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लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकाको िर्फ िाट नगरसभामा प्रस्ििु नीति िथा 
कार्फक्रम,नगर प्रमखु श्री सजरुद्धीन मसुलमानज्र्िुाट प्रस्ििु गररएको आ व ०७९।८० 

को िार्षफक नीति िथा कार्फक्रम 
र्स सबमातनि नगरसभामा उपम्स्थि नगरसभाका उपाध्र्क्ष ज्रू्, नगर कार्फपातलका 
सदस्र् ज्र्हुरु  िथा नगर सभाका  सबपूर्फ सदस्र् ज्रू्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि 
लगार्ि सिै राष्ट्रसेवक कमफचारीहरु एवं संचार कमी तमत्रहरु 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ िमोम्जम  लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकाको 
नवौं  नगरसभामा आतथफक वषफ २०७९।०८० को नीति, र्ोजना िथा कार्फक्रम प्रस्ििु  
गनफ पाउाँदा आरु्लाई गौरवाम्ववि महसशु गरेको छु। र्स अवसरमा नेपालको 
सािफभौमसत्ता, स्विवत्रिा, अखंड़िा, स्वािीनिा एवं संघीर्िा¸ गर्िवत्र र लोकिवत्र एवं 
राष्ट्रको आतथफक सामाम्जक र राजनीतिक रुपाविरर्का लातग भएका ऐतिहातसक 
जनआवदोलनहरुमा आफ्नो प्रार् उत्सगफ गनुफहनु े सबपूर्फ ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरुप्रति 
हार्दफक श्रद्धा समुन प्रकट गदै वहााँहरुको र्ोगदानको कदर र स्मरर् गनफ चाहवछु। 

 नेपालको संर्विान जारर भए पश्चाि दोस्रो पटक स्थानीर् िहको तनवाफचन सबपन्न 
भएको छ । र्स आवतिक तनवाफचनिाट नगर प्रमखुको रुपमा  तनवाफम्चि गरर लमु्बिनी 
सााँस्कृतिक नगर पातलकाको सेवा गने अवसर प्रदान गनुफ हनु े आम नगर िातसमा 
हार्दफक िवर्वाद र आभार प्रकट गनफ चाहवछु । नागररकको घर दैलोमा सेवा प्रदान 
गने संर्वत्रको रुपमा रहेको स्थानीर् िहको तनवाफचनले  सशुासन र्वकास र सेवा प्रवाह 
थप प्रभावकारी हनुे तिश्वास तलएको छु ।  

भौगोतलक, प्राकृतिक, ऐतिहातसक, सााँस्कृतिक एवम ्पर्फटकीर् महत्वका दृर्िले अत्र्वि 
प्रवल सबभावना भएको नगरपातलका भएर पतन र्वकासको गतिमा अम्घ िढ्नको लातग 
हाम्रा साम ु अनेकन चनुौतिहरु र्वद्यमान छन।्िथार्प  र्वश्व समदुार्मा नेपाल र 
नेपालीको सबमान र पर्हचान स्थार्पि गराउने  िरोहरको रुपमा रहेको लमु्बिनीको 
र्वकास अपररहार्फ रहेको छ .तिगि दईु वषफ देम्ख र्वश्व ब्र्ापी रुपमा रै्तलएको   र  
हाल कोतभड १९ को असर सामावर् हदै गएको छ। तिगिमा संक्रतमिको  पर्हचान¸ 
उपचार एवं संक्रमर् तनर्वत्रर्मा अग्रपंम्िमा रहेर सहर्ोग गनुफहनुे स्वास््र् कमी¸ 



सरुक्षाकमी¸ सरसर्ाइ कमी¸ एबिलेुवस चालक िथा सबपूर्फ राष्ट्रसेवक कमफचारी एवं 
नागररक समाजको उच्च प्रसंशा गदफछ।। र्स महामारीिाट ज्र्ान गमुाउनभुएका 
नागररकहरु प्रति  हार्दफक श्रद्धाञ्जली व्र्ि गदै शोक सविप्त पररवारजन प्रति समवेदना 
व्र्ि गदफछ। ।  

नगर सभाका आदरर्ीर् उपाध्र्क्ष एवम ्सदस्र् ज्रू्हरु, 

अि म आतथफक वषफ २०७८/७९  को नीति िथा कार्फक्रमको मागफदशफक तसद्धावि 
र उदे्दश्र्हरूका िारेमा प्रकाश पाने अनमुति चाहवछु ।  

 नेपालको संर्विानको अनसूुची ८ मा उम्ललम्खि स्थानीर् िहको अतिकार,  

 नेपालको पवरौं र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१), 
 संघीर् अथफ मवत्रालर्को नीति िथा िजेट तनमाफर् सबिविी मागफदशफन,  

 नेपालको लातग र्दगो र्वकासको लक्ष्र् २०३०,  

 प्रादेम्शक आतथफक मातमला िथा र्ोजना मवत्रालर्को तसद्धावि,  

 चाल ुआतथफक वषफको केम्विर् िजेट विव्र् 

 लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकाको प्रथम आवतिक र्ोजना (आ.व. 
२०७९/८० – २०८३/८४ 

नै स्थानीर् िहको नीति, र्ोजना, कार्फक्रम र िजेट तनमाफर् गने मागफदशफक तसद्धावि 
रहेका छन ्।  

र्स भवदा पतछ स्थापना भएका नगरपातलकाहरु र्वकास र सबमरृ्दको पथमा उललेख्र् 
प्रगिी हातसल गररसकेको सवदभफमा हामीलाई समेि  नगर र नागररकको तिव्र 
र्वकासमा लाग्न दवाव तसजफना भएको छ । चाल ुआतथफक िषफलाई "र्वकास र सबवरृ्द्ध 
िर्फ  अग्रगामी छलाङको िषफ" हनुे गरी नीति र कार्फक्रम  िजुफमा गररएको 
तथर्ो।नगरको समग्र सशुासन प्रविफन, गरु्स्िरीर् र उत्थानशील पूवाफिार र्वकास एवं 
आतथफक सामाम्जक रुपाविरर्का कार्फक्रमहरुले आगामी र्दनमा नागररकको र्वकास 
प्रतिको उलंदो आकांक्षालाई साकार पाने र्वश्वास तलएको छु ।चाल ुआतथफक वषफमा 
तनमाफर् गररएको लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकाको प्रथम आवतिक र्ोजना (आ.व. 
२०७९/८० – २०८३/८४) ले लमु्बिनीको र्वकासका लातग संरचनागि आिार 



िर्ार गरेको छ।आगामी आतथफक वषफमा  र्वकासको गतिलाई ििुिा प्रदान गने र 
सोही अनरुुप नै िजेट र्वतनर्ोजन गररन ेलक्ष्र् राखेको छु ।  

गररवी¸ िेरोजगारी¸ असमानिा र पछौटेपन संस्कृति नै र्वकासको मलुभिु िािकको 
रुपमा रहेकोमा मौतलक संस्कृतिको संरक्षर् गदै आतथफक सामाम्जक रुपाविरर्का लातग 
उन्नि संस्कृति र प्रर्विीको अवलबवन गररनेछ। लैर्िक समानिा र सामाम्जक 
समावेम्शकरर्को नीति अनरुुप समावेशी लोकिवत्र र समावेशी र्वकास अविारर्ालाई 
आगामी नीति िथा कार्फक्रममा समावेश गरेको छु । परबपरागि कला¸ सस्कृति¸ तसप 
र प्रर्वतिलाई रोजगारी र आर् आजफन संग आवद्ध गरी गररवी वर्तुनकरर्का लातग   
पहल गरेको छु ।  

 कृर्ष¸ पर्फटन र पवुाफिारः सबमदृ नगरको आिार भन्न े मावर्िाका साथ  कृर्ष 
के्षत्रको आितुनर्ककरर् र व्र्वसार्र्करर्¸ पर्फटन सेवालाई ग्रामीर् िह सबम र्वस्िार गनफ 
पर्फटकीर् र्वकेम्विकरर् (Tourism Decentralizaton) एवं र्दगो र उत्थानम्शल पवुाफिार 
तनमाफर्लाई उच्च प्राथतमकिामा राखेको छु। नगरको समग्र शैम्क्षक गरु्स्िर सिुारका 
लातग नगर म्शक्षा र्वकास कोष लगार्िका महत्वकांक्षी नीतिहरु अम्घ सारेको छु। 
उच्च महत्वका रोजगारी तसजफना¸ आर् आजफन¸ पर्फटन प्रविफन र समरृ्द्धको खबिा हनु 
सक्न े नगरस्िरीर् गौरवका र्ोजनाहरुलाई थप प्रभाव रुपमा अगातड िढाउने नीति 
तलइएको छ।  

 जोश¸ जााँगर तसप र प्रर्विीले र्िु भएर पतन  पुाँजी अभावका कारर्  स्वरोजगार 
हनु नसकेका र्वुाहरुका लातग उद्यम व्र्वसार् सवचालनका लातग र्वशेष व्र्वस्था 
सर्हिको नीति अघी सारेको छु । 

शदु्ध िदु्ध Cर्षमन समदृ्ध नगर समु्ख नगरिासी हाम्रो अतभर्ान भन्न े मावर्िालाई 
आत्मसाि गरी र्वकास र सेवाप्रवाहलाई स्वच्छ तनश्पक्ष पारदम्शफ र प्रर्वतिमैतत्र िनाई 
र्स नगरलाई सशुासनको केवि ( Centre for Good Governance ) को रुपमा र्वकास 
गररने नीति तलएको छ'' । 
 



उपर्ुफि पषृ्ठममुीमा र्स नगरपातलकाको आगामी आतथफक वषफ २०७९/०८० को नीति 
िथा कार्फक्रमका उद्दशे्र्हरु तनबनानसुार रहेकाछन:्  

१) कोतभड-१९ का कारर् नगरपातलकाको आतथफक र सामाम्जक अवस्थामा परेको 
असर कम गरी नागररकको जनजीवन र र्वकास तनमाफर्को कार्फलाई सामावर् 
अवस्थामा लर्ाउने । 

२) रोजगार गमुाएर र्केकाहरुको लातग सरुम्क्षि, मर्ाफर्दि र सबमातनि रोजगारको 
सतुनम्श्चििा गने । 

३) पूवाफिार र्वकासलाई दीगो र गरु्स्िरीर् िनाउन नवीनिम प्रर्वतिको प्रर्ोग गने 
।  

४) आितुनक र सतुििा सबपन्न स्वास््र् पवुाफिार तनमाफर् गरी गरु्स्िरीर् स्वास््र् 
सेवा प्रवाह गने । 

५) मर्हला िालिातलका र ज्रे्ष्ठ नागररकको स्वास््र् उपचार र सामाम्जक 
सरुक्षालाई र्वशेष प्राथतमकिामा राख्न े। 

६) नगरको शैम्क्षक गरु्स्िर सिुार गने । 

७) र्वद्यालर् म्शक्षा देम्ख नै गरु्स्िरीर्  म्शक्षा प्रदान गरी आदशफ नैतिकवान र 
अनशुातसि नागररक िर्ार गने । 

८) कृर्ष पेशालाई मर्ाफर्दि र समातनि पेशाको रुपमा स्थार्पि गने । 

९) पर्फटकीर् क्षेत्रहरुको पर्हचान र र्वकास गरी ग्रामीर् िह सबम पर्फटकीर् 
लाभको र्वस्िार गने । 

१०) लमु्बिनीको पर्फटन गरुुर्ोजना तनमाफर् गरी गरु्स्िरीर् पर्फटन पूवाफिारको र्वकास 
र रोजगारी सजृना गने । 

११) लमु्बिनीको सरसर्ाई र र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन गरी स्वच्छ, सर्ा र हराभरा 
नगरको रुपमा स्थार्पि गने। 

१२) नगरपातलकाको राजश्व वरृ्द्धका के्षत्रहरुको पर्हचान आविररक आबदातन वरृ्द्ध गने 
।    

१३) कृर्ष, म्शक्षा, पर्फटन, श्रममूलक सावफजतनक तनमाफर्, साना िथा घरेल ुउद्यमको 
प्रवद्धफनद्वारा नगरपातलका तभतै्र रोजगारीको अवसर तसजफना गने। 



१४) सूचना प्रर्वतिको उपर्ोतगिामा दक्षिा िरृ्द्ध गदै सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा 
लर्ाउने । 

१५) पदातिकारी र कमफचारीलाई संघीर्िा र स्थानीर् स्वशासन एवं स्थानीर् 
र्वकासको अविारर्ासाँग पररम्चि गराई संस्थागि र्वकास, सशुासन र सेवा 
प्रवाहलाई गतिशील िनाउने ।  

 

आदरर्ीर् नगर सभाका उपाध्र्क्ष एवम ्सदस्र् ज्रू्हरु, 

अि म आ.व. २०७९।८० का लातग लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकाको समग्र 
र्वकास नीति प्रस्ििु गने अनमुति चाहवछु । 

१. कृर्ष र्वकास िथा भतूम व्र्वस्थापन सबिविी नीति 

१. कोराना महामारीिाट रोजगार गमुाएका स्वदेशमा रहेका िथा र्वदेशिाट 
र्र्कफ एका नागररकहरूलाई व्र्ावसार्ीक िाली सघनिा अपनाएर आवश्र्क 
िातलम, मल, र्वउ र्वजन उपलब्ि गराई कृर्ष पेशामा रोजगारीको तसजफना गररनेछ 
। 

२. कृर्ष कार्फक्रम र्ोजना तनमाफर् र प्रभावकारी संचालन एवं कार्ाफववर्नका लातग 
कृर्ष िथा पशपंुक्षी र्वकास मवत्रालर् र लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसन, कृर्ष र्वज्ञ 
साँग समवव सहकार्फ गररनेछ । 

३. सिै वडाहरूमा माटो परीक्षर् गरी उपर्िु िीउ मल तसर्ाररस गने र स्थानीर् 
सबभावनाका आिारमा एक वडा एक उत्पादन पकेट के्षत्र कार्फक्रमलाई थप 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनछे । 

४. खाद्य सरुक्षा, खाद्य स्वच्छिा प्रवद्धफन िथा तनर्मन गनफ कार्फर्विी िर्ार गरी 
कार्ाफववर्न गररनेछ  

