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नीलि िथा कार्यक्रम 

प्रमखु अलिलथ ज्रू्, 
लिशेष अलिलथ ज्रू्हरू, 

अलिलथ ज्रू्हरु, 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

पत्रकारज्रू्हरु, 

उपस्स्थि सिै कमयचारीहरु । 

 
आज र्स गररमामर् सभामा आगामी आलथयक वषय २०७८÷०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउँदा मलार्य गौरवको 
अनभूुलि भएको छ । र्स अवसरमा म सवयप्रथम लोकिन्त्त्र एवम ् गणिन्त्त्रको स्थापनाका क्रममा जनर्दु्ध, जनआन्त्दोलन, 
मधेश आन्त्दोलन लगार्िका संघषयहरुमा आफ्नो जीवन गमुाउनहुनुे सम्पूणय शहीदहरुप्रलि हार्दयक श्रद्धान्त्जली अपयण गदै 
ववनम्रिापूवयक नमन गदयछु ।  
 
ववश्व महामारीको रूपमा फैललएको कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण ज्र्ान गमुाउन ु हनुे नेपाली लगार्ि ववश्वभरका 
नागररकहरुप्रलि हार्दयक श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदै शोकाकुल पररवारजनमा समवेदना प्रकट गनय चाहन्त्छु । साथै  महामारीिाट 
संक्रलमि भर्य उपचारको क्रममा रहनभुएका सम्पूणय नागररकहरुको स्शघ्र स्वास््र् लाभको कामना गदयछु । 
 
सघीर् सरकार, प्रदेश सरकार िथा र्स नगरपाललकाको नीलि िथा कार्यक्रम र आवलधक र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न 
गदै नलिजामूलक उपलब्धी हालसल गने गरी गौशाला नगर : स्वच्छ, सनु्त्दर, समनु्नि नगर को रुपमा मूिय रुप र्दन हामी 
सम्पूणय लनवायस्चि पदालधकारीहरु प्रलििद्ध छौं । 
 
लनवायस्चि जनप्रलिलनलध िहाल भएको ४ वषयको अवलधमा महत्वपूणय उपलब्धीहरु हालसल भएका छन ्। ग्रामीण र पछालि 
परेका क्षेत्रहरुमा आलथयक, सामास्जक र पूवायधार ववकासमा प्राथलमकिाका साथ कार्यहरु गररएका छन ् । जनिाको 
घरदैलोसम्म सेवालार्य चसु्ि प्रभावकारी नलिजामखुी र जनउत्तरदार्ी िनाउन सिै विािाट सेवा प्रवाह भएको छ । नेपाल 
सरकारिाट समार्ोजन भर्य आएका सिै कमयचारीहरुको उस्चि व्र्वस्थापन गररएको छ । र्ी चार वषयहरुका हाम्रा सामवुहक 
प्रर्ासिाट नगरपाललकामा ववकासका ववलभन्न क्षेत्रहरुमा सकारात्मक सधुारहरु भर्यरहेका छन ्। सिक, ित्ती, खानेपानी, पलु, 
कल्भटय ववद्यालर्हरुको भौलिक सधुार एवम ् सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भएका ववकासहरु उत्साहजनक एवम ्भववष्र्प्रलि आशा 
जगाउने खालका छन ्। िथावप ववकासका र्ी प्रर्ासहरु पर्ायप्त छैनन ्। समनु्नि गौशाला नगरको लक्ष्र् हालसल गनयका 
लनस्म्ि हामी थप उत्साह जोश र जाँगरका साथ अस्घ िविरहेका छौं ।र्सै गरी आगामी र्दनहरुमा पलन स्थानीर् सरकारको 
संर्न्त्त्रिाट प्रवाह हनुे सेवालार्य समावेशी, व्र्ावसावर्क, प्रलिस्पधी, सेवामखुी र स्वावलम्िी िनाउँदै स्थानीर् सरकारको 
सशुासनको संस्थागि ववकासमा हामी प्रलििद्ध छौं । 
 
ववगिका लसकार्हरुिाट आफ्ना कार्य र र्ोजनाहरुलार्य थप पररष्कृि गदै कमी कमजोरीहरुलार्य सधुार गदै अगालि िढ्न ु
आजको अपररहार्य आवश्र्किा रहेको छ । ववकास र सशुासन अलभवृवद्ध गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधार केन्त्रको 
रुपमा स्थापना गदै जनिालार्य परु्ायउनपुने कृवष, स्शक्षा, स्वास््र्, ववद्यिु, खानेपानी िथा सरसफार्य लगार्िका सावयजलनक सेवा 
सवुवधाको प्रत्र्ाभूलि र्दन हाम्रो महत्वपूणय भूलमका हनुेछ । र्सका लालग सरकारी, लनजी, गैरसरकारी, सामदुावर्क क्षेत्रसंग 
साझेदारी र सहकार्य गने नीलि ललर्यनेछ । 
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कोरोना महामारीको कारण गररएको िन्त्दािन्त्दीिाट एकालिर नगरको आन्त्िररक आर् िथा केन्त्र िथा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त 
हनुे राजस्व िाँिफाँिको आर्मा ठूलो र नकारात्मक असर पगु्न गएको छ भने अकोलिर भएको आर् समेि कोरोना रोग 
रोकथाममा खचय गनुयपने अवस्था सृजना भएको छ । र्सले ववकासका कार्यहरुमा नकारात्मक असर पगेुको छ भने कोरोना 
महामारीको कारण ववश्वव्र्ापी रुपमा भएको जीउज्र्ानको क्षलि आलथयक गलिववलधमा ह्रास र रोजगारी गमु्ने र गमुेको अवस्थाले 
ठूलो मनोवैज्ञालनक त्रास समेि उत्पन्न गराएको छ । र्सले हाम्रा ववकासका प्राथलमकिा पनु M पररभावषि गनय एवम् 
कार्यशैलीलार्य पररवियन गनय घच्घच्र्ाएको छ । िसथय नगरको समग्र ववकासका लालग अथयिन्त्त्रका सिै क्षेत्रहरुलार्य उत्प्रेररि 
गरार्य गलिशील िनाउन ुजरुरी भएको छ । 
 

æसमदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीÆ को राविर् आकांक्षा सवहिको ववकासका लक्ष्र्हरु हालसल गनय गौशाला नगरपाललकाले प्रभावकारी 
भूलमका लनवायह गनेछ । गौशाला नगर : स्वच्छ, सनु्त्दर, समनु्नि नगर भन्नें नगरको मूल नारालार्य साकार पानय नगर क्षेत्रलार्य 
नेपालकै समदृ्ध, व्र्वस्स्थि, प्रववलधमैत्री, सनु्त्दर एवं सफा, हराभरा नगर िनाउन समग्र नीलि िथा कार्यक्रम िीच उस्चि 
िालमेल आवश्र्क छ । र्सथय आलथयक वषय २०७८÷०७९ को िजेट लनमायण गदाय नगरवासीले अनभूुलि गनय सक्न ेगरी नगर 
सशुासन र ववकासलार्य संस्थागि गने प्रिन्त्ध लमलार्नेछ । 

 

हामीलार्य ववश्वास छ सिै जनप्रलिलनलध, कमयचारी, राजनैलिक दलका प्रलिलनलधहरु, ववकास साझेदारहरु, सञ्चारकमी एवम ्सम्पूणय 
नगरवासीहरुको एकिािाट र्स नगरपाललकालार्य कृवष, सहकारी, उद्यमशीलिाका माध्र्मिाट स्शक्षा, स्वास््र् िथा भौलिक 
पूवायधार ववकासका क्षेत्रमा अग्रगामी पार्लाहरु चाल्दै मलुकुकै समदृ्ध एवम ्हराभरा नगरको रुपमा ववकास गनय सक्नेछौं । 

 

नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

अि म चाल ुआलथयक वषय २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको संस्क्षप्त अवस्था प्रस्ििु गनय गर्यरहेको छु । 

▪ गौशाला नगरपाललकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्य अस्न्त्िम चरणमा पगेुको छ।आगामी आलथयक वषयमा सोही 
भवनिाट सेवा सचुारु हनुेछ । 

▪ प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रमा ३ जना MBBS िाक्टरमाफय ि स्वास््र् सेवा सचुारु भैरहेको छ। 
▪ िालववकास सहर्ोगी कार्यकिायहरु िथा मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुलार्य प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररएको छ। 
▪ थप एक थान एम्िलेुन्त्स खररद गरी आकस्स्मक सेवा प्रवाहलार्य प्रवद्धयन गररएको छ। 
▪ र्स्न्त्जलनर्ररङ्ग क्र्ाम्पसका लालग जग्गा खररद िथा पक्की भवन लनमायण कार्य अगालि ििार्एको छ। 
▪ कोलभि १९ को रोकथाम र लनर्न्त्त्रणको लालग नगरपाललकाले कोलभि १९ अस्थार्ी अस्पिाल सञ्चालनमा ल्र्ार्यएको 

छ । 
▪ स्थानीर् गै. स. स. संगको साझेदारीमा िगर खेिी कार्यक्रम सञ्चालन गरी ववपन्न वगयको आर्आजयनमा मद्दि परु्ायउन 

सञ्चाललि कार्यक्रमलार्य अझ ववस्िाररि गररएको छ । 
▪ नगरपाललकालभत्रका नदी कटानको जोस्खममा रहेका गाउँिस्िीमा िटिन्त्ध लनमायण गरी िस्िीलार्य सरुस्क्षि िनार्एको 

। 
▪ नगरलभत्र स्वास््र् संस्था नभएका ५ वटा विाहरुमा आधारभूि स्वास््र् भवन लनमायण कार्य सचुारु रहेको । 
▪ नगरलभत्र कालोपते्र सिक २३०० लमटर र िलान सिक ६ वकलोलमटर लनमायण सम्पन्न गररएको छ। 
▪ र्सै शैस्क्षक सत्र २०७७/०७८  िाट गौशाला नगरपाललका विा नं १२ मा गौशाला प्राववलधक स्शक्षालर् मा 

लिप्लोमा र्न आर्ुयवेद ववषर्को पठनपाठन सञ्चालनमा रहेको र स्शक्षालर् भवन िथा आर्ुयवेद अस्पिाल लनमायण कार्य 
सचुारु रहेको छ। 

▪ गौशाला नगरपाललका विा नं ८ खाल्टेिजारमा स्चस्र्ान केन्त्र लनमायण सम्झौिा सम्पन्न भर्य कार्यसचुारु रहेको छ। 
▪ र्सै आलथयक वषयमा उद्योग मन्त्त्रालर्माफय ि उद्योग ग्राम स्वीकृि भर्य ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भएको छ। 
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▪ नेपाल सरकार पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्त्रालर् माफय ि स्थानीर् पर्यटन प्रवद्धयन कार्यक्रम अन्त्िगयि पचार्न 
पोखरी पाकय  लनमायण कार्यक्रम स्वीकृि भर्य ठेक्का सम्झौिाको क्रममा रहेको छ। 

▪ प्राथलमक स्वास््र् केन्त्र गौशालामा १५ िेिको आधारभूि अस्पिाल लनमायणको प्रवक्रर्ा अगालि िविसकेको छ । 
▪ विा नं १ र विा नं १० को विा कार्ायलर् भवन लनमायण सम्पन्न भएको छ। 
▪ नगरलभत्र र्सै आ व मा ६ र्न्त्चको २९ वटा र ४ र्न्त्चको ३० वटा लसंचार्का लालग नर्ाँ लिप िोररङ जिान गरी 

१२ वटा परुाना लिप िोररङहरुको ममयि सम्भार गररएको छ। 

 

नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
अि म आगामी आलथयक वषयको नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय गई रहेको छु । 

 

सामाजिक  जिकास    

१.  स्शक्षा, र्वुा िथा खेलकुद क्षते्र :   
(क) सावयजलनक स्शक्षाको सिलीकरण गदै गणुस्िरीर् र प्रववलधमैत्री स्शक्षा प्रदान गने नीलि ललर्नेछ । 
(ख) कोलभि-१९ को सङ्क्क्रमणको कारण अवरुद्ध रहेको लसकाई प्रणालीलाई व्र्वस्स्थि गनय आफ्नो पररवेश 

