
नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 
जनताको ठूलो संघर्ष र बललदानबाट प्राप्त संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको संविधान 
२०७२ बाट स्थापना भएको गौरादह नगरपाललका स्थानीय सरकारको छैठौं नगरसभामा नीलत 
तथा कायषक्रम प्रस्ततु गने मौका पाएकोमा अत्यरतै गौरिान्त्रित भएको छु।यस अिसरमा 
लोकतरि प्रालप्तका लालग संघर्ष गरर आफ्नो जीिन उत्सगष गने महान ज्ञात-अज्ञात शहीदहरु 
प्रलत सम्मान सवहत श्रद्वाञ्जली अपषण गनष चाहरछु। गौरादह नगरपाललकाको छैठौँ नगरसभासम्म 
आइपगु्दा नगरपाललकाको सिाषङ्गीण विकास र वहतका लालग योगदान ददनहुनेु यस नगरपाललकाका 
नगरिासी आमा-बबुा, दाजभुाई दददी-बवहनीहरु, झापा क्षेि नं. ५ का संङ्घीय सासंद सम्माननीय 
प्रधानमरिी ज्यू, संङ्घीय सरकार, संङ्घीय सासंद क्षेि नं. ४, प्रदेश सरकार, माननीय प्रदेश मरिी 
एिं प्रदेश सासंदज्यूहरु, अहोराि काम गरररहन ुभएका सम्पूणष जनप्रलतलनलध, कायषपाललकाका 
साथीहरु, राजनीलतक दल, कमषचारी, लनजी क्षेि तथा सम्पूणष संघसंस्था, सरुक्षा लनकाय तथा 
पिकारज्यूहरुमा आभार प्रकट गनष चाहरछु।   

हाल विश्व माहामारीको रुपमा फैललएको COVID 19 बाट पूरा विश्व आक्रारत भएको र यसबाट 
हाम्रो देश नेपाल समेत अछुतो नरहेको सिषविददतै छ। COVID 19 को कारणबाट विश्वमै आलथषक 
गलतविलध ठप्प जस्तै भएको, मालनसको दैलनक जीिनयापनमा समेत प्रत्यक्ष असर पगुेको, लाखौँ 
मालनसहरुमा COVID 19 बाट संक्रलमत भई लाखौँको संख्यामा मतृ्यसुमेत भएको र यो क्रम अझै  
द्रतु गलतमा िढीरहेको देन्त्खरछ।यस COVID 19 को प्रभािबाट विश्व अथषतरिले ठूलो मूल्य 
चकुाउने अिस्था देन्त्खरहेको छ।हाम्रो जस्तो कम विकलसत राष्ट्र जसका धेरै आलथषक गलतविलध 
विदेश सँग भर परेको अिस्था र यहाँबाट लाखौंको संख्यामा नेपाली यिुा रोजगारीको खोजीमा 
लछमेकी राष्ट्र भारत लगायत खाडी तथा विश्वको अरय देशहरुमा गएको अिस्था बारे हामी सबै 
जानकार नै छौँ।यस्तो अिस्थामा हाम्रो गौरादह नगरपाललकाबाट समेत हजारौँको संख्यामा 
विदेशमा कामको खोजीमा गएका र हाल COVID 19 को कारण बेरोजगार भई आफ्नो घर 
फवकष रहेको अिस्था छ।COVID  19 को कारण विदेशबाट फवकष एका बेरोजगार र यहाँ उनीहरुसँग 
आन्त्श्रत रहेका पररिारलाई रोजगारी ददने र उनीहरुलाई कामको खोजीमा विदेन्त्शन ुनपने अिस्था 
लसजषना गनुष एउटा मखु्य चनुौती थवपएको छ।COVID 19 को संक्रमणबाट हाम्रो गौरादह 
नगरपाललका पलन अछुतो रहेको छैन र लछमेकी राष्ट्र तथा अरय तेस्रो मलुकुबाट फवकष रहेका 



हाम्रा नगरिासीमा यो संक्रमणको अिस्था अझ बढी देन्त्खने अिस्था छ।संक्रमणको अिस्थालाई 
कम गनष यसरी विदेश बाट आएका दाजभुाई, दददीबवहनी हरुलाई सरुन्त्क्षत रुपमा क्िारेरटाइनमा 
राखी COVID 19 संक्रमण भए/नभएको जाँच गराई संक्रमण नभएकोलाई घर पठाउने व्यिस्था 
लमलाउने र संक्रलमतलाई आइसोलेसन तथा हन्त्स्पटलहरुमा उपचारको लालग पठाउन सकेमा 
समदुायलाई संक्रमणबाट बचाउन सवकरछ।जीिन रहे माि अरय कुरा रहनेहुँदा गौरादह 
नगरिासीको जीिनरक्षा गनुष नगरको पवहलो प्राथलमकता हो।हामीसँग उपलब्ध स्िास््यकमीको 
सही पररचालन, क्िारेरटाइनको सही व्यिस्थापन, सबै राजनैलतक दल, जनप्रलतलनलध, सामान्त्जक 
संघ संस्था, सरुक्षा लनकाय तथा सरोकारिालाहरुबाट हालमा भएजस्तै समरिय, सहकायषलाई 
अझ बढी प्रभािकारी रुपमा अगालड बढाएमा COVID 19 को समस्यालाई धेरै हदसम्म कम 
गनष मद्दत  लमल्ने देख्दछु। 

करीि नब्बे प्रलतशत कृवर् र पशपुालमा आधाररत जनसंख्या रहेको यस नगरपाललकाको 
भविष्य पलन यवह कृवर् र पश ु क्षेिको चौतफी विकासमा नै हनेु कुरा हामी सबैले बझु्न 
सक्नपुदषछ।यसथष कृवर् र पशलुाई व्यिसायीकरण, उत्पादन तथा रोजगारमूलक एिम ्
आयआजषन गने माध्यमको रुपमा उपयोग गनुष हामी गौरादह नगरिासीको दोस्रो प्राथलमकता 
देन्त्खरछ।       

