
फेनी नगयऩालरकाको आ.व. ०७३/७४ को नगय ववकास मोजना साववजलनकीकयण गनव 
आमोजजत मस कामवक्रभका प्रभखु अलतलथ नेऩार सयकायका ऩशऩुॊऺी ववकास याज्म भन्त्री 
भाननीम नयदेवी ऩनु ज्मू, 
ववजशष्ट अलतथी व्मवस्थावऩका सॊसद्का सदस्म भाननीम नवयाज शभाव ज्मू, 
ववजशष्ट अलतथी व्मवस्थावऩका सॊसद्का सदस्म भाननीम येशभ फहादयु फालनॉमा ज्मू, 
ववशेष अलतथी म्माग्दी जजल्राका प्रभखु जजल्रा अलधकायी श्रीभान ्सागयभणी ऩाठक ज्मू, 
ववशेष अलतथी म्माग्दी जजल्रा ववकास सलभलतका स्थानीम ववकास अलधकायी श्रीभान ्जियजिवी 
ऩौडेर ज्मू, 
म्माग्दी जजल्राभा वक्रमाजशर सम्ऩूणव याजनीलतक दरका प्रभखु तथा प्रलतलनलध ज्मूहरू, 
सॊववधान सबाका बतूऩूवव सबासद् ज्मू, 
नगयऩालरकाभा प्रलतलनलधत्व गने सफै याजनीलतक ऩार्टॊका सदस्म ज्मूहरू, 
भहीरा नगय सभन्त्वम सलभलतका उऩाध्मऺ ज्मू, 
अऩाङ्ग नगय सभन्त्वम सलभलतका उऩाध्मऺ ज्मू, 
फेनी नगयऩालरका ऩदऩूलतव सलभलतका अध्मऺ ज्मू, 
श्री इन्त्रफक्स गण अथुवङ्गे ब्मायेकका गणऩलत ज्मू, 
जजल्रा प्रहयी कामावरम म्माग्दीका प्रभखु/वा प्रलतलनधी ज्मू,  
फेनी नगयऩालरका नगय ववकास सलभलतका अध्मऺ ज्मू, 
ववलबन्न ववषमगत कामावरमफार्ट प्रलतलनलधत्व गनुवहनेु प्रभखु तथा प्रलतलनधीज्मूहरू, 
लिभेकी नगयऩालरकाका कामवकायी अलधकृत ज्मूहरू, 
म्माग्दी उद्योग वाजणज्म सॊघका अध्मऺ ज्मू, 
गैय सयकायी  सॊस्था भहासॊघ, म्माग्दीका अध्मऺ ज्मू, 
नेऩार ऩरकाय भहासॊघ म्माग्दी शाखाका अध्मऺ रगामत सम्ऩूणव ऩरकाय ज्मूहरू,  
म्माग्दी जजल्रा अस्ऩतार ववकास सलभलतका अध्मऺ ज्मू, 
फेनी नगयऩालरका अन्त्तगवतका सफै शैजऺक सॊस्थाहरूका प्रभखु तथा प्रलतलनधी ज्मूहरू, 
म्माग्दी जजल्रा खेरकुद ववकास सलभलतका अध्मऺ ज्मू, 
ववलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाका प्रभखु तथा प्रलतलनलध ज्मूहरू, 
फेनी नगयऩालरका वार सिारका अध्मऺ ज्मू, 
फेनी नगयऩालरका अन्त्तगवतका सफै वडा नागरयक भञ्चका अध्मऺ रगामत सफै सदस्म ज्मूहरू,  
र्टोर सूधाय सलभलतका सदस्म ज्मूहरू, 



कामवक्रभभा उऩजस्थत सम्ऩूणव लनजाभती, जॊगी, प्रहयी, रगामत सफै याष्ट्रसेवक कभविायी, 
जशऺक, ववद्याथॉ, ऩेशा व्मवसामीहरू, रगामत कामवक्रभभा उऩजस्थत बर भहीरा तथा सिन 
फनृ्त्द ।  

