
 

 

 

अर्जनुधारा रार्पत्र 

अर्जनुधारा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड ६, िलनश्चरे, श्रावण १, २०७९, अलतररक्ताङ्क १  

भाग १ 

अर्जनुधारा नगरपालिका झापाको सूचना 
अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको लनयलित एघारौँ अलधवेिनबाट पाररत अर्जनुधारा 

नगरपालिकाको ति िेशखए बिोशर्िको वार्षकु बरे्ट नीलत तथा कायकु्रि सबैको र्ानकारीका िालग 
प्रकािन गररएको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० का लार्ि अर्जिनधारा निरपार्लकाको एघार ौँ निरसभाबाट पाररत भएको बार्र्िक 

बरे्ट, नीर्त तथा कार्िक्रम 

र्स िररमामर् निरसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

 अर्जुनधारा नगरपालिकाको यस गररमामय एघार ौँ नगरसभामा आगामी आ.व.२०७९/८० को नीलि िथा कायुक्रम प्रस्िजि 

गनु पाउौँदा आफज िाई अत्यन्िै ग रवालन्वि महशजस गरेकी छज  ।नेपािको ईलिहाौँसमा संलवधान सभाबाट र्ारी नेपािको 

संलवधानिे पररकल्पना गरेको संघीय िोकिालन्िक गणिन्िात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा शालन्ि, सजशासन, लवकास 

र सम्वलृद्धको आकांक्षा पजरा गनु संघ, प्रदशे र स्थानीय िहको गठन भई यस नगरापलिकाको ५ वरे्ष पलहिो कायुकाि 

सफििापवुूक सम्पन्न गरी दोश्रो कायुकािको लबर्यी लसन्दजर सौँगै हामीिाई प्राप्त यो लर्म्मेवारीिाई अत्यन्िै गलम्भरिाका 

साथ ग्रहण गनु चाहान्छज  साथै आफ्नो अमजल्य मिदान गरी  यो अवसर प्रदान गनजुहुने सम्पणुू अर्जुनधारावासी मिदािाहरु प्रलि 

हालदकु आभार व्यक्त गनु चाहन्छज  । 

यस महत्वपणुू घडीमा सवुप्रथम¸नेपािको सावुभ म सत्ता, स्वालधनिा, भ गोलिक अखण्डिा, रालरिय लहि र स्वालभमान, 

िोकिन्ि, िैङ्लगक समानिा र सामालर्क न्याय िगायि आलथुक, सामालर्क, साौँस्कृलिक रुपान्िरणका िालग भएका 

लवलभन्न आन्दोिनहरुमा अग्र पंलक्तमा रहेर योगदान गनजु हुने सम्पजणु अग्रर् वीर पजखाुहरु प्रलि उच्च सम्मान व्यक्त गद ैयस 

अलभयानमा आफ्नो अमलू्य र्ीवन उत्सगु गनजुहुने सम्पणुू शहीदहरु प्रलि भावपणुू श्रद्धाञ्र्िी अपुण गदछुज   आन्दोिनमा 

घाइिे िथा अपाङ्गिा भई कष्ठकर र्ीवन लबिाई रहनज हुने योद्धाहरुको लशघ्र स्वास् य िाभको कामना गदछुज  । 
 

अर्जुनधारा नगरपालिकाको समलृद्धको लनलम्ि आगामी ५ वरु्षका िालग ड्राइलभङ सीटमा बस्ने लर्म्मेवारी प्राप्त गनजुहुने सम्पणुू  

लनवाुलचि, सभाका पदालधकारी िथा सदस्यसहरुिाई हालदकु बधाई ज्ञापन गदछुज  । संघीयिाको कायाुन्वयनका िालग 

लनवाुलचि यस नगरपालिकाका पलहिो नगरप्रमजख श्री हररकज मार राना र उपप्रमजख श्री कमिा खलिवडा आचायु को नेितृ्वको 
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सम्पणुू टीम¸र्सिे नगरपालिकािाई कज शि अलवभावकत्व प्रदान गरी आर्को यो अवस्थामा पजयाुएर हामीिाई हस्िान्िरण 

गनजुभएकोछ,उहाौँहरु प्रलि हालदकु कृिज्ञिा ज्ञापन गदै आवयकयक सल्िाह सजवावहरु प्राप्त भइरहने अपेक्षा गदछुज  । 

सभाध्र्क्ष महोदर् 

संघीय व्यवस्था बमोलर्म गलठि िीनै िहका सरकारको िक्ष्य िथा उद्देयकय सन्िजलिि उत्पादन र न्यायोलचि लविरण हो । सबै 

र्ािी, वगु, लिंङ्ग, के्षि र लवलभन्न अवस्थामा रहेका समजदायका नागररकहरुको र्ीवनमा आलथुक, सामालर्क र साौँस्कृलिक 

दृलिकोणबाट समेि स्पि िाभको अनजभलूि गने गरी लदगो, सकारात्मक,गजणस्िरीय र समन्यायीक गजण सलहिको पररविुन 

ल्याउन आवयकयक छ । यसको प्रभावकारी कायाुन्वयनका िालग एकात्मक केन्रीकृि शासन प्रणािीको िजिनामा संघीय 

शासन प्रणािीमा नै नागररकिाई सरकार संगको सहर् पहुौँच स्थालपि हुने लवश्वास लिएर नेपािको संलवधानिे संघीयिा 

अविम्बन गरेको छ । यस सन्दभुमा नागररकका यीनै सवािहरु संघ, प्रदशे र स्थानीय िहका सरकारका सावा गन्िव्य बन्नज 

पछु र बनाउनज पदछु । यसका िालग िीन वटै िहमा आ आफ्नो काम, किुव्य र अलधकारका क्षेिमा स्पििाका साथ आपसी 

समन्वय र सहकायु गरी समलृद्धको यािामा अगालड वढ्न सबै पक्षसंग हालदकु अलपि गद ैयहाौँहरुसंग लनरन्िर हािेमािो गने 

प्रलिवद्धिा व्यक्त गदछुज  । 

सभाध्र्क्ष महोदर् 

यस गररमामय सभामा अर्जुनधारा नगरपालिकाको पलहिो ५ वरे्ष कायुकाििाई सम्मान पजवुक स्मरण गनु चाहान्छज , 

नगरपालिकाको प्रशासलनक भवनकै अभावमा लनवाुलचि ित्कालिन नेितृ्विे प्रशासलनक भवन¸आवयकयक कानजन 

लनमाुण,आलथुक सामालर्क लवकास सलहि उल्िेख्य मािामा भ लिक पूवाुधार लनमाुण गरी यस नगरपालिकािाई समलृद्धको 

वाटोमा अगालड वढाएकोछ,  लसलमि श्रोि साधन र समयका बावर्जद उक्त्त्त अवलधमा नगरपालिकाकाबाट २२ लक.लम. 

सडक कािोपिे, २०४ लक.मी सडक ग्राभि िथा स्िरउन्नलि, १० लक.मी. नयां ट्याक खोलिएको, १२९ वटा मोटरेवि पजि 

लनमाुण गररएको, ६ वटा वोिजङ्गे पजि, ५ वटा पाकु लनमाुण, खानेपानी िथा ढि लनमाुण अन्िगुि ४ वटा खानेपानी 

आयोर्ना सञ्चािन र ९ लक.लम ढि, प्िम्ब िथा नािा लनमाुण, लवलभन्न स्थानमा ३२० वटा ह्यमू पाइप र्डान,  ५ लक.मी 

नदी लनयन्िण, िटबन्धन, स्पर िथा चेक ड्याम, २९० हेक्त्टर सामालर्क लसंचाई / बोररङ्ग,  ४६ लक.मी लवधजि लवस्िार िथा 

पोि िार र्डान, फ ह रमैिा व्यवस्थापनका िालग एउटा डलम्पङ साइट, १२ वटा नयां लवद्यािय भवन लनमाुण, २० वटा 

कक्षा कोठा ममुि, १० वटा स्वास् य केन्र स्िरउन्नलि िथा स्वास् य च की ममुि र भवन लनमाुण, १३ वटा सामजदालयक 

भवन, १९८ वटा लवपन्न  र्निा आवास िथा छाना फेने कायुक्रम सम्पन्न भएका  छन् । यसै गरी वडा कायाुियहरुको भवन 

लनमाुण सम्पन्न भई (वडा न. ५ लनमाुणालधन) सेवा प्रवाह सजचारु गररएको छ । 

चािज आ.व.०७८/०७९ को र्ेष्ठ मसान्िसम्म पवूाुधार लनमाुण िफु १२.६ लक.मी सडक कािोपिे  र ममुि, १९.२ लक.मी 

सडक ग्राभि, २४ वटा पजि, कल्भटु,  २०७ थान ह्यजम पाइप र्डान,  ४ वटा लवद्यािय भवन, १३२ वटा लवद्यजि पोि िार 

लवस्िार, २३७५ लम प्िम नािा िथा ढि, ६ वटा िटबन्धन स्पर, २ वटा खानेपानी मजहान  सम्पन्न भएका छन् । यस 

आ.व.मा सञ्चालिि नगर सभाबाट स्वीकृि योर्नाहरुको हकमा र्म्मा योर्ना ६३९ (क्रमागि समेि)  मध्ये नगरस्िरीय 
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योर्ना २६, क्रमागि १४७, वडास्िरीय ४६६ वटा योर्ना स्वीकृि भएकोमा ३०८ वटा योर्नाहरु सम्पन्न भएका छन् भने 

