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आिथर्क वषर् २०७५/७६  

को  
बजेट व�व्य 

 
सुशासन, सामािजक र आिथर्क समृिद्ध तथा जनसहभािगता सिहतको िदगो िवकास 
िश�ा, स्वास्थ्य, व्यवसाियक कृिष र पयर्टिकय पूवार्धार नगरपािलकाको िनकास । 

 
 
 

गोरखा नगरपािलका 
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय 

गोरखा नगरपािलका – ८ डुम्रीडाँडा, गोरखा,  गण्डक� प्रदशे, नेपाल  
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नगर सभाका अध्य� ज्यू, 
नगर सभाका सदस्य ज्यूह�  

१ गोरखा नगरपािलकाको नगर उपप्रमखुको हिैसयतले यस सम्मािनत सभासम� आगामी आिथर्क वषर् २०७५/७६ को बजटे 
प्रस्ततु गनर् पाउँदा अत्यन्त गौरवािन्वत  भएको छु ।   

२ यस महत्वपणूर् अवसरमा राजनीितक प�रवतर्नको लािग जीवन उत्सगर् गनुर् ह�ने सम्पणूर् �ात अ�ात शहीदह� प्रित हािदर्क 
श्रद्धाञ्जली व्य� गदर्छु ।  त्यसै गरी रािष्ट्रयता, स्वािधनता, लोकतन्त्र, सामािजक न्याय, समानता र समिृद्धको लािग 
सङ्घषर् गनुर् ह�ने महान ् नेपाली नाग�रक  र त्यसको सबल एवम ् स�म नेततृ्व गनुर् ह�ने नपेाली राजनीितका िशखर 
व्यि�त्वह�प्रित हािदर्क सम्मान प्रकट गनर् चाहन्छु । 

३ लामो समयपिछ नेपाली जनताको चाहना अन�ुप संघीय स्व�पको समावेशी जनप्रितिनिधमलूक राज्य प्रणालीको स्थापना 
भएको छ । तीनै तहको िनवार्चनबाट लोकतािन्त्रक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ ।  यो मौिलक स्व�पको राजनीितक 
प्रणालीको स्थापना सँग ैनगरपािलकाको सम्पणूर् स्रोत र सामथ्यर्को सदपुयोग गरी िवकास  र समिृद्धको यात्रामा अिवचिलत 
�पमा अिघ बढ्न ठूलो प्रेरणा िमलेको छ । 

४ आगामी वषर्को बजटे तजुर्मा गदार् मलेै नेपालको संिवधान, यसै सभामा िमित २०७५ असार १० मा पेश गरी पा�रत भएको 
नगरपािलकाको नीित तथा कायर्क्रम, संघीय र प्रादिेशक सरकारका िविनयोजन िवधेयक २०७५ ले िलएका िसद्धान्त र 
प्राथिमकता, नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्क्रम, चाल ुआविधक योजना,  िदगो िवकासको ल�य र िविभन्न �ेत्रका 
महानभुावह�ले िदन ुभएको सझुाव र सल्लाह, नगर सभाका सदस्यह�ले िदन ुभएको सझुाव र सल्लाह तथा िविभन्न 
संघसस्था र नगर तथा अन्यत्र बसोबास गन� दाज ुभाइ तथा िददी बिहनीह�बाट प्रा� रचनात्मक सझुावह�लाई समते ध्यान 
िदएको छु । 

५ गोरखा नगरपािलका  सेवा प्रवाहमा सुशासन, जनसहभािगताका माध्यमबाट आिथर्क समृिद्ध, िश�ा, स्वास्थ्य, 
व्यावसाियक कृिष, पयर्टन र पूवार्धारका �ेत्रमा िदगो िवकासका दीघर्कालीन �ि�कोण अन�ुप आिथर्क 

सामािजक िवकासको मौिलक ढाचँामा अिघ बिढरहकेो छ । सबै नगरवासीलाई  मयार्िदत काम, न्यनूतम खाद्य सरु�ा, 
गणुस्तरीय आधारभतू िश�ाको सिुनि�तता, आधारभतू स्वास्थ्यमा पह�चँ, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी र सरुि�त 
आवासजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताह�को प�रपिूतर् नै यो बजटेको मलूभतू मान्यता र उद्दशे्यह� ह�न ्।  

६ नगरको आिथर्क िवकासको स्तर र िवकासकालािग काननू तजुर्मा, भौितक संरचनाको िनमार्ण र व्यवस्थापन, आन्त�रक 
श्रोतको प�रचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व विृद्ध, योजनाको प्राथिमक�करण र कायार्न्वयन, सावर्जिनक िनमार्णमा 
गणुस्त�रयता र सशुासन प्रवधर्न, सीपय�ु द� जनशि�को अभाव हाम्रा प्रमखु चनुौितह� ह�न ।  

अध्य� ज्य,ू सभाका सदस्य ज्यहू� 
७ अव म नगरको आिथर्क िस्थितको बारेमा संि�� जानकारी गराउन चाहन्छु । 
८ नगरपािलकामा लामो समयपिछ जनप्रितिनिधह�ले नेततृ्व सु� गरेको जम्मा एक बषर् परूा भएको छ ।  नेपालको संिवधान 

जारी भएपिछ स्थापना भएको स्थानीय तहले संिवधान बमोिजम प्रा� गरेका अिधकारह� कायार्न्वयनको लािग िविभन्न 
काननूह�को िनमार्णमा समय खचर्न ुपरेको छ । यस अवस्थामा िवकास िनमार्ण र सामािजक सेवाह�को स�ुिढकरणमा 
भन्दापिन अत्यावश्यक काननूह�को िनमार्णमा ध्यान केिन्द्रत गनर् परेको छ । 

९ चाल ुआिथर्क वषर्को राजस्व प�रचालन ल�यको हाराहारीमा रही � २ करोड २५ लाख ६७ हजार ८ सय ९५ पगुकेो छ । 
मालपोत रिजष्टे्रशन, रोयल्टी बाडफाडको रकम प्रा� भएप�ात प्र�ेिपत ल�य अन�ुप राजस्व ल�य हािसल ह�ने दिेखन्छ । 
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उ� राजस्व र अनदुान तथा अन्य आय  � ६२ करोड ५२ लाख ६४ हजार ३ सय ७२ गरी कूल ६४ करोड ७८ लाख ३२ 
हजार २ सय ६७ �पैया बजटे प्रा�  भएको छ । चाल ुआिथर्क वषर् २०७४/७५ मा हालसम्मको खचर्को अवस्था �  ६२ 
करोड ५२ लाख ६४ हजार ३ सय ७२ रहकेो  छ । जसमा चाल ुतफर्  ३४ करोड २७ लाख २६ हजार  ७ सय  ९३ �पैया  
तथा पजुीगत तफर्  � २१ करोड ४७ लाख ५६ हजार ३४ �पैया मात्र खचर् भएको छ । 

१० न्यनु आिथर्क श्रोत, जनशि�को अभाव, अपयार्� काननूी व्यवस्था, खण्डीकृत र �ेत्रगत तथ्याङ्कको अभाव, कम 
लागतका धेरै योजनाह� रहनुजस्ता प्रितकूलताका वावजदु पिन समग्रमा अिघल्लो बषर्को बजटे कायार्न्वयनको अवस्था  
सन्तोषजनक रहकेो छ । अिधकांश आयोजनाह� सम्पन्न भएका छन ्।  

अध्य� ज्यू  
सभाका सदस्य ज्यूह� 

११ अव म आगामी आिथर्क वषर् २०७५/७६ को बजटेका उद्दशे्य तथा प्राथिमकता प्रस्ततु गन� अनमुित चाहन्छु । बजटेका 
उद्दशे्यह� िनम्नानसुार प्रस्ततु गरेको छु । 
क नाग�रकका मौिलक हकको �पमा रहकेा जीवनयापनका न्यनुतम आधारभतू आवश्यकताह� शीघ्र प�रपिूतर् गद�  चरम 

ग�रबी,  िवपन्नता र पछौटेपनको अन्य गन�, 
ख साधन स्रोत, अवसर र �मताको िवकास र उच्चतम उपयोग गरी दु्रत आिथर्क तथा मानवीय िवकास गन�,  
ग आिथर्क, भौितक तथा सामािजक पवूार्धार िवकास गरी समनु्नत स�ुढ र स्वाधीन अथर्तन्त्र िनमार्ण ह�ने 
घ िश�ा, स्वास्थ्य, पयर्टन र कृिषका माध्यमबाट समनु्नत नगरको िनमार्ण गन�  

१२ आिथर्क वषर् २०७५/७६ को बजटेका प्राथिमकताह� िनम्नानुसार प्रस्ततु गरेको छु । 

• भौितक पवूार्धार, 

• पयर्टन पवूर्धारको िवकास र प्रवधर्न.  

