
 

 

छेडागाड नगरपालिका नगरसभा सञ्चािन कायविध लि, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम 

बिेट तथा कायविक्रम तिजिमा सलमलतको संयवोिक माननीयव नगर उप प्रमखु श्री सररत  िीिे 

नगर सभामा प्रस्ततु गनुि भएको ध लनयवोिन ध दे्ययवक, २०७४ का 

 लसद्धान्त तथा प्राथलमकता 

 

 

 

 

 

 

 

 

छेडागाड नगरपालिका 

नगर कायविपालिकाको कायवािियव 

काकीगाउँ िािरकोट 

६ नं प्रदेश नेपाि 

असार, २०७४ 



 

 

सम्मानीयव अध्यवक्ष महोदयव, 
1. यवस नगरपालिका बाधषिक बिेट यवस गररमामयव ;efdf प्रस्ततु गनुि पज ि बिेटको 

कायवािन् यवनशीिताको प्रत्यवाभजलत ददन,  कायविन् यवनयवोग्यव तथा नति ि   उन्मखु बनाउन यवस 
सभा सक्षम ध लनयवोिन ध दे्ययवक, २०७४ का लसद्धान्त र प्राथलमकता प्रस्ततु गदिछु ।  

2. नेपािको संध िानिे व्यव स्था गरेका नागररकका रािनीलतक तथा नागररक अलिकार, आलथिक 
तथा सामाजिक अलिकार तथा संजियवताको कायविन् यवन पथमा अगाडी बीी नागररकको व्यवापक 
सहभालगतामा यवस नगरपालिकाका पदालिकारीको आगमन पश् ाात िनतामा नयवाँ आकांक्षा 
भरोसा तथा आ श्यवकताहरुको प्रस्फुटनको िालग उपयवकु्त  ातारण लसििना भएको तथा ददगो 
ध कास िक्ष्यव, नेपाििाइ सन २०२२ सम्म अल्प ध कलसत मिुकुबाट ध कासजशि मिुकुमा 
स्तरोजन्त हनुपुने,  ाजणज्यव तथा व्यवापार ए ं प्रशासन व्यव स्थापन क्षेत्रमा प्रादुिभा  भएका 
न ीन मान्यवतािाइ समेत आत्मसात गरी स्थानीयव आ श्यवकता, ध जशष्टता र गन्तव्यविाइ 
सं ोिन गरी समदृ्ध, समनु्त, न्यवायवपजणि छेडागाड र आिलुनक छेडागाड तथा मान ीयव मयवािदा 
सधहत िी न यवापन गरररहेका छेडागाड ासी बनाउन यवो बिेट उन्मखु रहेका माननीयव 
सदस्यवहरुिाइ समक्ष िानकारी गराउँदछु ।  

3. राज्यव संराना तथा संयवन्त्रमा स ै नागररकको सहभालगता भएको महससु गराउन 
समा ेशीकरण, ध श्   समदुायव तथा अन्यव तहसँग प्रलतस्पिाि गनि आलथिक उदारीकरण मान ीयव 
मयवािदा कायवम गनि गरर ी लन ारण, राज्यवको उदभ  तथा उपजस्थलतिाइ साथिक बनाउन 
सामाजिक न्यवायव, ध तरण न्यवायव समेतको सलुनजश् ातता गनि प्रथमत प्राकृलतक तथा अन्यव 
सा ििलनक स्रोतको दीगो तथा कुशि व्यव स्थापन, समानता र समता र प्रलतस्पिािको प्रबद्धिन 
गनि मधहिा सशजक्तकरण तथा िैलगक न्यवायवको ध कास,  तिमान भध ष्यवका पसु्ता  ीा 
समन्यवायव कायवम गनि दीगो ध कास र  ाता रण संरक्षण िनिाती दलित तथा आलथिक तथा 
सामाजिक रुपमा धपछलडएका ध जशधष्टकृत  गिको उत्थान तथा शजक्त, स्रोत र अ सरमा 
साझेदारी र  डाहरु  ीाको क्षेत्रीयव सन्तिुन ए ं समन्यवायवको प्राजत तमा बिेट केजन्ित तथ्यव 
सम्मालनत सभा समक्ष राख् न ााहान्छु । 

सम्मानीयव अध्यवक्ष महोदयव  
4. यवस नगरपालिकामा समा ेश साध कका गाउँ ध कास सलमलतहरु तथा हािका  डाहरु ए ं 

समग्र नगरपालिकाको आन्तररक स्रोतको परराािन उत्साहप्रद हनु नसकेको अ स्थामा 



 

 

नगरपालिकािाइ आलथिक ध कास, पज ाििार ध कास तथा मान  ध कास सजााङकमा देजखने 
गरी सकरात्मक परर तिन गनुि अ सर र ानुौती द ैुको देखापरेको छ ।  

बिेटका लसद्धान्त 
िनताको सा िभौलमकता र समधृद्ध, समनु् नलत तथा आत्मलनभिरता उन्मखुता 

-क_ प्रालित कानजनको अलिनमा रही िनताको सा िभौलमकताको व्यव हाररक अनभुजलत ददिाउन 
नगरपालिका प्रत्येवक कानजन नीलत र लनणियव लनमािणमा पदालिकारीहरुको भजलमका रहनेछ । 
मान  ध कास, आलथिक तथा सामाजिक ध कास र भौलतक पज ाििार ध कास नगरपालिकाको 
िोषणासँग सरुु गरी नगरपालिकािाई समदृ्ध समनु् नत र आत्मलनभिर बनाउन यवो बिेटको 
भजलमका रहनेछ ।  

