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घोराही उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाको पलहिो अलिवेशनमा नगरसभा समक्ष नगर प्रमुख श्री नरुिाि 

चौिरी जू्यबाट प्रसु्ति आलथिक वर्ि २०७९/०८०को नीलि िथा कार्िक्रम । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

1. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतिात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकको चौतर्फी ववकासको आकाांक्षा पूरा गनन नेपालको 

सांववधान बमोविम स्थानीय तहको वनवानचन पश्चात स्थानीय सरकारको दोश्रो कायनकालको सुरुवात सँगै ववविन्न वबषय के्षत्रसांग 

सम्बन्त्रित सरोकारवाला तथा नगरवासीहरुको अमुल्य सुझावहरुको सहयोगमा तयार गररएको घोराही उपमहानगरपावलकाको 

आवथनक वषन २०७९/०८० को वावषनक नीवत तथा कायनक्रम यस गररमामय नगर सिा समक्ष प्रसु्तत गनन पाउँदा गौरबको अनुिूवत 

गरेको छु। 

2. यस अवसरमा समािको आमुल पररवतनन र सवङ्घय लोकतान्त्रिक गणतिात्मक शासन व्यवस्था स्थापना सम्मको ववविन्न 

कालखण्डका रािनीवतक आन्दोलन, सांघषन र क्रान्त्रिहरुमा आफ्नो अमुल्य िीवन अपनण गनुनहुने समू्पणन ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रवत 

उच्च सम्मानका साथ िावपूणन श्रद्धान्िली अपनण गदनछु ।ती आन्दोलनहरुको अग्रपांन्त्रिमा रहेर नेतृत्त्व गनुन हुने अग्रिहरु प्रवत उच्च 

सम्मान ब्यि गदनछु। मुलुकको रािनीवतलाई सङ्घीय शासन प्रणाली सवहतको लोकतान्त्रिक गणतिको यस स्वरुपमा ल्याउन 

महत्वपूणन योगदान गनुनहुने अग्रि एवां घाइते योद्धाहरु तथा बेपत्ता नागररकहरु प्रवत उच्च सम्मान ब्यि गदनछु। 

3. नगर स्थापना काल देन्त्रख नगर वनमानणको ववविन्न चरणमा नेतृत्त्व गनुनहुने सबै अग्रि व्यन्त्रित्त्वहरु प्रवत उच्च सम्मान ब्यि गदै 

उहाँहरुले पुयानउनु िएको योगदानको स्मरण गनन चाहन्छु। 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

4. नेपालको सांववधान बमोविम शासन प्रणालीको नयाँ शासकीय सांरचनाका रुपमा स्थानीय सरकारको स्थापनाको पवहलो कायनकाल 

अववधमा घोराही उपमहानगरपावलकाले ववविन्न नीवतगत, कानूनी, सांरचनागत एां व व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरी कायन सम्पादन 

गदै सेवा प्रवाह र ववकास वनमानणका वक्रयाकलापहरुलाई वतब्रताका साथ अगाडी बढाउन सर्फल िएको छ। 

5. यसै वबचमा ववगत २ आवथनक वषन देन्त्रख वबश्वब्यापी महामारीको रुपमा रै्फवलएको कोरोना िाईरसबाट हाम्रो उपमहानगरपावलका 

समेत अछुतो रहन सकेन।उि ववषम पररन्त्रस्थतीमा महामारी रोकथाम,वनयिण एवां उपचारका लावग स्रोत साधन, औषधी, 

उपकरण, अन्त्रििन, िेन्टीलेटर, िनशिी व्यवस्थापन तथा पररचालन, कोविड ववरुद्धको खोप आपूवतन एवां व्यवस्थापन कायनमा 

प्रत्यक्ष, परोक्ष सहयोग गनुन हुने सांघ सरकार, प्रदेश सरकार, राप्ती स्वास्थ्य ववज्ञान प्रवतष्ठान, वनवि अस्पगताल, रािनीवतक दल, 

नागररक समाि, सांचार िगत, ववविन्न सांघ सांस्था, स्वास्थकमी लगायत समू्पणनलाई धन्यबाद वदन चाहन्छु।    

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

6. अब म यस सम्मावनत सिा समक्ष चालु आवथनक वषन सम्म हावसल िएका मुख्य मुख्य के्षत्रगत उपलब्धीहरुको समीक्षा प्रसु्तत गने 

अनुमवत चाहन्छु।  

7. स्थानीय तहको पवहलो कायनकालको पाँच वषे अवधी पूरा हुदै गदान िम्मा ८६ वटा कानूनहरु वनमानण िई कायानन्वयनमा रहेका छन 

िस मधे्य चालु आवथनक वषनमा ववविन्न के्षत्रगत ऐन १ वटा, कायनवववध ४ वटा , मापदण्ड २ वटा र वनदेवशका ३ वटा  गरी िम्मा १० 

वटा कानूनहरु वनमानण िई िनअपेक्षा अनुरुपको ववकास वनमानण एवां नागररक मैत्री सेवा प्रवाहका माध्यमबाट सुशासनको 

प्रत्यािुत गराउन कानून वनमानणको यस उपलब्धीले ववशेष टेवा पुगेको अनुिूवत गरेको छु। 

8. पवहलो स्थानीय तह वनवानचन पश्चात हाल सम्म मुख्य रुपमा िम्मा १९३ वटा स्थानीय सडकहरुमा करीव १४० वकलोवमटर सडक 

कालोपते्र , १८७ वकलोवमटर सडक ग्रािेल तथा स्तरोन्नवत‚ १५२ वकलोवमटर नयाँ सडक वनमानण, ४० वकलोवमटर सडक वनयवमत 

ममनत िएका छन िने ६७ वटा स्थानीय पुल, कलिटन वनमानण , २ वटा झोलुङे्ग पुल वनमानणले सवै वडाहरुलाई सहि सडक 

सांिालले िोडी सामाविक िीवनलाई सरल तुल्याएको छ यसले िनताको आवथनक न्त्रस्थतीमा सुधार िएको छ । 

9. नगरवासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उदे्दश्य अनुरुप  थप ३४०२ घरपररवारलाई खानेपानी सुववधा उपलब्ध िएको 

छ।यस अवधीमा ८५ वटा कुवा वनमानण, ४० वटा वडप बोररङ वनमानण िई कररव ९५ प्रवतशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुववधाको 

पहँुच पुगेको कुरा यहाँहरु वबच राख्न चाहन्छु ।  
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10. यसै वबचमा १९ वटा नयाँ पाकन  वनमानण, १ वटा स्यानेटरी ल्यान्ड वर्फल साइटको वनमानण, ५९.९१ वकलोवमटर ढल वनमानण, २८ 

वकलोवमटर नदी वनयिणको काम सम्पन्न िएको छ । 

11. वहुपवक्षय ववकासमा टेवा पुयानउने उदे्दश्यका साथ ४३ वटा कृवत्रम िलाशय वनमानण, ६३५ हेक्टर िवमन साना वसांचाई कायनक्रम 

मार्फन त वसांवचत िएको ,५ वटा वैकल्पीक उिान उत्पादनको लावग सोलार िडान र ६८ वक.मी. ववद्युत प्रसारण लाइन ववस्तार 

गररएको छ। ५ वटा सौयन उिान िवडत प्लान्ट वनमानणले वसांचाईमा सुववधा िएको र कृवष उत्पादनमा वृन्त्रद्ध लगायत पयानवरण 

सिुलन, पयान पयनटनको ववकास िई नगरवावसहरुको आवथनक तथा समाविक िीवन स्तरोन्नती िएको  छ । 

12. यस अववधमा १३ वाट खेलकुद मैदान वनमानण, १ वटा हाटबिार व्यवस्थापन,१ वटा मुि कमलरी िवन वनमानण,स्तनपान िवन  

वनमानण ‚१५ वटा नयाँ ववद्यालय िवन वनमानण, २२ वटा ववद्यालयमा नयाँ कक्षाकोठा थप वनमानण तथा ममनत २३ वटा स्वास्थ्य सांस्था 

िवन वनमानण,१ वटा योगा हल वनमानण, २ वटा किडन हल वनमानण,१ वटा ध्यान केन्द्र वनमानण, १४ वटा यातु्र प्रवतक्षालय वनमानण र ३३ 

वटा सामुदावयक िवन वनमानण िएका छन्। 

13. त्यसैगरी ८ वटा सावनिवनक शौचालय, १ वटा ववपश्यना ध्यान केन्द्र, १४ वटा मठ मन्त्रन्दर गुम्वा मदरसाहरुमा िौवतक वनमानण‚१४ 

वटा वडा कायानलय िवन वनमानण र ७ वटा वडा कायानलय िवन तथा कोठा ममनत गररएको ‚खरको छाना ववस्थापन कायनक्रम 

अिगनत हाल सम्म १४०० घरधुरी मा टीनको छाना लगाइएको छ ।यस अववधमा ३३ वकलोवमटर तारवार वनमानण‚२३ वटा िुयाँरथान 

वनमानण िएको छ िने वावलम खोला पक्की पुलको वडपीआर तयार िएको छ ।यसै गरी घोराही उपमहानगरपावलकाको आफ्नै 

प्रशासवनक िवनको लावग ठेक्का सांझौता िइ कायानन्वयनको चरणमा छ । 

14. घोराही उपमहानगरपावलकाको एवककृत सहरी ववकास योिनाको कायानन्वयन सांगै के्षत्रगत वावषनक योिनाहरु तय गरर 

कायानन्वयनमा ल्याइको छ ।यसबाट नगर वित्र गररने सबै के्षत्रका ववकास वनमानणका वक्रयाकलापहरु स्थानीय आवश्यकता एवां 

प्राथवमकता बमोविम चरणबद्ध रुपमा सम्पन्न हुने िई सबै के्षत्रको वदगो एवां सिुवलत ववकासमा सघाउ पुगे्न र समुन्नत घोराही 

वनमानण गने हाम्रो अवियानमा ववशेष बल पुगे्न वबश्वास वलएको छु। 

15. ववकास वनमानण कायनलाई सहि रुपमा सम्पन्न गनन घोराही उपमहानगरपावलकाका वडा तह सम्म घोराही उपमहानगरपावलकाको 

आफ्नै गे्रडर र रोलरको प्रयोग िएको छ । 

16. उपमहानगरपावलका स्तरीय अस्पताल स्थापनाका लावग सङ्घीय सराकार र प्रदेश सरकार सांग समन्वय गरी वडा नां ४ लक्ष्मीपुरमा 

१५ शैयाको अस्पताल वनमानणका लावग कायन अगाडी बढाइएको छ । 

17. ववपन्न नागररक वन:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने नेपाल सरकारको नीवत वमोविम असहाय, अशि र आवथनक रुपले ववपन्न 

बगनलाई मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, कलेिोको रोगको उपचारमा वनवश्चत आवथनक सहायता प्रदान गररएको छ साथै सरकारी 

अस्पतालमा वनिःशुल्क उपचारको व्यवस्था वमलाइएको छ।   

18. यस उपमहानगरपावलका के्षत्रवित्र आधारिूत स्वास्थ्य सेवा वनिःशुल्क रुपमा उपलब्ध िएको र ववशेषज्ञ सेवा प्राप्त गनन पे्रषण सेवा 

सांचालन िएको छ। 

19. सबै वलङ्ग, के्षत्र र समुदाय वित्रका आवथनक रुपले ववपन्न, शारीररक र मानवसक रुपले अशिहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध िएको 

साथै कुनै पवन नागररकलाई आकन्त्रस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट बवित हुन नवदन आवश्यक व्यवस्था वमलाइएको छ। 

20. आयुवेद उपचार र वैकन्त्रल्पक वचवकत्सा प्रणालीको समेत समुवचत प्रयोग गरी प्रवतरोधात्मक, प्रवधननात्मक, उपचारात्मक सेवामा सबै 

नागररकको सहिताका लावग रामपुर शहरी स्वास्थ्य प्रबद्धनन केन्द्र र नारायणपुर शहरी स्वास्थ्य प्रबद्धनन केन्द्र मार्फन त आयुवेद सेवा 

उपलब्ध गराइएको छ।प्रदेश सरकारसांगको सहकायनमा घोराही उपमहानगरपावलका, वडा नां. १५ उत्साह टोलमा चालु आवथनक वषन 

२०७८/०७९मा नागररक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी आयुवेवदक सेवाको वबस्तार गररएको छ।   

21. जे्यष्ठ नागररक सम्मान कायनक्रम अिगनत जे्यष्ठ नागररक घरदैलो स्वास्थ्य वशववर उपचार कायनक्रमलाई वनरिरता वददै 

स्वास्थ्यकमीको ब्यवस्था गरी ७० बषन मावथका नागररकको स्वास्थ्य पररक्षणको लावग घुम्ती टोलीको ब्यबस्था गरी िेष्ठ 

नागररकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गररएको छ। 

22. सांक्रामक महामारी रोग रै्फलन नवदन सेवा केन्द्र सम्म नै सतकन ता अपनाउनुका साथै आपतकावलन अवस्थामा तत्कालै पररचालन 

हुन सके्न गरी टोली गठन गररएको छ। साथै स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवन्त्रस्थत बनाई तथ्ाांकहरुको गुणस्तर र 

ववश्वासनीयतामा अविवृन्त्रद्ध िएको छ। 
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23. उपमहानगरवासी ववशेष गरेर वसकलसेल एनेवमया, थाले्सवमया र प्रसुती सेवाका ववरामीहरुका लावग रगत वनिःशुल्क प्रदान गनन 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको सहकायनमा नगर प्रमुख नी:शुल्क रि सांचार सेवा सांचालन गररएको छ । 

24.  सुरवक्षत सुते्करी अवियानलाई प्रोत्साहन गनन उप-महानगरपावलकाको तर्फन बाट आमा खुतु्रके बचत कायनक्रम लागु गरर प्रसुती 

अवस्थामा रु १००० उपलब्ध गराइएको छ ।   

25. आवथनक रुपले वबपन्न वगनका िन समुदायलाई आकन्त्रस्मक स्वास्थ्य सेवाको लावग सुवबधायुि अस्पताल सम्मको पांहुच ववस्तार गनन 

