छे डागाड नगरपालिका नगरसभाको बैठकमा माननीय नगर प्रमख श्री िाि
बहादरु महताराज्यू द्धारा प्रस्ततु
आलथिक वर्ि २०७४÷७५ को
छे डागाड नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम

छे डागाड नगरपालिका
नगर कायिपालिकाको कायाििय
काकीगाउँ , जाजरकोट
२९ असार २०७४

1.

साविभौम जनताका प्रलतलनलदद्धारा सवलवदान सभा मा्ि त जारी गररएको नेपािको सवलवदान दारा ५६ -१_
बमोलजम सवघीय िोकतालरिक गणतरि नेपािको मि
ू सवरचना सवघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने
तथा उपदारा २ बमोलजम नेपािको राज्यशलिको प्रयोग सघव , प्रदेश र स्थानीय तहिे नेपािको सलव वदान
तथा प्रचलित काननू बमोलजम गने साथै दारा ५७ उपदारा १ बमोलजम नेपािको सवलवदानको अनसु चू ीहरुमा
लनलहत अलदकार सवलवदान तथा सवघीय काननू वमोलजम प्रयोग हुने सववदै ालनक ्यवस्था भए बमोलजम नेपाि
सरकार मलरिपररर्दको लमलत २०७३।११।०९ लनणिय अनसु ार लमलत २०७३।११।२७ गते नेपाि राजपिमा
सचू ना प्रकालशत गरी यो छे डागाड नगरपालिका घोर्णा भएको पलहिो वर्िमा यस गररमामय सभामा
नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७४।७५ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा मिाइ अत्यरत खसु ी
िागेको छ । यस अवसरमा म नेपािको सवघीय िोकतालरिक गणतरिका िालग पटक पटक गदआ आएको
ऐलतहालसक जन आरदोिन, सशस्ि सवघर्ि , त्याग र बलिदानको गौरवपणू ि इलतहासिाइ स्मरण एवव प्राणको
आहुती लदनु हुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरु तथा सम्पणू ि नगरवासी प्रलत सम्मान ्यि गदिछु ।

2.

छे डागाड नगरपालिका नेपािको स्वतरिता, साविभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वादीनता जनताको
साविभौलमकता, नेपािको सवलवदान तथा प्रचलित नेपाि काननू , जनताको प्रलतस्पदाित्मक बहुदिीय
िोकतालरिक शासन प्रणािी, नागररक स्वतरिता, मौलिक अलदकार, मानव अलदकार, बालिग मतालदकार,
िैंलगक समानता, समानपु ालतक समावेशीकरण, सहभालगता र सामालजक रयायको माध्यमबाट रालरिय
जीवनका सवै क्षेिमा रयायपूणि ्यवस्था कायम गदआ िोककल्याणकारी राज्य ्यवस्था स्थापना गने, सवघ,
प्रदेश र स्थानीय तह वीच सहकाररता, सह अलस्तत्व र समरवयको लसद्धारतको अविम्वन, आवलदक
लनवािचन, पणू ि प्रेस स्वतरिता तथा स्वतरि, लनरपक्ष र सक्षम रयायपालिका र काननू ी राज्यको अवदारणा
िोकतालरिक मल्ू य मारयता तथा लदगो लवकास, समृलद्ध र सश
ु ासनयि
ु छे डागाड नगरपालिकाको आकाक्ष
व ा
परू ा गने प्रलतवद्धता ्यि गदिछु ।

3.

नेपािको सलव वदान सघव ीयताको कायािरवयन मतू ि रुप कररव परर वर्िदले ख जनप्रलतलनलद लवलहन रहेका स्थानीय
लनकाय अनभु व भोगेका नगरवासीिे सवलवदानद्धारा अलदकार प्रद्धत स्थानीय तह अरतरगत यो नगरपालिका
घोर्णा भइ नगर कायिपालिका नगर सभा र रयालयक सलमलत समेत गठन भएको सरदभिमा पदालदकारीिाइ
लवजयी गराउनु हुने आदरणीय नगरवासी आमाववु ा, दाजभु ाइ लददी वलहनी तथा सम्पणू ि रारि सेवकहरुमा
हालदिक आभार ्यि गदिछु ।

4.

