
cfly{s jif{ @)&*÷&( sf]  

gLlt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

@)&* 

  



के्षत्रगत नीततहरु 

सशुासन तथा संस्थागत विकास 

क) सामान्य प्रशासन  

१. महानगरपातिकाको काययविभाजन तनयमाििी २०७४ र कायय सम्पादन तनयमाििी २०७४ िाई 
समयानूकूि  पररमाजयन तथा संशोधन गरर कायायन्ियन गररनेछ । 

२. नागररक िडापत्रिाई समयसापेक्ष अधाितधक गरर सेिा प्रिाहिाई तछटो, छररतो,पारदशी र प्रवितधमैत्री 
 बनाईनेछ ।  

३. कमयचारीहरुको पेशागत सूरक्षाको सूतनश्चितता गदै, कायय दक्षता अतभिवृि गनय श्चजम्मेिारी बमोश्चजमको तातिम 
 प्रदान गने, प्रवितधमैत्री बनाउने र कायय सम्पादनका आधारमा पूरस्कार तथा दण्ड सजायको व्यिस्थािाई 
 तनरन्तरता ददइनेछ ।  

४. सेिा प्रिाहमा सकारात्मक पररितयनका िातग कमयचारीहरुको पेशागत स्थावयत्ि एिं बशृ्चि विकास र 
स्िेश्चछछक अिकास जस्ता काययहरुिाई संघ तथा प्रदेश कानूनका आधारमा स्थानीय काननु बनाई 
कायायन्ियन गररनेछ  

५. कमयचारी संगठन संरचनािाई पूनराििोकन गरर तछटो छररता सेिा प्रिाह गररनेछ ।    

६. महानगरबाट प्रिाह हनुे सेिाहरुको सामाश्चजक िेखा पररक्षण, साियजतनक पररक्षण तथा साियजतनक सूनूिाई 
िाई अतनिायय गदै अनूगमनिाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

७. नेपाि सरकारको नीतत अनूसार आन्तररक पययटनको विकासका िातग १० ददने पययटन काज विदा िाई 
काययवितध िनाई कायायन्ियनमा ल्याईनेछ । 

८. अन्र्तराविय तथा राविय नगरहरुसग भतगनी सम्िन्ध विस्तार गरी नयां प्रविधी, सोच, निीन तसकाईहरु, 

विकासका मोडि तथा असि अभ्यासहरुमा सहकायय गने काययिाई तनरन्तरता ददइनेछ  

९. जनमूखी प्रशासनको अिधारणा अनकुुि सेिाग्राही सन्तूवि सभेक्षण गरर सेिा प्रिाहमा सूधार गररनेछ । 
साथै  सेिाग्राहीहरुको गूनासो,उजूरी सम्बोधन गनय उपयूक्त व्यिस्थापन गररनेछ ।   

१०. सिै िडा कायायियहरुमा अतधकार प्रत्यायोजन गरी िडािाइ श्चजम्मेिार बनाइ योजना तथा काययक्रम 
कायायन्ियन प्रवक्रयािाइ तछटोछररतो र प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

११. महानगरपातिकाको कायायिय र िडा कायायियको हातातभत्र पान , गटुखा, खैनी जस्ता सतुतयजन्य पदाथयको 
प्रयोग गनेिाई दण्ड जररिाना गररनेछ ।  

ख) कानून 

१२. महानगरपातिकाको न्यावयक सतमततिाई स्ितन्त्र, तनष्पक्ष, पहूचयोग्य, सक्षम एिं विश्वसनीय बनाईनेछ । 

१३. काननुिे तोकेको समय तभत्र न्यावयक सतमततबाट कायय सम्पादन गररनेछ ।  

१४. सबै िडा कायायियहरुमा मेितमिाप केन्र सञ्चािन गरी मेितमिाप हूने प्रकृततका स्थानीय वििादहरु 
िडास्तरमै तनरुपण गने कानूनी व्यिस्थािाई थप प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गररनेछ । 

१५. वििादको समाधान िडास्तरमा गनय मेितमिाप श्चशविर सञ्चािन गररनेछ । 

 



 

ग) सूचना तथा प्रवितध 

१६. संघीय सरकारसँग समन्िय गरर तारणी प्रसाद कोइरािा संचारग्राममा स्थानीय एफएम तथा तमतडया सेन्टर 
िगायतका सेिाहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

१७. महानगरपातिकाबाट हनुे सिै गततवितधहरु नगरिासीहरुिाई ससुशु्चचत गररनेछ । 

१८. महानगरपातिकाको कायायिय तभत्र रहेको सचुनाकेन्रको सूदृढीकरण,सचुना प्रवितधको विकास गरर 
नगरिासीिाई सूचनाको पहंूचमा अतभिवृि गररनेछ ।  

१९. सिै िडा कायायियहरुबाट हनुे सेिा प्रिाहिाई अनिाईन प्रणािीबाट संचािन गररनेछ ।  

२०. स्थानीय पत्रपतत्रका, टेिीतभजन एफ.एम, अनिाइन पोटयिहरुको संस्थागत विकासका िातग उपिब्ध गराउदै 
आएको सहयोगिाई तनरन्तरता ददइनेछ ।  

२१. कायायियको आन्तररक काययप्रणािीिाई प्रवितध मैत्री बनाउँदै ितगनेछ । 

२२. प्रवितधको उछचतम प्रयोग गरर नागररकहरुिाई सेिा प्रदान गररनेछ । 

२३. तडश्चजटि तसटी प्रोफाइििाई अद्याितधक गरर बहउुपयोतगताको क्षेत्रमा प्रयोग गररनेछ । 

घ) नगर प्रहरी   

२४. नगर प्रहरीिाई तातिम स्रोत साधन उपिब्ध गराई सिि,सक्षम तथा उछच मनोिियूि िनाइनेछ । 

