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सूर्योदर्य नगरपालिकाको ऐलिहालसक प्रथम नगर सभामा नगर कार्ययपालिकाको िर्य बाट आ.व. २०७४/७५ का िालग लमलि
२०७४/०५/२६ गिेका लदन नगर उपप्रमुखबाट प्रस्िुि वालषयक नीलि िथा कार्ययक्रम

सभाका अध्र्क्षज्र्,ू
झण्डै वीस वर्य लामो अन्िरालपति स्थानीर् िहको तनवायचन भई स्थानीर् जनिाहरुले हामीलाई आफ्नो प्रतितनति चनु रे
पठाउनु भएको ि । र्स अवतिमा मल
ु ुकले राजनैतिक रुपले ठूलो िड्को मारे को ि । स्थानीर् तनकार्हरु स्थानीर् िहमा पररणि
भएका िन् । मल
ू ुक संघीर् गणिन्रात्मक भएको ि । हामी संघीर्िाको अभ्र्ासको थालनीमा आइपगु ेका िौं । र्ो सबै राजनीतिक
पररवियनमा आफ्नो जीवन उत्सगय गने सम्पणू य शतहदहरुप्रति हातदयक श्रद्धाञ्जली अपयण गदयिु ।
स्थानीर् तनकार्बाट िहमा पररणि भएपति स्थानीर् स्िरमा नै व्र्वस्थातपका, कार्यपातलका र न्र्ार्पातलकाको अभ्र्ास
गने सतं विान प्रदत्त अतिकारलाई तदगो रुपमा संस्थागि गनयपु ने रातरिर् दातर्त्व एकातिर ि भने अकोतिर सीतमि श्रोि र सािनबाट
स्थानीर् जनिाका इच्िा आकांक्षालाई पररपतू िय गदै समन्ु नि समाजको तनमायण गरी समृतद्ध ििय उन्मख
ु गनय गराउनपने अवस्था
रहेको ि ।
र्ीनै तवतवि समस्र्ा र चनु ौतिलाई अवसरमा रुपान्िरण गदै लैजाने दृढ इच्िाशति सतहि हामी आज र्स सर्ू ोदर्
नगरपातलकाको ऐतिहातसक नगर सभामा उपतस्थि भएका िौं ।
तवकास प्रति जनिाको आकाक्ष
ं ा, तनवायचनिाका जनिा समक्ष गरे का प्रतिवद्धिा र प्राप्त सीतमि श्रोि सािनलाई समेि
ध्र्ानमा राखी नगर कार्यपातलकाबाट आ.व. २०७४/७५ को र्स नगरपातलकाको नीति िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गनय पाउँदा आिूलाई
गौरवातन्वि ठानेको िु ।
"कृ तर्, पर्यटन, पवू ायिार र तशक्षा हाम्रो अतभर्ान: शातन्ि, समृतद्ध र तवकास सर्ू ोदर् नगरपातलकाको पतहचान" भन्ने मल
ु
नाराका साथ हाम्रो आफ्नै समन्ु नतिका लातग सबै सँिै सँगसँगै अगाडी बढ्न सम्पणू य नगरबासी दाजभु ाई तददीबतहनीहरु सँग आव्हान
गदयिु ।
सभाध्र्क्ष महोदर्,
हामी सबैको र्ो पतहलो प्रर्ास हो । र्स नीति िथा कार्यक्रम तभर सके सम्म सबै वगय, िह र क्षेरलाई समेट्ने प्रर्ास
गररएको ि । आवश्र्क िलिलपति सभाले स्वीकृ ि गनेि भन्ने पणू तय वश्वासका साथ र्स सर्ू ोदर् नगरपातलकाको आ.व.
२०७४/७५ को वातर्यक नीति िथा कार्यक्रम वाचन गरी सभा समक्ष पेश गने अनमु ति चाहन्िु ।

भौतिक पवू ायिार तवकास नीति
“सुदृढ भौलिक पूवायधार, समृद्ध नगरको आधार”
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समन्ु नतिको सबैभन्दा ठूलो सािनको रुपमा रहेको भौतिक पवू ायिार क्षेरको एकीकृ ि र व्र्वतस्थि तवकासका लातग कम्िीमा पतन २० वर्े
दीघयकालीन सोचका साथ एकीकृ ि नगर तवकास र्ोजना तनमायण गरी सोतह आिारमा वातर्यक नगर तवकास र्ोजना तनमायण गरर कार्ायन्वर्न
गने नीति तलइने ि ।
भौतिक पवू ायिारका १ करोडभन्दा मातथ लागि लाग्ने पवू ायिार तनमायण कार्य शरुु गनभयु न्दा अगातड त्र्स्िा र्ोजनाहरुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न
र DPR िर्ार भएपति सो को लागि लाभलाई हेरी प्राथतमकिाका आिारमा तनमायण कार्य सञ्चालन गने नीति तलइनेि ।
प्राथतमकीकरणका आिारमा र्ोजना िनौट गरी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी DPR िर्ार गने नीति तलइनेि ।
नेपाल सरकारले तनर्तमि रुपमा उपलब्ि गराउने तनर्तमि अनदु ान र नगरपातलकाको आन्िररक आर्को लगानी बाट मार ठूला भौतिक
पवू ायिारहरु (तसटी हल, बसपाकय , पशु बिशाला, तशिभण्डार, रंगशाला, कवडय हल जस्िा) तनमायण गनयपु ने जतटलिालाई ध्र्ानमा राखी
त्र्स्िा क्षेरहरुमा दािा सस्ं था, सावयजतनक नीतज साझेदारी र लागि लाभका आिारमा नीतज िथा सामदु ातर्क क्षेरको सहर्ोगमा तनमायण
सञ्चालन िथा हस्िान्िरण (BOOT) नीति अनसु ार सञ्चालन गने नीति तलइने ि ।
भौतिक पवू ायिार तनमायणका क्षेरमा नगरपातलकाले लगानीकिाय, उत्प्रेरक, सहजकिाय, समन्वर्किाय, तनर्मक र तनर्न्रकको रुपमा भतू मका
तनवायह गने नीति रहने ि ।
तनमीि पवू ायिारहरुको तनर्तमि ममयिसम्भार, सञ्चालन, संरक्षण एवं सम्वियन गनय नीतज क्षेर िथा सामदु ातर्क सहकारी क्षेर र उपभोिा
सतमतिहरुलाई प्रोत्सातहि गने नीति हुनि
े । साथै प्रर्ोगकिायबाट उपर्ोग कर संकलन गररने ि ।
भौतिक पवू ायिार तनमायणलाई स्थानीर् नगरवासीहरुको तदनचर्ायलाई सहज बनाउँद,ै आतथयक आर्आजयन सँग जोड्दै समृतद्ध ििय उन्मख
ु
गररने नीति तलइनेि ।
पर्ायवरणलाई ध्र्ानमा राखी नगर स्िरीर् तवकास तनमायण मापदण्डलाई अध्र्ावतिक गरी कडाईका साथ पालना गररनेि ।
बतढ भन्दा बतढ जनसहभातगिा जटु ् ने र्ोजनाहरुलाई प्राथतमकिाका साथ अगाडी बढाइने ि ।
भौतिक पवू ायिार तनमायण कार्यक्रम अन्िगयि सञ्चालन हुने भौतिक पवू ायिारका र्ोजनाहरुमा वडा स्िरमा ५ लाख र नगर स्िरमा २५ लाख
भन्दा कम लागिको कार्यक्रम सञ्चालन गनय नपाइने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा तदइने ि ।
पेश्की शन्ु र् अतभर्ानका लातग पेश्की तदने कार्यलाई तनरुत्सातहि गरर प्रातवतिक मल्ू र्ाङ्कनका आिारमा भि
ु ानी तदइने नीति अवलम्बन
गररने ि, िर स्वीकृ ि खररद र्ोजना बमोतजम तनमायण सामग्री खररद गनयु पने भई उपभोिाको लागि सहभातगिा नगदै रकम नगरपातलकामा
जम्मा गरे मा पेश्की उपलब्ि गराउन सतकने ि ।
उपभोिा सतमति गठन, पररचालन र अन्र् काम कारबाहीको पररप्रेक्षमा सर्ू ोदर् नगरपातलकाको स्रोि पररचालन िथा व्र्वस्थापन
कार्यतवति - २०७४ लाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररने ि ।

