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START UP WALING – SMART WALING 

 

"उत्पादन, रोजगारी र पूवािधार : वालिङको लवकास र समृलिको आधार" 

सम्परू्ण नगरवासीमा हालदणक अलिवादन ।  

िोकतन्त्र आफैमा जनमखुी शासन लवलि र प्रलकया हो ।  स्थानीय सरकारिे िोकतन्त्रको मलू्य र लवलििाई काननू तजुणमा, 

सेवा प्रवाह, लवकास र लवपद ् व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयकरर् गरेका छन । नेपािको संलविान २०७२, स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्त्य प्रचलित काननुी व्यवस्थािे स्थानीय तहिाई नीलत लनमाणर्, लवकास व्यवस्थापन, 

स्रोत संशािनको पररचािन, सेवा प्रवाह एव ंसशुासन र लवपद ्व्यवस्थापनको कायणसचूी प्रदान गरेका छन । स्थानीय तहमा 

जनताबाट प्रत्यक्ष लनवाणलचत नेततृ्विाई कायणकाररर्ी, लविायकी र न्त्यालयक अलिकार प्रदान गरी िोकतन्त्रको बैिता र 

लवश्वासिाई जनताकै मन मलस्तष्कबाट अनमुोदन हुने अवसर प्राप्त िएको छ । 

 यस्तैमा लव सं २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको लनवाणचनमा  सामिे िई आफ्नो अमलू्य मतालिकार प्रयोग गरी वालिङ 

नगरपालिकाको िलवष्यको रुपरेखा कोने अलििारा हाम्रो कााँिमा समु्पन ुिएका सम्परू्ण नगरवासीज्यहूरुप्रलत कृतज्ञता प्रकट 

गदणछौ । वालिङ नगरको सवाणङ्गीर् लवकास माफण त नगरवासीको लहत र कल्यार्का िालग गररएका प्रलतबद्धता र 

बचनबद्धताप्रलत हामी कलटबद्ध छौ । वालिङ नगरपालिकाको गररमा र ख्यालतिाई थप उचाईमा पयुाणउनहुुने लनवतणमान 

पदालिकारीज्यहूरुको योगदान. लवकासप्रलतको िगाव, मागणदशणनिाई िन्त्यवाद लदन चाहन्त्छौ । उहााँहरुको लवरासतमा नयााँ 

खटुलकिो थप्ने प्रर् समते गदणछौ । 

साथै २०७९ वशैाख ३० को लनवाणचनमा अमलू्य मतालिकार लदई वालिङको िावी कायणिार समु्पन्त्नहुुने वालिङवासीप्रलत नमन 

गद ैजनमखुी शासनको मागणिाई आत्मसात गने प्रलतज्ञा गदणछौ । यस लनवाणचनिाई सफि बनाउनहुुने राजनैलतक पाटीहरु, 

नागररक समाज, सरुक्षा कमी, कमणचारी तथा लमलडयाकमी साथीहरुप्रलत पलन सहयोग र सदिावका िालग आिार व्यक्त गदणछौं 

। नेपािको सावणिौमसत्ता, स्वािीनता, िौगोलिक अखण्डता, रालष्िय लहत, स्वालिमान, िोकतन्त्रका िालग िएका लवलिन्त्न 

आन्त्दोिनहरुमा आफनो अमलू्य जीवन उत्सगण गनुणहुने सम्परू्ण ज्ञात अज्ञात सलहदहरुप्रलत िावपरू्ण श्रद्धाञ्जिी अपणर् गदणछौ । 

ती आन्त्दोिनहरुको नेततृ्व गनुणहुने अग्रजप्रलत उच्च सम्मान व्यलक्त गदणछौ र नेपािी समाजको रुपान्त्तरर्मा उहााँहरुिे 

परु् याउनिुएको उच्च योगदानको पनुस स्मरर् गनण चाहन्त्छौं ।  

लनवाणचनकै लदनमा वालिङ  वडा नं. १४ तथा त्यसको केही लदन अगालड वडा नं. १२ मा िएका सवारी दरु्णटनाका कारर् 

अकािमा जीवन गमुाउन ु िएका महानिुावहरुको चीर शालन्त्तको कामना गदणछौं । साथै र्ाइते िई उपचाराथण रहनिुएका 

महानिुावहरुप्रलत स्वास््यिािको कामना गदणछौ ।  सखुमा मार होइन, लवपदक्ो बेिा पलन हामी नगरवासीहरुसाँग ैसाथसाथमा 

रहन ेप्रर् गदणछौं ।   
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अब म नगरपालिकाबाट सम्पादन िएका महत्वपूर्ण लियाकिापहरुिाई समीक्षात्मक रुपमा पेश गने अनमुलत चाहन्त्छु ।  

 नगरपालिकाबाट आ .व. २०७८/०८९ मा मार नगरस्तरीय २३४ तथा वडा स्तरीय योजना र कायणिम ४७० वटा 

योजना तथा कायणिमहरुको छनोट र कायाणन्त्वयन िएको कायण प्रकृलतको लवशे्लषर्  गदाण लवतरर्मखुी योजनापद्धलतमा 

सिुारको आवश्यकता रहकेो छ । नगरका कायणिम तथा योजनाहरुिाई स्थानीय गौरवका आयोजना, रर्नैलतक 

योजना, उत्पादनमखुी योजना तथा पहुाँचमखुी योजनाको रुपमा लविाजन गरी बहुवषीय रुपमा कायाणन्त्वयन गरेमा 

उपिलधि हुने दलेखन्त्छ । साथै  नगरको कूि बजटेमा लहस्सामा पुाँजीगत बजटेको अशं २७ प्रलतशत मार रहकेोमा चािु 

खचणिाई वालञ्छत सीमामा राखी पुाँजीगत खचण प्रर्ािीमा सिुार गनुणपने दलेखएको छ  िने सशतणका कायणिमको 

कायाणन्त्वयन ढााँचा, खररद प्रर्ािी तथा मापदण्डमा सिुार आवश्यक छ । 

 लव सं २०७४ दलेख हािसम्म तजुणमा गररएका नगरपालिकाका ऐन १८, लनयमाविी ६, कायणलवलि ३०, लनदलेशका ४ 

वटा तजुणमा िई कायाणन्त्वयनमा आएका छन ्। संलविानको एकि कायणसचूीिाई नागररककै संिग्नता तथा बहस र 

पैरवीमा आन्त्तररकीकरर् िए पलन साझा सचूीका कायणिारको अलििारािाई ऐन काननू तजुणमा गरी कायाणन्त्वयन गनण 

बााँकी नै छन । तसथण नगरको लविायन सलमलतको क्षमता लवकास गद ै सरोकारवािाहरुको संयन्त्र लनमाणर् गरी 

नागररकमा काननुी साक्षरता अलियान सञ्चािन गरी मलू्यपरक (Value based) नीलत तजुणमा पद्धलतिाई त्यपरक 

(Fact based) तथा जनमखुी (People centric ) कायणप्रर्ािीमा सिुार गनुणपने दलेखन्त्छ । 

 वालिङ नगरपालिकाको फोहोरिाई मोहर बनाउने अलियानमा नगरवासीहरुको प्रत्यक्ष सहिालगता रहकेो छ । नगरको 

नेततृ्वमा कायाणन्त्वयन िइरहकेो फोहरमिैा केन्त्रिाई स्थानीय गौरवको योजनाको रुपमा रुपान्त्तरर् गरी आन्त्तररक 

आम्दानीको स्रोत मालनएको फोहरमिैाको प्रशोिन तथा पुनप्रणयोगका िालग प्रलवलि तथा ज्ञानको उपयोग गरी थप 

धयवलस्थत बनाउन आवश्यक छ । 

 नगरलिर हाि परू्ण बेरोजगार १३ प्रलतशत तथा ३२ प्रलतशत अिण बेरोजगार जनसंख्याको अवस्थािाई मध्य नजर 

गदाण रोजगारी तथा सीप लवकासका िालग रोजगार सेवा केन्त्र, िर् ु उद्यम लवकास कायणिम (मड्ेपा), सरुक्षीत 

आप्रवासन पररयोजना, उद्दमशीिता प्रबद्धणन केन्त्रिे तालिम र सीप लवकासका कायणिम सञ्चािन गरे तापलन यस्ता 

तालिमको सान्त्दलिणकतािाई पुनराविोकन गरी गररखाने तथा बजारको माग अनरुुप पनुबोि गनुणपने दलेखएको छ । 

त्यसैिे व्यलक्तमा लनलहत सीप, ज्ञान र क्षमताको उजागर गद ैस्थानीय आलथणक समनु्त्नलत र आय आजणन बढ्ने तालिम 

तथा सीपमा थप िगानी गनुण आवश्यक छ । 

 नेपािको संलविानिे सलुनलित गरेको रोजगारीको हकिाई स्थानीय सरकारिे कायाणन्त्वयन गद ैवरेोजगारिाई सचूीकृत 

गरी श्रममिूक रोजगारी लदिाएको छ । वालिङ नगरलिर  यस कायणिममा सचूीकृत संख्या करीब १४०० रहतेा पलन 

अलत लवपन्त्न पररवार (करीब ४ प्रलतशत) यस कायणिमको पहुाँचबालहर रहकेो छ । तसथण यस कायणिमिे श्रमको ज्यािा 

िकु्तानीमा जोड लदएको िएतापलन श्रममिूक नागररकहरुको श्रम र पलसनािाई पयणटकीय रुट लनमाणर्, गाउाँठाउाँको 

सौन्त्दयणकरर्, प्राचीन चौतारा, पाटी पौवा, सङ्ग्रहािय संरक्षर्मा प्रयोग गरी कायणिमिाई उपिलधिमिूक बनाउन 
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आवश्यक छ । यस्ता लवपन्त्न नागररकको कल्यार्का िालग स्वास््य लबमा, श्रमकोष स्थापना तथा श्रम लबमा गनुण 

आवश्यक छ ।  

 यस नगरपालिकाको बालसन्त्दामा स्वास््य बीमा कायणिमप्रलत आकषणर् दलेखदै गएको छ । करीब २५००० नागररकहरु 

स्वास््य लबमा अन्त्तगणत िािग्राहीका रुपमा सचूीकृत िएका छन िने करीब १०००० बीलमतिे स्वास््य सेवा लिएका 

छन । नगरका नागररकहरुको स्वास््य लबमाको पहुाँचमा ल्याउाँदा आलथणक व्ययिार र िागत बढ्ने हुाँदा िािग्राहीको 

छनोट र पहुाँचको अनपुात लमिान गनुणपने दलेखएको छ र लवपन्त्न नागररकिाई केलन्त्रत िई यस सेवािाई लवस्तार गनुणपने 

दलेखन्त्छ । 

 नगरिे स्वास्थ केन्त्र स्थापना गरी सेवाको लवस्तार वडा तहसम्म गरेको छ । तापलन र्ातक, दीर्ण, सरुवा आलद रोगको 

पलहचान, उपचार र लवस्तारका िालग स्वास््य सेवािाई नागररककै र्रदिैोमा लवस्तार गनण आवश्यक छ । सेवािाई 

जनताकै मन, मलस्तष्क र हातिे छुने, दखे्ने र अनिुतू गने गरी स्वास््य सेवािाई र्मु्ती तथा र्रदिैो (door to door) 

माध्यमबाट गरु्स्तर र पहुाँच लवस्तार गनुण जरुरी छ । 

 नगरपालिकािे नगरका बालसन्त्दाहरुको आलथणक जीवनमा सकारात्मक पररवतणन ल्याउनका िालग स्थानीय उत्पादन र 

बजारीकरर्का माग तथा साझेदारीमा आिाररत कायणिमहरु िाग ूगरेको छ । यस खािका कायणिमहरु उत्पादनका 

के्षरसाँग िन्त्दा पलन माग तथा लवतरर्मखुी प्रकृलत रहकेा छन । त्यसैिे स्थानीय श्रम तथा स्रोतको उपयोग गरी उत्पादन 

तथा प्रलतफिसाँग जोलडने गरी स्वरोजगार र आम्दानी बढाउन यस्ता कायणिमको ढााँचा र स्वरुपमा आमिू पररवतणन 

गनण आवश्यक छन । 

 नगरलिरका बालसन्त्दाहरुमध्ये ६७ प्रलतशत पररवार कुनै न कुनै रुपमा कृलषमा नै आवद्ध छन ्। सीलमत के्षरमा आि,ु 

मकै, सनु्त्तिा, तरकारी, गहुाँका के्षरहरुिाई पकेट कायणिमका रुपमा प्रबद्धणन गररए पलन ससाना कृषकहरुमा  

उत्पादनमखुी सामलूहक िावनाको लवकास गनण जरुरी छ । गररखाने कृषकहरुिाई सीप तथा प्रालवलिक ज्ञान समते 

प्रदान गरी बजारको सलुनलितता कायणिमहरु ल्याई नलवनतम प्रलविी तथा यालन्त्रकरर्को प्रयोगिाई बढावा लदने 

आवश्यक छ ।  प्रलवलि वा सेवामा छुट वा अनदुान र प्रालवलिक परामशण, लबमा एव ंलवत्तमा पहुचं िगायतका सेवाहरू 

सलुनलित गरी कृलष सडक तथा बजार पवूाणिारहरू जस्तैस खाद्यान्त्न िण्डारर्, लशत िण्डार, सलुविायकु्त संकिन केन्त्र, 

हाट बजारको लवकास गनुण परेको छ र साथै बािी लबमा र पश ुलबमा कायणिममा सहजीकरर् गनण जरुरी छ । 

 नगरलिर उद्योग व्यवसायहरू िगिग ९७ प्रलतशत स्वरोजगार प्रकृलतका छन ्र यसमा रु. ५ िाख सम्मको िगानी 

िएका उद्यम व्यवयायहरूमा ३२ प्रलतशत मलहिा स्वालमत्वका छन ्। नगरको स्थानीय आलथणक लवकासका िागी 

मखु्यरुपमा “उद्योग व्यवसायहरूको लवकास एव ंप्रवद्धणन” र “उद्योग व्यवसायहरूको पनुरोत्थान” िाई प्राथलमक 

रुपमा जोड लदई कोलिड १९ िे पारेको प्रिावहरूिाई न्त्यलुनकरर् गरी उद्योग व्यवसायहरूको पनुरोत्थान माफण त 

स्थानीय अथणतन्त्र सबलिकरर् जरुरी छ । नगरपालिकािे उद्योग ग्राम सञ्चािन, नीलतहरूको तजुणमा, आवश्यक 
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पवुाणिार सलहतको उद्योग व्यवसाय संचािनका िागी स्थानको व्यवस्थापन, परामशण सेवाहरूको उपिधिता,  

समन्त्वयमा बजार अनसुन्त्िान, प्रलियागत सहजीकरर्मा केलन्त्रत हुनपुने दलेखन्त्छ ।  

 पयणटन प्रवद्धणनका िालग CAN ( Culture, Adventure and Nature) मोडेि पलहचान गररएको छ । तापलन 

यसको प्रयोग र उपयोगका िालग वाहुनथान, थामचौर, राम्च,े आाँलिखोिा चेकड्याम होमस्टे केन्त्रहरु मन्त्साङकोट 

के्षरहरुमा पयणटकीय पवूाणिार तथा  सांस्कृलतक पलहचानमा िगानी जरुरी छ । संस्कृलत, प्रकृलत र जीवनिाई संयोजन 

गरी पयाण पयणटक (Eco tourism) िाई  लवकास गनण जरुरी छ । यस नगरलिर रहकेा गह्रौंसरु, थामको चौर, माझकोट, 

बाहुनथान, घ्वाङखोिाजस्ता क्षेरहरु पयणटन क्षेरमा लसलिकन, बोटालनकि र Hill Point का  अविारर्ातफण  प्रेररत 

गररए पलन िगानीको व्ययिार व्यापक रहकेोिे यी क्षेरहरुमा सरकारी िगानीका पवणतीय पयणटकीय मोडिका साथमा 

लनजी–सरकारी साझदेारीमा िगानी गने वातावरर् लमिाउन आवश्यक छ ।  

 गाउाँर्रमा लवलिन्त्न जनजालत र संस्कृलतका पयणटन  सङ्ग्रहािय, वाि उद्योन पाकण , लपकलनक स्थि, होटि व्यवस्थापन 

सम्बन्त्िी क्षमता अलिवलृद्ध गरर पयणटकीय लियाकिापहरुको गरु्स्तररय सेवा सलुनलित गररनपुछण । जनस्तरबाटै पयणटन 

प्रवद्धणनात्मक लियाकिापहरू आयोजना गरी प्रचार प्रसारमा व्यापकता लदइनपुछण । जस्तै, फुड फेलिवि, रालष्िय 

स्तरको खिेकुद आयोजना, साहलशक खिे पयणटन (क्यानोङ, सालक्िङ, र् याफ्टीङ, प्याराग्िाइडीङ, हाइलकङ, लजप 

फ्िायर) आलद कायणिमहरुिाई व्यापक रुपमा सञ्चािन गररनपुदणछ ।  

 नगरलिर लवपन्त्न नागररक ४ प्रलतशत रहकेो र िगिग २२ प्रलतशत र्र पररवारको रु. १२००० िन्त्दा कम वालषणक 

आम्दानी िएकोिाई सामालजक सरुक्षा जाि (Social Safty Net) तथा आय आजणन कायणिममा जोड्न आवश्यक 

छ । नगरलिर आफ्नै आम्दानीिे बाहै्र मलहना िालनन ेपररवारको संख्या िगिग ३४ प्रलतशत मार रहकेो छ । तसथण  

नगरका बााँकी ६४ प्रलतशत नागररकहरुिाई स्वरोजगार, सीप लवकास, उत्पादन र बजारीकरर्का कायणिम सञ्चािन 

गरी स्थानीय अथणतन्त्रको लवकास गनुणपने दलेखन्त्छ । 

 नगरिाई दक्ष जनशक्ती उत्पादनका िालग बहुप्रालवलिक लशक्षािय, लवश्वलवद्यािय, उद्योगी व्यवसायीहरूसंगको  

सहिगानीको वातावरर् तयार गनण जरुरी छ । उदाहरर्को रुपमा, हस्तकिाका सामग्रीहरू (होलजयारी, छािाजन्त्य 

बस्तहुरूको उत्पादन, मखमि चरुा, मािा, पोते, सलपङ्ग व्याग, अचार, गलुडया बनाउने आदी), अचार उत्पादन 

(करेिा, कागती, अमिा), रोटी बनाउने, टपरी उद्योग, मस्यौरा, लसन्त्की बनाउने आलद कायणिमहरुिाई लवस्तार गरी 

बजार र प्रलवलि दबैु लहसाबिे प्रलतफिमिूक बनाउन आवश्यक छ ।  

 नगरलिर ४,२९६ र्रिरुीका ५,३७२ जना यवुाहरु वदैलेशक रोजगारीमा नै कायणरत छन ्र यस नगरपालिकामा बालषणक 

रुपमा १ अबण ११ करोड ७२ िाख ३७ हजारको हाराहारीमा लवप्रेषर् लिलरने गरेको संकलित त्यांकिे दखेाएको छ 

। नगरलिर प्राप्त लवप्रेषर्को ठुिो लहस्सा कररब ऋर् लतनण २२.७३ प्रलतशत र र्रखचणमा १७ प्रलतशत खचण िएको 

दलेखन्त्छ । त्यसै गरी र्र बनाउनको िालग १४.८८ प्रलतशत, स्वास््य उपचारमा ८.१९ प्रलतशत, जग्गा खररदमा ७.१५ 

प्रलतशत, लजन्त्सी सम्पत्तीमा ६.०८ प्रलतशत, लशक्षामा ५.६५ प्रलतशतको हाराहारीमा खचण हुने गरेको पाईएको छ । 
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व्यवसाय शरुुवातमा ०.९७ प्रलतशत र १.४४ प्रलतशत ऋर् िगानीमा रहकेो दलेखन्त्छ । बााँकी १५.९१ प्रलतशत बचत 

गररएको छ । वदैलेशक रोजगारको सवि पक्ष िनेको नै ज्ञान, सीप, अनिुव र लवप्रेषर् आजणन हो । प्राप्त लवप्रेषर्िाई 

उत्पादनमिुकके्षरमा पररचािन गरी स्वरोजगार तथा रोजगार लसजणनामा  नगरपालिकािे नगर – नागररक साझदेारी 

पररयोजना तथा कायणिम िाग ूगनुणपने दलेखन्त्छ । साथै लवदशेी पुाँजी प्रलवलि र ज्ञानिाई पररचािन गनण बीउ पुाँजी (Seed 

Money), सरुुवाती व्यवसाय (Start Up Business),  प्रलतस्पिी कोष (Challenge Fund) प्रबन्त्ि गरी स्थानीय 

स्तरमा स्वरोजगारी तथा रोजगारी लसजणना गरेमा वदैलेशक रोजगारमा जान ुपने अवस्थािाई न्त्यलूनकरर् गनण सलकने 

दलेखन्त्छ । 

 नगरलिर व्यलक्त तथा पररवारमा वमेेि, र्रेि ु लहसंा, आरोप िान्त्छाना, बदृ्धबदृ्धाहरु एलक्िने (सहारा लवहीन), 