२५. शहरका मखु्य चोकहरु तथा सूरक्षा संिेदनशीि क्षेत्रहरुमा थप सीसीवटभी क्यामरा जडान गराइनेछ ।  

२६. ट्रावफक ब्यिस्थापनका िातग मखु्य िजार क्षेत्रमा पावकय ङ ब्यिस्थापनका िातग जेव्रा  क्रतसङ  तथा 
ट्रावफक संकेतको ब्यिस्था तमिाईनेछ । 

२७. छाडा चौपाया र सडकपेटीमा रहेका अव्यिश्चस्थत हाटबजार तथा व्यिसायिाई तनयन्त्रण गररनेछ  

२८. जनघनत्िका आधारमा विराटनगरको दश्चक्षश्चण भागमा थप सेिाका िातग बारुणयन्त्र सेिा केन्र स्थापना 
गररनेछ  

२९. तसतगया तथा केशतिया खोिामा हनुे अिैध उत्खननिाइ कडाईका साथ तनयन्त्रण गररनेछ । 

३०. नगर प्रहरीको मनोिि उछच राख्नका िातग संस्थागत क्षमता र िशृ्चि विकासका अिसरहरु उपिब्ध 
गराइनेछ। 

 

सामाश्चजक विकास 

क) बािबातिका 

३१. आगातम िर्यमा िडा नं १८ र १९ िाई बािमैत्री िडा घोर्णा गनयका िातग आिश्यक पिुायधार तयार   
गररनेछ।साथै िडा नं. ११ िाई यसै आ.ि.मा बािश्रम मूक्त िडा घोर्णा गररनेछ ।  

३२. बािमैत्री स्थानीय शासन प्रिधयन एिं ददगोपनाका िातग काययक्रमहरु संचािन गररनेछ  

३३. बािबातिका सम्िन्धी ऐन २०७५ िमोश्चजम आिश्यक स्थातनय तनदेश्चशका, काययवितध तथा रणनीततक 
योजनाहरु तनमायण गररनेछ ।     

३४. अपांगता भएका बािबातिकाहरुिाई िश्चक्षत गरी काययक्रम संचािन गनय संघ संस्थाहरु ‘संगको समन्िय 
र सहकायय बढाईनेछ ।                                



३५. सडक बािबातिका, बािश्रम र बािवििाह विरुिका अतभयानहरुिाई िस्तीस्तरसम्म पयुायइनेछ।  

३६. बािश्रमका सम्भावित क्षेत्रहरुको पवहचान गरर प्रभािकारी अनगुमन गदै तनयमन गररनेछ।   

३७. बािक्ििको क्षमता विकास गरर बाि सहभागीता प्रिद्र्धन गररनेछ । 

३८. नीतत तनमायण र योजना तजूयमामा बाि सहभातगता सूतनश्चित गररनेछ। 

३९. कोतभड १९ को विर्म पररस्थीतीमा बािबाश्च िकाको सहभागीता र कृयाश्चशिताको सूतनश्चित गनय िैकश्चल्पक 
माध्यमहरु समेत उपयोग गररनेछ । 

४०. सरोकारिािाहरुसंगको सहकाययमा िागूपदाथय दूव्र्यसन, साईिर अपराध र बािवििाह तनयन्त्रणकािातग 
सचेतनामिुक अतभयान संचािन गररनेछ ।  

ख)  िैविक समानता,सामाश्चजक समािेशीकरण तथा समाज कल्याण 

४१. िैवङक वहंसामा परेका व्यश्चक्तहरुिाई सहयोग गनय कोर्को स्थापना गररनेछ ।  

४२. सडक पेटीमा रात विताउने असहाय तथा सहारा विवहन मानिहरुिाई उिार एिं व्यिस्थापन गररनेछ  

४३. अपाङता रोकथाम तथा पूनयस्थापना काययक्रम सञ्चािनका िातग प्रदेश सरकार र करुणा फाउण्डेसन 
नेपािसंग भएको काययक्रमिाई तनरन्तरता ददईनेछ । 

४४. बािसेिा आश्रम, मानि सेिा आश्रम तथा िृिाश्रमहरुको संस्थागत विकासका िातग भैरहेको सहयोगिाई 
तनरन्तरता ददइनेछ ।  

४५. अपाङता पररचय पत्र वितरण काययिाई प्रभािकारी कायायन्ियनका िातग श्चशविर सञ्चािन गररनेछ ।  

४६. यौतनक अल्पसंख्यकहरुका िातग क्षमता विकास काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४७. भार्ा किा, सस्कृतत तथा  सावहत्य आददको जगेनाय तथा उत्थानका िातग विशेर्  काययक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ । अन्र्तराविय सावहत्य सम्मेिनको आयोजना गररनेछ ।  

४८. साझेदारीमा विधतुतय शिदाह गहृ तनमायण गरर सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।   

ग) गैर सरकारी संघसंस्था 

४९. गैर सरकारी संघसंस्थािे काययक्रम संचािन गनूय पिुय महानगरपातिकासंग अतनिायय स्िीकृती तिनूपने 
व्यिस्थािाई प्रभािकारी रुपमा िागू गनयका िातग काययवितध तयार गररनेछ ।    

५०. गैर सरकारी संघसंस्थािे सञ्चािन गने योजना तथा काययक्रमको सघन अनूगमन तथा तनयमन गररनेछ   

५१. गैससहरुिाइ विकास तथा तनमायणमा योगदान सवहतको सहभातगता गनय  अतभप्ररेरत गररनेछ । 

