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आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सभामखुज्यू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरु 

काययपालिका सदस्यज्यूहरु, 
नगर सभा सदस्यज्यूहरु, 
 २०७९ साि वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह लनवायचनबाट लनवायचचत यो गररमामय सभामा धरान 
उपमहानगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/८० को वार्र्यक नीलत तथा काययक्रम पेश गनय पाउँदा मैिे आफुिाई 
गौरवाचववत महशसु गरेको छु। हािै सम्पन्न स्थानीय तह लनवायचन अवतगयत यस उपमहानगरपालिकामा हामी सबैिाई 
आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी र्वजयी गराई यस सवुदर नगरीको सेवा गने अवसर प्रदान गनुय हनुे सम्पणुय नगरवासी 
आमा, बवुा, दाजभुाई तथा दददी बर्हनीहरुिाई हाददयक आभार सर्हत हामी सबैको तफय बाट धवयवाद व्यक्त गदयछु। 
यस अवसरमा नेपािको प्रजाताचविक आवदोिन, राजनीलतक अग्रगमन र िोकतविको सविीकरणको क्रममा भएका 
ऐलतहालसक आवदोिनहरु एवं जनयदु्धमा  आफ्नो चजवन उत्सगय गनुय हनुे सम्पूणय सर्हदहरुप्रलत भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण 
गदयछु।  

 र्वश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ महामारीिे तपाई हामीिाई िलसत तलु्याएको सबैमा र्वददतै छ। 
खोप िगायतका स्वास््य मापदण्डहरुको प्रभावकारी पररपािनाद्वारा भखयरै जनचजवन सामावय तफय  उवमखु हुँदै गएको 
सवदभयमा हामीिे हाम्रो अथयतवििाई पनुउयत्थानचशि र्क्रयाकिापमाफय त अगाडी बढाउदै लतब्र र ददगो आलथयक र्वकास 
गरी समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािीको मिु िक्ष्य हासीि गनुय परेको छ।  

 सवुदर, समनु्नत र समदृ्ध धरान नगरी लनमायण गने हाम्रो संकल्प, समस्त धरानवासीको चाहाना र हामीिे भखयरै 
सम्पन्न लनवायचनमा मत माग्न ेक्रममा हाम्रा मतदाताहरु प्रलत अलभव्यक्त गरेका प्रलतज्ञाहरु परुा गने ददशामा हामीिे 
आगामी आ. व. २०७९/८० को नीलत तथा काययक्रमिाई केचवित गरेका छौ। दीगो र्वकासको रार्िय िक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरण, गणुस्तरीय पूवायधार लनमायण, धरान नगरीको खानेपानी समस्याको अल्पकालिन एवं दीर्यकालिन समाधान, 
धरानिाई चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, सेवासरु्वधा र खेिकुदको उत्कृष्ट गवतव्यको रुपमा स्थार्पत गने, सकुुम्वासीहरुको 
वैज्ञालनक व्यवस्थापन गने, स्वच्छ, सफा र सवुदर धरान नगरको पर्हचान कायम राख्न ेर योजनावद्ध शहरीकरणको 
र्वस्तार यस नीलत तथा काययक्रमको प्रमखु प्राथलमकता रहेको छ। 

 यस उपमहानगरपालिकाको र्वकास लनमायणको काययहरुिाई गणुस्तरीय बनाउन नगर लभिका आम 
उपभोक्ताहरु, टोि र्वकास संस्था, सवयसाधारण जनता, उद्योगी व्यवसायीहरु िगायत सामाचजक संर्संस्थाहरुको 
लनरवतर सहयोग रहदै आएको छ। र्वकास र सशुासनको िालग जनप्रलतलनलधहरुिे स्पष्ट दृर्ष्टकोण सर्हत अगवुाई गने 
हो भने प्रशासनीक संयवििे त्यसिाई प्रार्वलधक तथा काननुी ढाँचा लभि आवद्ध गराउने हो। त्यसै गरी आम 
नागररकहरुिे साथ, सहयोग र सझुाव ददन ेहो। जनसहभागीता एवं जनपररचािनको के्षिमा धरानिे कायम गरेको 
इलतहासिाई अकु्षण्ण राख्दै शासकीय प्रबवधमा जवाफदेर्हता, पारदचशयता, लमतव्यर्यता, गणुस्तरीयता एवं स्वच्छतायकु्त 
जनसहभागीता सलुनचित गररने छ। 

 उपमहानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण (O & M) िाई अद्यावलधक रुपमा अध्ययन गरी 
छररतो एवं चसु्त संगठन संरचना माफय त प्रशासनीक तथा चाि ुखचयिाई लमतव्ययीता कायम गदै सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
तथा र्वकेचवित तलु्याउदै पूजँीगत खचय बढाउने नीलत लिइएको छ। संर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान एवं 
र्वचिय हस्तावतरणको अत्यिुम पररचािन एवं उपयोग गदै र्वचिय आत्मलनभयरता कायम गनय प्रयत्न गररने छ। 
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सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आ. व. २०७९/८० को र्वलभन्न र्वर्यगत एवं के्षिगत नीलत तथा काययक्रमहरु प्रस्ततु गनय गइरहेको छु। 

१. सामचजक र्वकास सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

क. चशक्षा  

१. नगर चशक्षा लनयमाविी, नगर चशक्षा नीलत, वहभुार्ा चशक्षा लनदेचशका जस्ता काननुी तथा नीलतगत 
व्यवस्था गरी सो माफय त चशक्षा के्षिको गणुस्तरीय लनयमन एवं प्रवद्धयन गररनछे।  

२. धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानीय चशक्षा पाठ्यक्रम िाग ुगररनेछ। त्यस्तो पाठ्यक्रममा अलतररक्त 
र्क्रयाकिाप र र्वर्वध समदुायका जालतय तथा सांस्कृलतक पर्हचानहरुको बोध गराउन अविोकन 
भ्रमण पद्धलतबाट अभ्यास कक्षा र प्रयोगात्मक चशक्षा ददन जोड ददइनछे। साथै ट्रार्फक लनयमिाई 
पाठ्यक्रममा समावेश गररनछे। 

३. र्वद्यािय बार्हर रहेका र लबचैमा र्वद्यािय छाड्न े दलित तथा अवय सबै समदुायका 
बािबालिकाहरुिाई र्वद्यािय चशक्षा परुा गनय प्रोत्साहनका िालग र्वशरे् प्याकेज सञ्चािन गररनेछ। 

४. र्वद्याियहरुको भौलतक पूवायधार, स्वास््य तथा सरसफाईको सरु्वधा र आधारभतु खानेपानी सरु्वधा 
र्वस्तार गदै चशक्षकहरुको व्यवसार्यक क्षमता र्वकासको िालग िगानी गररनेछ। 

५. संस्थागत र्वद्याियहरुको र्वलभन्न सूचकहरुको आधारमा वगीकरण गरी वैज्ञालनक ढंगिे शलु्क लनधायरण 
गरी िाग ुगररनेछ।  

६. अंग्रजेी माध्यमबाट चशक्षा ददन इच्छुक नयाँ सामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई पूवायधार तथा चशक्षक 
दरबवदी िगायतका काययमा प्रोत्साहन ददई सामदुार्यक र्वद्याियको शैचक्षक गणुस्तर प्रवद्धयन गररनछे। 