सडक िथा र्ािार्ाि ििय
“बाह्रै मास र्यािार्याि सञ्चािनको अवस्था: नगरवासीको लदनचर्यायमा सहजिा”
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नगरस्िरीर् र्ािार्ाि गरुु र्ोजनालाई समर् सापेक्ष अध्र्ावतिक गररनेि ।
तवकासको आिारभिू अगं का रुपमा रहेको सडकहरुमा सानोतिनो रकम लगानी गरी तनरन्िर एउटै काम र स्थानलाई दोहोर्र्ाई रहने
परम्परालाई अन्त्र् गदै न्र्नू िम शहरी सतु विा िथा वडाहरुको भौगोतलक सन्िल
ु नलाई समेि ध्र्ानमा राखी तजल्ला स्िरीर् िथा नगरस्िरीर्
र्ािार्ाि गरुु र्ोजनामा परे का सडकहरुलाई प्राथतमकिाका आिारमा DPR िर्ार गरी क्रमश: बार्है मतहना सञ्चालन हुनेबाट कालोपरे
बनाउने नीति तलइने ि ।
नगरपातलका तभर सडक सञ्जाल तनमायण गदाय स्थानीर् स्िरमा उत्पादनको पके ट क्षेर र पर्यटन प्रवद्धयनलाई आिार तलइनेि ।
सडक तनमायण गदाय पर्ायवरण पानीका महू ानहरुलाई सरं क्षण र प्रवद्धयन गदै एकीकृ ि रुपमा तनमायण कार्य अगातड बढाइने ि ।
वडा कार्ायलर्बाट नगरपातलका सम्म जोड्ने सडकलाई सडकको मापदण्ड अनसु ार बाह्रै मतहना सवारी सािन चल्न सक्ने बनाउन
प्राथतमकिा तदइने ि ।
तनमायणािीन तभरी चक्रपथ (तिक्कल, पञ्चकन्र्ा, कन्र्ाम) लाई स्िरोन्नति गदै क्रमश: कालोपरे बनाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
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तजल्ला र्ािार्ाि गरुु र्ोजना र नगर र्ािार्ाि गरुु र्ोजना अनसु ार सडकको क्षेरातिकार क्रमश: रे खाङ्कन िथा सीमाङ्कन गररनेि ।
नगर क्षेरमा रहेको मेची राजमागय अत्र्न्ि साँघरु ो भएकोले र्सलाई चार लेनको सडक तनमायण गनय गराउन पहल गररनेि ।
सडकमा तनवायि रुपमा आविजावि गनय अवरोि श्रृजना गने कार्य (सडक तनमायण सामग्री राख्ने, गोतलर्ा, काठ थपु ाने, सडक तमचेर घरटहरा
बनाउने, पाली गाँस्ने, पसल थाप्ने) जस्िा कार्यहरुलाई तनरुत्सातहि गररनेि । अटेर गरी अवरुद्ध गने कार्यलाई दण्ड जररवाना सँग आवद्ध
गररनेि ।
तजल्ला र्ािार्ाि गरुु र्ोजना र नगर र्ािार्ाि गरुु र्ोजनामा समावेश भएका िर मापदण्ड अनसु ार कार्य गनय अवरोि खडा हुने गररने सडकमा
लगानी नगने नीति अवलम्बन गररनेि ।
िर्ाक खोतलसके का िर मौसमी रुपमा रहेका सडकहरु तनमायण कार्य गदाय नगरपातलकाको स्वीकृ ि मापदण्डका आिारमा बढीमा ३०
प्रतिशि माटोको काम र ७० प्रतिशि कार्य सञ्चालनमा खचय गदै बाह्रैमास चल्ने सडकमा रुपान्िरण गने कार्यक्रम स्वीकृ ि गरीगराई तनमायण
कार्य सञ्चालन गने नीति तलइनेि ।
सडक तनमायण गदाय नर्ाँ िर्ाक खोल्ने कार्यलाई तनरुत्सातहि गदै भइरहेका सडकहरुलाई स्वीकृ ि मापदण्डका आिारमा स्िरोन्नतिमा जोड
तदइनेि । नगरको समग्र तवकासमा नर्ा िर्ाक खोल्न अति आवश्र्क देतखएमा तजल्ला र्ािार्ाि गरुु र्ोजना र नगर र्ािार्ाि गरुु
र्ोजनाको प्राथतमकिामा परे को सडकको मार नर्ाँ िर्ाक खोल्ने काम गररनेि । र्सरी िर्ाक खोल्दा र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन भएको
खण्डलाई जोड्ने प्रवेशतबन्दु देतख मार क्रमश: तनमायणकार्य गररनेि ।
िातिक व्र्वस्थालाई सहज सरल बनाउँदै सम्भातवि सडक दघु टय नालाई न्र्तू नकरण गने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने नीति तलइनेि ।
स्थानीर् िहको तनमायण पति र्स नगरपातलकाको क्षेर तवस्िार भएकोले भौगोतलक अवस्थालाई मध्र्नजर राखी सबै वडाहरुलाई समेट्ने
गरी सर्ू ोदर् नगर बाह्य चक्रपथको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेि ।
नगरपातलका क्षेरतभरको र्ािार्ाि सेवालाई भरपदो र तदगो रुपमा सञ्चालन गनय नीतज/सहकारी क्षेरको सहर्ोगमा नगर बस सञ्चालन गनय
अध्र्र्न गररनेि ।
मल
ू सडक, नगरस्िरीर् सडकको मापदण्डलाई ध्र्ानमा राखी व्र्वतस्थि गदै लतगनेि ।
हाल सञ्चालनमा रहेका DPR नबनेका सडकहरु प्रातवतिक (इतन्जतनर्ररङ) दृतिबाट उपर्ि
ु भए नभएको र्कीन गरी अनपु र्ि
ु स्थानमा
सिु ार गनेगरी मार थप लगानी कार्य गररनेि । सिु ार गनय नसतकने रहेि भने लगानी नगने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलका क्षेरतभर सञ्चालन भएका र्ारवु ाहक सवारी सािनहरुले तलने गरे को र्ारु भाडा दर दरू ीका आिारमा नभएको लगार्िका र्ारु
भाडाका समस्र्ाहरुलाई सम्बतन्िि सरोकारवालाहरुको समेि सहर्ोगमा समािान गने नीति तलइनेि ।

खानेपानी
“जिश्रोि संरक्षणको अलभर्यान: मानव जीवनको पलहचान”
1)

2)

3)

4)

5)
6)

स्थानीर् स्िरमा रहेका पानीका महु ानहरुकोसंरक्षण सम्वद्धयन र प्रर्ोग गनय िथा टोल बस्िीका पानीका परम्परागि महु ानहरुलाई स्वच्ि र
सिा राख्न प्रत्र्ेक वडा सतमतिको अगवु ाईमा टोल तवकास संस्था, सामदु ातर्क संघ संस्था िथा समदु ार् पररचालन गने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
सञ्चालनमा रहेका खानेपानी र्ोजनाहरुको तदगो सञ्चालन, ममयि सम्भार, क्षमिा अतभवृतद्ध िथा पनु तनमायण जस्िा कार्य उपभोिाहरुको
समेि लगानी िथा सहभातगिामा सञ्चालन गरर गराई आिारभिू खानेपानी सेवाको सतु नतिििा गनय र खानेपानी सेवा नपगु ेका टोल बस्िीमा
खानेपानी सेवा पर्ु ायउने कार्यका लातग र्ोजना िथा कार्यक्रम सम्बतन्िि तनकार्/सस्ं थासँगको साझेदारीमा गररनेि ।
गल्िी खोल्साबाट बग्ने पानीलाई सोतह ठाउँमा अड्र्ाउन प्राकृ तिक िे कबारका कार्यक्रम स्थानीर् समदु ार्को अग्रसरिामा सञ्चालन गने
नीति तलइनेि ।
पानीका महु ान भन्दा मातथ तवर्ादीको प्रर्ोग गने कार्यलाई तनरुत्सातहि गररनेि ।अटेर गरी त्र्स्िो कार्य गनेलाई दण्ड जररवानासँग आबद्ध
गररनेि ।
घरघरमा आकाशेपानी सक
ं लनका लातग प्रोत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
टोलबस्िीमा रहेका सानातिना पोखरीहरु टोल तवकास संस्था िथा समदु ार्को अगवु ाईमा संरक्षण गने अतभर्ान सञ्चालन गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

खानेपानी महु ानको २० तमटर वरपर कुनैपतन तकतसमको रुख, तबरुवा काट्न हटाउन नपाउने गरी समदु ार्कै सहर्ोगमा कडाईका साथ पालना
गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
समदु ार्ले प्रर्ोग गरररहेको खानेपानीको महु ान कसैको नम्बरी आवादी तभर नै पदो रहेि भने नगर कार्यपातलका/वडा सतमतिसँग वैकतल्पक
व्र्वस्था गरी स्वीकृ ति नतलई मास्ने वा तनर्ेि गनय पणू य प्रतिबन्ि लगाइनेि ।
सडक लगार्िका भौतिक पवू ायिारका संरचनाहरु तनमायण गदाय गराउँदा पानीको मल
ू र श्रोिलाई हुन सक्ने हानी क्षतिलाई न्र्तू नकरण गने
उपार्हरु सँगसँगै अवलम्बन गने नीति तलइनेि ।
नगरपातलका ऋण जमानि बसेका खानेपानी आर्ोजनाहरुका उपभोिा सतमति (सञ्चालक सतमति) मा नगर कार्यपातलका पदेन सदस्र्
रहने व्र्वस्था हुने नीति तलइनेि ।
र्स नगरपातलकाको ठूलो क्षेर ओगट्ने गरी खानेपानी िथा सरसिाई तडतभजन कार्ायलर्, इलामद्वारा सञ्चालन प्रतक्रर्ामा रहेको जोगमाई
वृहि खानेपानी र्ोजनाको तनमायण कार्य समर्मै सम्पन्न गनयआवश्र्क सहर्ोग, समन्वर् एवं हस्िक्षेपकारी नीति अवलम्बन गररनेि ।
र्स नगरपातलकाको वडा नं. १ लाई पानीको सरं तक्षि उद्गम िथा संरतक्षि क्षेरको रुपमा संरक्षण, सम्वद्धयन र तवकास गनय तवज्ञहरु मािय ि
एकीकृ ि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी गरुु र्ोजना तनमायण गरी क्रमश: कार्ायन्वर्न गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
वडा न.ं ६, ७, ८, ११, १२, १३ र १४ र वडा न.ं १ को ध्वजे क्षेरलाई सख्ु खा क्षेर घोर्णा गरी खानेपानीको आर्ोजनालाई ित्काल शरुु गनय
पहल गररनेि ।

तवद्यिु िथा वैकतल्पक उजाय
"उज्र्यािो नगर हाम्रो अलभर्यान, लििीलमिी सोिार सडक सूर्योदर्यको पलहचान"
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)

हालसम्म पतनतवद्यिु सेवा नपगु ेका टोल बस्िीहरुमा तवद्यिु प्रातिकरणसँग समन्वर् गरर तवद्यिु ीकरण गररनेि ।
रातरिर् प्रशारण तवद्यिु तवस्िार गदाय िल
ु नात्मक रुपमा महगं ो पने टोल, बस्िी घरहरुमा उज्र्ालो बनाउन सरोकारवालाहरुको समेि
सहभातगिामा वैकतल्पक उजाय (सौर्य उजाय) को तवस्िार गररनेि ।
िीन वर्यतभर प्रत्र्ेक नगरवासीको घरघरमा उज्र्ालोको लातग प्रर्ोग गररने परम्परागि सािन (टुकी, मैनबत्ती र तदर्ालो आतद) प्रतिस्थापन
गरर सतकनेि ।
तवद्यिु प्रातिकरणसँग समन्वर् गरी समदु ार् समेिको लागि सहभातगिामा चार वर्यतभर काठका तबजल
ु ी पोल प्रतिस्थापन गरर सतकनेि ।
पर्यटकीर् क्षेर, सावयजतनक महत्वका भवन िथा स्थान, बजारक्षेर, कालोपरे सडक क्षेरतभरका टोलबस्िी समदु ार्को साझेदारीमा सौर्य
सडक बत्ती जडान गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नेपाल तवद्यिु प्रातिकरणको सर्ू ोदर् नगरपातलकामा रहेको शाखालाई तविरण के न्रको रुपमा स्िरवृतद्ध गनय पहल गररनेि ।
तवद्यिु प्रातिकरण सँग समन्वर् गरी नगरवासीहरुले वडा कार्ायलर्हरुबाटै तवद्यिु महशल
ु बझु ाउन सक्ने अवस्था श्रृजना गररनेि ।
तवद्यिु को के न्रीर् प्रशारण िथा वैकतल्पक उजाय शतिलाई नगरवासीको दैतनक आवश्र्किा िथा उद्यम तवकास सँग आबद्ध गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
वैकतल्पक उजायका सम्भावनाहरुलाई पतहचान गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीति तलइनेि ।
नगरपातलका क्षेरतभर तवद्यिु उत्पादन गनय गराउन आवश्र्किा अनसु ार सहजीकरण िथा समन्वर् गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तवद्यिु हाइटेन्सन लाइन मतु न कुनैपतन भौतिक संरचना तनमायण गनय तनरुत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
रातरिर् सम्पतत्तको रुपमा रहेको अत्र्न्ि सम्वेदनशील हाईटेन्सन लाइनको तवद्यिु को पोल भएको दईु तमटर वररपरर कुनैपतन तकतसमको
खनजोि गनय पणू य तनर्ेि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
बजार क्षेरमा रहेको तवद्यिु तविरणको िारलाई इन्सतु लन िारमा पररणि गनय सम्बतन्िि तनकार्सँग पहल गररनेि ।
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बस्िी तवकास िथा भक
ू म्प प्रतिरोिी भवन तनमायण
"व्र्यवलस्थि बस्िी, भूकम्प प्रलिरोध भवन लनमायण, हाम्रो अलभर्यान"
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