नगरपालिकामा सामालजक तथा मानवीय लवकासको साथै पवू ािदार लवकासिाइ पलहिो प्राथलमक रालख
नगरसभाको लनवािचन भए पलछ पदालदकारीहरुको पदवहािी समारोह सभामा नै नगरमा आदलु नक सचू ना

तथा सवचार प्रणािीमा आवद्ध गने, नगरका सवै वडाहरु समालहत हुने गरी चक्रपथ लनमािण गने तथा
सामालजक सरु क्षा भत्ता िाभग्राहीहरुको पहुचँ मा पर्ु याउने घोर्णा गरी नगरपालिका कायािियमा इरटर सेवा
उपिब्द गराइएको, नेपाि टेलिकम क्षेिीय लनदेशनािय नेपािगजव सँग समरवय भइरहेको, त्यसैगरी
कायाििय ्यवस्थापन जोड लदनु पने हुदँ ाहुदै कररव साढे आठ िाखको िागत वयिडाँडी ्ुपरु ठाना कृ लर्
सडकखण्ड लनमािण गररएको तथा सामालजक सरु क्षा लवतरणिाइ आदलु नक सचू ना प्रलवलद समेत प्रयोग गरी
अझ वस्तु लनष्ट बनाइनेछ जसको प्रभाव यही आलथिक वर्िको ते्ो लकस्ता लवतरणबाट देलखने छ । त्यसै गरी
कररव आदा दजिन लवशेर्ज्ञ लचलकत्सक सलहतको स्वास््य लशलवर स्ितापवू क
ि सच
व ािन हुदाँ सरतोर् गनि
सक्ने अवस्था लसजिना भएको छ ।
5.

लनवािचनको लवचबाट नै सवै वडा कायािियहरु आदारभतू मेशीनरी, ्लनिचर तथा स्टेश्नरी सामान एवव अरय
्यवस्थापकीय सामाग्री ्यवस्था गरी २०७४ जेठ १७ गते देलख नै लनवािलचत प्रलतलनलदहरुिे काम सरुु गरी
नागररकको नलजकबाट सेवा प्राप्त गने हकको प्रत्याभलू त हुने अवस्था लसजिना गनि सवै वडा कायािियहरु
उदघाटन भइसके का छन् ।

6.

सवै भरदा पलहिे नगरमा मानवीय मयािदा कायम गरे र प्रत्येक नगरवासी महानभु ावहरुिे सम्मानपवू क
ि बाँच्न
पाउने वातावरण बनाउन नगरपालिका सदैव प्रलतवद्ध रहेको उदघोर् गदिछ । साथै नागररक स्वतरिताको
प्रत्याभतू लदिाउन सववदै ालनक तथा काननु ी अलदकारको लसमा लभि रही आवश्यक वातावरण तयार गनि
अगाडी बढ्नेछ ।

7.

सबै दमि सम्प्रदायको समान सम्माजनक जीवन वातावरण लसजिनामा भलू मका खेलिनेछ ऐलतहालसक सम्पदा
मठ मलरदर, पाटी पौवा, देवि आदी सरव क्षण प्रवद्धिन गरर नगरको पलहचान र आय सँग सम्बद्ध गररनेछ ।

8.

सामालजक लवलदवताको प्रभावकारी ्यवस्थापन गररनेछ त्यसका िालग काननु बमोलजम सकरात्मक लवभेद
नीलत समेत अलततयार गररनेछ । कुनै पलन प्रकारको भेदभाव र लवभेद शोर्ण कुप्रथा र लवकृ लतिाइ दलण्डत र
लनरुत्साहन गररनेछ । नगरिाइ छुवाछुत मि
ु वनाउने मध्यकािीन िक्ष्य रहेको छ ।

9.

