
मलंगवा नगरपाललकाको ३६ औ ँस्थापना लिवसको अवसरमा आयोलित  

लवशेष समारोहमा नगर प्रमुख श्री नागेन्द्र प्रसाि यािवज्यूको मन्द्तव्य 

 

प्रमखु अतितिज्यू 

मञ्चमा आतिन तितिष्ठ अतिति गण 

राजतनतिक दलका प्रतितनतिज्यूहरू 

कायाालय प्रमखुज्यहूरू 

नगरिािी दाजभुाई तददीबतहनीहरू 

िञ्चारकमी तमत्रहरू 

उपतथिि िम्पणूा महानभुािहरू । 

 

मलंगिा नगरपातलकाको ३६ औ ँ थिापना तदिि फागनु १८ का अििरमा 

िम्पणूा नगरिािी दाजभुाई तदतदबतहनीहरूमा हातदाक बिाइ ििा िभुकामना 

व्यक्त गदाछु । 

िंिैिातनक अतिकार ििा िंघीय िािन व्यिथिाको ममा बमोतजम जनिालाई 

घरदलैोमा नै िेिा पयुााइ ििुािन प्रििान गनुा नगरपातलकाको पतहलो किाव्य 

रहकेो छ। 

िलााही तजल्ला कै पतहलो यि मलंगिा नगरपातलकामा मैले चौिो पटक 

नगरप्रमखुका रूपमा जनिाको िेिा गने अििर प्राप्त गरेको छु । मैले आफ्नो 



जीिनको उजाा यही माटोमा खतचाएर िामातजक कामको अनुभि गरेको छु । 

नगरिािीको आकांक्षालाई मैले नतजकबाट हरेेको छु ।  

आज हामी िमक्ष तिकािको िीव्र गति, तितमि स्रोि िािन, कमजोर 

िंथिागि क्षमिा ििा जनिाको बढ्दो आकांक्षाबीच िालमेल तमलाएर यि 

नगरपातलकालाई  गिा गना लायक बनाउने काया तनकै चनुौतिपणूा छ । त्यिैले 

दीघाकालीन योजनामा आिाररि तिकाि, जनिेिामा आिाररि कायाक्रमहरू 

गना ििा ििुािन र निप्रििानका काममा मेरो ध्यान केतरिि  भएको छ ।  

नगरको पतहचान झतल्कने र िकारात्मक िरदिे प्रिाह गने नगरगान तनमााण 

गरी िािाजतनक गररएको छ । नेपाल िरकार, िंघीय आयोजना कायाारियन 

इकाइ जनकपरुबाट तनमााण िम्पन भएको मलंगिा बिपाका  ठेक्का प्रतक्रयाबाट 

िञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  

नगरपातलकाको िङ्गठन ििा व्यिथिापन िभेक्षण काया  भैरहकेो छ । जग्गा 

िगीकरण गना भउूपयोग ऐन, २०७६ अनिुार थिानीय िह भउूपयोग पररषद 

गठन गरी यो काम अतरिम चरणमा पगुेको छ ।  

नगरमा लामखटेु्ट तिरुद्धको तिषादी छतका ने र िीिलहरका िमयमा चोक 

चोकमा आगो बाल्ने काया भएको छ । तिकािका अिरूा काम परूा गने र 

िँगिँगै नयाँ योजनाहरू कायाारियन गररदछैन ् । नगरपातलका र रेतियो नेपाल 



बतदाबािका बीच िम्झौिा भई मातिक रूपमा हाम्रो मलंगवा प्यारो मलंगवा 

काययक्रम प्रिारण  प्रारम्भ भएको छ ।  

नगरपातलकाको मखु्य बजार क्षेत्रमा ििकको १५ तमटर चौिाइ कायम गरी 

िघन िहरी तिकाि कायाक्रम िंघीय आयोजना कायाारियन इकाइ 

जनकपरुबाट तनमााण काया भैरहकेो छ । आजै मात्र पयाटन तिकािमा योगदान 

गना जनिागर पोखरीमा िुङ्गा िञ्चालन प्रारम्भ गररएको छ ।  यो आतिाक 

िषामा आतिाक ऐन, तितनयोजन ऐनका िािै तिद्यालय तिक्षा व्यिथिापन 

कायातिति, कतरटनजेरिी रकम खचा िम्बरिी कायातिति, आप्रिािन 

व्यिथिापन कायातिति, िेिाररिे तिि ु व्यिथिापन कायातिति र मलंगिा 

बिपाका  व्यिथिापन कायातितिहरू लाग ूगररएको छ ।  

नगरपातलकाको ३६ औ ँ थिापना तदििका अििरमा तहजो नगरपातलकाको 

तिकाि तचरिनमा केतरिि  उच्चथिरको अरिरतक्रया िम्परन भएको छ । 

यिका आिारमा यही िषा हामी नगरपातलकाको आतिक योजना अिााि ्

तितपआर ियार गदछैौ ँ। 

आज नगरपातलकाको प्रिीक चरह लोगो िािाजतनक गररएको छ । मलंगवा 

स्माररका, २०७९  प्रकािन गरी भखारै िािाजतनक गररएको छ । थमाररकामा 

नगरपातलकाबाट हुने िेिा प्रिाहमा िहजिाका लातग अत्यािश्यक 

जानकारीहरू र नगरतिकािका अििारणा िमेि िमािेि गररएको छ । 



यही आतिाक िषामा नगरपातलकाको राजश्व ििुार कायोजना बनाइ लाग ु

गनेछौ ँ । लैङ्तगक िमानिा र िामातजक िमािेिीकरणको रणनीति ियार 

गनेछौ ँ । यिका िािै ििक िञ्जाल तिथिार गनेछौ ँ । तिक्षा, थिाथ्य र 

िरिफाइमा ििुार गद ैलग्नेछौ ँ।  

नगरपातलकालाई जनिामा िमतपाि िंथिाका रूपमा थिातपि गने हाम्रो प्रयाि 

रहनेछ । यी िबै कामका लातग हाम्रो नीति र तनयिमा इमारदाररिा र तनररिरिा  

हुनपुछा भरने मेरो मारयिा रही आएको छ । यि कायाक्रमलाई मैले 

नगरपातलकाको िािाजतनक िनुिुाइको रूपमा िमेि तलएको छु । 

नगरको चौिफी तिकाि र नागररकका चाहना परूा गना  मलंगिा 

नगरपातलकाको मात्र प्रयाि पयााप्त हुदनै । यिका लातग िंघ ििा प्रदिे 

िरकारको िहयोग र तिकाि िाझेदारहरूिँगको िहकाया आिश्यक छ । 

यिका िािै िबै िहका जनप्रतितनतिहरू, िबै राजनीतिक दल, व्यििायी, 

िरकारी ििा गैर िरकारी तनकाय, िञ्चार क्षेत्र / अतभयरिा ििा आम 

नगरबािी आमाबाब,ु दाजभुाई तददी बतहनीबाट उतचि िाि िहयोगका लातग 

िमेि आव्हान गदाछु ।  

अरिमा फेरर पतन हामीलाई िहयोग गनुा हुने िबै प्रति िरयिाद व्यक्त गदाछु ।  

िरयिाद,  जय नपेाल ।। 

नागेरि प्रिाद यादि 



नगर प्रमखु 

 


