घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको तेश्रो नगयसबासभऺ नगय प्रभुख श्री नरुरार चौधयीज्मूद्वाया
प्रस्तुत तथा नगय सबाफाट ऩारयत आ.व. 2075/076 को नीलत तथा कामयक्रभ
नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,
1. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको मस गरयभाभम नगयसबासभऺ घोयाही उऩभहानगय कामायऩालरकाको
आ.व. २075/076 को नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्तुत गनय ऩाउॉदा गौयवान्ववत बएको छु ।
2. मस अवसयभा सवयप्रथभ रोकतवरको फहारी, नागरयक अलधकायको स्थाऩना, स्वतवरताको उऩबोग य
सभाजको आभूर ऩरयवतयनका रालग आफ्नो जीवन फलरदान ददने ऻात अऻात शहहदहरु प्रलत भ उच्च
ु को याजनीलतराई सॊ घीम रोकतान्वरक गर्तवरको
श्रद्धाका साथ बावऩूर्य श्रद्धाञ्जरी अऩयर् गदयछु। भुरक
स्वरुऩभा ल्माउन मोगदान गनुह
य न
ु े सम्ऩूर्य अग्रज मोद्धाहरुभा हाददयक सम्भान व्मक्त गनय चाहवछु ।
3. आफ्नो अभूल्म भत ददएय हाभीराई हवजम गयाउनु हुने घोयाही उऩभहानगयऩालरकावासी सम्ऩूर्य
भतदाताहरुप्रलत ऩलन ऩुन्आदय बाव व्मक्त गनय चाहवछु ।
नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,
4. हाभीरे एक वषय अन्घ न्जम्भेवायी सम्हाल्दा सॊ घीम ढाॉचाभा स्थानीम सयकाय सॊ चारन गनुय लनतावत नौरो
अनुबव लथमो। लसॊ हदयफायको अलधकाय गाउॉभा आएको सवदे शरे सभाज तयहङ्गत बएको लथमो ।एकातपय
हये क नागरयककातीब्र हवकासको आकाॊऺाराई हववेकसम्भत रुऩभा न्शघ्र सेवा ऩुर्रमायएय सम्फोधन गनुऩ
य ने
अवस्था य अकोतपय स्थानीम तहराईस्थानीम सयकायको रुऩभा सॊ चारन गनुऩ
य ने न्जम्भेवायीरे गदाय
हाभीराई फाटो ऩहहल्माएय अन्घ फढ्न हम्भे ऩरययहेको लथमो। हाभीरे लसक्दै य आपै लसकेको कुया
प्रमोग गदै आजको ददनभा आई ऩुगेका छौँ। मो अवतययारभा हाभीभा सीऩ, साहस य आत्भहवश्वास
फढे को भैरे भहशुस गये को छु ।
5. हाम्रा शुरुका ददन, हप्ता य भहहना सॊ हवधानरे ददएको अलधकाय फभोन्जभ कामयसम्ऩादन लनमभावरी य
कामय हवबाजन लनमभावरीफनाउन तथा सो फभोन्जभ अगालि फढ्नभा नै व्मलतत बए। हाम्रो फुझाइराई
पयाहकरो फनाउॉदै अगालि फढ्यौँ। हाभीरे फाहषयक फजेट ऩारयत गर्रमौँ। आलथयक हवद्येमक य हवलनमोजन
हवद्येमक नगयसबाफाट ऩारयत गर्रमौ। हाभीभा हहम्भत थहऩमो। वाहषयक फजेट कामायववमन गनय थाल्मौँ।
हाभी थऩ उत्तयदामी य न्जम्भेवाय फवदै गमौँ। मसयी हाभीरे हाम्रो सभम लसक्न य सम्हाल्नभा उऩमोग
बमो। आजको मो नगयसबाराई सॊ फोधन गयी यहॉदा गत वषयको तुरनाभा हाभीराई धेयै साहस य आत्भ
ू ी बै यहेको छ।
हवश्वास फढे को अनुबत
6. नेतत्ृ वरे नलतजा लनमाल्ने य कभयचायीरे प्रहक्रमा सम्हाल्ने हवलधफाट सुशासन, हवकास य सभृहद्धको मारा
सहज हुने भेयो फुझाई छ। प्रहक्रमा सम्हाल्ने न्जम्भेवायी फोकेकाकभयचायीको अबाव य अऩमायप्तताफाट
वषयददन गुज्रक
े ो छ। अझै प्राहवलधक जनशन्क्तको अऩमायप्तता यहेकै छ। कभयचायी सभामोजनराई सघाउनु
ऩने कानूनी कतयव्म बएकारे धेयै गुनासो गनय लभरे को छै न। तय नेऩार सयकायरे कभयचायी सभामोजनको
हवषमराई सभमभै सम्ऩन्न गनय नसक्दा त्मसको प्रबावरे हाम्रो दै लनक प्रशासनभा अझ च ुस्तता आउॉन
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सकेको छै न। विाका कामायरम, हवषमगत शाखाहरु य नगय कामायऩालरकाको कामायरमफाट सम्ऩादन
हुने कामयराई अझ सयरीकयर् गनय तथा प्रहवलधमुक्त फनाई कामायववमन गयाउॉन कदिनाई बैयहेको
छ।तथाहऩ हाभीसॉग बएको उऩरब्ध स्रोत साधनको अत्मालधक ऩरयचारन गयी याम्रो गने सोंचका साथ
हाभी अन्घ फहढयहेका छौँ।
नगयसबाका सदस्मज्मूहरु,
7. हाभीरे ऩहहरो नगयसबा फैिकफाट ऩारयत गये को आ.व. 2074/075 को नीलत तथा कामयक्रभ य
फजेट भापयत हाम्रो हवकाससम्फवधी सोंचराई स्वरुऩ ददने प्रमास गये का लथमौ। त्मही जगभा उलबएय मो
नीलत तथा कामयक्रभ तमाय ऩारयएको छ। मस प्रसॊ गभा अफ भ लफतेको एक वषयराई सभीऺा गये य
लनकारे को लनष्कषय मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्तुत गनय चाहवछु ।
8. मस उऩभहानगयऩालरकाभा स्थानीम सयकायका तीन ओटै अॊगहरु कामयऩालरका, व्मवस्थाहऩका य
वमामऩालरकाकोरुऩभा क्रभश् नगय कामयऩालरका, नगयसबा य वमाहमक सलभलत हक्रमाशीर बएका छन्।
नगय कामयऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभावरी य कामयहवबाजन लनमभावरी स्वीकृत गये य तदनुरुऩ
कामयहवबाजन य कामयसम्ऩादन बैयहेको छ। नगय कामयऩालरकालबर हवषमगत ऺेरको कामयका रालग
कामयऩालरकाको सदस्मराईकामयको ऺेरालधकाय सभेत तोकी न्जम्भेवायी ददइएको छ। सफै विा
कामायरमहरु तोहकएको केवरभा सॊ चारन बइयहेका छन्। हवषमगत शाखाहरु क्रभश् स्थाऩना बई
अहहरे नेऩार सयकायरे स्वीकृत गये कोसॊ गिन स्वरुऩ फभोन्जभ जनशन्क्तको प्रफवध बैयहेको छ।दै लनक
सेवा प्रवाहराई शीघ्र, सहज य सुरब फनाउने प्रमास गरयएको छ। हवकासका आमोजनाहरु जनतारे
भागेका य शीघ्र राब ददने खारका मोजना तथा कामयक्रभराई छनोट गरयएको छ। अनुगभन कामयराई
तीब्र ऩारयएको छ। साहवकभा असाय भहहनाभा अन्वतभ बुक्तानीका रालग अत्मलधक चाऩ हुने अवस्थाराई
कभ गनय बयऩुय प्रमास गरयएको छ।
9. मसयी अन्घ फहढयहेको घोयाही उऩभहानगयऩालरकारे मो एक वषयको अवधीभा केही गर्ना मोग्म काभ
गये कोरे सोको हववयर् प्रस्तुत गनय चाहवछु । घोयाही उऩभहानगयऩालरका लबर 18 हकरो लभटय
सिकराई कारोऩरे गरयएको छ। ऩहािी बू-बाग यहेको विा नॊ. 19 को विा केवर जोड्न घोयाही

