आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को

नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट

बुद्धभूमी नगरपार्िका
हनुमानचोक, बुड्ढी, कर्पिवस्िु
५ नं. प्रदेश, नेपाि
२०७६
मिमि २०७६।०३। ०८ गिे

नगर उपप्रमुख ज्र्ू
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरू
प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृि ज्र्ू
नगर कार्िपार्िकाका सम्पर्
ू ि शाखा प्रमुख साथै राष्ट्र सेवक कमिचारी ज्र्ूहरू
सरु क्षा र्नकार्का प्रमुख िथा प्रर्िर्नर्ि
पत्रकार साथीहरू

लोकिामरिक गणिरित्िक शासन व्यवस्था बहुलबाद, सािामिक रयाय समहिको सिानपु ामिक, सिाबेशी
प्रमिमनमििल
ु क व्यवस्था, िौमलक अमिकार, नागरीक स्विरििा िस्िा िहत्वपणू ण उपलब्िीहरु सस्ं थागि हुनक
ु ो
साथै मसहं दरबारको अमिकार गाउ नगर सम्ि पग्ु नल
ु ार्ण हािीले िख्ु य उपलब्िीको रुपिा मलएका छौं । सावणभौिसत्ता
सम्परन नेपाली िनिाले मनवाणमिि गरे का बद्ध
ु भिू ी नगरपामलकाको स्थानीय िहको सरकारको यस गररिािय पािौं
नगर सभा सिक्ष आमथणक वर्ण २०७६/७७ का लामग नीमि िथा कायणक्रि प्रस्ििु गनण पाउँदा गौरवको अनभु मू ि
गरे को छु ।
प्रािीन नगरी कमपलवस्ि,ु भगवान गौिि वद्ध
ु को मक्रडा स्थल, यस पमवि भमू िको नािवाट पररमिि यस
बद्ध
ु भिू ी नगर र नगरवासीको भाग्य रे खा कोने ििकोका साथ आयोमिि पािौं नगरसभाको नीमि कायणक्रि िथा
विेट प्रस्ििु ीकरण कायणक्रििा हाम्रो मनिरिणालाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने नगरसभाका सदस्यज्यहु रु, सिं ारकिी
लगायि सम्पणू ण उपमस्थि िहानभु ाव प्रमि गररिािय उपमस्थमिका लामग हामदणक कृ िज्ञिा िथा आभार प्रकट गदै
स्वागि गदणछु । नेपाल र नेपालीहरुको सवोत्ति महि र उरनिीका लामग मवमभरन कालखण्डहरुिा प्राण उत्सगण गनहणु ुने
सम्पणू ण ज्ञाि अज्ञाि वीर शहीदहरु प्रमि नििस्िक हुदै भावपणू ण श्रद्धारिली अपणण गदणछु । साथै सघं र्णको दौरानिा
वेपत्ता िथा घार्िे हुनु भएका बीर योध्दाहरू र वहाँहरूका मपमडि पररवारहरू प्रमि हामदणक सम्िान व्यक्त गदणछु ।
नगरको सिग्र मवकासको लामग कडा मिहेनि गने यस नगरका नगर कायणपामलकाका िथा नगर सभा
सदस्यहरुको सिरवय एवं सहिमििा हािीले यस नगरको सिग्र मवकास मनिाणणको लामग कायण गरररहेको ब्यहोरा
यहाँहरुलाई सवण मवमदिै छ । साथै मवकास मनिाणण िथा िनिासगं सरोकारका हरे क क्षेििा नगरसभा सदस्य िथा
रािनीमिक दलहरुबाट भएको सहयोगको प्रशसं ा गदै यहाहं रुको योगदानको लामग आभार व्यक्त गनण िाहरछु ।
यस नगरपामलको वामर्णक योिना ििणिु ा गदाण मदगो मवकास लक्ष्य, रामरिय योिना आयोगबाट प्राप्त भएको
िागणदशणन िथा बिेट मसमलङ, नेपाल सरकारका मवमभरन िरिालयहरुबाट प्राप्त मनदेशनहरु, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त
िागण दशणन, मवमभरन मवर्यगि क्षेिबाट प्राप्त भएका िागणदशणन िथा राय, सझु ाव, वामर्णक सिीक्षािा आएका
सझु ावहरु, क्षेिगि अरय योिनाहरु, योिना बैंकिा रहेका योिनाहरु, मवमभरन सघं सस्ं थाबाट आएका सझु ावहरु,
वडाको मवपरनिा स्िरीकरण, यस नगरपामलकाको मवमभरन शाखािा भएका अमभलेख िथयाक
ं , नगरको यथाथण
अवस्था र यस नगरले मवमभरन दािृ सस्ं थाहरुसगं गरे का सम्झौिा िथा लमक्षि वगण िमहला, दमलि, आमदवासी
िनिािी, ििेसी, िमु स्लि, मपछडावगण, वालवामलका, अपागिं ा भएका व्यमक्त, िेष्ठ नागररक लगायि मवमभरन वगण,
क्षेि र सिदु ायको भावना सिेिलाई लमक्षि गरर कायणक्रि र विेट ियार गररएको छ ।
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पवू ाणिार मवकास एवं सािामिक सशमक्तकरणको दृमिले पछाडी परे को िर प्राकृ मिक सािन र श्रोिको प्रिरू
सम्भावना बोके को यस नगरको आमथणक श्रोिको रुपिा रहेको खोला नालावाट प्राप्त हुने आय र मवमभरन हाटबिार,
कवाडी ठे क्का, रावस्व वाडफाडवाट प्राप्त हुने आय, कर िथा अरय सेवा शल्ु कवाट आउने श्रोि नै प्रिख
ु रुपिा
रहेको छ । यस्िै सघं ीय िथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने मनशिण र शशिण बिेट यस नगरको भाग्य कोने िख्ू य श्रोि
रहेकोछ ।
सबै प्रकारको मवभेद र असिानिाको अरत्य गदै रयायपणू ण सािामिक सिावेशीकरणको िल्ू य र िारयिालाई
स्थामपि गदै सबैलाई सिान अमिकार, सिान अवसर र सिान ियाणदा प्रदान गरे को कुरा िालु आ.व. ०७५।७६
को बामर्णक कायणक्रिले पिु ी गरे को छ । स्थानीय िहको सरकारको रुपिा आगािी मदनिा समं विानले पररकल्पना
गरे अनरुु प सािामिक रयाय र सिािवादको लक्ष्यिा पग्ु न यस नगरपामलकालाई िीवरि आमथणक सिृमद्धको
के ररको रुपिा स्थामपि गनणु पनेछ ।
यस बद्ध
ु भिू ी नगरपामलका क्षेिलाई सिृद्ध, सवल, मवकमसि र सरु दर बनाँउदै कृ मर्िरय, पशिु रय, िाछा, खाद्ध
सािाग्री िथा स्थानीय दैमनक प्रयोगका सािाग्रीहरुको उत्पादनिा आत्ि मनभणरिाको मदशािफण उरिख
ु बनाउँदै
ु ी नगरबासीको पररकल्पना, अनश
रोिगारीिा बृमद्ध गदै खुसी र सख
ु ामसि र सभ्य सिािको मनिाणण गनण देहाय
बिोमििका सिग्र नीमि िथा आिारहरु पेश गरे को छु ।
यस नगरको सम्बृमद्धको लामग आवश्यक योिना िथा कायणक्रि सिं ालन गनण आगािी आ.व. को बिेट स्वरूप
मनम्न बिोमिि हुनछ
े ।
आ.व. २०७६/०७७ को र्शर्िकगि बजेट
मशर्णक
१. मनशिण

