी सॊ स्थाहरको तनमतभत य सघन अनुगभन गयी सॊ स्थागत सुिासन कामभ
गरयनेछ ।

58.

आभ नागरयकहरराई सहकायी सम्फन्द्धी जनचेतना अतबिृषिका रातग, सहकायी ऺेत्र,
नागरयक सभाज, षिकास साझेदाय, िैचऺक ऺेत्र, सॊ चाय जगतका साथै सम्फि साभाचजक
सॊ घसॊ स्थाहर ऩरयचारन गरयनेछ ।

59.

नगय ऺेत्रभा स्िस्थ सहकायी प्रणारीको सुदृषढकयणफाट आन्द्तरयक ऩूचॉ ज तनभायण गयी
सहकायीको रगानीराई उत्ऩादनभूरक य योजगायी श्रृजना, गरयफी न्द्मुतनकयण य
साभुदाषमक सिचक्तकयण हुने ऺेत्रभा आकषियत गनय प्रोत्साषहत गरयनेछ ।

60.

फढ्दो सहकायीको ऩूचजराई उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानी प्रोत्साषहत गने नीतत तरइने
छ ।

61.

सहकायीहरराई गुणात्भक फनाउन सहकायी सॊ स्थाहरको एषककयण कामयराई जोड
ददइनेछ ।

62.

नगयऩातरकाफाट सहकायी सॊ स्था य िेमय सदस्मको षहतका रातग फनाइएका कानुन
कामयषितधहरका फाये भा सु-सूचचत गरयनेछ ।

63.

कृषि तथा अन्द्म व्मिसामभा सदस्महरको योजगायी तथा उत्ऩादन िृषि हुने गयी
कामयक्रभभा सहकायीहरराई प्राषितधक सहमोग गरयनेछ ।

64.

सहकायी सॊ स्थाहरको रागत साझेदायीभा षितबन्न कामयक्रभ सञ्चारन गने नीतत तरइने
छ ।

योजगाय प्रफियन नीतत्
65.

िैदेचिक योजगायीफाट पकेका व्मचक्तहरको प्रोपाइर तमाय गरयनेछ ।

66.

िैदेचिक योजगायीफाट पकेका व्मचक्तहरको ऻान, तसऩ, अनुबि य ऩूजी ऩरयचारन
गरयनेछ ।
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67.

तसऩभूरक तातरभ, कृषिभा व्मिसाषमकयण य ऩकेट कामयक्रभहरको िृषि गयी योजगायी
श्रृजना गरयनेछ ।

68.

प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्द्तयगत िडाका मोजनाहरसॉग साझेदायी १०० जना
ु तभ १०० ददनको योजगायी कामयक्रभभा सहबागी गयाईनेछ ।
श्रतभकहरराई न्द्मन

69.

प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभ भापयत श्रतभक सूचना फैंकको अिधायणाभा कामयमोजना
तमाय गरयनेछ ।

70.

श्रभको सम्भान याष्डको अतबमान यणनीतत दृढताका साथ अऩनाईनेछ ।

स्िास्थम सेिा सम्फचन्द्ध्
71.

नेऩारको

सॊ षिधान,

२०७२

रे

सुतनचित

गये को

आधायब ुत

स्िास्थम

सेिाराई

नागरयकहरको स्िास्थम सम्फचन्द्ध आिश्मकता ऩरयऩुततय हुने गयी सुतनचित गयीनुका साथै
सफै नागरयकहररे गुणस्तयीम स्िास्थम सेिा प्राप्त गये को एषकन हुने गयी व्मिस्था
तभराईनेछ ।
72.

ु स्िास्थम सेिा केन्द्रहर य िहयी स्िास्थम सेिा केन्द्रभा
स्िास्थम चौकी तथा आधायबत
आिश्मकताका आधायभा क्रभि् तन्िुल्क आधायब ुत प्रमोगिारा (ल्माफ) सेिा षिस्ताय
गदै रगीने छ । याजघाट स्िास्थम चौकीभा तन्िुल्क आधायब ुत प्रमोगिारा (ल्माफ)
सेिाराई तनयॊ न्द्तयता ददइनेछ ।

73.

अतत षिऩन्न, गयीि, सियहाया िगयहरराई आकचस्भक स्िास्थम सेिा तथा ददघययोगहरको
उऩचायका रागी दददै आएको आतथयक सहामताराई तनयन्द्तयता ददईनेछ ।

74.

सयकायरे षिऩन्न नागरयकहरराई उऩचाय सहुतरमत दददै आएको आठ ओटा योगहर
(क्यान्द्सय, भृगौरा, भुटुयोग, स्ऩाइनर इन्द््मुयी, ऩाषकयन्द्सन्द्स, हेडइन्द््मुयी, अल्जाइभय य
तसकरसेर एतनतभमा) का षिऩन्न तफयाभीहरराई नगयऩातरकारे फियभा एकऩटकको रागी
प्रदान गयीदै आएको मातामात खचय (एम्िुरेन्द्स बाडा) यकभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ ।

75.

ऩुणख
य ोऩ ददगोऩनाको रागी खोऩ केन्द्रहरको बौततक व्मिस्थाऩन, गुणस्तयीम खोऩ
सेिाका रागी नमाॉ स्िास्थमकतभयहरराई तातरभ य सयोकायिारहरको सभन्द्िमभा
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जनचेतनाभुरक कामयक्रभ गयी मस नगयऩातरकाराई ऩुणख
य ोऩ मुक्त नगय कामभै
याचखनेछ ।
76.

सयकायी,

तनचज

य

साभुदाषमक

तथा

सहकायी

स्िास्थम

सॊ स्थाहरफाट

गरयने

प्रततिेदनहरराई व्मिचस्थत, फैऻातनक य तनमतभत फनाउन अनराईन रयऩोषटयङ्ग तसष्टभराई
स्िास्थम सॊ स्था सम्भ क्रभि् षिस्ताय गदै रगीनेछ । जसका रागी स्िास्थमतभयहर राई
तातरभ य अन्द्म आिश्मक व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।
77.

सफै िडाभा कामययत भषहरा स्िास्थम स्िॊम सेषिकाहरराई आ आफ्नो कामयऺेत्रभा
दत्तचचत्त बई काभ गनय उप्रेरयत फनाउन नगयऩातरकारे प्रदान गदै आएको भातसक
मातामात खचय तथा खाजा खचय यकभ राई तनयन्द्तयता ददईनेछ ।

78.

तनचज अस्ऩतार, ऩोतरचवरतनक, चवरतनक तथा सहकायी अस्ऩतारहरको सेिाराई
व्मिचस्थत गयाउन तोषकएका सेिाहरको प्रिाह, सेिा िुल्क आदद भाऩदण्ड अनुसाय बए
नबएको तनमतभत अनुगभन गयीनेछ । तनचज स्िास्थम सॊ स्थाहरको दताय तथा नषिकयण
राई व्मिचस्थत गयीनेछ ।

79.

ु स्िास्थम सेिा सम्िचन्द्ध सुचना प्रिाह गयी
षितबन्न भाध्मभ फाट भाहाभायी तथा आधायबत
स्िास्थम चजफनिैरी प्रतत सकायात्भक व्मिहाय ऩरयफतयन गयी नागयीकहरको स्िास्थम
प्रियधनभा जोड ददइने छ ।

80.

