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गोलबजार नगरपाललका नगर कार्यपाललकामा नगर प्रमुख श्री देवनाथ साहज्र्ूबाट 

प्रस्तुत गररइएको  

आ.व. २०७६/०७७ को नीलत तथा कार्यक्रम  

१० असार, २०७६ 

 

 

यस गरिमामय बैठकका नगि उपप्रमखु ज्य,ू  

नगि काययपालिकाका सदस्य ज्यहूरु,   

नगिसभाका सदस्य ज्यहूरु,  

 

१. नपेािी जनताको िामो समय दलेखको सघंर्य ि चाहना अनरुुप  सघंीय िोकतालरिक  गणतरिको स्थापना 

भएको छ । यस अवसिमा नपेािको िालरियता, िालरिय स्वाधीनता, गणतरि एवं िोकतरि, धमय लनिपके्षता, 

समावेलिता, सामालजक रयाय ि समानताको िालग जीवन बलिदानी  गनुयहुने महान िलहदहरु प्रलत हालदयक 

श्रद्धाञ्जिी अपयण गनय चाहरछु । नपेािको िाजनीलतक परिवतयन ि नपेािी जनताको सखु समलृद्धका िालग 

सघंर्य गनुयहुन ेनपेािी िाजनीलतका लिखि व्यलित्वहरु प्रलत हालदयक सम्मान प्रकट गनय चाहरछु । 

  २. नपेािको सलंवधान बमोलजम िाज्यको पनुसिंचना भई तीनवटै तहको लनवायचन पश्चात िोकतालरिक िासन 

प्रणािी सदुृढ एवं ससं्थागत हुुँद ैगएको छ । िाजनीलतक उपिलधधसुँगै अबको हाम्रो यािा आलथयक-सामालजक 

समलृद्ध हालसि गनतेर्य  केलरित हुन ु आवश्यक ि अलनवायय िहकेो छ । यो ऐलतहालसक घडीमा गोिबजाि 

नगिपालिकाका नगि काययपालिकाका सदस्यज्यहूरु, नगिसभाका सदस्यज्यहूरु, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

तथा सम्पणूय कमयचािी साथीहरुमा नमस्काि तथा अलभवादन गनय चाहरछु ।    

  ३. सघं, प्रदिे ि स्थानीय तहको लनवायचनसुँग ैसघंीय िोकतालरिक गणतरि नपेाि ससं्थागत हुुँद ै गएको छ । 

जनताको सबैभरदा नलजकको सिकािको रुपमा स्थानीय तहको लनवायचनपलछ दलैनक प्रिासनमा सिुासन, 

आलथयक रुपिे समलृद्ध तथा भौलतक पवूायधाि ि लवकास लनमायणमा तीब्रताको अपके्षा जनताि ेगिेका छन ् । 

भौगोलिक रुपिे लजल्िाकै मध्य लवरदमुा पन े ि व्यापारिक लहसाविे बढी आलथयक गलतलवलध हुने नगिको 

पलहचान बनाउद ैगएको गोिबजाि नगिपालिकािाई आलथयक रुपिे समदृ्ध ि लवकलसत नगिपालिका बनाउन 

चनुौतीपणूय भएपलन अवसिको रुपमा लिंद ैअगालड बढ्न ेकुिामा लवमलत छैन । सवैंधालनक व्यवस्था अनरुुप 

काययपालिकीय, व्यवस्थापकीय ि रयालयक अलधकािसलहत गठन भएको यस नगिपालिकाको तेश्रो 

नगिसभामार्य त ्व्यवस्थापकीय अभ्यास गनय गईिहकेा छौं ।  

४. पवूय पलश्चम सडक अरतगयत लजल्िाकै मध्यलवरदमुा पन ेगोिबजाि नगिपालिका लसिहा लजल्िाको तत्कािीन 

असनपिु, आिोपिु बल्कवा, बेतौना, िािपिु, मकु्साि, जमदह, चरििािपिु, चरिोदयपिु गा.लव.स.िाई 
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समटेेि २०७१ मलंसि १६ गत े(२ लडसमे्बि २०१४) गोिबजाि नगिपालिका घोर्णा भएको लथयो । त्यसको २ 

वर्य ३ मलहना ६ लदनपलछ अथायत ्२०७२ र्ाल्गनु २२ गते सालवकको दगुायपिु गा.लव.स. समते समटेेि १३ वटा 

वडा कायम भएको गोिबजाि नगिपालिकाको लव.स.ं २०६८ को जनगणना अनसुाि ५२,१२७ जनसखं्या 

िहकेो छ । पवूय पलश्चम ९ लकिोमीटि िम्बाई ि उत्ति दलक्षण १४ लकिोलमटि चौडाई िहकेो गोिबजाि 

नगिपालिकाको क्षेिर्ि १११.९४ वगयलकिोलमटि िहकेो छ ।  

 

