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नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

1. र्स गररमामर् पाचौं नगरसभा समक्ष घोराही उपमहानगरपालिकाको  आ.व. २०७६।०७७ को नीलि िथा 
कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउाँदा गौरवको अनभुिुी गरेको छु। 

2. र्स अवसरमा सवयप्रथम िोकिन्त्रको बहािी, नागररक अलिकारको स्थापना, स्विन्त्रिाको उपभोग र समाजको 
आमूि पररवियनका िालग आफ्नो जीवन बलिदान गनुय हनुे ज्ञाि अज्ञाि शहहदहरुप्रलि म उच्च श्रद्धाका साथ 
भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु।घाइिे र्ोद्धाहरु िथा बेपत्ता नागररकहरु प्रलि उच्च सम्मान प्रकट गदयछु। 
मिुकुको राजनीलििाई संघीर् िोकिान्त्न्त्रक गर्िन्त्रको र्स स्वरुपमा ल्र्ाउन महत्वपूर्य र्ोगदान गनुयहनुे 
सम्पूर्य अग्रज र्ोद्धाहरुमा हार्दयक सम्मान व्र्क्त गदयछु। 

3. र्सै आलथयक वर्यमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६का िोकहप्रर् जनप्रलिलनलि वडा अध्र्क्ष स्व. 
िलछन प्रसाद बढुाको दखुद लनिनबाट हामीिाई अपूरर्ीर् क्षिी भएको छ ।म उहााँ प्रलि भावपूर्य श्रद्धान्त्जिी 
व्र्क्त गदयछु। 

4. नगर स्थापना कािदेन्त्ख नगर लनमायर्को हवलभन्न समर्मा र्ोगदान परु्ायउन ुहनु ेसबै अग्रज व्र्न्त्क्तत्वहरु प्रलि 
हार्दयक आभार प्रकट गदयछु। 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,    

5. हामीिे न्त्जम्मेवारी सम्हािेको दईु वर्य व्र्लिि हुाँदै गदाय उपमहानगरपालिकाको संरचनागि िथा संस्थागि 
हवकासमा टेवा परु्ायउने गरी आिारहरु िर् भएका छन।लनवायन्त्चि पदालिकारी एंव कमयचारीहरुको अथक 
प्रर्ासबाट उपमहानगरिाई आवश्र्क पने कानूनको लनमायर्, र्ोजना छनौट िथा कार्ायन्त्वर्नको स्पष्ट 
कार्यर्दशाको िर्, हवर्र्गि महाशाखा/शाखा लबचको आपसी समन्त्वर् र सहकार्यबाट गररदै आएको सेवा 
प्रवाह िगार्िका काम कारवाहीबाट थप उत्साहहि हुाँदै हामीिाई अगाडी बढ्न प्ररेर्ा लमिेको छ ।     

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,   

6. अब म आलथयक वर्य २०७५।०७६मा अन्त्घ बढाइएका लनलि िथा कार्यक्रमको उपिब्िीको बारेमा संक्षेपमा 
चचाय गनय चाहन्त्छु। 

7. र्स अविी सम्म आइपगु्दा हवलभन्न क्षेरगि २३ वटा कानूनहरु लनमायर् भएको म र्स गररमामर् सभा समक्ष 
जानकारी गराउदछु।कानून लनमायर्को र्स उपिब्िीिे हामीिाई सेवा प्रवाह र न्त्जम्मेवारी लनवायह गने क्रममा 
ससु्पष्ट मागय प्रशस्ि गरेको छ ।हवहवि अप्ठ्यारा एवं व्र्विानका लबच ऐन कानून लनमायर् गने सवािमा 
देन्त्खएको र्स उपिब्िी प्रलि म सभाका सबै सदस्र्हरुिाई हार्दयक बिाई र्दन चाहन्त्छु। 

8. घोराही उपमहानगरपालिकाको  वस्िगुि हववरर् सहहिको नगर पार्श्यन्त्चर लनमायर् गने कार्य र्सै आलथयक 
वर्यमा सम्पन्न भएको छ। र्सबाट नगरको समग्र आलथयक, सामान्त्जक, जनसांन्त्यर्क, भौगोलिक आर्दको 
र्थाथयपरक हववरर् आउने भई वास्िहवकिामा आिाररि र्ोजना िजुयमा प्रहक्रर्ामा सघाउ पगु्ने हवर्श्ास लिएको 
छु। 



9. आलथयक वर्य २०७५।०७६मा  ११ हकिोलमटर सडक कािोपरे,१५.२५ हकिोमीटर सडक ग्राभेि,१९ 
वटा थप नर्ााँ लसाँचाइ सम्वन्त्न्त्ि संरचनाहरु, १३ वटा सावयजलनक भवन लनमायर्, ३८ वटा थप नर्ााँ सडक 
लनमायर्, ३ वटा थप जिाशर् लनमायर्, १६ वटा खानेपानी र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन । वडा नं. १, 
१८, र १९को वडा कार्ायिर् भवन लनमायर् सम्बन्त्िी कामहरु लनमायर्ािीन अवस्थामा छन ।त्र्सै गरर 
मोटरबाटोको पंहचुबाट टाढा रहेको वडा नं. १९ को सैघा र वडा नं. २ को चान्त्लिघाटमा र्सै वर्य 
मोटरबाटो परु्ायउने काम सम्पन्न भएको छ ।र्सबाट उपर्ुयक्त स्थानका जनिाको उपमहानगरपालिकाको 
केन्त्र संग प्रत्र्क्ष सम्बन्त्ि कार्म भई आलथयक सामान्त्जक हवकासमा टेवा पगु्ने कुरामा हवर्श्स्ि  छु । 

10. लसंचाई सहुविाबाट वन्त्न्त्चि कृहर् क्षेरमा लसंचाई परु्ायउन ेउदे्दश्र्का साथ ५ वटा लडप बोररङको लनमायर् कार्य 
र्सै आलथयक वर्यमा सम्पन्न भएको जानकारी गराउाँदछु।हक्रकेट मैदान,बिशािा, रंगशािा र िखन पाकय को 
लड.हप.आर.को लनमायर् कार्य र्सै आलथयक वर्यमा सम्पन्न भएको छ । 

11. राजर्श् प्रर्ािीिाई थप व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाउने सन्त्दभयमा १७ वटा वडा कार्ायिर्हरुमा कर 
संकिन काउन्त्टरहरुको स्थापना गररएको छ । र्सबाट राजर्श् संकिन कार्यमा प्रभावकाररिा आउनकुा साथै 
सेवाग्राहीिाई आफ्नै वडामा राजर्श् बझुाउने सहुविा प्राप्त भएको र्स गररमामर् सभामा जानकारी गराउाँदछु 
। 

12. हवद्यिुीर् सशुासनको अविारर्ा अनसुार अनिाईन व्र्न्त्क्तगि घटना दिाय हाि सम्म १२ वटा वडा 
कार्ायिर्हरुमा हवस्िार गररएको छ । 

13. सघन सहरी हवकास कार्यक्रम अन्त्िगयि हवलभन्न ९ वटा सडकको ४२ हकिोलमटर कािोपरे आर्ोजना 
कार्यक्रमहरु संचािनमा रहेका छन । 

14. जलमनको उपर्कु्त प्रर्ोग सलुनन्त्िि गनय कृहर् क्षेर र आवासीर् क्षेर िोकी जग्गाको वलगयकरर् गररएको 
छ।व्र्वन्त्स्थि वस्िी हवकासको िालग घडेरीको न्त्रू्निम मापदण्ड (८ िरु क्षेरफि र मोहडा ८ लमटर ) 
िोहकएको छ । 

15. न्त्शवपरु, हररद्वार, हात्तीखकय  र आन्त्रभरैर्ामा चाि ुआ.व.मा थप स्वास््र् चौकी लनमायर् गरर नागररकको 
आिारभिू स्वास््र् सेवा लनिःशलु्क प्राप्त गने संवैिालनक अलिकारको प्रत्र्ाभिुी गररएको छ। 

16. गल्ने फोहोर व्र्वस्थापन अन्त्िगयि नेपाि उजाय हवकास कम्पनी प्रा.िी. र र्स कार्ायिर् बीच बार्ोग्र्ास 
प्ठ्िान्त्ट लनमायर्का िालग सम्झौिा गरर कार्य अगाडी बढेको छ ।प्ठ्िान्त्स्टक र लससाजन्त्र् फोहोर व्र्वस्थापनका 
िालग ल्र्ान्त्डहफि साइटमा सेड लनमायर् गरर व्र्वस्थापन गने कार्य अगाडी बढाइएको छ। 

17. घोराही उप-महानगरपालिकामा लनमायर् भएका िर हवहवि कारर्िे नलसा पास गनय छुट भएका भौलिक 
संरचनाहरुिाई काननुी दार्रामा ल्र्ाउन र्सै आलथयक वर्यमा कार्यहविी लनमायर् गरर अलभिेन्त्खकरर्को प्रहक्रर्ा 
अगाडी बढाइएको छ । 

18. समाजमा हनुे हववाद, मनमटुाव, झैझगडा, िेनदेन, पाररवाररक किह आर्द समस्र्ाहरुिाई दईुपक्षीर् 
छिफि र मेिलमिापको माध्र्मबाट हववाद समािान गने उदे्दश्र्का साथ गठन भएको न्त्र्ाहर्क सलमलिमा 



चाि ुआ.व.मा परेका १७२ हववादका मदु्दाहरु मध्रे् ८३ वटा मदु्दा फर्छ्यौट भई नागररकिाई स्थानीर् 
सरकारबाट नै win-win situation मा न्त्र्ार् प्राप्त हनु्त्छ भने्न कुराको अनभुिुी र्दिाउन उपमहानगरपालिका 
सफि भएको छ ।   

