
वालिङ नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को नीलि िथा कार्िक्रम 

क) लिक्षा सम्बन्धी नीलििः 

१. आधारभतू तहका वालबाललकाहरुलाई लिवा खाजाको व्यवस्था गररनेछ ।  

२. प्रत्येक लवद्यालयलाई क्रमश: कम्प्यूटरको व्यवस्था गररनेछ ।  

३. सवै लवद्यालयहरुमा एकै प्रकारको रंगरोगन लगाईनेछ । 

४. प्रत्येक लवद्यालयबाट कलम्पतमा एक जना लशक्षकलाई ICT सम्पबलधध ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 

५. नगरस्तरीय अलतररक्त लक्रयाकलाप (खेलकूि, हालजरीजवाफ, वकृ्तत्वकला, संगीत आलि) संचालन गररनेछ । 

६. लवषयगत लशक्षकहरुलाई मागमा आधाररत ताललमको व्यवस्था गिै गईनेछ । 

७. प्र.अअ.अ र लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलतका अ्यक्षलाई लवद्यालय सधधार योजना लनमाण  सम्पबलधध ताललमको  व्यवस्था गररनेछ । 

८. आगामी शैलक्षक सत्रिेलख सवै लवद्यालयहरुमा कक्षा १ िलेख ५ सम्पम एकै प्रकारको स्थानीय लवषय लाग ूगररनेछ । 

९. सामधिालयक लवद्यालयहरुमा अंगे्रजी मा्यमवाट पठनपाठन व्यवस्था गररनेछ । 

१०. लवद्यालयहरुको भौलतक पवूाणधार लनमाण  सधधार सम्पबलधध कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

११. बाललिवस सहयोगी कायणकताण र लेखा हनेे लशक्षकलाई आवश्यक ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 

१२. लवद्यालय लनररक्ष /अनधगमन कायणलाई प्रभावकारी वनाईनेछ । 

१३. आवश्यकतानधसार लवद्यालय मजण / पधननणकशांकनको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

१४. लशक्षक िरवधिी लमलानको कायण लाई व्यवलस्थत गररनेछ । 

१५. प्रत्येक ३/३ मलहनामा आधारभतू/मा.अलव.अ प्र.अअ.अ वैठक नगरपाललकामा बस्ने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

१६. लवद्यालयहरुमा लशक्षक डायरीको अलनवायण व्यवस्था गररनेछ । 

१७. आधारभतू तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरीय रुपमा संचालनको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

१८. प्रत्येक वडामा एउटा मा्यालमक लवद्यालयलाई क्रमशः नमनूा लवद्यालय र सूचना प्रलवलध सम्पपधन वनाउिै ललगनेछ । साथै मा.अवी.अ तहमा क्रमश ईलनभेसन केधर 

खोलीिै ललगनेछ । 

१९. प्रालवलधक लशक्षा, एयलततभअजलषअ् क्ष्लकतततगतभ को स्थापना, मौजधिा मा.अलव.अ,लन.अमा.अलव.अ मा प्रालवलधक लशक्षा सञ्चालन गनणका लालग प्रौत्साहन गने । साथै 

प्रालवलधक लवद्यालयको रुपमा रुपाधतर  गिै ललगने छ । 

२०. सम्पप ूण लवद्यालयहरुलाई अंगे्रजी मा्यममा सञ्चालन गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

२१. ्लस २ र उच्च लशक्षामा  लवषयगत लवलशष्टता कायम राख्नका लालग लवद्यालय र कयाम्पपस वीच समझिारी कायम रालखनेछ । 

२२. नगरके्षत्र लभत्रका शैलक्षक संस्थाहरुको शैलक्षक गध स्तर सधधारका कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

२३. नगर लभत्र लशक्षा सलमलत र लशक्षा शाखा स्थापना गरर व्यवलस्थत लशक्षा प्र ालीको  लवकास गररनेछ । 

२४. वाललङ नगरपाललका लभत्रका लवद्यालयहरुको गध स्तर वलृि गनण ताललमको व्यवस्था, प्रलतस्पधाणको वातावर ,पधरस्कार एवं िण्डको व्यवस्था गररनेछ । 

२५. सामधिालयक लवद्यालयहरुको समग्र व्यवस्थापनका लालग लवशेष खालका कायणक्रम संचालन गररनेछ । 
२६. सवैका िालग र सधैका िालग लिक्षा भधने नारालाई मतूणरुप लिन लवलभधन कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

२७. कला र संस्कृलतको लवकास र संरक्ष  गररनेछ । 

२८. मेलडकल कलेज, ईलधजलनयररङ्ग कलेज, कृलष कयाम्पपस खोल्न सम्पबलधधत लनकायमा पहल गररनेछ । 

ख) स्वास््र् सम्बन्धी नीलििः 

१. रालतिय मापिण्ड बमोलजमका आधारभतू स्वास््य सेवाहरु नगर अधतरगतका सबै स्वास््य संस्थाबाट लनःशधल्क उपलब्ध गराईनेछ ।  

२. नागररकहरुको पह ुँच पधग्ने गरर लचलकत्सकीय सेवा प्रयोगशाला सेवा तथा अनधसधधान कायणहरु गनण स्वास््य संस्थाहरु स्थापना गरर स्वास््य प्रविणन,उपचार र पधनः 

