चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १२ औ ं नगर सभामा प्रस्तुत
आ.व. २०७९/०८० वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम

ऐलतहालसक नगरी चौदण्डीगढी नगरपालिको सम्मालनत १२ औ ं नगर सभाका सभाध्र्क्षज्र्ू,
प्रमुख अलतलथ प्रदे श सभा सदस्र् माननीर् श्री र्वमि काकी

र्वशेष अलतलथ प्रदे श सभा सदस्र् माननीर् श्री अम्म्िका थापा
नगर सभाका सम्चव एवं प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतज्र्ू,
र्स न.पा.का १० वटै वडाका वडा अध्र्क्षज्र्ूहरु,
र्वषर्गत सलमलतका सं र्ोजकज्र्ूहरु,
नगरकार्िपालिकाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

नगर सभाका सम्पूर्ि सदस्र्ज्र्ूहरु,
सञ्चारकमी तथा पत्रकारज्र्ूहरु,

र्स नगरपालिका अन्तगितका र्वलभन्न सलमलत तथा उप-सलमलतका सं र्ोजक तथा सदस्र्ज्र्ूहरु,
साथै र्स नगरपालिकाका सम्पूर्ि कमिचारी लमत्रहरु तथा उपम्स्थत सम्पूर्ि महानुभावज्र्ूहरु,

पररवतिनगामी नेपािी जनताको चेतना, सं घषि र आन्दोिनको उभारिाट सं घीर् िोकताम्न्त्रक गर्त्नत्र प्राप्त

ु सं र्विान िमोम्जम तीन तहको सं घीर् प्रर्ािीमा प्रवेश गरे सँगै र्वगतको राज्र्का केम्न्िकृत
भएको छ । मुिक
अलिकारहरुिाई वतिमान नेपािको सं र्विानिे स्पष्ट व्र्वस्था गरे िमोम्जम सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तहिे सरकार
सञ्चािनको अभ्र्ास गरीरहेको अवस्था छ । स्रोत, सािन र अलिकार जनताको पहुँचमा रहने गरी पररकल्पना

गररएको जनताको नम्जकको घरदै िोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीर् तह जनताको आफ्नै सरकार र राज्र्को
अलभन्न ईकाइ हो । अर्हिे हामी स्थानीर् सरकारको प्रथम ५ वषिको कार्िकािको समाप्ती सँगै दोस्रो कार्िकािको

शुरुवाती खण्डमा आईपुगेका छौं । नेपािको सं र्विानको मुि ममि र भावना तथा स्थानीर् सरकासर सं चािन ऐन
अन्तरगत रहेर अगाडी िढ्नु आजको हाम्रो आवश्र्कता हो ।

जनतािाई अलिकार सम्पन्न िनाउने, र्ो महान अलभर्ानको क्रममा इलतहासका पररवतिनका र्वलभन्न आन्दोिनका
कािखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े महान सर्हदहरु प्रलत सम्मान गदै स्मरर् गनि चाहान्छु । साथै मुम्ि र
स्वतन्त्रताको आन्दोिनको क्रममा घाईते तथा अपाङ्गता हुन ु भएका र्ोद्धाहरु र शार्हद पररवारजनमा पलन उच्च

सम्मान व्र्ि गदिछु । र्वश्वजगतिाई नै त्रलसत पाने कोरोनाको महामारीिाट हाम्रो नगर पलन अछु तो रहेन ।

पटक पटको भेररर्न्टिाट अकािमै ज्र्ान गुमाउनुहन
ु े र्स चौदण्डीगढी नगरिासी महानुभावहरु प्रलत हार्दिक

श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । आज म र्स नगरको १२ औ ं तथा हाम्रो कार्िकािको प्रथम नगर सभामा आगामी
आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्तुतीको महत्त्वपूर्ि र ऐलतहालसक क्षर्मा उलभएको छु ।
अम्घल्िो कार्िकािका जनप्रलतलनलि ज्र्ुहरुिे गनुभ
ि एको राम्रा र उपिब्िी मुिक कार्िहरुको सम्मान गदै उहाँहरुिे
लिइएका नीलतहरुिाई लनरन्तरता र्दने गरी अगाडी िढ्ने पक्षमा म रहेको छु ।

नेपािी जनताको िामो समर्को सङ्घषििाट प्राप्त उपिब्िीिाई सं स्थागत गदै सें घीर्ताको प्रभावकारी

कार्ािन्वर्निाट मात्र सं र्विानको मुि ममि र "समृद्ध नेपाि सुखी नेपािी" को रार्िर् आंकाक्षा पुरा गने अठोट

सर्हत समृर्द्ध तर्िको र्स महान र्ात्रामा हामी उलभएका छौं । र्ो िक्ष्र् प्राप्तीको लनलमत्त चौदण्डीगढी नगरिाई
समृद्ध िनाउने र सम्पूर्ि नगरिासीिाई सुखी िनाउने म्जम्मेवारी जनताको अलभमत मार्ित आज हाम्रो काँिमा
आएको छ ।

"आफ्नो गाँउ आर्ै िनाउ" भने झैं "आफ्नो नगर, आफ्नो वडा र आफ्नो टोि" आर्ै िनाउने मुि

नाराको साथ अगाडी िढ्ने नीलत तथा कार्िक्रम आज हामीिे प्रस्तुत गनि गइरहेको छौँ । हामीसँग थुप्रै समस्र्ा र

च ुनौतीहरु छन तर त्र्सको िािजुत सम्भावना र अवसहरु पलन प्रसस्तै छन् । हाम्रो नगरिाई समृद्ध र र्वकम्शत
िनाउन सर्कन्छ र त्र्ो सम्भव छ । उत्तरमा वमाि दे म्ख अफ्गान सम्म र्ैलिएको र्वशाि िामो पवित महाभारत
पाना नं 1

श्रं ृखिा र दम्क्षर्मा प्राकृलतक स्रोत र सािनिे सम्पन्न च ुरे पहाडको काखमा अवम्स्थत हाम्रो सुन्दर चौदण्डीगढी
नगरपालिका ऐलतहालसक प्राकृलतक र िालमिक रुपमा सम्पन्न छ । र्ो नगरपालिका प्राकृलतक सुन्दरता र्ुि
वनजङ्गि खोिा नािाहरुिाट समेत भरी भराउ र परीपुर्ि रहेको कुरा सिैिाई र्वर्दतै छ ।

"गाउँको र्वकास, िजारको व्र्वस्थापन" गने मुख्र् ध्र्ेर्का साथ कृर्ष, पर्िटन, म्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी,

पूवाििार, खेिकुद, सामाम्जक क्षेत्र, िम्क्षत वगि र राज्र्िे सं रक्षर् गरे को समूहको सवािर्ङ्गर् र्वकास तथा सन्तुलित

र्वकासिाई जोड र्दएर शहरिाई सुन्दर, सर्ा, व्र्वम्स्थत शहर िनाउनु पने र गाउँिाई सुर्विा सम्पन्न र
र्वकम्शत गाँउ िनाउनुपने कुरा आजको पर्हिो आवश्र्कता हो ।

उल्िेम्खत िक्ष्र्प्राप्तीको लनलमत्त हामीिे लनवािम्चत भएर पदिहािी भए सँगै केही प्रर्ासहरु पलन गरे का छौँ

। चौदण्डीगढी नगरिाई समृद्ध र र्वकलसत िनाउने अलभर्ानमा हामीिे पर्हिो चरर्मा सिै क्षेत्रका र्वज्ञहरु,
सामाम्जक अलभर्ान्ताहरु, राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरु, वुर्द्धम्जर्व, व्र्ापारी र कमिचारीहरुसँग समेत चरर्वद्ध

रुपमा छिर्ि र अन्तरकृर्ा गरी महत्त्वपूर्ि सल्िाह, सुझाव र जानकारीहरु लिने काम गरी सकेका छौं र
आगामी र्दनहरुमा समेत चौदण्डीगढीको समग्र र्वकास र समृर्द्धको िक्ष्र् प्राप्तीको पथमा सिै क्षेत्र, वगि, समुदार्
र्वज्ञ र आम नागररकिाई अपनत्व हुने गरी सहभागी गराउने छौं ।

अि म र्स नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कार्िक्रम र्स सम्मालनत नगर

सभामा प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्छु ुः
सभाध्र्क्ष महोदर्,

१. प्रस्तुत वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम तर्ार गदाि लिइएका आिारहरुुः

1. नेपािको सं र्विानको मौलिक हक तथा अनुसूची ८ र ९ िे लनदीष्ट गरे का स्थानीर् तहको एकि तथा
साझा अलिकारहरू,

2. नेपाि सरकारको र्वलनर्ोजन र्विर्ेक, २०७९ का लसद्धान्त र प्राथलमकताहरू,
3. नेपाि सरकारको आलथिक वषि २०७९÷०८० को िजेट,

4. स्थनीर् तहको लनवािचनको क्रममा हामीिे जनताका िीचमा गरे का िाचा तथा प्रलतवद्धताहरु,
5. १ नं. प्रदे श सरकारको आलथिक वषि २०७९÷०८० को नीलत तथा कार्िक्रम र िजेट,
6. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, का र्वलभन्न प्राविानहरू,

7. चौदण्डीगढी नगरपालिकाको ५ वषे आवलिक र्ोजना (२०७५।७६-२०७९।८०),
8. स्थानीर् तहको वार्षिक र्ोजना तथा िजेट तजुम
ि ा र्दग्दशिन, २०७४ (पररमाम्जित)
9. सरोकारवािाहरूिाट प्राप्त रार्÷सुझावहरू,

10. नेपाि सरकारको पन्िौँ आवलिक र्ोजना (२०७६÷०७७-२०८०÷०८१)
11. लिगत वषिहरूमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरूिाट पाररत भएका लनर्िर्हरू,

12. स्थानीर् राजस्व परामशि सलमलत, श्रोत अनुमान तथा िजेट सीमा लनिािरर् सलमलत तथा र्वषर्गत
सलमलतहरूिाट प्राप्त रार् सल्िाह र सुझावहरू,

13. िे खापरीक्षर् प्रलतवेदन िगार्त र्वलभन्न कार्िक्रममा प्राप्त सुझावहरू,
14.चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मौलिक पर्हचान तथा र्वशेषताहरू, र
15. दीगो र्वकासका िक्ष्र्हरू,

16. र्ोजना तजुम
ि ा प्रकृर्ामा िस्ती तथा वडा तहिाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषर्, आर्द ।

२. मुख्र् नीलतहरुुः
र्ो नीलत तथा कार्िक्रम तजुम
ि ा गदाि मूि रुपमा तपलसिमा उल्िे म्खत नीलतहरूको आिारमा कार्िक्रम तथा र्ोजना
अगालड िढाइने छ ।

पाना नं 2

1. "गाउँको र्वकास र िजारको व्र्वस्थापन"िाई मध्र्नजर गदै र्वकासका आर्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट

गदाि जनतािाई अनुभ ुती हुने गरी तत्काि प्रलतर्ि प्राप्त हुने, रोजगारी लसजिना तथा आर्आजिन हुने
र्ोजनाहरूिाई र्वशेष जोड र्दइने छ ।

2. आर्ोजनाहरू सञ्चािन तथा सम्पन्न गनि सरकारी लनकार्, रार्िर् अन्तरार्िर् गैर सरकारी साझेदार सं स्था
तथा सरोकारवािा सिै क्षेत्रसँग समन्वर् र सहकार्ि गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।

3. गुर्स्तररर् आिारभूत स्वास््र् तथा म्शक्षामा सिै नागररकको पहुँच पुर्र्ाउँदै नगरिासीको जनजीवन सहज
तुल्र्ाउन पहि गररनेछ ।

4. घाटा िजेट, अवन्डा िजेट, वार्षिक कार्िक्रमको पटक पटक सं शोिन जस्ता कार्ििाई लनरुत्सार्हत गदै
सन्तुलित र अनुमान र्ोग्र् िजेट लनमािर् तथा कार्ािन्वर् गररनेछ ।

5. र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि जनसहभागीतामा जोड र्दँदै थप पारदशी, जवार्दे हीता एवं
नलतजामुखी हुने व्र्वस्था लमिाइने छ ।

6. र्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट गदाि सम्भव र उपिब्ि भएसम्म स्थानीर् श्रोत र श्रममा आिाररत

