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मंगऱसेन नगरऩालऱका नगर काययऩालऱकाका नगर प्रमुख  
श्री ऩदम बहादरु बोहराज्यूद्वारा प्रस्िुि 

 
आर्थयक बषय २०७८/०७९ को बार्षयक नीति िथा काययक्रम  

 

उऩश्स्थि,              

नगय उऩप्रभुखज्म,ू 

प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतज्मू, 

भॊगरसेन नगयऩालरका वडा नॊ १ देखख १४ वडाका अध्मऺज्मूहरु, 

नगय कामयऩालरकाका सदस्मज्मूहरु, सञ्चायकभॉ य प्रत्मऺ प्रशायण सुननयहनु बएका आभ नगयवासी 
आभा फुवा दाजुबाई तथा ददददफदहनीहरु, 

1. नेऩारको सॊववधान फभोजजभ याष्ट्रको सवायङ्गीण ववकासका राधग सॊघीम प्रणारी राग ू बएय 
स्थानीम सयकाय गठन बई मोजनाफद्ध ववकासको थारनी बएको चाय वषय ऩुया बएको अवसयभा 
भॊगरसेन नगयऩालरकाको आधथयक वषय २०७८/०७९ को वावषयक नीनत तथा कामयक्रभ मस नगय 
कामयऩालरकाभा प्रस्तुत गनय ऩाउॉदा खशुी रागेको छ । 

2. नेऩारभा प्रजातन्त्र, रोकतन्त्र य गणतन्त्र प्राजततका राधग बएका ऩटक ऩटकका याजनैनतक 
आन्त्दोरनका क्रभभा आफ्नो अभूल्म जीवन फलरदान गनुयहुन ेसम्ऩूणय ऻात अऻात शहीदहरू प्रनत 
हाददयक श्रद्धासुभन अऩयण गदयछु । साथै, याजनैनतक आन्त्दोरनका क्रभभा फेऩत्ता, घाइते य अऩाङ्ग 
बएका नागरयकहरू प्रनत उच्च सम्भान य सहानुबूनत प्रकट गदयछु । 

3. नेऩार रगामत ऩुयै ववश्व जगत मनतफेरा कोलबड-१९ को भहाभायीफाट आक्रान्त्त बइयहेको छ । 
कोलबड-१९ भहाभायीफाट सङ्क्रलभत बई जीवन गुभाउनु हुने नगयवासी एवॊ सम्ऩूणय नेऩारी 
नागरयकहरु प्रनत हाददयक श्रद्धाञ्जरी प्रकट गदै शोकाकुर ऩरयवायजनप्रनत गदहयो सभवेदना व्मक्त 
गदयछु । साथै, उऩचाययत सम्ऩूणय सॊक्रलभत नागरयकहरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदयछु । 

4. मस ववषभ ऩरयजस्थनतभा ददनयात खदटयहनु बएका सम्ऩूणय स्वास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ, एम्फुरेन्त्स तथा 
व्मवस्थाऩकीम कामयभा खदटयहन ुबएका कभयचायी तथा कोलबड-१९ ववरुद्धको अलबमानभा सहकामय 
य सहमोग गनुयहुन ेजनप्रनतननधी, याजनीनतक दर, सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्था, ननजी 
ऺेर, सञ्चाय जगत रगामत सम्ऩूणय नगयवासी नागरयकहरू प्रनत हाददयक आबाय व्मक्त गदयछु ।  

5. मसै ऩरयप्रेक्ष्मभा नगयको आधथयक, साभाजजक, साॉस्कृनतक एवॊ ऩमयटककम ऺेरभा उऩरब्ध 
सम्बावनाहरुको उधचत व्मवस्थाऩन गयी नगयको सभग्र ववकास, सुशासन य सभदृ्धधका राधग 
भॊगरसेन नगयऩालरका दृढ सॊकजल्ऩत यहेको छ । 

6. स्थानीम सयकाय गठन बए ऩश्चात जनतारे अनुबूत गने गयी रुऩान्त्तयण एवभ ् ऩरयवतयन य 
ववकासका कामयहरु शुरुवात बएका छन ् । नगयका भुख्म एवभ ्प्रभुख आमोजनाहरू भध्मे केही 
सम्ऩन्त्न बईसकेका छन ्। त्मसैगयी अन्त्म आमोजना क्रभश् सम्ऩन्त्न हुने क्रभभा यहेका छन ्। 
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7. स्थानीम सयकाय फनेको चाय वषय ऩुया बएको छ । शुन्त्म ववन्त्दफुाट मारा शुरु गयेय नमाॉ अनुबव य 
अभ्मासका साथ ननकै भहत्वऩूणय य ठोस उऩरजब्धहरु हालसर गनय उऩरब्ध साधन स्रोतहरुको 
सभुधचत प्रमोग य ऩरयचारन गदै जनताभा ववकास ननभायण रगामतका तभाभ काभहरुफाट दरयरो 
आशा य ववश्वासको जग तमाय गनय नगयऩालरका सपर बएको छ । 

8. सॊघीमताको भूर भभयराई आत्भसात गदै नगयऩालरकारे आधायबूत ऐन, ननमभ य नीनतहरुको 
तजुयभा गयेय सॊनघमताको सॊयचनाराई सॊस्थागत गनय भहत्वऩूणय सपरता य उऩरजब्धहरु हालसर गनय 
नगयऩालरकारे भहत्वऩूणय बूलभका ननवायह गयेको छ । 

9. हाभीरे हाम्रो नगयऩालरकाराई साभ्मय फोकेको सम्बावनामुक्त नगयका रुऩभा धचनाउन सपर 
बएका छौ । मस कामयभा आभ जनता तथा याजनीनतक दर रगामत सफैफाट प्रातत बएको 
सहमोगरे नगयऩालरकाराई थऩ उजाय य प्रोत्साहन लभरेको छ । मस अवसयभा भ सदस्मज्मू य 
सम्ऩुणय दाजुबाई दददीफदहनीहरुभा ववशषे धन्त्मवाद व्मक्त गदयछु । 

10. नेऩारको सॊववधानरे प्रदान गयेका एकर तथा साझा अधधकाय, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनभा 
बएको व्मवस्था फभोजजभ भॊगरसेन नगयऩालरकारे अॊधगकाय गयेको रक्ष्म तथा याजनीनतक 
दरहरुरे ननवायचनका फेरा जनतासाभु जायी गयेका घोषणाऩरहरु य आवधधक मोजना, मोजना तजुयभा 
ददग्दशयनहरु, भध्मावधध सभीऺा य चाय वषयभा प्रातत उऩरजब्धहरु मस नगयऩालरकाका राधग 
ननयन्त्तयको गन्त्तव्म ननधाययण गने य नगयऩालरकाको नीनत कामयक्रभ तथा मोजना तजुयभा गने भूर 
आधाय य भागयदशयन यहेका छन ्। 

