गौरादह नगरपालिकाको दसौं नगरसभामा नगर प्रमुख श्री छत्रपलि सुबेदीिे प्रस्िुि गनुभ
ु एको आ.व ०७९\८० को
बार्षुक नीलि िथा कार्ुक्रम
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरु
सं घिर् िोकिान्त्त्रीक गणिन्त्त्र स्थापना भएपलछ स्थानीर् िहको दोस्रो लनवाुचनवाट गौरादह नगरपालिकाका
हामी लनवाुघचि जनप्रलिलनलिहरु र्स नगरपालिकाको १० औ नगरसभामा उपघस्थि भएका छौ।
ु को िोकिन्त्त्र आन्त्दोिनमा घजवन उत्सगु गनुह
र्स अवसरमा म हाम्रो मुिक
ु न
ु े ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरु प्रलि
हार्दुक श्रद्वाञ्जिी अपुण गदु छु। वेपत्ता पाररएका पररवारका सदस्र्हरुको चाडो भन्त्दा चाडो टु ङ्गो िागोस भन्ने
कामना गदुछु। र्व.स २०७९ वैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीर् िह सदस्र् लनवाुचनमा हामीिाई र्वश्वास गरी
लनवाुघचि गराउनुहन
ु े आदरणीर् गौरादह नगरवासी जनसमुदार्हरु प्रलि आभार व्र्क्त गदुछु।
ु नै आलथुक रुपमा सं कटासन्न अवस्था िर्ु उन्त्मुख भएको पररघस्थलिमा हामी पलन त्र्स वाट अछु िो छै नौ र
मूिक
सोर्ह िरािािमा उलभएर दशौ नगरसभामा उपघस्थि भएर नगरपालिकाको नीलि िथा कार्ुक्रम प्रस्िुि गरररहँदा
र्सको पृष्ठभूलम र चािु आ.व को हाि सम्मको अवस्था र्ववेचना गनु सान्त्दभीक ठान्त्दछु ।
र्स नगरपालिकाको र्वगि पाँच वषुिाई र्र्कुएर हेदाु र्ोजनावद्व ढङ्गवाट आफ्ना नीलि िथा कार्ुक्रम सं चािन हुन
नसकेको, भौलिक पूवाुिार िर्ु केही सडक लनमाुण िथा स्िरउन्निी भएका छन् भने मुख्र् प्रशासलनक भवन र
वडा कार्ाुिर् भवनहरु लनमाुण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह गने स्थानको लनघिििा भएपनी सामघजक क्षेत्रको र्वकास र
सरि सहज सेवा प्रणािी र्वकास हुन नसकेको पररणाममुखी भन्त्दा र्विरणमुखी कार्ुक्रम भएको हामी सबैिे
ु ी गरे कै छौ।
अनुभि
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरु
अब म चािु आ.व ०७८\०७९ को वजेट नीलि कार्ुक्रमको छोटो सलमक्षा गनु चाहान्त्छु । चािु आ.व
०७८\०७९ का िालग आठौं नगरसभाको घस्वकृि गरे को अनुमालनि बजेट ६८ करोड ६६ िाख ८७ हजार ४
सर् ८१ रहेकोमा लनवाुचन क्षेत्र पूवाुिार र्वशेष कार्ुक्रम (सिं, प्रदे श) र्वषर्गि शसुि अनुदान समेि थप गरर
जेष्ठ मसान्त्ि सम्म ७८ करोड ९६ िाख ८२ हजार ३ सर् ४ रुपैर्ाको हुन पुगेको दे घखन्त्छ भने खचुको
अवस्थािाई हेदाु जम्मा ६१.५ प्रलिशि दे घखन्त्छ। जस मध्र्े पूघजगि खचु ६५.७२ प्रलिशि र चािु खचु
५७.४३ प्रलिशि खचु हुन सकेको छ भने चािु वषुको अन्त्िमा खचु ८० प्रलिशिको हाराहारी पुग्ने अनुमान
गररएको छ।
नीलिगि व्र्वस्था िर्ु हेदाु चािु आ.व सम्मका नीलिहरु र्दिुकालिन वा आवलिक नीलि सँग आवद्व हुन
नसकेकािे पररणाममुघख दे घखएन। िथापी िामो समर् पलछ स्थालनर् िहहरुमा जनप्रलिलनलिहरु र्वर्हन अवस्थामा
रहनु र िोकिान्त्त्रीक गणिन्त्त्र शासन व्र्वस्थािाई सं स्थागि गनु र सेवा प्रवाह केन्त्र स्थापनाको सर्ििािाई
सकारात्मक लिनुपछु भन्ने िाग्दछ।
अब म आ.व ०७९\०८० को बार्षुक नीलि िथा कार्ुक्रम िजुम
ु ा गदाु लिएका प्रमुख नीलिगि आिार र
मागुदशुन र्स प्रकार रहेका छन।



नेपािको सं र्विानिे लनदे घशि गरे को स्थानीर् िहको काम, किुव्र् र अलिकार सम्बन्त्िी
प्राथलमकिाहरु,



स्थालनर् सरकार सं चािन

न २०७४ का नीलिगि व्र्वस्था र प्राथलमकिाका आिारहरु,



रार्िर् प्राकृलिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग



अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन



स्थानीि िहको बार्षुक र्ोजना िथा बजेट िजुम
ु ा र्दग्दशुनिे लनदे ्ट  गरे का वार्षुक र्ोजना िथा

न २०७४ को नीलिगि व्र्वस्था िथा प्राथलमकिाहरु,

न २०७४ िे गरे को नीलिगि व्र्वस्था,

वजेट िजुम
ु ाका आिारहरु



नेपाि सरकार अथु मन्त्त्रिबाट समालनकरण अनुदान र राजश्व बाँडार्ाँडको लसलिङ सर्हिको
मागुदशुन,