३३१ वटा योर्नाहरु अलन्िम सम्पन्न चरणमा रहेका छन्  

यस अवलधमा भएका मजख्य कायुहरुमा शलनश्चरे बर्ार स न्दयुकरण, स्थानान्िरण िथा व्यवसालयक कृलर्ष भवन लनमाुण, 

खजदजनावारी बर्ार स्िरोन्नलि, सजखानी खोिामा पजि लनमाुण, हिजवागढ, कैदिे पयाुपयुटन कायुक्रम, मदन आलश्रि मागु 

कािोपिे, वडा कायाुिय भवनहरु लनमाुण, वडास्िरमा सडक कािोपिेको लवस्िार, प्राथलमक स्वास् य केन्रको स्िरउन्नलि 

नयाौँ शलनश्चरे अस्पिािको लनमाुण कायुको थािनी र हेल्थ पोिहरुको लनमाुण, कृलर्ष िथा पशजपक्षी लवमा िथा पकेट कायुक्रम 

सञ्चािन, राि्पलि   शैलक्षक सजधार कायुक्रम अन्िगुि भवन लनमाुण िथा गजणस्िर सजधारका िालग ICT ल्याव िथा 

पजस्िकािय लनमाुण, प्रधानमन्िी रोर्गार कायुक्रम माफुि रोर्गारी सरृ्ुना, सडक बोडु कायुक्रम अन्िगुि कािोपिे ममुि, 

लनवाुचन के्षि लवकास कायुक्रम र स्थानीय पवूाुधार लवकास कायुक्रम, िराई मधेश समलृद्ध कायुक्रम अन्िगुि सञ्चालिि 

कायुक्रमहरु उल्िेखनीय रहेका छन् ।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

दशेिे लिएको रार्नैलिक, आलथुक, सामालर्क र भ लिक लवकासका िक्ष्यहरुिाई पजरा गनु नेपािको संलवधान २०७२, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४,  पन्र  आवलधक योर्ना, संघीय सरकारका नीलि िथा कायुक्रम, प्रदशे सरकारका 

नीलि िथा कायुक्रम, लदगो लवकासका िक्ष्यहरु,  नगरपालिकाका आवयकयकिाहरु िथा अर्जुनधारावासी नागररकका इच्छा 

चाहानाहरुिाई समेि यस नीलि िथा कायुक्रममा समावेश गने प्रयास गरेको छज  ।आगामी आ.व.मा र्निािे राखेको 

अपेक्षािाई संम्बोधन हुने गरी आलथुक लवकास, सामालर्क लवकास, पजवाुधार लवकास, वािावरण िथा लवपदव््यवस्थापन, 

संस्थागि लवकास, िैलगक समानिा, सामालर्क न्याय र सजशासनको सम्बन्धमा हाम्रो आवयकयकिा र क्षमिािाई समेि 

मध्यनर्र गद ेआगामी आ.व.२०७९/०८० को नीलि िथा कायुक्रम पेश गरेको छज  । 

नगरपालिकािाई अवै सबि र समदृ्ध बनाउन हामीसौँग उपिब्ध भएको लसलमि श्रोि साधनको अलधकिम ्सदजपयोग गरी 

नयाौँ र्ोश र्ाौँगरका साथ समग्र लवकास लनमाुणमा दत्तलचत्त भएर लर्म्मेवारी लनवाुह गनु सम्पूणु र्नप्रलिलनलधीहरु, कमुचारीहरु 

िगायि सम्पणुू सरोकारवािाहरुिाई हालदकु अलपि गदछुज  । साथै अर्जुनधारावासीको भावना र आवयकयकिाको उच्च 

सम्मान गद ैनगरपालिकािाई सजन्दर, शान्ि र समदृ्ध बनाउने अलभयानका साथ “समदृ्ध अर्जुनधारा सजखी अर्जुनधारावासी” 

को नारािाई आत्मसाथ गरी सोही अनजसारको दीघुकािीन उद्देयकय राखी यस नगरपालिकाको समग्र रार्नैलिक, आलथुक 

सामालर्क र सांस्कृलिक लवकासमा अगाडी बढाउन हामी मन, वचन र कमुिे सधै प्रलिवद्ध र कलटवद्ध बलनरहने छौं भन्नेमा 

एकमि छौं भन्नेकज रा सम्मालनि सभामा अवगि गराउन चाहन्छज  । 

 लवगि कायुकािको कररव आधा समय कोलभड-१९ महामारीिे लसर्ुना गरेको सवाुलधक चजन िीपणुू पररलस्थलिको सामना 

गद ै सम्पजणु अर्जुनधारा वासीहरुको र्ीवन रक्षा गनु, अत्यावयकयक और्षधी उपचार, स्वास् य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन, 

लवपन्न िथा र्ोलखममा रहेका पररवारहरुको िालग राहि सहयोग एवं र्ीलवकोपार्ुन कायुक्रम माफुि रोग र भोकबाट 

उन्मजलक्त लदद ै नगरपालिकाको समग्र लवकासको प्रकृयामा सररक हुन ित्कालिन नेितृ्व स्वास् यकमी,प्रहरी सलहि अन्य 
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कमुचारीहरु, उद्योगी व्यपारी िथा सवुसाधारण नागररकहरुको अपार सहयोग र एकिािाई सम्मान गदै आगामी लदनमा पलन 

सोही अनजसारको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सलहि म यस अर्जुनधारा नगरपालिकाको आ.ब.२०७९/०८० को नीलि िथा 

कायुक्रम यस सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्िजि गने अनजमलि चाहान्छज  । 

 

आ.व २०७९/०८० को बरे्ट नीर्त तथा कार्िक्रमको प्राथर्मकता प्राप्त के्षत्रहरु 

१. नगर योर्ना आयोग लनमाुण र पररचािन 

२. नगर उच्च स्िरीय सल्िाहकार सलमलि गठन र पररचािन 

३. web based digital profile र आवलधक योर्ना ियारी 

४. घर लवलहन लवपन्न पररवारिाई आवासको व्यवस्था 

५. भलूमहीन सजकज म्वासीहरुिाई िािपजर्ाु लविरण 

६. श्रलमक उद्यमलशििा कोर्ष स्थापना र पररचािन 

७. उत्कृि लकसान िथा मर्दजर सम्मान र प्रलवलध हस्िान्िरण 

८. पयुटन पवूाुधार िथा संस्कृलि प्रवदु्धन 

९. सवुसजिभ रुपमा स्वास् य लवमा कायुक्रम 

१०. र्निाको र्ीवन स्िर आम्दानी र रोर्गारीमा अलभवलृद्ध 

११. रोर्गारी सरृ्नाका िालग िगानी सावेदारी कानजन लनमाुण र  िगानी सम्मेिन 

१२. नगर ग रवका योर्नाहरुको DPR सलहि योर्ना बैक लनमाुण 

१३. र्नसहभालगिमा िटवन्ध वकृ्षारोपण िथा वायो इलन्र्लनयरीङ । 

१४. यजवा स्वरोर्गार र उद्यमलशििा लवकास । 

१५. स्वास् य सेवामा गजणस्िरीय प्रलवलध िथा र्नशलक्त्त्त व्यवस्थापन । 

१६. िैङ्लगक समानिा िथा समालर्क समावेशीकरण । 

१७. मानलसक स्वास् य¸योग¸ र प्राकृलिक लचलकत्सामा र्ोड । 

१८. लदगो लवकास वािावरणीय संरक्षण र संवदु्धन 

१९. लछटो प्रलिफि लदने रणनीलिक महत्वका पूवाुधार लनमाुण ।  

२०. िागज और्षध दजव्युशनी लनयन्िण । 

२१. उज्यािो नगर । 

२२. लवपद व्यवस्थापन । 

२३. शैलक्षक लवकास 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म  आलथकु िथा रार्श्व सम्बन्धी नीलि प्रस्िजि गने अनजमलि चाहान्छज  । 
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१. अर्जुनधारा नगरपालिकाको आवयकयकिा र लवकासका िालग आवयकयक पने रार्श्व संकिन गरर अर्जुनधारा 

नगरपालिकािाई आत्मलनभुर बनाउन आन्िररक रार्श्वको दायरािाई  वढाई रार्स्व वलृद्ध गररनेछ । 

२. र्निािाई करको भार महसजस नगराई, लनर्ी के्षिको लवकासमा वाधा नपजग्ने गरर प्रगिीलशि कर प्रणािीको माध्यमद्धारा 

करका दरहरु लनधाुरण गररनेछन् । 

३. नगरपालिकाको आन्िररक रार्श्विाई अलभवलृद्ध गनु नगरबाट उपिब्ध गराइएका सेवा सजलवधा वापि न्यनिम सेवा 

शजल्क लनधाुरण गररनेछ । 

४. “रार्श्व संकलन भार होइन संमरृ्िको आधार हो” भन्ने चेिना र्ागरण गराउन कर सम्बलन्ध प्रलशक्षण,छिफि वा 

िालिम कायुक्रम माफुि सचेिना अलभयान लनरन्िर संचािन गररनेछ । 

५. सेवा शजल्क लनधाुरण गदाु सामालर्क न्यायको आधारमा उपेलक्षि वगुका िालग सहुलियि हुने गरी लनधाुरण गररनेछ । 