५. नगरपातलकातभत्र उत्पार्दि  खाद्यान्न िान, गहुाँ, िरकारी, र्लरु्ल िथा  
र्कसानले उत्पादन गने मखु्र् िालीहरुको उत्पादन लागिको मलुर्ाङकन गरेर 
उम्चि िचिको सतुनम्श्चििा हनुे गरी वरू्निम समथफन मलुर् िोर्कनछे । 

६. कृर्ष क्र्ाबपस र कृर्ष प्रार्वतिक र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीलाई इवटनफसीप 
र कार्फथलो मै िातलम(OJT) कार्फ गराउन ेव्र्वस्था गरी अध्र्र्नरि र्वद्याथीलाई 
पढाईसाँगै आर् आजफन गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । 



७. तिउ, र्वजन मल  आर्दमा कृषक िथा कृषक समहुहरुलाई अनदुानको ब्र्वस्था 
तमलाईनेछ । 

८. कृर्ष उत्पादन िथा उत्पादकत्व िरृ्द्ध एवम कृर्ष पेशाको व्र्वसार्ीकरर् एवम 
र्वर्वतिकरर्का  लातग र्वकतसि प्रर्वतिहरुको र्वषर्मा िातलम सवचालन गरी 
कृर्ष पेशालाई आकषफक र सबमानजनक पेशाको रुपमा स्थार्पि गराइनेछ ।  

९. कृषक समूह, सतमति, सहकारी र सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्था िथा 
स्थानीर् िहहरुको साझेदारीमा कृर्ष कार्फक्रमहरु संचालन गने नीति अवलबिन 
गररनेछ। 

१०. अत्र्ातिक  रुपमा प्रर्ोग हुाँदै आएको रासार्तनक तिषादीलाई तनरुत्सार्हि गरी   
जैर्वक तिषादीको प्रर्ोगमा जोड र्दाँदै जैर्वक खेिी(Ogranic farming)लाई जोड 
र्दईनछे। 

११. उत्पादन िथा उत्पादकत्व िरृ्द्ध गनफका लातग भतूमगि िथा सिह तसंचाईमा  
र्वशेष जोड र्दईनेछ । 

१२. कृर्ष सामाग्रीको आपतुिफकिाफ, उत्पादक, र्विरक िथा परामशफदािाहरुलाइ   
िातलम िथा तनर्मनको व्र्वस्था तमलाइनेछ।  

१३. कृषकहरुको मागमा आिाररि अनदुान कार्फक्रमको व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

१४. प्रत्रे्क वडाहरुमा वाली संरक्षर् कार्फक्रम अविगफि िाली उपचार घबुिी म्शर्वर  
सञ्चालन गररनेछ । 

१५. प्रत्रे्क वडाहरुमा माटो सिुार एवम उवफराशक्त्ती िढाउनका लातग ढैचा र्वउ 
अनदुान साथै अवर् जैर्वक मल िथा सकु्ष्म ित्त्वको  प्रर्ोगलाई प्राथतमकिा   
र्दइनेछ। 

१६. कृषक पाठशाला सञ्चालन गरी कृषकको क्षमिा अतभवदृ्धी गरी उिपादन र   
उत्पादकत्वमा वदृ्धी गररनेछ । 

१७. रैथाने िालीको सरक्षर् गने कार्फक्रम अविगफि िौद्ध जीवनी साँग सबिम्विि 
कालातनमक िान लगार्िका िाली उत्पादन गने कृषक एवं समूहलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 



१८. स्थानीर् प्रजातिका कालातनमक िानिाट उत्पार्दि चामलको प्र्ाकेम्जंग र 
ब्रावडीवग गरी रार्ष्ट्रर् अविराफर्ष्ट्रर् िजारमा तिक्री र्विरर् गनफ तनजी क्षते्र र 
कृषक समूहलाई र्वशेष प्रोत्साहन गररनछे ।  

१९. एक घर एक करेसािारी िथा एक घर एक जतडिटुी  एवम एक घर एक 
र्लरु्ल र्वरुवा कार्फक्रमलाई तनरविरिा र्दईनेछ। 

२०.  प्रत्रे्क घरमा कम्बिमा दईु वटा र्वरुवा लगाउन प्रोत्साहन गररनछे। 

२१. वडा नं. १२ भभईमा रहेको िरकारी संकलन केविलाई तनजी एवम सहकारी 
के्षत्रको साझेदारीमा सवचालनमा लर्ाइनेछ। 

२२. भतूमको वतगफकरर् गरी भ ू उपर्ोग  र्ोजना (Land use plan) कार्ाफववर्नमा 
लर्ाइनेछ। 

२३. कृर्ष उत्पादनहरुको िजारीकरर्का लातग आवश्र्क व्र्वस्था गररनछे। 

२४. कम्बिमा ५ कठ्ठा सबम र्लरु्ल खेिी गने र्कसानलाई र्लरु्लको र्वरुवामा 
पूर्फ अनदुानको व्र्वस्था तमलाईनछे। 

२५. सािफजतनक एवं सरकारी जग्गा, िाल, िलैर्ा, पोखरीहरुको पर्हचान र संरक्षर् 
गररनेछ। 

२६. व्र्म्ि एवं समूहले करारमा खेिी गनफ चाहेमा सािफजतनक जग्गा लीजमा 
उपलब्ि गराउन पहल गररनेछ।  

२७. उत्पादक र उपभोिा र्वच तसिा सबपकफ  कार्म गरी उम्चि मलुर्मा सामान 
र्कनिेचको लातग मोिाइल एप्स तनमाफर् गरर प्रर्ोगमा लर्ाइनछे। 

२८. नेपाल सरकार साँग समववर् गरी जग्गा नापी नभएका गाउाँ ब्लक लगार्िका 
क्षेत्रहरुको नाप नक्सा गरी जागा िनी प्रमार् पजुाफ उपलब्ि गराइनेछ। 

२९. भतुमहीन, सकुुबिासी िथा अव्र्वम्स्थि िसोिासीको पर्हचान गरी नेपाल 
सरकारको समववर्मा व्र्वस्थापन गररनेछ ।   

 

२.पश ुसेवा सबिविी नीति  

१) कोरोना संक्रमर्का कारर् समृ्जि लकडाउनका कारर् दूि, मास,ु अण्डा 
उत्पादक कृषकहरूले िेहोरेको क्षति व्र्वस्थापन गनफ र र्वदेशिाट रोजगार 



गमुाई स्वदेश र्केकाहरूका लातग प्रोत्साहन िथा रोजगार सजृना गनफ र्वशेष 
अनदुान कार्फक्रम सञ्चालन गररनछे। 

२) पश ुजवर् उत्पादनको लागि मलुर् घटाउनकुो साथै स्वस्थ पशपुालन प्रर्ालीको 
र्वकास गनफ घााँस र्वकास कार्फक्रम प्राथतमकिाका साथ संचालन गररनेछ। 

३) व्र्वसार्ीक माछापालन कार्फक्रमलाई प्रवद्धफन गनफ सावफजफतनक पोखरीहरुको ठेक्का 
िवदोिस्ि तमलाइनेछ।   

४) पश ु उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वरृ्द्ध गनफ नश्ल सिुार कार्फक्रम उच्च 
प्राथतमकिाका साथ संचालन गररनेछ। 

५) व्र्वसार्र्क पशपुालन मार्फ ि रोजगार सजृना गरी र्वुाहरुलाई नगरतभतै्र 
स्वरोजगार िनाउनका लातग प्रतिस्पतिफ अनदुान उपलब्ि गराई र्वुा लम्क्षि 
पशपुालन कार्फक्रम संचालन गररनेछ। 

६) कृषकहरुलाई तसप हस्िाविरर्द्वारा आितुनक पशपुालन पद्दति र्वकास गदै 
लैजाने कार्फक्रममा जोड र्दईनेछ। 

७) पशपुालन के्षत्रको र्वकासमा कृषक समहु सतमति, सहकारी, गैर सरकारी संस्था र 
नगरपातलकातिच साझेदारी गररनेछ।  

८) दतलि जनजािी मर्हला िथा र्वपन्न वगफलाई र्वशेष प्राथतमकिाका साथ 
कार्फक्रम िजुफमा गररनछे। 

९) नगरपातलकामा दिु िथा दगु्ि जवर् पदाथफमा आत्म तनभफर िनाउाँदै लैजाने र 
डेरर पकेट कार्फक्रमलाई प्राथतमकिाका साथ संचालन गररनछे। 

१०) दूिको रै्ट जााँचको आिारमा वर्नुिम समथफन मलुर् िोर्कनछे। 

११) पशपुवछी पालनमा जोड र्दई मास ुआर्ाि रोर्क तनर्ाफिमा जोड र्दइनेछ। 

१२) पश ु स्वास््र्लाई मध्र् नजर गदै तनःशलुक पश ु स्वास््र् म्शर्वर, िाझोपन 
तनवारर् म्शर्वर संचालन गररनछे । 

१३) खलुा तसमाना भएसाँगै सरुवा रोगको उच्च जोम्खम भएकोले खोप सेवा कार्फक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

१४) वडफ फ्ल,ु खोरेि, र्प.र्प.आर. जस्िा र्वषार्रु्िु रोगहरु जनुसकैु िेला आउटबे्रक 
हनु सक्न ेसबभावना भएकोले आकम्स्मक पशपुवछी रोग तनवारर् कोष स्थापना 
गररनेछ । 



१५) पश ु पवछी र्वमाको िारेमा अध्र्र्न गरी र्प्रतमर्ममा अनदुानको व्र्वस्था 
तमलाईनेछ । 

१६) पश ुहाटिजारलाई थप व्र्वम्स्थि गररनेछ । 

१७) व्र्वसार्र्क िथा व्र्वम्स्थि माछापालनलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ।स्थातनर् 
संबभाव्र्िाका आिारमा माछा पकेट कार्फक्रम सवचालनमा जोड र्दइनेछ । 

१८) पश ुर्वकासको लातग पश ुउद्यम कृषकलाई र्वतभन्न िातलमको व्र्वस्था गररनेछ 
। 

१९) उच्च प्रजािीका िाख्रा िथा कुखरुा पालन व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन गरी नगरलाई 
मास ुिथा अण्डामा आत्म तनभफर िनाइनेछ। 

२०) शाम्विका अग्रदिु भगवान गौिम िदु्धको जवमस्थल लमु्बवनी र्वकास कोषको 
पखाफल वररपरर पश ुवि गनफ नपाईन े व्र्वस्था तमलाइ प्रभावकारी कार्ाफववर्न 
गररनेछ । 

२१) नगरपातलका के्षत्र तभत्र खलुा रुपमा पश ुवि गनफ नपाईने व्र्वस्था कार्ाफववर्न 
गररनेछ ।  

२२) नगर के्षत्रतभत्र रहेका मास ु व्र्वसार्ीहरुको तनर्तमि रुपमा अनगुमन गरी 
स्वच्छ मास ुर्वक्री र्विरर् गराउन आवश्र्क पहल गररनछे। 

२३) नगर के्षत्र तभत्र पश ुििशाला स्थापनाका लातग आवश्र्क पररर्ोजना िर्ार गरी   
सवचालनमा लर्ाउन तनजी के्षत्रलाई आकर्षफि गररनेछ। 

२४) उच्च प्रजातिका िाख्रा एवं िोका अनदुानमा र्विरर् गररनेछ। 

 

३.सहकारी सबिविी नीति 
१) कृर्ष उत्पादन, भण्डारर् िथा प्रशोिन, आतथफक िचि िथा ऋर् पररचालन, 

स्थातनर् स्रोिको पररचालन एवम गररिी तनवारर् सबिविी कार्फक्रममा 
सहकारीलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

२) र्वपन्न, शैम्क्षक िेरोजगार, वैदेम्शक रोजगारिाट र्र्कफ एका र्वुालाई सहकारी 
संस्था मार्फ ि कजाफ प्राप्त गरी स्थानीर् आवश्र्किामा आिाररि साना 
व्र्वसार्हरू स्थापन गनफ प्रोत्सार्हि गररनेछ । 



३) नगरपातलका के्षत्र तभत्र दिाफ  अनमुति िेगर संचातलि सह्कारीहरो अनगुमन र 
तनर्मन गरी कानूनी दार्रामा लर्ाइनेछ। 

४) सिै सहकारीलाई COPOMIS सफ्टवेर्रमा आवद्ध गररनेछ।सिै सहकारी 
संस्थाहरुलाई िातलमको व्र्वस्था गररनछे।  

५) सहकारी संस्थाहरुको दिाफ नवीकरर् र सवचालन प्रकृर्ाको तनर्मन र अनगुमन 
गरी सहकारी सशुासन कार्म गररनछे । 

६) कृर्ष सहकारी सस्था मार्फ ि करार खेिी िथा सहकारी खेिीलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

७) सहकारी संस्थाहरुलाई उद्यमशीलिा र्वकास, कृर्षको व्र्वसार्ीकरर् लगार्िका 
रोजगारी सजृनामा पररचालन गनफ जोड र्दइनछे। 

८) कृर्ष सहकारीको निेतृ्वमा कृर्ष उत्पादन प्रशोिन िथा िजारीकरर्का 
कार्फक्रमहरु सवचालन गररनेछ। 

९) सहकारी के्षत्रहरुलाई थप व्र्वम्स्थि िनाउन सहकारी प्रतिवेदन प्रर्ाली 
(Reporting system) लाई थप सदुृढ गररनछे। 

१०) नगरके्षत्र तभत्र रहेका सहकारीको मलुर्ाङ्कनका आिारमा उत्कृि कार्फ गने 
सहकारी संस्थालाई सबमान िथा परुस्कार (Respect and Reward) को व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 

४. उद्योग¸ श्रम िथा रोजगार सबिविी नीति  

१) स्थानीर् श्रम, सीप, स्रोि सािन एवं प्रर्वतिको प्रर्ोगलाई िढावा र्दई 
व्र्वसार्र्क उत्पादन िर्फ  अग्रसर गराउने कार्फक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२) उद्योग मवत्रालर्को सहर्ोगमा औद्योतगक ग्राम स्थापनाका लातग पहल गररनछे 
। 

