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प्रमुख अततथथ ज्यू , षवििे अततथथ ज्यू , अततथथ महानुभावहरू, उऩप्रमुख ज्यू , काययऩाशऱका सदस्यहरू, 
सभासद महानुभावहरू ऩत्रकार साथीहरू ऱगायत सम्ऩूणय उऩस्स्थत जनसमुदाय ... 

ऩूर्वॉ रभजुङ एॊर्व भर्समायङ्दी य चऩेे नदीको दोबानभा अर्वस्र्सथत मस याइनास नगयऩालरका नेऩारको 
एक ए ]ततहालसक बूलभ ऩतन हो । नेऩारको एकीकयण अलबमानका एक अलबमन्ता सयदाय बस्तत थाऩाको 
कभयबूलभ ऩतन हो । मो ठाउॉ , जसरे ऩयाइका पर्वरूदभा खकुुयी उठाए य अfफ्नै ऩलसनारे खकुुयी ऩखारेको 
कभयबूलभ ऩतन हो । ए ]ततहालसक याइनासकोटरे चायैततय छहायी ददएको, भानर्व सभ्मताको जननी, ऩf}याणणक 
धभय सॊर्सकृतत य ऩयम्ऩयाको धयोहय नै फनेको छ । मही धयोहयराइय भध्मनजय गदै नेऩार सयकायरे सापर्वकका 
६ र्वटा गा.पर्व.सहरू क्रभशः ताकुय घाट, धलभरीकुर्वा, चक्रततथय, बरामखकय , प्मायजुङ य भोहोरयमाकोटराइय 
लभराएय लभतत २०७२।०६।१८ भा मस याइनास नगयऩालरका धोषणा गयेको छ । मसरे हाभी याइनास 
फासीहरूराइय हषय पर्वबोय र्वनाएको छ । बने चनुैतीहरूको साभना गयी अर्वसयहरूको खोजी गनय सभेत प्रेरयत 
गयेको छ । प्रकृतत, सॊर्सकृतत य इततहासको धयोहय फोकेको मस याइनास नगयऩालरकाको प्रथभ नगय सबाको 
अर्वसयभा बखययै सम्ऩन्न र्सथातनम तहको तनफायचनफाट तनफायचचत प्रभुखको हैलसमतरे अf.र्व. ०७४।०७५ को 
नीतत तथा कामयक्रभ प्रर्सतुत गनय ऩाउॉदा भ अत्मन्त हषयपर्वबोय बएको छु । मस अर्वसयभा याष्ट्र य जनताको 
राचग प्राण त्माग गनुयहुन ेऻात अऻात सदहदहरूप्रतत बार्वऩूणय श्रदाञ्जरी अऩयण गदै मस गरयभाभम सभायोहभा 
उऩस्र्सथत अfदयणीम प्रभुख अततचथज्मू, पर्वलशष्ट्ट अततचथजूहरू, रगामत सम्ऩूणय अततचथज्मूहरूराइय हाददयक 
र्सर्वागत गनय चाहान्छु । 

रभजुङ स्जल्राका ४ र्वडा नगयऩालरका भध्मे मस याइनास नगयऩालरकाराइय अनेकf}F डाडाॉकाडाॉ, ऩहाड, 
रेक, फेसी, खहये, नदीनारा, खोल्सा खोल्सी, उकारी अf]यारी, बज्माङ देउयारी, थमु्काथमु्की, कोट गढी, भठ 
भस्न्दय हरयमा र्वन जङ्गर अfददरे योभाञ्चकता प्रदान गरययहेका छन ्। तमनै प्राकृततक शf}न्दमयको ऩरयदृश्मभा 
मसरे अf-अfफ्नै भf}लरकता, अस्र्सतत्र्व फोकेको छ । रभजुङ य गोखाय बएय फग्ने ऩपर्वत्र र्सर्वच्छ चऩेे 
(चम्ऩार्वती) नागर्वेरी अfकायभा फग ]को छ । मस नददफाट भध्मे ऩहाडी कै सर्वैबन्दा ठूरो याइनासटाय लसचाइ 
अfमोजना सॊञ्चारन गरयएको छ । मसैफाट ८०० हेतटय जग्गा लसचचत गयीएको छ । त्मसैरे मो ऺेत्रभा 
उत्ऩादन फदृद बएको छ । मस कायण मस चम्ऩार्वती नदीराइय मस नगयऩालरकाको भहत्र्वऩूणय गहनाका रूऩभा 
लरन सककन्छ । अझै उच्च तपय  हेने हो बने याइनासकोट य मसको अगरर्वगरभा जतत हेये ऩतन नअघाइने 
प्रकृतत य पर्वपर्वध सॊर्सकृततका गाउॉ  फस्र्सतहरू एॊर्व दहभशङृ्खराहरू देख्नन ऩाइन्छ । 

