कृ ष्णपुर नगरपालिकाको अ.व. २०७५/०७६ को वार्षषक नीलत तथा काययक्रम
नगर सभामा पेश लमलत:२०७५।०३।१०
सभाध्यक्ष महोदय,


स्थानीय तहको पलहिो लनवायचन भएपलि हामीिाइ लवश्वासका साथ लवजयी गराइ जनताको सेवा गने ऄवसर प्रदान गरे को अज
एक वषय पुरा भएको ि । यस घडीमा कृ ष्णपुर नगरपालिकाको नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय पाईँ दा हामी ज्यादै हर्षषत भएका
िौं ।



िोकतालरिक गणतरि प्रालिको अरदोिनका लवलभन्न कािखण्डमा जीवन ईत्सगय गनुय हुने सम्पूणय ज्ञात ऄज्ञात सलहदहरूप्रलत
भावपूणय श्रद्धारजिी ऄपयण गदयिु । रालिय स्वाधीनता र स्वालभमान, िोकतरि, सङ्घीयता, जनजीलवका, सुशासन र समृलद्ध
प्रालिको अरदोिन र क्रालरतको नेतृत्व गने ऄग्रज नेताहरू, बेपत्ता नागररक तथा ईनीहरुका पररवारिाइ, नागररक समाज, सञ्चार
जगत र सहभागी जनसमुदायिाइ ईच्च सम्मान र प्रशंसा गदै बधाइ एवम् धरयवाद व्यक्त गदयिु ।



रालियता, मानवऄलधकार, िोकतरि, लवलधको शासन, सामालजक रयाय, समृलद्ध र लवकासका पक्षमा कृ ष्णपुर नगरपालिकाको
नेतृत्व सधै समयलपत रहने ि । सावयभौम नेपािी जनतािे लनमायण गरे को नेपािको संलवधान कायायरवयनको महत्वपूणय चरण र
नयाँ शासन व्यवस्थाको ऄभ्यासको थािनी भए पश्चात ऄझै पलन हामी लसकाआकै क्रममा िौ । संलवधानको व्यवस्थािे राज्यको
पुनयसंरचना गदै व्यवस्थालपका, काययपालिका र रयायपालिका सलहतको ऄलधकार सम्पन्न स्थानीय तह (सरकार) गठन भएको ि ।
संलवधानिे ऄंलगकार गरे को र ईल्िेख भएका लवषयहरुमा हामी सबैिे ऄनुशरण गरी कायायरवयनमा जोड ददनुपनेि । स्वालभमान
र अर्षथक समृलद्धका िालग जनमुखी शासन व्यवस्था, िोककल्याणकारी राज्य प्रणािी, “अफ्नो नगर अफै बनाऔं” र सामालजक
सुरक्षा ऄवधारणा तथा लवकास लनमायणमा जनताको सहभागीता एवं जन िेखापरीक्षण र पारदर्षशता िगायत िोककल्याणकारी
राज्यिे ऄपनाईनु पने व्यवस्थाप्रलत नगरपालिकासदैब प्रलतवद्ध रहने ि । तीन खम्बे ऄथय नीलत (लनजी क्षेि, सहकारी र
सरकारी)को ऄविम्बन गरी समाजवाद ईरमुख नगर लनमायण हाम्रो मुि िक्ष्य रहनेि ।

ईपलस्थत सदस्यहरु




प्रशस्त सम्भावना बोके को यस नगरपालिकाको बृहत्तर लवकासका िालग यस क्षेिमा दक्रयालशि राजनैलतक दि, समाजसेलव,
बुलद्धलजलव, लनलज क्षेि िगायत सम्पूणय नगरवालसहरुिे अ–अफ्नो क्षेिवाट पहि गरी राजश्वका स्रोतहरुको पलहचान गरी
नगरपालिकाको अरतररक अयको वृलद्धमा पहि गनुय तथा अवश्यकताका अधारमा प्राि बजेटको सलह सदुपयोग गरी
समलवकासको भावनािे ऄगालड बढ्नु अजको अवश्यकता देलखएको ि ।
ऄव हामीिे यस नगरपालिकािाइ “रालिय स्वालभमान, कल्याणकारी राज्य, सामालजक सुरक्षा र समृलद्धःगाईँ सहरको लवकास,
जनताको सरोकार ! सडक, खानेपानी, लशक्षा, सञ्चार, स्वास््य, सुरक्षा, कृ लष, वन तथा पययटन सलहतको अधुलनक कृ ष्णपुर नगर !!”
