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गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को नीलि िथा कार्िक्रम 

र्स नगरसभामा उपर्थथि आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्ूहरु, 

गैंडाकोट नगरपार्िका नेपािको मध्र्के्षत्रमा अवर्थथि कािीगण्डकी र नारार्णी नदीिे उत्तर पवूि र दर्क्षण घरेेको 

महत्त्वपणूि धार्मिक, पर्िटकीर्, र्वर्भन्न जािजार्ि, भार्ाभार्ीको बसोबास भएको भौगोर्िक प्राकृर्िक सम्पदािे भररपूणि 

सनु्दर भभूाग हो। र्स के्षत्रका बार्सन्दाह आ आर्थिक, सामार्जक, धार्मिक, पर्िटन र भौर्िक पवूािधार र्वकासका माध्र्मवाट 

सामार्जक  आपान्िरण चाहन्छन ् । र्सको भबूनोट र र्हााँका मार्नसह आको िोकिन्त्र र र्वकास प्रर्िको िगनशीििा र 

सामार्जक संघ संथथाको अथिपणूि र्क्रर्ाशीििा र भरू्मकािे र्वकासमा िीव्रिा आइरहकेो छ । र्स के्षत्रमा धेरै र्वकासका 

सम्भावनाह आ छन ्। गैंडाकोट नगरपार्िका सङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गणिन्त्र, समाजवाद र रार्रिर्िाको सवािमा अर्डग 

रहकेो छ । गैंडाकोट नगरपार्िकािे र्वुा, बािबार्िका, मर्हिा, दर्िि, जनजार्ि, खस आर्ि, एकि मर्हिा, ज्र्ेष्ठ 

नागररक, अपाङ्ग, र्पछर्डएको क्षेत्र र र्वपन्न वगिको सहभार्गिामा स्रोि साधनह आको सदपुर्ोग गद ैनगरबासी जनिाको 

जीवनथिर उकाथने र समनु्नि नगर बनाउन चाहन्छ । र्कसान, मजदरु, र्वुा, मर्हिा, दर्िि, आर्दवासी, जनजार्ि, 

अल्पसङ््र्क, र्वर्भन्न वगि र समदुार्को अपनत्व र पर्हचान हुने गरी र्वकास र र्नणिर् प्रर्क्रर्ामा समावरे्शिािाई जोड 

र्दन्छ । िोकिन्त्रको आधारर्शिा खलु्िा समाजको र्नमािण, व्र्र्िगि  आपमा सामार्जक र आर्थिक थविन्त्रिा र मानव 

अर्धकारको सरु्नर्िििाप्रर्ि गैडाकोट नगरपार्िका र्वश्वास गदिछ । 

 

२०७९ बैशाख ३० गिे सम्पन्न भएको थथानीर् िहको र्नवािचनिाई र्वकासको आधारर्शिा एव ंउत्सवकै  आपमा 

मानेर, चनुावी अर्भर्ानमा जटुी र्वकास प्रेमी उम्मदेवारह आिाई र्जिाई आफ्नो नगरको र्वकास गनि अवसर प्रदान गनुि 

भएकोमा  सम्पणूि नगरवासीहरुिाई धन्र्वाद र्दन चाहन्छौ । समनु्नि र्वकासको र्स महान ्अर्भर्ानमा िोकिन्त्रको 

संथथागि र्वकास गनि, थथानीर् िहिाई बर्िर्ो बनाउन र र्वकासका माध्र्मबाट समनु्नि समाजको र्नमािणको िार्ग 

गडैाकोट नगरपार्िकािे सझुबझुका साथ र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न गनि सक्ने िथा गररबीमिु गैंडाकोट बनाउन संघ 

संथथा र सहकारीह आसाँग सहकार्ि गरी जनिाका समथर्ाह आिाई समाधान गनि सक्ने सक्षम जनप्रर्िर्नर्धहरु चर्न गरेको छ 

।  

नेपािको संर्वधानिे पररकल्पना गरे बमोर्जम थथानीर् सरकारिे आफ्नो पर्हिो सफि कार्िकाि परुा गरे पिाि 

दोस्रो कार्िकािको िार्ग र्स गररमामर् सभामा र्नवािर्चि गरी पठाउने आदरणीर् गैंडाकोट बासी जनसमदुार् प्रर्ि हार्दिक 

आभार व्र्ि गनि चाहन्छौं । थथानीर् सरकारको आफ्नो पर्हिो कार्िकािबाट थथार्पि संथथागि िथा नीर्िगि संरचनाहरु 

िाई आधार मानी दोस्रो कार्िकािको िार्ग र्नवािर्चि र्स सरकारिे आफ्ना नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुिाई संचािन गरी 

नीर्िगि िथा संथथागि थथार्र्त्व कार्म गद ैर्नरन्िर सधुार र नगर र्वकास गनि र्स वर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नदरे्शि 

रहकेो छ । र्स वर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रमबाट नगरवासीहरुको र्वकास र संवरृ्िप्रर्िको आकांक्षा परुा गन,े  उत्पादनमिूक 

िथा आर्मिूक कार्िक्रमबाट जनिाको जीर्वकोपाजिनिाई टेवा परु् र्ाउने िथा रार्रिर् िथा अन्िरार्रिर् घटनाक्रम िथा 

मलू्र्वरृ्िबाट 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 ।  
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नेपािको साविभौमसत्ता, थवार्धनिा, भौगोर्िक अखण्डिा, रार्रिर् र्हि, रार्रिर् थवार्भमान र िोकिन्त्र 

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

भावपणूि श्रद्दान्जिी अपिण गदिछौं । िी आन्दोिनहरुको नेितृ्व गनुिहुने अग्रजहरुप्रर्ि उच्च सम्मान व्र्ि गद ै नेपािी 

समाजको रुपान्िरणमा उहााँहरुिे परु् र्ाउन ुभएको अमलु्र् र्ोगदानको पनुस थमरण गनि चाहन्छौं ।  

नगरमा उपिब्ध र्सर्मि श्रोि साधनहरुको उच्त्तम उपर्ोग गरी नगरवासीहरुमा अर्धकिम प्रर्िफि र्दनपुछि भन्ने 

उद्दशे्र्बाट हामी र्नदरे्शि छौ । र्सको िार्ग हाम्रा नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुिाई मिूि रुप र्दन हामीिाई संघीर् सरकार, प्रदशे 

सरकार, राजनैर्िक दिहरु, कमिचारीहरु, संघ संथथा, सञ्चारकमी, सम्पणुि नगरवासी िगार्ि अन्र् दाि ृर्नकार्हरुबाट 

पणूि सहर्ोग रहने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ ।   

र्वश्व घटनाक्रमको कारणबाट बढ्दो पेिोर्िर्म पदाथिका मलू्र्वरृ्ि र र्सको चर्क्रर् असरबाट हाम्रो दशे समिे 

अछुिो रहन सकेन । र्वश् व अथििन्त्रमा नै चनुौिी र्सजिना गनेगरी भएको मलू्र्वर्िको कारणबाट र्नमािण सामाग्रीहरुको 

अत्र्र्धक मलू्र्वरृ्ि हुाँदा र्स वर्िको िर्ग र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु अपेर्क्षि रुपमा परुा हुन सकेका छैनन ्। 

िोकिन्त्रको सनु्दर पक्ष आवर्धक र्नवािचन भएकोिे भखिरै आफ्नो कार्िकाि परुा गरी र्वदा भएका पवूि जनप्रर्िर्नर्धहरुिे 

बसाएका र्वकासका जग र थािेका नगरका गौरवका र्ोजनाहरुिाई नीरन्िरिा र्दद ैपवुि जनप्रर्िर्नधीहरुको नजर पगु्न 

नसकेको के्षत्रहरु पर्हचान गद ैअधरुा र्ोजना समिे परुा गने र सम्पन्न भसैकेका र्ोजनाहरुको संरक्षण गद ैअगाडी बढ्ने कुरा 

र्स गररमामर् सभामा सादर अनरुोध गनि चाहन्छौं । 

नेपािको संर्वधानिे आत्मसाि गरेको समाजवादिाई आत्मसाि ् गद ै गरीब मिु अर्भर्ान सञ्चािन गनि 

सहकारी, सामदुार्र्क वन, खानेपानी िगार्ि र्वर्भन्न संघ संथथाह आसाँग सहकार्ि गररने छ। र्ददंा खाने, हुाँदा खाने र हुन े

खाने वगि बीचको असन्ििुनिाई व्र्वर्थथि  आपमा हुने खाने वगिमा परु्ाइने छ । कोखदरे्ख शोकसम्मका कार्िक्रमह आ 

र्नमािण गरी सोही अनसुार िाग ूगररने छ। त्र्सैगरी जािजार्ि, धमि, र्िङ्ग, असि, पछार्ड पाररएका समदुार्िगार्ि 

सबैको सेवामा समान पहुाँचको व्र्वथथा गररने छ। र्दगो जीर्वकोपाजिन, जिवार् ुपररवििन, थवाथ्र्, र्शक्षा, दवैी प्रकोप, 

पवूािधार र्वकास, नदी/ खोिा कटान, बाढी र्नर्न्त्रण, आर्थिक उन्नर्ि, सरुर्क्षि गैंडाकोट, र्वभदेबाट मरु्ि, सबै प्रकारका 

र्हसंाह आको न्र्नूीकरण, सशुासन, प्रर्वर्धर्िु गैंडाकोट, कृर्र् र पशजुन्र् उत्पादनमा वरृ्िका िार्ग केन्िीकृि भई 

र्क्रर्ाकिापह आ सञ्चािन गररने छ । हरेक वाडििाई र्वर्शष्ट क्षमिाको आधारमा वगीकरण गरी सोही अन ुआप र्ोजनाह आ 

र्नमािण गररने छ । गणुथिरीर् सेवा र नगरवासीको सन्िषु्टी मापन गरी सेवाह आ सोही मिुार्वक सञ्चािन गररने छ। कोर्भड 

-१९ िे पारेको असरह आिाई न्र्नूीकरण गनि प्रभावकारी थवाथ्र् सेवा प्रदान गररनकुा साथै खा्य  वासिािका आधारमा 

कृर्र् र पश ुके्षत्रमा िगानी गररनेछ । 

समदुार्को र्वकासका िार्ग प्रत्र्ेक नागररकको "कोखदरे्ख शोकसम्म "का कार्िक्रमह आ समटेेर समग्र नगरको 

र्वकास गने अर्भप्रार्िे र्शक्षा प्रणािीको र्वकास र पररवििन, खिेकुद र र्वुा थवरोजगार, थवाथ्र् िथा सरसफाइ िथा 

खानेपानी, कृर्र् िथा पशपुािन, वन, वािावरण र पर्ािवरण, भौर्िक पवूािधार र र्वकास, मर्हिा िथा बािबार्िका, 

अपाङ्ग, दर्िि, जनजार्ि, भरू्म व्र्वथथापन, उ्य म / थवरोजगार / रोजगार, सामार्जक सरुक्षा असि शासन र जवाफदरे्हिा 

आर्द कार्िक्रम सञ्चािन गने क्रममा अपनाइने र्क्रर्ाकिापहरुको र्वथििृ र्ववरण र्सै नीर्ि माफि ि पेश गररएको छ । 