पिँु ीगि बिेट (रु
हिारिा)

प्रमिशि (%)

कुल बिेट (रु
हिारिा)

३९२८६६।००

७८३७३।००

४७१२३९।००

०

३९५४००।००

३९५४००।००

३९२८६६।००

४७३७७३।००

८६६६३९।००

५४.६७%

१००%

२. शसणि (सािामिक सरु क्षा सिेि)
कुल िम्िा

िालु बिेट (रु
हिारिा)

४५.३३%

2

आ.व. २०७६/०७७ को सर्मर्िगि बजेट
क्र.स. र्वर्र्गि सर्मर्िहरू

बजेट (रु हिारिा)

प्रर्िशि

१

भैर्िक पवू ाििार र्वकास

३५२४०७.७१

४०.६६

२

आर्थिक र्वकास

३२३८९.३६

३.७४

३

सामार्जक र्वकास

४४४९३८.४०

५१.३४

४

बन वािावरर्ा िथा र्वपद् ब्र्वस्थापन

२४४७५.०८

२.८२

५

सस्थागि िथा क्षमिा र्वकास

१२४२८.४५

१.४३

८६६६३९.००

१००.००

जम्मा

मैिे िर्ार गरेका नीर्ि िथा आिारहरु
१. अवको हाम्रो िख्ु य िद्ध
ु ा भनेको “खुसी नगरबासी, सम्बृद्ध बुद्धभूमी” हो यसै िल
ू िरिलाई आत्िसाथ गदै
ऐमिहामसक, साँस्कृ मिक र परु ािामत्वक िहत्व बोके को यस बद्ध
ु भिू ी नगरपामलका नेपालका अरय
नगरपामलकाको िल
ु नािा मवमशि साँस्कृ मिक िल्ू य िारयिा र नदी, नाला, बन िगं ल, िाल िलैया सिेिको
स्रोि सािन समहि मवकासको ठुलो सभं ावना बोके को शहर उरिख
ु क्षेि हो । यस नगरपामलकालाई साँमचिकै
बद्ध
ु भिू ी बनाउन र मछिेकी मिल्ला र मछिेकी स्थानीय िहहरुकै आकर्णणको के ररमवरदु बनाउन नगरस्िरीय
गौरवका आयोिनाहरुलाई आवश्यक बिेट मबमनयोिन गने व्यवस्था गरे को छु ।
२. त्यस्िै गरी आमथणक रुपिा मवपरन िथा आमथणक एवि सािामिक रुपिा पछाडी परे का र पाररएका बगण एवि
सिदु ायले प्रत्यक्ष फाईदा पाउने कायणक्रि र आयोिना अरिगणि शद्ध
ु खानेपानी मविरण, पणु ण सरसफाई, िेष्ठ
नागररक सम्िान, िािृमशशु स्वास्थय कायणक्रि, सािदु ामयक स्वास्थय मविा कायणक्रि, प्रकृ मिक सरं क्षण िथा
पवु ाणिार मवकास कायण आमद कायणक्रि िथा योिनाहरु सञ्िालन को व्यवस्था मिलाईएको छ ।
३. आगािी मदनको िल
ू िद्ध
ु ा भनेको समं विानले मदएको अमिकार मभि बद्ध
ु भिू ी नगरपामलकालाई स्थानीय िहको
सरकारको रुपिा मक्रयाशील बनाउदै आमथणक सिामिक मवकास, सावणिमनक सेवा प्रवाह, भ्रिािार मनयरिण र
सश
ु ासन प्रवद्धणनको उचि प्राथमिकिा र समं विानको भावना अनरुु प स्थानीय िहका काननू हरुको मनिाणण गने
र नगरको आमथणक सिृमद्धलाई िख्ु य के रर मबरदिु ा राखी मवकास र शासनका कायणक्रिहरुको सप्रु वरि गररनेछ
।
४. नेपालको समं विानिा उल्लेख भएका िौमलक हकहरु, राज्यका मनदेशक मसद्धारिहरु, यस सभािा पेश हुने
मवमनयोिन ऐन, आमथणक ऐनका मसद्धारिहरु, वडा भेलाका क्रििा आिवासी नागररकहरुबाट प्राप्त राय, सल्लाह
र सझु ाव िथा वडा समिमिले प्राथमिकीकरण गरे का योिना िथा कायणक्रिलाई िागण दशणनका रुपिा मलईएको
छ साथै बामर्णक बिेट िथा कायणक्रि िय गदाण िमहला, बालवामलका, आमदवासी िनिािी िथा मपछमडएको
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बगण र क्षेि, दमलि र अल्पसख्ं यकिा लमक्षि कायणक्रिहरु सञ्िालनिा मवमनयोमिि बिेट समहिको
कायणक्रिलाई उचि प्राथमिकिािा राखेको छु ।
आ.व. २०७६/०७७ को प्रस्िार्वि नीर्ि िथा कार्िक्रम
क) आन्िररक आर् र राजश्व पररचािन िर्ि ः
➢ आयका नयाँ स्रोि िथा क्षेिहरुको पमहिान िथा सिमु िि पररिालनको िाध्यिबाट आरिररक रािश्व
सक
ं लनको दायरा फरमकलो बनाउनको लामग रािस्वको सभं ाव्यिा अध्ययन िथा रािस्व सक
ं लन
रणनीमिक कायण योिना मनिाणण गरर कायाणरवयनिा ल्यार्नेछ ।
➢ साना ठुला सबै व्यवसायीहरुलाई करको दायरा मभि ल्याउने नीमि मलईने छ ।
१. व्यवसाय कर ।
२. घर वहाल कर ।
३. मवज्ञापन कर ।
४. नक्सा पास िथा भवन अमभलेमखकरण दस्िरु आमद
➢ मवमभरन वडािा छररएर रहेका िाल िलैया पोखरीको उमिि ठे क्काको व्यवस्थापनको कायण
नगरपामलकास्िरवाट गरर आरिरीक स्रोि बृमद्ध गररनेछ ।
ु ी प्रणालीलाई थप व्यवमस्थि रुपिा लागू गररनेछ ।
➢ सम्पमि कर अशल
ु ो ठे क्कालाई व्यवमस्थि गनण अनगु िन सयं रिलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
➢ नमदिरय बस्िक
ु ी प्रणालीलाई व्यवहाररक
➢ करदािाको अमभलेख ियार गरर करदािा मशक्षाको िाध्यिवाट कर अशल