आत्महत्या जस्ता र्टना िलेटएका छन ्। जसको कारर्िे गदाण व्यलक्त तथा पररवारमा मनोसामालजक समस्याहरु दलेखन 

थािेका छन ् । िौलतक लनमाणर्को के्षरमा लवकासका प्राथलमकताहरु केलन्त्रत हुाँदा यस्ता सामालजक समस्याहरु 

ओझिमा पद ैगईरहकेो अवस्था छ । 

 कलतपय व्यलक्तहरुसाँग सीप तथा दक्षता हुाँदा हुाँद ैपलन साथमा प्रमार् पर नहुाँदा स्थानीय रोजगारीका अवसरहरुमा 

प्रलतस्पिाणमा सहिागी हुन बलन्त्चत हुन ुपरेको समस्याहरु पलन प्राप्त िएका छन ्। यस्ता व्यलक्तहरुको सीपिाई पररक्षर् 

गने योजना िाग ूगनण आवश्यक छ ।  

 वालिङ नगरपालिकाको ििूागलिर करीब ९०० लकमी सडक सञ्जाि रहकेो, कररब ४५ प्रलतशत पररवारको र्र 

अगालडका सडक कच्ची रहकेो छ र ती सडकहरुमा अकािमा कयौंिे ज्यान गमुाएको द:ुखद ्लस्थलत हामीिे िौग्दै 

आएका छौ । वषनेी बाढी पलहरोका कारर् बाटो सरसफाइमा व्यापक िगानी गनुणपरेको छ । सडक सञ्जाि बालहर 

रहकेा सव ैर्रिाई सडक सञ्जािलिर ल्याउने,  नागररकको सरुलक्षत आवत जावतको अलिकारको सलुनलितता 

गराउने, सडक पहुाँच स्थालपत गने, सडक फरालकिो तथा स्तरोन्त्नलतका िालग सडक क्षेरमा व्यापक िगानी र स्रोतको 

खााँचो रहकेो छ । नगरके्षरलिर अलिकांश ग्रामीर् स्थान रहकेोिे िेरैजसो सडक ग्राििे र स्तरोन्त् नलत गरी १२ मलहना 

सरुलक्षत, िरपदो तथा लनबाणि सञ्चािनमा ल्याउनपुने चनुौती छ । 

 िौलतक पवूाणिार के्षरमा खानेपानीका ट्याङ्की लनमाणर्, कुिो लनमाणर्, कच्ची नािी लनमाणर्, नदी लनयन्त्रर्, िवन 

लनमाणर् (सामदुालयक िवन, लवद्यािय, स्वास््य केन्त्र), सडक बत्ती, खिेकुद मदैानका कायणिम रहकेा छन । यस्ता 

िौलतक पवूाणिारहरुको संख्याको लवशे्लषर् गदाण जनसंख्या र िौगौलिक लवलशिताका अनपुातमा न्त्यनु  संख्यामा रहकेा 

छन ्। एकालतर यी के्षरमा व्यापक िगानी बढाउनपुरेको छ िने िगानीको कमीिाई पररपलूतण गनुणपने स्रोतको खोजी 

गनुणपरेको छ । साथै यस के्षरमा जनस्तरको माग र गरु्स्तरको सन्त्तिुन कायम गने चनुौती पलन उलत्तकै छ ।  

 नगरपालिकािे सशुासन र जनताको सेवािाई लछटोछररतो, पारदशी र उत्तरदायी बनाउनका िालग सचूना प्रलवलिको 

अलिकतम उपयोग गररएको छ । नागररकका सचूना, उजरुी तथा अन्त्य समस्याको सनुवुाईमा जोड लदन प्रलवलि तथा 

संयन्त्र दवुकैो िरपरु प्रयोग गररएको छ ।  
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 यस क्षेरको नगरलिर हाउस सिदेलेख लिएर लजआईएस प्रर्ािी, लजलपएस लसस्टम, मोबाइि एप्स, पोटणि, अनिाईन, 

एलप्िकेशन सम्मका सफ्टवयेरहरु प्रयोगमा आईसकेका छन ् । त्यसैिे नगरको सेवा, रेकडण लसस्टम, कायणशिैी, 

नगरपालिकाका सम्परू्ण कायणहरु लडलजटि डाटाकोरुपमा उपयोग गररएको छ । तापलन नागररकमखुी प्रलवलििाई 

लवत्तीय र प्रावलिक लहसाबिे लदगो र िरपदो बनाई जनस्तरमा प्रलवलि साक्षरता बनाउन आवश्यक छ । पहुाँच, खचण र 

औलचत्यका आिारमा िाि िागत लवशे्लषर् गरी िगानी र प्रलवलिको प्रयोगमा सन्त्तिुन कायम गनण आवश्यक छ ।  

 आन्त्तररक राजश्व तफण  सम्पलत्त, मािपोत, र्रबहाि, व्यवसाय कर नै राजस्वका  मिू स्रोत हुन ्।  एकालतर संर्ीय 

सरकारबाट प्राप्त समानीकरर् अनदुान, समपरूक अनदुान तथा राजस्व बााँडफााँडका लसलिङ खमु्चेर सााँर्रुरद ैगएका 

छन िने अकोतफण  नगरको आन्त्तररक आम्दानीको स्रोतको करािार कमजोर रहकेा छन ् । स्थानीय तहमा हाि 

पररचालित श्रोत मखु्यगरी अनुदानमा आिाररत रहकेो छ र यसमध्ये करीब ६६ प्रलतशत लहस्सा सशतण अनदुानको 

रहकेो छ । प्रशासलनक लहसाबिे सािारर् खचणको लशरोिार चलुिद ैगएकोिे पुाँजीगत बजटे लवलनयोजनमा चाप परेको 

छ । त्यसैिे आन्त्तररक स्रोत पररचािन गरी लवत्तीय अन्त्तरलनिणरता र्टाउनेतफण  नगरिे थप बैकलल्पक स्रोतको खोजी 

गनुणपने चनुौती छ । 

 शलैक्षक केन्त्रहरुको सिुारका िालग नीलतगत सिुारका साथमा शलैक्षक सिुारका कायणिम िाग ूिएका छन । एकैलदन 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षको चयन,  मजणर, Mapping, ICT तालिम, क्षमता लवकास कायणिम िाग ू

गररएका छन । लशक्षकको नेततृ्व र व्यवस्थापकीय कौशिता लवकास गनण लबलिस काउलन्त्सिको सहकायणमा क्षमता 

लवकास कायणिम सञ्चािन गररएको छ ।  नगरको लशक्षािाई थप व्यवलस्थत र गरु्स्तरीय बनाउन लन:शलु्क 

पाठ्यपसु्तक, दलित तथा अपाङ्ग छारवलृत्त, मालवमा पसु्तकािय, लवज्ञान प्रयोगशािा, कम्यटुरको व्यवस्था गररएको 

छ । केही स्कुिमा राष्िपलत शलैक्षक सिुार कायणिम िाग ूिएको छ । तापलन शलैक्षक गरु्स्तर खस्कदो अवस्थामा 

रहकेोिे यस के्षरमा ठोस तथा अनिुतू गररने सिुारको खााँचो रहकेो छ ।  

 वषनेी आउने लवपदक्ा कारर् उत्पन्त्न जोलखम र प्रिावको सम्बोिनमा थप लजम्मेवार र समन्त्वयकारी हुन जरुरी छ । 

मनसनुजन्त्य  प्रिालवत नागररकको आवास तथा गासबासका िालग लवलिन्त्न संर्ीय तथा प्रादलेशक कायाणियहरुसाँग 

समन्त्वय गरी सरुलक्षत आवासको हक स्थालपत गनुणपने दलेखन्त्छ ।   

 नेपाि सरकारिे अगालड बढाएको एक पालिका एक औद्योलगक ग्राम नीलत अनसुार वालिङ नगरपालिकािे नेपाि 

सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकारको संयकु्त िगानीमा औद्योलगक ग्राम लनमाणर् कायण अगालड बढाइएको हो । 

यस औद्योलगक ग्राम लनमाणर्मा तीन वटै सरकारको संयकु्त िगानी गररएको छ । यसको स्वालमत्व र सञ्चािन स्थानीय 

तहकै हुने िएकोिे उद्योग सञ्चािनका िालग स्थानीय काननू तजुणमा गररएको छ । आाँिीखोिाको लकनारमा रहकेो 

सो ग्रामको सरुक्षाका िालग तटबन्त्ि लनमाणर् तथा पहुाँच मागण लनमाणर् गररएको  छ । लवशषे गरेर स्थानीय उत्पादनहरु, 

स्थानीय कच्चा पदाथणहरुको प्रयोग गरी सञ्चािन गररने साना तथा मझौिा उद्योगहरु यहााँ सञ्चािन हुनेछन र 

उद्योगहरु एकै ठाउाँमा सञ्चािनमा ल्याउनपुने दलेखन्त्छ । 
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 नेपािको संलविान २०७२ को िारा ४४ मा मौलिक हकको रुपमा उपिोक्ताको हकको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) को अलिकार बमोलजम यस वालिङ न.पा. िे स्थानीय बजार 

व्यवस्थापन तथा अनगुमन ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । यस नगरका बजार अनगुमन लनयलमत गरी बजार 

व्यवस्थापनिाई व्यवलस्थत बनाउन आवश्यक छ । 

 सुखी नगरवासी र समृि नगरपालिकाको आकांक्षा परूा गनण महामारीका कारर् समग्र सामालजक, आलथणक पक्षमा 

परेको प्रलतकुिता समेतिाई सम्बोिन गद ै दहेायका रर्नीलत आिार र पक्षहरुिाई ध्यानमा राखी आलथणक वषण 

२०७९/०८० को नीलत तथा कायणिम तजुणमा गररएको छ । नगरवासी ववुा आमा दाज ुिाइ तथा लददी बलहनीहरुवाट 

व्यक्त िएका जनचाहनाहरुिाई समटेद ै यहााँहरुको चाहना तथा समग्र नगरको आवश्यकता अनसुार नीलतहरु 

अविम्वन गरेका छौं । 

यस नीलत तथा कायणिमका उद्देश्य तथा प्राथलमकताहरु : 

 िगानी, जनशलक्त, पवूाणिार लवकास र रोजगारी । 

 स्थानीय उत्पादनको बजारीकरर् र लवपन्त्न वगणिाई संरक्षर् गरी आय आजणन । 

 सशुासनको अलिवलृद्ध गद ैसेवा प्रवाहिाई सेवामरैी र जनमखुी । 

 लशलथि िएको स्थानीय अथणतन्त्रको पनुरुत्थानका िालग  पवूाणिारमा िगानी, उत्पादन, रोजगारी र लवतरर् ।  

 वस्तीहरुको लवकासको रर्नीलतक योजना, कायणिम, ि–ूउपयोग तथा लवकास । 

 लशक्षा, स्वास््य र जनजीलवकाको उन्त्नयन र  िगानी । 

 कृलष, पयणटन, शलैक्षक तथा औद्योलगक के्षरहरुको लवकास एवं प्रवद्धणन । 

 

आगामी आलथिक वषि २०७९/०८० को नीलि िथा कार्िक्रम 

१) स्वास््र् सम्वन्धी  

 "स्वास््य  सेवाको लवस्तार : नगरको लजम्मवेारी"  िन्त्ने नाराका साथ सबै नागररकमा गरु्स्तरीय आिारितू 

स्वास््यको सेवा पहुाँच सलुनलित गद ैसम्परू्ण सेवािाई  र्रदैिोमा परु् याइनेछ । 

 लनजी तथा गहै्र सरकारी स्वास््यसंस्थाहरुसाँग सहकायण गरी जनस्वास््यका कायणिमहरु संचािन गररने छ । 

 सेवाको लवस्तार र लवतरर्िाई लडलजटाइजसेन गदैं प्रलवलिको उपयोग गररनेछ ।  
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 स्वास््य सेवािाई पारदशी र व्यवलस्थत बनाउन स्वास््यसंस्थामा टोकन प्रर्ािी र लवरामीको प्रोफाईि 

व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी रुपमा कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

 सबै स्वास््य संस्थाबाट रालष्िय मापदण्ड बमोलजमका आिारितू स्वास््य सेवाहरु लनसशलु्क उपिधि गराईनेछ । 

 मालसक रुपमा प्रत्येक वडामा लचलकत्सकको व्यवस्थासलहत ज्येष्ठ तथा दीर्ण रोगीहरुको लनयलमत स्वास््य परीक्षर् 

गररनेछ । 

 "मरेो स्वास््यसमरेो लजम्मवेारी" सचेतनामिूक कायणिम िाग ूगरी नागररकको  पोषर्यकु्त खानाको उपिोगमा जोड 

लदइनेछ ।  

 लवलिन्त्न संर्सस्थाहरुसाँगको सहकायणमा योग अभ्यास र पञ्चकमण लनमाणर् कायणिाई प्राथलमकताकासाथ सञ्चािन 

गररनेछ । 

 आिारितू स्वास््य सेवाको प्रोटोकि र प्याकेजको परू्ण िाग ूगररनेछ । 

 स्वास््य सेवाको गरु्स्तरको मापन गने संयन्त्र स्थापना  गरी लनयलमत रुपमा मापन गने पद्धलत िाग ूगररनेछ । 

 लचलकत्सकसाँग अनिाइनबाट परामशण सेवाका िालग Tele Medicine संयन्त्र िाग ूगररनेछ । 

 स्वास््य बीमा कायणिमको पहुाँच र लवस्तार गरी लवपन्त्न नागररकहरुिाई यस सेवाको पहुाँचमा  ल्याइनेछ । 

 उच्च रक्तचाप, मिमुहे, क्यान्त्सर, दम, लमगौिा किेजो र मलहिाहरुको पाठेर्रसम्बन्त्िी रोगको रोकथाम, पलहचान, 

परीक्षर् र उपचारका कायणिमिाई अलियान तथा र्मु्ती सेवाको रुपमा सञ्चािन गररनेछ  । 

 आपतकािीन स्वास््य अवस्था तथा अन्त्य सरुवा रोग एव ंमहामारी लनयन्त्रर्का िालग बहुपक्षीय सहकायण गरी यसका 

असरको न्त्यनूीकरर् र सेवामा लनरन्त्तरता प्रदान गररनेछ । 

 नगर लिर आकलस्मक अवस्था िई रगतको आवश्यकता पने अवस्थामा यसको पलूतण गनण अस्पतािमा रक्तसंचार सेवा 

लवस्तार गने तथा रक्त समहू लनिाणरर् अलियान सञ्चािन गरी अलििेख रालखनेछ । 

 नाक, कान, र्ााँटी, मानलसक एव ंनेर लचलकत्सािाई सबै तहमा लवस्तार गरी उपचार गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 अस्पतािमा रहकेो प्रयोगशािािाई सदुृढ गरी लवस्ताररत सेवा सलहत रोग लनदानको सेवािाई लवस्तार गररनेछ । 

 प्रिावकारी स्वास््य सेवा प्रवद्धणनका िालग नमनूा गाउाँ/शहर, नमनूा स्वास््य संस्था, नमनूा स्वास््यकमी अलियान 

सरुु गरी नमनूा बन्त्न प्रोत्सालहत गद ैिलमक रूपमा लवस्तार गररनेछ । 

 स्वास््य संस्थामा हाि िएको जनशलक्तको दरबन्त्दी पनुराविोकन गरी वजै्ञालनक आिारमा पररमाजणन गररनेछ । 

 सम्बद्ध सरोकारवािाहरूको संिग्नतामा नगरपालिकाको आपतकािीन पवूणतयारी एव ंप्रलतकायण योजना बनाइनेछ । 
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 प्रचलित काननू बमोलजम सरुलक्षत गिणपतन सेवािाई गरु्स्तरीय बनाई सरोकारवािासाँग साथणक समन्त्वय गरी िैंलगक 

प्राथलमकतामा हुने गिणपतनिाई परू्ण रूपमा लनरुत्सालहत गररनेछ । 

 सलुतणजन्त्य पदाथण, मादक पदाथण जस्ता हालनकारक वस्तकुो लकनबेच र प्रयोगिाई सावणजलनक संस्था र स्थानमा लनषिे 

गररनेछ । मानव स्वास््यिाई प्रलतकूि प्रिाव पाने कृलष लवषालद तथा अन्त्य रसायलनक पदाथणको प्रयोगको लनयमन 

गररनेछ । 

 अपाङ्गता िएका व्यलक्तको िालग सहयोगी, उपचार व्यवस्था तथा सहयोगी सामग्री व्यवस्था गरी सबै स्वास््य 

संस्थािाई अपाङ्गमरैी बनाइनेछ । 

 िैंलगक लहसंामा परेका, बेवाररसे ज्येष्ठ नागररक, अिपर अवस्थाका बािबालिका, मानलसक समस्या िई सडकम ै

रहकेा असहाय व्यलक्तहरूिाई अल्पकािीन स्वास््य व्यवस्थापन एव ंहरेचाहको िालग लनजी सरकारी सहकायणमा 

पनुस्थाणपना केन्त्र स्थापना एव ंसञ्चािन गररनेछ । साथै एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्रको स्थापना गरी सदुृढीकरर् 

एव ंलवस्तार गररनेछ । 

 सम्िालवत दरु्णटनािाई मध्यनजर गरी अस्पतािमा चोटपटक Trauma को स्तरीय उपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

साथै स्वास््यकमीिाई आिारितू जीवन सहयोग Life Support िगायतका तालिम प्रदान गररनेछ । 

 मयेरसाँग जषे्ठनागररक स्वास््य पररक्षर् कायणिम माफण त प्रत्येक वडास्तरीय सेवा केन्त्रबाट ७० वषण मालथका 

नागररकहरुको रक्तचाप, आल्बुलमन र मिमुहे लनशलु्क जााँच गने व्यवस्था गररनेछ । 

 सरकारी र लनजी समग्र एम्बिेुन्त्स सेवािाई एकीकृत गरेर सहज रूपमा सेवा लवस्तार गररनेछ । 

 गिणवती तथा सतु्केरी मलहिाहरुिाई लन:शलु्क एम्बिेुन्त्स सेवा संचािन गररने छ । 

 प्रमखु राजमागणहरूमा र्ाइते र चोटपटक िागकेा व्यलक्तको उपचार गने िमा सेवाको लवस्तारका िालग संर्ीय तथा 

प्रदशेसाँग समन्त्वय र सहकायण गररनेछ । 

 क्षयरोगका लबरामीका िालग होस्टिको मोडिमा कायणिम सञ्चािन गरी Tracking System िाई सञ्चािन 

गररनेछ । 

 स्थानीय जलडबटुी प्रशोिन कायणिमका िालग लवलिन्त्न अनसुन्त्िानात्मक संस्थाहरुसाँग सहकायण गररनेछ । 

 स्वास््य सेवा अन्त्तगणतका सेवाहरुिाई Door to Door का रुपमा लवस्तार गररनेछ । 

 स्वास््य सेवाको माग पक्षिाई थप सबि बनाउन  नागररकको र्रदिैोमा स्वास््य पहुाँच पयुाणउन  मलहिा स्वास््य 

स्वयमसेलवकािाई पररचािन गररनेछ ।  

 स्वास््य संस्थाहरुिाई बाि, लकशोर लकशोरी, अपाङ्ग तथा जषे्ठ नागररक मरैी संस्था बनाइनकुा साथै नागररकहरुको 

पहुाँच पगु्ने गरी लचलकत्सकीय सेवा, प्रयोगशािा सेवा तथा अनसुन्त्िान कायणहरुमा जोड लदइनेछ ।  
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 समदुायमा आिाररत स्वास््य स्वयंसेवक, स्वास््य आमा समहू, टोि लवकास संस्था जस्ता संर् संस्था र आम 

नागररकहरुको पररचािन गरी सचेतनामिुक गलतलवलि सञ्चािन गररनेछ ।  

 स्वास््य संस्था/केन्त्रको समन्त्वयमा टोि टोिमा अखाद्य पदाथणहरुको प्रयोगिाई रोकथाम गनण चेतनामिूक 

कायणिमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरलिर पाठेर्रको क्यान्त्सरको पलहचान तथा मगृौिा परीक्षर्को दायरा फरालकिो बनाई  समयम ैरोग पलहचान गरी 

रुग्र्ता दर र मतृ्यदुर कम गररनेछ । 

 लशक्षर् संस्थाहरुसाँग समन्त्वय गरी बािबालिकाहरुिाई स्वास््य सेवा प्रदान गनण स्कुिनसण कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 लनजी तथा गरै सरकारी क्षेरबाट सञ्चालित अस्पताि,लनदान केन्त्र,औषिी पसि, आयवुदे िगायतका स्वास््य 

संस्थाहरुको काननूी व्यवस्था गरी सञ्चािन अनमुलत, नलवकरर्, सहजीकरर् र लनयमन गररने छ ।  

 सम्परू्ण नगरवासीिाई स्वास््य बीमाको दायरामा समलेटने छ । लवपन्त्न नागररकहरुिाई नगरबाटै लबमा गने व्यवस्था 

