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भरतपरु महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको समदु्घाटन समारोहमा नगर प्रमखु श्री 
रेन ुदाहािज्यूद्वारा  प्रस्ततु आलथिक वर्ि २०७६/०७७ को 

नीलत तथा कायिक्रम 

 

प्रमखु अलतलथ पूवि प्रधानमन्त्री एवं नेपाि कम्यलुनष्ट पाटी (नकेपा) का श्रद्धेय 

अध्यक्षज्यू, 

ववशिष्ट अलतलथ प्रदेि नं. ३ का माननीय मखु्यमन्त्री डोरमणी पौडेिज्यू, 

ववशिष्ट अलतलथ पूविमन्त्री एवं शचतवन के्षर नं. १ का माननीय सदस्य सरेुन्त्र पाण्डेज्यू, 

प्रलतलनलध सभा काननु, न्त्याय तथा मानव अलधकार सलमलतका सभापलत माननीय कृष्णभक्त 
पोखरेिज्यू, 

राविय सभा राविय सरोकार तथा समन्त्वय सलमलतका सभापलत माननीय दीिकुमारीराविज्यू, 

संघीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु, 

प्रदेि सभाका माननीय मन्त्री तथा सदस्यज्यूहरु, 

शिल्िा समन्त्वय सलमलतका प्रमखुज्यू, 

नगर उपप्रमखुज्यू, 

लिमेकी स्थानीय तहका प्रमखुज्यूहरु, 

केन्त्र, प्रदेि एवं शिल्िा पाटीका प्रमखु एवं प्रलतलनलधज्यूहरु, 

प्रमखु शिल्िा अलधकारी, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत तथा शिल्िाशस्थत कायाििय 
प्रमखुज्यूहरु, 

सरुक्षा लनकायका प्रमखु एवं ववलभन्न संघ/संस्थाका प्रमखु तथा प्रलतलनलधज्यूहरु, 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

सञ्चारकमी,  रािसेवक कमिचारी िगायत उपशस्थत सम्पूणि महानभुावहरु !  

 

1. संघीयताको सफि कायािन्त्वयन र संक्रमणकािको अन्त््यसँगै दीघिकािीन सोच र 
िक्ष्यका साथ भरतपरु महानगरपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०७६/७७ को 
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नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय नगर सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा मिाई 
गौरव महससु भएको ि । 

2. बलिदानीपूणि संघर्िबाट प्राप्त ऐलतहालसक संववधान सभाद्वारा िारी भएको नेपािको 
संववधान अनसुार स्थावपत स्थानीय तहका अलधकारहरुिाई अभ्यास गने क्रम अशघ 
बविरहेको अवसरमा म िोकताशन्त्रक गणतन्त्र प्रालप्तका िालग िनयदु्ध, िनआन्त्दोिन 
र मधेस आन्त्दोिनका क्रममा आफ्नो अमूल्य िीवन बलिदान गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञात-
अज्ञात अमर िहीदहरुप्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जिीी अपिण गदििु ।साथै यस अवसरमा 
ववलभन्न आन्त्दोिनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागररकहरु प्रलत उच्च सम्मान व्यक्त 
गनि चाहन्त्िु । 

3. नागररकको सबैभन्त्दा नशिकको सरकारबाट प्रदान गररएको सेवा नै लिटो, िररतो र 
प्रभावकारी हनु्त्ि भन्ने संघीयताको मूि ममि अनरुुप नीलत, काननु तथा योिना बनाउन े
र कायािन्त्वयन गने काम स्थानीय स्तरमै हनुे भएकीािे भरतपरु महानगरपालिकाको 
समग्र ववकासमा सविसाधारणिे नै महससु गने गरी उल्िेख्य सधुारका कामहरु िरुु 
भएको िानकारी ददन पाउँदा हवर्ित िु | 

4. भरतपरु महानगरलभर पूवािधार लनमािणको के्षरमा उल्िेख्य प्रगलत भएको यस सभा 
समक्ष िानकारी गराउन चाहन्त्िु | चाि ुआलथिक वर्िमा सरदर ७० वकिोलमटर 
सडक कािोपरे गररएको ि | गौतमबदु्ध अन्त्तरािविय वक्रकेट रंगिािा लनमािणका 
िालग डीपीआरको कायि अशन्त्तम चरणमा पगेुको तथा प्रारशम्भक लनमािण कायिको 
थािनी समेत भएको ि | साथै रंगिािा लनमािणको िालग आलथिक सहयोग संकिनको 
अलभयान चलिरहेको ि |  

5. भरतपरु महानगरिाई नेपािकै उ्कृष्ट र स्माटि नगरका रूपमा ववकास गने ध्येयका 
साथ घरधरुी सवेक्षण, भ-ूउपयोग नकसांकन, केही आयोिनाहरुको डीपीआर लनमािण 
िगायतका कायि सवहत स्माटि लसटी मास्टरप्िान बनाउन ेकायि अशघ बविरहेको ि 
| 
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6. ववलभन्न सभा, सम्मेिन संचािन गनि र पयिटकिाई आकर्िण गनि महानगरपालिका 
लभर महानगरको आफ्नै अ्याधलुनक सवुवधा सम्पन्न लसटी हि लनमािणको िालग 
िहरी ववकास मन्त्राियबाट बिेट ववलनयोिन भई प्रवक्रया अगालड बिेको 
 ि।साथैमहानगरीय ररंगरोड, लिंकरोड, भरतपरु अस्पतािमा लबरामी कुरुवा घर, 

केन्त्रीय बस टलमिनिको स्तरोन्नलत, रानीपोखरीपाकि , िक्ष्मीनारायण मशन्त्दर र 
देवघाटमा ववद्यतुीय िवदाह गहृ लनमािण िगायतका कामहरु भइरहेका िन ्| 

7. महानगरलभर लनमािण गररने भौलतक पूवािधारको गणुस्तर कायम गनि लनमािण सामग्री 
प्रयोगिािा स्थापना गररसवकएको र आगामी ददनमा आवश्यक िनिशक्त तथा साधन 
स्रोतको व्यवस्थापन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेि | 

8. महानगरिाई पूणिखोपयकु्त घोर्णा गररएको र यसको सलुनशितताको दीगोपनाका 
िालग कायिक्रमहरु लनरन्त्तर संचािनमा  रहेका िन ् | मवहिा तथा ज्येष्ठ 
नागररकका िालग स्वास््य उपचारमा पहुँच बिाउन लनिलु्क बवहरङ्ग सेवािाई 
लनरन्त्तरता  ददइएको ि। 

9. आधारभतू तथा माध्यलमक शिक्षाका िालग गत वर्ि तय गररएका नीलतहरु 
कायािन्त्वयनको क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािण, शिक्षक दरबन्त्दी लमिान िस्ता 
कायि अशन्त्तम चरणमा पगेुका िन ्। तथावप नीलत अनसुारका कायिक्रम र बिेट 
व्यवस्थापनको कमीिाई सधुार गनि आगामी ददनमा यथेष्ट बिेट ववलनयोिन गने 
नीलत लिइनेि | 

10. सीमान्त्तकृत वगिका व्यशक्तहरुको सबिीकरण तथा भार्ा–संस्कृलत र यवुा–खेिकुद 
के्षरको ववकासका िालग चेतनामूिक एवं सीपमूिक कायिहरु वडास्तर सम्मै 
प्रभावकारी रुपमा संचािन भएका िन ्। नपेाि सरकारिे प्रदान गरेको सामाशिक 
सरुक्षा कायिक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन नागररक अलभिेखिाई थप व्यवशस्थत 
गररएको ि | 

11. यवुा सवक्रयताका िालग वडास्तरीय यवुा किबहरु तथा महानगरस्तरीय यवुा सञ्जाि 
गठनभई नमूना यवुा संसदको अभ्यास समेत सम्पन्न भएकोि | 
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12. प्रलतवर्ि लनशित रोिगारी प्रदान गने उदे्दश्यिे नेपाि सरकारिे ल्याएको प्रधानमन्त्री 
रोिगार कायिक्रम भरतपरु महानगरमा पलन सरुुवात भएकोि र अब ववगतका 
वर्िभन्त्दा आगामी आलथिक वर्ि ०७६/७७ मा उ्पादन के्षरिाई वविेर् प्राथलमकतामा 
राखी कायिक्रमहरु तय गने योिना सवहत अशघ बढ्न ेनीलत अविम्वन गररएको ि 
। 

13. संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना काननु समेतिाई आधार मानी हािसम्म  ८ वटा 
ऐन, ४ वटा लनयम, एक लनदेशिका, २० वटा कायिववलध र एक आचार संवहता गरी 
३४ वटा काननुहरु लनमािण भई कायािन्त्वयनमा आइसकेका िन ्भन ेकेही सान्त्दलभिक 
र आवश्यक काननुहरु तिुिमाको क्रममा िन ्। 

14. देििे रािनीलतक संक्रमण परुा गरेपलन कमिचारी समायोिन तथा वशृत्त ववकास 
सम्बन्त्धी कायिको अन्त्योि कायमै रहेको भए तापलन भरतपरु महानगरपालिकामा सेवा 
प्रवाहमा गणुस्तर अलभववृद्ध हनुकुा साथै नागररक सन्त्तवुष्टको स्तर क्रमि: सधुार 
 भएको सिुासनका सूचकहरुिे ईवङ्गत गरेका िन ्।  

