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॥ कृषि, पर्यटन र पूर्वयधवर : समदृ्ध गौरीगङ्गवको आधवर ॥ 

 

 

 

आ.र्. २०७८/०७९ को प्रस्तवषर्त नीतत तथव कवर्यक्रम 
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आ.र्. २०७८/०७९ को प्रस्तवषर्त नीतत तथव कवर्यक्रम 

क. आतथयक षर्कवस तथव भतूमसम्बन्धी नीतत 

अ) कृषि षर्कवस तथव पश ुसेर्व 
1. खेती र्ोग्र् जतमनको मवटो परLक्षण कवर्यिवई तनरन्तरतव दििै कृिकहरूिवई 
;xsfरी मवर्य त मिखवि तथव तबउतबजन उपिब्ध गरवउने एर्म ्प्रवङ्गवररक मि 
बनवउन प्रषर्तधको तवतिम दिइ प्रवङ्गवररक खेतीउन्मूख नगरपवतिकवको रुपमव 
षर्कवस गररनेछ। 

2. मौसमी तथव बेमौसमी तरकवरी उत्पविनdf जोड दिइय र्िरू्ि खेती तथव कृषिमव 
आत्मतनभयर बनवइने छ । 

3. एक घर एक करेसवबवरीको अर्धवरणव अनरुुप तवजव र्िरू्ि र तरकवरीको 
उत्पविन तथव उपभोगमव र्षृद्ध गररनेछ ।  

4. कृषि र पशपुविनमव व्र्वर्सवषर्कतव अतभर्षृद्ध गनय व्र्वसवषर्क कृिक, पशपुविन 
समूह तथव र्मयहरूिवई धवन र गहँकुो उन्नत तबउ खरीिमव ५० प्रततशत अनिुवन 
एर्म ्कृषि  औजवर खरीिमव सहतुिर्तमव दिई प्रोत्सवहन गररनेछ । 

5. सिुरुपश्चिम प्रिेशस्तरीर् रसवर्तनक मि भण्डवरण तनमवयणकव िवतग पहि गररनेछ 
। 

6. नगरपवतिकव अन्तगयतकव हैतसर्त तबग्रकेव र्नके्षत्र, निी षकनवर तथव सवर्यजतनक 
के्षत्र बवँझो रवख्न ेप्रर्शृ्चििवई तनरुत्सवषहत गिै बकृ्षवरोपण एर्म ्चक्िवबन्िी खेतीमव 
जोड दिइनेछ । 

7. कृषि उत्पविन र्षृद्ध गनय कृिकहरूिवई सवनव तसँचवई र्ोजनवमव ५० प्रततशत 
अनिुवनको व्र्र्स्थव गररने छ । 

8. पशपुविन षर्शेिकव पकेट के्षत्रहरू तनधवयरण गरी एक गवउँ एक उत्पविन 
कवर्यक्रमिवइय व्र्र्सवर्Lकरण ub{} एक र्िे तथव बहबुिे घवँसकव तबउ, बेनवय डवँिे 
#f; रोपण गरी घवँसमव आधवररत पशपुविनमव जोड दिइनेछ। 
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9. पशपुविन पकेट क्षेत्रहरू षर्कवस गरी kश ु आहवर तथव नश्ल सधुवर र पश ु
स्र्वस््र् सेर्व तबस्तवर गिै मवछव, मवस,ु िधु, अण्डव उत्पविनमव  आत्मतनभयर 
बन्न प्रोत्सवहन गररनेछ। 

आ) उद्योग, र्वश्चणज्र्, सहकवरी तथव पर्यटन षर्कवस 

10. नवगररक समवज, उद्योग बवश्चणज्र् संघ, प्रहरी प्रशवसन, र्षुद्धश्चजर्ी, 
समवजसेर्ी िगवर्तको सहर्ोगमव सरकवरबवट स्र्ीकृत मदिरव मवत्र तबक्री, षर्तरण 
र व्र्र्स्थवपन गनय तनश्चित सङ्ख्र्व तथव ठवँउमव मवत्र अनमुतत दिइनेछ । 

11. स्थवनीर् बजवर क्षेत्रिवई व्र्र्श्चस्थत बनवउन तनर्तमत अनगुमन एर्म ्कर, 

व्र्वर्सवषर्क तथव  औद्योतगक श्चशक्षवको प्रबन्ध गररने छ । नर्उद्यमी मषहिव, 
ितित, अपवङ्गतव भएकव व्र्श्चि तथव सीमवन्तकृतहरूिवई उद्योग सञ्चविन गिवय 
५० प्रततशत कर छुट सषहतको औद्योतगक ग्रवम स्थवपनव गररने छ । 

12. सहकवरीमव आर्द्ध षर्पन्न मषहिव, सीमवन्तकृत समिुवर्, अपवङ्गतव ePsf र 
भतूमहीन श्रतमकहरूिवई एकि तथव सवमषुहक रूपमव स्र्रोजगवरमूिक उद्योग 
व्र्र्सवर् सञ्चविन क्षमतव षर्कवसकव िवतग व्र्र्सवषर्क तथव तसपमिुक तवतिम 
प्रिवन गररनेछ । 

13. नगरपवतिकवतभत्र पर्यटकीर् गततषर्तध बढवउन सवमषुहक तथव तनजी 
सवझेिवरीमव प्रवकृततक र्वतवर्रणमव प्रततकुि असर नपने गरी प्रवकृततक सौन्िर्य र 
स्र्च्छन्ितव कवर्म रव्िै पर्यटकीर् क्षेत्रहरूमव होटि, िज, ररसोटय, मनोरञ्जन 
स्थि, होमस्टे आदि तनर्मअनसुवर खोल्न एर्म ्सञ्चविन गनय प्रोत्सवहन गररनेछ । 

14. बवि उद्यवन र हबयि पवकय  तनमवयण कवर्यिवई तनरन्तरतव दििै अन्र् प्रवकृततक, 
wfतमयक, सवँस्कृततक तथव पर्यटकीर् महत्र् बोकेकव तवि, तिैर्व, मठ, 
मश्चन्िरहरूको सम्भवव्र्तव अध्र्र्न गरी संरक्षण, सम्बधयन तथव प्रर्धयन गररने% . 

