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प्रमखु अलिलथ ज्रू्, 
लिशेष अलिलथ ज्रू्हरू, 

अलिलथ ज्रू्हरु, 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

पत्रकारज्रू्हरु, 

उपस्स्थि सिै कमयचारीहरु । 

 

1. आज म गौशाला नगरसभाको र्स गररमामर् सदनमा नेपालको संववधानको कार्ायन्वर्नसँगै िीन िहका 
सरकार गठन भई देश समवृि र ववकास िर्य  अगालि िविरहेकै समर्मा कोलभि १९ (कोरोना 
भाइरस) को महामारीले लसजयना गरेको चनुौिीपूर्य र असहज पररस्स्थलिका िावजदु गौशाला 
नगरपाललकाको पाँचौ नगरसभामा आगामी आलथयक िषय २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम पेश 
गनय गइरहेको छु। र्स सम्मालनि नगरसभामा नीलि िथा कार्यक्रम पेश गनय पाएको र्स एलिहालसक 
क्षर्मा जनर्िु, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगार्िका संघषयहरुमा आफ्नो जीवन उत्सगय गनुयहनु े
ज्ञाि अज्ञाि महान ्शहीदहरुप्रलि हार्दयक श्रिाञ्जली अपयर् गदै सम्मान व्र्क्त गनय चाहन्छु।  

 

2. ववश्व महामारीको रूपमा रै्ललएको कोरोना भाईरस संक्रमर्का कारर् ज्र्ान गमुाउनहुनुे नेपाली 
लगार्ि ववश्वभरका नागररकहरु प्रलि हार्दयक श्रिाञ्जली व्र्क्त गदै शोकाकुल पररवारजनमा समवेदना 
प्रकट गनय चाहन्छु । कोरोना रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्मा अहोरात्र खवटनहुनुे सम्पूर्य जनवप्रलिलनलध 
स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी एवम ्राष्ट्रसेवक कमयचारीहरूप्रलि हार्दयक आभार ब्र्क्त गदयछु । 

 

3. जनिाको सिैभन्दा नस्जकको सरकारको रुपमा स्थानीर् िहले काम गने अवसर प्राप्त गरेको सन्दभयमा 
हामीसँग उपलब्ध सीलमि श्रोि साधन, जनशस्क्त, अफ्याराहरु, संक्रमर्कालीन कानून र ववषर्गि 
लनकार्हरुको समार्ोजन र संचालनमा जवटलिाका िावजदु आम जनिासँग गरेको वचनवििा प्रलि 
सदैव प्रलिवि रहनेछौँ । 

 

4. सावयभौमसत्तासम्पन्न नपेाली जनिाले लोकिास्न्त्रक ववलधिाट प्राप्त गरेको लोकिन्त्रलाई सामास्जक 
जीवनपिलिका रुपमा स्थावपि गने कुरामा स्थानीर् सरकार हरपल प्रर्त्नशील रवहरहने छ।सोही 
मान्र्िा अनरुुप "समृि नेपाल,सखुी नेपाली" िनाउने संघीर् सरकारको उदे्दश्र् पूरा गनय "गरु्स्िरीर् 
स्शक्षा, सहज स्वास््र्सेवा र पूवायधार ववकास गौशालाको आधार - सनु्दर समिृ नगरपाललकाको लालग 
कृवष ववकास र रोजगार" को नारा र र्ोजनािि ववकासको िाटोमा अस्घ िढ्ने अठोट समेि गरेको 
छु। 
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5. नगरपाललकाको भौगोललक,सामास्जक, आलथयक िथा सासं्कृलिक ववववधिालाई आत्मसाि गदै "माललक 
होइन, सेवक हौं" भने्न मान्र्िामा आधाररि जनउत्तरदार्ी सरकार, भ्रष्टाचारमकु्त शासन प्रर्ाली, 
पारदशी, मेहनिी र अन्िर सहर्ोगी राम्रो काम गनुयपछय भने्न उजाय शस्क्त भएका जनप्रलिलनलध र 
कमयचारी प्रशासन संर्न्त्रिाट नैं समवृि हालसल गनय सवकन्छ भने्न मान्र्िालाई स्थानीर् सरकारले 
आफ्नो मागयदशयन लसिान्ि ग्रहर् गरेको छ। 

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हुरु, 

६. देशमा संघीर् लोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र स्थापना भइसके पश्चाि ् राज्र्को पनुसंरचनाले भौगोललक िथा 
प्रसासलनक रुपले नेपाल ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीर् िहमा स्थापना  भएकोछ। र्स अन्िगयि प्रदेश 
नं. २ महोत्तरी स्जल्ला गौशाला नगरपाललकामा साववक ५ गा.वव.स.(गौशाला, िेलगाछी, रु्लकाहा, 
भरिपरु, लक्ष्मीलनर्ा) सवहि भौगोललक अवस्थाको कुल क्षेत्रर्ल - १४४.७३ वगय वकलोलमटरमा 
रै्ललएको सापेस्क्षक समनु्र सिहदेस्ख िराई भागमा रहेकोछ । लनवायचन  आर्ोगको ि्र्ाङ्क अनसुार-
६६,६७७ जनसंख्र्ा र प्रशासलनक दृवष्टले १२ वटा विामा ववभाजन भएको गौशाला नगरपाललकाका 
जनिाको असीलमि त्र्ाग, वललदान, पररवियनगामी उजाय शस्क्त र पवुय-पस्श्चम राजमागयसंग जोलिएको 
िथा हलुाकी मागयले गदाय क्रमश सगुम नगरपाललकालिर ववकासको प्रवक्रर्ामा छ। र्स 
नगरपाललकाको नर्ाँ ववस्िाररि क्षेत्रलाई नगरको मूल प्रवाहमा जोड्न ववशेष गरी सिक पवुायधारका 
कामहरु अस्घ ििाउन,ु  खानेपानीको आपूलिय व्र्वस्था सदुृि िनाउन,ु आलथयक ववकासका 
वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुय जस्िा जनिाका सखु सवुवधालाई ध्र्ानमा राखी पछािी परेका वगय र 
क्षेत्रलाई समेट्न नगरपाललकाले ववगि वषय देस्ख नै प्राथलमकिा र्ददै आएका ववषर्हरु हनु ्। 
 

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हुरु, 

७. ववश्वव्र्ापी महामारी रुपमा रै्ललरेहको कोलभि १९ अथायि कोरोना भाइरसिाट ववश्व नै आक्रान्ि 
भइरहेको िेला र्स गौशाला नगरपाललकाका नगरवासीहरुको जीउ ज्र्ानको संरक्षर् गनुय नगरको 
प्रमखु दावर्त्व भएको हुँदा र्स गौशाला नगरपाललका अन्िगयिका प्राथलमक स्वास््र् केन्र िथा 
स्वास््र् संस्थाहरूलाई सदृिुीकरर् गरी कोरोनाको जोस्खम न्र्नुीकरर् गनयको लालग कोरोना 
परीक्षर्को दार्रा र्रावकलो िनाउन िथा स्वास््र् संस्थाहरूलाई अत्र्ावश्र्क आधुलनक मेस्शनरी 
औजार उपलब्ध गराई िथा जनशस्क्त सम्पन्न िनाई नगरवासीहरुको स्वास््र् अवस्थामा सधुार 
ल्र्ाउने ववषर्लाई आ.व. २०७७/०७८ मा ववशेष प्राथलमकिामा रास्खएको छ ।  

 
८.  आलथयक वषय २०७६/०७७ को चाल ुर्ोजनाको संस्क्षप्त सलमक्षा : चाल ुआलथयक वषयमा नगरपाललकािाट 

भएका ववकासका कार्यहरु : 

 नगर भवन लनमायर् सम्िन्धी सम्पूर्य प्रकृर्ा पूरा भइय लनमायर् सम्झौिा गररएको। 
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 िालववकास कक्षाको कक्षाकोठा व्र्वस्थापन िथा आकषयर्मा स्िरोन्नलि गररएको । 
 नगर प्रहरी भनाय सम्पन्न गररएको। 
 प्राथलमक स्वास््र् केन्रमा MBBS िाक्टरको लनर्सु्क्त गरी सेवा प्रवाहलाइय स्िरीर् 