५२. गैससहरुसंगको समन्ियमा गैसस पाश्र्िश्चचत्र तयार गररनेछ । 

५३. टोि विकास संस्थाहरुको क्षमता विकास गदै नगरको विकास तथा शासन प्रवक्रयामा सहभातगता गराइनेछ  

५४. कपोरेट सामाश्चजक उिरदावयत्ि (Corporate Social Responsibilities) िहन गनय नीश्चज क्षेत्र, विश्चिय र 
सहकारी संस्थाहरुिाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

५५. नागररक समाजिाई स्थानीय सूशासनको प्रवक्रयामा सहभातग गराइनेछ । 

५६. मददराजन्य पदाथयको विवक्र वितरण र प्रयोगिाई व्यिश्चस्थत गनय टोि विकास संस्थाहरुिाई समेत पररचािन 
गररनेछ ।  

५७. आरोहण गूरुकुि नाटक घर तनमायण सम्पन्न भैसकेको हूदा रावि«य तथा अन्र्तरावि«य नाटकहरु सञ्चािनमा 
ल्याईनेछ  ।     

घ) श्चशक्षा 



५८. प्रारश्चम्भक बािविकास श्चशक्षािाई विद्यािय श्चशक्षाको पूिायधारको रुपमा विकास गररनेछ ।   

५९. सबै बािबातिकाहरूिाई विद्यािय भनाय गने व्यिस्था तमिाई अतनिायय तथा तनशलु्क श्चशक्षा सतुनश्चित 
गररनेछ  

६०. साियजतनक विद्याियको  भौततक ,शैश्चक्षक र व्यिस्थापकीय पक्षमा सधुार गररनेछ ।  

६१. सिै विद्याियमा स्थानीय पाठ्यक्रम कायायन्ियन गररनेछ ।  

६२. साियजतनक विद्यािहरुमा आिश्यक श्चशक्षक दरिश्चन्दको व्यिस्थापन गरर तसकाईस्तरमा सधुार गररनेछ ।  

६३. न्यनु पाररश्रतमक भएका विद्यािय कमयचारी ( िेखा र सहायक ) तथा बािविकासका सहयोगी काययकतािाई 
थप पाररश्रतमक प्रोत्साहन सवुिधाको रुपमा उपिब्ध गराइनेछ । 

६४. साियजतनक विद्याियको सामाश्चजक परीक्षण तथा आतथयक कारोिारको िेखा परीक्षणिाई अतनिायय सतयका 
रूपमा  िाग ुगररनेछ ।  

६५. नमूना विद्याियिाई नेततृ्िदायी विद्याियको रुपमा विकास गने । 

६६. माध्यतमक विद्याियमा प्रवितधमा आधाररत श्चशक्षाको पहुँचमा विस्तार गररनेछ । 

६७. साियजतनक विद्याियमा अपािमैत्री भौततक पूिायधार तथा तसकाई िातािरणको प्रबन्ध गररनेछ ।  

६८. शैश्चक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणािी (IEMIS) व्यिश्चस्थत गरर शैश्चक्षक अतभिेखिाई अद्याितधक गररनेछ । 

६९. श्चशक्षकको तनरन्तर पेशागत विकासका िातग प्रवितधमैत्री पिततमा जोड ददइनेछ ।   

७०. विद्यािय श्चशक्षािाई गणुस्तरयकु्त बनाउन तनयतमत अनगुमन, तनरीक्षण र सपुररिेक्षणको गररनेछ ।  

७१. सूचकका आधारमा विद्याियहरूको काययसम्पादनस्तर तनधायरण गरर प्रोत्साहन अनदुान उपिब्ध गराइनछे 
।   

७२. संस्थागत विद्याियहरूिाई नगरका वितभन्न शैश्चक्षक गततवितधमा सहभातग र आिश्यक  तनयमन गररनछे 
।  

७३. महानगर बहपु्रावितधक श्चशक्षािय सञ्चािनका िातग आिश्यक थप पूिायधार विकास  गरी प्रावितधक श्चशक्षामा 
सबै िगयको पहुँच सतुनश्चित गररनेछ ।  . 

७४. विपत्का समयमा समेत विद्याथी तसकाईिाई तनरन्तरता ददन तसकाईका िैकश्चल्पक प्रणािीहरुको प्रिन्ध 
गररनेछ ।  

७५. अवटजम, बौविक अपांगता तथा ससु्त मनश्चस्थतत भएका बािबातिकाको तसकाईका िातग पूिायधार विकास 
गरी ददिा स्याहार केन्र तथा कक्षाकोठाको व्यिस्थापन गररनेछ ।  

७६. छात्राहरुिाई तनशलु्क स्यातनटरी प्याड तथा बाि विकास देश्चख कक्षा पाँच सम्मका बािबातिकाका िातग 
पोवर्िो ददिा खाजा व्यिस्थापन काययक्रमिाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

७७. सामदुावयक तसकाई केन्रहरुका माध्यमबाट अनौपचाररक, खूल्िा तथा तनरन्तर तसकाईका काययक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ ।  

७८. महानगरपातिकामा साियजतनक पसु्तकािय तथा िाचनाियको स्थापना गररनेछ । 

७९. विधाियमा बािक्ििको गततवितधिाई शैश्चक्षक क्यािेण्डरमा समािेश गररनेछ । 

८०. वितभन्न साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकायय र समन्ियमा आदशय मावििाई समािेशी श्चशक्षाको नमनुा 
विधाियको रुपमा विकास गररनेछ ।   

८१. महेन्र मावििाई महानगरबाट सञ्चािन गररने छ साथै साियजतनक विधाियिाई प्रवितध मैत्री बनाइनेछ । 

८२. विपद् जोश्चखम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सम्बन्धी विर्यिाई स्थानीय पाठ्यक्रममा  समािेश गरी पठनपाठन  
गररनेछ । 