बनाईनेछ ।
ु ी प्रणालीलाई स्विामलि बनाईनेछ ।
➢ सािदु ामयक बनको रािस्व अशल
ु ु ल पररिािणन गररनेछ ।
➢ ठे केदारको लाईसेरस नवीकरण शल्ु कलाई सियानक
➢ उत्कृ ि सस्ं थागि िथा ब्यमक्तगि करदािाहरुलाई प्रोत्साहन गने नीमि मलईनेछ ।
ु भिू ी नगरपामलकाको सबै वडािा मवद्यिु ीय प्रणालीद्बारा रािश्व असल
ु ी गने नीमि अवलम्बन गररनेछ
➢ यस बद्ध
।
ख) आर्थिक र्वकास सर्मर्िः
कृर्र्
ु भ िथा प्रभावकारीरुपिा प्रामवमिक सेवाको पहुिँ गरार्णने छ ।
➢ कृ र्कहरुलार्ण सहि, सल
➢ कृ मर् िरय उत्पादन बृमद्ध गरर आयाि प्रमिस्थापन गरर मनयाणि प्रवद्धनका लागी एक गाउँ एक उत्पादन को
अविारणालार्ण प्रोत्साहन गदै लमगने छ ।
े , मडपबोररङ, सिह मसिं ार्ण, पोखरी िथा िाल
➢ मसिं ार्ण पहुिँ नभएका ठाउँिा साना मसिं ार्ण, स्यालो ट्यवु ल
िलैया ििणि िथा मवस्िार गरर मसमं िि क्षेिफलको मवस्िार गररने छ ।
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➢ एक घर एक करे साबारीको अविारणा अनसु ार करे साबारीको िनिेिना बृमद्धगरर स्वस्छ िथा िािा िरकारी
उत्पादन गरर प्रयोगिा मवस्िारका लागी िनिेिना बृमद्धका कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ बेिौसिी िरकारी खेमि मवस्िार गरी थप आय आिणन गनण प्रत्येक वडािा साझेदारीिा टनेलिा िरकारी
खेमिको सरुु वाि गररने छ ।
ँ ो बीउ उत्पादन का कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ बीउ प्रमिस्थापन दर बढाउनका लागी िान, िकै िथा गहुक
➢ बढदो मबर्ादी प्रयोगबाट िानव िथा पयाणवरणिा परे को नकारात्िक असर रयमु नकरण गनण मबर्ादी सिेिनाका
कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ कृ र्क सिक्ष नयाँ िथा बढी उत्पादन मदने िािहरुको बीउ मविरण गरर प्रिार प्रसार गररने छ ।
➢ फलफूलको उत्पादन बृमद्ध, िौरी िरन िथा नगरको पयाणवरणिा हररयाली बनाउनका लागी आँप िथा
मलमिका मवरुवाहरु मविरण कायणक्रिलार्ण प्राथमिकिा मदर्ने छ ।
ं ग्न हुन िाहने यवु ा कृ र्कहरुको
➢ मवदेशबाट कृ मर् सम्वरिी ज्ञान िथा मशप हामसल गरर नगरिै कृ मर् पेशािा सल
लागी यवु ा लमक्षि कायणक्रि सिं ालन गरर रोिगारीको सृिना गररने छ ।
➢ कृ मर्िा श्रमिक िनशमक्तको किी िथा उत्पादन लागििा कमि गरी कृ मर् व्यवसायलार्ण प्रमिस्पमिण बनाउनका
लागी कृ मर् यरिहरुिा अनदु ानका कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ कृ र्कलार्ण प्रमिरप्रमि िथा व्यवसामयक गराउन कृ मर् िेला, कृ र्क भ्रिण िथा उत्कृ ष्ठ कृ र्कहरुलार्ण परु स्कृ ि
गने कायणक्रिहरु सिं ालन गररने छ ।
➢ सािामिकरुपिा पछाडी परेका सिदु ाय दमलि, िनिामि, ििेसी, आदीवासी िथा िमहलाको आय/आिणन
बृमद्धका लागी िौरी िथा चयाउ खेिी सम्वमरि कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ नमदले कटान गरर बगरिा पररणि भएका िग्गािा बगरखेमि कायणक्रि सिं ालन गररने छ
➢ सोयिन खेिी (मसिल मिनी) लाई व्यवसामयक खेिी गनण मवपरन मकसान िथा यवु ाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ
।
➢ एक गाउ एक पोखरीको लामग बिेट व्यवस्थापन गररनेछ ।
ु पेशा रहेकोले परम्परादेमख गररदै आएको कृ मर् प्रणाली र पशपु ालन
➢ कृ मर् पेशा नगरबासीहरूको प्रिख
व्यवसायलार्ण आिमु नकरण गरी अगणमनक व्यवसामयक खेिी प्रणालीको मवकासिा िोड मदर्नेछ ।
पशु सेवाः
➢ पशु नश्ल सिु ारको लामग उरनि िािको रागो बोका साथै कृ मिि गभणिानलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
➢ गररब घर पमहिान भएका मवपरन पररवारलाई पशु पमं क्षपालन िफण अकार्णण गनण साझेदारी कायणक्रि सिं ालन
गररनेछ ।
ं लन िथा मिस्यान के ररलाई व्यवमस्थि िथा प्रोत्साहन गररनेछ ।
➢ दग्ु ि सक
➢ यवु ाहरुलाई स्वस्थयकर िासु उत्पादन िथा बढी आय आिणन हुने खालका टकी िथा स्थानीय कुखरु ा िस्िा
पमं क्षपालनको लामग प्रोत्साहन गररने छ ।
➢ गोठ सिु ार िथा ििणि सहयोगलाई मनररिरिा मदईनेछ ।
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➢ पशु बिशालालाई व्यवमस्थि गररनेछ ।