 पर्वगतको राभो सभम देणख र्सथातनम तहको तनर्वायचन नबएको हुदा कभायचायी फाट र्सथानीम तनकामहरू 
सॊचालरत चथमो । तय याज्मको ऩून सॊयचना ऩछाडी मही २०७४ फैशाख ३१ गते र्सथानीम तहको तनर्वायचन 
सम्ऩन्न बइय हाभी जनप्रतततनचधहरू अfएका छf}F । सफै तनर्वायचचत जनप्रतततनचधहरूराइय फधाइय तथा सपर 
कामयकारको शुबकाभना दददै धन्मर्वाद ददन चाहान्छु ।  

 अfचथयक र्वषय २०७४।०७५ को तनती तथा कामयक्रभ मस गरयभाभम नगय सबाभा ऩेश गनय चाहान्छु । 
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शिऺा 

 हार बै यहेका अfधायबूत पर्वधारम य भाध्मलभक पर्वधारमका शैक्षऺक य बf}ततक र्वातार्वयण व्मर्वस्र्सथत 
हुनेछ । नैततक लशऺा, व्मर्वहारयक लशऺाका अततरयतत अङ्रेजी बाषाभा सभेत अध्ममनभा प्रोत्साहन 
गरयनेछ । याइनास नगयऩालरका र्वडा नॊ. ८ ताकुय धाटभा श्री र्वीय बस्तत याइनास तमाम्ऩस य 
चक्रततथयभा पयक-पयक पर्वषमका र्सनातक  य र्सनात्तकोत्तय तहको होर्सटेर सदहतको ऩढाइय हुनेछ, 
करेजको र्सथाऩना अगाभी २ र्वषय लबत्र हुनेछ । 

 मस नगयऩलरका र्वडा नॊ. ९ स्र्सथत बैयर्व भा.पर्व. चीन सयकायको सहमोगभा ८३ कयोडको रागतभा 
नेऩारको नभूना होर्सटेर, सेलभनाय हर सदहतको सुपर्वधा सम्ऩन्न पर्वधारम बर्वन अगाभी २ र्वषय लबत्र 
सम्ऩन्न हुदैछ । 

 याइनास नगयऩालरकाको र्वडा नॊ ४ भा यहेको शf}बाग्मदम भा.पर्व. नेऩार सयकायको ५ कयोड रगानीभा 
होर्सटेर सदहतको नभूना पर्वधारम बर्वन तनभायण हुदैछ । 

 ऩूणय साऺय यहेको नगयऩालरका लबत्रका उभेय ऩुगेका सफै फारफालरका पर्वधारम गएका छन ्। 
 सफै बफधारमभा फार पर्वकास केन्र हुनेछ साथ ैफार भैबत्र पर्वधारम फनाइने छ । 
 लशऺा अतनर्वामय य भमायददत हुनेछ । नगयऩालरका लबत्र एक गुरूकुर अfश्रभ लशऺा प्रदान गन े

पर्वधापऩठ गनय प्रमास गरयने छ । 
 पर्वधारम, करेजका अरर्वा सर्वोदम सेर्वाश्रभभा, धलभरकुर्वा, चक्रततथय, फोयाङखोरा, प्मायजुङ बञ्ज्माङ 

य भोहोरयमाभा गयी ६ र्वटा सार्वयजतनक साभुदातमक ऩुर्सतकारम तनभायण गरयने छ । 
 सफै भाध्मलभक बफधारमभा इय राइयब्रेयीको व्मर्वर्सथा गरयने छ । 

 

स्वास््य 

 नगयऩालरका लबत्रका ३ र्वटा (भोहोरयमाकोट, प्मायजुङ य बरामखकय ) र्सर्वार्स्म चf}कीको र्सतय उन्नतत 
हुनेछ । ३ र्वटा चक्रततथय, धलभरीकुर्वा य ताकय घाट मस अचध नै र्सतय उन्नती बइ सकेको छ । 

 चक्रततयथय र्सर्वार्स्म चकैीराइय १५ सैमाको अर्सऩतार फनाइनेछ । 
 सफोदम अfयोग्म केन्र हुनेछ । मोग, प्राकृततक चचककत्सा, अfमुर्वेद रगामतको साथ ैउतत र्सथानभा 