डे ङगु रगामत षकटजन्द्म योगहरको योकथाभको रागी षितबन्न कामयक्रभहर सॊ चारन
गयी भाहाभायी तनमॊत्रण गयीनेछ ।

81.

आधायबूत स्िास्थम सेिाका रातग आिश्मक ऩने तोषकएका सम्ऩुण य औितधहरको प्रमाप्त
व्मिस्था गयी मस नगयऩातरका अन्द्तयगतका सफै स्िास्थम सॊ स्थाहरफाट फिय बयी नै
तन्िुल्क षितयण गयीने व्मिस्था तभराईने छ ।

82.

दे िको सफैबन्द्दा ऩुयानो आमुि
य ेद तथा ऩयम्ऩयागत चचषकत्सा ऩद्दतत राई सॊ यऺण गदै
नगयका सम्ऩुण य नागरयकहरको ऩहुॉच हुनेगयी षिस्ताय गयीनेछ । जेष्ठ नागयीकहर तथा
ददघययोगीहरराई मोग व्मामाभ, प्रणमाभ तथा ध्मान जस्ता प्राकृततक चचषकत्साका तसऩ
तसकाई दभ, फाथ, भधुभेह, उच्च यक्तचाऩ, क्यान्द्सय तथा भुटु सम्िचन्द्ध योगहर
रगामतका ददघययोगहरको योकथाभभा जोड ददइने छ ।

83.

सििहान य एम्िुरेन्द्स सेिाको तनमतभत व्मिस्थाऩन तभराईने छ ।
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84.

अतत षिऩन्न ऩरयिायराई नगयऩातरकाफाट गयाइएको स्िास्थम षिभा राई नषिकयण गयीने
छ साथै थऩ षिऩन्न ऩरयिायको ऩषहचान गयी स्िास्थम षिभाको व्मिस्था गयीने छ ।

85.

तनमतभत सॊ चारन हुदै आएको आभफायी गाउॉघय चवरतनकभा नतसङ कभयचायीको थऩ
व्मिस्था सषहत सेिा सॊ चारन राई तनयन्द्तयता ददईनेछ ।

86.

गबयिती

भषहराहरराई

मस

नगयऩातरका

भातहतका

सफै

स्िास्थम

सॊ स्थाहरफाट

भषहनाको एक ऩटक तबतडमो एवसये सेिा उऩरब्ध गयाईनेछ ।
87.

भषहराहरभा हुने ऩाठे घयको भुखको क्यान्द्सयको प्रायचम्बक ऩयीऺणका रातग तन्िुल्क
रऩभा स्िास्थम चिषिय सञ्चारन गरयनेछ ।

88.

गबयिती तथा सुत्केयी ऩोिण कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ ।

खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फचन्द्ध्
89.

उरायफायी नगयऺेत्रभा सञ्चारनभा यहे का खानेऩानी उऩबोक्ता सतभतत/सॊ स्थाराई एषककृत
गयी नगयऩातरका खानेऩानी तनदे िन सतभतत भापयत सञ्चारन गनय आिश्मक कानूनको
तनभायण गरयनेछ ।

90.

स्िास्थम तथा सयसपाई सम्फन्द्धी फानी व्मिहायभा ऩरयितयन गनय नगयऩातरकाको
अगुिाइभा जनचेतनाभूरक

कामयक्रभ

सञ्चारन

गरयनेछ

।

साभूषहक

सयसपाई

अतबमानको थारनी गरयनेछ ।
91.

सञ्चारनभा यहे का खानेऩानी आमोजनाहर सभमानुकुर भभयत सम्बाय, च ुहािट, तनमन्द्त्रण,
गुणस्तरयम खानेऩानी, उचचत भूल्मभा स्थानीम उऩबोक्ताराई उऩरब्ध गयाउने गयी
व्मिस्थाऩन तभराइने छ ।

92.

खानेऩानीको षितयणराई सयर, सहज य ऩहुॉचमोग्म फनाइनेछ ।

93.

षिऩन्न

य

रचऺत

िगय

केचन्द्रत

खानेऩानी

व्मिस्थाऩनका

रातग

आिश्मक

नीतत/कामयषितध/भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ ।
94.

षिऩन्न य रचऺत िगय केचन्द्रत खानेऩानी सुषिधा धाया जडान, ऩाइऩ व्मिस्थाऩन गयी
तन्िुल्क एक घय एक धाया नीततको अिरम्फन गरयनेछ ।

95.

साियजतनक स्थानभा षऩउने ऩानी उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था गरयनेछ ।
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चिऺा्
96.

प्रायचम्बक फारषिकास सषहत आधायबूत तह (कऺा १-८) सम्भको चिऺा अतनिामय तथा
तन्िुल्क गरयनेछ । प्रायाचम्बक फारषिकासभा बौततक ऩूिध
य ाय षिस्ताय गदै रतगने
छ ।

97.

प्रत्मेक षिद्यारमभा िुि षऩउने ऩानी, उऩमुक्त िौचारम, घेयाफाया य षिद्यारम बिनहरको
व्मिस्था गरयने छ ।

98.

नगयऺेत्रका िैचऺक सॊ स्थाहरको िैचऺक गुणस्तय िृषि गनयका रातग आिश्मक कानून
तनभायण गरयनेछ ।

99.

षिद्यारम नवसाङ्कन, षिद्याथॉ चिऺकको अनुऩातभा चिऺक व्मिस्थाऩन गरयने छ ।

100.

िैचऺक ऺेत्रको अनुगभन, तनयीऺण तथा सुऩयीिेऺण षििम षिऻहरफाट गरयने छ ।

101.

नगयऩातरकारे सञ्चारन गये को नगयस्तयीम ऩयीऺाराई गुणस्तयीमरऩभा सॊ चारन गरयने
छ ।

102.

आधायबूत तह (कऺा ६-८) य भाध्मतभक तह (कऺा ९-१०) भा अॊ ग्रज
े ी, गचणत,
षिऻान षििमको तसकाइ अनुदान उऩरब्ध गयाइने छ य सो को तनयन्द्तय भुल्माङ्कन
गरयनेछ ।

103.

चिऺण तसकाइभा सूचना तथा प्रषितधको प्रमोग फढाउन साभूदाषमक षिद्यारमहरराई
प्रषितधभैत्री फनाउॉदै रतगने छ ।

104.

उच्च चिऺाभा सहज ऩहुॉच य सहबातगता सुतनचित गरयने छ ।

105.

प्राषितधक चिऺा अध्ममन गनय चाहने षिऩन्न तथा जेहेन्द्दाय, तसभान्द्तकृत, अल्ऩसङख्मक
सभुदामका षिद्याथॉहरराई छात्रिृचत्त उऩरब्ध गयाइने छ ।

106.

सॊ स्थागत षिद्यारमहरराई साभूदाषमक षिद्यारमहर सॉग सभन्द्िम गयी आिश्मक िैचऺक
ऩयाभिय उऩरब्ध गयाइनेछ ।

107.

कऺा थऩ, षििम थऩ जस्ता षििमहरभा प्रषक्रमागतरऩभा अचघ फढाई अनुभतत प्रदान
गरयने छ ।

108.