-

भलसना राकुयी छे या सै घा जाने नमाॉ सिकको ट्रमाक खोल्ने काभ बएको छ। रक्ष्भीऩुय-सवारयकोट,
फालरभखोरा कयभकोट फस्तीकोट य यज्मभन्नाभीभा सिकको ट्रमाक खोरी त्मस बेगभा ऩहहरो ऩटक
सवायी साधन ऩुर्रमायइएको छ।दाभोदय योिको कुईये ऩानी-सयायखण्िराई 16 लभटय चौिाई ऩाने काभ ऩूया
बएको छ। हढकऩुय, गुररयमा, गङगटे सोता, लगिे ऩानी य कटही गयी छ िाउॉभा जरासाम लनभायर्
गरयएको छ। वषौ दे न्ख लनमवरर् गनय नसहकएको रख्वाये कुराभा जराशम सहहतको फाॉध लनभायर्
गरयएको छ। भा.हव. धनाय रगामत हवलबन्न सात िाउॉभा खानेऩानी तथा लसॊ चाइ प्रमोजनकारालग लिऩ
फोरयङको काभ बइयहेको छ। विा नॊ. 16 राई खयको छानो भुक्तविा घोषर्ा गरयएको छ। पोहोय
व्मवस्थाऩनराई स्थानीम सभुदामको सहमोगभा गल्ने य नगल्ने छु ट्टा-छु ट्टै रुऩभा सॊ करन गनय थालरएको
छ। लछट्टै पोहय प्रशोधनफाट ग्माॉस य भर उत्ऩादन गने तमायी बै यहेको छ।पोहय व्मवस्थाऩनका
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रालग तीनवटा कम््माक्टय गािी य एक वटा स्काइबेटय गािी खरयद गरयएको छ। अन्ग्न लनमवरर्का
रालग थऩ एक दभकर खरयद प्रकृमाभा यहेको छ। घोयाही उऩभहानगयऩालरका लबरका सहय तथा
वातावयर् ऺेरको सपाई फढे को भहशुस हुन थारे को छ। विा नॊ. २ को याभऩुयभा भेलिकर अलधकृत
सहहतको सहयी स्वास््म केवर स्थाऩना गयी सञ्चारन बएकोछ। ज्मेष्ठ नागरयक तथा अवम नागरयकका
रालग स्वास््म न्शहवयहरु सञ्चारन गरयएका छन्। मसै वषय विा नॊ. १४ भा केया ऩकाउने चेम्वय
स्थाऩना गरयएका कायर् हवषादीयहहत केया खान ऩाउने अवस्था सृजना बएको छ।विा नॊ.
7,8,10,16य १७ को विा कामायरमहरुका रालग नमाॉ कामायरम बवन लनभायर् बैयहेका छन्। मसै
गयी विा नॊ. १७ भा यहेको गुररयमा हक्रकेट भैदानभा जग्गा खरयद गयी ऺेर हवस्ताय गरयएको छ।
भेमय कऩ पुटफर खेरकुद सम्ऩन्न बएको छ। हाम्रो सभववमभा मस घोयाही उऩभहनगयऩालरकाभा
याहष्डम स्तयका हक्रकेट य पुटफर खेर आमोजना बएका छन्। विा नॊ.१४ न्स्थत ऩशुवधशारा
लनभायर्का रालग तटफवध गयी लनभायर् प्रहक्रमा अगालि फढाइएको छ। पुट्ऩाथभा जथाबावी ऩसर याख्ने
फानीराई ऩूर्रु
य ऩभा फवद गरयएकोछ।
ॉ िारे हाभीभा हौसरा थऩेको छ। अफ हाम्रो सभम, सीऩ,
10. ससयतॉ रुऩभा हालसर बएका उऩरब्धीको आक
अनुबव य भेहनतराई घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको चौतपी हवकासभा केन्वरत गदै अन्घ फढ्न
आवश्मक छ। मसका रालग हाभीरे अन्घ साये का याम्रा नीलत तथा कामयक्रभहरुराई लनयवतयता दददै अफ
भ घोयाही उऩभहानगयऩालरकाका जनताको हहत य उन्नलत एवॊ घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको सभृहद्धको
रक्ष्मराई ध्मानभा याखी तमाय ऩारयएको आ.व. 2075/76 का रालग घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको
नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्तुत गनय चाहवछु । नीलत तथा कामयक्रभराई क्रभश् ऩूवायधाय, साभान्जक,
आलथयक, वन तथा वातावयर् एवॊ सॊ स्थागत हवकास तथा सुशासन प्रवद्धयनको प्राथलभकता क्रभ लनधाययर्
गयी प्रस्तुत गरयएको छ।
(क) ऩूर्वाधवय वर्कवस
सडक
11. घोयाही उऩभहागयऩालरकारे बौलतक ऩूवायधाय हवकासराई ऩहहरो प्राथलभकताभा याखेको छ। बौलतक
ऩूवायधाय हवकास गदाय घोयाही उऩभहानगयऩालरका लबर चक्रऩथ, प्रभुख नदीहरुको दामाॉ फामाॉ करयिोय य
घोयाही तुरसीऩुय सिक खण्िको उत्तय दन्ऺर्का ऺेर जोड्न सिक लनभायर् गयीसफै टोर फस्तीराई
मातामात सॊ जाररे जोड्ने नीलत लरइनेछ। आलथयक सॊ वाहकहरु जस्तो् कृहष, उद्योग, ऩमयटन, व्माऩाय,
हवत्त तथा सहकायीरगाएतका ऺेरराई चरामभान फनाउने ऩरयकल्ऩना गये य सिक लनभायर्राई सवोऩरय
प्राथलभकता ददइएको छ।
12. घोयाही उऩभहानगयऩालरकारे सिक लनभायर् गदाय नगय सदयभुकाभफाट सफै विा केवरहरुराई जोड्न
एक एक वटा सिकहरु छनोट गयी कारोऩरे गने नीलतराई लनयवतयता ददइनेछ।विा
नॊ.1,2,4,5,11,12,13,18 य 19 का दुगभ
य टोर फस्तीराई फढीभा आधा घण्टाको ऩदै र हहिे य
मातामात सुहवधा बेट्ने गयी थऩ सिकहरु लनभायर् गरयनेछ।
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13. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको घना सहयी ऺेरभा स्थानीम सभुदामको तीस (30) प्रलतशत य घोयाही
उऩभहानगयऩालरको सत्तयी (70) प्रलतशत रागत सहबालगताभा सिक कारोऩरे गने कामयराई लनयवतयता
ददइनेछ। मसै गयी सहयउवभुख ऺेरभा स्थानीम सभुदामको ऩवर (15) प्रलतशत य घोयाही
उऩभहानगयऩालरकाको ऩचासी (85) प्रलतशत रागत सहबालगताभा सिक कारोऩरे गने कामयराई ऩलन
जायी यान्खनेछ।
14.सहयलबरका प्रभुख ऺेरहरु, फसऩाकय य फस लफसौनीका सिकहरुराई लनमलभत भभयत सम्बाय गरयनेछ।
15. आध्मान्त्भक आस्था, ऩहवरता य हवश्वास फोकेको फफई नदीराई लनभयर, ऩहवर य फाह्रै भहहना बयऩूय
जर प्रवाह बइयहने अवस्थाभा हवकास गनय तथा फफई करयिोय सॊ यचना लनभायर् तथा सौवदमॉकयर्का
रालग तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकासॉग सहकामय गयी आगाभी आलथयक वषयभा हवस्तृत आमोजना प्रलतवेदन
तमाय गरयने छ। मसफाट फफई सभ्मताको आधायशीरा तमाय हुनेछ।
16. सिकराई जुनसुकै भौसभभा ऩलन मातामात सॊ चारनमोग्मव फनाउन ऩुर लनभायर् तथा करबटय लनभायर्
कामयराई प्राथलभकता ददइनेछ।
ससिंचवई
17. कृषी ऺेरभा लसॊ चाईको ऩहुॊच फढाउन कटु वा खोरा य गुजे खोराभा ड्याभ लनभायर्का रालग हवस्तृत
आमोजना प्रलतफेदनतमाय गरयने छ य लनभायर् प्रायम्ब गरयनेछ।लसचाईको सुहवधा नबएका कृहष ऺेरहरुभा
लिऩ फोरयङ्गको व्मवस्था गयी लसचाई सुहवधा उऩरब्ध गयाइनेछ।ड्याभ, साना ऩोखयी लनभायर्, न्स्प्रङ्गकरय
य थोऩा लसॊ चाई प्रर्ारीराई प्राथलभकताका साथ अगालि फढाइनेछ।
बर्न तथव शहयी वर्कवस
18.