िनाइएको । 
 िालववकास सहर्ोगी कार्यकिायहरु िथा मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुलाइय प्रोत्साहन 

भत्ताको व्र्वस्था गररएको । 
 एम्िलेुन्स खररद गरी आकस्स्मक सेवा प्रवाहलाइय प्रवियन गररएको । 
 िेंग ुरोग लनर्न्त्रर्का लालग मेस्शन खररद गरी सिै विाका िस्िीहरुमा औषधी छरी 

रोकथाम िथा लनर्न्त्रर् गररएको । 
 स्शक्षकको कमी भएका ववद्यालर्हरुमा आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् स्रोििाट 

िलवभत्ता खानेगरी स्शक्षकको लनर्सु्क्त गररएको । 
 इस्न्जलनर्ररङ्ग क्र्ाम्पसका लालग जग्गा खररद र पक्की भवन लनमायर् कार्यको थालनी 

गररएको । 
 कोल्ि स्टोर र आधलुनक प्रववलधको र्ोहोर प्रशोलधि केन्रको DPR सवहि िजेट 

स्वीकृि भइय आ. व. ०७७/०७८ देस्ख पररर्ोजना सचुारु हनुे । 
 कोलभि १९ को रोकथाम र लनर्न्त्रर्को लालग नगरपाललकालभत्र १४ वटा 

क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्र्ाइय करीि ६०० जना कोलभि १९ शंकास्पद व्र्स्क्तलाइय 
स्वास््र् सवुवधा उपलब्ध गराइएको । 

 कोरोना भाइरस, िेंग ुरोग लनर्न्त्रर् लगार्ि समसामवर्क ववषर्मा जनचेिना रै्लाउन 
माइवकङ्ग लगार्ि रेलिर्ो, एर्. एम. िाट सूचना प्रसारर् गररएको । 

 स्थानीर् गै. स. स. संगको साझेदारीमा िगर खेिी कार्यक्रम सञ्चालन गरी ववपन्न 
जालि मसुहरहरुको आर्आजयनमा सहर्ोग परु्ायएको । 

 ववद्यालर् स्शक्षामा शैस्क्षक सधुार गनय समर् समर्मा शैस्क्षक भेला गरी प्रववलधको 
प्रर्ोग सम्िन्धमा अन्िरवक्रर्ा सञ्चालन गररएको । 

 नगरपाललकाको आस्न्िरक आर् ववृिको लालग पोखरीहरुको लिवपआर िर्ार गने िोररङ् 
खन्ने र ठेक्का लगाउने कामको थालनी गरेको । 

 सिै विा कार्ायलर् र नगरपाललकामा समेि अनलाइनिाट राजस्व सेवा प्रवाहको 
थालनी गरेको । 

 नगरपाललकाको विा नं ७ मा धान काट्ने मेस्शन वविरर् गररएको । 
 नगरपाललकाको नाममा ३ ववगाहा १३ कट्ठा ३ धूर जग्गा खररद र १ ववगाहा ३ धूर 

लनशलु्क उपलब्ध गराइएको । 
 नगरपाललकाको विा नं.१२ मा ववपन्न समदुार्का मसुहर िस्िीमा १६ घर लनमायर् 

गरी १८ पररवारलाइय वविरर् गररएको । 
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 नगरपाललकालभत्रका नदी कटानको जोस्खममा रहेका गाउँिस्िीमा िटिन्ध लनमायर् गरी 
िस्िीलाइय सरुस्क्षि िनाइएको । 

९. नगरपाललकाप्रलि रहेको जनिाको आशा र भरोसालाई आलथयक, सामास्जक रुपान्िरर्को अवसरको 
रुपमा उपर्ोग गरी जनचाहना पूरा गने अिको हाम्रो िाटो भनेको िीव्र आलथयक ववकास गनुय हो। 
र्सथय आत्मलनभयरिा, स्विन्त्र,  समिृ, स्वाधीन र समाजवादउन्मखु अथयिन्त्रका लालग सावयजलनक, 
लनजी, सहकारी क्षेत्रको उपर्कु्त साझेदारी गरी अगालि िढ्न र्ो स्थानीर् सरकार प्रलिवि छ । 
सावयजलनक खचय अन्िगयि चाल ुखचयमा लमिव्र्वर्िा कार्म गने र पूजँीगि खचय अन्िगयि पूजँी लनमायर् 
र आलथयक ववृि हालसल गनेिर्य  केस्न्रि भई ववत्तीर् सशुासनलाई ध्र्ान र्दएर खचय पररचालन 
प्रकृर्ालाई प्रर्ालीिि गने गरी र्ोजना िथा कार्यक्रम िर्ार गने हाम्रो प्रलििििा रहेको छ। 

 
नगरसभाका सदस्र्ज्र्हुरु, 

अव म गौशाला नगरपाललकाको आ.ि. २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमाका 
प्राथलमकिाहरु उल्लेख गनय चाहन्छुुः- 

चनुौिी परु्य लसलमि स्रोि साधन र संभावना र्कु्त असीलमि जनिाको चाहना-इच्छा-आकाकं्षा अनसुारको 
माग भैरहेको ववध्र्मान अवस्थामा  "जग िललर्ो नभई घर िललर्ो हदैुन" भने्न मान्र्िाका साथ समिृ 
नगरपाललका लनमायर्का लालग स्थानीर् सरकार मार्य ि कार्ायन्वर्नमा लैजाने गरी िजेट ववलनर्ोजनका 
प्राथलमकिा क्षेत्र लनधायरर् गररएको छ। संघीर् मालमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्द्वारा जारी 
भएको ित्कालीन आवश्र्किा पवहचान िथा कोलभि-१९ संवेदनशील र्ोजना िजुयमा  िांचा िमोस्जम 
सामास्जक ववकास, आलथयक ववकास िथा वन िथा वािारर् र ववपद् व्र्वस्थापनलाई उच्च 
प्राथलमकिामा राखी िजेट लनधायरर् गररएको छ । 

(क) सामास्जक ववकास: स्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी िथा सरसर्ाईको ववकासमार्य ि रिु गलिमा 
मानव ववकास र अवसर लसजयना गने क्षेत्रहरूको प्रवियन गररनेछ।कोलभि-१९ महामारी 
रोकथाम, लनर्त्रर् िथा रोकथामका लालग स्वास््र् संस्थाहरूलभत्र स्वास््र् उपकरर्, औषधी, 
व्र्ापक परीक्षर्, स्चवकत्सक िथा स्वास््र्कमीहरूको व्र्वस्था र पररचालन गररनेछ। 

(ख) आलथयक ववकास: कृवष, लसचाइ, उजाय, सहकारी, उद्योग, पर्यटन लगार्िका क्षेत्रमा पुजँी, 
प्रववलध र अन्वेषर्को ववकासले सिै जनिालाई काम, रोजगारी र अवसर लसजयना गने 
क्षेत्रहरूको प्रवियन गररनेछ। 

(ग) वािावरर् िथा ववपद् व्र्वस्थापन: वन िथा भ-ुसंरक्षर्, जलाधार संरक्षर्, जलवार् ुपररवियन, 
र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् ववपद् व्र्वस्थापन िर्य  सनु्दर 
वािावरर् र अनकूुलनीर् अवसर लसजयना गने क्षेत्रको प्रवियन गररनेछ। 
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(घ) भौलिक पवुायधार ववकास: सिक, भवन िथा शहरी ववकास र उजाय क्षेत्र सवुवधाको अवसर, 
रोजगारीको अवसर लसजयना गनय र्ी क्षेत्रहरूको प्रवियन गररनेछ। 