पररर्ोजनाहरूिाई प्राथलमकता र्दइनेछ । श्रम पररचािन गदाि र्वपन्न तथा कमजोर वगि िाभाम्न्वत हुने
व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

र्स सम्मालनत सभाका सभाध्र्क्ष महोदर्,

स्थानीर् तहको प्रथम लनवािम्चत जनप्रलतलनलिहरुको एक कार्िकाि समाप्त भई दोस्रो कार्िकाि सम्म

आइपुग्दा नगरका सिै वडामा सडक, खानेपानी, र्वद्युत, कृर्ष र्वकास, पशु सेवा, सहकारी, म्शक्षा र स्वास््र्
िगार्तका र्वकासका पूवाििारहरुको पहुँच र आिार तर्ार भइसकेको र नगरको ग्रामीर् क्षेत्रमा र्वकासका िाँकी

कामिाई अगालड िढाउन र िजार क्षेत्रको र्वकासको र्दगो व्र्वस्थापन गनुि हाम्रो कार्िभार हो भन्ने हामीिे महसुस

गरे का छौं । ऐलतहालसक तथा पर्िटकीर् स्थि चौदण्डीगढीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, र्वपद व्र्वस्थापन र्ोजना,
र्वद्यािर्हरुको सुक्ष्म अध्र्र्न गरी वस्तुगत म्स्थलतको नक्सानकन, नगरपालिकाको सं गठन तथा व्र्वस्थापन
सवे क्षर्, नगर सडक गुरुर्ोजना लनमािर्, नगर र्वकास आवलिक र्ोजना लनमािर्, नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन
लनमािर्, नगर अस्पताि लनमािर्को शुरुवात, र्वलभन्न वडा कार्ाििर् तथा स्वास््र् सं स्थाहरुको भवन लनमािर्, नगर

ँ ा तथा कान उपचार सेवाको शुरुवात, नगरका सवै वडामा स्वास््र् सं स्थाहरुको सं चािन,
अस्पताि िेल्टारिाट आख
र्स नगर क्षेत्रको वैदेम्शक रोजगारीको अवस्थाको अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन तर्ार, सिै वडाहरुमा मनोसामाम्जक

परामशि सेवा सं चािन, टोि र्वकास सं स्थाहरुको गठन, सडक लनमािर्, र्वद्युत र्वस्तार, नगरपालिका र अन्तरगत ८
वटा एम्िुिेन्स सं चािनमा रहेकोमा, स्वास््र् र्वमा समेतिाई िम्क्षत गरी अस्पताि पररसर लभत्रै सुपथ मूल्र्
र्ामे सी सं चािन हुन,ु नेपाि सरकारिे तोकेका ८ प्रकारका दीघिरोगका र्वरामीहरुिाई स्वास््र् उपचार राहत कोष

कार्िर्विी अनुसार उपचार खचि िापत र्दइएको रकमिे नागररकहरुको जीवन रक्षामा सघाउ पुगेको, कुनै पलन
प्रकारका र्वपदमा परी पूर्रु
ि पमा घरिार र्वर्हन भएका पररवारहरुिाई पुनवािसका िालग प्रलत पररवार रु. ३ िाख
उपिब्ि गराउने िगार्तका कार्िहरु मुख्र् मुख्र् उपिब्िी हुन भन्ने हामीिाई िागेको छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा आ.व. ०७९।०८० को िजेट, नीलत तथा कार्िक्रमको समग्र उद्देश्र् एवं प्राथलमकता लनम्न

अनुसार रहेका छन् ।

३. िजेट, नीलत तथा कार्िक्रमका उद्देश्र्हरुुः
1. नगर क्षेत्रभर र्वकासका मुख्र् पुवाििारका रुपमा सडक, खानेपानी, लसचाई, र्वद्युत, म्शक्षा, स्वास््र्, कृर्ष,
पशुपािन, रोजगारी सृजना, िघुउद्यम र्वकास, आर्आजिन िगार्तका कार्िक्रमिाट आम नगरिासीको
जीवनस्तरमा सुिार ल्र्ाउने,
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2. सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारिाट प्राप्त हुने र्वलभन्न अनुदानहरुको उच्चतम् पररचािन गदै नगरलभत्र
रहेका स्रोत सािन, राजश्वको पर्हचान र पररचािन गरी नगरको आलथिक समृर्द्ध हालसि गने,

3. "आफ्नो टोि आर्ै िनाऔ ं", "आफ्नो वडा आर्ै िनाऔ ं" र "आफ्नो नगर आर्ै िनाऔ ं" भन्ने सोच र

भावना सर्हत र्वकासको प्रर्ासमा सरोकारवािा सिैको साझेदारी, सहभागीता, समन्वर् र सहकार्ि गदै र्दगो
भौलतक तथा सामम्जक पूवाििार र्वकास मार्ित समुन्नत र समृद्ध नगर लनमािर् गने ।

ँ र्ोग्र् िनाउने
ु भ र गुर्स्तरीर् िनाई आम नागररकको पहुच
4. आिारभूत म्शक्षा र स्वास््र्िाई सविसि

5. नगर क्षेत्रमा रहेको कृर्ष र्वकासको सम्भावनािाई साकार पानि कृर्ष व्र्वसार्मा आिुलनकीकरर् र
व्र्वसार्ीकरर् गदै उत्पादनिाई िजारसँग जोड्ने र कृर्ष उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गदै जाने ।

6. खेिकुदका र्क्रर्ाकिाप मार्ित नगर र खेिाडीको पर्हचान िनाउनका िालग नगर क्षेत्र लभत्र व्र्सार्र्क र
मर्ािर्दत रुपमा खेिकुदको र्वकास र प्रवििन गनि खेिकुद प्रम्शक्षकहरुको व्र्वस्था गरी खेिकुदका

माध्र्मिाट स्वस््र् जनशम्ि तर्ार गरी रार्िर्, अन्तरािर्िर् रुपमा प्रलतस्पिाि गनि सक्ने खेिाडीहरुको
उत्पादन गने ।

7. िजेटिाई र्वतरर्मुखी भन्दा पलन ठोस र्ोजनामुखी र उत्पादनमुखी िनाउने ।

8. र्वलभन्न प्रकारका र्वपद् र महामारीिाट हुनसक्ने क्षलतको न्र्ूनीकरर् गदै नागररकको जीवन रक्षामा
सहर्ोग पुर्र्ाउने ।

प्रस्तुत िजेट, नीलत तथा कार्िक्रमका प्राथलमकताहरु दे हार् अनुसार रहेका छनुः













नगर क्षेत्रका आवश्र्क स्थानमा आवागमनिाई सहज तुल्र्ाउन र्िामे पुिको लनमािर्,
स्वास््र् सेवा सुदृढीकरर् तथा र्वलभन्न महामारीको रोकथाम, लनर्न्त्रर् र उपचार,

सडक, र्वद्युत(काठको पोि र्वस्थापन समेत), लसचाई(साना लसचाई समेत) िगार्तका पुवाििार र्वकास,
खानेपानी पुवाििार,
म्शक्षा पुवाििार,

कृर्ष, पशुपंक्षी तथा सहकारी क्षेत्रको र्वकास,

िघु उद्यम र्वकास, रोजगारी सृजना, सशिीकरर् र समावेशी र्वकास,
पर्िटन पुवाििार र्वकास,
िम्क्षत कार्िक्रम,

जनतासँग उपमेर्र कार्िक्रम,
खेिकुद र्वकास,

प्राकृलतक प्रकोप न्र्ूनीकरर् तथा व्र्वस्थापन,

कमिचारी र जनप्रलतलनलिको क्षमता र्वकास तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरर् कार्िक्रम आर्द ।

सभाध्र्क्ष महोदर्,

अि म र्स नगरपालिकाको आ.व. ०७९।०८० को प्रस्तार्वत नीलत प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्छु ।

४. क्षेत्रगत नीलतहरुुः

क. पर्िटन सम्िन्िी नीलतुः

प्राकृलतक, साँस्कृलतक, ऐलतहालसक

तथा

िालमिक

दृर्ष्टकोर्िाट

महत्त्वपूर्ि रहे को

नगरपालिकाको पर्िटन क्षेत्रको र्वकासका िालग लनम्नानुसारका पर्िटन नीलत लिइने छ ।

र्स

चौदण्डीगढी

1. नगर क्षेत्रमा िसोिास गने सिै जात जालत÷समुदार्हरुको आ-आफ्नो मौलिक सं स्कृलत र परम्पराहरुको
जगेनाि गरी साँकृलतक पर्हचानको सं रक्षर् र प्रवििनका माध्र्मिाट पर्िटन र्वकासमा टे वा पुर्र्ाइनेछ ।
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2. ऐलतहालसक चौदण्डीगढी दरिारको सं रक्षर् र व्र्वस्थापन गरी पर्िटकीर् केन्िका रुपमा र्वकास गररनेछ
।

3. नगरपालिकाको वडा नं. ८ र १ को लसमानामा पने छु इिा झरना र िुङिुङे झरना सम्मको पहुँच मागि
लनमािर् गरी सोको सं रक्षर्, प्रवद्धिन र प्रचार प्रसार गदै आवश्र्कता अनुसार दह, िारा, काठे पुि र कटे ज
आर्द लनमािर् गररने छ ।

4. कौवाखोच (कुवाखानी), तीन दोभाने,

रानीटार, वडा नं. ५ सुन्दुरपुरको सीम्सार क्षेत्र र वंम्शिाघाट

िगार्त नपाका र्वलभन्न सम्भार्वत स्थानमा व्र्वम्स्थत र्पकलनक स्थि लनमािर् गररनेछ ।

ु टार दे म्ख गढी दरिारसम्म र वडा नं. २ को म्शखरपुर दे म्ख चौदण्डीगढी दरिार सम्म पुग्ने छोटो
5. तुिङ
दुरीको पैदिमागि/लसढीं/सडक िाटो लनमािर् गररने छ ।

6. नगर क्षेत्र लभत्रको पर्िटकीर् र्वकास र प्रवद्धिनको िालग लनजी िगानीिाई प्रोत्साहन गदै पर्िटन व्र्वसार्,
पर्िटकीर् क्षेत्र र्वकास, होम स्टे िगार्तका कार्िमा लनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

7. र्स नगरक्षेत्र लभत्र रहेका र्वलभन्न जातजाती र समुदार्को पर्हचान झम्ल्कने, मौलिक सं स्कृती, भाषा, भेषभुषा,
मठ मम्न्दर, गुम्िा, चै त्र् िगार्तका िालमिक स्थि एवं चाडपविहरुको सं रक्षर् गदै िलगनेछ ।

8. वं म्शिाघाट दे म्ख रानीटार सम्म र्र्ाम्फ्टङ िोट मार्ित जिर्ातार्ात सं चािन गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न
गररनेछ ।

9. चौदण्डीगढी दरिार पररसरिाट पाराग्िाईलडङ सं चािनको परीक्षर् उडान समेत गरी सर्कएको हुँदा उि

स्थानिाट पाराग्िाईलडङिाइ सञ्चािनको िालग इच्छु क सेवा प्रदार्क सं स्थासँग समन्वर् र आवश्र्क
पहि गररनेछ ।

10. र्स न.पा.का थानपोखरी वडा नं. ९, वसाहाथान वडा नं. ४, वेिका तरी वडा नं. ३, दे वीथान वडा नं. ९,
लभमसेनथान दे विार वडा नं. १०, पाण्डुिास वडा नं ५ िगार्तका सम्भार्वत क्षेत्रिाई िालमिक पर्िटकीर्
क्षेत्रको रुपमा र्वकास गनि पहि गररनेछ ।

ख. साविजलनक खचि सम्िन्िी नीलतुः

साविजलनक खचििाई पारदशी, जवार्दे ही, र्वश्वसनीर् र पूव ि अनुमान र्ोग्र् िनाउन लनम्न नीलत लिइनेछ ।
1. र्वत्तीर् सुशासन र पारदशीता सुलनम्ितताका िालग र्वत्तीर् जोम्खम न्र्ूलनकरर्को पहि गररनेछ ।

