घोयाही उऩ-भहानगयऩालरका
सातौँ नगय सबा

नीलत तथा कामयक्रभ
(आ.व. २०७७/०७८)

घोयाही उऩ-भहानगयऩालरका

नगय कामयऩालरकाको कामायरम
५ नॊ. प्रदे श, नेऩार, दाङ

नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,
1. नोफेर कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) फाट ववश्व आक्रान्त बएको जवटर
ऩरयस्स्थलतभा घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको आलथयक वषय २०७७-०७८ को

नीलत तथा कामयक्रभ मस गरयभाभम सातौ नगय सबा सभऺ प्रस्तुत गरययहॉदा

नगयवासीको जीवन सुयऺाको प्रश्नरे अत्मन्त गम्बीय फनाएको छ।स्थानीम
ु
सयकाय य नगयवासीको सॊ मक्त
ऩहरकदभीभा मस भहाभायीफाट उत्ऩन्न हुने
सङ्कटदे स्ि ऩाय ऩाइन्छ बन्ने ववश्वास लरएको छु ।

2. मस अवसयभा सवयप्रथभ रोकतन्रको फहारी, नागरयक अलधकायको स्थाऩना,
स्वतन्रताको उऩबोग य सभाजको आभूर ऩरयवतयनका रालग आफ्नो अभूल्म

जीवन उत्सगय गनुय हुने ऻात अऻात शवहदहरुप्रलत उच्च श्रद्धाका साथ बावऩूणय
श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछु।घाइते मोद्धाहरु तथा फेऩत्ता नागरयकहरु प्रलत उच्च
ु को याजनीलतराई सॊ घीम रोकतास्न्रक गणतन्रको
सम्भान प्रकट गदयछु। भुरक

मस स्वरुऩभा ल्माउन भहत्वऩूणय मोगदान गनुह
य न
ु े सम्ऩूणय अग्रज मोद्धाहरुभा
हार्दयक सम्भान व्मक्त गदय छु ।

3. नगय स्थाऩना कारदे स्ि नगय लनभायणको ववलबन्न सभमभा नेतत्ृ व गनुह
य न
ु े सफै

अग्रज व्मस्क्तत्वहरु प्रलत उच्च सम्भान व्मक्त गदै उहाॉहरुरे ऩुमायउनु बएको
मोगदानको स्भयण गनय चाहन्छु ।

4. कोलबड-१९ भाहाभायीका कायण ववश्वभा नै भानव जालतभालथ अत्मन्त अप्ठ्यायो
ऩरयस्स्थलतको सृजना बएको छ।कल्ऩना बन्दा वावहयको मस भाहाभायी ववरुद्ध

रड्न हाम्रा स्वास््म सेवा सुववधा अऩमायप्त यहे को अवस्थाभा ववश्वभा रािौं
भालनसहरु प्रबाववत बै सॊ क्रभणवाट रािौं भालनसहरुरे ज्मान गुभाउनु ऩये को

छ।मस भाहाभायीवाट दे श ववदे शभा ज्मान गुभाउने नेऩारीहरु प्रलत हार्दयक
श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गनय चाहन्छु साथै उऩचायभा यहे का सम्ऩूणय दाजुबाई तथा र्दर्द
ववहनीहरुको स्शघ्र स्वास््म राबको काभना गदयछु ।

5. नगयभा अवस्स्थत गरयफ, असहाम तथा ववऩन्न ऩरयवाय, दै लनक कभाइ गरय
जीवन माऩन गने व्मस्क्त तथा फन्दाफस्न्द य कोलबड १९ रे लनम्त्माएका अन्म
कायणरे

योजगायी

गुभाएका

व्मस्क्तहरुराई

रस्ऺत

गरय

याहत

उऩरब्ध

गयाइएको छ । साथै कोलबड-१९ को योकथाभ य लनमन्रणका रालग नेऩार
सयकायरे घोषणा गये को फन्दाफस्न्द तथा साभास्जक दुयीको ऩूणय ऩारना गनुह
य न
ु े
सम्ऩूणय नगयवासीहरु प्रलत आबाय व्मक्त गनय चाहन्छु ।फन्दाफस्न्दको असहज
ऩरयस्स्थलत

फीच

उऩभहानगयऩालरकारे

योजगायी

रगामत

ववलबन्न

काभको

लसरलसराभा लभर याष्ड बायत गएका नेऩारीहरु भध्मे नेऩार बायतको लसभा

सम्भ आइऩुग्नु बएका नगयवासीहरुराई ल्माई ८७ वटा क्वाये न्टाइनभा याख्ने
व्मवस्था लभराउनुका साथै अन्म नागरयकहरुराई सम्वस्न्धत स्जल्राभा ऩठाउने

व्मवस्था लभराइएको छ । घोयाही १० अभयाईभा १५० फेड ऺभता बएको
आइसोरेसन

वाडय

सॊ चारनभा

ल्माइएको

छ

।

आइसोरेसन

वाडयको

सॊ चारनफाट कोलबड १९ फाट प्रबाववत नगयवासीको उऩचायभा थऩ सहज हुने
ववश्वास

लरएको

छु

।

मस

कामयभा

अहोयार

िवटनुहन
ु े

स्चवकत्सक,

स्वास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ, सयसपाईकभॉ तथा व्मवस्थाऩन कामयभा सॊ रग्न सफै

याजनीलतक दर, लनस्ज ऺेर, साभुदावमक सॊ घ सॊ स्था, सॊ चाय ऺेर, जनप्रलतलनलध,

याष्ड सेवक कभयचायी रगामत सम्ऩूणय नगयवासीहरु प्रलत हार्दयक धन्मवाद व्मक्त
गदयछु।

6. कोलबड -१९ भहाभायी योकथाभ, लनमन्रण तथा उऩचायका रालग कोयोना

प्रलतकामय कोष स्थाऩना बई हार सम्भ रु. ६५९५९११|०० जम्भा बएको

जानकायी गयाउॊ दछु । भहाभायी योकथाभ, लनमन्रण, उऩचाय य याहत सॊ करन

एवॊ ववतयण कामयभा सहमोग गनुह
य न
ु े सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकाय, जनप्रलतलनलध,

याजनीलतक दर, सहमोगी दाता व्मस्क्त, लनस्ज तथा व्मावसावमक ऺेर, गैय
सयकायी ऺेर, सॊ चाय जगत य कोयोना प्रलतकामय कोषभा यकभ उऩरब्ध गयाउने

प्रदे श सयकाय ५ नॊ. प्रदे श फुटवर, घोयाही उऩभहानगयऩालरका नगय
कामयऩालरकाको कामायरम, नगयका कभयचायी तथा स्शऺक, नेऩारी काॊग्रस
े ऺेर
नॊ. १ दाङ, भदन बण्डायी कृवष प्राववलधक स्शऺारम घोयाही १७ दाङ,

याप्ती सेवा सॊ घ घोयाही, ऩाण्डवेश्वय भस्न्दय व्मवस्थाऩन सलभलत धनाय, नायामण

प्रसाद अलधकायी घोयाही-१७, शुबरक्ष्भी फचत तथा ऋण सहकायी सॊ स्था
गुरुवागाउॉ, यावष्डम फास्णज्म फैंक घोयाही, ववजम रघुववत्तीम सॊ स्था लर,
भाध्मलभक ववद्यारम यझेना, स्वावरम्फन रघु ववत्तीम सॊ स्था लर. घोयाही,

स्वावरम्फन रघु ववत्तीम सॊ स्था लर. नायामणऩुय, आशा रघुववत्त ववत्तीम सॊ स्था
घोयाही ४, अऩाॊग भानव अलधकाय एवॊ सयोकाय भॊ च नेऩार, लडबाइन मुथ
क्रफ घोयाही, ऩद्मोदम ऩस्ब्रक नभुना उ.भा.वव, सफैराई धन्मवाद र्दन
चाहन्छु ।

7. कोलबड -१९ भहाभायीका कायण उत्ऩन्न ऩरयस्स्थलतरे सावयजलनक सेवा प्रवाह,
ववकास

लनभायणका

कामय,

लनमलभत

रुऩभा

सॊ चारन

गनुऩ
य ने

आमोजनाहरु

सॊ चारनभा अऩेऺाकृत गलत र्दन सवकएको छै न। सेवा भुरक, उत्ऩादन भुरक,

औद्योलगक तथा व्माऩारयक ऺेर साथै ऩमयटन ऺेर सभेतभा गम्बीय असय ऩुगेको
छ ।

नगय सबाका सदस्मज्मूहरु
8. स्थानीम तहको लनवायचन बएको करयफ ३ फषय ऩुया हुॉदैछ।मस अवलधभा
सावयजलनक प्रशासनको कामय सॊ स्कृलतभा सुधाय ल्माई सुशासन कामभ गनय य

जवापदे ही वववहन स्स्थलत अन्त्म गनय आवश्मक नीलतगत कानूनी य सॊ स्थागत

सुधाय अस्घ फढाइएको छ ।हारसम्भ आइऩुग्दा ववलबन्न ऺेरगत ५५ वटा
कानूनहरु

लनभायण

बएका

छन्।

कानून

लनभायणको

मस

उऩरस्ब्धरे

उऩभहानगयऩालरकाको सॊ यचनागत, सॊ स्थागत तथा प्रवक्रमागत ववकासभा टे वा
ऩुगेको अनुबलू त गये को छु ।

