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गैडाकोट नगरपालिकाको आगामी आ.व.२०७५/७६ को नीलि, कार्यक्रम  

 

र्स सभाका सभाध्र्क्ष ज्र्,ू        

सभाका सदस्र् ज्र्हूरु, 

 

                    नेपािी र्ददी बर्हनी िथा दाज ु भाईहरुिे गनुि भएको उच्च त्र्ाग र बर्िदानी पश्चाि प्रप्त संघीर् िोकत्तान्त्रीक 

गणिन्त्रात्मक शासन ब्र्वस्थाको जगको रुपमा रहकेो स्थानीर् सरकार गैडाकोट नगरपार्िकाको िर्ि  बाट र्हााँहरु समक्ष आगामी 

आर्थिक बर्ि २०७५/०७६ को नीर्ि,कार्िक्रम िथा बजेट पेस गनि पाउदा अत्र्न्त्ि गौरवार्न्त्वि भएको छु । र्स अवसरमा  नेपािी 

जनिािाई  साविभौम अर्िकार सम्पन्त्न गराउने राजनैर्िक पररबििनको िार्ग जीवन उत्सगि गनुिहुने ज्ञाि अज्ञाि वीर शहीदहरु प्रर्ि 

हार्दिक श्रद्धान्त्जिी ब्र्क्त गदिछु । त्र्सैगरी गडैाकोट नगरपार्िका एवं नगरवासीहरुको र्हि  र संवरृ्द्धका िागी र्ोगदान  प ु

̴र्ाउनहुुन ेआम नागररक, र्बर्भन्त्न राजनीर्िक दिहरु, बरु्द्धजीर्व, समाजसेवी, परकार िगाएि सम्पणुि महानभुावहरुमा हार्दिक 

सम्मान ब्र्क्त गदिछु । 

               पर्बर नदी नारार्णी र मौिाकार्िका मािाको काखमा अवर्स्थि, र्बर्भन्त्न प्राकृर्िक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदािे 

ढाकेको, र्बर्भन्त्न भार्ाभार्ी, जािजािी िमि सम्प्रदार्को साझा आश्रर् स्थिका रुपमा रहकेो गैडाकोट नगरपार्िका स्वंममा एक 

सनु्त्दर नगरी हो । नगरपार्िकाको र्स सनु्त्दरिािाई चीरकाि पर्िन्त्ि र्टकाउ राख्न र बदर्िदो समर् सापेक्ष र्बकास र समरृ्द्ध, सखुी 

र सभ्र् नागररक जीवन प्राप्तीका माध्र्म बाट र्सको उचाई थप मार्थ बढाउन ुहार्म सवैको सामरु्हक दार्र्त्व भएको हुाँदा र्स प्रर्ि 

हार्म सवैको आस्था, िगाव एवं र्ोगदान रहीरहने छ भन्त्ने िर्ि  पणुि आश्वस्ि छु ।   

                 र्वकेन्त्रीकरण र स्थानीर् स्व–शासनको र्वर्भन्त्न अभ्र्ास र अनभुवका आरोह अवरोहहरु पार गद ै  संघीर्िाको 

भावना अनरुुप अर्िकार सम्पन्त्न र स्वार्त्त जनर्नवािर्चि स्थार्नर् सरकारको हरै्सर्ि बाट नागररकको घरदिैोमा प्रवाह गररने 

सेवा, सरु्विाहरूको िार्ग  कार्ि सम्पादन गने महत्वपणूि अर्भभारा हार्म माथी आईपरेको छ । िामो राजनैर्िक संक्रमणको र्ारा 

पार गद ैर्नर्मिि हािको स्थानीर् सरकार अनभुव र आन्त्िररक संरचनागि रुपमा शैशव अवस्थामानै छ । स्थानीर् सरकारको र्ारा 

संघ र प्रदशे सरकारको सहर्ोग समन्त्वर् र सहभार्गिामा अगार्ड बढ्ने ब्र्वस्था भएको संदभिमा हािै सम्पन्त्न संघीर् संसद र प्रदशे 

संसदको र्नवािचन बाट हार्मिाई थप सहज भएको छ ।  र्वगिको स्थार्नर् स्वार्त्त शासन ऐन र सो सम्बन्त्िी काननुहरुको सट्टामा 

स्थार्नर् सरकार संचािन ऐन२०७४, िगाएि प्रदशे सरकार र संघीर् सरकारिे कार्ि सम्पादन एंव प्रर्ोग गने अर्िकारहरुको स्पष्ट 

खाका सर्हिको काननुहरु बन्त्द ै गरेको अवस्थामा संर्विानिः  स्थार्नर् सरकारिाई प्राप्त अर्िकार र हाम्रो दार्र्त्व अनसुार 

हार्मबाट केही ऐन,र्नर्म िथा कार्िर्वर्िहरु र्नमािण गरी कार्ािन्त्वर्नमा आईसकेका छन र केही र्नमािणकै चरणमा रहदा  नेपाि 

सरकारका िर्ि बाट जारी र्वर्भन्त्न आदशे र मागिदशिन समेिहरुका आिारमा स्थानीर् सरकारिे ित्काि कार्ि संचािन गनुि 

परररहकेो छ । संघीर् िोकिान्त्रीक ब्र्वस्था अभ्र्ासको र्स र्ारामा हार्मिे दैर्नक कार्ि सम्पादनका अर्िररक्त थप नीर्ि‚ र्नर्म  

र्नमािण गद ैअर्घ बढ्न ुपने अवस्था रहकेो छ ।  

संघीर्िाको पणूि कार्ािन्त्वर्नको क्रममा  दशे अगार्ड बर्ढरहकेो हुाँदा आगामी र्दनहरूमा बन्त्ने संघ, प्रदशे र स्थानीर् 

सरकारका अर्िकार, दार्र्त्व एवम ्र्जम्मेवारी सम्वन्त्िी थप प्रष्ट व्र्वस्थाहरु सर्हिका काननुहरुबाट र्ी िीन िहका सरकारहरुको 

अन्त्िरसम्वन्त्ि, स्रोिसािनको बााँडर्ााँड, राजश्वको पररचािन जस्िा र्वर्र्हरुमा पक्कै पर्न स्पष्ट र व्र्वर्स्थि हुाँद ैजानेछन । आज  

नागररकहरुको उििदो आवश्र्किा, चाहाना र आफ्नो टोि आाँगनमा र्वकासका गर्िर्वर्िहरु र्छटो आइपगु्न सकुन भन्त्ने जन 

इच्छािाई उर्चि िवरिे सम्बोिन गनुिपन ेचनुौर्िपणूि घडीमा हार्म छौं । नेपाि सरकारबाट  र्बभन्त्न र्शर्िकमा हामीिाई प्राप्त हुने 

र्सर्मि रकम िथा नगरको अत्र्न्त्िै सानो र सीर्मि अवस्थामा रहकेो आन्त्िररक स्रोिको दार्रा र्भर रहरे अत्र्न्त्ि सजग र 

र्ववेकपणुि कार्िका माध्र्म बाट समग्र नगरिाई समरृ्द्ध उन्त्मखु र सरु्विा सम्पन्त्न बनाउन रुििर ढंगबाट र्वकास र्नमािणका 

गर्िर्वर्ििाई अगार्ड बढाउनपुने गहन र्जम्मेवारी हामीमा रहकेो छ ।  

    नगर आरू् स्वर्ंिे बढी भन्त्दा बढी र्वर्र् र क्षेरहरुिाई समेटी  र्रार्किो दार्रामा आन्त्िररक स्रोि पररचािन गद ैआफ्नो 

समरृ्द्धका िार्ग प्रत्र्ेक नगरबासीहरुिे सक्षमिाका आिारमा स्वस्रु्िि रुपमा आरै् र्ोगदान गनि अगार्ड बढ्ने अवस्था र्सजिना 

गनिका िार्ग व्र्ापक छिर्ि, सहकार्ि र साझेदारीका साथ आन्त्िररक राजश्व, कर, दस्िरु र सेवा शलु्कका दर र दार्रािाई 

क्रमशः र्रार्किो गनुिपन ेर्नकै चनुौर्िपणूि र्जम्मेवारी समेि थर्पएको  छ ।  

 हाम्रो ५ वर् ेकार्िकािको दोश्रो बर्िमा प्रवेश गरेका हामी अझै सरुुका केही समर् ि कररव कररव नगर र वडा कार्ाििर्हरुको 