रातरिर् भ-ू उपर्ोग नीतिका आिारमा कम्िीमा २० वर्े दीघयकालीन सोच सतहि रातरिर् सहरी तवकास नीतितभर रही बस्िी तवकासको
कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
रातरिर् शहरी तवकास नीतिलाई अवलम्बन गरी व्र्ति/समदु ार्को अग्रसरिामा बस्िी तवकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरे गराएमा, त्र्स्िो
कार्यलाई प्रोत्सातहि गनय प्रातवतिक िथा भौतिक पवू ायिार तनमायणमा सहर्ोग िथा लगानी गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
जिासक
ु ै बस्िी तवकासका लातग प्लटीङ गरी अव्र्वतस्थि बस्िी तवकास गने कार्यलाई तनरुत्सातहि गररनेि ।
नगर कार्यपातलकाले तनतिि क्षेर िनौट एकीकृ ि पके ट क्षेरको तवकास गनय तनिायरण गरे कोक्षेरको मल
ु सडक सँग जोतडएका जग्गाहरुको
५०० तमटरको दरू ी सम्म एक रोपनीभन्दा घटी तकत्ताकाट गरी तकनबेच गनय पणू य प्रतिबन्ि लगाउने नीति अवलम्बन गररनेि । (तिक्कलपशपु तिनगर सडकको दार्ाँबार्ाँको क्षेर)
तजल्लास्िरीर् र्ािार्ाि गरुु र्ोजना र नगरस्िरीर् सडक गरुु र्ोजनामा उल्लेख भएका तजल्लास्िरीर् सडक र नगरस्िरीर् सडकमा जोतडएका
जग्गा घरघडेरीका लातग तकत्ताकाट गरी तकनवेच गदाय त्र्स्िो सडकसँग जोतडएको जग्गा र सो देतख ३०० तमटरको दरू ीसम्म १९०.७८ वगय
तमटर (६ आना) भन्दा घटी तकत्ताकाट गरी तकनवेच गनय रोक लगाइने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकाको क्षेरतभर तनमायण गरी नीतज, सामदु ातर्क लगार्िका सबै तकतसमका भवन तनमायणका लातग भवन तनमायण मापदण्डलाई पणू य
पालना गरी गराई भक
ू म्प प्रतिरोिी भवन तनमायण गने गराउने नीति कडाईका साथ पालना गने गराइने ि ।
भवन तनमायण मापदण्ड लागु हुनभु न्दा अगातड तनमायण भएका घरहरुलाई भवन तनमायण मापदण्डमा उल्लेख भएको व्र्वस्था अनसु ार घर
अतभलेखीकरण कार्य अतभर्ानको रुपमा सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
िातलमप्राप्त कातलगढहरुबाट मार घर तनमायण गने गनय गराउन कातलगढ िातलम सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
िातलमप्राप्त कातलगढहरु सतू चकृ ि गररनेि ।
घर तनमायण गदाय अतनर्तन्रि रुपले पहाड खाने प्रवृतिलाई तनरुत्सातहि गदै त्र्सबाट हुने क्षतिको तजम्मेवार जतमन खानेलाई बनाइने ि ।
जतमनको बनौट अनसु ार नै घर तनमायण गनेलाई घरनक्सा पास गदाय १५% दस्िुर िुट तदने नीति अवलम्बन गररनेि ।

पर्यटन प्रवद्धयन िथा संस्कृ ति नीति
" हाम्रो संस्कार : पाहुनाको सत्कार "
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

नगरक्षेर तभर पर्यटकीर् सम्भावनाका क्षेरहरु (तचर्ा पर्यटन, पर्ायपर्यटन, िातमयक पर्यटन,कृ तर् पर्यटन आतद) र सम्भातवि पर्यटकीर् स्थलहरु
खोजी िथा तवकास गदै सहज पहुचँ को अवस्था तसजयना गररनेि ।
र्स नगर क्षेरतभर रहेको देशतवदेशमा तवगि देतख नै तचतनएको कन्र्ाम लगार्ि अन्ि,ु पञ्चकन्र्ा, गोखे, गि
ु ापािल आतद क्षेरको
व्र्वतस्थि तवकास र व्र्वस्थापन गररनेि ।
र्स नगरलाई आकर्यक पर्यटकीर् क्षेर तनमायण गनय सरोकारवाल संघसंस्था, तनकार्को सहर्ोग र समन्वर्मा पर्यटकहरुको प्रस्थान के न्रको
रुपबाट गन्िव्र् स्थानको रुपमा तवकास गररने ि ।
सम्भावना, सहजिा र पहुचँ िाका आिारमा होम-स्टे प्र्ाके ज सञ्चालन गने गराउने नीति तलइनेि ।
सरोकारवाला तनकार्, सस्ं थाको सहर्ोग िथा सहकार्यमा कम्िीमा पतन पशपु तिनगर, कन्र्ाम र तिक्कल क्षेरमा पर्यटन सचू ना के न्र
सञ्चालन गने गराउने नीति तलइनेि ।
समदु ार् व्र्वतस्थि वनभोज स्थल र तचर्ावगान चौिारी िथा दृरर्ावलोकन व्र्वस्थापन कार्यका लातग आवश्र्क सहर्ोग र सहजीकरण गने
नीति अवलम्बन गररनेि ।
पर्यटकमैरी बानी व्र्वहार सिु ार सीप िथा िातलमका कार्यक्रमको सञ्चालन गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
होम-स्टे (घरबास) को आचारसंतहिा तनमायण गरर गराई स्थानीर् उत्पादनसँग आबद्ध गने गराउने नीति तलइनेि ।
र्स नगरतभर रहेका सबै जािजाति समदु ार्को भार्ा, कला, सस्ं कार, सस्ं कृ ति, ऐतिहातसक िातमयक स्थलहरु र्स नगरका साझा सम्पतत्त
भएकोले तर्नीहरुको संरक्षण, प्रवद्धयन र तवकासमा समान व्र्वहार गने नीति तलइनेि ।
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10)

11)
12)
13)
14)
15)

ऐतिहातसक, िातमयक िथा परु ािातत्वक मठ, मतन्दर, गम्ु बा, तवहार आतदको संरक्षण िथा उपर्ोगलाई सम्बतन्िि क्षेरको आर्आजयन सँग
अन्िर सम्बतन्िि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सामदु ातर्क वनभोजस्थलको पतहचान गरी टोलटोलसम्म आन्िररक पर्यटन प्रवद्धयन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पर्यटन पथको अध्र्र्न गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेि ।
Rock Falls Garden को तनमायण गरी पर्यटन प्रवद्धयनमा नौलो आर्ाम थप्न अध्र्र्न गररनेि ।
कन्र्ाम र थलथले पोखरीको गरुु र्ोजना कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेि ।
पर्यटकहरुको प्रवेशद्वारमा पर्यटन व्र्वसार्ीहरु सँगको साझेदारीमा पर्यटन सचू ना के न्र क्रमशः सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।

उद्योग, वातणज्र् िथा बजार व्र्वस्थापन नीति
"उद्योगको लवकास, स्वच्छ व्र्यापार: उलचि मूल्र्य, गुणस्िरीर्य वस्िु उपभोक्ताको अलधकार"
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

स्थानीर् िहमा उत्पादन हुने कच्चा पदाथय प्रर्ोग गरे र वस्िु उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनय समन्वर्, सहजीकरण प्रोत्साहन गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
पर्यटक र पर्यटनसँग सम्बतन्िि उद्योगिन्दा, होटल िथा सेवा उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्सातहि गने नीति तलइनेि ।
दश जना भन्दा बढी मातनसलाई रोजगार तदने गरी स्थापना हुने उद्योगहरु स्थापना गने उद्योग सम्म पग्ु ने सडक, तवद्यिु , खानेपानी िथा सरु क्षा
जस्िा आिारभिू पवू ायिार तनमायण गनय सहर्ोग गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तबस जना भन्दा मातथको सख्ं र्ामा रोजगार तदने पर्यटन उद्योगले रोजगारी तदएका व्र्तिहरुमा सर्ू ोदर् नगरपातलका तभरका ५०% वा सो
भन्दा बढी मातनसहरुलाई रोजगारी तदएमा नगरपातलकालाई त्र्स्िो उद्योगले बझु ाउनु पने करमा २५% सम्म िुट तदने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
साना िथा लघु उद्योगहरुको स्थापना िथा तवकासलाई सहज तकतसमले स्थापना गने िथा तवत्तीर् श्रोि सहज ढगं बाट उपलब्ि गने गराउने
कार्यमा पहल गने नीति तलइनेि ।
स्थानीर् स्िरमा रहेका सहकारीसँग भएको पँजू ीलाई उत्पादनमल
ु क क्षेरमा लगानी गनय प्रोत्सातहि गररनेि ।
सहकारीहरुलाई कार्यको प्रकृ तिलाई ध्र्ानमा राखी उत्पादनमल
ु क उद्योग स्थापना िथा सञ्चालन ििय उन्मख
ु गने गराउने नीति तलइनेि ।
उद्योग व्र्ापारका लातग आवश्र्क पने पँजू ी सहुतलर्ि व्र्ाजदरमा सहज ढगं बाट प्राप्त गरी सहुतलर्िपणू य ब्र्ाजदरमा उद्योगिन्दा िथा
व्र्ापारका लातग प्राप्त गनय गराउन सहकारी संस्थामािय ि उपलब्ि गने गराउने व्र्वस्था तमलाउन सहजीकरण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
उद्यम गनय चाहने िर पँजू ीको अभावमा उद्यम सञ्चालन गनय नसके का र्वु ाहरुलाई लतक्षि गरी नगरपातलकाले एक कोर् खडा गरी "हामी
उद्यम आफ्नै पौरखमा गदयछौं" कार्यक्रम कार्यतवति बनाई कार्ायन्वर्न गने नीति रहने ि ।
नगर क्षेरतभरका साप्तातहक हाटबजारहरु लाई क्रमश: व्र्वतस्थि िथा स्िरोन्नति गने नीति तलईनेि ।
उपर्ि
ु स्थानको खोजी गरी सब्जी मण्डी र मासु पसलहरुको िुट्टािुट्टै व्र्वस्थापन गररनेि ।
बजारलाई व्र्वतस्थि र मर्ायतदि बनाउन सबै पसल, होटल, लजले दैतनक मल्ू र्सचू ी उपभोिाले सहज रुपमा देख्न सक्ने गरी राख्नपु नेि ।
सामानैतपच्िे मल्ू र् िरक पने सामग्रीहरुमा प्रत्र्ेक सामानमा बतु झने गरी मल्ू र्ट्र्ाग लगाउनपु ने ि ।
प्रचतलि काननू बमोतजम स्वीकृ ति नतलएका, दिाय नभएका पसलहरुलाई अतनवार्य रुपमा दिाय गराउन समर् उपलब्ि गराइनेि । सो समर्मा
पतन दिाय नगने पसलहरुलाई बन्द गररनेि ।
नगरपातलकाले बजार व्र्वस्थापन िथा अनगु मन सम्बन्िी काननु िथा कार्यतवति नबनाउन्जेल नेपाल सरकारद्वारा तनतमयि प्रचतलि काननु
अनसु ार प्रत्र्ेक पसल, होटल लज सञ्चालन तवक्री तविरण भएको ि िै न भनी चेक तलि िर्ार गरी नगर कार्यपातलकाबाट स्वीकृ ि गरी
स्थानीर् प्रशासनको सहर्ोगमा तनर्तमि अनगु मन गरी गराई सोही काननू बमोतजम कारबाही अगातड बढाउने नीति रहनेि ।
तवद्यालर्, क्र्ाम्पस, मठमतन्दर लगार्िका िोतकएका सावयजतनक महत्वका स्थानको दईु सर् तमटर तभर कुनैपतन तकतसमको तचजवस्िु
बेचतवखन गने पसलमा मतदरा िथा सिू ीजन्र् पदाथयको तवक्री तविरणमा पणू य प्रतिबन्ि लगाइनेि ।
दैतनक उपभोग्र् वस्िु खाद्य सामाग्री बेचतवखन गने पसलमा मतदरा तकनबेचलाई पणू य प्रतिबन्ि लगाइने ि ।
मतदरा, सिू ी, सिू ीजन्र् पदाथय, गटु खा लगार्िका सामग्री ६ मतहनातभर तकनवेचलाई तनर्मन व्र्वस्थापन गररने ि । साथै चरु ोट तखल्ली
तकनबेच गनय र १८ वर्यभन्दा मतु नका बालबातलका र गभयविी मतहलालाई मतदरा िथा सिू ीजन्र् सामग्री तकनवेचमा पणू य प्रतिबन्ि लगाइनेि ।
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18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)

