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अर्जुनधारा रार्पत्र 

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ४ , संख्या १,िलनश्चरे,श्रावण १,२०७७ साि  

भाग १ 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको लिलि २०७७ साि आषाढ १० गिेबाट २६ गिे सम्ि सञ्चािन भएको साि ौँ नगर सभािे 

पाररि गरेका वालषकु नीलि िथा कार्ुक्रि, ऐन िथा लवशेष लनर्रु्हरु सम्बलधधि सबैको र्ानकारीका िालग  प्रकाशन 

गररएको छ । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको सातौँ नगर सभाद्वारा पाररत आलथकु वर् ु२०७६/०७७ का िालग स्वीकृत वार्र्कु नीलत  

यस गररमामय नगरसभाका अध्यक्ष महोदय 

आर् यस गररमामय सभामा आगामी आलथकु वर् ु२०७७।७८ को नीलत कायकु्रम र बरे्ट प्रस्तजत गन ुपाउदा 
मिाइ गौरवको अनजभ जलत भएको छ । यस अवसरमा म सवपु्रथम यस मजिजकमा िोकतन्त्त्र एवम ्गणतन्त्त्रको स्थापनाका 
िालग आफ्नो जर्वन अपणु गनजहुजने सम्पजण ुशर्हदहरु प्रलत हार्दुक श्रद्धान्त्र्िी अपणु गदुछज ।   साथै रार्नैलतक एवम ्
सामाजर्क रुपान्त्तरणका िालग वेपत्ता घाइते हजन जभएका व्यजिहरु रे्िनेि भोग्नजहजने आदरजणय अग्रर्हरु प्रलत र्वनम्रता 
पूवकु नमन गन ुचाहन्त्छज ।  

नेपािको संर्वधानिे अंलगकार गरेको सहकाररता समन्त्वय एवम ्सहअजस्तत्वको लसद्धानतमा आधाररत संघीय संरचनाको 
मजि मम ु िाइ अंगीकार गदै राज्यिे लिएको सावरु्लनक लनर्ी तथा सहकारी सर्हतको तीन खम्बे अथ ु नीलतिाइ 
आत्मसात गदै सजखी नेपािी समदृ्ध नेपाि लनमाुणको हाम्रो साझा उद्देश्यिाइ साकार पान ु र्वशेर् नगर सहकारी स्थापना 
गरी आफ्नो तरु्बाट हरसम्भव प्रयास गन ुअर्जनुधारा नगरपालिका ृढससंकजपिपत छ । 

  र्व स २०७४ सािको स्थालनय तहको लनवाुचन पश्चात हामी यस नगरपालिकामा र्नप्रलतलनलधको रुपमा 
लनवाुजचत भए पश्चात हामीिे तीनवटा वरे्ट नीलत तथा कायकु्रमहरु तर्जमुा गरी कायाुन्त्वयन गरेका छौ । यी लतन 
वर्हुरुका कायाुन जभवहरुबाट हामी सबैिे धेरै कज रोहरु लसक्ने मौका पाएका छौ । र्वगतका लसकाइहरुबाट आफ्ना काय ु
र योर्नाहरुिाइ थप पररस्कृत गदै कमी कमर्ोरीहरुिाइ सजधादै अगालड बढ्नज आर्को अपररहाय ुआवश्यकता रहेको छ 
। यी तीन वर्हुरुका हाम्रा सामजर्हक प्रयासबाट हामीिे अर्जनुधारा नगरपालिकामा र्वकासका र्वलभन क क्षेत्रहरुमा 
सकारात्मक असरहरु देजखरहेका छौ । सडक बजत्त खानेपानी पजि कपिभटु र्वद्याियहरुको भौलतक सजधार एवम ् सेवा 
प्रवाहको क्षेत्रमा भएका र्वकासहरु उत्साहर्नक एवम ्भर्वष्यप्रलत आश र्गाउने खािका छन । तथार्प र्वकासका यी 
प्रयासहरु पयाुप्त छैनन । समजन कत अर्जनुधाराको िक्ष्य हालसि गनकुा लनजम्त हामी थप उत्साह र्ोश र र्ााँगरका साथ 
अजघ बर्सरहनजपनेछ । 