भौर्िक पवूाििारको समरु्चि व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाहका संर्न्त्र र पद्धर्िहरुको र्वकास, नगरको दीघिकार्िन सोच Vision, 
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Mission, Goal र Objective िर् गरी नगरको आवर्िक र्ोजना, र्वर्भन्त्न क्षेरगि गरुुर्ोजना िथा र्ोजनाहरु, र्वर्भन्त्न 

कार्िर्वर्ि िथा र्नदरे्शकाहरु र मापदण्डहरुको र्नमािण गरी नगरको र्दगो  र्वकास व्र्वस्थापनका आिार स्िम्भहरु िर्ार गने 

र्दशामा नै िर्ल्िन हुनपुने अवस्थाको अनभुरू्ि भइरहकेो छ ।  

           स्थानीर् सरकार सञ्चािनको अभ्र्ास साँगै नेपाि सरकारका र्वर्भन्त्न र्वर्र्गि मन्त्रािर्का मािहाि रहरे सेवा प्रवाह 

गरररहकेा स्वास््र् सेवा, कृर्र् िथा पश ुसेवा, वन, वािावरण िथा भ ू–संरक्षण सम्बन्त्िी कार्िहरु, खानेपानी व्र्वस्थापनका साना 

पवूाििारका कार्िहरु, मर्हिा, बािबार्िका, खेिकुद र्वकास सम्बन्त्िी कार्िहरु जस्िा र्वर्वि क्षेरका स्थार्नर् स्िरमा सेवा प्रवाह 

गरररहकेा र्नकार्हरु त्र्हााँ कार्िरि कमिचारीहरू र श्रोि सािन (बजेट र भौर्िक पवूाििार) सर्हि हाम्रो र्जम्वेवारी एंव दार्र्त्वमा 

हस्िान्त्िरण भएर आईरहकेा छन ्। र्स्िा सेवा र कार्िहरुको प्रवाह िथा व्र्वस्थापनका िार्ग अथि मन्त्रािर्बाट अनदुानको सीमा 

सर्हि बजेट िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सम्पर्त्त हस्िान्त्िरण सम्बन्त्िी र्नदरे्शका समेि प्राप्त भई सकेको छ । 

र्स पररर्स्थर्िमा हामीिे स्वास््र् सेवा, कृर्र् िथा पश ु सेवा, आिारभिु िथा माध्र्र्मक र्शक्षाका िार्ग र्वद्यािर्हरुको 

व्र्वस्थापन जस्िा र्वर्भन्त्न र्वर्र्गि सेवाको व्र्वस्थापन गनि नगरमा र्वर्र्गि संरचनाहरु, शाखा, उपशाखा र इकाईहरुको चसु्ि 

छररिो, सेवाग्राहीमैरी एंव र्मिव्र्र्ी व्र्वस्थापन गद ै आम नागररकमा सशुासन िथा ित्काि राहिको अनभुरु्ि र्दिाउन िार्ग 

पनुिपने भएको छ । संघीर् िोकिान्त्रीक शासन ब्र्वस्थाको हाम्रो र्ो छोटो र्ारामा आवस्र्क पने सम्पणुि नीर्ि, र्नर्म एवं संरचना 

िर्ार भई नसक्दा जे छ त्र्सै िाई उपर्ोग गरी अगार्ड बढ्नपुने संक्रमणकार्िन अवस्थामा हार्म छौं ।  एकसाथ िेरै कार्िहरुको 

र्जम्वेवारी बहन, श्रोि सािनको सीर्मििा, सेवा प्रवाहका िार्ग भौर्िक पवूाििार र जनशर्क्तहरुको न्त्र्नूिा र बढदो जन अपेक्षाका 

वीच सामान्त्जस्र्िा स्थार्पि गरी कार्ि गनिका िार्ग हामी सबै जनप्रर्िर्नर्िहरु र सेवा प्रवाहमा खर्टइ रहन ु भएका कमिचारी 

साथीहरू वीच एउटा असि र मेिर्मिाप र्कु्त नमनूा पररवारको भरू्मका र्नवािह गद ैकार्िहरुको समरू्चि बााँडर्ााँड र व्र्वस्थापन 

गररकन नगरको समरृ्द्ध र सेवा प्रवाहमा अहोरार खर्टनपुने दार्र्त्व र्सजिना भएको छ । 

            आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि र्िईएका केही आिार िथा अविम्बन गररएको र्वर्ि, प्रर्क्रर्ा 

िथा मागिदशिनहरुका बारेमा प्रस्ििु बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि मिूि: र्नम्न दस्िावेज िथा मागि दशिनिाई आिारको रुपमा 

र्िइएको छ । 

१. नेपािको संर्विान २०७२,  

२. स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४, 

३. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्र्, 

४. प्रदशे सरकार (प्रदशे नं ४) को आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्र्, 

५. रार्रिर् प्राकृर्िक श्रोि िथा र्वत्त आर्ोग, 

६. अन्त्िर- सरकारी र्बत्त ब्र्वस्थापन ऐन,२०७४ 

७.नेपाि सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त र्वत्तीर् समानीकरण र सशिि अनदुानको बजेट सीमा र व्र्वस्थाहरु,       

८. नगरस्िरीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि बाट प्राप्त मागिदशिन िथा गररएका र्नणिर्हरु, 

९. नगरपार्िकाको श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्ि, 

             गि बर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रममा समावेस गररएका कर्ि कार्िक्रम परुा गनि सर्कर्ो कर्ि वााँर्क छन ्त्र्सिाई सर्मक्षा 

गद ैवााँकी रहकेा कार्िक्रमहरुिाई आवश्र्क पहि गरर क्रमश अगाडी वढाईने छ ।  बजेट िथा कार्िक्रम िर्ारीको क्रममा केन्त्र र 

प्रदशे बाट प्राप्त बजेट सीमा र नगरपार्िकाको श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िबाट िर् गररएको सीमा र्भर रही 

वडा सर्मर्िहरु मार्ि ि वडा स्िरमा संचािन हुने आर्थिक, सामार्जक, पवूाििार र्वकास िगाएि कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको 

छिर्ि र प्राथर्मर्ककरण गरी नगरपार्िकामा प्राप्त गररएको छ । त्र्सपर्छ आर्थिक, सामार्जक, पवूाििार र्वकास, र्वपन्त्न वगि र 

प्रबििनात्मक क्षेर िर्ि का कार्िक्रमहरुको समेि अध्र्र्न गरी वडा स्िररर् प्राथर्मकिामा रहकेा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु र नेपाि 

सरकार िथा प्रदशे सरकारको िगानी र सहर्ोगमा संचािन गररने ठूिा पवूाििार र्वकासका कार्िक्रमहरु िथा साविजर्नक र्नजी 

साझेदारी अविारणामा र्नजी क्षेरको िगानीमा संचािन गनि पहि गने शहरी सरु्विा र्वस्िारका पवूाििारहरु र अन्त्र् र्वकास 

साझेदार िथा बाह्य िगानीकिािहरुको िगानीिाई प्रोत्सार्हि गरी र्नमािण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गररने ठूिा पवूाििर र्वकासका 

कार्िक्रमहरुको वगीकरण गरी प्राथर्मकिा र्निािरण गररएको छ । र्सरी सहभार्गिामिूक ढंगबाट र्वर्भन्त्न चरणहरु पार गद ैिर्ार 

भएको नीर्ि‚ कार्िक्रम िथा बजेटको स्वरुपिाई नगर कार्िपार्िकाको बैठकमा छिर्ि गरी र्स सम्मार्नि नगरसभा समक्ष 

स्वीकृर्िका िार्ग प्रस्ििु गने र्नणिर् भएको हो । 
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आगामी आलथयक बर्य २०७५/०७६ को बजेट‚ कार्यक्रम सम्बन्धी नीलिगि व्र्वस्था । 

 

 (क) राजश्व िथा श्रोि पररचािन नीलि 

१. नगरपार्िकाको आन्त्िररक श्रोिको उच्चिम पररचािनका िार्ग नेपािको संर्विान २०७२ र स्थानीर् सरकार संचािन 

ऐन २०७४ िे र्नदेर्शि गरेका कर, दस्िरु सेवा शलु्कका क्षेरहरुको दार्रा र्रार्किो गद ैनगरको श्रोि पररचािनमा सबै 

क्षेर र वगिका नगरबासीहरुिे आरु्िे आफ्नो क्षमिा अनसुार र्ोगदान गरेको महससु गने अवस्थाको र्सजिना गररनेछ । 

