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"िामाश्िक िशुािन आसथिक िमदृ्धि र िन िहभासगता िद्धहतको दिगो द्धिकाि ।, 
स्िास््य , श्शक्षा र रोिगारयकु्त िमािबाि उन्मूख नगरपासिका हाम्रो सनकाि ।।Æ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नीसत तथा कायिक्रम 

आसथिक िर्ि २०७८÷०७९
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नगर िभाका िम्परू्ि ििस्यज्यूहरु, 

१. यि मसुिकोट नगरपासिकाको गररमामय एिं ऐसतहासिक निौं नगर िभा िमक्ष आसथिक 
िर्ि २०७८/०७९ को नीसत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँिा गौरिाश्न्ित भएको छु । 
नगरिाई आसथिक िमदृ्धि, िमाश्िक र िाँस्कृसतक रुपान्तरर् मार्ि त िमािबािको िक्ष्य 
परुा हनु्छ भने्न मान्यताका िाथ यो नीसत तथा कायिक्रम केश्न्ित रहेको कुरा उल्िेख 
गििछु । 

२. द्धिश्वव्यापी रुपमा रै्सिएको कोसभड–१९ महामारी र यिको िोश्रो िहरिे द्धिश्व 
िमिुायिाई आक्रान्त बनाएको छ । कोरोनाका कारर् िीिन गमुाएका नेपािी नागररक 
िगायत िबै मतृकप्रसत हादििक श्रिान्ििी अपिर् र शोकाकुि पररिारिनमा गद्धहरो 
िमिेिना व्यक्त गिै िंङक्रसमत ििैको शीघ्र स्िास््य िाभको कामना गििछु ।  

३. यि महत्िपूर्ि अििरमा नेपािको िाििभौमित्ता स्िासिनता, भौगोसिक अखण्डता मिुकुमा 
िोकतन्रको िहािी, िनिीद्धिकाको आमूि पररितिनको िासग महत्िपूर्ि भसुमका खेल्न ुहनेु 
महान िनयदु्घ र िनआन्िोिन िगायतका द्धिसभन्न िंघर्ि तथा आन्िोिनहरुमा आफ्नो 
िीिन उत्िगि गनुि हनेु िम्परु्ि ज्ञात–अज्ञात बीर शद्धहिहरु प्रसत भािपूर्ि श्रद्घाञ्जिी अपिर् 
गििछु । िाथै घाइते र बेपत्ता योिाहरु प्रसत िम्मान प्रकट गििछु र रािनैसतक तथा 
िामाश्िक पररितिनमा नेततृ्ििायी भसुमका सनिािह गने िबै अग्रिहरु प्रसत आिरभाि एिंम 
स्मरर् गििछु । 

४. स्थानीय तहबाट सनिािश्ित हामी िनप्रसतसनिीिे आफ्नो कायिकािको यि ४ िर्िको अिसि 
व्यसतत गरी अि पाँिौं िर्िको नीसत, योिना र बिेट तथा कायिक्रमको तयारी गरर रहेको 
िन्िभिमा द्धिगत िर्िमा िंिासित हाम्रा अिरुा योिना तथा कायिक्रमहरु, द्धिश्वमा महामारीको 
रुपमा रै्सिएको कोसभड १९ को रोकथाम तथा सनयन्रर्, िनताको िीिनस्तर बिल्ने 
कायिक्रमहरुिाई िम्पन्न गने कायिमा प्राथसमकता दिई आगामी सनिाििनबाट िसुनएर आउने 
िनप्रसतसनिीको िासग िमेत हामीबाट िम्पादित नीसत, योिना र बिेट िही दिशातर्ि  
पररिािन भएको िन्िेश दिने गरी यि नीसत तथा कायिक्रम र बिेट तयार गनुि हाम्रो 
प्रमखु कायिभार हो । 

५. महामारीको सनयन्रर्, रोकथाम र उपिारको अग्रपश्ततमा रहेर महत्िपूर्ि योगिान गनुि हनेु 
स्िा्यकमी, िरुक्षाकमी िरिर्ाईकमी तथा िञ्चारकमीप्रसत उच्ि िम्मान र आभार प्रकट 
गििछु । यि द्धिर्म पररश्स्थसतमा द्धिसभन्न स्िास््य िामाग्री िहयोग गनुि हनेु हाम्रा िाझेिार 
सनकायहरु, महामारी न्यूनीकरर्मा खद्धटन ुहनेु िनप्रसतसनसि, राष्ट्रिेिक कमििारी, िामाश्िक 
तथा गैरिरकारी िंघ िंस्था र बन्िाबन्िी एिं व्यश्क्तगत तथा भौसतक िरुीको पािन एिं 
िंयमता अपनाई नगर िरकारिाई िहयोग गनुिहनेु िम्पूर्ि नगरबािीहरुमा हादििक आभार 
प्रकट गिै, आगामी दिनमा यि महामारीिाई परास्त गने असभयानमा ििैिे आ–आर्नो 
स्थानिाट थप महत्िपूर्ि योगिान परु् याउन आह्वान गििछु । 
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६. आि द्धिश्व कोसभड–१९ महामारीिँग िसुिरहेको छ । गत आ.ि. िेखीनै हामीिे कोसभड 
१९ व्यिस्थापनमा ठूिो मेहनत मार्ि त क्षसत न्यूनीकरर् गरेको िन्िभिमा, यि िर्ि पसन 
बैशाख मद्धहना िेखी िेश्खएको नया ँ भेररयन्ट िद्धहतको कोसभड १९ िे हाम्रो िेश एिं 
स्थानीय तहहरु नराम्रोिंग आक्रान्त भएका छन । यिबाट हाम्रो मसुिकोट नगरपासिका 
पसन अछुतो रहन िकेन । यि नीसत तथा कायिक्रम प्रस्ततु भईरहँिा कररि हिारौं 
िंख्यामा िनताहरु िंक्रसमत भएका छन, कररि एक िििन व्यश्क्तहरुको कोसभड १९ 
िंक्रमर्का कारर् मतृ्य ु भई िकेको छ । यि भाईरिका कारर् भइरहेको िीिनको 
क्षसत र िोश्खमिाई मध्यनिर गिै नगर िरकारको आियक श्रोतिािन र िंयन्र 
पररिािन गरी नमूना पररक्षर्, उपिार, अक्िीिन आपसुति, स्िास््य उपकरर्, िनशश्क्त र 
और्िीको व्यिस्था िद्धहत महामारीको न्यूनीकरर् तथा प्रसतकायिमा कुनै पसन कमी हनु 
नदिन नगर िरकार प्रयत् नरत रहेको छ । 

७. नयाँ भेररयन्ट िद्धहतको कोसभड १९ िमिुाय स्तरमा रै्सिई िकेको, िेशमा २०७८ 
बैशाखिेखी द्धिसभन्न श्िल्िामा गररएको सनशेिाज्ञा, िकडाउन िा बन्िाबन्िीका कारर्िे 
िंक्रमर् घटेको िस्तो िेश्खएता पसन प्रभािकारी रुपमा Contact Trasing नहनु,ु बाद्धहरबाट 
आउने नागररकको आगमनिाई व्यिश्स्थत गरी होम आईशोिेिनमा राख् न अपेश्क्षत रुपमा 
निक्िा अझै िंक्रमर् भयािह अिस्थामा िान निक्िा भन् न िद्धकिैन । द्धिज्ञहरुिे पसन 
यिको प्रभािकारी व्यिस्थापन नभएमा तेस्रो भेररयन्ट आउने र यििे झन ठूिो क्षसत 
पयुािउने ििबाट द्धिद्याियका बािबासिका िगायत यिुा नागरीक बढी प्रभाद्धित हनेु 
पूिािनमुानिे गिाि हाम्रो स्िास््य िेिािाई िसु्त, प्रभािकारी बनाउन स्िास््य िेिािाई 
िबैको पहुंिमा पयुािउन स्िास््य िंस्था िगायत स्िास््य पूिाििारको िमशु्ित द्धिकाि तथा 
स्िा्य कमीहरुको क्षमता असभिदृ्धि गररने छ ।  

८. यि श्िल्िामा २०७८ बैशाख िेखी कडा िकडाउनका कारर्िे उद्योग, व्यापार र 
आसथिक एिं िामाश्िक द्धक्रयाकिापहरु ठप्प रहेका छन । यिको ििै भन्िा ठूिो भार 
व्यापार, उद्योग र श्शक्षा क्षेरिे व्यहोरररहेको छ । िामो िमयिेखी पठन पाठन रोद्धकिा 
बािबासिकािे भौसतक रुपमा स्कुि गई अध्ययन गनि पाएका छैनन ् भने उत्पािन र 
बिार िक्र द्धिग्रिो अिस्थामा छ । ििका कारर् िनताको काहािी िाग्िो महङ्गीको 
मार खेप्न ुपने पररश्स्थसतका िंकेतहरु िेश्खिैछन, यिका िासग हामीिे हाम्रा नीसत, योिना 
कायिक्रम र बिेटमा गम्भीर िसमक्षा गरी गररब र िश्क्षत िगििाई िंबोिन गरी अगासड 
बढाउँन ुपने छ। 

९. यि नगरपासिका क्षेरबाट द्धितरर् गररने स्रोत िािनको न्योश्ित द्धितरर्का िासग 
िास्तद्धिक द्धिपन् न िगिको पद्धहिान गरी द्धिपन् न िश्क्षत कायिक्रमहरु िंिािन गररनेछ। 
नगरबाट िंिासित द्धिकाि व्यिस्थापन, आसथिक तथा िामाश्िक पूिाििारको सनमािर्, 
िश्क्षत िगि कायिक्रम, खेिकुि पिििन र िांस्कृसतक रुपान्तरर् िगायत हरेक क्षेरको 
द्धिकाि यिुा पररिािन मार्ि त गररनेछ ।  
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१०. आसथिक िर्ि २०७८/०७९ मा यि नगरपासिकाको  नीसत, कायिक्रम तथा बिेटको 
प्रमखु प्राथसमकता आसथिक िमदृ्धि र िामाश्िक रुपान्तरर् अन्तगित उत्पािन िदृ्धि, 
उत्पादित बस्तकुो बिारीकरर् र प्रशोिनका कायिक्रमहरु हनेुछन भने श्शक्षा स्िास््य र 
रोिगारी िृिनाका िासग द्धिशेर् कायिक्रम िंिािन गररनेछ । 

 

नगर िभा ििस्यज्यूहरु, 

हाम्रो िमय, िीप, अनभुि र मेहनतिाई मसुिकोट नगरपासिकाको िमिृ द्धिकािमा 
केश्न्ित गिै अश्घ बढ्न आियक छ। यिका िासग हामीिे अश्घ िारेका राम्रा नीसत 
तथा कायिक्रमहरुिाई सनरन्तरता दििै अब आ.ि. 207८/7९ को नीसत तथा कायिक्रम 
द्धिर्यगत िसमसत अनिुारका क्षेरगत रुपमा प्रस्ततु गनि िाहन्छु।  

 

भ-ुउपयोग नीसत 

११. मसुिकोट नगरपासिका क्षेरमा रहेका िािििसनक, ऐिानी, िरकारी प्रसत िग्गाहरुको 
एद्धककृत द्धििरर् तयार गरी िमशु्ित उपयोग, िंरक्षर् र िािििीनक उयोगमा ल्याइनेछ । 

१२. स्थानीय तहिाट हनेु पूिाििारहरुको सनमािर्मा िािििनीक िग्गाको प्रयोगिाई प्राथसमकता 
दिई आियकता र िम्भािनाको आिारमा व्यिस्थापन गररनेछ । 

१३. भसुमहीन घरिाि नभएका, द्वन्ि पीसडत, एकि मद्धहिा, पसु्तौिेखी िग्गा नभएका भसूमहीन 
नागररकहरुको यथाित द्धििरर् सिई िरकारिे तोकेको मापिण्डका आिारमा ििोिाि 
व्यिस्थापनको कायििाई पूर्िता दिइने छ । 

 

कृद्धर् नीसत 

कृद्धर् क्षेरमा मसुिकोट नगरपासिकािे “आिी िेश्ख थािी िम्म, गोठ िेश्ख ओठ िम्म"  भन्ने 
मिु नारािाई केश्न्ित गरी नीसत तथा कायिक्रमहरु तय गरेको छ । 

१४. कृद्धर् नै हाम्रो िर्िता र िीिन सनिािहको प्रमखु आिारको रुपमा सिएको छ। 
नगरपासिका क्षेरमा कश्म्तमा २ रोपनी िग्गामा व्यििायीक तरकारी खेती, र्िरु्ि र 
उन्नत िातको बीउ द्धििन उब्िाउने कृर्किाई एकमषु्ट अनिुान/प्रोत्िाहन दिने कायिक्रम 
िंिािन गररने छ । 

१५. कृद्धर् व्यििायमा सनरन्तर िंिग्न द्धकिानहरुिाई उच्ि िम्मान स्िरुप कृर्क पेन्िन 
प्रोत्िाहन खाता कोर्को िंिािन स्थापना गरी िंिािन गररने छ। 

१६. नगरपासिकाको भ–ुउपयोग नीसत अनिुार नगर क्षेरको हािापानी, मौिम अनकूुिता, आिता 
िमेतको बैज्ञानीक अध्ययन, खोि द्धि िेर्र् गरी अन्न, र्िरु्ि, ििु र िसडबटुी िस्ता 
उत्पािन बढाई उनीहरुको उत्पािनिाई िमहु तथा िहकारी मार्ि त प्रत्येक्ष बिारिंग 
िोडी स्िरोिगारको सिििना गररने छ । 

१७. नगरपासिकािाई अगािसनक मैरी कृद्धर् उत्पािनमा बढिा दिन कृर्कहरुिाई अगािसनक 
उत्पािनमा प्रोत्िाहनका कायिक्रम िंिािन गररने छ ।  



 

मसुिकोट नगरपासिकाको आसथिक बर्ि २०७८/७९ को नीसत तथा कायिक्रम            4 
 

१८. नगरपासिकाको भौगोसिक क्षेरमा सनिािरर् गररएका पकेट क्षेरिाई सनरन्तरता दिईने छ 
र थप पकेट क्षेरको द्धिस्तार गरी उत्पािन र उत्पािकत्ि बदृ्धि गनि कृद्धर् िामाग्री, ज्ञान, 

िीप, पूिँी र प्रद्धिसिको प्रयोगिाई व्यापक बनाई सनयाित प्रिििन गररने छ । 

१९. कृद्धर् क्षेरबाट रोिगारी सिििना गनि यूिा िश्क्षत, अपाङ्ग िश्क्षत, द्वन्ि द्धपसडत र असतद्धिपन्न 
िश्क्षत कायिक्रम िाई प्रभािकारी रुपमा िंिािन गररने छ । 

२०. आिसुनक कृद्धर् प्रर्ािीिाई आत्मिात ्गिै माटो अनिुारको उत्पािन कायििाई प्रोत्िाद्धहत 
गनि कृर्कको खेतबारीको माटो पररक्षर् गररने छ ।  