भन्ने मूिनारा र िक्ष्यका साथ ऄगाडी बढ्ने प्रलतबद्धता सलहत कायय थािनी गरे का लथयौ । यसमा ऄझ थप सहकाययको अवश्यकता
महसुश गररएको ि ।

सदस्य लमिहरू,
ऄब म यस नगरको िक्ष्य, नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गदयिु ।
 संघीय सरकारिे ऄविम्बन गरे को समृद्ध नेपाि सुखी नेपािी भन्ने मूि नारा िाइ यस नगरपालिकािे पलन ऄविम्वन गरी
सहयोग गने ि ।
 लवगतमा के लरिकृ त रहेको ऄलधकारिाइ स्थानीय तह (नगरपालिका) र यसका वडा वडा र बस्ती बस्तीमा ल्याईन तथा
नागररकिाइ सहज, सरि, सुलवधाजनक एवम् पारदशी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गरी सो कु राको प्रत्याभूलत गरे र जनमुखी
िोकतरििाइ सुदढृ गदै सुशासनयुक्त प्रशासन सञ्चािन गररने ि ।
 समावेशी िोकतरिद्वारा स्थानीय सरकारमा लवलभन्न जातजालत, भाषा, लिङ्ग, धमय, क्षेि, वगय र समुदायको प्रलतलनलधत्व
गराईँ दै रालियताको प्रवधयन गररने ि ।

































अर्षथक समृलद्ध र लवकासका िालग “अफ्नो नगर अफै बनाऔ” भन्ने भावना िाइ मूतयरुप ददन लनजी क्षेि, सहकारी र
जनसहभागीता वृलद्ध गरी स्थानीय स्रोत साधनको ऄलधकतम प्रयोग तथा पारदर्षशता र जनिेखा परीक्षण प्रणािीिाइ
प्रभावकारी वनाईन लनररतरता ददआने ि ।
दक्ष जनशलक्त ईत्पादन, रोजगारी (व्यावसालयक एवम् प्रालवलधक) र ईद्यमशीिताको लवकास, शहरी पूवायधार लनमायण र
समाजमा व्याि लवभेद, शोषण र ईत्पीडनको ऄरत्य गरी समृद्ध, समुन्नत नेपािी लवशेषताको समाजवादको अधार तयार गररने
ि।
सुखी, खुसी, सभ्य र समृद्ध नागररकहरूको नगर लनमायणको िालग ददघयकालिन योजनाको लनमायण गरी यस नगरपालिकािाइ
१० वषयलभि रालिय स्तरका मापदण्ड सलहत सुलवधा सम्पन्न शहरका रूपमा लवकलसत गररनुका साथै सामालजक, अर्षथक र
भौलतक पूवायधार लवकासको कामिाइ व्यवलस्थत रुपमा ऄगाडी बढाआनेि ।
साक्षरता, औसत अयु, प्रलतव्यलक्त वार्षषक अय अददमा वृलद्ध र मातृ मृत्युदर तथा बाि मृत्युदर घटाइ ईत्कृ ष्ट मानव लवकास
सुचकाङ्क भएको नगर लनमायणका िालग सबै खािे लवभेद, जोलखम र ऄसमानता मुक्त गरी सामालजक सद्भाविाइ कायम गदै
समुन्नत नगरको रूपमा लवकलसत गररनेि ।
रोजगारीका ऄवसरहरु लसजयना गरी स्वरोजगारिाइ ऄगाडी बढाईन अवश्यक सबै पुवायधार लनमायण गदै अत्मलनभयर नगर
बनाआनेि ।
यहाँका धार्षमक तथा पययटकीय स्थिहरु, ताितिैयाहरुको ईलचत व्यवस्थापन संरक्षण एवम् सम्बधयन गरी धार्षमक पययटकीय
के रिको रुपमा लवकलसत गररनेि ।
कृ लष पेशािाइ अधुलनदककरण र व्यवसायमुखी बनाईँ दै ईत्पादकत्व वृलद्ध गरी अयमा वृलद्ध गदै िलगनेि । प्रधानमरिी कृ लष
अधुलनदककरण पररयोजनाका िालग थप कायय गररने ि ।
नगर समृलद्धका लवकासका तत्कालिन तथा दीघयकािीन नीलतहरू
५ वषे दीघयकािीन गुरुयोजना एवम् अवलधक योजना लनमायणका िालग परामशय दाता िनौट गरी कायय ऄगाडी बढाआएको ि ।
ईक्त योजनामा टेकेर कायय गररने ि ।
सुगम यातायात व्यवस्था सलहतको एकीकृ त सामूलहक अवास व्यवस्था माफय त सुकुम्वासी एवं ऄव्यवलस्थत बस्तीहरूको
व्यवस्थापनका िालग पहि गररने ि ।
नगरपालिकाको भवन लनमायणको िालग कायय प्रारम्भ गररएको ि ।
यस नगरपालिकामा सुलवधा सम्पन्न नगर ऄस्पताि स्थापनाका िालग पहि गररनेि ।
सामूहीक अवास तथा दलित लवपन्न सीमारतीकृ त पररवारिाइ अवास गृहको लनमायण गररने नीलत लिआने ि ।
नगरपालिका लभि लनमायण गररने सबै सरकारी तथा सामुदालयक भौलतक संरचनाहरु ऄपाङ्ग मैिी बनाआने नीलत लिआने ि ।
पुवायधार लनमायणमा सबै सडक बाटोहरुिाइ स्तरीय बनाइ नगर बस सेवा सञ्चािनका िालग पहि गररने नीलत लिआने ि ।
यस नगरमा समावेश भइ शहरी लवकास पूवायधार रयून रहेका वडाहरूमा नगर स्तरीय लवकासका िालग नमूना बस्ती लवकास
काययक्रम सञ्चािन गरी सवै वडाहरूिाइ समानस्तरमा पुर्याईदै सबै नगरवासीहरूिाइ समृद्ध नगरका गौरवशािी
नागररकको ऄनुभूलत ददिाआने नीलत लिआने ि ।
नदी, खोिा, ताि तथा जिाधार क्षेिको संरक्षण गरी सबैखािे प्रदूषण लनयरिण गरी पयायवरण सरतुिन कायम राखी ललिन र
लग्रन लसटीको रूपमा नगरिाइ लवकास गररनेि ।
५० औ ँ बषय देलख भोगचिन गरररहेका दकसान (अम जनता) हरुको जग्गािाइ यथाशीघ्र जग्गा नाप नलसा गरी सम्बलरधत
जग्गाधनीहरुिाइ जग्गाधनी प्रमाण पूजाय ददनका िालग कानून बमोलजम अवश्यक प्रदक्रया थािनी गररने ि ।