काननुी, नीलतगत र संस्थागत ए  मान  संसा धनको आिार लनमािण   
-ख_ संि तथा प्रदेशको काननुसँग तादाम्यवता कायवम हनुे गरी नगरपालिकािाइ आ श्यवक पने 
काननु, नीलत लनमािण, ;j}  डा तथा नगरपालिकाको कायवािियव व्यव स्थापन िगायवतका 
संस्थागत तथा िनशजक्त पजलति तथा क्षमता ध कास गरी आिारभजत संराना तयवार गररनेछ ।  

गरर ी न्यवनुीकरण तथा सामाजिक न्यवायव  
-ग_ नगरपालिकामा उत्पादन तथा उत्पादकत्  ए ं आन्तररक स्रोतको अपेजक्षत परराािनमा 
कुशिता तथा स्रोतको न्यवायवोजात ध तरण, राज्यवको मजि प्र ाहमा समाधहत नहनु कदिनाइ 
भोगी रहेका  गििाइ िाइ ध शेष समतामजिक नीलत अ िम् न गरर ी न्यवनुीकरण तथा 
सामाजिक न्यवायवको प्र द्धिन गने बिेटको िक्ष्यव रहेको छ ।  

भौलतक तथा सामाजिक पज ाििारको लनमािण तथा गणुस्तर प्र द्धिन  
-ि_ सडक, जशक्षा, स् ास्थ्यव, खानेपानी,  ध द्यतु / संाार िगायवतका भौलतक लनमािणिाइ िोड 
दददै गणुस्तर कायवम गररनेछ ।  
सरकारी लनकायवको संस्थागत स िीकरण तथा  डा कायवािियवको भजलमका  धृद्ध तथा सशुासन 

प्रबद्धिन तथा ध द्यतुीयव शासन अ िम् न  
-ङ_ नगरपालिकामा रहेका सरकारी लनकायवहरुिाइ पयवाित त स्रोत सािन तथा सधु िा सम्पन् न 
भौलतक पज ाििार ए ं मान  संशािन र यवथोजात भजलमका प्रदान गर स ि र उत्तरदायवी 
बनाइनेछ । साथै शासकीयव प्रणािीमा सजाना प्रध लि मैत्री र आिलुनक ध द्यतुीयव शासनको 
अभ्यवास गररनेछ । शासनिाइ पारदशी ि ाफदेही सहभालगतामजि र उत्तरदायवी  नाइ 
सशुासन कायवम गररनेछ ।  



 

 

ध पद् व्यव स्थापन पज ि तयवारी  
-ा_ नगरपालिकामा आइपनिसक्ने स ै धकलसमका प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक ध पद्हरुको 
व्यव स्थापन गनि आ श्यवक सम्पजणि तयवारी गनि बिेट केजन्ित रहनेछ ।  

ध लनयवोिन ध धेयकका प्राथलमकताहरु  
-क_ यवातायवात क्षते्रको ध कासः नगरपालिकाका स ै  डाहरुिाइ िोडने गरी ाक्रपथ लनमािण 
गने िोषणा भइसकेको सन्दभिमा यवस बिेटिे त्यवसिाइ मजतिरुप ददने कामको प्रारम्भ गररनेछ 
। स्थानीयव सडक, कृधष सडक, ग्रामीण सडक, िोरेटो, पिु, झोिङुगे पिु िगायवतका सडक 
लनमािण ए ं ममित तथा नगरमा सञ ाालित यवातायवातिाइ व्यव जस्थत  नाइ नागररकिाइ 
अलिकारको प्रत्यवाभजत गररनेछ ।  
-ख_ कृधषको उत्पादन तथा उत्पादकत्  बधृद्ध तथा गरर ी न्यवनुीकरणः 
भज उपयवोग नीलतको कायविन् यवन, कृधषको व्यव सायवीकरण आिलुनकीकरण, ध ध लिकरण, लसंजात 
भजलमको ध स्तार, कृधष प्रध लि, सामाग्रीहरुको आिलुनकीकरण, कृधष  िार व्यव स्थापन, पश ु
तथा पंक्षी पािनिाइ व्यव सायवीकरण गरी कृधष क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्   धृद्ध 
आम्दानी तथा आयव  धृद्ध गरी गरर ी तथा स् रोिगारमा  ीोत्तरी गररनेछ ।  
-ग_ सामाजिक ध कासः जशक्षा, स् ास्थ्यव खानेपानी, सरसफ ई संाार िगायवतका सामाजिक 
पज ाििारको ध कास, समा ेशीकरण, सामाजिक न्यवायव र समता प्र द्धिन गनि ध द्याियव तथा 
स् ास्थ्यविाइ स्रोतसािन सम्पन् न बनाइनेछ ।  
-ि_ ऊिाि ध कासः केन्िीयव प्रसारण िाइन ध स्तार तथा िि ुििध द्यतुको उत्पादन तथा 
ममित ए ं  ैकजल्पक उिािको प्र द्धिन माफि त नगरमा आ श्यवक उिािको व्यव स्था गररनेछ । 

-ङ_ साझेदारी ध कासः सम्रग नगरको ध कासमा संि प्रदेश स्थानीयव तह लनजि क्षेत्र गैर 
सरकारी क्षेत्र सामदुाधयवक संस्था िगायवतको यवोगदान रहेने  ातारण लसििना गनि नमजना 
आयवोिनाहरु छनौट गरी संाािन गररनेछ ।  
सम्मानीयव अध्यवक्ष महोदयव, 
अन्त्यवमा सम्पजणि नगर ासी दािभुाई दददद बधहनी, राष्ट्रसे क कमिाारीहरु, राधष्ट्रयव तथा 
अन्तराधष्ट्रयव गैर सरकारी संस्थाहरुका प्रलतलनिहरु िाई हाददिक िन्यव ाद ज्ञापन गदिछु । 