2. नगरपालिकाका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गदाि र्वस्तृत पररर्ोजना प्रलतवेदन(DPR) तर्ार गरी
कार्ािन्वर्नका िालग सम्भाव्र् पररर्ोजनाहरुको सूची तर्ार गरर क्रमशुः र र्ोजनािद्ध कार्ािन्वर्नका िालग
नगरपालिकाको आवलिक र्ोजना, पर्िटन, कृर्ष, पूवाििार र्वकास तथा म्शक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, पर्िटन
िगार्तका र्वषर् क्षेत्रको दस वषे गुरु र्ोजना लनमािर् तथा नगरपालिकाको लडम्जटि प्रोर्ाइि लनमािर्
गररनेछ ।

3. नगरसभािाट स्वीकृत िजेट तथा कार्िक्रमहरुिाई र्था समर्मानै कार्ािन्वर्न गनि अलिकतम प्रर्ास
गररनेछ ।

4. साविजलनक खचििाई पारदशी र जवार्दे ही िनाउन र्वत्तीर् अनुशासन पािना गररनेछ ।

5. नगरपालिकािाट र्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट गदाि टु क्रे र छररएका र्ोजना तथा कार्िक्रमिाई
लनरुत्साहन गदै दे म्खने र जनतािे अनुभ ुत गने खािका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु छनौट गररनेछ ।

ग. राजश्व पररचािन सम्िन्िी नीलतुः

र्वकासका िालग आवश्र्क खचिको श्रोतका रुपमा आन्तररक श्रोतिाई प्रभावकारी रुपमा पर्हचान, सं किन र
पररचािन गनि लनम्नानुसारका नीलत लिइनेछ ।

1. कर र राजश्वको र्दगो श्रोत व्र्वस्थापनका िालग करका दर र दार्रािाई समर् सान्दलभिक रुपमा लनिािरर्
गदै सूचना प्रर्वलिमा आिाररत कर प्रर्ािी अविम्िन गररने छ ।
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2. राजश्व सुिार कार्िर्ोजनाको पुनराविोकन गरी राजश्व सं किनिाई अनुमान र्ोग्र् िनाइनेछ ।
3. करको प्रभावकाररता िृर्द्ध गनि करदाता म्शक्षा कार्िक्रम वडा स्तरमा सं चािन गररनेछ ।

4. करको दार्रामा नसमेटीएका क्षेत्रहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाई कर र राजश्वको आिार र्रार्किो
िनाइनेछ र आन्तररक राजश्व अभीवृर्द्धका िालग अध्र्र्न कार्िदि िनाइनेछ ।

5. कर सं किन र करदाता म्शक्षािाई करदाता मैत्री िनाउनका िालग उद्योग वाम्र्ज्र् सं घ िगार्तका लनजी
क्षेत्रसँग समन्वर् र सहकार्ि गररने छ ।

6. नगरपालिकाका करदाता मध्र्ेिाट लनर्लमत र उत्कृष्ट करदाता पर्हचान गरी पुरस्कार र सम्मान गररनेछ
।

7. राजश्व परामशि सलमलत र राजश्व शाखाका कमिचारीको क्षमता र्वकास गरीनेछ ।
घ. सहकारी सम्िन्िी नीलतुः

नेपािको सं र्विानिे अथित्नत्रको र्वकासको िालग सहकारी क्षेत्रिाई एक महत्त्वपूर्ि आिारका रुपमा लिएको
अवस्थामा नगरको र्वकासमा सहकारी क्षेत्रको र्ोगदानिाई िढाउनका िालग लनम्म नीलतहरु अविम्वन
गररनेछ ।

1. नगर क्षेत्र लभत्र रहेका सहकारी सं स्थाहरुिाई थप र्क्रर्ाम्शि िनाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन गदै
रोजगारी र उद्यमशीिता र्वकासमा जोड र्दइनेछ ।

2. सहकारी क्षेत्रका र्वकासका िालग सहकारी सं घ सं स्थाको लनर्लमत अनुगमन र लनर्मन गदै सं स्थाका
पदालिकारी तथा कमिचारीहरुिाई सहकारी क्षमता र्वकास समिन्िी तालिमहरु र्दईनेछ ।

3. सिै सहकारी सं स्थाहरुिाई सहकारी व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी (CoPoMIS) मा आवद्ध गररनेछ ।

4. सहकारी क्षेत्रको र्वकास र प्रवद्धिनका िालग नगर क्षेत्रलभत्रको सहकारी सं स्थाहरुको नगरस्तरीर्
सञ्जाििाई थप र्क्रर्ाम्शि र व्र्वम्स्थत गराइनेछ ।

5. र्स नपा लभत्रका र्वषर् र उद्देश्र् लमल्ने सहकारी सं स्थाहरुिाई एकीकरर् गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।
6. नगर क्षेत्र लभत्रका उत्कृष्ट सहकारीहरुिाई प्रोत्साहन गदै िलगनेछ ।

7. नगरपालिकाको सहकारी लनर्माविी, अनुगमन लनदे म्शका, सहकारी दताि, एकीकरर् र खारे जी सम्िन्िी
कार्िर्वलि तर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।

ङ. कृर्ष तथा पशुपंछी र्वकास सम्िन्िी नीलतुः

र्स नगर क्षेत्रका अलिकांश िालसन्दा कृर्षमा लनभिर रहेका कारर् कृर्षको आिुलनकी र व्र्सार्ीकरर् गरी
आम कृषकको जीवनस्तरमा पररवतिन ल्र्ाउनका िालग लनम्न अनुसारका नीलतहरु लिइनेछ ।

1. तरकारी र तरकारी जन्र् उत्पादनमा आत्मलनभिर िनाउनका िालग नगर क्षेत्रमा "एक घर एक करे सािारी,

रोपौं आफ्नो िालग आर्ै तरकारी" भन्ने भावना सर्हत करे सािारी खेतीिाई प्रोत्साहन र प्रवद्धिन गररनेछ ।

2. नगर क्षेत्रका कृषकहरुको त्र्ांक सं किन तथा सूचीकरर् गरी कृषकहरुिे गरे को उत्पादनको वार्षिक

त्र्ांक सं किन गरी उत्कृष्ट कृषकहरुको नाम साविजलनक गरी प्रोत्साहन समेत गररनेछ ।

3. कृर्ष प्रार्वलिकहरुको सहर्ोगमा कृर्ष भूलमको माटो परीक्षर् गरी परीक्षर् प्रलतवेदन अनुसारको उपर्ुि

िािी िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।

4. ग्रामीर् क्षेत्रमा कृर्ष वस्तु उत्पादन, उत्पादकत्व र गुर्स्तर अलभिृर्द्ध गदै व्र्सार्र्क कृर्षको र्वकास

गररनेछ ।

5. गाउँमा उत्पार्दत तरकारी सं किन तथा र्वर्क्रर्वतरर् केन्िको व्र्वस्थापन गरीनेछ ।

6. कृर्ष क्षेत्रको र्वकासका िालग लसचाइ, तालिम तथा क्षमता र्वकास, उन्नत जातका र्वउ र्वजन र्वतरर् र

प्रर्विी हस्तान्तरर्िाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।

7. चक्िा िन्दी खेतीको अविारर्ािाई र्वस्तार गररनेछ ।
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8. खाद्य तथा अन्र् कृर्ष उत्पादनमा आत्मलनभिरता िढाउन उत्पादनका पकेट ब्िक, जोन तथा सुपरजोनको

र्वकास गरी व्र्वसार्र्क खेती प्रर्ािी मार्ित खध्र् सुरक्षािाई प्राथलमकता र्दईने छ ।

9. अगािलनक कृर्ष उत्पादन प्रवद्धिन गनि र्वषादी न्र्ूनीकरर्का िालग सचेतना कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।
10. पशुपंक्षीजन्र्

उत्पादन प्रवद्धिन गदै

नगरिासीिाई अण्डा, मासु, माछा र दुिमा आत्मलनभिर तथा

नागररकिाई कुपोर्षत हुनिाट िचाउन प्राथलमकता र्दइनेछ ।

11. नगर क्षेत्रमा सञ्चालित पशु हाट िजारहरुिाई व्र्वम्स्थत गराई पशु वस्तुको र्कनिेचिाई राजस्वको

दार्रा लभत्र ल्र्ाई लनर्मन गररनेछ ।

12. गुर्स्तरीर् पशुआहाराको उपिब्िता िढाउन चरन र्वकास, डािे घाँस, भुईघाँस उत्पादन र प्रर्ोगका साथै

दाना, औषलि, घाँस सलमश्रर् लमनरि, ब्िक आर्द उत्पादन र प्रर्ोगमा जोड र्दइने छ ।

13. मासुको गुर्स्तर र स्वास््र्िाई कार्म राख्न पशु ििशािािाई व्र्वम्स्थत गदै सोको लनर्लमत अनुगमन र

लनर्मन गररनेछ ।

14. प्राकृलतक प्रकोप तथा कृर्षजन्र् रोगका कारर् कृर्ष वािीमा हुने क्षलतिाई पररपुरर् गनि कृर्ष र्वमा

कार्िक्रम िागु गने व्र्वस्था लमिाईने छ ।

15. व्र्सार्र्क पशुपंक्षी र्मिहरुको र्वकास र प्रवद्धिन गदै िलगनेछ ।

16. साना लसं चाईका उपर्ुि प्रर्वलिहरुको प्रर्ोग गरी वषैभरर लसं चाई सुर्विा उपिब्ि गराउन जोड र्दइनेछ ।

17. कृर्ष तथा पशुपंछी क्षेत्रको व्र्वसार्र्क उत्पादन िढाउन कृर्ष सडक, र्वद्युत, सं चार, सं किन केन्ि,

शीतभण्डार सञ्चािन र कृर्ष तथा पशु हाटिजार जस्ता आवश्र्क पूवि
ि ारहरुको क्रलमक रुपमा र्वकास
गदै कृर्ष तथा पशुपंछी िजार व्र्वस्थापन सलमलतहरु गठन गरी र्क्रर्ाशीि िनाइनेछ ।

ँ , लिची, कागती, भटमास
18. आप

र मौरीपािनिाई व्र्वसार्र्क र नगदे

िािीको रुपमा खेती गनि

प्राथालमकतामा राखी लनर्ाितमुखी िािी िगाउन कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ ।

19. कृषकहरुिाई समूहमा आवद्ध भई कृर्ष कार्ि सं चािन गनि प्रोत्साहन गदै कृर्ष समूह दताि प्रकृर्ािाई

व्र्वम्स्थत र सरि िनाइने छ ।

20. वतिमानको र्ुवा पुस्ता िेरोजगारीका कारर् खालि िस्नुपने र िागुऔषि दुवेषर् जस्ता र्वकृतीमा र्स्न

ँ ी उपिब्ि गराई कृर्ष
सक्ने जोम्खमिाई न्र्ूलनकरर् गनि र्ुवा जनशम्ििाई उपर्ुि प्रर्वलि, सीप र पूज
तथा पशुपािन क्षेत्रमा आकर्षित गदै र्स पेशािाई सम्मालनत पेशा िनाउन पहि गररनेछ ।

21. चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १० वटै वडामा दुि सं किन केन्िको स्थापना गनिको िालग सम्भाव्र्ता

अध्र्र्न गररने छ ।

22. स्थानीर् पशुपंक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गनि उन्नत नश्लका पशुपंक्षीको र्वतरर्को कार्ििाई

लनरन्तरता र्दइनेछ ।

23. र्स

नगर क्षेत्र लभत्र व्र्वसार्र्क वं गरु पािनिाई प्रवद्धिन गदै

र्वक्रीर्वतरर्िाई प्रवद्धिन गररनेछ ।

उत्पार्दत मासुको प्रसोिन तथा

24. र्स नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा रहेका वडा नं. १, २, ३ र ८ िाई प्रिानमन्त्री कृर्ष आिुलनकीकरर्

पररर्ोजना अन्तगित अदुवा वेसार जोन घोषर् गररएको हुदाँ सोिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर् गररनेछ
। वडाहरुमा सोही अनुसार प्राथलमकताका साथ र्वकास गदै िलगनेछ ।

च. लसंचाई सम्िन्िी नीलतुः

कृर्ष र्वकासको अपररहार्ि आिारको रुपमा रहेको लसचाइ क्षेत्रिाई र्वकास गनिका िालग दे हार्का नीलतहरु
लिइनेछ ।
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1. कृर्षको र्वकासका िालग लसचाइ अपररहार्ि भएकािे कृर्ष र्वकास र लसचाइ र्वकासिाई समानान्तर रुपमा

