
 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को 

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चौरजहारी नगरपार्िका 

रुकुम (पश्चिम) 

कर्ाििी प्रदेश 

२०७८



 

 

नगर सभाको बैठकमा र्मर्ि २०७८ साि असार ९ गिे बधुबार 

नगर प्रमखु श्री र्बशाि शमािज्रू्िे 

प्रस्ििु गनुि भएको  

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ 

को 

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

चौरजहारी नगरपार्िका 

रुकुम (पश्चिम) 

कर्ाििी प्रदेश 

२०७८ 



 

1 

 

       नगर सभाका सदस्र्हरु 

१.  कोर्भड-१९ महामारीको कारर् नेपािसहहि हवश्व समदुार् नै आक्रान्ि 
बर्नरहेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्क्रर्मि भई ज्र्ान गमुाउने नेपािी 
िगार्ि सम्पूर्ि मिृकप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिन र शोकाकुि पररवारप्रर्ि 
समवेदना प्रकट गदै सङ्क्क्रर्मि सबैको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु 
।    

२.  संघीर् िोकिाश्चन्िक गर्िन्ि प्रार्िको िार्ग भएका ऐर्िहार्सक 
जनर्दु्ध, जनआन्दोिन िगार्ि हवर्भन्न कािखण्डमा भएका ऐर्िहार्सक 
संघर्िमा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहनु े 󠄼ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरुप्रर्ि भावपूर्ि 
श्रद्धाञ्जिी अपिन गदिछु । सोही आन्दोिनको क्रममा घाईिे, वेपत्ता, अपाङ्ग 
भएका र्ोद्धा र स्वार्भमानपूर्ि आन्दोिनमा सररक भई महत्वपूर्ि र्ोगदान 
परु र्ाउन ुहनु ेमहानव यकर्श्च्त्वहरुप्रर्ि उच च सम्मान प्रकट गनि चाहन्छु । 

३.  कोर्भड-१९ महामारी रोकथाम, र्नर्न्िर्, परीक्षर् र उपचारको िार्ग 
नगरपार्िकाको सम्पूर्ि स्रोि साधन र संर्न्ि पररचािन गरी नमूना परीक्षर्, 
उपचार, अश्चससजन आपूर्िि, स्वास््र् उपकरर्, जनशश्च्, और्धी र अन्र् 
अत्र्ावश्र्क यकर्वस्थासहहि नगरपार्िका पूर्ि रुपमा हक्रर्ाशीि रहेको छ ।  

४.  कोर्भड-१९ महामारीको जोश्चखमपूर्ि पररश्चस्थर्िमा अग्रपश्चङ्क््मा रहेर 
सेवा गने एवमव महामारी रोकथाम, र्नर्न्िर् र उपचारको कार्िमा र्ोगदान 
परु र्ाउन ुहनु ेसम्पूर्ि जनप्रर्िर्नर्ध, राजनीर्िक दि, स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, 
स्वरं्सेवक, कमिचारी, सवारी चािक, सञ्चारकमी िगार्िका सम्पूर्ि 
राष्ट्रसेवक, नगरवासी दाजभुाई िथा र्दर्दबहहनीहरु िथा संघ-संस्था, र्नजी िथा 
यकर्वसाहर्क क्षेि, सञ्चार जगिव सबैिाई धन्र्वाद र्दन चाहन्छु । 

५.   आर्थिक समहृद्ध र हवकासको दीघिकार्िन िक्ष्र् प्रार्िको िार्ग 
नगरपार्िकामा सङ्गर्ठि कृर्क सहकार्ि समूह मार्ि ि उत्पादन, रोजगारी र 
आर्आजिनमूिक आर्थिक गर्िहवर्धसँग सम्बश्चन्धि र्ोजना िथा कार्िक्रम 
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कार्ािन्वर्न गरी आत्मर्नभिरिाको माध्र्मबाट नगरपार्िकामा रहेको गररबी 
िथा बेरोजगारीको हवद्यमान अवस्था अन्त्र् गनि नगरपार्िका प्रर्िवद्ध छ ।   

६.   र्वुा िश्चक्षि आर्आजिन कार्िक्रम सञ्चािन गरी र्वुा जनशश्च्िाई 
स्वरोजगारर्ु्  बनाउन एवमव सामाश्चजक िथा सांस्कृर्िक रुपान्िरर्को िार्ग 
र्वुाशश्च् पररचािन गरी समिामूिक, न्र्ार्पूर्ि, सभ्र् र ससंुस्कृि समाज 
र्नमािर् गनि नगरपार्िका कहटवद्ध रहेको छ र रहनेछ ।       

७.   नेपािको संहवधान, २०७२ मा यकर्वस्था गररएका मौर्िक हक, 
र्नदेशक र्सद्धान्ि िथा नीर्िहरु, नेपाि सरकारको पन्रौं आवर्धक र्ोजना, 
कर्ाििी प्रदेश सरकारको प्रथम आवर्धक र्ोजना, दीगो हवकास िक्ष्र् िगार्ि 
नेपाि सरकारिे अन्िरािहष्ट्रर् मञ्चमा गरेका प्रर्िवद्धिा, आगामी आर्थिक वर्ि 
२०७८/०७९ को संघीर् सरकारको बजेट व्यकर् र आगामी आर्थिक वर्ि 
२०७८/०७९ को कर्ाििी प्रदेश सरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रमिाई 
आत्मसाि गरी त्र्सैको ममिर्भि रही चौरजहारी नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि 
२०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि चाहन्छु ।   

  

नगर सभा सदस्र्हरु   

८.   कोर्भड-१९ महामारीको रोकथाम, र्नर्न्िर्, परीक्षर् र उपचार गदै 
æआत्मर्नभिर, एकिावद्ध र समदृ्ध नगरपार्िकाको र्नमािर् : चौरजहारी 
नगरवासीको पहहचानÆ को दीघिकार्िन सोच हार्सि गनि र्ोजनावद्ध ढङ्गिे 
कार्ि गररनेछ । आवर्धक र्ोजना, पररर्ोजना बैंक र मध्र्मकार्िन खचि 
संरचना र्नमािर् गरी र्ोजनािे र्िएका िक्ष्र्, उद्देश्र्, प्राथर्मकिा िथा 
रर्नीर्िहरु कार्ािन्वर्न गदै गररबी र्नवारर् र आर्थिक सामाश्चजक 
रुपान्िरर्सहहिको समानपुार्िक समावेशी हवकास हार्सि गने र्दशािर्ि  
आगामी कार्िक्रमहरु केश्चन्िि हनुछेनव ।  
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९.   कोर्भड-१९ रोकथाम, र्नर्न्िर्, परीक्षर् र उपचारको िार्ग 
आवश्र्क पने आइसोिेसन, अश्चससजन प्िान्ट, अश्चससजन र्सर्िन्डर, 
कन्सेन्रेटर, परीक्षर् हकट्स, ररएजेन्ट, और्धी िथा स्वास््र् सरुक्षा 
सामग्रीहरुको खररद, आपूर्िि र उपिब्धिाको सरु्नश्चिििा गररनेछ । 

