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गौर नगरपालिका 
१० औ नगरसभा  

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को नीलि िथा कार्िक्रम 

"हाम्रो अलभर्ान समदृ्धि,द्धिकास र गौर नगरको शे्रष्ठ पद्धहचान" 

 
 गौर नगरपालिकाको दशौं नगरसभाका प्रमखु अलिलथ प्रदेश साांसद माननीर् श्री बाबिुाि 
साहज्रू्, द्धिशशष्ट अलिलथज्रू्हरु, गौर नगरपालिकाका उपप्रमखु श्री शैि कुमारी साहज्रू्, रौिहट 
शिल्िाका प्रमखु शिल्िा अलिकारीज्रू्, सरुक्षा लनकार्का प्रमखुज्रू्हरु, नगरसभाका 
सदस्र्ज्रू्हरु, द्धिलभन्न कार्ाििर्का कार्ाििर् प्रमखुज्रू्हरु, नागररक समािका अग्रिज्रू्हरु, िेष्ठ 
नागररक समािका अध्र्क्ष िथा प्रलिलनलिज्रू्, नेपाि पत्रकार महासांघ रौिहटका अध्र्क्षज्रू्, 
िगार्ि सम्पूर्ि सांचारकमीलमत्रहरु एिां र्स गररमामर् सभामा द्धिलभन्न क्षेत्रबाट उपशस्थि 
अलिलथज्रू्हरु िगार्ि सम्पूर्ि आदरर्ीर् नगरिासीहरुमा हार्दिक स्िागि एिां अलभिादन गदिछु। 
 

गौर नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को नीलि िथा कार्िक्रम र्स 
गररमामर्  सभासमक्ष प्रस्ििु गनि पाउदा मिाई अत्र्न्िै खशुी िागेको छ । र्स अिसरमा 
नेपािको सांघीर् िोकिाशन्त्रक गर्िन्त्रको स्थापना र स्थानीर् स्िशासनको िालग नेपािी 
िनिािे गदै आएको ऐलिहालसक िनआन्दोिनहरुमा िीिन-बलिदान गनुिहनु े सम्पूर्ि ज्ञाि, 
अज्ञाि शद्धहदहरु प्रलि भािपूर्ि श्रिञ्जिी अपिर् गदिछु । मिुकुको साििभौलमकिा, भौगोलिक 
अखण्डिा, राद्धिर् एकिा, स्िालिनिा, स्िालभमानको कर्िन पररशस्थलिमा त्र्ाग र पररिििनको 
िालग नेितृ्ि गने व्र्शित्ि एिां सबैमा उच्च सम्मान व्र्ि गदिछु । 

 

  देशको पररिििनमा महत्िपूर्ि र्ोगदान गदै आएको गौर नगरिासीको दृढ ईच्छाशशि 
एिां हाम्र ैपािामा गौर नगरपालिकािाई स्माटि बनाउन सद्धकन्छ भन्न ेआत्मद्धिश्वास नै हाम्रो उिाि 
हो ।र्सैको बिमा द्धिगि देशख र्हााँको बालसन्दाहरु अनकेौ आपि द्धिपि एिां चनुौिीहरु सांग 
िधु्दै सम्मानको नर्ााँ नर्ााँ इलिहास खडा गदै आएको छ । अबको र्ो नर्ााँ चनुौिीको सामना 
पलन सोही अनसुार गनेछौ भन्न ेद्धिश्वास व्र्ि गनि चाहन्छु । 
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  भखिरै सम्पन्न स्थानीर् िह लनिािचनमा हामीिाई द्धिश्वास गरी भारी मििे द्धििर्ी 
गराउन ु भएका सम्पूर्ि आदरर्ीर् नगरिासीहरुिाई हार्दिक कृिज्ञिा सद्धहि िन्र्िाद र्दन 
चाहन्छु।र्स गररमामर् नगर सभाको सदस्र्को रुपमा लनिािशचि सम्पूर्ि नगरसभा 
सदस्र्ज्रू्हरुिाई हार्दिक बिाइ ज्ञापन गदिछु। हािै सम्पन्न स्थानीर् िहको लनिािचनमा 
गौरिासीको उत्साहपूर्ि सहभालगिाको िालग सम्पूर्ि मिदािा प्रलि हार्दिक आभार व्र्ि गदिछु। 
लनिािचनका बखि हामी लनिािशचि िनप्रलिलनलिहरुिे गौर नगरपालिकाको समग्र द्धिकासका िालग 
नागररकसाँग गरेका प्रलििििाहरुिाई मिुि रुपमा ल्र्ाउन म पदभार ग्रहर् गरेको पद्धहिो र्दन 
(Day One) देशख िालग परेको र्हााँहरुिाई लनिेदन गनि चाहन्छु ।  
 

  र्ो नीलि िथा कार्िक्रम र बिेट ििुिमा गदाि आम नगरिासीको चाहना, भािना र 
मागको आिारमा र्हााँको स्रोि र सामर्थर्िको भरपरु सदपुर्ोग गरी सांद्धििान र काननुिे र्दएको 
अलिकार लभत्र रही िनप्रलिलनलि एिां अगिुा व्र्शिहरुको परामशििाई समेि मागिदशिनको रुपमा 
लिएको छु । 
 