अगाडी िढाउँदै सम्भव भएसम्म िाहै मर्हना लसं चाई सेवा उपिब्ि हुने गरी थोपा लसचाइ, आकाशे पालन
सं किन एवं साना तथा मझौिा लसचाइ र्वकास र्ोजनाहरु क्रमशुः सं चािन गररने छ ।

2. उपभोिाको सहभालगता र नगरपालिकाको सहर्ोगमा लनमािर् सम्पन्न भईसकेका लसं चाई प्रर्ािीहरुको

ममित सुिार एवम् र्दगो व्र्वस्थापन गररनेछ ।

3. र्स नगरपालिका भएर िग्ने लत्रर्ुगा नदीका र्वलभन्न सम्भाव्र् स्थानमा आिुलनक लिफ्ट प्रर्वलिको लसचाई

आर्ोजना सञ्चािनका िालग सं भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।

छ. खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्िन्िी नीलतुः

नगरिासीिाई आिारभूत सरसर्ाइ तथा खानेपानी सुर्विाको सुलनम्ितता िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. राजमागि आसपास र साविजलनक स्थिहरुमा साविजलनक शौचािर् लनमािर्का िालग पहि गररनेछ ।

ँ न
2. र्ोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सरसर्ाइ प्रवद्धिनका िालग जनचेतनाको र्वस्तार गदै नागररकमा "घर आग
सर्ा राखौं, सभ्र् नागररको पररचर् र्दऔ ं" तथा "र्ोहरिाई मोहरमा पररर्त गरौं" भन्ने भावना र्वकास गदै
उत्पार्दत र्ोहरिाई प्राङ्गाररक मिका रुपमा पररर्त गररनेछ ।

3. प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्था तथा अस्पताििाट सं कलित र्ोहोरमैिाको उम्चत व्र्वस्थापन गररनेछ ।

4. र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग सरोकारवािाको सहमलत र सहकार्िमा उपर्ुि स्थानमा ल्र्ान्डर्ीि

साइटको व्र्वस्था गररनेछ ।

5. नगर क्षेत्र लभत्र र्वगत िामो समर् दे म्ख स्थापना भई सञ्चािनमा रहेका र्वलभन्न खानेपानी र लसं चाइ

उपभोिा सलमलतहरु मध्र्े लनम्स्क्रर् अवस्थामा रहेका उपभोिा सलमलतहरुिाई पुनुः र्क्रर्ाशीि िनाउनका
िालग

सम्िम्न्ित

वडाको

समन्वर्मा

सरोकारवािा

सलमलतहरुको पुनगिठन गरर र्क्रर्ाशीि गराइनेछ ।

आम

उपभोिाहरुको

भेिा

गराई

उपभोिा

6. नगर क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सेवा र्वस्तार गदै िलगने छ र र्सको िालग "एक घर एक िारा"को नीलत

लिइनेछ ।

7. शुद्ध र्पउने पानी तथा साना लसचाइका िालग आवश्र्कता पर्हचान गरी डीपिोरीङ र र्वद्युतीर् मोटरको

माध्र्मिाट खानेपानी र लसचाइको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।

8. हाि भइरहेको र्ोहरमैिा सं किन र

लनरन्तरता र्दईनेछ ।

व्र्वस्थापन कार्ििाई थप व्र्वम्स्थत गरी प्रभावकारीरुपमा

ज. वन तथा वातावरर् सम्िन्िी नीलतुः

वन वातावरर् सं रक्षर् र हररर्ािी प्रवद्धिनका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछ ।

1. नगर क्षेत्रका वनहरुमा जैर्वक र्वर्विता, सीमसार, पानीको मुहान, कुवा, इनार सं रक्षर् िगार्तका कार्ििाट

वन वातावरर्को सं रक्षर् र प्रवििन गररने छ ।

2. नगर क्षेत्र लभत्रका सम्भार्वत स्थानहरुमा उद्यान तथा िगैंचाहरु र्वस्तार गदै िलगने छ ।

3. नगरपालिका र साझेदार लनकार्हरुसँगको समन्वर् र सहकार्िमा जिवार्ु पररवतिन उत्थानशीि कार्िक्रम

सञ्चािन गररनेछ ।

4. वन वातावरर् सं रक्षर् तथा हररर्ािी प्रवद्धिनका िालग स्थानीर् सामुदार्र्क वन उपभोिा सलमलत र

लडभीजन/सि-लडभीजन वन कार्ाििर्हरुसँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।

5. नगर क्षेत्रका साविजालनक खािी भाग, नाङ्गा डाँडा पाखा तथा सडकका दार्ाँिार्ाक्षेत्रमा स्थानीर् समुदार्,

सम्िम्न्ित वडा र सामुदार्र्क वनहरुको सहभागीतामा वृक्षारोपर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

6. नगर क्षेत्र लभत्रका सम्भार्वत स्थानमा पोखरी लनमािर् एवं प्राकृलतक पोखरीहरुको सं रक्षर्, सम्िद्धिन गदै

िलगने छ ।
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7. नगरक्षेत्रमा िुिो र प्रदुषर् हुन नर्दन आफ्नै ट्याङ्करिाट सडकमा पानी लछट्ने कामिाई लनरन्तरता

र्दईनेछ ।

8. नर्ाँ घर लनमािर्का िालग नक्सा िनाउँदा कम्म्तमा दुईवटा र्िर्ुि वा उपर्ुि र्वरुवा रोप्नु पने नीलत

लिइनेछ ।

9. वन वातावरर् सं रक्षर् सम्िन्िी जन चेतना मुिक र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन गररने र समर् समर्मा वृक्षा

रोपर्को कार्िक्रमहरु सं चािन गररनेछ ।

10. नगर क्षेत्र लभत्रका सामुदार्र्क वनहरुिाट उत्पार्दत वन पैदावार र काष्ठजन्र् उत्पादनिाई व्र्सार्र्क र

मूल्र् श्रं ृखिामा आिाररत िनाउनका िालग कच्चा काठ वा गोलिर्ा लनर्ाितिाई लनरुत्सार्हत गदै

सामुदार्र्क वनहरुको सहकार्िमा सम्भाव्र् क्षेत्रमा काठ प्रशोिन लमि(स लमि) स्थापना र सञ्चािन गरी
तर्ारी काठ लनर्ाित प्रवद्धिन गररनेछ ।

झ. म्शक्षा सम्िन्िी नीलतुः

नागररकको आिारभूत अलिकारको रुपमा रहेको म्शक्षा क्षेत्रको र्वकासका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. नगर क्षेत्रको शैम्क्षक गुर्स्तर िढाउन र्वद्यािर् तहको सेवा प्रवाहिाई थप प्रभावकारी र जवार्दे ही

िनाउनका िालग र्वद्यािर्हरुको कार्िसम्पादन परीक्षर् गररने र कार्िसम्पादनमा आिाररत िगानीको नीलत
लिइनेछ ।

2. र्वद्यािर्को व्र्वस्थापन सुिार तथा शैम्क्षक उपिब्िी अलभिृर्द्धका िालग प्रिानाध्र्ापक सँग कार्िसम्पादन

करार अलनवार्ि गररनेछ र म्शक्षकहरुको कार्िसम्पादनिाई र्विाथीहरुिे हालसि गरे को नलतजासँग आवद्ध
गररनेछ ।

3. शैम्क्षक गुर्स्तर सुिारका िालग सरोकारवािाहरुसँग समन्वर् सहकार्ि तथा शैम्क्षक सं स्था तथा नगर क्षेत्र

लभत्र सञ्चालित ट्युसन/कोम्चङ सेन्टर, शैम्क्षक परामशि केन्ि, मन्टे शोरी, सामुदार्र्क अध्र्र्न केन्ि,
तालिम प्रदार्क सं स्था, सामुदार्र्क पुस्तकािर् आर्दको लनरन्तर अनुगमन र लनर्मन गररनेछ ।

4. र्स नपाको वडा नं. ६ मा सञ्चालित ज्र्ोलत जनता िहुमम्ु ख क्याम्पस र वडा नं. ४ मा सञ्चालित नारद

आदशि म्शक्षा क्याम्पसको पूवाििार र्वकास तथा स्तरोन्नती गदै िलगनेछ ।

5. प्रारम्म्भक िािम्शक्षा र गुर्स्तरीर् माध्र्लमक म्शक्षामा पहुँचको सुलनम्ित गररने छ ।

6. शैम्क्षक गुर्स्तर सुिारका िालग शैम्क्षक र्क्रर्ाकिापिाई अध्र्र्न अनुसन्िानमा तथा सूचना प्रर्वलिमा

आिाररत िनाई उत्पादन र रोजगारमुखी िनाइनेछ ।

7. आिारभूत तहमा स्थानीर् भाषा प्रर्ोग हुने गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम िागु गनि र्वज्ञहरुको समूह गठन गरी

प्रर्क्रर्ा अगाडी िढाइनेछ ।

8. प्रार्वलिक, व्र्वसार्र्क र जीवन उपर्ोगी म्शक्षािाई प्रवद्धिन गनि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदार्र्क

र्वद्यािर्हरुिाई र्रक र्रक र्वषर्का प्रार्वलिक िारको र्वम्शर्ष्टकृत र्वद्यािर्को रुपमा र्वकास गररनेछ
।

9. र्वद्यािर्हरुको मागको आिारमा स्रोतको व्र्वस्थापन गनुक
ि ा साथै नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका र्वद्यािर्हरुमा

आवश्र्कता र औम्चत्र्ताको आिारमा दरवन्दी लमिान, र्वद्यािर् समार्ोजन, तह तथा कक्षा थप तथा
लमिान, कक्षा घटाउने, र्वद्यािर् गाभ्ने, र्वषर्गत, कक्षागत र न्र्ूनतम र्वद्याथी म्शक्षक अनुपात कार्म गने
िगार्तका कार्िहरु गररनेछ ।

10. र्वद्यािर् उमेरका सम्पूर् ि िाििालिकािाई "र्वद्यािर् लभत्राउने, र्टकाउने, लसकाउने र लिकाउने" नीलत

लिइनेछ ।
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11. म्शक्षकिे कक्षामा र्वताएको समर्िाई र्वद्याथी सामु रहने गरी कक्षा कोठामा साप्ताहीक म्शक्षर् अलभिेख

िोडि र घडी रहने र साप्तार्हक रुपमा र्सको अनुगमन नगरपालिकाको म्शक्षा शाखािाट गररने प्रिन्ि
लमिाइनेछ ।

12. म्शक्षकिे आर्ुिे पढाएको र्वद्याथीको लसकाइ उपिब्िीिाई सुलनम्ित गनिका िालग मालथल्िो कक्षामा

र्वद्याथी भनाि गदाि अको कक्षाको म्शक्षकिाई र्वद्याथीको लसकाई उपिब्िी सर्हतको दोहोरो भपािई गरी
र्वद्याथी म्जम्मा लिइने परीपाटीको थािनी गररनेछ ।

13. नगर क्षेत्र लभत्रका सं स्थागत र्वद्यािर्िे िार्षिक कूि आम्दानीको म्शक्षा ऐन, लनर्माविीमा तोर्कए

िमोम्जमको प्रलतशत रकम नगर म्शक्षा कोषमा जम्मा गने र उि रकमिाट सामुदार्र्क र्वद्यािर्को
स्तरोन्नलत गररने नीलत अविम्िन गररने छ ।

14. नगर क्षेत्रका सम्भार्वत सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा कानुन र्वषर् तथा प्रार्वलिक िारका र्वषर् थप गनि

पहि गरीनेछ ।

15. सिै सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा िाि र्वकास केन्ि स्थापनाको िालग पहि गररनेछ र समुदार्स्तरमा

आवश्र्कताका आिारमा म्शशु स्र्ाहर केन्ि स्थापना गररनेछ ।

16. नगर क्षेत्रभरीका र्वद्यािर्हरुमा िाि क्िि गठन गरी वडास्तरीर् र नगरस्तरीर् िाि सञ्जाि लनमािर्

गररनेछ ।

17. र्वद्यािर्मा कार्िरत म्शक्षकहरु पठनपाठनको र्क्रर्ाकिापमा िािा पने गरी अनावश्र्क रुपमा र्वद्यािर्

