चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख श्री रामरती चौधरीिे चन्द्रपुर नगरपालिकाको
छै ठौं नगर सभामा प्रस्तुत गनुभ
ु एको

आगामी आलथुक बर्ु २०७७।०७८ को नीलत तथा कार्ुक्रम र बजेट वक्तब्र्
छै ठौं नगरसभाका आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू, र सदस्र्ज्र्ूहरु,
चन्द्रपुर

नगरपालिकाको

र्स

गररमामर्

छै ठौं

नगरसभामा

नगर

उपप्रमुखको

है लसर्तिे

चन्द्रपुर

नगरपालिकाको आगामी आलथुक बर्ु २०७७।०७८ को बजेट, नीलत तथा कार्ुक्रम प्रस्तुत गरररहँदा
ु िाई तीन तहको
खुशी र गौरवान्न्द्वत महसुस गरे को छु । सवुप्रथ0म र्स महत्वपूर्णु अवसरमा मुिक
सरकार सहहत सं घीर् िोकतान्न्द्िक गर्णतन्द्िको आजको र्स पररवलतुत र्ुगसम्म ल्र्ाउन र दे शको समग्र

ु को सं मद्दृ िको
राहिर्ता, सावुभौमसत्ता, अखण्डता, राहिर् स्वालधनता, स्वतन्द्िता एवं सं घीर्ता सहहतको मुिक
भाग्र् रे खा कोनुको िालग हवलभन्न समर् क्रममा जीवन उत्सगु गनुह
ु न
ु े ्ात अ्ात सम्पूर्ण ु आदर्णीर्
शहहदहरुप्रलत भावपूर्ण ु श्रद्धाञ्जिी अपुर्ण गनु चाहान्द्छु र घाइते र्ोिाहरुप्रलत सम्मान सहहत न्शघ्र स्वास््र्
िाभको कामना गदुछु ।
आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,

सम्पूर्णु हवश्वनै कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) महामारीको चपेटामा परररहेको च ुनौलतपूर्णु र असहज

अवस्थामा आज र्स नगरको छै ठौं नगरसभािाई सम्बोधन गदै छु । कोलभड-१९ महामारीका कारर्ण मानव
जालतमालथ शताब्दीकै सबैभन्द्दा ठू िो सं कट पैदा भएको छ । हवश्वस्तरमै र्स महामारी हवरूद्ध िड्न

मौजुदा स्वास््र् सेवा र सुहवधाहरु अपर्ाुप्त दे न्खएका छन् । र्स महामारीबाट िाखौं मालनसको ज्र्ान
गइसकेको छ भने िाखौंको सं ख्र्ामा सं क्रलमत भएका छन् । र्स महामारीबाट सं क्रलमत भई नगर लभि र

नगर बाहहर उपचाररत सम्पूर्णु द्ददद्ददबहहलन तथा दाजुभाईहरुको न्शघ्र स्वाश्थ्र्िाभको कामना गदु छु ।
जोन्खमपूर्ण ु पररन्स्थलतमा अग्रपंगतीमा रहेर सेवा गने न्चहकत्सक, नसु, स्वास््र्कमी, सफाईकमी, एम्बुिेन्द्स

चािक सम्पूर्णु रास्रसेवकको म उच्च प्रशंसा गदुछु । अत्र्ावश्थर्क बस्तुको आपूलतु सहज बनाउन
र्ोगदान गने सबै व्र्न्क्त तथा सं घ सं स्थािाई धन्द्र्वाद द्ददन चाहन्द्छु ।कोलभड – १९ सं क्रमर्ण रोकथाम
र लनर्न्द्िर्णका िालग र्स नगरपालिकािे चािे को कदममा पूर्णु साथ द्ददई सहर्ोग गनुभ
ु एकोमा म सम्पूर्ण ु
द्दददीबहहनी तथा दाजुभाईप्रलत हाद्ददुक आभार व्र्क्त गदुछु ।

अहहिेको महामारीको प्रभाव कहहिे सम्म रहन्द्छ भने कुराको कुनै ठे गान छै न । र्स महामारीिे स्थानीर्

सरकारिाई च ुनौती थपेको छ । र्ो महामारी लनर्न्द्िर्णका सं गसं गै अन्द्र् हवपदहरुबाट बच्ने उपार्हरुका
िालग ठोस नीलत ल्र्ाईनेछ । हवपद ब्र्बस्थापन कोर्, लबपन्न पररवारिाई राहत, क्वारे न्न्द्टन तथा
आइसोिेसनको उन्चत ब्र्बस्थापन, हवपद हपलडतहरुिाई राहत र अस्थाई बासस्थान सम्बन्न्द्ध कार्ुक्रमहरु
ल्र्ाईनेछ ।
गत हवगतको आलथुक बर्ुको चन्द्रपुर नगरपालिकाको नीलत तथा कार्ुक्रम र बजेट कार्ाुन्द्वर्नबाट
शुसासन, हवकास र समृहद्धको आधारलसिा बृहद्ध भई नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहमा सुधार, सडक
िगार्त भौलतक पूवाुधारहरुको द्ददगो हवकास, गररबी लनवारर्ण, रोजगारीको अवसर तथा नगरवासीको
जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रलतफि दे न्खन थािेको छ ।नगरवासीहरु चरम गररबी,

हवपन्नता, लनरक्षरता र

पछौटे पनमा रहनुपने वाध्र्ात्मक न्स्थलतको अन्द्त्र् हुने मागु तर् भएको छ ।सबै नगरवासीहरुको िालग
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भौलतक पूवाुधारहरु, आधारभूत न्शक्षा तथा प्राथलमक स्वास््र् सेवामा पहू ँच र सामान्जक सुरक्षाको व्र्वस्था
सुलनन्ित हुँदैछ

।आलथुक, सामान्जक र भौलतक पूवाुधार लनमाुर्णका कार्ुहरुमा लतव्रता आएको छ । लनजी क्षेि र सहकारी

क्षेििाई सँगै लिएर जाने वातावरर्णमा सुधार हुँदैछ, भौलतक पूवाुधार तफुको प्रगलत उत्साहजनक छ ।

पर्ुटन पूवाुधारका हवकास र प्रवद्धुन गने कार्ुक्रमहरु अगालड बढे का छन ।नगरवासीको न्शक्षा र स्वास््र्

न्स्थलतमा सुधार ल्र्ाउन सम्वन्न्द्धत लनकार्हरुिाई च ुस्त गलतमा पररचािन गररएको छ । नगरपालिकाको
दै लनक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गररएको छ । लनजी तथा सहकारी क्षेििाई नगरपालिकाको

कार्ुक्षेिको दार्रालभि ल्र्ाई सँगै लिएर हहडने प्रहक्रर्ा प्रारम्भ गररएको छ । नगरपालिकाको कार्ुक्षेिसँग

सम्वन्न्द्धत क्षेिहरुको कार्ु प्रगलतिाई च ुस्त र दुरुस्त राख्न र नगरवासीहरुको गुनासो र आकांक्षािाई
समर्मा नै सम्वोधन गनु अनुगमनिाई लतव्रता द्ददइएको छ ।
आगामी आलथुक वर्ुको नगरपालिकाको नीलत तथा कार्ुक्रम र वजेट तजुम
ु ा गदाु सहभालगतात्मक र्ोजना
तजुम
ु ा प्रहक्रर्ा अन्द्तगुत गाउँ र टोिस्तरबाट

हवलभन्न सहभालगतात्मक

चरर्णहरु

पुरा गरी

नगर

कार्ुपालिकाबाट स्वीकृत गरी र्हाँहरु समक्ष बजेट, नीलत तथा कार्ुक्रम प्रस्ताव गरी पेश गररएको व्र्होरा

लनवेदन गदुछु । र्स अवसरमा हाम्रा अथक प्रर्ासहरुमा हरदम लनदे शन र सहर्ोग प्रदान गनुु हुने

व्र्वस्थाहपका-सं सद र २ नं प्रदे श सभाका माननीर् सदस्र्ज्र्ूहरु, नगरमा कृर्ान्शि राजनैलतक दिहरु,
सरोकारवािा लनजी, सहकारी समेतका हवकास साझेदारहरु, समाजसेवी, नगरवासी सम्पूर्णु दाजुभाई तथा
द्दददी वहहनीहरु, हवकास अलभर्न्द्ताका रुपमा रहे का स्थानीर् सरोकारवािा लनकार्हरु, गैर सरकारी
सं स्थाहरुको साझेदारी भूलमकाप्रलत नगरपालिकाको तफुवाट हाद्ददुक कृत्ता प्रकट गदुछु ।

नेपािको सं हवधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन समेतका कानूनहरुिे व्र्वस्था गरे

बमोन्जम

सहभालगतामूिक र्ोजना तजुम
ु ा प्रहक्रर्ा माफुत आगामी आलथुक वर्ुको राजश्व र व्र्र् सहहतको बजेटको
अनुमान नगर कार्ुपालिकाबाट स्वीकृत गराई

नीलत तथा कार्ुक्रम र वजेट चािु आलथुक वर्ुको आर्ाढ

१० गते लभि नगर सभामा पेश गने र आर्ाढ मसान्द्तलभि पाररत गरी सक्नुपने कानूनी प्रावधान रहे को छ
। स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, तथा प्रचलित कानून, लनदे न्शका तथा कार्ुहवलधको अलधनमा रही
गत आलथुक वर्ु २०७५/०७६ को र्थाथु आर्-व्र्र्को हववरर्ण, चािु आलथुक वर्ु २०७६/०७७ को
सं शोलधत वजेट तथा कार्ुक्रम र आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ को अनुमालनत वाहर्ुक वजेट, नीलत
तथा कार्ुक्रमिाई नगर कार्ुपालिकाबाट स्वीकृत गरी पेश गररएको व्र्होरा अनुरोध गदुछु ।

आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
अब म चन्द्रपुर नगरपालिकाको समग्र हवकास सम्वन्द्धी वस्तुन्स्थलतको सं न्क्षप्त आंकिन र्हाँहरु समक्ष राख्ने
अनुमलत चाहान्द्छु । चन्द्रपुर नगरपालिकाको हवकासको वतुमान अवस्था, नगरवासीहरुको वढ्दो चाहना र

अपेक्षा, उपिव्ध लसलमत श्रोत साधन, कार्ाुिर् र नगरका मौजुदा समस्र्ा तथा च ुनौलतहरु, कार्ु
सम्पादनको क्रममा दे न्खएका च ुनौती तथा अवसरहरुप्रलत बृहत रुपमा हवश्लेर्र्ण गदै नगरपालिकाको दुरगामी
हवकास गने अजुन
ु दृहि लनमाुर्ण गनुु चन्द्रपुर नगरपालिकाको आजको आवश्थर्कता रहे को छ ।
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चन्द्रपुर नगरपालिका भौगोलिक वनावट, प्राकृलतक श्रोत, ऐलतहालसकता, सांस्कृलतक, शैन्क्षक, कृहर् एवं
पर्ुटकीर् महत्वका दृहििे प्रवि र लतव्र हवकासको सं भावना भएको र्ो नगरपालिका हो । तथापी
नगरपालिकाको अपेन्क्षत तुिनात्मक हवकास हुन सकेको छै न, र्सका पछालड थुप्रै च ुनौलत र कमजोरीहरु
रहेका छन ।

आधारभूत न्शक्षा, स्वास््र्, रोजगारी र सामान्जक सुरक्षा तथा सं रक्षर्णका अवसर उपिब्ध गराई शान्न्द्त
सुव्र्वस्थासहहतको न्द्र्ार्पूर्ण,ु सम्मुनत, सभ्र् र सुसंस्कृत समाज लनमाुर्ण गनु र्ो नगरपालिका प्रलतबद्ध छ.

सावुजलनक प्रशासनको कार्ुसंस्कृलतमा सुधार ल्र्ाई सुशासन कार्म गनु सरकार हक्रर्ाशीि छ ।
पारदन्शुता प्रवद्धुन गदै जवाफदे हीहवहीन न्स्थलतको अन्द्त्र् गनु आवश्थर्क नीलतगत, कानुनी र सं स्थागत

सुधार अन्घ बढाइएको छ ।नगरको मुख्र् मुख्र् स्थानमा हुन सक्ने चोरी, लनकासी, दुघट
ु ना आद्ददिाई
न्द्र्ूनीकरर्ण गनु सी.सी.हट.भी. क्र्ामरा जडान गने प्रहक्रर्ा अगाडी बढाइएको छ । शान्न्द्त सुब्र्बस्था
कार्म गररएको छ । सावुजलनक सेवाप्रवाहको गुर्णस्तर वृहद्ध गररएको छ ।

स्वास््र्, न्शक्षा, िैं लगक समानता एवं अन्द्र् सामान्जक तथा सांस्कृलतक क्षेिमा कार्ुक्रम सं चािन र
गुर्णस्तरीर् सेवाप्रवाह गरी स्वस्थ, न्शन्क्षत, न्द्र्ार्पूर्णु र गलतशीि सामान्जक जीवनको स्थापना गने िक्ष्र्
रहेको छ ।
समग्र र सन्द्तुलित हवकासका िालग सरकारिे सुरु गरे का रुपान्द्तरर्णकारी, क्षेिगत र राहिर्स्तरका
कार्ुक्रम तथा आर्ोजनाहरु तोहकएको समर् र िागतमा सम्पन्न गने िक्ष्र् रहे को छ । कार्ुक्रम तथा
आर्ोजनाहरुको पुनः प्राथलमकीकरर्ण गने, फजुि खचु रोक्ने, हवत्तीर् अनुशासन कार्म गने, उत्पादनशीि
तथा रोजगारीमूिक क्षेिमा िगानी केन्न्द्रत गने र्ोजना रहे को छ ।
नगरपालिकाको समग्र हवकासको क्रममा पछालड पाररएका वगु तथा क्षेिका समुदार्िाई न्द्र्ार्पूर्ण ु र
समतामूिक समाजको

