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उपस्स्थत महानुभावहरुमा हार्दयक नमस्कार ,
सं घीर् गणतन्त्र नेपािको पषहिो सं षविान कार्ायन्त्वर्न गने सम्बन्त्िमा सम्पन्न भएको स्थानीर् तहको
लनवायचन पश्चात हामी नगर सभाका सदस्र्हरुिाई लनवायस्चत गरे र नेतत्ृ व प्रदान गने अवसर प्रदान गनुभ
य एको
पलन दुई विय व्र्लतत भै सकेको छ । र्ो अवलिमा कलतपर् कानूनी जटीिता, अस्पष्टता, सािन र स्रोतको
लसलमतताको वावजुद पलन नगरबासी बुवा आमा दाजु भाई तथा र्ददी बषहनीहरुबाट व्र्क्त भएका
जनचाहनाहरुिाई पूण य रुपमा सम्बोिन गनय नसकेता पलन र्हााँहरुको चाहना तथा समग्र नगरको
आवश्र्कता अनुसार अगालड बढीरहेको व्र्होरा र्हााँहरु समक्ष अवगत गराउन चाहन्त्छौं । र्सका साथसाथै वालिङ नगरपालिकािे आगामी आ.व. ०७६/०७७ को िालग नेपािको सं षविान, स्थानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन, र्दगो षवकासका िक्ष्र्हरु, नेपाि सरकारको पन्त्रौं र्ोजना, गण्डकी प्रदे श सरकारको मागयदशयन
तथा प्राथलमकताहरु तथा र्स नगरपालिकाको आवश्र्कता तथा र्स नगरपालिकािे लनमायण गरररहे को
रणनैलतक र्ोजना, स्माटय लसटी सम्बन्त्िी र्ोजनाहरु समेतिाई आिार मानी लनम्नानुसारका नीलतहरु
अविम्वन गरे का छौं ।

