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नगरसभाका सदस्यहरु, 

 वियमान समयमा सम्परु्य ववश्व नै कोलभड-19 (कोरोना भाईरस) महामारीको चपेटामा परररहेको चनुौलिपूर्य 
र असहज अवस्थामा आज म गल्याङ नगरपालिकाको ७ औ ँ नगरसभाको बैठकमा आलथयक वर्य 
२०७७/७८ को नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय गइरहेको छु । 

  नीलि िथा काययक्रम िजुयमा गने क्रममा नेपािको संवविान,स्थानीय सरकार संचिन ऐन, अन्िर सरकारी 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, ददगो ववकास िक्ष्य,  नेपाि सरकारको पन्रौ योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम 
पञ्चववर्यय योजना र संघ िथा प्रदेश सरकारिे लिएका नीलि िथा काययक्रमिाई मागयदशयनको रुपमा 
लिइएको छ। 

 नेपािको सावयभौमसत्ता, स्वालिनिा, भौगोलिक अखण्डिा, राविय वहि, स्वालभमान, सङ्घीय िोकिान्त्न्िक 
गर्िन्ि नेपाि स्थापना र जनजीववकाका िालग भएका ववलभन्न ऐलिहालसक जनआन्दोिनहरु, जनयदु्ध र 
मिेस आन्दोिनको क्रममा जीवनको आहलुि गनुय हनुे सम्परु्य ज्ञाि अज्ञाि सवहद प्रलि भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी 
अपर्य गदयछु। नेपािको संम्वृवद्धका िालग योगदान गनुयहनुे सम्पूर्य अग्रजहरुिाई उच्च सम्मान व्यक्त 
गदयछु,साथै नेपािी  समाज रुपान्िरर्का िालग परु्रयायउन ुभएको महान योगदानको पनुःस्मरर् गनय चाहन्छु। 

 कोरोना भाइरस कोलभड-19 महामारीका कारर् ववश्वमा नै मानव जालिमालथ ठुिो  संकट पैदा भएको 
छ ववश्वस्िर मै यस महामारी ववरुद्ध िड्न मौजदुा स्वास््य सेवा र सवुविाहरु अपयायप्त देन्त्खएका छन।्यस 
महामारी बाट ववश्वमा िाखौँ मालनसको ज्यान गइसकेको छ भने िाखौँ सङ्क्रलमि छन भने सङ्क्रमर्को 
क्रम लनरन्िर बविरहेको अवस्था छ,यस महामारीको सङ्क्रलमि भई नेपाि लभि र नपेाि बावहर जीवन 
गमुाउन ु हनु े सम्परु्य नेपािी िथा अन्य लमिरािका नागररकहरुका शोकाकुि पररवारजनप्रलि गवहरो 
समबेदना व्यक्त गदयछु।साथै उपचारि सम्परु्य दददी बवहनी िथा दाजभुाइहरुको शीघ्र स्वास््य िाभको 
कामना गदयछु। 

 कोलभड-19 िे सबै मिुकुको अथय व्यवस्थामालथ गन्त्म्भर असर परु्रयायएको छ यसबाट नेपाि पलन नराम्रो 
संग प्रभाववि भएको छ। उद्योग व्यवसाय बन्दप्राय छन।् पययटन  िथा आवागमन अवरुद्ध छ।उत्पादन 
र वविरर् प्रार्ािी गन्त्म्भर रुपमा प्रभाववि भएको छ। िाखौँ रोजगारी गमेुको छ। ददगो ववकासको 
िक्ष्यप्रालप्तमा ठुिो व्यविान खडा भएको छ।यस्िो ववर्म पररन्त्स्थलििाई समयानकुुलिि सम्बोिन गनुय 
अलि आवश्यक भएको छ। 

  कोलभड-19 को संक्रमर् प्रारम्भ भए िगिै अविम्वन गरेको रर्नीलि समन्वयात्मक भलूमका एवम ्सबै 
नागररकको एकिा िैययिा र सहयोगिे अवहिे सम्म यस रोगको संक्रमर्बाट यस नगरपालिका लभि 
सवैको जीवन रक्षा गनय हामी िालग परेका छौँ।जोन्त्खमपूर्य पररन्त्स्थलिमा अग्रपन्त्क्तमा रहेर सेवा गने 
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, सफाइकमी, एम्बिेुन्स चािक िगायि सम्पूर्य रािसेवक कमयचारीहरुको उच्च 
प्रशंसा गदयछु।अत्यावश्यक वस्िकुो आपूलिय सहज बनाउन योगदान गने सबै व्यन्त्क्त िथा संघ-सस्थािंाई 
आभार प्रकट गनय चाहान्छु।कोलभड-19संक्रमर् रोकथाम र लनयन्िर्का िालग स्थानीय सरकारिे चािेको 
कदममा पूर्य साथ ददई सहयोग गनुयभएकोमा सम्पूर्य नगरवासी दददीबवहनी िथा दाजभुाईप्रलि हाददयक 
आभार व्यक्त गदयछु। 



 

 
 

 कोलभड-19 रोकथाम िथा लनयन्िर्का िालग शरुु देन्त्ख नै अलिररक्त स्रोि पररचािनका िालग छुटै्ट 
कोर्को व्यवस्था गरर सहकारी, नीजी  र अन्य के्षिबाट प्राप्त हनुे रकम जम्मा हनुे र खचय गने व्यवस्था 
लमिाइएको छ।बन्दाबन्दीको अवस्थामा और्िी खाद्यवस्ि ुिगायि उत्पादनमिुक उपभोग्य वस्िहुरुको 
सहज आपूलिय हनुे व्यवस्था गररएको छ।बन्दाबन्दीबाट प्रभाववि गररव, असाहय िथा ववपन्न पररवार, 
दैलनक कमाई गरर जीवनयापन गने व्यन्त्क्त िथा कोलभड-19  का कारर् लसन्त्जयि  अन्य कारर्िे रोजगारी 
गमुाएका व्यन्त्क्तहरुिाई िन्त्क्षि गरर राहि उपिब्ि गराइएको छ। 

  
 

नगरसभाका सदस्यहरु,  
 ववगि दईु आलथयक वर्यमा लिइएका नीलि िथा काययक्रम कायायन्वयन माफय ि नगरपालिकाको समग्र 
ववकासमा ददगो प्रगलि हालसि गनय सफि भएको छ।चाि ुआ. व. को अन्त्न्िम चौमालसक सरुु सँगै गल्याङ 
नगरपालिकामा  कोलभड-19 को संक्रमर् देखा परेको छ।िक्ष्य र योजना साथ अन्त्घ बढ्न व्यविान आएको 
छ, ववकासका आकांक्षा र गलिमा असर पगेुको छ।यस महामारीका कारर् स्थानीय सरकारिे स्वास््य, न्त्शक्षा, 
रोजगारी र आलथयक पनुयउत्थान िाई मखु्य  प्राथलमकिामा समावेश गनुय परेको छ।बन्दाबन्त्न्दको अवस्थाका  
बावजदु पलन सामान्त्जक दरुी कायम गने सरुक्षा प्रवन्ि लमिाई ववकास लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा ददइ रहेको 
अवस्था छ। कृवर्मा उत्पादन बिाउन व्यवसावयकरर्,आयआजयनका िालग पशपुािनमा वृवद्ध,यािायािमा पहचु ँ
वृवद्ध गनय साँघरुा सडकहरु ववस्िार, खेलियोग्य जलमनका िालग लसंचाई संरचना लनमायर्,एक घर एक िाराको 
अविारर्ामा सरुन्त्क्षि खानेपानी आपूलिय, स्वरोजगारी उन्मखु रोजगार मिुक उद्यमको ववकास, पययटवकय क्षेिको 
ववस्िार माफय ि  ववकासमा स्थावयत्व कायम हदैु गएको छ।  