15. मोहन्र्वि धवतमयक बनक्षेत्रतभत्र श्चचतडर्वखवनव तनमवयणकव िवतग सम्भवव्र्तव 
अध्र्र्न गरी सम्बश्चन्धत तनकवर्हरूमव पहि गररनेछ ।  
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इ) भतूम व्र्र्स्थवपनसम्बन्धी 

16. भ-ूउपर्ोग नीतत अनसुवर जग्गवको र्गीकरण गरी नगरपवतिकवतभत्रकव 
सरकवरी, सवर्यजतनक,  ऐिवनी, पती जग्गवको िगत रवखी सँरक्षण गररनेछ ।  

17. भतूमसम्बन्धी समस्र्व समवधवन आर्ोगसँगको समन्र्र्मव नवप नक्सव तर्वर 
गरी भतूमहीन ितित, सकुुम्बवसी र अव्र्र्श्चस्थत बसोबवसीिवई जग्गव धनी प्रमवण 
पूजवय षर्तरण गररनेछ । 

ख. सवमवश्चजक षर्कवस सम्बन्धी नीतत:- 

अ) श्चशक्षव, र्रु्व तथव खेिकुिसम्बन्धी 

18. मवनर् पूजँी तनमवयण तथव सवमवश्चजक आतथयक रुपवन्तरणकव प्रततस्पधी, 
प्रवषर्तधक, व्र्वर्सवषर्क, रोजगवरोन्मखु, जीर्नोपर्ोगी र गणुस्तरीर् षर्द्यविर् 
श्चशक्षविवई उच्च प्रवथतमकतव दििै शैश्चक्षक तथव भौततक पूर्वयधवरको षर्कवस, ममयत 
सँभवर, िक्ष जनशश्चि एर्म ्शैक्षश्चणक सवमग्रीको व्र्र्स्थव र नर्ीनतम प्रषर्तधको 
प्रर्ोग गनय षर्द्यविर् श्चशक्षवमव प्रवथतमकतवकवसवथ िगवनी र्षृद्ध गररनेछ । 

19. षर्द्यविर् श्चशक्षव के्षत्रको समग्र सधुवर र षर्कवसकव िवतग र्स 
नगरपवतिकवबवट स्र्ीकृत "श्चशक्षव षर्कवस गरुूर्ोजनव"  कवर्वयन्र्र्निवई 
प्रवथतमकतवसषहत तनरन्तरतव दिइनेछ । 

20. षर्द्यविर् उमेर समूहकव कुनै पतन बविबवतिकव नछुट्ने गरी (no child left 

behind) सघन भनवय अतभर्वन सञ्चविन एर्म ् अतभभवर्कतबहीन बविबवतिकवको 
अतभभवर्कत्र् ग्रहण गररनेछ । अपवङ्गतव एर्म ् षर्शेि तसकवइ क्षमतव भएकव 
बविबवतिकविवई प्रत्रे्क कवर्यक्रममव प्रवथतमकतव दिइनेछ । 

21. गणुस्तरीर् र तनिःशलु्क षर्द्यविर् श्चशक्षव (कक्षव १० सम्म) कव िवतग 
सवमिुवषर्क षर्द्यविर्हरूिवई श्चशक्षण सेर्व करवर बमोश्चजम नगर श्चशक्षकको रुपमव 
षर्द्यविर्हरूमव षर्द्यवथीको अनपुवतमव आर्श्र्क श्चशक्षक िरबन्िी उपिब्ध 
गरवइनेछ।  
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22. गणुस्तरीर् षर्द्यविर् श्चशक्षव प्रर्द्धयनकव िवतग दिर्वखवजव, खेिकुि तथव 
अततररि षक्रर्वकिवप, छवत्रवहरूिवई तनिःशलु्क सेनेटरी प्र्वड षर्तरण, षर्ज्ञवन 
प्रर्ोगशविव, कम्प्र्टुर प्रर्ोगशविव,  पसु्तकविर्, छवत्रर्शृ्चि जस्तव कवर्यक्रमहरू 
तनरन्तरतव दिइनेछ । 

23. षर्द्यविर् श्चशक्षवमव सहज पहुँच र गणुस्तरीर् श्चशक्षवको सतुनश्चिततव गनय 
षर्द्यविर् एकीकरण (school merging) एर्म ्गणुस्तर सधुवर गनय प्रोत्सवषहत गररनेछ 
। 

24. रवषिर् पवठ्यक्रम प्रवरुप र षर्द्यविर् श्चशक्षवको पवठ्यक्रम अनसुवर आधवरभूत 
तहको गौरीगङ्गव स्थवनीर् पवठ्यक्रम र पवठ्यसवमग्रीहरू षर्कवस गररनेछ । 
आगवमी र्ियहरूमव र्सको कवर्वयन्र्र्नकव िवतग क्रमशिः थप पवठ्य सवमग्रीहरू र  
अनिवइन तथव रै्कश्चल्पक श्चशक्षण तसकवइकव िवतग श्चशक्षकहरूको क्षमतव षर्कवस 
गररनेछ । 

