"नगरको समृद्धि : कृद्धि सडक पूर्वाधवर,

स्र्वस््यमव प्रवथममकतव शिक्षव र रोजगवर"

मिर्ेणी नगरपवमिकवको ११औ ं नगरसभव समक्ष
नगर प्रमुख

श्री कणा र्हवदुर थवपविवरव प्रस्तुत

आमथाक बिा २०७९/०८० को बवद्धिक
ा नीमत तथव कवयाक्रम
सम्मवमनत सभवकव सदस्यज्यूहरु,
सभवकव सशिर्ज्यू,

नगरपवमिकवकव सम्पूणा कमािवरी ममिहरु,
पिकवर ममिहरु,

सुरक्षवकमी ममिहरु,

आदरणीय मिर्ेणीर्वसी आमव बुर्व, दददी र्द्धहनी तथव दवजुभवईहरु,

श्री र्डीमवमिकव मवतवको पवर्न भूमी सुदरु पशिम प्रदे िको उच्ि पयाटकीय सम्भवर्नव र्ोकेको दे िकै उदयमवन नगर यस

मिर्ेणी नगरपवमिकवको ११ औ ं नगरसभव अमधर्ेिनको पद्धहिो र्ैठकमव उपशस्थत सम्पूणि
ा वई हवददाकतवकव सवथ स्र्वगत
ज्ञवपन गना िवहन्छु ।

मिर्ेणी नगरपवमिकवको ऐमतहवमसक ११ औ ं नगर अमधर्ेिनसम्म आईपुग्दव द्धर्गतकव नगरसभवहरुिवरव पवररत नीमत
कवयाक्रम योजनव तथव र्जेटिवई कवयवान्र्यन गरे र नगर समृद्धिको जन आकवंक्षव पुरव गनाकव मनममत्त जनवदे ि प्रवप्त गरे को

स्र्णीम ऐमतहवमसक ददन दे खी आज सम्मवनीत ११ औ ं नगरसभव अमधर्ेिनमव उपशस्थत भएको यो गद्धर्ि
ा ो घडीसम्म

द्धर्कवस र सकवरवत्मक पररर्तानको गमतिवई अतुिनीय योगदवन पुयवाउनु हुने पूर् ा नगरसभवकव सर्ै नगर सदस्य ज्यूहरु
प्रमत हवददाक आभवर प्रकट गदाछु। यस अर्सरमव द्धर्मभन्न कवि खण्डमव रवद्धिय स्र्वमधनतव स्र्वमभमवन को िडवई रवजनीमतक

सवमवशजक एर्ं आमथाक पररर्तानको िडवई तथव समवनतव र सवमवशजक न्यवयको िडवईमव आफ्नो अमूल्य जीर्नको

र्मिदवन गनुह
ा न
ु े सम्पूणा ज्ञवत अज्ञवत सद्धहदहरु प्रमत भवर्पूणा श्रदवञ्जिी र जन आन्दोिनकव घवईतेहरु अपवङ्ग र्ेपत्तव

नवगररकहरुप्रमत उच्ि सम्मवन प्रकट गना िवहन्छु सवथै आफ्नो दक्षतव र योग्यतव अनुरुप दे िको सवमवशजक, सवाँस्कृमतक
रवजनीमतक एर्ं आमथाक रुपवन्तरणको कवयाभवर पुरवगरी दे ििवई समृद्धिको र्वटोमव डोयवाउन नेतत्ृ र्दवद्धय भुमीकव खेल्नुहन
ु े
सम्पूणा नेतवगण नवगररक समवज, सं िवर जगत, र सम्पूणा नगरर्वसी जनसमुदवयहरुिवई उच्ि सम्मवनकव सवथ प्रसं िव गदै
र्धवई तथव धन्यर्वद ज्ञवपन गदाछु।

यसकव सवथै मिर्ेणी नगरपवमिकविवई नमूनव नगरपवमिकव र्नवउन प्रवप्त जनवदे ििवई शिरोधवया गदै आफ्नो रवजनैमतक

जीर्नको यविवमव जनद्धहत र नगर समृद्धिको मनशम्त अहोरवि खटीरहने मेरो अठोट कदमिवई द्धर्कवसकव पवईिवहरुिवई
जनतवसवमू पुयवाईददनुहन
ा न
ु े र रिनवत्मक सुझवर् मवर्ात हौसिव प्रदवन गनुह
ु े सं िवर कमी ममिहरुिवई हवददाक धन्यर्वद
ज्ञवपन गदाछु। आफ्नो ज्यवनको प्रर्वह नगरी सुरक्षवथा खटीने सुरक्षवकमी ममिहरुमव द्धर्िेि धन्यर्वद ददन िवहन्छु ।
स्थवनीय तह मनर्वािन अन्तरगत यस मिर्ेणी नगरपवमिकवमव मनर्वाशित भई पदभवर सम्हविे को ददन दे खी नगर्वसीिे

ददएको सौहवदापूणा सवथ अमन िौगवतपूणा मवयव र ममतवर्वट प्रेररत भई नगरिवई एकीकृत ददगो द्धर्कवसको र्वटोमव अशघ
र्ढवई नगरको गौरर्िवई उच्ि रवख्न आमथाक र्िा २०७९/०८० को नीमत तथव कवयाक्रम यस गररमवमय नगरसभव
समक्ष प्रस्तुत गना पवाँउदव एकदमै हिाद्धर्भोर भएको छु ।

स्थवनीय तहको मनर्वािन पमछ मिर्ेणी नगरपवमिकवको ११ औ ं नगरसभव अमधर्ेिनमव नीमत तथव कवयाक्रम पेि हुदैछ।नीमत
तथव कवयाक्रमिवई मूतरु
ा प ददनको िवगी मिर्ेणी नगरपवमिकवको नीमत योजनव तथव कवयाक्रमहरु पद्धहिवन गने नीमतगत
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मनणाय गने, कवनूनी प्रर्न्ध गने तथव कवयवान्र्यनिवई प्रभवर्कवरी रुपमव कवयासम्पवदन गना सहयोग गनुह
ा न
ु े मसं गो

जनप्रमतमनमधको टीम, कमािवरी सं यन्ि, स्थवनीय रवजनीमतक दि, र्ुद्धिशजर्ी, स्र्यंसेर्ी, नवगररक समवज र आम सं िवरको

भूमीकव अझ महत्र्पूणा नै छ। द्धय सर्ै पक्षिवई ध्यवन ददई नेपविको सं द्धर्धवन स्थवनीय सरकवर सं िविन ऐन, २०७४
द्धर्मभन्न मबियगत कवनूनहरु मिर्ेणी नगरपवमिकवको २०७८/०७९ को नीमत तथव कवयाक्रम, नेपवि सरकवरको नीमत
तथव कवयाक्रम, प्रदे ि सरकवरको नीमत तथव कवयाक्रम, ददगो द्धर्कवसको िक्ष्य र द्धर्मभन्न रवजनीमतक दिकव प्रमतमनमध सं घ

सं स्थव तथव सं गठनकव प्रमतमनमध िगवयतकव समवजसेर्ी र्ुद्धिजीर्ीहरुको सुझवर्हरुिवई समेत सं किन गरी आमथाक बिा
२०७९/०८० को नीमत तथव कवयाक्रम तजुम
ा व गररएको छ। नगरर्वट सम्पवदन हुने कवयाहरु समन्र्य, सहकवया,

सवझेदवरी, सम्प्रेिण र अनुगमनिवई मुख्य आधवर र्नवई कवयवान्र्यन गनाकव िवगी मिर्ेणी नगर सरकवरिे दुर दृद्धिकव
सवथ अगवडी र्ढने िक्ष्य मिएको छ।

सन २०२० मव दे खवपरे को कोमभड १९ को महवमवरीिे हवम्रो द्धर्कवस र समृद्धिको यविविवई गशम्भर रुपमव प्रभवद्धर्त
पवरे को छ। कोरोनव भवईरसको महवमवरी मवरमव थिव परररहेको द्धर्श्व अथातन्ि रुस र युक्रेनको आपसी युििे हवम्रो

ू ी पमन नरवम्रोसं ग प्रभवद्धर्त भएको छ। त्यस मवमथ द्धर्कवसशिि रवष्ट्रहरुको अत्यन्तै सं कटकवमिन अर्स्थवर्वट
मवतृभम

गुशिरहेको आजको यो समयमव द्धर्कवसको गमतिवई मनरन्तरतव ददनु र रवद्धष्ट्रय अथातन्ििवई शजर्न्त रवख्नु एकदमै ि ुनौतीपूणा
रहेको छ। द्धर्गतकव गौरर् गवथव मव मवि रमवईरहने र्वनीको पररत्यवग गरी सुन्दर भद्धर्ष्य मनमवाणको मनशम्त आर्ूमव
भएको मसप दक्षतव एर्ं योग्यतवको भरपूर उपयोग गना सक्नु नै आजको आर्श्यकतव हो।

सं शघय सरकवर, प्रदे ि सरकवरको समन्र्यकवरी भूमीकवको सहयोग तथव सवथमव यस नगर क्षेिमभि स्र्च्छ खवनेपवनी

र्ोहरमैिव व्यर्स्थवपन, कृद्धिमव आधुमनकीकरण, पयाटकीय क्षेिको द्धर्कवस, उजवा आपूमता, सूिनव प्रद्धर्मध, मसिवई,पूि,
सडक स्तरोन्नती, द्धर्द्युत, शिक्षव, यवतवयवत, नदद कटवन व्यर्स्थवपन, सवंस्कृमतक सम्पदवको सं रक्षण िगवयत मद्धहिव,
दमित, अपवाँङ्ग, र्विद्धर्िकव, जनजवती, जेष्ठ नवगररक, युर्व िशक्षत कवयाक्रमहरुिवई प्रभवर्कवरी रुपमव सं िविन गना र
द्धर्कवसकव योजनवहरुिवई एकीकृत योजनवकव सवथ सम्र्ोधन गरी अगवडी र्ढने योजनव र्नवएको छु ।
सम्मवनीत सभवकव सदस्यज्यूहरु,

