
मस गरयभाभम नगयसबाभा उऩस्थथत आदयणीम नगय सबा सदथमज्मूहरु, अफ भ विषम 

ऺेत्रगत नीततहरु प्रथततु गददछु। 

 

(क) आतथदक विकास सतभतत 

१. कृवष तथा ऩशऩुॊऺी विकास नीतत: 
 

 कृवषराई आतथदक िवृि य योजगायीको प्रभखु सॊिाहकको रुऩभा विकास गरयनेछ। 
यावष्डम एिॊ प्रादेस्शक कृवष नीतत फभोस्जभ कृवष अनसुन्धान, मान्त्रीकयण, 

व्मिसामीकयण य जरिाम ुअनूकुरन प्रवितधको प्रििदन गरयनेछ। 

 अगादनीक खेती प्रिधदन गनद प्राङ्गायीक तथा जैविक भर उत्ऩादनभा विशेष जोड 
ददईनेछ ।   

 जरफाम ुऩरयितदनको सन्दबदभा कृवषराई अनकुुरनका रातग कभ ऺेत्रपरभा फढी 
उत्ऩादन गनद वकसानहरुराई वितबन्न वकतसभका तयकायी िा फारी उत्ऩादनका 
रातग कृवष विशेषऻहरुफाट तातरभको ब्मिथथा तभराईनेछ । 

 कृवष सम्फन्धी विथततृ गरुु मोजना, कृवष ऐन, नीतत तथा कामदवितध तमाय गयी 
कामदक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 खाद्यिथत,ु परपूर, तयकायी तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनको रागत घटाउन कृषक 
सहमोग कामदक्रभ रागू गरयनेछ।कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फढाउन भाटो 
उऩचायको रातग “भाटो तभतन ल्माि” तथा गणुथतयीम “बेटेरयनयी ल्माि ” थथाऩना य 
सञ्चारन गरयनेछ।साथै, घमु्ती फारी उऩचाय स्शविय, भाटो ऩयीऺण स्शविय जथता 
कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 सॊघीम सयकायको सहमोगभा सम्बाव्मता अ्ममन गयी “विशषे ऺते्र विशषे फारी” 

कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।एक िडा एक नभनुा कृवष तथा ऩश ुपभद कामदक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 



 यासामतनक भरको आऩूततदराई सतुनस्ित गनद कृवष सहकायीसॉगको सभन्िमभा “भर 
फैंक”को थथाऩना गरयनेछ।भरको कोटा फवृि गनद आिश्मक ऩहर य सभन्िम 
गरयनेछ। 

 कृवष तथा ऩशधुन फीभा कामदक्रभराई विथताय गरयनेछ। 

 ऻानभा आधारयत कृवषराई अगाडी फढाउन कृषक ऺभता अतबफवृि कामदक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ।एक िडा एक बेटेयीनयी प्रावितधकको व्मिथथा गयी ऩश ुथिाथथ 
कामदक्रभराई जनताको घयदैरोभा ऩमुादईनेछ । 

 ऩशहुरुभा राग्ने भहाभायी विरुिको खोऩ अतबमानकै रुऩभा सञ्चारन गयी ऩशधुन 
ऺततराई न्मूनीकयण गरयनछे। 

 ताजा कृवष उऩजको बण्डायण गयी उऩमकु्त भौसभभा तनकासी  य  विक्री गनद   
दाप्चा ऺेत्र य कानऩयु-भेतथनकोट ऺेत्रभा साभवुहक रुऩभा स्शत बण्डाय (कोल्ड 
थटोय) थथाऩनाको रातग रगानीराई प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

 िहिुषे नगदेफारी जथतै स्चमा, कवप, ड्र्मागन पर, कागती, सनु्तरा जथता िहिुषे 
नगदेफारी उत्ऩादनराई प्रोत्सावहत गनद विषशे कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 “हयाबया कयेसाफायी, योग तफयाभ डाॉडाऩायी” को बािनाराई चरयताथद तलु्माउन नगय 
तबत्रका हयेक ऩरयिायराई विषादी यवहत कयेसाफायी व्मिस्थथत गनद अतबप्ररेयत 
गरयनेछ। 

 बकुण्डे फजायभा यहेको कृवष उऩज सॊकरन केन्रराई कृवष उऩज सॊकरन 
सयरीकयण य सॊकतरत िथतकुो प्रततथऩधॉ भूल्मभा तफक्री गनेगयी थऩ सदुृढीकायण 
गरयनेछ। 

 व्मिसावमक कृवष कभदभा तनजी ऺेत्र य मिुाहरुराई आकषदण गनद ऩयुथकाय, सम्भान 
एिॊ विशेष कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 अगादतनक नगयऩातरका उन्भखु कामदक्रभहरु सञ्चारन गनद सॊघ, प्रदेश य गैय 
सयकायी सॊघ सॊथथाहरुसॉग सभन्िम गरयनेछ। 

 ब-ूउऩमोग नीतत य कानून फभोस्जभ ब-ूउऩमोग मोजना तनभादण गयीनेछ।खेततमोग्म 
जतभनको खण्डीकायण योकी खेततमोग्म जतभनको सॊयऺण एिॊ िैऻातनक सदऩुमोग 
गरयनेछ। 



 कृवष तथा ऩशधुन उत्ऩादनराई थऩ प्रोत्सावहत गनद य भूल्म थथीयीकयण गनद कृवष 
उद्योग थथाऩनाथद तनजी तथा साभवुहक ऺेत्रराई आकवषदत गरयनेछ । 

 कृवष िनको विकास य विथताय गनद फागभती प्रदेश सयकायको “एक थथानीम तह 
एक नसदयी” कामदक्रभराई थऩ विथताय गयी “एक टोर, एक नसदयी” कामदक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

 योशी खोरा य दाप्चा खोराको जरधाय ऺेत्रराई उऩमकु्त प्रवितध प्रमोग गयी 
कृवषमोग्म बतूभभा िषैबयी तसॊचाइ सवुिधा उऩरब्ध गयाउने नीतत अनरुुऩ थऩ 
जतभनभा सॊचाइ सवुिधा विथताय गरयनेछ। 

 दधुजन्म तथा भासजुन्म ऩदाथदभा आत्भतनबदय फनाउन ब्मिसावमक ऩशऩुारनराई 
जोड ददईनेछ ।  

 व्मिस्थथत ऩश ु फधशारा सॊचारनको रातग आिश्मक भाऩदण्ड तनधादयण गयी 
कामादन्िमनभा ल्माईनेछ ।  

 ऩशजुन्म योगको योकथाभ तथा उऩचायभा विशेष जोड ददईनेछ ।  

 ऩश ुसेिा व्मिथथाऩनको रातग नीतत तथा मोजना फनाई कामादन्िमन गरयनेछ ।   

 

२. औद्योतगक विकास य व्मािसवमक प्रििदन सम्फन्धी नीतत: 
 

 “उद्योग य उद्यभशीरता, नभोफिु नगयको गततशीरता” बन्ने नायाराई व्मिहायभा 
उतानद उद्योग थथाऩना य सञ्चारनको रातग उद्योगभैत्री िाताियण सजृना गरयनेछ । 

 बकुण्डेफेशी उऩत्मका प्रशासनीक वहसाफरे नभोफिु नगयको केन्र बए ऩतन 
बौगोतरक वहसाफरे तेभार, योशी, भहाबायत रगामतका बेगको ऩतन केन्र बएकोरे 
बकुण्डेराई मस ऺेत्रको व्माऩायीक एिभ ् औघोतगक शहयको रुऩभा विकास 
गरयनेछ। 

 उत्ऩादनराई उद्योगसॉग जोड्ने गयी यावष्डम तथा अन्तयादवष्डम थतयको 
रगानीकतादहरुसॉग सभन्िम गदै तभसन कामदक्रभराई सॊचारन दददै िहृत ऩकेट, 

ब्रक ऺेत्र तथा औद्योतगक ग्राभ विकास गदै रतगनेछ। 



 स्थथय ऩुॉजी ऩाॉच राख सम्भ बएका रघ ु उद्यभहरुराई नगयऩातरकाभा व्मिसाम 
दताद गदाद काननु फभोस्जभ राग्ने दथतयु िा शलु्कभा ऩूणद रुऩभा छुट गने साथै 
भवहरा उद्यभीको भात्र थिातभत्ि यहन ेगयी उद्योग िा पभद दताद गयाएभा त्मथतो 
उद्योग िा पभद नगयऩातरकाभा दताद गदाद काननु फभोस्जभ राग्ने दथतयु िा 
शलु्कभा ऩूणद छुट ददइनेछ। 

 नगयऩातरका तबत्र सञ्चातरत घयेर,ु रघ ुतथा साना उद्योगहरुराई आफ्नो उत्ऩादन 
फढाई योजगायी प्रििदन गनद थथानीम फैंकहरुसॉगको सभन्िमभा थऩ ऩूॉजी 
व्मिथथाऩनाथद ऩहर गरयनेछ। 

 ऩयम्ऩयागत य घयेर ु प्रकायका उद्योगहरुको प्रििदन गनद आिश्मक कामदक्रभ य 
मोजना रागू गरयनेछ। 

 उद्योग य व्मिसाम थथाऩना य सञ्चारन गनद तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 सॊघीम य प्रदेश सयकायको सभन्िम य सहकामदभा विशेष आतथदक ऺेत्रको ऩवहचान 
य सम्बाव्मता अ्ममन गरयनेछ। 

