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खााँदबारी नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभामा नगरप्रमखु श्री महेश थपलियािे 
पेश गनु ुभएको आ.ब. ०७९/०८० को नीलि िथा कायकु्रम 

लमलि २०७९ असार १० गिे 
नगर उपप्रमखुज्यू,  
खााँदबारी नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभामा उपस्थथि हनुभुएका नगरसभाका सम्पूर् ुसदथयज्यूहरू, 

यहााँ उपस्थथि हनुहुनुे िथा विलभन्न संचार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारर्मा जोलिन ु भएका आदरर्ीय 
नगरबासी आमाबिुा, दददीबवहनी, दाजभुाइहरू,  

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि िगायि सम्पूर् ुकमचुारीहरु, 

सम्पूर् ुसंचारकमी लमत्रहरू,  

आगामी आ.ि. २०७९÷८० का िालग यस खााँदबारी नगरपालिकाको नीलि िथा कायकु्रम 
नगरप्रमखुको हैलसयििे यहााँहरू समक्ष प्रथििु गन ु पाउाँदा आफूिाई गौरिास्विि महशसु गदै यहााँ 
उपस्थथि सबैप्रलि हाददुक थिागि गदुछु । 

नेपािको िोकिास्वत्रक आवदोिनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीिन उत्सग ु गनुहुनुे सम्पूर् ु महान ्
शवहदहरूप्रलि भािपूर् ुश्रद्धाञ्जिी अपरु् गदुछु । साथै खााँदबारी नगरपालिकाको प्रथम जनलनिाुस्चि 
नगरप्रमखु थि. वकरर् शाक्य िगायि जनप्रलिलनलिको रुपमा लनिाुस्चि भई हािसम्म ददिंगि हनु ु
भएका सम्पूर् ु व्यस्ित्िहरुिाई यस महत्िपूर् ुघलिमा थमरर् र सम्मान गदै उहााँहरु प्रलि भािपूर् ु
श्रद्धावजिी अपरु् गदुछु । 

पूिी वहमािी स्जल्िा संखिुासभाको सदरमकुाम रहेको यस खााँदबारी नगरपालिका वि.सं. २०५३ 
सािमा भएको हो । यो नगरपालिका १२२.७८ िगवुकिोलमटरमा फैलिएको छ । २०७८ सािको 
जनगर्नाको प्रारस्म्भक नलिजा अनसुार यस नगरपालिकाको कूि घरिरुी संख्या जम्मा ७,५९३ रहेको 
छ भन े िैविक रुपमा हेदाु मवहिा १७,५२० र परुुष १८,१०८ गरी जम्मा ३५,६२८ जनसंख्या 
बसोबास गदुछन ्। ििागि रुपमा हेदाु सबैभवदा उच्च जनसंख्या ििा नं ९ मा ४,७३४ रहेको छ 
भने सबैभवदा वयून जनसंख्या ििा नं ५ मा १,६५२ रहेको देस्खवछ ।  

िालमकु, सााँथकृलिक िथा जािीय विवििििा रहेको यस नगरपालिकामा ब्राम्हर्, क्षेत्री, राई, नेिार, मगर, 
शेपाु, भोटे, गरुुङ, कुमाि, कामी, दमाई, साकी, माझी, लिम्ब,ु दशनामी िगायिका ३७ भवदा बढी 
जािजािीहरुको बसोबास रहेको छ भने वहवद,ु बौद्ध, वकरााँि, इसाई िथा जैन मागमुा आथथा राख्नहेरुको 
बसोबास रहेको पाईवछ । जसमा संख्यात्मक वहसाबिे वहवद ु७० प्रलिशि, बौद्ध २० प्रलिशि, वकरााँि 
७ प्रलिशि, इसाई २ प्रलिशि र मसु्थिम र जैन िममुा आथथा राख्नहेरु िगभग शवुय दशमिब एक 
प्रलिशि िमाुिम्बीहरुको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा िालमकु िथा जािीय विविििा रहेिापलन आपसी 
मेिलमिाप, एकिा, सवहष्र्िुा र सदभाि रहेको पाईवछ ।  

िालमकु, प्राकृलिक र ऐलिहााँलसक िरोहरहरु मनकामनािाम,  सिीढुिा, सिीघाट, लत्रिेर्ीिाम, थािेिााँिा, 
छ्याङ् कुटी, रलमिे, छहरेछााँगो, चारिारा जथिा महत्िपूर् ुगविव्यथथि रहेको यस नगरपालिका मकाि ु
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वहमाि आरोहर् गन ुजानेहरुको िालग मखु्य प्रिेश विवदकुो रुपमा रहेको छ । यस नगरपालिकामा 
समवुरी सिहदेस्ख २७८ मीटर (अरुर् नदी र सभाखोिा दोभान)  देस्ख वहमािी हािापानी पाईने 
गफुाथानिााँिा २,१७१ मीटरमा रहनकुा साथै विश्वको सबैभवदा होचो उपत्यका अरुर् उपत्यका 
समवुर सिहदेस्ख ४५७ मीटरमा यवह नगरपालिकामा अिस्थथि रहेको हुाँदा पयाुप्त भौगोलिक िथा 
हािापानीका दृविकोर्िे विविििा रहेको कुरा पिुी हवुछ । 

यही लमलि २०७९ साि बैशाख ३० गिे सम्पन्न थथानीय िह लनिाुचनमा हामीिाई अमूल्य मि ददई 
लनिाुस्चि गराउन ु हनुे खााँदबारी नगरपालिकाबासी आमाबिुा, दददीबवहनी िथा दाजभुाईहरु र थिदेश 
िथा विदेशमा रहनहुनुे सम्पूर् ु सभेुच्छुक महानभुािहरुप्रलि यस नगरपालिकामा लनिाुस्चि सम्पूर् ु
जनप्रलिलनलिहरुको िफुबाट हाददुक कृिज्ञिा प्रकट गदुछु ।  

नेपािको संवििानको िारा ५९ र िारा ६० बमोस्जम प्राप्त अलिकार िथा थथानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को पररच्छेद ४ को दफा १९ अनसुार यस सम्मानीि नगरसभामा प्रथििु गनकुा िालग 
नीलि िथा कायकु्रम ियार गररएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहवछु । 

विगिमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोलभि-१९ बाट िगभग दईु बषसुम्म आक्रावि भएर हाि 
संक्रमर् दर घट्न गई राज्यका सम्पूर् ु क्षेत्र िङ्रीदै गरेको अिथथामा कोलभिबाट प्रभाविि 
क्षेत्रहरुको पनुरुत्थान गने समय भएकोिे नीलि िथा कायकु्रमिे सम्बोिन गनुपुने विषयहरुको दायरा 
फरावकिो रहेको र निलनिाुस्चि जनप्रलिलनलिहरुको कायकुािको यस पवहिो नगरसभामा पेश भएको 
नीलि िथा कायकु्रमिे जनिाका अलिक अपेक्षा र आिश्यकिाहरुिाई यथोस्चि रुपमा सम्बोिन 
गनुपुने भएकोिे अिसर र चनुौिी संगसंगै प्राप्त भएको छ। 

यस बषकुो नीलि िथा कायकु्रम ियार गने र स्रोिको वििरर् गने क्रममा नेपािको संवििान, 

२०७२, थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, राविय योजना आयोगिे ियार गरी कायाुवियनमा 
ल्याएको पविौं आिलिक योजना, ददगो विकास िक्ष्यका साथै यस नगरपालिकाको पवहिो आिलिक 
योजना (२०७८/७९ - २०८२/८३) िाई प्रमखु मागदुशनुको रुपमा लिईएको व्यहोरा अिगि 
गराउन चाहवछु ।  

खााँदबारी नगरपालिकािे आ.ि. ०७९/८० मा अििम्िन गने मखु्य-मखु्य नीलि िथा कायकु्रम 
लनम्नानसुार प्रथििु गदुछु:  

आलथकु विकास नीलि 

• संघ िथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा खााँदबारी नगरपालिकालभत्र औद्योलगक राम थथापना गने 
कायकुो शरुुिाि गररनेछ । 

• संघीय सरकारसंग उस्चि समविय गरी खााँदबारी नगरपालिकालभत्र सखु्खा बवदरगाह लनमाुर्को 
िालग पहि गररनेछ । 



3 
 

• संघीय सरकारबाट हथिाविरर् भई आएको गररबी लनिारर्का िालग िघ ु उद्यम विकास 
कायकु्रमिाई नगरपालिकाको समेि सहकाय ु र साझेदारीमा प्रभािकारी रुपमा कायाुवियन 
गररनेछ । 

• बढ्दो बेरोजगारी समथया हटाई "समदृ्ध खााँदबारी" नगरपालिका लनमाुर्का िालग Basic िथा 
Advance सीपमूिक िथा आयमूिक कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ भने संघीय िथा प्रदेश 
सरकारबाट हथिाविरर् भई आएका रोजगारी लसजनुा गने सम्बविी कायकु्रमहरुिाई 
प्रभािकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