भमनन्छ “Without planning the study is just like ship is sailing on sea without any aim and destination” योजनव
द्धर्नवको अध्ययन द्धर्नव उद्देश्य र गनतव्य समुन्रमव तै रररहेको जहवज जस्तै हुन्छ।

अर् म आमथाक बिा २०७९/०८० को बवद्धिक
ा नीमत कवयाक्रम तथव र्जेट मनमवाणकव आधवरहरु यस गररमवमय सभव
समक्ष प्रस्तुत गना िवहन्छु ।

बवद्धिक
ा नीमत कवयाक्रम तथव बजेट मनमवाणकव आधवरहरु:
(१) नेपविको सं द्धर्धवन २०७२ को अनुसूिी ८ र ९ मव व्यर्स्थव भएकव स्थवनीय तहको एकि तथव सवझ
अमधकवरहरु, मौमिक हकहरु, एर्ं रवज्यको मनदे िक मसिवन्त र नीमतहरु,

(२) सं शघय सरकवरिे अंमगकवर गरे कव आमथाक मबशत्तय मनमतहरु,

(३) नेपवि सरकवरर्वट स्र्ीकृत सं घ, प्रदे ि र स्थवनीय तहको कवया मबशत्तय नीमतहरु,
(४) स्थवनीय सरकवर सं िविन ऐन, २०७४ मव व्यर्स्थव
(५) प्रदे ि सरकवरर्वट प्रवप्त र्जेट मसमिङ्ग

(६) नगर कवयापवमिकवको आयोजनवमव स्थवनीय रवजनीमतक दि समवजसेर्ी, र्ुद्धिजीद्धर् तथव सं घ सं स्थवकव
प्रमतमनधीहरुर्वट आएकव नीमतगत सुझवर्हरु

(७) टोि तथव र्डवभेिवर्वट प्रवथमीकीकरण गरी आएकव योजनवहरु,

(८) मबियगत समममतको बैठकर्वट आएकव महत्र्पूणा नीमतगत मबियहरु,
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(९) रवजश्व परवमिा समममतको र्ैठककव मनणायहरु,
(१०)
(११)

स्थवनीय स्रोत सवधन

द्धर्कवसकव अन्तरसम्र्शन्धत मबियहरु

सभवसदज्यूहरु,
अर् म दीगो द्धर्कवस िक्ष्य, नेपविको संद्धर्धवनको पररकल्पनव, नेपवििे अन्तरवष्ट्रीय जगतमव गरे को प्रमतर्द्दतव, पन्रौ पञ्च
र्िीय योजनव, प्रदे ि योजनव एर्ं नगरको आर्मधक योजनव द्धर्कवस िक्ष्यिवई प्रवप्त गना आमथाक बिा २०७९/०८० को
नीमत तथव कवयाक्रम सभव समक्ष पेि गना िवहन्छु ।
(१) स्र्वस्थ सम्र्शन्ध नीमत
ु िे समेत यसको मनयन्िणकव िवगी ठू िो ि ुनौमतको सवमनव
कोमभड -१९ को महवमवरीकव कवरण द्धर्श्वकव समृि मुिक
ु हरुमव समेत स्र्वस््य उपकरण अभवर् सृजनव भई थुप्रै मवमनसहरुिे अकविमव
गनुा पयो। समृििविी कहमिएकव मुिक
ज्यवन गुमवउन पुगे यस द्धर्िमव हवम्रो मुकुकमव पमन औिमध तथव स्र्वस््य उपिवरको अभवर् रह्यो नै तर सर्ै तहकव
ु प्रयवसर्वट मनयन्िणमव मिन सर्ि भएकव छौ। कोमभड द्धर्रुिको खोप आयवतमव सरकवर तदवरुपतवकव
सरकवरको सं यक्त
सवथ िवगेको छ तर सर्ै उमेर समूहकव व्यशक्तहरुिे पूणा खोप पवईसकेकव छै न र कोमभड १९ पूणा रुपमव मनयन्िण
भईनसकेको अर्स्थमव अझै स्र्वस््य मवपदण्ड, सिेतनव र पूर्त
ा यवरी योजनवहरुकव सवथ रहनुपने अर्स्थव छ। यस्तो
अर्स्थविवई मध्यनगरी पूर्त
ा यवरी तथव स्र्वस््य क्षेिकव िवगी मनम्न योजनव तथव कवयाक्रमहरु प्रस्तुत गररएको छ।
-

आधवरभूत स्र्वस््यको शजम्मेर्वरी प्रद्धर्मधमैिी र्नवई सृजनवत्मक ढं गिे िवगू गररनेछ।

-

र्डवस्तरमव सं िविन भएकव स्र्वस््य िौकी, िहरी स्र्वस््य केन्र र आधवरभूत स्र्वस््य केन्रमव भएको द्धर्द्यमवन
अपयवाप्त भौमतक सं रिनविवई योजनवर्िरुपमव मनमवाण कवयाको थविनी गररनेछ।

-

स्र्वस््य क्षेिमव खटीने स्र्वस््यकमी तथव कमािवरीहरुको मनोर्ि बृद्धिकव िवगी नगरपवमिकविे आर्श्यक
व्यर्स्थवपन गनेछ।

-

गभार्ती, सुत्केरी तथव द्धकिोरीहरुको स्र्वस््य अर्स्थविवई ध्यवन ददई र्हुक्षेमिय पोिण कवयाक्रमिवई प्रभवर्कवरी
कवयवान्र्यन सद्धहत पुन:सं रिनव गररनेछ।

-

१५ िैयव स्थवनीय अस्पतविको मुद्दव हवि सर्ोच्िमव द्धर्िवरवमधन रहेकोिे मुद्दवको द्धकनवरव िवमगसकेपिवत
अस्पतवि मनमवाणको कवया तत्कवि प्रवरम्भ गररनेछ।

-

कोमभड अस्पतविको स्तरोन्नमत गरी मभडीयो x-Ray, Lab सेर्व िवई र्ढवउदै शिद्धकत्सकीय सेर्व प्रर्वह गररनेछ।

-

ाँ व अस्पतवि, सेती प्रवदे शिक अस्पतविको सहकवया, समन्र्यमव आख
ाँ व,दवाँत, मुटुरोग, प्थरी,
र्यविपवटव, गेटव आख
पवठे घर आङखस्ने र अन्य रोगको द्धर्रवमीकव िवगी मन:िुल्क स्र्वस््य शिद्धर्र सं िविन गररनेछ।

-

द्धर्िेिज्ञ डवक्टर सद्धहत को मन:िुल्क स्र्वस््य शिद्धर्रकव िवगी शजल्िव स्र्वस््य कवयवािय, सवमवशजक द्धर्कवस
मन्िविय, स्र्वस््य मन्िवियमव प्रस्तवर् पेि गरी समन्र्य गररनेछ।

-

सर्ै स्र्वस््य सं स्थवहरुमव औिमध व्यर्स्थवपनिवई द्धर्िेि ध्यवन ददई मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

७० बिा पुरव भएकव जेष्ठ नवगररकहरुिवई मनिुल्क स्र्वस््य िेकजवाँिको व्यर्स्थव ममिवईनेछ।

-

ु भ र्नवईने नीमत मिईनेछ।
स्र्वस््य सं स्थवमव रहेकव बमथिँङ्ग सेन्टरहरुको स्तरर्ृद्धि गरी प्रसुमत सेर्विवई सर्ासि
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-

“स्र्वस््यमव सरोकवर, नवगररकको अमधकवर” नवरव सद्धहत जेष्ठ नवगररक, ददघारोगी, आमथाक द्धर्पन्नतवमव परे कव
गभार्ती तथव सुत्केरी आमव, र्विर्वमिकवहरुको स्र्वस््यमव ध्यवन ददई उपिवर सहवयतवको व्यर्स्थव ममिवईनेछ।

-

पूणा अपवाँगतव,आंशिक अपवाँङ्गतव, आमथाक द्धर्पन्नतव, एकि मद्धहिव, आमव, बवबु गुमवएकव र्विर्वमिकवहरुिवई
स्र्वस््य उपिवरकव िवगी औिमध खिाको व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

स्र्वस््य सं स्थविवई आर्श्यक पने जनिशक्त र प्रद्धर्मध/उपकरणको उशित प्रर्न्ध गररनेछ।

-

र्डवस्तरमव स्र्वस््य जनिशक्त थप गरी ल्यवर् सेर्व सुिवरु गने।

-

स्र्वस््यकमीिवई आर्श्यक क्षमतव द्धर्कवस तवमिमको व्यर्स्थव गररनेछ।

-

टोि टोिमव स्टे िर र नगरस्तररय एम्र्ुिेन्स सेर्व सं िविन गररनेछ।

-

खोप सम्र्शन्ध अमभयवनहरुिवई प्रभवर्कवरीरुपमव सं िविन गररनेछ।

-

महवमवरी, सरुर्व रोग मनयन्िणकव िवगी छतवरव स्र्वस््य िौकी, तोिी दे र्िडवाँडव स्र्वस््य िौकी र कैिविमवण्डौ
स्र्वस््य िौकीमव घुम्ती स्र्वस््य शिद्धर्र सं िविन गररन्छ।