नगरमा जेष्ठ नागररक मञ्च, सुलवधा सम्पन्न लशशु स्याहार के रि, एवम् एक वडा एक ईद्यानको नीलत लिआने ि ।
भ्रष्टाचारलवरूद्ध शूरय सहनशीिताको नीलत ऄविम्बन गररनेि ।
वैज्ञालनक अलवष्कार, ऄनुसरधान र प्रालज्ञक काययमा संिग्न व्यलक्तत्व, युवा वैज्ञालनकहरू, ऄनुसरधानकताय र प्राज्ञहरूका
रचनात्मक काययहरूमा अवश्यक सहयोग पुर्याआनेि एवम् सहयोगको पहि गररनेि ।
कृ ष्णपुरको समग्र लवकासमा टेवा पुयायईने गरी स्वरोजगार बनाईन जनता र नगरपालिकाको स्वालमत्व रहने गरी प्रालवलधक
लशक्षाियको स्थापना गनय सम्बलरधत लनकायमा पहि गररनेि ।
जनप्रलतलनधी र रािसेवक कमयचारीहरुको क्षमता ऄलभवृलद्धका िालग ऄलभमुखीकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेि ।
योजना लनमायण तथा कायायरवयनमा लवकासका साझेदारका रुपमा रहेका लनजी, सहकारी, गैर सरकारी तथा सामालजक संघ
संस्था, सामुदालयक संस्था र ऄन्र्तरालिय गैसस, वैदले शक िगानीकताय िगायतका लनकायहरुको सहभागीता, साझेदारी र
सहकाययको नीलत ऄविम्बन गररने ि ।
समय सापेक्ष रोजगार मूिक वातावरण सृजना गरी युवाका िालग ऄनिाआन रोजगार सूचना के रि व्यवस्थापन गररनेि ।

























यस नगरपालिकािाइ हररत नगरपालिका लनमायण गनय लवलभन्न जातका लवरुवा ईत्पादन गरी नागररकिाइ लनःशुल्क लवतरण
गने नीलत लिआने ि ।
यस नगरपालिकामा रहेका राििे घोषणा गरे का खेिहरुमा सामेि भइ रालिय र ऄन्र्तरालिय पदक प्राि व्यलक्तहरुिाइ
नगरपालिकािे सम्मान गदै अवश्यक सहयोग गने नीलत लिआने ि ।
जनअरदोिनका घाआते र शलहद पररवारिाइ सम्मान गदै नगरपालिकाबाट समेत थप सेवा सुलवधा ददने नीलत लिआने ि ।
यस नगरपालिकामा स्थानीय भाषा संस्कृ लतको पलहचानका िालग “स्थानीय पाठ्यक्रम लवकास योजना” तयार गररनेि ।
यस नगरपालिकामा बसोबास गने रािसेवक कमयचारी, लशक्षक, लव.व्य.स., जन प्रलतलनलधहरु र राजनीलतक दिका ऄगुवा
नेताहरुका िोरािोरीहरुिाइ सरकारी लवद्याियमा पढाईने वातावरण लनमायणको िालग काययक्रम संचािन गररने र लवद्यािय
भनाय ऄलभयानिाइ थप प्रभावकारी बनाआने ि ।
यस नगरपालिका लभि रहेका नदी, खोिानािाहरुमा पने प्रमुख सडकहरुमा पदि पुि तथा कल्भटयका िालग सम्बलरधत
लनकायमा पहि गररने ि ।
यस नगरपालिकाको सबै वडाहरुिाइ िु नेगरी कलम्तमा पलन २ िेनको चक्रपथ बनाईने काययको थािनीका िालग लवस्तृत
पररयोजना प्रलतवेदन तयार गनय दातृ लनकायसँग समरवय गरी ऄनुरोध गररनेि ।
अरक्ष पीलडत, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, बाढी पीलडत र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गनय कानुन बमोलजम पहि गरी
समस्या समाधान गररने ि ।
यसनगरपालिका लभि रहेका मूख्य नदीहरु मोहना नदी, मिेिी नदी, बण्ड नदी, बनारा नदी, लवलभन्न खोिा िगायतका ठू िा
साना खोिानािाहरु समेतिाइ व्यवलस्थत नदी लनयरिण गने काययिाइ ऄगालड बढाआने ि ।
युवाहरुिाइ लसपमुिक अयमुिक तालिमहरुका साथै िोकसेवा तयारी कक्षा संचािन गररनेि ।
नगरपालिका लभि व्यवसालयक ईद्यमलशिताको लवकासको िालग अवश्यक पहि गररनेि ।
यस नगरपालिकामा लवद्युत क्षमता वृलद्ध गरी लवद्युत िाआन लवस्तार गने र लवद्युत महसुि काईरटर दैलनक रुपमा लनयलमत
सञ्चािनगनय सम्बलरधत लनकायमा ऄनुरोध गररनेि ।
राना, थारु, डगौंरा, चौधरी समुदायहरुकोसंस्कृ लत संरक्षणमा लवशेष काययक्रम संचािन गररनेि ।
यस नगरपालिका लभि रहेका गररब, जेहरे दार, टु हुरा, ऄसहाय बािबालिकाहरुको ऄध्ययनका िालग नलजकको लवद्याियमा
लनःशुल्क ऄध्ययन र शैलक्षक सामग्री ईपिब्ध गराईन अवश्यक व्यवस्था लमिाइनेि ।
खेिकु द क्षेिमा लबशेष प्रलतभा र योगदान गनेहरुिाइ लनयलमत रुपमा सहयोग गनय पुरस्कार तथा प्रोत्साहनका िालग ऄक्षय
कोषको स्थापना गररनेि ।
अधुलनक कृ लष व्यवसाय तथा ईन्नत जातका पशुपािन व्यवसायका िालग लवशेष काययक्रम संचािन गररनेि । साथै ईत्कृ ष्ट
कृ षकिाइ प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गररनेि ।
एक वडा एक कािोपिे सडकको नीलतिाइ प्रभावकारी रुपमा िागु गररने ि ।
मलहिाहरुिाइ अत्मलनभयर बनाईनका िालग सीपमूिक, व्यवसायमूिक र रोजगारीमूिक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेि ।