• कृवष क्षेत्रिाई आिलुनक र व्यिसावयक बनाउदै समर कृवष क्षेत्रको उत्पादन िवृद्ध गररनेछ | 
• कृवष उपजको उत्पादकत्ि बढाउनको िालग कृवषयोग्य जलमनमा भरपदो लसंचाई सवुििा 

उपिब्ि गराउन विलभन्न योजनाहरु संचािन गररनछे । 

• आिलुनक औजार िथा प्रविलिको प्रयोग गरी कम िागिमा बढी उत्पादन लिनसक्ने गरी कृवष 
क्षेत्रिाई औजारीकरर् िथा व्यिसायीकरर् गररनेछ । 

• कृवषयोग्य जमीनहरुको माटो परीक्षर्का आिारमा उपयिु बािी िगाउनको िालग 
वकसानहरुिाई ससूुस्चि गररनेछ । 

• नगरपालिकाका ििाहरुमाम"एक ििा एक कृवष िथा पशसेुिा केवर" थथापना गने िक्ष्य 
अनरुुप हरेक ििामा एक पशसेुिा र कृवष प्राविलिकको व्यिथथा गररनेछ । 

• थथानीय (रैथाने) प्रजालिको पशपुवछीहरुको संरक्षर् गदै नश्ल सिुारको माध्यमबाट थथानीय 
पशहुरुमा गरु्ात्मक सिुार गरी उत्पादन र उत्पादकत्िमा बवृद्ध ल्याइनेछ । 

• पशपुवछीको लनयलमि थिाथ्य उपचारमा पश ु स्चवकत्सक िथा प्रालबलिकहरुबाट उत्कृि सेिा 
उपिब्ि गराईनेछ । 

• दगु्िजवय पदाथ ु प्रशोिन िथा वििरर्का िालग थथानीय सरोकारिािा लनकायहरुसाँगको 
सहकायमुा साना िथा मझौिा िेरी थथापना गरी सञ्चािन गररनेछ ।  

• कृवष बािी िथा पशपंुक्षी विमा कायकु्रम प्रभािकारी ढंगिे सञ्चािन गररनेछ । 

• नगरबासीहरुिे थिथ्य मास ु दिु र अण्िा उपभोग गन ु पाउनको िालग हाटबजारको 
व्यिथथापन िथा मास ुपसि (फे्रस हाउस) िाई मापदण्ि अनसुारको थथापना गरी सञ्चािन 
गनुकुा साथै लनयलमि रुपमा विज्ञ लनरीक्षकबाट लनरीक्षर्को व्यिथथा लमिाईनछे। 

• संखिुासभा स्जल्िाकै पवहचानको रुपमा रहेको बहआुयलमक उपयोगमा आउन सक्ने सिाुलिक 
महत्िको रुराक्षका लबरुिा रोपर्, संरक्षर्, उत्पादन िथा बजारीकरर्मा कृषकहरुिाई सहयोगी 
हनुे वकलसमका कायकु्रमहरु ियार गरी कायाुवियनमा ल्याईनेछ । 

• हरेक ििामा सहकारी थथापना िथा संचािन गने कायिुाई प्रोत्साहन गररनेछ । सहकारी 
संथथाहरु, टोि विकास संथथा र खााँदबारी उद्योग िास्र्ज्य संघ िथा नेपाि चेम्बर अफ कमस ु
िगायिका अवय लनजी संघसंथथाहरुसंगको सहकाय ु र साझेदारीमा सहकारी विकास बैंक 
थथापना र संचािनको कायिुाई अगािी बढाईनेछ । 

• कृवष सहकारी संथथाहरु थथापना िथा संचािन गने कायिुाई उत्प्ररेरि गदै नगरपालिकालभत्र 
उत्पादन हनुे कृवष उपजहरुको िालग बजार सलुनस्िि हनुे िािािरर् ियार गररनेछ ।  
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• िरकारी िथा फिफूि उत्पादन गरी नगरपालिका क्षेत्रबाट अवयत्र बजारहरुमा लनयाुि गने 
कृषकहरुिाई अनदुान उपिब्ि गराईनेछ । 

• िरकारी िथा फिफूि पकेट क्षेत्र घोषर्ा गरी त्यथिो क्षेत्रमा विशेष जोनको रुपमा विकास 
गरी व्यिसावयक रुपमा उत्पादन गने कृषकहरुका िालग खेिीका िालग आिश्यक आलथकु 
सहयोग गररनेछ ।  

• खााँदबारी नगरपालिका, संखिुासभा स्जल्िा र अवय लछमेकी पालिकाहरुका कृषकहरुको 
मागिाई िान्न सक्ने गरी माछाको भरुा उत्पादन श्रोिकेवर थथापना गने काय ु अगालि 
बढाईनेछ । 

• खााँदबारी र िसु्म्िङटार क्षेत्रमा फिफूि िथा िरकारी संकिन र भण्िारर्को िालग शीि 
भण्िार ( Cold Store) लनमाुर् कायिुाई अगालि बढाईनेछ ।  

• नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िाग्ने साप्तावहक हाटबजारमा बेचविखन हनुे कृवषजवय उत्पादनका िालग 
हाटकर लमनाहा ददईनेछ ।  

• लबउ श्रोि केवर थथापना गरी नगरिाई लबउलबजनमा आत्मलनभरु बनाइनेछ भन ेप्रांगाररक कृवष 
उत्पादनिाई प्राथलमकिा ददई प्रांगाररक खेिी विथिार गररनेछ | 

• कृवषसंग सम्बस्विि सम्पूर् ुि्यांक संकिन िथा क्रमशः अध्यािलिक गररनेछ | 
• जनशस्िको उस्चि व्यिथथापन गरी कृवष विकासको काय ुप्रभािकारी रुपमा संचािन गररनेछ 

| 
• बािी उत्पादनको िालग विस्शिीकृि क्षेत्र लनिाुरर् गरी पकेटक्षेत्रको रुपमा विकास गरी 

पकेटक्षेत्र विशेष कायकु्रम संचािन गररनेछ | 
• रैथाने बािीको पवहचान गरी संरक्षर् र बािी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररनेछ | 
• मसिाबािी िथा जलिबटुीहरुको उत्पादन र बजारीकरर् िाई प्रशोिनको माध्यमबाट 

व्यिस्थथि गररनेछ | 
• कृषक िगीकरर् गरी कृषक पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ र िगीकरर्को आिारमा 

कृषकिाई उस्चि प्रोत्साहन गररनेछ | 
• कृवषको व्यिसावयक खेिीमा मवहिा, एकि मवहिा, दलिि, एिम ् अलि विपन्न िगकुो 

आबद्धिामा िवृद्ध गरी गररिी लनिारर्मा जोि ददइनेछ | 
• जग्गा बााँझो राख्न ेप्रिसृ्ििाई लनरुत्साहन गदै कृवषयोग्य जलमनको अलिकिम उपयोग गने नीलि 

लिईनेछ । 

• नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कफी खेिीिाई प्रबिनु गन ुआिश्यक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• बहआुयालमक कृवष उपजहरु समेटेर उदाहरर्ीय रुपमा प्रदशनु गने गरी एवककृि खेिी 
प्रर्ािीको िालग आिश्यक कायकु्रम ल्याईनेछ । 

• थथानीय कृवष उत्पादनको प्रचारप्रसार र प्रबिनु गनकुा िालग Food Festival को आयोजना 
गररनेछ । 
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• खााँदबारी नगरपालिका र स्जल्िालभत्रका अवय पालिकाहरुमा उत्पाददि फिफूििाई खेर जान 
नददनको िालग लनजी क्षेत्रिाई जसु िथा िाईन फ्याक्री थथापना र संचािनको िालग प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

• बवयजविहुरुबाट कृवष उत्पादनमा हनुसक्ने क्षिीिाई वयूनीकरर् गन ु विलभन्न कायकु्रम 
संचािन गनुकुा साथै उपयिु प्रविलिको अबिम्बन गररनेछ । 

• नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका उत्कृि कृषक पवहचान गरी परुथकृि गररनेछ । 

• कृषकहरुिाई रसायलनक मि प्रयोगमा लनरुत्सावहि गदै जैविक मि प्रयोग गन ु
जनचेिनामूिक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• रैथाने उत्पादनबाट उत्पाददि उप-उत्पादनिाई ब्रास्ण्िङ गरी अविराुविय रुपमा बजारीकरर् 
गररनेछ ।  

 

िन िािािरर् िथा विपद व्यिथथापन सम्बविी नीलि 

• िािािरर्मैत्री नगरपालिका लनमाुर् गरी जनथिाथ्य प्रबिनु गदै शहरी सौवदयिुा बढाउनका 
िालग उद्योग िास्र्ज्य संघ, चेम्बर अफ कमश ुिगायिका लनजी क्षेत्रहरुसाँगको सहकायमुा 
खााँदबारी नगरपालिकािाई प्िाविकमिु बनाउनको िालग प्रकृया अगालि बढाईनेछ । 