सजखी र समदृ्ध अर्जनुधारा नगर स्थापनाको हाम्रो िक्ष्य हालसि गन ु हरसंभव प्रयास गरररहदा चािू आलथकु 
वर्मुा र्वशेर्त तेस्रो चौमालसकको शजरु देजख देखा परेको कोरोना महामारीको कारण हाम्रा प्रयासहरुिाइ केर्ह लभन क 
प्रकारिे अगालड बसाउनजपने महशजस हामी  सबैिे गरेका छौ । कोरोना महामारीको कारण गररएको बन्त्दाबन्त्दीबाट 
एकालतर नगरको आन्त्तररक आय तथा केन्त्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हजने रार्श्व वााँडर्ााँडको आयमा ठजिो र 
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नकारात्मक असर पजग्न गएको छ भने अको लतर भएको आय समेत कोरोना रोग रोकथाममा खच ुगनजपुने अवस्था सरृ्ना 
भएको छ । यसिे र्वकासका कायहुरुमा सोझो असर पजगेको छ भने कोरोना महामारीको कारण र्वश्वव्यापी रुपमा 
भएको जर्उज्यानको क्षलत आलथकु गलतर्वलधमा ह्रास र रोर्गारी गजम्न ेर गजमेको अवस्थिे  ठजिो मनोवैज्ञालनक त्रास समेत 
उत्पन क गराएको छ । यसिे हाम्रा र्वकासका प्राथलमकता पजन पररभार्र्त गन ु एवम ् कायशैुिीिाइ पररवतनु गन ु
घच्घचाएको छ । तसथ ुनगरको समग्र र्वकासका िालग अथतुन्त्त्रका सबै क्षेत्रहरुिाइ उत्प्ररेरत गराइ गलतजशि बनाउनज 
र्रुरी भएको छ । आगामी आलथकु वर्कुो नीलत तथा कायकु्रम सोर्ह र्दशामा केजन्त्रत रहेको छ ।  

आगामी आलथकु वर्कुो नीलत तथा कायकु्रम तयार गदाु नेपािको संर्वधान र र्वद्यमान कानजनहरु संघ तथा 
प्रदेश सरकारका र्वकासका प्राथलमकताहरु आवलधक योर्नाहरु र्दगो र्वकासका िक्ष्यहरु एवम ्स्थालनय आवश्यकतािाइ 
मजख्य आधार बनाइएको छ ।यसका अलतररि र्वलभन क रार्नैलतक दिका अगजवाहरु नागररक समार्का भरभिाद्मीहरु 
सहकारीकमी एवम ्लनर्ी क्षेत्रका उद्यमी एवम ्व्यवसायीहरु सवसुाधारणहरुबाट समय समयमा प्राप्त सजझावहरु समेतका 
आधारमा यो नीलत तथा कायकु्रम तयार भएको छ । 

मिाइ र्वश्वास छ हामी सबै र्नप्रलतलनलध कमचुारी रार्नैलतक दिका प्रलतलनलधहरु टोिर्वकास संस्थाका 
पदालधकारीहरु र्वकास साझेदारहरु सञ्चारकमीहरु एवम ्सम्पूण ुनगरवासीहरुको एकमना एकताबाट यस नगरपालिकािाइ 
कोरोना मजि बनाउदै कृर्र् सहकारी उद्यमजशिताका माध्यमबाट जशक्षा स्वास् य तथा भौलतक पूवाुधार र्वकासका क्षेत्रमा 
अग्रगामी पाइिाहरु चापिदै यस नगरपालिकािाइ मजिजक कै समदृ्ध हराभरा एवम ्उत्कृष्ठ शहरको रुपमा र्वकलसत गन ु
सक्नेछौ ।  