१०. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्, सहकार्ि र साझेदारीमा 
कोर्भड-१९ का िक्षर् भएका एवमव कन्रर्ाक रेर्सङमा परेका यकर्श्च्हरुको 
र्न:शलु्क परीक्षर्, सङ्क्क्रर्मिहरुको र्न:शलु्क उपचार र पोहर्िो आहार 
यकर्वस्था, सहुवधासम्पन्न अस्पिािहरुमा ररर्र गनुिपने वा होम आइसोिेसनबाट 
संस्थागि आइसोिेसनमा ल्र्ाउनपुने अवस्थामा र्न:शलु्क एम्बिेुन्स सेवा 
उपिब्ध गराईनेछ । सबै नगरवासीिाई कोर्भड-१९ हवरुद्धको खोप िगाउन े
यकर्वस्था र्मिाइनेछ । 

११. कोर्भड-१९ रोकथाम, र्नर्न्िर् र उपचारमा संिग्न स्वास््र्कमी र 
राष्ट्रसेवक कमिचारीिाई शिप्रर्िशिसम्म जोश्चखम भत्ता र र्न:शलु्क उपचार 
उपिब्ध गराइनेछ । हवपद् िथा महामारी हवरुद्ध र्वुा पररचािन गररनेछ ।  

१२. महामारी र्नर्न्िर्का िार्ग गररएका र्नर्धेाज्ञाबाट प्रभाहवि दैर्नक 
ज्र्ािा मजदूरी गररखाने वगििाई नगरपार्िकाबाट सञ्चार्िि सपुथ मूल्र्का 
पसिबाट सहरु्िर्ि दरमा उपभो्ा काडिको आधारमा खाद्यान्न िथा राहि 
उपिब्ध गराइनेछ ।   

१३. जनिाको मौर्िक हकको रुपमा रहेको आधारभिू स्वास््र् सेवािाई 
सविसिुभ िथा गरु्स्िररर् बनाई सबैको सहज पहुँच सरु्नश्चिि गररनेछ । संघ 
िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा स्वास््र् संस्थाहरुको िार्ग आवश्र्क 
जनशश्च्, स्वास््र् उपकरर्, और्धी, भौर्िक संरचना िगार्िको यकर्वस्था 
गरी स्वास््र् संस्थाहरुको सदुृहढकरर् गररनेछ । शहीद स्मरृ्ि नगर 
अस्पिाििाई थप यकर्वश्चस्थि र सहुवधासम्पन्न बनाईनेछ । 
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१४. सबै नगरवासीिाई स्वास््र् बीमा कार्िक्रममा आवद्ध गराईनछे । 
जनर्दु्ध िथा जनआन्दोिनका घाइिे, अपाङ्ग िथा शहीद घरपररवार, जेष्ठ 
नागररक, वादी समदुार्, दर्िि िगार्ि हवपन्न घरपररवारको र्न:शलु्क 
स्वास््र् बीमा गने यकर्वस्था र्मिाईनेछ ।  

१५. आर्वेुद, प्राकृर्िक िथा होर्मर्ोपेथी एवमव अन्र् वैकश्चल्पक श्चचहकत्सा 
पद्धर्िको हवकास र हवस्िार गररनछे । संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको 
सहकार्िमा नागररक आरोग्र् केन्िहरु स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ ।  

१६. हकशोरी, गभािवस्था र सतु्केरी स्वास््र् सचेिना िथा बहकेु्षिीर् पोर्र् 
सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चािन गरी मािशृ्चशश ुस्वास््र्मा सधुार ल्र्ाईनेछ । सबै 
बर्थिङ्ग सेन्टरिाई श्रोिसाधनसहहि यकर्वश्चस्थि गररनेछ । 

१७. नगरपार्िकार्भि भएका एम्बिेुन्स सेवािाई थप प्रभावकारी ढङ्गिे 
सञ्चािन गररनेछ । सतु्केरी, ७० वर्िमार्थका जेष्ठ नागररक, जनर्दु्ध, 
जनआन्दोिनका घाइिे, अपाङ्ग, शहीद पररवारका एकाघरका पररवारका 
सदस्र्हरु, पूर्ि अश् अपाङ्ग र अर्िअश् अपाङ्गिा भएका यकर्श्च्हरु एवमव 
अर्ि हवपन्न गररब पररचर्पि प्राि गरेका यकर्श्च्हरुिाई र्न:शलु्क एम्बिेुन्स 
सेवा र नगर बस सेवा उपिब्ध गराईनेछ । नगरपार्िकामा सञ्चािन 
भईरहेका र्नजी श्चसिर्नक, पोर्िश्चसिर्नक, अस्पिाि, र्ामेसीहरु मापदण्ड 
अनसुार सञ्चािन हनुे नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

१८. आधारभिू िथा माध्र्र्मक श्चशक्षा सम्बन्धी स्थानीर् िहको अर्धकार र 
श्चशक्षा सम्बन्धी मौर्िक हकको कार्ािन्वर्नको िार्ग शैश्चक्षक जागरर् 
अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको भौर्िक 
पूवािधार सधुार गररनछे । हटनका छाना िथा कच ची भवन संरचनामु्  पक्की 
भौर्िक संरचनार्ु्  सामदुाहर्क हवद्यािर् र्नमािर् अर्भर्ानिाई िीब्रिा र्दईनेछ 
।   
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१९. र्न:शलु्क र अर्नवार्ि आधारभिू श्चशक्षाको मान्र्िािाई कार्ािन्वर्न गनि 
कक्षा पाँचसम्मका बािबार्िकाहरुिाई र्न:शलु्क पोशाक र स्टेशनरी 
सामग्रीको यकर्वस्था गररनेछ । संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा 
र्न:शलु्क र्दवा खाजा, महहनावारी उमेर समूहका हकशोरी छािाहरुिाई 
र्न:शलु्क सेर्नटरी प्र्ाडको यकर्वस्था र्मिाईनेछ । हवद्यािर्मा जङ्गरु्डिाई 
बन्देज गरी जङ्गरु्ड िसृ्कार अर्भर्ान चिाईनेछ ।  

२०. र्नवािश्चचि जनप्रर्िर्नर्ध, श्चशक्षक िथा कमिचारीका छोराछोरी अर्नवार्ि 
रुपमा सरकारी हवद्यािर्मा भनाि गनि प्राथर्मकिा र्दनपुने बाध्र्कारी यकर्वस्था 
गररनेछ ।  

२१. पूवािधार सम्पन्न, बािमैिी र हररि हवद्यािर् र्नमािर् गररनछे । 
मापदण्डको आधारमा नससाङ्कन गरी हवद्यािर् समार्ोजन र हविरर् गररनेछ 
। संघ िथा प्रदेश सरकारबाट घोर्र्ा गररएका नमूना हवद्यािर्हरुको 
स्वीकृि गरुुर्ोजना अनसुार भौर्िक संरचना र्नमािर्, शैश्चक्षक िथा जनशश्च् 
यकर्वस्थापन गररनेछ ।  

२२. नगरपार्िकाबाट थप एउटा हवद्यािर्िाई नमूना हवद्यािर्को रुपमा 
हवकास गररनेछ । नगरपार्िकाबाट घोहर्ि नमूना हवद्यािर्मा कमाउँदै पढ्दै 
कार्िक्रम िागू गरी श्रममा आधाररि प्राहवर्धक श्चशक्षािाई प्रवद्धिन गररनेछ ।  

