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गौशाला नगरपाललकाको आ. व. २०७९/८० को नीलि िथा कार्यक्रम
प्रमख
ु अतिति ज्यू,
तिशेष अतिति ज्यूहरू,
अतिति ज्यूहरु,
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,
पत्रकारज्यूहरु,
उपतस्िि सिै कममचारीहरु ।
तथा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी बानषिक िगर नवकास योजिामा महत्वपूणि राय सुझाव निि उपनस्थत हुिुभएका िगर
प्रेमी सम्पुणि िगरवासीहरु प्रनत हानििक कृ तज्ञता तथा आभार प्रकट गििछु ।
लोकतानन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि व्यवस्था, बहुलबाि, सामानजक न्त्याय सनहतको समािपु ानतक समावेशी
प्रनतनिनिमूलक व्यवस्था, मौनलक अनिकार, िागररक स्वतन्त्रता जस्ता महत्वपूणि उपलनधिहरु संस्थागत हुिुको साथै
नसंहिरबारको अनिकार स्थािीय जिप्रनतनििीहरु मार्ि त तपाईहरुको घर आगँिसम्म पु¥याउि हामीहरुलाई नवश्वास गरी
गौशाला िगरपानलकाको जि प्रनतनििीको रूपमा निवािनित गरी कायि नजम्मेवारी नििु भएकोमा हानििक िन्त्यवाि निि
िाहन्त्छु। साविभौमसत्ता सम्पन्त्ि िेपाली जिताले निवािनित गराएर गौशाला िगरपानलकाको यस गररमामय आठौँ िगरसभा
समक्ष आनथिक वषि २०७९÷०८० का लानग िीनत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गिि पाउँिा गौरवको अिुभूनत गरे को छु ।
सविप्रथम मुलुकलाई संघीय लोकतानन्त्रक गणतन्त्रको युगमा ल्याउिे क्रममा अनिकार प्रानिको लानग भएका सवै संघषिमा
आफ्िो अमल्ू य जीवि उत्सगि गििु हुिे महाि शहीिहरुप्रनत हानििक श्रद्धाञ्जली अपिण गििछु। साथै आन्त्िोलिका क्रममा
घाइते भएका सम्पूणि घाइतेहरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामिा गििछु।िेपालको एकीकरणिेनि िै िेपाललाई एक अटल
एवं स्वािीि राष्ट्रको रुपमा राख्िे हाम्रा वीर पुिािहरु र रानष्ट्रयता, लोकतन्त्र र जिजीनवकाको लानग कठोर संघषि गिे हाम्रा
अग्रजहरुलाई उच्िसम्मािसनहत स्मरण गिि िाहन्त्छु।
िगरको समग्र नवकासको लानग कडा नमहेित गिे यस िगरका िगर कायिपानलका तथा िगरसभा सिस्यहरुको समन्त्वय
एवं सहमनतमा गौशाला िगरपानलकाको स्वास््य, नशक्षा, कृ नष लगायत समग्र नवकास निमािणको लानग मि, बिि र
कमिले लानग पिे व्यहोरा सम्पूणि िगरवासीलाई नबश्वास निलाउि िाहन्त्छु । साथै नवकास निमािण तथा जितासंग सरोकारका
हरे क क्षेरमा िगरसभा सिस्य तथा राजिीनतक िलहरुबाट हुिे सहयोगको अपेक्षा गिै हाल सम्म यहाहं रुले गििु भएका
योगिािको लानग आभार व्यक्त गिि िाहन्त्छु।
अब म आ.ब.०७९÷०८० को लानग गौशाला िगरपानलकाले नवनभन्त्ि क्षेरमा अनख्तयार गिे बजेट, िीनत तथा कायिक्रम
यस सम्मािीत सभाको उद्घाटि समारोहमा आिरणीय महािुभावहरु समक्ष प्रस्तुत गिे अिुमनत िाहन्त्छु ।
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िगर सभा सिस्यहरु,
अब म आगामी आनथिक वषिको िीनत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गिि गई रहेको छु ।
सामालिक लवकास
"सबैको लालग गुणस्िरीर् लशक्षा, हाम्रो प्रलिबद्धिा" भन्त्िे आिशि वाक्यका साथ गौशाला िगरपानलकाले नशक्षा
यवु ा तथा िेलकुि क्षेरमा निम्ि बमोनजमको िीनत अबलम्बि गिेछ ।
१. लशक्षा, र्वू ा िथा खेलकुद :
(क) साविजनिक नशक्षाको सबलीकरण गिै गुणस्तरीय र प्रनवनिमैरी नशक्षा प्रिाि गिे िीनत नलइिेछ ।
(ि) िगरनभर साक्षरता अनभयाि संिालि गरी साक्षर िगरपानलका घोषणा गररिेछ ।
(ग) िगरनभरका बालबानलकाहरुको सवािङ्गीण नवकासका लानग सामुिानयक बाल उद्याि के न्त्र स्थापिा गररिेछ
।
(घ) न्त्यूि िरबन्त्िी रहेका नवद्यालयहरुमा नवद्याथी संख्याका आिारमा िगरपानलकाबाट स्थािीय नशक्षकको
व्यवस्था गरी पठिपाठिलाई सुदृढीकरण गररिेछ ।
(ङ) नशक्षालाई योग र िागररक आरोग्यसंग जोनडिेछ ।
(ि) नशक्षा नबज्ञ, स्थािीय बुनद्धजीवी र नशक्षकहरूसँग आवश्यक परामशि र समन्त्वय गरी स्थािीय नवषयमा
पाठ्यक्रम निमािण गरी लागू गररिेछ ।
(छ) िनलत, नपछडावगि र नवद्यालय बानहर रहेका अन्त्य सबै बालबानलकाका लानग नवद्यालयसम्म ल्याउि
कायिक्रम सिं ालि गिे िीनत नलइिेछ ।
(ज) सामुिानयक नवद्यालयमा आफ्िा छोराछोरी पढाउिे जिप्रनतनिनि, नशक्षक तथा कमििारीहरूलाई प्रोत्साहि
गिे िीनत नलइिेछ ।
(झ) गौशाला प्रानवनिक नशक्षालयको पठिपाठिलाई नवषय र क्षेरगत रुपमा नवकास र नवस्तार गिै लनगिेछ ।
(ञ) कक्षाकोठा, शौिालय, िािेपािी, घेराबार निमािण तथा ममित सम्भारगरी नवद्यालयको भौनतक संरििाको
क्रनमक सुिार गिै लनगिेछ ।
(ट) नवद्यालयहरुमा क्रनमक रूपमा कम््युटर प्रयोगशाला, नवज्ञाि प्रयोगशाला र पुस्तकालयको स्थापिा गररिेछ
।
(ठ) नवद्यालयहरुमा वृक्षारोपण गरी हररत नवद्यालयको अविारणालाई अगाडी बढाइिेछ।
(ड) नशक्षकहरुको क्षमता अनभवृनद्ध र नवकासको लागी तानलम गििक
ु ा साथै बानषिक शैनक्षक क्यालेन्त्डरको
आिारमा पठिपाठि गररिेछ।
(ढ) नशक्षक िरबन्त्िी नमलाि गरी नशक्षकको व्यवस्थापि गररिे िीनत नलइिेछ ।
(ण) न्त्यिू नवद्याथी संख्या र नवद्यालयको िरू ी १ नक.मी. भन्त्िा कम भएको नवद्यालयहरुलाई गाभ्िे िीनत नलइिेछ
।
(त) िानमिक प्रकृ नतका नशक्षालयहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गररिेछ
(थ) िगरनभरका सामुिानयक नवद्यालयहरुको शैनक्षक गुणस्तर अनभवृनद्ध गिि १० बषे नशक्षा योजिा निमािण गरी
िालु आनथिक वषिबाट लागू गिै लनगिेछ ।
(ि) प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ वटा नवद्यालयलाई िमूिा नवद्यालयको रूपमा नवकास गिे िीनत नलइिेछ ।
(ि) नशक्षकहरुको लानग सिु ौलो स्वेनच्छक अवकास (गोल्डेि ह्यान्त्डसेक) को अविारणालाई लागु गररिेछ।
(ि) बालनवकास र कक्षा १ िेनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठिपाठि गराउिे िीनत नलइिेछ ।
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२.