 गौरादह नगरपाललका २०७२ सालबाट स्थापना भएको नयाँ नगरपाललका भएको 
कारणले पूिाषधारको वहसाबले अरय परुाना नगरपाललकाहरु भरदा केही पलछ रहेको हामी सबै 
जानकार नै छौँ तथावप सबै िडाहरुमा अलत आिश्यक सिारीसाधनहरु आितजाित गनष सक्ने 
अिस्था हाल लसजषना भइरहेको र पूिाषधारको वहसाबले केही िडाहरुको स्िास््य चौकी, 
सामदुावयक तथा सहकारी भिनहरु लनमाषण भएको र केही िडाहरुमा लनमाषण हनेु क्रममा रहेका 
र धेरै सामदुावयक विद्यालयहरुको भिन लनमाषण भइसकेका र लनमाषण हनेु क्रममा रहेका 
छन।्गौरादह नगरपाललकामा रहेका गौरादह, स्कुलचौन, ग्िालडवु्िा बजार स्तरोन्नलत भइसकेको 
र केही अरय मखु्य बजारहरु पलन स्तरोन्नलत हनेु क्रममा रहेका छन। प्रदेश तथा संघको 
लगानीमा केही ठूला सडक, पलु, कल्भटष, बजार व्यिस्थापनका ठूला पूिाषधारका कायषहरु 
अगालड िढीरहेको हुँदा पूिाषधारको क्षेिमा समेत अबको केही िर्षमा गौरादह नगरपाललका अरय 
परुाना नगरपाललकाहरुको दाँजोमा आउन सक्ने देन्त्खरछ। 



नगरसभा सदस्य ज्यूहरु 

अब म गौरादह नगरपाललकाबाट आगामी िर्ष ०७७/०७८ मा ललइने नीलतहरु प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहरछु। 

सीलमत श्रोत साधनबाट जनताको स्िास््य, कृवर्, पशपुालन, न्त्शक्षा, नगरका गौरिका आयोजना 
लगायत पूिाषधार विकास र अलत विपन्न गरीब तथा लन्त्क्षत समूहको जीिनस्तर सधुार एिम ्
यिुा स्िरोजगार तथा रोजगारी लसजषना, विपद् व्यिस्थापन तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन, सशुासन, 
खेलकूद विकास, खानेपानी, सूचना प्रविलध तथा सञ्चार, सामान्त्जक सरुक्षा एिम ्धमष संस्कृलतको 
जगेनाष गरर नगरको सिाषङ्गीण विकास गनष ललएका नीलतहरु यस गररमामय सभामा पेश गने 
अनमुलत चाहरछु। 

स्िास््य तथा खानपेानी  

१. COVID 19 को महामारीलाई ध्यानमा राखी नगरपाललकाको लनन्त्ित क्षेिमा क्िारेरटाइन, होन्त्ल्डङ् 
तथा आिश्यकता अनसुार व्यिन्त्स्थत आइसोलेसनको व्यिस्था लमलाइने छ। 

२. COVID 19 लगायत अरय सरुिा रोग लनयरिणको लालग गठन भएको नगरस्तरीय तथा 
िडा स्तरीय Rapid Response Team(RRT), रोग लनदान तथा खोजी कायष(Contact Tracing) 
को लालग Case Investigation and Contact Tracing Team लाई लनररतरता ददइनेछ। 

३. सरुिा रोग लनयरिणका लालग डाक्टर तथा जनस्िास््य विज्ञहरुको आिश्यक व्यिस्था 
लमलाइने छ। 

४. महामारीमा Frontline मा काम गने स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी लगायतका कमषचारीहरुको 
व्यन्त्िगत सरुक्षाको लालग आिश्यक सामारी ी तथा बीमाको व्यिस्था लमलाइनेछ। 

५. स्िास््य सम्बरधी जानकारी तथा सूचना जनतासम्म परु्रयाषउन तथा जनताबाट आिश्यक 
जानकारी ललन नगरपाललकाले हाम्रो नगर स्िास््य Apps सञ्चालनमा ल्याउने छ। 

६. खोप सेिालाई प्रभािकारी बनाउनका लालग हाल व्यन्त्िको घरमा सञ्चालनमा रहेका 
खोप न्त्क्ललनकलाई व्यिन्त्स्थत गनष नगरपाललकाबाट आफ्नै स्िालमत्िको खोप केरद्र 
लनमाषण गररनेछ। 



७. बाल स्िास््य कायषक्रमलाई प्रभािकारी िनाउन, नगरलाई कुपोर्णमिु नगर बनाउन, 
गभाषिस्था देन्त्ख Iron, calcium वितरण कायषक्रमलाई लनररतरता ददइनेछ। 

८. घरमा हनेु सतु्केरी दर घटाउन (Zero Home Delivery नगरपाललका िनाउन) का लालग 
सबै स्िास््य चौकीहरुमा Birthing Center स्थापना गने, सतु्केरी पोर्णभत्ता कायषक्रमलाई 
लनररतरता ददने तथा नजीकको अस्पतालसम्म पगु्न लनशलु्क एम्बलेुरस सेिाको व्यिस्था 
लमलाइनेछ। 

९. नगरपाललकाबाट विद्यालय स्िास््य न्त्शक्षा कायषक्रम माफष त ्वकशोर-वकशोरीमैिी न्त्शक्षा 
सञ्चालन, सामदुावयक तथा लनजी विद्यालयहरुका विद्याथीहरुको लनयलमत शारीररक 
परीक्षण (दाँत, मखु, आखँा) कायषक्रमलाई अगालड बढाइनेछ। 

१०. विलभन्न रोगहरुको पवहचानको लालग नगर स्िास््य चौकी, आधारभतू स्िास््य 
चौकीहरुमा ल्याब सेिा सचुारु गररने छ। 

११. जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, बालबाललका तथा मवहला लन्त्क्षत स्िास््य 
न्त्शविरहरु(प्रोस्टेट, मटुु रोग, मोलतविरद,ु स्तन तथा पाठेघर क्यारसर, पाठेघर खस्ने 
जस्ता)विलभन्न अस्पतालहरुसँग समरिय गरर सञ्चालनमा लनररतरता ददइनेछ। 

१२. ठूला रोगहरु(मटुु, वकड्नी, क्यारसर, मन्त्स्तष्कघात, स्पाइनल इरजरुी जस्ता) 
रोगका लालग अस्पतालसम्म पगु्न सक्ने अिस्था नरहेका अलत विपन्न गरीब जनतालाई 
अस्पतालसम्म जान आउनका लालग आिश्यक सहयोगको व्यिस्था लमलाइने छ र यस्ता 
रोग र विपन्न िगषलाई आिश्यक और्धीको समेत व्यिस्था लमलाइने छ।  

१३. मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाको सेिालाई अझ िढी प्रभािकारी बनाउन आिश्यक 
व्यिस्था लमलाइने छ। 

१४. सबै नगरिासीहरुलाई  स्िास््य िीमा गनष उत्प्ररेरत गररने छ एिम ्अलत विपन्न 
पररिारको हकमा नगरपाललकाले लनशलु्क स्िास््य बीमा गने व्यिस्थाको सरुुिात 
गररनेछ।गौरादह अस्पतालबाटै स्िास््य िीमाको अरय अस्पतालमा रेफर गररने व्यिस्था 
लमलाइनेछ। 