उपशस्थि महानभुाि एिां नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
 आ.ि.२०७८/०७९ को द्धिलनर्ोशिि रकम मध्रे् आम्दानी िर्ि  सांघीर् सरकारबाट प्राप्त 
द्धिलिर् सम्मालनकरर् अनदुान रकम रु.१२ करोड ८३ िाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
सम्मालनकरर् अनदुान रकम रु. ८७ िाख ६८ हिार, सांघीर् सरकारबाट प्राप्त रािश्व 
बााँडर्ााँड रकम रु.५ करोड ९३ िाख ५४ हिार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रािश्व बााँडर्ााँड 
रकम रु.५२ िाख ८१ हिार, सांघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि अनदुान रकम रु.२३ करोड ३ 
िाख ६ हिार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशिि अनदुान रकम रु १ करोड २५ िाख, सांघीर् 
सरकारबाट प्राप्त द्धिशेर् अनदुान रकम रु.१ करोड ९१ िाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त द्धिशेर् 
अनदुान रकम रु.३० िाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनदुान रकम रु.२० िाख, 
आन्िररक आर् र नगद िनसहभालगिा समेिबाट प्राप्त रकम रु.५ करोड ६४ िाख, अन्र् 
आर् (सडक बोडि नेपाि, र्लुनसेर् नेपाि, ग्रालमर् उिम द्धिप्ररे्र् आर्ोिना,प्रदेश िथा स्थानीर् 
िह क्षमिा द्धिकास कार्िक्रम) बाट प्राप्त रकम रु. ३५ िाख ५० हिार गरी िम्मा रकम 
रु.५२ करोड ८५ िाख ५९ हिार प्राप्त भएको छ । 

  त्र्स्िै द्धिलनर्ोशिि रकमको खचि अनपुाि हेदाि द्धिलिर् सम्मालनकरर् िर्ि  रु.११ करोड 
२२ िाख, ६१ हिार, रािश्व बााँडर्ााँड िर्ि  रु.६ करोड १९ िाख ८४ हिार, सशिि 
अनदुान िर्ि  रु.१६ करोड ८६ िाख, ४६ हिार द्धिशेर् अनदुान िर्ि  रु.१ करोड ३१ 
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िाख, ४२ हिार समपूरक अनदुान िर्ि  रु.२० िाख, आन्िररक आर् िर्ि  रु.५ करोड ५१ 
िाख, १८ हिार र अन्र् अनदुान िर्ि  रु.३५ िाख, ५० हिार गरी िम्मा रु.४१ करोड 
६७ िाख १ हिार खचि भएको छ।उि खचि रकम द्धिलनर्ोशिि रकमको ७१% रहेको छ। 
 

आ.ि.२०७९/०८० को बिेट स्रोिको रुपमा र्स नगरपालिकाको आन्िररक 
आम्दानी िर्ि  अनमुालनि रु.५ करोड ५3 िाख, २८ हिार द्धिलिर् सम्मालनकरर् अनदुान िर्ि  
(सांघ र प्रदेश) को  रु.१४ करोड ४६ िाख, ३७ हिार, सांघीर् सशिि अनदुान िर्ि  २१ 
करोड ६८ िाख, रािश्व बााँडर्ााँड िर्ि  (सांघ र प्रदेश) को रु. ८ करोड ५७ िाख, २३ 
हिार, द्धिशेर् अनदुान िर्ि  (सांघ र प्रदेश) को रु.३ करोड ४१ िाख, समपूरक अनदुान िर्ि  
(सांघ र प्रदेश) को रु.६० िाख गरी कुि बिेट रकम रु.५४ करोड २५ िाख ८८ हिार 
को बिेट प्रस्ििु गरेको छु। िसमध्रे् चाि ुखचि िर्ि  रु.३० करोड ८५ िाख ७२ हिार र 
पुाँिीगि खचि िर्ि  रु.२३ करोड ४० िाख १६ हिार रहेको छ । 

आदरर्ीर्नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
"हाम्रो अलभर्ान समदृ्धि,द्धिकास र गौर नगरको शे्रष्ठ पद्धहचान" िाई आत्मसाथ गदै अब 

म गौर नगरपालिकािे आ.ि.२०७९/०८० मा लिएको मखु्र् नीलि िथा कार्िक्रमहरु र्स 
गररमामर् सभा समक्ष राख्न चाहन्छु । 

क. आलथिक द्धिकास िर्ि  
१. गौर न.पा.िाई आलथिक रुपमा सबि बनाउन"सोच द्धिनाको स्रोि व्र्िस्थापन हुाँदैन" र 

"स्रोि द्धिना सोच कार्ािन्िर्न हुाँदैन" भन्न ेउदे्दश्र्िे करको दार्रािाई समर्ानकुुि सिुार 
गरी समर् सान्दलभिक बनाइने छ र करका नर्ा स्रोिहरुको खोिी गरी आन्िररक आर् 
िदृ्धि गने नीलि लिइनछे । 

२. गौर नगरपालिकाद्बारा र्स भन्दा अगाडी सबै के्षत्रमा िगाईएका करहरुमा आांशशक 
सांसोिन गरी लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  

३. स्रोि पररचािन र व्र्िस्थापनिाई र्थाथिपरक बनाउन े नीलि लिदैं सबै कर 
शशर्िकहरुिाई व्र्िशस्थि बनाई अनिाइन प्रर्ािीको माध्र्मबाट कर सांकिन गने 
प्रकृर्ािाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

