नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩालरकाका नगय प्रभख
झ डा धवर शभशेय याणाद्वारा माघ १ ७ गते आयोजित पत्रकार
भेटघाटमा प्रस्तुत केही कामयक्रभ, मोजना य ववकासकेजरित बिषयवस्तु


असाय २२ गतेदेखख औऩचारयक ऩदवहारीऩछछ हारसम्भ १६ वटा फोडय वैठक फसेका छन ् बने सवय सम्भत रुऩभा
ववलबन्न छनणयम गरयएका छन ् ।




फोडयफाट बएका अधधकाॊस छनणयम कामायन्वमन प्रक्रक्रमाभा छन ् ।

उऩभहानगयऩालरकासॉग जनअऩेऺा अत्मधधक छ, त्मसको तझरनाभा ऺेत्राधधकाय य जजम्भेवायी(हारराई अष्ऩष्ट),
वजेट, श्रोत साधान, दऺ जनशजतत आददको अबाव छ ।



वडा कामायरमराई सम्वजन्धत स्थानफाटै सञ्चारनभा ल्माइएको छ । कम््मूटय जडान गरय अनराइन सेवा सभेत
सञ्चारन गये य जनताराई सहज सेवा प्रवाह गरयएको छ ।



भोवाइर ए्स सभेत छनभायण गरयदै छ । सॊचालरत सफै मोजनाहरुको फाये भा भोवाइरभापयत नै जानकायी हासीर
गनय सक्रकनेछ ।



उऩभहानगयऩालरकाको कामायरमभा ववद्मतीम हाजीयीको व्मवस्था गरयएको छ ।
नगयवासी तथा सेवाग्राहीको गन
झ ासो सन्
झ ने य सम्वोधनको ऩहरका राधग टोर क्रि नम्वय (१६६०-८१-५२०५२)
याखीएको छ ।



उऩभहानगयऩालरकाभा डडजीटर नोदटस फोडय याखीएको छ ।



सभाजजक सझयऺा, घटना दतायराई ईभाध्मभफाट व्मवजस्थत गने प्रक्रक्रमा शझरु गरयसक्रकएको छ ।



नेऩार बायत सीभाजस्थत प्रवेशद्धाय ऩझन्छनभायण गरयएको छ बने यानी तराउ, भहे न्रऩाकय, वाटय ऩाकय ऩझन्
छनभायणको चयणभा छन ् ।



प्रथभ नगय सबाभापयत करयव दईझ अफय ७७ कयोड ९ राख एक हजाय ५ सम ९६ को आम÷ व्मम प्रस्ताव सदहतको
छनती तथा कामयक्रभ सावयजछनक गरयएको छ ।




नेऩारगञ्ज वडा न १६,२० य २१ राई जी आईजेडको सहमोगभा नभझना वडाका रुऩभा ववकास गरयदै छ ।

मात्रक
झ ो सझयऺा तथा सहज आवागभन, व्मवजस्थत मातामात सञ्चारन य नगयको सौन्दमतायका राधग ट्राक्रपक
व्मवस्थाऩनराई प्राथलभकताभा याखेय वह
ृ त मोजनासदहतका कामयक्रभ, अलबमान सञ्चारन गरयएका छन ् ।



ऩाक्रकयङ स्थर ऩदहचानका साथै प्रमोगभा ल्माई सवायी मातामात व्मवजस्थत गने प्रमास बइयहे को छ ।



अत्माधधक चाऩभा यहे का इरयतसा व्मवस्थाऩन गरयएको छ । इ रयतसा(छनजी फाहे क)को नमाॉ दताय प्रक्रक्रमा योक्रकएको
छ बने ऩझयानाराई ऩछन व्मवजस्थत गरयदै छ ।



सझखेतयोडराई हया बया फनाउन ग्रीन वेल्टभा वऺ
ृ ायोऩण गरयएको छ । मसभा ववशेषत् फैंकसय य होटर व्मवसामी
रगामतको साझेदायी छ । घय नतसा फनाउॉ दा अछनवामय ववरुवा याऩीएको हझनझऩने प्रावधान रागझ छ ।