रयालयक सलमलतिे सवलवदान प्रद्धत रयालयक अलदकारको भरपरु कायिरवयन गरी रयायिाइ स्वतरि सक्षम
लनरपक्ष र लछटो छररतो र भरपदो बनाइ नागररकको रयाय सम्बरदी हकको सलव वदान र काननू को अलदनमा रही
प्रत्याभलू त लदिाइनेछ ।

10. नागररकको सञ्चारको हकको प्रत्याभलू त गनि नगरमा छापा,

अनिाइन लमलडयाको प्रबद्धिन गररनेछ र ए् एम
रे लडयो स्थापन गनि प्रोत्साहन गनि आवश्यक समरवय गररनेछ, सवचार क्षेिको लवकासिाइ प्राथलमकतामा
रालखनेछ र काननु प्रलतकुि नहुने गरी लजल्िामा काननू ी हैलसयत प्राप्त सवचार माध्यमिाइ सवै माध्यमबाट
प्रोत्साहन गररनेछ ।

11.

नगरको आवश्यकता तथा प्राथलमता प्राप्त आयोजनाहरुको छनौट गरर दीघिकािीन योजना तथा
प्रभावकारी तथा जवा्देही कायािरवयन तथा अनगु मन सवयरिको ्यवस्था गररनेछ ।

12. साविजलनक,

लनजी, सहकारी तथा सामदु ालयक क्षेिको सहकायि नगरमा आलथिक लवकास कायिक्रम अगाडी
बढाइनेछ, औद्योलगकीकरणिाइ प्राथलमकता लददै िगानीको वातावरण लसजिना गररनेछ र नगरिाइ सुखते
दैिेख र जम्ु िा लजल्िासँग ्यापरिाइ सहजीकरण गररनेछ र स्थानीय वजार ्यवस्थापनिाइ प्रभावकारर
वनाइ राज्यको जनतामा अनुभलू त लदिाइनेछ । तर कािो बजारी, एकालदकार, लसलरडके ट तथा काटेलिङग
िगायतका उपभोिा अलदकार लवपररत कायििाइ पणू ि रुपमा लनयरिण गररनेछ साथै राजस्व तथा कर
प्रशासनिाइ सदु ार गरी राजस्वको दयरा वढाइ आरतररक आम्दानी वृलद्ध गररनेछ । चािु खचि लनयरि गररनेछ र
पँजु ीगत खचि शतप्रलतशत पर्ु याइनेछ र खचिको क्षमता वढाइनेछ र खचििाइ उत्पादनमि
ू क तथा पारदशी
बनाइनेछ । और्दी पसिहरु प्रभावकारी लनयमन गररनेछ ।

13. साविजलनक

खररद प्रणािीिाइ प्रलतस्पलदि पारदशी र गणु स्तरीय बनाउने तथा खररद प्रशासनको क्षमता

बढाइनेछ ।
14. नगरपालिका राजनीलतक पदालदकारी तथा प्रशासलनक जनशलिको क्षमता अलभवृलद्ध गररनेछ ।
15. कृ लर्