२१. ब्याििाद्धयक रुपमा मौरी पािन, च्याउ, मििा तथा तरकारी िीउ उत्पािन गने द्धकिान 
तथा ब्यििाद्धयहरुिाई प्रोत्िाहन तथा अनिुान दिने कायिक्रमिाई सनरन्तरता दिईने छ। 

२२. र्िरू्िका नििरी द्धिस्तार गरर िनु्तिा,  ओखर र अन्य र्िरू्िका द्धिरुिा उत्पािनमा 
िोड दिईने छ । 

२३. व्याििाद्धयक रुपमा खेती गने कृर्क, कृर्क िमहु, कृर्क िहकायि िमहु र कृद्धर् र्मि 
तथा िहकारीहिाई “नगर प्रमखु कृद्धर् प्रोत्िाहन” कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२४. कृद्धर् क्षेरमा व्यििाद्धयकताको द्धिकाि गनि कृद्धर् उपिको बिारीकरर्, प्रशोिन र 
ओद्योगीकरर्का िासग आियक ब्यिस्था गररने छ । 

२५. कृर्क िहकायि िमहुरुिे प्राप्त गने कृद्धर् ऋर्मा द्धिशेर् िहसुियतको कायिक्रम िंिािन 
गररने छ । 

२६. "पौरखी हातहरुिाई िरकारको िाथ" नारािाई आत्मिात गिै िहकारी िमहुमा आिि 
िीिन भर कृद्धर् पेशा गरेका कृर्कहरुिे उत्पािन गरेको पररमार्को आिारमा द्धिशेर् 
प्रोत्िाहन कायिक्रम िागू गररने छ ।   

२७. यि नगरपासिका क्षेर सभर सनरन्तर कृद्धर् पेशा व्यििायमा िंिग्न द्धकिानहरुिाई 
प्रोत्िाहन गनि “द्धकिानको बारीमा नगर िरकार” कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२८. कृद्धर् व्याििायिाई व्याििाद्धयक र मयािदित पेशाको रुपमा अगाडी बढाउन िािी द्धिमा 
कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२९. "बाझँो िसमनको प्रयोग, उत्पािनमा िहयोग" भन् ने िोँिका िाथ बाझँो िग्गामा खेतीका 
िासग प्रोत्िाहन कायिक्रम िञ् िािन गररने छ । 

३०. कृद्धर् उत्पािनिाई भण्डारर् गनिको िासग आिसुनक शीत भण्डारर् स्थापनामा िािििसनक, 

नीश्ि र िाझेिारीको मोडेि अििम्बन गररने छ । 

३१. खेती योग्य सिँिाई िदु्धििा नपगेुको िसमनमा सिंिाई िदु्धििाको िासग िाना सिंिाई तथा 
िहकारी सिंिाई कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

३२. कृर्कहरुिे उत्पािन गरेका कृद्धर् उपि िहिरुपमा खररि द्धिद्धक्रका िासग िङ्किन केन्ि 
सनमािर् गरी िंिािनमा ल्याईने छ ।  

३३. कृद्धर् िन प्रर्ािीको माध्यमबाट कृद्धर् र िातािरर् क्षेरको िन्तिुन कायम गररने छ । 
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३४. नगरपासिका तरकारीको उन्नत िीउ उत्पािनमा नेपािमै अग्रस्थानमा रहेको िन्िभिमा 
अझै गरु्स्तरीय तथा व्यििाद्धयक रुपमा तरकारी िीउ उत्पािन बदृ्धि गरी सनयाित गनि 
िर्ि कृर्कहरुिाई द्धिशेर् प्रोत्िाहन गररने छ । 

३५. िेमौर्मी तरकारी खेतीिाई व्यािाद्धयक र दिगो बनाउन प्रद्धिसिको व्यापक सबस्तार गनिको 
िासग प्रद्धिसि द्धिस्तार कायिक्रम िंिािन नीसत सिईने छ।  

३६. िोपउन्मखु रैथाने िािीको िंरक्षर् तथा प्रबििन गनि आियक कायिक्रम िंिािन गररने 
छ । 

३७. नगरपासिका सभर व्यिश्स्थत रुपमा बािी उत्पािन तथा िातािरर् मैरी कृद्धर् उत्पािन 
गनिका िासग आई.द्धप.एम./आई.सड.एम./आई.िी.एम. कृर्क पाठशािा िंिािन गररने छ। 

 

पश ुिेिा नीसत  

पश ुिेिा तर्ि का नीसत तथा कायिक्रमहरु “गोठ िेश्ख ओठ, कृर्कका हातमा नोट” नारामा 
आिाररत रही तयार गररएका छन । 

३८. “कृर्कको हात, स्थानीय िरकारको िाथ” कायिक्रम िंिािन गरी नगरपासिकामा ििु 
उत्पािनमा िदृ्धि गरी िगु्ि उद्योग िंिािन गनि िगु्ि प्रिििन कायिक्रम िंिािन गररनेछ। 
िि अन्तगित असत द्धिपन्न गररब ब्यििाय िंिािन गनि िाहने पशपुािकिाई कायिद्धिसि 
सनमािर् गरी गाई/भैिी खररिमा अनिुानको व्यिस्था समिाईने छ ।  

३९. “पौरखी हातहरुिाई िरकारको िाथ” कायिक्रम िंिािन गरी नगर क्षेरमा कश्म्तमा 
प्रसतदिन ५ सिटर ििु उत्पािन गने िंगदठत िंस्था, उद्योग िा िहकारी खररि द्धिक्री 
केन्िको असभिेखको आिारमा प्रसतिर्ि पािँ हिार रुद्धपया ँप्रोत्िाहनको व्यिस्था गररनेछ। 

४०. “घािंमा आिारीत पशपुािन गरौँ, उत्पािन िागत घटाऔ,ं आम्िानी बढाऔ”ं व्यििाद्धयक 
घाँि खेतीको प्रिििन मार्ि त पशपुािन व्यििाय िंिािन गनि द्धिसभन्न प्रिासतका उन्नत 
डािे तथा भईुघाँिका िीउ, िेनाि, िेटि द्धितरर् गरी पशपुािनको उत्पािनशीि क्षेर 
झलु्खेत, िोिािाङ्ग, माछ्मी, सछिाङ्ग िीउँिा क्षेरमा उन्नत िातको गाई, भैिी पािन 
कायिक्रम िाग ुगररने छ । 

४१. पशपुािन गरी ििु उत्पािन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्िाहन गनि कर्ाििी प्रिेश 
िरकारकािँगको िाझेिारीमा प्रसत सिटरमा ििुमा रु ५ अनिुान दिने कायिक्रम िंिािन 
गररने छ। 

४२. पशपुािन व्यििायमा हनेु िोश्खमिाई न्यनुीकरर् गिै पशिुनको िरुक्षामा िसुनश्ितता गनि  
पश ुद्धिमा कायिक्रम िंिािनिाई सनरन्तरता दिईने छ ।    

४३. पशपुञ् छीमा िेखा पने आकश्स्मक रोग तथा पशपुञ् छीिाट मासनिमा र मासनििाट 
पशपंुक्षीमा िने िनुोद्धटक रोगमा कमी ल्याउन िनिेतनामूिक कायिक्रम, खोप िेिा 
कायिक्रम, रोग सनिान उपिार िेिा कायिक्रमिाई प्रभािकारी िनाइने छ । 
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४४. “उत्पािन तथा उत्पािकत्ि िदृ्धिको मखु्य आिार, कृसरम गभाििारर्द्वारा न ि ििुार” 
भएकािे गाईभैिी र बाख्रामा कृसरम गभाििान कायिक्रमिाई प्रभािकारी रुपमा िंिािन 
गररनेछ । िाथै कृसरम गभाििारर् कायिक्रम पहुँि नभएको स्थानमा न ि ििुारको िागी 
उन् नत िातको राँगो तथा िोका द्धितरर्का कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

४५. पशपुािन व्यििायको उत्पािन र उत्पािकत्ि िदृ्धि गनि व्यििायमा याश्न्रकरर्का 
कायिक्रमहरु िंिािन गररने छ।     

४६. यि नगरपासिका सभर िंिािनमा रहेका व्यििाद्धयक र्ामि, िमहु, िाना पिि, माि ुपिि, 

और्िी पिि र डेरी उद्योग तथा िंकिन केन्िहरुिाई व्यिश्स्थत गनि ििुार तथा 
सनयमन कायििाई प्रभािकारी िनाईने छ । 

४७. नगरपासिकािाई माि ु र अण्डामा आयत प्रसतस्थापन गरी आत्मसनभिर बनाउनको िासग 
व्यििाद्धयककरर् गररने कायिक्रमहरु िंिािन गररनेछ । 

४८. पश ुस्िास््य तथा पश ुपोर्र्मा ििुारको िासग समनरि ब्िक द्धितरर् कायिक्रम िंिािन 
गररने छ । 

४९. प्रिानमन्री कृद्धर् आिसुनकीकरर् पररयोिना, िाना व्यििाद्धयक कृद्धर् उत्पािन केन्ि बाख्रा 
पकेट द्धिकाि कायिक्रमिाई सनरन्तरता दिइने छ । 

५०. पशपुञ् छीहरुको स्िास््य अिस्था र कृर्कहरुको पेशािाई व्यिश्स्थत गनि िनताको 
िरिैिोमा पश ुउपिार कायिक्रमहरु िंिािन गररने छ । 

५१. मसुिकोट नगरपासिका सभर ििु तथा िगु्ििन्य उत्पािनिाई उद्योग िञ् िािन, भन्डारर् 
तथा ििारीकरर्को िागी िडा स्तरमा क्रमशः िाना िगु्ि िंकिन केन्ि स्थापना गने 
कायिक्रमिाई सनरन्तरता दिइने छ। 

५२. माि ु र अन्डा िहि पसुतिका िागी उन्नत तथा रैथाने पशपुञ् छीको िंरक्षर् गिै ग्रासमर् 
कुखुरापािक व्याििाद्धयहरुिाई प्रोत्िाहन गररने छ । 

५३. गाईभैिी, भेडाबाख्रा,  कुखुरा र बंगरु पािक द्धकिानहरु प्रोत्िाहन गनि "नगर प्रमखु उत्कृष्ट 
कृर्क परुस्कार" कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

५४. गररि, असत द्धिपन्न िसित अपाङ्ग िगाएतका िश्क्षत िमिुायमा सनशलु्क तासिम िद्धहत 
व्यििाय शरुुिातको िागी द्धिउ प ुिँी मार्ि त स्िरोिगार िनाउन प्रोत्िाहनका कायिक्रम 
िंिािन गररने छ । 

५५. पशपुञ् छीहरुिाई िहिरुपमा और्िी िेिन तथा उपिार गनि सनयन्रर्को िागी एक िडा 
एक टे्रद्धिि सनमािर् कायिक्रम िन्िािन गररने छ । 

५६. नगरपासिका सभर घरपाििुा तथा भसु्या कुकरहरुको सनयन्रर्को िासग खोप तथा 
उपिार र बन्ध्याकरर् िस्ता कायिक्रम िंिािन गररने छ  । 

५७. कृर्कहरुको आयआििनमा ििुार गरर व्यििायमा उत्प्रेररत गनि पशपुञ् छी पैिो कायिक्रम 
िंिािन गररने छ ।    



 

मसुिकोट नगरपासिकाको आसथिक बर्ि २०७८/७९ को नीसत तथा कायिक्रम            7 
 

५८. कृर्कहरुका भेडा बाख्रामा िंक्रमर् हनेु बाह्यय परश्ििी सनयन्रर् गनिको िागी एक िडा 
एक सडद्धपङ ट्याङ सनमािर् कायि िंिािनका िासग आियक पहि गररने छ ।  

५९. मसुिकोट नगरपासिकामा पशपुािन ब्याििायीिाई दिगोरुपमा कृद्धर् प्रिार िेिा िंिािन 
गनि िािििसनक, िहकारी र नीश्ि क्षेर िाझेिारी िश्म्मसित प्रर्ािीको द्धिकाि गरी 
एकीकृत कृद्धर् प्रिार िेिाको िंयन्र बस्ती स्तरिम्म स्थापना गररने छ । 

 

उद्योग तथा बाश्र्ज्य नीसत 

६०. रुकुम पश्िम कृद्धर् एिं पशपुािनको राम्रो िंभािना बोकेको क्षेर भएको तथा ििु 
उत्पािनमा आत्मसनभिर उन्मखु रहेकािे स्यापू ि कृद्धर् कम्पनी सिसमटेड अन्तगित मसुिकोट 
नगरपासिका िडा नं १२ मा कररब िैसनक िासिि हिार सिटर िगु्ि प्रशोिन उद्योगको 
स्थापनाका िासग आियक िमन्िय, िहकायि र िहिीकरर्मा गररने छ ।  

६१. उद्योग स्थापना मार्ि त कृर्कहरुिाई उत्पािन, बिार र आयआििनिँग िोसडने छ । 
िोको िासग नगरपासिकाबाट उन्नत गाईभैिी खररि पश ुआहाराको ब्यिस्थापन भईुघाँि 
िगायत आिसुनक पश ुउपिार र द्धिमाको व्यिस्था गररने छ । 

६२. "ब्याििायीिँगै नगरपासिका" असभयान िंिािन गरी नगर क्षेरमा िंिािनमा रहेका तर 
कानूनी रुपमा िताि नभएका िाना उद्योग एिं व्यििाद्धयक र्मिहरुिाई प्रथम पटकको 
िासग द्धिसिित िताि गनि प्रोत्िाहन गरी कानूनी िायरामा ल्याईने छ । 

६३. कोसभड १९ का कारर्िे िमयमा निीकरर् र ब्यििाय कर सतनि द्धििम्ब भएका िाना 
र्मि र उद्योगहरु िमयमा निीकरर् र व्यििाय कर सतरेमा िहसुियत दिने ब्यिस्था 
गररने छ । 

६४. "ब्यििाय नै अथितन्रको िर्िताको आिार" भएकािे िनतािाई व्यििायिँग िोडने 
असभयान िंिािन गररने छ । असत द्धिपन्न गररब, िसित, एकि मद्धहिा, यिुा र उद्यमी 
िोँि भएका ब्यश्क्तहरुको पद्धहिान गरी उनीहरुिे पेश गरेका पररयोिनाका आिारमा 
सनश्ित प्रसतशत रकम नगरपासिकािे बीउँ प ुिँी िहकारी मार्ि त प्रोत्िाहन कायिक्रम 
िंिािन गररने छ ।  

६५. 'पर ु खानािाई सनरुत्िाहन गिै' यहाँको स्थानीय उत्पािनिाई प्रोत्िाहन गनि र पोर्र् 
बढाउन स्थानीय बस्त ुप्रशोिनमा आिाररत उद्योगहरुिाई प्रिििन गनि आियक व्यिस्था 
समिाईने छ । 

६६. स्थानीय उत्पािनिाई प्रिििन गनि स्थानीय िरकार र आय िंगदठत िंस्थाहरुिाई 
असनिायि रुपमा प्रयोगमा प्राथसमकता दिई उपयोग गने नीसत अििम्बन गररने छ। 

