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गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम 

र्स नगरसभामा उपर्थथि नगरसभाका आदरणीर् सदथर् ज्र्हूरु, 

नेपािको संर्वधान जारी भए पश् चाि राज्र्को पुनसंरचना भई िीनै िहका सरकारहरु संर्वधानिे र्नर्दिष्ट 

गरेका साझा िथा एकि अर्धकार के्षत्रर्भत्र रही संघीर्िाको कार्ािन्वर्नमा र्क्रर्ाशीि रहकेा छन् । नेपािको 

संर्वधान वमोर्जम थथानीर् िहको ऐर्िहार्सक प्रथम र्नवािचन पर्छ र्स गैंडाकोट नगरपार्िकामा र्नवािर्चि हामी 

जनप्रर्िर्नर्धहरुिे थथानीर् सरकारको रुपमा चार वर्िको वार्र्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा वजेट प्रथिुि गरी 

कार्िन्वर्न गररसकेका छौ । हाम्रो कार्िकािको पाचौ वर्िमा आ.व. २०७८/०७९ को वार्र्िक नीर्ि, कार्िक्रम 

िथा वजेट समावेश गरी गैंडाकोट नगरपार्िकाको नवौ ऐर्िहार्सक एवं गररमामर् नगरसभा समक्ष प्रथिुि गनि 

पाउँदा अत्र्न्ि गौरवको अनभुूर्ि भएको छ । र्स अवर्धमा नगरवासीहरुको र्वकास र संवरृ्िप्रर्िको आकांक्षा 

परुा गने, कोर्भड-१९ को महामारीबाट नगरवासीको जीवनरक्षा गने, जीर्वकोपाजिनिाई टेवा परु् र्ाउने िथा 

महामारीबाट प्रभार्वि भएको नगरको समग्र र्वकास प्रर्क्रर्ािाई समेि मार्थ उठाउने जथिा र्वर्र्हरुमा नै मिुिः 

हाम्रो ध्र्ान केर्न्िि गरी सोही अनरुुपका नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु अविम्बन गद ै उपिब्ध श्रोि र साधनको 

अर्धकिम उपर्ोग गनि प्रर्ास गरेका छौ ।  

नेपािको साविभौमसत्ता, थवार्धनिा, भौगोर्िक अखण्डिा, रार्रिर्र्हि, रार्रिर् थवार्भमान िोकिन्त्र 

थथापनाका िार्ग भएका र्वर्भन्न आन्दोिनहरुमा आफ्नो अमलू्र् जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पणूि ज्ञाि-अज्ञाि 

सर्हदहरु प्रर्ि भावपणूि श्रद्दान्जिी अपिण गदिछु  । िी आन्दोिनहरुको नेितृ्व गनुिहुने अग्रजहरुप्रर्ि उच्च सम्मान 

व्र्क्त गद ैनेपािी समाजको रुपान्िरणमा उहाँहरुिे परु् र्ाउनु भएको महान र्ोगदानको पुन: थमरण गनि चाहन्छु ।  

र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैर्िरहकेो कोर्भड - १९ को महामारीबाट थवदशे िथा र्वदशेमा जीवन गुमाउनु भएका 

सम्पणूि र्ददीबर्हनी िथा दाजभुाईप्रर्ि हार्दिक श्रिाञ्जिी अपिण गद ैशोकाकुि पररवार प्रर्ि  गर्हरो समबेदना 

प्रकट गदिछु साथै कोर्भड- १९ बाट थवदशे िथा र्वदशेमा संक्रर्मि सम्पणूि नेपािीहरुको र्सघ्र थवाथ्र् िाभको 

कामना गदिछु । 

नगरमा उपिब्ध र्सर्मि श्रोि साधनहरुको उच्त्तम उपर्ोग गरी नगरवासीहरुमा अर्धकिम प्रर्िफि 

र्दनपुछि भन्ने नै हामी र्नवािर्चि जनप्रर्िर्नर्धहरुको उद्दशे्र् रहर्ो । र्स वीचमा हामीिाई हाम्रा कार्िक्रमहरु सफि 

गराउन सहर्ोग परु् र्ाउनुहुने संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार, राजनैर्िक दिहरु, कमिचारीहरु, संघ संथथा, 

सञ्चारकमी, सम्पुणि नगरवासी िगार्ि अन्र् दाि ृर्नकार्हरुमा सम्मानका साथ हार्दिक धन्र्वाद र्दन चाहन्छु । 

र्वश् वव्र्ापी रुपमा फैर्िई रहकेो Covid-19 का नर्ाँ भेररर्न्ट सर्हि संक्रमण दर उच्च रहदा हाम्रो दशे 

समिे त्र्सबाट अछुिो रहन सकेन । र्वश् व अथििन्त्रमा नै चनुौिी र्सजिना गनेगरी आएको महामारीबाट श्ररृ्जि 

िमाम समथर्ाहरुसँग जधु्न परेको वििमान समर्मा हाम्रो नगरपार्िकाको पर्न आर्थिक पक्ष रक्षात्मक रहकेो छ । 

र्स र्वर्म पररवेशिाई सामान्र्ीकरण गद ै र्वकासका प्रर्िफिहरु नगरबासीहरुको घर दिैोमा परु् र्ाउने 

अर्भर्ानमा नै हामी केन्िीि रहेका छौ । िोकिन्त्रको सुन्दर पक्ष आवर्धक र्नवािचन भएकोिे हाम्रो कार्िकाि 

समाप् ि हुद ैगदाि आगामी र्नवािचन पश् चाि र्नवािर्चि जनप्रर्िर्नर्धहरुिे हाम्रो नजर पगु्न नसकेको के्षत्रहरु पर्हचान 

गद ैअधरुा र्ोजना समेि परुा गने र सम्पन्न भैसकेका र्ोजनाहरुको संरक्षकत्व ग्रहण गनुि नै हुनेछ भन्ने र्वश्वास 

व्र्क्त गदिछु ।  
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आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्हूरु,  

र्वगिमा हामीिे सम्पन्न गरेका कामहरु र त्र्सबाट प्राप्त सफििा र र्सकाईका आधार आगामी आर्थिक 

वर्ि २०७८/७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गररएको छ । अब म संके्षपमा हामीिे हार्सि गरेका 

उपिब्धीहरुिाई उल्िेख गनि चाहन्छु ।  

शासकीर् व्र्वस्था एवम ्सुशासन िर्य  

थथानीर् िहिाई संर्वधानिे अर्धकार प्रत्र्ाभरू्ि गरेपश् चाि थथानीर् कानुनी शनू्र्िा रहेको अवथथामा 

हाि सम्म नगरसभा र कार्िपार्िका समेिबाट ऐन, र्नर्म र कार्िर्वर्ध गरी २७ वटा कानुन र्नमािण एवं जारी भै 

कार्ािन्र्वन भईरहकेा छन् । न्र्ार्र्क सर्मर्िमा जम्मा २६७ वटा मेिर्मिापका िार्ग र्नवेदन दिाि भएकोमा 

२५० वटा र्नवेदनमा मेिर्मिाप गराउने कार्ि सम्पन्न भएकोछ, १६ वटा मेिर्मिापको प्रर्क्रर्ामा रहकेाछन ्र १ 

वटा थप कानुनी उपचारको िार्ग अदािि पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्िगिि वार्र्िक २०० 

जनािाई १०० र्दनका दरिे रोजगार उपिब्ध गराईएको छ । सामार्जक सुरक्षा िथा व्र्र्क्तगि घटना दिाि प्रणािी 

सुदृर्िकरण आर्ोजना अन्िगिि पर्ञ्जकरण उपशाखामा सेवा इकाई समेि थथापना भै सबै वडामा व्र्र्क्तगि 

घटनादिाि कार्िक्रमिाई अनिाईनमा प्रर्वष्ट गरी अनिाईनबाटै दिाि प्रर्क्रर्ा संचािन भै सेवा प्रवाह भईरहकेो 

व्र्होरा सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु । 

पूवायधार िथा भौलिक लवकास िर्य  

वार्र्िक कार्िक्रमहरु संचािनको िार्ग र्ोजना सफ्टवेर्र संचािनमा ल्र्ाई र्ोजनाको िागि र्थटमेट, 

सम्झौिा िगार्ि सम्पणूि कार्िहरु वडावाट नै संचािन गररएको छ । जसिे गदाि उपभोक्तािाई र्ोजना सम्बन्धी 

कामको िार्ग नगरपार्िका आउनपुने बाध्र्िाको अन्त्र् भएको छ । नगरको आफ्नै श्रोि साधनबाट वडा नं. १२ 

र १४ जोड्ने टाउनखोिा मोटरेबि पिु िथा कल्भटि र्नमािण सम्पन्न भई सुचारु भईसकेको छ । नगरपार्िकाको 

प्रशासकीर् भवन र्नमािण गररएको छ भने सभाहि र्सै आ.व. मा सम्पन्न हुनेगरी र्नमािण अगाडी बिाईएको छ । 

नारार्णी नर्दमा िटबन्धन र्नमािण कार्ििाई र्नरन्िर रुपमा अगाडी बिाईएको छ । िोडेनी बहुउद्दरे्शर् सभाहि र 

हर्दि र्िफ्ट र्संचाई आर्ोजना र्नमािण  सम्पन्न भएको छ भने सोर्ह वडामा गडाम्दी खानेपानी आर्ोजना 

र्नमािणको अर्न्िम चरणमा रहकेो छ । चक्रपथ र्नमािण कार्ििाई अर्भर्नकै रुपमा अगाडी बिाईएको छ । पन्र 

शैर्ाको नगर अथपिाि र्थवकृि भई नेपाि सरकारबाट जग्गा प्राप् ि गरी भवन र्नमािण कार्ि अगाडी बर्िसकेको 

छ  भने िेह्रवटा आधारभिू थवाथ्र् इकाई भवनहरु र्नमािण गररएको छ । र्दपज्र्ोर्ि आधारभिु र्वद्यािर्, 

र्वजर्ज्र्ोर्ि आधारभिु र्वद्यािर्, कार्िका नमनुा मा.र्व. र नेपाि रार्रिर् समसेर मा. र्व., जनक नमनुा मा.र्व. 

िगार्िका र्वद्यािर्को भवन र्नमािण कार्ि अर्न्िम चरणमा पगेुको छ । नगरपार्िकाका १८ वटै वडाहरु 

र्वद्यिुीर् सेवाको पहुचँ परु् र्ाईएको छ भने वडा नं. १० र ११ को संर्कु्त वडा भवन र्नमािणर्धन रहकेो छ  । नगर 

र्भत्रका मखु्र्मखु्र् बाटोहरुको थत्तरोन्निी र कािोपत्रे गने कार्ि र्नरन्िर भइरहेको छ । वर्ाििको समर्मा  वडा नं. 