 थथानीम कृवष तथा अन्म कच्चा साभाग्रीको प्रमोग गयी सॊचारन हनुसक्न ेउद्योग 
तथा व्मिसामहरुको ऩवहचान गयी त्मथता उद्योग सञ्चारन गनद तनजी ऺते्रराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 ऻान, सीऩ बएका विऩन्न य तसभान्तकृत सभदुामका व्मस्क्तहरुराई तफउ ऩूॉजीको 
व्मिथथा गयी साना उद्योग थथाऩना य सॊचारन गनद आिश्मक तफउ ऩूॉजीको 
व्मिथथा  गरयनेछ। 

 योजगाय, थियोजगाय य व्मससावमकता प्रििदन गनद उद्यभ विकास कामदक्रभ भापद त 
सीऩ विकास सम्फन्धी कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 प्रावितधक स्शऺा तथा व्मािसावमक तातरभ ऩरयषद्को सहमोग य सहकामदभा वितबन्न 
सीऩभूरक तातरभ कामदक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 

रघ ुउद्यभ 

 आतथदक तथा साभास्जक रुऩभा वऩछतडएका सभदुामका विऩन्न िगद खास गरय 
दतरत, जनजातत, भवहरा, अऩाङ्ग, सकुुम्िासी आददको आतथदक उत्थानको रातग 



वितबन्न तातरभको व्मिथथा गरय ती सभदुामराई आतथदक उऩाजदनको रातग 
सहस्जकयण गरयनेछ। 

 रघ ु उद्यभीहरुराई साना व्मिसाम थथाऩना गनद व्मािसावमक ऩयाभशदको रातग 
आिश्मक सहस्जकयण गरयनकुा साथै सिदसरुब तरयकाफाट रघ ु कजाद उऩरब्ध 
गयाउन ऩहर गरयनेछ । 

 साना व्मिसाम सॊञ्चारन गनदका रातग व्मिसावमक मोजना तमाय गरय व्मिसाम 
थथाऩना तथा दताद गनद सहस्जकयण गरयनेछ । 

 थथानीम उत्ऩादनहरुको सॊकरन गरय फजायको भखु्म बाग िा भागदहरुभा तफक्री 
केन्र  नभोफिु उऩहाय घय भापद त तफक्री वितयणको व्मिथथा गरयनेछ । 

 थथानीम थतयभा उत्ऩाददत िथतकुो खरयद, कच्चाऩदाथद खरयद य भौज्दात याख्नको 
रातग एउटा उद्यभ कोष खडा गरयनेछ । 

 उद्यभीहरुराई प्रोत्साहन गनद वितबन्न भेरा, औद्योतगक प्रदशदनीहरुको आमोजना 
गरयनेछ । 

 रघउुद्यभीद्वाया उत्ऩाददत िथतकुो प्रबािकायी तफक्री वितयणको रातग तथा 
फजायीकयणको रागी तफवक्र अतबमान सॊञ्चारन गरयनेछ । साथै रघउुद्यभीद्वाया 
उत्ऩाददत िथतहुरुको उऩबोग गनद नगय तबत्रका कभदचायीहरु, जनप्रतततनतध 
ज्मूहरुराई अतबप्ररेयत गरयनेछ ।  

 

३.  ऩमदटन विकास तथा प्रििदन सम्फन्धी नीतत: 
 

 ऩमदटन ऩूिादधाय तनभादणको रातग सॊघ, प्रदेश सयकाय य नभोफिु नगयऩातरकाको 
सॊमकु्त िा दईु ऩऺीम रगानीको प्रिन्ध गयी आमोजना सञ्चारन गरयनेछ।मथतो 
प्रकायको ऩूिादधाय तनभादणको रातग सािदजतनक(तनजी साझेदयी नीतत सभेत 
अिरम्िन गरयनेछ। 

 ऩमदटकीम ऺेत्रभा होटर, येषु्टयेन्ट, होभथटे आदद सञ्चारन गनद तनजी तथा सभवुहक 
ऺेत्रराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 



 स्जऩराईन, फन्जी जम्ऩ, टे्रवकङ जथता साहातसक ऩमदटनको सम्बाव्मता अ्ममन गयी 
कामदक्रभ सॊचारन गनद तनजी ऺेत्रराई आकवषदत गरयनेछ। 

 होभथटे सञ्चारन गनद चाहने ऩमदटन व्मिसामीहरुका रातग विशेष प्माकेज 
कामदक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 दाप्चा ऩयुानो फजाय, पूरफायी, बेडाफायी , कानऩयु, कोटतेभार य काॉके्र फजायराई 
ऩमदटकीम ऺेत्रको रुऩभा विकास गनद आिश्मक सभन्िम य ऩहर गरयनेछ। 

 नभोफिु ऩरयसय िहृत्तय गरुुमोजना फभोस्जभ नभोफिु ऩरयसयको सॊयचना तनभादण गनद 
नेऩार सयकाय, ऩमदटन भन्त्रारमसॉग फजेट भाग गयी कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 ऩयम्ऩयागत सॊथकृतत य सम्ऩदाभा आधारयत ऩमदटन प्रिधदन गनद थथानीम िाथतकुरा 
झल्कने सॊयचना, सील्ऩकरा, बेषबषुा, रोक गीत, रोक नतृ्म, ऩिद आददको सॊयऺण 
गरयनेछ। 

 आगाभी िषद नभोफिु भ्रभण िषदको रुऩभा भनाउन आिश्मक तमायी गरयनेछ। 

 ऩमदटनराई नगय विकासको भखु्म भेरुदण्डको रुऩभा विकास गने य हार बएका 
भठभस्न्दय, गमु्िा, चचद आदद प्राकृततक भनोयभ दृष्मािरोकन थथरको ऩवहचान एिॊ 
प्रचाय–प्रसाय गरयनेछ ।  

 प्मायाग्राइतडङको सम्बाव्मता अ्ममन गने य टे्रवकङ रुटको व्मिथथा एिॊ विकास 
गरय ऩमदटन व्मिसामराई ्मानभा याखेय खोतरने होभ थटे, होटर, रज मातामातका 
साधनराई कयभा छुट दददैं नभोफिु रगामतका धातभदक थथरहरुराई धातभदक 
ऩमदटकीम थथरको रुऩभा विकास गरयनेछ ।  

 नभोफिु दाप्चा–कोटकारी–तबभसेनथथान–धुॉिाकोट–देिीथथान–यक्तकारी–कोट 
ततभार–यजफभ ऩोखयी–जगफैजेश्वाय रगामत नगय तबत्र यहेका सम्ऩूणद भस्न्दयहरुराई 
सभािेश गरय धातभदक ऩमदटन ऩरयऩथ तनभादण गरयनेछ ।  

 

 

४.  योजगाय सम्फन्धी नीतत: 
 

 नगयऩातरकरे सञ्चारन गने विकास तनभादण एिॊ अन्म कामदक्रभहरुराई योजगायी 
तसजदनासॉग आिि गरयनेछ। 



 थथानीम एिॊ िाह्य श्रभ फजायको फदतरॉदो भागराई सम्फोधन गनदका रातग अधद-
दऺ य दऺ श्रभशक्ती विकास गनद प्रावितधक स्शऺा तथा व्मिसावमक तातरभ 
ऩरयषद् य गैय सयकायी सॊघ सॊथथाको सभन्िमभा वितबन्न भोडेरका तसऩभरुक तथा 
जीिन उऩमोगी तातरभ कामदक्रभहरु सञ्चरन गरयनेछ। 

 काभका रातग ऩारयश्रतभकभा आधारयत साभदुावमक आमोजना तथा मिुा योजगायका 
रातग रुऩान्तयण ऩहर आमोजना सञ्चारन गयी योजगायी प्रिधदन गरयनेछ। 

 िेयोजगाय व्मस्क्तहरुको ऩवहचान गयी योजगाय सेिा केन्रभा सूस्चकृत गयी 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामदक्रभ भापद त न्मूनतभ योजगायी उऩरव्ध गयाईनेछ। 

 आतथदक रुऩरे अतत विऩन्न िेयोजगाय व्मस्क्तहरुराई योजगायी उऩरब्ध गयाउन 
श्रभभूरक प्रवितधको प्रमोग गयी कामादन्िमन हनुे आमोजना छनोट गरयनेछ। 

 थियोजगाय हनु चाहने मिुा तथा शैस्ऺक िेयोजगाय, भवहरा, दतरत, अल्ऩसॊख्मक, 

अऩाङ्ग य विऩन्न सभदुामका व्मस्क्तराई सहतुरमतऩूणद कजाद प्रिाह गनद थथानीम 
वित्तीम सॊथथाहरुको सभन्िमभा विशेष कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 िैदेस्शक योजगायीफाट पकेका व्मस्क्तहरुको रगत याखी िैदेस्शक योजगायीफाट 
आजदन गरयएको ऻान, सीऩ य ऩूॉजीको प्रमोग गयी थथानीम थतयभै थऩ योजगायी 
तसजदना गनद आिश्मक कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 नगयऩातरकाभा यहेका तसऩमकु्त जनशस्क्तहरुको ऩवहचान य सूस्चकृत गरय श्रभ 
डेथक भापद त ्ऩरयचारन गने व्मिथथा गरयनेछ ।  

