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घोराही उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा समक्ष नगर प्रमखु श्री नरुिाि चौधरी ज्रू्िाट 
प्रस्ििु आलथयक वर्य २०७८/०७९को नीलि िथा कार्यक्रम । 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

1. संघीर् िोकिाम्रिक गणिरिात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मिाट मिुकुको चौिर्फी ववकासको आकांक्षा पूरा 
गनय नेपािको संववधान िमोम्िम स्थानीर् सरकारको रुपमा स्थावपि घोराही उपमहानगरपालिकाको आलथयक वर्य 
२०७८/०७९को वावर्यक नीलि िथा कार्यक्रम र्स गररमामर् नगर सभा समक्ष प्रस्ििु गनय पाउँदा गौरिको 
अनभुलूि गरेको छु। 

2. र्स अवसरमा समािको आमिु पररवियन र संघीर् िोकिाम्रिक गणिरिात्मक शासन व्र्वस्था स्थापना सबमको 
ववलभन्न कािखण्डका रािनीलिक आरदोिन, संघर्य र क्राम्रिहरुमा आफ्नो अमलु्र् िीवन अपयण गनुयहनु ेसबपूणय 
ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरु प्रलि उच्च सबमानका साथ भावपूणय श्रद्धारििी अपयण गदयछु ।िी आरदोिनहरुको 
अग्रपंम्िमा रहेर नेितृ्त्व गनुय हनुे अग्रिहरु प्रलि उच्च सबमान ब्र्ि गदयछु। मिुकुको रािनीलििाई संघीर् 
शासन प्रणािी सवहिको िोकिाम्रिक गणिरिको र्स स्वरुपमा ल्र्ाउन महत्वपूणय र्ोगदान गनुयहनुे अग्रि एवं 
घाइिे र्ोद्धाहरु िथा िेपत्ता नागररकहरु प्रलि उच्च सबमान ब्र्ि गदयछु। 

3. नगर स्थापना काि देम्ख नगर लनमायणको ववलभन्न चरणमा नेितृ्त्व गनुयहनुे सिै अग्रि व्र्म्ित्त्वहरु प्रलि उच्च 
सबमान ब्र्ि गदै उहाँहरुिे परु्ायउन ुभएको र्ोगदानको स्मरण गनय चाहरछु। 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

4. नेपािको संववधान िमोम्िम शासन प्रणािीको नरँ्ा शासकीर् संरचनाका रुपमा स्थानीर् सरकारको स्थापनाको 
कररि चार वर्यको कार्यकाि पूरा हदैु गदाय घोराही उपमहानगरपालिकािे ववलभन्न नीलिगि, कानूनी, संरचनागि 
एंव व्र्वस्थापकीर् पक्षमा सधुार गरी कार्य सबपादन गदै सेवा प्रवाह र ववकास लनमायणका वक्रर्ाकिापहरुिाई 
लिब्रिाका साथ अगाडी िढाउन सर्फि भएको छ। 

5. र्सै लिचमा गि आलथयक वर्य देम्ख लिश्वब्र्ापी महामारीको रुपमा रै्फलिएको कोरोना भाईरसिाट हाम्रो 
उपमहानगरपालिका समेि अछुिो रहन सकेन। महामारीको कारण नागररकमा देखा परेको डर िास मनोिैज्ञालनक 
असरिाई लनस्िेि पादै िनिीवनिाई सामारर् िलु्र्ाउन ुर नागररकको िीवन रक्षा गनुय हाम्रो पवहिो दावर्त्व र 
कियव्र् हनु गर्ो ।हामीिाई प्राप्त आलथयक, भौलिक, मानवीर् स्रोि साधन, महामारी लिरुद्धको अलभर्ानमा केम्रिि 
गनुय पदाय लिकास लनमायणको गलिमा केही ससु्ििा पलन देम्खर्ो, िथापी हामी ववचलिि भएका छैनौं।हाम्रो दृम्टटकोण 
सपष्ट र गरिब्र् लनम्िि भएकोिे पररणाममखुी कार्ायरवर्निाट उदे्दटर् हालसि गने कुरामा दृढ लनम्िरि छौं । 
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6. र्लिखेर हामी सिैको ध्र्ान नगरवासीको िीवन रक्षामा केम्रिि छ। िीवन रहे ववकास र समदृ्धी पछी पलन 
हालसि गनय सवकने मारर्िािाई आत्मसाि गदै नागररकको िीवन रक्षा नै हाम्रो पवहिो दावर्त्व हनु गएको छ 
र कियव्र् पलन र्ही हो। 

7. गि िैशाख देम्ख देखा परेको नोिेि कोरोना भाइरस (कोलभड-१९)को दोश्रो िहर लनकै संक्रामक र िढी घािक 
रहेको िवटि पररम्स्थिीमा आलथयक वर्य २०७८/०७९को नीलि िथा कार्यक्रम र्स गररमामर् नगर सभा समक्ष 
प्रस्ििु गरर रहँदा नगरवासीको िीवन सरुक्षाको प्रश्निे अत्र्रि गम्बभर िनाएको छ । र्स महामारी लिरुद्ध 
िड्न हाम्रा मौिदुा स्वास््र् सेवाहरु र सवुवधाहरु अपर्ायप्त छन। महामारीिाट घोराही उपमहानगरपालिकामा 
माि ९४ िनाको मतृ्र् ुभैसकेको छ र हिारौ संक्रलमि छन। कोलभडको कारण आफ्नो अमलु्र् िीवन गमुाउन ु
हनुे नगरवासी िगार्ि सिै मिृकहरु प्रलि भावपूणय श्रद्धारििी अपयण गदयछु।संक्रलमि सबपूणय आमा ििुा, दददी 
िवहनी िथा दािभुाईहरुको लसघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु। 

8.  महामारी लिरुद्ध एक्िै वहडेर होइन, राज्र्का लिनै िहका सरकार, रािनीलिक दि, नागररक समाि, सरोकारवािा 
सिै क्षेिगि सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, व्र्वसावर्क संघ संस्था, पिकार िगि िगार्ि नगरवासीको 
एवककृि एंव समरवर्ात्मक पहिकदमीमा माि र्स महामारीिाट उत्पन्न हनुे संकटिाट पार पाइरछ भने्न लिश्वास 
लिएको छु । महामारी लिरुद्धको र्स अलभर्ानमा सिैको सहकार्यमा िोड ददन चाहरछु।  

9. कोलभड महामारीको र्स िोम्खमपूणय पररम्स्थिीमा अग्रपंम्िमा रहेर अहोराि सेवा गनुयहनुे म्चवकत्सक, स्वास््र्कमी, 
सरुक्षाकमी, सरसर्फाईकमी, पिकार, एबििेुरस चािकहरु िगार्ि सबपूणय राष्ट्रसेवक कमायचारीहरुको उच्च 
प्रशंसा गदयछु । महामारी रोकथाम लनर्निण र उपचारको कार्यमा र्ोगदान परु्ायउन ुहनुे िनप्रलिलनलध, रािनीलिक 
दि, लनम्ि िथा व्र्वसावर्क संघ संस्था,गैरसरकारी संघ संस्था,  संचार िगि, लनम्ि अस्पिाि र कोरोना 
रोकथाम, लनर्रिण र उपचारका िालग आलथयक सहर्ोग, स्वास््र् सामाग्री उपिब्ध गराउने िथा प्राववलधक 
सहर्ोग परु्ायउने सबपूणय संघ संस्थािाई धरर्िाद ददन चाहरछु।अत्र्ावटर्क वस्िकुो आपिुी सहि िनाउन 
र्ोगदान गने सिै ब्र्म्ि िथा संघ संस्थािाई धरर्िाद ददन चाहरछु। 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

अि म र्स सबमालनि सभा समक्ष चाि ुआलथयक वर्य सबम हालसि भएका मखु्र् मखु्र् क्षेिगि उपिब्धीहरुको समीक्षा 
प्रस्ििु गने अनमुलि चाहरछु।  

10. हामीिे म्िबमेवारी सबहािेको कररि चार वर्य पूरा हदैुछ ।चाि ुआलथयक वर्यमा ऐन चार (४) वटा, कार्यववलध 
दश (१०) वटा, मापदण्ड दईु (२) वटा र लनर्माविी एक (१) वटा गरर िबमा सि (१७)वटा कानूनहरु 
िथा र्स अवलध सबम आई पगु्दा ववलभन्न क्षेिगि सरसट्ठी (६७) वटा कानूनहरु लनमायण भएका छन ्।िनअपेक्षा 
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अनरुुपको ववकास लनमायण एवं नागररक मैिी सेवा प्रवाहका माध्र्मिाट सशुासनको प्रत्र्ाभिु गराउन कानून 
लनमायणको र्स उपिब्धीिे ववशेर् टेवा पगेुको अनभुलूि गरेको छु। 

11. चाि ुआलथयक वर्य २०७७/०७८ सबम आइपगु्दा मखु्र् रुपमा ९१.८७ वकिोलमटर सडक कािोपिे , 
२०८.८४ वकिोलमटर सडक ग्राभेि, ९०.२२ वकिोलमटर नर्ाँ सडक लनमायण, २६.३५ वकिोलमटर सडक 
लनर्लमि ममयि, ३०.८५ वकिोलमटर सडक स्िरोन्नत्ती, िबमा स्थानीर् सडक संख्र्ा १९३ वटा, ६७ वटा 
स्थानीर् पिु, किभटय लनमायण , २ वटा झोिङु्गे पिु लनमायण, १ वटा स्र्ानटेरी ल्र्ारड वर्फि साइटको लनमायण, 
१९ वटै वडा कार्ायिर्हरु केरिको सडक संिािसंग िोलडएको, थप २५०२ घरपररवारिाई खानेपानी सवुवधा 
उपिब्ध भएको, ६४ वटा कुवा लनमायण, २६वटा लडप िोररङ लनमायण, १३ वटा नर्ाँ पाकय  लनमायण, २९.४९ 
वकिोलमटर ढि लनमायण, १३ वकिोलमटर नदी लनर्रिण, २६ वटा कृलिम ििाशर् लनमायण, ४०५.२६ हेक्टर 
िलमनमा साना लसंचाई, ५ वटा सौर्य उिाय िलडि प्िारट लनमायण, ११ वाट खेिकुद मैदान लनमायण, ३ वटा 
रंगशािा लनमायणमा आलथयक िथा प्राववलधक सहर्ोग, १ वटा हाटििार व्र्वस्थापन,१ वटा मिु कमिरी भवन 
लनमायण, १५ वटा नर्ाँ ववद्यािर् भवन लनमायण, १६ वटा ववद्यािर्मा नर्ाँ कक्षाकोठा लनमायण, २३ वटा स्वास््र् 
संस्था भवन लनमायण,१ वटा र्ोगा हि लनमायण, ४ वटा कभडय हि लनमायण,१ वटा ध्र्ान केरि लनमायण, ११ वटा 
र्ाि ुप्रलिक्षािर् लनमायण र २७ वटा सामदुावर्क भवन लनमायण भएका छन।् 

12.  वडा नं. ३,१३,११ र ९मा वडा कार्ायिर् िथा नगर कार्ायपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमायणको िालग 
ठेक्का आव्हान भएको छ। ठेक्का आव्हान भएका वडा कार्ायिर्हरुको भवन लनमायणको कार्य सबपन्न भए पिाि 
सिै वडा कार्ायिर्हरुको आफ्नै भवन हनुेछ। नगर कार्यपालिकाको नर्ाँ प्रशासलनक भवन लनमायण कार्य सबपन्न 
भए पिाि सेवा प्रवाहमा थप चसु्ििा आउने लिश्वास लिएको छु। 

13.  घोराही उपमहानगरपालिकाको एवककृि सहरी ववकास र्ोिना लनमायणको कार्य सबपन्न भएको छ । IUDP 

को लनमायणिाट नगर लभि गररने सिै क्षेिका ववकास लनमायणका वक्रर्ाकिापहरु स्थानीर् आवटर्िा एवं 
प्राथलमकिा िमोम्िम चरणिद्ध रुपमा सबपन्न हनुे भई सिै क्षेिको ददगो एवं सरिलुिि ववकासमा सघाउ पगु्ने र 
समनु्नि घोराही लनमायण गने हाम्रो अलभर्ानमा ववशेर् िि पगु्ने लिश्वास लिएको छु। 

14. र्सै आलथयक वर्यमा पवूायधार ववकास लनमायण िथा ममयि कार्यमा सहर्ोग पगु्न ेउदे्दटर्िे ग्रडेर र रोिर खररद 
गने कार्य सबपन्न भएको छ ।  