 
अब म ववर्यगि नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय अनमुलि चाहान्छु । 

१. आलथयकववकास 

आलथयक ववकासको आिारको रुपमा कृवर्, खाद्य सरुक्षा िथा पोर्र्, पशपुािन, सहकारी, उद्योग िथा वान्त्र्ज्य, 
जिस्रोि, भलुम व्यवस्थापन, लसंचाई, वन, प्राकृलिक सनु्दरिा िथा जैववक ववववििा साथै पययटन पवुायिारको ववकास 
लनजी क्षेिमा िगानीमैिी वािावरर् लसजयना गरर सहकारी के्षिको प्रवद्धयन माफय ि उद्योग िथा वान्त्र्ज्य क्षेिको 
सदुृिीकरर् गदै उत्पादन वृवद्ध, रोजगारी लसजयना र गररबी लनवारर्मा लबशरे् जोड ददइनेछ । 

क. कृवर् िथा पशपुािन 

 कोलभड-19 का कारर् रोजगारी गमुाएका र रोजगारी गमु्ने जोन्त्खममा रहेका नागररकको कृवर्को 
माध्यमबाट खाद्य सरुक्षा, रोजगारी लसजयना गरर आयआजयन माफय ि जीवनस्िर उकास्न  कृवर् िथा 
पशपुािनको ववकासमा ववशरे् ध्यान ददइनेछ। 

 कृर्क समूह िथा कृवर् सहकारी संस्थाहरूिाई कृवर् प्रसार काययक्रमको संवाहकको रुपमा अंगीकार गरर 
कृवर् ववकास काययक्रम सञ्चािन गने र क्रलमक रूपमा कृर्क समहुिाई उत्पादनमिुक कृवर् सहकारीमा 
पररर्ि गदै िलगनेछ। 



 

 
 

 कृवर्मा संिग्न जनशन्त्क्तको सीप, क्षमिा एवं दक्षिा ववस्िार गदै रोजगारीका अवसर अलभवृवद्धका िालग 
प्रदेश सरकारको सहकाययमा स्वरोजगारमूिक व्यवसावयक कृवर् िालिम,  (IPM) कृवर्  पाठशािा संचािन  
गररनेछ । 

 कृर्क समहु पवहचान िथा वलगयकरर् गरर कृवर् के्षिको उत्पादनिाई ववृद्ध गररने छ। 

 स्थानीय संभाव्यिा र ििुनात्मक िाभको आिारमा बािी र वस्ि ुववशेर्का पकेट क्षिेहरुको पवहचान गरर 
संभाव्य बािी र वस्िकुो उत्पादनमा ववन्त्शविकरर् ल्याइने छ । 

 खाद्य िथा पोर्र् सरुक्षाका दृविकोर्बाट संवेदनशीि र खाद्यान्न उत्पादन न्यून हनुे गाँउहरुमा 
स्थानीयस्िरमा उत्पादन हनु सक्ने कृवर् वस्िकुो उत्पादन िथा उपयोग गनय ववशरे् काययक्रम सञ्चािन 
गररन ेछ।  

 उद्यमी कृर्क एवं लनजी के्षिको सहभागीिामा कृवर् प्रववलिको ववकास एवं प्रसार, श्रोि िथा वविरर् 
केन्रहरुको ववकास र ववस्िार गरर उत्पाददि वस्िहुरुको आपूलियमा स्थावयत्व ल्याइन ेछ । 

 मूल्य शृ्रखंिाको अविारर्ामा आिारीि कृवर् ववकासका काययक्रमहरुको कायायन्वयन गरर कृवर्को 
ववववलिकरर्,यान्त्न्िकरर्, व्यवसायीकरर् िथा बजारीकरर्मा जोड ददइनेछ  । 

 सहलुियिपूर्य कृवर् ऋर् एंव वािी िथा पश ुववमाको व्यवस्थाका िालग ववमा वप्रलमयम केन्त्न्रय सरकारबाट 
75प्रलिशि र नगरपालिकाबाट 25 प्रलिशि अनदुानको व्यवस्था गररने छ। 

 वकसानिाई सस्िो व्याजमा ऋर् उपिब्ि गराउन नगर लभिमा बैक, ववन्त्त्तय क्षेि, साना वकसान कृवर् 
सहकारी, बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था माफय ि साना वकसान ववकास बैकबाट ऋर्को व्यवस्था गररन े
छ। 

 वैदेन्त्शक रोजगारीबाट वफिाय भएका नागररक,ववपन्नवगय, एकि फमयिाई कृवर् काययका िालग रु 2 िाख 
देन्त्ख 50 िाख सम्म बैक कजायको व्याजमा अनदुान ददने व्यवस्था लमिाइने छ।  कृवर्जन्य उद्योग िथा 
व्यापारमा कर छुट  सवुविा समेिको व्यवस्था गनय जोड ददइनेछ । 

 वकसानका सबै पश ुर 1 रोपनी भन्दा बवि जग्गामा िरकारी खेलि गने सबैको लनशलु्क ववमा गररने छ। 

 एक वडा एक कृवर् स्रोि केन्र लनमायर् गने नीलि अबिम्बन गररने छ। 

 ग्रामीर् के्षिमा कृवर् उत्पादनका सामग्री, उपकरर्, सूचना, र सञ्चारजस्िा सािनहरु उपिब्ि गराउन 
सामदुावयक व्यवस्थापनमा आिारीि कृवर् स्रोिकेन्रहरुको स्थापना र सञ्चािन गररनेछ । 

 ग्रामीर् कृवर् सडकको ववस्िार िथा स्िरोन्नलि गरर कृवर् उत्पादनिाई बजारसम्मको पहुँच ववस्िार गररनेछ। 

 कृवर् ववकाससंग सम्बन्त्न्िि सरकारी, गैर सरकारी र लनजी क्षेिका लनकायहरुको समन्वय र साझेदारीमा  
कृवर् ववकास काययक्रममा प्रभावकारीिा ल्याइनेछ । 

 करार खेिी र सहकारी खेिीिाई प्रोत्सावहि गदै कृवर् वस्ि ुववर्यगि सहकारीसंस्था र ग्रालमर् स्िरसम्मका 
कृवर् सहकारीको संरचनागि सिुार गररने छ। 

 मवहिा,दलिि,उन्त्त्पलडि, जनजालि, असाहय, अनाथ, अपाङ्ग,एकि मवहिा िथा लसमान्िकृि समदुायको 
उत्थानमा प्राथलमकिा ददई कृवर् काययक्रमहरु माफय ि ववर्ेश अनदुानको व्यवस्था गररने छ । 

 कृवर्िाई आिलुनक िथा व्यवसावयक बनाउन े उद्दशे्यका साथ कृवर् मेिा, महोत्सव िथा स्थिगि 
अनगुमनका आिारमा उत्कृि कृर्किाई नगरप्रमखु परुस्कारद्वारा सम्मालनि गररने छ । 



 

 
 