उपमहानगरपावलकामा एमु्बलेन्स आकन्त्रस्मक कोषको स्थापना िएको छ। 

26. वनयवमत सांचालनमा रहेका बाहय खोप केन्द्र गाउँघर न्त्रिवनकलाई थप व्यवन्त्रस्थत गररएको छ ।  

27. स्वास्थ्य सेवा तर्फन  राप्ती आँखा अस्पताल तुलसीपुरको प्रावववधक सहयोगमा ३४१ िना मोवतयावबन्दुको वनिःशुल्क शल्यवक्रया, नगर 

प्रमुख नी:शुल्क रि सांचार कायनक्रम अिगनत १६० िनालाई वनिःशुल्क रगत प्रदान, १७५ िना उपप्रमुख खुतु्रके बचत कायनक्रमबाट 

प्रत्यक्ष लािान्त्रन्वत िएका छन िने २१७८७ िना िेष्ठ नागररकले घरदैलो कायनक्रम मार्फन त घरमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनुन िएको 

छ।त्यसै्त  वपएनसी विविट कायनक्रम, वनिःशुल्क औषधी वबतरण कायनक्रम, खोप कायनक्रम , आमा सुरक्षा कायनक्रम, पररवार वनयोिन 

कायनक्रम, स्वास्थयकमीद्वारा होम आइसोलेसनमा बसेका कोविड वबरामीहरुको परामशन तथा घरिेट कायनक्रम, वचवकत्सक 

सवहतको घुम्ती टोली द्वारा कोविड वबरामीको उपचार तथा परामशन कायनक्रम सम्पन्न िएका छन।कोविड-१९ वबरुद्धको खोप 

कायनक्रम अिगनत पवहलो डोिको खोप १,६४,५९२ (एक लाख चौसठ्ठी हिार पाँच सय बैयानबे्ब)िनालाई, दोस्रो डोिको खोप 

१,४५,३२० (एक लाख पैतावलस हिार दुई सय वबस) िनालाई र बुष्टर डोि खोप ३४,४४२ (चौवतस हिार चार सय बैयावलस) 

िनालाई लगाइएको छ।  

28. कोविड-१९ को पवहलो र दोश्रो िेररयेन्टबाट वदवांगत हुनु िएका घोराही उपमहानगरवासी १२४ मृतकका पररवारलाई प्रवत मृतक 

रु.  ५० हिारका दरले िम्मा ६२ लाख रुपैया राहत प्रदान गररएको छ। 

29. पशु सेवा तर्फन  ७८ कृषक पररवारलाई मुत्र सांकलन सवहतको िकारो सुधार कायनक्रम, ३४ वटा समूहलाई ७५ प्रवतशत बोयर बोका 

ववतरण, ८०० वटा पशुपांक्षी र्फमन दतान, १४० वटा वमल्क क्यान ववतरण, २५ वटा इ-च्यापकटर ववतरण, १२०० िनालाई घाँसको ववउ 

ववतरण, ११० िना मुि कमैयालाई कुखुरा र खोर सुधार, वनम्न आय िएका १५४ पररवारलाई बाख्रा ववतरण, ७००० गाईिैसीमा 

नश्ल सुधार कायनक्रम, ४८० वटा पाठा पाठी ववतरण, १२ वटा पोखरीमा माछाका िुरा ववतरण, २१००० पशुपांक्षीलाई उपचार सेवा र 

१५० िना कृषकलाई पशु वबमामा सहिीकरण कायनक्रम सम्पन्न िएका छन्। 

30. प्रधानमांत्री रोिगार कायनक्रम अिगनत चालु आवथनक वषनमा ६८१ िना व्यन्त्रिहरु बेरोिगार सुचीमा सुवचकृत िई ९० िना 

व्यन्त्रिहरु प्रत्यक्ष रुपमा सांलग्न छन । कायनक्रम लागु िए देन्त्रख हाल सम्म १४६८ िना बेरोिगार व्यन्त्रिहरु प्रत्यक्ष रुपमा लािान्त्रन्वत 

िएका छन । 

31. कृवष तर्फन  कृवष समूह /सहकारी मार्फन त सिालन िएका साना वसचाई ६० प्रवतशत अनुदानमा  योिना ६६ वटा सिावलत, कृवष 

यान्त्रिकरण, साना औिार ५० प्रवतशत अनुदानमा १४५ िना वकसानलाई वववक्र ववतरण , ववविन्न बालीको पकेट के्षत्र वनधानरण तथा 

कायनक्रम ५० प्रवतशत  अनुदानमा ८ स्थानमा सिालन िएको छ। त्यसै गरी वीउ उत्पादन गने समूह/सहकारीहरुलाई अनुदानमा 

मूल वीउ (धान, गहु, तोरी र मसुरो) ६० प्रवतशत अनुदानमा ९ मेवटि क टन वीउ ववतरण गररएको छ। ववविन्न बालीहरुको उन्नत वीउ 

६० प्रवतशत अनुदानमा ३४५० िना कृषकहरुलाई ववतरण गररएको छ।बेमौसमी गोलिेडा खेतीको लागी र्फलाम स्ट्ि क्चर प्लावष्टक 

टनेल ७५ प्रवतशत  अनुदानमा ३५िना कृषकलाई ववतरण गररएको छ। 

32. बन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन तर्फन  सुरवक्षत आवास कायनक्रम अिगनत के्षत्र नां.१ अिगनत १८६ र के्षत्र नां.२ अिरगत ५१८ 

गरी िम्मा ७०४ घर वनमानण िएको छ। त्यसै गरी खरको छाना ववस्थापन कायनक्रम अिगनत वडा नां. १ मा ४०‚ वडा नां ६ मा ८‚ वडा 

नां. ७ मा ३५ वडा नां. ९ मा ९४‚ वडा नां. १४ मा १ र वडा नां. १७ मा ५ गरी िम्मा १८३ आवास वनमानण िएका छन िने हालसम्म 

घोराही उपमहानगरपावलकाको वडा नां. १६लाई खरको छाना मुि वडा घोषणा गररएको छ र वडा नां. १४, १५ र १७ घोषणाको 

चरणमा रहेका छन।घोराही उपमहानगरपावलका वित्र ६ स्थानमा ववपद् िोन्त्रखम नू्यवनकरणका लावग समयमा नै सूचना प्राप्त गनन 

सवकने आधुवनक पुवन सचेतना प्रणाली िडान िएको छ। वडाबाट प्राप्त वसर्फाररस र प्रहरी मुचुल्का समेतको आधारमा आगलागी, 

हुरीबतास, अवबरल वषान लगायतका ३३ वटा अवत्त ववपन्न घरधुरीलाई नगर ववपद् व्यवस्थापन कायनवववध, २०७५ बमोविम राहत 

उपलब्ध गराइएको छ। 
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33. उपमहानगरपावलका के्षत्र वित्र रहेका सरकारी िग्गा, सम्भाववत वन के्षत्र र नदी खोला वकनारामा हालसम्म १७,०१७ वटा वृक्षरोपण 

गररएको छ । ढुङ्गा,वगवि, बालुवाको उत्खनन कायनलाई व्यवन्त्रस्थत र वातावरणमैत्री बनाई प्राकृवतक स्रोतको अवनयवमत दोहनलाई 

रोकथाम गनन घोराही उपमहानगरपावलका सांवक्षप्त वातावरण तथा प्रारन्त्रम्भक वातावरणीय पररक्षण कायनवववध, २०७७ तिुनमा गरर 

लागु गररएको छ।  

34. न्यावयक सवमवतमा आवथनक वषन २०७८/०७९ मा परेका २३९ वववादका मुद्दाहरु मधे्य २१८ वटा मुद्दाहरु र्फर्छ्यौट िएका छन िने 

आवथनक वषन २०७४/०७५ देन्त्रख हालसम्म ववविन्न प्रकृतीका ७४७ वववादका मुद्दाहरु मधे्य ६५५ वटा वमलापत्र तथा र्फर्छ्यौट िएका 

छन्। 

35. सहकारी तर्फन  व्यवसावयक सहकारीहरुलाई प्रवद्धनन गने आवश्यक तावलम, अनुगमन तथा सहकारी सांस्थाका सदस्यहरुलाई 

स्वरोिगार बनाउन गैर सरकारी सांस्थाहरु सांगको सहकायनमा आवश्यक कायनक्रमहरु र सहकारी सांस्थाका ववद्यमान अवस्था 

झल्कने ब्रोसर लगायतका सामाग्री तयार गरी प्रकाशन गररएको छ।  

36. यस आवथनक वषनको अि सम्म आई पुग्दा सामाविक सुरक्षा वापत ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीको सांख्या १५४०३ रहेको छ र 

उहाँहरुले बैंक मार्फन त चालु आवथनक वषनमा रु. ५१ करोड ४० लाख ५२ बिार छ सय २५ रुपैया िुिानी प्राप्त गनुन िएको छ ।सुरु 

देन्त्रख हालसम्मका १,६०,००० वटा  व्यन्त्रिगत घटना दतान वववरणलाई वडविटाइिेशन गने कायन सम्पन्न िएको छ। हाल १९ वटै वडा 

कायानलयहरुबाट अनलाईन घटना दतान कायन सांचालन िइरहेको छ । 

37. घोराही उपमहानगरपावलका विार के्षत्रवाट वनस्कने गल्ने र्फोहर व्यवस्थापन गनन वैकन्त्रल्पक उिान प्रवद्धनन केन्द्र सँगको सांझौता 

अनुसार घोराही उपमहानगरपावलका वडा नां. १६ करौांतीडाँडामा वायोग्याँस वनमानण कायन सम्पन्न िएको छ । 

38. सरसर्फाईमा कृषक तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गनन एवककृत वधशाला वनमानण कायन घोराही उपमहानगरपावलका कपासी 

ववगया टोलमा सुरुवात िइ वनमाननावधन  प्रवक्रयामा रहेको छ। कृष्णसेन मागनको घोराही चोक देन्त्रख कटुवाखोला र घोराही पू्यठान 

सडक खण्डको नवलपुर टोल सम्म वग्रनवेल्ट वनमानण गरी हररयाली सौन्दयनताका लावग उपयुि प्रिावतका ववरुवाहरु रोवपएको छ 

। 

39. सावनिवनक स्थानमा छररएर रहेका पशु चौपायाले सडक दूघनटना र वातावरण तथा सरसर्फाईमा समस्याहरु वसिनना गरेकाले वत 

सामुदावयक पशु चौपायालाई व्यवन्त्रस्थत गनन घोराही २ चािीघाटमा गौशाला वनमानण गरी व्यवस्थापन गररएको छ। 

40. सूचना प्रवववध अिगनत सबै वडा कायानलयहरुमा सूचना प्रवववध उपकरण तथा इन्टरनेट िडान िई ववद्युतीय शासन सँग सम्बन्त्रित 

इ-सेवाहरु अनलाईन घटना दतान, अनलाईन रािस्व सांकलन लगायतका सेवाहरु वडा स्तर मै सांचालन िई सम्मावनत िनतालाई 

सहि सेवा पुयानइएको छ। सबै स्वास्थ सांस्था तथा सेवा इकाईहरुमा इनटरनेट िडान िई ररपोवटनङ तथा अन्य काममा सहिता 

िएको छ । 

41. वेबसाइट, गु्रप एस.एम.एस., वडविटल सूचना पाटी, मल्टीवमवडया, सामाविक सांिाल लगायतका माध्यमहरु प्रयोग गरर सूचना 

प्रवाहलाई प्रवािकारी बनाइएको छ । 

42. रेवडयो कायनक्रम, टेवलवििन  कायनक्रम तथा छापा लेखको माध्यमबाट सम्मावनत  िनतालाई सु-सूवचत गराउनुका साथै िनतासांग 

स्थानीय सरकारको सम्बि वबस्तार गररएको छ । 

43. आववधक रुपमा वनयवमत सावनिवनक सुनुवाईका कायनक्रमहरु सांचालन गरी सावनिवनक िवार्फदेवहता प्रवद्धनन िएको छ।  

44. ववविन्न सूचना प्रवववध प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरुको स्थापना तथा कमनचारीहरुको सूचना प्रवववध सम्बिी शीप ववकास गरी 

कायानलयको सेवाहरु सूचना प्रवववध मैत्री बनाई सुशासनको लावग ववद्युतीय शासनको प्रयोगमा िोड वदएको छ।  

45. चौमावसक तथा वावषनक रुपमा योिना तथा कायनक्रहरुको प्रगतीको सवमक्षा गरी सुधार गनुन पने पक्षहरुको पवहचान गरी नीवत तथा 

कायनक्रममा समावेश गरी कायानन्वयन िएका छन । 

46. स्थानीय तह सांस्थागत क्षमता स्वमूल्याांकन, वववत्तय िोन्त्रखम नू्यवनकरण, स्वत: प्रकाशन लगायतका सांस्थागत सुधारका कायन सम्पन्न 

िएको छ । 

47. पत्रकारहरुको क्षमता ववकास कायनक्रम र नगर रेवडयो कायनक्रमहरु सांचालन गररएको छ। वनयवमत रुपमा गुनासो व्यवस्थापनका 

लावग उपमहानगरपावलकाको आवधकाररक सामाविक सांिाल मार्फन त गुनासाहरुको ववद्युतीय माध्यमबाट सुनुवाई गररएको 

छ।यसै अवधीमा सूचना प्रवाह तथा अविलेख व्यवस्थापन सम्बिी कायनवववध, २०७७ र सावनिवनक िवार्फदेवहता प्रवद्धनन 

कायनवववध, २०७७ वनमानण गरी कायानन्वयनमा ल्याइएको छ। 
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48. उपिोिाको वहतको लावग वनयवमत बिार अनुगमन, खाद्य बसु्तको पररक्षण लगायत उपिोिा वहत सम्बिी कानून वनमानण र 