स्थापना सेवा उपलब्ध गराईने छ ।  

३. स्वास््य संस्थाहरुलाई बाल, लकशोरलकशोरी,अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक मैत्री संस्थाको रुपमा लवकास गररनेछ । 

४. समधिायमा आधाररत स्वास््य स्वयं सेवक, स्वास््य आमा समधह, टोल लवकास संस्था जस्ता संघ संस्था र आम नागरीकहरुको पररचालन गरर स्वास््य 

सेवालाई थप प्रभापकारी बनाईनेछ । 

५. नसन ेप्रकृलतका रोगहरुको लनयधत्र  तथा उपचार,आंखा उपचार सेवा,मधख स्वास््यको प्रविणन तथा सडक िधघणटना धयूलनकर  तथा उपचारको व्यवस्था गररनेछ। 

६. खोप सेवालाई थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गनण आवश्यकताको आधारमा नयां भ्याकसीन थप गने र आपलूतण व्यवस्थापनमा नगरको क्षमता अलभबलृि 

गररनेछ । 

७. नगर अधतगणत हाल संचालनमा रहकेा सरकारी प्राथलमक स्वास््य केधरलाई लवशेषज्ञ सेवा सलहतको ५० वेडको अस्पतालको रुपमा स्तरोउधनती गररनेछ । 

८. स्थानीय जलडबधटी पलहचान, उत्पािन संरक्ष  तथा प्रशोधनलाई व्यवसायीकर  गनण प्रोत्साहन तथा प्रविणन गररनेछ । 



९. लाग ूपिाथणको लनयधत्र , मलिराको प्रयोगलाई लनरुत्सालहत तथा सधलतण जधय पिाथणको लवक्री लवतर  र प्रयोगमा प्रभावकारी लनयमन गररनछे । र यस्ता अस्वास््य 

पिाथणहरुको प्रगोगलाई रोकथाम गनण आवश्यक पैरलव तथा चेतना मलूक कायणक्रमहरु संचालन गरर यी व्यवहारबाट सलृजत स्वास््य समस्याको उपचार तथा 

पधनणस्थापनाको व्यवस्था लमलाईनेछ ।  

१०. नगर लभत्रका प्रमधख पयणटकीय स्थलहरुलाई स्वास््यका दृलष्टले पयणटक मैत्री बनाईनेछ । 

११. नगरका प्रत्येक स्वास््य संस्थामा सेवा प्रवाह लववर को लवद्यधलतय अलभलेख राख्ने र प्रलतवेिन गने कायणलाई कडाईका साथ लागध गररनेछ । ICT को 

मा्यमबाट रोपोटीङ गने व्यवस्था गररनछे । 

१२. पररवार लनयोजनका ५ वटै आधधलनक सेवाहरुलाई सम्पप ूण सरकारी स्वास््य संस्थाहरुबाट १२ मलहना नै उपलब्ध ह ने गरी सधलनलित गररनेछ । 

१३. लशक्ष  संस्थाहरु संग समधवय गरर स्थानीय आवश्यकता अनधसारको स्वास््य जनशलक्त उत्पािन गररनेछ , 

१४. गध स्तररय स्वास्थय सेवा प्रवाहका लालग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन स्तरउधनती तथा लनयमन गने । 

१५. कानधनी व्यवस्था गरर लनलज तथा गैर सरकारी के्षत्रबाट संचाललत, लनिान केधर षषधी पसल लगायतका स्वास््य संस्थाहरुको संचालन अनधमलत, नलवकर , 

सहलजकर  र लनयमन गररनछे । 

१६. सम्पप ूण नगरवासीलाई स्वा्य लवमामा समेलटने छ । 

१७. क्षयरोग, एच.अआई.अलभ.अ,षलो तथा पालनबाट सने लगायतका सरुवा रोगहरुको रोकथाम लनयधत्र  उपचार तथा पधनणस्थापनामा प्रथालमकता लिईनेछ । 

१८. लटलचड.अ हलस्पटलको पवूाणधार लनमाण  कायण अगालड वढाइनेछ । 

१९. नगरपाललका लभत्र जलडवधटी केधरको रुपमा लवकलसत गराई आयधवेि महालवद्यालयको स्थापना गनण पहल गररनेछ । 

२०. सवै वडाकेधर, स्वास््य संस्थामा कलम्पतमा एक एक वटा एम्पबधलेधसको व्यवस्था गररनेछ । 

२१. प्रत्येक वडामा स्वास््य चौलकको लनमाण  गरी आवश्यक उपकर  उपलव्ध गराईनछे । आवश्यक षषलध, खोपको लवतर  समलूचत रुपमा उपलव्ध गराई 

ररफरल केधरको रुपमा लवकलसत गराई न.अ.अपा.अकेधरमा आधधलनक सधलवधा सम्पपधन अस्पतालको लनमाण  गररनेछ । 

२२. लवद्यमान स्वास््य संस्थाको लवकास र लवस्तार गरी आधारभधत स्वास््य सेवामा सवैको पह ुँच कायम गररनेछ । 