५. स्थानीय सिकाि सचंािन ऐन, २०७४ बमोलजम गोिबजाि नगि क्षेिको आलथयक लवकास, समलृद्ध, सिुासन ि 

सावयजलनक सवेा प्रवाह गरिद ैआएको छ । सब ैवडािाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा सञ्चािन गनय तत्काि जनिलिको 

अभाव िहकेो सरदभयमा जनिलि उपिधध गिाई तत्काि सब ै वडा कायायियहरु सञ्चािनमा ल्याउन 

अत्यावश्यक िहकेो छ । त्यसगैिी, सो ऐन तथा पारित गरिन े काननुहरुमा उल्िेलखत पदालधकािीको काम, 

कतयव्य ि अलधकािलभि िहिे नगििाई ससुभ्य, व्यवलस्थत ि लवकलसत बनाउन ेअठोट लिएका छौं । गोिबजाि 

नगिपालिकािाई आलथयक रुपिे समदृ्ध नगि बनाउन ुअलहिेको आवश्यकता हो । आलथयक रुपिे आत्मलनभयि 

तथा अरतिलनभयि अथयतरिको लनमायण गद ै सामालजक रयायसलहतको लदगो आलथयक लवकास हालसि गनुय 

गोिबजाि नगिपालिकाको प्रस्थान लवरद ुहो । 

 

६. अगामी आलथयक वर्यको नीलत तथा काययक्रम ि बजेट तजुयमा गदाय मिै ेनपेािको सलंवधान, आवलधक योजना, 

क्षेिगत योजनाहरु, स्थानीय सिकाि सचंािन ऐन, नपेाि सिकाि तथा प्रदिे सिकािको नीलत तथा काययक्रम, 

लदगो लवकासका िक्ष्य, गोिबजाि नगिपालिकाको बस्तगुत अवस्था, लवलभरन िाजनीलतक दि, सघं ससं्था 

तथा नागरिक समाजका प्रलतलनलधहरुबाट प्राप्त सझुावहरु, पलहिो नगि सभाबाट न ैनगिपालिकािे लिएको  

"हाम्रो रहर, समृद्ध नगर, हामै्र पालामा सम्भव छ"  भरन ेनािािाई मनन गद ैचाि ुआ.व. को नीलत तथा 

काययक्रम साथ ै आफ्नो अनभुव ि लसकाइ समतेिाई गलम्भितापवूयक ध्यान लदन े प्रयत्न गिेको छु । एकालति 

नगिको खास क्षेिमा सघन िहिी लवकासिे गलत लििहकेो छ भन ेअकोलति धिैे वडाहरुको भगूोि ग्रामीण 

परिवेि अनरुुप िहकेो छ । उि अवस्थािाई मध्यनजि गिी नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गनुयपन ेअवस्था प्रलत म 

सवेंदनिीि ि गम्भीि िहकेो व्यहोिा लनवेदन गनय चाहरछु । 

 

७.जनताको अपके्षा अनरुुप  व्यलस्थत पलक्क डे्रन, पलक्क सडक, बस, िक, टेम्पो,  ट्याक्सी, रिक्सा ि अटो 

रिक्साको व्यवलस्थत स्ट्याण्ड, ढि लनकास, सावयजलनक िौचािय, प्रभावकािी सिुक्षा व्यवस्था, पयायप्त 

उज्यािो पयुायउन े सडक बलत्त,  र्ोहिमिैाको उलचत व्यवस्थापन,  व्यवलस्थत िालर्क प्रणािी,  सलुवधा 

सम्परन अस्पताि,  कृलर् उपज बजािको व्यवस्था ,  लवलवध लवर्यमा लिक्षा हालसि गन ेमहालवद्यािय ,   

हिीयािीयिु सरुदि िहि िगायत अनकेौ सवेा सलुवधाको आवश्यकता हामी सबिै ेमहिसु गरििहकेा छौं 

भन ेअकोतर्य  ग्राभेि सलहतको कच्ची सडक, पिुपिेुसा, कृलर् क्षेिको व्यवसायीकिण, स्वास््य ससं्थाको 
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स्तिोरनती, लवद्यािय भवनको सदुृढीकिण जस्ता ग्रामीण स्तिको सलुवधा उपिधध गिाउद ै थप सलुवधाको 

लवस्ताि गनुयपन ेआवश्यकता ि बाध्यता छ । 

 

८. गोिबजाि नगिपालिका सुँग सलंवधान ि काननुिे लदएको अलधकाि प्रयोग गिी नगिपालिकाको प्रिासलनक एवं 

सवेा प्रवाहको काययिाई सहज ि सिि ढङ्गिे सम्पादन गनय आफ्न ैप्रिासलनक भवन तथा वडा कायायिय 

भवनको अभाव छ,  त्यसिाई पिुा गनय आवश्यक कदम चाल्न जरुिी छ । 

 