क्षेिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अलभवृलद्ध मा्ि त कृ लर्मा आत्मलनभर नगर बनाउने दृलष्टकोण रालख
वडाका लवलभरन क्षेििाइ पके ट क्षेि घोर्णा कायििाइ अलभयानको रुपमा अगाडी बढाइनेछ र लनवािहमख
ु ी कृ लर्
प्रणािीिाइ ्यवसालयक कृ लर् प्रणािीमा रुपारतरण गने कायि अगाडी बढाइ जनताको खाद्य तथा पोर्ण सरु क्षा
र खाद्य सप्रव भतु ाको प्रत्याभतू को िालग आवश्यक ्यवस्था गरी खाद्य सम्बरदी अलदकार सरु लक्षत गने कायििाइ
प्राथलमकता लदइनेछ । कृ लर्िाइ यालरिकरण लवलवलदकरण प्रलतस्पदी बनाउन उरनत लवउ वीजन कृ लर् लशक्षा
तालिम अनसु रदान प्रलवलद ्ोत कृ लर् उद्योगको प्रवद्धिन र जनशलि ्यवस्थापन गररनेछ । वैज्ञालनक बस्ती
लवकास तथा भू उपयोग नीलतको प्रभावकारी कायािरवयको माध्यमबाट कृ लर् भलू मको खण्डीकरण रोलकनेछ
कृ लर् पेशािाइ आकर्िक तथा मयािलदत बनाइनेछ । कृ र्क प्रोत्साहन तथा सम्मान कायिक्रम रोलकनेछ कृ लर्िाइ
जिवायु पररवतिन अनक
ु ु िन कायिक्रमसँग समेत आवद्ध गररनेछ । नश्ल सदु ार बालि तथा पशु लवमा ्ि्ुि
तथा तरकारी खेतीमा जोड लदइनेछ । कृ लर्मा प्रकोप तथा पशमु ा प्रकोप देखा परे लनयरिण गररनेछ । अनपु लस्थत
भू स्वालमत्व र जग्गा बाँझो रातने प्रवृलतिाइ लनरुत्सालहत गररनेछ ।
16. नगरका सम्पण
ू ि काम कारवाही िोकतालरिक पद्धलत अनरुु प खि
ु ा र पारदशी बनाइ नागररक प्रलत जवा्देही र
लजम्मेवार बनाउन नगरपालिकामा रहेको साविजलनक महत्वको सचू नामा नगरवासीको पहुि
ँ ाइ सरि र सहज
बनाउन र नगरपालिका र नागररकका लहतमा प्रलतकुि असर पाने सववदे नशीि सचू नाको सवरक्षण गररनेछ तथा
नागररकको ससु लू चत हुने हकिाइ प्रचलित र सरव क्षण गररनेछ ।

17. लसवलचत

क्षेि लवस्तार गरर कृ लर् योग्य भलू ममा लसवचाइ सेवा उपिब्द गराउन आवश्यक ्यवस्था गररनेछ साथै
नहर प्रणािीको सदु ार पनु लनमािण तथा ममितमा जोड लदइनेछ ।

18. लदगो लवकासका सवै िक्ष्य अरतर सम्बलरदत नीलतको रुपमा
19. Sustainable

ENERGY FOR ALL को Global Agenda िाइ मतू िरुप लदन ACCESS,
EFFICIENCY नगरमा नमनू ा िघु जिलवद्यतु आयोजना सवचािन गररनेछ र चािु आयोजनािाइ तत्काि
सच
व ािन गनि आवश्यक ्ोत ्यवस्था गररनेछ । साथै के ररीय प्रसारण िाइनमा नगरका सवै वडािाइ तीन
वर्िमा आवद्ध गररनेछ ।

20. नवीकरणीय तथा वैकलल्पक उजािमा जोड लदइनेछ ।
21. लवकास ्यवस्थापन गदाि जन सहभालगतािाइ पलहिो प्राथलमकता लदइनेछ ।
22. आवश्यक

काननू बने पश्चात नगरपालिकाको आवलदक योजना तयारी गररनेछ । त्यसैगरी यातायात तथा
सडक गरुु योजना बनाइनेछ ।

23. नगर स्तरीय खेिकुद मैदानहरु लनमािण गररनेछ ।
24. नगर भएर बग्ने नदीहरु ब्यवस्थापन एवव तट बरद गररनेछ ।
25. नगरपालिकािाइ