४. र्स नगरपालिकामा सबै भन्दा बढी कर लिने करदािा एिां नगरिाई आलथिक रुपमा 
आत्मलनभिरिा िर्ि  िैिाने व्र्िसार्ी/उद्योगीिाई सम्मान गने कार्िक्रमको थािनी 
गररनेछ। 
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ख. कृद्धर् द्धिकास िथा पश ुसेिा िर्ि  
१. माटो पररक्षर् सद्धहि िग्गाको िगीकरर् गरी द्धिलभन्न कृद्धर् उपि पकेट के्षत्र घोर्र्ा 

(केराको पकेट द्धिकास कार्िक्रम अन्िगिि केराखेिी,उख ु खेिी र आि ु खेिी) िाई 
समर् सापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउदै कोलभड-१९ का कारर् रोिगारबाट द्धिस्थाद्धपि 
भएका नगरिासीहरुिाई कृद्धर् पेशा साँग आिि गने नीलि लिइनेछ । 

२. कृद्धर् के्षत्रिाई आिलुनकीकरर् गदै कृर्क पेशामा आिि नगरिासीहरुिाई कृद्धर्मा 
आत्म लनभिर बनाउन कृर्कहरुिारा समूहमा गररने आि,ुकेरा,उख ु खेिीिाई कृद्धर् 
प्राद्धिलिकको उपिब्ििा सद्धहि उत्कृष्ट कृद्धर् कार्ि गने कृर्कहरु प्रोत्साहन स्िरुप 
सम्मान गने नीलि लिईनेछ । 

३. कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृद्धर्िन्र् उत्पादनिाई उशचि बिारीकरर्को व्र्िस्था 
लमिाइनेछ। आिश्र्क स्थानमा कृद्धर् हाट बिार िथा कृद्धर् उपि सांकिन केन्र 
स्थापना िथा पूिाििार लनमािर् गने व्र्िस्था लमिाइनेछ । 

४. सामूद्धहक िथा सहकारी खेिी प्रर्ािीबाट कृद्धर् कार्ि गने कृर्किाई प्रोत्साद्धहि गररनेछ । 

५. कृर्कहरुको बालिनािीको िालग ऋर् उपिब्ि गराउन र लबमा गनि द्धिलिर् सांस्था साँग 
समन्िर् र सहशिकरर् गररनेछ । 

६. कृर्कहरुको िर्थर्ाांक सांकिन गरी पररचर् पत्र द्धििरर् कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईनछे। 

७. कृर्कको उत्पादन बस्िकुो द्धिक्री दरिाई सन्िलुिि राख्न शशि भण्डार (कोल्ड स्टोर) 
भिन लनमािर्मा िोड र्दईनेछ ।  

८. द्धकसानिाई सहि र सिुभ िररकािे मिखाद उपिब्ि गराउन द्धिशेर् पहि र 
सहशिकरर् गररनेछ । 

९. स्थानीर् हाट बिारमा लबक्री हनु े माछा, मास ु पसिहरुिाई व्र्िसार्मा आिि गरी 
व्र्िशस्थि बनाईनेछ । 

१०. न.पा.को प्रत्रे्क िडामा पशपुािक द्धकसानहरुको सेिा, सदु्धििाका िालग पश ु प्राद्धिलिक 
सद्धहिको टोिी पशिुनको रोग, सांक्रमर् रोकथाम गनि लनशलु्क और्िी सद्धहि पररचािन 
गररनेछ । 

११. उन्नि िािको पश ुर गोि सिुार कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

१२. कृर्कहरुिाई समार्ानकुुि िालिम, कृद्धर् पािशािाको व्र्िस्था गरी क्षमिा अलभिदृ्धि 
गररनेछ ।  
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१३. पशपुािक कृर्कहरुिाई उन्नि िािको घााँस, लबउ द्धििन द्धििरर् कार्िक्रमहरु सांचािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

१४. आिलुनक र व्र्िसाद्धर्क र्मि सांचािन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गने नीलि लिइनेछ । 

१५. कृर्किाई उन्नि लबउ द्धििरर् गने नीलि कार्ािन्िर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

१६. उख ुपकेट के्षत्रमा स्र्ािो ट्युबिेि िडान गने नीलि लिईनेछ । 

१७. व्र्िसाद्धर्क रुपमा पशपुांशक्ष पािन गने व्र्िसाद्धर्िाई अनदुानको व्र्िस्था लमिाईनछे । 

१८. व्र्िसाद्धर्क माछा पािनिाई बढािा र्दने नीलिमा िोड र्दईनेछ । 

सहकारी िर्ि ः- 
१. सहकारी सांस्थाको दिाि, अनमुलि िथा लनर्मन कार्ििाई व्र्िशस्थि गनि सहकारी ऐनिाई 

समर्ानकुुि पररमाििन गररनेछ । 

२. सहकारीको लनर्मन प्रर्ािीिाई चसु्ि दरुुस्ि बनाउदै प्रचलिि कानून द्धिपररि सांचािनमा 
रहेका सहकारी सांस्थाको दिाि खारेि गररनछे । 

३. नगरके्षत्रको सम्पूर्ि सहकारी सांस्थाको िर्थर्ाांक सांकिन गरी व्र्िशस्थि अलभिेशखकरर् 
गररनेछ । 

४. कृद्धर् समूह िथा मद्धहिा समूहहरुिाई सहकारीमा आिि हनु प्रोत्साद्धहि गररनेछ । 
 

उद्योग/िाशर्ज्र् िर्ि  
१. िघ ुिथा घरेि ुउद्योगहरुको िगि सांकिन गरी उद्योगहरुको प्रिििन र द्धिकासमा िोड 

