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सन्दर्भः नवननववभनित जनप्रनतनननिहरुको १०० नदने सनिक्षव । 

 

आदरणीय िैदण्डीगढी नगरपवनिकवबवसी आिवबबुव, नदनदवहीनी तथव दवजुर्वइहरु २०७९ सवि वैशवख ३० गते सम्पन्न 

स्थवनीय तह सदस्य ननववभिनबवट ननववभनित यस नगरपवनिकवको नगर प्रिुख श्री कवििुवन िविवज्य,ू नगर उपप्रिखु श्री 

िनणकवदवेी दिुविज्य,ू वडव अध्यक्षज्यहूरु िगवएत सबै कवयभपवनिकव र नगर सर्व सदस्यज्यहूरुको पदवहविी र्एको निनतिे 

१०० नदन पगेुको अवसरिव यस नगरपवनिकवबवट हविसम्ि र्ए गरेकव कवि कवरववही र उपिब्िीहरुको फेहररस्त सनहत प्रस्ततु 

गरेकव छौं । 

हविसम्ि र्एकव कवयभ तथव उपिब्िीहरुः- 

१. शनु्य घर प्रसतुीको िवनग यस नगरपवनिकव नर्त्रकव सबै गर्भवतीहरुकोिवई नजल्िव नर्त्रकव अस्पतवििव जवन आउन 

ननशलु्क एम्बुिेन्स उपिब्ि गरवउने व्यवस्थव नििवईएको । 

२. िििेुह, उच्ि रक्तिवप िगवएतकव दीघभरोगकव नवरविीहरुिे ननयनित प्रयोग गनुभपने औषविीहरु यस न.पव. अन्तगभत 

सञ्िवनित सबै स्ववस््य संस्थवहरुबवट ननशलु्क उपिब्ि गरवउने व्यवस्थव नििवईएको ।  

३. िवि ुआनथभक वषभ २०७९/०८० को िवनग नीनत, कवयभक्रि तयवर गने सन्दर्भिव यस नगरपवनिकव क्षेत्रिव नक्रयवशीि 

रवजनीनतक दि, पवूभ जनप्रनतनननि, उद्योग बवाँनणज्य साँघ, स्थवनीय संघसंस्थव, उद्योगी व्यवपवरी, नशक्षवप्रेिी, बनुिनजनव, 

अगवुव कृषक, टोि नवकवस संस्थवकव प्रनतनननि सवथै नगरपवनिकवको नवनर्न्न शवखविव कवयभरत किभिवरीहरु 

िगवएतकव सरोकवरवविव पक्ष र व्यवनक्तहरुसाँग सिेत छुट्टवछुटै्ट छिफि गरी छिफिबवट प्रवप्त रवय सझुवविवई 

आिवरिवनी नीनत, कवयभक्रिहरु तयवर गररएको र उक्त नीनत,कवयभक्रि र बजेट सिेत निनत २०७९।०३।१० गते नगर 

सर्व सिक्ष पेश र्एको र निनत २०७९/०३/२५ गते र ३० गते  बसेको नगर सर्वबवट स्वकृत र्ई कवयवभन्वयनिव 

ल्यवईएको । 

४. यस नगरपवनिकव के्षत्रिव िवग्ने िवेशी पश ु हनटयव, खशीबवख्रव हनटयव िगवएत नवनर्न्न वडवहरुिव िवग्ने सवप्तवनहक 

हवटहनटयवहरुबवट संकिन हुने स्थवनीय रवजश्विवई प्रर्ववकवरी र व्यवनस्थत बनवउन बडवबडको ठेक्कव आह्ववनको 

सिूनव प्रकवशन गररएको र प्रनतस्पिवभत्िक रुपिव सबै र्न्दव बढी रवजश्व बझुवउन कबोि गने नशिबन्दी दरर्वउपत्र 

दवतवसाँग सम्झौतव गरी आन्तरीक रवजश्व व्यवनस्थत गररएको सवथै नगरपवनिकव कवयवभिय र १० वटै वडव 

कवयवभियहरुबवट संकिन हुने रवजश्विवई व्यवनस्थत र पवरदशी गने व्वस्थव नििवईएको ।  

५. नगरस्तरीय र वडवस्तरीय र्नूिहीन तथव अव्यवनस्थत बसोबवसी व्यवस्थवपन सहजीकरण सनिनत गठन गरी यस 