 

(ख) साभास्जक विकास 

१.  खानेऩानी तथा सयसपाई नीतत: 
 

 सफै नागरयकराई आधायबतू सयसपाई य सपा खानेऩानी सवुिधा उऩरब्ध गयाउने 
कामदक्रभ फनाई रागू गरयनेछ । 

 हार नगय तबत्र यहेका सम्ऩूणद प्राकृततक भहुानहरुको सॊयऺण एिॊ प्रिदिनका तनम्ती 
तत्कार फजेट वितनमोजन गने य िषादतको ऩानी सॊकरन प्रवितध विकास गदै नगय 



तबत्र खानेऩानी व्मिथथाऩनका तनम्ती ठूरा खानेऩानी आमोजनाहरु सॊचारन 
गरयनेछ। 

 प्राकृततक खानेऩानीका भहुान सॊयऺण य सदऩुमोग गनद टोर विकास सतभतत भापद त 
सॊयऺण अतबमान सॊचारन गरयनेछ । 

 जतभन तबत्रको ऩानी उऩमकु्त सॊस्चती कामभ गनद रयचाजद ऩोखयीहरु तनभादण गने य 
िृऺ ायोऩण कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 एक घय एक धाया कामदक्रभराई तनयन्तयता ददॉदै तनभादणातधन खानेऩानी 
आमोजनाहरुभा फजेट सतुनस्ित गरयनेछ। 

 आकासे खानेऩानी सॊकरन गयी बण्डायन गने य वऩउन मोग्म फनाउने प्रवितध जडान 
सवहतको सॊयचना तनभादण गनद सम्फस्न्धत सॊघ सॊथथाहरुसॉग सभन्िम गयी कामदक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

 ददगो खानेऩानी तथा सयसपाइको रातग थऩ खानेऩानीको स्रोतहरुको ऩवहचान गयी 
सम्बाव्मता अ्ममन गरयनछे। 

 ठूरा खानेऩानी आमोजनाहरु तनभादण य सञ्चारन गनद आिश्मक फजेटको 
व्मिथथाको रातग सॊघ तथा प्रदेश सयकायहरु सभऺ फजेट प्रथताि ऩेश गरयनेछ । 

 नगयऩातरका तबत्र यहेका सखु्खा ऺेत्रहरुको ऩवहचान गरय अनकुरनका रातग 
आिश्मक प्रिन्ध तभराइनछे ।  

 

२.  स्शऺा, मिुा तथा खेरकुद नीतत: 

शिक्षा: 

 विद्यारम उभेयका सफै फारफातरकाराई सभम साऩेऺ गणुथतयीम स्शऺाको ऩहुॉच 
सतुनस्ित गरयनेछ। 

 विद्यारम फावहय यहेका सफै फारफातरकाराई विद्यारम स्शऺाको भरु प्रिाहभा 
ल्माउन आिश्मक ऩरह गरयनेछ।बनाद अतबमानराई प्रबािकायी फनाईनेछ।विद्याथॉ 
स्झकाउ, वटकाउ य तसकाउको रातग कामदक्रभ फनाई रागू गरयनेछ। 

 कऺा १ देस्ख ५ सम्भ क्रभश् अॊग्रजेी भा्मभभा ऩठन ऩाठन गरयनेछ ।  



 प्रवितधमकु्त तसकाई प्रिधदन गनद सॊघ, प्रदेश सयकाय य स्शऺासॉग सम्फस्न्धत सॊघ 
सॊथथाहरुको सहमोग सभन्िम य सहकामदभा आिश्मक कामदक्रभ राग ुगरयनेछ । 

 विद्याथॉ ऩोषण कामदक्रभ सॊचारन सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनदुानभा 
नगयऩातरकाफाट शतप्रततशत थऩगयी ददिा खाजा कामदक्रभराई प्रबािकायी य 
ऩोषणमकु्त तियरे ऩमादप्त फनाईनेछ । 

 थथानीम भहत्ि य आिश्मकताका विषमहरु सभािेश गयी थथानीम ऩाठ्यक्रभ 
तनभादण गरय रागू गनद आिश्मक विस्त्तम स्रोतको व्मिथथा गरयनेछ । 

 विद्यारमभा प्रावितधकधायका विषमहरु ऩठन ऩाठन गनद सम्बाव्मता अ्ममन गयी 
सयोकायिाराहरुसॉगको सल्राह सझुाि फभोस्जभ सम्फस्न्धत तनकामभा ऩहर 
गरयनेछ । 

 स्शऺकहरुको ऩेशागत ऻान, सीऩ, ऺभता अतबििृी गनद भाग य आिश्मकताको 
आधायभा तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय, कामदशारा, प्रिोतधकायण जथता कामदक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 फारफातरकाको सॊख्माको आधायभा फारविकास केन्रराई नभनुा फारविकास 
केन्रको रुऩभा थथावऩत गदै रतगनेछ। 

 नगयऩातरकारे प्रधाना्माऩकसॉग य प्रधाना्माऩकरे स्शऺकहरुसॉग कामद सम्ऩादन 
सम्झौता गने य सोको प्रबािकायी कामादन्िमन य अनगुभन, तनयीऺण, ऩरयऺण य 
भूल्माङकन गरयनेछ। स्शऺकहरुको कामद सम्ऩादन भूल्माङ्कनमनभा कामद सम्ऩादन 
सम्झौताराई आधाय भातनने व्मिथथा गरयनेछ । 

 दतरत, तसभान्तकृत, अऩाङ्ग, आतथदक रुऩरे विऩन्न, अविबािकविवहन, असहाम 
ऩरयिायका फारविकाराई विशेष छात्रिसृ्त्तको व्मिथथा गयी स्शऺाप्राप्तीको ऩहुॉच 
सतुनस्ित गरयनेछ । 

 स्शऺक विद्याथॉ अनऩुातको आधायभा फैऻातनक भाऩदण्ड फनाई दयफन्दी तभरान 
कामद अगाडी फढाईनेछ । 

 उच्च स्शऺा कामदक्रभ सञ्चारन गने शैस्ऺक प्रततष्ठानहरुराई अनदुानको व्मिथथा 
गरयनेछ। 



 विद्यारम अनगुभनराई तातरकाफि य प्रबािकायी फनाईनेछ। अनगुभनफाट 
देस्खएका कैवपमतहरुको सधुाय बए नबएको जाॉच गरय सधुायको रातग आिश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

 विद्यारम सयुऺा सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई सफै विद्यारमहरुभा रागू गरयनेछ । 

 िैकस्ल्ऩक स्शऺाको आिश्मकता ऩवहचान गयी कामदक्रभहरु रागू गरयनेछ । 

 काठभाण्डौ विश्वविद्यारमफाट प्रावितधक धायका विषमथतहुरु ऩठनऩाठन गने गरय 
शैस्ऺक सॊथथा सञ्चारन गनद आिश्मक सभन्िम गरयनेछ। 

 नगयथतयीम शैस्ऺक छात्रिसृ्त्त कोष थथाऩना गयी एक िडा, एक कृवष प्रावितधक 
उत्ऩादन गनद नगय तबत्रका शैस्ऺक सॊथथाराई अनदुान ददईनेछ । 

 नगयऩातरका तबत्र यहेका सम्ऩूणद विद्यारमहरुभा आिश्मक बौततक ऩूिादधाय सवहत 
ऩमादप्त दयफन्दीको व्मिथथा गदै स्शऺक तसकाई केन्रको थथाऩना य तै्रभातसक बेरा 
गरय शैस्ऺक गणुथतय ििृीको रातग ऩहर गरयनेछ। 

 नगय तबत्र कम्तीभा एउटा “अगिुा विद्यारम” थथाऩना गदै िावषदक “तसकाई भेरा” 

को आमोजना गने य आभस्न्त्रत विऻ अतततथ स्शऺकको सरुुिात गरयनेछ। 

 तनजी विद्यारमको अभ्मास य अनबुि सािदजातनक विद्यारमको सधुायभा उऩमोग 
गरयनेछ। 

 विऩन्न ऩरयिायफाट उच्च स्शऺा हाॉतसर गनदको तनतभत्त आतथदक सहामत उऩरब्ध 
गरयनेछ। 

 नगय तबत्रका फार विकास केन्र सञ्चारन बईयहेका विद्यारमहरु भ्मे शरुु फषदभा 
१० िटा विद्यारमहरुराई छनौट गयी प्रायस्म्बक साऺयता तथा गस्णत कामदक्रभ 
(ई.एर.एभ.) राग ु गरयनकुा साथै क्रभश् सफै फार विकास केन्र बएका 
विद्यारमहरुभा उक्त कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 स्शऺा नीतत तथा ५ िवषदम शैस्ऺक गरुु मोजना तनभादण गरय नगयको शैस्ऺक 
अिथथा थऩ गणुथतयीम य प्रबािकायी फनाउनेछ ।  

 प्रवितधभैत्री एिॊ शैस्ऺक गणुथतयभा थऩ टेिा ऩरु् माउने उदेश्मरे एक स्शऺक एक 
ल्माऩटऩ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 थकाउट स्शऺा तथा कामदक्रभहरु नीस्ज तथा साभदुावमक विद्यारमहरुभा सॊचारन 
गरयनेछ ।  