सभाध्यक्ष महोदय 

अब म चािज आलथकु वर्कुो नीलत तथा कायकु्रम कायाुन्त्वयनको संजक्षप्त अवस्था प्रस्तजत गन ुगैरहेकी छज ।  

चािज आलथकु वर्कुो िालग रु १ अब ु५ िाख ९० हर्ारको बरे्ट प्रक्षेपण गररएको लथयो । यसमा आन्त्तररक आय रु 
पााँच करोड रार्स्व वााँडर्ााँडबाट प्राप्त हजने आय रु सत्र करोड पजच्चस िाख अनजमान गररएको लथयो भने बााँकी सबै 
संघीय तथा प्रदेश अनजदानको र्हस्सा रहेको लथयो । तर र्वर्वध कारणहरुिे आन्त्तररक आय रार्श्व वााँडर्ााँड तथा सं 
घीय अनजदान अपेजक्षत रुपमा प्राप्त हजन सकेन । खोिाको ठेक्का िाग्न नसक्नािे खोिाकर बाट प्राप्त हजने अपेक्षा गररएको 
रु तीन करोड पचास िाख गजमाउनजपयो भने चैत्र ११ गते देजखको बन्त्दाबन्त्दी िकडाउनको कारण संघीय रार्स्व 
वााँडर्ााँडको रुपमा रहेको मजपिय अलभवरृ्द्ध कर र अन्त्तशजपिक आयको रकम समेत कररब रु पााँच करोड तथा प्रदेश सवारी 
कर वााँडर्ााँडको रु ५० िाख कम प्राप्त हजने देजखएको छ ।  

आन्त्तररक रार्श्व संकिनको हकमा हाि सम्म रु दजइ करोड छैसठ्ठी िाख एकावन क हर्ार रुपैया आन्त्तररक 
आयको रुपमा तथा सजाँगा बािजवा संजचलत कर रु चौरानब्बे िाख पन्त्चानब्बे हर्ार संकिन भएको छ । 

योर्ना तथा कायकु्रमहरु संचािनका हकमा नगर सभा तथा कायपुालिका वैठकको लनणयु अनजसार नगरस्तरीय 
योर्ना र्म्मा ६२ वटा योर्नाहरु जस्वकृत भएकोमा १६ वटा योर्ना सम्झौता भै ११ वटा योर्नाहरु सम्पन क भै 
सकेका छन भने वडा स्तरीय योर्नाहरु र्म्मा ३४१ वटा रहेकोमा २७० वटा सम्झौता भइ २३० वटा सम्पन क भएका 
छन । नगर तथा वडास्तरीय योर्नाहरुको भौलतक प्रगलत ७०.९६ प्रलतशत रहेको छ । सम्झौता हजन नसक्नज र 
अपेजक्षत रुपमा प्रगलत हजन नसक्नजको कारण देशव्यार्प वन्त्दा वजन्त्द तथा मालथ उपििेजखत रकम अभावको मजख्य कारण हजन 
।   

सभाध्यक्ष महोदय 

अव म आगामी आलथकु वर्कुो र्वलनयोर्न र्वधेयक र बरे्ट नीलत तथा कायकु्रम प्रस्तजत गन ुगैरहेकी छज ।  

नगरपालिकािे र्वलभन क र्वर्यगत क्षेत्रहरुमा के कस्तो नीलत अंगीकार गने भनी व्यापक छिर्ि तथा अन्त्तरर्क्रया गरी 
कोलभड १९ को कारण सजृर्त प्रलतकज ि पररजस्थलत र यसका कारणिे उद्योग व्यवसाय रोर्गारीमा आएको जशलथितािाइ 
ध्यानमा राखी रोर्गारी सरृ्ना हजने उद्योग व्यवसायहरुिाइ राहत हजने गरी आलथकु र्वकास सामाजर्क र्वकास एवम ्
पूवाुधार लनमाुणिाइ र्वशेर् र्ोड र्दइएको छ ।  
१.आलथकु र्वकास  
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समदृ्ध नपेाि सजखी नपेािी को उद्देश्य हालसि गन ुसंर्वधानिे अंगीकार गरेको तीन खम्बे आलथकु नीलत बमोजर्म सरकारी 
लनर्ी सहकारी साझेदारीमा कृर्र् तथा पशजपंजक्ष क्षेत्रको उत्पादकत्व वरृ्द्ध तथा उद्योगहरुको र्वकासमा र्ोड र्दइएको छ 
। आलथकु र्वकासको क्षेत्रमा देहायका नीलतहरु प्रस्ताव गररएको छ । 