तनार्व ब्मर्वर्सथाऩन ध्मान साधना र्सथरको रूऩभा तनमलभत कामयक्रभ यहनेछन ् । फुढ\मf}री 
व्मर्वर्सथाऩनको प्रलशऺण सभेत तनमलभत हुनेछन ्। 

 एक घय एक धाया अर्वधायणा अनुसाय घयभा र्सर्वच्छ पऩउने ऩानीको व्मर्वर्सथा बएको हुनेछ । 
याचगनासकोटभा लरफ्ट प्रपर्वचधद्र्वाया खानेऩानी ऩुयमाइनेछ । काउये ऩानी ठुरी ऩोखयी य  ऩात्रेऩानीको 
ऩानी भाथी डाॉडाभा लरफ्ट गयी ऩानी जम्भा गयी त्मस ऺेत्रको खानेऩानीको सभर्समा मसै र्वषय सभाधान 
गयीने छ ।  

 ततनपऩप्रे य ताकुय घाटभा यहेका अfमुर्वेद अf}षाधारमको र्सतय फदृद गरयने छ । 
 नगऩालरका लबत्र एक जडडफुटी प्रशोधन केन्र हुनेछ । 
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 पोहय व्मर्वर्सथाऩनभा सड्ने य नसड्ने गयी सफै घय, ऩसर, पर्वधारम, फजाय ऺेत्रका पोहोय र्सर्वमॊ घय 
गाउॉ  टोरभा नै व्मर्वस्र्सथत गने ऩरयऩादट हुनेछ । पोहयराइय भोहयभा रूऩान्तयण गरयनेछ । जसरे गदाय 
डस्म्ऩङ साइयटको पर्वकयर सभर्समा नगयऩालरकाभा अfउने छैन बन्ने पर्वश्र्वास याणखएको छ । 

 

बातावरण 

 नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका सफै र्वन जङगरहरू सॊयक्षऺत हुनेछन ्। सॊगदठत र्वन उऩबोतता सलभततहरूको 
ऺभता फदृद बै र्वन सॊयऺण उत्कृष्ट्टता हाॉलसर गरयने छ । 

 याचगनासकोट र्वयऩयको जङ \गर ऺेत्रराइय पर्वशषे सॊयऺण ऺेत्र धोषणा गरयनेछ । 
 फोयाङखोरा, दोबान देणख चऩेेघाट य चऩेेघाट देणख तादॊखोरा दोबान सम्भको चऩेे य भर्समायङ्दी 

ककनायभा बएका फनफुटा सॊयऺण य थऩ फृऺ योऩण गयी चरनर्वेल्ट (हरयत ऺेत्र) फनाइय त्मसभा हरयत 
प्राकृततक भागय हुनछे । जसरे बुऺम योतन,े र्वातार्वयण जोचगने, जॊगर य नदीको सॊगभभा प्राकृततक 
मात्रा गने ऩमयटकीम ऺेत्र फन्नेछ । उतत ऺेत्रभा जरमात्रा सभेत सॊञ्चारनभा ल्माइनेछ । फीच – 
फीचभा दट सऩ य ऩाकय  हुनेछन ्। 

 ऩाखाभा खारी फाॉझो जग्गाभा कृपष र्वन प्रणारी अऩनाइनेछ । जस अनुसाय ठूरा रूख य छहारयभा 
हुने खेती गनय र्सथानीम सभुदामराइय प्रोत्साहन र्सर्वरूऩ नगयऩालरकाफाट रगानी गयी अfम अfजयनभा 
फदृद गरयने छ । 

 

स्जषवकोऩाजयन (स्वरोजगार) 
 नगयऩालरका लबत्रका र्वर्सती बन्दा भाचथल्रो बेगभा ब्मार्वसातमक फाख्रा, कुखयुा, तयकायी, परपुर, 

जडडफुटी, भैयी, गाइय पाभय हुनेछन ्।  सभथय लसॊचाइय बएका खेतीमोग्म जलभनभा ऩूर्वायधाय बन्दा खेती 
तपय  अकषयण बएको हुनेछ ।  तत पभयहरूभा र्सथानीमहरू कै शमेय सहबाचगता हुनेछ । कृपष पर्वभा, 
लशत गहृ, अगायतनक उत्ऩादन बएको हुनेछ । 

 प्रत्मेक घयभा कम्तीभा २/२ घाय भैयी एक टनेर सदहतको कयेसाफायी बएको हुनेछ । ऩशुऩारन 
तनर्वायहभूणख बन्दा ऩतन व्मर्वसातमकता अलबफदृद गनय प्रेरयत गरयने छ ।  

