
 गौरादह नगरपालिकाको आठौं नगर सभामा नगर प्रमखु श्री रोहहत कुमार शाह द्धारा प्रस्ततु आ.व.२०७८÷०७९ को नीलत 
तथा कार्यक्रम 

गौरादह नगरपालिकाको समहृद्धको आधार ! 
स्वास््र्, शशक्षा, कृहि र भौलतक पूवायधार !! 

माननीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु,  
गौरादह नगरपालिकाको आठौ नगर सभामा नगरपालिकाको तर्य बाट तथा मेरो ब्र्शिगत तर्य बाट हार्दयक स्वागत तथा 
अलभवादन टक्रर्ाउन चाहन्छु ।नर्ााँ भेरीर्न्टको कोलभड १९ को संक्रमणिे आक्रन्त पारेको र्स समर्मा हामी नगर सभामा 
उपशस्थत भएका छौ । र्स संक्रमणका ज्र्ान गमुाउाँन ु भएका नगरवासीहरुको आत्माको शचर शाशन्तको कामना गदयछु, 
शोकामूि पररवारमा सम्वेदना यकर्ि गदयछु साथै सम्पूणय संक्रलमतहरुको शशघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु ।आम 
नगरवासीहरुमा स्वास््र् सरुक्षाका उपाएहरु अपनाई सरुशक्षत रहन समेत आह्वान गदयछु । अब म र्स नगरपालिकाको आ.व. 
०७८\०७९ को बाहियक  लनलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहान्छु ।  

१.दीर्यकालिन सोचः 

यकर्ापाररक,पर्यटकीर्,शैशक्षक,यकर्ावसाहर्क,पर्ायवरणीर् तथा बसोबास र्ोग्र् हररत,आधलुनक स्माटय लसटीको रुप र्ददै लडशिटि 
गौरादह लनमायण गदै र्हााँका बालसन्दाहरुको िीवनस्तरमा गणुात्मक सधुार गने र र्सै नगरसभामा स्माटय लसटीको िालग हवशेि 
प्रस्ताव पास गरर संर् तथा प्रदेश सरकारमा पेश गने।  

२.िक्ष्र्हरुः  

गौरादह नगरपालिकाको सवायङ्गीण सामाशिक,आलथयक र पूवायधार हवकास गरर नागररकको आलथयक सामाशिक स्तर उकास्दै 
गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह र सशुासनको माध्र्मबाट नागररकिाई र्रदैिोमा सावयिलनक सेवाको पहुाँच परु्ायउदै संर्ीर् 
िोकताशन्िक शासन यकर्वस्थाको िाभ सम्पूणय नागररकहरुमा हवस्तार गनय लनम्न िक्ष्र्हरु लिएका छौ । 

 कोरोना भाइरसको लनर्न्िण र रोकथामका िालग आवश्र्क मेलडकि सामाग्री,स्रोत साधन र िनशशि उपिब्धताको 
सलुनशितता गने, 

 गौरादह नगरपालिकाको यकर्वशस्थत,वैज्ञालनक र वातावरणमैिी शहरी हवकासका िालग एहककृत शहरी हवकास नीलत (IUDP)  
तिुयमा गररनेछ, 

  नगर चक्रपथ लनमायण कार्यिाई लनरन्तरता र्दईनेछ, 

 गौरादह नगरपालिका लभिका रणनीलतक महत्वका सडकहरुको कािोपिे कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ,  

 सरि,सवयसिुभ,लछटो छररतो,लमतयकर्र्ी, भ्रष्ट्राचार रहहत र र्ास्ट–ट्रर्ाकमा सावयिलनक सेवा सहहतको नगर स्थापना गने नीलत 
लिइनेछ, 

 कृहि उत्पादनिाई बिार सम्म सहि पहुाँचका िालग कृहि सडकको हवकास र हवस्तार गररनेछ, 

 सबैखािे हवभेद,अन्र्ार्,शोिण तथा हहंसाको लनर्न्िण तथा अन्त्र् गररनेछ,  

 दैलनक तथा महत्वपूणय सूचनाहरु सबै नगरवासीहरुमा सहि पाँहचुका िालग सूचनाको हक बमोशिम प्रत्र्ाभलूत गने–गराउन े
नीलत लिइनेछ, 

 कृहि पर्यटनिाई प्राथलमकता र्दई गौरादह नगरपालिकािाई आकियक पर्यटकीर् गन्तयकर्को रुपमा हवकास गररनेछ, 

 नगरवासीिाई गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउने,हवलभन्न स्वास््र् शशहवर िगार्त अन्र् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 नगर प्रोर्ार्ि लनमायणका कार्यिाई भदौ बाट शरुुवात गररनेछ, 

 लबिर्गत सहकारी संस्थाहरु मार्य त कृहििन्र् बस्तहुरुमा आत्मलनभयर बनाइनेछ,  

 बकृ्षारोपण, वन तथा वातावरणको संरक्षण गदै नगरको र्दगो हवकास गररनेछ, 

 र्दगो, उत्पादन र रोिगारी वहृद्ध गने र्दर्यकालिन र्ोिनाहरुिाई प्राथलमकता र्दई ठेक्का प्रकृर्ा मार्य त र्ोिना सञ्चािन 
गररनेछ,, 

 गौरादह कृहि कार्यक्रमिाई प्रदेशको गौरवको र्ोिना अगाडी वढाई कृहि प्राहवलधकीकरण गने, 

३.उद्दशे्र्हरुः 



 कोरोना संक्रमण समूदार् स्तरमा रै्लिन नर्दन समदुार्मा िनचेतना र अलभमखुीकरण कार्यक्रम चिाउन,े 

 कोरोना भाइरसको संक्रमण न्रू्नीकरण गर्र्दै यकर्ापार,यकर्वसार् र अन्र् औपचाररक र अनौपचाररक क्षेि क्रलमक रुपमा 
सञ्चािन गनय नगरपालिकािे मापदण्ड लनदेशशका तर्ार गने, 

 र्दगो भौलतक पूवायधारको हवकास र सडक र्ातार्ात सधुार गने,  

 शशक्षा,स्वास््र्,सरसर्ाई,तािीम तथा मानवीर् हवकासका क्षेिमा िगानी वढाइ स्वरोिगारर्िु, चेतनशीि तथा स्वाविम्बी 
नागररक लनमायण गने,  

 एकीकृत शहरी गरुुर्ोिना तर्ार गरर यकर्वशस्थत,सवयसहुवधा सम्पन्न र वातावरण मैिी नगर लनमायणका िालग मागय प्रशस्त 
गने, 

 र्ोिनाबद्ध हवकासको अवधारणा अनसुरण गदै,लसलमत स्रोत र साधनिाई प्रभावकारी र लमतयकर्र्ी हवलनर्ोिन मार्य त 
नलतिामखुी हवकास कार्यमा केशन्ित गने,  

 हवकास यकर्वस्थापन र सेवा प्रवाहका हरेक चरणमा सशुासन र पारदशशयताको सलुनशितता गदै गौरादहिाई नमूना 
नगरपालिकाको रुपमा हवकास गने, 

 िैहिक समानता,न्र्ार्पूणय,समाबेशी र प्रिाताशन्िक संस्कारको हवकास तथा प्रवयद्धन गने,  
 नगरको मौलिक किा,संस्कृलत र पहहचान तथा भौगोलिक सौन्दर्यको प्रबद्धयन गदै पर्यटन हवकास गने, 

 र्दगो भौलतक पूवायधारको हवकास र सडक र्ातार्ात सधुार गने, 

 सीप,तालिम,उद्यमशीिता,रोिगार,आर्आियन,तथा आलथयक हवकासका गलतहवलध वहृद्ध गरी सम्वहृद्ध एवम र्दगो हवकास तर्य  
अग्रसर गराउन,े 

 शशशक्षत र लसपर्िु िनशशिको उत्पादन तथा हवकास गराउने, 
 समािबाट सवै हकलसमको िालतर्,िैंलगक,धालमयक,वगीर् र भाहिक हवभेदको अन्त्र् गरर न्र्ार् प्रधान र समतामूिक समािको 

लनमाणय गने, 

 सामाशिक सरुक्षा र र्दगो शाशन्तको प्रवयद्धन गरी लभन्न कार्यक्रम संचािन गने,  
 वन,वातावरण संरक्षण,र्ोहोर मैिा यकर्वस्थापनको ठोस र्ोिना तर्ार गरी हवपद यकर्वस्थापनको तर्ारी अशर् बढाउने, 
 हवपद् यकर्वस्थापनिाई प्रभावकारी र सहभालगतामूिक बनाई प्राकृलतक प्रकोपको िोशखम न्रू्नीकरण गने, 

 महहिा,हपछलडएका आर्दवासी िनिालत,मधेसी,मूशस्िम,दलित र अल्पसंख्र् समूदार्िाई लसप हवकास र क्षमता अलभवहृद्ध 
सम्बशन्ध कार्यक्रम सञ्चािन गरर आत्म लनभयर बनाउने, 

 साहवक महारानी हाि गौरादह वडा नं ४ र ५ को िग्गा दताय र धलनपूिाय हवतरण कार्य चाि ुआलथयक विय बाटै सरुु गरर 
आलथयक विय २०७८।०७९ सम्पन्न गनय समन्वर्ात्मक भलूमका लनवायह गररनेछ,अन्र् वडाहरुमा समेत िग्गाको नाप नक्सा 
सञ्चािन गरर सकुुम्बासीहरुिाई पिुाय हवतरण गने, 