क) कृर्र् र्वकास  नीलत  
 स्थानीय प्रर्ातीको बािी, िहरेखेती तथा धान, मकै, आिजको र्वउर्वर्न उत्पादन गने ।  

 बााँझो र्लमन नराख्न भलूम बैंकको व्यवस्था गने । 

 साझेदारीमा १००० र्वगाहामा इनार, टयजवेि, लडप वोररङ गने ।  

 प्यार् र िसजनिाई व्यवसार्यक खेती गने प्रोत्सार्हत गने तथा वैमोसमी तरकारी खेती प्रवद्न गने गराउन े।  

 कृर्र् उपर् संकिन र र्वक्री र्वतरण केन्त्र ५५, खाद्य गोदाम, जशतभण्डार तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग लनमाणु 
गने । 

 सजपारी, उखज तथा नगदे खेतीको प्रवधन तथा प्रशोधनका उद्योगिाई प्रोत्साहन गने । 

 माटो परीक्षणको पियाव संचािन गने। 

 इिाम र झापा जर्पििाका अन्त्य स्थानीय तहहरुसंगको सहकायमुा प्रदेश स्तरीय कृर्र् उपर् तथा पशजपंक्षी 
संकिन र्वक्री र्वतरण केन्त्र सञ्चािन गने ।  

 प्राकृलतक र्रुवा र पैनीका मजहान संरक्षण गने ।  

 वालि रोग लनयन्त्त्रणमा पूव ुतयार गने ।  

 अर्जनुधारा जचनाउने स्थानीय उत्पादन गने िक्ष्य लिने । 

ख. पशजपंक्षी मत्स्य नीलत 

 अर्जनुधारा नगरपालिकािाई िोकि कज खजरा पकेट क्षेत्र घोर्णा गरर न्त्यजनतम ६ सय पररवारिाई व्यवसार्यक 
कृर्क बनाई बार्र्कु ६ िाख के.र्ी उत्पादन गने, बार्र्कु अनजमालनत ३० करोड रुपैया मासजबाट नगरमा 
लभत्रयाउने िक्ष्य राख्न े।  

 माछा, मासज, अण्डा, दजध आर्दको व्यवसार्यक उत्पादन गन ुप्रोत्साहन गदै नगरिाई आत्मालनभरु बनाउने । 

 पशजपंक्षीिाई चार्हने दाना, घांस तथा घांसको र्वउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गने ।  

 पशज रोग र्ांच गने पियाव ३ ठाउंमा र्वस्तार गरर नाम्िे, र्जका, र्जम्रा आर्दको और्धी लनस्शजपिक प्रदान गने । 

 उन कत र्ातका नश्ल सजधारका िालग अनजदानको व्यवस्था गने । 

 पशजपंक्षी र्वकास प्रारजम्भक पकेट कायकु्रम मारु्त सञ्चालित व्यवसार्यक कृर्क समजह तथा र्मिुाई र्वमामा 
अनजदान र्दने तथा मर्हनामा न्त्यूनतम १ पटक प्रार्वलधक परामशु प्रदान गने । 

 साप्तार्हक पशज हाटिाई आवश्यक व्यवस्थापन गने । 

 कृर्र् तथा पशजपंक्षी र्वकास कायकु्रममा सहभालग कृर्कहरुिाई आवश्यक पने प्रार्वलधक, पजर्ी, प्रशोधन र 
बर्ारीकरणमा सहर्ताको िालग नगरको आलथकु र्वकाससंग सम्बजन्त्धत सावरु्लनक लनर्ी सहकारी कायकु्रम 
संचािन गने । 