६७. स्थानीय उत्पािनिाई प्रिििन तथा बिारीकरर् गनि असत गररि पररिारहरुको िासग िाझा 
िदु्धििा केन्िको सनमािर् गररने छ । 

६८. स्थानीय श्रोत िािनमा आिाररत उद्यमशीिता कायिक्रम गनि प्रोत्िाहन एिं िहिीकरर् 
गररने छ । 
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६९. उद्यमीहरुिाई िम्भाव्य उत्पािनको उत्पािकत्ि र बिार प्रसतस्पिाि बदृ्धि गनिको िासग 
िमहुमा प्रद्धिसि हस्तान्तरर् गररने छ । 

७०. िघ ु उद्यम द्धिकाि कायिक्रम िंिािन गरी नयँा उद्यमी सिििना र उद्यमीको स्तरोन्नती 
मार्ि त गररिी सनिारर् गनि पहि गररने छ । 

७१. उपभोक्ता द्धहत िंरक्षर्का िासग उपभोग्य िस्तकुो गरु्स्तर, पररमार्, शिुता, उत्पािन समसत 
र िताि नम्िर िस्ता कुराहरु उल्िेख भए नभएको बारेमा िरोकारिािा िंघ िंस्थािँगको 
िहकायिमा बिार अनगुमन गने नीसतिाई सनयसमत गररने छ । 

७२. स्थानीय उत्पािनहरुको उपयोग मार्ि त औद्योसगक क्षेरको द्धिकाि र द्धिद्धिसिकरर्मा िोड 
दिइने छ । मध्य पहाडी िोकमागि, राप्ती िोक मागि िगायतको िोकमागि आिपािका 
क्षेरहरुमा उद्योगहरु स्थापना गनि द्धिशेर् िोड दिइने छ ।  

 

िहकारी र द्धित्तीय नीसत  
७३. आसथिक िमदृ्धि, िामाश्िक रुपान्तरर् असभयान मार्ि त िंिासित कृर्क िहकायि िमहुिाई 

शनु्य व्याि िरमा ऋर् उपिब्ि गराईने छ ।  

७४. असत द्धिपन्न, मद्धहिा, द्वन्ि द्धपसडत, िसित, एकि मद्धहिा, अपाङ्ग व्यश्क्तहरुिाई िहकारी 
मार्ि त ब्यििायमा िोसडनेछ । 'गररबिगँ नगर िरकार' असभयान मार्ि त असत द्धिपन्न 
मद्धहिाहरुिाई िहकारीमा आिि गराई आय र आत्म सनभिरतामा िोसडने नीसत सिइनेछ। 

७५. श्रसमक र मद्धहिा िहकारी िँस्थाहरुिाई प्रिानमन्री रोिगार कायिक्रम र अन्य नगरद्वारा 
िञ्चासित द्धिकाि सनमािर् िगायत बहउुिेयीय द्धिकाि आय-आििनमा िोसडने छ । 

७६. स्थानीयस्तरमा रहेको पूिँी, प्रद्धिसि, ज्ञान र िीपिाई िामदु्धहक भािना मार्ि त िहकारीमा 
आिि गरी एकीकृत शश्क्तको रुपमा ब्यििाय र आय-आििनमा िोसडने छ । िोको 
िासग कम्तीमा ५ िटा िहकारी िंस्थाहरुिाई नमूना िहकारीको रुपमा नगरबाट िीउँ 
प ुिँी र अन्य प्रोत्िाहनको ब्यिस्था गररने छ । 

७७. मसुिकोट नगपासिका सभरका मद्धहिा तथा द्धिपन्न िगिहरुको आयिदृ्धि गनि िहकारी तथा 
िमहुहरु मार्ि त द्धिउँ प ुिँी घमु्ती कोर् स्थापना गरी िगानी गररने छ । 

७८. नगरसभर स्थापना भएका िहकारी िंस्थाहरुको अिस्था द्धिश्लेर्र् िंस्थागत द्धिकाि, पूिाििार 
सनमािर् र व्यििाद्धयक द्धिकािमा िोड दिइने छ ।  

७९. ब्याििाद्धयक रुपमा कृद्धर् उत्पािन गनि र िो उत्पादित बस्तहुरुको ििारीकरर्मा 
िहकारी िंस्थाहरुिाई असभप्रेररत गररने छ । 

८०. िहकारी िंस्थाहरुिाई िन्िािन गनि तथा शेयर ििस्यको आियकताको आिारमा 
िदुृढीकरर्, एद्धककरर् तथा िमस्यामा परेका सनष्कृय िहकारी िंस्थाहरुिाई िद्धक्रय 
बनाउन िोड गने र त्यही गिाि पसन सनश् क्रय रहने िंस्थाहरु खारेिीको प्रद्धक्रया अगासड 
बढाईने छ ।  
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८१. िहकारी िंस्थाका िेयर ििस्यहरु तथा कमििारीहरुिाई िहकारीिंग िम्बश्न्ित तासिम 
तथा अनिाईन प्रद्धिसिमा िाक्षर गराई अनिाईन प्रसबसि मार्ि त िहकारी िंस्थाका 
गसतद्धिसिहरु िन्िािन गनि िक्ने गरी क्षमता द्धिकाि गररने र िहकारीको ब्यिश्स्थत 
असभिेश्खकरर् गररने छ ।  

८२. िहकारी िंस्थाहरु ऐन, सनयम र िहकारी िंस्थाको सििान्तको आिारमा िंिािन गराउन 
सनयमनिाई द्धिशेर् िोड दिइनेछ । द्धकिानको उत्पािनिाई बिार र रोिगारी िँग िोडन 
िहकारीको उपयोग गररने छ । 

८३. द्धिसभन् न कायिक्रम तथा आयोिना मार्ि त (गरीद्धि सनिारर् कोर्, स्थानीय द्धिकाि कोर्, 
गररििँग द्धि िे िर कायिक्रम, मद्धहिा द्धिकाि कायाििय तथा अन् य कायिक्रम) िमिुाय 
स्तरका िमूहहरुिाई उपिब्ि गराएको प ुिँी रकम तथा िमहुिे िित गरेको द्धिगतिेश्ख 
सनष्कृय रहेको रकमको अध्यािसिक गनि आियक िनशश्क्तको व्यिस्थापन गरी िो 
रकमिाई िमिुायमा रोिगारी िृिना, आयआििन र उत्पािनमिुक कायिमा पररिािन 
गररने छ । 

 

रािश्व नीसत  

८४. हाि कोसभड महामारीको कारर् हनु गएको बन्िाबन्िीिे करिाताहरुको आसथिक 
उपाििनमा पारेको प्रभाि तथा कर िझुाउन निकेको अिस्था िमेत मध्येनिर गरी 
करिाताहरुिे बझुाउन ु पने बक्यौतामा प्रिसित कानून बमोश्िम िाग्ने िररिाना छुट 
गररने छ । 

८५. उद्योग व्यििाय तर्ि  आ.ि. २०७५/०७६ िेश्ख िगातार करको िायरामा आएका 
करिाताहरुिाई कर सतनि तोद्धकएको िमयािसि पौर् मिान्तसभर आ.ि. २०७८/०७९ 
को व्यििाय करमा ५० प्रसतशत छुट दिनकुा िाथै ब्यििाय िताि गरेका तर निीकरर् 
नगरेका र आ.ि. २०७७/०७८ नयाँ िताि भएका उद्योग व्यििायीहरुिाई २५ प्रसतशत 
कर छुट दिइने छ । 

८६. यि नगरपासिकािाई िझुाउनपुने िेिाशलु्क, िस्तरु तथा कर रकम तोद्धकएको िमयािसि 
सभरै बझुाएका करिाताहरु मध्येिाट उत्कृष्ट करिाता छनौट गरी उश्ित िम्मान गररने 
छ।  

८७. हाि यि नगरक्षेर सभरका निीिन्य, िनिन्य तथा खानीिन्य प्राकृसतक श्रोतहरु ढंुगा 
सगट्टी, िाििुा, िडीिटुी, िीििन्तमुा हनेु गरेको िोरी सनकािी पैठारी तथा िोहनिाई 
कानूनको िायरामा ल्याईने छ ।  

८८. प्रिसित कानून बमोश्िम कर सतने िाद्धयत्ि भएका तर कर िायरामा नआएकािाई 
असभयान िंिािन गरी करको िायारामा ल्याईने छ । 

८९. नगरपासिका सभरका करिाताहरुमा करको महत्ि र उपयोसगताको िानकारी गराउन 
करिाता श्शक्षा कायिक्रम िंिािन गररने छ ।  
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९०. मसुिकोट नगरपासिका क्षेर सभर िम्पन्न भई िकेका तर हाििम्म असभिेश्खकरर् र 
नक्िापाि नगरेका िम्पूर्ि घरहरुिाई असभिेश्खकरर् र नक्िापाि गने कायििाई 
असभयानको रुपमा कायािन्ियन गररने छ ।  

९१. द्धिगत िर्िहरुमा मदिरा व्यििायिाई द्धिद्धिि कारर्बि करको िायरामा ल्याउन 
निद्धकएता पसन आ.ि. २०७८/०७९ मा. करको िायरामा ल्याइ व्यिस्थापन गररने छ। 

९२. कृद्धर् िमहु, िहकारी, व्यििायमा आिि अपाङ्ग, द्वन्ि द्धपसडत, िसित, िनिासत तथा मद्धहिा 
उद्यमीहरुको उत्प्रेरर्ा बढाउन उनीहरुिे िंिािन गरेका उद्यम व्यििायमा द्धिगत िर्िको 
करमा िहसुिएत दिइने छ । 

९३. ििार क्षेर सभरका उद्योग व्यििायीहरु मार नभएर आिािीय घरहरुिाई िमेत 
िरिर्ाई शलु्क िगाउनकुा िाथै खिङ्गा ििार िगायत नगरपासिकाका अन्य स्थानमा 
रहेका ििारहरुको र्ोहोर िमेत व्यिस्थापन गररने छ ।  

 

पयिटन तथा िंस्कृसत द्धिकाि नीसत 

"रमाईिो मिुी, मनहनु्छ खुशी" 

९४. मिुी िरबार सडग्र े शाईकुमारी िगायत महत्िपूर्ि िासमिक, िाँस्कृसतक, ऐसतहासिक 
स्थिहरुको उश्ित िंरक्षर् पिििन र श्िर्ोिार गरी यिको ब्यिस्थापन गनि नगरिे 
िमशु्ित ब्यिस्थाको प्रबन्िमा िंिािन गने नीसत सिईने छ । 

९५. िासमिक, ऐसतहासिक, पयिटकीय क्षेरहरुको पूिाििार सनमार्िमा िगानी गरी िो बाट प्राप्त 
िेिाशलु्क, प्रिेश शलु्क, रोयश्ल्टका आम्िानीहरुिाई ब्यिश्स्थत गरी िंस्थागत द्धिकाि 
गने नीसत सिईने छ । 

९६. पयिटकीय क्षेरको रुपमा रहेको ठुिी िहिम्म पगु्ने िहि पहुँि मागि सनमािर् िगायत 
अन्य पयिटन पूिाििार क्षेरमा िगानी गररने छ ।  

९७. नगरपासिका क्षेरमा पयिटन व्यििायको द्धिकाि तथा द्धिस्तारको िासग स्थानीय किा 
तथा िँस्कृसतहरुको िंरक्षर् तथा प्रिििन गनि टेिा परु् याउने किाकमीहरुिाई उश्ित 
द्धकसिमको प्रोत्िाहन गररने छ ।  

९८. मसुिकोट नगरपासिकामा बिोबाि गने द्धिसभन्न िातिासतमा आिाररत भार्ा, िस्कृसत, िम्पिा 
तथा परम्पराको िंरक्षर्मा िोड दिइने छ । 

९९. यि क्षेरमा रहेका ताि, तिैया, पयिटकीय स्थिको प्रिििन, द्धिकाि र उपयोग मार्ि त 
आन्तररक पयिटनको प्रिििन गररने छ । 

१००. द्धिपन् न िगििाई िहकारी मार्ि त होमस्टे िञ् िािन िासग िहयोग गने नीसत अििम्बन 
गरी आन्तररक तथा बाह् य पयिटकको प्रिििन गररने छ । 

१०१. सडग्र े शाईकुमारी मश्न्िर, कुप्रेकोट डाँडा, ऐसतहासिक शद्धहि कामी िढुाको िन्म स्थान 
रहेको गाउँ, िीतिपोखरी, िल्िे सिि गरु्ा, गोडा मिे ओडार, मिुीकोट भ्य ु टािर, 

हन्ििी गरु्ा, थमुािौर भ्यूटािर, िाखँ िह, ठूिी िह, बारीपोिे शाईकुमारी मेिा, पानेढुङ्गा 
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गरु्ा, रातापहर भोटे गरु्ा, िकुसभर गरुरल्िा िरुुङमागि, िौखेढुङ्गा गरुरल्िािाि स्थान, 

सतनबद्धहनी गर्तन्र िंिार भ्यूटािर, िानोभेरी नदिमा र् याश्प्टङ, गरुरल्िा पिमागि, कृद्धर् 
पयिटन, शैश्क्षक पयिटन, िन्ती बस्ने डाँडा प्याराग्िाइसडङ, ठुिीमिु, सिति पोखरी, छापागैरा 
र सिि गरु्ाको पयिटन प्रबििन तथा द्धिकाि गनि आियक पहि गररने छ  । 

 

नगर िभा ििस्यज्यूहरु, 

श्शक्षा नीसत  

“शैश्क्षक गरु्स्तर ििुारमा हाम्रो ध्यान, श्शक्षाको द्धिकाि मार्ि त िमदृ्धिको असभयान” 

१०२. "कमाउँिै पढ्िै" नीसत अनिुार नगरसभर िंिासित नमूनाको रुपमा एक माध्यसमक 
द्धिद्यािय छनौट गरी िो अनिुारका कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

१०३. कोसभड १९ को कारर्िे सनिािररत िमयमा शैश्क्षक कायितासिका बमोश्िम पठनपाठन हनु 
निकेकोिे िैकश्ल्पक श्शक्षर् सिकाईका द्धिसिहरु पद्धहिान र प्रयोगमा िोड दिइनेछ । 
िबै माध्यसमक द्धिद्याियहरुिाई इन्टरनेटको िदु्धििा प्रयोगिाई असनिायि गररनेछ । 
आिारभतु तहका द्धिद्याियमा िमेत उपयकु्त िम्भि प्रद्धिसिको माध्यबाट इन्टरनेट पहुँि 
द्धिस्तार गररने छ ।  

१०४. श्शक्षामा ििुना तथा िंिार प्रद्धिसिको प्रयोगिाई िोड दििै श्शक्षर् सिकाइका िैकश्ल्पक 
द्धिसिहरुमा मोिाइि¸ इन्टरनेट¸ द्धटभी¸ रेसडयो िगायत अनिाइन तथा अर्िाइन िम्भि हनेु 
उपयकु्त द्धिसि पद्धहिान र उपयोग गरी श्शक्षािाई प्रद्धिसिमैरी बनाईने छ । स्थानीय 
एर्एम रेसडयोबाट िम्भि भएिम्म िबै द्धिर्य िमेद्धटने गरी रेसडयो श्शक्षर्को व्यिस्था 
समिाइनेछ । रेसडयो श्शक्षर्मा असतररक्त िमयमा िहभागी द्धिर्यगत श्शक्षकहरुिाई थप 
प्रोत्िाहनको व्यिस्था गररने छ । 