(ङ) सशुासन िथा संस्थागि ववकास: मानव संसाधन ववकास, संस्थागि क्षमिा ववकास, राजस्व 
पररचालन, ववत्तीर् व्र्वस्थापन, ववत्तीर् जोस्खम न्र्नुीकरर्, सावयजलनक सनुवुाई, सामास्जक 
परीक्षर्, आन्िररक र अस्न्िम लेखापरीक्षर्, िेरुज ुर्छ्र्र्ौट, सेवा प्रवाहका मापदण्ि लनधायरर्, 
सेवा प्रवाहमा ववद्यिुीर् सचुना प्रववलधको प्रर्ोग, नागरीक सन्िषु्टी सवेक्षर् र अन्िरलनकार् 
समन्वर् क्षेत्रहरुको प्रवियन गररनेछ। 

 
नगर सभाका सदस्र्ज्र्हुरु, 

अव म गौशाला नगरपाललको आ.ि. २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमाका उदेश्र्हरु 
उल्लेख गनय चाहन्छुुः 

स्थानीर् सरकारको आधारभूि अङ्गका रुपमा रहेको नगरसभा र  कार्यपाललका साम ुववलभन्न प्रकृलिका 
चनुौिी र संभावना रवहआएिापलन मानव श्रमशस्क्त, प्राकृलिक श्रोि साधन र उपलव्ध राज्र्को 
वजेटलाइय भरपरु उपर्ोग गने गरी िजेटका उदे्दश्र्हरु प्रस्ििु गरेकोछु।  

क) संववधान र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन अनसुार जनिाका न्रू्निम आधारभूि 
आवश्र्किाहरू पररपूलिय गरी गररिी, ववपन्निा र पछौटेपनको अन्त्र् गने, साधन-स्रोि, अवसर 
र क्षमिाले मानवीर् ववकास गरी सामास्जक, आलथयक, पूवायधार ववकासमार्य ि समनु्नत, सदुृि, 
स्वाधीन अथयिन्त्रको ववकास गने। 
 

ख) स्वास््र् क्षेत्र अन्िगयि कोलभि-१९ महामारी लनर्न्त्रर् िथा रोकथामका लालग स्वास््र् 
संस्थाहरूलभत्र स्वास््र् उपकरर्, औषधी, व्र्ापक परीक्षर्, स्चवकत्सक िथा स्वास््र् 
कमीहरूको व्र्वस्था र पररचालन गने । 
 

ग) कृवष क्षेत्र अन्िगयि लसचाई, कृवष सिक, ववद्यिु, स्शि भण्िार, संकलन िथा लिक्री केन्रको 
स्थापना जस्िा पूवायधारको ववकास गरी आलथयक ववृि र रोजगारीका अवसरहरु सजृना गने। 
 

घ) भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्ि प्रशासन, प्रभावकारी अनगुमन एवं उत्प्ररेरि कमयचारी मार्य ि प्रभावकारी 
सेवा प्रदान गरी सशुासन प्रवियन गने। 
 

ङ) सरकारी खचयको गरु्स्िरीर्िा कार्म गरी पूजँी िथा सम्पस्त्त लनमायर् गने िथा र्जूल िथा 
अनतु्पादक खचयलाई कटौिी गरी खचयमा लमिव्र्र्ीिा कार्म गने। 
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च) दीगो, समावेशी िथा गरीिी लनवारर्उन्मूख कार्यक्रममार्य ि जनिाको जीवनस्िर सधुार गरी 
व्र्वसार्मखुी िनाउने। 
 

सामाजिक जिकास 

   

१०.  स्शक्षा, र्वुा िथा खेलकुद क्षते्र:   
(क) कोलभि-१९ को सङ्क्क्रमर्को कारर् अवरुि रहेको लसकाई प्रर्ालीलाई सचुारु गनय र 

ववद्यालर् जाने उमेरका िालिाललकालाई ववद्यालर्मा लनर्लमि पठनपाठन नभएसम्म आफ्नो 
पररवेश अनकूुल लसक्ने वािावरर् लसजयना गनय िथा खुला स्शक्षा लगार्ि वैकस्ल्पक प्रर्ालीको 
मध्र्मिाट प्रभावकारी र व्र्वस्स्थि रूपमा लसकाईमा सहजीकरर् गनय लिशेष कार्यक्रम 
गररनेछ। 

(ख) िालिाललकाहरुका लालग घरपररवार िथा समदुार्मा उपर्कु्त लसकाइ वािावरर् प्रवियन गनय  
िालसंवेदनशील अलभभावक स्शक्षाको व्र्वस्थापन एवं सञ्चालन गररने छ । 

(ग) नगर लभत्र साक्षरिा अलभर्ान संचालन गरी नगरपाललकालाई साक्षर नगरपाललका घोषर्ा 
गररनकुा साथै एक विा एक आधारभूि ववद्यालर्को अवधारर्ा ल्र्ाइनेछ । 

(घ) िालिाललका लगार्ि सिै नागररकहरुलाई ववद्यालर् स्शक्षा, अनौपचाररक, वैकस्ल्पक िथा खुला 
स्शक्षा, लनरन्िर स्शक्षा र जीवनोपर्ोगी स्शक्षाको माध्र्मिाट गरु्स्िरीर्, प्राववलधक िथा 
व्र्ावसावर्क र सीपर्कु्त स्शक्षाको पहुंच सलुनस्श्चि गदै दक्ष, आत्मलनभयर र सक्षम नागररक 
लनमायर् गने दीघयकालीन लक्ष्र् हाँलसल गनय स्शक्षा क्षेत्रमा गरु्स्िर सधुार र प्रववलधको 
प्रर्ोगलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ। 

 

(ङ) सामदुावर्क ववद्यालर्का स्शक्षकहरुको क्षमिा ववकास गदै आधलुनक स्शक्षा प्रर्ालीप्रलि अभ्र्स्ि 
िनाउन क्षमिा ववकास, कार्यसम्पादन करार संझौिा, नलिजामा आधाररि शैस्क्षक क्र्ालेण्िर र 
लसकाई एवम ्अभ्र्ास आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 
(च) नगरक्षेत्रलभत्र रहेका सिक िालिाललका, ववपन्न, असहार्, अलभभावकववहीन, द्वन्द्व प्रभाववि र्वुा, 

िालिाललकाहरुका लालग र्वुा क्लि, सामदुावर्क िाल उद्यान केन्र स्थापना र सञ्चालन 
गररनेछ । 

(छ) दललि िथा वपछिा वगयका मवहलाको प्राववलधक क्षेत्रको उच्च स्शक्षामा पहुँच िवृिका लालग 
नगरपाललकािाट लिलभन्न सहर्ोग उपलब्ध गराउने नीलि ललइएको छ । 

 

(ज) ववद्याथी संख्र्ा िथा ववषर्गि आधारमा दरिन्दी लमलान गररनेछ।दरिन्दी न्रू्न भएको 
ववद्यालर्हरूमा स्थानीर् स्वर्म ्सेवक स्शक्षकहरूको व्र्वस्था लमलाईनेछ। 
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(झ) हाल नगरपाललकालभत्र संचाललि प्राववलधक ववद्यालर्हरूको स्िरववृि गदै ललगनेछ।नगरपाललका 
र CTEVT को साझेदारीमा आर्वेुद अध्र्र्न अनसुन्धान केन्रको स्थापना गररनेछ। 

 

(ञ) गौशाला नगरपाललका अन्िगयिका श्री लत्रभवुन मा. वव. गौशालामा सूचना प्रववधीको प्रर्ोग गरी 
अनलाईन स्शक्षा केन्र (ICTcenter) को रूपमा ववकास गरी स्जल्लाकै उत्कृष्ट सामदुावर्क 
ववद्यालर्को रूपमा ववकास गररनेछ । 

 

(ट) नगर क्षेत्रमा रहेका खुला, सावयजलनक परिी िथा नदी उकास आसपासका क्षेत्रहरुको पवहचान 
गरी त्र्स्िा क्षेत्रहरुमा खेलकूद मैदान, िालउद्यान, रू्टसल जस्िा पूवायधारको लनमायर् एवम ्
सञ्चालनका लालग सावयजलनक लनजी साझेदारीमा व्र्वस्थापन गने नीलि ललइनेछ । 

 

