आर्थिक बर्ि २०७४।७५ को नीर्ि िथा कार्िक्रम

जैर्मनी नगरपार्िका

नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्
२०७४

नगर सभाको बैठकमा २०७४ साि असार ३० गिे
शुक्रबार

आर्थिक बर्ि २०७४।७५ को

h}ldgL

नगरपार्िकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम

नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

! g]kfndf ePsf w]/} kl/jt{gx? @))& ;fn, @)#^ ;fn, @)$^ ;fn / @)^@÷)^# ;Dd
cfOk'Ubf g]kfn ;+3Lo u0ftGqfTds b]z jGg k'u]sf] 5 . ;+3Lo /fHo k|0ffnLaf6 ljZjsf s]xL
d'n'sx? ;'zf;go'Qm ;DkGg / zlQmzfnL jGg k'u]sf 5g\ . xfd|f] b]zdf klg ;+3Lo dfWodaf6
g} k|ultdf k'Ug] nIo /flvPsf] 5 . :yflgo txsf] zlQm x:tfGt/0f / >f]t kl/rfngaf6 l56f]
k|ult x'g] ljZjf; ;+ljwfgn] lnPsf] 5 . xfd|f h:tf gofF gukflnsfx?n] >f]t h'6fpg /
kl/rfng ug{ Tolt ;xh 5}g\ tyflk hg >d kToIf / ck|ToIf s/sf] vf]lhaf6 :yflgo txnfO{
cfTd lge{/ jgfpg sf]l;; ul/g] 5 . hgtfsf ;]jfnfO{ ;xh / ;/n jgfpg ;'zf;gdf j9L
Wofg lbOg] 5 . xfdL ;Fu k|fKt >f]t ;fwgnfO{ j9L eGbf j9L k|of]u u/]/ hgk| ltlglwx?sf]
lgu/fgLdf hgpkof]uL jgfOg] 5 . sd{rf/L / hgk|ltlglwsf] ;fd"lxs k|of;af6 nf]stflGqs
d"no / dfGotfnfO{ hglxtdf k|of]u ul/g] 5 . राज्यको स्वरुप तीन तहको रहने गरी नेपालको
संववधान २०७२ ले ननधाारण गरे पश्चात संघीयता कायाान्वयनको चरणमा ववभिन्न ७४४ वटा स्थानीय
तहको स्थापना िएको छ ।स्थानीय तहलाई जनप्रनतननधधमल
ू क बनाउने क्रममा बबभिन्न चरणमा
स्थानीय तहको ननवााचन समेत सम्पन्न हुने क्रममा छ । यसै क्रममा यही २०७४।०१।३१ गते

h}ldgL

नगरपाभलकाको ननवााचन समेत सम्पन्न िई नगर सिा, नगर कायापाभलकाले पूणत
ा ा

पाइसकेको छ ।नगरबासीले उच्च ववश्वासका साथ ननवााधचत गराई नगर ववकासको सााँचो यस
ननवााधचत प्रनताननधधहरुको हातमा सुम्पनुिएकोमा जनमतको उच्च सम्मान गर्दै नगरवासीको चाहना
अनरु
ु प कायासम्पार्दन गने प्रनतबद्धतासहहत आफ्नो अमल्
ू य मतसहहत ववजयी गराउनि
ु एकोमा
ववजयी उम्मेर्दवारहरुको तर्ाबाट धन्यबार्द समेत व्यक्त गना चाहन्छु ।