२. नगरपार्िकामा सेवाग्राहीहरुिे सबै र्कर्समका राजश्व, कर दस्िरु र सेवा शलु्क बझुाए पर्छ सेवाग्राहीको मोबाइिमा 

SMS  सेवाको माध्र्मबाट कर र्िरेको जानकारी सर्हि िन्त्र्वाद ज्ञापन गनि सफ्टवेर्र पद्धर्िको सुरुवाि गररनेछ ।  

३. एकीकृि सम्पर्िकर, व्र्ावसार् कर, घर बहाि कर, सवारीकर िगार्ि व्र्र्क्तगि प्रकृर्िका कर राजश्वको रेकडि 

सफ्टवेर्रमा व्र्वर्स्थि गरी एकै व्र्र्क्तिे र्िनुि बझुाउन ुपने करहरु एकै पटक बझुाउन सक्ने गरी करदािा मैरी पद्धर्िको 

स्थापना र र्वकास गररनेछ । 

४. प्राप्त हुने करको समुर्चि व्र्वस्थापनका िार्ग सम्वर्न्त्िि संघ संस्था संग सहकार्ि गररनेछ ।  

५. आन्त्िररक श्रोिका नर्ााँ क्षेरहरुको पर्हचान र र्वस्िारका िार्ग संभार्वि क्षेरहरुको र्वज्ञ समहूबाट अध्र्र्न गराई प्राप्त 

र्सर्ारीसका आिारमा उपर्कु्त र्नणिर् गररनेछ । 

 

(ख) सशुासनको प्रत्र्ाभूलि एवं सहज सेवा प्रवाह नीलि 

१. सेवाग्राहीहरूको सुर्विाका िार्ग र्डर्जटि नागररक वडापर, हले्प डेक्सको व्र्वस्था िथा सेवा र्िन आवश्र्क पने 

आवेदन र्ारमहरु Online रुपमा नगरपार्िकाको Website बाट प्राप्त गने सक्ने व्र्वस्था गररनेछ । 

२. आगार्म  बर्ि दरे्ख गैडाकोट नगरपार्िकािाई Smart City  को रुपमा र्बकर्सि गद ैिैजाने नीर्ि र्िईने छ । 

३. सेवाग्राहीहरुको सन्त्िरु्ष्ट मापन गने संर्न्त्रको स्थापना गररनेछ । 

४. नगरपार्िकामा कार्िरि कमिचारीहिाई सेवाग्राही प्रर्ि अझ बढी उत्तरदार्ी एवम ्जवार्दहेी बनाउन सीप, क्षमिा एवं 

दक्षिा अर्भबरृ्द्ध गने र्कर्समका कार्िक्रमहरु संचािन गने र सेवाग्राहीहरुिाई सहज,र्छटो छररिो रुपमा सेवा प्रवाह गने 

वािावरणको र्सजिना गररनेछ । 

५. कमिचारीहरुका हकमा नेपाि सरकारबाट कमिचारीको समार्ोजन र व्र्वस्थापनको कार्ि सम्पन्त्न भएपश्चाि् 

नगरपार्िकाको संगठन व्र्वस्थापन प्रर्िवेदनका आिारमा उर्चि िवरबाट व्र्वस्थापन गररनेछ । 

६. नगरको सम्पणूि र्ववरण झल्कने गरी भ–ूसचूना प्रणािीमा आिाररि नक्सा सर्हि नगरको पाश्र्वर्चर (प्रोर्ाइि) िर्ार 

गने, गररवी नक्साकंन सर्हिको र्ववरण िर्ार गने, नगरक्षेरमा मेर्िक ठेगाना प्रणािीमा आिाररि रहरे मागि, सडक, बाटो 

र गल्िीहरुको नामाकरण र नम्वररङ्ग गरी घर नम्वर कार्म गने कार्ि प्रारम्भ गररनेछ ।  

७. आपिकार्िन सम्पकि  नम्वरहरुको प्रकाशन गररनेछ । नगरक्षेरका सम्पणूि सरकारी र्नकार्हरु, र्वद्यािर्, संघसस्था 

उद्योग, किकारखाना, पेिोिपम्प, टोि र्वकास संस्थाहरुमा नागररकहरुिे दखे्ने गरी आपिकार्िन र्ोन सम्पकि  

नम्वरहरु (जस्िैः दमकि, एम्विुेन्त्स, अस्पिाि, नगरपार्िका, प्रहरी, र्वद्यिु आर्द) को वाि पेर्न्त्टङ गरी वा 

होर्डङ्गबोडि बनाई रार्खनेछ ।  

८. नगरक्षेर र्भरका संचार माध्र्मसाँग सहकार्ि गरी नगरवासीसाँग नगरप्रमखुिे नगरपार्िकाको र्वकास र्नमािण र सेवा 

प्रवाहको बारेमा जानकारी र्िने र्दने एवम ् नगरवासीको गनुासो सनुी सम्वोिन गनिका िार्ग हेिो मेर्र गैडाकोट 

कार्यक्रमको थािनी गररनेछ । र्सैगरी नगर र्वकास गर्िर्वर्ि र र्वपद व्र्वस्थापन सम्वन्त्िी जानकारीमिूक कार्िक्रम 

पर्न प्रारम्भ गनिका िार्ग टोि र्ि नं को व्र्वस्था गने र्नर्ि अविम्वन  गररनेछ ।  

९. जेष्ठ नागररक संरक्षण िथा सम्मान नीर्ि ल्र्ाइनेछ ।  

१०. सेबाग्राही मैरी नगरको अबिारणा बमोर्जम नगर र वडा कार्ाििर् मार्ि ि गररने सबै र्कर्समका र्सर्ारीसहरु काउन्त्टर 

प्रणािीबाट उपिब्ि गराउने गरी नगर िथा वडा कार्ाििर्हरुको भौर्िक पवूाििार व्र्वस्थापन गररनेछ । 

११. गैंडाकोटको दीघिकार्िन र्वकासको संभावनाई समेटेर नगरपार्िकाको भ-ूसचूना प्रणािी अनुसारको नक्सांकन सर्हि 

वािमैरी, वािावरणमैरी, अपाङ्गमैरी, जेष्ठ नागररकमैरी, अल्पसंख्र्क र्ौर्नक र्वशेर्िा भएका समदुार्मैरी, पणूिसाक्षर 

एवं पणूि सरसर्ाइर्कु्त, र्बकृर्ि र्बसंगर्ि र दवु्र्िशनमकु्त, सडक मानवमकु्त, वािश्रममकु्त, सवैखािे सामार्जक 

र्बभेदमकु्त, सामार्जक न्त्र्ार्संग सन्त्िरु्िि, आर्थिक, सामार्जक एवं भौर्िक र्बकासका माध्र्मबाट उत्कृष्ट आवासीर् 
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शहरको अविारणा अनरुुपको भावना समेर्टने गरी आगामी आर्थिक वर्ि र्भर ५ वर्र्िर् आवर्िक र्ोजना र्नमािण  

गररनेछ ।  

  

(ग) शहरी पूवायधार लवकास नीलि 

१. नगर र्ािार्ाि गरुु र्ोजनािाई समर् सापेक्ष अध्र्ावर्िक गद ैगरुु र्ोजनामा परेका सडकहरुको प्राथर्मकिाका आिारमा 

नगरका गौरवका र्ोजनाहरुको रुपमा बजेट र्वर्नर्ोजन गरी र्नमािण, सिुार र व्र्वस्थापन गररनेछ । 

२. सडकहरुको र्दगो व्र्वस्थापनका िार्ग नगरमा र्वशेर् ममिि संभार कोर्को स्थापना गरी कोर् मार्ि ि उपभोक्ताहरूको 

प्रत्र्क्ष सहभार्गिामा र्नर्र्मि ममिि संभारको नीर्ि अबिम्बन गररनेछ । 

३. नगरका सबै टोिहरुमा सडक संजािको र्वस्िार गररनेछ । र्वकटिा, वडाको क्षेरर्ि र गररवी  समेििाई ध्र्ान र्दई 

नगर क्षेर पवुाििार र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा जोड र्दइनेछ । 

४. नगरपार्िकाको ठूिो िनराशीको बजेट िर्क्षि समहूरुिाई साना साना टुके्र र्ोजनामा छररएकोिे अपेर्क्षि उपिब्िी 

हार्सि हुन कर्ठनाई महससु भइरहकेो सन्त्दभिमा िर्क्षि समहूको बजेटिाई र्नर्श्चि नीर्ि मापदण्ड बनाई और्चत्र्का 

