महाराजगज
ं नगरपालिकाका उप-प्रमुख ज्यु,
नगरसभाका सम्पुर्ण सदस्य ज्युहरु,
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत ज्यु िगायत उपलस्ित महानुभावहरु,
१)नेपाल पनन नबश्वब्यापी रुपमा फै नलएको कोनभड-१९ को दोश्रो भेररयन्टको कारण अक्रान्त भइरहेको र महामारीका कारण ईत्पन्न
ऄसहज पररनथथनत तथा लकडाईनको नबचमा अज म अनथिक बषि २०७८/०७९ को नननत कायिक्रम र बजेट प्रथततु गनि ईपनथथत
भएको छु । नगरवासीको स:ु थवाथ्य, जीवनरक्षा तथा पानलकाको समग्र अनथिक, सामानजक, संकृनतक, राजनैनतक लगायत जीवनको
सरु क्षाको प्रश्नले मलाइ ऄत्यन्तै गनं भर तल्ु याएको छ । यथतो नबसम पररनथतथीमा बजेट प्रथततु गने ऄवसरका लानग यहााँहरु सबै प्रनत
अभार ब्यक्त गनि चाहन्छु ।
२)सबिप्रथम देश र जनताको ईन्नतीका ननम्ती हाल सम्म अफ्नो जीवन ऄपिण गने ज्ञात अज्ञात शनहदहरु प्रनत भावपणु ि श्रद्धञ्जल
ं ी ऄपिण
गदै चालु अ.ब.मा मृत्यू भएका सम्पणु ि प्रनत हानदिक सम्बेदना ब्यक्त गदिछु ।
३)कोनभड -१९ को कारणले शहादत प्राप्त गनिु भएका सम्पणु ि प्रनत श्रद्धांजली ब्यक्त गदै शोकाकुल पररवारजन प्रनत सम्बेदना प्रकट गदिछु ।
यस नगरपानलकाका कोरोना प्रभानवत नदनदबनहनी तथा दाजभु ाइ प्रनत नशघ्र थवाथ्यलाभको कामना गदिछु ।
४)यस महामारीको रोकथाम, ननयन्रण र ईपचार गदै नगरवासीको नजवन रक्षा गने तफि ईपलब्ध श्रोत, साधन जनशनक्तको ईच्चतम ईपयोग
गदै कायि सम्पादन भैरहेको ब्यहोरा यहााँहरुलाइ ऄवगतै छ । यस अ.ब मा थवाथ्य तफि का नबनभन्न दरबन्दीहरुको पतू ी अइशोलेशन
सेन्टरहरु थथापना,ऄनससजनको ब्यवथथापन, एम्बल
ु ेन्स खररद तथा सञ्चालन जथताकोरोना लनक्षत कायिक्रमहरु सञ्चालन गरे का गयौ।
तथा प्रवानभत सबैलाइ थवाथ्य सरसफाइका सामाग्रीहरु नबतरण गररएको ब्यहोरा सबैलाइ ऄवगत नै छ ।
५)कोनभडको ननयन्रण र ईपचारमा सबै नगरसभा सदथयहरु नगरवासी हरु थवाथ्यकमी, कमिचारी, सरु क्षाकमी, संचारकमी, सफाइकमी
लगायत सबैले पयु ािईनु भएको योगदान तथा नगर कायिपानलका प्रनतको अशा, भरोसा र नबश्वास गनिु भएको माहानदिक धन्यवाद नदन
चाहन्छु ।
६)ऄगामी अ.ब मा उपमेयर घुम्ती मलहिा स्वास््य कायणक्रम सञ्चालन गरी यस पानलकामा रहेका ११ वटै थवाथ्य संथथाबाट हरे क
मनहना कम्तीमा १ पटक गभिवती मनहलाको नभनडयो एससरे (USG) गरी गभिजााँच गने, रक्त ऄल्पता जााँच गने र नदघिरोगी र बृद्ध
अमाहरुको थवाथ्य पररक्षण गरर ईपचार गने, नबशेषज्ञ नचनकत्सक द्धारा नदघिरोगीको थवाथ्य पररक्षण र औषधी नबतरण तथा थवाथ्य
शाखाबाट थवाथ्यकमीहरुलाइ ऄनसाइट कोनचङ(On Site Coaching) सञ्चालन गररनेछ ।
८)नगरवासीको थवाथ्य प्रनत चासो राख्दै नदघि जीवनको लानग रक्तचाप र मधमु हे (सगु र) को ननयनमत पररक्षण घरदैलो मै गरर ननशल्ु क
औषधी ईपलव्ध गराईन स्वास््य जीवनको आिार,हाम्रो मेयरको सरोकार कायिक्रम लाइ थप ब्यवनथथत बनाइ अवश्यक बजेट
नबननयोजन गरे को छु । यस अ.ब मा थप कायिक्रमहरु नबथतार गररनेछ ।
९)नदगो नबकासको लक्ष्यहरु थथाननयकरण सम्बन्धी नीनत तथा कायिक्रम ननमािण गरी कायिन्वयन गररनेछ । साथै अवनधक नबकास योजना
मध्यकानलन खचि संरचना तयार गरी कायिन्वयनमा ल्याइनेछ ।
१०)यस पानलकाको अन्तररक श्रोत कमी रहेको यथाथितालाइ मध्यनजर गदै अन्तररक श्रोतका दर र दयरा सम्बन्धी नबज्ञ समहु बाट
ऄध्ययन गराइ कायिन्वयनमा ल्याइनेछ ।

११)नबकासमा साविजननक ननजी साझेदारी (PPP)को ऄवधारण ऄनरुु प गैर सरकारी सथं था सम्बन्धी नीनत ननमािण गरी लागु गररनेछ ।
१२)सेवा प्रवाह सम्बन्धी नबनभन्न प्रणालीहरु(ईजरु ी पेनटका,ईपभोक्ता सभे,सामानजक पररक्षण, ExitSurvey)ऄपनाइनेछ । सेवा प्रवाहको
मापदण्ड तयार पारी लागु गररनेछ ।
१३)नगर कायि सनमनतको बैठकमा ऄनघल्लो बैठकको सनमक्षा गने प्रणालीलाइ थप प्रभावकारी बनाईदै अन्तररक ननयन्रण प्रणाली
ननदेनशकाको कायिन्वयन गररनेछ ।
१४)क्षमता नबकास योजना ननमािण गरी सो ऄनरुु प कायि गने गराईने नबषयगत शाखामा जनशनक्तको काम कतिब्य ऄनधकार र नजम्मेवारी
सनहतको कायिनबवरण तयार गरी लागु गररनेछ ।
१५)कमिचारीहरुको ईच्च मनोबल कायम गरर सेवा प्रवाहलाइ गनु ासो रनहत बनाईन मौनिक तथा गैरमौनिक प्रोत्साहन गररनेछ ।
कमिचारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौतामा समसामनयक पररमाजािन गरर लागु गररनेछ ।
१६)प्रत्येक वडा कायािलयहरुमा गनु ासो पेनटकाको दथताबेजीकरण र सम्बोधन कायियोजना ननमािण गरी सबै वडा तथा थवाथ्य संथथाहरुमा
लागु गररनेछ ।
१७)नगरवासीको सचु नाको हकलाइ नसरोपर गदै सचु नामा सहज पहुच बढाइनेछ । चौमानसक रुपमा साविजननक सनु वु ाइ गररनेछ ।
महत्वपणु ि सचू ना नबवरण कायािलयको वेबसाइटमा रानखनेछ ।
१८)चालु अ.ब मा एनककृ त घम्ु ती सेवा संचालन गरी जनतालाइ घरदैलोमै सेवा ईपलब्ध गराईनका लागी बजेटको ब्यवथथा गरे को छु ।
१९)न्यानयक सनमनतले सभामा पेश गरे को प्रनतवेदनका अधारमा छररतो न्यायका लागी प्रत्येक वडामा मेलनमलाप के न्ि थथापना गने ,
मेलनमलापकतािहरु सनु चकृ त गने तथा प्रत्येक के न्िमा सयं ोजक ननयक्त
ु ी समेत गरी नगरवासीलाइ न्यायमा पहुच गराइने छ ।
२०)प्रचनलत काननु ऄनसु ार खररद गरुु योजना र बानषिक खररद गरुु योजना ननमािण गरी कायिन्वयनमा ल्याइनेछ । नजन्सी ब्यवथथापनलाइ
प्रनवनधमैरी बनाइनेछ ।
२१)सामानजक सरु क्षा कायिक्रमलाइ नबश्वसननय, भरपदो र पारदशी बनाईदै सामानजक नबकासको ऄनभु नु त गराईन सामानजक सरु क्षा तथा
ब्यनक्तगत घटनादताि सचु ना ब्यथथापनप्रणालीलाइ अत्मसात गदै सबै नकनसमका सामानजक सरु क्षा बाट लाभवनन्तत हुने
नगरवासीहरु(जेष्ठनागररक, जेष्ठनागररक दनलत, एकल मनहला, बालपोषण, लोपईन्मख
ु , ऄपांगता भएका ब्यनक्त)लाइ बैनकङ
प्रणालीमा अबद्ध गरी भत्ता नबतरण गररदै अएकोमा ऄगामी अ.ब. मा थप पारदशी र छररतो बनाइनेछ ।
२२) त्यांक नै नबकासको अधारहो भन्ने मल
ु ममिलाइ ब्यावहाररक रुपमा ईतादै हाम्रा याबध कनठनाइका बावजदु चालु अ.ब बाट शरुु
गररएको ब्यनक्तगत घटनादताि प्रणालीलाइ थप ब्यनथथत बनाइनेछ ।अवश्यकता ऄनसु ार घटनादताि नशनबर,घरदैलो घटनादताि कायिक्रम
सञ्चालन गररनेछ ।
२३) चालु अ.ब मा पानलकाको नबकासको क्षेरमा ईल्लेख्य फडको माने योजना रहेकोमा दोश्रो चरणको महामारीको मार खेप्नु पयो
जसको कारण अपेनक्षत नबकास र अनथिक बृद्धीमा ऄवरोध ईत्पन्न भयो । थवादेश र नबदेशमा कायिरत नगरवासीले रोजगारी गमु ाईनु
पयो ।

