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आर्थथक वषष २०७५/७६ को नीतत तथा कायषक्रम 

नगरसभाका सदस्यहरु, 

गल्याङ नगरपातिकाको नगरसभाको बैठकमा आर्थथक वषष २०७५/७६ को नीतत तथा कायषक्रम प्रस्तुत गनष पाउँदा म गौरवातववत भएको 

छु । मिुुकमा तस्थर सरकार तनमाषण गरर नेपािको सम्वृतिका िातग योगदान गनुषहुन ेसम्पूणष अग्रजहरुिाई उच्च सम्मान सतहत स्मरण गनष 

चाहवछु । संबैधातनक व्यवस्था बमोतजम गठन भएको स्थानीय तह जनताको त्याग, बतिदान र संघषषको उपितधध हो । नेपाि सङ्घीय 

िोकतातविक गणतवि स्थापनाका िातग नेपािी जनतािे पककपकक गरेका एततहातसक जनआवदोिनहरु, जनयुि र मधेस आवदोिनको 

क्रममा जीवन उत्शागषगनुषहुने सम्पुणष ज्ञात अज्ञात सतहद प्रतत सम्मान व्यक्त गदषछु ।  जनताको सेवा, सुरक्षा र  सम्वृतिका िातग  यस 

नगरपातिकािे प्रततबिताका साथ कुशि व्यवस्थापककय नतेृत्व तिनछे । स्थानीय तहको अतधकार सुतचतभिका व्यवस्थाहरुिाई 

कायाषववयन गद ैसहभातगतामुिक शासन व्यवस्था स्थातपत गररनेछ । सबै प्रकारका तवभेद अवत्य गरर समवयातयक रुपमा तवकासको मूि 

प्रवाहमा ल्याई सम्बृि समाज तनमाषण गनने  नगरपातिकाको नीतत हुनेछ । हाम्रो नगरपातिका प्राकृततक सुवदरता, श्रोत साधन र संस्कृततक 

तवतवधतािे भररपणुष छ । यी हाम्रा साझा सम्पति सभ्य र सुसंस्कृत समाज तनमाषणमा पररचािन गररनछे । यसका िातग सबै राजनीततक 

दि, तनतज क्षेि, नागररक समाज र संचार जगतको साथ एवं सहयोगको िातग आह्वान गदषछु । समग्र रास्ट्रकको तवकास, प्रादेतशक तवकास 

र नगरको तवकास व्यवस्थापनमा नीततगत सामवजस्यता र रणनीततक साझेदारी को नीतत अविम्बन गररनछे । कदगो तवकासका िक्ष्य 

प्रातिका िातग सावषजतनक, तनतज र सहकारी तथा सामुदातयक क्षेिको सहभातगतामा सम्बृतिका आधारहरु तय गरी उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व अतभवृतिमा जोड कदइनेछ । सवि र सम्वृि नगर तनमाषणका िातग यस नीतत तथा कायषक्रमि ेसंबैधातनक व्यवस्था, कदगो 

तवकास िक्ष्य, संघ र प्रदेशि ेतिएका नीतत तथा कायषक्रमिाई मागषदशषनको रुपमा तिइएको छ।  
  

नगरसभाका सदस्यहरु ,  

 अब म तवषयगत नीतत तथा कायषक्रम प्रस्ततु गनष गरैहकेो छु । 
 

१. आर्थथक तवकास  

आर्थथक तवकासको आधारको रुपमा िगानीमैिी वातावरण तसजषना गरर कृतष, पशपुािन र तसचाइका साथै पयषकन पुवाषधारको तवकास 

गरी तनतज तथा सहकारी क्षेिको प्रवधषन मार्ष त उद्योग तथा वातणज्य क्षेिको शुदढृीकरण गद ैउत्पादन वृति, रोजगारी तसजषना र गररबी 

तनवारणमा तबशेष जोड कदइनछे । 

 

कृतष तथा पशपुािन 

o कृषक समूह एवं कृतष सहकारी संस्थाहरूिाई कृतष प्रसार कायषक्रमको सम्वाहकको रुपमा अगंीकार गरर कृतष तवकास कायषक्रम 

सञ्चािन गनने  र क्रतमक रूपमा कृषकहरूिाइ कृतष सहकारीमा पररणत गदै ितगनछे । 

o नगरपातिका तभिका दइुवका वडाबाक नगरप्रमुख कृतष कायषक्रम  संचािनाथष आधुतनक हाइ-केक प्रतवतधयुक्त तरकारी खेतत पकेक 