३) लघ ु घरेल ु िथा साना उद्यमीलाई मझौला िथा ठुला उद्योगहरुको सहर्ोगी 
उद्यमका रुपमा र्वकास गनफ सहम्जकरर् गररनेछ । 

४) सीपमलुक िातलमलाई प्रोत्साहन गरी घरेल ुउद्योग संचालन गररनछे । 

५) लघउुद्यम र्वकास कार्फक्रम मार्फ ि तसपमलुक िातलम सवचालन एवम प्रर्वति 
हस्िाविरर् गरी रोजगार सजृना गनफ आवश्र्क पहल गररनछे । 



६) अपाि अशक्त्त िथा मर्हला वगफलाई रोजगारी उपलब्ि गराउने उद्यम 
व्र्वसार्को दिाफमा ५० प्रतिसि राजश्व छुट र्दने व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

७) स्थातनर् श्रम तसप र प्रर्वतििाट सवचातलि घरेल ु िथा साना उद्दर्ोगको 
संरक्षर्को व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

८) िलुनात्मक िथा प्रतिस्पिाफत्मक लाभ ( comparative and competitive  
advantage ) का के्षत्रहरु पर्हचान गनफ आवश्र्क पहल गररनछे । 

९) स्थातनर् कृर्षजवर् उत्पादन¸ िरकारी िथा र्लरु्ल एवम माछा मासकुो  
प्रशोिन सबिविी उद्योगलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

१०) व्र्वसार्र्क सामाम्जक उत्तरदार्र्त्व ( corporate social responsibility ) लाई 
नगरपातलकाको समग्र र्वकासमा पररचालन गररनेछ । 

११) वैदेम्शक रोजगारिाट र्केकाहरु िथा स्थातनर् र्वुाहरुको अतभलेखांकन गरी 
उनीहरुको श्रम र सीपिाट सञ्चालन गनफ सर्कने उद्यम व्र्वसार् गनफ चाहन े
उद्यतमहरुका लातग िैँक िथा र्वम्त्तर् संस्था साँग सहकार्फ गरी मेर्र स्वरोजगार 
कार्फक्रम कार्फर्वति िनाई सञ्चालन गररनेछ।  

१२) लमु्बिनी नगरतभत्र लघ ुिथा घरेल ुउद्योगहरुको सभांव्र्िाहरुको पर्हचान गरी  
तनम्ज िथा गैर सरकारी  के्षत्रलाई लगानीका लातग आकर्षफि गररनछे। 

१३) नगरपातलकातभत्र रोजगार सूचना केविको स्थापना गरी तनजी के्षत्र समेिको 
सहकार्फमा स्थानीर् व्र्म्िहरुलाई रोजगारीका संभार्वि के्षत्रहरुिारे सूचना िथा 
जानकारी संप्रषेर् गनफ रोजगार िैंक (Employment Bank) को स्थापना गरर 
सञ्चालनमा लर्ाइने छ । र्सका लातग रोजगार सूचना प्रर्ाली ( Employment 

Information System)  प्रर्ोगमा लर्ाइने छ। 

१४) प्रिान मवत्री रोजगार कार्फक्रममा सूचीकृि श्रतमकहरुलाई नगर पातलकाको 
र्वकास तनमाफर्का अतिरि व्र्म्ि र्वशेष, समूह िथा तनजी के्षत्रले समेि 
उपर्ोग गनफ सक्न ेगरी पररचालन गररन ेव्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

१५) गररिी वरू्नीकरर् िथा रोजगारीको अवसरमा िरृ्द्ध  गनफ आवश्र्क रर्तनति 
िनाईने छ। 

१६) स्थातनर् िहमा दिाफ भएका िेरोजगार व्र्म्िलाई वरू्निम रोजगाररको प्रत्र्ाभतुि 
गनफका लातग कामका लातग पाररश्रतमकमा आिाररि सामदुार्र्क आर्ोजना 



संचालन गरर श्रममलुक आर्ोजना मार्फ ि समदुार्को र्वकास साँगै सामाम्जक 
संरक्षर्को प्रत्र्ाभतुि गराइने छ ।  

१७) नगरपातलकामा संचातलि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका र्ोजनामा आवश्र्क 
श्रतमक उपलब्ि भएसबम रोजगार सेवा केविमा समु्चकृि िेरोजगारिाट नै 
लगाईने व्र्वस्था गररनेछ । 

१८) नगरपातलका तभत्रका िेरोजगारीको अवस्था र रोजगारका सबभावनाको 
वास्िर्वकिा पत्ता लगाउन रोजगार नक्शाकंन कार्फ अम्घ िढाईनेछ । 

१९) आविररक रोजगारी तसजफना गनफ सरोकारवाला तनकार् र तनजी, सहकारी िथा 
गैह्रसहकारी के्षत्रसाँग समववर् र सहकार्फमा जोड र्दइनेछ । 

२०) रोजगार सेवा केविको संचालन िथा व्र्वस्थापनमा थप प्रभावकारी िनाइनछे 
। 

२१) िैदेम्शक रोजगारी िाट र्र्कफ एका,कोतभड 19 को कारर्ले रोजगारी गमुाएका 
र्वुाहरुलाई पातलकाको सहर्ोगमा तसपमलुक िातलम र्दई आत्मतनभफर 
िनाइनेछ। 

२२) कामको सबमान, स्वरोजगार¸ उम्चि पाररश्रतमक र सामाम्जक संरक्षर् सर्हिको 
श्रम व्र्वस्थापनका लातग पहल गररनछे।  

 

५.पर्फटन सबिविी नीति 
१) तनजी के्षत्र समेिको सहभातगिामा नगरतभत्र पर्फटनका सबभावना पर्हचान गरी 

पर्फटक आकषफर् गने मौतलक संस्कृतिको र्वकास र प्रवद्धफन गने गरी पर्फटन 
पवुाफिारको र्वकास गररनेछ । 

२) लमु्बिनीःशाम्वि र ज्ञानको जननी भन्न े नाराका साथ र्व.सं. २०७९ लाई लमु्बिनी 
सासं्कृतिक पर्फटन वषफको रुपमा घोर्षि गररनेछ । नगरकार्फपातलकाको कार्ाफलर्को 
समववर् शाखालाई लमु्बिनी सांस्कृतिक पर्फटन वषफको सबपकफ  इकाईको रुपमा 
स्थार्पि गररनेछ । 

३) लमु्बिनी के्षत्रको पर्फटन र्वकास एवं िदु्धको जीवनी साँग सबितिि र्वषर्मा लमु्बिनी 
िौद्ध र्वश्वर्वद्यालर्साँग समेि समववर् र सहकार्फ गरर अध्र्र्न अनसुविान 
गररनछे। 



४) नगरपातलका तभत्र रहेका ऐतिहातसक¸ परुािाम्त्वक एवं सााँस्कृतिक महत्वका 
सबपदाहरुको खोजी¸ पर्हचान एवं संरक्षर् र सबविफन गने िर्फ  र्वज्ञहरुको 
पररचालन गररनेछ। 

५) ईकोगाडेन तनमाफर्, वेटलर्ाड संरक्षर्, पोखरी संरक्षर् र सौवदर्ीकरर् गरी र्वतभन्न 
प्रजातिका चराहरुको आगमन र िसाईमा जोड र्दईनछे । 

६) आमा िनिार्टकामा र्ोग ध्र्ान केविका लातग पूवाफिार र्वकास गरी आमा 
िनिार्टकालाई आध्र्ाम्त्मक पर्फटन केवि ( Spiritual Tourism Center) को रुपमा 
र्वकास गररनछे। 

७) लमु्बिनी के्षत्रको पर्फटकीर् र्वकेम्विकरर् ( Tourism Decentralization ) गनफको 
लातग लमु्बिनी र्वकास कोष र अवर् सरोकारवालासाँग आवश्र्क समववर् र 
सहकार्फ गररनेछ । 

८) रार्ष्ट्रर् िथा अविराफर्ष्ट्रर् पर्फटकहरुलाई नगर के्षत्रतभत्र रहेका पर्फटकीर् स्थल  िथा 
सेवा सबिविी जानकारी गराउन पर्फटन सूचना केव् (Tourism Information 

Center) स्थापना गरर आवश्र्क जनशम्ि र स्रोि सािनको प्रववि गररनेछ। 

       लललतकला प्रज्ञा प्रततष्ठानको सहकार्यमा लुम्बिनी क्षेत्रको हस्तकलाको प्रवर्यन ववकास र िजाररकरणका लागि 
क्षमता ववकासका कार्यक्रम सचंालन िररनेछ ।र्सका लागि लुम्बिनीमा िहृत लललतकला महोत्सव समेत 
आर्ोजना िररनेछ । 

९) लमु्बिनीको इतिहास र पर्हचान साँग जोतडएको  रुतमवदेइ माई मेलालाई थप  
व्र्वम्स्थि र मर्ाफर्दि िनाई आविररक पर्फटन प्रिद्धफन गररनेछ ।   

१०)  लमु्बिनी के्षत्रका पर्फटन व्र्वसार्ी, होटेल संघ, उद्योग िाम्र्ज्र् संघ िथा अवर् 
सरोकारवालाहरु समेिको सहभातगिामा लमु्बिनी सााँस्कृतिक महोत्सव आर्ोजना 
गररनेछ । 

११)  नगरके्षत्र तभत्र रहेका टोल र्वकास संस्था समेिको समववर्मा होम स्टे ( Home 

Stay ) सेवा सञ्चालन गनफ मापदण्ड िनाई व्र्वसार् दिाफमा पूर्फ छुट सर्हि 
प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

१२) स्थानीर् भाषा¸ सार्हत्र्¸ कला र संस्कृतिको अतभलेम्खकरर् गरी प्रचार प्रसार र 
प्रविफन गनफ सार्हम्त्र्क सबमेलन¸ गोष्ठी¸ सडक नाटक जस्िा कार्फक्रम सञ्चालन 
गनफ आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ । 



१३) पर्फटन र्वकासका लातग लमु्बिनी देम्ख भारिको िोिगर्ा, सारनाथ, श्रावस्िी, 
कुशीनगर, अर्ोध्र्ा सबम तसिा िससेवा संचालन गनफ पहल गररनछे। 

१४) लमु्बिनी र्वकास कोष र लमु्बिनी के्षत्र वररपररका पातलकहरु साँग सहकार्फ गरी 
लमु्बिनी आविजाविका लातग  लमु्बिनीमा िातमफक िथा पर्फटकीर् उदे्दश्र्ले 
आउने श्रद्धालहुरुका लातग सरु्विा सबपन्न र स्िरीर् िस सेवा संचालन   
गररनेछ। 

१५) लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलकामा रहेका नदीर्कनारा, िाल िलैर्ा, पोखरीको 
सवुदरीकारर् एवं आितुनक पाकफ हरू तनमाफर् गरी संचालन गनफ पहल गररनछे 
।   

१६) लमु्बिनी के्षत्रको पिाफकीर् स्थल एवं सााँस्कृतिक सबपदाको िारेमा जानकारी 
गराउन एवं पर्फटकहरलाई सहजीकरर् गनफ स्थानीर् Tourist Guide िर्ार गनफ 
िातलमको व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

१७) लमु्बिनी र्वकास कोष साँग समववर् र सहकार्फ गरर र्वकास कोष तभत्र भ्रमर् 
गने पर्फटकहरुलाई स्थानीर्   Tourist Guide हरु द्वारा सहजीकरर्  गररन े
व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

 

६. अविराफर्ष्ट्रर् समववर्, सहकार्फ र सबिवि र्वस्िार सबिविी नीति 

 

(१) पर्फटन मार्फ ि नगरको समग्र र्वकासलाई केविमा राखी र्वश्व शाम्विका अग्रदूि 
भगवान गौिम िदु्धको जवमस्थल रहेको र्स नगरपातलका र अवर् 
रार्ष्ट्रर्/अविराफर्ष्ट्रर्  स्िरका पातलका City, सरकारी एवं गैर सरकारी संघ 
संस्थािीच भतगनी सबिवि िथा सह-सबिवि  कार्म गररदै आएकोमा थप र्वस्िार 
गररनेछ । 

(२) अविररार्ष्ट्रर् सबिवि र्वस्िार सहर्ोग र अनभुवको आदानप्रदानका लातग उपर्िु 
समर्मा लमु्बिनी अविराफर्ष्ट्रर् मेर्र  सबमेलनको आर्ोजना गररनेछ । 

(३) लमु्बिनी र लमु्बिनी वररपररको के्षत्रको र्वकासका लातग रार्ष्ट्रर् अविरार्ष्ट्रर् 
आतथफक िथा प्रार्वतिक सहर्ोग र अनभुवको आदानप्रदान गने नीति अनसुार 
र्रुोपको स्पेनका माड्रीड महानगरपातलका, Caceres नगरपातलका, लमु्बिनी गाडेन 



र्ाउण्डेसन स्पेन, गैर आवासीर् नेपाली संघ (NRNA), म्चनको छङ्द ुप्राविको लसुान 
नगरपातलका, अविरार्ष्ट्रर् िौद्ध संस्था चचुी र्ाउवडेसन (Tzu Chi 

Foundation)¸भारिको िोिगर्ा र िदु्ध लमु्बिनी ग्रपु साँग र्स नगरपातलकाको 
संस्थागि सबिवि कार्म भएको छ स्थार्पि सबिविलाई थप सदुृढ िनाई समग्र 
नगरको र्वकासमा उपर्ोग गररनछे। 

(४) नगरपातलकाको पर्फटन, म्शक्षा, खेलकुद, संस्कृति, स्वास््र्, कृर्ष लगार्ि 
एकीकृि र्वकासका लातग रार्ष्ट्रर् अविरार्ष्ट्रर् संघ संस्था साँग समववर् र सहकार्फ 
गररनेछ । 

(५) लमु्बिनी र नेपालको पर्फटनको र्वकासका लातग र्वश्व शाविी दिु भगवान गौिम 
िदु्धको म्जवनसाँग सबिम्विि अवर् पातलकाहरुसाँग समववर् र सहकार्फ गरी पर्फटन 
गरुुर्ोजना ( Tourism Masterplan) िर्ार गरी कार्ाफववर्न गररनछे। 