७. र्वर्यगत शीक्षकहरुको अलभिेख व्यवस्थापन गरी नगरको शैचक्षक र्वकासमा उनीहरुको अनभुविाई 
उपयोग गररनेछ।  

८. संस्थागत र्वद्याियमा काययरत चशक्षकहरुिाई श्रम ऐनिे तोके बमोचजम वयूनतम पाररश्रलमक उपिब्ध 
गराउने नीलत कायायववयन गररने छ। 

९. सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा चशक्षक र्वद्याथी अनपुातमा र्वर्यगत दरबवदी लमिान एवं चशक्षक 
सरुवािाई व्यवस्थापन गररनछे। 

१०. ”उत्कृष्ट शैचक्षक गवतव्य, धरान हाम्रो पर्हचान” भने्न िक्ष्य प्रालप्तकािालग सरकारी तथा लनजी क्षेिका 
शैचक्षक संस्थाहरुबाट प्रदान गने उच्च चशक्षािाई थप गणुस्तरीय, सदुृढ र सवयसिुभ तलु्याउन त्यस्ता 
प्राचज्ञक संस्थाहरुसँग सहकायय र साझेदारी गररनेछ। 

११. र्वद्याियहरुको भौलतक पूवायधार लनमायण गदाय बािमैिी तथा अपाङ्गतामैिी संरचना लनमायणको नीलतिाई 
लनरवतरता ददईएको छ। 

१२. सबै र्वद्याियहरुमा पसु्तकािय, र्वज्ञान र कम्प्यटुर प्रयोगशािा स्थापनाको नीलत लिइनेछ।  

१३. चशक्षक तथा र्वद्यािय कमयचारीहरुको पाररश्रलमक मालसक रुपमा सोझै सम्बचवधत व्यचक्तको खातामा 
जम्मा हनुे प्रणािी िाग ुगररने छ। 

१४. शैचक्षक त्याङ्किाई सदुृढ तथा प्रभावकारी तलु्याउन सबै सामदुार्यक तथा संस्थागत र्वद्याियहरुमा 
EMIS प्रणािी लनरवतरता ददइनेछ। 
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१५. नगर क्षेि लभिका गरुुकुि, मदरसा र गमु्बा जस्ता चशक्षाियहरुको स्तर उन्नती गदै िलगनेछ। 

१६. “नगर प्रमखु सहायता कोर्” लनमायण गरी अलत र्वपन्न बािबालिकािाई लनिः शलु्क शैचक्षक सामाग्री, 
पोसाक तथा छािवचृिको व्यवस्था गरी लसपमिुक चशक्षा ददइनेछ। 

१७. संस्थागत र्वद्याियहरुिे चशक्षा के्षिमा पयुायएको योगदानिाई उच्च कदर गदै नगरको शैचक्षक उन्नयन 
र र्वकासमा लनचज र्वद्याियहरुको पषृ्ठपोर्ठ र प्राचज्ञकताको पररचािन गने नीलत लिइनेछ। 

१८. धरान-१३ चस्थत सत्यसाई स्कुिसँग भएको सम्झौता अनसुार Science Park को लनमायण काययिाई 
अगाडी बढाइनछे। 

ख. संस्कृलत सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 

१. धरान नगरिाई खलु्िा वहसुांस्कृलतक, वहजुालतय वहभुार्र्क संग्रहाियको रुपमा र्वकास गनय पूवायधार 
लनमायण गदाय वहसुांस्कृलतक पर्हचान र मौलिकता झचल्कने वास्तकुिा, मूलतयकिा, चचिकिा जस्ता 
प्रलतक (symbol) हरु लनमायण गररनेछ। बहसुांस्कृलतक बहजुालतय पाकय  लनमायण गररनछे। 

२. नगर लभि बोलिन ेर्वलभन्न जातजातीका मात ृभार्ाहरुको खोज एवं संरक्षण गदै त्यस्ता भार्ाको लिपी 
तथा व्याकरण िेखन तथा प्रकाशन गने नीलत लिइनेछ। 

३. नगर लभि आयोजना हनुे महोत्सवहरुमा र्वर्वध जातीय भेर्भरु्ा, किा सार्हत्य, संगीत िगायतको 
झाँकी सर्हत प्रदशयन गने नीलत लिइनछे।  

ग. यवुा तथा खेिकुद सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 

१. खेिकुदको राजधानीको रुपमा धरान शहरिाई र्वकास गनय र्वलभन्न खेिहरुका िालग खेिकुद मैदान 
िगायत खेिकुद सम्बचवध पूवायधार लनमायण गररनछे। 

२. र्वर्यगत खेि परुस्कार राशीहरु स्थापना गदै जाने नीलत लिइनेछ। 

३. र्वलभन्न र्कलसमका दवु्ययसनमा परेका यवुाहरुिाई लनरोधात्मक, प्रवद्धयनात्मक र उपचारात्मक 
काययक्रमहरु माफय त दवु्ययसन मकु्त गराई समाजमा पनुस्थायपनाको प्रबवध लमिाइनेछ। 

४. वैदेचशक रोजगारबाट फकेका यवुाहरुिे आजयन गरेको ज्ञान र लसप सदपुयोग गदै स्वरोजगार र 
उद्यमशीिता र्वकासका िालग प्रोत्साहनमखुी काययक्रम संचािन गररनेछ।  

५. यवुा उद्यमचशिता र्वकासका काययक्रमहरु माफय त यवुािाई “र्वदेश हैन लबजनेस” भने्न भावना जागतृ 
तलु्याई स्वरोजगार उवमखु गराइनेछ। 

६. यवुा बेरोजगारी वयूलनकरणका िालग सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा लनजी क्षिेको समववय र 
सहकाययमा सीप तथा उद्यमशीि क्षमता र्वकासका काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

७. “एक वाडय, एक व्यायामशािा” को नीलत लिई यवुाहरुिाई प्रचशक्षणको व्यवस्था लमिाइनेछ। 

८. र्वपन्न, गरीब र सकुुम्वासी पररवारका यवुाहरुिाई इिेक्ट्ट्रोलनक्ट्स सामाग्री ममयत, प्िचम्बङ्ग, कापेवट्री, 
वेचल्डङ्ग र मेकालनक तथा इिेचक्ट्ट्रलसयन, ब्यरु्ट पाियर, होटि म्यानेजमवेट, पश ुपािन तथा तरकारी 
खेती जस्ता तालिमहरु प्रदान गरी गरीबी वयूलनकरण र चजवीको पाजयनमा सहजीकरण गररनेछ। 

९. बढुासबु्बा गोल्डकप, गोधिुी फुटबि कप, धरान रन र मनमोहन स्मलृत कप जस्ता धरानका गौरवका 
रुपमा रहेका प्रलतयोलगताहरुमा सहकायय र साझेदारी गररनेछ। 

र्. सार्हत्य एवं किा सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 
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१. सार्हत्य के्षिको र्वकासका िालग र्वर्वध प्रलतयोलगतात्मक काययक्रमहरु आयोजना गररनेछ।  