25. श्चशक्षकहरुको तनर्तमततव र षर्द्यविर्मव कवर्य समर् सधुवर, तनर्तमत प्र.अ. 
बैठक, शैक्षश्चणक सवमग्रीसषहत र्ोजनवर्द्ध श्चशक्षण, शैश्चक्षक पवत्रो कवर्वयन्र्न र 
सूचकसषहतको तनर्तमत अनगुमन सपुरररे्क्षण मवर्य त षर्द्यविर्मव नै प्रवषर्तधक 
सहवर्तव उपिब्ध गरवइ षर्द्यवथीहरूको तसकवइ उपिश्चव्ध अतभर्षृद्ध गररनेछ । 

26.  “स्र्स्थ तन, सर्व मन र तसजयनशीि मश्चस्तष्क” को मवन्र्तविवई स्थवषपत 
गनय दिर्व खवजवमव पत्र ुखवनव (junk food) िवई तनरुत्सवषहत गिै एकरुपतवकव िवतग 
सबै षर्द्यविर्हरूमव दिर्व खवजवको सवप्तवषहक दिर्व खवजव सूची (menu) िवगू 
गररनेछ । षकशोरवर्स्थवकव षर्द्यवथीहरूिवई मनोसवमवश्चजक समस्र्व, षर्तभन्न 
कुित र जोश्चखमहरूबवट बच्न षर्द्यविर् मवनतसक स्र्वस््र्, श्चशक्षव जस्तव 
कवर्यक्रमिवई तनरन्तरतव दिइनेछ । 

27. श्चशक्षक र कमयचवरीहरूको पेसवगत षर्कवसकव िवतग तह र षर्िर्गत श्चशक्षक 
कवर्यशविव एर्म ्तनर्तमत षर्िर् श्चशक्षक गोष्ठी सञ्चविन गररनेछ । श्चशक्षकहरूिवई 
अनिवइन कक्षव सञ्चविन तथव रै्कश्चल्पक श्चशक्षण तसकवइकव िवतग सूचनव 
प्रषर्तधको प्रर्ोग, अंग्रजेी तथव स्थवनीर् भविवको मवध्र्ममव श्चशक्षण, शैश्चक्षक 
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सवमग्री तनमवयण र प्रर्ोग सम्बन्धी कवर्यशविव जस्तव पेसवगत षर्कवसकव 
कवर्यक्रमबवट क्षमतव अतभर्षृद्ध गररनेछ । 

28. षर्द्यविर् सशुवसन (school governance) प्रर्द्धयन गनय षर्द्यविर् व्र्र्स्थवपन 
सतमतत गठन र षर्द्यविर्कव कवर्यक्रमहरूमव अतभभवर्कहरूको सषक्रर् सहभवतगतव, 
अतभभवर्क श्चशक्षव, शैश्चक्षक नेततृ्त्र् क्षमतव षर्कवस तथव कवर्यसम्पविन करवर गरी 
षर्द्यविर् व्र्र्स्थवपनमव सधुवर गररनेछ । 

29. हविसम्म सरकवरबवट एकिमै न्रू्न पवररश्रतमक पवइरहेकव बविषर्कवस 
श्चशक्षक र षर्द्यविर् कमयचवरीहरूिवई थप मवतसक प्रोत्सवहन अनिुवनको व्र्र्स्थव 
गररनेछ ।  

30. ससँ्थवगत षर्द्यविर्हरूिवई सेर्वमखुी बनवउन कवर्यषर्तध बमोश्चजम सूचक 
सषहतको तनर्तमत अनगुमन, तनर्मन र तनर्न्त्रण गिै शैश्चक्षक गणुस्तर सधुवर 
गररनेछ । 

31. श्चशक्षण तसकवइ र परीक्षविवई पररपूरककव रूपमव तििै षर्द्यविर् श्चशक्षव 
गणुस्तरको मवपक आधवरभतू तह कक्षव ८ को अश्चन्तम परीक्षविवई गणुस्तरीर् 
व्र्र्श्चस्थत, मर्वयदित र स्तरीकृत बनवउन प्रश्नपत्र तनमवयण, उिरपशु्चस्तकव परीक्षण 
तथव मूल्र्वङ्कन सम्बन्धी क्षमतव षर्कवस गररनेछ । आगवमी दिनमव कक्षव ५ मव 
पतन स्थवनीर् तहस्तरीर् अश्चन्तम मूल्र्वङ्कन गररनेछ । 

32. शैश्चक्षक गणुस्तरमव प्रततस्पधी र्वतवर्रण तसजयनव गनय गौरीगङ्गव नमनुव 
षर्द्यविर् कवर्यक्रमिवई तनरन्तरतव दिइनेछ। 

33. प्रत्रे्क र्िय उत्कृष्ट षर्द्यविर्‚ षर्.व्र्.स. अध्र्क्ष, प्र.अ., श्चशक्षक, अतभभवर्क 
तथव षर्द्यवथीहरूिवई शैश्चक्षक गणुस्तर मवपिण्डकव आधवरमव सम्मवन गररनेछ । 
अनकुरणीर् शैश्चक्षक तसकवइकव िवतग अनभुर् आिवन प्रिवनकव कवर्यक्रम गररनेछ 
। 