9. घोयाही उऩभहानगयको वस्तुगत वववयण ऩाश्वय स्चर लनभायण बएको छ ।

एवककृत शहयी ववकास मोजना लनभायणको चयणभा छ । IUDP को
लनभायणफाट नगयलबर गरयने हये क ववकासका वक्रमाकराऩहरु आवश्मकता एवॊ
प्राथलभकताको आधायभा चयणवद्ध रुऩभा सम्ऩन्न बै सफै ऺेरको र्दगो एवॊ
सन्तुलरत ववकासभा टे वा ऩुग्ने ववश्वास लरएको छु ।

10. चारु आ.व. ०७६/०७७ भा १३ वक.भी. सडक कारोऩरे, ५ वक.लभ.
सडक ग्राबेर, २१ वक.भी. नमाॉ सडक िोल्ने कामय, ५ वक.भी. सडक भभयत,

७ वटा नमाॉ सडक लनभायण, ११ वटा सावयजलनक बवन लनभायण, ९ वटा थऩ
नमाॉ लसॊ चाई सम्वन्धी सॊ यचनाहरु, ८ वटा थऩ जराशम लनभायण, १८ वटा
िानेऩानी लडऩ फोरयङ आमोजनाहरु लनभायणालधन अवस्थाभा छन । बवन तपय,

नगय स्शऺा तपय ११ वटा, तयाई भधेश तपय ३ वटा बवन, सॊ घीम
सयकायफाट सशतय ५ वटा बवन, आधायबूत स्वास््म केन्र ७ वटा गरय जम्भा
२६ वटा बवन लनभायण य वडा न. १, वडा नॊ.१८ य वडा नॊ. १९ का वडा
कामायरम बवन लनभायण सम्वस्न्ध काभ सम्ऩन्न बएका छन ।

11. लसॊ चाई सुलफधाफाट फस्न्चत कृवष ऺेरभा लसॊ चाई ऩुमायउने उद्देश्मका साथ ३
वटा लडऩ फोरयङ लनभायण, १ वटा लरफ्ट लसॊ चाई आमोजना, १ वटा स्मारो
ट्युफ वेर आमोजना लनभायणालधन अवस्थाभा छन।

12. ववद्युतीम सुशासनको अवधायणा अनुसाय सफै भहाशािा, शािा एवॊ वडा
कामायरमफाट प्रवाह गरयने सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववलधभा आधारयत फनाइएको
छ।

13. गल्ने पोहय व्मवस्थाऩन गनय नेऩार उजाय, ववकास कम्ऩनी प्रा.लर. य घोयाही

उऩभहानगयऩालरका ववच वामोग्मास प्ठ्रान्ट लनभायणका रालग सम्झौता बई चारु
आ.व.भा सम्ऩन गने रक्ष्म यहेकोभा फन्दाफन्दीको मस अवलधभा लनभायण
कामयभा ऩये को असयका कायण सम्ऩन्न हुने अवलध केवह थऩ हुने दे स्िएको छ।

14. प्रदे श सयकायको सभेत रगानीभा सम्ऩन्न हुने नगयको भहत्वऩूणय मोजनाको

रुऩभा यहे को नेररार अबागी स्भृलत यङ्गशारको लड.वऩ.आय लनभायण कामय
अगाडी फढे को छ बने फधशारा, साॊस्कृलतक सॊ ग्राहरम एवॊ रिन ऩाकय
लनभायणालधन अवस्थाभा छन।

15. वडा नॊ. १,३,६,९,११,१४, य १७ भा थऩ आधायबूत स्वास््म इकाई

लनभायणाधीन आवस्थाभा छन। चारु आलथयक वषयभा स्वास््म सॊ स्थाको थऩ
लनभायणरे नागरयकको आधायबूत स्वास््म सेवा लन:शुल्क प्राप्त गने सॊ वैधालनक
अलधकायको व्मवहायभै प्रत्माबूती बएको छ।

16. सभाजभा हुने वववाद, भनभुटाव, झै झगडा, रेनदे न, ऩारयवारयक करह आर्द
सभस्माहरुराई दुईऩऺीम छरपर

य भेरलभराऩको भाध्मभफाट वववाद

सभाधान गनय न्मावमक सलभलतभा गत आ.व.भा १२६ य चारु आ.व.भा १४७
गरय जम्भा २७३ वववादका भुद्धाहरु भध्मे ११७ वटा पर्छ्यौट बइ

नागरयकभा लछटो न्मामको लसद्धान्त अनुसाय दुफै ऩऺको स्जत-स्जत अवस्थाभा
न्माम प्राप्त हुन्छ बन्ने ववश्वास फढे को छ ।

17. नगयको घोयाही चोकदे स्ि कटु वा िोरा सम्भको लग्रन फेल्ट ऺेरभा सडक
फत्ती, तायवाय तथा वृऺायोऩण गने कामय सम्ऩन्न बएको

छ ।साथै नवरऩुयभा

लग्रन फेल्ट ऺेरभा तायवाय तथा वृऺायोऩण सुरुवात बएको छ ।

मस

आमोजनाको लनभायणफाट नगयको सौन्दमय एवॊ हरयमारी प्रवद्धयनभा ववशेष टे वा

ऩुगेको छ । वेवारयसे चौऩामा व्मवस्थाऩन गने कामय सपरताऩूवक
य
सम्ऩन्न
बएको छ ।

18. लनरसागय सेवा आश्रभ, लससहलनमा य प्रेयणाका रालग अलबमान नेऩारको
सहमोगभा सडक भानव भुक्त नगय घोषणा गने कामयक्रभ सुरुवात बएको छ।

उऩमुक्त
य
भूख्म भूख्म उऩरब्धी एवॊ ऩृष्ठबूलभ सभेतराइ भध्मनजय गदै अफ भ
आगाभी

आ.व.

२०७७/०७८

को वावषयक

गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्तुत गदयछु।

नीलत तथा कामयक्रभ मस

19. आगाभी आ.व.को नीलत तथा कामयक्रभ कोलबड १९ व्मवस्थाऩना, स्वास््म
ऺेरको सवरीकयण, कृवष तथा ऩशु ववकास कामयक्रभ, शैस्ऺक वक्रमाकराऩको
लनमलभतता य व्मवस्थाऩन, श्रभ फैंक तथा बूलभ फैंक स्थाऩना भापयत योजगायी

सृजना गने य आमोजना फैंक तमाय गयी सॊ चारनभा ल्माउने तपय भूख्म रुऩभा
केस्न्रत यहे को छ ।

नगय सबा सदस्मज्मुहरु:
20. कोलबड -१९ सॊ क्रभण योकथाभ तथा लनमन्रणभा सपरता हालसर गनय
स्वास््म उऩकयण तथा औषधी आऩूलतयको उस्चत व्मवस्था लभराइनेछ ।
क्वाये न्टाइन व्मवस्थाऩन, स्वास््म

ऩरयऺण तथा थऩ आइसोरेसन वाडयको

स्थाऩना गयी उऩचायको सभुस्चत प्रवन्ध लभराइने छ।योग प्रलतयोधी ऺभता
ववकास गरयनुका साथै भनोऩयाभशय सॊ ग सम्वस्न्धत कामयक्रभहरु सॊ चारन
गरयनेछ।

21. सॊ घ सयकायको सहकामयभा उऩभहानगयऩालरकास्तयीम अस्ऩतार स्थाऩना
गरयनेछ। एक वडा एक स्वास््म सॊ स्थाको लनलत अनुरुऩ प्रत्मेक वडाभा यहे का

स्वास््म सॊ स्थाहरुको सवरीकयण सुदृवढकयण एवॊ बौलतक ऩूवायधाय ववकासभा
ववशेष जोड र्दइनेछ।

22. उऩभहानगयवासी ववशेष गये य लसकरसेर एनेलभमा, थाल्सेलभमा य प्रसुती
सेवाका ववयाभीहरुका रालग यगत लन:शुल्क प्रदान गनय नगय प्रभुि यक्त सॊ चाय
सेवाराई लनयन्तयता र्दईनेछ ।

ु े
23. आभा य स्शशुको जीवन यऺाको रालग उऩप्रभुि आभा स्शशु सुयऺा िुरक
फचत कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ। लनमलभत गबय जाॉच य स्वास््म
सॊ स्थाभा सुत्केयी गयाउन सुयस्ऺत सुत्केयी अलबमान सॊ चारन गरयनुका साथै

ु े फचत कामयक्रभ
सुयस्ऺत सुत्केयी अलबमानराई प्रोत्सावहत गनय आभा िुरक
भापयत प्रसुती अवस्थाभा रु.१०००|०० उऩरब्ध गयाइनेछ ।

24. नगयवासीको आऩतकारीन स्वास््म सेवाभा सहज ऩहुॉचका रालग एम्फुरेन्स
तथा नगय ऺेरभा शव व्मवस्थाऩनका रालग शववाहन िरयद गरयनेछ ।