कोरोना महामारीबाट आक्रान्ि आर्थिक िथा सामार्जक के्षत्रको र्वकासिाई गर्ि र्दन र्ी कार्िसंकल्पह आ कोशढुेङ्गा 

सार्बि हुनेछन ्भन्ने कुरामा हामी दृढ छौ । र्ी कार्िक्रम सम्पन्न गनिका िार्ग संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार, रार्रिर् र्ोजना 

आर्ोगका साथै थथानीर्-थिरमा रहकेा र्वर्भन्न सामार्जक संघ संथथा, सहकारी, सामदुार्र्क वन, खानेपानी, शरै्क्षक 
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संथथा, धार्मिक संथथा, र्नजी क्षेत्रको साझदेारीमा र्ी कार्िक्रम पररचािन गररने छ । हामीिाई आशा छ, र्ी कार्िक्रमिे 

सबै वगि, समदुार्, दर्िि जनजार्ि, र्पछर्डएको वगि, भार्ाभार्ीको प्रवधिन र सम्बििन हुाँद ैसबि थथानीर् सरकार, समनु्नि 

गाउाँ, समनु्नि नगरको पररकल्पना परुा हुनेछन ्। 

आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्हूरु,  

भखिरै सम्पन्न थथानीर् र्नवािचनमा हामीिे जनिा समक्ष गरेका वााँचा र प्रर्िवििाहरुिाई उपिब्ध स्रोि र 

साधनको अर्धकिम पररचािनबाट क्रमशस परुा गने गरी आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

िजुिमा गररएको छ ।  

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि, बजटे िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि संर्वधानिे व्र्वथथा गरे मिुार्वक 

समाजवाद िफि  उन्मखु संमिृ गैंडाकोट र सखुी गैंडाकोटवासी र्नमािण महाअर्भर्ानिाई साथिकिा र्दने गरी नगरको समग्र 

र्वकासका िार्ग उत्पादनमा र्वशरे् जोड र्ददै, नागररकको र्जर्वकोपाजिन िथा थवाथ्र् सरुक्षािाई उच्च प्राथर्मकिा र्दई 

नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि मिूिः र्नम्न दथिावजे िथा मागिदशिनिाई आधारको रुपमा र्िइएको छ । 

१. नेपािको संर्वधान 

२. थथानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

३. रार्रिर् प्राकृर्िक श्रोि िथा र्वत्त आर्ोग ऐन २०७४ 

४. अन्िर सरकारी र्बत्त ब्र्वथथापन ऐन, २०७४ 

५. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को बजटे बिव्र् 

६. गण्डकी प्रदशे सरकारको आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को बजटे बिव्र् 

७. र्दगो र्वकासका  िक्ष्र्हरु 

८. रार्रिर् र्ोजना आर्ोगका र्वर्भन्न र्ोजनाहरु 

९. नेपाि सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त र्वत्तीर् समानीकरण र सशिि अनदुानको बजेट 

१०. गैंडाकोट नगरपार्िकाको आन्िररक श्रोि 

नीर्ि, बजटे िथा कार्िक्रम िर्ारीको क्रममा संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजटे सीमा र नगरपार्िकाको 

श्रोि अनमुान िथा बजटे सीमा र्नधािरण सर्मर्िबाट िर् गररएको सीमा र्भत्र रही वडा सर्मर्िहरु बाट र्सफाररस भई वडा 

थिरमा संचािन हुने आर्थिक, सामार्जक, पवूािधार र्वकास िगाएिका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको छिफि र 

प्राथर्मर्ककरण गरी नगरपार्िकामा प्राप्त गररएको छ । आर्थिक, सामार्जक, पवूािधार र्वकास, र्वपन्न वगि र प्रबधिनात्मक 

क्षेत्र ि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 

साझदेारी अवधारणामा र्नजी के्षत्रको िगानीमा संचािन गनि पहि गने शहरी सरु्वधा र्वथिारका पवूािधारहरु र अन्र् र्वकास 

साझदेार िथा बाह्य िगानीकिािहरुको िगानीिाई प्रोत्सार्हि गरी र्नमािण, सञ्चािन र व्र्वथथापन गररने ठूिा पवूािधार 

र्वकासका कार्िक्रमहरुको वगीकरण गरी प्राथर्मकिा र्नधािरण गने नीर्ि र्िइनेछ । साथै र्वकास कार्िक्रम िथा बजटे 
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िजुिमा गदाि नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु र मागि र्नदेशन संग िािमेि र्मिाइएको छ । र्ो 

नीर्ि िथा कार्िक्रम राज्र्िे अविम्वन गरेको दीगो र्वकासका िक्ष्र् प्रार्प्त गनिका िार्ग समिे उन्मखु हुनेछ । 

आदरणीर् नगरसभाका सदथर् ज्र्हूरु,  

अब म आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बजेट, कार्िक्रम सम्बन्धी नीलिगि व्र्वस्था प्रस्िु गनि चाहन्छु, 

दशेिे र्वगि दईु दशकमा गररवी र्नवारण र मानव र्वकास सचूकांकमा महत्वपूणि उपिर्ब्ध हार्सि गरेको 

सन्दभिमा दीगो र्वकास िक्ष्र्का पररसचूकहरुिाई थथानीर् िहको र्ोजना र्नमािणमा समावशे गदाि अझ सहज हुने र्नर्िि 

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

गइरहकेोमा र्वर्भन्न महामारीबाट हाम्रो र्स मागिमा ठुिो धक्का िागकेो छ भने मानव र्वकास सचुकहरुको प्रार्प्तमा थप 

चनुौर्ि सजृना भएको छ । रार्रिर् िथा अन्िरार्रिर् घटनाक्रमको कारणबाट भएको अत्र्र्धक मलु्र्वरृ्ििे गदाि र्स वर्िका 

हाम्रो र्वकास र्नमािणका कामहरु  प्रभार्वि भएका छन ् । नेपािको रार्रिर् अथििन्त्रमा नै समथर्ा सजृना भएको र्स 

पररर्थथर्िमा थथानीर् िहमा दीगो र्वकास िक्ष्र्िाई आत्मसाथ गरी जनिाको जीवनथिरमा सधुार ल्र्ाउनका िार्ग िक्ष्र् 

र्नधािरण, कार्ािन्वर्न र अनगुमन गरी समरृ्ि हार्सि हुनेछ भन्ने नीर्िबाट गैंडाकोट नगरपार्िका र्नर्दिष्ट हुनेछ । नगरको 

र्वकासका िार्ग नेपाि सरकार, रार्रिर् र्ोजना आर्ोगिे दीगो र्वकास िक्ष्र् प्रार्प्तका िार्ग व्र्वथथा गरे अनरुुप र्स 

नगरपार्िकाबाट पर्न बजटे र्वर्नर्ोजन गररने छ । नगर र्वकासका नीर्िगि व्र्वथथाहरु दीगो र्वकास िक्ष्र् प्रार्प्तका 

आर्ामहरु जनिा, समिृी, शार्न्ि, प्राकृर्िक सम्पदा र सहकार्ि प्रर्ि पररिर्क्षि हुनेछन ्।  

आदरणीर् सभाका सदथर् र्मत्रहरु,  

नगरपार्िकावाट संचािन गररने र्वकासका गर्िर्वधीहरुिाई र्दशा र्नदशेन गनि र्सर्मि श्रोि साधनहरुिे 

अर्सर्मि आवश्र्िािाई संवोधन गरी बढी प्रर्िफि प्राप्त हुने के्षत्रमा िगानी गरी र्वकासको अर्भर्ानिाई साथिक बनाउने 

कार्िक्रमहरु संचािन गररने छ । अब म आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग नगरपार्िकािे र्िने क्षेत्रगि नीर्िहरु उल्िेख गनि 

चाहान्छु । 

(क) सामालजक लवकास सम्वन्धी नीलिहरु 

"सबैलाई स्वास््य वीमा, सबल स्वास््य प्रणाली, हरेकका घरमा खानेपानीका धारा, जनस्वास््यमा लगानी" 

 नेपाि सरकारको सबै जनिािाई र्नशलु्क खोप िगाउने कार्िक्रम रहकेोिे सबै प्रकारका खोप कार्िक्रमिाई 

नगरिे प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाई पणूि खोप सरु्नर्िि नगरपार्िका घोर्णा गररनेछ । 

 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 सरुक्षा सामग्रीको  सहज आपरू्िि वा भण्डारणको व्र्वथथा गरी जनिािाई सरुर्क्षि 

रार्खनेछ । 
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 नगर अथपिािाई प्रादरे्शक अथपिािको रुपमा थिरउन्निी गनि प्रदशे सरकारसाँग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ भने 

गैंडाकोट थवाथ्र् चौकीिाई नगर अथपिािको रुपमा थिरोन्नर्ि गनि िफि  पहि गररनेछ  र १६ नं. वडा मा रहकेो 

अमरापरुी थवाथ्र् चौकी िाई थिरोन्नर्ि िफि  पहि गररनेछ । 

 थवाथ्र् र्वमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाउनका िार्ग गैंडाकोट थवाथ्र् चौकी बाट र्बमा र्सफाररस कार्िक्रम 

अगाडी बढाउन पहि गररनेछ । 

 नगर अथपिािबाट प्रदान भईरहकेो बार्हरंग सेवा र्नशलु्क गररनेछ । 

 नगर अथपिािमा टेर्ि मेर्डर्सन सेवा थथापना गररने छ । 

 सतु्केरी आमा पोर्र्िो खाना कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ साथै गभिविी िथा सुत्केरीहरुको  थवाथ्र् 

सेवामा पहुच परु् र्ाउन प्रत्र्ेक थवाथ्र् संथथाबाट गभिविी र उत्तर प्रशिुी सेवा प्रदान गनुिका साथै वडा नं.  ३ र 

१८ का गभिविी मर्हिाहरुको सरु्वधाको िार्ग नगर अथपिािमा आमा घर संचािन गरी सेवा र्दइनेछ ।  

 गभि पररक्षणमा िाग्ने शलु्क र्नशलु्क गद ैपार्क पने थथानह आमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चािन गररनेछ भने नेपाि 

सरकारबाट िोर्कएका और्धी र्नःशलु्क र्विरण गने व्र्वथथािाई व्र्वहारमा िाग ूगररने छ ।  

 गररव र्वपन्न बगिमा परेका जनिाको िार्ग र्नशलु्क उपचार गनि थवाथ्र् कोर्को थथापणा गररने छ । 

 ७० वर्िभन्दा मार्थका नागररक, असि, अपाङ्गह आको िार्ग घर दिैो थवाथ्र् सेवा प्रदान गने व्र्वथथा गररने 

छ । 

 आधारभिू सेवा प्रदान गनिका िार्ग आवश्र्क ९८ प्रकारका और्धीहरु सबै थवाथ्र् संथथाहरु माफि ि र्नशलु्क 

उपिब्ध गरईनेछ । आर्थिक रुपमा र्वपन्न र्वरामीहरुका िार्ग उपचारमा आवश्र्किा अनुसारका थप सरु्वधा 

उपिब्ध गरईनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्र र्वर्भन्न रोगहरुको र्नदान र उपचारका िार्ग थवाथ्र् र्शर्वरहरु संचािन गररनेछ । 