@
nfdf] ;do ;Dd :yflgo tx hgk|ltlglw ljxLg /x]sf] cj:yf ljBdfg lyof] . o;jf6
hlGdPsf sltko c;lhnfx? clxn] klg 5g\ . oL c;lhnfx?NffO{ sd{rf/L / hgk|ltlglwx?sf]
;+o'Qm k|of;jf6 ;xhtfdf jblng] 5 . ;j} j8f sfof{no / gu/kflnsf ;d]t gful/s d}qL
x'g]5g\ . :yflgo txdf hfFbf x'g ;Sg] sd{rf/L ldqx?sf] dfgl;s låljwfnfO{ hgk|ltlglwx?sf]
;lxi0f' / d}qLk"0f{ Jojxf/ ;fy} /fi6«;]jfsf] dfWodjf6 phf{lzn jgfO{g] 5 . OdfGbfl/tf,
st{Jok|fo0ftf / kf/b{lztf sfo{ ;Dkfbgsf dfWod x'g] 5g\ . lzIff hgrfxgf cg's'nsf] /
ljBfyL{ d}qL x'g] 5 . :jf:Yo ;]jfx?nfO{ ;dofg's'n / hgpkof]uL jgfOg] 5 . o'jfx?nfO{
:j/f]huf/pGd'v x'g pTk|]l/t ul/g] 5 . ;dodf sfo{ ;Dkfbg ug{ / u'0f:t/Lo sfo{ ug{ /f]huf/
d'ns tflndx? ;+rfng x'g] 5g\ .
#
k"jf{wf/x?sf] lgdf{0fdf af6f]nfO{ klxnf] k|fyldstf lbOg] 5 . 6«ofs lgdf{0f u/]/ ;j}
j8fx?nfO{ gu/kflnsfsf] ;b/d'sfd hf]8\g] sfd cfly{s jif{ @)&$÷)&% df g} ul/g] 5 .

gu/kflnsfsf d'Vo af6fx?sf] :t/f]Gglt ug{sf nflu of] cfufdL cfly{s jif{af6 g} sfdsf]
yfngL ul/g] 5 . kfFr jif{ leqdf gu/kflnsf leqsf d'Vo af6fx? ;b/d'sfd -gu/kflnsf
;b/d'sfd_ af6 gfnL / u|fj]no'Qm eP/ afx|} dlxgf ;'udtf ;Fu rNg] jgfOg] 5 . ;fy} h}ldgL
gu/kflnsfsf] ;8s u'? of]hgf lgdf{0f ul/ gu/kflnsfnfO{ l/ª/f]8 cfj4 jgfpg] nIo
/flvPsf] 5 . yk kfFr jif{df gu/kflnsf sf k|d'v ;8sx? sfnf]kq] ;d]t x'g;Sg] nIo
gu/kflnsfsf] 5 . gu/kflnsfsf] ;b/d'sfdnfO o;} jif{ g} kl/j{tgsf] cg'e'tL lbg] jgfOg] 5 .
cfufdL cfly{s jif{df g} tTsflng pRr df=lj= clxn]sf dfWolds ljBfnox?nfO{ lgdf{0f sfdsf]
;'udtfnfO{ Wofgdf /fv]/ 6«ofs hf]8\g] sfd ul/g] 5 . Pj+ l/tn] yk ltg jif{df -! – *, ! – %,
!– #_ cfwf/e"t ljBfnox?nfO{ klg af6fsf] 6«ofsn] hf]l8g] 5 . gu/kflnsfsf] cfo j[l4 ug{
d2t ug]{ lu6L, jfn'jf;Fusf gfsfx? hf]l8g] 5g\ .
$ wfld{s ko{6g If]qx? M dfOsfyfg, j]nju/ /fwfs[i0f dlGb/ Pj+ ufO{y'g]3f6 / h}ldgL3f6
h:tf c? yfgx?sf] klg klxrfg u/L ko{6g k|jw{gsf nflu cufl8 al9g] 5 . To:t} k|fs[lts
ko{6gsf nflu xf8Lsf]6, k'/fgf] ufFp, ufhfsf] bx h:tf If]qnfO{ s;/L pkof]udf Nofpg ;lsG5
o; ljifodf klg h}ldgL gu/kflnsf nfUg] 5 . of] gu/kflnsf sf k'/fgf ljleGg k]zf /
Joj;fonfO{ cfw'lgsLs/0f ub}{ ;+/If0f / ;+jw{gdf gu/kflnsf nfUg] 5 . ;fy} ko{6g ljsf; sf
nfuL ko{6g u'? of]hgf lgdf{0f ul/g]5 .
%
cuf{lgs v]tLsf] k|rf/ k|;f/ / k'/fgf v]tLx? sf]bf], ds} / k'/fgf wfgx?sf] vf]hL
cg';Gwfg ub}{ cfw'lgs v]tL k|0ffnL / gub]jfnLsf] k|jw{gdf ljz]if hf]8 lbg] gu/kflnsfsf] s[lif
gLlt /x]sf] 5 . h;af6 gu/kflnsf vfWofGgdf cfTdlge{/ jGg ;Sb5 .
^
l;+rfO{, vfg]kflg, 3f]/]6f] af6fx?sf] klg cfjZostf klxrfg u/]/ yk Jojl:yt ug{
gu/kflnsf nflu kg]{5 . ljBfnox?sf] dd{t ;+ef/, u[xljlxgx?sf] tYofÍ ;Íng, u/LjLsf]
/]vfd'gL /x]sf dflg;x?sf] jf:tljs klxrfg, h]i7 gful/s, ckfËtf ePsf JolQmx?sf] vf]hL /
bL3{ / vlr{nf -d[uf}nf,SofG;/,sn]hf] / d'6' _ /f]ux?jf6 kLl8t dflg;x?nfO{ ;/n 9Ën]
pkrf/sf] vf]hL / ;xof]usf] jftfj/0f lgdf{0f ul/g] 5 . ;dfhdf k5f8L k/] kfl/Psf hflt /
;d'bfo, dlxnf, Psn dlxnf, ckfe, jfnjflnsfsf] xs lxtsf] ;+/If0f / ;+jw{g ul/g] 5 .
&
gu/kflnsfnfO{ ;/;kmfO / ;'Gb/tf o'Qm agfpg æ;'Gb/ ufFp 6f]n cleofgÆ sf
dfWodaf6 k|To]s 3/nfO{ k'/:sf/ k|fKt ug{ lqmoflzn jgfO{g] 5 . o;} u/]/ ljBfnox?nfO{ klg
ædgUo l;sfO zfGt ;'Gb/ ljBfnoÆ sf] cleofgaf6 k|lt:kwL{ u/fOg] 5 . ljsf; lgdf{0fsf
sfddf klg j8f j8f ljrsf] t'ngf / d'NofÍg u/L k'/:s[t ul/g] 5 . dlb/f h:tf nfu'
kbfy{af6 hg:jf:Yo / hglxtdf c;/ kg{ glbg r]tgfd"ns / Jofjxfl/s lqmofsnfkx? ul/g]
5g\ . gu/kflnsfnfO{ gd'gf gu/kflnsf, ;'Gb/ gu/kflnsf agfpg hgk|ltlgwLx? sd{rf/Lx?
/fhlgtLs kf6L{sf g]tf tyf sfo{stf{x? cfd gful/sx? h'6\g'kg]{ cfu|x / h'6\g] k|tlj4tf JoSt
ug{ rfxG5' .
८