15. स्वास््र् सेवा िर्फय  राप्ती आखँा अस्पिाि ििुसीपरुको प्राववलधक सहर्ोगमा ६९ िना मोलिर्ालिरदकुो लनिःशलु्क 
शल्र्वक्रर्ा, नगर प्रमखु रि संचार कार्यक्रम अरिगयि ४८ िनािाई लनिःशलु्क रगि प्रदान, १७५ िना उपप्रमखु 
खिुकेु िचि कार्यक्रमिाट प्रत्र्क्ष िाभाम्रवि भएका छन। त्र्स्िै िेष्ठ नागररक घरदैिो कार्यक्रम, वपएनसी 
लभम्िट कार्यक्रम, लनिःशलु्क और्धी लििरण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम , आमा सरुक्षा कार्यक्रम, पररवार लनर्ोिन 
कार्यक्रम, स्वास्थर्कमी द्वारा होम आइसोिेसनमा िसेका कोलभड लिरामीहरुको परामशय िथा घरभेट कार्यक्रम, 
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म्चवकत्सक सवहिको घबुिी टोिी द्वारा कोलभड लिरामीको उपचार िथा परामशय कार्यक्रम सबपन्न भएका 
छन।कोलभड-१९ महामारी रोकथाम र लनर्रिणका िालग हािसबम ८,५०४ (आठँ हिार पाँच सर् चार) 
िनािाई कोलभलसल्ड भ्र्ाम्क्सन र २,६८३(दईु हिार छ सर् लिरास्सी) िनािाई भेरोलसि भ्र्ाम्क्सन गरी िबमा 
११,१८७(एघार हिार एक सर् सत्तासी) िनािाई कोलभड लिरुद्ध खोप िगाई सवकएको छ भने ११,१३९(एघार 
हिार एक सर् उनरचािीस) िनाको एम्रटिेन पररक्षण गररएको छ। 

16. घोराही उपमहानगरपालिका  १,३,६,९,११, र १७ नं.वडामा सशयि अनदुानमा थप आधारभिू स्वास््र् केरि 
लनमायणाधीन आवस्थामा भएको  र चाि ुआ.ि.०७७।७८मा लनमायण सबपन्न भई आगामी आ.ि.०७८।७९मा 
उि भवनिाट गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा संचािन हनुेछ । चाि ुआलथयक वर्यमा स्वास््र् संस्थाको थप लनमायणिे 
नागररकको आधारभिू स्वास््र् सेवा लन:शलु्क प्राप्त गने संवैधालनक अलधकारको व्र्वहार मै प्रत्र्ाभलूि भएको 
छ। 

17. कोलभड -१९महामारी रोग दोस्रो चरणको  संक्रमणिे आक्रारि पारी घोराही उपमहानगरपालिकामा एक्कालस 
देखा परी महामारी लनर्रिण गनय लनकै चनुौिी िरदै आएको अवस्थामा ित्कािै राप्ती स्वास््र् लिज्ञान प्रलिष्ठान 
र कोरोना लिशेर् अस्पिाि, िेिझरुडीमा कोलभड लिरामीहरुिाई उपचारको ब्र्वस्था लमिाइएको र  समदुार्मा 
लनिःशलु्क एम्रटिेन लिलध िाट कोलभड पररक्षणको दार्रा िढाएकोिे  लिरामीको  रोकथाम िथा लनर्रिणमा केही 
सर्फििा हालसि गररएको छ। 

18. पश ु सेवा िर्फय  व्र्वसावर्क कृर्क समूहिाई उन्नि िािका िाख्रा एवं िोका लििरण, िंगरुका पाठा पाठी 
लििरण, लनिःशलु्क पश ुगभायधान कार्यक्रम, गाई भैसी िथा िाख्राको खोर िथा गोठ सधुार कार्यक्रम, भकारो 
सधुार कार्यक्रम, पश ुउपचार कार्यक्रम, दगु्ध ढुवानीमा िवकय न ववस्थापन कार्यक्रम, मिु कमैर्ा समूह मार्फय ि 
कुखरुा पािन कार्यक्रम, पश ुट्यालगङ कार्यक्रम, उन्नि िािका घाँसका लिउँ लििरण कार्यक्रम सबपन्न भएका 
छन।् 

19. प्रधानमंिी रोिगार कार्यक्रम अरिगयि आर्ोिना िैंकमा रहेका १०५ आर्ोिना मध्रे् २८ वटा संचािन भएका 
र सोिाट िेरोिगार सचुीमा समु्चकृि भएका १२५० िेरोिगार मध्रे् ४०२ िना प्रत्र्क्ष िाभम्रवि रहेका छन।् 

20. कृवर् िर्फय  ६० प्रलिशि अनदुानमा धान, गह,ु मसरुो, िोरी , आिकुो लिउँ लििरण कार्यक्रम, ५० प्रलिशि 
अनदुानमा र्ाम्रिकरण औिार लििरण कार्यक्रम, कृर्क समूह/सहकारी, र्फमय, कृर्क मार्फय ि साना लसंचाई 
कार्यक्रम, र्फिाम स्रकचर, प्िाम्स्टक टनेि लििरण कार्यक्रम, कोलभड लिशेर् कार्यक्रम, कोलभड प्रभाववि भई 
गाउँ र्फकेका कृर्कहरुिाई उत्पादन सामाग्रीमा सहर्ोग कार्यक्रम सबपन्न भएका छन।् 

21. वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन िर्फय  खरको छानो ववस्थापन कार्यक्रम अरिगयि वडा नं. १४, १५ , १६ 
र १७ खरको छानो मिु वडा भइसकेका छन।्संघीर् सरकारको सरुम्क्षि नागररक आवास कार्यक्रम र 
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उपमाहनगरपालिकाको खरको छानो ववस्थापन कार्यक्रम कार्ायरवर्न पिाि र्स आलथयक वर्यमा वडा नं. ४, १० 
र १८ गरी िबमा ७ वटा वडाहरु खरको छानो मिु वडा हनुेछन। 

22. वडािाट प्राप्त लसर्फाररस र प्रहरी मचुलु्का समेिको आधारमा आगिागी, हरुीििास, अलिरि वर्ाय िगार्िका 
३३ वटा अम्त्त ववपन्न घरधरुीिाई नगर ववपद् व्र्वस्थापन कार्यववलध, २०७५ िमोम्िम राहि उपिब्ध गराइएको 
छ। 

23. उपमहानगरपालिका क्षेि लभि रहेका सरकारी िग्गा, सबभाववि वन क्षेि र नदी खोिा वकनारामा हािसबम 
१६,८४२ वटा वकृ्षरोपण गररएको छ । ढुङ्गा,लगवि, िािवुाको उत्खनन कार्यिाई व्र्वम्स्थि र वािावरणमैिी 
िनाई प्राकृलिक स्रोिको अलनर्लमि दोहनिाई रोकथाम गनय घोराही उपमहानगरपालिका संम्क्षप्त वािावरण िथा 
प्रारम्बभक वािावरणीर् पररक्षण कार्यववलध, २०७७ ििुयमा गरर िाग ुगररएको छ।  

24. घोरही उपमहानगरपालिका लभि ६ स्थानमा ववपद् िोम्खम ररू्लनकरणका िालग समर्मा नै सूचना प्राप्त गनय 
सवकने आधलुनक पवुय सचेिना प्रणािी (Early Warning System) िडान भएको छ। 

25. रर्ावर्क सलमलिमा आलथयक वर्य २०७७/०७८मा परेका १३१ वववादका मदु्दाहरु मध्रे् ८७ वटा मदु्दाहरु 
र्फर्छ्यौट भएका छन भने आलथयक वर्य २०७४/०७५ देम्ख हािसबम ववलभन्न प्रकृिीका ७४७ वववादका मदु्दाहरु 
मध्रे् ६५५ वटा लमिापि िथा र्फर्छ्यौट भएका छन।् 

26. साववक लडलभिन सहकारी कर्ायिर्िाट हस्िारिरण भई हाि १८४ सहकारी संस्थाहरु उपमहानगरपालिकमा 
वक्रर्ाम्शि छन। र्सै आलथयक वर्यमा सहकारी लनर्माविी लनमायण कार्य सबपन्न भएको छ भने सहकारी संस्थामा 
आिद्ध कररि ५० िनािाई सहकारी िेखापािन िालिम ददइएको छ।  

27. र्स आलथयक वर्यको अरि सबम आई पगु्दा सामाम्िक सरुक्षा वापि भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीको संख्र्ा १६०७७ 
रहेको छ भने उहाँहरुिे िैंक मार्फय ि ४१ करोड १९ िाख ७४ हिार ३२ रुपैर्ा भिुानी प्राप्त गनुय भएको छ 
।व्र्म्िगि घटना दिाय वववरणिाई लडम्िटाइिेशन गने कार्यको शरुुवाि समेि र्सै आलथयक वर्य देम्ख शरुु 
भएको छ। हाि १९ वटै वडा कार्ायिर्हरुिाट अनिाईन घटना दिाय कार्य संचािन भइरहेको छ । 

28. सरसर्फाई व्र्वस्थापन अरिगयि मखु्र् रुपमा चेप ेििाशर्मा िारिार गरी िृक्षरोपण गने कार्यक्रम, ल्र्ारड 
वर्फि साइटमा लभलि िाटो लिस्िार, ल्र्ारड वर्फि साइटको र्फोहर व्र्वस्थापन सधुार , लग्रन िेल्ट व्र्वस्थापनिाई 
लनररिरिा, सरसर्फाई रुट पनुराविोकन गरर र्फोहर व्र्वस्थापन गने कार्य सबपन्न भएका छन भने िार्ोग्र्ास 
प्िारटको लनमायण कार्य अम्रिम चरणमा पगेुको छ। साथै नगल्ने र्फोहरहरु नगर कार्यपालिकािे खररद गने 
कार्यको शरुुवाि भएको छ। 

29. र्स उपमहानगरपालिकामा रहेका भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुबिासी र अब्र्वम्स्थि िसोिासीहरुको लिगि 
देम्खको समस्र्ा समाधान गनय चाि ुआलथयक वर्य देम्ख कार्यक्रम शरुु भएको र सोका िालग िनशम्ि व्र्वस्थापन 
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िागर्िका कार्य सबपन्न भई ववलभन्न वडाहरुका ५,०८२ भलूमहीन सकुुबिासी (भलूमहीन दलिि समेि) र ११,०६८ 
अव्र्वम्स्थि िसोिासी समेि गरी िबमा १६,१५० ब्र्म्िको िगि संकिन गने कार्य सबपन्न भएको छ।  

30. सूचना प्रववलध िथा संचार क्षेि िर्फय  १९ वटै वडा कार्ायिर्मा इरटरनेट सेवा लिस्िार गररएको छ ।ववद्यिुीर् 
सशुासनका िालग ववलभन्न सेवाहरु सूचना प्रववलध प्रणािी र सूचना व्र्वस्थापन प्रणािीमा आिद्ध भएका छन।् 

31. पिकारहरुको क्षमिा ववकास कार्यक्रम र नगर रेलडर्ो कार्यक्रमहरु संचािन गररएको छ। 
उपमहानगरपालिकाको सरकारी दस्िावेिहरु थारु भार्ामा समेि अनवुाद गरी प्रकाशन गने कार्य शरुुवाि भएको 
छ।लनर्लमि रुपमा गनुासो व्र्वस्थापनका िालग उपमहानगरपालिकाको वेिसाइट, आलधकाररक सामाम्िक संिाि 
र हेिो सरकार पोटयि प्रर्ोगमा ल्र्ाई गनुासाहरु ववद्यिुीर् माध्र्मिाट र्फर्छ्यौट गररएका छन ्।र्सै अवधीमा 
सूचना प्रवाह िथा अलभिेख व्र्वस्थापन सबिरधी कार्यववलध, २०७७ र सावयिलनक िवार्फदेवहिा प्रवद्धयन कार्यववलध, 
२०७७ लनमायण गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइएको छ। 

32. उपभोिाको वहिको िालग लनर्लमि ििार अनगुमन, खाद्य िस्िकुो पररक्षण िगार्ि उपभोिा वहि सबिरधी 
कानून लनमायण र उपभोिा सचेिना कार्यक्रमहरु संचािन भएका छन।् 