नगय सयसपाईराई उच्च प्राथक्रकता ददइएको छ । पोहय सॊकरन य सडक सपाइका राधग ४ वटा ट्रमातटय यहे कोभा
अदहरे ८ वटा ट्रमातटय ऩरयचालरत छन ् । वडाभा २/२ जना कझचीकाय थऩ गरयएको छ । सयसपाईकभॉ ऩछन

छनमलभत ऩरयचालरत छन ् । भानव स्वास््मराई असय गने सडकको धर
झ ो सभेत उठाइदै छ । सझखेत योड रगामत
भझख्मसडकभा धर
झ ो सॊकरन गने अलबमान जायी छ । मसभा ववलबन्न व्मजतत, सॊस्थाको सहबाधगता फढदै छ ।


नगय सयसपाईका राधग डस्टवीन कामयक्रभ ऩछन सञ्चारन गरयदै छ ।



पोहय ववसजयन(उधचतस्थान)को सभस्माराई सहजीकयण गदै आएका छौं तथाऩी अफ पोहय नै कभ उत्ऩादन गने
फातावयण लसजयना गदै छौं । सचेतनासॉगै कझदहने य नकझदहने पोह्र छझटमाउने, सॊकरन गने य उधचत व्मवस्थाऩन
गनेछौं ।



पोहय ववसजयनका राधग वडा न २३ दहयलभनीमाभा पोहोय व्मवस्थाऩन केन्र (ल्माण्डक्रपर साइड) छनभायण जायी छ
। छनभायण ऺेत्रलबत्र खरयद गनझय ऩने जग्गा खरयद नबएको कायण करयफ एक ववघा् जग्गा थऩ खरयद गनझय ऩनेछ ।
सो प्रक्रक्रमा अजन्तभ चयणभा छ ।



धालभयक तथा ऩमयटक्रकम केन्रका रुऩभा यहे को फागेश्वयी भजन्दय व्मवजस्थत गरयदै छ । चर अचरसम्ऩछतको
ऩदहचान, ऩरयचारन रगामतका कामयहरु तदारुकताका साथ फढाइदै छ ।




सझखेतयोड रगामतका ऺेत्रफाट पझटऩाथ अछतक्रभण हटाइदै छ । व्मवसामराई व्मवस्थीत गरयदै छ ।

फेवारयसे ऩशझराई व्मवस्थाऩन गरयदै छ । काञ्जी हाउस ऩझ¥माउने, ऩशझ धनीराई कायवाही गने प्रक्रक्रमा फढाइएको छ
।



काञ्जी हाउस छनभायणका राधग जग्गाको खोजी बइयहे को छ ।



नगयराई खर
झ ा ददसाभझतत फनाउने अलबमानराई सशतत रुऩभा फढाइएको छ । अदहरेसम्भ १५ वटा वडा खर
झ ा

ददसाभझतत वडा घोषणा गरयसक्रकएका छन ् बने चाॉडै नै नगय नै खर
झ ा ददसाभझतत गने गरय अनझगभन रगामतका
कामय अछघ फढाइएको छ ।


अधयझ ो सडक, ढर÷नाराहरुको ऩूवायधाय ववकासका राधग एलशमारी ववकास वैंकफाट ऺेत्रीम शहयी ववकास

आमोजनाभापयत दोस्रो चयणभा ऩछन सडक वऩच य ढर छनभायणको काभ हझने तमायीभा छ । सो का राधग तीन अयव
७१ कयोड वजेट यहे को छ । पेयी ऩछन नगयभा ९० कीभी सडक ऩीच फन्दै छ ।


ऩानी, पोहय जम्ने नेऩारगञ्जभा ढर÷नारी छनकासको उधचत व्मवस्थाऩन हझदैछ । मसऩारी ऩछन ४० कीभी ढर
÷ नारा छनभायण हझॉदैछ ।