ग)  सहकारी  

 नगरवासीको आलथकु र्वकास गन ुर राज्यको सेवा अनजदान सहर् र सरि तथा समानजपालतक, न्त्यायोजचत रुपमा 
नगरवासीिे प्राप्त गरुन भन के उदे्धश्य राखी नगरपालिकाकै अगजवाइमा रहनेगरी एक नगरस्तरीय र्वशेर् सहकारी 
सञ्चािन गने ।  

 

 यस प्रकारको सहकारीमा नगरपालिका, नगरवासीहरु, नगर क्षेत्र लभत्र कृयाजशि कृर्र् समजहहरु, सामाजर्क संघ 
संस्थाहरु, क्िबहरु, व्यवसायीहरु, उद्यमीहरुिाइ शेयर उपिब्ध गराइ नगरमा र्क्रयाजशि सहकारी संस्थाहरु, 

र्वजशष्ट सहकारीहरु संग साझेदारी गरी कृर्र् तथा कृर्र् उद्यम सम्बन्त्धी र्वलभन क पररयोर्नाहरु संचािन गने । 

घ)पयटुन 
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 शलनश्चरे बर्ारिाई सौन्त्दयीकरण, अर्जनुधारा र्िेश्वरधाम, रे्ठा गजम्बा, साधजटार, र्वद्यार्पठ, सजखानी सहादत स्थि, 

सर्हद प्रलतष्ठान, र्ापिगजनन्त्द बार्टका, सार्ठमजरेमा प्रस्तार्वत बजद्ध मजजतत स्थापना, हिजवागस लसमसार, पाण्डवपजर, 

कैदिे, दर्हझोडा शाजन्त्तवार्टका हाजत्तआि, िगायतिाई प्रवदुन गन ुव्यवस्था लमिाउने । 

 नगर लभत्रको पयाुपयटुन सम्भाव्यता अध्ययन र र्वकास गने । 

ङ)उद्योग तथा बाजणज्य 

 “नगर औद्योलगक ग्राम” को पररयोर्ना सञ्चािन गने । 

 स्थानीय कच्चा पदाथमुा आधाररत िद्यजउघम , घरेिज उद्योग, साना उद्योगिाई स्थापना गन ुप्रोत्साहन गने । 

 टोि टोिमा सजपथ मजपिय र्वक्री र्वतरण केन्त्र स्थापना गरी कृर्र् उपर्, खाद्यान क तथा दैलनक आवश्यक सामाग्री 
सहर् तथा सरि रुपमा सकिन तथा र्वक्री र्वतरण गने व्यवस्था लमिाउन पहि गने ।  

२.सामाजर्क र्वकास 

 जशजक्षत र स्वस् य नागररक नै नगरका सम्पजत्त हजन भन के कज रोिाइ हृदयंगम गदै कोरोना महामारीको कारण 
स्वास् य तथा जशक्षा क्षेत्रमा परेको असरिाइ न्त्यूनीकरण गदै सामाजर्क क्षेत्रको समग्र र्वकास गन ुर्वशेर् ध्यान 
र्दनजपने आवश्यकता रहेको छ । मर्हिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, आर्दवासी, र्नर्ाती, दलित, यजवा िगायत 
र्वर्वध क्षेत्रको सवाुङ्गीण र्वकास हजन ज र्रुरी भएको हजदा सोर्ह बमोजर्मको सामाजर्क र्वकास नीलतहरु प्रस्ताव 
गररएको छ ।  

