
 

 

 

 

 

आर्थिक वषि २०७९।०८० 
को 
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  उरलिफलयी नगयऩलर्रकल 
नगय कलमिऩलर्रकलको कलमलिरम 

उरलिफलयी, भोयङ्ग  
 



 

 

उऩ-प्रभखु र्भनल कुभलयी खर्तवडलद्वलयल प्रस्ततु  
आर्थिक वषि २०७९।०८० को 

फजेट वक्तव्म  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  उरलिफलयी नगयऩलर्रकल 
नगय कलमिऩलर्रकलको कलमलिरम 

उरलिफलयी, भोयङ्ग 

 

१० असलय, २०७९  
 

 



 

 

 

नगयसबलकल अध्मऺ ज्मू, 

 

मस गरयभलभम आठौँ नगय सबलको दोस्रो फैठकभल उऩस्स्थत नगयसबलकल सदस्मज्मूहरु, सबलभल 
उऩस्स्थत प्रभखु प्रशलसकीम अर्धकृत, कभिचलयी सलथीहरु तथल सॊचलयकभॉ र्भत्रहरु,  

सविप्रथभ महलहरु सफैरलई हलर्दिक स्वलगत एवभ ्न्मलनो अर्बवलदन ब्मक्त गदिछु । 
सविप्रथभ भ आठौँ नगय सबलको ऩहहरो फैठकभल ऩेस बएको नीर्त तथल कलमिक्रभ सविसम्भत रुऩभल 

स्वीकृत बएकोभल खशुी व्मक्त गदिछु, सलथै नगय सबलकल सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरुरलई हलर्दिक धन्मवलद र्दन 
चलहन्छु । आगलभी आ.व २०७९।०८० को फजेट तजुिभल गदलि नीर्त कलमिक्रभभल प्रलप्त सझुलवहरुरलई 
सभेत सभेट्ने प्रमलस गरयएको छ ।  

 
 

 

सबलध्मऺ भहोदम,  
  

मस गरयभलभम सबलभल चलर ुआ.व २०७८।०७९ को सॊस्ऺप्तरुऩभल सर्भऺल प्रस्ततु गनि चलहन्छु । 

 

चलर ु आ.व. भल मस नगयऩलर्रकलफलट बएकल  केही भहत्त्वऩूणि कलमिहूकको सॊस्ऺप्त हववयण 

 

 चलर ु आ.फ.को हवर्नमोस्जत फजेट य थऩ प्रलप्त फजेट गरय जम्भल कुर फजेटभल चलर ु खचि तपि  
५८.४०% य ऩसु्जगत तपि  ४०.७९% प्रगर्त बएको छ ।  

 

 आन्तरयक आम तपि  गत फषिको भौज्दलत सहहत रु १७,१६,८२,०९५ (सत्र कयोड सोहि रलख 
फमलसी हजलय ऩन्चलनब्फे) प्रलप्त बएको छ ।  

 

१. प्रशलसन, कलनून र्नभलिण एवभ ्सॊस्थलगत हवकलस तपि ् 

 हलरसम्भभल ७ वटल र्नमर्भत तथल २ वटल र्फशेष गरय जम्भल ९ वटल नगयसबल सम्ऩन्न बएकल      
छन ्। सलथै मस आ.व भल १० वटल कलमिऩलर्रकल फैठक फसेको छ । 

 हलरसम्भ कलमिऩलर्रकल य नगयसबलफलट र्नम्नलनसुलयकल कलननुहरु र्नभलिण बएकल छन ्।  

क. ऐन   - २० वटल 
ख. आचलयसॊहहतल  - १ वटल 
ग. र्नदेस्शकल  - ३ वटल 
घ. कलमिहवर्ध  - ३० वटल 
ङ. र्नमभलवरी  - ४ वटल 

 

 



 

२) बौर्तक हवकलस तपि ् 
   

 वडल नॊ. १, २ य ३ को वडल कलमलिरम बवनको र्नभलिण कलमि ठेक्कल प्रकृमल भलपि त अस्न्तभ चयणभल 
यहेको सलथै वलडि नॊ ६, ७ य ८ को वडल कलमलिरम बवनको र्नभलिण कलमि बैयहेको,  

 आधलयबतू स्वलस््म सेवल केन्र वडल नॊ.  १, २, ५, ६ य ७ को बवनको र्नभलिण कलमि सम्ऩन्न  
बएको, 

 सहयी शलसकीम सधुलय कलमिक्रभ अन्तयगत अनदुलन कलमिक्रभ Urban Development Grant को         
रु. ५७ कयोड ७० रलखको मोजनल स्स्वकृत बई कलमिन्वमन चयणभल यहेको,  

 उरलिफलयी नगयऩलर्रकल ऺते्रको ऩवुि ऩस्िभ यलजभलगि सलथै उत्तय दस्ऺण भलगिकल हवर्बन्न स्थलनभल सडक 
फस्त्त जडलन गरयएको,  

 आवर्धक मोजनलको र्डहऩआय ,बउुऩमोग मोजनल तथल फक्रलहलघलट र्नभलिणको र्डहऩआय तमलय हुॉदै 
गयेको,  

 प्रधलनभन्त्री योजगलय कलमिक्रभ अन्तयगत हवर्बन्न ऩवुिधलय हवकलसकल कलमिहरु सॊचलरन गरयएको छ ।  

 

 

३) स्शऺल, मवुल तथल खेरकुद हवकलस तपि ्  
 

 यलष्डऩर्त शैस्ऺक सधुलय कलमिक्रभ ऩहहरो चयण अन्तगित ४ कोठे बवन र्नभलिणकल रलर्ग ३ वटल 
हवद्यलरमहरुरलई ऩहहरो हकस्तलको ३० प्रर्तशत यकभ र्नकलसल गरयएको छ । (रक्ष्भी भलहव, शलयदल 
भलहव य शलस्न्त आहव) 

 उरलिफलयी नगयऩलर्रकलबरयभल ६ वटल हवद्यलरमहरुभल यलष्डऩर्त शैस्ऺक सधुलय कलमिक्रभ ऩहहरो चयण 
अन्तगितको कलमिक्रभ अन्तयगतको ऩहहरो हकस्तलको  यकभ र्नकलशल बइ बवन र्नभलिणको क्रभभल 
यहेको । सोहह कलमिक्रभ अन्तगित ICT कलमिक्रभकल रलर्ग  ४ वटल हवद्यलरमहरु सॉग सम्झौतल गरय 

कलमिप्रकृमल अगलडी फढलइएको  छ । 

 

४) स्वलस््म सेवलतपि      

 नगयऩलर्रकल अन्र्तगतकल सफै स्वलस््म सॊस्थलहरुफलट तोकीएकल औषर्धहरु वषै बयी र्नशलु्क हवतयण 
हनुे व्मवस्थल र्भरलईएको ।  

 आधलयबतु प्रमोगशलरल सेवल क्रभश् सफै वडल सम्भ हवस्तलय गने र्नर्त अनरुुऩ यलजघलट स्वलस््म 
चौकी उरलिफलयी ८ भल आधलयबतु प्रमोगशलरल सेवल  सॊचलरन गयी र्न्शलु्क ल्मलव सेवल प्रलप्त गने 
व्मवस्थल र्भरलईएको छ ।  

 अर्त हवऩन्न १६० ऩयीवलयको र्न्शलु्क स्वलस््म हवभल नहवकयण कलमि सम्ऩन्न बई सकेको य थऩ 
२२५ जनल नमलॉ अर्तहवऩन्न ऩयीवलयहरुको रलगी स्वलस््म हवभल मसै आर्थिक वषि र्बत्रभल सम्ऩन्न 
गने गयी व्मवस्थलऩन गयीएको छ        



 सयकलयरे कडल योग बर्न तोकीएकल आठ ओटल योगहरुकल उऩचलयभल जलनकल रलगी नगयऩलर्रकलरे 
एम्वरेुन्स बलडल प्रदलन गदै आएको छ  

 नगयऩलर्रकलरे मसै आफ देस्ख एम्फरेुन्स खरयद गरय एम्फरेुन्स सेवल सॊचलरनभल ल्मलएको छ ।  

       

 ५) सूचनल प्रहवर्ध तथल अर्बरेख व्मवस्थलऩन सम्फन्धी बएकल प्रभखु कलभहरु  
 अस्टटकर पलइवय सहहतको इन्रलनेट जडलन गयी सञ्चलरनभल ल्मलइएको  छ । 

 नगय कलमिऩलर्रकलको कलमलिरम सम्ऩूणि शलखल य वडल कलमलिरमर्फच सहजरुऩभल सम्ऩकि  स्थलहऩत गनि 

IP टेर्रपोन जडलन गरयएको जसरे गदलि र्न्शलु्क रुऩभल सम्ऩूणि शलखल य वडलर्फच टेर्रपोन 

सम्ऩकि  गनि सहकएको छ ।  

 नगयऩलर्रकलफलट ठेक्कल प्रणलरीरलई प्रबलवकलयी फनलउन E-bid रलई प्रलथर्भकतलकल सलथ प्रमोगभल 

ल्मलईएको छ। 

 कय बकु्तलनी प्रणलरी अनरलईन सफ्टवेमय प्रणलरी भलपि त सम्ऩूणि वडल कलमलिरमफलट हनुे व्मवस्थल 

सञ्चलरनभल ल्मलइएको छ । 

 नगय प्रहयीको कलमिसम्ऩलदनभल सहजतल ल्मलउन, सञ्चलयभल सहजतल ल्मलउन वलकी-टकी सञ्चलरनभल 

ल्मलइएको छ। 

६) कृहष शलखल अन्तयगत्  

 अनदुलनकल कलमिक्रभ अन्तयगत भौयी ऩलरक सभहु रलइ कृर्तभ आहलयल हवतयण, आरकुो र्फजफदृ्धी 
कलमिक्रभ, गहुॉको र्फउ हवतयण, टरलस्स्टक टनेर हवतयण कलमिक्रभ, टरलस्स्टक भस्ल्चङ हवतयण, 
फगयखेती हवकलस तथल प्रवद्धिन कलमिक्रभ, र्फषलदी छने स्प्रमेय(२ इन वलन) हवतयण, र्फषलदी छने 
स्प्रमेय(२ इन वलन), भलटो ऩरयऺण, कृहषचनुल हवतयण कलमिक्रभ, भकै गोड्ने भेस्शन खरयद तथल 
ऩषु्ऩखेती प्रफद्धिन कलमिक्रभ, ऩलवय हटरय हवतयण, र्भर्नहटरय हवतयण, च्मलउखेती प्रफद्धिन कलमिक्रभ, 
भकै छोडलउने भेस्शन हवतयण रगलमतकल कलमिक्रभ सम्ऩन्न बएकल छन ्।  

 

७) ऩश ुस्वलस््म हवकलस कलमिक्रभ तपि  
 ऩश ुस्वलस््म प्रवद्धिन कलमिक्रभ ,योग र्नदलन तथल प्रमोगशलरल सेवल ,योग र्नयोधक खोऩ कलमिक्रभ ,ऩश ु

गोठ र्नभलिण कलमिक्रभ सॊचलरन बएकल छन ्।  

 

८) भहहरल फलरफलर्रकल ज्मेष्ठ नलगरयक तथल सलभलस्जक हवकलस कलमिक्रभ तपि ् 
 ८ जनलरलइ ६५ र्दने र्सरलई कटलई तलर्रभ 