34. सवक्षर गौरीगङ्गव घोिणवसँगै अनौपचवररक श्चशक्षव आर् आजयनकव कवर्यक्रम 
सञ्चविन गिै सवक्षरतव र जीर्नपर्यन्त श्चशक्षव समेत प्रर्द्धयन गररनेछ । 
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35. छोटो अर्तधकव प्रवषर्तधक र व्र्वर्सवषर्क तसप षर्कवस तवतिम तथव सहज 
व्र्र्सवषर्क र्वतवर्रण उपिब्ध गरवई र्रु्वहरूिवई उद्यमशीि ‚ रोजगवर एर्म ्
स्र्रोजगवर र आत्मतनभयर बन्िै र्शृ्चिमवगय पषहचवन गनय प्रोत्सवषहत गररनेछ । 

36. नगरपवतिकवतभत्र खेिकव पूर्वयधवर षर्कवस कवर्यक्रमिवई जोड दिँिै 
नगरस्तरीर् खेिकुि कवर्यक्रमिवई तनरन्तरतव दिईनेछ । 

आ) स्र्वस््र् सम्बन्धी 

37. कोतभड १९ को प्रकोपबवट नवगररक जीर्नको रक्षव गनय अश्चक्सजन 
प्िवन्टसषहतको ५० सैर्वको अस्थवर्ी कोतभड अस्पतवि सञ्चविनिवई तनरन्तरतव 
दिईनेछ । 

38. स्र्वस््र् सेर्वमव सरै् नवगररकको सहज पहुँच हनेु गरी गणुस्तरीर् एरं् 
आधवरभतू स्र्वस््र् सेर्व प्रिवन गनय नगरपवतिकवतभत्र एक 1५ सैर्वको अस्पतवि 
तनमवयण सवथै सबै आधवरभतू स्र्वस््र् केन्रहरूबवट तनिःशलु्क स्र्वस््र् सेर्व 
उपिव्ध गरवईनेछ । 

39. शंकवस्पि क्षर्, कुष्ठ तथव औिोरोगीहरूको र्डवस्तरमै नमनुव परीक्षण, 
पषहचवन र उपचवर गरी क्षर्रोग, कुष्ठरोग तथव औिो रोग मिु नगरपवतिकव 
बनवउने आधवर तर्वर गररनेछ । 

40. मवत ृतथव श्चशश ुमतृ्र्िुर घटवउन तनिःशलु्क ग्रवमीण अल्रवसवउण्ड कवर्यक्रम 
तबस्तवर गररनेछ । 

41. संस्थवगत सतु्केरी बढवउन स्र्वस््र् संस्थवहरूको प्रसतुत सेर्व क्षमतव अतभर्षृद्ध 
गरी गभयर्ती मषहिवहरूिवई नगरपवतिकवतभत्र तनिःशलु्क एम्बिेुन्स सेर्व उपिब्ध 
गरवइनेछ। 

42. आधवरभतू स्र्वस््र् केन्रहरूमव आर्श्र्क जनशश्चि, प्रर्ोगशविव तथव 
एम्बिेुन्स सषहतको र्तथयङ्ग सेन्टर सेर्व तबस्तवर गरी क्षमतव अतभर्षृद्ध गररनेछ । 
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43. मधमेुह, उच्च रिचवप र आङ खस्ने समस्र्व जस्तव िीघयरोगहरूको 
तनिःशलु्क स्र्वस््र् परीक्षण र उपचवरमव प्रत्रे्क स्थवनीर्बवसीको पहुँच सतुनश्चित 
गररनेछ। 

44. स्र्वस््र् तबमव कवर्यक्रम प्रभवर्कवरी रुपमव कवर्वयन्र्र्न, आम जनतविवई 
मवनतसक स्र्वस््र् परवमशय र उपचवर सेर्व उपिब्ध गरवईनेछ। 

45. ×स्र्स्थ तन; स्र्स्थ मन र मश्चस्तष्क" भन्ने नवरविवई ध्र्वनमव रवखी 
षर्द्यवथीहरूिवई प्रजनन ्स्र्वस््र् श्चशक्षव प्रिवन गररनेछ। 

46. स्र्वस््र् संस्थवहरूको सवमवश्चजक परीक्षण र मषहिव स्र्वस््र् स्र्रं्सेषर्कव 
प्रोत्सवहन कवर्यक्रमको तनरन्तरतवबवट स्र्वस््र् संस्थव सदुृढीकरण तथव मषहिव 
स्र्वस््र् स्र्रं् सेषर्कविवई प्रभवर्कवरी बनवइ गणुस्तरीर् र सर्यसिुभ स्र्वस््र् सेर्व 
अतभर्षृद्ध गररनेछ । 

47. सबै र्डवहरूमव खोप केन्र स्थवपनव तथव सञ्चविन गरी सरै् 
बविबवतिकवहरूिवई खोपको िवर्रवमव ल्र्वई पूणयखोप सतुनश्चित नगरपवतिकव 
घोिणव गररनेछ । बविबवतिकवहरूमव कुपोिणिवई न्रू्नीकरण गरी पूणयर्षृद्ध 
अनगुमन सषहत तोषकएकव सचुवङ्क परुव गरी पोिणमैत्री र्डव घोिणव पिवत 
पोिणमैत्री नगरपवतिकवको आधवर तर्वर गररनेछ ।   

48. स्र्वस््र्कमी तथव मषहिव स्र्वस््र् स्र्रं् सेषर्कवहरूिवई कोरोनव रोग, 
मवहवमवरी र िीघयरोगहरूको रोकथवम तथव तनर्न्त्रण बवरे अतभमखुीकरण गरी 
जनचेतनव अतभर्षृद्ध गररनेछ । 

