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नगयसबाका सदस्महरु,
 नेऩारको सॊ ववधान जायी बए सॊ गै सॊ घीम शासन प्रणारी य रोकतन्त्र सॊ स्थागत
हुने गयी आवलधक रुऩभा सम्ऩन्न बएको स्थानीम तह लनवायचन 2079 ऩश्चात
गल्माङ नगयऩालरकाको गरयभाभम नगयसबाभा आ.व.2079/080 को नीलत
तथा कामयक्रभ प्रस्तुत गनय ऩाउदाॉ गौयवान्न्त्वत बएको छु ।

 नीलत तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा गने क्रभभा नेऩारको सॊ ववधान,स्थानीम सयकाय

सॊ चरन ऐन, 2074, अन्त्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074, ददगो
ववकास रक्ष्म, स्थानीम ववकास यणनीलत, नेऩार सयकायको ऩन्त्रौ मोजना, गण्डकी

प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चववषयम मोजना य सॊ घ तथा प्रदे श सयकायरे लरएका नीलत तथा
कामयक्रभराई भागयदशयनको रुऩभा लरएको छु ।

 नेऩारको सावयबौभसत्ता, स्वालधनता, बौगोलरक अखण्डता, यावष्डम वहत, स्वालबभान,
रोकतन्त्र प्रालिका रालग बएका ववलबन्न ऐलतहालसक जनआन्त्दोरनहरुभा

आफ्नो

अभूल्म जीवन उत्सगय गनुह
य न
ु े सम्ऩूणय ऻात अऻात सवहदहरु प्रलत बावऩूणय
श्रद्धाञ्जरी अऩणय गदयछु। ती आन्त्दोरनहरुको नेतत्ृ व गनुह
य न
ु े सम्ऩूणय अग्रजहरुराई

उच्च सम्भान व्मक्त गदयछु, साथै नेऩारी सभाजको रुऩान्त्तयणका रालग ऩुर्रमायउनु
बएको भहान मोगदानको ऩुन्स्भयण गनय चाहन्त्छु ।
नगयसबाका सदस्महरु,
अफ भ ववषमगत तथा ऺेरगत नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्तुत गदयछु।
 न्शऺा बाषा करा तथा सावहत्म

 गल्माङ नगयऩालरकालबर साभुदावमक ववद्यारमभा कऺा ११ य १२ भा

अध्ममनयत ववद्याथॉ सॊ ख्माको २० प्रलतशत य क्माम्ऩसभा अध्ममनयत ववद्याथॉ

सॊ ख्माको १० प्रलतशत गरयव, ववऩन्र य जेहेन्त्दाय ववद्याथॉहरुराई ऩूणय छारवृन्त्त
प्रदान गरयनेछ ।
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 न्शऺकहरूको ऺभता अलबवृवद्धका रालग भागभा आधारयत तालरभ य ऩेशागत
दऺताको रालग उत्प्रेयणाभुरक तालरभहरु प्रदान गरयनेछ ।

 गल्माङ नगयऩालरकाभा स्थामी वसोवास गने ववद्याथॉहरुरे ववद्यावारयलध गदाय ववशेष
आलथयक सहामता प्रदान गरयनेछ ।

 साभुदावमक ववद्यारमको बौलतक ऩूवायधाय लनभायण तथा भभयत सम्बाय कामयराई सॊ घ
प्रदे श सयकायको सभन्त्वमभा य सहकामयभा सम्ऩन्न गरयने छ।

 अलबबावक वववहन, अलत ववऩन्न तथा फारफालरकाहरूको रालग आवश्मक शैन्ऺक
साभाग्रीको व्मवस्था लभराइनेछ।
ु ी क्माम्ऩसको शैन्ऺक गुणस्तय वृवद्ध गदै मस क्माम्ऩसराई नभुना
 गल्माङ फहुभख
शैन्ऺक केन्त्रको रुऩभा ववकास गनय आवश्मक ऩहर गरयने छ।

 ववद्यारमको

सभग्र ऩऺको सुधायका रालग लनमलभत अनुगभन भुल्माङकन य

लनमभनराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै ऩरयणाभभुखी फनाइने छ।

 कऺा

3, ५ य ८ को नगयस्तयीम स्तयभाऩन ऩयीऺा सॊ चारन गरयने छ। उत्कृष्ट

ववद्यारमराई ऩुयस्कृत गरयने छ।

 खोज अनुसन्त्धान तथा

नवप्रवतयनराई प्रवद्धयन गनय अन्त्तयऩालरकाको सहकामय य

सभन्त्वमभा एक शैन्ऺक अनुसन्त्धान केन्त्र Innovation Center)को स्थाऩना
गरयनेछ।

 वारफालरका सॊ ग नगयप्रभुख कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
 कऺा ९ – १२ भा अध्ममनयत छाराहरुराई आत्भयऺाका तालरभहरु प्रदान गने
कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 नृत्म, गामन फक्तत्वकरा रेखन तथा ऩठनशैरी रगामतका
आधारयत बई ववद्यालथयहरुको ऺभता अलबवृवद्धका रालग

Show कामयक्रभको


ववधाहरुभा

Galyang Talent

आमोजना गरयने छ।

न्शऺा बाषा तथा सावहत्मको ववकासका रालग एक गल्माङ प्रऻा प्रलतष्ठान

गठन गरयने छ।

 न्शऺकहरुराई

प्रववलधको

भाध्मभफाट

न्शऺण

सॊ चारन गनय ऺभता ववकास कामयक्रभ ल्माइने छ।

लसकाई

वक्रमाकराऩ

 सभाजराई सुसॊस्कृत सभ्म एॊव नैलतकवान फनाई अनुशालसत भमायददत

मोग्म य सऺभ नागरयक उत्ऩादन गनय गुरुकुर न्शऺा (ऩूववयम दशयन) राई
प्रबावकायी फनाइने छ।

 नगयलबरका ववद्यारम तथा साभुदावमक बवनहरुभा

सॊ घसॊ स्थाहरुको

सभन्त्वमभा ऩुस्तकारम तथा वाचानारमहरु सभेत थऩ गरय साभुदावमक
लसकाई केन्त्रका रुऩभा ववकास गरयने छ।

 वकशोयावस्थाका मुवामुवतीहरुभा फढ्दो रागु औषध तथा दुव्मयसनीराई

न्त्मूलनकयण एॊव लनभुर
य गनय क्माम्ऩस तहका ववद्याथॉ तथा एक ववद्यारम
एक न्शऺकहरुराई प्रन्शऺक प्रन्शऺण तालरभ

TOT को

व्मवस्था लभराई

आधायबुत तथा भाध्मालभक तहका ववद्यालथयहरुराई प्रन्शन्ऺत गरय सचेतना
अलबमान सॊ चारन गरयने छ।

 सपा

ववद्यारम

सुन्त्दय

ववद्याथॉ

अलबमानका

रालग

कम्ऩाउण्ड

तथा

कऺाकोठाको सयसपाई उत्कृष्ट याख्ने ववद्यारमराई ऩुयस्कृत गरयने छ।

 अधयवावषयक रुऩभा नगय न्शऺा सबाको आमोजना गरयने छ।

 शैन्ऺक क्मारेण्डयको लनभायण गरय प्रबावकायी कामायन्त्वमन गरयने छ।
लनन्श्चत भाऩदण्ड तमाय गरय शैन्ऺक गुणस्तय वृवद्ध गरयने छ।

 फारववकास तथा ऩूव य प्राथलभक तहका न्शऺकहरुराई ऩेशागत ववकास
तालरभ व्मवस्थाऩन गरयने छ।

 उत्कृष्ट न्शऺक,ववद्याथॉ,अलबबावक सम्भान कामयक्रभ सॊ ञ्चारन गरयने छ।

 न्शऺकहरुका ववचभा भैरीऩूणय प्रलतस्ऩधायको रालग शैन्ऺक ववषमवस्तुभा
आधारयत प्रलतमोलगतात्भक कामयक्रभको आमोजना गरयने छ।

 ववद्यारमको रालग भभयत तथा सम्बाय कामयका रालग आवश्मकताका
आधायभा फजेट व्मवस्था गरयने छ।

 रैभालसक रुऩभा प्र.अ. नगयप्रभुख अन्त्तयकृमा कामयक्रभको आमोजना
गरयने छ।



नयोदम भाध्मलभक ववद्यारम वऩडीखोरा,सावयजलनक भाध्मलभक ववद्यारम

भारुङ्गाभा सॊ चालरत कृवष प्राववलधक न्शऺा य भहे न्त्र दशयन भाध्मालभक

ववद्यारमभा सॊ चालरत प्राववलधक न्शऺा कामयक्रभराई थऩ सुदृढ फनाई
मोग्म जनशन्क्त उत्ऩादनभा जोड ददइने छ।