25. उच्च यक्तचाऩ, भधुभेह, दभ, भृगौरा, करेजो य भवहराहरुको ऩाठे घय
सम्वन्धी योगको योकथाभ, ऩवहचान, ऩरयऺण य उऩचायका कामयक्रभराई

प्रबावकायी फनाइनेछ । साथै पोक्सोको र्दघय योगीराई सुघ्ने औषलध लन:शुल्क
ववतयण गरयनेछ ।

26. ज्मेष्ठ नागरयक सम्भान कामयक्रभ अन्तगयत घयदै रो स्वास््म उऩचाय सेवाराई
लनयन्तयता र्दइनेछ ।

27. आमुवेर्दक एवॊ प्राकृलतक स्चवकत्सा प्रणारीको ववस्ताय य प्रवद्धयन गरयनेछ

।आभ नागरयकराई मोगाभ्मास य शायीरयक व्मामाभ सवहतको सवक्रम जीवन

ऩद्धलत अऩनाउन प्रेरयत गरयनेछ । वडाहरुभा व्मामाभशारा, आयोग्म केन्र य
मोग केन्रहरु स्थाऩना गनय प्रोत्सावहत गरयनेछ ।
28. भहाभायी

योग

तथा

ववऩद

ब्मवस्थाऩनको

Committee) राई थऩ शसक्त फनाइनेछ।

ऩुव य

तमायी

वटभ

(RRT

29. लसकरसेर एलनलभमा योग सभम भै ऩत्ता रगाई स्जन शुवद्धकयणको रालग
लनमलभत रुऩभा यक्त सभूह जाॉच तथा जनचेतनाभुरक कामयक्रभ सॊ चारन
गरयनेछ ।
30. भवहरा

फनाइनेछ।

31. रागु

स्वास््म

औषध

स्वमसेववकाहरुको

दूव्मयसन

ववरुद्ध

कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

व्मवस्थाऩनराई

सयोकायवाराहरुको

थऩ

प्रबावकायी

सहमोगभा

ववशेष

32. जन्भजात ववकराॊग न्मूनीकयण गनय गबयवती आभाहरुराई लनमलभत लन:शुल्क

ॉ ाभा राग्ने योग भोलतमा
लबलडमो एक्सये गने व्मवस्था लभराउनुका साथै आि
ववन्दुको अप्रेशन लन:शुल्क गने व्मवस्थाराई लनयन्तयता र्दइनेछ।

33. वकसानहरुराई सभमभै भूर लफऊ, उऩरब्ध गयाई उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनय
६०% अनुदानभा भूर ववऊ (धान, गहुॉ, भकै) उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था
लभराइनेछ ।हारको अनुदान र्दने प्रकृमाराई थऩ ववश्वसनीम, प्रबावकायी,

ऩहुॉचभा वृवद्ध हुने गरय वास्तववक वकसानराई सवह ढॊ गरे उत्ऩादनभा अनुदान
उऩरब्ध गयाइनेछ।

34. सयकायी भध्मस्थताभा िेती गनय चाहने कृवष उद्यभी तथा ववदे शफाट पकेका
मुवा मुवतीहरुराई भध्मेनजय गयी "बूलभ फैंक" स्थाऩना भापयत कयायभा िेती
गनय जग्गा उऩरब्ध गयाउन आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ।

35. ऩूणक
य ालरन कृषकहरुराई वगॉकयण गरय ऩरयचमऩरका आधायभा सहुलरमत य
प्राववलधक सेवा प्रदान गने कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

36. वनराई कृवष सॊ ग आवद्ध गदै स्जल्रा वन कामयरम सॊ गको सहकामयभा

आगाभी आ.व.भा कस्म्तभा १ (एक) वटा नभुना कृवष वन ववकास कामयक्रभ
सॊ चारन गरयनेछ ।

37. कृवष

मोग्म

बूलभको

लनमलभत

भाटो

ऩरयऺण

गने

व्मवस्था

लभराइनेछ।कृषकहरुराई भाटोको प्रकाय, गुणस्तय य हावाऩानी अनुकुर िेती
गनय एवॊ उस्चत भाराभा भर, लफऊ य ववषादीको प्रमोग गनय प्राववलधक सेवा
उऩरब्ध गयाइनेछ ।

38. कृवष उऩजको फजायीकयण एवॊ हाटफजायराई थऩ व्मवस्स्थत गरयनेछ ।
39. कृवष उत्ऩादन वृवद्ध गनय सफै कृवष मोग्म बूलभभा लसॊ चाई सुलफधा ऩुमायउन

ववशेष प्राथलभकता र्दइनेछ । कृवष लसॊ चाईका रालग जराशम लनभायण तथा
ऩोियी सॊ यऺण, लडऩ फोरयङ लनभायण, स्मारो ट्युफवेर, लरफ्ट लसॊ चाई लनभायण,
साना

लसॊ चाई, थोऩा लसॊ चाई आर्दराई आगाभी आ.व.भा सभेत लनयन्तयता

र्दइनेछ ।

40. वकसानहरुराई सभमभै यासामलनक भर आऩूलतय गनय व्मवस्था लभराइनुका
साथै ववदे शफाट पकेका मुवा मुवतीराई रस्ऺत गरय सहकायी तथा साभुवहक
कृवष ववकास कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

41. यै थाने फारी तथा ऩशुऩन्छीहरुको उत्ऩादनभा जोड

र्ददै जैववक ववववधताको

सॊ यऺण गनय एक वडा एक साभुदावमक लफऊ फैंक तथा नश्ल सॊ यऺण केन्र
स्थाऩना गरयनेछ ।

42. कृषकहरुरे उत्ऩादन गये का कृवष उऩजहरुको (धान, गहुॉ, भकै) न्मूनतभ
भूल्म लनधाययण गरयनुका साथै िाद्य बण्डायण एवॊ ववक्री ववतयणको उस्चत
व्मवस्था लभराईनेछ ।
43. स्रोत तथा प्रभास्णत लफऊ उत्ऩादन गने सहकायी तथा लनजी पभय केन्रहरुको
सुदृवढकयण गयी स्तयीम लफऊ उत्ऩादन गनय ववज वृवद्ध कामयक्रभराई थऩ
प्रबावकायी फनाइनेछ ।

44. ववलबन्न फारी तथा वस्तुको व्मावसावमक उत्ऩादन हुने ऺेरराई एकीकृत
ु ब रुऩभा प्रदान
ऩकेट ऺेर घोषणा गरय कृषकराई एकीकृत सेवा सवयसर
गरयनेछ।

िेती

प्रणारीभा

मान्रीकीकयण

कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ।

गनयका

रालग

कृवष

अनुदान

45. कृवषभा भवहरा सॊ रग्नता एवॊ सहबालगता वढाउनुका साथै साभुवहक एवॊ

कयाय िेतीराई ववशेष प्राथलभकता र्दने नीलत अवरम्फन गरयनेछ। कृवष
उऩज/वस्तुहरूको फीभाका रालग कृषकहरुराई प्रोत्सावहत गरयनेछ ।

46. प्रत्मेक

वडाको

सम्बाव्मताको

आधायभा

ऩकेट

ऺेरको

ऩवहचान

गयी

कृषकराई एवककृत रुऩभा सेवा सुलफधा उऩरब्ध गयाईनेछ ।
47. िाद्य फस्तुभा आत्भलनबयय उन्भुि मोजना तजुभ
य ा गरयनेछ । कृवष बण्डायण
तथा वजायीकयण प्रवक्रमाभा आवश्मक व्मवस्था, उत्ऩादन, प्रशोधन एवॊ भूल्म
शृॊिराको सभुस्चत प्रमोगफाट उत्ऩादक वकसानरे वास्तववक राब लरन सक्ने
वातावायणको लसजयना गरयनेछ ।
नगय सबा सदस्मज्मूहरु
48. ऩशुऩॊऺी व्मवसाम अन्तगयत चारु आ. व. भा सॊ चालरत फाख्राऩारन तथा गाई
बैसीऩारन ऩकेट प्ठ्माकेज कामयक्रभराइ लनयन्तयता र्दइनेछ य नगयऩालरकाको
एकर वा प्रदे श तथा सॊ घ सयकायसॊ ग सहकामय गरय थऩ ऩकेट प्ठ्माकेज
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।