• िश�ा, स्वास्थ्य,  खानेपानी र सरसफाइ �ेत्रको सधुार,   

• कृिष �ेत्रको आधिुनक�करण, व्यावसायीकरण, यन्त्रीिककरण  र आधिुनक प्रिविधको उपयोग गरी कृिष 
उद्यमिशलताको िवकास । 

१३ नगरपािलकाले प्रस्ततु बजटेका उद्दशे्यह� हािसल गनर् तथा प्राथिमकता कायार्न्वयन गनर् संघीय र प्रादिेशक सरकारसँग 
समन्वय र साझदेारी गन� छ । उपलब्ध पूँजी, सीप र �मताको प्रभावकारी उपयोग गनर् सहकारी र नीिज �ेत्रसग ँसहकायर् 
ग�रने छ । 

१४ नगरपािलकाका सबै वडाह�को समानपुाितक िवकासका लािग प्रत्येक वडामा वडास्तरीय आिथर्क सामािजक र पवूार्धार 
लगायतका �ेत्रह�को िवकासका लािग प्रित वडा न्यनुतम १ करोड ह�ने गरी वडागत योजनालाई उच्च प्राथिमकता िदइएको 
छ । जसबाट नगरका सबै वडाह� सम िवकासको स्तरमा पगु्न ेअपे�ा गरेको छु ।  

१५ अव म �ेत्रगत कायर्क्रम तथा िविनयोजन प्रस्ततु गनर् चाहन्छु । 
वडा िवकास कायर्क्रम र िविनयोजन  

१६ सबै वडाह�मा वडाको गौरव योजना अन्तरगत किम्तमा � ३० लाख ह�ने गरी बजटे िविनयोजन गरेको छु । वडा नं. १ को 
अकबरे धाप समीडाडा भाती गौडा सडक, वडा नं. २ को  थपुर्, गाईखरु, कुवा पानी कोख ेआहाले िशखर मोटर बाटोको 
स्तरोन्नित, वडा नं. ३ को वले�ारा आपचौर रजटेार पाले चौतारा नयँा साँघ ुिजप ह�द ैपोहोटारी चौतारासम्म ग्रावले नाला 
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तथा नया ट्रयाक, वडा नं.  ४ को गह्रापानी बािनया गाँउ पतुली बगचैा राटमाटे बज्र भरैब अवलटारी ढुङ्गागाढे सडक 
सधुार, वडा नं.  ५ को बान्द्र ेअमालापानी सडक स्तरविृद्ध,  वडा नं.  ६ को महने्द्रज्योित गटेदिेख दरुसंचार कायार्लयसम्म 
िपच, वडा नं.  ७ को गोरखा क्याम्पस मान्द्रढुेङ्गा छेपेटार जाने सडकमा नाला तथा ग्राभले, वडा नं.  ८ को भवुानी खोला 
खानेपानी योजना,  वडा नं.  ९ को ल�मीबजार िशव मिन्दर ह�दँ ैिशखर डाँडासम्म पक्क� सडक िनमार्ण,  वडा नं.  १० को  
िमलचोक सानो बगचैा तारा मािव पक्क� सडक, वडा नं.  ११ को वरथोक वडहरे वर भन्ज्याङ सडक स्तरविृद्ध,  वडा न.ं 
१२ को धारापानी िलफ्ट खानपेानी योजना, वडा नं.  १३ को मझवुाफेदी दिेख गोनपा १४ वडा कायार्लयसम्म मोटरबाटो 
र वडा नं.  १४ मा खहरे पौदी गोप्पिलङ्ग अकला मिन्दर बाटो िनमार्ण योजनाह�लाई वडाका गौरव योजनाको �पमा 
सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाएको छु ।  सबै वडाह�मा िविनयोिजत रकमबाट दहेाय अनुसार �ेत्रगत िविनयोजन गरेको 
छु । 

• वडा नं. १ मा पवूार्धार िवकासमा ७६ लाख ६० हजार, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ४ लाख, सशुासनमा ६ लाख 
५०हजार, सामािजक िवकासमा १२ लाख ९० हजार र आिथर्क िवकासमा ४ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. २ मा पवूार्धार िवकासमा ६३ लाख १० हजार,  वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ६ लाख, सशुासनमा २ 
लाख ४५ हजार, सामािजक िवकासमा १९ लाख ४५ हजार र आिथर्क िवकासमा ९ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ३ मा पवूार्धार िवकासमा ७४ लाख,  वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ३ लाख,  सशुासनमा ३ लाख, 
सामािजक िवकासमा १५ लाख र आिथर्क िवकासमा ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ४ मा पवूार्धार िवकासमा ५९ लाख,  वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ६ लाख, सशुासनमा १३ लाख, 
सामािजक िवकासमा १३ लाख र आिथर्क िवकासमा ९ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ५ मा पवूार्धार िवकासमा ६३ लाख, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ३ लाख १० हजार, सशुासनमा ८ लाख 
४० हजार, सामािजक िवकासमा १५ लाख ५० हजार र आिथर्क िवकासमा १ लाख ५० हजार िविनयोजन ग�रएको छ 

• वडा नं. ६ मा पवूार्धार िवकासमा ८७ लाख ५० हजार, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ४ लाख, सशुासनमा ५ लाख, 
सामािजक िवकासमा २ लाख र आिथर्क िवकासमा १ लाख ५० हजार िविनयोजन ग�रएको छ 

• वडा नं. ७ मा पवूार्धार िवकासमा ७७ लाख, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा २ लाख, सशुासनमा ८ लाख,  सामािजक 
िवकासमा १३ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ८ मा पवूार्धार िवकासमा २० लाख,  वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा १० लाख, सशुासनमा १३ लाख,  
सामािजक िवकासमा ६२ लाख र आिथर्क िवकासमा ४ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ९ मा पवूार्धार िवकासमा ६० लाख ५० हजार, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ४ लाख ५० हजार, सशुासनमा 
१२ लाख ५० हजार,  सामािजक िवकासमा १५ लाख र आिथर्क िवकासमा ७ लाख ५० हजार िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. १० मा पवूार्धार िवकासमा ७६ लाख ५० हजार वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ३ लाख सुशासनमा ३ लाख 
सामािजक िवकासमा ९ लाख पचास हजार र आिथर्क िवकासमा ८ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. ११ मा पवूार्धार िवकासमा ७६ लाख, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ५ लाख, सशुासनमा ७ लाख, 
सामािजक िवकासमा ४ लाख र आिथर्क िवकासमा ८ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 
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• वडा नं. १२ मा पवूार्धार िवकासमा ७६ लाख, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा २ लाख, सशुासनमा ३ लाख, 
सामािजक िवकासमा १७ लाख र आिथर्क िवकासमा २ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. १३ मा पवूार्धार िवकासमा ६४ लाख, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ३ लाख, सशुासनमा ११ लाख 
सामािजक िवकासमा १६ लाख र आिथर्क िवकासमा ६ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

• वडा नं. १४ मा पवूार्धार िवकासमा ५४ लाख ५० हजार, वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनमा ३ लाख, सशुासनमा २ 
लाख  ५० हजार, सामािजक िवकासमा २९ लाख र आिथर्क िवकासमा ११ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

१७ यसरी सबै वडाह�लाई िविनयोजन गरेको � १४ करोड मध्ये पवूार्धारमा ९ करोड २३ लाख ७०  हजार, वातावरण तथा 
िवपद व्यवस्थापनमा  ४९ लाख ६०  हजार , सशुासनमा ९८ लाख ३५ हजार,  सामािजक िवकासमा २ करोड ४३ लाख 
३५ हजार र आिथर्क िवकासमा ८५ लाख  िविनयोजन ग�रएको छ ।  

१८ वडागत योजना मध्ये सबै वडाह�मा वडाका गौरवका आयोजना सञ्चालनका लािग वडागत योजनामा किम्तमा ३० 
लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।  