 चऩेे ककनाय, भर्समाङ्दी ककनाय ऺेत्रभा भत्र्सम पर्वकास हुनेछन ्। 
 नगयऩालरका लबत्र यहेका सहकायीको एक सभन्मर्वन सलभतत हुनेछ । भालसक र्वचतका अरर्वा दैतनक 

र्वचत सुरू बएको हुनेछ । चक्रततथय य ताकुय घाटभा गयी २ र्वटा सहकायी, फैङ्क सॊञ्चारन हुनेछन ्। 
येलभट्मान्सको काभ, पर्वधुत भहसुर, खानेऩानी, लसॉचाइय भहसुर फुझाउने काभ सहकायी भापय त हुनेछ । 

 नगयऩालरका लबत्रका सफै फालसन्दा कुनै न कुनै अथर्वा ऩामक ऩने सहकायीभा शहेय सदर्सम बएका 
हुनेछन ्। 
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 फोयाङखोरा, चक्रततथय, धलभरकुर्वा, ताकुय घाट, प्मायजुङ य भोहोरयमाभा १/१ र्सथानीम उऩज तयकायी 
परपुर सॊकरन केन्र र्सथाऩना गरयनेछ । चक्रततथय, भोहोरयमा, याचगनासकोट, हयोफोटभा कृपष 
ऩमयटनको र्सथाऩना गरयनेछ । 

ऩूवायधार 

शसॊचाइय ऩवूायधार 

 चऩेे याइनासटाय लसचाइय सुब्मर्वस्र्सथत, तनमलभत हुनेछ । मसराइय ऩून तनभायण गनय प्रमास गरयने छ ।  
 ऩाङ्रे हयोफोट ताददयखोरा लसॉचाइय सुव्मर्वस्र्सथत य तनमलभत हुनेछ । 
 र्सथानीम खोराहरूभा ढाॉडखोरा, बैँसीखोरा, रुऩुखोरा, सातपर्वसे खोरा, ततनपऩप्रे तनयको खोरा, 

लसम्रे खोरा, र्समारी खोरा, फोयाङखोराहरूको लसयानभा एक एक ऩानी सॊकरन ऩोखयी फनाइनेछ । 
नहय बन्दा भाचथको जग्गाभा लसॉचाइयका राचग ती ऩोखयीको ऩानी उऩमोग हुनेछ । 

 गाउॉ  र्वर्सतीको भाथी हयेक फर्सती भाचथ अकाश ेऩानी ऩोखयी हुनेछन ् । जङ्गरी ऩशुऩन्छीका राचग, 
चयनभा जाने ऩशुहरूका राचग य ऩमायर्वयण सॊयऺण, ऩानीका भुहान सॊयऺणभा ती ऩोखयी राबदामक 
हुनेछन ्। 

 र्सथानीम खोराहरूफाट चराइएका ऩयम्ऩयागत कुराहरू सफै व्मर्वस्र्सथत फनाइने छ । 
 सफै खोराका दामाॉफामाॉ फोटपर्वरूर्वा सॊयऺण योऩण गने कामय शुरू गरयने छ । 

 

सडक ऩवूायधार 
 भध्म ऩहाडी रोकभागय मो नगयऩारीका बएय जानेछ । जसरे गदाय काठभाण्डf}F य ऩोखया सॉग सोझै 

सडक सम्ऩकय  बएको हुनेछ । 
 धलभरीकुर्वा रोकभागय देणख फोयाङखोरा – प्मायजुङ बञ्ज्माङ य रोकभागय हयायफोट देणख प्मायजुङ 

सम्भको सडकराइय कारो ऩत्र े गरयनेछ । मो याइनास नगयऩालरकाको रयङयोड य चक्रऩथको रूऩभा 
तनभायण हुनेछ । 

 चऩेेघाट – स्जम्भर चf}ताया रोकभागय सम्भ अगाभी ५ र्वषय लबत्र कारो ऩत्र ेगरयने छ । 
 बैयर्वर्सथान – कुडुॉरे – लसभधायी – कोकेगाउॉ  अगाभी ५ र्वषय लबत्र कारो ऩत्र ेगरयने छ । 
 हरयत भागय टुतनगैया देणख याइनासकोट सम्भ १५०० लभटय  अगाभी ५ लबत्र कारो ऩत्र ेगरयने छ । 
 रोक भागय देणख सर्वोदम सेर्वाश्रभसम्भ ५०० लभटय अगाभी ५ र्वषय लबत्र कारो ऩत्र ेगरयने छ ।  

 