(प) नभन्त्ि क्षमता भएका बालबानलकाहरूको नशक्षाको सुनिनितताको लानग क्रमश: अवसरहरूको नबस्तार
गररिेछ ।
(र्) गौशाला इनन्त्जनियररंग कलेजको संिालि तथा व्यवस्थापिको लानग राजषी जिक नवश्वनवद्यालयसंग
समन्त्वय गरी यसै बषि िेनि कक्षा संिालि गररिेछ।
(ब) यूवा तथा िेलकुि मन्त्रालय र िगरपानलकाको सहकायिमा स्थािीय िेलकुि पूवाििार नवकास कायिक्रम
मार्ि त स्थािीय यूवा िेलाडीहरूलाई वृनत्त नवकासको अवसर सृजिा गररिेछ।
(भ) स्थािीय िेल मैिािहरूको स्तर उन्त्िनत गिै लनगिेछ ।
(म) नवद्यालय बानहर रहेका र नबिैमा नवद्यालय छाडेर पठिपाठिमा निरन्त्तरता निि िसके का नवद्यालय जािे उमेर
समूहका बालबानलकाको लानग छुटै वैकनल्पक नशक्षा प्रिाि गररिे िीनत नलईिेछ ।
(य) गौशाला बहुमुिी क्याम्पस र कानन्त्तबजार रानष्ट्रय क्याम्पसको संिालि र व्यवस्थापिलाई पुिसंरििा गरी
स्िातक तहको पठिपाठि शुरु गररिेछ ।
(र) िगर नभरका सामुिानयक नवद्यालयहरूको शैनक्षक सुिारको लानग एक शैनक्षक कोषको स्थापिा गररिेछ।
(ल) सामुिानयक नवद्यालयहरू शैनक्षक अवस्थाको निरन्त्तर अिुगमि गररिेछ ।
(व) कक्षा ८ को बानषिक परीक्षालाई के नन्त्रकृ त गरी के न्त्रमा उत्तर पुनस्तका परीक्षण गररिेछ र सो परीक्षामा नवनभन्त्ि
नवषयमा िेनिएका उत्कृ ष्टता र कनम कमजोरीको बारे िनतजा नवश्लेषण गरी आगामी शैनक्षक सरमा शैनक्षक
सुिारको लानग आवश्यक पहल गररिेछ ।
(श) कक्षा १० र १२ को बानषिक परीक्षा बाहेक अन्त्य परीक्षाको लानग िगरबाटै प्रश्नपर निमािण गरी पररक्षा
सिं ालि गिे िीनत नलईिेछ।
स्वास््र् :
गौशाला िगरपानलकाले िगरनभरका िागररकहरुलाई आिारभूत स्वास््य सेवाहरु नियनमत एवं व्यवनस्थत रुपमा
पुयािई िागररकको स्वास््य अनभवृनि तथा प्रवििि गिे िीनत नलएको छ | िगरपानलकाले हाल संिालिमा रहेको
स्वास््य कायिक्रमहरुलाई निरन्त्तरता नििै िागररक स्वास््य सेवालाई प्रवििि गरी पँहुि अनभवृनद्ध गिि िेहाय
बमोनजम िीनत तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्वयि गररिेछ ।
िगर प्रमुि स्वास््य कायिक्रम अन्त्तगित प्राथनमक स्वास््य के न्त्र गौशालामा शल्यनक्रया सनहतको प्रसुनत सेवा
प्रिाि गिुिका साथै िगर नभरका नवनभन्त्ि वडाहरुमा नवशेषज्ञ स्वास््य नशनवर संिालि गररिेछ ।
(क) गौशाला िगरपानलकामा स्वीकृ त १५ शैयाको आिारभूत अस्पताललाई प्रिेश स्तरको अस्पतालको रूपमा
स्थापिा तथा सिं ालि गििक
ु ा साथै शैनक्षक कायिक्रम समेत सिं ालि गररिेछ।
(ि) प्राथनमक स्वास््य के न्त्र, गौशालामा अल्रासाउण्ड सेवा, ECG सेवा, आँिा नक्लनिक, नडजीटल एक्सरे ,
पोस्टमाटिम र सपििश
ं उपिार सेवा नवस्तार गिै लनगिेछ।
(ग) भरतपुर स्वास््य िौकीमा प्रसुनत सेवा, प्रयोगशाला सेवा, ईमरजेन्त्सी सेवा, नडजीटल एक्सरे र एम्बुलेन्त्स सेवा
नबस्तार गरी िमूिा स्वास््य िौकी बिाईिेछ।
(घ) स्वास््य संस्थाहरुमा हाल संिालिमा रहेका गभिवती जांि तथा प्रसुनत सेवा, िोप तथा गाउँघर नक्लनिक
सेवा, ओ.पी.डी.सेवा र आमा समूह बैठक र अन्त्य रानष्ट्रय कायिक्रमहरुलाई व्यवनस्थत एवं सबलीकरण गिै
लनगिेछ।
(ङ) सवै स्वास््य संस्थामा आिारभूत स्वास््य सेवाहरु संिालिगरी सोको अिलाईि ररपोनटिंगको व्यवस्था
गररिेछ ।
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३.

४.