१९ संघीय सरकारबाट कायर्क्रम र श्रोतसिहत प्रा� ह�ने सशतर् अनदुान � २७ करोड ५२ लाखलाई सम्बिन्धत कायर्क्रममा 
समावशे गरी सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाएको छु । जस अनुसार  िश�ामा २० करोड ८७ लाख १० हजार,  निवकरणीय 
उजार्मा २६ लाख ४८ हजार,  कृिष तथा पशमुा २३ लाख ४८ हजार , स्वास्थ्यमा ५ करोड ८२ लाख ४९ हजार, यवुा 
तथा खलेकुद ८ लाख ८२ हजार, परुातत्व सर�णमा ५ लाख, वातावरण तथा सरसफाइमा २ लाख २७ हजार, वन 
व्यवस्थापनमा ३ लाख, आयवु�द स्वास्थ्य तफर्  � ६ लाख ९७ हजार  र मिहला बालबािलका तथा ज�े नाग�रकको लािग 
� १५ लाख १ हजार  िविनयोजन ग�रएको छ । 

सामािजक िवकास  
स्वास्थ्य 
२० स्वच्छ समाज स्थापना गनर् स्वस्थ बनौं, सफा रहौं, स्वास्थ्य �ेत्रमा आमुल सुधार गरौं भन्ने अिभयान संञ्चालन 

गरी आम नाग�रकह�को सहभािगतामा गाउँ सफा र नगर सफाको कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । स्वास्थ्य अन्तरगत 
आधारभतू स्वास्थ्य सेवा कायर्क्रम, पणूर् खोप कायर्क्रम, सरुि�त माततृ्व कायर्क्रम, िवशेष� स्वास्थ्य िशिवर, िनशलु्क 
औषिध कायर्क्रम, स्वास्थ्य केन्द्रह�को सधुार कायर्क्रम, आयवु�द स्वास्थ्य कायर्क्रम, योग तथा ध्यान िशिवर, 
जनचेतनामलूक कायर्क्रमह�का लािग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरेको छु । 

२१ बाल पोषणमा सधुारका लािग नमनूाको �पमा पोिषलो झोला कायर्क्रमका लािग � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 
सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा जन्मकेा नवजात िशशहु�को सरु�ाका लािग न्यानो झोला िवतरण कायर्क्रमको व्यवस्थापन 
ग�रएको छ । 

२२ आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ, भरपद� र गणुस्तरीय तलु्याइने छ । आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा सबै नाग�रकको 
पह�चँ सिुनि�त गनर् स्वास्थ्य िवमा कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय ग�रनेछ ।  

२३ स्वास्थ्य सेवामा सबै नाग�रकह�को समान पह�चँ परु् याउन सबै वडाह�मा न्यनुतम एक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना 
ग�रन ेछ ।  र� सञ्चार सञ्चालन कोषको लािग �  ३ लाख  िविनयोजन गरेको छु । 

२४ उपरो� नीितह�को कायार्न्वयनको लािग स्वास्थ्य �ेत्रमा � ९० लाख िविनयोजन गरेको छु । 
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िश�ा  
२५ “द� जनशि�, गुणस्त�रय िश�ा, आत्मिनभर्र एवं समृद्घ नगर हाम्रो अपे�ा” भन्ने मलू �ि�कोणका साथ शिै�क 

�ेत्रका योजनाह� सञ्चालन ह�नेछन ्। 
२६ सबै बालबािलकाह�लाई आधारभतू र माध्यिमक िश�ामा पह�च सिुनि�त गनर् िवद्यालय भनार् अिभयानलाई अिघ बढाई 

आगामी वषर् नै िवद्यालय उमेर समहूका सबै बालबािलकाह�लाई िवद्यालयमा भनार् गराई आधारभतू िश�ा सिुनि�त 
भएको नगरपािलका घोषणा ग�रने छ ।  सबै सामदुाियक िवद्यालयमा रहकेा बालिबकास केन्द्रका बालबािलकालाई  
तोिकएको िमित दिेख िदवा खाजा उपलब्ध गराइन ेछ । बालिवकास केन्द्रको व्यवस्थापनमा सधुार गद� प्रस्तावका आधारमा 
केही बालिलकास केन्द्रह�मा सचूना प्रिविधमा आधा�रत भइ िसकाइ िक्रयाकलाप सञ्चालन ग�रने छ ।  

२७ िवकट ग्रामीण �ेत्रमा िवद्यालय समायोजनका कारण पह�च िवमखूमा परेका बालबािलकालाई र अित िवपन्न अवस्थामा 
रहकेा बालबािलकाह�लाई आधारभतू तहसम्मको िश�ा आवासीय सिुवधामा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यताको आधारमा 
िवद्यालय पिहचान ग�रने छ । 

२८ बह�प्रािविधक िश�ालयको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन,  दरबन्दी र िवद्यालय िमलान,  सामदुाियक माध्यिमक 
िवद्यालयह�लाई प्रािविधक तथा व्यावसाियक धारमा माध्यिमक क�ा सञ्चालनको लािग प्रोत्साहन, िश�ण िसकाइमा 
सचूना प्रविधको अिधकतम प्रयोग, माध्यिमक िवद्यालयह�मा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन कायर्क्रम, छािनएका 
माध्यिमक िवद्यालयह�मा  न्यनुतम एउटा क�ालाई सचूना प्रिविधमाफर् त िश�ण स�ुवात ग�रने छ ।  

२९ सस्थागत िवद्यालयह�को प्रभावकारी िनयमन, िश�ा �ेत्रमा भइरहकेा व्यावसायीकरणलाई न्यिुनकरण, शलु्क िनधार्रण 
सिमितका माध्यमबाट िवद्यालयले िलने शलु्कलाई व्यविस्थत र पारदश� बनाउद ैअिनयिमत ढङ्गबाट िलइने शलु्कलाई 
िनयन्त्रण ग�रने छ ।  

३० काननू वमोिजमको छात्रविृ� लि�त समहूलाई उपलब्ध ह�ने व्यवस्था िमलाइने छ । सामदुाियक र सस्थागत िवद्यालय 
बीचको शिै�क िवषमता घटाउन र सावर्जिनक िश�ाको गणुस्तर उकास्न सामदुाियक िवद्यालयह�मा पवूार्धारको िवकास, 
िश�ण िसकाइमा नवीन प्रिविधको प्रयोग तथा  शिै�क प्रिविधह�को अत्यािधक उपयोगमा जोड िदइने छ । सम्बिन्धत 
वडासगको सहकायर्मा एक वडा एक नमनूा िवद्यालयको पिहचान र  िवकास ग�रने छ ।  

३१ दिलत, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, जनजाती  र सबै समदुायका  गरीब र जहेन्दार िवद्याथ�ह�लाई नगर प्रमखु छात्रविृ� 
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । िविभन्न िवधामा नगर िभत्रका बालबािलकाह�मा भएका वह� प्रितभा पिहचानका लािग 
नगर स्तरीय प्रितभा पिहचान कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । 

३२ सामदुाियक िवद्यालयमा अध्ययनरत िवद्याथ�ह�लाई नन के्रिडट िवषयको �पमा व्यावसाियक सीप िवकास कायर्क्रमको 
सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन ग�रने छ ।  

३३ क�ा ५ र क�ा ८ को परी�ालाई थप स�ुढ बनाइन ेछ । िवद्यालयबाट सञ्चालन ह�न ेिविभन्न क�ाका आविधक परी�ाको 
लािग परी�ा सञ्चालन अनदुानको व्यवस्था गरेको छु । िवद्यालयमा खानेपानी क�ाकोठामा पङ्खा र अन्य यस्तै न्यनुतम 
सेवा प्रबन्ध गराउनका लािग िवद्यालयलाई  अनदुानको व्यवस्था गरेको छु । क�ा ५, क�ा ८, र क�ा १० को परी�ाको 
परी�ाफलको आधारमा नगर प्रमखु उत्कृ� िश�क र िवद्यालय सम्मान कायर्क्रम र  िवद्यालयलाई प्रोत्साहन अनदुानको 
व्यवस्था गरेको छु । 
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३४ िवद्यालयलाई सरुि�त स्थल बनाउन सबै िवद्यालयह�मा प्राथिमक उपचार सेवाको पह�च परु् याइ प्राथािमक उपचार सेवा 
उपलब्ध गराइने छ ।  िवद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ जनचेतनामलूक कायर्क्रमह� सञ्चालनका लािग 
आवश्यक बजटेको व्यवस्था ग�रएको छ । 