नगरपवनिकवको वडव नं. ३, ४ र १० बवट अव्यवनस्थत जग्गवहरुको नवपजवाँिको कवयभ शरुु गररएको ।  



६. नगर अस्पतवि बेल्टवरिव दन्त निनकत्सव (डेन्टि) सेवव सञ्िविनको िवनग निनकत्सक छनौट िगवएतको आवश्यक 

व्यवस्थव नििवइएको र निनत २०७९ सवि र्वद्र िनहनव नर्तै्रबवट सेवव सञ्िविन हुने । 

७. नगर अस्पतवि बेल्टवरिव नगरपवनिकव र िौिरी आाँखव अस्पतवि िवहवनको प्रवनवनिक सहयोगिव आाँखव तथव कवन 

उपिवर सेवव सञ्िविन गररएको । 

८. वडव नं २ बस्ने िवननसक रोगी रोनहत कुिवर नवश्वकिवभिवई उिवर गरी नगरपवनिकवको खिभिव उपिवरको व्यवस्थव 

नििवइएको । 

९. यस नगरपवनिकविवई प्रर्ववकवरी रुपिव सञ्िविन गनभ नेपविको संनविवन, स्थवनीय सरकवर सञ्िवि ऐन, २०७४ र 

स्थवनीय तहको ववनषभक योजनव तथव बजेट तजुभिव नदग्दशभन, २०७४ (पररिवजभन) बिेनजि तपनसि बिोनजिकव 

सनिनतहरु गठन गररएको छः– 

तपनसिः- 

➢ रवजश्व परविशभ सनिनत 

➢ श्रोत अनिुवन तथव बजेट सीिव ननिवभरण सनिनत 

➢ सविवनजक नवकवस सनिनत 

➢ अनथभक नवकवस सनिनत 

➢ वन ववतववरण तथव नवपद ्व्यवस्थवपन सनिनत 

➢ सशुवसन तथव संस्थवगत नवकवस सनिनत 

➢ नगरस्तरीय अनगुिन तथव सपुररवेक्षण सनिनत 

➢ नगर खेिकुद सनिनत 

➢ नगरस्तरीय नवपद ्व्यवस्थवपन सनिनत 

➢ िेखव सनिनत 

➢ नविवयन सनिनत 

➢ सशुवसन सनिनत 

➢ अपवङ्गतव पररियपत्र नवतरण नसनित 

➢ िैङ्गीक नहंशव ननववरण कोष र तत्कवि उिवर तथव रवहत सनिनत 

➢ सबै वडवहरुिव वडव स्तरीय िेिनििवप सनिनत 

१०. यस नगरपवनिकवको कृनष र पशपुंक्षी के्षत्रको सिग्र नवकवस र प्रविभनको िवनग कृनष अनसुन्िवन ननदशेनविय तरहरवबवट 

उन्नत जवतकव िूि वीउ नवजन िगवएत आवश्यक प्रनवनि र प्रवनवनिक सहयोग उपिब्ि गरवउने  सम्बन्ििव कृनष 

अनसुन्िवन ननदशेनविय प्रदशे नं. १ तरहरव र यस नगरपवनिकव वीि निनत २०७९।०५।०१ गते ५ वषे सिझदवरी पत्र 

(MOU) गररएको । 

११. वषवभतको सियिव वडव नं. ९ र १० कव नवगररकहरुिवई नत्रयगुव नदीिव आवत जववत गनभ सहजतवको िवनग १ थवन नवउ 

खररद गरी नत्रयगुव नदी ज्यवनिरे घवटिव सञ्िविन गररएको । 



१२.  यस नगरपवनिकवको वडव नं. ४ िगरडवाँडविव रवष्ट्रीय बंगरु अनसुन्िवन स्थवपनव गनभको िवनग आवश्यक प्रनक्रयव 

अगवडी बढवइएको । 

१३.  िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको संगठनवत्िक ढवाँिव र दरवन्दी तेररज २०७९ स्वीकृत गररएको । 

१४.  अपवङ्गतव पररियपत्रको िवनग जम्िव २४ जनवको नवेदन परेकोिव  ननजहरुिे नदएको ननवेदन र शवरीररक अवस्थव 