(ि) जेष्ठ मनहला सामुिानयक स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुलाई प्रोत्साहि सनहतको सुिौलो स्वेनच्छक अवकासको
अविारणालाई अवलम्बि गररिेछ ।
(छ) स्वास््यकमीहरुलाई आवश्यक नवषयगत तानलमको व्यवस्था गररिेछ ।
(ज) स्वास््य नबमा कायिक्रमलाई नबशेष प्राथनमकताकासाथ
व्यवनस्थत गिै लनगिेछ ।
(झ) बहुक्षेरीय पोषण कायिक्रमलाई नबशेष प्राथनमकताका साथ
लागु गररिेछ।
(ञ) गौशाला िगरपानलकालाई क्षयरोग मुक्त बिाउि कायिक्रम
संिालि गररिेछ।
(ट) िगर नभर औलो, कालाजार रोग नियन्त्रण कायिक्रमलाई प्रभावकारी
रूपमा सिं ालि गररिेछ।
(ठ) गौशाला प्राथनमक स्वास््य के न्त्रमा PHYSIOTHERAPHY को लानग निनकत्सक सनहतको सेवा
नबस्तार गररिेछ ।
(ड) गौशाला िगरपानलका नभर आकनस्मक नबरामीहरूको लानग एम्बुलेन्त्स सेवा निशुल्क गररिेछ र गौशाला
िगरपानलका बानहर जािुपिाि एम्बुलेन्त्स भाडामा नबशेष सहुनलयत प्रिाि गररिेछ।
(ढ) िगरपानलका नभरका निघि रोगीहरूको त्यांक संकलि गरी स्वास््य बीमा कायिक्रम मार्ि त निशुल्क
औषिीको व्यवस्था गररिेछ।
(ण) िगर नभरका सम्पूणि मनहलाको पाठे घरको क्यान्त्सर सम्बन्त्िी निशुल्क नस्क्रनिंङ गररिेछ ।
खानेपानी िथा सरसफाई :
(क) यस िगरनभर बसोबास गिे सम्पूणि िागररकहरुको लानग स्वच्छ िािेपािीको व्यवस्थापिका लानग प्रत्येक
वडामा जल सरं क्षण कायिक्रम सञ्िालिमार्ि त िगरक्षेरको नपउिे पािीको निगो समािाि गिे िीनत
नलइिेछ।
(ि) र्ोहोरको उत्पािि स्रोतमा िै वगीकरण गरी र्ोहोरलाई मोहरमा रुपान्त्तरण गिि आिुनिक प्रनवनिको र्ोहोर
संकलि के न्त्रको स्थापिा गररिेछ र र्ोहोरबाट प्रांगाररक मल उत्पािि गिि रानष्ट्रय आनवस्कार के न्त्रसंग
सहकायि गररिेछ।
(ग) िगर क्षेरमा वातावरण प्रिषु णको कारण बिेका तथा आवश्यक वातावरणीय मापिण्ड पूरा िगरे का
उद्योगहरूको सन्त्िभिमा प्रारनम्भक वातावरणीय परीक्षण गरी उक्त प्रनतवेििका आिारमा क्रमशः वातावरण
प्रनतकूल उद्योगहरुलाई नवस्थापि गिे िीनत नलइिेछ।
(घ) िगरपानलका र िेपाल िािेपािी संस्थािसंग समन्त्वय गरी एक घर एक िारा अनभयाि क्रमश: संिालि गिै
लनगिेछ।
(ङ) साविजनिक स्थलहरूमा आवश्यकता अिसु ार िािेपािीको लानग ह्यान्त्ड पम्पको व्यवस्था गररिेछ ।
(ि) पणू ि र निरन्त्तर सरसर्ाई कायिक्रम सिं ालि गररिेछ ।
लैङ्लगक समानिा िथा सामालिक लवकास :
(क)आनथिक समृनद्ध र निगो नवकास, समाि पहुि र िेतत्ृ व नवकासका लानग मनहलालाई अवसर सृजिा हुिे
नसपमुलक कायिक्रम संिालि गिे िीनत नलईिेछ।
(ि) अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुका लानग सहज रुपमा अपाङ्गता पररियपर प्राि गिि घुम्ती नशनबर
संिालिमा ल्याइिेछ ।
(ग) जेष्ठ िागररकलाई सम्माि सनहत बाच्ि तथा सम्मािको वातावरण नवकास गिि ज्येष्ठ िागररक उद्याि स्थापिा
गररिेछ ।
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(घ) बालबानलका तथा नकशोरा नकशोरीलाई असल अभ्यासको अिुसरण गिि तथा नवकृ ती तथा नवसंगतीबाट
जोनगि िेतिा मुलक कायिक्रम गररिेछ ।
(ङ) बालबानलकाहरूमा पोषण आहार, असल आिीबािी र अनभभावक बीिको सुमिुर सम्बन्त्ि नवकास गिि
बाल संबेििशील अनभभावक कक्षा कायिक्रमलाई निरन्त्तरता निईिेछ ।
(ि) अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुलाई अपाङ्ग सहायक साम्रगी तथा सीप मूलक तानलम निई आत्मनिभिर तथा
आत्म नवश्वासको बृनद्ध हुिे वातावरण नसजििा गररिेछ ।
(छ) जोनिममा परे का बालबानलकाहरूका लानग तत्काल राहत उद्दार र सरं क्षणका लानग बाल अक्षय कोषको
स्थापिा गररिेछ ।
(ज) िगरपानलकाको आफ्िै भविमा नशशु स्याहार के न्त्र स्थापिा गिि नबशेष पहल गररिेछ।
(झ) सामानजक सुरक्षा भत्तालाई लाभग्राही सम्म सरल, सहज र पहुिँ योग्य बिाउि िगरपानलका भविमा स्थािीय
बैंकसंगको समन्त्वयमा एक नबस्ताररत शािा (EXTENSION COUNTER) स्थापिा गररिेछ ।
(ञ) लैंनगक नहँसामा परे का मनहलाहरूलाई तत्काल संरक्षण गिि सेर् हाउसको व्यवस्था गररिेछ र लैङ्नगक तथा
घरे लु नहसं ा नपनडतहरुको लानग नहसं ा निवारण कोषको स्थापिा गररिेछ।
(ट) मनहला, बालबानलका तथा अपाङ्गता भएका व्यनक्त र बालनववाह रोकथामका लानग आवश्यक कायिनवनि
निमािण गरी नवनवि पक्षबाट नवकासको लानग पहल गिे िीनत ल्याईिेछ।
(ठ) िगरपानलका नभर रहेका सम्पूणि मनहलाहरुको नववरण संकलि र सोही बमोनजम अवस्था अंकलि गरी
लनक्षत कायिक्रम सिं ालि गररिेछ।
(ड) नछमेकी पानलका, सरकारी, गैर सरकारी सघं संस्थाहरूसँगको सहकायिमा लागु औषि िव्ु यिसि रोकथाम
अनभयाि सिं ालि गरी िगरलाई लागु औषि मुक्त क्षेर बिाउि सहयोग पुयािईिेछ ।
(ढ) मनहला शसक्तीकरणलाई सीपमुलक र रोजगारमुलक बिाईिे िीनत नलईिेछ ।
आलथयक लवकास
५.