• सरोकारिािाहरुसाँगको सहकाय ु र साझेदारीमा िसु्म्िङटार, खााँदबारी र मानेभञ्ज्याङ िगायि 
शहरी िथिीहरुमा घर िरीपरीको खािी जग्गामा बृक्षारोपर् गने कायिुाई प्रोत्साहन गररनेछ 
। उस्ल्िस्खि घना शहरी िथिीहरु िथा अवय क्षेत्रमा समेि घरिनीहरुिाई बादुिी िथा 
छिमा फूि रोप्ने काय ुगन ुआिश्यक सहयोग गररनेछ । 

• फोहरमैिाको उस्चि व्यिथथापनको िालग नागररकिाई सचेिना कायकु्रम साचािन गने,  
खााँदबारी नगरपालिका ििा नं ९ मा रहेको ल्याविवफि साईटिाई थप व्यिस्थथि गने र 
फोहर िैजानको लनलमि बाहै्र मवहना सिारी सािन सञ्चािनको लनलमि उि सिकको सिुार 
गररनेछ । 

• िन, िािािरर् िथा थिच्छिाको िालग विलभन्न क्षेत्रहरुमा िािािरर्मैत्री वक्रयाकिापहरु िथा 
िायोईस्वजलनयररङिाई प्राथलमकिा ददईनेछ।   

• नगरपालिकालभत्र पाईने िोपोवमखु िथा अवय बवयजविहुरुको अलभिेखाङ्कनको काय ुगररनेछ।  

• िनजंगिको संििनु, संरक्षर् र व्यिथथापनका लनलमि साझेदारी लनकायसाँगको समवियमा िन 
व्यिथथापनमा सहयोग गने नीलि अििम्बन गररनेछ।  

• नगरलभत्रका सामदुावयक िन उपभोिा सलमलिहरुसाँग अविरकृया गरी िन संरक्षर् र 
उपयोगको नीलि लिईनेछ। 

• विलभन्न जािजािीहरुिे आफ्नो िम ु संथकृलिको अबिम्बन िथा अभ्यास गदाु बनपैदािारको 
दोहन गने परम्परािाई लनरुत्साहन गरी बैकस्ल्पक उपाय अपनाउन र ददगो िन 
व्यिथथापनप्रलि सम्बेदनशीि रहन जनचेिामूिक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 
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• नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र पाईने रैथाने िथा आयािीि प्रजािीहरुिाई संरक्षर् िथा प्रबिनु गन ु
नगरपालिका थिरीय नसरुी थथापना गने कायकुो थािनी गररनेछ ।  

• नगरक्षेत्रलभत्रका बाि उद्यान पाकुहरुको विथिार र सिुार गररनेछ। 

• िषेलन हनुे िनिढेिो रोकथामका िालग प्रचारप्रसार गने र थप केही सामदुावयक िनमा पानी 
पोखरी लनमाुर्को व्यिथथािाई लनरविरिा ददईनेछ।  

• िन, िािािरर्, िथा िवयजवि ुसम्बविी राविय िथा अविराविय ददिस मनाउदै लिनीहरुको 
संरक्षर्का लनलमि योजना लनमाुर् गररनेछ । 

• विपद्जवय घटनाहरुबाट वपलिििाई ित्काि राहि ददनको िालग अिश्यक सामरीहरु खरीद 
गरी ित्काि उद्दार िथा राहिका कायमुक्रम संचािन गररनेछ । 

• हरेक ििामा विपद्जोस्खम व्यिथथापनका िालग वयूनिम रुपमा आिश्यक पने सामरीहरु 
सवहि "विपदजोस्खम व्यिथथापन केवर" थथापना गररनेछ । यस कायमुा ििा थिररय 
विपद्जोस्खम व्यिथथापन सलमलि र थथानीय समदुाय समेिको साथकु सहभालगिा सलुनस्िि 
गररनेछ ।   

• विपद् जोस्खम वयूनीकरर्मा सरुक्षा लनकायसाँग समविय गरी विपद सरुस्क्षि िालिम सञ्चािन 
गररनेछ। 

• बाढीपवहरो जथिा विपद्का कारर् हनुसक्ने क्षलििाई घटाउन आिश्यक पने लत्रपाि िारजािी, 
हू्यमपाईप जथिा सामारीको खररद गरी भण्िारर् गररनेछ।  

• खााँदबारी नगरपालिकामा रहेका दमकििाई चथुिदरुुथि राखी आिश्यक Fireman को लनयूस्ि 
गरी िालिम प्रदान गनुकुा साथै आिश्यक डे्रस कोिको व्यिथथा गररनछे। 

• नेपाि रेिक्रससंगको सहकायमुा विपद् व्यिथथापन सम्बविी विलभन्न गलिविलिहरु संचािन 
गररनेछ। 

• फोहरमैिा व्यिथथापनमा थप सिुार गररनकुा साथै बजारीकरर् भईरहेका ििाका बथिीहरुमा 
फोहरमैिा व्यिथथापनको सेिा विथिार गररनेछ। 

• फोहरमैिा व्यिथथापन राविय नीलििाई थथानीयकरर् गदै कायाुवियन गररनेछ । 

पयटुन सम्बविी नीलि 

 

• निआगविकु पयटुक िथा पाहनुाहरुिाई नगरपालिकाको बारेमा सूचना प्राप्त गन ु सस्जिो 
होस ्भने्न हेििेु िसु्म्िङटार विमानथथिबाट बावहररने थथानमा िथा नगरपालिकाक्षेत्रलभत्रका 
िालमकु, पयटुकीय िथा अवय महत्िपूर् ुथथिहरुको वििरर् समेि खलु्ने गरी सूचना केवर 
(Information Centre) थथापना गररनेछ ।   

• यस खााँदबारी नगरपालिका प्रिेश लबवदहुरु िसु्म्िङटार, बिरेनी, राम्चेबेसी, सनुखानी, छ्याङ्कुटी, 
हेििुाबेशी, सिीघाट र चेिाबेसी जथिा थथानमा रस र जथिाको प्रयोग गरी लमिव्ययी ििरिे 
थिागिद्वार लनमाुर् गररनेछ । 
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• ढोिबाजे जंगिमा पयटुकीय पाकु लनमाुर् कायकुो थािनी गररनेछ भने खााँदबारी बजारको 
पोखरीपाकु संरक्षर् िथा सौवदयकुरर् गररनेछ । 

• नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र रहेका सामदुावयक िन उपभोिा समूहहरुसंग समविय गरी 
सिकसंगको नस्जकको पहुाँचमा रहेको सामदुावयक िन क्षेत्रलभत्र बहआुयालमक पयाुपयटुनका 
िालग संरचना लनमाुर् गने कायकुो थािनी गररनेछ । 

• सनुसरीको चिारादेस्ख यस नगरपालिकाको ििा नं. ९ मनकामनासम्म जियािायािका 
सािनहरु संचािन गनकुा िालग सम्बस्विि लनकाय िथा क्षेत्रसंग समविय र सहकाय ुगररनछे 
। 

• लनजी कम्पनीहरुसंग सहकाय ुगरी खााँदबारी नगरपालिकालभत्र विलभन्न साहलसक खेि प्रबिनु 
गररनेछ ।Mountainaring सम्बविी िालिम संचािन गने लनजी Institutes थथापना गरी 
संचािन गने कायिुाई प्रोत्शाहन गररनेछ । 

• खााँदबारी नगरपालिकाका लनजी जिििलनहरुसंग समविय र सहकाय ु गरी त्यथिो लनजी 
जििक्षेत्र लभत्र पयटुकीय थथि, पाकु, वपकनीकथथि लनमाुर् कायमुा सहयोग गररनेछ ।  

• खााँदबारी नगरपालिका क्षेत्रमा फुटसि, Swimming Pool आदद लनमाुर् र संचािन गन ुचाहन े
व्यस्ि िथा संघसंथथाहरुिाई आिश्यक सहयोग गररनेछ ।  

• नगरपालिकालभत्र रहेका विलभन्न जािजालि, िमसंुथकृलि, भेषभषुा िथा परम्पराको संरक्षर् िथा 
प्रबिनु गदै "सबैको संथकृलििाई स्जउाँदोजाग्दो राख्न"े कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

• नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र संचालिि होमथटेहरुिाई अझ व्यिस्थथि बनाउाँदै थप होमथटे संचािन 
िथा व्यिथथापनमा थथानीय समदुायिाई पररचािन गररनेछ । 

• नगरपालिकाका विलभन्न पयटुकीय क्षेत्रहरुको बारेमा सूचनामूिक जानकारी समेवटने गरी 
होटिहरुमा पयटुकीय क्षते्रको फोटो िथा ब्रोसर ियार गरी राख्न ेव्यिथथा लमिाउन होटि 
व्यिसायी संघसंग सहकाय ुगररनेछ ।  

स्शक्षा, यिुा िथा खेिकुद नीलि 

• नगरपालिकालभत्रका सामदुावयक विद्याियहरुिाई कक्षा ९ देस्ख प्राविलिक विषय अध्ययन 
अध्यापन गराउन प्रोत्साहन गररनेछ । प्राविलिक विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउन चाहन े
सामदुावयक विद्याियहरुिाई कायवुिलि बनाई अनदुान प्रदान गररनेछ । 