19. उपर्ुयक्त मयुर्-मयुर् उपिब्िीहरुको आाँकडािे हामीमा हौसिा थपेको छ।र्सका िालग हामीिे अन्त्घ सारेका 
राम्रा नीलि िथा कार्यक्रमहरुिाई लनरन्त्िरिा र्ददै अब म घोराही उपमहानगरपालिकाका जनिाको बहृत्तर हहि 
र समनु्नलि एवं घोराही उपमहानगरपालिकाको समहृद्धको िक्ष्र्िाई ध्र्ानमा राखी िर्ार पाररएको आ.व. 
२०७६/७७ को वाहर्यक नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय चाहन्त्छु। 

पूर्वाधवर वर्कवस 
20. घोराही उप-महानगरपालिकाको नर्ााँ प्रशासलनक भवन लनमायर्का िालग हवस्ििृ आर्ोजना प्रलिवेदन िर्ार 

गरर कार्य अगालड बढाइनेछ ।उपमहानगरपालिकाको कार्ायिर् पररसरमा रहेको बगैचाको सौन्त्दर्ीकरर् गनय 
पानी फोहोरा (Water Fountain) लनमायर् गररनेछ । हाि संचािनमा रहेको सभाहि ममयि सम्भार गररनेछ। 

21. हाि लनमायर्ालिन वडा कार्ायिर् भवनहरुिाई सम्पन्न गररनेछ ।वडा कार्ायिर् भवन नभएका वडा नं. ३, 
११,१३, र १५ वडा कार्ायिर्का िालग नर्ााँ भवन लनमायर् गररनेछ। 

22. घोराही-१४ मा रहेको िखन पाकय िाई अत्र्ािलुनक र नमनुा पाकय मा रुपान्त्िरर् गनय हवस्ििृ आर्ोजना 
प्रलिवेदन अनसुार संघ र प्रदेश सरकारको समन्त्वर्मा बजेट लबलनर्ोजन गरी कार्य अगालड बढाइनेछ। 

23. घोराही उप-महानगरपालिकाको केन्त्रबाट वडा केन्त्रहरुिाई जोड्ने एक एक वटा सडकहरु छनोट गरी 
कािोपरे गने नीलििाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 

24. घोराही उप-महानगरपालिका लभर कृलरम जिाशर् लनमायर् गनय सम्भाब्र् स्थानहरुको सम्भाब्र्िा अध्र्र्न 
गरर कृलरम जिाशर् लनमायर् गने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ। लसंचाइ सहुविा नभएका कृहर् क्षेरहरुमा लडप 
बोररङको लनमायर्, साना पोखरी लनमायर्, फोहोरा लसंचाइ र थोपा लसंचाइ प्रर्ािीिाई प्राथलमकिा साथ अगालड 
बढाइनेछ। 

25. पन्त्िम करमहटर्ा देन्त्ख सौलडर्ार, राजपरु, घसु्रा, िखवुार, बेरुवागााँउ, गरुुवागााँउ हदैु पूवयमा कुइरेपानी 
लनस्कने िल्िो दामोदर सडक र वडा नं. ५ रज्जेमनामेबाट ररहार जोड्ने सडक खण्डको  घोराही क्षेर लभर 
पने बाटोको ट्रर्ाक खोल्ने कार्यिाई संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कार्य अगाडी बढाइनेछ। 

26. घोराही उप-महानगरपलिकाको सबै वडामा स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउन संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकार संग समन्त्वर् गरर कार्यक्रम अगालड बढाइनेछ । 

27. घोराही उप-महानगरपालिका लभर उपर्कु्त स्थानमा हपकलनक स्थि लनमायर् गनय संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकारको सहकार्यमा सम्भाब्र्िा अध्र्र्न गरर कार्य अगालड बढाइनेछ। 

28. घोराही उप-महानगरपालिकाको आवश्र्क स्थानमा र्ार ुप्रलिक्षािर् लनमायर् गररनेछ।  

29. बिशािा लनमायर् गने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 



30. िघ,ु घरेि ुिथा साना व्र्वसार्ीहरुबाट उत्पादन हनु ेसामानहरु समूहगि रुपमा एकै थिोमा उत्पादन 
गरर सोही स्थिबाट नै लबक्री हविरर् गने व्र्वस्था लमिाई बजार प्रवियन गनय रामपरु, घोराही बजार केन्त्र र 
नारार्र्परुमा  एक-एक वटा साझा सहुविा केन्त्रको स्थापना गररनेछ। 

31. सहर लभरका प्रमखु क्षेरहरुमा पने सडकहरुिाई लनर्लमि ममयि सम्भार गररनेछ । ग्रालमर् सडकहरुिाई 
जनु सकैु समर्मा पलन र्ािार्ाि संचािन र्ोग्र् बनाउन पिु िथा कल्भटय लनमायर्िाई प्राथलमकिा र्दइनछे ।  

32. घोराही उप-महानगरपालिकाको मयुर् बजार क्षेरहरुमा बढ्दै गइरहेको  ध्वनी, वार् ुप्रदरु्र्िाई कम गनय, 
सडक दघुयटना न्त्रू्नीकरर् िथा र्ार ुआवगमनिाई व्र्वन्त्स्थि गनय ठूिा सवारी सािनहरु(ट्रक, लमलनट्रक, 
ट्रर्ालटर, हट्रपर आर्द)को आवागमनका िालग बैकन्त्ल्पक मागयको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी कार्य अगालड 
बढाइनेछ। 

33. नगर क्षेरको प्रमखु स्थानहरुमा लनन्त्ज क्षेरको सहकार्यमा सोिार बत्ती जडान, ट्राहफक पोष्ट लनमायर् िथा 
गाडेन लनमायर् गरर लडन्त्जटि हवज्ञापन सेवा र्दने व्र्वस्था गररनेछ। 

34. हवद्यिुबाट बन्त्िि रहेको दगुयम ग्रालमर् बन्त्स्िहरुमा हवद्यिु िाईन जोड्ने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 

35. 'एक वडा एक खेि मैदान' कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।घोराही-१७ मा रहेको हक्रकेट मैदानिाई 
अत्र्ािलुनक र सहुविा सम्पन्न बनाउने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 

36. संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वडाका हवलभन्न स्थानमा एहककृि नमनुा वन्त्स्ि लनमायर् कार्य 
अगालड बढाइनेछ । 

37. संघीर् सरकारको सहकार्यमा प्रादेन्त्शक लबमानस्थि लनमायर् कार्यको पहि गररनेछ । 

38. नगर क्षेर लभर रहेका ऐिानी िथा सावयजलनक जग्गाको ि्र्ाङ्क संकिन गरर सावयजलनक जग्गाको उन्त्चि 
संरक्षर् गररनेछ। 

39. रु ५ िाख भन्त्दा मालथका नगरस्िरीर् सम्पूर्य आर्ोजनाहरु (जिाशर् र लसंचाइ बाहेक) ई-लबलडङबाट 
सम्पन्न गररनेछ िर ५० प्रलिशि वा सो भन्त्दा मालथ नगद िागि सहभालगिाको सलुनिििा हनुे र उपभोक्ता 
सलमलिबाट सम्पन्न गनय सहकने प्रकृलिका रु एक करोड सम्मका आर्ोजनाहरु उपभोक्ता सलमलिबाट 
प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । िर नगद िागि सहभालगिाको सलुनिििा आ.व.को पहहिो 
रैमालसक (असोज मसान्त्ि सम्म) अवलि लभर भईसलन ुपनेछ । 

40. रु एक िाख भन्त्दा कमका वडा स्िरीर् र्ोजनाहरु सम्बन्त्न्त्िि टोि हवकास संस्थाको सहकार्यमा समेि 
सम्पन्न गने  व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

41. वडािाई प्राप्त हनुे बजेट लसलिङबाट नै व्र्वस्थापन गने गरर वडा स्िरका पूवायिार िफय का ममयि सम्भार 
सम्बन्त्िी कार्य गनय सम्बन्त्न्त्िि वडाको पूवायिार िफय को बजेटको ५ प्रलिशि रकम छुटाई वडा स्िर ममयि 
सम्भार कोर् स्थापना गरर संचािनमा ल्र्ाइनेछ। 

42. पुाँजीगि बजेटको ३ प्रलिशि कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम शरुुमा एकमषु्ठ रुपमा कट्टा गरी कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी न्त्शर्यकमा 
रान्त्खनेछ ।र्स्िो रकम कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी लनदेन्त्शका अनसुार खचय गररनेछ। 

43. भौलिक संरचना लनमायर् गदाय बािमैरी, अपांग मैरी, जेष्ठ नागररक मैरी बनाउन लबशेर् ध्र्ान र्दइनेछ। 

44. संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा औद्योलगक क्षेर स्थापना गनय पहि गररनेछ । 



45. सम्पन्न नभएका क्रमागि र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गदै िलगनेछ । 

नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

स्र्वस्थय सरे्व 
 

46. उप-महानगरवासी हवशेर् गरेर लसकिसेि एनेलमर्ा, थाल्सेलमर्ा र प्रसिुी सेवाका हवरामीहरुका िालग रगि 
लनिःशलु्क प्रदान गनय नेपाि रेडक्रस सोसाईटीको सहकार्यमा नगर प्रमखु रक्त संचार सेवा संचािन गररनेछ 
।  