15. आगामी आलथिक वर्िको नीलत तथा कायिक्रम तय गदाि नेपािको संववधानको ममि 
एवं लनदेिक लसद्धान्त्तहरु, दीगो ववकासका िक्ष्यहरु, संघीय र प्रादेशिक तहबाट िारी 
गररएका योिनाका आधारपरका साथै ववज्ञहरुको सहभालगतामा मस्यौदा गररएको 
भरतपरु ववकासको सोचपरिाई आधार मालनएको ि ।  

16. स्थानीय िनताको वहत र स्वालभमान प्रवद्धिन गने, प्रिासनिाई ववकासमैरी बनाउन,े 

अनावश्यक खचि कटौती गदै लमतव्यवयता कायम गने िस्ता उद्दशे्य राखी आलथिक 
वर्ि २०७६/७७ िाई तीव्र ववकासको वर्िका रूपमा अशघ बिाउन नेपाि सरकारिे 
लिएको नीलत अनरुुप मध्य नपेािको सनु्त्दर सहर, समदृ्ध र ससंुस्कृत भरतपरु महानगर 
बनाउने दीघिकािीन सोचिाई सफिीभतू पानि यो नीलत तथा कायिक्रम ल्याइएको ि 
|  

17. यो नीलत बनाउने क्रममा आगामी पाँच वर्िमा ववकासको आधार तयार गने, ्यस 
पलिका पाँच वर्िमा तीव्र ववकास हालसि गने िक्ष्य लिंदै ववश्वस्तरमा अशघ बिाइएका 
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दीगो ववकासका िक्ष्यहरु प्राप्त गने ध्येयका साथ केन्त्र र प्रदेि सरकारका 
नीलतहरुसँगको तादा्म्यता कायम राख्न ेप्रयास गररएको ि । 

 

प्रमखु अलतलथज्यू तथा उपशस्थत ववशिष्ट महानभुावहरु, 

अब म आगामी आलथिक वर्ि २०७६/७७ को िालग प्रस्ताववत ववर्यगत नीलत 
तथाकायिक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्त्िु | 

 

पूवािधार ववकासतफि  
18. महानगरीय गौरवका आयोिनाहरुका रूपमा रहेका गौतमबदु्ध अन्त्तरािविय वक्रकेट 

रङ्गिािा, महानगरीय बहउुदे्दश्यीय सभाहि एवं व्यापाररक भवन, बहतुिे प्रिासलनक 
भवन, नारायणी नदीमा Sea Beach Model को ववकास, अटोल्याण्ड, महानगरीय नमूना 
सडक िस्ता आयोिनाहरुिाई तीव्र गलतमा अशघ बिाइनेि |  

19. लनमािणाधीन गौतमबदु्ध अन्त्तरािविय वक्रकेट रङ्गिािाको लनमािण कायििाई रतू गलतमा 
अशघ बिाउन राविय तथा अन्त्तरािविय साझेदारहरूसँग समन्त्वयका िालग यथेष्ट पहि 
गररनेि | 

20. नारायणी नदी कटान लनयन्त्रण गनि लनिी के्षरसँग साझेदारी गरी मानव लनलमित 
सामदुरक तट मोडि (Sea-beach model) सवहतको मनोरञ्जन पाकि  लनमािण प्रवक्रया 
अशघ बिाइनेि । 

21. महानगरको स्वालम्वको वडा नं. ३ शस्थत िग्गािाई अटोल्याण्ड (Auto-land) को 
रुपमा ववकास गने नीलत लनधािरण गररएको ि । उक्त स्थानसम्म पहुँचमागि तथा 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षणको िालग आवश्यक रकम ववलनयोिन गररनिे । 
अटो वकि िपहरूिाई सहकारी माफि त ्िगानी सलुनशित गररनिे । 

22. महानगरलभरका कुनै दईु स्थान चयन गरी साइकि िेन, यवुटलिटी डकट, पैदि यारी 
मैरी फुटपाथ, हररयािी  र डे्रन िगायतका सबै सडक पूवािधार सवहतको नमूना 
सडकका रूपमा महानगरीय नमूना सडक लनमािण गररनेि |  
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23. महानगरपालिकालभर लनमािण हनु ेभौलतक पूवािधारको गणुस्तर कायम गनि लनमािण 
सामग्री परीक्षण प्रयोगिािा स्थापना भैसकेकीामा उक्त प्रयोगिािािाई थप 
व्यवशस्थत र ववकलसत गररनिे | साथै उपभोक्ताको सवुवधािाई ध्यान ददंदै नेपाि 
 सरकार, नापतौि तथा गणुस्तर ववभागबाट मान्त्यता प्राप्त अन्त्य सरकारी तथा लनिी 
ल्याबबाट गररने टेष्टहरुिाई पलन मान्त्यता प्रदान गररनेि | 

24. महानगरका मखु्य िहरी के्षर, िहरी क्षेर, लमशश्रत िहरी क्षेर र ग्रामीण क्षेरहरुको 
पररभार्ा सवहत वगीकरण गरी  िनसहभालगता र सह-िगानीको वैज्ञालनक प्रलतित 
िागू गररनेि ।आगामी आलथिक वर्िदेशख १६ मीटर वा सोभन्त्दा बिी  चौडा 
सडक कायम गररएमा कािोपरे लनमािण तथा ममितमा िनसहभालगता अलनवायि नगररन े
नीलतिाई लनरन्त्तरता ददइने ि  । 

25. महानगरपालिका लभरका सडक अलधकार क्षेर ६ मीटरभन्त्दा बिी भएको सडक 
कािोपरे गदाि अस्फाल्ट कंकृट (Asphalt concrete) प्रववलधबाट मार गने नीलतिाई 
लनरन्त्तरता ददइनेि। 

26. साना सडकहरुमा वातावरणमैरी मोिाइक टायि िगाई बाटो लनमािण गने नीलतिाई 
लनरन्त्तरता ददंदै स्थानीय स्रोतसाधन बावहररन नददन बाटो लनमािणमा Roller 

Compacted Concrete प्रववलधिाई प्रो्सावहत गररनेि | 

27. महानगरको कुनै स्थानका ५० प्रलतितभन्त्दा बिी िनताको माग भएमा व्यवशस्थत 
बस्ती ववकास कायिक्रम सञ्चािन गररनेि। 

28. आवश्यक स्थानहरुमा िि प्रिोधन केन्त्र (Sewerage Treatment Plant) सवहत िि 
लनमािण कायिको थािनी गररनेि। 

29. नारायणी नदीमा तटबन्त्ध सवहतको ररङ्गरोड, हिुाकी सडक, पिुचोक देशख 
गोन्त्राङ्गसम्म हररयािी सवहतको ६ िेन सडक,  वाईपास सडको ववस्तार,  केन्त्रीय 
बस टलमिनिको स्तरोन्नलत, नारायणी नदीमा सडक पिु िगायतका भौलतक पूवािधारका 
कामहरुकेन्त्र एवं प्रदेि सरकारको सम्न्त्वयमातीव्रगलतमा अशघ बिाइनेिन ्। 
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30. भकूम्प पिातको आवास पनुः लनमािण प्रवक्रयािाई सहिीकरण गने उदे्दश्यिे 
साववकमा बसोबास गदै आएका ग्रामीण के्षरका भकूम्प पीलडत िाभग्राहीको आफ्नै 
िग्गामा आवास लनमािण हनु ेभएमा नकसाको मापदण्डमा िचकता अपनाउन ेनीलत 
लिइनेि। 

31. अस्थायी प्रकृलतका आवासीय भवनहरुको िालग ववद्यतु लमटर तथा खानेपानी िडानको 
िालग वडा कायािियमा लसफाररस माग भएमा उक्त भवनहरुको स्थिगत लनरीक्षण 
गरी महानगरको बाटो तथा झ्याि-िोका र भेशन्त्टिेिन सम्बन्त्धी मापदण्डहरु पूरा 
भएको अवस्थामा अस्थायी नकसा पास दस्तरु लिई भवनको के्षरफि सम्पशत्त करमा 
उल्िेख गरी सम्बशन्त्धत कायािियमा लसफाररस गररन ेनीलतिाई लनरन्त्तरता ददइनेि 
। 

32. रेडक्रस भवन, सहकारी भवन, महानगरका वडा कायािियहरु, किब भवनहरु, 

सामाशिक संघसंस्था िगायतका भवनहरु  लनमािण हनुे िग्गाको लनशित 
क्षेरफिको मापदण्ड बनाई ३३८.७५ वगि लमटर सम्ममा िी. सी. आर. (Ground 

Coverage Ratio) ६० प्रलतित रहन ेगरी अन्त्य मापदण्ड आवासीय तथा व्यापाररक 
भवनको सरह रहन ेगरी नकसा पास  गने व्यवस्था गररनेि । 

33. ववगत िामो समयदेशख कायािन्त्वयनमा रहेको खानेपानी व्यवस्थापन बोडिको हािको 
खानेपानी महसूि दरिाई आवश्यकता अनसुार पनुराविोकन गररनेि | 