९. गोिबजाि नगिपालिकामा िहकेा लवलभरन जातजालत तथा भार्ा ससं्कृतीको सलमश्रणिाई हाम्रो सम्पलत्तको 

रुपमा ग्रहण गन ेगिी काययक्रम अगाडी बढाउन ुछ भने किा , सालहत्य, ससं्कृती, खेि, पिकारिताका क्षेिमा 

िहकेा महत्वपणूय उपिलधधहरुको सिंक्षण गद ैती क्षेिका लवज्ञहरुको अनभुविाई समलूचत ढंगिे उपयोग गद ै

थप प्रभावकािी योजना बनाई काययरवयन गनुय पलन  हाम्रो महत्वपणूय लजम्वेवािी हो ।   

 

१०. नगिपालिका गठनपलछ गरिमामय बैठकमा पलहिो नगि प्रमखुका रुपमा तथा तेश्रो आलथयक वर्य २०७६/०७७ 

को नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउुँदा हर्यलवभोि भएको छु । साथ ैप्रस्तलुतको िालग अनमुलत चाहरछु । 

 

११. नगर लिक्षा गुरुर्ोजना तजुयमा गिी िाग ु गरिनछे । लन:िलु्क, गणुस्तिीय, िोजगािमिूक, व्यावहारिक ि 

सवयसिुभ सावयजलनक लिक्षा लदन ेव्यवस्था गरिन ेछ । हिेक वडाका एक एक सामदुालयक लवद्याियमा अंग्रजेी 

माध्यमबाट पठनपाठनको िरुुवात गिी क्रमि: सब ैलवद्याियहरुमा अंग्रजेी माध्यमको पठनपाठन िाग ूगरि, 

१२ कक्षासम्म अलनवायय लिक्षा लदन ेि आवासीय लिक्षाको व्यवस्था गनतेर्य  पहि गनुयका साथ ैसामदुालयक 

लवद्याियको पढाईिाई व्यवलस्थत ि पवूायधािको व्यवस्था गरिनछे । दलित तथा गरिब छाि छािाहरुिाई 

लविरे् छािवलृत्तको व्यवस्था गरिनछे । आधािभतू तहको लिक्षा मातभृार्ामा तथा मदिसा लिक्षािाई 

व्यवलस्थत गनय थप पहि गरिनछे । लवद्याियहरुमा स्वच्छ खानपेानी, सिसर्ाई ि िौचाियको व्यवस्था 

गरिनछे । लिक्षा क्षेिका जनिलििाई लसजयनात्मक तथा नव लिक्षण लसकाईका िालग पनुतायजगी एवम ्क्षमता 

लवकास तालिम सचंािन गरिनछे । नगि क्षेिमा िहकेा हिेक माध्यलमक लवद्याियमा प्रलवलधमा आधारित 

लसकाईका िालग प्रलवलधमा थप सहयोग गरिनछे ।  नगि क्षेिमा प्रालवलधक लिक्षािय ि कृलर् किेजको 

स्थापनाका िालग लविरे् पहि गरिनछे । प्रत्येक लवद्याियमा कक्षा १ मा भनाय हुुँदा बाि लवकास केरिको 

लिक्षा लिएको सलुनलश्चतता गरिनछे ।गोिबजािलस्थत िामप्रसाद िामप्रताप तामाङ बहुमखुी क्याम्पसिाई 

सिकािी कोटालभि पािी सिि जनिलियिु ि सलुवधासम्परन बनाउन लविरे् पहि गरिनछे । सिकािी 

प्रालवलधक लिक्षािय ि िमा सणे्टि सञ्चािनमा ल्याउनका िालग सिकािसगं थप प्रालवलधक ि आलथयक 

सहयोग प्रालप्तका िालग पहि गरिनछे । 
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१२. "व्र्वसालर्क कृलि, नगरको समृलद्ध" मिू नािाका साथ नगर प्रमुख कृलि पररर्ोजना तजुयमा गिी िाग ु

गरिनछे । उवयि भलूमिाई लसचंाईको व्यवस्था गनय अलभयानको रुपमा लसचंाई काययक्रम सचंािन गरिनछे ।  

कृलर् उत्पादनिाई गणुात्मक रुपमा लवकास गनय पकेट क्षेि लनधायिण गिी लवलिष्टीकिण ि नमनूा कृलर् 

उत्पादनिाई लविरे् जोड लदइनछे । कृलर् उत्पादनिाई व्यवलस्थत गनय कलम्तमा आवश्यकताको आधािमा 

व्यवलस्थत कृलर् उपज बजािको व्यवस्था गरिनछे । कृलर् उत्पादन तथा पिपुािनिाई आलथयक सिुक्षाको 

िालग लवमाको व्यवस्थापनमा लविरे् जोड लदईनछे । कृलर् उत्पादनमा सहकािी प्रणािीिाई जोड लदईनछे । 