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

 सामदुार्र्क मर्हिा थवाथ्र् थवर्ंसेर्वकाको दक्षिा अर्भवरृ्ि िथा उत्प्रेरणामिूक कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ। 

साथै सेवा सरु्वधामा वरृ्ि गररनेछ । थवाथ्र् सेवा र संरचनािाई िैङ्र्गक मतै्री, ज्र्ेष्ठ नागररक मतै्री र अपाङ्ग 

मतै्री बनाइने छ । 

 नगरका भौगोर्िक र्वकटिा रहकेो थथानहरुमा र्नशलु्क एम्बिेुन्स सेवा उपिब्ध गराउने नीर्ि र्िइनेछ । साथै 

एकीकृि एम्बिेुन्स सेवा प्रवाहका िार्ग एम्बिेुन्स संजाि बनाइनेछ । 

 र्नजी थवाथ्र् संथथाहरुको प्रभावकारी अनगुमन र र्नर्मन गररनेछ । अवधै रुपमा संञ्चार्िि थवाथ्र् संथथा र 

र्क्िर्नकहरु बन्द गराईनेछ । थवाथ्र् र्शक्षा कार्िक्रम र्व्य ािर् र समदुार्साँग सहकार्ि गरी प्रभावकारी ढंगिे 

कार्ािन्वर्न गद ैिर्गनेछ ।  



6 
 

 नसने रोगको बढ्दो चापिाई न्र्नू गनिका िार्ग ४ वर्ि मार्थका हरेक नागररकिाई उच्च रिचाप, मटुु रोग, मधमुहे, 

मगृौिा रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, मर्हिाको पाठेघरको मखुको क्र्ान्सरिाई र्नर्र्मि चेकजााँच  वर्िको 

एक पटक र्नः शलु्क व्र्वथथा गररने छ । 

 स्त्रीरोग, छािारोग, मधमुहे, रिचाप, अपांगिा जथिा समथर्ावाट र्पडीि व्र्र्िहरुको सरु्वधाका िार्ग र्नःशलु्क 

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

 आर्वुदे अथपिाििाई थिरोन्नर्ि गररनेछ र प्राकृर्िक र्चर्कत्सािर् सञ्चािन गररने छ । आर्वुदे र परम्परागि 

पिर्िबाट उपचार गनि “नागररक आरोग्र् कार्िक्रम" सञ्चािन गररने छ । 

 आधारभिू थवाथ्र् सेवा, आर्वुदे र वकैर्ल्पक र्चर्कत्सा, मानर्सक थवाथ्र् िगार्ि र्नरोधात्मक, 

प्रवििनात्मक, उपचारात्मक र पनुथथािपनात्मक सेवािाई एकीकृि  आपमा सञ्चािन गररने छ । 

 सबै र्व्य ािर्हरुमा "र्व्य ािर् नसि" कार्िक्रम व्र्वर्थथि गररने छ ।  

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

 नगरथिरमा ६ वर्ि मरु्नका बािबार्िकाको वरृ्ि सरु्नर्िििा अनगुमन गररनेछ । पोर्ण र्शक्षाका िार्ग सचूना, 

र्शक्षा र सञ्चार संर्न्त्र र्नमािण गररनेछ ।  

 "सतु्केरी आमा पोर्र्िो खाना" कार्िक्रममाफि ि र्स गैंडाकोट नगरपार्िकामा रहकेा सरकारी थवाथ्र् संथथा िथा 

बर्थिङ सेन्टरमा हुत्केरी हुने मर्हिािाई ५ हजार सुत्केरी भत्ताको व्र्वथथा गररने छ। बाि थवाथ्र् र पोर्ण 

कार्िक्रमको व्र्वथथा गररने छ । 

 बाि थवाथ्र् र मािरृ्शश ुथवाथ्र्िाई अझ व्र्वर्थथि र प्रभावकारी बनाउन सबै वडामा "सनुौिो हजार र्दन" 

कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

 आर्थिक र्वपन्न सनुौिो हजार र्दनका मर्हिाहरु (गभिविी िथा सतु्केरी), र्कशोरी र वािवार्िकाहरुको थवाथ्र् 

अवथथािाई मध्र्नजर गद ै कुपोर्ण न्र्नूीकरणका साथै सामार्जक रुपान्िरणका िार्ग बहुके्षत्रीर् पोर्ण 

कार्िक्रमिाई नगरको साझदेारीमा थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 ज्र्ेष्ठ नागररक खिे प्रर्िर्ोर्गिा, गीि कर्विा प्रर्िर्ोर्गिा, ज्र्ेष्ठ नागररकप्रर्ि पररवारको दार्र्त्व जथिा प्रर्िथपधी 

कार्िक्रमको आर्ोजना गररने छ । 

 ज्र्ेष्ठ नागररकह आको िार्ग िघ ुभ्रमण, बनभोज िथा धार्मिक प्रवचनको व्र्वथथाको िार्ग र्निीगि व्र्वथथा 

र्मिाइने छ ।  

 वडामा ज्र्ेष्ठ नागररक ि्र्ाङ्क सङ्किन र र्नर्र्मि अ्य ावर्धक गने र समर् समर्मा थवाथ्र् र्शर्वरह आ 

सञ्चािन गरी सेवा प्रदान गररने छ ।  

 नगरपार्िकाको समग्र मानवस्रोिको र्वकासको िार्ग गैंडाकोट नगरपार्िकाबाट बािवार्िकािाई र्शक्षा, 

थवाथ्र् र पोर्ण, र्वुािाई सीप, उ्य मर्शििा, रोजगारी र जषे्ठ नागररकिाई सम्मान, संरक्षण र सरुक्षा को 

प्रत्र्ाभिुी हुनेगरी कार्िक्रम अगाडी बढाईनेछ ।  
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 आमा, र्ददी-बर्हनीह आिाई "र्वर्भन्न सीपमिूक िार्िमको व्र्वथथा गने र िार्िम पिाि व्र्वसार् सञ्चािनका 

िार्ग र्बना र्धिो सिुभ ऋण प्रदान गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ  

 वािश्रम, बािर्ववाह र्ौन शोर्णजथिा जघन्र् अपराधबाट नगरिाई मिु रा्नका िार्ग बाब ुआमािाई सचेि 

गराई न्र्नू आर् हुने बाब ुआमािाई रोजगारी व्र्वथथामा सहर्ोग परु्ाइने छ । 

 सडक िथा अर्भभावकर्वहीन बािबार्िकाका िार्ग बाि संरक्षण केन्िह आसाँग समन्वर् गरी पणूि थवार्मत्व नगर 

सरकारिे र्िनेछ साथै र्शक्षाको पहुाँचबाट टाढा रहकेा बािबार्िकाको खोजी िथा पर्हचान गरी र्व्य ािर् 

पनु्र्ाइने छ । 

 बच्चा जन्मदा वाडिबाट उपहार सर्हि भटेघाट कार्िक्रम गररने छ । 

 बािश्रम र सडक बािबार्िकािाई शनु्र् बनाउने नीर्ि अबिम्बन गररने छ भने बाि क्िबह आको थथापना, 

प्रवििन र र्वकास गरीनेछ  । 

 सामार्जक कुरीर्िको रुपमा रहकेो वािर्ववाह, वहुर्ववाह, रुढीवादी, अन्धर्वश्वास एव ंभ्रमहरु हटाउन सामार्जक 

पररचािन माफि ि सचेिना फैिाउने कार्ि गररनेछ । 

 समाजमा र्व्य मान मर्हिा िथा बािबार्िका मार्थ हुने गरेका शारीररक िथा मानर्सक र्हसंा, बिात्कार बोक्सी 

प्रथा, श्रम शोर्ण, अनगिि िाञ्छना, र्शक्षामा र्वभदे िगार्ि आर्थिक सामार्जक एव ंराजनैर्िक शोर्ण जथिा 

कुरीर्ि र्वरुिमा नगरबासी मर्हिािाई सचेि बनाउने र काननुी व्र्वथथाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

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

थथानीर् जनप्रर्िर्नर्ध माफि ि िी वगिको सशर्िकरणका िार्ग आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 स्वस्थ र अनुसाशित युवा शवकासमा टेवा भन्ने नाराका साथ र्शक्षा र्वुा िथा खेिकुद र्वकास शाखा माफि ि 

सरोकारवािाहरुको समन्वर्मा र्वर्भन्न खिेकुद कार्िक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ । नगरका खिेकुद 

कार्िक्रमहरुिाई एकद्वार प्रणािीबाट समन्वर्ात्मक रुपमा संचािन गनि नगरथिरीर् खिेकुद पररर्द गठन गररनेछ 

।  

 हरेक वडामा बाि उ्य ानको समरु्चि व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

 खिेकुद के्षत्रमा र्वुाह आिाई आकि र्ण गरी र्वर्भन्न र्वधाका खिेह आको प्रभावकारी र्टम िर्ार गरी 

प्रर्िर्ोर्गिाह आमा सहभागी गराइने छ । मर्हिा खेिाडीह आिाई थप प्रोत्साहन गररने छ ।  

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

गने कार्िका िार्ग सङ्घीर् सरकार र गण्डकी प्रदशे सरकार संगको सहकार्िमा र्नमािण कार्ििाई अगाडी बढाउन 

थप पहि गररनेछ । 

 गै ाँडाकोट वडा नं. ३, ४ र ८ को भिेरघारीमा र्नमािणार्धन गैंडाकोट के्षत्रीर् रंगशािाको र्नमािण कार्ििाई संघीर् 

सरकार एव ंप्रदशे सरकारसाँगको साझदेारीमा पणूििा र्दन आवश्र्क व्र्वथथा गररनेछ । 
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 गैंडाकोट वडा नं. १३ को सुनवर्ाि मदैानिाई मनमोहन रार्रिर् रंगशािा  र वडा नं. १० र्थथि संर्िु चोक 

मदैानिाई र्क्रकेट रंगशािाको रुपमा र्वकास गनि थप कार्ि अगाडी बढाइनेछ । 

 र्नर्र्मि खेिकुद कार्िक्रमह आ आर्ोजना गररने छ र नगर, र्जल्िा, प्रदशे र रार्रिर् थिरका खिेकुद 

कार्िक्रमह आमा सहभागी गराइनेछ । प्रर्िभाशािी खिेाडीहरुिाई उच्चथिरीर् प्रर्शक्षणको व्र्वथथा गररने छ । 

 गडैाकोटका र्वर्भन्न वडाह आमा आवश्र्किा अनुसार कभडिहि, वडामा र्क्रकेट मदैान, पाकि  आर्दको र्नमािण 

िथा थिरोन्नर्ि गरी सञ्चािन गररनेछ । 

 र्वुा दवु्र्िसनी घटाउन र्वर्भन्न कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

 नगरपार्िकावाट प्रदान गररन ेसेवाहरुमा अपाङ्ग, जषे्ठ नागररक, गभिविी, सतु्केरीिाई सेवामा अग्रार्धकार प्रदान 

गररनेछ । 

 र्वकास र्नमािण एव ंसामार्जक के्षत्रमा कार्िरि मजदरुहरुको र्हि र सरुक्षािाई प्रवििन गनि उपर्िु कार्ि गररने छ 