६. नगरपालिका लभि उच्चिम कर लिने करदािािाई सम्मान गररनेछ । साथै नगरपालिका लभिका उत्कृि उद्यमीिाई 

पजरस्कृि गररनेछ । 

७. र्ग्गाको वलगुकरण गदाु चिनचल्िीमा समान मजल्य कायम रहेका के्षिहरुको समान मजल्याङ्कन हुने गरी वगीकरण गरी 

भलूम करको दर लनधाुरण गररनेछ । 

८. स्थानीय उद्योग िथा व्यवसाय प्रवदु्धन र रोर्गारी लसर्ुनामा टेवा पजयाुउने कर नीलि अविम्बन गररनेछ । 

९. उद्योग वालणज्य संघ िगायि सरोकारवािा संस्थाको सहकायुमा व्यापार प्रवदु्धन  गद ैिलगनेछ साथै नगरपालिकाको 

पलहचान र लवकाससौँग सम्बलन्धि मेिा, महोत्सव सञ्चािन गररने छ । 

१०. नगरपालिका क्षेि लभि रहेका क्रसर उद्योग, ढजङ्गालगटी वािजवा, इट्टाभट्टा,  र्जस उद्योग िगायि ठजिा उद्योगिाई लदगो, 

वािावरण मैिी, वैज्ञालनक र व्यवलस्थि वनाउन आवयकयक कानजन लनमाुण गरी लनयमन गररनेछ । 

११. रार्स्व प्रशासनिाई अव चजस्ि र पारदशी बनाउन एवम नगरपालिका र सबै वडा कायाुियहरुमा रार्स्व प्रशासनको 

सफ्टवेयर िथा कम्प्यजटर लबलिङ प्रणािीिाई थप प्रभावकारी वनाउन रार्स्व प्रशासनमा काम गने कमुचारीहरुको क्षमिा 

अलभवलृद्ध गररनेछ । 

१२. व्यवसायको पलहचान, दिा,ु अलभिेखीकरण र वगीकरण गरर व्यवसायिाई व्यवलस्थि गनु सफ्टवेयर प्रणिीमा आवद्ध 

गने साथै वगीकरण र कारोवारको आधारमा व्यवसाय करको दर लनधाुरण गरी रार्श्व संकिन गररनेछ । 

१३. नगरपािलिकािाई प्राप्त रार्स्वका अलधकारसौँग सम्बलन्धि व्यलक्तगि सम्पलत्तहरू, व्यापार व्यवसायहरू,सेवा सजलवधाहरू 

आलदको अलभिेख ियार गरी अद्यावलधक गररने छ । 

१४. नगरपालिकाको रार्स्व प्रशासनिाई थप प्रभावकारी बनाउन, रार्स्व परामशु सलमलिको सलक्रयिामा सलमलििे लनयलमि 

रार्स्व असजिीको अनजगमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१५. चािज खचुिाई लनलश्चि लसमामा राखी पूौँर्ीगि खचुमा अलभवलृद्ध गररनेछ । 

१६. लवलभन्न धालमुक स्थि र पाकु िथा पयुटकको गन्िव्य स्थि व्यवलस्थि र मयाुलदि वनाई मनोरञ्र्न कर माफुि 

नगरपालिकाको रार्श्वको दायरा बढाइने छ । 
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सभाध्र्क्ष महोदर्,  

अव म लवर्षय के्षि गि रुपमा नगरपालिकाको नीलि प्रस्िजि गनु चाहान्छज  । 

१. आर्थिक र्वकास 

क. कृर्र् तथा पशजपंक्षी र्वकास सम्वन्धी नीर्त 

1. कृलर्ष िथा पशजपािन के्षिको लवकासका िालग आवयकयक पने प्रालवलधक कमुचारीको व्यवस्था गरी सेवा केन्र माफुि 

सबै लकसानको पहुौँच हुने गरी कृलर्ष िथा पशजपािन सम्बन्धी प्रालवलधक सेवा लवस्िार गररनेछ । 

2. कृलर्ष सम्बन्धी सचूनाहरू स्थालनय पिपलिका, रेलडयो िथा सामालर्क सञ्र्ाि माफुि सम्प्रेर्षण गरर कृलर्ष िथा 

पशजपािन सम्बन्धी र्ानकारी सबै कृर्षकको पहुौँचमा  पजयाुईनेछ । 

3. कृलर्ष उत्पादन वलृि गरी कृलर्षमा आत्मलनभुर बन्दै कृलर्ष उत्पादनको लनयाुि गने वािावरण ियार गनु कृलर्ष भलूमको 

उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवलृद्धका िालग आवयकयक कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

4. संघीय नीलि िथा कायुक्रम बमोलर्म कृलर्ष िथा पशज सेवाका िालग एक गाउं एक प्रालवलधकिाई लनरन्िरिा लदइनेछ  

5. अर्जुनधारा-८ मा रहेको व्यवसालयक कृलर्ष थोक बर्ारिाई सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।कृलर्ष पेशािाई मयाुलदि, भरपदो र 

आत्मलनभुर बनाउन समयमा मि खाद लवउ लवर्न उपिब्ध गराउन आवयकयक कायुक्रम िर्जुमा गररनेछ  

6. नगरपालिका के्षि लभिका कृर्षक, कृर्षक समहू र सहकारी माफुि उन्निर्ािका लबउ लवर्नमा अनजदान उपिब्ध 

गराउने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

7. कृर्षक दिाु िथा सलूचकरण र वगीकरण गरी पररचयपि लविरण गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

8. कृलर्षमा यालन्िकरण, आधजलनकीकरण िथा व्यवसायीकरण गद ै यसिाई मयाुलदि पेशाको रुपमा लवकास गररनेछ । 

यसका िालग वडागि रुपमा संचािन भई रहेको पकेट/ब्िक कायुक्रमिाई लनरन्िरिा लदईनेछ 

9. बािी वीमा िथा पशज वीमा कायुक्रमिाई प्रोत्साहन गनुका िालग आवयकयक सचेिना मजिक कायुक्रम सलहि 

अलभयान संचािन गररनेछ । 

10. म समी रोगहरु िागेका पशजहरुिाई सामजलहक उपचारको व्यवस्था लमिाई प्रालवलधक सेवा लनशजल्क रुपमा उपिव्ध 

गराउन आवयकयक समन्वय गररनेछ ।म समी रोगहरुको रोकथामका िालग पशजहरुिाई लनशजल्क रुपमा खोप लदने 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

11. कृलर्ष िथा पशजपािको के्षिमा  सलूचकृि भएका लकसानहरु मध्येबाट उत्पादन िथा उणस्िरका आधारमा लनलश्चि 

मापदण्ड वनाई वरु्ष लकसान घोर्षणा गररनेछ । 

12. सजपारी खेिी लवस्िारका िालग आवयकयक सहयोग गररनेछ¸सजपारी कृर्षकहरुिाई लवरुवा सलहि प्रशोधनका िालग  

आवयकयक उपकरण प्रदान गरी कृर्षकिे नै महङ्गो मलू्यमा लवलक्र गने वािावरण ियार गररनेछ 

13. शलनश्चरे बर्ार लस्थि कृलर्ष थोक वर्ारका छेउमा शीि भण्डार लनमाुणका िालग आवयकयक लडलपआर ियार गरी 

कायाुन्वयनमा िलगनेछ । 
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14. संघीय नीलि िथा कायुक्रम बमोलर्म माछा, मासज, अण्डा, दजध आलदको व्यवसालयक उत्पादन गनु प्रोत्साहन गद ैमासज 

उत्पादनमा नगरिाई आत्मालनभुर बनाइनेछ । 

15. पशज िथा कृलर्ष प्रवदु्धनका िालग “एक गाउौँ एक उत्पादन कायुक्रम” सावेदारी नीलि अविम्वन गररने छ । 

16. "वीउ दलेख र्ीउ सम्म" कृलर्ष उपर्  र "गोठ दलेख ओठ सम्म" पशज र्न्य उत्पादन पजग्दा सजद्धिाको प्रत्याभलूि हुने गरी 

अग्याुलनक िथा प्राकृलिक खेिी प्रणािीको लवकास सलहि  लवशेर्ष कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

17. बेम समी िरकारी खेिी प्रवदु्धन गररनेछ । 

18. सवै अर्जुनधाराबासी िाई लनशजल्क करेसावारी िरकारी वीउ लमलनलकट लविरण कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

19. समहूगिरुपमा मकै छोडाउने मेलसन, धान चजट्ने मेलसन, गहुौँ चजट्ने मेलसन, आदी खरीद गनु कृर्षकहरुिाई लवशेर्ष 

अनजदान उपिब्ध गराइनेछ । 

ख. पर्िटन र्वकास सम्वन्धी नीर्त 

1. शलनश्चरे बर्ारिाई स न्दयीकरणका िालग शलनश्चरेको ऐलिहालसक पलहचान बोकेको गोरु गाडा, अर्जुनधारा 

नगरपालिका र वेिायि व्हीिभरह्याम्पट लसलट संग भगीनी मैिी सम्वन्ध स्थापना गररनेछ ।  

2. यो नगारपालिकाका पयुटकीय गन्िव्यहरु अर्जुनधारा र्िेश्वरधाम, र्ेठा गजम्बा, साधजटार, लवद्यालपठ, सजखानी सहादि 