 सॊघ,प्रदेश य ऩातरकाको साझेदायीभा फार विकास केन्रका फार स्शऺक तथा 
कभदचायीहरुको भातसक ऩारयश्रतभक य बत्ताभा तनयन्तयता ददइनेछ । 

 विद्यारम स्शऺाभा विविधता व्मिथथाऩन गनद एिॊ विऩन्न फारफातरकाको स्शऺाभा 
सभन्माम प्रििदन गनद अनाथ, टुहयुा, अततसीभान्तकृत, रोऩोन्भखु, अततविऩन्न य दतरत 
फारफातरकाराई विशेष छात्रिसृ्त्तको व्मिथथा गरयनेछ । 

 विद्यारम स्शऺाको गणुथतय भाऩन तथा फवृि गनद आधायबतू य भा्मतभक तह 
थतयीम विविध अततरयक्त वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 स्शऺकको कामदसम्ऩादन भूल्माङ्कनमनराई विद्याथॉ तसकाइ अतबिवृिसॉग आिि गरय 
आधायबतू य भा्मतभक तहको तसकाइ उऩरब्धीका आधायभा उत्कृष्ठ विद्याथॉ तथा 
स्शऺक छनोट तथा सम्भान कामदक्रभ गरयनेछ । 

 शैस्ऺक गणुथतय अतबिवृिका रातग तातरभ प्राप्त व्मस्क्तको प्रिेश तथा राभो 
सभमसम्भ स्शऺण ऩेशाभा आिि बई २ फषद बन्दा फढी सभम कामदकार फाॉकी 
यही तनिसृ्त्तबयण प्राप्त गनद मोग्म बएका विद्यारमभा कामदयत स्शऺकहरुराई स-
सम्भान विदाइ गनद  थिैस्च्छक अिकास कामदक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 नगयऩातरकाफाट सम्ऩादन बएका विद्यारम स्शऺाको गततवितधहरुराई सम्फि 
सयोकायिाराहरुराई जानकायी गयाउन अधदफावषदक फरेुवटन प्रकाशनको व्मिथथा 
तभराइनेछ । 

 वितबन्न विश्वविद्यारमहरुराई नगय तबत्र थथाऩना य सञ्चारन गनदको रातग 
सहजीकयण गरयनेछ ।  

 नगय तबत्रका विद्याथीहरुराई ऩठन ऩाठनका रातग आयऺणको व्मिथथा गनद 
वितबन्न विश्वविद्यारमहरुभा ऩहर गरयनेछ ।  

युवााः  

 नगयतबत्रका मिुाहरुराई मिुा क्रिभापद त साभास्जक सचेतना अतबफवृि गनद, 
खेरकुद कामदक्रभ सञ्चारन गनद  प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

 मिुाहरुराई नेऩार थकाउटका कामदक्रभहरु सञ्चारन गयी अनशुासन य ऩयोऩकाय 
जथता भानिीम य सभ्म नागरयक तनभादणको रातग प्रोत्सावहत गरयनेछ । 



 मिुा ऩरयषद्राई सभम साऩेऺ व्मिस्थथत गयी मिुा सशस्क्तकयण य उद्यभस्शरता 
प्रिधदनको रातग ऩरयचारन गरयनेछ । 

 मिुा नेततृ्ि विकास, सीऩ विकास, अन्तयतनवहत प्रततबा विकास, व्मािसावमकता 
विकास तथा सिादवङ्गण विकासको रातग यावष्डम मिुा ऩरयषद् य गैय सयकायी सॊघ 
सॊथथाको सहमोग य सभन्िमभा कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 योजगाय य थियोजगाय हनु चाहने मिुाहरुको रातग प्रावितधक स्शऺा तथा 
व्मिसावमक तातरभ ऩरयषद् य फह ुप्रावितधक स्शऺारमफाट प्रदान गरयने सीऩभूरक 
तातरभ कामदक्रभका प्माकेजहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 मिुाहरुराई आत्भतनबदय हनुे तसऩ विकासको तातरभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

 

खेलकुद: 

 विद्यारमहरुको अततरयक्त कृमाकराऩहरुभा खेरकुदराई तनयन्तय सभािेश 
गरयनेछ। 

 याषृ्टऩतत सतनङ तसल्ड प्रततमोतगता प्रबािकायी सञ्चारनाथद  फजेटको व्मथथा गरयनेछ 
। 

 नगय खेरकुद विकास सतभततराई गठन गयी प्रबािकायी फनाई खेरकुद कामदक्रभ 
एिॊ प्रस्शऺण कामदक्रभ सञ्चारन  गरयनेछ । 

 मस नगयऩातरकाको िडा नॊ ४ भा तनभादण सम्ऩन्न बएको फहदेु्दश्मीम किडदहर 
आिश्मक व्मिथथाऩन सवहत सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

 एक िडा एक खेरकुद भैदानको नीततराई तनयन्तयता ददईनेछ । 

 वितबन्न खेरहरुराई सभािेश गयी विद्यारम थतयीम भेमय कऩ आमोजना गरयनछे ।  

 

३. थिाथथ नीतत: 
 

 गणुथतयीम आधायबतू थिाथ्म सेिाभा सफै नागरयकको सहज ऩहुॉच सतुनस्ित गनद 
आिश्मक सफै कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 



 सफै थिाथ्म सॊथथाहरुभा सभमभै औषधी एिॊ थिाथ्म साभाग्री य थिाथ्म 
उऩकयणहरु उऩरब्ध गयाउने प्रफन्ध गरयनेछ। 

 थिथथ जीिनसॉग सम्फस्न्धत वितबन्न जनजेतनाभूरक कामदक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ। 

 नगय तबत्र यहेको थिाथ्म चौवकहरुराई व्मिथथाऩकीम तथा बौततक सधुाय गयी 
थिाथ्म उऩचाय सेिाराई गणुथतयीम एिॊ थऩ व्मिस्थथत गरयनेछ। 

 नभोफिु नगयऩारवकाको िडा नॊ. ९ स्थथत दाप्चा नगय अथऩतारको व्मिथथाऩकीम 
तथा बौततक सधुाय गयी १५ शैमाभा फढोत्तयी गरयनेछ । 

 प्रादेस्शक अथऩतारको रुऩभा यहेको भेतथनकोट अथऩतारराई नभोफिु अथऩतारको 
रुऩभा नाभाकयण गरय शैमा फढोत्तयी गनद आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

 भोततविन्द ुबएका व्मस्क्तहरुराई उऩचाय तथा साभाग्री वितयणको रातग आिश्मक 
फजेटको व्मिथथा गरयनेछ। 

 वियाभीहरुको थिाथ्म उऩचायको रातग अथऩतार सम्भको ऩहुॉच सतुनस्ित गनद थऩ 
एम्फरेुन्स व्मिथथा गरयनेछ। आकस्थभक वियाभी, सतु्केयी, िेसहाया वियाभीहरुको 
रातग तन्शलु्क एम्फरेुन्स सेिा नीततराई तनयन्तयता ददईनेछ। 

 सतु्केयी ऩोषण तथा गबदिती ऩोषण कामदक्रभ भापद त भात-ृस्शश ु थिाथ्म प्रिधदन 
गरयनेछ । 

 आिश्मक बएका थिाथ्म सॊथथाहरुभा थिाथ्म प्रवितधकहरुको व्मिथथाऩन गनद 
आिश्मक यकभको व्मिथथा गरयनेछ । 

 एक विद्यारम एक नसद कामदक्रभराई तनयन्तयता ददईनेछ । 

 खोऩ सेिा, सयुस्ऺत भाततृ्ि सेिा, प्रजनन थिाथ्म, ऩोषण सेिहरुराई प्रबािकायी 
रुऩिा व्मिथथाऩन य सञ्चारन गरयनेछ । 

 भवहरा थिाथ्म थिमॊसेविकाहरुराई प्रोत्सावहत गनद विषशे प्रोत्साहन प्माकेजको 
व्मिथथा गरयनेछ। 

 आमिेुददक य प्राकृततक स्चवकत्सा प्रणारीराई प्रोत्साहन गने नीतत अिरम्िन 
गरयनेछ । 

 नगयऩातरका तबत्र सञ्चातरत तनजी थिाथ्म सॊथथाहरुको प्रबािकायी अनगुभन, 

तनरयऺण य तनमभन गरयनछे। 



 जेष्ठ नागरयक िगद, ऩूणदअशक्त िगद य अतत विऩन्न िगदराई रस्ऺत गयी थिाथ्म 
उऩचायका रातग तन्शलु्क एम्फरेुन्स सेिा उऩरब्ध गयाउॉदै सो िगदराई रस्ऺत 
गदै भातसक कामदतातरका तमाय गयी कस्म्तभा भवहनाको एक ऩटक दऺ य विऻ 
जनशस्क्तफाट घमु्ती थिाथ्म ऩरयऺण स्शविय सॊचारनभा ल्माईनेछ। 

 प्रचतरत काननु फभोस्जभ तोवकएका तनम्न आमथतय बएका य अतत विऩन्न 
िगदहरुको तन्शलु्क थिाथ्म फीभा कामदक्रभ क्रभश सॊचारन गरयॉदै रतगनेछ। 

