
 

 

 

 
    

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध ससद्धद्धचरणको लासि दििो द्धिकासको योजना’’ 
 

आसथिक िर्ि ०७९।०८० को नीसि िथा कायिक्रम 

 
 

निरपासलकाका उपप्रमखुज्यू, 

निर सभाका सभासिज्यूहरु।  
 

यस निरपासलकाको िशौँ निर सभामा हाम्रो सनमन्त्रणालाई स्िीकार िरी पाल्न ु भएका निर सभाका 
सभासिज्यूहरु लिायि सम्पूणि महानभुािहरुमा ससद्धद्धचरण निरपासलकाको िर्ि बाट र मेरो व्यक्तििि िर्ि बाट 
हादििक स्िािि िथा सम्मान व्यि िििछु ।  
 

‘‘हामी सबैको चाहना, समदृ्ध ससद्धद्धचरणको लासि दििो द्धिकासको योजना’’ भने्न मूल नाराका साथ ससद्धद्धचरण 
निरपासलकाको निर प्रमखुको हैससयिले सम्मासनि सभा समक्ष आिामी आसथिक िर्ि ०७९।०८० को नीसि 
िथा कायिक्रम प्रस्ििु िनि पाउिा त्यन्त्ि िररि महशसु िरेको छु ।  
 

सििप्रथम संघीय लोकिाक्तन्त्रक िणिन्त्रा्मक राजनैसिक व्यिस्था प्रासिका लासि द्धिसभन्न चरणमा भएको 
जनआन्त्िोलन िथा शाक्तन्त्िपूणि आन्त्िोलनमा आफ्नो तमूल्य जीिनलाई बसलिान िने आिरणीय िीर शहीिहरुप्रसि 
उच्च सम्मान िथा हादििक श्रद्धाञ्जली तपिण िििछु । 
 

आन्त्िोलनका घाइिे र बेपत्ता नािररकहरुप्रसि उच्च सम्मान र पररिारप्रसि िद्धहरो सहानभुसूि प्रकट 
िििछु।कदिन पररक्तस्थसिहरुमा पसन ्याि र नेिृ् ि प्रिान िनुिहनुे आिरणीय तग्रज राजनीसिज्ञहरुप्रसि उच्च 
सम्मान व्यि िििछु। 
 

२०७२ साल आक्तिन २ ििे नेपालको संद्धिधान जारी भएपसछ िोस्रो पटक िैशाख ३० ििे संघीय 
लोकिाक्तन्त्रक िणिन्त्रा्मक प्रणालीको आधार स्िम्भको रुपमा रहेको स्थानीय िहको सनिािचन सम्पन्न भएको 
छ । यस सनिािचनलाई सनष्पक्ष, स्ििन्त्र, स्िच्छ र भय रद्धहि ििरमा सम्पन्न िनि योििान िनुिहनुे आम 
नािररक, राजनीसिक िल, स्थानीय प्रशासन, सरुक्षा सनकायका प्रमखुहरु, सनिािचन तसधकारी, मििान तसधकृि, 
कमिचारी एिं सरुक्षाकमीहरु लिायि सरोकारिाला सनकायहरुमा हादििक धन्त्यिाि ज्ञापन िििछु। 
 

द्धििि िईु िर्ििेक्तख द्धििभर रै्सलएको कोसभड–१९ महामारी तद्धहले सामान्त्य हुुँिै िएको छ । सबैको संयिु 
प्रयासबाट यस्िा महामारीका द्धिरुद्ध लड्न र ्यसबाट ससक्तजिि प्रसिकूल तिस्थाको सामना िनि सद्धकन्त्छ भने्न 
दृढ द्धििास राखेको छु । संक्रमण रोकथाम र सनयन्त्रणमा यस निरपासलकाले चालेका किमहरुमा 
तग्रपंक्तिमा रहेर सेिा िथा सरुक्षा प्रिान िनुि हनुे जनप्रसिसनसधहरु, स्थानीय प्रशासन, सरुक्षाकमी, स्िास््यकमी,  
 

निर प्रहरी, सरसर्ाइिकमी, एम्बलेुन्त्सका चालक िथा महामारी रोकथाम िथा सनयन्त्रणमा खद्धटने सम्पूणि 
कमिचारी, निरबासी िाजभुाई िथा दििी बद्धहनीहरुको उच्च प्रशंसा िििछु । सबैको तथक प्रयत्नको बाबजिु 
यस भयािह महामारीबाट िेश सभर र िेश बाद्धहर ज्यान िमुाउन ुहनुे नािररकहरुप्रसि भािपूणि श्रद्धाञ्जली तपिण 
िििछु। 
 

द्धिद्यमान पररिेश : 
 

एकै िर्िको योजना िथा बजेटबाट हाम्रा प्रसिबद्धिा पूरा नहनुे र यस निरपासलकाको आिसधक योजनाको 
तिसध समाि भएको हुुँिा आिामी आसथिक बर्िमा पञ्च िर्ीय योजना ियार िरी निर द्धिकासको एकीकृि 
दृद्धिकोण ियार िरी कायािन्त्ियन िनुिपने तिस्था रहेको छ। 
 
 



 

 

 
 
 

निरपासलकाको आन्त्िररक श्रोिको तिस्था कमजोर रहेकाले संघीय सरकार, प्रिेश सरकार र तन्त्य साझेिार 
सनकायबाट प्राि हनुे तनिुान र राजस्ि िाुँडर्ाुँड िथा सहलिानीबाट नै निरपासलकाको योजना सनभिर हनुे 
तिस्था रहेको छ।िथापी जनसरोकारका धेरै द्धिर्यहरुलाई सम्बोधन िनुिपने तिस्था रहेको छ। 
 

निरपासलकाका प्रशाससनक िरिन्त्िी धेरै ररि रहेको तिस्था छ। यसले निरपासलकाले ियार िरेको नीसि 
कायिक्रम कायािन्त्ियनमा पसन कदिनाई रहेको छ। 
 

 

िररएका मह्िपूणि प्रयास तिसर िथा चनुरिी : 
 

यस तक्तघ पूिािधार के्षरमा मह्िपूणि कायि भएका छन।् निरपासलकाको प्रशाससनक भिन र केही िडाहरुको 
भिन सनमािण कायि सरुु भएका छन।् निरपासलकाको क्षमिा द्धिकासका लासि प्रिेश सरकारसुँि सहलिानीमा 
कायि िनि सम्झरिा भएको छ।क्तशक्षा, स्िास््य र के्षरमा कायिहरु भएका छन।्प्रिेश सरकार र संघीय 
सरकारका सहकायिमा केही िूला बहिुर्ीय योजनाहरु सञ्चालन भएका छन।् केही योजनाहरुलाई सनरन्त्िरिा 
दिनपुने तिस्था छ। 
 

निरपासलका सञ्चालनका लासि कानूनी आधारहरु ियार भएका छन।्संस्थािि संरचना सनमािण भएको छ। 
संघीय प्रणाली तन्त्िरिि रहेर काम िनि प्रशासनयन्त्र केही मारामा भएपसन तभ्यस्ि भएको छ।द्धिििमा 
आिसधक योजना ियार भएर योजनािद्ध द्धिकासको थालनी भएको छ र नािररकहरुमा यसिारे जानकारी 
भएको जस्िा तिसरहरु छन।् 
 

आन्त्िररक आयको तिस्था कमजोर भएकोले कराधार बढाउन ुपने तिस्था छ।द्धिकासका साझेिारका रुपमा 
सलईन ेिैर सरकारी संस्थाहरुको सकृयिा बढाउन ुपने िेक्तखन्त्छ।िूलो जन तपेक्षालाई सीसमि श्रोि पररचालन 
िरी सम्बोधन िनुिपने र ियार भएका नीसि कायिक्रमलाई कायािन्त्ियन िनि तपूणि प्रशासनयन्त्र चनुरसिको रुपमा 
रहेको छ। 
 

हाल सम्मको उपलब्धी : 
 