 खेिीयोग्य जग्गा लिजमा लिई वेरोजगार यवुाहरु िन्त्क्षि कृवर् प्राववलिकको सहयोगमा  व्यवसावयक कृवर् 
काययक्रम संचािन गररनेछ। 

 व्यवसावयक अदवुा खेिी ववस्िार काययक्रमिाई लनरन्िरिा दददै नेपाि सरकारसँगको सहकाययमा मसिा 
वािी ववकासका काययक्रमहरु संचािन गररनेछ। मसिा बािी जोन काययक्रममा टेवा परु्रयायउनको िालग 
वकसानबाट उत्पाददि अदवुा प्रलि के न्त्ज रु.40 का दरिे खररद गने व्यवस्था लमिाईने छ। 

  ववलभन्न  नगदे वालि ववस्िार गरर सनु्ििा कागलि को व्यवसायीक उत्पादन क्षमिा बिाउन उन्नि जािका 
वेनाय वविरर्  गररने छ। 

 पशपंुक्षीपािन व्यबसायिाई ववववलिकरर्, व्यबसायीकरर्, आयमिुक िथा सम्मालनि पेशाको रुपमा ववकास 
गरी व्यवसायीक गाई, भैलस,कुखरुा, बाख्रा बंगरुपािन काययक्रम िथा पशजुन्य पदाथयको उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा ववृद्ध ल्याउन ेर यसको सन्िलुिि सेवनबाट कुपोर्र्को समस्या हटाउदै िलगने छ । 

 पशपंुछीपािनबाट गरीब िथा सामान्त्जक दृविकोर्बाट वपछलडएका र उन्त्त्पलडि मवहिा,दलिि, जनजालि, 
असाहय, अनाथ, अपाङ्ग, एकि मवहिा  िथा लसमान्िकृि समदुायको आलथयक िथा सामान्त्जक न्त्स्थलिमा 
सिुार ल्याउन मागमा आिाररि ववशेर् काययक्रम संचािन गररने छ । 

 पश ुरोगहरुको लनयन्िर् िथा पश ु ववमा काययक्रममा संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लनशलु्क 
लबमाको सवुविा ददइने छ । 

 व्यवसावयक पशपंुछीपािन र कृवर् उत्पादन िथा कृवर्जन्य उद्योग बीच िादम्यिा हनुेगरी काययक्रम सञ्चािन 
गरी स्वरोजगारको अवसरमा वृवद्ध गररनछे । 

 पशपुािन व्यवसाय अन्िगयि दिु वववक्रमा दगु्ि संकिन केन्रको अलभिेख र पश ुसेवा केन्रको लसफाररसमा 
प्रलि लिटर १५ रुपैयाँसम्म अनदुान ददने व्यवस्थािाई लनरन्िरिा ददइन ेछ र दिुपान ददवस मनाउन े
व्यवस्था गररने छ। । 

 संघ िथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा बाख्रापािन गने वडािाई बाख्रा पकेट के्षि काययक्रम संचािन 
गररने छ।  

 नेपाि िाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (NLSIP) मा आवद्ध समहु, सहकारी र फमयमा  आउन े
अनदुानमा सहलुियिपूर्य ऋर्को व्यवस्था गररन छ। 

  संघ र प्रदेश सरकारको सहिगानीमा घाँसमा स्रोि केन्रको लनमायर् गररने छ। 

 कृर्कहरुको वलगयकरर् गरर कृवर्मा व्यवसावयक कृवर् काडयको व्यवस्था गररने छ र कृर्कहरुको सीप, 
क्षमिा र दक्षिा वृवद्ध गनय िालिम,भ्रमर्को व्यवस्था गररने छ। 

 कृर्कको उत्पाददि कृवर् उपजको बजार सलुनन्त्िि गनय  कृवर् उपज िुवानीका िालग कृवर् घमु्िी एम्बिेुन्स 
सेवा संचािन गररन ेछ।  

 

 

 

 

ख. सहकारी 



 

 
 

 स्थानीय सहकारी कानूनको कायायन्वयन गरर सहकारी संस्थाको प्रवद्धयन िथा लनयमनका काययक्रम संचािन 
गररनेछ ।सूचना प्रववलिको प्रयोग गरर सहकारी संस्थाको अनगुमन प्रभावकारी बनाइनछे।  

 लबर्यगि सहकारी संस्थाहरुको समन्वय सलमलि गठन गरर सहकारीहरुको संस्थागि क्षमिा अलभबदृदका 
काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 सहकारीसम्बन्िी जनचेिना अलभयान िथा क्षमिा ववकास काययक्रम संचािन गररने छ। 

 बेरोजगार श्रलमक, भलूमहीन कृर्क, दलिि उन्त्त्पलडि समदुाय,एकि मवहिाहरुको सहकारी संस्था गठन, 

सहकारी व्यावसावयक योजनाका िालग बीउपुजँी, न्त्स्थर पुजँी एवं काययक्रम अनदुान संचािन गररनेछ । 
एकि मवहिा सहकारीको उद्योग संचािनका िालग ८० प्रलिशि अनदुानको व्यवस्था गररने छ। 

 सहकारी एवं सामवुहक खेलि प्रर्ािीको नीलि अविम्बन गदै सहकारी संस्थामा रहेको बचििाई 
उत्पादनन्त्शि क्षेिमा पररचािन गनय “एक सहकारी एक नमनुा उत्पादन” काययक्रमिाई प्रोत्साहन गररनछे 
। 

 सहकारी सस्िो पसि स्थापनाका िालग काययववलि लनिायरर् गरर प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खाद्य भण्डार 
पूवायिारमा लनमायर्मा आवश्यक अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

 

ग. पययटन 

 सेलिबेन्त्र् न्त्शिा शालिग्राम, राम नदद िाम, िन्त्म्ककोट, भाल्थमुकोट, ग्वादी, बजादी, केदारनाथ, िासेलसद्ध, 
रालनपोखरी, बंग्रािी कालिका, देवीस्थान, गह्रौसरु, आिमदेवव, जगिदेवव, देववभन्ज्याङ, मनकामना मन्त्न्दर, 
उत्तरवावहनी खाडा घाट, पान्त्खचौर सनुपोखरी, देउरािी मन्त्न्दर,ववलभन्न कालिका मन्त्न्दर िगायिका 
स्थिहरुिाई ववशेर् पययटवकय स्थिको रुपमा ववकास गररनेछ । 

 सेलिबेन्त्र् न्त्शिा शालिग्राम र रामनदी िाममा िालमयक महोत्सब आयोजना  गरी आन्िररक  पययटन प्रवियन 
गररनेछ  । 

  वडा नं.10 को देववभञ्जयाङ पययटवकय भ्यू टावर लनमायर् गरर पययटन पवयद्धन गररन ेछ। 

 रामनददिाम रान्त्म्दिाई ववशेर् पययटवकय क्षेिको रुपमा ववकास  गररने वृहि गरुुयोजना  संघ िथा प्रदेश 
सरकारको सहकाययमा कायायन्वयन गररने छ। 

 व्यवन्त्स्थि बन्त्स्ि भएको गाउमा ग्रालमर् पययटन ववकास गनय संचालिि  होमस्टेको  सशन्त्क्तकरर्, क्षमिा 
अलभवृवद्ध िथा पूवायिार ववकासमा जोड ददइने छ। 

 नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंगको सहिगानीमा परेवालभरमा पाकय  सवहिको पययटकीय सेवाहरु उपिब्ि 
गराउने गरर पबुायिार लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा ददइने छ।अन्य स्थानहरुमा बन्जीजम्प, टावर, बन्यजन्ि ु
संरक्षर्, पैदियािाको अध्ययन गरर पवुायिारको ववकासको िालग सहकायय गररने छ । 

 
 

घ. उद्योग िथा वान्त्र्ज्य 

 नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको सहकाययमा यस नगरपालिकाको वडा नं १ मािङु्गामा पूवायिार ववकास 
सवहिको  एक उद्योगग्राम स्थापना काययिाई अगाडी बिाइने छ।  



 

 
 

 नगर क्षेिमा गामेन्ट उद्योग स्थापना गनयका लनन्त्म्ि सहकारी िथा लनन्त्ज क्षेििाई प्रोत्सावहिगदै २ वटा 
गामेट उद्योग, अदवुा प्रशोिन केन्र स्थापना गररनछे । 

 िन्त्क्षि समहुिाई लसप ववकास िथा प्रववलि हस्िान्िरर्माफय िएक घर एक लसप ववकास गरी रोजगारी 
प्रवियन गररनछे । 

 परम्परागि लसिाई पेशा अंगाल्दै आएका दलिि उन्त्त्पलडि समदुायिाई प्रोत्सावहि गदै सबै वडामा लसिाई 
िालिम संचािन गरी उद्यमन्त्शििा ववकास गने काययक्रमिाई लनरन्िरिा ददइने छ ।  

 लनकासीजन्य वस्िहुरुको पवहचान गरी उत्पादन िथा प्रशोिन काययमा जोड ददइनेछ । 

 नगर लभिका व्यापार व्यवसायिाई दिाय,लनयमन काययमा लनरन्िरिा ददई न्त्झटीगनु्टा व्यापार र दिाय नगरी 
संचािन गरेका व्यवसायिाई लनरुत्सावहि गरीनेछ । 

 मददरा िथा सिुीजन्य वस्ि ुववक्री वविरर्िाई काननु बमोन्त्जम व्यवन्त्स्थि गररनेछ । 

  संघ,प्रदेश,स्थानीय िह र लनजी के्षिको साझेदारीमा अदवुा प्रशोिन उद्योग स्थापना,उन्नि घांस िथा 
साईिेज फ्यान्त्क्ि,मास ु प्रशोिन केन्र, दगु्ि ववववलिकरर्,आि,ु सनु्ििा प्रशोिन उद्योगमा अनदुानको 
व्यवस्था गररने छ। 

ङ भलुम व्यवस्था 
 सरकारी र सावयजलनक जग्गाको िगि ियार गरर संरक्षर् गने नीलि अविम्बन गररने छ अलिक्रलमि 

सरकारी र सावजयलनक जग्गािाई व्यन्त्क्तबाट वफिाय गराउने नीलि लिइने छ । 

 सामान्त्जक संघ संस्थाहरुद्धारा लनलमयि संरचनाको अलभिेख रान्त्खने छ। 

 भलूमवहन सकुुम्बासीहरुको एवककृि वन्त्स्ि व्यवस्थापन गरर आवासको व्यवस्था गररन ेछ। 

 नेपाि सरकारको काययक्रम बमोन्त्जम भलुम बैँकको स्थापना गरर बाझो रहेको खेलियोग्य जलमनिाई प्रयोगमा 
ल्याउने नीलि अविम्बन गररने छ । त्यस्िा जलमनको लिज सलमलिको गठन गरर कृर्कहरुिाई हस्िान्िरर् 
गने व्यवस्थापन गररने छ। 

 भलुम बैँक काययक्रममा समावेश नहनुे जग्गािनीको बाँझो जग्गामा थप कर असिुी गररने छ। 

 

च लसंचाई 

 नगरपालिका के्षि लभि प्रत्येक खेलियोग्य जलमनमा बाहै्र मवहना लसंचाई सवुविा प्रदान गनयको िालग 
प्िाविक पोखरी, लसंचाई पोखरी, लसंचाई कुिो िगायि लसंचाई सवुविाहरु लिन ेगरर लसंचाई संरचना 
लनमायर् िथा ममयि सम्भार गररने छ। 

 खेलियोग्य िथा लसंचाईयोग्य जलमनमा प्रयायप्त लसंचाईको सवुविाको व्यवस्थाका िालग प्रदेश सरकार संघीय 
सरकारसंग सहकायय गररने छ। 

 लसंचाई सवुविाका िालग वैकन्त्ल्पक कालिगण्डकी आलँिखोिा लिन्त्फ्टङ लसंचाई पद्धलिको समेि प्रयोग 
गररने छ। 

 
२. सामान्त्जक ववकास 

न्त्शक्षा िथा खेिकुद, स्वास््य, खानेपानी िथा सरसफाई र सामान्त्जक सरुक्षा काययक्रम संचािन गरर सामान्त्जक 
ववकासका सूचकहरुमा सिुार ल्याइने छ । 



 

 
 

 

क. न्त्शक्षा,यवुा िथा खेिकुद 

 न्त्शक्षा के्षिमा परेको प्रभावका कारर् ववद्यािय िहका वािवालिकाहरुमा पनय सक्न ेगन्त्म्भर असरिाई न्यूलनकरर् 
गनय स्थानीय न्त्शक्षा सम्बन्त्न्ि नीलिकायायन्वयन गरी ववद्यािय व्यवस्थापन, न्त्शक्षक दरबन्दी लमिान, नगर क्षेिलभि 
न्त्शक्षक सरुवा, ररक्त दरबन्दीमा करार न्त्शक्षकको व्यवस्था, नमनुा ववद्याियको ववकास, पवुयप्राथलमक कक्षा 
ववद्याियहरुमा संचािन, अशक्त ववद्याथीिाई आवासीय सलुबिा उपिब्ि गराउदै सामदुावयक ववद्याियहरुमा 
अंग्रजेी माध्यमको पिाइका साथसाथै प्राववलिक न्त्शक्षा पठनपाठन िाई लनरन्िरिा ददइने छ।  

 आिारभिु िथा माद्यलमक न्त्शक्षामा सबैको समान पहुँच लबस्िार गरी न्त्जवनोपयोगी न्त्शक्षा प्रदान गरर 
स्वरोजगार शृ्रजना गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

  “Best Teacher, Best Classroom and Best Management for Class One” को नीलि अविम्वन गरर शैन्त्क्षक 
सिुार काययक्रम लनरन्िरिा ददइने छ।  

 आिारभिू िथा माध्यालमक न्त्शक्षामा सबैको पहुँच पगु्ने गरर Virtual Class को माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन 
कायय संचािन गनयको िालग प्रत्येक ववद्याियमा प्रववलिको ववस्िार गररने छ। 

 प्रदेश सरकारको सहिगानीमा सावयजलनक पसु्िकािय स्थापना गररनेछ ।  

 ववद्याियहरुिाई जनसंख्याको बनोट भौगोलिक अवस्थाको आिारमा ववद्याथी कम भएका  

 ववद्याियहरुिाई समायोजन गरर सािन स्रोि यकु्त बनाई यािायािको सवुविा वृवद्ध गरर ववद्याियको पहुचँ 
सहज बनाइने छ। 

 न्त्शक्षकको लसकाई लसपमा सिुार ल्याउन क्षमिा ववकासका काययक्रम संचािन गररनछे । 
 प्रदेश सरकारसंगको सहकाययमा दरवन्दी लमिान भई मजय भएका ववद्याियहरु र अपांग ववद्याथीहरुका 