 ३९ जनलरलई र्तन भहहने आधलयबतु र्सरलई कटलई तलर्रभ  

 २० जनलरलई एडबलन्स र्सरलई कटलई तलर्रभ  

 ५७ जनलरलइ भेडऩल य करुणल कलमिक्रभ अन्तयगतको आधलयबतु र्सरलईकटलई तलर्रभ  



 ४० जनलरलई फेस्शक ढलकल फनुलइ तलर्रभ  

 २८ जनलरलई ब्महुटऩलरिय तलर्रभ सञ्चलरन बएकल छन ्। 

 क ,ख ,ग ,घ वगिकल ६१२ वटल ऩरयचम ऩत्र कलडि हवतयण, 
 स्शहवयभल सहलमक सलभलग्री हवतयण (रलठी श्रवण मन्त्र र्िर चेमय फैशलखी ट्वलइरेट चेमय स्ऩेशर 

चेमय), 
 सनुौरल हजलय र्दन कलमिक्रभ अन्तयगतको २५ जनल आभलरलई ऩोषण सहमोग हवतयण गरयएको,  

 ४३ जनलरलई सीऩभरुक तलर्रभ अन्तयगत (फॊगयुऩलरन फलख्रलऩलरन ढलकल फनुलइ तलर्रभ टेररयङ 
भोफलमर रयऩेमरयङ ड्रलइर्बङ तथल ब्महुटऩलरिय) सञ्चलरन बएकल छन ्। 

 

९) सलभलस्जक सयुऺल तथल ऩस्िकयण तपि ् 
 

 एक वडल एक फैकभलपि त सलभलस्जक सयुऺल फलऩतको बत्तल हवतयण गने व्मवस्थल र्भरलइएको ।  

 उरलिफलयी नगयऩलर्रकलबरयभल १४६३ जनलको जन्भदतलि,  ५११ जनलको भतृ्मदुतलि, ६१७ जनलको 
हववलह दतलि, ६८ जनलको सम्फन्ध र्फच्छेद दतलि य १६६१ जनलको फसलईसयलइ दतलि गरयएको ।  

 ऩयुलनो घटनल दतलि हकतलफ अर्बरेखरलई र्डजीटलइजेशन गने कलभ ऩूणि ूकऩभल सम्ऩन्न बएको । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सबलध्मऺ भहोदम,  
 

 अफ भ मस उरलिफलयी नगयऩलर्रकलको आगलभी आर्थिक वषि २०७९।०८० को फजेट, मोजनल तथल 
कलमिक्रभ र्नभलिणकल क्रभभल प्रभखु रुऩभल र्रईएकल र्नम्न आधलयहरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चलहलन्छु् 
 

  नेऩलरको सॊहवधलन 

  स्थलनीम सयकलय सञ्चलरन ऐन,  २०७४, 
  यलहष्डम प्रलकृर्तक स्रोत तथल हवत्त आमोग ऐन, २०७४, 
  अन्तय सयकलयी हवत्त व्मवस्थलऩन ऐन, २०७४, 
  सॊघीम य प्रदेश सयकलयरे जलयी गयेकल नीर्त, कलनून तथल भलऩदण्डहरु,  

     स्थलनीम तहभल वजेट तजुिभल, कलमलिन्वमन, आर्थिक व्मवस्थलऩन तथल सम्ऩस्त्त हस्तलन्तयण  

 सम्फन्धी र्नदेस्शकल,  २०७४, 
  सॊघीम, प्रलदेस्शक य स्थलनीम तहको आवर्धक हवकलस मोजनल, 
  स्रोत सलधन,   

  हवकलसकल अन्तयसम्फस्न्धत र्फषमहरु, 
  नेऩलर सयकलयरे अन्तयलिहष्डम जगतभल जनलएकल प्रर्तफद्धतलफलट र्सस्जित दलहमत्वहरु, सॊघ य प्रदेश 

 सयकलयरे अफरम्फन गयेकल अन्म आर्थिक नीर्तहरु आर्द, 
  स्थलनीम तहरे आवश्मक देखेकल अन्म हवषमहरु । 

 

 

 

 

 

आगलभी आ.व. २०७९/०८० को फजेटकल र्नम्न उद्दशे्महरु यहेकल छन ्। 

 

१) गणुस्तरयम स्वलस््म सेवल सविसरुब फनलउन स्वलस््म सेवलको दलमयल हवस्तलय गने । 

२) सफै प्रकलयको हवऩद जोस्खभ न्मूर्नकयण गयी नगयको जनस्जवनरलई सहज य सयुस्ऺत फनलउने । 

३) कृहषरलई व्मवसलहमकयण गदै योजगलयी शृ्रजनल गने । 

४) उऩरब्ध सलधन, स्रोत, अवसय य ऺभतलको उच्चतभ ऩरयचलरन गयी हवकलसको गर्तरलई र्नयन्तयतल 
 र्दने । 

५) सलभलस्जक, आर्थिक य बौर्तक ऩूवलिधलय हवकलसरलई प्रलथर्भकतल र्दने । 

६) सेवल प्रवलहरलई गणुस्तरयम, ऩहुॉचमकु्त, उत्तयदलहम य ऩलयदशॉ फनलउने । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

सबलध्मऺ भहोदम,  
  

अफ भ आ.व. ०७ ९/८० कल रलर्ग फजेट प्रस्ततु गने अनभुर्त चलहन्छु । 

  
आगलभी आर्थिक फषिको आमतपि  आन्तरयक आम्दलनी रु. ७ कयोड ५५ रलख ५३ हजलय, सॊघीम 

सयकलय यलजस्व फलॊडपलॊड तपि  रु. ११ कयोड ३२ रलख ४७ हजलय, सॊस्घम सयकलय हवत्तीम सभलर्नकयण 
तपि  रु. १८ कयोड, हवस्त्तम सभलर्नकयण प्रदेश सयकलय तपि  रु. १ कयोड ७ हजलय ५ सम, सवलयी सलधन 
कय फलॉडपलॉड प्रदेश सयकलय तपि  रु. १ कयोड, सडकफोडि फलट प्रलप्त हनुे यकभ रु. ५० रलख, सॊघीम 
सयकलय सशति अनदुलन तपि  रु. ४० कयोड १७ रलख, प्रदेश सयकलय सशित अनदुलन तपि  रु. ४० रलख 
२० हजलय, यस्जषे्डशन फलडपलडफलट रु. ५ कयोड ७६ रलख ११ हजलय ७ सम ७०, सॊघीम सयकलय 
सभऩयुक अनदुलन तपि  २ कयोड, सॊघीम सयकलय सॊस्थलगत आन्तरयक तपि  रु. १ रलख ८० हजलय ६ सम 
८७, सॊघीम सयकलय वन योमल्टी रु. २० रलख, प्रदेश सयकलय सभऩूयक अनदुलन तपि  रु. १ कयोड, 
जनसहबलर्गतल तपि  रु. १ कयोड ५० रलख य आ.व. २०७८/०७९ को भौज्दलत तपि  रु. ९ कयोड ९ 
रलख ३५ हजलय २३ गयी जम्भल कुर आम्दलनी रु. ९९ कयोड ५२ रलख ५४ हजलय ९ सम ८० 
अनभुलन गरयएको छ बने व्ममतपि  सॊघीम सयकलय सशति अनदुलन तपि  रु. ४० कयोड १७ रलख, सॊघीम 
सयकलय सभऩयुक अनदुलन तपि  २ कयोड, प्रदेश सयकलय सभऩूयक अनदुलन तपि  रु. १ कयोड, प्रदेश 
सयकलय सशित अनदुलन तपि  रु. ४० रलख २० हजलय, सडकफोडि फलट प्रलप्त हनुे यकभ सडक भभित तपि  
रु. ५० रलख, जनसहबलर्गतल तपि  रु. १ कयोड ५० रलख, चलरू तथल प्रशलसर्नक खचि तपि  रु. १४ 
कयोड ९६ रलख ८७ हजलय, नगय गौयव आमोजनलको रलर्ग आवश्मक यकभ रु. १ कयोड, 
नगयऩलर्रकलको सभऩूयक कोष तपि  १ कयोड ५० रलख, बवन र्नभलिण तपि  २ कयोड, ऐन फभोस्जभ 
नगयऩलर्रकल आपैरे गनुिऩने अत्मलवश्मक कलमिहरु तपि  ६ कयोड ६५ रलख, हवऩद् व्मवस्थलऩन कोषभल 
रु. १ कयोड, आकस्स्भक कोषभल रु. २५ रलख, भभित सम्बलय कोषभल रु. १ कयोड २५ रलख, 
नगयऩलर्रकलकल हवषमऺेत्रगत मोजनल तथल कलमिक्रभको एकभषु्ट यकभ रु. २९ कयोड ८३ रलख ४७ 
हजलय ९ सम ८० गयी कुर खचि रु. ९९ कयोड ५२ रलख ५४ हजलय ९ सम ८० अनभुलन गयेको       
छु ।  जसभध्मे कूर चलर ुखचि तपि  ४३ कयोड ३७ रलख ४२ हजलय ९ सम ८० अथलित कुर खचिको 
४३.५८ प्रर्तशत य ऩूॉस्जगत खचि तपि  ५६ कयोड १५ रलख १२ हजलय अथलित कुर खचिको ५६.४२ 
प्रर्तशत यहेको छ ।   
 

 

सबलध्मऺ भहोदम,  
 

आगलभी आ.व २०७९।०८० कल रलर्ग नगयऩलर्रकलको हवषमऺेत्रगत मोजनल तथल कलमिक्रभको 
हवस्ततृ हववयण मसैसलथ छुटै्ट ऩलनलभल सॊरग्न गरयएको छ ।  
 

 



 

 

 

अन्त्मभल,  
 

 उरलिफलयी नगयऩलर्रकलको आठौँ नगय सबलभल प्रत्मऺ एवभ ्ऩयोऺ सहमोग ऩ¥ुमलउन ुहनुे नगय सबल 
सदस्मज्मूहरु, हवर्बन्न यलजनैर्तक दरकल प्रभखु एवॊ प्रर्तर्नर्धज्मूहरु, नलगरयक सभलजकल प्रर्तर्नर्धहरु, ऩत्रकलय 
भहोदमहरु, हवर्बन्न सॊघ सॊस्थलकल प्रर्तर्नर्धहरु, कभिचलयीज्मूहरु, सम्ऩूणि शबेुच्छुक भहलनबुलवहरु तथल सम्ऩूणि 
नगयवलसी दलजबुलई र्दर्द फहहर्नहरुरलई हलर्दिक धन्मफलद र्दन चलहलन्छु । सलथै आगलभी र्दनहरुभल ऩर्न 
महलॉहरुको सहक्रम सहबलर्गतल, सहमोग य सहकलमिको अऩेऺल सभेत गदिछु ।  

 

 

 

 

           र्भनल कुभलयी खर्तवडल 
           नगय उऩ-प्रभखु 
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नीतत तथा कामयक्रभहर् 
 

कृषि षिकास तपय ् 
 

1. बौगोतरक अिस्था अनकुुर व्मिसाषमक खेतीका रातग कृिकहरराइ प्रोत्साहन हनुे 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

2. सखु्खा ग्रस्त ऺेत्रभा भोटय फोरयङ्ग / तडऩ फोरयङ जडानभा सहमोग उऩरब्ध गयाइ कृषि 
उत्ऩादकत्ि फषृि गरयनेछ । 

3. एक िडा एक ऩकेट कृषि कामयक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

4. साभषुहक य ब्मिसाषमक कृषि खेती प्रणातरसॊगै अगायतनक तथा प्राङगारयक खेतीराई 
प्रोत्साषहत गरयनेछ । 