 थिाथ्म सम्फन्धी नीतत तनभादण, सेिा प्रिाह य जनचेतनाको रातग तनजी तथा 
गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्िम य साझेदायी गरयनेछ । 

 नेऩार सयकायरे गस्म्बय प्रकृतीको योग बनी तोवकएका तफयाभी नागरयकहरुराई  
थिाथ्म सेिाको ऩहुॉचका रातग मातामात खचद उऩरब्ध गरयनेछ ।  

 

४.  भवहरा विकास सम्फन्धी नीतत: 
 

 भवहरा सचेतना तथा सशस्क्तकयणका कामदक्रभहरु सञ्चारन गयी सिादवङ्गण ऺेत्रभा 
भवहराको सहबातगता सतुनस्ित गरयनेछ । 

 सफै प्रकायका भवहरा वहॊसा विरुि शनु्म सहनशीरताको रातग भवहरा जागयण 
कामदक्रभहरु सञ्चरन गरयनेछ । 

 गैय सयकायी सॊघ सॊथथासॉगको सहमोग य सहकामदभा साभास्जक, आतथदक रुऩरे 
विऩन्न भवहराहरुको जीविकोऩाजदनको रातग सीऩ विकास कामदक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 

 भवहरा वहॊसा प्रबावितहरुकारातग सञ्चारनभा यहेको सेिा केन्रराई थऩ व्मिस्थथत 
गयी अिाश्मक फजेट वितनमोजन गरयनेछ। 

 ऩातरका तबत्र वििाह गरय आएका फहुायीहरुका रातग ऩातरका तबतै्रका साभदुावमक 
शैस्ऺक सॊथथाभा अ्ममन गदाद कऺा १२ बन्दा भाथीको अ्ममनभा ऩूणद 
छात्रफसृ्त्तको व्मिथथा गरयनेछ ।  

 सकायात्भक विबेदका औजायहरुको प्रमोग गयी एकर, दतरत, आतथदक रुऩरे विऩन्न, 

िेयोजगाय, असहाम भवहराहरुको उत्थान गरयनेछ। 



 व्मिसाम सञ्चारन गनद चाहने ऩूॉजी अबािभा यहेका भवहराहरुराई सहतुरमत 
व्माजदयभा कजाद उऩरब्ध गयाउन थथानीम फैंक तथा विस्त्तम सॊथथाहरुसॉग 
सभन्िम गरयनेछ । 

 भवहराहरुभात्र सदथम यहेको सहकायी सॊथथाहरुराई थऩ प्रोत्साहन गदै त्मथतै 
प्रकृततको सहकायीहरु थथाऩनाको रातग आिश्मक कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 वकशोयीहरुराई वितबन्न खारे वहॊसा विरुि रड्न आत्भायऺा तातरभ कामदक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 भवहराहरुरे उत्ऩादन गयेको हथतकरा तथा अन्म साभाग्री सॊकरन तथा विक्री 
वितयण गनद नभोफिु उऩहाय घयको थथाऩना गरयनेछ । 

 भवहराहरुराई नगयतबत्र गठन हनुे हयेक सॊघ सॊथथाभा ५०% सहबातगता अतनिामद 
गने य एकर भवहरा तथा दतरत सभदुामराई हयेक कामदभा कयभा छुटको 
व्मिथथा गदै दतरत भवहरा जनजाततराई ्मानभा याखेय खोतरने सॊघ सॊथथा, 
उद्योगराई कयभा २०% छुटको व्मिथथा तभराइनेछ । 

 नगय तबत्रका भवहराहरुका रातग रोकसेिा तमायी कऺाहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

 

५.  फारफातरका सम्फन्धी नीतत: 
 

 फारभैत्री थथानीम शासन घोषणा गनद ऩयुा गनुदऩने सूचकहरु फभोस्जभका 
कामदक्रभहरु रागू गरयनेछ। 

 फारश्रभको थथीततको भूल्माङकन गयी फार श्रभभकु्त नगयऩातरका घोषणा गने 
कामदक्रभ रागू गरयनेछ । 

 फारफातरकाको सयोकायभा काभ गने सॊघ सॊथथाहरुको सहकामदभा फारफातरकाभा 
हनु सक्ने सफै प्रकायको वहॊसा तफरुद्दको अतबमानहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 शासन सञ्चारनको हयेक प्रकृमाभा फारिातरकाको प्रतततनतधत्ि सतुनस्ित गरयनेछ । 
आमोजना छनोट, तजुदभा, कामादन्िमन, अनगुभन य भूल्माङ्कनमन गदाद फार सयोकायका 
विषमहरुराई भ्मनजय गरयनेछ । 



 फार क्रि, फार सञ्जार, फार इजरास, फार सभहु गठन गयी वितबन्न कामदक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 फारफातरकाको भनोयञ्जन य प्रकृतत सॉगको साऺतकायको तनस्म्त प्रत्मेक िडाभा 
फार उद्यानको तनभादण गरयनेछ । 

 विशेष आिश्मकता बएका फारफातरकाहरुको सॊयऺण, फचाउ, तफकास य 
सहबातगताको रातग कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 फारफातरकासॉग भेमय कामदक्रभराई तनयन्तयता ददईनेछ । 

 विकास तनभादणका हयेक सॊयचनाराई फारभैत्री तथा अऩाङ्गभैत्री फनाईनेछ। 

 फार वििाह योक्न विशेष सचेतना कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 फारफातरकाहरुको ऩठन ऩाठन सॊथकृततराई प्रोत्साहन गनद साभवुहक ऩथुतकारमको 
थथाऩना गरयनेछ ।  

 

६. आददिासी जनजाती, दतरत, अऩाङ्ग तथा जेष्ठ नागरयक सम्फन्धी 
नीतत: 

 

 नेऩार सयकाफाट उऩरब्ध गयाइने साभास्जक सयुऺा बत्ता ऩूणद असक्त राबग्राहीको 
घय-घयभा ऩमुादउने व्मिथथाराई तनयन्तयता ददइनेछ। 

 जेष्ठ नागरयक भञ्चको सहमोगभा अनबुिी जेष्ठ नागरयकको ऻान, सीऩ नमाॉ ऩथुताभा 
हथतान्तयण गनेगयी कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकको सयुऺा य सॊयऺणको रातग साभास्जक सॊघ सॊथथाहरुको सभन्िम य 
सहमोगभा कामदक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुको ऩारन ऩोषणभा िेिाथथा गने, हेरागने घटनाहरु तनरुऩण गनद 
काननुको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

 आददिासी जनजातीहरुको भौतरक सॊथकृतत, ऩवहचान, ऩद्दती, चाडऩिद, उत्सि, जात्रा, 
ऩयम्ऩयागत सीऩ य ऩेशा सॊयऺण तथा सॊििदन गनद विशेष कामदक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ । 



 साभास्जक, आतथदक, याजनीततक रुऩरे सभाजको भूरधायभा आउन नसकेका 
आददिासी जनजातीहरुको ऩवहचान गयी सशस्क्तकयण सम्फन्धी कामदक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 जेष्ठ नागरयकहरुको सम्भानऩूिदक य भनोयञ्जनात्भक जीिनमाऩनको रातग जेष्ठ 
नागरयक तभरन केन्रको थथाऩनाको रातग आिश्मक व्मिथथा गरयनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको ऩवहचान गयी ऩरयचम ऩत्र वितयण गने कामदराई 
तनयन्तयता ददईनेछ । 

 तनभादणका हयेक सॊयचनाराई अऩाङ्गभैत्री फनाइनेछ । अऩाङ्गहरुको ऺेत्रभा काभगने 
सॊघ सॊथथाहरुसॊको सहकामदभा अऩाङ्गहरुको सीऩ तथा ऺभता विकास कामदक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 आधायबतू आिश्मक्ता ऩयुा गनद नसक्ने ऩूणद रुऩरे अऩाङ्ग व्मस्क्तहरुको ऩवहचान 
गयी जीिनमाऩनको रातग आतथदक सहामता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 आिश्मक्ता य सम्बािनाको अ्ममन गयी अशक्त थमाहाय केन्र , अऩाङ्ग सीऩ 
विकास केन्र , जेष्ठ नागरयक आिास केन्र थथाऩनाको रातग सॊघ तथा प्रदेश 
सयकाय सभऺ फजेट कामदक्रभ भाग गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुको हेयचाह ऩारन ऩोषणभा असर अभ्मास गरयने फहुायीहरुराई 
रस्ऺत गरय “नभोफिु असर फहुायी” ऩयुथकायफाट ऩयुथकृत गरयनेछ ।  

 

(ग) ऩूिादधाय विकास 
 

१.  बौततक तथा ऩूिादधाय विकास नीतत: 
 नगय तबत्र यहेका सम्ऩूणद धातभदक सम्ऩदाहरुराई सभािेश गरय ऩूिादधायहरुको 

तनमतभत भभदतसम्बाय, सञ्चारन, सॊयऺण एिॊ सम्फिदन गनद तनजी ऺेत्र तथा 
साभदुावमक, सहकायी ऺते्र य उऩबोक्ता सतभततहरुराई प्रोत्सावहत गने नीतत 
तरइनेछ। 