33. मवहिाहरुका िालग लसप ववकास िालिम, लिउँ पमु्ि िथा मेम्शनरी औिार लििरण कार्यक्रम, िैवङ्गक वहंसा 
लिरुद्ध क्षमिा ववकास िालिम, िेवाररसे मानव व्र्वस्थापन, टोि ववकासका मवहिाका िालग प्रिनन स्वास््र् 
सबिरधी िालिम, सडक िथा िोम्खममा रहेका िाििालिका उद्धार िथा पनुस्थायपना, अपाङ्गिा भएका ब्र्म्िहरुिाई 
सहार्क सामाग्री वविरण, मिु कमिरीहरुिाई क्षमिा अलभववृद्ध कार्यक्रम, अपाङ्ग पररचर्पि लििरण कार्यक्रम, 
िेष्ठ नागररक पररचर् पि लििरण कार्यक्रम िगार्ि महत्त्वपूणय कार्यक्रमहरु संचािन भएका छन।् 

34. पर्यटन िथा संस्कृिी प्रवद्धयन िर्फय  गोरक्ष लसद्धरत्ननाथ मठको पसु्िकािर् र प्रभाि किा केरिको व्र्वस्थापन, 
थारु िोक महाभारि कथामा आधाररि िड्कीमार नामक पसु्िक प्रकाशन, परबपरागि नतृ्र् एवं िािा संरक्षणका 
िालग सामग्री सहर्ोग, कुसरुडा िािीको प्राम्चन किा संस्कृलिसंग सबिम्रधि सामाग्री संकिन िगार्ि पर्यटकीर् 
सबपदाहरुको िानाकरीमिुक र्फोटो पोष्टर, िकुिेट प्रकाशन गने कार्य सबपन्न भएको छ ।थारु िोककथा 
िटकुही अध्र्र्नको क्रममा रहेको र पर्यटन सूचना केरि लनमायणको प्रवक्रर्ामा रहेको छ। 

35. नेपाि सरकार , श्रम रोिगार िथा गररिी लनवारण मरिािर् र म्स्वट्िरल्र्ारड सरकारको साझेदारी सबझौिा 
िमोम्िम र्स उपमहानगरपालिकामा संचालिि सरुम्क्षि आप्रवासन कार्यक्रम अरिगयि उपमहानगरपालिका र सेवा 
प्रदार्क संस्था लिच भएको सबझौिा िमोम्िम िैदेम्शक रोिगारमा िान चाहनेहरुका िालग सूचना िथा लसपमा 
पहुँच कार्यक्रम िगार्ि ववववध कार्यक्रमहरु सबपन्न भएका छन ।आप्रवासी स्रोि केरिमा प्राप्त भएका िबमा 
४४ उिरुी मध्रे् २० वटा समाधान भई आलथयक सहार्िा िथा उिरुी सहिीकरणिाट िबमा १ करोड ४१ 
िाख ५० हिार रकम असिुी भएको छ । 
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नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

अि म आलथयक वर्य २०७८।०७९को िालग अम्ख्िर्ार गररने नीलि िथा कार्यक्रम र्स सबमालनि सभा समक्ष 
प्रस्ििु गने अनमुलि चाहरछु । 

 

36. नेपािको संववधान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, ददगो ववकासका िक्ष्र्हरु, नेपाि सरकारको पररौ र्ोिना 
मागयदशयन, संघ िथा प्रदेश सरकारको मागयदशयन िथा प्राथलमकिाहरु र उपमहानगरपालिकाको  एवककृि सहरी 
ववकास र्ोिना र आफ्न ै लिम्शष्ट सबभाव्र्िा एवं आवटर्िा समेििाई आधार मानी नगरवासी आमाििुा, 
ददददिवहनी, दािभुाईहरुिाट ब्र्ि भएका िनचाहनाहरुिाई समेटदै आलथयक वर्य २०७८/०७९का िालग लनबन 
िमोम्िमका नीलिहरु अििबिन गरेका छौं । 

37. कोलभड -१९ संक्रमण रोकथाम िथा लनर्रिणमा सर्फििा हालसि गनय आवटर्क पवुायधार , अत्र्ावटर्क 
और्धी, स्वास््र् उपकरण िथा पर्ायप्त िनशम्िको व्र्वस्था गररनेछ। 

38. ररू्निम सेवा मापदण्ड, रावष्ट्रर् म्चवकत्सा मापदण्ड र प्रादेम्शक मापदण्डको आधारमा घोराही 
उपमहानगरपालिकाको स्वास््र् सेवा मापदण्ड िर्ार गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

39.  आगामी िर्यमा पलन कोलभडको महामारी पनु: आउन सक्ने भएकोिे पवुय िर्ारी स्वरुप स्वास््र् उपकरण िथा 
और्धी आपूलियको उम्चि व्र्वस्था लमिाइने छ ।संघीर् सरकारको समरवर्मा िम्क्षि समूहिाई कोलभड खोपको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।पोष्ट कोलभड लसररोमिाई व्र्वस्थापन गनय मनोसामाम्िक परामशयको व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

40. संघ सरकारको सहकार्यमा वडा नं. ४को िक्ष्मीपरु स्वास््र् चौकीिाई स्िरोन्निी गरी उपमहानगरपालिकास्िरीर् 
१५ िेडको अस्पिाि भवन टेण्डर प्रवक्रर्ामा गएकोिे आगामी आलथयक वर्य देम्ख सेवा संचािन गररनेछ।आधारभिू 
स्वास््र् सेवा िथा आकम्ममक सेवािाई लनिःशलु्क प्रदान गररनेछ ।एक वडा एक स्वास््र् संस्थाको नीलि अनरुुप 
प्रत्रे्क वडामा रहेका स्वास््र् संस्थाहरुको सविीकरण सदुृवढकरण एवं भौलिक पूवायधार ववकासमा ववशेर् िोड 
ददइनेछ।लनमायणालधन ५,७,१० र १५ नं. वडामा रहेको स्वास््र् संस्था भवनिाई लनररिर ििेटको ब्र्वस्था 
गररनेछ।र्स िाट गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनय सहि हनुेछ।   

41. उपमहानगरवासी ववशेर् गरेर लसकिसेि एनेलमर्ा, थाल्सेलमर्ा र प्रसिुी सेवाका ववरामीहरुका िालग रगि 
लन:शलु्क प्रदान गनय नगर प्रमखु रि संचार सेवािाई  नेपाि रेडक्रस सोसाईटीको समरवर्मा लनररिरिा 
ददइनेछ। 

42. आमा र म्शशकुो िीवन रक्षाको िालग उपप्रमखु आमा म्शश ुसरुक्षा खिुकेु िचि कार्यक्रमिाई लनररिरिा 
ददइनेछ।लनर्लमि गभय िाँच र स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी गराउन सरुम्क्षि सतु्केरी अलभर्ान संचािन गररनकुा 
साथै सरुम्क्षि सतु्केरी अलभर्ानिाई प्रोत्सावहि गनय उपप्रमखु खिुकेु िचि कार्यक्रम मार्फय ि प्रसिुी अवस्थामा 
रु.१०००।- उपिब्ध गराइनेछ । 
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43. नगरवासीको आपिकािीन स्वास््र् सेवामा सहि पहुँचका िालग एबििेुरस सेवािाई थप ब्र्वम्स्थि गररनेछ। 
असाहर् लिपन्निाई लनिःशलु्क एबििेुरसको ब्र्वस्था गररनेछ । 

44. उच्च रिचाप, मधमेुह, दम, मगृौिा, किेिो र मवहिाहरुको पाठेघर सबिरधी रोगको रोकथाम, पवहचान, पररक्षण 
र उपचारका कार्यक्रमिाई प्रभावकारी िनाइनेछ। साथै र्फोक्सोको ददघय रोगीिाई सघु्ने और्धी लन:शलु्क लििरण 
गररनेछ। 

45. ज्रे्ष्ठ नागररक सबमान कार्यक्रम अरिगयि स्वास््र्कमी म्चवकत्सकको प्रत्र्क्ष सहभालगिामा घरदैिोमै स्वास््र् 
उपचार सेवािाई लनररिरिा ददइनेछ। 

46. आर्वेुददक, प्राकृलिक िथा होलमर्ोप्र्ाथी म्चवकत्सा प्रणािीको ववस्िार र प्रवद्धयन गररनेछ ।आम नागररकिाई 
र्ोग अभ्र्ास र शारीररक व्र्ार्ाम सवहिको सवक्रर् िीवन पद्धलि अपनाउन प्ररेरि गररनेछ । वडाहरुमा 
व्र्ार्ामशािा, आरोग्र् केरि र र्ोग केरिहरु स्थापना गनय प्रोत्सावहि गररनेछ साथै प्रदेश सरकार संगको  
सहकार्यमा आर्िेुद स्वास््र् केरिको स्थापना गररनेछ। 

47. महामारी रोग िथा ववपद् ब्र्वस्थापनको पवुय िर्ारी वटम (RRT) िाई थप सशि िनाइनेछ। 

48. लसकिसेि एलनलमर्ा रोग समर् मै पत्ता िगाई म्िन शवुद्धकरणको िालग लनर्लमि रुपमा रि समूह िाँच िथा 
िनचेिनामिुक कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

49. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ। 

50. िाग ुऔर्ध दूव्र्यसन ववरुद्ध सरोकारवािाहरुको सहर्ोगमा ववशेर् कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

51. िरमिाि ववकिांग ररू्नीकरण गनय घोराही उपमहानगरपालिकामा स्थार्ी िसोिास गने गभयविी आमाहरुिाई 
लनर्लमि लन:शलु्क लभलडर्ो एक्सरे गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । सतु्केरी पिािको पवहिो हप्तामा स्वास््र्कमी 
सवहि सतु्केरी मवहिा िथा नविाि म्शशकुो स्वास््र् अवस्था पररक्षण गनय पोर्ण कोसेिी सवहिको भेटघाट 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

52. दाङ्गमा िाग ुभएको स्वास््र् लिमा सेवा कार्यक्रमिाई उपमहानगरपालिकामा थप प्रभािकारी िनाउन लिमा 
किायहरुिाई घरदैिोमै खटाईने छ। सिैिाई लिमा कार्यक्रममा सहभालग गराई स्वास््र् सेवाको सलुनम्िििा 
गररनेछ।उपमहानगरपालिकामा कार्यरि सिै कमयचारीहरुको लनिःशलु्क स्वास््र् लिमाको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

53. स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकारी र सहि िनाउन लिनै िहका सरकार, सरकारी, गैर सरकारी एंव लनम्ि 
स्वास््र् संस्थाहरुसंग सहकार्य र समरवर् गररनेछ । 

54. ददघय िथा नसने रोगिाट घर मै ओर्छ्यानमा थलिएर रहेका लिरामी व्र्म्िहरुिाई िम्क्षि गरी वडा वडामा 
रहेका स्वास््र् संस्थामा कार्यरि स्वास््र्कमीहरुको पररचािनिाट उपचार र सहर्ोगको कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ। 
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55. मवहिाहरुमा िढ्दो क्रममा रहेको स्िन िथा पाठेघर क्र्ारसर िस्िा घािक रोगहरुको लनशलु्क पररक्षण गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

56. आखँा सबिरधी िढ्दो समस्र्ािे गदाय मोलिर्ालिरद ुभई अरधोपना िढ्ने हदुाँ ििुसीपरु आखँा अस्पिािको 
सहर्ोग र समरवर्मा लनिःशलु्क आखँा िाँच, उपचार िथा मोलिर्ालिरद ुशल्र्वक्रर्ा गने कार्यिाई लनररिरिा 
ददइनेछ। 

57. कोलभड-१९को संक्रमणका कारण मतृ्र् ुभएका घोराही उपमहानगरपालिका लभि स्थार्ी िसोिास गने मिृकका 
पररवारिाई रु. ५०,०००।– आलथयक सहार्िा उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

58. गणुस्िरीर् र लिश्वसनीर् ि्र्ांक व्र्वस्थापनका िालग प्रर्ोगमा रहेको स्वास््र् सूचना प्रणािी थप प्रभावकारी 
र व्र्वम्स्थि रुपमा संचािन गररनेछ । 

59. वकसानहरुिाई समर्मै मिु लिउँ िथा उन्नि लिउँ उपिब्ध गराउन आवटर्क व्र्वस्था लमिाइने छ। कृवर् 
लिमा, प्राङ्गाररक खेिीिाई प्रोत्साहन गररनेछ।उत्पादकत्व िवृद्ध गनय ६०% अनदुानमा मिु िथा उन्नि लिउँ (धान, 