(६) लमु्बिनी र नेपालको पर्फटन लगार्िका के्षत्रको र्वकासका लातग समववर् र 
सहकार्फ गने, लमु्बिनीको अविरार्ष्ट्रर् के्षत्रमा प्रचार प्रसार गने उदे्दश्र्का साथ 
स्पेनको एक्रेमादरुा प्रदेशको केसरेस (Caceres) नगरपातलकामा स्पेन सरकार, 
लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलका र केसरेस (Caceres) नगरपातलकाको सहकार्फमा 
लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसन स्पेनको पहलमा तनमाफर् हनु लागेको लमु्बिनी गाडेनमा 
आवश्र्क प्रार्वतिक िथा सााँस्कृतिक सहर्ोग आदान प्रदान गररनेछ । 

(७) लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसन साँग समववर्, सहकार्फ गरी र्वतभन्न अविरार्ष्ट्रर् संघ 
संस्थाको सहर्ोगमा स्वास््र् कार्फक्रम लगार्िका  गनफ पहल गररनेछ । 

(८) सहकार्फ संस्था लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसनको सहर्ोग र समववर् एवं स्पेन 
सरकार र अविरार्ष्ट्रर् संघ संस्थाको आतथफक/प्रार्वतिक सहर्ोगमा वडा न. १० 
मिवुनीमा अविरार्ष्ट्रर् मापदण्डको १०० शैय्र्ाको अस्पिाल तनमाफर् कार्फ अगाडी 
िढेको हदुााँ र्स  कार्फलाई तनरविरिा र्दई सरोकारवाला संघ संस्था साँग समववर् 
सहकार्फ गरर अस्पिाल तनमाफर् कार्फ अगाडी िढाईनछे । 

(९) अविरार्ष्ट्रर् मापदण्डको अस्पिाल एवं सााँस्कृतिक भवन (Cultural House) 
तनमाफर् गरी संचालन गनफ म्जलला प्रशासन कार्ाफलर्, प्रदेश सरकार र नेपाल 
सरकारमा आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अगाडी िढाउन समववर् गररनेछ।  



(१०)  लमु्बिनीको अविराफर्ष्ट्रर् स्िरमा प्रचार प्रसार, सबिवि र्वस्िार सहर्ोग र 
अनभुवको आदानप्रदानका लातग स्पेनको बर्ातड्रडमा स्थार्पि लमु्बिनी सांस्कृतिक 
नगरपातलकाको सबपकफ  कार्ाफलर्लाई लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसन स्पेनको 
सहर्ोगमा थप व्र्वम्स्थि र प्रभावकारी िनाईनेछ । 

(११)  समववर् शाखाले पर्फटन प्रवद्धफन एवम प्रचारप्रसारका लातग सरोकारवालाहरुसाँग 
समववर् सहकार्फ गरर कार्फक्रम तनमाफर् र कार्ाफववन गनेछ । 

 

७. पूवाफिार र्वकास सबिविी नीति 

१) र्स नगरपातलकाको व्र्वम्स्थि एवम र्दगो र्वकासका लातग नगर र्वकास 
गरुुर्ोजना (Municipal Development Master Plan) िजुफमा गरी स्माटफ तसटीको 
अविारर्ा अनरुुप र्वकास गने नीति अवलबिन गररनछे । 

२) नगरपातलकािाट घोषर्ा भएका नगर स्िरीर् गौरवका आर्ोजनाहरु (Municipal 

Pride Projects) कार्ाफववर्नका लातग आवश्र्क िजेट र जनशम्िको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

३) नगरपातलका क्षेत्र तभत्र सडक ढलान कार्फ RMC एवं कालो पते्र गने कार्फ 
ASPHALT प्रर्वतिको प्रर्ोग गरी मातै्र गररनेछ । 

४) केर्ह रुपाविरर्कारी आर्ोजनाहरुको सबभाव्र्िा अध्र्र्न र र्वस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार गरी आर्ोजना िैंक (Project Bank) तनमाफर् गररनेछ।     

५) र्ोजनाहरुको लागि अनमुान¸ मूलर्ाकंन, नार्प¸ कार्फसबपन्न प्रतिवेदन सिैले िझु्ने 
गरी नेपाली भाषामा लाग ुगररनेछ ।  

६) उपभोिा सतमतििाट हनु े तनमाफर् कार्फको हकमा  र्ोजनागि रुपमा नबिररि 

िथा कोतडि तसस्टम (Numbering and coding System ) लाग ुगरी प्रतिवेदन 
प्रर्ालीलाई थप व्र्वम्स्थि गररनेछ । 

७) नगरके्षत्रतभत्र रहेका सडकहरुको नामाकरर् गरी तडम्जटल म्स्िट नबिररि 
प्रर्ाली ( Digital Street Numbering System ) लाग ुगररनेछ । 

८)  नगरक्षेत्रतभत्रका मखु्र् सडक िथा चोकहरुमा सडक वत्ती (Street Light) जडान 
गररनेछ ।  



९) शहरी र्ोजना िथा भवन तनमाफर् मापदण्ड २०७२ को परु्फ रुपमा कार्फववर्न 
गररनेछ । र्ो मापदण्ड तनमाफर् हनुभुवदा पर्हला तनमाफर् भएका घरहरुको 
अतभलेम्खकरर् गरी अव तनमाफर् हनुे भवनहरु नक्सापास र्वना िनाउन नपाउन े
नीतिलाई तनरविरिा र्दईनेछ । 

१०) नगरपातलकातभत्र रहेका मखु्र् सडक¸ चोक  एवम महत्वपरु्फ स्थानहरुमा र्वश्राम 
स्थल (Refresh place) िथा  तडम्जटल सावफजतनक शौचालर् (Digital Public 

Toilet) तनमाफर्का लातग गरुुर्ोजना िनाइ काम अगाडी िढाइनेछ । 

११) कमजोर सडकहरुको तनर्तमि ममफि सबभार िथा स्िरोन्निी गररनेछ।र्सको 
लातग एक मरबमि सबभार कोष स्थापना गररनेछ। 

१२) आर्ोजनाको र्दगोपना, प्रभावकारीिा, तमिव्र्र्र्िा र कार्फकुशलिा कार्म गनफ 
मागमा आिारीि सहभातगिामलुक र्ोजना छनौट िथा कार्ाफववर्न प्रार्ालीको 
अवलबिन गररनेछ । 

१३) सरकारी िथा तनम्ज भवनहरु भकुबपीर् जोम्खमिाट सरुक्षीि िनाउन े नीति 
अवलबिन गरीनकुा साथै सरकारी भवनहरु अपािमैत्री, वालमैत्री  िथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक मैत्री िनाउन ेनीतिलाई तनरविरिा र्दइनेछ ।  

१४) पवुाफिार तनमाफर्मा र्वपद जोम्खम सबवेदनम्शलिालाई मध्र्नजर गरी र्वपद 
उत्थानम्शल पवुाफिार र्वकासमा जोड र्दइनेछ । 

१५) नगरपातलका तभत्रका िस्िीहरुलाई समेट्न े गरी ररि रोड ( Ring Road) को 
पररकलपना गरे अनसुार नगरपातलकातभत्र आवश्र्क पूवाफिार तनमाफर् कार्फलाई 
तनरविरिा र्दइनेछ। 

१६) नगरपातलकातभत्र रहेका र्वतभन्न िाल पोखरी िथ महत्वपरु्फ िातमफक िथा 
पर्फटर्कर् स्थलहरुको  संरक्षर् तनमाफर् एवम  सवुदरीकरर् गरी व्र्ावसार्र्क  
पर्फटन क्षेत्रको रुपमा र्वकास गररनछे । 

१७)  र्स नगरपातलका तभत्र रहेका मेन सडक िथा  नाली समेि तनमाफर्का लातग 
रार्ष्ट्रर् मापदण्ड अनरुुप कबिीमा २६ रु्ट सडक कार्म गररनेछ । 

१८) पूराना घना िस्िीहरुका सडकहरु पक्की र ढलान गररनछे । हालको अवस्थामा 
रहेका तभतत्र सडकहरु सूवदर र पक्की िनाईनेछ ।िर पक्की घर टहरा र पखाफल 



िनाउाँदा कबिीमा ४ तम.(१५ र्र्ट) छोडी नगरपातलकाको मापदण्ड अनसुार 
तनमाफर् गने प्रर्क्रर्ा अगाडी िढाईनेछ । 

१९) सडक तनमाफर् गदाफ वार्ोईम्वजतनर्ररि िथा वािावरर्मैत्री हनु ेगरी िनाईनेछ । 

२०) नगरपातलकाका र्वद्यालर् भवनहरुको आवश्र्किा अनसुार  पूवाफिार र्वकास 
गररनेछ । 

२१) र्स नगरपातलकाको र्वतभन्न ठाउाँहरुमा पलु िथा कलभटफहरु तनमाफर् गररनेछ । 

२२) नदी कटान रोक्न र्कनारमा वार्ो ईम्वजतनर्ररि प्रर्वति ( Bio Engineering 

Technology) अवलबिन गररनछे । 

२३) वडा न २ को भरिापरु र वडा न १२ को अमाहवा तनपतनर्ा  र अजमा 
के्षत्रमा दानव नदी कटान िथा िाढी तनर्वत्रर् गनफका लातग  र्वस्ििृ पररर्ोजना  
प्रतिवेदन िनाई तनर्वत्रर्को कार्फ अगाडी िढाइनेछ । 

२४) र्वस्ििृ पररर्ोजना  प्रतिवेदन िर्ार भइसकेको वडा न १३ ओडवतलर्ा  म्स्थि 
सावफजतनक जग्गामा Lumbini Global Peace Park  तनमाफर्का लातग प्रकृर्ा 
अगाडी िढाइनेछ । 

२५) नगरपातलकाको प्रशासतनक भवन तनमाफर् पर्क्रर्ा अगाडी िढाईनछे । 

२६) स्वास््र् चौकी नभएका वडाहरुमा स्वास््र् चौर्कको भवन तनमाफर् गररनेछ । 

२७) नगरपातलकातभत्र रहेका अति र्वपन्न, गररव आतथफक म्स्थिी कमजोर र र्वपन्न 
पररवारलाई अवस्था र्र्कन गरर खरको छानो भएको पररवारलाई जस्िा पािा 
र्विरर् गने कार्फलाई तनरविरिा र्दइनेछ  । 

२८) परबपरागि रुपमा र्स नगरपातलकाको संस्कृिी संरक्षर् गने खालका घर 
तनमाफर् गने व्र्म्ि वा संस्थालाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

२९) नगरपातलकातभत्र रहेका परुाना िथा म्जर्फ मम्वदर, मम्स्जद, पाटी पौवा आर्दको 
संरक्षर् िथा र्वकास गररनेछ । 

३०) चैत्र पूम्र्फमा मेला  र मणु्डन लाग्न ेठाउाँमा पूवाफिार तनमाफर् िथा व्र्वस्थापन 
गने गराउने काम अगाडी िढाईनेछ  

३१) प्रत्रे्क र्विालर्, वडा कार्ाफलर् र स्वास््र् चौकीमा तस तस क्र्ामरा जडान 
गररनेछ । 



३२) गरु्स्िररर् र समर्मा राम्रो काम गने उपभोिा सतमतिलाइफ प्रोत्साहन गररनेछ 
। 

३३) प्रत्रे्क वडा केविमा मूल सडक पक्की गने नीति अवलबिन गररनछे । 

३४) प्रत्रे्क वजार के्षत्रमा सावफजतनक शौचालर् सर्हिको प्रतिक्षालर् िनाइफनेछ । 

३५) नगरपातलकाको चारै प्रवेशहरुमा प्रवेश द्धारहरु िनाइफनेछ । 

३६)  नगरपातलका अविरगि रहेका स्वास्थर् सस्थाहरुिाट सवचातलि खोप म्क्लतनक 
िथा गाउघर म्क्लतनक  भवन तनमाफर् कार्फ  क्रमश गदै लतगनछे । 

३७) कवटेजेवसी वापि कट्टा गरी आएको रकम पूवाफिार शाखा िाट र्ोजना िनाइफ 
खचफ गररनछे । 

३८) सरकारी लगानीमा िनाइफएका सडक िाटो क्षिी गने व्र्म्िलाइफ कारवाही 
गररनेछ । 

३९) अविरार्ष्ट्रर् मापदण्डको अस्पिाल र सास्कृतिक संग्राहलर् तनमाफर्का लातग 
सहकार्फ संस्था लमु्बिनी गाडेन र्ाउवडेसनसग समववर् गरी काम अगाडी 
िढाइनेछ । 

४०) नगरपातलका तभत्र रहेका परुाना वडा कार्ाफलर् भत्काइ नर्ा कार्ाफलर् भवनको 
तनमाफर् गररनछे । 

४१) प्राथतमक स्वास््र् केवि िथा जीर्फ स्वास््र् चौकीको नर्ााँ भवन तनमाफर् 
गररनेछ। 

४२) नगरपातलकातभत्र नर्ा घर िनाउदा काठको परुानो र्कतसमको झ्र्ाल ढोका 
िनाएमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

४३) १५ शैय्र्ाको अस्पिाल तनमाफर् 2 वषफ तभत्र सबपन्न गने गरी कार्फ अगाडी 
िढाइनेछ । 

४४) वडा न. ८ मा तनमाफर् हनु ेकरुर्ा मर्हला र्वद्यालर् समर्मै सबपन्न गने गरी 
आवश्र्क िजेटको व्र्वस्था तमलाईनेछ ।  

४५) िाटो ढलान वा र्पच गदाफ नगरपातलकाको मापदण्ड अनसुार िनाईनेछ । 
मापदण्ड र्वपररि घर टहरा िनाएमा भत्काइने नीति अगाडी िढाईनेछ । 



४६) र्वकास तनमाफर् कार्फको  गरु्स्िर पररक्षर्का लातग  नगरपातलकामा लर्ाव 
स्थापनाका अतिररि आवश्र्क प्रर्वति एवं र्वत्र उपकरर् खररद गरी प्रर्ोगमा 
लर्ाईनेछ।  

४७) चचुी र्ाउवडेसनको आतथफक सहर्ोगमा तनतमफि आइसोलेसन सेवटर सवचालनमा 
लर्ाईनेछ। 

४८) नापी नक्सा नभएका क्षेत्रहरुको नापी नक्सा गराई िाटोघाटोको लगि कट्टा 
गरी सावफजतनक कार्म गररनेछ । 