नगद ेबािी, तिकािी खेती, र्िरू्ि नसयिी, माछा, आुँप खेतीिाई व्यवसालयक रुपमा लवकास गनय लविरे् 

प्याकेज काययक्रम सचंािन गरिनछे । नगि क्षेिलभि पने जग्गािाई कृलर्, बसोवास, व्यावसालयक, औद्योलगक, 

वन ि सावयजलनक उपयोगको क्षेिमा वगीकिण गिी व्यवलस्थत गरिनछे । कृलर् उपज बजाि ि पि ुबजािको 

लवस्ततृ परियोजना प्रलतवेदन तयाि गिीनछे । लवस्ततृ परियोजना प्रलतवेदन बमोलजम  उल्िेलखत बजािहरुको 

आधलुनकीकिण ि व्यवलस्थत गरिनछे । पिपुािन तथा आधलुनक कृलर् उत्पादनमा बढी जोड लदइनछे । कृलर् 

बजाि भवन लनमायण गरिनछे एवं मि,  खाद्य ि लबउलबजनको उलचत व्यवस्था गरिनछे ।  यस नगि क्षेिको 

लसचाई योग्य भलूममा लसचाई सलुबधा परु्याउनका िालग आबश्यक पहि गरिनछे ि कृलर्मा 

बैज्ञालनकीकिणका िालग माटो पिीक्षण गिी उपयिु प्रणािी प्रवद्धयन गनतेर्य  पहि गरिन ेछ ।  कृलर् उत्पादन ि 

कृलर्मा आधारित उद्योगको लवकासमा जोड लदद ैिोजगािीको अवसि लसजयना गनय आलथयक तथा सामालजक 

रुपमा पछाडी पिेका मलहिा‚ आलदवासी/जनजाती तथा यवूािाई िलक्षत गिी पिपुकं्षीजरय व्यवसाय मार्य त 

आयआजयन बढाउन आवश्यक काययक्रम सचंािन गरिनछे ।  

 

१३. नगि क्षेिका नागरिकको स्वास््य सवेामा पहुुँच पयुायउन लविरे् नीलतका साथ नगिमा कलम्तमा १५ ियै्याको 

सामदुालयक अस्पताि लनमायण गिी सचंािन गनय पहि गरिनछे । नगिक्षेिका सब ैस्वास््य चौकीमा सिुलक्षत 

सतु्केिी गिाउन ेउलचत व्यवस्थापन गनय बलथयङ्ग सरेटिको स्थापना गरिनछे । वर्यमा कलम्तमा २ पटक जेष्ठ 

नागरिकको घि आुँगनम ैपगुेि स्वास््य पिीक्षण सवेा प्रदान गन ेव्यवस्था लमिाइनछे । मातसृिुक्षा ि सतु्केिी 

भत्ता लनयम अनसुाि लवतिण गरिनछे । स्वास््य लवमा काययिाई प्रभावकािी रुपमा अगालड बढाइनछे । नगिका 

नागरिकिाई िेलवज भ्यालक्सन ि सपयदिं उपचाि लनिःिलु्क गरिनछे । दईु वर्य मलुनका बािबालिकािाई लदइन े

सब ैखोपहरु पणूयरुपमा उपिधध गिाई नगििाई पणूय खोपयिु घोर्णा गरिन े छ । स्वास््यमा प्रलतकुि असि 

पान ेखाद्य पदाथयको अनगुमन गिी त्यस्ता पदाथयको बेचलवखनमा लनयरिण गरिन ेछ ।  

१४. "श्रममूलक प्रलवलि, नगरमै रोजगारी" मिू उद्दशे्यका साथ यवुाहरुिाई िलक्षत गिी उप-मेर्र 

स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चािन गरिन ेछ । िोजगािीको अभावमा लवदलेिदं ैगिेका यवुायवुती पिायन िोक्न 

प्रधानमरिी िोजगाि काययक्रमिाई थप प्रभावकािी बनाई िोजगािी लसजयनामा लविरे् पहि गरिन ेछ । श्रम गन े

श्रलमकहरुको समते सम्मान गनय नगिपालिका भिी मजदिुी ज्यािामा एकरुपता ल्याउन सम्वलरधत 

सिोकािवािा पक्षहरु तथा उद्योग किकािखाना सुँग समरवय, छिर्ि गिी श्रमको ज्यािा तोक्न पहि 
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गरिनछे ।  यवुाहरुिाई सही मागयमा डोयायउन खेिकूद तथा योगाभ्यास, ध्यान जस्ता लवलधहरु सचंािनमा 

लविरे् ध्यान लदइनकुा साथ ै खेिकूद पवूायधाि लनमायणमा लविरे् जोड लदइनछे । नगिक्षेिलभि लनमायणाधीन 

अवस्थामा िहकेा स्टेलडयम ि कभडय हििाई पणूयता लदन लविरे् पहि गरिन ेछ । िारिको िालग खेिकूद, 