सदस्यज्यू एवं नगरवासीमहानुभावहरु 

अब म आर्थयक वषय २०७७/०७८ मा घोर्षि नीति िथा काययक्रमबाट प्राप्ि भएका उऩऱश्धधहरूको 
बारेमा संऺेऩमा उल्ऱेख गनय िाहन्छु । 

11. भॊगरसेन नगयऩालरकारे प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष ऩरयचारन गयी कोलबड-१९ भहाभायी योकथाभ, 

ननमन्त्रण, उऩचाय तथा अन्त्म व्मवस्थाऩकीम काभहरु उऩरब्ध साधन स्रोतहरुको अधधकतभ 
ऩरयचारन गरय गरययहेको छ । मनतफेरा नमाॉ बेरयन्त्मट सदहतको कोलबड-१९ भहाभायी योकथाभ, 

ननमन्त्रण, उऩचाय तथा अन्त्म व्मवस्थाऩकीम काभका राधग नगयऩालरकाद्वाया कामयमोजनाका साथ 
आवश्मक सॊमन्त्रहरू ऩरयचालरत बइयहेका छन ् । नगयऩालरकाको सम्ऩूणय ध्मान दृजष्ट्ट मसैभा 
केन्त्रीत यहेको छ । 

12. सॊववधानभा लरवऩफद्ध सभाजवाद उन्त्भुख याज्म य दीघयकारीन याजष्ट्रम सोच “सभदृ्ध नेऩार, सुखी 
नेऩारी” अनुसाय नगयऩालरका “स्वच्छ, सुखी समुन्नि नगर” को उच्च अलबमानभा रागेको 
सवयववददतै छ । जस अनुसाय जन-जीववका, योजगायी, ददगो ववकास, साभाजजक न्त्माम, स्थामी शाजन्त्त, 

सुशासन य सन्त्तुलरत ऩमायवयणराई भुख्म दानमत्वको रूऩभा नगयरे आत्भसात ्गयेको छ । 
13. ववकास तथा सुशासनका राधग कानूनी आधाय तमाय गने लसरलसराभा आवश्मक नीनत, ऐन, 

ननमभावरी, कामयववधध, भाऩदण्ड, भागयदशयन गयी जम्भा ५६ वटा कानूनहरु ननभायण बएका 
जसभध्मे ३९ वटा याजऩरभा प्रकाशन गयी कामायन्त्वमनभा ल्माईएको छ ।  
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14. सयर य सहज सेवा प्रवाहको राधग २०७७ सार भाघ २ गतेफाट नगयऩालरकारे आफ्न ै
आधनुनक प्रशासननक बवनफाट सेवा प्रवाह सुचारु गयेको छ साथ ैवडा नॊ ३ य ६ को आफ्नै वडा 
कामायरम बवन, वडा नॊ ३, ४ य ६ को आधायबूत स्वास््म केन्त्र बवन ननभायण बएको, वडा नॊ 
५, ८ य १० भा नमाॉ आधायबूत स्वास््म सेवा केन्त्र स्थाऩना बई सेवा प्रवाह सुचारु बएको य 
वडा नॊ १३ भा यहेको फाडा शहयी स्वास््म जक्रनीकभा फधथयङ्ग सेन्त्टय स्थाऩना गयी सॊचारनभा 
ल्माइएको छ ।  

15. नगयऩालरका लबरै आॉखाको उऩचाय गने कामयभा सहजता ल्माउन नेऩार नेर ज्मोती सॊघ 
अछाभराई सहमोग गरयएको छ । 

16. नगय लबरका ६०० जना सुत्केयी आभाहरुको स्वास््म सुधायको राधग ऩोषण कामयक्रभ अन्त्तगयत 
सुत्केयी कोसरी कामयक्रभ सॊचारन गरयएको छ ।  

17. नगयऩालरकाका १० वटा भाध्मलभक ववद्मारमभा एक ववद्मारम एक नसय कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा 
ल्माईएको छ।  

18. कभरफजाय नगयऩालरका सॊचारनभा यहेको आय.टी. वऩ.लस.आय. ऩरयऺण प्रमोगशारा 
सॊचारनका राधग सहमोग गरयएको छ।   

19. नगयका जोखखभभा यहेका ७० जना गबयवती भदहराहरुको उद्धायको राधग नन्शुल्क एम्फुरेन्त्स 
सेवा प्रदान गरयएको छ।  

20. ५१ जना ववऩन्त्न, असहाम, रोऩोन्त्भुख जाती (याउटे) य गम्बीय प्रकृनतका बफयाभीहरुराई 
आधथयक सहामता य उऩचाय खचय उऩरब्ध गयाईएको, कैराशखोराभा आएको फाढीका कायण 
प्रबाववत बएका १९६ जना कृषकहरुराई खाद्मान्त्न साभाग्री याहत ववतयण गरयएको छ ।  

21.  ववलबन्त्न वडाभा यहेका ननष्ट्कृम भदहरा सभूहहरुराई सकृम एवॊ ऩुनयगठन गरय ऩरयचारन गरयएको 
छ ।   

22. पयक ऺभता बएका व्मजक्तहरुराई जजववकोऩाजयनको राधग लसऩभूरक तालरभ प्रदान गरयएको छ 
।   

23. कोबीड १९ को कायण ववद्मारम फन्त्द बएको अवस्थाभा अवरुद्ध बएको ऩठन ऩाठनभा सहजता 
गनय स्थानीम येडडमोफाट फैकजल्ऩक लशऺा अन्त्तगयत येडडमो लशऺा कामयक्रभ सॊचारन गरयएको छ ।  

24. बौनतक सॊयचना ननभायण अन्त्तगयत ३ वटा ववद्मारमभा ४ कोठे बवन य ३ वटा ववद्मारमभा 
छारा शौचारम ननभायण बईयहेको छ ।  

25. साभुदानमक ववद्मारमभा अध्ममनयत सम्ऩूणय ककशोयीहरुराई भदहनावायी व्मवस्थाऩनका राधग 
नन्शुल्क स्मानीटयी तमाड ववतयण गरयएको छ ।  

26. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत २६० जनाराई १०० ददन फयाफयको योजगायी प्रदान     
गरयएको छ ।  