47. आमा र न्त्शशकुो जीवन रक्षाको िालग उप प्रमखु आमा न्त्शश ुसरुक्षा कार्यक्रम िाग ुगररने छ ।लनर्लमि 
गभय जााँच र स्वास्थर् संस्थामा सतु्केरी गराउन सरुन्त्क्षि सतु्केरी अलभर्ान संचािन गररनेछ ।सतु्केरी सेवा 
केन्त्र(Birthing Centre)मा काम गने नलसयङ स्टाफहरुिाई प्रोत्साहहि गररनेछ। सरुन्त्क्षि सतु्केरी अलभर्ानिाई 
प्रोत्साहन गनय उप-महानगरपालिकाको िफय बाट आमा खरकेु्क बचि कार्यक्रम िाग ुगरर प्रसिुी अवस्थामा रु 
१०००। उपिब्ि गराइनेछ।   

48. उपमहानगरपालिका स्िरीर् अस्पिाि स्थापनाका िालग संघीर् सराकार र प्रदेश सरकार संग समन्त्वर् गरर 
कार्य अगालड बढाइनेछ । 

49. आलथयक रुपिे लबपन्न वगयका जन समदुार्िाई आकन्त्स्मक स्वास््र् सेवाको िालग सलुबिार्कु्त अस्पिाि 
सम्मको पंहचु हवस्िार गनय उपमहानगरपालिकामा एम्बिेुन्त्स आकन्त्स्मक कोर्को स्थापना गररनेछ। 

50. लनर्लमि संचािनमा रहेका बाहर् खोप केन्त्र गाउाँघर न्त्लिलनकिाई थप सहुविार्कु्त गररदै िलगनेछ ।  

51. आर्वेुदको हवकासमा जोड र्ददै  अन्त्र् परम्परागि बैकन्त्ल्पक न्त्चहकत्सा प्रर्ािीहरुको समनु्त्चि प्रर्ोग गरी 
स्वास््र्को िालग सहक्रर् जीवनको नारािाई अगाडी बढाइनेछ । र्ोग न्त्शहवरिाई संस्थागि िथा स्वास््र्को 
प्रर्ािीको सूचकमा ल्र्ाईनेछ ।  

52. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम अन्त्िगयि ज्रे्ष्ठ नागररक घरदैिो स्वास््र् न्त्शहवर उपचार कार्यक्रमिाई 
लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । स्वास््र्कमीको ब्र्बस्था गरर ७० बर्य मालथका नागररकको स्वास््र् पररक्षर्को िालग 
घमु्िी टोिीको ब्र्बस्था लमिाइने छ । 

53. मिमेुह िथा मगृौिाको प्रारन्त्म्भक ल्र्ाब पररक्षर्को िालग सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा लनिःशलु्क जााँच गने 
व्र्बस्था गररने छ । फोलसोका र्दघय रोगीहरुिाई सुंघ्ने और्िी लनिःशलु्क हविरर् गररनेछ ।  

54. संक्रामक महामारी रोगको प्रभावकारी लनर्न्त्रर्  गनय  िल्िो ईकाई सम्म महामारी रोग िथा हवपद 
ब्र्वस्थापनको पवुय िर्ारी हटम (RRT Commitee) िाई शसक्त बनाइनछे । 

55. पोहर्िो खानपान र सरसफाईमा िाग्न समदुार्िाई पररचािन गररनेछ । स्वास््र्वियक खाद्य पदाथयको 
उत्पादन, प्रर्ोग र पहुाँच िाई हवस्िार गरर कुपोर्र्िाई न्त्रू्लनकरर् गने र पोर्र् सम्बन्त्न्त्ि जनचेिना बढाउने 
कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनछे ।    



56.  सामान्त्जक,पाररवाररक घरेि ु हहंसा िथा हवपदको कारर्िे हनुे घटनाबाट मानलसक सन्त्ििुन गमुाई घर 
छोडी सडकमा आएका मानलसक लबरामीहरुको िालग लनन्त्ज िथा गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा मानलसक 
हेरचाह गहृमा  पनुिःस्थापना गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

57. महहिा स्वास््र् स्वर्सेहवकाहरुको पररचािनिाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

58. स्वास््र् व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ािीिाई व्र्वन्त्स्थि बनाई ि्र्ांकहरुको गरु्स्िरीर् र प्रभावकारी 
बनाइनेछ।सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा DHIS-2 क्रमशिः िाग ुगररनेछ।   

59.  लसकिसेि रोग बंशारू्गि रोग भएकोिे र्सिाई समर्मै न्त्रू्लनकरर् नगरे लबकराि जन स्वास््र् समस्र्ा 
उत्पन्न हनुे भएको हदुााँ समर्मै रोग पत्ता िगाई न्त्जन शहुद्धकरर्को िालग लनर्लमि लसकिसेिको रक्तजााँच 
िथा जनचेिना मिुक कार्यक्रम गररनेछ।  

60. िाग ुऔर्ि दूव्र्यसनीमा िागेका र्वुाहरुमा िाग ुऔर्ि न्त्र्लुनकरर्को िालग बहृि कार्यक्रम ल्र्ाईनेछ। 
िाग ुऔर्ि सम्बन्त्िी प्रारन्त्म्भक जााँचको ब्र्वस्था गररनेछ। 

61. जन्त्मजाि लबकिाङ्ग न्त्रू्लनकरर् गनय गभयविी आमाहरुिाइ लनर्लमि लनिःशलु्क लभलडर्ो एलसरे गने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ।   

62. आाँखा रोगको मोलिर्ा हवन्त्दकुो अप्रशेन लनशलु्क गने व्र्वस्था लमिाइनेछ  

विक्षव तथव खलेकुद 

63. शून्त्र् शलु्कमा आिारभिु न्त्शक्षा नमनुा हवद्यािर् घोर्र्ा गरर क्रमशिः कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

64. थारु भार्ाको पायक्रम िर्ार गरर कक्षा पााँच सम्म ऐन्त्च्छक हवर्र्का रुपमा थारु भार्ाको पठनपाठनको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

65. प्रारन्त्म्भक बाि न्त्शक्षा ३ देन्त्ख  ५ वर्य उमेर समूहका सवै बािबालिकािाई प्रारन्त्म्भक बािन्त्शक्षाको अवसर 
प्रदान गनय सामदुाहर्क हवद्यािर् संरचनालभर क्रमशिः प्रारन्त्म्भक बािन्त्शक्षा संचािन गररने छ। नसयरी, एि 
केजी र र् ुके.जी गरी िीन िहमा मन्त्टेर्श्री हवलिबाट प्रारन्त्म्भक बाि न्त्शक्षा संचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 
सोको िालग हािको जनशन्त्क्त हवश्लरे्र् गरर सोको आिारमा आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

66. हवद्यािर् उमेर समूहका सवै बािबालिकाको न्त्शक्षामा पहुाँच िथा हटकाउ दर बढाउन भनाय अलभर्ान, खलु्िा 
िथा वैकन्त्ल्पक शैन्त्क्षक कार्यक्रम, प्रोत्साहनमूिक कार्यक्रम, हवलभन्न छारवनृ्त्त्त हविरर् आर्द कार्यक्रमहरु 
संचािन गररनेछ। 

67. आवासीर् हवद्यािर् संचािन,नमूना हवद्यािर्को हवकास िथा संचािन गररनेछ । 

68.  हवद्याथी संयर्ा र सम्भाब्र्िाको आिारमा हवज्ञान प्रर्ोगशािा िथा पसु्िकािर् स्थापना गररने कार्यिाई 
लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 



69. घोराही उपमहानगरपालिका लभर 'एक वडा एक प्राहवलिक हवद्यािर् स्थापना' गने नीलि लिइनेछ । अन्त्र् 
आवश्र्क संकार्हरुको अनमुिी िथा कक्षा थप गने सम्बन्त्िमा लबस्ििृ सम्भावना अध्र्र्न गरर आवश्र्किाका 
आिारमा  पहुाँच हवस्िार गररनेछ । 

70. हवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिको क्षमिा बहृद्ध कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

71. संस्थागि हवद्यािर्हरुमा अनगुमनको प्रभावकारी व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

72. र्स उपमहानगरपालिका लभर संचालिि िालिम केन्त्रहरु िथा कोन्त्चङ सेन्त्टरहरुिाई काननुी दार्रामा ल्र्ाई 
प्रभावकारी लनर्मनको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

73.  कक्षा ९ देन्त्ख नै व्र्वसाहर्क िथा प्राहवलिक न्त्शक्षा संचािनमा जोड र्दइनेछ ।  

74. प्राहवलिक िथा व्र्ावसाहर्क िालिम प्रदार्क संस्थाहरु लबच समन्त्वर्, सहकार्य एवं गरु्स्िरका िालग अनगुमन 
कार्यिाई हवशेर् जोड र्दइनछे । 

75. न्त्शक्षक िथा हवद्याथीको हान्त्जरीिाई प्रहवलि माफय ि ित्काि न्त्शक्षा महाशाखाबाट लनरीक्षर् गनय लमल्ने 
प्रहवलिको हवकास गररनछे । 

76. हवद्यािर्, वडास्िर िथा उपमहानगरपालिकाको शैन्त्क्षक प्रशासलनक संरचनािाई थप सदृढ िलु्र्ाइ ि्र्मा 
आिाररि र्ोजना लनमायर्, कार्ायन्त्वर्न र नलिजामूिक अनगुमन िथा कार्य सम्पादनमा आिाररि मूल्र्ांकन 
प्रर्ािीको हवकास गररनेछ । 

77. न्त्शक्षक दरवन्त्दी लमिान, हवद्यािर् गाभ्ने/ स्थगन, भौलिक एंव शैन्त्क्षक अवस्थाको स्िरोन्नलि, िैहङ्गकमैरी 
शौचािर्, अपांगमैरी भवन िथा शौचािर्, खानेपानी, हवद्यािर् घेरावार, गरु्स्िरीर् रंग रोगन, बािमैरी 
फलनयचर आर्दिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