लमिाइनेछ । लबलमतको संख्या बढोत्तरी गद ैपहुाँच लवस्तार गररनेछ । 

 नगरलिर क्षयरोग मकु्त नगरपालिका र्ोषर्ाका िालग प्रलिया अगालड  बढाइनेछ । एच.आई.िी, औिो तथा पानीबाट 

सने िगायतका सरुवा रोगहरुको रोकथाम, लनयन्त्रर्, उपचार तथा पनुसस्थापनामा प्राथलमकता लदई  लनयलमत रुपमा 

लनगरानी गने पद्धलतको लवकास गररनेछ । 

 गह्रौं प्राथलमक अस्पतािबाट Tele Service तथा Service Card िाग ूगररनेछ ।  साथै नगरलिर  धिड बै ाँङ्कको 

स्थापना गररनेछ । 

 गह्रौं प्राथलमक अस्पतािमा CEONC सेवा लवस्तार गरी जलटि प्रकारका प्रसलूतहरुको शल्यलिया गने व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

 रालष्िय सामदुालयक मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाको कामको आिारमा परुस्कृत गने प्रलिया अगालड बढाइनेछ । 

मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरुसाँग रहकेो अक्षय कोष स्थापनाका िालग अध्ययन प्रलिया अगालड बढाइनेछ । 

स्वयंसेलवकाको आत्म सम्मानिाई ध्यान लदई क्षमता लवकास तथा तालिमजस्ता कायणिममा जोड लदइनेछ । 

 गरीब,लसमान्त्तकृत दलित, मलहिा बािवालिका, जषे्ठ नागररक, अशक्त तथा अपाङ्गता िएका तथा दीर्ण रोगीहरुिाई 

स्वास््यमा पहुाँच स्थालपत गररनेछ ।  

 लनलित मापदण्ड बनाई सशलु्क तथा लनशलु्क स्वास््य परामशण सेवा प्रवाहको व्यवस्था गररनेछ ।  

 स्कुि स्कुिमा पगुरे लवद्याथीहरुको आाँखा परीक्षर् गररनेछ । यसका साथै  स्वास््य लशलवर, लवशेषज्ञ स्वास््य जााँच 

जस्ता िलक्षत कायणिम टोि स्तरसम्म िाग ुगररनेछ । 
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 स्वास््य सेवामा संिग्न कमणचारी तथा स्वास््यकमीको मनोवि वलृद्ध गद ैिौलतक तथा पशेागत सरुक्षा सलुनलित 

गररनेछ र  उपचार तथा लनयन्त्रर्मा खलटने स्वास््यकमी तथा कमणचारीको मनोबििाई उाँचो बनाउन  प्रोत्साहन तथा 

जोलखम ित्ताको व्यवस्था गररनेछ । महामारीको समयमा कायणसम्पादनमा उत्कृिता प्रदशणन गने कमणचारीिाई सम्मान 

समते गररनेछ ।  

 स्वास््य चौकीहरुमा रहकेा प्रयोगशािाहरुको क्षमता लवकास गनुणका साथै No Home Delivery कायणिम अन्त्तगणत 

वलथणङ्ग सेन्त्टरहरुको स्तरोलन्त्त गररनेछ ।   

 MBBS तथा MD तहको लशक्षामा Entrance Exam मा यस नगरपालिकाबाट सहिागी लवद्याथीमध्ये उत्तीर्ण 

िएकाहरुबाट प्रत्येक वषण उत्कृि १/१ जनािाई यस नगरबाट अध्ययनको िालग छारवलृत्तको व्यवस्था गरी १० 

वषणसम्म नगरपालिकाको नगर अस्पतािमा सशतण सरकारी स्केिअनसुार सेवा गने व्यवस्था गररनेछ ।   

 मलहिा स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य कायणिम, बािस्वास््य तथा पोषर् कायणिम, आमा सरुक्षा कायणिम, रालष्िय 

खोप तथा लवशषे खोप, आइरन तथा जकुाको औषिी िगायतका रालष्िय स्तरका कायणिमहरु प्रिावकारी 

कायाणन्त्वयनका िालग नगर स्वास््य नीलतको कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

 कोलिडबाट प्रिालवत गरीब, असाहय तथा लवपन्त्न पररवार दलैनक कमाई गरी जीवनयापन गने व्यलक्त तथा बन्त्दाबन्त्दी 

र कोलिड १९ िे लनम्त्याएका तथा अन्त्य कारर्िे रोजगारी गमुाएका व्यलक्तहरुिाई िलक्षत गरी राहतका साथमा आय 

आजणनका कायणिमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 जषे्ठ नागररक सेवा कायणिम तथा सतु्केरी एम्बिेुन्त्स कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 

 वालिङ नगरपालिकािाई क्षयरोगमकु्त तथा कुपोषरं्मकु्त स्थानीय तह र्ोषर्ाको प्रारुप  तयार गररनेछ ।  

  "सपुोषीत समाज लनमाणर्को आिार,हजार लदनको पोषर्का िालग स्थालनय सरकार" कायणिम अन्त्तरग सनुौिा हजार 

लदनका मलहिा (गिणवती तथा सतु्केरी), ५ वषण मलुनका बािवालिका र लकशोरीहरुको पोषर् अवस्थामा सिुार ल्याउन 

बहुके्षरीय पोषर् कायणिमिाइ लनरन्त्तरता लदइने छ । साथै पोषर्मरी कायणिमहरुिाइ सव ै शाखाहरुमा 

मिूप्रवाहीकरर् गद ैिलगनेछ ।  

 सनुौिा हजार लदनका आमा र बच्चाको पोषर् अबस्थामा सिुार ल्याउनका िालग उपमेयर संग पोलषिो झोिा 

कायणिम संचािन गररने छ । 

 लवलशि डाक्टरहूको लनयलमत र्मु्ती स्वस््य लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 
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 २. लिक्षा सम्वन्धी 

 "शलैक्षक केन्त्रको सिुार: स्माटण नागररकको आिार" िन्त्ने नाराका साथ नगरको लशक्षा प्रर्ािीको सिुार गद ैअधवि 

व्यवस्थापकीय कौशिता, लशक्षक क्षमताको लवकास, सामदुालयक एव ं संस्थागत लवद्यािय बीचको लिन्त्नताको 

अन्त्त्य, असि अभ्यासहरुको आदान प्रदान, नमनुा लवद्यािय नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 “बािवालिकािाई लवद्यािय पठाऔ ाँ र पढाईमा िगाऔ ाँ” कायणिम िाग ूगरी अलििावक साक्षर र सचेतना कायणिम 

िाग ूगररनेछ ।  

 नगरलिर रहकेा लशक्षर् संस्थाको नक्सांकन गरी िगूोि र न्त्यनूतम लवद्याथी संख्याको आिारमा समायोजन तथा 

लवद्याियिाई मजण गररने नीलतिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

 गरु्स्तरीय लशक्षाका िालग लवद्याियमा प्राध्यानाध्यापक र लवषयगत लशक्षकका बीचमा सूचकसलहत कायणसम्पादन 

करारिाई नलतजा र मापनयोग्य बनाइनेछ ।   

 नगरलिर प्रालवलिक जनशलक्त उत्पादनिाई प्राथलमकता लदई सबै सामदुालयक लवद्याियिाई पवूाणिार सम्पन्त्न लशक्षर् 

संस्थाको रुपमा रुपान्त्तरर् गररनेछ ।  

 आिारितू तहमा वालिङको गौरब, संस्कृलत, सभ्यता, मलू्य मान्त्यता र एकताको सम्वद्धणन, नागररक कतणव्यसलहतको 

के्षरमा रही स्थानीय पाठ्यिम अनसुार पाठ्यपसु्तक िेखन कायण गररनेछ ।  

 बािलबकास केन्त्रको स्तरोन्त्नलतका िालग  समदुाय, लवद्यािय तथा नगरबीच साझदेारी कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 लबद्यािय बालहर बािबालिका निएको कायणिम र्ोषर्ा गरी लशक्षाको पहुाँच लवस्तार गररनेछ । 

 लवद्याियहरुको समग्र व्यवस्थापन मलू्यांकनका िालग तेस्रो पक्षिाई पररचािन गररनेछ । 

 अपाङ्गता िएका बािबालिकाको पलहचान र िेखाजोखा गरी लवशेष लशक्षामा जोड लदई क्षमता लवकास गररनेछ ।  

 नमनुा लवद्याियमा स्वास्थकमीसलहत उपचार तथा परीक्षर् केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

 नगर– लवद्याियबीच Invest for brain Programme सञ्चािनमा ल्याई प्रलतिाको खोजी (Talent Hunt ) 

कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 E- library तथा Virtual Learning Platform को अविारर्ा अनरुुप शलैक्षक केन्त्रहरुको स्तरोन्त्नलत गररनेछ । 

 लशक्षक पेसागत लवकास कायणिमिाई लवस्तार गरी नेततृ्व, व्यवस्थापन तथा िेखा, Career Counselling 

Programme सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 लवद्याियिाई नलतजा र स्तरका आिारमा थप प्रोत्साहन र सहयोग कायणिमका िालग बजटे तथा कायणिम िाग ू

गररनेछ । 
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 लवद्यािय सिुारका िालग लशक्षक अलििावक  अन्त्तलकण या कायणिमिाई िाग ूगररनेछ ।   

 लबद्याियमा E-Governance सशुासन र पारदणलशतामा जोड लदई उत्तरदायी शासन िाग ूगररनेछ ।  

 लशक्षक अध्यनशीि र अनसुन्त्िानका िालग  इ िलनणङ कायणकक्ष लनमाणर्मा जोड लदइनेछ । 

 नगरलिरका नमनुा स्कुिहरुमा E-Learning Conference Room स्थापना गरी शलैक्षक  कायणिाई प्रलवलिसाँग 

जोलडनेछ। 

 स्कुिमा अङ्ग्रेजी, नेपािी, सामालजकजस्ता  लवलिन्त्न लवषयगत Lab स्थापना  गरी त्यही कायणकक्षमा लवद्याथीहरुिाई 

अध्ययन अध्यापन गराइनेछ। 

 सबै सरकारी स्कुिमा अगं्रेजी िाषािाई अलनवायण गरी गरु्स्तर लवकास गररनेछ । 

 लवद्यािय लशक्षामा आिारितू गरु्स्तरका िालग लवज्ञसलहतको अनगुमन संयन्त्र लनमाणर्  गररनेछ । 

 लवद्याियहरूको िौलतक पवूाणिार र सौन्त्दयणकरर् कायणिम िाग ूगरी वातावरर्मा सिुार गररनेछ । 

 प्रिानाध्यापक र नेततृ्वको सशक्तीकरर्मा जोड लदइनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यिममा उद्यमशीिता सोचयकु्त पाठ्यिम EMCO-Entrepreneurship Mindset Curriculum  

िाग ू गररनेछ । 

 लबद्याथीहरुिाई लबलिन्त्न लविामा परुस्कारको व्यवस्था गरी लनयलमत परुस्कृत गने कोष स्थापना गररनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यिम, लशक्षर् लसकाइ, लशक्षक व्यवस्थापन, परीक्षादलेख मलू्यांकन प्रर्ािी सुिारिाई लनयलमत रुपमा 

सञ्चािन गररनेछ । 

 स्कुि–स्कूिमा Digital Learning  कायणिम सञ्चािनका िालग लवकास साझदेारहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

लबद्याियमा ई–िाइब्रेरीको लवकासका िालग प्रलवलि र िगानीको सम्िाव्यता खोजी गररनेछ । 

 लबद्याियको लनयलमत अनगुमन गने, लशक्षक, लबद्यािय धयबस्थापन सलमलत, अलििाबक, तथा लबद्याथीका गनुासा 

सनु्त्ने र सिुारका उपायहरु अबिम्बन गने  नगरमा Student Hearing Center स्थापना गररनेछ । 

 कमजोर आलथणक अबस्थाकै कारर् बािबच्चा लबद्यािय जानबाट बलन्त्चत हुन ुपने अबस्थाको अन्त्त्य गनण गरीब तथा 

असहाय छारबलृत कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 

 लशक्षकहरुको क्षमता लवकास र वलृत्त लवकासका िालग पनुताणजगीकरर् तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

 शलैक्षक के्षरको लनयलमत सिुारका िालग  नगरलिर प्रलशक्षर् तथा अनसुन्त्िान केन्त्र स्थापना गरी शलैक्षक उन्त्ननयन 

गररनेछ । 
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 सबै माध्यालमक लवद्याियहरुमा सचूना प्रलवलि प्रयोगशािा र उच्च गलतको इन्त्टरनेट सलुविा  लवस्तार गरी Online 

Class िाई व्यवलस्थत गररनेछ । लवषयगत लशक्षकहरुिाई मागमा आिाररत तालिमको व्यवस्था गररने छ । 

 लवद्याियको िौलतक संरचना बािमरैी र अपाङगमरैी बनाइनुका साथै बािलवकास केन्त्रिाई बािमरैी बनाई लसकाई 

वातावरर् (Children Friendly Environment) सजृना गररनेछ । 

 नलतजा र कायणसम्पादनका आिारमा लशक्षकिाई परुस्कृत गने नीलत अविम्बन गररनेछ र नगरलशक्षा सलमलत, 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, लशक्षक तथा कमणचारीका क्षमता लवकास गररनेछ ।  

 लवद्यािय समायोजन ि ैप्रयोगमा नआएमा लवद्यािय िवनिाई बाि लवकास केन्त्र, सामदुालयक लसकाई केन्त्र तथा 

समदुायद्धारा उपयोग तथा संरक्षर् गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 बािलबकास केन्त्र र आिारितू तह कक्षा १—५ का वािबालिकाहरुिाई लदवा खाजामा एकबार खानासलहत 

पोषर्यकु्त मने ुिाग ूगररनेछ ।  

 लवद्याियहरुको िौलतक पवूाणिार लनमाणर्/सिुार सम्बन्त्िी कायणिम सञ्चािन गनुणका साथै सव ैलवद्याियहरुिाई एकै 

प्रकारको रङ रोगन िगाईने छ ।  

 नगरस्तरीय अलतररक्त लियाकिाप (खिेकूद, हालजरीजवाफ, वकृ्तत्वकिा,  नेततृ्व, संगीत आलद) सञ्चािन गररने 

छ ।  

 प्रिानाध्यापक र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिाई लवद्यािय सिुार योजना लनमाणर् सम्बन्त्िी तालिमको 

व्यवस्था गररने छ ।  

 बािलवकास केन्त्रका सहयोगी कायणकताण र लवद्यािय कमणचारीिाई क्षमता लवकास कायणिम अन्त्तगणत आवश्यक 

तालिमको व्यवस्था गररने छ ।  

 लवद्यािय लनरीक्षर्/अनगुमन कायणिाई प्रिावकारी बनाउन नलतजामखुी अनगुमन प्रर्ािीको खाका तयार गरी 

Tracking system िाग ूगररनेछ र प्रत्येक ३ मलहनामा एक पटक नगरप्रमखुबाट लवद्याियको लनररक्षर् गररनेछ । 

 सामदुालयक लवद्याियमा प्रिानाध्यापकको छनोट तथा सरुवाको िालग  प्रचलित काननुी व्यवस्था,  आवश्यकता, 

योग्यतासचूी तयार गरी प्रिानाध्यापकको लजम्मवेारी लदइनेछ ।   

 सम्परू्ण  लवद्याियहरुिे वालषणक योजना लनमाणर् गरी नगरमा  स्वीकृलतका िालग पेस गने  र सो योजनाको मलू्यांकन 

तथा नलतजाको आिारमा अनुदान, प्रोत्साहन, कायणिम लवतरर् गररनेछ । 

 लवद्याियमा छाराहरुहरुको स्यालनटरी प्याडको प्रयोग, व्यवहार, मनोिावना, ज्ञान र सीपको आदान प्रदान गनण 

छारासाँग उपप्रमखु कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 
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 लवद्याियमा छाराहरुहरुको स्यालनटरी प्याडको प्रयोगिाई व्यवलस्थत बनाउन अटोमलेटक स्यालनटरी प्याड मलेसन 

जडानमा जोड लदइनेछ । 

 लवद्याियिाई जङ्क फुडबाट मकु्त राख्द ै लकचन गाडेनको रुपमा लवकास गरी स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड 

लदइनेछ ।  

 प्रत्येक २/२ मलहनामा आिारितू तह र मा.लव.तहको  प्र.अ. वठैक नगरपालिकामा बस्ने व्यवस्था लमिाईने छ । 

आवश्यकता अनुसार वडामा पलन शलैक्षक सिुारका िालग बैठक बस्ने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 लवद्याियहरुमा प्रयोग िइरहकेो लशक्षक डायरी प्रयोगिाई वजै्ञालनक र वस्तलुनष्ठ बनाई लनयलमत मलू्यांकन गने 

पद्धलतको लवकास गररनेछ ।   

 आिारितू तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरीयरुपमा सञ्चािन र परीक्षर् व्यवस्थािाई वैज्ञालनक बनाइनेछ  । 

 प्रत्येक वडामा एउटा माध्यलमक लवद्याियिाई िमशस नमनूा लवद्यािय र सचूना प्रलवलि सम्पन्त्न बनाउद ैमाध्यलमक 

लवद्यािय तहमा िमशस ईनोिेशन सेन्त्टर खोलिद ैिलगने छ ।  

 सामदुालयक लवद्याियहरुको समग्र व्यवस्थापनका सिुारका िालग ई.हालजरी, नेटवकण , लडलजटि गिनेन्त्स िगायतका 

लवशेष खािका कायणिम सञ्चािन गररने छ ।  

 लवद्यािय छाड्नकुो कारर् अध्ययन अनसुन्त्िान गरी सिुारका कायणिम सञ्चािन गररने छ र कक्षा १ मा िनाण िएका 

सव ैलवद्याथीिे माध्यलमक लशक्षा परूा गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

 माध्यलमक लवद्याियका छाराहरुिाई मलहनावारीको समयमा आरामका िालग  लवश्राम कक्ष लनमाणर्को लनमाणर् गररनेछ 

।  

 लवद्याियमा बािक्िब गठन गरर बािमरैी वातावरर्को सजृना गररनेछ । बािबालिकािाई नेततृ्व लवकासका िालग 

यवुा सांसद कायणिमको अभ्यास गररनेछ । 

 नगरपालिकामा रहकेो Innovation Lab िाई न्त्यनु शलु्कमा ईच्छुक लवद्याथीहरुिाई अध्यापन गराई नयााँ नयााँ 

अन्त्वषेर्का िालग उत्प्रेररत गररनेछ ।  

 लशलक्षत वरेोजगार समािानका िालग िोकसेवा तथा जगंी प्रलशक्षर् कक्षा सञ्चािन गरी राष्िसेवा गने अवसर 

लदिाइनेछ ।   

 लवद्याियको मालसक प्रलतवदेन, माग फाराम, कायणिम माग, शलैक्षक त्यांक आलद अनिाईन प्रर्ािीबाट पठाउने 

धयवस्था लमिाईने छ । 

 बािमरैी वातावरर्का िालग आवश्यक पवूाणिार लनमाणर्मा जोड लदई कक्षाकोठािाई  शलैक्षक अनकुुलित बनाइनेछ 

।  
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 संस्थागत लवद्याियद्धारा लवद्याथीहरुिाई उपिधि प्रदान गनुणपने १० प्रलतशत छावलृत्तिाई प्रिावकारी कायाणन्त्वयन 

गराईनेछ । 

 सामदुालयक लवद्याियहरुिाई लवद्याथीको आवत/जावत व्यवस्थाका िालग सवारी सािन व्यवस्थापन गनण प्रेररत 

गररनेछ ।   

 प्रत्येक वडामा ICT सम्बन्त्िी अध्यन अध्यापन गराउन लशक्षकको एक समहू गठन गरी प्रलशलक्षत गने कायणिाई  

लवस्तार गररनेछ ।  

 शलैक्षक गरु्स्तरको अलिवलृद्धका िालग साझदेारी संस्थाहरुसाँग समन्त्वय गरी  तालिम, सचूना प्रलवलि, ज्ञान आदान 

प्रदान कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 

 लवद्याियमा ज्येष्ठ नागररक र स्कुिे लवद्याथीका बीचमा Knowledge Transfer Programme  िाग ूगररनेछ । 

 लवद्याथीहरुिाई स्थानीय किाकारबाट संस्कृलत झल्कने गीत, नाच, किा,रहनसहन आलदको बारेमा Cultural 

Transformation Programme  गररनेछ । 

 स्थानीय डकमी र लसकमीबाट डोको, नाम्िो बनु्त्ने तथा हिो बनाउने जस्ता परम्पररत तथा रैथाने आय आजणनका 

सािनहरुको प्रयोग र अभ्यासबारे स्कुिे लवद्याथीहरुिाई लसकाइनेछ । 

 लवद्याियबाट मलहनामा एकलदन लवद्याथीहरुिाई कुटोकोदािो गने, खतेीपाती गने, जलमन खन्त्नेजस्ता प्रयोगात्मक 

लियाकिापमा सहिागी गराइनेछ ।  

 प्रालवलिक लशक्षािाई प्राथलमकता लदई इिेलक्िकि, कम्प्यटुर, लसलिि, मकेालनकि, अटोमकेालिकि आलद 