हवकासको मूिप्रवाहमा ल्र्ाउने, उत्पादनमूिक क्षेिमा िगानी वृद्दि गने,

रोजगारीका अवसरहरुको सृजना एवं हवस्तार र हवहवलधकरर्ण गने, कृहर् एवं पशु हवकास क्षेिहरुको प्रवद्धुन
तथा हवहवलधकरर्ण गने, उत्पादनमूिक क्षेिहरुको व्र्वसाहर्करर्ण गने, आधुलनकीकरर्ण एवं र्ान्द्िीकरर्ण गदै
सूचना, सञ्चार र प्रहवलधको माध्र्मबाट सुशासनमा प्रवद्धुन गरी सावुजलनक हवकास पूवाुधारहरुको द्ददगो
हवकास गरी सेवा र सुहवधाहरुको प्रवाह गने, पर्ुटकीर् दृहििे अनुपम सं भावना रहे को पर्ुटन क्षेिको
हवकास गरी र्सवाट प्राप्त िाभ टोि, बस्ती हुँदै हवपन्न वगुसम्म पुर्ाुउने, नद्दद, ताि तथा

लसमसार क्षेिको

सं रक्षर्ण गदै पर्ाुवरर्णीर् सन्द्तुिन कार्म गने, जिवार्ु पररवतुनको नकरात्मक असरको न्द्र्ू नीकरर्ण गदै

अनुकुिनका कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्द्वर्न गने, समर् सुहाउँदो भौलतक पूवाुधारहरुको हवकास र हवस्तार गने,
सामान्जक

हवकास

एवं

पूंजीिाई

सं स्थागत

गदै

चन्द्रपुर

नगरपालिकािे

लिएको,

"समृद्ध

चन्द्रपुर

नगरपालिका, सुखी नगरबासी" को गन्द्तव्र्मा पुग्न " न्शक्षा, स्वाश्थ्र्, कृहर्, पशु, उद्योग, पर्ुटन र पूवाुधार

: समावेशी द्ददगो हवकास चन्द्रपुर नगरपालिकाको मूि आधार" भन्ने दृहिकोर्णिाई च ुम्न सक्ने गरी द्ददगो
हवकास गने पूवाुधार हवकासका कार्ुहरु गनुु हाम्रा मुख्र् च ुनौलतहरु रहे का छन् ।
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आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
प्रस्तुत

च ुनौतीका

वावजुद

पलन

जनप्रलतलनलधहरुको उच्चस्तरको

नगरपालिकाको

समग्र

हवकास

र

समृद्दि

गनु

कार्म

रहे को

अठोट, समन्द्वर् एवं सं तलु ित एकता, पर्ुटकीर् आकर्ुर्णका धरोहरका

रुपमा रहेका नुन्द्थर पर्ुटकीर् स्थि, पौराई ब्रम्सस्थान, लनजानन्द्द धाम, शहहद स्मृलत पाकु , डावरी,
कोटीहोम, मरधर लसमसार, चन्द्रपुर झनाु, कािापानी हपकलनक स्पोट, महादे व डांडा पर्ुटकीर् स्थि
समेतका प्रच ुर जैहवक हवहवधता एवं पर्ुटकीर् उपन्स्थलत, शैन्क्षक एवं स्वास््र् सम्वन्द्धी सूचकहरुको दृहििे

रौतहट न्जल्िामा रहेका अन्द्र् स्थानीर् तहहरु भन्द्दा चन्द्रपुर नगरपालिका अग्रपंङ्गतीमा रहेको छ। न्शक्षा
स्वास््र् सहहतका मानव हवकास एवं आलथुक सूचकांकहरुमा चन्द्रपुर नगरपालिकाको वढ्दोस्तर,
आकर्ुर्णर्'क्त बसाइसराई, फैिदो सडक सञ्जाि, सहक्रर् एवं हवकासप्रेमी नागररक समाज र वस्ती, लनजी
क्षेि एवं गैरसरकारी क्षेिको प्रच ुर हवकास र सहर्ािा र्स नगरपालिकाका हवकासका थप अवसर एवं
पूंजीको रुपमा रहेका छन् । सं घीर् सरकारको शहरी क्षेिको हवकास गनु SMART CITY लनमाुर्ण गदै

जाने नीलत बमोन्जम चन्द्रपुर नगरपालिकािे प्राथलमकता प्राप्त गरी कार्ु प्रहक्रर्ा अगालड बढे को र चन्द्रपुर
हवशेर् आलथुक क्षेि (Special Economic Zone) लनमाुर्ण गनु सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने कार्ु प्रहक्रर्ा अगालड
वढ्नुिे र्ो चन्द्रपुर नगरपालिका थप उत्साहहत वनेको छ ।
र्स चन्द्रपुर नगरपालिका लभिका सम्पूर्ण ु जेष्ठ नागररक, बािपोर्र्ण, एकि महहिा, अपाङ्गहरु समेतका
िाभग्राहीहरुिाई वैंहकङ्ग पद्धलतवाट सामान्जक सुरक्षा समेतका भत्ताहरु हवतरर्ण गने प्रवन्द्ध लमिाईएको छ
। नगर उपप्रमुखको सं र्ोजकत्वमा रहेको अनुगमन सलमलतिाई प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररएको छ,
नगरपालिकाबाट सञ्चालित र्ोजना तथा कार्ुक्रमहरुको कार्ाुन्द्वर्नमा दे न्खएका कलम कमजोरीहरुको
वारे मा समर्मा नै नगरपालिकािाई जानकारी गराउन सञ्चार क्षेििाई पररचािन गररएको छ। साझा

सवािका हवर्र्हरुमा र्स नगरपालिकामा रहे का सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारका लनकार्हरुसँग समन्द्वर्
गरी कार्ाुन्द्वर्न गने व्र्वस्था लमिाइएको छ ।
लसलमत जनशन्क्तका बावजुद न्शक्षा, स्वास््र्, कृहर् तथा पशु सेवा समेतको सेवा प्रवाहमा सुधार गररएको छ
। सहकारी क्षेििाई नगरपालिकाको दार्रालभि ल्र्ाई दताु, नहवकरर्ण, लनर्मन तथा व्र्वस्थापन गने
प्रहक्रर्ा अगालड वढाइएको छ । हवकास पूवाुधारको मुख्र् आधारको रुपमा रहे को सडक सञ्जाििाई

लनर्लमत आवागमन र्ोग्र् वनाउँदै लतनीहरुिाई सुदृहढकरर्ण गररं दै िलगएको छ । हवपद् जोन्खम
न्द्र्ूनीकरर्ण र वातावरर्ण अनुकूिनका कार्ुहरु अगालड वढाइएको छ ।

नगरपालिकाबाट सञ्चािन तथा कार्ाुन्द्वर्न हुने र्ोजना तथा कार्ुक्रमहरुको वारे मा नगरवासीिाई सञ्चार
गदै सुसून्चत गनु नगरमा रहे का सञ्चार माध्र्महरुिाई प्रोत्साहन र पररचािन गने कार्ु अगालड वढाइएको
छ। सञ्चार क्षेिसँगको सहकार्ुिाई लनरन्द्तरता द्ददईएको छ । कार्ाुिर्वाट सम्पादन गररने र्ोजना तथा

कार्ुक्रमहरुमा पेश्थकी द्ददईने कार्ुिाई लनरुत्साही गदै खररद सम्झौताको आधारमा भए गरे को कामको
प्रगलतको प्राहवलधक कमुचारीहरुबाट नापजाँच तथा मूल्र्ांकन गरे र नगर उपप्रमुखज्र्ू को सं र्ोजकत्वमा
रहेको अनुगमन तथा लसफाररश सलमलतको लसफाररश बमोन्जम माि भूक्तानी द्ददईने व्र्वस्था लमिाईएको छ
।
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िन्क्षत कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गदाु िन्क्षत वगु नै िाभान्न्द्वत हुने र उनीहरुिे कार्ुक्रमको अनुभलू त गने
गरी जनसं ख्र्ा र भौगोलिक सन्द्तुिनको आधारमा कार्ुक्रम छनौट गररएको छ ।

पूवाुधार हवकास गदाु र सडक लनमाुर्ण तथा ममुत सं भारका र्ोजनाहरु कार्ाुन्द्वर्न गदाु सम्वन्न्द्धत
लनकार्हरुसं ग समन्द्वर् गदै कार्ाुन्द्वर्नमा दोहोरोपना आउन नद्ददन आवश्थर्क समन्द्वर् गने व्र्वस्था
अगालड वढाइएको छ। र्स कार्ुिाई आगामी आ.ब. २०७७/०७८ मा थप प्रभावकारी वनाउँदै िलगनेछ

। पर्ुटन पूवाुधारहरुको सन्द्दभुमा हवलभन्न जातजातीहरुको धालमुक तथा सांस्कृलतक र प्राकृलतक
सम्पदाहरुको सं रक्षर्ण र सम्विुन गदै िलगनेछ ।जलत सक्दो छोटो समर् दुरीमा स्थानीर् जनतामा
र्ातार्ात सञ्जािको पहुँच पुर्ाुउने, नगरपालिकािाई पूर्णु वािहववाह मुक्त, पूर्णु खोप मुक्त, पूर्ण ु बािश्रम
मुक्त र पूर्ण ु साक्षरर्ुक्त नगरपालिकाको रुपमा कार्म राख्ने गरी कार्ुहरु भईरहे का छन् । नगरपालिकामा
हक्रर्ाशीि रहे का गैर सरकारी सं स्थाहरुिाई कार्ु न्जम्मेवारीमा दोहोरोपना नआउने र लत सं स्थाहरुवाट
सन्द्चालित हक्रर्ाकिापहरु नलतजामूिक हुने गरी थप पररचािन र व्र्वन्स्थत गदै जाने नीलत र्स
नगरपालिकािे लिएको छ ।

र्स नगरपालिकािे आगामी द्ददनहरुमा अहहिे को जस्तै गरी से वा प्रवाह गरे र माि हुँदैन, िोकतन्द्िका

प्रलतफिहरुको न्द्र्ार्, समता र समानतामा आधाररत भई समुन्चत हवतरर्ण नागररकहरुमा गनुसक्नु पछु भन्ने
नहवन मान्द्र्ताका साथ र्स हवन्शि पररन्स्थलतमा हामीिे सावुजलनक सेवा प्रवाह र स्थानीर् पूवाुधार
हवकासका कार्ुहरु उच्च मनोविका साथ सम्पादन गने जमको गरररहे का छौं, र्स्ता कार्ुहरुमा
नगरवासीहरुको

प्रेरर्णादार्ी

सहभालगता,

समन्द्वर्

एवं

सहकार्ु

रही

आएको

सन्द्दभुमा

चन्द्रपुर

नगरवासीहरुप्रलत हाद्ददुक आभार व्र्क्त गदुछु र स्थानीर् हवकासका साझेदारहरुको रुपमा रहे का सहकारी
सम्वन्द्धी सं स्थाहरु, गैर सरकारी सं स्थाहरु, लनजी क्षेि एवं नागररक समाजप्रलत कृत् छु ।
आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
नगरपालिकाको हवकास सम्वन्द्धी अवस्थाको सं न्क्षप्त लसं हाविोकनपलछ अव म चन्द्रपुर नगरपालिकाको गत
आलथुक वर्ु २०७५/०७६ को र्थाथु आर्-व्र्र् एवं प्रमुख उपिव्धीहरुको समहिगत सलमक्षात्मक
हववरर्ण प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्द्छु ।
सं घीर् सरकारबाट हवत्तीर् समानीकरर्ण तथा राजश्व वाँडफाँड तथा अन्द्र् सबै श्रोत बाट रु. १ अबु ४
करोड ७० िाख ५८ हजार १ सर् ६१ रुपैर्ाँ जम्मा आम्दानी भएकोमा गत

आ. व. मा जम्मा रु.

७० करोड ९५ िाख ३७ हजार रुपैर्ाँ खचु भएको दे न्खन्द्छ । बाँहक रकम हवलभन्न दाहर्त्व तथा
कोर्हरु माफुत चािु आलथुक वर्ुमा न्जम्मेवारी साररएको छ ।

चािु आलथुक वर्ुमा नगरपालिका क्षेिलभि चन्द्रपुर नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्बाट कार्ाुन्द्वर्न भएका
हवलभन्न र्ोजना/आर्ोजना माफुत १४.५ हक.मी. सडक कािोपिे

(Blacktop) गररएको छ, २५ हक.मी.