5. कृिकराइ फजायसम्भ ऩहुॉच फढाउन कृषि उऩज सॊकरन केन्द्र कृषि उऩज फजाय तथा 
तफज बण्डायण तसड फैकॊ  स्थाऩना गयी सॊचारन गरयनेछ । 

6. तयकायी सॊकरन केन्द्रको तनभायण गयी सॊचारन गरयनेछ । 

7. षकसान सचुचकयण कामयराइ सॊचारन गरय उरायफायी नगयतबत्रका कृिकको तथमाॊक 
अध्माितधक गरयदै रतगनेछ । 

8. तनचज तथा सहकायी ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा चित बण्डायण तनभायण य सॊचारन गरयने    
छ । 

9. तनफायहभखुी खेती प्रणारी राई व्मिसाषमक प्रणारीतपय  उन्द्भखु गने नीतत तरइनेछ । 

10. भाटो ऩरयऺण कामयराइ तनयन्द्तयता ददइने छ साथै कृषि मोग्म बतूभको भाटो सधुायको 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

11. साप्ताषहक हाट फजाय राइ ब्मिचस्थत गरयदै रतगनछे । 

12. िकु्रफाये हाटको कृषि फजाय तनभायण कामयराइ तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

13. मिुा उद्यभी / कृिकहरराइ कृषि प्राषितधक तातरभ ददइ टोर-टोरभा अगिुा कृिक 
उत्ऩादन गरयनेछ । 

14. िैदेचिक योजगायीभा चिऩ तसकी स्िदेिभा आइ आफ्नो श्रभ चिऩ य ऩुॉजीको उऩमोग 
गयी कृषि ब्मिसाम सॊचारन गनेराइ प्रोत्साषहत गने नीतत तरइनेछ । 

15. व्मिसाषमक रऩभा खेती गने कृिकराइ आिश्मकता अनसुाय तातरभको व्मिस्था गरयदै 
रतगनेछ । 
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16. षकसानहरको फतगयकयण गयी कृिकको व्मिसाम हेयी प्रोत्साहन हनुे खारका कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

17. षहउॉदे भकै चैते धान फगय खेती तथा खाध्मान्न फारी तफउ उत्ऩादन गने कृिकहरराइ 
प्राषितधक सहमोग उऩरब्ध गयाई उरायफायी नगयऩातरकाराई खाद्यान्नभा आत्भतनबयय 
नगयऩातरका फनाउने नीतत अिरम्फन गरयनछे । 

18. फाझो जग्गा कभाउन प्रोत्साहन गरयनेछ । 

19. व्मिसाषमक रऩभा आर ुउत्ऩादन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

20. ऩषु्ऩखेती राई व्मिसामको रऩभा सॊचारन गनय प्रोत्साहन गरयनेछ । 

21. कृिकहरराई उन्नत जातको फीउ/तफजन उऩरब्ध गयाइ नगयराइ आत्भतनबयय उन्द्भखु 
फनाउने कामय सॊचारन गदै रतगनेछ । 

22. साना ब्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्द्र (ऩकेट) षिकास कामयक्रभ सॊचारन गदै रतगने 
छ साथै गत आ.ि.भा सॊचारन बएका ऩकेट कामयक्रभराइ तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

23. कृषिभा माचन्द्त्रषककयण य व्मिसाषमकयण गनय चाहने कृिकराइ प्रषितधभैत्री खेती गनय 
आिश्मक कृषि औजाय/उऩकयण ब्मिस्था गदै रतगने नीतत तरइनेछ । 

24. कृषि खेततको साथभा फाताियणराइ सॊयऺण गदै योग तथा षकयाराइ न्द्मूतनकयण गनयको 
रातग फारी सॊयऺण तफधी अऩनाइनेछ । 

25. तफऩन्न सभदुाम रचऺत कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  
26. कृिकहरराइ सम्भान स्िरऩ उत्कृष्ट रऩभा खेती गने कृिकराइ सम्भान गने कामयक्रभ 

राई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

27. ब-ूउऩमोग ऐन तथा तनमभािरीको कामयन्द्िमनगयी खेतत मोग्म जभीनको सॊयऺण गरयने   
छ ।  
 

तसॊचाई्  
 

28. तनमतभत भहुान तथा खोरा तसॊचाइ य बतूभगत तसॊचाइका भाध्मभफाट कृषिमोग्म बतूभभा 
तसॊचाइ उऩरब्ध गयाउन कूरो भभयत, तनभायण कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

29. साना तसॊचाइ, स्मारो टु्यफेर रगामत साना तथा भझौरा आमोजना सॊघीम तथा प्रदेि 
सयकायको रागत सहबातगताभा तसॊचाइ उऩरब्ध गयाइनेछ । 
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ऩिऩुन्द्छी सेिा तपय ् 
 

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

31. ऩि ुयोग तनयोधक खोऩ कामयक्रभ्  गाईबैतस फॊगयु फाख्रा कुकुय तथा ऩन्द्छीहरभा राग्न े
तफतबन्न सॊक्राभक योगहर (खोयेत, षऩ षऩ आय, स्िाइन षपफय, येतफज, एच एस तफकु्य) 
आदी षिरि तनिलु्क खोऩ कामयक्रभ सञ्चारनराई तनयन्द्तयता ददइएको छ । 

32. प्रमोगिारा सेिा कामयक्रभ् िाखाफाट तनमतभत रऩभा प्रदान गरयदै आएको प्रमोगिारा 
सेिा राई तनयन्द्तयता दददै गोफय ऩरयऺण षऩसाफ ऩरयऺण दधु ऩरयऺण सेिाराई थऩ 
प्रबाफकायी एफॊ सभमअनसुायको प्रतफतधमकु्त फनाउदै रतगनेछ । 

33. ऩिनुश्ल सधुाय कामयक्रभको तनयन्द्तयता् ऩिहुरभा 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 ।   

34. ऩि ु आहाया षिकास कामयक्रभ् नगय ऺेत्रका ऩिऩुारक कृिकहरको ऩिजुन्द्म 
उत्ऩादनभा राग्ने ऩि ुआहाया रागत खचय कभ गयी उत्ऩादनभा सहमोग गनय तफतबन्न 
प्रकायका उन्नत घाॉसका तफउ षहउदे, फिे तथा फहफुषियम घाॉसका स्रीऩ सेट्स फेनाय आदी 
रागत साझेदायीभा उऩरब्ध गयाउने कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

35. तफिेिऻ सषहत ऩि ु स्िास्थम तथा फाझोऩन तनमन्द्त्रण घमु्ती चितफय सञ्चारन् 
ऩिचुौऩामहरभा राग्ने सफै प्रकायका योगहरराई स्थरगत रऩभा नै ऩषहचान गरय सोही 
स्थरभा नै तनदान गनय सहमोग ऩगुोस बने्न उिेश्मरे तफिेिऻ सषहतको ऩि ु स्िास्थम 
चितफय सञ्चारन गरयनेछ । 

36. कुकुय फन्द्ध्माकयण चितफय सञ्चारन् साभदुाषमक कुकुयहरको तनमन्द्त्रणको रातग 
कुकुयको फन्द्ध्माकयण चितफय सञ्चारन कामयक्रभ राई तनयन्द्तयता ददइएको छ । मस 
िाट कुकुयहरभा राग्ने येतफज योग तनमन्द्त्रण तथा साभदुाषमक कुकुयको सॊख्मा तनमन्द्त्रण 
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हनुेछ साथै कुकुयहर फाट भातनस/ऩिऩुन्द्छीहरभा हनुे जोचखभ न्द्मूतनकयणभा सहमोग 
ऩगु्नेछ । 

37. व्मिसाषमक ऩिऩुन्द्छी तथा भत्स्म पभयहरभा माचन्द्त्रकयण सहमोग कामयक्रभ् ऩिऩुन्द्छी 
ऩारक व्मिसाषमहरराई व्मिसामभा राग्ने श्रभ न्द्मूतनकयणका रागी रागत साझेदायीभा 
मन्द्त्र उऩकयणहर तफतयण कामयक्रभ राई तनयन्द्तयता ददइएको छ । जस्तै् 
च्माऩकटय,षऩग होल्डय, तभल्कीङ्ग भेचिन, ग्रास कटय, तडतफकय भेचिन, ब्रडुय, एरयएटय, 
सभतसयमर ऩम्ऩ आदी तफतयण गरयनेछ । 

38. ऩिऩुन्द्छी पभय प्रफधयन कामयक्रभ गोठ/खोय सधुाय कामयक्रभ् गाईबैसी फाख्रा फॊगयु तथा 
ऩन्द्छी पभयहरभा रागत साझेदायीभा गोठ/खोय सधुाय कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददइएको 
छ । जस्रे कृिकहरभा व्मिसाषमक तनयन्द्तयताभा हौसरा तभल्नेछ । 

39. एक िडा एक बेटेरयनयी प्रातफतधक सेिा् नेऩार सयकायको आ फ ०७९/०८० को 
नीतत तथा कामयक्रभभा बए अनसुाय सफै िडभा ऩि ु प्रातफतधकहरको व्मिस्थाऩन 
गरयनेछ । 

40. प्रधानभचन्द्त्र कृषि आधतुनषककयण ऩरयमोजना् ऩरयमोजना अन्द्तगयत फाख्रा, साना 
व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्द्रको ऩकेट तफकास कामयक्रभ तनयन्द्तय सञ्चारनभा ल्माइने 
छ । 

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

42. तफऩन्न तथा आतथयक रऩभा ऩछातड ऩयेका जातजातीहरभा आमआजयन कामयक्रभ् 
ऩिऩुन्द्छी ऩारनको सम्बािना बएका ऺेत्रभा तफऩन्न तथा आतथयक रऩभा न्द्मनु आम 
बएका कृिकहरराई फाख्रा फॊगयु गाई ऩन्द्छी तफतयणका कामयक्रभहर राई तनयन्द्तयता 
ददइनेछ । 

43. दगु्ध उत्ऩादक सभहु/सतभतत/सहकायी/प्राइबेट डेरय सॊग साझेदायी कामयक्रभ् दधु 
उत्ऩादक सभहु सतभतत सहकायीहर तथा दगु्ध व्मिसाषमहरराई रागत साझेदायीभा दधु 
बण्डायण तथा प्रिोधन तफतफतधकयणभा सहमोग ऩमुायउने कामयक्रभहरराई तनयन्द्तयता 
ददइएको छ ।  

44. तातरभ तथा तसऩ तफकास कामयक्रभ् नगयऩातरका ऺते्रका ऩिऩुन्द्छी ऩारक कृिकहरको 
व्मिसाषमक प्रातफतधक ऺभता अतबफिृीका रागी ऩिऩुन्द्छी ऩारन, भत्स्म ऩारन, घाॉस 
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खेती सम्फन्द्धी प्रातफतधक तसऩ तफकास (कृिकस्तय) तातरभ कामयक्रभहरराई तनयन्द्तयता 
ददइएको छ । 

45. ऩिफुधिारा तनभायण् उरायफायी फजायभा बएको अव्मिचस्थत भास ुऩसर तथा कषटङ्गराई 
ऩिजुन्द्म उत्ऩादन भासकुो व्मिचस्थत फजायको ऩूफायधाय तफकासका रागी ऩिफुधिारा 
तनभायणका रागी प्रदेि सयकाय तथा सॊघीम सयकायसॊग सहकामय गरयनेछ । 

46. साभदुाषमक कुकुय सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩनका रातग ऩहर गरयनेछ । 

 
 