तचतकत्सकको सल्लाहतबना कुनैपतन तकतसमको एन्टी बार्ोतटक और्िी बेचतवखन गनय रोक लगाइनेि । उल्लंघन गनेलाई पसलसम्म बन्द
गरी कारवाही गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
घरभाडामा तलई बस्ने िथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय िथा घरभाडामा लगाउने बीच अतनवार्य रुपमा सम्झौिा गनयु गराउनु पनेि । र्स्िो
सम्झौिातबना घर भाडा तदने र तलने तवच कुनैपतन तकतसमको तववाद िथा कुनै कारणले क्षति भएमा नगरपातलकाले कुनैपतन तकतसमको
सहर्ोग िथा िथा मल्ु र्ांकन नगने नीति अवलम्बन गररनेि ।
उद्योगी िथा व्र्ापारीहरुको सहर्ोग र सहजिाका लातग आन्िररक राजश्व कार्ायलर्सँग समन्वर् गरी प्रत्र्ेक आ.व. को पतहलो चार
मतहनातभर कर बझ्ु ने बझु ाउने, लेखा नम्बर (PAN, VAT) उपलब्ि गराउने िथा करदािा तशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने नीति
रहनेि ।
नगरस्िरीर् उद्योग वातणज्र् संघ र उपभोिा तहि संरक्षण मञ्च स्थापना गनय समन्वर् िथा सहजीकरण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
बैंक िथा तवत्तीर् संस्था नभएको वडाहरुमा बैंक िथा तवत्तीर् संस्था तवस्िार गनय प्रोत्सातहि गररने नीति रहनेि ।
तवत्तीर् संस्थाबाट समहू जमानीमा लगानी गदाय व्र्तिको ऋण साखको अध्र्र्न तवश्ले र्ण गरे र मार लगानी गनय गराउन पहल गररनेि ।
नगरपातलकातभरको खानी िथा खतनजको अध्र्र्न िथा सम्भाव्र्िा बारे मा खोज अनसु न्िान शरुु गनय पहल गने नीति अवलम्बन गररनेि ।

सचू ना िथा सञ्चार
"सूचना िथा सञ्चार : नागररकको मौलिक अलधकार"
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

टेतलिोन ल्र्ाण्डलाइन नपगु ेका क्षेरहरुमा तवस्िार गनय सम्बतन्िि तनकार्हरुमा पहल गररनेि ।
मोबाइल िोन सेवालाई भरपदो बनाउनका लातग आवश्र्क ररपीटर टावरहरु स्थापना गनय सहर्ोग िथा सहजीकरण गररनेि ।
एि.एम. रे तडर्ो स्थापना िथा सञ्चालनमा प्रोत्सातहि गररनेि ।
नेपाल टेतलकमको ल्र्ाण्डलाइन िार, इन्टरनेट सेवा प्रदार्कका िार िथा तटभी के वलका िारहरुलाई नगरको सौन्दर्यिा नतबगाने गरी
जतमनमतू नबाट तविरण गनय गराउन सम्बतन्िि तनकार् िथा सञ्चालकहरुलाई सहर्ोग, समन्वर् र सहजीकरण गररनेि ।
नगरपातलकालाई क्रमश: Free WiFi Zone बनाउँदै लतगनेि । नगरमा रहेका सबै सरकारी कार्ायलर्हरुको कामलाई Online मािय ि गरी
गराई सचू ना प्रतवतिलाई सेवाग्राहीको पहुचँ मा पर्ु ायउने नीति रहने ि ।
नागररकको सचू ना सम्बन्िी हकलाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको ऐनलाई पालना गररनेि ।
नगरपातलकाको कार्ायलर्तभरै ई-लाइब्रेरी स्थापना गरी सवयसािारणको पहुचँ मा ल्र्ाइनेि ।
कृ र्कहरुको समहू र्ा सहकारीहरुलाई सचू ना िथा सञ्चारमा आबद्ध गनय इ-एग्रीकल्चर सेन्टर स्थापना गदै जाने नीति तलइनेि ।

कृ तर् िथा पशपु ंिी तवकास सम्बन्िी नीति
"व्र्यावसालर्यक पशुपन्छी र कृलष : नगरवासीको समृलद्ध"
कृ तर् र पशपु न्िीलाई उद्योग र सहकारी एवं समहू हरुलाई उद्योगी बनाउने नीति तलइनेि ।
कृ तर्
1)

2)

3)

4)
5)

6)

नगरको कृ तर्क्षेरमा जलवार्ु र जतमनको उवयरिा अध्र्र्न गरी बालीहरुको पके ट क्षेर तनिायरण गरी सोही अनसु ार कृ तर् उत्पादनमा
तवतविीकरण गनय प्रोत्सातहि गररनेि ।
प्रत्र्ेक तकसानको खेिबारीको माटोको अवस्था कस्िो ि भतन माटो परीक्षण िथा माटो उपचार कृ र्कहरुको समेि साझेदारीमा अतभर्ानको
रुपमा सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
कृ तर् व्र्वसार्लाई आितु नकीकरण गनय कृ तर्र्न्रहरुको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गनय अनदु ानमा आिाररि कृ तर् र्न्र उपलब्ि गराउँदै जाने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
तसचाँई प्रणाली िथा कार्यक्रमलाई कृ तर् र्ोग्र् जतमनसँग आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
प्रत्र्ेक कृ र्कलाई आफ्नो जतमनमा कुन मौसममा कुन बाली लगाउन सतकन्ि भन्ने कुराको तनतिििा प्रदान गने व्र्वस्था तमलाउने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
कृ तर् अनदु ानलाई उत्पादन पररणाममा आबद्ध गने नीति तलइनेि ।
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7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

कृ तर्बालीमा रसार्तनक मल र तवर्ादीलाई प्रतिस्थापन गदै लैजान जैतवक मल र जैतवक तवर्ादीको प्रर्ोगलाई प्रोत्सातहि गनय चालु आ.व.
बाटै एउटा वडालाई जैतवक बाली उत्पादन क्षेर तनिायरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि । त्र्स्िो वडामा एक घर एक
मौरीघार अतभर्ानलाई आबद्ध गररनेि ।
कृ र्कहरुलाई समहू वा सहकारीमा आबद्ध गरी कृ र्क पाठशाला सञ्चालन गने गराउने व्र्वस्था गररनेि ।
र्स नगरक्षेरमा उत्पादन हुने कृ तर्जन्र् उत्पादनको रातरिर् िथा अन्िरायतरिर् बजार प्रवद्धयन गनय सर्ू ोदर् नगरको मौतलक तचन्ह (लोगो) िर्ार
गररनेि ।
एक वडा एक कृ तर् प्रातवतिक कार्यक्रमलाई व्र्ावसातर्क कृ तर् प्रातवतिकलाई कृ र्कहरुको समहू /सहकारीमा आबद्ध गरी क्रमश: तवस्िार
गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
कृ तर् उपज संकलन के न्र, कृ तर् थोक बजार िथा कृ तर् उत्पादनको Buffer Stock Operation सरोकारवालाहरुको सहर्ोगमा तनमायण
सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
कृ तर् पेशामा हुने जोतखम न्र्तू नकरण गनय कृ तर् बीमा गनय गराउन प्रोत्सातहि गररनेि ।
वडा नं. १ गोखेमा िाउट मािापालनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेि ।
कृ र्कलाई एकीकृ ि सेवा प्रदान गनय तकसान कल सेन्टरको अध्र्र्न गरी स्थापना गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तचर्ा नै तचर्ाको नगरपातलका भनेर तचतनने र्स नगरपातलका क्षेरतभर उत्पादन हुने िर्ारी तचर्ालाई प्राङ्गाररक तचर्ामा रुपान्िरण गने
नीति अवलम्बन गररनेि ।
अगायतनक अथोडक्स तचर्ा तललाम के न्र स्थापना गनय पहल गररनेि ।
साना तचर्ा तकसानहरुको समहू तनमायण गरी सहकारी सस्ं थाहरु मािय ि प्रातवतिकसेवा उपलब्ि गराउने वािावरण तसजयना गररने ि ।
साना साना टुक्रामा तवभातजि तचर्ा वगानहरुलाई तचर्ा कृ र्कहरुको सहकारी तनमायण गरी जग्गाको चाक्लाबन्दी गरी ठूलो पररणाममा तचर्ा
उत्पादन गने तक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय प्रोत्सातहि गररनेि ।
सरोकारवालाहरुको सहर्ोग र समन्वर्मा हररर्ो पत्तीको मल्ू र् तनिायरण गनय समन्वर् र सहजीकरण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
इलामको पतहचानको रुपमा रहेको अलैंचीको तवकास प्रवद्धयन उत्पादन वृतद्ध प्रशोिन िथा प्र्ाके तजङका क्षेरमा अलैंची तवकास के न्रको
सहर्ोग र समन्वर्मा सरोकारवालाहरुको समेि लगानी साझेदारीमा गणु स्िरीर् उत्पादन वृतद्ध गने गराउने ििय उन्मख
ु गने गराउने नीति रहने
ि।
व्र्ावसातर्क रुपमा उत्पादन हुने कृ तर् िथा पशजु न्र् उत्पादनलाई औद्योतगकरण गनय प्रोत्सातहि गने नीति रहने ि ।
सर्ू ोदर् नगरपातलका क्षेरमा रहेको तचर्ा तवस्िार आर्ोजनालाई तचर्ाको अनसु न्िान के न्रको रुपमा तवकास गने र र्स क्षेरमा प्रातवतिक
तशक्षा पढाई हुने तवर्र्हरुमा तचर्ा समेि थप गरी सञ्चालन गनय अध्र्र्न गररनेि ।
इलामकै लोप हुदँ ै गइरहेको पत्ु काको महको उत्पादनमा जोड तदन तवशेर् कार्यक्रम ल्र्ाइनेि ।
किी खेिीको तनतम्ि माटो र हावापानीको पररक्षण गरी थप अध्र्र्न गररनेि ।
प्रिानमन्री आितु नक कृ तर् पररर्ोजना अन्िगयि सञ्चातलि कार्यक्रमहरुलाई प्राथतमकिा र प्रभावकारी ढंगले कार्ायन्वर्न गने नीति तलइनेि
।
कृ तर् र्ोग्र् जतमनमा चाक्लाबन्दी िथा गह्रा सिु ार कार्यक्रम सञ्चालन गनय प्रोत्सातहि गररनेि ।