-

नगरपवमिकवमव र्वमेसी सेर्वको िुरुर्वतकव िवगी पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकवको सर्ै स्र्वस््य सं स्थवहरुमव २४ घण्टे स्र्वस््य सेर्व सं िविन गररने छ सवथै सवर्ाजनीक द्धर्दवको
ददनमव समेत सेर्व सूिवरु गने नीमत मिईएको छ।

-

नगरमभि नवगररक आरोग्य सेर्वकेन्र िवखव द्धर्स्तवर गरर सेर्व प्रर्वह गने नीमत मिईएकोछ।
…………………………………………………………………………………………………………………………

(२) शिक्षव सम्र्शन्ध नीमत
-

द्धर्द्यवियकव भौमतक सं रिनवहरुको द्धर्द्यमवन अर्स्थविवई अध्यन गरी मवपदण्ड अनुसवरकव भर्नहरुको मनमवाण
कवया थविनी गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियको र्वतवर्रण पूणा रुपमव स्र्च्छ, सर्व र स्र्स्थ नभएसम्म गुणस्तररय शिक्षवको पररकल्पनव गना सद्धकदै न
यसथा, सर्ै द्धर्द्यवियमव हवि सं िविनमव रहेको खवनेपवनीको गुणस्तर जवाँि गररनेछ। बविमैिी धवरव र छवि
छविवहरुिवई अनुकूितव हुने िौिविय मनमवाण गररनेछ।

-

र्विर्वमिकवको पठन पवठनिवई प्रभवर्कवरी र्नवउन प्रयोगिविव, िैशक्षक सवमग्री व्यर्स्थवपनमव जोड ददईनेछ।

-

हवि पयवाप्त िैशक्षक सवमग्रीहरुको द्धर्द्यवियहरुमव सवमग्री प्रयोग गनाकव िवगी शिक्षकहरुिवई मसप तथव क्षमतव
द्धर्कवस तवमिमको आयोजनव गररनेछ भने सवमग्रीहरु अपयवाप्त भएकव द्धर्द्यवियहरुकव िवगी व्यर्स्थवपन सद्धहत
तवमिम सं िविन गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियको बवद्धिक
ा कवया योजनव, िैशक्षक क्यविे न्डर, र िैशक्षक द्धक्रयवकिवप, शिक्षक दरबन्दी र द्धर्द्यवमथा
सं ख्यवकव आधवरमव दरर्शन्द ममिवन र जनिशक्त व्यर्स्थवपन गररने नीमत मिईनेछ।

-

“सर्ैकव िवमग शिक्षव सधैंकव िवमग शिक्षव” भन्ने नवरविवई मूतरु
ा प ददन िैशक्षक कवयाक्रमहरु सं िविनगररनेछ।

-

ु व सवथै िैशक्षक क्षेिकव
द्धर्द्यवमथाहरुको िैशक्षक र्वतवर्रण र्ुझी योजनव मनमवाण गदवा मसकवई प्रभवर्वरी हुनक
अभवर्िवई नशजकर्वट सम्र्ोधन गना सद्धकने भएकविे आगवमी आ.ब. र्वट नगरपवमिकवकव सर्ै द्धर्द्यवियहरुमव
“द्धर्द्यवमथासंग मेयर भेटघवट” कवयाक्रम सं िविन गररने नीमत मिईएको छ।

-

द्धर्द्यवियमव हुने ददर्स, उत्सर्, शिक्षक अद्धर्भवर्क भेिव, िुक्रर्वररय कवयाक्रम तथव अन्य िैशक्षक गमतद्धर्मधहरुको
मूल्यवंकिन गरी अमतरक्त कवयाक्रमहरु सं िविन गने नीमत मिईएको छ।
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-

द्धर्द्यवमथा अनुपवतमव शिक्षक दरर्न्दी व्यर्स्थवपन गदवा द्धर्द्यवियहरुको दरबशन्द ममिवनमव पुन:द्धर्िवर गररनेछ ।

-

स्थवनीय सरकवरको कवया शजम्मेर्वरीमव रहेको मवध्यवमीक तहसम्मको शिक्षविवई गुणस्तररय जीर्नोपयोगी र
प्रद्धर्मधमैिी र्नवईनेछ।

-

ाँ
नगरकव सर्ै सवमुदवद्धयक द्धर्द्यवियकव शिक्षक तथव द्धर्द्यवमथाहरुमव सूिनव प्रद्धर्मधको प्रयोग गरी ज्ञवन, सीप र पहुि
अमभर्ृद्धि गररनेछ।

-

शिक्षव ऐन, र मनयमवर्िीिवई प्रभवर्कवरी रुपमव कवयवान्र्यन गदै स्थवनीय पवठ्यक्रम मनमवाण गरी िवगू गररनेछ।
सवमुदवद्धयक द्धर्द्यवियको गुणस्तरमव ध्यवन ददईनेछ।

-

SEE मव उत्कृि अंक ल्यवउने सवमुदवद्धयक द्धर्द्यवियकव १/१ जनव छवि/छविव िवई प्रत्येक बिा उत्कृि मेयर
छविबृशत्त पुरस्कर सद्धहत सम्मवन गररनेछ।

-

प्िस टु पवस गरी उच्ि शिक्षव अध्यवयन गरररहेकव शिद्धकत्सव द्धर्ज्ञवन, र्न द्धर्ज्ञवन, ईशन्जमनयर, िगवयतकव
प्रवद्धर्मधक द्धर्धवमव उत्कृि नमतजव ल्यवउने द्धर्द्यवमथाहरुिवई प्रोत्सवहन स्र्रुप उशित छविर्ृशत्त प्रदवन गने नीमत
मिईएकोछ।

-

नगर शिक्षक व्यर्स्थवपनकव िवगी द्धर्िेि पहि गररनेछ।

-

र्वि द्धर्कवस केन्रिवई व्यर्शस्थत गररनेछ। पुस्तकविय तथव सवमुदवद्धयक अध्ययन केन्रको क्षमतव बृद्धि,
प्रद्धर्मधमैिी शिक्षण प्रद्धक्रयव सं िविनमव सहयोग गररनेछ।

-

नगरमव नमूनव सवमुदवद्धयक द्धर्द्यविय मनमवाण गनाकव िवगी द्धर्द्यविय समवयोजन, छविर्वस, पुस्तकविय, भर्न,
खेिमैदवन, शिक्षक दरर्न्दी व्यर्स्थवपन जस्तव कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

नगर शिक्षव द्धर्कवस गुरुयोजनव मनमवाण गरी िवगू गररनेछ।

-

प्रवद्धर्मधक शिक्षविय स्थवपनवकव िवगी सम्र्शन्धत मनकवयमव द्धर्िेि पहि गररनेछ।र स्थवपीत प्रवद्धर्मधक
द्धर्द्यवियिवई व्यर्स्थवपनमव सहयोग गररने नीमत मिएको छ।

-

र्वजुरव शजल्िवमव सं िवमित क्यवम्पसहरुको स्तरोन्तीकव िवगी द्धर्िेि सहयोग गररने नीमत मिईएको छ।

-

द्धर्द्यवियमव योग, ध्यवन र सवधनव कवयाक्रम सं िविन गरी जीर्न उपयोगी मसप मसकवई असि द्धर्द्यवथी मनमवाण
गना कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।िैशक्षक बिा समवप्त हुनवसवथ नगरको िैशक्षक योजनव मनमवाण गरी िैशक्षक
क्यविे ण्डर प्रकविीत गरी प्रभवर्कवरी रुपमव कवयवान्र्यन गररनेछ।

-

बवद्धिक
ा रुपमव मवध्यवमीक तहमव मेयर कप रमनङ शिल्ड तथव रवष्ट्रपमत रमनङ शिल्ड छनौट प्रमतयोमगतव, आधवरभूत
तहमव उपमेयर रमनङ कप तथव उपरवष्ट्रपमत रमनङ शिल्ड प्रमतयोमगतव प्रभवर्कवरी रुपमव सं िविन गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियको समग्र पक्षको मूल्यवंकन गना मवमसक सममक्षव, सुधवर योजनविवई मनयमीत गरवई नगरमव मनयमीत
ररपोटीङ्गको व्यर्स्थव ममिवईनेछ।

-

कक्षव १-८ र १-१२ सं िविन भएकव द्धर्द्यवियमव अमनर्वया रुपमव नेपवि स्कवउट, जुमनयर रे डक्रस सकाि, युर्व
रे डक्रस सकाि गठन गरी कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

र्वि द्धर्कवस केन्रको छु ट्टै भर्न मनमवाण गरी प्रभवर्कवरी प्रभवर्कवरी शिक्षण मसकवईकव िवगी कवयाक्रमहरु
सं िविन गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियको सरसर्वईमव द्धर्िेि जोड ददई र्वि मैिी िैशक्षक र्वतवर्रण तयवर गररनेछ।

-

िैशक्षक गुणस्तर र्ृद्धि गना जनिशक्त व्यर्स्थवपन, तवमिम तथव प्रोत्सवहनकव कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।
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-

द्धर्द्यविय स्र्वस््य तथव पोिण कवयाक्रम अन्तरगत बिाको २ पटक द्धर्द्यवमथाहरुको िवरररीक िेक जवाँि, जुकवको
औिमध सवथै द्धकिोरीहरुिवई र्ोमिक एमसड िक्की खुआउने कवयािवई मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

द्धर्द्यविय व्यर्स्थवपनमव सरोकवरर्विवहरुिवई अमभमुखीकरण कवयाक्रम सं िविन गररनेछ। सवथै मद्धहनवर्वरी
स्र्च्छतव व्यर्स्थव सम्र्शन्ध तवमिमको व्यर्स्थव गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियमव ददर्व खवजवको व्यर्स्थव गररनेछ।