र्दइनेछ । 

२. गररबी लनिारर्का िालग िघ ुउद्यम कार्िक्रमिाई न.पा.को हरेक िडाहरुमा द्धिस्िार गदै 
अझ बढी प्रभािकारी ढांगिे सांचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

३. कृद्धर्मा आिाररि उद्योग/व्र्िसार् स्थापना र सांचािनमा प्रोत्साद्धहि गनि उद्योग दिाि, 
नद्धिकरर् गदाि िाग्न े शलु्क र आर्मा िाग्ने करमा छुट र्दने नीलि अििम्बन 
गररनेछ। 

४. उद्योग व्र्िसार् प्रिििनका िालग उद्योग िाशर्ज्र् सांघको सहकार्िमा आगामी आ.ि.मा 
व्र्ापारमेिा/व्र्ापार महोत्सिको आर्ोिना गररनेछ । 
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५. द्धििीर् सांस्थाहरुको स्थापना एिां प्रोत्साहनमा िोड र्दईनेछ । 

६. घरेि ुउद्योगहरुिाई प्रोत्साहन र लनर्मन गररनेछ । 

  रोिगार प्रिििन िथा गररबी न्रू्लनकरर् िर्ि  
१. गौर न.पा.क्षते्रलभत्र बसोिास गने द्धिपन्न िथा गररबहरुको िर्थर्ाांक सांकिन गरी 

अलभिेशखकरर् गररनछे । 

२. िैदेशशक रोिगारबाट र्केका र नगरमा रहेका बेरोिगार र्िुाहरुको िर्थर्ाांक सांकिन 
गरी सांघ एिां प्रदेश सरकार सांग समन्िर् गरी द्धिलभन्न कार्िक्रमहरु िस्िै सीपमूिक 
िालिम र आर् आििन सम्बन्िी िालिम सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 

३. रोिगार सिृना हनु ेसीप द्धिकासमा द्धिशेर् िोड र्दईनेछ । 

४. शैशक्षक बेरोिगारहरुिाई प्राथलमकिामा राखी स्िरोिगारमिुक कार्िमा सांिग्न 
गराउन प्रोत्साद्धहि गने नीलि अििम्बन गररनेछ । 
 

सामाशिक द्धिकास नीलि 

(क) शशक्षा िर्ि ः- 
१. आलथिक िर्ि २०७९/०८० देशख सांस्थागि/लनिी द्धिद्यािर्हरु समेिको बाद्धर्िक 

िेखापरीक्षर् गररन ेप्रकृर्ाको थािनी गररनछे । 

२. नगरपालिका के्षत्रलभत्रका सबै सामदुाद्धर्क द्धिद्यािर्हरुमा एकै द्धकलसमको रांगरोगन गरी 
आिश्र्किा अनसुार शौचािर्,बगैचा,पखािि लनमािर् िथा ब्िक लबच्छर्ाउन ेसमेिका 
भौलिक पूिाििारको लनमािर् गररनेछ ।  

३. नगरपालिका के्षत्रलभत्रका सबै द्धिद्यािर्हरुको गरु्स्िर सिुार गरी समर्ानकुुि बनाउन 
शशक्षाद्धिद् िथा सांस्कृलिद्धिद् सशम्मलिि एद्धककृि शशक्षा व्र्िस्थापन र्ोिना ििुिमा 
सलमलि गिन गरी शशक्षा र्ोिना ििुिमा गररनेछ । 

४. नगरपालिका के्षत्रलभत्रका सबै द्धिद्यािर्हरुमा पूिि प्राथलमक िह देशख कक्षा ८ सम्म 
स्थानीर् द्धिर्र्को रुपमा िशज्िका/भोिपरुी भार्ाको पाठ्यक्रम अनरुुप पिनपािनको 
कार्ििाई बढािा र्दईनछे । 

५. प्राद्धिलिक शशक्षाको माध्र्मबाट दक्ष िनशशि लनमािर्को िालग ििु माध्र्ालमक 
द्धिद्यािर्मा द्धिशेर् प्राद्धिलिक िारको कक्षा सांचािन गराईनेछ । 

६. द्धिद्यािर्बाट द्धिचमै पढाई छाड्न े द्धिद्याथीहरुिाई द्धिद्यािर्मा द्धटकाई राख्न लनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक,र्दिाखािा,छात्रबलृि अनदुान एिां स्र्ालनटरी प्र्ाडको व्र्िस्था गररनेछ । 
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७. सबै सामदुाद्धर्क द्धिद्यािर्हरुमा द्धिज्ञान िथा कम्प्रू्टर प्रर्ोगशािा स्थापना िथा 
स्िरोन्निी गररनेछ । 

८. द्धिद्यािर्,शशक्षक र उत्कृष्ट द्धिद्याथीहरुको िालग आन्िररक स्रोि समेिको आिारमा 
ल्र्ापटप उपिब्ि गराउने नीलि अििम्बन गररनेछ ।  

९. गौर नलसिङ्ग क्र्ाम्पसिाई अपग्रडे गरी नगरलभत्रका द्धिद्याथीहरुका िालग सीट 
आरक्षर्को पहि कदमी गने नीलि लिईनछे । 

१०. प्राईभेट द्धिद्यािर्हरु साँग समन्िर्न गरी गररि,दलिि िथा िेहेन्दार द्धिद्याथीहरुको 
िालग लनशलु्क शशक्षाको उपिब्ि गराउन ेनीलि लिईनेछ । 