राज्र्को स्वरुप िीन िहको रहने गरी नेपािको सं ववधान २०७२ िे र्नधािरण गरे पश्चाि

सं घीर्िा कार्ािन्वर्नको चरणमा ववर्भन्न ७४४ वटा स्थानीर् िहको स्थापना भएको छ
।स्थानीर् िहिाई जनप्रर्िर्नर्धमूिक बनाउने क्रममा र्बर्भन्न चरणमा स्थानीर् िहको
र्नवािचन समेि सम्पन्न हुने क्रममा छ । र्सै क्रममा र्ही २०७४।०१।३१ गिे

h}ldgL नगरपार्िकाको र्नवािचन समेि सम्पन्न भई नगर सभा, नगर कार्िपार्िकािे पूणि
ि ा
पाइसकेको छ ।नगरबासीिे उच्च ववश्वासका साथ र्नवािचचि गराई नगर ववकासको सााँचो
र्स र्नवािचचि प्रर्ििर्नर्धहरुको हािमा सुम्पनुभएकोमा जनमिको उच्च सम्मान गदै

नगरवासीको चाहना अनुरुप कार्िसम्पादन गने प्रर्िबद्धिासवहि आफ्नो अमूल्र् मिसवहि
ववजर्ी गराउनुभएकोमा ववजर्ी उम्मेदवारहरुको िर्िबाट धन्र्बाद समेि व्र्क्त गनि
चाहन्छु ।
९

हाम्रो ध्र्ान समृद्ध h}ldgL नगरको र्नमािणमा केचन्िि भएको छ

नगरपार्िकािाई समृद्ध, आधुर्नक बनाउनका िार्ग र्बर्भन्न नीर्िगि उद्घघोर्हरु
सवहि कार्ाित्मक सुधारमा जोड ददइनेछ ।
१०

नगर क्षेत्रको सम्पूणि र्बबरण खुल्ने गरी नगर प्रोर्ाइि िर्ार गरी आगामी
वर्िको बजेट िथा र्ोजना िजुम
ि ा कार्ििाई अझ ब्र्बचस्थि बनाइनेछ ।