 हवकास यकर्वस्थापन र सेवा प्रवाहका हरेक चरणमा सशुासन र पारदशशयताको सलुनशिता गदै गौरादहिाई नमनुा 
नगरपालिकाको रुपमा हवकास गने । 

४ रणनीलतहरुः 

 कोरोना भाइरस संक्रमणको िोशखम न्रू्नीकरण गदै यकर्ापार,यकर्वसार् र औद्योलगक क्षेि सञ्चािन गनय सवै क्षेि साँग 
समन्वर् गरर गहृकार्य गने, 

 कोरोना भाइरस परीक्षणको दर र दार्रा वहृद्ध गनय आवश्र्क मेलडकि सामाग्री र पररक्षण हकटहरु प्रदेश र संर् सरकार 
साँग समन्वर् गरर खररद गने, 

 नगरपालिकाको सवै वडाको प्रोर्ाइि बनाई त्र्ांक तर्ार गने र त्र्सिाई अध्र्ावलधक गने र सो अनरुुप सचुकमा 
आधाररत कार्यक्रमहरु तर्ार गरी कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन गने 

 र्ोिनावद्ध शहरी हवकास र्ोिना (IUDP) तथा भवन लनमायण हवभाग साँग समन्वर् गरर कार्यक्रम अशर् वढाउन,े 

 पर्ायवरण संवेदनशीि पर्यटन हवकासको रणनीलत अविम्बन गने,  

 पर्यटन िशक्षत भौलतक पूवायधार लनमायणमा नगरपालिकािे सहिीकरण, समन्वर् र प्रोत्साहन गने, 

 गौरादहिाई शशक्षामा अग्रणी नगरपालिकाको रुपमा हवकास गनय हवशेि कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने, 



 गौरादहका नागररकहरुको स्वास््र्को अवस्था सधुार गनय हवलभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने, 

 गौरादह नगर क्षेिको हरेक र्रमा स्वच्छ खानेपानीको सहुवधा प¥ुर्ाउने, 
 तालिम, सशिीकरण,क्षमताहवकास िस्ता मानवीर् हवकासको क्षेिमा िगानी वढाइ मानवीर् पूाँिी लनमायण गने, 

 र्ोिनाहरुको प्राथलमकीकरण गरर साना,ठूिा र नलतिामखुी कार्यक्रमहरुको वगीकरण गरर सञ्चािनमा ल्र्ाउने, 
 सम्पूणय नागररकहरु तथा पररवारहरुको अलभिेख स्थापना गरी, सबैको हवकास तथा गररवी सम्बद्ध सूचकहरु एकीकृत गरी 

िशक्षत हवकास कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने,  

 नगरपालिका तथा नागररक सम्बन्ध समुधरु बनाउन नगरपालिकािाई सेवाग्राही मैिी लनकार्को रुपमा हवकास गने, 

 हवकास यकर्वस्थापन र सेवाप्रवाहमा हनु सक्ने अलनर्लमतता र भ्रष्टाचारमा शनु्र् सहनशीिताको नीलत लिन,े  

 हवकास तथा सेवाप्रवाहको सन्दभयमा बशञ्चतीकरणमा परेका वगय र समदुार्को हवशेि संरक्षण,सरोकारवािाहरुको सम्बोधन 
तथा उशचत प्रलतलनलधत्व र सनुवुाइ संर्न्िको हवकास गने,  

 भलूम समस्र्ा समाधान आर्ोग मार्य त भलूमहहन सकुुम्बासी,भलुमहहन दलित र अयकर्वशस्थत वसोवासीका िालग नेपाि 
सरकारको नीलत अनरुुप िग्गाको धनीपूिाय उपिब्ध गराउने सम्वशन्ध भइरहेको कार्यिाई लनरन्तरता र्ददै सो का िालग 
हवशिर् प्रवन्ध लमिाउने, 

 नगरपालिका क्षेिलभि रहेका ऐिानी िग्गाहरुको नाप नक्सांकन गरर आवश्र्क यकर्वस्थापन गने, 

 औद्योलगक ग्राम लनमायणका िालग आवश्र्क िग्गा उपिब्ध गराउने कार्य थािनी गने । 

५. अपेशक्षत उपिब्धीहरुः 

 कोरोना भाइरसको प्रभावकारी रोकथाम तथा लनर्न्िण भई िनिीवन सामान्र् अवस्थामा पगुेका हनुेछ, 

 नगर क्षेिका कच्ची बाटाहरु ग्राभेि बाटामा पररणत प्रत्रे्क वडाका रणनीलतक सडकहरु कािोपिे भईसकेको हनुेछ, 

 नगरपालिकािे र्दनपुने सेवा—सहुवधा सरि सहि हनुेछ, 

 आगामी २ बिय लभिमा नगरपालिकाका सम्पूणय मापदण्डहरु पूरा गरी समनु्नत र समदृ्ध नगर लनमाणयको कार्य सम्पन्न गदै 
आधलुनक स्माटय लसटी लनमायणको आधार तर्ार भइसकेको हनुेछ, 

 नगरपालिकाको मखु्र् कार्ायिर् भवन र वडा कार्ायिर्हरुको लनमायण सम्पन्न भई नाँर्ा भवनहरु समेतबाट प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह गरररहेको हनुेछ, 

 नगर क्षेिका धमय,संस्कृलत तथा भािा,किाहरुको संरक्षण गररसकेको हनुेछ, 

 रु्सको छाना भएका र्रहरु हटनको छाना भएको र्रमा पररणत भइसकेको हनुेछ, 

 नगरिे विै हपच्छे कृिकहरुिाई अनदुान तथा सहलुिर्त कार्यक्रम प्रदान गरर कृहि क्षेिमा यकर्ापक आधलुनकीकरण तथा 
र्ाशन्िकीकरण भईसकेको हनुेछ, 

 सबैखािे हवभेद,अन्र्ार्,शोिण तथा हहंसाको लनर्न्िणमा उल्िेशखर् प्रगलत भएको हनुेछ, 

 आगामी आ.व.२०७८÷०७९ को अन्त सम्ममा स्थानीर् सरकारको अनभुलूत र्दई नगरपालिकािे िनतािाई उपिब्ध 
गराउनपुने सेवा सहुवधा पारदशी,प्रभावकारी र सवय सिुभ तररकािे र्दएको हनुेछ,  

६. आदरणीर् नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु , आ.व.२०७८÷०७९ को नीलत तथा कार्यक्रम तिुयमा गदाय हामीिे लिएका प्रमखु 
नीलतगत आधार र मखु्र् मागयदशयन र्स प्रकार रहेका छन ् 

 नेपािको संहवधानिे लनदेशशत गरेका स्थानीर् तहको काम, कतययकर् तथा अलधकार सम्वन्धी हविर् तथा प्राथलमकताहरु,  

 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को नीलतगत यकर्वस्था र प्राथलमकताका आधारहरु,  

 राहष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा हवि आर्ोग ऐन, २०७४ को नीलतगत यकर्वस्था र प्राथलमकता तथा सन्तिुनका आधारहरु,  

 अन्तर सरकारी हवि यकर्वस्थापन ऐन, २०७४ िे गरेको नीलतगत यकर्वस्था,  
 स्थानीर् तहको वाहियक र्ोिना तथा विेट तिुयमा र्दग्दशयन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको वाहियक र्ोिना तथा बिेट तिुयमाका 

आधारहरु,  

 नेपाि सरकार अथय मन्िािर्वाट समानीकरण अनदुान र रािश्व बाडर्ााँडको लसलिङ्ग सहहतको मागयदशयन,  

 संर्ीर् र प्रदेश सरकारिे िारी गरेको नीलत, कानून तथा मापदण्डहरु,  

 संर्ीर् सरकार र प्रदेश तहबाट प्राप्त अन्र् मागयदशयन एवम ्लनदेशन तथा सझुावहरु,   



 पन्रौ र्ोिनािे लनर्दयष्ट गरेका िक्ष्र् एवम ्उद्देश्र्हरु, 

 िनता साँग मत माग्दा यकर्ि गरेका प्रलतवद्घता पि तथा समर् समर्मा गररएका सावयिलनक वचनवद्घताहरु ।  

७. क्षिेगत नीलत,कार्यक्रम तथा आधारहरुः-   

    आदरणीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु,हामीिे आगामी आलथयक बियको िालग प्रस्ताव गरेको नीलत,र्ोिना,कार्यक्रम िहा कोरोना 
रोकथाम तथा लनर्न्िण, भौलतक पूवायधार हवकास,कृहि,सहकारी तथा आलथयक हवकास,सामाशिक हवकास,वातावरण तथा हवपद् 
यकर्वस्थापन आर्दिाई क्रमश उच्च प्राथलमकता र्दएका छौ र सो को तपशशि वमोशिम पेश गदयछु । 

क) भौलतक पूवायधार हवकास  

१. सडक,र्ातार्ात एंव आवासः- 

 नगरको स्वालमत्वमा भएका सडक,सावयिलनक भवन,पिु िगार्तका भौलतक संरचनाहरुको ममयत सम्भारका िालग रकम 
छुट्याई लनर्लमत ममयत सम्भार गररनेछ, 