पशपु न्िी तवकास
1)

2)
3)

4)

5)

पशजु न्र् पदाथयको उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वृतद्ध ल्र्ाउने पशु व्र्वसार्लाई तवतविीकरण, व्र्वसार्ीकरण, आर्मल
ु क र सम्मातनि
पेशको तवकास गरी नगरको उत्पादनमा नै र्ोगदान पर्ु र्ाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तनवायहमख
ु ी पशपु न्िी पालनलाई व्र्वसार्को रुपमा तवकास गने गराउने नीति तलइनेि ।
व्र्ावसातर्क पशपु न्िी पालन र त्र्सको श्रोि तवकास िथा संरक्षण सेवा िथा बजार व्र्वस्थापनमा नीतज, समदु ार् िथा सरकारी क्षेरलाई
संलग्न गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पशपु न्िी पालनको पके ट क्षेर तनिायरण गरी जलवार्ु िथा आहाराको उपलब्ििा र सम्भावनालाई ध्र्ानमा राखी पशपु न्िी पालन
व्र्वसार्को तवतविीकरण गरी व्र्ावसातर्क उत्पादनलाई प्रोत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पशु बिशाला स्थापना र सञ्चालन तनजी क्षेरबाट गनय गराउन आवश्र्क पवू ायिारको तवकासमा सहर्ोग उपलब्ि गराउने नीति तलइनेि ।
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6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)

पशपु न्िी पालन व्र्वसार् र पशपन्िी आहारा आपतू ियलाई अन्िरसम्बतन्िि रुपमा तवकास गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सहकारी वा समहू मािय ि पशु आहारा (घाँस, चारो) को तवउ और्िी िथा पशु प्रजनन (कृ तरम गभायिान) को सेवा प्रवाह गने नीति तलइनेि ।
गोठ िथा खोरहरुको सिु ार, गोठे मलको सरं क्षण गने, कम्पोि र भमी कम्पोि मल बनाउने शीप िथा प्रतवति सम्बन्िी िातलम िथा सचेिना
कार्यक्रम प्रातवतिक सेवा टोलटोलमा पर्ु र्ाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
उन्नि नश्लको गाईको श्रोि के न्रको रुपमा तवकास गनय अध्र्र्न गररनेि ।
एक वडा एक पशु स्वास््र् कार्यकिाय कार्यक्रमलाई पशपु न्िी पालक समहु /सहकारीसँग आबद्ध गरी व्र्ावसातर्क पशु स्वास््र् कार्यकिाय
सेवा उपलब्ि गराउने नीति क्रमश: तवस्िार गदै लैजाने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पशपु न्िी पालकहरुले पालेका पशपु न्िीबाट तनस्के को तविाबाट िोहर दगु यन्ि हुन नतदने गरी गोठ िथा खोरको सिु ार गनयु सम्बतन्िि
पशपु न्िी पालकको कियव्र् हुनि
े । र्सलाई व्र्वतस्थि गनय आवश्र्क प्रातवतिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने नीति तलइनेि ।
पशपु ालनमा हुने जोतखम न्र्तू नकरण गनय पशबु ीमालाई प्रोत्साहन गने नीति तलइनेि ।
उत्पातदि दिू लाई तवतविीकरण गनय र दग्ू ि िथा दग्ू िजन्र् उत्पादनहरुको बजार प्रवद्धयन गनय लोगो तनमायण गने कार्यलाई प्रोत्सातहि गररनेि ।

सहकारी, गररबी न्र्तू नकरण िथा उद्यमशीलिा तवकास सम्बन्िी नीति
"समुदार्यमा आधाररि सहकारी घरघरमा रोजगारी"
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

नगर क्षेरमा रहेका तवतभन्न समहू हरुलाई सहकारीिाको माध्र्मबाट शहरी गररबी न्र्तू नकरण एवं सामातजक पँजू ी तनमायणमा जोड तदइने नीति
तलइनेि ।
समदु ार् वा सामदु ातर्क संस्थामा रहेको रकमलाई सहकारीकरण गरी आर्मल
ु क कार्यक्रममा पररचालन गनय गराउन जोड तदइने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
एक व्र्ति एउटा सहकारी सस्ं थाको मार सदस्र् हुने सहकारी तसद्धान्ि र मान्र्िा अनसु ार सहकारीको सख्ं र्ा बढाउने कार्यलाई तनरुत्सातहि
गदै, सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको क्षमिा तवकास िथा संस्थागि सदृु ढीकरण गने गराउने ििय प्रोत्सातहि गने नीति तलइनेि ।
सबै टोल बस्िीमा रहेका बेरोजगार िथा न्र्नू आर् भएका व्र्तिहरुलाई उत्पादक सहकारीसँग आबद्ध गरी स्वरोजगारमल
ु क व्र्वसार्
सञ्चालन गनय प्रेररि गने नीति रहनेि ।
उत्पादनमल
ू क सहकारीलाई स्वरोजगार कार्यक्रम अन्िगयि सञ्चालन गने गरी कृ तर्, पशपु न्िी पालन, घरे लु िथा कुटीर उद्योग, काररगढी र
तशप अतभवृतद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गनय गराउन प्राथतमकिा तदने नीति अवलम्बन गररनेि ।
दईु वा दईु भन्दा बढी सहकारीहरुले एक आपसमा सम्झौिा गरी रोजगारी तसजयना गने मझौला िथा ठूला उद्योग व्र्वसार् सञ्चालन
प्रोत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सहकारी सस्ं थाहरुको सस्ं थागि क्षमिा तवकासका कार्यक्रम सञ्चालन गनय तनर्मन गनयका लातग आवश्र्क ऐन काननू तनमायण गरी
व्र्वतस्थि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
लघु उद्यम तवकास कार्यक्रम को माध्र्मबाट गररबी न्र्तू नकरण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।

स्वास््र् सम्बन्िी नीति
"स्वास््र्य बीमा, लनशुल्क उपचार
आधारभूि स्वास््र्य, जनिाको अलधकार"
1)

2)
3)

4)

नेपालको संतविानमा उल्लेख भएको स्वास््र् सम्बन्िी मौतलक हक आिारभिू स्वास््र् सेवा जनिाको अतिकार भन्ने मान्र्िा र
कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्न गदै स्थार्ीत्व प्रदान गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सबै नगरवासीहरुलाई अतनवार्य स्वास््र् बीमामा आबद्ध गररने नीति रहने ि ।
सर्ू ोदर् नगरपातलका तभर उपर्ि
ु ठाउँ िनौट गरी २५ शैर्ाको अस्पिाल तनमायण गनय सम्बतन्िि तनकार्मा पहल गने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
प्रत्र्ेक स्वास््र् संस्थाबाट अतनवार्य रुपमा उपलब्ि गराउनपु ने स्वास््र् सेवा लाई चस्ु िदरुु स्ि र सहज ढगं बाट उपलब्ि गराउने नीति रहनेि
।
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)

नगरपातलका क्षेरतभर रहेका स्वास््र् चौकीहरुमा क्रमश: वथीङ सेन्टर (प्रसतु ि के न्र) संचालन व्र्वस्थाका लातग पहल गररनेि ।
सञ्चालनमा रहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा न्र्नू िम स्वास््र् उपकरणको व्र्वस्थाका लातग पहल गररनेि ।
सबै नगरवासीहरुलाई जनस्वास््र् प्रति जागरुक बनाउन नागररक सचेिना कार्यक्रम सचं ालन गररनेि ।
आवश्र्किा र औतचत्र्िाका आिारमा समर् समर्मा तवतभन्न स्वास््र् तशतवर िथा र्ोग तशतवर संचालन गररनेि ।
और्िीजन्र् वनस्पतिको रोपण िथा खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेि ।
नसने रोगको उपचारका लातग गाउँ घर तक्लतनक सेवा सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पञ्चकमय और्िी व्र्वस्थापन तवतिद्वारा उपचार गने कार्यलाई प्राथतमकिा तदइनेि ।
सतू ियजन्र् पदाथय िथा मतदराको उत्पादन र तवक्री तविरणमा कडाईका साथ तनर्मन गररनेि । अस्वस्थकर खानेकुराको उत्पादन, तवक्री
तविरणलाई तनरुत्सातहि गररनेि । र्स्िा खानेकुराको सेवन नगनय जनचेिना जगाइने ि । तवर्ादी को जथाभावी प्रर्ोगमा तनर्न्रण गने िथा
स्थानीर् स्िरमा अगायतनक खानेकुराको उत्पादन र तविरणलाई प्रोत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
समदु ार्मा आिाररि तवतभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मानतसक समस्र्ाको रोकथाम, पतहचान, मनोतवमशय िथा तन:शल्ु क उपचारको
व्र्वस्था तमलाउने नीति तलइनेि ।
२ वर्यतभर घरतभरको िँवु ारतहि नगरपातलका बनाउने अतभर्ान संचालन गने नीति तलइनेि ।
तवद्यालर्तभर र बातहर तकशोरतकशोरीहरुलाई र्ौन िथा प्रजनन, स्वास््र् सम्बन्िी कार्यक्रम सचं ालन गररनेि ।
स्वास््र् चेिना अतभवृतद्ध गने िथा जीवन शैलीमा सकारात्मक पररवियन ल्र्ाउने कार्यक्रम संचालन गररनेि । व्र्ार्ाम, र्ोग, मनोरञ्जनलाई
जीवनशैलीको अगं बनाउन सावयजतनक रुपमा व्र्ार्ाम र मनोरञ्जन के न्रहरु सचं ालन गनय समदु ार् िथा सामदु ातर्क संस्थाहरुलाई प्रोत्सातहि
गररनेि ।
प्राथतमक स्वास््र् के न्र पशपु तिनगर र तिक्कलमा पोस्टमाटयम गनय डाक्टरको सहर्ोगीको रुपमा काम गनय चाहने इच्िुक नेपाली
नागररकलाई िातलमको व्र्वस्था तमलाई पररपतू िय गररने ि ।
अवैिातनक रुपले तवक्री तविरण गने आर्वु ेतदक और्िीहरुलाई तनरुत्सातहि गररनेि ।
पशपु तिनगरमा हेल्थ डेक्स रातखनेि ।
गाउँघर तक्लतनक सञ्चालन गने स्थानहरुलाई क्रमशः व्र्वतस्थि बनाउँदै लतगनेि ।
बालबातलकाहरुलाई कुपोर्णबाट जोगाउन स-ु आहारा सचेिना कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने नीति रहनेि ।
मानतसक िथा मनोसामातजक स्वास््र्को अतभवृतद्ध िथा मानतसक स्वास््र् समस्र्ाको रोकथाम िथा उपचारको लातग तवतभन्न कार्यक्रम
िथा तक्रर्ाकलाप गने नीति तलइनेि ।