क्रमश वातावरण मैिी Green City नगरपालिका घोर्णा गनि नमनू ाका रुपमा यो वर्ि
के ही वडािाइ बातावरणमैिी वडा घोर्ण गररनेछ । बन अलतक्रमण पणू ि रुपमा लनर्ेद गररनेछ जैलवक लवलवदता
तथा पशपु क्षी तथा जडवटु ीको सवरक्षण गररनेछ तथा वनको वैज्ञालनक ्यवस्थापन गररनेछ । सरकारी,
साविजलनक, ऐिानी,पलति जग्गा सवरक्षण गरी खालि जलमन तथा राजमागिको दाँयावाँया, सरकारी कायाििय
पररसर वाढी पलहरोको दृलष्टिे जोलखमपणू ि स्थानमा जनसहभालगतामा वृक्षारोपणिाइ अलभयानका रुपमा
सवचािन गररनेछ । नगरपालिकाको कम्तीमा एउटा उच्च शहीकरण भएको स्थान ल्याण्ड ल्ल्ड साइटको
्यवस्था गररनेछ । लचलकत्सा जरय ्ोहोर उत्सजिन र ्यवस्थापनमा कडाइ गररनेछ । ्ोहरको उत्पादनमा
रयनु ीकरण पृथकीकरण, पनु चक्रण र पनु प्रयोग गररनेछ र नदीमा ्ोहोर लमसाउने कायििाय दलण्डत गररनेछ ।
समलष्टमा ्ोहर प्रलत Zero tolerance नीलत अविम्वन गररनेछ । नगरपालिकामा बनभोज तथा मनोरञ्जन
स्थिहरु लनमािण गररनेछ ।
26. नगरपालिकामा यातायात क्षेििाइ ्यवलस्थत गररनेछ । नेपािको सवलवदान, स्थानीय तहको अलदकार तथा
कायि लवस्तृतीकरण एवव अरय प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम साविजलनक तथा भाडाका सवारी सादनको
भाडा लनदािरण सम्बरदी अलदकारको प्रयोग गरी उपभोिा अलदकारको प्रत्याभलू त तथा यातायात क्षेििाइ
उत्तरदायी, सेवामि
ू क र मयािलदत बनाइने । कृ लर् सडक, ग्रामीण सडक, घोरे टो वाटो तथा झोिङु गे पि
ु लनमािण
कायििाइ जोड लदइनेछ ।
27. सश
ु ासनिाइ नगरपालिकाको शासकीय ्यवस्थाको मागिदशिनको रुपमा लिइनेछ ।

28. नागररकको

लशक्षा सम्बरदी हक कायािरवयनको क्रममा आदारभतू तथा माध्यालमक लशक्षािाइ रालरिय तथा
अरतरालरिय बजारमा प्रलतस्पदाि गनि सक्ने सक्षम नागररक तयारी गरी नगरपालिकाको आत्मलनभिरता, समृलद्ध र
समरु नलत अलभवृलद्धमा योगदान पर्ु याउन सक्ने तल्ु याउने सम्बरदमा आवश्यक सवस्थागत, नीलतगत तथा
मानवीय सवशादनको प्रबरदमा जोड लदइरछ । उच्च लशक्षामा लवलशष्टीकृ त समहू िाइ लनशल्ु क तथा छािवृलत
अवसर उपिब्द गराइनेछ । मातृ भार्ामा लशक्षा प्रालप्तमा सहजीकरण गररनेछ र समदु ायको भार्ा लिलप
सवस्कृ लत सभ्यता र सम्पदाको सवरक्षण र सववदिन गररनेछ । नगरपालिकामा नमनू ा लवद्यािय घोर्णा कायिक्रमिाइ
अलभयानको रुपमा सचव ािन गररनेछ ।
29. यव
ु ाहरुिाइ रोजगारी तथा स्वरोजगारी लसजिना गनि नगरपालिका यस आलथिक वर्िमा िोक सेवा पाठ्यक्रम
सम्बरदी कररव मलहने कक्षा लवशेर्ज्ञ समेतको सहजीकरणमा सवचािन गररनेछ । साथै लवद्यतु ीय िगायत अरय
छोटो समयका ्यवसालयक तालिम सवचािन तथा कृ लर् तथा पशपु ािनमा आम्दानी वृलद्ध गरी स्वरोजगार
सृजना गररनेछ ।
30. नगरपालिकामा स्थापना भएका तथा स्थापना हुने स्वास््य सवस्थािाइ भवन, अरय लचलकत्साजरय सामाग्रीहरु
सवारी सादनहरु मानवीय क्षमता अलभवृलद्धका पयािप्त अवसर लसजिना गररनेछ । आवश्यकता अनसु ार गनि
सलकने लमल्ने स्वास््य लशलवरहरु सवचािन गररनेछ । नगरपालिकािे नागररकको सेवाको िालग आफ्नै
एम्बि
ु ेरस सवचािन गनेछ । सरु लक्षत मातृत्व, बाि स्वास््य प्रजनन स्वास््य तथा मलहिाको प्रजनन अलदकार
महामारी लनयरिण, नसने रोग रोकथाम यौन रोग लनयरिण जस्ता लवर्यिाइ प्राथलमकता लदइनेछ। तोलकएको
घातक रोगहरुको उपचारमा प्रचलित काननू मा भएको ्यवस्था तत्काि कायािरवयन गररनेछ ।
31. दइु