२. सांगीलतक क्षेिका प्रलतयोलगतात्मक काययक्रमहरु आयोजना गदै किाकारहरुिाई रार्िय 
प्रलतयोलगतामा भाग लिन जादँा यािा र खान बस्नको प्रबवधका िालग आलथयक सहयोगको प्रबवध 
लमिाइनेछ। 

३. संगीतािय, नतृ्य र्र र स्टुलडयो जस्ता संस्थािाई प्रवद्धयनका िालग आवश्यक काययक्रमहरु संचािन 
गररनेछ। 

ङ. िैर्ङ्गक समानता र सामाचजक समावेशीकरण सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. िैर्ङ्गग तथा पाररवाररक र्हंसा र्पलडत मर्हिा, बािबालिका र ज्यषे्ठ नागररकहरुको उद्धार तथा 
पनुस्थायपना गनय बहआुयालमक पनुस्थायपना केवि स्थापना गररनेछ। 

२. िैर्ङ्गक र्वभेद अवत्य गदै िैर्ङ्गक समानता र सामाचजक समावचेशकरण सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 
कायायववयन गररनेछ। 

३. मर्हिा, बािबालिका, अल्पसंख्यक, भलूमर्हन, अलत र्वपन्न, आददवासी जनजाती, दलित र सामाचजक 
बर्हष्करणमा परेका वगयको िालग उत्थानचशि काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

४. ऐलतहालसक कािदेचख दलित तथा शील्पी समदुायिे, चजवन लनवायहको रुपमा अपनाई आएका 
परम्परागत पेशािाई आधलुनर्ककरण गदै व्यवसायीक तथा उद्यमको रुपमा र्वकास गनय पुजँी 
िगानीमा सहयोग गररनेछ। 

५. नगर र्वकासका काययक्रमहरुमा टोि र्वकास संस्थाहरुिाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन र सहभागी 
गराइनेछ। 

६. धरान नगरिाई सडक मानव मकु्त नगर बनाइनछे। 

७. “र्हंसा मकु्त धरान हाम्रो पर्हचान” अलभयान संचािन गरी सबै प्रकारका र्हंसा र्वरुद्ध शवुय सहनचशिता 
नीलत लिइनेछ। पाररवाररक र्हंसा र्पलडतको संरक्षणका काययक्रम संचािन गररनछे। 

८. ज्येष्ठ नागररक पररचयपि वडास्तरबाट नै उपिब्ध गराउने व्यवस्थाको लनरवतरता ददइनेछ। 

९. उपमहानगरपालिकाको बजेट तथा काययक्रमहरुको Gender Auditing गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

१०. अपाङ्गता पनुस्थायपनाको िालग पनुस्थायपना गहृ स्थापना गररनेछ।  

११. मर्हिा उद्यमसीिता र्वकासका िालग मर्हिाद्वारा प्रवर्द्धयत व्यवसायमा लनचित प्रलतशत कर छुटको 
व्यवस्था गररनछे। 

१२. र्हंसा र्पलडत मर्हिा तथा बािबालिकाको िालग एकद्वार संकट व्यवस्थापन केवि स्थापना गररनेछ। 

१०. गभयवती मर्हिाहरुको िालग आमा सरुक्षा काययक्रम र नवजात चशशकुो िालग पोर्ण काययक्रम संचािन 
गररनेछ। 

च. बािबालिका सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. नगर तथा वडास्तरीय बाि क्ट्िब तथा बाि संजािहरुिाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररनछे। 

२. नगरका बािमैिी र्ोर्णा हनु बाँकी सबै वडाहरुिाई बाि मैिी र्ोर्णा गरी सक्ट्ने र यस अचर् 
बािमैिी र्ोर्णा भई सकेका वडाहरुको समते थप भएका सूचकहरु पूरा गरी आ. व. २०७९/८० 
लभि बािमैिी नगर र्ोर्णा गररनेछ।  
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३. “एक वडा एक बाि उद्यान” लनमायण अलभयानिाई लनरवतरता ददइनेछ। 

४. बािर्वकास केविहरुको भौलतक पूवायधार स्तरोन्नलत गररनछे। 

छ. स्वास््य सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. र्व. पी. कोइरािा स्वास््य र्वज्ञान प्रलतष्ठानिाई धरानको गौरवका रुपमा लिई सवायर्ङ्गण पक्षमा 
प्रलतष्ठानसँग समववय गरी प्रलतष्ठानिाई पणुय रुपमा सञ्चािन हनुे वातावरण तयार गनय सहयोग 
गररनेछ। नगरवासीको स्वास््य उपचारमा प्रलतष्ठानसँग समववय र साझेदारी कायम गररनेछ। 

२. धरान नगरवासीहरुिाई मगृौिा, मटुु, उच्च रक्तचाप, मधमुेह जस्ता रोगको र्व. पी. कोइरािा 
स्वास््य र्वज्ञान प्रलतष्ठानमा लनिःशलु्क जाँच र उपचारको प्रबवध लमिाइने छ। 

३. सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा र्वद्याथीहरुको लनयलमत स्वास््य पररक्षण गने व्यवस्था लमिाइनेछ।  

४. बलथयङ्ग सेवटर र स्वास््य चक्ट्िलनकहरुको सेवािाई स्तरोन्नलत गररनेछ। प्रयोगशािा सर्हतको सेवा 
उपिब्ध गराउने काययक्रम संचािन गररनछे। 

५. मानव जीवन र स्वास््यका िालग महत्वपूणय रगतको सहज उपिब्धताको िालग नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटीसँग सहकायय गरी रक्त सञ्चार सेवािाई सहज तलु्याइनेछ। 

६. आलथयक रुपमा अलत र्वपन्न नगरवासीहरुको स्वास््य जाचँ र उपचारका िालग अस्पताि ल्याउन-
िैजान एम्बिेुवस सेवाको प्रबवध गररनेछ। 

७. नगर लभि हनुे परम्परागत और्धीजवय वनस्पलतको संरक्षण, खेती प्रवद्धयन र प्रशोधनका काययहरु 
संचािन गररनछे। 

८. मर्हिा स्वयंसेर्वकाहरुको दक्षता र्वकास तालिम उपिब्ध गराई उनीहरुको सेवािाई प्रभावकारी 
तलु्याइनेछ। 

९. स्वास््य संस्थाहरुको प्रभावकारी सेवा र्वस्तारका िालग सावयजलनक संस्था लनजी के्षि र गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग सहकाययको नीलतिाई लनरवतरता ददइनेछ। 

१०. स्वास्थ चक्ट्िलनकहरुिे प्रदान गने आधारभतु सेवाहरुको शलु्किाई लनयमन गररनछे। 

११. “स्वास््य नगरवासीका िालग नगर प्रमखुबाट लनिः शलु्क बीमा” काययक्रम अवतगयत हाििाई वाडय 
नं. ४ र २० का सम्पूणय जनसमदुायहरुिाई लनिःशलु्क स्वास््य बीमा गररनछे। 

१२. स्वास््य चौकीहरुमा ल्याबसेवा सञ्चािनका िालग र्वशेर् व्यवस्था गररनछे। 

१३. हाि चजल्िा स्वास््य कायायियबाट माि उपिब्ध हनु े गरेको रेलबजको भ्याचक्ट्सन नगरपालिका 
अवतगयत रहेका स्वास््य संस्थाबाट ददने व्यवस्थाका िालग आवश्यक पहि गररनछे। 