अनकूुल लसक्ने वािावरण लसजयना गरी खुला िथा वैकस्ल्पक प्रणालीको माध्र्मिाट लसकार्यलार्य सहजीकरण 
गररनेछ। 

(ग)   िालसंवेदनशील अलभभावक स्शक्षाको अवधारणालार्य लनरन्त्िरिा र्दर्नेछ । 

(घ) नगरलभत्र साक्षरिा अलभर्ान संचालन गरी साक्षर नगरपाललका घोषणा गररनेछ । 

(ङ) नगरक्षेत्रलभत्रका िालिाललकाहरुको सवायवङ्गण ववकासका लालग सामदुावर्क िाल उद्यान केन्त्र स्थापना 
गररनेछ । 

(च)   न्त्रू्न दरिन्त्दी रहेका ववद्यालर्हरुमा ववद्याथी संख्र्ाका आधारमा नगरपाललकािाट स्थानीर् स्शक्षकको 
व्र्वस्था गरी पठनपाठनलार्य सदुृिीकरण गने कार्यलार्य लनरन्त्िरिा र्दर्नेछ। 

(छ) स्शक्षालार्य र्ोग र नागररक आरोग्र्संग जोलिनेछ । 

(ज) स्थानीर् भाषा र स्थानीर् ववषर्मा पाठ्यक्रम लनमायण गरी लाग ुगररनेछ । 

(झ) दललि िथा वपछिा वगय िथा मसुहर िालिाललकाहरुका लालग उच्च स्शक्षा लनशलु्क गने नीलि ललर्नेछ । 

(ञ) सामदुावर्क ववद्यालर्मा आफ्ना छोराछोरी पिाउने जनप्रलिलनलध, स्शक्षक िथा कमयचारीहरुलार्य प्रोत्साहन गने 
नीलि ललर्नेछ । 

(ट)   र्सै शैस्क्षक सत्रिाट गौशाला नगरपाललकाको पहलमा स्नािक िहको लसलभल र्स्न्त्जलनर्ररङ्ग ववषर्को 
पठनपाठन सञ्चालनका लालग जग्गा खररद र भवन लनमायण गरी ववश्वववद्यालर्लार्य हस्िान्त्िरण गररनेछ । 

(ठ)   नगर क्षेत्रमा रहेका खुला, सावयजलनक, पिी िथा नदी उकास आसपासका क्षेत्रहरुको पवहचान गरी त्र्स्िा 
क्षेत्रहरुमा खेलकूद मैदान, िालउद्यान, फुटसल जस्िा पूवायधारको लनमायण एवम ्सञ्चालनका लालग सावयजलनक 
लनजी साझेदारीमा व्र्वस्थापन गने नीलि ललर्नेछ । 

(ि)   गौशाला प्राववलधक स्शक्षालर्को पठनपाठनलार्य ववषर् र क्षेत्रगि रुपमा ववकास र ववस्िार गदै ललगनेछ । 

(ि)   कक्षाकोठा, शौचालर्, खानेपानी र घेरािार लनमायण गरी ववद्यालर्को भौलिक सधुार क्रमश गदै ललगनेछ । 

(ण)   ववद्यालर् िालिाललकाहरुका लालग र्दवा खाजा सञ्चालन, सेलनटरी प्र्ाि वविरण र वृक्षारोपण गरी हररि 
ववद्यालर्को अवधारणालार्य अगालि ििार्नेछ । 

(ट)   प्रारस्म्भक िालववकास सहर्ोगी कार्यकिाय र ववद्यालर् कमयचारीलार्य सघीर् सरकारले लनधायरण गरेिमोस्जम 
रु १५०००। (अक्षरुपी रुपैर्ा पन्त्रहजार मात्र) न्त्रू्निम मालसक पाररश्रलमक उपलब्ध गरार्ने छ । 

२.  स्वास््र् क्षते्र :  

(क) अस्थार्ी कोलभि १९ अस्पिाललार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गने नीलि ललर्यनेछ । 
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(ख) दरु्य छोरी पश्चाि ्पररवार लनर्ोजन गने दम्पलिलार्य प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गने नीलि ललर्यनेछ । 
(ग) ववद्यालर्मा ववलभन्न महामारी रोक्नका लालग ववद्यालर्स्िरीर् सचेिना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
(घ) नगरलभत्रका र्दवा स्र्ाहार केन्त्रमा साप्तावहक रुपमा िाक्टरिाट free normal check up गराउने 

व्र्वस्था गरार्नेछ । 
(ङ) जवटल समस्र्ाका गभयविीहरुका लालग नस्जकको अस्पिालसम्म परु्ायउन लनशलु्क एम्िलेुन्त्स सेवा सञ्चालन 

गररनेछ । 

(च) िहकु्षेत्रीर् पोषण कार्यक्रमलाई प्राथलमकिामा राखी कार्ायन्त्वर्न गररनेछ l 
(छ)  जेष्ठ नागररकका लालग लनिःशलु्क स्वास््र् सेवा िीमा कार्यक्रमलाई जेष्ठ नागररकको  घरदैलोसम्म ववस्िार 

 गररनेछ ।  
(ज)  मवहला स्वरं्सेवकहरुलार्य ववगिमा र्दरँ्दै आएको प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रमलार्य लनरन्त्िरिा  र्दर्य हाल 

 उपलब्ध गरार्य आएको रकममा सि ्प्रलिशि वृवद्ध गरी रु ३०००।(अक्षरुपी          रुपैर्ा 
 िीनहजार मात्र) उपलब्ध गरार्नेछ । 

(झ)  नगरपाललका लभत्र घमु्िी एकीकृि ववशेषज्ञ स्वास््र् सेवा स्शववरको व्र्वस्थापन गररनेछ  । 
(ञ)  सिै विाहरुका गभयविी मवहलालार्य स्वास््र् प्रोटोकल अनसुार चार पटक स्वास््र्  चौकीमा जाँच गनय 