कृलि र पशुपन्छी लवकास :
कृलि:
(क) निवािहमुिी कृ नष प्रणालीलाई व्यावसानयक कृ नष तर्ि उन्त्मुि गिै व्यवसानयक कृ नषलाई बजारको
प्रनतस्पिी बिाउिुका साथै नवषािी रनहत अगािनिक िेती र गुणस्तरीय उत्पाििका लानग कृ नषका सबै
सरोकारवालाहरु (उत्पािक, प्रशोििकताि, व्यापारी) समेतको माग र आवश्यकता अिुसार सम्बोिि गिे
िीनत नलइिेछ ।
(ि) िगर नभरका वडाहरुलाई उत्पाििको आिारमा एक वडा एक उत्पाििमा जोड निई व्यवसायीकरणलाई
बढावा नििै कृ नष उपभोगमा िगरलाई आत्मनिभिर बिाई कृ नष बस्तु नियाितमा नवशेष जोड निइिेछ।
(ग) कृ षकहरुको सीप अनभबृनद्ध र प्रनवनिमा पहुिँ नवस्तार गिि कायिक्रनमक र संस्थागत सुिार गररिेछ।
(घ) प्रत्येक वडामा कृ नष उपज संकलि के न्त्र स्थापिा गिि जोड गररिुका साथै परम्परागत हाट बजार व्यवस्थापि
गरी स्थािीय कृ नष बजार र नियाित प्रवद्धििमा जोड निइिेछ ।
(ङ) िगर नभर उत्पानित कृ नष उत्पाििको न्त्यिू तम समथिि मल्ू य तोनकिे छ र सोही अिसु ार नवनक्र मल्ू य कायम
गररिेछ ।
(ि) कृ नष उत्पाििसँग सम्बनन्त्ित सािा तथा मझौला उद्योग स्थापिामा सहयोग गररिेछ ।
(छ) युवा लनक्षत कायिक्रमको सहयोगमा कनम्तमा १ वडा १० यूवा कृ षकलाई कृ नष उत्पाििमा सहभागी गराई
कृ नष क्षेरको व्यवसायीकरण गिि प्रोत्साहि गरीिेछ ।
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(ज) मौरीपालि, च्याउको नवउ, उन्त्ित तरकारीको वीउ, नवनभन्त्ि जातका र्लर्ुल िेती, रै थािे वाली, ्लानष्टक
टिेल, ग्रीि हाउस, आिुनिक कृ नष यन्त्र तथा उपकरण आनिमा निनित प्रनतशत अिुिाि निई कृ नष सहकारी,
समूह, र्मि तथा कृ षकलाई प्रोत्साहि गिे िीनत नलइिेछ ।
(झ) भकारो तथा गोठ सुिार कायिक्रम संिालि गरी आिुनिक प्रांगाररक िेनतमा जोड निइिेछ ।
(ञ) नकसाि पररिय पर कायिक्रमलाई नवशेष जोड निई पररिय परको आिारमा व्यवनस्थत रुपमा कृ नष व्यवसाय
गिेहरुको लानग व्यवसानयक योजिाका आिारमा सहुनलयत ऋण वा अिुिाि उपलधि गराउि बैक तथा
नवत्तीय सस्ं थाहरुसगँ समन्त्वय गरी सहजीकरण गररिेछ ।
(ट) निनमित कृ नष उपज सक
ं लि के न्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्िालिमा ल्याइिेछ ।
(ठ) सािा कृ षक तथा भूमीहीि कृ षकको लानग नवशेष कायिक्रम ल्याइिेछ ।
(ड) िगर नभरका उत्कृ ष्ट कृ षक, समूह, सहकारीलाई सम्माि गिे कायिक्रम ल्याइिेछ ।
(ढ) कृ नष नवमा अनभमुिीकरण गररिुको साथै नवमा कायिक्रमलाई नवशेष जोड निइिेछ ।
(ण) सबै वडामा माटो पररक्षण नशनबर कायिक्रम सञ्िालि गररिेछ ।
(त) कृ नष उत्पाििको बृनद्ध गरी उत्पािकत्व बढाउिको लानग यस िगरपानलका नभर रहेका सबै वडाहरुमा
आवश्यकता अिुसार नसिाई कायिक्रमलाई नवशेष जोड निइिे िीनत नलईिेछ ।
(थ) कृ नष सेवालाई सरल र सहज रुपमा कृ षकको घरिैलामा पुयािउिको लानग आवश्यक कृ नष प्रानवनिकहरुको
व्यवस्था गिे िीनत नलईिेछ ।
(ि) गौशाला िगरपानलका वडा ि.ं ८ मा सिं ानलत कृ नष उपज निस्याि के न्त्रलाई सिं ालिमा ल्याईिेछ ।
(ि) कृ नष तथा पशु नवकास तर्ि नबनभन्त्ि गैर सरकारी सस्ं थाहरूसँग साझेिारीमा कायिक्रम सिं ालि गररिेछ।
पशु िथा मत्सस्र् लवकास:
(क) यस िगरपानलका नभर रहेको नवनभन्त्ि पशुपंक्षीको संख्या तथा उत्पािि हुिे सामग्री जस्तै ििु ,मासु
जस्ता वस्तुको त्याङ्क संकलि गरी पशुपंक्षीको डाटाबेस नडनजटल रुपमा तयार गिे कायिलाई
प्राथनमकताका साथ अघी बढाइिेछ ।
(ि) कृ षकलाई पशु आहारामा लाग्िे ििि न्त्यूिीकरण गिे उद्धेश्यकासाथ पशु आहारा सेवा अन्त्तगित
घाँसबाली नवउ वेिाि तथा वषे तथा नहँउिे घाँसको नवतरण गरी कृ षक समक्ष पुयािउिेछ ।
(ग) पशुपंक्षीमा लाग्िे सरुवा तथा संक्रामक रोग जस्तै नप.नप.आर, िोरत ,भ्यागुते र स्वाइि फ्यु जस्ता रोगहरु
नवरूद्ध कृ षकको घरिैलोमा गई रोगको िोपसेवा संिालि गररिेछ ।
(घ) कृ नरम गभििाि प्रनवनिलाई जोड नििै यस िगरपानलकाको पशु प्रानवनिकबाट कृ नष गणिा सेवा नलइएको
कृ षकको गाई वा भैसी व्याएको समयमा उक्त कृ षकलाई िमिु ाको रुपमा पशु सत्ु के री भत्ता वा सो समयमा
आवश्यक रहिे पौनष्टक पिाथि स्वारुप औषनि उपलधि गराउिे कायिलाई िमुिा रुपमा सिं ालि गररिेछ ।
(ङ) िगरपानलकामा व्यवसानयक रुपमा पशुपालि गिै आएका कृ षकहरुलाई मध्य िजर गिै आवश्यकता
बमोनजम कृ नष यानन्त्रकरणहरु च्याप कटर (कुरि काट्िे मेनसि), नमनल्कङ्क मेनसि, ििु संकलि क्याि आनि
वस्तु ५० प्रनतशत अिुिािमा उपलधि गिे कायि प्राथनमकतामा रानििेछ ।
(ि) नजिेनटक रोग तथा अन्त्य रोगहरुको बारे का जििेतिा जगाउिे िालको कायिक्रमहरु नवस्तार गररिेछ।
(छ) नवनभन्त्ि जातका पशुपंक्षी पालिको लानग व्यवसानयक पालि बारे नसपनवकास तानलम कायिक्रम संिालि
गररिेछ।
(ज) वंगुर पालिबाट कृ षकको अवस्थालाई सुिार गिे लक्ष्य सनहत व्यवसायलाई प्रवििि गरी प्रत्येक वडामा
तानलम निई एक वगं रु पालि र्मि स्थापिा गिे लक्ष्य नलइएको छ ।
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(झ) िगरपानलका अन्त्तगित रहेको व्यावसानयक पशुपालि कृ षकहरुलाई प्रोत्साहि तथा हौसला बढाउिे लक्ष्य
सनहत प्रत्येक वडाबाट एक उत्कृ ष्ट कृ षक छिौट गरी पुरस्कृ त गिे कायिक्रम संिालि गररिेछ।
(ञ) र्मि सुदृढीकरण अन्त्तगित भकारो सनहतको गोठ सुिार कायिक्रम संिालि गररिेछ।
(ट) उपिार सेवा िपुगेको ठाउँहरुमा पशु स्वास््य नशनवरहरु संिालि गररिेछ।
(ठ) गाई तथा भैसीमा िेनििे मुख्य समस्या बाझोपिलाई निमुिल गिि भेटेररिरी डाक्टर तथा पशु प्रानवनिक सनहत
नवशेष उपिार तथा नशनवर संिालि गरी उत्पािकत्वलाई वृनद्ध गररिे िीनत नलईिेछ।
(ड) निगौल गाई गौशालालाई गौशाला िगरपानलकाको मातहतमा ल्याई प्रभावकारी रूपमा संिालि तथा
व्यवस्थापि गररिेछ।
६. रोिगार:
(क) बैिेनशक रोजगारबाट नर्ताि आएका श्रनमकहरूको सीप पनहिाि गरी स्वरोजगार मुलक कायिमा
संलग्ि गराउि पहल गररिेछ साथै स्वरोजगार मुलक कायिमा संलग्ि स्थािीय यूवा उिद्य् मीहरूलाई
प्रोत्सानहत गररिेछ ।
(ि) संघ तथा प्रिेशले ल्याईएको रोजगार मुलक कायिक्रमलाई अपित्व
नबस्तार गररिेछ ।