34. िहरी के्षरमा नागररकहरुिाई स्वस्थ रहन उशचत व्यायामका साधन उपिब्ध गराउन े
अलभप्रायिे महानगरका बिी िनघन्व भएका कशम्तमा पाँच स्थानमा सावििलनक 
पाकि लभर व्यायाम उपकरण िडान गररनेि|  

35. िंगिसँग िोलडएका वडाहरुमा मानव र िनावरबीचको द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका िालग 
आवश्यक पूवािधार लनमािण गररनेि | 

36. िहरी के्षरमा ववस्ताररत ववद्यतुीय हाईटेन्त्सन िाईनिाई भलूमगत गनि सम्बशन्त्धत 
लनकायसँग सहकायि गररनेि | 
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37. सहरी सडक िगायतका भौलतक संरचनािाई ववश्वव्यापी मापदण्ड अनरुुप 
अपांगतामैरी, डे्रन व्यवस्थापन भएको, सडकिेऊ लबरुवा रोप्न ेिस्ता ववर्य समेट्दै 
सडक मापदण्ड लनमािण गरी कडाईका साथ िागू गररनेि | 

38. अलनवायि िहरी पूवािधारमा पने िौचाियहरुको व्यवस्थापन मह्वपूणि ववर्य हो | 

यसका िालग नागररकको बिी आवतिावत हनु े स्थानहरु पवहचान गरी पयािप्त र 
स्माटि सावििलनक िौचाियहरु लनमािण गररनिे | 

39. महानगरलभर लसंचाइ, गौचरण, खोिा, नहर, मशन्त्दर, पाकि िस्ता सावििलनक स्थिहरुको 
संरक्षणको नीलत लिइनिे |  

40. फोहोर व्यवस्थापनको कायि महानगरको एक प्रमखु दावय्व भएकीािे यसका िालग 
नागररकसँग न्त्यूनतम िलु्कमा महानगरपालिका स्वयंिे प्रभावकारी व्यवस्थापन गने 
गरी व्यवस्था लमिाइनिे | 

41. महानगरपालिका लभरका िहर र बस्तीहरुिाई व्यवशस्थत, सनु्त्दर र आकर्िक 
बनाउनका िालग एक वडा एक रंगको  नीलतगत व्यवस्था गरी वडाहरुलभर लनमािण 
हनुे तथा लनमािण भैसकेका भवनहरुमा तोवकएको रंग िगाईसकेपलि मार भवन 
लनमािण सम्पन्नता प्रदान गने नीलत लिइनेि | 

42. भवन लनमािण गदाि अलनवायि रुपमा कम्पाउण्ड वािको नकसा पास भएपलि मार 
भवन लनमािण अनमुलत प्रदान गररनेि | 

43. महानगरका आयोिनाहरुको हाि भैरहेको अनगुमन प्रवक्रयािाई सरिीकृत गदै रु. 
४० िाख वा सोभन्त्दा बिी रकम भएका आयोिनाहरुिाई महानगरीय अनगुमन 
सलमलतबाट र रु.४० िाखभन्त्दा कम रकम भएका आयोिनाहरुको अनगुमनमायोिना 
महािाखा तथािहरी पूवािधार ववकास महािाखाका अलधकृत प्रलतलनलध र सम्वशन्त्धत 
वडाध्यक्ष सशम्मलित अनगुमन उपसलमलतप्रयोगमा ल्याई  कायि सम्पादिाई चसु्त 
वनाइनेि ।  
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44. महानगरको ववकास कायििाई एकीकृत र दीगो ववकासको मोडिमा रूपान्त्तरण गनि  
सम्बशन्त्धत आयोिनालभर पने सम्पूणि कायििाई एकीकृत रुपमा िागत अनमुानमा 
समावेि गरी कायािन्त्वयन गने प्रवक्रया थालिनेि। 

45. नयाँ लनमािण हनुे भवनहरुमा पावकि ङ प्रयोिनको िालग लनमािण हनु ेBasement को 
व्यवस्था भएमा उक्त भवनको नकसा पासमा १५% नकसा पास दस्तरु िुट ददन े
नीलत लिइनिे |्यस्तै संयकु्त आवास लनमािण गने व्यशक्त वा कम्पनीहरुिाई नकसा 
पास दस्तरुमा ५० प्रलतित िूट ददइनेि ।संयकु्त आवास सम्वन्त्धी कायिववलध बनाई 
िागू गररनेि ।वविेर्ज्ञ संस्थाहरुको समेत नकसा पास सम्वन्त्धी प्रकृयािाई 
अनिाइन पद्धलतमा रुपान्त्तरण गनि आवश्यक प्रकृया थािनी गररनेि ।  

46.  नयाँ लनमािण हनुे व्यापाररक तथा सावििलनक भवनहरुमा भवन लनमािण मापदण्डको 
व्यवस्था अनसुार अलनवायि रुपमा अशग्न लनयन्त्रक यन्त्र िडान गनि र सो कायि 
सम्पन्न भए पिात ् मार भवन सम्पन्न प्रमाणपर प्रदान गनि आवश्यक व्यवस्था 
गररनेि ।  

 

47. महानगरपालिकालभर सम्पूणि रुपमा वातावरणमैरी, अपाङ्गमैरी, साईकिमैरी, 
पैदियारीमैरी हनुेगरी प्र्येक वर्ि नमूना सडक लनमािण गदै िलगनेि। 

48. कािोपरे सडकहरुको लनयलमत ममित सम्भारको िालग कायािियमा ममित-संभार 
ईकाई गठन गरी सम्पूणि ममित-सम्भार गने  कायिहरु्यसैईकाईबाटसम्पादन 
गररनेि। 

49. नकसापास तथा ववकास आयोिनाहरुको कायािन्त्वयनिाई वैज्ञालनक र वस्तगुत 
तलु्याउन यथािीघ्र एकीकृत नगर यातायात गरुुयोिना लनमािण गररनेि | 

50. सहकायिको मोडिमा ओभरहेड लिि, पाकि , भवन, यातायात िगायतका िहरी संरचना 
लनमािण गनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन  गरी एक पररयोिना बैंक स्थापना गररनेि 
| 

51. महानगर लभरका सम्पूणि बाटोहरुको नामाकरण गरी वैज्ञालनक घर नम्बर ववतरण 
गने कायिको आरम्भ गररनेि। 
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52. पूवािधार ववकासको िालग महानगरको सावििलनक-लनिी साझेदारी इकाई (PPP Unit) 

माफि त ्सावििलनक-लनिी साझेदारी कायिक्रमिाई लनरन्त्तरता ददइनेि। 

53. महानगरपालिकालभरको खानेपानीको भलूमगत श्रोतिाई दीघिकािीन रुपमा सलुनशित 
गनि खानेपानी व्यवस्थापन बोडिसँगको सहकायिमा भलूमगत िि उपयोग नीलत तिुिमा 
गरी कायािन्त्वयन गररनिे । 

 

आलथिक  ववकासतफि  
कृवर् तथा पि ुववकास 
54. कृवर् के्षरको प्रवद्धिनका िालग कृवर् याशन्त्रकीकरणको ववर्यिाई महानगरिे 

प्राथलमकतामा राखेको ि| यसका िालग आवश्यक पने यन्त्र पवहचान, खररद, संचािन, 

तालिम व्यवस्थापन िस्ता कायि गनि लनिी, सहकारी तथा सामदुावयक के्षरसँगको 
सहकायिमा एक कृवर् याशन्त्रकीकरण यलुनट स्थापना गने प्रवक्रया थालिनेि | 

55. फिफूि, तरकारी, मािा, च्याउ, केरा िस्ता कृवर् उ्पादनको ववकासका िालग 
महानगरलभर सम्भाव्य पकेट के्षर पवहचान गरी घोर्णा गररनेि | 

56. एकीकृत नमूना कृवर् फमि लनमािण गरी कृवर् प्रववलधको प्रसार गररने ि । 

57. रासायलनक ववर्ाददको वैकशल्पक प्रववलधको प्रयोगमा िोड ददइनेि । 

58. दगु्ध उ्पादनमा हाि प्रदान गररंदै आएको प्रलत लिटर २५ पैसाको अनदुानिाई 
चार गणुा ववृद्ध गरी एक रूपैया प्रलत लिटर कायम गररनेि | 

59. कृर्क एवं पि ुव्यवसायीहरुिे कृवर् कायिका िालग बैंकबाट लिने ऋणमा िाग्न े
ब्याि उपिब्ध गराएर उ्पादनिाई थप प्रो्सावहत गररनेि | अनदुानिाई वस्तगुत 
र थप प्रभावकारी बनाउन कायिववलध बनाएर िागू गररनेि | 

60. कृवर् तथा पि ुववकास के्षरमा प्रलतफिमा आधाररत प्रो्साहनप्रदान गनि आवश्यक 
पने के्षरहरुको पवहचान गरी कायिक्रमहरु संचािन गररनेि | 

61. स्थानीय उ्पादन प्रवद्धिनका िालग महानगरपालिकाका संभाववत स्थानहरुमा स्थानीय 
कृवर् सहकारी संस्थाहरुिाईकोसेिी घरहरु स्थापना गनि प्रो्साहन गररनेि|  
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62. बीउलबिन र मि ववतरणमा आवश्यक अनदुानको व्यवस्था गररनेि | मि तथा 
बीउवविनको ववतरणका िालग लनशित समय  तालिका बनाएर उपयकु्त समयमा 
उपयकु्त खािको बीउवविन तथा मिखाद उपिब्ध गराउने गरी व्यवस्था लमिाइन े
ि | 