उपिोिा सचेतना कायनक्रमहरु सांचालन िएका छन्। 

49. घोराही उपमहानगरपावलका नेपालको पवहलो बालमैत्री उपमहानगरपावलका घोषणा िएको छ। मवहलाहरुका लावग वसप ववकास 

तावलम, वीउ पुवि तथा मेवशनरी औिार वबतरण कायनक्रम, लैवङ्गक वहांसा वबरुद्ध क्षमता ववकास तावलम, बेवाररसे मानव 

व्यवस्थापन, टोल ववकासका मवहलाका लावग प्रिनन स्वास्थ्य सम्बिी तावलम, सडक तथा िोन्त्रखममा रहेका बालबावलका उद्धार 

तथा पुनस्थानपना, अपाङ्गता िएका ब्यन्त्रिहरुलाई सहायक सामाग्री ववतरण, मुि कमलरीहरुलाई क्षमता अविवृन्त्रद्ध कायनक्रम, 

अपाङ्ग पररचयपत्र वबतरण कायनक्रम, िेष्ठ नागररक पररचय पत्र वबतरण कायनक्रम लगायत महत्त्वपूणन कायनक्रमहरु सांचालन िएका 

छन्। 

50. पयनटन तथा सांसृ्कती प्रवद्धनन तर्फन  गोरक्ष वसद्धरत्ननाथ मठको पुस्तकालय र प्रिात कला केन्द्रको व्यवस्थापन, थारु लोक महािारत 

कथामा आधाररत बड्कीमार नामक पुस्तक प्रकाशन, परम्परागत नृत्य एवां बािा सांरक्षणका लावग सामग्री सहयोग, कुसुन्डा 

िातीको प्रावचन कला सांसृ्कवतसांग सम्बन्त्रित सामग्री सांकलन लगायत पयनटकीय सम्पदाहरुको िानाकरीमुलक र्फोटो पोष्टर, 

बुकलेट प्रकाशन गने कायन सम्पन्न िएको छ ।थारु लोककथा बटकुही अध्ययनको क्रममा रहेको र पयनटन सूचना केन्द्र वनमानणको 

कायन सम्पन्न िएको छ। 

51. नेपाल सरकार , श्रम रोिगार तथा गररबी वनवारण मिालय र न्त्रस्वट्िरल्यान्ड सरकारको साझेदारी सम्झौता बमोविम यस 

उपमहानगरपावलकामा सांचावलत सुरवक्षत आप्रवासन कायनक्रम अिगनत बैदेवशक रोिगारमा िान चाहनेहरुका लावग सूचना तथा 

वसपमा पहँुच कायनक्रम लगायत ववववध कायनक्रमहरु सम्पन्न िएका छन ।आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा प्राप्त िएका िम्मा ४४ उिुरी 

मधे्य २० वटा समाधान िई आवथनक सहायता तथा उिुरी सहिीकरणबाट िम्मा १ करोड ४१ लाख ५० हिार रकम असुली िएको 

छ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

52. अब म आवथनक वषन २०७९।०८० को लावग अन्त्रियार गररने नीवत तथा कायनक्रम सम्मावनत सिा समक्ष प्रसु्तत गने अनुमवत चाहन्छु 

। 

53. नेपालको सांववधान, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, वदगो ववकास लक्ष्यहरु, नेपाल सरकारको पन्ध्रौ योिना मागनदशनन, सांघ तथा 

प्रदेश सरकारको मागनदशनन तथा प्राथवमकताहरु र उपमहानगरपावलकाको एवककृत सहरी ववकास योिना र आफ्नै वबवशष्ट 

सांिाव्यता एवां आवश्यिा समेतलाई आधार मानी नगरवासी आमाबुबा, वदवदबवहनी, दािुिाईहरुबाट ब्यि िएका िनचाहनाहरु 

तथा ववविन्न ववषयगत के्षत्रसांग सम्वन्त्रित सरोकारवाला तथा ववज्ञहरुवाट प्राप्त सुझावहरु समेतलाई समेटदै आवथनक वषन 

२०७९/०८० का लावग वनम्न बमोविमका नीवतहरु अबलम्बन गरेका छौां । 

54. मुल तथा उन्नत वबउ (धान, मकै, गँहु, तोरी, मसुरो, प्याि, र आलु) मा कृषकलाई वदइदै आएको ६० प्रवतशत अनुदानलाई आगामी 

आवथनक वषनमा बृद्धी गरेर ८० प्रवतशत अनुदान वदने ब्यवस्था वमलाइनेछ।कृवषमा यािीकरण गनन कृवष औिार (पावर टि ेलर, वमवन 

टि ेलर, रोटािेटर, कल्टीिेटर, ररपर, थे्रसर ) मा ५० प्रवतशत अनुदान वदइनेछ।िूवमको चिाबन्दी गरी सामूवहक खेती प्रणाली 

अपनाउने गाँउ/टोल/समूहलाई शतप्रवतशत अनुदानमा कृवष यि उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। साथै कृवष औिार ववतरण गदान 

व्यन्त्रिगत रुपमा कन्त्रम्तमा १ वबगाहा वा सो िन्दा िढी िवमनमा खेती गने कृषक र समूहगत रुपमा  कन्त्रम्तमा १० वबगाहा वा सो 

िन्दा बढी िवमनमा खेती गने कृषक समूह/सहकारीलाई प्राथवमकतामा राखी ववतरण गने ब्यवस्था वमलाइनेछ।वषे र्फलरु्फल आँप, 

वलवच, कटहर, अम्बामा समूह सहकारीलाई ५० प्रवतशत अनुदानमा ववरुवा ववतरण गररनेछ। 

55. बेमौसमी तरकारी खेतीका लावग र्फलाम स्ट्ि क्चर, प्लावष्टक टनेल तथा साधारण टनेल, कृवष साना वसँचाई कायनक्रममा वदइदै आएको 

७५ प्रवतशत अनुदानलाई ८५ प्रवतशत पुयानइनेछ। 

56. कृवष सम्बिी प्रावववधक तथा व्यवसावयक समू्पणन ज्ञान, वशप, सूचना िानकारी कृषक समक्ष सरल तथा सहि तररकाले पुयानउन 

कृवष एप प्रयोगमा ल्याइने छ।स्थायी वकसानहरुलाई वनयवमत प्रावववधक सेवा एां व ब्यवस्थापकीय टेवा पुयानउन वकसान पररचयपत्र 

कायनक्रम लागु गरी बवगनकरण गररने छ।कृवषमा उत्पादन एां व उत्पादकत्व बृद्धी गनन तथा कृवषयोग्य िूवमको अनावश्यक 

खन्त्रण्डकरण रोक्न िूवम बैंक स्थापना सम्बिी कानून वनमानण गरी िूवम बैंक मार्फन त करार खेती प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गररने 
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छ।ब्यवसावयक रुपमा खेती गने कृषक/कृषक समूहलाई वनयवमत प्रावववधक सेवा, अनुदान एां व ब्यवस्थापकीय टेवाका लावग कृवष 

ववकास कोष कायनक्रम सम्बिी कानून वनमानण गरी लागु गररनेछ। 

57. बिारको माग अनुसारको उपयुि पररमाण र गुणस्तरमा कृवष बसु्त उत्पादन गने बृहत उत्पादन के्षत्र वबकास गररने छ । यस्तो 

पकेट के्षत्रमा तुलनात्मक लाि िएका कृवष बसु्त हरुको उत्पादनलाई प्राथावमकता वदइने छ ।यस्ता के्षत्रमा प्रवववध एवां प्रावववधक 

सेवा तथा कृवष सडक ग्रावमण वबद्युतीकरण वसांचाई बिार ब्यवस्था िस्ता अन्य सुववधाहरु एवककृत रुपमा पररचालन गररनेछ । 

58. कृषकहरुको उत्पादनलाई बिार सम्म सहि पहुच पुयानउन थप तरकारी बिार एवां वबक्री कक्षको व्यवस्था वमलाइनेछ। 

59. प्रते्यक वडाको सांिाव्यता अनुसार पकेट के्षत्र वनधानरण गरी सोही अनुसारका उत्पादनलाई प्रवद्धनन गररनेछ।मसला बाली प्रवद्धनन 

गनन आवश्यक प्रवववध तथा अनुदानको व्यवस्था वमलाइनेछ। माहुरी पालक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गनन माहुरी घारमा अनुदान 

वदने व्यवस्था वमलाइनुका साथै रसिन्य बाली तथा वबरुवा रोपणलाई प्रोत्साहन गररनेछ। कागती उत्पादनका लावग सांिाववत पकेट 

के्षत्र पवहचान गरी प्रवद्धनन गररनेछ। 

60. कृवष रसायनहरुको प्रयोगबाट माटो तथा िलाशयको अबस्थामा परेको नकारात्मक प्रिाव र अन्य बातावरणीय समस्यालाई नु्यन 

गररने छ ।कृवषमा प्रयोग हुने रसायवनक वबषादी र रसायवनक मल  प्रयोगमा कमी ल्याइने छ। प्राङ्गाररक मल तथा प्राङ्गाररक 

ववषादी प्रयोग सम्बिी कृषक/कृषक समूहलाई प्रावववधक ज्ञान वदई प्राङ्गाररक मल तथा प्राङ्गाररक ववषादी प्रयोगमा िोड वदइनेछ।  

61. सांघ, प्रदेश र अिरपावलकाहरु सांगको सहयोग र सहकायनमा स्थानीय कृवष उत्पादनको सहि र सरल रुपमा वववक्र ववतरणका 

लावग ब्यवन्त्रस्थत कृवष बिार स्थापना र सांचालन गररने छ।वनवि के्षत्रसँगको सहकायन (PPE Model) मा अत्यावश्यक बसु्तको 

सांचयको लावग गोदाम घर, वशत िण्डार वनमानण एवां सांचालन गनन वनवि के्षत्र तथा सहकारी सांस्थालाई प्रोत्सावहत गररनेछ।  

62. कृवष योग्य िूवमको वनयवमत माटो पररक्षण गने ब्यवस्था वमलाईने छ । कृषकहरुलाई माटोको प्रकार गुणस्तर र हावापानी अनुकुल 

खेवत गनन एवां उवचत मात्रामा मल ववउ र वबषादीको प्रयोग गनन प्रावववधक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 

63. स्रोत तथा प्रमाणीत वीउ उत्पादन गने सहकारी तथा वनवि र्फमन केन्द्रहरुको सुदृढीकरण गरी स्तरीय ववउ उत्पादन गनन ववि बृन्त्रद्ध 

कायनक्रमलाई वनरिरता वदईने छ । 

64. कृवष तर्फन का साना ब्यवसायीक कृवष उत्पादन र ( पकेट) वबकास कायनक्रम अिगनत लसुन तरकारी, खुसाननी, मकै बालीको साना 

ब्यवसावयक कृवष उत्पादन केन्द्र वबकास कायनक्रम सांचालनलाई वनरिरता वदइनेछ । 

65. कृवष योग्य िूवममा वषन िरी वसांचाई सुववधा उपलब्ध गराउन थप िलाशय वनमानण, वडप बोररङ , स्यालो टु्यब, टु्यब वेल, वलफ्ट 

वसांचाई, थोपा वसचाई आयोिनालाई वबशेष प्राथवमकता वदइनेछ। 

66. पशुमा लगाइने ववविन्न खोप एच.एस. वव.कु्य. एर्फ.एम.डी. लाई सुवनवश्चत गदै वाख्राहरुमा वपवपआर र कुकुरहरुमा रेववि खोप लाइ 

वनशुल्क प्रदान गरर पूणन खोपमा लवगने छ । 

67. पशुहरुको उत्पादन अनुसारको पोषणलाई ध्यानमा राखी पशु आहारामा ववशेष िोड वदइने छ । वहउदे, बखे, बहुवषे, उन्नत घाँस 

ववतरण कायनक्रमलाइ वनरिरता वदइने छ ।  

68.  घाँसको परवनिनरता कम गनन  ब्यवसायी र्फमन मार्फन त िै र वटयोसेन्टी घाँसको ववि वृद्धी कायनक्रमलाई यसै वषन देखी सांचालन गररने 

छ । 

69. पररववतनत समय अनुसार प्रवववध ववस्तार, िनचेतना अविबृद्धी गनन िुनोवटक रोग अविमुखी तावलम कायनक्रम सांचालन गररने छ 

।साथै पशुसांग सम्वन्त्रित सांचावलत ब्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गरर रहेका वनकायको वनयमन,, तथ्ाङक सांकलन र 

पृष्ठपोषण गररने छ । 

70. नगर वनवमनत तालको माध्यमवाट कृषकको आय आिनन र पोषण सुधारका साथै तालहरुको सौन्दयन वढाउन वनशुल्क माछाका िुरा 

छोवडने छ ।वनवि माछा र्फमन ब्यावसायीलाई सहकायनमा पोखरी ममनत सुधार कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।  

71. आगामी आवथनक वषनमा नगरको आफ्नै वडसे्पन्सरी सवहतको प्रयोगशाला स्थापना गरर सांचालनमा ल्याइ कृषकलाई थप सेवा प्रदान 

गररनेछ । 

72. सामुदावयक कुकुरहरुको अवनयन्त्रित बृद्धी रोक्न वबशेष कायनक्रम सांचालन गररनेछ।रेववि रोग िोन्त्रखम कम गनन रेवबि वबरुद्ध 

खोप वशवबर सांचालन गररनेछ । 
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73. कृवत्रम गिानधान र प्राकृवतक गिानधान माध्यमबाट पशुहरुको नश्ल सुधार गरी पशुहरुको उत्पादन र उत्पदकत्वमा बृन्त्रद्ध गररने छ 

।कृवत्रम गिानधानकतानलाई कृवत्रम गिानधान सामग्री वनिःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।प्राकृवतक गिानधानका लावग समूह तथा र्फमनमा 

बांगुर र बोका वबतरण गररने छ । 

74.  पशुिन्य सव्च्च्छ उत्पादन उपिोग गने उपिोिाको अवधकारलाई ध्यानमा राखी मासु पसल माछा पसल, फे्रश हाउस 