२३. स्वास््य र सरसफाई सम्पबलधध जनचेतना अलभवलृि गरी HIV/AIDS , लाग ूपिाथण तथा िधव्यणसनी लनयधत्र  र लतनको हरेचाहको लालग लवलभधन स्वास््य 

संस्थाहरुको सहयोग, समधवय र साझेिारी गने नीलत अवलम्पबन गररनेछ । 

२४. मलहला स्वास््य स्वंय सेलवकाहरुलाई प्रोत्साहन सधलवधा उपलब्ध गराईनेछ । 

२५. वाललङ प्राथलमक स्वास््य केधरलाई मोवाइल हाईवे अस्पतालको रुपमा संचालन गरनेछ । 

२६. पतधजली योग पीठको केधर लनमाण  गनणको लालग जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गररने छ ।   

ग)  मलििा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका व्र्लि र जेष्ठ नागररकिरु सम्बलन्ध नीलििरुिः 

१. लैङलगक समता अलभबलृि गरर लैङलगक समानता कायम गनण पहल गरीनेछ ।  

२. मलहलाहरुको आलथणक र सामालजक सशलक्तकर का लालग आवश्यक लक्रयाकलाप संचालन गररनेछ । 

३. मलहलाहरुको आम्पिानी बलृि ह ने खालका रोजगारमधलक र व्यवसालयक लक्रयाकलाप संचालन गररनेछ । 

४. एकल मलहलाको क्षमता तथा व्यवसालयक लक्रयाकलाप अलभवलृिमा लवशेष ्यान पधऱ्याईनेछ । 

५. लहसंा लपलडत मलहलाको उलचत संरक्ष को व्यवस्था लमलाईनेछ । 

६. मानव बेचलवखनमा परेका मलहलाको लालग संरक्ष  र सीप लवकासमा लवशेष ्यान पधऱ्याईनेछ । 

 बािबालिका सम्बलन्ध नीलििरु 

१. नगरपाललका के्षत्र लभत्र फेला परेका वेवाररसे वालबाललकाहरुको संरक्ष को व्यवस्था लमलाईनेछ । 

२. लहसां प्रभालवत बालकाललकाको संरक्ष  र लशक्षाको व्यवस्था लमलाईनछे । 

३. बालश्रम मधक्त नगर घोष ाको लालग आवश्यक लक्रयाकलाप संचालन गररनेछ । 

४. बालमैत्री नगर बनाउन आवश्यक लक्रयाकलाप गररनेछ । 

५. बाललवकास र बालमैत्री वातावार का लालग स्माटण बाल कलव/ स्माटण बाल संजाल गठन गररनेछ । 

६. प्रत्येक लवद्यालय र प्रत्येक वडामा वालकलव गठन गरर नगर स्तरीय बाल संजाल गठन गररनेछ । 

फरक क्षमिा भएका व्र्लििरुका िालग नीलििरु 

१. फरक क्षमता भएका व्यलक्तहरुको लालग सीप तथा क्षमता लवकास कायणक्रम संचालनको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

२. फरक क्षमता भएका व्यलक्तहरु सम्पमानपवूणक लजउन सकने वातावर को सजृना गनण आवश्यक लक्रयाकलाप संचालन गरीनेछ । 

३. फरक क्षमता मैत्री भौलतक संरचना लनमाण को लालग जनचेतना मधलक कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

४. फरक क्षमताको लवकासको लालग लसप मधलक कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  



 जेष्ठ नागररक सम्बलन्ध नीलि 

१. जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान,सीप र अनधभवलाई नगरपाललकाको लवकासमा आत्मसाथ गररनेछ  । 

२. जेष्ठ नागररकहरुलाई सम्पमान पवूणक लजउन पाउने वातावर  तयार गररनेछ । 

३. प्रत्येक वडामा १-१ वटा लिवा सेवा केधर स्थापना गनण आवश्यक व्यवस्था लमलाईनेछ । 

४. अधतरपधस्ता सीप हस्ताधतर को लालग आवश्यक कृयाकलापहरु संचालन गररनछे ।  

५. ६० वषण उमेर पधरा भएका जेष्ठ नागररकहरुलाई पररचय पत्र उपलब्ध गराई सो अनधसारको सेवा सधलवधा उपलब्ध गराउन सम्पबलधधत संस्थालाई 

अलभमधलखकर को व्यवस्था लमलाईनेछ ।  

(घ) कृलष/पशध/सहकारी नीलत तथा कायणक्रम  

१. गाुँउमा उत्पािन बजारमा बजारीकर  गने । 

२. वाललङ नगरको १४ वटा वडाका प्रत्येक एक गाुँउलाई प्रालवलधक ताललम उपलव्ध गराई एक गाुँउ एक उत्पािन कायणक्रम, प्रत्येक ग्रामी  घरमा कम्पतीमा एक 

घर एक रोजगार श्रजृना गने । 

३. गाुँउ गाुँउमा आलथणक लवकासका लालग उत्पािनमलूक घरेलध कायणक्रम लाग ूगने । 

४. आधधलनक प्रलवलधयधक्त कृलष कायणक्रमलाई प्रोत्सालहत गररने छ । पशधपंछी पालन र कृलषमा आत्मलनभणर ह ने कायणक्रमलाई अगालड वढाइने छ । 