स्वास््यको िालग खेिकूद, भरन े नीलतिाई आत्मसात ् गद ै खेि गलतलवलध हिेक माध्यलमक लवद्याियमा 

खेिकूद लिक्षकको आवधािणा िाग ू गनय पहि गरिनछे । यवुाहरुिाई परिवलतयत अवस्थाको बािेमा सही 

सचूना लदन यवुा क्िवमार्य त ्यवुा सचूना केरि सचंािन गरिन ेछ ।  

 गोिबजाििाई खेिकूदमिैी नगिको रुपमा लवकास गरिनछे । यवुावगयको क्षमता लवकास ि सीप अलभवलृद्धका 

काययक्रम सचंािन गरि उद्यमलििताको प्रवद्धयन गरिनछे । वैदलेिक िोजगािीबाट र्केका यवुाहरुिे आजयन 

गिेका ज्ञान ि सीपको सदपुयोग गद ै स्विोजगाि तथा उद्यमलििता लवकासतर्य  अलभप्ररेित गरिनछे । 

यवुाहरुिाई सामालजक काययमा अग्रसि गिाउन आफ्नो दालयत्व ि िक्ष्यप्रलत लजम्मबेािी बोध गिाउन 

गोलबजार सफल र्ुवा पुरस्कारको व्यवस्था गिी प्रदान गरिनछे ।  

१५.  एकि मलहिा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यलिहरुिाई प्रदान गरिद ैआएको सामालजक सिुक्षा भत्ता 

लवतिण बैलकङ् प्रणािीमार्य त ् गनय पहि गरिनछे । पोर्ण काययक्रमिाई घि आुँगनमा पयुायईनछे । ज्येष्ठ 

नागरिक, एकि मलहिा, अपाङ्ग मालथ हुन ेलहसंा ि दवु्ययवहाि हटाई सम्मानजनक जीवनयापनको वाताविण 

लनमायण गनय लविरे् काययक्रम सचंािन गरिनछे । बाि अलधकाि सिुलक्षत गनयका िालग गाउुँ टोिमा बाि 

क्िवको गठन, बािश्रम ि बाि लववाहिाई रयनूीकिण गरिनछे । मलहिा लहसंा कम गनय मलहिा सििीकिण 

काययक्रम सचंािन गरिनछे । जातीय लवभेद तथा छुवाछूतिाई पणूयत: लनर्धे गरिनछे । प्रत्येक वडामा लिि ु

स्याहाि केरि स्थापना गनय पहि गरिनछे । व्यवसाय गनय चाहन ेमलहिाहरुका िालग िलैक्षक प्रमाण पिका 

आधािमा लवना लधतो ऋण लदन ेव्यवस्थाका िालग पहि गरिनछे । दलितमालथ भईिहकेो छुवाछूत ि भेदभाव 

उरमिूनका िालग लविरे् काययक्रम बनाएि कायायरवयन गरिन ेछ । बाि लववाह, अनमिे लववाह, बहुलववाह 

अरत्य गद ैदाईजो प्रथािाई लनरुत्सालहत गरिनछे । गरिब दलित, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, एकि 

मलहिा तथा असहाय नागरिक, लहसंा प्रभालवत, तेस्रो लिङ्गी तथा होंचा पड्ुका नागरिकिाई 

नगिपालिकाबाट गरिन ेलसर्ारिस दस्तिुमा प्रमाणका आधािमा छुट लदन ेव्यवस्था लमिाइनछे । अव्यवलस्थत 

ि सकुुम्बासी बस्तीिाई सिुलक्षत बसोबासको व्यवस्था लमिाउन आवश्यक काननू ि आलथयक व्यवस्था 

क्रमि: लमिाउुँद ैिलगनछे । पाुँच वर्य मलुनका बािबालिका ि आमाको स्वास््य पिीक्षण गिी कुपोलर्त बच्चा 

ि आमािाई िलक्षत गिी पोर्ण काययक्रम सचंािन गरिनछे । आलथयक रुपमा लवपरन, िोपोरमखु तथा 

अल्पसखं्यक समदुाय ि लबपरन दलितिाई आवासको व्यवस्थाका िालग "जनता आवास कार्यक्रम" 

िाई लनिरतिता लदईनछे ।  

१६. नगिमा कलम्तमा पाुँच हजाि अट्न ेक्षमताको लसटीहि एवं खेि मदैान लनमायण गनय पहि गरिनछे । पययटन 

गरुुयोजना तजुयमा गिी पययटकीय क्षेििाई अथयतरिको प्रमखु आधािको रुपमा लवकास गरिनछे । धालमयक 
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पययटन, ग्रामीण पययटन ि कृलर् पययटनिाई बढावा लदइनछे । कुलम्भखाडी, आकािगगंा, िामजानकी मलरदि, 