१५. नगरपाललकामा रहेको एम्बलेुरसलाई चौिीसै घण्टा सेिा ददने व्यिस्था लमलाउने 
र थप एउटा शििाहन सञ्चालनमा ल्याउने व्यिस्था लमलाइनेछ।  



१६. गौरादह स्िास््य चौकी १५ बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नलत भइसकेकोले आिश्यक 
पूिाषधार लनमाषणको व्यिस्था लमलाइनेछ।साथै मापदण्ड परुा भएका स्िास््य चौकीहरुलाई 
स्तरोन्नलत गनष आिश्यक पहल गररने छ। 

१७. लनजी क्षेि बाट गौरादह नगरपाललकालभि विज्ञसवहतको स्तरीय हन्त्स्पटल स्थापना 
गरर सञ्चालनमा ल्याउन आिश्यक कर छुट लनन्त्ित अिलध सम्म ददई उत्प्ररेरत गररनेछ। 

१८. नगरपाललका लभि कोही नगरिासी, आमाबबुा, दाजभुाई दददी-बवहनीहरु आखँामा 
लाग्ने मोती विरद,ु जलविरद ुर Pterygium रोग बाट अरधो हनु ुनपरोस ्भनी जनतासँग 
नगरपाललका कायषक्रम सञ्चालनमा ल्याउन कोर् खडा गरर नन्त्जकका आखँा अस्पतालहरु 
सँग समरिय गरर लनशलु्क उपचार गने व्यिस्था लमलाइने छ। 

१९. प्रत्येक िडामा कम्तीमा एउटा योग तथा वफटनेश सेरटर स्थापना गररनेछ। 

२०. सरसफाईका लालग विलभन्न सचेतनामूलक कायषक्रम सािषजलनक स्थलहरु 
(विद्यालय, मन्त्रदर, बजार, टोलबस्ती) तथा नगरिासीहरुलाई जानकारी गराउने गरर 
प्रचारप्रसार गररने कायषलाई लनररतरता ददइनेछ।      

२१. सबै जनतालाई स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्था लमलाउन नगरमा सञ्चालनमा रहेका 
खानेपानी संस्थाको क्षमता िदृद्व गने र लनमाषणाधीन तथा सञ्चालनमा नरहेका खानेपानी 
संस्थालाई आिश्यक लनमाषण तथा ममषतसधुार गरर सञ्चालनमा ल्याइने व्यिस्था लमलाइने 
छ। गरीब तथा विपन्न िगषका जनतालाई खानेपानीको सेिा परु्रयाषउन खानेपानी संस्थासँग 
आिश्यक सहकायष गरर कायषक्रम अगालड बढाइने छ। 

२२. खानेपानी संस्थाबाट सेिा नपगुेका, भलूमगत कल, ट्यूिेलको सवुिधाबाट 
खानेपानीको उपभोग गनष नसकेका अलत विपन्न िगषलाई लनशलु्क कल ट्युिेल वितरण 
गररने व्यिस्था लमलाइनेछ र सबै भलूमगत खानेपानीको स्िच्छता मापन गने व्यिस्था 
लमलाइने छ। 

  



कृवर्, पशपुालन तथा सहकारी 
कृवर् 

१. आधलुनक, उत्पादनमखुी, रोजगारमूलक, व्यिसावयक कृवर् प्रणालीमा जोड 
ददइनेछ।साथै तीन िाली उत्पादन तथा जमीन बाँझो राख्न नपाउन ेनीलत ललइनछे। 
जमIन बाँझो राख्नलेाई लनरुत्साहन गनष आिश्यक व्यिस्था लमलाइनेछ। 

२. कृवर्, बाली उत्पादन तथा छनौटको लालग नगरपाललका लभिका सबै माटोको 
परीक्षण गरर आिश्यकता अनसुार उपचारको व्यिस्था लमलाइने छ।यसका लालग 
यस नगरपाललकालभि सञ्चालनमा रहेका गौरादह कृवर् क्याम्पस, पूिाषञ्चल कृवर् 
क्याम्पसमा र माटो परीक्षण प्रयोगशाला, सरुुङ्गासँग आिश्यक समरिय र सहकायष 
गने व्यिस्था लमलाइन ेछ। 

३. कृर्कले लगाएको बालीमा विलभन्न रोग, बाढी तथा वकराले क्षलत परु्रयाषई कृर्कको 
बाली नोक्सानी हनु े गरेको यथेष्ट उदारहणहरु रहेका छन,् जसका कारण 
कृर्कलाई खेतीमा नैराश्यता छाएको नगरपाललकाले महससु गरेको छ।यस्तो 
क्षलतबाट कृर्कलाई राहत परु्रयाषउन कृर्कको समेत सहभालगता गराई 
नगरपाललकामा बाली राहत कोर् खडा गरर कायषविलध बनाई सञ्चालनमा ल्याइन े
छ जसबाट कृर्कलाई खेती गनष थप उत्साह लमल्नेछ।  

४. सामूवहक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरर कृवर्मा यान्त्रिकीकरणमा जोड ददइनछे, 
साथै त्यस्ता कृवर्यरि पवहचान गरर सिषसलुभ कृर्कसम्म परु्रयाषउन े व्यिस्था 
लमलाइने छ।यसका लालग लनजी के्षिसँग सहकायष गरर नगरलभि एक कृवर् 
यान्त्रिकरण यलुनट स्थापना गररन ेछ।   

५. Covid 19 का कारण लछमेकी राष्ट्र भारत तथा तेश्रो मलुकुबाट रोजगारी गमुाई 
स्िदेश फकेका तथा नगरपाललका लभिै रोजगारीको खोजीमा रहेका यिुाहरुलाई 
समेटेर भविष्यमा विदेशमा रोजगारीको लालग जान ुनपने िातािरण लसजषना गनष 
त्यस्ता यिुाहरु सँग भएको सीप र ज्ञानको पवहचान गरर व्यिसावयक तरकारी 



तथा फलफूल (च्याउ, स्रिेरी, कुररलो, मेिा, केरा, प्याज, खोसाषनी, लसनु, 
ड्रयागन फु्रट्स, खबुषजा/तबुषजा, कागती, करेला, आल)ु जस्ता खेती गनष उत्सावहत 
गररनेछ। यसका लालग नगरपाललकाले उन्त्चत जग्गा खोजी गनष सहजकताषको 
काम गने तथा आिश्यक पानी, लबजलुी, बीउबीजन तथा उपकरणको समेत 
व्यिस्था लमलाउँदै ललगनेछ। यसको लालग यिुा कृवर् उद्यम कोर्को स्थापना गरर 
सञ्चालनमा ल्याइन ेछ। 