११

स्थानीर् िह सञ्चािनका िार्ग आबश्र्क र्बर्भन्न नीर्ि, अल्पकार्िन िथा
दीघिकार्िन र्ोजना िथा कानुनहरुको िजुम
ि ा गरी नगरपार्िकाको कार्ििाई
व्र्वचस्थि बनाइनेछ ।

१२

नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशिि अनुदान, समपूरक

अनुदान, ववत्तीर् हस्िान्िरण िगार्ि आन्िररक श्रोिहरुको प्रभावकारी पररचािन
गररनेछ ।
१३

घर भाडा, व्र्वसार् िथा सवारी साधनको िगि िर्ार गरी करको दार्रामा

ाँ सूचना
ल्र्ाउनुका साथै नेपाि सरकारका राजस्व संकिन गने र्नकार्हरुसग
प्रवाह र समन्वर्ात्मक रुपमा कार्ि गरी आन्िररक स्रोिको प्रबधिन गररनेछ ।

१४

स्वेचच्छक रुपमा कर र्िने मनचस्थर्िको ववकास गनि सम्बचन्धि क्षेत्रबाट उठे को

करिाई सम्बचन्धि क्षेत्रको समेि ववकासमा आबद्ध गनेिर्ि ध्र्ान दददै करदािा
सम्मानका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

१५

अन्िररक श्रोिहरुको खोजी गदै एकीकृि सम्पचत्त कर िागु गने पूवािधारको
र्सजिना गररनेछ ।

१६

सेवा प्रवाहिाई च ुस्ि, दुरुस्ि बनाउन सेवाग्राही पहुाँचिाई सरि एवं सहज
बनाउन,

सूचना

प्रवाह,

सूचना

प्रववर्धको

प्रर्ोग,

ई

गभनेन्सको

प्रर्ोग,

सेवाग्राहीमैत्री

सं रचना,

कामप्रर्ि

प्रर्िबद्ध

सुशासनको प्रत्र्ाभ ुर्ि प्रदान गररने छ ।
१७

कमिचारीिन्त्रको

ववकास

गरर

सुशासन, मौर्िक हक, मानव अर्धकारको प्रबधिन, ववर्धको शासन स्थापना गने
कार्िददशा िर् गररएको छ।

१८

प्रत्र्ेक वडा कार्ाििर्िाई पूवािधारसम्पन्न बनाई सेवा प्रवाहिाई व्र्वचस्थि
बनाइनेछ ।

१९

नगरपार्िका र्नमािणका िार्ग अन्र् स्थानीर् िहसाँग सहकार्ि, ववर्भन्न राविर् एवं

२०

सामाचजक न्र्ार्, सामाचजक समानिा, उपिब्ध स्रोि साधनको प्रभावकारी

अन्िरािविर् नगरपार्िकासाँग सम्बन्ध स्थावपि गरी अचघ बविनेछ ।

वविरण, ववकासको न्र्ार्ोचचि वविरण, सामाचजक सुरक्षा जस्िा ववर्र्मा ववशेर्
ध्र्ान ददइ कार्िक्रमहरु र्नधािरण र सञ्चािन गररनेछ ।
२१

ाँ ीगि खचिको बिोत्तरी गने, खचिको प्रभावकाररिा
चािु खचिको न्र्ूनीकरण गदै पुज
र

२२

प्रर्िर्ि

बिाउने,

राजस्वका

श्रोिहरु

बिाउने,

राजस्वको

प्रभावकारी

पररचािन गने ददशामा अचघ बविनेछ ।

वैदेचशक रोजगारीबाट प्राप्त रे र्मट्यान्सिाई वचििर्ि प्रोत्साहन गरी िगानी

प्रबधिन िथा रोजगारी उत्पादन गरी श्रमको बवहगिमनिाई रोक्ने प्रर्ास गररनेछ
।
२३

सामाचजक सुरक्षा भत्तािाई बैवकंग प्रणािीबाट वविरण गने कार्ििाई र्नरन्िरिा

दददै असक्षमहरुको घरदै िोमा रकम वविरण गनि बैंकहरुिाई शाखारवहि बैंवकंग
प्रणािी अपनाउन अनुरोध गररनेछ ।
२४

कृवर् क्षेत्रको ववकासका िार्ग पकेट क्षेत्रहरुको पवहचान, मूल्र् अर्भबृवद्धर्ुक्त
उत्पादन, व्र्वसावर्क खेर्ि, नगदे खेर्ि एवं उच्च सं भावनार्ुक्त र्िर्ुिहरुको