(ठ) नगर क्षेत्रका ववद्यालर्हरु िीच मेर्र कप खेलकूद प्रलिर्ोलगिा, रास्रपलि रलनंग स्शल्ि 
प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना गररनेछ। 

११.  स्वास््र् क्षते्र :  

(क) हाल ववद्यमान ववश्वव्र्ापी कोलभि-१९ महामारी रोगिाट लसजयना हनुे स्वास््र् जोस्खम 
न्रू्नीकरर् गदै आम नगरवासीको सरुक्षाथय संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसंग गरु्स्िरीर् 
स्वास््र् सेवा, पूवायधार ववकास, औषधी एवम ्उपकरर् र दक्ष स्वास््र्कमीको सेवा ववस्िार गनय 
लागि साझेदारी र सहकार्यलाई उच्च प्राथलमकिा र्दई कार्य गररनेछ। 

(ख) हाल ववद्यामान कोलभि-१९ महामारी रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्का लालग पोषर्, आर्वेुद, 
होलमर्ोपैथी एवम ्प्राकृलिक स्चवकत्सा प्रर्ालीको लिस्िार र प्रवियन गररनेछ। 

(ग) जवटल समस्र्ाका गभयविीहरुका लालग नस्जकको अस्पिालसम्म परु्ायउन लनशलु्क एम्िलेुन्स 
सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

(घ) हाल ३ शैर्ाको संचालनमा रहेको प्राथलमक स्वास््र् केन्रको स्िरउन्नलि गरी २५ शैर्ाको 
अस्पिाल िनाउन र दरिन्दी अनसुारको स्चवकत्सक, स्वास््र्कमीहरू पदपूलिय गरी स्वास््र् 
सेवा स्िरववृि र ववस्िार गने लक्ष्र् ललइनछे । 

(ङ) नगरपाललका कार्ायलर् िथा विा कार्ायलर्मा सेवाग्राहीहरूको सवुवधाको लालग स्िनपान कक्ष, 
ववशेष स्वास््र् स्शववर, खोप केन्रहरू संचालन गररनेछ। िहकु्षेत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्िगयि 
सनुौला हजार र्दन जस्िा कार्यक्रमलाई प्राथलमकिामा राखी कार्ायन्वर्न गररनेछ l 

(च) स्वास््र् क्षेत्रमा सिैको लालग गरु्स्िरीर् सेवा र समान पहुँच सलुनस्श्चि गनय सधुार र्ोजना 
अन्िगयि लिलभन्न कार्यक्रमहरू गररनेछ l गाउँघर स्क्ललनक िथा खोप स्क्ललनकको सदुृिीकरर् 
र व्र्वस्थापन गररनेछ l 
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(छ) स्वास््र् सेवा प्रर्ालीमा सदुृिीकरर् गनय सूचना प्रववलध मार्य ि ि्र्ाङ्क संकलन गरी सिै 
विाहरुमा स्वास््र् सेवा केन्रको सदुृिीकरर् गररनेछ । 

(ज)  जेष्ठ नागररकका लालग लनुःशलु्क स्वास््र् सेवा िीमा कार्यक्रमलाई जेष्ठ नागररकको 
 घरदैलोसम्म ववस्िार गररनेछ ।  

१२.  खानपेानी िथा सरसर्ाई:  
 
 (क) र्स नगरलभत्र िसोिास गने सम्पूर्य नागररकहरुको लालग स्वच्छ खानेपानीको प्रिन्ध गररनेछ 

 । स्थानीर् रुपमा उपलब्ध खानेपानीका स्रोिहरुको संरक्षर् िथा संवियन गदै सलुभ र 
 स्थानीर् प्रववलधको उपर्ोग गरी वविरर्को व्र्वस्था लमलाइनेछ । 
(ख) भूलमगि जलको उपर्ोग गरी नगर क्षेत्रको वपउने पानीको र्दगो समाधान गने रर्नीलि 

ललइनेछ । 
(ग) नगरपाललकालभत्र पूर्यसरसर्ाई अलभर्ानलाई थप प्रभावकारी रूपमा लनरन्िरिा र्दईनेछ। 
(घ) र्ोहोरको उत्पादन स्रोिमा नै वगीकरर् गरी र्ोहोरलाई मोहरमा रुपान्िरर् गनय आधलुनक 

प्रववलधको र्ोहोर संकलन केन्रको स्थापना गररनेछ । 
(ङ) नगर क्षेत्रमा वािावरर् प्रदषुर्को कारर् िनेका िथा आवश्र्क वािावरर्ीर् मापदण्ि पूरा 

नगरेका उद्योगहरूको सन्दभयमा प्रारस्म्भक वािावरर् परीक्षर् गरी उक्त प्रलिवेदनका आधारमा 
क्रमशुः वािावरर् प्रलिकूल उद्योगहरुलाई ववस्थापन गने नीलि ललइनेछ । 

(ज) वािावरर्ीर् प्रदषुर् गने उद्योगहरु वािावरर्ीर् मापदण्ि पूरा नभएसम्म नगरक्षेत्रमा स्थापना र 
सञ्चालनमा पूर्य रोक लगाउने नीलिलाई किाईका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

१३.  लैवङ्गक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरर्: 
(क) आलथयक समवृि र दीगो ववकासका लालग समान अग्रसरिा र नेितृ्वदार्ी भूलमका स्थावपि गदै 

स्रोि, साधन, अवसर र लाभमा मवहलाको समान पहुँच स्थावपि गनय सक्ने लस्क्षि कार्यक्रम 
सञ्चालन गने नीलि ललइनेछ। 

(ख) अपाङ्गिाभएका सिै िालिाललकाहरूलाई अपाङ्गिा पररचर् पत्र, आवश्र्क सहार्िा सामग्री र 
जीवनोपर्ोगी सीप र्दई अलनवार्य ववद्यालर् भनाय गने, ववद्यालर् िथा समदुार् स्िरका ववलभन्न 
कार्यक्रमहरुमा ववपद् जोस्खम न्रू्लनकरर्का वक्रर्ाकलापहरु समावेश गररनेछ। 

(ग) मवहला, विपन्न र वपछलिएका समदुार्लाई प्रवियन, सीपमलुक िाललम िथा उद्यमशीलिा ववकास 
मार्य ि काम र रोजगारीका अवसरको पहुँच परु् र्ाई स्वआर्-आजयनमार्य ि आत्मलनभयर 
िनाइनेछ। 

(घ) नगरपाललकामा जेष्ठनागररकहरुको सम्मान र सहर्ोग गने, र्रक क्षमिा भएका अशक्त र 
अपाङ्ग व्र्स्क्तहरुको समस्र्ाहरु समाधानका लालग प्राथलमकिाको पवहचानगरी प्रवियन गनय 
सीपमूलक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
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(ङ) अपांगिा पररचर्पत्र र जषे्ठ नागररक पररचर्पत्र सम्िन्धमा समदुार् स्िरमा अनगुमन िथा विा 
कार्ायलर्संग को समन्वर्मा आवश्र्किा अनसुार वविरर्का लालग व्र्वस्थापन गररनेछ । 

(च) नगरक्षेत्रलभत्रका िालिाललकाकाहरुको सिै वकलसमका अलधकारहरुको संवियनका लालग ववलभन्न 
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
 

आजथिक जिकास के्षत्र 

 
१४.  कृवष  र  पशपुन्छी ववकास:  

(क) "संरस्क्षि कृवष सम्ववृिको आधार-कृषकलाई रोजगार" भने्न मूल नाराका साथ कृवष ववकासमा 
व्र्वसार्ीकरर्, र्ास्न्त्रकीकरर्को क्षेत्रमा लगानी अलभववृिको साथै खाद्य सम्प्रभिुाको मान्र्िा 
अनरुुप मौसम िथा माटो अनकूुलको िाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्निाली, 
नगदेवाली, र्लरु्ल खेिी िथा िरकारी िालीको दीगो उत्पादन, आपूलिय, संरक्षर् िथा 
िजारको व्र्वस्था गररनेछ । 