 नगरपालिका लभि िागत सहभालगतामा इन्टरिक टार्िको यकर्वस्था गररनेछ, 

 वडा तथा नगरबाट लनमायण गररने कल्भटयहरु कम्तीमा ६ लमटरको हनुे गरी अलनवार्य रुपमा लनमायण गररनेछ, 

 अधरुो कल्भटय तथा पिुहरुिाई र ज्रे्ष्ठ नागररक चौतारा,समालध तथा अन्त्रे्हष्ट स्थि,सावयिलनक शौचािर्,हाटबिार र नगर 
गौरवका र्ोिनाहरु,बसपाकय ,नगर चक्रपथ िस्ता महत्वपूणय र्ोिनाहरुिाई प्राथलमकताका साथ अगालड वढाईनेछ, 

 सवै सडकहरुको क्षेिालधकार लनधायरणका िालग MTMP  तर्ार गरर पौि को नगर सभामा पेश गररनेछ, 

 मेर्र–उपमेर्र हवपन्न वगय आवास र्ोिना सञ्चािन गररनेछ, 

 कच्ची माटाका बाटोहरु सबै ग्राभेि गररनेछ, 
 हव.हप–मदन गररब साझेदारी आवास र्ोिना सञ्चािन गररनेछ । 

            २.शहरी तथा ग्रालमण पूवायधार M 

 नगरपालिका भवन लनमायण सम्पन्न गरर नाँर्ा भवनबाट समेत सेवा हवस्तार गररनेछ , 
 वडा कार्ायिर्हरुमा कम्पाउण्ड वािको लनमायण नगर र वडाको साझेदारीमा गररनछे, 
 किभटय,पिु,डे «न,सामदुाहर्क भवन,बिारहरुको उशचत यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 र्र नक्सा पास प्रकृर्ािाई अझै सरिीकृत गरर यकर्वशस्थत वसोवासिाई मध्र् निर गरर नाँर्ा लनमायण हनुे भवनहरुिाई 
अलनवार्यताका साथ नक्सा पास प्रावधान िाग ुगररनेछ, 

 ग्वािडबु्बा,वैगनु्धरुा,झमकचोक९,दधुािी,कोहवरा,बैराती,बािवुथान,डोरामारी,दामनुा,स्कूिचौन,चप्रामारी,र्हकरहढप,गौरादह 
बिारिाई थप यकर्वशस्थत वनाईनेछ, 

 नगरको एकीकृत शहरी हवकास आर्ोिना अगालड वढाइनेछ, 

 लडशिटि नगर प्रोर्ार्ि तर्ार गररनेछ, 

 प्रत्रे्क वडामा वािवालिकाको िालग पाकय का िालग लनःशूल्क िग्गा खोशि गरर वाि उद्यान लनमायण गररनेछ, 

 नगरका पााँचवटा हाटबिारहरुमा खलु्िा हर्टनेस सेन्टरको कार्य अगालड वढाईनेछ, 

 गौरादह नगरपालिकाको आन्तररक आर् वहृद्धका लनलमि हाट बिारहरुमा सहपङ कम्पेिक्स लनमायणका िालग 
लड.पी.आर.तर्ार गररनेछ, 

 िागत सहभालगताका र्ोिनाहरु नगर र वडाहरुबाट सञ्चािन गररनेछ, 

 ग्वािडबु्बा पूवय कृष्णे खोिामा अन्त्रे्हष्ट स्थि वारर र पारी लनमायणको प्रकृर्ा अगालड वढाइनेछ, 
 गौरादह वडा नं.१ शस्थत िनता माध्र्लमक हवद्यािर्मा सञ्चालित प्राहवलधक कक्षाका िालग पूवायधार हवकासको लनलमि संर् 

र प्रदेश सरकार साँग आवश्र्क पहि गररनेछ, 

 सावयिलनक िग्गा िलमन,अन्त्रे्हष्ट स्थि,समालध स्थि,पाटी पौवा,पोखरी,गौचरन िगार्तका सावयिलनक िलमनहरुको संरक्षण 
कार्यिाई अगालड वढाइनेछ, 



 संर्,प्रदेश बाट प्राप्त हनुे पूवायधार लनमायण सम्बन्धी अनदुानका कार्यक्रमहरु नगरपालिका तथा नगर क्षेिका संर् संस्थाको 
नााँउमा तथा सावयिलनक संस्थाहरुको नाममा धनीपूिाय प्राप्त िग्गाहरुमा माि सञ्चािन गररनेछ, 

 दामनुा बिारमा प्राप्त भएको िग्गामा यकर्वशस्थत बसपाकय  लनमायणका लनलमि लड.हप.आर.तथा आवश्र्क बिेटका लनलमि 
सर्न शहरी हवकास पररर्ोिनामा आवश्र्क पहि तथा माग गररनेछ,   

 िन सहभालगतामा आधाररत र्ोिनािाई प्राथलमकता र्ददा न्रू्नतम १५ देशख ४० प्रलतशत सम्म िनसहभालगता भएका 
र्ोिनािाई प्राथलमकता र्दइनेछ, 

 अवैध रुपमा गररने भवन लनमायण लनर्न्िण गररनेछ । 

३.पर्यटन 

 गौरादह पोखरीको लड.हप.आर.तर्ार भईसकेको हुाँदा पूवायधार हवकासको लनशम्त साझेदारीमा प्रदेश तथा संशर्र् सरकार साँग 
पहि गररनेछ, 

 गौरादह वडा नं.९ शस्थत रहेको हािी डबु्बा लसमसारिाई पर्यटन क्षेिको रुपमा शचनाउन संर्,प्रदेश सरकार र लनिी क्षेि 
साँग आवश्र्क पहि गररनेछ, 

 गौरादहको पहहचानको िालग ढाका,झल्िा,अचार,दगु्ध पररकार यकर्वसार्िाई प्रवयद्धन गररनेछ । 

      ४.उिाय  

 ग्रालमण हवद्यतुीकरणमा िोड र्दइनेछ, 

 नवीकरणीर् उिाय(सौर्य,गोबर ग्र्ास िस्ता) को प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन र प्रवयद्धन गररनेछ, 

 कािो हवििुीको तार हवस्तारका िालग नेपाि हवद्यतु प्रालधकरण साँग पहि गररनेछ, 

 सडक विीको यकर्वस्था गररनेछ, 
 परम्परागत उिायका स्रोतहरु िस्तो दाउरा,गइुठा आर्दको प्रर्ोगिाई न्रू्नीकरण गररनेछ । 

ख) कृहि तथा पशपुन्छछः- 

 सवै साना तथा मझौिा कृहि तथा र्रेि ुउद्योगिाई सहकारीमा आवद्ध हनु प्रोत्साहन गररनेछ । 

 कृहि तथा सहकारी मन्िािर् र नगरपालिकाको साझेदारीमा मत्स्र् र्ान्िीकरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 आवश्र्कता अनसुार भलुमगत लसचाई स्र्ािो तथा लडप टु्यव वेिको यकर्वस्था गररनेछ, 

 कृहि पेशािाई मर्ायर्दत बनाउन मेर्र÷उप–मेर्र उत्कृष्ट कृिक परुस्कारको यकर्वस्था गररनेछ, 

 कृहि औिार,मि,लबऊ,प्रहवलध एउटै छानामलुन उपिब्ध गराउने तथा कृहि उपि थोक बिारको यकर्वस्था लमिाउने साथै 
स्कूिचौन,दामनुा,बािवुथान,चप्रामारी,वैगनु्धरुा,ग्वािडबु्बािाई कृहि बिारका रुपमा हवकास गररनेछ, 

 नगरिाई माछा, मास ु तथा दूधमा आत्मालनभयर बनाउन माछापािन,हााँस,कुखरुापािन, बाख्रापािन,बङ्गुर,गाई भैसी ीँ पािन 
आर्दको क्षेि पहहचान तथा यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 नगर लभि रहेका र्िरू्ि तथा तरकारी बिार (गिुीबिार) िाई यकर्वशस्थत गररनेछ, 

 भलुम वैकको स्थापनाका िालग संर् र प्रदेश सरकार साँग आवश्र्क पहि गररनेछ, 
 प्रत्रे्क वडामा १ वटाका दरिे मास ुपसि सधुारको लनलमि िागत सहभालगता ५० प्रलतशत अनदुान र्दईनेछ, 

 िोकि कुखरुापािन गनय यकर्वसार् र्मय÷लनिी क्षेि÷कृिकहरुिाई अनदुान उपिब्ध गराइनेछ, 

 १००० संख्र्ा भन्दा मालथ िेर्र कुखरुा पाल्ने कृिक,र्मय, लनिी यकर्वसार्ी तथा समहुिाई औिधी तथा हर्डर लडंकर र 
तारिािीमा केही रकम अनदुान उपिब्ध गराईनेछ, 

 बाख्रापािन,कृिकहरुिाई गोठ सधुारका लनलमि केही अनदुान प्रदान गररनेछ, 

 नगरलभि एक आधलुनक पश ु बधशािा लनमायणका िालग संर् तथा प्रदेश सरकार साँग आवश्र्क समन्वर् गरर (मास ु
बिार) स्थापना गनय पहि गररनेछ, 

 िाइका नेपाि (JICA) द्धारा संचालित कन्काई लसचाई आर्ोिनाको कृहि कार्यक्रमिाई बिेटको यकर्वस्था गरर अगालड 
वढाइनेछ, 

 गौरादह २ मा रहेको कृहि थोक बिारिाई थप यकर्वशस्थत रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ, 