ाँ आबद्ध गने, र्सं चाई, मि बीउको
खेर्ि, कृवर् प्रणािीिाई व्र्ापार र उद्योगसग
सहज उपिब्धिा, र्सचाईको ववस्िारमा जोड ददइनेछ ।
२५

कृवर्, पर्िटन र व्र्ापारको प्रबधिन गदै स्थानीर् पूवािधार र्नमािणिाई र्ी
क्षेत्रहरुको ववकासका िार्ग सहर्ोग पुग्ने गरी सञ्चािन गररनेछ ।

२६

ववकासमा जनसहभार्गिा सुर्नचश्चििा गरी ववकास र्नमािणमा जनिाको अपनत्व
ववकास गनि नगरपार्िकािे सञ्चािन गने प्रबधिनात्मक कार्िक्रम बाहेक अन्र्

ाँ ी र्नमािणका कार्िक्रममा उपभोक्ता सर्मर्िको नगद एवं श्रम िथा वस्िुगि
पुज
सहभार्गिािाई र्नरन्िरिा ददइनेछ ।
२७

प्रत्र्ेक नागररकको स्वास््र् प्रबधिन, उचचि मूल्र्मा गुणस्िरीर् वस्िु िथा सेवा
प्राप्त गने, आर्ूिे खररद गरे को वस्िु िथा सेवाको पूणि जानकारी प्राप्त गने

िगार्िका व्र्वस्थाका िार्ग वजारको अनुगमन िथा उपभोक्ता वहिको सं रक्षण
गने कार्ििाई िीव्रिा ददइनेछ ।
२८

उच्च सं भावनार्ुक्त प्राकृर्िक स्थानहरुको पर्िटन पूवािधारहरुको ववकास गरी
पर्िटन एवं

व्र्वसावर्क क्षेत्रिाई आबद्ध गरी साविजर्नक र्नजी क्षेत्रको

सहकार्ाित्मक सम्बन्ध ववकास गदै आन्िररक पर्िटनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
२९

अबैज्ञार्नक भू उपर्ोगिाई र्नर्न्त्रण गनि, वािावरणीर् व्र्वस्थापन, प्राकृर्िक
स्रोि साधनको सं रक्षण एवं उपर्ोगका िार्ग समग्र नगर क्षेत्रको वािावरणीर्
अध्र्र्न गने, बािी एवं पवहरो र्नर्न्त्रणका िार्ग कार्िक्रम सञ्चािन िथा
जिवार्ु पररवििन अनुकूिनका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।

३०

उजाि सुरक्षािाई ध्र्ान ददई

र्बद्युिको र्नर्र्मि आपूर्ििका िार्ग पहि एवं

३१

नगरको ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना अनुसार राहि, उद्दार सामग्रीको व्र्वस्थापन,

वैकचल्पक उजाि प्रबधिन, सडक सौर्िबचत्त जडान गने कार्िक्रममा जोड ददइनेछ ।

ववपद नक्सांकन, िार्िम, ववपद व्र्वस्थापन कोर्, आपिकािीन कार्ि सञ्चािन
िगार्िका कार्ि सञ्चािन गररनेछ ।
३२

सबैका

िार्ग

स्वच्छ

खानेपानी

उपिब्ध

गराउने

गरी

खानेपानी

िथा

सरसर्ाईका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
३३

शहरी सुन्दरिा प्रबधिनका िार्ग बगैचा एवं पाकि र्नमािण शहरी बृक्षारोपण,
र्बश्रामस्थिहरुको र्नमािण गररनेछ ।

३४

सांस्कृर्िक सम्पदाहरुको सं रक्षण, परम्परागि सं स्कृर्िको प्रबधिन, धार्मिक
सम्पदाहरुको ववकाससम्बन्धी वक्रर्ाकिापिाई र्नरन्िरिा ददइनेछ ।

३५

आर्थिक एवं सामाचजक रुपिे ववपन्न बगिको सं रक्षण र वहिको कार्िक्रम, िैंर्गक
समनिा िथा सामाचजक समाबेशीकरण, क्षमिा ववकास कार्िक्रम, िचक्षि बगि
कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा ददईनेछ ।