। 

 औ्य ोर्गक आर्थिक, सामार्जक र्वकासका िार्ग दक्ष जनशर्ि िर्ार गनि र्वर्भन्न र्सपमिूक िार्िम 

सञ्चािनमा व्र्वसार्र्क िार्िम केन्िसंगको सहकार्ििाई प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

 सामार्जक पररचािन, समावशेीकरण र मिू प्रवाहीकरणमा जोड र्दईनेछ । र्वकास आर्ोजनाको सञ्चािनमा 

मर्हिािाई अर्नवार्ि सहभागी गराउने नीर्िको व्र्वहाररक कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 परम्परागि पेशा, सीपमा आधाररि व्र्वसार्िाई प्रर्वधीमतै्री वनाउद ैआधरु्नर्ककरण गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

 जषे्ठ नागररकिाई सम्मान कार्िक्रमिाई अगाडी वढाउद ैउनीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमिािाई नगरको वहृत्तर र्हिमा 

उपर्ोग गने नीर्ि र्िईनेछ। 

 "मशिलासँग उपमेयर काययक्रम" अन्िगिि मर्हिाहरुको रोजगारी, र्वत्तीर् पहुाँच र सम्पर्त्त मार्थको र्नर्न्त्रण र  

थवार्मत्वमा सहर्जकरण गररनेछ । र्सका िार्ग मर्हिा िर्क्षि कार्िक्रम िजुिमा गररएको छ । 

 र्हाँसा बाट पीर्डि मर्हिा, र्कशोरी िथा बािबार्िकािाई संरक्षण गररनेछ । र्सको िार्ग नगरपार्िकाबाट  

मर्हिा र्हाँसा र्नवारण कोर्मा आवश्र्क रकम र्वर्नर्ोजन गररनेछ । 

 गरीब, सकुुम्बासी, असहार् र अन्र् दवैी प्रकोप संवदेनर्शि व्र्र्ि, समहूहरुको पर्हचान गरी राहि र उिारका 

कार्िहरु गररनेछ  । 

 सकुुम्वासी बथिीमा धारा र्बजिुी सरसफाइ र करेसाबारीको िार्ग बीउर्बजन उपिब्ध गराउन प्रष्ट भरू्मका 

खरे्िनेछ  । 

 मर्हिाहरुको िार्ग जीर्वकोपाजिन िथा सीप र्वकास कार्िक्रमहरुमा सर्क्रर् समावरे्शिा एव ंसहभार्गिा सरु्नर्िि 

गररनेछ । 
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 संवदेनर्शि समहूहरु जथिैः मर्हिा, अपांगिा भएका व्र्र्ि, अल्पसं्र्क मार्थ भइरहकेो भदेभावको अन्त्र् 

गद ै  समान कामका िार्ग समान ज्र्ािाको व्र्वथथा िाग ूगररनेछ । 

 नगरका र्वुावगििाई सीपमिुक िार्िम र्दई थवरोजगाररिाको सजृना गनि उपर्िु कार्ि गररनेछ । 

 आम उपभोिाको र्हििाई ध्र्ान र्दद ैखा्य  सरुक्षा र उपभोिा सचेिीकरण अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 सिूीजन्र्, मर्दराजन्र्, िाग ूऔर्धको प्रर्ोगिाई र्नरुत्साहीि गनि थथानीर् संघ संथथा प्रहरी प्रशासनसाँग समन्वर् 

सहकार्ि गरी कार्िक्रम अगाडी बढाईनेछ । 

 नगरपार्िकामा दिाि भएका बेरोजगार व्र्र्िहरुिाई न्र्नूिम रोजगारीको प्रत्र्ाभरू्ि गराउनका िार्ग पाररश्रर्मकमा 

आधाररि आर्ोजना सञ्चािन गने र सामार्जक सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्ि गराईनेछ  ।  प्रधानमन्त्री थवरोजगार 

कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ । 

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

गरी बेरोजगार व्र्र्ििाई िार्िम र्दइनेछ ।  

 नगरके्षत्र र्भत्र सञ्चािन हुने साविजर्नक र्वकास र्नमािणका आर्ोजनाहरुमा सम्बर्न्धि र्नमािण व्र्वसार्ीहरुसाँग 

समन्वर् गरी रोजगार सेवा केन्िमा सरू्चकृि भएका बेरोजगार व्र्र्िहरुिाई रोजगारी उपिब्ध गराउने व्र्वथथा 

र्मिाइनेछ ।  

 आन्िररक रोजगारी र्सजिना गनि र्वर्भन्न माध्र्मबाट अन्र् सरोकारवािा र्नकार्¸ र्नजी क्षेत्र¸ सहकारी िथा 

गरैसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्रका सम्पणूि व्र्वसार्िाई नगरपार्िकामा दिाि गनि र्वशरे् अर्भर्ान संचािन गररनेछ । 

व्र्वसार्मा अर्नवार्ि मलू्र् सूची रा्ने व्र्वथथा कडाईका साथ िाग ूगररनेछ । 

 उपभोिा अर्धकारिाई सरु्नर्िि गनि उपर्ोग्र् वथि ुवा सेवाको गणुथिर पररमाण एव ंमलू्र्को अर्नर्र्मििाबाट 

उपभोिािाई संरक्षण प्रदान गनि र्नर्र्मि अनगुमन गररनेछ । 

 र्नशलु्क र्शक्षाका िार्ग अध्र्र्न कार्िदि बनाई क्रमश कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 छात्रवरृ्त्त र पाठ्र्पथुिकको उपर्िु व्र्वथथापन, र्दवा खाजा र र्व्य ािर्मा र्नशलु्क इन्टरनेटको व्र्वथथा गररनेछ 

। 

 सबै र्ब्य ािर् िथा सरोकारका क्षेत्रहरु बािमतै्री बनाई बािमैत्री नगर घोर्णा िफि  कार्िक्रम बनाइनेछ । 

 नेपाि र्वश्व र्व्य ािर् थथापना गनिको िार्ग आवश्र्क सहजीकरण गररनेछ ।  

 शरै्क्षक गणुथिर अर्भविृी गनिको िार्ग वकैर्ल्पक र्सकाई सहजीकरण पद्दर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 नगरपार्िका र्भत्र रहकेा र्व्य ािर्ह आमा अनमुर्ि अनसुारको दरबन्दी व्र्वथथा र्मिाई र्शक्षक िथा कमिचारीको 

उपर्िु व्र्वथथा गने र र्व्य िुीर् पठन पाठनको सरुुवाि गररनेछ । 
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 सीमान्िकृि दर्िि, जनजार्ि, बाब ुआमा गमुाएका, र्वपन्न क्र्ान्सर रोगी, मगृौिा रोगी, मटुुरोगीका सन्ििीह आ 

िथा जहेने्दार छात्र छात्रािाई शरै्क्षक उन्नर्नका िार्ग अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ ।  

 र्व्य ािर् बार्हर रहकेा बािबार्िकाहरुिाई र्शक्षाको मिूधारमा ल्र्ाउनका िार्ग कार्िक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

 र्व्य ािर्हरुको र्नर्र्मि िथा प्रभावकारी अनगुमन र व्र्वथथापनको सरु्नर्थचििा  गद ैगणुथिरीर्  र्शक्षािाई 

प्रवधिन गररनेछ ।  थथानीर् पाठ्र्क्रम र्नमािण गरी क्रमश िाग ुगद ैिर्गनेछ । 

 नगरपािीका क्षेत्र र्भत्र थथाई बसोबास भई रारिीर् िथा अन्िरारिीर् थिरमा र्वर्भन्न र्वधामा र्वज्ञिा हासीि 

गरेका व्र्र्िवह आको वौर्िक क्षमिािाई आवश्र्किा अनसुार उपर्ोगमा  ल्र्ाउने र्नर्ि अविम्वन गरीनेछ ।  

 नगरपािीका के्षत्र र्भत्र सामदुार्ीक िथा संथथागि र्व्य ािर्मा अध्र्र्नरि र्व्य ाथीहरु मध्र्े फरक क्षमिा र 

प्रर्िभा भएका र्व्य ाथीहरु पर्हचान गरी प्रोत्साहीि गने र प्रर्िभा पिार्न हुन  नर्दने र्शक्षा र्नर्ि र्िईनेछ ।  

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

नगरपार्िकािाई र्व्य ावि शहर (Knowledge City) का रुपमा र्वकास गनि उपर्िु कार्ि गररनेछ  ।  

 स्वस्थ समाज हाम्रो अलिर्ान िाई साथिक बनाउन थवाथ्र्, पोर्ण र रोग व्र्वथथापनमा कुनै सम्झौिा गररने 

छैन । साथै र्व्य ािर्मा र्ोग कक्षा सञ्चािनका िार्ग आवश्र्क व्र्वथथा र्मिाईनेछ ।  

 आधारभिू िह सम्मका र्व्य ािर्का र्व्य ाथीहरुिाई र्टकाई रा्न पोर्ण र्िु र्दवा खाजा कार्िक्रमिाई थप 

प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

 नगरक्षेत्र र्भत्र रहकेा सम्पणूि र्नजी िथा सरका`री र्व्य ािर्हरुको पर्हचानका िार्ग र्व्य ािर् भवनको एउटै रंग 

िथा र्व्य ािर्मा अध्र्र्न गने छात्राहरुको िार्ग  र्नशलु्क सेनेटरी प्र्ाड र्विरण कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ  । 

 र्व्य ािर्को १०० र्मटर वररपररको के्षत्रमा मर्दरा र सरू्ििजन्र् वथि ुबेचर्बखनमा पणूि रुपमा प्रर्िबन्ध िगाइनेछ ।  

 र्वपन्न पररवारका बािबार्िकाहरुका िार्ग सरुक्षा, भरपदो छात्रवरृ्त्त, पोशाक, र्किाब िथा र्दवा खाजाको पहुाँच 

सरु्नर्िि गररनेछ । र्सका िार्ग नीर्ज र सरकारी र्व्य ािर्िाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 थथानीर् थिरमा थथार्पि बािर्वकास केन्िहरुिाई गणुथिरीर् रुपमा सञ्चािन गनि सरोकारवािासाँगको 

सहकार्िमा आवश्र्क नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  बािर्वकास केन्िमा कार्िरि सहर्ोगी कार्िकिाििाई िथा 

र्व्य ािर् कमिचारीहरुको पररश्रर्मकको िार्ग संघीर् सरकारबाट प्राप्त रकममा नपगु रकम थप गनि आवश्र्क 

व्र्वथथा गररनेछ । 

 र्शक्षकहरुिाई अनसुन्धानमखुी कार्ििफि  उत्प्रेररि गनि र्वशेर् कार्िक्रमको व्र्वथथा गररनेछ ।  

 र्वर्भन्न र्नकार् एव ंसंघसंथथाहरुको समन्वर् र सहकार्िमा र्समान्िकृि वािवार्िकाको िार्ग जीवन उपर्ोगी 

सीप सम्बन्धी र्शक्षा प्रदान गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 
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 नगरर्भत्र व्र्वर्थथि र्ािार्ािको प्रबन्ध गनि आवश्र्क नीर्ि िथा कार्िक्रम बनाइनेछ । 