-

प्रत्येक बिाको जेठ १ गतेदेखी ७ गतेसम्म द्धर्द्यविय स्तररय,र्डवस्तररय र पवमिकव स्तररय पोिण सप्तवहिवई
मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

द्धर्द्यविय सरसर्वई कवयाक्रमिवई मनरन्तरतव ददईनेछ। सवथै प्रत्येक द्धर्द्यवियहरुिवई तीन तवरे पितीमव िै जवनकव
िवगी व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

अपवङ्ग, टु हरु व, आमथाक द्धर्पन्नतवकव कवरण मनयमीत द्धर्द्यविय जवन नसक्ने र्विर्वमिकवहरुिवई आर्श्यक सहयोग
सवथै सकवरवत्मक मनोपरवमिाको व्यर्स्थवपन गररन्छ।

-

नगर मभिकव सवमुदवद्धयक द्धर्द्यवियहरुिवई गवभेर (मजा) िैशक्षक गुणस्तर कवयम गने नीमत मिईएकोछ।

(३) पूर्वाधवर सम्र्शन्ध नीमत
-

नगर गौरर्कव योजनवहरुिवई मध्यनगर गरी ठू िव पूर्वाधवरहरुको द्धर्कवसमव पहि गररनेछ।मडद्धपआर तयवरी
भएकव आयोजनवहरुिवई कवयवान्र्यनकव िवगी सं घ र प्रदे ि सरकवर तथव अन्य दवतृ मनयकवहरु सं गको सवझेदवरीमव
कवयवान्र्यन गररनेछ भने बवकी महत्र्पूणा आयोजनवहरुको मडपीआर तयवरीको कवया थविनी गररनेछ।

-

मिर्ेणी नगरपवमिकव जोडने मौरे र्ुढी गंगव मोटरे र्ि पुि ठे क्कव प्रद्धक्रयवमव गईसक्दव पमन कवयवान्र्यन हुन
नसकेकोिे तत्कवि कवयवान्र्यन गरवउन सम्र्शन्धत मन्िविय र तविुक मनकवयमव जोडदवर पहि गररनेछ।

-

बल्दे र्ुढीगंगव नदी मोटरे र्ि पुि को कवया मतव्र रुपमव अगवडी र्ढवउन सम्र्शन्धत मन्िवियमव पहि गररनेछ।

-

र्वजुरवको मिर्ेणी र अछवम शजल्िवको मेल्िेख गवाँउपवमिकव द्धर्िमव पने कवाँसेगवडमव मोटरे र्ि पुिकव िवगी सं घ
तथव प्रदे ि सरकवरमव पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकवको प्रिवसकीय भर्नको कवया मतव्ररुपमव अगडी र्ढवई आगवमी आ.ब. मभि ठे क्कव सम्झौतव र्मोशजम
कवम सम्पन्न हुने गरी अगवडी र्ढवईनेछ।

-

पटक – पटकको र्वढीिे द्धर्गतमव गरे को कवमिे सवथाकतव पवउन नसकेको कुरव सर्ैमव जग जवहेर छ तसथा,
मौरे – मविवगवड मोटरे र्ि पुिकव िवगी पुन: DPR सद्धहत कवया अगवडी र्ढवउन पहि गररने छ।

-

र्डवको केन्रसम्म पुग्ने सर्ै र्डवकव सडकहरुको स्तरोन्तीकव िवगी सं घ, प्रदे ि र नगरको आफ्नै िगवनीमव
कवयवान्र्यन मतब्र पवररने नीमत मिईएको छ।

-

मविपोत कवयवाियर्वट िविपुजवा प्रवप्त गरी जग्गव प्रवप्त गरे कव र्डवहरुको र्डव कवयवािय भर्न व्यर्स्थवपन
गररनेछ।

-

र्डवर्वट मसर्वररस सद्धहत प्रवथमीकतवमव परे कव मसिवई आयोजनवहरुिवई सं घ, प्रदे ि तथव नगरको आफ्नै िगवनीमव
मनरमवाण प्रकृयव अगवडी र्ढवउदै िग्ने नीमत मिईएको छ।

-

मिर्ेणी नगरपवमिकवको सडक सं जवििे नजोडेको एकमवि र्डव द्धकम्नीमव आगवमी आ.ब.०७९/८० मभि सडक
पुयवाईनेछ।

-

मिर्ेणी नगरपवमिकवको ररङ्गरोडको अर्धवरणविवई सवथाकतव ददन कवयवान्र्यनकव िवगी िगवनीमव पहि गररनेछ।
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-

बस्तीहुदै र्डवर्वट मसर्वररस भई आएकव सर्ै आयोजनव/ योजनवहरुिवई कवयवान्र्यन सम्भवव्यतवकव आधवरमव
नगर, प्रदे ि र सं घ सरकवरमव प्रस्तवर् गररने नीमत मिईएको छ।

-

मौरे शजरोप्र्वईन्ट- तोिी – छतवरव िर्वढु ङग्रव, मौरे शजरोप्र्वईन्ट- मिविगवाँउ- तवम्सु – पैमव, मिविगवाँउबवाँगवपवटव- पैमव, मौरे शजरोप्र्वईन्ट- कैिविमवण्डु धिपुरी, कैिविमवण्डौ- पन्धवरव, गवग्रव शजरोप्र्वईन्ट- धिपुरी
मव द्धर् – द्धर्रव, र करविव नवउिव – ठवनव

-

सडकको स्तरोन्ती गरी कविोपिेकविवगी द्धर्िेि पहि गररनेछ।

कैिविमवडौ – कुिीबवाँध – पैमव, तुसवरपवनी- रत्न सडक ट्रयवक खोिीनेछ।र छतवरव मशन्दर - पञ्चपुरी –
र्डीमवमिकव धवमीक पयाटकीय सडकको मनमवाणकव िवगी सं घ तथव प्रदे ि सरकवरमव द्धर्िेि पहि गररनेछ।

-

र्मडमवमिकव- भण्डवरगृह- शखन्नै – द्धकम्नी – छतवरव पयाटन सडकको अर्धवरणव ल्यवई कवयवान्र्यनमव जोड
ददईनेछ।

-

मिर्ेणी ररङ्गरोडको अर्धवरणव ल्यवई कवयवान्र्यनकव िवगी पहि गररनेछ।

-

सडक सं जवििे नजोडे कव टोि तथव र्शस्तहरुमव क्रमि: द्धर्स्तवर गदै िमगने नीमत मिईएको छ।

-

र्ल्नेतोिव मविवगवडखोिव झो पु कव िवगी सम्र्शन्धत मनकवयमव आर्श्यक पहि गररनेछ।

-

र्शस्तस्तरमव रहेकव घोडे टव र्वटवहरुको ममात गररनेछ।

-

सवर्ाजनीक सभव समवरोह सं िविन गनाकव िवगी भौतीक पूर्वाधवरको मनमवाण गने नीमत मिईएकोछ।

-

हवि नगरमव अधुरव रहेकव सर्ै योजनवहरुिवई पुरव गने नीमत मिईएकोछ।

(४) कृद्धि, पिुपविन, खवद्य सुरक्षव र पोिण सम्र्शन्ध नीमत
-

कृद्धिमव व्यर्सवद्धयकीकरण, यवन्िीकरण र र्जवरीकरणकव मवध्यवमर्वट प्रर्िान र द्धर्कवस गररदै िमगनेछ।

-

द्धकसवनिवई समयमै मि, द्धर्उ तथव प्रद्धर्मधको व्यर्स्थवपन गना जनिशक्त तथव िगवनीको उशित प्रर्न्ध गररनेछ।

-

हवर्वपवनी र मवटोको अर्स्थविवई अध्ययन गरी द्धकसवनहरुिवई अमधकतम् उत्पवदन गना सद्धकने र्विी को पकेट
क्षेि छनौट गना िगवईनेछ। पकेट क्षेिकव द्धकसवनहरुिवई द्धर्उ अनुदवन र मिमव सहुमियतको व्यर्स्थवपन
गररने नीमत मिईएको छ।

-

तरकवरी तथव र्िर्ुिको द्धर्उ उत्पवदन र मबक्री गरी कृिकहरुको थप आयआजान बृद्धि गररने नीमत मिईएकोछ।

-

“कृिकसंग उपप्रमुख” कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

एक गवाँउ एक उत्पवदन कवयाक्रम अन्तरगत ९ र्टव र्डविवई मबियक्षेिकव प्रवद्धर्मधकको रवय र्मोशजम द्धर्िेि
उत्पवदन पकेट क्षेिकव रुपमव द्धर्कवस गने गरी कवयाक्रम िवगू गररनेछ।

-

व्यर्सवद्धयक तरकवरी उत्पवदनमव बृद्धि गना एक घर एक करे सवर्वरी, एक द्धर्द्यविय एक करे सवर्वरी कवयाक्रमिवई
प्रभवर्कवरी रुपमव सं िविन गररनेछ।

-

जममनको अर्स्थव हेरी मभरविो पवखवहरुमव कवगती, ओखर, सुन्तिव, द्धकर्ी तथव मवटो सुहवउदो जवतकव र्िर्ुिकव
द्धर्रुर्वहरु रोपण गना प्रोत्सवहन गररने छ। आर्श्यक र्ोट र प्रद्धर्मध सहयोगिवई मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

आिु पकेट क्षेिकव द्धकसवनहरुिवई भण्डवरण व्यर्स्थवपन र द्धर्उ अनुदवनको व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

मौसमी तथव र्ेमौसमी तरकवरी खेती गने कृिकहरुको िगत रवखी बवस्तद्धर्क व्यर्सवद्धयक कृिकहरुिवई द्धर्उ
सद्धहत प्रद्धर्मध सहयोग गररनेछ।