49. नगयऩालरकभा

वसोवास

गये का

कृषकहरुराई

फहुउदे श्म

कुिुयाऩारन

व्मवसाम तपय आकषयण गरय ऩोषण सुधायका रालग फहुउद्देश्म कुिुयाका चल्रा
ववतयणभा ढु वानी सेवा उऩरव्ध गयाइनेछ ।
50. ऩशुऩॊऺीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनय एवककृत प्राववलधक सेवा
उऩरब्ध गयाउनुका साथै ववत्तीम तथा अन्म सेवाभा सहजीकयण गरयनेछ ।
51. कृलरभ गबायधान सेवा प्रदान गने कामयक्रभराई ववस्ताय गरयनेछ।कृलरभ
गबायधान सेवा ऩुग्न नसक्ने स्थानभा प्राकृलतक गबायधान सेवा ववस्ताय गनय उन्नत
नश्लका याॉगा, फोका तथा फहय ववतयण कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
52. घोयाही उऩ-भहानगयऩालरकाराइ दुधभा आत्भ लनबयय वनाउनका रालग दुग्ध
उत्ऩादन प्रवदयन कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
53. ऩशुऩन्छीको उत्ऩादकत्व वृद्दीका रालग गुणस्तरयम आहाया आवश्मक हुने
हुदा ऩशु आहाया ववकास कामयक्रभ सॊ चारनभा ल्माइनेछ य जस अन्तगयत उन्नत
जातका घाॉसका सेट लफऊ तथा डारे घाॉसका ववरुवाभा ऩुणय अनुदान तथा
सहकामय गरय ववतयण गरयनेछ ।
54. गुणस्तयीम ऩशुजन्म उत्ऩादनका रालग ऩशु स्वस्थ हुन आवश्मक हुन्छ ।
त्मसै रे ऩशु स्वास््म प्रवद्धयनका रालग ऩशु स्वास््म ऩरयऺण गरय आन्तरयक
तथा वाह्यम ऩयजीवीका औषलध तथा सॊ क्राभक योग ववरुद्दको िोऩको व्मवस्था
गरयनेछ साथै ग्रालभण बेगका ऩशुको स्वास््म स्स्थलतभा सुधाय ल्माउन ऩशु
स्वास्थ स्शववयको सॊ चारन गरयनेछ ।
55. नगयभा वढदो मूवा वेयोजगाय सभस्मा सभाधान गनय एवॊ वैदेस्शक योजगायवाट
पकेका मूवाहरुका रालग सहकामयभा मूवा रस्ऺत अनुदान कामयक्रभ सॊ चारनभा
ल्माइनेछ ।
56. ऩशुऩारन व्मवसामराइ प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारनका रालग कृषकहरुराइ
ववलबन्न ववधाभा १-३ र्दने तालरभको व्मवस्था गरयनेछ ।

57. भाछाऩारन व्मवसामराइ प्रलतस्ऩलधय वनाउन भाछाका बुया िरयद तथा
ढु वानीभा ऩुणय तथा सहकामयभा अनुदान व्मवस्था गरयनेछ । साथै भाछा
पाभयको सुदृवढकयणभा सहकामय गरयनेछ।
58. ऩशुऩन्छीको भृत्मू बइ कृषकराइ ऩुग्ने ऺतीवाट याहत प्रदान गनय ऩशु ववभा
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।ऩशु ववभा कामयक्रभराई अलबमानको रुऩभा
सॊ चारन गनय वकसानभा जागयण अलबमान सॊ चारन गरयनेछ ।
59. ऩशुऩारनभा ववववध ऺेरसॊ ग सम्वस्न्धत कृषकहरुका ववववध भागहरु हुनेहॉद
ु ा
भागभा आधारयत कामयक्रभ सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।
60. दुधको वजायीकयणका रालग कृषकरे प्रमोग गदे आएका प्ठ्राष्टीकजन्म
साभाग्री प्रलतस्थाऩन गरय गुणस्तयीम दुधको वजायीकयणभा जोड र्दइनेछ ।
61. ऩशुऩारक पाभय व्मवसावमहरुराइ ऩशु स्वास््म तथा ऩोषण सुधायका रालग
डोय टु डोय औषलध ववतयण कामयक्रभ सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।
62. प्रदे श सयकायको सहकामयभा भौयी जोन साथै भौयी स्रोत केन्र सॊ चारन गरयने
छ। सफै वडाभा कृवष तथा ऩशु सेवा सम्वन्धी प्राववलधक सेवा सयर, सहज य
ऩहुॉचमोग्म फनाउन सेवा ऺेर लनधाययण गयी कृवष तथा ऩशु सेवा प्राववलधकको
व्मवस्था लभराइनेछ ।
63. सावयजलनक ववद्यारमको सभग्र सुधायका रालग ववद्यारम तथा स्शऺण सॊ स्थाको
नक्शाॊकन गयी बूगोर य न्मूनतभ ववद्याथॉ सङ्खख्माको आधायभा सभामोजन
गरयनेछ । गुणस्तयीम स्शऺाका रालग ववद्यारमभा मोग्म, दऺ य स्शऺण ऩेशाभा
प्रलतवद्ध स्शऺकको आऩूलतय, ववकास य ऩरयचारन गरयनेछ ।

64. सभग्र शैस्ऺक गलतववलधभा सुधाय एवॊ गुणस्तयीमता कामभ गनय साभुदावमक
ॉ नलतजा सुचकभा आधारयत कामय सम्ऩादन सम्झौता
ववद्यारमका प्र.अ. सग
गरयनेछ।प्र.अ. रे आपु भातहतका प्रत्मेक स्शऺकसॊ ग कामय सम्ऩादन सम्झौता
गनुऩ
य नेछ ।कामय सम्ऩादन सम्झौताराई स्शऺकको वृस्त्त ववकाससॉग आवद्ध
गरयनेछ ।
65. शुन्म

शुल्कभा

आधायबूत

नभुना

ववद्यारम

घोषणा

गने

कामयक्रभराई

लनयन्तयता र्दइनेछ ।
66. वतयभान असहज ऩरयस्स्थलतराई भध्मनजय गदै शैस्ऺक गलतववलधराई लनमलभत
गनय फैकस्ल्ऩक प्रणारीफाट ववद्याथॉको लसकाई सहजीकयणका रालग कामयक्रभ
सॊ चारन गरयने छ।
67. थारु बाषाको ऩायक्रभ तमाय गरय कऺा ५ सम्भ ऐस्च्छक ववषमको
ऩठनऩाठनको व्मवस्था लभराइनेछ।
68. प्रायस्म्बक फारस्शऺा ३ दे स्ि ५ वषय उभेय सभुहका सफै फारफालरकाराई
प्रायस्म्बक फार स्शऺाको अवसय प्रदान गनय ववद्यारम सॊ यचना लबर प्रायस्म्बक
फार स्शऺा सॊ चारन गरयनेछ ।साधन स्रोतका आधायभा नसययी, एर.के.जी य
मु.के.जी गयी फढीभा २ तहभा सॊ चारन गने व्मवस्था लभराइनेछ।
69. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाका साभुदावमक ववद्यारमफाट भाध्मलभक तहको
ऩरयऺाभा उच्च अॊ क प्राप्त गने भध्मे १ (एक) जना छार य १ (एक) छारा
गरय जम्भा २ (दुई) जनाराई उच्च स्शऺा अध्ममनभा सहमोगका रालग जनही
रु. ५०००००|००(ऩाॉच राि) का दयरे प्रोत्साहन स्वरूऩ नगद उऩरब्ध
गयाइनेछ।
70. घोयाही उऩभहानगयऩालरकास्तयीम भेमय कऩ पुटफर प्रलतमोलगता य उऩभेमय
कऩ भवहरा बलरफर प्रलतमोलगताराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।

71. 'भराई फढ्न दे उ वववाह होइन ऩढ्न दे उ' बन्ने नाया सवहत ववलबन्न शैस्ऺक
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ । सयोकायवारा सफैको सहबालगताभा फारफालरका
ववद्यारम बनाय दय १००% ऩुमायउने रक्ष्म लरईनेछ ।
72. 'एक वडा एक प्राववलधक ववद्यारम स्थाऩना' गने नीलतराई लनयन्तयता र्दनेछ।
अन्म आवश्मक सॊ कामहरुको अनुभती तथा कऺा थऩ गने सम्फन्धभा लफस्तृत
सम्बावना अध्ममन गरय आवश्मकताका आधायभा

ऩहुॉच ववस्ताय गरयनेछ ।

73. प्रत्मेक ववद्यारमभा प्रत्मेक साताको शुक्रफाय अलतरयक्त वक्रमाकराऩ तथा
िेरकुद

अलनवामय गरयनेछ

। िेरकुद तथा

अलतरयक्त वक्रमाकराऩराई

स्शऺकको कामयसम्ऩादनसॊ ग आवद्ध गरयनेछ ।
74. नगय ऺेरभा लनमभ सॊ गत सॊ चारन नबएका तालरभ केन्रहरु तथा कोस्चङ
सेन्टय तथा

छारावास कानूनी दामयाभा ल्माई प्रबावकायी लनमभनको व्मवस्था

लभराइनेछ ।
75. वारवालरकाहरुको चौतपी ववकासका रालग “एक ववद्यारम एक फारववकास
केन्रको अवधायणा ”अनुरुऩ कामय अगाडी वढाईनेछ। प्रायस्म्बक फार स्शऺा
कामयक्रभराई व्मवस्स्थत रुऩभा सॊ चारन गने व्मवस्था लभराईनेछ।
76. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको ऺभता वृवद्ध गने कामयक्रभराई लनयन्तयता
र्दइनेछ।सॊ स्थागत ववद्यारमभा अनुगभनको प्रबावकायी व्मवस्था लभराईनेछ।
77. सभावेशी स्शऺा अन्तगयत रेिाजोिा प्राववलधक सलभलत गठन गरयनेछ ।
78. यावष्डम, ऺेरीम य अन्तयायवष्डम िेरकुद प्रलतमोलगताभा सहबागी बइ ऩदक प्राप्त
गनय सक्ने गयी िेराडीको ऺभता ववकास गरयनेछ ।
नगयसबा सदस्मज्मूहरु