उपलस्ित महानुभावहरु,
२४) कृ नष नै हाम्रो पानलकाको अनथिक नबकासको मेरुदण्ड हो ऄनधकांश नगरवासी कृ नष पेशामै रहेको भएता पनन अधनु नकीकरण र
यान्रीकरण नहुदा कृ नष पेशाले ईल्लेख्य प्रगती गनि सके को छै न। कृ नष जीवनमख
ु ी ब्यवसाय बनेको छ । यस क्षेरको सधु ार र ईन्नती
हाम्रो अवश्यकता हो कृ षकहरुलाइ ननवािहमख
ू ीकरण कृ नषबाट व्यावसायीकरण गरी कषकहरु को अनथिक थतरमा सधु र ल्याइ
अत्मननभिर बनाईनकोलानग नबनभन्न कृ नष नबकास कायिक्रमहरु तजमिु ा गरर कायिन्वयन गररनेछ । यसको लानग बजेटको ब्यवथथा
गरे कोछु ।
२५)हाल१४ वाट ऐन १४ वटा कायिनबधी ३ वटा ननयामवली ननमािण भैसके को ब्यहोरा समेत ऄवगत गराईन चाहन्छु। ऄगामी अ.ब मा
अवश्यकता ऄनसु ार नबनभन्न क्षेरगत र नबषयगत नीनत, काननु हरु तजमिु ा गरर कायिन्वयनमा ल्याइनेछ । नबषयगत नीनत तजमिु ाका लानग
कायिदल गठन गरर कायिन्वयनमा ल्याइनेछ ।
नीलतहरु
 भौनतक पवु ािधार नबकासमा साविजननक नीजी साझेदारी
 सडक यातायात गरुु योजना
 बालमैरी तथा ऄपागमं रै ी
 नननमित पवु ािधारको ईपयोग र नदगो ब्यवथथापन
 रानरिय भवन सनं हता र मापदण्ड
 फोहोरमैला ब्यवाथथापन
 छुवाछुत, सामानजक कुररनत, ऄन्ध नबश्वास रोकथाम नीनत
 लैंङनगक नबभेद घरे लु नहसां न्यनु नकरण
 बालश्रम,बालनबवाह, दाइजो नबरुद्ध सनमक्षा
 नबपद ब्यवथथापन
 थथाननय वातावरण ऐन वातावरणमैरी नीनत
 टोलनबकास सथं था गठन तथा पररचालन
 न्यानयक सनमनतको कायि ननमािण
२६)चालु अ.ब मा न्यानयक सनमनतबाट सम्पादन भएका कायिहरुबाट नगरवासीमा छररतो न्याय प्रप्तीको ऄनभु तु ी भएको छ । न्यानयक
सनमनतको कायिलाइ थप प्रभावकारी बनाईन ऄगामी अ.ब. मा न्यानयक सनमनत सम्बन्धी ऐन ननयमहरुमा सश
ं ोधन पररमाजिन र सधु ार
गररनेछ ।
२७)कोनभड-१९ का कारण ईत्पन्न ऄसहज पररनथतथी बाट भनबरयमा खाद्य सक
लाइ
ं ट अईन ननदन कोनभड नबशेष कृ नष कायिक्रम
प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन गनिको लागी १ जना कृ नष ऄनधकृ त छै ठो तहको करारमा पतु ी गररएको छ । ऄगामी बषि नगरवासीहरुलाइ
लनक्षत गरर तरकारी, नबईनबजन, दधु तथा मासु ईत्पादनमा प्रोत्साहन गने कायिक्रमहरु ऄनघ बढाइनेछ । नबदेशबाट फनकि एका
यवु ाहरुलाइ लनक्षत गरर बाझौ जनमन नरहने तफि नबनभन्न कायिक्रमहरु संचालन गरी ईत्पादन बृद्धी
तथा रोजगारीको ऄवसर प्रदान
गररनेछ ।
२८)यस नगरपानलकाले अफ्नो थथापनाकाल देनख ४ बषिको ऄवधीमा नगरवासीको समृद्धी सख
ु र खश
ु ी लाइ मल
ु मन्र बनाईदै नक्रयनशल
भइ अएको ब्यहोरा यहााँहरु सबैलाइ नबनधतै छ । यस ऄवधीमा प्रशासनीक संरचना, कमिचारी ब्यवथथापन, काननु ननमािण, अवनधक

योजना, नननत कायिक्रम रबजेटको कायिन्वयन गदै कृ नष, ईद्योग, सेवा प्रवाह, भौनतक पवु ािधार जथता नबषयगत क्षेरलाइ प्रथनमकता नदइ
कायि सम्पादन गदै अनथिक बृद्धी, पजु ी ननमािण, सविजननक खचि ब्यवथथापन जथता महत्वपणु ि कायिहरु हुदै अएकोमा ऄगामी अ.ब मा
थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
२९)दोश्रो चरणको कोरोना प्रभावले भएको बन्दाबन्दीमा पनी यस पानलकाले भौनतक पवु ािधार तफि ईल्लेख्य प्रगती गरे को छ । कोनभड
रोकथाम र ननयन्रणमा के नन्ित भै खचि ब्यवथथापन भएको छ । यस महामारीबाट नसजिना हुने ऄसर र प्रभाव समेत लाइ अकलन र
नबश्ले शण गदै ऄगामी बषिमा महामारीबाट भएको क्षनतको ब्यवथथापन गदै सामानजक नबकास र अनथिक पनु ःईत्थान गनिु तथा ईत्पादन
र रोजगारी बढाईनु नै हाम्रो प्राथनमक क्षेर बनेको छ ।
३०)अगामी अनथिकको लानग ऄनमु ान गररएको अय , व्यय र नवषयगत रुपमा नवननयोजन गररएको वजेट ननम्न वमोनजम प्रथताव गरे को
छु ।
आलिणक बषण २०७८/०७९ को आय अनुमान
रकम रु हजार मा
नस.न.
शीषिक
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

ऄनमु ाननत ऄल्या
राजथव नेपाल सरकार
नेपाल सरकारबाट सामानीकरण
शसित ऄनदु ान नेपाल सरकार
प्रदेश सरकारबाट सामानीकरण
प्रदेश सरकार राजथव ऄनदु ान
प्रदेश सरकार शसित ऄनदु ान
प्रदेश सरकार समपरु क ऄनदु ान
प्रदेश सरकार नबशेष ऄनदु ान
अन्तररक राजश्व
जम्मा ऄम्दानी

अय नववरण ननशति
ऄनदु ान
००
१०६७०९
१५५९००

अय नववरण शसति
ऄनदु ान

२८४५००
७४१९
९२९३
११५००
२००००
७०००
२००००
२९९३२१

३२३०००

लवषयगत रुपमा सशतण अनुदान समेत लनम्न वमोलजम अनुमालनत वजेट लवलनयोजनको प्रस्ताव गररएकोछ ।
आलिणक वषण २०७८/०७९को अनुमालनत व्यय
रु.हजारमा
नस.न खचि शीषिक
१
२

चालु खचि
मैनचंग फन्ड

कै नफयत

ऄनमु ाननय
ब्यय वजेट
१२२५००
१००००

प्रनतशत

ऄक्षरे पी

४०.९२% बाह्र करोड पनच्चस लाख
३.३४% एक करोड

६२२३२१

३
४
५
६
७
८
९
१०
११

वडा तफि का योजनाहरु
अनथिक नवकास
सामानजक नवकास
खानेपानी तथा सरसफाइ
नसच
ं ाइ पबु ािधार
न्यानयक सनमनत तफि
मनहला वालबानलका ऄपााँग जेष्ठ नागररक तफि
वन, वातावरण तथा नवपद व्यवथथापन
भौनतक पवू ािधार नवकास
जम्मा
शसित ऄनदु ान नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार शसित,समपरु क,नबशेष ऄनदु ान
कुल जम्मा

७७०००
५०५०
४५०००
१५०००
१००००
११००
१७५०
५००
११४२१
२९९३२१
२८४५००
३८५००
६२२३२१

२५.७२%
१.६८%
१५.०३%
५.०५%
३.३४%
०.३७%
०.५८%
०.१६%
३.८१%
१००%

सात करोड सत्तरी लाख
पचास लाख पचास हजार
चार करोड पचास लाख
एक करोड पचास लाख
एक करोड
एघार लाख
सर लाख पचास हजार
पााँच लाख
एक करोड चौध लाख एसकाइस हजार
ईनाननतस करोड नरयानब्बे लाख
एसकाइस हजार मार ।
ऄठ्ठाइस करोड पैतानलस लाख
नतन करोड पचासी लाख
बैसठ्ठी करोड तेइस लाख एसकाइस हजार
मार