धेरै जसो कायिक्रम र योजनाहरु सम्झरिा भएका छन।्राजस्िको लक्ष्य रु.२,५४,००,०००।- भएकोमा 
२०७९ जेष्ठ मसान्त्ि सम्ममा ९९ लाख पररचालन भएको छ जनु लक्ष्यको ३८.९७% हनु आुँउछ ।कूल 
बजेटको चालूिर्ि  ६९.१६% र पूुँजीिि िर्ि  ४९.१६% प्रििी भई कुल ६१.७७% द्धित्तीय प्रििी भएको 
छ।आयोजनाहरुको समापन पश्चाि ससंचाई, खानपेानी, सडकहरुको उपभोिा संख्या िृद्धद्ध भएको 
छ।मद्धहलाहरुको क्षमिा द्धिकास, बालद्धििाह द्धिरुद्धको सचेिना रै्सलएको, लैद्धिक द्धहंसा न्त्यूनीकरणको िर्ि  
केही हिसम्म प्रिसि भएको छ। 
 

निर सभाका सिस्यज्यूहरु, 
 

आिामी आसथिक िर्िको बजेट, नीसि िथा कायिक्रम िजुिमा ििाि मैले नेपालको संद्धिधान, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४, संघ िथा प्रिेशबाट जारी भएका द्धिसभन्न ऐन, सनयमािली, सनिेक्तशका, कायिद्धिसध, पररपर िथा 
द्धिसभन्न समयमा प्राि सनिेशनहरु, निर सभाबाट पाररि भएका द्धिसभन्न ऐन िथा कायिपासलकाबाट पाररि भएका 
सनयमािली, कायिद्धिसध, सनिेक्तशका, आिसधक योजना, जनप्रसिसनसधको हैससयिले द्धिसभन्न कायिक्रम िथा स्थानहरुमा 
स्थलिि तिलोकन िरी व्यि िरेका प्रसिबद्धिा, नािररक समाजसुँिको छलर्लिेक्तख िडास्िर हुुँिै बजेट िथा 
कायिक्रम िजुिमा ससमसिसम्मका चरणमा भएका छलर्ल, द्धिसभन्न संघ/संस्था र सनजीके्षरिाट प्राि सझुाि िथा 
निर कायिपासलका बैिकमा भएका सनणियहरु र चनुािी घोर्णा परलाई मूख्य आधारको रुपमा सलएको छु । 
 

यसै सन्त्िभिमा आ.ि.०७९।०८० को बजेट, नीसि िथा कायिक्रमको उद्देश्य एिं प्राथसमकिा सनम्न तनसुार 
भएको व्यहोरा सम्मासनि सभा समक्ष प्रस्ििु िनि चाहन्त्छु। 



 

 

 

 

उद्दशे्यहरुुः 
1. संघीय िथा प्रिेश सरकारबाट प्राि हनुे तनिुान, निरसभर रहेका स्थानीय स्रोि साधन िथा राजिको 

पद्धहचान र पररचालन िरी निरको आसथिक समदृ्धद्ध हाससल िने, 

2. पयिटन के्षरको पूिािधार द्धिकास िरी आसथिक मेरुिण्डको रुपमा पयिटन क्षेरको प्रिद्धिन िने, 
3. सििसलुभ स्िास््य र िणुस्िरीय क्तशक्षामा निरिासीहरुको पहुुँचमा ससुनश्चििा प्रिान िने, 
4. निरिासीहरुको जीिनस्िर सधुार िनि आधारभिू आिश्यकिाहरुको पररपूसिि ििै िररबी न्त्यूनीकरणमा जोड 

दिन,े 

5. स्थानीय श्रोि, साधन, संघ संस्था िथा आम ससद्धद्धचरण निरिासीहरुको सहयोिमा भरसिक, सामाक्तजक र 
पूिािधार द्धिकासमा जोड  दिई निरपासलकालाई सम्मनु्नि  बनाउने । 

6. आिश्यिा तनसुारको पूिािधारको द्धिकास ििै निरपासलकाबाट प्रिाह हनुे सेिा सदु्धिधालाई सछटो छररिो 
बनाउन,े 
 

प्राथसमकिाहरुुः 
1. निरसभरको क्तशक्षा, स्िास््य, आिास र रोजिारी जस्िा आधारभिू मानिीय आिश्यकिा पररपूसिि  िने र 

्यस्िा क्षेरहरुको द्धिकास र प्रिद्धिन िने, 

2. कृद्धर्, पयिटन, जलस्रोि र घरेल ुउद्योिका के्षरमा पूुँजी पररचालन िने, 
3. आसथिक, भरसिक र सामाक्तजक पूिािधारको द्धिकास िरी समदृ्ध निरपासलका बनाउने तसभयानलाई िसि दिन 

कृद्धर् सडक, ससंचाई, जलद्धिद्यिु जस्िा के्षरहरुको सनमािण, द्धिकास र द्धिस्िार िने, 

4. सशुासन, पारिशीिा र जिार्िेहीिाको ससद्धान्त्िलाई आ्मसाथ िरी आम निरबासीलाई सछटो छररिो, 
िणुस्िरीय र पररणाममूखी सेिा प्रिान िने, 

5. जलिाय ुतनकूुलन, पयाििरणीय संरक्षण र द्धिपद् व्यिस्थापन िथा न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी कायिहरु िने, 

6. लैद्धिक समानिा र सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्त्धी कायिक्रम िने सञ्चालन िनि, 
7. ऐसिहाससक, परुािाक्त्िक, धासमिक र साुँस्कृसिक के्षरको संरक्षण िरी भार्ा, कला र साद्धह्यको संरक्षण र 

व्यिस्थापन िने । 
 

िाद्धर्िक नीसि िजुिमाको क्रममा तिलम्बन िररएका द्धिसध, पद्धसि िथा आधारहरुुः 
 

1. नेपालको संद्धिधानले पररलक्तक्षि िरेका सनिेशक ससद्धान्त्ि िथा नीसिहरु र स्थानीय िहको तसधकार के्षरसभर 
संद्धिधानको धारा ५७ (४), २१४ (२), २२१ (२) र २२६ (१) तन्त्िििि तनसूुची ८ र ९ मा व्यिस्था 
िररएका तसधकार के्षरहरु, निरपासलकाको आिसधक योजना, 

2. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यिस्थाहरु, 

3. िीिो द्धिकासका लक्ष्य िथा संघीय सरकारका योजनाको आधारपर, प्रिेश सरकारका योजनाको आधारपर र 
राद्धिय योजना आयोिले सनधािरण िरेका प्राथसमकिाका क्षरेहरु, 

4. िडास्िरीय योजना िजुिमा ससमसिको बैिक, द्धिर्यिि ससमसि र बजेट, कायिक्रम िथा योजना िजुिमा 
ससमसिको बैिक,   

5. राजि परामशि ससमसि िथा स्रोि तनमुान िथा बजेट ससमा सनधािरण ससमसिका सनणियहरु, 

6. पूिािधार द्धिकास र निरिासीका समसामाद्धयक मदु्दाहरु सामाक्तजक सरुक्षा, दििो द्धिकास, जलिाय ु पररिििन, 

द्धिपद् व्यिस्थापन, खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा, लैद्धिक सशिीकरण िथा समािेशी द्धिकास, बालमैरी र 
िािािरणमैरी, तपाििामैरी िािािरणको शृ्रजना, स्थानीय शासन, आधारभिू स्िास््य, ऊजाि संकट 
लिायिका तन्त्िर सम्बक्तन्त्धि द्धिर्यहरु। 

 
 
 



 

 

 
 

योजना िथा कायिक्रम छनरटका आधारहरुुः 
 

1. क्रमािि िथा निरका रणनीसिक योजना िथा कायिक्रमहरु, 

2. चेिना तसभिृद्धद्ध िराउने कायिक्रमहरु, 

3. आसथिक द्धिकाससुँि सम्बक्तन्त्धि कृद्धर्, पशपुालन, सडक,  पयिटकीय मािि, खानेपानी, आदि, 

4. स्िास््य र क्तशक्षाको िणुस्िरमा तसभबदृ्धद्ध हनुे कायिक्रमहरु, 

5. िसलि, तपाि, जेष्ठ नािररक, मद्धहला, द्धकशोर द्धकशोरी िथा बालबासलकाहरु लाभाक्तन्त्िि हनुे द्धकससमका 
कायिक्रमहरु, 