63. केरुङ्गा घोिको संरक्षण र ममित संभार गररनपुने अवस्था ववद्यमान रहेकीािे 
केरंुगाको लनयलमत ममित गरी लडिमा ववलभन्न फिफूिका लबरुवा रोपेर उ्पादन 
अलभववृद्धका साथै सौन्त्दयि समेत प्रवद्धिन गररनिे | 

64. कृवर् उ्पादनमा िागेको िागतभन्त्दा कम मूल्यमा कृवर् उपिहरु लबक्री गनुिपने 
बाध्यता हटाउन कृवर् के्षरसम्म पगु्न ेसडकपूवािधारहरु आवश्यकता अनसुार थप 
ववस्तार गररनिे | स्थानीयकृवर्उ्पादनको व्यवशस्थत बिारीकरणका िालग 
महानगरलभरका सबै हाटबिारहरुमा स्थानीय उ्पादनको लबक्री कक्ष राख्न ेव्यवस्था 
लमिाईनेि|  

65. ववर्ादी प्रयोगिाई लनयन्त्रण गरी कृवर् उपिमा ववर्ादी न्त्यूनीकरण गनि एग्रोभेटहरुको 
अनगुमनिाई तीव्र बनाइनेि । महानगरको तरकारी बिारलभर लनिी के्षरको 
सहकायिमा एक आधलुनक ववर्ादी परीक्षण प्रयोगिािा स्थापना गररनेि | 

66. पििुन्त्य पदाथिहरूको उ्पादन र उ्पादक्व अलभववृद्ध गनि उ्पादन िागत 
न्त्यूनीकरणका प्रववलधहरूको उपयोग, फामि सधुार र याशन्त्रकीकरणिाई िोड ददइनकुा 
साथै पिहुरूको नश्ल सधुारका िालग कृलरम गभािधान कायिक्रमिाई अलभयानकै 
रूपमा संचािन गररनिे । 

67. पििुन्त्य पदाथिहरूको गणुस्तरीय उ्पादन, प्रिोधन, ववववधीकरण र बिारीकरणिाई 
प्राथलमकता ददंदै ववर्यगत िाखा र सेवाकेन्त्रहरूमा रोग लनदानका िालग प्रयोगिािा 
सेवा ववस्तार गररनिे । 

68. आधलुनक पि ुवधिािा स्थापनाका िालग िग्गा पवहचान, प्राववलधक अध्ययन तथा 
लनमािणको िरुुवात गररनेि | 

संस्कृलत, पयिटन तथा सम्पदा संरक्षण 
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69. महानगरमा पयिटकीय सम्भाव्यता रहेका के्षरहरुको ववकास गनि एवं ऐलतहालसक, 

धालमिक तथा साँस्कृलतक मह्वका सम्पदाहरुको बहृत्तर उन्नयनका िालग एक 
पयिटकीय गरुुयोिना तयार गररनेि | 

70. पवहचान भएका पयिटकीय के्षरहरुको ववकासका िालग उशचत प्रो्साहन प्याकेि 
ल्याइनेि | पवटहानी, मेघौिी, गोिाघाट, शिवघाट, चौकीडाँडा, बीसहिारी ताि, शचतवन 
राविय लनकुन्त्िका साथै पववर धालमिक स्थि देवघाटधामिगायतका के्षरको 
पयािपयिटन र पयिटकीय ववकास, स्थानीय आददवासी-िनिालतका संस्कृलतहरुको 
संरक्षण एवं पयिटकीय  मनोरञ्जन केन्त्रहरुको ववकासका िालग आवश्यक 
स्रोतको व्यवस्था गररनिे | 

71. नारायणी नदी वकनारको व्यवस्थापन तथा सौन्त्दयि प्रवद्धिन, घाट ववकास, स्नान स्थि 
लनमािण, ववलभन्न वाटर स्पोट्सि प्रवद्धिन  िगायतका कायिका िालग लनिी के्षरसँग 
सहकायि गररनेि | 

72. पयिटनको पूवािधार ववकासमा स्थानीय संघ-संस्था, समदुाय तथा लनिी के्षरको नेतृ् व 
तथा सहभालगतािाई प्रो्साहन गररनेि। 

73. महानगरमा पयिटकको बसाई अवलध िम्ब्याउने र यसका िालग पयिटकीय सेवा 
सवुवधा तथा सरुक्षाको प्र्याभलूत बिाउन आवश्यक सहिीकरण गररनेि । 

74. पयिटन के्षरबाट हनु ेिाभिाई सीमान्त्तकृत समदुायसम्म पयुािउन नेपाि सरकारिे 
सूचीकृत गरेका समदुायहरु बोटे, कुमाि, थारु र चेपाङ समदुायमा होमस्टे संचािन 
गनि उ्प्ररेरत गररनिे । 

75. नगर के्षरमा तारे होटिहरुको स्थापना गनि चाहनेहरुका िालग वविेर् सहलुियत 
प्याकेि उपिब्ध गराइनेि ।    

76. महानगरलभर रहेका ववलभन्न पयिटकीय स्थानहरुबीच पयिटकीय पदमागि लनमािण गनि 
आवश्यक अध्ययन गररनेि ।  

77. सम्पदाको रुपमा रहेका नारायणी र राप्ती नदीहरुिाई अलतक्रमणमकु्त गरी सफा र 
सनु्त्दर बनाई नदीिाई मानव सभ्यता र सौन्त्दयिसँग आबद्ध गररनेि । पाकि , पोखरी 
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आददको ववकास र संरक्षण गदै यसिाई आय आििनको माध्यमको रूपमा अगालड 
बिाइनेि | 

सहकारी 
78. सहकारीको माध्यमबाट पूिँीको अलधकतम पररचािन गरी सो पूिँीिाई उ्पादनमा 

केशन्त्रत गररनिे | सहकारी अलभयानको िननीका रूपमा रहेको भरतपरुमा सहकारी 
संस्थाहरू समदुायस्तरमा प्रवद्धिन गने नीलत लिइनेि | 

79. वास्तववक सेवा उपयोगकतािमा सहकारीको सदस्यता ववस्तार गने नीलत व्यवहारमा 
उतानुिका साथै सहकारी शिक्षा, सूचना र तालिममा आम नागररकको पहुँच सलुनशित 
गररनेि | 

उद्योग तथा वाशणज्य 

80. उद्योग तथा वाशणज्य के्षरिे समािमा लनवािह गनुिपने दावय्विाई ध्यान ददंदै 
महानगरलभर संचालित उद्योग तथा व्यापारका िालग एक CSR (कपोरेट सोसि 
रेस्पोंलसलबलिटी) लनदेशिका तयार गरी कायािन्त्वयन गररनेि | 

81. लनिी के्षरको सवक्रय सहभालगता अलभववृद्ध गनि महानगरबाट सहिकताि, उ्प्ररेक र 
लनयामकको भलूमका लनवािह गररनेि| 

82. औद्योलगक वातावरणिाई िगानीमैरी तथा प्रलतस्पधी बनाई औद्योलगक वस्तकुो 
उ्पादन र रोिगारीका अवसरमा अलभववृद्ध गने नीलत लिइनेि। साना तथा मझौिा 
उद्योगहरुको संरक्षण र ववकास गदै स्थानीय के्षरमा रोिगारी अलभववृद्ध गनि संभाववत 
वडाहरु पवहचान गरी साना तथा मझौिा उद्योग ग्राम स्थापना गने नीलत लिइनेि | 

83. स्थानीय स्रोत र कच्चा पदाथि, सीप, श्रम र प्रववलधको उपयोग गने गरी उद्योगको 
प्रवद्धिन गनि वविेर् िोड ददइनिे |  

रािस्व नीलत 

84. “कर लतनुि कतिव्य मार होइन गौरव पलन हो” भन्न ेअवधारणाको ववकास गनि स्वयं 
कर लनधािरण पद्धतशीमाफि त करदातािाई नै पवहिो कर प्रिासकको रुपमा लिन े
गरी कर सम्बन्त्धी कानूनी व्यवस्था गररनेि | 
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85. रािश्व प्रिासनिाई चसु्त, सरि, प्रववलधमैरी एवं करदातामैरी बनाइनेि | 

86. रोिगारी तथा उ्पादन प्रवद्धिन गने के्षरमा िगाइने करमा घट्दो दर कायम गरी 
कर प्रणािीिे समेत उ्पादनमूिक के्षरिाई प्रो्साहन गने नीलतको िरुुवात गररनेि 
| 

87. संरक्षण गनुिपने समदुाय तथा प्रो्साहन गनुिपने के्षरिाई कर तथा िलु्क िुट ददन े
नीलतिाई लनरन्त्तरता ददइनेि | 

88. रािस्व चहुावट िून्त्य बनाउने गरी रािश्व सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु तय गररनेि | 

 

सामाशिक ववकासतफि  
शिक्षा 
89. मध्य नेपािको सनु्त्दर िहर, समदृ्ध र ससंुस्कृत भरतपरु महानगर भन्न ेदीघिकािीन 