वारवालरकाहरुराई घय तथा ववद्यारमको वातावयणरे ऩाने भनोवैऻालनक

असयका फाये भ सचेत तुल्माउन अलबबावक न्शऺा कामयक्रभ सॊ चारन
गरयने छ।

 उऩप्रभुखसॊ ग न्शन्ऺका कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।
 असर खानऩान य शायीरयक तन्त्दुरुन्स्त सॊ फन्त्धी न्शऺाका रालग एक

ववद्यारम एक मोग गुरु फनाउन मोगा प्रन्शऺक प्रन्शऺण सॊ चारन गरयने
छ।

 नगयलबरका साभुदावमक ववद्यारम तथा सावयजलनक क्माम्ऩसहरुराई सॊ घ

य प्रदे श सयकायसॊ गको सहकामयभा आवश्मक ऩूवायधाय तथा सॊ चारन
अनुदान प्रदान गरयने छ।

 लनजी तथा सॊ स्थागत ववद्यारमहरुराई ववद्याथॉको ऺभता ववकासका रालग
यचनात्भक

वक्रमाकराऩ

सॊ चारनको

प्राववलधक सहमोग प्रदान गरयने छ।

रालग

आवश्मक

आलथयक

तथा

 प्रत्मेक साभुदावमक ववद्यारमभा पष्ट एड(First Aid) य छाराहरुका रालग
लनशुल्क स्मानेटयी प्माड साभग्री उऩरब्ध गयाउने नीलत लरइने छ।

 शैन्ऺक सॊ स्था,आभा सभुह, ये डक्रस, मुवा क्रव य ववलबन्न गैयसयकायी
सॊ स्थाहरुको सहकामयभा मुवा ऩरयचारन गरय भानववम सेवा,

ववऩद

व्मवस्थाऩन तथा वातावयण सॊ यऺण जस्ता कामयराई प्रबावकायी फनाइने
छ।

 नगयलबरका ववद्यारमहरु राई प्रववलधभैरी फनाउन सूचना प्रववलधको
ववस्ताय य सुधायभा जोड ददइनेछ।

 जनस्वास््म तथा ऩोषण्
 गल्माङ नगय अस्ऩतारराई ववशेषऻ सेवा सवहतको अस्ऩारको रालग आवश्मक
भाऩदण्ड ऩुया गनय O & M गरय स्तयोन्नती गदै केन्त्र तथा प्रदे श सयकायफाट
प्राि सुववधा फढोत्तयीभा जोड ददइने छ।य भारुङ्गा प्राथलभक स्वास््म केन्त्रराइ
ववशेषऻ सेवा सवहतको अस्ऩतारका रूऩभा स्तयोन्नलत गरयनेछ।
 जेष्ठ नालगयक, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त, दीघय योगी, अशक्त,असहाम व्मन्क्तहरुको
सभम सभमभा घयदै रोभै ऩुगी सुगय, प्रेसय, मुरयक एलसड, भोलतमा लफॊ न्त्दु रगाएतका
योगहरूको घुम्ती टोरी ऩठाइ स्वास््म ऩयीऺण गने व्मवस्था गरयनेछ ।
 आधायबूत स्वास््म सेवाका रालग सॊ घ य प्रदे शसॊ ग सभन्त्वम गरय सेवा उऩरब्ध
नबएका वडाहरुभा आधायबूत स्वास््म केन्त्र स्थाऩना गरय प्रबाकायी सेवा सुववधा
उऩरब्ध हुने व्मवस्था लभराइनेछ।
 स्वस्थ नगय स्वास््म नागरयक कामयक्रभ सॊ चारन गनय जनचेतनाभुरक कामयक्रभ
सॊ चारन गरयने छ।
 सभुदाम य ववद्यारमभा जनस्वास््म प्रवद्धयन य सचेतनाको रालग ववद्यारम
नसय,सभुदाम नसय जस्ता कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।
 ववलबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी साभुदावमक तथा नीन्ज स्वास््म सॊ स्थाको
साझेदायीभा ववशेषऻ सवहतको स्वास््म न्शववय सॊ चारन गरयने छ।



नगयभा एम्वुरेन्त्स सेवाको ववस्ताय य प्रबावकायी सॊ चारनको व्मव्था गरयनेछ
स्थानीम सॊ घसॊ स्थासॊ गको सहकामयभा जोड ददइने छ।



नगयभा एक मोग तथा प्राकृलतक अस्ऩतार स्थाऩना गरय नगयकै फैकन्ल्ऩक
न्चवकत्सा उऩचाय केन्त्रको रुऩभा प्रवद्धयन गरयनेछ ।

 क्मान्त्सय, भृगौरापेर, भुटु योग, ऩऺघात जस्ता दीघय योगका योगीराई सॊ घीम
सयकायद्धाया घोवषत याहत कामयक्रभराई प्रबावकायी ढॊ गरे सॊ चारन गरयने छ।

 b'O{ jif{leq gu/sf ;a} k|fylds :jf:Yo rf}sdf ;'/lIft dft[Tj तथा सूयन्ऺत
न्शशु जन्त्भका nflu jly{Ë ;]G6/sf] lgdf{0f ul/ u'0f:t/Lo ;]jf k|jfx ul/g]5 .


नगयका हये क नागरयकहरुराई स्वास््म ववभा गनय प्रोत्साहन गरयने छ । साथै
आलथयक ववऩन्नताको कायण स्वास््म ववभा गनय असभथय अलत ववऩन्न नागरयकको
लनशुल्क ववभाको प्रवन्त्ध लभराइने छ।



उऩप्रभुखसॊ ग आभा सूयऺा कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।गबयवलत भवहराहरुको
स्वास््म यऺाको रालग लनशुल्क अण्डा ववतयण गरयने छ।

 लभगौरा प्रत्मायोऩण, डामरलसस गरययहे का, क्मान्त्सय योगी य भेरुदण्ड ऩऺघातको
लफयाभीराई औषलध उऩचाय फाऩत आलथयक सहामता उऩरब्ध गयाइनेछ ।

 भवहरा स्वास््म सॊ मभसेववकाको सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन प्रोत्साहनका
कामयक्रभ अगाडी फढाइने छ।

 सभुदामभा आधारयत स्वास््म स्वमसेवक, स्वास््म आभा सभुह, टोर ववकास

सॊ स्था, सहकायी, मुवा क्रव, फार क्रव जस्ता सॊ घ सॊ स्था ऩरयचारन गरय
साभुदावमक स्वास््म कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 नगयलबर

ऩाठे घयको

क्मान्त्सयको

ऩवहचान

तथा

भृगौरा

ऩयीऺणको

दामया

पयावकरो फनाई सभमभा नै योग ऩवहचान गरय रुग्णता तथा भृत्मुदय कभ गरयने
छ।

 स्वस्थ फारक उज्वर बववष्म बन्ने कामयक्रभ अन्त्तगयत सम्ऩूणय न्शशुहरुको

ऩोषणमुक्त खान ऩुणख
य ोऩको सुलनन्श्चतता गदै कुऩोषणभुक्त वडा घोषणाकामयक्रभको
सुरुवात गरयने छ।

 न्जभुहा, वेरचौय य ऩेराकोटभा शहयी स्वास््म ईकाइ स्थाऩना गरयने छ।

 लफद्यारमभा स्वास््म न्शऺा य गाउभा गाउॉघय न्क्रलनक तथा स्वास््म न्शववय
अलबमानका रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ।

 भवहरा न्शऺकराई प्रजनन स्वास््म सम्फन्त्धी तालरभ ददई छाराहरुको प्रजनन
स्वास््म सम्फन्न्त्ध प्रायन्म्बक सभस्मा सभाधान गरयने छ।

 सभाजभा यहे का ववलबन्न अस्वस््म नागरयक तथा ददघय योगीको योगको अवस्था ऩत्ता
रगाउन

Diseases Screening कामयक्रभ

सॊ चारन गरयने छ।

 कृवष तथा ऩशुऩारन्

 कृवष ऩेशाराई वैऻालनक ढङ्गफाट व्मवस्थाऩन गरय कृवषको व्मवसामीकयण,
ववववलधकयण,मान्न्त्रकयण, तथा फजायीकयणभा जोड ददई गल्माङ नगयऩालरकाराई