ऩमयटन षिकास् 
 

47. ऩमयटन ऺेत्रको रऩभा चचतनएको फेततनी तसभसाय, राभऩाते, फाॉसेचौयी, फढुाठाकुय 
रगामतका तसभसायको सॊयऺण य सम्फियन गदै रतगनेछ । मसको प्रचाय प्रसायराई 
प्राथतभकता ददइनेछ ।  

48. सम्बाषित ऩमयटकीम स्थरहरको ऩषहचान गयी ऩमयटन गरुमोजना तनभायण गयी सोही 
अनसुाय  कामायन्द्िमन गरयनेछ । 

49. स्थानीम जनजातत य बािा–बाषिहरको ऩषहचान झल्कने करा, सॊस्कृतत, तसऩ य 
साभग्रीहरको खोज, सॊयऺण एिभ ्प्रफियनभा जोड ददइनेछ । 

50. स्थानीम भठ, भचन्द्दय, देिारम, चििारम, चचय, भचस्जद, भहायाजथान, गमु्फा य 
धातभयकस्थरको षिकास य सॊयऺणभा स्थानीम सभदुामसॉग सहकामय गरयनेछ । 

51. भनोहय साभदुाषमक िनभा यहेको चचल्डेन ऩाकय राई व्मिचस्थत गरयनेछ । 

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

53. भञ्जुर तभतेयी सङग्रहारम स्थाऩना य व्मिस्थाऩन गनयको रातग ऩहर गरयनेछ । 

54. ऩषहरो जाततको रऩभा यहेको तधभार जाततको धभय, सॊस्कृतत प्रफियनका रातग मोजनाफि 
षिकास गदै रतगनेछ ।  

 
 

सहकायी ऺेत्रको सदुृषढकयण् 
 

55. अथयतन्द्त्रको एउटा खम्फाको रऩभा यहेको सहकायीहरको तनमभनराई प्रबािकायी 
फनाइनेछ । 
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56. सहकायी चिऺा, तातरभ य सूचनाराई ब्माऩक य प्रबािकायी फनाउन नगयऩातरकाको 
सम्फचन्द्धत तनकाम तथा सहकायी सॊघ-सॊस्थाहरराई प्रबािकायी ढॊगरे ऩरयचारन गरयन े
छ । 

57. सहकायी सॊस्थाहरको ऺभता षिकासका रातग नगयऩातरकासॉगको साझेदायीभा सहकायी 
अनचुिऺण तातरभराई अतनिामय गदै रतगनेछ । 

58. सहकायी सॊस्थाहरको तनमतभत य सघन अनगुभन गयी सॊस्थागत सिुासन कामभ 
गरयनेछ । 

59. आभ नागरयकहरराई सहकायी सम्फन्द्धी जनचेतना अतबिषृिका रातग, सहकायी ऺेत्र, 

नागरयक सभाज, षिकास साझेदाय, िैचऺक ऺेत्र, सॊचाय जगतका साथै सम्फि साभाचजक 
सॊघसॊस्थाहर ऩरयचारन गरयनेछ । 

60. नगय ऺेत्रभा स्िस्थ सहकायी प्रणारीको सदुृषढकयणफाट आन्द्तरयक ऩूॉचज तनभायण गयी 
सहकायीको रगानीराई उत्ऩादनभूरक य योजगायी शृ्रजना, गरयफी न्द्मतुनकयण य 
साभदुाषमक सिचक्तकयण हनुे ऺेत्रभा आकषियत गनय प्रोत्साषहत गरयनेछ । 

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

62. सहकायीहरराई गणुात्भक फनाउन सहकायी सॊस्थाहरको एषककयण कामयराई जोड 
ददइनेछ । 

63. नगयऩातरकाफाट सहकायी सॊस्था य िेमय सदस्मको षहतका रातग फनाइएका काननु 
कामयषितधहरका फायेभा स-ुसूचचत गरयनेछ । 

64. कृषि तथा अन्द्म व्मिसामभा सदस्महरको योजगायी तथा उत्ऩादन िषृि हनुे गयी 
कामयक्रभभा सहकायीहरराई प्राषितधक सहमोग गरयनेछ । 

65. सहकायी सॊस्थाहरको रागत साझेदायीभा षितबन्न कामयक्रभ सञ्चारन गने नीतत तरइने        
छ ।  

 

योजगाय प्रफियन नीतत् 
 

66. िैदेचिक योजगायीफाट पकेका व्मचक्तहरको प्रोपाइर तमाय गरयनेछ । 

67. िैदेचिक योजगायीफाट पकेका व्मचक्तहरको ऻान, तसऩ, अनबुि य ऩूजी ऩरयचारन 
गरयनेछ ।  
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68. तसऩभूरक तातरभ, कृषिभा व्मिसाषमकयण य ऩकेट कामयक्रभहरको िषृि गयी योजगायी 
शृ्रजना गरयनेछ । 

69. प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्द्तयगत िडाका मोजनाहरसॉग साझेदायी १०० जना 
श्रतभकहरराई न्द्मनुतभ १०० ददनको योजगायी कामयक्रभभा सहबागी गयाईनेछ । 

70. प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभ भापय त श्रतभक सूचना फैंकको अिधायणाभा कामयमोजना 
तमाय गरयनेछ । 

71. श्रभको सम्भान याष्डको अतबमान यणनीतत दृढताका साथ अऩनाईनेछ । 

72. स्थानीम तहभा आतथयक  नीतत तथा मोजना, आतथयक षिकास  ऩूिायधाय, आतथयक सिक्तीकयण 

य उद्यभिीरता तथा औद्योतगक प्रिधयनको तनतभत्त स्थानीम आतथयक षिकास सूचकराई 

कामायन्द्िमनभा ल्माइनेछ । 

 

 

स्िास्थम सेिा सम्फचन्द्ध् 
 

73. नेऩारको सॊषिधान, २०७२ रे सतुनचित गयेको आधायबतु स्िास्थम सेिाराई 
नागरयकहरको स्िास्थम सम्फचन्द्ध आिश्मकता ऩरयऩतुतय हनु ेगयी सतुनचित गयीनकुा साथै 
सफै नागरयकहररे गणुस्तयीम स्िास्थम सेिा प्राप्त गयेको एषकन हनुे गयी व्मिस्था 
तभराईनेछ । 

74. स्िास्थम चौकी तथा आधायबतु स्िास्थम सेिा केन्द्रहर य िहयी स्िास्थम सेिा केन्द्रभा 
आिश्मकताका आधायभा क्रभि् तन्िलु्क आधायबतु प्रमोगिारा (ल्माफ) सेिा षिस्ताय 
गदै रगीने छ । याजघाट स्िास्थम चौकीभा तन्िलु्क आधायबतु प्रमोगिारा (ल्माफ) 
सेिाराई तनयॊ न्द्तयता ददइनछे ।  

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

76. सयकायरे षिऩन्न नागरयकहरराई उऩचाय सहतुरमत दददै आएको आठ ओटा योगहर 

(क्यान्द्सय, भगृौरा, भटुुयोग, स्ऩाइनर इन्द््मयुी, ऩाषकय न्द्सन्द्स, हेडइन्द््मयुी, अल्जाइभय य 
तसकरसेर एतनतभमा) का षिऩन्न तफयाभीहरराई नगयऩातरकारे फियभा एकऩटकको रागी 
प्रदान गयीदै आएको मातामात खचय (एम्िरेुन्द्स बाडा) यकभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ । 
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77. ऩणुयखोऩ ददगोऩनाको रागी खोऩ केन्द्रहरको बौततक व्मिस्थाऩन, गणुस्तयीम खोऩ 
सेिाका रागी नमाॉ स्िास्थमकतभयहरराई तातरभ य सयोकायिारहरको सभन्द्िमभा 
जनचेतनाभरुक कामयक्रभ गयी मस नगयऩातरकाराई ऩणुयखोऩ मकु्त नगय कामभै 
याचखनेछ । 

78. सयकायी, तनचज य साभदुाषमक तथा सहकायी स्िास्थम सॊस्थाहरफाट गरयने 
प्रततिेदनहरराई व्मिचस्थत, फैऻातनक य तनमतभत फनाउन अनराईन रयऩोषटयङ्ग तसष्टभराई 
स्िास्थम सॊस्था सम्भ क्रभि् षिस्ताय गदै रगीनेछ । जसका रागी स्िास्थमतभयहर राई 
तातरभ य अन्द्म आिश्मक व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।  

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

80. तनचज अस्ऩतार, ऩोतरचवरतनक, चवरतनक तथा सहकायी अस्ऩतारहरको सेिाराई 
व्मिचस्थत गयाउन तोषकएका सेिाहरको प्रिाह, सेिा िलु्क आदद भाऩदण्ड अनसुाय बए 
नबएको तनमतभत अनगुभन गयीनेछ । तनचज स्िास्थम सॊस्थाहरको दताय तथा नषिकयण 
राई व्मिचस्थत गयीनेछ । 

81. षितबन्न भाध्मभ फाट भाहाभायी तथा आधायबतु स्िास्थम सेिा सम्िचन्द्ध सचुना प्रिाह गयी 
स्िास्थम चजफनिैरी प्रतत नकायात्भक व्मिहायराई ऩरयफतयन गयी नागयीकहरको 
स्िास्थम प्रियधनभा जोड ददइने छ ।  

82. डेङग ु रगामत षकटजन्द्म योगहरको योकथाभको रागी षितबन्न कामयक्रभहर सॊचारन 
गयी भाहाभायी तनमॊत्रण गयीनेछ । 

83. आधायबतू स्िास्थम सेिाका रातग आिश्मक ऩने तोषकएका सम्ऩणुय  औितधहरको प्रमाप्त 
व्मिस्था गयी मस नगयऩातरका अन्द्तयगतका सफै स्िास्थम सॊस्थाहरफाट फिय बयी नै  
तन्िलु्क षितयण गयीने व्मिस्था तभराईने छ ।    

84. देिको सफैबन्द्दा ऩयुानो आमुयिेद तथा ऩयम्ऩयागत चचषकत्सा ऩद्दतत राई सॊयऺण गदै 
नगयका सम्ऩणुय नागरयकहरको ऩहुॉच हनुेगयी षिस्ताय गयीनेछ । जेष्ठ नागयीकहर तथा 
ददघययोगीहरराई मोग व्मामाभ, प्रणमाभ तथा ध्मान जस्ता प्राकृततक चचषकत्साका तसऩ 
तसकाई दभ, फाथ, भधभेुह, उच्च यक्तचाऩ, क्यान्द्सय तथा भटुु सम्िचन्द्ध योगहर 
रगामतका ददघययोगहरको योकथाभभा जोड ददइने छ । 
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85. सििहान य एम्िरेुन्द्स सेिाको तनमतभत व्मिस्थाऩन तभराईनेछ । 

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

87. तनमतभत सॊचारन हदैु आएको आभफायी गाउॉघय चवरतनकभा नतसङ कभयचायीको थऩ 
व्मिस्था सषहत सेिा सॊचारन राई तनयन्द्तयता ददईनछे । 

88. षिऩन्न िगयका गबयिती भषहराहरराई मस नगयऩातरका भातहतका सफै स्िास्थम 
सॊस्थाहरफाट भषहनाको एक ऩटक तबतडमो एवसये सेिा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

89. भषहराहरभा हनु े ऩाठेघयको भखुको क्यान्द्सयको प्रायचम्बक ऩयीऺणका रातग तन्िलु्क 
रऩभा स्िास्थम चिषिय सञ्चारन गरयनेछ । 

90. षिऩन्न िगयका गबयिती तथा सतु्केयी ऩोिण कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ । 