उपलस्तित महानुभावहरु,
३२) नगरवासीको समृद्धी, सामानजक र पवु ािधार नबकासमा प्रगती भन्ने मल
ु मन्रलाइ साकार पादै नगरवासी सख
ु र खसु ीमा ऄनभबृद्धी गदै
ऄथितन्रर सामानजक, अनथिक ऄवथथामा परे को प्रनतकुलतालाइ ऄवसरमा बदलल्दै नगरपानलकाले देहायका रणनैनतक अधार क्षेर र
पक्षलाइ प्रथनमकीकरण गदै अ.ब ०७८/०७९को नीनत तथा कायिक्रमको तजमिु ा गररएकोछ ।
क)लदगो तिा आलिणक लबकास
 लदघणकालिन, मध्यकालिन तिा बालषणक योजना
 कृ नष, नगदेवाली, फलफुल तथा पशपु ालन
 घरे लु ईद्यम, साना तथा मझौला ईद्योग
 सहकाररता र साझेदारी
 रोजगारी र ईद्यम नशलता नबकास
ख) सामालजक लबकास
 अधारभतु तथा सामनजक नशक्षा
 अधारभतु थवाथ्य सेवा तथा पोषण
 खानेपानी तथा सरसफाइ
 यवु ा तथा खेलकुद
 नबनभन्न लनक्षत कायिक्रमहरु
ग) पवु ाणिार लबकास
 सडक ननमािण तथा ममित
 भवन तथा सरं चना ननमािण

 नबधतु ीकरण/ननबकरणीय ईजाि
 नसचाइ, कुलो तथा बााँध ननमािण
 ऄनगु मन मल्ु यंकन र पृष्ठपोषण
घ)लबपद् ब्यवस्िापन तिा वातावरर् सरं क्षर्
 कोनभड-१९ को ननयन्रण कायिक्रम
 बाढी, डुबान, अगलागी जथता नबपदका घटनाहरु
 नबपन्न पररवारको संरक्षण तथा राहत
 वातावरण संरक्षण,बृक्षारोपण
 फोहोरमैला ब्यवथथापन
 बातावरणीय थवाथ्य तथा चेतना
ङ) सश
ु ासन तिा सस्ं िागत लबकास
 प्रभावकारी र छररतो सेवा प्रवाह
 सविजाननक ननमािणको गणु थतरीता
 पारदनशिता र ईत्तरदानयत्व
 सविजाननक पररक्षण/सनु वु ाइ
 सचु ना प्रवाह तथा प्रनतवेदन
 गनु ासोको ऄनभलेखीकरण सनु वु ाइ र फछि यौट
प्रथततु नननत तथा कायिक्रमको क्षेरगत नबभाजन देहाय बमोनजम रहेको छ ।
क)लदगो तिा आलिणक लबकास
कृषी सेवा
 कृ नष ईपज तथा कृ नषजन्य ईत्पादनमा अत्मननभिरताका लानग ईद्यमनशलताको प्रवधिन गनि मल,
नबई, नकटनाशक औषधीको
ईपलब्धता, ईत्पानदत बथतक
ु ो भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार ब्यवथथामा सहजीकरण गनि र नसचाइ सनु बधा प्रवधिन गनि अवश्यक
बजेट ब्यवथथा गररनेछ ।
 कृ षकहरुलाइ ननवािहमख
ू ीकरण कृ नष बाट व्यावसायीकरण गरी कषकहरु को अनथिक थतरमा सधु र ल्याइ अत्मननभिर बनाईनकोलानग
नबनभन्न कृ नष नबकास कायिक्रमहरु तजमिु ा गरर कायिन्वयन गररनेछ । यस को लानग बजेटको ब्यवथथा गरे कोछु । नसंचाइ प्रणालीकाको
नवथतार गरर कृ नषमा अत्माननभिर र खाद्यान्न्नको ननयाित गरर कृ षकहरुको अयथतरमा सधु ार हुनेछ ।
 कृ षकहरुलाइ कुनै एक ठाईाँमा लोकनप्रय देनखएका तरकारीको बीईहरु खररद गरी स साना प्याके टमा प्याके जीङ्ग गरे र कृ षकहरुलाइ–
नबतरण गरर कृ षकहरु लाइ कुनै एक थथानमालोकनप्रय भएको च्याई ईत्पादनलाइ त्यससा
् ानको असपासमा जानकारी को लानग
प्रसारण गनि कन्ये च्याईको बीई नबतरण गरर ईत्पादन तथा ईत्पादकत्वमा वृनद्ध हुनेछ ।

 कृ नष पके ट क्षेर , कृ षक समहु कृ नष सहकारी र व्यावसानयक रुपमा तरकारी खेती गदै अएका कृ षकहरु लाइ ईन्नत तथा हाइनिड
तरकारीको बीई नबतरण गरी कृ षकहरु लाइ ननवािहमख
ू ीकरण कृ नष बाट व्यावसानयकरण गरर कृ षकहरुको अनथिक ऄवथसथामा सधु ार
ल्याइ अत्माननभिर बनाइनेछ ।
 कृ नष प्रनवनध हथतानतरण एवं नवथतार गनि तानलमलाइ प्रभावकारी माध्य म बनाईदै कृ नष नवकास कायिक्रममा संलग्न प्रानवनधकहरुको
दक्षता बढाईाँदै लैजानको साथै कृ षक हरुमा ऄन्तरनननहत ज्ञान सीप ऄनभवृद्धी
गनि तानलम संचालन गररनेछ । पानलका नभर का
पके टक्षेर तथा ऄन्य कृ षक समहू तथा ऄगवु ा कृ षकहरुलाइ छोटो समय ऄवनधको कृ षक थतरीय तानलम कृ षकको समथया थलोमा
समाधान गनि समयसापेक्ष नयााँ प्रनवनधहरु कृ षक समक्ष पयु ािईन तानलम कायिक्रम रानखएको छ। सोको लागी बजेट नबननयोजन गरे को छु।
पशु लबकास सेवा
 यस नगरपानलका नभर रहेका नकसानहरुलाइ व्यसानयक भैंसी तथा बाख्रा पालन सम्बनन्ध तानलमहरु सच
ं ालन गरी कृ षकहरुको ज्ञान
क्षमतामा बृनद्ध गरर व्यवसानयक पशु पालन हुनेछ । कृ षकहरुलाइ गणु थतरीय पशु अहारा (वनषिम घााँस तथा पोनषलो दाना) नवतरण गरर
गणु थतररय पशु अहाराको सहज अपनु तिमा सहयोग गररनेछ ।
 पशु थवाथ्य कायिक्रम ऄन्तरगित खोप तथा औषनध खररद कायिक्रम संचालन गरर पशमु ा लाग्ने रोगको जोनखम न्यनु ीकरणमा गदै मत्थय
चनु , नमनरल तथा नभटानमन खररद तथा नवतरण कायिक्रम गरी मत्थय नवकासको लागी नवीनतम ईत्पादन प्रनवनध प्रसारमा ल्याइनेछ ।
 यवु ाहरुलाइ लनक्षत गरर पशपु ंक्षी व्यवसाय ईन्मख
ु बनाईन यवु ा थवरोजगार कायिक्र म माफि त कृ षकहरुलाइ व्यवसायमा थप प्रोत्साहन
गराईन ईत्कृ ष्ट कृ षकप्रोत्साह कायिक्र संचालन गररनेछ । योजना कायिन्वयनको लानग बजेटको ब्वथथा गरे कोछु । िेबीज ननमािण कायिक्रम
संचालन गरी पशहु रुलाइ ननयन्रण गरी औषनध ईपचार गने बंगरु प्रविधन कायिक्रम संचालन गरी मासु ईत्पादनमा बृनद्ध गररनेछ ।
 पानलकाका ११ वटै वडा मा बषिमा कम्ती १ पटक पशु थवाथ्य शीवीर संचालन गरी पशमु ा लाग्ने रोग तथा समथयाको पनहचान गरी
ईपचार तथा रोकथाममा सहयोग पयु ािइनेछ । ईन्नत नश्लको पशहु रु बृनद्धगरी दधु तथा मासु ईत्पालनमा ईल्लेखनीय बृनद्ध गररनेछ ।
सन्देशमल
ु क कायिक्रम सचं ालन गरी कृ षकहरुमा सचु नाको पहुचाँ बढाइनेछ ।
 गोठ सधु ार कायिक्रम संचालन गरी पशक
ु ो ईत्पादन ईत्पादकत्वमा टेवा पु यािईने । बाख्राको खोर सधु ार कायिक्रम संचालन गने, प्रजनन्को
लागी ईन्नत बोका खररद तथा नवतरण कायिक्रम सच
ं ालन गरी बाख्रहरुको नश्ल सधु ार तथा मासु ईत्पादनमा बृनद्ध गरर नगरपानललाइ
मासमु ा अत्मननभिर बनाइनेछ ।
 भु ईपयोग नननत लाइ अत्मसात गदै कृ नष क्षेरको नवकासको लानग बैज्ञाननक र व्यवसानयक खेती प्रणाली ऄवलम्बन
गने तथा
कृ षकलाइ मल, नवईमा ऄनदु ानको व्यवथथा गरी नवषादीको प्रयोगलाइ कम गदै लैजाने नननत ऄवलम्बन गररनेछ ।
 घरे लु तथा साना ईद्योग नवकासलाइ प्रोत्साहन गदै नगरपानलका नभर ईद्योग ग्राम थथापनको लानग पहल गररनेछ ।
 प्रगनतनशल कर प्रणाली ऄनवलम्बन गररनेछ । कर ऄनभलेख प्रणालीलाइ सचु ना प्रनवनधमा अधाररत बनाइ थप ब्यनथथत गदै लनगनेछ ।
 ऄगािननक मौरी पालन व्यवसायलाइ प्रबद्धन गने, तरकारी,मेवा तथा च्याई खेती कायिक्रमलाइ नवशेष जोड नदनेछ ।
 यस नगरपानलकालाइ दग्ु ध ईत्पादनको पके ट क्षेर बनाइ नगरवासीको अनथिक ऄवथथामा सधु ार ल्याईन ईन्नतजातका गाइ तथा
भैसीपालन व्यवसायलाइ प्रवद्धन गदै पशरु ोग ईपचार तथा गोठ सधु ारमा जोड नदआ नेछ ।दग्ु ध व्यवसाय प्रवद्धन गनि दधु डेरी थथापन तथा
सञ्चालनमा नगरपानलकाले अवश्यक सहयोग र साझेदारी गररनेछ ।
 कुखरु ापालन, बाख्रापालन, भेडापालन, माछापालन, बगं रु पालन जथता मासु ईत्पादन गने ब्यवसाय लाइ व्यवनथथत गररनेछ ।
नगरवासीको थवाथ्यलाइ ध्यान नददै मासु पसलको सधु ार गररनेछ । पशु नश्ल सधु ारका कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ ।
 नगरपानलका नभर एईटा नपकननक थपट ननमािण कायि सरुु गररने पयिटनकय क्षेरको रुपमा रहेका मठ , मनन्दर, मदरसा, मथजीदको पवु ािधार
नवकासमा जोड नदआनेछ ।
 सहकारी पसल, सहकारी खेनत लगायत सहकारी ननमािण सञ्चानलत कायिक्रमहरुलाइ टेवा पु यािआनेछ ।