 चऩेे य भर्समायङ्दीभा गयी ४ र्वटा भोटयेर्वर ऩुररे मस नगयऩालरकाराइय जोडडसकेको य फोयाङ्खोरा, 
थाराजुङ चऩेे नदीभा ऩुर तनभायणचधन यहेको साथ ै ततनपऩप्रे बडायथोक, सातपर्वसे ऩायी फमाऩानी 
खण्डभा चऩेे नदीभा ऩुर तनभायण गनय ऩहर गरयन ेछ । याइनास -८ भाझी गाउॉ  देणख – सुन्दय फजाय 
पुरफायीभा ऩुर तनभायणभा ऩहर गरयने छ । साथ ैयाइनास नगयऩालरका -९ य दोदॊ १ बायते भहादेर्व 
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र्सथान तादॊ खोरा भोटयेर्वर ऩुर तनभायण गयी मस नगयऩालरकाराइय ८ र्वटा भोटयेर्वर ऩूररे जोड्ने छ 
। 

 नगयऩालरका लबत्रका अन्म भुख्म सडक य शाखा सडक भागयहरूभा राबेर बै फाह्र भदहना मातमात 
चल्ने व्मर्वर्सथा अगाभी ५ र्वषय लबत्र गरयने छ ।  

 

ऩदमागय 
 हयायफोट – फगुर्वा – भोहोरयमा – साउनेऩानी हुॉदै याचगनासकोट 
 भहादेर्वर्सथान – साततरे – याइनासकोट  
 धलभरीकुर्वा – रुऩुगाउॉ  – भोहोरयमा साउनेऩानी हुॉदै याचगनासकोट 
 चक्रततथय भस्न्दय सातपर्वसे – फोहोया गाउॉ  हॉदै याचगनासकोट 
 फोयाङखोरा – ऩन्थेडाॉडा – अॉfठर्सर्वाॉया हुॉदै याचगनासकोट 
 याचगनासकोट-खोयबञ्ज्माङ हुॉदै डाॉडडैाडा प्मायजुङ बञ्ज्माङ 

भाचथ उल्रेणखत ऩदभागय लसडी रगाइय व्मर्वस्र्सथत फनाइनेछ । मी भागयहरू ऩमयटकीम रूऩभा अfकषयण 
हुनेछ । 

 

षवधतु / बकैल्ऩक उजाय 
 नगयऩालरका लबत्रका सफै घयहरूभा पर्वधतु सेर्वा उऩरब्ध गयाइनेछ । 
 प्रामः सफै घयभा र्वकैस्ल्ऩक उजायको रूऩभा सोराय ब्मर्वर्सथा लभराउने कामयक्रभ ल्माइनेछ । 
 प्रामः ९० प्रततशत घयभा फामोग्माॉस प्ल्ऩाण्ट शf}चारम जडडत हुनेछ । 
 सफै घयभा धुॉर्वा यदहत चलु्हो फनाउने अलबमान सॊञ्चारन गने । 
 पिकेट कोइराको व्मर्वसातमक उत्ऩादन गनय नगयऩालरका सफै र्वडाका भदहराराइय तालरभ ददइनेछ । 
 भुख्म फजाय ऺेत्र, फोयाङखोरा, सातबफसे, ततनपऩप्रे, धलभरीकुर्वा, ऩाॉचबाइय, ताकुय घाट हयायफोट, सर्वोदम 

सेर्वाश्रभ, यागीनासकोट, प्मायजुङभा सोराय सडक फत्तीको व्मर्वर्सथा गनय प्रमास गरयने छ । 
 

सचूना / सञ्चार 
 नगयऩालरका लबत्र नगयऩालरका कामायरम, सफै र्वडा कामयरम, भा.पर्व., करेज, अर्सऩतार, सहकायी, 

ऩुर्सतकारम, सफोदम सेर्वाश्रभभा इन्टयनेटको व्मर्वर्सथा लभराइनेछ । 
 याचगनासकोट गाउॉ  होभर्सटे सदहतको नभुना ऩमयटकीम गाउॉ  हुनेछ । त्मस गाउॉभा इन्टयनेट सुपर्वधा 

हुनेछ । 
 सयकायी हुराक सेर्वा र्सतयीम य अfधतुनक सञ्चाय साभरी ऩूणय हुनेछ । 
 हयेक भाध्मलभक तहभा कम्प्मुटय लशऺा अतनर्वामय हुनेछ । 
 ब्मस्तत, सभुदाम फर्सतीभा प्राइबेट रूऩभा इन्टयनेट याख्न सककनेछ । 
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 ताकुय घाट-फोयाङखोरा सम्भ ल्माण्डराइन टेलरपोन हुनेछ । याइयनास न.ऩा. र्सभाटय लसटी फनाउन ऩूर्वयधाय 
तमा/ गरयनेछ । 