 

 

खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फचन्द्ध् 
 

91. उरायफायी नगयऺेत्रभा सञ्चारनभा यहेका खानेऩानी उऩबोक्ता सतभतत/सॊस्थाराई एषककृत 
गयी नगयऩातरका खानेऩानी तनदेिन सतभतत भापय त सञ्चारन गनय आिश्मक कानूनको 
तनभायण गरयनेछ ।  

92. स्िास्थम तथा सयसपाई सम्फन्द्धी फानी व्मिहायभा ऩरयितयन गनय नगयऩातरकाको 
अगिुाइभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । साभूषहक सयसपाई 
अतबमानको थारनी गरयनछे ।  

93. सञ्चारनभा यहेका खानेऩानी आमोजनाहर सभमानकुुर भभयत सम्बाय, चहुािट, तनमन्द्त्रण, 

गणुस्तरयम खानेऩानी, उचचत भूल्मभा स्थानीम उऩबोक्ताराई उऩरब्ध गयाउने गयी 
व्मिस्थाऩन तभराइने छ । 

94. खानेऩानीको षितयणराई सयर, सहज य ऩहुॉचमोग्म फनाइनेछ । 

95. षिऩन्न य रचऺत िगय केचन्द्रत खानेऩानी व्मिस्थाऩनका रातग आिश्मक 
नीतत/कामयषितध/भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ । 

96. षिऩन्न य रचऺत िगय केचन्द्रत खानेऩानी सषुिधा धाया जडान, ऩाइऩ व्मिस्थाऩन गयी 
तन्िलु्क एक घय एक धाया नीततको अिरम्फन गरयनेछ । 

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

98. प्रायचम्बक फारषिकास सषहत आधायबतू तह (कऺा १-८) सम्भको चिऺा अतनिामय तथा 
तन्िलु्क गरयनेछ । प्रायाचम्बक फारषिकासभा बौततक ऩूियधाय षिस्ताय गदै रतगने    
छ । 

99. प्रत्मेक षिद्यारमभा ििु षऩउने ऩानी, उऩमकु्त िौचारम, घेयाफाया य षिद्यारम बिनहरको 
व्मिस्था गरयने छ । 

100. नगयऺेत्रका िैचऺक सॊस्थाहरको िैचऺक गणुस्तय िषृि गनयका रातग आिश्मक कानून 
तनभायण गरयनेछ । 

101. षिद्यारम नवसाङ्कन, षिद्याथॉ चिऺकको अनऩुातभा चिऺक व्मिस्थाऩन गरयने छ । 

102. िैचऺक ऺेत्रको अनगुभन, तनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण षििम षिऻहरफाट गरयने छ । 

103. नगयऩातरकारे सञ्चारन गयेको नगयस्तयीम ऩयीऺाराई गणुस्तयीमरऩभा सॊचारन गरयने  
छ । 

104. आधायबतू तह (कऺा ६-८) य भाध्मतभक तह (कऺा ९-१०) भा अॊग्रजेी, गचणत, 
षिऻान षििमको तसकाइ अनदुान उऩरब्ध गयाइने छ य सो को तनयन्द्तय भलु्माङ्कन 
गरयनेछ । 

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

106. उच्च चिऺाभा सहज ऩहुॉच य सहबातगता सतुनचित गरयने छ । 

107. प्राषितधक चिऺा अध्ममन गनय चाहने षिऩन्न तथा जेहेन्द्दाय, तसभान्द्तकृत, अल्ऩसङख्मक 
सभदुामका षिद्याथॉहरराई छात्रिचृत्त उऩरब्ध गयाइने  छ । 

108. सॊस्थागत षिद्यारमहरराई साभूदाषमक षिद्यारमहर सॉग सभन्द्िम गयी आिश्मक िैचऺक 
ऩयाभिय उऩरब्ध गयाइनेछ । 

109. कऺा थऩ,  षििम थऩ जस्ता षििमहरभा प्रषक्रमागतरऩभा अचघ फढाई अनभुतत प्रदान 
गरयने छ । 

110. नगयऩातरकाफाट अनभुतत नतरइ षिद्यारम, भन्द्टेस्ियी स्कुर, कोचचङ सेन्द्टय, तमायी 
कऺाहर सञ्चारन गनय तनरत्साषहत गरयनेछ । 
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111. षिद्यारमहरभा हनुे दघुयटना न्द्मूतनकयण गनय अतबभचुखकयण कामयक्रभ सॊचारन गरयन े  
छ । 

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

113. फार अतधकाय तथा अततरयक्त कृ्रमाकराऩभा फार सहबातगता सतुनचित गनय फार 
वरफको गठन य ऩरयचारन गरयनेछ । 

114. साभदुाषमक षिद्यारमहररे षिद्यारम सेिा ऺेत्रभा प्रत्मेक ििय बनाय अतबमान सञ्चारन गयी 
षिद्यारम सेिा ऺेत्र यहेका ऩढ्ने उभेय सभूहका सफै फारफातरकाराई षिद्यारमभा बनाय 
गने नीततराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

115. फारषिकास केन्द्रहरभा ददिा खाजाको व्मिस्थाराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

116. तसकाई उऩरचब्ध उत्कृष्ट बएका षिद्यारमराई ऩयुस्कृत गरयने नीतत तरइनेछ । 

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

118. चिऺाको नगय गरुमोजना फनाइनेछ य स्थानीम ऩठ्यक्रभको षिकाि गरयनेछ । 

119. साभदुाषमक तथा सॊस्थागत षिद्यारमहरका प्र.अ. हरको भातसक फैठक याखी िैचऺक 
प्रगतत तथा सधुायभा छरपर गरयनेछ । 

120. षिद्यारमहरभा तन्िलु्क सेतनटयी प्माड उऩरब्ध गयाइनेछ । 

121. फारअतधकाय तथा साभाचजक षक्रमाकराऩभा फार सहबातगता सतुनचित गनय साभदुाषमक 
षिद्यारमहरभा स्काउटको गठन य ऩरयचारन गरयनछे । 

122. िाषियक रऩभा थऩ साभदुाषमक षिद्यारमभा अॊग्रजेी भाध्मभफाट ऩठनऩाठन सरु गरयने      
छ ।  

123. षिद्यारमको बौततक सॊयचनाको क्रतभक सधुाय गदे फारभैत्री य अऩाङ्गभैत्री फनाउदै 
रतगनेछ । 

124. हार कुनैऩतन साभूदाषमक षिद्यारम नयहेको िडा नॊ. ५ भा साभदुाषमक िा प्राषितधक 
षिद्यारम स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ ।  

125. साभदुाषमक षिद्यारम सधुायको रातग साभदुाषमक षिद्यारमभा भनोषिऻान कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 
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126. आिश्मक ऩूिायधाय तनभायण य जनिचक्तको व्मिस्था गदै साियजतनक चिऺा य स्िास्थमराई 
सियसरुब ऩहुॉच सतुनचित गयी, गणु स्तयीम फनाइनेछ । 

 
 

भषहरा, फारफातरका, अऩाङ्ग तथा ्मेष्ठ नागरयक् 
 

127. िाषियक फजेट तनभायण गदाय साभाचजक षिकास, ऩिुायधाय, कृषि िन तथा बभूीसधुाय, 
गरयफी तनिायण, स्थानीम षिकास तथा िाचन्द्त एिभ सिुासन सॊग सम्फचन्द्धत सिै ऺेत्रको 
िजेटराई रैषङ्गक उत्तयदामी िनाइनेछ ।  

128. हयेक ििय रैषङ्गक सभानता तथा साभाचजक सभािेिीकयण ऩयीऺण गरय त्मसरे 
औल्माएका कभी कभजोयीहरराई अको िियको कामयक्रभभा सभेटेय श्रोत साधनभा 
रचऺत िगयको ऩहुॉच अतबिषृि गदै रतगनेछ। 

129. भषहरा तथा फारफातरका सॊग सम्फन्द्धीत सफै अन्द्तयाषष्डम सचन्द्ध सॊझौताहर, 
प्रततििताहर तथा दीगो षिकासका रऺराई स्थानीमकयण गयी त्मसका सूचकहर ऩयुा 
गदै रतगनेछ । 

130. नगयऩातरकारे तनभायण गयेका सिै कानून, नीतत, तनमभ, तनदेचिका कामयषितधहर भषहरा, 
फारफातरका, मौतनक तथा रैषङ्गक अल्ऩसॊख्मक, अऩाङ्गता, जेष्ठनागरयक, दतरत¸ 
रोऩउन्द्भूख तसभान्द्तकृत आदीिासी जनजाती सषहत सभग्र रचऺत िगय भैत्री िनाउदै 
रतगनेछ। 

131. रै.स.सा.स फाये सॊषिधानभा बएका व्मिस्थाहरूको कामायन्द्िमन गनय, ितयभान सॊघीम 
िासन स्िरूऩ, नीतत, तनमभ, ऐन, कानून, कामयतफतध साथै याषष्डम तथा अन्द्तयाषष्डम 
प्रततफिताहरूको प्रबािकायी कामायन्द्िमन गनय आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना, सचेतीकयण 
तथा ऺभता षिकास गरयनेछ ।   

132. िाषियक फजेट तजुयभाभा फजेट षितनमोजन गयी रैषङ्गक षहॊसा तनिायण भषहरा सीऩ षिकास 
भषहरा तफकास कामयक्रभ रगामत ऺभता षिकासका कृमाकराऩहर सॊचारन गयी 
भषहरा ऩरुि सभषिकासराई िढािा ददईनेछ । 

133. रचऺत िगय ऩषहचान हनु े गरय खचण्डकृत तथमाङ्कहर सॊकरन तथा अद्याितधक गयी 
त्मसका आधायभा मोजना तजुयभा य फजेट षितनमोजन गने नीतत अिरम्िन गरयनेछ । 
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134. फारफातरका तथा अऩाङ्ग एिभ जेष्ठ नागरयकहरराई साभाचजक सॊयऺण प्रदान गरयने    
छ । 

135. साभाचजक कुयीततहरका षिरि सचेतना राई साभाचजक षिकासका हयेक कृमाकराऩभा 
सभािेि गयी छरपर गरयनेछ । 

136. तसऩ तफकास (फेसीक, एडबान्द्स ढाका, एडबान्द्स तसराइ कटाई, एडबान्द्स ब्मूषटऩारयय य 
टेिा ऩुॉजी षितयण कामयक्रभ) सञ्चारन गरयनेछ साथै एक ऩटकको रातग चिऩ 
ऩरयऺणको व्मिस्था तभराईने छ।  

137. स्थानीम तसऩ षिकास तातरभ फाट उत्ऩादन बएका िस्तहुरको षिक्रीको रातग कोिेरी 
घय तनभायण गरयनेछ ।  

138. रैतगॊक षहॊसा तनिायणका रागी तनयोधात्भक, प्रफियनात्भक, सॊयऺणनात्भक उऩाम य 
ऩनु्स्थाऩना कामयक्रभहर सॊचारन गरयनेछ । 

139. फारश्रभ भकु्त स्थातनम तह षकिोय षकिोयी चिऺा तातरभ तफधफा, फारतफफाह, जन्द्भदताय, 
भषहनािायी, फारश्रभ, मौन षहॊसा, िारययीक, भानतसक षहॊसा, Cyber Crime आदद फाये 
सचेतना कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

140. आगाभी ५ ििय तबत्रभा उरायफायी नगयऩातरकाराई फारभैत्री नगयऩातरका घोिणा गनय 
आिश्मक नीतत तम गयी मोजनाहर सञ्चारन गरयनेछ । 