आिारमा एर्ककृि ढंगबाट कार्िक्रम गने, पवूाििार र्वकास र आर्मिूक कार्िक्रमहरुमा िगानी केर्न्त्रि गने व्र्वस्था 

र्मिाईनेछ ।  

५. नगर क्षेरका सबै सडकहरुको सडक अर्िकार क्षेर  (Right of Way) र्निािरण गरी र्ववरण अध्र्ावर्िक गररनेछ । 

६. गैंडाकोट चक्रपथ र्नमािणको िार्ग र्बस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रर्िवेदन (DPR) आगामी आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ 

र्भर िर्ार गररनेछ । चक्रपथमा पने खोिा नािाहरुमा पर्क्कपिु िथा कल्भटिहरु र्नमािण गनिको िार्ग िगानी 

व्र्वस्थापन गनि प्रदशे िथा नेपाि सरकार समक्ष अनरुोि एवं पहि गररनेछ ।    

७. र्वद्यिु सरु्विा नपगुेका क्षेरहरुमा र्वद्यिुीकरण, एवम ्र्वद्यिु र्वस्िारका कार्िक्रम संचािन गररनेछ । सडक बत्तीको र्दगो 

व्र्वस्थापनका िार्ग टोिबासीहरुको सहभार्गिा सर्हि सडक बत्ती जडानका कार्िक्रम प्राथर्मकिा िोकी संचािन 

गररने नीर्ि अबिम्वन गरी उज्र्ािो नगर कार्यक्रम अर्भर्ानिाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचािनको व्र्वस्था 

र्मिाइनेछ ।  

८. खाद्ध सरुक्षा नीर्ििाई कडाइकासाथ िाग ूगररनेछ ।  

९. गै ाँडाकोट नगर िथा प्रदशे नं. ४ को झल्को आउने गरी नगरको पवूी र पर्श्चम सीमामा किात्मक स्वागिद्वार र्नमािण    

गररनेछ । उक्त स्वागिद्वार र्नमािणका िार्ग सम्बर्न्त्िि र्नकार्हरुमा िगानीका िार्ग पहि समेि गररनेछ । 

१०. उपर्कु्त िगानीकिािको पर्हचान र िगानी आकर्र्िि गरी नगरपार्िकाको पहि र सहकार्िका "कािी गण्डकीको 

पानी गै ैँडाकोटको िगानी" को दीघिकािीन अविारणा अनरुुप कािी गण्डकीमा बााँि बााँिी सरुुङ्गको माध्र्मबाट 

थमु्सीमा पावर हाउस र्नमािण गने गरी र्वद्यिु उत्पादनको आर्ोजना संभाव्र्िा अध्र्र्न िाई अगार्ड बढाईने छ । 

११. नगरका र्संचाई सरु्विा नपगुेका स्थानहरुमा स्थान र्वशेर्को उपर्कु्तिाका आिारमा र्डप ट्र्वुेि  िगार्ि उपर्कु्त 

प्रर्वर्िका साना र्संचाईका र्ोजनाहरुको प्राथर्मकिाका साथ कार्िन्त्वर्नका िार्ग आवश्र्क बजेट र्वर्नर्ोजन गररनेछ । 

१२. दवेघाटदरे्ख अमरापरुीसम्म २८ र्किो र्मटर दरूीको नारार्णी नदी र्कनारमा र्रमागि (जिमागि, सडकमागि र पैदि मागि) 

र्नमािणको र्वस्ििृ सवेक्षण र र्डजाइन गरी नेपािकै पर्हिो नमूना मागिको रुपमा संचािनको प्रर्ास गररनेछ । जसबाट 

नारार्णी नदी समेि िटबन्त्िन भई जग्गाको संरक्षण गररने नीर्ि अबिम्वन गररनेछ  । 

१३. नगरक्षेरमा नगरपार्िकाको इजाजि र्बना जग्गा र्बकास अथािि प्िर्टङ्ग गन,े भवन संरचना र्नमािण गने, स्थार्ी 

संरचनािाई अस्थार्ी भनी नगरपार्िकाबाट पानी, र्बजिुी, सरसर्ाई सेवा िगार्िका सेवा सुर्विा दरुुपर्ोगिाई 

र्नरुत्सार्हि गरी नगरपार्िकाबाट र्नमािण इजाजि र्िइ मार संरचना र्नमािण गने कार्ििाई प्रोत्साहन गनि अव उप्रान्त्ि 

उपरोक्त सेवाहरुिाई भवन इजाजि प्रणािीसंग आवद्ध गने र भवन इजाजि नर्िई र्नमािण गररएका भवनहरुमा 

नगरपार्िकािे सेवा सरु्विा रोक्का राख्ने िर्ि  गहृकार्िको थािनी गररनेछ ।   

१४. आगजर्न, डुबान, कटान, भ–ूक्षर्बाट बस्िी िथा जमीनको संरक्षणका िार्ग आवश्र्क र्ोजनाहरु िजुिमा गरी 

कार्ान्त्वर्न गररनेछ  । र्सका िार्ग र्वपद व्र्वस्थापन कोर् स्थापना सर्हि आवश्र्क बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ । 

साथ ैठूिा िटबन्त्िन र पवूाििार र्नमािणका िार्ग नेपाि सरकार िथा अन्त्र् र्वकास साझेदार र्नकार्बाट िगानीका िार्ग 

पहि एवं प्रर्त्न गररनेछ साथै वन्त्र्जन्त्िबुाट हुन सक्ने जनिनको क्षर्िको उर्चि क्षर्िपरू्ििको व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 
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१५. वडा नं. १८ को वोचोखोिाको चनुखानी, दमार र आहािेको बीचमा रहकेो कोइिाखानी, मौिाकािी मर्न्त्दरको उत्तरमा 

रहकेो कोइिाखानीको अध्र्र्न, अन्त्वेर्ण र उत्खनन गरी सञ्चािनमा ल्र्ाउन  नेपाि सरकार समक्ष पहि गररनेछ । 

१६. नगरका सबै क्षेरमा एक घर एक स्वच्छ खानेपानी धारा सवेा प्रवाहका िार्ग खानेपानीको गणुस्िर पररणक्षको 

व्र्वस्था गनि आवश्र्क ब्र्बस्था गररनेछ । 

१७. नगरपार्िकाको वडा नं २ मा रहकेो ऐर्िहार्सक पषृ्टभरु्म बोकेको भकुृटी कागज कारखाना क्षेरिाई सरकारी स्वार्मत्वमा 

ल्र्ाउनका िार्ग आवस्र्क पहि गररने छ । 

१८. नगरपार्िका कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्हरुमा सम्पणूि सेवाग्राहीहरुिाई स्वच्छ र्पउने पानीको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१९. शहरी सेवा र्वस्िारका िार्ग बजार क्षेरका उपर्कु्त स्थानहरुमा शहरी सेवा केन्त्र िथा साविजर्नक शौचािर्हरु 

साविजर्नक-र्नजी साझेदारी मोडिमा र्नमािण प्रारम्भ गररनेछ । 

२०. नगरका उपर्कु्त स्थानहरुमा साविजर्नक उद्यान र्पकर्नक स्पट, बाि उद्यान, भ्र् ुटावर जस्िा  पर्िटकीर् पवूाििारहरुको 

र्नमािण र्नजी क्षेरसंगको सहकार्िमा  गररनेछ । 

२१. वडा कार्ाििर्हरू व्र्वस्थापनका िार्ग वािावरण मैरी मोडेिका नमनूा भवनहरु र्नमािण गररनेछ । र्सका िार्ग 

आवश्र्क ब्र्बस्था गररने छ । 

२२. पवूि पर्श्चम राजमागि र आसपास हुन सक्ने दघुिटनाहरुिाई न्त्र्नीकरण गनि राजमागिका र्वर्भन्त्न स्थानमा र्स.र्स.क्र्ामेरा 

जडान गरी र्नगरानी गने र नगरपार्िका र्भर उपर्कु्त स्थानको छनौट गरी िमा सेन्त्टर  स्थापनाको िार्ग र्बशेर् पहि 

गररने छ । 

२३. नारार्णी नदी पिु परुानो र सााँघरुो  समेि भएकािे आिरु्नक एवं र्रार्किो पिु र्नरमाण िगाएि पवूि पर्श्चम 