78. न्त्शक्षा महाशाखािाई आवश्र्क पने हवलभन्न सफ्टवेर्रको लनमायर् गरर संचािन गररनेछ ।  

79. हवलभन्न हकलसमका फरक क्षमिा भएका बािबालिकाहरुका िालग लनन्त्िि स्थानमा आवालसर् पठन पाठनको 
व्र्वस्था लमिाइनछे ।  

80. र्स उपमहानगरपालिका अन्त्िगयि हवद्यािर्मा शैन्त्क्षक प्रहवलिको हवकास संगै सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा 
क्रमशिः इ-बकु िथा इ-िाइबे्ररी प्रर्ािीको हवकास गररनेछ।  

81. हवद्याथीहरुको क्षमिा हवकासको िालग अन्त्िर मा.हव.स्िरीर् क्षमिा हवकास कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

82. प्रत्रे्क हवद्यािर्मा प्रत्रे्क सािाको शकु्रबार अलिररक्त हक्रर्ाकिाप िथा खेिकुद अलनवार्य रुपमा संचािन 
गनय िगाई हवद्याथीको चौिफी हवकासमा सहर्ोग परु्ायइनेछ ।खेिकुद िथा अलिररक्त हक्रर्ाकिापिाई 
न्त्शक्षकको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन संग आबद्ध गररनेछ । 

83.  घोराही उप-महानगरपालिकाका सामदुाहर्क हवद्यािर्बाट उच्च अंक प्राप्त गरर प्राहवलिक न्त्शक्षा 
(डालटर,ईन्त्न्त्जलनर्र) अध्र्र्न गने उपमहानगरपालिकावासी मध्रे् एम.लब.लब.एस िफय  एक जना छार र एक 
जना छारा गरी दईु जनािई जनही रु ५ िाखका दरिे र ईन्त्न्त्जलनर्ररङ िफय  एक जना छार र एक जना 



छारा गरी दईु जनािाई जनही रु ३ िाखका दरिे प्रोत्साहन स्वरुप नगद परुस्कार र्दने व्र्वस्था लमिाइनेछ 
।  

84. उपमहानगरपालिका स्िरीर् उप-मेर्र कप महहिा भलिबि प्रलिर्ोलगिाको आर्ोजना गररनेछ । 

85. घोराहीिाई आकर्यक खेिकुद स्थिको रुपमा हवकास गनय र पररचर् र्दिाउन आर्ोजक संस्थाहरु संग 
सहकार्य गरर हवलभन्न खेिहरु आर्ोजना गररनेछ। मेर्रकप फुटबि प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

86. 'मिाई बढ्न देउ हववाह होइन पढ्न देउ' भने्न नारा सहहि हवलभन्न शैन्त्क्षक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

87. हवद्यािर् स्िरमा िाग ुऔर्ि लनर्न्त्रर् सम्वन्त्न्त्ि जनचेिना अलभर्ान संचािन गररनेछ ।  

महहिा‚ बािबालिका‚ अपाङ्गिा‚ ज्रे्ष्ठ नागररक‚ िैहङ्गक समानिा‚ िैहङ्गक हहंसा लनवारर् िथा सामान्त्जक 
समावेशीकरर् 

 

88. आलथयक रुपमा हवपन्न महहिा दलिि‚ जनजािी‚ अल्पसंयर्क मनु्त्स्िम, मकु्त कम्िहरी िथा हपछलडएका 
समदुार्को क्षमिा वहृद्ध गदै आर्आजयन िथा हवकासमा सहभालगिा गराउन प्रत्रे्क वडाका महहिाहरुिाई 
लसपमिुक िालिम संचािन गरर समूहगि रुपमा लबउपजुी (Seed money)को रुपमा मेन्त्शन औजार उपिब्ि गराई 
स्वरोजगार बनाइनेछ। 

89. नगरलभर िैंलगक हहंसा प्रभाहविका िालग समदुार्मा आिाररि संरक्षर् कार्यक्रम र अल्पकालिन आश्रर्गहृ 
(सेवाकेन्त्र) िथा राहि प्रदान गने  कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

90. दलिि, मनु्त्स्िम, हपछडा वगय, आर्दवासी जनजािी समदुार्मा अत्र्लिक प्रचिनमा रहेको बािहववाह 
न्त्रू्लनकरर् गनय “लबहेवारी लबस वर्य पारी” भने्न अलभर्ान संचािन गरर ३५ र्दन लभर हववाह दिाय गराएमा 
पररपलव जोडीका रुपमा परुस्कृि गररनेछ । 

91. बािश्रलमक राख्न ेर पठाउनेको अलभिेख राखी सावयजलनहककरर् गरर बािश्रम मकु्त नगर बनाउने अलभर्ान 
सिािन गररनेछ । 

92. सन २०२१ सम्म घोराही उपमहानगरपालिकािाई िैंलगक हहंसा लनर्न्त्न्त्रि नगरपालिका घोर्र्ा गनय िैंलगक 
हहंसा लनवारर्का िालग लनरोिात्मक‚ प्रवद्धयनात्मक एंव  संरक्षर्ात्मक कार्यक्रमहरु सिािन गररनेछ । 

93. 'एक वडा एक र्वुा लिब' गठन गररनेछ । 

94. स्थानीर् स्िरमा रहेको टोि हवकास संस्था‚ महहिा सहकारी संस्था‚ बािलिब‚ बािसञ्जाि‚ हकशोर हकशोरी 
समूह सञ्जाि‚ र्वुा समूह, र्वुा सञ्जाि, एकि िथा िैलगक हहंसा प्रभाहवि महहिा समूह िथा फरक क्षमिा 
भएका व्र्न्त्क्तको क्षमिा हवकास‚ संस्थागि, संरचनागि हवकासको नीलि अविम्बन गररनेछ । 

95. सन २०२१ सम्म घोराही उपमहानगरपालिकािाई बािमैरी नगर घोर्र्ा गनय स्थानीर् वािमैरी शासन 
कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 



96. जेष्ठ नागररकहरुिाई िन्त्क्षि गरी जेष्ठ नागररकको संयर्ा बढी भएका वडाहरुमा क्रमश िाग ुहनुे गरी जेष्ठ 
नागररक र्दवा सेवा केन्त्रिाई हवस्िार गररदै िलगने छ । जेष्ठ नागररकहरुको लनर्लमि स्वास््र् पररक्षर् एंव 
परामशयका िालग कन्त्म्िमा दईु पटक हवशेर्ज्ञ सहहिको न्त्शहवर संचािन गररनेछ । 

97. जेष्ठ नागररक पररचर् परका आिारमा प्राप्त हनुे सेवा सहुविािाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवािाहरुसंग 
समन्त्वर् गरी उन्त्चि कार्ायन्त्वर्नको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

98.  अनाथ, जोन्त्खममा रहेका िथा सडक बािबालिकाहरुको पनुिःस्थापनाका िालग हवशेर् संरक्षर्को लनलि 
अविम्बन गररनेछ ।  

99. अपांगिा भएका व्र्न्त्क्तहरुको िगि संकिन गरी अलभिेख िर्ार गररनेछ ।अपांगिाको प्रकृिी अनसुार 
क्षमिा हवकासको िालग हवशेर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

100. घोराही उपमहानगरपालिकाको उपर्कु्त स्थानमा कन्त्म्िमा एक वटा बाि उद्यानकेन्त्र लनमायर् गररनेछ । 
साथै मौजदुा बािगहृ आपिकालिन आश्रर्गहृ सिािनको न्त्रू्निम मापदण्डिाई समर्ानकुुि सिुार गरी 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

101. गैर सरकारी संस्थाबाट संचािन हनु ेकार्यक्रमहरु अलनवार्य रुपमा नगर सभामा पेश गनुय पने नीलि 
लिइनेछ ।गैर सरकारी संस्थाबाट संचािन हनुे कार्यक्रमहरुिाई दगुयम वस्िी एंव हपछलडएका क्षेरहरुमा 
संचािन गनय प्रोत्साहहि गररनेछ ।  

सरसफाई 

102. “हाम्रो घोराही हामी सफा रायछौ ” भने्न अलभर्ानिाई आिारभिूस्िरको सरसफाई सहुविा सलुनन्त्िि हनु े
गरी टोि हवकास संस्था िगार्िका सरोकारबािा लनकार्संग समन्त्वर् गरी पूर्य सरसफाई अलभर्ानको रुपमा 
सिािन गररनेछ ।पूर्य सरसफाई अलभर्ान सफि पानय स्वच्छिा वडा घोर्र्ा गने वडाहरुिाई परुस्कृि 
गररनेछ । 

103. घोराही नगर क्षेरमा कुनै पलन सवारी सािनबाट सडकमा कुनै हकलसमको फोहर फाल्न नर्दने कार्यिाई 
कडाईकासाथ िाग ुगररनेछ । 

104. “म बदलिनछुे मेरो नगर बदलिनछे” भन्ने नाराका साथ प्रत्रे्क टोि हवकास संस्थामा मालसक रुपमा 
सरसफाई अलभर्ान सिािन गरी फोहर नगने बानीको हवकास गराइनेछ । 

105. फोहरजन्त्र् पदाथयहरुको श्रोिमा बलगयकरर् गरी फोहरको मारा घटाउन गल्ने र नगल्ने फोहरजन्त्र् 
पदाथयको पनु प्रर्ोग र पनुिः प्रशोिन हवलििाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