गहुँ, मकै, िोरी, आि,ुप्र्ाि), ७५% अनदुानमा टनेि, ५०% अनदुानमा कृवर् औिार, कृवर् साना लसंचाई 
कार्यक्रममा ८५% अनदुान उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

60. कृवर् प्रववलधको ववकास, प्रसार िथा उपर्ोगिाट कृवर् उत्पादन एवं उत्पादकत्व  िढाइनेछ।साथै कृवर्को 
व्र्वसार्ीकरणमा िोड ददई आर् आियन िथा रोिगारका थप अवसरहरू सृिना गररने छन ्।  

61. वैज्ञालनक भ–ूउपर्ोग प्रणािीको उपर्ोग गरी उवयरा कृवर् भलूमिाई गैर कृवर् प्रर्ोगमा  ल्र्ाउन लनरुत्सावहि 
गररनेछ। पहाडमा लभरािो िमीन व्र्वस्थापनको उपर्िु प्रववलध र समथर उपत्र्कामा कृवर् भलूम ववकासको 
उपर्िु प्रववलध प्रर्ोग गरी िमीनको वैज्ञालनक प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।   

62. र्स उपमहानगरपालिका स्िरमा कृर्कहरूको क्षमिा सधुारका िालग कृवर् िालिम  कार्यक्रममा ववशेर् िोड 
ददइनेछ।कृवर्मा मवहिा सहभालगिा अलभवदृ्धी गनय घबुिी िालिमको प्रिरध लमिाइ गाँउ घर नम्िक िालिमको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ।   

63. वन िथा प्रर्ोगमा नआएका सावयिलनक िमीनिाई िम्क्षि समदुार्मा स्थार्ी रुख ववरुवा  हनुे खािका 
नगदेिािी एवं र्फिरू्फि िगैंचा ववकासमा उपर्ोग गराई वन िथा अरर्  िमीनको हैलसर्ि सधुारका साथै गररिी 
ररू्लनकरणमा टेवा परु्ायइनछे।  

64. साना लसंचाई पूवायधार िस्िै मोटर पाईप पबपीगंसेट म्स्प्रङ्किर, थोपा लसचाई, पानी संकिन पोखरी इनार कुवा 
आददको लनमायण िथा िडानमा िम्क्षि समूहिाई  ववशेर् सवुवधा ददइनेछ। 

65. ििारको माग अनसुारको उपर्िु पररमाण र गणुस्िरमा कृवर् वस्ि ुउत्पादन गने िहृि उत्पादन क्षेि ववकास 
गररनेछ ।र्स्िो पकेट क्षेिमा ििुनात्मक िाभ भएका कृवर् वस्िहुरूको उत्पादनमा प्राथलमकिा ददइनेछ।र्स्िा  
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क्षेिमा प्रववलध एवं प्राववलधक सेवा िथा कृवर् सडक, ग्रालमण ववद्यिुीकरण, लसँचाइ, ििार व्र्वस्था िस्िा अरर् 
सवुवधाहरू एवककृि रूपमा पररचािन गररनेछ।   

66. स्थानीर् स–सानो पिुी र अरर् श्रोिको पररचािन िथा प्रवद्धयन गरी सहकारीको  संस्थागि ववकास गनय सबभाव्र् 
कृर्क िथा उद्यमीहरूको समूहिाई सहकारीकरण गदै िलगनेछ।साथै गाउँ घरका र्स्िा सहकारी संस्थाहरूिाई 
कृर्क समूहको उत्पादन सामग्री  िथा सेवाहरू उपिब्ध गराइनेछ।   

67. कृवर्–रसार्नहरूको प्रर्ोगिाट माटो िथा ििाशर्को अवस्थामा पने नकारात्मक प्रभाव र अरर् वािावरणीर् 
समस्र्ािाई ररू्न गररनेछ।कृवर्मा प्रर्ोग हनुे ववर्ादी रासार्नीक मि िथा हमोनहरूको प्रर्ोगमा कमी ल्र्ाइनेछ। 

68. संघ सराकारको सहर्ोगमा परुानो र्फिरू्फि नसयरी सदृढीकरण कार्यक्रम, व्र्वसावर्क कागिी खेिी ववस्िार 
कार्यक्रम, आि ुउत्पादन कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

69. हैलसर्ि लिग्रकेा वन िथा प्राकृलिक ििाशर्को हैलसर्ि सधुार गने गरी िैववक ववववधिा संरक्षण, सबिद्धयन र 
सदपुर्ोग िथा कृवर् वन प्रणािीको ववकास गररनेछ।   

70. सरकारी मध्र्स्थिामा खेिी गनय चाहने कृवर् उद्यमी िथा ववदेशिाट र्फकेका र्वुा र्वुिीहरुिाई मध्रे्निर गरी 
"भलूम िैंक" स्थापना मार्फय ि करारमा खेिी गनय िग्गा उपिब्ध गराउन आवटर्क व्र्वस्था लमिाई कार्ायरवर्नमा 
ल्र्ाइनेछ। 

71. कृवर्र्ोग्र् भलूमको लनर्लमि माटो पररक्षण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ।कृर्कहरुिाई माटोको प्रकार, गणुस्िर र 
हावापानी अनकुुि खेिी गनय एवं उम्चि मािामा मि, लिउँ र ववर्ादीको प्रर्ोग गनय प्राववलधक सेवा उपिब्ध 
गराइनेछ। 

72. कृवर् उत्पादन िवृद्ध गनय सिै कृवर् र्ोग्र् भलूममा लसंचाई सलुिधा परु्ायउन ववशेर् प्राथलमकिा ददइनेछ।कृवर् 
लसंचाईका िालग ििाशर् लनमायण िथा पोखरी संरक्षण, लडप िोररङ लनमायण, स्र्ािो टु्यिवेि, लिफ्ट लसंचाई लनमायण, 

साना लसंचाई, थोपा लसंचाई आददिाई आगामी आ.व.मा समेि लनररिरिा ददइनछे। 

73. स्रोि िथा प्रमाम्णि लिउँ उत्पादन गने सहकारी िथा लनम्ि र्फमय केरिहरुको सदुृवढकरण गरी स्िरीर् लिउँ 
उत्पादन गनय ववि ववृद्ध कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ । 

74. प्रत्रे्क वडाको सबभाव्र्िाको आधारमा पकेट क्षेिको पवहचान गरी कृर्किाई एवककृि रुपमा सेवा सलुिधा 
उपिब्ध गराइनेछ ।साथै नगर लभिका उत्कृष्ट कृर्कहरुिाई परुमकृि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

75. संघ सरकारको सहर्ोगमा वकसान समु्चकरण र वकसान पशपुरछी िथा मत्स्र् अध्र्ावलधक कार्यक्रम, कृवर् 
िर्फय का साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केरि (पकेट) ववकास कार्यक्रम, गाईका साना व्र्वसावर्क उत्पादन 
केरि (पकेट) ववकास कार्यक्रम, मकै िािीको साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केरि(पकेट) ववकास कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ।  
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76. मौरीपािन व्र्वसार्को प्रवद्धयन र ववकासमा िोड ददइनेछ। 

 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

77. पशपुरछीको उत्पादन र उत्पादकत्व िवृद्ध गनय प्रत्रे्क वडामा प्राववलधक िनशम्िको व्र्वस्था लमिाई एवककृि 
प्राववलधक सेवा उपिब्ध गराउनकुा साथै पश ु ववमा कार्यक्रम संचािन गररनेछ।साथै िाख्रापािन िथा गाई 
भैसीपािन पकेट कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

78. कृलिम गभायधान सेवा प्रदान गने कार्यक्रमिाई लिस्िार गररनछे।कृलिम गभायधान सेवा पगु्न नसक्ने स्थानमा 
प्राकृलिक गभायधान सेवा ववस्िार गनय उन्नि नश्लका राँगा, िोका िथा िहर वविरण कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

79. पशपुरछीको उत्पादकत्व िवृद्धको िालग गणुस्िरीर् आहारा आवटर्क हनुे हुँदा पश ुआहारा ववकास कार्यक्रम 
संचािनमा ल्र्ाइनेछ र िस अरिगयि उन्नि िािका घाँसका सेट िथा डािे घाँसका ववरुवामा पूणय अनदुान र 
लिउँ सहकार्य गरी लििरण गररने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

80. गणुस्िरीर् पशिुरर् उत्पादनका िालग पश ुस्वस्थ हनु आवटर्क हरुछ त्र्सैिे पश ुस्वास््र् प्रवद्धयनका िालग 
पश ुस्वास््र् पररक्षण गरी आरिररक िथा वाह्यर् परिीवीका और्लध वविरण िथा संक्रामक रोग लिरुद्ध खोपको 
व्र्वस्था गररनेछ साथै ग्रालमण भेगका पशकुो स्वास््र् म्स्थिी सधुार ल्र्ाउन पश ुस्वास््र् म्शववर साथै आकम्स्मक 
रोग लनर्रिण कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

81. पशपुािन व्र्वसार्िाई प्रभावकारी रुपमा संचािनका िालग कृर्कहरुिाई ववलभन्न ववधामा ददइन े िालिम 
कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

82. माछापािन व्र्वसार्िाई प्रलिस्पधी वनाउन कृर्कहरुिाई माछाका भरुा सहकार्यमा वविरणको व्र्वस्था 
गररनेछ।  

83. पशपुािनमा ववववध क्षेिसंग सबवम्रधि कृर्कहरुिाई मागमा आधाररि कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

84. दधुको विारीकरणका िालग कृर्किे प्रर्ोग गदे आएका प्िाष्टीकिरर् सामाग्री प्रलिस्थापन गरी गणुस्िरीर् 
दधुको विारीकरणमा सधुार गने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

85. सामदुावर्क गाईहरुिाट सडक दघुयटना वढने र कृर्कको वािी नािी नष्ट भैरहेको अवस्थामा र्स्िा गाईहरुको 
समदुार् संग सहकार्य गरी उम्चि संरक्षण गररन ेछ।र्सका िालग सोही स्थानमा ट्यालगंग र सडकमा आएका 
गाईहरुिाई उम्चि स्थानमा व्र्वस्थापन गरी सावयिलनक गाई मिु नगर घोर्णा गररनेछ। 

86. गाई िस्िकुो मि मिुको सदपुर्ोग गनयका िालग मिु संकिन सवहिको भकारो सधुार कार्यक्रम र िागि 
साझेदारीमा िंगरु िथा िाख्रा प्रवद्धयन कार्यक्रममा संिग्न कृर्कहरुको खोर सधुार कार्यक्रमिाई लनररिरिा 
ददइनेछ। 
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87. पश ुस्वास््र् कार्यकिायहरुको क्षमिा अलभववृद्धका साथै पश ुसेवा केरिको स्िरोन्निी गरी उपचार सेवा िथा 
और्धीको व्र्वस्थापनिाई सवयसिुभ िनाइने छ।लनिःशलु्क पश ु कृलिम गभायधान कार्यक्रम, व्र्वसावर्क र्फमय 
प्रोत्साहन कार्यक्रम, घाँस काट्ने च्र्ाप कटर वविरण, आकम्स्मक िथा संक्रामक रोग लनर्रिण कार्यक्रम, माछा 
िथा कुखरुा वविरण कार्यक्रम, मास ुपसि स्िरन्नोिी कार्यक्रम एंव र्वुा िम्क्षि पश ुपािन िस्िा कार्यक्रमहरुिाई 
लनररिरिा ददइनेछ। 

88. कोलभड-१९का कारण ववद्यािर् म्शक्षा पठनपाठनमा परेको प्रभाविाई मध्र्निर गरी िािािलिकाको 
लसकाईिाई लनररिरिा ददन नेपाि सरकारिाट िारी कार्यववलध िमोम्िम िैकम्ल्पक म्शक्षण लसकाईको कार्यक्रम 
संचािन गरर कार्ायरवर्न गररनेछ।िाििालिकामा उत्पन्न भर्िाई ररू्लनकरण गनय मनोपरामशय सबिरधी 
कार्यक्रमिाई िोड ददइनछे। 

89. घोराही उपमहानगरपालिका क्षेिमा अवम्स्थि किेि, क्र्ाबपसमा अध्र्नरि  घोराही उपमहानगरपालिकामा 
स्थार्ी िसोिास भएका स्नािक िहका अम्रिम वर्यका िेहेरदार ववद्याथीहरुिाई पेड ईरटनयम्शप (Paid Internship) 
को व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