िामाडाुँडा, सिहिे मलरदि, मोिान दह, कवीि मलरदि, गमु्वा, मलस्जद, वदु्धताि,भविीस्थान, धलमनीस्थान 

िगायतका ऐलतहालसक धालमयक स्थिको सिंक्षण एवं सम्वद्धयन गरिनछे । नगिको प्राकृलतक स्रोत, 

ऐलतहालसक, ससं्कृलतक तथा धालमयक पलहचान ि आलथयक सम्भाव्यताको आधािमा गलतिीि िहिको लनमायण 

काययिाई लनिरतिता लदइनछे । िोपोरमखु, अल्पसखं्यक समदुायको भार्ा, ससं्कृलत ि सम्पदाको सिंक्षण ि 

लवकासिाई जोड लदइनछे । भवन लनमायणसलंहता अनसुाि जग्गा, बाटो, भवनको स्तिीकिण गिी सोही 

बमोलजम नयाुँ भवन लनमायण गदाय अलनवायय रुपमा नक्सा पास गिेि माि लनमायण गन ेपद्धलतको थािनी गरिनछे 

। नगिपालिकाको स्वालमत्वमा िहकेा सावयजलनक सम्पलत्तहरुको अलभिेखांकन, सिंक्षण ि सम्वद्धयन गन ेनीलत 

लिइन े छ । सावयजलनक सम्पलत्त सिंक्षणका िालग प्रलवलधमा आधारित नाप नक्िा तथा लवलध क्रमि: 

अपनाउुँद ैजान ेनीलत अबिम्बन गरिनछे । िोकमागयको उत्ति ि दलक्षण तर्य  पानी लनकास नभई वर्ाययाममा 

गाउुँ बस्ती डुबान हुन े हुुँदा सोको व्यवस्थापनका िालग पवूय सातपि ेनदी, पलश्चम तर्य को मनैावती नदीसम्म 

तथा िोकमागय सुँग जोलडएको बजाि क्षेिमा व्यवलस्थत नािा लनमायण गरिनछे  । मनोिञ्जनका िालग िमणीय 

पाकय  लनमायण गनतेर्य  पहि गरिनछे । लवपद व्यवस्थापन योजना लनमायण गिी दीघयकािीन, मध्यकािीन ि 

अल्पकािीन उपायहरुको  अबिम्बन गिी लवपद ्जोलखम रयनूीकिण गरिनछे । क्षेिीय सडकको लनमायण कायय 

ससु्त भएकोमा यसिाई समयम ैसम्परन गिाउन सम्बलरधत मरिािय, लवभाग तथा कायायियमा सम्पकय  गिी 

लछटो सम्परन गिाउन पहि गरिनछे । दीघयकािीन अवधािणा अनरुुप चक्रपथ लनमायणिाई प्राथलमकता 

लदईनछे । परियोजना बैंक लनमायण गिी भौलतक पवूायधािका योजनाहरु प्राथलमकीकिण गिी काययरवयन गरिद ै

िलगनछे ।   

१७.  लवदिेी दात ृ लनकायहरुमार्य त ् अनदुान प्राप्त NGO / INGO हरुसुँग समरवय गिी यस नगिपालिकाि े

प्राथलमकीकिण गिेका क्षेिहरुमा माि खचय गनय पाउन ेनीलत बनाई कायायरवयन गरिनछे ।नगिको आवश्यकता 

अनसुाि नगिपालिकासुँगको समरवयमा पवूय स्वीकृलत लिएि गैिसिकािी ससं्थाहरुिे काम गन े वाताविण 

बनाइनछे ।  

१८. नगिका सब ै टोिहरुिाई वडा सडकमा ि वडाहरुिाई नगिको मखु्य सडक सजंािसुँग जोलडनछे । 

सडकहरुिाई लबस्तािसलहत स्तिोरनलत (कािोपि े ि पक्की सडक) मा लविरे् जोड लदईनछे । कृलर् सडक 

लनमायणमा लविरे् जोड लदईनछे । बजाि ि गाउुँिाई व्यवलस्थत गद ैनगिका सब ैमखु्य बजािमा ढि लनकासको 

व्यवस्था गिी र्ोहोि व्यवलस्थत गरिनछे ि क्रमि: वडाहरुमा पलन ढि लनकास ि र्ोहोि व्यवस्थापन गरिनछे । 

नगिका मखु्य मखु्य चोकहरुमा सोिाि प्यानि जडान गन ेकाययिाई प्राथलमकतासाथ अगालड बढाइन ेछ । 

नगिका सब ैवडाहरुमा आगामी  वर्य लभि पक्की सडक सञ्जाि लवस्ताि गरिनछे । 
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१९. "स्वच्छ र सफा िहर नगरपाललकाको रहर" मिू नािाका साथ नगिको सिसर्ाइमा लविरे् ध्यान लदइनछे 