३६

ाँ को सहकार्िमा जोड
र्ोहोर व्र्वस्थापनका िार्ग र्नजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसग
ददई, जैववक एवं अजैववक र्ोहोर छु ट्याउने, प्िाविकजन्र् पदाथिको प्रर्ोगमा

र्नर्मन र दुरुत्साहन, व्र्वचस्थि डचम्पंग साइटको र्नमािण जस्िा वक्रर्ाकिापमा
जोड ददइनेछ ।
३७

स्वास््र् सेवािाई गुणस्िरीर् िथा सबिसाधारणको पहुाँचर्ोग्र् बनाउन प्रर्ास
गररनेछ । स्वास््र् बीमा कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।गुणस्िरीर् स्वास््र्
सेवाका िार्ग अनुगमनमा जोड ददइनेछ ।

३८

मददरा िथा सुर्ििजन्र् बस्िुको प्रर्ोग िथा र्बक्रीवविरणिाई र्नर्मन गररनेछ ।
िागु पदाथि दूव्र्िसनिाई र्नर्न्त्रण र सचेिनामूिक कार्िक्रमका िार्ग पहि
गररनेछ ।

३९

वैज्ञार्नक वन ब्र्बस्थापन, बृक्षरोपण, बन पैदावार व्र्वस्थापन, वन्र्जन्िुको

४०

अपांगिा भएका व्र्चक्तको सं रक्षण, ज्र्ेष्ठ नागररकको सम्मान, बािबार्िकाको

ाँ सहकार्ि गररनेछ ।
सुरक्षाका िार्ग सम्बचन्धि र्नकार्सग
ववकासका िार्ग वािमैत्री कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

४१
४२

खेि प्रर्िर्ोर्गिा र खेि प्रर्िभा पवहचानिाई प्रोत्साहन गनुक
ि ा साथै खेि पूवािधार
र्नमािणसम्बन्धी कार्िक्रमहरुिाई र्नरन्िरिा ददइनेछ ।

नगरको सुरक्षाका िार्ग एकीकृि रुपमा गनुप
ि ने कार्िहरुको पवहचान गरी नगर
सुरक्षा र्ोजना र्नमािण गररनेछ ।

४३

आफ्नो अर्धकार क्षेत्रर्भत्र रही सूचना िथा सञ्चार क्षेत्रिाई व्र्वचस्थि बनाउनका
िार्ग आवश्र्क पहिकदमी गररनेछ ।

४४

साविजर्नक प्रशासनर्न्त्रिाई च ुस्ि, दुरुस्ि, सेवाग्राहीमैत्री, सुशासनर्ुक्त, सक्षम,
प्रववर्धमैत्री बनाउाँदै कार्िसम्पादन करारको अबधारणाई िागु गररनेछ । सं गठन
िथा व्र्वस्थापन सभे क्षण गरी आवश्र्क जनशचक्तको पवहचान गररनेछ ।

४५

न्र्ावर्क अर्धकारको सन्िुर्िि प्रर्ोगका साथै मेिर्मिापको र्सद्धान्िमा जोड
ददइनेछ ।

४६

नगर क्षेत्रका साविजर्नक जग्गाहरुको खोजी, सं रक्षण, उपर्ोग र साविजर्नक
जग्गाहरुमा भएको अर्िक्रमणिाई र्नरुत्साहन गनि प्रभावकारी वक्रर्ाकिाप
सञ्चािन गररनेछ ।

४७

सवै वडामा वडास्िररर् खेि मैदान र्नमािण गररने छ ।र्ो आव मा केन्ि वा
आसपास वडामा सम्भव्र्िा अध्र्र्न गरी र्नमािण गने र्निी र्िइनेछ ।

४८

सम्पुणि जार्ि र्िग वगि अल्पसं ख्र्क मुचस्िम िगार्ि सम्पुणि समुदार्मा जार्िर्
िथा सामाचजक सद्भाव कार्म राख्दै सुन्दर जैर्मनी र्नमािणमा जोड ददइनेछ ।

४९

नगरपार्िकाको कार्िसम्पादनमा र्नरन्िर सहर्ोग पुर्ािउने र्बर्भन्न राजनीर्िक
दि, नेपाि सरकारका ववर्भन्न र्नकार्हरु, गैरसरकारी सं स्थाहरु, र्नजी क्षेत्र
िगार्ि नगरपार्िकाका कमिचारीहरुिाई समेि र्बशेर् धन्र्बाद ददन चाहन्छु ।

धन्र्बाद ।