१०५. मसुिकोट नगरपासिका क्षेरमा रहेका आिारभतू र माध्यसमक द्धिद्याियका भिनहरुको 
स्थापना ममित िंभार गरर पूिाििार िम्पन्न बनाईनेछ । 'एक द्धिद्यािय एक प्रयोगशािा'को 
नीसत अििम्बन गररने छ ।  

१०६. नगर क्षेरमा कश्म्तमा ३ िटा नमूना द्धिद्यािय छनौट गरी ती द्धिद्याियमा श्शक्षक 
सिकाईका िम्पूर्ि पूिाििारको द्धिकाि गरी उक्त द्धिद्याियहरुमा नगर क्षेरका िनप्रसतसनसि, 
श्शक्षक, कमििारी र पेशाकमीहरुका बच्िाहरुिाई असनिायिरुपमा भनाि गरी पठनपाठन 
गराउने नीसत अििम्बन गररने छ । 

१०७. प्रारश्म्भक बािद्धिकाि तथा श्शक्षा कायिक्रमिाई द्धिद्यािय श्शक्षाको असभन्न अङ्गको रुपमा 
द्धिकाि गरी यििाई िबै बािबासिकाको िासग असनिायि गररनेछ । प्रारश्म्भक 
बािद्धिकाि श्शक्षामा कायिरत िहिकतािहरुको िेिा िदु्धििा बदृ्धि गररनकुा िाथै क्षमता 
द्धिकािमा िोड दिइने छ ।  

१०८. आिारभतु तहको श्शक्षािाई सनशलु्क र असनिायि̧  माध्यसमक श्शक्षािाई सनशलु्क बनाइने¸ 

माध्यसमक तहिम्म द्धिद्याथीबाट कुनै पसन शलु्क सिन नपाउने गरी द्धिद्याथीहरुको िासग 
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पाठ्यपसु्तक र छारबशृ्त्त द्धितरर्¸ बाद्धर्िक परीक्षा िंिािनको स्रोत व्यिस्थापनिाई 
सनरन्तरता दिइनेछ । नगर प्रमखु छारबतृी कोर् स्थापना गरी आसथिक रुपिे द्धिपन्न¸ 

गररि¸ िसित िमिुाय र कोरोनाबाट असभभािक गमुाएका बािबासिकाको िासग माध्यसमक 
तहिम्मको श्शक्षा प्रासप्तिाई िसुनश्ितता गररने छ ।  

१०९. श्शक्षा क्षेरमा गरु्स्तररयताका िासग 'द्धिद्याियमा नगर प्रमखु' शैश्क्षक कायिक्रम िंिािन 
गरी अनगुमन, सनरीक्षर् र िहयोगिाई प्रभाकारी बनाइने छ । 

११०. स्थानीय तहमा िंिासित सनिी िगानीका द्धिद्यािय िद्धहत िबै द्धिद्याियको सनयसमत 
अनगुमन¸ पाठ्यक्रम¸ भौसतक िातािरर्¸ श्शक्षक तथा कमििारी एिम ्आसथिक व्यिस्थापन 
िगायतका द्धिर्यमा प्रभािकारी सनयमन गररने छ । 

१११. राद्धष्ट्रय पाठ्यक्रमिे स्थानीय तहबाट सनमािर् हनेुगरी छुट्याइएको पाठ्यक्रमिाई स्थानीय 
आियकता अनरुुप व्यािहाररक र िीिनपयोगी एिम ्िमिामद्धयक बनाइ िागू गररनेछ। 

११२. द्धिद्याथी मूल्याङ्कन प्रर्ािीिाई पररमाििन गरी मासिक¸ रैमासिक¸ अिििाद्धर्िक र बाद्धर्िक 
मूल्याङ्कनको व्यिस्था समिाई श्शक्षक¸ द्धिद्याथी¸ असभभािक र नगरश्शक्षा शाखाको 
िहभासगतामा द्धिद्याथी सिकाई उपिब्िीको िसमक्षा गरी श्शक्षर् सिकाइ ििुारका उपायहरु 
पद्धहल्याइनेछ । मूल्याङ्कनको असभिेखीकरर् र प्रमार्ीकरर्िाई व्यिश्स्थत गररने छ । 

११३. द्धिद्याियमा न्यूनतम पूिाििारहरुको िसुनश्ितता गररनेछ । द्धिद्याियको भौसतक पिुाििारको 
अध्ययन गरी ििुारको कायियोिना तय गररनेछ । िबै माध्यसमक तहमा न्यनुतम भौसतक 
पिुाििारको द्धिकाि कायििाई िम्पन्न गरी आिारभतु तहका द्धिद्याियहरुमा भौसतक 
पिुाििार सनमािर् कायििाई िोड दिइनेछ । िबै िामिुाद्धयक द्धिद्याियमा खानेपानी 
िदु्धििाको िसुनश्ितता गररनेछ । नगरपासिका स्तरमा कुनै ४ स्थानमा शैश्क्षक कायिक्रम 
िंिािनको िासग हि व्यिस्थापनको िासग आियक पहि गररने छ ।  

११४. प्रिानाध्यापकिाई द्धिद्यािय स्तरमा िमग्र श्शक्षर् सिकाइ व्यिस्थापनको नेततृ्ििायी 
भसूमकाको िासग श्िम्मेिार बनाइनेछ । श्शक्षकहरुिाई आ–आफ्नो द्धिर्यको द्धिद्याथी 
सिकाइ उपिब्िीको िासग ििार्िेही बनाइने छ ।   

११५. प्राद्धिसिक तथा व्याििाद्धयक श्शक्षािाई िीपयकु्त बनाई स्थानीय रोिगारी तथा स्िरोिगारी 
िृिनामा केश्न्ित गररनेछ ।  

११६. श्शक्षक तासिमिाई खोि¸ अनिुन्िान र आियकतामा आिाररत बनाई नद्धिनतम 
प्रद्धिसिमैरी बनाइनेछ । श्शक्षकको पेशागत िक्षता असभबदृि गिै गरु्स्तरमा ििुार 
ल्याउनका िासग पेशागत क्षमता द्धिकािमा िोड दिइने छ । 

११७. असत द्धिपन्न बेिाररिे एिं द्धिशेर् आियकताका बािबासिकाका िासग आिािीय िदु्धििा 
िद्धहतको द्धिद्याियहरु िंिािनिाई सनरन्तरता दिइनेछ ।  

११८. स्थानीय¸ मौसिक¸ िोक किा िंस्कृसतको िंरक्षर् र िम्बििनको िासग द्धिद्यािय तथा 
नगरपासिका स्तरीय असतररक्त द्धक्रयाकिापिाई स्थानीय मौसिकता झल्कने गरी िंिािन 
गररने छ ।  
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११९. नगरस्तरमा िंिासित तथा िंिािन हनु िाहने िंस्थागत द्धिद्याियहरुिे नगरपासिकाको 
सिर्ाररिमा आसथिक रुपिे द्धिपन्न¸ गररब¸ िसित तथा सिमान्तकृत िमिुायका 
बािबासिकािाई ऐन¸ सनयमाििीिे तोकेको सनश्ित कोटामा सनशलु्क श्शक्षा प्रिानको 
व्यिस्था समिाइने छ ।  

१२०. नगर पासिका स्तरमा िंिासित ट्युशन¸ कोश्िङ्ग िेन्टर¸ शैश्क्षक परामशि केन्ि¸ आिसिक 
छोटो अिसिका तासिम िगायत द्धिद्यािय बाद्धहर हनेु अध्यापन तथा शैश्क्षक 
द्धक्रयाकिापिाई सनयमन¸ अनगुमन¸ मूल्याङ्कन¸ असभिेखीकरर् र व्यिस्थापन गररने छ ।  

१२१. द्धिद्यािय स्तरको परीक्षा तथा मूल्याङ्कनिाई नगरपासिका स्तरमा  स्टान्डडि कायम गनिको 
िासग परीक्षा प्रर्ािीिाई ब्यबश्स्थत तथा मयािदित बनाइने कायििाई थप प्रभािकारी 
बनाइने छ । 

१२२. िंघीय िरकारबाट तोद्धकएको राष्ट्रपसत रसनङ्ग श्शल्ड कायिक्रमिाई सनरन्तरता दििै यिका 
िासग नगरपासिकाबाट आबयक थप बिेट सबसनयोिन गरी सबत्तीय िाझेिारीमा द्धिद्यािय 
र नगरपासिका स्तरको खेिकुि तथा असतररक्त द्धक्रयाकिाप कायिक्रम िंिािनिाई 
सनरन्तरता दिइने छ । 

१२३. द्धिद्यािय स्तरमा भएका िम्पूर्ि शैश्क्षक, भौसतक र प्रशािसनक गसतसबसिहरुको िसमक्षा¸ 
नगरपासिका र द्धिद्यािय स्तरीय शैश्क्षक योिना¸ कायिक्रम कायािन्ियनको िासग सनयसमत 
रुपमा प्रिानाध्यापक बैठक िंिािन तथा ब्यबस्थापनिाई सनरन्तरता दिइने छ । 

१२४. नगरपासिकासभरका िम्पूर्ि िामिुाद्धयक तथा िंस्थागत द्धिद्याियहरुको पठनपाठन, 

असतररक्त द्धक्रयाकिाप िंिािन, परीक्षा ब्यबस्थापन र अन्य िम्पूर्ि द्धक्रयाकिापहरु 
िमेद्धटने गरी नगरपासिका स्तरीय बाद्धर्िक शैश्क्षक क्यािेण्डर सनमािर्िाई सनरन्तरता दिइने 
छ । 

१२५. नगरपासिकासभरका िामिुाद्धयक द्धिद्याियहरुमा श्शक्षक अभाििाई पररपसुति गनिको िासग 
उपिब्ि गराईएको नगर स्ियंिेिक श्शक्षक कोटािाई सनरन्तरता दिइनेछ र यिबाट 
द्धिद्याथी िंख्याको अनपुातमा िरबन्िी कम भएका र िरबन्िी नभएका द्धिद्याियहरुमा 
श्शक्षकको उपिब्िता भई पठनपाठनमा ििुार आउनेछ । नगर स्ियमिेिक 
श्शक्षकहरुको पाररश्रसमकमा बृद्धि गररने छ ।  

१२६. नगरपासिका क्षेरमा कायिरत द्धिद्यािय िहायक र िहयोगीिे खाइपाई आएको न्यनुतम 
पाररश्रसमकमा बदृ्धि गरी उनीहरुिाई प्रोत्िाद्धहत गररने छ ।   

१२७. द्धिद्याियमा शैश्क्षक गरु्स्तर िदुृढीकरर् एिं कायििम्पािनमा ििुार ल्याउनको िासग 
माध्यसमक द्धिद्याियहरुमा द्धिज्ञान  प्रयोगशािा, पसु्तकािय, िूिना तथा िंिार प्रद्धिसिको 
पहुँि, शैश्क्षक िामग्रीको उपिब्िता र उत्कृष्ट नसतिा तथा कायििम्पािन हासिि गने 
द्धिद्याियहरुिाई थप प्रोत्िाहन अनिुानिाई सनरन्तरता दिइ यो िदु्धििामा आिारभतु तहका 
द्धिद्याियहरुिाई िमेत िमेद्धटने छ । 
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१२८. नगरपासिका क्षेरमा रहेका श्शक्षकहरुको द्धिर्यगत रोष्टर सनमािर् गरी आरु् कायिरत 
द्धिद्याियको िाथिाथै द्धिर्यगत श्शक्षर् अनभुि आिान प्रिान र पेशागत िहयोग तथा 
पषृ्ठपोर्र्को िासग अन्य द्धिद्याियहरुमा िमेत आमश्न्रत श्शक्षकको रुपमा श्शक्षर् 
गनििक्ने व्यिस्था समिाइनेछ । अन्य द्धिद्यािय र असतररक्त श्शक्षर्मा िररक भए िापत 
द्धिर्यगत श्शक्षकहरुिाई प्रोत्िाहनको व्यिस्था समिाइने छ ।  

१२९. िामिुाद्धयक द्धिद्याियहरुमा बािद्धिकाििेश्ख कक्षा ५ िम्म अध्ययनरत िबै द्धिद्याथीहरुका 
िासग तोद्धकएको पौद्धष्टक तत्िहरुको मारा रहने गरी दििा खािा ब्यबस्थािाई सनरन्तरता 
दिइनेछ । दििा खािाको गरु्स्तर कायम राख् न पौद्धष्टकता¸ िरिर्ाई¸ स्थानीयता र अन्य 
व्यिस्थापनमा थप ििुार गररनेछ । 

१३०. िामिुाद्धयक द्धिद्यायियहरुमा अध्ययनरत द्धकशोरी अिस्थाका छाराहरुिाई मद्धहनािारी 
भएको बेिा प्रयोग गने स्यासनटरी प्याड द्धिद्यािय निि मार्ि त सनशलु्क उपिब्ि गराउने 
ब्यबस्थािाई सनरन्तरता दिइनेछ । स्यासनटरी प्याड आियक पने िबै छाराहरुको 
त्याङ्क एद्धकन गरी िमयमै द्धिद्याियमा उपिब्ि गराउने व्यिस्था समिाइने छ ।  

१३१. प्रिानाध्यापकको कायिक्षमता र श्िम्मेिारीिाई ििार्िेही गराउनका िाथै आगामी शैश्क्षक 
िर िेश्ख नगरपासिका स्तरमा आियक ििुकहरु िद्धहत द्धिद्याियका 
प्रिानाध्यापकहरुिंग कायििम्पािन करार गररनेछ । उत्कृष्ट कायििम्पािन गने 
प्रिानाध्यापक र श्शक्षकहरुिाई परुस्कृत गररनेछ भने कायििम्पािनमा उल्िेश्खत शति पूरा 
नगने प्रिानाध्यापकहरुको श्िम्मेिारीमा हेररे्र गने नीसतिाई कायािन्ियन गररनेछ । 
श्शक्षर् पेशािाई थप मयािदित बनाउनको िासग नगरपासिका र श्शक्षकहरुिीि सनयसमत 
अन्तरद्धक्रया िहकायि गररनेछ । िेिासनितृ्त श्शक्षकहरुिाई िम्मान र थप प्रोत्िाहन गररने 
छ ।   