 चऩेे ऩुर, फाइसजाॉगय, ताकुय घाट, ऩाउॉदी भमायङ्दी नदी ऩुरभा नगयऩालरका प्रर्वेश र्सर्वागतद्र्वाय हुनेछ । 
ती र्सथानभा नगयऩालरकाको छोटो ऩरयमम सदहत नतसा बएको होडडङफोडय हुनेछन ्। 

 याइयनास न.ऩा.को ऩरयचम झल्कने फतृ्त चचत्र य ब्रोलसमय हुनेछ, र्वेर्व साइयट हुनेछ । 
 

बस्ती षवकास 

 सफै गाउॉ  फर्सतीभा छरयएय यहेका घयहरू एकककृत धयहरू बै व्मर्वस्र्सथत फसोफास बएका हुनेछन ्। सफ ै
फर्सती राभीण शाखा सडक सॉग नस्जक फनाउन जनप्रतततनचधहरूराइय ऩरयचारन गरयनेछ । 

 सफै नमाॉ घयहरू बूकम्ऩ प्रततयोधात्भक हुनेछन ्। सफै घयको अलबरेख नगयऩालरकाभा याणखनेछ । 
 नहयको लसचाइय देणख तर फर्सती पर्वकास नबइय खेती पर्वकासभा जोड ददइनेछ । 

 

समाज कल्याण 

 नगयऩालरकाको र्वडा नॊ. ८ भा यहेको सर्वोदम सेर्वाश्रभभा व्मर्वस्र्सथत जेष्ट्ठ नागरयक राभ तथा ददर्वा 
सेर्वा केन्र हुनेछ । अfश्रभसॉगै अfध्मास्त्भक फगैँचा १११ लशर्वलरङ्ग सदहत दहभारम ऩर्वयत बएका 
धभयनाथ धाभ हुनेछ । 

 ताकुय धाट य चक्रततथयभा एक फार उधान हुनेछ । 
 याइनासकोट-धलभरीकुर्वा, प्मायजुङ, ताकुय घाट-चक्रततथयभा मुर्वाहरूका रागी व्मर्वस्र्सथत खेरभैदान य ऩाकय  

हुनेछ । 
 प्रत्मेक टोर (ऩुयानो गा.पर्व.स.) भा एक / एक साभुदातमक बर्वन हुनेछन ्। 
 प्रत्मेक र्वडाभा र्वडा कामायरम हुनेछ । साभान्म लसपारयसका कामय, भारऩोत अन्म कय र्वडा कामयरमभा 

फुझाउने ब्मर्वर्सथा हुनेछ । पर्वशषे प्रमोजनका राचग भात्र नगयऩालरकाभा जानेछन ् । नगयऩालरका 
व्मर्वस्र्सथत हर सदहतको कामायरम हुनेछ । 

 नगयऩालरकाभा एक JCB र्सकाबेटय  य योरय हुनेछ । एक ट्मातटय य एक अकपस प्रमोजनको भोटय य 
भोटयसाइकरहरू व्मर्वर्सथा गरयनेछ ।  

 याइनास नगयऩालरका र्वडा नॊ. ८, हयायर्वोटभा एक नभूना अगायतनक कृपष तालरभ केन्र तथा नसययी 
हुनेछ । जसरे नगयऩालरका ऺेत्रका कृषकहरूराइय प्रत्मऺ प्रापर्वचधक सहमोग ऩुयमाउनेछ । 

 नगयऩालरकाको पर्वलबन्न याजनैततक तथा प्रशासतनक तहभा ऩूणय सभानुऩाततक, सभार्वेशी, सहबाचगता 
य सॊरग्नाता बएको हुनेछ । 

 न.ऩा.भा फार हेल्ऩराइयन डरे्सक हुनेछ । 
 साभास्जक सुयऺाको बत्ता फैँक भापय त पर्वतयण गन ेव्मर्वर्सथा लभराइने छ । 

 

 



8 
 

ऩरुातत्व ए]ततहाशसक मठमस्ददर देवऱाय, सॉस्कृतत 

 नगयऩालरकाको नाभाकयण बएको याचगनासकोट एक ए]ततहालसक, धालभयक, प्राकृततक य साॉर्सकृततक 
धयोहया हो । त्मसको भहत्र्व, पर्वशषेता, इततहासराइय उजागय गरय प्रचाय प्रसाय सॊयऺण सम्फधयन बइय 
पर्वशषे ऩमयटकीम अfकषयणको केन्र फनाइने छ । 