 प्रेररि गरी नगरकै िलथयङ्ग सेन्त्टरमा प्रसिुी गराउने व्र्वस्था  गररनेछ । 
(ट)  पूणय खोप घोषणालार्य लनरन्त्िरिा र्दन र खोप िथा गाउँघर स्क्ललनक केन्त्रलार्य व्र्वस्स्थि  गररनेछ । 
(ठ)  पाललकालभत्र सिै स्वास््र् संस्थाहरुमा ओ टी सी सेवा सञ्चालन गनय व्र्वस्थापन गररनेछ  । 
(ि)  नगरलभत्रका प्रत्र्ेक विामा र्ोग केन्त्र र आर्वेुद केन्त्र सञ्चालन गररनेछ । 
(ि)  सहर्ोगी सघ सस्थाहरुको समन्त्वर्मा आखँा उपचार केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

३.  खानेपानी िथा सरसफाई :  
 (क) र्स नगरलभत्र िसोिास गने सम्पूणय नागररकहरुको लालग स्वच्छ खानेपानीको  व्र्वस्थापनका  लालग 

प्रत्र्ेक विामा  जल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमाफय ि नगरक्षेत्रको  वपउने पानीको र्दगो  समाधान गने 
नीलि ललर्नेछ । 
(ख) फोहोरको उत्पादन स्रोिमा नै वगीकरण गरी फोहोरलाई मोहरमा रुपान्त्िरण गनय आधलुनक प्रववलधको 

फोहोर संकलन केन्त्रको स्थापना गररनेछ । 
(ग) नगर क्षेत्रमा वािावरण प्रदषुणको कारण िनेका िथा आवश्र्क वािावरणीर् मापदण्ि पूरा नगरेका 

उद्योगहरूको सन्त्दभयमा प्रारस्म्भक वािावरण परीक्षण गरी उक्त प्रलिवेदनका आधारमा क्रमशिः वािावरण 
प्रलिकूल उद्योगहरुलाई ववस्थापन गने नीलि ललर्नेछ । 

 ४.  लैवङ्गक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरण : 
(क) आलथयक समवृद्ध 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 ललर्नेछ। 
(ख) अपाङ्गिाभएका सिै िालिाललकाहरूलाई अपाङ्गिा पररचर् पत्र, आवश्र्क सहार्िा सामाग्री र जीवनोपर्ोगी 

सीपमा जोि र्ददै ववद्यालर् स्शक्षामा पहुँच वृवद्ध गररनेछ । 
(ग) मवहला, ववपन्न र वपछलिएका समदुार्को प्रवद्धयनका लालग सीीपमलुक िाललम िथा उद्यमशीलिा 

ववकासमाफय ि काम र रोजगारीमा पहुँच परु् र्ाई स्वआर्-आजयनमाफय ि आत्मलनभयर िनार्नेछ। 
(घ) नगरलभत्रका वृद्ध िथा िच्चाहरुका लालग प्रत्र्ेक विामा एक र्दवा स्र्ाहार केन्त्र खोली सञ्चालनमा 

ल्र्ार्नेछ । 
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(ङ) ज्र्ेष्ठ नागररकसंग जनप्रलिलनलध भेटघाट कार्यक्रम गरी ज्र्ेष्ठ नागररकलार्य सम्मान गने  नीलि अवलम्िन 
गररनेछ । 

(च) फरक क्षमिा भएका अशक्त र अपाङ्ग व्र्स्क्तहरुका समस्र्ाहरु समाधानका लालग प्राथलमकिाको पवहचान 
गरी सीपमलूक कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

(छ) अपांगिा पररचर्पत्र र जेष्ठ नागररक पररचर्पत्र सम्िन्त्धमा समदुार् स्िरमा अनगुमन िथा विा 
कार्ायलर्संग को समन्त्वर्मा आवश्र्किा अनसुार वविरणका लालग व्र्वस्थापन गररनेछ । 

(ज) नगरस्िरीर् ज्र्ेष्ठ नागररक सभा भवन लनमायण गररनेछ । 
आजथिक जिकास के्षत्र 

 ५.  कृवष र पशपुन्त्छी ववकास :  

(क) कृवष उपजको सरुक्षाका लालग उत्पादन संकलन र ववक्री वविरण केन्त्र, खाद्य गोदाम, स्शिभण्िार िथा 
खाद्य प्रशोधन उद्योग लनमायण गनेिफय  जोि र्दर्यनेछ । 

(ख) मौसम िथा माटो अनकूुलको िाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्निाली, नगदेवाली, फलफुल खेिी 
िथा िरकारी िालीको दीगो उत्पादन, आपूलिय, संरक्षण िथा िजारको व्र्वस्था गररनेछ । 

(ग) हाल कोलभि १९ महामारीको कारण ववश्वव्र्ापी रोजगारी कटौिी भएकाले कृवषलाई गररिी लनवारणको 
आधार िनाई स्वदेश फवकय एका िेरोजगार र्वुाशस्क्तको लालग स्वरोजगार, क्षमिा अलभवृवद्ध, प्राववलधक सीप 
ववकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

(घ) कृवष व्र्वसार् प्रवद्धयन गनय प्रदेश िथा संघीर् सरकारसंगको समन्त्वर् िथा साझेदारीमा कृषकलार्य आधलुनक 
प्रववलधका िाललम, कृवष औजारहरू, लिउलिजन लगार्िका सामाग्री वविरण गररनेछ । 

(ङ) प्रमखु उत्पादन सामाग्रीहरु मल लिउलिजन आर्द उत्पादन िथा मौज्दाि स्स्थलिको लनर्लमि अनगुमन गरी 
आपूलिय सलुनस्श्चििा गररनेछ । 

(ण) ववपन्न, िेरोजगार र्वुा िथा कृषकहरुलाई आवश्र्क पने कृवष प्रववलध, मल, ववउववजन, लसंचाईका साथै 
आधलुनक कृवष औजारमा अनदुानको कार्यक्रम लाग ुगररनेछ ।  

(ि) उन्नि जािको गाई, भैसी, िाख्राको संख्र्ा वृवद्ध गनयका लालग पश ुनश्लसधुारको कार्यक्रमलाई जोि र्दर्यनेछ 
। 