➢ दिु िथा िासु उत्पादनिा बृमद्ध गनणको लामग पशु आहारिा सिु ार गररनेछ ।
➢ पशरु ोग मनयरिण िथा पशिु ा लाग्ने बाह्य िथा आरिररक परमिवी मनयरिण गने कायणलाई मनररिरिा मदईनेछ
।
➢ उत्कृ ि कृ र्कलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
उद्योग िथा उद्यमर्शििाः
➢ िाग िथा परम्परागि मशपको मवकासिा सहयोग पग्ु ने िामलिको व्यवस्था गररनेछ ।
ं लन गररने छ ।
➢ साना िथा लघु उद्दिीहरुको मववरण सक
➢ रुग्ण उिोगहरुको पमहिान गरी त्यस्िा उिोगलाई टेवा पग्ु ने सहयोग उपलब्ि गराई पनु सिं ालनिा ल्याईनेछ
।
➢ िेडपा िोडलको िाध्यिवाट १०० िना नया उद्दिीहरु ियार गने नीमि मलईने छ ।
➢ परम्परागि रुपिा सिं ालन गररएका उद्दिको आिमु नकीकरण गररने िथा उििीहरुलाई उििमशलिा िामलि
प्रदान गररनेछ ।
➢ कृ मर् िथा बनिरय उत्पादनवाट सिं ालन गनण समकने साना घरे लु उिोग स्थापनाको लामग िमहला सिहू लाई
प्रोत्साहन गररनेछ ।
पर्िटनः
➢ िामिणक पयणटनको मवकासको लामग स्थानीय िठ िमरदर देवालय िथा परु ािामत्वक िथा ऐमिहामसक
स्थलहरुको पमहिान गरी िि् स्थानको पररिय िथा िहत्व झल्कने प्रिार सािाग्री ियार गररनेछ ।
➢ िाल सरु दरीकरण, मपकमनक स्थलको मनिाणण गरी आरिररक पयणटक मभियाउने नीमि मलर्नेछ ।
ु ाउने
➢ स्थानीय कला सस्ं कृ िी समं गि िथा नृत्यको प्रविणन िथा क्षििा मवकास गरी आय आिणनको बाटो खल
नीमि मलर्नेछ ।
➢ िाल िलैया िथा आमदवासी िनिािीहरुको बस्िीहरुिा होिस्टेको व्यवस्था गने कायणक्रि ल्यार्ने छन् ।
➢ आरिररक पयणटनको मवकास गने ।
➢ मिल्डेन पाकण िथा िनोररिनको लामग सभं ाब्य स्थलहरुको पमहिान गरी मवकास गने ।
ु भिु ीलाई िोररङ्गाको हव बनाउने र
➢ अगाणमनक िोररङ्गा (मशिल मिनी) खेमिको मवकास र मवस्िार गरी बद्ध
उक्त खेिीको िानकारी िथा प्रशोिनको लामग अवलोकन गने गरिब्य स्थानको रुपिा मवकास गने ।
सहकारीः
➢ सहकारीको िाध्यिवाट पिु ी मनिाणण गरी साना िथा घरे लु उद्योग, साना व्यवसाय, व्यवसामयक खेिी,
व्यवसामयक पशु पालनिा िोड मदर्ने ।
➢ सहकारी मशक्षाको व्यापक प्रिार प्रसार गररनेछ ।
➢ सहकारी सस्ं थाका किणिारी िथा पदामिकारीहरुको क्षििा मवकास गररनेछ ।
➢ उत्कृ ि कायण सम्पादन गने सहकारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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➢ सहकारी सस्ं थालाई मशक्षा िथा स्वास्थयको क्षेििा सिेि लगानी गनण उप्रेररि गररनेछ ।
सामार्जक पररचािन िथा गररवी न्र्नू ीकरर्ः
➢ सािामिक पररिालनको िाध्यिवाट गररवी रयनू ीकरण गने रणनीमि मलईनेछ ।
➢ सिदु ायिा छररएर रहेका पिँु ीलाई एकीकृ ि गरी पिँु ी आय आिणन िथा अरय मवकास कायणिा पररिालन
गररनेछ ।
➢ गररवी मनवारण कायणक्रिद्धारा प्रबमद्धि सािदु ामयक सस्ं थाको िाध्यिवाट सिदु ायका अमि गररव, मवपरन,
दमलि, अल्प सख्ं यक, मसिारिकृ ि सिदु ाय, बहु मवपरन िमहला, अरत्यरि मपछमडएका वगण सिदु ायको
पररवारहरुको लामग उत्पादनमशल एवं स्व आिणनको वािावरण श्रृिना गररनेछ ।
➢ गररवी मनवारण कायणक्रिद्धारा प्रबमद्धि सािदु ामयक सस्ं था र साना पवु ाणिार मवकास आयोिनाको लगि
ियार गररनेछ ।
ग) वन वािावरर्, उजाि िथा र्वपद् व्र्ावस्थापन
➢ सावणिामनक िग्गा, मिणण अवस्थािा रहेका पोखरी, िालिलैयाको सरं क्षण एवं मवस्िार गररनेछ ।
➢ रामरिय बनलाई सािदु ामयक बनिा पररणि गनणको लामग पहल गररनेछ ।
ु ु ल रणनैमिक योिना मनिाणण गररनेछ ।
➢ मवपद् व्यवस्थापन िथा िलवायू अनक
➢ प्रत्येक वडािा मवपद व्यवस्थापनको लामग िनशमक्त ियार गररनेछ ।
➢ मवपद व्यवस्थापन सम्बरिी िनिेिनाका कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ सावणिमनक स्थल िथा िोक बिारिा सौयण उिाण मवस्िार कायणलाई मनररिरिा मदईने छ ।
➢ व्यवसामयक रुपिा सोयिनको खेमि गने मकसानलाई मनशल्ु क मवरुवा उपलब्ि गराई आय आिणन िथा
बािावरण सरं क्षणिा िोड मदईने छ ।
ु भिू ी िक्रपथलाई सरु दरीकरण गनण सडकको छे उिा बृक्षारोपण गररनेछ ।
➢ बद्ध
ु नगरः हािी सवैको
➢ प्लामिक झोला, ग्लास मनर्ेमिि अमभयान सञ्िालन “प्लामिक झोला, मगलास िक्त