२, ४, ५ र ८ हुने बािी िथा डुवानको समथर्ा समाधान गनि नािा र्नमािण गरी पानीको र्नकासको व्र्वथथापन 

गररएको छ ।  
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लशक्षा िर्य  

गैंडाकोटमा अन्िरार्रिर् थिरको नेपाि र्वश्वर्वद्यािर् थथापनाका िार्ग नेपाि सरकार मर्न्त्रपररर्द ्बाट 

र्थवकृि भई संघीर् सरकारबाट र्वकास सर्मर्ि गठन भै सकेको छ । हाम्रो र्ो अर्भर्ान नेपािकै नमनुा हुनेछ  र 

भावी र्दनहरुमा शैर्क्षक र्वकासको केन्िको रुपमा गैंडाकोट नगर के्षत्र पररर्चि हुनेमा मैिे र्वश्वास र्िएको छु ।  

नगर र्भत्रका र्वर्भन्न र्वद्यािर्हरुमा कही दरबन्दी बिी र कही कम रहकेो अवथथामा दरबन्दी र्मिान 

गररएको छ ।  र्वद्याथीहरुको र्वद्यािर् पोशाक िथा र्वद्यािर्का रंगमा एकरुपिा ल्र्ाइएको छ । थथानीर् 

पाठ्र्क्रम र्नमािण एवं िागू गररएको छ । मािृर्वर्हन टुहुरा र्वद्याथीिाई छात्रवरृ्त्त र्विरणको व्र्वथथापन गररएको 

छ । रारिपर्ि शैर्क्षक सुधार कार्िक्रम माफि ि नौ वटा र्वद्यािर्हरुमा कक्षाकोठा थप िगार्ि र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु 

संचािन भइरहकेो छन् । सबै सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्न गने छात्राहरुका िार्ग र्नशलु्क थर्ानीटरी 

प्र्ाड र्विरण कार्िक्रम संचािन गररएको छ, जसिे गदाि र्वद्यािर्मा छात्राहरुको उपर्थथर्ि बरृ्ि भएको छ । 

र्बद्याथीिाई र्वद्यािर्मा र्टकाउ र र्सकाउ भन्ने अर्भर्ान अन्िगिि आधारभिू िहमा कक्षा १ दरे्ख ५ सम्म र्दवा 

खाजा कार्िक्रम संचािनमा ल्र्ाईएको छ । १० वटा माध्र्र्मक िहका सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा र्वद्यािर् नसि 

कार्िक्रम संचािन गररएको छ । 

पशु एव ंकृलि िर्य  

नगरके्षत्र र्भत्र िीनवटा कृर्र् हाट बजार िथा संकिन केन्ि र्नमािण भइसकेका छन् । वडा नं. ११ र १२  

गण्डकी प्रदशेकै उत्कृष्ट धान पकेट के्षत्रका रुपमा पररर्चि हुन सफि भएको छ । धानको ब्िक कार्िक्रम अन्िगिि 

कररब १०० हके्टर के्षत्रफिमा चैिे धान खेिीबाट  मात्रै कररब ४०० मेर्िकटन  धान उत्पादनमा बरृ्ि गररएको छ 

। मकै प्रवििन कार्िक्रम अन्िगिि र्बर्भन्न वडाहरुमा गरी कररब ५०० हके्टर के्षत्रफिमा कार्िक्रम सन्चािन 

भईरहकेो छ । ब्र्वसार्र्क च्र्ाउ खेिी माफि ि प्रर्ि बर्ि २५ टन च्र्ाउ िथा मौरी पािनबाट बार्र्िक १० टन मह  

उत्पादनमा बरृ्ि भएको छ । १०० भन्दा बिी नँर्ा बोररङ र्नमािण िथा ममिि गररएकोछ । र्संचाइको िार्ग नहर 

र्नमािण गरी कररब  ५०० हके्टर के्षत्रफि जग्गामा कृर्र् र्संचाइको सुर्बधा पुर् र्ाईएको छ । 

वडा नं. ३, १३,१४ र १८ िाई बाख्रा पकेट के्षत्रको रुपमा घोर्णा गरी कार्िक्रम प्रारम्भ गररएको छ भने 

मासु उत्पादनमा वरृ्ि हुनकुा साथै आर् आजिन बिाउने उद्दशे्र्िे बाख्रामा उन्नि नश् ि सुधार कार्िक्रम अन्िगिि 

५० प्रर्िशि अनदुानमा वोर्र जािका बाख्रा र्विरण गररएको छ । गाई भैसी गोठ, बाख्रा खोर, वगुर खोर, माछा 

पोखरी र्नमािण प्रवधिनको िार्ग सहकार्िमा अनदुान र्विरण गररएको छ । दधु उत्पादन वरृ्ि गनि पश ु पािन 

व्र्वसार्हरुिाई र्मर्ल्कङ्ग मेर्सन र्विरण गररएको छ । भ्र्ागुिे, खरेि, र्प.र्प.आर. जथिा पशवुथिुमा िाग्ने 

महामारीको रुपमा फैर्िने रोगहरुको र्नशलु्क भ्र्ार्क्सनेशनको व्र्वथथा गररएको छ । 

आलथयक लवकास िर्य  

नगरके्षत्रमा रहकेा बैंक िथा र्वर्त्तर् संथथा र सहकारीहरुको अर्भिेखीकरण गररएको छ । र्डर्भजन 

सहकारी कार्ाििर्को खारेजी पर्छ थथानीर् िहमा हथिान्िरण भएका नगरमा कार्िके्षत्र रहकेा सहकारीहरुिाई 

व्र्वर्थथि िररकािे व्र्वथथापन िथा प्रवधिन गररएको छ । नगरके्षत्र र्भत्र िथा नगरपार्िकासँग रुट र्मल्िे बाह्य 

गन्िव्र् सर्हि पर्िटकीर् गन्िव्र् पर्हचान गद ै थथिगि अध्र्र्न गरी "प्रमखु पर्िटकीर् अकर्िणहरु" नामक 

परु्थिका प्रकाशन गररएको छ । बि्दो गररवी िथा बेरोजगारीिाई सम्वोधन गनि िर्क्षिवगिमा गई समदुार्कै रोजाई 

अनसुार थव-उद्यमी बनाउन र्सपमिूक िार्िम, प्रर्वर्ध हथिान्िरण र उपकरण उपिब्ध गराइएको छ । नगरर्भत्र 
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रहकेा साना ठुिा २७८ वटा उद्योगहरुमा औधोर्गक वािावरण कार्म गरी आर्थिक गर्िवर्ध चिर्मान गराउन 

आवश्र्क व्र्वथथा गररएको छ ।   

मलििा वािबालिका िथा समाज कल्र्ाण िर्य  

साठी वर्ि भन्दा मार्थका जेष्ठ नागररकहरुिाई जेष्ठ नागररक पररचर्पत्र र अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्तहरुिाई 

अपाङ्गिा पररचर्-पत्र र्विरण गररएको छ । अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्तहरुिाई रार्रिर् अपाङ्गिा पुनिथथापना 

समाज अनामनगरको सहर्ोगमा सहार्िा सामाग्री (र्व्हिर्चर्र र िाईसाईकि) र्विरण गररएको छ । टोि 

र्वकास संथथा अन्िगिि रहकेा मर्हिा समहु, बाि क्िवहरुिाई सूर्चकृि गरी प्रत्र्ेक आर्थिक बर्िमा नर्वकरण 

गरी रेकडि व्र्वर्थथि गररएको  छ । र्हसंामा परेका मर्हिा र बािबार्िकाको उिारका िार्ग िैंर्गक र्हसंा 

र्नवारण कोर् थथापना गररएको छ ।  

स्वास््र् के्षत्र िर्य  

गैंडाकोट थवाथ्र् चौकीमा र्भर्डर्ो एक्स-रे र प्रर्ोगशािा संचािन भएको छ भने नर्ाँ भवनको र्नमािण 

कार्ि र्सै आर्थिक वर्ि र्भत्र सम्पन्न गररने छ । ११ वटा वडामा आधारभिू थवाथ्र् ईकाई थथापना र सेवा 

संचािन गररएको छ । र्पिौजीघाट थवाथ्र् चौकीिाई गैंडाकोट नगर अथपिाि थिरोन्नर्ि गदै र्चर्कत्सक 

सर्हिको र्भर्डर्ो एक्स-रे र एक्स-रे सरु्वधा सम्पन्न प्रर्ोगशािा संचािन गररएको छ । कोर्भड १९ को दोश्रो 

िहरबाट नगरबासीको जीवनरक्षाका िार्ग छोटो समर्मै नगर अथपिाि र्पिौजीघाटमा २० वेडको आईसोिेसन 

वाडि र्नमािण र र्नशलु्क उपचारको व्र्वथथा गरी कोर्भड १९ को महामारीिाई कुशििापवूिक व्र्वथथापन गनि 

सफि भएका छौ । मधमेुह, पे्रसर, क्िोथिोि गरी ६९ प्रकारका र्वर्भन्न रोगको और्धी र्नःशलु्क र्विरण हुदै 

आएको छ । आर्वेुद गाउँघर र्क्िर्नक िथा नागररक आरोग्र् र्क्िर्नकहरु संचािन गरी आर्वेुद थवाथ्र् 

सेवािाई प्रवधिन गररएको छ । साथै कोर्भड-१९ रोगबाट संक्रर्मि नगरबासीिाई रोग प्रर्िरोधात्मक क्षमिा 

बिाउने आर्वेुद और्धीहरु र्विरण गररएको छ । 

आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्हूरु,  

आर्थिक वर्ि ०७८/७९ को बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि संर्वधानिे व्र्वथथा गरे मिुार्वक समाजवाद 

िफि  उन्मखु संमिृ गैंडाकोट र्नमािण महाअर्भर्ानिाई साथिकिा र्दने गरी नगरको समग्र थवाथ्र् सुरक्षािाई उच्च 

प्राथर्मकिामा राख्द ैप्रथिुि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि मिूिः र्नम्न दथिावेज िथा मागिदशिनिाई आधारको 

रुपमा र्िइएको छ । 

१. नेपािको संर्वधान  

२. थथानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ 

३. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्र् 

४. गण्डकी प्रदशे सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्र् 

५. रार्रिर् प्राकृर्िक श्रोि िथा र्वत्त आर्ोग ऐन २०७४ 

६. अन्िर सरकारी र्बत्त ब्र्वथथापन ऐन २०७४ 

७. र्दगो र्वकासका  िक्ष्र्हरु 

८. रार्रिर् र्ोजना आर्ोगका र्वर्भन्न र्ोजनाहरु 
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९. नेपाि सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त र्वत्तीर् समानीकरण र सशिि अनदुानको बजेट 

१०. गैंडाकोट नगरपार्िकाको आन्िररक श्रोि 

बजेट िथा कार्िक्रम िर्ारीको क्रममा संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र 

नगरपार्िकाको श्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्िबाट िर् गररएको सीमा र्भत्र रही वडा सर्मर्िहरु 

माफि ि वडा थिरमा संचािन हुने आर्थिक, सामार्जक, पवूािधार र्वकास िगाएिका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको 

छिफि र प्राथर्मर्ककरण गरी नगरपार्िकामा प्राप्त गररएको छ । त्र्सपर्छ आर्थिक, सामार्जक, पवूािधार 

र्वकास, र्वपन्न वगि र प्रबधिनात्मक के्षत्र िफि का कार्िक्रमहरुको समेि अध्र्र्न गरी वडा थिरीर् प्राथर्मकिामा 

रहकेा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु र नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारको िगानी र सहर्ोगमा संचािन गररने ठूिा 

पवूािधार र्वकासका कार्िक्रमहरु िथा साविजर्नक र्नजी साझेदारी अवधारणामा र्नजी के्षत्रको िगानीमा संचािन 

गनि पहि गने शहरी सुर्वधा र्वथिारका पूवािधारहरु र अन्र् र्वकास साझेदार िथा बाह्य िगानीकिािहरुको 

िगानीिाई प्रोत्सार्हि गरी र्नमािण, सञ्चािन र व्र्वथथापन गररने ठूिा पवूािधर र्वकासका कार्िक्रमहरुको 