२३. सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको स्वीकृि सङ्गठन संरचना र दरवन्दी 
हववरर् अनसुार श्चशक्षक कमिचारीहरुको यकर्वस्था गररनेछ । कश्चम्िमा कक्षा 
८ सञ्चािन भएका हवद्यािर्हरुमा सूचना िथा सञ्चार प्रहवर्ध प्रर्ोगशािा 
स्थापना गरी कम्प्र्टुर श्चशक्षकको यकर्वस्था र्मिाई प्रहवर्धमा आधाररि श्चशक्षा 
प्रर्ािीिाई प्रोत्साहहि गररनछे । संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर् र 
सहकार्िमा सबै सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा इन्टरनेट सेवा हवस्िार गररनेछ । 

२४. माध्र्र्मक िहमा कार्िरि श्चशक्षकहरुमध्रे् पहहिो चरर्मा गश्चर्ि र 
हवज्ञान श्चशक्षकहरुिे अर्नवार्ि रुपमा कश्चम्िमा आधारभिू िहको कम्प्र्टुर 
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िार्िम र्िनपुने यकर्वस्था गररनेछ । पहहिो चरर्मा आधारभिू कम्प्र्टुर 
िार्िम र्िएका आधारभिू िथा माध्र्र्मक िहका गश्चर्ि र हवज्ञान 
श्चशक्षकहरुिाई प्रर्ि श्चशक्षक एक/एक वटा ल्र्ापटपको यकर्वस्था गररनेछ ।  

२५. श्चशक्षकहरुको पेशागि सीप र क्षमिा अर्भवहृद्धको िार्ग िार्िमको 
यकर्वस्था गररनछे । सबै सामदुाहर्क हवद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक, हवद्यािर् 
कमिचारी र बाि श्चशश्चक्षकाहरुिाई कार्ाििर् सञ्चािन िथा श्चशक्षर् र्सकाई 
सहजीकरर् सम्बन्धी िार्िमको यकर्वस्था र्मिाईनेछ । प्रधानाध्र्ापक, 
हवद्यािर् यकर्वस्थापन सर्मर्ि, अर्भभावक र नगरपार्िकाबीच र्नरन्िर 
अन्िरहक्रर्ा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२६. प्रधानाध्र्ापकहरुको मार्सक बैठक आर्ोजना गररनछे । 
नगरपार्िकािे प्रधानाध्र्ापकहरुसँग गरेको कार्िसम्पादन करार सम्झौिा 
अनसुार कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कन पद्धिीिाई वस्िरु्नष्ठ र सूचकमा आधाररि 
बनाई दण्ड र परुुस्कारको नीर्ि कडाईपूविक कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
हवद्यािर्मा सािाहहक रुपमा र नगरस्िरमा शैश्चक्षक सर्ािेन्डर अनसुार 
अर्िरर् हक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने यकर्वस्था र्मिाईनेछ । 

२७. गररब िथा जेहेन्दार बािबार्िकाहरुको उच च श्चशक्षामा पहुँच अर्भवहृद्ध 
गनि छािवशृ्चत्त िथा शैश्चक्षक ऋर्को यकर्वस्था गररनछे । प्रदेश सरकारको 
सहर्ोग र सहकार्िमा सबै सामदुाहर्क हवद्यािर्मा नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२८. अपाङ्गिा भएका यकर्श्च्हरुको गरु्स्िररर् श्चशक्षामा सहज पहुँचको 
सरु्नश्चिििा एवमव अपाङ्गमैिी श्चशक्षर् र्सकाई प्रहवर्धमा सधुार गनि हवशेर् श्चशक्षा 
सञ्चािन गरेका हवद्यािर्हरुिाई आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । नगरपार्िकािे 
र्नमािर् गने पूवािधारिाई अपाङ्गमैिी बनाईनछे । अपाङ्ग पनुस्थािपना केन्ि 
स्थापना गरी पूर्ि अश् अपाङ्ग, अर्ि अश् अपाङ्ग िगार्ि हवशेर् 
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संरक्षर्को आवश्र्किा रहेका अपाङ्गिा भएका यकर्श्च्हरुको उद्घार, राहि 
िथा पनुस्थािपनाको कार्ि गररनेछ ।   

२९. महामारी र हवपद\मा बािबार्िकाको शैश्चक्षक र्नरन्िरिाका िार्ग 
वैकश्चल्पक माध्र्मबाट श्चशक्षर् र्सकाई हक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने यकर्वस्था 
र्मिाईनेछ । संघीर् सरकारको सहर्ोगमा बािकल्र्ान अर्धकारीको यकर्वस्था 
गररनेछ ।  

३०. प्रभाहवि िथा हहंसापीर्डि महहिाहरुका िार्ग संरक्षर् घर (सेर् 
हाउस) र्नमािर् गरी सञ्चािन गररनेछ ।  

३१. महहिा िश्चक्षि आर्आजिन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । िैहङ्गक हहंसा 
िगार्ि स्थानीर् स्िरमा घट्ने आपरार्धक घटनाहरु र्नवारर्को िार्ग कानूनी 
सचेिना, बहस, पैरवी र अन्र् उपर्ु्  सचेिनामूिक अर्भर्ान सञ्चािन 
गररनेछ । िैहङ्गक हहंसा हवरुद्धको सोह्र र्दने अर्भर्ान, नारी र्दवश, अपाङ्गिा 
र्दवश, जािीर् भेदभाव िथा रङ्गभेद हवरुद्धको अन्िरािहष्ट्रर् र्दवश, बाि र्दवश 
िगार्िका र्दवशीर् कार्िक्रमहरुिाई सामाश्चजक न्र्ार् र समिामूिक समाज 
र्नमािर्को र्दशािर्ि  अग्रसर हनु ेअवसरको रुपमा उपर्ोग गररनछे । संघीर् 
सरकारसँगको साझेदारीमा महहिा उद्यमशीििा सहजीकरर् केन्ि स्थापना 
गररनेछ ।   

३२. जोश्चखममा परेका, अश् असहार् बािबार्िकाको उद्धार गरी संघ 
िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बािगहृ र्नमािर् गरी गास, बास, कपास, 
श्चशक्षा, स्वास््र् र मनोरञ्जनको सरु्नश्चिििा गररनेछ । 

३३. दर्िि समदुार्मा रहेका परम्परागि सीप िथा क्षमिाको संरक्षर् िथा 
प्रवद्धिन गररनछे । दर्िि िश्चक्षि आर्आजिन, सीप िथा क्षमिा हवकास 
कार्िक्रम सञ्चािन गरी दर्िि समदुार्िाई आत्मर्नभिर बनाईनेछ । जािीर् 
भेदभाव र हवभेद हवरुद्धका चेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
जनजािी िश्चक्षि उद्योग यकर्वसार्मा िगानी गररनेछ ।  
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३४. भरू्महीन, दर्िि िथा श्रममा आधाररि गररब, उत्पीर्डि श्रर्मकहरुिाई 
प्राथर्मकिा र्दई कृर्क सहकार्ि समूह, सहकारी मार्ि ि र्वुा िश्चक्षि 
कामसहहिको मामको यकर्वस्था गररनछे ।  

३५. जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान, सीप र अनभुवको पूर्ि उपर्ोग गनि प्रर्त्न 
गररनेछ । जेष्ठ नागररकिाई न्र्ानो कपडा यकर्वस्था गरी सम्मान गररनेछ । 
रामजानकी र्दवाश्रमिाई थप यकर्वश्चस्थि गररनेछ ।  