(ख)  आलथिक लवकास सम्वन्धी नीलिहरु  

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

अगाडी बढाईने छ । 

 श्रममिूक प्रकृर्िका उ्य ोगहरु संचािन जोड र्दद ैरोजगारीका अवसरहरु सजृना गरी कृर्र्जन्र् उत्पादनमा कृर्र् 

र्बमा प्रणािीिाई प्रोत्साहन गद ैकृर्कका उत्पादनहरुको सरुक्षा गररनेछ  । 

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

अवसरहरु र्सजिना गने कार्ि अगाडी बढाईने छ । 

 नगरपार्िका के्षत्रका सम्भार्वि कृर्र्र्ोग्र् व्र्वसार्हरुको पर्हचान गरी एक समहु, एक कृर्र् नमनुा व्र्वसार्र्क 

खिेीका िार्ग आर्थिक एव ंप्रार्वर्धक सहर्ोग उपिब्ध गराईने छ । 

 बााँझो जग्गामा उत्पादन र साविजनीक खािी जग्गाको संरक्षण गद ै हरेक वडा र्भत्र रहकेा बााँझो जग्गािाई 

उत्पादनमखुी कार्ािन्वर्नमा जोड र्दई कृर्र् प्रवििनात्मक कार्िक्रमहरु अगाडी बढाइने छ ।  

 सङ्घीर् सरकार संगको साझदेारीमा एक वडा एक कृर्र् प्रार्वर्धक कार्िक्रमिाई अगाडी बढाईनेछ ।  

 खा्य ान्न बार्ि प्रबधिन गने कार्िक्रमिाई अगाडी बढाउद ैनगरको िार्ग आवश्र्क धानको उन्नि र्वउ नगर र्भत्रै 

उत्पादन गररनेछ । कोदो बािीिाई प्रबधिन गनि नगरबाट कोदो पकेट कार्िक्रम संचािन गररनेछ । साथै धान बार्ि 

पकेट कार्िक्रमिाइ र्नरन्िरिा र्दद ैनर्ााँ धान बार्ि पकेट क्षेत्रको कार्िक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

 "गैंडाकोटको  लिजन – मकै सबै लसजन"  नाराका साथ गैंडाकोट ६, ७, ८ र ९ मा मकै उत्पादन र बजारीकरण 

िाइ थप व्र्वर्थथि गररनेछ । 

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

अगाडी बढाईने छ । 

 कृर्र् उपज र्बर्क्र र्बिरणका िार्ग Highway Market थथापनाका िार्ग अध्र्र्न गरी कार्िक्रम अगाडी 

बढाइनेछ । 

 बैदरे्शक रोजगारीबाट गाउाँमा फर्कि एका र्वुाहरुिाई गाउाँघरम ैकृर्र् व्र्वसार् गनि प्रोत्साहन गनुिका साथै आवश्र्क 

परामशिको व्र्वथथा र्मिाइने छ  ।  

 नगरक्षेत्र र्भत्र र्वर्भन्न खा्य ान्न बािी र नगदबेािीका िार्ग र्वशरे् पकेट क्षेत्र िोकी िी क्षेत्रको प्रवििनका िागी 

आर् आजिन केर्न्िि, सीपमिूक, जनचेिना प्रवििनात्मक गर्िर्वधी सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

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

र्कसानहरुिाई र्नःशलु्क भटेनरी सेवा उपिब्ध गराउने ब्र्वथथा िाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 र्कसानहरुिाई उन्नि र्वउ, घााँस, प्रर्वर्ध प्रदान गने कार्ििाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 
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 भमूीको उत्पादकत्व वरृ्ि गद ै व्र्वसार्र्क उपर्ोग गनि सिह र भरू्मगि र्संचाई कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ  । 

 माटोको गणुथिर परीक्षण गनि नगरमा प्रर्ोगशािा थथापना गररनेछ । 

 फिफूि खिेी िफि  आकर्िण गनि कागिी, आाँप, र्िची, भईुकटहर र केरा खिेी के्षत्रमा िगानी गनि प्रोत्सार्हि 

गररनेछ ।  र्सका िार्ग र्क्रर्ाशीि उपभोिा कृर्कहरुिाई सहुर्िर्ि दरमा र्वरुवा उपिब्ध गराउने कार्ििाई 

थप प्रभावकारी  बनाइनेछ ।  

 गैंडाकोट नगरपार्िका र्भत्र मास ुर्मसन कार्िक्रम अन्िगिि बाख्रा पािन व्र्वसार्िाई प्रबधिन गने कार्िक्रमिाई 

सङ्घीर् सरकार संगको साझदेारीमा अगाडी बढाइनेछ । 

 र्नजी के्षत्र संगको सहकार्िमा पश ुवधशािा संचािन व्र्वथथापन गररनेछ । साथै मास ुपसिको र्नर्र्मि अनगुमन 

र र्नर्मनिाई प्रभावकारी वनाईनेछ । 

 उ्य ोगी र श्रर्मक वीचको सम्वन्धिाई समुधरु वनाई सहज औ्य ोगीक वािावरण कार्म गनि नगरपार्िकाका 

िफि वाट उपर्िु पहि गररने छ । 

 उत्पादन मिूक र थथानीर् श्रोि साधनको प्रर्ोग हुने िथा रोजगारी सजृना गने प्रकृर्िका उ्य ोगहरुको थथापना र 

र्वकासका िार्ग प्रोत्साहन गररनेछ । नगर र्भत्र उत्पार्दि बथिहुरुमा उत्पादनको िेवि रा्न आवश्र्क सहर्ोग 

र सहजीकरण गररनेछ  

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

र्मिाईने छ । 

 नगरर्भत्रका सव ैसहकारी संथथाहरुिाई सहकारीका आधारभिू र्सिान्िका बारेमा जानकारी गराउद ैकोपोशमक्स 

सफ्टवयेर उपर्ोग गनि क्रमशस अर्नवार्ि गद ैिर्गनेछ ।  

 नगर क्षेत्र र्भत्र र्क्रर्ार्शि सहकारीहरुिाई र्नर्मन गरी सामार्जक उत्तरदार्ीत्व सर्हिको सहकारी प्रबधिन गने 

र्नर्ि अविम्बन गरीनेछ । 

 थथानीर् उत्पादनको प्रवििन र रोजगारी वढाउन गण्डकी प्रदशे सरकार समिेको समन्वर्मा नगरर्भत्रका वडा नं. 

३ हर्दि, ढोडेनी, वडा नं. १२ र १८ मा होमथटे संञ्चाि गने कार्ििाई प्रोत्साहन गद ैअगाडी बढाईनेछ । नगर र्भत्र 

पदर्ात्रािाई प्रबधिन गनि पदमागिको र्वकास गद ैजाने नीर्ि र्िईनेछ । 

 र्वदशेबाट फकेका नेपािी नागररकहरुिे घरेि ुिथा साना उ्य ोग सञ्चािन गरी १० जना भन्दा बढी थथानीर् 

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

 बढ्दो गररवी िथा बेरोजगारीिाई सम्बोधन गनि गररवी र्नवारणका िार्ग िघ ुउ्य म र्वकास कार्िक्रम िगार्ि 

अन्र् कार्िक्रमहरु िर्क्षि वगिमा गई समदुार्कै रोजाई अनसुार थव-उ्य मी बनाउन सीपमिुक िार्िम र्दई प्रर्वर्ध 

उपकरण समेि उपिब्ध गराईनेछ । 

 थथानीर् थिरमा आवश्र्किा अनसुार थवरोजगार हुने खािको (र्सपमिूक) िार्िमको व्र्वथथा र्मिाई 

आर्आजिन गनि सक्ने क्षमिाको वरृ्ि गनि उ्य म सेवा केन्िको थथापना गररनेछ । र्वुा जााँगर र उ्य मशीििा प्रर्ोग 
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गनि १६ दरे्ख ४५ वर्ि सम्मका र्वुाह आिाई िर्क्षि गनि २५+२५+५० को अवधारणा अन ुआप सहुर्िर्िपूणि 

र्वत्तीर् कार्िक्रम ल्र्ाइनछे र्ो िगानी कार्िक्रममा २५ प्रर्िशि अशं र्वुा उ्य मीको आफ्नै िगानी, २५ प्रर्िशि 

अनदुान र बााँकी ५० प्रर्िशि सहुर्िर्िपणूि ऋण सहार्िाको व्र्वथथा गररने छ । र्सका िार्ग सङ्घीर् र प्रदशे 

सरकार संग सहकार्ि गररनेछ । 

 सचूना प्रर्वर्धको प्रर्ोग गरी सहकारीहरुको व्र्वथथापन गनि प्रर्वर्धमतै्री सहकारीका िार्ग सहर्ोग गररनेछ । 

 कृर्र्जन्र् वथि,ु र्वउ, र्न्त्र, उपकारण आर्द सहकारी माफि ि र्विरण व्र्वथथािाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

 सहकारी साँगको पूाँजीिाई उत्पादन मिूक के्षत्रमा िगानी गनि प्रोत्सार्हि गररने छ ।  

 बन्द िथा जीणि अवथथामा रहकेो भकुृटी कागज कारखानाको र्नकासको िार्ग सम्बर्न्धि सरकोकार 

वािाह आसाँग समन्वर् गरी व्र्वथथा र्मिाउन पहि गररने छ। 

 गैंडाकोट थिरमा अन्र् थप स-साना िथा मझौिा उ्य ोगह आको थथापना गनि प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर 

र्सजिना गररनकुा साथै कर्म्िमा एक घर एक रोजगारको पहि गररने छ नगरर्भत्रका सबै र्कर्समका उ्य ोग 

व्र्वसार्मा आर्श्रि मजदरु िथा कमिचारीह आिाई न्र्नूिम पाररश्रर्मक नेपाि सरकािे िोकेबमोर्जम हुने व्र्वथथा 

र्मिाइने छ र र्नजह आको दीघिकािीन सरुक्षाको िार्ग सञ्चर्कोर्को व्र्वथथा गररनेछ । 

 गैंडाकोटमा उपिब्ध हुने वा हुन सक्ने रोजगारीका सचूना िथा ि्र्ाङ्क सर्हिको "रोजगार बैंक" थथापना गररन े

छ । रोजगारीको खोजीमा रहकेाह आको सहर्ोगका िार्ग रोजगार बैंकिे सचूना उपिब्ध गराउने िथा 

सहजकिािको काम गररनेछ ।  

 गैंडाकोटमा सञ्चािन हुने उ्य ोगह आमा र्नर्िि प्रर्िशि थथानीर् रोजगारी र्दनपुने व्र्वथथा गररनेछ  । 

 प्रर्वर्ध, बजार, रोजगारी र िगानी अर्भवरृ्िका िार्ग र्नजीके्षत्र र्वकास साझदेार संथथाह आ गरै सरकारी संथथा, 

सहकारी र सरकारका अन्र् र्नकार्हरुसाँग सहकार्ि गररनेछ  । 

 नगरका वडाहरु बीचको आर्थिक सम्बन्धिाई मजबिू बनाउन थथानीर् उत्पादनिाई प्रोत्सहान गनि र्वशरे् 

कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 मर्हिा समहूिाई सीपमिूक िार्िम, थवरोजगार र उ्य मी बनाई उत्पार्दि सामग्रीिाई कोसेिी घरको थथापना 