३५ िवद्यालय र अन्य शिै�क सस्थाह�को सामािजक परी�णलाई थप प्रभावकारी बनाइन ेछ । नगरपािलकामाफर् त केही 
िवद्यालयह�को Financial tracking र िवद्यालयको कायर्सम्पादन परी�ण ग�रने छ । चाल ु आिथर्क वषर्मा  सबै 
िवद्यालयको स्वमलु्याङ्कन गराइन ेछ । पिहचान ग�रएको अवस्थाको िव�ेषण गरी सबै िवद्यालयह�ले िवद्यालय सधुार 
योजना िनमार्ण गनुर् पन� व्यवस्था ग�रने छ । िवद्यालयमा सञ्चालन ग�रने िवकास योजनालाई िवद्यालय सधुार योजनामा 
आधा�रत बनाइन ेछ ।  

३६ समाजमा पठन संस्कृितको िवकासका तथा पसु्तकालयह�को स�ुिढकरण कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । आगामी आिथर्क 
वषर्कोलािग याङ्कोट पसु्तकालयको व्यवस्थापनको लािग � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

३७ िवद्यालय िश�ा �ेत्रमा  � ९०  लाख  िविनयोजन गरेको छु । 
३८ ग�ुकूल िवद्यालयको भवन िनमार्णको लािग � १५ लाख िविनयोजन गरेको छु । गोरखा क्याम्पसको शिै�क िवकास 

कायर्क्रमको लािग � २० लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 
रोजगारी र युवा तथा खेलकुद 

३९ नगरिभत्र थप रोजगारी िसजर्ना गरी क्रमश नगरवासीलाई वदैेिशक रोजगारीमा जान नपन� अवस्था बनाउन यवुाह�लाई 

स्वरोजगार र उद्यम िवकास कायर्क्रम सु� ग�रन ेछ । व्यावसाियक कृिष, साना िसचाइ, खानेपानी, पयर्टन, यातायात पवुार्धार 

र सावर्जिनक िनमार्णका अन्य�ेत्रलाई  यस कायर्क्रममा आवद्ध ग�रने छ ।  
४० यवुा लि�त सीपमलूक उद्यमिशलता र स्वरोजगार प्रवधर्न कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । यवुा स्वरोजगार कायर्क्रम, 

बेरोजगार जनशि�को अिभलेख र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गनर्  सचूना केन्द्रको स्थापना ग�रन ेछ । 
श्रमबजारमा माग अनु�पको सीपय�ु जनशि� आपिूतर् गनर्  संघ प्रदशे र नीिज तथा सहकारी �ेत्र समतेको सहकायर्मा 
छोटो अविधका तािलम सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाइको छ । 

४१ सहकारी, नीिज �ेत्र तथा गरैसरकारी संघ संस्थाह�को साझदेारी र सहकायर्मा रोजगारमलूक व्यावसाियक तािलम र 
प्रािविधक िश�ाको प्रोत्साहन ग�रने छ ।  घरेल ुतथा साना उद्योगजस्ता  लघ ुउद्यममाफर् त स्वरोजगारीको श्रजृनाका लािग 
सहकारी र िनजी �ेत्रको प्रवधर्न ग�रने छ ।  

४२ एक वडा एक खेल मैदान िनमार्णका लािग स्थान पिहचान र िवकास कायर्को स�ुवात ग�रने छ । नगरमा िनिमर्त 

रंगशालालाई थप व्यविस्थत ग�रन ेछ । इन्डोर खलेह�का लािग सेमी कबडर् हलको िनमार्ण गरी एिककृत खले अभ्यासको 
वाताबरण बनाउन पहल ग�रने छ ।  द� एवम ् अनुशािसत खलेाडी िवकासका लािग िनयिमत खलेकुद अभ्यासको 
वातावरण बनाइने छ । दलभन्ज्याङ्ग ओसन क्लवमा खेलकुद तािलम केन्द्र सञ्चालनको लािग � ५ लाख िविनयोजन 
गरको छु । 

४३ रािष्ट्रय स्तरको खले मदैानको �पमा िवकास गद� जाने उद्दशे्यले छेपेटार खले मदैानको लािग � २५ लाख िविनयोजन 
ग�रएको छ । नगरस्तरीय खलेकुद  कायर्क्रम सञ्चालनको लािग � २० लाख िविनयोजन गरेको  छु । 
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मिहला बालबािलका तथा ज्ये� नाग�रक र सामािजक सेवा 
४४ ”नगरको इच्छा, छोरीलाई िश�ा“ भन्ने मान्यताकासाथ छात्रा िश�ालाई प्रभाकारी बनाइने छ । िवद्यालयको सबै तहमा 

छात्रा भनार्दर समदरमा परु् याइने छ ।  गाउँ टोलमा िक्रयािसल मिहला सहकारी तथा समहूह�को �मता िवकास गरी  
मिहलाह�को आय आजर्नमा जीवनस्तर सधुार गनर् पहल ग�रने छ । 

४५ उपप्रमखु मिहला उत्थान कायर्क्रम स�ुवात ग�रने छ । िवपन्न र िपछिडएका मिहलालाई सीप र उद्यमशीलता िवकास माफर् त 
काम र रोजगारीका अवसरमा पह�च परु् याई स्वआजर्नमाफर् त आत्मिनभर्र बनाउन आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

४६ अपाङ्गता भएका व्यि�ह�को मनोवल, मयार्दा, सीप र �मता िवकासको लािग पनुस्थार्पनाका कायर्क्रमह� सञ्चालन 
ग�रने छ । बेवा�रस,े जोिखमपूणर् र अव्यविस्थत �पमा सडकमा जीवन िबताइ रहकेा असहाय बालबािलका र अन्य 
नाग�रकह�लाई समेत उद्दार र पनुस्थार्पना संघीय सरकार र गरैसरकारी सस्थासँगको सहकायर्मा ग�रने छ । 

४७ बेसाहारा अवस्थाका व्यि�ह�को सरु�ा र हरेचाह गन� सस्थाह�लाई िनि�त कायर्िविधका आधारमा अनदुान प्रदान ग�रन े
छ । सबै वडाह�मा ज्ये� नाग�रक िवश्राम स्थल स्थापनालाई उच्च प्राथिमकता िदइने छ । 

४८ दिलत समदुायको सामािजक एिककरणको लािग पहल ग�रने छ । कला कौशलको धनी दिलत समदुायको परम्परागत 
सीपलाई आधिुनक�करण गद� उद्योगको �पमा िबकास गनर् सहयोग ग�रने छ । दिलत समदुायका उद्यमी र व्यावसाियक 
यवुाह�लाई तथा रोजगारमलूक तथा व्यावसाियक तािलमको प्रबन्ध ग�रएको छ । 

४९ आधारभतू तहमा अध्ययन गन� ५-१२ उमरे समहूका बालबािलकालाई िवद्यालय नपठाउने बाब ुआमा, घर प�रवार तथा 
श्रम शोषण गन� उद्योगी व्यापारी तथा व्यावसायीलगायतका व्यि�ह�लाई काननू बमोिजम कारवाही ग�रने छ । आगामी 
आिथर्क वषर् िभत्र आधारभूत िश�ा सबै बालबािलकालाई सुिनि�त भएको नगरपािलका घोषणा ग�रने छ ।  

५० नगरिभत्र बसोबास भएका आिदवासी जनजातीह�को भाषा संस्कृित र भषेभषूाको सर�ण र सम्बधर्न कायर्क्रम सञ्चालन 
ग�रने छ । आिदवासी जनजातीह�को नमनुा बस्ती िवकास, भाषा िलपी, भषेभषुा संर�ण गनर्का लािग आिदवासी 
जनजातीह�सग सहकायर् ग�रने छ । आिदवासी जनजाित, मिु�म र अल्पसंख्यकह�को जीवनस्तर उकास्न स्वरोजगार 
तथ उद्यमिशलता प्रवधर्न कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । िविभन्न धमर्को सर�णको लािग गमु्वा िनमार्णको लािग � १५ 
लाख, चचर्ह�को ममर्तको लािग � १५ लाख र मिस्जद तथा मदर्शाका लािग � १५ लाख िविनयोजन गरेको छु । यसै गरी 
ओम शािन्तको लािग � ५ लाख र िसद्धाश्रम शि� केन्द्रका लािग � ७ लाख िविनयोजन गरेको छु । 