३६. र्वुा िश्चक्षि आर्आजिन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । नगर प्रमखु 
रोजगार कार्िक्रम मार्ि ि र्वुाहरुिाई उत्पादन िथा हवकास र्नमािर्का 
कार्िहरुमा पररचािन गररनेछ । र्वुाहरुिाई खेिकूदमा आकहर्िि गनि संघ 
िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा चौरजहारी नगरपार्िका वडा नं. २ मा 
क्षेिीर् रङ्गशािा, वडा नं. १० शहीद मैदानमा खेिकूद ग्राम र्नमािर् र प्रत्रे्क 
वडामा एक वडा एक खेि मैदान अवधारर्ा अनसुार खेि मैदान र्नमािर् 
कार्ििाई अगार्ड बढाई खेि हवधा अनसुार खेि सामग्री, डे्रस िथा अन्र् 
यकर्वस्थापकीर् कार्िमा सहर्ोग गररनेछ । 

३७. र्वुाहरुिाई प्राहवर्धक िार्िम, स्वरं्सेवा, नगर प्रहरी, श्रम सहकारी, 
खोज अनसुन्धान कार्ि, किा िथा साहहत्र्, खेिकूद, शैश्चक्षक के्षि आर्द 
माध्र्मबाट सङ्गर्ठि गरी पररचािन गररनछे । नगर प्रहरीिाई सामाश्चजक 
रुपान्िरर्, आर्थिक हवकास र उत्पादनको के्षिमा समेि पररचािन गररनेछ । 
बेरोजगार र्वुािाई स्वरोजगार बन्न हवना यकर्ाज ऋर् अनदुान उपिब्ध 
गराईनेछ । सामाश्चजक सांस्कृर्िक रुपान्िरर्को िार्ग र्वुाशश्च् पररचािन 
गररनेछ ।    

३८. नगर प्रमखु कप खेिकूद प्रर्िर्ोर्गिािाई थप यकर्वश्चस्थि गरी र्वुा 
खेिाडीहरुको प्रर्िभा प्रस्रु्टन गराउने अवसरको रुपमा उपर्ोग गररनेछ ।  

३९. जनर्दु्ध िथा जनआन्दोिनका घाइिे िथा अपाङ्गहरुिाई र्न:शलु्क 
उपचार गनि संघ िथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गररनेछ । जनर्दु्धका 
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घाइिे िथा अपाङ्गहरुको पहहचान गरी मार्सक रु एक हजार बराबरको रकम 
जनर्दु्धका घाइिे िथा अपाङ्ग िश्चक्षि उद्योगमा िगानी गने र उ् रकम 
उद्योगमा शेर्रको रुपमा कार्म हनुे यकर्वस्था र्मिाईनेछ । जनर्दु्ध िथा 
जनआन्दोिनमा जीवन उत्सगि गने महानव शहीदहरुका घरपररवारिाई 
प्रर्िघरपररवार सम्मान स्वरुप मार्सक रु एक हजार उपिब्ध गराई उ् 
रकम शहीदहरुका घरपररवार िश्चक्षि उद्योगमा शेर्रको रुपमा कार्म हनु े
यकर्वस्था र्मिाईनछे । स्थाहपि उद्योगहरुमा शहीद पररवार, घाइिे िथा 
अपाङ्ग र्ोद्धा िथा र्नजहरुका घरपररवारिाई रोजगारी र्दन प्राथर्मकिा 
र्दईनछे । जनर्दु्ध िथा जनआन्दोिनका घाइिे, अपाङ्ग, शहीद पररवारहरु 
िश्चक्षि आर्आजिन कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

४०. अश्, असहार्, दीघि रोगी एवमव हवशेर् संरक्षर् र पािनपोर्र्को 
आवश्र्किा पने यकर्श्च्हरुिाई आर्थिक सहार्िा सम्बन्धी मापदण्ड अनसुार 
आर्थिक सहार्िा उपिब्ध गराईनेछ । सो क्षिेमा हक्रर्ाशीि 
संघसंस्थाहरुिाई सहर्ोग उपिब्ध गराईनेछ । जहटि हकर्समका दीघि 
रोगीहरुिाई र्न:शलु्क उपचारको िार्ग संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वर् 
गररनेछ ।  

४१. नगरपार्िकामा परम्परादेश्चख अश्चस्ित्वमा रहेका िोक संस्कृर्िहरुको 
संरक्षर् िथा प्रवद्धिन गररनेछ । नगरपार्िकामा रहेका महत्वपूर्ि मठमश्चन्दर, 
धार्मिक िथा ऐर्िहार्सक स्थिहरुको संरक्षर्, संवद्धिन एवमव श्चजर्ोद्धार गररनेछ 
।  

४२. एक घर एक धारा खानपेानी र्नमािर् अर्भर्ानिाई थप हवस्िार गररनछे 
। संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा एक घर एक धारा खानेपानी 
आर्ोजना सम्पन्न हनु बाँकी वडाहरुमा आगामी आर्थिक वर्िर्भि र्नमािर् 
सम्पन्न गररनछे ।  
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४३. नगरपार्िकामा र्नर्मिि र्िफ्ट खानेपानी आर्ोजनाहरुको ममिि संभार 
ित्कािै हनुे यकर्वस्था र्मिाईनेछ । र्िफ्ट खानेपानी आर्ोजना िगार्ि अन्र् 
अन्र् र्नर्मिि संरचनाहरु प्राकृर्िक प्रकोप वा र्स्िै अन्र् कारर्िे र्बग्र े
भत्केमा शीघ्र ममिि संभार वा पनुर्निमािर् हनु ेगरी प्रत्रे्क आर्ोजनाबाट कूि 
हवर्नर्ोश्चजि बजेटको १ प्रर्िशििे हनु े रकम जम्मा गनुिपने बाध्र्कारी 
यकर्वस्था गररनेछ । उ् कोर्मा नगरपार्िकाबाट प्रत्रे्क वर्ि र्नश्चिि रकम 
जम्मा हनु ेयकर्वस्था र्मिाईनेछ ।  

४४. पूर्ि सरसर्ाई उन्मूख नगरपार्िका घोर्र्ाको िार्ग वास (WASH) 
र्ोजना र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । नर्ाँ शहर आर्ोजनासँगको 
साझेदारीमा यकर्वश्चस्थि ल्र्ान्डहर्ि साइटको र्नमािर् गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईनछे 
।  

४५. प्रधानमन्िी रोजगार कार्िक्रम र मखु्र्मन्िी रोजगार कार्िक्रमिाई थप 
यकर्वश्चस्थि र प्रभावकारी िलु्र्ाईनेछ । बेरोजगार सूचीमा सूचीकृि 
यकर्श्च्हरुिाई कश्चम्िमा एक सर् र्दन बराबर रोजगारी उपिब्ध गराउन पर्ित्न 
गररनेछ । 

४६. कृहर्मा आधाररि उद्योग यकर्वसार्िाई प्रवद्धिन गररनेछ । कृहर्को 
हवहवर्धकरर्, यकर्वसाहर्करर् र र्ाश्चन्िकरर्को िार्ग संघ िथा प्रदेश 
सरकारसँग साझेदारी गररनेछ । हकसानहरुिाई प्रोत्साहन गने कार्िक्रम 
िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनछे । 