स्थि, सलहद स्मलृि प्रलिष्ठान, फाल्गजनन्द बालटका, सालठमजरे के्षिमा प्रस्िालवि बजद्ध मजलिु स्थापना, हिजवागढ लसमसार, 

पाण्डवपजर, कैदिे परापयुटन, हात्तीआहाि, हालत्तलकल्िा, सहकािे वरना, र्िकन्या मलन्दर बजढालनकण्ठ िगायिको 

प्रवदनु िथा लवकासका िालग लनरन्िरिा लदइनेछ 

3. सहकािे के्षिमा पदमागु लनमाुण गरी स्थानीय पररकार सलहिको होम स्टे संचािनका िालग आवयकयक अध्ययन गरी 

कायुक्रम अगाडी वढाइनेछ । 

4. लनर्ी के्षि संगको सावेदारीमा पयुटन महोत्सव सलहि प्रचार प्रसार कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

5. नगरपालिका स्िरीय पयुटन प्रवदु्धन सलमलि गठन गररनेछ । 

ि. उद्योि वार्िज्र् सहकारी तथा िैसस सम्बन्धी नीर्त 

1. नगरवासीको आलथुक लवकास गनु र राज्यको सेवा प्रवाह सहर् र सरि रुपमा प्राप्त गरुन भन्ने उदे्धयकय राखी 

नगरपालिकाकै अगजवाइमा रहनेगरी गिवरु्ष स्थालपि नगरलवकास सहकारीिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

2. नगरलवकास सहकारी माफुि नगरपालिकामा लक्रयालशि सहकारी संस्थाहरु, लवलशि सहकारीहरु संग सावेदारी गरी 

कृलर्ष िथा कृलर्ष उद्यम सम्बन्धी लवलभन्न पररयोर्नाहरु संचािन गररनेछ । 

3. नगरपालिकाबाट संचािन गररने स्वरोर्गारमिूक िथा लसपमूिक, क्षमिा अलभवलृद्ध िगायिका कायुक्रमहरु िागि 

सहभालगिाको आधारमा सम्बलन्धि सरकारी लनकाय, रालरिय िथा अन्िरालरिय गैरसरकारी संस्थाहरुसौँग समन्वय 

िथा सहकायुमा गरी संचािन गने नीलि अविम्वन गररनेछ। 

4. िघज उद्यमको लवकासको माध्यमबाट गररवी लनवारण गनु CTEVT, यजवा पररर्षद िथा लनलर् के्षि समेिको 

सहभालगिामा िघज उद्यम कायुक्रम संचािनमा र्ोड लदइनेछ । 
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5. दलिि समजदायको परम्परागि सीप किा र पेशािाई संरक्षण, संबदु्धन र आधजलनकीकरण गरी व्यवसायीक बनाउन र 

रोर्गारीको अवसर लवस्िार गनु उत्थान िथा लवकास कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

6. वालणन्य क्षेििाई व्यवलस्थि, मयाुलदि र अनजशालसि बनाई उपभोक्ताको लहि अलभवलृद्धका िालग बर्ार अनजगमन गने 

कायुिाई  वढावा लदइनेछ । 

7. “निर औद्योर्िक ग्राम” अर्जुनधारा नगरपालिका वडा न २ को टाङलटङ लकनारमा रहेको स्थानिाई सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ । साथै नगरमा सञ्चािनमा रहेका उद्योग र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुको िगि संकिन गरी वन्द 

रहेका उद्योगहरुिाई सञ्चािनमा ल्याउन आवयकयक पहि गररनेछ 

8. वडामा सजपथ मजल्य लवक्री लविरण केन्र स्थापना गरी कृलर्ष उपर्, खाद्यान्न िथा दैलनक आवयकयक सामाग्री  सहर् 

िथा सरि रुपमा सकिन िथा लवक्री लविरण गने व्यवस्था लमिाउन पहि गररनेछ ।  

 

 

२. सामार्र्क र्वकास सम्बन्धी नीर्त 

क. र्शक्षा सम्वन्धी नीर्त 

१. सामजदालयक लवद्याियको खलस्कदो अवस्थािाई गजणस्िरीय लशक्षा वलृद्ध गनु कज नै एक लवद्याियमा प्रलवलधयजत्त िथा 

Piloting कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२. शलनश्चरे बहुमजखी क्त्याम्पसिाई गजणस्िर सजलनलश्चििा प्रत्यायन प्रमाण पि (QAA) प्राप्तीका िालग आवयकयक 

सहयोग उपिब्ध गराइनेछ । 

३. सामजदालयक लवद्याियहरुको गजणस्िर अलभवलृद्धका िालग कायुलवलध ियार गरी प्रस्िावमा आधाररि अनजदान 

उपिब्ध गराइनेछ । 

४. सामजदालयक लवद्याियहरुको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनजदानमा वलृद्ध गररनेछ । 

५. कक्षा ५ को अन्त्यमा नगरस्िरीय परीक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गररनेछ । 

६. नगर लशक्षा ऐन लनमाुण गररनेछ । 

७. अलभभावक लशक्षा कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८. लवद्याियहरुिाई बहुआयालमक सीप (खेिकज द, सङ्गीि, नतृ्य, नेितृ्व सीप, सालहत्य, सामालर्कीकरण ) 

लवकासको थिो बनाउन लवलभन्न लवधाका घजम्िी लशक्षकहरुको व्यवस्था गररनेछ । 

९. सामजदालयक र संस्थागि लवद्यािय भवनहरुको रङ लनधाुरण गरर सोही अनजसार िगाउने कायुको  थािनी गररनेछ । 

१०. सचूना प्रलवलधमा आधाररि लसकाइमा र्ोड लदइनेछ । 

११. गजरुकज ि, मदरसा, गजम्बा र्स्िा सवै परम्परागि लशक्षाका धरोहरहरुको संरक्षण  र संवदु्धनमा र्ोड लदइनेछ । 

१२. लशक्षकहरुका िालग क्षमिा लवकास, पनूिाुर्गी, लसकाइमा नवप्रविुन िथा पाठ्यक्रम प्रवोधीकरण िालिम 

सञ्चािन गररनेछ । 
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१३. लवद्याियमा मनोलवज्ञान कायुक्रमिाई अनजभव र पररणामको आधारमा लवस्िार गररनेछ । 

१४. स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाुण गरर पठनपाठन सजरु गररनेछ  । 

१५. संघीय नीलि िथा कायुक्रम अनजसार संञ्चािन हुने कायुक्रमहरुिाई लनरन्िरिा लददै बािकक्षा लशक्षक¸ लवद्यािय 

कमुचारीको पाररश्रलमक र बािबालिकािाई पोशाक लविरणिाई लनरन्िरिा लदने । 

१६. लवद्यािय अनजगमन कायुलवलध ियार गरी सामजदालयक िथा संस्थागि लवद्याियहरुको िोलकएका सचूकहरुमा 

आधाररि अनजगमन प्रणािी लवकास गररनेछ । 

१७. बजहारी लशक्षा कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१८. सबै माध्यलमक िथा आधारभिू (कक्षा १–८) लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रयोगशािा, पजस्िकािय, आइलसटी 

ल्यावको स्थापना गने कायु आगामी आलथुक वरु्षमा सम्पन्न गररनेछ । 

१९. छन टमा परेका सामजदालयक लवद्याियहरुमा स्माटु बाि कक्षा स्थापना गररनेछ । 

२०. बािमैिी नगर लनमाुणका िालग संस्थागि एवम सामजदालयक लवद्याियसंग सहकायु गररनेछ । 

२१. आलथुक, सामालर्क िथा सास्कृलिक कारणिे पलछ परेका व्यलक्तहरुिाई लशक्षाको मूि प्रवाहमा ल्याउन 

सकारात्मक लवभेदकोनीलि लिई प्रोत्साहन कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२२. नगरपालिका के्षि लभि एवम लवद्यािय हािा लभि हुन सक्त्ने संभालवि छज वाछज ि, बािश्रम र िैलङगक लहसा एवं 

दजव्युवहार रोकथाम र लनयन्िणको िालग लवद्याियहरुमा मनोसामालर्कलवमुशकिाु हरुबाट परामशु सवेाको 

व्यवस्था गररनेछ । 

२३. लवद्यािय र समजदाय बीच सहयोग, सहकायु र सावेदारी लनमाणु गद ैलवद्यािय लवकासका िालग "हाम्रो र्वद्यालर् 

राम्रो र्वद्यालर्" को रुपमा लवकास गनु सम्वलन्धि लनकायहरुिाइ र्वाफदहेी बनाइनेछ साथै वालरु्षक 

मलू्याङ्कनका आधारमा राम्रो लवद्याियिाई सम्मालनि गररनेछ  । 

२४. िागज और्षध दजव्युसनी, बाि लववाह, बहु लववाह, सम्बन्धी सचेिनामिूक कायुक्रमहरु प्रत्येक लवद्याियहरुमा 

मलहनामा एक पटक डकज मेन्िी िथा लसकाई कक्षा माफुि संचािन गररने छ । साथै यस अलभयानिाई प्रभावकारी 

बनाउन फ्िेक्त्स, ब्रजसर, सडक नाटक, िगायिका कायुक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

२५. लवद्याियमा नैलिक लशक्षामा र्ोड लदने नीलि अबिम्बन गररने छ । लवद्याथीहरुिाई अनजशालसि र नैलिक लशक्षा 