५१ मिहला बालबािलका तथा ज्ये� नाग�रक र सामािजक सेवा लगायत यवुा सीप िवकास र स्वरोजगार समतेका �ेत्रमा � १ 
करोड २० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

आिथर्क िवकास   
कृिष, पशु र सहकारी 

५२ कृिषलाई ग�रबी िनवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सरु�ाको आधारको �पमा िवकास ग�रने छ । कृिष �ेत्रको 
आधिुनक�करण, व्यावसायीकरण र यन्त्रीिककरणका माध्यमबाट आधिुनक प्रिविधको उपयोग गरी कृिष उद्यमिशलताको 
िवकास गन� नीित िलइने छ । दीघर्कलीन कृिष योजना बनाई बािषर्क उत्पादन ल�यसिहत कृिष कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने 
छ । िविभन्न उपभोग्य बस्तहु�मा नगरवासीह�लाई आत्मिनभर्र बनाउनका लािग कृिष उत्पादन पकेट �ेत्रह� िनधार्रण 
गरी आवश्यक पवूार्धार िवकास ग�रने  छ । 
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५३  “आिथर्क समृिद्ध, मूल आधार व्यवसाियक कृिष” भन्ने मलू नाराका साथ नगरपािलका �ेत्रको कृिष संभाव्यताको 

अध्ययन गरी कृिष उत्पादनमा व्यवसायीकरण, आधिुनक�करण, यािन्त्रकरण तथा बजारीकरण िवशेष जोड िदद ैसामिुहक 
खतेी प्रणाली, सामिुहक पशपुालन गरी कृिष �ेत्रलाई आत्मिनभर्र र मयार्िदत बनाउन ेनीित अवलम्वन ग�रन ेछ । 

५४ सबै जग्गामा सम्भाव्य खेती भन्ने नाराकासाथ सबै जग्गामा खतेी गनर् प्रोत्साहन ग�रने छ । बाँझा खतेबारीह�मा 

व्यावसाियक खतेीका लािग जग्गाधनी, कृषक र नगरपािलका िबचमा समन्वय गरी कृिष उद्यमका लािग तत्पर यवुा तथा 
कृषक समहूलाई लामो अविधको लािग करारमा जग्गा उपलब्ध गराइ व्यि�गत र सामिुहक करारमा समहू र सहकारी 
खतेीलाई प्रश्रय िदइने छ ।  

५५ कृिष व्यावसायलाई चािहने मल िबउ िबषादी  र औषधी तथा उपकरणह� स्थानीय �पमा रहकेा कृिष सेवा केन्द्र र कृिष 
सहकारीह�माफर् त उपलब्ध ह�ने व्यवस्था िमलाइने छ ।  

५६ मध्यमस्तरका जनशि� उत्पादनकालािग व्यावसाियक अध्ययनको लािग एउटा माध्यिमक िवद्यालयलाई कृिष तथा पश ु
अध्ययन िवषयमा प्रािविधक माध्यिमक िश�ा (क�ा ९-१२) सञ्चालन गनर् प्रोत्साहन ग�रने छ ।  

५७ कृिष उपजह�को बजारीकरण गनर् कृिष सडक, संकलन केन्द्रजस्ता पवूार्धारह�को िनमार्ण ग�रने छ । प्रदशे सरकार र नीिज 
तथा सहकारी �ेत्रसमेतको सहकायर्मा वडा नं. १२ मा शीत भण्डार (Cold Store) को िनमार्ण र सञ्चालनमा सहकायर् 
ग�रने छ ।  

५८ कृिष तथा पश ु व्यावसायीह�को व्यावसाियक जोिखम वहनको लािग कृिष तथा पश ु िवमा कायर्क्रमलाई प्रभावकारी 
�पमा कायार्न्वयन ग�रने छ । पश ुवधशाला िनमार्णको लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

५९ नगर िभत्र सञ्चािलत सबै सहकारीह�को अिभलेख व्यविस्थत ग�रने छ ।  सबै सहकारी संस्थाह�को अवस्था िव�ेषण 
गरी  संस्थागत िवकास र व्यवसाियक िवकासमा जोड िदइने छ । 

६० कृिष, पश ुर सहकारी �ेत्रको िवकासको लािग �  १ करोड ५ लाख िविनयोजन गरेको छु ।  
पयर्टन  
६१ “सुन्दर र समृद्ध शहर, आम गोरखाबासीको रहर” भन्ने मलू मन्त्रकासाथ पयर्टन प्रवधर्न गनर् सरोकारवालासँग समन्वय 

गरी पयर्टन ग�ु योजना तयार ग�रने छ । पयर्टनबाट रोजगारी र आय आजर्न बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृितक, परुाताित्वक, 
ऐितहािसक. धािमर्क र साहिसक पयर्टनको पवूार्धार िनमार्ण, बजार प्रवधर्न  र सेवा सिुवधाको िवस्तार ग�रने छ । गोरखा 
नगरपािलकामा आउने पयर्टकको व्यविस्थत अिभलेख राखी बसाइ लम्ब्याउन पहल ग�रने छ । 

६२ नगर िवकास कोषसँगको साझेदारीमा गोरखनाथको अग्लो प्रितमिूतर्, गोरखनाथ पाकर्  स्थापना गनर्का लािग � १ करोड 
िविनयोजन गरेको छु ।  

६३ िशखर बेसी ताल िनमार्ण कायर्लाई उच्च प्राथिमकतामा राखी प्रदशे केन्द्र र दात ृ सस्था नगर िवकास कोषसगकँो 
साझदेारीमा कायर् आरम्भ ग�रने छ । 

६४ पयर्टन र होटल व्यावसायीह�सँग सहकायर् गरी पयर्टन �ेत्रको िवकास ग�रने छ ।   
६५ नगर �ेत्रिभत्रका िविभन्न जातजाती र भाषाभाषी झल्कने गरी ग्रामीण पयर्टन प्रवर्द्धनका लािग सम्भािवत स्थानह�मा 

घरबास (Home Stay)ह� सञ्चालन गनर् पहल ग�रने छ । गोरखा आउने पयर्टकह�को बसाइलाई थप मनोरञ्जक,  
सम्झनायोग्य  बनाउन बसाइ लम्व्याउनको लािग केही नयाँ कायर्क्रमह� प्रस्ताव गरेको छु ।  

६६ पयर्टन �ेत्रको िवकासको लािग उच्च प्राथिमकता िदइ स्टोन पाकर्  िनमार्णका लािग १० लाख, ताप्लेकोट पयर्टन पवुार्धारको 
लािग � १० लाख,  रोहटेपानी िविप पाकर्  सधुारको लािग � ५ लाख, िवन्द्यावािसनी मिन्दरको लािग � ७ लाख, गोरखा 
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गटे िनमार्णका लािग � ४० लाख,  पि�मकाली मिन्दर पयर्टक�य पवूार्धारका लािग � १५ लाख, रानीवन पयर्टिकय �ेत्र 
पवुार्धार िवकासको लािग १५ लाख,  बढुीकोट पयर्टक�य पवूार्धार िवकासको लािग � १० लाख  िविनयोजन गरेको छु । 
िभमसेन पाकर् को प्रवधर्न गनर् २० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

६७ शहरी िवकास मन्त्रालयसगकँो सहकायर्मा पि�मकाली दिेख रानीवनसम्मको  पयर्टक�य ग�ुयोजना िनमार्ण गरी कायर् 
प्रारम्भ ग�रने छ । यसै पदमागर् िभत्र पन� गरी भ्यटूावर िनमार्ण कायर्को स�ुवात यसै आथर्क वषर्मा थालनी ग�रने  छ । 

६८ रानी पोखरीमा पानीको फोहरा राख्नको लािग � ६ लाख िविनयोजन गरेको छु । 
६९ वसपाकर् को ट्रािफक आइल्याण्डलाई पणूर्ता िदन � ६ लाख ५० हजार िविनयोजन गरेको छु । 
७० प्याराग्लाइिडङ र र् यािफ्टङ व्यावसाय प्रवधर्नका लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छु । कला सािहत्य र संस्कृित 

प्रवधर्नको लािग � १५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 
उद्योग व्यापार र व्यावसाय 