6. द्धिपद् जोक्तखम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी योजना िथा कायिक्रमहरु, 

7. िािािरण संरक्षण सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु, 

8. ऐसिहाससक पूरािाक्त्िक र पयिटन प्रिद्धिनलाई िडिा दिन ेकायिक्रमहरु।  
 

मासथ उक्तल्लक्तखि नीसििि उद्देश्य, प्राथसमकिा, द्धिसध िथा पद्धसिको आधारमा यस निरपासलकाबाट आिामी 
आ.ि. ०७९/०८० मा कायािन्त्ियन िररने बाद्धर्िक नीसि िथा कायिक्रम िेहाय बमोक्तजम हनुेछ। 

 

कृद्धर् िथा पश ुसेिाुः 
 

1. कृर्कहरुलाई सरल र सहज रुपमा सबउुँ, मल, प्रद्धिसध र नहर कूलो पोखरी ई्यादिको माध्यमबाट ससंचाई 
सदु्धिधा उपलब्ध िराइनेछ, 

2. सहकारी मार्ि ि कृद्धर् उ्पािन संकलन केन्त्रलाई व्यिक्तस्थि िररनेछ, 
3. कृद्धर् के्षरको उ्पािक्ि बदृ्धद्धका लासि यस के्षरको व्यािसायीकरण, याक्तन्त्रकीकरण र आधसुनकीकरण 

िररनेछ, 

4. निरके्षरमा रहेका तििुा कृर्कहरुको लिि ियार िरी सनजहरुलाई कृद्धर् िथा पशपुालन सम्बन्त्धी थप 
आिश्यक िासलमहरु दिई तििुा कृर्कको रुपमा पररचालन िने व्यिस्था िररनेछ, 

5. खाद्य सरुक्षाको लासि सबउुँ ससुनक्तश्चििा तसभयान तन्त्िििि कृद्धर्मा आ्म सनभिरिाका लासि िणुस्िरीय सबउुँ 
सबजनमा क्रमशुः आ्मसनभिर बनाउुँिै लसिनछे ।  

6. प्रािक्तणक मल र जैद्धिक सबर्ािीको उ्पािन िथा प्रयोिलाई प्रो्साद्धहि िरी रासायसनक मल र द्धिर्ािीको 
प्रयोिलाई कम िररिै लसिनछे, 

7. तन्नबाली िथा र्लरू्ल उ्पािन हनु ेजन्त्िरखानी, द्धििटुार, सल्लेरी, बेसिनी, िनािल,ु ज्यासमरे र ससिलपरु 
के्षरलाई िरकारी पकेट के्षरको रुपमा द्धिकास िरी िी के्षरमा उन्नि सबउुँ, िेनाि, प्रद्धिसध र मलको प्रयोिबाट 
‘एक िाउुँ एक कृद्धर् उ्पािन’ को नीसिलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

8. सलची, काििी, खबुिजा, सनु्त्िला, मेिा, भईुकटहर, जनुार, आुँप र केरा जस्िा र्लरू्ल, बेसार, खसुािनी, तििुा 
जस्िा मसलाजन्त्य र िाजा सािपाि िथा िरकारी लिायिका नििेिाली उ्पािन क्षेरको पद्धहचान िरी 
नििेिाली, िरकारी िथा र्लरू्ल उ्पािन िनि उन्नि सबउुँ िेनाि िथा प्राद्धिसधक सहयोिलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

9. बेमरसमी िरकारी उ्पािनलाई प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

10. मररीपालन िने कृर्कहरुलाई प्रो्साद्धहि िनि व्यिसाद्धयक मररीपालन िासलम सञ्चालन िररनेछ, 
11. बिुको आल ुउ्पािन, भण्डारण र बजार व्यिस्थापन िररनेछ,  

12. स्थानीय पशपंुक्षी संरक्षण, प्रिद्धिन र नश्ल सधुार कायिक्रमलाई द्धिस्िार िरी व्यिसाद्धयक पशपुालनका लासि 
पशपंुक्षी पकेट के्षर सनधािरण िररनेछ, 

13. व्यािसाद्धयक पशपुालन िने कृर्कहरुको छनरटका लासि रुज ु सूची (Check list) को आधारमा पद्धहचान 
िरी उ्पािन नसिजा बमोक्तजम सहयोि िने कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

 



 

 

 
 

14. निरक्तस्थि मास ुपसलहरुको सनयसमि तनिुमन िने व्यिस्था िररनेछ, 
15. व्यिसाद्धयक रुपमा िररने िेमरसमी िरकारी खेसिका लासि संभाव्यिा र उपयिुिाको आधारमा ससंचाई 

सामग्रीहरु उपलब्ध िराइनछे, 
16. उन्नि जािका पशपुालन िने कृर्कहरुलाई प्रो्साहन िनि घाुँसबाली लिाउन सबउुँ सबजन उपलव्ध िराउन े

कायिक्रमको सनरन्त्िरिा दिइनछे, 
17. कृद्धर् पेशामा संलग्न िास्िद्धिक कृर्कहरुको ििीकरणका लासि कृर्क पररचयपर सबिरण कायि िाि ृ

सनकाय िथा सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्ियमा सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

18. पशपुन्त्छीका महामारी रोि सनयन्त्रणको लासि खोप कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

19. ससद्धद्धचरण निरपासलकाको िडा नं १२ मा बधुिार र शसनिार सािाद्धहक रुपमा लाग्ने बजारमा पशपंुक्षी 
सबक्री द्धििरण िने कक्ष सनमािणमा िररनेछ । 

20. साना कृर्कहरुलाई प्रो्साद्धहि िनि हाटबजारमा लाग्ने करमा छुट दिन आिश्यक व्यिस्था समलाईन े छ। 
 

पयिटनुः 
1. निरपासलका के्षरको भरिोसलक द्धिद्धिधिा र द्धिकटिालाई पथृक र निीन पयिटकीय थलोको रुपमा द्धिकास 

िरी पयिटकलाई निरपासलका भ्रमणको लासि आकद्धर्िि िररनेछ, 

2. पयिटकीय पूिािधार द्धिकासमा सनजी के्षरको लिानी आकद्धर्िि िररनेछ,  

3. ऐसिहाससक स्थल ओखलढुिा, यिुकद्धि ससद्धद्धचरण शे्रष्ठको प्रसिमास्थल, स्रिापाकि , निरपाकि , भ्यू टािर, 

कडेंनीिढी, ककनी मक्तन्त्िर, िनािलकुो िधुपोखरी, रुम्जाटार िमु्बा, नसलडाुँडा, झाुँक्रीढुिा, द्धििटुक्सार, 

जन्त्िरखानी, शद्धहि स्मसृिपाकि , थामडाुँडा, चम्पािेिी, जानकुा िढी सद्धहिका धासमिक, साुँस्कृसिक क्षेरलाई 
निरको पयिटकीय  स्थलको रुपमा द्धिकास िररिै लसिनछे, 

4. साुँस्कृसिक, धासमिक, साहससक, कृद्धर्, स्िास््य िथा खेल पयिटन आकद्धर्िि िनि कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे, 
5. पयिटन प्रिद्धिनका लासि सनजी क्षेरहरुसुँि समन्त्िय िरी निरको पयिटकीय स्थलहरुमा केिलुकार सञ्चालन 

िनि सम्भाव्यिा तध्ययनको पहल िररनेछ। 
 

उद्योि िथा िाक्तणज्युः   
 

1. सनजी क्षेरको लिानी, उद्यमशीलिा र तनभुिलाई निरको आसथिक द्धिकासमा पररचालन िनि व्यिसायमैरी 
िािािरण सनमािण िररनेछ, 

2. निर के्षरमा उ्पािन भएका िस्िहुरुको प्रयोि बढाउन "आफ्नै उ्पािन आफ्नै उपभोि" तसभयान 
सञ्चालन िररनेछ, 