27. भागभा आधारयत कृवष कामयक्रभ अन्त्तगयत नगय ऺेरका २४४ जना साना तथा व्मवसानमक 
कृषकहरुरे तराष्ट्टीक घय ननभायण गयेका छ्न ् साथ ै २९९ जना कृषकहरुराई दहउॉ दे तयकायी 
बफउववजन ववतयण गरयएको छ ।  

28. खाद्मान्त्नभा आत्भननबयय हुने नगयको नीनत अनरुुऩ ६७ योऩनी जग्गाभा उन्त्नत जातको गहुॉको 
बफउ ववतयण गरयएको छ ।  
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29. भॊगरसेन नगयऩालरकाको वडा नॊ १२ य १४ राई आर ुऩकेट ऺेर य वडा नॊ ९ राई धान 
ऩकेट ऺेरको रुऩभा ववकास गरयएको छ ।  

30. वडा नॊ ६ य ७ भा भध्मऩहाडी दगु्ध प्रवद्यधन कामयक्रभ अन्त्तगयत बसैी ऩकेट ऺेर सॊचारन 
गरयएको छ ।  

31. फेयोजगाय मुवाहरुराई ऩशुऩारनभा व्मवसानमक फनाउन ७ जनाराई कुखयुा य ७ जनाराई 
कृषकहरुराई फाख्रा ववतयण गरयएको छ ।  

32. नगय लबरको कृवष तथा ऩशु ऺेरको सम्ऩूणय त्माॉक अलबरेख गनय प्राववधधक ऩरयचारन बई कृवष 
त्माॉक सॊकरन कामय अगाढी फढाईएको छ । 

33. फाख्राऩारन गरययहेका कृषकहरुका राधग ऩशु प्रवद्यधन कामयक्रभ अन्त्तगयत नश्रसुधायका राधग १४ 
वटै वडाभा उन्त्नत जातका फोका ववतयण गरयएको छ ।  

34. कृषकहरुको आम आजयनभा फदृ्धध य रुराऺ व्मवसामराई प्रवद्यधन गनय रुराऺका २८०० ववरुवा 
ववतयण गने कामय बैयहेको छ ।  

35. नगयऺेर लबरका सहकायीहरुको अनुगभन गरय ननमभनको राधग वधगयकयणको कामय बईयहेको छ । 
36. रघुउद्धभ लसजयना गनय २ जना रघुउद्धभ सहजकताय भापय त वडा नम्फय ३, ४, ५ य १२  भा 

उद्धभ ववकास तालरभ सञ्चारन गरयएको छ । 
37. आन्त्तरयक तथा वाह्म ऩमयटन ऩवयद्यधन गनय सुयेईकोट ऩमयटककम ऺेर, अमायफण्ड य भगरसेन 

दयवाय ऺेरको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (DPR) तमाय गरय बट्टे-भालरका-सुयैकोट-ठूरासैन 
भालरका-धमु्ररोचनी-अमायफण्ड ऩमयटकीम ऺेर ववस्तायका राधग सॊघीम सयकायको साझेदायीभा 
ठेक्काको प्रकक्रमा अगाडी फढाईएको छ । उक्त ऩमयटन ऺेररे भॊगरसेन नगयको ववकासभा 
भहत्वऩूणय टेवा ऩुग्ने ववश्वास लरईएको छ ।  

38. धचरे-दम-डाडीभाटी-ढल्रे-ओरीगाउॉ-याभायोशन ऩमयटकीम भागय ननभायण बईयहेको य ठाटीखाॉद-
अमायफण्ड देखख कैराश फहुभुखी क्माम्ऩस सडक, ठूरासैन-कवासेखोरा सडक, नतखाडा-दम-धचर े
सडक, फाडा देखख खन्त्टाल्ना सडक, वऩदठवान्त्ना फस्ती सडक, फस्ती-डाडीगड ेसडकको स्तयोन्त्नती 
य ननभायण कामय बईयहेको छ ।   

39.नगय गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको भॊगरसेन खेरभैदान ननभायणको राधग जग्गा प्रातती य 
ननभायणको कामय बईयहेको छ ।   

40. भॊगरसेन नगयऩालरका वडा नॊ ९ भा बफये सुवाखेत झोरुङ्गे ऩुरको ननभायण कामय अजन्त्तभ 
चयणभा यहेको छ ।  

41. नगय उज्मारो कामयक्रभ अन्त्तगयत भॊगरसेन फजाय य ठूरासैन फजायभा सौमय सडक फत्ती जडान 
गयी सॊचारनभा आएको छ ।  

42. नगय ऺेर लबरका सडकको अलबरेखखकयण कामय सम्ऩन्त्न गरयएको छ ।  

43. अछाभ फुहुभुखी क्माम्ऩसभा छारावास य कैराश फहुभुखी क्माम्ऩसको बवनको ननभायण कामय 
बैयहेको  छ ।  

44. भॊगरसेन नगयऩालरका य डडलबजन वन कामायरमको सहजीकयणभा दयफाय ऩरयसयभा हरयत ऩाकय  
ननभायणको कामय अगाडी फढाईएको छ ।  
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45. सुयक्षऺत नागरयक आवास कामयक्रभ अन्त्तगयत नगय ऺेरका छनौट बएका २०६ जना 
राबाग्राहीहरुराई जस्ताऩाता ववतयणको कामय अगाडी फढाईएको छ ।  

46. वडा नॊ २, ४, ५ य ६ भा व्मजक्तगत घटना दताय कामय अनराईन प्रणारीफाट सॊचारनभा 
ल्माईएको य १४ वटै वडाभा व्मजक्तगत घटना दताय अलबमान सॊचारन गरयएको साथ ैसाभाजजक 
सुयऺा बत्ता कामयक्रभ अन्त्तगयत १४ वटै वडाभा साभाजजक सुयऺा बत्ता राबाग्राहीहरुराई ववद्मुतीम 
सूधचकयण गरयएको य साभाजजक सुयऺा बत्ता ववतयणको कामय ऩूणय रुऩभा फैंकीङ्ग प्रणारीफाट 
बुक्तानीको व्मवस्था लभराईएको छ । 

47. मोजना, याजश्व य दताय चरानीका कामयहरु सफ्टवेमयफाट कामायन्त्वमन गरयएको छ।  

48. न्त्मानमक सलभनतभा ऩयेका जम्भा १३ वटा उजुयी भध्मे १० वटा पछ्मौट बई ३ वटा 
पछ्मौटको चयणभा यहेको छ साथ ै ५ जना भेरलभराऩ सहजकतायराई सूधच दताय गरयएको य 
सधचवारम तथा ईजरास कऺको व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