साथै नेतृत्व लवकास सम्बरधी काययक्रम संचािन गररनेि ।
रानाथारु समुदायिाइ नेपाि सरकारको अददवालसको सूचीमा सूलचकृ त गनयका िालग कृ ष्णपुर नगरपालिकाद्वारा जोडदार
माग गररने ि ।
मुक्त कमैयाहरुको जग्गाको मािपोत लमनाहाका िालग अवश्यक कानुन बनाइ िागू गने नीलत लिआने ि ।
मुक्त कमैयाहरुको जग्गा धनी प्रमाणपुजाय लधतो राखी ऋण लिने व्यवस्था लमिाईनका िालग नेपाि राि बैंकिाइ ऄनुरोध
गररनेि ।
नगर लभिका सबै सडकहरुमा अफ्नै स्रोत साधनको प्रयोग गरी अवश्यकता ऄनुसार ग्राभेि गने कामिाइ अगामी अ.व. मा
पलन लनररतरता ददइनेि ।

यस नगरपालिकाको अगामी अर्षथक वषय २०७५/०७६ का नीलत तथा काययक्रमहरू लनम्नानुसार रहेका िन् ।
१.पूवायधार तथा यातायातः
१.१ जनतािाइ पायक पने स्थानमा वडा कायायिय स्थापना गनुयका साथै प्रत्येक वडाका िालग ऄत्यावश्यक सेवा सञ्चािन गनय लमल्ने
पूवायधार युक्त कायायिय भवन लनमायण गरी सेवा प्रदान गररने ि । जसको सुरूवातका रुपमा वडा नं. १,४,६,७ र ९ का वडा
कायायिय लनमायणको कामका िालग प्रदक्रया शुरु भइसके को ि । थप वडा नं. २ र ५ का िालग पलन रकम लवलनयोजन गररनेि ।
१.२ नगरबासीको अवागमन र पययटन प्रवधयनिाइ सहयोग पुग्ने गरी सम्वलरधत लनकायसँग समरवय गरी नगर बस सेवा सञ्चािनको
िालग पहि गररनेि ।
१.३ सावयजलनक बाटोघाटोहरु लमलचएको वा हराएको भए कानून ऄनुसार ईक्त बाटोहरु खोलिने ि र बाटो सडक नपुगेका ठाँईहरुमा
मापदण्ड ऄनुरुप नयाँ र्षनमाणय गने काययिाइ लनररतरता ददआनेि ।
१.४ वैकल्पीक ईजाय काययक्रम माफय त सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी नगरका मूख्य सडक र बजारहरुमा सौयय बत्ती जडान गने काययिाइ
लनररतरता ददआनेि ।
१.५ नगर क्षेिलभि ढि लनकासको सम्भाव्यता ऄध्ययन भइसके को र अगामी अ.व. मा काम सम्पन्न गररनेि ।
१.६ प्रत्येक वडा तथा टोिमा पने खोिा, नािा र खोल्सीहरुमा पुि पुिेसा र कल्भटयहरु लनमायण गरी अवागमनिाइ सहज बनाईने
काययिाइ लनररतरता ददइने ि ।
१.७ भु-ईपयोग नीलत ऄनुसार अवासीय क्षेि, सपपग कमप्िेलस, साना ईद्योग तथा व्यवसालयक क्षेि, शैलक्षक तथा ऄरय क्षेि िु ट्याइ
नगरपालिका र सम्बलरधत सरोकारवािा लनकायको सहकाययमा व्यवलस्थत गररनेि ।
१.९ घरवार लबहीन दलित तथा ऄरय ऄलत लवपन्न समुदायका िालग जनता अवास काययक्रम माफय त घर लनमायण गरी बसोबास
ईपिब्ध गराईने काययिाइ लनररतरताका िालग अवश्यक पहि गररनेि ।
१.१० नगरपालिका लभि लबगतदेलख सञ्चालित क्रमागत योजनाहरूिाइ अगामी अ.ब.मा पलन लनररतरता ददइनेि भने ममयत संभार
कोषिाइ व्यवलस्थत बनाईन अवश्यक काययलवलध बनाइ कायायरवयनमा ल्याआनेि ।
२. त्याङ्क तथा ऄलभिेलखकरणः
२.१ यस नगर लभि रहेका सावयजलनक तथा सरकारी सम्पलत्तको ऄलभिेख राखी संरक्षण र सदुपयोग गररने ि साथै मानव संशाधन,
प्राकृ लतक स्रोत साधन, धार्षमक, सास्कृ लतक, पुरातालत्वक सम्पदा अददको ऄलभिेखीकरण र ऄद्यावलधक गरी व्यवलस्थत गररने
ि।
२.२ सामालजक नलसाका अधारमा नगरको सम्पुणय सूचनाहरु ऄध्यावलधक हुने गरी नगरको लवस्तृत प्रोफाइि तयार गररने ि ।
२.३ लवपन्न तथा रयून अय भएका नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त, बािश्रलमक, सडक बािबालिका, पहसा पीलडत मलहिा,
ऄल्पसंख्यक जालत र द्वरद्व पीलडतहरुको ऄलभिेख तयार गररनेि ।
३.सुशासन तथा जनमूखी प्रशासनः
३.१ स्थानीय सरकारबाट प्रदान गररने सेवािाइ जनईत्तरदायी बनाईन नगरपालिका र प्रत्येक वडा कायायियहरूमा नागररक
बडापि, हेल्प डेस्क, नागररक भेिा, सावयजलनक सुनवाआ, ऄनुगमन संयरि र काययप्रणािीिाइ पारदशी बनाइने ि ।
३.२ भ्रष्टाचारमुक्त जवाफदेही सुशासन ऄविम्बन गरी नगरको समग्र स्रोत साधनको पलहचान र पररचािन माफय त समुलचत लवकास
गररनेि ।
३.३ नगरपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुलवधाहरुिाइ पारदशी, गुणस्तरीय र जन ऄपेक्षा ऄनुरुप बनाईनका िालग नगरपालिका
कायायियिाइ कागज रलहत काययको थािनी गररनेि ।
३.४ नगर प्रहरीको ऄवधारणा ल्याइ राजश्व संकिन तथा सुरक्षा प्रबरध लमिाईनका िालग प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररने ि ।
४. जनशलक्त व्यवस्थापनः
४.१ नगर सेवाको प्रयोजनका िालग अवश्यक पने कमयचारीहरूको ऄरतररम सांगठलनक ढाँचा मरिाियबाट प्राि भएको ि । सोही