बू-उऩमोग नीलत फनाई फस्ती हवकास , आवास हवकास, फजाय व्मवस्थाऩन, कृहष तथा व्मवसाम ऺेर
जस्ता ऺेरभा वगॉकयर् गयी व्मवन्स्थत रुऩभा हवकास गने नीलत लरइनेछ।

अव्मवन्स्थत फसाईराई

व्मवन्स्थत गने नीलत अवरम्वन गरयनेछ।
19. बौलतक सॊ यचना लनभायर्गदाय फारभैरी, अऩाङ्गता भैरी, जेष्ठ नागरयक भैरी, भहहरा भैरी फनाउन हवशेष
ध्मान ददइनेछ।
20. नगयऺेरको प्रभुख स्थानहरुभा लनजी ऺेरको सहकामयभा सोराय फत्ती जिान, ट्राहपक ऩोष्ट लनभायर् तथा

गािे न लनभायर् गयी लिन्जटर हवऻाऩन सेवा ददने व्मवस्था गरयनेछ। होलियङ फोिय तथा हवद्युत ऩोरहरुभा
टालगएका अव्मवन्स्थत तायहरुराई सम्फन्वधत लनकामहरुसॉग सहकामय गयी व्मवन्स्थत गरयनेछ।

21. उऩभहानगयऺेरलबर फलरमो घय सुयन्ऺत घय लनभायर् अलबमान सञ्चारन गने य नक्साऩास नगयी घय

फनाउनेराई कायवाही गरयने नीलत लरइने छ। ग्राभीर् ऺेर तथा साभावम आलथयक न्स्थलत बएका व्मन्क्तरे
साभावम हकलसभको बूकम्ऩ प्रलतयोधी घय लनभायर् गनय चाहेभा नगयऩालरकारे घय लनभायर्का रालग नभूना
नक्शाहरु लन्शुल्क उऩरब्ध गयाउने य नक्शा ऩास गने प्रकृमा सयरीकयर् गनुक
य ा साथै सेवा शुल्क

यकभ वमूनतभ कामभ गरयनेछ।साथै ऩुयाना घयहरुराई ये क्टोहपहटङ गने कामयराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
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शहयी मवतवमवत
22. मातामात व्मवसामीसॉग सहकामय गयी रुट लनधाययर् गयी नगय ऺेरलबर लसटीफस सॊ चारन गरयनेछ। साथै
ऩाहकयङ व्मवस्थाराई व्मवन्स्थत गरयनेछ।
उर्वा, रघु तथव सम्ऩन्न र्रवर्द्युत
23. हवद्युतफाट फन्ञ्चत यहेका मस उऩभहानगयऩालरका लबरका फस्तीहरुभा हवद्युत ् राईन जोड्ने
नीलतलरइनेछ।

सनभवाण कवमाको प्रबवर्कवयी सनमभन
24. मस नगयऺेरलबरका सावयजलनक लनभायर् कामय सभमभै सम्ऩन्न नगने लनभायर् व्मवसामीको सम्फन्वधत

लनकामफाट रगत लरई ती लनभायर् व्मवसामीराई मस उऩभहानगयऩालरकारे बहवष्मभा लनभायर् कामयभा
सम्रग्न नगयाउने नीलत

(ख)सवभवजर्क

लरइनेछ।

स्र्वस््म
25. मस उऩभहानगयऩालरका ऺेरलबर

आधायबूत स्वास््म सेवा लन्शुल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाईनेछ। हवशेषऻ

सेवा प्राप्त गनय प्रेषर् सेवा सॊ चारन गरयने छ।

26. स्वास््म वीभाकामयक्रभभा सफैराई सहबागी गयाईने नीलत लरइनेछ।
27.