आत्भलनबयय फनाउने नीलत लरइनेछ । सॊ घीम तथा प्रादे न्शक सयकाय तथा
गैयसयकायी सॊ स्थाहरुको सहकामयभा कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

 कृषक सभुह ऩवहचान तथा वलगयकयण तथा सून्चकयण गरय कृवष ऺेरको ददगो
ववकासका रालग

फाह्रेभास लसॊ चाई सुववधा ऩुमायउन य

वास्तववक वकसानराई

आवश्मक उन्नत ववउववजन भरखाद य मान्त्रीकयणको व्मवस्था गरयनेछ।

 नेऩार सयकायको कामयक्रभ फभोन्जभ बुलभ फैँ कको स्थाऩना गरय फाझो यहे को

खेलतमोग्म जलभनराई लरजभा लरई वेयोजगाय मुवाहरु रन्ऺत कृवष कामयक्रभ रागु
गने नीलत अवरम्फन गरयने छ । त्मस्ता जलभनको लरज सलभलतको गठन गरय
कृषकहरुराई हस्तान्त्तयण गने व्मवस्थाऩन गरयने छ।

 यसामलनकभरको प्रमोग न्त्मूलनकयण तथा वातावयण सॊ यऺणको रालग प्राङ्गारयक भर
उत्ऩादन गरय अगायलनक खेलतभा प्रोत्साहन गरयने छ।

 खेतफायीभै

कृवष प्राववलधकको सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ मसका रालग प्रत्मेक वडाभा

एकजना कृवष/ ऩशु प्राववलधकहरु खटाई 'कृषक सॉगै प्राववलधक' कामयक्रभ सञ्चारन
गरयनेछ ।

 उत्ऩादनभा

 कृवष

आधारयत अनुदान उऩरब्ध गयाई कृषकराई प्रोत्साहन गरयनेछ।

ऺेरभा हार आएय भुख्म सभस्माको रुऩभा यहे को फाॉदयको सभस्माराई

ववलबन्न ऩऺ य लछभेकी ऩालरकाहरुसॊ गको सभन्त्वमभा अल्ऩकालरन य ददघयकालरन
मोजना फनाई कामायन्त्वमन गरयने छ।

 ब्मावसावमक

रुऩभा उत्ऩादन बएका वस्तुहरूको न्त्मूनतभ सभथयन भूल्म (MSP)

तोवकनेछ । कृवष उऩजको रालग उन्चत ववतयण प्रणारीको ववकास गरयनेछ।

 कृवष मान्त्रीकयण भापयत उत्ऩादन
 भाटो उऩचाय न्शववय तथा घुन्म्त

रागत तथा श्रभ न्त्मूलनकयण गरयने छ।

खेलतको ववस्ताय गरयने छ।

 ववउववजन

प्रमोगशारासॊ ग

उत्ऩादनभा जोड ददइने छ।

 सॊ घीम

फारी न्शववय सॊ चारन गरयने छ भाटो अनुसाय

सभन्त्वम

गरय

खाद्यान्न

तथा

तयकायीको

ववउ

तथा प्रादे न्शक सयकायसॊ गको सभन्त्वम य सहमोगभा सुन्त्तरा कागती अदुवा

तयकायी तथा आरु ऩकेट कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 ववउ आरु उत्ऩादन य ववउ ववषादी
 कृवष ऺेरभा ऩुमायएको मोगदानको
व्मवस्था गरयने छ।

 कृवष

भेन्शनयीभा अनुदानको व्मवस्था गरयने छ।
कदय गदै उत्कृष्ट कृषक सम्भान कामयक्रभ

जैववक ववववधता तथा अनुवन्शॊ म गुण सॊ यऺणका रालग यै थाने फारी सॊ यऺण

कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 भागभा

आधारयत सॊ न्घम सयकायको सहमोग उऩरब्ध खाद्यान्न ववउ ववतयण

कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 भौयी

तथा च्माउ खेलत भापयत लनम्न वलगयम सभुदामराई आमश्रोतको फाटो श्रृजना

गरयने छ।

 ववलबन्न

सहकायीसॊ गको सहकामयभा कृवषजन्त्म वस्तुहरुको उत्ऩादन फजायीकयणका

कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 सुन्त्तराको बण्डायणका रालग कोल्ड रुभ तथा कोल्ड स्टोयको स्थाऩनाका रालग

सॊ घ य प्रदे शसॊ ग सभन्त्वम य सहकामयभा कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ। वडा नॊ.5

य 7 भा सुन्त्तरा खेतीको थऩ ऺेर ववस्तायका रालग आवश्मक कामयक्रभ सॊ चारन
गरयने छ वडा नॊ.6 य 8 भा सुन्त्तरा खेलतको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।


एक वडा एक नसययी कामयक्रभ सॊ चारन गनय वागवानी श्रोतकेन्त्रसॊ ग सहकामय

गरयने छ।

 कृवषभा सॊ रग्न जनशन्क्तको सीऩ, ऺभता एवॊ दऺता ववस्ताय गदै योजगायीका

अवसय वृवद्धका रालग प्रदे श सयकायको सहकामयभा स्वयोजगायभूरक व्मवसावमक
कृवष तालरभ,य प्राङ्गारयक खेतीराई जोड दददै
गरयनेछ ।

 प्रस्ताव य भागको

(IPM)

कृवष ऩाठशारा सॊ चारन

आधायभा 50 प्रलतशत अनुदानभा कृवष औजाय उऩकायणभा

अनुदान ददने व्मवस्था गरयने छ।

 कृवष ऩमयटन आकवषयत गनय ऩकेट ऺेरका अरवा कृवष होभस्टे का रालग कामयक्रभ
अगाडी फढाइने छ।

 नगयऩालरकाको उच्च बागभा अकवये खुसायनी ओखय तथा वेभौसभी तयकायीको
व्मवसावमक उत्ऩादनका रालग कृषकहरुराई अलबप्रेरयत गरयने छ।

ॉ लरन्च केया परपुर खेतीको व्मवसावमक उत्ऩादनभा जोड ददइने छ।
 आऩ
 भाग य आवश्मकताभा आधारयत कृवष कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 ग्रालभण कृवष सडकको ववस्ताय तथा स्तयोन्नती गरय कृवष उत्ऩादनभा वृवद्ध गदै
फजायसम्भको ऩहुॉच ववस्ताय गरयने छ।

 भवहरा,दलरत,उन्त्ऩलडत, जनजालत,

असाहम,

अनाथ,

अऩाङ्ग,एकर

भवहरा

तथा

लसभान्त्तकृत सभुदामराई रन्ऺत व्मवसावमक कृवष कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।

 कृषकहरुको सीऩ ऺभता य दऺता वृवद्ध गनय तालरभ भ्रभणको व्मवस्था गरयने छ।
 ववलबन्न

नगदे वालर ववस्ताय गरय सुन्त्तरा कागलत को व्मवसामीक उत्ऩादन

ऺभता फढाउन उन्नत जातका वेनाय ववतयण गरयने छ।

 व्मवसावमक अदुवा खेलतराई लनयन्त्तयता दददै नेऩार सयकायसॊ गको सभन्त्वमभा
भसरा फारी ववकासका कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयने छ।

 सम्ऩास, वेरचौय, ऩान्खचौय, न्जभुहा, कभयचौय, छलतय, रल्माङ,ददलभक य वऩडीखोरा
रगामतका पाटहरुभा आरु उत्ऩादनराई केन्न्त्रत गरय नगयलबरका न्चसो हावा

ऩानी बएका भालथल्रो बौगोलरक ऺेरभा वषे आरु उत्ऩादन गरय आरुभा वषय बयी
आत्भलनबयय बई लनमायतभा जोड गरयने छ।

 ऩशु (गाइ/बैसी/ फाख्रा,वॊ गयु ) ववभाको व्मवस्थाका रालग ववभा वप्रलभमभ केन्न्त्रम

सयकायफाट 80 प्रलतशत य नगयऩालरकाफाट 20 प्रलतशत अनुदानको व्मवस्था
गरय ऩशु ववभा लन्शुल्क गरयने छ।

 सॊ घ य प्रदे श सयकायको सहरगानीभा घाॉसभा स्रोत केन्त्रको लनभायण गरयने छ।

 कृषकराई दुधभा दददै आएको अनुदानभा लनयन्त्तयता दददै , फजायबाउ अनुसायको
भूल्मको सुलनन्ष्चतता प्रदान गदै अनुदानराई सभम साऩेऺ फृवद्ध गरयनेछ।