 हकसानहरुिे गरेको उत्पादनको आधारमा अनदुान कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ 

 हवपन्न तथा भलूमहीन हकसानिाई नदी उकास िग्गा तथा आरै् खेती नगने िग्गा धनीहरुको िग्गा भाडामा लिएर 
यकर्वसाहर्क कृहि कार्यका िालग प्रोत्साहन गररनेछ, 

 बािी, पश ुतथा मत्स्र् हवमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ, 

 तरकारी तथा वगर खेलत कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ, 

 कृिकहरुिाई धान,मकै तथा माछापािन र तरकारी खेलत आर्दका िालग तालिमहरु सञ्चािन गररनेछ, 

 नगर तथा वडाबाट सञ्चािन हनुे सवै हकलसमका कृहि तथा पश ु सम्बशन्ध सवै हकलसमका कार्यक्रमिाई ५० प्रलतशत 
िागत सहभालगतामा सञ्चािन गररनेछ, 

 सामदुाहर्क कुकुर वन्ध्र्ाकरण कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दईनेछ, 

 सम्पूणय कृिकहरुको िालग माटो पररक्षण तथा तालिम कार्यक्रम गौरादह कृहि क्र्ाम्पस र पूवायञ्चि कृहि क्र्ाम्पस(दवैु 
क्र्ाम्पस)मा सञ्चािनमा रहेको माटो परीक्षण प्रर्ोगशािा मार्य त लनःशूल्क माटो परीक्षणको यकर्वस्था लमिाईनेछ र र्सका 
िालग दवैु क्र्ाम्पसिाई अनदुान रकम उपिब्ध गराईनेछ, 

 प्रत्रे्क वडामा कृहि तथा पशपुािन सेवा केन्िका िालग लनशूल्क िग्गाको खोिी कार्यिाई अगालड वढाइनेछ, 

 दामनुा पश ुविारिाई यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 प्रत्रे्क वडामा कृहि र पश ुप्राहवलधकको यकर्वस्था गररनेछ, 
 नगरवासीहरुिाई पार्क पने एउटा हवद्यािर्मा लडप्िोमा इन र्ामेसी,ओभर लसर्र,अलमन,पश ु सेवा िस्ता प्राहवलधक 

शशक्षाका िालग िालग लसटीइ लभटी साँग आवश्र्क पहि गररनेछ, 

 वडागत रुपमा पोखरीको िगत लिई माछाका भरुायहरु अनदुानमा हवतरण गररनेछ, 

 सवै वडाहरुबाट उत्कृष्ट कृिक छनौट गरर कृहि भ्रमण तथा अविोकन गराइनेछ, 

 हररत नगरपालिकाका िालग १ नसयरीको यकर्वस्था गररनेछ, 

 सम्भाहवत भएको वडाहरुमा तरकारी,आि,ुतेिहन पकेट क्षेि हवस्तार गररनेछ, 

 सवै कृिकहरुिाई नगर तथा वडाबाट लिपाि अनदुान कार्यक्रम अगालड वढाईनेछ, 

 ड्रार्र मेलसन सवै वडाहरुका िालग प्रधानमन्िी कृहि आधलुनकरण पररर्ोिना,कृहि ज्ञान केन्ि,संर्ीर् र प्रदेश कृहि मन्िािर् 
साँग नगरपालिकाबाट आवश्र्क पहि गररनेछ,  

 धनकुटा वहमुखुी क्र्ाम्पसको नाममा गौरादह ९ वैगनु्धरुा शस्थत रहेको िग्गामा भेटनरी हटशचङ हशस्पटिका िालग उि 
क्र्ाम्पस र लिभवुन हवश्व हवद्यािर् साँग आवश्र्क पहि तथा समन्वर् गररनेछ, 

 कोरोनाबाट हपलडत पररवारिाई तालिम तथा कृहि मेलसनरी औिार हवतरण अनदुानमा प्राथलमकता र्दईनेछ, 

 कस्टम हार्ररङ सेन्टरका िालग आवश्र्क बिेटको यकर्वस्थाका िालग संर्,प्रदेश साँग पहि गररनेछ, 

 स–साना शशत भण्डार लनमायण कार्यिाई प्रोत्साहन गररनेछ, 

 ५ र ६ नं वडाको रतवुा नदीको वगर खेती,तरकारी, मकै पशपुािनको लनलमि उि क्षेििाई पकेट क्षेिको रुपमा 
कृिकहरुको िागत साझेदारीमा कार्यक्रम िाग ुगररनेछ ।  

ग) सहकारी तथा िर् ुउद्यमः- 

 गौरादहको समग्र हवकासमा लनिी—सहकारी क्षेििाई सहभागी गराउन प्रोत्साहहत गररनेछ, 

 शचउरा उद्योग, डार्र मेलसन िस्ता कृहि िन्र् उद्योग तथा िर् ुउद्योगिाई प्रवयद्धन एंव प्रोत्साहन गररनेछ, 

 कृिक एंव िर् ुउद्यमीहरु द्धारा उत्पार्दत वस्तिुाई बिारीकरण, प्रवयद्धन एंव प्रोत्साहन गनय १ कोसेिी र्रको यकर्वस्था 
गररनेछ, 

 कृहि सहकारी संस्था,यकर्वसाहर्क र्मय र लनिी क्षेि मार्य त कृहि र्ाशन्िहकरणको कार्यिाई अगालड वढाइनेछ, 

 सहकारी संस्थाहरुिाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्र् अनरुुप सञ्चािनमा ल्र्ाई लनर्लमत अनगुमन, लनरीक्षण तथा मूल्र्ािन 
गने गरी लनर्मन गररनेछ । 

र्) रोिगार प्रवयद्धनः- 



 गाउमै रोिगार गवयको आधार नामक कार्यक्रम अन्तगयत वैदेशशक रोिगारबाट र्केका र्वुा,कोलभड–१९ बाट संक्रलमत 
न्र्नु आर् भएका एंव सकुुम्बासी पररवारिाई र्स कार्यक्रमबाट उद्यम सञ्चािनमा तालिम तथा हवशेि सहुवधा उपिब्ध 
गराईनेछ 

 नगर क्षेि लभिका वेरोिगारहरुिाई प्रधानमन्िी रोिगार कार्यक्रममा आवद्ध गरर न्रू्नतम रोिगारी सिृना गररनेछ, 

 लसपमिुक कार्यक्रमहरुको आवश्र्कता पहहचान, रोिगार सम्भायकर्ता अध्र्र्न, रोिगारदाता तथा सम्बशन्धत लनकार्हरुलबच 
समन्वर् तथा सहकार्य, र्वुा उद्यमशशिता किाय प्रवाह, उद्यम लबकासका कार्यक्रम िगार्त कार्यक्रमहरु सन्चािनका िालग 
नगरपालिकािे थप बिेटको यकर्वस्था गनेछ, 

 संर्,प्रदेश र स्थानीर् तहबाट सञ्चािन गरीने लसपमिुक तालिम,रोिगारमखुी तथा स्वरोिगार कार्यक्रमहरुमा रोिगार सेवा 
केन्िमा सशुचकृत भएका यकर्शिहरुिाई पहहिो प्राथलमकता र्दइने छ साथै  र्स्ता कार्यक्रम रोिगार सेवा केन्िद्वारा 
सन्चािन गररने छ, 

 आ.ब ०७८÷०७९ देशख संर्ीर् सरकारबाट स्थानीर् रोिगार रणनीलत तिुयमा गनय प्राप्त हनुे क्रमागत बिेट र र्स 
नगरपालिकाको सहर्ोगबाट र्दर्यकालिन स्थानीर् रोिगार रणनीलत तिुयमा गने र सोको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरर गररबी 
लनवारण गनय पहि गररनेछ । 

ङ) सामाशिक हवकासः-   

१) शशक्षा,र्वुा तथा खेिकुद 

 ससंुस्कृत नागररक र समदृ्ध समाि लनमायण गरी शैशक्षक पहूाँचिाई सवयसिुभ तथा गणुस्तरीर् शशक्षा प्रदान गनुयका साथै 
अलनवार्य प्राथलमक शशक्षाको िालग अनकूुि शशक्षण लसकाई  वातावरण तर्ार गदै िलगनेछ, 

 हवद्याथीहरुिाई अनशुालसत,नैलतक गणु सम्पन्न नागररकका रुपमा तर्ार गनय हवद्यािर् अनगुमन लनररक्षणिाई प्रभावकारी 
बनाउाँदै शशक्षक सक्षमता हवकासका िालग पूवायधार तर्ार गरी गणुस्तरीर् शशक्षामा िोड र्दइनेछ, 

 बाि हवकास शशक्षािाई सामाशिकीकरणको पूवायधारका रुपमा स्थाहपत गदै प्राथलमक तहिाई आधारभतू  गणुस्तरीर् 
शैशक्षक पूवायधारको रुपमा हवकास गरी र्दवा खािा यकर्वस्थापन तथा बाि शशक्षकको सीप हवकास गररनेछ,  

 अलनवार्य तथा लनशलु्क आधारभतू शशक्षाका िालग भनाय अलभर्ान,अलतररि कक्षा संचािन,हवद्याथी सहर्ोग िस्ता पक्षमा 
प्रोत्साहन तथा सहर्ोगमा आधाररत कार्यक्रम संचािन गररनेछ, 