(थ) नगर लभत्र उत्पार्दि कृवष उपजको िजारीकरणको लालग सहकारी संस्था संग सहकार्यमा प्र्ाकेस्जंग, 
ब्रास्ण्िंग, लेवललंग गरी िजारको व्र्वस्था गररनेछ । 

(द) INGO र NGO हरूसंगको सहकार्यमा कृवष क्षेत्रमा लिलभन्न कार्यक्रमहरू गररनेछ । 
(ध) गार्य गौशालाको नाममा रहेको सम्पूणय सम्पस्त्त क्रमश गौशाला नगरपाललकाको नाममा ल्र्ाउन पहल 

गररनेछ । 

 ६. पर्यटन क्षते्रको ववकास र प्रवद्धयन : 

(क) नगरलभत्रका सम्भाव्र्िाहरुको अध्र्र्न गरी पर्यटन ववकासलार्य जोि र्दर्यनेछ। 
(ख) ऐलिहालसक महत्व िोकेको मल्हलनर्ा पोखरी, िान्त्ह पोखरी, लनगौल ठाकुर पोखरी, रजखोर पोखरी, 

सखुलवहर्ा पोखरी, पचार्न पोखरी साथै दगुाय मस्न्त्दरको संरक्षण र ववकास गदै सौन्त्दर्यिा वृवद्ध गरर 
आन्त्िररक पर्यटकलाई आकवषयि गररनेछ। 

(ग) गौशालामा व्र्ापार र पर्यटन प्रवद्धयन गनय उद्योग वास्णज्र् संघसंग  समन्त्वर् गरी गौशाला महोत्सवको 
आर्ोजना गररनेछ  । 
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(घ) नगर स्िरमा उपलब्ध मूिय अमूिय ऐलिहालसक, धालमयक, साँस्कृलिक सम्पदा िथा संस्कृलिहरुको पवहचान िथा 
वैज्ञालनक अलभलेखीकरण गदै लिनीहरुको सवेक्षण, अनसुन्त्धान, सम्वद्धयन, संरक्षणका लालग एकीकृि 
दीघयकालीन गरुुर्ोजना लनमायण गररनेछ। 

७. उद्योग िथा वास्णज्र् 

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

(ख) गौशाला नगरपाललका विा नं ८ स्स्थि औद्योलगक ग्राममा राविर् िथा अन्त्िराविर् स्िरका उद्योग स्थापनाका 
लालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

(ग) कृवषमा आधाररि उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन गररनेछ। 

 ८. सहकारी र ववत्तीर् क्षते्रको ववकास : 
(क) नगरपाललकामा सहकारी संस्था सम्िन्त्धी नीलि, कानून र आवश्र्किा अनसुार मापदण्ि िर्ारी गरी 

कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन गने नीलि ललर्नेछ । 
(ख) सहकारी संस्था दिाय, अनमुलि, खारेजी र ववघटन, सहकारी िचि िथा ऋण पररचालन सम्िन्त्धी 

मापदण्िको लनमायण िथा प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन गररनेछ । 
(ग) प्रत्र्ेक विामा सहकारी सपुथ मूल्र् पसल स्थापना गनय पहल गररनेछ । 
(घ) नगरपाललकामा वहउुद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था िनाई जनिामा छररएर रहेको पूँस्जलाई केस्न्त्रि गररनेछ । 
(ङ) अन्त्िरनगर ववत्तीर् सहार्िािाट काम गने नीलि अवलम्िन गररनेछ ।  

 (च) नगरका िफय िाट लछमेकी नगरपाललका, गाउँपाललका िथा लछमेकी देशसंग भलगनी सम्िन्त्ध  कार्म गने 
 नीलि ललर्नेछ । 
पुिािधार जिकास के्षत्र  

 ९. सिक पूवायधार िफय को ववकास लनमायण : 
(क) पाललका केन्त्रिाट सिै विाकेन्त्रसम्म जोड्ने कालोपते्र सिक क्रमश लनमायण गने नीलि अवलम्िन गररनेछ । 
(ख) नगरपाललकामा स्थानीर् सिक, ग्रामीण सिक, कृवष सिक सम्िन्त्धी नीलि, कानून, मापदण्ि, र्ोजना िनार्य 

कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन गररनेछ।  
(ग) अन्त्िर नगरपाललका जोड्ने सिकहरुलाई संघीर् सरकार र प्रादेस्शक सरकारसंग समन्त्वर् गरी अगालि 

ििाईनेछ। 
(घ) नगरपाललकालभत्रका ववलभन्न मखु्र् सिकहरु कालोपते्र र पक्की िलान गररनेछ । 

 १०. भवन िथा सहरी ववकास: 
 (क) र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, राविर् भवन संवहिा र मापदण्ि िमोस्जम 

भवन लनमायण अनमुलि र्दर्ने र लनर्मन गररनेछ।  
 (ख) भवन आचार संवहिा अनसुार नगर लभत्र नर्ाँ घरहरू लनमायण गराईनकुा साथै नर्ाँ नक्सा पास  गदाय 

कम्िीमा ४ वटा ववरुवा रोपेको हनुपुने र पक्की सिक उपलब्ध रहेको खण्िमा पक्की  सिकको लेभेलिाट 
ििीमा ५ वफटसम्म मात्र प्लीन्त्थ लेभेल िोकेर नक्सा पास गररनेछ। 

 (ग) नगरलभत्र रहेका खरको छानो ववस्थावपि गरी जस्िा पािा र टार्लको छाना छाउने  व्र्वस्था 
लमलार्नेछ । 

  
 ११. सूचना सञ्चार िफय  : 



गौशाला नगरपाललकाको आ. व. २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम 

7  

 (क) सिै प्रकारका सूचना माध्र्ममा जनिाको पहीुीँच परु् र्ाउन सञ्चार माध्र्मलाई लनष्पक्ष,  मर्ायर्दि, 
स्जम्मवेार, व्र्वसावर्क र प्रलिस्पधी िनाउने नीलि अवलम्वन गररनेछ।  