प्रदान गनु लशक्षकहरुिाई प्रोत्सालहि गररने छ । 

२६. सामजदालयक लवद्याियहरुको गजणस्िर अलभवलृद्ध र प्रोत्साहनका िालग आधारभिू र माध्यलमक िहको परीक्षामा 

उत्कृि नलिर्ा ल्याउने कम्िीमा २ वटा लवद्याियिाई "निरपार्लका उत्कृष्ट र्शक्षा पजरस्कार" लदइने छ  

२७. नेपािको संलवधान र कानूनको बारेमा लवद्याथीहरुिाई र्ानकारी गराउन माद्यालमक िहमा साप्तालहक रुपमा छज टै्ट 

कक्षा संचािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

ख. स्वास््र् सम्बन्धी नीर्त 
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१. कोलभड १९ लवरुद्धको खोप अलभयान संञ्चािन िथा व्यवस्थापनको कायुिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । साथै लनयलमि 

खोप कायुक्रम िगायि प्राथलमकिा प्राप्त र्नस्वास् य कायुक्रमहरु लनरन्िर संञ्चािन गररनेछ । 

२. लवद्यािय स्वास् य कायुक्रम सञ्चािन गरी लवद्याथीहरुको स्वास् य परीक्षण िथा लवद्यािय माफुि् समजदायमा 

स्वास् य सचेिना कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

३. सबै वडाका स्वास् य केन्रहरुमा बाहै्र मलहना िोलकएका और्षलधहरु उपिब्ध गराइनेछ । 

४. व्यवसालयक मर्दजरहरुका िालग अधुवालरु्षक रुपमा लनिःशजल्क स्वास् य परीक्षण लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 

५. आयजवेलदक िथा वैकलल्पक उपचार पद्धलिमा नगरबासीहरुको पहुौँच लवस्िार गररनेछ । 

६. लनयलमि और्षलध सेवन गनजुपने लवलमि दीघु रोगीहरुका िालग वडालस्थि स्वास् य केन्रहरुबाटै लवमाको और्षलधहरु 

लविरण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

७. वडाहरुमा सञ्चालिि ल्याव सेवािाई सजदृढीकरण गद ैिलगनेछ । 

८. स्वास् यकमीहरु, मलहिा स्वयमसेलवका र र्नप्रलिलनलधहरु समेि पररचािन गरी समजदायमै सजगर, रक्तचाप, यजररन 

प्रोलटन िगायिको परीक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

९. गभुविी मलहिाहरुका िालग लनिःशजल्क यजएसर्ी सेवा उपिब्ध गराइनेछ । 

१०. योग अभ्यास िथा स्वस् य र्ीवनशैिीिाई अलभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

११. सबै वडाहरुमा कालडुयालटक, डायलबलटक क्त्िवहरु गठन गररनेछ । 

१२. गररव, लवपन्न, लनमजखा, दीघुरोगी, मर्दजर, लकसान आलदको प्राथलमकिाको आधारमा स्वास् य लवमा गररनेछ साथ ै

यसै वरु्ष लभि यो नगरपालिकाकाका  सवै घरधजरीहरुिाई स्वास् य वीमामा आवद्ध हुन लवशेर्ष सचेिनामजिक 

कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

१३. शलनश्चरे प्राथलमक स्वास् य केन्रिाई र्नशलक्त्त्त सलहि स्िरोन्नलि गने कायुिाई प्राथलमकिाका साथ अगालड 

बढाउने साथै नगर लभिका स्वास् य संस्थाहरुमा घजम्िी मेलडकि अलधकृिको सेवा लवस्िार गररनेछ । 

१४. "उपमेर्रसंि आमा र्शशज कार्िक्रम" िाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

१५. स्वास् य प्रवुद्धन, रोग लनयन्िण, पोर्षण सजधार िथा र्नस्वास् य कायुक्रमहरुमा बहुके्षिीय, बहुपक्षीय सहकायु 

गररनेछ । 

१६. नागररकहरुको स्वास् यिाई लवशेर्ष ध्यानमा राखी प्राकृलिक लचलकत्सा र योग अभ्यासिाई  प्राथलमकिा लदइनेछ, 

साथै मनोसामालर्क परामशु सम्बन्धी कायुक्रमिाई अवै प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

१७. माि ृ िथा नवर्ाि लशशजको मतृ्यजदर घटाउनको िालग घरमा शजन्य प्रसजिी घोर्षणा अलभयान कायुक्रम  संचािन 

गररनेछ। 

१८. मलहिाको पाठेघर(आङ्ग) खस्ने समस्या सम्बलन्ध िलक्षि समहूमा र्नचेिनामजखी अलभमजलखकरण कायुक्रम 

संचािन गररनेछ । 
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१९. शलनश्चरे आयजुवेद और्षधािय अ.न.पा-७ िाई स्िरोन्नलि गने, आयजवेद सेवा केन्रको सेवा प्रत्येक वडामा लवस्िार 

गद ैिलगनेछ । 

२०. नगरपालिका स्िरका श चािय आवयकयक रहेमा लवद्याियहरुमा लवलभन्न दाि ृलनकाय िथा प्रदशे र संघीय सरकार 

संग समन्वय लनमाुण गररनेछ । 

ि. भार्ा, कला, संस्कृर्त सम्बन्धी नीर्त  

१. नगरपालिका लभि रहेको भार्षा, धमु, संस्कृलििाई  दीघुकािसम्म र्गेनाु गनुका िालग लवलभन्न संस्कृलि वल्कने 

सांस्कृलिक संग्रहािय लनमाुणका िालग लवलभन्न सरोकारवािासौँगको सावेदारीमा लनमाुणको कायु थािनी गररनेछ । 

२. किा, संस्कृलि, परम्परागि बार्ा, र्ािीय वाकीहरु संरक्षण िथा प्रवदु्धन गनु वडामा प्रत्येक बरु्ष छन ट र नगरस्िरीय 

प्रलिस्पधाु गररनेछ । 

३. िेखकहरुको सालहत्य सम्मानमा "लेखक घर" लनमाुण गररनेछ साथै उक्त घरमा स्थानीय िेखकहरुका कृलिहरु 

सलहिको पजस्िकािय स्थापना गररनेछ । 

४. "दीघि सार्हत्र् सेवा पजरस्कार" िाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

घ. र्जवा  तथा खेलकज द सम्बन्धी नीर्त 

१. क्षमिा अलभवलृद्ध कायुक्रम माफुि यजवा उद्यमलशििा िथा स्वरोर्गारीमा अलभवलृद्ध  गररनेछ  

२. यजवाका िालग सीप¸प्रलवलध¸कर्ाु̧ व्यवसाय परामशु¸बर्ार सजलवधा सलहि उद्यम लवकास सम्वन्धी एलककृि कायुक्रम 

संचािन गररनेछ । 

३. बैदलेशक रोर्गारीवाट हालसि गरेका दक्षिा¸सीप¸अनजभव एवम पजौँर्ीिाई सदजपयोगका िालग उपयजक्त वािावरण 

सरृ्ना गद ैऔधोलगक व्यवसालयक के्षिमा िगानी गनु यजवाहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ  । 

४. स्थानीय योर्ना िर्जुमा¸कायाुन्वयन िथा नलिर्ा मापन प्रकृयामा यजवाहरुको संिग्निा वलृद्ध गनु क्षमिा अलभवलृद्ध 

गररनेछ  । 

५. यजवा समहू¸क्त्िव संर्ािको लवकास¸लवस्िार¸सजदृलढकरण क्षमिा अलभवलृद्ध गदै स्थानीय सरकार संचािनको लवलभन्न 

के्षिमा अथुपणुू प्रलिलनलधत्व एवम सहाभागीिा गररनेछ   । 

६. िागज और्षध प्रयोग गने यजवाहरुको पजनस्थाुपना गनु, परामशु िथा पजनस्थाुपना केन्रहरु संचािन गररनेछ   

७. यजवाहरुको िालग यजवा स्वरोर्गार कायुक्रम सञ्चािन गररनेछ । रोर्गार िथा स्वरोर्गारका क्षेिमा िाग्ने कृलर्ष, पशज 

िथा लनमाुण क्षेिमा िाग्न प्रोत्सालहि गररनेछ । 

८. यजवाहरुको शारररीक र मानलसक लवकासका िालग सानो उमेर दलेख नै अभ्यस्ि गराउद ै खेि सस्कृलिको लवकास 

गररनेछ साथै मान्यिा प्राप्त खेि प्रलशक्षक र खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. "एक स्थानीय िह एक खेिमैदान" कायुक्रम अन्िरगि हाि लनमाुणाधीन अर्जुनधारा खेिमैदानिाई यसै वरु्ष सम्पन्न 

गररनेछ । 

१०. खेिकज दमा मलहिा सहाभागीिा वढाउन मलहिा खेिकज द प्रलियोलगिाहरु संचािन गररनेछ  
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११. स्थानीय स्िरका खेिकज द प्रशासन िथा संघ संस्था संग समन्वय गरर आवयकयक नीलि लनयम कायुलवलधहरु लनमाुण 

गररनेछ । 

१२. फज टवि, भलिवि, लक्रकेट, व्याटलमन्टन िथा माशुिआटुका नगर स्िरीय खेिाडीहरु  छन ट गररनेछ साथै खेि 