तशक्षा नीति
गुणस्िरीर्य प्रालवलधक र व्र्यावहाररक लशक्षा:
नैलिकवान र सक्षम जनशलक्त उत्पादन हाम्रो आकांक्षा"
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

सतं विानले िोके बमोतजम माध्र्तमक िहको तशक्षाको व्र्वस्थापन गनय के न्र र प्रदेशसँग आवश्र्क समन्वर् गरी के न्रीर् तशक्षा नीति एवं
मापदण्डको अतिनमा रही आवश्र्किा अनसु ार नीति, तनर्मावली िथा तनदेतशका तनमायण गने नीति तलइनेि ।
सर्ू ोदर् नगरपातलका क्षेरतभरका कुनै पतन बालबातलका गररबीकै कारणबाट कम्िीमा आिारभिू िह सम्मको तशक्षा प्राप्त गने अवसरबाट
बतञ्चि हुन नपने नीति अवलम्बन गररनेि ।
आिारभिू िह सम्मका लातग र्स नगरको सामातजक, आतथयक, सांस्कृ तिक, समस्र्ा सम्भावनालाई समेटी स्थानीर् स्िरको नगदेबाली,
स्थानीर् संस्कार संस्कृ ति समेि समावेश भएको पाठ्र्क्रम िर्ार गरी अतनवार्य रुपमा पठनपाठन गने गराउने नीति २०७५/७६ बाट शरुु
गररनेि ।
आिारभिू िह देतख नै कम्प्र्टु र तशक्षालाई अतनवार्य तशक्षाको रुपमा मल
ू प्रवाहीकरण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सबै तवद्यालर्मा सचू ना िथा सचं ार प्रतवतिलाई अतनवार्य गनय क्रमश: इ-लाइब्रेरी स्थापना गदै लैजाने नीति तलइनेि ।
अतनवार्य िथा तनशल्ु क तशक्षा सतु नतिि गनय गरुु कुल, तवहार, गम्ु बा, मदरसा खल्ु ला एवं वैकतल्पक तशक्षा कार्यक्रमलाई रातरिर् तशक्षा
प्रणालीमा आबद्ध गनय पहल गररनेि ।
आगामी २ वर्यतभरमा सबै प्रारतम्भक बालतशक्षालाई बालबातलकामैरी पवू ायिार तनमायण गररसक्ने नीति अवलम्बन गररनेि ।
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8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)
16)

तनतिि सचु कांकका आिारमा कुनै एक तवद्यालर्लाई िनौट गरी नमनु ा तवद्यालर् बनाइनेि र र्सलाई क्रमश: तवस्िार गररनेि ।
सबै तकतसमका तवद्यालर्हरुको तनर्तमि अनगु मन गने व्र्वस्था तमलाइनेि ।
तनजी तवद्यालर्हरुको तनर्मन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
प्रत्र्ेक तशक्षकले बालबातलकाको पढाई र तसकाईसँग सम्बतन्िि भएर कक्षाको लातग िुट्र्ाइएको समर् अवतिभरर कक्षाकोठामा
तबिाउनपु ने अवस्थाको श्रृजना गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
करिोक तवद्या मतन्दरमा सचं ातलि प्रातवतिक तशक्षा बाली तवज्ञानको साथसाथै तचर्ा तवर्र्मा समेि अध्र्र्न अध्र्ापन गनय गराउन
आवश्र्क पहलगररनेि ।
तहसं ातपतडि, बतहस्कृ ि र िरक क्षमिा भएका व्र्तिहरुलाई प्रातवतिक तशक्षा अध्र्र्न गने व्र्वस्था तमलाउने नीति तलइनेि ।
नगरपातलका क्षेरमा रहेको एकमार करिोक क्र्ाम्पसमा होटल व्र्वस्थापन िथा पर्यटन तवर्र् समेि संचालन गनय गराउन आवश्र्क
सहर्ोग, समन्वर् िथा पहल गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तवद्यालर्को भौतिक संरचना क्रमश: भक
ू म्प प्रतिरोिी िवरले तनमायण गदै लैजाने नीति तलइनेि ।
तवद्याथीले तवद्यालर् तबचमै िाड्ने कार्य (Dropout) लाई अध्र्र्न गरी तनरुत्सातहि गदै लैजाने नीति अवलम्बन गररनेि ।

खेलकूद िथा अतिररि तक्रर्ाकलाप
"सक्षम खेिाडी, प्रलिष्पधी खेि"
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

नगरस्िरीर् खेलकूद सतमतिलाई तनर्मानसु ार पनू गयठन गररनेि ।
सबै नगरवासीको शारीररक िथा मानतसक स्वास््र् िन्दरुु स्ि राख्न, सामतु हक भावना तवकास गनय र अनश
ु ातसि िथा मर्ायतदि जीवनर्ापन
गनय तसकाउने उद्देश्र्ले सबैलाई कुनै न कुनै खेलकुदमा भाग तलनपु ने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तवद्यालर् स्िरमा र तवद्यालर् बातहर हुने खेलकूद िथा अतिररि तक्रर्ाकलापको वातर्यक कार्यिातलका तनमायण गरी १२ मतहना १२
तक्रर्ाकलापको सञ्चालनको व्र्वस्था तमलाइने नीति रहनेि ।
३० वर्यभन्दा मातथका मतहलाहरुलाई लतक्षि गरीनगरस्िरीर् ए्लेतटक्स प्रतिरपिाय सचं ालन गररने नीति तलइनेि ।
तनतिि खेलहरु समावेश गरी ४० वर्यभन्दा मातथका कृ र्कहरुलाई लतक्षि गरी नगरस्िरीर् तकसान ओलतम्पक संचालन गररनेि ।
नगरक्षेरमा रहेका खेलमैदानहरुको क्रमश: स्िरवृतद्ध गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
करिोक तवद्या मतन्दरमा रहेको खेलमैदानलाई अन्िरायतरिर् खेल मैदान िथा रंगशालाको रुपमा क्रमश: तवकास गने नीति रहनेि ।
अन्िरंग खेलकूद (Indoor Game) का लातग कवडहल तनमायण गनयको लातग अध्र्र्न गररनेि ।
खेलकूदका साथसाथै तवद्यालर्स्िरीर् र तवद्यालर् बातहर समेि सातहत्र्, कला िथा हातजरीजवाि जस्िा तक्रर्ाकलापहरु सचं ालन गने
गराउने नीति रहनेि ।

लैङ्गीक समानिा िथा समावेशीकरण सम्बन्िी नीति
समिामूिक समाजको आधार: िैङ्गीक समानिा िथा समावेशी लवकासको प्रर्यास
1)

2)

3)

दतलि, आतदबासी/जनजािी, आतथयक एवं सामातजक रुपले तपितडएका, तवपन्नवगय, मतहला, बालबातलका सम्बन्िी नगरस्िरीर् संजालको
क्षमिा तवकास सम्बन्िी कार्यलाई प्राथतमकिा तदइने ि ।
लतक्षि वगयका कार्यक्रमहरु संचालन गदाय क्षमिा तवकास, साना पवू ायिार, सीपतवकास, प्रतवति हस्िान्िरण, सचेिना िथा संस्कृ ति संरक्षण र
तवकास जस्िा कार्यक्रम समानपु ातिक ढगल
ं े सचं ालन गने गराउने नीति तलइने ि ।
िेश्रो तलंगीहरुको समाजमा मर्ायतदि र व्र्वतस्थि जीवनका लातग क्षमिा तवकास सम्बन्िी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय प्रोत्सातहि गररनेि ।

मतहला
सामातजक, आतथयक िथा सांस्कृ तिक क्षेरमा पति परे का मतहला, बालबातलका, दतलि, आतदवासी जनजाति, अपाङ्ग िथा उमेरका आिारमा
तनतस्क्रर् अवस्था ििय उन्मख
ु जेष्ठ नागररकहरुलाई सकारात्मक तवभेदका आिारमा तवकासमा सबैलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी समग्र
तवकास प्रतक्रर्ामा सबै वगय, िह, क्षेर, समदु ार्को र्ोगदानलाई साझा प्रर्ासमा समातहि गने नीति अवलम्बन गररने ि ।
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1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

नेपालको सतं विानले मतहलाहरुको तनतमत्त प्रत्र्ाभिू गरे का अतिकारहरुको कार्ायन्वर्न गररने नीति रहनेि । नगरक्षेरमा सचं ालन हुने हरे क
अवसर िथा गतितवतिमा चातलस प्रतिशि मतहला सहभातगिा गराइनेि ।
मतहलाहरुको आतथयक, सामातजक, सांस्कृ तिक पररवियनका लातग क्रमश: र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु सचं ालन गदै लैजाने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
मतहलाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मसम्मातनि बनाउनका लातग मतहलाहरुको नाममा दिाय हुन आउने उद्योग व्र्वसार्मा ३५ प्रतिशि शल्ु क
िुट तदने नीति अवलम्बन गररनेि ।
मतहला तहसं ा िथा घरे लु तहसं ामा परे का मतहलाहरुको सहर्ोगको तनतमत्त मनोसामातजक तवमशयकिाय िथा सीपतवकास सतहिको पनू स्थायपना
के न्रको व्र्वस्था गने पहल गररनेि ।
मतहलाहरुलाई व्र्ावसातर्क बनाउन सबै वडामा उद्यमशीलिा िातलम संचालन गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
मानवअतिकार, मतहला अतिकार, मानव बेचतवखन तवरुद्धका कार्यक्रमहरु सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको समन्वर् गरी संचालन गररनेि ।
मतहलाहरुमा हुने वा हुनसक्ने स्वास््र् समस्र्ाको जतटलिाका आिारमा क्रमश: स्वास््र् तशतवर सञ्चालन गररनेि ।
मतहला स्वास््र् स्वर्ंसेतवकाहरुको क्षमिा तवकास कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति रहनेि ।

बालबातलका
1)

2)
3)

4)
5)

बालबातलकालाई भतवरर्को कणयिारको रुपमा होइन वियमानमा तवकासको साझेदारको रुपमा तलइनेि । बालबातलकाहरु सँग सम्बतन्िि
तवर्र्को नीति कार्यक्रम बनाउँदा बालबातलकाहरुको संस्थागि सहभातगिा गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरलाई बालश्रम मि
ु नगर घोर्णा गने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेि ।
बालबातलकाको चौििी तवकासका लातग उनीहरुकै सहभातगिा िथा अगवु ाईमा तवतभन्न तक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गने गराउने नीति
रहनेि ।
तव.सं. २०७७ साल सम्ममा नगरपातलकालाई बालमैरी नगर घोर्णा गने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गररनेि ।
बालबातलकामा पनय सक्ने मनोसामातजक असर प्रभावलाई कम गनय सामदु ातर्क तवद्यालर्का बालमैरी कक्षा तशक्षक र बालतवकास के न्रको
सहर्ोगी तशतक्षकालाई सामातजक मनोतचतकत्सा सम्बन्िी प्रतशक्षण िातलम सचं ालन गने नीति तलइने ि ।