कायषक्रमको तवस्तार साझेदारी अवधारणामा गररनछे ।  

o कृतष जनशतक्तको क्षमता एवं कायषदक्षता र रोजगारीका अवसर अतभवृतिका िागी रोजगारमूिक व्यवसातयक कृतष तातिम 

सञ्चािन गरर प्रतवतध हस्तावतरण गररनछे । 

o स्थानीय संभाव्यता र तिुनात्मक िाभको आधारमा बािी र वस्तु तवशेषका पकेक क्षेिहरुको पतहचान गरर संभाव्य बािी र 

वस्तुको उत्पादन तवतशतिकरण गररनछे । 

o खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दतृिकोणबाक संवेदनशीि र खाद्यान्न उत्पादन वयून हुन ेक्षेिहरुमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुन सके्न 

कृतष उपजको उत्पादन तथा उपयोग गनष तवशेष कायषक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

o यातायात सुतवधा पुगेका ससतचत क्षेिमा बािी तवशेषका पकेक प्याकेज कायषक्रमिाई प्राथतमकता कदन ेर ससचाइ, यातायात र अवय 

सुतवधा नभएका दगुषम वडाहरुमा स्थानीय संभाव्यताको आधारमा बढी मोि जान े र कम आयतन भएका बािी र वस्तहुरुको 

उत्पादन तथा प्रवदषनमा जोड कदइनेछ  । 

o उद्यमी कृषक एवं नीतज क्षेिको सहभागीतामा कृतष प्रतवतधको तवकास एवं प्रसार, श्रोत तथा तवतरण केवरहरुको तवकास एवं 

तवस्तार गरर उत्पादन श्रोत सामग्रीहरुको आपूतीमा स्थातयत्व ल्याइनेछ । 

o Value Chain को अवधारणामा आधारीत कृतष तवकासका कायषक्रमहरुको छनौक तथा कायाषववयन गरर कृतष व्यवसायीकरण 

तथा बजारीकरणमा जोड कदइनछे  । 

o सावषजनीक–तनजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप बजार सूचना प्रवाह एवं पूवाषधारहरूको तवकास गरर उत्पाकदत कृतष जवय 

उपजहरूको बजारीकरणमा केवा पुर् याइनेछ । 
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o सहुतियतपूणष कृतष ऋण एवं वािी तवमाको व्यवस्था र कृतषजवय उद्योग तथा व्यापारमा कर छुक  सुतवधा समेतको व्यवस्था गनष 

जोड कदइनछे । 

o श्रम वचतमुखी एवं व्यवसातयक कृतष प्रणािीको तवकास गनष कृतष याविीकरण कायषक्रम सञ्चािन गररनछे । 

o कृतष जैतवक तवतवधतामा आधारीत उत्पादन वृति, रोजगारी एवं आयमुिक कायषक्रमहरु सञ्चािन गनष उत्प्रेररत गदै तत्सम्बवधी 

बजार तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चािन गनष प्रोत्साहन गररनछे । 

o ग्रामीण क्षेिमा कृतष उत्पादनका सामग्री, उपकरण, सूचना, र सञ्चार जस्ता साधनहरु उपिधध गराउन सामुदायीक व्यवस्थापनमा 

आधारीत कृतष स्रोतकेवरहरुको स्थापना र सञ्चािन गररनछे । 

o कृतष तवकाससंग सम्बतवधत सरकारी, गैर सरकारी र नीतज क्षेिका तनकायहरुको समववयमा ितक्षत वगषको सामातजक 

पररचािनमा प्रभावकारीता ल्याइनेछ । 

o करार खेती र सहकारी खेतीिाई प्रोत्सातहत गदै, कृतष वस्त ुतवषयगत सहकारी संस्था र ग्रातमण स्तरसम्मका कृतष सहकारीको 

संरचना सुदकृढकरण गदै ितगनछे । 

o मतहिा तथा तसमावतकृत समुदायको उत्थानमा प्राथतमकता कदई कृतष कायषक्रमहरु मार्ष त तवषशे अनुदानको व्यवस्था गररनछे । 

o कृतषिाई आधुतनक तथा व्यवसातयक बनाउने उदे्दश्यका साथ कृतष मेिा तथा स्थिगत अनुगमनका आधारमा उत्कृि कृषकिाई 

नगरप्रमुख परुष्कारद्वारा सम्मातनत गररनछे ।     

o /]zd v]tL sfo{qmd ;+rfng ug{ k"jf{wf/ ;lxtsf] gd"gf Model Farm (20 Ropani) ljsl;t u/L cfjZos sfo{qmd tof/ u/L sfo{qmd 