६. Covid 19 को कारण कृर्कबाट उत्पाददत तरकारीहरु बजार नपाएर खेतमै लबलरी एर 
सडेगलेको देन्त्खएका उदारहणहरु छन।् यस्तो अिस्था भविष्यमा फेरर 
नदोहोररयोस ् भन्नका लालग उत्पाददत केही जातका तरकारीहरुलाई सकुाएर 
प्याकेन्त्जङ्ग गरर बाहै्र मवहना बजारमा ल्याउन सवकन ेआिश्यक व्यिस्था लमलाइन े
छ। 

७. व्यिसावयक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ, यसका लालग उन्नत जातका 
बीउबीजन उपलब्ध गराउनकुा साथै कृर्कले उत्पादन गरेका तरकारी बजारसम्म 
परु्रयाषउन ठाउँ ठाउँमा भण्डारण तथा न्त्चस्यान केरद्रहरु लनमाषण गररदै ललगने छ। 

८. बखे धान लगाउन पयाषप्त लसँचाइको व्यिस्था नहनु,ु धान कावटसकेपलछ सकुाउन े
ठाउँको उपलब्धता नहनु ु तथा भण्डारणको उपयिु व्यिस्था नहुँदा कृर्कले 
उन्त्चत मूल्य नपाउन ेकारण बखे धान खेतीमा कृर्कको आकर्षण कम हनु ेएउटा 
मखु्य कारण पलन हो।यस समस्याको सामधानको लालग कृर्कहरुलाई आिश्यक 
िोररङ वितरण, धान सकुाउने ठाउँको लनमाषण तथा भण्डारण गने स्थान र प्रविलध 
समेतको आिश्यक सरुुिात गररन ेछ। 

९. उन्नत जातको धान, मकैको बीउ तथा प्रविलधमा कृर्क आफैले उत्पादन गनष 
सक्न ेव्यिस्था लमलाउनका लालग आिश्यक बीउ तथा प्रविलध उपलब्ध गराइन े
छ। 

१०. स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा प्रिधषन गनष मखु्य बजारहरुमा 
कोसेली घरको स्थापना, मखु्य बजारहरुमा स्थानीय द्वारा उत्पाददत तरकारी 



बेचलबखन गने छुटै्ट पवहचान सवहतको विक्री कक्षको स्थापना र गौरादहमा रहेको 
लनमाषणधीन कृवर् थोक बजारको आिश्यक पूिाषधार तयार गरर सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ। 

११. नगर तथा िाडष स्तरमा अगिुा कृर्कहरुको संगठन लनमाषण गरर कृवर्का 
प्रविलध र सेिा सवुिधाका सम्बरधमा कृर्कमाझ परु्रयाषउने माध्यमको रुपमा 
पररचालन गररदै ललगनछे।  

१२. गौरादह नगरपाललकालभि रहेका गौरादह कृवर् क्याम्पस तथा पूिाषञ्चल कृवर् 
क्याम्पससँग बाली विकास तथा कृवर्का सबै वक्रयाकलापमा आिश्यक सहकायष 
र समरिय गरर कृर्कहरुलाई बढी भरदा बढी लाभ ललन ेिातािरण तयार गररन े
छ। 

१३. ठाउँ ठाउँमा एवककृत नमूना कृवर् फमष लनमाषण गनष कृर्कलाई प्रोत्साहन 
गरर कृवर् प्रविलधको प्रचारप्रसारमा जोड ददइने छ।यस्तो फमष लनमाषणमा लनजी 
के्षि, अगिुा कृर्क एिम ्विदेशमा कृवर् ज्ञान सीप लसकेर आएका यिुाहरुलाई 
प्रोत्साहन गररने छ। 

१४. फलफूल तथा तरकारी (च्याउ, केरा, भइँुकटहर, आल,ु प्याज, अदिुा, 
लसनु, कुररलो, माछा, मौरी) जस्ता कृवर् उत्पादनको विकासका लालग नगरलभि 
संभाव्य पकेट के्षि पवहचान गरर घोर्णा गररने छ। 

१५. सामदुावयक मौरीपालन कायषलाई प्रोत्साहन गरर मौरीको घारमा केही 
अनदुानको व्यिस्था लमलाइने छ। 

१६. कृवर् तथा पश ु विकास के्षिमा कृर्कलाई प्रोत्साहन गनष आिश्यक क्षिे 
पवहचान गरर कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ र यसका लालग आिश्यक प्राविलधकको 
व्यिस्था लमलाइनेछ। 

१७. बीउबीजन तथा मलखादमा आिश्यक अनदुानको व्यिस्था लमलाइन े
छ।गौरादह नगरपाललका लभि धान, मकै तथा माछा उत्पादनको अनसुरधान 
केरद्र स्थापनाको लालग आिश्यक पहल गररनेछ। 



पशपुालन 

१. Covid 19 बाट प्रभावित भई विदेशमा रोजगारी गमुाई आफ्नो घर आई बसोबास 
गरेका बेरोजगार यिुाहरु तथा यहीीँ रोजगारीको खोजीमा रहेका यिुाहरुलाई 
व्यिसावयक रुपमा पशपुक्षी पालन गनष आकर्षण गररन ेछ।यसका लालग उन्नत 
जातका बाख्रा, बोका, िङ्गुर, कुखरुा , कालो सुँगरु, माछा, टकी, काललज, अन्त्स्रच, 
गाई, भैँसी, राँगापालन गराउन त्यस्ता यिुाहरुको पवहचान गरर व्यािसावयक रुपमा 
लाग्न प्ररेरत गररन ेछ।यसका लालग यिुाहरुको समूह बनाई व्यिसावयक फमष 
दताष गने, आिश्यकता अनसुार उन्नत जातका िीउ तथा गोठ सधुारका कायषक्रम 
बाट सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। 

२. व्यिसावयक रुपमा पशपुक्षी तथा माछा पालन गदाष ठूलो मािमा दाना आिश्यक 
पने र समयमा नै दाना उपलव्ध नहुँदा पशपुक्षीको उत्पादकत्िमा ह्रास आउन े
एिम ्मनष पलन सक्न ेअिस्था आउन ेहुँदा सो समस्या बाट उरमनु्त्ि ददलाउन 
प्रत्येक िडामा कन्त्म्तमा एउटा (मध्यम तथा साना खालका) दाना उत्पादन गने 
मेसीन तथा स्लाइस मेसीन समूह तथा फमषमा रहन ेगरर आिश्यक कायषविलध 
बनाई उपलब्ध गराइन ेछ। 