२. आलथयक र्वकास सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

क. उद्योग तथा पययटन सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. िगानीमैिी नीलत तथा औधोलगक पूवायधार सदुृर्ढकरण गदै उद्योग तथा पययटन र्वकासको नीलत 
लिइनेछ। 

२. वैदेचशक रोजगारबाट प्राप्त रेलमटेवसको व्यवसार्यक तथा उत्पादनमिुक के्षिमा िगानी गने वातावरण 
लनमायण गने र्वशेर् पहि गररनेछ। 
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३. उद्योग व्यवसाय दताय, नर्वकरण, स्थानावतरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनीक प्रकृयािाई प्रर्वधीमैिी 
बनाउदै सरिीकरण गररनेछ। 

४. सम्पूणय स्वदेशी कच्चा पदाथय प्रयोग गरी उत्पादन गने साना तथा मझौिा उद्योगहरुिाई उत्पादन 
स्थिसम्म सडक पूवायधार तथा र्वद्यलुतकरणको पहुँच परुाइनेछ। 

५. औधोलगक तथा व्यवसार्यक र्वकासका िालग सनुसरी उद्योग वाचणज्य संर् सँग साझेदारीको नीलत 
लिइनेछ। 

६. औधोलगक प्रदशयनी स्थिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लनमायण कायय अगाडी बढाइनेछ। 

७. वडा नं. ६ पानवारीमा प्रारम्भ भएको औधोलगकग्राम पूवायधार लनमायण कायय सावयजलनक लनजी साझेदारी 
नमनुा अनसुार अचर् बढाइनछे। सोको व्यवस्थापनमा समेत PPP model अविम्बन गररनेछ। 

८. धराने जनताको मागिाई मध्यनजर गदै सबै प्रकारका सरुक्षा सलुनचितता गरी सनुसरी उद्योग वाचणज्य 
संर्को सहकाययमा रािीकालिन बजारको सरुुवात गररनेछ। 

९. पययटन माफय त आलथयक समरृ्द्ध हालसि गनय धरान नगरको पययटन गरुुयोजना तजुयमा गरी सोही 
आधारमा पययटन पूवायधार र्वस्तार र पययटन र्वकास काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

१०. नगर लभिका पययटकीय स्थिहरु जोड्न Tourist Road Network (पययटकीय सडक संजाि) 
कायायववयन प्रारम्भ गररनछे। 

११. र्वगतदेचख धरानमा नेपाि पययटन बोडयको सहिगानीमा आयोजना भइरहेको East Tourism Mart 

िाई धरानको ब्राण्ड र्क्रयाकिापको रुपमा लिई हरेक वर्य संचािन गररनेछ। 

१२.  र्वलभन्न जातजातीका परम्परागत पवय, संस्कार र संस्कृलतहरुको प्रवद्धयन गररनछे। 

१३. नगर लभि कृर्र् उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी संचािनमा ल्याइनछे। 

१४. र्वलभन्न जातजालतहरुको ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, धालमयक पर्हचान अवगत गराउन पययटकहरुिाई 
बस्नका िालग होमस्टे (पाहनुाको रुपमा राख्न ेर्र) छनौट गररनेछ। त्यस्ता छनौट भएका र्रहरुिाई 
शावत र रमणीय वातावरणमा पययटक राख्न ेव्यवस्था लमिाउन सहयोग गररनेछ। 

१५. शहरका मखु्य चोक र नगरका प्रवेशद्वारहरुमा पययटकीय के्षिको पररचय ददई पययटक आकर्यण गनय 
लडचजडि लडस्प्िे बोडयहरु राचखनेछ। 

१६. रार्िय पर्हचान स्थार्पत गरेको धराने कािो बङ्गुरको र्वशदु्ध प्रजातीको व्यवसायीकरण एवं व्यवसायीक 
बङ्गुर पािन साथै तीनपान े रक्ट्सीको प्रबद्धयन माफय त गररबी वयूलनकरण र र्वपन्न नागररकहरुको 
चजर्वकोपाजयनमा सधुार ल्याइनेछ। 

१७. अवतर नगर सम्बवध प्रवद्धयन गदै अवय स्थानीय तहहरुका असि अभ्यासिाई अनसुरण गरी पययटन 
प्रवद्धयन गनय थप रार्िय तथा अवतरायर्िय नगरहरुसँग भलगनी सम्बवध र्वस्तार गररनछे। 

१८. नगर लभिका पययटकीय स्थिहरुको प्रचार प्रसारका िालग Documentary प्रसारण र Brochure 

हरुको र्वतरण गररनछे। 

१९. धरान भ्रमण गनय आउन ेपययटकहरुिाई स्थानीय उत्पादनका रुपमा रहेका रैथाने बािीहरुबाट बने्न 
पररकारहरु ब्राण्डको रुपमा खाना उपिब्ध गराइनछे। 

ख. कृर्र् तथा पशपंुचक्ष सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 
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१. उच्च मलु्यका फिफुि, तरकारी तथा अन्नबािीहरुको पकेट के्षिहरु पर्हचान गरी सर्न कृर्र् के्षि 
लनधायरण गरी ती स्थानहरुमा र्वशरे् काययक्रम संचािन गररनेछ। 

२. रैथाने बािीहरुको र्वउ संरक्षण खेती र्वस्तार र बजारीकरणको िालग र्वशरे् प्रबवध लमिाइनछे। 

३. स्थानीय कृर्र् उत्पादनिाई प्रबद्धयन गने उद्दशे्यिे धरान 14 नं. वडाबाट सरुु गरीएको दगु्धजवय 
पररकारको ब्राचण्डङ गररनछे। 

४. कृर्र् उपजको आयात प्रलतस्थापनको नीलत लिई कृर्र् तथा पशपुािनिाई आधलुनक प्रर्वधीमा आधाररत 
तलु्याउदै व्यवसायीकरण गररनेछ। 

५. नगर लभिका कृर्कहरुको वलगयकृत एवं र्वस्ततृ त्याङ्क आधार लनमायण गररनेछ। 

६. उत्पादन िागत, थोक तथा खिुा मलु्य र्वश्लशेण गदै र्वचौलियाबाट उत्पादक मालथ हनुे ठगी तथा 
शोसण लनयविणका िालग मखु्य कृर्र् उपजको नगर लभि समथयनमलु्य लनधायरण गररनछे। 

७. नगर लभि वडा नं. ४, ५, ६ र २० िाई सर्न कृर्र् के्षि र्ोर्र्त गरे अनरुुप ती वडाहरुमा लसंचाई, 
कृर्र् सडक, र्वद्यलुतकरण, कृर्र् बजार, लसत भण्डार तथा गोदाम र्रहरुको पूवायधार लनमायण गररनेछ। 

८. मास ुपसि तथा बधशािाहरुको पूवायधार स्तरोन्नती गरी स्वास््य मापदण्डमा आधाररत तलु्याइनेछ। 

९. कृर्र् उपजको बजारीकरणमा र्वचौलिया हटाइ कृर्क, व्यवस्थापक र ग्राहक सर्हतको संयवि स्थापना 
गरी महंगी लनयविणका िालग र्वशरे् प्रयत्न गररनछे। 