लशक्षाको ओिरलसयर/जलुनयर ईलन्त्जलनयर तहको प्रालवलिक लशक्षािाय स्थापना साँग ैसञ्चालित लशक्षाियहरुिाई 

व्यवलस्थत गनण आवश्यक प्रेरर्ा प्रदान गररनेछ ।  

 समाज पररवतणनको मिुआिार लशक्षा हो । लशक्षाका माध्यमबाट हाम्रो वालिङ िन्त्ने िावना जागतृ गने शलैक्षक 

कायणिम तयार गररनेछ ।  

 नगरलिरका लशक्षर् संस्थाहरुिाइ पढाउने िन्त्दा पलन लसकाउने थिोको रुपमा लवकास गररनेछ । 

 लवद्याियहरुको सवाणङ्लगर् लवकास गरर सव ैलवद्याियहरमा एउटै लकलसमको लसकाइ बातावरर् तयारर गररनेछ ।  

 संस्कृत,िाषा, सालहत्य किा लवकास गरर संरक्षकको िालग वालिङ प्रज्ञाप्रलतष्ठानको लवलिवत गठन गररने छ । 

 औपचाररक लशक्षाको मिुिारमा आउन नसकेको नागररकहरुिाइ खिुा लवद्याियको पहुाँचमा वलृद्ध गररने छ । 

 वालिङ नगरको इलतहास क्षमता र आवश्यकता लवशे्लषर् गरी प्रादलेशक लवद्याियमा स्थापना गनण आवश्यक पहि 

गररनेछ ।  

 नगरलिरका उच्च शलैक्षक संस्थाहरुिाई उत्कृिताको छनौटका आिारमा मोडेि संस्थाको रुपमा लवकास गररनेछ । 
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 नगरलिर मा.लव. कक्षा सञ्चािनमा रहकेा तर सम्बन्त्िन नपाएका संस्थाहरुिाई सम्बन्त्िन प्रलिया अगालड बढाइनेछ 

। 

 उच्च लशक्षर् संस्थाहरुिाई अनसुन्त्िान कायणका िालग उपयोग नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 नगरलिरका उच्च लशक्षा प्रदान गने मोडेि संस्थाहरु सञ्चािनमा प्रोत्साहन तथा अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

 

३. कृलष िथा पिु लवकास सम्वन्धी  

 कृषक र उद्यमी: वालिङका सारथी िन्त्ने नारािाई  साकार पाद ै कृलष योग्य िलूमको परू्ण उपयोग गरी सर्न खेती 

प्रर्ािीका माध्ययमबाट उत्पादन बढोत्तरी गने नीलत कायाणन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 दात ृलनकाय, सहकारी, कृषक र नगरपालिकाको साझदेारीमा बजारीकरर् तथा ब्रालण्डङ गररनेछ ।  

 फिफुि, तरकारी, मसिा बािी र पशपुािन पकेट के्षर कायणिम सञ्चािन गरी स्थानीय उत्पादन बढोत्तरी गररनेछ 

।   

 कृषकहरुको स्थानीय कृलष उत्पादनकेन्त्रीत पहुाँचमागण लनमाणर्  गरी स्थानीय उत्पादन प्रबद्धणन गररनेछ ।  

 कृलष एम्बिेुन्त्स तथा संकिन केन्त्र स्थापना गररनेछ ।  

 पश ुर कृलष के्षरमा िागकेा व्यलक्तहरुका िालग उद्यमी पुाँजी सरुलक्षत  कार्य्णिम  अन्त्तगणत साझेदारी सञ्चािन गररनेछ 

। 

 उत्पादनमा आिाररत व्यवसायीक रुपमा कृलषबािी र पशपुािनमा संिग्न कृषकहरूिाई लदइने अनदुानको ढााँचा 

पररवणतन गररनेछ । 

 व्यवसालयक कृलष तथा पश ुफमण सञ्चािन गने लकसानिाई व्यवसाय योजनाका आिारमा सहुलियतपरु्ण कजाण  प्रदान 

गररनेछ । 

 सहकारी तथा लनजी के्षरसाँगको साझदेारीमा अदवुा, सनु्त्तिा िगायत कृलष उपज संकिन केन्त्र स्थापना गररनेछ  । 

 स्थानीय कृलष उत्पादनको ब्राण्डीङ, प्याकेलजङ र बजारीकरर् कायणिमिाई सञ्चािन गररनेछ । 

 स्वरोजगारीमा आिाररत उद्योगिाई उत्पादनको आिारमा अनुदान तथा शिुि व्याजदरका िालग सहजीकरर् गररनेछ 

। 

 कृषकहरुिाई स्रोत व्यलक्तको रुपमा प्रलशक्षर्  लदई अनुिव साटासाटका िालग पररचािन गररनेछ । 
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 आमा समहू, सहकारी तथा लवलिन्त्न उत्पादनमिूक समहूबाट सामलूहक करार खतेीका िालग जग्गा तथा बीउाँपुाँजी 

पररचािन गररनेछ ।  

 मलहिा उद्यमीिे समहुमा गने िर् ुउद्यमका िालग आवश्यक उपकरर् खरदको िागत आलंशक रुपमा नगरपालििे 

बेहोनेछ । 

 अपांगता िएका व्यलक्तिे सञ्चािन गने व्यवसायिाई नगरपालिकािे लिने शलु्क तथा करिाई शत प्रलतशतसम्म 

छुट लदने व्यवस्थाका िालग अध्ययन गररनेछ ।  

 नगरपालिकाको १४०० लमटर मालथका ििूागमा  दईु खेती आि ुउत्पादन कायणिम िाग ूगररनेछ। 

 नगरपालिकाको ८०० लमटर मलुन जलमनमा चैतेखतेी िान बीउ उत्पादन गरी स्थानीय खाद्य बै ाँकको अविारर्ा िाग ू

गररनेछ । 

 नमनुा एकीकृत अगाणलनक फमण स्थापनाका िालग प्रोत्साहन अनदुान लदइनेछ । 

 संस्थाहरुको सहकायण तथा प्रावलिक सहयोगमा  जलैवक तथा प्राङ्गाररक मि प्रयोग गरी लकसानिाई यस कायणतफण  

प्रेररत गररनेछ । 

 फोहरमिैा केन्त्रको जलैवक मि प्रशोिन तथा लवतरर् प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत गररनेछ । 

 लनजी तथा बााँझो जग्गामा फिफुि तथा अन्त्य लवरुवा िगाउन कृषकिाई अलिप्रेररत गररनेछ ।  

 कृषकहरुिाई माटोको प्रकार गरु्स्तर, हावापानी अनकुुि खतेी गनण मि, लबउ र प्रालवलिक सेवा उपिधि गराईने छ 

। प्रालवलिकहरु गोठ तथा फमणमा पगुी पशपुंक्षी सम्बन्त्िी सेवा लदने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 फिफुि तथा तरकारी िण्डारका िागी लचस्यान केन्त्र र दगु्ि संकिन तथा िण्डारर्का िागी लचलिम केन्त्र यथोलचत 

व्यवस्थाका िागी लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 कृलषिाई व्यासालयकरर्को िालग हाईटेक नसणरी, प्रोटेवि लशत िण्डार, टनेि तथा थोपा लसंचाई जस्ता प्रलवलिहरुको 

लवस्तार गररने छ ।  

 आिलुनक प्रलवलियकु्त व्यवसालयक कृलष तथा पशजुन्त्य उत्पादनमा जोड लदई कृषकहरुिाई आम्दानी बढाउने खािका 

कायणिमहरु संचािन गररने छ । 

 कृलष उपजमा लकटनाशक औषलिको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गद ैजलैवक लवषादी र प्राङ्गाररक मिको प्रयोग गरी 

Agro Product मा बढावा लदईने छ ।  

 प्रत्येक वडामा Seed Bank स्थापना गद ैजलमनको उत्पादकत्व र िलूमको प्रकारको आिारमा लवलिन्त्न वडाहरुमा 

कृलष पकेट के्षरका कायणिमहरु संचािन गरीने छ ।  
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 पश ु बीमा, नश्ल सिुार तथा कृलष बीमा, पश ु सरुक्षा एव ं प्रवद्धणन कायणिम संचािन गरी दगु्ि उत्पादन तथा 

बजारीकरर्को सिुि धयवस्था गररने छ । 

 उपयकु्त वडाको छनौट गरी एक र्र एक मौरी र्ारको नीलत अविम्वन गररने छ र मौरीको चरनका िालग र्र वरपर 

फूिजन्त्य लवरुवाहरु रोप्न प्रेररत गररनेछ । 

 कृलष तथा पशपुंक्षी जन्त्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग लनयनरर् सम्वन्त्िमा रोकथाम तथा लनयन्त्रर्को नीलत 

अविम्वन गररने छ । 

 लनजी के्षरको साझदेारीमा अत्यािलुनक विशािा लनमाणर् गरी सहरी के्षरमा वातावरर्ीय सिुारमा जोड लदइनेछ ।  

 गोििेडा तथा फिफूि एव ंअन्त्य कृलषजन्त्य वस्तहुरुको प्रशोिनको िालग प्रशोिन केन्त्र स्थापना तथा संचािनको 

िालग लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 कृषकको सहिालगता र साझदेारीमा  कृलष औजारको व्यापक रुपमा लवतरर् तथा तालिमको नीलत अविम्वन गररने 

छ ।  

 गरै सरकारी संस्था एव ं परोपकारी संस्थाको सहयोगमा खिुा तथा अलनयलन्त्रत रुपमा छालडएका चौपायाको 

व्यवस्थापन गने नीलत अविम्वन गररने छ र यसमा प्रालवलिक सहयोग नगरको रहनेछ । 

 सनु्त्तिा तथा कागती के्षर लवकास गररनकुा साथै एिोकाडो खेती व्यापकरुपमा लबस्तार गररनेछ । कृलष उपज र उद्यम 

उपजको बजारीकरर्को लवकास गररने छ । 

 GIS पद्धलतद्वारा अध्ययन गरी िउूपयोग नीलत तथा ऐन तजुणमा Land Use प्रर्ािीको लवकासका िालग िलूम बैङ्क 

स्थापना गररनेछ । िलूमको वगीकरर् गरी गरी कृलष के्षरको लवशषे संरक्षर् गररने छ । 

 आलथणक तथा सामालजक के्षरका लहसाबिे पछाडी पाररएका वगणहरुिाई प्राथलमकता लदई कृलष के्षरमा रोजगार लदइनेछ 

। उनीहरु श्रममा आिाररत खाद्यान्त्न कायणिममा आबद्ध हुनेछन । 

 वदैलेशक रोजगारीिाई कम गनण कृलष पशपुािन र उद्योग व्यावसायहरुको व्यावसालयकरर्मा लवशषे प्राथलमकता सलहत 

कायणिमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 मौसमी तथा बेमौसलम तरकारी उत्पादनका िालग बीउ,पुाँजी तथा तालिमको व्यवस्था गररनेछ र सो उत्पादनिाई 

बजारसाँग आबद्ध गररनेछ ।  

 कृषकिाई िगानीका आिारमा अनदुान लदने नीलतगत व्यवस्थािाई पररमाजणन गद ैउत्पादन िएको फसि वा वस्तकुा 

आिारमा मार अनदुान लदने व्यववस्थाको सरुुवात गररनेछ । 

 बािीनािीमा दलेखएको बााँदरको आतंकिाई न्त्यनुीकरर् गदै लमसन कागती कायणिम िाग ूगररनेछ र तेजपत्ता र हााँडे 

ओखर खतेीमा जोड लदइनेछ । 
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 सावणजलनक लनजी साझदेारीको अविारर्ा अनसुार हाटबजार संचािन गनण आवश्यक प्रालवलिक सहयोग उपिधि 

गराइनेछ । 

 माछा पोखरी लनमाणर् िागतको लनलित प्रलतशत अनदुान उपिधि गराउनकुा साथै माछा पािनमा प्रालवलिक सहयोग 

उपिधि गराइनेछ ।  

 दगु्ि उत्पादक लकसानहरुिाई प्रोत्सालहत गनण उत्पादनको आिारमा लवशषे अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

नगरपालिका लिर दिुको मलू्यमा एकरुपता कायम गररनेछ ।  

 पशपुािन लकसानहरुिाई लदाँद ैआएको पश ुबीमा अनदुानिाई थप व्यवलस्थत गरी लनरन्त्तरता लदइनेछ । बािी तथा 

पश ुसंरक्षर् कोषको व्यवस्थािाई थप व्यवलस्थत गररनेछ । 

 लसंचाई सलुविा पगुकेो र कृलषयोग्य के्षरिाई र्डेरीमा पररवतणन गने कायणिाई लनरुत्सालहत गररनेछ र िलूम उपयोग 

सम्बलन्त्ि नीलत िाग ूगररनेछ । 

 "पौरखी लकसानको मान नगरपालिकाको सम्मान" सबै लकसानिाई उत्पादनमा आिाररत अनदुान नीलत अविम्वन 

गररनेछ ।  

 नगरका केही के्षरमा समदुायमा आिाररत एक एकीकृत कृलष “एग्रो –इको –टुररजम” धयवसाय  सञ्चािन गररनेछ ।  

 लकसानहरूको िालग मोबाइि पश ुलक्िलनक प्रदान तथा Lab को स्थापना गररनेछ ।लकसान लवकास पर कायणिमको 

अध्ययन गररनेछ । 

 नगरलिर Soil Health Card Scheme िाग ूगरी माटो परीक्षर्का आिारमा खतेी गने पद्धलतमा सिुार गररनेछ । 

 कृलष उत्पादन खररद लबिीको िालग लनजी के्षरिाई कृलष उद्योग तथा व्यापाररक केन्त्र स्थापना गनण प्रोत्साहन गने र 

यवुािाई सहिागी गराइनेछ । 

 उख,ुअदवुा,अलम्रशो,बेसार,गडेागडुी, अलमिो,सनु्त्तिा,च्याउ आलद खतेीिाई प्रोत्सालहत गररनेछ तथा प्रशोिन उद्योग 

स्थापना गनण लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 पशपुंछीपािनिाई बढावा लदन बस्तीदलेख टाढा वातावरर् संरक्षर्िाई ध्यान लदई गाई,िै ाँसी,कुखरुा,बङ्गरु आलदको 

व्यावसलयक उत्पादनको िालग स्थान लनिाणरर् गररनेछ । 

 लसाँचाईयोग्य िलूमिाई खण्डीकरर् गरी आवासको िालग उपयोग गरराँद ैआएकोमा त्यसिाई रोकी कृलषको आलग मार 

उपयोग गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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४. रोजगारी िथा सीप लवकास सम्बन्धी  

 नगर लवप्रेषर् िगानी योजना ल्याई नगरका बालसन्त्दाको साझदेारीमा योजना सञ्चािन गररनेछ ।    

 साना तथा र्रेि ुउद्योगिे उत्पादन गरेका सामग्री, मलहिा उद्यमीका उत्पादन आलदको ब्राण्डीङ प्याकेलजङ 

र बजारीकरर्मा िालग सहयोगी सहजीकरर् गररनेछ ।  

 नगरमा नव प्रवतणन पुाँजी कोष लनमाणर् गरी उद्यमी व्यलक्तहरुको पलहचानन र प्रबद्धणन गररनेछ । 

 नगरका व्यावसाय, सीप र ज्ञान, सोच, सीप  िएका व्यलक्तहरुको  व्यवसालयक  इलफलसयन्त्सी परीक्षर् गरी 

िगानीमा जोड लदइनेछ । 

 नगरलिर ईनोिसेन च्यािेन्त्ज फण्ड पररचािन तथा अध्ययन अनसुन्त्िान गरी व्यवसाय प्रबद्धणन गररनेछ । 

 नगर लिरका रोजगारदाताहरुको म्यालपङ् तथा रोस्टर तथा प्रोफाइि तयार गररनेछ । 

 नगरपालिकािन्त्दा बालहर रही स्वदेशे र लवदशेमा ख्यालतप्राप्त, दक्ष तथा लवज्ञ व्यलक्तहरुको ज्ञान तथा सीपिाई 

नगरको लहतमा प्रयोग गने वतावरर् तथा संयन्त्र तयार गररनेछ । 

 नगरपालिका बालहर रहकेा जनशलक्त स्थानीय उत्पादन र  नागररकहरुको सोच र सीपको Customization 

कायणिमिाई िाग ूगररनेछ ।  

 अनिाइन बजारीकरर् व्यवसाय सञ्चािन गनण चाहने नागररकहरुिाई प्रलवलिको तालिम तथा प्रलवलि 

लनमाणर्मा सहजीकरर् गररनेछ।  

 मझौिा तथा ठूिा उद्योग स्थापनका िालग आवश्यक सडक िगायतका पवूाणिारको पहुाँच उपिधि गराउन 

नगरपालिकािे साझदेारी तथा सह–िगानीका  लवलि अविम्वन गनेछ ।  

 आवश्यक पवुाणिार तथा जनशक्ती सलहतको नवप्रवतणन तथा उद्यमलशिता लवकास केन्त्र  स्थापना  गररनेछ 

। 

 कोलिड १९ बाट रोजगारी गमुाएकाहरुिे कृलष, उद्योग वालर्ज्य र पयणटन अन्त्तगणत रर्नीलतक प्राथलमकताका 

क्षेरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चािन गनण चाहमेा उनीहरुिाई व्यवसाय योजना लनमाणर्मा सहयोग, व्यवसाय 

सञ्चािन तथा प्रवद्धणन तालिम तथा लवउ पुाँजी र प्रलवलि तथा आय आजणन प्रालप्तमा सहजीकरर् गररनेछ । 

 यवुा कृषकिाई तोलकएको मापदण्ड अनसुार उद्मशीिता प्रवद्धणन गनण Start up Business  मोडि 

कायाणन्त्वयनमा ल्याइनेछ । 

 वदैलेशक रोजगारमा गएका व्यलक्तहरुिाई िलक्षत गरी लबप्रेषर्को उत्पादनमिूक के्षरमा उपयोग गनण नागररक 

बचत नीलत िाग ूगररनेछ । लवत्तीय साक्षरता कायणिम िाग ूगररनेछ । 
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 न्त्यनु आय िएकािाई सहकारी तथा बैक लवत्तीय संस्थाबाटसाना बचतकताणको बचत अलियान सञ्चािन 

गररनेछ । 

 न्त्यनु आय िएकािाई िलक्षत गरी प्रोत्साहनसलहत िर् ुलबमा कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यिममा सहकारी लवषय समावेश गरी लवद्याियमा सहकारी शलैक्षक कायणिम सञ्चािन 

गररनेछ । साथै उद्यमशीिताको ज्ञानिाई समावशे गररनेछ । 

 प्रलतस्पिी खिुा कोष (Challenge Fund), आिार पुाँजी (Start Up Fund) व्यवसाय लवकास केन्त्र 

(Business Icubation Center) आन्त्तररकीकरर् गररनेछ । 

 सहिगानी र लवतीय संस्थाहरुसाँग सजृनशीि लवतीय कोष (Innovative Financing Fund) िगानीको 

वातावरर् तयार गररनेछ । 

 श्रम गरी लवदशेबाट फकेका व्यलक्तहरुिाई प्रलवलि, लवज्ञता तथा लवत्तीय सहयोग गरी उद्योग सञ्चािनका 

िालग प्रेररत गररनेछ । 

 स्थानीय तहमा मलहिा तथा युवा वगणको उद्यमी समहू लवकास गरी िगानीको वातावरर् सजृना हुनेछ । 

 अपाङ्गता िएका व्यलक्तहरुको संरक्षर् गद ैक्षमता लवकास तथा उद्यमशीितातफण  प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 वडामा सफि दलेखएका कुनै एक कायणिमको लवस्तारमा थप िगानी गररनेछ । 

 स्थानीय उत्पादनिाई इकमणसको व्यवस्था गरी बजारीकरर्मा टेवा लदइनेछ । 

 प्रत्येक र्रमा श्रममा आिाररत खाद्यान्त्न कायणिम अन्त्तगणत कम्तीमा एक र्र एक रोजगार लसजणना गने 

कायणिमिाई लनरन्त्तरता लदईने छ ।  

 लवदशेमा गई कृलष के्षरमा काम गरेर स्वदशे फकेका यवुा कृषकिाई आफूिे लसकेको सीपको प्रमार् परमा 

आिार तथा Business Plan को मलू्यांकनका आिारमा  Seed Money को व्यवस्था गररनेछ । 

 Indigenous Technology को प्रबद्धणन गद ै स्थानीय रैथाने प्रजालतका िान मकै, कोदो, कोसेवािी 

िगायतका अन्त्नहरुको संरक्षर्को िालग बीउ बैक र व्यावसायीकरर्का िालग कोसेिी र्रको स्थापना गने 

नीलत अविम्वन गररने छ ।  

 बैदलेशक रोजगारबाट फलकण एका यवुाहरुिाई कृलष के्षरतफण  आकलषणत गरी िगानी गनण उत्पेररत गनण Business 