3. तलैची, बेसार, तििुा, लसनु, द्धटम्मरु, जसडबटु्टी लिायि िलुना्मक लाभ भएका िस्िहुरुको उ्पािन बदृ्धद्ध िरी 
आन्त्िररक माि पूसिि िनुिका साथै सनयािि िररनछे, 

4. निरपासलका क्षेरमा सम्भाद्धिि कच्चा पिाथिको पद्धहचान िरी ्यसमा आधाररि साना िथा घरेल ु उद्योि 
स्थापना िनि सनजी के्षरलाई प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

 

सहकारी िथा द्धित्तीय क्षरेुः 
1. कृद्धर्, उद्योि र सेिाको के्षरमा सहकारीको माध्यमबाट रोजिारी ससजिना िरी उ्पािन िृद्धद्ध िररने छ, 
2. प्र्येक िडामा १ मद्धहला सहकारी संस्था स्थापना िरी सञ्चालन िनि प्रो्साहन िररनछे, 
3. िैर सरकारी संस्था महासंघसुँि सहकायि िररनेछ र सहकारी संघ/संस्थाका पिासधकारी, कमिचारीहरुलाई 

सहकारी व्यिस्थापन िथा उद्यमशीलिा र द्धिकास सम्बन्त्धी िासलम दिने व्यिस्था समलाइने छ, 
4. कृद्धर्सुँि सम्बक्तन्त्धि सहकारी संस्थाहरुको संस्थािि क्षमिा द्धिकास िरी कायििक्षिा तसभिृद्धद्ध िररनेछ, 
5. निरके्षर सभरका सहकारी संस्थाहरुको लिि ियार िरी सनक्तष्क्रय सहकारी संस्थाहरुको ििाि खारेज िने 

िथा सकृय संस्थाहरुसुँि सहकायि िने प्रद्धक्रया तक्तघ बढाइनेछ । 
 



 

 

 
 

क्तशक्षाुः  

1. द्धिद्यालयहरूमा बालबासलकाहरूको सहभासििा र द्धिकास सम्बन्त्धी तसधकारको ससुनश्चििा ििै 
बालबासलकाप्रसि हनु े तमानिीय िण्ड द्धहंसा िवु्यििहार बालश्रम आदिलाई सनरु्साद्धहि एिं सनर्ेध िनि 
बालमैरी निरपासलका घोर्णा िनिका लासि योजना िजुिमा िरी आधार ियार िररनेछ, 

2. सामिुाद्धयक द्धिद्यालयलाई सूचना िथा प्रद्धिसध मैरी बनाउुँिै लसिने नीसि तनरुूप चालू आ.ि. िेक्तख द्धिद्यिुीय 
हाक्तजरी सञ्चालनमा ल्याई क्तशक्षक िथा कमिचारीको समयमा िथा सनयसमि उपक्तस्थसिको व्यिस्था समलाइन ेछ, 

3. द्धिद्याथी भनाि िरलाई शिप्रसिशि पयुािउन द्धिद्यालय भनाि तनिुमन िथा सहजीकरण कायिक्रम संचालन  

िररनेछ, 
4. द्धिद्यालयस्िरीय एकीकृि शैक्तक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथािि IEMIS को पूणिरूपमा  सम्पूणि 

द्धिद्यालयहरुलाई सूचना भराई सोको कायािन्त्ियनमा ल्याउन पहल िररनेछ, 
5. क्तशक्षक द्धिद्यालय व्यिस्थापन ससमसि र द्धिद्याथीका क्लबहरु र तसभभािकहरुसुँि छलर्ल तन्त्िरद्धक्रया िरी 

द्धिद्यालयको शैक्तक्षक िणुस्िर िृद्धद्ध िनि सहजीकरण ििै तिाडी बढाइनछे, प्रारक्तम्भक बालसबकास िह िेक्तख 
नै मन्त्टेिरी द्धिसधद्वारा तग्रजेी माध्यमबाट तध्यापन िराउने िािािरण बनाउन प्रो्साद्धहि िररनेछ। 

6. द्धिसभन्न सरुिा रोि िथा भाइरस सम्बन्त्धी द्धिद्यालयस्िरमा सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िने व्यिस्था 
िररनेछ, 

7. द्धिद्यालयमा तध्ययनरि छाराहरुका लासि सनशलु्क स्यासनटरी प्याड द्धििरणलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
8. स्थानीय पाठ्यक्रमको सनमािण िरी पिन पािनको व्यिस्था िररनेछ, 
9. निरपासलकासभरका सामिुाद्धयक द्धिद्यालयमा सञ्चासलि प्राद्धिसधक धारको कक्षामा तध्ययन िने 

द्धिद्याथीहरुमध्ये तपाििा, िसलि र आदििासी/जनजासि, तसि द्धिपन्न िथा जेहेन्त्िार िीन जना द्धिद्याथी छनरट 
िरी परुस्कृि िररनेछ, 

10. द्धिद्याथी संख्या, शैक्तक्षक िणुस्िर, कायि सम्पािन मूल्याङ्कनको आधारमा द्धिद्यालय र क्तशक्षहहरुलाई प्रो्साद्धहि 
िने नीसिको तिलम्बन िररनेछ, 

11. दििा खाजा िापिको रकमिाट लक्तक्षि िििका द्धिद्याथीहरुलाई स्थानीयस्िरमा उपलब्ध हनुे खाद्यिस्िमुा 
आधाररि रही दििा खाजाको प्रिन्त्ध िने व्यिस्था िररनछे, 

12. नेपाल सरकारको िजेट ििव्य २०७९।०८० ले िरेको व्यिस्था र यस निरपासलकाको आसथिक स्रोि 
समेिलाई मध्येनजर िरी निर के्षरका सामिुाद्धयक द्धिद्यालयहरुमा कायिरि द्धिद्यालय कमिचारी िथा 
बालद्धिकास केन्त्रका सहयोिी कायिकिािहरुलाई थप सदु्धिधा उपलव्ध िराउने ब्यिस्था िररनेछ, 

13. सबै प्रकारका क्तशक्षण संस्थाहरुको सनयसमि तनिुमन र सबिररि बजेटको सनयमन िने प्रणाली स्थापना िरी 
प्रभािकारी रुपमा पररचालन िररनेछ, 

14. द्धिद्यालयमा क्तशक्षक द्धिद्याथी तनपुाि समलाउन आिश्यक पहल िररनेछ। 

15. ससु्ि मनक्तस्थसि भएका बालबासलकाका लासि आिासीय द्धिद्यालय सञ्चालन िनि आिश्यक पहल िररनेछ। 

 

स्िास््युः 
 

1. सामिुाद्धयक समसन तस्पिाल र निरपासलकाको साझेिारीमा समय समयमा स्िास््य उपचारका द्धिसभन्न 
कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ, 

2. द्धिसभन्न स्थानमा रहेका स्िास््य संस्थालाई व्यिक्तस्थि िररनेछ, 
3. स्िास््य  संस्थाहरुमा प्रयोिशाला सेिा संचालन िररनेछ, 
4. आधारभिू स्िास््य सेिामा आम नािररकको पहुुँच द्धिस्िार िरी सििसलुभ र िणुस्िरीय स्िास््य सेिा 

उपलब्ध िराइनछे, 

 



 

 

 
 

5. नेपाल सरकारले सन:शलु्क द्धििरण िनि िोकेको और्धी िथा और्धीजन्त्य सामानहरु निरपासलका तन्त्ििििका 
सबै स्िास््य संस्थाहरुबाट सहज रुपमा उपलब्ध हनुे व्यिस्थालाई सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

6. पाुँच िर्ि मसुनका बालबासलकाको मृ् यूिर घटाउन सरुक्तक्षि मािृ् ि, क्तशश ुस्याहार, पोर्ण कायिक्रम र खोप 
सेिा थप प्रभािकारी बनाइनछे, 

7. िाउुँघर क्तक्लसनक सेिालाई थप प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन िररनेछ, 
8. शहरी स्िास््य केन्त्रहरुको सेिालाई प्रभािकारी र आिश्यकिाको आधारमा द्धिस्िार ििै लसिनेछ, 
9. रोि पद्धहचानका लासि स्थानीय स्िास््य संस्था मार्ि ि हाल सञ्चालन िररएको ल्याि सेिालाई सनरन्त्िरिा 