११. न्रू्न पाररश्रलमक सद्धहि पिनपािनमा सांिग्न बाि द्धिकास सहिकिािहरु, द्धिद्यािर् 
कमिचारीहरुिाई सांघीर् सरकारको लनशिि मापदण्ड बमोशिम थप प्रोत्साहन रकम 
उपिब्ि गराईनेछ। 

१२. शशक्षकहरुको कार्ि सम्पादन र द्धििाथीको उलिर्ि नलििाको आिारमा दण्ड, परुस्कार 
र सम्मानको व्र्िस्था गररनेछ । 

१३. प्रत्रे्क िडामा एक खेि मैदानको नीलि लिईनेछ ।  

१४. सर्ा, सनु्दर, हराभरा र िािािरर्मैत्री द्धिद्यािर् लनमािर्को िालग द्धिद्यािर्हरुिाई 
प्रोत्साद्धहि गररनेछ । 

१५. सम्पूर्ि द्धिद्यािर्िाई िैंलगकमैत्री, बािमैत्री र अपाङगमैत्री शैशक्षक िथा भौलिक 
पहचुर्िु िािािरर् बनाउन आिश्र्क सहकार्ि गररनेछ । 

१६. र्स नगरपालिकाका सम्पूर्ि सामदुाद्धर्क द्धिद्यािर्मा द्धििलुिर् हािरी िथा शशक्षकको 
िगबकु राख्न ेव्र्िस्था अलनिार्ि गरी िाग ुगररनेछ । 

१७. सामदुाद्धर्क लसकाई केन्रहरुिाई आिश्र्क कार्िद्धिलि बनाई व्र्िस्थापन गररनछे । 

१८. ििु नमनुा मा.द्धि गौरको लनमािर्ालिन द्धिद्यािर् भिन लनमािर् कार्ि समर्मा नै  
सम्पन्न गनि आिश्र्क पहि गररनेछ । 

(ख) स्िास्र्थर् सेिा िर्ि  
१. नगरपालिकाको िडा नां.६,७ र ८ मा बलथिङग सेन्टर सांचािनको िालग आिश्र्क 

बिेटको व्र्िस्था गररएको छ । 

२. आिारभिू स्िास्र्थर् केन्रहरुको स्िरोन्निी िथा सांस्थागि सिुार गदै गभिििी 
मद्धहिाहरुिाई स्िास्र्थर् सांस्थामै प्रसिुी गराउने व्र्िस्था लमिाईनेछ । 
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३. स्िास्र्थर् सेिा केन्रहरुमा लनशलु्क और्िी, उपकरर् र स्िास्र्थर् सामाग्रीहरुको 
लनरन्िर आपलुिि र उपर्ोगिाई सलुनिि गररनेछ । 

४. अलि द्धिपन्न िगिका व्र्िीहरुिाई सरकारी अस्पिािबाट लनशलु्क उपचारका िालग 
आिश्र्क प्रबन्ि लमिाईनेछ । 

५. गभििलि मद्धहिा बािबालिकाहरुको िालग सांचािनमा रहेको पोर्र् कार्िक्रमिाई अझ 
प्रभािकारी ढांगिे लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

६. लनिी के्षत्रबाट सांचालिि स्िास्र्थर् सांस्था, शक्िलनक एांि और्िी पसिहरुको लनरन्िर 
अनगुमन गरी सिुारका रर्नीलि िाग ुगररनेछ । 

७. नगरिासीहरुिाई रगि अभाि हनु नर्दनका िालग नेपाि रेडक्रस भिनमा 
नगरपालिकाबाट लनमािर् गररएको ब्िड बैंकको उशचि व्र्िस्थापन गरी लनर्लमि 
सांचािनमा ल्र्ाईनेछ । 

८. हरेक घर पररिारमा स्िास्र्थर्कमीको टोिी पगु्न े गरी घमु्िी स्िास्र्थर् सेिा प्रारम्भ  
गररनेछ । 

(ग) िैंलगक समानिा िथा सामाशिक समािेशशकरर् 

१. समािमा मद्धहिाहरु मालथ हनु े द्धिभेद अन्त्र् र मद्धहिाहरुको आत्म सम्मान िथा 
शशशिकरर्को िालग मेर्र साँग मद्धहिा कोशेिी कार्िक्रम सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 

२. लििक/दहेि प्रथा र खशचििो द्धििाह प्रर्ािीिाई लनरुत्साद्धहि गनि गररब असहार्को 
छोरीको द्धििाहमा सहर्ोग र सहशिकरर् गने नीलि लिईनेछ । 

३. मद्धहिा स्िर्ां सेद्धिकािे गरेको र्ोगदानको कदर गनि नगरपालिकामा कार्िरि मद्धहिा 
स्िर्ां सेद्धिकाहरुिाई सेिाप्रलि थप प्रोत्साद्धहि गररनेछ । 

४. द्धपलडि मद्धहिा िथा बािबालिकाहरुको िालग आश्रर् स्थि भिन लनमािर्को िालग 
आिश्र्क रकम लबलनर्ोिन गररएको छ । 

५. दलिि र मशुस्िम प्रिेशशका परीक्षा उिीर्ि कन्र्ाको उमेरपगुी द्धििाह भएमा कन्र्ा 
सरुक्षा र्ोिना अन्िगिि रु १० हिार उपिब्ि गराईनेछ । 