७१ गण्डक� प्रदशेको  प्रस्तािवत औद्योिगक �ेत्रको प�रसीमालाई गोरखा नगरपािलकाको �ेत्रमा समते पन� गरी िवस्तार गनर् 
आवश्यक पहल ग�रने छ । त्यसै गरी नीिज �ेत्रसँग साझदेारी गरी व्यापार व्यावसाय प्रवधर्न तथा उद्यमशीलता िवकास 
कायर्क्रम सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाएको छु । 

७२ नगरिभत्र स्थापना भइ सञ्चालनको लािग ठुला, मझौला र साना लगानी कतार्ह�लाई प्रोत्सािहत गन� नीित तजुर्मा ग�रने 
छ । नगर अद्यौिगक �ेत्रको स्थापनाको लािग सम्भािवत स्थानको खोजी ग�रने  छ । एक वडा एक लघ ुउद्योग ग्राम तथा  
हाट बजार स्थापनाका लािग सम्भव वडाह�मा स्थान छनौटको पहल ग�रने छ ।  

७३ ग�रबीको रेखामनुी रहकेो पणूर् बेरोजगारलाई तािलमको माध्यमबाट उद्यमिशलताको िबकास गराइ स्वरोजगार कायर्क्रम 
माफर् त उद्यमी बनाउन ेनीित िलइनेछ ।  

७४ उद्योग र व्यावसाय दतार् गन� प्रिक्रयालाई सरल ग�रने छ । प्राथिमकता प्रा� �ेत्रका केही उद्योगह�मा स्थानीय करह�मा 
तोिकए बमोिजम छुट िदन अध्ययन ग�रने छ ।  

७५ उपभोग्य वस्तहु�को िबक्र� िबतरण कायर्को िनयिमत अनगुमन ग�रन ेछ र अखाद्य तथा समय नाघकेा खाद्य वस्तकुो िबक्र� 
िवतरण कायर्लाई दण्डनीय बनाइने छ ।   

७६ व्यावसाय दतार् दिेख खारेजीसम्मका सबै प्रिक्रयालाई पवूार्नुमान योग्य, सरल र पारदश� तथा सचूना प्रिविधमा आधा�रत 
बनाइने छ । गोरखालाई आन्त�रक लगानीको गन्तव्य बनाउन पहल ग�रने छ । लगानी प्रवधर्नको लािग काननूी र सस्थागत 
प्रिक्रया सरलीकरण ग�रने छ ।  

७७ UNDP को साझदेारीमा वडा न २ मा स्वास्थ्य चौक� भवन, कोख ेआहाले खानेपानी आयोजना, मरदशा भवन िनमार्ण, 
तथा वडा न २ र ४ मा दईु वटा साना िसचाइ आयोजना सञ्चालन गनर्को लािग रकम िविनयोजन गरेको छु । 

७८ िविप चोक दिेख नया ँवजार खोल्सीसम्म नाला र िनमार्ण र ढलान गरी पसल कवलह�को िनमार्णको लािग नगर िवकास 
कोषसगकँव साझदेारीमा िनमार्ण कायर् अगािड बढाउने व्यवस्था िमलाएको छु । यसबाट नगरपािलकाको आन्त�रक आय 
िवस्तार भई थप आत्म िनभर्र ह�ने अपे�ा गरेको छु । 

७९ उद्योग, व्यापार र व्यावसाय �ेत्रमा यवुा उद्यमी कोष तफर्  � १० लाख, सीपमलूक तथा आय आजर्न कायर्क्रमको लािग 
आवश्यक बजटे व्यवस्था गरेको छु ।  
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 पूवार्धार िवकास 
आवास, भवन, शहरी पूवार्धार र यातायात 

८० नाग�रकको मौिलक हकको �पमा रहकेो सरुि�त आवास सिुनि�त गनर् गोरखा भकूम्प २०७२ बाट प्रभािवतह�को िनजी 
आवास आव २०७५/७६ िभत्र परूा गन� गरी कायर् ग�रन ेछ ।  

८१ भौगोिलक �पमा िवकट, िवपदको �ि�कोणले उच्च जोिखमय�ु र पातला बस्तीह�लाई  एक�कृत  पवूार्धार ग�ुयोजना 
तयार गरी वस्ती एिककरण गनर् पहल ग�रने छ । 

८२ नगर सभाहल िनमार्ण कायर्लाई  सम्पन्न गनर् � २५ लाख िविनयोजन गरी िनरन्तरता िदएको छु ।  
८३ नगरपािलकामा बसोबास गन� आम नाग�रकह�लाई रणनैितक महत्वको सडकले जोड्नका लािग गोरखामा पयर्टक�य, 

व्यापा�रक र सरु�ाका �ि�कोणले चक्रपथ पिहचान, िनमार्ण तथा स्नतरोन्नित कायर् स�ु ग�रनेछ । 
८४ नगर �ेत्रका महत्वपूणर् सडकको पिहचान गरी ती सडकह�मा बाहै्र मिहना सवारी साधन चल्ने सडकको �पमा िवकास 

ग�रन ेछ । साँघरुा सडकह�को िबस्तार गरी रािष्ट्रय मापदण्डमा कायम ग�रने  र क्रमश: कालो पत्रे ग�रने छ । ह�रत र 
वाताबरण मैत्री सडक िनमार्णलाई प्रोत्साहन ग�रन ेछ ।  

८५ नगर �ेत्रको व्यविस्थत  िवकासका लािग एक�कृत नगर िवकास ग�ुयोजनाको  लािग बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
८६ नगर यातायात सञ्चालन गरी नगरवासीलाई शहरी जीवनको अनभुिूत िदन पहल ग�रने छ । भगूोल सहुाउदो साना तथा 

ठ्ला सवारी साधनको माध्यमबाट शहरी आवागमनलाई सहज बनाइने छ । नगरिभत्रका वस्ती र बािसन्दाह�को आिथर्क 
सामािजक सम्बन्ध समतेलाई अध्ययन गरी यातायात सञ्चालनको लािग आन्त�रक सबारी सञ्चालन अनमुित  (Route 
Permit)  िदने व्यवस्था िमलाएको छु । 

८७ व्यविस्थत िवद्यतुीकरण ह�न बाँक� �ेत्रह�मा िबद्यतु सेवाको िवस्तार ग�रन ेछ । उपलब्ध िवद्यतु प्रसारणलाई थप व्यविस्थत 
गनर् काठे पोललाई िवस्थािपत गन� अिभयानलाई � २० लाख िविनयोजन गरी िनरन्तरता िदएको छु ।  

८८ नगर स्तरीय सडक िनमार्ण तथा स्तरोन्नितलाई प्राथिमकता िदई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।  १० िकलो दउेराली 
गाँउ सडकका लािग २५ लाख,  िवन्द्यावािसनी डेरा गाँउ सडकका लािग ५० लाख, १४ न वडा कायार्लय सलाङ्िगरी 
सडक िनमार्णका लािग १० लाख,  १२ िकिम पोिल्ट्रफमर् नया बस्ती सडक � ५ लाख, द्रव्यशाह क्याम्पस सडक � २० 
लाख, कटे्टलचोक आमडाडा सडक � २५ लाख  िविनयोजन गरेको छु ।  सडकमा पन� जग्गाको लगत कट्टा गनर्को लािग 
� २० लाख, िभमसेन थापा पाकर्  जाने बाटोको िनमार्णको लािग ५० लाख िविनयोजन गरेको छु । यस्तै तेह्र िकलो 
नगरपािलका कायार्लय सडकलाई � १५ लाख,  कुवर गाउँ वनेी खोला सडकका लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छु 
। यस्तै नाइट िभजन हिेलप्याड िनमार्णको लािग १३ लाख िविनयोजन गरेको छु । सावर्जिनक जग्गा छानिवनको गरी संर�ण 
गनर्का लािग � २० लाख िविनयोजन गरेको छु । िविभन्न योजनाह�को सम्भाव्यता अध्ययनको लािग � २० लाख 
िविनयोजन गरेको छु । 

खानेपानी तथा सरसफाइ  
८९ आगामी दईु वषर्िभत्र सबै नाग�रकलाई आधारभतू खानेपानी सेवामा पह�चँ सिुनि�त गनर् एक घर एक धारा कायर्क्रमलाई 