49. आर्रेु्दिक औिधविर् तथव प्रवकृततक श्चचषकत्सव सेर्व षर्स्तवर एर्म ्आखँव 
उपचवर केन्र तथव िन्त सेर्व केन्र सञ्चविनमव ल्र्वइनेछ । 

इ) खवनेपवनी तथव सरसर्वई 

50. श्चजल्िवतहबवटै खुिव दिशवमिु नगर घोिणव भैसकेकविे बजवर क्षेत्र र 
सवर्यजतनक स्थवनहरूमव सवर्यजतनक शौचविर् तनमवयण, ममयत सँभवर तथव 
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सञ्चविनको व्र्र्स्थव गरी पूणय सरसर्वईको अर्धवरणव कडवइकव सवथ पविनव 
गरवईनेछ । 

51. सबै नगरर्वसीको पहुँचमव पगु्ने गरी शदु्ध खवनेपवनी र्ोजनव तबस्तवर गररनेछ 
। 

ई) िैषङ्गक समवनतव तथव सवमवश्चजक समवरे्शीकरण 

52. सवमवश्चजक, आतथयक आधवरमव पछवतड परेकव मषहिव, बविबवतिकव, मिु 
कमैर्व, मिु कम्िहरी, मिु हतिर्व, एकि मषहिव, सीमवन्तकृत समिुवर्, 
द्बन्िषपडीत तथव सषहि पररर्वर, ितित र अपवङ्गतव भएकव व्र्श्चिहरूको 
बहआुर्तमक सशिीकरणमव जोड दिईनेछ । 

53. िश्चक्षत मषहिवहरूकव िवतग प्रजनन स्र्वस््र्, िैषङ्गक समवनतव, मषहिव 
सशिीकरण जस्तव ×मषहिवसँग उपमेर्र कवर्यक्रम" िवई तनरन्तरतव दिइनेछ । 

54. बविबवतिकव तथव षकशोर षकशोरीहरूको क्षमतव अतभर्षृद्ध गनुयकव सवथै, 
िैषङ्गक षहंसव, िवग ुऔिध, बविषर्र्वह, बहतुबबवह, बवि तथव र्ौन िवु्र्यर्हवर, 
जवतीर् षर्भेि र छवउपडीप्रथव जस्तव सवमवश्चजक षर्कृतत र कुरीतत षर्रुद्धमव 
सचेतनव, जवगरण अतभर्वन र तवतिम सञ्चविन गररनेछ । 

55. जेष्ठ नवगररकहरूकव ज्ञवन, सीप र अनभुर् पसु्तवन्तरण गिै जेष्ठ नवगररक 
तमिन केन्र स्थवपनव गररनकुव सवथै जेष्ठ नवगररक सम्मवन कवर्यक्रमिवई 
तनरन्तरतव दिइनेछ । 

56. िैषङ्गक उिरिवर्ी बजेटको अर्धवरणव अनरुुप िैषङ्गक षर्भेि, जवतीर् 
छुर्वछुत, समवन कवमकव िवतग समवन ज्र्विवमव हनेु भेिभवर् र अन्र् 
षर्भेिहरूिवई तनमुयि गिै षर्भेिमिु गौरीगङ्गव बनवइनेछ । 

ग. पूर्वयधवर षर्कवससम्बन्धी नीततिः 

अ) सडक तथव पिु (झोिङु्ग ेपिु) 
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57. प्रत्रे्क र्डवमव एउटव बवटो नगर गौरर्को र्ोजनवको रुपमव षर्कवस गिै 
क्रमवगत रुपमव कविोपते्र गररनेछ । नरँ्व सडक पषहचवन गरी कृषि सडक, 
पर्यटकीर् सडक, पिमवगय, चक्रपथ स्तरोन्नश्चि गररनेछ। 

58. मु् र् बजवरसँग जोड्ने MTMP मव परेकव सडक स्तरोन्नतत, ढि तनकवस, 
मु् र् चोक र सम्रे्िनशीि क्षेत्रमव सौर्य बिी एर्म ् तस.तस. क्र्वमरव जडवन 
गररनेछ ।  

59. नगरपवतिकवतभत्रकव सबै अस्थवई पिुहरूिवई क्रमशिः षर्स्थवषपत गनय षर्स्ततृ 
र्ोजनव प्रततबेिन तर्वर गरी सोकव आधवरमव र्गीकरण तथव तनमवयण कवर्य अगवडी 
बढवईनेछ । 

आ) भर्न तथव शहरी षर्कवस 

60. हवि तनमवयणवधीन र अब तनमवयण हनेु सबै सवर्यजतनक भर्न, शौचविर् 
िगवर्तकव सँरचनवहरू िैषङ्गकमैत्री, बविमैत्री तथव अपवङ्गमैत्री बनवइनेछ । 

61. अतत षर्पन्न तथव षर्पद् जोश्चखममव परेकव घरपररर्वरकव िवतग ×जनतव 
आर्वस कवर्यक्रम" िवई तनरन्तरतव दिनकुव सवथै न्रू्न िवगतमव आधवररत आर्वस 
"िो कस्ट हवउश्चजंग मोडि" तर्वर गरी सोही अनरुूप आर्वस तनमवयण गनय 
प्रोत्सवहत गररनेछ। 

62. षहंसव षपडीत मषहिव तथव बविबवतिकवहरूकव िवतग सरुश्चक्षत आर्वस गहृ 
(safe house) तनमवयण गररनेछ। 