३. व्यिसावयक लोकल कुखरुा पालन गने कृर्कहरुले हाल चल्ला खरीद गदाष अरय 
न्त्जल्लाबाट खरीद गनुष पने जसले गदाष चल्ला खरीद मूल्य िढी पने र समयमा 
उपलब्ध  समेत हनु नसक्ने भएको हुँदा नगरपाललका लभि चल्ला उत्पादन गने 
मध्यम खालको ह्याचरी मेसीन लनजी तथा सहकारी संघ संस्थाहरुसगँ साझेदारीमा 
सञ्चालनमा ल्याईनेछ।यस बाट कुखरुाको चल्लामा हाल कृर्कले खरीद गरररहेको 
मूल्यमा कमी आउन े लक्ष ललइएको छ।यस्ता वकलसमका मेसीन खरीद गरर 
व्यिसावयक रुपमा ह्याचरी सञ्चालन गनष लनजी के्षिलाई समेत प्रोत्साहन गररन े
छ। 

४. गाई, भैंसी, बाख्राको नस्ल सधुार गनष अलनिायष रुपमा कृलिम गभाषधान गने रणनीलत 
ललई नगरपाललकाबाट नै सामरय लागतमा सेिा उपलब्ध गराइने छ। 



५. अलनिायष रुपमा पश ुबीमा गनष उत्प्ररेरत गररन ेछ।यसका लालग नगरपाललका बाट 
कृवर्, सहकारी लगायत संघ संस्था माफष त बीमा गने कायषमा सहकायष गररनेछ। 

६. व्यिसावयक रुपमा कृवर् तथा पशपुालनमा काम गने यिुाहरुलाई विलभन्न 
बैंक,सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरु सँग सरल कजाष पाउन सक्ने िातािरण तयार 
गनष त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरु सँग नगरपाललकाले आिश्यक छलफल अगालड 
बढाउने छ। 

७. सहकारी तथा कृवर् समूह माफष त नगरका आिश्यक ठाउँहरुमा दधु संकलन केरद्र 
स्थापना गरेर वकसानलाई बजारको सरलीकरणको व्यिस्था लमलाइने छ। 

८. लनजी क्षेि सँग समरिय गरर दधु तथा दगु्ध पररकार उत्पादन गने साना तथा 
मझौला उद्योगहरु स्थापना गरर सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गररन ेछ। यसका 
लालग नगरपाललका बाट सबै प्रकारका करहरु केही िर्षका लालग छुट ददन े
व्यिस्था लमलाइनेछ। 

९. पशजुरय पदाथषको गणुस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधीकरण र बजारीकरणमा 
प्राथलमकता दददै िडा तहहरुमा सेिा(पश ु सेिा तथा कृवर् सेिाका) केरद्रहरु 
लबस्तार गरर रोग लनदानका लालग प्रयोगशाला सेिा विस्तार गररन ेछ। 

१०. माछाका भरुा गौरादह नगर क्षेि लभिै उत्पादन गनष गौरादह कृवर् क्यापस, 
पूिाषञ्चल कृवर् क्यापस, लनजी क्षेि तथा माछापालक व्यिसायी कृर्कहरु सँगको 
सहकायषमा आिश्यक व्यिस्था लमलाइने छ। 

११. गौरादह नगरपालाका लभिै घाँसको श्रोत केरद्र स्थापना गने व्यिस्था 
लमलाइनेछ। 

१२. छाडा कुकुर बाट नगरिासीको पशधुनमा क्षलत परु्रयाषइरहेको, यसबाट 
कृर्कको लाखौंको नोक्सानी भएको कुरालाई मध्यनजर गरर छाडा कुकुर लनयरिण 
गनष, बरध्याकरण गनष न्त्शविर सञ्चालन गररने साथै कुकुर पाल्न अलनिायष अनमुलत 
ललन ुपने व्यिस्थाको सरुुिात गररनेछ।कुकुर लनयरिण भई नसक्दा सम्म आ.ि 
२०७७/०७८ बाट नै कुकुरको टोकाई बाट कृर्लाई पनष गएको क्षलतमा केही 



हद सम्म राहत ददन नगरपाललकामा पश ुवहत कोर् स्थापना गरर कायषविलध िनाई 
लागू गररने छ। 

१३. िाख्राको नस्ल सधुारका लालग सबै िडाहरुमा िाख्रापलक वकसान, फमष 
तथा समूहहरुमा बढी भरदा बढी बोयर जातका बीउ बोका वितरण गने नीलत 
ललइने छ। 

१४. वकसानहरुलाई प्रदान गररने सेिा प्रभािकाररताका लालग पश ु तथा कृवर् 
सेिा काडष प्रयोगमा ल्याइने छ।गाई तथा भैँसीको नस्ल सधुारको लालग कृलिम 
गभषधान बाट पश ुिच्चा जरमेमा पश ुसतु्केरी पोर्ण भत्ता सञ्चालनमा ल्याइने छ 
र पश ुरोगको लनशलु्क उपचार सेिालाई लनररतरता ददइनछे। 

१५. संचाललत पश ु बजारलाई व्यिन्त्स्थत गराउने र गौरादहमा आिश्यक 
बधशाला लनमाषण गने कायष थाललने छ। 

न्त्शक्षा, यिुा तथा खेलकुद 

न्त्शक्षााः 
केही विद्यालय छोडेर देशै भरका सामदुावयक विद्यालयहरुको शैन्त्क्षक गणुस्तर, पूिाषधार 

विकास, न्त्शक्षकहरुको उपयिु व्यिस्थापन नभएका कारण सामदुावयक विद्यालयहरुको सिाषङ्गीण 
विकासमा ह्रास आएको र आलभभािकहरुले आफ्ना बालबाललका लाई सामदुावयक विद्यालयमा 
भरदा संस्थागत विद्यालयहरुमा पढ्न पठाउने गरेका कारण धेरै सामदुावयक विद्यालयहरुमा 
विद्याथीको उपन्त्स्थलत समेत रयून रहेको देन्त्खरछ।लसंगो राष्ट्रले लगानी गरेर अध्यापन गराउने 
सामदुावयक विद्यालयहरुको अिस्था यस्तोहनु ुअत्यरत दाुःखको कुरा हो।यसथष के कलत कारणबाट 
सामदुावयक विद्यालयहरुमा विद्याथी तथा अलभभािकको आकर्षण हनु नसकेको हो त्यसको पवहचान 
गरर शैन्त्क्षक गणुस्तर लगायत सबै पक्षको सधुारको लालग आिश्यक अल्पकालीन तथा दीघषकालीन 
शैन्त्क्षक सधुार कायषक्रम लाग ुगरर सबै समदुाय तह र तप्काका बालबाललका पढ्ने र पढाउन 
सक्ने िातािरण तयार गरर सामदुावयक विद्यालयको खस्केको शाखलाई मालथ उठाउने र संस्थागत 