५. व्यवसालयक कृलष तथा पशधजधय उत्पािनमा कृषकहरुलाई सघाउ पधरयाउने खालका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

६. कृलष उपजमा लकटनाशक षषलधको प्रयोगलाई लनरुत्सालहत गिै अगाणलनक उत्पािनमा जोड लिइनेछ ।  

७. लवलभधन वडाहरुमा कृलष पकेट के्षत्रका कायणक्रमहरु संचालन गरीनेछ । 

८. नेपाल रातिबैकको मौलरक नीलत अनधसार कृलषमा सह लीयतप ूण व्याजिरको सधलवधालाई नगरपाललका जमानतमा बसी ऋ  उपलब्ध गराईनेछ । 

९. िात ृलनकायको सहयोगमा कोष खडा गरी सस्तो व्याजिरमा नगरपाललकाले उद्यमीहरुलाई ऋ  उपलब्ध गराउन ेछ । 

१०. वीउपजूी पररचालनको कायणक्रमलाई आगामी आ.अव.अमा पलन लनरधतरता लिईधछे । 

११. पधश लवमा,नश्ल सधधार कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

१२. पशध संरक्षा एंव प्रवधन कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

१३. नगर लस्थत सहकारी संस्थाहरु अनधमलत,लनयमन,लवस्तार,प्रलशक्ष  सम्पबधधी कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

(ङ) पवूािधार नीलि  

१. शहरी योजना तथा भवन लनमाण  मापिण्ड, २०७२ को प ूण पालनामा जोड लिईनेछ । 

२. Smart Waling कायणक्रम अधतरगत नगर के्षत्रका घरहरुमा Pink Color का घरहरु र गाुँउ के्षत्रका घरहरुमा सम्पबलधधत गाुँउ/वडाले लसफाररस गरे वमोलजमको 

Color का घरहरु रहनेछन । Pink Color को स्माटण वाललङको लोगो बनाई लाग ूगररनछे ।  

३. प्रत्येक वडाका सडक, खानेपानी, लसंचाई र फोहोर व्यवस्थापन गनण योजना बैंक लनमाण  गरर सम्पबलधधत के्षत्रवाट कायाणधवयन गने । 

४. नगरपाललका लभत्रका सवै वडामा एउटै प्र ालीको लवद्यधत उपलव्ध गराउन र प ूण रुपमा लोडसेलडड.अ हटाउन पहल गररनेछ । 

५. वैकलल्पक उजाणको रुपमा सौयै उजाण, शधधय फोहोर मैलाको रुपमा वायो ग्याुँसको लवकास गररनेछ । 

६. परूानो बजारहरुलाई क्रमशः सधधार गरर सडक चौडा गने, ढल तथा नालाको व्यवस्था गररनेछ । 

७. नयाुँ बजार र नयाुँ वस्ती लवकासका लालग योजनावि लवकास गररनेछ । Land Pooling को मा्ययमवाट व्यवलस्थत बजार र वस्तीको लवकास गररनेछ । 

८. नगरको सवै वडाहरुमा ठूला योजनाहरु सडक, खानेपानी, लसंचाई एवं अधय पवूाणधार लनमाण मा DPR लनमाण  गरर व्यवलस्थत रुपमा कायण गररनेछ । नगरलभत्रका 

पवूाणधार लनमाण  गिाण वडास्तरीय, नगरस्तरीय र प्राधत/संघस्तरीय योजना गरी ३ तहमा वलगणकर  गरर कायाणधवयन गररनेछ । 

९. सानालतना भपैरी आउने पवूाणधार लनमाण  गनणका लालग कूल पजूीगत बजेटको वडा स्तरीय योजनाका लालग कलम्पतमा १० प्रलतशत र नगरस्तरीय योजनाका लालग 

५ िेलख १० प्रलतशत बजेट ममणत सम्पभार कोषमा लवलनयोजन गररनेछ । 

१०. लथाललङ्ग पोलका तारहरुलाई व्यवलस्थत गराउन लगाईने छ । 

११. नगरपाललका लभत्रका राजमागणलाई ४ लेनको वनाईनेछ । 

१२. नगरस्तरीय सडकलाई २ लेनको वनाईनेछ । साथै वाहै्र मलहना चल्ने वनाईनेछ । 

१३. नगर यातायात र नगर ग्रामी  यातायातलाई व्यवलस्थत बनाइनेछ र सधरलक्षत वनाईनेछ । साथै मापिण्ड तोलक रुट परलमटको व्यवस्था गररनेछ । साथै स्माटण 

यातायातको व्यवस्था गररनेछ । 

१४. पालकण ङ व्यवलस्थत गराईनेछ । सडकमा पालकण ङ लनषेध गररनेछ । 

१५. वडा कायाणलयको भवन नभएको वडाहरुमा क्रमशः वडा कायाणलय भवनको लनमाण  गररनछे । 

१६. नयाुँ नापी गराई वाटोलाई लगत कट्टा गरी सावणजलनक वनाईनछे । 

१७. नगरका आसपासका के्षत्रहरुको लवकास गरर सेटलाईट लसटी/लभलेजको रुपमा लवकास गररनेछ । 