१. आलथयक षवकास सम्बन्त्िी नीलत
1.1 कृषि सम्बन्त्िी नीलत
1) वालिङ नगरपालिकाको १४ वटा वडाका प्रत्र्ेक एक गाउाँिाई प्राषवलिक तालिम उपिव्ि
गराई एक गााँउ एक उत्पादन कार्यक्रम, प्रत्र्ेक ग्रामीण घरमा कम्तीमा एक घर एक रोजगार
लसजयना गने कार्यक्रमिाई र्स आ.व.मा पलन लनरन्त्तरता र्दईने छ ।
2) कृषििाई व्र्वसाषर्करण गनयको िालग हाईटे क नसयरी (High-Tech Nursery) को स्थापना
गररनुका साथै टनेि तथा थोपा लसं चाई जस्ता प्रषवलिहरुको षवस्तार गररने छ ।
3) गाउाँ गाउाँमा आलथयक षवकासका िालग उत्पादन मूिक क्षेरमा प्रत्र्ेक घरको सहभालगता र
साझेदारीमा कार्यक्रम िागू गने ।
4) आिुलनक प्रषवलिर्ुक्त कृषि कार्यक्रमिाई प्रोत्साषहत गररने छ । पशुपंक्षी पािन र कृषिमा
आत्मलनभयर हुने कार्यक्रमिाई अगालड बढाइने छ ।
5) व्र्वसाषर्क कृषि तथा पशुजन्त्र् उत्पादनमा कृिकहरुिाई सघाउ पु-र्ाउने खािका
कार्यक्रमहरु सं चािन गररने छ ।
6) कृषि उपजमा कीटनाशक औििीको प्रर्ोगिाई लनरुत्साषहत गदै जैषवक षविादी र प्राङ्गाररक
मिको प्रर्ोग गरी अगायलनक उत्पादनिाई बढावा र्दईने छ ।
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7) षवलभन्न वडाहरुमा एक गाउाँ एक उत्पादनको आिारमा कृषि उत्पादमा षवषविीकरणको नीलत
अविम्वन गररने छ ।
8) जलमनको उत्पादकत्व र भूलमको प्रकारको आिारमा षवलभन्न वडाहरुमा कृषि पकेट क्षेरका
कार्यक्रमहरु सं चािन गररने छ ।
9) नेपाि राष्ट्र बैंकको मौर्िक नीलत अनुसार कृषिमा सहुिीर्तपूण य व्र्ाजदरको सुषविािाई
नगरपालिका जमानतमा बसी ऋण उपिब्ि गराईने छ ।
10) दातृ लनकार्को सहर्ोगमा कोि खडा गरी सस्तो व्र्ाजदरमा नगरपालिकािे उद्यमीहरुिाई
ऋण उपिब्ि गराउने छ ।
ाँ ी पररचािनको कार्यक्रमिाई आगामी आ.व.मा पलन लनरन्त्तरता र्दईने छ ।
11) बीउ पूज
12) पशु बीमा, तथा कृषि बीमा नश्ल सुिार कार्यक्रम सं चािन गररने छ ।
13) पशु सुरक्षा एवं प्रवर्द्यन कार्यक्रम सं चािन गररने छ ।
14) दुग्ि उत्पादन तथा बजारीकरणको सुिभ व्र्वस्था गररने छ ।
15) कृषि ज्ञान तथा प्रषवलि हस्तान्त्तरणमा जोड र्दईने छ ।
16) नगर स्स्थत सहकारी सं स्थाहरु अनुमलत, लनर्मन, षवस्तार, प्रस्शक्षण सम्बन्त्िी कार्यक्रम सं चािन
गररने छ ।
17) स्थानीर् प्रजालतका िान मकै, कोदो, कोसेबािी िगार्तका अन्नहरुको सं रक्षणको िालग स्थानीर्
बीउ सं रक्षण र षवकास गने गरी बीउ वैंकको स्थापना गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
18) उपर्ुक्त वडाको छनौट गरी एक घर एक मौरी घारको नीलत अविम्वन गररने छ ।
19) कृषि तथा पशुपंक्षी जन्त्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग लनर्न्त्रण सम्बन्त्िमा रोकथाम
तथा लनर्न्त्रणको नीलत अविम्वन गररने छ ।
20) विशािा तथा आिुलनक प्रषवलिर्ुक्त तथा पोटे वि शीत भण्डारको लनमायण तर्य जोड र्दईने छ
21) साना खािका स्चलिङ मेस्शनहरु अनुदानमा षवतरण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
22) गोिभेडा तथा र्िर्ूि एवं अन्त्र् कृषिजन्त्र् वस्तुहरुको प्रशोिनको िालग प्रशोिन केन्त्ि
स्थापना तथा सञ्चािनको िालग आवश्र्क पहि गररने छ ।
23) कृषिको उत्पादकत्व बृषर्द्का िालग अनुदानमा कृषि औजारको व्र्ापक रुपमा षवतरणको नीलत
अविम्वन गररने छ ।
24) खुिा तथा अलनर्स्न्त्रत रुपमा छालडएका चौपार्ाको व्र्वस्थापन गने नीलत अविम्वन गररने छ
25) सुन्त्तिा तथा कागती क्षेर षवकास गररने छ ।
26) GIS पर्द्लतद्वारा Land Use प्रणािीको षवकास गरी कृषि क्षेरको सं रक्षण गररने छ ।
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27) कृषि उपज र उद्यम उपजको बजारीकरणको षवकास गररने छ ।
28) कृषि र पशु षवकास कार्यक्रम लनमायण गररने छ ।
1.2 पर्यटन सम्बन्त्िी नीलत
1) आन्त्तररक एवं वाह्य पर्यटक लभरर्ाउन सहर्ोग पुग्ने खािका पर्यटकीर् स्थिहरुको पषहचान,
सं रक्षण र षवकास गररनेछ ।
2) आन्त्तररक पर्यटनका िालग मनोरञ्जन पाकयको लनमायण ज्ञान पाकय, ररसोटय आर्दको व्र्वस्थापन
गररने छ ।
3) षवलभन्न पर्यटकीर् स्थानको पूवायिार लनमायण गरी होमस्टे , प्राचीन सं स्कृलतको अध्र्र्न केन्त्ि,
मनोरञ्जनात्मक वातावरणको षवकास गररने छ ।
4) प्र्ाराग्िाईलडड, क्र्ानोइङ, साईस्क्िङ, -र्ास्टटङ जस्ता साहलसक पर्यटकिाई सहर्ोग पुग्ने
खािका पूवायिार षवकास एवं प्रवर्द्यनात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
5) र्स नगरपालिका लभर रहे का पर्यटन गन्त्तव्र्हरुिाई एकीकृत गरी पर्यटन प्र्ाकेजको लनमायण
गरी पर्यटकिाई आकषियत गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
6) होटि व्र्वस्थापन तथा आन्त्तररक पर्यटनको प्रवर्द्यनको िालग प्रत्र्ेक हप्ताको एक छाक
होटि एवं होमस्टे मा गएर खानको प्रोत्साहन गनयको िालग केही छु ट र्दने नीलत अविम्वन
गररने छ ।
7) र्स नगरपालिका लभरका जालतगत, पवय, बाजा, सं स्कार, भेिभिु ा, सं स्कृलतको सं रक्षणको िालग
सं ग्राहिर्को लनमायण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
8) पर्यटनमा सूचना, सञ्चार प्रषवलिको उच्चतम् प्रर्ोग गरी ईन्त्टरनेटको माध्र्मबाट सूचना प्राप्त
हुने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
9) पर्यटकीर् सूचना केन्त्िको स्थापना गररने छ ।
10) नेपाि भ्रमण विय २०२० को कार्यक्रमिाई मध्र्नजर गरी गन्त्तव्र् पषहचान गररने छ।
१.३ उद्योग तथा वास्णज्र् सम्बन्त्िी नीलत
उद्योग/घरे ि ु उद्योग सम्बन्त्िी नीलत
1) औद्योलगक क्षेरमा उद्योग स्थापनाका िालग पहि गने ।
2) घरे ि ु तथा साना उद्योगको षवकास र प्रवर्द्यन जोड र्दईने छ ।
3) नगरपालिकाको वडा नं.१० को वैंडी र १ को वौवामा सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारको
सहभालगतामा औद्योलगक क्षेरको षवकास गरर सं चािन गररने छ ।
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4) स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आिाररत उद्योगको स्थापना गनय प्रोत्साहन र्दईने छ ।
5) PPP मोडेिमा केवि कार, पाकय, सडक, उद्यान जस्ता क्षेरहरुको पषहचान गरी उद्योगहरु
स्थापना गररने छ ।
6) र्ुएनलडपी र नगरपालिका र्दगो षवकासका िक्ष्र् अन्त्तगयत रही कार्यक्रम गररने छ ।
7) र्स नगरपालिकाको षवकासको िालग स्वदे शी तथा वैदेस्शक िगानीको सुलनस्श्चतताको िालग
िगानी मैरी वातावरणको िालग औद्योलगक वातावरणको लसजयना गररने छ ।
8) र्सै आ.व. लभरमा नगरपालिकामा िगानी सम्मेिन गरी प्रर्ायप्त िगानी लभत्र्र्ाईने छ ।
9) िगानी प्रवर्द्यनका िालग कर छु ट तथा सहुलिर्तको व्र्वस्था गररने छ ।
10) उद्योग तथा बास्णज्र्मा एकद्वार प्रणािीको नीलत अविम्वन गररने छ ।
11) वालिङ माटय र होस्डडङ कम्पनीको स्थापना गररने छ ।
12) वालिङ न.पा. मा सं चािन गने र्ोजनाहरुको छनौट, सं चािन तथा वैदेस्शक सहार्ता
िगार्तको खोजीका िालग षवज्ञहरु सं िग्न रहे को Expert Pool को गठन गररने छ ।
ाँ सम्बन्त्िी नीलत
१.४ सहकारी तथा अन्त्र् षवत्तीर् क्षेरसग
1) नगर स्स्थत सहकारी सं स्थाहरु अनुमलत, लनर्मन, षवस्तार, प्रस्शक्षण सम्बन्त्िी कार्यक्रम सं चािन
गररने छ ।
ाँ ीको अलिकतम पररचािन गरी
2) सहकारीको माध्र्मवाट स्थानीर् स्रोत श्रम, सािान सीप र पूज
आलथयक, सामास्जक रुपान्त्तरण गररने छ ।
3) प्रत्र्ेक वडामा एउटा नमुना सहकारीको स्थापना र सं चािन गने नीलत अविम्वन गररने छ
। हरे क गाउाँमा उद्यम सहकारी/कृषि सहकारी खोलिने छ ।
4) षवलभन्न खािमा सहकारी स्शक्षा, सहकारी व्र्वसार् प्रवर्द्यन जस्ता सहकारी सम्बन्त्िी
आवश्र्क तालिम सं चािन गररने नीलत अविम्वन गररने छ ।
5) सहकारी सं स्थाको मापदण्ड कार्ायन्त्वर्न र लनर्मनमा षवशेि जोड र्दने नीलत अविम्वन गररने
छ ।
6) सहकारीिे मालसक रुपमा षववरण बुझाउनुपने व्र्वस्था गररने छ ।
7) नगरको नीलत तथा कार्यक्रम अनुसारको र्ोजना सहकारी तथा अन्त्र् षवत्तीर् सं स्थाहरुिे
प्राथलमकतामा राख्नुपने नीलतिाई अविम्वन गररने छ ।
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२.सामास्जक षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) िै षङ्गक समानता तथा समावेशीकरण र दलित एवं बाि षवकासका िालग चेतनामूिक कार्यक्रम
गररने छ ।
2) लभन्न क्षमता, ज्र्ेष्ठ नागररक र जोस्खममा परे का नागररकका िालग सुरस्क्षत सेडटरको व्र्वस्था
गररने छ ।