िालग आवालसय सेवा िथा यािायाि व्यवस्थापनका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनछे । 

 आफ्नो मािभृार्ामा आिारभिू िहको कक्षा संचािन गने ववद्याियिाई ववशरे् अनदुान प्रदान गररने छ। 

 प्राववलिक न्त्शक्षा संचािनका िालग आवश्यक न्त्शक्षक दरवन्दी मजय भएका ववद्याियबाट फान्त्जि हनु े
दरवन्दीबाट व्यवस्थापन गररनेछ । 

 लनवृत्तभरर् उमेर पगेुका न्त्शक्षकिे स्वेन्त्च्छक अवकाश लिन चाहेका अबस्थामा नगरबाट समेि सम्मानको 
व्यवस्था लमिाइनछे । 

 लबद्याथीका नजरमा न्त्शक्षक र लबद्याथी प्रलिभा पवहचान काययक्रम संचािन गदै नमनुा ववद्याियको शैन्त्क्षक 
भ्रमर् गने व्यवस्था लमिाई शैन्त्क्षक गरु्स्िरमा अलभवृवद्ध गररने छ । 

 एक वडा एक खेिमैदान लनमायर् गनय संघ र प्रदेश सरकार संग सहकायय गनुयका साथै खेिकुद के्षि 
लबकासका िालग नगर स्िरीय खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना गररने छ । 

 संन्त्घय सरकारसंग समन्वय गरी यवुाहरुिाई खेिकुदको ववर्यमा ववर्ेश न्त्शक्षा उपिब्ि गराउन खेिकुद 
ववश्वववद्याियको सम्बन्िनमा खेिकुद एकेडेमी संचािन गनय पहि गररने छ ।          

 असि खानपान र शारीररक िन्दरुुन्त्स्ि संबन्त्न्ि न्त्शक्षाका िालग एक ववद्यािय एक योग गरुु बनाउन योगा 
प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षर् संचािन गररने छ। 

 स्वास््यका िालग खेिकुद भने्न नारा साथयक िलु्याउन नगरलभि ववलभन्न खेिकुद पूवायिार ियार गने नीलि 
लिइने छ। 



 

 
 

 रािपलि रलनङन्त्शल्ड र मेयरकप खेिकुद काययक्रम संचािन गरर यवुा िथा वािवालिकाको  खेि प्रलिको 
प्रलिस्पिी क्षमिा ववस्िार गररने छ। 

 सामदुावयक ववद्याियमा संन्त्घय सरकारको काययक्रम बमोन्त्जम  ददवा खाजा काययक्रम संचािन गररनछे ।    

 प्रत्येक सामदुावयक ववद्याियमा फि एड(First Aid) र छािाहरुका िालग लनशलु्क स्यानेटरी प्याड  सामग्री 
उपिब्ि गराउने नीलि लिइन ेछ। 

 शैन्त्क्षक संस्था,आमा समहु, रेडक्रस, यवुा क्िव र ववलभन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकाययमा यवुा 
पररचािन गरर मानववय सेवा, ववपद व्यवस्थापन िथा वािावरर् संरक्षर् जस्िा काययिाई प्रभावकारी बनाइन े
छ। 

 अनौपचाररक न्त्शक्षा िथा वैकन्त्ल्पक न्त्शकाई माफय ि ववकास भएका ज्ञान िथा सीपिाई आयमूिक 
काययक्रमसंग आवद्ध गरर सहकारीको माध्यमबाट आयआजयनका स्रोिहरुको पवहचान गररनेछ। 

 कक्षा ५ र ८ को नगरस्िरीय स्िरमापन परीक्षा संचािन गररने छ। उत्कृि ववद्याियिाई परुस्कृि गररन े
छ। 

 दक्ष कामदार ियार गनय नगरलभिका नागररकहरुिाई वैदेन्त्शक िालिम चीन, भारि, दन्त्क्षर् कोररया, जापान, 
इजरायि जस्िा देशहरुमा िालिमका लनन्त्म्ि नगरपालिकािे लसफाररस गरर पठाउन ेनीलि अविम्बन गररन े
छ। 

 नगरलभिका ववद्याियहरुमा सूचना प्रववलिको ववस्िार र ववज्ञान प्रयोगशािा लनमायर् िथा सिुारमा जोड 
ददइनेछ। 

ख. स्वास््य 

 आिारभिु स्वास््य सेवामा नगरवासीको सहज पहँचुका िालग संघ र प्रदेशको सहकाययमा गल्याङ  नगर 
अस्पिाि सदुृविकरर् िथा क्षमिा ववस्िार गरर 25 शैयाको अस्पिािमा स्िरोन्नलि गररनेछ । 

 गभयविी मवहिा, नवजाि न्त्शश ुिथा सतु्केरी आमाको स्वास््य सिुारका काययक्रम संचािन गररनेछ। 

 पूर्य खोप सलुनन्त्िििाको  ददगोपनका िालग पूर्य खोप काडयको व्यवस्था गररनेछ। 

 संघ र प्रदेश सरकारको सहकाययमा गल्याङ नगर अस्पिािबाट स्वास््य लबमा काययक्रमबाट सरुु सेवा 
ववन्दकुो सेवा सवहि स्वास््य सरुक्षर् प्रदान गररनेछ । 

 अलि ववपन्न नागररक एकि मवहिा जेष्ठ नागररक अपाङ्ग नागररकिाई स्वास््य लबमा वप्रलमयममा अनदुान 
प्रदान गररनछे। 

 हरेक वडामा स्वास््य चौकी र नगरमा आयबेुद और्िािय स्थापनाका िालग आवश्यक पहि गररनछे । 

 स्वास््य संस्था, स्वास््यकमी र सोको ब्यबस्थापन सलमलिको  क्षमिा ववकास गरर नगरपालिकाको 
अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 लबद्याियमा स्वास््य न्त्शक्षा र गाउमा गाउँघर न्त्क्िलनक िथा स्वास््य न्त्शलबर अलभयानका रुपमा संचािन 
गररनेछ। 

 वलथयङ सेन्टर थप गरर उपकरर्यकु्त बनाई गरु्स्िरीय सेवा प्रवाह गररने छ। 

 कोलभड-19 बाट गाउ समाजिाई सरुन्त्क्षि राख्न प्रभावकारी कदम चालिने छ।  फ्रन्टिाइनमा रहेर सेवा 
गने डाक्टर नसय स्वास््यकमीको मनोबि उच्च राख्न ववशेर् प्रोत्साहन सवुविाको व्यवस्था गररन ेछ।साथै 



 

 
 

कोलभड-19 का कारर् हनु सक्ने सम्भाववि मानववय क्षलििाई न्यूलनकरर् गनय  छुटै्ट राहि काययक्रम 
संचािन गररने छ। 

 मवहिा न्त्शक्षकिाई प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी िालिम ददई छािाहरुको प्रजनन स्वास््य सम्बन्त्न्ि प्रारन्त्म्भक 
समस्या समािान गररने छ।  

 नगर क्षेिलभि “छुवपय खाऔ,ं सिुी हटाऔ”ं अलभयानिाई लनरन्िरिा ददँदै यवुाहरुिाई िमु्रपान, मद्यपान िथा 
िागूऔर्ि प्रयोगमा लनरुत्सावहि गररनेछ । 