• सामदुावयक विद्याियहरुिाई अंरजेी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउन उत्प्ररेरि गररनेछ 
। यसरी अंरजेी माध्यमबाट लसकाई अघी बढाउन चाहने सामदुावयक विद्याियहरुिाई 
कायवुिलि बनाई अनदुान प्रदान गररनेछ  । 

• खााँदबारी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र समेि कायकु्षेत्र हनुेगरी थथावपि नरबहादरु कमचुाय ु
फाउण्िेसनसंग सहकाय ु गरी खााँदबारी नगरपालिकामा प्रविलिक स्शक्षाियको थथापना र 
संचािन गररनेछ । 
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• योगमाया आयिेुद विश्वविद्याियको िालग जग्गा प्रालप्तको कायमुा नगरपालिकािे खेिेको 
भलूमकािाई अझ प्रभािकारी बनाउदै विश्वविद्यािय संचािनमा नगरपालिकािे नेितृ्िदायी 
भलूमका खेल्नेछ । 

• नगरबासी यिुाहरुको थिाथ्य र अनशुासनिाई प्रबिनु गन ु नगरपालिका हािालभत्र स्जम 
सेवटरको थथापना िथा संचािन गररनेछ । साथै अवय ईविोर खेिकुदहरुिाई समेि प्रबिनु 
गररनेछ । 

• "संथकारी नागररक लनमारु् अलभयान" संचािनको िालग सामदुावयक विद्यािय अविगिु विलभन्न 
कक्षाहरुको  अलिररि पाठ्यक्रममा यस सम्बविी विषयहरु समािेश गररनेछ ।   

• सामदुावयक विद्याियको गरु्थिर सिुार िथा स्शक्षा सम्बविी अवय क्षेत्रको समसु्चि विकास 
गनकुो िालग सरोकारिािाहरुको सहभालगिामा नगरस्शक्षा योजनािाई समायानकुुि पररमाजनु 
गदै नगरपालिकालभत्रका विद्याियहरुिाई रोजागारमूखी र प्राविलिक स्शक्षा अध्ययन अध्यापन 
गराउनेिफु उवमूख गराईनेछ । 

• सरुस्क्षि विद्याियको अििारर्ा अनरुुप विद्याियिाई भौलिक लनमाुर् िथा ममिुका लनलमि 
प्राथलमकिा ददईनेछ । 

• सूचना िथा प्रविलिमैत्री विद्यािय व्यिथथापन गनकुा िालग विद्याियको िेभसाइि लनमाुर्, 
ICT, Virtual Class, E-Library को थथापना, इवटरनटेको व्यिथथा, लस.लस. क्यामेरा जिान र 
सवचािनका िालग कायकु्रम बनाई चरर्बद्ध रुपमा कायाुवियन गन ुजोि ददइनेछ । 

• खााँदबारी नगरपालिका ििा नं. ९ िसु्म्ििटारमा खेिमैदान लनमाुर्को िालग जग्गा प्रालप्त 
काय ुअगालि बढाईनेछ। 

• खााँदबारी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका उच्च स्शक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने शैस्क्षक 
संथथाहरुिाई उस्चि अनदुान िथा सहयोगको व्यिथथा गररनेछ । 

• नगरक्षेत्रलभत्र संचालिि सामदुावयक विद्याियहरुिाई सूचक बनाई नमूना विद्याियको रुपमा 
विकास गन ुचरबद्ध कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• नगरपालिका अविगिुका सामदुावयक विद्याियहरुमा अलिररि वक्रयाकिापिाई स्शक्षर् 
लसकाइको अलभन्न अंगको रुपमा अबिम्बन गदै विद्याियमा थकाउट, राविय सेिा दि रेिक्रस 
सकुि िथा बािक्िब गठनिाई लनरविरिा ददईनेछ । 

• लनस्ज विद्यािय र सामदुावयक विद्याियका बीचमा सहकायकुा क्षेत्र पवहल्याई साझेदारीमा 
“लनस्ज िथा सामदुावयक विद्यािय स्शक्षा साझेदारी” कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• ििाहरुमा सामदुावयक लसकाई केवर थथापना गरी त्यथिा केवरहरु माफुि साक्षरिा िथा लनरविर 
स्शक्षा कायकु्रम संचािन गरी सबै उमेर समूहका नागररकिाई साक्षर बनाउने कायकु्रम संचािन 
गररनेछ । 

• हरेक शैस्क्षक सत्रमा  विद्याथी संख्या, उपिब्ि स्शक्षक संख्याको आिारमा स्शक्षक दरबवदी 
लमिान गने गराउने कायमुा जोि ददइनेछ । 
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• स्शक्षर् लसकाई िथा कायसुम्पादन सूचकहरुका आिारमा स्शक्षकहरुको मूल्याङ्कन गरी 
उत्कृि स्शक्षकिाई परुथकृि गररनेछ भनें वयून कायसुम्पादन थिर भएका स्शक्षकहरुिाई 
कानून बमोस्जम कारबाही गररनेछ ।  

• विद्याियको भौलिक पूिाुिार लनमाुर् गदाु अपांगमैत्री कक्षाकोठा, िारा, शौचािय आदद समेि 
बािबालिकामैत्री बनाउन जोि ददइनेछ । 

• विद्यािय छािेका िथा विद्यायिय बावहर रहेका बािबालिकाहरुिाई बैकस्ल्पक स्शक्षाको 
व्यिथथापनका िालग उपयिु कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• अलिररि वक्रयाकिापका माध्यमबाट बािबालिकाको प्रलिभाको खोजी गरी प्रलिभा 
प्रथफुटनको अिसर प्रदान गररनेछ । 

• विद्यािय स्शक्षािाई प्रभािकारी बनाई पररर्ामप्रलि उिरदायी िनाउन सबै सामदुावयक 
विद्याियहरुका प्रिानाध्यापकहरुसंग कायसुम्पादन सम्झौिा गरी उपिस्ब्िका आिारमा 
प्रोत्साहनको ब्यिथथा गररनेछ । 

• विद्यािय बावहरका अपांगिा भएका बािबालिकाहरुिाई आिारभूि िहसम्मको साक्षरिा प्रदान गन ु
विशेष स्शक्षा कायकु्रम संचािन गररनेछ ।  

• विद्यािय िहदेस्ख नै खेिकुदको विकासका िालग आिारभिू िहका विद्याथीहरुिाई सहभागी 
गराउने गरी विद्यािय थिरीय रलनङ् स्शल्ि िथा एथिेवटक्स खेिकुद प्रलियोलगिा सञ्चािन 
गररनेछ । 

• खेिकुदसंग सम्बस्विि संघसंथथाहरुसाँग सहकाय ुर समविय गरी विलभन्न खेिकुद प्रलियोलगिा 
सञ्चािन गररनेछ ।  

• प्रचलिि कानून बमोस्जम दिाु भएका क्िब िथा संघसंथथाहरुिाई खेिकुद कायकु्रम 
सञ्चािनका िालग आलथकु सहयोग गररनेछ । 

• विलभन्न दाि ृ संघसंथथा एिं लनकायहरुसंग समविय र सहकाय ु गरी पथुिकािय थथापना 
संचािनको व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• नगरलभत्रका उत्कृि खेिािी िथा संघसंथथाहरुिाई सम्मान गररनेछ । 

• राविय िथा प्रदेशथिरीय खेिकूद प्रलियोलगिामा सहभागी हनु जाने खेिािीहरुिाई 
आिश्यक सहयोग गररनेछ । 

• नगरमा खेिकुदको दीगो व्यिथथापनका िालग सवुििा सम्पन्न कभिहुि लनमाुर् गन ु
प्राथलमकिा ददइनेछ । 

• एक ििा एक खैिमैदान िथा रंगशािा लनमाुर्को िालग आिश्यक पहि गररनेछ । 

• सामदुावयक विद्याियबाट SEE उिीर् ुभएका जेहवदार विद्याथीका िालग छात्रबसृ्ि प्रदान 
गन ु"नगरप्रमखु छात्रििृी कोष" थथापना गररनेछ ।  

• सफा र सवुदर खााँदबारी नगर लनमाुर्मा यिुाहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

• क्षमिा अलभबदृ्धी कायकु्रम माफुि यिुा उद्यमशीििा िथा थिरोजगार बढाउन संघ िथा 
प्रदेश सरकारबाट हथिाविररि कायकु्रम संचािन गदाु नगरपालिकािे समेि साझेदारी 
गरी त्यथिा कायकु्रमहरु प्रभािकारी रुपमा कायाुवियन गररनेछ ।  
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• बैदेस्शक रोजगारीबाट हााँलसि गरेका दक्षिा, सीप, अनभुि, ज्ञान एिं पूाँजीिाई सही सदपुयोगका 
िालग उपयिु कायकु्रम संचािन गररनेछ ।  

थिाथ्य सम्बविी नीलि  

 

• संघीय सरकारसंगको सहकायमुा बािबालिका िगायि अवय खोप िगाउन बााँकी व्यस्िहरुिाई 
कोलभि–१९ विरुद्धको खोप उपिब्ि गराइनेछ ।   