सडक खारी गनय कदठन हझॉदै आएको सदयराइन(चायवाहीनी–त्रीवेणीभोड) ऺेत्र ऩछन अफ चाडै छनभायण य ववस्ताय
हझॉदैछ । सामद अफको केही ददनभै अजन्तभ सच
ू ना जायी ऩछछ कामय शरु हझनेछ ।
नगयऺेत्रलबत्र ६ लभटय बन्दा कभको फाटो छनभायण गनय वन्दे ज रगाइएको छ । बवन आचाय सदहॊताराई ऩछन
कडाईका साथ रागझ गरयदै छ । सयकायी बवन अछनवामय अऩाङ्गभैत्री फनाइनऩ
झ नेछ ।




काजन्त तारराई अत्माधन
झ ीक ऩमयटकीम केन्रका रुऩभा ववकास गरयदै छ । अदहरे काभ बइयहे को छ ।

व्मवजस्थत फसऩाकयको अबाव झेल्दै आएको नेऩारगञ्जभा अफ अत्माधछझ नक फसऩाकय फन्दै छ । सवऩङ्ग
कम््रेतससदहतको वसऩाकय छनभायण कामय जायी यहे को छ ।




वावषयक आन्तरयक आम्दानी करयफ १० कयोड यहे कोभा अफ करयव १४ कयोड अनझभान गरयएको छ ।

सयकायी, एैरानी जग्गा अछतक्रभण योतन, त्मसको सॊयऺण, सम्वद्र्धन गनय सवयदरीम वैठकफाट आवश्मक
ऩहरकदभी लरइएको छ । बू उऩमोग छनछत अवरम्वन गने प्रकृमाभा छौ ।




न्मूयोडभा ववशार वजायका राधग डडऩीआय फन्दै छ ।

गौशारा य लसटी हर छनभायणका राधग वडा न १४ भा जग्गा छनौट गरयएको छ ।



वैकजल्ऩक यॊ गशारा छनभायणका राधग नेऩारगञ्ज– २३ दहयलभनीमाभा जग्गा खोजीएको छ ।



उऩभहानगयऩालरकाको सभग्र ववषमवस्तझ सभेदटएको नगय प्रोपाइर छनभायण हॉ ुझदैछ ।



भानवीमता स्वरुऩ ससाना याहत ऩछन ददने प्रमास गरययहे का छौं । अत्मधधक धचसोफाट आहात नगयवासीराई चौक
चौकभा आगो फाल्ने व्मवस्था गनक
झय ा साथै केही ऩरयवायराई कम्वर ववतयण गये का छौं । मस्तै फाढी प्रबाववतराई
ऩछन याहत उऩरव्ध गयाएका छौं



भात ृ भत्ृ मूदय कभ गनय स्वास््म स्वमॊ सेवीकाभापयत भोवाईर हे ल्ऩ सेवा प्रायम्ब गरयएको छ ।



नेऩारगञ्ज– २३ दहयलभनीमाभा वडा स्तरयम स्वास््म कामायरम स्थाऩना गरयदै छ ।



नेऩारगञ्ज– ४ भा शहयी स्वास््म तरीछनक बवन छनभायण गरयदै छ ।



नगयभा चाॉडै सीसीटीबी जडान गरय सझयऺा प्रवन्ध लभराईनेछ । सो का राधग ऩहर बइयहे को छ ।



कृवष, लशऺा, स्वास््म रगामतका ववषमभा ऩछन काभ गनझय ऩने दाछमत्व फढे सॉगै चन
झ ौती ऩछन थऩीएका छन ् तथाऩी
सम्वजन्धत अधधकायीसॉगको सभन्वम य सहकामय जायी यहे को छ ।



्राजष्टकभझततसॉगै फारभैत्री नगय घोषणा गनझय ऩने दाछमत्व छ । फार अधधकायका अधधकाॊस सूचक ऩछन ऩझया
हझॉदैछन ् ।

धन्मवाद