 संघ र प्रदेशको सहकाययमा िमु्रपान िथा मद्यपानको लनयमनगरी सावयजलनकस्थििाई िमु्रपान 

िथा मद्यपानमकु्त क्षेि बनाइनेछ। 

 सवै वडाका स्वास््य संस्थामा सडक संजाििे जोडी नगरपालिकामा एम्बिेुन्सको व्यवस्था समेि गररन े
छ।प्रत्येक समहु, संगदठि संस्था, आमा समहु, यवुा क्िव िाई आिारभिू स्वास््य िालिम संचािन गररन े
छ। 

 सम्पूर्य नगरवासीको स्वास््य अवस्थाको जानकारी राखी ि्याङ्कीकरर् गररने छ समाजमा रहेका ववलभन्न 
अस्वस््य नागररकको रोगको अवस्था पत्ता िगाउन Diseases Screening काययक्रम संचािन गररने छ। 

 नगरपालिकािे नगरके्षि लभिका एम्बिेुन्स सेवाको संचािन िाई थप व्यवन्त्स्थि गररन ेछ। 

 मवहिा स्वास््य संयमसेववकाको सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहनका काययक्रम अगाडी बिाइन े
छ।  

ग. सामान्त्जक  
 सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता बैंवकङ प्रर्ािी माफय ि उपिब्ि गराउदै ववत्तीय संस्थासंग सहकायय गरी नागररक 

पहँचुमा सेवा ववस्िार गररनछे। 

  संघ सरकारको साझेदारीमा व्यन्त्क्तगि घटना दिाय  न्त्शववर संचािन गररने छ साथै  व्यन्त्क्तगि घटना 
दिाय ि्याङ्क िाई लडन्त्जटि भण्डार गने कायय अगालड विाइने छ । 

 ५० बर्यलभिका एकि मवहिाहरुिाई सहकारीमा आबद्ध गराई क्षमिा ववकास गदै आत्मलनभयर गराउन 
सामवुहक व्यवसायका िालग अनदुान उपिब्ि गराइनेछ । 

 अपांग, असाहय, एकि, अिी ववपन्न र सकुुम्बासी नागररकिाई आलथयक ववकासको कृयाकिापमा प्रोत्सावहि 
गनय उद्यमन्त्शििा अनदुानको व्यवस्था गररनछे । 

 वोटे माझी जालिको उत्थान र सशन्त्क्तकरर्का िालग लनशलु्क स्वास््य ववमा मा पहचुँ गराइन ेछ।  

 ८४ वर्य पार गरेका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गररने काययिाई लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 ७५ वर्य नाघेका जेष्ठ नागररकहरुसंग नगरप्रमखुको भेटघाट काययक्रम संचािन गरी अनभुव िथा सझुाब 
संकिन गररनेछ ।    

 समाजमा ब्याप्त दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा,जालिय छुवाछुि प्रथा हटाउन ेजस्िा सामान्त्जक  कुररिी सामान्त्जक 
व्यवहार सिुारका काययक्रममा जोड ददइनेछ ।   

 बािमैिी स्थानीय शासन काययक्रम संचािन गरी ववद्यािय, बन्त्स्ि र वडा हुँदै नगरिाई बािमैिी नगर 
घोर्र्ा गने लनलि अविम्बन गररनेछ । 

 ववपन्न दलिि राहि काययक्रम को रुपमा न्त्जववकोपाजयनका िालग काययक्रम संचािन गररने छ। 



 

 
 

 दलिि, जनजािी र मवहिाहरुको न्त्जवनस्िर सिुारका िालग समहु िथा सहकारीमा आवद्ध गराउदै ववलभन्न 
क्षमिा ववकासका काययक्रम संचािन गररनछे। 

 प्रत्येक वडामा कन्त्म्िमा 5 जना अलि ववपन्न दलिि पररवारिाई स्वरोजगार काययक्रम संचािन गररने छ। 

 नगरपालिका के्षिलभि रहेका जािजालि मध्ये मगर जालिको वाहलु्यिा रहेको हुँदा मगर भार्ािाई सरकारी 
कामकाजको बैकन्त्ल्पक भार्ाको रुपमा ववकास गदै िलगनेछ । 

 सांस्कृलिक र िालमयक ववववििािाई नगरको सम्पदाको रुपमा अंगाल्दै वयनिाई संरक्षर् र सम्वियन गने 
नीलि लिइनेछ । 

 िैंलगक वहंसा अन्त्य गनय सचेिना काययक्रम संचािन गरी िैंलगक वहंसा मकु्त नगर घोर्र्ा गने ियारी 
गररनेछ ।  

 परम्परागि पेशा , संस्कृलििाई संरक्षर् गदै सामान्त्जक अध्ययन अनसुन्िान काययिाई अन्त्घ बिाइनेछ । 

 सामान्त्जक लबकासमा िैंलगक समानिा र सामान्त्जक समावेशीकरर्को नीलि अविम्बन गररनेछ ।   

 उत्पीलडि दलिि समदुायिाई कानून बमोन्त्जम सिुारका काययक्रम अगालड बिाइने छ। 

 नगर लभिका ववपन्न नागररक संरक्षर् काययक्रम संचािन गरर आलथयक िथा सामान्त्जक रुपमा कमजोर 
समदुायका िालग ववलभन्न रोग महामारी र ववपदबाट संरक्षर् गनय आलथयक सहायिा िथा वस्िगुि सहायिा 
प्रदान  गररने छ। 

 
 

घ. खानपेानी िथा सरसफाइ 

 स्वच्छ खानेपानीको सहज पहँचुका िालग एक घर एक िारा काययक्रमिाई लबस्िार गररनेछ । 

 खानेपानीका मूि संरक्षर् गदै साझा सम्पदाको रुपमा ववकास गररने छ । 

 परु्य सरसफाइयकु्त बन्त्स्िहरुको घोर्र्ािाई लनरन्िरिा दददै परु्य सरसफाइयकु्त नगर बनाउने गरी 
सरसफाइको काययक्रमका साथ सचेिना लबस्िार गररनेछ । 

 सरसफाइको पवहिो शिय खानेपानी भएकोिे खानेपानी व्यवस्थापनका िालग सहकायय गनय आवश्यक 
समपरुक कोर्को व्यवस्था गररनेछ । 

 लनमायर् भएका सावयजलनक शौचाियिाई थप व्यवन्त्स्थि गदै आवश्यकिा अनसुार लनमायर् गदै िलगनेछ । 

ङ श्रम िथा रोजगार 
 प्रिानमन्िी रोजगार काययक्रम िथा रोजगार प्रवद्धयन काययक्रम र स्थानीय िहको साझेदारीमा 10०० 

वेरोजगार यवुाहरु माफय ि स्वंयमसेवापररचािन गरर  न्त्शक्षा, कृवर्, स्वास््य, पूवायिार ववकास, खानेपानी, 
सडक लनमायर् गररने छ। 

 प्रिानमन्िी रोजगार काययक्रम र नगरपालिको सहकाययमा  रोजगारीका िालग सहलुियिपूर्य कजाय प्रवाह 
माफय ि स्वरोजगार काययक्रम संचािन गररने छ। 

 स्थानीय िहमा आवश्यक प्राववलिक जनशन्त्क्त ियार गनय प्राववलिक ववद्याियिाई संचािन िथा व्यवस्थापनमा 
आवश्यक सहयोग गररने छ।  