 (ख) नागररक िहमा सावयजलनक सेवा र ववकासका ववववध आर्ामका िारेमा लनरन्त्िर सचेिना  र पैरवी गनय 
ववद्यिुीर् र छापा संचारमाध्र्मसंग सहकार्य गररनेछ।  

 (ग) नगर क्षेत्रमा पत्रकाररिाको ववकास पररमाजयन एवम ्पेशागि दक्षिाका लालग कार्यक्रमहरु  सञ्चालन 
गररनेछ । 

 (घ) नगरमा भएगरेका कामको िकुमेन्त्री िथा िलेुवटन प्रकाशन गररनेछ । 
 १२. वैकस्ल्पक उजाय ववकास कार्यक्रम :  
 वैकस्ल्पक उजाय प्रवद्धयन केन्त्रको सहकार्यमा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र वैकस्ल्पक उजायका ववलभन्न श्रोिहरुको उपलब्धिा 

गरार्य प्रर्ोगमा अलभवृवद्धका लालग प्रचार प्रसार िथा समन्त्वर्को नीलि ललर्नेछ । 
वन, वािावरण िथा  ववपद् व्र्वस्थापन क्षते्र 

 १३. वन िथा भ-ुसंरक्षण : 
 (क) वन व्र्वस्थापनलाई वैज्ञालनक िनाउँदै र्स क्षेत्रको उपर्ोग र संरक्षण दवैुलाई  प्राथलमकिा र्दर्ने नीलि 

कार्ायन्त्वर्न मा ल्र्ार्नेछ।  
 (ख) सावयजलनक खाली जग्गा, नदी उकास क्षेत्रमा सम्िस्न्त्धि लनकार्संगको समन्त्वर्मा २०  हजार  

वृक्षारोपण गरी  उस्चि सम्भार गने व्र्वस्थापन लमलार्नेछ । 
 (ग) जिीिटुी िथा अन्त्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्िन्त्धी सभेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवद्धयन, प्रशोधन र 

िजार व्र्वस्थापन गररनेछ । 
 १४. जल उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्त्रण : 

(क) नगरपाललकामा िवि जोस्खम िथा धनजनको क्षलि हनु सक्ने संभाव्र्िाको अध्र्र्न गरी मानव िस्िी 
संरक्षणका लालग नदी लनर्न्त्त्रण र िटिन्त्ध माफय ि जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन लार्य संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, राविर् र अन्त्िराविर् गैरसरकारी संस्था संगको समन्त्वर् र सहकार्यमा ववशेष प्राथलमकिाका 
साथ कार्ायन्त्वर्न गररनेछ। 

(ख) नदीजन्त्र् पदाथयहरुको उत्खनन ् गदाय नदी प्रणालीको प्रकार, उपलब्ध नदीजन्त्र् पदाथयको पररमाण िथा 
स्थानीर् वािावरणको संवेदनशीलिा समेिलार्य आधार मानी अध्र्र्न, अनसुन्त्धान गरी कार्यर्ोजना िनाएर 
मात्र नदीजन्त्र् पदाथयको उपर्ोग गररनेछ। 

(ख)  चरेु संरक्षण ववकास िथा ज्ञान केन्त्र लनमायणको अवधारणा अनसुार सरोकारवाला संघसस्थाहरुसंग समन्त्वर् 
गरी कृवष चरेु वन क्षेत्रको संरक्षण गरी जीववकोपाजयनमा सहर्ोग परु्ायर्यनेछ ।  

 १५.  ववपद् व्र्वस्थापन : 
 (क) ववपद् व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी नीलि, कानून, मापदण्ि, र्ोजना लनमायणगरी नगरपाललकािाट  कार्ायन्त्वर्न र 

लनर्मन गररनेछ। 
 (ख) ववपद् पूवय िर्ारी िथा प्रलिकार्य, पनुिः स्थापना र्ोजना, खोज िथा उद्धार, राहि सामग्रीको  पूवय भण्िारण, 

वविरण र समन्त्वर् गररनेछ। 
 (ग) संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघसंस्था िथा लनजी क्षेत्र र राविर्/अन्त्िरराविर् गैर  सरकारी 

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

 सशुासन िथा संस्थागि ववकास  
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 (क)   जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीहरूको क्षमिा ववकासका लालग ववलभन्न िाललम िथा अध्र्र्न अवलोकन, 
 भ्रमणहरूको आर्ोजना िथा संचालन गररनेछ ।  

 (ख)  स्थानीर् िहको संगठन ववकास, जनशस्क्त व्र्वस्थापन लालग कानून िमोस्जम स्थानीर् िहको 
 संगठन संरचना िथा दरिन्त्दी लनधायरण गरी वृस्त्त ववकासको अवसर र्दर्नेछ।  

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

 १७.  राजस्व पररचालन : 
 (क) नगरपाललकामा राजस्व लनर्न्त्त्रण, संकलन र िाँिफािँ, प्राकृलिक स्रोि साधन र व्र्वसावर्क  कर, पवुायधार 

सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्िरु सम्िन्त्धी नीलि, कानून, मापदण्ि लनमायणगरी कार्ायन्त्वर्न गररनेछ।  
 (ख) सिै आलथयक की्ररर्ापकलापलाई करको दार्रमा ल्र्ाई राजस्वको आधार फरावकलो िनाउन े िथा 

 आलथयक की्ररर्ापकलापको ववस्िारमा सहर्ोग पगु्ने गरी कर प्रणालीलारर्् लगानी मैत्री िनाई 
 उत्पादनमूलक उद्योग िथा व्र्वसार्को प्रवद्धयन गररनेछ । 

 (ग) करको संरचना र करका दरहरूमा समर् सापेक्ष सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप  प्रगलिशील वनार्नेछ । 
 र्सका लालग अन्त्िरवक्रर्ा, ववलभन्न छलफल र परामशय गोष्ठी लगार्ि ववलभन्न कार्यक्रमहरु गररनेछ। 