-

उत्पवददत र्स्तुको मनयवात प्रर्दान गना प्रत्येक र्डवहरुमव सं किन केन्रको व्यर्स्थवपन गररनेछ। सं किन
केन्रर्वट द्धर्क्रीकव िवगी िै जवने कृिक समूह र्व कृिी सहकवरी सं स्थवहरुिवई ढु र्वनीमव सहुमियत प्रदवन गररनेछ।
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-

रोग, द्धकरव तथव महवमवरी मनयन्िणकव िवगी घुशम्त शिद्धर्र सेर्व सं िविन गररनेछ।

-

नगरपवमिकवको केन्रमव कृिी हवटर्जवर स्थवपनव गना पहि गररनेछ।

-

जडीर्ुटी खेतीको िुरुर्वत अध्ययन गरी सम्भवव्य जडीर्ुटीको नमूनव नसारी स्थवपनव गररनेछ।

-

मवसु तथव दुग्धजन्य उत्पवदनमव र्ृद्धि गना व्यर्सवद्धयक रुपमव कवम गने बवख्रव, कुखुरव, र भैमसपविन कृिकहरुको
िगत सं किन गरी उत्पवदन सम्भवव्यतवको पद्धहिवन गररनेछ।

-

पिु द्धर्कवस कवयाक्रमिवई प्रभवर्कवरी रुपमव िवगू गना व्यर्सवद्धयक रुपमव पविन सं िविन गरे कव बवख्रव, कुखुरव
र भैसीपविन कृिकहरुको र्माको िगवनीमव सहुमित प्रदवन गने रणनीमत मिईएको छ।

-

“पिुपंमछपविनको आधुमनकीकरण समवजको रुपवन्तरण” भन्ने मूि मन्ििवई आत्मसवथ गरी नगरकव र्वमसन्दवको
खवद्य सुरक्षव पोिण र आय आजानको भरपदो मवध्यवमको रुपमव पिुपविन पेिविवई द्धर्कवस गररनेछ।

-

“दुध द्धपउ मध्यपवन घटवउ” भन्ने नवरविवई सवकवर पवना नगरक्षेिमव दुध उत्पवदन बृद्धि गरी दुध तथव दुग्धजन्य
र्स्तुको उपभोग बृद्धिगना तथव यसमव आत्ममनभारतव हवमसि गना दुधविु भैसी सं रक्षण गवई तथव भैसीको नश्ल
सुधवर उन्नत दुधविु जसी गवईको आयवत र दुधको र्जवरीकरणमव द्धर्िेि कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

कृमतम गभवाधवन कवयाक्रमिवई मनरन्तरतव ददई प्रभवर्कवरी कवयवान्यनमव जोड ददईनेछ।

-

एकि मद्धहिव तथव मसमवन्तकृत र्गाको आय आजानको भरपदो मवध्यवमको रुपमव रहेको बवख्रवपविन व्यर्सवयिवई
सुदृढ गना बवख्रवपविन पकेट तथव श्रोत केन्र अर्धवरणवमव कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

व्यर्सवद्धयक बवख्रवपविक कृिकहरुिवई द्धर्उ अनुदवनकव रुपमव बोकव, स्र्वस््य पररक्षण सेर्व र औिमध उपिवर
व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

घुशम्त पिुस्र्वस््य शिद्धर्र नगरकव सर्ै र्डवहरुमव सं िविन गररनेछ सवथै द्धर्िेिज्ञ पिुशिद्धकत्सक िवरव नगरकव
छतवरव तोिी र कैिविमवण्डौमव शिद्धर्र सं िविन गररनेछ।

-

िौपवयव व्यर्स्थवपनको नीमत मिईनेछ।

-

व्यर्सवद्धयक योजनव मनमवाण गरी सं िविन गने कुखुरवपविन व्यर्सवद्धयहरुको खोर व्यर्स्थवपनमव सहुमियत प्रदवन
गने रणनीमत मिईएको छ।

-

कृद्धि तथव पिुपविन क्षेिमव सद्धक्रयतव पूर्क
ा सं िग्न द्धकसवनहरुिवई व्यर्सवद्धयक तथव क्षमतव द्धर्कवस तवमिमको
व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

पवमिकव मभिको समग्र खवद्य सुरक्षव तथव पोिणको अर्स्थवर्वरे त्यवंक सं किन र द्धर्श्लेिण गरी कृद्धि िवखवमव
खवद्य सुरक्षव तथव खवद्य सुरक्षव सूिनव प्रणविीको स्थवपनव गररनेछ।

-

पोिण तथव खवद्य सुरक्षव रणनीमत योजनव तयवर गरी िवगू गररनेछ।

-

नेपवि सरकवरिे अर्िम्र्न गरे को र्हुक्षेिीय पोिण योजनविे ईमगंत गरे कव कवयाक्रमहरुिवई मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

हवर्वपवनी सुहवउदो कृद्धि पकेट क्षेिको पद्धहिवन गरी “एक टोि एक उत्पवदन” कवयाक्रम सं िविन गने नीमत
मिएको छ।

-

खवद्य अमधकवर तथव घटनवको दस्तवर्ेशजकरण गररनेछ।

-

कृिकहरुको व्यर्सवयमव दे खवपरे को समस्यवहरुिवई तत्कवि समवधवन गना हवि नगरपवमिकवमव रहेको कृद्धि तथव
पिु िवखवमव भएको जनिशक्तिवई पररिविन गरी “द्धकसवनको र्वरीमव प्रवद्धर्मधक भेटघवट” अमभयवन सं िविन गने
रणनीमत मिईएको छ।
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-

मिशफ्टङ्ग मसिवईको समेत प्रर्न्ध गरी मसं शित जग्गवको क्षेिर्िमव र्ढोत्तरी गररनेछ।

(५) उद्योग, रोजगवर तथव सहकवरी सम्र्शन्ध नीमत
-

स्थवनीय उत्पवदन, जनिशक्त तथव सवधन स्रोतको नक्सवंकन गरी नगरपवमिकव मभि सं िविन गना सद्धकने घरे ि ु
तथव सवनव उद्योगहरुको स्थवपनव गना जोड ददईनेछ।

-

युर्वहरुिवई व्यर्सवद्धयक तथव मसपमूिक कवयाक्रम मवर्ात कृद्धिजन्य सवनव उद्योगहरु सं िविन गना िगवनीको
बवतवर्रण सृजनव गररनेछ।

-

नगरपवमिकव मभिर्वट प्रत्येक बिा श्रम र्जवरमव प्रर्ेि गने युर्वहरुको त्यवंकिवई व्यर्शस्थत गना रोजगवर सेर्व
केन्रिवई व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

मसपमूिक तथव आय आजान कवयाक्रम सं िविन गरी आन्तररक रोजगवरी सृजनव गना िगवनीमव द्धर्िेि जोड
ददईनेछ।

-

मेयर रोजगवर कवयाक्रमिवई उत्पवदन र उपभोगसं ग जोडी मनरन्तरतव ददईएको छ।

-

नगरपवमिकव मभि सं िविन गररने उद्यम द्धर्कवस, रोजगवरी तथव आयआजान क्षेिमव सं िविन गररने
कवयाक्रमहरुिवई एकीकृत गदै प्रवथमीकतव र आमथाक द्धर्पन्न नगवररकहरुिवई प्रत्यक्ष िवभ पुग्नेगरी प्रभवर्कवरी
रुपमव सं िविन गने नीमत मिईएको छ।

-

नगरमभिकव प्रवद्धर्मधक िैशक्षक र्ेरोजगवरहरुिवई उनीहरुको सीप र क्षमतवको आधवरमव प्रद्धर्मध सहयोग गरी
व्यर्सवयमूिक स्र्:रोजगवरमव सं िग्न गरवईनेछ।

-

रोजगवर सेर्व केन्रिवई श्रम सूिनव र्ैकको रुमव द्धर्कवस गदै िमगनेछ।

-

“गैर आर्वसीय नेपविीको सहभवगीतव – नगर द्धर्कवसमव प्रमतर्ितव” मूि नवरवकव सवथ मिर्ेणीको आमथाक
द्धर्कवसकव िवगी बवह्य िगवनीको र्वतवर्रण तयवर गरी िगवनीकतवािवई प्रोत्सवहन गने नीमत मिईएकोछ।

-

सहकवरीहरुको कवयाक्षि
े र सं स्थवगत क्षमतव मूल्यवंकन गरी मसप तथव क्षमतव द्धर्कवस कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

सहकवरीिवई उत्पवदन, रोजगवरी र र्जवरीकरणमव जोड ददईनेछ। सं गठनवत्मक व्यर्स्थवपन, रोजगवरी तथव
स्र्:रोजगवर क्षेिमव गरे को योगदवन र सेर्वको मूल्यवंकन गरर आर्श्यक सहयोग गररने नीमत मिईएकोछ।

-

सहकवरी शिक्षविवई प्रर्िान, एक सहकवरी एक उत्पवदनको नीमतिवई अगवडी र्ढवउदै उत्पवदनमव आधवररत
सहकवरीिवई पुरस्कृत गने नीमत मिईएको छ।

-

उद्देश्य अनुरुपकव सहकवरीिवई पुरस्कृत र सहकवरी एकीकरण गने कवयािवई प्रवथममकतव ददईनेछ।

-

समवन उद्देश्य भएकव सहकवरी सं स्थवहरुिवई मजागरी छररएर रहेको मबशत्तय श्रोत व्यर्स्थवपन गररनेछ।