राजमागििाई थप र्रार्किो र पैदि र्ार ुमैरी वनाउन उपर्तु्त पहि गररने छ । 

२४. सबै साविजर्नक भवनहरुिाई अपाङ्गिामैरी हुने गरी सिुार गररनेछ । 

२५. गैडाकोट १ मौिाकार्िका मंर्न्त्दर दरे्ख मर्ण मकुुन्त्दसेन दरवार स्थि हुद ैकैिास सन्त्र्ास आश्रम सम्म जोड्ने पर्िटकीर् 

पैदि मागि स्िरोन्त्नर्िका िार्ग प्रदशे िथा संघीर् सरकार संग पहि गररने छ । 

२६. नारार्णी नदीको िटिाई सनु्त्दर र आकर्िक पर्िटकीर् स्थिका रुपमा र्वकास गद ैआम नागररकको सुर्विाको िार्ग 

नारार्णी नदीको र्बर्भन्त्न र्कनारहरुमा ब्र्वर्स्थि स्नान स्थि र शवदाह स्थिको समेि र्नमािण गररने छ । 

२७. सरुर्क्षि आवास सर्हिको व्र्वर्स्थि शहरीकरणका िार्ग वस्िी र्बकास, शहरी र्ोजना िथा भवन र्नमािण सम्बन्त्िी 

आिारभिू मापदण्ड अनसुार नगरपार्िकाको भवन िथा र्ोजना मापदण्ड सम्बन्त्िी र्नदरे्शका िर्ार गररनेछ ।  

२८. शहरी आिारभिू पवूाििार संरचना र्नमािणमा वडास्िरका आिारभिू सरु्विा सिुार िथा र्बस्िारका िार्ग र्बशेर् 

प्राथर्मकिा र्दइनेछ । नगरको सनु्त्दरिा र आम सरु्विािाई ध्र्ान र्दद ैसडक मापदण्डमा समसामर्र्क पररमाजिन गदै 

िर्गने छ ।  

२९. सडक बोडि नेपािसंगको सहकार्िमा आगामी वर्ि मखु्र् सडकहरूिाई र्नर्र्मि ममिि सुिार िथा स्िरोन्त्निीका 

कार्िक्रमहरु कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

३०. नगरपार्िकािे अविम्बन गद ै आएको िागि सहभार्गिा नीर्ििाई समिामिूक र्बकासका िार्ग शहरी क्षेर, 

अििशहरी क्षेर, ग्रार्मण प्रकृर्िका क्षेर र र्वस्िाररि वडाको वगि अनसुार पवूाििार र्बकाससंग सम्बर्न्त्िि क्षेरगि 

पररर्ोजनाका िार्ग र्रक र्रक िागि सहभार्गिा अनपुाि रहने गरी कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

३१. नगरपार्िकाको स्वार्मत्वमा रहकेा  िथा साविजर्नक सरकारी जग्गाहरूमा सरकारी र र्नजी िगानी समेि प्रवद्धिन हुने गरी 

दरूगामी महत्वका ठूिा शहरी पवूाििारहरु (जस्िै:व्र्ापाररक भवन, सामदुार्र्क सभाहि, भ्र्टूावर सर्हिको खलु्िा पाकि  

जस्िा) को एर्ककृि गरूुर्ोजना िजुिमा कार्ि आगामी आर्थिक वर्ि र्भर सम्पन्त्न गने गरी कार्िक्रम प्रस्िाव गररएकोछ ।  

३२. नगरपार्िका क्षेरमा ठूिा कार्िक्रम िथा समारोहहरु आर्ोजनास्थि व्र्वस्थापन गनि अत्र्ावश्र्क भएकोिे 

नगरपार्िका पररसरमा अत्र्ािरु्नक सभागहृको र्नमािण कार्ि आगामी आर्थिक वर्ि र्भर प्रारम्भ गररनेछ । िगानीका 

िार्ग श्रोि व्र्वस्थापन गनि संभार्वि िगानीकिािको पर्हचान गरी वहुवर्ीर् र्ोजनाको रूपमा िगानी प्रविद्धनको पहि 

गररनेछ ।  

३३. भवन र्नमािण संर्हिािाई कडाईका साथ िागु गने नक्सा पासको प्रर्क्रर्ािाई सरि, सहज एवम ्सेवाग्राही मैरी बनाई 

सम्पणूि प्रर्क्रर्ा परूा भएको ३ र्दन र्भर नक्सा स्वीकृर्ि र्दने, र्नमािण अनमुर्ि र्दने िथा र्नमािण सम्पन्त्न प्रमाण पर र्दने 

व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 
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३४. भकुम्प प्रर्िरोिी संरचना र्नमािणका िार्ग र्नमािण कार्िमा संिग्न ठेकेदार/र्नमािणकमी/डकमीहरुिाई र्नर्र्मि रुपमा 

िार्िमको व्र्वस्था गने, िार्िम प्राप्त जनशर्क्तको सचूी अध्र्ावर्िक गने र िार्िम प्राप्त जनशर्क्तबाट मार सम्पणूि 

संरचना र्नमािणको प्रबन्त्ि र्मिाउने िथा घर भवन र्नमािण गदाि र्नर्र्मि रुपमा प्रार्वर्िक सपुरर्भजन गराउनपुने व्र्वस्था 

गररनेछ । 

३५.  सौर्ि उजािमा आिाररि सडकवत्ती सेवा प्रविद्धन गनि सोिार पोिमा र्नजी क्षेरको सहकार्िमा व्र्वसार्र्क र्बज्ञापन 

प्रवििन गररनेछ भने र्सबाट पररचािन हुने राजश्व सडकबर्त्त सेवाको र्नर्र्मि ममिि सम्भार िथा थप क्षेरमा सेवा 

र्बस्िार गने काममा पररचािन गररनेछ । 

३६.  वडा नं. ६ र ७ को नारार्णी नदी नर्जकको साविजर्नक खिुा चौरमा र्व.पी. अन्त्िरार्ष्टर् खेिग्राम  र्नमािणका िार्ग 

DPR िर्ार गरी र्वकासका िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ । र्सैगरी वडा नं. १३ सनुवर्ाि मैदान र वडा नं. १० र्स्थि 

संर्कु्तचोक मैदानिाई मनमोहन रंगशािाको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

३७.  नगरक्षेर र्भर रहने गरी र्वद्यिु सबस्टेशन र्नमािण गनि पहि गने िथा वडाका र्वर्भन्त्न स्थानहरुमा िान्त्सर्मिरको व्र्वस्था 

गरी आवश्वक िार पोिको मागिाई सम्बोिन गद ैर्वद्यिु र्वस्िारको कार्ििाई पणुििा र्दईनेछ । 

३८. र्स नगरपार्िकाको स्वार्मत्वमा रहकेो वडा नं २ को हाि इिाका प्रहरी कार्ाििर् रहकेो करीब ७ रोपनी जग्गामा 

अत्र्ािरु्नक गै ाँडाकोट सर्पङ कम्प्िेक्स र्नमािण गनि नगर र्वकास कोर्बाट िगानीका िार्ग प्रर्क्रर्ा अर्घ बढाइनेछ । 

 

 

(घ) आलथयक लवकास नीलि 

१. नगर क्षेरर्भर र्वर्भन्त्न खाद्यान्त्न वािी िथा नगद ेवािीका िार्ग र्वशेर् पकेट क्षेरहरु िोकी त्र्स्िा र्वशेर् क्षेरहरुको 

र्वकासका िार्ग र्वर्भन्त्न कार्िक्रमहरू सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ, र्निािररि र्वशेर् क्षेरको प्रवध्दिनका िार्ग आर् आजिन 

केर्न्त्रि सीपमिूक, जनचेिना मिूक र प्रवध्दिनात्मक गर्िर्वर्ि सञ्चािन गररनेछ । 

२. कृर्कसाँग प्रार्वर्िक कार्िक्रम अन्त्िरगिि गै ाँडाकोट नगर क्षरे र्भर व्र्ावसार्र्क रुपमा कार्ि गनै कृर्कहरुको िार्ग 

रोगहरुको र्नदान र पशपुािनमा संिग्न र्कसानहरुिाई र्नःशलु्क भेटनरी सेवा उपिब्ि गराउने व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

३.  िरकारी‚ र्िरू्ि िगाएि कृर्र्  िथा पश ुउत्पादन बाट कृर्किे र्थोर्चि िाभ प्राप्त गने वािावरण सजृना गनिका 