एउटै रहर” भरने अमभयान साथ प्लामिक झोला, मगलास मनर्ेमिि अमभयान सञ्िालन गररनेछ ।
घ) सामार्जक र्वकास िर्ि
र्शक्षाः
➢ “हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सवै वालवामलकालाई मवद्यालय पयु ाणऔ”ं भरने आदशण वाक्यका साथै मवद्यालय उिेर
सिहू का सवै वालवामलकाहरुलाई मवद्यालयको पहुििा ल्याईनेछ ।
➢ पाि बर्े शैमक्षक रणनैमिक योिना मनिाणण गररनेछ ।
➢ मवद्यालयहरुको शैमक्षक गणु स्िर अमभबृमद्ध गनण सिू क समहि कायणसम्पादन सझं ौिा गररनेछ ।
➢ बाल िैिी मशक्षण मवमिलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
➢ वाल मवकास के ररलाई आिमु नकीकरण िथा मवस्िार गदै लमगनेछ ।
ू प्रवाहीकरणिा सघाउ प-ू याउन िदरसाहरुको शैमक्षक िथा पवू ाणिार मवकासिा िोड
➢ िदरसा मशक्षाको िल
मदईनेछ ।
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➢ मशक्षाको गणू स्िर सिू ारिा साझेदार सस्ं थाहरुसगं को सहकायणिा िोड मदईनेछ ।
➢ मविालयिा अध्ययनरि मकशोरीहरुको लामग आईरन िक्की र सेनटे री प्याडको व्यवस्था मविालयिा
मिलार्नेछ ।
➢ सवै मवद्यालयिा प्राथमिक उपिार समहिको Kid Box को व्यवस्थालाई मनररिरिा मदईनेछ ।
➢ मवद्यालय सरोकारवालाहरुको क्षििा अमभबृमद्धिा िोड मदईनेछ ।
➢ शैमक्षक गणु स्िर बृमद्धका कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ मवद्यालय स-ु शासनिा मवशेर् िोड मदईनेछ ।
➢ मवद्यालय स्काउमटंगलाई मनररिरिा मदईनेछ ।
➢ अनौपिाररक मशक्षाको िाध्यिवाट मनररिर मशक्षाका साथै िीवन पयणरि मशक्षालाई मनररिरिा मदईनेछ ।
➢ मशक्षक मविाथीको अनपु ािलाई ध्यानिा रामख मिलान िथा सिायोिन गरी शैमक्षक सस्ं थाहरुिा रयनू िि
िनशमक्त व्यवस्थापन गररनेछ ।
➢ सिावेशी मशक्षाको िाध्यिवाट अपागं , दमलि, िमहला, मपछडाबगण एवं गररवीको रे खािनु ी रहेका
बालवामलकाहरुको पमहिान गरर मशक्षाको पहुि पयु ाणईने छ ।
ु ु लन एवं समु विा
➢ मवद्यालयको भौमिक पवू ाणिारिा मवशेर् ध्यान मदई बाल एवं अपागं िैिी बािावरण अनक
सम्परन पवू ाणिारहरुको व्यवस्था गररनेछ ।
णु ा साथै स्वरोिगारिल
ु िनशमक्तको उत्पादन गनक
ू क बनाईने छ ।
➢ प्रामवमिक मशक्षाको िाध्यिवाट मशपयक्त
णु ा साथै िानवीय िल्ू य
ु ासन संस्कार समहिको आिरण मनिाणण गनक
➢ मशक्षाको िाध्यिवाट नैमिक, स्व: अनश
िारयिा िफण मवद्यामथणहरुका थप शैमक्षक कायणक्रि सिं ालन गररने छन ।
➢ एक मवद्यालय एक करे सावारी नीमि अवलम्वन गररनेछ ।
➢ प्रत्येक मवद्यालयहरूिा योग मशक्षा, नैमिक मशक्षा नीमि अवलम्बन गररनेछ ।
ु ासन कायि गनण परु स्कार र दण्डको व्यवस्था गररनेछ ।
➢ मवद्यालय सश
र्ुवा िथा खेिकुदः
➢ वडा िथा नगर यवु ासिं ाल गठन िथा सस्ं थागि शसमक्तकरणिा िोड मदईने छ ।
ू क मशप, आय आिणन, उद्यिमशल सम्वरिी
➢ यवू ाहरुको रोिगारीको अवशर श्रृिना गनण व्यवसायिल
िामलिको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
➢ खेलकुद क्षेिको मवकासिा यवू ालाई पररिालन गदै मवमभरन खेलकुद कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ रारिपमि रमनगं मशल्ड िथा िेयर कप प्रमियोमगिालाई मनररिरिा मदईने छ ।
➢ मक्रके ट, फुटवल िथा भमलवलको नगरस्िरीय मटि मनिाणणको लामग खेलाडी छनौट र प्रमशक्षणको व्यवस्था
मिलाईने छ ।
➢ प्रिानिरिी रोिगार कायणक्रि िाफण ि यवु ाहरुलाई नगरको मवकास गमिमविीिा पररिालन गररनेछ ।
➢ लागू और्िको मनयरिण िथा रोकथाि सम्वरिी िनिेिना कायणक्रि सञ्ं िालन गररनेछ ।
➢ बैदमे शक रोिगारिा िानवाट रोक्नको लामग यवु ा स्वरोिगार कायणक्रिलाई प्राथमिकिा मदईनेछ ।
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➢ मवदेशिा गई मसके का मशप िथा अनभु व आदानप्रदान गरी स्वरोिगार िफण यवु ाहरुलाई आकमर्णि गररनेछ ।
ू क कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ यवु ाहरुलाई सरु मक्षि बैदमे शक रोिगार सम्वमरि सिेिनािल
➢ मवदेशिा रहेका यवु ा यवु िीहरुलाई “िेरो लगानी, िेरो नगर सिु ार” भरने नाराका साथ लगानी गनण प्रोत्साहन
गररनेछ ।