सं ि र प्रदे श सरकार बाट प्राप्त अन्त्र् मागुदशुन एवं म लनदे शन र सुझावहरु,



पन्त्रौ र्ोजनािे लनर्दु्ट  गरे का िक्ष्र् एवं उदे श्र्हरु,



जनिा सँग मि माग्दा गरे का प्रलिबद्विा पत्र िथा समर् समर्मा गररएका सावुजलनक वचनवद्विा
र सुझाव सं किना क्रममा प्राप्त सुझावहरु ।

क्षेत्रगि नीलि कार्ुक्रम िथा आिारहरु
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरु
आगामी आलथुक वषुको िालग प्रस्िाव गरे को नीलि र्ोजना कार्ुक्रममा भौलिक पूवाुिार, सामाघजक र्वकास, कृर्ष
र्वकास, सुशासन िथा सावुजलनक सेवा प्रवाह िथा क्षमिा र्वकास िथा वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन
आर्दिाई प्राथलमकिा र्दईएको छ। जसिाई िपलसि वमोघजम पेश गदुछु।

(क) भौलिक पूवाुिार र्वकास
१. सडक र्ािार्ि एवं आवास



क्रमागि रुपमा लनमाुण कार्ु भईरहेका भौलिक सं रचनाहरुको लनमाुण कार्ु सम्पन्न गरीनेछ र
लनर्लमि ममुि सं भारका िागी रकम र्वलनर्ोजन गररनेछ।



नगरक्षेत्रका सबै मुख्र् बजारहरुिाई जोड्ने सडकहरुिाई कािोपत्र गरीनेछ।



नगर

लभत्रका

सबै

वडाहरुको

मुख्र्

सडक\नगरपालिकाको

मुख्र्

प्रशासलनक

भवन

जोड्ने

सडकहरुिाई क्रमश कािोपत्रे गरीनेछ।



नगरका सबै मुि सडकहरुको स्िरवृर्द्व गररनेछ।



मुख्र् वजारिाई जोड्ने सडकको दुवै िर्ु ढिको लनकासिाई सडक लनमाुणको अलभन्न अङ्ग
बनाईनेछ।



वडा नं. २ र ९ जोड्ने कृष्णे खोिामा र वडा नं. १ र ४ िाई जोड्ने चै ि ु चौक पघिम गेउररर्ा
खोिामा आ.व ०७९\८० बाट लसङ्गि िे न पुि लनमाुण प्रारम्भ गरीनेछ।



नगरक्षेत्र लभत्र आवश्र्किा अनुसार क्रमस किभुट, झोिुङ्गे पुि, ट्रस्ट र्िज लनमाुण गनु पहि
गररनेछ।



वडा नं. ८ र ९ िाई जोड्ने कृष्णे खोिामा झोिुङ्गे पुि लनमाुण कार्ु प्ररम्भ गररनेछ।



नगरपालिका लभत्रका वस्िीवाट नघजकको मुख्र्बजार र लछमेकी गाउपालिका वाट गौरादह
नगरपालिका नघजकका मुख्र्वजार आविजावि गनु सडकहरु र्ािार्ािका सािन चल्न सक्ने र्ोग्र्
बनाईनेछ।



नगरपालिका लभत्रका मुख्र् बजारहरु र चौकहरुमा सवारी सािन पार्कुङ स्थिको व्र्वस्था
लमिाईनेछ।

२. शहरी िथा ग्रालमण पूवाुिार िथा भू-उपर्ोग
नगरपालिकाको मुख्र् प्रशासलनक भवनको दघक्षणपर्ि रहेको नगरपालिकाको जग्गा र वडा



कार्ाुिर्हरुकोक्षेत्र र नगरपालिकाको स्वलमत्वमा रहेको जग्गामा िेरावारा गरीनेछ।



सावुजलनक,

िानी, पलिु जग्गाको अलभिेख िर्ारी गरी अलिक्रमण हुन रोक्ने प्रवन्त्ि गररनेछ।



दै लनक िथा साप्तार्हक हर्टर्ा िाग्ने बजारहरुिाई थप व्र्वघस्थि गदै िलगनेछ।



नगरक्षेत्रमा लनमाुण हुने सबै प्रकारका िरहरुको नक्सापास गरे रमात्र बनाउने र नक्सा पास नगरी
बनाएका िरहरु िाई समर् अवलि िोकी अलभिे घखकरण गने कार्ु गने\गराईनेछ ।



िागि सहभालगिा बढी जुट्ने र्ोजनाहरुिाई प्रथलमकिा र्दईनेछ।



वडा नं. १ कार्ाुिर् रहेको स्थानमा सावुजलनक लनघज सामुदार्र्क साझेदारीमा व्र्ापाररक भवन
लनमाुण गनुका िागी प्रारघम्भक कार्ु सुरु गररनेछ।



भू- उपर्ोग र्ोजना लनमाुण गरर कार्ुन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।



पूवाुिारका सं रचनाहरु लनमाुण गदाु अपाङ्ग मैत्री बनाईनेछ गररनेछ।



सार्वक महारानीझोडाको जग्गा सम्बन्त्िी समस्र्ा, भूलमर्हन दलिि िथा सुकुम्वासीिाई जग्गा र्विरण
गने र अव्र्वघस्थि बसोबासी जग्गािाई व्र्वघस्थि गनु गर्ठि भूलम आर्ोग सगँ समन्त्वर् र सहकार्ु
गरी समस्र्ा समािान गररनेछ।