 “थथानीय श्रम , थथानीय रोजगारी ”नीनत ऄनरुु प कृ नष क्षेरका ईत्पादन र ईत्पादकत्व वृनद्धका कायिक्रम ऄनघ बढाआनेछ । कृ नषमा
रोजगारीको नसजिना र अत्मननभिरता वृनद्ध गनि थवदेशी श्रम , सीप र नयााँ प्रनवनधको ऄनधकतम ईपयोगको लानग यवू ाहरुलाि प्रोत्साहन
गदै कृ नष पेशालाइ सम्मानजनक पेशाका रुपमा नवकास गनि ईत्कृ ष्ठ कृ षकहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।
 गआु ठा बाल्ने प्रवृनतलाइ ननरुत्साहन गनि गोठ सधु ार तथा गोठे मल सदपु योगका लानग पशपु ालक कृ षकहरु संगको सहकायिमा गोवर ग्यास
जडानलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।नगरपानलकामा रोजगार सेवा के न्िको थथापना र रोजगार व्यवथथापन सचू ना प्रणाली संचालनमा ल्याइ
श्रनमकहरुको नसप र क्षमताको ईपयोग गनि सहज हुनेगरर ईननहरुको व्यनक्तगत नववरण रहेको श्रम सचू ना बैक थथापना गररनेछ । थथानीय
रोजगार सेवा के न्िले रोजगारदाता र रोजगारको खोनजमा रहेकाहरुको बीच सम्पकि थथापना गरर रोजगारी प्राप्तीमा अवश्यक सहयोग
गनेछ।
 अवथयकता र थथानीय सम्भाव्यताको अधारमा ईत्पादकत्व ऄनभवृनद्ध गदै ठुलो पररमाणमा कृ नष ईपजको बजार र ननयाितको
सम्भावना वढ्नेछ । बेमौसनम तरकारी खेनत , टनेल खेनत, ऄग्र्याननक खेनत गने साना नकसानहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । "एक गाई एक
ईत्पादन "कायिक्रम लागु गररनेछ ।
 नगरपानलकाको ईत्पादनलाइ बजार सम्म पयु ािईन र कृ षकलाइ अनथिक रुपले सम्पन्न बनाईन बजारको सनु ननितता गरा ईना बजार
पवू ािधार नवकासका कायिक्रम सचं ालन गररनेछ । ईत्पादनको अधारमा प्रशोधन ईद्योगको थथापनाको लानग प्रदेशसगं सहकायि गररनेछ ।
 थथानीयतह भीर रहेका बाझो जग्गाहरुको एकीकृ त त्यांक संकलन गरी सोको पणु ि ईपयोगको ब्यवथथा नमलाईन भनु म बैंकको
ऄवधरणा कायिन्वयन गनि सहजीकरण गने ।यथतो कयिलाइ प्रोत्साहन गनि कर सहुनलयत तथा ऄनदु ान लगायतका ब्यवथथा गररनेछ।
 नबदेशबाट फनकि एका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका ब्यक्तीहरुमा रहेका नसपको नबवरण समेत रोजगार सचु ना के न्िमा ऄद्यावनधक
गरी त्यथतो जनशक्तीलाइ थथाननयतह भीर ईपलब्ध हुने ननमािण सेवा,व्यसाय ईद्योग,कृ नष,लगायतका क्षेरका रोगगारदातासंग समन्वय
गरी रोजगारी प्रदान गनि सहजीकरण गनि नमलाइनेछ ।
ख) सामालजक लबकास
स्वास््य,पोषर् तिा सरसफाई
 यस नगरपानलका नभर रहेका थवाथ्य ससंथ् ाहरु माफि त प्रदान गररने अधारभतु थवाथ्य सेवाहरु खोप सेवा , सरु नक्षत मातृत्व तथा
प्रजनन सेवा, पोषण सेवा, ईपचरात्मक सेवा, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सेवा , एच.अआ.भी.सेवा तथा ऄन्य अवथयक थवाथ्य सेवाहरु
प्रदान गनि अवथयक पने औषधी, ईपकरण तथा थवाथ्य सामाग्रीहरुको लागी अवथयक बजेट ब्यबथथा गररनेछ ।
 हाल यस नगरपानलका नभरका ५ वटा थवाथ्य सथं ाबाट २४ घण्टे प्रसतु ी सेवा प्रदान गररदै अएकोमा यस अनथिक बषिमा सबै थवाथ्य
संथथाहरुबाट२४ घण्टे प्रसतु ी सेवा नबथतार गनि अवथयक भौनतक पवू ािधार , जनशनक्त, ईपकरण तथा थवाथ्य सामाग्रीहरुको लागी
अवथयक बजेट ब्यबथथा गररनेछ।
 कोभीड १९ को दोस्रो लहरले प्रभावीत पारीरहेको ऄवथथामा नबश्व थवाथ्य संगठन र थवाथ्य तथा जनसंख्या मन्रालयले कोभीढको
तेस्रो लहर अईने र यसको लागी अवथयक पवू ि तयारी गनि ननदेशन नदए ऄनसु ार यस नगरपानलकामा पनन त्यस महामारीको रोकथाम
ननयन्रण गनि यस रोगबाट संक्रमीत ब्यनक्त हरुको ईपचार एवं ब्यबथथापन गनि अआसोलेसन सेन्टर , बेड, ऄससीजन, अवथयक
औषधीहरुको ब्यबथथापन गनि र सबै नागरीकहरुलाआ कोभीड नबरुद्धको खोप लगाईन अवथयक पहल गररनेछ।
 थवाथ्य सेवा प्रदान गनि अवथयक पवू ािधारहरुमा हाल नेपाल सरकारको मापदण्ड बमोनजम ४ बटा थवाथ्य संथथाहरुमा मार मापदण्ड
ऄनसु ारको भवन रहेको र ऄन्य संथथाहरुको भवन नरहेको हुनाले अगामी अनथिक बषिहरुमा क्रमस सबै थवाथ्य संथथाहरुमा समेत
भवन ननमािण गनि संनघय सरकार , प्रदेस सरकार र ऄन्य संथथाहरुमा अवथयक पहल गररने छ । साथै सबै थवाथ्य संथथाहरुमा क्रमस
प्रयोगशाला सेवा, एम्बल
ु ेन्स सेवा नबथतार गदै लगीने छ ।
 अगामी नअिथक बषि देनख क्रमस सबै थवाथ्य संथथाहरुलाआ प्रनबनध मैरी बनाईन कम्प्यटु र र नेट सेवा प्रदान गरर थवाथ्य कनमहरुलाआ
अवथयक तानलम प्रदान गनि र कम्प्यटु र खररदको लागी अवथयक बजेट नबथतार गररने छ ।