२.१ स्शक्षा सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) आिारभूत तहका वािबालिकाहरुिाई र्दवा खाजाको व्र्वस्था गररने छ ।
2) प्रत्र्ेक षवद्यािर्िाई आिुलनक प्रषवलिर्ुक्त बनाउनका िालग कम्प्र्ुटरको व्र्वस्था गरी
इन्त्टरनेटको पहुाँच सुलनस्श्चत गररने छ ।
3) सवै षवद्यािर्हरुिाई एकै प्रकारको रङ रोगन िगाईने छ ।
4) प्रत्र्ेक षवद्यािर्वाट कस्म्तमा एक जना स्शक्षकिाई क्ष्ऋत् सम्बन्त्िी तालिमको व्र्वस्था
गररने छ ।
5) नगरस्तरीर् अलतररक्त षक्रर्ाकिाप (खेिकूद, हास्जरीजवार्, वक्तृ त्वकिा, सं गीत आर्द) सञ्चािन
गररने छ ।
6) षविर्गत स्शक्षकहरुिाई मागमा आिाररत तालिमको व्र्वस्था गररने छ ।
7) प्र.अ. र षवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतका अध्र्क्षिाई षवद्यािर् सुिार र्ोजना लनमायण सम्बन्त्िी
तालिमको व्र्वस्था गररने छ ।
8) र्सै शैस्क्षक सरदे स्ख सवै षवद्यािर्हरुमा कक्षा १ र ६ सम्म एकै प्रकारको स्थानीर्
पाठ्यक्रम िागू गररने छ ।
9) षवद्यािर्हरुको भौलतक पूवायिार लनमायण/सुिार सम्बन्त्िी कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
10) बािर्दवस सहर्ोगी कार्यकताय र िे खा हे ने स्शक्षकिाई आवश्र्क तालिमको व्र्वस्था
गररने छ ।
11) षवद्यािर् लनरीक्षण/अनुगमन कार्यिाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
12) आवश्र्कतानुसार षवद्यािर् समार्ोजन/पूनमूडय र्ाङ्कनको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
13) स्शक्षक दरवन्त्दी लमिानको कार्यिाई व्र्वस्स्थत गररने छ ।
14) प्रत्र्ेक ३/३ मषहनामा आिारभूत, मा.षव. प्र.अ. वैठक नगरपालिकामा बस्ने व्र्वस्था
लमिाईने छ ।
15) षवद्यािर्हरुमा स्शक्षक डार्रीको अलनवार्य व्र्वस्था गररने छ ।
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16) आिारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरीर्रुपमा सञ्चािनको व्र्वस्था लमिाईने छ।
17) प्रत्र्ेक वडामा एउटा माध्र्लमक षवद्यािर्िाई क्रमशः नमूना षवद्यािर् र सू चना प्रषवलि
सम्पन्न बनाउदै िलगने छ । साथै माध्र्लमक षवद्यािर् तहमा क्रमशः ईनोभेशन सेन्त्टर
खोलिदै िलगने छ ।
18) प्राषवलिक स्शक्षािर्, Polytechnic Institute को स्थापना, मौजुदा मा.षव., लन.मा.षव.मा
प्राषवलिक स्शक्षा सञ्चािन गनयका िालग प्रोत्साहन गररने छ । साथै प्राषवलिक षवद्यािर्को
रुपमा रुपान्त्तरण गदै िलगने छ ।
19) सम्पूणय षवद्यािर्हरुिाई अंग्रज
े ी माध्र्ममा सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
20) प्िस २ र उच्च स्शक्षामा षविर्गत षवस्शष्टता कार्म राख्नका िालग षवद्यािर् र क्र्ाम्पसबीच
समझदारी कार्म रास्खने छ ।
21) नगरक्षेर लभरका शैस्क्षक सं स्थाहरुको शैस्क्षक गुणस्तर सुिारका कार्यक्रम सञ्चािन गररने
छ ।
22) नगर लभर स्शक्षा सलमलत र स्शक्षा शाखा स्थापना गरी व्र्वस्स्थत स्शक्षा प्रणािीको षवकास
गररने छ ।
23) वालिङ नगरपालिका लभरका षवद्यािर्हरुको गुणस्तर वृषर्द् गनय तालिमको व्र्वस्था,
प्रलतस्पिायको वातावरण, पुरस्कार एवं दण्डको व्र्वस्था गररने छ ।
24) सामुदाषर्क षवद्यािर्हरुको समग्र व्र्वस्थापनका सुिारका िालग वार्ोमेषिक हास्जरी
िगार्तका षवशेि खािका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
25) सबैका िालग र सिैँ का िालग स्शक्षा भन्ने नारािाई मूतरु
य प र्दन षवलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन
गररने छ ।
26) मेलडकि किेज, ईस्न्त्जलनर्ररङ्ग किे ज, कृषि क्र्ाम्पस खोडन सम्बस्न्त्ित लनकार्मा पहि
गररने छ ।
27) अन्त्तरषक्रर्ात्मक श्रव्र् दृश्र्को माध्र्मवाट लसकाइ सहजीकरण गरी गुणस्तरीर् स्शक्षा
उपिव्ि गराईने छ ।
28) षवद्यािर् उमेरका सवै बािबालिकािाई षवद्यािर् भनाय गराईने र षटकाई राख्ने व्र्वस्था
लमिाइने छ ।
29) कक्षा १ मा भनाय भएका सवै षवद्याथीिे माध्र्लमक स्शक्षा पूरा गने व्र्वस्था लमिाईने छ।
30) षवद्यािर् छाड्नुको कारण अध्र्र्न अनुसन्त्िान गरी सुिारका कार्यक्रम सञ्चािन गररने
छ।
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31) षवद्याथीहरुमा उच्च नैलतक चररर लनमायण गररने र षवद्याथीहरुमा आदशय र अनुशालसत
नागररकका गुणहरु षवकास गररने छ ।
32) प्रत्र्ेक माध्र्लमक षवद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकसाँंंग व्र्वस्थापन करार सम्झौता गने नीलत
अविम्वन गररने छ ।
33) प्रत्र्ेक वडाका एउटा नमूना षवद्यािर् घोिणा कार्ायन्त्वर्नमा डर्ाईने छ ।
34) सामुदाषर्क षवद्यािर् सुदृढीकरण कार्यक्रम घोिणा गररने छ ।
35) प्रत्र्ेक सामुदाषर्क षवद्यािर्मा षटनको छाना मुनी बस्ने वाध्र्ताको अन्त्त्र्का िालग लसलिङ
र्डस क्रमशः राख्ने नीलत अविम्वन गररने छ ।
36) नेपाि सरकारिे सहर्ोगद्वारा उपिब्ि हुने सेनेटरी प्र्ाड सवै माध्र्लमक तहका
छाराहरुिाई सहज रुपमा षवतरणको व्र्वस्था नगरपालिकािे लमिाउने छ ।
37) स्माटय क्िबको गठन गरी Smart Services सम्बन्त्िी जानकारी गराईने छ ।
38) नगरपालिकामा रहेको Innovation Lab मा न्त्र्ून शुडकमा ईच्छु क षवद्यालथयहरुिाई अध्र्ापन
गराईने छ ।
39) स्शस्क्षत वेरोजगार समािानका िालग लनजामलत तथा जंगी प्रस्शक्षण कक्षा सञ्चािन गररने
छ ।
40) षवद्यािर्को मालसक प्रलतवेदन अनिाईनबाट पठाउन लमडने ब्र्वस्था लमिाईने छ ।
41) बािमैरी कक्षाकोठा सञ्चािनका िालग आिारभूत तहका षवद्यािर्का िालग सोही
बमोस्जमका र्लनयचर व्र्वस्थापनमा पहि गररने छ ।
२.३ स्वास््र् सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) राषष्ट्रर् मापदण्ड बमोस्जमका आिारभूत स्वास््र् सेवाहरु नगर अन्त्तगयतका सबै स्वास््र्
सं स्थाबाट लनः शुडक उपिब्ि गराईने छ ।
2) नागररकहरुको पहुाँच पुग्ने गरी स्चषकत्सकीर् सेवा प्रर्ोगशािा सेवा तथा अनुसन्त्िान कार्यहरु
गनय स्वास््र् सं स्थाहरु स्थापना गरी स्वास््र् प्रवर्द्यन रोकथाम उपचार र पुनः स्थापना सेवा
उपिब्ि गराईने छ ।
3) स्वास््र् सं स्थाहरुिाई बाि, षकशोर षकशोरी, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक मैरी सं स्थाको रुपमा
षवकास गररने छ ।
4) समुदार्मा आिाररत स्वास््र् स्वर्ं सेवक, स्वास््र् आमा समूह, टोि षवकास सं स्था जस्ता सं घ
सं स्था र आम नागररकहरुको पररचािन गरी स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकारी बनाईने छ।
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ाँ ा उपचार सेवा, मुख स्वास््र्को प्रवर्द्यन
5) नसने प्रकृलतका रोगहरुको लनर्न्त्रण तथा उपचार, आख
तथा सडक दुघट
य ना न्त्र्ूलनकरण तथा उपचारको व्र्वस्था गररनेछ ।
6) खोप सेवािाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय आवश्र्कताको आिारमा नर्ााँ भ्र्ास्क्सन
थप गने र आपूलतय व्र्वस्थापनमा नगरको क्षमता अलभबृषर्द् गररने छ ।
7) नगर अन्त्तगयत षवशेिज्ञ सेवा सषहतको ५० वेडको अस्पतािको लनमायण र्थासक्र् लछटो लनमायण
गरी सञ्चािनमा डर्ाईने छ ।
8) िागू पदाथयको लनर्न्त्रण, HIV/AIDS को लनर्न्त्रण तथा मर्दराको प्रर्ोगिाई लनरुत्साषहत तथा
सुलतयजन्त्र् पदाथयको षवक्री षवतरण र प्रर्ोगमा प्रभावकारी लनर्मन गररने छ । र्स्ता अखाद्य
पदाथयहरुको प्रर्ोगिाई रोकथाम गनय आवश्र्क पैरवी तथा चेतनामूिक कार्यक्रमहरु सञ्चािन
गरी र्ी व्र्वहारबाट लसस्जयत स्वास््र् समस्र्ाको उपचार तथा पुनःस्थापनाको व्र्वस्था
लमिाईने छ ।
9) नगर लभरका प्रमुख पर्यटकीर् स्थिहरुिाई स्वास््र्का दृषष्टिे पर्यटक मैरी बनाईने छ ।
10) नगरका प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थामा से वा प्रवाह षववरणको षवद्युतीर् अलभिे ख राख्ने र प्रलतवेदन
गने कार्यिाई कडाईका साथ िागु गररने छ । IOT माध्र्मबाट ररपोषटङ गने व्र्वस्था
गररने छ ।
11) पररवार लनर्ोजनका ५ वटै आिुलनक सेवाहरुिाई सम्पूण य सरकारी स्वास््र् सं स्थाहरुबाट
१२ मषहना नै उपिब्ि हुने गरी सुलनस्श्चत गररने छ ।
12) स्शक्षण सं स्थाहरुसाँग समन्त्वर् गरी स्थानीर् आवश्र्कता अनुसारको स्वास््र् जनशस्क्त
उत्पादन गररने छ ।
13) गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाहका िालग स्वास््र् सं स्था स्थापना, सञ्चािन स्तरोन्नलत तथा
लनर्मन गने ।
14) कानूनी व्र्वस्था गरी लनजी तथा गैर सरकारी क्षेरबाट सञ्चालित, लनदान केन्त्ि औििी
पसि िगार्तका