 ऩूिादधाय प्रमोगकतादफाट उऩमोग कय सङ्कनमरन गरयनेछ।  



 अतततथ सत्कायका रातग नगय अतततथ गहृ तनभादण गरयनेछ। 

 िडा कामादरमको बिन तनभादण गनद िडा नॊ. १ को रातग आिश्मक फजेट 
वितनमोजन गरयनेछ। 

 प्रत्मेक िडाभा फारभैत्री ऩाकद , वऩकतनक थऩट, चौतायो, ऩोखयी, खेरभैदान, 

ऩथुतकारम, सॊग्रहारम, मोगकेन्र आदद थथाऩना गदै रतगनेछ।  

 सिायी ऩावकद ङ्गराई व्मिस्थथत गनद सडकका दामाॉफामाॉ अव्मिस्थथत रुऩभा सिायी 
साधन ऩावकद ङ्ग कामदराई तनरुत्सावहत गदै व्मिस्थथत ऩावकद ङ्ग ऺेत्रहरु तनभादण गरयने 
छ।  

 २६ वकरो चयॊ गेपेदी ऩक्की ऩरु तनभादणको कामदराई तनयन्तयता ददइनेछ। 

 दाप्चा ऩनुरूत्थान कामदक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ। 

 तबत्री रयङयोडको रुऩभा नगयऩातरका तबत्रका साविक गा.वि.स.हरुका भहत्िऩूणद 
भठ, भस्न्दय, गमु्फा, चचद आदद प्राकृततक सनु्दयताराई सभेट्ने गयी ऩमदटकीम 
सडकको रुऩभा तबत्री रयङयोड तनभादण गनुदका साथै नगय कामादरमराई सािदजतनक 
मातामात भापद त प्रत्मेक िडा सम्भ ऩहुॉच विथताय गरयनेछ । 

 राथकोटफेशी तरफ्ट तसॊचाई, वऩऩरटाय तरफ्ट तसॊचाई, खाक्सी तसॊचाई, टुतनटायफेशी 
तसॊचाई कामदक्रभहरुराई प्राथतभकताभा याखी आिश्मक फजेट वितनमोजन गरयनेछ। 

 जीणद अिथथाभा यहेका झोरङु्गे ऩरुहरुराई भभदत सम्बाय गनद आिश्मक फजेटको 
ब्मिथथा गरयनेछ ।  

 

२. सडक तथा मातामात तपद को विकास नीतत: 
 

 नभोफिु नगयऩातरका आतथदक िषद २०७५/०७६ भा तनभादण गरयएको नगयथतयीम 
मातमात गरुमोजनाराई ऩारयत गयी सो अनसुाय सडक भाऩदण्डराई सभमसाऩेऺ 
ऩनुयािरोकन गरयनेछ। 

 नभोफिु नगयऩातरकाको बकुण्डे फजायभा फढ्दै गएको सिायी चाऩ एिभ ्बौततक 
तनभादणराई ्मानभा याखी योशीखोरा, दाप्चेखोरा तथा नौविसेदेस्ख भेतथनकोट हुॉदै 
फचु्चाकोटसम्भ िैकस्ल्ऩक सडक सोती खोरा करयडोयहरुको तनभादण गरयनेछ । 



 दाप्चा सडक कारोऩते्र कामदराई चाडो बन्दा चाॉडो चौकीडाॉडा वि.वऩ. याजभागद 
सम्भ जोतडने कामद ऩयुा गनद ऩहर गने, हार यहेका बकुण्डे चौकीडाॉडा सडक, 

बकुण्डे काॉके्र खाक्सी सडक, बकुण्डे तल्रोहवटमा वऩऩरटाय सडक, बकुण्डे 
दायेगौडा हुॉदै गहते सडक, बकुण्डे ऐसेरचुौय हुॉदै श्माभऩाटी सडक, बकुण्डे 
पुरफायी सडक, बकुण्डेफाट चरुिा हुॉदै तबडाफायी सडक, बकुण्डेफाट काफ्रेथोक, 

चहुाने जोड्ने सडक, कानऩयु फोहोये कभेये सडक, ऩयुानागाउॉ तसम्रे फसेयी सडक, 

स्चन्डे वितभये सडकहरुराई तत्कार थतयोन्नती तथा ग्रािेरको व्मिथथा गरयनेछ। 

 नगयराई कारोऩते्र सडक भापद त तछभेकी ऩातरकाहरु योशी गाउॉऩातरकाको केन्र, 

ततभार गाउॉऩातरकाको केन्र, ऩाॉचखार नगयऩातरका केन्र य धतुरखेर 
नगयऩातरका केन्रसॉग जोड्ने य नगय तबत्र २ िटा कारोऩते्र रयङयोड तनभादण 
गने। नगयथतयीम मातामात गरुुमोजना अनरुुऩ सडकको तनभादण तथा भभदत गने 
व्मिथथा तभराईनेछ। 

 फावहयी रयङयोडको रुऩभा गहते–वऩऩरटाय–खाक्सी–चौकीडाॉडा–रासकोट–डाॉडागाउॉ 
कोटततभार–कानऩयु–फाहोये–ऩाॉचखार–फेरा–पुरफायी–नभोफिु–वितभये–तसम्रे हुॉदै ऩनु 
गहते सम्भ कारोऩते्र सडक भापद तजोतडनेछ । 

 श्माभऩाटी अरुफायीचौय ऩजुायीटाऩ ुसडक, श्रीयाभिथती देिीडाॉडा, पुसे्रडाॉडा सडक, 

कानऩयु सातभरु कभेये हुॉदै फोहोये सडक, फचु्चाकोट चरुिा बेडाफायी फोहोयेदोबान 
सडक, जोयसल्रा भहाॊकार हुॉदै देउयारी सडक, नभोफिु नगयऩातरका 
अन्तयऩातरका तनभादण अस्घ फढाइनेछ। 

 श्माभऩाटी अरुफायीचौय ऩजुायीटाऩ ुसडक, िडा नॊ. ३ य ५ जोड्न ेसडक, फचु्चाकोट 
चरुिा बेडाफायी फोहोयेदोबान सडक तनभादणको कामदराई तनयन्तयता ददइनेछ । 

 वितबन्न जात जातत, धभद सॊथकृतीहरुराई रस्ऺत गरय व्मिथथीत सभाधी थथरको 
प्रफन्ध गरयनेछ ।  

 ब्मिथथीत ऩूिादधाय विकासको रातग विथततृ ऩरयमोजना प्रततिेदन तमाय गरय 
कामादन्िमनभा ल्माइनेछ ।  

 

३. विद्यतु तथा िैकस्ल्ऩक उजाद सम्फन्धी नीतत् 



 

 यावष्डम प्रशायणको विद्यतु फायम्फाय अिरुि हनुे टोर, फथतीहरुभा 
सयोकायिाराहरुको सभेत सहबातगताभा िैकस्ल्ऩक उजादको विथताय गरयनेछ। 

 सभदुामको रागत सहबातगताभा दईु िषद तबत्र काठका तफजरुी ऩोरराई थटीरको 
ऩोररे प्रततथथाऩन गरयनेछ। 

 सािदजतनक भहत्िका थथान य भखु्म सडकभा सभदुामको साझेदायीभा सौमद फत्ती 
जडान गने नीतत अिरम्फन गरयनेछ।  

 ऩमदटकीम ऺेत्रको रुऩभा ऩरयस्चत नभोफिु थतऩुा, गमु्फाभा आउने ऩमदटकराई 
भ्मनजय गदै पूरफायी देस्ख नभोफिु श्माभऩाटीसम्भ सौमद सडक फस्त्त जडान 
गरयनेछ ।  

 एक घय, एक धाया कामदक्रभ प्रििदनका रातग वितबन्न प्रवितधहरु भापद त सञ्चारन 
बई यहेका ऩरयमोजनाहरुराई विद्यतुका रातग अनदुान ब्मिथथा गरयनेछ ।  

 

४. फथती विकास तथा बकूम्ऩ प्रततयोधी बिन तनभादण नीतत् 
 

 िथती विकासको तनम्ती एतसमारी भाऩदण्ड अनसुाय नगय तबत्रका सम्ऩूणद सॊयचनाभा 
सडक सञ्जार, खानेऩानी, टेतरपोन, िाईपाई, ढर व्मिथथाऩन तथा सडकहरुभा 
सनु्दय िोट–विरुिाहरुको िृऺ योऩण गने य ५ िषद तबत्रभा नगयराई थभाटद तसटीको 
रुऩभा विकास गरयनेछ। 

 मस नगयराई कृवष, आिास तथा औधोतगक ऺेत्रराई िगॉकयण गयी व्मिस्थथत 
सहयी विकास य औधोतगककयण गरयनेछ । 

 नगयऩातरका ऺेत्रभा तनभादण हनुे सफै वकतसभका बिन बकूम्ऩ प्रततयोधी फनाउन े
नीतत तरइनेछ । 

 नभोफिु ऺेत्रको साॊथकृततक सम्ऩदाराई सॊयऺण गनद विशेष बिन तनभादण भाऩदण्ड 
तथा नभोफिु ऺेत्र विकास कामदवितध तमाय गयी तरुुन्त राग ुगरयनेछ। 

 ऩूयातास्त्िक तथा साॊथकृततक भहत्िका भठ भस्न्दय, गमु्फा, चचद, ऩाटी ऩौिा, तफहाय, 

रगामतको सॊयऺण गरयनछे। 

 ऩयम्ऩयागत शैरीका घय तनभादणका रातग तफशेष कामदक्रभ ल्माइनेछ ।  



 

