
 

गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्यक्रम 

यस नगरसभामा उपस्थित नगर सभाका आदरणीय सदथय ज्यहूरु 

वततमानमा स्वश्वव्यापी  संक्रमणको रुपमा फैस्िरहकेो कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण बाट मानव सभ्यता र मानव जास्त मास्ि 

नै अकल्पनीय संकट आइपरेको छ ।  महामारी स्वरुद्द जट्ुन परेको यस कस्िन घडीमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवथिा थिापना 

पश्चात ऐस्तहास्सक स्नवातचनबाट जनस्नवातस्चत भई थिास्नय सरकार संचािनको महत्वपूणत अस्भभारा ग्रहण गदै आज यस गै ैँडाकोट 

नगरको सात ैँ  ऐस्तहास्सक एंव गररमामय नगर सभामा आगामी आस्ितक वर्त २०७७/०७८ को वास्र्तक नीस्त तिा कायतक्रम प्रथतुत गनत 

पाउैँदा अत्यन्त्तै ग रवको अनुभसु्त भएको छ । प्रथतुत नीस्त तिा कायतक्रमिे नगरवासीको जीवन रक्षा गने, स्जस्वको पाजतनमा टेवा 

पुयातउने तिा महामारी बाट प्रभास्वत भएको नगरको स्वकास प्रस्क्रयािाई समेत मास्ि उिाउने कायतमा योगदान पुयातउने छ भन्त्ने स्वश्वास 

स्िएको छु  । 

देशमा स्वस्भन्त्न कािखण्डमा सम्पन्त्न ऐस्तहास्सक जन आन्त्दोिनहरुको उपिस्धि थवरुप संस्विान सभाबाट स्नस्मतत नेपािको 

संस्विान अनुसार जनताको आफ्नो घरदैिोको सरकार थिास्पत गनत थिानीय तहको स्नवातचनमा अत्यन्त्तै उत्साह एंव उल्िासपूणत 

ढंगबाट सहभागी भई हामीिाई यस नगरको भस्वष्य कोने गहन स्जम्मेवारी प्रदान गनुतहुने सम्पूणत नगरवासीहरुमा हास्दतक कृतज्ञता एंव 

िन्त्यवाद व्यक्त गनत चाहन्त्छु ।  

नेपािको सावतभ मसत्ता, थवास्िनता, भ गोस्िक अखण्डता, रास्ष्ियस्हत, रास्ष्िय थवास्भमान िोकतन्त्र थिापनाका िास्ग 

भएका स्वस्भन्त्न आन्त्दोिन हरुमा आफ्नो अमलू्य जीवन उत्सगत गनुतहुने सम्पूणत ज्ञात-अज्ञात सस्हदहरु प्रस्त भावपूणत श्रद्दान्त्जिी अपतण 

गदतछु  । स्त आन्त्दोिनहरुको नेततृ्व गनुतहनेु अग्रजहरुप्रस्त उच्च सम्मान व्यक्त गदै नेपािी समाजको रुपान्त्तरणमा उहाैँहरुिे पुयातउनु 

भएको महान योगदानको पनु: थमरण गनत चाहन्त्छु ।  

स्वश्वव्यापी रुपमा फैस्िरहकेो कोस्भड - १९ को माहामारी बाट थवदशे तिा स्वदेशमा जीवन गमुाउनु भएका सम्पूणत 

स्ददीबस्हनी तिा दाजभुाईप्रस्त हास्दतक श्रद्धाा्जिी अपतण गदै शोकाकुि पररवार प्रस्त  गस्हरो समबेदना प्रकट गदतछु । कोस्भड- १९ बाट 

थवदेश तिा स्वदशेमा संक्रस्मत सम्पूणत नेपास्िहरुमा शीध्र थवाथ्य िाभको कामना गदतछु । 

संकटको यस घडीमा एकजटु भई माहामारीको रोकिाम स्नयन्त्रण र उपचारको कायतमा अग्रपंस्क्तमा अहोरार खस्टनहुुने 

स्चस्कत्सक, थवथ्यकमी सरसफाइकमी, एम्बुिेन्त्स चािक, िगायत राथिसेवक कमतचारीको योगदानको  उच्च प्रशंसा गदतछु  । 

जोस्खमपूणत यस पररस्थिस्तमा आ-आफ्नो तहबाट खस्टनु हुने जनप्रस्तस्नस्ि, राजनीस्तक दि, संचारकमी उद्योगी, व्यवसायी स्नस्ज क्षेर, 

नागररक समाज िगायत सबै व्यस्क्त संघ संथिाहरुिाई िन्त्यबाद स्दन चाहान्त्छु । सािै स्पस्डतहरुको राहत एवं व्यवथिापनका िास्ग  

गैंडाकोट नगरपास्िकािे थिापना गरेको स्वपद व्यवथिापन कोर्मा थवैस्च्छक रुपमा योगदान गनुतहुने स्वद्याियहरु, बैंक तिा स्वत्तीय 

संथिा, व्यस्क्त तिा अन्त्य संघ संथिा एवं थवाथ्य सामाग्री तिा स्जन्त्सी सामान सहयोग गनुतहुने सबै महानुभाव प्रस्त आभार प्रकट गदतछु । 

सािै गैंडाकोट नगरपास्िका एवं नगरवासीहरुको स्हत र सम्वसृ्द्धाका िास्ग योगदान पुयातउनु हुने आम नागररक, स्वस्भन्त्न राजनीस्तक 

दिहरु, संघसंथिाहरु, बुस्द्धास्जस्व, समाजसेवी, परकार िगायत सम्पूणत महानुभावहरुमा हास्दतक सम्मान व्यक्त गदतछु । 

 

संघीयताको पणूत कायातन्त्वयनको क्रममा तत्काि कायत संचािनका िास्ग हामीमा नीस्तगत एवं कानुन अथपथटता रहकेो 

भएतापस्न आगामी स्दनहरूमा बन्त्ने संघ, प्रदेश र थिानीय सरकारका अस्िकार, दास्यत्व एवम ् स्जम्मेवारी सम्वन्त्िी प्रष्ट व्यवथिाहरु 

सस्हतका कानुनहरुबाट यी तीन तहका सरकारहरुको अन्त्तरसम्वन्त्ि, स्रोतसािनको बाैँडफाैँड, राजश्वको पररचािन जथता स्वर्यहरुमा 

पक्कै पस्न थपष्ट र व्यवस्थित हुैँद ैजानेछ भन्त्ने हाम्रो पूणत स्वश्वास छ  ।  आज हामी नागररकहरुको उितदो आवश्यकता र चाहाना र 

आफ्नो टोि आैँगनमा स्वकासका गस्तस्वस्िहरु स्छटो आइपुग्न सकुन भन्त्ने इच्छािाई उस्चत तवरिे सम्बोिन गनुतपने चनु स्तपूणत घडीमा 

उस्भएका छौं । नेपाि सरकारबाट हामीिाई प्राप्त हुने स्सस्मत स्वस्त्तय अनुदान र शशतत अनदुान तिा नगरको अत्यन्त्तै सानो र सीस्मत 

अवथिामा रहकेो आन्त्तररक स्रोतको दायरास्भर रहरे समग्र नगरिाई माहामारीबाट मकु्त गराउदै  समसृ्द्धा उन्त्मखु र ससु्विा सम्पन्त्न बनाउन 

दु्रततर ढंगबाट स्वकास स्नमातणका गस्तस्वस्ििाई अगास्ड बढाउनुपने गहन स्जम्मेवारीमा रहकेा छ  ।  

हाम्रो ५ वर्े कायतकािको च िो वर्तमा प्रवेश गरेका हामी अझै सरुुका केही समय त कररव कररव नगर र वडा कायातियहरुको 

भ स्तक पूवातिारको समसु्चत व्यवथिापन, सेवा प्रवाहका संयन्त्र र पद्धास्तहरुको स्वकास, नगरको दीघतकास्िन सोच (Vision, 

Mission, Goal / Objective) तय गरी नगरको आवस्िक योजना, स्वस्भन्त्न क्षेरगत गरुुयोजना तिा योजनाहरु, स्वस्भन्त्न कायतस्विी 

तिा स्नदेस्शकाहरु र मापदण्डहरुको स्नमातण गरी नगरको स्दगो  स्वकास व्यवथिापनका आिार थतम्भहरु तयार गने स्दशामा नै तस्ल्िन 

भईरहदा कोस्भड-१९ मा बततमान माहमाररिे िप जस्टिता सजृनागरेको छ  । स्यनै चनु तीहरुका स्वच आम नगरवास्सहरुिाई स्छटो, 

छररतो, भरपदो र रसु्टरस्हत सेवा ससु्बिाहरु उपिधि गराउनु पने दास्यत्व हास्म मास्ि छ । 
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वततमानको यस अवथिामा आगास्म आस्ितक वर्तको बजटे तिा कायतक्रम तजुतमा गदात संस्विानिे व्यवथिा गरे मतुास्वक 

समाजवाद तफत  उन्त्मखु गैंडाकोट स्नमातण अस्भयानिाई साितकता स्दने आिारमा रही नगरको समग्र थवाथ्य सरुक्षािाई उच्च 

प्रािस्मकतामा राख्दै प्रथततु नीती तिा कायतक्रम तजुतमा गदात मिूतः स्नम्न दथतावेज तिा मागत दशतनिाई आिारको रुपमा स्िइएको छ । 

१. नेपािको संस्विान  

२. थिानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 

३. नेपाि सरकारको आस्ितक वर्त २०७७/०७८ को बजटे बक्तव्य 

४. गण्डकी प्रदेश सरकारको आस्ितक वर्त २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य 

५. रास्ष्िय प्राकृस्तक श्रोत तिा स्वत्त आयोग 

६. अन्त्तर सरकारी स्बत्त धयवथिापन ऐन २०७४ 

७. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त स्वत्तीय समानीकरण र सशतत अनुदानको बजेट  

८. तत्कास्िन आवश्यकता पस्हचान तिा कोस्भड -१९ जोस्खमको सम्बेदनस्शिता 

९. रास्ष्िय योजना आयोगका स्वस्भन्त्न योजनाहरु  

१०. स्दगो स्वकासका  िक्ष्यहरु 

बजेट तिा कायतक्रम तयारीको क्रममा केन्त्द्र र प्रदशे बाट प्राप्त बजटे सीमा र नगरपास्िकाको श्रोत अनुमान तिा बजेट सीमा 