स्वास््र् सं स्थाहरुको सञ्चािन अनुमलत, नषवकरण, सहजीकरण र

लनर्मन गररने छ ।
15) सम्पूणय नगरवासीिाई स्वास््र् बीमामा समेषटने छ ।
16) क्षर्रोग, एच.आई.भी, औिो तथा पानीबाट सने िगार्तका सरुवा रोगहरुको रोकथाम,
लनर्न्त्रण, उपचार तथा पुनः स्थापनामा प्राथलमकता र्दई र्सप्रकारका रोगीहरुको सं ख्र्ािाई
न्त्र्ूनीकरण गररने छ ।
17) षटस्चङ हस्स्पटिको पूवायिार लनमायण कार्य अगालड बढाइने छ ।
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18) नगरपालिका लभर जलडवुटी केन्त्िकोरुपमा षवकलसत गराई आर्ुवेद महाषवद्यािर्को स्थापना
गनय पहि गररने छ।
19) सवै वडा केन्त्ि, स्वास््र् सं स्थामा कस्म्तमा एक एक वटा एम्बुिेन्त्सको व्र्वस्था गररने छ
20) प्रत्र्ेक वडामा रहे का स्वास््र् चौकीको सुदृषढकरण गरी आवश्र्क उपकरण उपिव्ि
गराईनेछ ।आवश्र्क औिलि, खोपको षवतरण समुस्चत रुपमा उपिव्ि गराई ररर्रि
केन्त्िको रुपमा षवकलसत गराई न.पा.केन्त्िमा आिुलनक सुषविा सम्पन्न अस्पतािको लनमायण
गररनेछ।
21) षवद्यमान स्वास््र् सं स्थाको षवकास र षवस्तार गरी आिारभूत स्वास््र् सेवामा सवैको पहुाँच
कार्म गररनेछ ।
22) मषहिा स्वास््र् स्वर्ं सेषवकाहरुिाई प्रोत्साहन सुषविा उपिव्ि गराईनेछ ।
23) वालिङ प्राथलमक स्वास््र् केन्त्िबाट मोवाइि हाईवे अस्पतािको रुपमा सञ्चािन गररने छ
24) पतं जलि र्ोग पीठको केन्त्ि लनमायण गनयका िालग जग्गा उपिब्ि गराउन पहि गररने छ।
25) र्सै वियबाट Zero TB नीलत अविम्वन गररने छ ।
२.३ खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) सवै नगरवासीहरुिाई भरपदो र शुर्द् र गुणस्तरीर् खानेपानीको सेवाका िालग एक घर एक
िारा नीलत सवै वडाहरुमा षवस्तार गररने छ ।
2) सवै खानेपानी आर्ोजनाहरुिाई सलमलतमा आवर्द् गरी न्त्र्ू नतम शुडकको व्र्वस्था गरी ममयत
सम्भार कोिको सञ्चािन गररने छ ।
3) मुख्र् बजार क्षेरमा ढिको व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारीरुपमा अगालड बढाईने छ ।
4) वालिङ नगरपालिका WASH सलमलत गठन गरी सवै खानेपानी सलमलतहरुको लनर्न्त्रण र
एकीकृत षवकास गररने छ
5) साना शहरी खानेपानी र्ोजनािाई व्र्वस्स्थत गनुक
य ा साथै नर्ााँ खानेपानी षवस्तार गदाय
भूलमगत पानीका िालग लडप बोररङमार्यत गने नीलत अविम्वन गररने छ ।