1. प्रलसद्ध धालभवक, साॉस्कृलतक तथा ऩमवर्टकीम सम्ऩदाहरूरे लसॊजित मस फेनी नगयऩालरकाको 
तेश्रो नगयऩरयषदफार्ट ऩारयत आ.व. २०७३/७४ को नगय ववकास मोजनाका नीलत, 
मोजना तथा कामवक्रभहरू आजको मस सभायोहभा ऩेश गनव ऩाउॉदा आपूराई गौयबाजन्त्वत 
भहशसु गयेको िु । 

2. फेनी नगयऩालरकाको घोषणा नेऩार सयकायको लभलत २०७१ फैशाख २५ को लनणवमफार्ट 
बई  सोही वषवको जेठ ९ गतेफार्ट कामावन्त्वमनभा आएको कुया महाॉहरूभा सववववददतै 
यहेको ि । साववकभा यहेका ६ गाववसहरू् यत्निेौय, ज्माभरूककोर्ट, अथूवङ्गे, घतान, 
ऩरुािौय य लसॊगाराई एकीकृत गयी फनेको मस नगयऩालरका ऺेरलबर यहेका प्राकृलतक 
श्रोतहरूको सभजुित उऩमोग गनव सवकएको खण्डभा नगयऩालरकाको तीब्रतय ववकास गनव 
सवकने प्रशस्त सम्बावनाहरू यहेका िन ्।  

3. नगयऩालरकाको स्थाऩना ऩश्चात नगयवासीहरूको ववकास प्रलतको िाहनाभा फढोत्तयी बएको 
ि । जनु स्वबाववक ऩलन हो । नगयऩालरकाको आन्त्तरयक आमभा फवृद्ध गयी 
आवश्मकताभा आधारयत नलतजाभखुी स्थानीम स्वशासनको प्रवद्धवन गनुव फेनी 
नगयऩालरकाको प्रभखु िनुौलत यहेको ि । प्रमाप्त श्रोतको अबावभा जनिाहना 
फभोजजभका सम्ऩूणव ववकास मोजना तथा कामवक्रभहरूको कामावन्त्वमन गनव नसवकयहेको 
ववद्यभान अवस्था ि । आन्त्तरयक श्रोतराई वढाउन सवकएको खण्डभा आउॉदा वषवहरूभा 
मोजना तथा कामवक्रभहरूभा उल्रेख्म रूऩभा वढोत्तयी हुॉदै जाने अऩेऺा लरएको िु ।  

4. नगयऩालरकाको आन्त्तरयक आमश्रोत वढाउनका रालग िार ुआलथवक वषवफार्ट आमोजना 
हनेु एकीकृत सम्ऩत्ती कय तथा अन्त्म कय सम्बाव्मता अध्ममनका कामवक्रभहरूभा सफै 
सयोकायवाराको सकृम सहबालगता य सहमोग हनेुनैि बन्नेभा आशावादी यहेको िु । 

 

आदयणीम नगयवासी दाजबुाइ तथा दददीफवहनीहरू ्

5. अव भ गत आ.व. ०७१/७२ को मथाथव खिव सवहत हालसर गयेका उऩरब्धीहरूको 
सॊऺेऩीकयण प्रस्ततु गदविु ।  

6. गत आलथवक वषव ०७१/७२ भा िार ुतपव  कूर १ कयोड ५९ राख ९० हजाय ८७३  
य ऩूजीीँगत तपव  कूर ३ कयोड ७७ राख ५६ हजाय ६०२ ववलनमोजजत फजेर्ट भध्मे 



कूर खिव  ४ कयोड ६८ राख ३० हजाय १७२ बएको ि । गत आलथवक वषवको 
खिव हनु वाॉकी आन्त्तरयक श्रोत तपव को यकभराई िारू आ.व. को सॊशोलधत अनभुानभा 
सभावहत गयेको िु ।  

7.  बौलतक ऩूवावधाय लनभावण तपव  गत वषव ७ वकरोलभर्टय सडक स्तयोन्नती गरयएको ि । 
६०० लभर्टय नमाॉ सडक नारी लनभावण य  एउर्टा करबर्टव लनभावण बएको ि । त्मस्तै ३ 
वक. लभ. नमाॉ ट्रमाक खोल्ने कामव सम्ऩन्न बएको ि ।  