106. ल्र्ान्त्डहफि साइटमा लनमायर्ालिन बार्ोग्र्ााँस प्ठ्िान्त्टिाई र्थासलर् लछटो सम्पन्न गरी प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 



107. शलु्कमा आिाररि फोहर ब्र्वस्थापन कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

108. लबस्िारै प्रदहुर्ि हदैु गएको कटुवा र सेवार खोिािाई लनजी क्षेर, संघ संस्था, कार्ायिर् िगार्ि सबै 
क्षेरको सहभालगिामा कटुवा र सेवार खोिा सरसफाई अलभर्ान सिािन गररनेछ । 

109. िालमयक िथा पर्यटकीर् क्षरेको सरसफाईमा स्थानीर् सलमलििाई जागरुक बनाउदै सरसफाई अलभर्ान 
सिािन गररनेछ । 

110. प्ठ्िाहष्टक, लससा िथा कपडाजन्त्र् फोहर बस्िकुो उन्त्चि ब्र्वस्थापन गररनेछ । 

111. सर सफाई कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गने टोि हवकास संस्था, लबद्यािर्, संघ संस्था र कमयचारीिाई परुस्कृि 
िथा सम्मान गररनेछ । 

112. सडक, नािी, सावयजलनक र खलु्िा स्थानमा फोहर फाल्नेिाई कारवाही गररनेछ ।सोको प्रभावकारी 
अनगुमनको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

113. औद्योलगक, हन्त्स्पटिजन्त्र् र रासार्लनक फोहरको व्र्वस्थापन सम्वन्त्न्त्िि पक्षिे नै गनुयपने नीलि लिइनेछ 
साथै सोको िालग आवश्र्क सहजीकरर् उपमहानगरपालिकाबाट गररनेछ । 

114. सडक लडलभजन कार्ायिर्, लडलभजन वन कार्ायिर् र सहर्ोगी सस्थांहरुसंग समन्त्वर् गरी घोराही क्षेरलभर 
पने कृष्र् सेन मागयको ििुसीपरुचोक देन्त्ख कटुवाखोिा सम्म र घोराही प्ठ्रू्ठान सडक खण्डको नविपरु 
टोिसम्म लग्रनबेल्टमा हररर्ािी र सौन्त्दर्य प्रवियन गने गरी उपर्कु्त प्रजािीका हवरुवाहरु िगाइनेछ  

115. ल्र्ान्त्डहफल्ड साइटमा फोहर ब्र्वस्थापन गरर मैदानको रुपमा पररर्ि भएको स्थानमा हररर्ािी पाकय  
लनमायर् गरर सौन्त्दर्यिा बढाइनेछ । 

116. मालनसहरुको बढी चहि पहि हनुे स्थानमा नीजी क्षेरको सहकार्यमा सावयजलनक शौचािर् लनमायर् र 
सिािन गररनेछ । 

117. वडा िथा टोि हवकास संस्थािाई नगरपालिकाबाट अनदुान िथा कार्यक्रम उपिब्ि गराउदा सरसफाई 
ब्र्वस्थापनिाई प्रमखु सूचकको रुपमा हेररनेछ । 

118.  “फाल्न े छैनौ बाहहर फोहर, हनुछे घोराही सफा शहर” भने्न नाराका साथ सरसफाई क्षेरका प्रत्रे्क 
घरिरुीिाई सफाई सम्बन्त्िी जागरर्का साथै मयुर् सडकिाई सफा राख्नका िालग सरसफाई स्वरं् सेवक 
ब्र्वस्था लमिाइनेछ । 

वर्पद व्यवर्स्थवपन 

119. नगर लभरका अलि गररब, हवपन्न पररवारका घरहरुमा खरको छानो हवस्थापन गनय जोन्त्खम सम्वेदनन्त्शि 
क्षेरहरुबाट क्रमशिः िाग ुहनेु गरी खरको छानो मकु्त नगर घोर्र्ा गनयको िालग िागि सहभालगिामा 
जस्िापािा हविरर् गने कार्यक्रमिाई अलभर्ानका रुपमा संचािन गररनेछ  । 



120. प्राकृलिक प्रकोपका हहसाबिे जोन्त्खममा रहेका स्थानहरुमा वृक्षारोपर् कार्यक्रम सिािन गरी 
वािावरर्ीर् सन्त्ििुन कार्म रायदै हररर्ािी प्रवद्धयन गररनेछ । 

121. बाढी िथा डुबानको जोन्त्खममा रहेका स्थानहरु िथा वस्िीहरुको सरुक्षाका िालग संवेदनशीि 
ठााँउहरुका नदी हकनारामा िटबन्त्ि िथा िारजािीको कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

122. नगर के्षरलभरको हवपद ब्र्वस्थापन सम्बन्त्न्त्ि कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन हवपद् पूवय सचुना प्रवाहको 
कार्यिाई हवकास गररनेछ। हवपद व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनय आपिकािीन उद्दार टोिी लनमायर् गनय आवश्र्क 
िालिमको व्र्वस्था गररने छ ।  

123. “एक व्र्न्त्क्त एक हवरुवा” कार्यक्रमको सरुुवाि गरर अलभर्ानका रुपमा संचािन गनय टोि हवकास 
संस्थाहरुिाई सहक्रर् रुपमा पररचािन गररनेछ । 

124. नगरका सावयजलनक स्थि िथा खलु्िा क्षेरको संरक्षर् गरी हररर्ािी प्रवद्धयन गररनेछ । 

125. वािावरर् प्रदहुर्ि गने इट्टा उद्योग, कत्था उद्योग, काष्ठ जन्त्र् उद्योग आर्दिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 
भैरहेका लसमेन्त्ट उद्योगहरुिाई बािावरर्मैरी बनाउन पहि गररनेछ। थप लसमेन्त्ट उद्योगको स्थापना अनमुलि 
र्दईन ेछैन । 

न्यवय तथव कवननुी मववमलव 

126. समाजमा हनुे साना लिना हववादको अन्त्त्र् गनय र सभ्र् समाज लनमायर् गनयको िालग वडा वडामा जलि 
सलदो मेिलमिाप किाय उत्पादन गदै हववादको लनरुपर् गने र क्षमिा वहृद्ध गदै िलगनेछ । 

127. समाजमा भएका िैहङ्गक हहंसा न्त्रू्लनकरर् गनय कानून कार्ायन्त्वर्न गनय सरोकारवािाहरु संग छिफि, 
अन्त्िरहक्रर्ा गरर अगालड बढाइनेछ । 

128. लछटो न्त्र्ार्को लसद्धान्त्ि अनसुार मदु्दाहरु र्थासलर् लछटो टंुग्र्ाउने नीलि लिई प्रभावकारी न्त्र्ार्को 
प्रत्र्ाभलुि गररनेछ । 

129. पनुिःस्थापना भएका पररवारहरुमा पाररवारीक ससुम्बन्त्ि र सामान्त्जक सदभाव कार्म गनय लनरन्त्िर अनगुमन 
गरर पाररवारीक र सामान्त्जक ससुम्बन्त्ििाई बढावा र्दइनेछ।  

130.  न्त्र्ाहर्क सलमलिबाट सम्पादीि कार्यहरुको सावयजलनकीकरर् गने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।  

131. घोराही उपमहानगरपालिका क्षेरलभरका न्त्र्ार्मा पहुाँच नभएका हपलडि‚ असहार् िथा अशक्तहरुिाई 
लनशलु्क काननुी सेवा प्रदान गनय काननुी सहार्िा कोर् खडा गररनेछ । 

कृवि सरे्व 

 

132. हकसानहरुिाई समर्मा लबउाँ-लबजन (िान, गंहू, मकै ) उपिब्ि गराई उत्पादकत्व वहृद्ध गनय ५० 
प्रलिशि अनदुानमा लबउाँ-लबजन अनदुान र्दने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 



133. “एक वडा एक उत्पादन” कार्यक्रम अन्त्िगयि उप-महानगर क्षेरका सबै वडाका िन्त्क्षि हकसानहरुिाई 
प्रत्र्क्ष असर देन्त्खने गरी फिफूि, िरकारी, माछापािन, पशपुािन, मौरीपािन, कागिी खेिी, अन्न बािी 
िगार्िका आर्ोजना छनोट गरी कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

134. दश कट्ठा क्षेरफि भन्त्दा बढी जग्गामा व्र्वसाहर्क रुपमा फिफूि खेिी गने हकसानिाई मागमा 
आिाररि कार्यक्रम अन्त्िगयि शि प्रलिशि अनदुानमा फिफूिका हवरुवा, उपकरर् (लिि मेन्त्शन) िथा लनरन्त्िर 
प्राहवलिक सहर्ोग उपिब्ि गराइनेछ । 

135. उप-महानगरपालिका क्षेर लभर लनमायर् भएका जिाशर्का छेउछाउमा लग्रन हाउसको हवकास गरी 
मत्स्र्पािन, िरकारी खेिी, फिफूि खेिीको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

136. कृहर् क्षेरको हवकासको िालग लबउपजुी, र्न्त्र उपकरर् आर्दमा र्ददै आएको अनदुानिाई र्थावि 
रान्त्खनेछ । 

137. कृहर् उपजमा भईरहेको अत्र्ालिक हवर्ादीिाई न्त्रू्लनकरर् गरर उपभोक्तािाई हवर्ादी रहहि कृहर् उपज 
उपिब्ि गराउन प्रर्ोगशािा पररक्षर्को व्र्वस्था गररनेछ।  

138. गाउाँको उत्पादनिाई बजाररकरर् गनय हाटबजारिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ ।हाटबजारमा स्थार्ी रुपमा 
कृहर् िथा पशजुन्त्र् उपज व्र्वसार् गने गरी स्थान कब्जा गने कार्यिाई लनरुत्साहहि गररनेछ ।  