सफै लर ङ्ग, ऺेर य सभुदाम लबरका आलथयक रुऩरे हवऩन्न

,शायीरयक य भानलसक रुऩरे अशक्तहरुराई

स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाईनेछ ।साथै कुनै ऩलन नागरयक राई आकन्स्भक स्वास््म सेवा फाट फन्ञ्चत
हुननददन आवश्मक व्मवस्था लभराइने छ।

28.

आमुवेद उऩचाय य वै कन्ल्ऩक न्चहकत्सा प्रर्ारीको सभेत सभुन्चत प्रमोग गयी प्रलतयोधात्भक, प्रवधयनात्भक,

29.

ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म उऩचाय कामयक्रभराई लनयवतयता ददईने छ।

30.

सॊ क्राभक भहाभायी योग पैरन नददन सेवा केवर सम्भ नै सतकयता अऩनाउनुका साथै आऩत्कारीन

उऩचायात्भक सेवाभा सफै नागरयकको सहज ऩहुॉच ऩुमायईने छ।

अवस्थाभा तत्कारै ऩरयचारन हुन सक्ने गयी

टोरीगिन गरयने छ ।साथै स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना

प्रर्ारीराई व्मवन्स्थत फनाई त्माॊकहरुको गुर्स्तय य हवश्वसनीमताभा वृहद्ध गरयने छ।
31.

थारु सभुदामराई फढी ग्रलसत ऩाये को लसकर सेर ऐलनलभमालनदान गयी सोफाट हुने भान वीम ऺती कभ
गनय लन्शुल्क ल्माव ऩयीऺर्को व्मवस्था लभराइने छ। सफै स्वास््म चौकीहरुभा वमूनतभ सेवा सहहतको

प्रमोगशारा सञ्चारन गने नीलत लरइनेछ। शहयी स्वास््म केवरराई सफै विाभा सॊ चारन गरयनेछ। साथै
जनघनत्वको आधायभा थऩ केवरहरु सॊ चारन गने नीलत लरईनेछ।

32. घोयाही उऩभहानगयऩालरका विा नॊ. 14 भा स्थाहऩत यालप्त स्वास््म हवऻान प्रलतष्ठानराई आवश्मक ऩने
जग्गा उऩरब्ध गयाउने रगामतको हवषमभा सभववम गयी सहमोग गने नीलत लरइएकोछ।
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सशऺव
33. साभुदाहमक हवद्यारमहरुराई गुर्स्तरयम ऩिनऩािनको रालग हवद्याथॉको योजाईभा ऩने अवस्थाभा ऩुमायउन
बवन, पलनयचय, कम््मुटय, कम्ऩाउविवार रगामतका बौलतक ऩूवायधायरे सुसन्ज्जत फनाउने नीलत
लरइनेछ।साभुदाहमक हवद्यारमहरुभा कऺा आि दे न्ख कम््मुटय न्शऺा क्रभश्रागू गरयने नीलत
लरइनेछ।
34. घोयाही उ भहानगयऩालरकाको रगानीभा प्राहवलधक भहाहवद्यारम स्थाऩना गनय सम्बाव्मता अध्ममन
गरयनेछ।
35. शैन्ऺक गुर्स्तय कामभ गनय वमामोन्चत तरयकारे हवद्याथॉ सॊ ख्माभा आधारयत यहेय हवद्यारम भजय, दयफवदी
लभरान य सरुवा प्रहक्रमाराई प्राथलभकताका साथ रागू गरयनेछ।
36. सफै हवद्यारमहरुभा आवश्मक शैन्ऺक साभग्रीहरु सहहतको प्रायन्म्बक फार हवकास केवर अलनवामयरुऩभा
स्थाऩना गयाउने नीलत लरइनेछ।सॊ स्थागत हवद्यारम य साभुदाहमक हवद्यारमफीच सभानावतय न्शऺर्
लसकाई तथा अलतरयक्त हक्रमाकराऩका रालग प्रोत्साहन गरयनेछ।
37. भातृबाषाभा आधायबूत न्शऺा प्रदान गने कामयराई प्रोत्साहन गरयने नीलत अवरम्वन गरयनेछ ।साथै
जेहेवदाय हवद्याथॉहरुका रालग भेमय छारवृन्त्त प्रदान गने कामयक्रभ यान्खनेछ।
38. साभुदाहमक हवद्यारम य सॊ स्थागत हवद्यारमको शैन्ऺक गुर्स्तयभा सभानता य एकरुऩता ल्माउन ऩहर
गरयनेछ।
खवनेऩवनी तथव सयसपवई
39. सफै विाहरुभा आधायबूत सयसपाई तथा स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाईनेछ।घोयाही खानेऩानी
उऩबोक्ता सलभलतराई अवम खानेऩानी सलभलतहरुसॉग सहकामय गयी स्तयवृहद्ध गने नीलत लरइनेछ।
खेरकुद
40. प्रत्मेक विाभा क्रभश् खेर भैदान लनभायर् गरयनेछ।विास्तयीम य नगयस्तयीम खेरकुद आमोजना गये य
मुवाहरुभा खेरप्रलत अलबरुन्च जगाउॉदै

स्वा्मकारालग खेरकुद, याष्डकारालग खेरालिको बावना हवकास

गदै रलगनेछ।
41. उऩभहानगयऩालरकाभा लनभायर्ाधीन आधुलनक पुटफर भैदान य हक्रकेट भैदानराई लछटो बवदा लछटो
सम्ऩन्न गरयनेछ।
42.भेमयकऩ पुटफर प्रलतमोलगताराई लनयवतयता ददइनेछ।साथै आगाभी वषय दे न्ख नगयऩालरकाको स्थाऩना
ददवसका ददन विास्तयीम बलरफर यलनङ न्शल्िको आमोजना गरयनेछ।
43.घोयाही शहयराई खेरकुद आमोजनाको आकषयक स्थरकोरुऩभा हवकास गनय य ऩरयचम पैराउन अवम
आमोजक सॊ स्थाहरुसॉग सहकामय गयी हक्रकेट, पुटफर रगामतका खेरकुदहरु आमोजना गरयनेछ।
भहहरव, फवरफवसरकव, अऩवङ्गतव, ज्मेष्ठ नवगरयक,रैजङ्गक सभवनतव,
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रैजङ्गक हहिं सव सनर्वयण तथव सवभवजर्क सभवर्ेशीकयण
44.