(ख) हाल कोलभि १९महामारीको कारर् ववश्वव्र्ापी रोजगारी कटौिी भएकोले कृवषलाई गररिी 
लनवारर्को आधार िनाई स्वदेश र्वकय एका िेरोजगार र्वुाशस्क्तको लालग स्वरोजगार, क्षमिा 
अलभिवृि, प्राववलधक सेवा, सीप ववकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

(ग) "नगर कृवष कार्यक्रम" अन्िगयि कृषकहरूलाई लसंचाई, आधलुनक कृवष औजारको आपूलिय 
लगार्ि कृवषमा आत्मलनभयर िनाउन कृवष संकलन केन्र, शीि भण्िार (Cold Store) सवहिको 
अत्र्ाधलुनक कृवष हाटिजारको लनमायर् गरी कृवष पेशालाई नगरपाललकाकै आलथयक ववकासको 
मूल आधारको रूपमा कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

(घ) कृवष व्र्वसार् प्रवियन गनय कृषकहरूलाई उद्योगी, व्र्वसार्ी र नगरपाललकाको साझेदारीमा 
आधलुनक प्रववलधको कृवष औजारहरू, लिउलिजनलगार्िका सामग्री वविरर् गररनेछ । 

(ङ) कृवष जनमखुी कार्यक्रम अन्िगयि एक विा एक कृवष नमूना उत्पादनमा ववशेष जोि र्दनकुो 
साथै हाल प्रर्ोगमा रहेका रसार्लनक ववषादी िथा मलको प्रर्ोगले मानव स्वास््र्का साथै 
पर्ायवरर् र पश ुस्वास््र्मा समेि नकारात्मक असर परेको हनुाले र्स न.पा.ले कृवष लसचाई, 
उन्नि ववउ ववजन, प्राङ्गाररक मल िथा ववषादी उत्पादनको साथै माटो उपचार गरी प्राङ्गाररक 
खेिीलाई ववशेष जोि र्दईनेछ। 

(च) कृवष उत्पादन िथा उत्पादकत्व ििाउन कृवषर्ोग्र् भूलममा ठूला िथा साना लसंचाई र्ोजनाहरु 
संचालन गररनेछ। 

(छ) कृवष उपजको िजारसम्म सलुभ पहुँच ववृिका लालग कृवष सिक र ववद्यिुीकरर्लाइय ववशेष 
प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

(ज) कृषकहरूलाई व्र्ावसावर्क कृवषिर्य आकषयर् गनय विाहरूलाई  िैज्ञालनक सवेक्षर्को आधारमा 
िरकारी जोन (Vegetable Zone) िथा माछा जोन  (Fisherise Zone)गरी दइु प्रकारले 
वलगयकरर् गरी िरकारी खेिी र माछा पालन व्र्वसार्िर्य  आकषयर् गररनेछ । 
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(झ) र्स न.पा. अन्िरगि िाँझो िथा िगरक्षेत्रका जमीनहरूलाई सदपुर्ोग गरर लनवायहमखुी कृवष 
पेशािाट व्र्वसावर्क कृवष प्रर्ालीको ववकास गराई लनर्ायिमखुी कृवष व्र्वसार् िनाउनको 
लागी उक्त क्षेत्रमा काम गने ववपन्न, िेरोजगार र्वुा िथा कृषकहरुलाई आवश्र्क पने कृवष 
प्रववलध मल, ववउ, लसंचाईका साथै आधलुनक कृवष औजारमा अनदुानको कार्यक्रम लाग ुगररनेछ 
।  

(ञ) दूध िथा मास ुउत्पादन लछमेकी मलुकुहरुिाट आर्ाि हनुे भएकोले आर्ािलाइय न्रू्नीकरर् 
गनयको लागी उन्नत वकलसमको गाई, भैसी, िाख्रा, िोका, राँगा, कुखुराको संख्र्ा ििाउनको 
लालग नगर मैं पश ुनशल सधुारको कार्यक्रमलाई जोि र्ददै नगरलभत्र एक िाख्रा ववकास स्रोि 
केन्र स्थापना गररनेछ । 

(ट) स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आधाररि लघ ु िथा घरेल ु उद्यमको प्रवधयन गने स्शपमलुक 
िाललम,प्राववलधक ज्ञानमा ववकास गरी नगरको पहुँच हनुे गरी लघ ुर घरेल ुउधोगलाई ववस्िार 
गररनेछ | 

(ठ) नगर लभत्र उत्पार्दि कृवष उपजको िजारीकरर्को लालग सहकारी संस्था संग सहकार्य गरर 
प्र्ाकेस्जंग,ब्रास्ण्िंग, लेवललंग गरी उत्पार्दि कृवष उपजको लिक्रीमा सलुनस्श्चिाको लालग ववशेष 
पहलका साथमा िजारको व्र्वस्था गररनेछ । 

(ि) INGO र NGO हरूसंगको सहकार्यमा कृवष क्षेत्रमा लिलभन्न कार्यक्रमहरू गररनेछ । 
(ि) प्राकृलिक ववपस्त्तका कारर् आलथयक क्षलि भएका कृषकहरूलाई राहि परु्ायउने उदे्दश्र्ले पश ु

िीमा कार्यक्रम, िाली लिमा कार्यक्रम संचालन गरी वकसानहरूलाई कृवष क्षेत्रमा प्रोत्सावहि 
गररनेछ। 

(र्) गाइय गौशालाको नाममा रहेको सम्पूर्य सम्पस्त्त क्रमश गौशाला नगरपाललकाको नाममा ल्र्ाउन 
पहल गररनेछ । 

 
 १५. पर्यटन क्षते्रको ववकास र प्रवियनुः     

(क) पर्यटनिाट रोजगारी र आर्आजयन ििाउन नगरपाललकामा रहेका धालमयकक्षेत्र, ऐलिहालसक 
क्षेत्र, जैववक ववववधिाको क्षेत्र र पर्यटकीर् क्षेत्रलाई प्रवियन गररनेछ। 

(ख) गौशाला नपा विा नं. ५ गौशाला िजार स्स्थि दगुाय मस्न्दर लाई लिशेष धालमयक स्थलको 
रूपमा ववकास गरी आन्िररक पर्यटन लाई टेवा परु्ायईनेछ । 

(ग) ऐलिहालसक महत्व िोकेको मलहलनर्ा पोखरी, िाँध पोखरी साथै अन्र् पोखरीहरूको संरक्षर् र 
ववकास गदै सौन्दर्यिा ववृि गरर आन्िररक पर्यटकलाई आकवषयि गररनेछ। 

(घ) गौशालामा व्र्ापार र पर्यटन प्रवियन गनय उधोग वास्र्ज्र् संघसँग  समन्वर् गरर गौशाला 
महोत्सवको आर्ोजना गररनछे  । 
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(ङ) नगर लभत्रका ऐलिहालसक, धालमयक, साँस्कृलिक सम्पदाहरुको पवहचान गरी वैज्ञालनक 
अलभलेखीकरर् गदै लिनीहरुको सवेक्षर्, अनसुन्धान, सम्िधयन, संरक्षर्र प्रचारप्रसार गदै जान े
नीलि अवलम्िन गररनेछ। 

(च) गौशाला िजारलाइय व्र्वस्स्थि िनाइय लछमेकी गाउँहरुको केन्रववन्दूका रुपमा स्थावपि गनय 
ववशेष व्र्वस्थापन लमलाइनेछ । 

१६. उद्योग िथा वास्र्ज्र् 

(क) नगरलभत्र रहेका लघ ुिथा घरेल ुउद्योगहरुको ि्र्ाङ्क संकलन गरी उद्योगहरुको प्रिधयन र 
ववकासमा जोि र्दइने छ। 

(ख) गौशाला नगरपाललकालभत्र संचालन गनय छुटै्ट औद्योलगक क्षेत्र स्थापनाका लालग पहल 
गररनेछ।साथै वास्र्ज्र् प्रवधयनका लालग ववशषे ध्र्ान परु्ायइनेछ। 

(ग) र्वुा स्वरोजगारको लालग सीप ववकासको िाललम र्दइय लघ ुिथा घरेल ुउद्योग संचालन गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