१०. स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धयन र बजारीकरणको िालग संयवि तयार गररनेछ। 

११. अगायलनक खेतीको र्वस्तार र तरकारी तथा खाद्यान्नमा र्वर्ादीको उचचत व्यवस्थापन गनय र्वशेर् 
व्यवस्था गररनछे। 

ग. सहकारी सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सशुासन प्रवद्धयन गदै लनच्छेपकतायरुको र्हत संरक्षणका िालग अनगुमन 
सलमलत लनमायण गरी अनगुमनिाई प्रभावकारी तलु्याइनेछ। 

२. उत्पादनमूिक सहकारीहरुको स्थापना गररएमा र्वउँपूजी िगानीको रुपमा सहयोग उपिब्ध गराइन े
र वार्र्यक उत्पादनका अनदुान ददने नीलत लिइनछे। 

३. नगर लभि स्थापना हनुे कृर्र् समहु लनजी फमय र सहकारीहरुको दताय तथा कायय के्षि अनमुलत जस्ता 
र्वर्यहरुिाई व्यवचस्थत ढंगिे अचर् बढाइनेछ। 

४. सहकारीहरुको माध्यमबाट उत्पादनचशि र्क्रयाकिापमा संिग्न नागररकहरुको पूचँज संकिन तथा 
पररचािन गरी साना तथा स्वरोजगारीका अवसर शृ्रजना गरी गररबी वयूलनकरण गने योजनािाई 
लनरवतरता ददइनछे। 

३. सूचना तथा संचार सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 

१. पिाकार महासंर् सनुसरीको सहकाययमा स्थानीय सञ्चार गहृहरुको सदुृर्ढकरण गदै संचार संस्था र 
नगरपालिकाको सहकाययमा जनर्हतकारी सूचनाहरु सम्प्ररे्ण गने, नगरका लनणयय तथा सूचनाहरुमा सञ्चार 
संस्थाहरुको पहचु बढाई खलु्िा सरकारको नीलत लिइनछे। 

२. नेपाि टेलिलभजनको सहकाययमा सञ्चालित “हाम्रो धरान” टेलिलभजन प्रसारण काययक्रमिाई लनरवतरता 
ददइनेछ। साथै स्थानीय टेलिलभजनहरुसँग समते सहकायय गररनेछ।  
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३. नगर क्षेि लभिबाट प्रकाचशत हनुे स्थानीय तथा रार्िय पिपलिका, अनिाईन पलिकाहरुको व्यवसाय 
प्रवद्धयन काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

४. र्वज्ञापन तथा सूचनामा स्थानीय संचार संस्थाहरुिाई र्वशरे् प्राथलमकता ददइनेछ। 

५. नागररकहरुको सूचनाको हकको सम्मान गदै नगरपालिकािाई सूचनामैिी तलु्याइनेछ। 

 

 

४. वयाय, कानून तथा मानव अलधकार प्रवद्धयन सम्बचवध नीलत तथा काययक्रम 

१. नगर वयार्यक सलमलतको अलधकार क्षेि लभिका र्ववादहरुको शीघ्र लनरुपण गरी प्रभावकारी वयाय सम्पादन 
गनय आवश्यक नीलत तथा काननुहरुको प्रबवध लमिाइनछे। 

२. वयार्यक सलमलतका पदालधकारी तथा कमयचारीहरुको र्वर्यगत ज्ञान र क्षमता र्वकासका काययक्रमहरु 
कायायववयन गररनेछ। 

३. नगर सभाबाट हािसम्म लनमायण भएका ऐन कानूनहरुिाई संग्रर्हत गरी स्थानीय कानून संग्रह प्रकाशन 
गररनेछ। 

४. मानव अलधकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्धयन र प्रवद्धयनका िालग आवश्यक नीलत तथा कानून तजुयमा 
गरी प्रवद्धयनात्मक काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

५. मर्हिा, बािबालिका र ज्यषे्ठ नागररक र्हंसासँग सम्बचवधत मदु्दाको चशघ्र सनुवुाइ गनय ितु इजािास 
संचािन गररनछे। 

५. सशुासन, सावयजलनक सेवा तथा क्षमता र्वकास सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

१. सम्पूणय नागररकहरुको पेशा व्यवसाय, सामाचजक आलथयक अवस्था, रोजगारीको अवस्था सर्हतका 
र्ववरणहरु समार्वस्ट गरी नगर पाश्वय चचि (Digital City Profile) तयार गररनेछ। 

२. नगर लभिका नागररकहरुको गनुासो तथा सेवा सम्बचवध चजज्ञासा सनेु्न र सो को सम्बोधन अनिाईन 
प्रणािी कै माध्यमबाट गने गरी Citizen Grievances Response App तयार गरी िाग ुगररनेछ। 

३. आलथयक तथा प्रशासलनक अनशुासन कायम गने सम्बवधमा बाँकी बक्ट्यौता, पेश्की, बेरुज ुिगत र्ववरण 
अद्यावलधक गरी कडाईका साथ असिु उपर एवम ्फर्छ्यौट गने कायय अगाडी बढाईनछे । 

४. प्रत्येक मर्हनाको आय/व्ययको मास्केवारी नगर काययपालिका तथा वडा कायायियको सूचनापार्ट तथा 
वेवसाइटमा प्रकाचशत गररनछे । 

५. उपमहानगरको योजना तथा काययक्रमहरुको व्यवस्थापन उपमहानगर कायायियको मानव संशाधन पयायप्त 
नभएमा सम्बचवधत र्वर्यका र्वज्ञहरुिाई सहजकताय वा र्वशरे्ज्ञको रुपमा प्रयोग गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ । 

६. जनप्रलतलनधीहरु तथा कमयचारीहरुको सीप तथा क्षमता अलभवृर्द्धको िालग आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा 
अध्ययन अविोकन भ्रमण काययक्रमिाई पररणाममखुी बनाईनेछ । 

७. उपमहानगरबाट प्रवाह हनु े सम्पूणय सेवा र र्वकास लनमायणमा हनुसक्ट्ने भ्रष्टाचार, अपारदचशयता तथा 
र्ढिाससु्तीमा शूवय सहनशीिताको नीलत अचख्तयार गररनेछ । र सो काययिाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक 
वडा कायायियहरु र सावयजलनक स्थानहरुमा नगरपालिकाको तफय बाट सझुाव पेर्टकाहरु राचखन ेछ । 



9 
 

८. उपमहानगरबाट प्रवाह हनुे योजना, िेखा, नक्ट्सा, राजश्व िगायत सबै सेवाहरुमा सफ्टवेयर लनमायण गरी 
कागज र्वहीन प्रणािी बनाउन र्वद्यतुीय प्रणािीिाई जोड ददईने छ । 

९. नगरको काम कारबाहीिाई व्यवचस्थत, पारदशी तथा सम्पूणय नगरवासी समक्ष पयुायउन “हाम्रो धरान” 
नामक मोबाइि एप्स लनमायण गरी बडापिहरु, सचुनाहरु र नगर प्रोफाईि आददको जानकारी प्रदान गने 
साथै र्ि–वाईफाई जोन बनाउने नीलतिाई लनरवतरता ददईनेछ । 