दिइनेछ र प्रभािकारीिाका आधारमा तन्त्य स्िास््य चरकीहरु मार्ि ि समेि सेिा सञ्चालन िने व्यिस्था 
समलाउुँिै लसिनछे, 

10. माि ृ मृ् यूिर घटाउन िभिििी मद्धहलालाई पोर्ण कायिक्रम, स्िास््य जाुँच र सरुक्तक्षि सु् केरी सदु्धिधा 
उपलब्ध िराइनछे, 

11. िसथिङ सेन्त्टरहरुमा हनु ेसरुक्तक्षि प्रसूसि सेिालाई प्रो्साहन िने र घरमा हनु ेप्रसूसि सेिालाई सनरु्साद्धहि 
िररनेछ, 

12. सने िथा नसने रोिको बारेमा जनप्रसिसनधीहरु, स्िास््यकमीहरु र मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाहरुबीच 
तन्त्िरकृया कायिक्रम सञ्चालनको व्यिस्था समलाइने छ, 

13. मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाको माध्यमबाट स्िास््य बीमा कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
14. मद्धहला स्िास््य स्ियं सेद्धिकाहरुलाई दिइिै आएको प्रो्साहन रकमलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 

15. कोसभड–१९ महामारी व्यिस्थापनबाट प्राि तनभुि समेिका आधारमा स्िास््य प्रणालीमा आिश्यक सधुार 
िरी भद्धिष्यमा यस्िा महामारीको सामना िनि सक्षम र प्रभािकारी स्िास््य प्रणालीको द्धिकास िररनेछ, 

16. और्धीजन्त्य जडीबटुीहरुको तध्ययन िथा प्रयोि, योि क्तशक्षा र योि क्तशद्धिर कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

17. आयिेुि क्तचद्धक्सा पद्धसिको संरक्षण र प्रिद्धिन िररनेछ, 
18. तन्त्य संस्था िथा स्थानीय सनकायहरुको सहकायिमा शि िाहन सञ्चालन िनि पहल िररनेछ, 

 

मद्धहला, बालबासलका िथा ज्येष्ठ नािररकुः 
 

1. बालबासलका िथा द्धकशोर द्धकशोरीहरु लक्तक्षि तसिररि द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन िरी बरद्धद्धक द्धिकासमा जोड 
दिइनेछ, 

2. मद्धहला, बालबासलका, द्धकशोर द्धकशोरी, ज्येष्ठ नािररक र तपाििा भएका व्यक्तिहरुमा हनुे द्धहंसा तन्त््यका लासि 
सनरोधा्मक िथा उपचारा्मक द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन िररनेछ, 

3. लैद्धिकमैरी सूचक ियार िरी निरलाई लैद्धिकमैरी बनाउन पहल िररनेछ, 
4. सरोकारिालाहरुसुँिको सहकायिमा बालसबिाह, मानि बेचद्धिखन िथा ओसार पसार, लैद्धिक द्धहंसा, यरन द्धहंसा 

सनयन्त्रण सम्बन्त्धी द्धिसभन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 
5. लैसिक द्धहंसा न्त्यूनीकरण तसभयानमा सबै िडामा पररचासलि मनोसामाक्तजक कायिकिािहरुको सेिालाई 

सस․एम․सी․ नेपालको समन्त्ियमा सनरन्त्िरिा दिईनेछ, 
6. बालमैरी स्थानीय शासनको नीसिलाई कायािन्त्ियन िररनछे, 
7. मद्धहलाहरुको आसथिक रुपान्त्िरणमा टेिा पयुािउन मद्धहला सहकारी मार्ि ि साझा व्यिसाय सञ्चालनका लासि 

प्रो्साद्धहि िरी उद्यमक्तशलिा द्धिकासमा जोड दिईनेछ, 
8. तपाििा भएका व्यक्तिहरुलाई द्धिसभन्न िासलम प्रिान िरी क्षमिा तसभिृद्धद्ध िररनेछ। रोजिारीका तिसरमा 

पहुुँच द्धिस्िार िथा स्िरोजिारको तिसर ससजिना िररनेछ, 
 



 

 

 
 

9. िि आ․ि․ मा स्थापना िररएको ज्येष्ठ नािररक िथा दििासेिा केन्त्रको सञ्चालनलाई सनरन्त्िरिा दिई ज्येष्ठ 
नािररकहरुको सन:शलु्क स्िास््य परीक्षण, मनोरञ्जन िथा तनभुि आिान/प्रिानका थप कायिक्रमहरु 
सञ्चालनमा ल्याइनेछ, 

10. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय िथा सहकायिमा मनोसामाक्तजक समस्यामा परेका व्यक्ति लिायि आ्मा 
ह्याको बढ्िो प्रिृक्तत्तको कारण पत्ता लिाउन तनसुन्त्धाना्मक र सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन 
िररनेछ, 

11. ९० िर्ि मासथका ज्येष्ठ नािररकलाई परद्धिक आहार उपलब्ध िराउने कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिइनछे। 
 

संस्कृसि प्रिद्धिनुः 
 

1. निरका सबै जािजािी/समिुायहरुको आ–आफ्नो मरसलक भार्ा, संस्कृसि िथा परम्पराहरुको जिेनाि एिं 
साुँस्कृसिक पद्धहचानको संरक्षणका लासि पहल िररनेछ, 

2. सबै समिुायको धासमिक र सांस्कृसिक मूल्य र मान्त्यिाको सम्मान िने िािािरण सजृना िररने छ, 
3. कला र साद्धह्यको ससजिना िथा प्रिद्धिन िनि द्धिसभन्न कृयाकलापहरु सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ ।  

 

खानपेानी िथा सरसर्ाईुः 
 

1. निरका सबै के्षरमा आिामी ३ िर्िमा स्िच्छ खानपेानीको सेिा उपलब्ध िराउन आिश्यक व्यिस्था 
िररनेछ, 

2. साििजसनक स्थलहरुको सरसर्ाई िथा संरक्षण कायिक्रम कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 
 

3. निरपासलकामा सञ्चासलि सहलिानी कायिक्रमलाई सनरन्त्िरिा दिन सम्बक्तन्त्धि सनकायमा पहल िररनेछ, 
4. सिरमकुामको खानेपानी द्धििरण प्रणालीलाई व्यिक्तस्थि रुपमा सञ्चालन िनि योजना बनाई कायािन्त्ियनमा 

ल्याइनेछ, 
5. सिरमकुाम र रुम्जाटार क्तस्थि खानेपानी उपभोिा ससमसिलाई निरपासलकाको मािहिमा ल्याइनेछ, 
6. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्ियमा खानेपानी महशलुको िर सनधािरण िने व्यिस्था समलाइनेछ । 

 

सामाक्तजक सरुक्षाुः 
 

1. बैंक मार्ि ि भिूानी हुुँिै आएको सामाक्तजक सरुक्षा भत्तालाई बैंकहरुसुँिको समन्त्ियमा थप सरलिा बनाई 
सबिरण िररनेछ,  

2. सामाक्तजक सरुक्षा कायिक्रम तन्त्िििि लक्तक्षि समूहका व्यक्तिहरुको मूल तसभलेखलाई MIS प्रणालीमा प्रद्धिि 
िरी सोही प्रणाली मार्ि ि नै नयाुँ नामििाि, निीकरण र लिि कट्टा िररनछे, 

3. तपाििा भएका व्यक्तिहरुका लासि उद्यमशीलिा र स्िरोजिारीको तिसरको िािािरण सजृना िररनछे, 

4. ज्येष्ठ नािररक स्याहार िथा हेरचाह केन्त्र, मनोरञ्जन पाकि , धासमिक िथा आध्याक्त्मक पाकि , खेलकूि मैिान 
क्रसमक रुपमा स्थापना िथा द्धिस्िार िररन।े 
 