सडक ग्राभेि गररएको छ, ३० हक.मी. सडक नर्ाँ रर्ाक खोलिएको छ, ५५ हक.मी. सडकको स्तरोन्नती
गररएको छ, ४ वटा खानेपानी आर्ोजनाहरुको लनमाुर्ण कार्ु सम्पन्न भएका छन्, २० वटा मा.हव. तथा
सामुदार्ीक हवद्यािर् भवनहरु लनमाुर्ण गने कार्ु सम्पन्न भएका छन् । र्सै गरी सो आलथुक वर्ुमा िन्क्षत
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वगुहरुको उत्थान, सचेतना क्षमता वृद्दि, आर् आजुन, सामान्जक पररचािन, न्जहवकोपाजुन र प्रविुनात्मक
कार्ुक्रमहरु सम्पन्न भई िन्क्षत वगुको सम्मान, पूंजी लनमाुर्ण र आलथुक टे वा पुर्ाुउन सक्ने र्ोगदानमा

ु
वढोत्तरी गने कार्ुक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । त्र्सैगरी सं र्क्त
रािसं घको हवन्शहिकृत सं स्था UNICEF
को आलथुक सहर्ोगमा बहुक्षेिीर् पोर्र्ण कार्ुक्रमहरु तथा बाि सं रक्षर्ण कार्ुक्रम कोलभड १९ को
कारर्णिे पूर्ण ु रुपमा कार्ाुन्द्वर्न हुन सकेन छै नन् । र्धपी आगामी आ.व. मा सो कार्ुक्रमहरुिाई पूर्णत
ु ा
द्ददन आर्स्र्क नीलत लिइनेछ ।

र्स नगरपालिकाको हवकासमा पोर्र्ण कार्ुक्रम तथा बाि सं रक्षर्ण

ु रािसं घको हवन्शहिकृत सं स्था UNICEF वाट प्राप्त सहर्ोगप्रलत चन्द्रपुर
कार्ुक्रम माफुत सहर्ोग गने सं र्क्त
नगरवासीहरुको तफुवाट हाद्ददुक आभार प्रकट गदुछु ।
आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
अव म चािु आलथुक वर्ु २०७६/०७७ को वजेट कार्ुन्द्वर्नको जेष्ठ महहनासम्मको

र्थाथु र आर्ाढ

मसान्द्तसम्मको सं शोलधत अवस्था प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्द्छु ।
चािु आ. व. २०७६/०७७ मा जम्मा रु. १ अबु २५ करोड ५१ िाख आर् व्र्र् प्रस्ताव भएकोमा

ँ ीगत तफु रु. २१ करोड ५
२०७७ जेष्ठ मसान्द्तसम्मा चािु तफु ३८ करोड ९९ िाख ४४ हजार र पुज
िाख २१ हजार गरी जम्मा रु. ६० करोड ४ िाख ६६ हजार रुपैर्ाँ खचु भएको दे न्खन्द्छ ।
। साथै चािु आलथुक वर्ुको आर्ाढ मसान्द्तसम्ममा कूि सं शोलधत अनुमालनत व्र्र् मध्र्े चािु खचु तफु
रु 1२ करोड 96 िाख 82 हजार र पूंजीगत खचु तफु रु. १७ करोड ४९ िाख ५२ हजार व्र्र् हुने

र कररब रु. १० करोड रकम आगामी आ.व. को िालग सं न्चत हुने सं शोलधत अनुमान गररएको छ ।
त्र्सैगरी चािु आलथुक वर्ुमा कूि आन्द्तररक आर् रु. १२ करोड ५२ िाख ६8 हजार प्रस्ताव गरे कोमा

र्स आ.व. को जेष्ठ मसान्द्त सम्म रु. ८ करोड ४८ िाख ३६ हजार ४ सर् ४४ रुपैर्ाँ सं किन भएको
छ र चािु आ.व. को आर्ाढ मसान्द्तसम्म रु. 5० िाख आर् राजश्व सं किन हुने सं शोलधत अनुमान

गररएको छ । आगामी आ.व. २०७७/०७८ को िालग आन्द्तररक आर् तफु रु. १४ करोड ५० िाख
६५ हजार ६ सर् ४ रुपैर्ाँ सं किन हुने प्रस्ताव गरे को छु ।

आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
अव म नगरपालिकाको समग्र हवकासका िालग आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ को प्रस्ताहवत वजेट,
नीलत तथा कार्ुक्रम, नगरपालिकाको द्ददघुकािीन सोंच, नगरपालिकाको हवकासका प्राथलमकताहरु, र्ोजना
तजुम
ु ाका आधारहरु र नगरपालिकाका समग्र नीलतहरुको सार सं क्षेप र्हाँहरु समक्ष प्रस्तुत गने अनुमलत
चाहन्द्छु ।
द्ददघुकािीन सोंच :
चन्द्रपुर नगरपालिकाको, "समृद्ध चन्द्रपुर नगरपालिका, स्वस््र् र सुखी नगरवासी" मूि ध्र्ेर्िे पररकल्पना

गरे को "न्शक्षा, स्वाश्थ्र्, कृहर्, पशु, उद्योग, पर्ुटन र पूवाुधार : समावेशी द्ददगो हवकास, चन्द्रपुर
नगरपालिकाको मूि आधार" भन्ने हवकास र सम्बृहद्ध प्रलतको सोंच नै र्स वजेट, नीलत तथा कार्ुक्रमहरुको
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द्ददघुकािीन सोंच रहनेछ। र्सको िालग सम्पूर्णु नगरवासीहरुिाई नगर हवकास तथा समृहद्धको मूि मागुमा
समाहहत गदै अगालड बढ्नु चन्द्रपुर नगरपालिकाको आजको मूि आवश्थर्कता रहे को छ ।

उिेश्थर् :
आलथुक-सामान्जक रुपान्द्तरर्ण सहहत न्द्र्ार्पूर्ण,ु समता एवं समृद्दिमूिक चन्द्रपुर नगरपालिकाको लनमाुर्णको
द्ददगो हवकासमा टे वा पुर्ाुउनु र्स वजेट, नीलत तथा कार्ुक्रमको मुख्र् उिेश्थर् हुनेछ ।
प्राथलमकताका क्षेिहरु :
न्शक्षा, स्वास््र् सम्वन्द्धी सूचकहरुमा सुधार,

सहकारी तथा लनजी क्षेिको भूलमकामा गुर्णात्मक सुधार,

सूचना तथा प्रहवलधको हवकास, स्थानीर् भौलतक पूवाुधारहरुको लनमाुर्ण, कृहर्, पशु, वन तथा वातावरर्ण र

पर्ुटन क्षेिको हवकास, मानवीर् सूचकहरुको हवकास र िै ङगीकतामा आधाररत न्द्र्ार्पूर्णु र समतामूिक
हवकास नै नगर हवकास र्ोजनाको प्रमुख प्राथलमकताका क्षेिहरु रहने छन् ।
र्ोजना तथा कार्ुक्रम तजुम
ु ा छनौटका आधार एवं मागुदशुनहरु :
नेपािको सं लबधान, २०७२ का राज्र्का लनदे शक लसिान्द्त, नीलत र दाहर्त्व समेतका सं वैधालनक
प्रावधानहरु, सं घीर् र प्रदे श

सरकारको चािु आवलधक र्ोजना,

राहिर् र्ोजना आर्ोग र सं घीर् मालमिा

तथा स्थानीर् हवकास मन्द्िािर्वाट प्राप्त नीलतगत मागुलनदे शनहरु, सं घीर् सरकारबाट प्राप्त वजेट लसलिङ्ग,
सं घीर् सरकारवाट समर् समर्मा प्राप्त नीलतगत लनदे शनहरु, २ नं प्रदे श सरकारबाट प्राप्त नीलतगत
मागुलनदे शनहरु र प्राप्त वजेट लसलिङ, २ नं प्रदे श सरकारबाट समर् समर्मा प्राप्त नीलतगत लनदे शनहरु,
स्रोत अनुमान तथा बजेट लसलिङ्ग सलमलत, राजश्व परामशु सलमलत, वडासभा, लबर्र्गत सलमलतहरु, नगर
कार्ुपालिकाका सदस्र्ज्र्ूहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, चन्द्रपुर नगर सभाका सदस्र्ज्र्ू हरुबाट प्राप्त सुझावहरु,
राजनैलतक दि, लनजी क्षेि, सहकारी क्षेि समेतका नगर हवकासका

सरोकारवािाहरुवाट प्राप्त सुझावहरु,

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, गत हवगतका नगर सभाहरुवाट प्राप्त पृष्ठपोर्र्णिाई र्ो नगरपालिकाको
हवकास र्ोजना तजुम
ु ा गदाु मागुदशुनको रुपमा अविम्वन गररएको व्र्होरा अनुरोध गदुछु ।

आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,

अव म आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ का िालग नगरपालिकाका प्रमुख क्षेिगत नीलत तथा
कार्ुक्रमहरु प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्द्छु ।

आलथुक हवकास नीलत :


लनजी क्षेि Vehicle of Development र Engine of Economy भएको ममु अनुरुप लनजी क्षेिको अझ वहढ
प्रभावकारी व्र्वस्थापन र पररचािन गनु सावुजलनक लनजी साझेदारीको थप प्रविुन गररनेछ,



सरकारी,लनजी र सहकारी गरी ३ खम्वे अथु नीलतिाई वतुमान सं हवधानको ममु अनुरुप नै र्स
नगरपालिकाको हवकासको ३ खम्वे अथु नीलतको आवधारर्णाको आधारमा थप सुदृढ गदै िलगनेछ,



आगामी आलथुक वर्ुमा आलथुक हवकास सम्वन्द्धी कार्ुका िालग आवश्थर्क बजेट लबलनर्ोजन गरी
प्रस्ताव पेश गरे को छु ।
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भौलतक पूवाुधार हवकास नीलत :
१, सडक तथा र्ातार्त क्षेिको हवकासमा वडा कार्ाुिर्हरुबाट राजमागु जोलडएका सडकहरु, वडा
कार्ाुिर्बाट नगरपालिका जोडने सडकहरु, अन्द्तर वडा कार्ाुिर्हरु जोड्ने सडकहरु, धालमुक तथा
पर्ुटकीर् क्षेिको पहू च सडकहरु, नर्ाँ तथा पुराना बस्ती जोड्ने अन्द्तर आधार सडक तथा पुि
लनमाुर्णिाई पूर्णत
ु ा द्ददनेगरी कार्ु गनु आगामी आलथुक बर्ुमा समेत उच्च प्राथलमकतामा रान्खएको छ ।
२, सडक पूवाुधार लनमाुर्ण र हवकासमा नेपाि

सरकार तथा २ नं प्रदे श सरकारका हवर्र्गत मन्द्िािर्हरु

सँग बजेट लबलनर्ोजन तथा िगानीमा सहकार्ु, साझेदारी तथा समन्द्वर् कार्म गने नीलत लिएको छ ।

३, बढ्दो बस्ती तथा सवारी साधनको चापिाई व्र्वन्स्थत गनु नगर क्षेिमा भएका खुिा क्षेिहरुको
पहहचान गरी स:शुल्क तथा लनशुल्क पाहकुङ्गको व्र्वस्था गररनेछ । सवारी चापिाई ब्र्बन्स्थत गदै

पाहकुङ्गको उन्चत व्र्वस्थापनका िालग सामुदाहर्क, सहकारी तथा लनन्ज क्षेि सँग सहकार्ु गने नीलत
लिईनेछ ।
ु भ, द्ददगो र सुन्द्दर शहरको हवकास गदै भू उपर्ोग र्ोजनामा
४, व्र्वन्स्थत शहरीकरर्ण माफुत सवुसि
आधाररत व्र्वन्स्थत एवं र्ोजनावद्ध शहरी हवकास गने नीलत लिइनेछ ।
५, सावुजलनक, पती तथा नदी उकासको क्षेि पहहचान गरी र्स्ता भू- क्षेिमा बहुउपर्ोगी खुिा क्षेिहरुको
लनमाुर्ण, हवकास र व्र्वस्थापन गने नीलत लिइनेछ । उपर्ोगहहन अवस्थामा रहे का सावुजलनक पती
जग्गाहरुको पहहचान गरी र्स्ता क्षेिहरुमा नगरपालिकािे कार्ुहवलध लनमाुर्ण गरी लिजमा सरकारी
कार्ुिर्हरु , सरकारी अस्पताि, लसटी हि , सवारी जाँचपास (रार्ि सेन्द्टर) जस्ता पूवाुधार हवकासमा
सरकारी, सहकारी , सावुजलनक लनजी साझेदारीमा नगर कार्ुपालिकाको बैठकको लनर्णुर्बाट कार्ु गनु
सक्ने कार्ुगत व्र्वस्था लमिाइनेछ ।
६, नगरपालिकाको पूव ु स्वीकृत हवना नगर क्षेिमा जग्गा जलमन सम्र्ाउने, भू सं रचना हवगाने वा जग्गा
खण्डीकरर्ण गने कार्ु पूर्णु रुपमा लनर्ेध गररनेछ । र्स्तो भए गरे को दे न्खएमा तत्काि कानूनी दार्रामा
ल्र्ाई आलथुक ऐनिे तोकेको थप शुल्क र जररवाना नलतरे सम्म जग्गा हवकास स्वीकृतको प्रहक्रर्ा समेत
रोक्का रान्खनेछ र र्स्ता जग्गा समेत रोक्का राख्ने नीलत लिइनेछ ।

७, नगरपालिकाको पूव ु स्वीकृत हवना जग्गा खण्डीकरर्ण गदै बनाइएका घडे री क्षेिमा नगरपालिकाबाट
कुनै पलन प्रकारको भौलतक सं रचना लनमाुर्णको िालग अस्थाई वा स्थाई स्वीकृती प्रदान गररने छैं न ।

८, नगर क्षेिमा नगरपालिकाको पूव ु स्वीकृत हवना घर टहरा िगार्तका भौलतक पूवाुधार लनमाुर्ण गने

गरे को पाइएको छ र्सरी हवना स्वीकृत लनमाुर्ण गदाु मापदण्ड हवपरीत र भवन सं हहताको समेत पािना
नहुने अवस्था आउन सक्दछ । र्सथु नगरपालिकाको स्वीकृलत हवना घर टहरा िगाएतका भौलतक
सं रचना लनमाुर्ण भएको दे न्खना साथ वडा कार्ाुिर्बाट त्र्स्तो लनमार्णु कार्ु रोक्का राख्न पिचार गने
नीलतगत व्र्वस्था अविम्वन गररनेछ ।
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९, नगर क्षेिमा खुल्िा, उपर्ूक्त र मापदण्ड पुराहुने स्थानहरुमा लनजी क्षेिको िगानीमा सं र्ूक्त
आवास/अपाटुमेन्द्ट/बहुउपर्ोगी व्र्पाररक भवन/कम्पिे क्स लनमाुर्ण गनु नगरपालिकािे प्रोत्साहन गने नीलत
लिइनेछ ।

१०. र्स नगरपालिकािे राहिर् गौरवका आर्ोजनाहरु मध्र्े र्स नगरपालिकामा लनमाुर्णको प्रहक्रर्ा अगालड
बढे का

SMART CITY र Special Economic Zone को लनमाुर्णमा र्थोन्चत समन्द्वर् र पहि गनेछ,

नगरपालिकाका गौरवका SMART CITY र Special Economic Zone २ वटा आर्ोजनाहरुिाई Piloting
Project रुपमा हवकास गरर क्रमश:कार्ाुन्द्वर्नमा िलगने छ,
११, १ वडा एक नमुना र्ोजना लनमाुर्ण गनु प्रत्र्ेक वडािाई उपिब्ध गराईएको बजेट लसलिङ्गबाट
कन्म्तमा रु. २५ िाख लबलनर्ोजन गरी र्ोजना छनौट गने अभ्र्ास हवकास गररएको छ ।
१२, आगामी आलथुक बर्ुमा भौलतक पूवाुधार हवकास सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट
लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।