;+rfng ul/g]5 . 

o मौरी तवकासको िातग  मौरीपािन तातिम र ५० प्रततशत अनदुानमा मौरीघार तवतरण गररनछे । 

o पशुपािन व्यबसायिाई तवतवतधकरण, व्यबसायीकरण, आयमुिक तथा सम्मातनत पेशाको रुपमा तवकास गरी पशुजवय पदाथषको 

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृति ल्याउन ेर यसको सवतुतित सेवनबाक कुपोषणको समस्या हकाउदै ितगनेछ । 

o पशुपंछीपािनबाक गरीब तथा सामातजक दतृिकोणबाक तपछतडएका र मतहिा वगषको आर्थथक तथा सामातजक तस्थततमा सुधार 

ल्याउन तवशेष कायषक्रम संचािन  गररनेछ । 

o पशु रोगहरुको तनयविण सेवामा तवस्तार तथा पश ु तवमा कायषक्रममा संघ र प्रदशे सरकारसंग समववय गरी तनशलु्क तबमाको   

सुतवधा कदइनेछ  । 

o व्यवसायीक पशुपंछीपािन र कृतष उत्पादन तथा कृतष जवय उद्योग बीच तादम्यता हुनगेरी कायषक्रम सञ्चािन गरी स्वरोजगारको 

अवसरमा वृति गररनेछ । 

o दगु्ध व्यवसायीबाक उत्पाकदत दगु्धजवय पदाथषहरुको मलू्य शृंखिाका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनछे ।  

 

सहकारी 

o स्थानीय सहकारी कानूनको कायाषववयन गरर सहकारी संस्थाको प्रविषन तथा तनयमनका कायषक्रम संचािन गररनेछ । 

o तबषयगत सहकारी संस्थाहरुको समववय सतमतत गठन गरर सहकारीहरुको संस्थागत क्षमता अतभबृकदका कायषक्रम संचािन 

गररनछे । 

o सहकारी  सम्बवधी जनचेतना अतभयान तथा क्षमता तवकास कायषक्रम संचािन गररन ेछ । 

o बेरोजगार श्रतमक, भूतमहीन कृषक, एकि मतहिाहरुका सहकारी संस्था गठन, सहकारी व्यावसातयक योजनाका िातग बीउपुँजी, 

तस्थर पुँजी एवं कायषक्रम अनुदान संचािन गररनछे । 

o सहकारी एवं सामुतहक खेतत प्रणािीको तनती अविम्बन गद ैसहकारी संस्थामा रहकेो बचतिाई उत्पादनतशि क्षेिमा पररचािन 

गनष “एक सहकारी एक नमुना उत्पादन” कायषक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

o सहकारी सस्तो पसि स्थापनाका िातग कायषवीतध तनधाषरण गरर आवस्यक अनुदानको व्यवस्था गररनछे । 

o स्थानीय सहकारी कानूनको कायषववयन गरर सहकारी संस्थाको प्रविषन तथा तनयमनका कायषक्रम संचािन गररनेछ । 

 

पयषकन 

o सेततबेतण तशिा शातिग्राम, राम नकद धाम, ततम्ककोक, भाल्थुमकोक, चवरकोक, ग्वादी, बजादी, केदारनाथ, तासने तसि, 

रातनपोखारा, बंग्राती कातिका, देवीस्थान, गह्रौ सुर, आिमदेतव, जगिदेतव, देतवभवज्याङ, मनकामना मतवदर, उिरवातहनी खाडा 

घाक, पातखचौरिाई तवशेष पयषकन स्थिको रुपमा तवकास गररनेछ । 

o सेततबेतण तशिा शातिग्राम र रामनदी धाममा धार्थमक महोत्सब आयोजना गरी आवतररक  पयषकन प्रवधषन गररनछे  । 

o व्यवतस्थत बतस्त भएको गाउमा ग्रातमण पयषकन तवकास गनष होमस्केको व्यवस्था गररनछे ।   
 

उद्योग तथा बातणज्य 



3 
    

o प्रदेश सरकारको सहकायषमा एक उद्योगग्राम स्थापना गररनछे । 

o नगर क्षेिमा गामने वक उद्योग स्थापना गनषका तनतम्त सहकारी तथा तनतज क्षेििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

o ितक्षत समुहिाई तसप तवकास तथा प्रतवतध हस्तावतरणमार्ष त एक घर एक तसप तवकास गरी रोजगारी प्रवधषन गररनेछ । 

o परम्परागत तसिाई पेशा अगंाल्दै आएका समुदायिाई प्रोत्सातहत गद ैसबै वडामा तसिाई तातिम संचािन गरी उद्यमतशिता 