141. अऩाङ्गता बएका ब्मचक्त तथा असाहामको रगत अध्माितधक, ऩरयचम ऩत्र षितयण, 
साभाचजक सयुऺा तथा सतुफधाको ब्मािस्थाऩन तथा सहामक साभाग्री तफतयण कामयराई 
तनयन्द्तयता ददइन े  छ । 

142. तस.तफ.आय.कामयक्रभ भापय त अऩाङ्गता बएका ब्मचक्तहरको चजिनको गणुस्तयभा सधुाय 
गदै रतगनेछ । 

143. अऩाङ्गता बएका ब्मचक्तभैत्री सयकायी तथा साभदुाषमक ऩूिायधाय तनभायण तथा सॊचारन गने 
नीतत तरइनेछ । 

144. भषहरा षहॊसा न्द्मूतनकयणका रातग सभषिकास तातरभ सञ्चारन गरयनेछ । 

145. स्थानीम रैंतगक सभानता तथा साभाचजक सभािेिीकयण सम्फन्द्धी नीतत तजुयभा गयी राग ु
गरयनेछ । 

146. साभाचजक ऩरयचारनको भाध्मभफाट सभाजभा यहका छुिाछुत, फार षििाि, फहषुििाह, 
कुयीतत, कुसॊस्काय जस्ता साभाचजक खयाफी तफरि अतबमान सॊचारन गरयनेछ । 
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आददिासी, जनजातत, दतरत, भधेसी, भचुस्रभ, तथा षऩछडा िगय्  
 

147. दतरत सभदुामको ऩयम्ऩयागत तसऩ य ऻानराई प्रफियन गयी योजगायभूरक फनाउने नीतत 
तरइनेछ । 

148. नगयऩातरकाराई छुिाछुत भकु्त नगय फनाउॉदै दतरतहरराई भूर प्रिाहभा सहबातगता 
फढाउदै रतगनेछ ।  

149. आददिासी जनजातत, मिुा तथा भषहराहरराई योजगाय सजृना हनुे खारका तसऩ षिकास 
तातरभ, रोकसेिा आमोग तमायी तथा व्माऩाय प्रफियन सम्फन्द्धी तातरभ कामयक्रभ फनाई 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

150. भधेसी, भचुस्रभ, षऩछडा िगयका साभाचजक, साॉस्कृततक कामयक्रभहरको सॊयऺण य प्रफियन 
गरयनेछ । 

151. सफै िगयको धभय, सॊस्कृतत, बेिबिूा, भौतरक चिऩहर सॊयऺण प्रफियन य फजायीकयण गने 
कामयक्रभ ल्माईने छ । 

 

मिुा तथा खेरकुद षिकास् 
 

152. मिुाहरको सिचक्तकयण य षिकासको रातग सभान अिसयहरको शृ्रजना हनुे िाताियण 
तभराइनेछ । 

153. मिुाहरको अन्द्तयतनषहत प्रततबाको ऩषहचान य षिकासका रातग रगानी गरयनेछ । 

154. प्रचिऺणका भाध्मभ फाट व्मिसाषमक खेराडीको षिकासभा जोड दददै खेरकुदका 
कृमाकराऩहरराई सॊयऺण य सम्फियन गरयदै रतगनेछ । 

155. सारिायी खेरकुद यॊगिारा सषहत नगयभा अन्द्म आधतुनक यङ्गिारा य खेरभैदान 
फनाउन ऩहर गरयनेछ। 

156. मिुा तथा खेरकुदका कामयक्रभ सञ्चारन गनय आिश्मक कामयषितध तमाय गयी 
कामायन्द्िमन गरयनेछ ।  

157. रागू औिध य दबु्मयसनभा पसेका मूिाहर राई खेरकुदको भाध्मभफाट रऩान्द्तयण 
गरयनेछ । 

158. साियजतनक जग्गाहरभा खरुा व्माभिारा स्थाऩना गयी सॊचारन गदै रतगनेछ । 
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जनसॊख्मा व्मिस्थाऩन् 
 

159. नगयको िडाहरफाट सॊचातरत व्मचक्तगत घटना दताय कामयक्रभराई व्मिचस्थत गदै 
रतगनेछ। 

160. सन ्2024 सम्भ सफै प्रकायका व्मचक्तगत घटना दताय (जन्द्भ, भतृ्म,ु षििाह, सम्फन्द्ध 
षिच्छेद य फसाई सयाई) हरराई ित प्रततित ऩरु् माउने सयकायको रष्य म अनरुूऩ 
षितबन्न घटना दताय सम्फन्द्धी अतबमान, जनचेतना भरुक कामयक्रभराई तनयन्द्तयता दददै 
VERSS-MIS प्रणातरभा ल्माइनेछ। 

  

 

साभाचजक सयुऺा कामयक्रभ् 
 

161. अऩाङ्गता बएका व्मचक्तहरको चिऺा, स्िास्थम य आम तथा सीऩभूरक कामयक्रभहरभा 
ऩहुॊच अतबिषृि गनय अन्द्म तनकामहरको सहकामयभा कामयक्रभहर सॊचारन गरयनेछ ।  

162. साभाचजक सयुऺा बत्ता षितयण प्रणारीराई ऩायदिॉ फनाउन तथा सही व्मचक्तराई सही 
यकभ प्रदान गनय सयकायको नीतत अनरुऩ उऩरब्ध बए सम्भ एक फैंक एक िडाको 
नीतत अिरम्फन गरयनेछ ।  

163. साभाचजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने असाहाम असक्त राबग्राहीहरूराई फैंक भापय त 
घयदैरोभा गई बत्ता षितयण गरयनेछ। 

164. साभाचजक सयुऺा, व्मचक्तगत घटना दताय य याषष्डम ऩरयचमऩत्र अतबमान सॊघीम 
सयकायको सभन्द्िमभा सॊचारन गरयनेछ। 

165. साभाचजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरूको अनराईन षिियणराई िाषियक रऩभा 
िडा कामायरमफाट नषिकयण य अध्माितधक गरयदै आएकोभा सो कामयराई थऩ 
व्मिचस्थत य सदुृषढकयण गरयदै रतगनेछ । 

166. अऩाङभैत्री बिन तनभायण गयी अऩाङ्गहरको सॊयऺण गरयने य अऩाङ्गहरको चिऩ प्रिियन 
गने कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
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बौततक ऩूिायधाय तपय ् 
   

167. सडक रगामत बौततक ऩूिायधायको तनभायण ददगो य गणुस्तयीम हनुे गयी तनभायण गरयने     
छ । 

168. ददघयकातरन रऩभा राब तरन सषकने ठूरा प्रकृततका मोजना रगामत नगय गौयिका 
मोजनाहरको तजुयभा य कामायन्द्िमनराई प्राथतभकता ददईनेछ । 

169. मोजना/कामयक्रभ कामायन्द्िमनभा सहजता ल्माउन उऩबोक्ता सतभतत य सयोकायिारा ऩऺ 
रचऺत तातरभ तथा अतबभचुखकयण तातरभ सॊचारन गरयनेछ । 

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

171. मस नगयऩातरका तबत्र तातरभ प्राप्त जनिचक्तफाट भात्र बौततक सॊयचना तनभायण गने 
नीतत तरइनेछ । 

172. षिकास मोजना सॊचारन गदाय िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन गने ऩरयऩाटीराई सॊस्थागत 
गरयनेछ ।  

173. तनभायण कामयको साभान्द्म ल्माफ टेष्ट नगयऩातरकाफाट नै स्िलु्क गनय सषकने व्मिस्था 
तभराउन ल्माफको व्मिस्था गरयनेछ ।  

174. फक्राहा खोरा, भािा खोरा, यतिुा खोरा रगामतका नदी कटान योवन याष्डऩतत चयेु 
तयाई भधेि सॊयऺण सतभततका कामयक्रभ य कोिी फक्राहा नदी तनमन्द्त्रण कामयक्रभ, 
जनताको तटफन्द्ध कामयक्रभ रगामत अन्द्म ऺेत्रफाट प्राप्त फजेटराई नगयऺेत्र बयी 
तटफन्द्ध य िृऺ ायोऩणराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।  

175. ऩूिायधाय षिकासको ऺेत्रभा तनभायण कामय गदाय प्राथतभकीकयण, प्राषितधक उऩमुयक्तता तथा 
नगयऩातरकाका फातसन्द्दाहररे अतधकतभ राब ऩाउन सवने खारका मोजनाहर भात्र 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

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

177. नगयऩातरकाफाट हनुे ठेक्का प्रकृमाको १० राख बन्द्दा भातथका मोजना अतनिामयरऩभा 
ई-तफड (E-BID) भापय त सञ्चारन गरयनेछ ।  
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178. भभयत सम्बाय कोि भापय त नगयतबत्रका षितग्रएका/बचत्कएका कारोऩते्र तथा अन्द्म फाटा 
तथा बौततक सॊयचनाहरको भभयत सम्बाय गदै रतगनेछ । 

179. साियजतनक तनकाम य सॊघसस्थाहरराई बिन तनभायणको मोजना भाग गदाय जग्गाको 
सतुनचितता, बिनको नवसा सषहतको रागत अनभुान य आिश्कता अनसुाय DPR 
ऩषहरेनै तमायी बएको हनुऩुनेछ । 

180. नगयऩातरका बन्द्दा फाह्रमफाट प्राप्त मोजना तथा कामयक्रभहर सञ्चारन गदाय आिश्मकता 
अनसुाय कामयऩातरकाको तनणायमनसुाय सभऩयुक कोिफाट सभेत यकभ थऩ गयी मोजना 
सम्ऩन्न गरयने नीतत तरइनछे । 

181. याषष्डम बिन सॊषहता तथा बिन तनभायण सम्फन्द्धी भाऩदण्डराई कामायन्द्िमनभा ल्माई 
सयुचऺत तथा उत्थानिीर नगय तनभायण गरयनेछ । 

182. छरयएका फस्तीहरूराई एषककृत गयी सषुिधा सम्ऩन्न एकीकृत फचस्तको अिधायणाराई 
कामयन्द्िमनभा ल्माईनेछ । 

 

 

षिद्यतु तथा िैकचल्ऩक उजाय्  
  

183. षिद्यतुीकयण नबएका नगयका िडाहरभा षिद्यतु प्रातधकयणसॉगको सभन्द्िमभा षिद्यतु 
षिस्ताय गरयनेछ । 

184. याजभागय तथा भखु्म सडकहरभा सडक फत्ती जडान गदै रतगनेछ । उ्मारो उरायफायी 
नगयको ऩषहचान फनाईनेछ । 

185. िैकचल्ऩक उजायको प्रमोगराई प्राथतभकता ददइनेछ । 

186. अतत षिऩन्न सभदुामराई तन्िलु्क षिद्यतु तभटय जडान गने व्मिस्था तभराईनेछ । 

187. अव्मिचस्थत षिद्यतु ऩोर य केफरका तायहर सम्फचन्द्धत तनकामसॉगको सभन्द्िमभा 
व्मिचस्थत गरयनेछ । भखु्म चोक/फजायभा िहयी सनु्द्दयता कामभ गनय, सयुऺाभा ध्मान 
ददई बतूभगत ताय व्मिस्थाऩन प्रकृमाराई व्मिचस्थत गदै रतगनेछ । 
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फस्ती षिकास तथा िहयी ऩूिायधाय् 
 