• सबै ििाहरुमा बलथङु सेवटर िथा दक्ष प्रसलुिकमीको उपिब्ििािाई सहज बनाउाँदै थिाथ्य 
संथथामा मात्र प्रसिुी हनुे व्यिथथा लमिाईनेछ ।  

• यस खााँदबारी नगरपालिकािाई पूर्खुोपयिु बनाउने, प्राभािकारी पररिार लनयोजन सेिा प्रदान 
गने, सूरस्क्षि माितृ्ि कायकु्रम संचािन गनुकुा साथै, गाऊाँ घर स्क्िलनक िगायिका सेिािाई 
व्यिस्थथि गररनेछ ।  

• नगरपालिका अविगिुका सबै थिाथ्य संथथाहरुबाट गर्थुिरीय सेिा पाउने गरी भौलिक 
पूिाुिारमा सिुार गररनेछ । 

• नगरपालिकामा दिाु भएका मजदरुहरु, संघ िथा प्रदेश सरकारबाट लबमा सवुििा प्राप्त नगने 
अपांगहरु िथा एकि मवहिाको थिाथ्य लबमाको िालग नगरपालिकािे लनस्िि रकम सहयोग 
गनेछ । 

• थिाथ्य सेिाका सबै आयामहरुिाई अझ प्रभािकारी रुपमा जनिािे प्रत्यक्ष अनभुलूि गने गरी 
कायाुवियन गररनेछ ।  

• सरोकारिािा लनकायहरुसंग समविय गरी मानलसक रोग भएका लबरामीहरुिाई मानलसक 
थिाथ्य उपचार सेिा प्रदान गन ुनगरपालिका अविगिुका थिाथ्यकमी िथा अवय सम्बस्विि 
लनकायहरुिाई पररचािन गररनेछ   ।  

• लन:शलु्क रुपमा प्रदान गने भनी नपेाि सरकारद्वारा िोवकएका औषिीहरु गरु्थियिु िथा 
समयमा नै सबै थिाथ्य संथथाहरुमा उपिब्ि हनुे व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• पोषर्को क्षेत्रमा अविरक्षेलत्रय समवियको आिारमा गर्थुिरीय एिं थिथथ खाद्य पदाथकुो पहुाँच 
र प्रयोगिाई विथिार गरी कुपोषर् वयूनीकरर् गने कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• विपद्जवय घटनाबाट हनुसक्ने चोटपटकका कारर् अपाििा हनु ेर मतृ्यदुरमा भैरहेको िवृद्धिाई 
रोकथाम र स्शघ्र उपचारको व्यिथथा गन ुएम्ििेुवस सेिािाई प्रभािकारी रुपमा विथिार गररनेछ 
। 

• थिाथ्य व्यिथथापन सचुना प्रर्ािीको प्रयोगिाई व्यिस्थथि बनाई थिाथ्यसंग सम्बस्विि 
ि्याङ्कहरुको गर्थुिर र विश्वसनीयिामा बवृद्ध गररनेछ । 

• ज्येष्ठ नागरीकको थिाथ्य जााँच िथा प्राथलमक उपचारिाई सहज पहुाँचमा ल्याईनेछ । 

• थिाथ्य थियंसेविकाहरु माफुि माि ृ िथा बाि थिाथ्य सेिािाई अझ प्रभािकारी बनाउन 
नगरक्षेत्रलभत्र कायरुि मवहिा थिाथ्य थियंसेविकाहरुिाई पनुिाुजगी िालिमका साथै 
प्रोत्साहनको व्यिथथा गररनेछ । 
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• दीघ ुिथा असाध्य रोगीहरुिाई थिाथ्य उपचारको िालग उस्चि सहयोग प्रदान गररनेछ । 

• थिाथ्य सम्बविी प्राविलिक जनशस्ि उत्पादन गन ुनगरपालिकामा प्राविलिक स्शक्षा संचािनमा 
ल्याईनेछ । यस प्रकारको प्राविलिक स्शक्षा लिन े दलिि, मवहिा, विपन्न िगिुाई छािबसृ्िको 
विशेष व्यिथथा गररनेछ । 

• थिाथ्य सेिा संचािनमा स्जल्िा अथपिाि िगायि संघ र प्रदेश अविगिु रहेका अवय थिाथ्य 
संथथाहरुसंग समविय गररनेछ ।  

• सबै ििाहरुमा फामेसी संचािन गन ुलनजी औषिी व्यिसायीहरुसंग समविय र सहकाय ुगररनेछ 
। 

• नगरपालिकाका हरेक थिाथ्य संथथामा थिाथ्य सम्बविी प्रयोगशािा थथापना गरी संचािन गने 
कायकुो थािनी गररनेछ ।  

• थिाथ्यकमीहरुको मनोबि उच्च राख्नका िालग आिश्यक व्यिथथा लमिाईनेछ । 

 

भौलिक पूिािुार विकास िथा यािायाि सम्बविी नीलि 

 

• अत्यािश्यक बाहेक सिकको नयााँ राक खोल्ने कायिुाई लनरुत्सावहि गदै हाि रहेका 
सिकहरुिाई बाहै्र मवहना सिारी सािन संचािन हनुेगरी थिरोन्ननिी गररनेछ । 

• आगामी दईु बषलुभत्र मूि सिकबाट सम्पूर् ुििाको केवरसम्म जाने सिकिाई कािोपते्र गने 
कायिुाई पूर्िुा ददईनेछ । 

• नगरपालिकाक्षेत्रलभत्रका महत्िपूर् ुसिकहरुको लनमाुर् पूि ुसभे, ड्रइङ, लिजाइन, िागि अनमुान 
र िािािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी सोको आिारमा मात्र सिक लनमाुर् काय ुगररनेछ । 

• संखिुासभा उद्योग िास्र्ज्य संघ िथा चेम्बर अफ कमस ुिगायिका अवय लनजी संथथाहरुसंग 
साझेदारी गदै अवय साझेदार लनकायहरुसंग समेि समझदारी कायम गरी नगरबस संचािनको 
व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• यस नगरपालिकाका हरेक घरिरुीिाई आगामी दईु बष ुलभत्रमा खानेपानी िारा उपिब्ि गराउन 
"एक घर एक िारा" योजना ल्याईनेछ । यसका िालग खानेपानी उपभोिा सलमलिहरुसंग 
समविय गरी खानेपानी संथथाहरुको व्यिथथापनमा व्यापक सिुार गने कायिुाई प्राथलमकिाका 
साथ अगालि बढाईनेछ । 

• सिकहरु ममिु सम्भार गने कायमुा थथानीय समदुायिाई पररचािन गररनछे । यसका िालग 
उपभोिा सलमलिहरुिे संचािन गने आयोजनाहरुबाट समेि लनस्िि रकम कट्टा गरी ममिु 
सम्भार कोषमा जम्मा हनुे व्यिथथा लमिाईनेछ ।  

• प्रदेश िथा संघीय सरकारबाट नगरक्षेत्रलभत्र कायाुवियन हनुे आयोजनाहरुको गरु्थिर, िागि र 
समयसमेिको अनगुमन नगरपालिकाबाट समेि हनुे व्यिथथा गन ु सम्बस्विि लनकायहरुसंग 
समविय गररनेछ ।  
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• खााँदबारी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र बसपाकुको लनमाुर् िथा व्यिथथापन कायिुाई उच्च 
प्राथलमकिाकासाथ अगालि बढाईनेछ भने बसथटेण्िको व्यिथथाका िालग संघीय िथा प्रादेस्शक 
सिक लिलभजन कायाुियहरुसंग समविय गररनेछ ।  

• सिक लनमाुर् कायिुाई िािािरर्मैत्री बनाउन सम्बस्विि क्षेत्रका नीलि, योजना िथा 
लनकायहरुसंग िािमेि गररनेछ । 

• नगर क्षेत्रलभत्र िीन पाङ्र ेिगायिका साना सिारी व्यिथथापन गनकुो िालग पावकुङ क्षेत्रको 
उस्चि व्यिथथा गररनेछ । यथिा साना सिारी सािनहरु नगरपालिकामा दिाु भई संचािन हनु े
व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• यािायाि व्यिसायीहरु िथा अवय लनजी संघ संथथाहरुसंग समविय र सहकाय ुगरी नगरपालिका 
क्षेत्रलभत्र सिसुिुभ, लनयलमि, भरपदो र सरुस्क्षि यािायाि सेिाको सलुनस्िििा गररनेछ । 
मवहिा, बािबालिका, विरामी, असहाय, ज्येष्ठ नागररक िथा अपाििामैत्री यािायाि सेिा 
सञ्चािनका िालग पहि गररनेछ । 

• स्जल्िा रावफक प्रहरी कायाुियसंग समविय गरी सिक दघुटुनािाई वयनुीकरर् गन ुआिश्यक 
सरुक्षा उपायहरु अििम्िन गररनेछ । 