नगयऩातरकाफाट अनुभतत नतरइ षिद्यारम, भन्द्टे स्ियी स्कुर, कोचचङ सेन्द्टय, तमायी
कऺाहर सञ्चारन गनय तनरत्साषहत गरयनेछ ।
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109.

षिद्यारमहरभा हुने दुघट
य ना न्द्मू तनकयण गनय अतबभुचखकयण कामयक्रभ सॊ चारन गरयने
छ ।

110.

चिऺा, मुिा तथा खेरकुद िाखाराई आिश्मक जनिचक्त उऩरब्ध गयाइने छ । साथै
चिऺा, मुिा तथा खेरकुद िाखाको कामायरमराई व्मिचस्थत िनाइने छ ।

111.

फार अतधकाय तथा अततरयक्त क्रृमाकराऩभा फार सहबातगता सुतनचित गनय फार
वरफको गठन य ऩरयचारन गरयनेछ ।

112.

साभुदाषमक षिद्यारमहररे षिद्यारम सेिा ऺेत्रभा प्रत्मेक ििय बनाय अतबमान सञ्चारन गयी
षिद्यारम फाषहय यहेका ऩढ्ने उभेय सभूहका फारफातरकाराई षिद्यारमभा बनाय गने
नीततराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

113.

फारषिकास केन्द्रहरभा ददिा खाजाको व्मिस्थाराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

114.

तसकाई उऩरचब्ध उत्कृष्ट बएका षिद्यारमराई ऩुयस्कृत गरयने नीतत तरइनेछ ।

115.

षिद्यारमभा छात्राहर य भषहरा चिचऺकाहरका रातग Changing Room को क्रभि्
व्मिस्था गरयने नीतत तरइनेछ ।

116.

चिऺाको नगय गुरमोजना फनाइनेछ य स्थानीम ऩठ्यक्रभको षिकाि गरयनेछ ।

117.

साभुदाषमक तथा सॊ स्थागत षिद्यारमहरका प्र.अ. हरको भातसक फैठक याखी िैचऺक
प्रगतत तथा सुधायभा छरपर गरयनेछ ।

118.

षिद्यारमहरभा तन्िुल्क सेतनटयी प्माड उऩरब्ध गयाइनेछ ।

119.

फारअतधकाय तथा साभाचजक षक्रमाकराऩभा फार सहबातगता सुतनचित गनय साभुदाषमक
षिद्यारमहरभा स्काउटको गठन य ऩरयचारन गरयनेछ ।

120.

िाषियक रऩभा थऩ साभुदाषमक षिद्यारमभा अॊ ग्रज
े ी भाध्मभफाट ऩठनऩाठन सुर गरयने
छ ।

121.

षिद्यारमको बौततक सॊ यचनाको क्रतभक सुधाय गदे फारभैत्री य अऩाङ्गभैत्री फनाउदै
रतगनेछ ।

122.

हार कुनैऩतन साभूदाषमक षिद्यारम नयहे को िडा नॊ. ५ भा साभुदाषमक िा प्राषितधक
षिद्यारम स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ ।
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भषहरा, फारफातरका, अऩाङ्ग तथा ्मेष्ठ नागरयक्
123.

िाषियक फजेट तनभायण गदाय साभाचजक षिकास, ऩुिायधाय, कृषि िन तथा बूभीसुधाय,
गरयफी तनिायण, स्थानीम षिकास तथा िाचन्द्त एिभ सुिासन सॊ ग सम्फचन्द्धत सिै ऺेत्रको
िजेटराई रै षङ्गक उत्तयदामी िनाइनेछ ।

124.

हये क ििय रै षङ्गक सभानता तथा साभाचजक सभािेिीकयण ऩयीऺण गरय त्मसरे
औल्माएका कभी कभजोयीहरराई अको िियको कामयक्रभभा सभेटेय श्रोत साधनभा
रचऺत िगयको ऩहुॉच अतबिृषि गदै रतगनेछ।

125.

भषहरा

तथा

फारफातरका

सॊ ग

सम्फन्द्धीत

सफै

अन्द्तयाषष्डम

सचन्द्ध

सॊ झौताहर,

प्रततििताहर तथा दीगो षिकासका रऺराई स्थानीमकयण गयी त्मसका सूचकहर ऩुया
गदै रतगनेछ ।
126.

नगयऩातरकारे तनभायण गये का सिै कानून, नीतत, तनमभ, तनदे चिका कामयषितधहर भषहरा,
फारफातरका,

मौतनक

तथा

रै षङ्गक

अल्ऩसॊ ख्मक,

अऩाङ्गता,

जेष्ठनागरयक,

दतरत¸

रोऩउन्द्भूख तसभान्द्तकृत आदीिासी जनजाती सषहत सभग्र रचऺत िगय भै त्री िनाउदै
रतगनेछ।
127.

रै .स.सा.स फाये सॊ षिधानभा बएका व्मिस्थाहरूको कामायन्द्िमन गनय, ितयभान सॊ घीम
िासन

स्िरूऩ, नीतत, तनमभ, ऐन, कानून, कामयतफतध साथै याषष्डम तथा अन्द्तयाषष्डम

प्रततफिताहरूको प्रबािकायी कामायन्द्िमन गनय आिश्मक सॊ स्थागत सॊ यचना, सचेतीकयण
तथा ऺभता षिकास गरयनेछ ।
128.

िाषियक फजेट तजुभ
य ाभा फजेट षितनमोजन गयी रै षङ्गक षहॊ सा तनिायण भषहरा सीऩ षिकास
भषहरा तफकास कामयक्रभ रगामत ऺभता षिकासका कृमाकराऩहर सॊ चारन गयी
भषहरा ऩुरि सभषिकासराई िढािा ददईनेछ ।

129.

रचऺत िगय ऩषहचान हुने गरय खचण्डकृत तथमाङ्कहर सॊ करन तथा अद्याितधक गयी
त्मसका आधायभा मोजना तजुभ
य ा य फजेट षितनमोजन गने नीतत अिरम्िन गरयनेछ ।

130.

फारफातरका तथा अऩाङ्ग एिभ जेष्ठ नागरयकहरराई साभाचजक सॊ यऺण प्रदान गरयने
छ ।
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131.

साभाचजक कुयीततहरका षिरि सचेतना राई साभाचजक षिकासका हये क कृमाकराऩभा
सभािेि गयी छरपर गरयनेछ ।

132.

तसऩ तफकास (फेसीक, एडबान्द्स ढाका, एडबान्द्स तसराइ कटाई, एडबान्द्स ब्मू षटऩारयय य
ॉ ी षितयण कामयक्रभ) सञ्चारन गरयनेछ साथै एक ऩटकको रातग चिऩ
टे िा ऩुज
ऩरयऺणको व्मिस्था तभराईने छ।

133.

स्थानीम तसऩ षिकास तातरभ फाट उत्ऩादन बएका िस्तुहरको षिक्रीको रातग कोिेरी
घय तनभायण गरयनेछ ।

134.

रै तगॊक षहॊ सा तनिायणका रागी तनयोधात्भक, प्रफियनात्भक, सॊ यऺणनात्भक उऩाम य
ऩुन्स्थाऩना कामयक्रभहर सॊ चारन गरयनेछ ।

135.