१३२. नगरपासिकािे श्शक्षाको क्षेरमा गरेका िबै कायिहरुको शैश्क्षक स्माररका मार्ि त प्रकाशन 
तथा प्रशारर् कायििाई सनरन्तरता दिंिै नयाँ िंद्धििान र िंघीयता कायािन्ियन पसछ 
स्थापना भएका स्थानीय िरकार र तहिे श्शक्षाको क्षेरमा आसथिक बर्ि २०७४ िेश्ख 
आसथिक बर्ि २०७९ िम्म पाँि बर्िको अिसिमा गरेका िबै गसतद्धिसिहरु िमेद्धटएको पाँि 
बरे् शैश्क्षक स्माररका मार्ि त पाँि िर्ि पिुिको नगरपासिकाको श्शक्षाको अिस्था¸ पाँि 
बर्िको अिसिमा गररएका कायिहरु र उपिब्िी¸ पाँि बर्े अिसिमा श्शक्षाको क्षेरमा गनि 
बाँकी कायिहरुको िमद्धष्टगत अिस्था िद्धहतको एकमषु्ट शैश्क्षक स्माररका प्रकाशन गरी 
स्थानीय िरकारको पद्धहिो कायिकािको शैश्क्षक कायिहरुिाई असभिेखीकरर् गररने छ । 

 

यिुा तथा खेिकूि नीसत 

१३३. नगर सभर िंिािन हनेु िबै द्धिकाि सनमािर्, िामिुाद्धयक पररिािन, उद्यमश्शिता द्धिकाि 
िगायतका गसतद्धिसिमा यिुाहरुको िद्धक्रय िहभासगता र पररिािन मार्ि त कायािन्ियन 
गररने छ।  
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१३४. यिुा िश्क्षत कायिक्रमिाई प्रभािकारी बनाउन आसथिक, िामाश्िक, पूिाििार द्धिकाि 
व्यििाय िन्य द्धक्रयाकिापमा एकीकृत गरी पररिािन गनि र नगरस्तरीय यिुा नीसत 
अििम्बन गररने छ । 

१३५. हरेक क्षेरमा यिुा पररिािनको नीसत अनिुार यिुानै पररितिनको िम्िाहक भएकोिे 
उनीहरुिाई व्यिस्थाप्रसत सनराशा आउन नदिई आय-आििनमा िगाउन, द्धिकाि, द्धिपद् 
ब्यिस्थापन, िंस्कृसत प्रिििन िगायत रिनात्मक िहभासगता िनाउन द्धिशेर् यिुा िश्क्षत 
प्रोत्िाहन कायिक्रम अििम्बन गररने छ । 

१३६. यिुा उद्यमी कायिक्रम अन्तगित प्रत्येक िडामा कश्म्तमा १० िनाका िरिे ििै िडाहरुमा 
यिुा िश्क्षत स्िरोिगार कायिक्रम िंिािन गररने छ । पच्िीि हिार रुपैयाँिम्मको 
यिुाहरुिे स्ियम ् पेश गरेको पररयोिनाको िम्भाव्यता हेरेर पिाि प्रसतशत 
नगरपासिकाबाट प्रोत्िाहन अनिुान ििपुयोग िसुनश् ितका आिारमा दिईने छ ।   

१३७. यिुाहरुको िीप, क्षमता, िक्षता र प्राद्धिसिक ज्ञानिाई मसुिकोटको द्धिकािमा िगाई यिुा 
रोिगारीको िासग प्राद्धिसिक िहयोग उपिब्ि गराईनेछ । उच्ि िीपको आियकता 
भएका यिुाहरुिाई िश्क्षत गरी िीप स्तरोन्नसतका तासिमहरु उपिब्ि गराईनेछ । 
िैिेश्शक रोिगारीबाट र्द्धकि एका यिुाहरुको िीपिाई प्रयोग गनि मसुिकोट नगरपासिकामा 
िीपको नक्शांकनको माध्यमद्वारा प्राद्धिसिक श्शक्षाियहरुिँग िहकायि गरी यिुा 
स्िरोिगार कायिक्रम िंिािन गनि पहि गररने छ । 

१३८. यिुा प्रसतभा पद्धहिान, यिुा उद्यमशीिता तथा स्िरोिगार, यिुा महोत्िि र उत्कृष्ट 
खेिाडीिाई प्रोत्िाहनका कायिक्रम िंिािन गनि पहि गररने छ । 

१३९. मसुिकोट नगरपासिकामा योग्य र िबि नागररक सनमािर् गनि यिुाहरुका िासग खेि, 
मनोरञ् िन, ज्ञान र िीपको द्धिकाि गनि द्धिशेर् कायिक्रम िञ् िािन गररने छ । 

१४०. प्रत्येक िडामा क्रमशः खेि मैिान सनमािर् गररनेछ । िडास्तरीय र नगरस्तरीय खेिकुि 
आयोिना गरेर यिुाहरुमा खेिप्रसत असभरुश्ि िगाउँिै “स्िास््यका िासग खेिकुि, राष्ट्रका 
िासग खेिासड”को भािना द्धिकाि गिै िसगने छ । 

१४१. पाकि , खुिाक्षेर तथा खेि मैिानको व्यिस्थापनको िासग िरकारी तथा िािििसनक िग्गा 
प्रयोगमा ल्याइने छ । 

१४२. मसुिकोट नगरपासिकामा सनमािर्ासिन रंङ्गाशािा तथा खेिकूि मैिानको सनमािर्का कायि 
यथाश्शघ्र िम्पन्न गररने छ । 

 

स्िास््य नीसत  

"अगािनीक िाना पोद्धर्िो खाना, स्िस्थ नागररक नगर िरकारको िाहनाÆ मा आिाररत रही 
स्िास््य क्षेरका नीसत तथा कायिक्रम तय गररएका छन । 
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१४३. कोसभड १९ को महामारीिाई ब्यिस्थापन गनि नगर क्षेरमा रहेका आिारभतू स्िास््य 
केन्ि, आयिेुदििक और्िाियमा िनशश्क्तको िमूश्ित प्रिन्ि गरी हरहमेिा िसु्त हाितमा 
राश्खने छ । 

१४४. यि आ.ि. मा िबै िडाहरुमा असनिायि रुपमा स्िास््य िौकीहरुको स्थापना र िंिािनमा 
ल्याईनेछ भने सछबाङ्ग र िाँखमा रहेका स्िास््य िौकीमा पूिाििार िीर्ि भएकोिे ठूिो र 
र्राद्धकिो व्यिश्स्थत स्थान िद्धहतको नमूना स्िास््य भिन सनमािर् गररने छ ।  

१४५. आमा िरुक्षा कायिक्रम अन्तगित िरुश्क्षत ितु्केरी िेिा प्रिान गनि मसुिकोट नगर सभर 
िंिािनमा रहेका बसथिंग िेन्टरिाई आियकताको आिारमा थप िदु्धििा यकु्त बनाई 
िंिािनमा ल्याइने छ । उक्त िसथिङ्ग िेन्टरबाट गरु्स्तरीय िेिाप्रिाह मार्ि त ितु्केरी 
िेिा सिने िंख्यामा िदृ्धि गने र स्िास््य िंस्थामा ितु्केरी भएका िम्पूर्ि आमा तथा 
नििात श्शशकुो तेस्रो प्रिसुत िांि कायिक्रमिाई सनरन्तरता दिईने छ । 

१४६. नगरपासिका अन्तगित हाि िंिािनमा रहेका स्िास््य केन्िहरुमा सबरामी बेड, अश्क्ििन 
कन्िनटे्रटर, अश्क्ििन सिसिन्डर, अश्क्िसमटर र अन्य आियक स्िास््य िामाग्रीहरु 
िद्धहत स्िा्य केन्िहरुिाई पूर्िक्षमतामा िंिािन गरी स्िास््य िेिािाई प्रभािकारी 
बनाईने छ । 

१४७. नगरपासिका सभर नयाँ सनमािर् हनु बाँकी रहेका िडाका स्िास््य केन्ि भिन सनमािर् 
कायि िम्पन्न गरर आियक स्िास््य िामाग्री र िनशश्क्त िद्धहत िंिािनमा ल्याइने छ। 

१४८. नगरपासिकाको स्िासमत्िमा रद्धह िंिािनमा रहेको प्रयोगशािा िद्धहतको स्िास््य िेिा 
केन्ि झलु्खेतिाई थप भौसतक पूिाििार, उपकरर्, टेिी मेसडसिन िेिा र िनशश्क्त िद्धहत 
पूर्ि क्षमतामा  स्िास््य िेिा केन्ि िंिािन गररने छ । 

१४९. नगरपासिकामा िेिा सिन आउने स्तनपान गराउने िेिाग्राहीिाई छुटै्ट कोठामा बिी 
श्शशिुाई स्तनपान गराउनको िासग स्तनपान कक्षिाई व्यिश्स्थत गरी िंिािनमा ल्याइने 
छ ।  

१५०. मसुिकोट नगरपासिकाको िल्िेमा िंिासित आखँा अस्पताििाई आियक पने िामाग्री 
खररि गरी आखँा अप्रेशन गने कायि िंिािनमा ल्याईने छ ।  

१५१. स्िास््य िंस्थाबाट सनःशलु्क रुपमा द्धिरामीको िासग द्धितरर् गररने और्िी आियकताको 
आिारमा आपूसति गररने छ । 

१५२. कोसभड १९ महामारी, द्धिपद्िन्य घटनामा परेका िनतािाई तथा अन्य िंक्रामक रोगको 
रोकथाम, सनयन्रर् तथा उपिारको प्रयोिनका िासग िंिािनमा नरहेका स्कुि, खािी 
भिन, मद्धहिा भिन र अन्य िाबििसनक खािी भिनिाई क्िारेन्टाइन र आइिोिेशन 
िंिािन गनि िम्भाव्यता अध्ययन गरी तयारी गररने छ। 

१५३. मसुिकोट नगरपासिकािाई पूर्ि खोप िसुनश्ितता कायिक्रमिाई सनरन्तरता दिईने छ । 

१५४. नगरिासिहरुिाई खोप िगाई कोसभड १९ बाट िशु्क्षत गनि खोप िसुनश्िताको िासग 
आियक पहि गररने छ । 
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१५५. बसथिङ्ग िेन्टरमा िरुश्क्षत ितु्केरी हनु निक्ने गभििती आमाहरुिाई आकश्स्मक उिार गरी 
िसुबिा यकु्त अस्पतािमा पठाउन आमा िरुक्षा कोर्को स्थापना गररने छ। 

१५६. स्िास््य िेिा केन्ि तथा स्िास््य िौकीमा उपिार िम्भब नहनेु सबरामीको िासग सबशेर्ज्ञ 
डाक्टरिंग टेिी मेसडसिन प्रद्धिसिको प्रयोग गरी स्िास््य िेिा प्रिान गररने छ । 

१५७. गभििती मद्धहिाहरुको िहिताको िासग स्िास््य िेिा कायाििय रुकुम पश्िमको 
िहकायिमा घमु्ती सभसडओ एक्िरे िेिा िंिािन गररने छ । 

 

आयिेुि नीसत 

१५८. आयिेुदिक और्िीको प्रयोग र यिको अििम्बनमा व्यापक प्रिार प्रशार र िनिेतना 
िगाइने छ । 

१५९. मसुिकोट नगरपासिकाको पायक पने स्थानको खोिी गरी आयिेुदिक और्िाियको भिन 
िगायतका आियक पूिाििारको सनमार्ि गनि पहि गररने छ ।  

१६०. मसुिकोट नगरपासिमा क्षेरमा पाईने स्थानीय िसडबटुी तथा उपिारमा िंिग्न परम्परागत 
स्िास््यकमीको असभिेखीकरर् गिै िसडबटुीको िंरक्षर् र उपयोग गररने छ । 

१६१. और्िाियमा और्िी, योग र आयिेुदिक आरोग्य शैिी िम्बन्िी परामशि, पन्िकमि थेरामी 
तथा िीघि रोगी,  बाि, िेष्ठ नागररक, स्तनपायी मद्धहिािाई सनशलु्क पोद्धर्िो र रोग प्रसतरोि 
क्षमता असभबृद्धि गने और्िी प्रासप्तको िसुनश्िता गररने छ । 

१६२. परम्परागत स्िास््यकमीिाई िसडबटुी िम्बन्िी तासिम योग, स्िास््य िीिनशैिी तथा 
प्रकृसत अनकुिनका िरिर्ाई िमबन्िी ििेतना, तासिम र सनयमन मार्ि त आयिेुि 
उपिारको मिुप्रिाहमा िमाबेि गररने छ । 

 

नगर िभा ििस्यज्यूहरु, 

मद्धहिा नीसत 

१६३. द्वन्ि द्धपसडत एकि मद्धहिा र िसित मद्धहिाद्वारा िंिासित उद्योग तथा व्यििायमा द्धिशेर् 
छुटको ब्यिस्था गररनेछ । उनीहरुद्वारा िंिासित व्यििायमा प्रोत्िाहन अनिुान उपिब्ि 
गराउने व्यिस्था गररने छ । 

१६४. नगरपासिकाद्वारा िंिासित भौसतक, िामाश्िक, आसथिक द्धिकािका कायिहरुमा उत्िाह 
िनक िहभासगता िनाउन र उनीहरुमा नेततृ्ि द्धिकाि गने द्धिशेर् नीसत अििम्बन गररने 
छ । 

१६५. नगरपासिको टोि, िडास्तरमा मद्धहिा िमहु, िसमसत र िहकारी िंस्था स्थापना गरी 
मद्धहिाहरुको िशश्क्तकरर् तथा आयआििनमा बदृ्धद्घ गररने छ । 

१६६. िैंसगक द्धहंिा, घरेि ुद्धहंिा िम्िश्न्ि िनिेतनामिुक कायिक्रम िञ्चािन गरी द्धहंिा सबरुद्घको 
काननुिाई कडाइका िाथ कायािन्ियनमा िोड दिइने छ । 

१६७. द्धहंिामा परेका मद्धहिाहरुिाई आपतकािीन उिारका िागी िेर् हाउि व्यिस्थापनका 
िासग आियक िहयोग गररने छ । 
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१६८. मद्धहिाहरुमा हनेु िा हनु िक्ने स्िास््य िमस्याको िद्धटताका आिारमा क्रमशः स्िास््य 
श्शिीर िञ्चािन गररने छ । 

१६९. िानो िघउुद्यम गनि ईच्छुक असत द्धिपन् न, कोसभड िगायत अन्य कारर्िे घरमसुििे 
ज्यान गमुाएका पररिारका आश्श्रत मद्धहिाहरुिाई आयआििन र स्िरोिगारीिँग िोड्न 
उसनहरुिे पेश गरेको पररयोिनाको आिारमा आसथिक प्रोत्िाहन दिने कायिक्रम अगासड 
बढाईने छ । उनीहरुिाई व्यििायबाट पिायन हनु नदिन िहिीकरर्मा िोड दिईने 
छ। 

१७०. सबपन्न तथा कोसभड महामारीको कारर् आसथिक रुपमा बश्ञ् ितीकरर्मा परेका 
मद्धहिाहरुिाई व्याबिाय िंिािन तथा आयमूिक कायिमा िंिग्न गराई स्िरोिगारी 
िृिना गनि व्याििाद्धयक तथा िीप मूिक तासिम िंगै सबउ पूिँीको व्यिस्था समिाईने 
छ। 

१७१. स्थानीय तहका कायिक्रम तिुिमा गिाि िैंसगक द्धिश्लेर्र् र िैंसगक बिेट प्रर्ािीिाई 
असनिायि गिै अनगुमन तथा मूल्यांकनका िंयन्र सनमािर् गररने छ । 