विद्यालयलाई समेत गणुस्तर लगायत अरय शैन्त्क्षक सधुार कायषक्रममा सगै लान अपररहायष 
देख्दछु।अत न्त्शक्षाको विकासको लालग तपलसलका नीलतमा जोड ददएको छु। 

१. शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुारमा जोड ददई प्राविलधक न्त्शक्षालयको विकास प्रिषधन, व्यिसावयक 
सीपयिु जनशन्त्िको विकासमा ध्यान दददैँ सबै सामदुावयक विद्यालयहरुमा कम्प्यूटर 
न्त्शक्षा, प्राथालमक विद्यालय तह बाटै अरी जेी पढाइ स्तररकरणको व्यिस्था एिम,् सबै 
विद्यालयहरुमा बाल मैिी प्लेरी पु कक्षा सञ्चालनको व्यिस्था लमलाइने छ।यसका लालग 
आिश्यक जनशन्त्िको व्यिस्था लमलाइनेछ। 

२. नगर लभिका विद्यालयको हालको भौलतक अिस्थाको अध्ययन प्रलतिेदन तयार गरर सो 
का आधारमा विद्यालयको भौलतक पूिाषधार विकासलाई आधलुनकीकरण गरर बाल मैिी 
लसकाइ िातािरण तथा प्रयोगात्मक लसकाईका लालग उपयिु भौलतक पूिाषधारको विकास 
गररने छ। 

३. अरतर विद्यालय लसकाइ आदन-प्रदान एिम ्विद्यालयलाई सूचना र प्रविलध मैिी बनाइदै 
ललगने छ। 

४. गणुस्तरीय न्त्शक्षाका लालग भनाष अलभयान, अलतररि कक्षा सञ्चालन, विद्याथी सहयोग 
जस्ता पक्षमा प्रोत्साहन तथा सहयोगमा आधाररत कायषक्रम सञ्चालन गररने छ। 

५. नगरमा रहेका धालमषक विद्यालयहरुलाई शैन्त्क्षक मूल प्रिाहमा प्रिाहीकरण गनुषका साथै 
धालमषक विद्यालयको भौलतक तथा शैन्त्क्षक सधुार गने नीलत अबलम्बन गररने छ। 

६. फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयका 
बालबाललकाहरुका लालग फरक क्षमता मैिी, भौलतक पूिाषधार तथा अरय सधुारका नीलत 
अबलम्बन गररनेछ। 

७.  नगर न्त्शक्षा ऐनको अभािको कारण विद्यालय व्यिस्थापनका विविध पक्षहरुमा 
सहजीकरण ल्याउन अप्यारो भएको हुँदा नगर न्त्शक्षा ऐन तयार गरर लागू गररनेछ। 

८. प्रारन्त्म्भक िाल विकास रावष्ट्रय पायक्रम सँग सामञ्जस्यता कायम गदै स्थानीय 
आिश्यकतालाई समेटी आधारभतू तथा माध्यलमक तहको लालग स्थानीय पायक्रम 
लनमाषण गरर लाग ुगने नीलत अबलम्बन गररनेछ। 

९. नगर लभिका अलभभािक विहीन अलभभािकत्ि गमुाएका बालबाललकाहरुलाई शैन्त्क्षक 
पहुँच बनाई राख्न संरक्षकत्िको व्यिस्था लमलाउन पहल गररनेछ। 



१०. नमूना विद्यालय विकासको अिधारणालाई प्रारन्त्म्भक तयारीको रुपमा आधारभतू 
तहका विद्यालयहरुलाई नमनुा विद्यालय तोकी प्रभािकारी रुपमा संचालन गनष प्रोत्साहन 
अनदुान माफष त विद्यालयको शैन्त्क्षक तथा भौलतक व्यिस्थापनमा सधुार गनष परामशषदाता 
माफष त विद्यालयको शैन्त्क्षक व्यिस्थापन र प्रशासलनक सधुार गररनेछ। 

११. आधारभतू तहको अन्त्रतम परीक्षा लगायत अरय कक्षाहरुको स्तरमापन, परीक्षा 
र मूल्याङ्कन प्राणालीलाई सधुार गदै शैन्त्क्षक गलतविलधहरुलाई ससूुन्त्चत गराउन शैन्त्क्षक 
क्यालेरडर, बलेुवटनको प्रकाशन तथा प्रसारणलाई लनररतरता ददइनेछ। 

१२. नगरिासीलाई पायक पने गरर कुनै एउटा माध्यलमक विद्यालयमा (ओभरलसयर, 
अमीन, पश ुसेिा) जस्ता प्राविलधक न्त्शक्षा आिश्यक प्रकृया परुा गरर अध्ययन-अध्यापन 
गराउने व्यिस्था लमलाइने छ।   

यिुा तथा खेलकुदाः 
१. नगर खेलकूदलाई प्रभािकारी बनाउन नगर, िाडष तथा विद्यालयहरुमा रहेका स्काउट, 

बाल क्लि तथा अरय खेलकूद विशेर् क्लिहरुलाई सक्षम बनाउदै लतनको पररचालन 
द्वारा यिुा तथा बालबाललकाहरुका लालग आिश्यक खेलकूदका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
गररने छन।् 

२. खेलकूदलाई बालबाललकाहरुको स्िास््य सँग जोडी यिुाहरुको व्यन्त्ित्ि विकासको 
लनमाषण गदै नगरको पयषटकीय विकासको सिुमा जोड्दै ललगने छ। 

३. कभडषहल तथा विद्यालयहरुमा भएका खेलकूद मैदानको स्तरोन्नलत गने कायषलाई अगालड 
बढाइने छ। 

४. नगरमा स्तरीय, व्यिन्त्स्थत खेल मैदान बनाउन स्थान पवहचान गरर आिश्यक कायष 
अगालड बढाइनेछ। 

५. खेलकूद विकासलाई अझ बढी प्रभािकारी बनाउन मौजदुा नगर खेलकुद ऐन लाई 
आिश्यक पररमाजषन तथा संशोधन गररनेछ।  

  



पूिाषधार विकास  

COVID 19 ले प्रभाि पारेका विविध के्षिहरुमा बजेटको ठूलो वहस्सा खचष हनेु हामी सबैले 
महससु गरेकै छौ तथावप पूिाषधार विकास पलन एउटा नगरको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुँदा 
नगरको ददगो विकासका लालग पूिाषधार विकास अपररहायष देन्त्खरछ।पूिाषधार विकासमा लनम्न 
नीलतहरु ललएइको छ।   