कायम गिै रोजगारीका क्षेर

(ग) िक्ष तथा सक्षम जिशनक्तको नवकास गरी आन्त्तररक रोजगार प्रवििि गिि बेरोजगार व्यनक्तलाई तानलम
प्रिायक
संस्थाहरूसंग समन्त्वय गरी
तानलम प्रिाि गररिेछ ।
७.

पर्यटन क्षेत्रको लवकास र प्रवद्धयन :
(क) िगरनभर पयिटि प्रविििका सम्भाविाहरूको अध्ययि गरी पयिटि नवकासलाई जोड निइििेछ।

(ख) ऐनतहानसक महत्व बोके को मल्हनिया पोिरी, बान्त्ह पोिरी, निगौल ठाकुर पोिरी, रजिोर पोिरी,
सि
ु लनहया पोिरी, पिाइि पोिरी साथै िगु ाि मनन्त्िरको सरं क्षण र नवकास गिै सौन्त्ियिता वृनद्ध गरी
आन्त्तररक पयिटकलाई आकनषित गररिेछ।
(ग) ऐनतहानसक, िानमिक, साँस्कृ नतक सम्पिा तथा सस्ं कृ नतहरुको पनहिाि तथा अनभलेिीकरण गिै
नतिीहरुको सवेक्षण, अिसु न्त्िाि, सम्वद्धिि, सरं क्षणका लानग एकीकृ त िीघिकालीि गरुु योजिा निमािण
गररिेछ।
(घ) पिाईिं पोिरी तथा पाकि निमािण कायिलाई नबस्तार गिै आन्त्तररक पयिटि प्रवििि गररिेछ।

(ङ) गौशाला िगरपानलका, निगौल ठाकुर पोिरी क्षेर नभर बाल आश्रम र बृद्धाश्रम स्थापिा गरी निगौल ठाकुर
पोिरी र भारतको काशी क्षेर बीि िानमिक सांस्कृ नतक पयिटकीय स्थलको रूपमा नवकास गररिेछ ।
(च) गौशाला िगरपानलका वडा ि.ं ६, ७ ,९ भई बग्िे रूपिी िोलाको नबस्तृत गुरु योजिा तयार गरी पयिटि
प्रवििि र िेती योग्य जग्गामा नसिाईको व्यवस्था नमलाईिेछ।
८.

उद्योग िथा वालणज्र्
(क)

िगरनभर रहेका लघु तथा घरे लु उद्योगहरुको त्याङ्क संकलि गरी उद्योगहरुको प्रवद्धिि र नवकासमा
जोड निइिेछ।
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(ि)
(ग)
९.

१०.

गौशाला िगरपानलका वडा िं ८ मा निमािणािीि औद्योनगक ग्राम (INDUSTRIAL VILLAGE)
लाई निमािण सम्पन्त्ि गरी रानष्ट्रय तथा अन्त्तरानष्ट्रय स्तरका उद्योग स्थापिाका लानग प्रोत्साहि गररिेछ।
कृ नषमा आिाररत उद्योग स्थापिा र संिालिमा प्रोत्साहि गररिुका साथै िगर नभरका सहकारी
संस्थाहरूलाई सािा तथा मझौला उद्योग संिालिका लानग प्रोत्साहि गररिेछ।

सहकारी र लवत्तीर् क्षेत्रको लवकास :
(क) िगरपानलकामा सहकारी संस्था सम्बन्त्िी िीनत, कािूि र आवश्यकता अिुसार मापिण्ड तयारी गरी
कायािन्त्वयि र नियमि गिे िीनत नलइिेछ ।
(ि) सहकारी सस्ं था िताि, अिमु नत, िारे जी र नवघटि, सहकारी बित तथा ऋण पररिालि सम्बन्त्िी
मापिण्डको निमािण तथा प्रभावकारी कायािन्त्वयि र नियमि गररिेछ ।
(ग) प्रत्येक वडामा सहकारी सुपथ मूल्य पसल स्थापिा गिि पहल गररिेछ ।
(घ) िगरपानलकामा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बिाई जितामा छररएर रहेको पूँनजलाई के नन्त्रत गररिेछ ।
(ङ) अन्त्तरिगर नवत्तीय सहायताबाट काम गिे िीनत अवलम्बि गररिेछ ।
(ि) िगरका तर्ि बाट नछमेकी िगरपानलका, गाउँपानलका तथा नछमेकी िेशसंग भनगिी सम्बन्त्ि कायम
गिे िीनत नलइिेछ ।
पवु ायधार लवकास क्षेत्र
सडक पवू ायधार िफयको लवकास लनमायण :
(क) िगरपानलका के न्त्रबाट सबै वडाकायािलयसम्म जोड्िे मुख्य सडक कालोपरे गिे िीनत अवलम्बि गररिेछ
।
(ि) िगरपानलकामा स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ नष सडक सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा बिाइि
कायािन्त्वयि गररिेछ।
(ग) अन्त्तर िगरपानलका जोड्िे सडकहरुलाई संघीय सरकार र प्रािेनशक सरकारसंग समन्त्वय गरी अगानड
बढाईिेछ।
(घ) िगरपानलकाबाट संिालि हुिे जनटल प्रकृ नतका कायिहरू निमािण व्यवसायीहरूबाट गररिेछ
(ङ) िगरपानलकाबाट निमािण हुिे १२ नर्ट िौडाई भन्त्िा बढी र ठुला सवारीसािि िल्िे सडकहरू कालोपरे वा
आर सी सी ढलाि गररिेछ ।
(ि) मास्टर ड्रेिेज ्लाि बिाई गौशाला बजारको ढल निकास तथा िाला व्यवस्थापि कायिलाई उच्ि
प्राथनमकतामा रानििेछ।