१७२. कोसभड महामारीबाट प्रभाद्धित भएका मद्धहिाहरुका िासग मनोद्धिमशि िेिा िंिािन गररने 
छ । 

१७३. द्धहंिामा परेका मद्धहिाहरुिाई िहि न्यायमा पहुँि, आियक िंरक्षर् र आत्म सनभिताको 
िासग व्यििाय िंिािन गनि अनिुान दिनको िासग द्धहंिा सनिारर् कोर्िाई सनरन्तरता 
दिईने छ । 

 

बािबासिका नीसत  

१७४. कोसभड १९ का कारर् ज्यान गमुाएका व्यश्क्तहरुका छोराछारीिाई बाद्धर्िक शैश्क्षक 
िसृतमा द्धिशेर् व्यिस्था गररनेछ । िोका िासग सनिी द्धिद्यािय र शैश्क्षक प्रसतष्ठानहरुमा 
सनश्िि प्रसतशत छुट्याउन बाध्यकारी नीसत अििम्बन गररने छ । 

१७५. िसित, द्धिपन्न र िेहेन्िार द्धिद्याथीको पठनपाठनमा िहिताका िासग द्धिशेर् छारिशृ्त्तको 
व्यिस्था गररने छ । 

१७६. बािश्रम शोर्र्, बािसबबाह र बािद्धहंिा एिं बाि िवु्यििहार न्यनुीकरर् िम्बन्िी तिुिमा 
भएका कानूनहरुको बारेमा ििेतनाका कायिक्रम िंिािन गिै उक्त कानूनहरुिाई  
प्रभाबकारी रुपमा कायािन्ियन गनि पहि गररने छ । 

१७७. द्धिसभन्न कारर्िे िोश्खममा रहेका बािाबासिकाको आपतकासिन उिार तथा पनुस्थापनको 
िासग िाि उिार कोर् स्थापना गररने छ । 

१७८. द्धिद्यािय, नगर तथा िडामा बािक्िि गठन गरी िेतना असभिदृ्धिमिुक कायिक्रम 
िञ्चािनमा ल्याइने छ । 

१७९. टुहरुा, अनाथ, एिं िंरक्षर् द्धिहीन बािबासिकािाई िैकश्ल्पक िंरक्षर्का िागी उश्ित 
व्यिस्थापनका िागी पहि गररने छ । 
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१८०. िामिुाद्धयक द्धिद्याियका िािमैसर कक्षा श्शक्षक र बािद्धिकाि केन्िको िहयोगी 
श्शश्क्षकािाई िामाश्िक मनोश्िद्धकत्िा िम्िन्िी प्रश्शक्षर् तासिम िञ्चािन गररने नीसत 
सिइने छ । 

१८१. स्थानीय तहमा िडक तथा बेबाररिे बािबासिकाहरु िगायत िवु्यिशनमा र्िेका 
बािबासिकाहरुको पद्धहिान गरर उनीहरुको पनुिस्थापना कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

१८२. बािमैरी स्थानीय शािनको िसुनश्ितता गनि नीसत बनाई बाि िंबेिनशीि बिेट तथा 
कायिक्रम तिुिमा गररने छ । 

१८३. बािबासिकाको मनोरञ्जनका िागी नगरपासिका सभर बाि उद्यान सनमािर् तथा िञ्चािन 
गररने छ । 

१८४. मसुिकोट नगरपासिका अन्तगित बासिकामैरी, आपाङ्गमैरी, िरुश्क्षत द्धिद्यािय तथा स्िास््य 
केन्िहरुको प्रिििन गनि पूिाििार ििुार ताथ द्धिद्याियमा स्यानीटेरी प्याड, बासिका र 
अपाङ्ग िश्क्षत खेिकुि िगायतका कायक्रमहरु िंिािन गररने छ । 

१८५. िंरक्षर् द्धिहीन तथा िोश्खममा परेका बािबासिकाहरुिाई तत्काि उद्वार गनि बाि उिार 
कोर् स्थापना गरी िंिािनमा ल्याईने छ । 

 

अशक्त तथा अपागंता नीसत 

१८६. अपाङ्गता व्यश्क्तहरुबाट िञ् िासित व्यििायीक र्मि, आयआििन द्धक्रयाकिाप, कृद्धर्उपि 
उत्पािन, पशपुािन व्यििायमा उनीहरुिे पेश गरेको पररयोिनाको िासग नगर 
िरकारबाट द्धिशेर् प्रोत्िाहन र िहयोगको कायिक्रम िञ्चािन गररनेछ । िोको 
प्रभािकाररताको िासग सनयमन गररने छ । 

१८७. यि नगरपासिका सभर हरेक भौसतक पिुाििार सनमािर् गिाि अपाङ्ग मैरी बनाउने नीसत 
सिइने छ । 

१८८. नगरपासिका सभरका अपांगता भएका व्यश्क्तहरुको क्षमता द्धिकािका िासग कायिक्रम 
बनाई िाग ुगररने छ । 

१८९. अपांगता भएका व्यश्क्तहरुको िहि िीिन यापनका िागी आियकताका आिारमा 
िीपमिुक तासिम दिई व्याििाय िंिािन गनि अनिुानको व्यिस्था गररने छ । 

१९०. अपांगता भएका व्यश्क्तहरुिाई िहिरुपमा अपांगता पररिय पर प्रासप्तको िासग िडा 
िडामा घमु्ती िेिा श्शद्धिर िंिाि गररने छ । 

१९१. अपांगता भएका व्यश्क्तहरुको पक्षमा तिु ुिमा गररएका ऐन सनयम तथा काननुिाई 
िमिुायका अपांगता भएका व्यश्क्त र आश्श्रत पररिारहरु िमक्ष पयुािउनको िासग 
आिस्यक कृयाकिापहरु िञ्चािन गररने छ । 

१९२. अपाङ्गता भएका व्यश्क्तहरुको िहि िीिनयापन गनि कृसरम हात, खुट्टा, श्ह् ििश्ियर 
िगायत आियक िामाग्री द्धितरर्को व्यिस्था गररने छ । 
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िेष्ठ नागररक नीसत   

१९३. ७५ िर्ि भन्िा मासथका िामाश्िक िरुक्षा भत्ताबाट िीिन सनिािह हनु निक्ने िा िासनन 
निक्ने असत द्धिपन् न, िहारा द्धिहीन िेष्ठ नागररकिाई नमूनाको रुपमा नगर िरकारबाट 
थप िहायताको िासग िाद्धर्िक िईु हिार रुद्धपयाँ पौद्धष्टक आहार भत्ता दिई िामाश्िक 
िंरक्षर् गररने छ । 

१९४. पासिका सभर रहेका ज्ञान तथा अनभुिका खानी िेष्ठ नागररकहरुको स्िास््य अिस्था, 
िखुिखु तथा द्धपरमकािहरुिँग िरकार िेष्ठ नागररककै िाथमा छ भने्न भािना बनाई राख्न 
आियक िामाग्री िद्धहतको िेष्ठ नागररकको िासग “नगरको नािो कायिक्रम” िंिािन 
गररने  छ ।  

१९५. िेष्ठ नागररकको अनभुि ज्ञान िीप हस्तान्तरर् गनि ज्येष्ठ नागररक आरोग्य केन्ि िञ्चािन 
गरी 'िेष्ठ नागररकिगँ नगर प्रमखु िंिाि' कायिक्रम िञ्चािन गररने छ । 

१९६. पररिारबाट अपहेिनामा परेका, घरबार द्धिद्धहन भएका, असत गररब र अशक्त िेष्ठ नागररक 
राख् न समल्ने खिङ्गा, िेरीगाउँ, िल्िे आिपािको उपयकु्त स्थानमा कररब ५० िना िेष्ठ 
नागररक राख् न समल्ने खानपान र आरोग्य व्यिस्थापन िद्धहतको ज्येष्ठ नागररक आिाि 
स्थापना र िञ्चािनको कायि अगासड बढाईने छ । 

१९७. िबै िेष्ठ नागररकिाई असनिायि रुपमा स्िास््य द्धिमा कायिक्रम सभर आिि गररने छ । 

१९८. ज्येष्ठ नागररकहरुको स्िास््य िद्धटितािाई ध्यानमा राखी क्रमशः स्िास््य श्शद्धिर 
िञ्चािन गररने छ । 

१९९. "िेष्ठ नागररक अनभुिका खानी, िेष्ठ नागररकिाई बिािौँ िम्मान गने बानी" भन् ने 
नारािाई आत्म िाथ गिै िेष्ठ नागररक िम्मान कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२००. िेष्ठ नागररकहरुको िागी एक्िो महशिु अन्त्य गनि नगर स्तरीय िेष्ठ नागररक दििा 
िेिा िंिािन गररएकोमा क्रमशः ििै िडामा िेष्ठ नागररक दििा िेिा िंिािन द्धिस्तार 
गररने छ । 

 

िसित नीसत 

२०१. उत्पीसडत र असत द्धिपन्न िसित िमिुायिाई स्िरोिगारी िँग िोडन पशपुािन, कृद्धर् 
उत्पािन, िघउुद्यम व्यििायमा िोड दिईने छ । 

२०२. भसुमद्धहन तथा घरिार द्धिद्धहन िसित पररिारका ििस्यहरुको िंभाव्य स्थानहरुमा 
िदु्धििािनक आिाि कायिक्रम िंिािन गनि पहि गररने छ । 

२०३. िरुश्क्षत नागररक आिाि कायिक्रम अन्तगित खरको छानमकु्त असभयानमा पद्धहिो 
प्राथसमकता राखी कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२०४. िसित िमिुायको िघन िस्ती भएका क्षेर िा प्राद्धिसिक, आसथिक, िामाश्िक तथा 
िांस्कृसतक रुपमा िंभाव्य िेश्खएका स्थानहरुमा िमािेशी, िातीय ििभाियूक्त नमनुा 
ग्रामीर् तथा शहरी िस्ती स्थापना गररने छ । 
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२०५. िसित िमिुायमा िामाश्िक, िांस्कृसतक, मनोिैज्ञासनक, व्यििाद्धयक, आसथिक रुपान्तरर्का 
िासग ििेतना एिं िशश्क्तकरर् असभयान िञ्चािन गररने छ । 

२०६. िसित िमिुायको परम्परागत सिपिाई आिसुनद्धककरर् गिै उद्योगको रुपमा द्धिकाि गररने 
नीसत अििम्िन गररने छ । 

 

आदििािी िनिासत नीसत 

२०७. आदििािी िनिासतको भार्ािाई प्रोत्िाहन गनि आिारभतू तह िम्मका श्शक्षा पाठ्यक्रम 
स्थानीय भार्ामा िञ्चािन गनि उश्ित प्रिन्ि गररने छ । िबै आदििािी िनिातीहरुको 
भार्ा, िंकृसत र भेर्भरु्ा िंरक्षर् र प्रिििन गनि नगरपासिकाबाट उश्ित िहयोग कायिक्रम 
िञ्चािन गररने छ ।  

२०८. आदििािी िनिातीिँग िम्िश्न्ित परुाताश्त्िक बस्त ु िंग्रहाियिाई थप व्यिश्स्थत गिै 
िसगने छ । 

 

द्वन्द्व द्धपसडत तथा  िद्धहि पररिार 

२०९. िेश र िनताको िासग शद्धहिहरुिे गरेको योगिानको उच्ि किर गिै िद्धहि स्मसृत 
प्रसतष्ठान, िद्धहि पररिार िम्मान तथा िामाश्िक िरुक्षा भत्ता कायिक्रम िंिािन गररने 
छ।  

 

गैर िरकारी िंघ िंस्था नीसत 

२१०. नगरपासिकािाई कायिक्षेर राखी िञ्चािनमा रहेका गैरिरकारी िंस्थाहरुको 
कामकारिाहीिाई नगरको नीसत, योिना र प्राथसमकताको क्षेरमा काम िंिािन गने गरी 
पररिािन गररने छ । 

२११. गैर िरकारी िंस्थाहरुिाट िम्पािन गररएका कायिक्रमहरुको प्रभािकाररता िम्िन्िमा 
अनगुमनको व्यिस्था समिाईने छ । नगरको नीसत र कायिक्रमको पररसि सभर रही गैर 
िरकारी िंस्था र नगरपासिकाको िाझेिारीमा आयआििन, उद्यमश्शिता द्धिकाि, िाना 
पूिाििार सनमािर् र िशश्क्तकरर्का कायिक्रम िंिािन गने नीसत सिईने छ ।  

 

नगर िभा ििस्यज्यूहरु, 

पूिाििार द्धिकाि नीसत   

“िमिृीको मूि आिार,  द्धिकािमैरी पूिाििार” 

२१२. हामी सनिािश्ित भए पिात हाििम्म पूिाििार क्षेरमा सनमािर् गररएका िडक, िडक पिु, 
सिँिाई, घोडेटोबाटो, खानेपानी र भिनको िसमक्षा गरी आगामी आसथिक िर्िमा गररने 
पूिाििार िम्बन्िी काम प्राथसमकता र आियकताको आिारमा पूिाििारका कायि अगासड 
बढाईने छ । 
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२१३. "हाम्रो मसुिकोट, राम्रो मसुिकोट, हाम्रो िडा राम्रो िडा, हाम्रो टोिको द्धिकाि िनताको 
अपेश्क्षत सनकाि" भन्ने नाराका िाथ िनतािाई द्धिकाि सनमािर् प्रद्धक्रयामा असिकतम 
िहभासगता गराईने छ । 

२१४. शहरी शािकीय, प्रिानमन्री रोिगार कायिक्रम, मखु्यमन्री रोिगार कायिक्रम िस्ता 
िनताको िहभासगता मार्ि त िंिासित कायिक्रमहरुिाई प्रभािकारी रुपमा िंिािन गररने 
छ । 

२१५. राश्प् त तथा मध्य पहाडी रािमागिमा यार ु प्रसतक्षािय तथा यातायात द्धिश्राम स्थि र 
िािििसनक शौिािय सनमािर् गनि पहि गररने छ । 

२१६. स्थानीय निी, खोिा तथा बगरहरुिाट नदििन्य पिाथि उत्खनन तथा िंकिनका िासग 
प्रारश्म्भक िातािरर्ीय पररक्षर् (IEE) प्रसतिेिन तयार गरी कायािन्िय गररने छ । 

२१७. नक्िा पाि कायिद्धिसि पाि भई नक्िा पािको काम िमेत शरुु भईिकेको पररप्रेक्ष्यमा िो 
काम िाई अझै प्रभािकारी िनाउनका िासग रेसडयो कायिक्रम, प्रिार िामाग्री छपाई, 

असभमखुीकरर् तासिम र गोष्ठी िंिािन गररने छ ।  

२१८. िंघ र प्रिेशमा योिना माग गनिका िासग द्धिस्ततृ आयोिना प्रसतिेिन (DPR)  असनिायि 
हुँिा िडक पिु, स्थानीय िडक, भिन, खानेपानी, सिंिाई आदिको DPR तयार गरी 
कायािन्ियनमा ल्याइने छ । 