िार्हर जाने गरे को भन्ने जन गुनासोिाइि न्र्ूलनकरर् गनि म्शक्षक काज पास िुकको ब्र्वस्था िागु गररने
छ ।

18. म्शक्षा क्षेत्रको र्वकास र प्रवद्धिनका िालग नगर म्शक्षा सलमलतिाई थप र्क्रर्ाम्शि र प्रभावकारी िनाइनेछ

।

ञ. जनस्वास््र् तथा पोषर् सम्िन्िी नीलतुः

नगरिासीको आिारभूत स्वास््र्को मौलिक अलिकारिाई प्रत्र्ाभूत गनि र कुपोषर्को समस्र्ािाई न्र्ूलनकरर्
गनिका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछ ।
1. जनस्वास््र् तथा पोषर् िारे

प्रभावकारी िनाइनेछ ।

सचेतना कार्िक्रम सञ्चािन गरी िहुक्षेत्रीर् पोषर् कार्िक्रमिाई थप

2. गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाहका िालग स्वास््र् सं स्थाहरुको सुदृढीकरर्, स्वास््र्कमीहरुको क्षमता

र्वकास र औषलि तथा उपकरर्हरुको व्र्वस्थािाट स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकारी िनाइनेछ र
स्वास््र् सं स्थाहरुिाट जनस्वास््र् तथा र्वलभन्न प्रकारका सने र नसने रोगहरुको िारे मा प्रवद्धिनात्मक,
लनरोिात्मक र उपचारात्मक कार्िक्रमहरुिाई प्रभावकारी रुपमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

3. मातृ म्शशु स्वास््र् सुरक्षाका र प्रजनन स्वास््र् सुिारका िालग र्वलभन्न सचेतनामुिक कार्िक्रम,

स्वर्ंसेर्वका पररचािन तथा र्वलभन्न परामशि मुिक र्क्रर्ाकिपहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।

4. कुपोर्षत िाििालिका रर्हत नगर िनाउन गभिवती र सुत्केरी आमाहरुिाई पोषर् सम्िन्िी जनचेतना

मुिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

5. गभिवती र सुत्केरी आमा र िच्चाको स्वास््र् सुरक्षािाई मध्र्नजर गदै घर दे म्ख स्वास््र् सं स्था र

स्वास््र् सं स्था दे म्ख घर सम्म आवागमनका िालग नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका र लनजी तथा

सामाम्जक सं घ सं स्थाहरुसँग रहेका एम्िुिेन्सहरु मार्ित लनशुल्क एम्िुिेन्स सेवा उपिब्ि गराइनेछ र
नगर लभत्रका सिै एम्िुिेन्स सेवाको प्रभावकारी व्र्वस्थापनका िालग भुगोि र क्षेत्रको सन्तुिन लमिाई
उपर्ुि स्थानहरुिाट एकीकृत एम्िुिेन्स सेवा प्रदान गररनेछ ।
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6. वडाका सिै स्वास््र् सं स्थाहरुमा २४ घण्टे िलथिङ्ग सेन्टर सञ्चािनका िालग आवश्र्क पने पूवाििारहरु

र्वस्तार गदै िलगनेछ ।

7. नगर अस्पताििाट प्रवाह हुने सपिदंशको उपचारिाई थप प्रभावकारी िनाउँदै िलगनेछ ।

ँ ा अस्पताि िहानको सहकार्िमा नगर अस्पताि
8. चौदण्डीगढी नगरपालिका र सगरमाथा चौिरी आख

ँ ा तथा कान उपचार सेवािाई थप प्रभावकारी िनाउँदै क्रमशुः अपरे शन
िेल्टार अन्तरगत शुरु भएको आख
(सजिरी) सेवा शुरुवात गनि पहि र समन्वर् गररनेछ ।

9. नेपािका प्रलतर्ष्ठत अस्पतािहरुसँगको समन्वर् र सहकार्िमा नगर क्षेत्रमा र्वशेषज्ञ स्वास््र्कमीिाट

स्वास््र् उपचार सेवा उपिब्ि गराइनेछ ।

10. वडा तथा समुदार्स्तरमा रहेका मर्हिा स्वास््र् स्वर्म सेर्वकाहरुका िालग क्षमता अलभवृर्द्धका साथै

उपचार खचि र प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

11. सुलतिजन्र् एवं मर्दराजन्र् वस्तुको उत्पादन र र्वक्री र्वतरर्िाई लनर्मन तथा व्र्वस्थापन गररने छ ।
12. र्स नगरपालिकािाई पूर्ख
ि ोपर्ुि नगरपालिकाको रुपमा लनरन्तरता र्दइने छ ।

13. नेपाि सरकारिे तोकेका र्वलभन्न ८ प्रकारका दीघिरोगका र्वपन्न र्वरामीहरुको उपचारको िालग उपिब्ि

गराउँदै आएको आलथिक सहर्ोगिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

14. िाििालिकाको पोषर् सुिारका िालग तौि अनुगमन र पौर्ष्टक आहार कार्िक्रम सं चािन गररनेछ ।

15. र्कशोर र्कशोरीको पोषर् सुिारका िालग स्वास््र् म्शक्षा परामशि सर्हत र्वद्यािर् गएका तथा र्वद्यािर्

भन्दा िार्हर रहेका सिै र्कशोरीहरुिाई आइरन चक्की र्वतरर्िाई अझै प्रभावकारी ढङ्गिाट अम्घ िढाइनेछ
।

16. र्स नगरपालिकामा रहेको नगर अस्पतािमा मात्र म्चकीत्सकीर् सेवा उपिब्ि रहेको र भौगोलिक

ँ पुग्न नसेकेको अवस्थािाई मध्र्नजर गरी म्चकीत्सकीर्
र्वकटताका कारर् उि सेवामा सिैको पहुच
सेवािाई कम्म्तमा मालसक रुपमा नगरक्षेत्रका सिै स्वास््र् सं स्थाहरु मार्ित उपिब्ि गराइनेछ ।

17. र्स नगरपालिकाको प्रमुख स्वास््र् सं स्थाको रुपमा रहेको नगर अस्पताि िेल्टारको भौलतक पूवाििार र

जनशम्िको उम्चत व्र्वस्थापन गदै नागररकहरुिाई गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनिका िालग
भइरहेको सेवािाई थप सुदृढ र प्रभावकारी िनाउँदै दन्त म्चर्कत्सा सेवा समेत थप गररनेछ ।

18. र्स

नगरपालिकामा

स्वास््र्

र्वमा

कार्िक्रम

प्रलत

कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

आमनगरिासीको

आकषिर्

िढीरहेकोिे

र्स

19. उदर्पुर म्जल्िाका सिै पालिका, स्थानीर् पूवाििार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम र स्वीस सरकारको

सहर्ोगमा र्स नपाको वडा नं. ६ मा लनलमित कोलभड र्वशेष अस्पताििाई १ नं. प्रदे श स्तरीर् सरुवा रोग
र्वशेष अस्पताि वा ट्रमा सेन्टरको रुपमा सं चािन गनि १ नं. प्रदे श सरकार, नेपाि सरकार र अन्र्
सहर्ोगी लनकार्ाहरुसँग समन्वर् र पहि गररनेछ ।

ट. मर्हिा, िाििालिका तथा जेष्ठ नागररक सम्िन्िी नीलतुः

समावेशी र्वकासका माध्र्मिाट मात्र र्वकासको प्रलतर्ि र िाभ सिै नगरिासीहरुमा पुग्ने भएकोिे मर्हिा
तथा िाििालिकाहरुको र्वकासका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. र्वकास तथा र्ोजना प्रर्क्रर्ामा मर्हिा तथा िाििालिकाको सहभालगतािाई सुलनम्ित गदै िलगनेछ ।
2. िै र्ङ्गक समानता तथा सामाम्जक समावेशीकरर् नीलतको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

3. िाििालिका र र्कशोर र्कशोरीहरुको अलिकारको सं रक्षर् र प्रवििन तथा सवािर्ङ्गर् र्वकासका िालग पहि

गररने छ ।

4. मर्हिा, िाििालिका र र्कशोर र्कशोरीमा हुने सिै

प्रकारका र्हं सा अन्त्र्का िालग लनरोिात्मक,

उपचारात्मक, प्रवििनात्मक र पुनस्थािपनात्मक र्क्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररने छ ।
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5. सिै प्रकारका िािश्रम न्र्ूनीकरर् तथा लनषेि गने नीलत

लिइनेछ ।

6. स्थानीर् तहिाई र्ुवा तथा र्कशोरर्कशोरीमैत्री स्थानीर् तह, परम्परागत हालनकारक अभ्र्ास, र्वभेद र

र्हं सामुि स्थानीर् तहका रुपमा र्वकास गनि पहि गररने छ ।

7. र्ुवाहरुको क्षमता, सीप, अध्र्र्न, अनुसन्िान िगार्तका कुरािाई व्र्वम्स्थत र वैज्ञालनक ढं गिे गनि र

र्ुवाहरुको अथिपूर्ि सहभालगता र नेतत्ृ विाई जोड र्दन स्थानीर् र्ुवा नीलत तर्ार गरी पूर्ि पररचािन
गररनेछ ।

8. र्हं सा प्रभार्वतहरुिाई उपचार, पुनस्ि थापना, अन्र् आवश्र्क सहर्ोग, सुरक्षावास, कानुनी परामशि र

मनोर्वमशि िगार्तका सेवा सं चािन गररनेछ ।

9. नगर क्षेत्र लभत्रका एकि तथा असाहार् मर्हिाहरुको आत्मसम्मान िढाउँदै त्र्स्ता र्वपन्न एकि

मर्हिाहरुिाई पेशागत व्र्वसार्र्कता तर्ि उन्मुख गराउन िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम मार्ित आवश्र्क
व्र्वसार्र्क सीप र्वकासका कार्िक्रमहरु मार्ित आर्आजिन र रोजगारीको प्रवद्धिन गररनेछ ।

10. परम्परागत सामाम्जक र्वकृती, अन्िर्वश्वास तथा कुरीलत न्र्ूलनकरर् अलभर्ान सं चािन गररने छ ।
11. सामुदार्र्क मनोर्वमशि सेवािाई सिै वडामा र्वस्तार गररनेछ ।

12. नगरपालिका िगार्त नगरपालिका मातहतको कार्ाििर् तथा साविजलनक स्थािहरुमा मर्हिाको सेवा

सुर्विाको िालग स्तनपान कक्ष लनमािर्को िालग पहि गररने छ ।

13. मर्हिा, िाििालिका, अपाङ्गता भएका व्र्म्ि, ज्र्ेष्ठ नागररक, दलित िगार्तका िम्क्षत िगििाई क्षमता

र्वकास, सशिीकरर् तथा सचेतनामुिक कार्िक्रम तथा आर्आजिन मुिक कार्िक्रमहरु सं चािन गररनेछ
।

14. नगर क्षेत्र लभत्रका जेष्ठ नागररकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभविाई सदुपर्ोग गने तथा जेष्ठ

नागररकहरुिाई िम्क्षत गरी "जेष्ठ नागररक म्शति चौतारी कार्िक्रम"को व्र्वस्था गररनेछ ।

15. सुरम्क्षत आप्रवासन कार्िक्रम(सामी) र नेपाि मानलसक स्वास््र् तथा परामशि केन्ि

CMC

सञ्चालित कार्िक्रमहरुिाई नगरपालिकाको समेत साझेदारीमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

नेपािद्वारा

16. र्ोजना तजुम
ि ा र कार्िन्वर्नमा मर्हिाको सहभालगता र िाभ सुलनम्ित गनिका िालग िै र्ङ्गक उत्तरदार्ी

िजेट (GRB) को अविारर्ा अनुसार नीलत, कार्िक्रम, िजेट, र्ोजना तजुम
ि ा र कार्ािन्वर्नमा मर्हिाहरुको
क्षमता र्वकास हुने, सहभालगता िढ्ने, रोजगारी अझ िृर्द्ध हुने र मर्हिाहरुको परम्परागत कार्ििोझमा कमी
ल्र्ाउने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।

ँ उपमेर्र कार्िक्रम सम्िन्िी नीलतुः
ठ. जनतासग

आम जनता र लनवािम्चत जनप्रलतलनलि िीच र्वश्वासपूर्ि सम्िन्ि कार्म गदै स्थानीर् सरकारको अनुभलू त र