स्निातरण सस्मस्तबाट तय गररएको सीमा स्भर रही वडा सस्मस्तहरु माफत त वडा थतरमा संचािन हुने आस्ितक, सामास्जक, पूवातिार 

स्वकास िगाएतका कायतक्रम तिा योजनाहरुको छिफि र प्रािस्मस्ककरण गरी नगरपास्िकामा प्राप्त गररने छ । त्यसपस्छ आस्ितक, 

सामास्जक, पूवातिार स्वकास, स्वपन्त्न वगत र प्रबितनात्मक क्षेर तफत का कायतक्रमहरुको समते अध्ययन गरी वडा थतरीय प्रािस्मकतामा 

रहकेा योजना तिा कायतक्रमहरु र नेपाि सरकार तिा प्रदशे सरकारको िगानी र सहयोगमा संचािन गररने िूिा पवूातिार स्वकासका 

कायतक्रमहरु तिा सावतजस्नक स्नजी साझेदारी अविारणामा स्नजी क्षेरको िगानीमा संचािन गनत पहि गने शहरी ससु्विा स्वथतारका 

पूवातिारहरु र अन्त्य स्वकास साझदेार तिा बाह्य िगानीकतातहरुको िगानीिाई प्रोत्सास्हत गरी स्नमातण, स्चािन र व्यवथिापन गररने 

िूिा पूवातिर स्वकासका कायतक्रमहरुको वगीकरण गरी प्रािस्मकता स्निातरण गररने छ । सािै स्वकास कायतक्रम तिा बजेट तजुतमा गदात 

नेपाि सरकार तिा प्रदेश सरकारको कोस्भड उत्तरदायी नीस्त तिा कायतक्रमहरु र मागत स्नदशेन संग तािमेि स्मिाइनेछ  । उक्त 

कायतक्रमहरु  गदात देशि ेनै अविम्वन गरेको दीगो स्वकास िक्ष्य प्रास्प्त गनतका िास्ग समते नीस्त, कायतक्रम तिा बजेट सो प्रस्त स्नस्दतष्ट 

हुनेछन् । यस नगरपास्िकाको समसृ्द्धाकाका िास्ग स्नम्न कुरािाई प्रमखु आिारका रुपमा स्िईनेछ ।  

 कोस्भड-१९ को जोस्खम तिा सो बाट ससृ्जत थवाथ्य समथया न्त्यनूीकरण  

 कास्िगण्डकी कररडोर 

 स्व.पी. अन्त्तरातस्ष्िय खेि ग्राम 

 नारायणी नदी स्कनारबाट पयात पयतटन मागत 

 गरीबी मकु्त गैंडाकोट अस्भयान ( स्वशेर् रोजगारी तिा गररवी स्नवारण कायतक्रम ) 

 १ वडा १  स्वस्शस्ष्टकरण उत्पादन/सेवा 

 सास्हत्य, संथकृस्त, किा र पयतटनको स्वकास 

 मनमोहन रास्ष्िय रंगशािा 

 शैस्क्षक हब (स्शक्षाको केन्त्द्र)का रुपमा स्वकास 

 सामास्जक संघ संथिा एवं सहकारीहरुको स्वकास 

 Connecting गैंडाकोट अस्भयान  

 Smart – Gaindakot  

 स्नस्ज क्षेरको िगानीमा म िाकास्िका केबुिकार स्नमातण आस्द । 
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आगालम आलथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेट, कार्यक्रम सम्बन्धी नीलिगि व्र्वस्था 

देशिे स्वगत दईु दशकमा गररवी स्नवारण र मानव स्वकासमा महत्वपूणत उपिस्धि हास्सि गरेको सन्त्दभतमा दीगो स्वकास 

िक्ष्यका पररसचूकहरुिाई थिानीय तहको योजना स्नमातणमा समावेश गदात अझ सहज हुने स्नस्श्चत छ । रास्ष्िय योजना आयोग, नेपाि 

सरकारको आिारस्शिा प्रस्तवदेनको आिारमा दीगो स्वकास िक्ष्यको मागतमा हामी गईसकेका छौं तर कोस्भड-१९ को महामारीबाट 

मानव जास्तिे अपुरणीय क्षस्त व्यहोरररहकेो अवथिामा यो महामारीको अन्त्त्य कस्हिे हुन्त्छ कसैिे भन्त्न सक्ने अवथिा छैन  । सरकारि े

िागु गरेको िकडाउनको कारण िामो समय सम्म  सबै सरकारी सेवा प्रभास्वत भएका छन् । पयतटन व्यवसाय यातायात सेवा, क्षैस्क्षक 

संथिा अझै सम्म पूणत रुपमा बन्त्दनै छन ् । उद्योग किकारखाना, स्वकास र पूवातिार स्नमातणका कायत, कृस्र् क्षेर तिा बजार प्रभास्वत 

भएका छन् । रोजगारीका अवसरहरु खसु्म्चदै गएका छन् । बैदेस्शक रोजगारीमा रहकेाहरु एवं थवदशेमा नै ज्यािा मजदरुी गने व्यस्क्तहरु 

समथयामा परेका छन् । सारा अिततन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको यस स्वर्म पररस्थिस्तमा राहात उद्धाार िगायत प्रकोप व्यवथिापनका 

कायतहरु गद ै   थिानीय तहमा दीगो स्वकास िक्ष्यिाई आत्मसात गरी जनताको जीवनमा सिुार ल्याउनका िास्ग िक्ष्य स्निातरण, 

कायातन्त्वयन र अनुगमन गरी समसृ्द्धा हास्सि हुनेछ भन्त्ने नीस्तबाट गैंडाकोट नगरपास्िका स्नस्दतष्ट हुनेछ । नगरको स्वकासका िास्ग नेपाि 

सरकार, रास्ष्िय योजना आयोगिे दीगो स्वकास िक्ष्य प्रास्प्तका िास्ग व्यवथिा गरे अनुरुप यस नगरपास्िकाबाट पस्न बजटे स्वस्नयोजन 

गररने छ । नगर स्वकासका नीस्तगत व्यवथिाहरु दीगो स्वकास िक्ष्य प्रास्प्तका आयामहरु जनता, समदृ्धाी, शास्न्त्त, प्राकृस्तक सम्पदा र 

सहकायत प्रस्त पररिस्क्षत हनेुछन ्।  

 

आदरणीय सभाका सदथय स्मरहरु,  

नगरपास्िकावाट संचािन गररने स्वकासका गस्तस्विीहरुिाई स्दशा स्नदेशन गनत स्सस्मत श्रोत सािनहरुि े अस्सस्मत 

आवश्यक्तािाई संवोिन गरी वढी प्रस्तफि दायक क्षेरमा िगानी गरी स्वकाशको अस्भयानिाई साितक वनाउन यसै वर्तको वजेट माफत त 

नगर स्वकासको ५ वर्े आवस्िक योजना तजुतमा गरी सोही वमोस्जम कायतक्रमहरु संचािन गररने छ । अब म यसै वर्तको बजेट कायतक्रम 

सम्बन्त्िी नीस्तगत व्यवथिाका बारेमा उल्िेख गनत चाहान्त्छु । 

 

(क) पूवायधार िथा भौलिक लवकास सम्वन्धी नीलिहरु  

 तरंुगे खोिाबाट गैंडाकोट नगर क्षेरभरर सफा र थवच्छ खानेपानी स्वतरणको िास्ग  स्वथततृ खानेपानीको सवेक्षण ( DPR ) 

तयार गरर संस्घय सरकार समक्ष स्नमातणका िास्ग पहि गररनेछ । 

 नगरभीरका कच्ची सडकिाई थतरउन्त्नती गरी वाहै्र मस्हना सडक स्चािन सहज वनाईनेछ । 

 नगरस्भरका कािोपरे सडकहरुक ममतत गरी खाल्डाखलु्डी मकु्त वनाईनेछ । 

 संघ र प्रदेशसैँगको समन्त्वय, सहकायत र सह-िगानीमा दीघतकास्िन महत्वका पूवातिारको स्वकासमा स्वशेर् जोड स्दईनेछ । 

 शहरर स न्त्दयतका िास्ग एकघर– एक विरुिा तिा एक वडा एक हररर्ािी पाकय  कायतक्रम संचािन गने नीस्त स्िईनेछ ।  

 नगरस्भरका सामदुास्यक वनको वततमान अवथिा अध्ययन गरी सोको संरक्षण, स्वकास र उपयकु्त व्यवथिापन का िास्ग कायत 

प्रारम्भ गररने छ । 

 सडकका स्कनारमा वकृ्षारोपण कायतक्रम सम्वन्त्िमा अध्ययन सस्हत हररयाली नगर काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 वढ्दो शहरीकरण र यातायतका सािनको चापिाई मध्यनजर गदै स्नस्श्चत मापदण्ड मास्ि स्नमातण हनेु घरहरुमा पास्कत ङ थिि 

अण्डर ग्राउण्ड पाकीङिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 नारायणी नदी स्कनारमा थनान थिि र शवदाह थििहरुिाई िप व्यवस्थित गदै िस्गने छ सािै नारायणी तटीय क्षेर 

व्यवथिापन प्रस्क्रयािाइ बैज्ञास्नक रुपामा अगाडी बढाइनेछ । 

 गैंडाकोट चक्रपि स्नमातणको िागी वडा नं. १०-१७ सस्हतका क्षेरहरु समेटी स्वथततृ सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्तवेदन (DPR) 

िगाएतका अन्त्य शान्त्दभीक कायतहरु अगाडी वढाईनेछ । 
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 संघीय सरकार  र प्रदेश सरकार संग समन्त्वय गरी नगरक्षेर स्भर सवै थिानमा यसै आस्ितक वर्तमा स्वद्यतु स्वथतारको कायतिाई 

पूणतता स्दईनेछ । 

 स्वद्यसु्तय घरनक्सा पास प्रणािी (EBPS) िागू गरी नक्सापास प्रकृयािाई सरिीकृत गनत उपयकु्त प्रयास गररनेछ । 

 उज्यालो सडक काययक्रम अन्त्तरगत नगरिाई सिै उज्यािो वनाउन सडकवत्तीका िास्ग सरोकारवािा स्नकायहरुको 

समन्त्वयमा िप कायतक्रम अगाडी वढाईनेछ । 

 नगरस्भरका सम्पूणत सरकारी, सावतजस्नक ऐिानी पती जग्गाहरु पस्हचान गरी रेखाकंन तिा िेखाकंन एवम ्संरक्षण गने तफत  