Enerpreneurship सञ्चािनमा ल्याई स्वरोजगार तथा आत्मलनिणर हुने व्यवस्था गररनेछ ।  

 िलूम बैंकको अविारर्ा  िाग ूगरी नागररकहरुिाई यस कायणप्रलत प्रोत्साहन गररनेछ । 

 ग्रामीर् िण्डारर् योजना िाग ूगरी रैथाने प्रवलिमा आिाररत स्टोर रुम बनाई सनु्त्तिाको िण्डारको िागत 

र्टाइनेछ । 
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 Invest For Brain कायणिम िाग ूगरी स्माटण नागररकका िालग लशक्षा तथा क्षमता लवकासमा िगानी 

गररनेछ । 

 Stand of Waling का माध्यमबाट सबै नागररकिाई िगानी र उत्पादनमखुी हुने सोच र संस्कारमा 

पररवतणन गररनेछ । 

 सकुन्त्या समलृद्ध खाता कायणिममाफण त  लवपन्त्न मलहिाका िालग बचत गनण परामशण तथा समहू वचतिाई 

जोड लदइनेछ । 

 लवपदको िालग फुड बैंकको अविारर्ा िाग ूगरी सहयोगी संस्थाहरुको सहयोगमा कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

 उत्कृि कृषकिाई नगरपालिकावाट पररचयपर  तथा सम्मान गने कायणिमको लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 एक वडा एक पोखरी, एक वडा एक चौतारीको कायणिम िाग ूगरी श्रममिूक कायणिम िाग ूगररनेछ ।  

 साना तथा लनवाणहमखुी पशपुािन गने कृषकिाई दाना, र्ााँस, गोठ, खोर लनमाणर्मा अनदुान लदने व्यवस्था 

लमिाईनेछ र मागमा आिाररत कायणिमको लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 नगरपालिका के्षरमा सञ्चालित बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुिे लवलिन्त्न समहू (आमा समहू, टोि लवकास 

संस्था, क्िव) िाई नगद तथा वस्तगुत सहायता उपिव्ि गराएमा त्यस्ता बैंकिाई “स्माटण काडण” नामक 

टोकन प्रदान  गनण िालग सहजीकरर् गररनेछ ।  

 किेज तथा स्कुिका लवद्याथीहरुका िालग  Internships and On the Job Training (OJTS) को 

रूपमा कायण गनणको िालग कृलष किेजहरूसाँग सम्झौता पर गररनेछ । 

 दक्ष जनशलक्तको िगत र कायण सचूी तयार गररनेछ । 

 यो वषण कलम्तमा २ वटा कृलष एम्बिेुन्त्सको व्यवस्था गरर कृषको उत्पादन बजार सम्म पयुाणउन र सम्िव हुने 

मिलवउ र कृलष औजार कृषकिाइ कृलष फमण गने िमुी सम्म पयूाणउने व्यवस्था गने ।  

 कृषकिाई कागजसंग खले्न समय नहुने हुदा उनीहरुिाई माटोसंग ैखेल्न िगाइ प्रलवलि,मि,लवउ अनदुान 

आलदको मागको नीलतगत व्यवस्था गररने छ ।  

 उत्पादनका आिारमा दिु र कोदो उत्पादमा अनदुानको व्यवस्था गररने छ ।  

 कृलरम गिाणिान गनण सलकने पश ुगाइ र िसैीमा लनशलु्क गिाणिानको व्यव्स्था गररनेछ ।  

 कृषकको आवश्यकता अनसुार पश ुआहार (साइिेज) खररद तथा ढुवानीमा अनदुानको व्यवस्था गररने छ 

।  

 प्रत्येक ३ मलहनामा नगरपालिका के्षर लिर र्मु्ती रुपमा कृषक– मयेर/उपमयेर कायणिम संचािन गररने छ ।  
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 नगर के्षरलिरका सहकारीहरुिाई कुि िगानीको २५ प्रलतशत रकम कृलष तथा पशपुािन के्षरमा पारदशी 

रुपमा सहुिीयत व्याजदरमा िगानी गने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 नगरके्षरलिरका कृलष तथा पश ु सेवातफण का लवलिन्त्न सलमलत/उपसलमलतहरुमा कृषक प्रलतलनलि अलनवायण 

रुपमा चयन हुने व्यवस्था लमिाइनेछ तथा सहुिलयत व्याजदरमा िगानी गने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 गोवरमििाई कम्पोि र प्याकेलजङ्ग गरर लविी वतरर् गने समहु र सहकारीहरुिाइ लवशेष खािको 

अनदुानको व्यवस्था गररने छ ।  

 दवैी प्रकोप,लवपद ् र महामरी जस्ता समस्याबाट हुने क्षती न्त्यलुनकरर् गनणका िागी पशपुािन तथा कृलष 

राहतकोषको व्यवस्था गररने छ । 

 लनयाणतजन्त्य दगु्ि पदाथण ,मास ुव्यवसाय संचािन गने उद्यमी समहु वा सहकारलका िालग प्रोत्साहनमखुी नगर 

अनदुान कायणिम सञ्चािन गररने छ ।  

 यवुाहरुिाइ फमण स्थापना,शलुद्धकरर् र लवस्तारका िालग र्मु्तीकोष माफण त बलढमा २ प्रलतशत व्यजदरमा 

ऋर्को व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 गाइ िसैी संरक्षर्का िालग वडा न १ दखेी १४ िाइ लवशषे गाइ िसैी पकेट क्षेर र्ोषर् गरर प्रबिणन कायणिम 

िाग ुगररने छ । 

 वडा न ३,४,५,७ र १२ िाइ पकेट के्षर लनिाणरर् गरर उद्योग मन्त्रािय र खाद्य प्रलविी तथा गरु्लनयन्त्रर् 

लविाग संग समन्त्वय गरर कोदोको रक्सी उत्पादन,प्यालकङ र िेिलिङ्ग गरर बजारीकरर्को व्यवस्था गररने 

छ ।  

 वालिङ नगरका सव ैवडाहरुमा बाख्रा पािनिाइ प्रोत्साहन गनण पकेट क्षेर र्ोषर् गरर बाख्रा पािन कायणिम 

िाग ुगररने छ ।  

 

५. पर्िटन सम्वन्धी : 

 Culture, Nature र Advanture िाई संयोजन गरी रर्नैलतक पयणटकीय सहरको रुपमा लवकास गररनेछ 

। 

 स्थानीय रङ्ग (Local Color) पलहचान र लवस्तारका िालग  संस्कृलत र समदुायमा आिाररत होमस्टे 

संचािनका िालग पवूाणिारमा िगानी गररनेछ । 
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 पवणतीय अथणतन्त्रको मोडिमा रही अग्िा उचाईका ििूागमा लहि स्टेशन (Hill Station) स्थापना गररनेछ 

। 

 लनजी क्षेरसाँगको सहकायणमा लफल्मी पयणटन, शोि (Research) पयणटन, इको लििेज, पदयारा, कृलष 

पयणटनिाई प्रबद्धणन गररनेछ । 

 नगरको पयणटन दतु लनयलुक्त गरी प्रचार प्रसारमा व्यापकता लदइनेछ । 

 पयणटन क्षेरमा िगानी गनण चाहने िगानीकताणका िालग व्यवसाय दताण, जग्गा प्राप्ती, समदुायको सहयोग 

प्रालप्तका  िालग सहजीकरर् गररनेछ । 

 आाँलिखोिा  बहुउद्दशे्यीय जि लबहार पररयोजनाको लनमाणर्का िालग लवलिन्त्न तहका सरकारको सहिगानी 

जटुाइनेछ ।  आाँलिखोिा कररडोर र चेक ड्याम्प लनमाणर्का िालग तथा जिलवहार िगायतको लवलशि 

संरचना लनमाणर् र सञ्चािनका िालग सावणजलनक लनजी साझेदारी गररनेछ । 

 वालिङलिर पयणटकको औषत बसाई (लदन) २ लदन लवस्तार गररनेछ ।  

 आन्त्तररक पयणटनका िालग मनोरञ्जन पाकण को लनमाणर्, Resort, ICT Park, Knowledge Park, 

Spiritual Area  को पलहचान, संरक्षर् र लवकास गररनेछ ।  

 लवलिन्त्न पयणटकीय स्थानको पवूाणिार लनमाणर् गरी होमस्टे, ध्यान केन्त्र, योग केन्त्र, सांस्कृलतक  अध्ययन 

केन्त्र,  किा केन्त्र आलदको लवकास गररने छ ।  

 प्याराग्िाईलडड, क्यानोइङ, साईलक्िङ, र् यालफ्टङ जस्ता साहलसक पयणटकिाई सहयोग पगु्ने खािका 

पवूाणिार लवकास एव ंप्रवर्णिनात्मक कायणिम संचािन गररने छ ।  

 Eco Tourism िाई आिार लिई नगरपालिकालिर सञ्चालित होमस्टेहरुमा Organic स्वाद र Typical 

वातावरर् लनमाणर् गरी पयणटकहरुिाई आकषणक गने रर्नीलत लिइनेछ । 

 पयणटन गन्त्तव्यहरुिाई एकीकृत गरी पयणटन प्याकेजको लनमाणर् गरी पयणटकिाई आकलषणत गने नीलत 

अविम्वन गररने छ । िोपन्त्मखु बाजा तथा संस्कृलतिाई जगनेाण गने नीलत लिइनेछ ।  

 यस नगरपालिका लिरका जालतगत पवण, बाजा, संस्कार, िेषिषुा, संस्कृलतको संरक्षर्को िालग 

संग्राहियलनमाणर् गने नीलत अविम्वन गररने छ । 

 वालिङलिरका पयणटकीय के्षर तथा किा संस्कृलतको सचूना तथा जानकारी ईन्त्टरनेटको माध्यमबाट सचूना 

प्राप्त हुने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

 पयणटकीय त्य त्यांकन, ज्ञान, अध्ययन तथा अनसुन्त्िानका िालग सचूना केन्त्रको स्थापना तथा 

जनजालतको संङ्ग्रािय सञ्चािन गररने छ ।  
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 घ्वाङखोिा क्षेरको जलैवक तथा हररयािीिाई प्रबद्धणन गद ै“बोटालनकि गाडेन” लनमाणर्को िालग  िगानी 

गररनेछ ।  

 बाहुनथानको मनोरम दृश्यको प्रबद्धणन गद ै “लसलिकन गाडेन” का रुपमा लवकास गनण पवूाणिारमा िगानी 

गररनेछ । 

 खाल्टे क्षेरको क्यानोलनङको  लवकासका िालग लनजी क्षेरिाई साझदेारी तथा सहिगानीका िालग आधहान 

गररनेछ ।   

 राम्च,े थामको चौर, मन्त्स्याङकोट क्षेरको लवकास र प्रवद्धणनका िालग  आवश्यक पवूाणिार लनमाणर् गररनेछ । 

 माझकोट लशवािय अन्त्तगणत बढुाकोट के्षरिाई पयणटकीय के्षरको सचूीलिर समावेश गनण सभ्िाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

 गौशािािाई बहुउपयोगी योजनाको रुपमा लवकास गद ैिालमणक पयणटकीय गन्त्तव्य स्थिको रुपमा स्थालपत 

गनण लनजी के्षर तथा  िालमणक संर्/संस्थासाँग समन्त्वय गरी सावणजलनक लनजी साझदेारी कायणिम अन्त्तरगत 

संचािन गररनेछ । 

 उत्पादनमखुी पयणटन (Product Based Tourism) लवकास गरी पयणटन प्रवद्धणनिाई ख्यालत लदिाइनेछ ।  

 वालिङको बाटो िएर मलुक्तनाथ दशणन गने लतथण यारीहरुिाइ िलक्षत गरर गाह्रौ कालिका र अकिादवेीको 

मलहमा अन्त्तरालष्िय रुपमा पलहचान हुने गरर प्रचार/प्रसार गररने छ । साथै उक्त मलन्त्दरहरुमा पगु्नका िालग 

सहज यातायातको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 मन्त्स्याङकोटिाई प्याराग्िाइलडङ/रक क्िाइलम्बङ लनमाणर् गररनेछ । 

६. उद्योग िथा श्रम  सम्बन्धी  

 स्थानीय उत्पादनिाई बढोत्तरी गनण र रोजगारी सजृनाका िालग औद्यालगक ग्राम के्षरमा पवूाणिार लवकासको 

िालग िगानी वढाइनेछ ।  

 िलक्षत वगणिाई सीप लवकास तालिम र रोजगारी एवम आय आजणन सम्बन्त्िी लवशषे कायणिममा समावेश 

गररनेछ ।   

 नगरमा रहकेो बेरोजगारको त्यांक संकिन गरी अलििेख व्यवस्थापन गररनेछ र श्रममा आिाररत काममा 

पररचािन गररनेछ ।  

 कृलष तथा गरैकृलष उत्पादन, प्रशोिन, रोजगारी लसजणना र स्थानीय समलृद्धको िालग िर्,ु र्रेि,ु साना तथा 

मझौिा उद्यमहरुिाई अलियानको रुपमा लवस्तार गररनेछ । 
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 स्थानीय वस्तकुो उपिोग र उत्पादनमा जोड लदई कृलषजन्त्य वस्तकुो प्रशोिन केलन्त्रत उद्योग स्थापना गररनेछ 

।  

 औद्योलगक क्षेरमा उद्योग स्थापनाका िालग पहि गररनेछ र सो स्थानमा  उद्योगिाई आकलषणत गनण कर 

छुटको प्याकेज ल्याइनेछ । 

 र्रेि ु तथा साना उद्योगको लवकास र प्रवर्णिनमा जोड लदई Indigenous Technology िाई प्रवद्धणन 

गररनेछ । 

 स्थानीय तहमा उद्योग स्थापनाका िालग एकीकृत काननूको लनमाणर् तथा संरचना लनमाणर् गररनेछ । 

 स्थानीय उत्पादनको प्रबद्धणन गरी लनयाणतमिूक उद्योगको लवकासका संिाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  

 नगरलिर उद्यम र्र र पै ाँचो पसि कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 Public Private Partenrship मोडेिमा केवि कार, पाकण , सडक, उद्यानजस्ता क्षेरहरुको पलहचान गरी 

सो उद्योगहरु स्थापना गररने छ ।  

 प्रचलित काननू अनसुार लवकास साझदेारसाँग लवकास सहायता लिइनेछ र नगरिे तोकेको  लदगो लवकासका 

िक्ष्य अन्त्तगणत ती सहयोगिाई पररचािन गररनेछ ।  

 स्थानीय रुपमा िगानी सम्मिेन गरी प्रयाणप्त िगानी लित्र्याईने नीलत अविम्वन गररनेछ । िगानी प्रबद्धणनका 

िालग कर छुट तथा सहुलियतको धयवस्था गररने छ ।  

 वालिङ न.पा.मा संचािन गने योजनाहरुको छनौट, संचािन तथा वदैलेशक सहायता िगायतको खोजीका 

िालग लवज्ञहरु संिग्न रहकेो Expert Team  गठन गररने छ । 

 नगरको त्याङक अलििेखिाई Digitalize गरी स्वरोजगार तथा सीपमिूक कयणिमको पहुाँच 

नागररकसाम ुपयुाणइनेछ ।   

 आलथणक लवकासिाई टेवा परु् याउने व्यवसाय तथा किकारखानाको स्थापना र सञ्चािनमा प्रोत्साहन 

गररनेछ । नगरपालिकामामा Think Tank  स्थापना गररनेछ । 

 स्थानीय कच्चा पदाथणमा आिाररत िर् ुतथा र्रेि ुउद्यम प्रवणद्धन गनण सीपमिूक तालिम व्यवस्था गरी 

उत्पालदत वस्तकुो वजारीकरर्को सलुनलितता गररनेछ ।  

 लवदशेबाट फलकण एका तथा रोजगारीको खोजीमा रहकेा व्यलक्तहरुमा रहकेो सीपको लववरर् संकिनका िालग 

Employment Information Center को स्तरोन्त्नलत  गररनेछ ।  

 रोजगार सचूना केन्त्रमा लनमाणर् सेवा व्यावसाय, उद्योग, कृलष िगायत के्षरमा रोजगारदातासाँग समन्त्वय गरी 

रोजगारी प्रदान गनण सहजीकरर् गररनेछ ।  
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 अपाङ्गता िएका व्यलक्तिे संचािन गरेको उद्योग/व्यवसायहरुमा तोलकएको करमा ५०% छुट लदइने नीलत 

अविम्वन गररनेछ ।  

 हाते ट्याक्टर ममणत सम्िार गने तालिम सञ्चािन गरी रोजगार सजृना गररनेछ । 

 Waling Innovation Center र लवलिन्त्न आलवष्कार केन्त्र तथा लवश्वलवद्याियसाँग सहकायण गरी नवीन 

उत्पादन गररनेछ ।  

 कृलष तथा पशपुंलक्ष व्यवसाय प्रबिणनका िालग स्थानीय स्तरमा गरु्स्तरीय लवउ लवजन उत्पादन तथा 

गरु्स्तरीय पशपुंक्षीका आहार उत्पादन गने उद्योगको स्थापना गने । 

 

७. रु्वा िथा खेिकूद  

 नवयवुाको जोश र ज्ञान  वालिङको िलवष्यको शान  िन्त्ने नारािाई मनन गरी खिेकूद के्षरको लवकास, 

पवूाणिारको लनमाणर्, लसकाई, प्रलतयोलगता आलदको आयोजना लनरन्त्तर गररनेछ ।  

 वालिङ नगरपालिकामा अवलस्थत खिेकूद मदैानिाई पवूाणिारयकु्त सलुविा सम्पन्त्न रंगशािा, लनयलमत 

खिेकुद, खिे प्रलतष्ठान लनमाणर् गररने छ ।  

 वालिङ नगरपालिकामा अवलस्थत किडणहिको ममणत सम्िार गररने छ र प्रत्येक वडामा एक धयवलस्थत 

खिे मदैान स्थापना गररने छ ।  

 मयेर कप /उप मयेर कप खिेकुद प्रलतयोलगतािाई लनयलमत संचािन गररने छ । साथै  पालिकास्तरीय 

िलिबि/फुटवि र लवद्याियस्तरीय खदेकुद संचािन गरनेछ ।  

 खिेकुद लवकास तथा नागररकको स्वास््यिाई ध्यानमा राख्द ैखिेमदैानहरुको उलचत संरक्षर् र व्यवस्थापन 

गररनेछ ।  

 पाकण , खिुाके्षरको पलहचान गरी लतनिाई  खिे मदैान बनाउनका िालग सरकारी तथा सावणजलनक जग्गािाई 

प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक काननुी प्रलिया अबिम्बन गररनेछ  

 पाकण  तथा खिुाके्षर लनमाणर् गदाण न्त्यनूतम मापदण्ड कायम गरी मलहिा वािबालिका, जषे्ठ नागररक र फरक 

क्षमता मरैी बनाइनेछ ।  

 "एक वडा: एक खिे मदैान" कायणिमको कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  
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८. सहकारी िथा अन्र् लवत्तीर् के्षत्रसँग सम्वन्धी  

 सामलूहक िावना बोकेका नगर लस्थत सहकारी संस्थाहरुको Corporate Governance   अनसुार अनमुलत, 

लनयमन, लवस्तार, प्रलशक्षर् सम्बन्त्िी कायणिम संचािन गररने छ ।  

 Social synergy का रुपमा रहकेो स्रोत श्रम, सािान सीप र पजूी ाँको अलिकतम पररचािन गरी करार खतेी 

प्रलत प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 प्रत्येक वडामा एउटा नमनुा सहकारीको स्थापना र संचािन गने नीलतिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । हरेक गाउाँमा 

उद्यम सहकारी /कृलष सहकारी र उपिोक्ता सहकारी स्थापनामा जोड लदईनेछ ।  

 Corporate Culture को लवकास गद ै सहकारी लशक्षा, सहकारी धयवसाय प्रवर्णिन जस्ता सहकारी 

सम्वन्त्िी आवश्यक तालिम संचािन गररने नीलत अविम्वन गररने छ ।  

 सहकारी संस्थाको  काननुी लनदशेन, मापदण्ड कायाणन्त्वयन र लनयमनमा लवशेष जोड लदने नीलत अविम्वन 

गररने छ र Social Energy िाई प्रबद्धणन गररनेछ । 

 नगरलिरका सहकारीहरुको Reporting Mechanism िाई  सबिीकरर् गद ै मालसकरुपमा लववरर् 

बझुाउनपुने धयवस्था गररने छ । 

 स्थानीय सहकारीहरुिाई लवलि सम्मत ढंगबाट सञ्चािन गनण र लनयमन गनण सचूना प्रलवलिमा आिाररत 

एलककृत त्याङ्क लनमार्ण र अद्यावलिक गररनेछ । 

 लवत्तीय संस्थाहरुको त्यांक अध्यावलिक गद ैSocial Accountability प्रलत लजम्मवेार बनाइनेछ । 

 श्रम, सािान सीप र पजूी ाँको अलिकतम पररचािन गनण लवत्तीय संस्थाहरुसाँग साझदेारी गररनेछ । 

 नगरपालिका जमानत बसी लवत्तीय संस्थाहरुबाट  Smart Card, Banking Card, P Card जारी गरी 