प्रलशक्षकको व्यवस्थापन गरी खेिाडीहरुको दक्षिा अलभवलृद्ध गराइनेछ । 

१३. रािपलि रलनङ लशल्ड प्रलियोलगिािाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

१४. नगर स्काउट कायुक्रमिाई पररचािन गररनेछ । 

१५. अन्िर लवद्यािय खेिकज द प्रलियोलगिा सञ्चािनका िालग आवयकयक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१६. यजवाहरुको शारररीक िथा मानलसक लवकासका िालग खजिा व्ययामशािा स्थापना गररनेछ ।  

 

ङ. लैङर्िक समानता तथा सामार्र्क समावेशी सम्बन्धी नीर्त 

१. अपाङ्िा भएका व्यलक्तहरुिाई आयमजिक िथा लसपमजिक कायुक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

२. अपाड्डिा भएका व्यलक्तहरुिाई सहायक सामाग्रीहरु (व्हीि लचयर, वैशाखी िथा सेिो छडी) को व्यवस्थापन गररनेछ  

३. पहे ौँिो पररचय पि वाहक अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुका िालग  छज टै्ट बर्ेट लवलनयोर्न गरी व्यवसालयक सीप लवकास 

िालिम प्रदान गररनेछ साथै व्यवसालयक कर्ाुका िालग लवत्तीय संस्थाहरु संग समन्वय गररनेछ । 

४. अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुिारा सञ्चालिि स्वरोर्गार उद्योगहरुको दिाु िथा नवीकरण शजल्कमा शि प्रलिशि छज ट 

प्रदान गररनेछ । 

५. िैङ्लगक लहंसा बाट लपलडि  मलहिाहरुको संरक्षणका िालग अल्पकािीन वा दीघुकािीन सेवा केन्रहरु स्थापना गद ै

मनोसामालर्क लवमशु उपचार एवम कानजनी सहयिा उपिव्ध गराइनेछ 

६. कायुस्थिमा हुने िैङ्लगक िथा य लनक लहंसा¸छज वाछूि एवम लवभेदपूणु ज्यािादर िगायि सवै प्रकारका अन्याय र 

लहंसािाई  लनरुत्सालहि र दलण्डि गनु स्थानीय काननू वनाई कडाईका साथ िागू गरी  नगरपालिकािाई मलहिा लहंसा 

मजक्त वनाइनेछ ।  

७. उद्योग व्यवसायमा र्ोखीम यजक्त काम गने लवपन्न पररवारका गभवुिी मलहिािाई आवयकयक कायुलवलध वनाई लनलश्चि 

समयको िालग भत्ता उपिव्ध गराइनेछ । 

८. सीप लवकास एवम उद्यमशीििा िालिम िथा प्रलवलध हस्िान्िरण वाट रोर्गारी¸स्वरोर्गारी िथा आय आर्ुनका 

अवसरहरु सरृ्ना गद ैमलहिाहरुिाई आलथुक रुपमा सक्षम र सवि वनाइनेछ ।  

९. मलहिा सहकारी संस्थाको क्षमिा लवकास सलहि लवउ पजौँर्ी कोर्ष स्थापना गररनेछ  

१०. िैङ्लगक उत्तरदायी बर्ेट र परीक्षण प्रणािी अविम्वन गरर मलहिा सशलक्तकरण गररनेछ । साथै नगरपालिकाको 

वालरु्षक रुपमा िैलगंक समानिा िथा सामालर्क समावेशीकरण पररक्षणिाई अलनवायु गररनेछ । 

११. लवद्यािय¸संचार के्षि िगायि अन्य सरोकारवािासंग समन्वय गरी वािवालिका िथा लकशोर लकशोरी मालथ हुने 

दजव्युवहार¸लहंसा¸भेदभाव¸बािशोर्षण¸बािश्रम बेचलवखनको अन्त्य गररनेछ  । 
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१२. बाि सहाभालगिा¸बािलवकास¸बाि बचाउ¸बाि संरक्षणका िालग  नगरपालिका िगायिका सवै सावुर्लनक 

कायाुियहरुमा नीलिगि व्यवस्था गरी सोही अनजसार बालरु्षक कायुक्रमहरु कायाुन्वयन गद ैसंस्थागि लवकास गररनेछ  

१३. बाि मैिी नगर लनमाुणका िालग प्रवुद्धनात्मक कायुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । कम्िीमा एक वटा वडािाई बािमैिी 

घोर्षणा गररनेछ । 

१४. बािक्त्िव वाि संर्ािको क्षमिा अलभवलृद्ध गद ै लवलभन्न सलमलिहरुमा हुने बाि प्रलिलनलधत्विाई प्रभावकारी  

वनाइनेछ । 

१५. कानजनी लववाद परेका बािबालिकाका िालग बाि सजधार गहृ सञ्चािन गरी संरक्षण गररने र अनाथ अलि लवपन्न 

बािबालिकाहरुको लशक्षा स्वास् यमा पहुौँचको व्यवस्था लमिाइनेछ  

१६. संलवधानमा भएका वाि अलधकारको वारेमा अलभमजखीकरण गरी र्नचेिना अलभवलृद्ध गररनेछ  

१७. र्ेष्ठ नगाररकका ज्ञान¸सीप र अनजभवहरु नीलि लनमाुणमा उपयोगी हुने  र भावी पजस्िाहरुका िालग मागुदशुन हुनसक्त्ने 

भएकोिे त्यस्िा ज्ञान अनजभवहरुििाई पजस्िान्िरण गने वािावरण सरृ्ना गररनेछ  । 

१८. लहंसा, दजव्युवहार,भेदभावमा परेका मानलसक िनावमा परेका¸अशक्त¸घरवार लवलहन लवपन्न र्ेष्ठ नगाररक हरुको 

संरक्षणका िालग स्थानीय गैह्र सरकारी संस्थाहरु संगको सहकायुमा वदृ्धाश्रम स्थापना र संचािन गररनेछ  । 

१९. र्ेष्ठ नगाररक सम्मान कायुक्रम लनशजल्क स्वास् य बीमा स्वास् य र्ाौँच िागायि संलवधान र अन्य कानजनहरुमा भएका 

प्रावधानहरुिाई प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन गररनेछ  । 

२०. सीप लवकास एवम उद्यमशीििा िालिम कायुक्रम हरु संचािन गरर दलिि समजदायको क्षमिा अलभवलृद्ध गद ैरोर्गार 

एवम आयआर्ुनका अवसरहरु सरृ्ना गनु सहयोग गररनेछ । 

२१. दलििहरुको परम्परागि सीप र दक्षिाको संरक्षण संवदु्धन र  उपयोग गररनेछ  । 

२२.  नगरपालिका सरकार संचािनमा दलििको प्रलिलनलधत्व सजलनलश्चि भएपलन थप सशलक्तकरण गरी मिू प्रवाहमा 

ल्याइनेछ । 

२३. नगरपालिकािाई छज वाछूि मजक्त वनाउन लवशेर्ष कायुक्रमहरु संचािन गररनेछ  । 

२४. लवपन्न दलिि समजदाय भएका स्थानिाई प्राथलमकिामा राखी सडक वत्ती र्स्िा पवूाुधारहरु लनमाुण गररनेछ  । 

२५. मलहिा बािबालिका अपाङ्गिा भएका व्यलत्त र्ेष्ठ नागररक र य लनक िथा िैलगक अल्पसंख्यकहरुको िं याङ्क 

संकिन र अध्यावलधक गररनेछ साथै िैंलगक समानिा िथा उत्थानका िालग प्रदशे सरकार िथा संघीय सरकारसगं 

सावेदारी गररनेछ । 

२६. गररवी लनवारणका िालग िघज उद्यम लवकास माफुि सम्भाव्य उत्पादन बर्ार प्रलिस्पधाु वलृद्ध गनुका िालग कलम्िमा 

पांच र्नाको समजहमा प्रलवलध हस्िान्िरण गररनेछ । 

२७. मर्दजरहरुको िगि संकिन िथा सलूचकृि गरी असंगलठि कृलर्ष, लनमाुण िथा खोिा मर्दजरहरु/ लचया मर्दजरहरुको 

दजघुटना लवमा गररनेछ । मर्जदरिाई लवलभन्न लकलसमका लसपमजिक िालिम लदई व्यवसालयक बनाइनेछ । 

३. पूवािधार र्वकास सम्बन्धी नीर्त 
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१. नगर कायुपालिकाको कायाुिय पररसरिाई अत्याधजलनक िररकािे स न्दयीकरण गरी  नगर कै ग रवको रुपमा पवूाुधार 

लनमाुण गररनेछ । 

२. नगरपालिका कायाुियिाई सञ्चािन गनु भवन लनमाुणका िालग र्ग्गा दािाको प्रस्िाव अनजसार अधुकदको प्रलिमा 

िथा लशिािेख यथालशघ्र प्रलिस्थापन गररनेछ । 

३. संघीय कायुक्रम अनजसार क्रमागि रुपमा सञ्चािन हुदै आएका अर्जुनधारा र्िेश्वर धाम, फाल्गजनन्द माङलहम 

स न्दयीकरण कैदिे अर्जुनधारा ३, सहकािे वरना, हिजवागढ परापयुटन,  वदृ्ध प्रलिमा स्थापना अनपा २, मदन 