• उिर दस्क्षर् कोशी राजमागकुो खााँदबारी नगरपालिकालभत्रको खण्िमा पने क्षेत्रमा मआुब्जा 
वििरर् भएको जग्गाको िगि कट्टा गनकुा िालग नगरपालिकाबाट साथकु पहि गररनेछ । 

• ममिुसम्भार कोषबाट सिक ममिुसम्भार गने कायिुाई अझ प्रभािकारी रुपमा संचािन गररनेछ 
। 

• पानीका महुानहरुको पवहचान गरी खेिीयोग्य जलमनमा लसंचाई सवुििा उपिब्ि गराउन 
आिश्यक योजनाहरु संचािन गररनेछ । 

• संघ िथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अरुर् िगायिका अवय नदी खोिाहरुबाट बोररङ िथा 
लिस्फ्टङ प्रर्ािीबाट सिह लसंचाईिाई व्यिस्थथि गररनेछ । 

• नगरपालिकाका सबै ििा िथा िथिीहरुिाई केवरीय विद्यिु प्रसारर् लरिबाट विद्यिु आपिुीको 
व्यिथथा गरी विद्यिु सेिा सवुििािाई भरपदो र लनयलमि आपूलिकुो व्यिथथा लमिाईनेछ । 
यसका िालग सम्बस्विि लनकायहरुसंग समविय र सहकाय ुगररनेछ ।  

• सूचना प्रविलिसंग सम्बस्विि पूिाुिार लनमाुर्को िालग संघ िथा प्रदेश सरकारसंग समविय र 
साझेदारी गररनेछ । 

• नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका मखु्य-मखु्य बजार िथा चोकहरुमा लन:शलु्क WiFi जिान गररनेछ । 

• उपभोिा सलमलिहरुसाँग िागि सहभालगिामा आयोजनाहरु सञ्चािन गरी नगरपालिकाको िागि 
भारिाई वयून गररनेछ । 

 

सामास्जक विकास नीलि 

• मवहिा, एकि मवहिा िगकुो सामास्जक, आलथकु, राजनीलिक दक्षिा िथा क्षमिा अलभबवृद्ध गरी 
त्यथिा क्षेत्रमा साथकु सहभालगिा सलुनस्िि गरी मूिप्रिाहीकरर्मा ल्याउनको िालग सशस्िकरर् 
र समािेशीकरर्मा जोि ददईनेछ । 
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• मवहिाको क्षेत्रमा काम गने संघसंथथाहरुको संथथागि क्षमिा विकास र नीलि लनमाुर्को िहमा 
उस्चि प्रलिलनलित्िको सलुनस्िििा गररनेछ । 

• िैविक वहंसाबाट वपलिि मवहिाहरुको उस्चि संरक्षर् र वयायको िालग सेिा केवर थथापना, 
संचािन र मनोसामास्जक विमशकुा िालग सम्बस्विि संघ संथथाहरुसंग साझेदारी िथा समविय 
गररनछे । 

• अलि लबपन्न एकि मवहिाका सवििीहरुका िालग छात्रििृीको व्यिथथा गररनेछ ।  

• बाि अलिकारको सलुनस्िििाका िालग बािबालिकाको पवहचान, विकास, संरक्षर् र सहभालगिाका 
क्षेत्रमा संघीय िथा प्रदेश सरकार र बािबालिकासंग सम्बस्विि रहेर काम गने संघ 
संथथाहरुसंग समेि सहकाय ुर समविय गदै आिश्यक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• आददिासी जनजािीहरुको पवहचान सवहिको अलिकार सलुनस्िि गने अिसर लसजनुा गन ुविलभन्न 
सशस्िकरर्का कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• सबै जािजालिको ऐलिहालसक िथा सांथकृलिक पवहचान झस्ल्कने गरी संरहािय थथापना गने 
कायकुो थािनी गररनेछ । 

• मािभृाषामा पठनपाठन शरुु गररएका शैस्क्षक संथथाहरुिाई त्यथिो कायिुाई लनरविरिा ददनको 
िालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

• सबै जािजािीहरुको शबदाहथथिको उस्चि व्यिथथापन कायमुा सहयोग गररनेछ । 

• समाजमा व्याप्त विकृिी, विसंगिी, छुिाछुि र भेदभािजवय कृयाकिापहरु वयूनीकरर् गदै सभ्य 
र ससंुथकृि समाजको थथापना गन ुविलभन्न कृयाकिापहरु संचािन गररनेछ । 

• दलििहरुको स्शक्षा, सीप िथा क्षमिा विकासका िालग छात्रबसृ्ि, आयआजनु िथा रोजगारमूिक 
कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• करुर्ा फाउण्िेसन, नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी गरी अपाििा भएका 
व्यस्िहरुको पनुथथापना िथा सहयोगका कायकु्रमिाई लनरविरिा ददईनेछ ।  

• अपांगिा भएका व्यस्िहरुको क्षमिाको आिारमा सीप विकास िथा उद्यमस्शििा िालिम प्रदान 
गरी थिरोजगार एिं आयआजनुको अिसर लसजनुा गररनेछ । 

• नगरपालिकाको आफैं  लनमाुर् गने िा अनदुानबाट लनमाुर् हनुे भौलिक संरचनािाई अपांगमैत्री 
बनाईनेछ । 

• आलथकु िथा सामास्जक रुपमा पछालि परेका मवहिा, बािबालिका, दलिि, अपांगिा  भएका 
व्यस्ि, जेष्ठ नागररक, िैविक िथा यौलनक अल्पसंख्यक, सीमाविकृि समदुायको अलभिेख िथा 
खण्िीकृि ि्याङ्क ियार गरी सो अनसुारका सामास्जक िथा आलथकु उत्थानका कायकु्रमहरु 
संचािनको व्यिथथा गररनेछ । 

• सामास्जक सरुक्षा भिा प्राप्त गने िाभराहीहरुको सवुििािाई ध्यानमा राखी बैंकसंग समविय गदै 
ििाहरुमा नै सामास्जक सरुक्षा भिा वििरर् गने कायकुो थािनी गररनेछ । 

• एकि मवहिा र "ग" िगकुा अपांगहरुका िालग चािबाि खच ुउपिब्ि गराईनेछ । 

• परम्परागि, मौलिक एिं िोपोवमखु किा, संथकृलि, भाषा र सावहत्यको संरक्षर् सम्बिनुका िालग 
संरक्षर्मखुी कायकु्रमहरु संचािनमा जोि ददईनेछ । 
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वयावयक सलमलिसम्बविी नीलि 

 

• खााँदबारी नगरपालिकालभत्रका सबै ििाहरुमा मेिलमिापकिाुहरुिाई पनुसूसु्चकृि गररनकुा साथै 
कायाुिय संचािन सामरी वििरर् गररनेछ । 

• प्रत्येक ििामा गदठि मेिलमिापकिाुहरुको समवियमा वयावयक सलमलििे हेन ु लमल्न े
मदु्दाहरुको बारेमा सचेिीकरर् कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• सूस्चकृि भएका मेिलमिापकिाुहरुिाई पनिुाुजगी िालिम संचािन गररनकुा साथै मेिलमिाप 
गराएको आिारमा प्रोत्साहनको व्यिथथा गररनेछ । 

• वयावयक सलमलिको इजिासमा भौलिक पूिाुिार सिुार िथा वयावयक कमचुारीको व्यिथथापन 
गररनेछ । 

• घरेि ुवहंसा वयूनीकरर् गनकुा िालग घरेि ुवहंसा लबरुद्दको जनचेिानामूिक कायकु्रम संचािन 
गररनेछ । 

• अवय थथानीय िहमा वयावयक सलमलिबाट सम्पादन भएका असि कायहुरुको अनशुरर् गन ु
अििोकन भ्रमर् कायकु्रमको व्यिथथा गररनेछ । 

• वयावयक सलमलिका पदालिकारीहरुिाई क्षमिा विकास सम्बविी कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

• वयावयक सलमलििाई कायसुम्पादनको िालग अदािि अभ्यास (Court Observation) स्जल्िा 
अदािि, स्जल्िा सरकारी िवकि कायािुय, स्जल्िा प्रशासन कायािुय, स्जल्िा प्रहरी कायाुिय 
िथा लिलभजन िन कायाुियको अििोकन भ्रमर् गररनेछ । 

• वयावयक सलमलििाई आिश्यक पथुिकािय व्यिथथा गररनेछ । 

• वयावयक सलमलिका िालग आिश्यक कानून लनमाुर् िथा पररमाजनु गररनेछ । 

सशुासन िथा संथथागि क्षमिा विकास नीलि 

 

• संघीयिाको ममिुाई उच्च सम्मान गदै योजना छनौट प्रकृयामा थथानीय जनप्रलिलनलि र 
जनिाको अलिक सहभालगिािाई सलुनस्िि गन ु ििा िहबाट छनौट गररने योजना िथा 
कायकु्रमको िालग रु. एक करोि विलनयोजन गने नीलि लिईएको छ । 

• विलभन्न सेिासवुििा लिनको िालग नगरपालिकामा आउने सेिाराहीहरुिाई सहयोग िथा 
सहजीकरर् गनकुा िालग नगरपालिकाको हािालभत्र सहयोग कक्ष (Help Desk) थथापना गरी 
संचािन गररनेछ । 