भहहरा, फारफालरका तथा रै हङ्गक

असभानता य

हहॊ सा लनवायर्को ऺेरभा बएका याम्रा अभ्मास य

ू ी गनय य
लसकाईहरुराई अनुसयर् गरयनेछ। रै हङ्गक सभानताको अनुबत

गनयव्मन्क्तत्व हवकास, सॊ यचनागत हवकास य व्मवसाहमक हवकास गरयनेछ।
45. नगयलबर रै लगॊक हहॊ सा प्रबाहवतका

हहॊ साभुक्त सभाज लनभायर्

रालग सभुदामभा आधारयत सॊ यऺर् कामयक्रभ

आश्रमगृह(सेवा केवर) तथा याहत प्रदान गने काभराई लनयवतयता ददइनेछ।

य

अल्ऩकारीन

46. रै हङ्गक हहॊ सा अवत्म तथा फार सॊ यऺर् सम्फवधी स्थानीम तहको नीलत तथा यर्नीलत तमाय ऩानेकाभ
अगालि फढाईनेछ।
47. फारअलधकाय हनन् सम्फवधी लफषमहरु (जस्तै ् फारहववाह, फारश्रभ शोषर्, फेचलफखन, शायीरयक तथा

भानलसक दण्िसजाम), रै हङ्गक हहॊ सा सम्फवधी हवषमहरु (घये र ु हहॊ सा,अवम शायीरयक तथा भानसीक हहॊ सा
एवॊ साभान्जक कुयीलतहरु जस्तै ् जातीम छु वाछु त, दहेज तथा दाइजो, कभरयीप्रथा) योकथाभको रालग
हवद्याथॉ, न्शऺक, हवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत तथा फारफालरका य रै हङ्गक हहॊ सासॉग सम्फन्वधत सॊ घ
सॊ स्थाहरुसॊ ग सहकामय गयी फारअलधकाय हनन् य रै हङ्गक हहॊ साहवरुद्ध अलबमान सॊ चारन गरयनेछ।

48. सभाजभा स्थाहऩत फौहद्धकस्तयका ज्मेष्ठ नागरयकका सीऩ, ऻान, फुहद्ध, हववेक य कामयकौशरताको ऩहहचान
गयी त्मस्को उऩमोग गरयनेछ।
49. अऩाङ्गता ऩरयचमऩर हवतयर् गरयनेछ।

ज्मेष्ठ नागरयकहरुको ऩहहचान गयी ऩरयचमऩर हवतयर् ,ददवा सेवा

केवर सॊ चारन,ऩुस्ता हस्तावतयर् तथा हवशेष सॊ यऺर्का कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।

50. एक विा एक फार उद्यानकेवर फनाउने नीलत लरइनेछ। सिक फारफालरकाको ऩुनस्थायऩनाका रालग मस
ऺेरभा कामययत सॊ स्थासॉग सहकामय गरयनेछ। साथै

भौजुदा फारगृह सॊ चारनको वमूनतभ भाऩदण्िराई

सभमानुकूर सुधाय गयी प्रबावकायी रुऩभा कामायववमनगरयनेछ।
51. आलथयक रुऩभा हवऩन्न भहहरा,

दलरत, अल्ऩसङख्मक तथा हऩछलिएका सभुदामको ऺभता वृहद्ध गदै

रलगनेछ।आमआजयन तथा हवकासभा सहबालगता गयाउने नीलत लरइनेछ।

52. जवभ दताय नबएका फारफालरका, आभा-फुफाहवहहन फारफालरका,सिकभा जीवन लफताई यहेका

फारफालरका, अनाथ प्रभान्र्त बएका फारफालरका,फेचलफखन, मौन हहॊ सा, मौन शोषर्, फहुलफवाह, घये र ु
हहॊ सा, जातीम छु वाछु त, दहेज तथा दाइजो, कभरयी प्रथाफाट ऩीलित तथा अवम अऩयाधफाट ऩीलित
बएका भहहरा तथा फारफालरकाको अलबरे खीकयर् गयी सूचना व्मवस्थाऩन प्रर्ारीको सुदृढीकयर्
गरयनेछ।