139. कृहर् िथा पशपुन्त्छी प्रर्ोगशािा स्थापनाका िालग अध्र्र्न अनसुन्त्िान कार्य अगाडी बढाइनेछ । 

140. लनजी िथा सहकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा शीि भण्डार उद्योग स्थापना गनय आवश्र्क पहि गररनेछ 
। 

141. कृहर् क्षेरको व्र्वसार्ीकरर्, गरु्स्िर परीक्षर्, हवहवलिकरर्, आिलुनकीकरर्, र्ान्त्रीहककरर्, ग्रामीर् 
पूवायिार हवकास र अनगुमनका माध्र्मबाट उत्पादकत्व बहृद्ध गरी कृहर् उत्पादनिाई बाह्य बजारमा लनर्ायि 
गनय सलने अवस्थामा परु्ायउन उपर्कु्त प्रहवलिको उपर्ोग गनय सलने कृर्क, र्वुा उद्यमीको क्षमिा हवकास 
गदै िलगनछे । 

142. सम्भाव्र् क्षेरहरुमा कम आर्िन भएका उच्च मूल्र्का वस्िहुरुको छनौट गरी उत्पादन वहृद्ध गनय 
प्रोत्साहन गरीने छ । साथै सम्भाव्र्िा हेरी मसिा वािी िथा रैथाने वािी प्रवद्धयनमा जोड र्दइनछे । 

143. रू्वा िथा कृर्क उद्यमीहरुिाई आवश्र्क पने ज्ञान सीप र िगानीको वािावरर् लसजयना गरी ग्रामीर् 
पर्यटनको हवकासमा रू्वा िथा कृर्क उद्यमीहरुिाई आकहर्यि गरी कृहर् पेशािाई सम्मालनि बनाइनेछ । 

144. ग्रालमर् क्षेरमा कृहर् वस्ि ुउत्पादन अलभवहृद्ध गनय कृहर् सडक, हवद्यिु, सन्त्चार, थोक बजार सङ्किन केन्त्र, 
खरुा बजार जस्िा पवुायिारहरुको हवकास गररनेछ। 

145. कृहर् हवकासका कार्यक्रमहरुको िजुयमा गदाय भ-ूउपर्ोग नीलिको आिारमा उपिव्ि जलमनको अलिकिम 
उपर्ोग हनुे गरी उत्पादन वहृद्धका कार्यक्रमहरु िजुयमा गररनेछ र बााँझो जलमन व्र्ावसाहर्क कृहर् कार्यमा 
प्रर्ोग गनयका िालग लनजी उद्यमी समहु र सहकारी क्षेरको संिग्निा बढाउदै  सामहुहक िथा करार खेिीिाई 
बढावा र्दइनेछ । 

146. श्रोि िथा प्रमान्त्र्ि हवउ उत्पादन गने सहकारी िथा लनजी फामय केन्त्रहरुको सदुृहढकरर् गरी स्िरीर् 
हवउ उत्पादन गनय वीज वहृद्ध कार्यक्रम ल्र्ाईनेछ । 



147. हवर्ादीवाट मानव स्वास््र्मा हनुे दूरगामी दषु्प्रभाविाई न्त्रू्न गनय एहककृि शर ुजीव व्र्वस्थापन प्रहवलि 
अपनाई रसार्लनक हवर्ादीको प्रर्ोग कम गदै िलगने छ । 

148. हवलभन्न वािी िथा वस्िकुो  व्र्ावसाहर्क उत्पादन हनुे क्षेरिाई एहककृि पकेट घोर्र्ा गरी कृर्किाई 
एहककृि सेवा सवयसिुभ रुपमा प्रदान गररनेछ ।खेिी प्रर्ािीमा र्ान्त्रीकरर् गनयको िालग गह्रा सिुार 
कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

149. कृहर् वन(बगैचा) हवकास गनयको िालग सामदुाहर्क वन उपभोक्ता समूह संग सहकार्य गरर आवश्र्क 
कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

150. लनन्त्ज क्षेरसंगको सहकार्यमा उपमहानगर स्िरीर् पषु्प नसयरी िथा बगैचा संचािन गररनेछ । 

151. लनन्त्ज िथा सहकारी क्षेरसंगको सहकार्यमा माछाका भरुा उत्पादन गने कार्यिाई अगाडी बढाइनेछ । 

पि ुसरे्व 

152. पशपंुक्षी व्र्वसार् अन्त्िगयि बाख्रा पािन, घााँस खेिीको पकेट क्षेर घोर्र्ा गरी कार्यक्रम संचािनमा 
ल्र्ाईनेछ । 

153.  कन्त्म्िमा एक वडा एक समूह पने गरर प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि वेरोजगार सूचीमा नाम 
दिाय गराएका र्वुा र्वुिीिे सामहुहक रुपमा कुखरुा पािन (स्थानीर्, ब्रोइिर) व्र्वसार् गनय चाहेमा लबउपजुीका 
रुपमा एक पटकका िालग िीन सर् (३००) चल्िा लनशलु्क उपिब्ि गराउने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

154. उप-महानगरपालिकामा रहेका पशपंुक्षी उत्पादक कृर्क समहु‚ सहकारी संस्था एवम ्लनन्त्ज उद्यमीहरुको 
प्रलिस्पिाय क्षमिा वहृद्ध गदै पशपंुक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्धी गनय एकीकृि रुपमा प्राहवलिक सेवा 
उपिब्ि गराउने िथा हवत्तीर् िथा अन्त्र् सेवामा सहजीकरर् गररनेछ । 

155. पशपंुक्षीको नस्िसिुार‚ आहाराको व्र्वस्था‚ पशपुन्त्छी स्वास््र् सेवा एवम ्उत्पार्दि पशजुन्त्र् पदाथयको 
बजारीकरर् समानान्त्िर रुपमा अगाडी बढाई एकीकृि रुपमा सेवा प्रदान गने गरी कार्यक्रमहरु सिािन 
गररनेछ । 

156. गाई‚ भैसीमा कृलरम गभायिान कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।कृलरम गभायिान सेवा पगु्न नसलने 
स्थानमा प्राकृलिक गभायिान सेवा हवस्िार गनय उन्नि नस्िका रााँगा िथा बोकाहरु हविरर् कार्यिाई लनरन्त्िरिा 
र्दइनेछ  । 

157. पशपंुक्षीको जाि हवशेर्को नमनुा उत्पादन‚ प्रशोिन सम्बन्त्िी क्षमिा अलभवहृद्ध कार्यक्रम संचािन गररनेछ  
। 

158. गरु्स्िरीर् पश ुआहाराको उपिब्ििा बढाउन चरन हवकास‚ डािेघााँस‚ भईुघााँस उत्पादन‚ लबज वदृ्धी 
कार्यक्रम सिािन गनुयका साथै कृहर्जन्त्र् उप-पदाथयहरुको सदपुर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  



159. पशपंुक्षीमा िाग्ने रोगको रोकथामका िालग भ्र्ान्त्लसन भण्डारर्‚ हविरर् र प्रर्ोगका क्षेरमा थप िगानी 
गरी पशसु्वास््र्को सरुक्षर् गररनेछ । ग्रामीर् भेगमा सेवा प्रदान गरररहेका पश ु सेवा केन्त्रहरुको 
आिलुनकीकरर् र स्िरोन्निी गररनेछ । 

160. पशपंुक्षी पािक साना कृर्क‚ मकु्त कम्िहरी कमैर्ा िथा भलूमहीन हवपन्न हकसानिाई पशपंुक्षी पािन 
िथा पशपंुक्षीजन्त्र् व्र्वसार्मा प्ररेरि गरी आत्मलनभयर हनुे कार्यक्रम सिािन गररनेछ । 

161. र्वुाको बढ्दो हवदेश पिार्न रोलन िथा हवदेशबाट फहकय एका र बेरोजगार र्वुािाई पशपंुक्षी पािनमा 
आकहर्यि गने गरी र्वुा िन्त्क्षि कार्यक्रमिाई प्राथलमकिाका साथ प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

162. पशपंुक्षी पािनमा बढ्दो महहिा सहभालगिा र महहिा हकसान सशन्त्क्तकरर्िाई केन्त्न्त्रि गदै साना िथा 
व्र्वसाहर्क महहिामखुी कार्यक्रम सिािनमा ल्र्ाइनेछ । 

163. दगु्ि पदाथय एवम ्मासकुो गरु्स्िर र स्वच्छिािाई कार्म राख्न “बिशािादेन्त्ख भान्त्सासम्म स्वच्छ र 
स्वस्थ मास”ु िथा “गोठदेन्त्ख ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ दिु” कार्यक्रमिाई अलभर्ानका रुपमा सिािन गररनेछ 
। 

164. उप-महानगरपालिकामा रैथाने घरपािवुा पशपंुक्षी िथा लिनका जङ्गिी जािको अनवुांन्त्शक स्रोि संरक्षर् 
कार्यिाई उच्च प्राथलमकिा र्दाँदै पश ुआनवुांन्त्शक स्रोि संरक्षर् गरी मलु्र् अलभवहृद्ध भएको पशजुन्त्र् उत्पादनमा 
जोड र्दइनेछ। 

165. पशपंुक्षीबाट सनय सलने रोगहरुको रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्िाई प्रभावकारी बनाउन व्र्ापक जनचेिना 
अलभवहृद्धका साथै एक स्वास््र् अविारर्ानसुार जनस्वास््र् संरक्षर्मा सहर्ोग परु्ायइनेछ । 