४९) एतसर्ाली र्वकास िैंक (ADB)को आतथफक िथा प्रार्वतिक सहर्ोगमा लमु्बवनी 
सााँस्कृतिक नगरपातलका वाडफ नं १०को मिवुतनमा नगर िसपाकफ को लातग 
पूवाफिार तनमाफर् गररनछे।  

५०) एतसर्ाली र्वकास िैंक (ADB)को आतथफक िथा प्रार्वतिक सहर्ोगमा नगर 
पातलका तभत्र तलंक रोड, ररंग रोड तनमाफर् िथा ग्लोिल पाकफ  तनमाफर्, आमा 
वन वार्टकाको र्वकास लगार्िका कार्फहरुलाई अगाडी िढाइनेछ। 

५१) ईम्ञ्जनीर्रीङ् अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुलाई इवटनफम्शप र कार्फथलो मै कार्फ िातलम 
(OJT) को व्र्वस्था तमलाइनेछ।  

 

८. उजाफ सबिविी नीति 

१) र्वद्यिु प्रातिकरर्साँग समववर् गरी र्वद्यिुको पहुाँच नपगेुको सिै गाउाँ र िस्िीमा 
र्वद्यिु पहुाँच परु् र्ाइनछे । 

२) नेपाल सरकारको वैकम्लपक उजाफ प्रविफन कार्फक्रम अनरुुप नगर के्षत्र तभत्र 
रहेका नर्वकरर्ीर् उजाफका स्रोिहरुको पर्हचान गरी प्रर्ोगमा जोड र्दइनछे। 

३) र्वद्यिु प्रातिकरर् साँग समववर् गरी सडक िथा अवर् क्षेत्रमा अव्र्वम्स्थि 
रुपमा रहेका र्वद्यिुीर् िार पोलको उम्चि व्र्वस्थापन गररनछे। 

४) मेर्र कृर्ष तसंचाई र्ोजना अविगफि आवश्र्क ठाउाँमा र्वद्यिुीकरर् गररनकुा 
साथै र्वद्यिु महशलु भिुानी गने व्र्वस्था  तमलाईनेछ । 

 

९. खानपेानी िथा सरसर्ाई सबिविी नीति 



१) नगरपातलकाको सिै वडाहरूमा स्वच्छ िथा सरुम्क्षि खानेपानीको उपलब्ििामा 
जोड र्दइनेछ।  

२) खानेपानी िथा सरसर्ाइ र्ोजना (WASH Plan) लाई तनरविरिा र्दइनेछ। 

३) खानेपानी िथा सरसर्ाइ के्षत्रमा लगानी िथा कार्फ गनफ चाहन ेहरेक तनकार्ले 
नगरपातलकाको वाश र्ोजना अविगफि रहेर मात्र कार्फक्रम सञ्चालन गनुफ पने 
व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

४) प्रत्रे्क वडामा कबिीमा एउटा खानेपानी ओभरहेड ट्याङकी िनाई खानेपानी 
र्विरर् गनफ पहल गररनेछ । 

५) आसेतनक र्िु पानीको प्रर्ोग हटाई सरुम्क्षि खानेपानी प्रर्ोग, व्र्म्िगि 
सरसर्ाई, र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन र सरुम्क्षि शौचालर् प्रर्ोगका लातग 
जनचेिनामूलक कार्फक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६) टोलर्वकास साँस्थाहरुलाई र्ोहोरमैलाको वतगफकरर्¸ प्रशोिन एवं पनुः प्रर्ोग 
सबिविी िातलम प्रदान गरी गााँउ टोलमा पूर्फ सरसर्ाई अतभर्ान चलाइनेछ । 

७) नगरके्षत्रतभत्र उत्सम्जफि र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन गनफ संभाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
सावफजतनक तनम्ज साझेदारी (Public Private Partnership) को अविारर्ा अनरुुप 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

८) टोल र्वकास साँस्थाहरुको समववर्मा नगर के्षत्रतभत्रका हरेक टोल¸ वस्िी¸ 
र्वद्यालर् िथा सावफजतनक के्षत्र िथा संघ संस्थाहरुलाई स्वच्छ सर्ा र हराभरा 
िनाउन स्वच्छ नगरः स्वस्थ नागररक नारा सर्हि र्व सं २०७९ लाई मेर्र 
नगर सरसर्ाई अतभर्ानको रुपमा सरसर्ाई कार्फक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

९) पशपुवछी िथा भावसाजवर् कुर्हन े वस्िहुरुको पर्हचान गरी प्रािाररक मल 
िनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०) कुनै पतन तनकार्िाट खानेपानीको हैवडपबप जडान गदाफ कबिीमा १६० र्र्ट 
गर्हरो हनु े गरी र नगरपातलकाको अवर् मापदण्ड अनसुार गने गरी व्र्वस्था 
गररनेछ । 

११) घोर्षि खलुा र्दसामिु के्षत्रको अनगुमन गरी सिुार गररनछे । 

१२) cfif]{lgs o'St kfgL k|of]u u/]sf kl/jf/df hgr]tgf hufO{ ;'/lIft 

vfg]kfgLsf] k|of]udf hf]8 lbOg]5 . 



१३) ufFp 6f]ndf k"0f{ ;/;kmfO{ cleofg rnfOg]5 . 
१४) zf}rfno k|of]udf lg/Gt/tf Nofpg hg;d'bfonfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 . 
१५) laBfno dfkm{t ;/;kmfO{sf sfo{s|dx? Kl/rfng u/fO{ hgr]tgfd'ns 

sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 . 
१६) o; g=kf leqsf] d'Vo—d'Vo rf]sx?df qmdzM ;fa{hlgs zf}rfno tyf 

vfg]kfgLsf] lgdf{0f ul/+b} hfg]5 .  
१७) o; g=kf= leq /x]sf :jf:Yo rf}sLx?df zf}rfno, vfg]kfgL tyf 

ToxfFaf6 lgl:sg] kmf]xf]/d}nfsf] Joj:yfkgको उम्चि प्रववि  ul/g]5 . 
१८) gu/leq ;/;kmfOsdL{ lgo'Qm u/L kl/rfng ul/g]5 . 

१९) प्रत्रे्क सामदुार्र्क र्वद्यालर् स्वास््र् चौकी नगर पातलका िथा वडा 
कार्ाफलर्हरुमा स्वच्छ खाने पानीको व्र्वस्थापन गनफ RO प्रर्वतिको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 
१०. म्शक्षा सबिविी नीति  

१) नगरकार्फपातलका अविगफि एक नगर म्शक्षा र्वकास कोष स्थापना गररनेछ।सो 
कोषिाट स्वरं्सेवक म्शक्षक, पवुाफिार तनमाफर् र खेलकुद र्वकासका 
र्क्रर्ाकलापहरू कार्फर्वति िनाई सञ्चालन गररनेछन।् 

२) शैम्क्षक गरु्स्िर सिुारका लातग र्वद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकहरुले गरेका 
प्रतिवद्धिा कार्ाफववर्न गरे नगरेको अनगुमन गररनेछ। 

३) म्शक्षर् तसकाइका िैकम्लपक र्वतिहरू र पाठ्यसामग्रीहरू मार्फ ि महामारीिाट 
तसम्जफि असहज पररम्स्थतिमा र्वद्याथीको तसकाइ सहजीकरर् गररनछे । 

४) प्रत्रे्क र्वद्यालर्ले वार्षफक शैम्क्षक र्ोजना िथा म्शक्षर् सिुार र्ोजना िनाई 
लाग ुगने व्र्वस्था गररनेछ।  

५) सामदुार्र्क र मदरसा र्वद्यालर्को आवश्र्किाका आिारमा भौतिक पवुाफिार 
तनमाफर्को दीघफकालीन र्ोजना िर्ार गरी क्रमशः लाग ुगररनेछ।  

६) संस्थागि र्वद्यालर्हरूमा भौतिक एवम ्शैक्षम्र्क सरु्विाहरूको वर्नुिम मापदण्ड 
र सरु्विाहरू तनिाफरर् गरी सोको सतुनम्श्चिा हनुे गरी तनर्मन गररनछे । 

७) स्नािक िह अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने क्र्ाबपसहरुको पठन पाठनलाई स्िरीर् 
िनाउन अनदुान उपलब्ि गराईनेछ।  



८) र्वद्यालर्हरूको कार्फसबपादन सूचकमा आिाररि अनगुमन गरी स्िरीकरर् गने, 
समस्र्ाको पर्हचान गने र सिुारका उपार्हरू पर्हलर्ाइनेछ । 

९) कार्फसबपादनको स्वमलुर्ाङ्कन र सेवाग्राही मलुर्ाङ्कनको आिारमा प्रिानाध्र्ापक र 
म्शक्षकहरूको पेसागि स्िर तनिाफरर् गरी सक्षमिा सूची(Competency Index) 

िर्ार गरी र्वद्यालर्, प्रिानाध्र्ापक र म्शक्षकहरूको पेसागि स्वजवार्देही 
संर्वत्रको र्वकास गररनेछ । 

१०) दरिवदी तमलान प्रतिवेदन २०७७ क्रमशः कडाईका साथ लाग ुगररनेछ । 

११) केम्विर् नीति िमोम्जम िाल र्वकास सहजकिाफ र र्वद्यालर् कमफचारीको 
पाररश्रतमक र सरु्विा समार्ोजन गररनेछ । 

१२) सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूमा छात्राहरूलाई सेतनटरी प्र्ाड र प्राथतमक िहका 
र्वद्याथीहरूलाई र्दवा खाजा कार्फक्रमलाई तनरविरिा र्दइनछे । 

१३) र्दवा खाजा कार्फक्रमलाई म्शक्षा शाखािाट र्ोजना िनाई सिुार गररनेछ।  

१४) िाल र्वकास कक्षा कोठा व्र्वस्थापनलाई प्राथतमकिा र्दइनेछ ।िाल र्वकास 
सहजकिाफको लातग िातलमको व्र्वस्था गररनछे । 

१५) नगर म्शक्षा सतमतिका सदस्र्हरूको नेितृ्वमा सामदुार्र्क, संस्थागि र मदरसा 
र्वद्यालर्हरूको र्वकासका लातग अलग अलग कार्फटोली तनमाफर् गरी र्वद्यालर् 
र्वकास र्ोजना िर्ार गरी क्रमशः कार्ाफववर्न गररनछे । 

१६) स्थानीर् स्वर्मसेवक पररचालन गदै घरिरुी सवेक्षर् गरी र्वद्यालर् िार्हर रहेका 
िालिातलका पर्हचान गने र र्वद्यालर्मा भनाफ गने र्वशेष प्रोत्साहनका कार्फक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

१७) र्वद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक, र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमति र म्शक्षा सतमतिको 
अविर नगर/म्जलला भ्रमर् मार्फ ि ्अनभुवको आदानप्रदान गरी सिुारको र्ोजना 
कार्ाफववर्न गररनेछ । 

१८) तसकाइ उपलम्ब्िको र्वद्यालर्गि र नगरस्िरीर् र्वश्लषेर् गने र 
अतभभावकहरूको सहभातगिामा र्वद्याथीको तसकाइ आवश्र्किा पर्हचान गरी 
सिुारात्मक म्शक्षर् र्ोजना िनाई लाग ुगररनछे । 

१९) म्शक्षर् तसकाइका समस्र्ालाई कार्फमूलक अनसुविान र घटना अध्र्र्नमा 
आिाररि िनाई समािान खोज्न म्शक्षकलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 



२०) र्वद्यालर् सामाम्जक परीक्षर् र लेखा परीक्षर्लाई कार्फसबपादन सूचकमा 
आिाररि िनाई र्सलाई सरोकारवालाको जवार्देर्हिा िढाउने सािनको रूपमा 
र्वकास गररनछे । 

२१) सिै माध्र्तमक र्वद्यालर्हरूमा वेभसाइट र्वकास गरी सञ्चालन गने र अवर् 
र्वद्यालर्हरूमा क्रमशः कम्बिमा एक सेट कबप्र्टुर, र्प्रवटर, र्ोटोकपी मेम्शन 
र वाइर्ाईको व्र्वस्था गरी र्वद्यालर्का अतभलेखहरूलाई तडजीटलाइज्ड गने र 
र्वद्यिीर् शासन (e-governance) को सरुुवाि गररनेछ । 

२२) स्थानीर् भाषा¸ संस्कृति एवं नैतिकिा र मानर्वर् मलुर्को प्रविफन हनु े गरी 
स्थातनर् पाठ्यक्रम िर्ार गरी क्रमशः लाग ुगररनेछ । 

२३) लमु्बिनी के्षत्रको सबपदा र िौद्ध म्शक्षा स्थातनर् पाठ्यक्रममा समावेश गरी कक्षा 
६ मा समेि लाग ुगररनेछ। 

२४) कक्षा ७ र ८ मा लाग ुभएको लमु्बिनी के्षत्रको सबपदा र िौद्ध म्शक्षाको पठन 
पाठनमा पनफ सक्न े समस्र्ाको सवदभफमा सबिम्विि लेखकिाट अतभमखुीकरर् 
िथा सहजीकरर् गरईनेछ।    

२५) प्रार्वतिक िारका र्वद्यालर्हरूको प्रर्ोगात्मक कार्फलाई अवर् र्वद्यालर् र 
समदुार्को आवश्र्किासाँग आिद्ध गरी सञ्चालन गररनछे । 

२६) स्थानीर् आवश्र्किाका आिारमा पर्फटन िथा होटल बर्ानेजमेवट, भेटेरीनरी, 
इलेक्िीकल, तसतभल, मेकातनकल िथा अटो मोिाईल इम्वजतनर्ररङ र्वषर्मा थप 
प्रार्वतिक िारको म्शक्षा सञ्चालन गनफ पहल गररनेछ। 

२७) र्वद्यालर् सिुार र्ोजनालाई कार्ाफववर्न र्ोग्र् िनाई नगर म्शक्षा र्ोजनासाँग 
आिद्ध गरी कार्ाफववर्नमा लर्ाइनेछ । 