 जशक्षा 
 र्वद्याियका न्त्यूनतम आधारभतू आवश्यकताहरुको व्यवस्थापन गने । 

 “नानीसंग ज्ञानी कायकु्रम” सञ्चािन गन ु८ कक्षा मालथका र्वद्याथीहरुिाई दै्धमालसक रुपमा सम्बजन्त्धत क्षेत्रका 
र्वज्ञ, प्रार्वलधक, पेशाकमी, र्नप्रलतलनधी आर्दसंग अनजभव आदानप्रदान गने । 

 र्वद्याथीहरुिाई बार्र्कु न्त्यजनतम १ पटक अविोकन भ्रमण गराउन े साथै ५ कक्षा मालथका र्वद्याथीहरुिाई 
व्यवस्थापन सलमलत, अलभभावक संघको सहाकायमुा ३ र्दनको नगरस्तरीय आवासीय भ्रमण गराउने ।  

 “र्नप्रलतलनधीसंग अलभभावक भेटघाट कायकु्रम“ बार्र्कु २ पटक अलनवाय ुगने ।  

 अलतररि र्क्रयाकिापका िालग स्वयम सेवक जशक्षक मारु्त आवश्यक कक्षा सञ्चािन गने । 

 स्वास् य  

 गररव, र्वपन क, लनमजखा, दीघरुोगी, मर्दजर, र्कसान आर्दको प्राथलमकताको आधारमा स्वास् य र्वमा गने ।  

 खजदजनावारी स्वास् य केन्त्रको स्तरोन कलत गदै मेलडकि अलधकृतको सेवा सञ्चािन गने । 

 शलनश्चरे प्राथलमक स्वास् य केन्त्रिाई “नगर प्राथलमक अस्पताि“ को रुपमा स्तरोन कलत गन ुयसै बर्बुाट र्वशेर्ज्ञ 
डाक्टरको सेवा सञ्चािन गने । 

 खजदजनावारीमा र्वमा और्धी पसि सञ्चािन गने र अन्त्य वडाहरुमा वडा स्वास् य केन्त्र मारु्त र्वमाको और्धी 
उपिब्ध गराउने व्यवस्था लमिाउने र क्रमश सवै वडाहरुमा र्वमाको और्धी पसि सञ्चािन गने । 

 वडाहरुमा रहेका र्दघरुोगी, रे्ष्ठ नागररकिाई अबचमष्बअ मष्बदभतर्अ् क्िवमा समार्हत गदै सवै वडाहरुमा 
कायाुन्त्वयनमा पियाइने छ ।  

 सबै वडाहरुमा स्वास् य केन्त्रहरु स्थापना गदै मर्हिा स्वास् य स्वयंसेर्वकाको कायवुोझ कम गदै िलगनेछ । 
मर्हिा स्वयम्सेर्वका अवकाश भए पश्चात नया स्वयंसेर्वका भनाु नगने । 

 सबै वडाहरुबाट न्त्यजनतम एक सय र्ना गभवुती मर्हिािाइ स्वास् य प्रोटोकि अनजसार चार पटक स्वास् य 
चौकीमा र्ाच गन ुप्ररेरत गने । यस मध्ये कजम्तमा दजइ सय र्नािाइ नगर कै बलथगु सेन्त्टरमा प्रसजलत गराउन े
। 

 अर्जनुधारा आयजवेुद और्धाियको स्तरोन कलत गने । तथा थप दजइ स्थानहरुमा आयजवेद सेवा केन्त्र स्थापना गने 
। 

ग.संस्कृलत 

 परम्परागत तथा र्ातीय र भौगोलिक पर्हचान, संस्कृलत झपिकाउने संग्राहिय स्थापना गने ।  
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 र्ालतय भार्ा, लिपी र संस्कृलत संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गन ुर्ातीय संघहरुसंगको अगजवाईमा अनौपचाररक 
कक्षा सञ्चािन गने । 

 किा, संस्कृलत, परम्परागत बार्ा, र्ातीय झाकीहरु संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गन ुवडामा प्रत्येक बर् ुछनौट र 
नगरस्तरीय प्रलतस्पधाु गने । 