49. फेरुजुराई शून्त्मभा झाने नीनत अनुरुऩ चारु आ.व. भा कामभ हुन आएको कूर फेरुजु भध्मे 
२५.६१ प्रनतशत फेरुजु पछ्मौट गरयएको छ।  

सदस्य एवं नगरवासीमहानुभावज्यूहरु, 

अब म मंगऱसेन नगरऩालऱकाको आगामी आर्थयक बषय २०७८।०७९ को नीति िथा काययक्रम प्रस्ििु 
गदयछु् 

 

50. सॊघीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभद्वाया सभताभूरक, सभाज, 
सभाजवाद उन्त्भूख अथयतन्त्र, तीन खम्फे आधथयक नीनत, सफै प्रकायको बेदबाव उन्त्भूरन, नागरयक 
स्वतन्त्रता, भानव अधधकायको यऺा, भौलरक हकहरुको प्रत्माबूनत, याज्मका नीनत तथा ननदेशक 
लसद्धान्त्त रगामत कानूनी याज्मको भूल्म य भान्त्मता अनुशयण गदै सुशासन, ववकास य 
सभदृ्धधको आकाॊऺा ऩूया गनय भॊगरसेन नगयऩालरका प्रनतवद्ध यहेको छ ।  

51. नेऩारको सॊववधान, ऩन्त्रौ मोजना, ददगो ववकास रक्ष्म, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकाय, 
आवधधक मोजना तथा कामयक्रभ य नगयका ववगत फषयहरुको नीनत तथा कामयक्रभ सभेतराई ध्मान 
दददै नगयको आवश्मकता ऩरयऩूतॉ गनय स्वास््म, कृवष, ऩमयटन, उद्मोग, जरश्रोत य 
ऩूवायधायजस्ता ऺेरराई उच्च प्राथलभकताभा याखी प्रस्तुत नीनत तथा कामयक्रभ तजुयभा गरयएको छ ।  

52. कोयोना भहाभायीको योकथाभ, ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩनका कामयराई उच्च 
प्राथलभकताभा याखखनेछ । मसका राधग आश्मक स्रोत य साधनको प्रवन्त्ध गरयनेछ । स्वास््म 
चौकी, आधायबूत स्वास््म चौकी य शहयी स्वास््म जक्रनीक भापय त सयसपाई, जनचतेना य 
ऩोषणसॉग सम्फजन्त्धत कामय भुख्म प्राथलभकताभा याखखनेछ ।  

53. आवधधक मोजनाको आधायऩर तमाय गयी सोको आधायभा आवधधक मोजना तमाय गरयनेछ ।  

54. कभयचायी प्रशासनराई थऩ जजम्भेवाय, जवापदेही य उत्तयदामी फनाई सावयजननक सेवा प्रवाहराई 
जनभैरी, चुस्त, दरुुस्त य गुणस्तयीम फनाउन बफषमगत शाखा य सफ ैतहका कभयचायीसॉग काभ, 
कतयव्म, अधधकाय य जजम्भेवायीको कामयवववयण सदहत कामयसम्ऩादन सम्झौता गरयनेछ ।  

55. कानून कामायन्त्वमनको प्रबावकारयताको सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी आवश्मकताका आधायभा 
सॊसोधन तथा नमाॉ कानून ननभायण गरयनेछ ।  



-6- 
 

56. नगयफाट सम्ऩाददत हुने कामयसॉग सम्फजन्त्धत त्माॉकहरुराई एकककृत गदै व्मवजस्थत रुऩभा 
अलबरेखखकयण गरयनेछ ।  

57. सयकायी, सावयजननक, साभुदानमक, गुठी य फाॉझो जग्गाको उधचत व्मवस्थाऩनका राधग 
आवश्मक नीनत तथा कानून तजुयभा गयीनेछ ।  

58. १४ वटै वडाभा इन्त्टयनेट सेवा ववस्ताय गयी ववद्मुनतम शासन प्रवद्यधनभा जोड ददईनेछ य वडा 
स्तयभा याजश्व सॊकरन कामयराई प्रबावकायी फनाउन वडाका कभयचायी य जनप्रनतननधधको ऺभता 
अलबवदृ्धध गरयनेछ । साथ ैकभयचायी एवॊ जनप्रनतननधधहरुको ऺभता ववकास गयी कामयसम्ऩादनभा 
प्रबावकायीता ल्माईनेछ ।  

59. नगयऩालरकाभा कामययत कभयचायीराई उच्च भनोफर कतयव्मननष्ट्ठ फनाउन कामय ऺभता 
अलबवदृ्धध तथा प्रोत्साहन भूरक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

60. फारववकास सहमोगी कामयकताय तथा ववद्मारम कभयचायीहरुराई भाऩदण्ड फभोजजभ न्त्मूनतभ 
ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

61. आन्त्तरयक आमराई फदृ्धध गनय नगयका सफ ै वडाभा कयदाता लशऺा कामयक्रभ कामायन्त्वमनभा  

ल्माईनेछ ।  

62. कामायरमको सूचना प्रणारीराई एकककृत गयी व्मवजस्थत गनय साभुदानमक सूचना केन्त्रको सॊस्थागत 
ववकास, डडजजटर नागरयक वडाऩर व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।   

63. कय प्रणारीभा सभावेशी लसद्धान्त्तराई आत्भसाथ गदै भदहराको नाभभा व्मवसाम दताय गयी 
व्मवसाम सॊचारन गने व्मजक्तराई ववशषे छुटको व्मवस्था गरयनेछ ।  

64. स्थानीम तहको ववत्तीम अधधकाय सम्फजन्त्ध व्मवस्थाको ऩूणय रुऩभा ऩारना गदै ववत्तीम प्रशासन 
सुधायका राधग व्मवसानमक दऺ य सुदृढ प्रशासनको ववकास गने य याजश्व ऩरयचारनका दामया 
फढाउन याजश्व सम्फजन्त्ध अध्ममन गयी न्त्मनूतभ कयका दयभा याजश्व सॊकरन गनय कयका दामया 
पयाककरो फनाईने छ ।  

65. फावषयक फजेट ववननमोजन गदाय ५ राख बन्त्दा कभ रागत बएका मोजनाको फजेटरे ओगटेको 
फजेट दहस्साराई ननरुत्सादहत गदे ठूरा रागत बएका मोजना कामायन्त्वमनभा जोड ददईनेछ ।  