आलश्रि पाकु पयुटकीय पवूाुधार लनमाुण अनपा ४, शलहद स्मलृि उद्यान पयुटन पूवाुधार लनमाुणका िालग लनरन्िरिा 

लदइनेछ । 

४. आगालम वरु्ष प्रत्येक वडामा कम्िीमा १ लक.मी सडक कािोपिे, ममुि सम्भार, लवपद व्यवस्थापन र लवर्षयगि क्षेिको 

लवकास सम्बन्धी आयोर्नािाई लनरन्िरिा लदइएको छ ।  

५. सडकको कारणिे हुने भजक्षयिाई कम गनु वायो इलन्र्लनयरीङ प्रलवलधिाई र्ोड लदईने छ । 

६. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसंगको समन्वय लवररङ, टाङलटङ खोिामा  िटबन्धन, लग्रनवेल्ट र बाटो लनमाुण कायु 

गररनेछ । 

७. शलनश्चरे बर्ार क्षेििाई आधजलनक  व्यवलस्थि र स न्दयीकरणिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

८. नगरलभिका बाौँकी रहेका अलि आवयकयक पजि, कल्भटु लनमाुण कायुिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

९. लवद्यािय, सामजदालयक भवन र सरकारी भवन लनमाुण गदाु लनमाुण हुने संरचनाहरु अपाङग मैिी,बािमैिी, िैगलकमैिी 

र वािावरणमैिी बनाउने नीलि अविम्बन गररने छ । 

१०. भवन लनमाुण संलहिा िथा न्यूनिम  मापदण्ड िागू गरी प्रकोपवाट हुन सक्त्ने संभालवि क्षलिहरुवाट र्नधन सजरलक्षि 

रालखनेछ 

११. पजवाुधार योर्नाको कायुन्वयन समयमा सम्पन्न गनु, योर्नाको कायाुन्वयन र अनजगमनिाई सहर् र सरि बनाउन 

योर्ना कायाुन्वयनको कायुिालिका ियार गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

१२. नगर ग रवका आयोर्ना िथा ठजिा आयोर्नाहरुको िालग आवयकयक लडलपआर ियारी गररनेछ । 

१३. नगरलभिका अत्यावयकयक स्थान िथा मजख्य बर्ारहरुमा सडक बत्ती िथा लस.सी क्त्यामेरा र्डान कायुिाई लनरन्िरिा 

लदइनेछ । 

१४. नगरमा भएका हेब्बी सवारी साधनहरुिाई पणुू रुपमा पररचािन गररनेछ । 

१५. र्नसहभालगिामा सञ्चािन हुने भ लिक पवूाुधार लनमाुणका आयोर्नाहरुमा सावुर्लनक लनर्ी सावेदारी कायुक्रमिाई 

प्राथलमकिा लदइनेछ । 

१६. वोिजङ्गे पजि लनमाुण कायुिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

१७. िपाई मधेश समलृद्ध कायुक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 
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१८. यो वरु्ष अर्ुनजधारा नगरपालिकािाई "उज्र्ालो निरपार्लका" घोर्षणा गररनेछ त्यसका िालग आवयकयक सवै 

घरधजरीमा लवद्यजि सेवा लवस्िार गररनेछ । 

१९. सजरलक्षि नागररक आवास कायुक्रम अन्िगुि पाौँच बरु्षमा १००० वटा घर लनमाुण गने कायुको थािनी यसै वरु्षबाट 

गररनेछ । 

२०. नगर लभिका महत्वपणुू एवम अलि आवयकयक पजवुधाधरका योर्ना बैक (Project Demand Bank) ियार गररनेछ । 

उक्त्त्त वैकमा समावेश भएका आयोर्नाहरुको क्रमश लनमाुण गद ैिलगनेछ । 

 

 

 

४. वन, वातावरि तथा र्वपद् व्र्वस्थापन  सम्बन्धी नीर्त 

१. मजख्यमन्िी िथा मलन्िपररर्षदको कायाुिय प्रदशे न १ को प्रदशे सहयोग कायुक्रमबाट वापा लर्ल्िा अन्िगुि चार वटा 

स्थानीय िहहरु अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, लविाुमोड नगरपालिका र वजद्धशालन्ि गाउंपालिकाको 

सहकायुमा एलककृि लवपद व्यवस्थापन केन्रको स्थापना गरी सञ्चािन ल्याइनेछ ।  

२. लवररङ र टाङलटङ खोिािाई प्रदशेसंगको समन्यमा िटबन्धन गरी लग्रनवेल्ट र बाटो लनमाुण गररनेछ । 

३. नगर लभि रहेका लवलभन्न वन उपभोक्ता सलमलिहरु िथा गैरसरकारी संस्थाहरुिाई नगरको नीलि िथा कायुक्रम अनजसार 

लवपद व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकायु गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

४. फोहोरमैिा व्यवस्थापनको कायु (डलम्पङ साइट) िाई प्राथलमकिामा राखी लनरन्िरिा लदइनेछ । सो फोहोरमैिा छज ट्टा 

छज टै्ट राख्ने व्यवस्था लमिाई संकिन गने प्रलक्रयाको थािनी गररनेछ । 

५. हात्ती लपलडि क्षेिमा लवशेर्ष कायुक्रम संचािन गररनेछ । सरोकारवािा संस्था संग समन्वय गरी  मानव हात्ती िन्ि 

व्यवस्थापन कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

६. लवपदबाट हुनसक्त्ने क्षलििाई ित्काि उद्धार, राहि र पनुूस्थापनाका िालग आवयकयक र्नशलक्त सामाग्री र श्रोिको 

व्यवस्थापन गररनेछ । र्सका िालग लवपद व्यवस्थापन केन्र स्थापना गरर गररनेछ । 

७. वािावरण स्वच्छिा कायम गनु सडक लकनार, लवद्यािय, औद्योलगक कररडोर र नदी िटीय क्षेिमा हररयािी कायुक्रम 

संचािन गररनेछ । भजसंरक्षण एवम पलहरो लनयन्िणको िालग वकृ्षारोपण कायुक्रम एवम् रोकथामका लवलध अविम्बन 

गने नीलि लिइनेछ । 

८. शलनश्चरेको खानेपानीिाई शजद्ध लपउने पानीको व्यवस्थापन गनु संघ, प्रदशेसंग समन्वय र सहकायु गररनेछ   

९. र्रुवा िथा खानेपानीको मजहान सम्भाव्यिाको पलहचान गरी संरक्षण िथा र्गेना गररनेछ । 

१०. नगर लभि रहेका लसमसार पोखरीको पलहचान गरी संरक्षण गररनेछ  । 

११. लवररङ्ग कररडोर बाइपास सडकिाई ग रवको आयोर्नाको रुपमा लनमाुण गने कायुक्रमिाई प्राथलमकिा लदइनेछ। 
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१२. लवररङ्ग नदी प्रणािी अन्िगुि लवलभन्न स्थानमा िटबन्धन िथा चेकड्याम लनमाुणका िालग संघीय सरकार, प्रदशे 

सरकारसगं सावेदारी िथा सहकायु गररनेछ । 

१३. वन िथा नदी क्षेिको वािावरणीय प्रभाव िेखार्ोखा गरी आवयकयक कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

१४. लवपद व्यवस्थापन ऐन लनमाुण गररनेछ ।  

१५. र्ोखीम संवेदनशीि भ ूउपयोग योर्ना ियार गररनेछ । लवपद प्रलिकायु योर्ना ियार गररनेछ । 

६. सजशासन तथा संस्थाित र्वकास सम्बन्धी नीर्त  

१. नगरपालिकाका लवकासका कामिाई प्रभावकारी वनाउन नगरपालिकािाई आवयकयक सल्िाह सजवाव प्रदान गनु 

एवम नगरवासीको दीगो समलृद्धका योर्ना लनमाुण गनुका िालग स्थायी संयन्िको रुपमा "निर  र्ोर्ना 

आर्ोि" गठन गररनेछ । 

२. नगर योर्ना आयोगको प्रत्यक्ष संिग्निा र लनगरानीमा नगरको web based profile र आवलधक लवकास 

योर्ना ियार गररनेछ । 

३. सजचनाको हक सम्बन्धी ऐनका बारेमा नगरपालिकावासीिाई सजसलूचि गररनेछ । साथै नगरपालिकाबाट भएका 

लवकास गलिलवलधहरुिाई स्थानीय एफ.एम., पिपलिका िथा सामालर्क संर्ाि माफुि प्रचारप्रसार गने कायुिाई 

लनरन्िरिा लदइनेछ । 

४. योर्ना िर्जुमा प्रलक्रयाबाट आएका कायुक्रम वा योर्नाहरुिाई माि कायाुन्वयन गने नीलििाई प्राथलमकिा 

लदईनेछ । 

५. नागररक बडापि प्रलि संम्पूणु सेवाग्राही र कमुचारीको ज्ञान अलभवलृद्ध गरी व्यवहाररक कायाुन्वयन गररनेछ । 

६. नगरकायुपालिकाको कायाुियमा कायुरि शाखा प्रमजख, वडा कायाुिय, स्वास् य संस्था प्रमजखसौँग कायु सम्पादन 

सम्व िा गरी आलथुक वरु्षको अन्त्यमा उत्कृि कायु सम्पादन गने कमुचारीिाई  ससम्मान पजरस्कृि गररनेछ  । 

७. नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा प्राप्त भएको उर्जरी र गजनासो सजनजवाई संयन्ििाई प्रभावकारी बनाइनेछ 