िागी त्र्सिा पकेट एररर्ाहरुमा कृर्र् िथा पश ुहाट बजारको ब्र्वस्था  गररनेछ । 

४. व्र्ावसार्र्क रुपमा पशपुािनमा संिग्न र्कसानहरुको िार्ग पशबुीमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न गनि 

आवश्र्क सहर्ोग गने सोच अनरुूप बीमा गदाि िाग्ने र्प्रर्मर्मको र्नर्श्चि प्रर्िशि रकम सोिभनाि अनदुान र्दने व्र्वस्था 

र्मिाइनेछ । 

५. कृर्र् िथा पशसेुवा केन्त्रहरुको श्रोि सािन र पवूाििार र्वकासमा जोड र्ददै ाँ माटो पररक्षण प्रर्ोगशािाको सरु्विा र्वस्िार 

गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । 

६. सहकारी संस्थामा रहकेो र्सप, क्षमिा र िरििािाई अन्त्र् उत्पादन मिुक िथा रोजगारी बढाउने क्षेरमा पररचािन गररने 

छ । नेपाि सरकारको भ ूउपर्ोग नीर्ििाई कडाईकासाथ िाग ूगररने छ । 

७. नगरपार्िका र्भर वसोवास गद ैआएका सकुुम्वासीहरुको समस्र्ा समािानको िार्ग आवश्र्क पहि गररने छ ।  

८. उत्पादनमिुक र स्थानीर् श्रोि सािनको प्रर्ोग हुने उद्योगहरु स्थापना र र्वकासका िार्ग र्वशेर् प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. बैदरे्शक रोजगारीमा दरे्खएका समस्र्ाहरुिाई न्त्र्रू्नकरण गद ैर्वूाहरुिाई स्वरोजगार गराउन सरकारी िथा गैर सरकारी 

र्नकार्हरु साँगको सहकार्िमा र्वर्भन्त्न रोजगार मिुक एवं सीपमिूक िार्िम कार्िक्रमहरु र उद्यमशार्ििा र्वकास 

सम्बन्त्िी गर्िर्वर्िहरु संचािनमा ल्र्ाइने छन ् । र्वूा जनशर्क्तिाई आफ्नै घर पररवार साँग रहरे उद्यमशीि 

र्क्रर्ाकिापमा िाग्न प्रेररि गद ैवैदरे्शक  रोजगारीमा  जानपुन े अवस्थाको  अन्त्त्र् गनि  क्रमशः  र्वर्भन्त्न प्रबर्िनात्मक 

र प्रेरणात्मक अर्भमानहरु चिाइने  छ । 

१०. नगरपार्िका र्भर मौिाकार्िका मर्न्त्दर, र्दव्र्िाम, कैिाशसन्त्र्ास आश्रम िगार्िका िार्मिक महत्वका अन्त्र् मठ, 

मर्न्त्दर एवं गमु्वाहरुिाई िार्मिक पर्िटन क्षेरका रुपमा र्वकास गने ध्र्ेर् अनरुुप आवश्वर्क संरक्षण, पवूाििारहरुको 

र्वकास र र्वस्िार गररनेछ ।  
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११. पर्िटनको पवूाििार र्जवीकोपाजिनको आिार भन्त्ने नाराका साथ वडा नं. ३ हर्दि, केिादी र ढोडेनी वडा नं. १८ गडम्दी र 

दमारिाई पशपुािन र नगदवेािी केन्त्रका रुपमा  र वडा नं. १६ र १७ िाई कृर्र् पर्िटन केन्त्रका रुपमा र्वकर्सि गररनेछ 

। 

१२. भरू्मको उत्पादन र उत्पादकत्व बरृ्द्ध गद ै ब्र्वसार्ीक उपर्ोग गनि सिह र भरु्मगि र्संचाई कार्िक्रमिाई प्राथर्मकिा 

साथ अगार्ड बढाईने छ । 

१३. नगरक्षेरका सम्पणूि व्र्वसार्िाई नगरपार्िकामा दिाि गनि अर्भर्ान संचािन गररनेछ । साथै पसिमा अर्नवार्ि रुपमा 

मलू्र्सचूी राख्ने व्र्वस्थािाई अर्भर्ानका रुपमा थािनी गररनेछ । 

१४. नगरक्षेर र्भर रहकेा सम्पणूि गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरुिाई नगरपार्िकामा दिाि एवं सचूीकृि गररनेछ भने 

सबै सामदुार्र्क संस्थाहरु, बािक्िव, आमा समहू, मर्हिा समहू िथा र्वर्भन्त्न र्वर्र्गि समहू हरुिाई समेि 

नगरपार्िकामा सचूीकृि गने व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

१५. शशिि अनदुानमा छुर्टएको रकम िोर्कएको र्शर्िकमा काम गदाि कुन कार्िक्रम कहााँ गने भन्त्ने सन्त्दभिमा कार्िपार्िकािे 

र्नणिर् गरे अनसुार हुनेछ ।  

१६. शशिि अनदुानका रुपमा प्राप्त हुन आएको रकम वाहके आर्थिक वर्ि ०७४/०७५ को र्वर्भन्त्न कार्िक्रममा र्वर्नर्ोर्जि 

रकम २०७५ असार मसान्त्ि सम्म खचि भई वााँर्क हुन आउने रकम कार्िपार्िकािे र्नणिर् नगदाि सम्म खचि गररने छैन ् । 

     ङ)  सामालजक लबकास िथा समावेशी िलिि कार्यक्रम    

१. समदुार् पररचािन िथा र्बकासका िार्ग नगरपार्िका क्षेरर्भर गर्ठि टोि र्बकास संस्था, आमा समहु, मर्हिा स्वर् ं

सेर्वका, वाि संरक्षण सर्मर्ि, वािक्िव, र्कसोरी समहु, जेष्ठ नागररक‚मर्हिा र्हसंा र्नगरानी समहु जस्िा समहूहरुिाई 

र्क्रर्ाशीि गराउंद ै त्र्स्िा समहूहरुको संस्थागि र्वकास एवं सशर्क्तकरण गद ैनगर क्षेरमा टोि र्बकास संस्था जस्िा 

सामार्जक संजािहरु र्नमािण गने कार्िक्रमहरु िजुिमा गरी र्नरन्त्िर कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

२. बािमैरी स्थानीर् शासन रार्रिर् रणनीर्ि २०६८ र कार्ािन्त्वर्न रणनीर्ि २०६८ अनरुुप वाि बचाउ,वाि संरक्षण, वाि 

र्वकास र वाि सहभागीिा अन्त्िगििका सम्पणुि सचूकहरु २०७५ साि चैर मसान्त्ि सम्म परुा गरी वाि मैरी नगरपार्िका 

घोर्णा कार्िक्रम प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाईने छ । 

३. वािावरणमैरी, िैर्गकमैरी, अपाङ्गमैरी िगार्ि  शहरका िार्ग हुन ु पने न्त्र्नुिम र्बशेर्िा िथा सचूक हार्सि गने 

र्कर्समबाट वडा र टोि छनौट गरी नमनुा कार्िक्रम संचािनिाई र्नरन्त्िरिा र्दद ैपणूि सरसर्ाई  र्कु्त नगर बनाउन पहि 

गररने छ  ।   

४. वडा कार्ाििर् र सामदुार्र्क भवन साविजर्नक जग्गामा र्नमािण अनमुिीका िार्ग प्रदशे र केन्त्रमा पहि गररनेछ । 

५. मर्हिा, एकि मर्हिा, वािवार्िका, दर्िि, जनजािी, अपाङ्ग, असहार्को उत्थानका िार्ग र्वपन्त्न वगि कार्िक्रम 

अन्त्िगिि स्थानीर् जनप्रर्िर्नर्ि मार्ि ि िी वगिको सशर्क्तकरणका िार्ग आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ।  

६. र्वपन्त्नवगिका कार्िक्रमिाई वर्ढ प्रभावकारी बनाउन सामार्जक सशर्क्तकरणसंग संगै आर्थिक रुपमा आत्मर्नभिर बनाउन 

आर् आजिनका कार्िक्रमिाई जोड र्दई  कार्िक्रम संचािन गनि समन्त्वर्ात्मक प्रर्ास अर्घ बढाइनेछ । 

७. सवै नगरवासीहरुिे अविम्वन गद ैआएको िमि, संस्कृिी, भेर्भरु्ा, भार्ा र पठशािाहरुको संरक्षण र प्रवििन गररने छ । 

८. नगरको उपर्कु्त स्थानमा जािीर् संग्रािर्को स्थापना गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