घ. यजवा 
  यजवाहरुको िगत राखी दक्ष, अधदुक्ष र अदक्ष रोर्गार तथा स्वरोर्गारका क्षेत्रमा िाग्न कृर्र्, पशज, 

लनमाुण आर्दमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी श्रममा िाग्न प्रोत्सार्हत गने । 

  “एक वडा एक यजवा उद्यम” कायकु्रम सञ्चािन गने । यसिाई क्रमश टोि टोिमा र्वस्तार गने । 

  िागज और्ध दजव्र्यशनमा यजवा र्स्ने सम्भावनािाई न्त्यजलनकरण गन ुसम्पूण ुर्वद्यािय तथा किेर्मा यजवा 
सचेतना कायकु्रम सञ्चािन गने । 

  कज ित दजव्यसनु तथा िागज और्धमा र्सेका यजवाहरुिाई पजन ु स्थापना गन ु सम्बजन्त्धत व्यजिहरुसंग  
समन्त्वय सहकाय ुर सहर्ीकरण गररने छ र उनीहरुिाई अलतररि र्क्रयाकिापमा िाग्न प्ररेरत गने । 

ङ.खेिकज द 

  “एक वडा एक व्ययामशािा” सञ्चािन गररने छ । 

  नगरमा न्त्यूनतम ३ वटा कभडु हि स्थापना गने । 

  नगरस्तरीय र्ज टबि मैदान र र्क्रकेट मैदानको घोर्ण गरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गने । 

च.िैङलगक समानता तथा सामाजर्क समावेशी  

  “एक वडा एक मर्हिा उद्यम” सञ्चािन गररनेछ । 

  अपाङ्ता भएका व्यजिहरुिाई आयमजिक तथा लसपमजिक कायकु्रमहरु संचािन गने । 

 अपाड्डता भएका व्यजिहरुिाई सहायक सामाग्रीहरु (व्हीि जचयर, वैशाखी तथा सेतो छडी) को व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

  सबै र्ातर्ातीको परम्परागत पेशा तथा जशपिाई लनरन्त्तरता र्दन आवश्यक प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गने 
। 

छ.मर्दजर 

 मर्दजरहरुको िागत संकिन तथा सूजचकृत गरी असंगर्ठत कृर्र्, लनमाुण तथा खोिा मर्दजरहरुको दजघटुना 
र्वमा गने ।  

 संघीय िोकताजन्त्त्रक गणतन्त्त्र स्थापना सर्हद, घाइते अपाङ्ग, रार्नैलतक र्पलडतिाई आत्मालनभरु बनाउन 
आवश्यक कायकु्रम संचािन गरी सम्मालनत गने । 

 रे्ष्ठ नागररकसंग प्रलतलनधी भेटघाट कायकु्रम संचािन गरी ज्येष्ठ नागररकसंग अनजभव आदानप्रदान गने । 

३. पूवाधुार र्वकास  

 वहजबर्र्यु योर्ना अन्त्तगतु नगर लभत्र ६० र्क.मी सडकको स्तरउन कलत तथा २५ र्क.मी कािोपते्र लनमाुण 
गनकुा िालग प्रदेश र संघसंग सहकाय ुगने । यसै वर् ुप्रत्येक वडामा न्त्यूनतम ५०० मी.सडक कािोपते्र 
गने । 

 बार्हरी र लभत्री ररङरोड नगर गौरव अन्त्तगतु लनमाुण गने । 

 र्वररङ, टाङर्टङ खोिा, संघ प्रदेशसंगको समन्त्वयमा तटबन्त्धन, लग्रनवेपिट र बाटो बनाउने । 

 नगर आवास योर्ना सञ्चािन गने । 

 शलनश्चरे बर्ारिाई व्यवजस्थत तथा सौन्त्दयीकरणिाई लनरन्त्तरता र्दने । 

 साठीमजरेमा बजद्धको मजलत ुस्थापनको योर्ना अगालड बसाउने । 

 नगरलभत्रका अलत आवश्यक कल्र्भट लनमाुण गने । 

 र्वररङ खोिामा खानेपानी तथा लसंचाईको व्यवस्थापनका िालग चेक ड्याम लनमाुण गन ुआवश्यक प्रर्क्रया 
अगालड बसाउन े। 
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 आवश्यक लडर्पआरका िालग रकम र्वलनयोर्न गने । 