िगानीका िालग प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 उपिोक्तालहत संरक्षर् र बजार व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी रुपमा कायाणन्त्वयन गररने । 

 ९. सामालजक लवकास सम्वन्धी  

 लिन्त्न क्षमता िएका व्यलक्तहरु, मलहिा, दलित, लवपन्त्न, बलहष्करर्मा परेका समदुायहरुका िालग  

चेतनामिूक कायणिम लवस्तार गररने छ ।  

 लिन्त्न क्षमता, ज्येष्ठ नागररक र जोलखममा परेका नागररकका िालग सरुलक्षत सेल्टरको धयवस्था गररने छ । 

बाब ुआमाको कुशि हरेचाह र संरक्षर् गरेका व्यलक्तिाई श्रवर्कुमार परुस्कार प्रदान गररनेछ । 

 अपांगमरैी िलैतक संरचनाहरुको लबकाश गनणका िालग पहि गररने छ । 
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 सामदुालयक वन उपिोक्ता समहूसाँगको सहकायणमा समालजक तथा सचेतनामिूक कायणिमहरु सञ्चािन 

गररनेछ । 

 मजदरु सलञ्चत कोष स्थापना गरर श्रलमकहरुको कल्यार्का िालग सामालजक सरुक्षा गररनेछ। 

 िलूमलहन लवपन्त्न पररवारिाई लहाँउद ेकरारखतेीका िालग सहजीकरर् गररनेछ । 

 नगरलिरका ६८ वषण नार्केा वदृ्धवदृ्धािाई हरेक मलहना स्वास््य परीक्षर् र उपचारको सेवा र्रदिैोमा 

लवस्तार गररनेछ । 

 स्थानीय प्रशासनको सहकायणमा लसलसलटिी जडान तथा नगर प्रहरी साझदेारी कायणिम शरुुवात गररनेछ । 

 िोपोन्त्मखु जालतहरु माझी, कुमाि र दलितहरुका साथै लवपन्त्न वगणहरुको िालग लवशषे कायणिम ल्याईनकुा 

साथै उनीहरुको परम्परागत पेसा, किा र संस्कृलतको संरक्षर् गररनेछ । 

 आलथणक सामालजक रुपिे लवपन्त्न वगणमा  समावशे गरी आय आजणन, गरीवी न्त्यनुीकरर्, रोजगारी प्रवर्णिन 

जस्ता कायणिमिाई लवशषे प्राथलमताका साथ अगालड बढाईनेछ । 

 गरीवीको कारर् समाजमा रहकेा खरका छाना िएका र्रहरुको िगत लिई खरको छानािाई लवस्थालपत गरी 

जस्तापाताद्धारा छाउने कायणिाई लनरन्त्तरता लदईनेछ । 

 सामालजक सरुक्षा तथा व्यलक्तगत र्टनादताण प्रर्ािी सदुृढीकरर् गरी सम्परू्ण त्यांकिाई लडलजटाइजसेन 

गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररकको अनवुिव र ज्ञानिाई नयााँ पसु्तासाँग जोडन Knowledge Transfer forum  स्थापना 

गररनेछ । 

 मलहिा लहसंा र आत्महत्याको कारर् पलहचान गरी मलहिाको सवािमा कायणरत संर् संस्थाहरुको पलहचान 

तथा सञ्जाि लनमाणर्, संस्थागत लवकास र सदुृढीकरर्, क्षमता अलिवलृद्ध, समन्त्वय र सहकायण गररनेछ । 

 सरोकारवािा लनकायहरुको समन्त्वय तथा सहकायणमा मलहिा सम्बन्त्िी र्टनाहरुको अलििेखीकरर्, 

अनसुन्त्िान, प्रकाशन तथा सहयोगी संयन्त्रको लवकास (सरुक्षावास, मनोलवमशण, काननूी सहयोग, स्वास््य 

सेवा) यस अलियानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

 मलहिा लहसंाको न्त्यनूीकरर् गनण आवश्यक त्यगत पैरवीका िालग समदुायस्तरदलेख नगरपालिका तहसम्म 

अलियानका कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 

 आय आजणनका गलतलवलि बढाउन मलहिा तथा आमा समहूहरुिाई बीउ पुाँजी उपिधि गराइनेछ । 

 मलहिा अलिकारको सलुनलितता गनण लवलिन्त्न खािे चेतनामिूक कायणिम (एफ.एम.,लट.िी. कायणिम 

प्रशारर्,सडक नाटक , क्षमता अलिवलृद्ध (तालिम ,गोष्ठी) कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 
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 मलहिा उपर हुने र्रेि ु लहसंा, दवु्र्यवहार, िैंलगक लहसंा, बोक्सीको आरोप, बिात्कार, दाईजो तथा 

बािलववाह अन्त्त्यका िालग सामालजक सचेतना कायणिम नगरव्यापी रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 िैंलगक लहसंा अन्त्त्यमा परुुष तथा यवुा सहिालगता पररचािन गने गरी परुुष सञ्जािीकरर्को लवस्तार 

गररनेछ । 

 िैंलगक तथा सामालजक समावशेीकरर्का कायणिमिाई प्रोत्साहन गद ै िैजाने साथै समाजमा रहकेा 

सबैखािे िदेिाव न्त्यनूीकरर्का िालग कायणिम संचािन गररनेछ । 

 स्थानीय तहमा लनवाणलचत मलहिा जनप्रलतलनलिहरूको क्षमता लवकास अन्त्तगणत Knowledge Sharing 

Forum सञ्चािन गररनेछ । 

 बीउपजुी माफण त उत्पादनमिुक धयवशायका कायणिमहरुमा मलहिाहरुिाई सहयोग गररनेछ । 

 समाजमा लवद्यमान कुररती कुसंस्कार लवरुद्ध जनचेतनामिुक अलियान सञ्चािन गनुणका साथै श्रीमान 

श्रीमती , साश ुबहुारी छिफि कायणिमहरु गने अलियान ल्याइनेछ ।  

 मलहिाहरुको िलुममा स्वालमत्वका िालग संयकु्त िािपजुाण कायणिम िाग ूगनण जोड लदइनेछ । 

 बािश्रम मकु्त र्ोषर्ा कायणिम िाग ूगररनेछ र बािसचेतना तथा जागरर् कायणिमिाई जोड लदई स्माटण 

बाि क्िब गठन गररनेछ । 

 १०. खानेपानी सम्वन्धी   

 खानेपानीको स्रोत संरक्षर् तथा उपयकु्त पवुाणिार लवकास गरी Water Governance मा केलन्त्रत रही  

खानेपानीको आपलुतण व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सव ैनगरवासीहरुिाई िरपदो,शदु्ध र गरु्स्तरीय खानेपानीको सेवाका िालग ‘एक र्र एक िारा’ नीलत सवै 

वडाहरुमा लवस्तार गररने  कायणिमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

 त्यांकमा आिाररत िई सव ैखानेपानी आयोजनाहरुिाई सलमलतमा आवद्ध गरी न्त्यनूतम शलु्कको व्यवस्था 

गरी ममणत सम्िार कोषको सञ्चािन गररने छ । र सो कोषको कायणलवलििाई समय सापेक्ष पररमाजणन गररनेछ 

। 

 वालिङ नगरपालिका Municipal WASH सलमलत गठन गरी सव ैखानेपानी सलमलतहरुको लनयन्त्रर् र 

एकीकृत लवकास गनण Integrated Mechanism  लनमाणर् गररनेछ   ।  

 साना शहरी खानेपानी योजनािाई धयवलस्थत गनुणका साथै नयााँ खानेपानी लवस्तार गदाण िलूमगत पानीका 

िालग लडप बोररङमाफण त गने नीलतिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  
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 सखु्खाग्रस्त के्षरहरुका पोखरीहरुको पनुिणरर् तथा ममणत सभ्िार गररनेछ । 

 नगरलिरका पानीका मिूहरुको पलहचान गरी Water Audit गररनकुा साथै Water Resource अध्ययन  

गररनेछ । 

 प्रत्येक खानीपानी योजनाका २ जना हरेाििुाई WASH सम्बन्त्िी तालिम लदइनेछ । 

 लिलफ्टङ खानेपानी योजनाहरुको लवद्यतु महशिु छुटको िालग अध्ययन गररनेछ । 

 चाि ुअवस्थामा रहकेा पिेरा कुवाहरुको ममणत तथा व्यवलस्थत Self Water Recharge System को 

अध्ययन गररनेछ । 

 नगरलिरका सम्परू्ण लपउने पानीका स्रोतहरुको Water Quality Test गरी वकैलल्पक स्रोत तथा 

Treatment को व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सम्परू्ण वडाहरुमा Water Table को अध्ययन गररनेछ । 

 MIMP (Municipal Wash Monitor Plan) लनमाणर् गररनेछ । 

 ११.  संस्कृलि प्रवििन सम्वन्धी  

 माझी, दलित, गरुुङ, मगर कुमाि मलुस्िमहरुको संस्कृलत संरक्षर्का िालग  लवशषे कायणिम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

 लवलिन्त्न जालत र िाषीको सााँस्कृलतक सम्पदाको अध्ययन तथा त्याङ्क संकिन गरी डकुमने्त्िी लनमाणर् गरी 

अध्यावलिक गररनेछ । 

 स्थानीय संस्कृलत तथा सम्पदा  लवचिन पयुाणउने सवैखािे  अवालञ्छत गलतलवलििाई रोकथाम, लनयन्त्रर् र 

लनयमन गररनेछ । 

 नगरपालिकालिर बसोबास गने लवलिन्त्न जातजालतमा आिाररत िाषा, संस्कृलत, सम्पदा तथा परम्पराको 

अनसुन्त्िान गद ैसंरक्षर् कायणमा जोड लदइनेछ  र आवश्यक काननू लनमाणर् गरी कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

 होमस्टे (र्रबास) िाई पयणटकीय गन्त्तव्य स्थिको Mapping  गरी नगरको मखु्य स्थान तथा सचूना केन्त्रमा 

Display  गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 आवश्यक पवूाणिारहरुको लनमाणर् गद ै अन्त्य तािीम, अध्ययन अविोकन िगायतका प्रवद्धणनात्मक 

लियाकिापहरु संचािन गररनेछ ।  

 होमस्टे (र्रबास) िाई नगर लिरका उत्कृि किाकारहरु पुरस्कृत गने, किाको संरक्षर् गने िगायतका 

कामहरुिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बढाइनेछ । नगरपालिका लिर िकेुर रहकेा प्रलतिाहरुको 
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पलहचानको िालग लवलिन्त्न प्रकारका मरैीपरू्ण प्रलतस्पिाण गरी किा, सालहत्य र सजृनाको संरक्षर् र सम्वद्धणन 

गररनेछ । 

 रालष्िय तथा अन्त्तराणलष्िय संर्संस्थाहरुको सहकायण र सह–िगानीमा आिलुनक सलुविासम्पन्त्न सांस्कृलतक 

िवन (नाच र्र) सावणजलनक लनजी साझदेारी अविारर्ामा लनमाणर् गने प्रलिया अगालड बढाइनेछ । नगरलिर 

परम्परागत किा तथा संस्कृलत झल्कने गरी सङग्रहािय तथा बढूर्र तथा नाचर्र स्थापना गररनेछ । 

 प्राचीन इलतहास तथा लमथक बोकेका चौतारा, िारा, पाटीपौवा तथा पोखरीहरुको पनुलनणमार्ण तथा जीर्ौद्वार 

गररनेछ । 

 नगरलिरको पयणटन, संस्कृलत किा सालहत्यको प्रचार प्रसार गनण वालिङ सालहत्य महोत्सव सञ्चािन गररनेछ 

। 

 सम्पदाहरुको अलििेलखकरर्, प्रवद्धणनका िालग रर्नीलत तय गररनकुा अलतररक्त पयणटकीय महत्वका लवलवि 

लवषयहरुिाई समटेी वतृ्त लचर लनमाणर् िगायत अन्त्य माध्यमबाट प्रचारप्रसार गररनेछ ।  

 आाँिीखोिामा चेक ड्याम लनमाणर् गरी Boating का िालग दबैु लकनारमा Lighting System को व्यवस्था 

गररनेछ । 

 ९९ प्रलतशत गरुुङहरुको वस्ती िएको वडा नं ३ मा गरुुङ जातीका िेष िषुा, संस्कृलत, इलतहास झलल्कने 

गरर संग्रहािय र वडा नं २ छप्राकमा साकी जातीको संस्कृलत झलल्कने खािका संग्रहािय स्थापना गररनेछ 

। साथै वडा नं. ७, तल्िो र मालथल्िो ताप्केमा मगर संग्रहािय स्थापना गररनेछ । 

 

१२. पूवािधार लवकास सम्वन्धी  

 नगर के्षरलिर तथा बालहर यातायातको सलुविा परु् याउन नगर यातायात गरुुयोजना (MTMP- Municipal 

Transport Master Plan) तयार गरी सडकको एकीकृत िगत तयार गररनेछ ।  

 सहरी तथा ग्रामीर् के्षरमा सडक तथा यातायातको पहुाँच लवस्तार गदाण पानीका श्रोत, वनजगंि, प्राकृलतक स्रोत तथा 

िालमणक के्षर प्रलतकूि असर नहुने गरी गररनेछ ।  

 लसद्धाथण राजमागणको चाप कम गनण तथा नगरको यातायात तथा पयणटन क्षेरमा योगदान गने गरी आाँलिखोिा कररडोर 

लनमाणर् कायणिाई उच्च प्राथलमकता लदइनेछ । यस सडकिाई रुत गलतमा लवस्तार गररनेछ । 

 "एक वडा : एक पक्की सडक" कायणिमिाई गाउाँ टोिसम्म पगु्नेगरी वहुवषीय आयोजनाका रुपमा कायाणन्त्वयन 

गररनेछ ।  
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 पवूाणिार के्षरमा Local Government Integrated Circle (LOGIC) अविारर्ा िाग ूगरी िगानी र वकैलल्पक 

स्रोत जटुाइनेछ ।  

 सबै र्रिरुीमा लवद्यतुीकरर् र पोि व्यवस्था गरी उज्यािो वालिङ कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 नगरपालिकाका र्रिरुीिाई सडक मागणिाई नम्बररङ गररनेछ । 

 छाडा चौपाया व्यवस्थापन, बजार अनगुमन र बजार व्यवस्थापनको नीलतगत व्यवस्था गररनेछ । 

 एक र्र एक खानेपानी िारा कायणिमिाई िाग ूगररनेछ । नगरका सहायक सडकहरुको ममणत र स्तरोन्त्नलत गररनेछ ।  

 नगरमा Project Bank स्थापना गरी Local Game Changer पररयोजना कायाणन्त्वयन गररनेछ । बहुवषीय 

योजनाको कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

 नगरका सहरी क्षेरमा ७० तथा ३० प्रलतशत साझदेारीमा सडकिाई कािोपरे गररनेछ ।   

 लसद्धाथण राजमागणमा यार ुप्रलतक्षािय तथा यातायात लवश्रामस्थि र सावणजलनक शौचािय तथा खाजार्र लनमाणर्को 

योजना बनाइ ररफे्रसमने्त्ट केन्त्र स्थापनािाई लनरन्त्तरता लदइनेछ  ।  

 सबै लकलसमका पवूाणिार लनमार्ण गदाण फरक क्षमता िएका व्यलक्त र जषे्ठ नागररकको पहुाँच सलुनलितता हुने गरी समावशेी 

लवकासको अविारर्ािाई िाग ूगररनेछ ।  

 शहरी योजना तथा िवन लनमाणर् मापदण्ड, २०७२ को परू्ण पािनामा जोड लदईनेछ ।  

 टोि लवकास संस्थाहरुसाँग नक्सा पास र र्रहरुको अलििेखीकरर् सम्बन्त्िी अन्त्तलकण या गररनेछ । 

 नगरपालिकाको चिपथको लनमाणर् गने कायणिाई लशघ्रताका साथ अगालड बढाईने छ ।  

 लसद्धाथण राजमागणिाई लवस्तार गने तथा सडकको के्षरालिकार लिरका र्र टहराहरु हटाउने र दरु्णटना मकु्त के्षरको रुपमा 

लवकास गने नीलतिाई अविम्वन गररने छ । 

 सडकको दायााँ बायााँ फूिबारी र हररयािी प्रवद्धणन गरी हररत शहरको रुपमा लवकास गररने छ । 

 नगरके्षर लिर सञ्चािनमा रहकेा टेम्पोहरुिाई व्यवलस्थत गने र नगरपालिकाको के्षरलिर लवद्यतुीय सवारी सािन 

सञ्चािनमा जोड लदईने छ ।  

 प्रत्येक वडाका सडक, खानेपानी, लसंचाई र फोहोर व्यवस्थापन गनण रर्नैलतक योजना  लनमाणर्  कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

 नगरपालिका लिरका सव ैवडामा एउटै प्रर्ािीको लवद्यतु उपिव्ि गराइ  परू्ण रुपमा िोडसेलडड हटाउन पहि गररने 

छ । नगरलिरका पोिका तारहरुिाई व्यवलस्थत गराईने छ । 



  

35 
 

 नयााँ बजार र नयााँ वस्ती लवकासका िालग योजना लनमार्ण गररने छ । Land Pooling को माध्ययमवाट व्यवलस्थत 

बजार र वस्तीको लवकास गररने छ ।  परुानो बजारहरुिाई िमशस सिुार गरी सडक चौडा गने, ढि तथा नािाको 

व्यवस्था गररने छ । 

 एक वडा एक पाकण को अविारर्ा अनसुार कायणिम िाग ुगररनेछ । 

 नगरको सव ैवडाहरुमा ठूिा योजनाहरु सडक, खानेपानी, लसञ्चाई एव ंअन्त्य पवूाणिार लनमाणर् गरर व्यवलस्थत रुपमा 

कायण गररने छ । नगरलिरका पूवाणिार लनमाणर् गदाण वडास्तरीय, नगरस्तरीय र प्रदशे तथा संर्स्तरीय योजना तयार गरी 

तीन तहमा वगीकरर् गरी कायाणन्त्वयन गररने छ । 

 िपैरी आउने पवूाणिार लनमाणर् गनणका िालग कूि पजूी ाँगत बजटेको वडा स्तरीय योजनाका िालग कलम्तमा १० प्रलतशत 

र नगरस्तरीय योजनाका िालग ५ दलेख १० प्रलतशत बजटे ममणत सम्िार कोषमा लवलनयोजन गररने छ ।  

 नगर यातायात र नगर ग्रामीर् यातायातिाई व्यवलस्थत र सरुलक्षत बनाईने छ । साथै मापदण्ड तोलक रुट परलमटको 

व्यवस्था गररने छ ।  

 वडा कायाणियको िवन निएको वडाहरुमा िमशस वडा कायाणिय िवनको लनमाणर् गररने छ । वालिङ नगरपालिका 

लिर सामदुालयक सिागहृ लनमाणर् गररने छ । 

 नगर आसपासका क्षेरहरुको लवकास गरर स्याटिाईट लसटी/लििेजको रुपमा लवकास गररने छ । नयााँ नापी गराई 

बाटोिाई िगत कट्टा गरी सावणजलनक बनाईने छ । 

 पवूाणिार लनमाणर्मा सावणजलनक लनजी साझदेारी नीलत अनशुरर् गरी िाग ू गररने छ । वालिङ–ग्रहौंसरु–बाहुनथान 

केविकारको संिाधयता अध्ययन गररने छ । 

 बायटारी दलेख छाङ्छाङ्दीसम्म आाँिीखोिा कररडोर सम्पन्त्न गररने छ र आाँिीखोिामा चेक ड्याम लनमाणर् गरर 

पानीको सतहको सिुार गररने छ । 

 टेलिफोनको तामाको तारिाई लवस्थालपत गरी अलप्टकि फाईबरमा जाने नीलत लिईने छ ।   

 लसकमी र डकमीहरुिाई िवन लनमाणर् प्रलवलि र िवन संलहता सम्बन्त्िी तािीम लदई दक्ष बनाइनेछ र लकफायती 

आवासका नमनूा नक्साहरु तयार पारी नगरबासीिाई उपिधि गराइनेछ ।  

 नगरको लवद्यतु सेवािाई िरपदो र गरु्स्तरीय बनाउनको िालग लवद्यतु प्रालिकरर्साँग समन्त्वय गरी लवद्यतु पोि र 

िान्त्सलमटर जडान, सडक बत्ती व्यवस्थापन िगायतका पवूाणिारका लनमाणर्को कामिाई प्राथलमकता लदईनेछ । 

 ररङ्ग रोडको लवस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तयारीका िालग आवश्यक पहि गररनेछ । नगरपालिकामा अटो 

व्यवसायीहरुसाँगको साझदेारीमा सावणजलनक लनजी साझदेारी अविारर्ा अनसुार “अटो लििेज” लनमाणर् गररनेछ ।  
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 नगरलिरका आलथणक, सामालजक तथा वातावरर्ीय कायणिम र आयोजनाको Screening गरी  Project Bank  

स्थापना गररनेछ । Local Game Changer Project को पलहचान गररनेछ । 

 नगरलिरका आयोजनाहरुिाई वहुबषीय र प्राथलमकता तोक्न सचूकसलहत वस्तपुरक र वजै्ञालनक मापदण्ड बनाइनेछ 