 

 

(घ) िाताियण तथा विऩद् व्मिथथाऩन 

१. िाताियण सॊयऺण नीतत् 
 

 ददगो विकास रक्ष्मका सूचकहरु ऩूया गनद विशेष नीतत तजुदभा गयी सोवह अनरुुऩभा 
कामदक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 िातायणराई प्रत्मऺ असय ऩने गरय विकास तनभादण सञ्चारन गने कामद तनरुत्साहीत 
गयी िाताियण सॊयऺणभा जोड ददईनेछ । 

 वितबन्न विषम विऻहरुसॉग सभन्िम गयी िाताियणभैत्री विकास कामदक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।   

 चौताया, ऩोखयी, खानेऩानीको भरु सॊयऺण रगामतका िाताियणभैत्री कामदहरु 
गरयनेछ । 

 िाताियणभैत्री घय, टोर, िडा तथा नगय तहका सूचकहरु तनभादण तथा ऩरयभाजदन 
गयी कामादन्िमनभा ल्माइनेछ। साथै भूल्माङ्कनमनका आधायभा ऩयुथकृत गने नीतत 
अिरम्फन गरयनेछ। 

 सम्ऩूणद टोर, िडा िाताियणभैत्री घोषणा गनद आिश्मक ऩूिादधाय तनभादण गयी 
िाताियणभैत्री नगय घोषणा गरयनेछ। 

 िडाहरुसॉगको सहकामदभा सडकको दामाॉ फामाॉ उऩमकु्त थथरभा स–साना उद्यान 
(फगैंचा) तनभादण गरयनेछ। 

 िाताियणभैत्री झोराहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गने कामदको प्रायम्ब गरयनेछ।  



 नगयतबत्र प्राकृततक विऩस्त्त य अन्म कृततभ विऩस्त्तफाट याहतका कामदक्रभ सञ्चारन 
गनद नगयऩातरका, नेऩार प्रहयी, नेऩारी सेना, येडक्रस, थकाउट रगामत वितबन्न 
सॊघसॊथथाहरुसॉग सभन्िम गरयनेछ।   

 नगय तबत्र यहेका दाप्चा खोरा, सोती खोरा रगामत अन्म खोराहरुको भाऩदण्ड 
तोकी खोराको दामाॉिामाॉ कोरयडोय तनभादण गयी दिैुतपद  फृऺ ायोऩण गरयनेछ।   

 नगयऩातरका तबत्रका फजाय ऺेत्रहरुराई रस्ऺत गयी सािदजातनक शौचारमहरुको 
तनभादण गरयनेछ ।  

 मिुा य फेयोजगाय जनशस्क्तराई रस्ऺत गयी थथानीमहरुसॉगको सहकामदभा विऩन्न 
ऩरयिायका रातग कफतुरमती िन य साभदुावमक िनको खारी जतभन, सािदजतनक, 

ऩतॉ, ऐरानी तथा नदद उकासको जग्गाभा परपूर, जडीफटुी तथा आमभा िवृि हनु े
विरुिाको उत्ऩादन तथा िृऺ ायोऩण कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 ऩोतरथीन झोराको प्रमोगराई तनरुत्सावहत अतबमान सञ्चारन गरयनेछ। 

 वि.ऩी. याजभागदको दाॉमा य फाॉमा ऺेत्रभा उद्योग थथाऩना गदाद िाताियण तथा 
जनजीिनभा प्रत्मऺ असय नऩने गरय सॊचारन गने व्मिथथा तभराइनेछ। 

 नभोफिु नगयऩातरकाको तसभा प्रायम्ब बए ऩतछको नभोफिु दाप्चा सडक खण्डको 
दामाॉ फामाॉ बागभा फगैंचा, ऩमदटकहरुराई आकषदण गने गयी ऩाकद  तनभाणद तथा 
सयसपाई कामदक्रभ गरयनेछ ।  

 घयको पोहोय घयैभा व्मिथथाऩन गनद प्रोत्साहन गने नीतत राग ु गरय थिच्छ 
शहयको प्रििदन गरयनेछ ।  

 

२.  विऩद् व्मिथथाऩन नीतत: 
 

 आकस्थभक सेिाका सिायी साधनहरु जथतै एम्फरेुन्स, दभकर आदद साधनराई 
नगय तबत्र तथा तछभेकी ऩारीकाहरुराई सभेत विऩद्को फेराभा तन्शलु्क सञ्चारन 
गरयनेछ। 



 गठन बएका सम्ऩूणद िडा थतयीम विऩद् व्मिथथाऩन सतभतत य नगय थतयीम विऩद् 
व्मिथथाऩन सतभततराई आिश्मक तातरभको व्मिथथा गदै स्रोत साधनमकु्त फनाई 
तमायी अिथथाभा यास्खनेछ। 

 प्राकृततक प्रकोऩभा ऩयेका ऩरयिायको याहत तथा ऩनुथथादऩनभा जोड ददइनेछ ।  

 नगयऩातरकािाया तनतभदत विऩद् व्मिथथाऩन तथा प्रततकामद मोजनाको आधायभा 
विऩदको ऩूिद तमायी गने काभराई विशेष प्राथतभकता ददनकुा साथै नगयऩातरकाभा 
आऩतकारीन उिाय तथा याहत कोष य साभग्रीको थऩ व्मिथथा गरयनेछ । 

 

 

 

३. पोहोयभैरा तथा सयसपाइ सम्फन्धी नीतत: 
 

 पोहय जसरे उत्ऩादन गददछ व्मिथथाऩनको भूल्म उसैरे ततनुदऩददछ, तरदैन भ पोहोय, 

घयभै फनाउछु मसराई भोहोय बने्न तसिान्त य पोहोयफाट भोहय फनाउने नीततराई 
अिरम्फन गदै नगय ऺेत्रभा उत्सजदन हनुे पोहयभैराराई व्मिस्थथत ढॊगरे 
व्मिथथाऩन गरयनेछ। 

 पोहयभैरा उत्सजदन थथरभा नै कुवहने य नकुवहने पोहय छुट्याई कुवहने पोहयराई 
भर फनाई कयेसाफायीभा प्रमोग गने गयाउने नीतत अिरम्फन गरयनेछ। 

 िडाथतयभा उत्सजदन हनुे पोहय िडाथतयभा नै विसजदन गने तथा श्रोतभा नै प्रकृतत 
अनसुाय छुट्याउने व्मिथथा तभराउन िडा सतभततहरुराई प्रोत्सावहत गने नीतत 
अिरम्फन गरयनेछ।  

 ददसाजन्म रेदो व्मिथथाऩन तथा पोहोयभैरा व्मिथथाऩनकारातग आिश्मक 
औजायको खरयद गयी विसजदनकारातग उऩमकु्त थथान छनौट गयी गैय सयकायी 
ऺेत्रको सहकामदभा आिश्मक कामद प्रायम्ब गरयनेछ य प्रवितधको प्रमोग गयी 
ददसाजन्म पोहोयहरुको उस्चत ठाउॉभा व्मिथथाऩन गनद आिश्मक व्मिथथा 
तभराईनेछ। 

 पोहोयभैरा व्मिथथाऩनको रातग सफै िडाभा जान सक्ने सिायीसाधनको 
व्मिथथाऩन गरयनेछ। 



 

 

(ङ) सॊथथागत विकास तथा सशुासन: 
 

१. सूचना सॊचाय तथा प्रवितध विकास सम्फन्धी नीतत् 
 

 नगय कामदऩातरकाको कामादरम, िडा कामादरम तथा विषमगत शाखा िा इकाईको 
सेिा प्रिाहराई सम्बि बएसम्भ सूचना प्रवितधभैत्री फनाउन आिश्मक फजेट 
व्मिथथा गरयनेछ। 

 नगयको भखु्म–भखु्म चोकहरुभा तन्शलु्क िाई–पाई नेटको व्मिथथा गरयनेछ । 

 नगयका भखु्म चोक, फजाय, धातभदक ऩमदटकीम ऺेत्र तथा सम्िेदनशीर थथरहरुभा 
तसतसवटबी जडान, तन्शलु्क िाइपाइ सेिा विथताय, सूचना केन्रहरुको व्मिस्थथत 
सञ्चारन, नेटिवकद ङ्ग विथताय रगामतका कामदहरु गरयनेछ।  

 नगयिासीको सूचना प्राप्त गने अतधकायराई सयुस्ऺत गनदको रातग नगय तबत्र 
ऩत्रऩतत्रका, एप.एभ. येतडमो, अनराईन तभतडमा सञ्चारन गनद सम्फस्न्धत सॊघ सॊथथा, 
व्मस्क्तराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

 नगयिासीराई सूचनाको हकको सतुनस्ित गने उदेश्मरे दैतनक िा साप्तवहक येतडमो 
कामदक्रभ सञ्चारन गरयनेछ  । 

 नभोफिु नगयऩातरकाराई थभाटद तथा सभिृ नगय विकासकारातग आिश्मकता 
ऩवहचान गयी चयणिि रुऩभा  सभम साऩेस्ऺत प्रवितधभैत्री नभोफिु विकास गने 
नीतत तरइनेछ । 

 नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ सवहत ऩत्रकारयतासॉग सम्फस्न्धत सॊघसॊथथाहरुसॉगको 
सहकामदभा सॊचाय ऺेत्रको प्रििदन कामदक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 