 १८.  सावयजलनक सनुवुाई र सामास्जक परीक्षण : 
 (क)  स्थानीर् सरकारको कार्यप्रणाली सशुासनको मूल्र् र मान्त्र्िामा आधाररि हनुेछ।  
 (ख)  ववकास लनमायण कार्य िोवकएको मापदण्ि िथा गणुस्िर िमोस्जम हनुे कुरालाई सलुनस्श्चि गरी प्रभावकारी 

लनर्मन गनय सावयजलनक सनुवुाई िथा सामास्जक पररक्षण गररनेछ । 
 १९.   समपूरक िथा लिशेष िजेट व्र्वस्थापन : 
 नेपालको संववधान २०७२ अनसुार राज्र्को पनुसंरचना र शस्क्त िाँिफाि गने क्रममा संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् 

िहको सरकार गठन, लनदेशन, पररचालन र लनर्न्त्त्रणको लसद्धान्त्िमा रही गौशाला नगरपाललकाले संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार र अन्त्र् संघ-संस्थाहरुसंग समन्त्वर्, सहकार्य र साझेदारीको आधारमा ववकास लनमायणका कामहरू गने 
नीलि ललएको छ। 

 २०. गौशाला नगरपाललका भ-ुउपर्ोग नीलि : 
 (क) कृवषर्ोग्र् भूलमको गैर कृवष प्रर्ोग, कृवष भूलमलाई िाँझो राख्ने प्रवृलि र अलनर्स्न्त्त्रि  खण्िीकरणलाई 

लनरुत्सावहि गदै कृवषर्ोग्र् भूलमको समसु्चि उपर्ोग एवम ्संरक्षणलार्य सलुनस्श्चि गररनेछ ।  
 (ख) भूमीको उस्चि व्र्वस्थापन िथा र्ोजनािद्ध िस्िी ववकासका लालग नगर स्िरमा भूमापन  गरी एकीकृि 

िस्िी ववकास आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ । 
 (ग) मालपोि र नापी कार्ायलर् सञ्चालनका लालग संघीर् सरकारसंग पहल गररनेछ ।  
 २१. गौशाला नगरपाललकामा न्त्र्ावर्क सलमलि सम्वन्त्धी काम र प्रस्िावना :    
 न्त्र्ावर्क सलमलिले प्रचललि कानून िमोस्जम उजरुीको कारवाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने  कार्यववलध िर् गरी 

स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारदस्शयिा कार्म गरी कानूनको शासन िथा न्त्र्ार्प्रलिको जनववश्वास कार्म रास्खनेछ। 
 २२. सामास्जक सरुक्षा भत्ता : 
 कुनैपलन नागररकले खार्यपार्य आएको सामास्जक सरुक्षा भत्तालार्य व्र्वस्स्थि, प्रभावकारी र पारदशी मापदण्ि िनाई 

लछटोछररिो रुपमा िैंकमाफय ि वविरण प्रणालीलाई थप व्र्वस्स्थि िनाउँदै ललगनेछ। 
 

नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
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       प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय मागय लनदेशन गनुय हनुे प्रमखु अलिलथ माननीर् प्रलिलनलध सभा सदस्र्ज्रू्, ववशेष 
अलिलथ माननीर् प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्, माननीर् पवूय सांसदज्रू्हरु,  ववलभन्न राजलनलिक दलका पदालधकारीज्रू्हरु, 
विा अध्र्क्षज्रू्हरु ववलभन्न सलमलिका संर्ोजकज्रू्हरु, नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु, लनस्ज क्षेत्र िथा ववकास साझेदार 
सस्थाका महानभुावहरु, रािसेवक कमयचारीहरु, ववुद्धस्जवी एवम ् पत्रकार, नगरको सम्मनुि ववकासमा टेवा र्दने 
नगरवासीहरु सिैलाई हार्दयक धन्त्र्वाद ज्ञापन गदयछु । अन्त्त्र्मा, नगरको ववकास र सम्वृवद्धमा लनरन्त्िर सद्भाव र 
सहर्ोग परु्ायउन ेआम नागररक, करदािा, नगरको वहि र समनु्नलिमा कार्यरि सिै प्रलि हार्दयक आभार व्र्क्त गदै 
र्स नीलि िथा कार्यक्रमको सफल कार्ायन्त्वर्मा सिैको खुल्ला हृदर्िाट सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । िहस, 
छलफल र सहकार्यिाट नै ववकास हनुसक्छ भने्न मान्त्र्िा िोकेको छु । सो कुरा र्हाँहरु समक्ष ववश्वास र्दलाउन 
पलन चाहन्त्छु ।वियमान वस्िगुि र्थाथय र धरािलमा उलभएर आफ्नो नगरपाललकाको नीलि िथा कार्यक्रमलाई आधार 
मानी समग्र चनुौिीहरुको सामना गनय कवटिद्ध, प्रलििद्ध र एकिािद्ध हुँदै गौशाला नगरवासीहरुको उज्ज्वल भववष्र् 
लनमायणको लालग कामना गदयछु । 

 
धन्त्र्वाद ! जर् गौशाला !!! 
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र्स गररमामर् छैठौं नगर सभाका सभा अध्र्क्षज्रू्, 

र्गुौ र्गु देस्ख नेपाल एक स्वाधीन र सावयभौमसत्ता सम्पन्न मलुकुको रुपमा रवहआएको छ । हाम्रो वियमान जवटल एवं 
चनुौलिपूणय भएिापलन ववगि गौरवपूणय छ र हाम्रो भववष्र् उज्ज्वल र सम्भावना र्कु्त छ । ववलभन्न कालखण्िहरुमा नेपाली 
जनिाले गरेका िललदानीपूणय जनआदोलन, जनर्दु्ध, मधेश आन्त्दोलन लगार्ि अन्त्र् सिै आन्त्दोलनिाट संघीर् लोकिास्न्त्त्रक 
गणिन्त्त्र नेपालको संववधान घोषणा भई जनिाले संवैधालनक रुपमा पररवियनको अनभुलुि गरररहेका छन ्। अवहले हामी ववश्व 
महामारी कोलभि-१९ को दोश्रो लहरिाट प्रभाववि भई चनुौिी पूणय समर्को सामना गदै अस्घ िविरहेका छौ । सम्पूणय 
ववश्वको अथयिन्त्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देस्खएको अवस्थामा गौशाला नगरपाललका पलन र्स पररस्स्थलििाट अक्षुि नरहेको पलन 
सवयलिर्दिै छ । र्स जवटल पररस्थलिमा आम नगरवासीको जन स्वास््र्को रक्षा लगार्ि ववकास लनमायणको कार्य अस्घ 
ििाउन ुसाथै अथयिन्त्त्रलाई समेि असल र्दशा लिर उन्त्मखु गराई आलथयक ववकासलाई  कार्मै राख्ने कार्य जवटल र चनुौलिपूणय 
अवश्र् छ । 