।  

 मध्यकािीन खचण संरचनाको लनमाणर् गरी योजना र बजटेका बीचमा तािमिे लमिाई पुाँजीगत खचण प्रर्ािीमा सिुार 

गररनेछ । 

 वालिङमा लनमार्ण हुद ैगरेको वसपाकण िाई व्यवलस्थत  बनाउद ैलनमाणर्कायण परूा गने, लसद्धाथण राजमागणको सरुक्षामा 

ध्यान पयूाणउने र ग्रालमर् सडकहरुको स्तरोन्त्नलतका िालग मौजदुा प्रलवलि, सामग्री र जनशलक्त प्रयोग गरर सक्दो सरुलक्षत 

बनाइनेछ । 

 मलुस्िम समदुायहरुको अलन्त्तम दाहसंस्कारका िालग कव्रस्थानका िालग जलमन खररद गनण आथीक व्यवस्था लमिाइने 

छ । साथै मदरसा स्थापना र लशक्षकको व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 

१३.  लसंचाई सम्बन्धी  

 नगरपालिका के्षर लिरको प्रत्येक खतेीयोग्य जलमनमा बाहै्र मलहना लसंचाई सलुविा प्रदान गनणको िालग  कुिोपैनीमा 

िगानी गररनेछ । 

 लसंचाई सलुविाको िालग वकैलल्पक पद्धलत तथा लवलिको अध्ययन गररने छ ।  

 नगरको लवलिन्त्न के्षरमा बहुउपयोगी पनुजणलिय Refill Tank लनमाणर् गरी लसाँचाइ प्रर्ािीको लवकास गररनेछ ।  

 लसंचाई प्रर्ािी आसपासका जग्गाहरु बााँझो राख्न नपाउने व्यवस्थािाई कायणयोजना सलहत कायाणन्त्वयनमा िलगनेछ 

।  

 एक गाउाँ एक लसाँचाइ योजना िाग ूगररनेछ । 

 एक वडा एक ररचाजण पोखरी लनमार्ण गररनेछ ।    

 उपयकु्त स्थानहरुमा बहुउपयोगी लसंचाई पोखरी लनमाणर् गने कायण अलर् बढाइनेछ ।  

 Water Mapping र Water Audit गरी पानीको मिू तथा स्रोतको संरक्षर् गररनेछ । परम्परागत र हराएका 

कुिोहरुको संरक्षर् गररनेछ । 

 सहकारी तथा समदुायमा आिाररत लसाँचाइ प्रर्ािीिाई प्राथलमकतासाथ सञ्चािन गररनेछ ।  
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 उपिोक्ताहरुिाई स्रोतसलहतको सहिालगतामा लनयलमत ममणत, व्यवस्थापन र उपयोग गररने कुिोहरुको व्यवस्था 

गररनेछ । 

१४. भवन िथा िहरी लवकास सम्वन्धी  

 यस नगरपालिकावाट पास गररने नक्साहरुिाई Electronic Building Permit System बाट नक्सा पास 

प्रलियािाई अनिाईन सेवामा आवद्ध गररनेछ ।  

 नक्सा पास तथा  अलििेख सम्वन्त्िमा जनचेतना जगाउन टोि लवकास संस्थाहरुसाँग लनयलमत अन्त्तरलिया गररनेछ 

। कुनै पलन र्र, टहरा बनाउदा नक्सा पास गरेर मार बनाउने व्यवस्था अलनवायण गररनेछ ।  

 िलूमगतरुपमा पालकण ङको धयवस्था गरी र्र लनमाणर् गदाण पालकण ङ के्षरको नक्सा पास दस्तरु परू्णरुपमा छुट लदने नीलतको  

लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 नगर क्षेरलिरका १४ वटै वडाका र्रहरुमा Pink Color अलनवायण गररनेछ । परुाना र्रहरुमा पलन अलनवायण रुपमा 

Pink Colour िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

 व्यवलस्थत शहरी लवकासका िालग Land Pooling को कायण गनण केलह स्थानमा न.पा.को  Pilot Project को 

रुपमा लवकास गररनेछ र व्यवलस्थत शहरको िालग अध्ययन गररनेछ ।  

 सावणजलनक तथा लनजी िवनहरुको लनमाणर् गदाण रालष्िय िवन संलहताको पािनामा जोड लदई लनरन्त्तर अनगुमन 

गररनेछ ।  

 सामदुालयक, लवद्यािय िवन, जषे्ठ नागररक लवश्राम गहृ, आमा समहू िवन, तथा अन्त्य संर् संस्थाको िवनको 

िालग समायोजन िएका लवद्यािय तथा अन्त्य संर् संस्थाका िवनहरुिाई प्रयोगमा ल्याई व्यवस्थापन गररनेछ र 

सम्िव निएमा मार लनमाणर्मा वजटेको व्यवस्था गररनेछ ।  

 सबै वडाहरुमा बैकलल्पक उजाणको आवश्यक व्यवस्था गररने छ । सौयण प्रर्ािीवाट लवितु उत्पादनिाई प्रवद्धणन 

गररनेछ । 

 १५ शैयाको अस्पताि तथा शहरी स्वास््य केन्त्रहरुका िवन सम्पन्त्न गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सबै वडाहरुमा आफ्नै वडा िवन लनमाणर्को िालग िमागत रुपमा व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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१५. सूचना प्रलवलध िथा सञ्चार सम्वन्धी  

 नगरके्षरलिर सञ्चार सेवाको गरु्स्तर बढाउन सचूना प्रलवलि इकाई माफण त लनयलमत रुपमा अनगुमन तथा लनयमन 

गररनेछ । 

 मोवाईि टेलिफोन नेटवकण मा सिुार गनण टेलिफोन टावर स्थापनाका िालग सेवा प्रदायकसाँग समन्त्वय गरी गरु्स्तर 

लवकास गररनेछ ।  

 ICT प्रर्ािीिाई आिलुनक उपकरर् उपयोग गरी प्रत्येक नागररकिाई ससुलुचत गररने छ । 

 सचूना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसलगणक अलिकार िएकोिे सोको प्रत्यािलूत गनण नगरपालिकािे आफ्ना 

गलतलवलिहरुिाई लवलिन्त्न माध्यमवाट सहज र सवणसिुि रुपमा प्राप्त गनण सक्ने तथा सावणजलनक गने व्यवस्था 

लमिाईनछे । स्थानीय पलरका, एफ एम रेलडयो, केवि र टेलिलिजनहरु माफण त नगरका गलतलवलिहरु 

आवश्यकतानसुार प्रकाशन र प्रसारर् गररनेछ । 

 नगरपालिकाका सम्परू्ण गलतलवलििाई सहज रुपमा जनतासम्म पयुाणउनका िालग  SMART WALING नामक 

रेलडयो तथा टेलिलिजन कायणिम सञ्चािन गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई प्रिावकारी बनाउनको िालग सबै वडामा रहकेा अनिाईन प्रर्ािीिाई अझ िरपदो र गरु्स्तरीय 

प्रिावकारी बनाईने छ ।  

 कायाणियका कमणचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्यक्ष िटेर्ाटको अन्त्त्य गरी भ्रिाचारजन्त्य गलतलवलिको अन्त्त्यको 

िालग गटेव ेमाफण त िकु्तानीको व्यवस्था लमिाईने छ । 

 नगर लिरका सामदुालयक रेलडयो तथा टेलिलिजन तथा सञ्चार माध्यमहरुको क्षमता अलिवलृद्धका कायणिमहरु 

संचािन गररनेछ । स्थानीय संचार माध्यमहरुको कायणसम्पादन र प्रिावकाररताको आिारमा साझदेारीको नीलत 

अविम्वन गररनेछ ।  

 जनताको स–ुसलूचत हुन पाउने सचूनाको हकको प्रत्यािलूत गनण सावणजलनक सनुवुाई, मखुपर प्रकाशन, जनतासाँग 

मयेरिगायतका रेलडयो/टेलिलिजन/प्रत्यक्ष कायणिम, सावणजलनक परीक्षर्, कायाणियबाट सम्पालदत कायणहरुको 

मालसक/चौमालसक/अिणवालषणक रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरपालिका सम्परू्ण वडाहरुमा लडलजटि प्रर्ािीबाट सेवा प्रवाह गने कायणिाई तीव्रता लदई स्वचालित बनाइने छ 

।  

 स्थानीय स्तरमा सञ्चािनमा रहकेा संचार माध्यममा िोककल्यार्कारी लवज्ञापनको नीलत अविम्बन गररने छ ।  

 वालिङ नगरमा सञ्चािनमा रहकेा संचार माध्यमको स्तरवलृद्धको िालग उपकरर् खररदमा आवश्यक बजटेको 

व्यवस्था लमिाइने छ ।  
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 नगर वतृ्तलचर अथवा नगर प्रोफाइििाई लडलजटि रुपमा अपडेट गनणका िालग थप कायणिम संचािन गररनेछ । 

 

१६. वन, वािावरण, भूलम िथा भू.संरक्षण सम्वन्धी  

 जलैवक प्रलवलि (Bio Engineering) मा जोड लदई सडक, खोिा खोल्सामा वकृ्षारोपर्, बााँस रोपर्, रुख तथा 

बााँसद्धारा तटवन्त्िन, वकृ्षारोपर् आलद कायण गररनेछ ।  

 नगरवासीिाई र्रको छत र वरण्डामा कौसी खतेीको शरुुवात गरी हररत नगरको अविारर्ा साकार पाररनेछ ।  

 आाँलिखोिा र त्यसका नदी सञ्जािको व्यवस्थापनका िालग आिलुनक प्रलवलि अपनाई वहुउपयोग र संरक्षर् 

गररनेछ ।  

 वातावरर् संरक्षर्का िालग अन्त्य सरकारी लनकाय र लवकास साझदेारसाँग समन्त्वय गरी कायण अगालड वढाईनेछ । 

 नगरपालिका के्षरलिर संचालित ठूिा आयोजनाहरुको लनमाणर्मा वातावरर्ीय प्रिाव मलू्यांकन र Bio 

Engineering को प्रलवलि अलनवायण रुपमा अविम्बन गररनेछ ।  

 सरसफाई र ििुोरलहत सडक लनमाणर्मा ध्यान लदई गरु्स्तरीय पक्षका प्रलवलिको उपयोग गररनेछ । 

 वन जगंिको लवस्तार तथा िकू्षय लनयन्त्रर्को िालग Indigenous Technology माफण त स्थानीय प्रजालतका र्ााँस 

र लवरुवाको प्रयोग गरी वकृ्षारोपर् कायणिाई प्रिावकारी बनाइनेछ । 

 वन कायाणिय तथा अन्त्य सम्वद्ध सरकारी तथा गरै सरकारी लनकायहरुको साझदेारीमा नसणरीहरुको स्थापना र 

लवस्तार गररनेछ ।  

 उपिोक्ता वन समहूमा रहकेो कोषको पररचािनिाई प्रिावकारी बनाउन अनगुमन प्रर्ािीको लवकास गररनेछ ।  

 अल्िो, केतकुी, बााँस, बेत िगायतका उत्पादनमखुी तथा जडीबटुीहरुको उत्पादन र बजारीकरर्मा जोड लदईनेछ 

।  

 वन के्षरमा कागती तथा फिफूिको धयवसालयक खतेी गनण प्रेररत गररनेछ । बन पैदावारको उपयोगमा ध्यान लदइनेछ 

।  

 वनपैदावार सम्बन्त्िी तालिमका साथमा वकृ्षारोपर् र खतेीका िालग हररत सम्पलत्त लितो कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 वन उपिोक्ता सलमलतबीच वन व्यवस्थापन वनपैदारको उपयोग सम्बन्त्िमा लवद्याियबीच इन्त्टनणलसप िाग ूगररनेछ । 

 केरा, बााँस, रेसादार वस्तहुरुको उद्यमशीिता प्रबणद्धन गनण वस्तकुो संकिन र प्रशोिन केन्त्र स्थापनाका िालग प्रलवलि 

हस्तान्त्तरर् गररनेछ ।  

 िउूपयोग नीलत ऐन तथा कायणयोजना िाग ूगरी जलमन व्यवस्थापनमा सहजीकरर् गररनेछ । 
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 पलहचान िएका सकुुम्बासी, िलूमहीन तथा अव्यवलस्थत बसोबास र जीवीकोपाजणन कायणिम िाग ूगररनेछ । 

 बन, चरनक्षेर, लसमसार र जलैवक लवलविता समते संबोिन हुने गरी लदगो व्यवस्थापनका िालग जलैवक स्रोत संरक्षर् 

अलियानिाई प्राथलमकता लदइनेछ ।  जिािार तथा लसमसार क्षेरको पलहचान गरी प्रिावकारी संरक्षर्को व्यवस्था 

लमिाईनछे । 

 नदीजन्त्य पदाथण जस्तैस ढुंगा, लगट्टी, बािवुाको आकंिन गरी लनलदणि के्षरहरुबाट त्यस्ता वस्तहुरुको उत्खनन, 

संकिन, प्रशोिन ओसारपसार र लवलि लवतरर्िाई व्यवलस्थत र प्रिावकारी बनाईनेछ । 

 प्रत्येक योजना लनमाणर् गदाण कलम्तमा उक्त योजनाको िागत मलू्यको २ प्रलतशत Bio Engineering मा बझुाउने 

व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 

१७. सरसफाई िथा लवपद व्र्वस्थापन सम्वन्धी  

 फोहोरमिैा प्रशोिनमा आिलुनक प्रलवलि प्रयोग गनुणको साथै राजमागणको लनलित दरुीमा शौचािय र अन्त्य सलुविा 

सलहतको सेवा केन्त्र सञ्चािन गनण प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 लवकास साझदेार संस्थासाँग सावणजलनक ढि व्यवस्थापन लदसाजन्त्य िेदो व्यवस्थापनका िालग प्रशोिन प्रर्ािीको 

स्थापना कायण अगालड बढाइनेछ ।  

 नगरलिर र्र लनमाणर्को अनुमलत प्रलिया उपयकु्त मापदण्डको शौचािय र सेफ्टी ट्याङ्की लनमाणर्िाई अलनवायण 

गररनेछ । 

 नगरपालिकालिर सञ्चािनमा रहकेो सरसफाई केन्त्रिाई थप व्यवलस्थत गद ैयसको क्षमता वलृद्ध गररनेछ ।  

 नगरवासीकै सहिालगतामा फोहोर उत्पादन कम गने तथा पनु: प्रयोग गनण जनचेतनामिुक कायणिमिाई 

टोिटोिसम्म लवस्तार गररनेछ ।  

 Zero Waste Concept मा गईरहकेा फोहरिाई आिनुीक प्रलवलि प्रयोग गरी Resource को Multi Purpose 

Uses को रुपमा उपयोग गने नीलत लिईनेछ ।  

 Faecal Sludge Management िाई व्यवलस्थत र सरुलक्षत गरी नीलत लनमाणर् गने श्रोतको रुपमा उपिोग गररनेछ 

।  

 नगरलिरका नदी तथा खोिाहरुको स्वच्छतामा लवशषे ध्यान लदई नािाको पानी लमसाउाँदा Filter गरी लमसाउने 

व्यवस्था गररनेछ ।  
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 Resource Management Centre को प्रिावकाररतामा अरु वलृद्ध गरी  यस्ता RMC केन्त्रहरु वडा वडामा 

लवस्तार गररनेछ । 

 Zero Waste प्रर्ािीिाई अझ प्रिावकारी बनाई फोहोरवाट आिलुनक प्रलवलि अपनाई वहुउपयोगी सामग्री 

वनाइने छ । Plastic Block, Bitumen अन्त्य ररसाइक्िीङ लविी अपनाइनेछ ।  

 नगरपालिकािाई परू्ण सरसफाईयकु्त नगर र्ोषर्ा गनेतफण  अलियान अगालड बढाईने छ र बस्ती के्षरमा ढिको 

व्यवस्थापनिाई प्रिावकारीरुपमा अगालड बढाईनेछ । 

 तोलकएका मापदण्ड बाहकेका प्िालिक उत्पादन र प्रयोगमा प्रलतबन्त्ि र प्िालिकजन्त्य पदाथण पनुस प्रयोगको नीलत 

अविम्बन गररनेछ ।  

 वकैलल्पक उजाणको रुपमा सौयण उजाण, शनू्त्य फोहोर मिैाको रुपमा बायो ग्यााँसको लवकास गररनेछ ।  

 लवपद र महामारीको पवूण तयारी response का िालग वडास्तरको समते प्रलतलनलित्व हुने गरी प्रलतवषण टोिी पनुणगठन 

र लियालशि गराइनेछ । 

 लवपदको अवस्थामा तत्काि उद्धार िालग Rapid Response Team लनमाणर् गरी आवश्यक सामग्राीहरुसलहत 

सरुलक्षत वासस्थानको व्यवस्थाको िालग बजटेको व्यवस्था गररनेछ ।  

 लवपद व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी र रुत बनाउनको िालग प्रत्येक वडामा उद्धार सलमलतको गठन गरी चाि ूआलथणक 

वषण लिरमा नै तालिम प्रदान गररने छ ।  

 Hi-Tech प्रलवलिको प्रयोग गरी नगरलिर हुने िसू्खिन, वाढी पलहरो, आगिालग, िकुम्प, आलद प्राकृलतक 

लवपलत्तको Mapping गररनेछ । 

 लवपलत्तबाट तरुुन्त्त राहत कायण गनण नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाि प्रहरी र नेपाि रेडिससाँग समन्त्वय गरी तरुुन्त्त 

प्राथलमक राहत र दीर्णकािीन योजना वनाउन न.पा.मा लवपद व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना गररनेछ ।  

 वाढी पलहरो आगिागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपवाट प्रिालवतिाई तत्काि राहत, औषिोपचार ,खानपान 

ित्ताकपडा उपिव्ि गराउनको िालग तयारी गररनेछ । 

 लवपद ्व्यवस्थापन कोषको वलृद्धको िालग सावणजलनक, लनजी र गरैसरकारी संस्थाहरु संग समन्त्वय गररनेछ ।  

 लवपदक्ो अवस्थामा तत्काि उद्धार तथा सरुलक्षत वासस्थानको पलहचान र व्यवस्थापनको िालग वजटेको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

 लवपद ्व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी बनाउनको िागी प्रत्येक वडामा उद्धार गनण स्वयंमसेवक टोिी गठन गररनेछ ।  

 नगरको जोलखम नक्सा Hazard Map तयार गरी नगरलिरका पलहरो तथा िकू्षयका के्षरहरुमा बायो इलन्त्जलनयररङ 

प्रलवलिबाट िकू्षय लनयन्त्रर् गररनेछ । 
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 नगरलिर दलेखन सक्ने लवपद ्पवूणतयारी, लवपद ्व्यवस्थापन, क्षलत न्त्यनूीकरर् िगायतका लवषयहरुिाई समटेी पवूण 

तयारी रर्नीलत तय गररनेछ । 

 नगरलिरका नदी तथा खोिाहरुको उत्खनन कायणिाई व्यवलस्थत गनणको िालग स्पि मापदण्ड, कायणलवलि, समन्त्वय 

िगायत अन्त्य उपायहरुको अविम्वन गररनेछ िने नदी कटानको क्षेर व्यवस्थापनको िालग  आवश्यक रर्नीलत 

तय गररनेछ ।  

 स्थानीय नागररकिाई पररवलतणत जिवाय ुअसन्त्तुिनको जीवनशिैी, उत्पादन र उपिोग पद्धलतका कारर् उत्पन्त्न 

लवपदको अध्ययन र अनसुन्त्िान गरी रर्नीत तय गररनेछ । 

 समदुायकै सहयोगमा जोलखममा परेका बस्तीहरुिाई स्थानान्त्तरर् गने नीलत लिइनेछ । 

 लवपदबाट उत्पन्त्न असहज पलस्थलतको तत्काि सम्बोिन गनण नगरमा Rapid Response Team को गठन तथा 

पररचािन गररनेछ । Hotline नम्बरहरुको समते व्यवस्था गररनेछ । 

 वारुर्यन्त्र संचािनका िालग २४ सै र्ण्टा तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

 लवपद व्यवस्थापनका िालग लवलिन्त्न संर्संस्था  तथा सरकारसाँग  सहकायण गरी साझदेारीमा प्रिावकारी रुपमा 

संचािन गने नीलतिाई  लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 पवूण सचूना प्रर्ािी जडान गररनेछ । चट्याङको पवूण सचूना लदने तथा चट्याङबाट आउने Energy Kill गने 

उपकरर् जडान गररनेछ । 

 

१८ . सामालजक उत्तरदालर्त्व सम्वन्धी  

 नगरसिा संचािन कायणलवलि, २०७४ मा उल्िेलखत मयाणदा पािन सम्बन्त्िी लवषयहरुको पािनािाई  जोड लदईनेछ 