अपनत्व र्दिाउन तथा स्थानीर् सरकारिाई जनताको सुख दुुःखको सहर्ात्री िनाउनका िालग नगरपालिकािाट
सं चालित जनतासँग उपमेर्र कार्िक्रमिाई लनम्न नीलत सर्हत लनरन्तरता र्दइनेछुः

1. अलत र्वपन्न नागररकहरुिाई आपतकालिन सहर्ोग र मर्हिाहरुिाई गभिवस्था दे म्ख लभलडर्ो एक्सरे तथा

अन्र् जाँचहरु लनशुल्क रुपमा उपिब्ि गराइनेछ ।

2. सुत्केरी मर्हिाहरुका िालग सुत्केरी कोसेिी कार्िक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

3. मृत्र्ुसंस्कार खचि सहर्ोग, र्वपद र्वशेष राहत कोष जस्ता कार्िक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

4. सुनौिो हजार र्दनका आमाहरुिाई पूर्प
ि ोषर्को िालग र्वतरर् गररने पोषर् प्र्ाकेजिाई लनरन्तरता

र्दइनेछ ।

5. शुन्र् घर प्रसुती (Zero Home Delivery) िाई लनशुल्क एम्िुिेन्स सेवा समेतको माध्र्मिाट प्रोत्साहन

गररनेछ ।
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ड. सामाम्जक सुरक्षा सम्िन्िी नीलतुः

नगरिासीको सामाम्जक सुरक्षाको हकिाई प्रत्र्ाभूत गनिका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. सामाम्जक सुरक्षा कार्िक्रम अन्तगित िम्क्षत समूहका ब्र्म्िहरुको मूि अलभिे खिाई र्वद्युतीर् व्र्वस्थापन

सूचना प्रर्ािी (MIS) िाट अद्यावलिक गनिका िालग रार्िर् पररचर्पत्र तथा पम्ञ्जकरर् व्र्वस्थापन
अन्तरगत सञ्चालित व्र्म्िगत घटना दताि तथा सामाम्जक सुरक्षा सुदृढीकरर् आर्ोजना कार्िक्रमिाई
नगरपालिकाको साझेदारीमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

2. सामाम्जक सुरक्षाका िाभग्राहीहरुको र्वकास र प्रवद्धिनका िालग र्वलभन्न िम्क्षत कार्िक्रम तथा उद्यमशीिता

र स्वरोजगार मुिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।

3. सामाम्जक सुरक्षा भत्तािाई िैंक मार्ित र्वतरर् गने कार्ििाई लनरन्तरता र्दइने र भत्ता प्राप्त गने पूर् ि

अशि तथा िैंकसम्म आवागमन गनि असमथि ज्र्ेष्ठ नागररक तथा पूर्ि अपाङ्गता भएका िाभग्राहीहरुिाई
सम्िम्न्ित वडा र िैंकको सहकार्िमा घरघरमै सामाम्जक सुरक्षा भत्ता उपिब्ि गराउने व्र्वस्था
लमिाइनेछ ।

ढ. र्ुवा तथा खेिकुद सम्िन्िी नीलतुः

र्ुवा शम्ि नगरको समग्र र्वकासको मूि आिार र खेिकुद नगरको पर्हचान िन्न सक्ने भएकोिे र्ुवा तथा
खेिकुद र्वकासका िालग लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. समाजमा रहेका र्ुवाहरुिाई नकारात्मक र्क्रर्ाकिापमा सं िग्न हुनिाट जोगाउँदै र्ुवाहरुमा नैलतक

चाररलत्रक गुर् एवं अनुशासनको र्वकास गनिका िालग नगरस्तरीर् र्ुवा सञ्जाि लनमािर् मार्ित र्ुवाहरुिाई
खेिकुद िगार्तका र्वलभन्न सकारात्मक र्क्रर्ाकिापमा आवद्ध गराइने छ ।

2. नगरस्तरीर्

खेिकूद

सलमलतसँगको

र्क्रर्ाकिापहरु सं चािन गररनेछ ।

3. वडाहरुमा

समन्वर्मा

र्वर्वि

प्रकारका

आन्तररक

तथा

िाह्य

खेिकूद

सम्भाव्र्ताको अध्र्र्न गरी खेिमैदान लनमािर्, वडास्तररर् खेिकुद गलतर्वलि सञ्चािन

िगार्तका र्क्रर्ाकिापहरु सं चािन गररनेछ ।

4. र्वलभन्न र्विाका खेिकुदको र्वकास र खेिाडी उत्पादन िढाउनका िालग खेि प्रम्शक्षकहरुको पररचािन

गररनेछ ।

5. खेिकुदको र्वकास र प्रचारप्रसारका िालग मेर्र कप र्ुटिि प्रलतर्ोलगता र नारदमुनी स्मृती गोल्ड कप

सञ्चािन गररने छ ।

र्. स्थानीर् पूवाििार सम्िन्िी नीलतुः

र्वकासको महत्त्वपूर्ि आिारको रुपमा रहेको स्थानीर् पूवाििार र्वकासमा लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. पूवाििार र्वकासिाई मापनर्ोग्र् र अनुभलू तजन्र् िनाउनका िालग टु क्रे र्ोजनािाई लनरुत्साहन गदै

पूवाििारका ठू िा र्ोजनािाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।

2. र्स नपाका सिै सडक सञ्जाििाई ममितसं भार तथा स्तरवृद्धी गरी वाह्रै मर्हना चल्ने िनाउन पहि

गररनेछ ।

3. नगरक्षेत्रलभत्रका अत्र्ावश्र्क स्थानमा आवगमनिाई सहज र लनर्लमत गराउन थोरै िगानीमा िन्ने र्िामे

पुि प्राथलमकता साथ लनमािर् गररनेछ र र्वगतमा लनमािर् भई सं चािनमा आएका पुिहरुको र्थोम्चत
सं रक्षर् र लनर्लमत ममित सम्भारको व्र्वस्था लमिाईने छ ।

4. र्स नपा अन्तगितका आफ्नै भवन नभएका वडा कार्ाििर् तथा स्वास््र् सं स्थाहरुको भवन लनमािर्िाई

अगाडी िढाइने छ ।

5. नगर सभािाट स्वीकृत रु १०००००० वा सो भन्दा मालथका पूवाििार तर्िका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु

ठे क्का प्रर्क्रर्ा मार्ित सञ्चािन गने र ठे क्का प्रर्क्रर्ािाई प्रलतस्पिाित्मक िनाउनका िालग िागत अनुमान
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भन्दा कम्म्तमा १०% भन्दा कम घटीमा पेश भएका ठे क्का स्वीकृत नगने र ठे क्का मार्ित कार्िक्रम
सञ्चािन गदाि िचत हुने रकमिाट कार्िपालिकाको लनर्िर् अनुसार म्शक्षा, स्वास््र् र पर्िटन क्षेत्रको
पूवाििार र्वकासमा िगानी गरीनेछ ।

6. पूवाििार लनमािर्का र्ोजनामा उत्कृष्ट काम गने उपभोिा सलमलत र लनमािर् व्र्वसार्ी कम्पनीिाई

प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्र्वस्था गररनेछ ।

7. नगर स्तरीर् पुवाििार र्ोजना लनमािर्िाई प्राथलमकता र्दन प्रत्र्ेक वडामा वडागत म्शलिङ्गका अलतररि

पूवाििार लनमािर्का िालग थप रु ३५ िाख िजेट र्वलनर्ोजन गरी र्वलभन्न पुवाििारका र्ोजनाहरु सं चािन
गररनेछ ।

8. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई नगरपालिकाको समेत आलथिक/र्ोजना साझेदारीमा पूवाििारका र्ोजना

सञ्चािनको कार्ििाई प्रभावकारी रुपमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

9. ठू िा तथा नगरपालिकाको श्रोतिे सञ्चािन गनि सम्भव नहुने आर्ोजनाहरु सं घ, प्रदे श, साझेदार लनकार् र

स्थानीर् तहको साझेदारीमा सं चािन गररनेछ ।

10. नगर क्षेत्रमा र्वद्युतीकरर्िाई लनरन्तरता र्दँदै पुराना र म्जर्ि भएका काठका पोिहरु क्रमशुः र्वस्थापन

गदै िलगनेछ ।

त. सूचना प्रर्वलि तथा सञ्चार सम्िन्िी नीलतुः

आजको सूचना प्रर्वलिको र्ुगमा सूचना प्रर्वलिको र्वकास र प्रर्ोगका साथै नागररकको जान्न पाउने हकिाई
सुलनम्ित गनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. नगर क्षेत्रमा टे लिर्ोन तथा इन्टरनेटको सुर्विािाई भरपदो तुल्र्ाउन पहि गररनेछ ।

2. नेपािको सं र्विानको िारा २७ र सूचनाका हक सम्िन्िी ऐन २०६४ अनुसार नागररकहरुिाई सूचनाको

हक

सम्िन्िी

व्र्वस्था

भएको

र

साविजलनक

लनकार्हरुिे

त्रैमालसकरुपमा

स्वतुः

प्रकाशन

गरी

नगरपालिकाको वेवसाईटमा राख्ने पररपाटीको कार्ािन्वनिाट र्स नगरपालिका र नगरपालिकाका सूचना
अलिकारी दे श भरीकै सूचना अलिकारीहरु मध्र्े उत्कृष्ट ५ स्थान लभत्र पनि सर्ि भएको अवस्थामा
नागररकको सूचनाको हक र सूचना साविम्जलनकरर्िाई थप व्र्वम्स्थत गदै िलगनेछ ।

3. नगरपालिकाका र्वलभन्न गलतर्वलि तथा व्र्म्िगत घटना दताि र सामाम्जक सुरक्षा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी

रुपमा िम्क्षत वगिको जानकारी र पहुँचमा पुर्र्ाउनको िालग स्थानीर् पत्रपलत्रका तथा रे लडर्ो मार्ित
प्रकाशन तथा प्रशारर् गररने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

4. नगरपालिकाका कामकारिाही सम्िन्िी सूचनामा नागररकको पहुँच िढाउने, सं चारकमीहरुसँग लनर्लमत

भेटघाट कार्िक्रम मार्ित नगरका गलतर्वलि समर् समर्मा साविजलनक गररने छ ।

5. नगर

क्षेत्रको

र्वकास

र

नागररकको

सूचनाको

हकिाई

सुलनम्ित

गनि

साझेदार

लनकार्सँगको

पत्रकारहरुमध्र्ेिाट उत्कृष्ट सं चारकमी र सं चार सं स्था छनौट गरी सम्मान गररनेछ ।

6. नगरिासीिाई

पढ्ने

िानीको

र्वकास

गनि

सरोकारवािा

र

र्क्रर्ाम्शि

नगरपालिकामा एक स्तरीर् पुस्तकािर्(E-Library समेत) सं चािन गनि पहि गररने ।

स्वतन्त्र

साझेदारीमा

7. नगरिासीहरुको साविजलनक सूचनाको पहुँच र सूचनाको हकको प्रत्र्ाभूलतको िालग कमिचारी तथा

जनप्रलतलनलिहरुिाई अलभमुम्खकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

8. नगरपालिकािाट प्रवाह हुने सेवा र र्क्रर्ाकिापहरुिाई सूचना प्रर्वलिमा आिारीत िनाउँदै सुशासन कार्म

गने प्रर्ास गररनेछ ।

9. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत त्र्ाङ्क व्र्वस्थापनको स्थापना गने उद्देश्र्िे ILG प्रोर्ाईि लनमािर् गरी र्वलभन्न

सरकारी प्रर्ािीसँग अन्तरआवद्ध गरी सेवा प्रावाहको क्रममा र्ववरर्हरु स्वतुःअद्यावलिक (LIVE
UPDATE) हुने पद्धलत र्वकास गनि पहि गररनेछ।
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10. नगरपालिकािे सम्पादन गने आलथिक एवम् अन्र् गलतर्वलििाई अलनवार्िरुपमा नगरपालिकाको वेवसाइटमा

राम्खने र वेवसाइटको लनर्लमत अद्यावलिक गररनेछ ।

थ. स्थानीर् शासन सम्िन्िी नीलतुः

नेपािको सं र्विानिे राज्र् शम्िको प्रर्ोग सं घ, प्रदे श र स्थानीर् गरी तीन तहको सं रचनािाट हुने व्र्वस्था