सांचालकलाई अविमुन्त्रखकरण तावलमका साथै मासु िाँच ऐन कायानन्वयनमा ल्याइनेछ । 

75.  पशु आहारा गुणस्तर बृद्धीको लावग सहकायनमा साइलेि वनमानण गनन साइलेि मेवकङ मेवशन र इ-च्यापकटर मेवशन ववतरण 

गररनेछ । 

76. ग्रावमण बन्त्रस्तका कृषकलाई पशु सेवा केन्द्र मार्फन त वनिःशुल्क पशु स्वास्थ्य सेवा कायनक्रम  सांचालन गररनेछ ।  

77. “स्वस्थ पशु स्वच्छ उत्पादन” अिगनत पशु उपचार, पशु स्वास्थ्य वशवीर र वाझोपन वनवारण िस्ता डोर टु डोर  वकसानमुखी 

कायनक्रमलाई वनरिरता वदइने छ । 

78. दुग्ध अमृत हो ।स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सांरक्षण प्रबद्धनन विाररकरणका लावग वचवलङ भ्याट स्थापना गरी वमल्कक्यान ववतरण 

कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

79. इवपडेवमक रोग वनयिणलाई प्राथवमकतामा राखी आकन्त्रस्मक पशु उपचार सेवालाई वनरिरता वदइनेछ । 

80. मागमा आधाररत कायनक्रमको माध्यमबाट पशुपालनको सहिताको लावग गोठ ,खोर, िकारो सुधार कायनक्रमलाई वनरिरता 

वदइनेछ । 

81.  छररएर रहेका कृषकहरुलाई समूहको माध्यमबाट बाख्रापालन र बांगुरपालन समूह गठन गरी ब्यवसायीकरण तर्फन  उनु्मख 

गराइनेछ ।  

82. प्रयोगशाला सांचालन र बन्ध्याकरण सेवा सांचालनको लागी मेवशनरी औिार खररद गररनेछ । 

83. पशुहरुको कुपोषण हटाउन, पोषक तत्व उपलब्ध गराउन वमवनरल ब्लक र मन्त्रल्ट विटावमन ववतरण कायनक्रमलाई वनरिरता वदइने 

छ ।  

84. पशु ववमा सहविकरण लाई वनरिरता वददै वाख्रा तथा बोकाहरुमा वनिःशुल्क ववमा कायनक्रम सांचालन गररनेछ । 

85. नगरका ववविन्न वडाहरुलाई पशुपांक्षी पालनको पकेट के्षत्र घोषणा गरी कायानन्वयनमा लवगने छ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

86. सामुदावयक ववद्यालय (मदरसा, गुरुकुल समेत)हरुलाई नू्यनतम पूवानधारयुि वनाउनको लावग मा.वव., आधारिूत ववद्यालयहरुलाई 

आवश्यक पने नू्यनतम कक्षाकोठा, शौचालय खानेपानी,  तथा र्फवननचर एवम् ममनत सम्भारको समुवचत व्यवस्था क्रमश गदै नू्यनतम 

पूवानधारयुि ववद्यालय घोषणा गररनेछ । 

87. उपमहानगरपावलकाको पूणन स्वावमत्व वा अवििावकहरुको समेत साझेदारी (वप.वप.वप. मोडेल) मा आगामी शैवक्षक सत्र देन्त्रख 

घोराही उपमहानगरपावलका स्तरीय नमूना माध्यवमक ववद्यालय सिालन गनन चालु शैवक्षक सत्रमा सामुदावयक नमूना माध्यवमक 

ववद्यालय सांचालन सम्बिी कानून वनमानण गररनेछ।   

88. सामुदावयक ववद्यालयको  शैवक्षक सुधार एवां गुणस्तरीयता कायम गनन ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतले सामुदावयक ववद्यालयका 

प्र.अ. सँग कायन सम्पादन सम्झौता गने व्यवस्था वमलाइने छ।प्र.अ. ले आरु्फ मातहतका प्रते्यक वशक्षकसांग कायन सम्पादन सम्झौता 

गनुनपनेछ।कायन सम्पादन सम्झौतालाई वशक्षकको वृवत्त ववकाससँग आवद्ध गररनेछ।सामुदावयक ववद्यालयका प्र.अ.हरुको प्र.अ. 

ित्ता नू्यन रहेकोले आवश्यक हेररे्फर गररनेछ। 

89. रावष्टि य वशक्षा नीवतले सम्बोधन गरे बमोविम ५ वषे नगर वशक्षा योिना तयार गने र नगरस्तरीय सांस्थागत तथा सामुदावयक 

ववद्यालयको समग्र वसु्त न्त्रस्थती स्पष्ट देन्त्रखने गरी ववद्यालय प्रोर्फाइल तयार गररनेछ ।  

90. खेलकुदको समग्र ववकासका लावग नगरस्तरीय खेलकुद सवमवत गठन गररनेछ साथै खेलका माध्यमबाट घोराहीको वचनारी 

रै्फलाउन र खेलाडीहरुको ववकास गनन ववद्यालय, वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय मेयर कप रु्फटबल, उपमेयर कप छात्रा िवलबल, 

वक्रकेट, ब्याडवमन्टन, राष्टि पती रवनङ वसल्ड लगायतका ववविन्न ववधाका खेलहरुलाई प्राथवमकता वदई सांचालन गररनेछ ।  

91. ववद्यालय पररसरलाई वातावरणमैत्री बनाउन पररसर वररपरर हररयाली प्रवद्धनन कायनक्रम सांचालन गररनेछ। साथै ववद्यालय पररसर 

वररपरर सुती, चुरोट, मवदरा तथा िांक रु्फड ववस्थापन कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।  
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92. कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गने ववद्याथीहरुको लावग रुवच र खुवी अनुसार उपयुि लक्ष्य पवहचान गनन सक्षम वनाउन बृवत्तमागन 

वनदेशन कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।बृवत्त छनौट तथा रोिगारी प्राप्तीमा सहयोग पुयानउन रोिगार मेलाको आयोिना गररनेछ । 

93. घोराही उपमहानगरपावलकामा स्थायी बसोबास िएका सामुदावयक ववद्यालयबाट कक्षा १० र कक्षा १२को पररक्षामा उच्च अांक 

प्राप्त गरी उच्च वशक्षामा एम.वब.वब.एस अध्ययन गने  मधे्य १ (एक) िना छात्र र १ (एक) िना छात्रा गरर िम्मा २(दुई) िनालाई 

िनही रु. ५,००,०००|-(पाँच लाख) र वब.ई. अध्ययन गने १ (एक) िना छात्र र १ (एक) िना छात्रा गरर िम्मा २ (दुई) िनालाई 

िनही रु. ३,००,०००।- ( वतन लाख) का दरले प्रोत्साहन स्वरूप नगद उपलब्ध गराउने कायनक्रमलाई आगामी आवथनक वषनमा पवन 

वनरिरता वदइनेछ। 

94. सामुदावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई वनिःशुल्क स्यानेटेरी प्याड ववतरण कायनक्रमलाई आगामी वषनमा पवन वनरिरता 

वदइनेछ।ववद्यालय िाने उमेर समूहका सबै बालबावलकालाई ववद्यालय िनान अवियानमा सघाउ पुयानउन सामुदावयक ववद्यालय िनान 

अवियान सांचालन गररनेछ। 

95. रावष्टि य, के्षत्रीय र अिरानवष्टि य खेलकुद प्रवतयोवगतामा सहिागी िई पदक प्राप्त गने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गने नीवतलाई वनरिरता 

वदइनेछ। 

96. प्रारन्त्रम्भक कक्षामा पढाई सीप ववकास कायनक्रम र मातृिाषामा वशक्षण अांगे्रिी माध्यमबाट समेत वसकाइ गने कायनक्रमहरु सांचालन 

गररनेछ।माध्यवमक वशक्षामा  पहँुच तथा वटकाउ दर बढाउन कायनक्रमहरु ल्याइनेछ। 

97. स्थापना िएका ववज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको सृदवढकरण तथा थप ववज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको स्थापनाको 

लावग िोड वदइनेछ। 

98. ५ वषन मुवन उमेर समूहका सवै बालबावलकालाई प्रारन्त्रम्भक बालवशक्षाको अवसर प्रदान गनन ववद्यालय सांरचना वित्र प्रारन्त्रम्भक बाल 

वशक्षा सांचालन गररने छ । कक्षा १ िन्दा तल कन्त्रम्तमा एउटा कक्षा नघट्ने गरी तीन तह सम्म सम्भव िए सम्म अवििावकहरु 

सांगको साझेदारीमा प्रारन्त्रम्भक बाल वशक्षा सांचालन गने व्यवस्था वमलाइनेछ । 

99. प्रारन्त्रम्भक बालवशक्षालाई व्यवन्त्रस्थत रुपमा सांचालनका लावग आवश्यक पने शैवक्षक सामग्री  तथा सुववधा सम्पन्न कक्षाकोठा 

व्यवन्त्रस्थत गररनेछ ।  

100. बालववकास वशक्षकहरुका लावग क्षमता अविवृन्त्रद्ध तावलम कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

101. ववद्यालय उमेर समूहका सवै बालबावलकाको पहँच सूवनवश्चत गनन ववविन्न प्रोत्साहनमूलक कायनक्रमहरु सांचालन गररनेछ  । 

102. केन्त्रन्द्रय नीवत एवां हाम्रो आवश्यकता र क्षमता बमोविम पुवन प्राथवमक देन्त्रख कक्षा ६ सम्मका ववद्याथीहरुलाई वदवाखािाको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

103. बावद समुदाय लगायत अवत वपछवडएका बालबावलकाको लावग छात्रबृवत्तको व्यवस्था गररनेछ । 

104. प्रावववधक वशक्षा तथा वसप ववकासलाई व्यवन्त्रस्थत गरी वशपयुि तथा प्रावववधक िनशन्त्रि उत्पादन गररनेछ ।  

105. रावष्टि य युवा पररषदबाट प्रदत्त युवा लवक्षत नीवत तथा कायनक्रमलाई स्थानीय तहको साधन स्रोत मुताववक कायनक्रमहरु समावेश 

गररनेछ ।  

106. प्रते्यक वडामा वडा स्तरीय युवािवहरु गठन गरी नगरस्तरीय युवा सांिाल वनमानण तथा युवाहरुको क्षमता ववकासलाई 

प्राथवमकता वदइनेछ । 

107. ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवत तथा वशक्षक अवििावक सांघको क्षमता अविबृन्त्रद्ध कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।  

108. सामूदावयक अध्ययन केन्द्र र वडा कायानलयहरु मार्फन त वसपमुलक कायनक्रम, तावलमहरु, आयआिननका कायनक्रमहरु सांचालन 

गररनेछ ।हाल सिालन हुन नसकेका सामुदावयक अध्ययन केन्द्रलाई प्रते्यक वडामा एक एक वटा पने  गरी पुनववनतरण  गररनेछ । 

109. वशक्षक तथा ववद्याथीको हािीरी तथा ववद्यालयको दैवनक आवथनक÷ प्रशासवनक कायन सांचालनलाई प्रवववधमार्फन त तत्काल 

सामाविक ववकास महाशाखाबाट वनरीक्षण गनन वमल्ने प्रवववधको ववकास गररनेछ । 

110. शैवक्षक सूचना प्रणाली, परीक्षा प्रणाली ,शैवक्षक तांथ्ाक लगायतका कायनहरुको लावग सफ्टवेयरको वनमानण गरी ववद्यालयलाई 

हस्तािरण गररनेछ । 

111. प्रते्यक बषन शैवक्षक सत्र शुरु हुनुिन्दा पवहले नै बावषनक क्यालेण्डर एवां वुलेटीन मार्फन त  सुचना प्रवाह गने कायनलाई वनरिरता 

वदइनेछ ।  
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112. शुक्रबारीय कायनक्रमको वनरिरता वददै माध्यवमक तहमा अध्ययन गने ववद्याथीहरुको अिर वनवहत प्रवतिा उिागर गनन 

बिृत्वकला, ववज्ञान प्रदनशनी िस्ता कायनक्रम र आधारिूत तहका लावग हाविरी िवार्फ तथा नृत्य प्रवतयोवगता सिालन  गररनेछ ।  

113. उपमहानगरपावलका अिगनत माध्यवमक ववद्यालयमा शैवक्षक प्रवववधको ववकास सांगै ववद्यालयहरुमा इ-बुक तथा इ-लाइबे्ररी 

प्रणालीको ववकास गररनेछ ।   

114. थारु िाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी क्रमशिःआधारिूत तह सम्मका लावग ऐन्त्रच्छक ववषय समेतको 

पठनपाठनको व्यवस्था वमलाइनेछ । 

115. उपमहानगरपावलका वित्र अनुमवत ववना  सांचालन िएका तावलम केन्द्रहरु, कोवचङ सेन्टर, िाषा तावलम केन्द्र तथा छात्राबास 

लगायतका सांस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई प्रिावकारी वनयमनको व्यवस्था वमलाइनेछ । 

116. शैवक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणावल चुस्त दुरुस्त वनाउन आवश्यक दक्ष िनशन्त्रिका लावग कम्पु्यटर सम्बिी ज्ञान िएको 

ववद्यालयमा कायनरत वशक्षक वा कमनचारीलाई प्रते्यक वषन अविमुन्त्रखकरण गने कायनक्रममलाई वनरिरता वदइनेछ । 

117. कक्षा १ देन्त्रख ९ सम्म (कक्षा ५ र ८ बाहेक) पररवतनन िएको पाठ्यक्रम र मुल्याांकन प्रणाली कायानन्वयनका लावग पाठ्यक्रम 

ववकास केन्द्रको तावलम प्याकेि अनुसार अल्पकावलन तावलम सांचालन गररनेछ  । 

118. उपमहानगरपावलकाको अनुदान तथा वनवि स्रोतमा रान्त्रखने वशक्षक कमनचारीको सेवा सतन सुववधा वनधानरण गननका लावग कायनवववध 

वनमानण गररनेछ । 

119. मा.वव तथा आधारिूत तहका वशक्षकहरुको क्षमता ववकास एवम् लेखा प्रणाली र आवथनक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थीत गननका लावग 

प्र.अ तथा लेखामा कामगने कमनचारीहरुलाई तावलम एवां उते्प्ररणात्मक कायनक्रम सांचालन गररनेछ । 

120. सांस्थागत ववद्यालयहरुले उठाउदै आएको िनान शुल्क, कक्षा अपगे्रवडङ शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका शुल्कहरुको सम्बिमा 

अनुगमन गरी स्पष्ट वनवत तय गररनेछ । 

121. ववगत वषनहरुमा िसै्त यस आ.व.मा पवन ववद्याथी सांख्यालाई मुख्य आधार मावन बालववकास केन्द्र, प्रा.वव, वन.मा.वव तथा मा.वव. 