। 

 जनलनवाणलचत प्रलतलनलिहरुका िालग आचारसंलहताको पररपािनामा जोड लदइनेछ ।  

 नगर कायणपालिकाको वठैकवाट स्वीकृत वालिड नगरपालिकाको कायण सम्पादन तथा कायण लविाजन 

लनयमाविीको परू्ण पािनामा जोड लदईनेछ । 

 संलविान तथा प्रचलित काननू र सामालजक मान्त्यतािे तोकेका आचारसंलहता तथा मान्त्यतािाई आत्मसात गररनेछ 

। 

 िोकतन्त्र, लवलिको शासन तथा जनलनयलन्त्रत कायणप्रर्ािीिाई सम्मान गररनेछ । 
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१९. मानव पँुजी लवकास िथा संस्थागि क्षमिा लवकास सम्वन्धी  

 नगर कायणपालिकािाई आवश्यक पने जनशलक्तको प्रक्षेपर् (Projection) र दरबन्त्दी लसजणना गनण संगठन र 

व्यवस्थापन (O&M)  अध्ययन प्रलतवदेनका आिारमा गररने छ ।   

 नगरपालिकाको प्रशासलनक तथा सांगठलनक संरचना र संस्थागत प्रर्ािीिाई चसु्त दरुुस्त, लवश्वसलनयता, 

क्षमतायकु्त र प्रिावकारी वनाउद ैअत्यावश्यक ररक्त दरवन्त्दीहरुमा प्रचलित काननू अनसुार पदपलूतण गररनेछ । 

 सशुासन तथा संस्थागत लवकासको िालग आवश्यक कानून, लनयम, लवलनयमाविी, कायणलवलि लनमाणर् गरी  

आदशेको एकात्मकता (Organizational Chain of Command ) कायम गररने छ ।  

 नगर र वडाका सव ैकमणचारीहरुको कायण लववरर् अनसुार कायणसम्पादन गररनेछ र मालसक रुपमा कायण प्रगलतको 

प्रलतवदेन पेस गने व्यवस्था गररनेछ ।  

 हरेक के्षरमा अध्ययन अनसुन्त्िानको िालग रकम लवलनयोजन गररनेछ । 

 िक्ष्य तथा नलतजामा आिाररत कायणसम्पादन सम्झौता Result Based Performance) को लनयलमत समीक्षा 

गने संयन्त्र र ढााँचा तोलकनेछ ।  

 नगरपालिकाको कायण सम्पादनिाई लछटो, छररतो, पारदशी एव ंसेवाग्राहीमरैी तलु्याउन  लडलजटि शासन (Digital 

Governance) मा जोड लदईनेछ । 

 नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता वलृद्धका िालग िौलतक पवूाणिार लवकास तथा अलििेख प्रर्ािी (Institutional 

Memory) िाई व्यवलस्थत गद ैिलगने छ ।  

 उत्कृि कायण गने नगरपालिकाका कमणचारी, करदाता, उपिोक्ता सलमलत, फोहरमैिा व्यवस्थापन सलमलत, टोि 

लवकास सलमलत, संचारकमीिाई परुस्कृत (Reward) गने पद्धलतको थािनी गरी यसिाई लनरन्त्तरता लदईने छ । 

 नवीन प्रलवलििाई जोड लदद ै कागजलवहीन शासन (Paperless Governance/Digital Governance) को 

अविारर्ा अविम्वन गद ैपवूाणिार खडा गररनेछ । 

 स्थालनय सरकार सबिीकरर् (SNGP) कायणिमको सहयोगिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 

२०. राजस्व पररचािन सम्वन्धी  

 आन्त्तररक आय सवि वनाउन राजश्वमा सिुार गनण राजस्व सिुार कायणयोजनाको प्रलतवदेनका आिारमा संिाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

 संलविानमा उल्िेलखत राजस्वका एकि वा साझा कायणसचूी सम्बन्त्िमा काननू तजुणमा गररनेछ । 
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 आन्त्तररक आय वलृद्ध गनणका िालग राजश्व तथा करका लवलिन्त्न के्षरहरुको पलहचान गनण कर नक्सांकन (Tax 

Mapping) कायणमा जोड लदइनेछ । 

 आन्त्तररक आय वलृद्ध गनण व्यवसाय कर तथा सम्पलत्त कर सम्बन्त्िी काननू तजुणमा गररनेछ ।  

 नगरलिरका नागररकहरुिाई स्वयम ् कर र्ोषर्ा कायणिमतफण  प्रेररत गररनेछ ।  बहाि लबटौरी तथा लवज्ञापन 

करसम्बन्त्िी संिाव्यता अध्ययन गरी िाग ूगररने छ । 

 राजस्व सफ्टवयेरिाई स्तरोन्त्नलत गद ैनगरलिर Tax Mapping गरी करदातािाई Tax Tracking Number 

प्रदान गररनेछ । 

 आन्त्तररक स्रोतको अलिवलृद्धका िालग पवूाणिारको लवकास गरर सेवा शलु्कमा आवद्ध गररने कायणिाई लनरन्त्तरता 

लदइनेछ । 

 ढुङ्गा, लगट्टी, बािबुा, रोडा, माटो, ग्राििेिगायतका लनमाणर् सामग्री, हाटबजारिगायतका नगरपालिकाका 

सम्पलत्तको रुपमा रहकेा राजस्वका स्रोतहरुको पलहचान गरी ठेक्कापट्टा िगाउने काम तोलकएको समयम ैसम्पन्त्न 

गररनेछ ।  

 सबैिन्त्दा िेरै कर दालखिा गने करदातािाई “उत्कृि करदाता” को रुपमा परुस्कृत गररनेछ । सबै आलथणक तथा 

व्यापाररक लियाकिापहरुिाई करको दायरामा ल्याई आन्त्तररक आम्दानीको दायरािाई फरालकिो बनाईनेछ ।  

 राजस्व तथा कर सम्बन्त्िी नीलत तथा काननू लनमाणर् गदाण लनजी, व्यवसायी, उद्यमी, नागररक समाजसलहत 

सरोकारवािाहरुसाँग व्यापक छिफि गररनेछ । 

 

२१. सुिासन सम्वन्धी  

नगरको कायणप्रगलतको लनयलमत सावणजलनकीकरर् गरी पारदणलशता प्रर्ािीको लवकास गररनेछ । 

 “आन्त्तररक िेखा परीक्षर्”िाई प्रिावकारी बनाई आन्त्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीमा सिुार ल्याइनेछ ।  

 रर्नैलतक तथा स्थानीय गौरवका आयोजनािाई बहुवषीय रुपमा बजटे लबलनयोजन गरी पूाँजीगत खचणको न्त्यनूतम 

७० प्रलतशत रकम चैर मसान्त्त लिरै खचण गने सलुनलिताका िालग नगरपालिकाको  आन्त्तररक लनयन्त्रर् पररचािन 

गररनेछ ।  

 प्राकृलतक न्त्यायको लसद्धान्त्तमा आिाररत रही स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ मा तोलकएको 

क्षेरालिकारलिर रही न्त्याय सम्पादन गररने छ । न्त्यालयक सलमलतको काम कारवाहीिाई  सवणसािारर्को पहुाँचमा 

परु् याईनछे ।  
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 न्त्यालयक सलमलतिाई प्रिावकारीरुपमा संचािन गनण र नागररकिाई न्त्यायमा सहज पहुाँच परु् याउनका िालग अलहिे 

िरैहकेा स्थालनय मेिलमिापकेन्त्र र मिेलमिापकताणहरुिाई पररचािन गनणका िालग थप सीप लबकाश गरर सकृय 

बनाउन े। 

 सचूक तथा पररर्ामको चेकलिि तयार गरी वालषणक कायणिम तथा योजना अनुगमन गररनेछ ।  योजनाहरुको 

अनगुमन प्रर्ािीमा स्थानीय सरोकारवािाहरुको सहिालगतािाई  समलेटनेछ । 

 नगर कायणपालिकािाई अत्यािलुनक प्रशासलनक केन्त्रको रुपमा लवकास गद ैबगचैा, लवद्यतुीय पसु्तकािय, लफ्र 

वाईफाई  सलुविाहरु उपिधि गराई सौन्त्दयणकरर् (Beautification)  गररनेछ ।  

 चाि ुखचणको मापदण्ड बनाई गरैबजटेरी लनयन्त्रर्मा जोड लदइनेछ । सावणजलनक खचणिाई नलतजासाँग आबद्ध गनण 

मध्यकािीन लवत्तीय खाकासाँग आबद्ध गररनेछ । 

 वालिङ नगरपालिकाको नीलत तथा योजना पररषदिे् पररमालजणत गरेको वहृत योजना, MTEF, आवलिक योजना 

र बालषणक रर्नीलत योजनािाई  नलतजाखाका (Result Matrix) बाट संयोजन गररनेछ ।  

 लवत्तीय जोलखम न्त्यनुीकरर्का िालग आन्त्तररक प्रर्ािी लवकास लवकास गररनेछ । आयोजनाको आलथणक  

सामालजक िाि लवशे्लषर् गरी आयोजना बै ाँक स्थापना  गररनेछ । 

 स्थानीय गौरवका आयोजनाहरुमा िगानीकताणिाई आधहान गनण िगानी सम्मेिन आयोजना गररनेछ । 

 अनदुानिाई व्यवलस्थत र पारदशी बनाउन उत्पादन तथा प्रलतफिमा आिाररत अनदुान नीलत अबिम्बन गररनपुछण 

। 

 स्वदशेी लवदशेी दात ृलनकायका सहयोग अनदुानिाई लनरन्त्तरता लदने । 

 सावणजलनक िकु्तानी प्रर्ािीिाई लवद्यतुीय िकु्तानी प्रर्ािीमा िैजाने नीलत िाग ूगररनेछ । 

 नगरको राजस्वको संकिन, कायणकुशिता, करािार पलहचान, लवस्तार क्षमताको कायण गररनेछ । 

 स्थानीय उत्पादन र समलृद्धमा जोड लदने गौरवका आयोजनाहरुमा जोलखम कम हुने गरी सावणजलनक ऋर्को स्रोत 

पलहचान र व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 राष्िसेवक कमणचारीहरुिाई कायण सम्पादनका स्पि मापनयोग्य सचूक सलहतको “कायण सम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन प्रर्ािी” लनमाणर् गरी  कायण गनण प्रोत्सालहत गने र  नगरपालिकामा उत्कृि कायणसम्पादन गने कमणचारीिाई 

परुस्कृत गने प्रर्ािीको लवकास गररनेछ । 

 नगरपालिका वा सम्परू्ण वडाहरुमा लडलजटि प्रर्ािीबाट सेवा प्रवाह गन ेकायणिाई तीव्रता लदई स्वचालित बनाइने 

छ ।  
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 नगरपालिका लिरको दताण, चिानी तथा महत्वपूर्ण डकुमने्त्टिाई दीर्णकािसम्म जोगाई राख्नका िालग अलफसको 

स्वचालित (Automation) प्रर्ािीिाई कायाणन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 नगरको लनयमनकारी िलूमिाई प्रिावकारी बनाई बजार, बािश्रम, लवद्यािय, व्यवसाय दताण र संचािन, मलदरा 

लबिी लवतरर् र सेवन, र्र लनमाणर्, सावणजलनक जग्गाको सााँि, सीमाना, ईन्त्िन लडपो, होटि, दिु डेरी, मास ुपसि, 

औषिी पसि िगायतका नागररकको जनजीलवकासाँग सम्बलन्त्ित लवषयहरुिाई प्रचलित काननूको अलिनमा 

कडाईका साथ अनगुमन गरी स्थानीय सरकारको अनिुलूत गराइनेछ । 

 स्थानीय सरुक्षा लनकाय र सरोकारवािाहरु बीच सरुक्षा व्यवस्थािाई सवि बनाउन आवश्यक अन्त्तरलिया 

कायणिमहरु संचािन गररनेछ ।  

 नगरपालिकामा लवद्यमान जनशलक्तको िेखा परीक्षर् साँगसाँग ै कायणसम्पादनका स्पि सचूक लनमाणर् गरी 

नगरपालिकािाई “उत्कृिताको केन्त्र” (Centre of Excellence) को रुपमा लवकास गररनेछ । 

 नगरपालिकावाट संचालित गलतलवलि, लवकास कायणिम, सेवा प्रवाहको अलिकतम सावणजलनक गरी पारदलशणता र 

जवाफदलेहतामा अलिवलृद्ध गररने छ ।  

 नगरको सेवाप्रलत नागररक सन्त्तिुीको िालग  नगरबाट सम्पादन िएका सेवाको नागररक सवके्षर् गररनेछ । 

सेवाग्राहीको गनुासो व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी बनाउनमा Vote Pole  पद्धलत िाग ूगररनेछ । 

 सावणजलनक सनुवुाई र सामालजक परीक्षर्िाई प्रिावकारी रुपमा अगालड वढाईनेछ । 

 

२२. रु्वा लवकास सम्बन्धी 

 मानवीय पूाँजीको (Human Capital) रुपमा यवुा वगणको साहस, लसजणनाशीिता, आत्मलवश्वास, उद्यमशीिताको 

स्वीकार गद ैनगरको क्षेरगत (Spatial) लवकासमा पररचािन गररनेछ ।  

 लवलिन्त्न संर् संस्थाहरुको सहकायणमा यवुा केलन्त्रत िैङ्लगक समानता र सशलक्तकरर्, िागऔुषि दवु्यणसन, 

सकारात्मक सोच, मनोसामालजक परामशणजस्ता कायणिम संचािन गररनेछ ।  

 नगरलिर प्रलतिाको पलहचान (Talent Hunt) गद ैक्षमतावान र कुशि नागररकहरुिाई दक्ष र योग्य बनाउनको 

िालग िगानी गररनेछ ।  

 यवुा उद्यमशीिता अनसुन्त्िानमिूक कायणिममा संिग्नता गराइनेछ । यवुा प्रलतिा उद्यमीको सम्मान गररनेछ ।  

 खिेकूद, सामालजक लवकास, वातावरर् संरक्षर् लवपत, प्रकोप व्यवस्थापन सामालजक तथा आलथणक रुपान्त्तरर् 

िगायतका के्षरमा स्वयंसेवकको रुपमा यवुाहरु पररचािन गररनेछ ।  
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 स्वयंसेवाको महत्विाई समाज, टोि र बस्तीस्तरमा स्थालपत गरी स्वयंसेवाको दायरािाई सामालजक जीवनका 

अन्त्य आयामहरुमा लवस्तार गरी समदुायस्तरबाटै स्वयमसंेवी लियाकिापहरु अगालड बढाइनेछ ।  

 स्वयम ्सेवािाई व्यलक्तको जीवन पद्धलतको रुपमा लवकास गनण सबै लवद्यािय तथा लशक्षर् संस्थािाई आह्वान गरी 

लवद्याथीहरुमा स्वयंसेवकको रुपमा पररचालित हुने अवसर लसजणना गररनेछ । 

 श्रम के्षर तथा सामालजक कल्यार्का के्षरमा स्वयंसेवा कायणिाई फरालकिो र व्यवहाररक बनाउन नीलतगत खाका 

तयार गररनेछ ।  

 राष्ि सेवाको रुपमा िामो अनिुव हालसि गरेका व्यलक्तहरुसाँग प्रालवलिक, व्यवसालयक एव ंव्यवस्थापकीय के्षरमा 

अध्ययनरत लवद्याथीहरुसाँग अन्त्तलकण या गरी स्वस्फूतण पररचालित हुने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 

२३. स्माटि लसटी /आई. लस.टी. सम्बन्धी  

 नेपाि सरकारको स्माटण लसटीको अविारर्ामा रही स्माटण नगरको अविारर्ा िाग ूगररनेछ ।  

 प्रत्येक वाडण तथा गाउाँमा Internet Connectivity को जािो फैिाईने छ । ‘फ्री वाइफाई’ के्षर कायाणन्त्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

 सम्परू्ण सरकारी कायाणिय तथा लवद्याियहरुमा ICT Based Performance System कायणप्रर्ािी  िाग ूगररने 

छ । Digital Divide िाई कम गनण Digital लशक्षामा जोड लदईने छ ।  

 स्माटण लसटीको लवलिन्त्न कायणहरु गनणको िालग आवश्यक लवज्ञ, संर् संस्था, गरै सरकारी संस्था, दात ृलनकाय तथा 

अन्त्तराणलष्िय सेवा प्रदायक अन्त्य आवश्यक क्षेरमा सहकायण तथा समन्त्वय गररने छ । 

 साइबर लडफेन्त्स तथा महत्वपूर्ण सचूना प्रर्ािी (लिलटकि पवूाणिार), सचूना तथा संचार, स्वास््य, लशक्षा आलद 

क्षेरमा प्रयोग िएका प्रलवलिहरुको सरुक्षा मापदण्ड अपनाइनेछ ।   

 सीसीलटिी िगायत लडलजटि प्रलवलि तथा नेटवकण हरू सरुलक्षत राख्न लवश्वलवद्यािय, अन्त्तराणलष्िय संस्था र लवदशेमा 

रहकेा लवज्ञ नेपािीसाँगको सहकायणमा अनसुन्त्िान गरी, ज्ञान स्थानान्त्तरर् कायणिम ल्याइने ।  

 सचूनाप्रलवलि तथा सरुक्षा प्रर्ािीको अलडट गरी ‘एलथकि ह्यालकङ’ िाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 बािबालिका तथा वदृ्धवदृ्धा िगायत सबै नागररकिाई साइबर स्वास््य सचेतना कायणिम गररनेछ । 

 नेपाि सरकारिे लडलजटि नेपाि फे्रमवकण  २०१९ िे  तोकेका क्षेरहरुिाई प्राथलमकता सरकारी डाटाबेस, वबेसाइट 

तथा सचूना प्रर्ािीको  संरक्षर् गररनेछ ।  
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 नगरलिर Digital Conference Room स्थालपत गरी सावणजलनक सेवा र नागररकिाई Virtual माध्यमबाट 

जोलडनेछ । 

 नगरपालिका नागररकहरुिाई स्माटणको आशयसाँग पररलचत गराई स्माटण लसटीको अविारर्ा बझुाउन आवश्यक 

तालिम तथा प्रलशक्षर्को व्यवस्था गररनेछ । 

 वालिङ नगरपालिका लिरका बजार क्षेरमा बााँयटारीदलेख लरयासीसम्म आवश्यकता र ठााँउ पलहचान गरी कलम्तमा 

२० स्थानमा समय अनसुार लन:शलु्क वाइफाइका सेवा लवस्तार गररनेछ ।  

अन्त्त्यमा, 

जनािारको अलिमत र सामालजक तथा आलथणक पररवतणनिाई  रुपान्त्तरर्को खाकालतर िैजाने कायणसोचसलहत आलथणक वषण 

२०७९।०८० को नीलत तथा कायणिम प्रस्ताव गरेको छु । प्रस्ततु नीलत तथा कायणिम वालिङको िलवष्यको  मागणदशणक दस्तावेज 

हो । नगरिाई समदृ्ध बनाउन सबै नगरबासीको आ–आफ्नो ठाउाँमा उलत्तकै महत्वपरू्ण िलूमका छ । यो नीलत तथा कायणिम 

सरकारी, गरैसरकारी, लनजी, सहकारीिगायत लवकासका सबै साझदेार वा पक्षिरको िालग मागणलचर हो ।  नगरको लवकास 

सबैको लवकास हो । यसैिे लवकास लनमाणर्का काममा आ–आफ्नो के्षरबाट सहयोग पयुाणउन र रचनात्मक सझुाव, सल्िाह 

लदन हामी नगरबासीिाई हालदणक आग्रह गदणछौं । हामीिे नगरबासीबाट प्राप्त रचनात्मक सझुाव, सल्िाहिाई सिैं आत्मसात 

गनेछौं । लवकास लनमाणर्का काममा हामीहरु सबैको एउटै दृलिकोर् हुनपुछण िन्त्नेमा हामीहरु दृढ छौं । केन्त्रीय, प्रादलेशक, क्षेरगत 

र स्थानीय योजनाबीच तादाम्यता कायम गरी नगरको सवाणङ्गीर् लवकास र समलृद्धको स्पि दृलिकोर् सलहतको दीर्णकालिन 

योजना लनमाणर्को पथमा हामी छौं ।  

प्रस्तालवत नीलत तथा कायणिमको सफि कायाणन्त्वयनबाट उच्चदरको आलथणक वलृद्ध, माहामारीको असर न्त्यनू, सामालजक 

आलथणक क्षेर गलतशीि ि ैआलथणक वलृद्ध र पारस्पररक सम्मान र अवसरसलहत सामालजक न्त्याय कायम हुनेछ । यो नीलत तथा 

कायणिम कायाणन्त्वयनमा सवबैाट सलिय सहयोग हुने लवश्वास लिएको छु । अन्त्तमा, वालिङको समग्र लवकासमा योगदान गने 

राजनीलतक दि, राष्िसेवक कमणचारी, नीलज, सहकारी र सामदुालयक के्षर, श्रलमक वगण, नागररक समाज, सञ्चार जगत िगायत 

सम्परू्ण लदलदबलहनी दाजिुाई तथा लवकास साझदेार संस्थाहरुिाई हालदणक िन्त्यवाद ज्ञापन गदणछु । 

 

 कृष्ण खाँण  

 नगर प्रमखु 

 