 फाख्रा,वॊ गयु य कुखुयाको व्मवसावमक उत्ऩादनका रालग ऩकेट ऺेर तोवक साभुवहक
तथा उद्यभीहरुसॊ गको सहकामयभा कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 योग ऩवहचान य उऩचायको लनन्म्त आधायबूत
छ।

प्रमोगशारा स्थाऩनाभा जोड ददइने

 ऩशु आहायभा अलत आवश्मक ऩने घाॉस ववकासराई भध्मनजय गदै वहउदै वषे
बुईघाॉस य डारेघाॉसका ववउ तथा ववरुवा ववतयणका कामयक्रभ गरयने छ।

 स्वच्छ ऩशु तथा ऩशुजन्त्म ऩदाथय उत्ऩादनका रालग नगयका सफै वडाभा ऩशु
स्वास््म कामयक्रभ न्शववय सॊ चारन गरयने छ।

 ऩशुका उन्नत नश्ल सुधाय कामयक्रभ सॊ चारन

गरयने छ सम्बाव्मताका आधायभा

मस नगयराई दुध, भासु य अण्डाभा आत्भलनबयय फनाउन गाइबैसी, वॊ गयु , कुखुया य
वाख्राऩारन कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 जथाबावव छाडा छोलडएका ऩशु तथा वृद्ध ऩशुराई आश्रभ ददने उद्देश्मरे ग न ऩा

1 याम्दी य गन ऩा 11 फन्नेडाडाभा सॊ चालरत गौशारा व्मवस्थाऩनको रालग
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।



सॊ घ तथा प्रदे श सयकायको सभन्त्वमभा ये ववज ववरुद्धको खोऩ कामयक्रभ सॊ चारन

गरयनेछ।

 उद्योग, वान्णज्म तथा आऩूलतय।

 नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको सहकामयभा ऩूवायधाय ववकास सवहतको

एक

उद्योगग्राभ सॊ चारन गनय जग्गा व्मवस्थाऩन गरय ववस्तृत ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय
गरयने छ।

 ;fd"lxs nufgL u/L :jb]zd} 3/]n" ,

साना

tyf demf}nf pBf]u vf]Ng k|]l/t

ul/g]5 .

 गुन्त्रक
ु वेसाय अचाय घये र ु भददया रगामतका स्थानीम उत्ऩादनराई प्रवद्धयन गदै
प्रशोधन य प्माकेन्जङ गनय सहकायी सॊ स्थाहरुसॊ ग सभन्त्वम गयी
कामयक्रभभा जोड ददइने छ।

उत्ऩादन

 भवहरा शसन्क्तकयण कामयक्रभ अन्त्तगयत स्मानेटयी प्माड ववतयण चप्ऩर अचाय
कोदोको वऩठो भकैको आटो प्रशोधन तथा प्माकेन्जङ कामयक्रभ ल्माइने छ।

 lbuf] cfly{s pkfh{gsf nflu gu/ leq ;DefJo /f]huf/Ld'ns /
pTkfbgd'ns pBf]u :yfkgfsf nflu lj:t[t cWoog ul/ Make in
Galyang sfo{qmd ;~rfngका रालग ऩहर गरयने छ।

 रन्ऺत सभुहराई लसऩ ववकास तथा प्रववलध हस्तान्त्तयणभापयतएक घय एक लसऩ
ववकास गयी योजगायी प्रवधयन गरयनेछ ।

 ऩयम्ऩयागत लसराई ऩेशा अॊ गाल्दै आएका दलरत उन्त्ऩलडत सभुदामराई प्रोत्सावहत
गदै

सफै

वडाभा लसराई तालरभ सॊ चारन

कामयक्रभराई लनयन्त्तयता ददइने छ ।

गयी उद्यभन्शरता ववकास गने

 घये र ु तथा साना उद्योगको ववकास य प्रवधयनभा जोड ददइने छ।रघू उद्यभ
कामयक्रभ भापयत स्थानीम प्रववलध य लसऩ सॊ यऺण तथा ववकास गरयने छ।

 लनकासीजन्त्म वस्तुहरुको ऩवहचान गयी उत्ऩादन तथा प्रशोधन कामयभा जोड
ददइनेछ ।

 नगय

लबरका

व्माऩाय

व्मवसामराई

दताय,लनमभन

कामयभा

लनयन्त्तयता

ददई

न्झटीगुन्त्टा व्माऩाय य दताय नगयी सॊ चारन गये का व्मवसामराई व्मवसाम दतायको
रालग प्रोत्साहन गयीने छ ।

 आन्त्तरयक तथा फाह्य ऩमयटनराई प्रवद्धयनका रालग गल्माङ नगयको फजाय ऺेरलबर
सुववधा सम्ऩन्न होटरहरु सॊ चारनका रालग होटर ग्रऩसॊ
ु ग सहकामय गरयने छ।

 दै लनक उऩबोग्म साभाग्रीहरुको गुणस्तय कामभ याख्न फजाय अनुगभन भुल्माङ्कन
गरय भुल्मवृवद्ध लनमन्त्रणभा ध्मान ददइने छ।

 वजाय ऺेरको ऩावकयङ सभस्माराई व्मवन्स्थत फनाइने छ।

 भददया तथा सुतॉजन्त्म वस्तु ववक्री ववतयणराई कानुन फभोन्जभ व्मवन्स्थत गरयने
छ ।

 ऩुवायधाय ववकास्(उजाय,सडक, ऩूर, बवन, शहयी ववकास, ढर)

 ऩुवायधाय ववकास सम्फन्त्धी नीलत, सडक

गुरुमोजना तथा भाऩदण्ड फनाई रागु

गरयनेछ।

 वडा नॊ.3 य 11 भुन्ककल्रा भा नगयस्तरयम अत्माधुलनक सुववधा सवहतको
वसऩाकय लनभायण गनय ववस्तृत ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय य आवश्मक जग्गा
व्मवस्थाऩन गरयने छ।

 नगयऩालरकाराई अन्त्म ऩालरकाहरुसॊ ग जोकने ऩक्की ऩुर, वडा नॊ. 2 य 4 जोकने
आलधखोराभा य
ऩुरको

लनभायणका

वडा नॊ. 9 जाभुने
रालग

सॊ घीम

य

ऩाल्ऩा साठी जोकने कारीगण्डकीभा झोरुङ्गे
प्रदे श

सयकायसॊ ग सहकामय गदै

फजेट

व्मवस्थाऩन गरयने छ।भारुङ्गा-दयऩुक भारुङ्गा-असेदॊ वेरचौय नौगाउॉ ऺेरहरुभा
ऩक्की ऩूर लनभायणका रालग सॊ घीम सयकायसॊ ग ऩहर गरयने छ।

 वडा नॊ.2 य वडा नॊ.4 जोकने गुठी शेया इरुङ्गा कटु वाघाटभा भोटये वर ऩुर,
लनभायण गनय ऩहर गरयने छ।

 सडक ऩुर रगामत बौलतक ऩूवायधाय लनभायण गनुय ऩूव य प्रायन्म्बक वातावयणीम
ऩयीऺण वातावयणीम प्रबाव भुल्माङ्कन साभान्जक प्रबाव भुल्माङकन तथा बौगलबयक
अध्ममन गयीने छ।


सावयजलनक

य नीजी

ऺेरका

मातामात

प्रोत्साहन गने कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

व्मवसामीहरुराई

मारुभैरी

फनाउन

 नगयलबरका सडकहरूको स्तयउन्नती गदै कारोऩरे य ढरानका काभहरु गरयनेछ।

 गल्माङ फजायभा सडक फत्ती जडान गयीनेछ य सीसी क्माभयाहरु थऩ व्मवन्स्थत गरय
ववस्ताय गरयनेछ
 आलथयक अबावका कायण ववद्युत ् सेवा जडान नगये का सम्ऩूणय घयऩरयवायराई
ववद्युत ् सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ ।

 फाक्रो फस्ती बएका स्थानहरुभा रागत साझेदायीका आधायभा ऩदक्क सडक हरु ववस्ताय
गरयनेछ।
 सावयजलनक खुरा स्थानहरुभा Public Private Partnership भोडरभा फार तथा
जेष्ठ नालगयक उद्यानहरु फनाउन ऩहर गरयनेछ ।
 नगयऩालरकालबर नमाॉ सडक लनभायण गदाय स्वीकृलत लरएय भार लनभायण गनुऩ
य ने
लनलत अवरम्फन गरयनेछ ।