१८. लागत साझेिारी / सहभागीतामा योजना कायाणधवयन गने लवलधलाई प्राथलमकता लिईनेछ । 

१९. पवूाणधार लनमाण मा सावणजनीक लनजी साझोिारी नीलत अनधसर  गरर लागध गररनेछ । 

२०. कध नै आयोजना तथा कायणक्रममा िोहोरोपना पनण गएमा नगर कायणपाललकाको वोडण बैठकबाट उक्त आयोजनातथा कायणक्रमहरुलाई संशोधन गने गररनेछ ।  

(च)   समावेिीकरण सम्बलन्ध नीलि  

१. लोपोधमधख जातीहरु माझी, कध माल र िललतहरुका साथै लवपधन वगणहरुको लालग लवशेष कायणक्रम उपलव्ध गराईनेछ । 

(छ)   पर्िटन नीलि  

१. आधतररक एवं वाह्य पयणटक लभत्रयाउन सहयोग पधग्ने खालका पयणटकीय स्थलहरुको पलहचान, संरक्ष  र लवकास गररनेछ ।  

२. आधतररक पयणटनका लालग पाकण को लनमाण  गररनेछ । 

३. लवलभधन पयणटकीय स्थानको पवूाणधार लनमाण  गरर होमस्टे, प्राचीन संस्कृलतको अ्ययन केधर, मनोरञ्जनात्मक वातावर को लवकास गररनेछ ।  

४. ्याराग्लाईलडड.अ, कयानोइड, साईलकलङ, ऱ्यालटटङ जस्ता साहलसक पयणटकलाई सहयोग पधग्ने खालका पवूाणधार लवकास एवं प्रविणनात्मक कायणक्रम संचालन 

गररनेछ । 

(ज.) आन्िररक आर् वृलि/कर/राजश्व पररचािन सम्बन्धी नीलि  

१. आधतररक आयमा सवल वनाउन राजश्वमा सधधार गरी सहज सरल र िायरा फरालकलो वनाई सवणसधलभ वनाउने । 

२. आधतररक आय वलृि गनणका लालग राजश्वका/करका लवलभधन के्षत्रहरुको पलहचान  गररनेछ ।  

३. फोहोरमैला व्यवस्थापन वापत प्रत्येक घरधधरी, संघसंस्था, कायाणलय, व्यापाररक पसललाई कर/शधल्क लगाईनेछ  

४. टेललफोन टावर, केवल लाइन र होलडणड.अ वोडणमा कर लगाईनेछ । 

५. नगरपाललकाले लवलभधन क्षेत्रवाट प्राप्त गने कर, शधल्क तथा िस्तधरलाई प्रभावकारीरुपले संकलन गनणका लालग सम्पबलधधत सरोकारवाला लनकायसुँग सहकायण 

गररनेछ । 

६. राजश्व प्रशासन शाखालाई थप सधदृढ गि ैललगनेछ । 

७. घर नकशापास लनयलमत गिाण लाग्ने जररवाना रकमलाई नकशापास िस्तधर वरावर लाग्ने गररएको छ । 

८. सालवक िेखी लाग ूभई आएका कर/गैर कर का िरहरुमा सामाधय बलृि गररएको छ । 

(झ)  वन, वािावरण िथा सरसफाई नीलि 

१. सफा र हररयाली नगरपाललका लनमाण का लालग हररत सडक, खोला खोल्सामा वकृ्षा रोप , बाुँस रोप , रुख तथा बाुँसिारा तटवधधन, सामधिालयक भवनको 

संरक्ष , खाली ठाुँउमा वकृ्षारोप  आलि कायण गररने छ । 

२. एक घर एक रुखको लवरुवा, घरको छत र वरण्डामा कौलश खेतीको शधरुवात गरी नगरलाई सफा र हररत नगरको रुपमा लवकास गररनेछ ।  

३. आलधखोलाको सफाईमा लवशेष ्यान लिइन ेछ । नालाको पानी लमसाउिा सफा गरेर मात्र लमसाउने व्यवस्था गररनेछ । 

४. आलधखोला र सहायक खोलाको आधधलनक प्रलवलध अपनाई वह उपयोग र संरक्ष  गररनेछ । 

५. सरसफाई केधरको प्रभावकाररतामा अरु वलृि गरी क्षमता लवकास गने । यस्ता केधर वडा वडामा लवस्तार गररनेछ । 

६. श्भचय ्बकतभ प्र ालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई फोहोरवाट आधधलनक प्रलवलध अपनाई वह उपयोगी वनाइने छ 

७. नगरके्षत्रमा ्लालष्टकको फोहोरलाई लनरुत्सालहत गिै ललगनेछ ।  

८. नगरपाललकालाई प ूण सरसफाईयधक्त नगर घोष ा गनेतफण  अलभयान अगालड बढाईनेछ । 

९. वातावर  संरक्ष का लालग लजल्ला वन कायाणलयसुँग समधवय गरी एक नगर अनेक उद्यान कायणक्रम सफल पानण आवश्यक कायणहरु अगालड वढाईनेछ । 