(घ) खानपेानी िथा सरसर्ाई िर्ि  
१. एक घर एक िाराको अििारर्ािाई कार्ािन्िर्मा ल्र्ाईनछे । 

२. िामखटेु्ट लनर्न्त्रर् कार्ििाई प्रभािकारी रुपमा सांचािन गररनेछ । 

३. नगरक्षेत्रलभत्रको र्ोहोरमैिा व्र्िस्थापन गनि िैण्डद्धर्ल्ड साइड लनमािर् कार्िको 
प्रद्धक्रर्ा अगाडी बढाईनेछ ।  
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४. नगरको र्ोहोर मैिा व्र्िस्थापनका िालग आिश्र्क पने सािन िथा िनशिीको 
अझ प्रभािकारी ढांगिे पररचािन गररनेछ । 

(ङ) सांस्कृलि िथा पर्िटन प्रिििन िर्ि ः 
 

१. नगरपालिकको ईलिहास, सांस्कृलि, मौलिक परम्परा र पद्धहचान समेटी िस्िीर, 
शचत्रकथा, श्रब्र्दृश्र् सामाग्री लनमािर् गररनछे । 

२. गौर बरहिा खोिामा पिु/कल्भट लनमािर् िथा सौदिर्ीकरर् गरी आन्िररक पर्िटनिाई 
आकद्धर्िि गररनेछ । 

३. र्स नगरपालिकाके्षत्र लभत्र रहेका ऐलिहालसक मि, मशन्दर, मशस्िद, मदिसा र िाि 
पोखरीहरुको सौन्दद्धर्िकरर् िथा सांरक्षर् गरी पर्िटन प्रिििनमा िोड र्दईनछे । 

४. िडा नां.२ मा सामदुाद्धर्क भिन िथा द्धििाह मण्डप लनमािर् गररनछे । 

५. मिेशको पद्धहचान झिद्धकन ेगरी साांस्कृलिक प्रिििन गने नीलि अििम्बन गररनेछ । 

६. िडा नां.५ मा रहेको किाकुञ्ज पसु्िकािर्िाई आिलुनक र सदु्धििा सम्पन्न बनाईनेछ। 

७. िालमिक, साांस्कृलिक पर्िटन प्रिििनका िालग दशै, र्दपाििी, छि, शिलिर्ा, ईद, 
बकरईद, होिी िस्िा महत्िपूर्ि पििहरुको सांरक्षर् गने नीलि लिईनछे । 

८. गौर अस्पिािमा आगामी िर्िमा मशन्दर लनमािर् कार्ि परुा गररनेछ । 

(च) र्िुा िथा खेिकुद द्धिकास िर्ि  
 

१. गौर नगरपालिकाको मटुुमा अिशस्थि गौर राईस लमििाई आगामी आलथिक िर्ि लभतै्र 
अलिग्रहर् गरी खेि मैदानको रुपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन आिश्र्क प्रद्धक्रर्ाको थािनी 
गररनेछ । 

२. नगर लभत्रका खेिाडीहरुको मनोबि बढाउन आगामी िर्ि देशख "मेयरकप" द्धक्रकेट 
टुनािमेन्ट प्रलिर्ोलगिा आर्ोिना गररनेछ । 

३. खेिाडीहरुको प्रोत्साद्धहि गनिका िालग आिश्र्क खेिकुद सामाग्रीको उपिब्ि 
गराईनेछ । 

४. राद्धिर् िथा अन्िराद्धिर् पदक प्राप्त गनि सर्ि खेिाडीहरुको प्रोत्साहन गने 
कार्िक्रमहरु ल्र्ाईनछे । 

५. िडा नां.८ मा बाि उिान (शचल्रेन पाकि ) को लनमािर् कार्ििाई लिब्रिा र्दईनछे । 

६. र्िुा रोिगारीका िालग रुपान्िरर् पररर्ोिना सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 
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(छ) उिाि  

१. मेर्र उज्र्ािो कार्िक्रम अन्िगिि सडक ित्ती िडान िथा ममिि र ५ एम्पीर्रको 
लसांगि रे्ि लमटर िडानमा ३० रू्लनट सम्म द्धिििु लनशलु्क कार्िक्रम सांचािन 
गररनेछ । 

२. नगरके्षत्र लभत्र रहेका अव्र्िशस्थि लबििु पोिहरुिाई व्र्िशस्थि गनिका िालग मेर्र 
सांग उज्र्ािो कार्िक्रम सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 

३. बााँर्ो ग्र्ााँस, द्धिद्यिुीर् चिुो (इन्डक्सन चिुो) सौर्ि उिाि िडानमा द्धिशेर् िोड 
र्दईनछे।  

 पूिाििार द्धिकास िर्ि ः 
१. नगरक्षेका सडकहरुको िगीकरर् गरी सडक सांद्धहिा मार्ि ि सडक सरुक्षा कार्ि र्ोिना 

िरुुन्ि कार्ािन्िर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

२. बलिर्ो सडक पूिाििारको िालग कच्ची सडकमिु अलभर्ान अन्िगिि सबै सडकिाई 
क्रमशः पक्कीकरर् गदै िलगनछे । 

३. प्रत्रे्क घरिाई नािा साँग िोड्न नािा लनमािर् र सडक ढिान कार्ििाई लिब्रिा 
र्दईनछे । 