90. सामदुावर्क ववद्यािर्का छािाहरुिाई  लनिःशलु्क स्र्ानेटेरी प्र्ाड वविरण कार्यक्रमिाई आगामी वर्यमा पलन 
लनररिरिा ददइनेछ।ववद्यािर् िाने उमेर समूहका सिै िाििालिकािाई ववद्यािर् भनाय अलभर्ानमा सघाउ परु्ायउन 
सामदुावर्क ववद्यािर् भनाय अलभर्ान संचािन गररनेछ। 

91. िाििालिकाको गणुस्िरीर् म्शक्षाको सलुनिििाको िालग दगुयम क्षेिका म्शक्षक, िाि लिकास सहर्ोगी 
कार्यकिायिाई थप प्रोत्साहन सवुवधा ददइनेछ। 

92. सामदुावर्क ववद्यािर्को  शैम्क्षक सधुार एवं गणुस्िरीर्िा कार्म गनय ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलििे सामदुावर्क 
ववद्यािर्का प्र.अ. सँग व्र्वस्थापन कार्य सबपादन सबझौिा गने व्र्वस्था लमिाइने छ।प्र.अ. िे आरु्फ मािहिका 
प्रत्रे्क म्शक्षकसंग कार्य सबपादन सबझौिा गनुयपनेछ।कार्य सबपादन सबझौिािाई म्शक्षकको वमृ्त्त ववकाससँग 
आवद्ध गररनेछ। 

93. थारु भार्ामा िर्ार भएको पाठ्यक्रमिाई आगामी वर्य देम्ख ऐम्च्छक ववर्र्को रुपमा पठनपाठनको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

94. घोराही उपमहानगरपालिकामा स्थार्ी िसोिास भएका सामदुावर्क ववद्यािर्िाट कक्षा १० र कक्षा १२को 
पररक्षामा उच्च अंक प्राप्त गरर उच्च म्शक्षामा एम.लि.लि.एस अध्र्र्न गने  मध्रे् १ (एक) िना छाि र १ 
(एक) िना छािा गरर िबमा २(दईु) िनािाई िनही रु. ५,००,०००|-(पाचँ िाख) र लि.ई. अध्र्र्न गने  
१ (एक) िना छाि र १ (एक) िना छािा गरर िबमा २ (दईु) िनािाई िनही रु. ३,००,०००।- ( लिन 
िाख) का दरिे प्रोत्साहन स्वरूप नगद उपिब्ध गराउने कार्यक्रमिाई आगामी आलथयक वर्यमा पलन लनररिरिा 
ददइनेछ। 
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95. घोराही उपमहानगरपालिकास्िरीर् मेर्र कप रु्फटिि प्रलिर्ोलगिा र उपमेर्र कप मवहिा भलििि 
प्रलिर्ोलगिािाई लनररिरिा ददइनेछ।सबभाव्िाका आधारमा अरर् खेिकुद कार्यक्रमिाई प्रोत्सावहि गररनेछ। 

96. नगर क्षेिमा लनर्म संगि संचािन नभएका िालिम केरिहरु िथा कोम्चङ सेरटर िथा  छािावास कानूनी 
दार्रामा ल्र्ाई थप प्रभावकारी लनर्मनको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

97. ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिको क्षमिा ववृद्ध गने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ।संस्थागि ववद्यािर्मा 
अनगुमनको प्रभावकारी व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

98. रावष्ट्रर्, क्षेिीर् र अरिरायवष्ट्रर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिामा सहभागी भई पदक प्राप्त गने खेिाडीिाई प्रोत्साहन गने 
नीलििाई लनररिरिा ददइनछे। 

99. सामदुावर्क ववद्यािर्का ५ वर्य मलुन उमेर समूहका सवै िाििालिकािाई प्रारम्बभक िािम्शक्षाको अवसर प्रदान 
गनय ववद्यािर् संरचना लभि प्रारम्बभक िािम्शक्षा संचािन गररने नीलििाई लनररिरिा ददइनेछ । नसयरी, एि केिी 
र र् ुके.िी गरी िीन िहमा  प्रारम्बभक िाि म्शक्षा संचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ।पूवय प्राथलमक म्शक्षक 
(स.का.)को क्षमिा ववकास का िालग सेवा कालिन िालिमको व्र्वस्था लमिाइने छ। 

100. प्रारम्बभक कक्षामा पढाई सीप ववकास कार्यक्रम र मािभृार्ामा म्शक्षण, अंग्रिेी माध्र्म िाट समेि लसकाइ 
गने कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ।माध्र्लमक म्शक्षामा  पहुँच िथा वटकाउ दर िढाउन कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ। 

101. स्थापना भएका ववज्ञान प्रर्ोगशािा िथा पसु्िकािर्को सदृवढकरण िथा थप ववज्ञान प्रर्ोगशािा िथा 
पसु्िकािर्को स्थापनाको िालग िोड ददइनेछ। 

102. सामदुावर्क अध्र्र्न केरिको संख्र्ा थप ववस्िार गदै िाने र क्षमिा ववस्िार गरी लनररिर म्शक्षा कार्यक्रमिाई 
लनररिरिा ददइनेछ। 

103. प्राववलधक िथा व्र्ावसावर्क िालिम प्रदार्क नार्फामिुक र सामदुावर्क संस्थाहरुको ववचमा समरवर्, सहकार्य 
एवं गणुस्िरका िालग अनगुमन कार्यिाई ववशेर् िोड ददइनेछ। 

104. म्शक्षक िथा ववद्याथीको हाम्िरी िथा ववद्यािर्को दैलनक आलथयक/ प्रशासलनक कार्य  संचािनिाई सूचना 
प्रववलध प्रणािीमा आिद्ध गररनेछ। 

105. म्स्वकृि दरिरदी नभएका मा.वव िथा आधारभिू ववद्यािर्मा प्रधानाध्र्ापक व्र्वस्थापन गनयका िालग कम्बिमा 
१ म्शक्षक दरवरदी लमिान गरी उपिब्ध गराइनेछ।  

106. संघीर् सरकारको सहकार्यमा र्स उपमहानगरपालिका अरिगयि प्रत्रे्क माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा एक एक 
िना स्वास््र्कमी व्र्वस्थापन गने कार्य क्रमश अगाडी िढाइनेछ।  

107. रावष्ट्रर् र्वुा पररर्दिाट प्रद्धि र्वुा िम्क्षि नीलि िथा कार्यक्रमिाई स्थानीर् िहको साधन स्रोि अनसुार 
कार्यक्रमहरु समावेश गररनेछ।  
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108. सामदुावर्क िथा संस्थागि ववद्यािर्हरुिाई घोराही उपमहानगरपालिकाको म्शक्षा ऐन र लनर्माविी अनसुार 
संचािन, व्र्वस्थापन िथा लनर्मन गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

नगरसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

109.  पूवायधार ववकासमा सावयिलनक-लनम्ि-सहकारी साझेदारी ढाँचामा(वप.वप.लस.वप. मोडेि) आर्ोिना संचािन गनय 
नीलि िर्ार गरी िाग ुगररनेछ।  

110. अत्र्ावटर्क िाहेकका नर्ाँ आर्ोिना नथप्न ेर कार्ायरवर्नमा रहेका िथा अधरुा आर्ोिनािाई सबपन्न गने 
गरी ििेट पररचािन गररनेछ। 

111. नगरको मखु्र् ििार क्षेिमा िढ्दै गैरहेको ध्वनी, वार् ुप्रदरु्ण कम गनय, सडक दघुयटना ररू्नीकरण िथा 
र्ाि ुआवागमनिाई व्र्वम्स्थि गनय ठूिा सवारी साधनहरु (रक, लमलनरक, रीपर) को आवागमनका िालग 
िैकम्ल्पक मागयको सबभाव्र्िा अध्र्र्न गरी कार्य अगाडी िढाइनेछ। 

112. संघीर् िथा प्रदेश सरकारको समेि सहकार्यमा औद्योलगक ग्राम िथा औद्योलगक क्षेि स्थापनाका िागी कार्य 
अगाडी िढाइनेछ। 

113. एवककृि सहरी ववकास र्ोिना अनरुुप उपमहानगरका गौरिका आर्ोिनाहरु र रणनीलिक महत्वका पूवायधार 
ववकासका आर्ोिनाहरु अम्घ िढाइनेछ।आर्ोिना िैंक िर्ार गरी संचािनमा ल्र्ाइनकुा साथै लनमायण सबिरधी 
आर्ोिनाको गणुस्िरीर्िा सलुनम्िि गनय  ल्र्ाि स्थापनाको प्रवक्रर्ा अगाडी िढाइनेछ। 

114. एवककृि िस्िी ववकास कार्यक्रम मापदण्ड िर्ार गरी िोम्खमर्िु िस्िीहरुको स्थानारिरण र ववपद प्रभाववि 
क्षेिको पनुिःलनमायण िगार्िका कार्यिाई एवककृि िस्िी ववकास कार्यक्रम एवं नमनुा गाउँ ववकास कार्यक्रममा 
समावहि गररनेछ। 

115. संघ र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा िखन पाकय , ववज्ञान पाकय  (घोराही-१२), थारु सांस्कृलिक संग्राहिर् एवं 
िधशािा लनमायण कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ।  

116. घोराही उप-महानगरपालिकाको केरििाट वडा केरिहरुिाई िोड्ने एक एक वटा सडक छनौट गरी 
कािोपिे गने नीलििाई लनररिरिा ददइनेछ। 

117. कृलिम ििाशर् लनमायण िथा संरक्षण कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ । कृलिम ििाशर् िहउुदे्दटर्गि क्षेिमा 
प्रर्ोग गरी रोिगारी लसियना मार्फय ि आरिररक आर् अलभववृद्ध गररनेछ। 

118. संघ र प्रदेश सरकारको समरवर्मा एक स्थानीर् िहवाट अको स्थानीर् िह र म्िल्िा िोड्ने सडक लनमायण 
कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ अगाडी िढाइनेछ।  
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119. संघ र प्रदेश सरकारको िागि साझेदारीमा संचािन हनुे नेििाि अभागी रंगशािा लनमायणको कार्य समरवर् 
गरी अगाडी िढाइनेछ। 

120. संघ सरकारको सहर्ोगमा सोरठी खानेपानी र िेरौटे खानेपानी र्ोिनाको कार्य अगाडी िढाइनेछ । 

121. घोराही प्रवेश गने िमही-घोराही सडक खण्डमा अत्र्ालधक सवारी चापका कारण साँघरुो भई अत्र्ालधक 
िोम्खमर्िु भएकोिे संघ र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा वैकम्ल्पक प्रवेश मागय लनमायण गनय ववशेर् पहि गररनेछ।  

122. संघीर् सरकारको सहर्ोगमा घोराही-१०, नारार्णपरुमा लनमायण हनुे आरिररक लिमानस्थि लनमायण कार्यमा 
आवटर्क समरवर् गररनेछ।घोराही -१७ मा रहेको वक्रकेट मैदानिाई अत्र्ाधलुनक र सलुिधा सबपन्न िनाउने 
कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ।लनमायणाधीन अटो लभिेि कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ।वडा नं. १० को 
नारार्णपरुमा लनमायणाधीन कभडय हिको लनमायण कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ।वडा नं. १४ मा रहेको कभडय 
हिको ममयि गररनेछ। 

123. संघ सरकारको सहर्ोगमा लनमायण हनुे कनररर्ा-दिम्ििपरु सडक, भैसाही-गैरागाँउ-सराय सडक र कटुवाखोिा-
१८ नं. वडा कार्ायिर्-अम्बिकेश्वरी मम्रदर सडक वपच लनमायण कार्यिाई अगाडी िढाइनेछ। 

124. ग्रालमण सडकहरुिाई िनुसकैु समर्मा पलन संचािन र्ोग्र् िनाउन पिु,झोिङु्ग ेपिु िथा कल्भटय लनमायणिाई 
प्राथलमकिा ददइनेछ।वपच सडकको लनर्लमि ममयि एवं ददगो व्र्वस्थापनको िालग ममयि संभार कोर्(ववववध 
कोर्)िाई सवक्रर् िनाइन ेछ। 

125. उपमहानगरपालिका लभि िन्ने नर्ाँ घरहरु नक्सा पास गरेर माि िनाउने नीलििाई कडाईका साथ िाग ु
गररनेछ।घर नक्सा पास नगरी घर िनाउने घरधनीहरुिाई उपमहानगरपालिकािाट उपिब्ध गराउने सिै 
खािका लसर्फाररसहरुमा रोक िगाइनेछ। 