२.४ सं स्कृलत प्रवर्द्यन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) नगरपालिकालभर रहेको हरे क जातजालत, भािाभािी तथा समुदार्हरुसाँग अन्त्तरसम्बस्न्त्ित
सं स्कृलतहरुको सं रक्षण तथा सं वर्द्यन गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
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2) नगरपालिका क्षेरलभरका सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा पुरातास्त्वक सम्पस्त्तहरुको सुरक्षा तथा
सं रक्षणमा षवशेि ध्र्ान पु-र्ाईनेछ ।
3) सूचना तथा सं चार प्रषवलिको प्रर्ोग गरी हरे क सं स्कृलत र सांस्कृलतक/ऐलतहालसक/पुरातास्त्वक
सम्पदा र र्ससाँग अन्त्तरसम्बस्न्त्ित षविर्हरुिाई सुरस्क्षत राखी प्रचारप्रसार गररने छ।
२.५ िैलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) िोपोन्त्मुख जातीहरु माझी, कुमाि र दलितहरुका साथै षवपन्न वगयहरुको िालग षवशेि कार्यक्रम
उपिव्ि गराईनेछ ।
2) प्रत्र्ेक वडा र क्षेरका मषहिा, बािबालिका, आर्दवासी जनजालत र्रक क्षमता भएका व्र्स्क्त
जेष्ठ नागररक दलित तथा षवपन्न वगयहरुको आलथयक सामास्जक तथा राजनैलतक सशस्क्तकरण गदै
िलगनेछ ।
3) आलथयक सामास्जक रुपिे षवपन्न वगय तथा समुदार्को उ्थानको िालग आर् आजयन गरीवी
न्त्र्ुलनकरण, रोजगारी प्रवर्द्यन जस्ता कार्यक्रमिाई षवशेि प्राथलमताका साथ अगालड बढाईने तथा
त्र्स्ता वगयिाई प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा षवशेि जोड र्दईने छ ।
4) नगरपालिका लभरका सवै शैस्क्षक वेरोजगार तथा र्ुवािाई स्वरोजगार कार्यक्रम सं चािन गनय
षवशेि सहर्ोग प्रदान गररनेछ ।
२.६ दलित, माझी, मुस्स्िम अडपसंख्र्क सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) माझी, दलित, तमु मगर कुमाि मुस्स्िमहरुको सं स्कृलत सं रक्षणका िालग आवश्र्क कार्य गने ।
2) गरीवीको कारण समाजमा भेदभाव रही रहे को अवस्था षवद्यमान भएकोिे १४ वटा वडामा
खरका छाना भएका घरहरुको िगत लिने र नगर लभर खरको छाना रषहत अलभर्ान सं चािन
गररने छ ।
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३. पूवायिार षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
३.१ सडक तथा पुि सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) शहरी र्ोजना तथा भवन लनमायण मापदण्ड, २०७२ को पूण य पािनामा जोड र्दईने छ ।
2) नगरपालिकाको सुव्र्वस्स्थत षवकासको िालग आलथयक सामास्जक, भौलतक, शैस्क्षक, ऐलतहालसक
पर्यटकीर् िगार्तका क्षेरहरुिाई समेटेर चक्रपथको लनमायण गने कार्यिाई स्शघ्रताका साथ
अगालड बढाईने छ ।
3) नगरपालिका लभरका सवै वडा कार्ायिर्सम्म बाह्रै मषहना लनवायिरुपमा सडक सञ्चािन गनय
बजेटको व्र्वस्था गरी कार्य अगालड बढाईने छ ।
4) लसर्द्ाथय राजमागयिाई षवस्तार गने तथा सडकको क्षेरालिकार लभरका घर टहराहरु हटाउने र
दुघट
य ना मुक्त क्षेरको रुपमा षवकास गने नीलतिाई अविम्वन गररने छ । साथै Dedicated
Lane लनमायण गनय आवश्र्क पहि गरर स्शघ्र कार्य गररने छ ।
5) र्ातार्ात क्षेरिाई व्र्वस्स्थत बनाउनका िालग चािु आ.व.मा नै वसपाकयको लनमायण कार्य
सम्पन्न गरी सञ्चािनमा डर्ाईने छ ।
6) पााँच विे सडक रणनीलतक र्ोजना तर्ार गरी नगर क्षेर लभरका सडकहरुिाई सुदृढीकरण
तथा स्तरोन्नलत गदै कािोपरे गनय जोड र्दईने छ ।
7) सडकको दार्ााँ बार्ााँ हररर्ािी प्रवर्द्यन गरी हररत शहरको रुपमा षवकास गररने छ ।
8) नगरक्षेर लभर सञ्चािनमा रहे का टे म्पोहरुिाई व्र्वस्स्थत गरी षवद्युतीर् सवारी सािन सञ्चािनमा
जोड र्दईनुको साथै र्स नगरपालिकाको क्षेरलभर षवद्युतीर् सवारी सािन सञ्चािनमा जोड र्दईने
छ। शहरिाई व्र्वस्स्थत तथा अनुशालसत बनाउनका िालग केही सं ख्र्ामा नगर प्रहरीको
लनर्ुस्क्त र पररचािन गरी आवश्र्क कार्य अगालड वढाईने छ ।
9) प्रत्र्ेक वडाका सडक, खानेपानी, लसं चाई र र्ोहोर व्र्वस्थापन गनय र्ोजना बैंक लनमायण गरी
सम्बस्न्त्ित क्षेरवाट कार्ायन्त्वर्न गने ।
10) नगरपालिका लभरका सवै वडामा एउटै प्रणािीको षवद्युत उपिव्ि गराउन र पूण य रुपमा
िोडसेलडङ हटाउन पहि गररने छ ।
11) वैकस्डपक उजायको रुपमा सौर्य उजाय, शू न्त्र् र्ोहोर मैिाको रुपमा बार्ो ग्र्ााँसको षवकास
गररने छ ।
12) पुरानो बजारहरुिाई क्रमशः सुिार गरी सडक चौडा गने, ढि तथा नािाको व्र्वस्था गररने
छ ।
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13) नर्ााँ बजार र नर्ााँ वस्ती षवकासका िालग र्ोजनावर्द् षवकास गररने छ । Land Pooling को
माध्र्मबाट व्र्वस्स्थत बजार र वस्तीको षवकास गररने छ ।
14) नगरको सवै वडाहरुमा ठू िा र्ोजनाहरु सडक, खानेपानी, लसञ्चाई एवं अन्त्र् पूवायिार लनमायणमा
DPR लनमायण गरी व्र्वस्स्थत रुपमा कार्य गररने छ । नगरलभरका पूवायिार लनमायण गदाय
वडास्तरीर्, नगरस्तरीर् र प्रदे श/सं घस्तरीर् र्ोजना गरी तीन तहमा वगीकरण गरी
कार्ायन्त्वर्न गररने छ ।
ाँ ीगत बजेटको वडा स्तरीर्
15) साना लतना भै परी आउने पूवायिार लनमायण गनयका िालग कूि पूज
र्ोजनाका िालग कस्म्तमा १० प्रलतशत र नगरस्तरीर् र्ोजनाका िालग ५ दे स्ख १० प्रलतशत
बजेट ममयत सम्भार कोिमा षवलनर्ोजन गररने छ ।
16) नगरलभरका िथालिङ्ग पोिका तारहरुिाई व्र्वस्स्थत गराउन िगाईने छ ।
17) नगरस्तरीर् सडकिाई २ िे नको बनाईने छ । साथै वाह्रै मषहना चडने बनाईने छ ।
18) नगर र्ातार्ात र नगर ग्रामीण र्ातार्ातिाई व्र्वस्स्थत बनाइने छ र सुरस्क्षत बनाईने छ ।
साथै मापदण्ड तोषक रुट परलमटको व्र्वस्था गररने छ । साथै स्माटय र्ातार्ातको व्र्वस्था
गररने छ ।
19) पाषकयङ व्र्वस्स्थत गराईने छ । सडकमा पाषकयङ लनिेि गररने छ ।
20) वडा कार्ायिर्को भवन नभएको वडाहरुमा क्रमशः वडा कार्ायिर् भवनको लनमायण गररने छ
21) नर्ााँ नापी गराई बाटोिाई िगत कट्टा गरी सावयजलनक बनाईने छ ।
22) नगरका आसपासका क्षेरहरुको षवकास गरर सेटिाईट लसटी÷लभिे जको रुपमा षवकास गररने
छ ।
23) िागत साझेदारी/सहभालगतामा र्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने षवलििाई प्राथलमकता र्दईने छ ।
24) पूवायिार लनमायणमा सावयजलनक लनजी साझेदारी नीलत अनुशरण गरी िागू गररने छ ।
25) कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना पनय गएमा नगर कार्यपालिकाको बोडय बैठकबाट
उक्त आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिाई सं शोिन गने गररने छ ।
ाँ ीखोिा कररडोर सम्पन्न गररने छ ।
26) बार्टारी दे स्ख छाङ्छाङ्दीसम्म आि
27) वालिङ नगरपालिका लभर सामुदाषर्क सभागृह लनमायण गररने छ ।
28) वालिङ–ग्रहौंसुर–बाहुनथान केविकारको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररने छ ।
ाँ ीखोिामा चेक ड्याम लनमायण गरर पानीको सतहको सुिार गररने छ ।
29) आि
30) टे लिर्ोनको तामाको तारिाई षवस्थाषपत गरी अस्प्टकि र्ाईबरमा जाने नीलत लिईने छ
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३.२ लसं चाई सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) नगरपालिका क्षेर लभरको प्रत्र्ेक खेतीर्ोग्र् जलमनमा बाह्रै मषहना लसं चाई सुषविा प्रदान
गनयको िालग प्िाषष्टक

पोखरी िगार्तका लसं चाईका सुषविाहरु लिने नीलत अविम्वन

गररने छ ।
2) प्रर्ायप्त लसं चाईको सुषविाको पूलतयका िालग प्रदे श सरकार, सं घीर् सरकारसाँग प्रर्ायप्त सहकार्य
गररने छ । लसं चाई सुषविाको िालग वैकस्डपक पर्द्लतको समेत षवकास गररने छ ।
3) नगरको षवलभन्न क्षेरमा बहुउपर्ोगी पुनजयलिर् (Refill Tank) लनमायण गररने छ ।
३.३ भवन तथा शहरी षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) र्स नगरपालिकावाट पास गररने नक्साहरुिाई स्वचालित तथा व्र्वस्स्थत वनाउन नक्सा
पास प्रषक्रर्ािाई अनिाईन सेवामा आवर्द् गररने छ ।
2) नक्सा पास सम्वन्त्िमा जनचेतना जगाई कुनै पलन घर, टहरा नक्सा पास गरे र मार बनाउने
अवस्थाको लसजयना गररने छ ।
3) भूलमगतरुपमा पाषकयङको ब्र्वस्था गरी घर लनमायण गदाय पाषकयङ क्षेरको नक्सा पास दस्तुर
पूणरु
य पमा छु ट र्दने नीलतको अविम्वन गररने छ ।
4) Smart Waling कार्यक्रम अन्त्तरगत नगर क्षेरलभरका १४ वटै वडाका घरहरुमा Pink
Color का घरहरु लनमायणमा अलनवार्य गररने छ, भने पुराना घरहरुमा पलन अलनवार्य रुपमा
Pink Color िगाउने व्र्वस्था गररने छ र त्र्स्ता पुराना घरहरुमा किर िगाउाँदा खचयको
आिारमा केही रकम अनुदानको रुपमा र्दईने नीलत अविम्वन गररने छ ।
5) व्र्वस्स्थत शहरी षवकास गनयका िालग Land Pooling को कार्य गनय केषह स्थानमा न.पा.को
Pilot Project को रुपमा षवकास गररने छ र सुकौदीमा व्र्ावस्थीत शहरको षवकास गररने
छ ।
6) र्स वालिङ, न.पा.िाई खरको छाानामुक्त वनाउनको िालग र्सै आ.व.लभरमा सवै खरको
छाना भएका घरहरुिाई जस्तापातामा रुपान्त्तरण गररनेछ र उक्त कार्यका िालग जस्तापाता
अनुदानको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
7) प्रत्र्ेक वडा कार्ायिर्हरुको आटनै भवन लनमायण गने कार्यिाई लतव्रताका साथ अगालड
वढाईने छ ।
8) सावयजलनक तथा लनस्ज भवनहरुको लनमायण गदाय प्रभावकारी रुपमा राषष्ट्रर् भवन सं षहताको
पािनामा जोड र्दईने छ ।
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9) नगरपालिकािाई वातावरणमैरी नगरपालिका लनमायण गनयको िालग र्स आ.व.लभरमा नै
एक घर दुई रुख तथा एक घर दुई गमिा अलभर्ानको रुपमा सं चािन गरी प्रभावकारी
रुपमा कार्ायन्त्वर्न गररने छ ।
10) तर्ारीको चरणमा रहे का वृहत तथा आवलिक र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गरी स्शघ्रताका
साथ अगालड बढाईने छ ।
11) हाम्रो वालिङ, राम्रो वालिङ, हाम्रो वडा, राम्रो वडा हाम्रो टोिको षवकास जनताको अपेस्क्षत
लनकास भन्ने नाराका साथ जनतािाई षवकास लनमायण प्रषक्रर्ामा अलिकतम सहभालगता
गराईने छ ।
12) सामुदाषर्क, षवद्यािर् भवन, जेष्ठ नागररक षवश्राम गृह, आमा समूह भवन, तथा अन्त्र् सं घ
सं स्थाको भवनको िालग गालभएका षवद्यािर्का तथा अन्त्र् सं घ सं स्थाका भवनहरुिाई
प्रर्ोगमा डर्ाई व्र्वस्था गररनेछ र सम्भव नभएमा मार लनमायणमा वजेटको व्र्वस्था
गररने छ ।
३.४ उजाय िघु तथा सााना जिषवद्युत सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) स्थानीर् सरकारहरुिाई ३ (तीन) मेघावाट सम्मको षवद्युत उत्पान र सञ्चािनको िालग
अलिकार भए बमोस्जम सो बमोस्जमका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
2) सोिार प्रणािीवाट षविुत उत्पादनिाई समेत प्रवर्द्यन गररने छ ।
३.५ सञ्चार सम्बन्त्िी नीलतहरु
ु भ वनाउन पहि गररने छ । ICT प्रणािीिाई
1) दू रसं चार प्रणािीिाई सवै वडामा सवयसि
आिुलनकतम उपकरण उपर्ोग गरर प्रत्र्ेक नागररकिाई सेवाको सुलनस्श्चतता प्रदान गररने
छ ।
2) नगरपालिकावाट सं चालित षवषवि षवकास कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अलिकतम सावयजलनक
गरी पारदस्शयता र जवार्दे षहतामा अलभवृषर्द् गररने छ
3) सूचना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसलगयक अलिकार भएकोिे सोको प्रत्र्ाभूलत गनय
ु भ रुपमा
नगरपालिकािे आटना गलतषवलिहरुिाई षवलभन्न माध्र्र्मवाट सहज र सवयसि
प्राप्त गनय सक्ने तथा सावयजलनक गने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
4) स्थानीर् पलरका, एर् एम