वगीकरण गरी प्राथर्मकिा र्नधािरण गररएको छ । साथै र्वकास कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि नेपाि सरकार 

िथा प्रदशे सरकारको कोर्भड उत्तरदार्ी नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु र मागि र्नदशेन संग िािमेि र्मिाइनेछ  । उक्त 

कार्िक्रमहरु  गदाि दशेिे नै अविम्वन गरेको दीगो र्वकास िक्ष्र् प्रार्प्त गनिका िार्ग समेि नीर्ि, कार्िक्रम िथा 

बजेट सो प्रर्ि र्नर्दिष्ट हुनेछन ्। 

 

आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्हूरु,  

आगामी आलथयक विय २०७८/०७९ को बजेट, कार्यक्रम सम्बन्धी नीलिगि व्र्वस्था 

दशेिे र्वगि दईु दशकमा गररवी र्नवारण र मानव र्वकासमा महत्वपणूि उपिर्ब्ध हार्सि गरेको सन्दभिमा 

दीगो र्वकास िक्ष्र्का पररसूचकहरुिाई थथानीर् िहको र्ोजना र्नमािणमा समावेश गदाि अझ सहज हुने र्नर्िि 

छ । रार्रिर् र्ोजना आर्ोग, नेपाि सरकारको आधारर्शिा प्रर्िवेदनको आधारमा दीगो र्वकास िक्ष्र्को 

मागिमा हामी गईसकेका छौं िर कोर्भड-१९ को महामारीबाट मानव जार्ििे अपरुणीर् क्षर्ि व्र्होरी रहकेो 

अवथथामा र्ो महामारीको अन्त्र् कर्हिे हुन्छ कसैिे भन्न सक्ने अवथथा छैन भने कोर्भड १९ को नर्ाँनर्ाँ 

भेररर्न्टिे मानव र्वकासका सूचकहरुमा थप चनुौिी सजृना गरेका छन ्। सरकारिे िागू गरेको र्नरे्धज्ञाको कारण 

िामो समर् सम्म  सबै सरकारी सेवा प्रभार्वि भएका छन ्। पर्िटन व्र्वसार्, र्ािार्ाि सेवा, कै्षर्क्षक संथथा अझै 

सम्म पणूि रुपमा बन्द नै छन ् । उद्योग किकारखाना, र्वकास र पवूािधार र्नमािणका कार्ि, कृर्र् के्षत्र िथा बजार 

प्रभार्वि भएका छन् । रोजगारीका अवसरहरु खरु्म्चद ैगएका छन ्। बैदरे्शक रोजगारीमा रहेकाहरु एवं थवदशेमा नै 

ज्र्ािा मजदरुी गने व्र्र्क्तहरु समथर्ामा परेका छन ् । सारा अथििन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको र्स र्वर्म 

पररर्थथर्िमा राहाि उिार िगार्ि प्रकोप व्र्वथथापनका कार्िहरु गद ै  थथानीर् िहमा दीगो र्वकास िक्ष्र्िाई 

आत्मसाि गरी जनिाको जीवनमा सुधार ल्र्ाउनका िार्ग िक्ष्र् र्नधािरण, कार्ािन्वर्न र अनगुमन गरी समरृ्ि 

हार्सि हुनेछ भन्ने नीर्िबाट गैंडाकोट नगरपार्िका र्नर्दिष्ट हुनेछ । नगरको र्वकासका िार्ग नेपाि सरकार, 
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रार्रिर् र्ोजना आर्ोगिे दीगो र्वकास िक्ष्र् प्रार्प्तका िार्ग व्र्वथथा गरे अनरुुप र्स नगरपार्िकाबाट पर्न बजेट 

र्वर्नर्ोजन गररने छ । नगर र्वकासका नीर्िगि व्र्वथथाहरु दीगो र्वकास िक्ष्र् प्रार्प्तका आर्ामहरु जनिा, 

समिृी, शार्न्ि, प्राकृर्िक सम्पदा र सहकार्ि प्रर्ि पररिर्क्षि हुनेछन् ।  

आदरणीर् सभाका सदथर् र्मत्रहरु,  

नगरपार्िकावाट संचािन गररने र्वकासका गर्िर्वधीहरुिाई र्दशा र्नदशेन गनि र्सर्मि श्रोि साधनहरुिे 

अर्सर्मि आवश्र्क्तािाई संवोधन गरी बिी प्रर्िफि दार्क के्षत्रमा िगानी गरी र्वकासको अर्भर्ानिाई साथिक 

बनाउने कार्िक्रमहरु संचािन गररने छ । अब म र्सै वर्िको बजेट कार्िक्रम सम्बन्धी नीर्िगि व्र्वथथाका बारेमा 

उल्िेख गनि चाहान्छु । 

 

(क) आलथयक लवकास सम्वन्धी नीलििरु 

 थथानीर् श्रम, सीप र साधनको उपर्ोग गद ै कृर्र्जन्र् उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्ि गने र्ोजनाहरु 

अगाडी बिाईने छ । 

 श्रममिूक प्रकृर्िका उद्योगहरु संचािन िथा कृर्र्जन्र् उत्पादनमा कृर्र् र्बमा प्रणािीिाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

 कृर्र्िाई आधुर्नर्ककरण, र्ार्न्त्रकरण, व्र्वसार्र्करण, र्वर्वर्धकरण र वजारीकरण गरी रोजगारीका थप 

अवसरहरु र्सजिना गने कार्ि अगाडी बिाईने छ । 

 नगरपार्िका के्षत्रका सम्भार्वि कृर्र्र्ोग्र् व्र्वसार्हरुको पर्हचान गरी एक वडा, एक कृर्र् नमुना 

व्र्वसार्र्क खेिीका िार्ग आर्थिक एवं प्रार्वर्धक सहर्ोग उपिब्ध गराईने छ । 

 "बााँझो जग्गा रलिि नगर" िाई प्रोत्साहन गद,ै हरेक वडा र्भत्र रहकेा उत्पादन र्बर्हन जग्गािाई 

उत्पादनमखुी कार्ािन्वर्नमा जोड र्दई कृर्र् प्रवििनात्मक कार्िक्रमहरु अगाडी बिाइने छ ।  

 कोर्भड-१९ को महामारीका कारण घर गाउँमा फर्कि एका र्वुाहरुिाई कृर्र् के्षत्रमा गाउँघरमै रोजगार र्दइने 

व्र्वथथाका साथै परामशिको व्र्वथथा र्मिाइने छ  । उत्कृष्ट कृर्कहरुिाई प्रोत्साहनका िार्ग 

व्र्ावसार्र्क कृर्क पररचर् पत्र र्विरण र सम्मान गने िफि  पहि गररनेछ । 

 "म िरकारी र्वना खान्न म िरकारी र्कन्न जान्न" भन्ने अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा र्दद ैअगािर्नक िरकारी 

खेिी/ गमिा/कौशी/छिमा िरकारी खेिी गने कार्ििाई उर्चि प्रोत्साहनको व्र्वथथा गद ै प्रभावकारी 

कार्ािन्वर्न  गररनेछ । 

 नगरके्षत्र र्भत्र र्वर्भन्न खाद्यान्न बािी र नगदबेािीका िागी र्वशेर् पकेट के्षत्र िोकी िी के्षत्रको प्रवििनका 

िागी आर् आजिन केर्न्िि, र्सपमिूक, जनचेिना प्रवििनात्मक गर्िर्वधी सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

 गैंडाकोट नगरके्षत्रर्भत्र व्र्वसार्र्क रुपमा कार्ि गने कृर्कका िार्ग रोगहरुको र्नदान र पशपुािनमा 

संिग्न र्कसानहरुिाई र्नःशलु्क भेटनरी सेवा उपिब्ध गराउने ब्र्वथथा िाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 र्कसानहरुिाई उन्नि र्वउ, घाँस,प्रर्वर्ध प्रदान गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 
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 गैंडाकोट नगरपार्िकाको वडा नं. ३, १३, १४ र १८ िाई वाख्रा पकेट के्षत्रको रुपमा र्वकास गनि र्वर्भन्न 

संघ संथथाहरु संग समन्वर् गररनेछ । 

 भमूीको उत्पादन उत्पादक्त्व वरृ्ि गद ै व्र्वसार्र्क उपर्ोग गनि सिह र भरू्मगि र्संचाई कार्िक्रमिाई 

र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

 माटोको गुणथिर कार्म गनि माटो परीक्षण प्रर्ोगशािाको सुर्वधा र्वथिार गनि र्वशेर् पहि गररनेछ । 

 दगु्ध व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गनि र्पर्पर्प अवधाराणा अनसुार डेरी उद्योग थथापना र संञ्चािन गने नीर्ि 

र्िईनेछ । 

 र्नजी के्षत्र संगको सहकार्िमा पशु वधशािा संचािन व्र्वथथापन गररनेछ । साथै मासु पसिको र्नर्र्मि 

अनगुमन र र्नर्मनिाई प्रभावकारी वनाईनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्रका सम्पणूि व्र्वसार्िाई नगरपार्िकामा दिाि गनै पने अर्भर्ान संचािन गररनेछ । 

व्र्वसार्मा अर्नवार्ि मलू्र् सूची राख्ने व्र्वथथा कडाईका साथ िागू गररनेछ । 

 उद्योगी र श्रर्मक वीचको सम्वन्धिाई सुमधरु वनाई सहज औद्योगीक वािावरण कार्म गनि 

नगरपार्िकाका िफि वाट उपर्कु्त पहि गररने छ । 

 उत्पादन मिूक र थथानीर् श्रोि साधनको प्रर्ोग हुने िथा रोजगारी सजृना गने प्रकृर्िका उद्योगहरुको 

थथापना र र्वकासका िार्ग प्रोत्साहन गररनेछ। 

 नगर के्षत्रर्भत्रै  रोजगारी सजृना गने उद्दशे्र्का साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 नगरर्भत्रका सवै सहकारी संथथाहरुिाई सहकारीका आधारभिू र्सिान्िका बारेमा जानकारी गराउदै 

कोपोमिक्स सफ्टवयेर उपर्ोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ । साथै एक सहकारी एक उद्यम अर्नवार्ि गराईने 

छ । 

 थथानीर् उत्पादनको प्रवििन र रोजगारी विाउन गण्डकी प्रदशे सरकार समेिको समन्वर्मा नगरर्भत्रका 

वडा नं. ३ हर्दि, िोडेनी, वडा नं. १२ र १८ मा होमथटे संञ्चाि गने कार्ििाई प्रोत्साहन गदै अगाडी 

बिाईनेछ । 

 फिफूि खेिी िफि  आकर्िण गनि एवोकाडा, जैिुन, आँप, र्िची, भईुकटहर र केरा खेिी के्षत्रमा िगानी 

गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । र्सका िार्ग र्क्रर्ाशीि  उपभोक्ता कृर्कहरुिाई र्नःशलु्क र्वरुवा उपिब्ध 

गराउने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दएको छु ।  

 र्वदशेमा रहेका नेपािी नागररकहरुिे घरेि ुिथा साना उद्योग सञ्चािन गरी १० जना भन्दा बिी थथानीर् 

नागररकहरुिाई रोजगारी र्दएमा २ वर्िसम्मको व्र्वसार् करमा ५० प्रर्िशि कर छुट र्दइनेछ । 

 हथिकिा, सजृनात्मक िथा परम्परागि रुपमा गरी आएका व्र्वसार्हरुको प्रबििन र संरक्षणको गनिका 