बमोलजम कमयचारीको पदपुर्षत भए पलि नगरपालिकािे O & M survey गरी थप अवश्यक कमयचारी पद पूर्षत गने तफय प्रदक्रया
ऄगाडी बढाआने ि ।
४.२ अवश्यकता ऄनुसार कमयचारी तथा नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गररने ि ।
४.३ ऄवकाश कोषको व्यवस्थापन गरी काययरत कमयचारीहरू मध्ये स्वेलछिक ऄवकाश लिन चाहने व्यलक्तहरूिाइ सेवा लनवृत्त गने
व्यवस्था लमिाआने ि । कमयचारी कल्याण कोषमा थप रकमको व्यवस्था गररनेि ।

५. अधारभूत, माध्यालमक लशक्षाः
५.१. नगरको अवश्यकता ऄनुसार थप सामुदालयक लवद्यािय खोल्ने, मजय गने, कक्षा वृलद्ध गरी समुदायको लहतमा प्रयोग गनुयका साथै
संस्थागत लवद्याियको दताय, नवीकरण र ऄनुगमन गररने ि ।
५.२ नगरका सबै बािबालिकािाइ अधारभूत तथा माध्यालमक तहसम्म ऄंग्रेजी माध्यममा लनःशुल्क लशक्षा ईपिव्ध गराइ लशलक्षत
नगर बनाईनका िालग के लह नमूना लवद्यािय सञ्चािन गने नीलत ऄबिम्वन गररने ि ।
५.३ सामुदालयक लवद्यािय िगायतका शैलक्षक संस्थाहरुमा प्रालवलधक लशक्षा संचािनमा जोड ददइनेि ।
५.४ सामुदालयक लवद्याियका िालग अवश्यक सूचना प्रलवलध, सुरलक्षत भवन, पयायि फर्षनचर, पुस्तकािय, शैलक्षक सामग्री,
प्रयोगशािा, खानेपानी, शौचािय अददको प्रबरध लवद्याथी संख्याको ऄनुपातमा गररने व्यवस्था लमिाइने ि ।
५.५ नगर क्षेिमा रहेका सामुदालयक लवद्याियहरुमा लवद्याथी ऄनुपातका अधारमा दरबरदी लमिान गरी लशक्षकको व्यवस्थापन
गररने ि ।
५.६ सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्याियहरुिे लशक्षा क्षेिमा पुयायएको योगदानिाइ सम्मान गदै ती लवद्याियहरुिे ददआरहेको
सेवािाइ व्यवलस्थत गदै त्यस्ता लवद्याियहरुिे अधारभूत िलक्षत वगयिाइ पुयायईदै अएको सेवािाइ प्रभावकारी एवं
जनमुखी वनाईन सहकायय गररने ि ।
५.७ लशक्षण लसकाइ दक्रयाकिापिाइ प्रभावकारी बनाआने ि ।
६. अधारभूत स्वास््य र पोषणः
६.१ स्वास््य सेवामा सबैको पहुँचकािागी नगरका प्रत्येक वडामा नगर स्वास््य के रिको स्थापनाको नीलत लिइ स्वास््य संस्थाहरुको
स्तरोन्नलत गररनेि । संघीय सरकारिे ल्याएको एक स्थानीय तह एक ऄस्पतािको ऄवधारणािाइ अवश्यक सहयोग गररनेि
।
६.२ मलहिा/बािबालिका, जेष्ठ नागररक, एक मलहिा, ऄपाङ्गता, ऄसहायको लनःशुल्क रुपमा गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदानकािालग
पहि गररने ि ।
६.३ बाि तथा मातृ मृत्युदर रयूनीकरण र सुरलक्षत मातृत्वका िालग सुनौिा हजार ददन काययक्रमिाइ प्रभावकारी बनाईन सहकायय
गररने ि ।
६.४ स्वास््य क्षेिमा काययरत स्वास््य स्वयम् सेवीकाहरुको वृलत्तलवकासका िागी अवश्यक पहि गररनेि ।
६.५ यस नगरपालिकामा नवजात लशशु स्याहार काययक्रमिाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेि ।
६.६ दकशोर दकशोरी मैिी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम संचािन गररनेि ।
७. कृ लष, लसचाइ र पशुपक्ष
ं ीः
७.१ नगरको समग्र कृ लष क्षेिको लवकासको िालग लवलशष्टीकरण तथा व्यवसालयकरण सलहतको योजना बनाआनेि । ईच्च मूल्य पने र
लनयायत सम्भावना भएका बािी पलहचान गरी ईत्पादनिाइ प्रोत्साहन गरी लनयायतमा प्राथलमकीकरण गररनेि ।
७.२ दकसानहरुिाइ मिखाद, नयाँ प्रलवलध, कृ लष यरि औजार, लचस्यान के रि, बीई बीजन, कृ लष ईत्पादनमा बीमा र दकसान पररचय
पिको व्यवस्थाका िालग अवश्यक पहि गररने ि ।
७.३ अधुलनक व्यवसालयक खेती तथा पशुपंक्षीपािनमा एक वडा एक ईत्पादन एक पलहचान हुने गरी माटो परीक्षण गरी पके ट क्षेि
पलहचान गदै साझेदारी माफय त नगरिाइ के रा, तरकारी, मासु, दुध र ऄण्डा ईत्पादनमा अत्मलनभयर बनाआनेि ।
७.४ यस नगरिाइ के रा खेती र तरकारी खेतीको हबको रुपमा लवकास गररनेि ।
७.५ खेतीयोग्य जलमनमा लसचाइ(स्यािो ट्युबेि, लिफ्ट लसचाइ, नहर)को व्यवस्थाका िालग अवश्यक पहि गररनेि ।
७.६ कृ लष ईत्पादनमा रासायलनक मि तथा हालनकारक दकटनाशकहरुको प्रयोगिाइ लनरुत्सालहत गदै लवशेष क्षेििाइ प्राङ्गाररक क्षेि
घोषणा गरी प्राङ्गाररक खेतीको लवस्तार गररने ि साथै अधुलनक कृ लष पद्धलतको माध्यमबाट कृ लषक्षेिको लवकास गररने ि
।
७.७ नगरवासीका घरपािुवा पशुधनको त्याङ्क संकिन तथा बीमा प्रोत्साहन माफय त िाडा चौपाया िोड्ने काययिाइ लनरुत्सालहत