गरी छु ट्टा छु ट्टै एवम् साझा अलिकारहरु लनिािरर् गरे को सन्दभिमा स्थानीर् शासन सम्िन्िी दे हार्का नीलतहरु
लिइनेछुः

1. वातावरर्मैत्री स्थानीर् शासन र िािमैत्री स्थानीर् शासन सञ्चािनको पहि गररने छ ।

2. स्थानीर् सरकार सञ्चािनसँग सम्िम्न्ित स्थानीर् कानूनको पुनराविोकन र आवश्र्क पने नर्ाँ कानुनको

लनमािर् गरी लनलमित कानुन सम्िन्िी म्शक्षा तथा सचेतना कार्िक्रम सं चािन गररने छ ।

3. जिवार्ु पररवतिन उत्थानशीि तथा र्वपद् व्र्वस्थापन सम्िन्िी कार्िक्रमहरुमा साझेदार लनकार् एवं

जनताको सहभालगता िढाई समन्वर्ात्मक रुपमा सञ्चािन गररने छ ।

4. नगरपालिकाको वस्तुगत र्ववरर्िाई अद्यावलिक गरी त्र्ाङ्क तथा सूचनािाई सूचना प्रर्वलिमा आिाररत

िनाइनेछ ।

5. भूलमको र्थोम्चत उपर्ोग र व्र्वस्थापनका िालग नेपाि सरकारको भुउपर्ोग ऐन तथा भुउपर्ोग नीलत

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।

6. आम नगरिासी र स्थानीर् सरकार िीच सुमिुर र र्वश्वासीिो सम्िन्ि कार्म गनि र्वलभन्न उमेर समूह र

समुदार्(िाििालिका, र्कशोरर्कशोरी, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्म्ि, दलित तथा मुसहर समुदार्
आर्द) सँग मेर्र उपमेर्रको लनर्लमत भेटघाटको शुरुवात गररनेछ ।

7. स्थानीर् शासनिाई सर्ि र प्रभावकारी िनाउन नगर क्षेत्र लभत्रका िौर्द्धक िगिहरुको समूह (म्चर्कत्सक,

वर्कि, राजनीलतज्ञ, सं चारकमी, र्वलभन्न र्वषर् र्वज्ञ, उद्योगी व्र्वसार्, समाजसेवी, शैम्क्षक प्राज्ञीक क्षेत्रका

व्र्म्ित्व तथा उच्च प्रशासक र सुरक्षा र्वज्ञ िगार्त) िाई नगरको र्वकासको साझेदार िनाउन र
िौर्द्धक वगििाट सल्िाह, सुझाव र सहर्ोग लिनका िालग नगरपालिकािाई थप आलथिक भार नपने गरी
कार्िर्वलि िनाई नगरस्तरीर् सल्िाहाकार सलमलत गठन गररनेछ ।

8. नगरपालिका र मातहतका शाखा, लनकार् र कार्ाििर्को स्वीकृत दरिन्दी सं रचना, कार्िरत जनशम्ि,

कार्ििोझ र नगरपालिकाको आलथिक क्षमता िीच सन्तुिन कार्म गनि दरिन्दी सं रचनािाई छररतो र र्ठक्क
आकारको िनाइनेछ ।

9. नगर

लभत्र

सञ्चालित

र्वलभन्न र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको लनर्लमत

कार्िक्रमहरुको गुर्स्तर सुिार गररनेछ ।

अनुगमन

गरी र्ोजना तथा

10. नगर क्षेत्र लभत्रका र्वलभन्न उमेर समूह तथा जालत र वगिको र्वकास र उत्थानका िालग पहि गनि र

नगरपालिकािाई आवश्र्क सल्िाहा सुझाव र परामशि र्दनका िालग कार्िर्वलि िनाई नगरपालिकािाई
थप आलथिक भार नपने गरी नगरस्तरीर् र्ुवा सलमलत, मर्हिा सलमलत, दलित वगि उत्थान सलमलत,
आर्दवासी जनजालत उत्थान सलमलत, खेिकुद र्वकास सलमलत आर्द गठन गरी र्क्रर्ाशीि िनाइनेछ ।

11. नगर क्षेत्र लभत्रका र्ुवाहरुिाई िागु पदाथि दुव्र्िसनीमा र्स्न नर्दन र्वलभन्न सचेतना मुिक कार्िक्रम

सञ्चािन गररनेछ र दुव्र्िसनमा िागेका र्ुवाहरुिाई उचीत मनोर्वमशि गरे र सामाम्जक कार्िहरुमा अगाडी
िढाउँदै समाजमा स्थार्पत गनि प्रोत्साहन गररने छ र िागु औषि दुवेसनीहरुिाई पुनस्थापना र सामाम्जक
एकीकरर् गनि नगरक्षेत्र लभत्र सुिार केन्िको स्थापना र सञ्चािन गररनेछ ।

12. नगर क्षेत्र लभत्र सञ्चालित आर्ोजनाहरुको सामाम्जक परीक्षर्/साविजलनक परीक्षर् िगार्तका सामाम्जक

उत्तरदार्र्त्वका र्वलिहरुको माध्र्मिाट स्थानीर् तहको र्वकास प्रकृर्ािाई पारदशी तथा उत्तरदार्ी
िनाईनेछ ।

पाना नं 15

13. स्थानीर् र्ोजना तथा र्वकास प्रकृर्ामा समुदार्को सहभालगता अलभिृर्द्ध गनि वडाहरुमा टोि र्वकास सं स्था

गठन, सं चािन र सहर्ोगका कार्ििाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

14. समाजमा भएका र हुन सक्ने र्ववादिाई प्रारम्म्भक चरर्मै समािानका िालग प्रत्र्ेक वडामा रहेका

मेिलमिाप केन्िको सुदृढीकरर् गररनेछ ।

15. नगरक्षेत्रमा रहेका साविजलनक, पलति, ऐिानी जग्गाहरु र ऐलतहालसक तथा िालमिक महत्वका स्थिहरुको

िगत अद्यावलिक गरी सोको सं रक्षर्, सम्िद्धिन र प्रिद्धिनको व्र्वस्था लमिाईने छ ।

16. नगरलभत्रका महत्वपूर् ि सडकहरुमा सोिार सडक िम्त्त तथा मुख्र् चोकहरुमा सीसी क्यामेरा जडान

गररनेछ ।

17. नगरपालिकाको न्र्ार्ीक सलमलत र न्र्ार्ीक कार्ििाई प्रभावकारी िनाउन न्र्ार्ीक सलमलतको क्षमता

र्वकास तथा मेिलमिापकतािहरुिाई तालिम र्दई पररचािन गररनेछ ।

18. न्र्ार्र्क सलमलतमा आउने अलत सं वेदनशीि र्वषर्हरुको छिर्िका िालग वन्द इजिासको व्र्वस्था

गररनेछ ।

19. िजारको सडकमा जथाभावी लनमािर् सामग्री राख्ने, अव्र्वम्स्थत रुपमा र्ुटपाथमा सामान िेच्ने तथा

जथाभावी र्ोहोरमैिा फ्याक्ने एवं िजारिाई अव्र्वम्स्थत िनाउने कार्ििाई लनरुत्सार्हत गनि नगर क्षेत्रका

मुख्र् िजार रहेका स्थानहरुमा सम्िम्न्ित वडा तथा नगरपालिकाको पहिमा टोि र्वकास सं स्था, उद्योग
वाम्र्जर् सं घ, उद्योगी व्र्ापारी िगार्तका सिै सरोकारवािाहरुको छिर्ि र सहमलतिाट आवश्र्कता
अनुसार िजार व्र्वस्थापन सलमलतहरु गठन गरी िजार व्र्वस्थापनको कार्िमा र्क्रर्ाशीि िनाइनेछ ।

20. नेपािको सं र्विान २०७२ को िारा २३२ (१) िमोम्जम प्रदे श सरकार तथा सं घ सरकारसँग समन्वर्,

सहकार्ि र सहअम्स्तत्वका आिारमा सम्िन्ि अगालड िढाइनेछ । साथै अन्तरपालिका समन्वर् तथा
सहकार्ि र म्जल्िा समन्वर् सलमलतसँगको समन्वर् र सहकार्ििाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

21. नगरपालिका

लभत्र सञ्चािन हुने रार्िर् तथा अन्तरार्िर्

गैरसरकारी सं स्थाहरुको कार्िक्रमहरुमा

नगरपालिकािे समन्वर् र सहकार्ि गनेछ र गै.स.स.हरुको कामको लनर्लमत अनुगमन र लनर्मन गररनेछ
।

द. सुशासन तथा सेवा प्रवाह सम्िन्िी नीलतुः

शासन सञ्चािन र जनताको र्वश्वास म्जत्ने मूि आिारको रुपमा रहेको सुशासन प्रवद्धिन र सेवा प्रवाहका िालग
लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. नगर प्रशासनिाई जनताप्रलत उत्तरदार्ी र सेवामूिक तथा स्वच्छ, पररर्ाममूखी, जवार्दे ही र पारदशी

िनाई साविजलनक सेवा प्रवाह र र्वकास प्रकृर्ािाई प्रभावकारी िनाउँदै िलगनेछ ।

ु ाई, वार्षिक
2. नगरपालिकाको सेवा प्रवाह र र्वकास लनमािर् सम्िन्िमा चौमालसक रुपमा साविजलनक सुनव
कार्िक्रम तथा िजेटको वार्षिक प्रगलत समीक्षा गने िगार्तका कार्ििाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

3. जनगुनासो व्र्वस्थापनिाई प्राथलमकता र्दनइनेछ ।
4. स्थानीर्

तहको सं स्थागत क्षमता स्वमूल्र्ांकन कार्िर्वलि(LISA)

को मूल्र्ांकनमा राम्रा दे म्खएका

सुचकहरुिाई लनरन्तरता र्दँदै सुिार गनुप
ि ने सुचकहरुको सुिार सर्हत लनरन्तरता र्दइनेछ ।

5. जनप्रलतलनलि, नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्मा कार्िरत कमिचारीहरुको दक्षता र क्षमता

अलभवृर्द्धका िालग समर् सापेक्षरुपमा तालिम र अविोकन भ्रमर्को व्र्स्था लमिाइने छ ।

6. सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी िनाउन म्जम्मेवार कमिचारी–कमिचारी िीच तथा कमिचारी र पदालिकारी िीच

कार्िसम्पादन करार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

7. नगर लभत्र रहेका सवै सुरक्षा लनकार्हरुिाई च ुस्त दुरुस्त राखी नगरवासीिाई सुरक्षाको अनुभलू त

र्दिाउनका िालग सुरक्षा लनकार्हरुसँग सहर्ोग र समन्वर् गररनेछ ।
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8. नगर प्रहरीिाई क्षमता र्वकास सर्हत थप सुदृढ गरी प्रभावकारी पररचािन गररनेछ ।
9. िजार अनुगमन र लनर्मनिाई प्रभावकारी िनाइनेछ ।

10. भूलमर्हन दलित, भूलमर्हन सुकुम्िासी र अव्र्वम्स्थत िसोिासीको समस्र्ा व्र्वस्थापनका िालग स्थानीर् भूलम

सेवा केन्िको कार्ििाई लतव्रता र्दइ जग्गा नापजाँच र िािपुजाि र्वतरर्को कार्ि सञ्चािन गररनेछ ।

11. कमिचारीिाई सक्षम, प्रलतस्पलिि, म्जम्मेवार, कतिव्र्नर्ष्ठ र उत्तरदार्ी िनाई आचारर्मा सकरात्मक पररवतिन

ल्र्ाउन कमिचारीको क्षमता र्वकासका साथै दण्ड, पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ ।

12. नगरपालिकाको कार्ाििर्िाट सेवा प्राप्त गनि अशि, वृद्धवृद्धा, र्वपन्न नगरवासी तथा भौगोलिक र्वकटता

जस्ता र्वर्वि कारर्िाट कर्ठनाई भोलगरहेका सेवाग्राहीहरुिाई प्राथलमकताका साथ सेवा प्रवाह गररनेछ ।

13. र्स नगरपालिकाका मातहातमा रहेका सम्पुर् ि कार्ाििर्का कमिचारीहरुको हाम्जरीको िालग र्वद्युतीर्