। स्वच्छ खानपेानीमा नागरिकको पहुुँचिाई पणूय प्राथलमकतामा िालखनछे । दीघयकािीन रुपमा र्ोहि 

व्यवस्थापनिाई लनजी क्षेिमार्य त ् परिचािन गद ै िलगन े नीलत अविम्बन गरिनछे । सिसर्ाई सम्वरधी 

सचतेनामिूक काययक्रमहरुिाई लविरे् रुपमा अगालड बढाइन ेछ । गोिबजाि नगिपालिकािाई तीन वर्यलभि 

पणूयसिसर्ाईयिु सरुदि नगिपालिका बनाउन सम्पणूय वडािाई खलु्िा लदसामिु क्षिे घोर्णा गरिसकेको 

अवस्थामा यसको लदगो ि प्रभावकािी कायायरवयनमा लनिरति जोड लदइनछे । नगिक्षेिलभिको हाटबजाि ि 

सावयजलनक चोकहरुमा अलनवायय रुपमा सावयजलनक िौचाियको व्यवस्था लमिाइनछे ।  

 

२०. वाताविण ि जिवायमुिैी पवूायधाि लवकासमा ध्यान लदइनछे । वन क्षेिको बैज्ञालनक व्यवस्थापन गिी चिेु तिाइ 

मधसे सिंक्षणको िालग लविरे् काययक्रम ल्याउन दीघयकािीन सोंचको लवकास गरिनछे । वतयमान अवस्थामा 

भईिहकेो वन लवनास तथा चोिी लनकासीिाई िोक्द ैवन सिंक्षण ि लवकासको अवधािणािाई आत्मसात ्गद ै

नगिक्षेिलभि िहकेो ऐिानी, पलतय जलमनहरुमा वकृ्षािोपण गरिनछे । यस नगिक्षेिलभि िहकेो वन तथा चिेु 

क्षेििाई दीघयकालिन योजना अरतगयत कुन ैएक तथा चिेु क्षेििाई लचलडयाखानाको रुपमा लवकास गरिनछे । 

बाताबिण ि जिबायमूिैी पवूायधािको लबकासमा ध्यान लदइनछे । वन क्षेिको बैज्ञालनक धयबस्थापन गिी चिेु 

तिाई मधिे सिंक्षणका िालग लबिरे् काययक्रम ल्याउन दीघयकािीन सोंचको लवकास गरिनछे । 

 

२१. नगििाई आलथयक रुपि े आत्मलनभयि बनाउन उद्योगको मखु्य भलूमका हुने भएकोि े नगि क्षेिलभि उद्योग 

स्थापनाका िालग उद्योगमिैी नीलतहरु अविम्बन गरिनछे । उद्योगीहरुिाई उद्योग स्थापना गनय लविरे् 

प्रोत्साहन गरिनछे । कृलर्मा आधारित उद्योग स्थापना गनय लविरे् प्रोत्साहन गरिनछे । नगि क्षेिमा उद्योग 

स्थापनाका िालग लविरे् क्षेि पलहचान गिी व्यवलस्थत गन ेनीलत लिइनछे । 

२२. कृलर् सहकािी तथा िघलुवत्त ससं्थाहरुिाई बढावा लदईनछे । गरिब तथा लबपरन परिवाि तथा समदुायमा 

सहकािीिाई लबस्ताि गनय प्रोत्साहन गरिनछे । रयनू व्याजदि कायम गिी घिेि ुउद्योग तथा आफ्नो श्रम ि 

सीपिाई व्यवसालयक काययक्रम सचंािन गनय प्रोत्साहन गरिनछे । सहकािीको ममय ि भावना अनरुुप सहकािी 

ससं्थािाई वास्तलवक सदस्यहरुको भिपदो साथी बनाउन ेगिी नगि क्षेिका सहकािी ससं्थाहरुिाई व्यवलस्थत 

गरिनछे ।  

२३. लवद्यतुबाट बलञ्चत समदुायका िालग लवद्यतु ्जडान गरिनछे । सामदुालयक ग्रामीण लवद्यतुको अवधािणािाई 

अविम्बन गद ैकृलर्िाई व्यावसायीकिण ि लनयायतमखुी बनाउन कृलर् लवद्यतुिाई सवयसिूभ मलू्यमा लवतिण 

गनय पहि गरिन ेछ । 

२४. प्रिासलनक काययसम्पादनमा पािदिीता अलभबलृि गनय सावयजलनक सनुवुाइ, गनुासो सनुवुाइ, िाभग्रालह 

सवेक्षण जस्ता लवलधहरुको उलचत प्रवरध लमिाइनछे । दलैनक रुपमा आम जनतािाई सवेा लदन े
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कायायियहरुिाई प्रत्यक्ष रुपमा महिसु हुन े गिी दलैनक प्रिासलनक काययहरु जनमखुी, प्रभावकािी, 

लछटोछरितो, सवयसिुभ ि पािदिी बनाईनछे । दलैनक प्रिासनिाई E-Governance का मारयता अनसुाि 