(६) युर्व तथव खेिकुद सम्र्शन्ध नीमत
-

युर्व जनिशक्तिवई समवज द्धर्कवसमव गररिविन गरी रवद्धष्ट्रय िवभप्रवप्त गना उद्यमशिि, सृजनशिि, र सकवरवत्मक
सोिकव सवथ अगवडी र्ढवउने नीमत र कवयाक्रम िवगू गररनेछ।

-

युर्व उद्यमीहरुिवई व्यर्सवय सं िविनमव प्रोत्सवहन गने नीमत मिईएको छ।

-

रवष्ट्रपमत रमनङ्ग शिल्ड प्रमतयोमगतव, मेयर कप, नगर तथव र्डव स्तररय खेिकूद प्रमतयोगीतवहरुिवई व्यर्शस्थत र
प्रभवर्कवरी रुपमव सं िविन गदै िमगनेछ।
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-

खेिकुद मैदवनको पूर्वाधवरिवई आधुमनक एर्ं प्रद्धर्मध मैिी र्नवउन जोड ददईनेछ। प्रत्येक द्धर्द्यवियहरुमव खेिकुद
शिक्षकको व्यर्स्थवपन गररने नीमत मिईएको छ।

-

नगरस्तरमव आर्श्यक खेि सवमग्रीहरुको व्यर्स्थवपनमव जोडी ददईनेछ।

-

खेिवडीहरुिवई सम्मवन तथव प्रोत्सवहन गने कवयािवई मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

नगरस्तरमव नर् प्रमतभवर्वन खेिवडी पद्धहिवन गना आर्श्यक कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

खेिकुद सम्र्शन्धको पञ्चबिीय योजनव मनमवाण गरर िवगू गररनेछ।

(७) खवनेपवनी तथव सरसर्वई सम्र्शन्ध नीमत
-

आधवरभूत खवनेपवनीको पहुाँि नपुगेकव घरमव िुि खवनेपवनी उपिब्ध गरवउन “एक घर, एक धवरव” अमभयवनिवई
मनरन्तरतव ददईनेछ।

-

द्धर्गत िवमो समयदे खी खवनेपवनी योजनवको मवग भई DPR समेत तयवर भएर सं िविन गना नसद्धकएकव र्ृहत
खवनेपवनी योजनवहरुिवई सं घ, प्रदे ि र नगरको सह िगवनीमव मनमवाण कवयाको थविनी गना पहि गने नीमत
मिईएको छ।

-

द्धहउद तथव खडे रीमव पवनीको अभवर्हुने क्षेिमव आकविे पवनीको सं िन गने योजनवहरु सं िविन गररनेछ।

-

मुहवन सं रक्षणकव कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

एक घर एक करे सवर्वरी अमभयवन सं िविन गरी घरमव खेर गईरहेको पवनीको उशित व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

पूणा सरसर्वईयुक्त नगर घोिणव र पूणा खवनेपवनी युक्त नगर घोिणवकव िवगी स्रोत व्यर्स्थवपनमव गरी कवयवान्र्यन
गररनेछ।

-

स्थवनीय र्जवर, टोि तथव सडकहरुमव ढि मनकवसको उशित व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

नगरपवमिकव सर्ै टोिहरुमव सरसर्वई समममत गठन गरी पूणा सरसर्वई अमभयवनमव पररिविन गने व्यर्स्थव
ममिवईनेछ।

-

पूणा सरसर्वई र्डव घोिणवकव िवगी गोठे मि व्यर्स्थवपन र घर घरमव कम्पोि मि खवडि मनमवाण गने नीमत
मिएको छ।

(८) पयाटन, र्न, र्वतवर्रण, जिर्वयु उजवा तथव द्धर्पद् जोशखम न्यूनीकरण
-

पयाटकीय स्थिको रुपमव द्धर्कवस भएकव गन्तव्यहरुको द्धर्कवस र प्रिवर प्रसवरमव आर्श्यक पहि गररनेछ।

-

पयाटन पूर्वाधवरको द्धर्कवसकव िवगी र्डीमवमिकव र नवटे श्वरी क्षेिको मनमवाण कवयािवई मनरन्तरतव ददईनेछ। यस
क्षेिको थप भौमतक पूर्वाधवर मनमवाणमव मनरन्तर पहि गररने रणनीती मिईएको छ।

-

नगरपवमिकव मभिकव सं भवद्धर्त पयाटकीय क्षेिहरुको पूर्वाधवर द्धर्कवसमव द्धर्िेि पहि गररनेछ।सवथै द्धकम्नीछडवझरनविवई द्धर्िेि पयाटकीय क्षेिको रुपमव द्धर्कवस गना पहि गररनेछ।

-

पयाटकीय पूर्वाधवरको द्धर्कवस भएकव स्थवनहरुमव होमस्टे सं िविनकव िवगी व्यर्सवद्धयहरुिवई िगवनीको र्वतवर्रण
तयवर गररनेछ।

-

छतवरव मवईको मशन्दर दे खी पञ्चपुरीको र्वटोहुदै मिर्ेणी र्डीमवमिकवसम्मको पयाटकीय पथमवगाको िवगी प्रदे ि
तथव सं घ सरकवरमव पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकव मभि रहेकव ऐमतहवमसक, धवमीक तथव पुरवत्र्वमतक मठ मशन्दर हरुको सं रक्षणकव िवगी व्यर्स्थवपन
गररनेछ।
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-

र्डीमवमिकव सं रशक्षत क्षेििवई िशक्षत गरी उपयुक्त स्थवनमव नेपविी सेनव र सिस्त्र प्रहरीको गण स्थवपनवकव
िवमग सं शघय सरकवरकव िवगी द्धर्िेि पहि गररनेछ।

-

र्डीमवमिकव- नवटे श्वरी क्षेििवई सं रशक्षत क्षेि घोिणव गना सं शघय सरकवरमव पहि गररनेछ।

-

र्डीमवमिकव भण्डवरगृह व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

धवमीक पयाटकीय महोत्सर् सं िविन गना व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

कैिविमवण्डौ शस्थत कैिवि क्षेिको DPR तयवरी कैिवि क्षेि द्धर्कवस कवयाक्रम सं िविन गना पहि गररनेछ।

-

शखन्नै सत्यदे र्ी, मिवमवष्डौ, सोतव, सै मवण्डौ, छतवरवदे र्ी, तोिीदे र्ि िगवयतमव सम्पूणा धवमीक मठ मशन्दरहरुको
सं रक्षण, सम्र्िान र पुन: मनमवाणमव जोड ददईनेछ।

-

नगरमभि रहेकव मठ मशन्दरहरुको सं रक्षण समममत गठन गने नीमत मिईएकोछ।

-

महत्र्पूणा पयाटद्धकय क्षेिसम्म पुग्ने पथमवगा मनमवाणिवई जोड ददईनेछ।पयाटकीय स्थिमव र्ोहोर मैिव
व्यर्स्थवपन र पवद्धकाङ्गको व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

पयाटकीय झरनव तवि तिै यव र पवकाहरुको सम्भवव्यतव अध्ययन गरी पूर्वाधवर मनमवाण र व्यर्स्थवपनको कवयामव
पहि गररनेछ।

-

मौरे शिर्विय धवमको पुन:मनमवाण गरी शिर्रविी मेिव ब्यर्स्थवपनमव द्धर्िेि जोड ददईएको छ।

-

आन्तररक आयआजान बृद्धिकव िवगी नगरपवमिकवको मूि आधवर पयाटन क्षेि भएकोिे बवह्रै मद्धहनव आन्तररक
तथव बवह्य पयाटनको आर्वगमनिवई मनरन्तरतव ददनकव िवगी मौरे -नवटे श्वरी – र्डीमवमिकव, छतवरव- पञ्चपुरीर्डीमवमिकव कोरीडोरमव होमस्टे को व्यर्स्थवपन गना पहि गररनेछ।

-

नवटे श्वरी- र्डीमवमिकवको द्धर्िमव रहेको धौिपुरी दहको गुरुयोजनव तयवर गरी पयाटकीय गन्तव्यकव रुपमव
द्धर्कवस गना द्धर्िेि पहि गररनेछ।

-

“स्र्च्छ र्वतवर्रण - हररयविी नगर” अमभयवनिवई सं िविन गना सडक द्धकनवरवमव र्ृक्षव रोपणको कवयाक्रमिवई
अगवडी र्ढवईनेछ।

-

पद्धहरो रोकथवम र भूस्खिनिवई रोकथवम गना नदद द्धकनवरवमव तटर्न्धन र र्ृक्षव रोपण सं िविन गररनेछ।

-

“शक्िन एण्ड ग्रीन मिर्ेणी अमभयवन” अन्तरगत हररत सडकपेटी, अमम्रसो, बवाँस, मनगविो रोपण अमभयवन सद्धहत
बृक्षवरोपणकव कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

र्न, जैर्ीक द्धर्द्धर्धतव र र्न्यजन्तु सं रक्षकव िवगी नीमतगत व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

र्डीमवमिकव, नवटे श्वरी, पञ्चपुरी क्षेिमव सं रशक्षत र्हुमूल्य जडीर्ुटीहरुको सं रक्षणको पहि गररनेछ।

-

सवमुदवद्धयक र्न उपभोक्तव समममतहरुसं गको सहकवयामव र्न र्डवनीमव रोक िगवई सं रक्षणकव कवयाक्रमहरु
सं िविन गररनेछ।

-

नगरपवमिकव मभि सं िवमित सवनव जिद्धर्द्युत आयोजनवहरुको ददगो व्यर्स्थवपन गना पहि गररनेछ।

-

हवि सं िविनमव आउन नसकेकव सवनव जिद्धर्द्युत आयोजनवहरुको मनमवाण तथव ममात कवयाकव िवगी िगवनीको
र्वतवर्रण तयवर गरी सं िविनमव ल्यवईनेछ।