8. त्मसैगयी खानेऩानी तथा सयसपाइ तपव  ७ वर्टा खानेऩानी मोजना सम्ऩन्न बएका िन ्। 
९० वर्टा आकाशे ऩानी सॊकरन गने ड्रभ ववतयण, ९० वर्टा सधुारयएको िरुो लनभावण य 
एक वर्टा साववजलनक शौिारम लनभावण सम्ऩन्न गरयएको ि ।  

9. साभाजजक ऩूवावधाय तपव  १ वर्टा ववद्यारम बवन लनभावण, १ वर्टा वलथवङ्ग सेन्त्र्टय लनभावण, १ 
वर्टा नागरयक सिेतना केन्त्र बवन लनभावण य ७ वर्टा ववद्यारम भभवत गरयएको ि ।  

10. त्मस्तै ववद्यतुीकयण तपव  ३ वक.लभ. ववद्यतु राइन ववस्ताय गने कामव सम्ऩन्न बएको ि । 

 

11. अव भ गत आलथवक वषव २०७१/७२  भा फेनी नगयऩालरकारे हालसर गयेका केही 
उऩरब्धीराई सॊऺेऩभा प्रस्ततु गनव िाहन्त्िु । 

a. नगयऩालरका कामावरमराई आवश्मक ऩने भानवश्रोतको स्थामी ऩदऩूलतव गने कामव सम्ऩन्न 
बै सकेको ि ।  

b. नगयऺेरलबर ऩनव सक्ने सम्बाववत आगजनीका घर्टनाहरूको व्मवस्थाऩन गनवको रालग १ 
थान वारूणमन्त्र खयीद कामव सम्ऩन्न बै हारभा जजल्रा प्रहयी कामावरम, म्माग्दीको 
सहकामवभा उक्त वारूणमन्त्र सञ्चारनभा ल्माइएको ि ।  

c. प्रत्मेक दईु वडाहरूको रालग एक सॊमकु्त वडा कामावरम स्थाऩना गयी नगयऩालरकाको 
सेवाप्रवाह प्रकृमाराई जनताको ऩहुॉिभा ऩमुावउने प्रमास गरयएको ि ।  

d. सेवा प्रवाह प्रकृमाराई लिर्टो, िरयतो, प्रबावकायी तथा झन्त्झर्टयहीत वनाउनका रालग 
कामवप्रकृलतको आधायभा भन्त्रारमफार्ट प्राप्त सॊगठन सॊयिना सभेतराई ध्मानभा याखी 
नगयऩालरका कामावरमभा ववलबन्न शाखाहरुको स्थाऩना गयी सेवाप्रवाह थालरएको ि ।  

e. कामावरमको अलबरेख व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी तथा सयुजऺत फनाउन सफै 
शाखाहरुको काभकायवाहीहरूभा कम््मूर्टयको प्रमोगराई अलबफवृद्ध गरयएको ि । 
कामवसम्ऩादनभा व्मावसावमकता झजल्कनऩुने भान्त्मताको प्रवद्धवन गरयएको ि ।  



f. कामावरमका भहत्वऩूणव सूिनाहरूको आभ नगयवासीहरूभा सहज ऩहुॉिका रालग 
नगयऩालरकाको आफ्नै वेबसाइर्ट लनभावण बै कामावन्त्वमभा आइसकेको ि । त्मस्तै फेनी 
नगयऩालरका ऩरयसयराई Free Wi-Fi Zone फनाइएको ि । कामावरमभा जलडत सम्ऩूणव 
कम््मूर्टयराई सिारीकयण गयी एक शाखाको सूिनाराई अको शाखाभा सहज ऩहुॉिको 
व्मवस्था  गनव सबवयको स्थाऩना गरयएको ि ।  