आजको र्स गौरवपूणय अवसरमा जनआन्त्दोलन, मधेश आन्त्दोलन लगार्ि अन्त्र् पटक पटक आन्त्दोलनिाट आप्नो जीवन 
उत्सगय गनुयहनुे ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रलि हार्दयक श्रद्धासमुन अपयण गदयछु । र्स नगरको राजनीलिक सामास्जक पररवियनमा 
नेितृ्वदार्ी भूलमका लनवायह गने अग्रजहरुप्रलि आभार प्रकट गदयछु । 

सभा अध्र्क्षज्रू्, 

राजनैलिक आन्त्दोलनिाट प्राप्त सिै खाले अलधकारलाई नेपालको संववधानले संस्थागि गरी सकेको र्स महत्वपूणय घिीमा अव 
हामी गौशला नगरिासीका आवश्र्किा, चाहाना र भावनालाई केन्त्रववन्त्दमुा राख्दै गौशला नगरपाललकाको नीलि 
कार्यक्रमहरुलाई व्र्वस्स्थि एवं मर्ायर्दि रुपमा अगालि ििाउन जरुरी भएकोले “गौशला नगर: स्वच्छ, सनु्त्दर, समनु्नि नगर” 
को नारालाई व्र्वहारीक रुपमा साकार पानयको लालग हामीले िर्ार पान े र कार्ायन्त्वर्नमा लैजाने कार्यक्रमहरु त्र्सै िफय  
केस्न्त्रि हनुे गरी िर्ार पाररएका नीलि कार्यक्रम अनसुारको िजेट व्र्वस्था गररएको अनरुोध साथ र्स गररमामर् सभा समक्ष 
आलथयक िषय २०७८।०७९ को िजेट प्रस्ििु गनय उलभएको छु र अनमुलि चाहन्त्छु । 

सभा  अध्र्क्ष ज्रू्, 

गौशाला नगरपाललकाको आ. व. २०७८/०७९ को अनमुालनि िजेट र्स गररमामर् छैठौं नगरसभा समक्ष पेश गनय पाउदा 
मलाई खुशी लागेको छ ।  

प्रस्ििु िजेट िजुयमा गनय मागय लनदेशन गनुय हनुे नगर प्रमखु ज्रू्, प्रमखु अलिलथ ज्रू् लगार्ि सम्पूणय पदालधकारी ज्र्हुरु, सम्पूणय 
राजलनिक 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, राि सेवक कमयचारीहरु, 

ववुद्धस्जववहरु, नगरको समनु्नि ववकासमा टेवा परु्ायउन ुहनुे नगरवासीहरु सिैलाई हार्दयक आभार प्रकट गदयछु ।  

सभा अध्र्क्षज्रू्, 

आलथयक िषय २०७८/०७९ को लालग आर् िफय  लनम्न िमोस्जमको िजेट अनमुान गरेको छु:-   

संघीर् सरकारिाट ववत्तीर् समानीकरण अनदुान १६ करोि ९९ लाख, संघीर् राजस्व िािँफािँ िफय  १२ करोि ६ लाख ५६ 
हजार, संघीर् सशयि िफय  २६ करोि ४७ लाख, संघीर् समपरुक अनदुान १ करोि ४ लाख,  प्रदेश सरकारको अनदुान िफय  
ववत्तीर् समालनकरण अनदुान १ करोि २० लाख ६१ हजार, लिशेष अनदुान ३० लाख, समपूरक अनदुान २० लाख, राजस्व 
िािफाि १ करोि ३५ लाख ९२ हजार ६ सर् ७, आन्त्िररक आर् िफय  ५ करोि ७६ लाख ५१ हजार, अल्र्ा रकम १३ 
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करोि, सामास्जक सरुक्षा िफय  १४ करोि ५० लाख  गरी कुल रकम रु. ९२ करोि ८९ लाख ६० हजार ६ सर् ७ को 
आर् अनमुान गरेको छु ।  

र्सै गरी आलथयक िषय २०७८/०७९ को लालग व्र्र् िफय  लनम्न िमोस्जमको िजेट अनमुान गरेको छु:-   

ववत्तीर् समानीकरण अनदुान र आन्त्िररक आर्य िफय को पूँजीगि खचयमा २९ करोि  ८८ लाख ६० हजार ६ सर् ७ , संस्घर् 
सशयि अनदुान िफय  २६ करोि ४७ लाख, चाल ुिफय  २० करोि ५० लाख ५० हजार, संघीर् समपरुक अनदुान १ करोि ४ 
लाख, प्रदेश लिशेष अनदुान ३० लाख,  प्रदेश समपरुक २० लाख, सामास्जक सरुक्षा िफय  १४ करोि ५० लाख गरर कुल 
रकम रु. ९२ करोि ८९ लाख ६० हजार ६ सर् ७ को व्र्व अनमुान गरेको छु ।  

अन्त्त्र्मा, नगरको ववकास र सम्िृवद्धमा लनरन्त्िर सद्भाव र सहर्ोग परु्ायउने आम नागररक, करदािा, नगरको वहि र समनु्निीमा 
लालग परेका सिै ववकास साझेदार, सरकारी, गैर सरकारी सामदुावर्क संस्थाहरु प्रलि हार्दयक आभार व्र्क्त गदै र्स िजेटको 
सफल कार्ायन्त्वर्मा सिैको खुल्ला हृदर्िाट सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

धन्त्र्वाद ! जर् गौशला !!! 

 
 