 रक्तचाप, मधमु हे , दम जथता नदघिरोगबाट नपनडत र सधैभरर औषधी खानु पने नबरामीहरुलाआ सधै भरी सबै थवाथ्य संथथाहरुबाट
औषधी ईपलब्ध गराआन अवथयक बजेटको ब्यबथथा गररनेछ।
 मनहलाहरुको पाठे घर झने र सयान्सर हुने जथता समथयाहरुलाआ समयमै पनहचान गरर ईपचार र रोकथाम गनि यस सम्बनन्ध नसनवर राख्न
र जनचेतनामल
ु क कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि अवथयक बजेट ब्यबथथा गररने छ ।
 यस नगरपानलका नभरका गररब नबपन्न पररबारहरुलाआ थवाथ्य सेवा प्रदान गनि थवाथ्य नबमा कायिक्रममा अवद्द गराईने र नतनीहरुले
बझु ाईनु पने नप्रमीयमको अधा रकम यस नगरपानलकाबाट भक्त
ु ानी नदनको लागी अवथयक बजेट ब्यबथथा गररने छ ।
 मनहला थवाथ्य थवयंसेनवका कायिक्रमलाइ थप ब्यनथथत गरी मातृ तथा बाल थवाथ्यमा सकारात्मक प्रभाव पानि हाल पानलकामा
सेवारत जेष्ठ मनहला थवाथ्य थवयसं ेनवकालाइ थप प्रत्साहन स-सम्मान नबदाइ गने कायिक्रम सञ्चान गररनेछ ।
 खोपसेवा, शरु नक्षत मातृत्व तथा प्रजनन सेवा , पोषण सेवा , थवाथ्य तथा सरसफाआ सेवा जथता जनथवाथ्य संग सम्बनन्धत सेवा
सनु बधाहरुलाआ प्रभावकारी बनाईन मनहला थवाथ्य थवयंसेनवकाहरुलाआ पररचालन गनि अवथयक बजेट ब्यबथथा गररने छ ।
 ऄथपताल थवाथ्य चौकी तथा थवाथ्य एकाइबाट प्रदान गररने खोप सेवा ,सरु नक्षत मातृत्व तथा प्रजनन थवाथ्य,पोषण लगायतका
जनथवाथ्य सेवाहरु र ईपचारत्मक सेवाको लानग अवश्यक पने औषधी,ईपकरण तथा थवाथ्य सामाग्रीको लानग अवश्यक बजेट
ब्यवथथा गररनेछ ।
 सामदु ानयक थवाथ्य सेवालाइ नबथतार गदै थवाथ्य अमा समहु को बैठक माफि त मातृ तथा बाल थवाथ्यका सचु कमा पररवतिन
ल्याईन अमा समहु को बैठकमा थवाथ्यकमीको सहभानगता गराइ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 समाबेशी नबकास तथा सामानजक सरु क्षा कायिक्रमहरु सञ्चालन गने, लैनगक
ं नहसाको न्यनू ीकरण , ऄसहाय वगिको संरक्षण , मनहला
बालवानलका, एकल मनहला , ऄपागं ता भएका व्यनक्त , जेष्ठ नागररक र ऄनत नवपन्नहरुको सरं क्षणको लानग लनक्षत कायिक्रमहरु
संचालन गररनेछ ।
 खोपसेवा, सरु नक्षत मातृत्व, प्रजनन थवाथ्य, पोषण जथता जनथवाथ्य सगं सम्बनन्धत अधारभतु सेवा सनु बधालाइ प्रभावकारी बनाईन
मनहला थवाथ्य थवयंसेनवकाहरुलाइ पररचालन गनि अवश्यक ब्यवथथा गररनेछ ।
 बालमैरी थथाननय शासन पद्धती ऄनरुु प बाल समहू गठन र पररचालनमा जोड नदइनेछ तथा बाल नववाह मक्त
ु नगरपानलका घोषणको
लानग अवश्यक पहल गररनेछ । बालबानलका भनाि ऄनभयानलाइ थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 प्रत्येक नागररकलाइ अधारभतु थवाथ्य सेवाको पहुचबाट बनन्चत गररने छै न । थवाथ्य संथथाहरुलाइ व्यथथीत र प्रनवनधयक्त
ु बनाईदै
लनगनेछ । गभिवती तथा २ बषि मनु नका बालबानलकाको पोषणको ऄवथथामा सधु ार ल्याईन अवश्यक कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
 प्राथनमक थवाथ्य के न्िको २४ घण्टे सेवा प्रवाहलाइ ऄझ प्रभावकारी बनाआनेछ । ५० शैयाको ऄथपताल ननमािणको लानग पहल सरुु
गररनेछ ।
 समावेशीकरणको नननत ऄवलम्बन गदै नगरपानलकामा बालवानलका, यवु ा, दनलत, मनहला, ऄपाग, नगर तथा वडा थताररय समन्वय
सनमनत गठन गरर समन्वयत्मक नवकास ननती ऄवलम्बन गररनेछ ।
 थथापना भएको अधारभतू थवाथ्य सेवालाइथप ब्यनथथत बनाइनेछ । थथापना भएका थवाथ्य संथथाको थतरोन्ननत , पवू ािधार नवकास,
जनशनक्त व्यवथथा र सेवाको समतामल
ू क पहुचाँ एवं गणु थतर वृनद्ध गनि थवाथ्य क्षेरको पनु ःसरं चना गररनेछ ।
 नवनभन्न कायिक्रम तथा अयोजनाहरु माफि त समदु ाय थतरका समहू हरुलाइ ईपलव्ध गराएको पाँजू ी रकम र समहू ले गरे को वचत रकमको
लगत ऄध्यावनधक गरी सो रकम रोजगारी नसजिना, अयअजिन र ईत्पादनमल
ू क कायिमा पररचालन गररनेछ ।
लशक्षायुवा तिा खेिकुद
 कोरोना भाआरस (कोनभड १९) नयााँ भेररयन्ट ले ननम्त्याएको ऄसहज पररनथथनतलाइ मध्यनजर गदै शैनक्षक गनतनवनधलाइ ननयनमत
गनि नशक्षा, नवज्ञान तथा प्रनवनध मन्रालयबाट जारी बैकनल्पक नसकाआ सहजीकरण ननदेनशका , २०७७ तथा नवद्यालय संचालन
कायिढााँचा, २०७७ ऄनसु ार नवद्याथीको नसकाआ सहनजकरणका लानग अवश्यक कायिक्रम सच
ं ालन र समन्वय गररनेछ ।

 नवद्यालयबाट प्राप्त वगीकृ त त्याङ्कका नववरणका अधारमा सबै नवद्याथीहरुमा नसकाआ सहजीकरणको पहुचाँ ईपलब्ध
गराआनेछ । यसका लानग भौनतक दरू ीमा बसाआ सनहतको कक्षाकोठा , टेनलनभजन र रे नडयोबाट पाठ प्रसारण , ऄनलाआन ऄफलाआन
नवनधबाट नशक्षण , पररयोजना कायिमा अधाररत पढाआ , टोल पढाआ तथा बालबानलकाहरुका लानग घर–घरमै नसकाआ कुना ,
घरदैलो नसकाआ सहजीकरण अनदजथता वैकनल्पक नशक्षा प्रणालीका नवनवध थवरुपका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
 महाराजगजं नगरपानलका ऄन्तगितका सामदु ानयक नवद्यालयहरुमा नशक्षक ऄभावलाइ पररपनू ति गनि नवगतमा व्यवथथा गररएका
थवयंसेवक नशक्षक तथा बालनवकास के न्िका सहयोगी कायिकतािलाइ ननरन्तरता नदने नीनत नलआनेछ ।
 गणु थतरीय प्रारनम्भक बालनशक्षामा समतामल
ू क पहुचाँ थथानपत गनि प्रारनम्भक बालनशक्षा कायिक्रमको नवथतार गदै लनगनेछ ।
यसैगरी प्रारनम्भक बालनशक्षाका सहजकतािहरूको मनोबललाआि ईच्च राख्न नवगतदेनख प्रदान गररदै अएको प्रोत्साहन
ऄनदु ानलाआि ननरन्तरता नददै ाँ अवश्यकता ऄनसु ार क्षमता ऄनभवृनद्धका कायिक्रमहरु सत्र्चालन गररनेछ ।अधारभतू र माध्यनमक
नवद्यालयका नवद्याथीहरुका लानग तहगत ऄनतररक्त नक्रयाकलापका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि बजेट नबनबयोजन गरे को छु ।
 .सथं थागत नवद्यालयको थथानीय छाता सङ्गठन माफि त् थथानीय अवश्यकताका अधारमा क्षमता नवकासका कायिक्रमहरु
सञ्चालन गररनेछ । ऄपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुका लानग अवश्यकताका अधारमा सहायक सामग्री र स्रोतसामग्रीहरु
नवतरण गने नननत ल्याईनक
ु ा साथै नवद्यालयमा रहेका स्रोतकक्षाहरुको व्यवथथापन र सदृु ढीकरण गररनेछ ।
 जनसख्ं याको बनोट र भौगोनलक ऄवथथासमेतलाआि मध्यनजर गदै नवद्याथी सख्ं या न्यनू भएका र ननजकको दरु ीमा रहेका
नवद्यालयहरूलाआि समायोजन एवम् एकीकरण गनिक
ु ा साथै अवश्यकता ऄनसु ार नशक्षक दरवन्दी नमलान कायिलाआि ऄगानड
बढाआनेछ ।
 सामदु ानयक नवद्यालयहरुको गणु थतर सदृु ढ गनि नवद्यालय व्यवथथापन सनमती र नशक्षक ऄनभभावक संघको क्षमता नवकासका
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।
 महाराजगजं नगरपानलका नभर रहेका ईत्कृ ष्ट सामदु ानयक नवद्यालयहरुमा कायिरत नशक्षक तथा कमिचारीहरुबाट ऄन्य
नवद्यालयहरुमा ऄनभु व अदान प्रदान गने नननतलाइ ऄबलम्बन गररनेछ ।
 नवद्यालयको वानषिक ईत्सवको ऄवसरमा नवद्यालयमा वृक्षारोपण गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।
 सामदु ानयक नवद्यालयहरुलाइ प्रोत्साहन गनि अधारभतू र माध्यनमक तहमा ईत्कृ ष्ट ननतजा हानसल गने नवद्यालयलाइ
नगरपानलकाबाट सम्मान गने कायिक्रम लागु गररनेछ ।
 नशक्षा शाखाबाट ननमािण गररने नगर नशक्षा योजना, शैनक्षक प्रोफाआल, शैनक्षक गणु थतर सधु ार कायियोजनालाइ क्रमश कायािन्वयन
गदै लनगनेछ ।
 बाल नवकास र कक्षा १ मा शत प्रनतशत नवद्याथी भनािको लक्ष्य हानसल गनि वडा नशक्षा सनमनतलाइ नजम्मेवार बनाआनेछ । हरे क
वडाबाट हरे क शैनक्षक वषिको भनाि ऄनभयान शरुु हुनु ऄगावै वडाले ४ वषि र ५ वषि ईमेर पगु क
े ा र ऄन्यरबाट बसाआ सराआ गरी
अएका घरपररवारका नवद्यालय जाने ईमेरका बालबानलकाहरुको नववरण साविजननक गने र ईक्त नववरण नशक्षा शाखा र
नवद्यालयलाइ ईपलब्ध गराईने व्यवथथा लागू गररनेछ।
 ऄपाङ्गता भएका बालबानलका तथा नवशेष संरक्षणको अवश्यकता भएका बालबानलकाहरुलाइ नवद्यालय नशक्षामा ननरन्तर
पहुचाँ प्रदान गनिका लानग समावेशी नशक्षा नीनत नलआनेछ । समावेशी नशक्षाको माध्यमबाट ऄपागं , दनलत, मनु थलम, नपछडा वगि
एवं गररवीको रे खामनु न रहेका बालबानलकाहरुको पनहचान गरी नशक्षाको पहुचाँ पुयािईने नननत ऄवलम्वन गररनेछ ।
 समग्र शैनक्षक गनतनवनधमा सधु ार एवं गणु थतरीयता कायम गनि सामदु ानयक नवद्यालयका प्र.ऄ. संग ननतजा सचू कमा अधाररत
कायिसम्पादन सम्झौता गररनेछ । प्र.ऄ. ले अफु मातहतका प्रत्येक नशक्षकसंग कायिसम्पादन सम्झौता गनिु पनेछ । कायि सम्पादन
सम्झौतालाइ नशक्षकको वृनत नवकाससगं अवद्ध गररनेछ ।
 नगरलाइ साक्षरता घोषणा गनिका लानग संघ संथथाहरुबाट त्यांक संकलन गरर साक्षरता घोषणा ऄनभयानलाइ नतव्रताका साथ
ऄगानड वढाईने साथै १५ वषि देनख ६० वषि ईमेरका सबै प्रौढलाइ साक्षर बनाइ यस नगरलाइ पणू ि साक्षर नगर घोषणा गररनेछ ।