कानुनी भालभरा तथा वमाम

53. उऩभहानगय ऺेरलबरकावमामभा ऩहुॉच नबएका ऩीलित, असहाम तथा अशक्तहरुराई लन:शुल्क कानूनी
सेवा उऩरब्ध गयाईनेछ।
54. कानूनी साऺयता कामयक्रभ तथा लनवायन्चत जनप्रलतलनधीहरुराई अलतआवश्मक कानूनी ऻान प्रदान गने
व्मवस्था गरयनेछ।
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55. हववाद सभाधान बई ऩरयवायभा ऩुन्स्थायऩना बएका व्मन्क्तहरुको लनयवतय अनुगभन गरयनेछ य ऩारयवायीक
भेरलभराऩ य साभान्जक सू-सम्फवधराई फढावा गरयनेछ।
(ग)आसथाक
कृ वि तथव ऩशुऩिंऺी
56. मस उऩभहानगयऩालरकाको सभग्र कृहषऺेरको व्मवसामीकयर्, हवहवधीकयर् य आधुलनकीकयर्को
भाध्मभफाट उत्ऩादकत्व वृहद्ध गयी कृहष उत्ऩादनराई फाह्य फजायभा लनमायत गनय सक्ने अवास्थाभा
ऩुमायउन उऩमुक्त प्रहवलध उऩमोग गनय सक्नेकृषक, मुवा उद्दभी तथा हवऻहरुको ऺभता हवकास गदै
रलगनेछ।
57. मुवा जनशन्क्तराई कृहषभा आकहषयत गनय तयकायी खेती , भौयीऩारन, भत्स्मऩारन, च्माउ उत्ऩादन, ऩुष्ऩ
व्मवसाम तथा कृहष औजाय उऩकयर्हरु आददभा भाऩदण्ि फनाई उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान ददने
नीलत अवरम्वन गरयने छ।
58. असवतुलरत य अलनमन्वरत हवषादीहरुको प्रमोगफाट उत्ऩाददत वस्तुहरुको उऩबोगरे जनस्वास््म य
ऩमायवयर्भा गम्बीय असय ऩाने हुनारे मसको लनमवरर् गनेनीलत लरइने छ य जैहवक हवषादीको प्रमोगराई
प्रोत्साहन गरयने छ।
59. तयकायी, अदुवा, फेसाय, भह, दरहनजस्ता लनमायतजवम कृहष उऩजहरुको उत्ऩादन फृहद्ध गयी गुर्स्तयीमता
कामभ गनय य भूल्म श्रृङ्खराभा आउने अवयोधहरु कभ गनय कृषक सभूह, सहकायी तथा उद्यभीहरुराई
प्रोत्साहन गरयनेछ। कृहष उत्ऩादकत्व वृहद्ध गनय य कृहष बूलभभा लसॊ चाई सुहवधा उऩरब्ध गयाउॉन स्मारो
तथा लिऩ ट्युवेरका साथै नदी तथा खोराका खोंच हकनायाहरुभा यहेका साना लरफ्ट लसॊ चाई ऩरयमोजना
सञ्चारन गरयने नीलत लरइनेछ।
60. आधुलनक कृहषमवर उऩकयर्हरुफाट खनजोत गनय अ्िे यो हुने बएका कृहषबूभीभा गह्रा सुधायको
कामयक्रभ सञ्चारन गने नीलत लरइनेछ।
61. प्रत्मेक विाहरुभा सम्बाव्मता हेयी कम्तीभा एक वटा नभुना साझेदायी कृहष पभय स्थाऩना य एक विा
एक उत्ऩादन गने नीलत अॊलगकाय गरयनेछ।साथै उऩभहानगयऩालरकाफाट लनभायर् सम्ऩन्न बएका कृलरभ
जराशम (ड्याभ) हरु आसऩासका ऺेरलबर भेमय कृहष आधुलनकीकयर् कामयक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ।
62. ऩयम्भऩयागत एवभ् लनवायहभुखी ऩशुऩवछीऩारनराई व्मवसामीकयर्, हवहवलधकयर् तथा आधुलनकीकयर्को
भाध्मभफाट ऩशुऩवछीजवम वस्तुको उत्ऩादन, फजायीकयर् तथा लनमायत प्रवद्धयन गरयनेछ।फजायलबर
ऩशुऩॊऺीको मरतर हुने लफक्री हवतयर्राई लनरुत्साहहत गयी सहकायी तथा लनजी ऺेरसॉग सभववम गयी
ऩशुऩॊऺी हाटफजायभा भार लफक्री हवतयर् गने व्मवस्था लभराइनेछ।
63. उऩभहानगयऩालरका ऺेरका ऩशुऩवछी उत्ऩादक कृषक, कृहष सभुह, सहकायी एवभ् उद्यभीहरुराई
सहमोग ऩुमायउन भाऩदण्ि फनाई स्थानीम तहफाटै एकीकृत रुऩभा बेटेनयी प्राहवलधक सेवा, कृलरभ
गबायधान, प्राकृलतक गबायधान(नश्ल सुधाय) सेवा, ऩशु आहाया(घाॉसभा आधारयत ऩशुऩारन) सेवा, ऩशु
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ु ब ढॊ गफाट उऩरब्ध गयाईनेछ य ऩशुवस्तुको
स्वास््म सेवा य ऩशु वीभा जस्ता सेवाहरु सवयसर
श्रोतकेवरको सभेत हवकास गरयनेछ।
64. उऩभहानगयऩालरका ऺेरराई ऩशुऩवछीजवम ऩदाथय(दुध, अण्िा, भासु) उत्ऩादन य उऩबोगभा आत्भलनबयय
फनाईनेछ। ऩोषर्मुक्त खानऩानको भहत्व य उऩाम फाये सभुदाम स्तयभा चेतना ऩुमायइ खाद्य तथा ऩोषर्
सुयऺाभा टे वा ऩुमायइनेछ।
65. आलथयक तथा जनस्वास््मको दृहष्टकोर्रे भहत्वऩूर्य ऩशुऩवछी योगहरुको योकथाभ य लनमवरर् गयी
स्वच्छ तथा स्वस्थ ऩशुऩवछीजवम उत्ऩादनभा वृहद्ध गरयनेछ।
उद्योग
66. घोयाही उऩभहानगयऩालरकालबर प्रदे शस्तयीम औद्योलगक ऺेरको लनभायर् गनय आवश्मक ऩहर
गरयनेछ।सॊ चालरत उद्योगहरुराई उत्ऩादन फढाउन य योजगायीका अवसय सृजन
य ा गनय प्रोत्साहन
गरयनेछ।नगयस्तयीम औद्योलगक प्रदशयनी आमोजना गरयनेछ।
ऩमाटन तथव सिंस्कृ सत वर्कवस
67. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको सभग्र ऩमयटकीम ऺेरभा यहेका ऩमयटकीम सम्ऩदाको ऩहहचान,
अलबरे खीकयर्, सॊ यऺर् य हवकास गनय मोजना फनाई क्रभश् कामायववमन गदै रलगनेछ। ऩमयटन ऺेरको
हवकासका रालग ऩमयटन ऩूवायधायभा जोि ददईनेछ।
68. घोयाहीको ऩहहचानका रालग घोिाको प्रलतभा याख्न स्थानीम सभुदाम तथा सॊ स्थाहरुसॉग सहकामयगरयनेछ।
त्मसै गयी घोयाही उऩभहानयऩालरकालबरका स्थानीम बाषा, सॊ स्कृलत, सॊ स्काय, लरऩी, रोकगाथा, ऩहहचान
तथा इलतहास झल्कने गयी साझेदायीभा एक सॊ ग्रारम लनभायर् गरयनेछ।
69. ज्मालभये दह, फयाह ऺेरजस्ता ऺेरहरुको धालभयक तथा ऩमाय-ऩमयटनको सॊ बावना बएका ऺेरराई एकीकृत
रुऩभा हवकास गयी ऩमयटकराई आकषयर् गनय थऩ ऩूवायधाय लनभायर् गनय साझेदायी गरयनेछ।
70. ऩमयटन हवकासका रालग रुन्म्फनी हवकास कोष, फददयमा याहष्डम लनकुञ्ज रगामतका सॊ स्थाहरुसॉग सभववम
गरयनेछ। त्मसै गयी धालभयक स्थरहरु स्वगयद्वायी य रयहाय आउने ऩमयटकराई घोयाहीभा लबत्र्माउन
आकषयक कामयक्रभ ल्माइनेछ।साथै ऩमयटकीम ऺेरको प्रचाय प्रसायका रालग नगय ऺेरभा ऩमयटन सूचना
केवरको स्थाऩना गरयनेछ।
71. ऩमायऩमयटन हवकासभा जोि ददईनेछ।
72.सॊ घीम सयकायरे आ.व.2075/076 को फजेट वक्तव्म भापयत घोषर्ा गये को दाङको नायामर्ऩुय ऺेरभा
ऺेरीम स्तयको एमयऩोटय लनभायर् गने कामयराई सहमोग ऩुमायउॉदै उक्त एमयऩोटयलछटो बवदा लछटो लनभायर्
प्रायम्ब गनय स्थानीम स्तयभा अनुकूर वातावयर् तमाय गरयनेछ।
73. ऩमयटनका भाध्मभफाट योजगायी तथा आमआजयन वृहद्धका रालग होभस्टे सॊ चारन गनय सावयजलनक, लनजी,
सहकायी साभुदाहमक ऺेरहरुसॉग साझेदायी एवॊ सहकामय गने नीलत लरइनेछ।साथै सहकामयभा नगयतहभा
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साॊस्कृलतक घय लनभायर् गयी सफै जातजालतको नाच, करा एवॊ रयतीरयवाज ऩयम्ऩयाको लनमलभत प्रदशयन
गनय आवश्मक व्मवस्था लभराईने छ।
74. बाषा, सॊ स्कृतीको सॊ यऺर्, ऩयम्ऩयागत जारा तथा ऩवयको सॊ चारन य व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩुमायइनेछ।
सहकवयी
75.