66. गैय सयकायी सॊस्था भापय त सॊचारन तथा कामायन्त्वमन हुने मोजना तथा कामयक्रभराई 
नगयऩालरकाको फावषयक कामयक्रभभा एकककृत गरयनेछ ।  

67. फावषयक खरयद मोजना ननभायण गयी खरयद कामयराई व्मवजस्थत गनय सवेा य वस्त ुखरयद तपय  ५ 
राख तथा बौनतक ननभायण तपय का कामयभा रु.१० राख बन्त्दा फढी रागत अनुभान बएभा 
प्रनतस्ऩधॉ, ववश्वसनीम य लभतव्ममीता फनाउन फोरऩरको भाध्मभफाट खरयद प्रकक्रमा अगाडी 
फढाईनेछ ।  

68. जजन्त्सी प्रणारीराई व्मवजस्थत फनाउन, सावयजननक सम्ऩत्तीहरुको सॊयऺण य अलबरेखखकयण 
गनय सावयजननक सम्ऩत्ती व्मवस्थाऩन प्रणारी (PAMS) अननवामय रागू गरयनेछ ।  

69. कामायरमफाट सम्ऩाददत कामयहरुको ऩायदलशयता कामभ गयाउन सावयजननक सलभऺा, सावयजजनक 
सुनुवाई, सावयजननक ऩरयऺण, साभाजजक ऩरयऺण, फुरेदटन प्रकाशन, कामयमोजना सदहतको 
लबते्तऩारो प्रकाशन जस्ता कामयराई ननयन्त्तयता ददईनेछ । 
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70. नगय लबर सॊचारनभा यहेका सहकायीहरु य सभुदामभा यहेका ववलबन्त्न प्रकायका कोषहरुको 
अनुगभन गयी दताय, प्रवद्यधन एवॊ व्मवस्थाऩन गनय दताय तथा खायेजीको प्रककमा अवरम्फन 
गरयनेछ ।   

71. मममममममम ममममममममममममम मममम ममममममममम ममम मम वटै ममममम 
मममममममम ममममममम ममममममम ममममम मममममममम ममममममम म म 

72. ममममम मममममम ममम ममममम मममममममम ममममममम मममममममम 

मममममममममम ममममममम मममममममम ममममममम म म. मम ममम ममममम 

ममममममम ममममममम मममममम ममममममम, ममममममम ममममममम मममममम 
म मममममम मममममममम ममममम मममममम ममम मममम, मममममममममम 

ममम मममममममममम मममममममममममम मममममम ममम ममममममममम मम 

ममममम मममममम मममममममम ममममममम म म 

73.  नागरयकहरुराई सयर य सहज रुऩभा सेवा प्रवाहको व्मवस्था लभराउन कामायरमभा मम वटा 
मममममममममममम मममममममम ममममममम म म 

74. ममममममम ममममम ममम ममममममम ममममम मममममममम ममममममम म 
म 

75. ममममम प्रनतकामय मोजना ननभायण गयी मममममम, ममममम य ऩुनयस्थाऩनाका राधग 
आवश्मक ऩने ममममममममममममम व्मवस्था गरयनेछ ।  

76. ममममममम मम, मममम फनाई ममममममममममममम कामयक्रभहरु सॊचारन गयीनेछ म 

77. ममममम ममममम ममममममममम मममममम म ममममममममम मममममम 

ममममममममम ममममममम ममम ममममममममममम ममममम मममममममम 

मममममममम म 

78. ममम म ममममममम ममममममममम ममममममममम मममम मममम ममम 

ममममममम, ममममममम, मममममममम, मममम, मममममम मममम मममममम 

मममम ममममममम ममममममममम मममममममम मममममममममम ममम मम 

मममम ममममममम ममममम ममममममम ममममममम मममममम म  

79. ममममममममम मममममममममममम ममममममम मममम ममममममममममम 

ममममममममम ममममममममम मममममम मममममममममम ममममममम ममममम 

ममममममम 

80. मम ममममममम मम ममममममम मममममम ममममममममम मममममम 

मममममममम मममममम मममममममम मममममममम म  

81. ममममममममम, मममम, ममममममम म मममममममम ममममम मममममममममम 

ममम ममममम म ममममममम मममममम ममममममममम ममममम म म 

82. ममम ममममममममम ममममम ममममममममम ममममममम ममममममम 

मममममममम मममममममममम ममममम मममममम ममममम, ममम ममममम 

ममममम ममममममम मममममम म   

83. ममममममम मममम मममम ममममम मममममममममम ममममम: ममममम ममम 

ममममममम मममममम ममम, मम ममम मममम म मममममममममम ममममममममम 

मममममममममम मममममम म  

84. नमाॉ ननभायण हुने सावयजननक ऩूवायधायहरुराई फारफालरका, जेष्ट्ठ नागरयक, अऩाङ्गता य 
वातावयणभैरी फनाईनेछ ।  

85. फारक्रफ तथा मुवाक्रफ सॊजारहरुको ऺभता ववकास, दताय नववकयण तथा उनीहरुको नेततृ्वभा 
ववलबन्त्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

86. फारवववाह, रैङ्धगक दहॊसा, साभाजजक कुरयती, छाउऩडी रगामत अन्त्धववश्वास ववरुद्ध 
जागयण अलबमान सॊचारन गरयनेछ ।  
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87. फार तथा भातलृशशुभा सुधाय ल्माउन ऩोषणमुक्त खानाको ऩहुॉच, प्राजतत य उऩमोगको राधग 
ऩोषण कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईनेछ साथ ैनगयऩालरकाराई आगाभी ३ फषय लबर ऩोषणमुक्त 
नगय घोषणा गनय आवश्मक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

88. दहॊसा वऩडडत भदहराहरुराई उद्धाय तथा ऩुनयस्थाऩना गनय रैङ्धगक दहॊसा ननवायण कोष स्थाऩना 
गरय सॊचारनभा ल्माईनेछ ।  

89. एकर भदहरा, एच.आई.बी. सॊक्रलभत, अऩाङ्गता बएका व्मजक्तराई सीऩ ववकास तालरभ 
ददई जजववकोऩाजयनभा टेवा ऩुमायईनेछ ।  

90. नगयऩालरका य सॊघ सॊस्थाहरुको साझेदायीभा दहॊसाभा ऩयेका भदहराहरुराई ऩयाभशय तथा ऩैयवी 
सेवा प्रदान गरयनेछ ।  

91. नगयका जेष्ट्ठ नागरयकराई सम्भान गने कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