१०. नगरपाललका के्षत्रलभत्र संचाललत ठूला आयोजनाहरुको लनमाण मा वातावर ीय प्रभाव मलू्यांकन र Bio Engineering को प्रलवलध अवलम्पबन गररनछे । 

११. नगरलभत्र ह ने भसू्खलन, वाढी पलहरो, आगलालग, भधकम्पप, आलि जस्ता प्राकृलतक  लवपलर र अधय कृलतम लवपलरवाट तधरुधत राहत कायण गनण नगरपाललका, सशस्त्र 

प्रहरी, नेपाल प्रहरी, लजल्ला प्रहरी र नेपाल रेडक्रससुँग समधवय गरी  तधरुधत प्राथलमक राहत र िीघणकालीन  योजना वनाउन न.अपा.अमा लवपि व्यवस्थापन केधर 

स्थापना गररने छ । लवपि व्यवस्थापनका लालग अस्थायी Shelter को व्यवस्था गररने छ । 

(ञ) उद्योग/घरेिु उद्योग सम्बन्धी नीलि  

१. बजार के्षत्रमा उद्योग स्थापनाका लालग पहल गने । 

२. घरेलध तथा साना उद्योगको लवकास र प्रविणनमा जोड लिईनेछ । 

३. नगरपाललकाको लनलित के्षत्रलाई षद्योलगक के्षत्रको रुपमा लवकास गररनछे । 

४. स्थानीय कच्चा पिाथणमा आधाररत उद्योगको स्थापना गनण प्रोत्साहन लिईनछे । 



५. PPP मोडेलमा उद्योगहरु स्थापना गररनेछ । 

(ट) मानव संिाधन सम्बन्धी नीलि  

१. नगरपाललका कायाणलय, वडा कायाणलय र लवषयगत शाखा कायाणलयहरुको कमणचारीहरुमा Chain of Command, सेवाग्राही प्रलत उररिायी र कमणचारी 

आचारसंलहता लनमाण  गरर लाग ूगररने छ । कायणरत कमणचारीको आचारसंलहता बनाई कायाणधवयन गररनेछ ।  

२. नगरपाललकाको व्यवलस्थत लवकासको लालग सल्लाहकारहरु, लवषय लवज्ञ सल्लाहकार, Consultant र नगरको समलूचत लवकास र Smart Waling का लालग 

आवश्यक जनशलक्त लनयधलक्त गररने छ । 

३. कमणचारीहरुलाई समय सापेक्ष लवलभधन सीपमलूक तालीम कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

४. शाखा प्रमधखहरुसुँग कायणसम्पपािन करार गरी काम गने कायणको थालनी गररनेछ । 

५. कमणचारीहरुको कायणसम्पपािन मलू्यांकन गरी उत्कृष्ठ काम गने कमणचारीलाई पधरस्कृत गने नीलत ललइनेछ । 

६. नगरपाललका र वडा कायाणलयहरुमा काम गन ेकमणचारी म्ये अलतररक्त काम गने कमणचारीहरुको लालग अलतररक्त काम गरेवापत खाजा, यातायात तथा संचार 

सधलवधा लगायतका सधलवधा लिईनेछ । साथै लफल्डमा खलटने प्रालवलधकहरुको लालग लफल्ड भरा वापतको सधलवधा उपलब्ध गराईनेछ ।  

(ठ) सुिासन,संगठन लवकास िथा कार्ाििर् व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलि  

१. Internet of Things (IoT) को प्रयोग गररनेछ । 

२. संघीय सरकार, प्रािेलशक सरकार र स्थानीय तहको ऐन लनयमानधसार नगर कायणपाललकालाई आवश्यक पने श्रोतको अव्यवस्था हरेी संगठन संरचना र िरवधिी 

श्रजृना गनण Organization Development (OD) अ्ययनको आधारमा पिपलूतण गररने छ । 

३. नगरपाललकाको प्रशासलनक तथा सांगठलनक संरचना र संस्थागत प्र ालीलाई चधस्त िधरुस्त, लवश्वसनीय क्षमतायधक्त र प्रभावकारी वनाउिै अत्यावश्यक ररक्त 

िरवधिीहरुमा उपयधक्त प्रलक्रयावाट पिपलूतण गररनेछ ।  

४. सधशासन स्थापनाको लालग आवश्यक काननू, लनयम, लवलनयमावली, कायणलवलध, आलिको लनमाण  गरर Chain of Command को लनमाण  गररने छ  । 

५. सवै कमणचारीहरुको कायणलववर  वनाई लाग ूगररनेछ । 

६. नगरपाललकाको कायण सम्पपािनलाई लछटो, छररतो, पारिशी एवं सेवाग्राहीमैत्री तधल्याउन व्यवस्थापकीय क्षमता अलभवलृिमा जोड लिईनेछ । 

७. नगरपाललकाको संस्थागत क्षमता वलृिका लालग भौलतक पवूाणधार लवकास तथा अलभलेख प्र ालीलाई व्यवलस्थत गिै ललगनेछ । 

८. उत्कृष्ट कायण गने नगरपाललकाका कमणचारी, करिाता, उपभोक्ता सलमलत, फोहरमैला व्यवस्थापन लसलमलत, टोल लवकास सलमलत, संचारकमीलाई पधरस्कृत गने 