 धालमयक हवद्यािर्हरुिाई शैशक्षक मूिप्रवाहमा समाहीकरण गनुयका साथै त्र्स्ता हवद्यािर्को भौलतक तथा शैशक्षक सधुार  
गने नीलत अविम्बन गररनछे, 

 र्रक क्षमता भएका (अपाङ्गता) सामदुाहर्क तथा संस्थागत हवद्यािर्का बािबालिकाहरुका िालग अपाङ्गता मैिी भौलतक 
पूवायधार लनमायण गने तथा अन्र् सहर्ोग सम्बशन्ध सधुारको नीलत अविम्बन गररनेछ, 

 नगरमा संचालित क्र्ाम्पसहरुिाई संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारसाँग समन्वर् तथा सहकार्य गरी आवश्र्क सहर्ोग गने 
नीलत अविम्बन गदै िलगनेछ, 

 अलभभावक हवहीनभई अलभभावकत्व गमुाएका बािबालिकाहरुिाई शैशक्षक पहूाँच बनाई राख्न संरक्षकत्वको यकर्वस्था 
लमिाउन पहि गररनेछ,  

 सामूदाहर्क हवद्यािर्का न्रू्न वेतन भोलग बाि शशक्षक तथा कमयचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे तोके बमोशिम सहुवधा 
प्रदान गनय आवश्र्क थप बिेट यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 नगरलभि मेर्र÷उपमेर्र कप हक्रकेट तथा अन्र् खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरु सञ्चािन गररनेछ, 

 वैकशल्पक माध्र्मबाट शशक्षण लसकाइिाई प्रभावकारी वनाउन शशक्षकहरुको िालग कम्प्र्टुर तालिमको यकर्वस्था गररनेछ,  
 मातभृािामा शशक्षा तथा स्थानीर् पाठ्यक्रम हवकासमा िोड र्दइनेछ, 

 प्रत्रे्क वडाको सामदुाहर्क हवद्यािर् मा.हव.स्तरमा अध्र्र्न गने हवद्याथीको एस.ई.ई.को नलतिामा गणुस्तर अलभवहृद्ध गनय 
अंग्रिेी,गशणत,हवज्ञान िस्ता हविर्मा कम्तीमा दईु महहना सम्म लनःशूल्क अलतररि कोशचङ कक्षा सञ्चािनको यकर्वस्था 
लमिाईनेछ र दरवन्दी काहटएका हवद्यािर्हरुमा कक्षागत शशक्षक यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 नगरपालिका क्षेिका दलित महहिा अपाङ्गता पररचर् पि प्राप्त हवद्याथीको उच्च शशक्षामा पहुाँच अलभवहृद्ध गनय मेर्र–

उपमेर्र छािवलृत कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 

 नगरलभिका सामदुाहर्क हवद्यािर्का खेि मैदानिाई यकर्वशस्थत गररनेछ, 



 सामदुाहर्क हवद्यािर्मा र्स नगरपालिका क्षेिबाट एस.इ.ई परीक्षामा उत्कृष्ट नलतिा ल्र्ाउने एक िना छाि र एक 
िना छािािाई ब्रान्डेड ल्र्ापटप सहहत सम्मान गररने यकर्वस्था लमिाईनेछ, 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्मा कक्षा ८ बाट नगरपालिका क्षेिबाट उत्कृष्ट अंक ल्र्ाउने एक िना छाि र एक िना छािािाई 
नगद रकम सहहत सम्मान गररनेछ, 

 गौरादहको शशक्षाको आधार वाि हवकास कक्षाको समशुचत पूवायधार वाि शशक्षा नै शशक्षाको िग भएकोिे सवै 
हवद्यािर्हरुमा वाि कक्षाको पूवायधार वाि मैिी र प्रहवलध मैिी वनाईनेछ 

 हवद्यािर्हरुमा िाग ुपदाथय तथा दवु्र्र्शनी हवरुद्धका अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ, 

 हवद्यािर्स्तरका िलुनर्र रेडक्रस सोसाइटी,बाि क्िब र स्काउटिाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन गनय आवश्र्क 
बिेटको यकर्वस्था गररनेछ, 

 साहवक गाहवस लभि कशम्तमा एउटा पने गरर नमनुा हवद्यािर्को यकर्वस्था गनय आवश्र्क यकर्वस्था लमिाइनेछ,  
 केही अवधारणाहरुिाई र्सरी आत्मसाथ गररनेछ । 

     क.लसकाइको न्र्ानो स्पशय–सरोकारवािा सवैिाई मनोपरामशय   

     ख. गौरादह हवकासको आधार–प्राहवलधक शशक्षाको सधुार 

     ग. गौरादहका छोरी वहुारी–लनःशूल्क िोकसेवा तर्ारी   

             २) स्वास््र्ः- 

 पूणय पोिणर्तुm नगर÷वडा अलभर्ान, सनुौिो एक हिार र्दन तथा महहिा÷वािवालिका िशक्षत कार्यक्रम संचािन गररनेछ, 

 पूणय संस्थागत सतु्केरी नगरपालिका कार्यक्रम संचािन गररनेछ, 

 पूणय खोपर्िु नगरक्षेिको कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दईनेछ, 

 महहिा तथा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सम्मानमा मटुु,हाइड्रोलसि,मोलतहवन्द,ुहाडिोनी तथा नाक-कान,र्ाटी क्र्ान्सर अल्िाइमर, 
पाठेर्र खस्न,ेछािा,हर्स्टुिा, स्तन क्र्ान्सर र्.ुएस.िी.गाइड एर्.एन.ए.सी मनोसामाशिक परामशय आर्द रोगको 
उपचारको िालग÷उपचारात्क सेवाप्रदान गनयका िालग गौरादह, स्कूिचौन ,दामनुा,िरुोपानी र वैगनु्धरुामा रोग हवशेिज्ञ 
सहहतको स्वास््र् शशहवर सञ्चािन गररनेछ, 

 ग र र् वगय अपाङ्ग तथा असि र असहार्हरुका िालग एक पटक लनशलु्क स्वास््र् हवमा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता 
र्दइनेछ, 

 डेंग,ुमिेररर्ा िस्ता आपतकालिन यकर्वस्थापन,सचेतना कार्यक्रम तथा उपचार तथा हकटनाशक औिलध लछट्काउ कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ, 

 सवै वडाहरुमा नसने रोगहरु (उच्च रिचाप, मधमेुह,मानलसक स्वास््र् सम्वशन्ध स्वास््र् सेवा प्रत्रे्क टोि तथा 
वस्तीहरुमा संचािन गररनेछ, 

 गभयवती महहिा र बच्चाको लनर्लमत स्वास््र् परीक्षण,उपचार,पोिण र संरक्षण गररनेछ, 

 सलुतयिन्र् पदाथयमा लनर्न्िण गनय र्रेि ुमर्दरा उत्पादन र हवक्री हवतरण िाई प्रभावकारी रुपमा अनगुमन गरी लनर्न्िण 
गररनेछ, 

 सतु्केरी महहिाहरुिाई २ सन्तान सम्म िन्मदा रु २,०००।–पोिण खचय र्दइने कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ, 

 िाग ुऔिध तथा दवु्र्र्सनी लनर्न्िण गनय खोलिएका पनुस्र्थापना केन्िहरुिाई नीलतगत तथा आलथयक सहर्ोग प्रदान 
गररनेछ,  

 संर्ीर् सरकारको अनदुानबाट र्स नगरपालिकामा वन्ने नगर अस्पतािको िालग लनशलु्क रुपमा दाताहरुबाट प्राप्त भएको 
िग्गा रशिस्टे्रशन पास गने प्रकृर्ा अगालड वढाइनेछ, 

 नगर अस्पतािका िालग लड.हप.आर.तर्ार गरर अस्पताि लनमायण प्रकृर्ा अगालड वढाईनेछ, 

 गौरादह स्वास््र् चौकीको स्तरोन्नलत भई नगर अस्पताि भई सकेको हुाँदा हाि िनताको आवश्र्कता,कोलभड 
महामारीको संक्रमणिे गदाय स्वास््र् हवमाका िालग रेर्र गनुय पने भएको हुाँदा १(एक)िना एम.हव.हव.एस 
डाक्टर,१(एक) िना रेलडर्ो ग्रार्र, २(दईु) िना स्टार् नसयको यकर्वस्था गररनेछ, 

 पााँच (५) वटा वलथयङ सेन्टर सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 



 हवपन्न नागररक उपचार सहार्ता कोि अनसुार लसर्ाररस भएकाहरु मध्रे् स्वास््र् मन्िािर्बाट तोकेको मापदण्ड 
अनसुारका हवरामीिाई एक पटक र्ातार्ात खचय सहर्ोग स्वरुप रु ५००० (पााँच हिार) उपिब्ध गराईनेछ, 

 लनमायणालधन अवस्थामा रहेका स्वास््र् चौकीहरुको लनमायण कार्य सम्पन्न गरर सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 

 सवै वडामा आलथयक रुपिे हवपन्न वगयका दीर्य रोगीका हवरामीहरुिाई िागत सहभालगतामा स्वास््र् हवमा कार्यक्रम 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 

 अधरुा रहेका खोप केन्िहरुिाई सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ,  

  प्रत्रे्क वडाका आधारभतू स्वास््र् केन्िमा ल्र्ाबको यकर्वस्था गररनेछ, 
 गौरादह नगर अस्पतािमा एरोिाइिर मेलसनको यकर्वस्था गररनेछ, 
 गौरादहमा आर्वेुद स्वास््र् केन्िका िालग िग्गा प्रालप्त प्रकृर्ा अगालड वढाईनेछ र र्सै आलथयक विय देशख गौरादहमा 