92. सुयक्षऺत नागरयक आवास कामयक्रभ अन्त्तगयत ववऩन्त्न ऩरयवायका राधग खयको छाना ववस्थावऩत 
गने कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।   

93.मुवा योजगायीका राधग रुऩान्त्तयण ऩहर आमोजना तथा काभका राधग ऩारयश्रलभकभा आधारयत 
साभुदानमक आमोजना सॊचारन गनय रागत साझदेायी मोजनाहरु कामायन्त्वमन गने व्मवस्था 
लभराईनेछ ।  

94. ऩालरकास्तरयम मोजनाहरुभा योजगाय सेवा केन्त्रभा सूधचकृत फेयोजगाय व्मजक्तहरुराई ऩरयचारन 
गयी सॊचारन गने व्मवस्था लभराईनेछ ।  

95. ऩश ुउऩज, ऩशुजन्त्म उत्ऩादनभा आत्भननबययताका राधग उद्मभलशरताको प्रवद्यधन गरयनेछ । 
96. कृवष, ऩशुऩॊऺी तथा भत्स्म त्माङ्क अध्मावधधक कामयक्रभ, इवऩडलेभमोरोजी रयऩोदटङ्ग य ऩशु 

आहाया जस्ता कामयक्रभ सॊचारनभा ल्माईनेछ । 
97. स्थानीम कृवष उऩजको प्रवद्यधन एवॊ फजायीकयण गनय कृवष हाटफजायराई व्मवजस्थत एवॊ 

नगयका कम्तीभा ३ स्थानभा कृवष उऩज सॊकरन केन्त्र स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माईनेछ ।  

98. नगयराई दगु्धजन्त्म वस्तुभा आत्भननबयय फनाउन बैसी ऩकेट ऺेर कामयक्रभराई ननयन्त्तयता  
ददईनेछ ।  

99. फाख्राऩारन व्मवसामराई प्रवद्यधन गनय ऩकेट ऺेर घोषणा गयी कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

100. कृनतभ गबायधान कामयक्रभ भापय त नश्र सुधाय गयी ऩशुजन्त्म उत्ऩादनभा फदृ्धध गरयनेछ । 
101. उऩबोक्ताहरुको हक दहत सॊयऺणका राधग गुणस्तरयम ऩयीऺण य ननमलभत अनुगभन भापय त 

उऩबोग्म वस्तुहरुको गुणस्तयता सुननजश्चत गरयनछे ।  

102. सीऩ लसकौ, उद्ममी बनौ नायाराई साकाय ऩानय भदहरा, दलरत, ववऩन्त्न, सीभान्त्तकृत, 
अल्ऩसॊख्मक, वऩछडडएका वगय य द्वन्त्द प्रबाववतराई व्मवसानमक, सीऩभूरक य योजगायभूरक 
तालरभसदहत उद्मभलशरताभा सहमोग ऩुमायउन फीउ ऩूॉजी य प्रववधध अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

103. एक स्थानीय िह एक औद्योर्गक ग्राम स्थाऩनाका राधग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग 
सभन्त्वम य सहकामय गरयनेछ ।  

104. "नगर र्वकासको आधार, कृर्ष, ऩययटन र ऩूवायधार" बन्त्ने बट्टेभालरका, सुयैकोट, भालरका, 
धमु्ररोचनी, अमायफण्ड, कैराशभुठ, अछाभ दयफाय जस्ता प्राकृनतक, साॉस्कृनतक, धालभयक य 
ऐनतहालसक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण य सम्फद्यधनका राधग आवश्मक ऩूवायधायहरुको ननभायण गरयनेछ ।  
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105. मुवाहरुको ऻान, सीऩ य ऺभताराई कृवष ऩेशाभा आकवषयत गनय मुवा रक्षऺत कृवष तथा 
ऩशुऩॊऺी कामयक्रभराई ननयन्त्तयता दददै ववस्ताय गरयनेछ ।  

106. खाद्मान्त्न, तयकायी य परपूरजन्त्म उत्ऩादनराई उच्च प्राथलभकता ददई उत्ऩादन अलबवदृ्धध 
गनय धान य आरु ऩकेट ऺेरराई ननयन्त्तयता दददै सुन्त्तरा ऩकेट ऺेर ववस्ताय गरयनेछ । 

107. यैथाने फारीराई प्रवद्यधन गदै खाद्मान्त्न फारी उत्ऩादन फदृ्धधका राधग कृषकहरुराई उन्त्नत 
जातको बफउॉ ववतयण गरयनेछ ।  

108. कृवष उत्ऩादनभा फदृ्धध य फाहै्र भदहना खेतीका राधग साना लसचाई, तराजष्ट्टक टनेर घय 
ननभायण, कृवष बफउववजन ववतयण कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

109. सावयजननक सॊस्था एवॊ स्थानहरुको शाजन्त्त सुयऺा य सडक दघुयटना सभेतराई ध्मानभा याख्दै 
नगयऩालरका कामायरम य भॊगरसेन फजायभा लस.लस.दट.बी. जडानको कामय गरयनेछ ।  

110. नगय लबर हुन सक्ने अऩयाधधक गनतववधध ननमन्त्रण गनय य नागरयकहरुको जजउ, धन, शाजन्त्त 
सुयऺाको प्रत्माबूनत ददराउन वडा नॊ १३ य १४ भा प्रहयी चौकी स्थाऩनाका राधग ऩहर गरयनेछ ।  

111. नगयऩालरकाद्वाया आमोजना हुने सबा-सभायोह तथा कामयक्रभ सॊचारनका राधग आधनुनक तथा 
सुववधा सम्ऩन्त्न सबाहरको ननभायण गरयनेछ ।  

112. १४ वटै वडा कामायरमहरुको आफ्नै प्रशासननक बवन ननभायण गने नगयऩालरकाको रक्ष्म अनुरुऩ 
कम्तीभा २ वटा वडा कामायरमको बवन ननभायणको कामय अगाडी फढाईनेछ । 

113. कभजोय आधथयक अवस्था बएका अल्ऩसॊख्मक फादी सभुदामराई सुयक्षऺत आवास ननभायण 
कामयको राधग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।  

114. नगय गौयवका सडक, आधथयक केन्त्र जोड्ने सडकराई फाहै्र भदहना सॊचारनभा आउने गयी 
स्तयोन्त्नतीको कामयराई प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाईनेछ ।  

115. ननभायण सम्ऩन्त्न बएका सफै प्रकायका सडकको अध्मावधधक गदै ननजश्चत अनुऩातभा स्तयन्त्नोती 
गनय आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ ।  