८३. श्चशक्षाको गणुस्तर िवृि गरर पठनपाठनमा उल्िेख्य सधुार गने श्चशक्षकहरुिाई परुस्कृत गररनेछ  



८४. पाठयक्रम तयार गने विर्यगत विशेर्ज्ञहरुिाइ ददइदै आएको सवुिधािाइ बवृि गररनेछ ।  

८५. परम्परागत तथा धातमयक विधािय(मदशाय तथा गरुुकुि,िेदविधाश्रम) िाई श्चशक्षाको मिुधारमा सहभातग 
गराउन प्रोत्साहन गररनेछ ।   

ङ) यिुा तथा खेिकुद 

८६. महानगरस्तरीय खेिकुद एन िमोश्चजम महानगरस्तरीय खेिकुद सतमतत गठन गरर सोवह िमोश्चजम एकिार 
प्रणािीबाट खेिकुद गततविधी सञ्चािन गररनेछ । 

८७. शवहद रंगशािािाई थप आधतुनकीकरण र सवुिधा सम्पन्न बनाउदै अन्तयरावियस्तरको खेिकुद गततविधी 
सञ्चािन गररनेछ ।  

८८. राविय मवहिा तिग फुटबि खेि सञ्चािन गररनेछ ।  

८९. िडास्तरमा जनसंख्या तथा खलु्िाक्षेत्रको पवहचान गरर समदुाय पररचािन गरर खलु्िा व्यायामशािा 
तनमायणिाई तनरन्तरता ददइनेछ।  

९०. विराट गोल्डकप सञ्चािनमा भइरहेको सहयोगिाई तनरन्तरता ददइनेछ ।  

९१. मोफसिका खेिकुद गततविधीिाई बावर्यक क्यािेण्डर तयार गरर सञ्चािन गररनेछ  

९२. महानगरस्तरीय यिुा नीतत तयार गरर  कायायन्ियन गररनेछ ।  

९३. एक विधाियमा उधमश्चशिता विकासका िातग काययक्रम सञ्चािन गररनेछ  

९४. यिुा सञ्जाि गठन गरर सशश्चिकरण गदै  यिुा प्रततभा पवहचान गरर प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

९५. िाग ुपदाथय दवु्ययसन तनयन्त्रणका िातग यिुाहरुिाई पररचािन गररनेछ ।  

९६. तमतन ओिम्पीक खेि सञ्चािन गररनेछ ।  

९७. महानगरपातिकाको वितभन्न गततविधीमा यिुाहरु पररचािन गररनेछ ।  

९८. हाटखोिा मैदानमा खेिकुद एकेडमीको विकास गररनेछ ।   

च) जनस्िास््य 

९९. उपप्रमखु योजना अन्तयगत "छोरी बचाउ छोरी पढाउ" पवहिो र दोस्रो सन्तान छोरी जन्माउने आमाहरुिाई 
प्रोत्साहन िापत उपिब्ध गराउँदै आएको रकमिाई तनरन्तरता ददइनेछ। 

१००. नेपाि रेडक्रस सोसाईटीसंगको समन्ियमा नगरिासीहरुिाई तनिःशलु्क रक्त सेिािाई तनरन्तरता ददइनेछ 
। 

१०१. गभयिती मवहिा र जेष्ठ नागररकिाई नगरक्षेत्र तभत्रका अस्पताि सम्म सहज पहुँचका िागी तनशलु्क 
एम्बिेुन्स सेिािाई  तनरन्तरता ददइनेछ । 

१०२. चौरासी िर्य भन्दा मातथका जेष्ठ नागररकहरुिाई ददईदै आएको पोर्ण भिािाई तनरन्तरता ददइनेछ  

१०३. नगरिासीहरुको स्िास्थ सधुारका तनतमि एिोपेतथक मेतडतसन संगै िैकश्चल्पक श्चचवकत्साको रुपमा आयिेुद 
सेिाको विकाश गररनेछ ।  

१०४. नगरिासीहरुको आधारभतु स्िास््य सेिाको सहज पहुँचका िातग सम्पणुय िडामा स्थापना भई संचािनमा 
रहेका आभारभतु स्िास््य केन्रहरुको सदुृवढकरण गदै ितगनेछ । 

१०५. अपािता रोकथाम तथा पनुस्थायपना काययक्रम अन्तगयत स्िास््य श्चशविरहरु संचािन गररनेछ। 

१०६. सहज स्िास््य सवुिधा उपिब्ध गराउन क्षेत्र पवहचान गरर वफश्चजयोथेरापी सेिा सरुु गररनेछ। 

१०७. राविय खोप अतभयानिाई िडा कायायियको समन्ियमा प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

१०८. अपाङ्ता न्यूतनकरणका िातग नि दम्पततहरुिाई सचेतनामिुक शभु कामना काडय वितरण गररनेछ  



१०९. विपन्न नागररकहरुका िातग उपिब्ध गराउदै आएको उपचार सहयोग काययक्रमिाइ तनरन्तरता ददइनेछ 
।   

११०. िडा न १५ र १९ मा १५ शैयाको अस्पताि तनमायण गरर सञ्चािन गररनेछ  

१११. बाि अस्पताि सम्भाव्यता अध्ययन तथा तनमायणका िातग आिश्यक सहयोग गररनेछ  । 

११२. िडा न १९ मा रहेको स्िास््य चौकीमा पेिेयाटीक केयर स्थापना गररनेछ ।  

११३. मेडीकि किेज  तथा तनजी अस्पताि सघ APHIN सँगको सहकाययमा  विपन्न नागररकिाइ तनशलु्क    
 उपचार गने व्यिस्था तमिाइनेछ  