अिभयानको �पमा अगािड बढाइन ेछ । सम्भाव्य सबै उपाय र प्रिविधको उपयोग गरी खानेपानी योजनाह� सञ्चालन 
गरी सबै बस्तीह�मा पानीको पह�चँ परु् याउन बजटेको व्यवस्था गरेको छु । 
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९० चाल ुखानेपानी योजनाह�को ममर्त सधुार तथा व्यवस्थापनको कायर्लाई अगािड बढाइन ेछ । खानेपानीको व�ैािनक 
महसलु दर कायम गरी नगरपािलकािभत्र रहकेा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थालाई आम उपभो�ाको पह�चँमा 
ल्याउने व्यवस्था िमलाएको छु । 

९१ िसम्ले खानेपानी � १५ लाख, कण� खोला खानपेानी � १० लाख, वोशीपानी खानेपानी � १० लाख, तल्लो प�ुण्डी 
खानेपानी योजनाको लािग � १० लाख, मान्द्रढुेङ्गा खानेपानी � १० लाख,  ताप्ले खोला अिधकारी डाँडा खानेपानी � 
३० लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

९२ फोहर मलैा व्यवस्थापनको लािग गोरखा नगरपािलकाको फोहर मलैा व्यवस्थापन ऐन २०७५ पणूर् कायार्न्वयनमा ल्याइने 
छ ।  स्रोतमा नै िविवधीकरण गरी फोहरलाई मोहरमा प�रणत गनर् सावर्जिनक र नीिज �ेत्र सहकायर् ग�रने छ । फोहर मलैा 
व्यवस्थापनमा टोल िवकास सस्थालाई सहयोगीको �पमा प�रचालन ग�रने छ । 

९३ फोहोर मलैा व्यवस्थापनमा नगरपािलकाको स्रोत साधनलाई उिचत र प्रभावकारी �पमा प�रचालन ग�रने छ । यसको लािग 
� २० लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

 
वन, वातावरण तथा िवपद् व्यवस्थापन 

९४ नगरिभत्र रहकेा वनह�को व्यवस्थापनलाई व�ैािनक बनाउदै यस �ेत्रको उपयोग र सर�ण दबैुलाई प्राथिमकता िदइने छ 
। वनको सर�ण र उपयोगमा नगरपािलकाको भिूममा स्थािपत ग�रने छ । बाझो पितर्, नदी - खोला िकनार र खस्केका 
जिमनमा व�ृारोपण र वन िवस्तारलाई प्रोत्सािहत ग�रने छ ।  

९५ स्थानीय वातावरण अनकूुलका उच्च मलू्यका वन पैदावारह�को िवस्तार मलू्य अिभविृद्ध र बजारीकरणलाई प्रोत्सािहत 
ग�रने छ । जिैवक िविवधताको सर�ण तथा वातावरण सर�ण र व्यवस्थापन भ�ूय िनयन्त्रण र जलाधार तथा खोला नदी 
िकनारा सर�ण ग�रने छ ।  

९६ सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितलाई सामदुाियक वन �ेत्रका खाली जग्गामा व�ृारोपणका साथै फलफूल तथा अदवुा 
अम्रसेो हलेदो जस्ता नगद ेबाली खिेतमा प्रोत्साहन ग�रने छ ।  

९७ वन डढेलो, वन अितक्रमण र काठलगायतका वन्य सम्पदाह�कव अवधै ओसार पसारलाई िनयन्त्रण गनर् पहल ग�रनछे । 
९८ ढुङ्गा र िगठ्ठी तथा बालवुाको अवधै र अव�ैािनक दोहनलाई िनयन्त्रण गरी वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनका आधारमा 

िदगो उपयोग गन� व्यवस्था िमलाइने छ । 

९९ िवपद ्व्यवस्थापनलाई एिककृत �पमा  सञ्चालन ग�रने छ । नगरपािलकामा आकिस्मक र आपतकालीन उद्धार र राहत 
सामाग्रीह�को प्रभावकारी व्यवस्थापन ग�रने छ । िबपद ्जोिखम न्यिूनकरण सम्बन्धी कायर् योजना बनाई लाग ुग�रने छ ।  

१०० अत्यावश्यक दमकल सेवाको व्यवस्थापन गन� व्यवस्था िमलाएको छु । नगरिभत्रका मखु्य सडकको निजकै सबै वडाह�मा 
किम्तमा एक बह�उपयोगी पोखरीको िनमार्ण कायर् अगािड बढाइने छ । 

१०१ नगर �ेत्रिभत्रका सावर्जिनक जग्गाह�को बढ्दो अितक्रमणलाई िनयन्त्रण गनर् सावर्जिनक जग्गाको अिभलेख र  संर�ण 
ग�रने छ । अितक्रिमत सावर्जिनक जग्गाबाट अितक्रमणकारीलाई हटाइने नीित िलइने छ ।  

१०२ नगरमा उत्सिजर्त ह�ने फोहरको दीघर्कालीन व्यवस्थापनको लािग जिैवक मल तथा वायोग्यास उत्पादन र ल्याण्ड िफल 
साइटको संमाव्यता अध्ययन ग�रने छ ।  
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१०३ वन, वातावरण �ेत्रलाई � ४० लाख र िवपद ्व्यवस्थापन कायर्क्रमका लािग � २० लाख िविनयोजन गरेको छु ।  ग्यािवन 
जाली ख�रदका लािग � १० लाख,  पाइप ख�रदका लािग � १० लाख िविनयोजन गरो त्यसै गरी ममर्त सम्भार कायर्क्रमका 
लािग � २० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

 सुशासन र संस्थागत िवकास 
१०४ सचूना प्रिविधमा भएको िवकासलाई अनसुरण गरेर आगामी िदनमा नगरपािलकाले प्रदान गन� सेवाह�लाई क्रमश िवद्यतुीय 

प्रणालीमा आवद्ध ग�रने छ । सचूना प्रिविधको उपयोग,  सफ्टवयेर र हाडर्वयेरमा � ४० लाख िविनयोजन गरेको छु । गोरखा 
बजारको मखु्य �ेत्रमा उपभो�ाह�सँगको साझदेारीमा िससी िटिभ जडान गनर्को लािग आवश्यक वजटेको व्यवस्था 
ग�रएको छ । 

१०५ न्यायमा सहज पह�चँ सिुन�तताका लािग न्याियक सिमितलाई सिक्रय बनाउनकुा साथै �मता िवकासका कायर्क्रमह� 
सञ्चालनमा ल्याइने छ ।  सबै वडाह�मा मले िमलाप केन्द्रको गठन गरी मलेिमलाप कतार्को �मता िवकास ग�रने छ । 
सिवधान प्रद� एकल अिधकार सचूीका �ेत्रगत िवषयका काननूह� आव २०७५/ ७६ िभत्र िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइने छ । यी कायर्ह�का लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

१०६ सावर्जिनक सेवा प्रवाहलाई झन्जटम�ु, सरल र िछटो छ�रतो गराउन सचूना प्रिविधको प्रयोगलाई बढावा िदइने छ । नगर 
कायर्पािलकाको कायार्लय, वडा कायार्लयह�, सामदुाियक िवद्यालयह� र स्वास्थ्य चौक�ह�को व्यविस्थत सञ्चालनको 
लािग आवश्यक श्रोत साधन िविनयोजन गरेको छु ।  सेवा प्रवाहको मापदण्ड स्प� गरी कायार्न्वयन ग�रने छ ।  

१०७ नगरपािलकाको वस्तगुत िस्थित भल्कने गरी स्थानीय तथ्याङ्कको व्यवस्थापन ग�रने छ । गणुस्तरीय पवूार्धारका लािग 
सामािजक प�रचालन अिभयानलाई सबै िवकास िनमार्णका कायर्ह�मा अवलम्वन ग�रन ेछ । सावर्जिनक सनुवुाई तथा 
सावर्जिनक परी�ण कायर्लाई अिनवायर् शतर्को �पमा सबै योजना तथा कायर्क्रमह�मा समावशे ग�रन ेछ । नगर स्त�रय 
अनगुमन सिमित गठन गरी नगरपािलका �ेत्र िभत्रका सम्पणूर् गितिविधह�को अनगुमन कायर्लाई व्यविस्थत ग�रने छ । 

१०८ सबै वडा कायार्लयह�मा र माध्यिमक िवद्यालयह�मा इन्टरनेट सेवालाई िवस्तार ग�रने छ । छापा र  िवद्यतुीय सञ्चार 
सेवाको प्रवधर्न ग�रने छ । नगरमा िक्रयाशील संचारकम�ह�को �मता िवकासका साथै सञ्चार केन्द्र िनमार्णमा  सहयोग 
गन� व्यवस्था िमलाएको छु ।  यसका लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छु । नाग�रकह�मा जनचेतना अिभविृ� तथा 
नगरपािलकाका गितिविधको जानकारी गराउन  स्थानीय संचार माध्यमह�सङ्ग सहकायर् गन� व्यवस्था िमलाएको छु । 