९. र्शक्षा, संस्कृर्ि, भार्ा, सार्हत्र्, किा, खेिकुदको र्ोजनाबद्ध र्बकास गने एवं पर्िटन क्षेरको र्वकासमा र्वर्भन्त्न 

सरोकारवािा र्नकार्हरु बीचको समन्त्वर्मा र्बर्भन्त्न कार्िक्रमहरु िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।   

१०. र्शक्षा क्षेरमा भइरहकेो नगरपार्िकाको िगानीिाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी बनाउन सम्बर्न्त्िि क्षेरगि सरकारी िथा 

गैरसरकारी र्नकार्हरुसंग समन्त्वर् गरी र्बद्यािर्हरुको शैर्क्षक गणुस्िर अर्भबरृ्द्धका िार्ग भौर्िक पवूाििार र्बकास 

िथा अन्त्र् क्षमिा र्बकाससंग सम्बर्न्त्िि क्षेरमा सहर्ोग गने नीर्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेछ । साथै सामदुार्र्क 

र्बध्र्ािर्को  र्शक्षक दरवन्त्दी र्मिानको कार्िक्रमिाई अगार्ड बढाईने छ । 

११. नेपाि र्वश्वर्वद्यािर् स्थापनाका िार्ग केन्त्र र प्रदशेमा आवश्र्क पहि गररनेछ । 

१२. नगरमा प्रार्वर्िक र्शक्षािर् स्थापनाको आवश्र्क अध्र्र्न र संचािन गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

१३. नगरक्षेरर्भरका आिारभिू िथा माध्र्र्मक र्वद्यािर्हरुको सेवा क्षेर, र्वद्याथीहरुको संख्र्ा, र्शक्षक दरवन्त्दी, 

पवूाििारको अवस्था जस्िा आिारभिू पक्षहरुको र्वशे्लर्ण गरी र्वद्यािर्हरुिाइ आवश्र्किा अनसुार समार्ोजन िथा 

स्थानान्त्िरणको नीर्ि अविम्वन गररनेछ । 
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१४. र्जल्िा समन्त्वर् सर्मर्ि साँग र्नरन्त्िर रुपमा सहकार्ि र समन्त्वर् गद ैआगार्म कार्िक्रमहरु अगाडी वढाईने छ । 

१५. नगर क्षेरको खेिकूद र्वकासका िार्ग आवश्र्क पवूाििार र्वकास एवं र्बर्भन्त्न खेिकुद कार्िक्रमहरु संचािन गनि 

खेिकुद र्वकास सर्मर्िसंगको सहकार्ििाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   

१६. खेिकुद क्षेरिाई प्रवद्धिन गने सन्त्दभिमा रार्रिर् खेिकुद पररर्द ्साँगको सहकार्िमा आगार्म वर्िमा गैंडाकोट नगरप्रमखु 

कप र्क्रकेट प्रर्िर्ोर्गिा सञ्चािन गररनेछ । 

१७. गैडाकोट नगरपार्िका वडा नं ११ मा संचार्िि र्पिौर्जघाट स्वास््र् चौकीिाई २५ शैर्ाको नगर अस्पिािको रुपमा 

र्वकास गररने छ । 

१८. जेष्ठ नागररक आरोग्र् केन्त्र स्थापनाका िार्ग उपर्कु्त स्थानको छनौट गरी जग्गाको व्र्वस्थापन कार्ि आगार्ड बढाईनेछ 

।  

१९. रार्रिर् िथा अन्त्िरार्रिर्स्िरका स्थानीर् सरकार, स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्त्िि संघसंस्थाहरुसंग भाितृ्वपणूि सम्बन्त्ि 

र्बकास िथा र्बस्िार गने कार्िक्रमहरु िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

२०. गै ाँडाकोट वडा नं. ३, ४ र ८ को भेिरघारी भन्त्ने स्थानमा गैडाकोट क्षेर्रर् रंगशािा र्नमािणार्िन खेिमैदानको 

स्िरोन्त्निीका िार्ग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

२१. गैंडाकोट वडा नं. ९ हनमुान मर्न्त्दरिाई पर्िटकीर् स्थिको रुपमा र्वकास गद ैभ्र्टूावर र्नमािणका िार्ग आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

२२. अन्त्िर मा.र्व स्िरीर् उपप्रमखु कप भर्िवि / रू्टवि प्रर्िर्ोर्गिा  बार्र्िक रुपमा गद ैजाने नीर्ि र्िइनेछ । 

२३. ऐर्िहार्सक महत्वको स्थिका रुपमा रहकेो गैंडाकोट न.पा. २ को पवूि पर्श्चम राजमागिको र्शिन्त्र्ास स्थिको र्वशेर् 

महत्व कार्म हुने गरी संरक्षण र प्रवििन गररने छ । 

२४. नगरका ५ वर्ि मनुीका बािबार्िका र ६० वर्ि मार्थका नागररकहरुिाई स्थार्नर् स्वास््र् संस्थाहरूबाट र्नःशलु्क 

स्वास््र् पररक्षणको व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

२५. पोर्ण प्रबरििन, सरुररक्षि माितृ्व, खोप कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

२६. नगरपार्िका र्भर उत्पादन हुने खाद्य वस्िहुरुको अनगुमन गरी अखाद्य वस्ि ु उत्पादनमा पणूि रुपमा प्रर्िवन्त्ि िगाई 

र्नर्न्त्रण गररनेछ । 

२७. शहरी स्वास््र् र्क्िर्नक र गाउाँघर स्वास््र् र्क्िर्नकको समुर्चि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

२८. आर्थिक र्बपन्त्निा भएका मर्हिा, र्कशोरी र बािवार्िकाहरुको स्वास््र् अवस्थािाई मध्र्नजर गद ै कुपोर्णको 

अवस्थामा सिुार ल्र्ाउने उदे्धश्र्िे बहुक्षरेीर् पोर्ण र्ोजनािाई  “सतु्केरी आमा पोलर्िो खाना” कार्िक्रमिाई 

प्राथर्मकिाका साथ कार्ािन्त्वर्न गररने छ । 

२९. गैंडाकोट नगरपार्िका र्भर रहकेो पहाडी भ-ुभागिाई मध्र्नजर गद ैएकीकृि वस्िी र्वकासको िार्ग पहि गररनेछ । 

३०. गैंडाकोट नगरपार्िकािाई सहकारी ग्रामको रुपमा र्वकास गद ैिर्गनेछ । 

३१.  र्दगो र्बकासका िक्ष्र् प्राप्त गने सम्वन्त्िमा शनु्त्र् गररवी‚ शनु्त्र् भोकमरी‚ असि स्वास््र् ‚ गुणस्िरीर् र्शक्षा‚ िैङ्र्गक 

समानिा‚ स्वच्छ पानी र सरसर्ाई‚ मर्ािदीि काम र आर्थिक बरृ्द्ध िगाएि संर्कु्त रारिसंघ बाट पाररि सन ्२०३० सम्म 

परुा गने  १७ वटा सहश्राब्दी र्बकास िक्ष हार्सि गने प्रर्ास गररने छ ।  

३२. र्बगि बर्ि दखेी प्रारम्भ गररएको समधृ्द गैडाकोट महाअर्भर्ान वर्ि आगार्म ४ वर्िको कार्िकािमा पर्न अगार्ड बढाईने 

छ । र्ो महाअर्भर्ान सम्पन्त्न गनि गैडाकोटको भरू्ममा रहवेापि हरेक संघसंस्था, क्िव, सहकारी, शैर्क्षक संघसंस्था, 

सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समहू/सर्मर्िहरु, सामदुार्र्क संस्थाहरु, टोि र्वकास संस्थाहरुिे कुनै न कुनै एक वा सो भन्त्दा 

बढी कार्ि र्नर्र्मि रुपमा गने अर्भर्ानको थािनी गरी समदृ्ध गैडाकोट महाअर्भर्ानको अर्भभारा परुा गरी स्वर्ं समधृ्द 

एवम ् ससुाँस्कृि बन्त्ने र्दशामा र्ोगदान गने, जसिे गदाि नगरपार्िकाकािे गनुिपने र्वकास व्र्वस्थापन खासगरी 

सामार्जक र्वकासका क्षेरमा अदभिू र्ोगदान पगु्ने र सहज अवस्था र्सजिना हुनेछ । नगरपार्िकाको िेटरप्र्ाडको 