११४. िडा न ५ तनशलु्क रुपमा उपिब्ध भैरहेको प्याथोिोजी सेिािाई तनरन्तरता ददइनेछ  

११५. काययविधी तयार गरर महानगरको पचास र अल्पसंख्यक तथा िश्चञ्चततकरणमा परेका गरीि पररिारको 
पचास प्रततशतको साझेदारीमा स्िास््य िीमा िाग ुगररनेछ । 

११६. कोतभड १९ महामारीको रोकथाम, उपचार र तनयन्त्रणका संघ तथा प्रदेश सरकारसंगको सहयोगमा 
 महानगरपातिकािे प्रभािकारी कायायन्ियन गनेछ ।  

११७. कोतभड १९ महामारीको रोकथाम, उपचार र तनयन्त्रणका िातग ठोस काययक्रम िाग ुगररनेछ । 

 

िन िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 

क) विपद व्यिस्थापन 

११८. बहपु्रकोपमा आधाररत जोश्चखमको अध्ययन एिं अनसुन्धान गरी त्यगत अतभिेखीकरण गररनेछ  

११९. महानगरस्तरीय विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी विकास गरी राविय तथा प्रदेशस्तरीय सूचना  प्रणािीसँग 
आिि गरी व्यिश्चस्थत गररनेछ। 

१२०.  महानगरपातिकाका तनयतमत विकास काययक्रम एिं योजना तयारी िा तडजाइन गदाय जोश्चखम न्यूनीकरणको
 मापदण्ड अपनाइनेछ । 

१२१.  विपद व्यिस्थापनका िातग आमसञ्चार माध्यम माफय त ्सन्देशमूिक सूचनाहरू सम्प्ररे्ण गररनेछ। 

१२२. राविय भउूपयोग नीतत अनरुुप जोश्चखम सम्बेदनशीि भउूपयोग योजना तयार गरी कायायन्ियन गररने छ 
। 

१२३. मानि जीिन, भौततक एिं गैरभौततक िगायत सबै प्रकारका सम्पश्चिको बीमा गरी जोश्चखम न्यतुनकरण 
गररनेछ। 

१२४. विपद् जोश्चखम न्यूनीकरण तथा विपद उत्थान र व्यिस्थापन काययमा तनजी क्षेत्रको संिग्नता र 
साझेदारीिाई  प्रोत्सावहत गररनेछ । 

१२५. तछमेकी तथा अन्य स्थानीय तहहरुको समेत संिग्नतामा विपद् प्रततकाययिाई प्रभािकारी बनाउन 
स्ियंमसेिक समूहको गठन र क्षमता विकास गने नीतत तिईनछे  

१२६. खलु्िा क्षेत्रको पवहचान, संरक्षण र प्रयोगयोग्य बनाउने नीतत तिईनेछ । 

१२७. प्रभािकारी विपद् प्रततकाययका िातग आपतकािीन सामग्रीको भण्डारगहृको स्थापना गरी आिश्यक पने 
उिार तथा राहत सामाग्री सञ्चय गररनेछ ।  

१२८. आपतकािीन काययसञ्चािन केन्र सदुृढ बनाइनेछ । 

१२९. नगर प्रहरी िगायत अन्य सरुक्षा तनकायिाइ खोज तथा उिार काययदि गठन गरी क्षमता विकास एिं 
साधन सम्पन्न बनाईनेछ ।  



 

 

ख) िातािरण तथा सरसफाई 

१३०. फोहरमैिा व्यिस्थापनका िातग अश्चन्तम विसजयन स्थिको व्यिस्थापन आधूतनक प्रवितध Waste to 

Energy  Pj+ Environmental Friendly  बनाइनेछ ।  

१३१. सरसफाईको काययिाई थप व्यिश्चस्थत र प्रभािकारी बनाउन समूदायमा आधाररत फोहर संकिन तथा 
 व्यिस्थापन गररनेछ । 

१३२. अस्पतािजन्य फोहरमैिा व्यिस्थापन गनय सम्बश्चन्धत क्षेत्रिाई पणुय रुपिे श्चजम्मेिार बनाइनेछ । 

१३३. मापदण्ड विपररतका (४० माइक्रोन)प्िाविक झोिामूक्त बनाउने काययिाई तनरन्तरता ददइनेछ   

१३४. व्यिसावयक रुपमा गररने पशूपंछीपािनबाट हूने प्रदरु्ण तनयन्त्रण गनय नगरपातिकाबाट अतनिायय पूिय 
अनूमतत तिनूपने व्यिस्थािाई थप कडाईका साथ िाग ुगररनेछ । 

१३५. हररत शहर विकास गनय तनजी क्षेत्र र अन्य सामाश्चजक संघ/संस्थाहरुको साझेदारीमा बृक्षारोपण गने एिं 
विरुिा हूकायउने अतभयानिाई प्रभािकारी रुपमा अगाडी बढाईनछे  

१३६. जििाय ुपररितयन न्यनुीकरण तथा अनूकूिनका उपायहरुिाई अबिम्िन गररनेछ  

१३७. ध्िनी प्रदूर्णका िातग सचेतनामिुक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

१३८. िातािरण संरक्षणका िातग जारी भएको िातािरण संरक्षण ऐन अनसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन(EIA) 
 प्रारश्चम्भक िातािरणीय पररक्षण (IEE) तथा संश्चक्षप्त िातािरणीय परीक्षण गने काययिाई अतनिायय िाग ु
गररनेछ  

१३९. साझेदारीमा वितभन्न स्थानमा तसटी ररक्शा चाश्चजयङ स्टेशन स्थापना गररनेछ ।  

राजस्ि तथा वििीय व्यिस्थापन 

१४०. करका दरहरुिाई िवृि नगरर करको दायरा फरावकिो पाने रणनीतत अििम्िन गरी आन्तररक आय 
िवृि गररनेछ ।  