 स्वरोजगार सजृना गरर वेरोजगार यवुाहरुिाई रोजगारी ददने संघ, संस्था, फमय वा व्यन्त्क्तिाई  नगरस्िररय 
काययक्रममा सम्मालनि गने व्यवस्था गररने छ। 



 

 
 

 
 

३. पवुायिार ववकास (उजाय,सडक, पूि, भवन, िि) 
 पवुायिार ववकास सम्बन्िी नीलि, गरुुयोजना िथा मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ। 

 पवुायिार ववकास कायय वािावरर् मैिी, अपांग मैिी, मवहिा िथा बाि मैिी बनाइनछे । 

 नगर क्षेिलभि स्थानीय सडक, पदि पिु, झोिुंगे पिु, लसंचाई कुिो िथा पोखरी, सावयजलनक िथा 
सामदुावयक भवन लनमायर्मा जोड दददै  वन्त्स्ि लबकास, िि लनकास र सहरी ववकासका काययक्रमको लबस्िार 
गररनेछ । 

 नगरपालिकालभि नया ँसडक लनमायर् गदाय स्वीकृलि लिएर माि लनमायर् गनुयपने लनलि अविम्बन गररनेछ ।  

 बैकन्त्ल्पक उजायको ववकासमा समेि आवश्यक अध्ययन गरर काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ । 

 नगरस्िरीय सडकिाई मापदण्ड अनसुार ववस्िार र स्िरोन्नलि गरी राविय राजमागयको भरपदो वफडरको 
रुपमा लबस्िार गररनेछ । मापदण्ड नपगेुका सडकिाई गोरेटो बाटोको रुपमा नामाकरर् िथा ववकास 
गररनेछ । 

 आगामी 3 वर्य लभि वडाका केन्रिाई कािोपिे सडकिे जोड्ने गरर काययक्रम कायायन्वयनका िालग संघ 
र प्रदेशसंग सहकायय गररनेछ । 

 पूवायिार ववकासमा सावयजलनक लनन्त्ज साझेदारीिाई प्रोत्सावहि गदै िागि सहभालगिामा उपभोक्ता सलमलि 
माफय ि काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ । 

 नगरपालिकाको केन्र रहेको गल्याङ बजारको खानेपानी िथा िि लनकासको समस्या समािान गरी 
सावयजलनक शौचािय सवहिको बसपाकय  लनमायर् गदै बजारिाई व्यवन्त्स्थि र पूवायिारयकु्त  बनाइनेछ । 

 नगर क्षेिलभि एवककृि नमनुा वन्त्स्िको ववकाससंगै वन्त्स्ि व्यवस्थापनिाई गरुु योजना माफय ि व्यवन्त्स्थि 
गररनेछ ।   

 नगरपालिकाका मेन्त्शनरी औजार प्रयोग गरर स्थानीय सडकहरुको लबस्िार िथा स्िरोन्नलि गररनेछ । 

 गल्याङ लनववुाखकय  रुपाखानी मोहनडाडा जिकेु िन्त्म्ककोट श्याल्बास हुदैँ सेलिबेर्ी जोड्ने सडक, गल्याङ 
कल्िेरीभन्ज्यांग वपलडखोिा हुँदै सेलिबेर्ी जोड्ने सडक,गल्यांङ गराङ्दी ररप गदुठ इिँूगा मोलिचौर हुदैँ 
मोहनडाँडा सडक र गल्याङ ििुालसभन्ज्यांग लिन्दोबाटे हुँदै पकवादी जोड्ने सडकिाइय नगर गौरवको 
आयोजनाको रुपमा कायायन्वयन गदै िलगनेछ । 

 गल्याङ पटकाङ लनववुाखकय  मोहनडाडाँ सडक खण्डमा संन्त्घय सरकारको सहिगानीमा  कररव 2 वक लम 
सडक स्िरोन्निी गरर कािोपिे गररने छ।  

 गल्यांङ गराङ्दी ररप गदुठ इिँूगा मोलिचौर हुँदै मोहनडाँडा सडकको अध्ययन प्रलिबेदन ियार गरर ववद्यमान 
सडक स्िरोन्नलि र थप नया ँियाक लनमायर् गररनेछ । 

 पान्त्खचौर हगुीघाट पिु जोड्ने सडक स्िरोन्नलिका िालग प्रदेश र नेपाि सरकारसंग सहकायय गररने छ । 

 नगर लभिका ववलभन्न वडाका स्थानीय गोरेटो िथा सडक स्िरोन्नलिका िालग प्रदेश र नेपाि सरकार संग 
सहकायय गदै स्थानीय श्रोि पररचािन गररने छ । 

 

4.सूचना प्रववलि िथा संचार र िालिम  



 

 
 

 Group SMSसेवा सरुु गरर महत्वपूर्य सूचना िथा लमवटंङ, भेिा एवं अन्य काययक्रमको जानकारी 
मोबाइिमा आउने गराइनेछ। 

 ववद्यिुीय शासनको महत्वपरु्य सािनको रुपमा ियार गररएको गल्याङ नगरपालिकाको एन्रोइड 
एन्त्प्िकेसन प्रयोगगरी आम नागररकमा  सूचनाको पहुँच ववस्िार गररन ेछ। 

 कृवर्  िथा  पशपुािन व्यवसायमा आबद्ध हनुे गरर नगरपालिका लभि  कन्त्म्िमा 200 कृर्क समहु 
गठन गरी िालिम माफय ि सक्षमिा अलभवृवद्ध गररने छ। 

  कक्षा 8 को पररक्षा संचािनका िालग  सफ्टेवरको ववकास गरर अनिाईन नलिजा प्रर्ालि  संचािनमा 
ल्याइन ेछ। 

 सबै स्वास््य संस्थामा इन्टरनेट सेवा उपिब्ि गराई IOT माध्यमबाट ररपोवटङ गने व्यवस्था गररने छ।  

 सूचना िथा संचार प्रववलििाई पूवायिार ववकास संगैसंगै प्रयोगमा िलगनेछ । 

  सूचना प्रववलिमा आिाररि राजस्व संकिन िथा आम्दालन खचयको  िेखांकन गररनछे । 

 नगरपालिकाको इन्टरनेट स्पीड बिाई कायायिय पररसरमा फ्री वाईफाईको व्यवस्था गररनेछ । 

 नगरपालिका पररसरमा सूचना प्रववलि  िथा िालिम कक्षको स्थापना गररने छ सामान्त्जक पररवियनका िालग 
प्रदेश संग समन्वयमा काययक्रम संचािन गररने छ। 

 नगरपालिका लभिको दिाय चिानी िथा महत्वपूर्य कागजपििाई ददघयकाि सम्म जोगाइराख्न अवफस 
अटोमेशन प्रर्ािी को ववकास गररने छ। 

 
    
 

5.बन, वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापन  

 ददगो ववकासको िक्ष अनरुुप बन िथा भसंुरक्षर्, जिािार संरक्षर् िथा जिउत्त्पन्न प्रकोप लनयन्िर्,जिबाय ु
पररवियन अनकुुलिि वािावरर् संरक्षर्, फोहरमैिा व्यवस्थापनका साथै ववपद व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ 
। 

 स्वच्छ र हररयािी वािावारर्का िालग सावयजलनक स्थिमा वृक्षरोपर् गदै आिलुनक उद्यानको लनमायर्मा 
जोड ददइनेछ ।  