१०. प्रशासन संयविको उत्प्ररेणाको प्रवधयनका िागी संर् र प्रदेश सरकािे उपिब्ध गराउने  सेवा र 
सरु्वधाको पररपरुकका रुपमा खाजा भिा, पययटन भ्रमण काज जस्ता अवय सरु्वधा प्रदान गने नीलत 
लिइनेछ। 

११. नगरको सरुक्षािाई चसु्तदरुुस्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन शहरका मखु्य चौकहरु, पययटकीय स्थि 
तथा सरुक्षा संवदेनशीि के्षिहरुमा लस. लस. क्ट्यामेरा जडान गने काययिाई पूणयता ददईनेछ । 

१२. नगर प्रहरी र वारुण यविका कमयचारीहरुको सेवाको वैज्ञालनक ढंगिे O & M गरी दरबवदी संरचना 
लनधायरण गरी स्थायी पदपूलतय गने नीलत लिइनेछ। 

१३. सडक फुटपाथमा हनुे अव्यवचस्थत पार्कय ङ्ग, लनमायण सामाग्री भण्डारण र फुटपाथको अनालधकृत 
प्रयोगिाई लनरुत्सार्हत गदै उचचत व्यवस्थापन र नीचज के्षिको सहकाययमा उपयकु्त पार्कय ङ्ग स्थिहरु 
पर्हचान गरी सञ्चािन गररनछे। 

१४. आधारभतु वस्त ुतथा सेवाको सहज आपूलतय र गणुस्तर कायम गनय लनयलमत रुपमा बजार अनगुमन 
गने र यस्तो अनगुमनमा उपभोक्ताहरुिाई समेत संिग्न गराइनेछ। 

१५. नगर लभिका सावयजलनक तथा सरकारी जग्गाहरुको लमर्हन ढंगिे खोज तथा अध्ययन गरी अलभिेख 
राखी त्यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण गररनेछ। 

१६. नगर लभि रहेका असंगदठत के्षिका मजदरुहरुको त्याङ्क संकिन तथा अलभिेख व्यवस्थापन गरी 
लनजहरुको रोजगार तथा सेवाको सरुक्षा र लनजहरुको र्हत प्रवद्धयन काययक्रम संचािन गररनेछ। 

१७. र्वपन्न र वयून आय भएका र्र पररवार पर्हचान गरी पररचयपि उपिब्ध गराई िचक्षत काययक्रमहरु 
संचािन गररनछे। 

१८. सावयजलनक खचयिाई वैज्ञालनक अनमुान योग्य र नलतजामचुख तलु्याउन मध्यकालिन खचय संरचना 
(MTEF) पद्धलत प्रयोगमा ल्याइने छ। 

१९. संर्ीय सरकार, प्रदेश सरकार र अवय स्थानीय तहहरुसँग आपसी सहकायय र समववयको िालग 
अवतर समववय तथा सहकायय नीलत तजुयमा गररनेछ। 

२०. नगर लभि तीनै तहका सरकार मातहतका लनकायबाट सम्पाददत काययमा सहजीकरण एवं पषृ्ठपोर्ठ 
नागररक सझुाव सलमलत गठन गररनेछ। 

२१. धरान नगर के्षिमा रहेका संर्ीय सरकार र प्रदेश सरकार अवतगयत रहेका कायायियहरु अवयि 
स्थावतरण नगनय एवं हनु नददन र्वशेर् पहि एवं समववय गररनेछ। अवय थप कायायियहरुको सेवा 
धरान नगर मै र्वस्तार गनय समववय गररनेछ। 

२२. सशुासन कायम गनय आवतरीक लनयविण प्रणािी तयार गरी िाग ुगररनेछ। 
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२३. सशुासन कायम गनयकािालग सावयजलनक सनुवुाई, सामाचजक परीक्षण र सावयजलनक परीक्षण जस्ता 
काययहरुिाई लनरवतरता ददइनेछ।  

६. वन, वातावारण तथा र्वपद् व्यवस्थापन सम्बवधी नीलत तथा काययक्रम 

क. खानेपानी तथा सरसफाई 

१. धरानको जर्टि समस्याको रुपमा रहेको खानेपानीको व्यवस्थापन गनय अल्पकालिन र ददर्यकालिन 
समाधानका िालग सम्भाव्य वडाहरुमा Augmented Drinking Water System हरुको लनमायण गरी 
खानेपानीको उत्पादन तथा र्वतरण बढाइनछे। 

२. धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोडयसँगको सहकाययमा खानेपानीका चजणय तथा परुाना पाइप, 
हाइड्रोइिेचक्ट्ट्रकि िगायतका संरचनाहरु ममयत सम्भार गरी पानी आपूतीमा अवरोध शृ्रजना नहनु े
गरी व्यवस्था लमिाइनेछ। 

३. सप्तकोशी नदीबाट नगरको खानेपानीिाई आपूलतय गने व्यवस्थाको िालग प्रार्वधीक सम्भाव्यता अध्ययन 
गरी संर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहकाययमा लनमायण कायय अचर् बढाइनछे। 

४. सदुय, खदुय खोिा खानेपानी ड्याम लनमायण सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना लनमायण कायय अगाडी 
बढाइनेछ। 

५. जि पनुभयरण योजना र वर्ायतको पानी संकिन गने प्रर्वलधिाई उपयोगमा ल्याउन प्रारम्भ गररनेछ। 

६. सखु्खा तथा खानेपानीको अभाव हनुे समयमा वडा कायायियहरुसँग समववय गरी खानेपानी बोडय र 
नगरपालिकाको सहकाययमा नचजकका चोकहरुमा Water Supply point हरु स्थापना गरी पानीको 
सहज आपूती हनुे व्यवस्था लमिाइनेछ। 

७. “उपप्रमखु नगर सौवदययकरण काययक्रम” संचािन गरी नगर लभिका सडक र्कनारा र सावयजलनक 
स्थानहरुिाई हररयािी र सवुदर तथा सफा राख्न ेकायय गररनेछ। 

८. “नगर प्रमखु जिाधार संरक्षण काययक्रम” संचािन गरी धरान लभि रहेका भलुमगत पानीका मिुहरु, 
जिाधार र लसमसार क्षेिहरुको संरक्षण एवं प्रवद्धयन गदै लत श्रोतहरुबाट खानेपानी आपूलतयको प्रबवध 
लमिाइनेछ। 

९. टोि र्वकास संस्था र सामाचजक संर् संस्थाहरुसँग नगरको फोहोर संकिन तथा व्यवस्थापन काययमा 
सहकाययको नीलत लिइनेछ। 

१०. अस्पतािजवय फोहोरिाई व्यवचस्थत तलु्याउन सम्बचवधत लनकायहरुिाई पूणय रुपमा चजम्मेवार 
बनाइनेछ। जथाभावी फोहोर फाल्ने र फोहोर गने व्यचक्तिाई जररवाना तथा अवय दण्ड सजाय गने 
नीलत लिइनेछ। 