तहमा कायनरत वशक्षकहरुको ववषयगत एवम् वशक्षक ववद्याथी अनुपातमा दरबन्दी वमलान तथा ववद्यालय गाभ्ने कायनक्रमलाई 

वनरिरता वदइनेछ । 

 नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

122. घोराही उपमहानगरपावलका वित्र रहेका २३ वटा स्वास्थ्य सांस्थाहरु मधे्य वडा नां. ५, ७, १० र १५ मा रहेका स्वास्थ्य सांस्थाहरुको 

िवन वनमानणका लावग चालु आवथनक वषनमा टेन्डर प्रवक्रया मार्फन त वनमानण कायन शुरु गररएको छ ।िौवतक पुवानधारले कमिोर रहेका 

वडा नां. १२ र वडा नां. १६ का स्वास्थ्य सांस्थाहरुको िवन वनमानणको काम आगामी आवथनक वषनमा गररने छ । 

123. घोराही उपमहानगरपावलकामा स्थायी बसोबास िएका गररब घरपररवार पररचयपत्र प्राप्त नागररकहरुको आधारिूत स्वास्थ्य 

सेवामा सहि पहँुच ववस्तार गनन उपमहानगरस्तरीय ववपन्न नागररक स्वास्थ्य सहायता कोष स्थापना गरी सांचालन गररनेछ।नेपाल 

सरकारबाट वन:शुल्क ववतरण गनन तोवकएका औषधीहरुको आपूवतन, िण्डारण एवां वबतरण प्रणालीलाई थप सहि बनाइनेछ। 

124. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा मृगौला डायलावसस, वसकलसेल एनेवमया, थाले्सवमया र प्रसुती सेवाका वबरामीहरुलाई 

प्रदान गररदै आएको नगर प्रमुख वन:शुल्क रि सांचार सेवालाई वबस्तार गरी आगामी आवथनक वषन देन्त्रख रगतको आवश्यकता 

िएका उपमहानगरपावलकावासी सबै ववरामीहरुको लावग लागु गररनेछ । 

125. कोविड महामारीका कारण वनरिरता वदन नसवकएको ७० वषन िन्दा मावथका िेष्ठ नागररक घरदैलो स्वास्थ्य उपचार सेवालाई 

आगामी आवथनक वषन देन्त्रख पुन: वनरिरता वदइने छ।यसबाट िेष्ठ नागररकहरुमा राज्यले सम्मान गरेको महशुस हुने वबश्वास वलएको 

छु। 

126. आमा र वशशुको िीवन रक्षाको लावग गिनवती र सुते्करी घरिेट कायनक्रम सांचालन गररने छ। उपप्रमुख आमा वशशु सुरक्षा खुतु्रके 

बचत कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ। वनयवमत गिन िाँच र स्वास्थ्य सांस्थामा सुते्करी गराउन सुरवक्षत सुते्करी अवियान सांचालन 

गररनुका साथै सुरवक्षत सुते्करी अवियानलाई प्रोत्सावहत गनन उप प्रमुख खुतु्रके बचत कायनक्रम मार्फन त प्रसुती अवस्थामा रु.१००० 

उपलब्ध गराइनेछ । 
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127. िुसको आगो झै समािमा रै्फवलएको लागु औषध दूव्यनसनलाई वनयिण गनन यस ववरुद्ध वक्रयावशल सरोकारवाला सांस्थाको 

सहयोगमा समुदायस्तरमा ववशेष कायनक्रमहरु सांचालन गररनुका साथै वनिी के्षत्रको सहकायनमा लागु औषध दूवयनसनी सुधार गृह 

स्थापना तथा सांचालन गररनेछ। 

128. िन्मिात ववकलाांग नू्यनीकरण गनन गिनवती आमाहरुलाई वनयवमत वन:शुल्क विवडयो एिरे गने व्यवस्था वमलाउनुका साथै राप्ती 

आँखा अस्पताल तुलसीपुरको सहकायनमा आँखामा लागे्न रोग मोवतया ववन्दुको अपे्रशन वन:शुल्क गने व्यवस्थालाई वनरिरता 

वदइनेछ। 

129. िनस्वास्थ्य प्रवद्धनन कायनक्रम अिगनत बालबावलका तथा वकशोर कोशोरी मैत्री सेवा सांचालनका लावग मौिुदा िनशिीबाट 

ववद्यालय नवसनङ कायनक्रम लागु गररनेछ ।  

130. वदगो ववकास लक्ष्य  प्राप्त गने गरी स्वास्थ्यका कायनक्रमहरु सांचालन गररने छ ।सवङ्घय सरकारको सहकायनमा वडा नां. ४ मा 

वनमानण गनन लावगएको उपमहानगरपावलका स्तरीय १५ बेडको अस्पताल आगामी आवथनक वषनमा सम्पन्न गने लक्ष्यका साथ वनमानण 

कायनलाई वतब्रता वदइनेछ । 

131. नगरवासीको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा सहि पहँुचका लावग एमु्बलेन्स सेवालाई थप ब्यबन्त्रस्थत  गररनेछ असहाय वबपन्नलाई 

वनशुल्क एमु्बलेन्सको ब्यबस्था गररनेछ । 

132. आयुवेवदक, प्राकृवतक तथा होवमयोप्याथी  वचवकत्सा प्रणालीको ववस्तार र प्रवद्धनन गररनेछ ।आम नागररकलाई योगाभ्यास र 

शारीररक व्यायाम सवहतको सवक्रय िीवन पद्धवत अपनाउन पे्रररत गररनेछ । वडाहरुमा िन चेतनामुलक कायनक्रम, व्यायामशाला 

तथा योगा, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरु स्थापना गनन प्रोत्सावहत गररनेछ। साथै पांचकमन तथा वशरोधारा सवहतको  आयुबेद स्वास्थ्य 

सेवालाई वबस्तार गररनेछ । आगामी आवथनक वषनमा पररक्षणको रुपमा बिार के्षत्रमा कम्तीमा पवन १ (एक) खुला व्यायामशाला 

स्थापना गररनेछ। 

133. उच्च रिचाप, मधुमेह, दम, मृगौला, कलेिो र मवहलाहरुको पाठेघर सम्विी रोगको रोकथाम, पवहचान, पररक्षण र उपचारका 

कायनक्रमलाई प्रिावकारी बनाइनेछ ।साथै मवहलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर िाँच वन:शुल्क गररनेछ। 

134. महामारी रोग तथा ववपद ब्यवस्थापनको पुवन तयारी वटम (RRT) लाई थप शसि बनाइनेछ। 

135. मवहला स्वास्थ्य स्वय ांं सेववकाहरुको व्यवस्थापनलाई थप प्रिावकारी बनाइने छ।मवहला स्वास्थ्य स्वयांसेववकाहरुलाई वनशुल्क 

वबमाको ब्यबस्था वमलाइनेछ ।  

136. सांघ सरकारको सहकायनमा स्वास्थ्य वबमा सेवा कायनक्रमलाई थप प्रिाबकारी बनाउन वबमा कतानहरुलाई घरदैलोमै खटाईने छ। 

सबैलाई स्वास्थ्य वबमा कायनक्रममा सहिावग गराई स्वास्थ्य सेवाको पहुच र उपयोवगता बढाइने छ। 

137.  बालमैवत्र नगर घोषणा कायनक्रमको वदगोपनाका लावग स्वास्थ्य सम्बिी सूचकहरु वनरिर प्राप्त गने गरी कायनक्रम सांचालन 

गररनेछ। 

138. एचआईवि सांक्रवमत पररवार तथा समुहमा क्षमता, बृवत्तवबकास तथा पोषण कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।  

139. शपनदांशबाट प्रिाववत वबरामीहरुलाई तत्काल उपचार पुयानउन यस के्षत्रमा वक्रयावशल िनशिीको रोष्टर तयार गरी थप िनशिी 

वनमानण एवां समायानुकुल तावलम प्रदान गररनेछ । 

140.  कोविड लगायत महामारीिन्य रोग वनयिण एवां वबवशवष्टकृत  सेवाका लावग राप्ती स्वास्थ्य ववज्ञान प्रवतष्ठान, वनवि अस्पतालसांग 

सहकायन एवां समन्वयको नीवत अनुसरण गररनेछ ।महामारीिन्य रोग वनयिणका लावग स्वास्थ्य उपकरण एां व पयानप्त औषधी 

आपूवतनको उवचत ब्यवस्था वमलाइनेछ ।सङ्घीय सरकारको समन्वयमा लवक्षत  समूहलाई थप कोविड खोपको ब्यवस्था वमलाइने 

छ।पोष्ट कोविड वसन्डि ोमलाई ब्यवस्थापन गनन मनोसामाविक परामशनको ब्यवस्था वमलाइनेछ। 

141. सामाविक वविेदको नू्यनीकरण गनन छुवाछुत, सामाविक कुरीवत, अिववश्वास, लैवङ्गक वविेद र वहांसाका घटनंाहरु 

नू्यनीकरणका लावग टोलववकास सांस्था मार्फन त सामाविक पररचालन कायनक्रम सिालन गररनेछ । 

142. समानुपावतक सहिावगतंा अविवृद्धीका लावग स्थानीय तहमा गठन हुने सवमवत, उप-सवमवत, कायनदल गठन गदान समानुपावतक 

समावेवशता कायम गररनेछ । 

143. सामाविक सुरक्षा तथा सांरक्षणका लागी बालबावलका पुनस्थानपना केन्द्र, िेष्ठ नागररक आश्रय केन्द्र, अशि स्याहार केन्द्र स्थापना 

र सिालनका लावग आवश्यकता अनुसार केन्द्रहरु स्थापना गरी सडक बालबावलका पुनस्थानपना केन्द्र, वालगृह ,िेष्ठ नागररक वदवा 

सेवा केन्द्र, अशि वेवाररसे  मानवका लावग मानव सेवा आश्रय तथा सेवा घर, वहांसा प्रिाववतका लावग मवहला सेवा केन्द्र,वृद्धाश्रम, 
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अपाांगता िएका व्यिीका लावग  पुनस्थानपना केन्द्र,िस्ता सांरक्षणमा आधाररत  केन्द्रहरु वनरिरताका साथै उच्च प्रथावमकताका 

साथ वनयवमत सिालन गररनेछ । 

144. ववविन्न सांघ सांस्था सचारकमी, टोलववकास सांस्थालाई पररचालन गरी सवै वडाका टोल टोलमा लैवगक तथा घरेलु वहांसा अन्त्यका 

लावग बहस, पैरवी तथा टोल ववकास सांस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अविवृन्त्रद्धका लावग तावलम गोष्ठी, अविमुखीकरण, चेतनामूलक 

अवियान सम्बिी कायनक्रमहरु प्रिावकारी रुपमा सांचालन गररनेछ । 

145. टोलववकास सांस्था पररचालन गरी लैवङ्गक वहांसा घरेलु वहांसा,वालश्रम, बालवववाह, वहुवववाह, दाइिो/दहेि, बोिी, छाउपडी 

िस्ता प्रथा वनयिणका लावग सामाविक पररचालन तथा  नू्यनीकरण कायनक्रमहरू सांचालन गररनेछ । 

146. वावषनक कायनक्रम तथा बिेट तिुनमा गदान लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट तिुनमा गररनुका साथै लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट परीक्षण 

कायनक्रमहरू सांचालन गररनेछ । 

147. आवथनक तथा सामाविक रूपमा पवछ परेका मवहला, मुन्त्रश्लम, दवलत, आवदवासी िनिाती,  बालबावलका, अपाङ्गता िएका 

व्यन्त्रि, जे्यष्ठ नागररक, लोपोनु्मख एवां अल्पसङ्ख्यक िातिाती, सीमािकृत समुदाय,मुि कमलहरी, द्वन्द वपवडत, सवहद तथा 

बेपत्ता पररवार तथा वपछवडएको बगनको लावग सामाविक र आवथनक उत्थानका कायनक्रम सांचालन गररने छ। 

148. नेपाल बवहरा सांघको सहकायनमा घोराही उपमहानगरपावलकावासी बवहरा नागररकहरुको क्षमता ववकासका कायनक्रमहरु 

सांचालन गररने छ । 

149. नगरवित्र लैंवगक वहांसा प्रिाववतका लावग समुदायमा आधाररत सांरक्षण कायनक्रम र अल्पकावलन आश्रयगृह (सेवाकेन्द्र) तथा राहत 

प्रदान गने  कायनलाई वनरिरता वदइनेछ । 

150. दवलत, मुन्त्रिम, वपछडा वगन, आवदवासी िनिाती समुदायमा अत्यवधक प्रचलनमा रहेको बालवववाह नू्यवनकरण गनन “लबहेवारी 

लबस वर्ि पारी” िने्न कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

151. बालश्रवमक राखे्न र पठाउनेको अविलेख राखी सावनिवनवककरण गरर बालश्रम मुि नगर बनाउने अवियान सिालनमा 

वनरिरता वदइनेछ । 

152. 'एक वडा एक रु्वा क्लब' गठन गने कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

153. स्थानीय स्तरमा रहेको टोल ववकास सांस्था‚ मवहला सहकारी सांस्था‚ बालिब‚ बालसञ्जाल‚ वकशोर वकशोरी समूह सञ्जाल‚ युवा 