126. स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ वमोम्िम गैरसरकारी संस्थाहरुिाट कार्ायरवर्न हनुे  ििेट िथा 
कार्यक्रमहरु नगरसभािाट पाररि गराउन ुपने नीलििाई लनररिरिा ददइनेछ।  

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

127. अस्पिाििरर् र्फोहरको दीगो व्र्वस्थापनको िालग साियिलनक लनिी साझेदारी नीलि अििबिन गररनेछ।  

128. नगरवासीको सरुम्क्षि खानेपानी समस्र्ािाई संिोधन गनय संघ र प्रदेश सरकारसँग समरवर् र सहकार्य गरी 
खानेपानीका महुानहरु प्रदवुर्ि र असरुम्क्षि हनु नददन नगरको िर्फय िाट अनगुमन, आसेलनक पररक्षण कार्यको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

129. नगरक्षेि लभि लनिी क्षेिसँगको सहकार्यमा सावयिलनक र घबुिी शौचािर्को लनमायण िथा सञ्चािन गने प्रिरध 
लमिाइनेछ।  
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130. नगरको सरसर्फाई व्र्वस्थापनमा सामदुावर्क संघसंस्था, स्वरं्सेवक अलभर्रिाहरु एवं लनिी क्षेििाई उत्प्ररेरि 
गरी पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

131. र्फोहरिाई स्रोिमै वगीकरण गरी वगीकरणको आधारमा र्फोहर संकिन र अम्रिम व्र्वस्थापन गररनेछ। 

लनिी िथा सामदुावर्क सहभालगिा िवृद्ध गदै र्फोहर व्र्वस्थापनिाई शलु्कमा आधाररि िनाई गल्ने र नगल्ने 
र्फोहर स्रोि मै छुट्याई लिक्री लििरण गने व्र्वस्थािाई आगामी आलथयक वर्यमा पलन लनररिरिा ददइनछे।गल्ने 
र्फोहरिाट िार्ोग्र्ास र मि उत्पादन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

132. वडा िथा सामदुावर्क िनसँगको सहकार्यमा सामदुावर्क कबपोष्ट प्िारट िनाउने र सञ्चािन गने कार्यिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ।सहकारी मोडेिमा र्फोहर व्र्वस्थापन गनय अध्र्र्न गररनेछ। 

133. संघ, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लछमेकी स्थानीर् िहसँग समरवर् गरी र्फोहर व्र्वस्थापन गने कार्य 
अम्घ िढाइनेछ। 

134. प्रदेश सरकारको समरवर्मा संचािन हनुे पूणय सरसर्फाई कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ।एक घर एक 
धाराको संकल्प परुा गनय घोराही उपमहानगरपालिकाको वास प्िान िर्ार गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ।  

135. प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वडा नं. १६ म्स्थि ल्र्ारडवर्फि साइटमा सेलनटेशन पाकय  लनमायण गररनेछ। 

136. हाि ववद्यमान ल्र्ारडवर्फि साइटिाई अझै व्र्वम्स्थि र वािावरणमैिी गराई र्फोहर व्र्वस्थापन कार्यिाई 
अगाडी िढाइनेछ साथै शरुर् ल्र्ारडवर्फि साइटको अवधारणा  ववस्िारै कार्ायरवर्नमा िलगनेछ। 

137.  नदी, खानेपानीको महुान, पोखरी, कुवा, धारा, िगार्िका पानीको महुान सरुम्क्षि िनाउने अलभर्ान संचािन 
गररनेछ।र्समा स्थानीर् िनिाको भलुमकािाई अग्रणी िनाउदै नगरपालिकािे घर, आगन, टोि, सडक सर्फा सरुदर 
राख्न टोि लिकास संस्थािाई म्िबमेवार िनाइनेछ। 

138. ििार क्षेिलभि घरको कबपाउरडलभि वर्ायिमा परेको पानीिाई ढि नािामा नपठाई कबपाउरडलभि न ै
पानीको ररचािय गने कार्यिाई िनसहभालगिाको आधारमा लिस्िारै कार्ायरवर्नमा िलगनेछ। 

139. घोराही ििार क्षेिलभि छररएर रहेका कवाड व्र्वसार्ीहरु एवककृि गरी रािस्व अलभिवृद्ध गनय  ल्र्ारडवर्फि 
साइटमा व्र्वम्स्थि गने कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ। 

140. लनिी क्षेि, संघ संस्था िगार्ि सिै क्षेिको सहभालगिामा कटुवा र सेवार खोिा सरसर्फाई कार्यक्रमिाई 
अलभर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ। 

141. पूणय सरसर्फाई िथा वािावरण मैिी घोर्णा गने टोििाई सरसर्फाई सेवा शलु्कमा िाग्ने शलु्कको लनम्िि 
प्रलिशि छुट ददइने नीलि अििबिन गररनेछ। 
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142. वािावरण र ववकास लिच सरििुन कार्म हनु े गरी र स्थानीर् िह संस्थागि क्षमिा स्वमूल्र्ांकन 
कार्यववलध,२०७७ का ववर्र्क्षेिगि सूचकहरु हालसि हनुे गरी  ववकास कार्यक्रम िथा आर्ोिना संचािन 
गररनेछ। 

143. खरको छानो मिु नगर लनमायणको उद्धेटर्िाई हालसि गनय खरको छानो ववस्थापन कार्यक्रमिाई सरुम्क्षि 
नागररक आवाससंग Tie-up गरी लनररिरिा ददइनेछ। 

144. िाढी िथा भ-ूक्षर्को कारण नदी क्षेिमा हनु सक्ने धन-िनको क्षलििाई  ररू्लनकरण गनय आवटर्किा 
अनसुार नदी वकनारमा िटिरध लनमायण कार्यिाई प्राथलमकिा ददइनेछ।ववपद् प्रलिकार्यसँग सबिम्रधि थप सामाग्री 
खररद गररनकुा साथै ववपदमा परेकाहरुको खोिी र उद्धार गनय सक्ने दक्ष िनशम्ि िर्ार गररनेछ। 

145. वन र िैववक ववववधिा संरक्षण गनय सामदुावर्क वनहरुमा डडेिो लनर्रिण कार्यिाई प्रभावकारी िनाउने 
वकलसमका कार्यहरु संचािन गररनेछ। 

146. प्िावष्टक झोिाको प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहि गदै सो को ववकल्पको रुपमा वािावरणमैिी झोिाको प्रर्ोगिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ।साथै ववकल्पको रुपमा प्रर्ोग हनु सक्ने दनुा टपरी लनमायण गनय सामदुावर्क वनसँग सहकार्य 
गररनेछ। 

147. िाटोको दार्ाँ-िार्ाँ, पानीको महुान र पाकय  िगार्ि अरर् सावयिलनक स्थानहरुमा हररर्ािी प्रवद्धयन िगार्ि 
अरर् वािावरण संरक्षणसँग सबिम्रधि  कार्यहरुमा टोिसधुार सलमलि र अरर् लनकार्हरुसँग समरवर् र सहकार्य 
गररनेछ।ववद्यािर् स्िरमा चेिनामिुक कार्यहरु संचािन गररनेछ। 

148. िि संरक्षण र प्रदूर्ण लनर्रिणका िालग नगरपालिका लभिका िोम्खममा रहेका खानेपानीका महुानको स्रोि 
पवहचान, संरक्षण र स्िरोन्निी गररनेछ। 

149. वािावरण संरक्षणमा र्ोगदान पगु्ने गरी नलिकरणीर् उिाय प्रववलध िडान (िार्ोग्र्ास/ववद्यिुीर् 
चिुो/सधुाररएको चिुो/सौर्य उिाय) कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

150. घर लनमायण सबपन्न प्रमाण पि उपिब्ध गराउदा घरधनीिे अलनवार्य रुपमा घर पररसर वरीपरी कम्बिमा दईु 
वटा ववरुवा रोपेको अवस्थामा माि सबपन्न प्रमाणपि ददइने व्र्वस्था गररनेछ। 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

151. सामाम्िक ववभेदको ररू्नीकरण गनय छुवाछुि, सामाम्िक कुरीलि, अरधववश्वास, िैवङ्गक ववभेद र वहंसाका 
घटनाहरु ररू्नीकरणका िालग टोि ववकास संस्था मार्फय ि सामाम्िक पररचािन कार्यक्रम सञ्चािन लगरनछे।  

152. सामाम्िक सरुक्षा िथा संरक्षणका िालग  िाििालिका पनुस्थायपना केरि, िेष्ठ नागररक आश्रर् केरि, अशि 
स्र्ाहार केरि स्थापना र सञ्चािनका िालग आवटर्किा अनसुार केरिहरु स्थापना गरी सडक िाििालिका 
पनुस्थायपना केरि, वािगहृ ,िेष्ठ नागररक ददवा सेवा केरि ,अशि वेवाररसे  मानवका िालग मानव सेवा आश्रर् 
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िथा सेवा घर , वहंसा प्रभावविका िालग मवहिा सेवा केरि, वदृ्ध आश्रम, अपांगिा भएका व्र्म्िका िालग  
पनुयस्थापना केरि,िस्िा संरक्षणमा अधाररि  केरिहरु लनररिरिाका साथै उच्च प्रथालमकिाका साथ लनर्लमि 
सञ्चािनमा रहन ेछन।् 

153. ववलभन्न संघ संस्था, संचारकमी, टोि ववकास संस्थािाई पररचािन गरी  सिै वडाका टोि टोिमा िैलगक 
िथा घरेि ुवहंसा अरत्र्का िालग िहस, पैरवी िथा टोि ववकास संस्थाका सदस्र्हरुको क्षमिा िवृद्धका िालग 
िालिम गोष्ठी , अलभमखुीकरण , चेिनामिुक अलभर्ान सबिरधी कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ।  

154. वावर्यक कार्यक्रम िथा ििेटमा िैवङ्गक उत्तरदार्ी ििेट, कोड समेि राखेको िैवङ्गक उत्तरदार्ी ििेट परीक्षण 

(GRB Audit) िैवङ्गक परीक्षण िथा  ििेट कार्यक्रम ििुयमा गरी कार्यक्रमहरू कार्ायरवर्न गररनेछ। 

155. वडा िथा स्थानीर् स्िरमा गठन गररने उपभोिा सलमलि िथा ववलभन्न सलमलिहरुमा मवहिा/दलिि/अपाङ्गिा 
भएका व्र्म्ि संर्ोिक/ अध्र्क्ष  भएको उपभोिा सलमलिहरुको  सङ्खख्र्ा  ववृद्ध गदै िलगनेछ। 

156. आलथयक िथा सामाम्िक रूपमा पलछ परेका मवहिा, िाििालिका, दलिि, अपाङ्गिा भएका व्र्म्ि, ज्रे्ष्ठ नागररक, 

अल्पसङ्खख्र्क, सीमारिकृि समदुार्को सामाम्िक र आलथयक उत्थानका कार्यक्रमहरुिाई लनररिरिा ददइनछे। 

157. नगरलभि िैंलगक वहंसा प्रभावविका िालग समदुार्मा आधाररि संरक्षण कार्यक्रम र अल्पकालिन आश्रर्गहृ 
(सेवाकेरि) िथा राहि प्रदान गने  कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

158. दलिि, ममु्स्िम, वपछडा वगय, आददवासी िनिािी, िोपोरमखु समदुार्मा अत्र्लधक प्रचिनमा रहेको िािवववाह 
ररू्लनकरण गनय “लिहेवारी लिस वर्य पारी” भने्न कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

159. िािश्रलमक राख्न ेर पठाउनेको अलभिेख राखी सावयिलनवककरण गरी िािश्रम मिु नगर िनाउने अलभर्ान 
सञ्चािन गररनेछ। 

160. सन २०२२ सबम घोराही उपमहानगरपालिकािाई िैंलगक वहंसा लनर्म्रिि नगरपालिका घोर्णा गनय िैंलगक 
वहंसा लनवारणका िालग लनरोधात्मक‚ प्रवद्धयनात्मक एंव  संरक्षणात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

161. 'एक वडा एक र्वुा क्िि' गठन गने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

162. स्थानीर् स्िरमा रहेको टोि ववकास संस्था‚ मवहिा सहकारी संस्था‚ िािक्िि‚ िािसञ्जाि‚ वकशोर वकशोरी 
समूह सञ्जाि‚ र्वुा समूह, र्वुा सञ्जाि, दलिि संिाि, एकि िथा िैलगक वहंसा प्रभाववि मवहिा समूह िथा 
र्फरक क्षमिा भएका व्र्म्िको क्षमिा ववकास‚ संस्थागि, संरचनागि ववकासको नीलि अविबिन गररनेछ। 