िार्ग आवश्र्क मेर्शनरी औजारहरु अनदुानमा उपिब्ध गराइने नीर्ि र्िइनेछ । 

 नगर के्षत्रर्भत्रका र्वर्भन्न उद्योग, प्रर्िष्ठान िगार्िमा उपिब्ध हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरुको मापन 

गरी नगरपार्िका अन्िगििको रोजगार इकाई माफि ि मानवीर् स्रोि आपरू्ििको  व्र्वथथा गररनेछ । 

 बािश्रम प्रर्ोगिाई पणूि रुपमा प्रर्िबन्ध िगाइनेछ ।  
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 थथानीर् उत्पादन मकै िरकारी िगार्िका वथिुका बजाररकरणका िार्ग थथानीर् थिरमै व्र्वर्थथि 

हाटबजारको व्र्वथथा गररनेछ ।  

 कृर्र्मा व्र्वसार्र्करण गने सन्दभिमा र्कसानहरुिाई र्वशेर् सहुर्िर्िका साथ कृर्र् र्न्त्र उपकरण 

उपिब्ध गराईनेछ । 

 "गैंडाकोटको  पलिचान – स्वालििो मकै" कार्िक्रमिाई व्र्ापकिा प्रदान गदै मकै उत्पादन र 

बजारीकरण िाइ थप व्र्वर्थथि गररनेछ । 

 बािी िथा पशु र्वमाका िार्ग कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारको समन्वर्मा नगरके्षत्र र्भत्र र्बउ प्रशोधन केन्ि, र्बउ भण्डारण केन्ि 

थथापना कार्ि अगाडी बिाईने छ । 

(ख) सामालजक लवकास सम्वन्धी नीलििरुुः- 

 कोर्भड १९ को र्वश्वव्र्ार्प महासंकट अर्हिे पर्न नर्ाँनर्ाँ भेररर्न्टका रुपमा दखेा परररहकेो अवथथा 

र्वद्यामान छ । र्र्िबेिा जीवन रहे भर्वरर्मा र्वकास र समरृ्ि देख्न पाइन्छ भन्ने अवधारणाका साथ र्िनै 

िहका सरकारको ध्र्ान जनिाको जीवन रक्षामा नै केर्न्िि रहकेािे थवाथ्र् के्षत्र सुदृर्िकरण र्स आर्थिक 

वर्िको सबैभन्दा महत्वपणूि कार्िक्रमका रुपमा रहकेो छ । साथै नेपाि सरकारको सबै जनिािाई र्नशलु्क 

खोप िगाउने कार्िक्रम रहकेोमा त्र्स कार्िक्रमिाई नगरिे प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बिाउनेछ । 

 कोर्भड—१९ िगार्िका महामारी िथा अन्र् संक्रामक रोग न्र्नूीकरण कार्िक्रमिाई उच्च प्राथर्मकिा 

र्दई र्सको रोकथाम, र्नर्न्त्रण, पवूि िर्ारी र  प्रर्िकार्िको  व्र्वथथा गद ैनगरपार्िकार्भत्र जीवन वचाउने 

और्धी, और्र्धजन्र् सामग्री िथा सुरक्षा सामग्रीको  सहज आपरू्िि वा भण्डारणको व्र्वथथा गरी 

जनिािाई सुरर्क्षि रार्खनेछ । 

 नगर अथपिािाई प्रदरे्शक अथपिािको रुपमा थिरउन्निी गनि प्रदशे सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् 

गररनेछ भने गैंडाकोट थवाथ्र् चौकीिाई नगर अथपिािको रुपमा थिरउन्निी गने नीर्ि अविम्बन 

गररनेछ । 

 मानव जीवनका र्िन अवथथा थथानीर् सरकारको कार्िक्रमको व्र्वथथा अन्िगिि गैंडाकोट 

नगरपार्िकािे 

क. बािवार्िकािाई र्शक्षा, थवाथ्र् र पोर्ण 

ख. र्वुािाई सीप, उद्यमर्शििा, रोजगारी र 

ग. जेष्ठ नागररकिाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा को प्रत्र्ाभिुी हुनेगरी कार्िक्रम अगाडी बिाईनेछ । 

 सामार्जक कुरीर्िको रुपमा रहकेो वािर्ववाह, वहुर्ववाह, रुिीवादी, अन्धर्वश्वास एवं भ्रमहरु हटाउन 

सामार्जक पररचािन माफि ि सचेिना फैिाउने कार्ि गररनेछ । 

 समाजमा र्वद्यमान भेदभावहरुको अन्त्र् गद ैसमिामिूक नगरको र्नमािण गनि कार्िर्ोजना बनाई अगाडी 

बिाईनेछ । 

 आर्थिक र्वपन्निा भएका मर्हिा, र्कशोरी र वािवार्िकाहरुको थवाथ्र् अवथथािाई मध्र्नजर गद ै

कुपोर्ण अवथथामा सुधार ल्र्ाउने उद्दशे्र्िे बहुके्षत्रीर् पोर्ण कार्िक्रमका अर्िररक्त सुत्केरी आिा 

पोमिलो खाना जथिा कार्िक्रमिाई प्राथर्मकिका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्वशेर् गरी सुनौिो हजार 
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र्दनका मर्हिा,बािबार्िका िथा र्कशोरीहरुमा कोर्भड -१९ को महामारीबाट पनि गएको असहज 

पररर्थथर्ििाई न्र्नूीकरण गनिका िार्ग आवश्र्क कदम चार्िने छ   । 

 स्वास््य र अनुसामित युवा मवकासिा टेवा भन्ने नाराका साथ गैंडाकोट नगर खेिकुद र्वकास सर्मि 

गठन गरी सरोकारवािाहरुको समन्वर्मा र्वर्भन्न खेिकुद कार्िक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ । 

 वडा नं. ६,७ र ९ को नारार्णी नर्द नर्जकको साविजर्नक खलु्िा चौरमा वी.पी. अन्िरार्रिर् खेिग्राम 

र्नमािण गने कार्िका िार्ग गण्डकी प्रदशे सरकारिे सम्बोधन गरर सकेको हुदँा र्नमािण कार्ििाई अगाडी 

बिाउन थप पहि गररनेछ । 

 गैडँाकोट वडा नं. ३, ४ र ८ को भेिरघारीमा र्नमािणार्धन गैंडाकोट के्षत्रीर् रंगशािा संघीर् सरकार एवं 

प्रदशे सरकारको समन्वर्मा र्नमािण कार्ििाई पणूििा र्दन आवश्र्क व्र्वथथा गररनेछ । 

 नगर थिरीर् मेर्र कप फुटबि प्रर्िर्ोर्गिा संञ्चािन गररने छ । 

 अन्िर मा.र्व थिरीर् उपप्रमखु कप छात्रा फुटवि  प्रर्िर्ोर्गिा िाई र्नरन्िरिा र्दईने छ । 

 गैंडाकोट वडा नं. १३ को सुनवर्ाि मैदान र वडा नं. १० र्थथि संर्कु्त चोक मैदानिाई मनमोहन रार्रिर् 

रंगशािाको रुपमा र्वकास गनि थप कार्ि अगाडी बिाइनेछ । 

 नगरपार्िकावाट प्रदान गररने सेवाहरुमा अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, गभिविी, सुत्केरीिाई सेवामा 

अग्रार्धकार प्रदान गररनेछ । 

 गररबी न्र्रू्नकरणका िागी र्वर्भन्न खािका आर्आजिनमा सहर्ोग पगु्ने सीपमिुक िार्िम जथिा 

कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 र्वकास र्नमािण एवं सामार्जक के्षत्रमा कार्िरि मजदरुहरुको र्हि र सुरक्षािाई प्रवििन गनि उर्र्कु्त कार्ि 

गररने छ । 

 औद्योर्गक आर्थिक, सामार्जक र्वकासका िार्ग दक्ष जनशर्क्त िर्ार गनि र्वर्भन्न र्सपमिूक िार्िम 

सञ्चािनमा व्र्वसार्र्क िार्िम केन्िसंगको सहकार्ििाई प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

 सामार्जक पररचािन, समावेशीकरण र मूि प्रवाहीकरणमा जोड र्दईनेछ । र्वकास आर्ोजनाको 

संञ्चािमा मर्हिािाई अर्नवार्ि सहभागी गराउने नीर्िको व्र्वहाररक कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 परम्परागि पेशा, सीपमा आधाररि व्र्वसार्िाई प्रर्ववधीमैत्री वनाउद ै आधुर्नर्ककरण गनि प्रोत्साहन 

गररनेछ। 

 "सिृद्ध गैंडाकोट िहाअमियान विष"  र्वगि दरे्ख प्रारम्भ गररएकोमा र्सिाई र्नरन्िरिा र्दईएको छ । 

 रार्रिर् थिरवाट नै अविम्वन गररएको र्दगो र्वकासका िक्ष्र्हरु हार्सि गनि संघीर् सरकार र प्रदशे 

सरकार समेिको समन्वर्मा कार्िक्रमहरु अगाडी बिाईनेछ । 

 जेष्ठ नागररकिाई सम्मान कार्िक्रमिाई अगाडी विाउद ैउनीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमिािाई नगरको वहृत्तर 

र्हिमा उपर्ोग गने नीर्ि र्िईनेछ। 

 "िमहलासँग उपिेयर कायषक्रि" अन्िगिि मर्हिाहरुको रोजगारी, र्वत्तीर् पहुचँ र सम्पर्त्त मार्थको 

र्नर्न्त्रण र  थवार्मत्वमा सहर्जकरण गररनेछ । र्सका िार्ग मर्हिा िर्क्षि कार्िक्रम िजुिमा गररएको छ । 
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 गरीब, सुकुम्बासी, असहार् र अन्र् दवैी प्रकोप संवेदनर्शि व्र्र्क्त, समहूहरुको पर्हचान गरी राहि र 

उिारका कार्िहरु गररनेछ  । 

 आर्थिक र्क्रर्ाकिाप अर्भवरृ्िका िार्ग सुहाउँदो नर्ाँ प्रर्वर्ध पर्हचान गरी त्र्सिाई प्रवधिन गररनेछ ।  

 गरीबमैत्री र्ोजना र्नमािण गरी गररबी मुक्त गैंडाकोट िाई अर्भर्ानको रुपमा िर्गनेछ । 

 असहार्, संवेदनशीि समूहको हरेचाह र संरक्षणका िार्ग कार्िर्वर्ध बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

 नेपाि र्वश्व र्वद्यािर् गैंडाकोट नगरपार्िका थथापना गनिको िार्ग थथान समेि छनौट गररसर्कएकोिे 

त्र्सका िार्ग आवश्र्क सहजीकरण गररनेछ ।  

 शैर्क्षक गुणथिर अर्भविृी गनिको िार्ग वैकर्ल्पक र्सकाई सहजीकरण पद्दर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 मािरृ्वर्हन टुहुरा र्वद्याथीिाई र्दइदै आएको छात्रवरृ्त्त कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 र्वद्यािर् बार्हर रहकेा बािबार्िकाहरुिाई र्शक्षाको मिूधारमा ल्र्ाउनका िार्ग कार्िक्रम अगाडी 

बिाइनेछ । 

 र्वद्यािर्हरुको र्नर्र्मि िथा प्रभावकारी अनगुमन र व्र्वथथापनको सुर्नर्थचििा  गद ै गुणथिरीर्  