४७. खेिीर्ोग्र् भरू्मको उत्पादनशीि उपर्ोग गररनेछ । खेिीर्ोग्र् जर्मन 
बाँझो राख्न नपाईन ेनीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।  

४८. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा प्रत्रे्क वडामा कृहर् प्रसार 
सेवा केन्ि स्थापना गरी सञ्चािन गररनछे ।  

४९. प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कश्चम्िमा एक कृहर् बजार, बीउ 
उत्पादन िथा प्रशोधन भण्डारर् केन्ि, दूध सङ्किन िथा प्रारश्चम्भक प्रशोधन 
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केन्ि, आधारभिू सहुवधासहहिको कृहर् िथा पश ु सेवा केन्ि, खाद्य भण्डार 
केन्ि, कृहर् सामग्री केन्ि, कोल्ड स्टोर र्नमािर्को िार्ग पर्ित्न गररनेछ ।   

५०. नगरपार्िकाबाट नै िघ,ु घरेि ु िथा साना उद्योग दिाि, नवीकरर् र 
र्नर्मन हनु े यकर्वस्था कार्ािन्वर्न गररनेछ । गररबी र्नवारर्को िार्ग िघ ु
उद्यम हवकास कार्िक्रमिाई थप यकर्वश्चस्थि गरी प्रभावकारी िलु्र्ाईनेछ ।  

५१. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा हकसान सूचीकरर् गरी 
हकसान पररचर्पि उपिब्ध गराईनेछ । पररचर्पि प्राि हकसानहरुिाई 
उत्पादनको आधारमा अनदुान वा ब्र्ाज अनदुानमा ऋर् सहर्ोग उपिब्ध 
गराईनेछ ।  

५२. कृहर् पकेट के्षि अनसुार िगानी गनि संघ िथा प्रदेश सरकारसँग 
साझेदारी गररनेछ । नगरपार्िकामा संभाहवि खाद्यान्न उत्पादन, बीउ 
उत्पादन, मसिा बािी, र्िरू्ि, िरकारी, पशपुािन, मौरीपािन, मत्र्पािन 
िगार्िका यकर्वसार्िाई प्रवद्धिन गररनछे । कृहर् बीमा, कृर्कहरुिे उत्पादन 
गरेका कृहर् उपज वस्ि ुखररद िथा र्बक्री हविरर्, प्राङ्गाररक िथा रसार्र्नक 
मिको सहज आपूर्िि िगार्िको कार्िको िार्ग आवश्र्क यकर्वस्था 
र्मिाईनेछ ।  

५३. कृर्क सहकार्ि समूहहरुिाई राहष्ट्रर् वाश्चर्ज्र् बैंक मार्ि ि सहरु्िर्ि 
दरमा कृहर् कजाि उपिब्ध गराउन आवश्र्क समन्वर् र सहजीकरर् गररनेछ 
। कृर्क सहकार्ि समूहहरुिाई बैंकबाट सहज िररकािे ऋर् उपिब्ध 
गराउन एवमव आवश्र्क अन्र् परामशि र प्राहवर्धक सहर्ोगको िार्ग प्रर्ि 
पाँच सर् समूह बराबर एक जना स्वरं्सेवक पररचािन गररनछे । कृर्क 
सहकार्ि समूहिे र्िएको कजािको ब्र्ाज प्रदेश सरकारसँगको समन्वर् र 
सहकार्िमा नगरपार्िकािे भ ु् ानी गने यकर्वस्था र्मिाईनछे । 

५४. आफ्नो सम्पूर्ि जीवनकाि कृहर् यकर्वसार्मा यकर्र्िि गने 
हकसानहरुिाई मध्र्नजर गरी कृर्क पेन्सन कार्िक्रम िागू गने प्रर्ोजनाथि 
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कृर्क पेन्सन कोर् स्थापना गरी र्नश्चिि रकम वाहर्िक रुपमा उ् कोर्मा 
जम्मा हनु े यकर्वस्था र्मिाईनेछ । उ् रकम कृहर्मा आधाररि उद्योगमा 
त्र्स्िा हकसानहरुको शेर्रको रुपमा कार्म हनु ेगरी िगानी गररनेछ ।  

५५. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्ि र समन्वर्मा भ-ूउपर्ोग 
र्ोजना िजुिमा गररनछे । र्स नगरपार्िका के्षिर्भि रहेका ऐिानी िथा 
साविजर्नक जग्गाको संरक्षर् र उपभोग गने नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दँदै उ् 
जग्गा उपभोग गरे वापि कानून बमोश्चजम नगरपार्िकामा राजस्व र्िनुिपने 
नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । भरू्म सम्बन्धी समस्र्ा समाधान आर्ोगसँगको 
समन्वर्मा भरू्महीन दर्िि, भरू्महीन सकुुम्बासी र अयकर्वश्चस्थि बसोबासीको 
समस्र्ा समाधान गररनछे ।  

५६. संघ िथा प्रदेश सरकार र जहारीखोिा नमूना कृहर् सहकारी संस्था 
र्िर्मटेडसँगको साझेदारीमा चौरजहारी नगरपार्िका वडा नं. ११ मा स्थापना 
हनु ेऔद्योर्गक ग्रामको र्नमािर् कार्ििाई िीब्रिा र्दईनेछ । औद्योर्गक ग्राममा 
स्थापना हनुे बीउ प्रशोधन उद्योग, दाना, कापी, जसु, गामेन्ट उद्योग र हटस्रू् 
कल्चर पूर्ि रुपमा सञ्चािन हनु ेयकर्वस्था र्मिाईनेछ । उद्योग सञ्चािन गने 
र्वुा यकर्वसार्ी, समूह िथा सहकारीहरुिाई ब्र्ाज अनदुानमा ऋर्को 
यकर्वस्था गररनछे ।  

५७. मूिि: महहिा उद्यमीहरुबाट उत्पार्दि वस्िहुरु सङ्किन गरी र्बक्री 
गनि िथा उद्यमीहरुिाई आवश्र्क पने कच चा पदाथिहरु, मेर्सन औजारहरु 
आपूर्िि गनि कोशेिीघर स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ ।  

५८. संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा भेरी नदीमा राश्चफ्टङ्ग 
यकर्वसार् सञ्चािन, मार्िका, िापिेुगाउँ देवि, श्चशव गरु्ा, श्चचमेरे गरु्ा 
िगार्िको पर्िटकीर् पूवािधार र्नमािर् र अन्र् संभाहवि पर्िटकीर् के्षिहरुको 
पहहचान गरी संभायकर्िा अध्र्र्न गररनछे ।  
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५९. रर्ाक खोर्िएका सडकहरुको स्िरोन्नर्ि गररनेछ । संघ िथा प्रदेश 
सरकारसँगको सहिगानी िथा सहकार्िमा चौरजहारी-नाश्चजि-चौर्ाबजार-
नवुाकोटडाँडा सडक, श्चचप्िेहट-र्ारुिापोखरी-जोर्गनेटा-नवुाकोटडाँडा सडक, 
चौरजहारी-मेिैनाउिी-िहरेर्समि-खोिागाउँ-नेटा सडक, वडा कार्ाििर्का 
केन्ि जोड्न ेसडकहरुिाई बाहै्र महहना सचुारु गनि आवश्र्क मोटरेवि पिु 
र्नमािर्, ढि िथा नािा यकर्वस्थापन, ग्राभेि िथा थप स्िरोन्नर्िको काम 
गररनेछ । 