जेष्ठ नागररक
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

नगर क्षेरतभर रहनभु एका ८० वर्यभन्दा मातथका जेष्ठ नागररकहरुको ि्र्ांक संकलन गररनेि ।
जेष्ठ नागररकहरु सँग भएको ज्ञान िथा अनभु व पस्ु िा हस्िान्िरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेि ।
नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइने सामातजक सरु क्षा भत्ताको रकम बैंकमािय ि सहज रुपमा जेष्ठ नागररकहरुले पाउने व्र्वस्था तमलाइनेि ।
जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् जतटलिालाई ध्र्ानमा राखी क्रमश: स्वास््र् तशतवर सञ्चालन गररनेि ।
प्रत्र्ेक वडा सतमति मािय ि क्रमश: प्रत्र्ेक टोलवस्िीमा जेष्ठ नागररक चौिारी क्रमश: तनमायण गररने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तदवा सेवा के न्र स्थापना वडास्िरमा सञ्चालन गनय अध्र्र्न गररनेि ।
जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने नीति रहनेि ।
जेष्ठ नागररक पररचर्पर सहज रुपमा उपलब्ि गराउने प्रबन्ि गने नीति रहनेि ।
आफ्नो घरका जेष्ठ नागररकहरुलाई उत्कृ ि हेरचाह गने पररवारका सदस्र्लाई िनौट गरी वातर्यक रुपमा सम्मातनि गने नीति अवलम्बन
गररनेि ।

दतलि
1)
2)

3)

जािीर् भेदभाव िथा िुवािुि कसरु सजार् ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा जोड तदइनेि ।
दतलि समदु ार्का परम्परागि पेशा, कला र सीप संरक्षण सम्वद्धयन गदै तिनको क्रमश: आितु नकीकरण र व्र्वसार्ीकरण गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
दतलि वगयको तदनदैतनकी सहज बनाउने, सचेिना िथा सीपतवकास जस्िा कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने नीति रहनेि ।
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4)

नगरक्षेरमा रहनभु एका दतलि समदु ार्को तस्थति ि्र्ांक िर्ार गने नीति तलइनेि ।

आतदवासी जनजाति
आतदवासी जनजातिहरुको संतविान प्रदत्त अतिकारलाई सतु नतिि गदै आतथयक, सामातजक एवं सांस्कृ तिक तवकासका साथै भार्ा, संस्कृ ति,
परम्परा र पख्ू र्ौली सीपको सरं क्षण, प्रवद्धयन गने नीति रहनेि ।
लोपोन्मख
ू
लोपोन्मख
ु जातिमा सतू चकृ ि रहेको लेप्चा जातिहरुको आतथयक, सामातजक, सांस्कृ तिक सरं क्षण िथा प्रवद्धयन गदै लेप्चा तभलेज तनमायणको
अध्र्र्न गररनेि ।
अपाङ्ग
अपाङ्गहरुको चौििी तवकास कार्य गनय नगरपातलका र तवकासको साझेदार संस्था करुणा िाउण्डेसनको साझेदारीमा अपाङ्ग लतक्षि कार्यक्रम
सञ्चालन गने नीति रहनेि ।
र्वु ा
1)

2)

र्वु ाहरुलाई रुपान्िरणको सम्वाहक र नेित्ृ वको साझेदारको रुपमा तवकास गदै सामातजक, राजतनतिक र आतथयक क्षेरका समग्र तजम्मेवारी
सम्हाल्न र्वु ा नेित्ृ वको तवकास गने गराउने प्रर्ास गररनेि । उद्यमशीलिा तवकास गरी र्वु ाहरुलाई स्वरोजगार ििय आकतर्यि गररनेि ।
र्वु ाहरुको तसजयनशील उजाय, सम्भावनाको तवकासका लातग वािावरण तनमायण गरर तहसं ा, दव्ु र्यसन र अराजकिामा र्वु ाहरुलाई दरुु पर्ोग गने
प्रवृतत्तलाई तनर्न्रण गने गराउने नीति रहनेि ।

श्रम र श्रतमक
1)

2)

3)

नगरपातलका क्षेरमा रहेका संगठीि उद्योगिन्दामा कार्यरि कामदारहरुका लातग नेपाल सरकारले िोके को न्र्नू िम ज्र्ाला लागु गने गराउने
नीति तलइनेि ।
नगरक्षेरमा रहेका सगं ठीि र असंगठीि क्षेरमा रहेका वास्िवमै शारीररक श्रम गने मजदरु हरुलाई पररचर्पर उपलब्ि गराउन अध्र्र्न गररनेि
।
श्रतमकहरुलाई स्वास््र् बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन पहल गररनेि ।

सामातजक पररचालन िथा सामातजक सशिीकरण
"सामालजक पररचािनको आधार: सक्षम समुदार्यको लनमायण"
1)

2)

3)
4)

5)

6)

तवगिमा नेपाल सरकारले दािाहरुको सहर्ोगमा संचालन गररएको सामातजक पररचालन कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
सामातजक पररचालनको माध्र्मबाट सामातजक, आतथयक रुपले पति परे का समदु ार्हरुको सशिीकरण गरी तवकासको मल
ू प्रवाहमा
समातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
वडा सतमतिहरुसँग समन्वर् गरी टोल तवकास संस्था तनमायण िथा पररचालन अतभर्ानको रुपमा सचं ालन गररनेि ।
सामातजक पररचालनको माध्र्मद्वारा टोल तवकास संस्थाहरुलाई आफ्नो क्षेरमा हुन सक्ने सबै तवकास तनमायणका कार्यहरुमा अगवु ाई गनय
सक्षम बनाउने नीति रहने ि ।
हाल कार्यरि सामातजक पररचालकहरुको कार्य मल्ु र्ांकन गरी तनजहरुको सेवाको तनरन्िरिा तनिायरण गररनेि । अको व्र्वस्था नभएसम्म
सामातजक पररचालकको नर्ाँ िनौट नगररने नीति अवलम्बन गररनेि ।
समाजमा हुने सानातिना तववाद िौजदारी प्रकृ ति बाहेकका तववाद स्थानीर् स्िरमा नै मध्र्स्ििाको माध्र्मद्वारा मेलतमलाप गने गराउने
वडास्िरीर् संर्न्र पररचालन गररनेि ।

गैर सरकारी संस्था
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"गैर सरकारी संस्था लवकासका सािेदार"
1)
2)

3)

गैर सरकारी संस्था तनर्मन सम्बन्िी ऐन तनर्म तनमायण गने नीति रहनेि ।
गैरसरकारी संस्थाले नगरपातलकाको नीति कार्यक्रममा सहर्ोग पर्ु र्ाउने खालका कार्यक्रम मार संचालन गनय स्वीकृ ति तदने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
गैर सरकारी संस्थालाई तवकासका साझेदारको रुपमा व्र्वहार गने नीति अवलम्बन गररनेि ।

वािावरण संरक्षण िथा तवपद् व्र्वस्थापन
"लदगो लवकासको आधार, भावी सन्िलिको अलधकार"
वािावरण संरक्षण
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

सर्ू ोदर् नगरपातलकाको वनक्षेरलाई आगामी ५ वर्यतभर ५०% पर्ु र्ाइने ि ।
रातरिर् राजमागयको क्षेरातिकार तभर तग्रन बेल्ट घोर्णा गरी वृक्षरोपण कार्यक्रम सचं ालन गररनेि ।
सामदु ातर्क वन िथा समदु ार्कव सहर्ोगमा एक वडा एक नसयरी कार्यक्रम क्रमश: सञ्चालन गररनेि ।
जलवार्ु पररवियनलाई न्र्तू नकरण गनय एव वडा एक पोखरीको कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति रहनेि ।
नगरपातलकाबाट सञ्चालन गररने पवू ायिार तनमायणका कार्यहरुलाई वािावरणमा सरं क्षणसँग आबद्ध गररनेि ।
वािावरण मैरी घरको सचू क तनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेि ।
टोल तवकास संस्थाबीच वािावरण मैरी टोलको अविारणा अनसु ार प्रतिरपिाय गराई परु स्कृ ि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सामदु ातर्क वन,नीतज वन िथा अन्र् वनहरुको नक्सांकन गररनेि ।
वनलाई वािावरण सरं क्षण सँगसँगै आर्आजयनसँग जोडेर सदपु र्ोग गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नदी, खोल्सा तकनाराको दवु ै ििय को २० तमटर भतू ममा रुख िथा बोटतवरुवा कटानलाई पणू य प्रतिबन्ि लगाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
खोला, नदीमा तवद्यिु ीर् करे न्ट र तवर्ादी प्रर्ोग गरी मािा माने कामलाई तनरुत्सातहि गरी अटेर गनेलाई दण्ड जररवाना गने नीति रहनेि ।
नगरवासीले आफ्नो नम्बरी आवादीको रुख कटान गनपयु रे मा ३३" भन्दा कम गोलाई भएको कुनैपतन रुख कटान गनय पाउनेिैन । सरपट
कटानीलाई तनर्ेि गररनेि । वडा सतमतिको उपतस्थतिमा सजयतमन तसिाररसको आिारमा नगर कार्यपातलकाको स्वीकृ तितवना िपान कटान
गनय पाइनेिैन ।
एक रुख कटानी गरे बापि कटानी गने गराउनेले कम्िीमा दईु तवरुवा हुकायउनु पने नीति अवलम्बन गररनेि ।
पञ्चकन्र्ा मतन्दरको िे उमा रहेको सावयजतनक जतमनमा जतडबटु ी प्रजातिका तबरुवा लगाई बोटातनकल गाडेनको रुपमा तवकास गररनेि ।
र्स क्षेरमा रहेको जैतवक तवतवििाको सरं क्षण, तवकास गनय प्रकृ ति सरं क्षण कोर्को सहर्ोग र सहकार्यमा जैतवक तवतवििा अनसु न्िान
के न्र,स्थापना िथा सचं ालनका लातग पहल गने नीति रहनेि ।
वन क्षेरतभर रहेका तचजवस्िु, तबरुवा, जनावर सँग सम्बतन्िि भएर अध्र्र्न अनसु न्िान गनय चाहनेले पेश गने प्रस्िावनालाई प्रकृ ति संरक्षण
कोर्को तसिाररसमा मार अनमु ति प्रदान गररनेि । कुनैपतन तवदेशी नागररकलाई कुनै पतन कार्यका लातग वनक्षेरमा प्रवेश तनर्ेि गने नीति
रहनेि ।
एक नगर एक उद्यान कार्यक्रमलाई वडा वडासम्म तवस्िार गनय वडा सतमतिहरुलाई प्रोत्सातहि गररनेि ।
सडकिे उका उपर्ि
ु स्थलमा स-साना उद्यान (बगैंचा)तनमायण गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।

तवपद व्र्वस्थापन
1)

2)

3)
4)