गररने छ । 

 मर्हिा िथा कृर्कह आिे उत्पादन गरेको सामग्रीिाई उपभोिा सहकारी माफि ि हरेक वडामा सङ्किन र र्बक्री 

र्विरणको व्र्वथथा गररने छ । 

 र्चत्रकिा, वाथिकुिा, मरू्ििकिाका कार्िशािाह आ सञ्चािन गररनेछ ।  

 गैंडाकोट नगरपार्िकाको भार्ा, किा, सार्हत्र् र संथकृर्ि संरक्षण गनि नगर प्रज्ञा प्रर्िष्ठान थथापना कार्ि अगाडी 

बढाइनेछ भने नगर र्भत्र रहकेा किाकार, सार्हत्र्कारह आिाई सम्मानका कार्िक्रमहरु रार्खनेछ । 
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 सार्हत्र् र किाका नवसजिकह आिाई प्रेरणा प्रोत्साहन र्दन सार्हर्त्र्क र किासम्बन्धी प्रर्िर्ोर्गिाह आ नगरद्वारा 

सञ्चािन गररनेछ । 

 

 

(ग) पूवािधार िथा िौलिक लवकास सम्वन्धी नीलिहरु 

 नगरपार्िकाको दीघिकािीन, मध्र्कािीन र अल्पकािीन आवर्धक, भौर्िक कार्िर्ोजना र्नमािण गरी िाग ू

गररनेछ । उि र्ोजनामा साविजर्नक जर्मनको अर्भिेख, खिेमदैान र रंगशािाको व्र्वथथा, बसपाकि  र पार्किं ग 

थथि रहने थथान, ज्र्ेष्ठ नार्गरक िथा बाि उ्य ान सार्हत्र्कुञ्ज िथा मनोरन्जन थथिको र्नमािण, पैदि मागि र 

जि पर्िटनमा जोड र्दइनेछ ।  

 मौिाकार्िका मर्न्दर दरे्ख मर्णमकुुन्दसेन दरवार सम्म हाइर्कङ रुट र्नमािण गररनेछ । 

 नगरपार्िका र्भत्र रहकेा कच्ची सडकह आिाई क्रमशः कािोपत्रे गद ैरार्रिर् सडक सञ्जािसाँग जोर्डनेछ । मु् र् 

राजमागि बाहकेका र्भत्री सडकह आ र्थाशक्र् ६ मीटर कार्म गरी ढि िथा भि र्नकास र खानेपानीको समेि 

एकैसाथ व्र्वथथापन र्मिाइ थिरोन्नर्ि गररनेछ । 

 हरेक बाटो कािोपते्र र हरेक घरमा पानी र्बजिुी परु्ािइनेछ  । 

 नगरपार्िका र्भत्रका कमजोर आर्थिक अवथथा भएका र्व्य ािर्ह आको भौर्िक थिरोन्नर्ि गररनेछ । 

 नगरर्भत्रका कािोपते्र सडकहरुक ममिि गरी खाल्डाखलु्डी मिु बनाई कच्ची सडकहरुको क्रमशस थिरोन्निी 

गररनेछ । नगरमा खोिीएका सबै र्कर्समका सडकहरुमा बाहै्र मर्हना र्ािार्ाि संचािन हुने गरी थिरोन्निी गरी 

र्दगो बनाईनेछ ।  

 संघ र प्रदशेसाँगको समन्वर्, सहकार्ि र सह-िगानीमा गैंडाकोट चक्रपथ िगार्िका दीघिकार्िन महत्वका 

पवूािधारको र्वकासमा र्वशेर् जोड र्दईनेछ । 

 रार्रिर् र अन्िरािर्रिर् पर्हचान र्दन सक्ने (जिमागि, रङ्गशािा) र्ोजनाह आ िर्ार गरी िाग ूगररनेछ भने पैदि 

मागि र साइकि मागिह आको पर्हचान गरी र्नमािण गररनेछ । । 

 नगरपार्िका र वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रवाह गररने सेवािाई सेवाग्राही मतै्री र व्र्वर्थथि बनाउन क्रमशस सबै वडा 

कार्ाििर्हरु आफ्नै भवनबाट संचािन गने नीर्ि र्िईने छ । र्ो वर्ि वडा नं. ७ र वडा नं. ४ को वडा कार्ाििर् 

भवन र्नमािण सम्पन्न गररने छ ।   

 शहरी सौन्दर्िका िार्ग एकघर– एक शवरुवा िथा एक वडा एक हररर्ािी पाकि  कार्िक्रम संचािन गरी सडक 

र्कनारामा वकृ्षारोपण कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गद ैहररि सडक कार्िक्रमको नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 बढ्दो शहरीकरण र र्ािार्िका साधनको चापिाई मध्र्नजर गद ैर्नर्िि मापदण्ड मार्थ र्नमािण हुने घरहरुमा 

अण्डर ग्राउण्ड पाकीङ थथि र्नमािणिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 आगामी वर्ि दरे्ख बन्ने घरहरुमा वर्ािको पार्न उपर्ोग गने प्रर्वर्ध (Rain Water Harvesting) को प्रर्ोग िथा 

सौर्ि उजाि जडानिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  
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 नारार्णी नदी र्कनारमा थनान थथि र शवदाह थथिहरुिाई थप व्र्वर्थथि गद ैिर्गने छ साथै नारार्णी िटीर् 

क्षेत्र व्र्वथथापन प्रर्क्रर्ािाइ बैज्ञार्नक रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

 भकूम्प प्रर्िरोधात्मक पूवािधार र्नमािणिाई अर्नवार्ि गररनेछ । र्व्य रु्िर् घरनक्सा पास प्रणािी (EBPS) िाग ू

गरी नक्सापास प्रकृर्ािाई सरिीकृि गनि आवश्र्क व्र्वथथा गररनेछ । 

 उज्यालो सडक काययक्रम अन्िरगि नगरिाई सधै उज्र्ािो वनाउन सडकवत्तीका िार्ग सरोकारवािा 

र्नकार्हरुको समन्वर्मा थप कार्िक्रम अगाडी बढाईनेछ । 

 अधरुा िथा क्रमागि आर्ोजनाहरुिाई प्राथर्मकिा र्दई सम्पन्न गद ैिर्गनेछ । गि वर्ि वा सो भन्दा अगाडी बजटे 

र्वर्नर्ोजन भई हाि सम्म पर्न कार्ािन्वर्न वा सम्पन्न नभएका र्ोजनाहरुको बजटे र्िज गरी अन्र् प्राथर्मकिा 

प्राप्त आर्ोजनामा बजटे र्वर्नर्ोजन गररने छ ।  

 हरेक सामार्जक िथा सरकारी संथथाह आ पणूि  आपमा अपाङ्ग मतै्री, बाि मैत्री र ज्र्ेष्ठ नागररक मतै्रीको  आपमा 

र्नमािण गरनेछ साथै  परुानािाई सधुार गररद ैिर्गनेछ  । 

 पवूािधार िथा संरचनाहरुको गणुथिर कार्म गने कार्ििाई प्रभावकारी वनाउन उपभोिा सर्मर्ि र अनगुमन 

सर्मर्ििाई थप प्रभावकारी वनाईने छ । 

 नगरर्भत्र प्राकृर्िक प्रकोपबाट सरुर्क्षि हुने गरी भवन संर्हिा अनसुारको सरुर्क्षि र व्र्वर्थथि भवन र्नमािण गरी 

व्र्वर्थथि बथिी र्वकास गररनेछ । 

 सडक बोडि नेपािसंगको सहकार्िमा आगामी वर्ि वडा नं. ५ को पशपुर्िमागि (मािभृरू्म टोि) र कैिाशमागि 

(बैकुण्ठनगर टोि) िथा वडा नं. ७ को र्पस पाकि  हररहर मागि ममिि सम्भार गरी थिरोन्निी गररनेछ ।   

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

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

कार्िक्रम संचािन गने पवूािधार र्वकास र आर्मिूक कार्िक्रमहरुमा िगानी केर्न्िि गने व्र्वथथा र्मिाईनेछ । 

 नगरथिरीर् गौरवका आर्ोजना छनौट गरी प्राथर्मकिाका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ ।   

 नारार्णी िटीर् हर्दि दखेी र्त्रवणेी सम्मको बैकर्ल्पक राजमागि र्नमािणका िार्ग र्छमकेी थथानीर् िहहरुसाँग 

समन्वर् गरी संघीर् सरकारमा पहि गररने छ । 

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

उपिब्धिाको सरु्नर्िि गररनेछ ।  

 कोर्भड-१९ िथा अन्र् कारणबाट रोर्कएको गडाम्दी खानेपानी आर्ोजना र्सै वर्ि सम्पन्न गरी उि वडाका 

बार्सन्दाहरुको घर घरमा शिु खानेपानी सरु्बधा परु् र्ाईने छ ।   

 नगर क्षेत्रर्भत्र औ्य ोर्गक क्षेत्र थथापना गनि थप औ्य ोर्गक र्वकासका िार्ग अध्र्र्न िथा पवूािधारको पहुाँच 

र्वथिार गररनेछ । 
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 नगर क्षेत्र भएर बग्ने नर्द िथा खोिा नािाहरुमा कटान र बाढी र्नर्न्त्रणका िार्ग प्राथर्मकिाका साथ काम 

गररनेछ । 

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

 गैंडाकोट नगरपार्िका क्षेत्रका प्रवशे नाकाहरुमा नगर सीमा प्रवशेको सचूना मिुक जानकारी बोडि िथा 

नगरपार्िकाका र्वर्भन्न थथानमा CCTV जडान गरी शार्न्ि शरुक्षा प्रभावकारी बनाईने छ । साथै र्वर्भन्न 

थथानहरुमा आवश्र्किा अनुसार Free Wifi जडान गरी संचारमतै्री नगरकोरुपामा र्वकास गद ैिर्गनेछ ।  

 आगिागीबाट जनधनमा पनि सक्ने जोर्खम न्र्नूीकरण िार्ग अन्िर थथानीर् िहको साझदेारीमा दमकिको 

व्र्वथथा गररनेछ । 

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

 नगर र्भत्रका र्वर्भन्न जािजार्ि र धमिको संरक्षण गद ैसांथकृर्िक सङ्ग्रहािर् थथापना गररने छ । 

 पर्िटकीर् थथिह आको र्वकास गरी नारार्णी र्कनारबाट बाइपास सडक र मनोरन्जन के्षत्र (र्कनार र टापमुा) 

र्वकास गने, सामदुार्र्क वनमा रहकेो जिासर् सर्हिका र्पर्क्नक थपट र पाकि ह आ र्नमािण िथा व्र्वथथापन 

गररनेछ । 

 

(घ) वन, वातावरण तथा शवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी नीशतिरु 

 सामदुार्र्क वन माफि ि संरर्क्षि वन के्षत्र र वन पैदावारबाट आर् आजिनिाई व्र्वर्थथि गद ै और्धीजन्र् 

वोटर्वरुवा र जर्डबटुी रोपण कार्ििाई प्रोत्साहन गररनेछ । गरै-काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र जर्डवटुीको 

व्र्ावसार्र्क खिेी र प्रशोधन उ्य ोगिाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ । 

 वन पैदावारमा आधाररि उ्य म प्रवििनका िार्ग वन सम्बन्धी नीर्ि िथा कार्िनीर्िह आिाई उ्य ममतै्री बनाइने छ 