g. नगयऩालरका कामावरमराई प्राप्त हनेु आम्दानीको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन तथा वैऻालनक 
रेखाॊकनका रालग  Billing Software Install गयी कम््मूर्टयफार्ट नै फीर जायी गने 
प्रणारीराई शरुूवात गरयएको ि । याजश्व शाखाभा बएको आम्दानीको वववयण सोझै 
रेखा शाखाको कम््मूर्टयभा स्थानान्त्तयण हनेु हुॉदा आम्दानी वववयण अद्यावलधक याख्न तथा 
सो सम्फन्त्धभा सम्फजन्त्धत लनकामहरूभा प्रलतवेदन गने कामव थऩ व्मवजस्थत य वैऻालनक 
फन्त्दै गईयहेको ि । 

h. कामवक्रभ तथा मोजनाहरुको बकु्तानी प्रणारीभा काभको आधायभा Running Bill बकु्तानी 
गने अथवा सम्ऩूणव कामवसम्ऩादन ऩश्चात भार बकु्तानी गने प्रणारीराई प्रश्रम ददइएको ि 
। मसरे ववत्तीम जोजखभराई न्त्मूनीकयण गने आधाय शृ्रजना गयेको ि ।  

i. फेनी नगयऩालरकाको सडक गरुूमोजना लनभावणको कामव अजन्त्तभ ियणभा ऩलुगयहेको ि । 
गरुूमोजना लनभावण ऩश्चात नगयऺेरलबर सडक ववस्ताय तथा स्तयोन्नलत तथा व्मवजस्थत 
नगयऺेर ववकासका रालग फैऻालनक आधाय लनभावण हनेुि ।   

 

आदयजणम दाजबुाइ तथा दददीववहनीहरू 

12. अफ भ आलथवक वषव २०७३/७४ को फेनी नगयऩालरकाको वावषवक नीलत, मोजना तथा 
कामवक्रभहरूसवहतको नगय ववकास मोजना तजूवभा गदाव लरइएका आधायहरूराई प्रस्ततु 
गनव िाहन्त्िु ।  

13. आगाभी आलथवक वषवको नगय ववकास मोजना तजुवभा गदाव भरुत् देहामभा उजल्रजखत 
ववषमहरूराई आधाय फनाइएको ि । 

a. नेऩारको सॊववधानका याज्मका लनदेशक लसद्भान्त्त. नीलत तथा दावमत्व 

b. स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५ 

c. स्थानीम स्वामत्त शासन लनमभावरी, २०५६ 

d. सहश्राब्दी ववकास रक्ष्म 

e. तेहौं लरवषॉम मोजना २०७१/७२- २०७३/७४  



f. नेऩार सयकाय नीलतगत लनणवमहरू 

g. सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमफार्ट प्राप्त भागवदशवन, लनदेशन तथा 
नीलतगत लनणवमहरू 

h. स्थानीम लनकाम श्रोत ऩरयिारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववधी, २०६९  

i. जजल्रा ववकास सलभलत, म्माग्दीफार्ट प्राप्त भागवदशवन।  

 

14. आगाभी आलथवक वषवको नगय ववकास मोजनाराई नगयऩालरकाका ववलबन्न र्टोरवस्ती, र्टोर 
सधुाय सलभलतहरू, वडा नागरयक भञ्चहरू, ववलबन्न ववषमगत सलभलतहरू, रजऺत सभूहहरु, 
याजनीलतक दरहरू, ववषमगत सयकायी कामावरमहरू तथा गैय सयकायी सॊघ/सॊस्था, 
नागरयक सभाज, ववुद्धजीवी वगव रगामतफार्ट प्राप्त सझुाव, वडास्तयीम बेराफार्ट आएको 
प्राथलभकीकयण, एकीकृत मोजना तजुवभा सलभलतको वैठकको लनणवम सभेतराई ध्मान ददई 
सहबालगताभूरक मोजना लनभावणको भभव भतुाववक नगयऩालरका फोडव फैठकफार्ट लसपारयस 
बई नगयऩरयषद् फैठकफार्ट स्वीकृत गरयएको ि । 

आदयणीम नगयवासी दाजबुाइ ददददवहीनीहरू  ्

15. तेश्रो नगय ववकास मोजनाको कामावन्त्वमनका रालग नगयऺेरभा राग्ने कयका दयहरूको 
लनधावयण गरयएको ि । नगय स्तयीम याजस्व ऩयाभशव सलभलतको लसपारयभा िार ुआ.व. 
भा राग्ने कयका दयहरूभा साभान्त्म हेयपेय गयी आगाभी आ,व. का रालग दयहरूको 
प्रस्ताव गयेको िु । कयका दयहरुको वववयण िुरै्ट अनसूुिीभा उल्रेख गरयएको ि ।  