 वन के्षिको ववकासको िालग सामदुावयक वनमा परुानो काठ कुकाठिाई हटाई अलि उपयोगी र बहमुलु्य 
काठको ववकास गनय वृक्षारोपर् गररने छ। प्रत्येक वडामा 1वटा जलडवटुी अध्ययन अनसुन्िान िथा 
संकिन केन्र बनाइने छ। 

 समदुायमा आिाररि बन व्यवस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाउदै बनके्षिमा रहेका जलडबटुी 
पवहचान,संकिन र बजारीकरर्का िालग आवस्यक अध्ययन कायय आगाडी बिाइनेछ । 

 सामदुावयक वनिाई नागररकको अलिकिम पहुँचमा ल्याउनको िालग न्त्जल्िा वन कायायिय, स्थानीय जनिा 
र नगरपालिका ववचमा समन्वय गरर कृवर् वन पययटवकय वन िालमयक वनका रुपमा ववकास गररने नीलि 
अविम्बन गररने छ। 

 सामदुावयक वनको रुपमा पररर्ि हनु बाँकी वनिाई कायययोजना बनाई सामदुावयक वन ववस्िारमा जोड 
ददइने छ। 



 

 
 

 वािावरर् संरक्षर् िथा ववपद व्यवस्थापनका िालग काययववलिबाट व्यवन्त्स्थि गने गरी ववपद व्यवस्थापन 
कोर् स्थापना गरी पररचािन गररनेछ 

 वािावरर् संरक्षर्, शहर एवं वन्त्स्ि सरसफाईका साथै ववपद व्यवस्थापनमा यवुा स्वयंसेवकको पररचािन 
गररनेछ । 

 नगर क्षेिमा फोहरमैिा व्यवस्थापन काययिाई थप प्रभाबकारी बनाइ शनु्य फोहरको िक्ष्य साथ काययक्रम 
संचािन गररनछे। 

 
 
 

6.संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह  र सशुासन     

 नगरपालिकाबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िालग जनसहभालगिा, सेवा प्रवाह लबलि, संरचनागि व्यवस्था, 
सेवाको सरुक्षा जस्िा पक्षहरुिाई अंलगकार गररनछे । 

 सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रववलिमैिी बनाई सरिीकृि गररनछे । 

 नागररकमैिी प्रशासन बनाउनका िालग नागररक र कमयचारी ववच अन्िवकय या काययक्रम संचािन गररने छ। 

 नगरपालिकािे सम्पादन गरेका काययहरु पारदशी बनाउन वेबसाइटमा प्रवववि गने काययिाई लनरन्िरिा 
दददै ववद्यिुीय शासनको अविारर्ा अविम्वन गररनछे । 

 नगरपालिकािे सम्पादन गने काययहरुमा ववचौलियाको प्रभाव शनु्य गनय स्थापना गररएको हेल्प डेस्किाई 
र गनुासो सनेु्न अलिकारीको कामकाजिाई प्रभावकारी बनाइनेछ  ।  

 नगरपालिकािे सम्पादन गने कायय वा सम्पन्न भैसकेको काययहरुको वववरर् समयमै आम सवयसािारर्मा 
पयुायउनको िागी स्थानीय टेलिलभजन,एफएम पिपलिकासंग समन्वय गरी जनउत्तरदायी काययक्रम चिाउन े
नीलि अंलगकार गररनेछ । 

 नगर वालसको न्त्जवनस्िर मापन गने ववन्त्त्तय साक्षरिा काययक्रम संचािन गरी ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्त्न्ि 
काययक्रम संघ र प्रदेश सरकारको सहकाययमा अगाडी बिाइने छ। 

 स्थानीय संचार माध्यमिाई प्रवियन गदै सावयजलनक सनुवुाई, सामान्त्जक पररक्षर् र सावयजलनकपररक्षर् 
काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 यस नगरपालिका र अन्िगयिका वडा कायायियहरुमा रहेका नागररक वडापिहरुिाई अध्यावलिक गरर 
लडन्त्जटि वडापिमा रुपान्िरर् गररनेछ । 

 नगरसभा िथा काययपालिकाबाट नयाँ कानून लनमायर् िथा परुाना कानून पररमाजयन गरर काननुको शासन 
स्थावपि गदै भ्रिाचार ववरुद्ध सनु्य सहनशीििाको नीलि अनसुरर् गररनेछ । 

 नगरसभा वा काययपालिकािे अनमुोदन गरेका ऐन, नीलि, लनयम, लनदेन्त्शका, काययववलि, आदेशपि वा 
नगरपालिकािे प्रदेश सरकार, नेपाि सरकारसंग गरेका सम्झौिाहरु राजपिमा प्रकान्त्शि गरर सवयसािारर् 
समेििाइ लनयमानसुारको शलु्कमा उपिब्ि गराइनछे । 

 नगरपालिकािे सम्पादन गने काययको हकमा आम नगरवासी र कायय सम्पादन गदाय पािना गनुयपने आचरर् 
एवं आचारसंवहिाको ववर्यमा पदालिकारी, कमयचारी र उपभोक्ता सलमलिका पदालिकारीिाइ अलभमखुीकरर् 
िालिम संचािन गररनेछ । 



 

 
 

 नगरपालिका अन्िगयि काययरि उत्कृि काययसम्पादन भएका जनप्रलिलनलि,कमयचारी, न्त्शक्षक, उपभोक्ता 
सलमलििाई नगरसभाबाट प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार प्रदान गररनेछ । 

 नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन आगामी आ व सम्ममा सम्पन्न हनु ेगरर लनमायर् कायय अगाडी बिाइन े
छ। वडा कायायिय भवन नभएका वडाहरुमा जग्गा प्रालप्त गरी भवन लनमायर् कायय आगाडी बिाइनछे । 

 सेवा प्रवाहमा आवश्यक श्रोि सािनको व्यवस्थापन गरी सम्परु्य कमयचारीिाई प्रोत्सावहि गदै प्रभावकारी 
रुपमा जनमखुी सेवा प्रवाह गररनेछ । काययपालिकाबाट लनिायररि काययववलि बमोन्त्जम कमयचारीिाई 
काययसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन सवुविा उपिब्ि गराइने छ। 

 सरकारी खचय व्यवस्थापनिाई नलिजामिुक बनाउदै आन्िररक श्रोि पररचािनमा वृवद्ध गररनेछ । 

 

नगरसभाका सदस्यहरु,  

वय नीलि िथा काययक्रम प्रस्िाव गदाय संघ,प्रदेश र स्थानीय श्रोि सािनको पररचािन गरी ववकासिाई समावेशी 
र समन्यावयक बनाउदैं जनशन्त्क्त ववकास, रोजगारी शृ्रजना र शसुासन कायम गने उद्दशे्यिाई केन्रववन्दमुा 
रान्त्खएको छ । वियमान संकटबाट उन्मनु्त्क्त प्राप्त गनय आलथयक पूनउयत्थानिाई जोड ददन ेराजनीलिक उपिन्त्ब्ििाई 
संस्थागि गरी मिुकुको समग्र आलथयक-सामान्त्जक ववकासमा आआफ्नो के्षिबाट भलूमका लनवायह गने 
जनप्रलिलनलि,रािसेवक कमयचारी, राजनीलिक दिका प्रलिलनलि, लनन्त्ज िथा सहकारी क्षेि, नागररक समाज, 
बवुद्धजीवी, संचारजगि िथा सम्परु्य नगरवासीहरुिाई िन्यवाद ददन चाहन्छु ।   

     

                               िन्यवाद । ।  