२८) र्वद्यालर् समार्ोजन िथा एकीकरर् प्रर्क्रर्ा र दरिवदी तमलानको कार्फलाई 
अगाडी िढाइनेछ । 

२९) नगर म्शक्षा ऐन िथा म्शक्षक भनाफ कार्फर्वति लगार्िका कानूनहरुमा आवश्र्क 
शंसोिन र पररमाजफन गरी शैम्क्षक गरु्स्िरमा सिुार, शैम्क्षक सेवा प्रवाहलाई 
पारदशी, जवार्देही र चसु्ि िनाइनेछ। 

३०) सरोकारवालाको सहभातगिामा अनगुमन र तनरीक्षर् कार्फलाई अम्घ िढाइनेछ। 



३१) संस्थागि र्वद्यालर्हरू र मदरसाहरूको गरु्स्िर सिुारका लातग अनगुमन िथा 
तनर्मन कार्फलाई प्रभावकारी िनाई उत्कृििाको आिारमा प्रोत्साहन उपलब्ि 
गराईनेछ  । 

३२) र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमति र म्शक्षक अतभभावक संघ, सामदुार्र्क तसकाइ 
केविका पदातिकारीहरु र कमफचारीहरूको क्षमिा र्वकासका लातग 
अतभमखुीकरर् िथा िातलम सञ्चालन गररनेछ। 

३३) र्वषर्गि सतमतिहरू पररचालन गरी म्शक्षर् तसकाइ र व्र्वस्थापकीर् समस्र्ा 
पर्हचान गने र समस्र्ा समािानका उपार् पर्हलर्ाउने कार्फ गररनछे । 

३४) म्शक्षकको कार्फ सबपादनका आिारमा पेसागि र्वकासका आवश्र्किा पर्हचान 
गरी कार्फथलो िथा पररर्ोजना कार्फमा आिाररि क्षमिा र्वकासका कार्फक्रमहरू 
सञ्चालन गररनेछ । 

३५) सामदुार्र्क, संस्थागि र मदरसा र्वद्यालर्हरूिीच शैम्क्षक गरु्स्िर सिुार गने 
साझा के्षत्र र सवाल पर्हचान गरी सहकार्फको थालनी गररनेछ ।  

३६) सामदुार्र्क तसकाइ केविहरूको क्षमिा पर्हचान गरी एक सामदुार्र्क तसकाइ 
केविलाई नमनुा तसकाइ केविको रूपमा र्वकास गररनछे । 

३७) घरिरुी सभेक्षर्िाट तनरक्षरिाको पर्हचान गरी साक्षरिा िथा तनरविर म्शक्षाका 
कार्फक्रमहरू सञ्चालन गनफ सामदुार्र्क तसकाइ केविहरूलाई पररचालन गररनेछ 
। 

३८)  र्कशोरीहरुलाई म्शक्षाको मलुिारमा लर्ाउन करुर्ा मर्हला र्वद्यालर् तनमाफर्का 
लातग आवश्र्क िजेटको व्र्वस्थापन गररनछे  । 

३९) नेपाल सरकारको कोटामा एम. र्व. र्व. एस. (MBBS)  र इम्वजतनर्ररि 
(B.Tech.), BSc.Ag. अध्र्र्नको लातग  छात्रवमृ्त्त प्राप्त गरेका नगरपातलका 
तभत्रका एक–एक गरीि िथा जेहेवदार र्वद्याथीलाई नगरपातलकािाट आतथफक 
प्रोत्साहन गनफ िथा कक्षा १२, १० र ८ को वार्षफक पररक्षामा सवोत्कृि 
निीजा लर्ाउने १ छात्र र १ छात्रालाई परुस्कृि गने गरी  मेर्र छात्रवतृ्ती 
कार्फक्रम थप र्वस्िार गरी सवचालन गररनेछ । 



४०) म्शक्षकहरुलाई र्वद्याथी तसकाई प्रति म्जबमेवार र जवार्देही िनाई शैम्क्षक 
सशुासन (Educational Governance) कार्म गनफ म्शक्षक डार्री िर्ार गरी 
लाग ुगररनेछ । 

४१) महान र्वचारक¸ दाशफतनक िथा आदशफ मानवहरुको महावार्ीहरुलाई र्वद्यालर्मा 
लेखी र्वद्यातथफहरुमा सकारात्मक सोँच ( Positive Thinking )को र्वकास गररनेछ 
। 

४२) माध्र्ातमक िहका र्वद्यातथफहरुको व्र्म्ित्व र्वकास ( Personality Development 

)का लातग  प्रत्रे्क र्वद्यालर्ले कम्बिमा मर्हनाको एक पटक व्र्म्त्तत्व र्वकास 
सबिविी उत्प्ररेर्ामूलक कार्फक्रम ( Motivational Programme )  सवचालन 
गररनेछ। 

४३) म्शक्षक र्वद्याथी र अतभभावक िीच रहेको तत्रकोर्ात्मक सबिविलाई थप 
प्रभावकारी िनाउन िथा ज्ञानको अविर पसु्िा हस्िाविरर् गनफ तत्रपक्षीर् सबवाद 
कार्फक्रम सवचालन गररनेछ । 

 

११. र्वुा, खेलकुद िथा मनोरञ्जन सबिविी नीति 

१) नगर खेलकुद र्वकास सतमति गठन गरी खेलकुद र्वकासको रर्नीति िर्ार 
गररनेछ । 

२) सिै र्वद्यालर्हरूमा खेल िथा अतिररि कार्फकलापका आिारभिू सामग्रीहरूको 
व्र्वस्था गरी म्शक्षकलाई िातलम प्रदान गररनेछ । 

३) प्रदेश र केवि सरकारसाँग समववर् गरी एक सरु्विार्िु नगरस्िरीर् खेल 
मैदान तनमाफर् कार्फको थालनी गररनेछ । 

४) सामदुार्र्क तसकाइ केविलाई सामदुार्र्क मनोरञ्जन स्थल र चेिना प्रवाह 
केविको रूपमा समेि र्वकास गररनछे । 

५) नगरस्िररर्  मेर्र अविर र्वद्यालर् खेलकुद कार्फक्रम र राष्ट्रपति रतनङ म्शलड 
प्रतिर्ोतगिालाई तनर्तमि रूपमा सञ्चालन गररनेछ । 

६) वडा न १ नवदनगर पवुफमा रहेको भगवानपरु आिारभिु र्वद्यालर्मा रहेको 
जग्गालाई नगर खेलकुद मैदानको रुपमा पवुाफिार र्वकास गररनेछ । 



७) आमा वनिाटीका िथा नौखतनर्ा िाल वरीपरी मनोरञ्जन पाकफ  स्थापना गनफ 
पवुाफिार तनमाफर् गररनछे । 

८) नगरस्िररर् सस्कृतिको प्रविफन र र्वकास गनफ  गैर सरकारी सस्थाको 
सहकार्फमा नगरस्िररर् सास्कृतिक प्रतिर्ोतगिाको आर्ोजना गररनछे । 

९) प्रत्रे्क वडािाट स्थातनर् खेलाडीहरु छनौट गरी रार्ष्ट्रर् खेलाडीको रुपमा 
र्वकास गनफ आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

 

१२ स्वास््र् सबिविी नीति 

१) नेपाल सरकारले लर्ाएको एक नगरपातलका एक अस्पिाल कार्फक्रमको 
अविारर्ा अनरुूप १५ शैय्र्ाको अस्पिाल 2 वषफ तभत्र तनमाफर् गरी संचालनमा 
लर्ाईनेछ ।  

२) कोतभड १९ रोकथाम िथा तनर्वत्रर् एवं कोतभड तिरामीको लातग चचुी (Tzu 

Chi) र्ाउवडेसनको आतथफक सहर्ोगमा मिवुनीमा तनतमफि  आइसोलेसन 
सेवटरलाई Birthing centre िथा उपर्िु स्वास््र् सेवा सर्हि सवचालनमा 
लर्ाइनेछ । 

३) प्रत्रे्क वडामा आिारभिू स्वास््र् केविहरूको स्थापना साथै कमफचारी 
व्र्वस्थापन गररनेछ।आिारभिू स्वास््र् सेवालाई प्रभावकारी िनाइनेछ ।  

४) सिै स्वास््र् संस्थाहरूमा आवश्र्क जनशम्िको व्र्वस्था गरी कार्फसबपादन 
सूचकका आिारमा तनर्तमि अनगुमन र मलुर्ाङ्कन गररनेछ । 

५) नगरपातलका तभत्र रहेका सिै नागररकहरुलाई स्वास््र् िीमाको पहुाँचमा लर्ाउन 
कार्फक्रम संचालन गररनेछ। 

६) आाँखा परीक्षर्¸ पाठेघरको क्र्ावसर लगार्िका रोगहरुको समर्मै पर्हचान र 
तनदानका लातग घबुिी स्वास््र् म्शर्वरको व्र्वस्था गररनेछ ।  

७) पाठेघरको अप्रशेन िथा मोतिर्ार्ववद ु भएकाहरुका लातग तनःशलुक अपरेसनको 
व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

८) खोप, पररवार तनर्ोजन, क्षर्रोग, कुष्ठरोग िथा पोषर् साथै अवर् कार्फक्रमहरू 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनछे । 



९) नगरपातलकालाई शवुर् होम डेलीभरी (Zero Home Delivery) को रूपमा 
घोषर्ा गराउनका लातग आमा सरुक्षा कार्फक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 
गदै गभफविी र सतु्केरी आमाहरूका लातग नेपाल सरकारले िोकेको आमा 
सरुक्षा सबिविी प्रोटोकल अनसुारको चार पटकको जााँच र स्वास््र् संस्थामा 
डेलीभरी हनु ेआमाहरूका लातग उपमेर्र सतु्केरी पोषर् झोला र्विरर् कार्फक्रम 
सञ्चालन गररनछे । गभफवति आमाहरुलाई गभफविी भएको आठ मर्हना (िेस्रो 
पटकको जााँच) देम्ख स्वास््र् साँस्था मार्फ ि तनशलुक क्र्ाम्लसर्म चक्की 
र्विरर्को व्र्वस्था तमलाइने छ । 

१०) प्राथतमक स्वास््र् केवि लंकापरुमा सञ्चालनमा रहेको चौतिस घण्टे प्रसिुी 
सेवालाई थप स्वास््र् संस्थाहरूमा वतथफङ सेवटर ( Birthing Center ) तनमाफर् 
गरी र्वस्िार गररनेछ। 

११) ज्रे्ष्ठ नागररक, िालिातलका िथा मर्हलाहरुका लातग स्वास््र् म्शर्वर सवचालन 
गरी र्वशेषज्ञ सेवा प्रदान गररनछे । 

१२) नगरपातलका तभत्र कार्फरि सिै मर्हला स्वास््र् स्वर्मसेर्वकाहरूलाई  समान 
रुपमा प्रोत्साहन कार्फक्रम सञ्चालन गररनेछ।६० वषफ उमेर पगेुका मर्हला 
स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाहरुलाई क्रतमक रुपमा सबमानजनक तिदाई गनफ आवश्र्क 
रकमको व्र्वस्था तमलाइनेछ।  

१३) सिै स्वास््र् संस्थाहरूमा तनर्तमि रूपमा वषफभरी नै अति आवश्र्क 
औषतिहरूको तनःशलुक र्विरर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

१४) सरकारी िथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुको समववर्मा कोरोना लगार्ि र्वतभन्न 
र्कतसमका सने िथा नसने रोगहरुको िारेमा सचेिना कार्फक्रम, सरुक्षात्मक 
कार्फक्रम र उपचारात्मक कार्फक्रमहरू सञ्चालन गररनछे । 

१५) कोतभड १९ रोकथाम िथा तनर्वत्रर्मा खर्टन े स्वास््र्कमी लगार्ि अवर् 
कमफचारीहरूको स्वास््र् िीमाको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

१६) सिै स्वास््र् संस्थाहरुमा प्रर्ाप्त  शदु्ध खानेपानीको व्र्वस्था िथा स्वास््र् 
संस्था िाट तनम्स्कन े र्ोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग वडा कार्ाफलर्हरु एवं 
वास शाखासंगको समववर्मा िजेटको व्र्वस्था तमलाइ कार्ाफववर्न गररनेछ । 



१७) सिै स्वास््र् संस्थाहरूको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनका लातग अनदुान रकमको 
व्र्वस्था गररनछे । 

१८) सञ्चातलि कार्फक्रमहरूको सूचकमा आिाररि मातसक/चौमातसक समीक्षा गरी 
कार्फक्रमको प्रभावकाररिा र्वश्लषेर् गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

१९) स्वास््र्को कमफचारीलाई िथा मर्हला स्वर्म सेर्वकाहरूलाई भ्रमर्को व्र्वस्था 
गरी तसक्ने अवसर उपलब्ि गराइनेछ । 

२०) नगरकार्फपातलका कार्ाफलर् िथा सिै स्वास््र् संस्थाहरूमा औषति भण्डारर् िथा 
अवर् उपकरर् व्र्वस्थापनलाई व्र्वम्स्थि गररनेछ । 

२१)  प्राथतमक स्वास््र् केविमा कार्फरि प्रसिुी सेवा प्रदार्कहरूलाई रातत्रकलीन र 
जोखीम भत्तालाई तनरविरिा र्दइनछे । 

२२) ७० वषफ मातथका जेष्ठ नागररकलाई स्वास््र्कमी द्वारा घरदैलो स्वास््र् जााँच 
िथा उपचार कार्फक्रम हरेक ६/६ मर्हनामा सञ्चालन गररनेछ । 

२३) नगरपातलका अविगफिका सबपूर्फ मिमेुह र उच्च रिचापको र्वरामीहरुको लातग 
तनशलुक औषति उपलब्ि गराउने नीति अवलबिन गररनेछ । 

२४) २ िषफ सबमका वालिातलकाहरुको वरृ्द्ध अनगुमन कार्फक्रम हरेक ३/३ 
मर्हनामा सवचालन गररनेछ । परु्फ सपुोर्षि िच्चाहरुलाई मलुर्ाङ्कनका आिारमा 
परुस्कृि गने र कम िौल भएका कुपोर्षि िच्चाहरुका लातग िाल पोषर् झोला 
र्विरर्को व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