सोचको आधारिीिा नै शिक्षा रहेकािे  आगामी आलथिक वर्ि शिक्षा क्षेरमा नवीन 
ववचारहरु सवहतका कायिक्रम संचािनमा ल्याइनेि | 

90. लसकाइस्थिको भौलतक सदुृिीकरण, लसकाइ उपिशब्ध अलभववृद्ध, योग्यता पगेुका 
प्रधानाध्यापकको सलुनशितता, शिक्षक-कमिचारी दरबन्त्दी लमिान, मूल्यांकन पद्धलतमा 
सधुार, शिक्षक र ववद्याथीबीच बिी समय लबताउने वातावरण लसििना, लसकाइ सधुार 
योिना, सूचना तथा संचार-प्रववलधको प्रयोग िस्ता कायि गरी आगामी वर्िदेशख लसकाइ 
सविीकरण दिकका रूपमा िैशक्षकरुपान्त्तरण महाअलभयान संचािन गररनिे | 

91. ववद्याियमा अध्ययनरत िाराहरुिाई मवहनावारी भएका समयमा हनुे अप्ठ्यारोपन 
र पठनपाठनमा पने असरिाई मध्यनिर गरी सबैमाध्यलमक ववद्याियमा मवहनावारी 
हुँदा प्रयोग गररन े प्याड र भेशन्त्डङ्ग मेलसन उपिब्ध गराइनेि र आगामी ददनमा 
 सबै आधारभतू ववद्याियमा ववस्तार गररनेि । 

92. आवश्यकताका आधारमा ववद्याियको भौलतक सदुृिीकरण गररनिे । आगामी 
तीनवर्ि लभरमा महानगरपालिकाका सबै सामदुावयक ववद्याियमा एकै प्रकारको किर 
कोड प्रयोग गररनेि ।  
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93. गणुस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गनि महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा संचािन हनु े
गरी न्त्यूनतम १० हिार ववद्याथी सवहतकोववशिष्टीकृतमेगा ववद्यािय संचािनको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेि । यसका िालगनेपाि सरकार र प्रदेि सरकारसँग 
समेत समन्त्वय गररनिे । 

94. नगरस्तरमा संचालित तथा संचािन हनु चाहने संस्थागत ववद्याियहरुिे 
नगरपालिकाको लसफाररसमा आलथिक रुपिे ववपन्न, गररब, दलित तथा सीमान्त्तकृत 
समदुायका बािबालिकािाई ऐन, लनयमाविीिे तोकेको लनशित कोटामा लन:िलु्क 
शिक्षा प्रदानको व्यवस्था लमिाइनेि । साथै अलनवायि तथा लन:िलु्क शिक्षाको 
व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ िाई कायािन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

95. नगरपालिका स्तरमा संचालित ट्युिन तथा कोशचङ सेन्त्टर, िैशक्षक परामिि केन्त्र, 

आवलधक तथा िोटो अवलधका तालिम िगायत ववद्यािय बावहर हनुे अध्यापन तथा 
िैशक्षक वक्रयाकिाप संचािन गने संघ-संस्थािाई अनगुमन, मूल्याङ्कन, अलभिेखीकरण 
र व्यवस्थापन गररनेि ।  

96. शिक्षकिे ववद्याियमा लबताउने समयमा अलधक ववृद्ध गनिका िालग सूचना तथा संचार 
प्रववलधको प्रयोग गरी शिक्षक तथा कमिचारीको ववद्यतुीय हाशिरी प्रणािी ववकास 
गररनेि ।  

97. ववद्याियमा स्वच्ि वातावरण लसििना गनिका िालग हररत ववद्यािय अवधारणाको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनेि । ववद्याियको प्रवेिद्वारिाई आकर्िक तलु्याउँदै 
िदु्ध वपउने पानी र उपयकु्त िैचाियको व्यवस्था गररनेि । 

98. प्रारशम्भक बािववकास तहमा अध्यापन गने सहयोगी कायिकतािको मनोबि ववृद्ध र 
क्षमता ववकास गररनेि । बािववकास केन्त्रको भौलतक सदुृिीकरण गरी बािमैरी 
बनाइनेि । 

99.  वविेर् आवश्यकता, अवटिम तथा डाउन लसन्त्ड्रोम भएका बािबालिकाको िालग 
वविेर् शिक्षा व्यवस्थापन गनिका िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेि । बवहरा 
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बािबालिका तथा अन्त्य वविेर् आवश्यकता भएका वािबालिकाका िालग  अनकुुि 
तालिम प्रदान गररनेि । 

100. वविेर् आवश्यकता भएका र कमिोर पक्षको  शिक्षामा सहि पहुँच र सहभालगता 
सलुनशित गनि लनशित मापदण्डका आधारमा िारवशृत्तको व्यवस्था गररनेि । 

101. सामदुावयक ववद्याियिे अंग्रिेी माध्यमबाट शिक्षा ददन सरुुवात गरेमा ्यस्ता 
ववद्याियका नेपािी र अंग्रिेी ववर्य बाहेकका शिक्षकिाई िोटो अवलधको अंग्रिेी 
भार्ाको तालिम ददइने व्यवस्था गररनिे ।  

102. सबै िैशक्षक एवं सामाशिक संस्थाहरुमा नैलतक शिक्षा तथा सदाचार पद्धलत ववकास 
गने कायििाई प्रो्साहन गररनिे ।  

103. िामो समयसम्म शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षकिाई स्वेशच्िक अवकाि लिन चाहेमा 
उपयकु्त कायिववलध तयार गरी एकमषु्ठ  प्रो्साहन रकम उपिब्ध गराउने नीलत 
लिइनेि । 

104. प्राववलधक शिक्षाको ववकासको िालग इशन्त्िलनयररंग किेि स्थापना गनि लरभवुन 
ववश्वववद्याियसँग सहकायि र समन्त्वय गररनेि । 

105. महानगरलभर रहन ेगरी खिुा ववश्वववद्यािय स्थापनाका िालग आवश्यक सहिीकरण 
गररनेि | 

106. माध्यलमक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा राम्रो नलतिा ल्याउने सामदुावयक तथा 
संस्थागत ववद्याियहरुिाई राविय मापदण्डका आधारमा परुस्कृत गररनेि । 

107. सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययनरत आलथिक रुपमा ववपन्न समदुायका 
ववद्याथीहरुिाई दैलनक ददवा खािाको व्यवस्था गरी  ववद्याथीिाईववद्याियमा 
आउन प्रो्सावहत गररनेि | 

108. सामदुावयक ववद्याियका शिक्षकको क्षमता ववकासका िालग ववलभन्न प्रकारका 
तालिमहरु संचािन गररनेि |  

स्वास््य 
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109. महानगरका सबै वडाहरुमा क्रमिः नगर स्वास््य शकिलनक स्थापना गदै िलगनेि 
|  

110. मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकािाई प्रो्साहन गदै नगरवासीको स्वास््य सधुार 
कायिक्रममा प्रभावकारी रूपमा पररचािन गररनेि | 

111. सरकारी अस्पतािको लनशित पररलधलभर लनिी अस्पताि तथा शकिलनक खोल्न नददन े
नीलतिाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन  गररनेि | 

112. खोप सेवा सविसिुभ बनाउन थप खोप केन्त्रका िालग आवश्यक पूवािधार लनमािण 
गरी पूणिखोपयकु्त महानगरपालिका घोर्णािाई दीगो बनाइनेि । 

113. सम्पूणि गभिवती मवहिाहरुिाई सरुशक्षत प्रसलुत सेवा सलुनशित गनि लन:िलु्क एम्बिेुन्त्स 
सेवा सवहत दक्ष स्वास््यकमीबाट  प्रसलुत सेवा उपिब्ध गराई पूणि संस्थागत 
प्रसलुत सेवायकु्त महानगरपालिका घोर्णा गररनेि । 

114. बिारमा लबक्री हनुे खाद्य पदाथिहरुको लनयलमत अनगुमन तथा लनयमन गरी पोर्ण 
तथा स्वास््यवद्धिक खाद्य पदाथिको प्रवद्धिन, उ्पादन र प्रयोगको ववस्तार गररनिे 
। 

115. लनिी के्षरमा स्थावपत संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चािन एवं स्तरोन्नलतका मापदण्डिाई 
प्रभावकारी कायािन्त्वयनको लनयमन तथा अनगुमन गररनेि । 

116. महानगरपालिका लभरका सबै अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरुबाट लनस्कन े
फोहरमैिाको ववसििनिाई थप व्यवशस्थत बनाउँदै िलगनेि । 

117. आयवेुद और्धािय सगैँ वैकशल्पक एकीकृत शचवक्सा सेवा थप गनि पहि गररनिे 
। 

118. सूलतििन्त्य पदाथिको सेवनिे नागररकको स्वास््यमा गम्भीर असर गनुिका साथै यस्ता 
पदाथि प्यावकंग गररएका सामग्रीिे फोहोर लसििना गरेको त्यिाई ध्यान ददंदै आगामी 
वर्ि महानगरिाई सूलतििन्त्य पदाथि लनर्लेधत के्षरका रूपमा घोर्णा गरीी उशचत 
िररवानाको नीलतिाई अविम्वन गररनिे | 