• थथानीय िह संथथागि क्षमिा थिमूल्याङ्कन (LISA) का सबैजसो सूचकहरु परुा गरी सरकार 
संचािनका सबै आयामहरुमा यस नगरपालिकािाई उत्कृि बनाईनेछ । 

• कमचुारीहरुिाई प्रदान गररएको सम्पूर् ु अलिररि सवुििा हाििाई कटौिी गररएको छ । 
पलछ थथानीय िह संथथागि क्षमिा थिमूल्याङ्कन (LISA) का सूचकहरुमा आफु िा आफ्नो 
शाखािे प्राप्त गरेको अङ्कको आिारमा प्रोत्साहन सवुििा उपिब्ि गराईनेछ । 

• आगामी आलथकु बषदेुस्ख नगरपालिकाबाट हनुे हरेक भिुानी Electronic Fund Transfer (EFT) 

प्रर्ािी माफुि गररनेछ ।  
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• नेपाि विद्यिु प्रालिकरर्, खााँदबारी वििरर् केवरसंग समविय गरी लबजिुीको लबि हरेक 
ििामा लिन ुसक्ने व्यिथथा गररनेछ ।  

• आगामी आ.ब. लभत्र सबै ििाहरुको सेिा आफ्नै आिलुनक प्रशासकीय भिनबाट प्रिाह हनुे 
व्यिथथा गररनेछ । 

• सशुासन िथा जिाफदेवहिा सम्बविी थथानीय नीलि, काननु, मापदण्ि, योजना, कायाुवियन, 

अनगुमन िथा लनयमन गररनेछ । नीलि, काननु िथा मापदण्ि सम्िस्विि सिै 
सरोकारिािाहरुको सहमलिमा र विज्ञहरुसाँगको परामशकुो आिारमा लनमाुर् गररनेछ । 

• पालिकाको नीलि कायकु्रम, लनर्यु िथा प्रगलि समीक्षाहरुका िारेमा सिसुािारर् सिैिाई 
िेिसाइट एिम ्अवय प्रकाशनहरु माफुि जानकारी गराइनेछ । 

• जिाफदेवहिा एिम ्पारदस्शिुा अलभिवृद्धका िालग क्षलिपलूि ुसवहिको नागररक बिापत्र िगायि 
सामास्जक जिाफदेवहिाका औजारहरुिाई अभ्यासमा ल्याइनेछ ।  

• सूचना िथा अलभिेख केवर थथापना गरी सञ्चािनमा ल्याईनेछ ।  

• ििािाट प्रिाह गररने सािजुलनक सेिामा सहज पहुाँच अलभिवृिका िालग ििाहरुको संथथागि 
क्षमिा अलभिवृद्ध गररनेछ । 

• सशुासन प्रिद् िनुका िालग पालिकामा जनप्रलिलनलि एिम ्कमचुारीहरुका िालग आचारसंवहिा 
ियार गरी कायाुवियनमा ल्याइनेछ ।  

• िावषकु खररद योजना बनाउदै सािजुलनक खररदिाई पारदस्शिुा, ई–विलिि िथा प्रवक्रयागि 
ढििाट खररद गने व्यिथथा लमिाइनेछ  । 

• लनयलमि िेखापरीक्षर्, पेश्की िथा िेरुज ु फछ्यौटिाई प्रभािकारी बनाई वििीय जोस्खम 
वयूनीकरर् गररनेछ । 

• समयानकुुि हनुेगरी संगठन िथा व्यिथथापन सभे गरी दरबवदी िथा कायवुििरर् 
पनुराििोकन गररनेछ । 

• कायिुोझ विश्लषेर्को आिारमा जनशस्ि व्यिथथापन गरी कायसुम्पादनथिरिाई चथुि दरुुथि 
बनाइनेछ र कायसुम्पादन करार प्रर्ािी िागू गरी काय ुउपिस्ब्िका आिारमा कमचुारीको 
कायसुम्पादन मूल्याङ्कन गररने प्रर्ािी अििम्बन गररनेछ । 

• िालिम, अध्ययन अििोकन भ्रमर् िथा अलभमखुीकरर्िाट नगरपालिकाका जनप्रलिलनलि एिम ्
कमचुारीहरुको क्षमिामा अलभिवृद्ध गरी लनर्यु प्रवक्रया िथा सेिा प्रिाहमा थप प्रभािकाररिा 
ल्याइनेछ  । 

• कमचुारीहरुको िसृ्ि विकासको सलुनस्िििा गररनेछ । यसका िालग आिश्यक कानून लनमाुर् 
गनुकुा साथै उच्च स्शक्षा हालसि, राविय अविराुवियथिरका िालिम, सेलमनारहरुमा सहभालग 
गराइनेछ । 

• नगरकायपुालिका र अविगिुका लनकायहरुमा करार सेिामा कायरुि कमचुारीहरुिाई 
कायसुम्पादनको आिारमा मात्र लनरविरिा ददईनेछ ।   
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• आिलिक नगर लबकास योजना, मध्यकािीन खच ु संरचना र बावषकु योजनाबीच िादत्म्यिा 
थथावपि गररनेछ र आिलिक योजनािे लिएका िक्ष्य, उदे्दश्य, रर्नीलिहरु कायाुवियन गन ु
बावषकु योजनािाई प्रभािकारी िनाइनेछ ।  

• नगरपालिकाका आयोजनाहरुको िागि अनमुान स्थिकृिी र सम्भाव्यिा अनमुान सवहि 
आयोजना बैंकमा समािेश गदै बजेट विलनयोजन गरी कायाुवियन गररनेछ । 

• खााँदबारी नगर कायपुालिका र अविगिुका कायाुियका कमचुारीहरुबाट सेिाराहीिे "मथुकान 
सवहिको सेिा" पाउने व्यिथथा गररनेछ । कायसुम्पादन मूल्याङ्कनका आिारमा उत्कृि काय ु
गने कमचुारीहरुिाई परुथकृि गररनेछ र लनिाुररि आिारभवदा पलन वयून सम्पादन भएका 
कमचुारीहरुिाई दण्ि, सजाय गररनेछ । यसका िालग कायसुम्पादन कायवुिलि लनमाुर् गररनेछ 
।  

• आयोजनाको प्रभािकारी अनगुमन िथा मूल्याङ्कनका िालग िोवकए बमोस्जमको अनगुमन 
सलमलिको क्षमिा विकास गररनेछ । अनगुमन सलमलििे लबषयक्षेत्रगि सूचक लनिाुरर् गरी 
सूचकका आिारमा लनयलमि अनगुमन गने व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• उपभोिा सलमलिमा मवहिाहरुको सहभालगिािाई अथपुूर् ु गराउन योजना िजुमुा सम्बविी 
क्षमिा लबकास माफुि सशिीकरर् गररनेछ । 

 

राजथि नीलि   

 

• आविररक श्रोि पररचािनका िालग राजथि सिुार काययुोजना ियार पारी नगरपालिकाको 
आविररक आय श्रोिमा िवृद्ध ल्याइनेछ । 

• राजथि परामश ु सलमलिबाट प्राप्त सझुािको आिारमा आविररक राजथि प्रर्ािीिाई सिुार 
गररनेछ । 

• जमीन िा भौलिक संरचनाको मूल्याङ्कन मापदण्ि र विलििाई सिक पहुाँच र उपयोगको 
आिारमा व्यिसावयक, आिासीय, कृवष र अवय जमीन गरी िलगकुरर् गरी मूल्यमा आिाररि 
सम्पस्िकर प्रर्ािीको प्रभािकारी कायाुवियन गररनेछ । 

• संखिुासभा उद्योग िास्र्ज्य संघ िथा चेम्बर अफ कमससंुग व्यिसाय दिाु, निीकरर् र 
व्यिसायकर उठाउने कायमुा सहकाय ुर साझेदारी गररनेछ । 

• थथानीय राजथि परामश ु सलमलिको क्षमिा अलभबवृद्ध गरी राजथि सिुार काययुोजना िागू 
गररनेछ । 

• सम्भाविि करदािाहरुको पवहचान गदै कर स्शक्षा कायकु्रमहरु सञ्चािन गरी कर लिने 
अभ्यासिाई प्रोत्साहन गररनेछ । सबैभवदा  बढी कर लिने िीनजनासम्म करदािािाई बावषकु 
रुपमा सम्मान गररनेछ । 

• नगरपालिकाको चि अचि सम्पस्िहरु पररचािन गरी सेिा शलु्क सङ्किन गररनेछ ।  

• नगरपालिकाको आविरीक राजथि अलभबवृद्धको िालग कायाुवियनयोग्य राजथि सिुार योजना 
ियार गरी कायाुवियनमा ल्याईनेछ । 
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• नगरपालिकामा करदािािे लिनु ु बझुाउन ु पने राजथि रकम Online प्रविलिबाट लिन ु बझुाउन 
पाउने व्यिथथा लमिाईनेछ । 