तवकास गररनेछ ।  

o तनकासीजवय वस्तुहरुको पतहचान गरी उत्पादन तथा प्रषोधन कायषमा जोड कदइनछे । 

o नगर तभिका व्यापार व्यवसायिाई दताष , तनयमन कायषमा तनरवतरता कदइ तझकीगुवका व्यापार र दताष नगरी संचािन गरेका 

व्यवसायिाई तनरुत्सातहत गरीनेछ । 

o मकदरा तथा सुतीजवय वस्तु तवक्री तवतरणिाई कानुन बमोतजम व्यवतस्थत गररनछे । 
 
 

२. सामातजक तवकास 

तशक्षा तथा खेिकुद, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसर्ाई र सामातजक सुरक्षा कायषक्रम संचािन गरर सामातजक तवकासका सूचकहरुमा 

सुधार ल्याइने छ । 
 

तशक्षा तथा खिेकुद 

o स्थानीय तशक्षा ऐन कायषववयन गरी तवद्यािय व्यवस्थापन , तशक्षक दरबवदी तमिान , नगर क्षेितभि तशक्षक सरुवा, ररक्त 

दरबवदीमा करार तशक्षकको व्यवस्था , नमुना तवद्याियको तबकास, पुवषप्राथतमक कक्षा तवद्याियहरुमा संचािन, अशक्त 

तवद्याथीिाई आवासीय सुतबधा उपिधध गराउद ै सामुदातयक तवद्याियहरुमा अगं्रेजी माध्यमको पढाइका साथसाथै प्रातवतधक 

तशक्षा पठनपाठन सुरुवात गररनेछ । 

o आधारभुत तथा माद्यतमक तशक्षामा सबैको समान पहुचँ तबस्तार गरी तजवनोपयोगी तशक्षा प्रदान गरर स्वरोजगार श्रृजना गनने  

नीतत अविम्बन गररनछे ।  

o प्रदेश सरकारको सहिगानीमा सावषजतनक पुस्तकािय स्थापना गररनेछ ।  

o तशक्षकको तसकाई तसपमा सुधार ल्याउन क्षमता तवकासका कायषक्रम संचािन गररनेछ । 

o नगर क्षेितभि तनतज सरकारी र सहकारी अवधारणामा संचािन हुन ेएक नमनुा तवद्यािय स्थापना गररनछे । 

o नगर क्षेितभिका सामुदातयक तवद्याियबाक SEE पररक्षामा सवोत्कृि हुने तवद्याथीिाई सम्मान प्रदान गररनेछ । 

o प्रदेश सरकारसंगको सहकायषमा दरववदी तमिान भई मजष भएका तवद्याियहरु र अपागं तवद्याथीहरुका िातग आवातसय सेवा तथा 

यातायात व्यवस्थापनका िातग आवश्यक व्यवस्था गररनछे । 

o प्रातवतधक तशक्षा संचािनका िातग आवश्यक तशक्षक दरववदी मजष भएका तवद्याियबाक र्ातजि भएका दरववदीबाक व्यवस्थापन 

गररनछे । 

o तनवृिभरण उमेर पगुेका तशक्षकिे स्वेतछिछक अवकाश तिन चाहकेा अबस्थामा नगरबाक समेत सम्मानको व्यवस्था तमिाइनछे । 

o तबद्याथीका नजरमा तशक्षक र तबद्याथी प्रततभा पतहचान कायषक्रम संचािन गदै नमुना तवद्याियको शैतक्षक भ्रमण गनने  व्यवस्था 

तमिाई शैतक्षक गणुस्तरमा अतभबृकद गररनछे । 

o एक वडा एक खेिमैदान तनमाषण गनष संघ र प्रदशे सरकार संग सहकायष गनुषका साथ ैखेिकुद क्षेि तबकासका िातग नगर स्तरीय 

खेिकुद प्रततयोतगता आयोजना गररनछे । 

o संतघय सरकारसंग समववय गरी युवाहरुिाई खेिकुदको तवषयमा तवषेश तशक्षा उपिधध गराउन खेिकुद तवश्वतवद्याियको 

सम्बवधनमा खेिकुद एकेडेमी संचािनको पहि गररनछे ।          

o असि खानपान र शारीररक तवदरुुतस्त संबतवध तशक्षाका िातग एक तवद्यािय एक योग गुरु बनाउन योगा प्रतशक्षक प्रतशक्षण 