 नगरथतरीय कक्षा ८ को परीक्षालाइ थप व्यवनथथत र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 नशक्षण नसकाआमा सचू ना प्रनवनधको प्रयोगलाआि बढावा नदआ नवप्रवतिनलाआि ऄनं गकार गनि नशक्षकहरूलाआि सचू ना प्रनवनधसाँग
सम्बनन्धत क्षमता नवकासका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
 सामदु ानयक तथा संथथागत नवद्यालयहरुको शैनक्षक गणु थतर सधु ारका लानग कायिरत नशक्षकहरुको क्षमता नवकासका कायिक्रमहरु
ऄगाडी बढाआनेछ ।
 नशक्षा नदवस र बाल नदवसको ऄवसरमा नवनभन्न ऄनतररक्त नक्रयाकलाप संचालन गररनेछ ।
 नगरपानलका नभर प्रानवनधक नशक्षा सचं ालीत नवद्यालयहरुलाइ प्राथनमकता नदआ नशपयक्त
ु यवु ा जनशनक्त नवकास गनि प्रोत्साहीत
गररनेछ ।
 नगरपानलका नभरका सामदु ानयक र संथथागत नवद्यालयमा ऄध्ययनरत नवद्याथीहरु मध्ये ईत्कृ ष्ट नए् ब् ल्याईने नवद्याथीहरुको
लानग सम्मान कायिक्रमको अयोजना गरी प्रोत्साहन थवरुप प्रशसं ापर ईपलब्ध गराआनेछ ।
 प्रधानाध्यापकहरुको अवश्यता ऄनसु ार , बालनवकासका नशक्षकहरुको रैमानसक रुपमा तथा मदरसाहरुको ऄधिवानषिक रुपमा
सनमक्षा बैठक गररनेछ ।
 नवद्यालयहरुमा शैनक्षक व्यवथथापन सचू ना प्रणाली , नवद्यालय सश
ु ासन एवं व्यवथथापनका लानग अवश्यक तानलम संचालन
गररनेछ ।
 नवद्यालयको पठन पाठनको सदृु ढीकरण लगायत समग्र शैनक्षक व्यवथथापनमा सधु ार ल्याईनका लानग कायािन्वयन योग्य नवद्यालय
सधु ार योजना ननमािणको लानग नव.व्य.स , नश.ऄ.सघं , प्र.ऄ.को क्षमता नवकास गने नीनतलाइ ननरन्तरता नदइनेछ ।
 नवद्यालय खाजा कायिक्रमलाइ थप व्यवनथथत र प्रभावकारी बनाआनेछ ।
 सामदु ानयक नवद्यालयका छाराहरुलाइ ननशल्ु क सेनीटरी प्याडको सहज पहुचाँ र ईपलब्धताको व्यवथथा गररनेछ २९. नगरपानलका
नभरका नवद्यालयहरुमा ऄध्यापन गने नशक्षक , नशनक्षका तथा कमिचारीहरुको क्षमता नवकासका लानग तानलमको अयोजना
गररनेछ ।
 नशक्षा नवकासका लानग ऄनतररक्त नक्रयाकलाप, खेलकुद तथा बाल ईद्यान ननमािणका कायिलाइ प्राथनमकता नदइनेछ ।
 शैनक्षक सधु ारका लानग नशक्षक तथा नवद्याथी नवद्यालय समय नभर रहने वातावरण नसजिना गनि ऄनगु मन र ननररक्षण कायिलाइ
थप प्रभावकारी बनाआनेछ ।
 नगर क्षेरमा ननयमसंगत संचालन नभएका नननज नवधालय , तानलम के न्िहरु , कोनचङ सेन्टरहरुलाइ काननु ी दायरामा ल्याइ
प्रभावकारी ननयमनको व्यवथथा नमलाआनेछ ।
 “रारिका लागी खेलकुद , थवाथ्यका लागी खेलकुद , ऄनश
ु ासनका लानग खेलकुद र पनहचानका लानग खेलकुद ” भन्ने
नारालाइ अत्मसाथ गदै रारिपनत रननङनसल्ड , मेयर कप लगायतका नगरथतरीय खेलकुद कायिक्रमलाइ थप व्यवनथथत तवरले
संचालन गररनेछ ।
 सामदु ानयक नवद्यालयको शैनक्षक गणु थतर ऄनभवृनद्दका लानग पवू ािधारको नवकास र नतनीहरूको समनु चत ईपयोगमा जोड नदआनेछ।
यसका लानग नवद्यालयलाआि कायिसम्पादनमा अधाररत ऄनदु ान , नमनू ा नवद्यालय नवकास लगायतका कायिक्रम सञ्चालनमा
ल्याआनेछ ।
 नगरपानलकालाइ पणु ि साक्षार नगरपानलका घोषण गने तथा नशक्षाको औपचाररक सरुु वातको रुपमा रहेको बाल नवकास के न्िको
नशक्षालाइ बाल मैनर, रोचक, ज्ञान बधिक र नमनु ा बनाआने छ । साथै आटा भट्टामा रहेका बालबानलकालाइ नशक्षा थवाथ्यको लानग
अवश्यक कायिक्रम लागु गररनेछ ।
 गररब नवपन्न तथा अनथिक ऄवथथा कमजोर भएका नवद्याथीहरुलाइ शैनक्षक सामाग्रीको व्यवथथा तथा छारबृतीको लानग नननित
कोष थथापन गररनेछ । नवद्यालयहरुको पवु ािधार ननमािण तथा सरसफाइमा नवशेष जोड नदइनेछ ।