(घ) वैदेस्शक रोजगारमा गई स्वदेश र्केका र्वुाहरुलाई उद्योग संचालन गनय आवश्र्क पने सीप, 
पूजँीको प्रिन्ध गनय ववशेष कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

(ङ) कृवषमा आधाररि उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्सावहि गररनेछ। 
 

 १७. सहकारी र ववत्तीर् क्षते्रको ववकास: 
(क) नगरपाललकामा सहकारी संस्था सम्िन्धी नीलि, काननु र आवश्र्किा अनसुार मापदण्ि िर्ारी 

गरी कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने नीलि ललइनछे । 
(ख) सहकारी संस्था दिाय, अनमुलि, खारेजी र ववघटन, सहकारी िचि िथा ऋर् पररचालन 

सम्िन्धी मापदण्िको लनमायर् िथा प्रभावकारी कार्ायन्वर्न र लनर्मन गररनेछ । 
(ग) नगरपाललकामा व्र्वसार् दिाय भएका सहकारी संस्था र व्र्वसार्ीहरुसंग मात्र नगरपाललकाको 

कामकाजमा सहकार्य गररनेछ । 
(घ) सहकारी सम्वन्धी स्थानीर् ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापनका साथै अध्र्र्न अनसुन्धान र क्षमिा 

अलभववृि, प्रवियन, पररचालन गरी सहकारी संस्थाको ववकास गररनेछ। 
(ङ) नगरपाललकामा वहउुदे्दशीर् सहकारी संस्था िनाई जनिामा छररएर रहेको पूसँ्जलाई केस्न्रि 

गररनेछ । 
(च) पवहलो प्राथलमकिामा सवै विामा श्रम सहकारी लनमायर् गररनेछ। र्सैमार्य ि आम 

जनसमदुार्को श्रम शस्क्तलाई पूसँ्जमा ववकासगरी लगानीमा वदल्ने र कृवष र उद्योगजन्र् 
उत्पादनले िाहर् आर्ािलाइय रोकेर, आन्िररक मागलाइय पूलिय गने र स्थानीर् उत्पादनमा 
आत्मलनभयर िने्न गरी र्ोजना लनमायर् गररने छ। 

(छ) अन्िरनगर ववत्तीर् सहार्िािाट काम गने नीलि अवलम्िन गररनेछ ।  
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 (ज) नगरका िर्य िाट लछमेकी नगरपाललका, गाउँपाललका िथा लछमेकी देशसंग भलगनी सम्िन्ध 
 कार्म गने नीलि ललइनेछ । 

 
पुिािधार जिकास के्षत्र  

 
 १८.  सिक िर्य को ववकास लनमायर् : 

(क) नगरपाललकामा स्थानीर् सिक, ग्रामीर् सिक, कृवष सिक सम्िन्धी नीलि, कानून, मापदण्ि, 
र्ोजना िनाइय कार्ायन्वर्न र लनर्मन गररनेछ। नगरलभत्रका सम्परु्य सिकहरुको वलगयकरर् 
गरी मापदण्ि िोवकनेछ । 

(ख) िस्िीिाट विा केन्र जोड्ने सिक, विा केन्रवाट नगर केन्र जोड्ने अधरुा सिकहरुलाई 
लिशेष प्राथलमकिाका साथ लनमायर् गररनेछ । 

(ग)  नगरपाललका भवनको लनमायर् कार्यलाई उच्च प्राथलमकिाका साथ लनरीक्षर् गरी समर्मै कार्य 
सम्पन्न गनय आवश्र्क पहल गररनेछ । 

(घ) अन्िरनगरपाललका जोड्ने सिकहरुलाई संघीर् सरकार र प्रादेस्शक सरकारसंग समन्वर् गरी 
अगालि ििाईनेछ। 

(ङ) लनजी र्ािार्ािलाई लनर्मन िथा ब्र्वस्थापन गररनेछ ।नगरलभत्रका सम्परु्य सिकहरुलाई िाहै्र 
मास संचालनर्ोग्र् िनाउन िावषयक सिक ममयि सम्भार र्ोजना लनमायर् गरी लाग ुगररनछे। 

(च) कालो पत्रे पक्की सिक िनाउन पहल गररनछे । 
(छ) प्रत्र्ेक विामा कम्िीमा ५०० मीटर कालोपत्रे पी. सी. सी. िलान गरी सिक ववस्िार 

गररनेछ । 

 १९.  भवन िथा सहरी ववकास :  
 (क)  सहरी ववकास, िस्िी ववकास र भवन सम्िन्धी नगरपाललकाको नीलि, कानून, मापदण्ि लनमायर् 

 गररनेछ।  
 (ख) र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, रावष्ट्रर् भवन संवहिा र 

 मापदण्ि िमोस्जम भवन लनमायर् अनमुलि र्दइने र लनर्मन गररनेछ। 
 (ग) भवन आचार संवहिा अनसुार नगर लभत्र नर्ाँ घरहरू लनमायर् गराईनेछ। 
 (घ) मालपोि र नापी कार्ायलर् सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाइय लछटोछररिो िनाउँदै ललगनेछ । 
  
 २०. सूचना सञ्चार िर्य  :  
 (क) सिै प्रकारका सूचना माध्र्ममा जनिाको पहँूच परु् र्ाउन सञ्चार माध्र्मलाई लनष्पक्ष, मर्ायर्दि, 

 स्जम्मेवार, व्र्वसावर्क र प्रलिस्पधी िनाउने नीलि अवलम्वन गररनेछ।  
 (ख) नगरपाललका सूचना िथा संचार प्रलिष्ठान स्थापना गरी सूचना िथा संचार प्रववलधलाई 

 सशुासनसंग आवि गररनेछ।  
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 (ग) नागररक िहमा सावयजलनक सेवा र ववकासका ववववध आर्ामका िारेमा लनरन्िर सचेिना र 
 पैरवी गनय ववद्यिुीर् र छापा संचार माध्र्मसंग सहकार्य गररनेछ। 

 (घ)  ववकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारर्ालाई अभ्र्ास गनय नगरपाललकाले जोि 
 र्दनेछ। 

 
 २१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम :  
 प्रत्र्ेक नागररकलाई रोजगारीको हक सलुनस्श्चि गनय, आफ्नो क्षमिा अनसुारको रोजगारी छनौट गने 

अवसर प्रदान गनय िथा रोजगारीको शिय, अवस्था िथा िेरोजगार सहार्िा सम्िन्धमा आवश्र्क 
व्र्वस्था गनय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिशेष कार्यक्रमको रूपमा लाग ुगररनछे। 

  
 २२. वैकस्ल्पक उजाय ववकास कार्यक्रम :  
 वैकस्ल्पक उजाय प्रवियन केन्रको सहकार्यमा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र वैकस्ल्पक उजायका ववलभन्न 

श्रोिहरुको उपलब्धिा गराइय प्रर्ोगमा अलभववृिका लालग प्रचार प्रसार िथा समन्वर्को नीलि ललइनेछ 
। 

 
वन, वािावरर् िथा  ववपद् व्र्वस्थापन क्षते्र 

 
 २३. वन िथा भ-ुसंरक्षर् : 
 (क) वन व्र्वस्थापनलाई वैज्ञालनक िनाउँदै र्स क्षेत्रको उपर्ोग र संरक्षर् दवैुलाई प्राथलमकिा 

 र्दइने नीलि अपनाइय वनजङ्गल, वन्र्जन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जल उपर्ोग, वािावरर्, पर्ायवरर् िथा 
 जैववक  ववववधिा सम्िन्धी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ि लनमायर्गरी र्ोजनाको कार्ायन्वर्न 
 र लनर्मन गररनेछ।  

 (ख) सावयजलनक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापन 
 गररनेछ। 

 (ग) जिीिटुी िथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्िन्धी, सभेक्षर्, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवियन, 
 प्रशोधन र िजार व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 
 
 
 २४.  सरसर्ाई िथा र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन : 