२५) सबपूर्फ स्वास््र् संस्थाहरू मार्फ ि स्वास््र् सेवालाई र्कशोर र्कशोरी मैत्री िनाई 
प्रजनन स्वास््र् सबिम्वि कार्फक्रम संचालन गररनेछ । 

२६) नगरपातलकालाई पूर्फ खोप सतुनम्श्चििाका र दीगोपनाका लातग आवश्र्क 
कार्फक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 

२७) र्वद्यालर् स्वास््र् म्शक्षा कार्फक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गररनेछ 
।साथै र्वद्यालर्हरुमा अध्र्र्नरि र्वद्यातथफहरुको तै्रमातसक रुपमा 
स्वास््र्कमीहरुद्वारा तनशलुक स्वास््र् पररक्षर्को व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

२८) सिै स्वास््र् संस्थाहरुलाई सचुना प्रर्वतिमैत्री वनाउन आवश्र्क पने स्रोि र 
सािनको व्र्वस्था तमलाइनेछ। 



२९) स्वास््र् संस्थाहरुको भवन ममफि सबभार िथा आवश्र्किाको आिारमा कोठा 
थपको व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

३०) नगरपातलका अविगफि रहेका स्वास््र् संस्थाहरुिाट संचातलि खोप म्क्लतनक 
िथा गाउाँघर म्क्लतनक भवन तनमाफर् कार्फ क्रमशः र्वस्िार गदै लतगनेछ। 

३१) सतु्केरी हनु ेआमाहरुलाई घरिाट ितथफङ सेवटरसबम लर्ाउन र ररर्र गनुफपने 
आमाहरुका लातग   रुपवदेही म्जलला तभत्रका अस्पिाल सबम परु्ाफउन तनःशलुक 
एबिलेुवस सेवा प्रदान गररनेछ । 

३२) लमु्बिनी प्राथतमक स्वास््र् केविमा लर्ाव सेवाको स्िरोन्नति गररनेछ। साथै 
अवर् स्वास््र् संस्थाहरुमा पतन क्रमशः लर्ाि सेवा र्वस्िार गदै लतगनेछ। 

३३) र्स नगरपातलका तभत्र आर्वेुर्दक, होतमर्ो पैतथक िथा प्राकृतिक म्चर्कत्सा 
केवि स्थापना गरी स्वास््र् सेवा सवचालनमा लर्ाइनेछ।खनुगाईमा संचातलि 
आरोग्र् सेवा केविको सेवालाई थप र्वस्िार गरी प्रभावकारी िनाइनेछ । 

३४)  र्स नगरपातलका अविगफि कार्फरि सबपरु्फ स्वास््र् कमीहरुको आविररक 
स्रोििाट िलि सेवा सरु्विा र्ददा नेपाल सरकारले िोकेको वर्नुिम आिारभिु 
िलव स्केल िमोम्जम िथा सशिफ अनदुानिाट िलव खानेहरुको हकमा समेि 
सोही िमोम्जमको िलव भत्ता उपलब्ि गराइनेछ। 

३५) तनम्ज स्वास््र् संस्थाहरुको दिाफ, स्थापना, नवीकरर् एवं सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन  कार्फर्वति अनरुुप तनर्मन गररनछे। 

३६) नगरपातलकालाई कोर्वड-१९ तिरुद्धको पूर्फ खोपर्िु नगरपातलका घोषर्ा 
सर्हि सतुनम्श्चििा कार्म राम्खन ेछ ।  

३७) प्राथतमक स्वास््र् केवि लंकापरुको जीर्फ भवन भत्काई नर्ााँ भवन तनमाफर् 
गररनेछ।   

 

१३ संस्थागि र्वकास सशुासन िथा सेवा प्रवाह सबिविी नीति 
१) शदु्ध िदु्ध ऋर्ष मन समदृ्ध नगर समु्ख नगरवातस हाम्रो अतभर्ान भन्न ेमावर्िालाई 

आत्मसाि गरी नगरका सेवा प्रवाहलाई चसु्ि दरुुस्ि र सरल रुपमा अगाडी 
िढाईनेछ । 



२) भ्रिाचार र्वरुद्ध शवुर् सहनम्शलिा (Zero Tolerance against corruption )को 
नीतिलाई जोड र्दईनछे । 

३) र्ोजना कार्ाफववर्न िहमा पारदम्शफिा कार्म गनफ ठेक्का पट्टामा र्वद्यिुीर् प्रर्ाली 
(E Bidding ) प्रर्ोगमा  जोड र्दनकुो साथै आर्ोजना सूचना पाटीको प्रभावकारी 
कार्ाफववर्न गररनेछ ।  

४) नागररकको सूचनाको हकलाई थप सदुृढ वनाउन िथा नागररकको स-ुसमु्चि 
हनुे अतिकारको सतुनम्स्चि गनफ सचुनाको हक सबिविी ऐन २०६४ िथा 
तनर्मावली २०६५ िमोम्जमको र्ववरर् तनर्तमि स्विः प्रकाशन  गररनेछ । 

५) नगरपातलकिाट प्रवाह गररन े सेवालाई नागररक मैत्री िनाउन Digital Citizen 

Charter का अतिररक्त्त मोवाइल एप्सलाई थप प्रभावकारी िनाई प्रर्ोगमा 
लर्ाईनेछ ।  

६) नगरपातलकालाई थप सूचना मैत्री िनाई सिै कार्ाफलर्हरूमा इवटरनेटको पहुाँच 
िढाइनेछ । 

७) कमफचारीको कार्फसबपादनलाई वस्ितुनष्ठ र मापनर्ोग्र् िनाउन सचुकहरुको 
तनमाफर् गरी कार्फसबपादन सबझौिा गररनछे । 

८) नगरपातलकाको संस्थागि क्षमिा र्वकास गनफ पदातिकारी िथा कमफचारीहरुलाई 
िातलम, गोष्ठी, अध्र्र्न अवलोकन भ्रमर् िथा नेितृ्व क्षमिा र्वकास िातलम र्दन े
व्र्वस्था तमलाईनेछ  । 

९) अवर् पातलकाहरुमा भएका असल अभ्र्ासहरुको आदानप्रदानका लातग आवश्र्क 
व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

१०) नगरपातलकािाट संचातलि गतिर्वतिको सवदभफमा वार्षफक, अिफवार्षफक  िथा 
मातसक िलेुर्टन प्रकाशन गररनेछ । 

११)  नगरपातलकाको राजश्व प्रर्ालीमा सिुार गनफ  िैक िथा र्वम्त्तर् सस्थाहरुसग 
समववर् गरी इ पेमेवट( E Payment ) तसस्टम  लाग ुगररनेछ ।  

१२) नगरपातलकालाई िढी कर तिने व्र्म्ि वा संस्थालाई सबमान गररनछे । 

१३) अनगुमन िथा मूलर्ाङ्ककन प्रर्ालीलाई तनर्तमि, भरपदो र नतिजामलुक िनाई 
र्वकास र्ोजना िथा कार्फक्रमलाई थप गरु्स्िरीर् एवं प्रभावकारी िनाईनछे । 



१४) कमफचारी पदातिकारी एवम नागररकतिचको सबवविलाई रचनात्मक र सजृनम्शल 
वनाउन नागररक–प्रशासन ( Citizen Administration) सबवाद कार्फक्रम सवचालन 
गररनेछ ।  

१५) कार्फ पद्धतिलाई व्र्वम्स्थि र खचफ प्रर्ालीलाई पारदशी िनाई समग्र 
कार्फसबपादन स्िरमा सिुार गदै र्वम्त्तर्  सशुासनको प्रविफन गररनछे । 

१६) सानातिना झै झगडा र्ववाद तमलाउन,े टोलको सरसर्ाई गने, सावफजतनक सबपत्ती 
अतिक्रमर् रोक्न, सामाम्जक र्वकृति तनर्वत्रर् गनफ, सामाम्जक अनशुासन कार्म 
गनफ उद्यमम्शलिा प्रििफन गरी सीप र्वकास गनफ नगर तभत्र टोल र्वकास 
संस्थाहरु पररचालन गररनेछ । 

१७) वर्ार्र्क सतमतिको कार्फसबपादनलाई नागररकले वर्ार्को अनभुतुि गनफ पाउन े
गरी  थप प्रभावकारी  िनाउन इजलास तनमाफर् गररनेछ।वर्ार्र्क सतमतिका 
पदातिकारीहरुकको क्षमिा र्वकासका लातग आवश्र्क िातलमको प्रववि 
गररनेछ ।  

१८)  नगरपातलकाको वर्ार्र्क कार्फ सबपादन प्रकृर्ालाई तडम्जटल प्रर्ालीमा आवद्द 
गररनेछ । 

१९) कमफचारीहरुको क्षमिा र्वकासका लातग आवश्र्क िातलम र अध्र्र्न अवलोकन 
भ्रमर्को व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

२०) नगरपातलका के्षत्र तभत्र शाम्वि सवु्र्वस्था¸ अमनचर्न एवम नगर काननुको 
कार्ाफववर्नलाई थप सहज र प्रभावकारी वनाउन नगर प्रहरी भनाफ प्रकृर्ा 
अगाडी िढाईनेछ ।  

२१) नगरपातलका के्षत्रतभत्र शाम्वि सरुक्षा कार्म गरी अपरािमकु्त्त समाजको  तनमाफर् 
गनफ नेपाल प्रहरी र सशर प्रहरी वल नेपाल संगको साझेदारीमा कार्फक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ । आवश्र्क ठाउमा CCTV क्र्ममेराको माध्र्मिाट 
तनगरानीको व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

२२) करार सेवामा रहेका कमफचारीहरुलाई नपेाल सरकारले  अवलबिन गरेको 
सामाम्जक सरुक्षा कोषमा समावेश गररनेछ ।  



२३) नगरपातलकाको सगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् ( O and M  Survey ) गरी 
म्स्वकृि दरववदी िमोम्जम पदपतुिफका लातग प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा 
पठाइनेछ ।  

२४) केवि िथा प्रदेश सरकारले समर्मा कमफचारी पठाउन नसकेमा नगरपातलकािाट 
भनाफ प्रर्क्रर्ा अगाडी िढाइफनेछ । 

२५) र्स नगरपातलकिाट हालसबम  भएका मखु्र् मखु्र् उपलब्िीहरुलाई आम 
नागररकहरुमा सवचार गराउन पसु्िक िथा  डकुमेविीको रुपमा प्रकाशन 
गररनेछ । 

२६) नगर के्षत्रतभत्र तनमाफर् हनुे र्ोजना िथा तनर्फर् प्रकृर्ालाई वस्िगुि ि्र्ाङ्कमा 
आिाररि िलुर्ाउन नगर प्रोर्ाईल ( Municipal Profile ) लाई अद्यावतिक 
गररनेछ । 

२७) स्थातनर् रेतडर्ो िथा टेतलतभजन मार्फ ि  मर्हनाको एक पटक नगर सशुासन 
सबवाद कार्फक्रम सवचालन गररनेछ । 

२८) नगरपातलकाको  कार्फ सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनलाई काननुको शासन ( Rule of 

Law ) मा आिाररि िनाउन आवश्र्क काननुको िजुफमा गरी कार्ाफववर्न 
गररनेछ । 

२९) नगर सशुासन कार्म गनफ सावफजतनक सनुवुाई¸ सावफजतनक पररक्षर्, सामाम्जक 
पररक्षर् िथा नागररक सविरु्ि सवेक्षर् जस्िा सशुासनका उपकरर्हरुको 
प्रर्ोगमा जोड र्दईनेछ । 

३०) नगरपातलकामा आउन ेसेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाहमा सहजीकरर् एवं आवश्र्क पने 
तनवेदन र्ारमहरु तनशलुक रुपमा उपलब्ि गराउन नागररक सहार्िा कक्ष 

(Help Desk) थप व्र्वम्स्थि िनाईनेछ। 

३१) नगरपातलकाको आविररक तनर्वत्रर् प्रर्ातल (Internal Control System) २०७८ 
लाई कडाईका साथ लाग ुगररनेछ। 

३२) नगरपातलकाको र्वकास र सेवाप्रवाहलाई र्ोजनािद्ध रुपमा अगातड िढाउन 
आवतिक र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाफववर्नमा जोड र्दईनछे। 

३३) नगरपातलकामा कार्फरि कमफचारीहरुको कार्फ सबपादन मलुर्ाङ्कन गरी परुस्कार, 
प्रोत्साहन र दण्ड प्रर्ाली साँग आिद्ध गररनछे। 



३४) पदातिकारी िथा कमफचारीको पेशागि नैतिकिा आचरर् अनशुासन र 
व्र्ावसार्र्किा प्रििफन गनफ अचार संर्हिा तनमाफर् गरी कार्ाफववर्न गररनेछ ।   

१४ र्वप् व्र्वस्थापन सबिम्वि नीति  

 

१)  र्वपद ब्र्वस्थापन कोषमा आवश्र्क रकम व्र्वस्था गरी  

 पररचालन गररनेछ । 

२)  स्थानीर् र्वपद ब्र्वस्थापन सतमतिलाई र्क्रर्ाशील िनाई र्वपद   

 पूिफिर्ारी िथा प्रतिकार्फ र्ोजनालाई अध्र्ावतिक गरी कार्ाफववर्न  

 गररनेछ । 

३)  र्वप् व्र्वस्थापनको लातग खोज िथा उद्धार सामग्रीहरुको   

 ब्र्वस्थापन गररनेछ । 

४)  र्वपद व्र्वस्थापनमा ित्काल उद्दारका लातग Quick Responce Team गठन गरी 
आवश्र्क िातलम प्रदान गररनछे । 

५)  र्वपद व्र्स्थापन कार्फलाई थप प्रभावकारी वनाउन नेपाल प्रहरी ¸सशर प्रहरी 
िल िथा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगार्िका गैर सरकारी सस्थाहरु समेिसग 
समवर्व गरी उद्दार र राहि  कार्फ अगाडी िढाइनेछ । 

६) र्वपदमा परेका व्र्म्त्तहरुलाई राहि सामाग्री र्विरर्का लातग आवश्र्क 
भण्डारर्को व्र्वस्थामा जोड  र्दइनेछ । 