उपयकु्त कारवाही अगाडी वढाईनेछ । 

 अिरुा तिा क्रमागत आयोजनाहरुिाई प्रािस्मकता स्दई सम्पन्त्न गदै िस्गनेछ । 

 पूवातिारको स्वकास गदात मस्हिामैरी, वािमैरी, अपांगमैरी र वातावरणमैरी हुने गरी कायतक्रम कायातन्त्वयन गने नीस्त स्िईनेछ 

। 

 पूवातिार तिा संरचनाहरुको गुणथतर कायम गने कायतिाई प्रभावकारी वनाउन उपभोक्ता सस्मस्त र अनगुमन सस्मस्तिाई िप 

प्रभावकारी वनाईने छ । 

 नगरको पस्हचान स्दने रोजगारी र थवरोजगारीता सजृना गने थिानीय स्रोत सािनको अस्िकतम प्रयोग गने योजना 

कायतक्रमिाई प्रािस्मकता स्दई गररवी न्त्यनूीकरण एवं समावेशी स्वकासवाट सामास्जक स्वभेद कम गदै जाने नीस्त स्िईनेछ । 

 सडक बोडत नेपािसंगको सहकायतमा आगामी वर्त मखु्य सडकहरूिाई स्नयस्मत ममतत सिुार तिा थतरोन्त्नतीका कायतक्रमहरु 

कायातन्त्वयन गररनेछ ।  

 स्वकासको दृष्टीिे पछाडी परेका वडाहरुमा सन्त्तुस्ित स्वकास गने नीस्त अविम्वन गररनेछ । 

 नगरमा टुके्र योजनाका कारणिे अपेस्क्षत उपिधिी हास्सि गनत कस्िनाई भै रहकेो सन्त्दभतमा एस्ककृत ढंगवाट कायतक्रम 

संचािन गने पूवातिार स्वकास र आयमिूक कायतक्रमहरुमा िगानी केस्न्त्द्रत गने व्यवथिा स्मिाईनेछ । 

 नगरथतरीय ग रवका आयोजना छन ट गरी प्रािस्मकताका साि कायातन्त्वयन गररनेछ ।   

 Smart नगर अविारणा अन्त्तगतत नगरप्रोफाईि तिा Address Mapping कायातन्त्वयन गने कायत अगाडी बढाइने छ ।  

 नारायणी तटीय हस्दत देखी स्रवेणी सम्मको बैकस्ल्पक राजमागत स्नमातणका िास्ग संघमा पहि गररने छ । 

 बाैँझो जग्गाको उपयोग गदै कृस्र् उत्पादन र उत्पादकत्व  बढाउन भसू्मगत स्संचाईिाई यस वर्त पस्न स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

 शुद्धा खानेपानीको व्यवथिा र श चािय नहुने घरिरुीको पस्हचान गरी श चािय प्रयोग र शुद्धा पानीको उपिधिताको 

ससु्नस्श्चत गररनेछ ।  

 नगर स्भरका सम्पूणत नगरवास्सहरुिाई सफा तिा शदु्धा खानेपानीको ससु्नस्श्चत गने सन्त्दभतमा गडाम्दी खानेपानी योजना यस ै

वर्तस्भर  संचािन गररनेछ । 

 एक सामुदालर्क वन एक जिाधार स्नमातण गनत सस्मस्त र सामदुास्यक वनसैँग साझेदारी गररनेछ । 

 भकूम्प प्रस्तरोिात्मक पूवातिार स्नमातणिाई अस्नवायत गररनेछ । 

 नगर क्षेरस्भर औद्योस्गक ग्रामको थिापना गनत िप औद्योस्गक स्वकासका िास्ग पूवातिारको पहुैँच स्वथतार गररनेछ । 

 दगु्ि उत्पादक सहकारीसैँगको सहकायतमा आिसु्नक डेरी माफत त दिू उत्पादन, प्रशोिन र स्वतरणको व्यवथिा स्मिाईने छ । 

 राजमागत छेउमा रास्खएका अवैि साइन बोडत हटाइने छ र असरुस्क्षत चोकहरुमा सडक ऐनाको व्यवथिा गररनेछ । 

 नारायणी नदी, जयश्री खोिा, बेस्ल्डहा खोिा, घोके्र खोिा, ताउन खोिा, ककरस्रोत खोिा र झराही खोिामा कटान र बाढी 

स्नयन्त्रणका िास्ग प्रािस्मकताका साि काम गररनेछ । 

 दैस्व प्रकोपको समयमा सरुस्क्षत रहनका िास्ग हरेक टोिमा सरुस्क्षत थिानहरु तोस्कनेछ । 

 हररत क्षेर स्वकासका िास्ग संभास्वत क्षेरहरुको स्निातरण गरर स्वकास गररने छ । 
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 भ गोस्िक रुपमा स्वकट रहकेा वडा नं ३, १४ र १८ का क्षरेहरुमा पूवातिार स्वकास सेवा प्रवाह सहस्जकरणका िास्ग 

प्रािस्मकताका साि कायत अगाडी वढाइने छ । 

 गैंडाकोट नगरपास्िका क्षेरका प्रवेश नाकाहरु (गैंडाकोट र झराहीखोिा) मा नगर सीमा प्रवेशको सचूना मिुक जानकारी र  

CCTV जडान गररनेछ । 

 आगिागीबाट जनिनमा पनत सक्ने जोस्खम न्त्यनूीकरण िागी अन्त्तर थिास्नय तहको साझेदारीमा दमकिको व्यवथिा गररनेछ 

। 

 खानेपानी तिा सरसफाई उपभोक्ता सस्मस्त सैँग समन्त्वय गरर पानी स्वतरण भईरहकेा पाईप िाईनमा आगिागी हुैँदाका 

बखतमा पानी प्रयोग गनत पाईप सकेटको व्यवथिा गररनेछ । 

 सांथकृस्तक, िास्मतक सम्पदाहरुिाई संरक्षण, प्रवितन  र सम्बितन  गने नीस्त अबिम्बन गररनेछ ।  

 नगर भीरका सवै वडाहरुमा वडा कायातिय भवन स्नमातण कायतिाई प्रािस्मकताका साि स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

 नगरपास्िकाको िूिो िनराशीको बजटे िस्क्षत समहूरुिाई साना साना टुके्र योजनामा छररएकोिे अपेस्क्षत उपिधिी हास्सि 

हुन कस्िनाई महससु भइरहकेो सन्त्दभतमा िस्क्षत समहूको बजटेिाई स्नस्श्चत नीस्त मापदण्ड बनाई औस्चत्यका आिारमा 

एस्ककृत ढंगबाट कायतक्रम गने, पूवातिार स्वकास, सीप, क्षमता स्वकास र आयमिूक कायतक्रमहरुमा िगानी केस्न्त्द्रत गने 

व्यवथिा स्मिाईनेछ ।  

 दु्रत गस्तमा इन्त्टरनेट ससु्विा स्वथतार गनतका िास्ग नेपाि दरुसंचार संथिानसंग समन्त्वय गरी फाइबर नेटवकत  स्वथतार गने  

कायतिाई अगाडी बढाईनेछ । 

 गण्डकी प्रदशे सरकार संगको सहकायतमा ससु्बिा सम्पन्त्न आिसु्नक सभाहि स्नमातण कायत अगाडी बढाइनेछ । 

 

 (ख) राजश्व िथा श्रोि पररचािन सम्वन्धी नीलिहरु 

 नगरपास्िकाको आन्त्तररक श्रोतको उच्चतम पररचािनका िास्ग आस्ितक ऐनिे स्नदेस्शत गरेका कर, दथतुर, सेवा शुल्कका 

क्षेरहरुको दायरा फरास्किो गद ैनगरको श्रोत पररचािनमा सबै क्षेर र वगतका नगरबासीहरुिे आफुिे आफ्नो क्षमता अनुसार 

योगदान गरेको महससु गने अवथिाको स्सजतना गररनेछ । 

 व्यवसायकरको दायरा वढाउने र वढी भन्त्दा वढी व्यवसायीहरुिाई कर स्तनत प्रोत्सास्हत गनत नगरमा स्वस्भन्त्न कायतक्रम सस्हत 

प्रत्येक वर्त कर सप्ताह वा कर जागरण कायतक्रम स्चािन गने तिा राजश्व संकिन कायतिाई व्यवथिीत गरी वडा 

कायातियहरुवाटै कर, शुल्क, दथतुर असिु गने कायतिाई सहज र स्वथताररत गररनेछ । 

 वास्र्तक पेशा, व्यवसाय, कर र घर वहािकर असिुी कायतिाई िप प्रभावकारी वनाउन वडा सस्मस्त र टोि संथिाहरुिाई 

पररचािन तिा जम्मरेवार वनाईने छ । 

 नगरपास्िकामा सेवाग्राहीहरुिे सबै स्कस्समका राजश्व, कर दथतुर र सेवा शुल्क बझुाए पस्छ सेवाग्राहीको मोबाइिमा SMS  

सेवाको माध्यमबाट कर स्तरेको जानकारी सस्हत िन्त्यवाद ज्ञापन गनत सफ्टवेयर पद्धास्तिाई प्रभावकारी रुपमा कायातन्त्वयन  

गररनेछ  ।  

 बजेटको दरवन्त्दीमा तोस्कएको व्यवसायको प्रकार, प्रकृती र शे्रणी अनुसारको दररेटमा कर भकु्तानी गनत नसक्ने अती 

न्त्यनूथतरको कुना, काप्चा तिा अती कम चल्ती स्फरतीको िाउमा रहकेो व्यवसायिाई सम्वस्न्त्ित वडाको स्सफाररसमा शे्रणी 

स्वस्हन मानी न्त्यनूतम रु. ५०० मा नघटाई वास्र्तक व्यवसायकर स्िई करको दायरािाई िस्चिो र फरास्किो पाररनेछ । 

 नगरस्भर चल्ने टाैँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ईररक्साहरु दतात गरी करको दायरामा ल्याईने छ ।  

 अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, दैवीप्रकोप स्पस्डत, द्धान्त्द स्पस्डत, जेष्ठ नागररक र एकि मस्हिाका सीफाररसहरु स्नशुल्क गररनेछ 