३. पर्ुटन

 गौरादह बजारमा रहेको पोखरी िाई लड.र्प.आर वमोघजम सौदर्ीकरण गरर पर्ुटकीर् गन्त्िव्र्
स्थािको रुपमा र्वकास गनु सं िीर् िथा प्रदे श सरकारिाई अनुरोि गररनेछ ।

 गौरादह नगरपालिका लभत्र रहेका पर्ाुवरण, कृर्ष प्रणािी, सं स्कार सस्कृिीिाई पर्ुटन सँग आवद्व
हुने गरी कार्ुक्रमहरु सं चािन गनु सहजीकरण गरीनेछ।

 पर्ुटकीर् क्षेत्रहरुको र्वकास र्वस्िार र गन्त्िव्र् स्थिहरु सं रक्षण सम्बद्ब गने नीलि लिइनेछ ।
 स्थालनर् किा सं स्कृलि सर्हिको होम स्टे सं चािनका िालग सहर्ोग गने नीलि रहनेछ ।
 स्थालनर् किा सं स्कृलि िथा चाड पवुहरुिाई जीवन्त्ि राख्न आवश्र्क सहर्ोग गररने छ ।
४. उजाु



रार्िर् प्रशारण िाईन नपुगक
े ा स्थानहरु र्विुलिर् सेवा पुर्र्ाउन र सं चािन गनु र्विुि प्रालिकरण
सँग सहकार्ु गरीनेछ।



टोि र्वकास सं स्था अगुवाईमा सडकबत्तीको लनर्लमि ममुि सुिार र र्विुि महसुि स्थानीर्
उपभोक्ताहरुिे नै व्र्होने गरी सडक बघत्त जडा गने नीलि लिईनेछ।



नर्वकरणीर् उजाुको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन र प्रवद्वु न गररनेछ।



परम्परागि उजाुका श्रोिहरु गुईठा, दाउरा आर्दको प्रर्ोगिाई न्त्र्ूलनकरण गररनेछ।



पेट्रोलिर् पदाथुबाट प्राप्त हुने उजाुखपििाई न्त्र्ूलनकरण गनु नर्वकरणीर् उजाु र र्विुिीर् उजाुको
प्रर्ोग िाई प्रोत्साहन गररनेछ।

(ख) कृर्ष िथा पशुपन्त्छी


कृर्ष कार्ुका िालग महत्वपूणु लसचाई सुर्विा र्वस्िारका िागी हाि भईरहेको लसचाईका श्रोिहरु
िथा कुिो-पैनी ममुि सं भार र व्र्वस्थापन गरी अलिकिम उपर्ोगी वनाईने छ।



नगरक्षेत्रका सिहमा पानीका स्रोि भएका स्थानहरुवाट लसचाई सुर्विा र्वकास र र्वस्िारका िगी
सं भाव्र्िा अध्र्र्ान गने\गराईने छ।



ँ िाई ध्र्ानमा राखी कृर्ष र्विुिीकरण मार्ुि पाँच वषु लभत्र सिह
कृर्ष र्ोग्र् जलमनको पहुच
लसचाँईवाट लसँघचि हुन नसक्ने क्षेत्रमा भूलमगि लसं चाई प्रणािीको उपर्ोग गरी लसं वाई सुर्विा
पुर्ाुईनेछ ।



उन्नि र्वउर्वजनको सुिभ व्र्वस्थापन गररनेछ।लनशुल्क माटो पररक्षणको सुर्विा उपिब्ि
गराईनेछ।



कृर्ष सहकारीिाई प्रवद्वु न गने र कृर्ष उत्पादनिाई मुल्र् श्रं ृखिाको आिारमा वजार सँग आवद्व
गररनेछ।



पोषणर्ुक्त खाद्य सुरक्षाका िालग कृर्षजन्त्र् उत्पादनको आर्ाि प्रलिस्थापन गनु कृर्ष सहकारी,
सामुर्हक खेिी प्रणािी वाट अलभर्ान सं चािन गनु प्रोत्सार्हि गररनेछ ।।



हाि वडा नं. ४ र ५ मा सं चािनमा रहेको सामुर्हक खेिी प्रणालिको अविारणािाई अरु
वडाहरुमा पलन र्वकास र र्वस्िार गनु प्रोत्सार्हि गररनेछ।



मर्हिा कृषक समुहिाई कृर्ष र्ान्त्त्रीकरण कार्ुक्रम आबद्ध गने नीलि लिईनेछ।



खाद्य सुरक्षा र र्कसान उत्पार्दि
साझेदारीमा खाद्य

खाद्यन्नको

मूल्र् श्रृङखिामा वृर्द्वहोस भलन ५०% िागि

गोदाम लनमाुणका िागी कृर्ष समुह एवम

सहकारीहरुिाई प्रत्सार्हि

गररनेछ।आ.व ०७९\०८० मा गौरादह-५ मा महारानीझोडा साना कृषक सहकारी सँग
सहकार्ु गरीनेछ।



कृर्षकार्ु र पशुपंक्षी पािन कार्ु आिुलनर्ककरण गदै सम्भाव्र्िाका आिारमा पकेट क्षेत्र जस्िा
ँ
कार्ुक्रमहरु कृर्ष ज्ञान केन्त्र, प्रिानमन्त्त्री कृर्ष आिुलनर्ककरण र पशु र्वज्ञ केन्त्रहरु सग
सहकार्ुमा व्र्वसार्मूिक कार्ुमा पररणि गनु प्रोत्सार्हि गररनेछ।



कृर्ष प्रार्विीक खेिबारीमा र पशुपंछी सेवा प्रार्वलिक गोठ, खोरमा नै पुगी सेवा उपिब्ि
गराउने व्र्वस्था लमिाईने छ।