१. आ.ि ०७७/०७८ मा नगर स्तरीय िहिुर्ीय पूिाषधारका योजनालाई लनररतरता ददने 
र अलत आिश्यक बाहेक नया िाटोको रयाक खोल्ने कायष गररने छैन। 

२. अधरुा- पलु, कलभटष, िडा कायाषलय तथा सामदुावयक भिन,जेष्ठ नागररक चौतारी, 
समालध तथा अरत्येवष्ट स्थल, सािषजलनक शौचालय, हाटबजार तथा बाटाहरु र नगर 
गौरिका योजनाहरु (गौरादह पोखरी, िसपाकष , नगर चक्रपथ जस्ता) लाई प्राथलमकता 
ददइनेछ। 

३.  दीगो तथा जनताले महससु गनष सक्ने गरर प्रत्येक िडामा कन्त्म्तमा एउटा कालोपिे 
सडक लनमाषण सरुु गररने र खानेपानी तथा लसचाईका पूिाषधार लनमाषणमा प्राथलमकता 
ददईने छ। 

४. सबै िडाका बाटाहरुमा िाहै्र मवहना यातायतका साधन चलाउने व्यिस्था लमलाउन नगर 
तथा सबै िडाहरु बाट ममषत कायष गनष आिश्यक ममषत तथा संभार कोर्को व्यिस्था 
लमलाइने छ। 

५. यस नगरपाललकामा बसोबास गने अलत विपन्न भलूमहीन, मसुहर, सरथाल, झागड, डोम 
जालत तथा तराई मधेश समदृद्व कायषक्रम सञ्चालन कायषविलध २०७६ को अनसुनु्त्च ४ मा 
सनु्त्चकृत समदुायलाई सरुन्त्क्षत बस्ने घरको व्यिस्था गने कायषलाई प्राथलमकताका साथ 
अगालड बढाइने छ। 

६. आम उपभोिाले अपनत्ि महससु गनष सक्ने वहसाबले योजना सञ्चालनमा उपभोिाको 
उल्लेखनीय लागत सहभालगता तथा लागतको पारदन्त्शषता कायम गररने छ। 

७. अलनिायष रुपमा नक्सा पास गरर घर िनाउने व्यिस्था लसजषना गने र विविध कारणले 
अलभलेखीकरण हनु नसकेकका घरहरुलाई केही समय सम्म केही प्रलतशत राजश्व छुट 
ददने व्यिस्था लमलाइनेछ।  



८. नगरको Integrated Urban Development Plan(IUDP) अगालड बढाइनेछ।  

९. लडन्त्जटल नगर प्रोफाइल तयार गने कायष  अगालड बढाइने छ। 

१०. प्रत्येक िडामा बालबाललकालाई मनोरञ्जन तथा घमुवफर गने व्यिस्था लमलाउन 
एउटा िाल उद्यान लनमाषण गररनेछ। 

११. सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका औद्योलगक री ाम पाकष  लनमाषण कायष अगालड बढाइ 
अरय सम्भाव्यता अध्ययन समेत गररने छ। 

लघउुद्यम 

१. COVID 19 का कारण विदेशमा रोजगारी गमुाई घर फवकष एका तथा स्िदेशमानै रोजगारीको 
खोजीमा रहेका यिुाहरुलाई नगर लघउुद्यम कोर् खडा गरर स्थानीय उत्पादनमा आधाररत 
उद्योग पवहचान गरर आिश्यक सीप तथा ताललमको व्यिस्था लमलाई लघउुद्यममा 
आकवर्षत गराई रोजगारी लसजषना तथा आय आजषन गराउन जोड ददइने छ। 

२. नगर क्षेिमा हाल सञ्चालनमा रहेका लघ ुतथा कुटीर उद्योगको पवहचान गने र त्यस्ता 
उद्योगहरुको स्तरिदृद्व गराई धेरै भरदा धेरै रोजगारी लसजषना तथा आयआजषन गनष 
आिश्यक सधुार गने व्यिस्था लमलाउन नगरपाललकाबाट उद्योगी व्यिसायीहरु सँग 
छलफल गरर आिश्यक कायषक्रम अगालड बढाइने छ। 

३. स्थानीय उत्पादनमा आधाररत लघउुद्यम बाट उत्पाददत सामानको िजारीकरण गनष 
नगरपाललकाको मखु्य बजारमा कोसेली घरको व्यिस्था लमलाउने र देश तथा विदेशमा 
समेत बजार खोजी गनष आिश्यक पहल गररनेछ। 

लन्त्क्षत िगष 
संविधान र कानूनले समेट्न ु पने सबै लन्त्क्षत िगषको आलथषक, शैन्त्क्षक, सामान्त्जक लगायत 
तोवकएका सबै खाले विकासमा नगरपाललकाको अहम ्भलूमका रहने छ।लन्त्क्षतिगषको समरी  
विकास तथा उत्थानका लालग लनम्न नीलतहरु ललएको छु। 

१. दललत, लसमारतकृत, विपन्न, मधेशी, मसु्लीम, वपछडा िगष, मवहला, अददिासी जनजालत, 
जेष्ठ नागररक, एकल मवहला, फरक क्षमता, असहायहरुलाई सीप, ताललम र 



उत्पादनमखुी कायषक्रम सञ्चालन गरर आत्मलनभषर बनाउने कायषलाई प्राथलमकता ददई 
नगर लभिै रोजगारी लसजषना हनेु िातािरण तयार गररनेछ। 

२. विलभन्न आददिासी जनजालतहरुको आफ्नो धमष सस्कृलतको संरक्षण तथा प्रिषधनमा जोड 
ददइनेछ। 

दैिी प्रकोप, िन िातािरण तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन 

१. सबै प्रकारका विपद लाई समयमै सम्बोधन गनष नगर तथा िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतलाई अझ बढी वक्रयाशील गराईने छ। 

२. हाल विश्वलाई आक्ररत बनाइरहेको COVID 19 लगायत विलभन्न समयमा देखा पने अरय 
ठूलो क्षलत परु्रयाषउने सरुिा रोग, महामारी, बाढी, भकूम्प, आगलागी, हािाहरुी जस्ता 
प्रकोप बाट पीलडत जनतालाई तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन हाल 
सञ्चालनमा रहेको प्रकोप व्यिस्थापन कोर्लाई लनररतरता ददइनेछ।उि कोर्मा िाहै्र  
मवहना दाताहरुको सहयोग जम्मा हनेु व्यिस्था लमलाइने छ। 

३. नगरपाललकामा रहेको िारुणयरिलाई थप व्यिन्त्स्थत गररने छ। 

४. विलभन्न सरुिारोग, भकूम्प, हािाहरुी, आगलागी जस्ता प्रकोप बाट बच्ने उपायका िारेमा  
सचेतनामूलक कायषक्रम तथा आिश्यक सरुक्षाका सामारी ीको व्यिस्थापन लमलाइनेछ। 