सामान्जक हवकास नीलत :


चन्द्रपुर नगर क्षेिलभिको सामान्जक सं रचनािाई ध्र्ानमा द्ददई न्द्र्ार्पूर्णु समाज एवं समतामुिक
समाज बनाउने उिेश्थर्का साथ सामाजमा रहेका जातीर् हवभेदको अन्द्त्र् गनु नगरपालिकाका १० वटै
वडामा छु वाछु त मुक्त अलभर्ान सञ्चािन गरी समग्र चन्द्रपुर नगरिाई छु वाछु त मुक्त नगर घोर्र्णा गने
अलभर्ान अगालड वढाइनेछ ।



समाजमा पछालड पाररएका वगुिाई नगरपालिकाको मूि प्रवाहमा ल्र्ाउनको िालग लनन्ित सं ख्र्ामा
दलित समुदार्का हवद्याथीहरुिाई प्राहवलधक न्शक्षा उपिब्ध गराउने गरी कार्ुक्रम अगालड वढाईनेछ ।
साथै नगर क्षेिमा रहेका हवपन्न दलित हवद्याथीहरुिाई उच्च न्शक्षा छािवृलतको व्र्वस्था गररनेछ ।



नगरपालिकाबाट सञ्चािन तथा कार्ाुन्द्वर्न हुने र्ोजना/आर्ोजनाको प्रलतफि सबै तह र तप्कामा
सामानुपालतक ढङ्गिे पुगोस भन्ने उदे श्थर्िे कार्ाुन्द्वर्न प्रहक्रर्ा अगालड वढाइनेछ,



Living together, thinking together, working together को ममु सहहत Development को ते श्रो क्षेि र
सहक्रर् साझेदारको रुपमा गै.स.स. क्षेिको हवकासमा थप गलत द्ददईनेछ, गैर सरकारी सं स्थाहरुिाई

कार्ु न्जम्मेवारीमा दोहोरोपना नआउने गरी नलतजामूिक ढं गिे प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलत
लिईनेछ,


नगर लभि बेरोजगारी अवस्थामा रहे का र्ुवाहरुकोिागी ब्र्बसार्ीक तालिमहरु (मोटरसाइकि ममुत,
लसिाईबुनाई, कम्पुटर तालिम, मोबाइि, रे लडर्ो घडी ममुत ) सं चािन गररनेछ ।



चन्द्रपुर नगर क्षेिमा कृर्ान्शि गैर सरकारी सं स्थाहरुिाई वडा सलमलतबाट समन्द्वर् र सहन्जकरर्ण गने
गरी आवश्थर्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । र्ी सं स्थाहरुको लनर्मन, लनर्न्द्िर्ण र व्र्वस्थापन नगर
कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्बाट गररनेछ ।
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चन्द्रपुर नगर क्षेिलभिको शवहरुको दहन गने कार्ुिाई शालिन र व्र्वन्स्थत गनुको िालग आगामी
आलथुक बर्ुमा नमुनाको रुपमा तोहकएको स्थानमा दुइ वटा शवदहन गने गृह लनमाुर्ण गनु आवश्थर्क
बजेट लबलनर्ोजन गरे को छु ।



चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेिको शान्द्ती सुरक्षाको व्र्वस्थामा सुधार ल्र्ाई आवागमन र हवकास लनमाुर्ण
गने कार्ुिाई सुधार ल्र्ाउने उिेश्थर्िे नगरको सुरक्षा न्स्थलतमा सुदृहढकरर्ण गनु नगरमा रहेका सुरक्षा
लनकार्हरुसँग समन्द्वर् गरी सुरक्षा सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्द्वर्न गररनेछ ।



राहिर् पररचर् पि तथा पं जीकरर्ण अन्द्तगुत नेपाि सरकार तथा हवश्व बैं क हवच भएको सम्झौता
बमोन्जम र्स नगरपालिका अन्द्तगुत सं चालित सामान्जक सुरक्षा तथा व्र्न्क्तगत घटना दताु प्रर्णािी
सुदृढीकरर्ण आर्ोजनाबाट स्थानीर् तहमा सं चािन गररने नीलत लिइनेछ ।



आगामी आलथुक बर्ुको सामान्जक हवकास सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट लबलनर्ोजन
गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।



उपभोक्ता हहत सं रक्षर्ण र बजार अनुगमन खाध्र् गुर्णस्तर मापन ब्र्बस्थापन गने नीलत लिइनेछ ।

 आगामी आ.व. मा नगर प्रहरीको ब्र्बस्थापन गररनेछ ।
िैहङ्गक समानता र सामान्जक समावेन्शकरर्ण सम्वन्द्धी नीलत:
१, नेपािको सं हवधानिे िै हङ्गक हवभेदको अन्द्त्र् गदै पछालड परे को वगु तथा समुदार् , दलित , आद्ददवासी
जनजाती , हपछडा वगु , अपाङ्गता भएका व्र्न्क्त, िै हङ्गक तथा र्ोलनक अल्पसं ख्र्क, हकसान, श्रलमकिाई

राज्र्को सबै लनकार्मा समानुपालतक समावेन्श लसद्धान्द्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्र्ाभ ुती गरे को
छ । आलथुक समृहद्ध र द्ददगो हवकासका िालग सम्मान अग्रसरता र नेतत्ृ वदार्ी भलु मका स्थाहपत गदै श्रोत,
साधन, अवसर र िाभमा महहिाको समान पहू च स्थाहपत गनु सक्ने िन्क्षत कार्ुक्रम सञ्चािन गने नीलत
लिइनेछ ।
२, नोवेि कोरोना भाइरसका कारर्ण जेष्ठ नागररक, वािवालिका तथा अपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुको सं रक्षर्ण
र रोग सँग िड्ने प्रलतरोलध क्षमता हवकासका िालग िन्क्षत कार्ुक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

३, नगर सरकारिाई प्राप्त न्द्र्ाहर्क सलमलतको भलु मकािाई साथुक बनाउने नीलत लिइनेछ । वडा स्तरमानै
मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना गदै सामुदाहर्क मेिलमिाप कताुहरुको क्षमता हवकास गरी टोि बस्तीको
हववाद टोि बस्तीमानै लनरुपन गने प्रहक्रर्ागत व्र्वस्थािाई सं स्थागत गदै िलगनेछ ।
४, दलित समुदार्िे

परम्परागत रुपमा गदै

आएको लसपमुिक कार्ुक्रमिाई स्तर उन्नलत एवं

व्र्वसार्ीकरर्ण गने नीलत रहेको छ ।
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वन तथा वातावरर्ण र हवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्द्धी नीलत :


Clean development, Clean Mechanism सहहत Clean economy को हवकास गदै Clean Chandrapur
Municipality को

अवधारर्णा

अन्द्तगुत

जिवार्ु

पररवतुन

अनुकुिनका

सरसफाई

अलभर्ान

र

वातावरर्णमैिी स्थानीर् शासनको अविम्वनिाई लतव्र पाररनेछ,


चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेिलभिको नदीजन्द्र् पदाथुहरुको उत्खन्न हुने क्षेि नन्जकका बस्ती तथा

समुदार्हरुको सं रक्षर्ण तथा हवकास गनु, नदी कटान लनर्न्द्िर्ण गनु र वातावरर्ण अनुकुिनमा सुधार
गने कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्द्वर्न गररनेछ । र्सको िालग नदीजन्द्र् पदाथुहरुको लबक्रीबाट प्राप्त रकम
मध्र्ेबाट निश्चित रकम लबलनर्ोजन गने व्र्वस्था लमिाएको छु ।


नगरक्षेिको सरसफाईमा सुधार ल्र्ाउन नगरपालिकामा रहे का सवारी साधन र जनशन्क्तिाई
कार्ुतालिका बनाई पररचािन गररनेछ ।



नगरक्षेिको सरसफाई गने कार्ुमा नगरक्षेिमा रहे का सबै लनकार्, सरोकारबािा सं स्थाहरु, सञ्चार
क्षेि, टोि तथा बस्ती हुँदै सम्पूर्णु नगरवासीहरुको साथ लिएर सुधारका कार्ुहरु अगालड वढाइनेछ ।



चन्द्रपुर नगरिाई सफा र स्वच्छता कार्म गनु जिवार्ु अनुकुिनका िालग Green City को अवधारर्णा
अगालड बढाइनेछ । र्सका िालग नगर क्षेिलभि रहेका सामुदाहर्क वन, धालमुक वन, साझेदारी तथा
लनजी वन समेतका सरोकारवािाहरुसँग समन्द्वर् गरी वन क्षेिको सं रक्षर्ण र सम्वद्धुन गने नीलत
लिइनेछ ।



नद्ददजन्द्र् पदाथुको उत्खनन, तथा लबहक्र गनु आई.ई.ई. को प्रलतवेदनमा उत्खनन गने पररमार्ण
६७५०० घन लम. माि भएकोिे चाँदी र बाग्मती नदीको ई.आई.ए. गने र आन्द्तररक आर्को २५
% रकम सम्बन्न्द्धत वडा िाई वातावरर्ण सं रक्षर्ण गने कार्ुमा खचु गने ब्र्बस्था लमिाइनेछ ।



िेण्ड हफल्ड साइडको स्तारुन्नती गरी सी.एन.जी. ग्र्ास उत्पादन गनु अध्र्न गरी प्राप्त प्रलतवेदनको
आधारमा सी.एन.जी. ग्र्ास उत्पादन प्रहक्रर्ा अगाडी बढाउने ।सामुदार्ीक वनको क्षमता हवकास गने,
जंगि छे उछाउका अलतक्रलमत क्षेिमा सामुदार्ीक वनसँग सहकार्ु गरी वृक्षारोपर्ण गने कार्ु अगाडी
बढाइनेछ ।



नगर क्षेिलभि एक घर एक हवरुवा वृक्षारोपर्णको नीलतिाई अगालड साररनेछ ।



नगरपालिकाको वन क्षेिलभि रहे का वन तथा लसमसार क्षेि, पोखरी, पानीको मुहानको सं रक्षर्ण गदै
िलगनेछ ।



नगरपालिका क्षेिलभि नदी कटान हुने क्षेिको पहहचान गरी तटवन्द्धनको लनमाुर्ण गदै सं रक्षर्ण गने नीलत
लिइनेछ ।



नगरपालिका क्षेिलभि भू-क्षर्िाई लनर्न्द्िर्ण गनु आवश्थर्क कार्ुक्रमहरु अगालड वढाइनेछ ।
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दै हवक प्रकोपमा परी हवपदमा परे का घर पररवारिाई नगरपालिकाबाट तत्काि राहतको ब्र्बस्थापन
गनु आवश्थर्क रकम हवलनर्ोजन गरी कार्ाुन्द्वर्न गने नीलत लिइनेछ ।



सम्पूर्णु वडामा सरसफाई, वातावरर्ण तथा वन सं रक्षर्ण सम्बन्न्द्ध चेतनामुिक कार्ुक्रमहरु अगाडी
बढाउने नीलत लिइनेछ। सामुदार्ीक वनहरुमा कृहर् वन नीलत लिई समुदार्को आर्आजुन तफु उन्द्मुख
गराइनेछ,



सामुदार्ीक कृहर् खेतीका िालग ५० % बािी हवमाको नीलत लिइनेछ तथा लनजी कृहर् लबमा नीलतिाई
अगाडी बढाइनेछ । मापदण्ड पुगेका सडकहरुको दुवै तफु वृक्षारोपर्ण गने नीलत लिईएको छ ।



आगामी आलथुक बर्ुमा वन वातावरर्ण र हवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क
बजेट लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।



सामुदार्ीक वन, धालमुक वनहरुको खािी जग्गामा जलडबुटी उत्पादनको िालग प्रोत्साहन गररनेछ ।

वातावरर्ण र सरसफाई सम्वन्न्द्ध नीलत
१, जि , बार्ू , माटो , ध्वनी , तथा हवद्युतीर् िगाएत सबै प्रकारको प्रदुर्र्णको रोकथाम र लनर्न्द्िर्ण गनु
आवश्थर्क नीलत , कानून र प्रभावकारी सं रचना लनमाुर्ण गनुको साथै सोध, अनुसन्द्धान र क्षमता अलभबृहद्ध
एवं चेतनामूिक कार्ुक्रमहरुको सं चािनमा लनरन्द्तरता द्ददइनेछ ।
२, नगर क्षेिको वस्ती भन्द्दा टाढा रहे का खुिा क्षेि, खोच र लभरपखाहरुमा वातावरर्णीर् सम्भाव्र्ता
अध्र्र्न गरी र्स्ता क्षेिमा पूवाुधार हवकास गदै स्र्ानेटरी ल्र्ाण्ड हफल्ड साइट, बार्ो ग्र्ास प्िान्द्ट ,
जैहवक मि उत्पादनको सम्भाव्र्ता खोन्जको िालग नेपाि सरकार, २ नं प्रदे श तथा बैदेन्शक प्राहवलधक
सहर्ोग पररचािन गदै सावुजलनक लनजी साझेदाररमा कार्ु गररन्द्छ ।

३, नगर क्षेिमा वातावरर्ण प्रदुर्र्णको कारर्ण बनेका तथा आवश्थर्क वातावरर्णीर् मापदण्ड पुरा नगरे का
इटा उद्योगहरुका सम्वन्द्धमा प्रारन्म्भक वातावरर्ण पररक्षर्ण गरी उक्त प्रलतवेदनका आधारमा क्रमश

वातावरर्ण प्रलतकुि उद्योगहरुिाई हवस्थापन गने नीलत लिइनेछ । वातावरर्णीर् प्रदुर्र्ण गने उद्योगहरु
वातावरर्णीर् मापदण्ड पूरा नभएसम्म नगर क्षेिमा स्थापना र सञ्चािनमा पूर्णु रोक िगाउने नीलतिाई
कडाइका साथ कार्ाुन्द्वर्न गररन्द्छ ।

महहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्वन्द्धी नीलत :

dlxnf tkm{
!= rGb|k'/ gu/kflnsf leq /x]sf lk58LPsf] j:tL tyf ;d'bfosf] klxrfg u/L
dlxnfx?sf] lgz'Ns :jf:Yo lzlj/ ;+rfng u/L dlxnfx?sf] :jf:Yodf kx'r k'/o\ fpg
;xof]unfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
@= rGb\k'/ gu/kflnsf leq /x]sf dlxnfx?sf] klxrfg u/L hgr]tgf tyf l;kd'ns
tflnd k|bfg u/L Joj;flos agfpg hf]8 lbO{g] 5 .
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#= 3/]n' ह िंसा tyf n}lËs ह िंसा lg/fs/0f ug{sf] nflu n}lËs lxZf+f lj?4sf] !^ lbg] अलभर्ान
;u}F dlxnf , k'?if , >Ldfg÷>LdtL nfO{ ;dljsf; sfo{s|d k|To]s j8fdf ;+rfng ul/g]
5.
$= ljBfno jflx/ /x]sf lszf]/L x?nfO{ lhjg pkof]uL l;k ljsf; tyf Ifdtf ljsf;
sfo{s|d ;+rfng ul/g] 5 .
%= lj1x?nfO{ cfdGqLt u/L a]df};ld t/sf/L v]tL ,afv|f kfng tflnd ,s'v'/f kfng
tflnd,crf/ lgdf0f{ tflnd ,d;nf , j];f/ v]tL tflnd k|bfg u/L dlxnfsf] lhjg:t/
psf:g] sfo{s|dx? ;+rfng ul/g]5 .
^= dlxnf, afnaflnsf, h]i7 gful/s tyf ckfËtfsf /fli6«o tyf cGt/fli6«o lbjzx?nfO{
lg/Gt/tf lbO{g] 5 .
&= j8fsf dlxnf hgk|ltlglwx?nfO{ ;ljwfgdf ePsf xs clwsf/ ;fy} d'n'sL P]g /
kmf}hbf/L P]gdf ePsf Joj:yfx? ;DjGwL ;r]tgf d'ns sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 .
*= dlxnfx?sf] Joj;flos ;d'x u7g u/L Ps ;d'x Ps Joj;fo nfO{ k|fyldstf lbg] .
(= v'Nnf l;dfgfsf sf/0f dlxnf tyf lszf]/Lx?nfO{ dfgj a]rljvg tyf cf];f/k;f/
lgoGq0fsf nflu ;r]tgf cled'lvs/0f sfo{s|d ;+rfng ug]{ .
!)= n}lËs lx+;faf6 lkl8t dlxnf tyf lszf]/L x?sf nflu gu/kflnsfdf x]Nk 8]S;sf]
:yfkgf ug]{ .
!!= hf]lvddf k/]sf dlxnf, afnaflnsf ,h]i7 gfu/Ls,tyf ckfËtf ePsf JoflQmx?nfO{
pbf/ tyf Joj:yfkgfsf nflu k"g{:yfkgf s]Gb| lgdf0f{ गरिनेछ .
!@= !) j6f j8fdf lszf]/L ;d'x u7g u/L kl/rfng ul/g] 5 .
!#= n}lËs lx;f+ lgjf/0f sf]ifsf] :yfkgf u/L sfof{Gjogdf NofO{g]5 .
!$= gu/kflnsf df /x]sf clt ljkGg / kfl/jfl/s ?kaf6 6f9f ePsf Psn dlxnfx?sf]
klxrfg u/L cfly{s ;xof]u af6 pgLx?nfO{ cfTdlge{/ agfpg hf]8 lbO{g]5 .
!%= cfly{s ?kn] ljkGg ;fdflhs ?kn] k5f8L kfl/Psf dlxnfx?nfO{ ljz]if k|fyldstf
lbb} cfly{s z;lQms/0f / ;fdflhs ?kfGt/0f ug{ hf]8lbOg]
१६, महहिा , बािबालिका , जेष्ठ नागररक , अपाङ्गता तथा अल्सं ख्र्क सामुदार्को त्र्ाङ्क सं कल्न
कार्ुिाई जोड द्ददइनेछ ।
१७.

महहिा

हहं सा

अपहे िना

तथा

बािश्रलमक

बािबालिकाहरुिाई

नगरपालिकामा पुनस्ु थापना केन्द्र लनमाुर्ण गरर कार्ाुन्द्वर्नमा ल्र्ाइने ।
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उिार

गरर

राख्नको

िागी

afnaflnsftkm{

!= gu/kflnsfnfO{ k'0f{ afn>d d'Qm cleofgnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
@= afnljjfx d'mQm j8f 3f]if0ffnfO{ lg/Gt/tf lbg] / 3f]if0ff ePsf j8fx?df lg/Gt/
cg'udg ul/g]5 .
#= rGb|k'/ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsf leq /x]sf k|To]s ljBfno tyf ljBfno jflx/
/x]sf jfnjflnsfnfO{ ;d]6]/ afn Snj u7g u/L u7g ePsf afnSnjx?nfO{ ;ls|o
agfO{, j8f :t/Lo afn;~hfn / gu/ :t/Lo afn;~hfn u7g u/L ;f]sf] dfWodaf6
afnaflnsfsf] clwsf/, afn;+/If0f, afn lx;+f afnlajfx Go'lgs/0fnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
$= rGb|k'/ gu/kflnsfdf jfn x]NknfO{gsf] Joj:yf ul/g] 5 .
%= gu/kflnsfdf afn;+/If0f ,;Dj4{sf sf]ifsf] :yfkgf u/L afnaflnsfsf] If]qdf sfd ug]{
ljleGg ;3+ ;:yfx?;+u ;dGjo ul/g]5 .
^= ;8s afnaflnsf, O{6f pBf]u snsf/vfgfdf sfd ug]{ afnaflnsf,;fy} hf]lvddf k/]sf
afnaflnsfx?sf] cg'udg ;fy} klxrfg u/L ;+/If0f / 3/kl/jf/df k'g{ldng u/fpg]
sfo{nfO{ hf]8 lbO{g] 5 .
&= afnaflnsfsf] cGt/lglxt Ifdtfsf] klxrfg u/L, lx;f+ zf]if0f,b'Jo{jxf/, b'/Jo;lgdf
k/]sf JoflQmnfO{ pTk|]/0ff j9fpg ljleGg lzif{sdf afbljafb,aSQLTj snf lgjGw
k|ltof]lutfTds sfo{s|d ;+rfng ul/g] 5 .
*= blnt tyf lk5f8L kfl/Psf jfnjflnsfsf] xs ;DjGwL ,;fy} hfltotf 5'jf5't cGTosf
nflu ;+rfng ljBfnox?df afnSnjx?sf] klxrfng ul/ sfo{s|d ul/g]5 .
(= ljBfnox?df u'gf;f] k]6Lsfsf] Joj:yfkg u/L ;f] sfof{Gjogsf nflu ;ldlt u7gdf
hf]8 lbO{g]5 .
!)= afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Dj4{g sfo{ljlwnfO{ rf8} g} sfof{Gjodf NofO{g]5 .
११. पूर्णु बािमैिी नगर घोर्र्णाको लनलमत्त लिएको िक्ष्र् प्रालप्तको िालग पार गनुपु ने सूचकांकहरु पार गदै
िलगनेछ ।

h]i7gfu/Ls tkm{
!= rGb|k'/ gu/kflnsf leq /x]sf clt ljkGg 3/ kl/jf/sf &) b]lv &% jif{ dflysf h]i7
gfu/Lsx?nfO{ b]j:yn e|d0f sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 .
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@=rGb|k'/ gu/kflnsf leq /x]sf *% jif{ dflysf h]i7 gful/sx?nfO{ 3/ kl/jf/df g} uP/
;Ddfg sfo{s|dnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
#=;+:sf/ / ;+:s[ltaf6 l;lh{t cjnDjg of]Uo Jojxf/, g}ltstf tyf l;k ljsf;sf] nflu
-h]i7 gful/s l;k cg'ea_ rGb|k'/ gu/kflnsf leqsf ljBfnox?df cGt/k':tf l;k
x:tfGt/0f sfo{s|d ;+rfng ul/g] 5 .
$=rGb|k'/ gu/kflnsfsf] !) j6f j8fdf h]i7 gfu/Ls lbjf enfs';f/L rf}tf/L lgdf{0fnfO{
k|fyldstf lbO{g] 5 .
%=h]i7 gfu/Lsx?nfO{ lgz'Ns :jf:Yo l;lj/ sfo{s|d ;+rfngdf hf]8 lbO{g] 5 .
^= ^) jif{ b]lv dflysf ;Dk'0f{ h]i7 gfu/Lsx?nfO{ kl/ro kq ljt/0fnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]
5 .
&=kl/jf/df h]i7 ;b:o k|lt kl/jf/ / cGo ;b:osf] lhDd]jf/L tyf bfloTj ;'lgZrt ug{
cled'lvs/0f sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 .
*=h]i7gfu/Ls lbjznfO{ lg/Gt/tf lnb} ;f] cj;/df k|To]s j8fsf !,! hgf ;dfhdf
of]ubfg k'/\ofpg] h]i7 gfu/Lsx?nfO{ ;DDffg ul/g]5 .
(=kfl/jfl/s cfly{s sfg'gL ;+/If0fsf] dfWofdaf6 h]i7 gfu/Lssf]
ul/g]5 .

;+?If0f / k|j{4g

ckfËtf tkm{
!=ljBfnosf]

5fqfaf;df j;]sf ckfËtf ePsf afnaflnsfx?sf] cg'udg u/L cfwf/e't cfjZostf
cg';f/sf] ;fdfu|L ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfO{g] 5 .
@= ckfËtf kl/ro kq ljt/0fsf] sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
#=ckfËtf ePsf JolQmx?sf] cleefjsnfO{ ;r]tgfd'ns sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 .
$= ckfËtf ePsf JoflQmx?sf] klxrfg u/L km/s km/s k|sf/sf l;kd'ns sfo{s|dx? ;+rfng
ul/g]5 .
%= ckfËtf ePsf JoflQmx?sf] ljz]if cfjZostfnfO{ b[li6ut u/L ;fj{hlgs :yn tyf ;+/rgfx?
ckfËd}qL agfpg ljz]if kxn ul/g]5 .
^= ckfËtf ePsf JoflQmx?sf] klxrfg u/L cfjZostf cg';f/sf ;xfos ;fdfu|Lx? ljt/0f ul/g]5 .
&= /fli6«o tyf cGt/fli6«o ckfËtf lbjznfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
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*= ckfËtfx?sf] ;Ddfgsf] nflu ;Ddfghgs zJbx?sf]
ul/g]5 .

पम्पिे ट

jgfO{ cfd hgdfg;df ljt/0f

९, आपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुिाई साङ्केलतक भार्ामा कक्षा सञ्चािन गने प्रावधान लमिाइनेछ।
१०, अपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुको अलधकार सं म्वन्न्द्ध ऐनमा भएका व्र्वस्थािाई कार्ाुन्द्वर्न ल्र्ाउन
आवश्थर्क व्र्वस्था गररनेछ ।
११, नगरपालिका लभि रहेका अपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुको त्र्ाङ्क सं कल्न गने कार्ुिाई लनरन्द्तरता
द्ददइनेछ ।

;xsf/L tkm{
o; rGb|k'/ gu/kflnsf leq /x]sf laleGg km/s k|s[tLsf ;xsf/L ;+:yf dfkm{t cfufdL cfyL{s aif{
@)&&÷)&* sf] nflu ul/aL lgaf/0f / lgDg kl/af/sf] cfo:t/ a[l4 u/fpg] pb]Zo ;lxtsf] ;d[4
gu/ agfpg lgDg cg';f/sf] gLlt, sfo{qmd tof/ ul/Psf] 5 .
! _ ul/aLsf] klxrfg u/L ;d'x agfpg] / pgLx? nfO{ ;Lkd'ns tflnd lbO{ /f]huf/L k|bfg u/fO{g] 5
. of] sfo{qmd bz j6} j8fdf slDtdf Ps ;o j6f ;d'x bz hgfsf] b/n] u7g u/Lg] 5 .
@ _ pTs[i7 ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ glthfsf] cfwf/df k'/:s[t u/L k|f]T;fxg ul/g]5 . ;xsf/L lba;
dgfpg] qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g] 5 .
# _ b'Uw pTkfbs ;xsf/L ;+:yf dfkm{t b'UwhGo kl/sf/ pTkfbg u/L ahf/ la:tf/ ug]{ - o:n] ubf{
rGb|k'/df pTkflbt a:t'n] k|>o kfpbf ls;fgx? k|ToIf nfeflGat x'g]5g .
$_ ls;fgx? af6 pTkflbt aLplahg pTkfbg, k|zf]wg / laqmL lat/0f ug{ sDafO{G8 xfe]{:6]/ d]lzg
;lxt 6«]S6/ vl/b ul/ ls;fgx? nfO{ k|ToIf nfe k'/ofO{g]5 .
%_;xsf/L ;+:yf / gu/kflnsf aLr cGt/lqmof / ;ldIff ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
^_ gu/kflnsf af6 ;xsf/L ;+:yfsf] ca:yf a'emg cg'udgnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .
&_ ;xsf/L ;+:yfsf] cWoog cjnf]sgsf nflu cGt/k|b]lzo e|d0f u/fO{ ;xsf/L ;+:yfsf] :t/df
;'wf/ NofO{g]5 .
&_ ;a} ;xsf/L ;+:yfx? aflif{s ultlawL ;d]l6Psf] rGb|k'/ ;xsf/L :dfl/sf k|sfzg ul/g] 5 .
*_ ;xsf/L ;+:yfsf] Ifdtf clej[l¢sf nflu ;xsf/L lzIff,g]t[Tj ljsf;, Joj:yfkg Pj+ sf]kf]ldD;
tflnd ;+rfng u/L ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ Jojl:yt agfO{g]5 .
९,

सहकारी क्षेिको समग्र पक्षको हवकास गनु कृहर् पशुपंन्क्षमा आधाररत सहकारी उद्योगको हवकास र