188. ऩयुाना फस्तीहरभा िहयी ऩूिायधायहर् षिद्यतु, कारोऩते्र, नारा, सयसपाई, खानेऩानी 
रगामतका न्द्मूनतभ िहयी ऩूिायधायको व्मिस्था गने नीतत तरइनेछ । 

189. नमाॉ फस्तीहर तनभायण गदाय भाऩदण्ड अनसुायका िाताियण तथा सयसपाई, षिद्यतु, ढर 
तनकास, नारा, खानेऩानी जस्ता ऩूिायधाय षिकास गनुयऩने नीतत तरइनेछ । 

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

191. आ.ि २०७९।०८० देचख नगय ऺेत्रभा जग्गा षिकास गदाय िाताियण तथा सयसपाई, 

षिद्यतु, ढर तनकास, नारा, न्द्मूनतभ डे्रन फाहेक २० षपटको सडक, खानऩेानी जस्ता 
ऩूिायधाय षिकास गनुयऩनेछ साथै एक तफगाहा जग्गा प्रषटङ गदाय फस्तीको फीचभा ऩने 
गयी दईु कठ्ठा साियजतनक प्रमोगका रातग खलु्रा ठाउको रऩभा छोड्न ु ऩने नीतत 
तरइनेछ । 

192. बिन तनभायण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड तमाय गयी कामायन्द्िमनभा ल्माइनेछ । 

193. उरायफायी नगयऺेत्रभा स्थानीम ब-ूउऩमोग सम्फन्द्धी कानून तजुयभा गयी कामायन्द्िमनभा 
ल्माइनेछ ।  

 

रागत सहबातगता सम्फचन्द्ध नीतत् 
 

194. बौततक ऩूिायधाय सम्फन्द्धी मोजना सॊचारन गदाय अतधकतभ जनसहबातगता हनुे मोजना 
 तथा कामयक्रभहरराई प्राथतभकता ददई न्द्मून रागतका टुके्र मोजनाहर (बौततक ऩिुयधाय 
तपय ) राई तनरत्साषहत गदै ठूरा य भहत्िऩणुय मोजनाहरभा प्रत्मऺ राबग्राहीको अथयऩूणय 
सहबातगता फढाउदै रतगनेछ । 

195. टोर षिकास सॊस्थाहर गठन गयी मोजना तथा अन्द्म कृमाकराऩहरभा सकृम 
सहबातगता गयाईनेछ । 

196. भाटोको काभ, ग्राबेरभा न्द्मूनतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय गरयनेछ ।  
197. ऩक्की सॊयचना (डे्रन, बिन तनभायण आदद) तनभायण एिॊ भभयत कामयभा न्द्मूनतभ १५ प्रततित 

जनसहबातगता अतनिामय गरयनेछ । 
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198. बिन, ऩरु, कारोऩते्र य फवस कल्बटय तनभायण, षिद्यतुतकयणका रातग प्राषितधक षिऻता 
आिश्मक ऩने सॊयचना उऩबोक्ता सतभतत भापय त नगने नीतत तरइनेछ ।  

199. गणुस्तयीम कारोऩते्र सडक सॊयचना तनभायण गने नीतत तरइनेछ । 

200. डे्रन सषहत सडक ग्राबेर तनभायण कामयभा न्द्मूनतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय 
गरयनेछ । 

201. मोजना अनसुायको षिऩद् व्मिस्थाऩनभा न्द्मूनतभ १० प्रततित य आऩतकातरन षिऩद् 
व्मिस्थानभा िून्द्म प्रततित जनसहबातगता गरयनेछ । 

202. साियजतनक स्थरभा फन्ने अनाथारम, ििृाश्रभ, ऩाकय , िौचारम, खेरभैदान, साभदुाषमक 
षिद्यारम, सयकायी कामायरम य गैय नापाभूरक सॊघ-सॊस्थाभा य ऩोिण कामयक्रभ, 
िृऺ ायोऩण, तातरभ, गोष्ठीभा रागत सहबातगता नऩने नीतत तरइनेछ । 

203. कुनै तनचित कामयषितधरे तनदृष्ट गयेको य ऩूियितयको रऩभा यहेको सहबातगताको यकभ 
फाहेक ठेक्काफाट सॊचारन गरयने मोजनाभा रागत सहबातगता अतनिामय नगने नीतत 
तरइनेछ । 

204.  साियजतनक खरयद ऐन, तनमाभिरी, प्रदेि कानून, सॊघीम कानूनरे तनदृष्ट गयेको रागत 
सहबातगता सम्फचन्द्ध व्मिस्था य भाऩदण्डराई सोही फभोचजभ कामायन्द्िमन गरयनेछ । 

205. ऩेतबङ्ग ब्रक तनभायण कामयभा न्द्मूनतभ १५ प्रततित जनसहबातगता अतनिामय गरयनेछ । 

206. नदी तनमन्द्त्रण य साियजतनक जग्गा/ऺेत्र तबत्रको तटफन्द्धभा रागत सहबातगता 
आिश्मक नऩने नीतत तरइनेछ । 

 
 

षिऩद व्मिस्थाऩन् 
 

207. प्राकृततक प्रकोऩ (चट्याङ, फाढी,  बकूम्ऩ,  आगरातग,  डढेरो,  बूऺ म, हािाहयुी, अतसना 
ऩानी, सरिा तथा भहाभायी योग आदद) फाट हनुे ऺतत न्द्मूतनकयण गनयको रातग 
िाषियकरऩभा कामयक्रभ फनाई कामायन्द्िमन गरयनेछ ।  

208. नगयऩातरकाको षिऩद् व्मिस्थाऩन कोिराई तनयन्द्तय िषृि गदै षिऩदको ऩूियतमायी, 
उद्दाय, याहत य ऩनुयस्थाऩना कामयभा कामयमोजना फनाई खचय गरयनेछ ।  

209. स्थानीम षिऩद् व्मिस्थाऩन तथा जरिाम ुउत्थानचिर मोजना तमाय बैसकेको हुॉदा रागू 
गरयनेछ । 
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210. चौतफसै घण्टा प्रदान गरयदै आएको दभकर सेिाराई थऩ व्मिचस्थत गरयदै रतगनेछ ।  
211. आऩातकारीन कामय सॊचारन केन्द्र स्थाऩना य सॊचारन गरयनेछ । 

212. षिऩद जोचखभ न्द्मूतनकयण, उद्दाय, प्रततकामय य षिऩद व्मिस्थाऩन सम्फचन्द्ध आिश्मक 
तातरभको व्मिस्था गरयनेछ ।  

 
 

 
नदी तनमन्द्त्रण तथा ब-ूसॊयऺण्  

 

213. नदी तनमन्द्त्रणको कामय जोचखभको आधायभा फहफुषियम मोजनाको रऩभा याष्डऩतत चयेु 
तयाई भधेि सॊयऺण आमोजना, कोिी फक्राहा आमोजना, जनताको तटफन्द्ध कामयक्रभ 
सभेतको सहबातगताभा मोजना सञ्चारन गरयनेछ । 

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

215. फक्राहा, भािा, सोल्टी, यतिुा, तभवर,ु याम्री य सनुझोडा रगामतका नदीहरफाट हनुे 
कटान तनमन्द्त्रण गनय तटफन्द्ध कामयराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । 

 
 

िन, िाताियण तथा जरिाम ुऩरयितयन् 
 

216. जरिाम ु ऩरयितयनको प्रबािराई न्द्मूतनकयण गनय षितबन्न तनकामहरसॊग सभन्द्िम गयी 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

217. साभदुाषमक िनहरराई सॊयऺण, सॊफद्र्धन गने नीतत तरइनेछ । फारउद्यान, चचल्डे्रन 
ऩाकय , भनोयञ्जनस्थर बएका स्थानराई िषृि षिकास गदै रतगनेछ । 

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

219. फाटो, तसचाई, ढर तनकास जस्ता बौततक ऩूिायधायका मोजना फनाउॉदा ब–ूऺम नहनु,े 

साभदुाषमक िन अततक्रभण नहनु,े ऩानीको भहुान एिभ ्िन, िाताियणभा प्रततकूर असय 
नऩने गयी मोजना कामायन्द्िमन गरयनेछ । 
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220. खोरा षकनायाभा तटफन्द्धन सषहतको िृऺ ायोऩण गयी सडक तनभायणभा स्थानीम 
उऩबोक्ताराई उत्प्ररेयत गरयनेछ ।  

221. साियजतनक जग्गाको सॊयऺण य सम्फियन गरयनछे । 

222. प्राषष्टक झोराको प्रमोगराई तनरत्साषहत गने नीतत तरइनेछ । 

223. सडक तनभायण गदाय हरयत सडकको अिधायणाराई कामायन्द्िमनभा ल्माइनेछ ।  

 
 
 
 
 
 

पोहोय भैरा व्मिस्थाऩन् 
 

224. "भेयो पोहोय भेयो चजम्भेिायी", "पोहोयराई भोहय फनाऔ" बने्न नायाका साथ घयेर ु
पोहोय व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी तातरभ सञ्चारन गने नीतत तरइनेछ । 

225. िाताियणीम तनदेचिका फनाई रागू गरयनेछ । 

226. आधतुनक पोहोय व्मिस्थाऩन केन्द्र फनाउन रगानी साझेदायको खोजी गरयनेछ । 
पोहोय-भैरा व्मिस्थाऩनको रातग तनचज ऺेत्रसॉग सहकामय/ऩनुयािरोकन गयी अचघ 
फषढनेछ । 

227. नगय सयसपाई, पोहोयको श्रोतभा नै िगॉकयण य सॊकरनका साथै सयुचऺत ढुिानी गयी 
अचन्द्तभ तनष्कासनराई तनमतभत गरयनेछ ।  

228. पोहोयराई श्रोतको रऩभा उऩबोग गनय आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ । 

229. येषु्टयेन्द्ट, होटर य हाटफजायको पोहोयफाट भर फनाउने िा उजाय तनभायण गने गयी तनजी 
ऺेत्रसॊग सयकायी–तनजी साझेदायीभा कामयक्रभहर सञ्चारन गने नीतत तरइनेछ । 

230. नगयभा साियजतनक िौचारम तनभायण कामय अगातड फढाईनेछ । 

231. स्िास्थम सॊस्थाफाट तनस्कने पोहोयराई सम्फचन्द्धत स्िास्थम सॊस्था स्िमभ ्रे व्मिस्थाऩन 
गनुय ऩने नीतत तरइनेछ । 

232. िाताियण भैत्री स्थानीम िासनको प्रारूऩ ऩूणयरऩभा कामयन्द्िनभा ल्माई आ-आफ्नो स्थानीम 

तहराई सपा, सनु्द्दय, स्िच्छ य हयाबया फनाइनेछ । 
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सॊस्थागत षिकास एिॊ सिुासन् 
 

233. नगय कामयऩातरकाको िाखा, उऩिाखाहरको षिस्ततृ कामय षिश्लिेण गयी कामय षिियण 
तमाय गरयनेछ । िाखा, उऩिाखाभा कभयचायीहरराई चजम्भेिाय फनाई गणुस्तयमकु्त 
सेिा प्रिाह गनय ऩदस्थाऩना सॊगै कामयषिियण उऩरब्ध गयाइनेछ। 

234. कभयचायीरे कानूनरे तोकेको आचायससॊषहता अतनिामय रऩभा ऩारना गनुयऩनेछ । 
कभयचायीरे कामायरमभा आफ्नो चजम्भेिायी पर्छ्योट गदाय भसु्कानसषहत तछटो, छरयतो य 
सेिाभैत्री व्मिहाय अऩनाउन ुऩनेछ। 