-

रवद्धष्ट्रय प्रसवरण िवईन जडवनकव िवगी नेपवि द्धर्द्युत प्रवमधकरणसं गको समन्र्यमव अगवडी र्ढवईनेछ।

-

र्वतवर्रण तथव जिर्वयु अनुकुिनकव कवयाक्रम सं िविन गने नीमत मिईएको छ।

-

जिर्वयु सम्र्शन्ध ददघाकवमिन रणनीमतक योजनवको प्रभवर्कवरी कवयवान्र्न गना कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।
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-

स्थवनीय द्धर्पद् तथव जिर्वयु उत्थवनिीि योजनविवई आर्श्यकतव अनुसवर अध्यवर्मधक गरी योजनवमव मसर्वररस
भएकव द्धर्पद् जोशखमकव गमतद्धर्मधहरुिवई न्यूनीकरण गना नीमतगत रुमव र्जेटको व्यर्स्थवपन गररनेछ। द्धर्पद्
पूर् ा तयवरी तथव प्रमतकवया योजनव अध्यवर्मधक गरी तद्अनुसवर कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

जिर्वयु पररर्तान अनुकूिन र्नवउन नगरपवमिकवमव रहेकव खविी जमीनहरुमव र्ृक्षव रोपणको कवयाक्रमहरु
सं िविन गररनेछ।

-

द्धर्पद् पूर् ा तयवरी प्रमतकवया योजनव अनुसवर आपतकवमिन अर्स्थवमव आर्श्यक पने खोज तथव उद्दवर र रवहत
सवमग्रीहरुको व्यर्स्थवपन गरी द्धर्पद् आईपदवा तत्कवि सम्र्ोधन गने नीमत मिईएको छ।

-

स्थवनीय द्धर्पद् जोशखम न्यूनीकरण रणनीमतक कवयायोजनव तयवर गरी िवगू गररनेछ।

-

द्धर्पद् जोशखम न्यूनीकरण, द्धर्पद्को पूर्त
ा यवरी, व्यर्स्थवपन र उिवरकव िवगी सं िवमित द्धर्पद् व्यर्स्थवपन
कोििवई प्रभवर्कवरी र्नवईनेछ।

-

जिश्रोत, र्न, तथव सडकसम्र्न्धी ऐन, मनयमवर्िी तयवर गरर नीमतगत व्यर्स्थवपन गररनेछ।

(९) किव, संस्कृमत र सवद्धहत्य
-

जवत जवती मौमिकव भेि भूिव, भविव र सं स्कृमतको सं रक्षणकव िवगी आर्श्यक कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

परम्परवगत मौमिक सं स्कृमतको रुपमव रहेकव भूर्व, पुतिव, अनन्ते होिी हुडके पञ्चेर्वजव, िै तेदिै आदद िवई
समवजको सम्पशत्तको रुपमव जगेनवा गनाकव िवगी पहि गररनेछ।

-

किव सवद्धहत्यको सं रक्षणकव िवगी प्रमतष्ठन र्नवउन पहि गररनेछ।

-

स्थवनीय स्तरमव किव र गिव भएकव व्यशक्तहरुको सम्मवन कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

ऐमतहवमसक किव सं स्कृमत र सवद्धहत्यको मवध्यवमर्वट नगर र नगरर्वसीको पद्धहिवनमव किम ििवउने सवद्धहशत्यक
व्यशक्तत्र्हरुको िे ख रिनवहरुको सम्मवन तथव पुरस्कवरको कवयाक्रम सं िविन गने नीमत मिईएको छ।

-

मिर्ेणी नगरपवमिकवकव र्वमसन्दवको धमा सं स्कृमत, र जवतीय पद्धहिवहन सद्धहत र्डीमवमिकव- मिर्ेणी पुस्तक
प्रकविन गनामव सहयोग गररनेछ।

-

सवंस्कृमतक पद्धहिवन सद्धहतको श्रव्य दृश्य सवमग्री मनमवाण गना सहयोग गने नीमत मिएको छ।

-

र्ुढीगंगव, मविवगवड र कवाँसेगवड िगवयतकव नदद र खोिवहरुमव तटर्न्धन तथव नदी मनयन्िणको आयोजनव
सं िविन गना पहि गररनेछ।

-

मिर्ेणी नगरपवमिको क्षेिमव पने र्ुढीगंगव नददको पैमव-िवरी पैरो िगवयतकव क्षेिमव पररयोजनव सं िविन गना
सम्र्शन्धत मनकवयमव पहि गररनेछ।

(१०)
-

मद्धहिव, र्विर्वमिकव तथव सवमवशजक सुरक्षव

पछवडी पवररएको क्षेि र्गा र समुदवयिवई रवज्यको मूिप्रर्वद्धहकरणमव ल्यवउने िक्ष्य सद्धहत समवनुपवमतक समवर्ेिी
द्धर्कवसको अर्धवरणविवई केन्रमव रवखेर द्धर्िेि कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

िै मगंक द्धर्भेदिवई अन्त्य गना सरकवरको सवधन र श्रोतमव मद्धहिव र र्विर्वमिकवको पहुाँि सुमनशित हुने गरी
कवयाक्रमहरु सं िविनमव जोड ददईनेछ।

-

ाँ सुमनशित गना िैशक्षक सं स्थवहरुमव
बविद्धर्र्वह न्यूनीकरण, िून्य िै मगंक द्धहंसव तथव र्विर्वमिकवको न्यवयमव पहुि
कवयाक्रमहरु सं िविन गने रणनीमत मिईएकोछ।
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-

मद्धहनवर्वरी भएकव मद्धहिवहरुिवई सुरशक्षत सेमनटरी प्यवड सद्धहतको Women Care Center को व्यर्स्थवपन प्रत्येक
टोिमव व्यर्स्थवपन गररनेछ।सवथै छवउपडी प्रथव अन्त्यको नीमत मिईएकोछ।

-

र्विर्वमिकवकव िवगी दण्डरद्धहत समुदवय र द्धर्द्यविय कवयाक्रममव द्धर्िेि जोड ददई द्धक्रयवकिवपहरु सं िविन
गररनेछ।

-

द्धर्द्यवियमव हुने भेदभवर् र छु र्वछु त अन्त्य गना द्धर्मभन्न कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

र्विर्वमिकविवई सम्मवन जनक अर्सर सृजनव गने उद्देश्यकव सवथ र्विश्रमको न्यूनीकरण, र्विर्वमिकविवई
िवगू पदवथा, कुित

र कुररमतर्वट र्िवउन द्धर्िेि कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

रोजगवरी तथव आय आजानमव मद्धहिवहरुिवई सं िग्न गरवउन द्धर्िेि आरक्षणकव कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

िै मगंक उत्तरदवयी र्जेट व्यर्स्थवपन गरी मद्धहिव तथव र्विर्वमिकविवई प्रत्यक्ष िवभ पुग्ने कवयाक्रमहरु सं िविन
गने रणनीमत मिईएको छ।

-

िवमो समयदे खी सवमवशजक उत्पीडनमव परे कव दमित समुदवयहरुकव िवगी रोजगवर, सीप, सम्मवनयुक्त जीर्नयवपन
गने र्वतवर्रण सृजनव गदै पहुाँि र प्रमतमनधत्र् स्थवपनव गने िक्ष्य मिइएकोछ।

-

जेष्ठ नवगररकको सम्मवन तथव द्धर्श्रवम केन्र स्थवपनव गना पहि गररनेछ।

-

िै मगंक द्धहंसव, जवतीय द्धर्भेदकव द्धर्रुिकव अमभयवनहरुिवई प्रभवर्कवरी रुपमव अगवडी र्ढवईनेछ।

-

“मद्धहिवसंग उप-प्रमुख” कवयाक्रमिवई सिक्त रुपमव र्डव स्तरमव सं िविन गरी िै द्धङ्गक द्धहंसवमुक्त नगर घोिणवकव
िवगी द्धर्मभन्न नीमत तथव कवयाक्रमहरु तजुम
ा व गरी िवगू गररनेछ।

-

र्विद्धर्र्वह न्यूमनकरणकव िवगी “ब्यव बरु छवाँटैहरी – म क्यवन मरु?” अमभयवन सं िविन गररनेछ।

-

मददरव, िवगू औिध, सूमताजन्य पदवथा प्रयोगकव द्धर्रुि युर्व अमभयवन कवयाक्रम सं िविन गरीनेछ।

-

मददरव मनयन्िणकव िवगी थप कडवईकव सवथ कवयवान्र्यन गना “मददरव मनयन्िणमव हवम्रो पहि” सिेतनवमूिक
कवयाक्रमहरु सं िविन गररनेछ।

-

र्डव स्तररय आमव समूह, र्वि समूहहरुिवई नेतत्ृ र् एर्ं क्षमतव द्धर्कवसकव कवयाक्रमहरु सं िविन गरी सिशक्तकरण
गररनेछ।

-

अपवङ्ग, असक्त, आमव र्वर्ु नभएकव र्विर्वमिकवहरुको सं रक्षणकव िवगी द्धर्िेि व्यर्स्थव गररने नीमत मिईएको
छ।

-

ददघारोगीहरुकव िवगी उपिवर सहवयतव कोिको व्यर्स्थव गररनेछ।

(११)