 फैकन्ल्ऩक उजायको ववकासभा आवश्मक अध्ममन गरय कामयक्रभ कामायन्त्वमन
गरयनेछ। सुधारयएको च ुरो फामोग्मास लनभायणभा सहुलरमत प्रदान गरयने छ ।

 नगयस्तयीम सडकराई भाऩदण्ड अनुसाय ववस्ताय य स्तयोन्नलत गयी यावष्डम
याजभागयको बयऩदो वपडयको रुऩभा लफस्ताय गरयनेछ । भाऩदण्ड नऩुगेका
सडकराई गोये टो फाटोको रुऩभा नाभाकयण तथा ववकास गरयनेछ ।

 बवन तथा घयका सॊ यचनाहरु लनभायण गदाय बूकम्ऩ प्रलतयोलध वातावयण भैरी
फनाउनका रालग अलनवामय नक्सा ऩास गनेऩने नीलत लरइने छ।

 आगाभी 5 वषय लबर वडाका केन्त्रराई कारोऩरे सडकरे जोकने गरय कामयक्रभ
कामायन्त्वमनका रालग सॊ घ य प्रदे शसॊ ग सहकामय गरयनेछ ।

 फुटवर ऩावय कम्ऩनीसॊ गको सहकामयभ फजाय ऺेरलबरका अव्मवन्स्थत तायहरुराई
व्मवन्स्थत फनाइने छ।केवर य इन्त्टयनेटका तायहरु थऩ व्मवन्स्थत गरयने छ।

 ऩूवायधाय ववकासभा सावयजलनक लनन्ज साझेदायीराई प्रोत्सावहत गदै

फाक्रो य घना

वस्ती ऺेरभा रागत सहबालगताभा भापयत कामयक्रभ कामायन्त्वमन गरय ववकासभा
नागरयकको अऩनत्व वृवद्ध गरयनेछ ।

 नगय ऺेरलबर एवककृत नभुना वन्स्तको ववकाससॊ गै वन्स्त व्मवस्थाऩनराई गुरु
मोजना भापयत व्मवन्स्थत गरयनेछ ।

 नगयऩालरकाका भेन्शनयी औजाय प्रमोग गरय स्थानीम सडकहरुको लफस्ताय तथा
स्तयोन्नलत गरयनेछ ।

 नमा ट्रमाक खोल्दा वन्स्त ऩमायवयण य सम्ऩदाहरुको ऺलत हुन नददन उच्च

सावधानी अऩनाइने छ।ग्रालभण सडक स्तयोन्नती गरय नालर लनभायण ग्रावेर
रगामतका कामयहरु गरयने छ।

 ग्रालभण सडकहरुको भभयत सम्बायका रालग असाय, श्रावण य बार भवहनाका रालग
हे यारु काभदायको व्मवस्था गरयनेछ ।



आफ्नै वडा कामायरम बवन नबएका वडा नॊ. 2,4, 5 य 8 को कामायरम बवन

5 वषय लबरभा लनभायण सम्ऩन्न गरयने छ।

 गल्माङ

नगय

सेलतवेणी,गल्माङ

लबरका

लनवुवाखकय

यणनैलतक

भोहनडाडा,

सडकहरु

गल्माङ-चाऩाकोट,गल्माङ

गल्माङ

लतनदोफाटे

फायीकुना,

हुदै

गल्माङ कुरुङ्चे सेलतवेणी, गल्माङ चोक हुदै वऩडीखोरा, गल्माङ फभबञ्जाङ रयऩ
गुठी

इरुङ्गा

भोलतचौय

हुदै

भोहनडाडा,

गल्माङ

कल्रेयी

छे डा

न्चतुङ

स्मारवास,खोराखकय जरुके स्मारफास सडकहरुराॉई आगाभी 5 वषय लबर
कारोऩरे गने गरय सॊ घ य प्रदे शसॊ ग सहकामय गरय मोजना लनभायण गरयने छ।

 गल्माङ

तुल्सीबञ्जमाङ

फज्रे

लतनदोफाटे

सडक

खण्डभा

सहरगानीभा सडक स्तयोन्नती गरय कारोऩरे गरयने छ।

सॊ न्घम

सयकायको

 दे ववबञ्जमाङ ग्रह्रौसुय सडक स्तयोन्नती गरयने छ।

 कयादी लतनदोफाट भैदान सडक स्तयोन्नती कामय प्रदे श सयकायको सभन्त्वमभा
अगालड फढाइने छ।

 ऩान्खचौय हुगीघाट ऩुर जोकने सडक स्तयोन्नलतका रालग प्रदे श य नेऩार
सयकायसॊ ग सभन्त्वम गरयने छ ।

 नगय लबरका ववलबन्न वडाका स्थानीम गोये टो तथा सडक स्तयोन्नलतका रालग प्रदे श
य नेऩार सयकाय सॊ ग सभन्त्वम गदै स्थानीम श्रोत ऩरयचारन गरयने छ ।

 शहयी मोजना तथा बवन लनभायण भाऩदण्ड 2072 को ऩूणय ऩारना गरयने

छ।टोर ववकास सलभलतहरुराई आवश्मक अलबभुन्खकयण कामयक्रभ सॊ चारन
गरयने छ।

 गल्माङ चक्रऩथ लनभायण गयी रल्माङ फल्ऩु भुन्ककल्रा गल्कोट फभबञ्जमाङ
न्शखयडाडा ददलभक न्जभुहा वजाय ऺेर

घोषणा गरय एवककृत नभुना वस्ती

लनभायणका रालग ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरयने छ।

 मस

गल्माङ

नगयऩालरकाराई

खयको

छानाभुक्त

फनाउनको

रालग

मसै

आ.व.लबरभा सफै खयको छाना बएका घयहरुराई जस्ताऩाताभा रुऩान्त्तयण गरयने
छ ।

 लसकभॉ, डकभॉ, लनभायण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सभुहराई ऺभता ववकास
कामयक्रभ सॊ चारन गरय दऺ फनाइने छ।

 प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई ववशेष प्रबावकायी फनाइने छ।
 खानेऩानी तथा सयसपाई


एक घय एक धायाको प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायको नीलतराई आत्भसाथ गदै
आगाभी 3 वषयभा नगयलबर एक घय , एक धाया कामयक्रभ राई ऩूणत
य ा ददई सवै
घयधुयीभा स्वच्छ वऩउने ऩानीको व्मवस्था गरयनेछ।

 गल्माङ फजाय य नगय ऺेरको

खानेऩानी सभस्माको ददगो सभाधानको रालग

गल्माङ वृहत खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजनाका रालग सॊ घ तथा प्रदे श
सयकायसॊ ग सभन्त्वम गरय आवश्मक कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।


प्रदे श सयकायफाट सॊ चारन बएयहे को गल्माङ फजायभा ढर लनकास
कामयक्रभराई थऩ ववस्ताय गनय ऩहर गरयने छ।

 सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायफाट

क्रभागत रुऩभा सॊ चारन बई नगयऩालरकाभा

हस्तान्त्तयण बएका नगयलबरका 10 वटा वडाभा सॊ चारन यहे का खानेऩानी
मोजनाहरु सभमभा नै सम्ऩन्न गनय वजेट व्मवस्थाऩनका रालग ऩहर गरयने छ।
 ऩानीका श्रोतहरु (भुर) को सॊ यऺणका रालग वृऺायोऩण सयसपाई बर तथा
ऩवहयो लनमन्त्रण रगामतका कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयने छ।

 नगयलबर शुद्ध वऩउनेऩानीको रालग ववलबन्न खानेऩानी हरुभा प्रेसय वपल्टय
वट्रटभेन्त्ट प्रान्त्ट जडान गने कामयको सुरुवात गरयने छ।
 नगयलबरको पोहोयराई व्मवन्स्थत गयी स्वच्छ य हयाबया नगयको रुऩभा ववकलसत
गरयनेछ।
 नगयलबर ववलबन्न सावयजलनक स्थर य चोकहरुभा प्रलतऺारम/ ववश्राभस्थर,
सावयजलनक शौचारमको लनभायण तथा व्मवस्थाऩन गरयने छ य वजाय चाऩ ऺेरभा
घुम्ती शौचारम

Mobile Toilet

सॊ चारनभा ल्माइनेछ।

 शौचारम ववहीन अलत ववऩन्न घय ऩरयवायराई शौचारम लनभायणका रालग वस्तुगत
सहामता प्रदान गरयने छ।
 पोहोय व्मवस्थाऩन गनय एक सयसपाई केन्त्र स्थाऩना गरयने छ।



k/Dk/fut kfgLsf ;|f]tx¿sf] ;+/If0f ug{ k'g{lgdf{0f tyf lh0ff]åf/ ul/g]
5.
गल्माङ फजाय ऺेरफाट उत्सजयन हुने पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन य 9n lgsfzsf]
nflu plrt Joa:yfkg ul/g]5 .