मलहिा तिा बािबालिका
 मानवीय मल्ू य र मान्यतालाइ अत्मसात गरी मानव सभ्यता र सथं कृ नतहरुको प्रवधिन गदै , सरल जीवनशैली र पद्घनतको धरातलमा
बालमैरी मानवताको नगर बनाईने लक्ष्यका साथ ऄनभयान तथा कायिक्रमहरु संचालन गररने छ ।
 संनवधानको ममि र भावना ऄनरुु प नगरपानलका क्षेरमा पछाडी परे कमा वगि समदू ायको सशनक्तकरण गदै अनथिक तथा सामानजक
रुपान्तरणका लानग लनक्षत वगि कायिक्रम संचालन गररने छ । सीप तथा क्षमता नवकास तानलम संचालन गरी नगर क्षेरमा ईपलब्ध
रोजगारीका ऄवसरहरुको ईपयोगका लानग सक्षम बनाईने नीनत नलआनेछ ।
 लैंनगक मैरी , बालमैरी , ज्येष्ठ नागररक मैरी र ऄपागमं रै ी नगर बनाईने ऄनभयान संचालन गररने छ ।
 नवपन्न दनलत समदू ायलाइ लनक्षत गरी ईनीहरुको सशनक्तकरण र क्षमता नवकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु नवशेष प्राथनमकताका साथ
संचालन गररने छ ।
 जातीय , लैंनगक, धानमिक, भानषक, सांथकृ नतक जथता सबै नकनसमका सामानजक नवभेदहरुलाइ ननषेध एवं ननरुत्सानहत गररने छ ।
 लैंनगक तथा घरे लु नहसं ा ,यौन शोषण लगायत जोनखममा परे का बालबानलका , ऄपागतं ा, एकल मनहलाहरुलाइ दृनष्टगत गरी ऄवसर र
नहत प्रवधिन सम्बन्धी नवशेष कायिक्रम संचालन गररने छ ।
 मनहला, अनदवासी जनजानत लगायत लनक्षत वगि र समदू ायलाइ सशनक्तकरणको माध्यमबाट मल
ू प्रवाहमा ल्याआने छ ।
 थथाननयतहमा ननमािण गररने भौनतक, सामानजक, अनथिक, शैनक्षक तथा सबै प्रकारका योजनाहरु लैंनगक, ऄपागं र बालमैरी बनाईनका
लानग अवश्यक कायि गररनेछ ।
 परम्परागत पेसा,सीप र व्यवसायलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।
 ६० वषि परू ा गररसके का व्यनक्तहरुलाइ ज्येष्ठ नागररक पररचयपर ईपलब्ध गराआनेछ ।
 बालबानलकाको हक नहतको संरक्षणका लानग बाल ईद्धार कोष थथापना गररनेछ ।
ग) पवु ाणिार लबकास
 अगामी अनथिक बषिको योजना तजमिु ाको क्रममा तत्कानलन ऄल्पकानलन र नदघिकानलन योजना छनौट गरीनेछ ।
 बहुवषे योजनाहरुलाइ अगामी अ.ब. सम्ममा सम्पन्न गररनेछ साथै नहलो (नकचड) मक्त
ु गाईको ऄनभयान ऄन्तरगत ऄधरु ा
योजनाहरुलाइ ननरन्तरता नदइ ननमािण कायि सम्पन्न गररनेछ ।
 नगरथतररय, वडाथतररय र वथतीथतरका सडकको मापदण्ड तोकी लागु गररने तथा नगर थतररय सडक गरुु योजना ननमािण गररनेछ ।
नगरपानलका नभर ररङरोड ननमािण कायि ऄगाडी बढाइनेछ ।
 सेखवु ननया तालको पानीलाइ नसचाइको रुपमा ईपयोग गनि नसचाइ योजनालाइ प्राथनमकता नदआनेछ । नगर क्षेर नभर रहेका ताल
पोखरीहरुको ऄनभलेनखकरण गरर ममित संभार र सन्ु दररकरण गररनेछ । त्यथता ताल पोखरीहरुबाट नकसानहरुलाइ नसचाइको सनु वधा
ईपलव्ध गराआने तथा नसचं ाआको लानग प्रत्येक वाडिहरुमा वोररगं, नडप बोररङ जडान गररनेछ ।
 नगरपानलकाको सबै वडामा रहेका सक
ु ु म्वासीहरुको त्यांक संकलन गरीनमनु ावथती नबकास कायिक्रमको ऄध्ययन गरी यस अनथिक
बषिमा सथतो मल्ु यको नमनु ाघर ननमािण गररनदने कायिको थप पहल गररनेछ ।
 नगरपानलकाको सबै वडामा छप्परमक्त
ु कायिक्रमलाइ थप शनक्रय ब्यवनथथत बनाईने छौ ।
 महाराजगञ्ज खानेपानी अयोजना ममित गरी सञ्चालनको लानग खानेपानी संथथानलाइ हथतान्तरण गने प्रनक्रया ऄनघ बढाइएको
छ।सरसफाइ तथा फोहोर ब्यवथथापनको लानग डनम्पङ साइटको ब्यवथथा गररनेछ मख्ु य सडक तथा बजार क्षेरमा शरुु भएको शौयिबत्ती
जडान कायिलाइ ननरन्तरता नदइनेछ ।नगर सौन्दयिकरण कायिक्रमहरुलाइ थप ब्यबनथथत बनाआनेछ ।
 प्रदेश सरकारसगं को सहकायिमा ननमािणानधन ऄवथथामा रहेको खानेपानी , सरसफाइ तथा थवच्छता योजना तयार गररनेछ साथै एक घर
एक धाराको कायिक्रमलाइ ननरन्तरता नदआनेछ ।

 ठूला पवू ािधार नवकासका कामलाइ ऄनघ वढाईन पवू ािधार नवकास शाखालाइ ऄन्य स्रोतसाधन ईपलव्ध गराआनेछ । ननयनमत
संरचनाबाट संचालन हुन नससने ठुला, जनटल र नवशेष प्रकृ नतका अयोजनाहरुको सम्भाव्यता ऄध्ययन र नडजाआन लगायतको कायिमा
नवज्ञहरुबाट परामशि सेवा नलआनेछ ।
 अनथिक रुपले ऄनत नबपन्न श्रनमक तथा मजदरु लाइ रोजगारी ईपलब्ध गराईना श्रममल
ु क प्रनबनधको प्रयोग गरर कायिन्वयन गररने
अयोजनाहरु छनौटमा प्रथनमकता नदइनेछ ।
 कायिक्रम तथा अयोजनाहरुको कायिलाइ प्रभावकारी बनाईन नबनतय ऄनश
ु ासन कायम गने,ईत्पादननशल तथा रोजगारमल
ु क क्षेरमा
लगानी के नन्ित गररनेछ ।
 नगरपानलका नभर रहेका साविजननक जग्गाहरुको नबवरण सक
ं लन गरर नाप नससा समेत तयार गरी साविजननक नहतको कायिमा ईपयोग
गररनेछ । साविजननक जग्गा र सम्पत्तीको संरक्षण गररनेछ ।
 नबनबध कारणले सम्झौता भइ कायिन्वयनमा रहेका तर सम्पन्न नभएका योजनाहरुलाइ ननरन्तरता नदइनेछ ।नबकास योजनाहरुको
ननरन्तर तथा अवधीक ऄनगु मन मल्ु यांकन गररनेछ ।
घ)लबपद् ब्यवस्िापन तिा वातावरर् संरक्षर्
 यस पानलकाले २ वटा एम्बल
ु ेन्स खररद गरर सञ्चालन गरे को छ । शव बहान, दमकल जथता सेवालाइ चौनबसै घण्टा सञ्चालन हुने
गरर तयारी हालतमा राख्न अवश्यक बजेटको ब्यवथथा गररनेछ।
 नवकास कायिक्रम सञ्चालन गदाि नदगो नवकास नननत ऄवलम्वन गररनेछ । हररयाली प्रवद्धन गने तथा प्राकृ नतक सन्ु दरता कायम गररने
कायिलाइ प्राथनमकता नदइनेछ ।
 नगरपानलका थताररय नवपद प्रनतकायि योजना तयार गरी लागु गररनेछ । नवपद व्यपथथापन कोषमा अवश्यक रकम नवननयोजन गररनेछ ।
 थवच्छ महाराजगञ्ज ऄनभयान सञ्चालन गररनेछ र सरसफाइको लानग एईटा छुटै कोष थथापना गररनेछ ।साविजननक थथानमा
बृक्षारोपण गरी सरं क्षण गने नननत नलआनेछ तथा बेलनदी तथा बाणगगं ा नदी ननयन्रण तथा व्यवथथापनको लानग अवश्यक पहल
गररनेछ ।
 नगरपानलकालाइ पणु ि सरसफाइ तफि ऄग्रसर गररनेछ । फोहार ईत्पादनलाइ न्यनु नकरण गने र ईत्पानदत फोहोरलाइ बनगिकरण गरी पनु ं
प्रयोगमा जोड नदआनेछ । फोहोरमैला ब्यवथथापनको लानग डनम्पङ साइड ननमािणखो कायि शरुु गररनेछ ।
 नबनभन्न नकनसमको महामारी रोकथामका लानग ऄपनाईनपु ने थवाथ्य सजगताका व्यवथथाहरुको पालना गने गराईनेछ , संक्रमणको
पररक्षणको दायरा वढाईने छ , औषधी ईपकरण र थवाथ्यकनमिहरुको पररचालनलाइ सघन वनाआ यस महामारीबाट नगरवासी लाइ
सरु नक्षत बनाइनेछ ।
 प्लानष्टकजन्य पदाथिहरुको ईपयोनगतालाइ ननरुत्सानहत गदै वाताबरणीय प्रदषु ण कमहुने वथतक
ु ो ईत्पादन तथा प्रयोग गनि प्रेररत गररनेछ ।
प्रयोग भएको वथतहु रुको पनु ः प्रयोगका लानग एकीकृ त फोहरमैला प्रशोधन के न्िको सम्भाव्यता ऄध्ययन तथा ननमािण कायि ऄनघ
वढाआनेछ ।
 कोनभड -१९मा थथाननय तहमा खनटने थवाथ्यकमी तथा जनशक्तीलाइ थवाथ्य सरु क्षा सामाग्री (माथक, पञ्जा, सेननटाइजर, नपनपइ)
हरुको अभाव नहुने गरर बजेट ब्यवथथा गररनेछ ।
 कोनभड १९ का कारण नबद्याथी, गभािवती मनहला, जेष्ठ नागररक, ऄपांगता भएका ब्यक्ती नडप्रेशनमा रहेका ब्यक्ती तथा मनोसामानजक
परामशि अवश्यक पने ब्यक्तीहरुलाइ मनोपरामशि सेवा ईपललब्ध गराईने कायिक्रम सञ्चालन गनि अवश्यक बजेटको ब्यवथथा गररनेछ
।
 कोनभड-१९ बहेकका नबपदह् रुको रोकथाम तथा न्यनु ीकरणको लानग पवु ति यारी, प्रनतकायि र पल
ु ािभका कायिक्रम सञ्चालन गनि थथाननय
नबपद ब्यवथथापन कोषमा अवश्यक बजेटको ब्यवथथा गररने छ ।
 पवु ािधार नबकासका नक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाि नबपद जोनखम सवं दे नशलतालाइ के न्दरनबन्दमु ा राखी कायिन्वयन गनि सघाई पग्ु ने
गरी नडजाइन तथा इष्टीमेट गररने ब्वथथा गररनेछ ।