79. अत्मावश्मक फाहे कका नमाॉ आमोजना नथप्ठ्ने य कामायन्वमनभा यहे का तथा
अधुया आमोजनाराई सम्ऩन्न गने गयी फजेट ऩरयचारन गरयनेछ ।
80. बवन सॊ वहता ववऩरयत बवन लनभायण गने घयधनीराई नगयफाट उऩरब्ध गरयने
सेवा सुलफधाफाट फस्न्चत गरयनुका साथै बवन आचायसॊ वहता ऩारना गनय
आवश्मक कानूनी व्मवस्था लभराइनेछ ।
81. नगयको भूख्म फजाय ऺेरभा फढ्दै गैयहेको ध्वनी, वामु प्रदुषण कभ गनय
सडक दुघट
य ना, न्मूनीकयण तथा मारु आवागभनराई व्मवस्स्थत गनय ठू रा
सवायी साधनहरु (ट्रक, लभलनट्रक, ट्रीऩय) को आवागभनका रालग वैकस्ल्ऩक
भागयको सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामय अगाडी फढाइनेछ ।
82. प्रदे श सयकायको सभेत सहकामयभा औधोलगक ग्राभ तथा औधोलगक ऺेर
स्थाऩनाका रागी कामय अगालड फढाइनेछ ।
83. ऩूवायधाय ववकास रगामत उऩभहानगयको सभग्र ववकास व्मवस्थाऩन य
शासकीम प्रवन्धभा प्रबावकारयता ल्माउने गयी ववऻहरु सस्म्भलरत एक कामयदर
गठन गरयनेछ।
84. आगाभी आ.व.भा ऩूवायधाय ववकासको गुरुमोजना तमाय गयी उऩभहानगयका
गौयफका आमोजनाहरु य यणनीलतक भहत्वका ऩूवायधाय ववकासका आमोजनाहरु
ऩवहचान गयी अस्घ फढाइनेछ । ऩूवायधाय लनभायणभा प्रमोग हुने मन्र,
उऩकयणको आऩूलतयको व्मवस्था लभराई आमोजना कामायन्वमनराई थऩ सहज य
प्रबावकायी फनाइनेछ । आमोजना फैंक तमाय गयी सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।
85. एकीकृत

फस्ती

ववकास

कामयक्रभ

भाऩदण्ड

तमाय

गयी

जोस्िभमुक्त

फस्तीहरुको स्थानान्तयण य ववऩद प्रबाववत ऺेरको ऩुनलनयभायण रगामतका
कामयराई

एकीकृत

फस्ती

ववकास

कामयक्रभभा सभावहत गरयनेछ ।

कामयक्रभ

एवॊ

नभुना

गाउॉ

ववकास

86. ववस्तृत आमोजना प्रलतवेदन अनुसाय नगयऩालरकाको प्रशासलनक बवन लनभायण
कामयराई अगाडी फढाइनेछ । वडा कामायरम बवन नबएका वडाहरुभा वडा
कामायरम बवनहरु लनभायण गरयनेछ ।
87. सॊ घ य प्रदे श सयकायको सहमोगभा रिन ऩाकय, गुररयमा ऩाकयभा साॊस्कृलतक
सॊ ग्राहरम एवॊ फधशारा लनभायण कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
88. घोयाही उऩ-भहानगयऩालरकाको केन्रफाट वडा केन्रहरुराई जोड्ने एक एक
वटा सडक छनौट गयी कारोऩरे गने नीलतराई लनयन्तयता र्दईनेछ।
89. कृलरभ जराशम लनभायण तथा सॊ यऺण कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ । कृलरभ
जराशम फहुउद्देश्मगत ऺेरभा प्रमोग गयी योजगायी लसजयना भापयत आन्तरयक
आम अलबवृवद्ध गरयनेछ।
90. सॊ घ य प्रदे श सयकायको सभन्वमभा एक स्थानीम तहवाट अको स्थानीम तह
य

स्जल्रा

जोड्ने

सडक

लनभायण

कामयराई

प्राथलभकताका

साथ

अगाडी

वढाइनेछ। अन्तयायवष्डम िेरकुद भैदान लनभायण कामयराई लनयन्तयता र्दईनेछ ।
91. घोयाही प्रवेश गने रभही-घोयाही सडक िण्डभा अत्मालधक सवायी चाऩका
कायण साॉघयु ो बई अत्मालधक जोस्िभमुक्त बएकोरे सॊ घ य प्रदे श सयकायको
सहमोगभा वैकस्ल्ऩक प्रवेश भागय लनभायण गनय ववशेष ऩहर गरयनेछ ।
92. सॊ घीम

सयकायको

सहमोगभा

घोयाही-१०,

नायामणऩुयभा

लनभायण

हुने

आन्तरयक लफभानस्थर लनभायण कामयभा आवश्मक सभन्वम गरयनेछ ।
93. 'एक वडा एक िेर भैदान' लनभायण कामय क्रलभक रुऩभा अगाडी वढाईनेछ
।घोयाही -१७ भा यहे को वक्रकेट भैदानराई अत्माधुलनक य सुलफधा सम्ऩन्न
फनाउने कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।लनभायणाधीन अटो लबरेज कामयराई
लनयन्तयता र्दइनेछ ।

94. शहय लबरका प्रभुि ऺेरहरुभा ऩने सडकहरुराई लनमलभत भभयत सम्बाय
गरयनेछ । ग्रालभण सडकहरुराई जुनसुकै सभमभा ऩलन मातामात सॊ चारन
मोग्म फनाउन ऩुर तथा कल्बटय लनभायणराई प्राथलभकता र्दइनेछ ।
95. नगय लबरका दुय दयाजभा यहे का फस्तीहरु नगयकेन्रसॊ ग जोड्न Link Road
लनभायण गने कामयराई थऩ अस्घ वढाईनेछ ।
96. नगय लबर फन्दै गये का य फलनसकेका सडकहरुको MTMP फाट

सॊ करन

बएका त्माॊक फभोस्जभको सडकको चौडाई लनधाययण गयी ब्मवस्स्थत गने कामय
अगाडी वढाइनेछ ।
97. प्रदे श सयकायको सहकामयभा आधुलनक सुलफधा सम्ऩन्न व्मावसावमक बवन
लनभायण सम्बाव्मता अध्ममन कामय अगाडी फढाइनेछ ।
98. न्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबूलत हुने गयी प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभ
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गरयनेछ ।
99. वडा नॊ. १० को नायामणऩुयभा कबडय हर लनभायण गरयनेछ ।
नगय सबा सदस्मज्मूहरु:
100. वडा

स्तयीम

सयसपाइ

सलभलत

रगामतका

सयोकायफारा

लनकामसॊ ग

सभन्वम गयी ऩूणय सयसपाई अलबमानको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। ऩूणय
सयसपाई अलबमान सपर ऩानय स्वच्छता वडा घोषणा गने टोर तथा
वडाहरुराई ऩुयस्कृत गरयनेछ ।
101. सकशङ ट्याॊकफाट शौचारम सपा गदाय र्दशाजन्म फस्तु ल्मान्डवपर
साईटभा ब्मवस्थाऩन गरययहे को हुॉदा सो र्दशाजन्म फस्तुफाट ग्माॉस उत्ऩादनका
रालग आफश्मक अध्ममन गरयनेछ ।

102. घोयाही नगय ऺेरभा कुनै ऩलन सवायी साधनफाट सडकभा कुनै वकलसभको
पोहय पाल्न नर्दने कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
103. “भ फदलरनेछु भेयो नगय फदलरनेछ” बन्ने नायाका साथ प्रत्मेक टोर ववकास
सॊ स्थाभा भालसक रुऩभा सयसपाई अलबमान सञ्चारन गयी पोहय नगने फानीको
ववकास गयाइनेछ ।
104. पोहयजन्म ऩदाथयहरुको श्रोतभा फलगयकयण गयी पोहयको भारा घटाउने,
गल्ने य नगल्ने पोहयजन्म ऩदाथयको ऩुन प्रमोग य ऩुन् प्रशोधन ववलधराई
प्रबावकायी फनाइनेछ ।
105. ल्मान्डवपर साइटभा लनभायणालधन फामोग्माॉस प्ठ्रान्टराई मथासक्म लछटो
सम्ऩन्न गयी प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमनभा ल्माउन गल्ने पोहयराई घयधुयी
स्तयभा छु ट्टाउने कामयराई अलबमानको रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ।
106. लफस्तायै प्रदुवषत हुदै गएको कटु वा य सेवाय िोराराई लनजी ऺेर, सॊ घ
सॊ स्था, कामायरम रगामत सफै ऺेरको सहबालगताभा कटु वा य सेवाय िोरा
सयसपाई अलबमान सञ्चारन कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ
107. धालभयक तथा ऩमयटकीम ऺेरको सयसपाईभा सलभलतका ऩदालधकायीसॊ गको
सहकामयभा सयसपाई अलबमान सञ्चारन गरयनेछ ।
108. सयसपाई कामयभा उत्कृष्ट कामय गने टोर ववकास सॊ स्था, लफद्यारम, सॊ घ
सॊ स्था य कभयचायीराई ऩुयस्कृत तथा सम्भान गरयनेछ ।
109. सडक, नारी, सावयजलनक य िुल्रा स्थानभा पोहय पाल्नेराई कायवाही
गरयनेछ ।सोको प्रबावकायी अनुगभनको व्मवस्था लभराइनेछ ।
110. औद्योलगक, हस्स्ऩटरजन्म य यासामलनक पोहयको व्मवस्थाऩन सम्वस्न्धत
ऩऺरे नै गनुऩ
य ने नीलत लरइनेछ साथै सोको रालग आवश्मक सहजीकयण
उऩभहानगयऩालरकाफाट गरयनेछ ।