(क) र्ोहरमैला व्र्वस्थापनका लालग प्राकृलिक श्रोिहरुको दीगो र प्रभावकारी संरक्षर् गदै मानव 
लसस्जयि र्ोहरमैलाको प्रभावकारी व्र्वस्थापनका लालग नीस्ज क्षेत्र र नागररक समाजको 
सहकार्यमा समदुार्को चासो र संलग्निा अलभववि गनय र्ोहर संकलन देस्ख व्र्वस्थापन 
सम्मका सिै प्रवक्रर्ामा समदुार्को संलग्निालाइय सलुनस्श्चि गररनेछ ।  
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(ख) र्ोहरमैला व्र्स्थापन गने क्रममा प्लावष्टकजन्र् र्ोहरहरुको व्र्वस्थापनमा सरलिा ल्र्ाइय, 
वािावरर्ीर् जोस्खम न्रू्नीकरर्, प्रदूषर् लनर्न्त्रर् र हालनकारक पदाथयहरुको लनर्मन िथा 
व्र्वस्थापन गररने नीलि अवलम्िन गररनेछ। 

 
 २५. जल उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् : 

(क) नगरपाललकामा िवि जोस्खम िथा धनजनको क्षलि हनुसक्ने संभाव्र्िाको अध्र्र्न गरी मानव 
िस्िी संरक्षर्का लालग नदी लनर्न्त्रर् र िटिन्धमार्य ि जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापनलाइय 
संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, रावष्ट्रर् र अन्िरावष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था संगको समन्वर् र 
सहकार्यमा ववशेष प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

(ख) नदीजन्र् पदाथयहरुको उत्खनन ् गदाय नदी प्रर्ालीको प्रकार, उपलब्ध नदीजन्र् पदाथयको 
पररमार् िथा स्थानीर् वािावरर्को संवेदनशीलिा समेिलाइय आधार मानी अध्र्र्न, अनसुन्धान 
गरी कार्यर्ोजना िनाएर मात्र नदीजन्र् पदाथयको उपर्ोग गररनेछ।  

 
 २६.  ववपद् व्र्वस्थापन: 
 (क) ववपद् व्र्वस्थापन सम्वन्धी नीलि, कानून, मापदण्ि, र्ोजना लनमायर् गरी नगरपाललकािाट 

 कार्ायन्वर्न र लनर्मन गररनेछ। 
 (ख) ववपद् पूवय िर्ारी िथा प्रलिकार्य, पनुुः स्थापना र्ोजना, खोज िथा उिार, राहि सामग्रीको पूवय 

 भण्िारर्, वविरर् र समन्वर् गररनेछ। 
 (ग) संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघसंस्था िथा लनजी क्षेत्र र रावष्ट्रर्/अन्िररावष्ट्रर् गैर सरकारी 

 संस्थासंगको सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्यमा ववपद् जोस्खम क्षेत्रको नक्सांकन, िस्िीहरूको 
 पवहचान र स्थानान्िरर्, ववपद व्र्वस्थापनमा जलवार् ु पररवियन, अनकूुलन िथा प्रकोप 
 व्र्वस्थापनको  कार्यक्रम संचालन गररनेछ साथै गररदैं आएको कार्यलाई लनरन्िरिा र्दईनेछ। 

 
 सुशासन तथा संस्थागत जिकासको के्षत्र  

 
 २७. मानव संसाधन ववकास :  
 (क)  स्थानीर् िहको संगठन ववकास, जनशस्क्त व्र्वस्थापन र संक्रमर्कालीन व्र्वस्थापन अन्िगयि 

 केन्रीर् सरकारिाट स्थानीर् िहमा समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्र्वस्थापन, उपर्ोग र 
 समन्वर्का लालग कानून िमोस्जम स्थानीर् िहको संगठन संरचना िथा दरिन्दी लनधायरर् 
 गररनेछ।  

 (ख)  स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रववलधको उपर्ोग,  प्रवियन र लनर्मन 
 गररनेछ। 

 (ग) जनप्रलिलनलध र कमयचारीहरुले सावयजलनक प्रशासनलाई स्वच्छ,  सक्षम, लनष्पक्ष, 
 पारदशी,  भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी िनाउदै नगरको ववकासमा परु्ायएको र्ोगदानको 
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 आधारमा  कमयचारीको कामको मलु्र्ांकन गरी थप सवुवधा िथा  प्रोत्साहनको व्र्वस्था 
 गररनेछ। 

 
 २८.  सशुासन िथा संस्थागि क्षमिा ववकास :  
 (क) गौशाला नगरपाललकामा सशुासन िथा संस्थागि ववकासका लालग जनशस्क्तको भरर्-पोषर्, 

 िलव-भत्ता, सरकारवाट प्राप्त सेवा-सवुवधा, कार्यक्षमिा अलभववृि गने िाललम, गोष्ठी, अन्िरकृर्ा 
 र भ्रमर् कार्यक्रम र कार्ायलर् सञ्चालनको लालग समग्र कृर्ाकलापको व्र्वस्थापन 
 गररनेछ। 

 (ख)   एकद्वार सेवा प्रवाह संर्न्त्रको स्थापना, गनुासो सनुवुाइ र समाधान संर्न्त्रको स्थापना, ववत्तीर् 
 र प्रशासलनक अनशुासन कार्म गराईनेछ। 

 (ग)   जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीहरूको क्षमिा ववकासका लालग ववलभन्न िाललम िथा अध्र्र्न 
 अवलोकन, भ्रमर्हरूको आर्ोजना िथा संचालन गररनेछ । 

 
 २९.  राजस्व पररचालन :  
 (क)  नगरपाललकामा राजस्व लनर्न्त्रर्, संकलन र िाँिर्ाँि, प्राकृलिक स्रोि साधन र व्र्वसावर्क 

 कर, पवुायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्िरु सम्िन्धी नीलि,  काननु,  मापदण्ि 
 लनमायर्गरी  कार्ायन्वर्न गररनेछ।  

 (ख)  सिै आलथयक कृर्ापकलापलाई करको दार्रमा ल्र्ाई राजस्वको आधार र्रावकलो िनाउने 
 िथा आलथयक कृर्ापकलापको ववस्िारमा सहर्ोग पगु्ने गरी कर प्रर्ालीलारइ् लगानी मैत्री 
 िनाई  उत्पादनमूलक उद्योग िथा व्र्वसार्को प्रवियन गने,   

 (ग)  करको संरचना र करका दरहरूमा समर् सापेक्ष सधुार गरी कर प्रर्ाली लाई थप 
 प्रगलिशील वनाइनेछ । र्सका लालग अन्िरकृर्ा, ववलभन्न छलर्ल र परामशय गोष्ठी लगार्ि 
 ववलभन्न कार्यक्रमहरु गररनेछ। 

 
 ३०.  सावयजलनक सनुवुाई र सामास्जक परीक्षर् :  
 (क)  स्थानीर् सरकारको कार्यप्रर्ाली सशुासनको मूल्र् र मान्र्िामा आधाररि हनुेछ ।  
 (ख)  उच्चस्िरीर्, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन संर्न्त्र मार्य ि सेवाप्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज 

 िनाइनेछ। 
 (ग)  ववकास लनमायर् कार्य िोवकएको मापदण्ि िथा गरु्स्िर िमोस्जम हनुे कुरालाई सलुनस्श्चि 

 गररनेछ।   
 (घ)   राज्र् संचालनको समग्र कार्यप्रर्ाली सरल पारदशी र उत्तरदार्ी िनाइनेछ।  
 (ङ)  नगरपाललका सरकारिाट लनमायर् भएका ववकास िथा पूवायधार संरचनाहरुको समर्मै काम 