यिुा िथा खेलकुिुः 
 

1. यिुामा नैसिकिा र चाररसरक िणु िथा तनशुासनको द्धिकास िरी पररिार, समाज र राज्यप्रसिको िाद्धय्ि 
बोध िराउने एिं श्रमको सम्मान िने संस्कारको द्धिकासका लासि आिश्यक द्धक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
िररनेछ, 

2. निरस्िरीय खेलकूि कायिक्रम सञ्चलान िररनेछ, द्धिसभन्न स्थानमा खेलकूिलाई प्रो्साद्धहि िनि 
कभडिहलहरुको व्यिस्था िररनेछ। 

3. निरस्िरीय खेलकूि द्धिकास ससमसि ििन िरी द्धिसभन्न खेलको आयोजना िररनेछ, 
4. खेलकूि द्धिकासका लासि द्धिद्यालय िहिेक्तख नै योजनािद्ध कायिक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट द्धिसभन्न द्धिद्याका 

निरस्िरीय खेलाडीहरुको टोली बनाउन पहल िररनछे। 



 

 

 
 

पूिािधार द्धिकासुः 
1. निरपासलकाको प्रशासकीय भिन सनमािणको लासि द्धिस्ििृ आयोजना प्रसििेिन (DPR) बमोक्तजम भिन 

सनमािणका लासि संघ र प्रिेश सरकार समक्ष तनिुान माि िररनेछ , 

2. निर िररिका आयोजनाहरु कायािन्त्ियन िनि संघीय र प्रिेश सरकार समक्ष तनरुोध िररनेछ , 

3. कायािलय भिन नभएका िडा कायािलयहरुको भिन सनमािणका कायि तिाडी बढाइनेछ  

4. खोप केन्त्र नभएका िडाहरुमा खोप केन्त्र भिनको व्यिस्था समलाईनेछ, 
5. निर क्षेरसभर सनमािण हनुे साििजसनक भिनका संरचनाहरु तपािमैरी बनाइनछे,  
6. द्धिसभन्न स्थानका घाटहरुलाई व्यिक्तस्थि िनि पहल िररनछे। 

 

 

सडक िथा पूल: 
 

1. निरपासलकामा सनमािण भईसकेका सडकहरुको सबिरण तद्यािसधक िरी आिश्यक स्थानहरुमा ममिि 
सम्भारको कायि सडक बोडि नेपाल लिायि तन्त्य िाि ृसनकायहरुसुँिको सहयोि र समन्त्ियमा िररनछे, 

2. निरपासलकाको केन्त्रिेक्तख सबै िडा कायािलयहरुको केन्त्र र निरका मूख्य व्यापाररक केन्त्रसम्म जोड्न े
सडकलाई बाहै्र मद्धहना सञ्चालनमा आउने िरी स्िरोन्निी िनि संघ र प्रिेशसुँि समन्त्िय िररनेछ, 

3. निर क्षेरसभर सनमािण भई सञ्चालनमा आएका पूलहरुको संरक्षणको लासि पहल िररनछे, 
4. झोलिुे पलु सनमािण कायिलाई सनरन्त्िरिा दिईनेछ, 
5. हालसम्म कायि सम्पन्न नभएका सडकहरुलाई क्रमािि रुपमा सम्पन्न िने, नयाुँ सडकको ट्रयाक खोल्न े

कामलाई सनरु्साद्धहि िने र परुाना सडकहरुको स्िरोन्निी िने नीसिलाई सनरन्त्िरिा दिइनेछ, 
6. निरपासलका के्षरमा थप सडक सनमािण िनुिपिाि सडक िरुुयोजना िथा द्धिस्ििृ आयोजना प्रसििेिन (DPR) 

लाई मखु्य आधार बनाइने छ, 
7. निरक्षेर सभर आिश्यक पने पक्की पूल सनमािणका लासि प्राथसमकिाका तधारमा संघीय र प्रिेश सरकारसुँि 

माि िररनेछ, 
8. निरपासलकाद्वारा सनमािण िररएको सडकले ओिटेको जग्िाको लिि कट्टा िनि आिश्यक पहल िररनेछ । 

 

ससंचाईुः 
 

1. ससंचाईका बहउुद्देश्यीय आयोजनाहरुलाई प्राथसमकिा दिईनेछ, 
2. सनमािण सम्पन्न भईसकेका ससंचाई प्रणालीहरुको ममिि सधुार एिम ् दििो व्यिस्थापनका लासि 

उपभोिाहरुको सहभासििा ससुनक्तश्चि िररनछे, 
3. आकाशे पानी संकलन, भण्डारण िथा प्रभािकारी उपयोिका द्धिसध द्धिस्िार ििै ससमान्त्ि कृद्धर् भसूम एिं 

पानीको न्त्यून स्रोि भएका के्षरमा थोपा ससंचाई प्रद्धिसध प्रयोिमा ल्याउन प्रो्साद्धहि िररनेछ। 

4. सखु्खा िथा खडेरीको प्रकोप बढी हनुे स्थानमा आकाशे पानी संकलन, आहाल र प्लाद्धिक पोखरी कायिक्रम 
सञ्चालन िरी जैद्धिक द्धिद्धिधिाको संरक्षण िनि पहल िररनछे, 

5. स्िीस सरकारको सहयोिमा निरके्षरमा सञ्चालन भइरहेको साना ससंचाई कायिक्रम (SIP) लाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ ।  

भिन िथा शहरी द्धिकासुः 
 

1. निरको मखु्य बजार लिायि तन्त्य सम्भाद्धिि बजारके्षरहरुमा सनमािण िररने भिनहरुलाई भिन मापिण्ड 
तनरुुप सनमािण िने िरी मार तनमुसि दिइनेछ, 

2. भिन सनमािण कायिमा संलग्न कासलिढहरुलाई संघ संस्थाहरुको समन्त्ियमा िासलमको व्यिस्था समलाइन ेछ, 
3. निरपासलकाले सञ्चालन ििै आइरहेको द्धिपन्नलाई "द्धटनको छाना" कायिक्रमलाई पररमाजिन सद्धहि सनरन्त्िरिा 

दिइनेछ, 
 



 

 

 
 

4. सिरमकुामको बस्िी द्धिकासलाई व्यिक्तस्थि िनि सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र सहकायिमा द्धिस्ििृ 
आयोजना प्रसििेिन (DPR) ियार िरी कायािन्त्ियन िररनछे। 
 

द्धिद्यिुुः 
 

1. सडकको भ-ूभािमा तिक्तस्थि द्धिद्यिु पोलको उक्तचि व्यिस्थापन िनि सम्बक्तन्त्धि सनकायसुँि समन्त्िय िररनछे, 
2. हालसम्म द्धिद्यिु सेिा नपिेुका स्थानहरुमा उच्च प्राथसमकिाका साथ केन्त्रीय द्धिद्यिु प्रसारण लाईन द्धिस्िार 

िनि पहल िरी सबै िडाका बस्िीहरुमा आिामी २ िर्ि सभर द्धिद्यिु द्धिस्िार िररसक्ने नीसि तिलम्बन 
िररनेछ, 

3. निरसभरका मह्िपूणि सडकहरुमा द्धिद्यिु िथा सरयि बक्तत्त जडान िने कायिलाई सनरन्त्िरिा दिईनछे । 
 
 

सञ्चार िथा सूचना प्रद्धिसधुः 
 

1. ल्याण्ड लाइन टेसलर्ोनको सदु्धिधा पगु्न बाुँकी िडाका केन्त्रसम्म ल्याण्ड लाइन टेसलर्ोन सेिा द्धिस्िार िनि 
पहल िररनछे, 

2. नािररकको सूचनाको पहुुँचका लासि निरसुँि सम्बक्तन्त्धि सूचना निरपासलकाको िेिसाइिट िथा परकार 
भेटघाट कायिक्रम िथा सूचना तसधकारीको माध्यमबाट माससक रुपमा साििजसनक िने व्यिस्थालाई 
सनरन्त्िरिा दिइनछे, 

3. सिै िडामा इन्त्टरनेट सेिाको क्षमिा द्धिस्िार िनि आिश्यक व्यिस्था िररनेछ, 
4. स्थानीय परपसरका िथा एर्.एम. रेसडयो सञ्चालनलाई प्रो्साहन िररनेछ, 
5. राद्धिय पररचयपर िथा पक्तञ्जकरण द्धिभािको सहयोिमा निर के्षरको सामाक्तजक सरुक्षा कायिक्रम िथा 