163. सन २०२२ सबम घोराही उपमहानगरपालिकािाई िािमैिी नगर घोर्णा गनय स्थानीर् वािमैिी शासन 
कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 
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164. िेष्ठ नागररकहरुिाई िम्क्षि गरी िेष्ठ नागररकको संख्र्ा िढी भएका वडाहरुमा क्रमश िाग ुहनुे गरी िेष्ठ 
नागररक ददवा सेवा केरि ववस्िार गने नीलििाई लनररिरिा ददइने छ।िेष्ठ नागररकहरुको लनर्लमि स्वास््र् 
पररक्षण एंव परामशयका िालग कम्बिमा दईु पटक ववशेर्ज्ञ सवहिको म्शववर संचािन गररनेछ। 

165. िेष्ठ नागररक पररचर् पिका आधारमा प्राप्त हनुे सेवा सवुवधािाई प्रभावकारी िनाउन सरोकारवािाहरुसंग 
समरवर् गरी उम्चि कार्ायरवर्नको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

166. अनाथ, िोम्खममा रहेका िथा सडक िाििालिकाहरुको पनुिःस्थापनाका िालग ववशेर् संरक्षणको नीलि 
अविबिन गररनेछ।  

167. अपाङ्गिा भएका व्र्म्िहरुको िगि संकिन गरी अलभिेख िर्ार गररनेछ ।अपाङ्गिाको प्रकृिी अनसुार 
क्षमिा ववकासको िालग ववशेर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

168. घोराही उपमहानगरपालिकाको उपर्िु स्थानमा कम्बिमा एक वटा िाि उद्यान केरि लनमायण गररनेछ।साथै 
मौिदुा िािगहृ आपिकािीन आश्रर्गहृ सञ्चािनको ररू्निम मापदण्डिाई समर्ानकुुि सधुार गरी प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ।  

169. गैर सरकारी संस्थािाट संचािन हनुे कार्यक्रमहरुिाई दगुयम वस्िी एंव वपछलडएका क्षेिहरुमा संचािन गनय 
प्रोत्सावहि गररनेछ।  

170. सरोकारवािा लनकार्को सहर्ोगमा सडक मानव मिु नगर कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

171. लसपमिुक िालिमिाई प्रभावकारी िनाउन प्रम्शक्षकको र्ोग्र्िा लनधायरण गरी सबवम्रधि प्रम्शक्षण केरि र 
दक्ष प्रम्शक्षकिाट माि िालिम संचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

172. मवहिा,दलिि,आददवासी,ममु्स्िम,द्वरद वपलडि,मिु कमिरी,िोपोरमखु एवं अल्पसंख्र्क िाििालि िथा 
वपछलडएको वगयका िालग क्षमिा अलभववृद्ध सबिरधी कार्यक्रम संचािन गरी स्वरोिगार िने्न िर्फय  प्ररेरि गररनेछ।  

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

173. रर्ावर्क सलमलििाट सबपादन भएका कार्यहरुको प्रगिी वववरण चौमालसक रुपमा पिकार सबमेिन मार्फय ि 
सावयिलनवककरण गरी सरोकारवािािाई िानकारी गराउने व्र्वस्थािाई लनररिरिा ददइनेछ।  

174.  वपलडि, असहार् िथा अशिहरुको सहर्ोगका िालग खडा गररएको लनिःशूल्क कानूनी सहार्िा िथा 
पूनयस्थापना कोर्िाई लनररिरिा ददइनेछ। 

175. समािमा हनुे वववाद, मनमटुाव, पाररवाररक किह आदीिाई दईु पम्क्षर् छिर्फि िथा मेिलमिापको 
माध्र्मिाट लनरुपण गदै स्वस्थ, ससंुस्कृि र वववाद रवहि समािको स्थापनमा िोड ददइनेछ। 
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176.  प्रत्रे्क वडामा मेिलमिाप केरि गठन गरीनछे र समु्चकृि मेिलमिाप किाय िथा नर्ाँ मेिलमिाप किायको 
िालग िालिमको व्र्वस्था गरर क्षमिा ववकास गररनेछ। 

177. ववद्यमान काननु कार्ायरवर्न सबिरधमा रािनीलिक दि, पिकार, रर्ावर्क सलमलिका पदालधकारी र 
सरोकारवािा ववच छिर्फि र अरिरवक्रर्ा गने कार्यिाई  लनररिरिा ददइनेछ।  

178. सहकारी क्षेििाई प्रवद्धयन गदै रावष्ट्रर् ववकाशमा अत्र्ालधक पररचािन गने राज्र्को नीलि िमोम्िम र्स उप-
महानगर क्षेिमा सञ्चालिि सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा अलभववृद्ध गदै संस्थाहरुमा रहेको पूिँी , प्रववलध ,सीप र 
िनशम्ििाई उत्पादनमूिक क्षेिमा पररचािन गनय प्रोत्सावहि गररनेछ। 

179. संघीर् र प्रदेशस्िरीर् सहकारी मरिािर् , ववभाग िथा प्रम्शक्षण केरिसँग समरवर् गरी अवटर्क सूचना 
,िालिम र प्रववलधसँग आवद्ध भई संस्थागि िाभ प्राप्त गनय सहकारी संस्थाहरुिाई प्रोत्सावहि गररनेछ। 

180. सहकारी संस्थाहरुको ववकासको िालग अलभिेखीकरण , अनगुमन िथा लनर्मन पारदशी िनाउन िोड 
ददइनेछ। 

181.  "आलथयक समवृद्धको िालग सहकारी , पूिँी पररचािन र स्वरोिगारी "भन्ने नारािाई साथयक िनाउन 
संस्थाहरुमा संकलिि लनस्कृर् पूिँीिाई साना िथा घरेि ुउद्योगहरुमा िगानी गनय प्रोत्सावहि गररनेछ। 

182. सहकारी संस्थाहरुको संख्र्ात्मक िवृद्धभरदा गणुात्मक ववकासिाई ध्र्ान ददंदै मागको आधारमा संस्थाहरु 
एकीकरण गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

183. सहकारी संस्थाहरुमा सशुासन कार्म गनय िथा नववनिम प्रावधानहरु संस्थासबम परु्ायउन सहकारी सचेिना 
, िेखा व्र्वस्थापन िगार्िका िालिम कार्यक्रमहरुिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

184. सहकारी संस्थाहरुिाई सबिम्रधि ववर्र्गि सहकारी संघ , म्िल्िा सहकारी संघ र रावष्ट्रर् सहकारी िैंकसँग 
आवद्ध भई िाभ प्राप्त गनय संस्थाहरुिाई अलभप्ररेरि गररनेछ। 

185. पर्यटन िथा संस्कृलि प्रवद्धयनको िालग भार्ा, किा, सावहत्र्, संस्कृलिको संरक्षण एवं प्रवद्धयनमा िोड ददइनेछ। 

186. पर्यटकीर् क्षेिको प्रचार प्रसार एवं सूचना सामग्रीिाई व्र्वम्स्थि गनय पर्यटन सूचना केरििाई थप प्रभावकारी 
िनाउदै िलगनेछ। 

187. पर्यटन क्षेिको ववकासका िालग पर्यटन पूवायधारमा िोड ददइनेछ। 

188. वािावरण संरक्षण एवं पर्ायपर्यटनिाई प्रवद्धयन गनय अध्र्र्न अनसुरधान सबिरधी कार्यमा िोड ददइनेछ। 

189. रोिगारी िथा आर्आियनको आकर्यक क्षेिको रुपमा ववकास गनय हस्िकिा सबिरधी सीप अलभववृद्ध गने 
कार्यमा िोड ददइनेछ।  

190. धालमयक िथा सांस्कृलिक सबपदाहरुको उम्चि संरक्षण एंव सबिद्धयन गररनेछ। 



22 
 

191. िघ ुउद्यम ववकास मोडेिमा नर्ाँ िघ ुउद्यमी सिृना र परुानाको स्िरोन्निी गनय सामाम्िक पररचािनको 
माध्र्मिाट उद्यमम्शििा ववकास िालिम एवं मागमा आधाररि एडभारस लसप ववकास िालिम संचािन गररनेछ। 

192. संघ िथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा  िालिम प्राप्त उद्यमीहरुिाई प्रववलध हस्िारिरण र िघ ुववत्तमा पहुँच 
अलभववृद्ध गररनेछ। उद्यमीहरुको सवुवधाका िालग साझा सवुवधा केरि-उद्यम घर लनमायण गररनेछ।साथै 
आवटर्किानसुार ििाररकरण िथा व्र्वसार् परामशय सबिरधी सहम्िकरण गररनेछ। 

193. सरुम्क्षि आप्रावासन कार्यक्रम अरिगयि सामी पररर्ोिनाको सहकार्यमा वैदेम्शक रोिगारमा िाने र्वुार्वुिीका 
िालग िनचेिना िगार्ि ववशेर् कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

194. आ. ि. २०७८।७९ का िालग िेरोिगार व्र्म्िको समु्चमा समु्चकृि िेरोिगार व्र्म्िहरु मध्रे् प्राथलमकिामा 
परेका िेरोिगार व्र्म्िहरुिाई ररू्निम १०० ददनको रोिगारी र कार्यमिुक िालिम उपिव्ध गराइनेछ।  

195. नेपाि सरकार, भलूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररिी लनवारण मरिािर्िाट र्स उपमहानगरपालिकमा चाि ु
आलथयक वर्य २०७७।०७८ देम्ख शरुु भएको भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुबिासी र अब्र्वम्स्थि िसोिासी 
व्र्वस्थापन कार्यक्रमिाई आगामी आलथयक वर्य २०७८/०७९मा सबपन्न गने गरी लिशेर् पहि गररनेछ। 

196. उपभोिाको हक वहि सलुनम्ट चि गनयका िालग उपभोिा वहिसँग सबिम्रधि सूचना,प्रचार-प्रसार एवं नगर िथा 
वडा स्िरीर् चेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

197. गणुस्िरीर् वस्ि ुिथा सेवाको माग-आपूलिय, मलु्र्, पररमाण,गणुस्िर आदद पक्षमा ििार अनगुमन कार्यिाई 
लनररिरिा ददंदै कािोििारी कृलिम अभाव,लमसावट र लसम्ण्डकेट िस्िा समस्र्ाहरु लनराकरण गनय उपभोिा 
वहिसँग सबिद्ध संघसंस्था र अरर् सरोकारवािा समेिको संिग्निामा ििार अनगुमनमा सवक्रर्िा िढाइनेछ । 

198. उपभोिा वहि संरक्षण गनय स्थानीर् अनगुमन सलमलिका पदालधकारीहरुको क्षमिा अलभववृद्ध गनय उपभोिाको 
हकवहि सबिरधी ऐन कानून र अरिररावष्ट्रर् पद्धलिका ववर्र्मा िालिम, प्रम्शक्षण ददई सवक्रर् िनाइनेछ। 

199. वस्ि ुिथा सेवा प्रदार्कहरूिे ररू्न गणुस्िरको वस्ि ुिथा सेवा प्रदान गरी कुनै उपभोिाको िीउज्र्ान,सबपम्त्त 
र स्वास््र्मा हानी नोक्सानी परु् र्ाएमा उपभोिािाई पने मकायको सनुवुाई गनय कानूनी उपचारको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

200.  ििारहरूमा मलु्र्को सरििुन राख् न समान मलु्र् व्र्वस्था कार्म गने प्रर्ोिनको िालग आवटर्क कदम 
अगाडी िढाइनेछ। 

201. अत्र्ावटर्क वस्िहुरूको संचर्का िालग गोदाम घर र शीिभण्डार लनमायण एवं संचािन गनय लनिी क्षेि िथा 
सहकारी संघ संस्थािाई प्रोत्सावहि गररनेछ। 

202.  दैलनक अत्र्ावटर्क उपभोग्र् वस्ि ुिथा खाद्यर न िस्िै: दधु,िरकारी,मास,ुिेि िस्िा पदाथयको गणुस्िर िाँच 
गने प्रववलध र प्राववलधकको व्र्वस्था गने कार्य अगाडी िढाइनेछ। 



23 
 

203. स्थानीर् िहिाट पररक्षण गनय नसवकने खाद्य पदार्यको गणुस्िर िथा मापडण्ड िाँच गनय नमनुा संकिन गरी 
पररक्षणका िालग प्रादेम्शक िथा संघीर् प्रर्ोगशािामा पठाउने कार्य अगाडी िढाइनेछ। 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