 शर्हद रार्न माग ु अन्त्तगतु र्वररङ खोिामा र मदन माग ु अन्त्तगतु दर्हझोडामा टाङ्गर्टङ्ग खोिामा पजि 
लनमाुण गन ुप्रदेश र संघसंग पहि गने । 

 नगरमा भएका साधनहरुिाई पूण ुरुपमा पररचािन गने । 

 साझेदारी कायकु्रमिाई लनरन्त्तरता र्दइने । 

 वडा कायाुियहरु लनमाुण गन ुयसै वर्बुाट बहजबर्र्यु योर्ना अन्त्तगतु शजरु गने । 

 महेन्त्र रार्मागकुो र्वताुमोड महानन्त्द चोक बाट शलनश्चरे बर्ार हजदै खलतवडाचोक बाट बजद्धशाजन्त्तको मेची 
रार्माग ुर्ोड्ने सडक लनमाुण गन ुसंघ तथा प्रदेश सरकार सग समन्त्वय गने ।  

 ४. वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

 र्वररङ र टाङर्टङ खोिािाई प्रदेशसंगको समन्त्यमा तटबन्त्धन गरी लग्रनवेपिट र बाटो बनाउने । 

 नगर लभत्र रहेका र्वलभन क वन उपभोिा सलमलतहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुिाई नगरको नीलत तथा 
कायकु्रम अनजसार व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमिाउने । 

 र्ोहोरमैिािाई छजट्टा छजटटै राख्न ेव्यवस्था लमिाई संकिन गने । 

 हाजत्त र्पलडत क्षेत्रमा सडक बत्तीको व्यवस्थापन गने । 

 शलनश्चरेको खानेपानीिाई शजद्ध र्पउने पानीको व्यवस्थापन गन ुसंघ तथा प्रदेशसंग समन्त्वय गररनेछ ।  

 आसेलनक पानी आउने स्थानहरुमा आवश्यक र्र्पिटरहरु साझेदारीमा र्वतरण गने । 

 र्रुवा तथा खानेपानीको मजहान सम्भाव्यताको पर्हचान गरी संरक्षण तथा र्गेना गने । 

 नगर लभत्र रहेका लसमसारहरु पर्हचान गरी संरक्षण गने । 

५. सजशासन तथा संस्थागत र्वकास  

 नगर अन्त्तगतु रहेका कमचुारीहरुिाई प्रर्वलध मैत्री बनाउने । 

 नगर जस्थत रहेका सामजदार्यक र्वद्याियहरु तथा नगर मातहतका कायाुियहरुमा इ हाजर्रीको व्यवस्थापन 
गने । 

 नगरको पाश्र्वजचत्र तयार गने । 

 नगरको भौलतक लनमाुण कायरु्वलध तयार गने । 

 नगर र्वकास सहकारी संचािन कायरु्वलध तयार गने । 

 अन्त्य आवश्यक कायरु्वलधहरु लनमाुण गने । 

 भ जलमको वलगकुरण गरी आवश्यक िगत संकिन गने । 

 नगर लभत्र कायकु्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी तथा संघ संस्थाहरुिाई नगरका नीलत कायकु्रम मजतार्वक 
एकद्धार प्रणािीमा सञ्चािनका िालग अलनवाय ुरुपमा कायाुियमा सजजचकृत भई नगरको पूव ुस्वीकृलत लिई 
कायकु्रम संचािन गने । 

 न्त्याय सम्पादनमा वडा मेिलमिापकताुहरुिाई पररचािन गने । 

 आमा जशशज कायकु्रमिाई लनरन्त्तरता र्दने । 
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