११.

भवन िथा सहरी लवकास:
(क) साविजनिक तथा निनज घर निमािण गिाि रानष्ट्रय भवि संनहता र मापिण्डलाई अनिवायि रूपमा लागु
गररिेछ।
(ि) भवि आिार संनहता अिुसार िगर नभर ियाँ घरहरू निमािण गराईिुका साथै ियाँ िक्सा पास गिाि
कम्तीमा ४ वटा नवरुवा रोपेको हुिुपिे र पक्की सडक उपलधि रहेको िण्डमा पक्की सडकको लेभेलबाट
बढीमा ४ नर्टसम्म मार ्लीन्त्थ लेभेल तोके र िक्सा पास गररिेछ।
(ग) िगरनभर रहेका िरको छािो नवस्थानपत गरी जस्ता पाता र टायलको छािा छाउिे व्यवस्था नमलाइिेछ ।
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(घ) वडा कायािलयहरूको लानग क्रमश: वडा कायािलय भवि निमािण गररिेछ ।
(ङ) िेपाल नवद्युत प्रानिकरणसंग समन्त्वय गरी डीप बोररंग संिालिको लानग नवद्युतीकरण तथा कृ नष नमटर जडाि,
स्वास््य िौकीहरूमा नवद्युत जडाि गररिेछ।
१२.

सच
ू ना िथा सञ्चार :
(क) सबै प्रकारका सूििा माध्यममा जिताको पहुिँ पुर्याउि सञ्िार माध्यमलाई निष्ट्पक्ष, मयािनित,
नजम्मेवार, व्यवसानयक र प्रनतस्पिी बिाउिे िीनत अवलम्वि गररिेछ।
(ि) िागररक तहमा साविजनिक सेवा र नवकासका नवनवि आयामका बारे मा निरन्त्तर सिेतिा र पैरवी
गिि नवद्यतु ीय र छापा सिं ारमाध्यमसगं सहकायि गररिेछ।
(ग) िगर क्षेरमा परकाररताको नवकास पररमाजिि एवम् पेशागत िक्षताका लानग कायिक्रमहरु सञ्िालि
गररिेछ ।
(घ) िगरपानलकाको िगर प्रोर्ाइल, डकुमेन्त्री तथा बुलेनटि प्रकाशि गररिेछ ।
(ङ) सम्पूणि वडा कायािलयबाट संिालिमा रहेको अिलाईि घटिा िताि लाई प्रभावकारी रूपमा
संिालि गिै निरन्त्तरता निईिेछ ।
(ि) िगरपानलका तथा वडा कायािलयबाट कम््युटर प्रणालीद्वारा राजस्व संकलि गिै आएको कायिलाई
निरन्त्तरता नििै e-payment नसस्टमलाई राजस्व संकलि प्रणालीमा आवद्ध गरी िागररकलाई नछटो,
छररतो र सुनविा युक्त तररकाले राजस्व भुक्तािी गिि सनकिे व्यवस्था गररिेछ।

१३. उिाय िथा वैकलपपक उिाय लवकास कार्यक्रम :
(क) वैकनल्पक उजाि प्रवद्धिि के न्त्रसगं को सहकायिमा िगरपानलका क्षेरनभर वैकनल्पक उजािका नवनभन्त्ि
श्रोतहरुको पनहिाि गरी सुिाररएको िल
ु ो, होम बायोग्यास, सोलार बत्ती जस्ता प्रनविीको प्रयोगमा
जोड निईिेछ।
(ि) नवश्व बजारमा पेरोनलयम पिाथि तथा िािा पकाउिे एलपीजी ग्याँसमा भएको महगं ी तथा आयातलाई
न्त्यूिीकरण गिि नवद्युतीय िल
ु ो र नवद्युतीय सवारी साििको आपूनति गिे िीनत नलईिेछ।
वन, वािावरण िथा लवपद् व्र्वस्थापन
१४. वन िथा भु-संरक्षण :
(क) साविजनिक िाली जग्गा, ििी उकास क्षेरको पनहिाि र सरं क्षण गरी उक्त क्षेरको समनु ित
उपयोगबाट आयआजिि गििक
ु ा साथै िोला बगर क्षेरलाई स्वच्छ सन्त्ु िर बिाउि र्लर्ुल तथा
वोटनबरुवाहरू रोपी सरं क्षणको व्यवस्था नमलाइिेछ ।
(ि) जडीबुटी तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वि पैिावार सम्बन्त्िी सभेक्षण, उत्पािि, सङ्कलि, प्रवद्धिि, प्रशोिि र
बजार व्यवस्थापि गररिेछ ।
१५. िल उत्सपन्न प्रकोप लनर्न्त्रण :
(क) िगरपानलकामा बनढ जोनिम तथा ििजिको क्षनत हुि सक्िे संभाव्यताको अध्ययि गरी मािव बस्ती
संरक्षणका लानग ििी नियन्त्रण र तटबन्त्ि मार्ि त जल उत्पन्त्ि प्रकोप व्यवस्थापिलाइि संघीय सरकार,
प्रिेश सरकार, रानष्ट्रय र अन्त्तरानष्ट्रय गैरसरकारी संस्थासंगको समन्त्वय र सहकायिमा कायािन्त्वयि गररिेछ।
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(ि)

(ि)

ििीजन्त्य पिाथिहरुको उत्ििि् गिाि ििी प्रणालीको प्रकार, उपलधि ििीजन्त्य पिाथिको पररमाण तथा
स्थािीय वातावरणको संवेििशीलता समेतलाइि आिार मािी अध्ययि, अिुसन्त्िाि गरी कायियोजिा
बिाएर मार ििीजन्त्य पिाथिको उपयोग गररिेछ।
िरु े संरक्षण नवकास तथा ज्ञाि के न्त्र निमािणको अविारणा अिुसार सरोकारवाला संघसस्थाहरुसंग
समन्त्वयमा कृ नष िरु े वि क्षेरको संरक्षण गरी जीनवकोपाजििमा सहयोग पुयािइिि ेछ ।