ङ) सुशासन तिा संस्िागत लवकास
 कायिपानलकाको कायािलय, वडा कायिलाय तथा नबषयगत शाखा का एकाइको सेवा प्रवाहलाइ सचु ना प्रनबनध मैरी बनाईन दै लनगएको
छ । सचु ना प्रनबधीलाइ थप ब्यवनथथत बनाइ अवश्यक बजेट ब्यवथथा गररनेछ । जनतालाइ छररतो र पारदनशि तररकाले सेवा सनु बधा
ईपलब्ध गराइनेछ ।
 सेवा मैरी संरचना तथा सेवाग्राही मैरी व्यवहार माफि त गणु थतररय सेवा प्रवाहलाइ मल
लेखा
ु मन्रका रुपमा ऄवलम्बन गररनेछ ।
प्रणालीलाइ ऄनलाइन माफि त सञ्चालन गररएको छ भने योजना प्रणालीलाआ सफ्टवेयरमा अधाररत गनि अवश्यक व्यवथथा
नमलाइनेछ ।
 नगरपानलका क्षेर ऄन्तिगत पने सरु क्षा ननकायहरुलाइ अवश्यक ब्यवथथापन गनि बजेट ब्यवथथापन गरे को छु । जस बाट समदु ाय प्रहारी
साझेदारी जथता कायिक्रमको कायिन्वयन,सरु क्षा कायािलयहरुका ममित सधु ार, भतु पवु ि नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका संथथाहरुलाइ
नबनभन्न सहयोग गररनेछ । यसले सरु क्षा ननकायहरुमा र नगरवासीहरुका समन्वय कायम गरी नगरको सरु क्षा ब्यवथथापनमा सहयोग हुने
नबश्वास नलएको छु ।
 भ्रष्टाचार जन्य नक्रयाकलाप प्रनतशन्ु य शहननशलताको ऄवधारणा माफि त सश
ु ासनको प्रत्याभतु ी प्रदान गरीनेछ ।
 पानलका नभरको सम्पणु ि नबवरण संकलन भइसकोले अगामी अनथिक बषि नभर नगरपानलकाको नगर प्रोफाइल तयार गररनेछ ।
 नगरपानलका नभरका साविजननक ननकायबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा काम कावािहीको मल्ु याकंन गरी दण्ड र परु थकारको
व्यवथथा गररनेछ ।
 भवन नरहेको वडा कायािलयहरुको भवन ननमािणको लानग जग्गा प्राप्ती तथा भवन ननमािणको प्रनक्रया ऄगाडी बढाआनेछ ।
 ननवािनचत जनप्रनतननधी, सेवा प्रदायक कमिचारी तथा अम जनताको क्षमता नवकास सम्बन्धी नवनवध कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।
 नवषयगत कायािलयका कमिचारीहरुलाइ सम्बनन्धत क्षेरको दक्षता ऄनभबृद्धीका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । कमिचारीहरुलाइ प्रोत्साहन
गररनेछ ।
 कमिचारी कल्याणकारी कोषको थथापना गररनेछ । सो कोषमा नगरपानलकाले ऄनदु ान रकम ईपलब्ध गराईनेछ।
कमिचारीहरुको
तफि बाट पनन नननित योगदान गदै कमिचारीका लानग नबनभन्न कल्याणकारी कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
 नगरवासी बेरोजगार नशनक्षत यवु ालाइ सरकारी सेवामा अकनषित गनिको लानग लोकसेवा पररक्षा तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गररनेछ।
यसबाट नशनक्षत बेरोजगारी न्यनु नकरण गनि योगदान पग्ु नेछ ।
 घर नससा पास , परु ाना घरको ऄनभलेनखकरण गने कायिलाइ शरुु भइसके को छ अगामी अनथिक बषिबाट थप ब्यवनथथत गरर सचु ारु
गररनेछ ।
 अगामी अनथिक बषिमा थफ नगर प्रहरीको दरबन्दी थवीकृ त गरी नगर प्रहरीको व्यवथथा गररनेछ ।
 मनहला थवाथ्य थवयंमसेनवकालाइ प्रोत्साहन तथा क्षमता ऄनभबृद्धी का कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
 कुनै पनन योजना सञ्चालनमा पेश्की ईपलब्ध गराइने छै न ।
 न्यानयक सनमनतलाइ पवु ािधार तथा प्रनवनध मैरी बनाइ नछटो छररतो न्याय सम्पादन गने वातावरण श्रृजना गररनेछ । अवश्यक
जनशक्तीको लानग पहल गररनेछ ।
 प्रानवनधक जनशनक्तको ऄभाव हटाईन नगरवासीलाइ प्रानवनधक तथा व्यवसानयक नशक्षा तफि अकनषित गररनेछ । साथै सचू ना
प्रनवनधको पहुचाँ वढाईन सामदु ानयक माध्यनमक नवद्यालयमा आन्टरनेटको व्यवथथा गररनेछ ।
 कर र गैरकर राजथवमा पनि ससने ऄसरलाइ ऄक
ं लन गरर अन्तररक अय ऄनमु ानलाइ सके सम्म यथाथिपरक बनाइनेछ । सेवा प्रवाहको
लानग अवश्यक पने न्यनु तम प्रशासननक खचिको लानग बजेट नबननयोजन गरर प्रशासननक संरचना र कायिलाइ नमत्यब्यी बनाईन
ऄनत्ु पादक खचिहरु कटौती गदै लनगने छ ।

 बतिमान ऄसहज पररथथीतीको सामना गनि तत्तकानलन अवश्यकता पनहचान भएका प्रथानमकता प्राप्त क्षेरमा परे का कृ याकलापहरुको
कायिन्वयन गनि ननजी क्षेर, नगरपानलका नभर कायिरत गैरसरकारी संथथा सहकारी संथथा तथा थथाननय सामदु ानयक संथथाहरुलाइ
सहभागी बनाईदै पररपरु क भनु मका नदइनेछ ।
३३)नगरपानलकाले राजनननतक, सामानजक, अनथिक ईपलब्धीहरुलाइ संरक्षण गदै थप ईन्नत बनाईने, सम्मान रथवानभमान बृद्धी गने, ऄन्य
थथाननय सरकारहरु, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार सगं को सम्बन्ध सदृु ढ बनाईनदै कोनभड १९ को रोकथाम तथा ननयन्रण गने महामारी
प्रभानवत क्षेरको सामानजक अनथिक नबकास गने ऄठोटको साथ अ.ब ०७८/७९ को नननत तथा कायिक्रम प्रथताव गरे को छ ।
३४)प्रथतानवत नननत तथा कायिक्रमको सफल कायिन्वयन बाट ईच्चथतरको अनथिक बृद्धी हानसल भइ नगरवासीको अनथिक सामानजक
क्षेरमा थतरोन्नती हुनेछ । सामानजक न्याय सनहतको प्रभावकारी सेवा प्रवाह गदै सश
ु ासन हानसल गररनेछ ।
३५)ऄन्त्यमा, नगरपानलकाको समग्र नबकास प्रयासमा योगदान गने राजनैनतक दल, ननवािनचत जनप्रनतननधीहरु, रारिसेवक, नननज सहकारी
तथा सामदु ानयक क्षेर, संघसंथथाहरु, श्रनमक वगि,नागररक समाज, अम सञ्चार जगत लगायत सम्पणु ि नगरवासी नदनदबनहनी तथा
दाजभु ाइहरुलाइ हानदिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । हाम्रो नबकास ऄनभयानमा सहयोग पयु ािईने नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,थथाननय
तहहरु,नजल्ला नथथत कायािलयहरु नगरवासी नदनदबनहनी तथा दाजभु ाइहरु र सरोकारवाला सबै ब्यक्ती तथा संथथाहरुलाइ हानदिक
धन्यवाद नदन चाहन्छु ।
िन्यवाद ।
ऄब्दल
ु कलाम
नगर प्रमख
ु

नमनत: २०७८ ऄसार १० गते