फारश्रभ भुक्त स्थातनम तह षकिोय षकिोयी चिऺा तातरभ तफधफा, फारतफफाह, जन्द्भदताय,
भषहनािायी, फारश्रभ, मौन षहॊ सा, िारययीक, भानतसक षहॊ सा, Cyber Crime आदद फाये
सचेतना कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

136.

उरायफायी नगयऩातरकाराई फारभैत्री नगयऩातरका घोिणा गनय आिश्मक नीतत तम गयी
मोजनाहर सञ्चारन गरयनेछ ।

137.

अऩाङ्गता बएका ब्मचक्त तथा असाहामको रगत अध्माितधक, ऩरयचम ऩत्र षितयण,
साभाचजक सुयऺा तथा सुतफधाको ब्मािस्थाऩन तथा सहामक साभाग्री तफतयण कामयराई
तनयन्द्तयता ददइने छ ।

138.

तस.तफ.आय.कामयक्रभ भापयत अऩाङ्गता बएका ब्मचक्तहरको चजिनको गुणस्तयभा सुधाय
गदै रतगनेछ ।

139.

अऩाङ्गता बएका ब्मचक्तभैत्री सयकायी तथा साभुदाषमक ऩूिायधाय तनभायण तथा सॊ चारन गने
नीतत तरइनेछ ।

140.

भषहरा षहॊ सा न्द्मूतनकयणका रातग सभषिकास तातरभ सञ्चारन गरयनेछ ।

141.

स्थानीम रै .स.सा.स सम्फन्द्धी नीतत तजुभ
य ा गयी रागु गरयनेछ ।

आददिासी, जनजातत, दतरत, भधेसी, भुचस्रभ, तथा षऩछडा िगय्
142.

दतरत सभुदामको ऩयम्ऩयागत तसऩ य ऻानराई प्रफियन गयी योजगायभूरक फनाउने नीतत
तरइनेछ ।
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143.

नगयऩातरकाराई छु िाछु त भुक्त नगय फनाउॉदै दतरतहरराई भूर प्रिाहभा सहबातगता
फढाउदै रतगनेछ ।

144.

आददिासी जनजातत, मुिा तथा भषहराहरराई योजगाय सृजना हुने खारका तसऩ षिकास
तातरभ, रोकसेिा आमोग तमायी तथा व्माऩाय प्रफियन सम्फन्द्धी तातरभ कामयक्रभ फनाई
सञ्चारन गरयनेछ ।

145.

भधेसी, भुचस्रभ, षऩछडा िगयका साभाचजक, साॉस्कृततक कामयक्रभहरको सॊ यऺण य प्रफियन
गरयनेछ ।

146.

सफै िगयको धभय, सॊ स्कृतत, बेिबूिा, भौतरक चिऩहर सॊ यऺण प्रफियन य फजायीकयण गने
कामयक्रभ ल्माईने छ ।

मुिा तथा खेरकुद षिकास्
147.

मुिाहरको सिचक्तकयण य षिकासको रातग सभान अिसयहरको श्रृजना हुने िाताियण
तभराइनेछ ।

148.

मुिाहरको अन्द्तयतनषहत प्रततबाको ऩषहचान य षिकासका रातग रगानी गरयनेछ ।

149.

प्रचिऺणका भाध्मभ फाट व्मिसाषमक खेराडीको षिकासभा जोड दददै खेरकुदका
कृमाकराऩहरराई सॊ यऺण य सम्फियन गरयदै रतगनेछ ।

150.

सारिायी खेरकुद यॊ गिारा सषहत नगयभा अन्द्म आधुतनक यङ्गिारा य खेरभैदान
फनाउन ऩहर गरयनेछ।

151.

मुिा तथा खेरकुदका कामयक्रभ सञ्चारन गनय आिश्मक कामयषितध तमाय गयी
कामायन्द्िमन गरयनेछ ।

152.

रागू औिध य दुब्मयसनभा पसेका मू िाहर राई खेरकुदको भाध्मभफाट रऩान्द्तयण
गरयनेछ ।

153.

साियजतनक जग्गाहरभा खुरा व्माभिारा स्थाऩना गयी सॊ चारन गदै रतगनेछ ।
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जनसॊ ख्मा व्मिस्थाऩन्
154.

नगयको िडाहरफाट सॊ चातरत व्मचक्तगत घटना दताय कामयक्रभराई व्मिचस्थत गदै
रतगनेछ।

155.

सन् 2024 सम्भ सफै प्रकायका व्मचक्तगत घटना दताय (जन्द्भ, भृत्मु, षििाह, सम्फन्द्ध
षिच्छे द य फसाई सयाई) हरराई ित प्रततित ऩुर्माउने सयकायको रष्य म अनुरूऩ
षितबन्न घटना दताय सम्फन्द्धी अतबमान, जनचेतना भुरक कामयक्रभराई तनयन्द्तयता दददै
VERSS-MIS प्रणातरभा ल्माइनेछ।

साभाचजक सुयऺा कामयक्रभ्
156.

अऩाङ्गता बएका व्मचक्तहरको चिऺा, स्िास्थम य आम तथा सीऩभूरक कामयक्रभहरभा
ऩहुॊच अतबिृषि गनय अन्द्म तनकामहरको सहकामयभा कामयक्रभहर सॊ चारन गरयनेछ ।

157.

साभाचजक सुयऺा बत्ता षितयण प्रणारीराई ऩायदिॉ फनाउन तथा सही व्मचक्तराई सही
यकभ प्रदान गनय सयकायको नीतत अनुरऩ उऩरब्ध बए सम्भ एक फैंक एक िडाको
नीतत अिरम्फन गरयनेछ ।

158.

साभाचजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गने असाहाम असक्त राबग्राहीहरूराई फैंक भापयत
घयदै रोभा गई बत्ता षितयण गरयनेछ।

159.

साभाचजक सुयऺा, व्मचक्तगत घटना दताय य याषष्डम ऩरयचमऩत्र अतबमान सॊ घीम
सयकायको सभन्द्िमभा सॊ चारन गरयनेछ।

160.

साभाचजक सुयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरूको अनराईन षिियणराई िाषियक रऩभा
िडा कामायरमफाट नषिकयण य अध्माितधक गरयदै आएकोभा सो कामयराई थऩ
व्मिचस्थत य सुदृषढकयण गरयदै रतगनेछ ।

161.

अऩाङभैत्री बिन तनभायण गयी अऩाङ्गहरको सॊ यऺण गरयने य अऩाङ्गहरको चिऩ प्रिियन
गने कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
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बौततक ऩूिायधाय तपय्
162.

सडक रगामत बौततक ऩूिायधायको तनभायण ददगो य गुणस्तयीम हुने गयी तनभायण गरयने
छ ।

163.

ददघयकातरन रऩभा राब तरन सषकने ठू रा प्रकृततका मोजना रगामत नगय गौयिका
मोजनाहरको तजुभ
य ा य कामायन्द्िमनराई प्राथतभकता ददईनेछ ।

164.

मोजना/कामयक्रभ कामायन्द्िमनभा सहजता ल्माउन उऩबोक्ता सतभतत य सयोकायिारा ऩऺ
रचऺत तातरभ तथा अतबभुचखकयण तातरभ सॊ चारन गरयनेछ ।

165.