आर्वेुद स्वास््र् केन्ि सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ, 

 कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्िणका िालग संक्रलमतहरुको रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता वहृद्ध गनय आरू्वेद शचहकत्सा सेवािाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ, 

 प्रत्रे्क वडामा आरोग्र् नागररक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 सवै वडाहरुमा र्ोग कार्यक्रम शशहवर सञ्चािन गररनेछ, 

 वडाको स्वास््र् चौकीहरुबाट लनःशूल्क रेहवि भ्र्ाशक्सन नगरवासीिाई उपिब्ध गराईनेछ, 

 गौरादह नगर अस्पतािमा टेलि मेलडलसन,मटुु तथा हकड्नी रोगको रगत िााँचका िालग हव.पी. कोइरािा स्वास््र् हवज्ञान 
प्रलतष्ठान िगार्त अन्र् सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास््र् संस्थाहरु साँग कार्यक्रमका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ, 

 कोलभड–१९ को महामारी िाई मध्र्निर गरर १ थान लडशिटि एक्सरे मेलसन नगर अस्पतािका िालग यकर्वस्था 
गररनेछ, 

 स्वस््र् आमा स्वस््र् वच्चा अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ र र्ो अलभर्ान कार्ायन्वर्न गनय गभयवती भएको १६ हप्ता 
देशख सतु्केरी भएको ६ हप्ता सम्मका सम्पूणय गभयवती एंव सतु्केरी महहिाहरुिाई सम्बशन्धत स्वास््र् संस्था मार्य त नै 
लनःशूल्क क्र्ाशल्सर्म तथा आइरन चक्कीको यकर्वस्था लमिाईनेछ, 

 कोलभड–१९ महामारीको संक्रमणिाई रोकथाम तथा लनर्न्िणका िालग अस्थार्ी कोलभड अस्पताि क्षमता हवस्तार गदै 
अग्र पशततका (फ्रन्ट िाईन) स्वास््र्कमीहरुको मनोबि उच्च पानय एंव कोलभड–१९ संक्रलमत हवरामीहरुको िालग देहार् 
बमोशिमको प्र्ाकेि तथा कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 

   क) िरुोपानी स्वास््र् चौकी,ग्वािडबु्बाको पररसरमा सञ्चालित अस्थार्ी कोलभड अस्पतािमा कार्यरत शचहकत्सक,स्वास््र् 
कमी, कार्ायिर् सहर्ोगीिाई मालसक तिबको ५० प्रलतशत िोशखम भिा प्रदान गररनेछ । 

   ख) नगरपालिका लभिका सवै स्वास््र् संस्थामा हर्भर शक्िलनक सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ र र्समा खहटने स्वास््र्कमीिाई 
प्रोत्साहन उपिब्ध गराईनेछ । 

 कोलभड–१९ संक्रमण पहुष्ट भई होम आइसोिेसनमा वसेका हवरामीहरुिाई शचहकत्सकको लसर्ाररसमा तोहकएको स्वास््र् 
कमी मार्य त र्रमा गई औिधीको प्र्ाकेि उपिब्ध गराईने यकर्वस्था लमिाईनेछ, 

 होम आइसोिेसनमा बसेका कोलभड–१९ संक्रलमत हवरामीिाई समेत र्र र्रमा औिलध तथा पोिण सहुवधा स्वास््र् 
केन्िहरु मार्य त उपल्ब्ध गराईनेछ,  

 अस्थार्ी कोलभड अस्पतािमा उपचार हनु नसकी अन्र्ि स्वास््र् संस्थामा रेर्र गररएका हवरामीिाई झापा,मोरंग र 
सनुसरी का अस्पताि सम्म परु्ायउन लनःशूल्क एम्बिेुन्स सेवा उपिब्ध गराईनेछ, 

 नगरपालिकाको कोलभड अस्पतािमा भनाय भएका संक्रलमत हवरामीिाई नगरपालिकाको तर्य बाट लनःशूल्क खाना उपिब्ध 
गराईनेछ, 

 नगरपालिका लभिका सवै स्वास््र् संस्थाहरुमा हवरामीको ब्िड प्रसेर,अशक्सिनको मािा,पल्सको दर हेने उपर्ोगी हनुे 
भाइटि मोलनटर िडान िगार्त अन्र् औिधी र उपकरण यकर्वस्था लमिाईनेछ । 

        ३) खानपेानी,सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैिा यकर्वस्थापनः- 



 पोखरी,ताितिैर्ा,धालमयक स्थि,खानेपानीका महुान,खलु्िा क्षेि,सडक,टोि तथा अन्र् सावयिलनक स्थिको सरसर्ाई एवम 
यकर्वशस्थत गररनेछ, 

 र्ोहोरमैिा यकर्वस्थापन गनयका िालग डशम्पङ साइडको िालग िलमन प्राप्त गरर वैज्ञालनक प्रशोधन शािा लनमायणको िालग 
संर्,प्रदेश तथा हवलभन्न राहष्ट्रर् अन्तराहष्ट्रर् संर् संस्था साँग समन्वर् गररनेछ, 

 गौरादह खानेपानीिाई गौरादह २ वियम लभट्टा हदैु कृष्णेखोिा पूवय गौरादह ९ सम्म हवस्तार गररनेछ, 
 हवपन्न तथा लसमान्तकृत वगयका िालग मेर्र–उपमेर्र कार्यक्रम अन्तगयत खानेपानीको लमटर र हवद्यतु लमटर खररदमा 

अनदुानको यकर्वस्था र्सै विय देशख अगालड वढाईनेछ । 

च) धमय,संस्कृलत 

 नगर क्षेिलभि मठमशन्दर,ग्रामथान,महारािथान,मशस्िद,गमु्बा,चचय,र्ाट,समालध स्थिहरुको उशचत संरक्षण तथा सम्वद्धयन 
गररनेछ, 

 िन स्तरबाट लनमायण भइरहेको सलगंत साधना प्रलतष्ठानिाई आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ, 

 िोपोन्मखु बािागािा,सांस्कृलतक परम्परा आर्दको आवश्र्क संरक्षण गररनेछ, 

 नगर क्षेि लभि रहेका नानक चन्दबाबाको मशन्दर,िगर्दश्वर शशवािर् मशन्दर,कृष्ण प्रणामी, दगुायमाता,राधाकृष्ण,शशव, 
लसंहदेवी, पाथीभरा मशन्दर,लसदे्धश्वर शशवािर्, लिपरेुश्वर शशवािर्, िानकेश्वरी शशवािर्, हिेश्वरी शशवािर्,पञ्चशे्वर गणेश,दधुािी 
महारािथान,सन्थाि माशझथान िगार्तका मठ मशन्दरहरु, गमु्बा, चचय,मशस्िद िगार्तका हवलभन्न धमायविम्वीहरुको 
आस्थाका स्थानहरुिाई पर्यटीकर् गन्तयकर्का रुपमा हवकलसत गदै िलगनेछ,  

 किा,साहहत्र् र साँस्कृलत िगेणाय गनयका िालग स्थानीर् तहमा प्रज्ञा प्रलतष्ठान गठन गने,  
 नगर लभि भवन लनमायण तथा बस्ती हवकास गदाय मौलिक संस्कृलत र नेपािी वास्तकुिािाई यकर्वशस्थत बनाउने नीलत 

लिइनेछ,। 

छ) िशक्षत वगयको हवकासः 

          १.महहिा,वािवालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररकः 

 मेर्र–उप मेर्र स्वरोिगार कार्यक्रम अन्तगयत लसप लसकौ रोिगार बनौ अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ र्स अलभर्ानिाई 
क्रमशःकार्ायन्वर्नमा िैिान देहार् बमोशिमका कार्यक्रम तथा हक्रर्ाकिापहरु सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ , 

 मेलसन,र्लनयचर लनमायण,हवद्यतु वार्ररङ,मोवाइि–एसी ममयत,प्िम्बर,इन्भटयर ममयत,टेलिलभिन ममयत,ड्राइलभङ तालिम 
िगार्तका हवधाहरुमा आधारभतू लसप मिुक तालिम सञ्चािन गररनेछ, 

 उद्यमी महहिाहरुका िालग प्रोत्साहन र प्ररेणामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 र्वुा,महहिा,ज्रे्ष्ठ नागररक वािवालिकाका िालग कार्यहवलध वनाई कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 सडक बािबालिकाको उशचत पनुस्र्थापना गरी नगरिाई सडक बािबालिका लबहहन बनाइनेछ, 

 असहार्,वेवाररसे र हहंसा हपलडत महहिाहरुिाई सेर् हाउसको यकर्वस्था गररनेछ,  

 महहिा हहंसा,बिात्कार,र्ौन शोिण,वािहववाह,अनमेि हववाह,मानव वेचहवखन तथा ओसारपसार आर्दिाई प्रभावकारी 
रुपमा लनर्मन र अनगुमन गरर लनर्न्िण तथा िनचेतना मिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको आवश्र्कता वमोशिमको उपर्िु स्वास््र् सेवा,हेरचाह र सहर्ोगको एकीकृत कार्यव्रmम तिुयमा गरर 
िागू गररनेछ । 