कृर्ष प्रणािीिाई वैज्ञालनर्ककरण गनु स्वदे शी िथा र्वदे शी सरकारी िथा गैर सरकारी सं स्थाहरु
ँ सम्वन्त्िीि
सँग सहकार्ु गरी कृर्ष अनुसन्त्िानको कार्ु गनु चाहने कृर्ष वािी उत्पादन सग
सं स्थािाई सहर्ोग र सहघजकरण गने नीलि अविम्बन गरीन्त्छ।



कृर्ष र्ाघन्त्त्रकरणका िागी कृर्ष सहकारी वा कृषक समुहहरु सँग एकै थिोवाट कृर्ष
उपकरणहरु न्त्र्ूनिम भाडा दरमा पाउने गरी सं ञ्चािन व्र्वस्थापन गनुिाई सहकारी सं स्था िथा
गैर सरकारी लनकार्हरु सँग समन्त्वर् गरी आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ।



प्राङ्गारीक कृर्ष उत्पादनिाई प्रोत्सार्हि गने नीलि रहनेछ। आ.व ०७९\०८० मा वडा नं. ७
मा प्राङ्गारीक, जैर्वक मि उत्पादनका िागी मेलसनरी उपकरण व्र्वस्था गररनेछ।



नगरपालिकािाई दुि र मासुमा आत्मलनभुर बनाउन पशुपंक्षी व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गरीनेछ।



पशु र्वमा र वािी र्वमा कार्ुक्रमिाई नगरक्षेत्र लभत्र प्रभावकारी वनाईनेछ।



नगरकार्ुपालिकाको कार्ुिर् \ वडा कार्ुिर् बाट कृर्ष र पशुपन्त्छी सेवा सँग सम्बघन्त्िि र्न्त्त्र
उपकरण िथा सामाग्रीहरु उपिव्ि गराउँदा कघम्िमा ५०% िागि साझेदारी हुन ु पने लनिी
रहनेछ ।



पशुनश्ल सुिार कार्ुक्रम गुणस्िररर् र र्वश्वसलनर् बनाउँदै िलगनेछ ।



गौरादहिाई माछा लनर्ाुि गने नगरपालिकाको रुपमा र्वकास गनु माछा क्षेत्र लनमाुण गनु लनजी
िथा सावुजलनक पोखरीहरुिाई प्रवद्वु न िथा व्र्वसार्र्करण गनु प्रोत्साहन गररनेछ।



मौरीपािनको सं भाव्र्िा पर्हचान गरी मौरीपािन खेिीिाई प्रोत्साउन गरीनेछ।



खोिा\नर्द उत्कास जलमनमा वगर खेिीिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ।



कुकुर लनर्न्त्त्रणका गनु वध्र्ाकरण कार्ुिाई लनरन्त्िरिा र्दईनेछ।



माछा, मासु पसि सुिार कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ।



कृर्षउपज बजारहरुिाई क्रमस व्र्वघस्थि गदै िालगनेछ।

(ग) सहकारी िथा उिोग


सहकारी सं स्थाहरुको लनर्लमि अनुगमन, लनररक्षण मूल्र्ाङ्कन िथा लनर्मन गररनेछ।



एकै प्रकृलिका दुई वा दुई भन्त्दा वढी सहकारी सं स्थाहरु एर्ककृि हुनका िागी प्रोत्साहन
गररनेछ।



ििुउद्यमिाई प्रर्विी हस्िान्त्िरणको कार्ुक्रम सं चािन गरीनेछ।



ििुउद्यम र्वकासका िागी उद्यमीहरुको स्िरउन्निीका िागी एडभान्त्स िालिम सं चािन
गररनेछ।



नर्ाँ ििुउद्यमी लसजुना गने कार्ुक्रमहरु सं चािन गरीने छ।



मर्हिा ििु उद्यमीहरुिाई C.T.E.V.T को पाठ्यक्रम अनुसारको लसप लसक्न प्रोत्सार्हि
गररनेछ।



गौरादह नगरपालिकामा रहेक साना उद्योगहरु र स्थानीर् र्लनुचर ऊिोग िाई आवश्र्क पने
स्थानीर् कच्चा पदािुको सहज आपूलिु गनु गराउँन सरोकारवािा लनकार्हरु सं ग समन्त्वर्
गररनेछ ।

(ि) सामाघजक र्वकास
१. घशक्षा, र्ुवा िथा खेिकुद



मापकर्ोग्र् सूचकका आिारमा र्वद्यािर्को अनुगमन मूल्र्ाङ्कन गरे नछ
े ।



नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सबै सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुिाई क्रमसः भौलिक र प्रार्वलिक रुपिे
सम्पन्न गराईनेछ।



आिारभूि िहको िागी स्थानीर् िहको पाठ्यक्रम लनमाुण गरी िागु गररनेछ।



र्वद्यािर् उमेर समुहका सबै बािबालिकाहरुिाई र्वद्यािर् भनाुका िागी सहज वािावरण श्रृजना
गरीने छ।



प्रर्विीक घशक्षा पररषद् (C.T.E.V.T) को पाठ्यक्रम अनुसारको प्रर्वलिक घशक्षा कक्षा ११ र १२
र्वद्यािर्मा सं चािन गनु सहजीकरण गररनेछ ।



र्वद्याथी सं ख्र्ाको आिारमा घशक्षकको दरवन्त्दी लमिान गने िथा र्वद्याथी सं ख्र्ा र र्वद्यािर्को
दुरीको आिारमा र्वद्यािर् गाभ्ने कार्ु गररनेछ।