बजारीकरर्णमा जोड द्ददइनेछ ।
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१०, कृहर् जलमनमा कृर्कको पहू च हवस्तार गनु कृहर् सहकारी सं स्था माफुत करार खेती, सामुहहक खेती,
कौसी खेती , चक्िाबन्द्दी खेतीिाई लबशेर् प्रोत्साहन गररनेछ ।

स्वास््र् सम्वन्द्धी नीलत :
१. हाि नेपाि अलधराज्र् िगार्त हवश्व भररनै कोलभड १९ रोगको महामारी भई हजारौं जन समुदार्मा
कोरोना भाइरस को सं क्रमर्ण दे न्खएको हुनािे र्स पालिकाका नागररकहरुमा समेत सोको महामारी
हुने सम्भावना भएकोिे उक्त रोगबाट बच्ने उपार्हरुको बारे मा आवश्थर्क जनचेतना द्ददने कार्ुक्रम
सं चािन गररनेछ ।

२. कोरोना सं क्रमर्ण रोकथाम र नगर स्वाश्थ्र् प्रर्णािीमा सुधार गदै चन्द्रपुर लनमाुर्ण अलभर्ान

नगर

सरकारको पहहिो प्राथलमकता रहनेछ । सं क्रमर्ण रोगबाट लसजुना हुने स्वाश्थ्र् जोन्खम न्द्र्ूनीकरर्ण
गदै आम नगरवासीको सुरक्षाथु नेपाि सरकार र २ नं. प्रदे श सरकारसं ग गुर्णस्तरीर्

स्वाश्थ्र्

सेवा, पूवाुधार हवकास, और्लध एवं उपकरर्ण र दक्ष स्वाश्थ्र् कमीको सेवा हवस्तार गनु िागत
साझेदारी र सहकार्ुिाई उच्च प्राथलमकता द्ददई कार्ु गने नीलत लिइनेछ ।
३. नगरका सबै स्वास््र् सं स्थाहरुमा जनस्वास््र् प्रर्ोगशािाको क्षमता हवस्तार गनुक
ु ा साथै
नागररकको घर दै िोसम्म नै सेवा हवस्तार गदै िै जाने नीलत िीइनेछ । आम नागररकका िालग
आवश्थर्क और्लध नगर अस्पताि र नगर स्वाश्थ्र् सं स्था माफुत गत वर्ुहरुमा जस्तै वर्ुभरीनै
लनशुल्क हवतरर्णको प्रबन्द्ध लमिाइनेछ ।
४. आम नागररकको बस्ती तथा टोिमा नै उपन्स्थत भई स्वास््र् सेवा प्रदान गनु घुम्ती न्शहवर माफुत
हवशेर््, प्रर्ोगशािा सेवा र लनशुल्क और्लध हवतरर्ण गने कार्ु सं चािन गररनेछ । महहिा
स्वास््र् िाई मध्र्नजर गदै सबै वडामा लनशुल्क स्वास््र् न्शहवर सं चािन गने र्ोजना लिएको छु
।
ु हरुमा ठु िो सं ख्र्ामा र्स नगरका नागररकहरु
५. लछमेकी दे श भारत सहहत हवश्वका हवलभन्न मुिक
रहनु भएको अनुमान छ । हवश्वब्र्ापी रुपमा नै कोलभड १९ को भर्ावह अवस्था कार्म रही
रहेको अवस्थामा हवाई मागुबाट त्र्स्ता नागररकहरु आफ्नो घर हफताु हुँदा समेत आवश्थर्क

ु हरुबाट चन्द्रपुर क्षेिमा आउन चाहने
सतकुता लिनु लनतान्द्त आवश्थर्क रहे को छ । हवलभन्न मुिक
घर पररवारका सदस्र्हरुिे त्र्स्ता व्र्न्क्तहरुको पाररवाररक हववरर्ण र चन्द्रपुर नगरक्षेिमा आउन
चाहने घर पररवारका सदस्र्हरुिे त्र्स्ता व्र्न्क्तहरुको पाररवाररक हववरर्ण र चन्द्रपुर नगरक्षेिमा
प्रवेश गने र्हकन लमलत समेत खुिाई आ-आफ्नो वडा कार्ाुिर्मा अलनवार्ु रुपमा रन्जस्रे सन
गनुप
ु ने छ । सम्बन्न्द्धत वडािे

सोको अलभिे ख राखी स्वीकृत प्रदान भएपलछ माि हवदे शबाट

नेपाि ल्र्ाउने ब्र्बस्था लमिाइनेछ ।
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६. औिा, कािाजार तथा डें ग ु रोग लनर्न्द्िर्णका िालग आवश्थर्क जनचेतना मूिक कार्ुक्रम सं चािन
गनुक
ु ा साथै मालथल्िो लनकार्सं ग समन्द्वर् गरी लनदे न्शका बमोन्जम और्लध छकुने कार्ुक्रम,
और्लध उपचार तथा प्रेशनको ब्र्बस्थापन गररनेछ ।
७. बौिाहा कुकुरिे टोकेको भ्र्ान्क्सनको आपूलतुमा लनरन्द्तरता द्ददई लनर्लमत रुपमा सेवा प्रदान गररनेछ
।

८. रे लबज, सपुदंश आद्ददको बारे मा प्रचार प्रसार तथा आवश्थर्क उपचारको ब्र्बस्थापन गररनेछ ।
९. मात[ तथा नवजात न्शशु कार्ुक्रमिाई लनरन्द्तरता द्ददई पररवार लनर्ोजन िगार्त लसरन्क्षत गभुपतन
सेवा कार्ुक्रमिाई सुब्र्वन्स्थत ढं गिे सं चािन गररनेछ ।
१०.

नगरपालिका अन्द्तगुत रहेका स्वास््र् सं स्थाहरु द्वारा गभुवती तथा सुत्केरी महहिाहरुिाई

लनर्लमत सेवा प्रदान गरी क्रमशः वडाहरुिाई पूर्णु ए.एन.सी. तथा घरमा शू न्द्र् प्रसुती गराउने वडा
तथा पालिका सुलनन्ित गररनेछ ।
११.

गभुवती, सुत्केरी महहिा तथा बािबालिकाहरुिाई कुपोर्र्ण बाट बचाउने उदे श्थर्िे लनर्लमत

िेखाजोखा तथा पोहर्िो आहार हवतरर्ण गने कार्ुक्रम िागु गररनेछ ।
१२.

रमा सेन्द्टर लनमाुर्ण तथा ब्र्बस्थापनका िालग वडा नं. १० मा जग्गा उपिब्ध भएकोिे

डी.पी.आर. तर्ार गरी लनमाुर्ण कार्ु अगाडी बढाउनुको साथै आवश्थर्क बजेट ब्र्बस्थापनको िालग
केन्द्र सरकार र प्रदे श सरकारको िालग आवश्थर्क पहि गररनेछ ।
१३.

स्वास््र्को पहुँचिाई नगरवासीको घर दै िोसम्म पुर्ाुउन सरसफाई र स्वास््र् सम्वन्द्धी

अलभर्ान चिाइनेछ, र्स्ता अलभर्ानहरुमा पूर्णु खोप मुक्त वडा र नगरपालिका, िामखुटे मुक्त वडा
र

नगरपालिका, डे ङ्गु र कािाजार मुक्त वडा र नगरपालिका जस्ता अलभर्ानहरु चिाउनुको साथै

"स्वास््र् र सफा नगरपालिका चन्द्रपुर नगरवासीको चाहना" सम्वन्द्धी भावनासँग सम्वन्न्द्धत
ँ समन्द्वर् र परामशु गरी आवश्थर्क कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
सरोकारवािा लनकार्हरुसग
१४.

आमा सुरक्षा कार्ुक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाइनेछ, स्वास््र्कमीहरुको मनोवि बढाई

कार्ु सम्पादनमा सुधार ल्र्ाउन क्षमता हवकासका कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
१५.

चन्द्रलनगाहपुर अस्पताि र अन्द्र् स्वास््र् चौकीहरुको भौलतक पूवाुधारमा सुधार ल्र्ाउनुका

१६.

आगामी आलथुक बर्ुमा स्वास््र् सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट लबलनर्ोजन

साथै प्रदे श र सं घीर् सरकारसँग समन्द्वर् गरी स्तरउन्नती गने कार्ुहरु गररनेछ ।

गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।
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न्शक्षा सम्वन्द्धी नीलत :
१. कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारर्ण नगर शैन्क्षक क्र्ािे न्द्डरमा प्रभाव परे को छ । बन्द्दा बन्द्दीको
अवस्थाका बीच पलन कक्षा ८ को नलतजा प्रकान्शत गररएको छ । एस.ई.ई. पररक्षा कोलभड १९ को
प्रकोपका कारर्ण सम्बन्न्द्धत हवद्यािर्को आन्द्तररक मूल्र्ांकनका आधारमा नलतजा प्रकाशन गने लनर्णुर्
नेपाि सरकारबाट भएको छ । हजारौको सं ख्र्ामा स्कूि जाने उमेरका वािवालिका घरमा नै बस्न बाध्र्
भए । बािवालिकाको जीवन रक्षा पहहिो प्राथलमकतामा परे कोिे महामारीको जोन्खम लनर्न्द्िर्णमा
आउनसाथ प्रहवलध र आवश्थर्क स्वास््र् सतकुता सहहत नगर क्षेिका हवद्यािर् सं चािनमा ल्र्ाउने नीलत
लिइनेछ ।
२. सामुदार्ीक तथा सं स्थागत

हवद्यािर्हरुमा कोलभड १९ को सं क्रमर्णको सन्द्िास अन्द्त्र् नभएसम्म र

बािवालिकाको आवश्थर्क सुरक्षा प्रबन्द्ध राम्रो नभएसम्म शैन्क्षक हक्रर्ाकिापहरु सं चािन गने कार्ु
च ुनौलतपूर्ण ु छ । कोलभड १९ को सं क्रमर्ण लनर्न्द्िर्ण भन्द्दा वाहहर गएमा हवधाथीहरुको शैन्क्षक सि लमिान
गने गरी अनिाइन माध्र्मबाट पठन पाठनिाई लनरन्द्तरता द्ददने नीलत लिइनेछ ।
३. नेपाि सरकारबाट प्राप्त न्शक्षा क्षेिको सशतु अनुदानको रकम अनिाईन न्शक्षा प्रर्णािीको हवकासमा
िागत साझेदारी गररनेछ । गररव घर पररवारका बािबालिकाहरुका िालग अनिाइन प्रहवलध जडानमा
नगरपालिका बाट सहर्ोग गने नीलत लिइनेछ ।
४. नगर न्शक्षा हवकासका िालग सामुदार्ीक र सं स्थागत हवधर्ािर्का बीचमा न्शक्षामा गुर्णस्तरीर्ता र
पंहच
ु मा समानता स्थाहपत गरी हवभेदपूर्णु न्शक्षा प्रर्णािी अन्द्त्र् गनु सहकार्ुको कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ

। सबै सामुदार्ीक हवद्यािर्हरुमा प्रारन्म्भक कक्षा दे न्ख नै अं ग्रज
े ी माध्र्मबाट सुरु भएको पठनपाठनिाई
मालथल्िो

कक्षा

सम्म

बृहद्ध

गदै

जाने

कार्ुमा

आगामी

आलथुक

वर्ुहरुमा

उपिब्ध

गराएकोमा

नगरपालिकाबाट िागत साझेदारीमा गरी र्सिाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने नीलत लिइनेछ ।
५. सामुदार्ीक हवधर्ािर्हरुका न्शक्षकहरुको क्षमता हवकास गदै आधुलनक न्शक्षा प्रर्णािी प्रलत अभ्र्स्त
बनाउन क्षमता हवकास, कार्ुसम्पादन, करार सम्झौता, नलतजामा आधाररत शैन्क्षक क्र्ािे न्द्डर र न्शकाई
एवं अभ्र्ास आदान प्रदान कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ । दलित तथा हपछडा वगुका महहिाको प्राहवलधक
क्षेिको उच्च न्शक्षामा पंहच
ु मा बृहद्धका िालग नगरपालिकाबाट लनन्ित प्रलतशत रकम सहर्ोग गने नीलत
लिइनेछ ।र्स्तो सहर्ोग आगामी आलथुक वर्ुहरुमा गररब तथा हवपन्न वगुमा थप हवस्तार गदै िलगनेछ ।

६. "सक्षम र लसपमूिक जनशन्क्त, चन्द्रपुर नगरपालिकाको सम्पन्त्त" भन्ने मूिमागुिाई आधार मानी
शैन्क्षक कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। र्सको िालग अलभभावक, हवद्याथी र न्शक्षक बीच अन्द्तरकृर्ात्मक
कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ
७. न्शक्षा सेवा प्रवाहमा सं िग्न न्शक्षक तथा कमुचारीहरुको िालग क्षमता हवकासका कार्ुक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ ।
८. पूर्ण ु साक्षर वडा र नगरपालिका अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।

९. अल्पसं ख्र्क र हवपन्न तथा लसमान्द्तकृत समुहका बािबालिकाहरुिाई हवद्यािर्सम्मको पहुँच बढाउन
द्ददवा खाजा, छािवृलत समेतका आकर्ुर्णर्ू क्त कार्ुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।
१०. सरकारी सेवािाई प्रोत्साहन गनु हवलभन्न तहका लबद्याथीहरुको िालग नगरपालिकाको िगानीमा
लनशुल्क िोकसेवा कक्षा सं चािन गररने प्रबन्द्ध लमिाइनेछ ।
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११. केन्द्रको दरबन्द्दी लमिनको मापदण्डिाई आधार लिई दरबन्द्दी लमिान गरी जहाँ हवद्याथी त्र्हा
न्शक्षक ब्र्बस्थापन गने कार्ुिाई कार्ुन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।

१२. आगामी आलथुक बर्ु न्शक्षा सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव
पेश गरे को छु ।