संचािन गररनछे 
 

  स्वास््य 

o आधारभुत स्वास््य सेवामा नगरबातसको सहज पँहुचका िातग संघ र प्रदेशको सहकायषमा ५० शैया अस्पताि स्थापना गररनछे । 

o गभषवती मातहिा, नवजात तशश ुतथा सुत्केरी आमाको स्वास््य सुधारका कायषक्रम संचािन गररनेछ । 

o संघ र प्रदेश सरकारको सहकायषमा स्वास््य तबमा कायषक्रम िागु गरी स्वास््य सुरक्षण प्रदान गररनछे । 

o अतत तवपन्न नागररकिाई स्वास््य तबमा तप्रतमयममा ५० प्रततसत अनदुान प्रदान गररनछे। 

o यस नगरपातिकािाई पुणष खोपयुक्त नगर घोषणा गरर सोको कदगोपना सुतनतित गररनछे । 

o हरेक वडामा स्वास््य चौकी र नगरमा आयुबने द औषधािय स्थापनाका िातग आवश्यक पहि गररनछे । 

o स्वास््य संस्था, स्वास््यकमी र सोको धयबस्थापन सतमततको  क्षमता तवकास गरर नगरपातिका को अनुगमन िाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 
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o तबद्याियमा स्वास््य तशक्षा र गाउमा गाउँघर तलितनक तथा स्वास््य तशतबर अतभयानका रुपमा संचािन गररनेछ । 

o नगर क्षेितभि “छुर्थप खाउँ सतुी हकाऊ” अतभयानतिइ युवाहरुिाई धुम्रपान, मद्यपान तथा िागऔूषध प्रयोगमा तनरुत्सातहत 

गररनछे । 
 

सामातजक सरुक्षा 

o सामातजक सुरक्षा भिा बैंककङ प्रणािी मार्ष त उपिधध गराउदै तविीय संस्थासंग सहकायष गरी नागररक पँहुचमा सेवा तवस्तार 

गररनछे । 

o ५० बषषतभिका एकि मतहिाहरुिाई सहकारीमा आबि गराई क्षमता तवकास गद ै आत्मतनभषर गराउन सामुतहक व्यवसायका 

िातग अनुदान उपिधध गराइनछे । 

o अपांग, अश्हाय, एकि मतहिा, अती तवपन्न र सुकुम्बासी नागररकिाई आर्थथक तवकासको कृयाकिापमा प्रोत्सातहत गनष 

उद्यमतशिता अनुदानको व्यवस्था गररनछे ।  

o ८४ वषष पार गरेका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गररने कायषिाई तनरवतरता कदइनछे । 

o ७५ वषष नाघेका जेष्ठ नागररकहरुसंग नगरप्रमुखको भेकघाक कायषक्रम संचािन गरी अनुभव तथा सुझाब संकिन गररनछे ।    

o समाजमा धयाि दाइजो प्रथा, बोलसी प्रथा जस्ता सामातजक  कुररती हकाउन सामातजक व्यवहार सुधारका कायषक्रममा जोड 

कदइनेछ ।   

o बािमैिी स्थानीय शासन कायषक्रम संचािन गरी तवद्यािय, बतस्त र वडा हुदँ ै नगरिाई बािमैिी नगर घोषणा गनने  तनतत 

अविम्बन गररनछे । 

o अतधकांष तवपन्न , दतित र जनजातत तवद्याथी  रहकेा तवद्याियमा  कदवा खाजा कायषक्रम संचािन गररनछे ।    

o दतित , जनजाती र मतहिाहरुको तजवनस्तर सुधारका िातग समुह तथा सहकारीमा आवि गराउद ै तवतभन्न क्षमता तवकासका 

कायषक्रम संचािन गररनछे। 

o नगरपातिका क्षेितभि रहकेा जातजातत मध्य मगर जाततको वाहुल्यता रहकेो हुदँा मगर भाषािाइ सरकारी कामकाजको 

बैकतल्पक भाषाको रुपमा तवकास गद ैितगनछे । 

o सांस्कृततक र धार्थमक तवतवधतािाई नगरको सम्पदाको रुपमा अंगाल्दै तयनिाई संरक्षण र सम्वधषन गनने  तनती तिइनछे ।  

o िैंतगक सहसा अवत्य गनष सचेतना कायषक्रम संचािन गरी िैंतगक सहसा मुक्त नगर घोषणा गनने  तयारी गररनेछ ।  

o परम्परागत पेशा , संस्कृततिाई संरक्षण गद ैसामातजक अध्ययन अनुसवधान कायषिाई अतघ बढाइनेछ । 

o तबकासमा िैंतगक समानता र सामातजक समावेशीकरणको तनती अविम्बन गररनेछ ।   
 

खानपेानी तथा सरसर्ाइ 

o स्वछिछ खानेपानीको सहज पँहुचका िातग एक घर एक धारा कायषक्रमिाई तबस्तार गररनछे । 

o खानेपानीका मूि संरक्षण गद ैसाझा सम्पदाको रुपमा तवकास गररने छ । 

o पुणष सरसर्ाइयुक्त बतस्तहरुको घोषणािाई तनरवतरता कदद ैपणुष सरसर्ाइयुक्त नगर बनाउन ेगरी सरसर्ाइको कायषक्रमका साथ 