           २.अपाङ्ग,अशक्ि तथा असहार्ः 

 अपाङ्गहरुका िालग अपाङ्ग सपोटय सामाग्रीको यकर्वस्था गररनेछ, 

 अपांगता भएका ब्र्शिहरुको िालग लसप मूिक ब्र्वसार्ीक तालिमको ब्र्वस्था गररनेछ, 
 अपागंहरुको िालग स्वास््र् पररक्षणर पररचर् पि  हवतरण वडा स्तररर् शशहवर संचािन गररनेछ, 

 ग र र् वगयका अपाङ्ग भएका यकर्शिहरुिाई िम्मा एक पटक लनःशूल्क स्वास््र् हवमा कार्यक्रम र्स विय पलन लनरन्तरता 
र्दईनेछ । 



          ३.दलित,हवपन्न,आर्दवासी िनिालत,मधेसी,मशुस्िम,हपछलडएकाहरुको िालगः- 

 दलित,सीमान्तकृत,हवपन्नवगय,आर्दवासी िनिालत,मधेशी,मसु्िीम हपछडावगय र महहिाहरुको सरकारी सेवामा पहुाँच बहृद्ध गनय 
लबशेि कार्यक्रमहरु (िोकसेवा तर्ारी कक्षा आर्द) सञ्चािन गररनेछ, 

 लसलभि ओभरलसर्र,अनमी,स्टार् नसय,िेटीए पश ुर कृहि अध्र्र्न गने हवद्याथीिाई छािवलृत प्रदान गररनेछ, 

 हवपन्न नागररक काडय र्सै विय देशख िाग ुगररनेछ, 

 गौरादह नगरपालिका वडा नं.२मा िशन्मन ु भएका ख्र्ालत प्राप्त राहष्ट्रर् किाकार राहष्ट्रर् स्तरमा गौरादहिाई पररशचत 
गराउने लसताराम तािपरुरर्ािाई गौरादहको छोरा उपनामिे सम्मान गररनेछ । 

छ) वातावरण तथा हवपद् यकर्वस्थापनः  

 नर्ााँ भेररर्न्ट सहहतको कोरोना भाइरस रोग लनर्न्िण र रोकथामका िालग हवपद् यकर्र्वस्थापन कोििाई वहृद्ध गरर खचय 
गनय आवश्र्क यकर्वस्था लमिाइनेछ, 

 नर्ााँ भेररर्न्ट सहहतको कोरोना भाइरसको िोशखम न्रू्लनकरण गनय आवश्र्क मेलडकि सामाग्री,हप.हप.ई.परीक्षण हकट्स र 
अन्र् सामाग्रीहरुको सहि आपूलतय र उपिब्धताको यकर्वस्था लमिाईनेछ, 

 वातावरण अध्र्र्न प्रलतवेदनिे औल्र्ाएको स्थानबाट मािै नर्द िन्र् सामाग्री उत्खनन गने गराउने यकर्वस्थािाई 
कडाइका साथ िाग ुगररनेछ 

 नगरपालिका क्षेि लभि प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक हवपद् बाट सवयसाधारणको शिाँउ ज्र्ान,सावयशिलनक, लनिी तथा 
यकर्शिगत सम्पलत प्राकृलतक एंव सााँस्कृलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको संरक्षण गनयका िालग प्रकोप यकर्वस्थापन 
कोिमा उपर्िु रकम हवलनर्ोिन गररनेछ । प्रकोप यकर्वस्थापन कोि लभि अिगै िेखा राख्न ेगरी कोलभड–१९ रोकथाम 
तथा लनर्न्िण कोि संचािन ल्र्ाइनेछ । उि कोिबाट भएका खचयहरु प्रत्रे्क चौमालसकमा सावयिलनक गने यकर्वस्था 
लमिाईनेछ, 

 हवलभन्न सञ्चारको माध्र्म मार्य त हवपद िोशखम न्रू्लनकरण सम्बन्धी चेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ, 

 मापदण्ड हवपररतका प्िाशस्टकका झोिा र वातावरणमा प्रलतकुि असर पाने सामाग्रीको प्रर्ोग लनर्मन÷लनर्न्िण गररनेछ, 

 संर्,प्रदेश र स्थानीर् तह बीच समन्वर् गरी संहवधान प्रदि वन,वातावरण र हवपद् सम्बशन्ध अलधकारको अभ्र्ासिाई 
सरुशक्षत बनाइनेछ, 

 वन,वातावरण र हवपद् यकर्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता बढाउने,िनशशि यकर्वस्थापन,स्थानीर् 
सहभालगता प्रवद्धयन गररनेछ, 

 वस्ती अर्ोग्र् स्थानमा बसोबास गने र्र पररवारको सरुक्षा र खेती र्ोग्र् िलमन संरक्षणको िालग भ—ूसंरक्षणका 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ,  

 ििाधार संरक्षणको िालग प्राकृलतक पोखरी संरक्षण तथा वकृ्षारोपण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ,  

 नगर हवपद् यकर्वस्थापन कोिको स्थापना गरी लबपद् मा परेका अलत लबपन्न नगरवासीहरुिाई सम्म तत्काि राहत र्दने 
यकर्वस्था लमिाइनेछ, 

 सामदुाहर्क भसु्र्ाहा कुकुर लनर्न्िणका िालग सामूदाहर्क भसू्र्ाहा कुकुर वन्ध्र्ाकरण कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ, 

 शहरी क्षेिका सडक हकनारामा वकृ्षारोपण गररनेछ। 

ि) संस्थागत क्षमता हवकास 

 नेपािको संहवधान तथा कानून बमोशिम स्थानीर् तहबाट प्रवाह गररने लबिर्गत सेवािाई प्रभावकारी, 
िनमैिी,िनउिरदार्ी, पारदशी ढङ्गबाट प्रवाह गने र सो का िालग नगर मातहतमा रहेर सबै कमयचारीहरुिाई आवश्र्क 
सेवाकालिन तालिम प्रदान गरी दक्ष,सीपर्िु,िनमैिी,िनउिरदार्ी र िवार्देही बनाउन प्रदेश प्रशशक्षण तालिम केन्ि 
किविगरुी साँग िागत साझेदारी कार्यक्रम संचािन गररनेछ,  

 कार्ायिर्को कार्य शिम्मेवारी र दाहर्त्विाई मध्र्निर गरर कार्ायिर्को कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहिाई वैज्ञालनक र 
यकर्वशस्थत वनाउने हेत ु तर्ार गररएको संगठन तथा यकर्वस्थापन सवेक्षण (O&M) प्रलतवेदनिाई र्सै नगरसभामा 
स्वीकृलतका िालग पेश गररनेछ, 



 टोि हवकास संस्थाहरुिाई यकर्वशस्थत ढङ्गिे पररचािन गनयका िालग मौिदुा नीलत लनर्मिाई पररमाियन गरर सहि 
सञ्चािनमा िोड र्दइनेछ,  

 िागूपदाथय ओसारपसार प्रर्ोग, िवुातास तथा देहयकर्पार िस्ता असामाशिक गलतहवलधिाई शून्र्मा झानय आवश्र्क नीलत 
लनर्म लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ,  

 श्रम तथा रोिगारीको अवसरमा रहेको िालतर् तथा िैहङ्गक समावेशी तथा समतामूिक समािको लनमायण गने र श्रम 
लनरीक्षण प्रणािी मार्य त सबै प्रकारका श्रम शोिणको अन्त्र् गररनेछ,  

 सवै वडा तथा शाखाबाट गररने काम िाई मखु्र् प्रशासलनक कार्ायिर् संग ईन्ट्रानेटबाट आवद्ध गररनेछ, 
 हविीर् अनशुासन कार्म गनय शून्र् पेस्की नीलत िागू गररनेछ, 

 कार्ायिर्को काम,आएर माि होइन मन पराएर पलन गने संस्कार वसाउन नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,सवै वडा 
कार्ायिर्,सामदुाहर्क हवद्यािर्,स्वास््र् संस्थाहरु मध्रे्बाट एक आलथयक वियमा उत्कृष्ट र रचनात्मक कार्यसम्पादन गने 
एक िना सवोत्कृष्ट र लतन िना उत्कृष्ट कमयचारी–शशक्षक सम्मान गररनेछ, 

 नगरपालिका क्षेि लभिका सवै वडा कार्ायिर्,सवै सामदुाहर्क हवद्यािर्, सवै स्वास््र् संस्थामा सूचना अलधकारी तोक्न े
यकर्वस्था लमिाईनेछ, 

 समग्र नगरपालिकाका क्षेि लभिका हवकास लनमायण तथा सेवा प्रवाहको हविर्िाई समेटेर अधय वाहियक रुपमा सावयिलनक 
सनुवुाई, सामाशिक परीक्षण र सावयिलनक परीक्षण गररने यकर्वस्था लमिाइनेछ, 

 हवकास लनमायण र सेवा प्रवाहको हविर्मा पूवय िनप्रलतलनधीहरुिे आफ्नो कार्ायकािमा भोगेका महत्वपूणय कार्ायनभुव समेहट 
उि अनभुविाई स्थार्ी सम्पशिको रुपमा संस्थागत गनय प्राप्त िेखहरु सम्पादन गरर कृलत प्रकाशन गररनेछ, 

 नगरपालिकाको शाशन्त सरुक्षा हेत ुनगर प्रहरीको िालग आवश्र्क बिेटको यकर्वस्था गररनेछ, 
 नेपािको संहवधानमा यकर्वस्था भएको स्थालनर् तहको सभा कार्यपालिका र वडा सलमलतको काम,कतययकर् र अलधकार तथा 