बौततक ऩूिायधाय तनभायणभा िडाफाट ३ राख बन्द्दा भातथका य नगयऩातरकाफाट ५ राख
बन्द्दा भातथका मोजना भात्र फनाइनेछ ।

166.

मस नगयऩातरका तबत्र तातरभ प्राप्त जनिचक्तफाट भात्र बौततक सॊ यचना तनभायण गने
नीतत तरइनेछ ।

167.

षिकास मोजना सॊ चारन गदाय िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन गने ऩरयऩाटीराई सॊ स्थागत
गरयनेछ ।

168.

तनभायण कामयको साभान्द्म ल्माफ टे ष्ट नगयऩातरकाफाट नै स्िुल्क गनय सषकने व्मिस्था
तभराउन ल्माफको व्मिस्था गरयनेछ ।

169.

फक्राहा खोरा, भािा खोरा, यतुिा खोरा रगामतका नदी कटान योवन याष्डऩतत च ुये
तयाई भधेि सॊ यऺण सतभततका कामयक्रभ य कोिी फक्राहा नदी तनमन्द्त्रण कामयक्रभ,
जनताको तटफन्द्ध कामयक्रभ रगामत अन्द्म ऺेत्रफाट प्राप्त फजेटराई नगयऺेत्र बयी
तटफन्द्ध य िृऺायोऩणराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

170.

ऩूिायधाय षिकासको ऺेत्रभा तनभायण कामय गदाय प्राथतभकीकयण, प्राषितधक उऩमुक्त
य ता तथा
नगयऩातरकाका फातसन्द्दाहररे अतधकतभ राब ऩाउन सवने खारका मोजनाहर भात्र
सञ्चारन गरयनेछ ।

171.

सडक तनभायण सम्फन्द्धी कामय सञ्चारन गनुय ऩूि य सडकको ऺेत्रातधकाय (याइट अप िे)
कामभ गनय रगत कट्टा गने प्रकृमा अगातड फढाइने छ ।

172.

नगयऩातरकाफाट हुने ठे क्का प्रकृमाको १० राख बन्द्दा भातथका मोजना अतनिामयरऩभा
ई-तफड (E-BID) भापयत सञ्चारन गरयनेछ ।
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173.

भभयत सम्बाय कोि भापयत नगयतबत्रका षितग्रएका/बचत्कएका कारोऩत्रे तथा अन्द्म फाटा
तथा बौततक सॊ यचनाहरको भभयत सम्बाय गदै रतगनेछ ।

174.

साियजतनक तनकाम य सॊ घसस्थाहरराई बिन तनभायणको मोजना भाग गदाय जग्गाको
सुतनचितता, बिनको नवसा सषहतको रागत अनुभान य आिश्कता अनुसाय DPR
ऩषहरेनै तमायी बएको हुनऩु नेछ ।

175.

नगयऩातरका बन्द्दा फाह्रमफाट प्राप्त मोजना तथा कामयक्रभहर सञ्चारन गदाय आिश्मकता
अनुसाय कामयऩातरकाको तनणायमनुसाय सभऩुयक कोिफाट सभेत यकभ थऩ गयी मोजना
सम्ऩन्न गरयने नीतत तरइनेछ ।

षिद्युत तथा िैकचल्ऩक उजाय्
176.

षिद्युतीकयण नबएका नगयका िडाहरभा षिद्युत प्रातधकयणसॉगको सभन्द्िमभा षिद्युत
षिस्ताय गरयनेछ ।

177.

याजभागय तथा भुख्म सडकहरभा सडक फत्ती जडान गदै रतगनेछ । उ्मारो उरायफायी
नगयको ऩषहचान फनाईनेछ ।

178.

िैकचल्ऩक उजायको प्रमोगराई प्राथतभकता ददइनेछ ।

179.

अतत षिऩन्न सभुदामराई तन्िुल्क षिद्युत तभटय जडान गने व्मिस्था तभराईनेछ ।

180.

अव्मिचस्थत षिद्युत ऩोर य केफरका तायहर सम्फचन्द्धत तनकामसॉगको सभन्द्िमभा
व्मिचस्थत गरयनेछ । भुख्म चोक/फजायभा िहयी सुन्द्दयता कामभ गनय, सुयऺाभा ध्मान
ददई बूतभगत ताय व्मिस्थाऩन प्रकृमाराई व्मिचस्थत गदै रतगनेछ ।

फस्ती षिकास तथा िहयी ऩूिायधाय्
181.

ऩुयाना फस्तीहरभा िहयी ऩूिायधायहर् षिद्युत, कारोऩत्रे, नारा, सयसपाई, खानेऩानी
रगामतका न्द्मूनतभ िहयी ऩूिायधायको व्मिस्था गने नीतत तरइनेछ ।

182.

नमाॉ फस्तीहर तनभायण गदाय भाऩदण्ड अनुसायका िाताियण तथा सयसपाई, षिद्युत, ढर
तनकास, नारा, खानेऩानी जस्ता ऩूिायधाय षिकास गनुऩ
य ने नीतत तरइनेछ ।

183.

नगयऩातरकाफाट घय तनभायण सम्ऩन्न तरदा एक घय, दुई परपूर तफरिा तथा सेफ्टी
ट्याङ्की अतनिामय गने गयी सञ्चारन गरयनेछ ।
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184.

आ.ि २०७९।०८० दे चख नगय ऺेत्रभा जग्गा षिकास गदाय िाताियण तथा सयसपाई,
षिद्युत, ढर तनकास, नारा, न्द्मू नतभ ड्रेन फाहे क २० षपटको सडक, खानेऩानी जस्ता
ऩूिायधाय षिकास गनुऩ
य नेछ साथै एक तफगाहा जग्गा प्रषटङ गदाय फस्तीको फीचभा ऩने
गयी दुई कठ्ठा साियजतनक प्रमोगका रातग खुल्रा ठाउको रऩभा छोड्नु ऩने नीतत
तरइनेछ ।

185.

बिन तनभायण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड तमाय गयी कामायन्द्िमनभा ल्माइनेछ ।

186.

उरायफायी नगयऺेत्रभा स्थानीम बू-उऩमोग सम्फन्द्धी कानून तजुभ
य ा गयी कामायन्द्िमनभा
ल्माइनेछ ।

रागत सहबातगता सम्फचन्द्ध नीतत्
187.

बौततक ऩूिायधाय सम्फन्द्धी मोजना सॊ चारन गदाय अतधकतभ जनसहबातगता हुने मोजना
तथा कामयक्रभहरराई प्राथतभकता ददई न्द्मू न रागतका टु क्रे मोजनाहर (बौततक ऩुिध
य ाय
तपय) राई तनरत्साषहत गदै ठू रा य भहत्िऩुण य मोजनाहरभा प्रत्मऺ राबग्राहीको अथयऩूण य
सहबातगता फढाउदै रतगनेछ ।

188.

टोर षिकास सॊ स्थाहर गठन गयी मोजना तथा अन्द्म कृमाकराऩहरभा सकृम
सहबातगता गयाईनेछ ।

189.

भाटोको काभ, ग्राबेरभा न्द्मू नतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय गने ।

190.