सचेतना तबस्तार गररनेछ । 

o सरसर्ाइको पतहिो सतष खानेपानी भएकोिे खानेपानी व्यवस्थापनका िातग सहकायष गनष आवश्यक समपुरक कोषका िातग 

खानेपानी तबकास कोष स्थापना गररनछे । 

o तनमाषण भएका सावषजतनक शौचाियिाई थप व्यवतस्थत गदै आवश्यकता अनुसार तनमाषण गदै ितगनछे । 
 

३. पवुाषधार तवकास (सडक, पिू, ससचाइ, भवन, ढि, सचंार ) 

o पुवाषधार तवकास सम्बवधी नीतत , गरुुयोजना तथा मापदण्ड बनाई िाग ुगररनछे। 

o पुवाषधार तवकास कायष वातावरण मैिी , अपांग मैिी , मतहिा तथा बाि मैिी बनाइनछे । 

o आतधखोिा जिाशययुक्त जितबधुत आयोजना सावषजतनक , तनतज र सहकारी तसिावत अनसुार तनमाषणका िातग  संघ र प्रदेश 

सरकारसंग पहि गररनेछ । सो आयोजनाबाक स्थानीयबातसमा पनने  प्रभाव मलु्यांकन गरी उपयकु्त क्षततपूर्थतको व्यवस्था 

सुतनतस्चतताको पहि गररनछे ।  

o नगर क्षेितभि स्थानीय सडक , पककि  पुि , झोिुगं ेपिु , ससचाई कुिो तथा पोखरी , सावषजतनक तथा सामुदातयक भवन तनमाषणमा 

जोड कददै  वतस्त तबकास , ढि तनकास र सहरी तवकासका कायषक्रमको तबस्तार गररनछे । 

o नगरपातिकातभि नया सडक तनमाषण गदाष स्वीकृतत तिएर माि तनमाषण गनुषपनने  तनतत अविम्बन गररनेछ ।  

o बैकतल्पक उजाषको तवकासमा समेत आवश्यक अध्ययन सुरु गररनेछ । 

o सूचना तथा संचार प्रतवतधिाई पूवाषधार तवकास संगैसंगै प्रयोगमा ितगनेछ ।     

o नगरस्तरीय सडकिाई मापदण्ड अनुसार तवस्तार र स्तरोन्नतत गरी रातिय राजमागषको भरपदो कर्डरको रुपमा तबस्तार गररनेछ । 

मापदण्ड नपगुेका सडकिाई गोरेको बाकोको रुपमा नामाकरण तथा तवकास गररनेछ । 
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o आगामी ५ वषष तभि वडाका केवरिाई कािोपिे सडकिे जोड्न संघ र प्रदेशसंग सहकायष गररनछे । 

o पूवाषधार तवकासमा सावषजतनक तनतज साझेदारीिाई प्रोत्सातहत गद ै िागत सहभातगतामा उपभोक्ता सतमतत मार्ष त कायषक्रम 

कायाषववयन गररनछे । 

o नगरपातिकाको केवर रहकेो गल्याङ बजारको खानेपानी तथा ढि तनकासको समस्या समाधान गरी सावषजतनक शौचािय 

सतहतको बसपाकष  तनमाषण गद ैबजारिाई व्यवतस्थत र पूवाषधारयुक्त  बनाइनछे । 

o नगर क्षेितभि नमनुा वतस्तको तवकाससंगै वतस्त व्यवस्थापनिाई गरुु योजना मार्ष त व्यवतस्थत गररनेछ ।   

o नगरपातिकाका मेतशनरी औजार प्रयोग गरर स्थानीय सडकहरुको तबस्तार तथा स्तरोन्नतत गररनेछ । 

o कायषतवतधबाक व्यवतस्थत हुनगेरी पूवाषधार तवकास कोष स्थापना गरी तवतभन्न आयोजनाहरुमा समपुरक कोषको रुपमा पररचािन 