➢ यवु ाहरुिा रहेको अरिरमनमहि प्रमिभालाई प्रस्फुटन गनण गराउनको लामग मवमभरन मकमसिका कला, सस्ं कृ िी,
वािावरण, सािामिक सद्भाव प्रविणन हुने खालका गमिमवमि सिं ालनिा प्राथमिकिा मदईनेछ ।
ू क व्यवसामयक िामलि सिं ालन
➢ यवु ाहरुको रोिगारीको अवशर श्रृिना गनण उद्यिमशलिा िथा अरय मशपिल
गररनेछ ।
➢ यवु ाहरुलाई दव्ु यसणन िथा कुलिवाट बचन बिाउनको लामग यवु ा परािशण सेवा कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ एक मवद्यालय एक खेलकुद मशक्षक र एक वडा एक खेलकुद िैदानको नीमि अवलम्बन गररनेछ ।
ु भिू ी खेलिैदानलार्ण समु विा सम्परन रंगशालाको रूपिा मवकास गदै लमगनेछ ।
➢ मनिाणणमिन बद्ध
स्वास््र्ः
➢ यस नगरपामलकािा आिमु नक सेवा समहिको १५ सैयाँसमहि अस्पिाल स्थापना गनण पहल गररनेछ ।
➢ यस नगरपामलकाका प्रत्येक वडाका आफनो भवन नभएका स्वास्थय िौकीिा भवन मनिाणणको लामग पहल
गरीनेछ ।
➢ घरिा हुने प्रशिु ीलार् शरु यिा पयु ाणउने कायणक्रिलार् मनररिरिा मदर्ने छ ।
➢ सनु ौला हिार मदन गभणविी िमहलाको घरिा झरडा र पोर्णको लामग सािाग्री कायणक्रि अगामड वढार्ने छ
।
➢ सत्ु के री िमहलालाई घरिा गई बचिा र आिालाई (PNC) िाँि सेवा उपलब्ि गराईने छ ।
ु ेरस सेवा लाई सवणसल
ु भ वनाई गभणविी र सत्ु के री िमहलालाई मनशल्ु क सेवा मदईने छ ।
➢ एम्वल
➢ सवै वडालाई पणु ण खोप घोसणा गरी मदगोपन कायि गनण पहल गरीने छ ।
➢ खोप सेवा व्यवमस्थि गनण एउटा (Cold Chain Center) को व्यवस्था मिलार्ने छ ।
➢ स्वास्थय सेवालाई गररब मवपरन वगणसम्ि प्रभावकारी रुपिा प्रदान गररने छ ।
➢ पोर्ण लमक्षि कायणक्रिलाई मवपरन पररवारिा प्रभावकारी रुपिा अगामड बढार्ने छ ।
➢ पररवार मनयोिन सेवाको प्रयोग दरलाई बढार्ने छ ।
➢ नगर स्वास्थय मक्लमनकको मवस्िार गररने छ ।
➢ मवशेर्ज्ञ स्वास्थय सेबा मशमवरहरुबाट िनिालाई सेवा प्रदान कायणलार्ण मनररिरिा मदर्नेछ ।
➢ स्वास्थयका कायणक्रिहरु मवमभरन साझेदारी सस्ं थाहरुसगं सिरवय गरी अगामड बढार्ने छ ।
➢ स्वास्थय िौकीहरुिा प्रयोगशालाको व्यवस्था गने कायणलार् मनररिरिा मदर्ने छ ।
आर्ुवेद र्चर्कतसाः
➢ आयवु ेद मिमकत्सा सेवा स्थापनाको लामग आयवु दे मिमकत्सकको व्यवस्था गररनेछ ।
➢ आयवु ेद मिमकत्सा/ प्राकृ मिक मिमकत्साको प्रिार प्रसार गररनेछ ।
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➢ आयबु ेद और्मिवाट मनशल्ु क उपिारको व्यवस्था गररनेछ ।
➢ आयवु ेद िडीवटु ी उद्यान मनिाणण गनण पहल गररनेछ ।
➢ आयवु ेद पिं किण िथा योग के ररको स्थापना र दरवरदी िाग गररनेछ ।
➢ नसने रोग मनयरिणको लामग आयवु ेद मशक्षाको प्रिार गररनेछ ।
➢ एक घर पाि योग र साि िमडवटु ी सिेिना अमभयानको थालनी गररनेछ ।
बािवार्िका िर्क्षिः
➢ बाल मवकास के ररहरुको पवू ाणिार मनिाणण िथा निनू ा बाल मवकास के रर बनाउनको लामग बिेट व्यवस्था
गररनेछ र बाल मवकास के ररको क्षििा मवकासको लामग अरय सघं /सस्ं थालाई सिेि सहभामग गराईनेछ ।
➢ िरि दिाण िथा मवद्यालय भनाण अमभयानिा सहयोग पग्ु ने कायणक्रि सिं ालन गरीने छ ।
ू नगर घोर्णा गने
➢ बाल मववाह मवरुद्धको अमभयानलाई िौिफी सािामिक दवाव मदने गररे बाल मववाह िक्त
नीमि अनरुु प कायणक्रिलार्ण मनररिर सिं ालन गररनेछ ।
➢ बाल िैंमि स्थानीय शासन अवलम्वनका लामग कायणक्रिहरु सञ्िालन गरीने छ ।
➢ मवद्यालयस्िरिा बाल क्लब, वडास्िरीय वाल सिं ाल िथा नगरस्िरीय बाल सिं ाल गठन गररनेछ ।
➢ वाल सिं ाल गठन सम्वरिी कायणमवमि मनिाणण गरर कायाणरवयनिा ल्याईनेछ ।
➢ बालसञ्ं िालका पदामिकारीरुको क्षििा मवकासको कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ वालवामलकाको पोर्णको अवस्था सिु ारको लामग मटमफनको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
मर्हिा िर्क्षिः
➢ िमहलाहरुको आमथणक िथा सािामिक मवकासको लामग मशप मवकास, आय आिणन, क्षििा मवकास,
लैङ्मगक सिानिा, नेित्ृ व मवकास िस्िा कायणक्रिहरु सिं ालन गररनेछ ।
ू क कायणक्रि सिं ालन गररनेछ
➢ दहेि प्रथा िथा वाल मववाह अरत्यको लामग िमहलाहरुको नेित्ृ विा िेिनािल
।