१६. लवपद् व्र्वस्थापन :
(क) नवपि् व्यवस्थापि सम्वन्त्िी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा निमािणगरी िगरपानलकाबाट
कायािन्त्वयि र नियमि गररिेछ।
(ि) नवपि् पूवि तयारी तथा प्रनतकायि, पुिः स्थापिा योजिा, िोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको
भण्डारण र नवतरण कायिको लानग नवपि व्यवस्थापि सनमनतलाई सक्रीय बिाईिेछ।
(ग) संघ, प्रिेश र स्थािीय समुिाय, संघसंस्था तथा निजी क्षेर र रानष्ट्रय/अन्त्तररानष्ट्रय गैर सरकारी
संस्थासंगको सहयोग, समन्त्वय र सहकायिमा नवपि् जोनिम क्षेरको िक्सांकि, बस्तीहरूको
पनहिाि र स्थािान्त्तरण, नवपि व्यवस्थापिमा जलवायु पररवतिि, अिुकूलि तथा प्रकोप
व्यवस्थापिको कायिक्रम संिालि गररिेछ साथै गररिैं आएको कायिलाई निरन्त्तरता निईिेछ।
१७. सश
ु ासन िथा संस्थागि लवकास
(क) जिप्रनतनििी, कमििारी तथा नशक्षकहरूको क्षमता नवकासका लानग नवनभन्त्ि तानलम तथा अध्ययि
अवलोकि, भ्रमणहरूको आयोजिा तथा सिं ालि गररिेछ ।
(ि) स्थािीय तहको संगठि नवकास, जिशनक्त व्यवस्थापिका लानग कािूि बमोनजम स्थािीय तहको
संगठि संरििा तथा िरबन्त्िी नििािरण गरी वृनत्त नवकासको अवसर निइिेछ।
(ग) जिप्रनतनिनि र कमििारीहरुले साविजनिक प्रशासिलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्ट्पक्ष, पारिशी,
भ्रष्टािारमुक्त र जिउत्तरिायी बिाउिै िगरको नवकासमा पुयािएको योगिािको आिारमा
कमििारीको कामको मुल्यांकि गरी थप सनु विा तथा प्रोत्साहिको व्यवस्था गररिेछ।
(घ) कायािलयको कायिबोझलाई घटाउि तथा सेवा प्रवाहलाई नछटोछररतो र पारिशी बिाउि सूििा
प्रनविीको अनिकत्तम प्रयोग गिै जािे िीनत नलईिेछ ।
१८. रािस्व पररचालन :
(क) िगरपानलकामा राजस्व नियन्त्रण, सक
ं लि र बाँडर्ाँड, प्राकृ नतक स्रोत सािि र व्यवसानयक कर,
पुवाििार
सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क िस्तुर सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड निमािणगरी
कायािन्त्वयि गररिेछ।
(ि) सबै आनथिक नक्रयाकलापलाई करको िायरमा ल्याई राजस्वको आिार र्रानकलो बिाउिे तथा
आनथिक नक्रयाकलापको नवस्तारमा सहयोग पुग्िे गरी कर प्रणालीलाई लगािी मैरी बिाई
उत्पाििमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्धिि गररिेछ ।
(ग) करको संरििा र करका िरहरूमा समय सापेक्ष सुिार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगनतशील बिाउि
अन्त्तरनक्रया, छलर्ल र परामशि गोष्ठी लगायत नवनभन्त्ि कायिक्रमहरु गररिेछ।
(घ) िगरपानलका नभरका उद्योग कलकारिािालाई करको ियारामा ल्याईिेछ ।
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१९. सावयिलनक सुनुवाई र सामालिक परीक्षण :
(क) स्थािीय सरकारको कायिप्रणाली सुशासिको मूल्य र मान्त्यतामा आिाररत हुिेछ।
(ि) नवकास निमािण कायि तोनकएको मापिण्ड तथा गुणस्तर बमोनजम हुिे कुरालाई सुनिनित गरी
प्रभावकारी नियमि गिि साविजनिक सुिवु ाई तथा सामानजक पररक्षण गररिेछ ।
२०.

गौशाला नगरपाललका भु-उपर्ोग नीलि :
(क) कृ नषयोग्य भनू मको गैर कृ नष प्रयोग, कृ नष भनू मलाई बाँझो राख्िे प्रवृनत र अनियनन्त्रत िण्डीकरणलाई
निरुत्सानहत गिै कृ नषयोग्य भनू मको समनु ित उपयोग एवम् सरं क्षणलाइि सनु िनित
गररिेछ
।
(ि)