र्शक्षािाई प्रवधिन गररनेछ । 

 वजारमा खाद्यवथिुको गुणथिर कार्म गनि मलू्र् सूची िगार्िका सूचकहरुको र्नर्मनका िागी थथानीर् 

प्रशासन, उद्योग वार्णज्र् संघ िगार्ि सरोकारवािाहरुको सहभार्गिामा र्नर्र्मि वजार अनगुमन 

गररनेछ । 

 र्वकास र्नमािणका माध्र्मवाट वेरोजगार र्वूाहरुिाई प्रर्ाप्त िाभ पाउने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररने छ । 

 जेष्ठ नागररकहरुिे आजिन गरेको ज्ञान, सीपको उपर्ोग गद ै उनीहरुिाई सम्मान जनक जीवन र्ापनका 

िार्ग ध्र्ान, र्ोग, व्र्ार्ाम, वाचनािर् िगाएिका सुर्वधाहरुका अर्िररक्त र्दवा सेवा केन्ि जथिा 

कार्िक्रम समेि संचािन गररने छ । 

 जेष्ठ नागररकहरुको थवाथ्र् पररक्षण र्शर्वर र सहार्िा सामाग्री र्विरण कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदशे सरकार, बरु्िजीवी, समाजसेवी, दािा िगार्िको सहर्ोग र समन्वर्मा 

गैंडाकोट नगरपार्िकािाई र्वद्यािर् शहरका रुपमा र्वकास गनि उपर्कु्त कार्ि गररनेछ  ।  

 भोकमरी अन्त्र्, खाद्य सुरक्षा हार्सि िथा पोर्णमा सुआहारा र दीगो कृर्र्को प्रविधनमा सहभागीहरुको 

सूर्चकृि गररनेछ । साथै कृलिमा सिकारीको िगानी : नगरपालिकाको साझेिारी को नीर्ि 

अविम्बन गररनेछ ।  

 नगरथिरमा ६ वर्ि मरु्नका बािबार्िकाको वरृ्ि सुर्नर्िििा अनगुमन गररनेछ ।  

 पोर्ण र्शक्षाका िार्ग सूचना, र्शक्षा र सञ्चार संर्न्त्र र्नमािण गररनेछ ।  
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 कृर्र् िथा पशपुािन, उत्पािन र उत्पािकत्व वृलधुः कृलिबाट िाम्रो समृलध  भन्ने नीर्ि अनरुुप काम 

गररनेछ । 

 खाद्य उत्पादन एवं पशपुािनका दृर्ष्टिे आकर्र्िि  वडाहरुिाई १ वडा १  लवलशष्ट उत्पािन कार्िक्रम 

संचािन गररनेछ । 

 स्वस्थ समाज िाम्रो अलभर्ान िाई साथिक बनाउन थवाथ्र्, पोर्ण र रोग व्र्वथथापनमा कुनै सम्झौिा 

गररने छैन । साथै र्वद्यािर्मा र्ोग कक्षा सञ्चािनका िार्ग आवश्र्क व्र्वथथा र्मिाईनेछ ।  

 थथानीर् थिरमा काम गने मर्हिा थवाथ्र् थवर्ंसेर्वकाहरुिाई सर्क्रर् रुपमा पररचिन गनि उर्चि सेवा 

सुर्वधाको व्र्वथथा गररनेछ ।  

 आधारभिू िह सम्मको र्शक्षा अर्नवार्ि र र्नशलु्क गनि िफि  र्वशेर् पहि गररनेछ ।  

 आधारभिू िह( कक्षा १ दरे्ख ५ ) सम्मका र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुिाई र्टकाई राख्न पोर्ण र्कु्त र्दवा 

खाजा कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ र र्स कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडी बिाइनेछ । 

 नगरके्षत्र र्भत्र रहेका सम्पूणि र्नजी िथा सरकारी र्वद्यािर्हरुको पर्हचानका िार्ग र्वद्यािर् भवनको 

अगाडी एउटै रंग िथा र्वद्यािर्मा अध्र्र्न गने छात्र छात्राहरुको पोर्ाक एउटै वनाउनुका साथै सबै 

छात्राहरुिाई र्नशलु्क सेनेटरी प्र्ाड र्विरण कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्रका सबै वडाहरुमा बाि उद्यान र बाि मैत्री खेिकुि मैिान वनाउने प्रकृर्ा अगाडी 

बिाईने छ । 

 र्वद्यािर्को १०० र्मटर वररपररको के्षत्रमा मर्दरा र सूर्ििजन्र् वथिु बेचर्बखनमा पणूि रुपमा प्रर्िबन्ध 

िगाइनेछ ।  

 वडा नं. ३, १४ र १८ मा मोवाइि (घमु्िी) थवाथ्र् सेवा प्रदान गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 र्वपन्न पररवारका बािबार्िकाहरुका िार्ग सुरक्षा, भरपदो छात्रवरृ्त्त, पोशाक, र्किाब िथा र्दवा 

खाजाको पहुचँ सुर्नर्िि गररनेछ । र्सका िार्ग नीर्ज र सरकारी र्वद्यािर्िाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 थथानीर् थिरमा थथार्पि बािर्वकास केन्िहरुिाई गुणथिरीर् रुपमा सञ्चािन गनि सरोकारवािासँगको 

सहकार्िमा आवश्र्क नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 "लशलक्षि छोरी सक्षम घर" अर्भर्ानिाई अगाडी बिाउद ैर्शक्षामा िैंर्गक असमानिाको उन्मिुनको 

िार्ग उपर्कु्त पहि गररनेछ । 

 व्र्वसार्र्क िार्िम िथा र्शक्षािाई र्सप र्वकासमा िगाई रोजगारसँग जोड्ने नीर्ि र्िइनेछ ।  

 "गैंडाकोटको शान: ज्ञान, लवज्ञान, प्रलवलध र अनुसन्धान" को र्दशामा अगार्ड वि्न उपर्कु्त नीर्ि 

अविम्बन गररनेछ । 

 गैंडाकोटिाई शैर्क्षक केन्ि (Education Hub) को रुपमा र्वकास गररनेछ । 
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 नगरर्भत्रका नमूना र्वद्यािर्हरुमा प्रार्वर्धक र्शक्षा संचािन गनि अर्भपे्रररि गररनेछ । 

 बािर्वकास केन्िमा कार्िरि सहर्ोगी कार्िकिाििाई िथा र्वद्यािर् कमिचारीहरुको पररश्रर्मकको िार्ग 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त रकममा नपगु रकम थप गनि आवश्र्क व्र्वथथा गररनेछ । 

 र्वद्यावाररधी उपाधी प्राप्त गरेका गैंडाकोट नगरपार्िकामा थथार्ी वसोबास भएका व्र्र्क्तत्वहरुिाई उर्चि 

सम्मानको व्र्वथथा गररनेछ । 

 र्शक्षकहरुिाई अनसुन्धानमखुी कार्ििफि  उत्प्रेररि गनि र्वशेर् कार्िक्रमको व्र्वथथा गररनेछ ।  

 र्वर्भन्न र्नकार् एवं संघसंथथाहरुको समन्वर् र सहकार्िमा र्समान्िकृि वािवार्िकाको िार्ग जीवन 

उपर्ोगी र्सप सम्बन्धी र्शक्षा प्रदान गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 

 उमेर पगेुका मर्हिाहरुको र्जर्वकोपाजिन िथा र्सप र्वकास कार्िक्रमहरुमा सर्क्रर् समावेर्शिा एवं 

सहभार्गिा सुर्नर्िि गररनेछ । 

 संवेदनर्शि समहूहरु जथिैः मर्हिा, अपांगिा भएका व्र्र्क्त, अल्पसंख्र्क मार्थ भइरहेको भेदभावको 

अन्त्र् गद ै  समान कामका िार्ग समान ज्र्ािाको व्र्वथथा िागू गररनेछ । 

 नगरका र्वुावगििाई र्सपमिूक िार्िम र्दई थवरोजगाररिाको सजृना गनि उपर्कु्त कार्ि गररनेछ । 

 मर्हिा, बािबार्िका, दर्िि, जनजािी, अपाङ्ग, असहार्को उत्थानका िार्ग िर्क्षि वगि कार्िक्रम 

अन्िगिि थथानीर् जनप्रर्िर्नर्ध माफि ि िी वगिको सशर्क्तकरणका िार्ग आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चािन 

गररनेछ ।  

 िर्क्षिवगिका कार्िक्रमिाई बिी प्रभावकारी बनाउन सामार्जक सशर्क्तकरण संग संगै आर्थिक रुपमा 

आत्मर्नभिर बनाउन आर् आजिनका कार्िक्रमिाई जोड र्दई कार्िक्रम संचािन गनि समन्वर्ात्मक प्रर्ास 

अर्घ बिाइनेछ । 

 र्नःशलु्क आधारभिु थवाथ्र् सेवा सवै नागररकको पहुचँमा परु्ािईनेछ । 

 गभिविी मर्हिा, सुत्केरी मर्हिा िथा र्वर्भन्न रोग बारेमा कन्िर्ाक्ट िेर्संग कार्िका िार्ग मर्हिा 

थवाथ्र् सेर्वकािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

  थवाथ्र् चौकी र शहरी थवाथ्र् केन्िहरुिाई स्रोि साधन सम्पन्न वनाउदै सेवा र्वथिार गद ेिर्गनेछ । 

 नगरका भौगोर्िक र्वकटिा रहेको थथानहरुमा र्नशलु्क एम्बिुेन्स सेवा उपिब्ध गराउने नीर्ि र्िइनेछ । 

 बाि एवम ्मािृ मतृ्र्दुर घटाउने, वािवार्िका मर्हिा एवम ्जेष्ठ नागररकको थवाथ्र् प्रवििन गने नीर्ि 

र्िईनेछ । 

  पणूि खोप कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संञ्चािन गररनेछ । आवश्र्क अनसुार खोप केन्िको र्वथिार 

गररनेछ । 

  र्नजी थवाथ्र् संथथाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र र्नर्मन गररनेछ । अवैध रुपमा संञ्चार्िि थवाथ्र् 

संथथा र र्क्िर्नकहरु बन्द गराईनेछ । 
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  आम उपभोक्ताको र्हििाई ध्र्ान र्दद ैखाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता सचेिीकरण अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ 

। 

  पोर्ण र्शक्षा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बिाईनेछ । 

 सूिीजन्र्, मर्दराजन्र्, िागू और्धीको प्रर्ोगिाई र्नरुत्साहीि गनि थथानीर् संघ संथथा प्रहरी प्रशासनसँग 

समन्वर् सहकार्ि गरी कार्िक्रम अगाडी बिाईनेछ । 

 थवाथ्र् र्शक्षा कार्िक्रम र्वद्यािर् र समदुार्सँग सहकार्ि गरी प्रभावकारी िंगिे कार्ािन्वर्न गदै िर्गनछे 

।  

 स्त्रीरोग, छािारोग, मधमेुह, रक्तचाप, अपांगिा जथिा समथर्ावाट र्पडीि व्र्र्क्तहरुको सुर्वधाका िार्ग 

र्नःशलु्क और्र्ध र र्वशेर्ज्ञ सर्हिको  घमु्िी थवाथ्र् र्शर्वर कार्िक्रम संचािन गररने छ । 

 आर्वेूद र प्राकृर्िक र्चर्कत्सा पििीको र्वकास गद ै थथानीर् रुपमा उपिब्ध हुने जर्डबटुी 