16. अफ भ नगय ववकास मोजनारे आगाभी आलथवक वषव २०७३/७४ का रालग प्रस्ताववत 
गयेका नीलतहरूको सॊऺेऩीकयण तऩलसरभा प्रस्ततु गनव िाहन्त्िु । ववस्ततृ ऺेरगत 
नीलतहरू नगय ववकास मोजनाको ऩजुस्तकाभा वणवन गरयएको सभेत लनवेदन गदविु ।  

I. फेनी नगयऩालरकाको पोहोय व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाई ववद्यभान 
ल्माण्डवपर साइर्टराई सभेत उऩमकु्त स्थानभा स्थानान्त्तयण गने ।  

II. फेनी नगयऩालरका ऺेरलबरका सफै धालभवक, साॉस्कृलतक तथा प्राकृलतक श्रोत य 
सम्ऩदाहरूको सभजुित ववकास गदै रैजाने तथा तत ्तत ्ऺेरराई 
नगयऩालरकाको आन्त्तरयक आम ववृद्धभा सभेत साझेदायी गनव रगाउने ।  

III. नगयऩालरकाको आन्त्तरयक आमभा उल्रेख्म अलबफवृद्ध गदै नगयफासीका 
आवश्मकताहरूको सॊवोधन गने गयी मोजना तथा कामवक्रभहरू रागू गदै जाने 
।  



IV. नगयऩालरका ऺेरको आवास व्मवस्थाराई थऩ व्मवजस्थत फनाउन नगयऺेरभा 
लनभावण हनेु घय र्टहयाहरूका रालग अलनवामव रूऩभा नगयऩालरका कामावरमफार्ट 
ऩूवव अनभुलत लरनऩुने तथा अनभुलत नलरई लनभावण बै सकेका घयर्टहयाहरू को 
िुटै्ट अलबरेखीकयण गयी याख्न े।  

V. नगयऺेरका भवहरा, जनजालत, दलरत, पयक ऺभता बएका व्मजक्त, 
वारवालरका, तथा एकर भवहरा, अल्ऩसॊख्मक, वदृ्धवदृ्धा सभदुाम सवहतको 
रऺीत ऺेरको ववकासरालग ववशेष कामवक्रभहरू फनाई कामावन्त्वमन गने ।  

VI. नगयऺेरभा कृवष, ऩशऩुारन, जशऺा, स्वास््म, आभसञ्चाय जगत, सडक, 
खानेऩानी, ऩमवर्टन प्रवद्धवन रगामतका ऺेरभा रगानी अलबववृद्ध गदै रैजाने ।  

VII. ववलबन्न जातजालत, धभव, सॊस्कृलत भान्ने नगयवासीहरूका साभाजजक, साॉस्कृलतक 
धभव, सॊस्काय, ऩयम्ऩया, बेषबषूाको सॊयऺण, सॊवद्धवन, एवभ ्ऩवहिानको प्रवद्धवन 
गने ।   

VIII. नगय ऺेरभा साववजलनक जग्गा अलतक्रभणराई लनमन्त्रण गयी साववजलनक 
जग्गाको सॊयऺण गने ।  

IX. लनजी ऺेर य  सहकायी ऺेरको साऺेदायीभा आधारयत ववकास मोजना तथा 
कामवक्रभहरूराई वढावा ददने । 

X. नगयऺेरलबर वातावयणभैरी ववकासको ऩैयवी गने तथा सोही फभोजजभ आफ्ना 
ववकास मोजनाहरू अजघ फढाउने । 

XI. उजल्रजखत नीलतहरूको प्रबावकायी कामावन्त्वमनका रालग मथाथवभा आधारयत 
दीघवकारीन सीर्टी ्रान लनभावणको प्रकृमा शरुू गने । 

आदयणीम दाजबुाइ तथा दददीफवहनीहरू ्

17. भ अफ िार ुआ.व. को सॊशोलधत अनभुान तथा आगाभी आ.व. ०७३/७४ को प्रस्ताववत 
अनभुान प्रस्ततु गनव िाहन्त्िु ।  