हाम्जर र नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवनमा सीसी क्यामेराको व्र्वस्था गररनेछ ।

ि. र्वत्तीर् सुशासन सम्िन्िी नीलतुः

र्वलनर्ोजन कुशिता, सञ्चािन दक्षता र र्वत्तीर् सुशासनको प्रभावकारी व्र्वस्थिाट स्थानीर् सरकारिाई
गलतम्शि िनाउन लनम्न नीलतहरु लिइनेछुः

1. साविजलनक आर्-व्र्र् र खररदिाई प्रभावकारी, व्र्वम्स्थत र पादशी िनाउँदै िलगनेछ ।

2. आन्तररक लनर्न्त्रर् र िे खा परीक्षर्िाई र्वश्वसनीर् एवं प्रभावकारी िनाउँदै िलगनेछ ।

3. पेश्की र वेरुजुिाई लनरुत्सार्हत गदै भएको पेश्की िेरुजु र्छौटिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी िढाइनेछ

।

4. र्वकास आर्ोजनाहरुको ठे क्का पट्टा समर्मै शुरुवात गररने छ ।

5. र्वत्तीर् अनुशासन कार्म गनि लमतव्र्र्र्ता र गुर्स्तरिाई उच्च प्राथलमकता र्दँदै र्वत्तीर् जोम्खम

न्र्ूलनकरर्का िालग पहि गररनेछ ।

6. आन्तररक लनर्न्त्रर् प्रर्ािी सम्िन्िी कार्िर्वलिको प्रभावकारी कार्ािन्वर् गररने छ ।
7. नगरपालिकाको

आलथिक

कारोिारहरुको

लनर्लमतता,

लमतव्र्र्र्ता,

कार्िदक्षता,

प्रभावकारीता

तथा

औम्चत्र्तताको आिारमा लनर्लमत रुपमा आन्तररक िे खापरीक्षर् गरी चौमालसक तथा वार्षिक रुपमा
आन्तरीक िे खापररक्षर् प्रलतवेदन पेश गररनेछ ।

न. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्िन्िी नीलतुः

र्वलभन्न प्रकारका र्वपद्को उच्च जोम्खममा रहेको र्स नगरपालिकामा र्वपद् व्र्वस्थापनका िालग लनम्न
नीलतहरु लिइनेछुः

1. नगरस्तरीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सलमलत र वडास्तरीर् र्वपद व्र्वस्थापन सलमलतिाई थप र्क्रर्ाम्शि र

प्रभावकारी िनाइनेछ ।

2. र्वपद्को िालग अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरु खररद तथा भण्डारर् गररने छ ।

3. र्स नगरक्षेत्रमा िाढी, डुवान तथा नदी कटान जस्ता जिजन्र् र्वपदिाट क्षलत न्र्ूनीकरर् गनिका िालग

नदीजन्र् पदाथिको उत्खनन तथा र्वक्रीिाट प्राप्त रकमिाट जोम्खमर्ुि स्थानमा तटिन्ि तथा नदी
लनर्न्त्रर्का कार्िहरु सञ्चािन गररनेछ ।

4. र्वपदको प्रभावकारी र र्ोजनावद्ध व्र्वस्थापनका िालग र्स नगरपालिकाको र्वपद् जोम्खम न्र्ूलनकरर् तथा

जिवार्ु पररवतिन उत्थानम्शि र्ोजनाको पुनराविोकन गरी पूव ि तर्ारी िगार्तका कार्िहरु सञ्चािन
गररनेछ ।

5. र्वपदिाट घरिार र्वहीन नागररकहरुको पुनिािस र स्तरोन्नलतको िालग नगरपालिकािाट गररने आलथिक

सहर्ोगिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
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6. र्वपद् तथा महामारीको समस्र्ािाट िच्नका िालग स्थानीर् सं चारमाध्र्मिाट जनचेतना मुिक र्वषर्हरु

प्रकाशन प्रसारर् गनिको साथै र्स क्षेत्रमा र्क्रर्ाशीि सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरुसँग समन्वर्,
सहकार्ि र साझेदारी अलभवृर्द्ध गररनेछ ।

प. भवन तथा सहरी र्वकास सम्िन्िी नीलतुः

सुरक्षीत तथा व्र्वम्स्थत वस्ती र्वकास र सहरीकरर्का िालग लनम्न नीलत लिइनेछुः

1. नगरको मुख्र् िजार िगार्त अन्र् सम्भार्वत िजार क्षेत्रहरुमा लनमािर् गररने भवनहरुिाई भवन मापदण्ड

अनुरुप लनमािर् गने गराउने कार्ििाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

2. नगरक्षेत्रमा लनमािर् गररने भवनहरुिाई भवन मापदण्ड अनुरुप लनमािर् गरी सोको आिारमा लनमािर् गने

व्र्वस्था गनिको िालग हाि कार्ािन्वर्नमा आएको भवन लनमािर् सम्िन्िी र्वलनर्म, २०७१ (सं शोलित तथा
पररमाम्जित २०७४) को कार्िन्वर्नमा लनरन्तरता र्दइनेछ ।

3. नगरक्षेत्रमा रहेका सडकहरुको मापदण्ड कार्म गने , सडकमा परे का जग्गाको िगत कट्टा गने कार्िको

िालग सम्िम्न्ित लनकार्िाई अनुरोि गररनेछ ।

4. चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा िाग्ने लनर्लमत हाट िजारको उम्चत व्र्वस्थापनका िालग हाट िजार

स्थि लनमािर् र सञ्चािन गररने छ ।

5. नगरपालिकाका मुख्र् मुख्र् िजार क्षेत्रमा रहेका ढिहरुको लनकासको र्थोम्चत व्र्वस्थापन र र्ुटपाथको

लनमािर्िाट िजार सौन्दर्ीकरर् र व्र्वस्थापन गररनेछ ।

र्. आर्आजिन तथा रोजगारी सम्िन्िी नीलतुः

नगर क्षेत्रको समग्र र्वकास र समृर्द्धका िालग नागररकको आर्आजिन तथा रोजगारी महत्वपुर्ि आिार

भएको र अिको हाम्रो कार्िभार नागररकको आलथिक र्वकास र नगरको आलथिक क्राम्न्त नै भएकािे नगर क्षेत्र
लभत्रको आर्आजिन र रोजगारी प्रवद्धिनका िाग लनम्न नीलत लिइनेछ ।

1. गररवी लनवारर्को िालग िघु उद्यम र्वकास कार्िक्रमिाई न.पा.को साझेदारीमा लनरन्तरता र्दईनेछ ।

र्सिाट

नगरपालिकाका र्वपन्न नागररकहरुिाई र्वलभन्न र्कलसमको सीपमुिक तालिम प्रदान गरी िघु

उद्यमी िन्न प्रोत्साहन गदै नागररकको आलथिक अवस्थामा सुिार गदै िलगनेछ ।

ँ ी र क्षमताको पूर्ि उपर्ोग गदै
2. वैदेम्शक रोजगारीिाट र्केकाहरुका व्र्म्िहरुको सीप, ज्ञान, प्रर्वलि, पूज

ँ
उनीहरुिाई स्वदे शमै उद्यमम्शितामा िगाउनका िालग आवश्र्क सीप तथा तालिम एवं र्वत्तीर् पहुच
अलभवृर्द्ध गररनेछ र वैदेम्शक रोजगारीमा जान चाहनेिाई सुरक्षीत वैदेम्शक रोजगारीका िालग आवश्र्क
समन्वर्, पहि र परामशि गररनेछ ।

3. चौदण्डीगढी नगरपालिका लभत्र रोजगारीको क्षेत्र पर्हचान गने,

नक्साङ्कन गने, रोजगारदाताको माग

िमोम्जमको श्रलमक उपिब्ि गराउन सहजीकरर् गने तथा अन्र् रोजगारमूिक सेवा उपिब्ि गराउनका
िालग रोजगार सेवा केन्ििाई थप सुदृढ गररने छ ।

4. नगर क्षेत्र लभत्रका म्शम्क्षत तथा अम्शम्क्षत िेरोजगार व्र्म्िहरुको ज्ञान, सीप,र्ोग्र्ता, अनुभव र िजारको

मागका आिारमा आवश्र्क पने र्वलभन्न र्कलसमका सीपमूिक कार्िक्रम सञ्चािन गरर “सीप लसकौं रोजगार
िनौं” “आफ्नै पौरख आफ्नै गौरि” जस्ता कार्िक्रम सञ्चािन गरर आत्मलनभिर, स्वाभविम्िी िनाउन तर्ि
जोड र्दइने छ ।

5. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चािनका िालग स्थार्पत र सञ्चालित रोजगार सेवा केन्िको प्रभावकारीता

वृर्द्ध गररनेछ ।
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र्वश्व समुदार्िाईनै आक्रान्त िनाई र्वकास र समृर्द्धको प्रर्ासिाई अवरुद्ध पारे को कोरोना माहामारीको

र्पडािाट मुिी पाएसँगै र्वकास र समृर्द्धको प्रर्ास सहज रुपमा अगाडी िढ्ने शुभसं केत दे म्खएको छ ।

ऐलतहालसक स्थानीर् तहको प्रथम लनवािचनिाट लनवािम्चत भई आफ्नो कार्िकािमा र्स नगरको म्शक्षा, स्वास््र्,
खानेपानी, लिजुिी, सडक, लसचाई, कृर्ष, पशुसेवा, सं स्थागत र्वकास िगार्तका िहुआर्लमक र्वकासका आिारहरु

तर्ार गरी र्वकासको गलतिाई अगाडी िढाउन अमूल्र् र्ोगदान पुर्र्ाउनुहन
ु े लनवतिमान नगर प्रमुख श्री खगेन्ि

राईको नेतत्ृ वको स्थानीर् सरकारको सम्पूर्ि पररवारिाई हार्दिक िन्र्वाद र्दँदै स्थानीर् तहको दोस्रो लनवािचनिाट
नगरको समग्र र्वकासको िाँकी कार्िभारिाई हाम्रो काँिमा सुम्म्पनुहन
ु े आम नगरिासी मतदाताहरुको आशा र

अपेक्षािाई पुरा गने प्रलतिद्धता व्र्ि गदिछु र प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रममा अमूल्र् सल्िाह, सुझाव, प्रलतकृर्ा र
पररमाजिनसर्हत स्वीकृत गररर्ोस, स्वीकृत हुने नीलत कार्िक्रम िमोम्जम नगरपालिकाको आर् अनुमानको सीमा लभत्र
रहने गरी नगरस्तरीर् तथा वडा स्तरीर् िजेट िाँडर्ाँड स्वीकृती पिात र्ो नीलत कार्िक्रम र िजेटको प्रभावकारी

कार्ािन्वर्नमा सम्पूर्ि जनप्रलतलनलि, पुवज
ि नप्रलतलनलि, आम जनता, राजनीलतक दि, सं चार क्षेत्र, सम्पूर्ि कमिचारीहरू
तथा सरोकारवािा सिैिाट पूर्ि सहर्ोग पुग्ने र्वश्वास लिएको छु ।

अन्त्र्मा, चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १२ औ ं नगरसभा समारोहमा आफ्नो महत्त्वपूर्ि समर् उपिब्ि

गराई समारोहको गररमा र शोभा िढाई र्दनु भएकोमा प्रमुख अलतलथ, र्वशेष अलतलथ, अलतलथ गर्, नगरसभाका

सम्पूर्ि सदस्र् ज्र्ुहरु, कमिचारी, पत्रकार लमत्रहरु िगार्त सम्पूर्ि उपम्स्थत महानुभावहरुमा हार्दिक आभार र
कृतज्ञता व्र्ि गदिछु । र्हाँहरुको आवश्र्क सल्िाह, सुझाव, खिरदारी र सहर्ोग सदै व रहने र र्ो नगरिाई
ु न
र्वकलसत नगर, समृद्ध नगर िनाउने र्ो महान अलभर्ानमा सिैं सहभागी हुनह
ु ेछ भन्ने र्वश्वास र अपेक्षा लिएकोछु

। र्ो महत्त्वपूर्ि अवसरमा नगरवासी सम्पूर्ि आमािुिा, र्ददीिर्हनी, दाजुभाईहरुमा सुख, शाम्न्त, समृर्द्ध र
उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गदिछु ।

िन्र्वाद,

कािुमान िामा
नगर प्रमुख
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