गदै नगरक्षेिमा रहेका िाडा पशु चौपायािाइ लनजी, सावयजलनक साझेदारीमा माफय त ईलचत व्यवस्थापन गररने ि ।
७.८ खाद्यान्न, नगदे बािी, तरकारी खेलत, फिफु ि खेलत, पशुपािन िगायत कृ लष व्यावसालयक के रिका रुपमा पके ट क्षेि घोषणा गरी
ऄलघ बढाइनेि ।
८. खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनः

८.१ नगरबासीिाइ शुद्ध लपईनेपानीको व्यवस्था लमिाईन खानेपानी योजनाका िालग पहि गररनेि । साथै खानेपानीको ऄलत ऄभाव
रहेको क्षेिहरुिाइ पलहिो प्राथलमकतामा रालखनेि ।
८.२ पययटकीयस्थि, धार्षमक सांस्कृ लतकस्थि, हाटबजार क्षेि, बसपाकय तथा मालनसको अवागमन बढी हुने स्थानहरुमा सुलवधायुक्त
सावयजलनक शौचािय लनमायण गररने ि ।
८.३ फोहरको ईलचत व्यवस्थापन गदै नगरपालिकािाइ पयायवरण मैिी,हराभरा र स्वस््य नगर (Green, Clean and Healthy City) का
रुपमा लनमायण गररने ि ।
९. वन, भूसंरक्षण तथा जैवीक लवलवधताः
९.१ सामुदालयक वनको पैदावारको ईत्पादन, प्रशोधन र ईपयोगको लवषयमा ऄध्ययन गरी वनस्रोतमा अधाररत व्यवसायमुिक
(जडीबुटी खेती, गैरकाष्ठ वन पैदावार) ईद्यममुिक वन बनाईन प्रोत्साहन गररनेि ।
९.२ पयायपययटन, कृ लष वनमा तथा वन पैदावारमा अधाररत ईद्योगहरुिाइ चालहने कच्चा पदाथयको सहज अपूर्षतका िालग कबुलियलत
वन, लनजी वन र दकसानका खेतमा वन पैदावर र जडीबुटी ईद्योगिाइ अवश्यक सहयोग पुयायइने ि ।
९.३ चुरेिाइ संरलक्षत क्षेिको रुपमा लवकास गनय पहि गररने ि, साथै चुरेक्षेिका सामुदालयक वनिाइ अयुमुिक तथा अधुलनक वन
व्यवस्थापनका माध्यमवाट चुरे संरक्षणमा सहयोग पुयायईने नीलत ऄविम्बन गररने ि ।
९.४ सामुदालयक वन र सबै खािे स्थानीय समुदायमा अधररत प्राकृ लतक स्रोत व्यवस्थापनिाइ स्वायत्त र स्वाविम्बी बनाइ संरक्षण
र लवतरणिाइ रयायोलचत बनाआने ि ।
९.५ प्राकृ लतक स्रोत साधन, वनजंगि र नदीनािाको संरक्षण गदै नदी दकनारमा लग्रनबेल्ट लनमायणका माध्यमबाट अयमुिक,
पययटनमुिक हुने गरी ददगो व्यवस्थापन गररनेि ।
१०. वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापनः
१०.१ नगरक्षेि लभिका मुख्य तथा शाखा सडक र सावयजलनक स्थानहरूमा सामुदालयक, सामालजक संघ संस्था तथा लवकास
साझेदारसँगको सहकाययमा हररत नगरको लनमायण गररनेि ।
१०.२ जैलवक लवलवधता संरक्षण माफय त पानीको स्तर कायम राख्न र जिवायु ऄनुकुिनताका िालग नगर क्षेिका ताि तिैयाको
संरक्षण र थप ताि लनमायण गनय पहि गररनेि ।
१०.३ नगरपालिकामा लवपद् व्यवस्थापन के रि र लवपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनाका माध्यमबाट अवश्यक पूवय तयारी गरी प्राकृ लतक
जोलखममा परे का नागररकिाइ सुरलक्षत बनाइने ि ।
१०.४ लवलभन्न नदी र खोिाहरुबाट ईत्पन्न बाढी, पलहरो तथा सोबाट हुने घर/जलमन कटान रोक्न तत्काि प्रभावकारी कायय सुरु गररने
ि।
१०.५ नलसापास नगरी भौलतक संरचना तथा घर लनमायण गने र लस्वकृ त मापदण्ड लबपरीत कायय गने काययिाइ लनरूत्सालहत गरी
कानुनी दायरामा ल्याआनेि । भवन संलहताको प्रभावकारी कायायरवयनका िालग लनमायण भइरहेका संरचनाहरुको ऄनुगमनको
व्यवस्था लमिाइने ि ।
१०.६ “आको टु ररज्म” को लवकास गरी गाईँ गाईँ मा पययटक पुयायईने र जैलवक कृ लष योजना ऄरतगयत नगरको लवकास गररने ि ।
१०.७ नगर क्षेि लभिको फोहोर व्यवस्थापन गनय जग्गा खोजी फोहोर व्यवस्थापन के रि (Land fill site) व्यवलस्थत रुपमा लनमायण
गररने ि ।
११.जग्गा धनीपुजाय तथा भू–ईपयोग नीलत:
११.१ संलवधानमा ईल्िेख भए बमोलजम प्रदेश तथा संघीय सरकारवाट ऄलधकार प्रत्यायोलजत भए ऄनुरुप ईपयुक्त काययलवलध माफय त
नाप नलसा, भोगचिनका अधारमा सहुलियत राजश्व लिइ जग्गाधनी प्रमाणपुजाय ऄद्यावलधक गने र लवतरण काययको
व्यवस्था लमिाआनेि ।
११.२ नगर क्षेिमा रहेका सावयजलनक जग्गा, भवन तथा प्राकृ लतक सम्पदा अदद भएको स्थानमा लवलभन्न व्यवसायी, व्यलक्त, संघ
संस्थाहरुिे शुल्क लिइ, भवन बनाइ भाडा अजयन गने गरे कािे त्यस्ता जग्गा एवं सम्पदाहरूको िगत लिइ अवश्यक प्रदक्रया
पुरागरी नगरपालिकाको स्वालमत्वमा ल्याईने नीलत ऄविम्बन गररने ि ।
१२. संस्कृ लत तथा पययटन लवकासः

१२.१ नगर क्षेिमा रहेका पययटकीय स्थि एवम् क्षेिहरुमा लनजी, सावयजनीक साझेदारीमा सडक, ऄलतलथ गृह, लवश्राम स्थि, होम स्टे,