इ) तसचँवई 

63. प्रत्रे्क र्डवमव तसंचवई परु्वयउन खुरखरुरर्व तसँचवई आर्ोजनव, कन्रव तसँचवई 
आर्ोजनव, बेतनी तसँचवई आर्ोजनव, बनबेहडव तसँचवई आर्ोजनव िगवर्त तडप 
बोररङ्ग तसंचवई र्ोजनविवई तनरन्तरतव दिईनेछ । 

घ) र्न, र्वतवर्रण तथव षर्पद् व्र्र्स्थवपन नीतत  

अ) र्वतवर्रण संरक्षण तथव जिर्वर् ुपररर्तयन 
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64. प्रवकृततक स्रोत र सम्पिवको समशु्चचत सिपुर्ोग गिै दिनवनदुिन मवतसँिै 
गएको र्न के्षत्रको दिगो षर्कवस तथव बसन्तव जैषर्क मवगयिवइ संरक्षण गरी 
प्रििुणमिु र्वतवर्रण, स्र्च्छ हवर्व, स्र्स्थ व्र्श्चि र सभ्र् समवज तनमवयण 
अतभर्वनमव जोड दिइनेछ। 

65. जिर्वर् ु पररर्तयनिे हनु सक्ने जोश्चखम न्रू्नीकरण गनय षर्पद् जोश्चखम 
क्षेत्रको पषहचवन, नक्सवङ्कन, पूर्यतर्वरी, संरक्षण र व्र्र्स्थवपन गररनेछ । 

66. सङ्कटवपूणय अर्स्थवकव जतडबटुी तथव र्न र्नस्पततहरूको संरक्षण, जैषर्क 
षर्षर्धततवकव षहसवबिे महत्र्पूणय के्षत्र (biodiversity hot spot) को पषहचवन, 
संरक्षण र जैषर्क षर्षर्धतवको अतभिेखीकरण गररनेछ। 

67. र्वतवर्रण संरक्षण ऐन र तनर्मवर्िी अनसुवर प्रत्रे्क र्ोजनवको 
EIA/IEE/BEA गररनेछ। 

68. जिर्वर् ु पररर्तयनकव कवरण जि सतह घटिै गएको अर्स्थवबवट तसश्चजयत 
समस्र्व समवधवनको िवतग पवनी पनुयभरण पोखरीको स्थवपनव, भएकव तवि र 
पोखरीको संरक्षण गररनेछ ।  

69. रेड प्िस कवर्यन सश्चन्ञ्चततबवट नगरपवतिकविे अनिुवन प्रवप्त गने सम्भवर्नव 
भएकविे र्न के्षत्रको व्र्र्स्थवपन तथव षर्स्तवर गरी आगवमी तीन र्ियतभत्र 
नगरपवतिकविवई धुँर्वरषहत के्षत्रको रुपमव षर्कवस गने अतभर्वनिवई मूतयरुप दिन 
षर्तभन्न संघ संस्थवहरूसँग सहकवर्य गररनेछ । 

70. र्न तथव तसमसवर क्षेत्रको पषहचवन र सम्र्द्धयन गिै नगरपवतिकवतभत्रकव ४० 
षर्ट चौडवइकव सडकहरूमव टोि षर्कवस सतमततको सषक्रर्तवमव १५/१५ 
तमटरको िरुीमव र्कृ्षवरोपण गरी हररर्विी क्षेत्र बनवइनेछ। 

आ) र्ोहोरमैिव तथव ढि व्र्र्स्थवपन 

71. स्र्च्छ तथव सर्व बजवर रवख्न र्ोहर व्र्र्स्थवपन गने कवर्यिवई प्रभवकवरी 
रुपमव तनरन्तरतव दिइने छ । 
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ई) षर्पि व्र्र्स्थवपन 

72. प्रवकृततक प्रकोप तथव षर्पद् मव परेकविवइ "जहवँ अभर त्र्हवँ नगर"  
(support on the spot) को मवन्र्तवमव रही सञ्चविन हुँिै आएको कवर्यक्रमिवइ 
तनरन्तरतव दिइनेछ। 

73. षर्पद् सरुक्षव र्रु्व समहु गठन तथव तवतिम सञ्चविन गरी षर्पद् जोश्चखम 
न्रू्नीकरण गनय पहि गररनेछ । 

74. जैषर्क तथव तवर जविी तटबन्ध गरी निी कटवन तनर्न्त्रण गररनेछ। 
75. आगिवगी तनर्न्त्रण गनय िमकि खररि गररनेछ । 

ङ) सशुवसन तथव संस्थवगत षर्कवससम्धी नीतत 

अ) सवमवन्र् सेर्व 

76. सेर्वग्रवहीिवइय सरि र सहज सेर्व तिन सहर्ोग परु्वयउन ‘हेल्प डेस्क’ 
स्थवपनव गरी आर्श्र्क शवखवहरूमव पविो प्रणविी (queue management system) 
िवग ुगररनेछ । 

77. नगरपवतिकवबवट प्रिवन गररने सेर्विवइय प्रतबतधमैत्री, सर्यसिुभ, छररतो र 
प्रवथतमकतवर्िु बनवइनेछ । सेर्वग्रवहीको पषृ्ठपोिण तिने पद्धततिवइय संस्थवगत 
गिै, नवगररक समवज र सरोकवरर्विवहरूबवट प्रवप्त गनुवसोको तत्कवि समवधवन 
गने गरी सेर्व प्रबवहकव मवपिण्ड तनधवयरण गररनेछ । 