िवसकीय व्यर्स्थवपन तथव सुिवसन

-

नगरपवमिकव कवयवाियर्वट प्रदवन गररने सेर्विवई प्रद्धर्मधमैिी र्नवईनेछ।

-

ु वई
सवमवशजक पररक्षण, नवगररक र्डवपि, सर्ै र्डवहरुमव र्डव स्तररय र नगरमव नगरस्तररय सवर्ाजमनक सुनर्
कवयाक्रम सं िविन गरर सेर्विवई प्रभवर्कवरी र्नवईनेछ। योजनवहरुको प्रभवर्कवरी कवयवान्र्यनकवरी अनुगमनिवई
मतब्रतव ददईनेछ।

-

आमथाक पवरदशिातव र जर्वर्दे हीतवको नीमतिवई अर्िम्र्न गररनेछ। जनप्रमतमनमध र कमािवरीहरुिवई जर्वर्दे ही
र्नवई सेर्व प्रर्वहिवई प्रभवर्कवरी र्नवईनेछ।

-

व्यशक्तगत घटनव दतवा प्रणविीिवई थप व्यर्शस्थत गररनेछ।
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-

“जनतवको िवसन जनमैिी प्रिवसन” कवयाक्रम अन्तरगत सेर्वग्रवही प्रमत उत्तरदवद्धय सेर्व प्रर्वहको र्वतवर्रण तयवर
गररनेछ।सवथै सुिवसन तथव सं स्थवगत द्धर्कवसकव िवगी ऐन मनमवाण गरी िवगू गररनेछ।

-

मबशत्तय अनुिवसनिवई कवयम गना प्रभवर्कवरी िेखव व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

भ्रिविवरिवई िून्य पवना सेर्व प्रदवयक सर्ै कवयवाियकव प्रत्येक गमतद्धर्मधको मनगरवनी सद्धहत Digital report
अमनर्वया गने नीमत मिईएको छ।E-Government िुरुर्वत गने नीमत मिईएकोछ।

-

आन्तररक रवजश्व ि ुहवर्ट हुनर्वट रोक्न जनिशक्त व्यर्स्थवपन, तवमिम तथव नीमतगत व्यर्स्थवपन गरी िवगू
गररनेछ।

-

नगरपवमिकव मभि सर्वरी सवधन करको नीमत ल्यवई िवगू गररनेछ।

-

कमािवरीको क्षमतव अमभर्ृद्धिकव िवगी आर्श्यक तवमिम तथव कवयाक्रमको व्यर्स्थवपन गररनेछ।

-

आयोजनव, योजनव तथव कवयाक्रमहरुको प्रभवर्कवरी कवयवान्र्यनकव िवगी नमतजव तवमिकव, कवयवान्र्यन कवयायोजनव,
आयोजनव द्धर्र्रण तवमिकव र शजम्मेर्वरी तवमिकव तयवर गने नीमत मिईएको छ।

(१२)

सूिनव तथव संिवर

-

ाँ र्ृद्धि गना नेपवि टे मिकम सं ग िेनिवईन 4 G सेर्व द्धर्स्तवरकव िवगी पहि गररनेछ।
सं िवर सेर्वको पहुि

-

नगरपवमिकवको द्धकम्नी, छतवरव र पन्धवरवमव टे मिकम टवर्रको स्थवपनव गना पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकविवई आधुमनक प्रद्धर्मधयुक्त र्नवउन नगर तथव र्डव कवयवाियमव मडशजटि नोटीस बोडा स्थवपनव गना
द्धर्िेि पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकवर्वट प्रदवन गररने सेर्वहरुिे मछटो प्रभवर्कवरी र्नवउन आर्श्यक सफ्टर्ेयर मवर्ात कवया सं िविन
गरर सेर्व प्रर्वह गररनेछ।

-

“नगरर्वमससंग नगर सरकवर” कवयाक्रम अन्तरगत रे डीयो कवयाक्रम सं िविन गररनेछ।

-

नगरमव सं िवमित रे डीयोको क्षमतव द्धर्स्तवर तथव जनिशक्त व्यर्स्थवपनमव सहयोग गररनेछ।

-

स्थवनीय तथव रवद्धष्ट्रय सं िवर मवध्यवहरुसं ग समन्र्य गरी नगरपवमिकवकव द्धर्कवसकव गमतर्मधहरुिवई प्रसवरण
गररनेछ।

-

नगरको द्धर्कवसकव द्धर्मभन्न गमतद्धर्मधहरुको सूिनव सम्प्रेिण गरी सवमुदवयद्धक द्धर्कवसमव सहयोग गने सं िवरकमी
र सं िवर मवध्यवमहरुिवई सम्मवन गररनेछ।

-

……………………………………………..

(१३)
-

कवनून तथव न्यवय व्यर्स्थवपन

न्यवयीक सममतकव कवमिवई प्रभवर्कवरी र्नवउन, मुद्दव दतवा, र्हस तथव र्ैसिवको प्रद्धक्रयविवई ि ुस्त दुरुस्त र
प्रभवर्कवरी र्नवईनेछ।

-

मेिममिवपकतवािवई तवमिम प्रदवन गरी मेिममिवपिवई व्यर्शस्थत गरवईनेछ।

-

…………………………………………………………………

(१४)
-

द्धर्द्धर्ध

ाँ र्ृद्धि गना हरे क नगरर्वसीकव बैक खवतव सं िविन गना अमनर्वया
बैक तथव द्धर्शत्तय क्षेिमव नगरर्वसीको पहुि
गररनेछ।

-

सर्ैर्डवहरुमव पंशञ्जकरणकव कवमहरुिवई व्यर्शस्थत गना श्रोत र सवधनको उशित व्यर्स्थवपन गररनेछ।
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-

नगरपवमिकवमव स्थवपीत स्मृमत प्रमतष्ठवन मवर्ात सवमवशजक सेर्व तथव खेिकुद कवयाक्रमहरुिवई मनरन्तरतव ददईने
नीमत मिईएको छ।

-

गैर सरकवरी तथव दवतृ मनकवयहरुको समन्र्यमव नगरकव द्धर्मभन्न द्धर्कवस गमतद्धर्मधहरु सं िविन गने।

-

िहरी योजनव तथव भर्न मनमवाण मवपदण्ड २०७२ र रवद्धष्ट्रय भर्न सं द्धहतव तथव मवपदण्ड को पविनव गने नीमत
मिईनेछ।

-

नगरपवमिकवको केन्र द्धर् पी स्मृमत पवकाको स्थवपनव गररनेछ।

-

नगरपवमिकवको मसमवनव नक्सवङ्कन गने कवयािवई अगवडी र्ढवईनेछ।

-

नगरपवमिकवको कैिविमवण्डौ डवाँडव, र छतवरवको िवल्नेगडवमव अस्थवयी प्रहरी िौकी स्थवपनवकव िवगी नेपवि
सरकवर गृह मन्िवियमव पहि गररनेछ।

-

नगरपवमिकव मभिकव सम्पूणा द्धर्कवस आयोजनवहरुको नीती तथव कवयाक्रमहरु मनमवाण गरर क्रमीक रुपमव सं िविन
गररदै िमगनेछ।

-

नगरपवमिकवमव रहेकव सवनव ठू िव सम्पूणा व्यर्सवद्धयहरुिवई दतवा गरवई करको दवयरवमव ल्यवईनेछ।

सम्मवमनत सभवकव सदस्यज्यूहरु,
अन्त्यमव, यस नगसभव अमधर्ेिनमव प्रभवर्कवरी रुपमव प्रस्तुत नीमत तथव कवयाक्रम मनमवाण गने प्रद्धक्रयवमव प्रत्यक्ष तथव

परोक्ष रुपमव सहयोग पुयवाउनु हुने नगरसभवकव सदस्यज्यूहरु, आमशन्ित मबिय द्धर्िेिज्ञ, नगरपवमिकवकव कमािवरी ममिहरु,
पिकवर ममिहरु, िगवयत नगरर्वसी दवजुभवई तथव दददीर्द्धहनीहरुिवई हवददाक धन्यर्वद ददन िवहन्छु । मिर्ेणी

नगरपवमिकवको समुन्नत द्धर्कवस प्रद्धक्रयवमव आजकव ददनसम्म म र मेरो मसङ्गो जनप्रमतमनमधहरुको टीमिवई सहयोग

ु शिम प्रदे ि सरकवर सं घ सं स्थवहरु, सवमुदवद्धयक, सहकवरी क्षेि नीजी क्षेि रवद्धष्ट्रय
उपिब्ध गरवउने सं शघय सरकवर, सुदप

तथव अन्तरवद्धष्ट्रय सवझेदवर मनकवयहरुको सहकवया अपररहवया हुनेछ। यस नगरपवमिकविे द्धर्गतदे खी सहकवयामव सर्ै द्धर्कवस
मनमवाणकव कवयाहरुको हवतेमविो गदै आईरहेको स्मरण गरवउदै यो नीमत तथव कवयाक्रम को कवयवान्र्यनमव सर्ै क्षेिको

समवन योगदवन रहनेछ भन्ने द्धर्श्ववसकव सवथ द्धर्कवस मनमवाणको यस महवन अमभयवनमव सर्ै एकजुट हुन र्ेरी एकपटक

हवददाक अपीि गदाछु।सवथै यस्तै खविको सहयोग सदै र् जवरी रहनेछ भन्ने द्धर्ियमव आत्म द्धर्श्ववस गदै पुन: मिर्ेणी
नगरपवमिकवको तर्ार्वट हवददाक आभवर व्यक्त गदै आगवमी ददनहरुमव पमन सहयोग मनरन्तर रुपमव प्रवप्त भई समृि नगर
मनमवाणको अमभयवनमव सहयविी र्न्नु हुनेछ भन्ने द्धर्श्ववस व्यक्त गदाछु।
श्री र्मडमवमिकव मवतविे सर्ैको रक्षव गरुन! धन्यर्वद !
कणा र्हवदुर थवपव
नगरप्रमुख
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