204. सशुासनका िालग अपररहार्य रहेको ववद्यिुीर् शासनिाई थप प्रभावकारी  िनाउन नववनिम िथा प्रर्ोगकिाय 
मैिी सूचना प्रववलधको प्रर्ोगमा िोड ददइनेछ।  

205. संघ सरकारको नीलि अनरुुप आलथयक कारोिार र रािश्व संकिन कार्यमा अनिाइन प्रववलध िाग ुगररनेछ। 

206. आलथयक वर्य २०७४/०७५ देम्ख हािसबमको म्स्थिी िथा प्रगिी वतृ्तम्चि, ब्रोसर, पमु्स्िका मार्फय ि प्रकाशन 
िथा अलभिेखीकरण गररनेछ।संघ सरकारको सहकार्यमा नगर पाशयवम्चििाई सूचना प्रववलध प्रणािीमा आिद्ध 
गररनेछ। 

207. सावयिलनक िवार्फदेवहिा प्रवद्धयनमा सूचना प्रववलधको अलधकिम उपर्ोग गररनेछ।  

208. सूचना िैंकको रुपमा उपमहानगरपालिकाको सूचना केरिको स्थापना गरी नागररकहरुिाई सूचनाको हक 
प्रत्र्ाभिूी गराइनेछ। लनिी क्षेिको सहकार्यमा सूचनाको हक सबिरधी कानूनिाई िनस्िर सबम परु्ायई थप 
प्रभावकारी िनाइनेछ। 

209. खोि पिाकाररिा, ववकास पिकाररिा, पर्यटन पिकाररिा, सबपादकीर् िेखन िगार्ि क्षेिमा कार्यरि 
पिकारहरुको क्षमिा ववकासका कार्यक्रम संचािनिाई लनररिरिा ददइन ेछ। हाम्रो नगर रेलडर्ो कार्यक्रमिाई 
लनररिरिा ददइनेछ ।नेपाि टेलिलभिन कोहिपरु शाखाको समरवर्मा टेलिलभिन कार्यक्रम संचािन गररनेछ 
।कार्ायिर्को कामकािी भार्ामा दस्िावेिहरुको प्रकाशन गने कार्यिाई लनररिरा ददइनेछ। 

210. सामाम्िक शरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीिे समर्मै भत्ता प्राप्त गने गरी लनकासा प्रणािीिाई र्थाशक्र् 
लछटो छररिो िनाइनेछ।िैंवकङ प्रणािी मार्फय ि भत्ता वविरण गदाय देखा परेका समस्र्ाका सबवरधमा भत्ता वविरण 
गने िैंकहरुसंगको संवाद एवं सहकार्यका माध्र्मिाट समाधान गरी लछटो छररिो रुपमा सवुवधा प्राप्त गने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

211. संघ सरकारको सहर्ोगमा व्र्म्िगि घटना दिाय अलभिेख लडम्िटाइिेशन गने कार्यिाई आगामी वर्यमा पलन 
लनररिरिा ददइनेछ। 

212. समरवर्, सहकार्य र सहअम्स्ित्वको संवैधालनक लसद्धारििाई आत्मसाि गदै प्राकृलिक स्रोिको संरक्षण र 
उपर्ोग,पूवायधार लनमायण,वािावरण संरक्षण िथा र्फोहर व्र्वस्थापन, आपिकालिन सेवा व्र्वस्थापन, रािश्व संकिन 
िगार्िका ववर्र् क्षेिहरुमा अरिरस्थानीर् िह, संघ िथा प्रदेशसँगको सहिगानीका र्ोिनाहरु पवहचान गरी 
कार्ायरवर्न गररने छ। 
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213.  अरिरसरकारी समरवर् िथा सहिीकरणको िालग अरिर सरकारी समरवर् िथा सहिीकरण सलमलि गठन 
गरी स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दर्फा २६ अरिगयि क्षेिहरु संग सबिम्रधि सबभाववि साझा 
िगानीका पररर्ोिनाहरु रोष्टर िर्ार गरी प्राथलमकिाका आधारमा  र्ोिनाहरु समावेश गररने छ। 

214. म्िल्िा समरवर् सलमलि िगार्ि सरोकारवािाहरुसँगको समरवर् र सहकार्यिाई लिशेर् प्राथलमकिाका साथ 
प्रभावकारी िनाइनेछ। 

215. लछमेकी िथा अरर् लमि राष्ट्रका नगरपालिकासँग भलगनी सबिरध कार्म गनय पहि गररनेछ। 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

216. रािस्व अलभववृद्ध गनय रािस्व दार्रा िढाउने, थप नर्ा क्षेि पवहचान गने र भैरहेको रािश्वको गणुात्मक 
पररचािन गररनछे।  

217. “स्थानीर् सरकारिाई करिे होइन रहरिे कर िझुाऔ,ं सभ्र् नागररकको पवहचान ददऔ”ं भन्न ेनारा सवहि 
कर िागरण अलभर्ानिाई लनररिरिा दददै मािपोि िथा सबपलि कर,घरिग्गा िाहाि कर,ब्र्िसार् कर, सरसर्फाई 
शलु्क असिुी कार्यिाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ।साथै करदािा सबमान कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ।   

218. पेशा व्र्वसार् कर लिदा एउटा र्फमयिाट र्फरक र्फरक प्रकृलिका कारोिार गरेको हकमा िोवकए िमोम्िम 
र्फरक र्फरक प्रकृलिका कारोिारका करको दरिे हनु आउने रकम संकिन गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

219. कोलभड १९को लिर्म पररम्स्थलिमा पेशा ब्र्वसार्मा पनय गएको असर समेििाई मध्र्निर गदै आलथयक ऐन 
२०७८िे कर छुट ददने भलन िोवकएका पेशा िथा व्र्वसार्मा िोवकए िमोम्िम कर छुट ददइनेछ साथै 
िरदािरदीको कारण आलथयक िर्य २०७७/२०७८ को कर िझुाउन िांकी रहेका करदािािाई कर िझुाउन े
समर्ावलध २०७८ असोि मसारि सबम थप गने गरर कानूलन ब्र्वस्था लमिाइनछे। 

220. वडािाट संकिन हनुे रािश्व उपमहानगरपालिकाको केम्रिकृि प्रणािीमा आिद्ध गने कार्यिाई थप प्रभावकारी  
िनाइनेछ । उपमाहानगरपालिकाको कार्ायिर् पररसर लभि सरकारी कारोिार गने िैंकको िैंक काउरटर स्थापना 
गरी िैंक मार्फय ि रािश्व असूिी गनुयको साथै वडा कार्ायिर्िाट संकिन हनुे रािश्व वडा िाई पार्क पने नेपाि 
सरकारिाट सरकारी रािश्व संकिन गनय अनमुलि प्राप्त िैंकमा खािा खोलि दैलनक रुपमा िबमा गने ब्र्वस्था 
लमिाइनेछ ।  

221. रािश्व सबभाव्र्िा अध्र्र्न गरी आरिररक श्रोि पररचािन गने कार्यिाई अलभर्ानकै रुपमा संचािन गररन े
छ।आत्मलनभयर घोराहीको सपनािाइ साकार पानय  कर कानूनको पािनािाई िोड दददै कर छिी िथा चहूावटिाई 
लनर्रिण गनयको िालग रािश्व अनगुमन संर्रि मार्फय ि लनर्लमि रुपमा कर अनगुमन गररनेछ।  
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222. िघ ुउद्यमको पररभार्ा लभि पने उद्यम ब्र्िसार् लनिःशलु्क दिाय गररनछे।मवहिा िथा अपाङ्गिा भएका ब्र्म्ि 
संचािक रहने गरी दिाय हनुे घरेि ुिथा साना उद्योग ब्र्िसार् दिाय गदाय िाग्न ेदिाय शलु्कमा शि प्रलिशि छुट 
ददने कार्यक्रमिाई लनररिरिा ददइनेछ। 

223. नगरिासीहरुको कृवर् पेशािाई उच्च सबमान गदै कृवर् पेशा ब्र्वसार्िाट आबदानी गरेको िावर्यक रु. लिन 
िाख सबमको आर् लसर्फाररसमा लनिःशलु्क गररनेछ।  

224. घोराही उपमाहनगरपालिकाको सावयिलनक खररद सबिरधी लनर्माविी िर्ार गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

225. संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणिाट स्वीकृि दरवरदी अनसुारको कमयचारीहरुको पदपूलियका िालग र्थाम्शघ्र 
पहि गररनछे।  

226. कमयचारीहरुको स्वीकृि दरवरदी अनसुार महाशाखा/शाखाहरुको कार्य सबपादनिाई प्रभावकारी िनाउन 
कमयचारीको कार्य वववरण िर्ार गरी िाग ुगररनेछ । 

227. कमयचारीहरुको कार्य सबपादन मूल्र्ांकनिाई कार्यवववरण र प्राप्त उपिब्धीको आधारमा मूल्र्ांकन गने 
प्रणािीको शरुुवाि गररनछे।साथै कार्य सबपादनको आधारमा परुस्कार र दण्डको नीलि अििबिन गररनेछ।  

228. कार्ायिर्का महाशाखा, शाखा िथा वडा कार्ायिर्हरुको दरवरदी र कार्यचापका आधारमा कमयचारीहरुको 
पदपूलिय व्र्वस्थािाई प्रभावकारी िनाइनेछ।  

229. कमयचारीिाई समर् सापेक्ष िालिम, अविोकन भ्रमण िगार्िको व्र्वस्था गरी क्षमिा अलभववृद्ध गररनेछ। 

230. कमयचारीहरुको सेवा सवुवधा सबिरधमा संघ सरकारको आलथयक वर्य २०७८/०७९को ििेट ब्र्िव्र् 
मार्फय ि उल्िेख भए िमोम्िम गररनेछ। 

 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

231. ववश्वव्र्ापी रुपमा रै्फलिएको कोभड-१९को संक्रमण अवधी िम्बिएको अवस्थामा प्रस्ििु नीलिगि व्र्वस्थािे 
संक्रमण िगार्िका महामारी लनर्रिण गनय सहर्ोगी हनुे र महामारी कै लिचमा िनिीवनिाई सामारर्ीकरण 
गदै कार्यक्रम कार्यरवर्न गनय सवकने ववश्वास लिएको छु।प्रस्िाववि नीलि िथा कार्यक्रमको सर्फि कार्ायरवर्निाट 
नगरवासीका आधारभिू आवटर्िाहरु पररपिुी गरर म्िवनस्िरमा गणुात्मक सधुार हदैु िाने, उपिब्ध 
स्रोिसाधनको अत्रू्त्तम उपर्ोगिाट आलथयक उन्ननिीमा टेवा पगु्ने र ववकासको मूिप्रवाहमा सिै िगय क्षेि, समूह, 
समदुार्हरु समावहि भई समावेम्शिाको प्रवद्धयन मार्फय ि स्थानीर् िोकिरि सदुृढ हनुे लिश्वास लिएको छु। 

232. उल्िेम्खि नीलि िथा कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाको एक्िो प्रर्ासिाट माि कार्ायरवर्न गनय सबभव हनु े
छैन।र्सका िालग संघ िथा प्रदेश सरकार, रािलनलिक दि, उद्योगी, व्र्वसार्ी, सरकारी , गैरसरकारी क्षेि, 
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संघ संस्था, टोि ववकास संस्था, लनिी व्र्वसावर्क क्षेि, पेशाकमी िवुद्धम्िवव, संचारकमी िगार्ि सिै नगरवासी, 
आमा ििुा दददी िवहनी, दािभुाईको सवक्रर् साथ र सहर्ोग रहने लिश्वास लिएको छु। 

233. अरिमा घोराही उपमहानगरको समग्र ववकासमा महत्वपूणय र्ोगदान गनुयहनुे िनप्रलिलनलध, कमयचारी, रािनीलिक 
दि,लनिी व्र्वसावर्क क्षिे, सरकारी र सामदुावर्क क्षेि, श्रलमक वगय, नागररक समाि, संचार िगि िगार्ि 
सबपूणय नगरवासी आमाििुा, दािभुाई,दददी िवहनीहरुमा हाददयक धरर्िाद ब्र्ि गदयछु। 

 

                                             धरर्िाद! 
        इलि सबवि ्२०७८ साि आर्ाढ ०६ गिे रोि १ शभुम ्। 
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