18. िार ुआ.व. ०७२/७३ भा सहबालगताभूरक ऩद्दलतफार्ट गत वषवको ऩरयषद्रे प्रस्ताव 
गयेका सम्ऩूणव रजऺत ऺेरतपव का एवभ ्अन्त्म ऩूवावधाय तपव का सफै आमोजना तथा 
कामवक्रभहरू कामावन्त्वमन गनव ऩमावप्त फजेर्ट ववलनमोजन गयेको िु । नगयऩालरकाको सेवा 
प्रवाहराई िसु्त एवभ ्नागरयक भैरी फनाउन हारको कामावरम बवन साॉघयुो बएकोरे 
साववकको कामावरम बवनभा तरा थऩको रालग कूर रू. 34 राख 48 हजाय 950 
ववलनमोजन गयेको िु । िार ुआ.व.को सफै कामवक्रभ सम्ऩन्न गनवको रालग ऩूॉजीगत तपव  



कूर ३ कयोड २७ राख ६५ हजाय ६३ रूऩैमा सॊशोलधत अनभुान यहेको ि । 
मसभध्मे स्थानीम ववकास शलु्क कोष तपव  रू. ८७ राख १७ हजाय य सडक फोडव तपव  
रू. १२ राख, नेऩार सयकाय केन्त्रीम लनसतव अनदुान रू. १ कयोड ५६ राख ९२ 
हजाय य आन्त्तरयक श्रोत तपव फार्ट रू ६९ राख १७ हजाय ३ सम ३ । सो भध्मेको 
वाॉकी २ राख ३८ हजाय ७६० िार ुआ.व. भा नऩगु हनु आउने यकभ आगाभी आ.व. 
को आन्त्तरयक आमफार्ट सोधबनाव हनेु गयी व्मवस्था लभराएको िु । िार ुआ.व. भा 
कामावन्त्वमनभा आउने मोजना तथा कामवक्रभहरूको सम्ऩूणव वववयण सभमको ऩावन्त्दीरे महाॉ 
प्रस्ततु गनव नसक्ने हनुारे नगय ववकास मोजना ऩजुस्तकाको अनसूुिीभा उल्रेख गयेको िु 
।  

19. आ.व. ०७२/७३ भा  नेऩार सयकाय तपव को सॊशोलधत िार ुखिव कूर ४६ राख, 
स्थानीम शासन साभदुावमक ववकास कामवक्रभ तपव  कूर २० राख ४० हजाय सॊशोलधत 
खिव यहेको ि । िार ुआ.व. भा साभाजजक सयुऺा बत्ता कामवक्रभको रालग प्रस्ताववत 
यकभ महाॉ उल्रेख गरयएको िैन । साभाजजक सयुऺा बत्ता वाऩतको यकभ िुटै्ट 
अनसूुिीभा व्मवस्था गयेको िु ।  

20. अफ भ आगाभी आलथवक वषव ०७३/७४ भा नगय ववकास मोजनाभा प्रस्ताव गरयएका 
प्रस्ताववत खिवका वववयणहरू उल्रेख गनव िाहन्त्िु ।  

21. आगाभी आ.व. ०७३/७४ को रालग िार ुखिव कूर १ कयोड ६२ राख ४४ हजाय 
प्रस्ताव गयेको िु । त्मस्तै ऩूॉजीगत तपव  कूर ३ कयोड ०१ राख ०३ हजाय प्रस्ताव 
गयेको िु ।  

22. िार ुतपव को प्रस्ताववत अनभुानभा नेऩार सयकायको रू ५० राख, आन्त्तरयक श्रोतफार्ट 
रू. ९० राख य स्थानीम शासन साभदुावमक ववकास कामवक्रभ तपव  कूर २२ राख ४४ 
हजाय खिव हनेु अनभुान ि ।  