 आभा सभुह मुवा क्रव टोर ववकास सलभलत रगामतराई वातावयण सयपाईभा
वक्रमान्शर गयाई उत्कृष्टराई ऩुयस्कृत गरयने छ।
 लसॊ चाई

 नगयऩालरका ऺेर लबर प्रत्मेक खेलतमोग्म जलभनभा फाह्रै भवहना लसॊ चाई सुववधा

प्रदान गनयको रालग प्रावष्टक ऩोखयी, लसॊ चाई ऩोखयी, लसॊ चाई कुरो रगामत
लसॊ चाई सुववधाहरु लरने गरय लसॊ चाई सॊ यचना लनभायण तथा भभयत सम्बाय कामयभा
जोड ददइने छ।

 आक्वा लसॊ चाई मोजनाको भभयत तथा स्तयोन्नलत गरय गल्माङ 1 भारुङ्गा,

9 को

वेरचौय य 11 को रवयकोटभा लसॊ चाई सुववधा ववस्ताय गनय ववस्तृत ऩरयमोजना
प्रलतवेदन

(DPR)

तमाय गरय

कामायन्त्वमनभा ल्माइने छ।

 खेलतमोग्म तथा लसॊ चाईमोग्म जलभनभा प्रमायि लसॊ चाईको सुववधाको व्मवस्थाका

रालग प्रदे श सयकाय सॊ घीम सयकायसॊ ग सहकामय गरयने छ।

 लसॊ चाई सुववधाका रालग वैकन्ल्ऩक कालरगण्डकी, आलॉ धखोरा लरन्फ्टङ लसॊ चाई

ऩद्धलतको सभेत प्रमोग गरयने छ।

 नगयको ववलबन्न ऺेरभा फहुउऩमोगी ऩुनजयलरम

Refill Tank लनभायण

गरयने छ।

 लसॊ चाई सुववधाको रालग वैकन्ल्ऩक ऩद्धलतको अध्ममन सभेत गरयने छ।

 सहकायी तथा ववत्तीम व्मवस्था्

 स्थानीम सहकायी कानूनको कामायन्त्वमन तथा सभमसाऩेऺ ऩरयभाजयन गरय सहकायी
सॊ स्थाको प्रवद्धयन तथा लनमभनका कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।सूचना प्रववलधको
प्रमोग गरय सहकायी सॊ स्थाको अनुगभन प्रबावकायी फनाइनेछ।

 लफषमगत सहकायी सॊ स्थाहरुको सभन्त्वम सलभलत गठन गरय सहकायीहरुको
सॊ स्थागत ऺभता अलबफृददका कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

 सहकायीसम्फन्त्धी जनचेतना अलबमान तथा ऺभता ववकास कामयक्रभ सॊ चारन गरयने
छ।

 सहकायी एवॊ साभुवहक खेलत प्रणारीको नीलत अवरम्फन गदै सहकायी सॊ स्थाभा

यहे को फचतराई उत्ऩादनन्शर ऺेरभा ऩरयचारन गनय “एक सहकायी एक
उत्ऩादन” कामयक्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

 ववत्तीम सॊ स्थाहरुको

न्जम्भेवाय फनाइने छ।

त्माङ्क

अध्मावलधक

गदै

साभान्जक उत्तयदावमत्व

प्रलत

 नगय लबरका सहकायी तथा ववत्तीम सॊ स्थाहरुको अनुगभन तथा कानुनी लनदे शन
भाऩदण्ड कामायन्त्वमन य लनमभन कामयभा ववशेष जोड ददइने छ।

 नगयलबर सॊ चालरत ववत्तीम कायोवाय गने सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुको रागत को 5
प्रलतशत व्माजदयभा ववऩन्न कृवष कजाय रगानी गनय प्रोत्साहन गरयने छ।

 सॊ स्कृलत तथा ऩमयटन प्रफद्धयन्

 मस नगय लबर यहे का ऐलतहालसक ऩूयातान्त्वक

धालभयक एॊव ऩमयटवकम भहत्वका

स्थानहरु भठ भन्न्त्दयहरुको सॊ यऺण सॊ वद्धयन य ववकास गरयने छ। सेतीवेणी न्शरा

शालरग्राभ, याभनददधाभ, भारुङ्गा कोटगाउॉ, तन्म्ककोट, बाल्थुभकोट, ग्वादी,
फजादी, केदायनाथ, तासे लसद्ध, सेन्त्थुम्का लसद्धगुपा,यालनऩोखयी, फॊ ग्राती कालरका,

दे वीस्थान, गह्रौसुय, आरभदे वव, जगरदे वव, दे ववबन्त्ज्माङ,स्मारवास हान्त्तस्थान,
सम्ऩास न्शरा, भनकाभना भन्न्त्दय, उत्तयवावहनी खाडा घाट, ऩान्खचौय सुनऩोखयी,
दे उयारी भन्न्त्दय,गेझा कालरका गहौ बगवती भन्न्त्दय चण्डेश्वयी भन्न्त्दय ववलबन्न

कालरका भन्न्त्दय रगामतका स्थरहरुराई ववशेष ऩमयटवकम स्थरको रुऩभा ववकास
गरयनेछ ।

 धालभयक,

ऩौयान्णक भहत्वको स्थर उत्तयवावहनी

ऺेरराई ऩूवॉम दशयनको खोज

अध्ममन, ध्मान, साधनाको केन्त्र प्राकृलतक न्चवकस्ता एवॊ दे व तथा वऩतृकामयको
ऩववर स्थरको रुऩभा ववकास गरयनेछ ।

 नगयऩालरकालबर यहेका
व्मवन्स्थत

सम्ऩूणय घाटहरुराई व्मवन्स्थत गरयनेछ,याभनददधाभ यान्म्दभा

शवदाह स्थर लनभायण गनय आवश्मक ववस्तृत ऩरयमोजना प्रलतवेदन

लनभायण, घाटसम्भ ऩुग्ने सहज फाटो, प्रलतऺारम एवॊ खानेऩानीको व्मवस्थाका रालग
आवश्मक ऩहर गरयनेछ।

 uNofªnfO{ ;fxl;s ko{6gsf] xj agfpgnfO{ sfnLu08sL gbLdf

¥oflˆ6ª, lrp/L–s/fbL If]qdf aGhLhDk, ljleGg Sofgf]lgª / /s
SnfOlDjªsf] ;DefJotf cWoog ul/ PP df]8ndf nufgL leqfO{
/f]huf/Lsf cj;/x? ;[hgf ul/g]5 .
 l;/f}zf, स्मारवास य न्जभुहा If]qnfO{ s[lif ko{6gsf] ?kdf ljsl;t ul/g]5

 आन्त्तरयक तथा फाह्य ऩमयटन ऩवयद्धन गनय नगयलबरका याजभागय छे उछाउका होटर

ये ष्टुये न्त्टहरुराई व्मवन्स्थत भाऩदण्ड मुक्त स्तयीम फनाउन होटर ब्मवसावम सॊ घ
सॊ स्थासॊ ग सभन्त्वम गरयने छ .