। 

 वन क्षेत्रिाई अर्नर्र्न्त्रि डढेिो, चरीचरन, अर्िक्रमण र चोरी र्नकासीवाट प्रभावकारी ढंङ्गिे संरक्षण गनि 

उपभोिाहरुिाई पररचािन गद ै सचेिनाका अर्भर्ानह आ थथानीर् वन उपभोिा संथथाह आको सहभार्गिामा 

सम्पन्न गररनेछ । 

 खानेपानी िथा सरसफाई उपभोिा सर्मर्ि साँग समन्वर् गरी गणुथिरर्िु खानपेानी र्विरणिाई, सवि सिुभ र 

प्रभावकारी बनाइनेछ । खानेपानी पाईप िाईनमा आगिागी हुाँदाका बखिमा पानी प्रर्ोग गनि पाईप सकेट 

(हाइडे्रन्ट) को व्र्वथथािाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ  । 

 भ-ूउपर्ोग र्ोजना वनाई कार्ािन्वर्नमा जोड र्दईनेछ । भ ुउपर्ोग ऐन २०७६ िथा भ ुउपर्ोग र्नर्माविी २०७९ 

बमोर्जम जग्गाको भ ुउपर्ोग वगीकरण गरी साविजर्नक प्रकृर्िका जग्गाहरुको उर्चि उपर्ोग हुने गरी संरक्षण 

कार्ििाई अगाडी बढाई जर्मनको खण्डीकरण र अव्र्वर्थथि सहरीकरणिाई पणूि रुपमा र्नरुत्साहीि गररनेछ । 
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 नारार्णी नदी िगार्िका खोिाह आमा िटीर् के्षत्रका र्समसार िथा पानीका महुानको संरक्षणका िार्ग र्दगो 

र्ोजना बनाई िाग ूगररनेछ । साथै वकृ्षरोपण गरी भ-ूसंरक्षण र हररर्ािी वािावरण र्सजिना गररनेछ । नदी िथा 

खोिा नािामा हुने फोहोर न्र्नूीकरणका िार्ग सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

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

 वडा र्भत्रका मु् र् मु् र् टोिहरुमा एम्बिेुन्स, दमकि प्रहरी सम्पकि  नं. का बोडिहरु रार्खनेछ । 

 थथानीर्, रार्रिर् िथा अन्िरािर्रिर् संघ संथथाह आसाँग समन्वर् गरी पर्ािवरणीर् संरक्षणका अर्भर्ानह आ सञ्चािन 

गररनेछ साथै वन्र्जन्ि ुसंरक्षणका िार्ग सामदुार्र्क वनह आमा र्वर्भन्न रैथाने फिफूिका र्बरुवाह आ रोर्पनकुा 

साथै संरक्षण र प्रवििन गररनेछ । 

 वािावरण संरक्षणका िागी सांथकृर्िक महत्वका वर, र्पपि रोपण कार्ििाई प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  गैंडाकोट १० 

मा रहकेो मकुुन्दसेन नगर थिरीर् पाकि  िाई थप व्र्वर्थथि गररनेछ । 

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

 गैंडाकोट नगरपार्िका र्भत्रका  बाढी िथा डुबान प्रभार्वि वडा नं १, २, ४, ५, ७, ८,९,१०,११, १२, १३, 

१४,१५ र १६ मा वर्ाििको समर्मा भि बाढी जाने समथर्ा भएकोिे सोको िार्ग प्रथम आर्थिक वर्ि र्भत्रै 

भिबाढी र्नर्न्त्रण र व्र्वथथापनको कार्ि गररने छ ।  

 खोिा र्कनारका बथिी क्षेत्रमा बाढी पर्हरोको प्रकोपिाई दीघिकािीन  आपमा समाधान गनि िटबन्ध र्नमािण, 

वकृ्षारोपण र मनपरी नदी खोिा दोहन र्नर्न्त्रण गररनेछ । 

 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 पूणि सरसफाईको अवथथामा परु्ािउन सव ैवडाहरुमा पणूि सरसफाई उन्मखु कार्िक्रम संचािन 

गररनेछ । 

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

 प्राकृर्िक प्रकोपिे र्नम्त्र्ाउने र्वपदिाई प्रभावकारी ढङ्गिे व्र्वथथापन गनि र्वपद ्कोर्को थथापना, पवूि िर्ारी 

र सचेिनाका कार्िक्रममा जोड र्दइनेछ । 

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

 पश ुछाडा नछोड्नका िार्ग सचेिना मिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 नीर्ज क्षेत्रको सहकार्िमा औ्य ोर्गक र घरार्सी ठोस फोहोर उत्पादनकिािको पर्हचान गरी फोहरको मात्रा घटाउने, 

पनुप्रिर्ोग र उपर्ोग (3R) को नीर्ििाई िाग ू गररनेछ । साथै शलु्कमा आधाररि फोहर संकिन प्रशोधन र 

व्र्वथथापन सेवाको स ुआवाि गररनेछ । 
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 नगरको र्नर्र्मि सरसफाइको िार्ग नगरपार्िका बाटै व्र्वथथापन र्मिाइने छ । साथ ैआफ्नो घर आाँगन एव ं

टोि आफैाँ सफा गरौं भन्ने अर्भर्ानिाई अगार्ड बढाइने छ । सफा टोि र्वकास संथथा र वडािाई वार्र्िक  आपमा 

सम्मान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

  प्िार्ष्टकको झोिामिु गराउाँद ैवािावरणमतै्री झोिाको प्रर्ोग सम्बन्धी अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ ।  

 संघ र प्रदशेसाँगको समन्वर्मा वन्र्जन्ि ुर मानव वीचको सम्वन्ध समुधरु वनाउद ैवन्र्जन्िकुो अर्िक्रमणवाट 

वार्िनािी र मानवीर् क्षिी जोगाउन नारार्णी नदी र्कनारके्षत्रमा सरुक्षाको उपर्िु प्रवन्ध र्मिाउने कार्ििाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

(ङ) सुिासन तथा संस्थागत शवकास सम्वन्धी नीशतिरु 

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

आवश्र्क ऐन काननुहरु र्नमािण गरी क्रमशस कार्ािन्वर्न गदै अगाडी बढाईनेछ । र्नर्मिि काननूहरुिाई क्रमशस 

अ्य ावर्धक गद ैिर्गने छ ।  

 नगरपार्िकार्भत्र रहकेा भरू्महीन सकुुम्बासी, भरू्महीन दर्िि र अव्र्वर्थथि बसोबासीको समथर्ाहरु समाधान 

गनि  भरु्म सम्बर्न्ध समथर्ा समाधान आर्ोगसंगको समन्वर्मा िािपजुाि र्विरण गररनेछ । 

 नगरपार्िकाको कार्ि सम्पादनिाई र्छटोछररिो, प्रर्वधीमतै्री, पारदशी र गणुथिरीर्िा कार्म गद ैहरेक सेवािाई 

अनिाइन सेवामा  आपान्िरण गद ै भ्रष्टचार र्वरुिको शनु्र् सहनर्शििाको नीर्ि अविम्वन गररने छ । 

 नगरपार्िकाको नाममा रहकेो कमिचारी कल्र्ाणकोर्िाई वढी प्रर्िफि प्राप्त हुन े गरी र कमिचारी वगिको 

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

गररनेछ । 

 आर्थिक वर्िको शरुुवाि दरे्खनै वार्र्िक कार्िक्रमहरु र्नरन्िर कार्ािन्वर्न गने गरी वार्र्िक खररद र्ोजना िर्ार गरी 

र्जम्मवेार कमिचारीहरुसाँग कार्ि सम्पादन सम्झौिा गररने छ  र उि सम्झौिाको अर्धनमा रही कमिचारीको 

प्रोत्साहन र कार्ि सम्पादन मलु्र्ांकन गररने छ ।  

 पररवर्ििि सन्दभि िथा नगरपार्िकाको आवश्र्किा र और्चत्र्को आधारमा संगठन िथा व्र्वथथापन सभके्षणको 

आधारमा नगरपार्िका िथा वडाहरुको  संगठन िथा दरबन्दी संरचना थवीकृि गरी िाग ूगररने छ ।  

 जनिाको सचूनाको हक प्रर्ि संवदेनशीि हुाँद ैप्रत्र्ेक कार्ाििर्मा नागररक वडा पत्र रार्खने छ ।  

 नागररकिा प्राप्त गने नागररकको नैसर्गिक अर्धकारको सम्मान गद ैनगरपार्िका हुने नागररकिा र्सफाररस िाइ 

र्नशलु्क गररनेछ । 

 र्नर्र्मि सेवा र र्वकास गर्िर्वर्धह आ पारदशी बनाउन र्नर्र्मि  आपमा नगर सरोकार सप्तार्हि रेर्डर्ो कार्िक्रम 

संचािन गररनेछ जसमा नगर गर्िर्वर्ध साविजर्नक सनुवुाई िथा सचूना प्रसारण गरी सञ्चार माध्र्मबाट 

जनिािाई स-ुसरू्चि गने कार्ि गररनेछ ।  
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 नगरपार्िकाबाट संचार्िि कार्िक्रमहरुको वार्र्िक सर्मक्षा िथा सामार्जक पररक्षणको साथसाथै आर्ोजना 

कार्िक्रमहरुमा साविजजर्नक पररक्षण र वडाथिरमा साविजर्नक सनुवुाई कार्िक्रम संचािन गररनेछ ।  

 सेवाग्राही हरुको सरु्वधािाई मध्र्नजर गद ैर्डर्जटि नागररक वडापत्र, हले्प डेथक आर्दको व्र्वथथा गद ैसेवा 

र्िन आवश्र्क पने आवदेन फारमहरु नगरपार्िकाको ववेसाईड वाट प्राप्त गने सक्ने व्र्वथथा र्मिाईनेछ । 

 नागररकको मि सबेक्षण गने कार्ििाई अगाडी बढाइनेछ जस अन्िगिि वार्र्िक र्ोजनामा रा्नपुने सवाि, 

नागररकको सन्िरु्ष्ट, कार्िसम्पादनको प्रभावकाररिा र आन्िररक सशुासन प्रबधिन भई ि्र्ांकमा आधाररि र्नणिर् 

प्रर्क्रर्ािाई मद्दि पगु्नेछ । 

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

प्रकृर्ािाई वढी पारदशी र प्रर्िथपधाित्मक वनाउन E-Bidding िाई प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीको क्षमिा अर्भवरृ्ि गनि क्षमिा र्वकास िार्िम संचािन गररनेछ भने सहार्क थिरका 

कमिचारीहरुको वरृ्त्त र्वकासको िार्ग सम्बर्न्धि र्नकार्साँगको साझदेारीमा सेवा कार्िन िार्िम संचािन गररने 

छ । 

 सेवाग्राहीहरुको सन्िरु्ष्ट मापन गने संर्न्त्रको थथापना गररनेछ । 

 सामार्जक सरुक्षा िथा व्र्र्िगि घटना दिाि प्रणािी सदुृढीकरणिाई  थप प्रभावकारी बनाउद ैसामार्जक सरुक्षा 