सहकायी सॊ स्थाहरुको तथाङ्क अध्मावलधक य लफश्लेषर् गयी सॊ स्थाहरुको

सुशासन स्तयको

वगॉकयर्

भाऩदण्ि

नऩुमायएका

गरयनेछ।
76. सहकायी

सॊ स्थाहरुको लनमलभत रुऩभा अनुगभन गरयनुका साथै तोहकएको

सॊ स्थाहरुकोहवघटन गने नीलत लरइनेछ।
77.

उत्ऩादन, फजायीकयर्, स्वयोजगाय सृजना य सेवा

व्मवसाम गनय सहमोग ऩुमायउने य सॊ रग्न हुन चाहने

सहकायी सॊ स्थाहरुराई अनुकूर वातावयर् फनाईनेनीलत लरइनेछ।
78.

सहकायी ऺेरको ऺभता अलब वृहद्ध गनय सहकायी सॊ स्थाको सभववमभासहकायी न्शऺा तालरभहरु सॊ चारन
गरयनेछ।

79.

मस उऩभहानगयऩालरकारे तमाय गये को ऩाॉचवषे उद्यभ हवकास सम्फवधी यर्नीलतक मोजनाराई सहकायी
सॊ स्थाहरुसॉगको सहकामयभा कामायववमन गरयनेछ।

साथै सहकायी सॊ स्थासॉगको सहकामयभा हरयतनगय

कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
80.

वैदेन्शक योजगायीभा जाने व्मन्क्तहरुका रालग

हवत्तीम साऺयता य सीऩभूरक तालरभ सञ्चारन

गरयनेछ।वैदेन्शक योजगायीफाट पहकयएका व्मन्क्तहरुराई हवदे शभा लसकेको ऻान य

सीऩराई रन्ऺत गयी

स्वयोजगायका कामयक्रभ सञ्चारन गनय उत्प्रेरयत गरयने छ।साथै आलथयक आमआजयनका रुऩभा फेयोजगाय
मुवाहरुराई स्वयोजगाय तालरभ उऩरब्ध गयाइनेछ।
व्मवऩवय
81. व्माऩाय व्मवसामराई व्मवन्स्थत रुऩभा सॊ चारन गनय लनमभन गरयनेछ।
उऩबोक्ता हहत सॊ यऺर्
82. उऩबोक्ता हहत सॊ यऺर्कारालग उऩबोग्म वस्तुको गुर्स्तय, ऩरयभार्, शुद्धता, उत्ऩादन लभलत य दताय
नम्वय जस्ता कुयाहरु उल्रे ख बए नबएको फाये भासयोकायवारा सॊ घ सॊ स्थासॉगको सहकामयभा फजाय
अनुगभन गने नीलतराई लनमलभत गरयनेछ।
83. सुलतयजवम य भददयाजवम ऩदाथय लफक्री हवतयर्राईलनमभनगरयनेछ।तोकेको सभम य स्थानफाट भार

लफक्रीहवतयर् गनय ऩाउने व्मवस्थाराई क्रभश् रागू गरयनेछ।उक्त कामयभा अगुवाई गयीसहमोग ऩुमायउने
टोरहवकास सॊ स्था य विाकामायरमराई नगद ऩुयस्काय ददने नीलत लरईनेछ।

84. ्राहष्टककोउत्ऩादन य प्रमोगराई लनरुत्साहहत गरयनेछ।

85. उत्ऩाददत शुद्ध दुध य स्वच्छ भासु उऩबोक्ताभाझ ऩुर्रमायउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ।
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(घ) र्वतवर्यण तथव वर्ऩद् व्मर्स्थवऩन
र्न, र्वतवर्यण तथव बू-सिंयऺण
86. मस उऩभहानगयऩालरकालबर नगय साझेदायी वन उद्दान कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।साथै जैहवक
हवहवधता सॊ यऺर् सम्फवधी कामयक्रभ य फोटालनकर गािे न फनाउन सहकामय गरयनेछ।
87. ऩानी भुहानको सॊ यऺर् तथा जराशम लनभायर् गने नीलत लरइनेछ।वातावयर् सॊ यऺर्का रालग हवशेष
ध्मान ददनुका साथै वातावयर् प्रदुहषत गने सफै वस्तु य कामयराई लनरुत्साहहत गरयनेछ।हये क घय सुवदय
घय अलबमान सञ्चारन गरयनेछ।
88. नगयको स्वालभत्वभा बएका ऐरानी तथा सावयजलनक जग्गाको अलबरे खीकयर् गयी त्मस्ता जग्गाको
सॊ यऺर् तथा व्मवस्थाऩन गने नीलत लरइनेछ।साथै बू-ऺम लनमवरर्का रालग आवश्मक कामयक्रभहरु
सॊ चारन गरयनेछ।
पोयभैरव व्मर्स्थवऩन
89. पोहोय सॊ करन गदाय नैगल्ने नगल्ने छु ट्टाई फैऻालनकरुऩभा व्मवस्थाऩन गरयनेछ। साथै पोहोयराई
भोहोयभा फदल्न लनजी ऺेर तथा सभुदामसॉग सहकामय गरयनेछ। कवाि व्मवसामीराई केन्वरकृत गयी
एकद्वाय प्रर्ारीफाट लनकासी गने व्मवस्था लभराइनेछ।
र्र उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मर्स्थवऩन
90. खोरा तथा नदीभा नदीजवम ऩदाथय जम्भा बइ हुन सक्ने जोन्खभफाट गाउॉफस्ती फचाउॉनका रालग
अध्ममन गयाई नदीजवम ऩदाथय नदीफाट हटाई सॊ यऺर्का रालग आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ।साथै
मस उऩभहानगयऩालरका ऺेरलबरका खोराफाट हुने नदी कटान तथा फस्ती जोन्खभ हुन योक्न तटफवध
गयी सुयन्ऺत गयाउने नीलत लरइनेछ।
वर्ऩद् व्मर्स्थवऩन
91. हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फवधी स्थानीम नीलत, कानून य भाऩदण्ि फनाइनेछ।स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन
कोष सॊ चारन गरयनेछ।
९2. उऩभहानगयऩालरका स्तयीम हवऩद् ऩूव य तमायी मोजना फनाउनुका साथैहवकास लनभायर्का कामयभा जोन्खभ
वमूनीकयर्का उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ।
९3. हवऩद् जोन्खभ ऺेर य फस्तीको ऩहहचान गयी नक्शाङ्कन गरयनेछ। साथै जोन्खभ ऩहहचान बएका
फस्तीराई सुयन्ऺत स्थानभा स्थानावतयर् गने नीलत लरइनेछ।
९4. हवऩद्का सभमभा सुयन्ऺत रुऩभा आश्रम लरनका रालग खुल्रा ऺेरको ऩहहचान गयी हवकास गरयनेछ।
(ङ) सिंस्थवगत वर्कवस, सिंचवय य प्रवर्सध
दै सनक सेर्व
ू ी गयाईनेछ।कभयचायीफाट
९5. सेवाप्रवाहराई सहज, सयर य प्रहवलधभैरी फनाउदै शीघ्र सेवाको अनुबत
हाॉसीकाभ य सोधी सोधी सेवा गने कामय शैरी अवरम्वन गरयनेछ।
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हाॉसी