११. र्र-र्रमा पालिएका कुकुरहरुको ददशा र्पसाबजवय फोहोर सम्बचवधत कुकुर धलनिे आफैं  व्यवस्थापन 
गनुय पने छ। सावयजलनक सडकमा ल्याई ददशा र्पसाब गराएको पाइएमा कानून बमोचजम कावायही 
गने नीलत लिइनेछ। 

१२. प्िार्ष्टक जवय फोहोर लनयविण तथा वयूलनकरण गनय प्िार्ष्टक झोिाहरुको प्रयोगिाई लनरुत्सार्हत 
गररने छ। 
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१३. नगरका मखु्य स्थानहरुमा समदुायको सहकाययमा उपयकु्त जग्गाको खोचज गरी सावयजलनक 
शौचाियहरु लनमायण तथा संचािनिाई अलभयानका रुपमा अगाडी बढाइनछे। 

ख. वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

१. पूवायधार आयोजनाहरुको कायायववयन गदाय त्यस्ता आयोजनाहरुिे वातावरणमा पाने असर 
वयूलनकरणको िालग प्रारचम्भक वातावरचणय पररक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) 

अध्ययन गररनेछ। 

२. ढंुगा लगर्ि बािवुा जस्ता नदीजवय पदाथय र अवय प्राकृलतक श्रोतहरुको अनालधकृत एवं अवैज्ञालनक 
दोहन गनय ददइने छैन। 

३. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा लनमायण सम्पन्न भएको वडा नं. ६ चस्थत फोहोर मैिा प्रशोधन केवििाई 
व्यवसार्यक रुपमा संचािन गनय नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी फोहोर मैिा संकिन, व्यवस्थापन 
र उपयोगको नीलत लिइने छ। 

४. भकुम्पीय जोचखम वयूलनकरणको िालग भकुम्प प्रलतरोलध भवन तथा संरचना लनमायण काययिाई 
प्राथलमकता ददइनछे। 

५. नगर र्वपद् जोचखम व्यवस्थापन कोर्मा रकम अलभवृर्द्ध गदै प्रभावकारी श्रोत पररचािन गररनेछ। 

६. नगरको र्वपद् जोचखम नक्ट्साङ्कन गरी सोही आधारमा र्वचशष्ट प्रकृलतका र्वपद् जोचखम प्रलतकायय तथा 
पनुउयत्थान काययक्रमहरु संचािन गररनछे। 

७. सदुय जिाधार के्षििाई “No Man’s Land” बनाइनछे र सबै प्रकारका अलतक्रमणहरु रोकी त्यहा 
बनेका एवं बन्न िागेका भौलतक संरचनाहरु हटाइनेछ। नेपाि सरकारका नाममा आउन बाँकी 
जग्गा नेपाि सरकारमा ल्याइनेछ। 

८. नगर के्षिमा बढी रहेका बादरजवय कृयाकिापहरु लनयविण गनय काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। 
पञ्चकवया जंगि, धरान-१४ िाई Monkey zone िगायत अवय ववयजवत ुसंरक्षण के्षि बनाइनेछ। 

९. वन तथा वातावरण संरक्षण गदै हररयािी अलभवृर्द्ध र वनजवय उत्पादनको उपयोगमा नगरचस्थत 
सामदुार्यक वन उपभोक्ता सलमलतहरुसँग सहकायय गररनेछ। 

७. शहरी योजना तथा पूवायधार र्वकास नीलत तथा काययक्रम 

१. पूवायधार लनमायणका आयोजनाहरु संचािन गदाय िागत-िाभ र्वश्लरे्णका आधारमा उच्च नलतजा एवं प्रलतफि 
ददने, समतामिुक र्वकासको आधारको रुपमा रहने, र्पछलडएका र कम र्वकलसत के्षििाई मूि 
प्रवार्हकरणमा ल्याउन सहयोग गने आयोजनाहरु पर्हचान गरी “नगर आयोजना बैंक” तयार गररने छ। 
सो बैंकमा समार्वष्ट आयोजनाहरुमा माि बजेट र्वलनयोजन गने नीलत लिइनछे। 

२. लनमाणायलधन मदन भण्डारी िोकमागयिाई केवि मालन सो को वरपर सरुचक्षत एवं आधलुनक शहर लनमायणका 
िालग Town Planning गरी कायायववयनमा ल्याइनेछ। 

३. धरान उपमहानगरपालिकामा समावशे भएका सार्वक र्वष्णपुादकुा र पाँचकवया गा. र्व. स.का के्षिहरुमा 
पक्की सडक पहुँच र्वस्तारका िालग र्वशरे् काययक्रम संचािन गररनछे। 

४. नगरको प्रथम पञ्चवर्र्यय आवलधक योजना तजुयमा गरी कायायववयन गररनेछ। 
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५. नगर लभिका सडक पूवायधार, ट्रार्फकको वैज्ञालनक व्यवस्थापन र ददर्यकालिन िगानी मागय दशयनका िालग 
नगर सडक गरुुयोजना तजुयमा गरी कायायववयनमा ल्याइनछे। 

६. एर्ककृत शहरी र्वकास योजनाद्वारा लनददयस्ट गरेका पूवायधारहरुको लनमायण काययका िालग संर्ीय सरकार, 
प्रदेश सरकार र साझेदारहरुसँगको सहकाययिाई लनरवतरता ददइनछे। 

७. नगरको र्वकासमा रुपावतरणकारी पररवतयन ल्याउन सक्ट्ने केर्ह ठुिा आयोजनाहरु पर्हचान गरी नगर 
गौरव आयोजनाका रुपमा कायायववयन गररनेछ र त्यस्ता आयोजनामा श्रोतको अभाव हनु ददइने छैन। 

८. एर्ककृत शहरी र्वकास योजना तजुयमा गरी अव्यवचस्थत वसोवासिाई व्यवचस्थत तलु्याउन एर्ककृत वस्ती 
र्वकास आयोजना संचािन गररनेछ। र्र नम्बर र्वतरण काययिाई लनरवतरता ददइनेछ। 

९. धरान चक्रपथ लनमायणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त सडकका पूवय-पचिम र उिर-दचक्षण लिङ्क रोडहरु 
लनमायण गने अवधारणा कायायववयन गररनछे। 

१०. सदुय एवं सेउती खोिामा लनरवतर रुपमा तटबवध लनमायण कायय अचर् बढाई कररडोर रोड अवधारणा अचर् 
बढाइनेछ। 

११. धरानको गहनाको रुपमा रहेको रार्िय सभागहृिाई ममयत तथा पनुलनमायण गरी सभा समारोहहरु सभागहृमा 
संचािन गनय प्राथलमकता ददइनेछ। 

१२. र्वगत देचखका लनमायणालधन तथा अधरुा योजनाहरुिाई सम्पन्न गनय क्रमागत रुपमा बजेट र्वलनयोजन 
गररनेछ। 

१३. र्र लनमायणमा जनताको अनतु्पादक खचय नहोस ्र पुजँी चिायमान होस ्भने्न उद्देश्यिे र्र लनमायण गनुय 
पूवय नगरवासीिाई र्रको आवश्यकता, र्रको िागत, मापदण्ड र उपयोग सम्बवधमा लनिःशलु्क परामशय 
ददईनेछ। 