समूह, युवा सञ्जाल, दवलत सांिाल, एकल, ववधुवा तथा लैवगक वहांसा प्रिाववत मवहला समूह तथा र्फरक क्षमता िएका व्यन्त्रिको 

क्षमता ववकास‚ सांस्थागत, सांरचनागत ववकासको नीवत अवलम्बन गररनेछ। 

154. वव.सां. २०७८ चैत्र २३ गते घोराही उपमहानगरपावलका बालमैत्री नगर घोषणा िएकोमा  बालमैत्री नगरका सूचकहरु वनयवमत 

प्राप्त गने गरी कायनक्रम सांचालन गररनेछ। 

155. िेष्ठ नागररकहरुलाई लवक्षत गरी िेष्ठ नागररकको सांख्या बढी िएका वडाहरुमा क्रमश लागु हुने गरी िेष्ठ नागररक वदवा सेवा 

केन्द्रलाई ववस्तार गररदै लवगनेछ ।  

156. िेष्ठ नागररक पररचय पत्रका आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुववधालाई प्रिावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुसांग समन्वय गरी उवचत 

कायानन्वयनको व्यवस्था वमलाइनेछ । 

157. अनाथ, िोन्त्रखममा रहेका तथा सडक बालबावलकाहरुको पुनिःस्थापनाका लावग ववशेष सांरक्षणको वनवत अवलम्बन गररनेछ ।  

158. अपाांगता िएका व्यन्त्रिहरुको लगत सांकलन गरी अविलेख तयार गररनेछ ।अपाांगताको प्रकृती अनुसार क्षमता ववकासको लावग 

ववशेष कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।  

159. घोराही उपमहानगरपावलकाको उपयुि स्थानमा कन्त्रम्तमा एक वटा बाल उद्यान केन्द्र वनमानण गररनेछ। साथै मौिुदा बालगृह 

आपतकालीन आश्रयगृह सिालनको नू्यनतम मापदण्डलाई समयानुकुल सुधार गरी प्रिावकारी रुपमा कायानन्वयन गररनेछ । 

160. गैर सरकारी सांस्थाबाट सांचालन हुने कायनक्रमहरु अवनवायन रुपमा नगर सिामा पेश गनुन पने नीवत वलइनेछ।गैर सरकारी 

सांस्थाबाट सांचालन हुने कायनक्रमहरुलाई दुगनम वस्ती एवां वपछवडएका के्षत्रहरुमा सांचालन गनन प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

161. सरोकारवाला वनकायको सहयोगमा सडक मानव मुि नगर कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

162. वसपमुलक तावलमलाई प्रिावकारी बनाउन प्रवशक्षकको योग्यता वनधानरण गरी सम्वन्त्रित प्रवशक्षण केन्द्र र दक्ष प्रवशक्षकबाट मात्र 

तावलम सांचालन गने व्यवस्था वमलाइनेछ । 
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नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

163. पूवानधार ववकासमा सावनिवनक-वनवि-सहकारी साझेदारी ढाँचामा(वप.वप.वस.वप. मोडेल) सांचालन गनुन पने आयोिनाहरुको रोष्टर 

तयार गररनेछ।उपमहानगरपावलकाको गौरबका आयोिनाहरु छनौट गरी सांघ सरकार, प्रदेश सरकार, अिरपावलका सहकायन, 

वनवि के्षत्र, सहकारी तथा दातृ वनकाय समेतको सह लगानीमा क्रमश: कायानन्वयन गदै लवगनेछ। आयोिना बैंक तयार गरी 

सांचालनमा ल्याइनुका साथै वनमानण सम्बिी आयोिनाको गुणस्तरीयता सुवनवश्चत गनन ल्याब स्थापनाको प्रवक्रया अगाडी बढाइनेछ। 

164. घोराही उपमहानगरपावलकाको चक्रपथको अवधारणा अिगनत पने सडक खण्डहरु (वडा नां. 11 गणेशपुर – मज्गै वडा नां. 9 

बुकाली डाँडा – एकलघरुवा – कमनवटया – मछाई – आन्द्रिरैया – वडा नां. 5 धनान दामोदर रोड – धारापानी – वडा नां. 3 

कुवहरेपानी – वडा नां. 2 बलामपुरबाट नवदपारी हँुदै – वडा नां. 1 वसमलतारा – वववप मागन – वडा नां. 4 लक्ष्मीपुर चोक – स्यालापानी 

– बसिपुर – चुिे पाटा – वडा नां. 17 पालुथान – मदनिण्डारी मागन – डवरी – वडा नां. 18 अम्बापुर – बाँसपोखरी –मवसना – 

वगठेपानी – रानीिरुवा – वडा नां. 13 बाह्रकुने – वडा नां. 12 आँखा अस्पताल रोड हँुदै गणेशपुर।) सांघ तथा प्रदेश सरकारको समेत 

सहकायनमा क्रमश: वनमानण गररदै लवगनेछ । 

165. बबई सभ्यता उिागर गनन तुलसीपुर उपमहानगरपावलकाको सहकायन समेतमा बबई नदीको उत्पत्ती स्थल घोराही 

उपमहानगरपावलका वडा नां. १ को वसमलतारा देन्त्रख वडा नां. २, ३, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा तुलसीपुर उपमहानगरपावलका के्षत्र सम्म 

बबई नदी वकनाराको दाँया बायाँ सडक वनमानण, तटबिन, नवदउकास, सरकारी ऐलानी प्रवत िग्गाहरु सांरक्षण, वृक्षारोपण तथा 

अन्य सांिाव्य सांरचना वनमानण गनन बृहत बबई कोररडोर आयोिनाको लावग सांिाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

166. वडा कायानलयलाई प्राप्त बिेटको वसमाबाट वडा कायानलयले नगरसांगको लागत साझेदारीमा आयोिना कायानन्वयन गनन 

आयोिना तय गरी बिेट वबवनयोिन गरेमा रु. २० लाख वा सो िन्दा माथीका आयोिना वडा तथा नगर साझेदारी कायनक्रम 

अिगनत ५०-५० प्रवतशत लागत सहिावगतमा कायानन्वयन गने व्यवस्था वमलाइनेछ।  

167. सडकहरुको गुण्स्स्तररयता एां व वदगोपना सुवनवश्चत गनन आगामी आवथनक वषन २०७९/०८० देन्त्रख वप्रवमि वपच प्रवववध पूणन रुपमा 

ववस्थापन गरी अस्फाल्ट र वडविएसटी प्रवववध मात्र प्रयोगमा ल्याइनेछ साथै सडक, िवन, पुल, कल्भटन, नाला लगायत वसमेन्ट, छड, 

कां वक्रट, वबटुवमन, ग्याविन आदी कच्चा पदाथन प्रयोग हुने सबै आयोिना र रु. १० लाख िन्दा माथीका अन्य सबै आयोिनामा 

अवनवायन ल्याब टेष्टको व्यवस्था गररनेछ।  

168. घोराही उपमहानगरपावलका, वडा नां. १५ घोराही चोकमा यातु्रहरुको आवागमनलाई सहि बनाउन आकाशे पुल वनमानण गररनेछ। 

169.  कमिोर िौवतक सांरचना रहेका वडा नां. ५, ६ र १२ का वडा कायानलयहरुको लावग नयाँ िवन वनमानण गररनेछ।कायानन्वयनमा 

रहेका तथा अधुरा आयोिनालाई सम्पन्न गने गरी बिेट पररचालन गररनेछ। 

170. ग्रावमण सडकहरुलाई िुनसुकै समयमा पवन सांचालन योग्य बनाउन पुल,झोलुङे्ग पुल तथा कल्भटन वनमानणलाई प्राथवमकता 

वदइनेछ।वपच सडकको वनयवमत ममनत एवां वदगो व्यवस्थापनको लावग नगर कायनपावलकाको कायानलयमा ममनत इकाई स्थापना गरी 

ममनत सांिार कोष (ववववध कोष)लाई सवक्रय बनाइनेछ। 

171. नगरको मुख्य बिार के्षत्रमा बढ्दै गैरहेको ध्वनी, वायु प्रदुषण कम गनन, सडक दुघनटना नू्यनीकरण तथा यातु्र आवागमनलाई 

व्यवन्त्रस्थत गनन ठूला सवारी साधनहरु (टि क, वमवनटि क, टि ीपर) को आवागमनका लावग बैकन्त्रल्पक मागनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 

कायन अगाडी बढाइनेछ। 

172. एवककृत बस्ती ववकास कायनक्रम मापदण्ड तयार गरी िोन्त्रखमयुि बस्तीहरुको स्थानािरण र ववपद प्रिाववत के्षत्रको पुनिःवनमानण 

लगायतका कायनलाई एवककृत बस्ती ववकास कायनक्रम एवां नमुना गाउँ ववकास कायनक्रममा समावहत गररनेछ। 

173. सांघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा लखन पाकन , ववज्ञान पाकन  (घोराही-१२),थारु साांसृ्कवतक सांग्राहलय एवां बधशाला वनमानण 

कायनलाई वनरिरता वदइनेछ।  

174. घोराही उप-महानगरपावलकाको केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म पक्की बाटो निएका  सडकहरुलाई कालोपते्र गने नीवतलाई वनरिरता 

वदइनेछ।आयोिनाहरुको वदगोपना एवां गुणस्तररयता कायम राख्न सबै सरोकारवालाहरुको समन्वयमा वनमानण कायनलाई एवककृत 

रुपमा अगाडी बढाइनेछ। 

175. कृवत्रम िलाशयको वनमानणलाई प्राथवमकता वदनुका साथै िलाशय बहुउदे्दश्यगत के्षत्रमा प्रयोग हुने गरी थप पूवानधार ववकास एां व 

रोिगारी वसिनना मार्फन त आिररक आय अविवृन्त्रद्ध गररनेछ। 
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176. सांघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा एक स्थानीय तहवाट अको स्थानीय तह र विल्ला िोड्ने सडक वनमानण कायनलाई 

प्राथवमकताका साथ अगाडी बढाइनेछ। 

177. प्रदेश सरकारबाट सांचालन हुने नेत्रलाल अिागी रांगशाला वनमानणको कायन समन्वय गरी अगाडी बढाइनेछ। 

178. घोराही -१७ मा रहेको वक्रकेट मैदानलाई अत्याधुवनक र सुवबधा सम्पन्न बनाउने कायनलाई वनरिरता वदइनेछ।वनमानणाधीन अटो 

विलेि कायनलाई वनरिरता वदइनेछ। 

179. बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री , लैवङ्गकमैत्री , वातावरणमैत्री पूवानधार वनमानणमा िोड वदइनेछ। 

180. सबै नगरवासीलाई स्वस्थ र स्वच्छ सर्फा खानेपानी उपलब्ध गराउन यससांग सम्बद्ध सांस्था/वनकायहरुको सहकायनमा थप आयोिना 

वनमानण गररनेछ। 

181. योिना कायानन्वयनलाई प्रिावकारी बनाउन प्रते्यक वडामा तेश्रो पक्ष अनुगमन टोली बनाई टोलीको सदस्यहरुको उपन्त्रस्थतीमा 

मात्र सावनिवनक पररक्षण गने व्यवस्था वमलाइनेछ । 

182. उपमहानगरपावलका वित्र बने्न नयाँ घरहरु निा पास गरेर मात्र बनाउने नीवतलाई कडाईका साथ लागु गररनेछ।शहरी सौन्दयनता 

एवां आकषनण बृद्धी गनन नगरपावलका के्षत्र वित्रका सरकारी तथा वनवि िवनहरुमा कलरकोड लागु गने सम्बिमा सांिाव्यता 

अध्ययन गररनेछ। िुकम्प प्रवतरोधात्मक सांरचना वनमानण गनन व्यन्त्रिगत तथा व्यवसावयक सांरचनाहरुको छुटाछुिै मापदण्ड तयार 

गररनेछ। पुरानो सांरचनामा वनमानण िएका घरहरुलाई प्रववलकरण गरी प्रवतरोधात्मक बनाउदै लवगनेछ। िवमनको अनावश्यक 

खन्त्रण्डकरण रोक्न एां व कृवष िूवमको सांरक्षण गनन प्लवटङ गनुन पूवन अवनवायन नगरपावलकाको पूवनसहमती वलनु पने ब्यवस्था गररनेछ। 

183. पावकन ङ समस्यालाई सम्बोधन गनन व्यन्त्रिगत, व्यवसावयक सांरचना वनमानण गदान अन्डरग्राउण्ड पावकन ङको व्यवस्था सवहत सांरचना 

वनमानण गने घरधनी/सांस्थालाई अन्डरग्राउन्ड खण्डको निा पास वन:शुल्क गररनेछ। बिारके्षत्रमा व्यवन्त्रस्थत पावकन ङ स्थल वनमानण 

गनन वनवि के्षत्र/सांस्था सँगको सहकायनमा सांिाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

184. वदगो ववकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी सोही अनुसारको नीवत तथा कायनयोिना तयार गरी लागु गररनेछ। 

185. पँूिीगत विेट खचन क्षमता अविवृन्त्रद्ध गनन मध्यकावलन खचनसांरचना Fame  Work तयार गरी लागू गररनेछ। 

186. योिना कायानन्वयनलाई वावषनक कायनतावलका अनुसार समयमै सम्पन्न गनन उपिोिा सवमवत गठन कायनवववध २०७४ वमोविम 

उपिोिा सवमवतका पदावधकारीहरुलाई तावलम प्रदान गने व्यवस्था वमलाइनेछ। 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

187. पूणन सरसर्फाई नगर घोषणा गने लक्ष्य अनुसार कायनक्रम तय गरी कायानन्वयन गररने छ।सरसर्फाईमा “मेरो टोि मेरो 

लिमे्मवारी” अवियान अिगनत सरसर्फाई सूचक तयार गरी टोल ववकास सांस्थालाई आफ्नो टोलको सरसर्फाईमा पूणन विमे्मवार 

बनाई सरसर्फाई अवियान सांचालन गररनेछ।टोल ववकास सांस्थाले सूचक अनुसार कायन गरी सोको प्रवतवेदन मावसक रुपमा नगर 