• नगरपालिकामा संचालिि लनजी विद्याियिाई करको दायरामा ल्याईनेछ ।  

• घरिहािकरको हकमा उपयोगको आिारमा कर दर कायम गरी िाथिविक िहाि रकम 
थियम ्घोषर्ा गन ुपाउने सम्बविमा आिश्यक कानूनी िथा नीलिगि व्यिथथा गररनेछ । 

• आविररक आम्दानीिाई पारदशी र करदािामैत्री बनाउन ििा िहसम्म राजथि साक्षरिा 
कायकु्रम, आिलिक अविरवक्रया र सझुाि संकिन, मालसक आय व्ययको सािजुलनकीकरर्, 

सािजुलनक सनुिुाई, सामास्जक परीक्षर् जथिा वक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनछे। 

 

शहरी सवुििा, आिास िथा िथिी विकास सम्बविी नीलि 

• संघीय र प्रादेस्शक काननुको अलिनमा रही सािजुलनक लनमाुर्, सरुस्क्षि बथिी िथा बजार 
विकास सम्बविी थथानीय नीलि, काननु, मापदण्ि बनाई अनगुमन िथा लनयमन गररनेछ । 

• िसु्म्िङटार, खााँदबारी, मानेभञ्ज्याङ, चेिाबेंशी, हेििुाबेंशी िगायिका थथानहरुका महत्िपूर् ु
चोकहरुमा सिकबिी िथा सीसी क्यामरा जिान गररनेछ । 

• नगर यािायाि गरुुयोजना अनसुार सिकको Right of way लनिाुरर् गररनेछ । 

• नगरपालिकालभत्रका सबै घरहरुको नम्बररि प्रर्ािीको शरुुिाि गररनेछ । साथै घरनक्सा पास 
गने प्रकृयािाई Online मा आिद्द गररनेछ ।  

• खााँदबारी, िसु्म्िङटार र मानेभञ्ज्याङमा िाग्ने साप्तावहक हाटबजारमा खानेपानी िथा सािजुलनक 
शौचाियको उस्चि व्यिथथापन गररनेछ । 

• खााँदबारी नगरपालिका ििा नं. १ मा रहेको टुाँलिखेिमा कायकु्रम संचािन प्रयोजनको िालग 
मंचको लनमाुर् गररनेछ ।  

• ढोिबाजे जंगिको Demarcation भवदा बावहरको सािजुलनक जग्गािाई नगरपालिकािे संरक्षर् 
िथा सदपुयोग गनेछ । 

• सहयोग र साझेदारीका क्षेत्रहरु पवहचान गरी यस खााँदबारी नगरपालिका, स्जल्िालभत्रका 
पालिकाहरु र अवय स्जल्िाका पालिकाहरुसंग समेिको साझेदारीमा उपयिु योजना िथा 
कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• खााँदबारी नगरपालिका क्षते्रलभत्रका सािजुलनक जग्गाको पवहचान गरी, नगरपालिकाको पहुाँचमा 
ल्याई संरक्षर् िथा सदपुयोगको व्यबथथा लमिाईनेछ । 

• संघीय भउूपयोग ऐन िथा लनयमाििीिे व्यिथथा गरे अनरुप थथानीय भ-ूउपयोग नीलि 
बनाईनेछ ।  

• नगरपालिकाको भिन लनमाुर् आचारसंवहिा िथा वयूनिम मापदण्ििाई प्रभािकारी रुपमा 
कायाुवियन गररनेछ । 
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• ल्याविवफि साईिमा विसजनु गररएको फोहोराबाट नगरपालिको आम्दानी बढाउन कुवहने र 
नकुवहन ेफोहोरको िलगकुरर् गरी कुवहने फोहोरबाट प्रािाररक मि प्रसोिन केवरको व्यिथथा 
गररनेछ भनें नसड्ने फोहोरको उस्चि व्यिस्थथि गररनेछ । 

 
सूचना प्रविलि नीलि 

• लिस्जटि नगर प्रोफाईििाई अपिेट िथा अपरिे गरी नगरपालिकाको बथिसु्थथलि वििरर्िाई 
समयसापेक्ष बनाउदै िलगनेछ। 

• प्रलबलिमैत्री लिस्जटि बैठक, सभाहिको लनमाुर् गररनेछ। 

• ििा कायाुियहरुमा लिस्जटि सूचना बोि ुथथापना गररनेछ। 

• माध्यलमक िहका सािजुलनक वििाियहरुमा सूचना व्यिथथापन िथा सािजुलनकरर्का िालग िेबसाईट 

लनमाुर् गरर प्रयोगमा ल्याईनछे। 

• ििा कायाुियहरु र थिाथ्य संथथाहरुको ईवटरनेट नेटिकुिाई थप आिश्यक सवुद्धवढकरर् गदै 

िलगनेछ। 

• केस्वरकृि लसफारीस िथा प्रमार्-पत्र व्यिथथापन प्रर्ालिको विकास गरी प्र योगमा ल्याईनेछ। 

• एकीकृि विििुीय सशुासन प्रर्ालिको विकास गरी प्रयोगमा ल्याईनेछ। 

• कायाुियबाट प्रदान गररने सेिाहरुमा टोकन प्रर्ालि िाग ुगररनेछ। 

• नगरपालिकाको सम्परु् ुशाखा िथा ििा कायाुियहरुमा लसलस-क्यामेरा जिान गरी सािजुलनक सेिािाई 

थप पारदस्श ुबनाईनेछ । 

• सूचना प्रविलि शाखािाई आिश्यक भौलिक सामरी िगायि अवय थप जनशस्िको व्यिथथापन गरी 
नगरपालिकाको दैलनक सेिा प्रिाहिाई अझ चथुि दरुुथि बनाउदै िलगनेछ। 

• थथानीय पत्रपलत्रका, रेलियो, एफ.एम., अनिाइन आदद संचार माध्यामहरुसंग आपसी सहकाय ु र 
समविय गरी संचार क्षेत्रको विकासमा जोि ददइनेछ । 

 

रोजगार नीलि  
• नगरलभत्रका असंगदठि मजदरुहरुिाई संगदठि गरी सूचीकरर् गने र उनीहरुिाई रोजगारीको 

प्रत्याभलुि गररनछे । 

• नगरपालिका कायाुिय पररसरमा मजदरुहरुका िालग श्रम िेक्स थथापना गरी श्रलमकहरुिाई 
योगदानमा आिाररि सामास्जक सरुक्षाकोषमा सूचीकृि गराउन सहजीकरर् गने कायवुिलि ियार 
गररनेछ । 

• खााँदिारी नगरपालिकालभत्र रहेका रोजगारदािा संथथाहरुको िगि संकिन गरी रोजगार सेिा 
केवरको सूचना प्रर्ािीमा प्रविि गररनेछ । 

• गररबी वयनुीकरर् िथा रोजगारीका अिसरमा िवृद्ध गन ुपहि कदमी चालिनछे । 

• रोजगार सेिा केवर संचािन िथा ब्यिथथापनिाई थप प्रभािकारी र स्जम्मेिार िनाईनेछ । 

• यिुा रोजगारीका िालग रुपाविरर् पहि आयोजना िथा कामका िालग पाररश्रलमकमा आिारीि 
सामदुावयक योजनािाई थप सशि रुपमा कायाुवियन गररनेछ । 
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• प्रिानमवत्री रोजगार कायकु्रमका आयोजनाहरुमा काम गदाुगदै श्रमीकहरुिाई कुनै पलन 
वकलसमको चोटपटक िा कुनै दघुटुना भएमा ित्काि उपचारका िालग प्रिानमवत्री रोजगार 
कायकु्रम उपचार ब्यिथथापन कोषको थथापना गररनेछ ।  

अवत्यमा, यस नगरसभामा पेश गररएको यो नीलि िथा कायकु्रम उपर छिफि गरी पाररि गने 
कायमुा नगरसभाका सदथयज्यूहरुको सवक्रय र रचनात्मक सहभागीिा हनुेछ भने्न अपेक्षा लिएको छु 
। आदरर्ीय नगरबासी दाजभुाई िथा दददीबवहनीहरुिे नगरको विकासका िालग देखाउन ु भएको 
वक्रयाशीििाप्रलि उच्च सम्मान गदै आगामी ददनहरुमा समेि यथिै प्रकारको भलूमकाको िालग हावद्धुक 
आव्हान गदुछु । आमसंचार जगििे यस नीलि िथा कायकु्रम िगायि नगरपालिकाका हरेक 
गलिविलिहरु जनसमक्ष ल्याई ससूुस्चि गराई ददनहुनुको िालग आरह गदुछु । साथै नगरपालिकाका 
सिै कमचुारीहरुप्रलि यो नीलि िथा कायकु्रम िगायि सभा र कायपुालिकाबाट पाररि भएका सबै 
कानून िथा लनयरु्हरु यथा समयमा नै कायाुवियन गरी उत्कृि नलिजा हााँलसि गने सवदभमुा सदा 
अरसर हनुहुनुेछ भन्ने आशा लिएको छु । 

 

िवयिाद !!! 
 

महेश थपलिया 
 नगर प्रमखु 
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