भत्ता घर दिैोमा प्रदान गनिका िार्ग बैंक िथा सहकारीहरु संग सहकार्ि गररनेछ ।  

 गैंडाकोट नगरपार्िकामा कार्िरि कामिचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे िोके बमोर्जम सरु्बधा प्रदान गरी प्रोत्साहन 

थवरुप कार्ाििर्मा हार्जर भएको र्दनको खाजा खचि र्दने व्र्वथथािाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

 नगरमा मर्हिा परामशि केन्ि संचािनका िार्ग आवश्र्क प्रकृर्ा अगार्ड बढाईनेछ । 

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

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

छ । 

 िर्क्षि वगिको ज्ञान सीप र क्षमिा वढाउन उनीहरुिे ग्रहण गनि सक्ने सन्दभि सामाग्रीहरुको र्नमािण गररनेछ । 

 नगरपार्िकाको र्वकासका िार्ग र्नजी क्षेत्र, नागररक संथथाहरु, बरु्िजीवीहरु, र्वश्वर्व्य ािर् एव ं र्िनका 

नवर्सजिनामा संिग्निा र साझदेारी गररनेछ । 

 दशे बार्हर रहकेा गैंडाकोट बासीहरुसाँग नगरको समरृ्िमा साझदेारी गने नीर्ि र्िइनेछ । 

 साविजर्नक खचि र अनुगमनमा दक्षिा अर्भवरृ्ि गररनेछ । आगामी आर्थिक वर्ि दरे्ख नगरपार्िकाबाट भिुार्न 

हुने रकम सोझ ैसम्बर्न्धि व्र्र्ि वा संथथाको बैंक खािामा जम्मा हुने गरी र्व्य िुीर् माध्र्मबाट रकम भिुार्न 

(Electronic Fund Transfer) प्रणािीको शरुुवाि गरी नगरपार्िकाबाट चेक जारी गने कार्िको पणूि रुपमा 

अन्त्र् गररने छ ।  
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 सङ्घीर् मार्मिा िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर् माफि ि नेपाि भरीका थथानीर् िहहरुमा गरीएको सवके्षण 

अनसुार नागररकहरुमा सचूनाको पहुाँच, थथानीर् िहमा सचूना प्रर्वर्धको दक्षिा िथा थथानीर् थिरमा सचूना 

प्रर्वर्धको प्रर्ोगको समग्र र्थथर्िमा िेखाजोखा गदाि नेपािकै १६ औ ं थथानमा पनि सफि र्स गैंडाकोट 

नगरपार्िकािाई  आगामी बर्िमा प्रर्वर्ध मतै्री प्रशासन, जनधनको सरुक्षा, नगर िथा मािहिका कार्ाििर्हरुबाट 

प्रवाह हुने सेवामा सरििा, दक्ष जनशर्ि र्नमािणमा जोढ र्दद ैप्रदशे िथा सङ्घीर् र्नकार्हरु संगको सार्मप्र्िा 

कार्म रा्द ैसचूना प्रर्वर्ध मैत्री नगर र्नमािणमा र्वशेर् जोड र्दइनेछ । 

 गैंडाकोट नगरक्षेत्र र्भत्रका रार्रिर् अन्िरार्रिर् रुपमा ्र्ार्िप्राप्त व्र्र्िहरुिाई गैंडाकोट सद्भावना दिूका रुपमा 

सम्मान गररनेछ । 

 मिेर्मिापकिाि हरुका िार्ग सचेिना मिुक कार्िक्रम संचािन गरी लववादमुक्त गैंडाकोट र्नमािण अर्भर्ान 

अगाडी बढाईने छ । थप मिेर्मिाप किािहरु सरु्चकृि गरी मेिर्मिाप किािको सचुी अध्र्ावर्धक गररनेछ । 

 गि आर्थिक वर्िबाट अल्र्ा भई आएका र्ोजनाहरु र्ो आर्थिक वर्ि र्भत्र सम्पन्न हुन नसकेमा िी आर्ोजनाको 

िार्ग र्वर्नर्ोर्जि रकम संर्चि कोर्मा र्फिाि गररनेछ भने चाि ुआर्थिक वर्ि २०७८/०७९ का िार्ग थवीकृि, 

कार्िक्रम र थथान छनौट भई कार्ि सम्पन्न हुन नसकेका पूाँर्जगि प्रकृर्िको पुवािधार र्नमािण आर्ोजनाहरुिाई 

नगरथिरीर् क्रमागि आर्ोजनाको रुपमा आगामी आर्थिक वर्िमा अगाडी बढाई अन्र् कार्िक्रम िथा 

आर्ोजनाहरुको रकम संर्चि कोर्मा र्फिाि गरीनेछ ।  

 

साथै आगामी आर्थिक बर्ि ०७९/०८० मा मार्थ उल्िेर्खि क्षेत्रहरुमा उच्चिम प्रर्िफि प्राप्त गनिका िार्ग राजश्व 

िथा श्रोि पररचािन सम्बन्धी दहेार् बमोर्जमका नीर्िहरु अबिम्बन गररनेछ; 

राजश्व िथा श्रोि पररचािन सम्वन्धी नीलिहरु: 

 नगरपार्िकाको औपचाररक करको दार्रामा आउन नसकेका व्र्वसार्हरुिाई िर्क्षि गरी व्र्वसार् दिाि घरु्म्ि 

र्शर्वर संचािन गररनेछ ।  

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

शलु्कका के्षत्रहरुको दार्रा फरार्किो गद ैनगरको श्रोि पररचािनमा सबै के्षत्र र वगिका नगरबासीहरुिे आफुिे 

आफ्नो क्षमिा अनसुार र्ोगदान गरेको महससु गने अवथथाको र्सजिना गररनेछ । 

 व्र्वसार्करको दार्रा वढाउने र वढी भन्दा वढी 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 सबै वडा कार्ाििर्हरुवाटै कर, शलु्क, दथिरु असिु गने कार्ििाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 वार्र्िक पेशा, व्र्वसार्, कर र घर वहािकर असिुी कार्ििाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क काननु िजुिमा 

गरी कार्ािन्वर्न ल्र्ाईनेछ । 
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 अपाङ्ग, असहार्, अशि, दवैीप्रकोप र्पर्डि, िन्द र्पर्डि, जषे्ठ नागररक र एकि मर्हिाका सीफाररसहरु 

र्नशलु्क गररनेछ । साथै र्वपन्नहरुको शरै्क्षक र्सफाररसिाई समिे र्नःशलु्क गररने नीर्ििाई थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 

 गैंडाकोट नगरपार्िकामा दिाि नभएका िर आन्िरीक राजश्व, वार्णज्र्, घरेि ुिथा साना उ्य ोग जथिा कार्ाििर्मा 

दिाि भई गैंडाकोट नगरपार्िका के्षत्र भीत्र व्र्वसार् गरी आएका व्र्वसार्ीहरुिाई दिाि प्रकृर्ामा आउने व्र्वथथा 

र्मिाइनेछ । 

 कुनैपर्न र्ोजनाहरुको सम्झौिा गनुि अगाव ै उपभोिा सर्मर्िका पदाधीकारीहरुिे आफुिे व्र्र्िगि रुपमा 

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

आर्द चिुा गनि अर्नवार्ि गररनेछ । सो र्ोजनावाट िाभार्न्वि उपभोिािाई त्र्थिा कर र्िनि प्रोत्सार्हि गररनेछ 

। 

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

िथा सघ संथथा र नीजी श्रोि एव ंनागररक समाज िगार्ि सवै सम्भाव्र् आन्िरीक एव ंवाह्यर् के्षत्रका र्नकार्संग 

समन्वर् गरी र्वर्त्तर् श्रोिको कमीिाई परू्िि गररनेछ । 

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

 नगरपार्िकािे प्राप्त गनुिपने कर, शलु्क, दथिरु अर्दको समरु्चि व्र्वथथापनका िार्ग उ्य ोग वार्णज्र् संघ िगाएि 

सरोकारवािासाँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

नगर र्भत्र संचािन हुने आर्ोजनाहरुमा नर्दजन्र् पदाथिको अभाव हुन नर्दन आवश्र्क कार्िर्वर्ध र्नमािण गरी 

नगर पार्िका आफैिे नर्दजन्र् पदाथि र्वर्क्र गनि सक्ने प्रवन्ध र्मिाईने छ । 

नगर सभा सदथर्ज्र्हूरु, 

थथानीर् िह र्नवािचन २०७९ को क्रममा जनिा समक्ष गरेका प्रर्िवद्विाहरु पुाँरा गनि र्वकासका आधारर्शिा 

र्नमािण गनुि हाम्रो आगामी वर्िको मिु ध्र्र् रहने छ ।  नगरको वहृत्तर र्हि, आर्थिक र्वकास र समरृ्िको िार्ग केन्िीि 

भएर कार्ि गनुि हामी सबैको र्जम्मवेारी हो  िसथि आत्मर्नभिर नगरको रुपमा र्वकास गनिका िार्ग सक्षम र आम्दानीका 

नर्ााँ नर्ााँ क्षेत्रहरुको पर्हचान गनि र्वशरे् पहि गररनेछ । करका दरिाई होइन दार्रािाई बढाउने र सबैिाई करको 

दार्रार्भत्र समावेश गने िफि हरुमा ध्र्ान केर्न्िि रहनेछ । खानेपानी, र्साँचाई, सडक, र्व्य िु र सञ्चार नपगुकेा वडाका टोि 

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

प्रर्वर्ध र जनशर्िका र्हसाबिे ससुम्पन्न गररनेछ ।  सशुासन सदुृर्ढकरणमा नागररक र्नगरानीिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

भ्रष्टाचार शनु्र् सहनर्शििािाई संथथागिरुपमा र्वकास गनि पारदर्शििा, जवाफदहेीिा, सहभार्गिामिुक र्जम्मवेारीपनको 

र्वकासमा जोड र्दइनेछ ।  

      अन्िमा, र्स नगरको र्वकासमा र समरृ्िको िार्ग महत्वपणूि र्जम्मेवारी र्दई र्स गररमामर् सभामा र्नवािर्चि गरी 

पठाउने सम्पणूि गैंडाकोट नगरबासी आदरणीर् मिदािािाई पुनस एक पटक हार्दिक धन्र्वाद र्दद ैनगर र्वकासमा हािसम्म 
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साझदेारी र सहर्ोग गने नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदशे सरकार, र्वकास साझदेार संथथाहरु, नागररक समाज, राजनीर्िक 

दि, र्नजी क्षेत्र, गरै सरकारी संथथा, पत्रकार िथा आमसञ्चार क्षेत्र, नेपाि नगरपार्िका संघ र अन्र् संघ संथथा िगार्ि 

सम्पणूि कमिचारी िथा नगरवासी दाजभुाई, र्ददी बर्हनीहरुमा धन्र्वाद व्र्ि गदिछु । वार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा 

महत्वपूणि सहर्ोग परु् र्ाउने सबै जनप्रर्िर्नर्ध, कमिचारी, र्वज्ञ, राजनीर्िक दि, संघसंथथा सबैमा ह्रदर्दरे्ख धन्र्वाद व्र्ि 

गद ैर्स नीर्ि िथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्नमा सबै पक्षको साथ र  सहर्ोग प्राप्त हुनेमा र्वश्वास व्र्ि गदिछु ।  

धन्र्वाद 

 