कायनपावलकामा अवनवायन पेश गने व्यवस्था वमलाइनेछ।सूचक हावसल गने टोल ववकास सांस्थालाई वनयवमत सम्मान, अध्ययन 

अवलोकन भ्रमण एवां ववकास कायनक्रममा थप अनुदानको ब्यवस्था गररनेछ। 

188. र्फोहरलाई स्रोतमै वगीकरण गरी वगीकरणको आधारमा र्फोहर सांकलन र अन्त्रिम व्यवस्थापन गररने छ ।गल्ने र्फोहर बायोग्यास 

प्लान्टको वदगो सांचालनका लावग प्रयोग गररने छ।नगल्ने र्फोहर वनिी के्षत्रसँग सहकायन गरी वबक्री ववतरणको ब्वयस्था वमलाइने 

छ।बायोग्यास प्लान्टको वदगो सांचालनका लावग अिर स्थानीय तहसांग समन्वय गरी गल्ने र्फोहर आपूवतन गररनेछ। 

189. नगरके्षत्रवित्र वनिी के्षत्रसँगको सहकायनमा सावनिवनक र घुम्ती शौचालयको वनमानण तथा सिालन गने प्रबि वमलाइनेछ ।नगरको 

सरसर्फाई व्यवस्थापनमा सामुदावयक सांघ–सांस्था, स्वयांसेवक अवियिाहरु एवां वनिीके्षत्रलाई उते्प्रररत गरी पररचालन गररने छ 

।अस्पतालिन्य र्फोहरको दीगो व्यवस्थापनको लावग साबनिवनक वनिी साझेदारी नीवत अबलम्बन गररनेछ । 

190. नगरवासीको सुरवक्षत खानेपानीको आवश्यिालाई सांबोधन गनन सांघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकायनलाई वनरिरता 

वदइनेछ ।खानेपानीका मुहानहरु प्रदुवषत र असुररक्षत हुन नवदन नगरको तर्फन बाट अनुगमन, आसेवनक पररक्षण कायनको व्यवस्था 

वमलाइनेछ । 

191. नदी, खानेपानीको मुहान, सावनिवनक कुलो, पोखरी, कुवा, धारा, लगायतका पानीको मुहान सुरवक्षत बनाउने अवियान सांचालन 

गररनेछ ।यसमा स्थानीय िनताको िुवमकालाई अग्रणी बनाउदै घर, आगन, टोल, सडक सर्फा सुन्दर राख्न टोल वबकास सांस्थालाई 

नै विमे्मवार  बनाइनेछ । 
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192. सामुदावयक पशुचौपायाको ब्यवस्थापनका लावग चाकलीघाटमा रहेको गौशालाको स्तरोन्नत्ती गररनेछ।  

193. “घोराही नगर हररि शहर”को अवधारणा अनुसार बृक्षारोपन, सडक क्यारी सांरक्षणलाई वनरिरता वदइनेछ ।घोराही बिार 

के्षत्रवित्र छररएर रहेका कवाड व्यवसायीहरु एवककृत गरी ल्यान्डवर्फल साइडमा व्यवन्त्रस्थत गने कायनक्रम ल्याइनेछ । 

194. हाल ववद्यमान ल्यान्डवर्फल साइडलाई अझै व्यवन्त्रस्थत र वातावरणमैत्री गराई र्फोहर व्यवस्थापनमा विरो ल्यान्डवर्फलसाइटको 

अवधारणालाई मूतन रुप वदने गरी कायन अगाडी बढाइनेछ साथै सो के्षत्रका उपिोिाहरुलाई र्फोहर ब्यवस्थापनमा अनुिव आदान 

प्रदान गनन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गररने छ । 

195. विार के्षत्रवित्र घरको कम्पाउन्डवित्र वषानतमा परेको पानीलाई ढल नालामा नपठाई कम्पाउन्डवित्र नै पानीको ररचािन गने 

कायनलाई प्रोत्साहीत गररनेछ।  

196. धावमनक तथा पयनटकीय स्थल, सावनिवनक स्थलमा सरसर्फाई अवियान सांचालन गररनेछ।वनवि तथा सावनिवनक सवारी साधनमा 

यात्रा गने यात्री तथा पैदल यात्रीलाई खुला, सावनिवनक स्थानमा र्फोहर नर्फाल्ने वानीको ववकास गनन सरोकारवालाको सहिावगतमा  

सचेतनामुलक कायनक्रम सांचालन गररनेछ। खुला तथा सावनिवनक स्थलमा िथािावी र्फोहर गने व्यन्त्रिलाई घटना स्थलमै कारवाही 

गररनेछ।  

197. सरसर्फाईमा वनरिर खवट उच्च िोन्त्रखममा रहेका सरसर्फाईकमीहरुलाई दुघनटना तथा िोन्त्रखम वबमाको व्यवस्था गररनेछ । 

198. नगरको र्फोहर व्यवस्थापनमा खट्ने कमनचारी, सरसर्फाई अवियिा, टोल ववकास सांस्था, व्यन्त्रिहरुलाई नगरको स्थापना 

वदवसमा सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

199. खरको छानो मुि नगर वनमानणको उदे्धश्यलाई हावसल गनन खरको छानो ववस्थापन कायनक्रमलाई वनरिरता वदइनेछ । 

200. ववपद् िोन्त्रखम नू्यवनकरण गरी  वपडीतलाई राहत प्रदान गनन स्थावपत ववपद् कोषलाई थप प्रिावकारी ढांगले सांचालन गनन 

कायनवबवध बनाई लागु गररने छ। 

201. ववपद् प्रवतकायनसांग सम्बन्त्रित सामग्री खररद गररनेछ । साथै ववपदमा परेकाहरुको खोिी र उद्धार गनन सके्न दक्ष िनशन्त्रि तयार 

गररनेछ। 

202.  ववपद् प्रवतकायन योिना लागु गरी ववपद् पूवनतयारी तथा ववपद् िोन्त्रखम नू्यवनकरणको कायनलाई व्यवन्त्रस्थत, प्रिावकारी तथा 

नवतिामूलक बनाईने छ। आपतकावलन कायन सांचालन केन्द्रलाई थप व्यवन्त्रस्थत गररनेछ । 

203. वन र िैववक ववववधता सांरक्षण गनन सामुदावयक वनहरुमा डडेलो वनयिण कायनलाई प्रिावकारी बनाउने वकवसमका कायनहरु 

सांचालन गररनेछ । 

204. िलवायु अनुकूलन कृवष प्रणाली मार्फन त माटो, वायु र खाद्य प्रदूषणलाई वनयिण गनन अगानवनक खेती एवां िैववक ववषादीलाई 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

205. सरकारले ४० माइक्रोन िन्दा कमको प्लावष्टकको झोला उपर प्रवतबि लगाए बमोविम यस नगरपावलकाको बिार के्षत्रमा ४० 

माइक्रोन िन्दा कमको प्लावष्टक झोलाको प्रयोगमा कडाइका साथ रोक लगाइनेछ ।प्लावष्टकिन्य झोला प्रयोगमा वनयिण गनन 

कपडाका झोला उत्पादन गने उद्यम ब्यवसायलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

206. िल सांरक्षण र िल प्रदूषण वनयिणका लावग उपमहानगरपावलका वित्रका िोन्त्रखममा रहेका  खानेपानीका मुहानको स्रोत 

पवहचान, सांरक्षण र स्तरोन्नवत गररनेछ । िोन्त्रखमिन्य िलाशयहरुमा तारबारको ब्यवस्था वमलाइनेछ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

207. सूचीकृत मेलवमलापकतानलाई पुनतानिगीय तावलम सिालन गररनेछ ।समािमा हुने वववाद, मनमुटाव, पाररवारीक कलह 

आवदलाई वद्वपक्षीय छलर्फल तथा मेलवमलापको माध्यमबाट वनरुपण गदै वववाद रवहत समािको स्थापनामा िोड वदइनेछ । 

208. पीवडत, असहाय तथा अशिहरुको सहयोगका लावग वन:शुल्क कानूनी सहायता तथा पुनस्थापना कोषलाई वनरिरता वदइनेछ। 

कानूनी साक्षरता अविवृन्त्रद्ध गनन वडा स्तरीय नागररक सचेतना कायनक्रम सांिालन गररनेछ । 

209. कानुन कायानन्वयन सम्बिमा िनप्रवतवनवधहरुलाई कानूनी साक्षरता कायनक्रम सांचालन गररनेछ ।ववविन्न ववषयगत कानून वनमानण 

गदान ववज्ञहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार कानूनलाई पररषृ्कत गररनेछ। 

210.  न्यावयक सवमवतको प्रगवत तै्रमावसक रुपमा पत्रकार समे्मलन मार्फन त सावनिवनवककरण गररनेछ। 
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211. सहकारी सांस्थाहरुको आवथनक कारोवार पारदशी बनाउन सहकारी लेखा व्यवस्थापन तावलमहरु सांचालन गररनेछ ।सहकारी 

के्षत्रको उपयोग, पररचालन र ववत्तीय सुशासन कायम गनन सांस्थाहरुको अनुगमन तथा वनयमन गने कायनलाई िोड वदइनेछ । 

212. सहकारीमा रहेको पँूिीलाई व्यवसावयक कायनमा लगानी गरी रोिगारका अवसरहरु वसिनना गररनेछ। 

213. सहकारी सांस्थाहरुको गुणात्मकता बृन्त्रद्ध गनन सांस्था एकीकरण सम्बिी कायनलाई प्रोत्साहन वदइनेछ । 

214. सहकारी सम्बिी सांघीय तथा प्रदेशस्तरीय कानून र घोराही उप-महानगरपावलकाको सहकारी ऐन वनयमका नवीनतम 

प्रावधानहरु सहकारी सांस्थाहरुसम्म पुयानउन सहकारी सचेतना सम्बिी कायनक्रमहरु सांचालन गररनेछ । 

215. सहकारी सांस्थाहरुको अविलेखीकरण गरी तथ्ाङ्क अद्याववधक गररनेछ । 

216. प्रधानमांत्री रोिगार कायनक्रमलाई रोिगारी, वशप ववकास र उद्यमवशलतासांग आबद्ध गरी एवककृत रुपमा कायानन्वयन गररनेछ। 

217.  बैदेवशक रोिगारमा िाने युवा युवतीको लावग ठगी  र वबमा लगायत ववववध ववषयमा सचेतनामूलक तथा मनोपरामशन कायनक्रम 

सांचालन गररनेछ। वबदेशबाट र्फवकन एका व्यन्त्रिलाई वशप अनुसारको व्यवसाय सांचालन गनन सहयोग गररनेछ ।  

218. पयनटन के्षत्रको ववकासका लावग पयनटन पूवानधारमा िोड वदइनेछ ।घोराही उपमहानगरपावलका, वडा नां. १७, पनौरामा रहेको थारु 

सांग्रहालयलाई साझा सांग्रहालयको रुपमा ववकास गररनेछ।वडा नां ७ वससहवनयामा रहेको थारुग्रामलाई बबई कोररडोर 

आयोिनासांग एवककृत गरी ववकास गररनेछ । 

219. थारु समुदायको महतवा सांसृ्कती लगायत सबै समुदायका स्थानीय िाषा, कला, सावहत्य, सांसृ्कवतको सांरक्षण एवां प्रवद्धननमा िोड 

वदइनेछ । 

220.  आधुवनकतासांग मेल खाने, प्रयाप्त कच्चा पदाथन उपलब्ध हुने र बिारको सांिाव्यता िएका उपयुि परम्परागत वशप एवां 

प्रवववधको खोि, अनुसिान गरी सांरक्षण एवां प्रवद्धनन गररनेछ। 

221. पयनटकीय के्षत्रको प्रचार प्रसार एवां सूचना सामग्रीलाइ व्यवन्त्रस्थत गनन पयनटन सूचना केन्द्रलाइ थप प्रिावकारी बनाउदै लवगनेछ । 

222. रोिगारी तथा आयआिननको आकषनक के्षत्रको रुपमा ववकास गनन हस्तकला सम्बिी वशप अविवृन्त्रद्ध गने कायनमा िोड वदइनेछ । 

223. स्वदेशी तथा ववदेशी वतथनयातु्रलाई लवक्षत गरी एवककृत सेवा प्रदान गनन सावनिवनक धमनशाला, शौचालय, स्नान घर वनमानण गनन 

सांिाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

 

224. बेरोिगार युवा युवतीलाई स्वदेशमै काम गने बानीको ववकास गनन कृवष एां व गैर कृवष के्षत्रमा वशपमुलक एवां आयआिनन कायनक्रम 

सांचालन गररने छ।गररब घर पररवार पवहचान कायनक्रम अिगनत गररब पररवारको प्रारन्त्रम्भक सूवचमा रहेका कररब ४५०० 

घरपररवारलाई लवक्षत गरी  वशपमुलक क्षमता ववकास कायनक्रम सांचालन गररनेछ। 

225. बेरोिागार युवा युवतीलाई वववत्तय साक्षरता तावलम उपलब्ध गराई स्थानीय स्रोत साधनको उपलब्धता, बिार माग तथा रुची 

अनुसारको व्यवसाय सांचालन गनन बैंक तथा वबवत्तय सांस्थाहरुसांग सहकायन गरी सहुवलयत ब्याि दरमा ऋण उपलब्ध गराउन 

समन्वयकारी िूवमका वनवानह गररनेछ।  

226. नयाँ लघु उद्यमी वसिनना, िई रहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्नती प्रावववधक सेबा एवां ब्यवस्थापकीय टेवा मार्फन त स्वरोिगार वसिनना 

गररनेछ। 

227. लघु उद्यमीहरुबाट उत्पावदत बसु्तको बिार प्रवद्धननमा टेवा पुयानउन आवश्यिा अनुसार कोशेली घर, साझा सुववधा केन्द्र एवां 