➢ बाल मववाह िथा दहेि प्रथा अरत्यको मनयमिि अनगु िनको लामग प्रत्येक वडािा मनगरानी सिहू गठन
गररनेछ ।
➢ िमहला शशमक्तकरण कायणक्रि अरिगणि नारी मदवस िथा १६ मदने अमभयान सिं ालन गररनेछ ।
ू क कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ सनु ौला हिार मदनका िमहलाहरुको लामग पोर्ण सम्वमरि सिेिनािल
➢ िमहला गृहणीहरुको लामग करे शावारी प्रविणन, सरसफाई िथा कम्पोि िल बनाउने मशप मशकाईनेछ ।
➢ िमहला सिहू , आिा सिहू , समिमिहरुको सस्ं थागि क्षििा मवकासका कायणक्रिहरु सिं ालन गररनेछ ।
➢ सवैखाले महसं ा रयनू ीकरणको लामग आकमस्िक सिस्या सनु वु ाई हेल्पलाईनको व्यवस्था गररनेछ ।
दर्िि िर्क्षिः
➢ दमलि वस्िीहरुिा आवश्यक भौमिक पवू ाणिार मवकासका योिनाहरु सिं ालन गररने छ ।
➢ दमलि वगण उत्थानका लामग मशप मवकास िथा आय आिणन कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ दमलि वस्िीिा अमभयानको रुपिा पोर्ण, खानेपानी िथा सरसफाई कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
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ू क िामलि प्रदान गररने छ ।
➢ मवपरन दमलि यवू ा वगणलाई उद्यिमशलिािा आिाररि मशपिल
आर्दवासी जनजािी िर्क्षिः
➢ भौमिक पवू ाणिार मनिाणणिा सहयोग गररनेछ ।
➢ मसप मवकास िथा आय आिणन वृमद्धिा सहयोग पग्ू ने मक्रयाकलाप सिं ालन गररनेछ ।
ू क कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ सस्ं कृ मि िथा ररमिररवाि सरं क्षण सम्ं विणनिल
➢ पोर्ण, सरसफाई िथा वािावरण सरं क्षण सम्विणनका कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
अपाङ्ग िर्क्षिः
➢ फरक क्षििा भएका व्यमक्तहरुको नेित्ृ व मवकास िथा आय आिणनको लामग सीप मवकास िामलि सिं ालन
गररनेछ ।
➢ फरक क्षििा भएका व्यमक्तहरुको लामग सम्िान र सािाग्री सहयोग उपलब्ि गरार्ने छ ।
मिेशी, मूर्स्िम, र्पछडावगि िर्क्षिः
➢ ििेशी, िस्ू लीि, मपछडा वगणको वसोवास भएको वस्िीको भौमिक पवू ाणिार मवकास मनिाणणिा सहयोग
गररनेछ ।
➢ िदरसा स्कुलहरुको भौमिक पवू ाणिार मवकास मनिाणणिा सहयोग गररनेछ ।
➢ आय आिणनका मक्रयाकलाप िथा सीप मवकास िामलि सिं ालन गररनेछ ।
➢ कृ मर् िथा पशु पालन सम्वमरि िामलि िथा सिु ार कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
➢ अमि मवपरन पररवारको फुसको छानो भएका घरको छानोलाई मवस्थामपि गरी ककण टपािा उपलब्ि गराईनेछ
।
जेष्ठ नागररक िर्क्षिः
➢ िेष्ठ नागररकहरुको सम्िान, मिथणस्थलहरुको दशणन िथा सािाग्री सहयोग कायणक्रि सिं ालन गररने छ ।
ू क कायणक्रि
➢ अल्िाईिर, स्पाईनलकडण ईरिरु ी, अमटिि, पामकण रसन िस्िा रोगहरुको वारे िा सिेिना िल
सिं ालन गने ।
➢ आखाँको मनशल्ू क मशमवर सिं ालन गररनेछ ।
➢ ८४ बर्ण परु ा गरे का िेष्ठ नागररकको घर िै स्वास्थय उपिारको व्यवस्था गररनेछ ।
ु
➢ िनोररिन सिेिलाई ध्यानिा रामख िामिणक िथा अध्यामत्िक पाकण क्रिश गाउँ वस्िी िथा शहरोरिख
स्थानहरुिा मनिाणण गदै लमगनेछ ।
िोपोन्मुख जािजािीः
➢ मशप िथा क्षििा मवकासका कायणक्रि सिं ालन गरी आय आिणनिा सहयोग पयु ाणईनेछ ।
ङ) भौर्िक पूवाििार िथा स्थानीर् र्वकासिर्िः
भौर्िक पूवाििार िथा स्थानीर् र्वकासिर्िः
➢ अिरु ा योिनालाई प्राथमिकिा मदई पवू ाणिार मवकास कायण अमघ बढाईने छ ।
➢ लागि साझेदारीिा नगरका िख्ू य सडक िथा अरय भौमिक पवू ाणिारको मवकास गररनेछ ।
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➢ भौमिक पवू ाणिार मवकासको लामग सम्परु क कोर्को व्यवस्था गरी थप लगानी मभियाईने छ ।
➢ सडक सिं ालको लगि ियार गरी सडकहरुको बमगणकरण, स्िरीकरण र नािाकरण गररनेछ ।
ु भिू ी िक्रपथ मनिाणण र मवस्िारको कािलाई मिव्रिा मदईने छ ।
➢ बद्ध
➢ मवद्यालय, स्वास्थय सस्ं था, सरू क्षा िथा वडा कायाणलयको ब्यवस्थापन साथै पवू ाणिार मनिाणणिा िोड मदर्नेछ
।
➢ मलफ्ट मसिाई, भमू िगि मसिाई, बाँि मनिाणण, िथा सिहका साना िथा सािदू ामयक मसँिाई आयोिनाहरु
मनिाणणिा िोड मदईनेछ ।
➢ खानेपानी सरसफाई िथा स्वचछिा रणनैमिक योिना मनिाणण गररनेछ ।