१४१. स्थानीय कर, शूल्क, जररिाना जस्ता राजस्िका श्रोतिाई सचुना प्रवितधका माध्यमद्वारा पारदशी तथा 
 जिाफदेहीपणुय बनाईनेछ । 

१४२. आन्तररक आय िवृिका िातग राजस्ि स्ियंसेिक र नगररक्षक पररचािन गरी घरदैिो अतभयान काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

१४३. राजस्ि छति तथा चहूािट तनयन्त्रणका िातग अनूगमन तथा तनरीक्षण काययिाई प्रभािकारी कायायन्ियन 
गररनेछ  

१४४. अनिाइन पोटयिको माध्यमबाट अनिाइन राजस्ि तथा कर ततने व्यिस्थािाई प्रभािकारी कायायन्ियनमा 
 ल्याईनेछ । 

१४५. राजस्ि पररचािन तथा महानगर कर नीततको बारेमा करदाता श्चशक्षा अतभमशु्चखकरण काययक्रम संचािन 
गररनेछ  

१४६. उत्कृि करदातािाई सम्मान गने परीपाटीिाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

१४७. महानगरको वििीय अनशुासनिाई भरपदो र विश्वातसिो बनाउन िेखा प्रणाािीिाई प्रभािकारी बनाउन 
सम्पश्चि  र दावयत्िको िेखांकन NEP-SAS वितधबाट कपोरेट िेखा प्रणािी (Accrual 

Accounting System)  कायायन्ियन गररनेछ  । 



१४८. पवहिो तै्रमातसक अितधमा परैु आिको एकमषु्ठ कर बझुाउने करदातािाइ छुटको व्यिस्था  गररनेछ ।  

१४९. राजस्ि संकिन काययमा खवटने कमयचारीहरुिाई तातिमको व्यिस्था गररनेछ ।  

१५०. व्यिसावयक करदाताहरुिाई कोतभड-१९ का कारणिे बन्द भएको अितधभरको २ मवहनाको कर रकम 
छुट गररनेछ ।  

पिुायधार विकास 

क) शहरी पिुायधार 

१५१.  तबगतदेखी संचातित अधरुा योजनाहरुिाइ क्रमागत योजनाको रुपमा प्राथतमकतामा राखी आगामी 
आ.ि.मा सम्पन्न गररनेछ । 

१५२. चाि ुआ.ि. देश्चख योजनाहरुिाइ एक आतथयक िर्यमा नै सम्पन्न गरर अको आथीक िर्यमा आतथयक भार 
 नथप्ने नीतत अििम्बन गररनेछ । 

१५३. रु २० िीस िाख भन्दा बढीका योजनाहरुिाई ठेक्का प्रवक्रया बाट कायायन्ियन गररनेछ । 

१५४. िीरेन्र सभागहृिाई आधतुनक तथा सवुिधा सम्पन्न गरर प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

१५५. धरान विराटनगर कररडोर (बिभर राजमागय) मा तनमायणातधन चारिटा आकाशे पिुहरुको तनमायण सम्पन्न  
गररनेछ । 

१५६. सबै िडाहरुमा व्यिश्चस्थत िडा कायायियहरु  तनमायण गररनेछ । 

१५७. बर्ायतको पानीको उश्चचत ब्यिस्थापनकािातग गरुु योजना तयार गरर तनमायण कायय अश्चघ बढाइनेछ । 

१५८. िडा न २/७ मा प्रधानमन्त्री पाकय को तनमायण कायय सरुु गररनेछ । 

१५९. िडा न २ हनमुान मश्चन्दर पिुय तसविया खोिाको वकनारामा आरती स्थि तनमायणका िातग DPR तयार गरी 
 तनमायणकायय सरुु गररनेछ ।  

१६०. गररब तथा तबपन्न महानगरबासीहरुकािागी उश्चचत बसोबासको ब्यिस्थापन गनय िडा न ५ को जनता 
आिास तथा िडा न १२ को महानगर आिास योजनािाइ सम्पन्न गररनेछ । 

१६१. सडक ममयत सम्भार योजना तयार गरर ममयतकाययिाइ प्रभािकारी बनाइनेछ । 

१६२. महानगर तभत्रका वपछतडएको क्षेत्र िडा न १४,१८ र १९ िडाहरुमा वपउने पानीको ब्यिस्थापनका 
िागी संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकायय गररनेछ । 

१६३. पूिायधार तनमाांण गदाय बािमैत्री, अपांगमैत्री अिधारणािाई अगीकार गररनेछ । 

१६४. वहमािय रोडिाइ श्चजरो पावकय ङ जोन सवहत रात्रीकािीन मनोरञ्जनस्थिको रुपमा विकास गररनेछ ।  

१६५. विजिुी तारिाई नमनुाको रुपमा अण्डर ग्राउण्ड गनय सम्भाव्यताको अध्ययन गररनेछ  

१६६. नमनुाको रुपमा साइकि िेनको विकास गररनेछ ।  

१६७. शहरको सौन्दययकरणका िातग नीजीक्षेत्रसँग समन्िय तथा सहकायय गररनेछ ।  

१६८. साियजतनक शौचािय तनमायण गनयका िातग नीजीक्षेत्रसँग समन्िय तथा सहकायय गररनेछ 

१६९. संघीय तथा प्रदेश सरकारसंगको समन्िय र सहयोगमा औधौतगक प्रदशयतन स्थिको तनमायण गररनेछ । 

१७०. संघीय सरकारको समपरुक कोर् काययक्रम अन्तयगत महानगरपातिकाको साझेदारीमा कायायियको 
आधतुनक र सवुिधा सम्पन्न प्रशासतनक भिन तनमायण गररनेछ ।  