६०. नगरपार्िकाबाट सञ्चार्िि नगर बस सेवािाई थप हवस्िार गररनछे । 
आधूर्नक र सहुवधा सम्पन्न कश्चम्िमा दईु वटा नगर बस खररद गरी सञ्चािमा 
ल्र्ाईनेछ । नगर बस सेवा सञ्चािनको िार्ग र्नजी के्षिसगँ साझेदारी 
गररनेछ । साविजर्नक र्ािार्ाििाई भरपदो, हवश्वसर्नर् र सरुश्चक्षि िलु्र्ाईनछे 
।  

६१. नर्ाँ शहर आर्ोजनासगँको समन्वर्मा र्नमािर्ार्धन पक्की सडकहरुको 
कार्ि सम्पन्न गने यकर्वस्था र्मिाईनेछ । बसपाकि िाई यकर्वश्चस्थि गररनेछ । 
सडकको के्षिार्धकार र सेटयकर्ाक अनसुार सडकको हवस्िार गररनेछ । 
सडक बत्ती, ढि र्नमािर्, पाहकि ङ, र्ोहरमैिा यकर्वस्थापन िगार्िको कार्ि 
गनि संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

६२. नगरपार्िकामा कार्िरि प्राहवर्धक कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भवहृद्ध गरी 
राहष्ट्रर् भवन संहहिा र भवन र्नमािर् मापदण्डको कडाईपूविक कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । नगरपार्िका के्षिर्भि भकूम्प प्रर्िरोधी संरचना र्नमािर्मा जोड 
र्दईनछे । नससापास गरेर माि भवन र्नमािर् गनि पाईने कानूनी यकर्वस्थाको 
पूर्ि कार्ािन्वर्न गरी नससा पास नगरी र्नमािर् भईसकेका भवनको अर्नवार्ि 
रुपमा अर्भिेखीकरर् गने यकर्वस्थािाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । नससा पास 
गदाि घरको वरीपरी कश्चम्िमा पाँच वटा रुख िगाउन ेयकर्वस्थािाई बाध्र्कारी 
बनाईनेछ । 
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६३. मानवीर् आविजावििाई सहज र यकर्वश्चस्थि गनि आवश्र्क स्थानमा 
झोिङु्गे पिु र्नमािर् गररनेछ । संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा 
सखु्खा खेिीर्ोग्र् भरू्ममा र्सँचाई सहुवधा हवस्िार गररनेछ । कृहर्को उत्पादन 
र उत्पादकत्विाई हवश्लके्षर्र् गरी संभाहवि के्षिहरुमा र्सँचाई कूिो/पोखरी 
र्नमािर् िथा पाइप खररद गरी हविरर् गररनछे । 

६४. नगरपार्िकाका सबै के्षिमा सहज रुपमा टेिीर्ोन सेवा उपिब्ध 
गराउन संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वर् एवमव सहकार्ि गररनछे ।   

६५. प्रसे िथा अर्भयकर्श्च् स्विन्ििा एवमव सूचनाको हक कार्ािन्वर्न र 
सञ्चार क्षेिको यकर्वसाहर्क हवकास िथा भौर्िक पूवािधार र्नमािर् कार्ि गररनछे 
। नेपाि पिकार महासंघ श्चजल्िा शाखा रुकुम (पश्चिम) र श्चजल्िामा सहक्रर् 
पिकारहरुसँग र्नर्र्मि भेटघाट मार्ि ि नगरपार्िकाबाट भए गरेका 
गर्िहवर्धहरुको बारेमा जानकारी गराईनेछ ।   

६६. नगरपार्िकार्भि सञ्चार्िि दईु वटा एर्.एम. रेर्डर्ो र पर्िकाहरुिाई 
यकर्वश्चस्थि गररनछे । एर्.एम. रेर्डर्ोको क्षमिा हवस्िार, सञ्चािन िथा 
यकर्वस्थापनको िार्ग र्नजी के्षिसँग साझेदारी गररनेछ । नगरपार्िकाका 
गर्िहवर्धहरुिाई आम नागररक समक्ष परु्ािउन नगर सेरोरे्रो िगार्िका 
रेर्डर्ो कार्िक्रमहरुिाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । हवद्यरु्िर् एवं छापा माध्र्मबाट 
सेवा प्रदान गने स्थानीर् संचार माध्र्मिाई प्रोत्साहहि गररनेछ । 

६७. सञ्चार माध्र्महरुिाई िोककल्र्ानकारी हवज्ञापनको समानपुार्िक 
हविरर् गनि आवश्र्क प्रवन्ध र्मिाईनेछ । पिकारहरुको पेशागि क्षमिा 
अर्भवहृद्धको िार्ग सहर्ोग गनि पिकाररिा सम्बन्धी िार्िम सञ्चािन गररनेछ 
।  

६८. नगरपार्िकामा रहेका सबै प्रकृर्िका यकर्ापार िथा यकर्वसार्हरुको 
र्नर्र्मि अनगुमन गरी यकर्ापाररक िथा यकर्वसाहर्क हवकृर्ि र हवसङ्गर्िजन्र् 
हक्रर्ाकिापहरु र्नमूिि पादै उपभो्ा हक, अर्धकार र स्वास््र्को संरक्षर् 
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एवमव संवद्धिन गररनछे । नर्ाँ शहर आर्ोजनासँग साझेदारी गरी बजार 
क्षेिमा र्सर्सहटर्भ/सर्ामेरा जडान गररनेछ ।   

६९. हवद्यिु िाईन पगु्न बाँकी वडाहरुमा िीव्र गर्ििे हवद्यिु िाईन हवस्िार 
गररनेछ । हवद्यिु उत्पादनको स्िरवहृद्ध गने वा अरु कुनै वैकश्चल्पक उजाि 
हवकास गनि ससने हवर्र्मा स्पष्ट र्ोजना बनाई हवद्यिुमा िगानी गररन े
नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।  

७०. श्चजल्िा समन्वर् सर्मर्िसहहि रूकुम (पश्चिम) का ६ वटै पार्िका 
शेर्र सदस्र् रहेको स्र्ाप ुि पावर कम्पनी र्िर्मटेडमा स्र्ाप ुि हाइड्रो पावर 
र्नमािर् गनि, दूधजन्र् उद्योग स्थापना गनि एवमव कम्पनीको उदे्दश्र् अनरुुपका 
अन्र् कार्िहरु गनि नगरपार्िकािे यकर्होनुिपने शेर्र रकमसहहि कम्पनीको 
र्नर्िर्ानसुार नगरपार्िकाको िर्ि बाट थप िगानी गररनेछ ।  

७१. नगरपार्िकाको स्थापना कािदेश्चख हािसम्म सम्पार्दि कार्िहरुको 
स्िररर् र्भर्डर्ो डकुमेन्री िर्ार पाररनेछ । र्सको िार्ग स्थानीर् एवमव 
राहष्ट्रर्स्िरमा हक्रर्ाशीि किाकार िथा सञ्चारकमीहरुिाई पररचािन गररनछे 
।  

७२. आगामी आर्थिक वर्िर्भि सबै वडा कार्ाििर् िथा स्वास््र् संस्थाका 
आफ्नै प्रशासर्नक भवन संरचना र्नमािर् गररनेछ ।  