पयाटन तथव ससं्कृती प्रर्धान 

166. पर्यटकीर् क्षेरको प्रचार प्रसारका िालग नगर क्षेरमा पर्यटन सूचना केन्त्रिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

167. पर्यटन क्षेरको हवकासका िालग सांस्कृलिक पर्यटन पूवायिारमा जोड र्दनकुा साथै जािीर् अमिुय संस्कृलि 
एवं कृहर् पर्यटनको क्षरेिाई संरक्षर् िथा प्रवियन गररनछे । 

168. पर्यटन उद्योगिाई रोजगारी िथा आर्आजयनको आकर्यक क्षेरको रुपमा हवकास र हवस्िार गररनेछ । 

169. पर्ाय–पर्यटनिाई प्रवद्धयन गरी पर्यटन क्षेरिाई वािावरर्मैरी बनाउन लसमसार क्षेरको संरक्षर्, कृलरम 
जिासर्को लनमायर् िथा जैहवक हवहवििाको अध्र्र्न र संरक्षर् सम्बन्त्िी कार्य गररनेछ ।  

170. पर्यटन हवकासका िालग सावयजलनक, लनजी, सहकारी िथा सामदुाहर्क क्षेरहरुसाँग साझेदारी एवम ्व्र्वसार्मा 
सहकार्य गने िफय  पहि गररनेछ । 

171. स्थानीर् समदुार्साँग सहकार्य गरी कन्त्म्िमा १ वटा होमस्टे संचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

172. घोराही-३, चौपट्टामा पर्यटकीर् उद्दानको लनमायर्का िालग अध्र्र्न गररनेछ ।घोराही िमही सडकखण्डमा 
घोराही-िमही लसमामा स्वागि द्वार लनमायर् गररनेछ ।  



173. बबई सभ्र्िािाई उजागर गनय बबई नर्दको (सरर्)ु महुानमा जिाशर् लनमायर्का िालग अध्र्र्न 
अनसुन्त्िानको आबश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

174. भार्ा, साहहत्र्, किा संस्कृलिको संरक्षर्, सम्वद्धयन गदै संस्थागि क्षमिा हवकासमा जोड र्दइनेछ । 

175.  नेपाि सरकारको आह्वान अनसुार नेपाि भ्रमर् वर्य सन ्२०२० का सन्त्दभयमा सरोकारवािासाँग सहकार्य 
गरी घोराही भ्रमर् वर्य सन ्२०२० सम्बन्त्िी कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

उपभोक्तव वित सरंक्षण 

176. उपभोक्ता हहि सम्बन्त्िी चेिनामिुक कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

177. बजार अनगुमन कार्यिाई लनर्लमििा र लनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।  

178. उपभोक्ता हहि सम्बन्त्िी चेिनामूिक सन्त्देशहरु प्रचार प्रसार गनुयका साथै सिार माध्र्मबाट प्रसारर्को 
व्र्वस्था गररनेछ । 

179. बजार अनगुमन िथा उपभोक्ता हहिसाँग सम्बन्त्न्त्िि हवर्र्मा सरोकारवािा पक्षसाँग छिफि िथा 
अन्त्िरहक्रर्ा िगार्िका कार्यक्रमहरुको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

180. बजार व्र्वस्थापनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन हवर्र्गि उप सलमलिहरुको व्र्वस्था गरी प्रभावकारी बनाइनेछ 
।  

181. उपभोक्ता हहि सम्बन्त्िी हक्रर्ाकिापिाई बजार व्र्वस्थापनसाँग समन्त्वर् गरी अगालड बढाउन सरोकारवािा 
संघ संस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनेछ ।  

182. खाद्य प्रहवलि िथा गरु् लनर्न्त्रर् लडलभजन कार्ायिर् संगको सहकार्यमा खाद्य वस्िकुो गरु्स्िर पररक्षर् 
कार्यको शरुुवाि गररनेछ । 

183. “सफा र स्वच्छ आहार दीघय जीवनको आिार” भन ेझैं होटि,न्त्चर्ानास्िा पसि,लमठाई पसि, पानीपरुी 
चाट पसि िगार्िबाट लबक्री हविरर् हनुे खाद्य सामाग्री खलु्िा रुपमा राखी हवक्री हविरर् गने कार्यिाई 
पूर्य रुपमा रोक िगाइ गरु्स्िर र स्वच्छिा कार्म गररनेछ । 

सहकारी िथा रोजगार प्रवद्धयन 

184. साहवक लडलभजन सहकारी कार्ायिर्मा दिाय भई घोराही उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा 
हस्िानिरर् भएका सहकारी संघ संस्थाहरुको अलभिेखीकरर् गरर सहकारी संघ/संस्थाहरुको अनगुमन िथा 
लनरीक्षर् कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगालड बढाइनेछ । 

185. सहकारी संस्थाहरुको संयर्ात्मक बहृद्ध गनुय भन्त्दा गरु्ात्मक हवकासिाई ध्र्ान र्दईनेछ ।एकीकरर् 
सम्बन्त्िी कार्यिाई प्रोत्साहन र्दइनेछ । 



186. सहकारीको संघीर् ऐन २०७४, लनर्माविी २०७५, घोराही उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, 
२०७४मा व्र्वस्था गररएका नबीनिम प्राविानहरु सहकारी संघ/संस्थासम्म परु्ायउन कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । 

187. “पारदशी सीप र प्रहवलिर्कु्त सहकारी नगरवासीको गाउाँ टोिमा रोजगारी” भने्न नारािाइ साथयक िलु्र्ाउन 
सहकारी िथा गररबी सम्बन्त्िी व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी (कोपोलमसिःCOPOMIS) िगार्ि सहकारी संस्थाहरुको 
क्षमिा अलभबहृद्ध गनय कार्यक्रम अगालड बढाइनेछ । 

188. सामी पररर्ोजनाको सहकार्यमा वैदेन्त्शक रोजगारमा जाने र्वुा,र्वुिीका िालग जनचेिना िगार्ि हवशेर् 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

सचूनव तथव सचंवर प्रवर्वध 

189. घोराही उपमहानगरपालिकाका सबै वडा स्िरमा इन्त्टरनेट सहुविाको हवस्िार गरी हवद्यिुीर् सशुासनको 
अविारर्ा अनसुारको कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

190. सूचनाको पहुाँच हवस्िार गनय आवश्र्क सफ्टवेर्र िगार्िका हवद्यिुीर् पूवायिारहरुको हवकास गररनेछ । 

191. घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचनाहरु जनस्िरमा सहज िररकािे परु्ायउन सूचना केन्त्र व्र्वन्त्स्थि 
गनुयका साथै website, mobile app, Digital सूचना बोडय िगार्ि हवलभन्न सामान्त्जक सञ्जािहरु माफय ि समेि प्रदान 
गररनेछ । 

192. घोराही उपमहानगरपालिकाबाट प्रकान्त्शि हनुे प्रकाशनहरु नगरसभाबाट पाररि कामकाजको भार्ामा समेि 
प्रकाशन गररनेछ । 

193. नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्हरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुिाई पूर्यििः कम्पर्टुरकृि 
गररनेछ । 

194. लनजी क्षेर संगको सहकार्यमा सूचनाको हक सम्बन्त्िी कानूनिाई जनस्िर सम्म परु्ायइ प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

195. सूचना प्रहवलि स्रोिहरुको उच्चिम प्रर्ोग गरी सेवा प्रवाहिाई गरु्स्िरीर् र पारदशी बनाउनकुा साथै 
सूचना प्रहवलि मैलर स्थानीर् सरकारको अविारर्ा अपनाइनेछ । 

196.  खोज पराकाररिा िगार्ि िालिम संचािन गरी पराकारहरुको क्षमिा अलभवहृद्ध गररनेछ । 

197. हवकास परकाररिािाई प्रोत्साहन गनय िेखनवतृ्ती र बिेुहटन प्रकाशनको काम गररनेछ  

198. घोराही उपमहानगरपालिकाको आवलिक र्ोजना बनाइनेछ  ।  

199. घोराही उपमहानगरपालिकामा सिालिि र्ोजना िथा कार्यक्रमको गरु्स्िरीर्िा र प्रभावकाररिा अलभवहृद्ध 
गनय लनर्लमि अनगुमन गररने छ । अनगुमन टोिीमा हवर्र्हवज्ञ शाखाहरुिाई समावेश गररनेछ । 

200. अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाउन GPS mapping प्रर्ािी अविम्बन गररनेछ ।  



201. बजार व्र्वस्थापन (सरुक्षा, अपाररलिक गलिहवलि आर्द)को िालग मयुर् स्थानहरुमा CCTV Camera जडान 
गररनेछ। 

रवजश्व पररचवलन 

202. करको दार्रा बढाउन र बहढभन्त्दा बहढ व्र्वसार्ीहरुिाई कर बझुाउन प्रोत्साहहि गने गरर घोराही 
उपमहानगरपालिकामा हवहवि कार्यक्रम सहहि कर जागरर् कार्यक्रम गनय िथा राजर्श् संकिन कार्यिाई 
व्र्वन्त्स्थि गरी वडा कार्ायिर्हरुबाट कर ,शलु्क, दस्िरु अशिु गने कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

203. टोि हवकास संस्थाहरु संगको सहकार्यमा घर जग्गा बहाि कर,व्र्वसार् कर र सरसफाई शलु्क असिुी 
कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