116. ददगो ववकासका कामयक्रभराई स्थानीमकयण गनय आवश्मक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

117. सडक रगामत बौनतक सम्ऩत्ती सॊयऺण, भभयत सम्बाय, आऩतकालरन भभयत, ऩुनयननभायण एवॊ 
व्मवस्थाऩन गनय भभयत सम्बाय कोष स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

118. नगय उज्मारो फनाउन ेअलबमान अन्त्तगयत नगय लबरका भुख्म भुख्म सावयजननक स्थानहरु 
(ऩाटी, ऩौवा, देवस्थर, कामायरम, सडक,) भा फैकजल्ऩक उजाय अन्त्तगयत सौमय सडक फत्ती 
जडान गरयनेछ ।  

119.  नगय गौयवका आमोजनाका रुऩभा फहुउदेश्मीम कफयडहर सदहतको भॊगरसेन खेरभैदान ननभायण 
कामयराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

120. नगय तथा जजल्रास्तयका खेरकुद प्रनतमोधगताभा नगयऩालरकाको सहबाधगता फदृ्धध गनय 
प्रोत्साहनभूरक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

121. शहयी ववकास भाऩदण्ड अनुरुऩ घय ननभायण कामयराई व्मवजस्थत गनय अलबरेखखकयण गने य 
घय नक्सा ऩास कामयराई थऩ व्मवजस्थत फनाईने छ ।  

122. दलरत सभुदामको भौलरक तथा ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य कराको सॊयऺणका राधग आवश्मक 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।    
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123. ३५ ददन लबर जन्त्भदताय गयाउने अलबबावकराई प्रोत्साहन स्वरुऩ प्रदान गदै आईयहेको ऩोषण 
बत्ता य भदहरा स्वमभसेववकाहरुराई ददईने प्रोत्साहन बत्ता कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

124. नगयऩालरका लबर यहेका साभुदानमक तथा सॊस्थागत ववद्मारमहरुसॉग आवश्मक सभन्त्वम गयी 
अनाथ, टुहुया, गरयफ, जेहेन्त्दाय, वऩछडीएका वगय, ववऩन्त्न, अऩाङ्गता बएका ववद्माथॉहरुराई छारवतृ्ती, 
ऩोशाक य शैक्षऺक साभाग्रीको ववतयण कामयराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

125. कोलबड-१९ का कायण उत्ऩन्त्न ऩरयजस्थनतभा फैकजल्ऩक लसकाइ सहजीकयणका राधग नगयऺेरका 
सम्ऩुणय ववद्मारमराई रक्षऺत गयी येडडमोफाट फकैजल्ऩक शैक्षऺक कामयक्रभ सॊचारन गरयने य टोर-

टोरभा लशऺक ऩरयचारन गरय Home Schooling को अवधायणा अनुसाय लशऺण लसकाइ 
कक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

126. सावयजननक ववद्मारमभा अध्ममनयत प्रायजम्बक फारववकास देखख कऺा ५ सम्भ सम्ऩुणय 
ववद्माथॉहरुराई ववद्मारमभा ननमलभतता गयाउन ववद्मारमभा ददवाखाजा कामयक्रभराई ननयन्त्तयता 
ददईनेछ ।   

127. भॊगरसेन नगयऩालरका लबरका प्रायजम्बक फारलशऺा तथा ववद्मारमहरुको गुणस्तय अलबवदृ्धध 
गनय तालरभको व्मवस्था, ऩुयस्काय य दण्डको नीनत सदहत आवश्मकता य ववद्माथॉको भाऩदण्ड 
फभोजजभ ववद्मारमको नक्शाॊकनका आधायभा अनुभनत य गाभ्न े (भजय) गने कामयराई ननयन्त्तयता 
ददईनेछ ।   

128. लशऺा ऺेरको सभग्र शैक्षऺक मोजना ननभाणय गनय १० वष ेनगय लशऺा मोजना ननभायणको कामय 
तत्कार शुरु गरयने य नगयस्तरयम लशऺाको ननमभन य कामय सॊचारन प्रककमाको थारनी गरयनेछ । 

129. साभुदानमक ववद्मारमभा कऺा ६ देखख कऺा १२ सम्भका अध्मनयत छाराहरुका राधग सेनेटयी 
तमाड व्मवस्थाऩनको कामयराई ननयन्त्तयता ददईनछे ।  

130. नगयऺेर लबरका प्रायजम्बक फारलशऺा केन्त्रराई उधचत ब्मवस्थाऩन गयी उत्कृष्ट्ट कामयसम्ऩादन 
गने फारलशऺा केन्त्रराई नभुना वारववकास केन्त्रको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

131. आधायबूत तहको लशऺाभा स्थानीम बूगोर, सम्ऩदा ऩदहचान, आधथयक, साभाजजक, बाषा, करा, 
सॉस्कृनत तथा ऩयम्ऩयाराई सम्वद्यधन य जगेनाय हुन े गरय स्थानीम ऩाठ्मक्रभ तमाय गयी राग ू
गरयनेछ ।  

132. सॊस्थागत ववद्मारमको दताय य नवीकयणको अनुगभन गयी आवश्मक भाऩदण्डका आधायभा कऺा 
सॊचारन अनुभनत प्रदान गने कामयराई प्रबावकायी फनाईनेछ ।  

133. फारववकास केन्त्रको बौनतक अवस्था, फारफालरकाको अवस्था अध्ममन य ववश्रेषण गयी 
फारववकास केन्त्रको ऩुनयववतयण गरयने व्मवस्था लभराईनेछ । 

134. अङगे्रजी, गखणत य ववऻान ववषमको दयफजन्त्द नबएका आधायबुत तह (६-८)  य भाध्मलभक तह 
(९-१०)  सॊचालरत साभुदानमक ववद्मारमभा लशऺण गनय अङगे्रजी, गखणत य ववऻान ववषमको 
ववषमगत लशऺकको  व्मवस्थाऩन गनय लशऺण सहमोग अनुदानको व्मवस्था लभराइनेछ। 
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135. साभुदानमक ववद्मारमको लशऺक ववद्माथॉ अनुऩात (STR ) को आधायभा लशऺक ऩरयचारन 
(सरुवा) गने नीनत अऩनाईनेछ। 

136.  “मुवाका राधग खेरकुद तथा याष्ट्रका राधग मोगदान” बन्त्ने भुर नायाका साथ भाध्मलभक 
ववद्मारमभा अध्ममनयत ववद्माथॉहरुका राधग नगयस्तयीम खेरकुद प्रनतमोधगता सॊचारन गरयनेछ। 