वर्ि लभि नगरपालिको सवै वडािाइ पणू ि सरस्ाइ युि र स्वच्छ खानेपानीको सलु वदा पयु ािइनेछ । कुनै
पलन लवद्यािय खानेपानीको पहुचँ बालहर रहनेछैनन् ।

32. नगरपालिकामा

प्रत्येक बािवालिकािाइ पहुचँ योग्य समान र गणु स्तरीय लशक्षाको िालग आवश्यक प्रवरद
गररनेछ । बाि लववाह बाि श्रम बािबालिका लवरुद्धको अपराद लवरुद्ध मानव वेचलवखन लवरुद्ध अलभयान
सच
ू क कायिक्रम सवचािन गररनेछ ।
व ािन गररनेछ । बािबालिका जोलखम पणू ि काममा निगाउन जनचेतनामि
वािमैिी नगर घोर्णा गनि आवश्यक ्यवस्था गररनेछ ।

33. सामालजक

सरु क्षा पाउन सक्ने तर पहँचमा आउन नसके का जेष्ठ नागररकिाइ लवशेर् कायिक्रम सवचािन गरर
अलनवायि रुपमा सलु वदा लिन सक्ने वातावरण लसजिना गररनेछ ।

34. िोककल्याणकारी

राज्यमा सामालजक रयायको ्यवहाररक अनभु लू त लदिाउन प्रचलित काननू बमोलजम यस
स्थानीय तहका सवै क्षेिमा समावेशीकरणका लसद्धारतिाइ अविम्वन गररनेछ । नगर क्षेिमा लवपरन तथा
िोपोरमख
ु समदु ायका नागररकको सवरक्षण उत्थान सशलिकरण र लवकासका िालग लशक्षा स्वास््य लवशेर्
अवसर तथा िाभ पाउने अवस्था लसजिना गररनेछ ।

35. नगरपालिकाको

कर प्रशासनमा ्यापक सदु ार गररनेछ करको दायरा बढाइनेछ ्ोत पररचािनिाइ लदगो
भरपदो नगरपालिकािाइ आत्मलनभिर समृद्ध र लदगो लवकास यि
ु र समरु नत वनाइनेछ ।

36. एक वर्ि लभि नगरपालिकामा सम्पलत कर िागू गररनेछ ।
37. सवघीय तथा प्रदेश काननू जारी भए पश्चात तोलकए बमोलजम तत्काि नगरपालिका सेवाको गठन गरी सवचािन

र ्यवस्थापन गररनेछ ।
38. VITAL REGISTRATION िाइ शासकीय प्रवरद, सेवा प्रवाह तथा योजना ्यवस्थापनमा मटु ु को
रुपमा भलू मका प्रदान गररनेछ र प्रलवलद मैिी अध्यावलदक र उत्तरदायी बनाइनेछ । लवद्यतु ीय सरकारिाइ
्यवहाररक रुप लददै अलभिेख प्रणािीिाइ वैज्ञालनक तथा ्यवलस्थत बनाइनेछ ।
39. सहकारी