भूमीको उनित व्यवस्थापि तथा योजिाबद्ध बस्ती नवकासका लानग िगर स्तरमा भूमापि गरी
एकीकृ त बस्ती नवकास आयोजिा सञ्िालि गररिेछ ।
(ग) िगरपानलका नभर स्थानपत मालपोत र िापी कायािलय सञ्िालिमा ल्याईिेछ।
(घ) भूनमनहि िनलत, भूनमनहि सुकुम्बासी र अव्यवनस्थत बसोबासको समस्या समािाि गिि रानष्ट्रय भूनम
आयोगसंग सहकायि गरी यथाथि लगत नलई जग्गा ििी प्रमाण पुजाि उपलधि गराईिेछ ।
२१. गौशाला नगरपाललकामा न्र्ालर्क सलमलि सम्वन्धी काम र प्रस्िावना :
(क) न्त्यानयक सनमनतले प्रिनलत कािूि बमोनजम उजुरीको कारवाही र नकिारा गिाि अपिाउिुपिे
कायिनवनि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारिनशिता कायम गरी काििू को शासि तथा
न्त्यायप्रनतको जिनवश्वास कायम रानििेछ।
(ि) िगरवासीलाई नछटो छररतो, पहुिँ योग्य र प्रभावकारी न्त्याय सेवा प्रिाि गिे िीनत अवलम्बि
गररिेछ।
(ग) न्त्यानयक कायि संिालि गिि न्त्यानयक सनमनत मेलनमलाप कतािहरूलाई तानलमको व्यवस्था
गररिेछ।
(घ) न्त्यानयक सनमनतको कायि संिालि गिाि गौशाला िगरपानलकाको न्त्यानयक कायि सम्पािि सम्बन्त्िी
बिेको ऐि बमोनजम गररिेछ।
नगरसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,
प्रस्ततु िीनत तथा कायिक्रम तजिमु ा गिि मागि नििेशि गििहु ुिे प्रमि
ु अनतनथज्यू, नवशेष अनतनथज्यहू रू, माििीय पवू ि
सांसिज्यूहरु, नवनभन्त्ि राजनिनतक िलका पिानिकारीज्यूहरु, वडा अध्यक्षज्यूहरु नवनभन्त्ि सनमनतका
संयोजकज्यूहरु, िगर सभा सिस्यज्यूहरु, िीनज तथा नवकास साझेिार सस्थाका महािुभावहरु, राष्ट्रसेवक
कमििारीहरु, वनु द्धनजवी एवम् परकार, िगरको समग्र नवकासमा सहयोग पयु ािउिु हुिे िगरवासीहरु सबैमा हानििक
िन्त्यवाि ज्ञापि गििछु । अन्त्त्यमा, िगरको नवकास र सम्वृनद्धमा निरन्त्तर सद्भाव र सहयोग पुयािउिे आम िागररक,
करिाता, िगरको नहत र समुन्त्िनतमा सनकय रहिुहुिे सबै प्रनत हानििक आभार व्यक्त गिै यस िीनत तथा कायिक्रमको
सर्ल कायािन्त्वयिमा सबैको िुल्ला हृियबाट सहयोगको अपेक्षा गरे को छु।वतिमाि वस्तुगत यथाथि र िरातलमा
उनभएर आफ्िो िगरपानलकाको िीनत तथा कायिक्रमलाई आिार मािी समग्र ििु ौतीहरुको सामिा गिि कनटबद्ध,
प्रनतबद्ध र एकताबद्ध हुिँ ै गौशाला िगरवासीहरुको उज्ज्वल भनवष्ट्य निमािणको लानग कामिा गििछु ।
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धन्र्वाद !
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गौशाला नगरपाललकाको आ. व. २०७९/८० को बिेट बक्तव्र्
सभा अध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिति ज्यू,
तिशेष अतिति ज्यूहरू,
अतिति ज्यूहरु,
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,
पत्रकारज्यूहरु,
उपतस्िि सिै कममचारीहरु ।
िेपाल एक स्वािीि र साविभौमसत्ता सम्पन्त्ि मल
ु ुकको रुपमा रनहआएको छ । नवनभन्त्ि कालिण्डहरुमा िेपाली जिताले
गरे का बनलिािीपूणि जिआिोलि, जियुद्ध, मिेश आन्त्िोलि लगायत अन्त्य सबै आन्त्िोलिबाट संघीय लोकतानन्त्रक
गणतन्त्र िेपालको संनविाि घोषणा भई जिताले संवैिानिक रुपमा पररवतििको अिभु ुनत गरररहेका छि् । नवश्व महामारी
कोनभड-१९ र अन्त्तरानस्रय स्तरमा बढ्िै गएको अन्त्तरिेशीय द्वन्त्िको कारण िेशमा उपभोग्य बस्तुहरू आयातमा मल्ु यवृनद्ध
भई सम्पूणि नवश्वको अथितन्त्रमा िकारात्मक प्रभाव िेनिएको अवस्थामा गौशाला िगरपानलका पनि यस पररनस्थनतबाट
अक्षतु ो िरहेको सविनबनितै छ । यस जनटल पररस्थनतमा आम िगरवासीको स्वास््य, नशक्षा, नजनवकोपाजििको क्षेरलाई
प्राथनमकतामा रािी िगर नवकास निमािणको कायि अनघ बढाउिु साथै अथितन्त्रलाई समेत असल निशा नतर उन्त्मुि गराई
आनथिक नवकासलाई कायमै राख्िे कायि जनटल र ििु ौनतपणू ि अवश्य छ ।
सभा अध्र्क्षज्र्ू,
राजिैनतक आन्त्िोलिबाट प्राि सबै िाले अनिकारलाई िेपालको संनविािले संस्थागत गरी सके को यस महत्वपूणि घडीमा
अव हामीले गौशाला िगरबासीका आवश्यकता, िाहिा र भाविालाई के न्त्रनवन्त्िमु ा रािी गौशाला िगरपानलकाको िीनत
कायिक्रमहरुलाई व्यवनस्थत एवं मयािनित रुपमा अगानड बढाउि जरुरी भएकोले गौशाला िगरपानलकाले जारी गरे को िीनत
तथा कायिक्रमलाई कायािन्त्वयिमा लैजाि यस गररमामय सभा समक्ष आनथिक बषि २०७९।०८० को बजेट प्रस्तुत गिि
उनभएको छु र अिुमनत िाहन्त्छु ।
सभा अध्र्क्ष ज्र्ू,
गौशाला िगरपानलकाको आ. व. २०७९/०८० को अिुमानित बजेट यस गररमामय आठौँ िगरसभा समक्ष पेश गिि पाउिा
मलाई िुशी लागेको छ ।
प्रस्तुत बजेट तजुिमा गिि मागि नििेशि गिुि हुिे िगर प्रमुिज्यू, प्रमुि अनतनथज्यू लगायत सम्पूणि पिानिकारीज्यहू रु, सम्पूणि
राजिीनतक िलका पिानिकारीज्यूहरु, िीनज तथा नवकास साझेिार सस्थाका महािुभावहरु, वडा अध्यक्षज्यूहरु, िगर
कायिपानलका सिस्यज्यूहरु, नवनभन्त्ि सनमनतका संयोजकज्यूहरु, िगर सभाका सिस्यज्यूहरु, राष्ट्र सेवक कमििारी,
वनु द्धनजनव र िगरको समन्त्ु ित नवकासमा टेवा पयु ािउिु हुिे िगरवासीहरु सबै प्रनत हानििक आभार प्रकट गििछु ।
सभा अध्र्क्षज्र्ू,
आलथयक बिय २०७९/०८० को लालग आर् िफय लनम्न बमोलिमको बिेट अनुमान गरेको छु:सघं ीय सरकारबाट नवत्तीय समािीकरण अििु ाि १८ करोड २७ लाि, सघं ीय राजस्व बाडँर्ाडँ तर्ि १४ करोड ६१ लाि
६२ हजार, संघीय सशित तर्ि २९ करोड ११ लाि, संघीय नबशेष अिुिाि २ करोड ५० लाि, प्रिेश सरकारको अिुिाि
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तर्ि नवत्तीय समानिकरण अिुिाि १ करोड २० लाि ६१ हजार, नबशेष अिुिाि ३० लाि, समपूरक अिुिाि २० लाि,
राजस्व बाडर्ाड १ करोड ३५ लाि ९२ हजार ६ सय ७, आन्त्तररक आय तर्ि ८ करोड २ लाि १० हजार, अल्या रकम
८ करोड गरी कुल रकम रु. ८४ करोड ३३ लाि २५ हजार ६ सय ७ को आय अिुमाि गरे को छु ।
अन्त्त्यमा, िगरको नवकास र सम्बृनद्धमा निरन्त्तर सद्भाव र सहयोग पुयािउिुहुिे आम िागररक, करिाता, िगरको नहत र
समृनद्ध लानग योगिाि पुयािउिु हुिे सबै नवकास साझेिार, सरकारी, गैर सरकारी सामुिानयक संघ- संस्थाहरु प्रनत हानििक
आभार प्रकट गिै यस बजेटको सर्ल कायािन्त्वयमा िल्ु ला हृियबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा रािेको छु ।
धन्र्वाद !
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