। सािै स्वपन्त्नहरुको शैस्क्षक स्सफाररसिाई समेत स्नःशुल्क गररने छ । 

 गैंडाकोट नगरपास्िकामा दतात नभएका तर आन्त्तरीक राजश्व, वास्णज्य, घरेि ुतिा साना उद्योग जथता कायातियमा दतात भई 

गैंडाकोट नगरपास्िका क्षेर भीर व्यवसाय गरी आएका व्यवसायीहरुिाई दतात प्रकृयामा आउने व्यवथिा स्मिाइनेछ । 
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 आफु वा एकाघरका सदथयिे नगरिाई भकु्तान गनुतपने कर, शुल्क, दथतुर समयमा भकु्तान नगरी वक्य ता राख्ने करदातािाई 

नगरपास्िकावाट प्रदान गररने कुनै पनी सीफारीस, सेवा ससु्विामा रोक्का गररनेछ । तर कुनै शुल्क, दथतुर भकु्तान गने 

समयावस्ि रहकेो अवथिािाई (चाि ुआ.व.)त्यथतो वन्त्देज गररने छैन ्। 

 कुनैपस्न योजनाहरुको सम्झ ता गनुत अगावै उपभोक्ता सस्मस्तका पदािीकारीहरुिे आफुिे व्यक्तीगत रुपमा बझुाउनुपने सम्पत्ती 

कर, व्यवसायकर र घरजग्गा वहािकर िगाएत स्नजको दास्यत्वमा रहकेा कर, शुल्क, दथतुर अदी चकु्ता गनत अस्नवायत गररनेछ 

। सो योजनावाट िाभास्न्त्वत उपभोक्तािाई त्यथता कर स्तनत प्रोत्साहीत गररनेछ । 

 नगरपास्िकािाई आवश्यक पने स्वस्त्तय श्रोतको कस्मिाई पूती गनत नेपाि सरकार दात ृस्नकाय तिा सघ संथिा र नीजी श्रोत 

एंवम नागररक समाज िगायत सवै सम्भाव्य आन्त्तरीक एवं वाह्यय क्षेरका स्नकायसंग समन्त्वय गरी श्रोतको अस्िकतम 

पररचािन गररनेछ । 

 श्रोत व्यवथिापनिाई यिाित परक र व्यवस्थित गनत ICT को प्रयोगिाई वढ्वा स्दईनेछ । 

 काव ुवास्हरको कुनै स्वशेर् पररस्थितीमा मार उल्िेखीत कर, शुल्क, दथतुर आस्दका दरवन्त्दीहरुमा कायातन्त्वयनको समयमा 

समथया पनत आएमा आगामी नगरसभावाट अनमुोदन गराउने गरी नगरकायतपास्िकावाट कर, शुल्क, दथतुर आदीका 

दरवन्त्दीहरुमा आवश्यक्ता वमोस्जम हरेफेर गनत सस्कनेछ । 

 नगरपास्िकािे प्राप्त गनुतपने कर, शुल्क, दथतरु अस्दको समसु्चत व्यवथिापनका िास्ग उद्योग वास्णज्य संघ िगाएत 

सरोकारवािासैँग समन्त्वय र सहकायत गररनेछ ।  

 

(ग) आलथयक लवकास सम्वन्धी नीलिहरु 

 थिानीय श्रम, सीप र सािनको उपयोग गद ैकृस्र्जन्त्य उत्पादन र उत्पादकत्व अस्भवसृ्द्धा गने योजनाहरु अगाडी वढाईने छ । 

 श्रममिूक प्रकृस्तका उद्योगहरु संचािन तिा कृस्र्जन्त्य उत्पादनमा कृस्र् स्बमा प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 कृस्र्िाई आिसु्नस्ककरण, यास्न्त्रकरण, व्यवसास्यकरण, स्वस्वस्िकरण र वजारीकरण गरर रोजगारीका िप अवसरहरु स्सजतना 

गने कायत अगाडी वढाईने छ । 

 नगरपास्िका क्षेरका सम्भास्वत कृस्र्योग्य व्यवसायहरुको पस्हचान गरी एक वडा, एक कृस्र् नमनुा व्यवसायीक खेतीका 

िास्ग आस्ितक एवं प्रास्वस्िक सहयोग उपिधि गराईने छ । 

 "बााँझो जग्गा रलहि नगर" िाई प्रोत्साहन गद,ै हरेक वडा स्भर रहकेा उत्पादन स्बस्हन जग्गािाई उत्पादनमखुी 

कायातन्त्वयनमा जोड स्दई कृस्र् प्रवद्धातनात्मक कायतक्रमहरु अगाडी बढाइने छ ।  

 कोस्भड १९ को महामारीका कारण घरगाउैँमा फस्कत एका यवुाहरुिाई कृस्र् क्षेरमा गाउैँघरमै रोजगार स्दइने व्यवथिाका सािै 

परामशतको व्यवथिा स्मिाइने छ  । उत्कृष्ट कृर्कहरुिाई प्रोत्साहनका िास्ग व्यावसायीक कृर्क पररचय पर स्वतरण र 

सम्मान गने तफत  पहि गररनेछ । 

 "म तरकारी स्वना खान्त्न म तरकारी स्कन्त्न जान्त्न" भन्त्ने अस्भयानिाई स्नरन्त्तरता स्दद ै अगातस्नक तरकारी खेती/ 

गमिा/क शी/छतमा तरकारी खेती गने कायतिाई उस्चत प्रोत्साहनको व्यवथिा गदै प्रभावकारी कायातन्त्वयन  गररनेछ । 

 नगरक्षेर स्भर स्वस्भन्त्न खाद्यान्त्न वािी र नगदेवािीका िागी स्वशेर् पकेट क्षेर तोस्क ती क्षेरको प्रवद्धातनका िागी आय आजतन 

केस्न्त्द्रत, सीपमिुक, जनचेतना प्रवद्धातनात्मक गस्तस्विी स्चािनमा ल्याईनेछ । 

 गैंडाकोट नगरक्षेरस्भर व्यवसायीक रुपमा कायत गने कृर्कका िास्ग रोगहरुको स्नदान र पशपुािनमा संिग्न स्कसानहरुिाई 

स्नःशुल्क भेटनरी सेवा उपिधि गराउने धयवथिा िाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

 स्कसानहरुिाई उन्त्नत स्वउ, घाैँस,प्रस्वस्ि प्रदान गने कायतिाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

 कृस्र् तिा पश ुहाटवजारको समसु्चत तररकािे व्यवथिान गने कायत अगाडी वढाईनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपास्िकाको वडा नं. ३ १४ र १८ िाई वाख्रा पकेट क्षेरको रुपमा स्वकास गररने छ । 

 दिुजन्त्य उत्पादनमा िागेका कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गरी दिुजन्त्य उत्पादनको उद्योग थिापनाका िास्ग पहि गररने छ । 

 भमूीको उत्पादन उत्पादक्त्व वसृ्द्धा गद ैव्यवस्सक उपयोग गनत सतह र भसू्मगत स्संचाई कायतक्रमिाई स्नरन्त्तरता स्दईनेछ । 

 माटोको गुणथतर कायम गनत मोटो परीक्षण प्रयोगशािाको ससु्विा स्वथतार गने स्वशेर् पहि गररनेछ । 
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 दगु्ि व्यवसायिाई प्रोत्साहन गनत स्पस्पस्प अविाराणा अनुसार डेरी उद्योग थिापना र सं्चािन गने नीस्त स्िईनेछ । 

 स्नजी क्षेर संगको सहकायतमा पशु विशािा संचािन व्यवथिापन गररनेछ । सािै मास ु पसिको स्नयस्मत अनगुमन र 

स्नयमनिाई प्रभावकारी वनाईनेछ । 

 नगरपास्िका स्भरका सम्पूणत व्यवसायिाई नगरपास्िकामा दतात गनै पने अस्भयान संचािन गररनेछ । व्यवसायमा अस्नवायत 

मलू्य सचूी राख्ने व्यवथिा कडाईका साि िागू गररनेछ । 

 उद्योगी र श्रमीक वीचको सम्वन्त्ििाई समुिरु वनाई सहज औद्योगीक वातावरण कायम गनत नगरपास्िकाका तफत वाट उपयकु्त 

पहि गररने छ । 

 उत्पादन मिूक र थिानीय श्रोत सािनको प्रयोग हुने तिा रोजगारी सजृना गने प्रकृस्तका उद्योगहरुको थिापना र स्वकासका 

िास्ग प्रोत्साहन गररनेछ। 

 नगर क्षेरस्भरै  रोजगारी सजृना गने उद्येश्यका साि प्रिानमन्त्री रोजगार कायतक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायातन्त्वयन गररनेछ । 

 नगरस्भरका सवै सहकारी संथिाहरुिाई सहकारीका आिारभतू स्सद्धाान्त्तका वारेमा जानकारी गराउदै कोपोवमक्स सफ्टियेर 

उपयोग गनत प्रोत्साहन गररनेछ । सािै एक सहकारी एक उद्यम अस्नवायत गराईने छ । 

 थिानीय उत्पादनको प्रवद्धातन र रोजगारी वढाउन गण्डकी प्रदेश सरकार समेतको समन्त्वयमा नगरस्भरका हस्दत, वडानं. ३ 

ढोडेनी, वडा नं. १२ र १८ नं. वडाहरुमा होमथटे सं्चाि गने कायतिाई प्रोत्साहन गदै अगाडी वढाईनेछ । 

 फिफूि खेती तफत  आकर्तण गनत एवोकाडा, जैतुन, आैँप, स्िची, भईुकटहर र केरा खेती क्षेरमा िगानी गनत प्रोत्साहीत 

गररनेछ । यसका िास्ग स्क्रयाशीि  उपभोक्ता कृर्कहरुिाई स्नःशुल्क स्वरुवा उपिधि गराईने छ । 

 स्वदेशमा रहकेा नेपािी नागररकहरुिेहरुिे घरेि ु तिा साना उद्योग स्चािन गरी १० जना भन्त्दा वढी थिानीय 

नागररकहरुिाई रोजगारी स्दएमा २ वर्तसम्मको व्यवसाय करमा ५० प्रस्तशत कर छुट स्दइनेछ । 

 हथतकिा, सजृनात्मक तिा परम्परागत रुपमा गरी आएका व्यवसायहरुको प्रबद्धातन र संरक्षणको नीस्त स्िइनेछ । 