िाग ू गरिनछे । भ्रष्टाचाि लवरुद्ध िरूय सहनलििता (Zero Tolerance) को नीलत अविम्बन गरिनछे । 

योजना लनमायण गदाय जनताको स्थानीय आवश्यकताको आधािमा नीलत अंगीकाि गरिनछे । लछटो छरितो 

ढङ्गिे योजनाहरु कायायरवयनका िालग लनयलमत अनगुमन, मलू्याङ्कन, लनिीक्षण प्रणािीिाई प्रभावकािी 

बनाईनछे । स्थानीय तहमा केलरित अलधकािहरु मध्ये लवगतमा प्रदान गरिंद ैआएका सवेा केरिहरुिाई वडा 

स्तिमा क्षेिालधकाि लनक्षेपण गिी वडाहरुबाट न ैदलैनक सवेाहरुिाई सवयसिुभ, लछटो ि प्रभावकािी बनाईनछे 

। नगिपालिकाको सम्पणूय आलथयक कािोबाि बैलकङ् प्रणािीबाट िरुु गरिन ेछ । दलैनक प्रिासनिाई लछटो 

छरितो बनाउन प्रलवलधयिु प्रणािी िाग ूगरिनछे । प्रत्यके वडा कायायिय ि सवेा प्रदायक कायायियहरुसुँग 

सम्बलरधत गनुासो/सझुावको आधािमा दलैनक कायय सचंािन गन ेवाताविण बनाइनछे । सवेाग्राही जनताको 

गनुासोको आधािमा सम्बलरधत अलधकािी वा प्रलतलनलधिाई सो को िालग जवार्दलेहता बहन गन ेव्यवस्था 

गरिनछे । सब ै जनप्रलतलनलधको चि अचि सम्पलत्त प्रत्येक वर्य सावयजलनक गरिनछे । नगि लभिका सब ै

कायायियहरु धमु्रपान ि मद्यपान िलहत बनाइनछे । 

२५. स्थानीय तहको कमयचािीहरुको सवेा सलुवधा, सचंािन एवं व्यवस्थापन गनय स्थानीय सवेा गठन गरिनछे । 

स्थानीय तहका पदालधकािी एंव कमयचािीहरुमा सदाचारिताको लवकासको िालग स्थालनय सदाचारिता नीलत 

तजुयमा गिी काययरवयनमा ल्याईनछे । कमयचािीमा उच्च मनोवि सलहत कायय गन ेवाताविण तयाि गिी उलचत 

प्रोत्साहन गरिनछे । कमयचािीहरुको क्षमता अलभवदृ्धीको िालग लविरे् काययक्रम सचंािन गरिनछे । नगि प्रहिी 

यस ैवर्य गठन गरिनछे ।  

      नगि सभाका सदस्यज्यहूरु, 

२६. यो नीलत तथा काययक्रम प्रलक्रयामा महत्वपणूय सहयोग गनुयहुन े नगि उप-प्रमखुज्य‚ू प्रमखु प्रिासकीय 

अलधकृतज्य‚ू योजना तजुयमा सलमलतका सदस्यज्यहूरु‚ िाजस्व पिामिय सलमलतका सदस्यज्यहूरु‚ लवर्यगत 

सलमलतका सयंोजक तथा  सदस्यज्यहूरु‚ काययपालिकाका सम्पणूय सदस्यज्यहूरु तथा कमयचािी साथीहरु 

िगायत प्रालवलधक कमयचािी साथीहरु प्रलत हालदयक आभाि प्रकट गनय चाहरछु ।  

२७. त्यैसगिी योजना तजुयमा  सलमलतिाई महत्वपणूय सल्िाह सझुाव लदनहुुन ेलवलभरन िाजनलैतक दिका नतेाहरु‚ 

उद्योग वालणज्य सघंका पदालधकािी सदस्यहरु‚ लवज्ञ सल्िाहकािहरु‚ आलदवासी/जनजाती अलभयरताहरु‚ 

मलहिा सजंाि‚ नगि बाि सजंाि‚ दलित अलभयरताहरु‚ नागरिक सामाज‚ पिकाि िगायत अमलू्य 

सल्िाह ि सझुाव लदनहुुन ेसम्बलरधत सबैमा हालदयक आभाि प्रकट गद ैधरयवाद लदन चाहरछु ।  

२८. अरत्यमा, यस नगिपालिकाको लवकास तथा नव लनमायणका लवलवध पक्षमा महत्वपणूय सहयोग पयुायउन ु हुन े

सब ै िाजनलैतक दि, िारिसवेक कमयचािी, लनजी क्षेि, नागरिक समाज, सञ्चाि जगत िगायत सम्पणूय 

नगिवासीहरुिाई हालदयक धरयवाद ज्ञापन गनय चाहरछु । 
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िन्र्वाद 