साथै छज टै्ट डेस्कको व्यवस्थापन गररनेछ । 

८. नगरपालिकािे सम्पन्न गरी सकेका संस्थागि स्वमलू्याकंन िथा िैलगक समानिा िथा सामालर्क समावेशीकरण 

परीक्षण पश्चाि ियार गररएको कायु योर्नाहरुिाई प्रभावकारी कायाुन्वयन गदै िलगनेछ 

९. नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको गजणस्िरिाई थप प्रभावकारी बनाउन सो बारेमा सलमक्षा गनु कायुपालिका, शाखा 

प्रमजख िथा वडा सलचवहरुको लनयलमि प्रगलि सलमक्षा बैठक संचािन गररने छ । 

१०. नगरपालिका िथा वडाको काम कारवाहीिाई अव बलढ प्रभावकारी र व्यवलस्थि बनाउन अनजगमन िथा 

मलू्याकंन प्रणािीिाई सचूकमा आधाररि बनाई संस्थागि गने प्रभावकारी रुपमा िागज गररनेछ । 

११. नगरपालिकाको पारदलशुिा एवम ्सजशासनका िालग नगरपालिकाको आम्दानी िथा खचुिाई सावुर्लनकीकरण 

गने कायुिाई लनरन्िरिा लदनजका साथै नगरपालिका लवकास लनमाुण कायुमा पारदलशुिा कायम गनु योर्ना 

स्थिमा नै सावुर्लनक सजनजवाई र सामालर्क परीक्षण गने कायुिाई लनरन्िरिा लदइनेछ। 
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१२. नगरपालिकािे सम्पादन गरेको कायुको संबन्धमा च मालसक रुपमा सावुर्लनक सजनजवाई गने, सेवा प्रवाहिाई 

सहर् बनाउन प्रत्येक वडामा एलककृि घजम्िी सेवा संचािन गररनेछ । 

१३. आम नागररकिाई सचूनामा सहर् पहुौँच सरृ्ना गनु नगरपालिकाको संपणुू लवर्षयगि सचूनाहरु नगरपालिकाको 

वेभसाइटमा अद्यावलधक गररनेछ । 

१४. First come First service को लसद्धान्ि अनजसार सेवा प्रवाहमा हुने असन्िजिीिाई हटाउन लवशेर्ष अलभयान 

मजिक कायुक्रमहरुमा टोकन प्रणािी िागज गररनेछ । 

१५. कायाुियिाई प्रलवलधमैिी बनाइनेछ साथै नगरपालिकाको लनलश्चि क्षेििाई लि वाईफाई र्ोन (Free WIFI 

zone) बनाउन आवयकयक कायु थािनी गरीनेछ । 

१६. नगरपालिकाकायाुियिाई सेवाग्राहीमैिी बनाउन सेवाग्राही प्रलिक्षािय, सहायिा कक्ष, र सोधपजछ कक्षको 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१७. कमुचारी एवम् पदालधकारीहरुको क्षमिा लवकासका िालग िालिम, अध्ययन, अविोकन भ्रमणको व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

१८. लवकासमा सावेदार संस्थाहरुबाट सावेदारीमा संचािन गररने नगरपालिका स्िरीय योर्नािाई प्रभावकारी िथा 

नलिर्ामजखी बनाई कायाुन्वयन गनु प्रोत्सालहि गररनेछ । 

१९. व्यलक्तगि घटना दिाुिाई अलभयानको रुपमा संचािन गनु घटना दिाु लशलवर संचािन गररनेछ । 

२०. सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेिबाट संचािन गररने योर्ना िथा आयोर्नाहरुको अनजगमन, मलू्याकंन पद्धिीिाई 

व्यवलस्थि र वस्िजपरक वनाइनेछ ।कज नै पलन गैह्र सरकारी संस्थािै यो नगरपालिकामा काम गनजु भन्दा पलहिा 

सलूचकृि हुनजपने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२१. गैरसरकारी संघ संस्थाहरुबाट संचािन गररने सबै प्रकारका सहयोग िथा सेवाहरुिाई नगरपालिकाको एकद्धार 

प्रणािी माफुि संचािन गरर व्यवलस्थि बनाइनेछ । गैर सरकारी संस्थािाई लनयमन गरी कायुक्षेिको दोहोरोपना 

अन्त्य गररनेछ । 

२२. उपभोक्ता सलमलि माफुि संचािन हुने योर्नाहरुको वगीकरण गरी प्रत्येक लनवाुलचि वडा प्रलिलनलधहरुिाई 

लर्म्मेवारी वाौँडफाौँड गरी योर्ना संचािन र सम्पन्निाको समय लसमा लनधाुरण गरी लर्म्मेवारी प्रदान गररनेछ  

२३. पिकाररिा क्षेिको प्रवदु्धन एवम् लवकासका िालग पिकार महासंघ िगायि संचारसौँग सम्बद्ध लनकायहरसौँग 

समन्वय गरी सञ्चारमैिी कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

२४. सजशासन एवम ्पारदलशुिािाई मजि मन्ि मानी सञ्चार माध्यमिाई मयाुलदि एवम ्सम्मालनि र लर्म्मवेार बनाउन 

प्रत्येक बरु्ष उत्कृि पिकार सम्मान कायुक्रम संचािन गररनेछ । 

२५. यस  नगरपालिकाको सजशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा लर्ज्ञासा गजनासो सजनजवाइ गनुको िालग संञ्चार माध्यम 

माफुि कायुक्रम लनमाुण गरर प्रकासन प्रसारण गररनेछ । 

२६. नगरपालिका अन्िगुि कायुरि कमुचारीहरुको मनोबि उच्च बनाउन सेवा सजलवधािाई समय सापेक्ष बनाइनेछ  
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२७. नेपाि सरकारिे घोर्षणा गरे अनजरुप यस नगरपालिकामा कायुरि कमुचारीहरुको ििब भत्तािाई समायोर्न 

गररनेछ । 

२८. भजलमहीन, दलिि, भजलमलहन सजकज म्वासी अव्यवलस्थि बसोबासका िालग भजलम आयोग माफुि िगि संकिन गरी 

र्ग्गा धनीपजर्ाु लविरण कायुिाई अगाडी बढाइनेछ । 

२९. लसमाना लववादका िालग अन्िर स्थानीय िहसंग समन्वय गरी सरपट नापीिाइ लनरन्िरिा लदइनेछ । 

३०. स्थानीय िहमा कायुरि कमुचारीहरुको वलृत्त लवकासका िालग ऐन लनमाुण गरी त्यसको आधारमा  प्रलक्रया 

अगाडी बढाइनेछ ।  

३१. कर िथा रार्श्व के्षिको सजधार िथा सवि बनाउन लनमाुण भएको रार्श्व सजधार कार्िर्ोर्ना प्रर्तवेदन २०७९ 

स्वीकृि गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

आदरिीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अन्त्यमा यो नीलि िथा कायुक्रम अर्जुनधारा नगरपालिका लवकासको मागुलचि र अर्जुनधारा वासीको माग र 

आवयकयकिाको प्रलिफि हो । यसिाई ियार गदाु मैिे रार्नीलिक दि, कायुपालिका सदस्य, रारिसेवक कमुचारी, 

वजलद्धर्ीलव, लशक्षक, समार्सेवी, लवकास सावेदार संघसंस्था िगायि सबै के्षिको सल्िाह सजवाविाई समेट्ने प्रयास 

गरेको छज  । नीलि िथा कायुक्रमको िर्जुमामा अमजल्य सजवाव लदनजहुने एवं सहयोग गनजुहुने सम्पजणुमा म हालदकु धन्यवाद 

व्यक्त गदछुज  । प्रस्िालवि नीलि िथा कायुक्रमको सफि कायाुन्वयनबाट  लवलभन्न कारणिे लथिलथिो भएको अथुिन्िमा 

पजनुउत्थान हुने, रोर्ारी सरृ्ना हुने, कृलर्ष उद्योग िथा सामालर्क लवकासको माध्यमबाट सबै  अर्जुनधारावासीको समजन्िी 

हुने िथा सामालर्क, आलथुक, भ लिक, सांस्कृलिक िगायि सवाुलङण पक्षको लवकास भई “समदृ्ध अर्जुनधारा र सजखी  

अर्जुनधारावासी” को हाम्रो िक्ष्य पजरा हुने अपेक्षा राखेको छज  । िसथु नीलि िथा कायुक्रमको सफि कायाुन्वयन गनुका 

िालग सम्पजणु  नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, सबै रार्नीलिक दि, रारिसेवक कमुचारीहरु, वजलद्धर्ीलवहरु, समार्सेवी, उद्योगी 

व्यवसायी, गैरसरकारी संघसंस्था, लनर्ी के्षि र सम्पजणु  अर्जुनधारावासी र्निाको साथ र सहयोग प्राप्त हुने लवश्वास 

लिएको छज  । 

२०७९ असार १० गिे 

पेश गनेिः खड्िमार्ा परार्जली 

निर उप- प्रमजख एवम बरे्ट तर्जिमा सर्मर्त संर्ोर्क 

अर्जिनधारा निरपार्लका 

आज्ञाले, 

िीताकज मारी राई 

अर्जिनधारा निरपार्लका,  

निर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्का 

प्रमजख प्रशासकीर् अर्धकृत 