१७१. ददगो र भरपदो रुपमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्र र ढि प्रणािी सञ्चािन गररनेछ ।  



१७२. पिुायधार विकासमा विराटनगरको पश्चिम दश्चक्षणीक्षेत्र पछाडी रहेको हदुाँ फोहोरमैिा व्यिस्थापन केन्र र  
सडक नािा तथा डिुानको समस्यािाई ददघयकातिन समाधान गनय नेपाि सरकार र एश्चशयािी विकास 
िैकको थप सहयोगमा पररयोजना तनमायण र सञ्चािन गररनेछ ।  

१७३. सडक नामाङ्नका िातग अध्ययन गरर कायायन्ियन गररनेछ साथै वितभन्न स्थानमा पावकय ङ व्यिस्थापन 
गररनेछ 

१७४. विराटनगर रानीमा साियजतनक शौचािय तनमायण गररनेछ ।  

१७५. नेपाि सरकारको सहयोगमा िडा न १९ िैजनाथपरुमा सवुिधा सम्पन्न तसटी हि सम्मेिन केन्र तनमायण 
गररनेछ।  

१७६. तनमायण भएका पिुायधारहरुको ददगोपना कायम गनय आिश्यक व्यिस्था तमिाईनेछ । 

ख) भिन तनमायण इजाजत 

१७७. घरनक्शा ईजाजत अनिाईनिाट गने तथा पूराना फाईिहरु अकायइभ गरर तडश्चजटाईजेशन गररनेछ ।  

१७८. प्रत्यक्ष भिन तनमायण संग सम्िश्चन्धत सशु्चचकृत तडजाईनर तथा महानगरमा काययरत प्रावितधकहरुिाई भिन 
 तनमायण मापदण्ड सम्िश्चन्ध तातिम प्रदान गरर सूरश्चक्षत भिन तनमायणमा जोड ददईनेछ  । 

१७९. भिनहरुको सबिता, सूरक्षा र जोश्चखम न्यूनीकरण गनय प्रचतित भिन तनमायण सम्िन्धी मापदण्डमा 
समयानूकूि  संशोधन गरर कायायन्ियनमा ल्याईनेछ । 

१८०. अण्डर ग्राउण्ड पावकय ग गने व्यिसावयक भिनको नक्शा पास गदाय पावकय गिे ओगटेको क्षेत्रको घरनक्शा 
दस्तरु छुट ददइ पावकय ङमा सहजता ल्याइनेछ ।  

१८१. नक्शा पास नभई िनेका पूराना गोदाम तथा घरहरुिाई करको दायरामा ल्याउनका िातग अतभिेखीकरण 
 गररनेछ ।  

 

आतथयक विकास  

 क सहकारी 

१८२. सहकारी संस्थाहरुको तनयतमत र सघन अनगुमन गरी संस्थागत सशुासन कायम गररनेछ। 

१८३. सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी तसजयना, गररिी न्यतुनकरण र सामदुावयक सशश्चक्तकरण गररनेछ ।  

१८४. पारदश्चशयता, प्रभािकारीता र जोश्चखम न्यूतनकरण गदै सहकारीिाई समवृिको साधन बनाइनेछ । 

१८५. समदुाय र सदस्यप्रतत थप उिरदायी र जिाफदेही बनाउन वितभन्न काययक्रम माफय त सहकारी संस्थाहरुको 
क्षमता अतभिवृि गररनेछ । 

१८६. सहकारीिाई गणुात्मक बनाउन सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण काययिाई अगातड बढाइनेछ । 

१८७. सहकारी संस्थाहरु माफय त गररने कपोरेट सामाश्चजक उिरदावयत्ि अन्तयगतको काययक्रम महानगरपातिकाको 
समन्ियमा सञ्चािन गररनेछ।  

१८८. विद्यतुीय शासन माफय त सशुासन कायम गनय सम्पूणय सहकारीहरुिाई तडजीटाइजेसन गररनेछ । 

१८९. सहकारी संस्थाहरुको समविगत एकीकृत वििरण तयार गनयका िातग सहकारी प्रोफाइि तयार गररनेछ 
। 

१९०. महानगरपातिकाबाट सहकारी संस्था र शेयर सदस्यको वहतका िातग बनाइएका काननु काियविधीहरुका 
 बारेमा ससुशु्चचत गराइनेछ ।  



१९१. सहकारी संघसस्थाहरुमा िचतकतायहरुिे जम्मा गरेको रकमको सरुक्षाका िातग प्रभािकारी सपुररिेक्षण 
गरर  कािायवह प्रवक्रयािाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

१९२. एक व्यश्चि एक सहकारी सदस्यको अिधारणािाई कायायन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

ख) उधोग तथा पययटन  

१९३. विराटनगर महानगरपातिकाको पययटन गरुुयोजना तनमायण गररनेछ । 

१९४. पययटन उद्योगमा िगानी गनय तनजी क्षेत्रिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

१९५. स्थानीय भार्ा किा धमय संस्कृतत, रीतत-ररिाजिाई प्रिर्द्यन हनुे गरर काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

१९६. पययटनको प्रिियनका िातग ए]ततहातसक औधौतगक , शैश्चक्षक, खेिकुद, धातमयक र स्िास््य जस्ता  िाई 
 पययटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गररनेछ । 

१९७. पययटन विकासमा साियजतनक-तनजी-जनता साझेदारी (public-private-people partnership) को 
अिधारणािाई  कायायन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

१९८. विराट राजाको दरबारको विस्ततृ गरुुयोजना तयार गरर कायायन्ियनका िातग संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकार िगायत अन्य सहयोतग तनकायसँग सहकायय गररनेछ । 