बिोनजि हवि सम्ि (क) वगभको रवतो कवडभ ५ जनविवई,  (ख) वगभको ननिो कवडभ १० जनविवई,  (ग) वगभको पंहिेो 

कवडभ ५ जनविवई र (घ) वगभको सेतो कवडभ ४ जनविवई नवतरण गररएको । 

१५.  न्यवयीक सनिनत अन्तगभत १६ वटव िदु्दव दतवभ र्एकोिव ५ वटव िदु्दवको फैसिव सम्पन्न र्एको ।  

१६.  गत आनथभक वषभ २०७८/०७९ को अनन्ति िौिवनसक अवनिको सववभजननक सनुवुवई र ववनषभक सनिक्षव सम्पन्न । 

१७.  किभिवरीहरुिवई कवयवभिय प्रनत नजम्िेववर र्ई प्रर्ववकवरी रुपिव कवयभ सम्पवदन गनभ अनर्प्रेररत गने उद्दशे्य सनहत 

आनथभक वषभ २०७८/०७९ िव उत्कृष्ट कवयभ सम्पवदन गने ७ जनव किभिवरीहरुिवई सम्िवन तथव परुस्कृत गररयो । 

१८.  नगर के्षत्रिव सपुथ िूल्यिव सूिनव सञ्िवर तथव नेटको सनुविव नवस्तवरको आवश्यक व्यवस्थवको िवनग संिवर तथव 

सिूनव प्रनवनि िन्त्रविय, नेपवि दरुसञ्िवर प्रवनिकरणिवई अनरुोि गररएको ।  

१९.  यस नगरपवनिकविे आफ्नव कवयभक्रि र योजनवहरुिवई प्रर्ववकवरी रुपिव सञ्िविन गनभ तनपसि बिोनजिकव 

कवननूहरु स्वीकृत गरी िवग ूगरेको छ ।  

तपनसिः- 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको नगर सल्िवहवकवर सनिनत कवयभनवनि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको नगर नवकवस वोडभ सञ्िविन कवयभनवनि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको स्थवनीय हवट बजवर व्यवस्थवपन कवयभनवनि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको स्थवनीय हवट बजवर व्यवस्थवपन तथव अनगुिन ननयिवविी, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको स्थवनीय हवट बजवर व्यवस्थवपन तथव अनगुिन अनुगिन ऐन,२०७९ 

➢  िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको खेिकुद ननदनेशकव, २०७६ को पनहिो शंशोिन 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको सवझेदवरीिव कवयभक्रि सञ्िविन कवयभनवनि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको सवझेदवरीिव कवयभक्रि सञ्िविन तथव व्यवस्थवपन गने सम्बन्िी ऐन, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपवनिकवको बजवर व्यवस्थवपन कवयभनवनि, २०७९ 

२०.   नगर के्षत्र प्रवेश गने सववरी तथव िवननसहरुको जवनकवरी तथव सरुक्षव व्यवस्थवको प्रत्यवर्नूतको िवनग वडव नं. ३ को 

४५ िौकिव नसनस क्यविेरव जडवन । 

२१.  "गवाँउको नवकवस, बजवरको व्यवस्थवपन" र्न्ने ििू नवरवकव सवथ नगरकव ग्रवनिण के्षत्रको नवकवस र शहरी 

शौन्दयभकरणको िवनग बजवर व्यवसथवपनको कवयभिवई बजेट सनहत अगवडी बढवइएको । 

२२.  गर्भवती िनहिवहरुको स्ववस््य अवस्थवको ननयनित िेकजवाँिको िवनग प्रेटेवि USG िेनशन सहनत गवाँउगवाँउिव पगेुर 

नर्नडयो एक्सरे सनुविव उपिब्ि गरवउन बजेट तथव कवयभक्रि स्वीकृत गररएको । 

२३.  ननद कटवनको जोनखििव रहेकव नगरकव नवनर्न्न स्थवनहरुिव तवरजविी र बोरव र्री तटबन्ि ननिवभण गररएको । सवथ ै

वडव नं. ९ कव बवढी प्रर्वनवत १४ घर पररववरिवई खवद्यन्न सनहतको रवहत उपिब्ि गरवईएको । 