२१९. ढि सनमािर् कायि िम्पन्न भइिकेको खिंगा ििार तथा आिपािका क्षेरिाट सनस्कने 
िदु्धर्त पानी व्यिस्थापन ( Waste Water Management) का िासग द्धिस्ततृ आयोिना 
प्रसतिेिन (DPR) तयार गरर कायािन्ियन गररने छ । 

२२०. मसुिकोट नगर पासिकाको बिार क्षेरहरुमा सनयसमत पानी तथा िाथ रुम िद्धहतको 
िािििसनक शौिािय सनमािर् गररने छ ।  

२२१. िाढी, पद्धहरो, महामारी िस्ता द्धिपि िन्य घटना पीसडत नगरबासििाई उद्वार प्र िात 
आश्रय दिनका िासग ििरमकुाम आिपािको क्षेरमा २० िेश्ख ३० िना िम्म क्षमता 
भएको बहउुिेयीय िामिुाद्धयक भिन सनमािर् गनि पहि गररने छ । 

२२२. पूिाििार सनमािर् कायििाई अझै पारिशी, समतव्ययी र प्रभािकारी िनाउनका िासग 
योिनाहरुको िगीकरर् गरी स्थानीय आयोिना िैंक स्थापना गने र कायािन्ियन योग्य 
योिनाहरु क्रमशः कायािन्ियमा गररने छ । 

२२३. पासिका क्षेरिाट उत्पादित ििुको प्रशोिन एिं बिारीकरर्का िासग नागररक िहकारी 
िंस्थािारा िंिासित ििु िहकारी िंस्थािाई आसथिक एिं भौसतक िहयोग गरी िंस्थाको 
नाममा रहेको मसुिकोट नगरपासिका १२ मा  रहेको खािी िग्गामा िगु्ि प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गरी कृर्कको ििुको बिारीकरर्को परु्ि िसुनश्ितता गररनेछ । यिका 
िासग प्रारश्म्भक िरर्को पूिाििारको तयारी गररने छ । 

२२४. ििारी िािनहरुिाई व्यिश्स्थत रुपमा पाद्धकि ङ्ग गनि मसुिकोट नगरपासिका िडा नं १ को 
िल्िेमा सिद्धट िि पाकि  सनमािर् गररने छ ।   
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२२५. नगरपासिकाको बिार क्षेर खिङ्गामा रहेको बािमश्न्िरको श्िर्ोद्वार र उपयोगमा ल्याईने 
छ।  

 

झो.प.ुनीसत 

२२६. मसुिकोट नगरपासिकामा आियक रहेका नदि तथा खोिाहरुमा नगरबािीहरु िहि 
आिििाित गनि आियकताको आिारमा झिुङु्गे पिु सनमािर् कायििाई अगासड बढाईने 
छ । 

 

िडक नीसत  

“िडकको िदु्धििा िताततै, यातायातको अभाि हनेु छैन कतै” 

२२७. मसुिकोट नगरपासिकाका ििै िडा कायािियहरुिम्म कच्िी िडक पहुँि पगेुकोमा अि 
स्तरउन्नती तथा आियक ममित गरी बाहै्र मद्धहना िंिािन योग्य बनाईने छ ।  

२२८. स्थानीय िडकहरु सनमािर् गिाि प्राकृसतक माटोको क्षय भई प्राकृसतक प्रकोप सनश्म्तन 
िक्ने िंभािनािाई मध्यनिर गरी त्यिको न्यूसनकरर् गनि िायो ईश्न्िसनयररङ कायिको 
िरुुिात गररने छ ।  

२२९. स्थानीय िडकहरु सनमािर्को कामिाई िातािरर् मैरी र दिगो िनाउनका िासग प्रारश्म्भक 
िातािरर्ीय पररक्षर् (IEE) प्रसतिेिन तयारी कायािन्िय गररने छ । 

२३०. िडक स्तरोन्नसतको मखु्य काम नै िडक िौडाई, घमु्ती तथा िढाई ििुार भएको र 
यिका िासग असतररक्त िग्गा आियक पने भएकोिे िो को िसुन तता गरेर मार योिना 
माग गने िा कायािन्ियन गने नीसत सिइने छ । 

२३१. बढ्िो ििारी िघुिटना न्यूसनकरर् गनि ट्राद्धर्क प्रहरीिंगको िमन्ियमा िडक िशुािन 
िम्िन्िी ििेतना मिुक कायिक्रम िञ्चािन गररने छ । 

२३२. िािििसनक िग्गा/िडक असतक्रमर् गरी घर टहराहरु सनमािर् गिाि एकासतर नगरका 
िौन्ियि द्धिसग्रने र अको सतर िघुिटनाको िोश्खम बढने भएकािे िग्गा च्यापी तयार 
गररएका घर टहरा िकि िपहरु िमन्ियात्मक रुपमा िैठक ििी हटाउने प्रद्धक्रया अगासड 
िढाइने छ  । 

२३३. िडकहरुको मखु्य िर ुभनेको िथाभािी िग्ने र बगाइने पानी हो । पानी व्यिस्थापन 
तथा िडकको सनयसमत ममित िंभारका िासग कश्म्तमा िर्ाितको ४ मद्धहनाका िासग िडक 
खन् न पूर्ि रोक िगाईने छ र िडक िंरक्षर्का िासग िंरक्षक सनयकु्त गने व्यिस्था 
समिाइने छ ।  
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खानेपानी नीसत 

“नगर िरकारको अद्धिभारा, िनताका घरघरमा स्िच्छ पानीका िारा” 

२३४. खानेपानीको स्रोत िंरक्षर् तथा उपयकु्त पूिाििार द्धिकाि गरी खानेपानीको आपसुति 
व्यिस्था गररने छ िबै नगरिािीहरुिाई भरपिो,  शिु र गरु्स्तरीय खानेपानीको िेिाका 
िासग एक घर एक िारा नीसत िबै िडाहरुमा द्धिस्तार गरी कायािन्िय िम्पन् न गररने छ। 

२३५. नगरपासिका सभर आियक खानेपानी योिनाहरुको दिगो ििुी तयार गरी पिुि िंभाव्यता 
अध्ययन गररने छ । 

२३६. सिश्फ्टङ खानेपानी शरुुिात भएका स्थानहरुमा प्रभािकारी कायािन्ियन गररनकुा िाथै नयाँ 
आयोिनाहरु िाझेिारीमा िंिािन गररने छ । 

 

सिंिाई नीसत  

“कृद्धर् खेतीका िासग सिंिाई, आसथिक अन्नतीमा उिाई” 

२३७. नगरपासिका क्षेर सभरका खेतीयोग्य िसमनमा बाहै्र मद्धहना सिंिाई िदु्धििा प्रिान गनिको 
िासग प्राकृसतक मूि िंरक्षर् तथा पोखरी सनमािर् गरी सिंिाईका िदु्धििाहरु उपिब्ि 
गराउने नीसत अििम्बन गररने छ । 

२३८. प्रयािप्त सिंिाईको िदु्धििाको पूसतिका िासग प्रिेश िरकार, िंघीय िरकारिँग प्रयािप्त िहकायि 
गररने छ । 

२३९. नगरको द्धिसभन्न क्षेरमा बहउुपयोगी पनुिििीय (Refill Tank) सनमािर् गररने छ । 

२४०. "द्धकिानका गरा ििैँ हराभरा" हनेु गरी सिश्ञ् ित हनु बाँद्धक रहेका िग्गा िसमनहरुमा 
िैकश्ल्पक प्रद्धिसिको प्रयोग गरी सिँिाईको प्रिन्ि गररने छ । 

 

भिन नीसत 

भिनको िौन्ियिता, भकुम्प प्रसतरोिी भौसतक िंरिना अपररहायिता 
२४१. भिन नक्िा पाि तथा असभिेश्खकरर् कायििाई प्रभािकारी िनाउनका िासग हाििाई 

ििरमकुाम आि पाि तथा ििार क्षेरका भिनहरुको असभिेखाङ्कन कायिको थािनी  
गररने छ । 

२४२. प्रत्येक िडा कायािियहरुको आफ्नै भिन सनमािर् गने कायििाई सतव्रताका िाथ अगासड 
बढाईने छ । 

२४३. िाििनसनक तथा नीश्ि भिनहरुको सनमािर् गिाि प्रभािकारी रुपमा राद्धष्ट्रय भिन िंद्धहताको 
पािनामा िोड दिईने छ । 

२४४. नगरपासिकािाई िातािरर्मैरी नगरपासिका सनमािर् गनिको िासग यि आ.ि. सभरमा नै 
एक घर िूई रुख तथा एक घर िईु गमिा असभयानको रुपमा िंिािन गरी प्रभािकारी 
रुपमा कायािन्ियन गररने छ । 
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२४५. नक्शा पाि द्धिना सनमािर् भएका नगर क्षेरका घरहरुको असभिेश्खकरर् गनि िाि ुआिमा 
सनिेिन दिई प्रकृयामा आउनेिाई िाग्ने िस्तरुमा २५ प्रसतशत छुट दिईने व्यिस्था गररने 
छ । 

 

द्धििसुतकरर् नीसत  

२४६. "उज्यािो मिुी, मन हनु्छ खुशी" नाराका िाथ आगामी आिमा नगरपासिकािाई पूर्ि 
द्धिद्यसुतकरर् गरी अध्यारोमकु्त नगरपासिका घोर्र्ा गररने छ ।  

२४७. नगरपासिकाको आसथिक िहयोगमा िञ् िासित िाना िघिुिद्धिद्यतु आयोिनाहरुको ममित 
िम्भारका िासग नेपाि द्धिद्यतु प्रासिकरर् रुकुम पश् िम िँगको िहकायि, िमन्ियमा 
िंिािन गररने छ ।  

 

नगर िभा ििस्य ज्यहुरु ! 
िन तथा िातािरर् नीसत  

“ििािार िोगाऔ,ँ िातािरर् बिाऔ”ँ 

२४८. िामिुाद्धयक िन तथा अन्य सनकायको िहयोगमा एक िडा एक नििरी कायिक्रम िंिािन 
गनि पहि गररने छ । 

२४९. नगरपासिकाबाट िञ्चािन गररने पूिाििार सनमािर्का कायिहरुिाई िातािरर् िंरक्षर्िँग 
आिि गररने छ । 

२५०. िनिाई िातािरर् िंरक्षर् िँगिँगै आय आििनिँग िोडेर ििपुयोग गने नीसत अििम्िन 
गररने छ । 

२५१. निी, खोल्िा द्धकनाराको ििैु तर्ि को २० समटर भसूममा रुख तथा बोटद्धिरुिा कटानिाई 
सनरुत्िाहन गररनेछ । िाथै एक रुख कटानी गरे िापत कटानी गने गराउनेिाई 
कश्म्तमा पाँि िटा द्धिरुिा रोपर् गनि िगाई हकुािउन ुपने नीसत अििम्िन गररने छ। 

२५२. खोिा, नदिमा द्धिद्यसुतय करेन्ट र द्धिर्ािी प्रयोग गरी माछा माने कामिाई सनरुत्िाद्धहत गरी 
अटेर गनेिाई िण्ड िररिाना गररने छ । 

२५३. ििािार िंरक्षर्का िासग आियक कायिक्रमको व्यिस्था समिाइने छ । 

 

र्ोहरमैिा व्यिस्थापन नीसत  

२५४. “र्ोहर िििे गछि उििे मलु्य सतनुि पििछ” भन्ने नीसतिाई अििम्िन गिै नगर क्षेरमा 
हनेु र्ोहरमैिािाई टोि ििुार िसमसत िा नगरबािीबाट शलु्क उठाई र्ोहोर िाझेिारी 
प्रर्ासिमा उश्ित व्यिस्थापन गररने छ । 

२५५. ििरमकुाम आि पािका क्षेरिाट सनश्स्कने र्ोहर मैिािाई व्यिस्थापन गनिका िासग 
डश्म्पङ िाईटको पद्धहिाहन गरी द्धिस्ततृ आयोिना प्रसतिेिन (DPR) तयार गरर 
कायािन्ियमा ल्याईने छ ।  
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२५६. र्ोहरमैिा नै उत्पािन नगने, न्यनु गने, त्यििाई पनुः प्रयोग कायििाई व्यिहारमा 
अििम्िन गनि िरोकारिािाहरुको िहयोग र िहभासगतामा िीपमिुक, ििेतनामूिक 
कायिक्रम िंिािन गररने छ िाथै र्ोहरिाट िायो ग्याि उत्पािनका िासग िैकश्ल्पक 
उिाि प्रिििन केन्ििंग आियक िमन्िय गररने छ । 

२५७. र्ोहोरमैिा उत्िििन स्थिमा नै कुद्धहने र नकुद्धहने र्ोहर छुट्याउने र कुद्धहने र्ोहोरिाई 
मि िनाई करेिािारीमा प्रयोग गने कायि अििम्बन गररने छ । 

२५८. नगरका बिार, रािमागि तथा निी आिपािका क्षेरमा प्िाश्स्टक प्रयोगको िैकश्ल्पक 
व्यिस्था गरी र्ोहोर मैिा व्यिस्थापनका िासग स्थानीय टोि र िस्तीहरुिँग िहकायि 
गररने छ ।  

 

द्धिपि व्यिस्थापन नीसत 

२५९. प्राकृसतक िा मानिीय कुनैपसन कारर्बाट हनु िक्ने िम्भाव्य द्धिपिबाट िच्न बिाउन 
िरोकारिािाहरुको िमन्ियमा ििेतना कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२६०. नगर स्तररय द्धिपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी आकश्स्मक राहत कोर् खडा गररने र उिार 
कायिको िासग राहत िामाग्री र िनशश्क्त तयारी अिस्थामा राश्खने छ । 

२६१. द्धिपि व्यिस्थापनिाई 3C (िमन्िय, िहयोग तथा सनयन्रर्) का आिारमा िंिािन गररने 
छ । 

२६२. बाढी, पद्धहरो, डढेिो, खडेरी िस्ता िििाय ुपररितिनको प्रभाि कम गनि अनकूुिन तथा 
न्यूनीकरर्का कायिक्रम कायािन्ियन गरी पयाििरर्ीय प्रर्ािी र िमिुायको उत्थानशीिता 
द्धिकाि गररने छ िाथै पूिाििार द्धिकाििाई िातािरर्मैरी बनाईने छ । 

२६३. कोसभड १९ र िो बाहेकका िबै प्रकारका द्धिपिको रोकथाम तथा न्यूसनकरर्को िासग 
पूिि तयारी, प्रसतकायि र पनुिािभका कायिक्रम िंिािन गनि स्थानीय द्धिपि व्यिस्थापन 
कोर्मा बिेटको व्यिस्था गररने छ । 

२६४. िोश्खम यकु्त बस्तीहरुको स्थान्तरर् एिम ् द्धिपद् प्रभाद्धित क्षेरको पनुः सनमािर् गनि 
एकीकृत बस्ती द्धिकाि कायिक्रम मापिण्ड तयार गरी प्रिेश र िंघीय िरकारको आसथिक 
तथा प्राद्धिसिक िहयोगमा प्रकृया अगासड बढाईने छ । 