घशक्षा क्षेत्रिाई व्र्वघस्थि गनु स्थानीर् घशक्षा

न लनमाुण गरी िागु गररनेछ।



िोपउन्त्मूख, लसमान्त्कृि र्वपन्न वगुका माध्र्लमक स्िर पास गरे का ११,१२ कक्षा प्रार्वलिक
र्वषर्मा अध्र्र्ान गनु चाहाने जेहन्त्दार र्वद्याथीकािाई सहज अध्र्ार्न गनु सक्ने अवस्था लनमाुण
गरीनेछ।



आवश्र्किा अनुसार घशक्षकहरुिे र्वद्याथीहरुिाई र्सरी लसकाउने भन्ने र्वषर्मा प्रघशक्षक प्रघशक्षण
िालिम र्दई प्रघशक्षक उत्पादन गरी िालिमहरु सं चािन गरीनेछ।



र्वद्यािर्हरुमा र्ोग सलमिी गठन गरी सोको माध्र्मवाट र्ोग घशक्षािाई अलिररक्त र्क्रर्ाकिाप
सँग आवद्व गररनेछ।



सबै र्वद्यािर्हरुको बार्षुक कार्ुक्रम र कार्ु र्ोजना अलनवार्ु रुपमा नगरपालिकाको कार्ाुिर्मा
पढाउनु पने र उक्त कार्ुक्रम िथा कार्ु र्ोजनाको आिारमा र्वद्यािर्को अनुगमन मूल्र्ाङ्कन गने
गराउने नीलि लिईनेछ।



िालमुक र्वद्यािर्हरुिाई शैघक्षक मूिप्रवाहमा समार्हकरण गनुका साथै त्र्स्िा र्वद्यािर्हरुको
भौलिक िथा शैघक्षक सुिार गने नीलि अविम्बन गररनेछ।



सामुदार्र्क अध्र्ार्न केन्त्रहरुिाई प्रार्विीक िारको घशक्षा अध्र्र्न गनु पहि गररनेछ।



सबै सं स्थागि र्वद्यािर्हरु सँग गरीब िथा जेहन्त्दार र्वद्याथीिाई लनशूल्क िथा छात्रवृिीमा
अध्र्र्न गने व्र्वस्था लमिाउन सहकार्ु गररनेछ।



सं स्थागि र्वद्यािर्हरुमा भएको र्वर्वििािाई न्त्र्ूलनकरण गदै र्वद्यािर्िे र्दने सुर्विामा एकरुपिा
ल्र्ाउन पहि गररनेछ।



मौजुदा पुस्िकािर्हरुको स्िर उन्निी गदै ई-िाईिे रीको रुपमा र्वकास गने पहि गररनेछ।



ु ी क्र्ाम्पसिाई र्वश्वर्वद्यािर्को आङलगक क्र्ाम्पस वनाउने प्रर््न  गरीनेछ।
गौरादह वहुमख



नगरस्िररर् खेिकुद सालमलि मार्ुि नगरका सं चािन हुने खेिहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ।



वडा नं. ३ मा भएको सामुदार्र्क भवनिाई कभडुहिको रुपमा र्वकास गरी इन्त्डोर खेि
ँ सहकार्ु गने लनिी रहनेछ ।
सं चािन गनु गराउनका िागी गौरादह उद्योग वाघणज्र् सग



उपर्ुक्त स्थानमा सं घिर्\प्रदे श सरकार सँग सहर्ोग लिई रगंशािा लनमाुणका िागी प्रर्ास
गरीनेछ।

(ङ) स्वास््र्ः


सं घिर् सरकारको सबै पालिकाहरुमा सुर्विा सम्पन्न अस्पिाि लनमाुण गने कार्ुक्रम अनुसार
उपर्ुक्त
ु स्थानमा जग्गा प्राप्त गरी लनमाुण प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेछ ।



गौरादह स्वास््र् केन्त्रिाई ित्कािका िालग ५ बेडको अस्पिािको बनाई स्वास््र् र्वमा
कार्ुक्रम आ.व 2079/80 बाट सुरु गररनेछ ।



मापदण्ड पुगेका लनघज क्षेत्रबाट सं चालिि अस्पिाि िाई स्वास््र् र्वमा कार्ुक्रम सं चािन गनु
सहजीकरण गररने छ।



लनवाुघचि नगर प्रमुख र नगर उप प्रमुखिे पदभार ग्रहण गनुु भएको र्दन कार्ुपालिका बैठक
बाट लनणुर् गरे अनुसार गौरादह नगरपालिका भररका र्वपन्न वगुका गभुविी आमाहरुिाई
झापाको दमक,र्विाुमोड,सुनसरीको िरान र मोरङ्गको र्वराटनगर सम्म अस्पिािहरुमा सुत्केरी
गनु गराउन िै जान लनःशुल्क



म्बुिेन्त्स सेवा उपिब्ि गराइनेछ ।

बढी भन्त्दा बढी नगरबासीहरुिाई स्वास््र् र्वमा कार्ुक्रममा आवद्व गनु सचेिना मुिक िथा
प्रोत्सहान हुने कार्ुक्रम सं चािन गररने छ ।



मर्हिा स्वास््र् स्वर्म सेर्वकाहरुिाई एक पटक स्वास््र् र्वमा गराउने कार्ुक्रमिाई लनरन्त्िरिा
र्दइनेछ।साथै सेवा अविी समाप्त भएका र लछडी जाने मर्हिा स्वास््र् स्वर्म सेर्वकाहरुिाई
प्रोत्साहन रकम सर्हि र्वदाई गराईनेछ।



सुत्केरी मर्हिािाई २ सन्त्िान जन्त्मदा प्रत्र्ेक पटक रु 2000।- पोषण खचु र्दने कार्ुक्रमिाई
लनरन्त्िरिा र्दइने छ ।