111. घोयाही चोक दे स्ि कटु वािोरा सम्भ य कृष्ण सेन भागयको घोयाही प्ठ्मूठान
सडक िण्डको नवरऩुय टोरसम्भको लग्रन फेल्ट ऺेरभा थऩ ऩूवायधाय लनभायण
एवॊ हरयमारी प्रवद्धयन गयी नगयको सौन्दमय वृवद्ध गरयनेछ।
112. नभुनाको रुऩभा टोर ववकास सॊ स्थाको सहकामयभा कस्म्तभा २ वटा टोरभा
सडकको दुफै वकनायाभा एकै प्रजालतको पूरजन्म लफरुवा योवऩने कामयराई अस्घ
फढाइनेछ ।
113. ऩूणय सयसपाई तथा फाताफयण भैरी घोषणा गने टोरराई सयसपाई सेवा
शुल्कभा राग्ने शुल्कको लनस्ित प्रलतशत छु ट र्दइने लनलत अफरम्फन गरयनेछ
।
114. वैकस्ल्ऩक उजाय प्रवद्धयन कामयराई

वडा सम्भ ववस्ताय गने

व्मवस्था

लभराईनेछ ।
115. प्ठ्रास्स्टक जन्म ऩदाथयहरुको उऩमोगराई लनरुत्सावहत गदै वातावयणीम
प्रदुषण

कभ हुने फस्तुहरुको उत्ऩादन य प्रमोग गनय प्रेरयत गरयनेछ ।

116. नगय लबरका सवै वस्तीहरुभा सपा तथा सुयस्ऺत िानेऩानीको ब्मफस्थाऩन
गने लनलत लरईनेछ।प्रदे श सयकायको सहकामयभा सफै नगयवासीराई सुयस्ऺत
िानेऩानी सेवा ऩुमायउने “ एक घय एक धाया” अवधायणा अनुरुऩ िानेऩानी
आमोजना लनभायण गरयनेछ ।
117. बूलभगत ऩानीको ऩुनलनयभायण गने उऩाम य प्रववलधको ववकास गयी श्रोतको
सॊ यऺण गरयनेछ ।
118. ियको छानो भुक्त गनय वाॉकी यहे का वडाहरुभा ियको छानो भुक्त
कामयक्रभराई आगाभी आ.व.भा सभेत कामभ यािी ियको छानो भुक्त नगय
घोषणा गरयनेछ ।

119. प्राकृलतक प्रकोऩका वहसाफरे जोस्िभभा यहे का स्थानहरुभा फृऺायोऩण
कामयक्रभ सञ्चारन गयी वातावयणीम सन्तुरन कामभ याख्दै हरयमारी प्रवद्धयन
गरयनेछ ।

120. फाढी तथा डुफानको जोस्िभभा यहे का स्थानहरु तथा वस्तीहको सुयऺाका
रागी सॊ वेदनशीर ठाॉउहरुका नदी वकनायाभा तटफन्ध तथा तायजारीको
कामयक्रभ

सन्चारन

गरयनेछ

।घोयाही

नगयऺेर

लबरका

तार

तथा

जराशमहरुराई सुयस्ऺत फनाउन आवश्मक ऩूवायधायहरु तथा उऩकयणहरु
लनभायण एवॊ जडान गरयने छ ।

121. वातावयण

सॊ यऺण

तथा

ववऩद्

जोस्िभ

नगयफासीहरुभा जनचे तनाको अलबफृवद्ध गरयनेछ ।

न्मू नीकयण

सम्फन्धभा

122. उऩभहानगयऩालरकाको कामायरम ऩरयसयराइ वातावयणीम दृष्टीरे थऩ
सुन्दय एव आकषयक फनाईनेछ।

123. ववऩद ब्मवस्थाऩन तथा वातावयण सयऺण सॉग सम्फन्धीत कानू न एवभ्
नीलतहरुको तजूभ
य ा तथा कामायन्वमन अनुगभन एवॊ भू ल्माङ्कन सम्फन्धी कामय
गरयनेछ ।

124. साभास्जक वातावयण सुधाय तथा दुव्मयसन भुक्त सभाज लनभायणका रागी
अलबमान सञ्चारन गरयनेछ।

125. वडा स्तयभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतको ऩरयचारन तथा िोज उद्धाय
साभाग्रीको व्मवस्थाऩनभा सहस्जकयण गरयनेछ।

126. ववऩदको ऩुवत
य मायीका रागी सम्बाव्म जोस्िभको ऩवहचान य न्मू नीकयण

ु ान गने य सतकयताका रालग ऩुवय चे तावनी र्दने प्रणारी
गने , ऺलतको ऩूवायनभ
ववकास गरयनेछ ।

127. “एक व्मस्क्त एक ववरुवा” कामयक्रभ अलबमानका रुऩभा सॊ चारन गनय टोर
ववकास सॊ स्थाहरुराई सवक्रम रुऩभा ऩरयचारन गरयनेछ ।

128. वेवारयशे चौऩामा व्मवस्थाऩन गने कामयराई प्रबावकायी फनाउन घयऩारुवा
चौऩामाको दताय अलबमान सॊ चारन गरयनेछ ।

129. नगयलबर रैं लगक वहॊ सा प्रबाववतका रालग सभुदामभा आधारयत सॊ यऺण
कामयक्रभ य अल्ऩकालरन आश्रमगृह (सेवाकेन्र) तथा याहत प्रदान गने
कामयराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
130. दलरत, भुस्स्रभ, वऩछडा वगय, आर्दवासी जनजाती सभुदामभा अत्मलधक
प्रचरनभा यहे को फारवववाह न्मूलनकयण गनय “लफहेवायी लफस वषय ऩायी” बन्ने
अलबमान सॊ चारन गरय ३५ र्दन लबर वववाह दताय गयाएभा ऩरयऩक्व जोडीका
रुऩभा ऩुयस्कृत गरयने कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
131. फारश्रलभक याख्ने य ऩठाउनेको अलबरेि यािी सावयजलनवककयण गरय
फारश्रभ भुक्त नगय फनाउने अलबमान सञ्चारन गरयनेछ ।
132. सन २०२१ सम्भ घोयाही उऩभहानगयऩालरकाराई रैं लगक वहॊ सा लनमस्न्रत
नगयऩालरका

घोषणा

गनय

रैं लगक

वहॊ सा

लनवायणका

रालग

लनयोधात्भक‚

प्रवद्धयनात्भक एॊव सॊ यऺणात्भक कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।
133. 'एक वडा एक मुवा क्रफ' गठन गने कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
134. स्थानीम स्तयभा यहेको टोर ववकास सॊ स्था‚ भवहरा सहकायी सॊ स्था‚
फारक्रफ‚ फारसञ्जार‚ वकशोय वकशोयी सभूह सञ्जार‚ मुवा सभूह, मुवा
सञ्जार, दलरत सॊ जार, एकर तथा रै लगक वहॊ सा प्रबाववत भवहरा सभूह तथा
पयक

ऺभता

बएका

व्मस्क्तको

ऺभता

ववकास‚

सॊ स्थागत,

सॊ यचनागत

ववकासको नीलत अवरम्फन गरयनेछ।
135. सन २०२१ सम्भ घोयाही उऩभहानगयऩालरकाराई फारभैरी नगय घोषणा
गनय स्थानीम वारभैरी शासन कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
136. जेष्ठ नागरयकहरुराई रस्ऺत गयी जेष्ठ नागरयकको सॊ ख्मा फढी बएका
वडाहरुभा क्रभश रागु हुने गयी जेष्ठ नागरयक र्दवा सेवा केन्रराई ववस्ताय
गरयदै रलगने छ । जेष्ठ नागरयकहरुको लनमलभत स्वास््म ऩरयऺण एॊव