 

नगर िभा ििस्य ज्यहुरु ! 
मानि िंिािन द्धिकाि नीसत 

२६५. मसुिकोट नगरपासिकामा कायिरत िबै िनशश्क्तिाई िक्षम िनाई काममा एकरुपता र 
कायािन्ियनमा प्रभािकाररता ल्याई योिना कायािन्िय र अन्य िैसनक प्रशािसनक काममा 
सिघ्रता ल्याउन आियकता अनिुार कमििारीिाई आियक तासिम, असभमशु्खकरर् र 
गोष्ठीका कायिक्रमहरु िंिािन गररने छ । 

२६६. कायािियबाट िािििसनक िेिा प्रिाह गिाि कमििारीिे उच्ि मनोििका िाथ काम गने 
िातािरर्को सिििना गररने छ । िाथै िेिा प्रिाहमा नयाँपन ल्याउन तथा अन्यन्र 
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पासिकाको अनभुि िाटािाटको िागी नमनुा पासिकामा अन्तर श्िल्िा िा अन्तरपासिका 
रेखाङ्कन तथा अििोकर् भ्रमर् गररने छ । 

२६७. नगरपासिकाको ििोपरर द्धहत हनेु गरर राम्रो काम गरर उत्कृष्ठ नसतिा सनकाल्ने 
कमििारीिाई परुस्कृत गने र आिार िंद्धहता पािना नगने, आफ्नो श्िम्मेिारी बहन नगने, 

काम पन्छाउने, असनयसमतता भ्रष्टािारमा िंिग्न हनेु एिं गैरकाननुी काम गने िोको 
कोद्धहिाई काननु बमोश्िम कारबाही तथा िश्ण्डत गररने छ ।  

 

िािििसनक िेिा प्रिाह नीसत 

“हािी हािी काम, िोिी िोिी िेिा” 

२६८. नगरपासिका अन्तगितका िबै शाखा/इकाई/िडा कायिियबाट िम्पादित कामको गरु्स्तर 
तथा िेिा प्रिाहको िास्तद्धिक अिस्था िाँिबझुको िागी िम्बश्न्ित स्थानमा गई िमय 
िमयमा अनगुमन गने कायििाई सनरन्तरता दिईने छ ।  

२६९. िेिा प्रिाहिाई गरु्स्तररय बनाउन तथा कमििारीहरुको द्धपर मकाि गनुािो तथा िेिा 
प्रिाह गिाि आईपने िमस्या िमािानको िागी सनयसमत कमििारीहरुको बैठक आयोिना 
गररने छ । 

२७०. नगरपासिकािे प्रिान गने िम्पूर्ि िेिा र िदु्धििािाई क्रमश: सडश्िटाइिेशन गिै िेिा 
प्रिाहिाई िहि, िरि र पारिशी बनाइने छ । 

२७१. िरकारिे प्रिान गरेको िेिाहरुको मापनको िागी िेिाग्राही िन्तदु्धष्ट मापन कायिको 
थािनी गररने छ । 

२७२. िनताको िू–िशु्ित हनु पाउने िूिनाको हकको प्रत्याभसूत गनि कायािियबाट िम्पादित 
कायिहरुको िमयमै िािििसनक िनुिुाई, िनतािंग मेयर कायिक्रम, रेसडयो िम्बाि 
कायिक्रम, हेिो उपमेयर कायिक्रम, िािििसनक/िामाश्िक पररक्षर् िौमासिक रुपमा 
िािििसनकरर् गने कायििाई सनरन्तरता दिईने छ । 

२७३. नगर प्रहरीको सनयमनकारी भसूमकािाई प्रभािकारी बनाईने छ। प्राकृसतक स्रोत िािनको 
गैरकानूनी तस्करी सनयन्रर्, बिार, द्धिद्यािय िािििसनक क्षेर, व्यििाय िताि तथा 
िञ्चािन, मदिरा द्धिद्धक्र द्धितरर् र िेिन, घर सनमािर्, िािििसनक िग्गाको िाँि, सिमाना, 
इन्िन, सडपो, होटेि, ििु डेरी, माि ुपिि, और्सि पिि िगायत नागररकको िनश्िद्धिकािंग 
िम्बश्न्ित द्धिर्यहरुिाई प्रिसित काननुको असिनमा रद्धह कडाईका िाथ अनगुमन तथा 
िमस्या िमािान गरर स्थानीय िरकारको अनभुसूत गराईने छ । 

२७४. नेपािको िंद्धििान, स्थानीय िरकार िंिािन ऐन र प्रिसित अन्य काननुिे सनदििष्ट गरेको 
व्यिस्था अनिुार स्थानीय तह र िामिुाद्धयक िंघ िंस्थाहरुिाई स्थानीय िरकारप्रसत 
उत्तरिायी बनु्नपने व्यिस्थािाई प्रभािकारी रुपमा कायािन्यनमा ल्याईने छ  । 

२७५. नगरपासिकासभर िेिा प्रिाहिाई ििुभ र पहुंियोग्य बनाउनको िासग एद्धककृत 
घमु्तीिेिाहरु िंिािन गररने छ । 

 



 

मसुिकोट नगरपासिकाको आसथिक बर्ि २०७८/७९ को नीसत तथा कायिक्रम            28 
 

िंस्थागत क्षमता द्धिकाि नीसत 

२७६. िामो िमय िेश्ख टुङ्गो िाग्न निकेको यि नगरपासिकाको केन्ि तोक्ने कायि नगर 
िभाबाट पाररत गरी िोही बमोश्िम यिको व्यिश्स्थत र स्तरयकु्त पूिाििार द्धिकाि गररने 
छ।  

२७७. स्थानीय तहको नाममा रहेको िम्पूर्ि िग्गा िसमन, भिन, ििारी िािन र अन्य भौसतक 
िम्पत्तीका एद्धककृत द्धििरर् तयार गरी िरकारी िम्पत्ती िंरक्षर्को कायििाई व्यिश्स्थत 
गररने छ । 

२७८. नगरपासिकाको कायि प्रकृसत, कायि बोझ र औश्ित्यताको आिारमा आियक पने 
िनशश्क्त आकिन िम्बन्िमा अध्ययन, अनिुन्िान र द्धि िेर्र् गरी िङ्गठन तथा 
व्यिस्थापन ििेक्षर् र व्यिस्थापन परीक्षर्को कायििाई थप प्रभािकारी बनाईने छ । 

२७९. मसुिकोट नगरपासिका िबै कमििारीहरु आफ्नो कामको श्िम्मेिाररप्रसत पूर्ि बर्ािार र 
िो अनिुार कायििम्पािन मूल्याङकन गनि कायि द्धििरर् बनाई िागू गररने छ । 

२८०. नगर कायिपासिकाको बैठकबाट स्िीकृत मसुिकोट नगरपासिकाको कायि िम्पािन तथा 
कायि द्धिभािन सनयमाििीको पूर्ि पािनामा िोड दिईने छ । 

२८१. नगरपासिकाको कायि िम्पािनिाई सछटो छररतो, पारिश्शि एिं िेिाग्राहीमैरी तलु्याउन 
व्यिस्थापकीय क्षमता असभिदृ्धिमा िोड दिईनै छ । 

२८२. नगरपासिकाको िंस्थागत क्षमता िदृ्धिका िासग भौतीक पूिाििार द्धिकाि तथा असभिेख 
प्रर्ािीिाई व्यिश्स्थत गिै िसगनेछ । 

२८३. हाि नगरपासिका बिेको घरको स्िासमत्ि िाद्धिक कृद्धर् द्धिकाि कायािियबाट 
नगरपासिका मातहतमा ल्याउने कायि सिघ्रताका िाथ अगासड बढाईने छ । 

 

िामाश्िक िरुक्षा तथा पञ्जीकरर् नीसत 

२८४. व्यश्क्तगत घटना िताि तथा िामाश्िक िरुक्षा कायिक्रमिाई थप प्रभािकारी, आिसुनक 
प्रद्धिसिमा आिाररत र िनताको पहुँि तथा िहभासगतािाई िसुनश् ित गनि प्रर्ासिगत 
ििुारका कायिक्रमहरुिाई कायािन्ियन गररने छ । 

२८५. व्यश्क्तगत घटना िताि पूर्ितः अनिाइन प्रर्ािीमा आिि गररनेछ । िाथै व्यश्क्तगत 
घटना िताि िमयमै गराउन िनिेतना कायिक्रम िंिािन गररने छ । 

२८६. हस्तसिश्खत िबै व्यश्क्तगत घटना ितािका असभिेखिाई द्धिद्यतुीय माध्यमबाट व्यिस्थापन  
गररने छ। 

 

िूिना, िंिार तथा असभिेख व्यिस्थापन नीसत 

“िहा ँिंिार, त्यहा ँिंिार” 

२८७. िरकारको िौँथो अंगको रुपमा रहेको िंिार िगतमा काम गने िंिारकमीहरुको पेशागत 
उन्नसत तथा क्षमता असभबदृ्धिका िासग द्धिशेर् कायिक्रम िंिािन गररने छ । 
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२८८. नगरपासिकाको द्धिकाि सनमािर्, िशुािन, िेिा प्रिाह, योिना तिुिमा, िामाश्िक ििेतना 
तथा गसतद्धिसि िगायतका द्धिर्यमा किम ििाउने िंिारकमी र समसडयािाइ परुस्कृत 
गररने छ । 

२८९. नगरपासिकाबाट िम्पादित द्धिकाि, िािििसनक िेिाप्रिाह, िशुािन प्रिििन द्धिर्यमा 
िनप्रसतसनसि र िञ् िारकमी िीि अनभुि आिानप्रिान गररने छ । 

२९०. मसुिकोट नगरपासिकाको पद्धहिान िद्धहतको हाििम्म भएका महत्िपूर्ि भौतीक,  
िामाश्िक, आसथिक, िाँस्कृसतक एिंम मानि द्धिकाि िूिाङक िसमद्धटएको डकुमेश्न्ट्र तयार 
गरी प्रशारर् गररने छ। 

२९१. बढ्िो िूिना तथा िंिार प्रद्धिसिको उच्ितम प्रयोग गिै कोसभड १९ िस्ता महामारीमा 
पसन िेिा प्रिाहिाइ सनयसमत गनि बैकश्ल्पक द्धिसिहरु अपनाइने छ ।  

२९२. नगरपासिका तथा अन्य िरोकारिाि सनकायिे िम्पािन गरेका हरेक िानकारीमिुक 
िूिना तथा िानकाररहरु नागरीकहरुको िहिै पहुँिमा पगु्ने गरर प्रद्धिसिमैरी नगर िूिना 
केन्ि िंिािनमा ल्याइने छ ।  

२९३. नगरको िमग्र बस्त ु श्स्थसत नागररकको िहिै पहुँिमा पयुािउन आिसुनक सडश्िटि 
प्रोर्ाइि सनमािर् गरी िंिािनमा ल्याइने छ ।  

२९४. नगरपासिकािे िम्पािन गरेका हरेक नगर िभाका सनर्ियहरु, नगर कायिपासिकाका 
सनर्ियहरु, द्धिसभन्न द्धिर्यगत िसमसतका बैठकका सनर्ियहरु, रैमासिक प्रगसत र अन्य 
गसतद्धिसि तथा िानकारीहरुिाई सनयसमतरुपमा बेििाइट, सडश्िटि ििुना बोडि, द्धिसभन्न 
िमाश्िक िंिािहरु मार्ि त िािििसनक गररने छ ।  

२९५. मसुिकोट नगरपासिका क्षेरसभर रहेका महत्िपूर्ि पयिटकीय र िाबििसनक क्षेरहरुमा फ्री 
िाइर्ाई िडान गरर िूिना तथा िंिारको िहिता प्रिान गररने छ । 

२९६. नगरपासिका अन्तगित रहेका बिारहरुिाई व्यिश्स्थत तथा अपराििन्य घटनाहरुको 
न्यसुनकरर् गनि सिसिद्धटसभ क्यामरा िडान गररने छ।  

 

काननुी मासमिा तथा न्याय नीसत  

२९७. नगरपासिका क्षेरसभरका न्यायमा पहुँि नभएका पीसडत, अिहाय तथा अशक्तहरुिाई 
सनशलु्क कानूनी िेिा उपिब्ि गराईने छ । 

२९८. कानूनी िाक्षरता कायिक्रम िनप्रसतसनिी तथा मेिसमिापकतािहरुिाई असत आियक 
कानूनी ज्ञान प्रिान गने व्यिस्था गररने छ । 

२९९. द्धििाि िमािान भई पररिारमा पनुःस्थापना भएका व्यश्क्तहरुको सनरन्तर अनगुमन गररने 
छ र पाररिारीक मेिसमिाप र िामाश्िक ििुम्बन्ििाई प्रोत्िाह गररने छ । 

३००. न्याद्धयक कायििाई व्यिश्स्थत गनि प्रभािकारी िनाउन हेिो उपमेयर कायिक्रम िञ्चािन 
गनुिको िाथै न्याद्धयक कायिमा िंिग्न रहने नगर तथा िडा स्तरका िनप्रसतनीसि तथा 
कमििारीिाई क्षमता द्धिकािका कायिक्रमहरु िंिािन गररने छ। 
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३०१. स्थानीय स्तरमा हनेु द्धििािहरुिाई सछटो छररतो एिं प्रभािकारी रुपमा द्धििाि िमािानका 
उपायहरु अपनाईने छ िाथै द्धििािहरुिाई मेसमिापको माध्यमिाट टुग्याउन 
प्राथमीकताका िाथ प्रोत्िाहन तथा िहिीकरर् गररने छ । 

 

नगर िभा ििस्य ज्यहुरु !  

३०२. अन्त्यमा, मसुिकोट नगरपासिकाको यो पाँिौ नीसत तथा कायिक्रमिे द्धिकािका प्राथसमकता 
र बिेट तिुिमाका आिार तय गरेको छ । यो नीसत तथा कायिक्रम तिुिमा गनि प्रत्यक्ष 
रुपमा िहयोग गनुि हनेु मसुिकोट नगरपासिकाका उप–प्रमखु तथा कायिपासिका ििस्यहरु, 

प्रमखु प्रशािकीय असिकृत िगायत िम्पूर्ि कमििारीहरु, रािनीसतक ििका प्रसतसनसिहरु, 

उद्योग िाश्र्ज्य िंघ तथा व्यापार क्षेरका प्रसतद्धष्ठत व्यश्क्तहरु, िरकारी, गैरिरकारी 
सनकायहरु, द्धिर्यगत द्धिज्ञहरु, नागररक िमािका द्धिसभन्न महानभुािहरु र िंिारकमीहरुबाट 
प्राप्त िझुाि र िहयोगका िासग हृियिेश्ख िन्यिाि दिन िाहन्छु । यिै गरी यि नीसत 
तथा कायिक्रमको कायािन्ियन गनि िबैको रिानात्मक िल्िाह िझुािहरुको अपेक्षा गिै 
द्धििा हनु्छु  । 

िन्यिाि ! 
 

समसत २०७८/०३/१०          िेिीिाि गौतम 

           नगर प्रमखु 