पुरातत्व तथा किा संस्कृ लतको जगेना, शौचािय, खानेपानी िगायतका पूवायधार, पययटन मागय लनमायण गरी पययटन गरतव्यको
रुपमा लवकास गररनेि ।
१२.२ डोटेिी, थारु, (चौधरी/राना) संस्कृ लतको ऐलतहालसक महत्व झलल्कने बहुसाँस्कृ लतक संग्रहाियको स्थापनाका िालग ऄध्ययन
गरी अवश्यक पहि गररनेि ।
१२.३ नगरको पलहचानका िालग नगर अगमनका मुख्य प्रवेश मागयमा रालियता र स्थानीय पलहचान झलल्कने गरी नगर प्रवेशद्वार
लनमायण गररनेि ।
१२.४ नगरबासीको चाहना ऄनुरुप लनलश्चत स्थानहरुमा व्यवलस्थत शवदाह स्थि एवं ऄलरतम संस्कार स्थि लनमायणको सम्भाव्यता
ऄध्ययन गरी ईपयुक्त स्थानमा लनमायण कायय प्रारम्भ गररने ि ।
१२.५ स्थानीय संस्कृ लत र पलहचानिाइ संरक्षण, संवद्धयन र जनताको अयअजयनका िालग होम स्टे काययक्रम सञ्चािनको नीलत
ऄविम्बन गररनेि ।
१२.६ प्रत्येक वाडयहरुमा सावयजलनक सामुदालयक भवन लनमायणको िालग अवश्यक व्यवस्थापन गररनेि ।
१२.७ यस नगरपालिका लभि रहेका ऐलतहालसक धार्षमक मठ/मलरदर, धमयशािा, गुम्बा, चचय िगायत पुरातालत्वक सम्पदाको संरक्षण,
संवद्धयन एवम् ममयत सम्भार गररनेि ।
१२.८ ऄरतरायलिय अददवासी, जनजाती ददवसको ददन, राना थारु समुदायको साईन पलहिो हिामा पने लतजको ददन, डगौंरा चौधरी
समुदायको ऄटबारी पवयका ददन सावयजलनक लबदाका िालग नेपाि सरकारसँग पहि गररनेि ।
१३. खेिकु द र युवा:
१३.१ प्रत्येक वडामा एक खेि मैदानको व्यवस्था गररने ि ।
१३.२ खेिकू दको लवकासका िालग नगरलभि लवलभन्न खेि प्रलतयोलगता सञ्चािन माफय त प्रलतभावान खेिाडीहरुको िनौट गरी
प्रोत्साहन गने नीलत लिइनेि ।
१३.३ यस नगरमासुलवधा सम्पन्न खेि मैदान (रं गशािा) लनमायणका िालग अवश्यक पहि गररनेि ।
१३.४ समय सापेक्ष बजारको माग ऄनुसार एक युवा एक सीप काययक्रम योजना ऄरतगयत युवा समूहहरुसँग रोजगारी सृजना हुने
ईद्यम तथा व्यवसायमा साझेदारी नीलत लिइने ि ।
१४. स्थानीय बजार व्यवस्थापनः
१४.१ ऄव्यवलस्थत खोका िाप्रा, ठे िा व्यापारी र व्यवसायीिाइ एकीकृ त व्यापाररक के रिको व्यवस्थाद्वारा व्यापार व्यवसायको
प्रवधयन गनय प्रोत्सालहत गररने ि ।
१४.२ स्वछि र ताजा फिफु ि, तरकारी र मािा मासुको सुलनश्चताका िालग िु ट्टा िु ट्टै संकिन के रिको व्यवस्था गररने ि ।
१५. सहकारी एवं लवत्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापनः
१५.१ सहकारी संस्थाहरूिाइ लनयमन र व्यवस्थापन गररनुका साथै एक वडा एक सहकारीको नीलत माफय त “समृलद्धको यािा,
सहकारीहरूसँगको सहयािा” को नारािाइ साथयक गनय लनररतरता ददआने ि ।
१५.२ दैलनक ईपभोग्य वस्तु, कृ लष, वन, मत्स्य तथा पशुजरय पदाथय ईत्पादन, लवतरण र लवक्री गने सहकारीिाइ लवशेष िु ट तथा
ऄनुदानको व्यवस्था गररनुका साथै प्रमुख बस्तीहरूमा सुपथ मूल्यका सहकारी पसि सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने ि ।
१५.३ नागररकहरूिाइ ईत्पादन कायय र अयअजयनमा सहभागी बनाईन परम्परागत ज्ञान तथा लसपमा अधाररत स्थानीय कु रटर
ईद्योग, िघु ईद्यमव्यवसाय सञ्चािन गनय लवत्तीय संस्थासँगको समरवयमा सरि र लबना लधतो ऋणको व्यवस्थाका िालग
पहि गररने ि ।
१६. सूचना तथा सञ्चारः
१६.१ नगरलभि सञ्चािनमा अईने एफ.एम.रे लडयो तथा टी.भी.को प्रसारण, सञ्चािन, दताय, नवीकरण अदद सम्बरधी अवश्यक नीलत
बनाइ व्यवलस्थत गररने ि ।
१६.२ सूचना संचारमा सबै नगरबासीको पहुँच पुयायईन प्रभावकारी दूरसञ्चार सेवाको लवस्तार गदै सबै लवद्यािय, प्रशासलनक भवन,
नगर/वडा सभा भवन, स्वास््य के रि, हुिाक कायायिय र सुचना के रिबाट सूचना प्रवाह हुने वातावरण बनाईन प्रत्येक वडामा
टेलिफोन सेवा लवस्तार गदै वडाहरुमा इरटरनेट सेवा लवस्तार गनय पहि गररनेि ।
१६.३ नगरका सेवा र सूचनाहरू ऄनिाआन माफय त प्रवालहत गरी सेवा र सुचनामा सबैको पहुंच स्थापना गररनेि ।

१६.४ लनजी, सावयजनीक साझेदारीको ऄवधारणा ऄनुसार साझेदारीमा सामुदालयक एफ.एम तथा टेलिलभजन संचािन गने नीलत
ऄविम्बन गररनेि ।
१६.५ नगरपालिका पररसर वालहर कु नै ठाईँ तोकी त्यस क्षेििाइ free wifi zone बनाइने ि ।
१६.६ सामुदालयक लवद्याियहरुका िालग अवश्यक सूचना प्रलवलध, सूरलक्षत भवन, पयायि फर्षनचर, पुस्तकािय शैलक्षक सामग्री ,
प्रयोगशािा , खानेपानी, शौचािय सहयोगको कायय िाइ लनररतरता ददने ि ।