प्राकृ तिक वा मानवीर् कुनैपतन कारणबाट हुन सक्ने सम्भाव्र् तवपदबाट बच्न बचाउन सचेिना कार्यक्रम सचं ालन, CRRT (समदु ार्मा
आिाररि सहर्ोग टोली) टोलबस्िी स्िरमा तनमायण िथा पररचालन गररनेि ।
सम्भाव्र् तवपदबाट हुने क्षति कम गनय आवश्र्क पने न्र्नू िम र्न्र, सािन िथा औजारहरुको उतचि व्र्वस्थापन गने नीति अवलम्बन
गररनेि ।
तवपद् उद्दारमा सबैभन्दा पतहला पग्ु ने सरु क्षा तनकार्हरुमा उद्दारका लातग आवश्र्क सामग्रीर्ि
ु बनाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तवपद् व्र्वस्थापनलाई 3C को तसद्धान्ि (समन्वर्, सहर्ोग िथा तनर्न्रण) का आिारमा संचालन गररनेि ।
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िोहरमैला िथा सरसिाई सम्बन्िी नीति
"र्ोहरमैिाको उलचि व्र्यवस्थापन, सभ्र्यिाको मापन"
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

िोहर जसले गदयि मल्ू र् उसैले तिनयपु दयि र िोहरबाट मोहर बनाउने नीतिलाई अवलम्बन गदै नगर क्षेरमा उत्सजयन हुने िोहरमैलालाई
व्र्वतस्थि व्र्वस्थापन गररनेि ।
िोहरमैला नै उत्पादन नगने, गरे पतन न्र्नू गने, त्र्सलाई पनू : प्रर्ोग गने कार्यलाई व्र्वहारमा अवलम्बन गनय सरोकारवालाहरुको सहर्ोग र
सहभातगिामा सीपमल
ु क, सचेिनामल
ु क कार्यक्रम संचालन गने गराउने नीति तलइनेि ।
र्स नगरपातलकामा प्लातिक झोला पणू य तनर्ेि गने नीति तलइनेि ।
िोहरमैला उत्सजयन स्थलमा नै कुतहने र नकुतहने िोहर िुट्र्ाउने र कुतहने िोहरलाई मल बनाई करे साबारीमा प्रर्ोग गने गराउने र
बजारक्षेरमा करे साबारी प्रतिर्ोतगिा र डस्टतवन सिा राख्ने मल्ु र्ांकन जस्िा प्रतिर्ोतगिा संचालन गरी परु स्कृ ि गने नीति अवलम्बन गररनेि
।
वडास्िरमा उत्सजयन हुने िोहर वडास्िरमा नै सक
ं लन के न्र िथा श्रोिमा नै प्रकृ ति अनसु ार िुट्र्ाउन व्र्वस्था तमलाउन वडा सतमतिहरुलाई
प्रोत्सातहि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
िोहरमैला प्रशोिन के न्रको तनमायण िथा संचालन गररनेि ।
नगरक्षेरमा उत्सजयन हुने िोहरमैलालाई सावयजतनक तनजी साजेदारीको माध्र्मद्वारा व्र्वस्थापन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सर्ू ोदर् नगरपातलका क्षेर खल
ु ा तदशामि
ु क्षेर घोर्णा भइसके कोले सावयजतनक स्थलहरुमा स्थानीर् समदु ार्बाटै व्र्वस्थापन हुने गरी
शौचालर्हरु तनमायण गने गराउने नीति रहनेि ।
जनावरले तनरकासन गने तविाको उतचि व्र्वस्थापन गने र त्र्सबाट अरुलाई दगु यन्ि िै लाउने िथा रोगको बाहक बनाउने कार्यको तजम्मेवारी
र जवािदेतहिा सम्बतन्िि जनावरको िनी नै हुनपु ने नीति अवलम्बन गररनेि ।
आनीबानी पररवियन सतहिको पणू य सरसिाई अतभर्ान सञ्चालन गररनेि ।
घोडचढी व्र्वसार् र बंगरु पालन व्र्वसार्लाई व्र्वतस्थि गने गराउने नीति तलइनेि ।
िोहरमैला व्र्वस्थापन ऐन २०६८ र तनर्मावली २०७० को पणू य कार्ायन्वर्न गररनेि ।

संस्थागि क्षमिा तवकास िथा सावयजतनक सेवा प्रवाह नीति
"सुदृढ संस्थागि क्षमिा सेवा प्रवाहमा पारदशीिा र चुस्ििा"
सगं ठनात्मक व्र्वस्थापन
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

सेवा प्रवाह गने सस्ं था नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर् र वडा सतमतिहरुलाई सेवा प्रवाह गनय न्र्नू िम आवश्र्क पने श्रोि र सािनको व्र्वस्था गने
नीति अवलम्बन गररने ि ।
नगर कार्यपातलका िथा वडा कार्ायलर्हरुको कार्यप्रकृ ति िथा वडा कार्यबोझका आिारमा सके सम्म थोरै भन्दा थोरै जनशतिबाट सेवा प्रवाह गने नीति
अवलम्बन गदै सगं ठनात्मक सरं चनाको ढाँचा िर्ार गरी मन्रालर्को सल्लाह सझु ावमा लागु गररनेि ।
नगरपातलकाबाट प्रवाह हुने सेवा सके सम्म सबै सेवा वडा कार्ायलर्बाट उपलब्ि गराइने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सबै वडा कार्ायलर्हरुलाई नगर कार्यपातलकाको कार्यसञ्जालसँग एकीकृ ि गररने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नागररक वडापरलाई समर्सापेक्ष अध्र्ावतिक गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेि । साथै २ वर्यतभर काननू तनमायण गरी क्षतिपतू िय सतहिको नागररक वडापर
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेि ।
आफ्नो भवन नभएका वडा कार्ायलर्रहरुको भवन तनमायणका लातग वडा सतमतिले जग्गा उपलब्ि गराएमा क्रमश: वडा कार्ायलर् भवनहरु तनमायण गदै
लैजाने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकामा कार्यरि कमयचारीहरुलाई उनीहरुले सम्पादन गरे को कामको आिारमा परु रकृ ि र दतण्डि गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
आम जनिा िथा सेवाग्राहीको गनु ासो सम्बोिन गनय स्थानीर् एि.एम. रे तडर्ोबाट हप्तामा एकपटक "हेल्लो नगरपातलका" कार्यक्रम संचालन गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
तिटो िररिो सेवा प्रवाहका लातग क्रमश: एउटै िािामतु नबाट सेवा प्रवाह गने र टोकन प्रणाली लागु गने नीति रहनेि ।
नगरपातलकाका महत्वपूणय तनणयर्हरुको प्रकृ ति हेरी रे तडर्ो, िे सबुक पेज िथा वेबसाइटमा सावयजतनक गरर रातखनेि ।
तनर्तमि प्रगति समीक्षा, सावयजतनक सनु वु ाई, लैंतगक प्रतशक्षण जस्िा कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

एकीकृ ि घम्ु िी सेवा सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकालाई आवश्र्क पने ऐन तनर्म, कार्यतवति िथा तनदेतशकाहरु संघीर् काननू िथा प्रादेतशक काननू सँग नबातझने गरी तनमायण गरी
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेि ।
सर्ू ोदर् नगरपातलकाको श्रोि पररचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यतवति २०७४ लाई कडाईका साथ पालना गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सेवा प्रदार्क संस्था, नगर कार्यपातलका, वडा सतमतिको कार्ायलर्, तवर्र्गि इकाईका कार्ायलर्को काम कारबाहीमा पारदशीिा र जवािदेतहिा
अतभवृतद्ध गनय तनरन्िर अनगु मन सपु ररवेक्षण गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकाका तनवायतचि जनप्रतितनतिहरु र कमयचारीहरुको आचारसंतहिा तनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनेि ।
नगरपातलकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा थप प्रभावकारीिा ल्र्ाउन गैरसरकारी संस्था िोकल डेस्क स्थापना गरी नगरको तवकास तनमायण कार्यमा
गैर सरकारी सस्ं था/सामदु ातर्क सस्ं थाहरुको भतू मकालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकाका जनप्रतितनति िथा कमयचारीहरुको क्षमिा तवकासका लातग अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण िथा िातलम प्रतशक्षणको संचालन गने नीति
अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलका स्थापना भएको तदनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलका क्षेरतभर रहेका सरकारी, सामदु ातर्क संस्था िथा तनकार्हरुको नाममा रहेको सावयजतनक सम्पतत्त,ऐलानी पिी सरकारी िथा सावयजतनक
जग्गाहरुको तववरण संकलन गरी संरक्षण गने र सावयजतनक तहिमा प्रर्ोग गने नीति अवलम्बन गररनेि ।

तवत्तीर् व्र्वस्थापन
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

स्थानीर् िहको घोर्णा सँगसँगै स्थानीर् सरकारको रुपमा स्थातपि नगरपातलकाले नेपालको संतविानको अनुसचू ी ८ मा रहेको एकल अतिकारको
सचू ी र अनसु ूची ९ मा रहेको साझा अतिकारको सचू ीमा उल्लेतखि तवत्तीर् श्रोि संकलनका क्षेरहरुको दार्रा िरातकलो गरी बढीभन्दा बढी
करदािाहरुलाई समेटी कानून बमोतजम कर, राजश्व, सेवाशल्ु क, दस्िरु र दण्डजररवाना संकलन गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
सतं विानले अतिकार तदएका क्षेरहरुबाट तवत्तीर् श्रोि सक
ं लनका लातग त्र्सको तवस्िृि अध्र्र्न गने गराउने नीति अवलम्बन गररनेि ।
आर्वृतद्धका लातग सीमाना जोतडएका गाउँपातलका िथा नगरपातलकासँग सहकार्य गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तवत्तीर् श्रोि संकलन िथा अतभवृतद्ध गनय सावयजतनक नीतज साझेदारी नीति अनरुु प सहकार्यलाई तवतभन्न कार्यक्रमका माध्र्मबाट सघन रुपमा लैजाने
नीतिको अतिनमा रही करका दार्राहरु िरातकलो बनाउने र बतढभन्दा बढी क्षेर ओगट्ने नीति अवलम्बन गररनेि ।
नगरपातलकाले उपलब्ि गराउने सबै सेवालाई शल्ु क सँग आबद्ध गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
तनर्तमि रुपले सबैभन्दा बढी कर बझु ाउने करदािालाई वातर्यक रुपमा सम्मान गने नीति अवलम्बन गररनेि ।
प्रत्र्ेक व्र्ति वा सस्ं थाले नगरपातलकालाई तिनय बझु ाउनु पने सबै प्रकारका करहरुलाई एक अकायसँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गररनेि ।
नगरपातलकालाई कुनैपतन तकतसमको रकम तिनय बझु ाउन बाँकी भएकाले उि रकम नबझु ाउन्जेल सम्म नगरपातलकाबाट पाउने सेवा सतु विा स्थतगि
राख्ने नीति अवलम्बन गररनेि ।
करदािा पतहचानका लातग करदािा पासबक
ु को व्र्वस्था गने नीति रहनेि ।
नगरलाई आम्दानी हुने क्षेरको तवकास र तदगोपनाको लातग लगानी गने नीति अवलम्बन गररने ि ।
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