सस्व थािाइ लनयमन तथा सहजीकरण दवु ै अस्ि प्रयोग गरी रालरिय अथितरिको एक खम्बा भएको
स्थानीय तहमा अनभु लू त लदिाइनेछ ।

40. अपराद रोकथाम तथा अनस
ु रदानमा सहयोग पयु ािइनेछ ।

नगरपालिका क्षेिमा रहेका प्रहरी इकाइिाइ सम्भव

भए सम्म ्ोत सादन सम्परन बनाइनेछ ।
41. लवश्व

पररवेशिाइ प्रचलित काननू प्रलतकूि नहुने गरी लवश्व्यापी प्रशसान तथा ्यवस्थापन एवव ्यापार
क्षेिका नवीनतम अवदारणािाइ नगरको लवकासमा आत्मसात गररनेछ ।

42. नगर प्रहरी सेवा सञ्चािन सम्बरदी आवश्यक काननी ्यवस्था गरी यथाशीर गठन तथा सवचािन गररनेछ ।
43. नगरपालिकामा

रहेका सवै लवर्यगत कायािियका सरकारी सम्पलत सरव क्षणको िालग आवश्यक ्यवस्था

गररनेछ ।
44. नगरपालिकाको

िालग पयािप्त जग्गाको प्रबरद गरी आफ्नै भवन नभएका वडा कायािियहरु समेतिाइ
रयायोलचत क्षेि्िमा जग्गाको ्यवस्था गरी अत्यादलु नक कम्प्िेक्सको रुपमा नगरपालिका भवन तथा वडा
कायाििय भवन लनमािणको िालग कायि प्रारम्भ गररनेछ ।

45. नगरपालिकािाइ

लवपद् उत्थानशीि-Disaster Resilience_ बनाउन आवश्यक सवस्थागत तथा
मानव सवशासदनको ्यवस्था गररनेछ । स्थानीय दैवी प्रकोप कोर्को स्थापन गरी सम्बलरदत क्षेिमा कायिरत गैर
सरकारी सस्व था तथा लनजी क्षेिसगव को सहकायिमा कोर् अलभवृलद्ध गरी लवपद् ्यवस्थापनिाइ सहज बनाइनेछ ।
साथै आपतकािीन राहतको समेत ्यवस्था गररनेछ । लवपद् ्यवस्थापनका िालग आवश्यक सामाग्रीक
्यवस्था गररनेछ र सरोकारावािाइ तालिमको ्यवस्था गररनेछ ।

46. नगरपालिका क्षेिमा

एक आदुलनक तथा सलु वदा सम्परन वस लवसौनी लनमािण प्रकृ या बढाइनेछ ।

47. समग्र

नगरपालिकाको लवस्तृत वस्तगु त लववरण तयार गनि ्यापक जनशलिको पररचािन तथा आवश्यक
्ोत सादन ्यवस्था गरी योजना ्यवस्थापनको प्रमख
ु आदार बनाइनेछ । नगरपालिकाको ्यापक त्याङक
सवकिन प्रशोदन तथा त्यसको अलभिेखीकरण गरी लववेकपूणि उपयोग गररनेछ ।
48. चौथो मानव अलदकार रालरिय कायियोजना २०७१÷७२-२०७५ िाइ सवै लवकास सम्बरदी योजना, नीलत,
कायिक्रम, बजेटसँग अरतर सम्बनलदत गरी प्रभावकारी रुपमा कायािरवयन गररनेछ ।
49. सहरी

लवकास, बस्ती लवकास र भवन सम्बरदी नीलत, काननू , मापदण्ड र योजना तजमिु ा गररनेछ । भू उपयोग
अरतर सम्बलरदत लवर्यको रुपमा कायािरवयन गररनेछ ।

50. अन्त्यमा सम्पूर् ण नगरवासी दाजुभाई दददद बहिनी, राष्ट्रसे वक कमणचारीिरु, राहष्ट्रय तथा
अन्ततराहष्ट्रय गैर सरकारी सं स्थािरुका प्रतततनधिरु लाई िाददणक धन्तयवाद ज्ञापन गदणछु ।