रे लडर्ो, केवि र टे लिलभजनहरु मार्यत नगरका गलतषवलिहरु

आवश्र्कतानुसार प्रकाशन र प्रसारण गररनेछ ।
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5) सूचना तथा सं चार क्षेरको सं रक्षण, प्रवर्द्यन र षवकास गनय आवश्र्क कार्यक्रमहरु सं चािन
गररनेछ ।
6) खोजमूिक र अनुसन्त्िानमूिक परकाररतािाई प्रवर्द्यन गनय षवलभन्न कार्यक्रम सं चािन
गररनेछ ।
7) वडा र नगरका षवलभन्न स्थानहरुिाई Free Wi-Fi Zone बनाईने छ ।
8) मोवाईि एप मार्यत घर–घर बाट नै सेवा लिने कार्यको शुरुवात गररने छ । Smart
Service
9) Open Data प्रणािीको अविम्वन नगरपालिकािे पूण य रुपमा गदै जाने नीलत अविम्वन
गररने छ ।
10) सेवाग्राही नागररकको कार्य लछटो छररतो गनयका िालग एप्सको प्रर्ोग गररने छ ।
11) गुनासो व्र्स्थापनिाई प्रभावकारी बनाउाँदै कार्य प्रलत जवार्दे ही बनाइने छ ।
12) र्सै आ.व. बाट नै प्रत्र्ेक षवद्यािर्मा इन्त्टरनेटको पहुंचमा सुलनस्श्चतता प्रदान गररने छ
13) वालिङ, नगरपालिकािे सं चािन गरे का कार्यक्रम तथा गलतषविीहरुिाई सहज रुपमा
जनता सं ग पुर्ायउनको िालग Smart Waling नामक रे लडर्ो तथा टे लिलभजन कार्यक्रम
सं चािन गररनेछ

साथै नगरपालिकािे आटनै एर्.एम. रे लडर्ो सञ्चािन गने नीलत

अविम्वन गनेछ ।

४. वन वातावरण तथा षवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) सर्ा र हररर्ािी नगरपालिका लनमायणका िालग हररत सडक, खोिा खोडसामा वृक्षारोपण,
बााँस रोपण, रुख तथा बााँसर्द्ारा तटवन्त्िन, सामुदाषर्क भवनको सं रक्षण, खािी ठााँउमा
वृक्षारोपण आर्द कार्य गररने छ ।
2) घरको छत र वरण्डामा कौस्श खेतीको शुरुवात गरी नगरिाई सर्ा र हररर्ो नगरको
रुपमा षवकास गररनेछ ।
ाँ ीखोिाको सर्ाईमा षवशेि ध्र्ान र्दइने छ । नािाको पानी लमसाउदा सर्ा गरे र
3) आि
मार लमसाउने व्र्वस्था गररनेछ ।
ाँ ीखोिा र सहार्क खोिाको आिुलनक प्रषवलि अपनाई वहुउपर्ोग र सं रक्षण गररने
4) आि
छ ।
5) सरसर्ाई केन्त्िको प्रभावकाररतामा अरु वृषर्द् गरी क्षमता षवकास गने । र्स्ता केन्त्ि
वडा वडामा षवस्तार गररने छ ।
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6) Zero Waste प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बनाई र्ोहोरवाट आिुलनक प्रषवलि अपनाई
वहुउपर्ोगी वनाइने छ । Plastic Block, Bitumen तथा अन्त्र् पुनचक्रण षवलि अपनाइने
छ।
7) नगरपालिकािाई पूणय सरसर्ाई र्ुक्त नगर घोिणा गने तर्य अलभर्ान अगालड बढाईने छ
8) वातावरण सं रक्षणका िालग लडलभजन वन कार्ायिर् तथा प्रदे श सरकारसं ग समन्त्वर् गरी
कार्य अगालड वढाईने छ ।
9) नगरपालिका क्षेरलभर सं चालित ठू िा आर्ोजनाहरुको लनमायणमा वातावरणीर् प्रभाव
मूडर्ांकन र Bio Engineering को प्रषवलि अविम्बन गररने छ ।
ु म्प, आर्द जस्ता प्राकृलतक षवपस्त्त र
10) नगरलभर हुने भूस्खिन, वाढी पषहरो, आगिालग, भक
अन्त्र् कृलतम षवपस्त्तबाट तुरुन्त्त राहत कार्य गनय नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाि प्रहरी,
स्जडिा प्रहरी र नेपाि रे डक्रससाँग समन्त्वर् गरी तुरुन्त्त प्राथलमक राहत र दीघयकािीन
र्ोजना वनाउन न.पा.मा षवपद व्र्वस्थापन केन्त्ि स्थापना गररने छ ।
11) षवपद व्र्वस्थापनका िालग अस्थार्ी Shelter को व्र्वस्था गररने लनलत अविम्वन गररने
छ ।
12) सरसर्ाई र िुिो रषहत सडक लनमायणमा ध्र्ान र्दईने छ ।
13) षवपद व्र्वस्थापन कार्यमा उर्द्ारको िालग सहजताको िालग प्रत्र्ेक वडामा MI17 सम्मको
हे लिकोप्टर बस्न सक्ने हे लिप्र्ाडको लनमायण गररने छ ।
14) वाढी पषहरो आगिागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपवाट प्रभाषवतिाई तत्काि राहत,
औििोपचार,खानपान ित्ताकपडा उपिव्ि गराउनको िालग तर्ारी गररनेछ भने षवपद्
व्र्वस्थापन कोिको वृद्र्िीको िालग सावयजलनक लनस्ज र गैरसकारी सं स्थाहरु सं ग समन्त्वर्
गररने छ ।
15) षवपद्को अवस्थामा तत्काि उर्द्ार तथा सुरस्क्षत बासस्थानको पषहचान र व्र्वस्थाको
िालग वजेटको व्र्वस्था गररने छ ।