वबक्री कक्ष वनमानण तथा स्थापना गररनेछ। 

228. गुणस्तरीय वसु्त तथा सेवाको माग-आपूवतन, मूल्य, पररमाण, गुणस्तर आवद पक्षमा बिार अनुगमन कायनलाई वनरिरता वदां दै 

कालोबिारी कृवत्रम अिाव,वमसावट र वसन्त्रण्डकेट िस्ता समस्याहरु वनराकरण गनन उपिोिा वहतसांग सम्बद्ध सांघसांस्था र अन्य 

सरोकारवाला समेतको सांलग्नतामा बिार अनुगमन कायनलाई प्रिावकारी बनाइनेछ  । 

229. उपिोिाको हक वहत सुवनन्त्र चत गनन उपिोिा वहतसँग सम्बन्त्रित होवडनङ वोडन,सूचना, प्रचार-प्रसार एवां नगर तथा वडा स्तरीय 

कायनक्रम सिालन गररनेछ। 

230. उपिोिा वहत सांरक्षण गनन स्थानीय अनुगमन सवमवतका पदावधकारीहरुको क्षमता अविवृन्त्रद्ध गनन उपिोिाको हकवहत सम्बिी 

ऐन ,कानून र अिररावष्टि य पद्धवतका ववषयमा तालीम, प्रवशक्षण वदई सवक्रय बनाइनेछ। 
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231. ''उपभोक्ता लहि संरक्षण, व्यवसार्ीको उलचि सुरक्षण" को नारालाई साथनक वनाउन सरोकारवाला सांघ/सांस्थाहरुसांग 

सहकायन गदै समुवचत व्यवस्थापनमा ध्यान वदइनेछ । 

232.  खाद्य बसु्तको गुणस्तर तथा मापदण्ड िाँच गनन नमुना पररक्षण कायनलाई वनरिर गररनेछ। 

233. अत्यावश्यक वसु्तहरूको सांचयका लावग गोदामघर र शीतिण्डार वनमानण एवां सांचालन गनन वनिी के्षत्र तथा सहकारी 

सांघसांस्थालाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

234. सांघ सरकारको सहकायन तथा समन्वयमा िूवमवहन सुकुम्बासी, िूवमवहन दवलत एवां अव्यवन्त्रस्थत बसोबासीको समस्यालाई 

समाधान गररने छ।  

235. उपमहानगरपावलकाको कायानलय अिगनतका वबषयगत महाशाखा/शाखाहरु तथा वडा कायानलयहरुलाई सावनिवनक खररदको 

सम्बिमा अविमुन्त्रखकरण कायनक्रम मार्फन त खररद कानूनको पालनामा िोड वदइनेछ। 

236. घोराही उपमहानगरपावलकाको आिररक वनयिण प्रणाली वनदेवशका २०७९ तयार गरी लागु गररनेछ ।  

237. उपमहानगरपावलकाको सम्पवत्तका रुपमा रहेका विन्सी सामग्रीहरुको सांरक्षण गने तथा बवगनकृत वववरण अद्याववधक गररनेछ। 

        

238. नववनतम र उपयोगी सूचना प्रवववधको स्रोत र वसप ववद्युतीय सुशासनको लावग प्रयोग गररनुका साथै कमनचारीहरुलाई अनसाइट 

वसकाईको व्यवस्था वमलाइनेछ । 

239. सावनिवनक सुनुवाई, गुनासो सुनुवाई अवधकारीको व्यवस्था,सामाविक पररक्षण , स्वत: प्रकाशन गनन पने सूचनाको प्रकाशन तथा 

ववषयगत के्षत्रका कायनक्रमहरुको प्रिावकाररताको अध्ययन, प्रवतवेदन लगायतका वववध अपनाई सावनिवनक िवार्फदेवहतालाई 

प्रबद्धनन गररनेछ । 

240. सावनिवनक सेवाको बारेमा सेवाग्राहीहरुलाई ववद्युतीय नागररक वडापत्र मार्फन त सहि रुपले सूचना तथा िानकारी उपलब्ध 

गराउनका लावग स्माटन हेल्प डेस्कको स्थापना गररनेछ। 

241. सबै सरकारी तथा गैर सरकारी सांस्थाहरु सांगको समन्वयमा सूचनाको हक कायानन्वयनलाई थप प्रिावकारी बनाइनेछ।नगर 

कायनपवलकाको कायानलयमा प्रविा (कमनचारी) को व्यवस्था गररनेछ।वडा कायानलय, ववद्यालय, धावमनक स्थलहरु समेतमा सूचना 

अवधकारीको व्यवस्था गररनेछ। 

242. योिना तथा कायनक्रमहरुको प्रगतीको प्रवतवेदन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फन त तयार गरी अविलेख व्यवन्त्रस्थत गररनेछ। 

सेवाग्राहीहरुको गुनासो सूचना प्रवववधमा आधाररत अनलाईन प्रणाली मार्फन त सम्बोधन गररने छ।व्यन्त्रिगत घटना दतानमा लागु 

िएको अनलाइन प्रवववधको के्षत्र ववस्तार गरी आगामी आवथनक वषन देन्त्रख रािश्व सांकलन प्रणालीमा समेत अनलाइन िुिानी मार्फन त 

रािश्व सांकलन गने व्यवस्था वमलाइने छ। अनलाइन निा पासको लावग सांिाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

243. सूचना प्रवववध स्रोतको समायानुकुल अविवृन्त्रद्ध गरी कायानलयको सेवालाई सहि, वछटो र छररतो बनाइनेछ । 

244. सङ्घीय सरकारको सहकायनमा नगरको प्रोर्फाइल अद्याववधक तथा वडविटलाइज्ड गररने छ। 

245. ववववध ववधामा पत्रकारहरुको क्षमता ववकासका कायनक्रम सांचालन गररनेछ। हाम्रो नगर रेवडयो कायनक्रमलाई थारु, मगर लगायत 

अन्य स्थानीय िाषामा समेत प्रसारण गररनेछ ।नेपाल टेवलवििन मार्फन त घोराही दपनण  टेवलवििन कायनक्रमलाई वनरिरता वदइने 

छ।वमवडया के्षत्रको ववकासको लावग ववविन्न कायनक्रम, पत्रकार सहायता कोष स्थापना सांचालन गररनेछ । 

246. प्राकृवतक स्रोतको सांरक्षण र उपयोग, पूवानधार वनमानण , वातावरण सांरक्षण तथा र्फोहर व्यवस्थापन, आपतकावलन सेवा 

व्यवस्थापन, रािश्व सांकलन लगायतका ववषय के्षत्रहरुमा अिरस्थानीय तह, सांघ तथा प्रदेशसांगको सहलगानीका आयोिनाहरु 

पवहचान गरर कायानन्वयन गररनेछ।  

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

247. अिरसरकारी समन्वय तथा सहिीकरणको लावग अिर सरकारी समन्वय तथा सहिीकरण सवमवत गठन गरर स्थानीय सरकार 

सांचालन ऐन, २०७४ को दर्फा २६ अिगनत के्षत्रहरु सांग सम्बिीत सम्भाववत साझा लगानीका पररयोिनाहरुको रोष्टर तयार गरर 

प्राथवमकताका आधारमा  योिनामा समावेश गररनेछ । 

248. विल्ला समन्वय सवमवत, गैर सरकारी सांस्था लगायत सरोकारवालाहरुसांगको समन्वय र सहकायनलाई प्रिावकारी बनाइनेछ 

।वनवि के्षत्र तथा अिरपावलका सहकायनमा नगर बस सांचालन गररनेछ । 
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249. वछमेकी तथा वमत्र राष्टि का नगरपावलकासांग िवगवन सम्बि स्थापना गनन पहल गररनेछ । 

250. बैंकहरुको सहकायनमा सामाविक सुरक्षा ित्ता ववतरण कायनलाई सरल, सहि तथा प्रिावकारी बनाइनेछ । 

251. सामाविक सुरक्षा ित्ता पाउने योग्य नेपाली नागररकहरुलाई समयमा नै नाम दतान तथा नवबकरण दतान बारे िानकारी वदन 

सचेतनामुलक कायनक्रम सांचालन गररनेछ। 

252. सामाविक सुरक्षा ित्ता पाउने लािग्राहीहरुको वववरण अध्याववधक गरी एकरुपता कायम गररनेछ ।सामाविक सुरक्षा ित्ता पाउने 

योग्य लािग्राहीले सामाविक सुरक्षा ित्ता वलन नचाहेमा  सम्मान गने कायनको सुरुवात गररनेछ।  

253. रावष्टि य पररचयपत्र तथा पांिीकरण वविागको उदे्दश्य अनुरुप व्यन्त्रिगत घटना दतानलाई  शत प्रवतशत पुयानउन चेतनामुलक 

कायनक्रम तथा दतान वशववर अवियान लगायत कायनक्रम सांचालन गररनेछ । 

254. अनलाइन मार्फन त हुने घटना दतान, रािश्व सांकलन लगायतका सेबाहरुलाई अझ वछटो छररतो बनाउनका लावग वडा कायानलयका 

कमनचारीहरुलाई तावलम तथा गुणस्तरीय इनटरनेट सेवाको सुवनवश्चतता गररनेछ । 

255. रािश्व अविबृन्त्रद्ध गनन रािश्वको दायरा बढाउने, रािश्व घुम्ती टोली पररचालन तथा थप नयाँ के्षत्र पवहचान गरी आिररक स्रोत 

अविवृद्धी गररनेछ । 

256. सबै नगरबासीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन करदाता अविमुन्त्रखकरण , व्यवसाय दतान अवियान, बिार अनुगमन तथा ऐन, 

कानून तथा कायनवबधी  वनमानण िस्ता कायनलाई उच्च प्राथवमकताका साथ अगाडी बढाइनेछ  । 

257. घोराही उपमहानगरपावलकाको रािश्व व्यवस्थापन कायनलाई प्रिाबकारी बनाउन व्यबसाय दतान तथा नवबकरण सम्बन्त्रि 

कायनवबवध बनाइनेछ । 

258. रािश्व व्यवस्थापन कायनलाई प्रिावकारी बनाउन रािश्व प्रशासनमा कायनरत िनशन्त्रिको क्षमता अविवृन्त्रद्ध, ज्ञान वसप र प्रवबवधको 

वबकासमा िोड वदइनेछ। 

259. आवथनक वषन २०७९/०८०को रािश्व २०७९ असोि मसािवित्र बुझाउने करदातालाई १० प्रवतशत कर छुटको व्यवस्था वमलाइनेछ। 

लघु उद्यमी, मवहला तथा अपाङ्गता िएको व्यन्त्रिले व्यवसाय दतान गदान लागे्न दतान शुल्कमा शतप्रवतशत छुट वदने व्यवस्था 

वमलाइनेछ।  

260. कृवष पेशालाई उच्च सम्मान गदै कृवष पेशा व्यवसायबाट वावषनक रु. ३ लाख आय गरेको आय वसर्फाररस वन:शुल्क गररनेछ। 

261. “से्वम्बच्छक कर सहभालगिामा अलभवृम्बि, सुशासन लवकास र समृम्बि” िने्न नारालाई साकार बनाउन करदाता वशक्षा तथा 

उतृ्कष्ट करदातालाई सम्मान गने कायनक्रमलाइ वनरिरता वदइनेछ ।  

262. नगरको सिुवलत ववकास एवां सांस्थागत सुदृवढकरणका लावग आववधक योिना, के्षत्रगत योिना तथा क्षमता ववकास योिना 

वनमानण गरी कायानन्वयनमा ल्याइनेछ । 

263. कमनचारीहरुवबच कायनसम्पादन सम्झौता गरी नगरको सेवालाइ थप प्रिावकारी र गुणस्तरीय बनाइनेछ । 

264. अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा क्षमता ववकास तावलम सांचालन गरी कमनचारीहरुको कायनक्षमता दक्षतामा अविवृन्त्रद्ध गररनेछ । 

265. कमनचारीहरुको सेवा सुववधा सम्बिमा सांघ सरकारको आवथनक वषन २०७९/०८०को बिेट बिव्य मार्फन त उले्लख िए बमोविम 

हुनेछ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु, 

266. यस गररमामाय नगर सिामा प्रसु्तत गररएको प्रस्ताववत नीवत तथा कायनक्रमको सर्फल कायानन्वयनबाट नगरवासीका आधारिूत 

आवश्यिाहरु पररपुती गरर विवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुदै िाने, उपलब्ध स्रोतसाधनको अतू्यत्तम उपयोगबाट आवथनक 

उन्ननतीमा टेवा पुगे्न र ववकासको मूलप्रवाहमा सबै बगन के्षत्र, समूह, समुदायहरु समावहत िई समावेवशताको प्रवद्धनन मार्फन त 

स्थानीय लोकति सुदृढ हुने वबश्वास वलएको छु। 

267. उले्लन्त्रखत नीवत तथा कायनक्रम उपमहानगरपावलकाको एिो प्रयासबाट मात्र कायानन्वयन गनन सम्भव हुने छैन।यसका लावग सांघ 

तथा प्रदेश सरकार, रािवनवतक दल, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी , गैरसरकारी के्षत्र, सांघ सांस्था, टोल ववकास सांस्था, वनिी 

व्यवसावयक के्षत्र, पेशाकमी बुन्त्रद्धविवव, सांचारकमी लगायत सबै नगरवासी, आमा बुबा वददी बवहनी, दािुिाईको सवक्रय साथ र 

सहयोग रहने वबश्वास वलएको छु। 
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268. अिमा घोराही उपमहानगरको समग्र ववकासमा महत्वपूणन योगदान गनुनहुने िनप्रवतवनवध, कमनचारी, रािनीवतक दल,वनिी 

व्यवसावयक के्षत्र, सरकारी र सामुदावयक के्षत्र, श्रवमक वगन, नागररक समाि, सांचार िगत लगायत समू्पणन नगरवासी आमाबुबा, 

दािुिाई,वददी बवहनीहरुमा हावदनक धन्यबाद ब्यि गदनछु। 

धन्यबाद! 

इलि सम्वि् २०७९ साि आर्ाढ ०५ गिे रोि १ शुभम् । 