137. नगयऩालरकाफाट प्रवाह हुने सावयजननक सेवा,सूचना रगामतका सम्ऩूणय कक्रमाकराऩहरुको 
जानकायी गयाउन नगयऩालरकारे आभ नागरयकभा सूचनाको हक स्थावऩत गयाउने, कसैराई ऩनन 
सूचनाफाट फजन्त्चत नगयाउने गरय सूचना प्रवाहको व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी वनाईनेछ । 

138. सूचनाराई थऩ प्रवाकायी ववश्वसनीम छरयतो रुऩभा जनसभुदामभा प्रवाह गनय नगय लबरका सॊचाय 
भाध्मभहरु ( एप एभ येडडमो,ऩरऩबरका,अनराईन ऩबरका) सॊग सभन्त्वम गदै नगयऩालरकाफाट 
प्रवाहहुन े जनचतेना भुरक सन्त्देश,सूचना,ववऻाऩन सभान रुऩभा ववतयण गने व्मवस्था 
लभराईनेछ ।  

139. याजष्ट्रम तथा प्रादेलशक भाऩदण्ड अनुसाय ननदान केन्त्र , नलसॊग होभ तथा स्वस््म सॊंॊस्थाको 
जक्रननक दताय ,सॊचारन अनुभनत य ननमभनको साथ ै ननजज अस्ऩतार, ऩोलरजक्रननक य औषधध 
ऩसरहरुराई ववऻ टोलर फनाई कानुन फभोजजभ अनुगभन य ननमभन कामय थऩ प्रबावकायी 
फनाईनेछ ।  

140. जेष्ट्ठ नागयीकको स्वास््म जाॉच, ददघययोगी हरुको स्वास््म जाॉच ,भानलसक योगीहरुको स्वास््म 
जाॉचको साथै ऩयाभशय सेवा सभेत जजल्रा अस्ऩतार सॊग सभन्त्वम गयी वडा वडाभा नन्शुल्क 
स्वास््म लशववय     ( जन्त्ता सॊग डाक्टय कामयक्रभराई) ननयन्त्तयता ददईने छ । 

141. नगय ऺेरका गबयवनत भदहराहरुराई सुयक्षऺत प्रसुनत सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे नन्शुल्क 
एम्फुरेन्त्स सेवा कामयराई ननयन्त्तयता ददईनेछ ।  

142. प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा साथ कामयक्रभ रागु गनयको रागी सुआहाया सॊग सभन्त्वम गयीन ेछ, 

हार स्वास््म चौकीराई ककशोय ककशोय भैरी स्वास््म सॊस्था स्थाऩनको रागी ऩहर गयीने छ य 
७ वटा स्वास््म चौकीभा नन्शुल्क गबयऩतन सेवा ऩनन सॊचारन गरयने छ । 

143. ग्रालभण अल्रासाउण्ड कामयक्रभराई ननयन्त्तयता ददईने छ । 
144. ननमलभत खोऩ तथा याजष्ट्रम अलबमानको सभमभा खोऩ बण्डायणको राधग कोल्ड चनेको 

व्मावस्थाऩनभा ऩहर गयीने छ । 
145. जेष्ट्ठ नागयीक ( ७० वषय बन्त्दा भाधथ) का राई घय फाट जजल्रा अस्ऩतार सम्भ ऩुयमाउनका 

रागी नन्शुल्क एम्फुरेन्त्स सेवाराई ननयन्त्तयता गयीने छ । 
146. नगय ऺेर लबरको बू-उऩमोग सम्फजन्त्ध नक्सा अलबरेखखकयण तथा अद्मावधधक गयी ब ूउऩमोग 

सूचना प्रणारीराई व्मवजस्थत गरयनेछ ।  

147. नगयराई कामयऺ ेर फनाई कामयक्रभ सॊचारन गरययहेका ववलबन्त्न सयकायी तथा गैयसयकायी 
सॊघसॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभन्त्वम तथा सहकामयको नीनतराई अवरम्फन गरयनेछ ।   

सदस्य एवम ्नगरबासीमहानुभावज्यूहरु, 

प्रस्तुत गरयएको नीनत तथा कामयक्रभहरुराई प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाउन नगयऩालरका कामायरम 
प्रनतवद्ध बएको व्महोया अनुयोध गनय चाहान्त्छु । लसलभत श्रोतको उऩरब्धताका कायण नगयवाॉलसहरुको 
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अऩेऺा अनुरुऩ ऩूणय रुऩभा सम्फोधन गनय नसककएता ऩनन क्रलभक रुऩभा सम्फोधन गदै जान 
सम्फजन्त्धत सयोकायवारा ननकामसॉग सभन्त्वम गयी नगयऩालरका अगाडी फढ्दै जानेछ ।  

अन््यमा,  

नगयऩालरकारे कोलबड भहाभायीका चनुौनतका बफच आधथयक वषय २०७८/७९ को नीनत तथा कामयक्रभ 
प्रस्तुत गयेको छ । मस नीनत तथा कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गने भूर कतयव्म य 
दानमत्व नगयऩालरकाको हुनेछ । उल्रेखखत नीनत तथा कामयक्रभको ऩरयधधलबर यही नगयऩालरकारे 
अधधकतभ प्रनतपर हालसर हुने गयी आगाभी आधथयक वषय २०७८/०७९ का राधग फजेट तथा 
कामयक्रभ तजुयभा गने व्महोया जानकायी गयाउॉदछु । नगयरे ऩरयकल्ऩना गयेको स्वच्छ, सुखी र 
समुन्नि नगरको भागयधचरराई प्रस्तुत नीनत तथा कामयक्रभरे आत्भसात गयेको छ । मस नीनत 
तथा कामयक्रभको कामायन्त्वमभा नगयरे सवै ऺेर तथा सयोकायवाराहरुफाट ऩूणय सहमोग प्रातत हुन े
ववश्वास याखेको छ । नगयको ववकास प्रमास तथा कोयोना भहाभायी ववरुद्धको अलबमानभा प्रातत 
सहमोग तथा सद्बाव प्रनत सम्ऩुणयभा ऩुन् हाददयक धन्त्मवाद ददन चाहन्त्छु । 

 

                                       धन्यवाद  ।                                                            
  

२०७८ साऱ असार ७ गि ेरोज २ शभुम ्...... 
       ....................... 

ऩदभ फहादयु फोहया 
नगय प्रभखु 