 नगयऩालरका लबत्रका अन्म भठभस्न्दय, देर्वराम, ऩाटीऩf}र्वाहरूको खोज अनुसन्धान सॊयऺण सम्फधयन 
हुनेछ । 
रूरदेर्वी – हयायफोट, 
बैयर्वी देर्वी – काउयेऩानी,  ऩन्थे डाडा – सत्मदेर्वी,  फोयाङ – याभकृष्ट्ण 

धलभरीकुर्वा – भहारूर,  याचगनासकोट – थातनभाइय, 
फडायेदेर्वी,   दटभुये – सन्तानेश्र्वय, 

लसद्दको र्सथान – याचगनासकोट, बगायी – खड्कदेर्वी,       सादहरीटय  - घडयेी देपर्व 
कोटेश्र्वय भहादेर्वको कालरका – याचगनासकोट 
चक्रततथय भस्न्दय –  
ऩाङ्गे कालरका – 
नमाॉ ऩf}र्वा – 
धलभरीकुर्वा –  
लशख भस्र्सजद – फोयाङखोरा-भनकाभना / भहादेर्व र्सथान 

याचगनासकोट गुम्फा –  
मोग र्सतम्ब – याइयनासकोट अन्नऩूणय भस्न्दय राम्ऩाटा 
ऩन्थेँडाॉडाको कारीका भस्न्दय 
गोयखानाथ भस्न्दय भोहोयीमाकोट – प्मायजुङ जोगी गुपा 
अकरा भस्न्दय – अfदद  

 याचगनासकोट, फोहोयागाउॉ  रगामत गुरूङ गाउॉका घाटु (सतत, फाह्रभासे) कृष्ट्ण चरयत्र, र्समाकाय, राभा 
नाच, सोयठी, ऩाउॉदयेु नाॉच 

 ताभाङ जाततको, भगय जाततको, कुभार जाततको,  
 फोयाङको फारुन 

 चक्रततथय धलभरीकुर्वाको बजन र्वीयबस्तत ऩाकय  – भोहोरयमा 
 ताकुय घाट राखे, योऩाइय, फाध, गाइय जात्रा 
 ऩञ्चफैाजा, सायङ्गी फाजा 
 तीज, यत्मैरी, ठाडो बाका, नातनरै, खाॉडो 
 भेरा – चऩेेघाट, एकादशी, सतपर्वज, र्वडाये, लशर्वयात्री याइनासकोट 

 

ऩययटन षवकास 

 मस नगयऩालरकाको भूर ऩमयटन केन्रको रूऩभा याचगनासकोटराइय पर्वकास, प्रचाय, प्रसाय गरयनेछ  । 
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 सफोदम सेर्वाश्रभ एक अयोग्म केन्र सभेत हुने बएकोरे उतत र्सथान ऩमयटकका राचग अfधाय लशपर्वय 
(फेस तमाम्ऩ) का रूऩभा यहनेछ । 

 चऩेेघाट, चक्रततथय भस्न्दय हुॉदै याचगनासकोट ऩुग्ने ऩमयटक भागय य सफोदम देणख भोहोरयमाकोट हुॉदै 
याचगनासकोट ऩुग्ने अको ऩमयटन भागय हुनेछ । 

 याचगनासकोट गाउॉ  भूर होभर्सटेका रूऩभा बए ऩतन र्वयऩयका गाउॉ हरू, फोहोयागाउॉ , अॉfठर्सर्वाॉया, 
ऩात्रेऩानी, प्मायजुङ गाउॉ  सहामक होभर्सटेका रूऩभा पर्वकालसत गयाइने छ । 

 याचगनासकोटफाट गैँडा, इरभऩोखयी, लरप्रे रेक य दधूऩोखयी ऩमायऩमयटन भागय हुनेछ । 
 धलभरीकुर्वा, ततनपऩप्रे, एतरे अfदद र्सथानफाट लरगलरगकोट ऩदभागय हुनेछ । 
 धलभरीकुर्वा रऩुखोरा दोबान – ढुङडुय गुपाको प्रचाय गयी अfन्तयीक ऩमयटकराइय अfकषयण गयीने छ । 

 

 

मोटर यातायात 

 प्मायजुङ – बञ्ज्माङफाट – फेशीशहय, नायामणघाट, ऩोखया, काठभाण्डैँfका राचग तनमलभत फस सरे्वा 
बएको हुनेछ । 