 नगर क्षेरस्भरका स्वस्भन्त्न उद्योग, प्रस्तष्ठान िगायतमा उपिधि हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरुको मापन गरी नगरपास्िका 

अन्त्तगततको रोजगार इकाई माफत त मानवीय स्रोत आपूस्ततको  व्यवथिा गररनेछ । 

 बािश्रम प्रयोगिाई पूणत रुपमा प्रस्तबन्त्ि िगाइनेछ ।  

 थिानीय उत्पादन मकै तरकारी िगायतका वथतुका वजाररकरणका िास्ग थिानीय थतरमै व्यवस्थित हाटवजारको व्यवथिा 

गररनेछ ।  

 कृस्र्मा व्यवसायीकरण गने सन्त्दभतमा स्कसानहरुिाई स्वशेर् सहुस्ियतका साि कृस्र् यन्त्र उपकरण उपिधि गराईनेछ । 

 गैंडाकोटको  पलहचान – स्वालदिो मकै कायतक्रमिाई व्यापकता प्रदान गद ै मकै उत्पादन र बजारीकरण िाइ िप 

व्यवस्थित गररनेछ । 

 वास्ि तिा पश ुस्वमाका िास्ग कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 संघ र प्रदेशको समन्त्वयमा नगरक्षेर स्भर स्वउ प्रशोिन केन्त्द्र, स्वउ भण्डारण केन्त्द्र थिापना कायत अगाडी वढाईने छ । 

 

(घ) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सम्िन्धी नीवतहरुुः- 

 सामदुास्यक वन उपभोक्ता सस्मस्तहरु संग सहकायत गरी सामदुास्यक वन माफत त आयआजतन वढाउन वन तिा वन पैदावरमा 

आिाररत उद्मस्शिता स्वकास तिा उद्योग व्यवसाय संचािन, जडीवटुी एंव फिफुि खेती र प्रशोिन कायतिाई प्रोत्सास्हत 

गररनेछ । 

 वन क्षेरिाई अस्नयस्न्त्रत डढेिो, चरीचरन, अस्तक्रमण र चोरी स्नकासीवाट प्रभावकारी ढंङ्गिे संरक्षण गनत उपभोक्ताहरुिाई 

पररचािन गररनेछ । 

 नगर क्षेरस्भर रहकेा सामदुास्यक वन, िास्मतक वन, कवसु्ियती वन, स्नजी वन सवैिाई संरक्षण र प्रवद्धातनका िास्ग उपयकु्त 

कायत गररनेछ  । 

 भ-ूउपयोग योजना वनाई कायातन्त्वयनमा जोड स्दईनेछ, सािै खेस्तयोग्य जस्मनिाई प्िस्टङ्ग गनत पूणत रुपमा स्नरुत्साहीत 

गररनेछ । 
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 जिािार क्षेरको संरक्षणका िास्ग वकृ्षा रोपन पोखरी स्नमातण, महुान संरक्षण िगायतका कायतहरु गररनेछ । 

 Clean Gaindakot Green Gaindakot कायतक्रमिाई अस्भयानकै रुपमा अगाडी वढाईनेछ । 

 नगर क्षेरका टोि स्वकास संथिा माफत त वातावरणीय जनचतेना अस्भवसृ्द्धा गनत कायतक्रम सं्चानमा ल्याईनेछ । 

 वातावरण संरक्षणका िागी सांथकृस्तक महत्वका वर, स्पपि रोपण कायत अगाडी वढाईने छ । 

 नगरमा स्नमातण भएका र गररने सडक कायतक्रम संग Road Side Plantation र Bio Engineering  पद्धातीिाई 

समन्त्वायात्मक ढंगिे अगाडी वढाईनेछ । 

 वाढी पस्हरो, भःूक्षय स्नयन्त्रण र जिािार संरक्षण गनत प्रवन्त्ि स्मिाईनेछ । 

 सडक, नािी, सावतजस्नक र खलु्िा थिानमा फोहर फाल्नेिाई कारवाही गररनेछ र सो को प्रभावकारी अनुगमनको व्यवथिा 

स्मिाईने छ । 

 भकुम्प जन्त्य प्रकोप सािै स्वस्वि प्रयोजनाको िास्ग खलु्िा क्षेरको पस्हचान गरी संरक्षण र सम्वद्धातन गररनेछ । 

 गैंडाकोट नगरिाई पूणत सरसफाईको अवथिामा प¥ुयाउन सवै वडाहरुमा पूणत सरसफाई उन्त्मखु कायतक्रम संचािन गररनेछ। 

 नगरपास्िकािाई वािमैरी नगर वनाउनका िास्ग यस वर्त स्वस्भन्त्न कायतक्रमहरु माफत त स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

 थिानीय स्वपद व्यवथिापन सस्मस्त माफत त स्वपद ्जोस्खम न्त्यसू्नकरण तयारीको कायत गररनेछ । 

 नगरपास्िकामा रहकेो स्वपद व्यवथिापन आकस्थमक कोर् बसृ्द्धा गदै िैजाने व्यवथिा स्मिाईनेछ । 

 नगरपास्िकावाट स्नजी क्षेरको साझेदारीमा शुल्कमा आिाररत फोहर संकिन प्रशोिन र व्यवथिापन सेवाको सरुूवात 

गररनेछ । 

 पूवातिारहरु स्नमातण गदात वातावरण मैरी बनाइने स्नती स्िइने छ । 

 प्रकृस्त संरक्षण तिा व्यवथिापन माफत त जिवाय ु पररवततनमा सकारात्मक प्रभाव पने जनथतरका सजृनात्मक र िोकस्प्रय 

योजना तिा कृयाकिापहरु स्नयस्मत स्चािन गररनेछ । 

 पानी र यसको स्रोतको संरक्षण एवं दीगो उपयोग कायम गनत आवश्यक कायत गररनेछ । 

 पशु छाडा नछोड्नका िास्ग सचेतना मिुक कायतक्रम स्चािन गररने छ । 

 नीस्ज क्षेरको सहकायतमा औद्योस्गक र घरायसी िोस फोहोर उत्पादनकतातको पस्हचान गरी फोहरको मारा घटाउने, पुनप्रतयोग र 

उपयोग (3R) को नीस्तिाई िागू गररनेछ । 

 “मेरो फोहर मेरै व्र्वस्थापन” िाई अस्भयानका रुपमा स्चािन गररनेछ । 

 िोस फोहर मैिामा 3R–Reduce (प्रयोगमा घटाउनु), Reuse (पुनः प्रयोग) र Recycling   (प्रशोिन) गनत प्रोत्सास्हत गररनेछ । 

 संघ र प्रदेशसैँगको समन्त्वयमा वन्त्यजन्त्तु र मानव वीचको सम्वन्त्ि समुिरु वनाउदै वन्त्यजन्त्तुको अस्तक्रमणवाट वास्िनािी र 

मानवीय क्षती जोगाउन नारायणी नदी स्कनारक्षेरमा सरुक्षाको उपयकु्त प्रवन्त्ि स्मिाउन कायत प्रारम्भ गररने छ । 

 

(ङ) शासवकय व्यिस्था एिं सुशासन सम्िन्धी नीवतहरुुः- 

 नेपािको संस्विान र थिास्नय सरकार सं्चािन ऐन अनसुार थिानीय तहिाई प्राप्त अस्िकार कायातन्त्वयन गनत आवश्यक ऐन 

कानुनहरु स्नमातण गरर क्रमश कायातन्त्वयन गदै अगाडी वढाईनेछ । 

 नगरपास्िकाको कायत सम्पादनिाई स्छटोछररतो, प्रस्विीमैरी, पारदशी र गुणथतरीयता कायम गदै भ्रष्टचार स्वरुद्धाको शुन्त्य 

सहनस्शिताको नीस्त अविम्वन गररने छ । 

 नगरपास्िकाको नाममा रहकेो कमतचारी कल्याणकोर्िाई वढी प्रस्तफि प्राप्त हनेु गरी र कमतचारी वगतको अस्िकतम स्हत 

प्रवद्धातन हुने गरी पररचािन गररनेछ । सािै कायतसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणास्ि िागू गररनेछ । 

 सेवाग्राही हरुको ससु्विािाई मध्यनजर गद ै स्डस्जटि नागररक वडापर, हले्प डेथक आस्दको व्यवथिा गदै सेवा स्िन 

आवश्यक पने आवदेन फारमहरु नगरपास्िकाको वेवसाईड वाट प्राप्त गने सक्ने व्यवथिा स्मिाईनेछ । 
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 जनताको घरदैलोमा मेयर काययक्रम स्चािन गदै नगरवासीसंग सम्वाद र गुनासो सनु्त्ने पद्धातीको स्वकास गररनेछ । 

 नगरपास्िकाका सवै वडा कायातियवाट संकिन हुने राजश्विाई Intranet Computer System माफत त केस्न्त्द्रकृत 

प्रणािीमा आवद्धा गराउने कायतिाई िप व्यवस्थित वनाईनेछ । 

 नगरपास्िकावाट कायातन्त्वयन हुने योजना, कायतक्रमहमा स्वस्त्तय जोस्खम न्त्यसू्नकरणका िास्ग स्नमातण र खररद प्रकृयािाई वढी 

पारदशी र प्रस्तथपिातत्मक वनाउन E-Bidding िाई प्रभावकारी कायातन्त्वयन गररनेछ । 

 सशुासन, पारदस्शतता र जवाफदेस्हता वढाउन नगरपास्िकािे स्िएको समग्र नीस्त र संचास्ित कायतक्रम आयोजनािे पारेको 

सामास्जक प्रभावको िेखाजोखा गरी सामास्जक पररक्षणको सािसािै आयोजना कायतक्रमहरुमा सावतस्जक पररक्षण र 

वडाथतरमा सावतजस्नक सनुुवाई कायतक्रम संचािन गररनेछ । 

 कायातियका सवारी सािन र अस्फस उपकरणहरुको स्मतव्ययी ढंगवाट पररचािन गररनेछ । 

 कोस्भड-१९ को सम्बेदनस्सिता िाई मध्यनजर गद ै नगरपास्िकाका जनप्रस्तस्निीहरु र कमतचारीहरुिाई सचूना प्रस्विीको  

प्रयोगमा  उच्च सहभास्गताका िास्ग अस्भमसु्खकरण कायतक्रमहरु  संचािन गररनेछ । 

 जनप्रस्तस्निी/ कमतचारीको क्षमता अस्भवसृ्द्धा गनत Capacity Development Plan वनाई िाग ूगररनेछ । 