७३. प्रदेशस्िररर् प्रहरी िार्िम केन्ि र्नमािर् गनि चौरजहारी नगरपार्िका 
वडा नं. ३ श्चस्थि अम्माचौरमा जग्गा प्रार्ि भईसकेको सन्दभिमा उ् स्थानमा 
प्रहरी िार्िम केन्ि र्नमािर्को िार्ग कर्ाििी प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गरी 
कार्ि आरम्भ गररनछे । नगरपार्िकामा रहेका प्रहरी चौकीिाई जग्गा 
यकर्वस्थापन गरी भवन र्नमािर् गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनछे ।   

७४. नगरपार्िकामा रहेका सामदुाहर्क वनहरुको संरक्षर्, संवद्धिन िथा 
दीगो उपर्ोग गररनेछ । सखु्खा डाँडाकाँडा िथा नदी हकनाराका र्ाँटहरुमा 
वकृ्षारोपर् गने कार्ििाई अर्भर्ानकै रुपमा सञ्चािन गररनेछ । र्सको िार्ग 
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वन नसिरी स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । सचेिनामूिक कार्िक्रम 
सञ्चािन गरी सामदुाहर्क वन उपभो्ा सर्मर्िहरुिाई वन िथा वन्र्जन्ि ु
संरक्षर्मा जागरुक र हक्रर्ाशीि िलु्र्ाईनेछ । नगरपार्िकामा रहेका 
मूिहरुको संरक्षर् गररनेछ ।  

७५. नदी िथा खोिाको कटानबाट खेिीर्ोग्र् भरू्म, मानवबस्िीको सरुक्षा 
गनि संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहकार्ि गरी यकर्ापक रुपमा 
िटवन्धन र खोिा िथा नदी र्नर्न्िर् कार्िक्रमिाई अगार्ड बढाईनेछ ।  

७६. हवपद् पूवि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना र्नमािर् गरी सोही अनसुार 
हवपद् यकर्वस्थापनका कार्िहरु अगार्ड बढाईनेछ । स्थानीर् हवपद् िथा 
जिवार् ु उत्थानशीि र्ोजना र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्न गररनछे । हवपद् 
जोश्चखम रोकथाम, िर्ारी, उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपनाको िार्ग कार्िर्ोजना 
बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । संघीर् सरकारको सहर्ोग र सहकार्िमा 
दमकिको यकर्वस्था गनि पर्ित्न गररनेछ । 

७७. प्रकोप यकर्वस्थापन कोर्िाई थप यकर्वश्चस्थि गररनेछ । संघ िथा 
प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा प्राकृर्िक प्रकोपको कारर् घरसंरचना पूर्ि 
रुपमा नष्ट भएका, जोश्चखमपूर्ि अवस्थामा रहेका वा आंश्चशक रुपमा क्षर्ि 
भएका घरपररवारको घर संरचना प्रबिीकरर्, पनुर्निमािर् िथा पनुस्थािपनाको 
कार्ि गररनेछ । 

७८. सरुश्चक्षि नागररक आवास कार्िक्रम मार्ि ि खर िथा रु्सका छाना 
भएका घरहरु हवस्थाहपि गरी सरुश्चक्षि आवास र्नमािर् गररनेछ । संघ िथा 
प्रदेश सरकारसँगको सहकार्िमा भरू्महीन िथा घरवारहवहीन हवपन्न 
नागररकहरुको आवास र्नमािर् गररनेछ ।  

७९. नगरका रर्नैर्िक महत्वका आर्ोजनाहरुको पूवि सम्भायकर्िा 
अध्र्र्नसहहि हवस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेदन (DPR) िर्ार पारी संघ िथा प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा र्नमािर् कार्ि अगार्ड बढाईनेछ । अन्धाधनु्धा 
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बजेट हवर्नर्ोजन हनुे प्रवशृ्चत्तिाई अन्त्र् गनि मागको आधारमा नभई 
आवश्र्किाको आधारमा बजेट हवर्नर्ोजन गने नीर्ि अश्चख्िर्ार गररनेछ। 
साना र प्रर्िर्ि नर्दन े र्जूि खचि हनु े आर्ोजनाहरुमा बजेट हवर्नर्ोजन 
गररने छैनव । िगानी गदाि प्रर्िर्ि प्राि हनु ेकुरािाई सरु्नश्चिि गररनेछ ।  

८०. वडाहरुमा प्रशासर्नक िथा पूजँीगि बजेट र्नश्चिि मापदण्डको 
आधारमा माि हवर्नर्ोजन गररनेछ । दामासाही हकर्समिे बजेट हवर्नर्ोजन 
गने प्रवशृ्चत्तिाई अन्त्र् गररनछे । संघ िथा प्रदेश सरकारबाट हवर्नर्ोश्चजि 
बजेटमा दोहोरो पने हकर्समिे बजेट हवर्नर्ोजन गररन ेछैनव ।  

८१. सामाश्चजक पररचािन, सामाश्चजक हवकृर्ि र हवसङ्गर्िको अन्त्र् गरी 
सभ्र् र न्र्ार्पूर्ि समाज र्नमािर् गनि प्रत्रे्क वडामा सामाश्चजक रुपान्िरर् िथा 
सधुार सर्मर्ि गठन गरी पररचािन गररनेछ ।  

८२. हवकास र्नमािर् कार्िमा गरु्स्िर कार्म गनि दक्ष जनशश्च्, स्थानीर् 
श्रर्मकको सहभार्गिा िथा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी 
बनाइनेछ । वडास्िररर् एवमव नगरस्िररर् अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् 
सर्मर्िको दक्षिा वहृद्धको िार्ग क्षमिा अर्भवहृद्ध सम्बन्धी अर्भमखुीकरर् 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । हर्ल्डमा खहटन े कमिचारीहरुिाई हर्ल्ड 
प्रर्िवेदन एवमव कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा र्नश्चिि मापदण्ड बनाई 
दोहोरो नपने गरी सरुु ििब स्केिको चार्िस प्रर्िशिसम्म हर्ल्ड भत्ता 
उपिब्ध गराईनेछ ।  

८३. भौर्िक संरचना र्नमािर् गदाि वािावरर् अनकूुि हनु े गरी र्दगो 
हवकासको अवधारर्ािाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । एउटा संरचना बन्दै गदाि 
अको प्राकृर्िक सम्पदा हवनास हनु े वा एउटा हवकास आर्ोजनािे अको 
हवकास आर्ोजनाको हवनास गने अवस्थाको अन्त्र् गररनेछ । वािावरर् 
अनकूुि दीगो हवकासको िार्ग कानून बमोश्चजम संश्चक्षि वािावरर्ीर् अध्र्र्न 
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वा प्रारश्चम्भक वािावरर्ीर् परीक्षर् वा वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने 
यकर्वस्थािाई कडाईपूविक कार्ािन्वर्न गररनछे । 