४. सडक ममिि सम्भार कार्ििाई प्राथलमकिामा राशखनेछ । 

५. सबै सरकारी भिनहरुको िगि िर्ार गरी सांरक्षर् िथा ममििको व्र्िस्था लमिाईनेछ। 

६. असहार्,दलिि र द्धिपन्न िगिको िालग सरुशक्षि आिासको व्र्िस्था गने नीलि लिईनेछ । 

७. नगरपालिका लभत्र बाईपास रोड लनमािर् कार्ििाई अगाडी बढाईनेछ । 

८. राद्धिर् भिन सांद्धहिा बमोशिम भकुम्प प्रलिरोलि भिन लनमािर् गनि भिन मापदण्ड 
नीलििाई थप व्र्िशस्थि बनाईनेछ । साद्धिक लनमािर् भएका र नक्सापास नभएका 
घरहरुिाई भिन अलभिेशखकरर् िा नर्ााँ नक्सापास गदाि कशम्िमा पलन दईु िटा 
द्धिरुिा बकृ्षारोपर् गरेको प्रमार् सद्धहि पेश हनु आएमा लनमािर् सम्पन्न अनमुलि प्रदान 
गने व्र्िस्था लमिाईनछे । 

९. झोिङु्गेपिुको लनमािर् कार्ि अद्धििम्ब अगाडी बढाईनेछ । 

१०. बिारको सम्भाब्र्िा भएका िडा कार्ाििर् िा सामदुाद्धर्क भिनहरुमा क्रमशःकोशेिी 
घर स्थापना गदै िलगनेछ । 
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सूचना िथा सांचार 

१. नगरपालिकािे प्रिाह गने हरेक सेिािाई चसु्ि दरुुस्ि पारदशी िथा प्रद्धिलि मैत्री 
बनाउन आिलुनक सचुना प्रद्धिलिको प्रर्ोगमा िोड र्दइनेछ । 

२. नगरपालिकाको सािििलनक सेिा प्रिाहिाई सूचना प्रद्धिलिमा आबि गरी लछटो छररिो 
गरु्स्िरीर् र पारदशी बनाईनेछ । 

३. नगरमा द्धक्रर्ाशशि सांचारकमी र सांचार के्षत्रको क्षमिा अलभद्धिद्धि गनि आिश्र्क 
सहर्ोग एिां कार्िक्रमहरु सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 

४. पत्रपलत्रका िथा एर् एम रेलडर्ो सांचािन सम्बन्िी आिश्र्क काननु ििुिमा गररनछे । 

 शाशन्ि सरुक्षा  
 

१. नगरप्रहरीको दक्षिा क्षमिा अलभद्धिि गदै द्धिपद् व्र्िस्थापन िथा नगरपालिकािे 
आिश्र्क िानेका अन्र् सम्परु्ि कार्िमा पररचािन गने नीलि लिईनेछ । 

२. नगरिासी एिां व्र्िसार्ीहरुको सरुक्षािाई दृद्धष्टगि गरी नेपाि प्रहरीको सहकार्िमा 
शहरका महत्िपूर्ि स्थानहरुमा िडान गररएका लसलस द्धटभीहरुको ममिि सम्भार िथा 
थप आिश्र्क स्थानहरु पद्धहचान गरी थप लसलस द्धटलभ िडान कार्ििाई अगाडी बढाईन े
छ । 

 

 िन िािािरर् िथा द्धिपद व्र्िस्थापन 
 

१. ििुााँमिु अलभर्ान अन्िगिि प्रत्रे्क घर पररिारिाई इन्डक्सन चिुोको प्रर्ोग गने नीलि 
लिईनेछ । 

२. नगरपालिकाको प्रत्रे्क सडकको दबैु छेउमा मापदण्ड िोकी िकृ्षारोपर् कार्िक्रम 
अगाडी बढाईनेछ । 

३. लनर्लमि प्राकृलिक द्धिपदको रुपमा रहेको बाढी,आगिागी र शशििहरबाट बचाउन 
द्धिशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ र र्सको िालग आिश्र्क रकम द्धिलनर्ोिन गरेको छु । 

४. िििार् ु पररिििनबाट पने नकारात्मक असरहरुिाई न्रू्लनकरर्का िालग आिश्र्क 
व्र्िस्था गदै द्धिलभन्न कार्िक्रमहरु सांचािनमा ल्र्ाईनछे । 

५. िार् ु िथा ध्िनी प्रदरु्र् लनर्न्त्रर् सम्बन्िी िनचेिना मिुक कार्िक्रम सांचािनमा 
ल्र्ाईनेछ । 

६. नगरिाई स्िच्छ र सर्ा राख्न र्ोहोरमैिा प्रसोिन केन्र लनमािर् गनुि अत्र्ािश्र्क 
रहेकोिे सो कार्ि आगामी िर्िमा सम्पन्न गररनेछ । 
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७. द्धिपदबाट हनुे क्षलि न्र्लुनकरर्का िालग ित्काि राहि र उिारका कार्िमा िोड 
र्दईनछे । र्स कार्िमा नगर प्रहरी, सहर्ोगी सांस्था र सम्बशन्िि लनकार्हरुको 
पररचािनमा द्धिशेर् िोड र्दईनेछ । 

८. नगर लभत्रका द्धिपद् िोशखम क्षेत्रको नक्साांकन िथा िोशखर्िु िस्िीहरुको पद्धहचान 
गरी स्थानान्िरर्को िालग आिश्र्क प्रद्धक्रर्ाको थािनी गररनछे । 