१९९. धातमयक पययटनिाई प्राथतमकतामा राश्चख पिुायधारहरु र प्रचारप्रसारमा ध्यान ददइनेछ ।  

२००. महेन्र चौक देश्चख ट्रावफक चौकसम्मिाइ रात्रीकािीन बजारको रुपमा विकास गररनेछ । 

२०१. औधोतगक प्रदशयनीस्थिको तनमायण गररनेछ ।  

ग) रोजगार 

२०२. यिुाहरुिाई सीपमिुक तातिम प्रदान गरी स्िदेशी रोजगारीिाई प्रिर्द्यन गररनेछ । 

२०३. िेरोजगार यिुाहरुको त्यांक अद्याितधक गरी मयायददत रोजगारीका िातग तनजीक्षेत्रसँग  समन्िय गररनेछ  

२०४. परम्परागत सीपमा आधाररत िघ ुतथा घरेि ुउद्योगको विकासमा जोड ददइनेछ ।  

२०५. प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई प्रभािकारी बनाउन महानगरपातिकाका वितभन्न विर्यगतक्षेत्र आिि 
 गराईनेछ ।   

२०६. िैदेश्चशक रोजगारबाट फवकय एका यिुाहरुका िातग स्थानीयस्तरमै रोजगार तसजयना गनय सरि कजाय प्रिाहका 
िातग विश्चिय संस्थाहरुसँग सहकायय गररनेछ ।  

२०७. िैदेश्चशक रोजगारिाइ मयायददत , भरपदो तथा सरुश्चक्षत बनाउन आप्रिासन सचुना केन्रिाई थप व्यिश्चस्थत 
र प्रभािकारी बनाउदै ितगनेछ ।  

२०८. िैददश्चशक रोजगारीमा जाने यिुाहरुिाइ तनशलु्क आिाश्चशय सीप तातिम प्रदान गनयका िातग सम्बश्चन्धत 
 सरोकारिािाहरुसँग समन्िय र सहकायय गररनेछ ।  

२०९. विप्ररे्ण प्राप्त गने पररिारका सदस्यहरुिाई विश्चिय साक्षरता कक्षाहरु सञ्चािन गरर उधमश्चशिता 
 विकासकािातग थप पहि गररनेछ ।  

घ) उपभोक्ता वहत  

२१०. "जागरुक उपभोिाको शहर - विराटनगर महानगर" को नीतत िाग ुगररनेछ । 

२११. सरोकारिािा तनकायहरुको समन्िय र सहकाययमा उपभोक्ता वहत संरक्षणका िातग शनु्य सहनशीिताको 
नीतत अनरुुप बजार अनगुमनिाई प्रभािकारी र चसु्त बनाइनेछ  

२१२. उपभोक्ता वहतसँग सम्बश्चन्धत सचेतनामिुक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  



ङ) पश ुविकास 

२१३. दधु उत्पादनमा िवृि गनय उन्नत पशपुािन व्यिसायका िातग कृतत्रम गभायधानको माध्यमबाट नश्ल 
सधुार गदै  ितगनेछ । 

२१४. पशपुािनको तबशेर् क्षेत्रको पवहचान गरी आिश्यकता अनसुार तनिःशलु्क पश ुस्िास््य श्चशविर संचािन 
 गररनेछ।  

२१५. िागत साक्षेदारीका काययक्रममा समहुकृत पशपुािकिाई प्राथतमकता ददइनेछ ।   

२१६.  मासकुो मागिाई मध्यनजर गदै उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बोका साझेदारीमा तबतरण गररन े
छ ।  

२१७. परश्चजवि तनयन्त्रण र घाँस खेततमा जोड ददईनेछ ।  

२१८. स्िछछ र सफा मास ुउत्पादन गनय समूहमा आिद्द भएका बाख्रापािक कृर्कहरुिाई खोर बनाउन 
िागत  साझेदारीमा अनदुान ददएर प्रोत्सावहत गनेछ ।  

२१९. समदुावयक कुकुरहरुिाई रेविज रोग विरुिको खोप काययिाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

२२०. पशपुक्षीजन्य महामारी सरुिा रोग फैिन नददनका िागी सचेतनामिुक काययक्रम गररनेछ ।  

२२१. पश ुिधशािाको तनमायण सम्पन्न गरर सञ्चािनमा ल्याईनेछ ।  

२२२. माछा मास ुविवक्र गने पसिहरुिाई तनश्चित मापदण्ड तोवक तनयतमत अनगुमन गररनेछ ।  

२२३. घरपाििुा कुकुरहरुिाई महानगरपातिकामा दताय गरर तनशलु्क रेविज खोपको व्यिस्था तमिाइनेछ 
। 

 च) कृवर् 

२२४. गणुस्तरीय बीउ, बािी सरुश्चक्षत मिखाद तथा जैविक विर्ादीको प्रयोगिाई बढाउने खािका काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२२५. विदेशबाट फवकय एका तथा िेरोजगार यिुाहरुिाई  तसप, ज्ञान र उन्नत प्रवितध सवहत कृवर् क्षेत्रमा आकवर्यत  
गनयका िातग प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

२२६. कौशी तरकारी खेततिाई प्रोत्साहन गनय काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२२७. बाझो जमीनिाई कृवर् क्षेत्रमा उपयोग गनय विशेर् नीतत िाग ुगररनेछ ।  

२२८. कृवर् सहकारीहरुिाई कृवर्क्षेत्रको विकासमा पररचािन गररनेछ ।   

२२९. आधतुनक तथा व्यिसावयक फिफूि नसयरीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

२३०. भकारो सधुार काययक्रम माफय त जैविक मि उत्पादनमा जोड ददइनेछ ।  

२३१. तरकारी खेती उत्पादनमा िवृि गनय आधतुनक प्रवितध जोड ददइनेछ ।  