 पररवस्ततत सन्त्दभतमा संस्विान र कानुनद्धाारा प्राप्त अस्िकारको प्रयोग र कततव्य पािनाका िागी आवश्यक मानव श्रोतको 

बैज्ञास्नक र त्यपरक स्वशे्लर्ण गरी संगिन अध्ययन गरी संगिन संरचना र जनशक्ती व्यवथिापन गने नीस्त स्िईनेछ । 

 नगर प्रहरी सेवा गिन गने प्रकृया अगास्ड वढाईनेछ । 

 स्वस्भन्त्न राष्िहरुसंग कुटनैस्तक पहि गरी समकक्षीमा रहकेा शहरहरुसैँग भस्गनी सम्वन्त्ि कायम गनत पहि गररनेछ । 

 सेवाग्राहीहरुको सन्त्तुस्ष्ट मापन गने संयन्त्रको थिापना गररनेछ । 

 नगरपास्िकामा कायतरत कमतचारीहिाई सेवाग्राही प्रस्त अझ बढी उत्तरदायी एवम ्जवाफदेही बनाउन दक्षता अस्भबसृ्द्धा गने 

स्कस्समका कायतक्रमहरु संचािन गने र सेवाग्राहीहरुिाई सहज र स्छटो छररतो रुपमा सेवा प्रवाह गने वातावरणको स्सजतना 

गररनेछ । 

 नगरमा मस्हिा परामशत केन्त्द्र संचािनका िास्ग आवश्यक प्रकृया अगास्ड वढाईनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपास्िकामा हुने दैस्नक एवं दीघतकास्िन काम कारवाहीको जवाफदेस्हता र पारदस्शतताको मापन गररनेछ । 

 स्वकासमा सबै सामास्जक संघ संथिाहरुको ससुसु्चत सस्क्रय र साितक सहभास्गता स्नस्श्चत गररनेछ । 

 स्वकेस्न्त्द्रकरणिाई संथिागत गनत वडा/वथती तहमा स्नणतय प्रकृयामा जनसहभास्गतािाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ । 

 जन गनुासोको सम्बोिन प्रणािीिाई व्यवस्थित गररद ैिस्गनेछ  । 

 िस्क्षत वगतको ज्ञान स्शप र क्षमता वढाउन उनीहरुिे ग्रहण गनत सक्ने सन्त्दभत सामाग्रीहरुको स्नमातण गररनेछ । 

 नगरपास्िकाको स्वकासका िास्ग स्नजी क्षेर, नागररक संथिाहरु, बुस्द्धाजीवीहरु, स्वश्व स्वद्यािय एवं स्तनका नवस्सजतनामा 

संिग्नता र साझेदारी गररनेछ । 

 सशुासन र स्वकास व्यवथिापनसैँग सम्बस्न्त्ित पारदस्शतता र जवाफदेस्हताको औजार र संयन्त्रको स्वकास र प्रयोग गररनेछ । 

 देश बास्हर रहकेा गैंडाकोट बासीहरुसैँग नगरको समसृ्द्धामा साझेदारी गने नीस्त स्िइनेछ । 

 दीगो व्यवथिापनका िास्ग सचूना आदानप्रदान, अनुभव आदानप्रदान जथतैः नीस्त, कायत सम्पादन, अनुगमन र सेवा प्रवाह 

ढाैँचा प्रबद््रिन गररनेछ । 

 सावतजस्नक खचत र अनुगमनमा दक्षता अस्भवसृ्द्धा गररनेछ । खचत व्यवथिापन अन्त्तगतत िक्ष्य अनुरुप खचत भएको नभएको 

स्नगरानी संयन्त्रको स्वकास गररनेछ । 

 स्वज्ञान, प्रस्वस्ि र नवस्सजतनाको पहुैँचका िास्ग रास्ष्िय अन्त्तरातस्ष्िय सहयोग आदानप्रदानमा उपयकु्त पहि गररनेछ । 

 सरोकारवािाहरु सैँगको समन्त्वय सहकायत र साझेदारीको िास्ग सचूना र स्चार प्रस्वस्िको व्यापक प्रयोग गररनेछ । 
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 गैंडाकोट नगरक्षेर स्भरका रास्ष्िय अन्त्तरास्ष्िय रुपमा ख्यास्तप्राप्त व्यस्क्तहरुिाई गैंडाकोट सद्भावना दतूका रुपमा सम्मान 

गररनेछ । 

 मेिस्मिापकतात हरुका िास्ग सचेतना मिुक कायतक्रम संचािन गरी लववादमुक्त गैंडाकोट स्नमातण अस्भयान अगाडी वढाईने 

छ । 

 सुसासनका िालग समिा र न्र्ार्मा आाधाररि गैंडाकोट अस्भयानिाई आत्मसात गररने छ ।  

 चाि ु आस्ितक वर्त २०६७/०७७ का िास्ग थवीकृत भई सम्पन्त्न हुन  नसकेका अिरुा स्वकास स्नमातण कायतक्रमहरुिाई 

आगामी आस्ितक वर्तमा पस्न स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

 

(च) सामालजक लवकास सम्वन्धी नीलिहरुुः- 

 स्वश्व जगतको नै चनु स्तको रुपमा रहकेो कोरोना भाईरसको कारणिे गदात दैस्नक ज्यािादारी मजदरु, पयतटन क्षेरका मजदरु, 

यातायात मजदरु िगायत थवदेश तिा  स्बदशेमा कायतरत मजदरुहरुको रोजगारी गुमेको कारणिे गदात दैस्नक जीवनयापनमा 

परेको कस्िनाइिाई मध्यनजर गदै श्रममिूक स्वकाशका कायतक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

 स्वदेशमा रोजगार गुमी नेपाि फकी थिानीय थतरमानै कुनै व्यवसाय संचािन गनत इच्छुक नगरवासीिाई व्यवसाय दतात गदात 

िाग्ने दथतुरमा अनुदान सहयोग स्दइनेछ ।  

 कोस्भड १९ को स्वश्वव्यास्प महासंकट अस्हिे पस्न स्वद्यामान छ । यस्तबेिा जीवन रह े भस्वष्यमा स्वकास र समसृ्द्धा देख्न 

पाइन्त्छ भन्त्ने अविारणाका साि स्तनै तहका सरकारको ध्यान जनताको जीवन रक्षामा नै केस्न्त्द्रत रहकेािे थवाथ्य क्षेर 

सदुृस्ढकरण यस आस्ितक वर्तको सबैभन्त्दा महत्वपूणत कायतक्रमका रुपमा रहनेे   छ । 

 कोस्भड—१९ िगायतका महामारी तिा अन्त्य संक्रामक रोग न्त्यनूीकरण कायतक्रमिाई उच्च प्रािस्मकता स्दई यसको 

रोकिाम, स्नयन्त्रण, पूवत तयारी र  प्रस्तकायतको  व्यवथिा गदै पास्िकास्भर जीवन वचाउने और्िी, और्स्िजन्त्य सामग्री तिा 

सरुक्षा सामग्रीको  सहज आपूस्तत वा भण्डारणको व्यवथिा गरी जनतािाई सरुस्क्षत रास्खनेछ । 

 प्रथतास्वत नगर आथपताि िाई पूणत क्षमतामा संचािन गनत उपयकु्त कायत गररने । 

 मानव स्जवनका स्तन अवथिा थिास्नय सकारको कायतक्रमको व्यवथिा अन्त्तगतत गैंडाकोट नगरपास्िकािे 

क. वािवास्िकािाई स्शक्षा, थवाथ्य र पोर्ण 

ख. यवुािाई सीप, उद्यमस्शिता, रोजगारी र 

ग. जेष्ठ नागररकिाई सम्मान, संरक्षण र सरुक्षा को प्रत्याभतुी हुनेगरी कायतक्रम अगाडी वढाईनेछ । 

 सामास्जक कुरीस्तको रुपमा रहकेो वािस्ववाह, वहुस्ववाह, रुढीवादी, अन्त्िस्वश्वास एवं भ्रमहरु हटाउन सामास्जक पररचािन 

माफत त सचेतना फैिाउने कायत गररनेछ । 

 समाजमा स्वद्यमान भेदभावहरुको अन्त्त्य गदै समतामिूक नगरको स्नमातण गनत कायतयोजना बनाई अगाडी वढाईनेछ । 

 आस्ितक स्वपन्त्नता भएका मस्हिा, स्कशोरी र वािवास्िकाहरुको थवाथ्य अवथिािाई मध्यनजर गदै कुपोर्ण अवथिामा 

सिुार ल्याउने उदे्दश्यिे बहुक्षेरीय पोर्ण कायतक्रमका अस्तररक्त सुत्केरी आमा पोविलो खाना जथता कायतक्रमिाई 

प्रािस्मकतका साि कायातन्त्वयन गररनेछ । स्वशेर् गरर सनु िो हजार स्दनका मस्हिा,बािबास्िका तिा स्कशोरीहरुमा कोस्भड 

-१९ को महामारीबाट पनत गएको असहज पररस्थिस्तिाई न्त्यनूीकरण गनतका िास्ग आवश्यक कदम चास्िने छ   । 

 स्िास््य र अनुसावशत युिा विकासमा टेिा भन्त्ने नाराका साि गैंडाकोट नगर खेिकुद स्वकास सस्मत गिन गरी 

सरोकारवािाहरुको समन्त्वयमा स्वस्भन्त्न खेिकुद कायतक्रमहरु सं्चािन गररनेछ । 

 वडा नं. ६ र ७ को नारायणी नदी नस्जकको सावतजस्नक खिुा च रमा स्व.पी. अन्त्तरास्ष्टय खेिग्राम स्नमातणका िास्ग िप पहि 

गररनेछ । यसैगरी वडा नं. १३ सनुवर्ात मैदान र वडा नं. १० स्थित संयकु्तचोक मैदानिाई मनमोहन रास्ष्िय रंगशािाको रुपमा 

स्वकास गनत िप कायत अगाडी बढाइनेछ । 

 गै ैँडाकोट वडा नं. ३, ४ र ८ को भेिरघारीमा स्नमातणास्िन गैंडाकोट क्षेस्रय रंगशािा  थतरोन्त्नतीका िप पूवातिारहरुको स्वकाश 