र्वपन्न नागररक उपचार सहार्िा कोष अनुसार मध्र्े स्वास्थर् मन्त्त्रािर्बाट िोकेको मापदण्ड
अनुसारका र्वरामीिाई एक पटक र्ािार्ाि खचु वापि सहर्ोग स्वरुप रु 5000/- मात्र
उपिब्ि गराइने छ ।र्स्िो सहर्ोगिाई गररवी पररचर् पत्रसँग आवद्व गररनेछ। र मासीकरुपमा
नामाविी प्रकाशन गररनेछ ।



पूणु खोप,पूणु पोषण र्ुक्त र पुणु सं स्थागि सुत्केरी कार्ुक्रमहरुिाई प्राथलमकिा का साथ सं चािन
गने गराइने छ ।



खोप केन्त्र र गाँउ िर घक्िलनक िाई व्र्वघस्थि गदै िलगने छ ।



कघम्िमा ३ वटा स्थानमा आरोग्र् केन्त्र सं चािनमा ल्र्ाइने छ ।



आर्ुवेद स्वास््र् र्वमा सं चािन र आर्ुवेद अस्पिाि लनमाुण को सं भाव्र्िा अध्र्र्न गररने छ ।



मर्हिा स्वास््र् स्वर्मसेर्वका िथा स्वास््र्कमीहरुको पररचािनवाट नागररकहरुको स्वास््र्
अवस्थाको अलभिे ख व्र्वघस्थि गररने छ।

(च) खानेपानी


सं चािनमा रहेका खानेपानी उपभोक्ता सं स्थाको क्षेत्र र्वस्िार,शुद्व पानी र्विरणमा र लनमाुणलिन
खानेपानीहरु िाई सम्पन्न गनु सहर्ोग गने नीलि लिइने छ ।



र्वपन्न िथा लसमान्त्िकृि वगुिाई खानेपानीको लमटर खररद र र्वद्युि लमटर खररदमा वडा स्िर
बाटै सहर्ोग गररनेछ।

(छ) भाषा किा सार्हत्र् िमु संस्कृलि


भाषा किा सं लगि िथा सं स्कृलिको एर्ककृि र्वकास र्वस्िार िथा सं रक्षण िाई सं स्थागि व्र्वस्था
लमिाइने छ ।



नगर क्षेत्रका सबै िमु समुदार्का आस्था र र्वश्वासका केन्त्रहरुिाई सं रक्षण सम्बद्धुन गने नीलि
लिइने छ ।



ु बाजा गाजा सं स्कृलि पर्हरन र परम्पराहरुिाई र्वशेष सं रक्षण गने नीलि लिइने छ ।
िोप उन्त्मख

(ज) िघक्षि बगु र्वकास कार्ुक्रम
१. मर्हिा बािबालिका िथा जेष्ठ नागररकः



मर्हिाहरुको लसप र क्षमिा अलभबृर्द्व िथा लसपमुिक िालिमको व्र्वस्था गरी स्वरोजगारका
अवसर श्रृजना गररने छ ।



सं र्विानिे लनर्दु्ट  गरे को न्त्र्ुनिम मर्हिा सं ख्र्ािाई सुलनघिि गररने छ ।



िरे ि ु र्हं सा मुक्त नगरपालिका लनमाुणका िालग सचेिनामुिक,कानुनी उपचार मुिक कार्ुक्रम
सं चािन गने नीलि लिइने छ ।



उद्यमी मर्हिाहरुिाई प्रोत्साहन,प्रेरणा मुिक, प्रर्वलि हस्िान्त्िरण जस्िा कार्ुक्रम सं चािन गने
नीलि लिइने छ ।



बािमैत्री नगर लनमाुणको कार्ु प्रारम्भ गररने छ ।



दमक ७ मा लनमाुण भइरहेको .... वाि अस्पिाि लनमाुणमा सहर्ोग गररनेछ।



जेष्ठ नागररकहरुको अनुभव

र ज्ञानिाई स्थालनर् र्वद्यािर् स्िरका र्वद्याथीहरुमा पुस्िा

हस्िान्त्िरणको कार्ुक्रम सं चािन गने नीलि लिइनेछ ।



७० बषु काटे का जेष्ठ नागररकिाई नगरपालिका का स्वास््र् सं स्थाहरु बाट प्रदान गररने
स्वास््र् पररक्षण लनःशुल्क गररनेछ ।



बषुमा एक पटक नगरपालिका स्िरमा जेष्ठ नागररक सम्मान िथा मनोरञन कार्ुक्रम सं चािन
गररने छ ।



श्रममा मर्हिाको समान ज्र्ािाको हक कार्ाुन्त्वर्नमा ल्र्ाउने नीलि रहने छ ।



असार्,वेवाररसे र र्हं सा र्पलडि मर्हिाहरुिाई सेर्हाउसको व्र्वस्था लमिाइने नीलि लिइने छ ।

(झ) अपाङ्ग अशक्त िथा असहार्


अपाङ्गिा भएका व्र्घक्तहरुिाई लसपमुिक व्र्वसार्र्क िालिम को व्र्वस्था लमिाइने छ।



ग र ि बगुका अपाङ्ग पररचर्पत्र वािहरुिाई एक पटकका िालग स्वास््र् र्वमा गररर्दने
कार्ुक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।

(ञ) र्वपन्न दलिि,आर्दवासी,जनजािी मिेशी मुघस्िम र्पछडा वगुका िालग


र्वपन्न,दलिि,आर्दवासी,जनजािी मिेशी मुघस्िम र मर्हिाहरुका िालग िोक सेवा िर्ारी कक्षा
सं चािन गररने छ ।