सुयऺव व्मर्स्थवऩन
96. सुयऺा लनकामसॉगको सहकामयभा उद्योग, व्माऩाय रगामत फजाय ऺेर य फसोफास ऺेरभा सुयन्ऺत जीवनको
प्रत्माबूती गने व्मवस्थाराई फलरमो य हवश्वालसरो फनाउॉदै रलगनेछ।घना आवादद य सुयऺा जोन्खभ
बएका सहयी ऺेरभा लसलस क्याभाया जिान गयी नगयऺेरको सुयऺाभा ध्मान ददइनेछ।
ऩञ्जीकयर् तथा साभान्जक सुयऺा सम्फवधी
97. व्मन्क्तगत घटना दताय ऩूर्त
य ् अनराइन प्रर्ारीभा आवद्ध गरयनेछ। साथै व्मन्क्तगत घटना दताय सभमभै
गयाउन जनचेतना कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

98. साभान्जक सुयऺाका राबग्राहीको अलबरे ख कम््मुटयकृत गरयनेछ।
मोर्नव,स्थवनीम त्मविंक तथव असबरेख
99. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाकोआवलधक मोजना तमाय गरयनेछ। उक्त आवलधक मोजनाभा हवषम, ऺेरगत
रक्ष्म, उद्देश्म य ऩरयभार्ात्भक रऺ सहहत भुख्म-भुख्म मोजनाहरु सभावेश गरयनेछ।

100. वाहषयक मोजना तजुभ
य ा कामायववमन, अनुगभन तथा भूल्माॊकन प्रहक्रमाराई सुदृढ फनाइनेछ।

101. प्रायन्म्बक सवे ऺर् बएका मोजनाराई छनोट गने प्रर्ारी स्थाहऩत गरयनेछ।साथै स्थानीम तहभा
ु ाईगरयनेछ।
सॊ चालरत मोजना तथा कामयक्रभहरुको सावयजलनक सुनव

१०3. उऩभहानगयऩालरकाको त्माङ्क ऩाश्वयन्चर तमाय गरयनुका साथै सफै त्माङ्कहरुराई एकीकृत गरयनुका
साथै हवषमगतरुऩभा छु ट्याउन सहकने गयी व्मवन्स्थत गरयनेछ।

सुशवसन प्रर्ाद्धन

१०4. मस उऩभहानगयऩालरकारे प्रदान गने सेवाप्रवाहराई सभान,सहज य सुरब फनाईनेछ। ऩायदन्शयता य
ु ाई कामयक्रभराई लनयवतयता ददईनेछ।
जवापदे हहता अलबवृहद्ध गरयनेछ।सावयजलनक सुनव
१०5. लछभेकी तथा अवम याष्डका नगयऩालरकासॉग बलगनी सॊ म्फवध हवकास गनय ऩहर गरयनेछ।
१०6. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको याजश्व प्रशासनराई सीऩ, साधन य स्रोत उऩरब्ध गयाई सुदृढ
फनाईनेछ। सफै विा कामायरमफाट कय फुझाउन सक्ने व्मवस्था क्रभश: लभराइनेछ।कयदाताराई कय
लतनय उत्प्रेरयत गने नीलत लरइनेछ।

हाभीरे लतने कयफाट हाम्रै हवकास हुने हो

गयाइनेछ।सफै बवदा धेयै कय फुझाउने तीन जना उत्कृ

बन्ने बावना जागृत

ष्ट कयदातारा ई सम्भान गदै

जाने नीलतराई

लनयवतयता ददइएकोछ।
सिंचवय
107. उऩभहानगयफाट प्रवाह गयीने सूचनाभा सफैको सहज ऩहुॉज य सूचना प्रवाहभा सयरीकयर् गरयनेछ।
108. हवकासका गलतहवलधहरुराई सॊ चाय भाध्मभ भापयत जनसभऺ ऩुमायउने नीलत लरइनेछ।
109. नेऩार सरकाय भहासॊ घ न्जल्रा शाखा दाङको सॊ स्थागत हवकास य ऩरकायको ऺभता हवकासभा
सहमोग गने नीलत लरईनेछ।
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नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,
110. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको मो नीलत तथा कामयक्रभरे हवकासका प्राथलभकता य फजेट तजुभ
य ाका
आधाय तम गये को छ।मो नीलत तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा गनय प्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गनुय हुने घोयाही
उऩभहानगयऩालरकाका उऩ-प्रभुख तथा कामयऩालरकासदस्महरु, प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत रगामत
सम्ऩूर्य कभयचायीहरु, याजनीलतक दरका नेताहरु, उद्योग वान्र्ज्म सॊ घ तथा व्माऩाय ऺेरका प्रलतहष्ठत
व्मन्क्तहरु, हवषमगत हवऻहरु, नागरयक सभाजका हवलबन्न भहानुबावहरु य सॊ चायकभॉहरुफाट प्राप्त सुझाव
य सहमोगका रालग हृदमदे न्ख धवमवाद ददन चाहवछु । मसै गयी मस नीलत तथा कामयक्रभको
कामायववमन गनय ऩलन सफैको साथ सहमोग य हवश्वास प्राप्त हुने अऩेऺा गदै भेयो सम्फोधन मही अवत
गदयछु।
धवमवाद।
लभलत् २०७५ असाय ९ गते शलनवाय।
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