िल्िो भागमा “समृध्द गैडाकोट महाअलभर्ान वर्य” िेर्खनेछ ।  

(च) वन, वािावरण, स्वास््र् र सरसफाई   

१. सर्ा (Clean) गै ाँडाकोट अर्भर्ान संचािन गररनेछ । र्स अन्त्िरगिि प्रत्र्ेक मर्हना आ– आफ्नो वडा नं. को संख्र्ा कै 

गिेको र्दनिाई सरसर्ाई उत्सवको रुपमा कार्ि गररनेछ । जस्िैः वडा नं. १ मा प्रत्र्ेक मर्हनाको १ गिे सो वडामा रहकेा 

प्रत्र्ेक टोि र्वकास संस्था, स्कुि, सरकारी कार्ाििर्, संघसंस्था, सहकारी, क्िबहरु समेिको सहभार्गिामा र्ो 
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सरसर्ाई उत्सवको आर्ोजना गररनेछ । र्ो अर्भर्ानको सरुुवाि गदाि आ– आफ्नो क्षेरका सडकहरु अर्िक्रमण गरी 

रार्खएका ठेिा, रु्टपाि, पसि, र्नमािण सामाग्रीहरु, शहरको स्वरुप र्बग्रने गरी रार्खएका होर्डङ बोडिहरु समेि स्व–

स्रू्िि रुपमा हटाइनेछ । 

२. सरसर्ाईर्कु्त नगर र्नमािणको िेर् अनरुुप प्िार्ष्टक मकु्त नगर घोर्णा गनिका िार्ग आवश्र्क कार्िर्ोजना र्नमािण गरी 

िाग ुगररनेछ । साथै एक घर दईु र्बरुवा र दईु गमिा अर्भर्ान ल्र्ाइनेछ । 

३. नगरवार्सको सुर्विाका िार्ग वस पाकि को संम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनकुा साथै नगरक्षेरर्भर नगर वस संचािन गनि 

उपर्कु्त पहि गररनेछ। 

४. नगरपार्िकािे र्नजी क्षेरको साझेदारीमा शलु्कमा आिाररि र्ोहर संकिन सेवाको सरुूवाि गनि आवश्र्क छिर्ि 

िथा परामशि गरी िर्ारी गररनेछ । 

५. वािावरणमैरी स्थानीर् शासन अनरुुप घर, वडा िथा नगर िहका आिारभिू सचूकमध्र्े आगामी आ.व.मा थप वडामा 

घरपररसर िहको आिारभिू िथा र्बकर्सि सचूक परीक्षण गरी वािावरणमैरी नमनुा टोि िथा वडा घोर्णा कार्िक्रमहरु 

संचािन गररनेछ ।  

६. हररर्ािी प्रविद्धनका िार्ग कुनै पर्न सडक आर्ोजना संचािन गदाि वकृ्षारोपण गने कामिाई आर्ोजनाको अर्नवार्ि 

कामको रुपमा एकीकृि गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । साथै र्नमािण भईसकेका सडकहरुमा समेि वकृ्षारोपण गने कार्ििाई 

र्नरन्त्िरिा र्दइनेछ ।  

७. र्स नगरिाई खलु्िा र्दशा मकु्त क्षेर घोर्णा गररएकोमा अब पूणि सरसर्ाइर्कु्त नगर र्नमािणका कार्िक्रमिाई र्नरन्त्िर 

कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।    

८. छाडा चौपार्ा िथा मिृ चौपार्ाको उर्चि व्र्वस्थापनको नीर्ि र्िइनेछ ।  

९. भि र्नकासको व्र्वस्था क्रमश व्र्वस्थापन गद ैिर्गनेछ ।  

१०. नन्त्दन सामदुार्र्क वन अन्त्िगिि रहकेो नमािणार्िन िवाह िाििाई पर्िटकीर् स्थिको रुपमा र्वकास गद ैिर्गने छ । 

११. नगरको सनु्त्दरिा वरृ्द्ध गनिका िार्ग र्वर्भन्त्न स्थानहरुमा व्र्वर्स्थि पाकि  र्नमािण कार्ििाई प्राथर्मक्ताका साथ अगाडी 

वढाईने छ । 

१२. लवशेर् सम्मान :  गैडाकोट वर्य व्र्लित्व' कार्यक्रम 

१३.   र्नम्न र्विा िथा क्षेरमा गै ाँडाकोट  वर्य व्र्लित्व कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

१४. १) गै ैँडाकोट खेिाडी लवधा वर्य व्र्लित्व   

१५. नगरक्षेर र्भरबाट रार्रिर् अन्त्िरार्रिर् रुपमा नगरको पर्हचान स्थार्पि गनि सर्ि एकजना खेिाडीिाई वर्ि उत्कृष्ट 

खेिाडीको रुपमा सम्मान गररनेछ । 

१६. २) गै ैँडाकोट उत्कृष्ट करदािा लवधा वर्य व्र्लित्व 

१७. नगरक्षेरमा वर्िभररमा सबैभन्त्दा बढी कर र्िने एक व्र्र्क्त र एक कम्पनीिाई उक्त र्विा अन्त्िरगि सम्मान गररनेछ । 

१८. ३) कमयचारी लवधा वर्य व्र्लित्व 

१९. नगरपार्िका र नगरक्षेर र्भर रहकेा र्शक्षा, र्वद्यिु, कृर्र्, स्वास््र्, खानेपानी िगार्ि प्रत्र्क्ष सेवा प्रवाह गने र्नकार्मा 

कार्िरि कमिचारीहरु मध्र्े उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गने १ जना मर्हिा र १ जना परुुर् कमिचारीिाई छनौट गरी सम्मान 

गररनेछ । 

२०. ४) गै ैँडाकोट लवलशष्ट लवधा वर्य व्र्लित्व' 

२१. किा, सार्हत्र्, र्सजिना, िमि, खोज, अनसुन्त्िान, र्वज्ञान, समाजसेवा िगार्िका क्षेरमा उत्कृष्ट र्ोगदान गने व्र्र्क्तिाई 

र्ो सम्मान प्रदान गररनेछ । 

२२. ५) गै ैँडाकोट पत्रकाररिा लवधा वर्य व्र्लित्व 

२३. वर्िभररमा गै ाँडाकोटको र्वकास परकाररिामा उत्कृष्ट र्ोगदान गने संचारकमीहरु मध्र्े १ जना मर्हिा र १ जना परुुर्िाई 

र्ो सम्मानबाट सम्मार्नि गररनेछ । 

२४. ६) गै ैँडाकोट लवद्याथी/ लबद्यािर् लवधा वर्य व्र्लित्व 

२५. नगरक्षेरका र्वर्भन्त्न र्वद्यािर्मा अध्र्र्न गरी आिरभिु िह अर्न्त्िम पररक्षा (कक्षा ८) / (SEE) परीक्षामा सवोत्कृष्ट 

अकं हार्सि गने १ जना छारा र १ छारिाई र्ो सम्मान प्रदान गररनेछ । 

२६. ७) गै ैँडाकोट र्ुवा लवधा वर्य व्र्लित्व 
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२७. स्वदशेमा रही र्वर्भन्त्न क्षेरमा र्ोगदान गने र्वुा उद्यमी व्र्र्क्तत्वहरु मध्र्े उत्कृष्ट व्र्र्क्तिाई र्ो सम्मानबाट सम्मार्नि 

गररनेछ । 

२८. ८) गै ैँडाकोट आर्ुष्मान लवधा वर्य व्र्लित्व 

२९. नगरक्षेर र्भरकर सवैभन्त्दा बढी उमेरका जेष्ठ नागररक मध्र्े एक जना मर्हिा र एक जना पुरुर्िाई र्ो सम्मानबाट 

सम्मार्नि गररनेछ 

३०. ९) गै ैँडाकोट उत्कृष्ट र्ोजना लवधा वर्य व्र्लित्व 

३१. नगरपार्िकाबाट संचार्िि र्वर्भन्त्न र्ोजना कार्िक्रमहरु मध्र्े उत्कृष्ट कार्ि गने उपभोक्ता सर्मर्ि एवं र्ोजनािाई र्ो 

सम्मान प्रदान गररनेछ । 

३२. १०) टोि लबकास ससं्था उत्कृष्ट बर्य ब्र्लित्व  

३३.     नगरपार्िकामा संचार्िि र्वर्भन्त्न टोि र्बकास संस्था मध्र्े उत्कृष्ट कार्ि गने टोि र्बकास संस्थािाई र्ो सम्मान 

प्रदान गररनेछ । 

 