 वडा नॊ. २ को हुराक डाॉडा, रगाएत अन्त्म भनोयभ स्थरहरुराइ आकषयक
वऩकलनक स्ऩोट तथा ऩाकयको रुऩभा ववकास गरयनेछ ।

 नमा ऩमयटकीम गन्त्तव्महरुको ऩवहचान य ववकास गयी ऩाकय उद्यान भनोयञ्जन
स्थरहरुको ववकास गरयने छ।

 धभय सॊ स्कृलत ऩयम्ऩया रयलतरयवाजहरुको सॊ यऺण य सॊ वद्धयनभा ववशेष जोड ददइने
छ।

 ऐलतहालसक

गरयने छ।

ऩमयटन

तन्म्ककोट ऩदभागय लनभायण गरय ववश्राभ स्थरको लनभायण

 बुलभ व्मवस्था्

 वैऻालनक बुलभ व्मवस्थाऩन गरय बुलभको वलगयकयण कृवष ऺेरको ववशेष सॊ यऺण
गरयने छ।

 बु-उऩमोग मोजना लनभायण गरय ऩालरकाका हये क ठाउराई जोलनङ गरय लबन्न लबन्न
ऺेर य कृवष व्माऩारयक सॊ स्थागत वस्ती उऩऺेर घोषणा गरयने छ।

 साभान्जक सॊ घ सॊ स्थाहरुद्धाया लनलभयत सॊ यचनाको अलबरेख यान्खने छ।

 नगय लबरका सावयजलनक जग्गा य खोल्सा खोल्सीको ऩवहचान य सॊ यऺण गयी
अलतक्रभणराई लनमन्त्रण गदै प्राकृलतक भनोयञ्जन ऩाकय लनभायण गरयने छ।

 खाद्य असुयन्ऺत वगय सभुदाम तथा ऺेरको ऩवहचान गरय न्जवनमाऩनको रालग

न्त्मनतभ सहामता उऩरब्ध गयाइने छ चयभ खाद्य असुयन्ऺत घयधुयीको आम तथा
उत्ऩादकत्व वृवद्धका रालग ववशेष सहुलरमत सवहतको कामयक्रभ सॊ चारन गरयने
छ।

 भवहरा फारफालरका,साभान्जक सुयऺा तथा सभावेन्शकयण्
 लनभायणधीन तथा बववष्मभा फन्ने सयकायी कामायरमहरुराई अऩाङ्गभैरी फनाइनेछ।

 घये र ु वहॊ सा य ज्मेष्ठ नागरयकको ऩारनऩोषण तथा हे यचाह सम्फन्त्धी ववफादराई न्त्मावमक
सलभलतरे प्राथलभकताका साथ लछटो छरयतो रुऩभा लनरुऩण गने नीलत लरइनेछ ।

 अनाथ,असहामहरुका रालग ववलबन्न सॊ घ सॊ स्थाको सभन्त्वमभा आश्रमको व्मवस्था
लभराइने छ।

 सॊ घ सयकायको साझेदायीभा व्मन्क्तगत घटना दताय न्शववय सॊ चारन गरयने छ साथै

व्मन्क्तगत घटना दताय त्माङ्क राई लडन्जटर बण्डाय गने कामयराई लनयन्त्तयता
ददइने छ।

 साभान्जक सुयऺा बत्ता फैंवकङ प्रणारी भापयत उऩरब्ध गयाउदै ववत्तीम सॊ स्थासॊ ग

सहकामय गयी अलत असक्त नागरयकहरुराई ऩामक ऩने स्थान तथा वडा कामायरम
भा ववतयण गनय व्मवस्था लभराइने छ।

 अऩाॊग, असाहम, एकर, अती ववऩन्न य सुकुम्फासी एव द्धन्त्द प्रवालबत नागरयकराई
आलथयक ववकासको वक्रमाकराऩभा प्रोत्सावहत गनय गरयनेछ ।

 फारभैरी स्थानीम शासन कामयक्रभ सॊ चारन गयी ववद्यारम, फन्स्त य वडा हुॉदै
नगयराई फारभैरी नगय घोषणा गने लनलत अवरम्फन गरयनेछ ।

 लबन्न

ऺभता

बएका

व्मन्क्तहरु, भवहरा,

दलरत,

ववऩन्न, फवहष्कयणभा

ऩये का

सभुदामहरुका रालग चेतनाभूरक कामयक्रभ, आलथयक ववकास तथा साभान्जक
ववकासका कामयराई ववस्ताय गरयने छ।

 ववऩन्न दलरत,दलरत भवहरा याहत कामयक्रभ को रुऩभा न्जववकोऩाजयनका रालग
तालरभ कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 रैं लगक वहॊ सा अन्त्त्म गनय सचेतना कामयक्रभ सॊ चारन गयी रैं लगक वहॊ सा भुक्त नगय
को रुऩभा ववकास गरयनेछ ।

 साभान्जक ववकासभा रैं लगक सभानता य साभान्जक सभावेशीकयणको नीलत
अवरम्फन गरयनेछ ।

 भवहरा शसन्क्तकयण कामयक्रभ अन्त्तगयत सीऩभूरक तथा आम आजयन सम्फन्त्धी
कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 उत्ऩीलडत दलरत सभुदामराई कानून फभोन्जभ सुधायका कामयक्रभ अगालड फढाइने
छ।

 ववऩन्न नागरयक आवास लनभायण कामयराई लनयन्त्तयता ददइने छ।

 गल्माङ नगयऩालरकाराई ऩूणय रुऩभा छु वाछु त भुक्त नगयऩालरका फनाउनका रालग
सचेतना कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 नगय लबरका ववऩन्न नागरयक सॊ यऺण कामयक्रभ सॊ चारन गरय आलथयक तथा
साभान्जक रुऩभा कभजोय सभुदामका रालग ववलबन्न योग भहाभायी य ववऩदफाट
सॊ यऺण गनय आलथयक सहामता तथा वस्तुगत सहामता प्रदान

गरयने छ।

 मुवा खेरकुद नवप्रवतयन्

 स्वस्थ मुवा,सफर मुवा कामयक्रभ अन्त्तगयत एक वडा एक खेर भैदान, लनभायणका
रालग सॊ घ तथा प्रदे श को सभन्त्वमभा मोजना लनभायण य फजेट व्मवस्था
गरयनेछ।

 कुरत य दुव्मयसन फाट भुक्त सृजनशीर, सॊ स्कारयत मुवा शन्क्त लनभायणभा Say No
to Drugs कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
 मुवाहरूको फहुआमलभक प्रलतबा ववकासका रालग नगयस्तयीम खेरकूद प्रलतमोलगता
सन्त्चारन गरयनेछ ।



dfn'Ëf , lhd'xf / a]nrf}/df ls|s]6 d}bfg lgdf0f{sf रालग ऩहर ul/g]5
uNofª gu/kflnsfsf] s]Gb| uNofª ahf/df sj8{xn lgdf{0f गनय ऩहर
ul/g]5।

 याष्डऩलत यलनङन्शल्ड रगामत अन्त्म खेरकुद गलतववलधको सॊ चारन गरय मुवा तथा
वारवालरकाको खेर प्रलतको प्रलतस्ऩधॉ ऺभता ववस्ताय गरयने छ।

 उत्कृष्ट खेराडी सम्भान तथा प्रलतबा ऩवहचान कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 मुवाहरुभा स्वयोजगाय उन्त्भुख गयाउन मुवा उद्यभन्शरता प्रवधयन कामयक्रभ सॊ चारन
गरयने छ।

 गल्माङ मुवा क्रव खेरभैदन लनभायणको रालग आवश्मक जग्गा व्मवस्थाऩन गरयने
छ।

 सूचना प्रववलध तथा सॊ चाय

 डीन्जटर नगय प्रोपाइर तमाय गरयने छ साथै नागरयक वडाऩरराई प्रववलधमुक्त

फनाइने छ ।

 अनराईन दताय चरानी, लडन्जटर लडस्प्रे प्रणारी ववकास गरयनेछ। केन्त्रीकृत

वेव वेस्ड ई-हाजीयी जडान गरय नगयऩालरका, वडा कामायरम, ववद्यारम य

स्वास््म सॊ स्थाहरुभा सेवा प्रवाहभा एकरुऩता कामभ गरय च ुस्तदुरुस्त फनाइने
छ।

 प्रववलधको गरत प्रमोग य त्मसको अऩयाधफाट फच्ने उन्चत प्रमोगका रालग

जनचेतनाभुरक कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 ववद्युतीम

शासनको

नगयऩालरकाको

भहत्वऩुणय

APPS

साधनको

रुऩभा

प्रमोग गयी आभ नागरयकभा

तमाय

गरयएको

गल्माङ

सूचनाको ऩहुॉच ववस्ताय

गरयने छ।
 सफै स्वास््म सॊ स्थाभा इन्त्टयनेट सेवा उऩरब्ध गयाई
गने व्मवस्था गरयने छ।

IOT भाध्मभफाट

रयऩोवटङ

 सूचना तथा सॊ चाय प्रववलधराई ऩूवायधाय ववकास सॊ गैसॊगै प्रमोगभा रलगनेछ ।

 नगयऩालरकाको इन्त्टयनेट ऺभता फढाई कामायरमको सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी
गरयनेछ ।

 नगयऩालरका ऩरयसयभा सूचना प्रववलध तथा तालरभ कऺको स्थाऩना गरयने छ

 नगयऩालरकाभा दताय चरानी तथा भहत्वऩूणय कागजऩरराई ददघयकार सम्भ
जोगाइयाख्न अवपस अटोभेशन प्रणारी को ववकास गरयने छ।