पद्वलतको  थालनी गरी  यसलाई लनरधतरता लिईनेछ । 

९. नगर कायणपाललकाको वैठकवाट स्वीकृत वाललङ नगरपाललकाको कायण सम्पपािन तथा कायण लवभाजन लनयमावलीको प ूण पालनामा जोड लिईनेछ । 

१०. नगरपाललकालाई आवश्यक मेलशनरी षजार, ढधवानीका साधन र सवारी सााधनहरु खररि गररनेछ । 

११. हाल मधत्रालयबाट प्राप्त संगठन संरचना िरबधिी लववर  बमोलजमको िरबधिी स्वीकृत गरी लाग ूगरीनेछ ।  

(ड) मर्ािदा पािन सम्बन्धी नीलि 

१. नगरसभा संचालन कायणलवलध २०७४ मा उल्लेलखत मयाणिा पालन सम्पबलधध लवलवध लवषयहरुलाई कडाईका साथ पालनामा जोड लिईनछे । 

२. जनलनवाणलचत प्रलतलनलधहरुका लालग आचारसंलहता वनाई लाग ूगररनेछ । 

३. नगरकायणपाललकाको वैठकवाट स्वीकृत वैठक संचालन सम्पबलधध कायणलवलधको पालनामा जोड लिईनेछ । 

(ढ) र्वुा िथा खेिकूद नीलि  

१. खेलकूिको समलूचत लवकास गनण पवूाणधारको लनमाण , लसकाई, प्रलतयोलगता आलिको आयोजना गररनछे । 

२. वाललङ नगरपाललकामा अवलस्थत खेलकूि मैिानलाई पवूाणधारयधक्त सधलवधा सम्पपधन रंगशाला लवकास गररनेछ । 

३. वाललङ नगरपाललकामा अवलस्थत कभडण हलको ममणत सम्पभार गरीनेछ । 

(ण) साविजलनक नीलज साझेदारी नीलि 

१. गाुँउ नगरको रुपमा रहकेो वाललङ नगरपाललकामा गाउ नगर साझेिारी लवकासको रुपमा अगालड वढाइने छ । 

२. लनजी के्षत्र, सहकारी के्षत्र र सावणजलनक के्षत्र बीच सहकायणको आधारमा लवकासका कायणक्रम गररनेछ । 

३. यस नगरपाललका क्षेत्रलभत्र केवलकार लनमाण , मनोरञ्जनात्मक पाकण , उद्यान, पधस्तकालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हाट वजार संचालन,  ्याराग्लाईलडड.अ जस्ता 

कायणका लालग सावणजलनक लनजी साझेिारी मोडलमा काम गने पररपाटीको लवकास गररनेछ । यसका लालग लभरक,उद्योग वाल ज्य संघ लगायतका अधय 

सरोकारवाला  लनकायसुँग सहकायण गररनछे । 



४. वाललङ लस्थत वाललङ उद्योग वाल ज्य संघ, जेसीज, लायधस, रोटरी, स्थानीय कलवहरु, संचार संस्थाहरु, लमलेलनयम िेक व्यवस्थापन सलमलतसुँग सहकायण र 

साझेिारीमा कायणक्रमहरु संचालन गररनेछन । 

५. उद्योग वाल ज्य संघ जस्ता लनकायसुँग सहकायण गरी वजार के्षत्रमा लस.अलस.अलट.अभी.अ जडान गनण पहल गररनेछ । 

६. मासध व्यवसायी संघ सुँगको सहकायणमा मासध पसल सधधार, पशध वधशाला लनमाण  जस्ता कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

७. लभरक संगको सम्पझौतालाई कायाणधवयनमा ललगनेछ । 

(ि) सामालजक पररचािन िथा टोि लवकास नीलि 

१. टोल लवकास तथा सामधिालयक संघ संस्थाहरुको सहयोग, समधवय र सलक्रयतामा सामधिालयक लवकासका कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

२. सामधिालयक संस्थाहरु एवं ललक्षत वगण केलधरत पवूाणधार लवकास, संथागत लवकास, आयमलूक एवं सीपमलूक कायणक्रम तथा क्षमता लवकास सम्पबलधध 

कायणक्रमहरु टोल लवकास संस्था माफण त संचालन गररनेछ  । 

(थ) सचूना िथा संचार नीलि  

१. िधरसंचार प्र ालीलाई सवै वडामा सवणसधलभ वनाउन पहल गररने छ । क्षऋ्त ्प्र ालीलाई आधधलनकतम उपकर  उपयोग गरर प्रत्येक नागररकलाई सधशधलचत गररने 

छ । 

२. नगरपाललकावाट संचाललत लवलवध लवकास कायणक्रम, सेवा प्रवाहको अलधकतम सावणजलनक गरी पारिलशणता र जवाफिेलहतामा अलभवलृि गररनेछ । 

३. सूचना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसलगणक अलधकार भएकोले सोको प्रत्याभलूत गनण नगरपाललकाले आटना गलतलवलधहरुलाई लवलभधन मा्ययमवाट सहज र 