वनथपर्िहरुको पर्हचान गरी र्र्नीहरुको महत्व समेिका बारेमा जनचेिना अर्भबरृ्ि कार्िक्रमहरु 

संचािन गररनेछ । 

 नगरपार्िकार्भत्रका  सबै वडाहरुमा प्रारर्म्भक थवाथ्र् सेवा प्रवाह गने अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ 

। 

 नगरपार्िकामा दिाि भएका बेरोजगार व्र्र्क्तहरुिाई न्र्नूिम रोजगारीको प्रत्र्ाभरू्ि गराउनका िार्ग 

पाररश्रर्मकमा आधाररि आर्ोजना सञ्चािन गने र सामार्जक सुरक्षाको प्रत्र्ाभूर्ि गराईनेछ  ।  

 दक्ष र सक्षम जनशर्क्तको र्वकास गरी आन्िररक रोजगारी प्रविधन गनि आवश्र्क सीपमिूक िार्िमको 

पर्हचान गरी बेरोजगार व्र्र्क्तिाई िार्िम र्दइनेछ ।  

 नगरके्षत्र र्भत्र सञ्चािन हुने साविजर्नक र्वकास र्नमािणका आर्ोजनाहरुमा सम्बर्न्धि र्नमािण 

व्र्वसार्ीहरुसँग समन्वर् गरी रोजगार सेवा केन्िमा सूर्चकृि भएका बेरोजगार व्र्र्क्तहरुिाई रोजगारी 

उपिब्ध गराउने व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

 वैदरे्शक रोजगारीबाट फर्कि एका िथा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका व्र्र्क्तहरुिाई रोजगारीको 

व्र्वथथा गनि सम्बर्न्धि र्नकार्सँग पहि गररनेछ  ।   

 रोजगार सेवाको प्रवधिन माफि ि बेरोजगारीको समथर्ािाई न्र्रू्नकरण गररनेछ  ।  

 अल्पकार्िन रोजगारीका अवसरहरुको र्सजिना गनि उपर्कु्त कार्ि अगाडी बिाइनेछ ।  

 आन्िररक रोजगारी र्सजिना गनि अन्र् सरोकारवािा र्नकार्¸ र्नजी के्षत्र¸ सहकारी िथा गैरसरकारी 

के्षत्रसँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

 रोजगारीको वििमान प्रणािीमा र्वकास र र्वथिार गरी िर्क्षि वगिको रोजगारीमा पहुचँ अर्भबरृ्ि गररनेछ  

।  

 र्वुाहरुिाई रोजगारी¸ िार्िम माफि ि क्षमिा अर्भबरृ्ि िथा थवरोजगारको व्र्वथथा गनि थप पहि 

गररनेछ  ।  
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(ग) पूवायधार िथा भौलिक लवकास सम्वन्धी नीलििरु  

 नगरर्भत्रका कच्ची सडकिाई थिरउन्निी गरी वाहै्र मर्हना सडक सञ्चािन सहज वनाईनेछ । 

 नगरर्भत्रका कािोपत्रे सडकहरुक ममिि गरी खाल्डाखलु्डी मकु्त बनाई कच्ची सडकहरुको थिरउन्निी 

गररनेछ । 

 संघ र प्रदशेसँगको समन्वर्, सहकार्ि र सह-िगानीमा दीघिकार्िन महत्वका पवूािधारको र्वकासमा 

र्वशेर् जोड र्दईनेछ । 

 शहरी सौन्दर्िका िार्ग एकघर– एक मवरुवा िथा एक वडा एक िररर्ािी पाकय  कार्िक्रम संचािन 

गरी सडक र्कनारामा वकृ्षारोपण कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गद ै िररर्ािी सडक कार्यक्रमको नीर्ि 

अविम्बन गररनेछ ।  

 नगरर्भत्रका सामदुार्र्क वनको वििमान अवथथा अध्र्र्न गरी सोको संरक्षण, र्वकास र उपर्कु्त 

व्र्वथथापनका िार्ग कार्ि प्रारम्भ गररने छ । 

 बि्दो शहरीकरण र र्ािार्िका साधनको चापिाई मध्र्नजर गदै र्नर्िि मापदण्ड मार्थ र्नमािण हुने 

घरहरुमा अण्डर ग्राउण्ड पाकीङ थथि र्नमािणिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 नारार्णी नदी र्कनारमा थनान थथि र शवदाह थथिहरुिाई थप व्र्वर्थथि गद ैिर्गने छ साथै नारार्णी 

िटीर् के्षत्र व्र्वथथापन प्रर्क्रर्ािाइ बैज्ञार्नक रुपमा अगाडी बिाइनेछ । 

 गैंडाकोट चक्रपथ र्नमािणको िागी वडा नं. १०-१७ सर्हिका के्षत्रहरु समेटी र्वथििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 

प्रर्िवेदन (DPR) िगाएिका अन्र् शान्दभीक कार्िहरु अगाडी बिाईनेछ । 

 संघीर् सरकार  र प्रदशे सरकार संग समन्वर् गरी र्वद्यिु् सेवा नपगेुका नगरके्षत्र र्भत्र सवै थथानमा र्सै 

आर्थिक वर्िमा र्वद्यिु् र्वथिारको कार्ििाई पूणििा र्दईनेछ । 

 र्वद्यरु्िर् घरनक्सा पास प्रणािी (EBPS) िागू गरी नक्सापास प्रकृर्ािाई सरिीकृि गनि उपर्कु्त प्रर्ास 

गररनेछ । 

 उज्यालो सडक कायषक्रि अन्िरगि नगरिाई सधै उज्र्ािो वनाउन सडकवत्तीका िार्ग सरोकारवािा 

र्नकार्हरुको समन्वर्मा थप कार्िक्रम अगाडी बिाईनेछ । 

 नगरर्भत्रका सम्पूणि सरकारी, साविजर्नक ऐिानी पिी जग्गाहरु पर्हचान गरी रेखाकंन िथा िेखाकंन एवम ्

संरक्षण गने िफि  उपर्कु्त कारवाही अगाडी बिाईनेछ । 

 अधरुा िथा क्रमागि आर्ोजनाहरुिाई प्राथर्मकिा र्दई सम्पन्न गद ैिर्गनेछ । 

 पवूािधारको र्वकास गदाि मर्हिामैत्री, वािमैत्री, अपांगमैत्री र वािावरणमैत्री हुने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 

गने नीर्ि र्िईनेछ । 

 पवूािधार िथा संरचनाहरुको गुणथिर कार्म गने कार्ििाई प्रभावकारी वनाउन उपभोक्ता सर्मर्ि र 

अनगुमन सर्मर्ििाई थप प्रभावकारी वनाईने छ । 
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 नगरको पर्हचान र्दने रोजगारी र थवरोजगारीिा सजृना गने थथानीर् स्रोि साधनको अर्धकिम प्रर्ोग गने 

र्ोजना कार्िक्रमिाई प्राथर्मकिा र्दई गररवी न्र्नूीकरण एवं समावेशी र्वकासवाट सामार्जक र्वभेद कम 

गद ैजाने नीर्ि र्िईनेछ । 

 सडक बोडि नेपािसंगको सहकार्िमा आगामी वर्ि मखु्र् सडकहरूिाई र्नर्र्मि ममिि सुधार िथा 

थिरोन्निीका कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

 र्वकासको दृष्टीिे पछाडी परेका वडाहरुमा सन्िुर्िि र्वकास गने नीर्ि अविम्वन गररनेछ । 

 नगरमा टुके्र र्ोजनाका कारणिे अपेर्क्षि उपिब्धी हार्सि गनि कर्ठनाई भै रहकेो सन्दभिमा एर्ककृि 

िंगवाट कार्िक्रम संचािन गने पवूािधार र्वकास र आर्मिूक कार्िक्रमहरुमा िगानी केर्न्िि गने व्र्वथथा 

र्मिाईनेछ । 

 नगरथिरीर् गौरवका आर्ोजना छनौट गरी प्राथर्मकिाका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ ।   

 Smart नगर अवधारणा अन्िगिि नगरप्रोफाईि िथा Address Mapping कार्ािन्वर्न गने कार्ि 

अगाडी बिाइने छ ।  

 नारार्णी िटीर् हर्दि दखेी र्त्रवेणी सम्मको बैकर्ल्पक राजमागि र्नमािणका िार्ग र्छमेकी थथानीर् 

िहहरुसँग समन्वर् गरी संघीर् सरकारमा पहि गररने छ । 

 बाँझो जग्गाको उपर्ोग गद ै कृर्र् उत्पादन र उत्पादकत्व  बिाउन भरू्मगि र्संचाईिाई र्स वर्ि पर्न 

र्नरन्िरिा र्दईने छ । 

 शिु खानेपानीको व्र्वथथा र शौचािर् नहुने घरधरुीको पर्हचान गरी शौचािर् प्रर्ोग र शिु पानीको 

उपिब्धिाको सुर्नर्िि गररनेछ ।  

 नगर र्भत्रका सम्पणूि नगरबासीहरुिाई सफा िथा शिु खानेपानीको सुर्नर्िि गने र्ोजना अन्िगिि 

गडाम्दी खानेपानी र्ोजना र्सै वर्िर्भत्र सम्पन्न गररनेछ । 

 भकूम्प प्रर्िरोधात्मक पवूािधार र्नमािणिाई अर्नवार्ि गररनेछ । 

 नगर के्षत्रर्भत्र औद्योर्गक ग्रामको थथापना गनि थप औद्योर्गक र्वकासका िार्ग पवूािधारको पहुचँ र्वथिार 

गररनेछ । 

 दगु्ध उत्पादक सहकारीसँगको सहकार्िमा आधरु्नक डेरी माफि ि दधू उत्पादन, प्रशोधन र र्विरणको 

व्र्वथथा र्मिाईने छ । 

 नगर के्षत्र भएर बग्ने नर्द िथा खोिा नािाहरुमा कटान र बािी र्नर्न्त्रणका िार्ग प्राथर्मकिाका साथ 

काम गररनेछ । 

 दरै्व प्रकोपको समर्मा सुरर्क्षि रहनका िार्ग हरेक टोिमा सुरर्क्षि थथानहरु िोर्कनेछ । 

 भौगोर्िक रुपमा र्वकट रहकेा वडा नं ३, १४ र १८ का के्षत्रहरुमा पवूािधार र्वकास सेवा प्रवाह 

सहर्जकरणका िार्ग प्राथर्मकिाका साथ कार्ि अगाडी विाइने छ । 
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 गैंडाकोट नगरपार्िका के्षत्रका प्रवेश नाकाहरु (गैंडाकोट र झराहीखोिा) मा नगर सीमा प्रवेशको सूचना 

मिुक जानकारी र  CCTV जडान गररनेछ । 

 आगिागीबाट जनधनमा पनि सक्ने जोर्खम न्र्नूीकरण िार्ग अन्िर थथानीर् िहको साझेदारीमा 

दमकिको व्र्वथथा गररनेछ । 

 खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्ता सर्मर्ि सँग समन्वर् गरी पानी र्विरण भईरहकेा पाईप िाईनमा 

आगिागी हुदँाका बखिमा पानी प्रर्ोग गनि पाईप सकेटको व्र्वथथािाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 सांथकृर्िक, धार्मिक सम्पदाहरुिाई संरक्षण, प्रवधिन  र सम्बधिन  गने नीर्ि अबिम्बन गररनेछ ।  