५. नगरपाललका लभि बग्ने सबै खोला वकनारहरु, ठूला चौडा बाटाहरुमा हररयाली बनाउन 
िन लडलभजन कायाषलय,बैंक तथा वित्तीय संस्था, रतिुामाई िकृ्षारोपण आयोजना,भ-ूसंरक्षण 
कायाषलय, लनजी क्षेि तथा विलभन्न संघ संस्थाहरु सँग सहकायष गरर विलभन्न जातका रुख, 
फलफुलका िोट विरुिा रोप्ने कायष अगालड िढाइनेछ। 

६. लनजी िनलाई प्राथलमकता ददई छोटो समयमा राम्रो प्रलतफल ददन सक्ने बोट लबरुिा 
रोप्न प्रोत्साहन गररनेछ। 

७. नगरक्षेिमा उत्पादन हनेु फोहोरमैलाको श्रोतमानै सडेर जाने र सडेर नजाने पवहचान 
गरर छुट्याउने व्यिस्था लमलाइनेछ।यस्ता सड्ने फोहोरमैला बाट लनजी क्षेि सँग 
समरिय गरर मल उत्पादनमा जोड ददइनेछ। 

८. नसड्ने फोहोरका सम्बरधमा नजीकका पाललका, विलभन्न संघ संस्था सँग समरिय र 
सहकायष गरर िैज्ञालनक तररका बाट नष्ट गने तथा पनुाः प्रयोगमा ल्याउन सवकने विर्यमा 



आिश्यक कायष अगालड बढाइनेछ।नसड्ने फोहोरको िैज्ञालनक ब्यिस्थापन नहरुजेल 
सम्म यस नगर लभि संकलन भएको नसड्ने फोहोरमैला यस नगरपाललकाको िडा नं. 
७ मा रहेको खाली जग्गामा आिश्यक अध्ययन गरर व्यिस्थापन गने कायष तत्काल 
अगालड बढाइनेछ।                   

सशुासन, पारदन्त्शषता, वित्तीय व्यिस्थापन सूचना, संचार तथा 
प्रविलध 

१. नगरपाललका बाट जनतामा प्रिाह हनेु सेिा सवुिधा लबना झनझट समय लभि सहज 
रुपमा उपलब्ध गराउन, सबै जनप्रलतलनलध, कमषचारी जनताका सेिक हनु भन्ने भािनाको 
महशसु गराई नगरको सेिा प्रिाह गररने िातािरण अझै व्यिन्त्स्थतका साथ लाग ुगररने 
र भ्रष्टाचारमा शरुय सहनन्त्शलताको नीलत ललइनेछ। 

२. नगरपाललका बाट सम्पादन हनेु सबै काम, कारिाही, लनणषय (काननुले सािषजलनक गनष 
नलमल्ने िाहेक) जनसाधरणले सन्त्जलै जानकारी पाउने गरर अझ बढी पारदषन्त्शता हनेु 
व्यिस्था लमलाइनेछ र जनताले नगरमा आफ्नो गनुासो सहज रुपमा राख्न पाउने र समय 
समयमा सािषजलनक सनुिाई माफष त जनताको भािना बझु्ने िातािरण तयार गररने र 
त्यस्ता भािना र गनुासोको समयमै सम्बोधन गने व्यिस्था लमलाइनेछ।  

३. वित्तीय अनशुासन कायम गनष अनािश्यक साधारण खचषमा कटौती, िेरुज ुफछषयौट तथा 
िेरुज ुकम हनेु िातािरण लसजषना गनष वित्तीय व्यिस्थापन लमलाइनेछ। 

४. िैज्ञालनक कर प्रणाली तथा करको दायरा बढाएर जनताले सहजरुपमा कर लतने िातािरण 
लमलाइनेछ  र सम्पलत करलाई यो िर्ष देन्त्ख आिश्यक अध्ययन गरर कायाषरियनमा 
ल्याइनेछ।  

५. नगरपाललका लभि रहेका सबै लमलडया हाउस पिपलिका तथा अनलाइनहरुलाई सूचीकरण 
गरर सो को प्रिधषनमा आिश्यक पहल गररने छ।जस्तो सकैु अफ्यारो अिस्थामा समेत 
पिपलिकालाई नगरको सूचना उपलब्ध गराउने िातािरण तयार गररनेछ। 

६. नगर,िाडष, स्िास््य चौकी तथा सामदुावयक विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविलध मैिी बनाउदै 
ललगनेछ। 



७. नगर िलेुवटन तथा शैन्त्क्षक क्यालेरडर प्रकाशन गररनेछ। 

सामान्त्जक सरुक्षा विकास तथा धमष संस्कृलत 

१. रयावयक सलमलतको कायष सम्पादनलाई थप प्रभािकारी िनाउन आिश्यक श्रोत साधनको 
व्यिस्थापन लमलाइनेछ।। 

२. सामान्त्जक सरुक्षालाई प्रभािकारी ढङ्गले व्यिस्थापन गनष सडक बालबाललका, बेिाररसे 
तथा वहंसा पीलडत व्यन्त्िहरुको उन्त्चत व्यिस्थापन, जेष्ठ नागररक र असहायहरुको 
संरक्षणमा ध्यान ददइने छ। 

३. सरकारी भिनहरुलाई असाहय, जेष्ठ नागररक, िालिाललका मैिी िनाइदै ललगनेछ। 

४. हाल नगरपाललकाको एक ठाउ बाट माि दददै आइएको जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 
पररचयपि वितरण सेिालाई विस्तार गररनेछ। 

५.  नगर लभिका लोपोरमखु धमष संस्कृलत बाजा-गाजा, भेर्-भरु्ाको उत्थान तथा प्रिधषनमा 
जोड ददइनेछ। 

६. नगरपाललका लभि भएका सबै जात जालत, धमष सस्कृलत तथा भार्ाको सम्मान एिम ्
संरक्षणमा ध्यान ददइनेछ। 

७. नगरपाललका लभि सबै धमष, संस्कृलतका सासं्कृलतक पवहचानको संरक्षण गनष उपयिु 
स्थान छनौट गरी सास्कृलतक सङ्ग्री हालयको स्थापना गररनेछ। 

भलूम व्यिस्था 
१. साविक माहारानीझोडा हाल गौरादह िडा नं. ४, ५ को जग्गाको समस्या साथै गौरादहका 

अरय सबै िाडषमा रहेका जग्गाका समस्या समाधान गनष नगरपाललकाबाट विशेर् पहल 
गररने छ। 