➢ िख्ु य बिार सरसफाई कायणलाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
➢ ठुला आयोिनाहरुको डी.मप.आर. ियार गरर लागि सहभामगिािा योिना सिं ालन गररनेछ ।
➢ आगािी मदनिा सावणिमनक भौमिक पवू ाणिारको मनिाणण गदाण अपागं िथा बाल िैिी बनाईने छ ।
च) साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा र्वकास िर्िः
➢ परू ािामत्वक सम्पदाको सरं क्षण, प्रिार प्रसार, िाल िलैया िथा पयणटकीय सभं ाब्यिा बोके का स्थलहरुको
पवणद्धन िथा सरु दरीकरणिा िोड मदई आरिररक पयणटन प्रविणनिा िोड मदईनेछ ।
➢ रे मडयो, टेमलमभिन, अनलाईन िेमडया िथा पि पमिका प्रकाशन गने मिमडयाहरुसगं को सहकायणिा
िेिनािल
ू क कायणक्रि िथा नगरको मवकास मनिाणणका गमिमवमिहरु मनयमिि रुपिा िानकारी गराउदै लमगने
छ।
➢ नगरपामलकाको स्रोि र सभं ाव्यिा अध्ययन गरर स्थानीयिहको आय वृद्धी गने कायणक्रि सिं ालन गररनेछ ।
➢ नगरपामलकाको स्रोि नक्सा ियार गररनेछ ।
➢ िनप्रमिमनिी िथा किणिारीहरुको क्षििा मवकास कायणक्रिलाई मनररिरिा मदईनेछ ।
➢ स्थानीय पिकारहरुको क्षििा मवकासका मक्रयाकलापहरु सिं ालन गररनेछ ।
ु ी लगायि नगरको ऐन िथा
➢ नगरप्रहरीको व्यवस्था गरी नगरमभिको सरसफाई, शारिी सरु क्षा, रािस्व अशल
काननू कायाणरवयनिा प्रभावकाररिा ल्याईनेछ ।
➢ यस नगरपामलका मभि व्यवमस्थि ररफ्रेस सेरटर मनिाणण गररनेछ ।
➢ नगरमभिका अमि मवपरन पररवारको फुस िथा खरको छाना भएको घर मवस्थामपि गरी सरु मक्षि आवास
कायणक्रिको लामग बिेट व्यवस्था गररनेछ ।
➢ सफ्टवेयर कायणक्रि लागू गरी सबै प्रशासमनक कायणलार्ण व्यवमस्थि लमगनेछ ।
➢ नगरकायणपामलकाकाो कायाणलय र वडा कायाणलयहरूबाट प्रदान गररने सेवालार्ण सहि, सर, गणु स्िरीय,
प्रभावकारी र मछटोछररिो बनार्ण सश
ु ासन, पारदमशणिा र िवाफदेमहिाको प्रत्यक्ष अनभु मू ि गरार्नेछ ।
ं नको आिारिा
➢ अहोराि खमटने रारिसेवक किणिारीहरूको िनोबल उचि राख्न कायणसम्पादन िल्ू याक
प्रोत्सहान गररनेछ ।
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➢ नगरपामलका मभि रहेको सावणिमनक स्थल, िग्गा, िमिन, िठ िमरदर, गम्ु बा लगायि सावणिमनक सम्पमत्तकाो
िथयाक
ं सक
ं लन गरी आवश्यकिा अनसु ार सरं क्षण र सम्बद्धणन गनण मवशेर् नीमि अपनार्नेछ ।
➢ नगरपामलका क्षेिमभि रहेको ऐलानी िग्गाको अमभलेमखकरण गनण कायणको थालनी गररनेछ ।
छ) सश
ू ासन िथा सगं ठन र्वकासः
➢ नगर िथा वडा कायाणलयको सगं ठन मवकासका कायणक्रि सिं ालन गरीनेछ ।
➢ वडा िथा नगरपामलकालाई सिू ना प्रमविी िैिी बनार्ने छ ।
➢ सावणिमनक सनु वु ाई, सािामिक पररक्षण िथा सावणिमनक लेखापररक्षण कायणक्रिहरुलाई मनररिरिा मदईनेछ
।
➢ अनगू िन िथा िल्ू यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सिू कसमहिको अनगु िनको ढािा ियार गरर लागू
गररनेछ ।
ु ानी मदने र असक्त, अपांगहरुलाई
➢ सािामिक सरू क्षा भत्ता मविरण प्रणालीलाई प्रत्येक वडािा बैंक िाफण ि भक्त
घरिै पगु ेर मविरण गने व्यवस्था मिलाईने छ ।
➢ पेश्की िथा बेरुिू फछयौट कायणलाई प्राथमिकिा मदई रयनू ीकरण गररने छ ।
यी नीमि िथा कायणक्रिको कायाणरवयनबाट यस नगरपामलकाको सिं द्ध
ृ ी हामसल गनण सहयोग पग्ु ने छ यस
गररिािय सभािा उपमस्थि सम्पणू ण नगर सभा सदस्यज्यहू रुलाई प्रत्येक बँदु ाहरु कायाणरवयनको लामग सबैले आआफ्नो किणब्य िसहुस गरी मवबाद रमहि वािावरणको श्रृिना गनहणु ुनछ
े भरने आशा छ । साथै परमनभणरिालाई त्याग
गदै आफ्नो सिग्र नगरलाई सफलिाको मशखरसम्ि पयु ाणउन रिनात्िक र मक्रयामशल भई लाग्नहु ुने छ भरने मवश्वास
सिेि गदणछु ।
अरत्यिा बिेट िथा योिना ििणिु ा र यो नीमि िथा कायणक्रि ियारीको लामग अहोराि खमटनहु ुने िनप्रमिमनिी
पदामिकारी, सम्पणू ण किणिारी लगायि सझु ाव, सल्लाह प्रदान गनहणु ुने रािनैमिक दलका प्रमिमनिी िथा सिािसेवी,
बमु द्धिीवी, नगरबासी आिा बवु ा, दािु भाई मदमद बमहनी, सिं ारकिी र नागररक सिाि, िानव अमिकारकिी प्रमि
मवशेर् िरयवाद मदन िाहारछु ।
िरयवाद ।
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