 वन, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन

 ददगो ववकासको रऺ अनुरुऩ फन तथा बुसॊ यऺण, जराधाय सॊ यऺण तथा
जरउत्त्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्त्रण,जरफामु ऩरयवतयन अनुकुलरत वातावयण सॊ यऺण,
ववऩद व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ ।

य

 स्वच्छ य हरयमारी वातावायणका रालग सावयजलनक स्थरभा वृऺयोऩण गदै
आधुलनक उद्यानको लनभायणभा जोड ददइनेछ ।

 नगय लबर हुने बूस्खरन, फाढी ऩवहयो, न्जभुहा, कभयचौय ऩवहयो,रल्माङ ऩवहयो

लनमन्त्रण, रेभलबत्ता, सेलतवेणी, याम्दी फन्स्त सॊ यऺण य झोल्ऩे ऩवहयो लनमन्त्रणका
रालग सॊ घ तथा प्रदे श सयकायको सभन्त्वमभा आवश्मक योकथाभका रालग ऩहर
गरयने छ।

वन ऺेरको ववकासको रालग साभुदावमक वनभा ऩुयानो काठ कुकाठराई हटाई



अलत उऩमोगी य फहुभल्ु म काठको ववकास गनय वृऺायोऩण साथै जलडवुटी अध्ममन

अनुसन्त्धान ऩवहचान,सॊ करन य फजायीकयणका रालग आवस्मक अध्ममन कामय
आगाडी फढाइनेछ ।

 वातावयण सॊ यऺण तथा ववऩद व्मवस्थाऩनका रालग कामयववलधफाट व्मवन्स्थत गने
गयी ववऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गयी ऩरयचारन गरयनेछ

 वातावयण सॊ यऺण, शहय एवॊ वन्स्त सयसपाईका साथै ववऩद व्मवस्थाऩनभा मुवा
स्वमॊसेवक अवधायणा ल्माइने छ ।

 साभुदावमक वनको खारी ठाउॉभा लडलबज वन कामायरमसॉग सभन्त्वम गयी वृऺायोऩण
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
 नगयलबरका लनभायण सम्ऩन्न

भुख्म सडक तथा ग्रालभण सडकको छे उ वकनायाभा

वृऺायोऩण कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।
 फाढीऩवहयो जोन्खभ ऺेरहरूको ऩवहचान गयी ववऩतको ऩूव य सूचना प्रणारीको ववकास
गरयने छ।


ववकास मोजनाहरूको 2 प्रलतशतका दयरे कट्टा गरय भभयत सम्बाय कोष को
स्थाऩना गरयने छ।

 हाम्रा ऩयम्ऩयागत रुऩभा सॊ यन्ऺत हुॉदै आइयहेका चौतया ऩधेयाहरूको सॊ यऺणको
नीलत अवरम्वन गरयनेछ ।

 df6f] ;+/If0fsf nflu klx/f] ;Defljt If]q vf]nf, glb tyf vf]N;Lx?df
u]ljg t6jGwg लनभायण कामयराई प्राथलभकता ददइने छ।
 सॊ स्थागत ववकास, सेवा प्रवाह य सुशासन

 आगाभी श्रावण 1 गतेफाट नगयऩालरकाको सम्ऩूणय बुक्तानी तथा आलथयक
कायोफाय अनराइन बुक्तानी प्रणारी

(EFT)फाट

भार गरयनेछ। य सेवा प्रवाहराई

थऩ सूचना प्रववलधभैरी फनाई सयरीकृत गरयनेछ ।

 सेवाग्राहीभैरी प्रशासन फनाउनका रालग सेवाग्राही य कभयचायी ववच अन्त्तवकयमा
कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।

 नगयऩालरकाको सॊ गठन सॊ यचना फभोन्जभका शाखा प्रभुखहरू सॉग कामयसम्ऩादन
कयाय गयी आवलधक प्रलतवेदन लरइनेछ।

 जनप्रलतलनलधहरूको ऺभता ववकास गनय तालरभ तथा प्रन्शऺण कामयक्रभराई
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ।

 मुवाहरुराई लनजाभती, न्शऺक, प्रहयी, सेना, फैक तथा ववन्त्तम सेवा तमायी कऺा
सॊ चारन गरयनेछ ।
 नगयऩालरकारे सम्ऩादन गये का कामयहरु ऩायदशॉ फनाउन वेफसाइटभा प्रवववष्ट गने
कामयराई लनयन्त्तयता दददै ववद्युतीम शासनको अवधायणा अवरम्वन गरयनेछ ।

 सेवाग्राहीहरुराई

सेवा

सॊ चारनभ ल्माइने छ।

प्रालिभा

आइऩने

सभस्मा सभाधान

गनय हेल्ऩ

डेस्क

 खचयको वववयण वेवसाइट भापयत सावयजलनकीकयण गने प्रणारीको ववकास गरयने
छ बने आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण राई प्रबावकायी फनाइने छ।

ु ाई, साभान्जक ऩरयऺण य
 स्थानीम सॊ चाय भाध्मभराई प्रवधयन गदै सावयजलनक सुनव
सावयजलनकऩरयऺण कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

 मस

नगयऩालरका

य

अन्त्तगयतका

वडा

कामायरमहरुभा

यहे का

नागरयक

वडाऩरहरुराई अध्मावलधक गरय लडन्जटर वडाऩरभा रुऩान्त्तयण गरयनेछ ।

 नगयसबा तथा कामयऩालरकाफाट नमाॉ कानून लनभायण तथा ऩुयाना कानून ऩरयभाजयन

गरय कानुनको शासन स्थावऩत गदै भ्रष्टाचाय ववरुद्ध सुन्त्म सहनशीरताको नीलत
अनुसयण गरयनेछ ।

 नगयसबा वा कामयऩालरकारे अनुभोदन गये का ऐन, नीलत, लनमभ, लनदे न्शका,
कामयववलध, आदे शऩर वा नगयऩालरकारे प्रदे श सयकाय, नेऩार सयकायसॊ ग गये का

सम्झौताहरु याजऩरभा प्रकान्शत गरय सवयसाधायण सभेतराइ लनमभानुसायको
सशुल्क/लनशुल्क उऩरब्ध गयाइनेछ ।

 नगयऩालरका अन्त्तगयत कामययत उत्कृष्ट कामयसम्ऩादन बएका जनप्रलतलनलध,कभयचायी,

न्शऺक, उऩबोक्ता सलभलतराई नगयसबाफाट प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩुयस्काय प्रदान
गरयनेछ ।

 सेवा प्रवाहभा आवश्मक श्रोत साधनको व्मवस्थाऩन गयी सम्ऩुणय कभयचायीराई

प्रोत्सावहत गदै प्रबावकायी रुऩभा जनभुखी सेवा प्रवाह गरयनेछ । कामयऩालरकाफाट
लनधायरयत कामयववलध फभोन्जभ कभयचायीराई कामयसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन
सुववधा उऩरब्ध गयाइने छ।

 नगयऩालरकाको चारु खचय व्मवस्थाऩनराई नलतजाभुरक फनाउदै आन्त्तरयक श्रोत
ऩरयचारनभा वृवद्ध गरयनेछ ।

नगयसबाका सदस्महरु,

प्रस्ताववत नीलत तथा कामयक्रभको सपर कामायन्त्वमनफाट उच्चयको आलथयक वृवद्ध

साभान्जक आलथयक ऺेर गलतन्शर बै आलथयक वृवद्ध य ऩायस्ऩारयक सम्भान य अवसय

सवहत साभान्जक न्त्माम कामभ हुने छ।मस नीलत तथा कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा
सफैफाट सवक्रम सहमोग हुने ववश्वास लरएको छु ।

मस नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्ताव गदाय सॊ घ,प्रदे श य स्थानीम श्रोत साधनको ऩरयचारन

गयी ववकासराई सभावेशी य सभन्त्मावमक फनाउदैं जनशन्क्त ववकास, योजगायी श्रृजना य

शुसासन कामभ गने उद्देश्मराई केन्त्रववन्त्दुभा यान्खएको छ ।अन्त्तभा दे श लबर य
फावहय यहनु बएका

नगयफासीहरु आभा वुवा

दाजु बाइ तथा दददद ववहलनहरु,

जनप्रलतलनलध,याष्डसेवक कभयचायी, याजनीलतक दरका प्रलतलनलध, लनन्ज तथा सहकायी

ऺेर, नागरयक सभाज, फुवद्धजीवी, सॊ चायकभॉ तथा सम्ऩुणय नगयवासीहरुराई धन्त्मवाद
ददन चाहन्त्छु ।