ऩक्की सॊ यचना (ड्रेन, बिन तनभायण आदद) तनभायण एिॊ भभयत कामयभा न्द्मूनतभ १५ प्रततित
जनसहबातगता अतनिामय गने ।

191.

बिन, ऩुर, कारोऩत्रे य फवस कल्बटय तनभायण, षिद्युततकयणका रातग प्राषितधक षिऻता
आिश्मक ऩने सॊ यचना उऩबोक्ता सतभतत भापयत नगने ।

192.

गुणस्तयीम कारोऩत्रे सडक सॊ यचना तनभायण गने नीतत तरइनेछ ।

193.

ड्रेन सषहत सडक ग्राबेर तनभायण कामयभा न्द्मू नतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय
गने ।

194.

मोजना अनुसायको षिऩद् व्मिस्थाऩनभा न्द्मू नतभ १० प्रततित य आऩतकातरन षिऩद्
व्मिस्थानभा िून्द्म प्रततित जनसहबातगता गने ।
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195.

साियजतनक स्थरभा फन्ने अनाथारम, िृिाश्रभ, ऩाकय, िौचारम, खेरभैदान, साभुदाषमक
षिद्यारम, सयकायी कामायरम य गैय नापाभूरक सॊ घ-सॊ स्थाभा रागत सहबातगता
आिश्मक नऩने । रचऺत िगयका कामयक्रभ, ऩोिण कामयक्रभ, िृऺायोऩण, तातरभ, गोष्ठीभा
रागत सहबातगता नऩने ।

196.

कुनै तनचित कामयषितधरे तनदृष्ट गये को य ऩूिि
य तयको रऩभा यहे को सहबातगताको यकभ
फाहेक ठे क्काफाट सॊ चारन गरयने मोजनाभा रागत सहबातगता अतनिामय नगने ।

197.

साियजतनक खरयद ऐन, तनमाभिरी, प्रदे ि कानून, सॊ घीम कानूनरे तनदृष्ट गये को रागत
सहबातगता सम्फचन्द्ध व्मिस्था य भाऩदण्डराई सोही फभोचजभ कामायन्द्िमन गने ।

198.

ऩेतबङ्ग ब्रक तनभायण कामयभा न्द्मू नतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय गने ।

199.

नदी तनमन्द्त्रण य साियजतनक

जग्गा/ऺेत्र तबत्रको

तटफन्द्धभा रागत

सहबातगता

आिश्मक नऩने ।

षिऩद व्मिस्थाऩन्
200.

प्राकृततक प्रकोऩ (चट्याङ, फाढी, बूकम्ऩ, आगरातग, डढे रो, बूऺम, सरिा तथा भहाभायी
योग आदद) फाट हुने ऺतत न्द्मूतनकयण गनयको रातग िाषियकरऩभा कामयक्रभ फनाई
कामायन्द्िमन गरयनेछ ।

201.

नगयऩातरकाको षिऩद् व्मिस्थाऩन कोिराई तनयन्द्तय िृषि गदै षिऩदको ऩूित
य मायी,
उद्दाय, याहत य ऩुनस्य थाऩना कामयभा कामयमोजना फनाई खचय गरयनेछ ।

202.

स्थानीम षिऩद् व्मिस्थाऩन तथा जरिामु उत्थानचिर मोजना तमाय बै सकेको हुॉदा रागू
गरयनेछ ।

203.

चौतफसै घण्टा प्रदान गरयदै आएको दभकर सेिाराई थऩ व्मिचस्थत गरयदै रतगनेछ ।

204.

आऩातकारीन कामय सॊ चारन केन्द्र स्थाऩना य सॊ चारन गरयनेछ ।

205.

षिऩद जोचखभ न्द्मू तनकयण, उद्दाय, प्रततकामय य षिऩद व्मिस्थाऩन सम्फचन्द्ध आिश्मक
तातरभको व्मिस्था गरयने छ ।
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नदी तनमन्द्त्रण तथा बू-सॊ यऺण्
206.

नदी तनमन्द्त्रणको कामय जोचखभको आधायभा फहुफषियम मोजनाको रऩभा याष्डऩतत च ुये
तयाई भधेि सॊ यऺण आमोजना, कोिी फक्राहा आमोजना, जनताको तटफन्द्ध कामयक्रभ
सभेतको सहबातगताभा मोजना सञ्चारन गरयनेछ ।

207.

नगयऩातरकाफाट अत्मन्द्त जोचखभ ऺेत्र ऩषहचान गयी नदी तनमन्द्त्रणको मोजना सञ्चारन
गरयनेछ ।

208.

फक्राहा, भािा, सोल्टी, यतुिा, तभवरु य सुनझोडा रगामतका नदीहरफाट हुने कटान
तनमन्द्त्रण गनय तटफन्द्ध कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

िन, िाताियण तथा जरिामु ऩरयितयन्
209.

जरिामु ऩरयितयनको प्रबािराई न्द्मू तनकयण गनय षितबन्न तनकामहरसॊ ग सभन्द्िम गयी
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

210.

साभुदाषमक िनहरराई सॊ यऺण, सॊ फद्र्धन गने नीतत तरइनेछ । फारउद्यान, चचल्ड्रेन
ऩाकय, भनोयञ्जनस्थर बएका स्थानराई िृषि षिकास गदै रतगनेछ ।

211.

सडक तनभायणका मोजना सञ्चारन गदाय सडक षकनायाभा परपूरका तफरिा अतनिामय
रऩभा िृऺायोऩण गने नीतत तरइनेछ ।

212.

फाटो, तसचाई, ढर तनकास जस्ता बौततक ऩूिायधायका मोजना फनाउॉदा बू–ऺम नहुन,े
साभुदाषमक िन अततक्रभण नहुन,े ऩानीको भुहान एिभ् िन, िाताियणभा प्रततकूर असय
नऩने गयी मोजना कामायन्द्िमन गरयनेछ ।

213.

खोरा

षकनायाभा

तटफन्द्धन

सषहतको

िृऺायोऩण

गयी

सडक

तनभायणभा

स्थानीम

उऩबोक्ताराई उत्प्रेरयत गरयनेछ ।
214.

साियजतनक जग्गाको सॊ यऺण य सम्फियन गरयनेछ ।

215.

प्राषष्टक झोराको प्रमोगराई तनरत्साषहत गने नीतत तरइनेछ ।
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पोहोय भैरा व्मिस्थाऩन्
216.

"भेयो पोहोय भेयो चजम्भेिायी", "पोहोयराई भोहय फनाऔ" बन्ने नायाका साथ घये र ु
पोहोय व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी तातरभ सञ्चारन गने नीतत तरइनेछ ।

217.

िाताियणीम तनदे चिका फनाई रागू गरयनेछ ।

218.

आधुतनक पोहोय व्मिस्थाऩन केन्द्र फनाउन रगानी साझेदायको खोजी गरयनेछ ।
पोहोय-भैरा व्मिस्थाऩनको रातग तनचज ऺेत्रसॉग सहकामय/ऩुनयािरोकन गयी अचघ
फषढनेछ ।

219.

नगय सयसपाई, पोहोयको श्रोतभा नै िगॉकयण य सॊ करनका साथै सुयचऺत ढु िानी गयी
अचन्द्तभ तनष्कासनराई तनमतभत गरयनेछ ।

220.