२. सॊथथागत विकास तथा भानि सॊसाधन सम्फन्धी नीतत् 
 



 नगयऩातरकाका आभ नगयिासी य नगयऩातरका फीच सूचना आदान प्रदानभा 
सहजता ल्माउन एिॊ नगयिासीका गनुासाहरुराई सभमभै सम्फोधन य बेटघाटको 
रातग सभेत सहजता एिॊ सयरता ल्माउन तथा सेिा प्रिाहभा सधुाय ल्माउन “हेरो 
नभोफिु” भोफाइर एप्स य “हेरो भेमय कऺ” थथाऩना गयी सॊचारनभा ल्माईनेछ। 

 गनुासो व्मिथथाऩन प्रणारी, नभोफिु एप्स, टोर फ्री नम्फय, हेरो नभोफिुको ऩेज 
सॊचारन गरयनेछ। 

 नगयऩातरकाफाट हनुे सफै वकतसभको बकु्तानीहरु फैंवकङ प्रणारीफाट गयाई विद्यतुीम 
कायोिायको व्मिथथा गरयनेछ।  

 नगयऩातरकारे सम्ऩूणद िडा सभेट्ने गयी नगयको आम्दानी, खचद, कामद प्रगतत 
विियण तै्रभातसक फरेुवटन भापद त प्रकाशन गने व्मिथथा गरयनेछ ।  

 कभदचायीहरुको कामदसम्ऩादन भूल्माङ्कनमन गयी उत्कृष्ट काभ गने कभदचायीराई 
ऩयुथकृत गने नीतत अिरम्फन गरयनेछ। 

 नेऩार सयकायफाट थिीकृत अन्तरयभ सॉगठन सॊयचना तथा दयफन्दीको ऩूणद ऩारना 
गदै सो सॉगठन सॊयचना तथा दयफन्दी तबत्र नऩने साविकदेस्ख तनयन्तय सेिा गयी 
यहेका कभदचायीहरुको िसृ्त्त विकासको सतुनितताकारातग ONM गयी  ऩद कामभ 
गनद सॊघीम सयकायसॉग सभन्िम गरयनेछ।  

 हयेक िडाभा प्रत्मेक आतथदक िषदभा कस्म्तभा एक िटा मोजना भवहरा भात्र 
सस्म्भतरत उऩबोक्ता सतभतत भापद त सञ्चारन गरयनेछ य उत्कृष्ट कामद गने 
उऩबोक्ता सतभतत य तनभादण व्मिसामीराई ऩयुथकृत गरयनेछ। 

 नाऩी कामादरमको सहकामदभा नगयतबत्र फनेका रगतकट्टा गनद फाॉकी यहेका 
सडकहरुको रगतकट्टा गयी सािदजतनक सडकभा रुऩान्तयण गरयनेछ। 

 नभोफिु नगयऩातरकाको चौतपी एिभ ्साझेदायीभा विकास गनद वितबन्न यावष्डम तथा 
अन्तयादवष्डम नगयऩातरकाहरुसॉग बतगनी सम्फन्ध थथाऩना गरयनेछ । 

 तडस्जटर नाऩी गने कामद वितबन्न सयकायी तनकामहरुसॊग सभन्िम गयी स्शघ्र 
कामादन्िमनभा ल्माईनेछ ।  

 विस्त्तम शसुासन कामभ गनद शून्म फेरुजकुो नीतत अिरम्फन गरयनेछ ।  



 नगयऩातरकाभा हनुे हयेक कामदको त्माङ्कनम तथा विियण विद्यतुतम भा्मभफाट 
अतबरेस्खकयण गरय सञ्चाय भा्मभफाट दैतनक िा साप्तावहक रुऩभा सािदजतनक गने 
नीतत अिरम्िन गरयनेछ ।  

 सािदजतनक सेिा प्रिाहराई नागरयकभैत्री य जिापदेही फनाउन प्रवितधभैत्री सेिा 
व्मिथथाऩनभा जोड ददईनेछ ।  

 ऩमदटकीम ऺेत्रको रुऩभा ऩरयस्चत नभोफिु ऩरयसयको व्मिथथाऩन, प्रििदन तथा 
विकासको रातग नभोफिु विकास सतभततको ऩरयकल्ऩना सवहतको सोवह फभोस्जभको  
आिश्मक कानून तजूदभा गयी कामादन्िमन गरयनेछ ।  

 

 

३. याजथि ऩरयचारन सम्फन्धी नीतत् 
 

 अनराइन भापद त याजथि फझुाउन य आतथदक कायोफायहरु मस आतथदक िषदफाट 
कनेक्ट आइ.वऩ.स. प्रणारीफाट सरुु गरयनेछ। 

 कय सहतुरमत प्रदान गनद आिश्मक काननुी व्मिथथा गरयनेछ। 

 उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानी (ऩावकद ङ थथर, शौचारम, घयटहया तनभादण गयी 
बाडाभा ददने) गयी आमस्रोत फढाउने कामदको थारनी गरयनेछ।  

 रेखा ऩरयऺणफाट औल्माइएका फेरुज ु तथा सझुािहरुराई आगाभी ददनहरुभा 
कामादन्िमन गदै फक्मौता, फेरुज ु एिॊ ऩेश्की पर्छ्यौट गने कामदराई प्रबािकायी 
रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

 फिुस्चत्त भारा प्रििदन कामदक्रभ सॊचारनभा ल्माइनछे। 

 

४.  सम्फन्ध, सहकामद तथा साझेदायी नीतत् 
 

 तीनै तह सयकायको सहकामद, सभन्िम य सहमोगभा वितबन्न नगय गौयिका 
आमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 सािदजतनक तनस्ज साझेदायी कामदक्रभराई विशेष प्राथतभकताभा याखी नगय गौयिका 
आमोजनाभा सािदजतनक य नीस्ज ऺेत्रको रगानीराई सतुनस्ितता गरयनेछ य नीस्ज 



ऺेत्रको रगानी, सहकामद, सभन्िम य सहमोगभा वितबन्न बौततक तनभादणका 
आमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 अन्म थथानीम तहरुसॉग साझा सयोकायका विषमहरु जथतै पोहोय व्मिथथाऩन 
केन्र, अग्नी तनमन्त्रण, सडक हरयमारी, प्रावष्टक तनमन्त्रण, थिाथ्म, स्शऺा, खेरकुद, 

ऩमदटन, नदी तनमन्त्रण, तसॊचाई, खानेऩानी आदीहरुभा सहकामद गने ।  

 

५.  साभास्जक ऩरयचारन तथा साभास्जक सशस्क्तकयण नीतत् 
 

 िडा सतभततहरुसॉगको सभन्िमभा िडा तथा टोर विकास सतभतत तनभादण गरय उक्त 
सतभततराई साभास्जक कामद गनद ऩरयचारन गरयनेछ । 

 वितबन्न वििाद थथानीम थतयभा नै भेरतभराऩकतादको भा्मभद्वाया भेरतभराऩ गने 
गयाउन िडाथतयीम सॊमन्त्र ऩरयचारन गरयनेछ। 

 सशुासन प्रििदन तथा बष्डाचाय तनमन्त्रणका रातग सयकायी, गैयसयकायी य तनजी सफै 
ऺेत्रभा सदाचाय प्रणारी विकास गरयनेछ । 

 

६. गैय सयकायी सॊथथा सम्फन्धी नीतत: 
 

 गैय सयकायी ऺेत्रको सभन्िमकारातग नगयऩातरकाभा थथावऩत गै.स.स. सभन्िम 
कऺ भापद त नगयऩातरका तबत्रको सफै ऺेत्रभा विकास तथा साभास्जक कामद सम्ऩन्न 
गनद तथा ऩरयचारन गनदका रातग सहकामद गरयनेछ। 

 एकिाय प्रणारी भापद त नगयऩातरकाको नीतत कामदक्रभभा सहमोग ऩमुादउने खारका 
कामदक्रभ बएभा िा यहेभा सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊथथाराई थिीकृतत ददने नीतत 
अिरम्फन गरयनेछ। 

७. न्मामीक सतभतत नीतत: 
 



 न्मामीक सतभतत भापद त तछटो छयीतो य सिदसरुब ढॊगरे न्माम सम्ऩादनको 
व्मिथथा तभराईने छ । 

 न्मामीक सतभततका ऩदातधकायी तथा भेरतभराऩकतादहरुको ऺभता अतबिवृिको 
रातग अतबभखुीकयणको व्मिथथा गरयनेछ ।  

 भेरतभराऩको भा्मभफाट िडा थतयभा भेरतभराऩकतादहरुको सकृमताराई प्रििदन 
गयी मथास्शघ्र वििाद साभाधान गरयने छ । 

 न्मामभा आभ नगरयकको ऩहुॉच सतुनस्ित गनद थथातनम न्मामीक सतभततको 
कामादरमराई व्मिस्थथत फनाईने छ । 

 घयदैरोभा न्मामीक सतभतत नायाका साथ िडा थतयभा घसु्म्त काननुी स्शविय सॊचारन 
गयी कानून सम्फन्धी अतबभखुीकयण तथा थथानीम जनताको घय दैरोभा  ऩतुग 
वििाद सभाधान गरयनेछ । 

 

 

 

 