 सम्पन्न  गनय र  गरु्स्िरको सलुनस्श्चि र प्रभावकारी लनर्मन गनय सावयजलनक सनुवाई िथा 
 सामास्जक पररक्षर् गररनेछ । 
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 ३१. सेवा प्रवाहका मापदण्ि लनधायरर् : 
 (क)  ऐन िमोस्जम प्रवाह गनय लमल्ने र नलमल्ने सूचना छुट्याएर लनवेदकलाई उपलव्ध गराइनछे। 
 (ख)  सूचना प्रवाह गदाय रावष्ट्रर् भाषा िथा संचारका माध्र्मिाट गररनेछ।  
 (ग) सेवा प्रवाह लनकार्को  स्वरुप र प्रकृलि, लनकार्को काम, कियव्र् र अलधकार, लनकार्मा रहन े

 कमयचारी संख्र्ा र कार्य वववरर्, सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र स्जम्मेवार 
 अलधकारी, सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्िरु  र अवलध,  लनर्यर् गने प्रकृर्ा र अलधकारी,  
 लनर्यर् उपर  उजरुी सनेु्न अलधकारी सलुनस्श्चि गररनेछ। 

 (घ)  सम्पादन गरेको कामको वववरर्,  सूचना अलधकारी र प्रमखुको नाम र पद,  ऐन लनर्म 
 ववलनर्म वा लनदेस्शकाको सूची, लनकार्िाट प्रदान गररने सेवा, आलथयक वषयको कार्यक्रम वा 
 आर्ोजना सम्वन्धी वववरर् वेवसाइटमा राखी कार्ायलर्को सूचना लनर्लमि रुपमा प्रवाह गने 
 प्रवक्रर्ालाई व्र्वस्स्थि गररनेछ । 

 
 ३२. सेवा प्रवाहमा ववद्यिुीर् सचुना प्रववलधको प्रर्ोग :  
 (क) सेवा प्रवाहमा ववद्यिुीर् सूचना प्रववलधको प्रर्ोगको सन्दभयमा गररने सिै नीलि, ऐन, कानून 

 लगार्ि सम्पूर्य लनर्यर्हरु नागररकलाई जानकारी गराउन वेवसाईट, राजपत्र, लिस्जटल सूचना 
 पाटीलाइय प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ ।  

 (ख) नगरपाललका कार्ायलर्, विा कार्ायलर् हदैु  ववषर्गि  कार्ायलर् र सवै ववद्यालर्हरुमा 
 लिस्जटल हास्जरी िथा अनलाइन सेवाको प्रर्ोग र ववस्िार गरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गदै 
 ललगनेछ। 

 
 ३३.  नागरीक सन्िषु्टी सवेक्षर् :  
  स्थानीर् सरकारले राज्र्को श्रोि  साधनलाइय अत्र्लधक नागररक वहिमा प्रर्ोग गनय 

 नगरपाललकािाट गररने सेवाप्रवाहका सम्परु्य  कामप्रलि नागररकहरुको सन्िवुष्ट र 
 असन्िवुष्टलाइय संस्थागि व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क  संरचना, जनशस्क्त र कार्यक्रम िर् गरी 
 जनिािाट सझुाव ललएर जनिालाइय प्रभावकारी सेवा र्दने नीलि ललएको छ। 

 
 ३४.   समपूरक िथा लिशषे िजेट व्र्वस्थापन :  
  नेपालको संववधान २०७२ अनसुार राज्र्को पनुसंरचना र शस्क्त िािँर्ाि गने क्रममा 

 संघीर्,  प्रदेश र स्थानीर् िहको सरकार गठन लनदेशन पररचालन र लनर्न्त्रर्को 
 लसिान्िमा  रही  गौशाला नगरपाललकाले संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र अन्र् संघ- 
 संस्थाहरुसंग  समन्वर्,  सहकार्य र साझेदारीको आधारमा ववकास लनमायर्का कामहरू गने 
 नीलि ललएको छ। 
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 ३५. गौशाला नगरपाललका भ-ुउपर्ोग नीलि :  
 (क)  संघीर् संरचना अनकूुल स्थानीर् भ-ूउपर्ोग र्ोजनाहरु िजुयमा,  र्ोजनाको आधारमा भूलम िथा 

 भूलमश्रोिको उपर्ोग, भू-उपर्ोग र्ोजना अनकूुल हनुे गरी भौलिक पूवायधार ववकासका 
 आर्ोजनाहरुको िजुयमा र कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

 (ख)  कृवषर्ोग्र् भूलमको गैर कृवष प्रर्ोग, कृवष भूलमलाई िाँझो राख्न े प्रवलृि र अलनर्स्न्त्रि 
 खण्िीकरर्लाई लनरुत्सावहि गदै कृवषर्ोग्र् भूलमको समसु्चि उपर्ोग एवम ् संरक्षर्लाइय 
 सलुनस्श्चि गररनेछ। 

 (ग)  मालपोि र नापी कार्ायलर् सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाइय लछटोछररिो िनाउँदै ललगनेछ । 
 (घ) जग्गाको नाप नक्शामा सधुार गदै ललगनेछ । 
 
 ३६. गौशाला नगरपाललकामा न्र्ावर्क सलमलि सम्वन्धी काम र प्रस्िावनाुः   
   न्र्ावर्क सलमलिले प्रचललि कानून िमोस्जम उजरुीको कारवाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने 

 कार्यववलध िर् गरी स्पष्टिा,  एकरूपिा एवं पारदस्शयिा कार्म गरी कानूनको शासन िथा 
न्र्ार्  प्रलिको जनववश्वास कार्म रास्खनेछ। 

 
 ३७.  सामास्जक सरुक्षा भत्ता :  
  कुनैपलन नागररकले खाइयपाइय आएको सामास्जक सरुक्षा भत्ता छुट्ने छैन र र्स सम्िन्धी

 व्र्वस्स्थि, प्रभावकारी र पारदशी मापदण्ि िनाई वविरर् प्रर्ालीलाई थप व्र्वस्स्थि िनाउँदै 
 नगरवासीलाई सरुक्षाको प्रत्र्ाभूलि गराईनेछ। 
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नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
             प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय मागय लनदेशन गनुय हनुे माननीर् मन्त्रीज्रू्हरु, माननीर् 

सांसदज्र्हुरु लगार्ि सम्पूर्य पदालधकारी ज्र्हुरु, सम्पूर्य राजलनलिक दलका पदालधकारी ज्र्हुरु, लनस्ज 
क्षेत्र िथा ववकास साझेदार सस्थाका महानभुावहरु, विा अध्र्क्ष ज्र्हुरु, नगर कार्यपाललका सदस्र् 
ज्र्हुरु, ववलभन्न सलमलिका संर्ोजक ज्र्हुरु, नगर सभाका सदस्र् ज्र्हुरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, 
ववुिस्जववहरु, नगरको सम्मनुि ववकासमा टेवा र्दने नगरवासीहरु सिैलाई हार्दयक धन्र्वाद ज्ञापन गछुय 
। अन्त्र्मा, नगरको ववकास र सम्िवृिमा लनरन्िर सदभाव र सहर्ोग परु्ायउने आम नागररक, 
करदािा, नगरको वहि र समनु्निीमा कार्यरि सिै ववकास साझेदार, सरकारी गैर सरकारी सामदुावर्क 
संस्थाहरु प्रलि हार्दयक आभार व्र्क्त गदै र्स नीलि िथा कार्यक्रमको सर्ल कार्ायन्वर्मा सिैको 
खुल्ला हृदर्िाट सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । िहस, छलर्ल र सहकार्यमा नै ववकास हनुसक्छ 
भने्न मान्र्िा िोकेको छु । सो कुरा र्हाँहरु समक्ष ववश्वास र्दलाउन पलन चाहन्छु ।वियमान वस्िगुि 
र्थाथय र धरािलमा उलभएर आफ्नो नगरपाललकाको नीलि िथा कार्यक्रमलाई आधार मानी समग्र 
चनुौिीहरुको सामना गनय हामी कवटिि, प्रलििि र एकिािि िनौं । गौशाला नगरपाललकाको 
ववकासको सपना देखौं, सपना देख्नेले नै ववपनामा सो कुरा भोग्न पाउँछ भन्दै गौशाला नगरवासीहरुको 
उज्ज्वल भववष्र् लनमायर्को लालग कामना गदयछु । 

 
धन्र्वाद ! जर् गौशाला !!! 

 