लसलभि

ओभरलसर्र,अ.न.लम

स्टार्

नसु जे.र्ट.ए

र

पशु र

कृर्ष

अध्र्र्न

गनु चाहाने

र्वद्याथीहरुिाई सहज अध्र्र्न को व्र्वस्था लमिाइने छ ।

(ट) वािावरण र र्वपद व्र्वस्थापन िथा र्ोहोर मैिा व्र्वस्थापन


गौरादह नगरपालिकाको र्वकास र्ोजना िर्ार गदाु सम्भार्वि र्वपद्को िे खाघजखा समेि गनुु पने
भएकोिे नगरपालिकािे वडागि र्वपद् पर्हचान िथा नक्साङ्कन िर्ार गनेछ ।



नर्द उकास भएका जग्गाहरुमा वृक्षारोपण कार्ुक्रम सं चािन गने नीलि लिइने छ ।



सडक लनमाुण गदाु बाटोको दुवै पर्ि स्थालनर् बालसन्त्दाहरुिे छु ट्याउने सं रक्षण गने गरी
बृक्षारोपण कार्ुक्रम सं चािन गने नीलि लिइने छ ।



लनजी वन िगाउने वा

अरुवािी सरह वृक्षारोपण गने कामिाई प्रोत्सहीि गने नीलि अविम्बन

गरीने छ ।



जिािार क्षेत्रको सं रक्षणका िालग प्राकृलिक पोखरी सं रक्षण र बृक्षारोपण िाई प्रोत्सर्हि गररने छ
।



गौरादह नगर लभत्रका लसमसार क्षेत्रको र्वकास र्वस्िार र सं रक्षण गने नीलि अविम्बन गररने छ
।



ँ न वा बाररमा २ वटा रुख र्वरुवा हुकाुउनु पने गरी
िर लनमाुण गदाु प्रत्र्ेक िरिे आफ्नो आग
िर नक्सा पासमा आवद्व गररने छ ।



र्वपद् व्र्वस्थापनका िालग र्वपद् प्रलिकार्ु र्ोजना लनमाुण गररने छ ।



र्वपद व्र्वस्थपन कोषमा आवश्र्क रकम व्र्वस्था गररने छ ।



वाढीवाट हुने कटान ढु वान र आगिागी जस्िा प्रकोप बाट सुरघक्षि रहन सचेिना मुिक
कार्ुक्रम सं चािन गने र पूव ु साविानीका उपार्हरु अविम्बन गररनेछ।



आपिकालिन उद्वार िथा राहिका िागी आवश्र्क सामाग्रीको भण्डारणको व्र्वस्था गररने छ।



प्रकोपको समर्मा सरोकारवािा, सरकारी एवं गैर सरकारी र स्थालनर् सिं सं स्था सँग समन्त्वर्
गरी उद्वार, राहि एवं र्पलडििाई अस्थार्ी वसोवासको व्र्वस्थापन गररनेछ।



प्रकोप उद्वार, व्र्वस्थापन िथा सचेिना कार्ुक्रम सं चािन गनु रे डक्रस, िार्न्त्स, लिर्ो
िगार्िका समाजसेवी सं स्थाहरु सँग समन्त्र्व गरी आवश्र्क स्वर्म सेवक जनशक्ती िर्ार
गरीनेछ।

(ठ) र्ोहोर मैिा व्र्वस्थापन


र्ोहोरिाई स्रोिमानै जैर्वक िथा अजैर्वक वलगुकरण गनु टोि र्वकास सं स्था िथा समुदार्
स्िरमा कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ ।



जनिनत्व अनुसार क्षेत्र र्वभाजन गरर र्ोहोर मैिा सर्ाइ शुल्क सं किन गने कार्ु नीलि
कार्ुन्त्वर्न गररने छ ।



नगरक्षेत्रको र्ोहोर सं किन र उत्सजुन कार्ु गरी हाि काम गरर रहेको सं स्था सँग आपसी
समन्त्वर् र छिर्ि बाट लनजको सेवा शुल्क लनिाुरण गरर नगर क्षेत्रको र्ोहरमैिा सं किन
व्र्वस्थापनको कार्ु गररनेछ ।



र्ोहोर मैिा उत्सजुन केन्त्रिाई सुरघक्षि र व्र्वघस्थि गने कार्ु गररने छ ।

(ड) सुशासन िथा सावुजलनक सेवा प्रवाह र क्षमिा र्वकास


र्स नगरपालिकािे गने र्वकासका र्क्रर्ाकिापिा मापन गनुसक्ने गरर अलिल्िा २ बषुको समग्र
सलमक्षा गदै आगामी बषुको कार्ुक्रम र बजेट लनिाुरण गने मध्र्कालिन खचु सं रचना र्विीको
पािना गररनेछ ।



गौरादह नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र रहेका सं चारमाध्र्महरु िाई व्र्वघस्थि बनाउँन र
नीलिगिरुपमा एकरुपिा ल्र्ाउँनछ
।आम सं चार माध्र्म मापुि नगरपालिकाको गलिर्वलि
े
सावुजालनक गनुका िालग नगरपालिकािे आफ्नै आम सं चार

न, लनलि, कार्ु र्विी र िे खन

र्दग्दशुन लनमाुण गनेछ ।



नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्,वडा कार्ाुिर्हरु बाट हुने सेवा प्रवाहमा लछटो छररिो गुणस्िर र
एकरुपिा ल्र्ाउन आिुलनक प्रर्विी जडान िथा सं चािन गररने छ ।



नगर कार्ुपालिका र कार्ाुिर्का सबै लनणुर् सूचना कार्ाुिर्को वेभ साइट र प्रर्वलिको प्रर्ोग
मार्ुि सावुजलनक गररने छ ।