व्यक्तििि घटना ििाि प्रणालीलाई थप सदुृढीकरण िररनछे।    
 
 

िन िथा भ-ूसंरक्षणुः 
 

1. िनक्षेर सभर सडक सनमािण ििाि िािािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िररएका सडकलाई प्राथसमकिा दिइनछे, 
2. साििजसनक स्थल, पाकि  िथा िनस्पसि उद्यान सनमािणका लासि आिश्यक जग्िा व्यिस्थापनको लासि पहल 

िररनेछ, 
3. िािािरणसुँि सम्बक्तन्त्धि सबर्यमा द्धिद्यालयस्िरमा सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ, 
4. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र साझेिारीमा खाली र नािा जग्िामा िृक्षारोपण तसभयान संचालन िररनेछ, 

स्थानीय िन ऐन र सनयमािलीको िजुिमा िररनेछ। 

5. िडास्िरमा रहेका प्राकृसिक पोखरीहरुको संरक्षण र संिद्धिन कायिलाई तसभयानको रुपमा सञ्चालन िररनछे,  

6. रुराक्ष क्तचराइिो िूलो ओखिी, पाखनिेि, पाुँचऔले लिायिका मह्िपूणि िथा उच्च मूल्यांकनयिु िनस्पसि 
र जसडबटुीको व्यिसाद्धयक उ्पािन प्रशोधन प्रमाणीकरण र बजारीकरण िनि प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

7. सामिुाद्धयक िन उपभोिा महासंघसुँि सहकायि िररनेछ। 
 
 

भ-ूिथा जलाधार संरक्षणुः 
 

1. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र साझेिारीमा जलाधार संरक्षण र संिद्धिन सम्बन्त्धी द्धक्रयाकलापहरु 
सञ्चालन िरी प्राकृसिक स्रोिहरु माससने िथा प्रभाद्धिि हनुे कायिक्रमलाई सनरु्साद्धहि िररनेछ, 

2. सरोकारिालाहरुसुँि िथा हाल यस क्षरेमा कायिरि द्धिसभन्न सनकायको समन्त्िय र सहकायिमा भ-ूक्षय 
सनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 

3. भ ूिथा जलाधार संरक्षणका लासि संघ प्रिेश र सम्िक्तन्त्धि सनकायको पहलमा िररनछे । 

 
 
 



 

 

 

 

जलिाय ुपररिििनुः 
 

1. निरक्तस्थि सबै िडाहरुमा जलिाय ुपररिििन सम्बन्त्धी सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे, 
2. सरोकारिालाहरुसुँिको समन्त्िय र सहकायिमा जलिाय ुपररिििन तनकूुलन सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन 

िररने छ । 
 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापनुः  
 

1. र्ोहर उ्पािकले कर सिनुि पििछ भने्न ससद्धान्त्ि बमोक्तजम  संयन्त्र ियार िरी सचेिना तसभयान सञ्चालन 
िररनछे, 

2. र्ोहर ििीकरण िरी निरपासलकाले सलजमा सलएको जग्िामा व्यिस्थापन िने िथा “आफ्नो िाउुँ आरै् 
सर्ा िरौँ” तसभयानलाई प्रभािकारी रुपमा कायािन्त्ियन िररनेछ, 

3. निरक्षेरमा प्लाद्धिक िथा सससाजन्त्य िस्िहुरुको संकलनको व्यिस्थापन िरी जथाभािी प्लाक्तस्टक िथा 
सससाजन्त्य िस्िहुरु र्ाल्ने प्रिृक्तत्तलाई रोक लिाइनेछ, 
 

द्धिपद् व्यिस्थापनुः 
 

1. निरस्िरीय द्धिपद् व्यिस्थापन ससमसिलाई थप द्धक्रयाक्तशल िराईने छ, 
2. निर के्षरसभर भरसिक पूिािधारहरु सनमािण ििाि िािािरणीय र प्राकृसिक स्रोिहरुमा पनि सक्ने प्रभाि 

न्त्यूनीकरण िने नीसिलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 
3. निरपासलकामा आपिकासलन कायि सञ्चालन केन्त्र प्रभािकारी बनाइनेछ, 
4. निर द्धिपद् पूििियारी िथा प्रसिकायि योजनालाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनछे, 
5. जलिाय ुपररिििन तनकूुलन िथा द्धिपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सचेिनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ, 
6. द्धिपद् न्त्यूनीकरण र जोक्तखममा रहेकाहरुको उद्धारको लासि निरपासलकामा उपलब्ध जनशक्ति, सामाग्री र 

द्धिपद् व्यिस्थापन कोर्को पररचालनको माध्यमबाट ि्काल उद्धार िने व्यिस्था िररनेछ,  

7. द्धिपि व्यिस्थापनका आिश्यक सामग्रीहरुको उक्तचि व्यिस्थापन िररनेछ,  

8. द्धिपि व्यिस्थापनमा कायिरि जनशक्तक्त्तहरुलाई लिि संकलन िरी द्धिपि पूिि ियारी र  प्रसिकायिका लासि 
 पनुिािजिी िासलम दिइनछे, 
 

मानि संशाधन द्धिकास िथा संस्थािि क्षमिा द्धिकासुः 
 

1. कायािलयको प्रिेशद्धारमा कायािलय तन्त्ििििका शाखा, उपशाखाहरुको पद्धहचान र सम्िक्तन्त्धि शाखा, 
उपशाखाहरुबाट उपलब्ध हनुे सेिा सदु्धिधाहरुको बारेमा सेिाग्राहीलाई पूिि जानकारी दिन े सूचना बोडि 
राक्तखनेछ, 

2. नािररक बाडापरलाई तद्यािसधक िरी व्यिक्तस्थि िररनछे, 
3. सशुासन, पारिक्तशििा र जिार्िेद्धहिाको प्र्याभसूि दिनका लासि सञ्चालन िररन े साििजसनक सनुिुाई, 

सामाक्तजक परीक्षण, आिसधक समीक्षा िथा तनिुमन कायिक्रमलाई थप प्रभािकारी बनाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

4. आन्त्िररक लेखापरीक्षण िथा िाद्धर्िक लेखापरीक्षणबाट औलं्याइएका बेरुजलुाई यथा समयमा र्छियरट िने 
र प्राि सझुाि िथा प्रसिद्धक्रयाहरुलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 

5. PLGSP सुँिको साझेिारीमा सशुासन िथा क्षमिा द्धिकास सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे,  

6. निरके्षरमा सञ्चालन िररन े सबै प्रकारका आयोजना िथा कायिक्रमहरुको तनिुमन एकीकृि रुपमा 
िररनेछ, 

7. िडास्िरीय बजेट िथा कायिक्रम तन्त्िििि सञ्चालन िररने कृद्धर् िथा पशसेुिा सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु यस 
कायािलय मािहिको सम्बक्तन्त्धि शाखासुँिको समन्त्ियमा मार सञ्चालन िररनेछ, 

 



 

 

 
 
 

8. समिुाय स्िरमा कानूनी क्तशक्षाका कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनेछ,  

9. संघीय िथा प्रिेश मन्त्रालय तन्त्ििििका कायािलयहरुबाट यस निरके्षरसभर सञ्चालन हनुे द्धिकास सनमािण 
िथा तन्त्य सेिा प्रिाहका कायिक्रमहरु कायािन्त्ियनको क्रममा निरपासलका सुँिको समन्त्ियमा सञ्चालन 
िने व्यिस्था समलाइनेछ, 

10. निर कायिपासलका र िडा कायािलयमा कायिरि कमिचारीहरुलाई आधारभिू िथा क्षमिा तसभिदृ्धद्ध सम्बन्त्धी 
िासलम सञ्चालन िरी थप क्तजम्मेिार र जिार्िेही बनाइनछे, 

11. निर प्रहरी सेिालाई थप प्रभािकारी िनाइनेछ, 
12. द्धिसभन्न NGO/INGO हरुबाट निर क्षेरमा सञ्चालन िने कायिक्रमहरु निरपासलकाको समन्त्िय र 