16) ष व प द् व् र् व स् थ ा प न ि ा ई प्र भ ा व क ा र ी र ि ु त व न ा उ न क ो ि ा ल ग प्र त् र्े क वडामा उर्द्ा
सेवकहरुको गठन गरी तालिम प्रदान गररने छ ।
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४.१ वन तथा भू–सं रक्षण सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) वन जंगिको षवस्तार तथा भूक्षर् लनर्न्त्रणको िालग वृक्षारोपण कार्यिाई प्रभावकारी
रुपमा अगालड बढाईने छ।
2) वन कार्ायिर् तथा अन्त्र् सम्वर्द् सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरुको साझेदारीमा
नसयरीहरुको स्थापना र षवस्तार गररने छ ।
3) उपभोक्ता वन समूहमा रहे को कोििाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन गरी वन उपभोक्ता
समूह भएका षवकृलत र षवसं गलत अन्त्त्र्को िालग प्रभावकारी कार्य अगालड बढाईने छ।
4) अडिो, केतुकी िगार्तका उत्पादनमुखी तथा जडीबुटीहरुको उत्पादन र बजारीकरणमा
षवशेि जोड र्दईने छ।
5) वन र वन क्षेरमा व्र्वसाषर्क खेती गररने छ ।
6) वन पैदावारिाई व्र्वस्स्थत गररने छ ।
४.२ जिािार संरक्षण तथा जिवार्ु पररवतयन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) जिािार तथा लसमसार क्षेरको पषहचान गरी प्रभावकारी सं रक्षणको व्र्वस्था लमिाईने छ
2) हररतगृहको प्रभाव कम गनय कार्यहरु गररने छ ।
४.३ र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) Zero Waste Concept मा गई रहे का र्ोहरिाई आिुलनक प्राषवलि प्रर्ोग गरी श्रोतको
रुपमा उपर्ोग गने नीलत लिईने छ ।
2) Feacal Sludge Management (FSM) िाई व्र्वस्स्थत र सुरस्क्षत गरी नीलत लनमायण गने
श्रोतको रुपमा उपर्ोग गररने छ ।
४.४ प्रकोप लनर्न्त्रण र षवपद व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) षवपदको अवस्थामा तत्काि उर्द्ार िालग आवश्र्क सामग्राीहरु तथा सुरस्क्षत वासस्थानको
व्र्वस्थाको िालग बजेटको व्र्वस्था गररने छ ।
2) षवपद व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी र ितु बनाउनको िालग प्रत्र्ेक वडामा उर्द्ार सलमलतको
गठन गरी चािू आलथयक विय लभरमा नै तालिम प्रदान गररने छ । Hi-Tech प्रषवलिको
प्रर्ोग गररने छ ।
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४.५ वारुणर्न्त्र संचािन सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) वारुणर्न्त्र सं चािन सम्वन्त्िमा सम्भव भएसम्म नस्जकका सरकारहरु भीरकोट र गडर्ाङसं ग
समेत सहकार्य गरी साझेदारीमा प्रभावकारी रुपमा सं चािन गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
2) वारुणर्न्त्रको सवारीचािनक २४ सै घण्टा तर्ारी अवस्थामा रहने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
3) आगिागी हुनवाट रोक्नको िालग प्रत्र्ेक व्र्ापाररक, सरकारी तथा नीस्ज घरहरुमा समेत
र्ार्र एस्क्टङ्गुईसर (Fire Extinguisher) राख्ने व्र्वस्था लमिाईने छ ।

५ सुशासन तथा सं स्थागत षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
1) नागररक (सेवा ग्राही) हरुिाई लछटो छररटो से वा प्रदान गररने छ ।
मर्ायदा पािन सम्बन्त्िी नीलत
1) नगरसभा सं चािन कार्यषवलि २०७४ मा उडिे स्खत मर्ायदा पािन सम्बस्न्त्ि षवषवि षविर्हरुिाई
कडाईका साथ पािनामा जोड र्दईने छ ।
2) जनलनवायस्चत प्रलतलनलिहरुका िालग आचारसं षहता वनाई िागू गररने छ ।
3) नगरकार्यपालिकाको वैठकवाट स्वीकृत वैठक सं चािन सम्बस्न्त्ि कार्यषवलिको पािनामा जोड
र्दईने छ ।
५.१ मानव सं सािन षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
१) कमयचारी क्षमता षवकास गनय आवश्र्क तालिम व्र्वस्थापन गने ।
२) जवार्दे षहता र स्जम्मेवारी तोकीएको कार्य गने।

५.२ संस्थागत क्षमता षवकास सम्बन्त्िी नीलतहरु
१)

सं घीर् सरकार, प्रादे स्शक सरकार र स्थानीर् तहको ऐन लनर्मानुसार नगर कार्यपालिकािाई
आवश्र्क पने श्रोतको अव्र्वस्था हे री सं गठन सं रचना र दरबन्त्दी लसजयना गनय
Organization Development अध्र्र्नको आिारमा पदपूलतय गररने छ ।

२)

नगरपालिकाको प्रशासलनक तथा सांगठलनक सं रचना र सं स्थागत प्रणािीिाई च ुस्त दुरुस्त,
षवश्वसलनर्ता, क्षमतार्ुक्त र प्रभावकारी बनाउदै अत्र्ावश्र्क ररक्त दरवन्त्दीहरुमा उपर्ुक्त
प्रषक्रर्ावाट पदपूलतय गररने छ ।
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३)

सुशासन स्थापनाको िालग आवश्र्क कानून, लनर्म, षवलनर्माविी, कार्यषवलि आर्दको
लनमायण गरी Chain of Command लनमायण गररने छ ।

४)

सवै कमयचारीहरुको कार्य षववरण वनाई िागू गररने छ ।

५)

नगरपालिकाको कार्य सम्पादनिाई लछटो, छररतो, पारदशी एवं सेवाग्राहीमै री तुडर्ाउन
व्र्वस्थापकीर् क्षमता अलभवृषर्द्मा जोड र्दईने छ ।

६)

नगरपालिकाको सं स्थागत क्षमता वृषर्द्का िालग भौलतक पूवायिार षवकास तथा अलभिे ख
प्रणािीिाई व्र्वस्स्थत गदै िलगने छ ।

७)

उत्कृष्ट कार्य गने नगरपालिकाका कमयचारी, करदाता, उपभोक्ता सलमलत, र्ोहरमैिा
व्र्वस्थापन सलमलत, टोि षवकास सलमलत, सं चारकमीिाई पुरस्कृत गने पर्द्लतको थािनी
गरी र्सिाई लनरन्त्तरता र्दईने छ ।

८)

नगर कार्यपालिकाको वैठकवाट स्वीकृत वालिड. नगरपालिकाको कार्य सम्पादन तथा
कार्य षवभाजन लनर्माविीको पूण य पािनामा जोड र्दईने छ ।

९)

नगरपालिकाको सं गठन षवकासको िालग अध्र्र्न गराई सो वमोस्जमका जनशस्क्त पूलतय
गररने छ ।
५.३ राजस्व पररचािन सम्बन्त्िी नीलतहरु

१)

आन्त्तररक आर्मा सबि बनाउन राजश्वमा सुिार गरी सहज सरि र दार्रा र्राषकिो
ु भ बनाउने ।
वनाई सवयसि

२)

आन्त्तररक आर् वृषर्द् गनयका िालग राजश्वका/करका षवलभन्न क्षेरहरुको पषहचान
गररनेछ ।

३)

र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन वापत प्रत्र्ेक घरिुरी, सं घ सं स्था, कार्ायिर्, व्र्ापाररक पसि,
अस्पताि र र्ामेसीिाई कर/शुडक िगाईने छ ।

४)

र्सै आ.व. िाई कर सहभालगता वियको रुपमा अगालड वढाई नगरपालिका लभरका
सम्पुणय करर्ोग्र् व्र्वसार्िाई करको दार्रामा डर्ाईनेछ ।

५)

बहाि लबटौरी कर िागू गररने छ ।
५.४ सेवा प्रवाहमा षवद्युतीर् सूचना प्रषवलिको प्रर्ोग सम्बन्त्िी नीलतहरु

१)

सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनको िालग अनिाईन प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी
बनाईने छ ।
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२)

कार्ायिर्का कमयचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्र्क्ष भेटघाटको अन्त्त्र् गरी भ्रष्टाचार
ु ानीको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
जन्त्र् गलतषवलिको अन्त्त्र्को िालग गेटवे मार्यत भक्त
ु ी सवेक्षण र अन्त्तरषक्रर्ा, समन्त्वर् जस्ता नीलतहरु
५.५ नागररक सन्त्तष्ट

१)

सन्त्तुष्टीको िालग लनर्लमतरुपमा नागररक सवेक्षण र्ाराम भराउने पररपाटीको थािनी
गररने छ ।

२)

ु ाई र सामास्जक परीक्षणिाई प्रभावकारी रुपमा अगालड बढाईनेछ ।
सावयजलनक सुनव

३)

गुनासो व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाईने छ ।

६.अन्त्र् नीलतहरु
र्ुवा तथा खेिकूद सम्बन्त्िी नीलत
1) खेिकूदको समूस्चत षवकास गनय पूवायिारको लनमायण, लसकाई, प्रलतर्ोलगता आर्दको आर्ोजना
गररने छ ।
2) वालिङ नगरपालिकामा अवस्स्थत खेिकूद मैदानिाई पूवायिारर्ुक्त सुषविा सम्पन्न रं गशािा,
लनर्लमत खेिकुद, खेि प्रलतष्ठान ( Sports Academy ) लनमायण गररने छ ।
3) वालिङ नगरपालिकामा अवस्स्थत कभडयहिको ममयत सम्भार गररने छ ।
4) प्रत्र्ेक वडामा एक व्र्वस्स्थत खेि मैदान स्थापना गररने छ ।
5) मेर्र कप खेिकुद प्रलतर्ोलगतािाई लनर्लमत गररने छ ।
स्माटय लसटी/आई लस.टी. सम्बन्त्िी नीलतः
1)

वालिङ नगरपालिकाको शहरी क्षेरिाई स्माटय लसटीको रुपमा षवकास गररने छ ।

2)

नगरपालिकािे प्रदान गने सेवाहरुमा सूचना प्रषवलिको प्रर्ोगिाई प्राथलमकतामा राखी पूण य
Digitalization, ICT तथा IoT को प्रर्ोगिाई अझ व्र्ापक बनाईने छ ।

3)

नगरपालिकाको दीघयकालिन षवकासको िालग SDG का Goals तथा ईस्ण्डकेटरिाई मनन
गदै सोही बमोस्जमको र्ोजनाहरु षवकास गररने छ ।

4)

प्रत्र्ेक वडा तथा गाउाँमा रहे का इन्त्टरनेट नपुगेको स्थानमा Internet Connectivity को
जािो र्ैिाईने छ ।

5)

षवद्यािर् तथा अन्त्र् सावयजलनक स्थिहरुमा Wi-Fi षवस्तार गररने छ ।
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6)

नगरपालिकािे गने सम्पूण य कार्यहरुमा सकेसम्म ICT तथा IoT को प्रर्ोगबाट सेवाग्राही
मैरी बनाईने छ ।

7)

सम्पूणय सरकारी कार्ायिर् तथा षवद्यािर्हरुमा Smart Attendance System िागू गररने छ

8)

Sensors, Robotics र Automation िाई बढी भन्त्दा बढी प्रर्ोगमा डर्ाईने छ ।

9)

Digital Divide िाई कम गनय Digital स्शक्षामा जोड र्दईने छ ।

10)

ाँ सम्बस्न्त्ित कार्यहरु गररने छ ।
Digitalization िाई पूणय रुपमा िागु गनय सो सग

11)

स्माटय वालिङको प्रभावकाररताका िालग षवलभन्न क्षेरगत तथा षविर्गत तालिम तथा
प्रवर्द्यनात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।

12)

स्माटय लसटीको षवलभन्न कार्यहरु गनयको िालग आवश्र्क षवज्ञ, सं घ सं स्था, गैर सरकारी
सं स्था, दातृ लनकार् तथा अन्त्तरायषष्ट्रर् सेवा प्रदार्क अन्त्र् आवश्र्क क्षेरमा सहकार्य तथा
समन्त्वर् गररने छ ।

13)

स्माटय लसटी लनमायणको िालग अन्त्र् आवश्र्क पूवायिारहरुको लनमायण गररने छ ।

14)

सामास्जक सुरक्षा भत्तािाई अझ व्र्वस्स्थत गने तथा ८० वियभन्त्दा बढीका ज्र्ेष्ठ
नागररकिाई थप उपचार खचय प्रदान गने नीलत अविम्वन गररने छ ।

15)

व्र्स्क्तगत घटना दतायिाई तोषकएकै समर्मा गने वातावरणको लसजयनाका िालग स्वास््र्
सं स्थामा जन्त्म भई ३५ र्दन लभर जन्त्म दताय तथा ३५ र्दनलभरै मृत्र्ु दताय गदाय रु.
५००/- प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउने नीलत अविम्वन गररने छ ।

16)

समाजिाई व्र्वस्स्थत बनाउनका िालग मादक पदाथय लबक्री षवतरण गनय लबहान १०
बजेदेस्ख ५ बजेसम्म मार गनय पाउने तथा मर्दरा सेवन गनय मर्दरा सेवन पररचर् पर
षवतरण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।

17)

षवलभन्न क्षेरमा स्वदे शी तथा बैदेस्शक अविोकन भ्रमणको ब्र्वस्था लमिाईने छ ।

18)

बााँदर िखेट्न तथा लनर्न्त्रण गनयका िालग आषवष्कार गररएको मेस्शन प्रर्ोग गरी कृिकिे
िगाएको बािीनािी सुरस्क्षत गने कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररने छ ।

19)

ाँ ीखोिामा ठे क्का निगाउने नीलत तथा सबै
ढुं गा, लगटी, बािुवा व्र्वस्स्थत गनयका िालग आि
क्षेरको सावयजलनक, लनजी जग्गाहरुबाट उत्खनन गरी व्र्वस्स्थत गने नीलत अविम्वन गररने
छ ।

20)

छाडा गाईहरुको व्र्वस्थापनका िालग व्र्वस्स्थत गौशािा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने
नीलत अविम्वन गररने छ ।
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21)

ाँ ै समािान गने मेिलमिापको माध्र्मिाई प्राथलमकता र्दईने
स्थानीर् षववादहरु हामी आर्
हरे क वडामा मेिलमिाप केन्त्िको स्थापना गररने छ ।

22)

प्राकृलतक न्त्र्ार्को लसर्द्ान्त्तमा आिाररत रही स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दर्ा ४७
मा तोषकएको क्षेरालिकार लभर रही न्त्र्ार् सम्पादन गररने छ ।

23)

न्त्र्ाषर्क सलमलतिाई व्र्वस्स्थत र सवयसािारणको पहुाँचमा पु-र्ाईने छ ।

24)

स्थानीर् तहको िे खा प्रणािीिाई व्र्वस्स्थत गने, स्थानीर् सस्ञ्चत कोि व्र्वस्थापन प्रणािी
SuTRA सटटवेर्रमार्यत आलथयक कारोबार सञ्चािन गररने छ ।

25)

वालिङ नगरपालिकाको वृहतर षहतका िालग औद्योलगक क्षेर, हेलिप्र्ाड, हवाइ मैदान, पाकय,
खेि मैदान, रं गशािा र ररसोटय जस्ता कार्यहरुका िालग र थप अन्त्र् नगरपालिका स्तरीर्
महत्व प्रदे श स्तरीर् महत्व र सं घ

स्तरीर्

महत्वपूणय

कार्यहरुका

िालग

आपसी

सडिाहर्द्ारा वा जग्गा प्रालप्त ऐन अनुसार आवश्र्क पने जग्गाहरु नगरपालिकािे खररद
गनेछ।
26)

सं षविान अनुसार वालिङ नगरपालिकाद्वारा प्रदे श सरकार र सं घीर् सरकारसाँग सहकार्य,
समन्त्वर् र सह-अस्स्तत्वको आिारमा सुमिुर सम्बन्त्ि स्थाषपत गरी षवकास लनमायण कार्य
गररने छ ।

............................
र्दलिप प्रताप खााँण
नगर प्रमुख एवम् नगरसभा अध्र्क्ष
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