समावेिीकरण, सामाशिक सरुक्षा र पञ्जीकरण 
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119. कमिोर र वपिलडएका वगििाई प्राथलमकतामा राखी िैवङ्गक समनता तथा सामाशिक 
समावेिीकरणको नीलत अविम्बन गररनेि । 

120. सबिीकरण गनुिपने वगि तथा समदुायिाई समग्र ववकास कायिक्रममा पहुँच पयुािउन 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्बशन्त्धत वडाको समन्त्वयमा उनीहरूकै मागको आधारमा 
सीप तथा आयआििन कायिक्रम संचािन गररनेि। 

121. ववपन्न तथा िशक्षत समदुायका पररवारमा िौचािय तथा खानेपानीको उपिब्धता 
िस्ता आधारभतू आवश्यकताको पूलतिका कायिक्रमहरूिाई प्राथलमकतामा राशखनिे 
| 

122. िैवङ्गक वहंसा अन्त््य तथा मवहिा सिक्तीकरणका िालग पाँच वर्ीय कायियोिना 
तयार गरी वहंसाववरूद्ध िून्त्य सहनिीिताको नीलत अविम्बन गररनेि | 

123. मवहिा सिक्तीकरण तथा िैवङ्गक वहंसा अन्त््यका िालग मवहिाहरूिाई संगदठत गनि 
साथीको वतृ्त ववस्तारमा िोड ददंदै लनगरानी समूहहरूको क्षमता ववकास गरी मवहिा 
सरुक्षाका पहरेदारका रूपमा स्थावपत गररनिे । 

124. हािसम्म सेवाप्रवाहका िालग ववलभन्न लनकायबाट गदठत िररएर रहेका मवहिा समूह 
तथा आमा समूहहरूिाई एकीकृत गरी कशम्तमा 100 िना रहन ेवडास्तरीय मवहिा 
समूह बनाएर सोही माफि त ्मवहिा सिक्तीकरणका कायिक्रम संचािन गररनिे । 

125. बािमैरी िासन पद्धलत अविम्बन गने नीलत अनरुुप लनददिष्ट सूचकहरू पूरा गरी 
आगामी पाँच वर्िलभर महानगरपालिकािाई बािमैरी नगर घोर्णाको िालग बािमैरी 
वडा घोर्णा अलभयानिाई तीव्रता ददइनेि । साथै बािमैरी स्थानीय िासन पद्धलत 
अविम्बनका िालग बािकोर्िाई लनरन्त्तरता ददइनेि ।  

126. बािबालिका ववरूद्ध हनुे सबै प्रकारका िोर्ण लनर्धेको नीलत लिइनेि । आगामी 
दईु वर्िलभर बािश्रममकु्त महानगर घोर्णा गररनेि | यसका िालग बाि-संरक्षण 
कायिववलध तयार गररनिे । 

127. सबै वडाहरूिे लनशित रकम योगदान गने गरी नगरस्तरीय िैंलगक वहंसा लनवारण 
कोर् स्थापना गररनिे । 



19 

 

128. एक वडा एक ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्र (डे केयर सेन्त्टर) संचािन गने 
नीलत अनरुुप िी्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्रको स्थापना गनि प्रो्साहन गररनेि 
|  

129. अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूका िालग प्र्येक मवहना पायक पने स्थानबाट अपाङ्गता 
पररचय-पर ववतरणको व्यवस्था लमिाइनेि ।  

130. "िसको सवाि उसैको नतेृ् व" भन ेिस्तै अपाङ्गता कै के्षरमा वक्रयािीि गैरसरकारी 
संघ-संस्थाहरूको अगवुाईमा सम्बशन्त्धत वडासँगको समन्त्वयमा अपाङ्गता सम्बन्त्धी 
कायिक्रम संचािन गररनेि | अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूका िालग सहायता सामग्री 
उपिब्ध गराउने कायििाई लनरन्त्तरता ददइनिे | 

131. सामाशिक सरुक्षा भत्ता पाउने िाभग्राहीहरूको वववरण राविय पररचय-पर तथा 
पञ्जीकरण ववभागिे सञ्चािन गरेको अनिाईन प्रणािीमा अलनवायि रूपमा वडा 
कायािियबाट नै प्रवववष्ट गने गरी व्यवस्थापन गररनेि । 

132. महानगरलभर कुनै बच्चाको िन्त्मदताि गदाि खोप िगाएको काडिको आधारमा 
िन्त्मदताि गने र िन्त्मदतािको आधारमा ववद्यािय भनाि िगायत अन्त्य प्रयोिनका 
िालग िन्त्म दताििाई नै पवहिो आधार मान्न ेकायििाई प्रभावकारी बनाइनेि । 

133. वपिडा वगि, सीमान्त्तकृत समदुाय, आददवासी िनिालत, दलित िगायतको ववपन्न 
बस्तीहरूमा िन्त्म, मृ् य ुिस्ता घटना दताि अलभयानिाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 

134. बवहराहरूका िालग दोभार् ेसवहतको सांकेलतक भार्ा तालिमको व्यवस्था गररनेि । 
नेरहीनका िालग गमनिीिता तालिम र सेतो िडी उपिब्ध गराइनेि । बौवद्धक 
अपाङ्गता भएकाहरूका िालग खेिकुद र अलभभावकका िालग सचेतना कायिक्रम 
संचािन गररनेि । 

135. अपाङ्गता भएका "क" र "ख" वगिका व्यशक्तहरूिाई लन:िलु्क स्वास््य बीमा गने 
व्यवस्था लमिाइनेि । 

136. िशक्षत वगि उ्थानका िालग ववलभन्न कायिववलध, कायियोिना तथा मापदण्डहरू तयार 
गररनेि । बाि-संरक्षण कायिववलध, िैवङ्गक वहंसा लनवारण कोर् संचािन मापदण्ड, 
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िैवङ्गक वहंसा ववरूद्ध िून्त्य सहनिीिता तथा मवहिा सिक्तीकरण कायियोिना, 
स्थानीय बािगहृ संचािन तथा अनगुमन मापदण्ड िगायतका नीलतगत आधारहरु 
तयार गररनेि |  

137. महानगरमा सामाशिक ववकृलत एवं ववसंगलत लनयन्त्रण तथा िाग ुपदाथि दवु्यिसन 
अन्त््यका िालग अलभयान संचािन गररनेि |  

138. कानूनिे पूणि रूपमा लनर्धे गरेको िुवािुतमकु्त महानगर, बािवववाह मकु्त महानगर 
तथा सहयोगापेक्षी सडक मानवरवहत महानगर घोर्णा गनिका िालग प्रदेि 
सरकारसँगको सहकायिमा उपयकु्त कायिक्रमहरु ल्याइनिे | 

 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

139. ठूिा आयोिना सञ्चािन गदाि वा नददिन्त्य पदाथिको उ्खनन गनुिअशघ IEE/EIA िाई 
अलनवायि गररनेि । ् यसैगरी िैववक ववववधता संरक्षणमा िोड ददईने नीलत अबिम्वन 
गररनेि । 

 

140. एक वडा एक उद्यान कायिक्रमिाई लनरन्त्तरता ददई सामदुावयक वन र 
ववद्याियसमेतको सहकायिमा उद्यान ववकास गने नीलतिाई लनरन्त्तरता ददईनेि । 
उद्यान, नहर, पोखरी तथा पानीकीा मूि संरक्षण गररनिे । 

 

141. भरतपरु महानगरपालिकािाई आगामी चार वर्िलभर वातावरणमैरी, सफा सनु्त्दर र 
हराभरा महानगर बनाउने िक्ष्य लिइनेि। 

 

142. शकिन भरतपरु, ग्रीन भरतपरु भन्न ेमिु नारािाई आ्मसात गदै मापदण्ड पगेुका 
सडकको दायाँबायाँ बकृ्षारोपण गने नीलत लिईनेि ।  

 

143. महानगरपालिका लभरका सावििलनक िग्गाको अलभिेखीकरण गरी फिफुि तथा 
अन्त्य िातका वोटववरुवाहरु वकृ्षारोपण  गरी दीघिकािीन  संरक्षणको नीलत लिईनिे  
। 
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144. पाकि  लनमािणको िालग ववलनयोशित गरेको रकमको ४० प्रलतित रकम अलनवायि 
रुपमा हररयािी कायमको िालग खचि गररन ुपने नीलत लिईनेि । 

 

145. एक घर दईु फिफुि ववरुवा कायिक्रमिाईलनरन्त्तरता ददईनिे । ववरुवाहरु (फूि 
तथा अनािमेन्त्टि) को उ्पादन कायििाई विावा ददन ेनीलत कायािन्त्वयनमा ल्याइनेि 
। 