ऩयाभशयका रालग कस्म्तभा दुई ऩटक ववशेषऻ सवहतको स्शववय सॊ चारन गरयनेछ
।
137. जेष्ठ

नागरयक

ऩरयचम

ऩरका

आधायभा

प्राप्त

हुने

सेवा

सुववधाराई

प्रबावकायी फनाउन सयोकायवाराहरुसॊ ग सभन्वम गयी उस्चत कामायन्वमनको
व्मवस्था लभराइनेछ ।
138. अनाथ, जोस्िभभा यहे का तथा सडक फारफालरकाहरुको ऩुन्स्थाऩनाका
रालग ववशेष सॊ यऺणको लनलत अवरम्फन गरयनेछ ।
139. अऩाॊगता बएका व्मस्क्तहरुको रगत सॊ करन गयी अलबरेि तमाय गरयनेछ
।अऩाॊगताको प्रकृती अनुसाय ऺभता ववकासको रालग ववशेष कामयक्रभ सॊ चारन
गरयनेछ ।
140. घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको उऩमुक्त स्थानभा कस्म्तभा एक वटा फार
उद्यान केन्र लनभायण गरयनेछ। साथै भौजुदा फारगृह आऩतकारीन आश्रमगृह
सञ्चारनको न्मूनतभ भाऩदण्डराई सभमानुकुर सुधाय गयी प्रबावकायी रुऩभा
कामायन्वमन गरयनेछ ।
141. गैय सयकायी सॊ स्थाफाट सॊ चारन हुने कामयक्रभहरु अलनवामय रुऩभा नगय
सबाभा ऩेश गनुय ऩने नीलत लरइनेछ।गैय सयकायी सॊ स्थाफाट सॊ चारन हुने
कामयक्रभहरुराई

दुगभ
य

वस्ती

एॊव

वऩछलडएका

ऺेरहरुभा

सॊ चारन

गनय

प्रोत्सावहत गरयनेछ ।
142. सयोकायवारा लनकामको सहमोगभा सडक भानव भुक्त नगय कामयक्रभराई
लनयन्तयता र्दइनेछ ।
143. लसऩभुरक तालरभराई प्रबावकायी फनाउन प्रस्शऺकको मोग्मता लनधाययण
गयी सम्वस्न्धत प्रस्शऺण केन्र य दऺ प्रस्शऺकफाट भार तालरभ सॊ चारन गने
व्मवस्था लभराइनेछ ।

144. भवहरा, दलरत, आर्दवासी, भुस्स्रभ, रोऩोन्भुि एवॊ अल्ऩसॊ ख्मक जातजालत
तथा वऩछलडएको वगयका रालग ऺभता अलबवृवद्ध सम्फन्धी कामयक्रभ सॊ चारन
गयी स्वयोजगाय फन्ने तपय प्रेरयत गरयनेछ ।
नगय सबाका सदस्मज्मूहरु:
145. लछटो न्मामको लसद्धान्त अनुसाय भुद्दाहरु मथासक्म लछटो टुॊ ग्माउने नीलत
लरई प्रबावकायी न्मामको प्रत्माबुलत गरयनेछ ।न्मावमक सलभलतका ऩदालधकायी,
भेरलभराऩकताय रगामतको ऺभता ववकासका रालग ऺभता अलबवृवद्ध कामयक्रभ
सॊ चारन गरयनेछ ।
146. ऩुनस्थायऩना बएका ऩरयवायहरुभा ऩारयवारयक सु-सम्वन्ध य साभास्जक
सदबाव कामभ गनय लनयन्तय अनुगभन गयी ऩारयवारयक य साभास्जक सुसम्वन्धराई फढवा र्दइनेछ । न्मामभा ऩहुॉच नबएका ऩीलडत, असाह्य,
अशक्तहरुराई लन:शुल्क कानूनी सेवा प्रदान गनय िडा गरयएको कानूनी
सहामता कोषराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।
147. सहकायी

ऺेरको

ऺभता

ववकास

गयी

सीऩ,

जनशस्क्त

य

ऩुॊ जीराई

उत्ऩादनभुरक काभभा प्रोत्साहन गरयनेछ ।
148. सहकायी ऺेरको उऩमोग, ऩरयचारन य ववत्तीम सुशासनका रालग सघन
अनुगभन तथा लनमभन गरयनेछ।
149. स्थानीम उत्ऩादन वृवद्ध योजगायी लसजयना य गरयफी न्मूनीकयण गनय सहकायी
ऺेर प्रवद्धयन गरयनेछ । उद्देश्म य कामय ऺेरको ववश्लेषणको आधायभा सहकायी
सॊ स्थाहरुराई एक आऩसभा गालबन प्रोत्साहन गरयनेछ।
150. उद्यभशीरता ववकास य स्थानीम ऩमयटन प्रवद्धयनभा सहकायी ऺेरको बूलभका
फढाईनेछ। उत्ऩादनभुरक सहकायी सॊ स्थाराई प्रोत्सावहत गरयनुका साथै
भवहरा उद्यभी सभुह तथा सहकायीराइ प्रोत्साहन गरयनेछ ।

151. कृवषराई आधुलनकीकयण य व्मवसामीकयण गनय साना वकसानहरुराई
सहकायीको भाध्मभफाट एकीकयण गरयनेछ । साना तथा भझौरा उद्योग य
ग्रालभण तथा साभास्जक ववकासभा सहकायी तथा साभुदावमक ऺेर ऩरयचारन
गरयनेछ ।
152. साभी ऩरयमोजनाको सहकामयभा वैदेस्शक योजगायभा जाने मुवामुवतीका रालग
जनचेतना रगामत ववशेष कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ । वेयोजगाय एवॊ
ववदे शफाट पकेका मुवामुवतीराई स्वदे शभै श्रभ गने फानीको ववकास गनय श्रभ
फैंक सॊ चारन सम्वन्धी कानून लनभायण गयी न्मूनतभ योजगायीको लसजयना गरयनेछ
।
153. ऩमयटन ऺेरको ववकासका रालग धालभयक ऩमयटन, साॊस्कृलतक ऩमयटन,
ऩमायऩमयटन, ग्रालभण ऩमयटन रगामतका व्मवसामको ववववधीकयण य ववकास गयी
योजगायीको अवसय वृवद्ध गरयनेछ ।
154. उऩभहानगय

लबरका

ऐलतहालसक,

धालभयक,

साॊस्कृलतक,

ऩुयातास्त्वक,

प्राकृलतक एवॊ अन्म ऩमयटकीम स्थरहरुको सॊ यऺण, सम्वद्धयन य ववकास
गरयनेछ।
155. होभस्टे को

ववकास भापयत ग्राभीण ऩमयटन प्रवद्धयन गरयनेछ । होभस्टे राई

स्थानीम सॊ स्कृलत, बेषबूषा, भौलरकता य ऩयम्ऩयागत ऩेशा तथा घये र ु उत्ऩादन
सॊ ग आवद्ध गरयनेछ ।
156. थारु, भगय रगामत सभुदामको करा, सॊ स्कृलत सभेतको प्रवद्धयन हुने ववववध
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ । उऩमुक्तस्थर छनोट गयी सॊ घ, प्रदे श ऩमयटन
भन्रारमको सहकामयभा सॊ ग्रहारम लनभायणको कामयराई लतब्रता र्दइनेछ ।
157. बाषा, सावहत्म, करा, सॊ स्कृलतको

सॊ यऺण, सम्वद्धयन य ववकासका रालग

ववशेष कामयक्रभ सॊ चारन गदै सॊ ग्राहरमहरुराई जानकायीभुरक य व्मवस्स्थत
गयाउदै रलगनेछ ।

158. ऩमयटकीम सम्ऩदाहरुको प्रचाय प्रसाय गनय य ऩमयटन सम्वन्धी

त्माॉक,

सुचना व्मवस्स्थत गनय ऩमयटन सुचना केन्र सॊ चारन गरयनेछ ।
159. फफई नदीको फहुआमालभक भहत्व य सम्बाव्मताका आधायभा उऩमोग
सम्वन्धी मोजनाफद्ध कामय सॊ चारन गरयनेछ ।
160. ऩमयटन ऩूवायधायराई व्मवस्स्थत य दीघयकालरन फनाउन लनलभयत गुरुमोजना
अध्ममन प्रलतवेदनका आधायभा क्रलभक रुऩभा मोजना तथा कामयक्रभ सॊ चारन
गरयनेछ ।
161. गुणस्तयीम वस्तुको आऩूलतय सुलनस्ित गनय गुणस्तय ऩरयऺण य लनमलभत
अनुगभनभा जोड र्दइनेछ। उऩबोक्ताको हकवहत सॊ यऺणका रालग जागयण
अलबमान य उऩबोक्ता स्शऺा सॊ चारन गरयनेछ । फजाय लनमभन सम्वन्धी
कानून लनभायण गयी कारोफजायी कृलरभ अबाव, लसस्न्डकेट य काटे लरङ्ग
कडाईका साथ लनमभन गरयनेछ ।
162. आगाभी वषय सफै भहाशािा, शािा एवॊ वडाहरुफाट प्रवाह गरयने सेवाराई
गुणस्तयीम सूचना प्रववलध य सफ्टवेमय प्रणारीभा आधारयत गरयनेछ।सूचना
प्रववलध स्रोतको उच्चतभ प्रमोग गयी सेवा प्रवाहराई गुणस्तयीम य ऩायदशॉ
फनाउनुका साथै सूचना प्रववलधभैरी स्थानीम सयकायको अवधायणा ल्माइनेछ
।नगय सूचना केन्रराई व्मवस्स्थत गरयनेछ ।
163. नगयफाट प्रवाह गरयने सूचनाहरु Website, Mobile App, Digital सूचना
फोडय