स्थालनर् तहको प्रमखु,उपप्रमखु वडा अध्र्क्ष िगार्त सवै िनप्रलतलनधीहरुको काम,कतययकर् र अलधकारका हविर्मा 
अलभमूखीकृत गरर नगरपालिक क्षेि लभि कुशि स्थालनर् नेततृ्व हवकास गदै संवैधालनक उपिशब्धहरुको रक्षाथय सवै वडा 
लभिका हक्रर्ाशशि रािलनलतक दि,संर् संस्थामा आवद्ध रू्वाहरुिाई िशक्षत गरर नमनुा नगरसभा नामक कार्यक्रम 
आर्ोिना गररनेछ, 

 स्थालनर् एर्.एम.रेलडर्ो बाट समेत सरोकारबािाको गनुासो एंव शिज्ञासा संवोधन गने उदेश्र्िे प्रत्रे्क महहनाको एक 
र्दन िनता साँग िनप्रलतलनधी रेलडर्ो कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, 

 हविीर् सशुासन कार्म गनय महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्बाट भएको आ.व.२०७६÷०७७ सम्मको िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदनिे औल्र्ाएको लनर्लमत गनुयपने,असिु उपर गनुयपने, प्रमाण कागिात पेश गनुयपने िगार्तका वेरुि ुर्छयर्ौट गनय 
सम्बध पक्षिाई सूशचत गररने र तोहकएको समर् अवलधमा वेरुि ु र्छौट नगनेको हववरण सावयिलनक गने यकर्वस्था 
लमिाईनेछ, 

 कर वहृद्ध भन्दा करको दार्रा हवस्तार गने नीलत लिइनेछ,  

 आलथयक पारदशशयताका िालग नगरपालिकामा भएका गरेका आलथयक कारोबारहरु वेभसाइड मार्य त लनर्लमत रुपमा 
सावयिलनक गररनेछ,  

 स्थानीर् तहिे कानून अनूसार प्राप्त गनुयपने कर,दस्तरु,सेवा शलु्क समर्ानकुुि वैज्ञालनक यकर्वहाररक,नगरमैिी तथा 
पारदशी बनाई नगरको समग्र आन्तररक आर्मा बहृद्ध गररनेछ, 

 आलथयक कारोबारिाई यकर्वशस्थत वनाउन आन्तररक लनर्न्िण पद्दलतको यकर्वस्था गररनेछ।भ्रष्ट्रचार र अलनर्लमतता हवरुद्ध 
कडाइका साथ लनर्न्िण गरर पारदशशयता, िवार्देहहता,हवलधको शासन आर्दिाई सदुृढीकरण गदै र्सका िालग यकर्वहारमा 
अनभुतु हनुे प्रकारको कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ, 

 प्रत्रे्क वडाहरुमा एक एक िना कम्प्र्टुर अपरेटरको यकर्वस्था गररनेछ, 
 नगरपालिकाको सशुासन नीलत तर्ार गरर िागू गररनेछ, 

 सेवाग्राहीिाई नम्र,सभ्र् र सम्मानपूवयक हवना भेदभाव यकर्वहार गनय सेवा प्रदार्कहरुिाई अलभप्ररेरत गररनेछ, 

 सशुासन सम्बन्धी िनप्रलनधीहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता हवकास गररनेछ, 

 सामदुाहर्क प्रहरी सचेतना कार्यक्रम अगालड वढाईनेछ । 

झ) सामाशिक सरुक्षाः – 



 सामाशिक सरुक्षा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी वनाउदै िलगनेछ, 

 सामाशिक सरुक्षा भिा प्राप्त गनय लनवेदन र्दएका िाभग्राहीहरुको समर्मा नै वैंक खाता खोलि वैंक मार्य त सहि तररकािे 
भिुानी र्दने यकर्वस्था लमिाइनेछ, 

 सवै प्रकारका यकर्शिगत र्टना दतायको िालग सञ्चािनमा रहेको अनिाईन प्रणािीिाई थप यकर्वशस्थत वनाउदै र्टना दताय 
गनय छुट भएका नागररकका िालग प्रत्रे्क वडामा दताय शशहवर सञ्चािन गररनेछ,  

 िैंगीक समता र सामाशिक समावेशीकरण हवरुद्धमा हनुे कार्य प्रलत शनु्र् सहनलसिताको नीलत लिइनेछ, 

 वािवालिका,ज्रे्ष्ठ नागररक,हवलभन्न अपाङ्गता भएका यकर्शििाई संरक्षण गररनेछ, 

 सवै हाटबिारहरुमा नाइट लभिन लस=लस=क्र्ामेरा र हफ्र वाइर्ाइको यकर्वस्था गररनेछ, 
 भवन संहहतामा अपांगता मैिी,िेष्ठ नागररकमैिी र बािमैिी संरचना लनमायणको प्रावधान राशखनेछ, 

 नेपािी संस्कृलत बमोशिम ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई उनीहरुको पररवार मै सम्मानिनक बसोबास तथा स्र्ाहार ससुार,सास ु
वहुारी,महहिा परुुि सम हवकासका िालग आवश्र्क िनचेतना तथा अलभर्ानहरु सञ्चािन गरी बढ्दो बृद्धाश्रम संस्कृलतिाई 
लनरुत्साहहत गररनेछ, 

 नगर लभि रहेका बेरोिगार,अधय बेरोिगार तथा अदृश्र् बेरोिगारहरुको आवलधक त्र्ाि सििन गनुयका साथै लसपमिुक 
तथा रोिगार मूिक तालिमका माध्र्मबाट अधय बेरोिगारी तथा अदृश्र् बेरोिगारीको समस्र्ा समाधान गनयका िालग 
लबशेि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ र श्रम तथा सामाशिक सरुक्षा मन्िािर् साँग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 

ञ) न्र्ाहर्क सलमलतः 

 न्र्ार्को पहुाँचिाई प्रभावकारी बनाउन इििाश तर्ार गनुयका साथै मेिलमिाप केन्िहरुिाई यकर्वशस्थत गररनेछ, 

 नगरपालिकाको न्र्ाहर्क सलमलतको कार्य सम्पादनिाई थप चसु्त दरुुस्त वनाउन आवश्र्क स्रोत साधन र तालिमको 
यकर्वस्थापन गररनेछ, 

 न्र्ाहर्क तथा कानूनी शशक्षाको सम्बन्धमा झापा शिल्िा अदाित वार एसोलसर्सन संग सहकार्य गररने नीलत रहनेछ । 

 

माननीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
र्स नगरपालिकाको मालथ उल्िेख गरेका बाहियक लनलत तथा कार्यक्रमिाई िक्ष्र्हरु प्रालप्त गनय, आधारशशिा तर्ार गनयका 
िालग नगरपालिका िाई आ.व.०७८\७९ का िालग प्राप्त हनु सक्ने स्रोत र साधनिे माि र्स नगरपालिकाको हवकास 
र समवहृद्ध िाई र्दधयकािीन रुपामा र्दशा लनदेश गनय सक्न ेगौरादह पर्यटहकर् पोखरी,गौरादह रंगशािा तथा गौरादह 
बस पाकय  िस्ता आर्ोिनाहरुको पूवायधार लनमायणका िालग संशर्र् सरकार तथा प्रदेश सरकार संग स्रोत र साधन प्रालप्तका 
िालग केहहन केहह रकम समेत प्रस्ताव गनुय पने अवस्थािाई समेत दृहष्टगत गरर संशर्र् सरकार संग ४ करोड र प्रदेश 
सरकार संग २ करोड रकम थप शसतय अनदुान माग गने र स्रोतको प्रस्ताहवत सलुनशितता भएको िम्मा रकम रू ६५ 
करोड ८३ िाख २३ हिार ८ सर् १० समेत गरर ७१ करोड ८३ िाख २३ हिार ८ सर् १० को कूि बिेट 
प्रस्ताव गरेकोछु । िसमध्रे् चाि ु खचय तर्य  ३८ करोड ५७ िाख ४९ हिार ८ सर् १० (५३.१२प्रलतशत) र 
पूशिगत खचय तर्य  ३४ करोड ३२ िाख ७४ हिार (४६.८८ प्रलतशत) हनुे अनमुान गररएकोछ।र्सै मध्रे् स्रोतको 
सलुनशितता भएको शशियकबाट वडा कार्यिर्हरुको िालग पूशिगत खचयका िालग िम्मा ९ करोड ९४ िाख र चाि ुखचय 
३६ िाख सलुनशित गररएकोछ । 

कूि प्रस्तहवत बिेटको हवस्ततृ हववरण र्सै नगर सभाको बैठकमा बिेट तथा कार्यक्रम साथ पेश गररने यकर्होरा समेत 
अनरुोध गदयछु । 

अन्तमा,गौरादह नगरपालिकाको आ.व.०७८\७९ को बाहियक नीलत तथा कार्यक्रम र्स सभामा शस्वकृतका िालग पेश 
गरेकोछु । 

                           धन्र्वाद ! 
 

                                                     प्रस्ततु कतायः- 
                                                  रोहहत कुमार शाह 

                                                   नगर प्रमखु 

   लमलतः- २०७८\०३\१० 

 गौरादह नगरकापायलिकाको कार्ायिर् 