 
146. महानगरलभर सावििलनक स्थानहरुमा खलु्िा रूपमा गाईवस्त ुिोड्निेाई दण्ड तथा 

िररवाना गने गरी नीलतगत व्यवस्था गररनेि| साथै काशन्त्िहाउस सञ्चािनमा 
ल्याइनेि ।  

ववपद व्यवस्थापन 

147. ववपद् िोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका िालग वविेर् नीलत लिइनेि । 
महानगरपालिकामा आधारभतू साधनश्रोत सम्पन्न आपतकािीन कायिसंचािन केन्त्रको 
स्थापना गररनिे । महानगरको मखु्य कायािियबाट टािाको दरुीमा रहेका 
वडाहरुिाई मध्येनिर गरी आधारभतू साधनस्रोत सम्पन्न एक ववपद् व्यवस्थापन 
स्रोतकेन्त्र स्थापना गररनेि । सबै वडा कायािियहरुमा ववपद् व्यवस्थापनका 
आधारभतू सामाग्री भण्डारणको व्यवस्था लमिाइनेि । 

148. ववपद् र ववकासमा यवुा पररचािनको नीलत लिइनिे ।ववपद् िोशखम न्त्यूनीकरण 
तथा व्यवस्थापनका िालग सबै वडाहरुमा यूवा स्वयंसेवकहरु पररचािन तथा 
व्यवस्थापन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेि। ववद्यािय तहमा स्वयंसेवाको भाव 
ववृद्धको लनशम्त ववद्याथीहरुिाई उ्प्ररेणा िगाउन अलभयान संचािन गररनेि । 

149. ववपद् िोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने कानूनहरु 
लनमािण तथा पररमाििन गरी कायिसम्पादनमा सहिता ल्याइनेि । 

150. ववपद् िोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका िालग पूवि सचुना प्रणािीको ववकास 
गनि वविेर् पहि गररनिे ।  
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151. ववपद् िोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको के्षरमा उ्कृष्ट कायिसम्पादन गरेका 
अन्त्य सरकारी तथा गैरसरकारी लनकायसँग समन्त्वय तथा सहकायि गरी समानान्त्तर 
लसकाईको अवधारणािाई व्यवहारमा उताररनेि । अन्त्तर लनकाय समन्त्वयको 
कायििाई बलियो बनाइनेि । 

152. नगर ववपद् तथा ििवाय ुउ्थानिीि योिना तिुिमा गरी प्रभावकारी कायिन्त्वयनको 
िालग आवश्यक प्रवन्त्ध लमिाइनेि ।  

153. ववकास कायिमा मूिप्रवाहीकरणको नीलत लिइनेि । हरेक ववकास कायििाई ववपद् 
िोशखमका दृवष्टबाट सरुशक्षत र दीगो बनाउन संरचनागत, संस्थागत र कानूनी 
प्रवक्रयामा आवश्यक पररमाििन तथा पररस्कृत गदै िलगनेि । 

154. उदाहरणीय कायि गने व्यशक्त, संस्था र टोि ववकास संस्थािाई प्रो्साहन गने नीलत 
लिइनेि । 

 

 

सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

155.  “मेरो फोहर, मेरो शिम्मेवारी” भन्ने भावना हरेक नगरवासीमा िागतृ गराउन, 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन कायिलबलध बनाइि सोही अनसुार कायिक्रमहरू कायिन्त्वयन गने 
नीलत  लिइनिे ।  

156. सरसफाइि तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा बैदेशिक सहयोग िटुाइि दीगो तथा 
बैज्ञालनक फोहर व्यवस्थापन गने नीलत लिइनेि ।कोररयन सरकारको सहयोगमा 
Municipal Waste Management Master Plan Project िाइि अगाडी बिाइने ि ।  

157. भरतपरु महानगरपालिकाको फोहरमैिाको उशचत व्यवस्थापन के्षरगत वहसाबिे गने 
गरी कायिक्रम तय गने नीलत लिइन ेि ।भरतपरु महानगरपालिकाको दशक्षण भेगको 
बैज्ञालनक फोहर व्यवस्थापन गनि ध्रवु ल्याण्डवफिको प्रयोग गररन ेि ।  



23 

 

158. फोहोर पानी िदु्धीकरण पिातमार उपयकु्त स्थानमा लबसििन गने नीलत लिइने ि 
।फोहरपानीिाइि घरकम्पाउण्ड लभर व्यवस्थापन गनि िोर् ट्याङ्कीको व्यवस्था नकिा 
पासमानै सामेि गराइि कायिन्त्वयन गररने ि ।  

159. नया ँघर लनमािण गदाि घरधनीिे अलनवायि दईु वटा बहवुर्िीीय ववरुवा  िगाउनपुने 
व्यवस्था गरी ववरुवा िगाएको प्रमाण पेि गरेपलि मार घर लनमािण सम्पन्नको 
प्रमाणप्रर ददईनेि । 

160. महानगरलभर फोहोर संकिन गदाि स्रोतमा नै िुट्याउन ेगरी नागररकिाई प्रो्सावहत 
गररनेि |्यस्तै Recycle, Reuse and Reduce (3 R) को अवधारणािाई उपकरण तथा 
सचेतना ववृद्धसँग आवद्ध गररनेि ।  

161. तोवकएको भन्त्दा बाहेक पावकिं ग गने, फोहोर व्यवस्थापनका िालग सावििलनक गाडीमा 
डस्टलबन नराख्न,े प्िाशस्टक बाल्न,े तोवकए भन्त्दा बाहेकका के्षरमा ववज्ञापन सामग्री 
राख्न,े फुटपाथमा पसि राख्न,े फुटपाथ र सडकमा लनमािण सामग्री राख्न,े ितको पानी 
सडकमा फाल्ने, सतही ििमा िौचाियको िि लमसाउने, अनावश्यक हनि बिाउन े
िगायत नगरको वातावरण लबगाने गलतववलध गनेिाई कडा दण्ड तथा िररवाना गरी 
लनयन्त्रण गने नीलत लिइनेि| 

162. अस्पतािहरुबाट लनस्कने फोहोरको व्यवस्थापनमा सम्बशन्त्धत अस्पताििाई नै बिी 
शिम्मेवार बनाउने नीलतिइनेि | 

163. सडक दघुिटना कम गनि एवं सवारी चािकहरुमा सडक िेन अनिुासन कायम 
गराउन ट्रावफक प्रहरीसँगको समन्त्वयमा पाइिट प्रोिेकटको रुपमा केन्त्रीय बस 
टलमिनिदेशख पलु्चोकसम्मका मखु्य चोकहरुमा सीसी कयामेराबाट लनगरानी तथा 
कारवाही गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनिे । 

भ-ूउपयोग 

164. सकुुम्बासी तथा अव्यवशस्थत बसोबासीहरुको िगत संकिन कायििाई लनरन्त्तरता 
ददई केन्त्र र प्रदेि सरकारसँगको समन्त्वयमा आवश्यक समाधानका उपाय 
अविम्बन गररनेि | 
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165. भरतपरु महानगरिाई नमूना महानगर बनाउने पररकल्पना अनरुुप यहाँलभरका 
लनशित क्षरेहरु तोकी व्यवशस्थत  आवास क्षेर, केन्त्रीय व्यावसावयक के्षर, बाह्य 
व्यावसावयक क्षेर, मखु्य प्रिासलनक के्षर िस्ता के्षरहरुको ववकासका िालग नीलतगत 
कायि गररनेि | 

166. उपयोग ववहीन अवस्थामा रहेका संघ संस्थाका िग्गा तथा सरकारी िग्गाहरुको 
पवहचान गरी िगत खडा गरेर सावििलनक पाकि  अथवा अन्त्य सावििलनक उपयोगका 
के्षरमा प्रयोग गने नीलत लिइनेि | 

167. सविसिुभ हुँदै गएको िीपीएस प्रववलधिाई बिी भन्त्दा बिी उपयोग गररनेि | 

सावििलनक सवारीसाधनहरुमा िीपीएस प्रववलध िडान गनि अलभप्ररेरत गररनेि | 

168. महानगरका िग्गाहरूिाई पनुः नापी गनिका िालग एक वविेर् नापी यलुनट खडा 
गरी कायि गररनेि | 

169. महानगरको भलूमको उशचत व्यवस्थापनका िालग माटो नकिांकन (Soil Mapping) 

कायि गररनेि | 

 

 

 

सिुासन र संस्थागत ववकास 

170. लडशिटि नेपाि स्थापनाका सन्त्दभिमा स्थानीय तहको कायि प्रभावकारी बनाउँदै 
ववद्यतुीय सिुासनका ववलधहरु उपयोग गनि आवश्यक पूवािधारको ववकास गररनेि |  

171. सबै वडा कायािियहरु, ववद्यािय तथा सेवाकेन्त्रहरुिाई प्रभावकारी ववद्यतुीय सिुासन 
नेटवकि मा गाँलसनेि | ई-हाशिरी, आन्त्तररक नेटववकिं ग, वेबपेि व्यवस्थापन िस्ता 
कायि चसु्त पाररनेि | 

172. आवश्यक िनिशक्तको पयािप्त आपूलति गरी महानगरका वक्रयाकिापहरुिाई 
गणुस्तरीय बनाउनकुा साथै िनिशक्तको दक्षता र क्षमता अलभववृद्ध गदै कायिपद्धलतमा 
चसु्तता ददइनेि | 
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173. सूचना प्रववलधिाई यसको उपकरण र सेवाहरुको प्रयोगको स्तरसम्म मार सीलमत 
नराखी गणुस्तरीय सूचना प्रववलध उपकरण तथा सेवाहरुको खरीद तथा संस्थागत 
अलभिेख राखी खररद गररएका उपकरण तथा सेवाहरुको संरक्षण गने नीलत लिइनेि 
। 