गररनछे । 

o गल्याङ तनवुवाखकष  रुपाखानी  मोहनडाडा जिुके ततम्ककोक श्याल्बास हुदँै सेततबेणी जोड्न ेसडक , गल्याङ कल्िेरी भवज्याङ 

तपतडखोिा हुदँै सेततबेणी जोड्न ेसडक र गल्याङ तिुातसभंज्यांग ततवदोबाके हुदँै पकवादी जोड्ने सडक नगर गौरवको आयोजनाको 

रुपमा कायाषववयन गररनछे ।  

o पुवाषधार तवकास आयोजनाहरुमा उपभोक्ता सतमततको २० प्रततशतसम्म जनसहभातगता र  सहकारी संस्थाको ३० प्रततशत 

सहभातगता पररचािन गररनछे । 

o सडक, ढितनकास, खानपेानी, ससचाई िगायतका पुबाषधारमा ५० प्रततशत नागररक सहभातगता पररचािन गररनछे । 
  

४.बन, वातावरण तथा तवपद व्यवस्थापन  

o कदगो तवकासको िक्ष अनुरुप बन तथा भुसंरक्षण , जिाधार संरक्षण तथा जिउत्त्पन्न प्रकोप तनयविण ,जिबायु पररवतषन 

अनुकुतिक बातावरण संरक्षण , र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका साथै तवपद व्यवस्थापनमा जोड कदइनेछ । 

o स्वछिछ र हररयािी वातावारणका िातग सावषजतनक स्थिमा वृक्ष्यारोपन गदै आधुतनक उद्यानको तनमाषणमा जोड कदइनेछ ।  

o समुदायमा आधाररत बन व्यवस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाउदै बनक्षेिमा रहकेा जतडबुकी पतहचान,संकिन र बजारीकरणका 

िातग आवस्यक अध्ययन कायष आगाडी बढाइनेछ । 

o वातावरण संरक्षण तथा तवपद व्यवस्थापनका िातग कायषतवतधबाक व्यवतस्थत गनने  गरी तवपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी 

पररचािन गररनेछ  

o वातावरण संरक्षण, शहर एवं वतस्त सरसर्ाईका साथै तवपद व्यवस्थापनमा युवा स्वयंसेवकको पररचािन गररनछे ।  

o नगर क्षेिमा र्ोहोरमिैा व्यवस्थापन कायषिाई थप प्रभाबकारी बनाइनेछ । 
 

५.ससं्थागत तवकास, सवेा प्रवाह  र सशुासन     

o नगरपातिकाबाक नगरबातसका िातग प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िातग जनसहभातगता, सेवा प्रवाह तबतध, संरचनागत व्यवस्था, 

सेवाको सुरक्षा जस्ता पक्षहरुिाई अंतगकार गररनछे । 

o सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रतवतधमैिी बनाई सरिीकृत गररनछे । 

o सूचना प्रतवतधमा आधाररत राजस्व संकिन तथा आम्दातन खचषको  िेखांकन गररनेछ । 

o नगरपातिकाि ेसम्पादन गरेका कायषहरु पारदशी बनाउन वेबसाइकमा प्रतवति गनने  कायषिाई तनरवतरता कदद ै तवधुतीय शासनको 

अवधारणा अविम्वन गररनछे । 

o Group SMS सेवा सुरु गरेर महत्वपूणष सूचना तथा तमटकग, भेिा एवं अवय कायषक्रमको जानकारी मोबाइिमा आउन ेगराइनेछ ।  

o नगरपातिकाको इवकरनेक स्पीड बढाएर कायाषिय पररसरमा फ्री वाईर्ाईको व्यवस्था गररनछे । 

o तवधुतीय शासन को महत्वपुणष साधन को रुपमा गल्याङ नगरपातिकाको एवरोइड एतप्िकेसन बनाएर िाग ुगररनेछ । 

o नगरपातिकाि े सम्पादन गनने  कायषहरुमा तवचौतियाको प्रभाव शुवय गनष स्थापना गररएको हले्प डेस्किाई  र गुनासो सुन्ने 

अतधकारीको कामकाजिाई प्रभावकारी बनाइनेछ  । हले्प डेस्कमा कोि फ्री नम्बरको केतिर्ोन सेवा जडान गनने  नीतत तिइनछे । 

o नगरपातिकाि ेसम्पादन गनने  कायष वा सम्पन्न भैसकेको कायषहरुको तववरण समयमै आम साधारणमा पुयाषउनको िागी स्थानीय 