२४.  बैंकहरुसाँग सहकवयभ गरी अनत असक्त व्यवनक्तहरुिवई घरघरिै पगेुर सविवनजक सरुक्षव र्त्तव उपिब्ि गरवउने व्यवस्थव 

नििवइएको छ । 

२५.  नगर नर्त्रकव िखु्य बजवर, िौक तथव िठ िनन्दरहरुिव सड्क बनत्त जडवन गने कवयभको िवनग नगर सर्वबवट बजेट 

नबननयोजन गरी  सडक वत्ती जडवन कवयभ अगवडी बढवइएको । 

२६.  यस नगरपवनिकवको वडव नं. १ को रवननटवर, वडव नं. २ को गंगटे र वडव नं. ३ को ४५ िौकिव प्रहरी िौकी स्थवपनवको 

िवनग नगर सर्वबवट ननणभय गरी सम्बनन्ित ननकवयहरुिव अनरुोि गररएको छ । 

२७.  नवतरणिुखी बजेटिवई ननरुत्सवनहत गरी घवटव बजेटिवई व्यवनस्थत गद ै नवनत्तय अनशुवसन कवयि गरी ठोस र 

उत्पवदनिुखी योजनव तथव कवयभक्रिहरुिव िवत्र बजेट खिभ गने व्यस्थव नििवइएको छ । 

२८.  सबै नवगररकहरुिवई अगवभननक तरकवरीिव आत्िननर्भर बनवउने उद्दशे्य सनहत "एक घर एक करेसव बवरी" कवयभक्रि 

कवयवभन्वयनको िवनग आवश्यक बजेटको व्यवस्थव नििवइएको छ । 

२९.  नगरपवनिकव नर्त्र सञ्िविनिव रहकेव सबै खवनेपवनी योजनवहरु िध्ये अनिकवंश योजनवकव उपर्ोक्तव सनिनतहरु 

ननष्ट्कृय रहकेो पवइएकोिे सम्पणूभ उपर्ोक्तव सनिनतहरुिवई सकृय बनवई ननयनित गनभ र खवनेपवनीकव योजनवहरुिवई 

िसु्तदरुुस्त रुपिव सञ्िविन गने गरवउने व्यवस्थवको िवनग आिरे्िव बोिवई सनिनतहरु पनुः गठन गनभ गरवउन 

नगरपवनिकविे सकृयतवकव सवथ प्रकृयव अगवडी बढवइएको छ । 

३०.  िौदण्डीगढी दरबवर क्षेत्रिवई पयभटकीय क्षेत्रको रुपिव नवकवस गने योजनव सनहत िौदण्डीगढी दरबवरकव अनन्ति सेन 

वंशी रवजवको शवनिक रवख्ने र छोटो दरुीको पैदि िवगभ ननिवभण गने प्रकृयव अगवडी बढवइएको छ । 

३१.  नेपविी नवरीहरुको नवशेष पवभको रुपिव रहकेो हररतवनिकव तीज पवभ २०७९ को अवसरिव "तीजको िनहिव नवशेष 

अन्तरनक्रयव र तीज नििवन कवयभक्रि" सञ्िविन गररयो ।  

३२.  वडव नं. २ िव १ जनव र वडव नं. ५ को १ जनविवई गरी जम्िव २ जनव फरक क्षितव र्एकव व्यनक्तहरुिवई १/१ थवन 

गणुस्तरीय ह्वीिनियर नवतरण गररएको । 

३३.  "एक वडव, एक रष्ट निज" अविवरणव सनहत िवि ुआ.ब. िव १० वटै वडविव १/१ वटव रष्ट निज ननिवभणको िवनग 

बजेटको व्यवस्थव नििवई ननिवभण प्रकृयव अगवडी बढवइएको छ । 

३४.  हवि सम्ि यस नगरपवनिकवको नगर कवयभपवनिकवको ९ वटव, नवषयगत सनितको बैठक  ६ वटव र नगर सर्वको बैठक 

३ वटव सम्पन्न गररएको छ । 

३५.  वडव नं. ९ िव स्ववस््य िौकी र्वन ननिवभण प्रकृयव अगवडी बडवइएको छ । 

 

प्रकाश राउत 

प्रवक्ता 
                                               