 
बजेट कायार्न्वयन 

१०९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गोरखा नगरपािलकाको आिथर्क कायर्िविध िनयिमत गन� ऐन २०७४ मा भएको 
व्यवस्थानसुार श्रावणको स�ुदेिख नै बजटे कायार्न्वन गनर् अिख्तयारी िदने व्यवस्था िमलाएको छु ।   

११० अिख्तयारवाला सम्बिन्धत शाखा प्रमखुलाई बजटे कायार्न्वयनको समग्र िजम्मवेार बनाइने छ ।   
१११ नगर स्तरीय ठूला आयोजनाह�को िनयिमत नितजामलूक अनगुमनको लािग नगरप्रमखुको सयोजकत्वमा आयोजना 

कायार्न्वयन िनद�शक सिमित गठन ग�रने छ । नगरसभाबाट स्वीकृत योजना कायार्न्वयनमा दिेखने समस्या समाधान गनर् 
प्रमखु प्रशासक�य अिधकृतको सयोजकत्वमा िवषयगत शाखा प्रमखुह� रहकेो समस्या समाधान सहजीकरण सिमित गठन 
ग�रने छ । 

११२ सावर्जिनक �ेत्रको िवकास िनमार्ण तथा सेवा प्रवाहका लािग गठन भएका उपभो�ा सिमितलाई  व्यविस्थत ग�रने छ । 
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अध्य� ज्यू  
नगर सभा सदस्य ज्यूह� 

११३ अव म मािथका �ेत्रगत नीित तथा कायर्क्रमह� कायार्न्वयनका लािग बजटे िविनयोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनमुान 
प्रस्ततु गदर्छु । 

११४ आगामी आिथर्क वषर्का लािग नीित तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् � ७९ करोड ९३ लाख ७२ हजार ४ सय ४७  
िविनयोजन गरेको छु । कूल िविनयोजन मध्ये चाल ुतफर्   � ८ करोड ७७ लाख  अथार्त १०.९७ प्रितशत र पजूीगत तथा 
कायर्क्रम तफर्  � ७१ करोड १६ लाख ७२ हजार ४ सय ४७ �पैया अथार्त ८९.०२ प्रितशत रहकेो छ । 

११५ आगामी आथर्क वषर्का लािग अनमुान ग�रएको खचर् व्यहोन� श्रोत मध्ये राजस्वबाट � ४ करोड १२ लाख   संघीय 
सरकारबाट प्रा� ह�ने िवि�य समानीकरण अनदुानबाट � २४ करोड १४ लाख ८५ हजार राजस्व वाडफाडबाट  �  ९ 
करोड १० लाख ४६ हजार, संघीय सरकारको सशतर् अनदुानबाट � २७ करोड ५२ लाख र सामािजक सरु�ा कायर्क्रम 
अनदुान तफर्  � ८ करोड १० लाख गरी जम्मा � ६८ करोड ८७ लाख ३१ हजार, प्रदशे सरकारको िवि�य समानीकरण 
अनदुानबाट � १ करोड ३५ लाख ७३ हजार, राजस्व वाडफाडबाट � ७४ लाख ६८ हजारबाट  ४ सय ४७ गरी २ करोड 
१० लाख, ४१ हजार ४४७ �पैया,  सडक बोडर्बाट � ६० लाख, नगर िवकास कोषबाट ३ करोड गरी जम्मा  ७८ करोड 
६९ लाख ७२ हजार ४ सय ४७ �पैया व्यहोदार् � १ करोड २४ लाख  न्यनू ह�ने छ । सो न्यनु पिूतर् गनर् �  १ करोड २४ 
लाख संघीय सरकारबाट ऋण प�रचालन गरी व्यहो�रने छ । 

अध्य� ज्यू 
नगर सभाका सदस्य ज्यूह� 

११६ अब म आगामी आिथर्क वषर् २०७५/७६ को राजस्व प�रचालन नीित र कायर्क्रम प्रस्ततु गनर् चाहन्छु । 
११७ करदाता र आम नगरवासीले अपे�ा गरेको आदशर् कर प्रणालीबाट प्रे�रत भएर आगामी आिथर्क वषर्को राजस्व नीित तथा 

कायर्क्रमको उद्दशे्यह� िनम्न प्रकार प्रस्ततु गदर्छु । 
क सबै आिथर्क िक्रयाकलापह�लाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फरािकलो बनाउने  
ख आिथर्क िक्रयाकलापको िवस्तारमा सहयोग पगु्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मतै्री  बनाइ उत्पादनमलूक उद्योग तथा 

व्यवसायको प्रवधर्न गन� । 
ग करको सरचना र करका दरह�मा समय सापे� सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप व्यविस्थत बनाउने । 

घ राजस्व प्रशासनमा सधुार गरी करदातालाई द�, व्यावसाियक, स्वच्छ एवम ्स�ुढ कर प्रशासनको सिुनि�त गन� । 
ङ कर काननूको पालनामा जोड िदद ैकर छली तथा चहुावट िनयन्त्रण गन� । 

११८ करदाता र कर प्रशासन दबैु प�लाई इमान्दा�रता, पारदिशर्ता, स्वच्छता र सदाचा�रता कायम गनर् सम्भव सबै उपायह�को 

अवलम्बन ग�रने छ । राजस्व चहुावट गन� र कर काननूको पालना नगन� उपर सनू्य सहनशीलता अपनाइने छ । िबजक जारी 
नगन� प्रविृ�लाई िनयन्त्रण गनर् सघन �पमा बजार अनगुमन ग�रने छ । 

११९ नगरपािलकालाई ितनर् बाक� करलाई  कुनै पिन अवस्थामा छुट िदइने छैन । 
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अध्य� ज्यू 
नगर सभाका सदस्य ज्यूह� 
१२० आिथर्क वषर् २०७४/७५ को अनमुािनत खचर् आिथर्क वषर् २०७५/६७ को नगर स्तरीय िवकास आयोजनाको सचूी र 

िविनयोिजत रकमको िववरण अनसुचूी १ मा उल्लेख गरेको छु ।  
१२१ मलेै प्रस्ततु गरेको बजटेको कायार्न्वयनबाट नगरवासी िददीबिहनी तथा दाजभुाइका संिवधान प्रद� मौिलक हक र अिधकार 

सिुनि�त ह�द ैजाने र सावर्जिनक सेवाको प्रभावकारीता एवम ्गणुस्तर अिभविृद्ध ह�ने िव�ास िलएको छु । सामािजक र 
आिथर्क �ेत्रमा सकारात्मक प�रवतर्नको महससु ह�ने िव�ास िलएको छु । 

अध्य� ज्यू  

१२२ यो बजटे तजुर्मा गदार् मागर् िनद�शन गनुर् ह�ने नगर प्रमखु ज्य ूप्रित हािदर्क आभार प्रकट गदर्छु । बजटे तजुर्मा गदार् मागर् िनद�शन 
गनुर् ह�ने नगर कायर्पािलकाका सदस्यह�, नगर सभाका सदस्यह�, राजनीितक दलका पदािधकारीह� र  राष्ट्रसेवक 
कमर्चारीह�बाट प्रा� सझुाव, सहयोग र प्रेरणाप्रित आभार प्रकट गदर्छु । बजटेको िसद्दान्त र प्राथिमकतामा व्यापक 
छलफल गरी नगर कायर्पािलकाका सदस्यह� र िवषयगत सिमितका पदािधकारी र सदस्यह�ले िदन ुभएको सझुावका 
लािग आभारी छु । त्यस्तै बजटे तजुर्मामा सझुाव िदन ुह�ने िनजी �ेत्र, सहकारी �ेत्र  र नाग�रक समाज सम्बद्ध सबैप्रित 
आभारी छु । बजटे तजुर्मामा अहोरात्र खट्ने नगरपािलकाका राष्ट्रसेवक कमर्चारीह�लाई  धन्यवाद िदद ै यो बजटे 
कायार्न्वयनमा पिन सबै प� र �ेत्रको उि�कै सिक्रयता र सहयोगको अपे�ा गरेको छु ।  

धन्यवाद  
२०७५/३०./३१ 