 फोयाङखोराफाट – फेशीशहय , नायामणगढ, ऩोखया, काठभाण्डैँका राचग तनमलभत फस सेर्वा सञ्चारन 
बएको हुनेछ । 

 प्मायजुङफाट भोहोरयमाकोट, ताकुय घाट हुॉदै ततनपऩप्रे बफहान य उतत फस ४ फज े ततनपऩप्रेफाट 
फोयाङखोरा हुॉदै साॉझ प्मायजुङ बञ्ज्माङ फास फर्सनेछ ।  

 प्मायजुङ बञ्ज्माङफाट – फोयाङ हुॉदै बफहान ततनपऩप्रे य फेरुका ३ फजे ऩतछ ततनपऩप्रे फाट 
धलभरीकुर्वा – हयायफोट, भोहोरयमा हुॉदै प्मायजुङ बञ्ज्माङ मसै र्वषय देणख व्मर्वर्सथा लभराइने छ । मस 
नगयाऩालरका लबत्रका सफै र्वडाहरूभा मातमातको सरे्वा ऩुयमाइने छ । 

 

सिुासन र सॊस्थागत षवकास 

 

 नगयऩालरकाका हयेक गततपर्वचध नगयफासीहरूसम्भ सूचना य सॊञ्चायका भाध्माभद्र्वाया प्रकासन य 
प्रशायण गरयने छ । साथ ै नगयऩालरकाभा यहेको र्वेब साइटराइय सूचनाको प्रभुख भाध्मभका रूऩभा 
पर्वकास गरयने छ । 

 नगयऩालरकाफाट सॊञ्चालरत कामयक्रभ तथा मोजना प्रबार्वकायी सॊञ्चारनका राचग अनुगभन टोरी 
गठन गरय अनुगभन कामय गरयने छ । 

 नगयऩालरकाफाट सफै कामयक्रभ तथा मोजनाहरूको सार्वयस्जनक सुनुर्वाइय य साभास्जक ऩरयऺणको 
कामयराइय अतनर्वामय गरयने छ ।  

 अस्न्तभ रेखा ऩरयऺणभा र्वेरूजु हुन नददन बफचध य प्रकक्रमा फभोस्जभ भात्र बुततीनी हुन े प्रणारी 
पर्वकास गरयने छ । 

 मस नगयऩालरकाभा ऩदाचधकायी तथा कभयचायीहरूको ऺभता फदृदका राचग कामयक्रभ याणखने छ । 
 नगयऩालरकाको राचग अfर्वश्मक ऩने कानुनको व्मर्वर्सथा गरयने छ । 
 नगयऩालरकाभा कामययत सफै कभयचायीहरूराइय सेर्वाराही प्रतत नयभ य लभठो व्मर्वहाय गनय एर्वॊ तछटो य 

सयर सेर्वा उऩरब्ध गयाउने र्वातार्वयण कामभ गरयने छ । 
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 कभयचायीहरूको काभ प्रततको रगनलशरता जर्वापदेदहता फदृद गनय कामय सम्ऩादनका अfधायभा प्रोत्सहान 
प्रणारीको पर्वकास गरयने छ । 

 नगयऩालरका कामयरम य र्वडा कामयरमभा नागरयक र्वडाऩत्र याणखने छ । 
अन्त्मभा , 

भैरे लरएको उऩयोतत ऩरयकल्ऩनाराइय साकाय ऩानय नगयर्वासीहरू प्रतत सहमोग य सदबार्वको अऩेऺा 
याखेको छु । मस नगयऩालरकाभा कक्रमालशर याजनैततक दर य दरको प्रभुख ज्मूहरू, भाननीम साॊसदहरूसॉग 
मस नगयऩालरकाराइय सभुन्नत य शान्त नगयको रूऩभा पर्वकास गनय अहभ बूलभका तनर्वायह गरयनददनु हुनेछ 
बन्ने अfशा एर्वॊ पर्वश्र्वास लरएको छु । 

 

 मस याइनास नगयऩालरकाको प्रथभ नगयसबाको फैठकभा भहत्र्वऩूणय सहबाचगता जनाएय मस सबाभा 
गरयभाभम फढाइय ददनु बएकोभा प्रभुख अततचथ ज्मू , पर्वलशष्ट्ट अततचथ ज्मू रगामत सम्ऩूणय नगयर्वासीहरूभा 
अfबाय ब्मतत गदयछु ।  

धदयवाद   
            
 

              (शसॊह बहादरु थाऩा) 
                   नगर प्रमुख 

  राइयनास नगरऩाशऱका, ऱमजुङ 
 

 

 

 
 

 

  