174. सेवाग्राहीिाई सशििो र सहि तरीकाबाट महानगरपालिकाको सेवा प्राप्त हनु े
वातावरण बनाउन अनिाईन माफि त ् सेवा ददन े प्रवक्रयाको थािनी गररनिे । 
मोबाईि एशप्िकेिनको प्रयोग गरी नागररकका गनुासा लिन ेकायि गररनेि | 

175. महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा Dedicated Internet सेवाको ववस्तार एवं 
Intranet सवहतको Internet Networking गने कायििाई पूणिता ददइनेि । 

176. महानगरपालिकाको आफ्नै सभिरमा त्यांक राखी यसको संरक्षण गनि उपयकु्त 
गणुस्तरीय सभिर खररद गनुिका साथैडाटा, एशप्िकेिन, सफ्टवेयर तथा साईबर 
सरुक्षाको प्रभावकारी प्रबन्त्ध लमिाइनेि।  

177. भकु्तानी प्रवक्रयािाइ सरि एंव शिघ्र बनाउनको िालग भकु्तानी प्रकृया र फरफारक 
सम्बन्त्धमा उपभोक्ता सलमती तथा आमसेवाग्रावहिाइ खररद ऐन लनयम तथा कायिववलध 
का सम्बन्त्धमा पनुताििवक तालिम को व्यवस्था गररन ेि । 

178. आलथिक कायि प्रणािीिाई सरि एंव प्रभावकारी तथा प्रददवेदन प्रणालििाई व्यवशस्थत 
बनाउन सूचना प्रववलधमा आधाररत हाि कायािन्त्वयनमा रहेको सरुः (Sub-National 

Treasury Regulatory Application) िाई पणुिरुपमा कायािन्त्वयनमा ल्याईनेि । 

179. महानगरका िनप्रलतलनलध, कमिचारी, शिक्षक, ववद्याथीएवं नगरबासीमा समेत िीवन 
व्यवस्थापन किा, काम तथा िीवन बीचको सन्त्तिुन एवं सदाचारयकु्त स्वस्थ 
िीवनयापनिाई िशक्षत गरी योग एवं ध्यान साधनाका कोिि र सकीारा्मक सोँच 
सम्वन्त्धी कायिक्रम संचािन गररनेि । 

180. स्थानीयसरकार संचािनका नवीन आयामहरुसँग पररशचत हनुे उदे्दश्य साथ स्थानीय 
िनप्रलतलनलध तथा कमिचारीहरुिाई उपयकु्त आन्त्तररक तथा बाह्य अध्ययन भ्रमणमा 
िैिाने नीलत लिइनेि | 
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181. महानगरपालिका कायाििय पररसर तथा वडा कायािियहरुमा आगन्त्तकु तथा 
सेवाग्राहीका िालग सूचना तथा ज्ञान आदान-प्रदान गनि ररलडंग कनिर तथा पयिटकीय 
सूचना डेस्क स्थापना गने पहि गररनेि ।  

182. सेवा प्रवाहका हरेक के्षरमा प्रववलधको ववकास तथा ववस्तार गरी  E-Governance िाई 
तीव्रता ददइनेि । कम्प्यटुर प्रववलध तथा इन्त्टरनेटमा आधाररत सेवा (Online Services) 

िाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत लिईने ि । सूचना प्रवाह तथा नगरबासीसँग 
अन्त्तवक्रि या गनि महानगर हाम्रो भरतपरु रेलडयो तथा टेलिलभिन कायिक्रम सञ्चािन 
गनुिका साथै सामाशिक सञ्जािको प्रयोग गररनेि । 

183. भरतपरु महागरपालिकािाई सूचनामैरी बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको ववकास 
र प्रबद्धिन गनि उपयकु्त नीलत अबिम्बन गररने ि । 

184. महानगरमा कायिरत कमिचारीको ववृद्ध ववकास र प्रो्साहनको िालग उशचत 
नीती अंलगकार गररनिे । 

 

 

 

 

यवुा तथा खेिकूद 

185. “यवुािाई रोिगार, समदृ्ध महानगर” मूि ममििाई साथिक बनाउन यवुा वगििाई 
िामो अवलधको सीपमूिक तालिम ददई स्वरोिगार लसििना गनि साझेदार 
संस्थाहरूको सहयोग र समन्त्वयमा िोड ददइनेि ।  

186. खेिाडीहरूिाई प्रो्साहन र खेिकूद ववकास नीलतिाई लनरन्त्तरता ददइनेि । 
मेयरकप प्रलतयोलगताहरु आयोिना गररनिे ।  

187. आगामी वर्ििाई ‘यवुा पररचािन वर्ि‘ घोर्णा गरी वडास्तरका आयोिना 
कायािन्त्वयनमा यवुा सहभालगता सलुनशित गररनेि । साथै गौतमबदु्ध अन्त्तरािविय 
वक्रकेट रंगिािा लनमािणमा सबै वडास्तरीय यवुाकिबहरु पररचािन गरी श्रमदान 
िटुाइनेि । 
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188. ववपद् व्यवस्थापन र अन्त्य आकशस्मक सेवा प्रदान गनि सबै वडाहरुमा “यवुा 
स्वयंसेवक दि” गठन एवं पररचािन गररनेि । 

189. खेिकुदको ववकास र ववस्तार गनि एक वडामा कम्तीमा एक खेि मैदान हनु ेगरी 
खेि पूवािधार लनमािणिाई प्राथलमकतामा राखी लनिी के्षर सवहतको सहभालगतामा 
रंगिािा, कविडहि तथा बाि उद्यान िस्ता कामको स्थापना, ममित र लनमािण कायि 
गनि सम्भाव्यता अध्ययन गररनिे । 

190. खेि पयिटनमा िोड ददइ कबड्डी, भलिबि, हात्तीपोिो, डण्डीलबयो िस्ता स्थानीयस्तर 
देशखराविय एवं अन्त्तरािवियस्तरका खेिकुद कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेि ।  

ऐन लनयम लनमािण 

191. सावििलनक लनमािणिाई वववादरवहत बनाउनका िालग सावििलनक लनमािण व्यवस्थापन 
ववधेयक बनाई आगामी ववधेयक अलधवेिनबाट पाररत गरी िागू गररनेि| 

192. कृवर् पेिािाई प्रवद्धिन र व्यवसायीकरण गनिका िालग एकीकृत खेती प्रणािीिाई 
प्रो्साहन हनु ेकानून बनाई िागू गररनिे । 

193. लनिी के्षरसँग सहकायि गरी रोिगार प्रवद्धिनका िालग महानगरिे बनाएको 
सावििलनक-लनिी-साझेदारी ऐन र ्यसै बमोशिमको लनयम बनाई लनिी के्षरसँग 
सहकायि गने वातावरण लमिाइनेि। 

194. सिुासन कायम राख्न आवश्यक पने ऐन, कानून, लनयम, लनदेशिकाहरु समयानकूुि 
पाररत गरी िागू गररनिे । 

आदरणीयमहानभुावहरु, 

195. िोकताशन्त्रक ववलधबाट तिुिमा गरेका नीलत तथा कायिक्रमहरुको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन गनि सहकायि, साझेदारी तथा रचना्मक सहयोगको अपररहायिता ि । 
अतः यस अवसरमा समदृ्ध भरतपरु महानगर लनमािणको महान अलभयानमा 
सहकायिको िालग सम्पूणि सरकारी लनकाय, लनिी क्षेर,  ववकास साझेदार, अन्त्तरािविय 
संघ संस्था, गैर सरकारी संघ संस्था, टोि ववकास संस्था तथा अन्त्य सम्पूणि 
सरोकारवािाहरूिाई यसै सभाबाट हाददिक अनरुोध गनि चाहन्त्िु ।  
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196. अन्त्तमा, आफ्नो व्यस्त कायिसूचीका बाविदु अमूल्य समय प्रदान गनुिहनुे आिको 
कायिक्रमका प्रमखु अलतलथज्यू, ववशिष्ट अलतलथज्यू िगायत अन्त्य अलतलथज्यूहरु, प्रस्ततु 
नीलत तथा कायिक्रम तिुिमा गने प्रवक्रयामा प्र्यक्ष/परोक्ष रुपमा सहयोग पयुािउन ुहनु े
संघीय संसद एवं प्रदेि सभाका माननीय सदस्यज्यू, ववर्य ववज्ञ महानभुावहरु, 

रािनीलतक दि, नागररक समाि, सरुक्षाकमी, बवुद्धशिवी, लनिी क्षेर, ववर्यगत सलमलतका 
संयोिक एवं कायिपालिका सदस्यज्यू, नगर सभा सदस्यज्यू, नगरवासी दािभुाई तथा 
दददीबवहनी, महानगरका हरेक गलतववलधको स्यत्य सूचना प्रवाह गरी सहयोग गने 
सञ्चारकमी लमरहरु एवं रािसेवक कमिचारीहरूिाई हाददिक धन्त्यवाद् ददन चाहन्त्िु। 
  

धन्त्यवाद् ! 
रेन ुदाहाि 

नगर प्रमखु 
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