गदै िस्गनेछ । 

 नगर थतरीय मेयर कप फुटबि प्रस्तयोस्गता सं्चािन गररने छ । 
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 अन्त्तर मा.स्व थतरीय उपप्रमखु कप मस्हिा फूटवि  प्रस्तयोस्गता िाई स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

 नगरपास्िकावाट प्रदान गररने सेवाहरुमा अपांगता भएका जेष्ठ नागररक, गभतवती, सतु्केरीिाई सेवामा अग्रास्िकार प्रदान 

गररनेछ । 

 गररस्व न्त्यसू्नकरणका िागी स्वस्भन्त्न खािका आयआजतनमा सहयोग पुग्ने सीपमिुक तास्िम संचािन गररनेछ । थवरोजगार 

मस्हिा उद्यमीिाई स्वशेर् प्रोत्साहन तिा सहयोग गररनेछ । 

 स्वकास स्नमातण एवं सामास्जक क्षेरमा कायतरत मजदरु हरुको स्हत र सरुक्षािाई प्रवद्धातन गनत उययकु्त कायत गररने छ । 

 औद्योगीक आस्ितक, सामास्जक स्वकासका िास्ग दक्ष जनशक्ती तयार गनत स्वस्भन्त्न सीपमिूक तास्िम स्चािनमा 

व्यवसास्यक तास्िम केन्त्द्रसंगको सहकायतिाई प्रािस्मकता स्दईनेछ । 

 सामास्जक पररचािन, समावेस्शकरण र मिू प्रवाहीकरणमा जोड स्दईनेछ । स्वकास आयोजनाको सं्चािमा मस्हिािाई 

अस्नवायत सहभागी गराउने स्नतीको व्यवहाररक कायातन्त्वयन गररनेछ । 

 परम्परागत पेशा, सीपमा आिाररत व्यवसायिाई प्रस्वविीमैरी वनाउदै आिसु्नस्ककरण गनत प्रोत्साहन गररनेछ। 

 समृद्ध गैंडाकोट महाअवियान ििय स्वगत देखी प्रारम्भ गररएकोमा यसिाई स्नरन्त्तरता स्दईएको छ । 

 रास्ष्िय थतरवाट नै अविम्वन गररएको स्दगो स्वकासका िक्ष्यहरु हास्सि गनत संघ र प्रदशे सरकार समतेको समन्त्वयमा 

कायतक्रमहरु अगाडी वढाईनेछ । 

 जेष्ठ नागररकिाई सम्मान कायतक्रमिाई अगाडी वढाउद ैउनीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमतािाई नगरको वहृत्तर स्हतमा उपयोग गने 

नीस्त स्िईनेछ। 

 मलहिासाँग उपमेर्र कार्यक्रम अन्त्तगतत मस्हिाहरुको रोजगारी, स्वत्तीय पहुैँच र सम्पस्त्त मास्िको स्नयन्त्रण र  थवास्मत्वमा 

सहस्जकरण गररनेछ । यसका िास्ग मस्हिा िस्क्षत कायतक्रम तजुतमा गररएको छ । 

 गरीब, सकुुम्बासी, असहाय र अन्त्य दैवी प्रकोप संवेदनस्शि व्यस्क्त, समहूहरुको पस्हचान गरर राहात र उद्धाारका कायतहरु 

गररनेछ  । 

 आस्ितक स्क्रयाकिाप अस्भवसृ्द्धाका िास्ग सहुाउैँदो नयाैँ प्रस्वस्ि पस्हचान गरी त्यसिाई प्रबद््रिन गररनेछ ।  

 गरीबी मैरी योजना स्नमातण गरी गररबी मुक्त गैंडाकोट िाई अस्भयानको रुपमा िस्गनेछ । 

 असहाय, संवेदनस्शि समहूको हरेचाह र संरक्षणका िास्ग कायतस्वस्ि बनाई कायातन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 आिारभतू तह सम्मको स्शक्षा अस्नवायत र स्नशुल्क गनत तफत  स्वशेर् पहि गररनेछ ।  

 आिारभतू तह( कक्षा १ देस्ख ५ ) सम्मका स्वद्याियका स्वद्यािीहरुिाई स्टकाई राख्न पोर्ण यकु्त स्दवा खाजा कायतक्रमिाई 

प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

 स्वद्यािय बास्हर रहकेा बािबास्िकाहरुिाई स्शक्षाको मिूिारमा ल्याउनका िास्ग कायतक्रम अगाढी बढाइनेछ । 

 स्वद्याियहरुको स्नयस्मत तिा प्रभावकारी अनुगमन र व्यवथिापनको ससु्नस्थचतता  गद ै गुणथतरीय  स्शक्षा िाइ प्रवितन 

गररनेछ । 

 वजारमा खाद्यवथतुको गुणथतर कायम गनत मलू्य सचूी िगायतका सचूकहरुको स्नयमनका िागी थिानीय प्रसाशन, उद्योग 

वास्णज्य संघ िगायत सरोकारवािाहरुको सहभास्गतामा स्नयस्मत वजार अनगुमन गररनेछ । 

 स्वकास स्नमातणका माध्यमवाट वेरोजगार यवूाहरुिाई प्रयाप्त िाभ पाउने गरी प्रिानमन्त्री रोजगार कायतक्रमको प्रभावकारी 

कायातन्त्वयन गररने छ । 

 जेष्ठ नागररकहरुिे आजतन गरेको ज्ञान, सीपको उपयोग गदै उनीहरुिाई सम्मान जनक जीवन यापनका िास्ग ध्यान, योग, 

व्यायाम, वाचनािय िगाएतका ससु्विाहरुका अस्तररक्त स्दवा सेवा केन्त्द्र जथता कायतक्रम समेत संचािन गररने छ । 

 जेष्ठ नागररकहरुको थवाथ्य पररक्षण स्शस्वर र सहायता सामाग्री स्वतरण कायतक्रमहरु स्चािन गररनेछ । 
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 नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, बुस्द्धाजीवी, सनाजसेवी, दाता िगायतको सहयोग र समन्त्वयमा गैंडाकोट 

नगरपास्िकािाई स्वद्यािय शहरका रुपमा स्वकास गनत उपयकु्त कायत गररनेछ  ।  

 नगरक्षेर स्भर रहकेा सम्पूणत स्नजी तिा सरकारी स्वद्याियहरुको पस्हचानका िास्ग स्वद्यािय भवनको अगाडी एउटै रंग तिा 

स्वद्याियमा अध्ययन गने छात्र छात्राहरुको पोर्ाक एउटै वनाउनुका सािै सबै छाराहरुिाई स्नशुल्क सेनेटरी प्याड 

स्वतरण कायतक्रमिाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

  भकुृटी कागज कारखाना वन्त्द भए पश्चात मजदरुहरुिाई पनत गएको मकातको संबोिन गदै उक्त उद्योगिाई नेपाि सरकार 

मातहत ल्याउन आवश्यक पहन गररने छ । 

 भोकमरी अन्त्त्य, खाद्य सरुक्षा हास्सि तिा पोर्णमा सआुहारा र दीगो कृस्र्को प्रवद््रिनमा सहभास्गहरुको ससु्चकृत गररनेछ । 

सािै कृलर्मा सहकारीको िगानी : नगरपालिकाको साझेदारी को नीस्त अविम्बन गररनेछ ।  

 नगरथतरमा ६ वर्त मसु्नका बािबास्िकाको वसृ्द्धा ससु्नस्श्चतता अनुगमन गररनेछ ।  

 पोर्ण स्शक्षाका िास्ग सचूना, स्शक्षा र स्चार संयन्त्र स्नमातण गररनेछ ।  

 कृस्र् तिा पशपुािन, उत्पादन र उत्पादकत्व वलृधुः कृलर्बाट हाम्रो समृलध नीस्त अनुरुप काम गररनेछ । 

 खाद्य उत्पादन एवं पशुपािनका दृस्ष्टिे आकस्र्तत  वडाहरुिाई १ वडा १  लवलिष्ट उत्पादन कायतक्रम संचािन गररनेछ । 

 स्वस्थ समाज हाम्रो अलभर्ान िाई साितक बनाउन थवाथ्य, पोर्ण र रोग व्यवथिापनमा कुनै सम्झ ता गररने छैन । सािै 

स्वद्याियमा योग कक्षा स्चािनका िास्ग आवश्यक व्यवथिा स्मिाईनेछ ।  

 थिानीय थतरमा काम गने मस्हिा थवाथ्य थवयंसेस्वकाहरुिाई सस्क्रय रुपमा पररचिन गनत उस्चत सेवा ससु्विाको व्यवथिा 

गररनेछ ।  

 नगरपास्िका स्भरका सबै वडाहरुमा बाि उद्यान र बाि मैत्री खेिकुद मैदान वनाउने प्रकृया अगाडी वढाईने छ । 

 स्वद्याियको १०० स्मटर वररपररको क्षेरमा मस्दरा र ससू्ततजन्त्य वथतु बेचस्बखनमा पूणत रुपमा प्रस्तबन्त्ि िगाइनेछ ।  

 वडा नं. ३, १४ र १८ मा मोवाइि (घमु्ती) थवाथ्य सेवा प्रदान गररने छ । 

 स्वपन्त्न पररवारका बािबास्िकाहरुका िास्ग सरुक्षा, भरपदो छारवसृ्त्त, पोशाक, स्कताब तिा स्दवा खाजाको पहुैँच ससु्नस्श्चत 

गररनेछ । यसका िास्ग नीस्ज र सरकारी स्वद्याियिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 थिानीय थतरमा थिास्पत बािस्वकास केन्त्द्रहरुिाई गणुथतरीय रुपमा स्चािन गनत सरोकारवािासैँगको सहकायतमा 

आवश्यक नीस्त अविम्बन गररनेछ ।  

 "लिलिि छोरर सिम घर" अस्भयानिाई अगाडी बढाउदै स्शक्षामा िैंस्गक असमानताको उन्त्मिुनको िास्ग उपयकु्त पहि 

गररनेछ । 

 व्यवसास्यक तास्िम तिा स्शक्षािाई स्सप स्वकासमा िगाई रोजगारसैँग जोड्ने नीस्त स्िइनेछ ।  

 गैंडाकोटको िान: ज्ञान, लवज्ञान, प्रलवलध र अनुसन्धान को स्दशामा अगास्ड वढ्न उपयकु्त कायत गररने छ । 