23. त्मसैगयी ऩूॉजीगत तपव  नेऩार सयकायको केन्त्रीम लनसतव अनदुान १ कयोड ७१ राख ६० 
हजाय, आन्त्तरयक श्रोतफार्ट ३० राख, स्थानीम ववकास शलु्क कोषको ८७ राख ४३ 
हजाय य सडक फोडव नेऩारफार्ट रू १२ राख प्राप्त हनेु अनभुान गयेको िु ।  

24. आ.व. ०७३/७४ का रालग वस्ती तथा वडा स्तयफार्ट नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाएको 
लसलरङ्ग अनसुाय ऩठाएका मोजना तथा कामवक्रभहरूराई हवुहू प्रस्ताव गयेको िु बने 
लसलरङ्ग बन्त्दा फाहेक ऩठाइएका मोजना तथा कामवक्रभहरूको रालग सम्फजन्त्धत 
लनकामहरूभा फजेर्ट व्मवस्थाको रालग लसपारयससाथ रेखी ऩठाउने व्मवस्था लभराएको िु 



। प्रस्ताववत मोजना तथा कामवक्रभहरूको ववस्ततृ वववयण मोजना ऩजुस्तकाभा उल्रेख 
गरयएको ि ।  

आदयणीम दाजबुाइ तथा दददी ववहनीहरू  ्

25. मोजना तथा कामवक्रभहरूको तजूवभा गयेय भारै लतनीहरूरे लरएका रक्ष्म तथा उद्देश्महरू 
हालसर गनव सवकन्न । अऩेजऺत रक्ष्म तथा उद्देश्महरूको प्रालप्तको रालग कामवक्रभहरूको 
कुशर तथा प्रबावकायी कामावन्त्वमनको जरूयी यहन्त्ि । त्मसैरे प्रस्ततु नगय ववकास 
मोजनाको सपर कामावन्त्वमनभा सम्ऩूणव नगयवासी आभ जनताको सकृम सहबालगताको 
अऩेऺा लरएको िु ।  

26. अन्त्त्मभा, आजको मस सभायोहभा आफ्नो व्मस्त कामवव्मव्तताको वावजतु ऩलन उऩजस्थत 
बैयहनु बएका भाननीम प्रभखु अलतलथ, भाननीम ववजशष्ट अलतथीज्मूहरू, ववशेष अलतथीज्मूहरू 
रगामत सम्ऩूणव अलतलथ भहानबुावहरूराई एकऩर्टक पेयी हादॊक धन्त्मवाद प्रकर्ट गनव 
िाहन्त्िु ।  

27. प्रस्ततु नगयववकास मोजना तजूवभाको सभमभा अभूल्म भागवदशवन, सल्राह सझुाव प्रकर्ट 
गरययहनहुनेु श्रदेम श्रीभान ्स्थानीम ववकास अलधकायीज्मू प्रलत हाददवक आबाय व्मक्त गनव 
िाहन्त्िु । साथै वजस्त तथा वडा स्तयको मोजना तजुवभा फैठकहरूभा सहबागी हनु ुहनेु 
सफै नगयवासी दाजबुाइ तथा दददीफवहनी, याजनीलतक दरका प्रलतलनलधज्मूहरू, एकीकृत 
मोजना तजूवभा सलभलतका सदस्मज्मूहरू रगामत सम्फद्ध सफैभा हाददवक धन्त्मवाद व्मक्त गनव 
िाहन्त्िु ।  

28. मोजना तजूवभा प्रकृमाभा अभूल्म सहमोग गनुवहनेु जजल्रा शासन ववऻ श्री सन्त्तोष ऩन्त्थी सय 
,नगयऩालरका कामावरमका सफै कभविायी साथीहरू, वडा कामावरमका सफै वडा सजिवहरू, 
साभाजजक ऩरयिारकहरू रगामत प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रूऩभा प्रस्ततु मोजना लनभावणभा 
सहमोग गनुवहनेु सफैभा धन्त्मवाद प्रकर्ट गदविु  

 धन्त्मवाद । 

२०७२ सार ऩौष भहीनाको २६ गते 
नेरप्रसाद ऩौडेर 

कामवकायी अलधकृत 

फेनी नगयऩालरका कामावरम,  

फेनी, म्माग्दी 