७) र्वपदमा परेको व्र्म्िलाइफ र्थाम्शघ्र सेवा प्रदान गररनेछ । 

८) समदुार् स्िरमा र्वपदिाट सरुम्क्षि रहने उपार्हरुको िारेमा आवश्र्क 
सचेिनामलुक िातलमको व्र्वस्था गररनछे । 

९) एबवलेुवस र दमकललाई  २४  घवटा सवचालनमा लर्ाउन चालक र सहर्ोगी 
कमफचारीलाई िर्ारी अवस्थामा राम्खनछे । दमकलका लातग आवश्र्क पानीको 
व्र्वस्था गनफ लमु्बवनी इलाका प्रहरी कार्ाफलर् पररसरतभत्र िोर जडान गररनेछ । 

 

१५.  वन¸ वािावरर् िथा भ ुसरक्षर्  सबिम्वि नीति 

१) र्स नगरपातलका के्षत्रमा तनम्ज िथा सामदुार्र्क वन, खाली िथा िााँजो जग्गामा 
ब्र्ापक वकृ्षारोपर् कार्फक्रममा जोड र्दईनेछ । 



२) जलिार् ु पररविफनका असरहरु वर्तुनकरर् िथा अनकुुलनका  लातग स्थातनर् 
सबभाव्र्िाका वाली 
नाली लगाउन प्रोत्साहन गररनछे । 

३) नदी तनर्वत्रर्ा िथा श्रोि संरक्षर्का लातग आवश्र्िा अनसुार िटिवि एवं 
वािावरर् संरक्षर्का लातग आवश्र्क कार्फक्रम संचालन गदै लतगनेछ । 

४) नदी कटानलाई तनर्वत्रर् गनफ वार्ो इम्वजतनर्ाररि अवलबिन गररनेछ ।  

५) िेलार नदी, कोठी नदी र कोइतलहवा नदीमा ठाउाँ ठाउाँमा आवश्र्किा अनसुार 
िााँि तनमाफर् गरी पानीको ररचाजफ र तसंचाइको ब्र्वस्था गररनेछ । 

६) र्स नगरपातलका के्षत्र तभत्रका घरहरुमा जतडिटुी िथा औषिीजवर् र्वरुवा 
लगाउनेलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

७) ५० लाख भवदा मातथका आर्ोजनाहरुमा अतनवार्फ रुपमा वािावरम्र्र् प्रभाव 
मलुर्ाङ्कन (EIA) गररनेछ । 

८) नगरपातलकातभत्र चराचरुुिी लगार्िका म्जवजवि ु एवम िोट र्वरुवाका 
प्रजातिहरुको सरक्षर् एवम पाररम्स्थतिक प्रर्ालीलाई जोगाई राख्न जलािार िथा 
तसमसार के्षत्रको सरक्षर् गररनेछ । 

९) नगरपक्षीको रुपमा रहेको सारसको सरक्षर् गनफका लातग नगरपक्षी सरक्षर् 
कार्फक्रम सवचालन गररनेछ । 

१०) लमु्बवनी सास्कृतिक नगरलाई Green and clean city को रुपमा र्वकास गनफ 
तनजी िथा सामदुार्र्क वन र्वकासका लातग प्रोत्साहन गररनेछ । 

११) पसाफ मर्हलवार िथा खनुगाई जस्िा महत्वरु्फ वजार के्षत्रहरुमा िवुा िलुो र 
र्ोहोरमैला रर्हि वनाउनका लातग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

१२) िार्र्क प्रहरीको समेि समववर्मा सवारी सािनको प्रदषुर् मापन गरी 
िोर्कएको मापदण्ड लाग ुगररनेछ । 

१६. सस्कृति प्रवद्धफन सबिविी नीति 

 

१) नगरपातलका तभत्र र्वगि देम्ख हुाँदै आइरहेका चैत्र पूम्र्फमा, िदु्ध जर्म्वि जस्िा 
सांस्कृतिक  महोत्सवलाई व्र्वम्स्थि रूपमा सञ्चालन गररनेछ । 



२) नागररकहरूको आफ्नो िमफ संस्कृतिको संवद्धफन र संरक्षर् गनफ समववर् गरी 
प्रोत्सार्हि गररनेछ। 

३) नगरपातलकामा गबुिा मठ मम्वदर मम्स्जद आर्दको संरक्षर् र सबिद्धफन गररनेछ 
। 

४)  लमु्बवनी र लमु्बिनी वररपरीका पातलकाहरुको सस्कृतिको प्रवदफन गनफ र्वश्वका 
र्वतभन्न नगरको सस्कृतिको आदान प्रदान गनफ सबिवि र्वस्िारको नीति तलइनेछ 
। 

५) र्स नगरपातलकािाट सवचालन हदैु आएको रुतमवदेई माई मेला (महोत्सव) लाई 
लमु्बवनी तिकास कोष सग समववर् गरी  थप व्र्वम्स्थि रुपमा तनरविरिा 
र्दइनेछ । 

६) माघी पवफ ( म्खचडी महोत्सव )लाई तनरविरिा र्दन आवश्र्क िजेटको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

७) स्थातनर् सस्कृतिहरुलाई पर्फटर्कर् सेवाको रुपमा र्वकास गरी रोजगारी सग 
आवद्द गररनेछ । 

८) सास्कृतिक प्रदशफनी भवनको तनमाफर् गरी स्थातनर् स्िरमा रहेका कला 
सस्कृतिहरुको प्रदशफन गनफ आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

९) प्रथा परबपराका नाममा  मानव सभ्र्िाका लातग अतभषापका रुपमा रहेका 
र्वकृतिहरु तनमुफल गनफका लातग र्वशेष सचेिनामलुक कार्फक्रम सवचालनमा 
लर्ाईनेछ । 

१०)  लमु्बवनी सास्कृतिक नगरपातलका वडा न १ खनुगाइमा प्राम्चन लक्ष्मीनारार्र् 
हनमुान मम्वदरको नाममा रहेको जग्गामा सनािन िमफ सस्कृति एवम िातमफक 
पर्फटन पवफिफन गनफ  लक्ष्मीनारार्र् हनमुान मम्वदर तनमाफर् गररनेछ साथै 
आगविकु दशफकहरुको वसाईलाइ आनवदमर् िनाउन िमफशाला समेिको तनमाफर् 
गररनेछ । । 

 

१७.  लैंतगक समानिा र सामाम्जक समावेशीकरर् 
१) समिाको आिारमा आर्मूलक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र कार्फमूलक िातलम 

व्र्वस्था गरी क्षमिा र्वकास गररनेछ । 



२) लैर्िक र्हाँसा तनवारर्का लातग चेिनामलुक कार्फक्रम सवचालन गररनेछ । 

३) र्हाँसा र्पतडि मर्हलालाई मनोसामाम्जक परामशफ िथा पनुस्थाफपनाका लातग 
आवश्र्क प्रववि गररनेछ । 

४) लैर्िक र्हाँसा र्वरुद्द वर्ार् प्रातप्त प्रकृर्ा िारे अवगि गराउन मर्हला काननुी 
साक्षरिा अतभर्ान सवचालन गररनेछ । 

५) र्स नगरपातलकाको वर्ार्र्क सतमतिमा आउन े  मर्हला र्हाँसा  सबवम्वि 
उजरुीहरु सनुवुाईका लातग मर्हलामैत्री वािावरर् तमलाइनेछ । 

६) मर्हला शसम्िकरर् म्शक्षामा मर्हलाको पहुाँच, मर्हला र्हाँसा, अवि र्वश्वास र 
रूर्ढवादी प्रथाका र्वरूद्धमा जनचेिना अतभवरृ्द्ध गने कार्फक्रम सञ्चालन गररनछे 
। 

७) मर्हलामातथ हनु े आतथफक सामाम्जक घरर्ातस भेदभाव िालर्ववाह र अनमेल 
र्ववाहलाई तनरूत्सार्हि गनफ वातलका सरुक्षा सकुवर्ा िन र्ोजना र मेर्र कवर्ा 
र्ववाह र्ोजना कार्फक्रम लाई तनरविरिा र्दइनेछ । 

८) अपाि लम्क्षि कार्फक्रमलाई तनरविरिा र्दइनेछ। 

९) जेष्ठ नागररकको एकाङ्कीपन हटाई सरल र रमर्ीर् जीवन िनाउन जेष्ठ नागररक 
तमलन केविको र्वकास गररनेछ । 

१०) सामाम्जक र्वकृति दाइजो र िाल र्ववाह जस्िा कुप्राथाको तनरूत्साहन गररनेछ 
।  

११) उच्च म्शक्षा अध्र्र्न गने र्वद्याथीहरूलाई प्रतिष्पिाफका आिारमा छात्रवमृ्त्त र्दन े
नीतिलाई तनरविरिा र्दइनेछ । 

 

१८. मानव पुाँजी  र्वकास सबवविी नीति 

(१) मानव पजुीलाई नगरको र्वकासको म्जववि आिारका रुपमा तलई म्शक्षा¸ 
स्वास््र्¸ पोषर् कार्फक्रम¸ तसपमलुक िातलम िथा अनभुवको आदान प्रदानमा 
र्वशेष जोड र्दइनेछ । 

(२) नगर के्षत्र तभत्र रहेका दक्ष अनभुवी िथा र्वतभन्न के्षत्रमा ख्र्ाति प्राप्त 
व्र्म्ित्वहरुको सूम्च िर्ार गरी नगरपातलकाको र्वकास र समदृ्धीमा उतनहरुको 
ज्ञान र अनभुवको उपर्ोग गररनछे। 



(३) मानव र्वकासका के्षत्रमा कार्फरि तनम्ज िथा गैह्र सरकारी के्षत्रसाँग समववर् र 
सहकार्फ गररनेछ । 

(४) लोकसेवा आर्ोग¸ सावफजतनक संस्थान लगार्िका प्रतिस्पिाफत्मक परीक्षामा 
सहभातग हनु क्षमिा र्वकासका लातग लोकसेवा आर्ोगको पाठ्यक्रममा आिाररि 
अतभममु्खकरर् कक्षा सञ्चालन गररनेछ। 

(५) पदातिकारी िथा कमफचारीलाई सशुासन¸ र्वकास िथा सेवाप्रवाहका के्षत्रमा 
भएका नर्वन अभ्र्ासहरुिारे जानकारी तलन िथा पठन संस्कृति (Reading Culture) 

को र्वकास गनफ पसु्िकालर्लाई थप व्र्वम्स्थि िनाईनेछ । 

 

१९. राजश्व सबिविी नीति 

(१)   नगरपातलकाको राजश्व सदुृढीकरर् िथा पररचालनलाई भरपदो िनाउनका लातग    

     र्वस्ििृ अध्र्र्न गरी सझुावहरु तसर्ाररस गनफ राजश्व र्वज्ञहरु सम्बमतलि सतमति   

     गठन गररनेछ। 

(२)   नगरपातलका तभत्र सञ्चातलि व्र्ापार व्र्वसार्लाई करको दार्रामा लर्ाउन   

  व्र्वसार् दिाफ अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ। 

(३)   समु्चकृि हनु आउन ेव्र्वसार्र्क र्मफ̧  तनमाफर् व्र्वसार्ीलाई िोर्कएको शलुक      

     तलएर मात्र समु्चकृि गररनछे। 

(४)   नगरपातलका के्षत्रतभत्र रहेका नर्दजवर् पदाथफहरुको तनकासी गरी राजश्व वरृ्द्ध   

  गनफ आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ। 

(५)   माटो उत्खनन ्िथा ईट्टाभट्टा व्र्वसार्को अनगुमन गरी काननुको दार्रामा   

  लर्ाइनेछ। 

(६)   नगरपातलकाको अतिकार के्षत्रतभत्र रहेको पर्फटन शलुकलाई असलुी गनफ लमु्बिनी   

     र्वकास कोष लगार्ि अवर् सरोकारवाला तनकार्साँग समझदारी र सहकार्फका   

     लातग पहल गररनेछ। 

(७)   कर तिने सोँच िथा िानी र्वकासका लातग करदािा म्शक्षा अतभर्ान सञ्चालन   

     गररनेछ। 

(८)   नगरपातलकामा राजस्व िझुाउन ई-पेमेवटको व्र्वस्था गररनछे । 

 



२०. सूचना प्रर्वति सबिविी नीति 

(१)   कार्ाफलर्मा अर्र्स अटोमेसन तसस्टम (Office Automation System)  

  सञ्चालनमा लर्ाउन पहल गररनछे। 

(२)  प्रत्रे्क वडा कार्ाफलर्¸ स्वास््र् चौकी¸ र्वद्यालर् िथा सामूदार्र्क तसकाई   

  केविहरुमा इवटरनटे सेवाको पहुाँच र्वस्िार गररनेछ। 

(३)  नगर के्षत्रतभत्र एर् एम रेतडर्ो सञ्चालनका लातग काननु िजुफमा गरी तनम्ज   

 के्षत्रलाई सञ्चालनका लातग प्रोत्साहन गररनछे। 

अवत्र्मा,  

र्स नीति िथा कार्फक्रम िजुफमाका लातग सहर्ोग सझुाि र सललाह प्रदान गनुफहनु े
संघीर् संसद िथा प्रदेश सभाका माननीर् सदस्य्ज्र्हुरु श्रद्धेर् नगर सभाका उपाध्र्क्ष 
ज्रू् लगार्ि सिै नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, र्वषर्गि सतमतिका पदातिकारीहरु¸ राष्ट्रसेवक 
कमफचारी, र्वतभन्न राजनीतिक  दल िथा संघसंस्थाहरुका पदातिकारीहरु, पत्रकार एवं 
नागररक समाज सिैलाई िवर्वाद र्दन चाहवछु । नीति कार्ाफववर्नमा समेि र्स्िै 
सजृनात्मक, सकारात्मक िथा रचनात्मक सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । र्हााँहरुको 
सर्क्रर् सहभातगिा र सघन छलर्लिाट र्ो वार्षफक नीति िथा कार्फक्रम पाररि गनुफ 
हनुेछ भन्ने अपेक्षा सर्हि छलर्लमा सहभातगिाका लातग अनरुोि गदै सबपूर्फ प्रति 
हार्दफक आभार प्रकट गदै र्वदा हनु चाहवछु । िवर्वाद । 
 

            नगर सभा अध्र्क्ष 

 

 