आ) सशुवसन प्रर्द्बयन 

78. नगरपवतिकवको संस्थवगत स्र्-मूल्र्वङ्कन (LISA) नततजवको आधवरमव रवम्रव 
अभ्र्वसहरूिवई तनरन्तरतव दििै सधुवर गनुयपने के्षत्रहरू पषहचवन गरी क्षमतव 
षर्कवस र्ोजनव तर्वर गरी कवर्वयन्र्र्नमव तीव्रतव ल्र्वइनेछ । 

79. नगरपवतिकव अन्तगयतकव तनकवर्हरूको कवर्यषर्र्रण तथव अनसुन्धवनमव 
आधवररत सङ्गठन तथव व्र्र्स्थवपन (organization and management) मवर्य त 
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सङ्गठन सँरचनव एर्म ्जनशश्चि प्रके्षपण गिै र्सैकव आधवरमव जनशश्चि मवग तथव 
पूततय गरी कवर्वयन्र्र्न गररनेछ । 

80. नगरपवतिकिे सञ्चविन गरेकव सबै र्ोजनवहरूको सूचकसषहत प्रभवर्कवरी 
अनगुमन तथव मूल्र्वङ्कन गररनेछ। 

81. म भ्रष्टवचवर गदियन, म भ्रष्टवचवर हनु दिन्न, म िेश र जनतवकव िवतग इमवन्िवर भएर 
कवम गने प्रततज्ञव गियछु" भन्ने प्रततबद्धतव पूणय रूपमव कवर्वयन्र्र्नमव ल्र्वउिै षर्कवस 
तनमवयण, सेर्व प्रर्वह िगवर्त सबै के्षत्रमव सिवचवर पद्धतत अर्िम्बन गररनेछ । 

82. पूजँीगत खचयको गणुस्तर बढवउन "चैत मसवन्ततभत्र सम्झौतव र जेठ 
मसवन्ततभत्र भिुवनी" को नीतत कडवइकव सवथ कवर्वयन्र्र्न गररनेछ।  

83. नगरपवतिकवको समग्र र्ोजनवर्द्ध षर्कवसकव िवतग मध्र्कविीन खचय सँरचनव 
सषहतको आर्तधक र्ोजनव अनरुुप षर्कवस तनमवयणकव कवर्यहरू अगवडी बढवइने छ 
। 

84. नगरपवतिकविे प्रिवन गरेकव सेर्व र ततनको गणुस्तरबवरे जवनकवरी तिँिै 
आर्श्र्क सधुवर गनय सवर्यजतनक सनुरु्वइय, सवमवश्चजक परीक्षण र र्ोजनव/ 
आर्ोजनवहरूको सवर्यजतनक िेखव परीक्षण गने कवर्यिवइय श्चजम्मेर्वरी पूर्यक 
कवर्वयन्र्र्न गररनेछ । 

85. नगरपवतिकवको समग्र षर्कवसको िवतग षर्तभन् न समपरुक कोि, ममयत सँभवर 
कोि, षर्पद् व्र्र्स्थवपन कोि, कमयचवरी कल्र्वण कोि तथव षहंसव तनगरवनी कोि, 
सेर् हवउस सञ्चविन कोिहरूको व्र्र्स्थव गररने छ । 

86. समपूरक कोि मवर्य त षर्तभन् न सँघ सस्थवहरूसँग सवझेिवरी गरी षर्कवस 
तनमवयणकव र्ोजनव तथव कवर्यक्रमहरू सञ्चविन गररनेछ । 

87. बेरूजहुरू समर्मै र्र्छ्यौट गनय तिवरूकतवकवसवथ कवर्य गरी बेरूज ु शून्र् 
नगरपवतिकव बनवइनेछ ।  

ई) सूचनव प्रषर्तध 
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88.  कवर्वयिर्बवट सञ्चविन भएकव र्ोजनव तथव कवर्यक्रमहरूको सूचनव तथव 
त्र्वङ्कको सश्चजिै पहुँचकव तनश्चम्त नगरपवतिकवमव ×तडश्चजटि तडप्िे बोडय" रवखी 
षर्र्रण प्रषर्ष्ठ गररनेछ । 

89. नगरपवतिकवकव सबै शवखवको त्र्वङ्क तथव प्रगतत व्र्र्स्थवपनकव िवतग 
षर्द्यतुीर् नगरपवतिकव व्र्र्स्थवपन प्रणविी (integrated municipal management 

system) अध्र्र्न गरी कवर्वयन्र्र्न गररने छ । 

90. नगरपवतिकवकव सबै गततषर्तधहरू समेषटएकव खबरहरू, पत्रपतत्रकवमव 
प्रकवश्चशत समवचवर, सझुवर्हरू सङ्किन गरी "गौरीगङ्गव बिेुषटन" प्रकवशन गररनेछ 
। 

91. अपवङ्गतव भएकव व्र्श्चि तथव जेष्ठ नवगररकहरूको त्र्वङ्क व्र्र्स्थवपन 
सफ्टरे्र्र प्रणविीमव आबद्ध गरवई तडश्चजटि पररचर्पत्र षर्तरण गररनेछ । 

92. र्स नगरपवतिकविे हविसम्म गरेकव षर्कवस तनमवयणकव गततषर्तधहरूिवई 
समेटेर नगरपवतिकवको एक बतृश्चचत्र (documentary) तर्वर गररनेछ । 

93. नगरपवतिकवबवट हनेु खरीि प्रकृर्वहरू षर्द्यतुतर् मवध्र्म (e-bidding) मवर्य त 
गररनेछ।  