१४. नेपाि रार्िय भवन संर्हता २०६०, वस्ती र्वकास, शहरी योजना तथा भवन लनमायण सम्बचवध मापदण्ड 
२०७२, रार्िय भ-ूउपयोग नीलत, भवन तथा योजना मापदण्ड २०५६ िगायतका रार्िय प्रादेचशक इवं 
स्थानीय भलूम व्यवस्थापन तथा भवन लनयमन सम्बचवध ऐन, मापदण्ड तथा लनदेचशकाहरुिाई कडाईका 
साथ िाग ुगरी सरुचक्षत एवं व्यवचस्थत लनमायण गने नीलतिाई लनरवतरता ददइनेछ। 

१५. नगर क्षेि लभि बने्न संस्थागत सावयजलनक तथा व्यापाररक भवनहरुमा पार्कय ङ्ग स्थिको व्यवस्था अलनवायय 
गनुय पने नीलत लिइनछे। आवासीय भवनमा “एक र्र-एक र्वरुवा” नीलतिाई लनरवतरता ददइनछे। 

१६. भवन लनमायण अनमुलत प्रकृयािाई प्रर्वधीमा आधाररत तलु्याई सहचजकरण गररनेछ। 

१७. नगर लभि भ-ुउपयोग नीलत िाग ुगदै जाने नीलत लिइनेछ। 

१८. धरान क्षेि लभिका कोशी राजमागय र मदन भण्डारी राजमागयको लसमाना (एिाइवमेवट) सम्बवधमा 
देचखएको अवयौितािाई हटाउन बाइपास रोडको लनमायण व्यवस्थापनको कायय अगाडी बढाउन संचर्य 
सरकारसँग साथयक पहि तथा समववय गररनेछ । शहरी सडकको मापदण्डिाई आवश्यकताको आधारमा 
कायम गरी िामो समयदेखीको सडक मापदण्डको समस्यािाई समववय गरी समाधान गररनेछ। 

१९. उपमहानगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेको भौलतक संरचनाहरुको आवलधक रुपमा ममयत सम्भार कायय 
सम्पन्न गररनेछ । 



13 
 

२०. खाद्य गणुस्तर लनयमनका िालग धरान केचविय क्ट्याम्पस हाचिसारसँग सहकाययमा संचािन हनुे गरी खाद्य 
प्रयोगशािा लनमायण गररनेछ। 

२१. “एक वडा-एक पाकय ” लनमायण नीलतिाई लनरवतरता ददइनछे। 

२२. लनमायणालधन धरान बसपाकय िाई समयमै सम्पन्न गरी आगामी आ.व. बाट प्रयोगमा ल्याइनेछ। 

२३. धरान उपमहानगरपालिकाको लसमा क्षेि यर्कन गरी नगर लसमानामा किात्मक तथा धरानको ऐलतहालसक 
मौलिकता झचल्कने गरी स्वागतद्वारहरुको लनमायण गररनेछ। 

२४. लनमायणालधन बसपाकय  तथा एर्ककृत जग्गा र्वकास काययक्रमिाई स्रोत सलुनचितता गरी तोर्कएकै समयमा 
परुा गररनेछ। 

२५. पूवायधार र्वकासका ठुिा आयोजनाहरुिाई बहवुरे् योजनामा समावेश गररनछे। 

 

८. राजस्व तथा आवतररक श्रोत पररचािन नीलत तथा काययक्रम 

१. धरान उपमहानगरको आवतररक राजस्व अलभवृर्द्धका िालग करका नयाँ सम्भाव्य क्षेिहरु पर्हचान 
गररनेछ।  

२. करको दर सम्भव भएसम्म वयूनतम गदै करको दायरा र्वस्तार गने नीलत लिइनछे। 

३. वडा कायायियहरुसँग समववय गरी र्र बहाि करमा रहेको चहुावट लनयविण गनय र्रधनी र वहािमा 
रहनेहरुको अलभिेख अध्यावलधक राख्न ेप्रणािी र्वकास गररनेछ। 

४. र्वगतदेचख लिज वा वहािमा िगाइएका उपमहानगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका संरचनाहरुको हाि 
प्रचलित बजार दर समतेिाई आधार मानी बहाि रकम पनुराविोकन गररनेछ। अवय पाकय  तथा 
मनोरञ्जनात्मक स्थिहरुको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको प्रत्यक्ष संिग्नताद्वारा गैरकर आम्दानी 
बढाइनेछ। 

५. ढंुगा, लग,िी बािवुा जस्ता नदीजवय पदाथयको लबक्री र्वतरण, ठेक्का व्यवस्थापनमा संर्ीय वन सम्बवधी 
कानूनिे जर्टिता उत्पन्न गरेको तथा अत्यालधक दोहनिाई लनरुत्सार्हत गनय वैकचल्पक पद्धलतको रुपमा 
नगरपालिका आफैिे उत्खनन गरी लबक्री र्वतरण तथा उपयोग गने नीलत अविम्बन गररनेछ। 

६. आवतररक आय व्यवस्थापन,प्राकृलतक स्रोत लबर्क्र सम्बचवध ऐन तथा लनयमाविी तजुयमा गरी राजस्व 
पररचािनिाई थप व्यवचस्थत तलु्याइनछे। 

७.  प्रगलतचशि कर प्रणािी अविम्बन गरी नागररकहरु लबच रहेको असमानता वयूलनकरण गदै िलगनेछ। 

८. करदाताहरुको अलभिेख व्यवस्थापन सदुृढ गदै उत्कृष्ट करदाताहरुिाई परुस्कृत तथा सम्मालनत गने 
नीलत लिइनेछ। 

९. करदाताहरुिाई आफुिे लतनुय पने मोटामोटी कर दार्यत्व र कर लतने समयलसमा समयमै जानकारी ददन 
लनजहरुको सेि नम्बरमा र्वद्यलुतय प्रणािीद्वारा सवदेश प्रावर्हत गने नीलत लिइनछे। 

१०. कर प्रशासनिाई सूचना प्रर्वलधमैिी एवं करदातामैिी तलु्याउदै िलगनेछ। 

११. अव्यवचस्थत वसोवासीहरुिाई िगाउदै आएको र्रधरुी करिाई लनरवतरता ददइनछे। र्रको संरचना र 
प्रकृलत अनसुार दरहरुको प्रगलतचशि पनुराविोकन गररनछे। 

१२. आथीक वर्य २०७७/७८ को लतनय बझुाउन बाँकी कर बक्ट्यौता २०७९ कालतयक मसावत सम्म बझुाउन 
ल्याउने करदातािाई िाग्न ेजररवानामा ४५% छुट ददइनेछ। 
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१३. आवालसय के्षिमा रहेका कवाडी व्यवसायहरुको व्यवस्थापनका िालग वस्ती क्षिे भवदा बार्हर जग्गाको 
खोजी गरी कवाडी जोन क्षेिमा उक्त व्यवसायहरु संचािन गररने व्यवस्था गररनेछ। 

 

अवत्यमा यो नीलत तथा काययक्रमको सफितापूणय कायायववयन हामी सबैको साझा कतयव्य रहेको हुँदा सबैको साथ 
सहयोगको िालग अर्पि गदै उपचस्थत सबैिाई हाददयक धवयवाद व्यक्त गदयछु।  

धवयवाद !   नमस्कार !!   जय धरान !!! 