९. नगर लभत्र बग्न ेिाि बकैर्ा नदीको बााँि कटानका कारर् नगरिासीिे भोग्न ुपरेको 
समस्र्ािाई न्रू्लनकरर् गनि सम्बन्िीि लनकार्साँग थप गहृ कार्ि गरी िाि बकैर्ा 
नदीको बााँििाई ममिि गरी व्र्िशस्थि बनाउन िोड र्दईनेछ । 

१०. िारुर् र्न्त्र सांचािन एिां व्र्िस्थापनिाई अझ प्रभािकारी बनाईनछे । 
 

सशुासन िथा सांस्थागि द्धिकास 
 

 

१. नगरलभत्रका सबै सरकारी कार्ाििर्हरुमा ई हािरी िडान गररनेछ । 

२. नगरपालिका लभत्रका सबै सािििलनक लनकार्मा नागररक सहार्िा कक्षको स्थापना 
िथा नागररक िडापत्र र सझुाि पेटीका अलनिार्ि रुपमा राख्न ु पने व्र्िस्था 
लमिाईनेछ। 

३. नगरपालिकाका सम्पूर्ि सूचनाहरुमा िनिाको पहचु परु्ािउन िेबसाईटिाई प्रभािकारी 
बनाईनेछ । 

४. प्रत्रे्क सािििलनक लनमािर्हरुको अलनिार्ि रुपमा सािििलनक सनुिुाई गररने व्र्िस्थाको 
लनरन्िरिा सद्धहि प्रभािकारी बनाईनेछ । 

५. द्धििीर् अनशुासनिाई कडाईका साथ पािना गररनेछ ।  

६. र्स गौर नगरपालिकाको रािश्व प्रशासनिाई चसु्ि दरुुस्ि िथा पारदशी बनाउन र्सै 
आलथिक िर्ि देखी सांचािनमा ल्र्ाईएको अनिाईन रािश्व सांकिन प्रर्ािीबाट नै रािश्व 
सांकिन गने िथा सेिाग्राहीिे आरु्िाई पार्क पने कुनै स्थानबाट रािश्व दाशखि गने 
व्र्िस्था लमिाईनेछ । 

७. र्स नगरपालिकािाई आिश्र्क पने िनशशि व्र्िस्थापन गनि िथा कार्ाििर्मा 
आिश्किाको आिारमा शाखा, उपशाखा र ईकाइहरु गिन गरी िनिाको काम लछटो 
र छररिो प्रिाह हनु े उदेश्र्िे र्स नगरपालिकाको सांगिन द्धिकास (OD) गरी 
कार्ािन्िर् गररनछे । 

८. नगर कार्िपालिका िथा मािहिका िडा कार्ाििर्हरुमा द्धिििुीर् सांचार सांग आबि 
हनुे अििारर्ा पेपर िेस गभरनेन्स प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीलि लिईनेछ । 
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९. गरु्स्िरीर् र राम्रो काम गने कमिचारीिाई परुस्कृि गने  र गिि िथा अनशुासनद्धहन 
कार्ि गने कमिचारीिाई दशण्डि गने नीलि लिईनेछ । 

१०. नगरपालिका अन्िगिि कार्िरि करार सेिाका कमिचारीहरुिाई कार्ि सम्पादनको 
आिारमा िलृि द्धिकासका िालग आिश्र्क नीलि िथा काननु ििुिमा गररनेछ । 

अन्त्र्मा  

िोकिाशन्त्रक द्धिलि र पिलिबाट लनमािर् गररएको नीलि िथा कार्िक्रमहरुको प्रभािकारी 
र व्र्िशस्थि कार्ािन्िर्न गनि सबै द्धिकास साझेदारहरुसाँग सहकार्ि, रचनात्मक सहर्ोग िथा 
साझेदारीको अपररहार्ििा छ । त्र्सैिे र्स सम्मालनि नगरसभा मार्ि ि समिृ गौरको 
लनमािर्को अलभर्ानमा सहकार्िको िालग सम्परु्ि सरकारी लनकार्हरु, लनिी क्षेत्र, अन्िराद्धिर् 
सांघ सांस्थाहरु, गैर सरकारी सांघ सांस्थाहरु, द्धिलभन्न द्धिकास साझेदारहरु एिां सम्परु्ि 
सरोकारबािाहरुसाँग हार्दिक अनरुोि गदिछु ।साथै आिको र्स १० औ नगरसभाको 
समदुघाटन समारोहमा उपशस्थि भई कार्िक्रमको शोभा बढाई र्दन ु हनु े प्रमखु अलिलथज्रू्, 
द्धिशशष्ट अलिलथज्रू्, अन्र् अलिलथज्रू्हरु, नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, पत्रकारलमत्रहरु, रािसेिक 
कमिचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु एिां उपशस्थि सम्पूर्ि महानभुािहरुमा पनुःएकपटक हृदर् देशख नै 
हार्दिक आभार प्रकट गदै गौर नगरपालिकाको द्धिकास र समदृ्धिका िालग सबै पक्षको 
सकारात्मक समन्िर् र सहर्ोगको आशा अपेक्षा सद्धहि र्स गररमामर् सभामा आिश्र्क 
छिर्ि स्िीकृिीका िालग र्ो नीलि िथा कार्िक्रम पेश गरेको छु । 

 

िन्र्िाद । 

 

२०७९ साि आर्ाढ १०  
 