 गैंडाकोटिाई िैलिक केन्र (Education Hub) को रुपमा स्वकास गररनेछ । 

 नगरभीरका नमनूा स्वद्याियहरुमा प्रास्वस्िक स्शक्षा संचािन गनत अस्भपे्रररत गररनेछ । 

 िैंस्गक योजना र बजेट स्वस्नयोजन पद्धातीको अबिम्बन गररनेछ । 

 उमेर पगेुका मस्हिाहरुको स्जस्वकोपाजतन तिा स्सप स्वकास कायतक्रमहरुमा सस्क्रय समावेस्शता एवं सहभास्गता ससु्नस्श्चत 

गररनेछ । 

 सावतजस्नक थििहरुमा मस्हिाहरुका िास्ग छुटै्ट श चाियको व्यवथिािाई अस्नवायत गररनेछ । 
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 संवेदनस्शि समहूहरु जथतैः मस्हिा, अपांगता भएका व्यस्क्त, स्वकिांग, अल्पसंख्यक मास्ि भइरहकेो भेदभावको अन्त्त्य गद ै  

समान कामका िास्ग समान ज्यािाको व्यवथिा िागू गररनेछ । 

 नगरका यवुावगतिाई सीपमिूक तास्िम स्दई थवरोजगाररताको सजृना गनत उपयकु्त कायत गररनेछ र प्रास्वस्िक स्सपमिूक 

तास्िम प्रदान गररने छ । 

 मस्हिा, वािवास्िका, दस्ित, जनजाती, अपाङ्ग, असहायको उत्िानका िास्ग िस्क्षत वगत कायतक्रम अन्त्तगतत थिानीय 

जनप्रस्तस्नस्ि माफत त ती वगतको सशस्क्तकरणका िास्ग आवश्यक कायतक्रमहरु स्चािन गररनेछ।  

 िस्क्षतवगतका कायतक्रमिाई वस्ढ प्रभावकारी बनाउन सामास्जक सशस्क्तकरण संग संगै आस्ितक रुपमा आत्मस्नभतर बनाउन 

आय आजतनका कायतक्रमिाई जोड स्दई कायतक्रम संचािन गनत समन्त्वयात्मक प्रयास अस्घ बढाइनेछ । 

 स्नःशुल्क आिारभतु थवाथ्य सेवा सवै नागररकको पहुचमा पुयातईनेछ । 

 गवातवती मस्हिा, सतु्केरी मस्हिा तिा स्वस्भन्त्न रोग बारेमा कन्त्ियाक्ट िेस्संग कायतका िास्ग मस्हिा थवाथ्य सेस्वका िाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

 रोग स्नदान कायतमा खस्टने ल्याबमा कायतरत कमतचारीिाई प्रोत्साहन खचतको व्यवथिा गररनेछ । 

 महामारी रोग स्नयन्त्रण सम्बस्न्त्ि और्स्ि तिा थवाथ्य सामग्रीको व्यवथिापन गररनेछ । 

  थवाथ्य च की र शहरी थवाथ्य केन्त्द्रहरुिाई स्रोत सािन सम्पन्त्न वनाउद ैसेवा स्वथतार गदे िस्गनेछ । 

 वाि एवम ्मात ृमतृ्यदुर घटाैँउने, वािवास्िका मस्हिा एवम ्जेष्ठ नागररकको थवाथ्य प्रवद्धातन गने नीस्त स्िईनेछ । 

  पूणत खोप कायतक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सं्चािन गररनेछ । आवश्यक अनुसार खोप केन्त्द्रको स्वथतार गररनेछ । 

  स्नजी थवाथ्य संथिाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र स्नयमन गररनेछ । अवैि रुपमा सं्चास्ित थवाथ्य संथिा र स्क्िनीकहरु 

वन्त्द गराईनेछ । 

  आम उपभोक्ताको स्हतिाई ध्यान स्ददै खाद्य सरुक्षा र उपभोक्ता सचेतीकरण अस्भयान स्चािन गररनेछ । 

  पोर्ण स्शक्षा कायतक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाईनेछ । 

 सतूीजन्त्य, मस्दराजन्त्य, िाग ूऔर्िीको प्रयोगिाई स्नरुत्साहीत गनत थिानीय संघ संथिा प्रहरी प्रशासनसैँग समन्त्वय सहकायत 

गरी कयतक्रम अगाडी वढाईनेछ । 

 थवाथ्य स्शक्षा कायतक्रम स्वद्यािय र समदुायसैँग सहकायत गरी प्रभावकारी ढंगिे कायातन्त्वयन गदै िस्गनेछ ।  

 स्त्रीरोग, छािारोग, मिमुेह, रक्तचाप, अपांगता जथता समथयावाट स्पडीत व्यस्क्तहरुको ससु्विाका िास्ग स्नशुल्क और्स्ि र 

स्वशेर्ज्ञ सस्हतको  घमु्ती थवाथ्य स्शस्वर कायतक्रम संचािन गररने छ । 

 आयवेूद र प्राकृतीक स्चस्कत्सा पद्धातीको स्वकास गदै थिानीय रुपमा उपिधि हुने जस्डबुटी वनथपस्तहरुको पस्हचान गरर 

स्यनीहरुको महत्व समेतका बारेमा जनचेतना अस्भबसृ्द्धा कायतक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 नगरपास्िका स्भरका  सबै वडाहरुमा प्रारस्म्भक थवाथ्य सेवा प्रवाह गने अस्भयानिाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

 नगरपास्िकामा दतात भएका बेरोजगार व्यस्क्तहरुिाई न्त्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभसू्त गराउनका िास्ग पाररश्रस्मकमा आिाररत 

आयोजना स्चािन गने र सामास्जक सरुक्षाको प्रत्याभसू्त गराईनेछ  ।  

 दक्ष र सक्षम जनशस्क्तको स्वकास गरर आन्त्तररक रोजगारी प्रवतिन गनत आवश्यक सीपमिूक तास्िमको पस्हचान गरर 

बेरोजगार व्यस्क्तिाई तास्िम स्दइनेछ ।  

 नगरक्षेर स्भर स्चािन हनेु सावतजस्नक स्वकास स्नमातणका आयोजनाहरुमा सम्बस्न्त्ित स्नमातण व्यवसायीहरुसैँग समन्त्वय गरी 

रोजगार सेवा केन्त्द्रमा ससू्चकृत भएका बेरोजगार व्यस्क्तहरुिाई रोजगारी उपिधि गराउने व्यवथिा स्मिाइनेछ ।  

 वैदेस्शक रोजगारीबाट फस्कत एका तिा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका व्यस्क्तहरुिाई रोजगारीको व्यवथिा गनत सम्बस्न्त्ित 

स्नकायसैँग पहि गररनेछ  ।   

 रोजगार सेवाको प्रवितन माफत त बेरोजगारीको समथयािाई न्त्यसू्नकरण गररनेछ  ।  

 अल्पकास्िन रोजगारीका अवसरहरुको स्सजतना गनत उपयकु्त कायत गररनेछ  ।  
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 आन्त्तररक रोजगारी स्सजतना गनत अन्त्य सरोकारवािा स्नकाय¸ स्नजी क्षेर¸ सहकारी तिा गैरसरकारी क्षेरसैँग समन्त्वय र 

सहकायत गररनेछ ।  

 रोजगारीको वततमान प्रणािीमा स्वकास र स्वथतार गरी िस्क्षत वगतको रोजगारीमा पहुैँच अस्भबसृ्द्धा गररनेछ  ।  

 यवुाहरुिाई रोजगारी¸ तास्िम माफत त क्षमता अस्भबसृ्द्धा तिा थवरोजगारको व्यवथिा गनत िप पहि गररनेछ  ।  

 

 

 

नगर सभासदज््यूहरु, 

आगामी आस्ितक वर्तको मिू कायतभार भनेको जनताको जीवन जोगाउैँने, आस्ितक स्वकास, समसृ्द्धा र समावेशी 

स्वकासका िास्ग केन्त्द्रीत भएर कायत गने नै हो । करका दरिाई होइन दायरािाई बढाउने र सबैिाई करको दायरास्भर 

समावेश गने तफत हरुमा ध्यान केस्न्त्द्रत रहनेछ  । आत्मस्नभतर नगरको रुपमा स्वकास गनतका िास्ग सक्षम र आम्दानीका 

नयाैँ नयाैँ क्षेरहरुको पस्हचान गनत स्वशेर् पहि गररनेछ । खानेपानी, स्सैँचाई,सडक, स्वद्यतु र स्चार नपगेुका वडाका 

टोि तिा गाउैँहरुमा यी पवूातिार स्वकासिाई प्रािस्मकतामा रास्खनेछ । नगरपास्िकाबाट सेवा प्रदान गररने इकाईहरुको 

पवूातिार, प्रस्वस्ि र जनशस्क्तका स्हसाबिे ससुम्पन्त्न गररनेछ ।  सशुासन सदुृस्ढकरणमा नागररक स्नगरानीिाई प्रोत्सास्हत 

गररनेछ । भ्रष्टाचार शनु्त्य सहनस्शितािाई संथिागतरुपमा स्वकास गनत पारदस्शतता, जवाफदहेीता, सहभास्गतामिुक 

स्जम्मेवारीपनको स्वकासमा जोड स्दइनेछ ।  

 

      अन्त्तमा यस नगरको स्वकासमा साझेदारी र सहयोग गने नेपाि सरकार, गण्डकी  प्रदशे सरकार,स्वकास साझेदार 

संथिाहरु, नागररक समाज, राजनीस्तक दि, स्नजी क्षेर, गैर सरकारी संथिा, परकार तिा आमस्चार क्षेर, नेपाि 

नगरपास्िका संघ र अन्त्य संघ संथिा िगायत सम्पणूत कमतचारी तिा नगरवासी दाजभुाई, स्ददी वस्हनीहरुमा िन्त्यवाद 

व्यक्त गदतछु । वास्र्तक नीस्त तिा कायतक्रम तजुतमा महत्वपणूत सहयोग पु¥याउने सबै जनप्रस्तस्नस्ि, कमतचारी, स्वज्ञ, 

राजनीस्तक दि, संघसंथिा सबैमा ह्रदयदसे्ख िन्त्यवाद व्यक्त गद ैयसको कायातन्त्वयनमा सबै पक्षको साि र  सहयोग 

प्राप्त हुनेमा स्वश्वास व्यक्त गदतछु ।  

िन्त्यवाद 

 

 

 

 