सवणसलभ रुपमा प्राप्त गनण सकने  तथा सावणजलनक गने व्यवस्था लमलाईनछे ।  

४. स्थानीय पलत्रका, FM  रेलडयो, केवल र टेलललभजनहरु माफण त नगरका गलतलवलधहरु आवश्यकतानधसार प्रकाशन र प्रसार  गररनछे । 

५. सूचना तथा संचार के्षत्रको संरक्ष , प्रविणन र लवकास गनण आवश्यक कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

६. खोजमलूक र अनधसधधानमलूक पत्रकाररतालाई प्रविणन गनण लवलभधन कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

७. वडा र नगरका लवलभधन स्थानहरुलाई Free Wi-Fi Zone बनाईने छ । 

८. मोवाईल एप माफतण घर–घर बाटनै सेवा ललने कायणको शधरुवात गरीने छ । 

(द) ममिि सम्भार सम्बन्धी नीलि   

१. सवै वडाहरुमा वाहै्र मलहना सवारी साधन चल्न सकने सडक (All weather roads) वनाउन ममणत संभार कोष स्थापना गरी सोवाट काम गररनेछ । 

२. नगरपाललकामा रहकेा पधराना सवारीसाधनहरु म्ये चलाउन लमल्ने खालका सवारी साधनलाई ममणत गररनेछ र चलाउन नलमल्ने खालका सवारी साधनलाई 

काननूी प्रलक्रया पधऱ्याई लललाम लवलक्र गररनछे । 

३. सडक लवभाग अधतगणतको मातहतमा लनलमणत लसिाथण राजमागणको छाङछाङिी िेखी वायाटारी सम्पमको खण्डको वाटोलाई लडलभजन सडक कायाणलय पोखरासुँग 

समधवय गरी लनयलमत रुपमा ममणत सम्पभार गरी खाडल रलहत सडक वनाउने पहल गररनेछ । 

४. सडकका सानालतना ट्याक खोल्ने, ममणत सम्पभार गने लगायतका कायणमा नगरपाललकामा रहकेो व्याकहो लोडरको प्रयोगलाई प्राथमीकता लिईनेछ । 

(ध)  सामालजक सुरक्षा नीलि  

१. सामालजक सधरक्षा भरा लवतर  कायणलाई बैलकङ् प्र ाली माफण त सरल र सहज रुपमा लवतर  गने नीलत ललइनेछ । 

न) स्माटि लसलट./ आई.लट. सम्बलन्ध नीलि 

१. वाललङ नगरपाललकाको शहरी क्षेत्रलाई स्माटण लसलटको रुपमा तथा ग्रमाी  बस्तीलाई स्माटण लभलेजको रुपमा लवकास गरीनेछ । 

२. नगरपाललकाले प्रिान गने सेवाहरुमा सूचना प्रलवलधको प्रयोगलाई प्राथलमकतामा रालख प ूण लडलजटलाईजेसन, IoT (Internet of Things) को प्रयोगलाई 

व्यापक बनाईनेछ । 

३. नगरपाललकाको लिघणकाललन लवकासको लालग  ISO37120:2014 तथा SDG का लथम तथा सूचाङ्कहरुमा आधाररत योजनाहरु लवकास गररनछे । 

४. प्रत्येक वाडण तथा गांउमा रहकेा इधटरनेट नपधगेको स्थानमा ईधटरनेट कनेधटीलभलटको जालो फैलाईनेछ । 

५. लवद्यालय तथा अधय सावणजनीक स्थलहरुमा Wi-Fi लवस्तार गररनछे । 

६. नगरपाललकाले गने सम्पप ूण कायणहरुमा सकेसम्पमको ICT तथा IoT को प्रयोगबाट सेवाग्राहीमैत्री बनाईनेछ । 

७. सम्पप ूण सरकारी कायाणलय तथा लवद्यालयहरुमा Smart Attendance System लागध गररनेछ । 

८. Sensors, Robotics र Automation लाई बलढ भधिा बलढ प्रयोगमा ल्याईनेछ । 

९. Digital Divide लाई कम गनण Digital लशक्षामा जोड लिईनेछ । 

१०. Digitalization लाई प ूण रुपमा लागध गनण सोसंग सम्पबधधीत कायणहरु गररनेछ । 



११. Smart Waling को प्रभावकारीताको लालग लवलभधन के्षत्रगत तथा लवषयगत ताललम तथा प्रविणनात्मक कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

१२. स्माटण लसटीको लवलभधन कायणहरु गनणको लालग आवश्यक लवज्ञ, सघ संस्था, गैर सरकारी संस्था, िातलृनकाय तथा अधय आवश्यक के्षत्रमा सहकायण तथा समधवय 

गररनेछ । 

(प) अन्र्  

१. संघीय प्रहरी, प्रािेलशक प्रहरी र आवश्यकता अनधसार नगर प्रहरी लवच समधवय गरी शालधत सधरक्षा र काननूी नगरको रुपमा लवकास गररने छ । 

२. नगरका संवेिनलशल के्षत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी कायाणलयको गधल्म/ग  राख्नका लालग जग्गा छनौट गरी सम्पबलधधत लनकायमा पहल गररनछे । 

३. नगरपाललकाको के्षत्रलभत्र रहकेा सावणजलनक जग्गाहरुको समधलचत संरक्ष को व्यवस्था गररनेछ । 

 

 