 नगरर्भत्रका बाँकी सवै वडाहरुमा वडा कार्ाििर् भवनहरु र्सै वर्ि सम्पन्न गने गरी र्ोजना बनाईनेछ । 

 नगरपार्िकाको ठूिो धनराशीको बजेट िर्क्षि समहूरुिाई साना साना टुके्र र्ोजनामा छररएकोिे 

अपेर्क्षि उपिब्धी हार्सि हुन कर्ठनाई महसुस भइरहकेो सन्दभिमा िर्क्षि समहूको बजेटिाई र्नर्िि 

नीर्ि मापदण्ड बनाई और्चत्र्का आधारमा एर्ककृि िंगबाट कार्िक्रम गने, पवूािधार र्वकास, सीप, 

क्षमिा र्वकास र आर्मिूक कार्िक्रमहरुमा िगानी केर्न्िि गने व्र्वथथा र्मिाईनेछ ।  

 िुि गर्िमा इन्टरनेट सुर्वधा र्वथिार गनिका िार्ग नेपाि दरुसंचार संथथानसंग समन्वर् गरी फाइबर 

नेटवकि  र्वथिार गने  कार्ििाई अगाडी बिाईनेछ । 

 (घ) राजश्व िथा श्रोि पररचािन सम्वन्धी नीलििरु 

 नगरपार्िकाको आन्िररक श्रोिको उच्चिम पररचािनका िार्ग आर्थिक ऐनिे र्नदरे्शि गरेका कर, 

दथिुर, सेवा शलु्कका के्षत्रहरुको दार्रा फरार्किो गद ै नगरको श्रोि पररचािनमा सबै के्षत्र र वगिका 

नगरबासीहरुिे आफुिे आफ्नो क्षमिा अनसुार र्ोगदान गरेको महसुस गने अवथथाको र्सजिना गररनेछ । 

 व्र्वसार्करको दार्रा विाउने र विी भन्दा विी व्र्वसार्ीहरुिाई कर र्िनि प्रोत्सार्हि गनि नगरमा 

र्वर्भन्न कार्िक्रम सर्हि प्रत्र्ेक वर्ि कर सप्ताह वा कर जागरण कार्िक्रम सञ्चािन गने िथा राजश्व 

संकिन कार्ििाई व्र्वथथीि गरी वडा कार्ाििर्हरुवाटै कर, शलु्क, दथिुर असुि गने कार्ििाई 

र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 वार्र्िक पेशा, व्र्वसार्, कर र घर वहािकर असुिी कार्ििाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क कानुन 

िजुिमा गरी कार्िन्वर्न ल्र्ाईनेछ । 

 अपाङ्ग, असहार्, अशक्त, दवैीप्रकोप र्पर्डि, िन्द र्पर्डि, जेष्ठ नागररक र एकि मर्हिाका 

सीफाररसहरु र्नशलु्क गररनेछ । साथै र्वपन्नहरुको शैर्क्षक र्सफाररसिाई समेि र्नःशलु्क गररने नीर्ििाई 

र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपार्िकामा दिाि नभएका िर आन्िरीक राजश्व, वार्णज्र्, घरेि ुिथा साना उद्योग जथिा 

कार्ाििर्मा दिाि भई गैंडाकोट नगरपार्िका के्षत्र भीत्र व्र्वसार् गरी आएका व्र्वसार्ीहरुिाई दिाि 

प्रकृर्ामा आउने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

 कुनैपर्न र्ोजनाहरुको सम्झौिा गनुि अगावै उपभोक्ता सर्मर्िका पदाधीकारीहरुिे आफुिे व्र्र्क्तगि रुपमा 

बझुाउनपुने सम्पर्त्त कर, व्र्वसार्कर र घरजग्गा वहािकर िगाएि र्नजको दार्र्त्वमा रहेका कर, शलु्क, 



- 17 - 

 

दथिुर आर्द चकु्ता गनि अर्नवार्ि गररनेछ । सो र्ोजनावाट िाभार्न्वि उपभोक्तािाई त्र्थिा कर र्िनि 

प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

 नगरपार्िकािाई आवश्र्क पने र्वर्त्तर् श्रोिको कर्मिाई पिूी गनि नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार, दािृ 

र्नकार् िथा सघ संथथा र नीजी श्रोि एवं नागररक समाज िगार्ि सवै सम्भाव्र् आन्िरीक एवं वाह्यर् 

के्षत्रका र्नकार्संग समन्वर् गरी र्वर्त्तर् श्रोिको कमीिाई परू्िि गररनेछ । 

 श्रोि व्र्वथथापनिाई र्थाथि परक र व्र्वर्थथि गनि ICT को प्रर्ोगिाई वि्वा र्दईनेछ । 

 नगरपार्िकािे प्राप्त गनुिपने कर, शलु्क, दथिुर अर्दको समरु्चि व्र्वथथापनका िार्ग उद्योग वार्णज्र् 

संघ िगाएि सरोकारवािासँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

(ङ) वन, वातावरण तथा मवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी नीमतहरुुः- 

 सामदुार्र्क वन उपभोक्ता सर्मर्िहरु संग सहकार्ि गरी सामदुार्र्क वन माफि ि आर्आजिन विाउन वन 

िथा वन पैदावरमा आधाररि उद्मर्शििा र्वकास िथा उद्योग व्र्वसार् संचािन, जडीवटुी एवं फिफुि 

खेिी र प्रशोधन कार्ििाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

 वन के्षत्रिाई अर्नर्र्न्त्रि डिेिो, चरीचरन, अर्िक्रमण र चोरी र्नकासीवाट प्रभावकारी िंङ्गिे संरक्षण 

गनि उपभोक्ताहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

 भ-ूउपर्ोग र्ोजना वनाई कार्ािन्वर्नमा जोड र्दईनेछ, साथै खेर्िर्ोग्र् जर्मनिाई प्िर्टङ्ग गनि पणूि रुपमा 

र्नरुत्साहीि गररनेछ । 

 जिाधार के्षत्रको संरक्षणका िार्ग वकृ्षारोपण पोखरी र्नमािण, मुहान संरक्षण िगार्िका कार्िहरु 

र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 Clean Gaindakot Green Gaindakot कार्िक्रमिाई अर्भर्ानकै रुपमा अगाडी बिाईनेछ । 

 नगर के्षत्रका टोि र्वकास संथथा माफि ि वािावरणीर् जनचेिना अर्भवरृ्ि गनि कार्िक्रम संञ्चानमा 

ल्र्ाईनेछ । 

 वािावरण संरक्षणका िागी सांथकृर्िक महत्वका वर, र्पपि रोपण कार्ि अगाडी बिाईने छ । 

 नगरमा र्नमािण भएका र गररने सडक कार्िक्रम संग Road Side Plantation र Bio Engineering  

पििीिाई समन्वार्ात्मक िंगिे अगाडी बिाईनेछ । 

 वािी पर्हरो, भःूक्षर् र्नर्न्त्रण र जिाधार संरक्षण गनि प्रवन्ध र्मिाईनेछ । 

 सडक, नािी, साविजर्नक र खलु्िा थथानमा फोहर फाल्नेिाई कारवाही गररनेछ र सो को प्रभावकारी 

अनगुमनको व्र्वथथा र्मिाईने छ । 

 भकुम्प जन्र् प्रकोप साथै र्वर्वध प्रर्ोजनको िार्ग खलु्िा के्षत्रको पर्हचान गरी संरक्षण र सम्वििन 

गररनेछ । 

 गैंडाकोट नगरिाई पणूि सरसफाईको अवथथामा प¥ुर्ाउन सवै वडाहरुमा पणूि सरसफाई उन्मखु कार्िक्रम 

संचािन गररनेछ। 

 नगरपार्िकािाई वािमैत्री नगर वनाउनका िार्ग र्स वर्ि र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु माफि ि र्नरन्िरिा र्दईने छ 

। 
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 थथानीर् र्वपद व्र्वथथापन सर्मर्ि माफि ि र्वपद ्जोर्खम न्र्रू्नकरण िर्ारीको कार्ि गररनेछ । 

 नगरपार्िकामा रहकेो र्वपद व्र्वथथापन आकर्थमक कोर् बरृ्ि गद ैिैजाने व्र्वथथा र्मिाईनेछ । 

 नगरपार्िकावाट र्नजी के्षत्रको साझेदारीमा शलु्कमा आधाररि फोहर संकिन प्रशोधन र व्र्वथथापन 

सेवाको सुरूवाि गररनेछ । 

 पवूािधारहरु र्नमािण गदाि वािावरण मैत्री बनाइने नीर्ि र्िइने छ । 

 प्रकृर्ि संरक्षण िथा व्र्वथथापन माफि ि जिवार् ु पररवििनमा सकारात्मक प्रभाव पने जनथिरका 

सजृनात्मक र िोकर्प्रर् र्ोजना िथा कृर्ाकिापहरु र्नर्र्मि सञ्चािन गररनेछ । 

 पानी र र्सको स्रोिको संरक्षण एवं दीगो उपर्ोग कार्म गनि आवश्र्क कार्ि गररनेछ । 

 पश ुछाडा नछोड्नका िार्ग सचेिना मिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 नीर्ज के्षत्रको सहकार्िमा औद्योर्गक र घरार्सी ठोस फोहोर उत्पादनकिािको पर्हचान गरी फोहरको मात्रा 

घटाउने, पनुप्रिर्ोग र उपर्ोग (3R) को नीर्ििाई िागू गररनेछ । 

 “मेरो र्ोिर मेरै व्र्वस्थापन” िाई अर्भर्ानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 ठोस फोहर मैिामा 3R–Reduce (प्रर्ोगमा घटाउन)ु, Reuse (पुनः प्रर्ोग) र Recycling   (प्रशोधन) 

गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

 संघ र प्रदशेसँगको समन्वर्मा वन्र्जन्िु र मानव वीचको सम्वन्ध सुमधरु वनाउदै वन्र्जन्िुको 

अर्िक्रमणवाट वार्िनािी र मानवीर् क्षिी जोगाउन नारार्णी नदी र्कनारके्षत्रमा सुरक्षाको उपर्कु्त प्रवन्ध 

र्मिाउन कार्ि प्रारम्भ गररने छ । 

 

(च) िासमकय व्यवस्था एवं सुिासन सम्वन्धी नीमतहरुुः- 

 नेपािको संर्वधान र थथानीर् सरकार संञ्चािन ऐन अनसुार थथानीर् िहिाई प्राप्त अर्धकार कार्ािन्वर्न 

गनि आवश्र्क ऐन काननुहरु र्नमािण गरी क्रमश कार्ािन्वर्न गद ैअगाडी बिाईनेछ । 

 नगरपार्िकार्भत्र रहेका भूर्महीन सुकुम्बासी, भूर्महीन दर्िि र अव्र्वर्थथि बसोबासीको र्नवेदन 

संकिन भैसकेको छ भने, नगरपार्िका र्भत्रका भरु्म सम्बर्न्ध समथर्ाहरु भरु्म सम्बर्न्ध समथर्ा 

समाधान आर्ोगसंगको समन्वर्मा टंुगोमा पुर्ािइने छ । 

 नगरपार्िकाको कार्ि सम्पादनिाई र्छटोछररिो, प्रर्वधीमैत्री, पारदशी र गुणथिरीर्िा कार्म गद ैभ्रष्टचार 

र्वरुिको शनु्र् सहनर्शििाको नीर्ि अविम्वन गररने छ । 

 नगरपार्िकाको नाममा रहकेो कमिचारी कल्र्ाणकोर्िाई विी प्रर्िफि प्राप्त हुने गरी र कमिचारी वगिको 