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

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

237. कभयचायीहरको कामय दऺता अतबफषृि गनय सभमसाऩेऺ तातरभ, अध्ममन य अिरोकनभा 
सहबागी गयाइनेछ । 

238. नगयऩातरकाका गतततफतधहर नगयफासीराइ तनमतभत रऩभा ससूुचचत गयाउन य सेिा 
प्रिाहभा प्रबाफकारयता, ऩायदचियता य जिापदेषहता िषृि गयाउन स्थानीम षितबन्न सॊचाय 
भाध्मभहर (एप.एभ., छाऩा सॊचाय य एचप्रकेसनहर) सभेतको सहबातगता गयाइनेछ। 

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

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

241. नगयऩातरकाको प्रततिेदन प्रणारीराई चसु्त, दरुस्त फनाउन सफ्टिेमयको तनभायण गयी 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

242. नगयऩातरकाको काभको चाॉऩ य कभयचायीफाट फहन गयेको कामयफोझराई भध्मनजय गदै 
स्िीकृत सॊगठन सॊयचना तबत्रका सम्ऩूणय कभयचायीराई प्रोत्साहन स्िरऩ ददइदै आएको 
खाजा बत्ताराई तनयन्द्तयता ददइनेछ ।  
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243. कयाय सेिाभा कामययत ३ ििय सभमािधी ऩगेुका कभयचायीहरराई ददइदै आएको 
कभयचायी सञ्चमकोिको सषुिधाराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । बषिष्मभा नेऩार सयकायफाट 
मोगदानभा आधारयत साभाचजक सयुऺा राग ुबएको अिस्थाभा सोही अनसुाय सषुिधा हनुे 
व्मिस्था तभराईनेछ ।  

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

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

246. षिधतुतम सूचना य सॊचाय प्रणारीराई भहत्ि दददै नगयऩातरका य भातहतका सफै 
कामायरमहरभा षिधतुतम सूचना/सॊचाय प्रणारी भापय त सेिा प्रणारीराई तछटो, छरयतो, 
ऩायदचिय य षिश्वासतनम फनाईनेछ । 

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

248. नेऩारको सॊषिधान फभोचजभ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहफीच सभन्द्िम, सह-कामय य सह-
अचस्तत्िको तसिान्द्त फभोचजभ आफ्नो अतधकाय तथा चजम्भेिायीराई जनषहतभा उऩमोग गने 

नीतत तरइनेछ । 

249. सेिा प्रिाहराई चसु्त दरुस्त फनाउन सेिा प्रिाहको भाऩदण्ड (SOP) तमाय गयी 
कामायन्द्िमन गरयनेछ । 

250. स्थानीम सिुासनको तनतभत्त स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कनका सूचकहरूराई 

कामायन्द्िमनभा ल्माइनेछ । 

251. िडा कामायरमराई स्थानीम सेिाको केन्द्रषिन्द्दकुो रऩभा स्थाषऩत गनय गरयनेछ ।  
 

 
याजश्व् 
 

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

253. आन्द्तरयक श्रोत अतबिषृिका रातग फहार कय तथा अन्द्म कयका नमा ऺेत्रहरको 
ऩषहचान, कयका दयहरको सभामोजन य सॊिोधन गनयको रातग स्थरगत अध्ममन गयी 
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प्रततिेदन ऩेि गने गयी कामयदर गठन गरयनेछ य सो कामयदरको प्रततिेदनका आधायभा 
कयको सॊयचना य दयहरभा सभसाभषमक सधुाय गयी कयको दामया िदृद्द गदै 
नागरयकराई कयको दामयाभा आउन प्रोत्साहन गरयनेछ । 

254. कयदाताको गनुासोराई मथाचिघ्र व्मिस्थाऩन गने कामयराई तनयन्द्तयता ददइनछे । 

255. नगय ऺेत्रतबत्रका ब्मिसामीहरराई व्मिसाम कय ततनय उन्द्भखु गयाउन व्मिसाषमक 
सॊस्था सॊग सहकामय गदै कयदाता चिऺा रगामत षििेि कामय सॊचारन गरयनेछ । 

256. व्मिसाम कयको दयराई न्द्मामोचचत फनाई ितप्रततसत व्मिसामीराई आफ्नो 
व्मिसामको रगत न.ऩा. भा याख्न ेिाताियण तसजयना गरयनेछ । 

257. नगयऩातरकाको आन्द्तयीक याजश्व सधुाय कामयमोजना फभोचजभ थऩ याजश्वका ऺेत्रहरको 
ऩषहचान गदै आगाभी ििय देचख याजश्व अतबफषृि गनयको रातग आिश्मक कामयषितध य 
तनमभािरी तमाय गरयनेछ । 

258. नगयको उत्कृष्ट कयदाताराई साियजतनक कामयक्रभ भापय त सम्भान गने कामयको िरुिात 
गरयने  छ । 

259. आ.ि. २०७९/०८० भा नगयऩातरकाराई फझुाउन ुऩने िाषियक कय सम्ित ्२०७९ 
को असोज भसान्द्तसम्भ फझुाएभा प्रोत्साहन स्िरऩ १० प्रततित छुट ददन े व्मिस्था 
तभराईने छ । 

260. व्मिसाम कय चकु्ता गयेका ऩसर/व्मिसामभा कय चकु्ताको स्टीकय टासॉ गने व्मिस्था 
तभराईनेछ । 

261. कय सेिा बकु्तानी प्रणारीराई अनराइन भाध्मभफाट कय फझुाउने ब्मिस्था तभराइन े   

छ । 

262. कयको सॊयचना य दयहरभा सभसाभषमक सधुाय गयी नागरयकराई कयको दामयाभा 
आउन प्रोत्साहन गरयनेछ । 

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

264. नगयको साभाचजक तथा आतथयक तथमाॊकहर सॊकरन य अद्याितधक गनय नगयभा सूचना 
तथा अतबरेख केन्द्र स्थाऩना गयी आधतुनक प्रषितध सषहतको सूचना केन्द्रका रऩभा थऩ 
सदुृषढकयण गरयनेछ । 

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

266. िेफसाईट य साभाचजक सञ्जार भापय त सूचना तथा जानकायी नगयफासी सभऺ प्रिाह गने 
कामयराई अझ व्मिचस्थत गदै रतगनेछ । 

267. नगयऩातरकाको सबययराई अऩग्रडे गयी डाटा सञ्चमन य सयुऺाभा सदुृषढकयण गदै 
रतगनेछ ।  

268. कामायरमफाट प्रदान गरयन ेसेिा सषुिधाराइ ऩायदचिय य थऩ चसु्त दरुस्त फनाउन नगय 
कामयऩातरकाको कामायरम य िडा कामायरमभा तस.तस.क्याभेया जडान गरयनेछ । 

269. नगयको तथमाॊक तनयन्द्तय अध्माितधक हनुे गयी तडजीटर प्रोपाइर तनभायण गरयनेछ । 

270. प्रषितधको प्रमोग गयी षिद्यतुीम सिुासन भापय त सेिा प्रिाहराई नागरयक भैत्री फनाइने   
छ । 

 
 
 

आतथयक प्रिासन सम्फचन्द्ध नीतत् 
  

271. याजश्व आम्दानी भहारेखा तनमन्द्त्रक कामायरमफाट तोषकएको एकीकृत आतथयक सड्केत, 
िगॉकयण तथा ब्माख्मा अनरुूऩ याजश्व िीियक छुट्याई आम्दानी फाॉतधनेछ । 

272. स्थानीम साियजतनक षित्त व्मिस्थाऩनराई सदुृढीकयण गयी षित्तीम सिुासन कामभ 
गरयनेछ । 
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273. स्िीकृत फजेट खचय गदाय तनमतभतता, तभतव्मषमता, कामयदऺता, प्रबािकारयता कामभ 
गरयनेछ। 

274. खचयभा एकरऩता य तभतव्मषमता ल्माउन खचय सम्िन्द्धी भाऩदण्ड य तनदेचिका तनभायण 
गयी सोको ऩारना गरयनेछ । 

275. चिऺा, स्िास्थम, कृषि जस्ता ऺेत्रगत कामयक्रभ सम्िन्द्धी खचय गदाय स्िीकृत भागयदियन, 
कामयषितध एिभ ्ितयहर ऩारना बएको सतुनचित गरयनेछ । 

276. रागत साझेदायीभा कामायन्द्िमन गरयएका मोजनाहरको सम्िन्द्धभा सम्झौता फभोचजभ 
सम्िचन्द्धत राबग्राही, उऩबोक्ता सतभतत िा स्थानीम सॊस्थाको मोगदानको सतुनचितता 
गरयनेछ। 

277. स्िीकृत प्रस्ताि य रागत अनभुान अनसुाय कामय सम्ऩन्न गयी ऩेि बएको प्रततिेदनको 
आधायभा यकभ बकु्तानी गरयनेछ । 

278. खचयको सोधबनाय भाग गने कामयभा सहमोगी हनुे आतथयक य अन्द्म षिियण सभमभा तमाय 
गरयनेछ ।  

279. बकु्तानी आदेि ददॊदा प्रचतरत कानून फभोचजभ यीत ऩगेु नऩगेुको जाॉच गयी बकु्तानी 
आदेि जायी गने य खचय रेचखनेछ । 

280. ऩदातधकायी तथा कभयचायीको फैठक बत्ता, दैतनक बत्ता एिभ ्भ्रभण खचय आदद कानून 
फभोचजभ भात्र षितयण गरयनेछ । 

281. भहारेखा तनमन्द्त्रक कामायरमफाट स्िीकृत ढाॉचा फभोचजभ रेखाऩारन गने/गयाइनेछ । 

 
 
 

षिषिध् 
 

282. मोजनाहरको आिश्मकताको ऩषहचान, प्राथतभकीकयण, सॊचारन तथा भभयत सम्बाय 
सम्फन्द्धी कामयहरभा अतधकातधक जनसहबातगता फषृि गयी जनस्िातभत्ि फढाउदै 
रतगनेछ । 

283. स्ितनबयय स्ििासन तपय  अग्रसय हनु आन्द्तरयक आमिषृिभा जोड ददइनेछ । 

284. तनऺेषऩत कामायरमका कामयक्रभहरराई स्थानीम तह प्रतत थऩ उत्तयदामी फनाउदै 
रतगनेछ । 



27 
 

285. नगयऺेत्रभा देखा ऩने हाचत्त आतॊकराई न्द्मूतनकयणका रातग साइयन जतडत प्रषितध य 
प्रबाषित ऺेत्रभा सडक फचत्तको जडान गरयनेछ ।  

286. नगयतबत्र सॊचारन बएका मोजनाहरको प्रबािकायी कामायन्द्िमनको रातग अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन कामयराई थऩ सदुृढ फनाउॊदै रतगनेछ । 

287. साियजतनक जग्गाको सॊयऺणको रातग िडा सतभतत य सभदुामको सहबातगताभा आिश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

288. नगयिासीहरको न्द्मामभा सहज ऩहुॉच हनुे व्मिस्था तभराईनेछ । 

289. साभदुाषमक भेरतभराऩ कामयराई प्रबािकायी फनाईनछे । 

290. सॊघ सॊस्था दताय, अनगुभन य तनमभनको कामय अगाडी फढाइनेछ ।  
291. नाऩी िाखा य भारऩोत कामायरमराई उरायफायीभा ल्माउन ऩहर गरयने छ । 

292. उऩबोक्ता षहत सॊयऺणका रातग फजाय अनगुभनराई तनमतभत य प्रबािकायी फनाइने       
छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