रगामत

ववलबन्न

गरयनेछ।नगयऩालरकाफाट

साभास्जक
प्रकास्शत

सॊ जारहरु
हुने

भापयत

प्रकाशनहरु

सभेत

प्रवाह

नगयसबाफाट

ऩारयत

काभकाजको बाषाभा सभेत प्रकाशन गरयनेछ।
164. लनस्ज ऺेरको सहकामयभा सूचनाको हक सम्फन्धी कानूनराई जनस्तय सम्भ
ऩुमायई प्रबावकायी फनाइनेछ।िोज ऩराकारयता, ववकास ऩरकायीता, ऩमयटन

ऩरकारयता, सम्ऩादकीम रेिन रगामत ऺेरभा कामययत ऩरकायहरुको ऺभता
ववकासका कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ। हाम्रो नगय ये लडमो कामयक्रभराई
लनयन्तयता र्दइनेछ ।
165. फजायभा हुने अऩयालधक गलतववलध/वक्रमाकराऩ लनमन्रण गनय एवॊ फजाय
सुयऺाका रालग फजायका भूख्म स्थानहरुभा cctv जडान गरयनेछ ।

166. साभास्जक शुयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीरे सभमभै बत्ता प्राप्त गने गयी
लनकासा प्रणारीराई मथाशक्म लछटो छरयतो फनाइनेछ । फैंवकङ प्रणारी
भापयत बत्ता ववतयण गदाय दे िा ऩये का सभस्माका सम्वन्धभा बत्ता ववतयण गने
फैंकहरुसॊ गको सॊ वाद एवॊ सहकामयका भाध्मभफाट सभाधान गयी लछटो छरयतो
रुऩभा सुववधा प्राप्त गनेतपय ववशेष ऩहर गरयनेछ ।
167. आगाभी आ.व.भा सफै वडाहरुफाट online प्रणारी भापयत व्मस्क्तगत घटना
दताय गने व्मवस्था लभराइनेछ ।सभमभै व्मस्क्तगत घटना दताय गयाउन
जनचेतना कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
नगय सबाका सदस्मज्मूहरु:
168. याजश्व प्रबावकायी ऩरयचारनको रालग याजश्वको दामया फढाउने।नमाॉ ऺेर
ऩवहचान गने य बैयहे को स्रोतफाट गुणात्भक याजस्व ऩरयचारन गरयनेछ ।
169. कयको दामया फढाउने य फढी बन्दा फढी व्मवसामीहरुराई कय फुझाउन
प्रेरयत गने गयी ववववध कामयक्रभ सवहत कय जागयण अलबमान सॊ चारन गरयनेछ
।घय जग्गा फहार कय, व्मवसाम कय य सयसपाई शुल्क असुरी कामयराई
थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।
170. स्थानीम तहभा सॊ चारन गरयएका सफै आलथयक वक्रमाकराऩराई कयको
दामयाभा ल्माई याजस्व ऩरयचारनराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।

171. वडाफाट सङ्करन हुने याजस्व उऩभहानगयऩालरकाको केस्न्रकृत प्रणारीभा
आवद्ध गने कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।वडा कामायरमफाट सङ्करन
हुने याजस्व वडाराई

ऩामक ऩने नेऩार सयकायफाट सयकायी याजस्व सङ्करन

गनय अनुभलत प्राप्त फैंकभा िाता िोरी दै लनक रुऩभा जम्भा गने व्मवस्था
लभराइनेछ ।
172. ऩेशा व्मावसाम कय लरॊ दा एउटा पभयफाट पयक पयक प्रकृलतका व्मवसाम
गये को हकभा तोवकए फभोस्जभ पयक पयक प्रकृलतका व्मवसाम कयको दयरे
हुन आउने यकभ सङ्करन गरयनेछ ।
173. कोलबड १९ को ववषभ ऩरयस्स्थलतभा ऩेशा व्मवसामभा ऩनय गएको असय
सभेतराई भध्मेनजय गदै आलथयक ऐन २०७७ रे कय छु ट र्दने बनी
तोवकएका ऩेशा तथा व्मवसामभा तोवकए फभोस्जभ कय छु ट र्दइनेछ साथै
फन्दाफस्न्दको कायण आ.व. २०७६/०७७ को कय फुझाउन फाॉकी यहे का
कयदाताराई कय फुझाउने म्माद २०७७ असोज भसान्त सम्भ थऩ गने गयी
कानूनी व्मवस्था लभराइनेछ।
174. घोयाही उऩभहानगयभा अटो रयक्सा, इ-रयक्सा य ठे रागाडाको सङ्खख्मा
अत्मलधक बएको य मसफाट ऩावकयङको सभस्मा रगामत नगयको सौन्दमयभा
सभेत ह्रास आएकोरे थऩ अटो रयक्सा, ई-रयक्सा य ठे रागाडाको सॊ चारन
अनुभलत र्दइने छै न ।
175. रघु उद्यभको ऩरयबाषा लबर ऩने उद्यभ व्मवसाम लन:शुल्क दताय गरयनेछ
।भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त प्रोप्राइटय यहने गयी दताय हुने घये र ु तथा
साना व्मवसाम दताय गदाय राग्ने दताय शुल्कभा शत प्रलतशत छु ट र्दइनेछ ।
176. नगय ऺेर लबरका भूख्म सडकहरूभा सडक भभयत सम्बायका रालग
स्थानीम ऩुवायधाय उऩमोग सेवा शुल्क रगाउने नीलत तथा कयदाता सम्भान
कामयक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ।

177. तोवकएको काभ तोवकएकै सभम, रागत, गुणस्तय य ऩरयभाणभा सम्ऩन्न गनय
प्रभुि प्रसाशाकीम अलधकृतरे

भहाशािा/शािा प्रभुि तथा वडा सस्चफसॊ ग

नलतजा सूचकभा आधारयत कामय सम्ऩादन सम्झौता गनेछ । भहाशािा/शािा
प्रभुिरे आपू भातहत कभयचायीसॊ ग कामय सम्ऩादन सम्झौता गनुऩ
य नेछ । कामय
सम्ऩादन सम्झौताराई कभयचायीको वृस्त्त ववकाससॉग आवद्ध गरयनेछ ।
178. हे ल्ऩ डेस्क, लडस्जटर सूचना ऩाटी, गुनासो ऩेवटकाराई थऩ व्मवस्स्थत य
प्रबावकायी

फनाइनेछ।हारको

सेवाको

प्रकृलत

अनुसाय

नागरयक

वडाऩर

अद्यावलधक गरयनेछ । गुनासो सुन्ने अलधकायी य सूचना अलधकायीफाट गुनासो
सम्फोधन य सूचना प्रवाह गने व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।
सावयजलनक सुनवाई, साभास्जक ऩरयऺणका भाध्मभफाट सावयजलनक सेवा य काभ
कायवाहीभा ऩायदस्शयता य गुणस्तयीमता कामभ गरयनेछ ।
179. नगयऩालरकाका सफै भहाशािा/शािा तथा वडा कामायरमफाट प्रवाह गरयने
सेवाभा सेवाग्राही सन्तुष्टी पायाभ रागु गयी नागरयक सन्तुष्टी तथा सेवाकोस्तय
भाऩन गरयनेछ ।कामायरमको आम व्मम वववयण तथा प्रलतवेदनहरु भालसक,
चौभालसक य वावषयक रुऩभा website भापयत सावयजलनकीकयण गरयनेछ ।
180. अनुगभनराई प्रबावकायी फनाउन GPS Mapping प्रणारी अवरम्फन
गरयनेछ ।
181. लछभेकी तथा अन्म लभर याष्डका नगयऩालरकासॊ ग बलगनी सम्फन्ध कामभ
गनय ऩहर गरयनेछ ।
182. कभयचायीराई सभम साऩेऺ तालरभको व्मवस्था गयी ऺभता अलबवृवद्ध
गरयनेछ ।

नगयसबाका सदस्मज्मूहरु
प्रस्ताववत नीलत तथा कामयक्रभको सपर कामायन्वमनफाट भानव स्वास््मभा
दे स्िएको अवहरेको भहाभायीको असय न्मून गदै साभास्जक, आलथयक ऺेर थऩ
गलतशीर हुनेछन। ऩूवायधाय रगामत नगयको सभग्र ववकास अलबमानभा ठोस
प्रगलत हालसर हुनेछ । मो नीलत तथा कामयक्रभ कामायन्वमनभा सॊ घ तथा प्रदे श
सयकाय, याजनीलतक दर, लनजी ऺेर, सहकायी तथा गै.स.स. ऺेर, व्मावसावमक
ऺेर, ऩेशाकभॉ, फुवद्धजीवी, सॊ चायकभॉ रगामत सफै नगयवासीको सवक्रम साथ
य सहमोग यहने ववश्वास लरएको छु ।
अन्त्मभा नगयको सभग्र ववकासभा मोगदान गने जनप्रलतलनलध, कभयचायी,
याजनीलतक दर, लनस्ज ऺेर, सहकायी, गै.स.स य साभुदावमक ऺेर, नागरयक
सभाज, आभ-सॊ चाय जगत रगामत सम्ऩूणय नगयवासी, आभावुवा, र्ददीफवहनी
तथा दाजुबाइहरुभा हार्दयक धन्मवाद ऻाऩन गदयछु ।
धन्मवाद ।
इलत सम्वत २०७७ सार जेष्ठ ३२ गते योज १ शुबभ ।