अर्धकिम र्हि प्रवििन हुने गरी पररचािन गररनेछ । साथै कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणार्ि 

िागू गररनेछ । 
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 सेवाग्राही हरुको सुर्वधािाई मध्र्नजर गद ैर्डर्जटि नागररक वडापत्र, हले्प डेथक आर्दको व्र्वथथा गदै 

सेवा र्िन आवश्र्क पने आवेदन फारमहरु नगरपार्िकाको वेवसाईड वाट प्राप्त गने सक्ने व्र्वथथा 

र्मिाईनेछ । 

 जनताको घरदैलोिा िेयर कायषक्रि सञ्चािन गद ै नगरवासीसंग सम्वाद र गुनासो सुन्ने पििीको 

र्वकास गररनेछ । 

 नगरपार्िकाका सवै वडा कार्ाििर्वाट संकिन हुने राजश्विाई Intranet Computer System माफि ि 

केर्न्िकृि प्रणािीमा आवि गराउने कार्ििाई थप व्र्वर्थथि वनाईनेछ । 

 नगरपार्िकावाट कार्ािन्वर्न हुने र्ोजना, कार्िक्रमहमा र्वर्त्तर् जोर्खम न्र्रू्नकरणका िार्ग र्नमािण र 

खररद प्रकृर्ािाई विी पारदशी र प्रर्िथपधाित्मक वनाउन E-Bidding िाई प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 

गररनेछ । 

 सुशासन, पारदर्शििा र जवाफदरे्हिा विाउन नगरपार्िकािे र्िएको समग्र नीर्ि र संचार्िि कार्िक्रम 

आर्ोजनािे पारेको सामार्जक प्रभावको िेखाजोखा गरी सामार्जक पररक्षणको साथसाथै आर्ोजना 

कार्िक्रमहरुमा साविर्जक पररक्षण र वडाथिरमा साविजर्नक सुनवुाई कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

 कार्ाििर्का सवारी साधन र अर्फस उपकरणहरुको र्मिव्र्र्ी िंगवाट पररचािन गररनेछ । 

 कोर्भड-१९ को सम्बेदनर्सििा िाई मध्र्नजर गद ैनगरपार्िकाका जनप्रर्िर्नर्धहरु र कमिचारीहरुिाई 

सूचना प्रर्वधीको  प्रर्ोगमा  उच्च सहभार्गिाका िार्ग अर्भमरु्खकरण कार्िक्रमहरु  संचािन गररनेछ । 

 जनप्रर्िर्नर्ध/ कमिचारीको क्षमिा अर्भवरृ्ि गनि Capacity Development Plan वनाई िागू गररनेछ । 

 पररवर्ििि सन्दभिमा संर्वधान र काननुिारा प्राप्त अर्धकारको प्रर्ोग र कििव्र् पािनाका िागी आवश्र्क 

मानव श्रोिको बैज्ञार्नक र ि्र्परक र्वशे्लर्ण गरी सेवा प्रवाहिाई चथुि, दरुुथि र प्रभावकारी बनाउन 

संगठन िथा व्र्वथथापन (O & M) सवेक्षण गररनेछ । 

 नगर प्रहरी सेवा गठन गने प्रकृर्ा अगार्ड बिाईनेछ । 

 र्वर्भन्न रारिहरुसंग कुटनैर्िक पहि गरी समकक्षीमा रहकेा शहरहरुसँग भर्गनी सम्वन्ध कार्म गनि पहि 

गररनेछ । 

 सेवाग्राहीहरुको सन्िुर्ष्ट मापन गने संर्न्त्रको थथापना गररनेछ । 

 सामार्जक सुरक्षा िथा व्र्र्क्तगि घटना दिाि प्रणािी सुदृिीकरण आर्ोजनािाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

 नगरपार्िकामा कार्िरि कमिचारीहिाई सेवाग्राही प्रर्ि अझ बिी उत्तरदार्ी एवम ् जवाफदहेी बनाउन 

दक्षिा अर्भबरृ्ि गने र्कर्समका कार्िक्रमहरु संचािन गने र सेवाग्राहीहरुिाई सहज र र्छटो छररिो रुपमा 

सेवा प्रवाह गने वािावरणको र्सजिना गररनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपार्िकामा कार्िरि कामिचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे िोके बमोर्जम सुर्बधा प्रदान गरी   

प्रोत्साहन थवरुप कार्ाििर्मा हार्जर भएको र्दनको खाजा खचि व्र्वथथा गररनेछ ।  

 नगरमा मर्हिा परामशि केन्ि संचािनका िार्ग आवश्र्क प्रकृर्ा अगार्ड बिाईनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपार्िकामा हुने दरै्नक एवं दीघिकार्िन काम कारवाहीको जवाफदरे्हिा र पारदर्शििाको 

मापन गररनेछ । 
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 र्वकासमा सबै सामार्जक संघ संथथाहरुको सुसुर्चि सर्क्रर् र साथिक सहभार्गिा र्नर्िि गररनेछ । 

 र्वकेर्न्िकरणिाई संथथागि गनि वडा/वथिी िहमा र्नणिर् प्रकृर्ामा जनसहभार्गिािाई अझ प्रभावकारी 

बनाइने छ । 

 जन गुनासोको सम्बोधन प्रणािीिाई व्र्वर्थथि गररद ैिर्गनेछ  । 

 उपभोक्ता अर्धकारिाई सुर्नर्िि गनि उपर्ोग्र् वथिु वा सेवाको गुणथिर पररमाण एवं मलू्र्को 

अर्नर्र्मििाबाट उपभोक्तािाई संरक्षण प्रदान गनि र्नर्र्मि अनगुमन गररनेछ । 

 उपभोक्ता अर्धकार सचेिनामिूक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 िर्क्षि वगिको ज्ञान र्शप र क्षमिा विाउन उनीहरुिे ग्रहण गनि सक्ने सन्दभि सामाग्रीहरुको र्नमािण गररनेछ 

। 

 नगरपार्िकाको र्वकासका िार्ग र्नजी के्षत्र, नागररक संथथाहरु, बरु्िजीवीहरु, र्वश्वर्वद्यािर् एवं र्िनका 

नवर्सजिनामा संिग्निा र साझेदारी गररनेछ । 

 सुशासन र र्वकास व्र्वथथापनसँग सम्बर्न्धि पारदर्शििा र जवाफदरे्हिाको औजार र संर्न्त्रको र्वकास र 

प्रर्ोग गररनेछ । 

 दशे बार्हर रहकेा गैंडाकोट बासीहरुसँग नगरको समरृ्िमा साझेदारी गने नीर्ि र्िइनेछ । 

 दीगो व्र्वथथापनका िार्ग सूचना आदानप्रदान, अनभुव आदानप्रदान जथिैः नीर्ि, कार्ि सम्पादन, 

अनगुमन र सेवा प्रवाह िाँचा प्रबि्धन गररनेछ । 

 साविजर्नक खचि र अनगुमनमा दक्षिा अर्भवरृ्ि गररनेछ । खचि व्र्वथथापन अन्िगिि िक्ष्र् अनरुुप खचि 

भएको नभएको र्नगरानी संर्न्त्रको र्वकास गररनेछ । 

 र्वज्ञान, प्रर्वर्ध र नवर्सजिनाको पहुचँका िार्ग रार्रिर् अन्िरािर्रिर् सहर्ोग आदानप्रदानमा उपर्कु्त पहि 

गररनेछ । 

 सरोकारवािाहरु सँगको समन्वर् सहकार्ि र साझेदारीको िार्ग सूचना र सञ्चार प्रर्वर्धको व्र्ापक 

प्रर्ोग गररनेछ । 

 गैंडाकोट नगरके्षत्र र्भत्रका रार्रिर् अन्िरार्रिर् रुपमा ख्र्ार्िप्राप्त व्र्र्क्तहरुिाई गैंडाकोट सद्भावना दिूका 

रुपमा सम्मान गररनेछ । 

 मेिर्मिापकिाि हरुका िार्ग सचेिना मिुक कार्िक्रम संचािन गरी लववािमुक्त गैंडाकोट र्नमािण 

अर्भर्ान अगाडी बिाईने छ । 

 सुसासनका िालग समिा र न्र्ार्मा आाधाररि गैंडाकोट अर्भर्ानिाई आत्मसाि गररने छ ।  

 चाि ुआर्थिक वर्ि २०७७/०७८ का िार्ग थवीकृि भई सम्पन्न हुन  नसकेका अधरुा र्वकास र्नमािण 

कार्िक्रमहरुिाई आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 
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नगर सभासदज््र्हूरु, 

आगामी आर्थिक वर्िको मिू कार्िभार भनेको "संमृध गैंडाकोट मिाअलभर्ान विय" िाई साथिक िुल्र्ाउने नै 

हो ।  जनिाको जीवन जोगाउँने, आर्थिक र्वकास, समरृ्ि र समावेशी र्वकासका िार्ग केन्िीि भएर कार्ि गने नै 

हो । आत्मर्नभिर नगरको रुपमा र्वकास गनिका िार्ग सक्षम र आम्दानीका नर्ाँ नर्ाँ के्षत्रहरुको पर्हचान गनि 

र्वशेर् पहि गररनेछ । करका दरिाई होइन दार्रािाई बिाउने र सबैिाई करको दार्रार्भत्र समावेश गने 

िफि हरुमा ध्र्ान केर्न्िि रहनेछ । खानेपानी, र्सँचाई,सडक, र्वद्यिु र सञ्चार नपगेुका वडाका टोि िथा गाउँहरुमा 

र्ी पवूािधार र्वकासिाई प्राथर्मकिामा रार्खनेछ । नगरपार्िकाबाट सेवा प्रदान गररने इकाईहरुको पवूािधार, 

प्रर्वर्ध र जनशर्क्तका र्हसाबिे सुसम्पन्न गररनेछ ।  सुशासन सुदृर्िकरणमा नागररक र्नगरानीिाई प्रोत्सार्हि 

गररनेछ । भ्रष्टाचार शनु्र् सहनर्शििािाई संथथागिरुपमा र्वकास गनि पारदर्शििा, जवाफदहेीिा, 

सहभार्गिामिुक र्जम्मेवारीपनको र्वकासमा जोड र्दइनेछ ।  

      अन्िमा र्स नगरको र्वकासमा साझेदारी र सहर्ोग गने नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदशे सरकार,र्वकास 

साझेदार संथथाहरु, नागररक समाज, राजनीर्िक दि, र्नजी के्षत्र, गैर सरकारी संथथा, पत्रकार िथा आमसञ्चार 

के्षत्र, नेपाि नगरपार्िका संघ र अन्र् संघ संथथा िगार्ि सम्पणूि कमिचारी िथा नगरवासी दाजभुाई, र्ददी 

बर्हनीहरुमा धन्र्वाद व्र्क्त गदिछु । वार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा महत्वपणूि सहर्ोग परु् र्ाउने सबै 

जनप्रर्िर्नर्ध, कमिचारी, र्वज्ञ, राजनीर्िक दि, संघसंथथा सबैमा ह्रदर्दरे्ख धन्र्वाद व्र्क्त गद ैकोर्भड १९ को 

महामारीबाट सुरर्क्षि रहद ैर्स नीर्ि िथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्नमा सबै पक्षको साथ र  सहर्ोग प्राप्त 

हुनेमा र्वश्वास व्र्क्त गदिछु ।  

धन्र्वाद 