१६.७ चािु अ.व. देलख नै सबै क्षेिमा लवद्युतीय हालजरी जडान गररने ि ।
१६.८ कृ ष्णपुर नगरपालिकािाइ सूचना प्रलवलध मैिी नगरपालिका वनाईन सम्भाव्यता ऄध्ययन गररने ि ।
१७. स्थानीय मेिलमिापः
१७.१ स्थानीय स्तरमा रहेका लववादहरुिाइ स्थानीय तहमै लववाददत पक्षहरुकै सहभालगतामा जीत जीतको वातावरण सृजना माफय त
लववाद समाधान गने मेिलमिाप तथा मध्यस्थता सेवािाइ प्रभावकारी बनाआनेि । यो काययमा मेिलमिाप तथा लववाद
रुपारतरण क्षेिमा काययरत व्यलक्त, संघ संस्थाहरुिाइ समेत सहभागीता गराइने नीलत ऄविम्बन गररने ि ।
१७.२ मेिलमिाप सम्बरधीका काययहरूको व्यवस्थापन र सञ्चािनका िालग नगर रयालयक सलमलत माफय त रयायिाइ प्रभावकारी र
सवयसुिभ बनाआने ि ।
१७.३ गररब, ऄसहाय तथा लपिलडएका समुदायका व्यलक्तहरूको रयायमा सहज पहुँच पुयायईन लनःशुल्क कानुनी परामशय तथा
सहयोगको व्यवस्था र समाजमा ऄनावश्यक रुपमा मुद्दा मालमिा गने प्रवृलत्तिाइ लनरुत्सालहत र मेिलमिापको प्रवृलत्तिाइ
प्रोत्साहन गररने ि ।

१८. सामाजिक सरु क्षा र लोककल्याणकारी अवधारणााः
१८.१ जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान,सिप रश्रमको िदपु योग गरी नयााँ पस्ु तामा हस्तान्तरण गनन नगरमा जेष्ठ नागररक ज्ञान, सिप तथा अनभु व
आदान प्रदान के न्र स्थापनाका लागी पहल गररने छ ।
१८.२ अपाङ्गताप्रसतको दृसिकोणमा िकारात्मक पररवतनन गररने छ । सिक्षा, िीप सवकाि र रोजगारीबाट उनीहरू सभत्रको सविेष
क्षमतालाई उजागर गनन अपाङ्गता सविेष कायनक्रम िंचालन गररने छ ।
१८.३ नेपाल िरकारको सनती बमोसजम िामासजक िरु क्षा भत्ता बैङ्सकङ प्रणाली बमोसजम सवतरण गररनेछ ।
१८.४ आसदवािी जनजाती, मसहला, दसलत, अपाङ्ग र सवपन्न वगनका लासग सविेष कायनक्रम िचं ालन गररनेछ ।
१९. स्थानीय कर तथा स्रोत अजिवजृ धाः
१९.१ नगर सभत्र भएका स्रोको पसहचान गरी नगरबाट सलइने कर, राजस्व, िल्ु क आसदलाई व्यवसस्थत र सनयमन गररने छ । हाम्रो नगर,
हामैर् कर, िमृद्ध नगर बनाउने हाम्रो रहर भन्ने नारालाई िाकार पानन सनयसमत कर सतने करदातालाई िम्मान गररने छ ।
१९.२ प्रगसतिील कर प्रणालीका आधारमा करको दायरा सवस्तार गररनेछ र िीमान्तकृ त एवं िसु वधावाट वसचचत िमहू को भलाईका
लासग प्रयोग गररने छ ।
१९.३ घर जग्गा पाि, नक्िा पाि, कर/राजस्व भक्त
ु ानी र कुनै पसन सिफाररि सलने प्रयोजनका लासग प्रदान गररने नागररक िेवालाई
िहज र व्यवसस्थत बनाइनेछ ।
१९.४ नगरको िौन्दयनतालाई ध्यान सदई नगरक्षेत्रका होसिङ्गबोिन लगायतका सवज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनका िाथै आवश्यक
व्यवस्थापनको नीसत सलईने छ ।
१९.५ करदाता सिक्षा असभयानलाई तीव्रताका िाथ लागू गररनेछ ।
२०. दीर्घकालीन तथा नगरपाजलकाको गौरवका कायघक्रमहराः
२०.१ िीमावती नगरहरुिाँगको कनेक्टीसभटी जोि्नका लासग आवश्यक अध्ययन गरी ििक सनमानण र भएका ििकहरुको स्तरोन्नती
गररनेछ ।
२०.२ बक
े ा-राजघाट कृ सष ििक, वाणी-देखतभल
ु ी ििक, सनमानण र िचं ालनमा ल्याउन प्रादेसिक एवं िघं ीय
ं -नाइल ििक, मालमु ल
िरकारिाँग िहकायन गररनेछ ।
२०.३ आगामी १५ वषनसभत्र कृ ष्णपरु लाई सिक्षा, स्वास््य, पयनटन, िचू ना प्रसवसध र वातवरण मैत्री नगरपासलकामा रूपान्तरण गरी देिकै
उत्कृ ि नगरका रुपमा स्थासपत गररने छ ।
२०.४ पवु न पसिम राजमागनमा बढ्दो चापलाई मध्यनजर गदै उक्त राजमागनलाई चार लेनको बनाउन नेपाल िरकारिाँग सविेष पहल
गररनेछ ।
२०.५ नगरपासलकामा ५० िैयाको अस्पताल सनमानण गनन िंभाव्यता अध्ययन गरी नेपाल िरकार तथा प्रदेि िरकारिाँग सविेष पहल
गररनेछ ।
२०.६ कृ सष क्षेत्रको आधसु नकीकरण, व्याविासयकरण र सवसवसधकरणलाई प्रवर्धन तथा कृ षकहरुलाई बजार पहचाँ स्थापना गनन
िीतभण्िार, प्रांगाररक मल उत्पादन के न्र स्थापना गररनेछ ।
२०.७ ग्वािी िमैजी पयनटकीय धाम, राधाकृ ष्ण धाम, थारु िााँस्कृ सतक िंग्राहलय तथा अन्य धमनिंकृसतको प्रवधनन माफन त यि नगरलाई
धामीक पयनटकीय गन्तव्यको नमनू ाको रुपमा सवकाि गररनेछ ।
२०.८ नगर उद्यान, नगर सचसियाखाना जस्ता भौसतक पवू ानधारहरुको सवकाि गरी नगरपासलकालाई आकषनक, रमणीय र िरु सक्षत
पयनटकीय गन्तव्यको रुपमा सवकाि गररनेछ ।
धन्यवाद !
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