र्वद्युलिर् हाघजरीको व्र्वस्था गररने छ ।



कमुचारीिे सम्पदान गनुु पने काम,समर्को पािना, िदारुकिा कामको गुणस्िर सँग आवद्व गरी
मुल्र्ाङ्कन गने र ् उक्त मुल्र्ाङ्कनिाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्व गररने छ ।



ु िम जनशघक्त र र्वद्युि उजाुको
नगरपालिकािे सम्पादन गनुप
ु ने कामका िालग आवश्र्क न्त्र्न
पर्ाुप्तिा र लनरन्त्िरिा हुने व्र्वस्था लमिाईने छ ।



नगरपालिकाको आन्त्िररक आर् सं किनका दार्राहरु र्रार्किो पारी बैज्ञालनक कर प्रणािी िागु
गररने छ ।



नगरपलिकाका लनणुर्हरु कार्ाुन्त्वर्न गनु र नगरको सुरक्षा व्र्वस्थाका िालग नगर प्रहरीको
व्र्वस्था गररने छ ।



आवश्र्किा अनुसार स्थालनर्

न,लनर्म,कार्ुर्वलिहरु लनमाुण गररने छ ।



अनुगमन कार्ु लनरन्त्िर गने र सोको अवस्था बारे कार्ाुपालिकामा छिर्ि गने र थप व्र्वघस्थि
गने कार्ु गररने छ ।



राजस्व सुिार र्ोजना,क्षमिा र्वकास र्ोजना,आवलद्यक र्ोजना,भू-उपर्ोग कार्ुर्ोजना र नगर
सडक सं जाि प्रलिवेदनिाई कार्ाुन्त्वर्नमा ल्र्ाइने छ ।



नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्,वडा कार्ाुिर्,स्वास््र् कार्ाुिर्हरुको सं स्थागि क्षमिा र्वकास र
जनप्रलिलनलि र कमुचारीहरुको क्षमिा र्वकास कार्ुक्रमहरु सं चािन गररने छ ।



टोि र्वकास सं स्थाहरुिाई व्र्वघस्थि गरी पररचािन गररने छ।



ु ाइ र सं वोिन कार्ुक्रम सं चािन गररने छ ।
वडा स्िरमा गुनासो सुनव



मर्हनाको एक पटक ½ िण्टा स्थालनर् रे लडर्ोमा नगरवासीसँग नगर प्रमुख कार्ुक्रम सं चािन
स्थालनर् रे लडर्ोबाट सं चािन गररने छ ।



वडा स्िरको मेिलमिाप सलमलि र न्त्र्ार्र्क सलमलिको क्षमिा अलभबृर्द्व कार्ुक्रम सं चािन गररने छ
।



न्त्र्ार्र्क सलमलिबाट सम्पादन हुने कार्ुहरुका िालग थप च ुस्िदुरुस्ि बनाइनेछ ।



लनर्लमि

बजार

अनुगमन

िथा

उपभोक्ता

सचेिना

कार्ुक्रम

सं चािन

गनु सरोकारवािा

लनकार्हरुसँग समेि समन्त्वर् गरी सो कार्ुिाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।



उपभोक्ता सचेिना घशक्षािाई वडागि रुपमा अलभर्ानको रुपमा सं चािन गररनेछ।

(ढ) गररवी लनवारण िथा रोजगारी श्रृजना


गररव िर पररवार िथा व्र्घक्तहरुको ि्र्ाङ्क सं किन गरर गररव पररचर् पत्र र्विरणमा समन्त्वर्
गररने छ ।



नगरक्षेत्र लभत्रका वेरोजगारहरुिाई प्रिानमन्त्त्री रोजगार कार्ुक्रममा आवद्व गरी न्त्र्ूनिम रोजगारी
सृजना गररनेछ।



लसपमुिक कार्ुक्रमहरु सं चािन गरी स्वरोजगार हुन सक्ने अवस्था सृजना गररनेछ।



रोजगारहरु

ि्र्ाङ्क

सं किन,बेरोजगारहरुिाई

रोजगारी

श्रृजनाका

िालग

लसप

र्वकासका

कार्ुक्रमहरु सं चािन गने नीलि लिइनेछ ।



रोजगार सूचना केन्त्रको सुढृर्ढकरण र बैदेघशक रोजगारीमा जानेहरुका िालग लसप लबकास र
सहघजकरण गने नीलि लिइनेछ ।



ँ ीको सदुपर्ोग गनु गराउन
बैदेघशक रोजगारीबाट र्र्कुएका र्ुवाहरुको ज्ञान घशप र पुज
सहजर्करण गने नीलि रहनेछ ।



र्ुवा स्वरोजगार कोष िगार्िका सं स्थाहरु सँग सहकार्ु गने नीलि रहने छ ।



मजदुरहरुिाई कार्ुस्थिमा कार्ु सुरक्षाका िागी व्र्वसार्र्क सुरक्षाजन्त्र् सामाग्रीहरु प्रर्ोग गनु
प्रोत्सार्हि गररनेछ।

नगर सभाका सदस्र् ज्र्ूहरू,
मालथउल्िे घखि लनिी िथा कार्ुक्रमहरुिाई मुि आिार र मागुलनदे श अनुसारनै उपिब्ि र सं भाव्र्
स्रोिसािन अनुसारको बजेट िथा कार्ुक्रम र्सै नगर सभामा पेश हुने व्र्होरा अनुरोि सर्हि गौरादह
नगरपलिकाको आ.व 079/80 को बार्षुक नीलि िथा कार्ुक्रम गरे को छु ।
िन्त्र्वाद !!
स्थानः- गौरादह नगरपालिकाको

प्रस्िुि गनेः-

कार्ाुिर्

छत्रपलि सुबेदी
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नगर प्रमुख
गौरादह नगरपालिका