स्िीकृसिमा मार सञ्चालन िने व्यिस्था िररनेछ, 
13. निरपासलकाको क्षेरसभर सबै सनकायबाट सञ्चासलि द्धिकास सनमािणका योजनाहरु निरपासलकासुँिको 

समन्त्ियिाट मार सञ्चालन िनि दिइनेछ । 
 

राजि पररचालनुः 
 

1. करको िायरालाई पनुरािलोकन िरी द्धिस्िार िने र करको िरलाई पररमाजिन िरी लािू िररनेछ, 
2. निरपासलकाले संकलन ििै आइरहेको कर िथा िस्िरुको सम्िन्त्धमा करिािाहरुलाई लक्तक्षि िरी  

करिािा क्तशक्षा कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ, 
3. निर क्षेरसभर सञ्चालनमा आएका र आउने प्र्येक बैंक,  द्धित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लिायि द्धिसभन्न सनजी 

के्षरिाट सञ्चासलि संस्थाहरुको ि्याङ्क तद्यािसधक िरी करको िायरामा ल्याउने कायिलाई सनरन्त्िरिा 
दिइनेछ, 

4. सनजी िथा सरकारी सनकायलाई घर िहालमा दिने घरधनीहरुलाई घर िहाल करको िायरामा ल्याइनछे, 
5. साना िथा घरेल ुउद्योिमा ििाि िरी व्यिसाय सञ्चालन िने उद्यमीहरुलाई निरपासलकामा समेि व्यिसाय 

ििाि िथा निीकरणका लासि सम्बक्तन्त्धि सनकायसुँि समन्त्िय िररनछे, 
6. सामिुाद्धयक िन उपभोिा महासंघसुँि सहकायि िरी कर पररचालन बढाईनेछ। 

7. सबै िडािाट राजस्ि संकलनको सेिा उपलव्ध िराउिै लसिनेछ, 
 

द्धित्तीय व्यिस्थापन िथा द्धित्तीय जोक्तखम न्त्यूनीकरणुः 
 

1. आय-व्ययको लेखा र खररि प्रणालीलाई थप व्यिक्तस्थि, प्रभािकारी र पारिशी बनाईने छ, 
2. द्धिकास आयोजनाहरुको िेक्कापट्टा समयमै िने िथा द्धिद्यिुीय बोलपर (E-Biding) लाई प्राथसमकिा दिइनछे, 
3. एक पटक स्िीकृि भैसकेको बाद्धर्िक कायिक्रमलाई तसिआिश्यक परेमा बाहेक सोही आ.ि. मा संशोधन 

िने पररपाटीलाई सनरु्साद्धहि िररनेछ, 
4. द्धिििको बेरुजलुाई र्छियरटको िायरामा ल्याई र्छियरट िनि र बेरुज ुसनयन्त्रण िरी शून्त्य बेरुजकुो नीसि 

कायािन्त्ियन िनि आन्त्िररक लेखा परीक्षण िथा आसथिक कारोिारसुँि सम्िक्तन्त्धि तसधकारीलाई क्तजम्मेिार 
बनाउनकुा साथै शून्त्य पेश्की एिं शून्त्य बेरुज ुनीसि तिलम्बन िररने छ, 

5. निरपासलकालाई प्राि कन्त्टेन्त्जेन्त्सीबाट भएका खचिको छुटै्ट तसभलेख राने  ेव्यिस्था िररनेछ, 
6. साििजसनक खचिलाई पारिशी, जिार्िेही, द्धििसनीय र पूिि तनमुान योग्य बनाइनछे, 
7. द्धित्तीय तनशुासन कायम िनि समिव्यद्धयिा र िणुस्िरलाई उच्च प्राथसमकिा दिईने छ, 
8. सनरन्त्िर रुपमा िदृ्धद्ध हुुँिै िएको चाल ुखचिलाई न्त्यूनीकरण िने उपाय तिलम्बन िररने छ । 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

श्रम र रोजिारुः 
1. स्थानीय सरकारले सञ्चालन िने योजना िथा कायिक्रममा प्र्यक्ष रोजिारी र िररबी सनिारणमा सहयोि 

पयुािउन े कायिक्रमलाई प्राथसमकिा दिईनेछ, 
2. सरोकारिालाहरुसुँिको साझेिारीमा निरपासलका के्षरसभर सम्भाद्धिि रोजिारीका क्षेरहरु पद्धहचान िरी 

रोजिारी शृ्रजना िनि पहल िररनेछ, 
3. कोसभड १९ को प्रभािका कारण रोजिारीको तिसर िमेुका िथा सोही कारणबाट िैिेक्तशक रोजिारीबाट 

र्द्धकि एकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजिार कायिक्रमसुँि आिद्ध िराई तल्पकासलन रोजिारीको व्यिस्था समलाइने 
छ, 

4. िक्ष श्रसमक, कामको सम्मान, उपयिु पाररश्रसमक र सामाक्तजक संरक्षण सद्धहिको श्रम व्यिस्थापनको 
नीसिलाई कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ, 

5. स्थानीय श्रोि साधनको तसधकिम उपयोि, िक्ष जनशक्ति सनमािण, िासलम र क्षमिा द्धिकास िथा उद्यमशील 
िािािरण सनमािण िरी रोजिारीको ससजिना िनि पहल िररनेछ, 

 

6. बेरोजिार यिुाहरुलाई लक्तक्षि िरी घरेल ुिथा साना र मझरला एिम ्उ्पािनमूलक उद्योि स्थापना िरी 
सञ्चालन िनि प्रो्साद्धहि िररनेछ, 

7. निर के्षरमा बालश्रम सनर्ेधका लासि सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन िररनछे । 
 

 

संस्थािि सशुासन : 
 

१. संस्थािि सशुासन तसभिृद्धद्ध िनि जनप्रसिसनसध िथा कमिचारीहरुको क्षमिा तसभिृद्धद्धका लासि िासलम 
कायिक्रम संचालन िररनेछ, 

२. सेिा प्रिाहलाई पारिशी र जिार्िेद्धह बनाउन उजरुी सनेु्न, साििजसनक सनुिुाई िने जस्िा कायिक्रमहरु 
संचालन िररनछे, 

३. द्धिर्यिि शाखाहरुलाई जिार्िेद्धह बनाउन आिश्यक उपायहरु तिलम्बन िररनेछ, 
 आन्त्िररक सनयन्त्रण प्रणाली सनिेक्तशकाको पूणि कायािन्त्ियन िररनेछ। 

 

निर सभाका सिस्यज्यूहरु, 
 

प्रस्ििु आ.ि. ०७९।०८० को नीसि िथा कायिक्रम ियार िने क्रममा सिै पक्षको सल्लाह सझुािलाई समेट्ने 
प्रयास िरेको छु ।यस नीसि िथा कायिक्रम कायािन्त्ियनका लासि जनप्रसिसनसध, राजनैसिक िलका प्रसिसनसध, 

कमिचारी, सनजी क्षेर, संघ/संस्था, निरमा रहन ु हनु े बदु्धद्धजीद्धि ििि, परकार लिायि सबै सरोकारिाला 
महानभुािहरु सद्धहि सम्पूणि निरिासीहरुको साथ र सहयोिको तपेक्षा िरेको छु।निरिासीहरुको जीिनस्िरमा 
उल्लेखनीय रुपमा पररिििन ल्याउन एकजटु हनु समेि हादििक तनरुोध िििछु । 
 

तन्त््यमा, 
 

यस नीसि िथा कायिक्रम ियार िनि सहयोि पयुािउन ु हनुे उपप्रमखुज्यू, प्रमखु प्रशासकीय तसधकृिज्यू, 

कायिपासलकाका सिस्यज्यूहरु, जनप्रसिसनसध लिायि सम्पूणि कमिचारीहरुलाई द्धिशेर् धन्त्यिाि व्यि िििछु ।  

धन्त्यिाि ।      
 

१० आर्ाढ, २०७९                               िेजन खनाल   
                                                      निर प्रमखु 