पोहोयराई श्रोतको रऩभा उऩबोग गनय आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ ।

221.

ये ष्टुयेन्द्ट, होटर य हाटफजायको पोहोयफाट भर फनाउने िा उजाय तनभायण गने गयी तनजी
ऺेत्रसॊ ग सयकायी–तनजी साझेदायीभा कामयक्रभहर सञ्चारन गने नीतत तरइनेछ ।

222.

नगयभा साियजतनक िौचारम तनभायण कामय अगातड फढाईनेछ ।

सॊ स्थागत षिकास एिॊ सुिासन्
223.

नगय कामयऩातरकाको िाखा, उऩिाखाहरको षिस्तृत कामय षिश्लेिण गयी कामय षिियण
तमाय गरयनेछ । िाखा, उऩिाखाभा कभयचायीहरराई चजम्भेिाय फनाई गुणस्तयमुक्त
सेिा प्रिाह गनय ऩदस्थाऩना सॊ गै कामयषिियण उऩरब्ध गयाइनेछ।

224.

कभयचायीरे कानूनरे तोकेको आचायससॊ षहता अतनिामय रऩभा ऩारना गनुऩ
य नेछ ।
कभयचायीरे कामायरमभा आफ्नो चजम्भेिायी पर्छ्योट गदाय भुस्कानसषहत तछटो, छरयतो य
सेिाभैत्री व्मिहाय अऩनाउनु ऩनेछ।

225.

सेफाग्राहीराई सहज सेिा प्रदान गनय ऩषहरे आउनेराइय ऩषहरो प्राथतभकता षितध
अऩनाइनेछ।

226.

कामय भूल्माङ्कनको आधायभा कभयचायीहरराई दण्ड य ऩुयस्कायको व्मिस्था गरयनेछ।
प्रत्मेक फिय उत्कृष्ट कभयचायी छनौट गयी नगद ऩुयस्काय सषहत गरयदै आएको सम्भान
कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।
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227.

कभयचायीहरको कामय दऺता अतबफृषि गनय सभमसाऩेऺ तातरभ, अध्ममन य अिरोकनभा
सहबागी गयाइनेछ ।

228.

नगयऩातरकाका गतततफतधहर नगयफासीराइ तनमतभत रऩभा सुसूचचत गयाउन य सेिा
प्रिाहभा प्रबाफकारयता, ऩायदचियता य जिापदे षहता िृषि गयाउन स्थानीम षितबन्न सॊ चाय
भाध्मभहर (एप.एभ., छाऩा सॊ चाय य एचप्रकेसनहर) सभेतको सहबातगता गयाइनेछ।

229.

उरायफायी नगयऩातरकाको आिातधक मोजना तनभायणको कामय अगाडी फषढसकेको हुॉदा
मसराई सम्ऩन्न गरयनेछ य बू-उऩमोग मोजना तमाय गरयनेछ ।

230.

नगय कामयऩातरकाको कामायरमभा तडचजटर नागरयक िडाऩत्र य िडा कामायरमहरभा
सूचना ऩाॉटी य नागरयक िडाऩत्रको व्मिस्था गरयनेछ ।

231.

नगयऩातरकाको प्रततिेदन प्रणारीराई च ुस्त, दुरस्त फनाउन सफ्टिेमयको तनभायण गयी
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

232.

नगयऩातरकाको काभको चाॉऩ य कभयचायीफाट फहन गये को कामयफोझराई भध्मनजय गदै
स्िीकृत सॊ गठन सॊ यचना तबत्रका सम्ऩूण य कभयचायीराई प्रोत्साहन स्िरऩ ददइदै आएको
खाजा बत्ताराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

233.

कयाय सेिाभा कामययत ३ ििय सभमािधी ऩुगेका कभयचायीहरराई ददइदै आएको
कभयचायी सञ्चमकोिको सुषिधाराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । बषिष्मभा नेऩार सयकायफाट
मोगदानभा आधारयत साभाचजक सुयऺा रागु बएको अिस्थाभा सोही अनुसाय सुषिधा हुने
व्मिस्था तभराईनेछ ।

234.

नगयऩातरकाको कामायरम तथा सफै िडा कामायरमहरभा नागरयक सहामता कऺको
स्थाऩना गरयनेछ ।

235.

नगयको आितधक मोजना तनभायण गयी िाषियक मोजना तथा कामयक्रभहर तम गरयदै
रतगनेछ ।

236.

षिधुततम सूचना य सॊ चाय प्रणारीराई भहत्ि दददै नगयऩातरका य भातहतका सफै
कामायरमहरभा षिधुततम सूचना/सॊ चाय प्रणारी भापयत सेिा प्रणारीराई तछटो, छरयतो,
ऩायदचिय य षिश्वासतनम फनाईनेछ ।

237.

नगयऩातरका य अन्द्तगतका कामायरमहरफाट बएका कामय तथा प्रगतत षिियणहरराई
तनयन्द्तय रऩभा अध्माितधक गदै रतगनेछ ।
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याजश्व्
238.

नगयको आन्द्तरयक याजस्िराई िृषि गनय नगयचस्थत सम्बाव्म श्रोतहरको ऩषहचान गयी
याजश्वको फाषियक प्रऺेऩण गने कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

239.

आन्द्तरयक श्रोत अतबिृषिका रातग फहार कय तथा अन्द्म कयका नमा ऺेत्रहरको
ऩषहचान, कयका दयहरको सभामोजन य सॊ िोधन गनयको रातग स्थरगत अध्ममन गयी
प्रततिेदन ऩेि गने गयी कामयदर गठन गरयनेछ य सो कामयदरको प्रततिेदनका आधायभा
कयको सॊ यचना य दयहरभा सभसाभषमक सुधाय गयी कयको दामया िृदद्द गदै
नागरयकराई कयको दामयाभा आउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।

240.

कयदाताको गुनासोराई मथाचिघ्र व्मिस्थाऩन गने कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।

241.

नगय ऺेत्रतबत्रका ब्मिसामीहरराई व्मिसाम कय ततनय उन्द्भुख गयाउन व्मिसाषमक
सॊ स्था सॊ ग सहकामय गदै कयदाता चिऺा रगामत षििेि कामय सॊ चारन गरयनेछ ।

242.

व्मिसाम

कयको

दयराई

न्द्मामोचचत

फनाई

ितप्रततसत

व्मिसामीराई

आफ्नो

व्मिसामको रगत न.ऩा. भा याख्ने िाताियण तसजयना गरयनेछ ।
243.

नगयऩातरकाको आन्द्तयीक याजश्व सुधाय कामयमोजना फभोचजभ थऩ याजश्वका ऺेत्रहरको
ऩषहचान गदै आगाभी ििय दे चख याजश्व अतबफृषि गनयको रातग आिश्मक कामयषितध य
तनमभािरी तमाय गरयनेछ ।

244.

नगयको उत्कृष्ट कयदाताराई साियजतनक कामयक्रभ भापयत सम्भान गने कामयको िुरिात
गरयने छ ।

245.

आ.ि. २०७९/०८० भा नगयऩातरकाराई फुझाउनु ऩने िाषियक कय सम्ित् २०७९
को असोज भसान्द्तसम्भ फुझाएभा प्रोत्साहन स्िरऩ १० प्रततित छु ट ददने व्मिस्था
तभराईने छ ।

246.