एर्एम संग समववय गरी तनयतमत रेतडयो कायषक्रम चिाउन ेनीतत अंतगकार गररनछे । 

o स्थानीय संचार माध्यमसंगको सहकायषमा नगरबासीसंग नगर प्रमुख कायषक्रम संचािन गररनछे ।  

o स्थानीय संचार माध्यमिाई प्रवधषन गदै सावषजतनक सुनुवाई, सामातजक पररक्षण र सावषजतनक  पररक्षण कायषक्रम संचािन 

गररनछे । 

o यस नगरपातिकाको सुचना तथा अतभिेख केवर स्थापना गनने  नीतत अविम्बन गररनेछ । 

o यस नगरपातिका र अवतगषतका वडा कायाषियहरुमा रहकेा नागररक वडापिहरुिाइ अध्यावतधक गररनेछ । 

o नगरसभा तथा कायषपातिकाबाक नयाँ कानून तनमाषण तथा परुाना कानून पररमाजषन गरर कानुनको शासन स्थातपत गदै भ्रिाचार 

तवरुि सुवय सहनशीिताको नीतत अनुसरण गररनेछ । 
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o नगरसभा वा कायषपातिकािे अनुमोदन गरेका ऐन, नीतत, तनयम, तनदने तशका, कायषतवतध, आदेशपि वा नगरपातिकाि े प्रदेश 

सरकार, नेपाि सरकार वा अवतरातस्ट्रकयसंग गरेका सम्झौताहरु राजपिमा प्रकातशत गरर सवषसाधारण समेतिाइ तनयमानसुारको 

शुल्कमा उपिधध गराइनछे । 

o नगरपातिकाि ेसम्पादन गनने  कायषको हकमा आम नगरवासी र कायष सम्पादन गदाष पािनागनुषपनने  आचरण एवं आचारसंतहताको 

तवषयमा पदातधकारी, कमषचारी र उपभोक्ता सतमततका पदातधकारीिाइ अतभमुखीकरण तातिम संचािन गररनेछ । 

o यस नगरपातिकाको प्रथम नगरसभाबाक अनुमोकदत “भ्रिाचार मुक्त शुसासन युक्त शहर- गल्याङ नगरपातिकाको रहर” भन्ने 

नाराको भाव नै सुशासनमा जोड कदन ेभन्न ेरहकेोि ेशुसासन कायम गनष यथासलय सबै उपायहरु अपनाउने नीतत तिइनछे । 

o नगरपातिका अवतगषत कायषरत उत्कृि कायषसम्पादन भएका  कमषचारी तथा तशक्षकिाई प्रोत्शाहन स्वरुप सम्बतवधत तवषयगत 

शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासककय अतधकृतको तसर्ाररसमा  नगरप्रमुख पुरष्कार प्रदान गररनछे । 

o नगरपातिकाको कायाषिय भवन र वडा कायाषिय भवन नभएका वडाहरुमा जग्गा प्राति गरी भवन तनमाषण कायष आगाडी 

बढाइनेछ । 

o सेवा प्रवाहमा आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्थापन गरी सम्पुणष कमषचारीिाई प्रोत्सातहत गदै प्रभावकारी रुपमा जनमुखी सेवा 

प्रवाह गररनछे । 

o सरकारी खचष व्यवस्थापनिाई नततजामुिक बनाउद ैआवतररक श्रोत पररचािनमा वृति गररनछे ।  

o संघ र प्रदेशको सहकायषमा धुम्रपान तथा मद्यपान प्रयोगको तनयमन गरी सावषजतनक स्थििाई धुम्रपान तथा मद्यपान मकु्त क्षेि 

बनाइनेछ । 
 

नगरसभाका सदस्यहरु,  

तय नीतत तथा कायषक्रम प्रस्ताव गदाष संघ, प्रदेश र स्थानीय श्रोत साधनको पररचािन गरी तवकासिाई समावेशी र समवयातयक बनाउदैं 

जनशतक्त तवकास, रोजगारी श्रजृना र शुसासन कायम गनने  उदे्दश्यिाई केवरतववदमुा रातखएको छ । वतषमान राजनीततक उपितधधिाई 

संस्थागत गरी मिुुकको समग्र आर्थथक-सामातजक तवकासमा आआफ्नो क्षेिबाक भूतमका तनवाषह गनने  जनप्रतततनतध,रािसेवक कमषचारी, 

राजनीततक दिका प्रतततनतध, तनतज तथा सहकारी क्षेि, नागररक समाज, बुतिजीवी, संचारजगत तथा सम्पुणष नगरवासीहरुिाई 

धवयवाद कदन चाहवछु ।  
      

धवयवाद । 

 

 