204. नगर सभाद्वारा िोहकएको कर असोज मसान्त्ि लभर बझुाउने करदािािाई सम्पन्त्त्त कर, घर जग्गा वहाि 
कर, पेशा व्र्वसार् करमा िाग्ने राजर्श्मा १० प्रलिशि छुट र्दइने छ । चाि ुआ.व.को असार मसान्त्ि 
सम्म कर नबझुाई बलर्ौिा कार्म हनु आएमा वलर्ौिा कार्म हनु आएको आ.व.बाट प्रत्रे्क वर्य थप १० 
प्रलिशि का दरिे लबिम्ब जररवाना जोडी बलर्ौिा समेि असिुी गररनेछ ।  

205. अटो ररलसा, इ ररलसा र ठेिागाडा दिाय नहवकरर् प्रकृर्ािाई व्र्वन्त्स्थि गररने छ । चाि ुआ.व.को 
असोज मसान्त्ि सम्म दिाय नहवकरर् गराउनेिाई १० प्रलिशि छुट र्दइनेछ । आ.व.को अन्त्ि सम्म नआई 
बलर्ौिा कार्म हनु आएमा १० प्रलिशि जररवाना गरर नहवकरर् गररनेछ । 

206. पेशा व्र्वसार् कर लिदा एउटै फमयका फरक फरक प्रकृलिका व्र्वसार् गरेको हकमा िोहकए बमोन्त्जमको 
फरक फरक प्रकृलिका व्र्वसार् करको दरिे हनु आउने रकम जोडी व्र्वसार् कर संकिन गररनेछ । 

207. घोराही उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुबाट राजर्श् संकिन िगार्िका कामहरु सम्पादन भइरहेकोिे 
वडामा संकिन हनु े राजर्श् वडािाई पार्क पने बैकमा खािा खोिी दैलनक रुपमा जम्मा गने व्र्वस्था 
लमिाइने छ । 

208. वडाबाट संकिन हनुे राजर्श्िाई उपमहानगरपालिकाको केन्त्रीकृि प्रर्ािीमा आबद्ध गराउने कार्यिाई 
थप व्र्वन्त्स्थि बनाइनेछ ।सहज रुपमा राजर्श् संकिन कार्य गनयका िालग इन्त्टरनेट ब्राउजर माफय ि संचािन 
गनय सहकने व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािीमा आिाररि उपर्कु्त पूर्यििः अनिाईन राजर्श् संकिन प्रर्ािीको प्रर्ोग 
गररनेछ ।  

209. सबै आलथयक हक्रर्ाकिापहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाई राजर्श्को आिार फराहकिो बनाउन िथा स्थानीर् 
सरकारिाइ “करिे होइन रहरिे कर लिरौ” भन्ने नारा सहहि कर न्त्शक्षा जागरर् कार्यक्रम सबै वडा स्िरमा 
अलभर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

210. िघ ुउद्यमको पररभार्ा लभर पने िघ ुउद्यम व्र्वसार्को दिाय लनिःशलु्क गररनेछ ।महहिा िथा अपांगिा 
भएका व्र्न्त्क्त प्रोपाइटर रहने गरी दिाय हनुे व्र्वसार् दिाय गदाय िाग्ने शलु्कमा २५ प्रलिशि छुट र्दइनेछ । 

211. हरेक वर्य लनर्लमि रुपमा सबै भन्त्दा िेरै कर बझुाउने िीन जना उत्कृष्ट करदािािाई सम्मान गदै जाने 
नीलििाई लनरन्त्िरिा र्दइनछे । 



212. प्रत्रे्क वडाबाट संकिन हनुे राजर्श्को िक्ष्र् लनिायरर् गररनेछ । वडािाई िोहकएको िक्ष्र् भन्त्दा जलि 
बढी राजर्श् संकिन हनु्त्छ त्र्सको २० प्रलिशििे हनु आउने रकम बराबरको र्ोजना/कार्यक्रम सम्बन्त्न्त्िि 
वडािाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदुानको रुपमा र्दइनेछ । 

213. नगर क्षेरलभरका केहह मयुर् सडकहरुमा सडक ममयि सम्भारका िालग स्थानीर् पूवायिार उपर्ोग सेवा 
शलु्क िगाउने नीलििाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

214. घोराही उपमहानगरपालिका लभर संचािनमा रहेका एफ.एम., रेलडर्ोहरु संग लिइरहेको करको दरमा 
३० प्रलिशि छुट र्दइनेछ । 

सिुवसन 
215. घोराही उप-महानगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई प्रभावकारी बनाउन िथा र्ोजना िथा कार्यक्रम 

िोहकएकै समर्, िागि, पररमार् र गणु्स्िरमा सम्पन्न गनय प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृििे महाशाखा िथा शाखा 
प्रमखु संग कार्यसम्पादन करार सम्झौिा गरर काम प्रलि थप न्त्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रर्ािीिाई 
अबिम्बन गररनेछ ।कार्य सम्पादन करार सम्झौिािाई क्रमशिः िल्िो िहसम्म िाग ुगररनेछ ।सम्झौिािाई 
कमयचारीको सहुविा र वनृ्त्त्त हवकास संग आबद्ध गररनेछ ।  

216. बजार व्र्वस्थापन िगार्ि कार्यमा सहर्ोग गनय नगर प्रहरी गठन िथा संचािन सम्बन्त्िी कानून िजुयमा 
गरर जनशन्त्क्त(नगर प्रहरी) आपूलिय गररनेछ । 

217. घर नलसा पास प्रर्ािीिाई व्र्वन्त्स्थि िथा सेवा प्रवाहिाई चसु्ि-दरुुस्ि र प्रभावकारी बनाउनको िालग 
भवन अनमुिी िथा मापदण्ड कार्ायन्त्वर्न शाखामा आवश्र्क पने जनशक्ती आपूलिय गररनकुा साथै अन्त्र् 
आवश्र्क पूवायिारको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।संघीर् सरकारको सहकार्यमा हवद्यिुीर् घर नलसा प्रर्ािी िाग ु
गनय अध्र्र्न कार्यिाई अगालड बढाइनेछ ।अलभिेख भएका घरहरु राहिर् भवन संहहिा अनरुुप प्रबलिकरर् 
गनयका िालग  सेवाग्राहीिाई घरनलसा पास लनिःशलु्क गररनेछ । 

218. हेल्प डेस्क, लडन्त्जटि सूचना पाटी, गनुासो पेहटकािाई थप व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाइनेछ ।गनुासो 
सनेु्न अलिकारी र सूचना अलिकारीबाट गनुासो सम्बोिन र सूचना प्रवाह गने व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाइनेछ 
। सावयजलनक सनुवाई, सामान्त्जक पररक्षर्का माध्र्मबाट सावयजलनक सेवा र काम कारवाहीमा पारदन्त्शयिा र 
गणु्स्िररर्िा कार्म गने कार्यिाई थप सशक्त बनाइनेछ । 

219. कार्ायिर्को आर्-व्र्र् हववरर् िथा प्रलिवेदनहरु मालसक, चौमालसक र वाहर्यक रुपमा वेभसाइट माफय ि 
सावयजलनहककरर् गररनेछ । 

220. लनिायररि समर्मा कार्ायिर्मा उपन्त्स्थि नहनुे, कार्ायिर् समर् अगावै कार्ायिर् छाड्ने ,नपेाि सरकारिे 
लनिायरर् गरेको पोशाक निगाई कार्ायिर्मा उपन्त्स्थि हनुे, खाजा समर् बाहेक शाखा प्रमखुको जानकारी 
लबना कार्यकक्ष छाड्ने, रािसेवकिे पािना गनुयपने आचरर् हवपररि कार्य गने कमयचारीहरुको अलभिेख रान्त्ख 
वाहर्यक मलु्र्ांकन िथा वतृ्ती हवकास संग आबद्ध गररनेछ । 

221. लछमेकी िथा अन्त्र् लमर रािका नगरपालिकाहरु संग भलगनी सम्बन्त्ि कार्म गनय पहि गररनेछ । 

222. कमयचारीिाई समर्सापेक्ष िालिमको व्र्वस्था गरर क्षमिा अलभवहृद्ध गररनेछ । 



223. साहवक स्थानीर् लनकार्मा लनर्नु्त्क्त भई हाि स्थानीर् िहमा समार्ोजन भएका कमयचारीको वनृ्त्त्त हवकासको 
िालग संघ र प्रदेश सरकारको समन्त्वर्मा आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

पंवजकरण 

224. व्र्न्त्क्तगि घटना दिाय अनिाईन प्रर्ािी माफय ि गने कार्यिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ ।व्र्न्त्क्तगि घटना 
दिाय समर्मा गराउन जनचेिना कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

घोराही उपमहानगरपालिकाको र्ो नीलि िथा कार्यक्रमिे हवकासका प्राथलमकिा र बजेट िजुयमाका आिार िर् गरेको 
छ।र्ो नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गनुय हनुे घोराही उपमहानगरपालिकाका उप-प्रमखु िथा 
कार्यपालिकाका सदस्र्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि िगार्ि सम्पूर्य कमयचारीहरु, नगरका सल्िाहकारहरु, राजनीलिक 
दिका नेिाहरु, उद्योग वान्त्र्ज्र् संघ िथा व्र्ापार क्षेरका प्रलिहष्ठि व्र्न्त्क्तहरु, हवर्र्गि हवज्ञहरु, नागररक समाजका 
हवलभन्न महानभुावहरु र संचारकमीहरुबाट प्राप्त सझुाव र सहर्ोगका िालग हृदर्देन्त्ख िन्त्र्वाद र्दन चाहन्त्छु। र्सै गरी 
र्स नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय सबैको साथ सहर्ोग र हवर्श्ास प्राप्त हनुे अपेक्षा सहहि मेरो सम्बोिन 
र्ही अन्त्ि गदयछु। 

 िन्त्र्वाद।    

लमलििः २०७६ जेष्ठ ३२ गिे शलनवार।    