८४. र्सजिनश्चशििािाई प्रोत्साहन, उत्कृष्टिािाई परुुस्कार र खराबिाई 
दण्डको मान्र्िा अनसुार उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गने राष्ट्रसेवक श्चशक्षक, 
कमिचारी िथा जनप्रर्िर्नर्धहरुिाई परुुस्कृि गररनेछ । नगरपार्िकाको कार्ि 
सम्पादनिाई र्छटो, छररिो, पारदशी, गरु्स्िरीर् र प्रहवर्धमैिी बनाउँदै भ्रष्टाचार 
हवरुद्ध कठोर कदम चार्िनेछ । æम भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हनु पर्न 
र्दन्नÆ भन्न ेमान्र्िािाई यकर्वहारमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । सबै शाखा प्रमखु, 
वडा सश्चचव, स्वास््र् संस्था प्रमखु, सामदुाहर्क हवद्यािर्का 
प्रधानाध्र्ापकहरुसँग कार्ि सम्पादन करार सम्झौिा गरी सूचकहरुको 
आधारमा मूल्र्ाङ्कन गने यकर्वस्थािाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।  

८५. नगरपार्िका एवमव नगरपार्िका अन्िगििका र्नकार्हरुमा कार्िरि 
श्चशक्षक, कमिचारीहरुको श्रम कानून बमोश्चजम न्रू्निम पाररश्रर्मक रु १५ 
हजार कार्म गररनेछ । राष्ट्रसेवक श्चशक्षक कमिचारीहरुको मनोबि उच च 
राख्न एवमव कार्ि सम्पादनस्िर बढाउन रुज ु हाश्चजरी हववरर्को आधारमा 
दैर्नक रु २५ खाजा खचि उपिब्ध गराईनछे ।  

८६. राजश्वको दार्रा र्राहकिो गरी राजश्वको हवहवर्धकरर् एवमव 
हवस्िाररकरर्मा जोड र्दईनछे । प्रगर्िश्चशि करको र्सद्धान्ि अनसुार करको 
दर र दार्रा र्नधािरर् हनुे नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 

८७. æकर र मतृ्र् ु शाश्वि सत्र् हनुवÆ भन्न े मान्र्िा अनसुार करिाई 
बाध्र्कारी बनाईनेछ । कर संकिन िथा करदािा श्चशक्षाको िार्ग नगर 
प्रहरी िगार्िको संर्न्ि पररचािन गररनेछ । 

८८. नगरपार्िकाबाट सम्पादन हनुे सबै कार्िहरु एवमव साविजर्नक सेवा 
प्रवाहिाई प्रहवर्धमैिी बनाईनेछ । साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्िररर्, 
पररर्ाममखुी, चसु्ि दरुुस्ि, र्छटो छररिो, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाउन े
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नीर्ि र्िईनेछ । मसु्कानसहहिको साविजर्नक सेवा प्रवाह नगरपार्िकाको 
मूिभिू उदे्दश्र् हनुछे । 

८९. संस्था दिाि, नवीकरर् िगार्िका समाजकल्र्ानसँग सम्बश्चन्धि कार्िहरु 
समेि नगरपार्िकाबाट नै सम्पादन हनु े यकर्वस्था र्मिाईनछे । स्थानीर् 
िहको क्षेिार्धकारर्भिका सबै अर्धकारहरुको प्रर्ोग गनि आवश्र्क नीर्िगि, 
कानूनी र संरचनागि यकर्वस्था गररनछे । 

९०. जनप्रर्िर्नर्ध िथा स्थानीर् सरकार अन्िगिि काम गने कमिचारी, नगर 
प्रहरी, श्चशक्षक सबैिाई कार्ि सम्पादन, जनसम्बन्ध, प्रशासन िगार्िका 
हवर्र्मा िार्िम र्दन,े अनगुमन गने, दण्ड र परुस्कारको यकर्वस्था गने र 
मार्सक समीक्षा िथा मूल्र्ाङ्कन गने पद्धर्िको हवकास गररनछे । स्थानीर् 
िहको संस्थागि क्षमिा स्वमूल्र्ाङ्कन पद्धर्ि, नमूना कार्ाििर् मापदण्ड 
िगार्िका कार्ि सम्पादनस्िर मापर् गनि हवकास गररएका प्रर्ािी र कानूनी 
यकर्वस्थाहरुको कडाईपूविक कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

९१. सङ्गठन संरचना र दरवन्दी हववरर् अनसुार कमिचारीको यकर्वस्था 
गररनेछ । चसु्ि र दरुुस्ि सङ्गठन र्नमािर् गररनेछ । सूचना प्रहवर्धको 
यकर्ापक प्रर्ोग गरी साविजर्नक सेवा प्रवाह हनुे यकर्वस्था र्मिाईनेछ । 
र्डश्चजटि नागररक वडापि, र्डश्चजटि नोहटस वोडि, समर्ानकूुि सफ्टवेर्रहरुको 
प्रर्ोग, र्डश्चजटि हाश्चजरी िगार्िको हवद्यिुीर् प्रहवर्धहरुको प्रर्ोग 
नगरपार्िकाका सबै र्नकार्हरुमा अर्नवार्ि गररनेछ ।  

९२. न्र्ाहर्क सर्मर्ििाई सयुकर्वश्चस्थि, चसु्ि दरुुस्ि एवमव मेिर्मिाप र 
मध्र्स्थिाको भरपदो माध्र्म बनाईनेछ । इजिास िथा मेिर्मिापको 
कार्ििाई थप यकर्वश्चस्थि गररनछे । संघीर् सरकारको सहर्ोग र सहकार्िमा 
न्र्ाहर्क सर्मर्िको क्षमिा बढाउन कानूनको ज्ञान िथा अनभुव भएका 
अर्धकृिस्िरका कमिचारीको प्रवन्ध गररनेछ ।   
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९३. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीचमा समन्वर्, सहकार्ि र सहअश्चस्ित्वको 
भावना हवकास गनि पर्ित्न गररनेछ । जनिाको आर्थिक, सामाश्चजक र 
सांस्कृर्िक रुपान्िरर्मा नेपािको संहवधानिे र्नर्दिष्ट गरेको िक्ष्र् हार्सि गनि 
नगर कार्िपार्िका प्रर्िवद्ध छ । 

९४. चौरजहारी नगरपार्िकामा कार्िके्षि बनाई काम गने गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरुिे आफ्नो बजेट िथा कार्िक्रम अर्नवार्ि रुपमा नगर 
कार्िपार्िकाबाट स्वीकृि गराई कार्ािन्वर्न गनुिपने बाध्र्कारी यकर्वस्था िागू 
गररनेछ ।   

९५. अन्त्र्मा, र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रममा महत्वपूर्ि सझुाव, सल्िाह र 
परामशि र्दएर सहर्ोग र मागिदशिन गनुिहनु े पूविमन्िी एवमव प्रर्िर्नर्धसभा 
सदस्र् माननीर् जनादिन शमाि, कर्ाििी प्रदेश आर्थिक मार्मिा िथा र्ोजना 
मन्िी माननीर् गोपाि शमाि, रुकुम (पश्चिम) श्चजल्िा समन्वर् सर्मर्ि प्रमखु 
आदरर्ीर् राजकुमार शमाि एवमव नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउने स-ु
अवसर प्रदान गने नगरवासी सम्पूर्ि जनसमदुार्, नगर कार्िपार्िका र नगर 
सभाका सदस्र्हरु, राजनीर्िक दि एवमव भािसंृगठनका प्रर्िर्नर्धहरु, राष्ट्रसेवक 
कमिचारीहरु, सरुक्षाकमी, र्नजी क्षिे, नागररक समाज, संचार जगि िगार्ि 
सबैिाई हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । 
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