व्मिसाम कय च ुक्ता गये का ऩसर/व्मिसामभा कय च ुक्ताको स्टीकय टासॉ गने व्मिस्था
तभराईनेछ ।

247.

ु ानी प्रणारीराई अनराइन भाध्मभफाट कय फुझाउने ब्मिस्था तभराइने
कय सेिा बक्त
छ ।

248.

कयको सॊ यचना य दयहरभा सभसाभषमक सुधाय गयी नागरयकराई कयको दामयाभा
आउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।

249.

घय फहार कय प्रणारीराई िैऻातनक य व्मिचस्थत गरयदै रतगनेछ ।
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सूचना, प्रषितध तथा अतबरेख व्मिस्थाऩन्
250.

नगयको साभाचजक तथा आतथयक तथमाॊकहर सॊ करन य अद्याितधक गनय नगयभा सूचना
तथा अतबरे ख केन्द्र स्थाऩना गयी आधुतनक प्रषितध सषहतको सूचना केन्द्रका रऩभा थऩ
सुदृषढकयण गरयनेछ ।

251.

स्थानीम सुिासनराई फढािा ददने नीततराई तनयन्द्तयता दददै साभान्द्म जानकायी एिॊ
सूचना प्रिाहभा सभेत हुॊदै आएको कागजको प्रमोगराई घटाउदै इरे वट्रोतनक प्रषितधको
प्रमोग गयी एस.एभ.एस. भाध्मभफाट त्मस्ता सूचनाहर प्रिाषहत गनय िुरिात गरयनेछ ।
साथै क्रभि् िडाहरराई कागजको प्रमोगराई घटाउदै इरे वट्रोतनक प्रषितधको प्रमोग
गयी रयऩोट तमाय गने तारुक तनकामभा ऩठाउने काभराई तदारकताका साथ रागू
गरयनेछ ।

252.

िेफसाईट य साभाचजक सञ्जार भापयत सूचना तथा जानकायी नगयफासी सभऺ प्रिाह गने
कामयराई अझ व्मिचस्थत गदै रतगनेछ ।

253.

नगयऩातरकाको सबययराई अऩग्रेड गयी डाटा सञ्चमन य सुयऺाभा सुदृषढकयण गदै
रतगनेछ ।

254.

कामायरमफाट प्रदान गरयने सेिा सुषिधाराइ ऩायदचिय य थऩ च ुस्त दुरस्त फनाउन नगय
कामयऩातरकाको कामायरम य िडा कामायरमभा तस.तस.क्याभेया जडान गरयनेछ ।

255.

नगयको तथमाॊक तनयन्द्तय अध्माितधक हुने गयी तडजीटर प्रोपाइर तनभायण गरयनेछ ।

आतथयक प्रिासन सम्फचन्द्ध नीतत्
256.

याजश्व आम्दानी भहारेखा तनमन्द्त्रक कामायरमफाट तोषकएको एकीकृत आतथयक सड्केत,
िगॉकयण तथा ब्माख्मा अनुरूऩ याजश्व िीियक छु ट्याई आम्दानी फाॉतधनेछ ।

257.

स्िीकृत फजेट खचय गदाय तनमतभतता, तभतव्मषमता, कामयदऺता, प्रबािकारयता कामभ
गरयनेछ।

258.

खचयभा एकरऩता य तभतव्मषमता ल्माउन खचय सम्िन्द्धी भाऩदण्ड य तनदे चिका तनभायण
गयी सोको ऩारना गरयनेछ ।
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259.

चिऺा, स्िास्थम, कृषि जस्ता ऺेत्रगत कामयक्रभ सम्िन्द्धी खचय गदाय स्िीकृत भागयदियन,
कामयषितध एिभ् ितयहर ऩारना बएको सुतनचित गरयनेछ ।

260.

रागत साझेदायीभा कामायन्द्िमन गरयएका मोजनाहरको सम्िन्द्धभा सम्झौता फभोचजभ
सम्िचन्द्धत राबग्राही, उऩबोक्ता सतभतत िा स्थानीम सॊ स्थाको मोगदानको सुतनचितता
गरयनेछ।

261.

स्िीकृत प्रस्ताि य रागत अनुभान अनुसाय कामय सम्ऩन्न गयी ऩेि बएको प्रततिेदनको
आधायभा यकभ ब ुक्तानी गरयनेछ ।

262.

खचयको सोधबनाय भाग गने कामयभा सहमोगी हुने आतथयक य अन्द्म षिियण सभमभा तमाय
गरयनेछ ।

263.

ु ानी आदे ि ददॊ दा प्रचतरत कानून फभोचजभ यीत ऩुगे नऩुगेको जाॉच गयी बक्त
ु ानी
बक्त
आदे ि जायी गने य खचय रे चखनेछ ।

264.

ऩदातधकायी तथा कभयचायीको फैठक बत्ता, दै तनक बत्ता एिभ् भ्रभण खचय आदद कानून
फभोचजभ भात्र षितयण गरयनेछ ।

265.

भहारेखा तनमन्द्त्रक कामायरमफाट स्िीकृत ढाॉचा फभोचजभ रे खाऩारन गने/गयाइनेछ ।

षिषिध्
266.

मोजनाहरको आिश्मकताको ऩषहचान, प्राथतभकीकयण, सॊ चारन तथा भभयत सम्बाय
सम्फन्द्धी कामयहरभा अतधकातधक जनसहबातगता फृषि गयी जनस्िातभत्ि फढाउदै
रतगनेछ ।

267.

स्ितनबयय स्ििासन तपय अग्रसय हुन आन्द्तरयक आमिृषिभा जोड ददइनेछ ।

268.

तनऺेषऩत कामायरमका कामयक्रभहरराई स्थानीम तह प्रतत थऩ उत्तयदामी फनाउदै
रतगनेछ ।

269.

नगयऺेत्रभा दे खा ऩने हाचत्त आतॊ कराई न्द्मूतनकयणका रातग साइयन जतडत प्रषितध य
प्रबाषित ऺेत्रभा सडक फचत्तको जडान गरयनेछ ।

270.

नगयतबत्र सॊ चारन बएका मोजनाहरको प्रबािकायी कामायन्द्िमनको रातग अनुगभन तथा
भूल्माङ्कन कामयराई थऩ सुदृढ फनाउॊ दै रतगनेछ ।
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271.

साियजतनक जग्गाको सॊ यऺणको रातग िडा सतभतत य सभुदामको सहबातगताभा आिश्मक
ऩहर गरयनेछ ।

272.

नगयिासीहरको न्द्मामभा सहज ऩहुॉच हुने व्मिस्था तभराईनेछ ।

273.

साभुदाषमक भेरतभराऩ कामयराई प्रबािकायी फनाईनेछ ।

274.

सॊ घ सॊ स्था दताय, अनुगभन य तनमभनको कामय अगाडी फढाइनेछ ।

275.

नाऩी िाखा य भारऩोत कामयरमराई उरायफायीभा ल्माउन ऩहर गरयने छ ।

276.

उऩबोक्ता षहत सॊ यऺणका रातग फजाय अनुगभनराई तनमतभत य प्रबािकायी फनाइने
छ ।
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