94. घर नक्सव पवस प्रकृर्विवइय परवमशय सेर्वको सहर्ोग तिई less paper system 
र षर्द्यतुतर् प्रणविी मव ितगनेछ । 

च) रवजश्व तथव आतथयक व्र्र्स्थवपनसम्बन्धी नीतत 

95. नगरपवतिकविवई आतथयक रुपमव समदृ्ध एर्म ्आत्मतनभयर बनवउन रवजश्वकव 
सबै सम्भवर्नव र क्षेत्रहरूको खोजी गिै प्रगततशीि र समतवमूिक करकव िर 
िवर्रवहरू तनधवयरण गररनेछन ्। 

96. नगरपवतिकवतभत्र सञ्चविन हुँिै आएकव र हविसम्म ितवय भएकव व्र्र्सवर्हरू 
आ.ब. २०७७÷२०७८ सम्मको नर्ीकरणमव िवग्ने जम्मव र्क्र्ौतव रकमको 
जररर्वनव छुट दिइनेछ। 
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97. नगरपवतिकव अन्तगयतकव करिवतवहरूिवइ प्रोत्सवषहत गनय सबैभन्िव बढी कर 
ततने करिवतविवइ सम्मवन गररनेछ । 

98. रवजश् र् प्रणविीिवई ई-सेर्व (e-sewa) मव जोडी अनिवईन रवजश् र् सेर्वको 
सचुवरु गररने छ । 

99. घर नक्सव प्रकृर्विवई षर्द्यतुीर् प्रणविी (EBPS) मव अबिम्बन गररने छ । 

100. नगरपवतिकवमव कोतभड १९ िे तनम्त्र्वएको प्रभवर्िवई मध्र्नजर गिै चवि ु
आ.र्. २०७७।७८ को व्र्वर्सवषर्क करमव २५ प्रततशत छुट प्रिवन गररनेछ । 
कर भिुवन गररसकेकव करिवतविवई सो बरवबरको रकम आ.र्. २०७८।७९मव 
छुट गररनेछ । 

101. नगरपवतिकवको स्र्वतमत्त्र्मव रहेकव भर्नहरू भवडवमव सञ्चविन गिै 
आइरहेकव व्र्र्सवर्ीहरूिवई कोतभड १९ को प्रभवर्िवई मध्र्नजर गिै घर 
भवडवमव िईु मषहनवको भवडव छुट गररनेछ । 

102. नगरपवतिकवको रवजस्र् क्षमतव सधुवरको िवतग ×रवजश्व सधुवर र्ोजनव" 
तजुयमव गरी सो मतुवषर्क रवजश्व के्षत्रको सबिीकरण र सदुृढीकरणकव िवतग 
आर्श्र्क षक्रर्वकिवप सञ्चविन गररनेछ । 

103. कमयचवरीको हवश्चजरी तनर्तमततवको िवतग नगरपवतिकव, र्डव कवर्वयिर्, 
प्रवथतमक स्र्वस््र् केन्र तथव स्र्वस््र् चौकीमव षर्द्यतुीर् हवश्चजरीिवई प्रभवर्कवरी 
रुपमव कवर्वयन्र्र्नकव गररने छ। 

104. "गौरीगङ्गवको समषृद्धकव िवतग तनर्तमत ततरौं कर : ततरेको कर षर्कवस 
मवर्य त र्षकय न्छ घरघर" भन्ने मवन्र्तवकवसवथ प्रत्रे्क र्िय सबै र्डवहरूमव करिवतव 
श्चशक्षव कवर्यक्रम सञ्चविन गररनेछ । 

छ) सवमवश्चजक न्र्वर् सम्बन्धी नीततिः 
105. नगरपवतिकवतभत्र हनेु सवमवश्चजक अपरवध न्रू्नीकरण गनय न्र्वषर्क सतमतत, 

टोि षर्कवस सतमतत र मेितमिवपकतवयको क्षमतव अतभर्षृद्धमव जोड दिइनेछ । 
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106.  र्स नगरपवतिकवको िूरदृषष्ट बमोश्चजम बहृिर षर्कवसकव षर्तभन्न पक्षमव 
सहर्ोग गनय िवत ृ तनकवर्, रवषिर् तथव अन्तरवषिर् गैर सरकवरी संस्थवहरूिवइय 
आब्हवन गररनेछ । 

107. आर्श्र्क कवनून तनमवयणमव तीव्रतव दििै कवनून तनमवयण प्रषक्रर्वमव नवगररक 
समवज, सरोकवरर्विव तथव षर्िर्षर्ज्ञको सहभवतगतव सतुनश्चित गिै कवनून 
प्रभवर्कवरी रुपमव कवर्वयन्र्र्न गररनेछ । 

108. षहंसव षपडीत मषहिव तथव बविबवतिकवहरूको िवतग सरुश्चक्षत आर्वस गहृ 
(safe house) कवर्यक्रम िवई तनरन्तरतव दिइनेछ। 

ज) प्रधवनमन्त्री स्र्रोजगवर सम्बन्धी नीतत: 
109. रोजगवर सेर्व केन्रमव सूचीकृत बेरोजगवरहरूिवई आर्ोजनवमव पररचविन गने 

सम्बन्धमव आर्श्र्क व्र्र्स्थव गररनेछ। 

110. र्रु्व रोजगवरीकव िवतग रुपवन्तरण पहि आर्ोजनव तथव कवमकव िवतग 
पवररश्रतमक आधवररत सवमिुवषर्क आर्ोजनव सञ्चविनिवई थप सशि रुपमव 
कवर्वयन्र्र्न गररनेछ । 

 

 
 

 

 

 

 