धमु, पर्ुटन तथा सस्कृलत सम्वन्द्धी नीलत :
१. चन्द्रपुर नगर क्षेिलभि जैहवक हवहवधताको प्रच ुरतािे सुरन्क्षत र मनोरम, आक्रलसत पर्ुटकीर्
गनतव्र् बन्ने सम्भावना रहे को छ । धालमुक धरोभरहरुमा नुन्द्थर पर्ुटकीर् स्थि, लनजान्नद धाम,
पौराई ब्रह्म स्थान, कुटीहोम, कृष्र्ण प्रर्णामी मन्न्द्दर रहे का छन् । त्र्स्ततै चन्द्रपुर झनाु, शहहद
स्मृलत पाकु, किापानी, डावरी, मधुर लसमसार क्षेि जस्ता मनोरम भू दृश्थर् भएका स्थानहरु समेत
छन् धालमुक एवंम पर्ुटकीर् सम्पदाको न्जने द्वार एवं ममुत र भू दृश्थर्मा पर्ुटन सेवा प्रवदुन गनु,
धालमुक, सास्कृलतक एवंम प्राकृलतक सम्पदाको सं रक्षर्णका िालग गुरु र्ोजना तर्ार गररनेछ ।
२. नगर क्षेि लभिका ऐलतहान्शक , धालमुक , सास्कृलतक सं म्पदाहरुको पहहचान गरी बै्ालनक
अलभिेन्खकरर्ण गदै लतलनहरुको सं रक्षर्ण एवं जगेरना गने नीलत लिइनेछ ।
३. हवलभन्न जातजाती, समुदार् , धमु , सं स्कृलतका जािा , गुठी , पवु , मूल्र् एवं मान्द्र्ताको सं वदुन
गने नीलत लिइनेछ ।
४. नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सम्पन्त्तहरुको पहहचान गदै उन्चत सं रक्षर्ण र सम्विुनको
अभावमा उपर्ोग नभएका भौलतक सम्पन्त्तहरुको संरक्षर्ण, व्र्वस्थापन र उपर्ोग गनु आवश्थर्क
पहि गररनेछ,
५. नगरपालिका क्षेिमा रहे का पर्ुटकीर् स्थिहरुको सं रक्षर्ण र सम्वद्धुन गररनेछ ।
६. चन्द्रपुर झरना, नुन्द्थर

समेतका पर्ुटकीर् स्थिहरुमा आगामी आलथुक बर्ु दे न्ख न्द्र्ू नतम सेवा

शुल्क लिई व्र्वन्स्थत गने तफु आवश्थर्क पहि गररनेछ ।
७. आगामी आलथुक बर्ुमा पर्ुटन तथा सस्कृलत सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट
लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।
८.

P]ltxfl;s,

पुरातान्त्वक,

सांस्कृलतक तथा धालमुक महत्वका सम्पदा, प्रान्चन स्मारक, सावुजलनक

तथा सामुदार्ीक भवन, सावुजलनक एिानी, पती जग्गाको िागत राख्ने तथा सं रक्षर्ण गने नीलत
लिइनेछ ।
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सं स्थागत क्षमता हवकास र सुदृहढकरर्ण सम्वन्द्धी नीलत :
१. नगर सरकारको सेवािाई जनमुखी , सक्षम , सुदृढ, सेवामुिक र उतरदाहर् बनाउदै िै जानु
आजको आवश्थर्कता हो । जनशन्क्तको समुन्चत व्र्वस्थापन गदै जवाफदे ही, न्जम्मेवारी पूर्ण ु र
सेवाग्राही मैिी व्र्वहार आम नागररकको अपेक्षा हो । र्सथु , अगामी द्ददनमा नगरको
प्रशासलनक सं रचना , जनशन्क्त कार्ुशैिी , कार्ुहवलध र प्रहक्रर्ा नर्ाँ प्रहवलध , ्ान , सीप र
क्षमतामा आधाररत नागररक पहुँचमैिी बनाउदै िै जाने तीलत लिइनेछ ।

२. नगरपालिका जनप्रलतलनलधहरु सबैिाई िन्क्षत गरी क्षमता हवकासका िालग कन्म्तमा वर्ुको एक
पटक तालिम एवंम अध्र्र्न भ्रमर्णको प्रवन्द्ध लमिाइनेछ ।
३. नगरका वडा कार्ाुिर्, स्वास््र् सं स्था, कृहर् तथा पशु सेवा केन्द्रहरु र नगर कार्ुपालिकाको
सं गठन सं रचना सं हवधानको भावना र ममुअनुरुप स्थानीर् सरकार मैिी बनाउन सं स्थागत पून :
सं रचना गररनेछ ।

४. नगर

सरकारका हरे क सं स्थागत सं रचनाहरु नगर कार्ुपालिकाको प्रत्र्क्ष लनर्न्द्िर्ण , लनदे शन र

समन्द्वर् कार्म हुने गरी एक आपसमा अन्द्तर र अन्द्तर स्वलमत्व हुने कार्ुगत व्र्वस्था

लमिाइनेछ । कार्ुपालिका अन्द्तरगत भएका वडा कार्ाुिर् , स्वास््र् सं स्था ,न्शक्षर्ण
सं स्थाहरु, कृहर् तथा पशु सेवा केन्द्रहरुका सबै कमुचारीहरुको कार्ु हववरर्ण सहहतको

न्जम्मेवारी हकटान गरी कार्ुभार र कार्ुवोझको आधारमा कमुचारीहरुको दरवन्द्दी लमिान ,
पदस्थापन, सरुवा र न्जम्मेवारी हे रफेर २०७७ साि श्रावर्ण १ गते देन्ख िागु गररनेछ ।
र्सको िालग सं गठन हवकास (organization development ) गरी दरबन्दी यकिि गररिेछ ।
५. नगरबासीको

वढ्दो

आकाक्षा

र

अपेक्षा,

नगरपालिकाको

अलसलमत

न्जम्मेवारीका

बीच

कार्ाुिर्मा उपिब्ध लसलमत जनशन्क्तका कारर्ण तोहकएको समर्मा माि काम गरे र

नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहिाई सरि र सहज बनाउन च ुनौलतपूर्णु छ, सं घीर् सरकारबाट
समार्ोजन भएका थोरै माि कमुचारीहरुिे र्स नगरपालिकामा रही सेवा गनु छनौट गरे का
कारर्ण महत्वपूर्ण ु पदहरु ररक्त रहे का छन्, पूवाुधार लनमाुर्णमा र्ोजना तथा प्राहवलधक शाखामा

प्राहवलधक कमुचारीहरुको लसलमततािे गदाु भौलतक पूवाुधार लनमाुर्ण च ुनौलतपूर्णु रहेको छ। र्स
अवस्थामा तोहकएको कार्ाुिर् समर्मा माि कमुचारीहरुिे कार्ु सम्पादन गरे र से वा प्रवाह

हुने अवस्था धेरै कद्दठन छ। हामीसँग लसलमत जनशन्क्तिाई अलधकतम पररचािन गरी सेवा
प्रवाह गनुक
ु ो हवकल्प नभएकोिे कार्ुव्र्स्तता र कार्ु न्जम्मेवारीको आधारमा गत हवगतका

कार्ुपालिका र नगर सभाबाट भएको लनर्णुर् बमोन्जम कार्ुवोझ र न्जम्मेवारीका आधारमा
तोहकएका

कमुचारीहरुिाई मालसक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता द्ददने व्र्वस्थािाई आगामी आलथुक

बर्ुको प्रारम्भदे न्खनै
लनमाुर्ण गररनेछ ।

प्रदान गरी कमुचारीहरुिाई प्रोत्साहहत गदै पररचालित हुने वातावरर्ण
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६. आगामी आलथुक बर्ुमा सं स्थागत क्षमता हवकास सम्वन्द्धी कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क
बजेट लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।

कृहर् तथा सहकारी नीलत :
१.

एक वडा एक वािी /बस्तु उत्पादन हवशेर् कार्ुिाई बढावा द्ददइनेछ ।

२.

बैदेन्शक रोजगारीबाट फकेका र्ुवाहरुिाई स्वरोजगार जस्ता कार्ुक्रमहरुिाई पहहिो प्राथलमकता

द्ददई कार्ु गररनेछ ।

कृर्किे िगाएको बािीनािी, तरकारी, फिफुि मौरी तथा च्र्ाउ आद्ददिाई हवलभन्न दै हवक प्रकोप

३.

तथा जोन्खम बाट हुने क्षलत न्द्र्ू नीकरर्ण गनुको िालग वीमा सम्बन्न्द्ध कार्ुक्रम ल्र्ाईनेछ साथै वीमा
शुल्कमा हवशेर् अनुदानको व्र्वस्था गररनेछ ।

कृहर् उत्पादनिाई आधुलनकीकरर्ण गनु उन्नत जातको बीउ लबजन, कृहर् औजार र सामग्रीहरु

४.

कृर्क तथा कृर्क समूहहरुिाई िागत साझेदारीमा हवतरर्ण गरी कृहर् क्षेिको उत्पादन तथा
उत्पादकत्व वृहद्ध गने नीलत लिईनेछ ।

बजारमा उच्च माग भएका र तत्काि लबहक्र हवतरर्ण गरी आर् आजुन गनु सहकने नगदे वािीमा

५.

कृर्कको प्राथलमकता र आकर्ुर्ण वृहद्ध गनु तालिम, समुह खेलत, अध्र्र्न भ्रमर्ण र अनुसन्द्धान गनु
थप िगानी गने नीलत लिइनेछ ।

कृहर् पेशामा र्ुवाहरुिाई आकर्ुर्ण वृहद्ध गनु र्ुवा स्वरोजगार िन्क्षत कार्ुक्रमहरु सं चािन

६.

गररनेछ । र्ुवा अवस्थाको उजाुिाई कृहर् क्षेिमा व्र्वसार्ीकरर्ण गनु स्वरोजगार बन्ने र बनाउने
नीलत अविम्बन गररनेछ ।
७.

नगर क्षेिमा उत्पादन गनु सहकने उवुर जलमनिाई बाँझो राख्न पाइने छै न । र्स्ता क्षेिहरुमा
समुह खेलत प्रर्णािी गनु चाहने कृर्क समुहिाई नगरपालिकाबाट स्र्ानो टू र्ुवेि तह लसं चाई प्रर्णािी
र कृहर् औजार उपकरर्णमा अनुदान द्ददने नीलत लिइनेछ । भूलमको कर लतदाु जलमनको वास्तहवक
अवस्था उल्िे ख गनुप
ु ने प्रावधानिाई पािना गररनेछ ।

८.

जलमन बाँझो राखे मा त्र्स्ता जग्गा धनीिाई जररवाना गररनेछ । नगरपालिका क्षेिमा रहे का

खेतीर्ोग्र् जलमनमा लसं चाई सुलबधा वृहद्ध गरी कृहर् उत्पादनमा वृहद्ध गनु पूवाुधार

हवकासमा िागत साझेदारी गने नीलत लिइनेछ । लसं चाईका िालग सोिार पम्प प्रहवलध प्रर्ोगमा
प्रोत्साहन गनु अनुदान द्ददने नीलत लिइनेछ ।
९.

बन्द्दाबन्द्दीको अवस्थािे नगरक्षेिमा उत्पाद्ददत हकसानको उत्पादनिे बजार नपाएको अवस्था समेत

दे न्खर्ो । र्स बाट कृहर् पेशामा आवद्ध हकसानको मनोवि घट्नुका साथै आर् आजुनमा समेत
असर

परे को

छ

।

नगरको

उत्पादन

नगर

क्षेि

मै

उपभोगको

नीलत

अविम्बन

गदै

नगरवासीहरुिाई स्थानीर् उत्पादन स्थानीर् हाट बजारबाटै खररद गरी उपभोग गनु प्रोत्साहन गने
नीलत लिइनेछ ।
१०.

आगामी आलथुक बर्ुमा कृर्ी तथा सहकारी क्षेिका कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट

लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव पेश गरे को छु ।

Page 22

kz' ;]jf tyf kz' :jf:Yo lglt M!. kz' ;]jf tyf kz' lasf; sfo{qmd ;+rfng ubf{ ul/j tyf ljkGg ju{sf] klxrfg ul/ lhjg lgjf{x
/ lhjg :t/ ;'wf/ ug{sf] nflu gu/sf !) j6f j8fx?df u|fld0f afv|f lasf;, s'v'/f ljsf; / a+u'/
ljsf; sfo{qmd ;+rfng ul/ df;' / km'ndf cfTd lge{/ eO{ cfo cfh{gdf lj:tf/ ug{] sfo{qmdx?
;+rfng ul/g]5 .
@. rGb|k'/ gu/kflnsfsf !) j6} j8fx?df Joj;flos df;'sf] nflu kf8f x'sf{pg] / j+u'/ kfng
Joj;fo sfo{qmd ;+rfng ul/ nfut ;xeflutfdf dWod स्तरका s[ifsx?sf] cfo cfh{gdf lj:tf/ ub}{
n}hfg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
#. s[ifsnfO{ pGgt tyf kf]lifnf] 3fF;] वािीको खेती u/fO{ kz'kfng Joj;fosf] nfut 36fpg ljleGg
l;hgsf 3fF;sf ljp tyf j]gf{ ljt/0f ug{] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
$. pGgt kz' kfng Joj;fo u/L b'w, km'n, / df;'df cfTd lge{/ eO{ lgof{td'vL kz' kfng Joj;fo
ug{sf] nflu gZn ;'wf/ ul/ s[lqd uef{wf/0f sfo{qmdnfO{ gu/sf !) j6} j8fx?df cem jl9 lj:tf/
ul/b} hfg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
%. rGb|k'/ gu/kflnsf kz' ;]jf zfvfsf] dftxtdf j8f g+= !, @, # / !) g+= j8fdf $ j6f kz' ;]jf
s]Gb| lj:tf/ ul/ k|fljlws tyf ;xof]lu sd{rfl/ /flv s[ifsnfO{ ;]jf ;xh tl/sfn] k'¥ofpgsf] nflu
lj:tf/ ub}{ hfg'kg{] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
^. gu/sf !) j6} j8fx?df kz' :jf:Yo lzlj/, afemf]kg lgjf/0f lzlj/, kz'x?sf] k/lhlj lgoGq0f
lzlj/ ;+rfng ul/ kz' :jf:Yo df yk 6]jf k'¥ofpg'kg{] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
&. s[ifssf] nflu ¡ffg l;k / Ifdtf clej[l¢ ug{sf] nflu kz' ljsf; ;+u ;DjlGwt tflnd, e|d0f /
uf]li7 ;+rfng ul/ Joj;foLs kz' kfng tkm{ cu|;/ agfO{b} n}hfg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
*. s[ifssf] kz' :jf:YonfO{ dWo gh/ ul/ kz'k+lIfsf] /f]u klxrfg ug{] slDtdf zfvfdf ! j6f
Basic lab ;+rfng ug'{ kg{] cfjZostf ePsf]n] सोको ब्र्बस्थापन गररनेछ .
(. Joj;flos kz' kfng ul/ s[ifssf] lhjg :t/ j[l¢sf] nflu !) j6} j8fx?df ufO{, e}l;, afv|f,
j+u'/, s'v'/f, xfF; / df5f sfo{qmd nfut ;xeflutfdf cg'bfg lbb} Jojl:yt kz' kfng Joj;fo ub}{
hfg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
!). df;'sf] pTkfbg a[l¢ ul/ s[ifsx?sf] cfo :t/df j[l¢ ug{ gu/ :t/ jf6} j9fpgsf] nflu jf]o/
hftsf] ljpsf] af]sfx? nfut ;xeflutfdf ljt/0f ug{] ;+3 tyf ;xsf/L ;+:yf dfkm{t afv|fkfng
Joj;fo ug{ yk sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
!!. gu/sf !) j6} j8fx?df s[ifssf kz'x?nfO{ /f]u nfUg glbg vf]k sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 /
kz' :jf:Yo pkrf/nfO{ cem jl9 yk ;]jfd'lv ul/b} n}hfg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
!@. b'w ;+sng s]Gb|x? / ;xsfl/ ;+:yfx? dfkm{t ;xsfo{df b'UBhGo kbfy{x?sf] pTkfbg ul/ lalqm
ul/ s[ifsx?sf] cfo :t/nfO{ j[l¢ ub}{ n}hfg] sfo{qmd ;+rfng ub{} hfg'kg{] b]lvPsf] 5 .
!३. s[ifsx?sf] ufO{e}l; JofP kl5 Calcium tyf Iron sf] sld gxf]; elg ;'Ts]l/ ufO{ e}l;nfO{
:j:Yf /fVgsf nflu / b'w pTkfbgdf sld gxf]; elg lgjf/0fsf] nflu cf}iflw ljt/0f ug'{kg{} b]lvG5
h;n] ubf{ s[ifsnfO{ ufO{ e}l; kfngdf yk ;xof]u k'Ug] 5 .
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१४. पशुजन्द्र् उत्पादनमा जोड द्ददंदै हकसानिाई उन्नत पशु स्वास््र् सेवा लनशुल्क तथा िागत
साझेदारीमा सेवा द्ददई दुग्ध र मासु उत्पादनमा थप िगानी गनु प्रोत्साहन गररनेछ ।पशु पन्द्छी पािनमा
हकसानिाई पशु बीमा गनु प्रोत्साहन गने नीलत लिइनेछ ।
१५. परम्परागत रूपमा पशुपंक्षी पािन गदै आएका कृर्क तथा कृर्क समूहिाई िन्क्षत गरी नश्ल सुधार
तथा आहार व्र्वस्थापन कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ । पशुपंक्षी ब्र्बसार्िाई हवहवलधकरर्ण गदै आर्मुिक
पेशाको रुपमा स्थाहपत गनु उत्कृि कृर्क सम्मान कार्ुक्रम सं चािन गररनेछ ।
१६. नगर क्षेिमा भएका भस्ु र्ाहा कुकुर लनर्न्द्िर्ण गनु वध्र्ाकरर्ण न्शहवर सं चािन गररनेछ । छाडा
पशुहरु लनर्न्द्ि र घरपािुवा पशुहरु हववाररसे छाड्ने व्र्न्क्तको पहहचान गरी जररवाना गररनेछ ।

न्द्र्ार्ीक सम्बन्द्धी नीलत


:-

नेपािको सं हवधान र स्थानीर् सरकार सन्द्चािन ऐनिे प्रदान गरे को स्थानीर् न्द्र्ार्ीक
अलधकारिाई न्द्र्ार्ीक सलमलत माफुत प्रभावकारी बनाइनेछ ।



नगरपालिका लभिका नागररकहरुको साना लतना हववादका कारर्ण मुद्धा मालमिामा अन्ल्झई
आलथुक तथा समर्को हानी हुने अवस्थाको अन्द्त्र् गदै त्र्स्ता हववादहरु न्द्र्ार्ीक सलमती
माफुत लनराकरर्ण गद्ददुने नीलत लिइनेछ ।



नागररक स्तरमा हुने साना लतना हववादहरु मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गने प्रत्र्ेक
वडामा मेिलमिाप सलमती र नगर स्तरमा मेिलमिाप सलमती गठन गरी हववादको
सम्माधान गररने नीलत अविम्बन गररनेछ ।



वडास्तर र नगर स्तरमा गठन भएको मेिलमिाप सलमतीका पदालधकारीहरुका िालग
मेिलमिाप सम्बन्द्धी तालिम सन्द्चािन गररनेछ ।



न्द्र्ार्ीक सलमतीका पदालधकारी र मेिलमिाप सलमतीका सं र्ोजकहरुको क्षमता अलभवृद्धीका
िालग अन्द्तर पालिका भ्रमर्णको व्र्वस्था गररनेछ ।



न्द्र्ार्ीक सलमती बाट भएका हक्रर्ाकिापहरुको व्र्वन्स्थत अलधिे ख राख्ने व्र्वस्था
लमिाइनेछ ।



प्रत्र्ेक वडामा न्द्र्ार्ीक सलमतीको काम, कतुव्र् र अलधकारको वारे मा सरोकारवािाहरु
हवच अन्द््तहक्रर्ा कार्ुक्रम सन्द्चािन गररनेछ ।

हवधार्न सम्बन्द्धी लनती :-



नगरपालिकािाई आवश्थर्क पने ऐन,कानून,लनर्म,कार्ुहवधी लनमाुर्ण गेने कार्ुिाई आगामी
वर्ु पलन लनरन्द्तरता द्ददइनेछ ।



हवधार्न सलमती माफुत लनमाुर्ण भएका कानूनहरु सकथर नगर सभाबाट पररत गरीने
पररपाटीको हवकास गररनेछ ।
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हवधार्न सलमतीका पदालधकारीको क्षमता अलधवृहद्धको िागी तालिम, अन्द्तरपालिका भ्रमर्णको
व्र्वस्था गररनेछ ।



नगरपालिकाबाट लनमाुर्ण भएका ऐन, कानून, लनर्म, कार्ुहवलधको बारे मा प्रत्र्ेक वडामा जन
चेतनामूिक कार्ुक्रम सन्द्चािन गररनेछ ।

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] gLlt tyf sfo{qmd
१. वैदेन्शक रोजगारीबाट फकेका तथा रोजगारी गुमाएका र्ुवाहरुको उद्यमशीिता हवकास गनु आवश्थर्क
ँ ी उपिब्ध गराउन हवत्तीर् सं स्थाहरुसं ग आवश्थर्क समन्द्वर् गररनेछ ।
सीप, क्षमता तथा लबउँ पूज

२. रोजगार सेवा केन्द्रमा सून्चकृत भएका बेरोजगार व्र्न्क्तहरुिाई न्द्र्ूनतम रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत गनुका

िालग कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदाहर्क आर्ोजना सञ्चािन गरी श्रममूिक तथा

रोजगारमूिक आर्ोजना माफुत समुदार्को हवकास र रोजगारीसँगै सामान्जक सं रक्षर्णको प्रत्र्ाभूलत
गररनेछ ।
३.

दक्ष

तथा

सक्षम

जनशन्क्तको

हवकास

तथा

आन्द्तररक

रोजगारीको

प्रवधुन

गनु

सून्चकृत

बेरोजगारहरुिाई आवश्थर्क सीपमुिक तथा रोजगारमूिक तालिम सञ्चािन गररनेछ ।
४. सं घ तथा प्रदे शको रोजगारमूिक कार्ुहरुमा अपनत्व कार्म गदै रोजगारीका थप क्षेिहरुको पहहचान
तथा हवस्तारमा आवश्थर्क सहर्ोग र समन्द्वर् गररनेछ ।

५. आन्द्तररक रोजगारीका अवसरहरु लसजुना गनु लनजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा अन्द्र् सरोकारवािा
लनकार्हरुसं ग समन्द्वर् र सहकार्ुमा जोड द्ददइनेछ ।
६. शैन्क्षक बेरोजगारहरुिाई प्राथलमकतामा रान्ख स्वरोजगारमूिक कार्ुमा सं िग्न गराउन प्रोत्साहहत गने
आवश्थर्क कार्ुक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
७. श्रम सम्बन्द्धिाई प्राथलमकता राख्दै सावुजलनक पूवाुधार हवकास लनमाुर्ण, कृहर् तथा सहकारी, व्र्ापार
व्र्वसार्, िघु उद्यम, पर्ुटन तथा हवत्तीर् क्षेिबाट थप रोजगारी लसजुना आवश्थर्क नीलत अहङ्गकार
गररनेछ ।
८. रोजगार सेवा केन्द्रको व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्थर्क बजेट छु ट्याईनेछ ।
नगरपालिका स्तरीर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सुन्चकृत बेरोजगारहरुिाई श्रलमकको रुपमा

९.

पररचािन गने आवश्थर्क व्र्वस्था गररनेछ ।
१०.

र्ुवा रोजगारीका िालग रुपान्द्तरर्ण पहि आर्ोजनािाई शसक्त तथा प्रभावकारी रुपमा कार्ाुन्द्वर्न

गररनेछ ।
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११.

श्रमको सम्मान, रािको अलभर्ानमा पाररश्रलमक र सामान्जक सं रक्षर्ण सहहतको श्रम व्र्वस्थापनमा
आवश्थर्क नीलत अविम्वन गररनेछ ।

१२. कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदाहर्क आर्ोजनाहरुमा नगरपालिकाको साझेदारीको
सं गसं गै अन्द्र् सरोकारवािाहरुसं ग साझेदारीका िालग आवश्थर्क पहि गररनेछ ।

१३. /f]huf/ ;]jf s]Gb|df ;"rLs[t a]/f]huf/sf nflu ;Lk ljsf; tflnd -c:yfoL /f]huf/L
Kn;_ ;~rfng ul/g] 5 .
१४. /f]huf/ ;]jf s]Gb| cGtu{t /f]huf/ pkef]Qmf ;ldlt u7g u/L sfof{Gjog ul/g] 5 .
१५= j8f ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ ;DaGwL cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ul/g]

5.
!६= /f]huf/ ;]jf s]Gb|df ;"rLs[t a]/f]huf/sf nflu ;Lk ljsf; tflnd -c:yfoL /f]huf/L
Kn;_ ;~rfng ul/g] 5 .
!७= gu/kflnsf leq ;~rflnt cfof]hgfx?df vl6Psf ;"rLs[t a]/f]huf/x?sf] nflu
;'/Iffsf cfjZos ;fdu|L, cfjZos lgdf{0f – dd{t ;fdu|L tyf cfjZos xft]
cf}hf/x? :yfgLo txsf] aflif{s ah]6af6 vl/b u/L sfof{Gjog ul/g] 5 .
!८= kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fd'bflos cfof]hgfsf] cg'udg d"Nofª\sg :yfgLo lgb{]zs
;ldlt, j8f ;ldlt tyf /f]huf/ ;]jf s]Gb|n] ;+o'Qm ?kdf ug{] 5 .
१९=

gu/kflnsfsf] lgb{]zs ;ldltsf] a}7s gu/ k|d'vn] tf]s]sf] ;do / :yfgdf
cfjZostf cg';f/ ;~rfng ul/g] 5 .

२०= :yfgLo lgb{]zs ;ldlt, j8f ;ldlt tyf /f]huf/ ;]jfs]Gb| aLrdf cfaZostf

cg';f/ a}7s ;~rfng ul/g] 5 .
२१= ;"rgf ;~rf/sf] dfWodaf6 /f]huf/ ;]jfsf sfo{ ljj/0f ;fy} pkof]uL sfo{x?nfO{
प्रकाशन तथा k|;f/0f ul/g] 5 .
२२= /f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] ;'b[9Ls/0f ul/g] 5 .
२३= /f]huf/ ;]jf s]Gb|df ;"rLs[t a]/f]huf/ JolQmx?sf nflu sfdsf nflu kfl/>ldsdf
cfwfl/t ;fd'bflos cfof]hgf ;~rfng tyf Joj:yfkg ul/g]5 .
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@४= gf]jn sf]/f]gf efO/; -sf]le8 !(_ sf sf/0f :jb]z tyf ljb]zdf /f]huf/L u'dfPsf
a]/f]huf/ JolQmx?nfO{ dWogh/ u/L o'jf nlIft sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5 .

२५. प्रधानमन्द्िी रोजगार कार्ुक्रम अन्द्तगुत हवलभन्न हकलसमका रोजगारीमुिक आर्ोजनाहरु सं चािन गररने
नीलत तर् गररनेछ .

;fdL kl/of]hgfsf] gLlt tyf sfo{qmd
!= j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg rfxg] ;Defljt sfdbf/x?nfO{ uxg cled'vLs/0f sfo{qmd
;~rfng ul/g] 5 .
@=

j}b]lzs /f]huf/Ldf uO{ ;Lk tyf cg'ej xfl;n u/]sf o'jfx?nfO{ l/6gL{ :jod\
;]jssf ?kdf kl/rfng ul/g] 5 .

#=

ljlQo ;fIf/tf sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5 .

$= ;'/lIft a}b]lzs /f]huf/L ;DaGwL ;"rgf ;fdu|L pTkfbg, k|zf/0f tyf k|sfzg ul/g]
5.
%=

;'/lIft a}b]lzs /f]huf/L ;DaGwL ;d'bfodf cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ul/g]
5.

^=

;/f]sf/jfnx?;Fusf] cGt/lqmof tyf cled'vLs/0f sfo{qmd -k|x/L, kqsf/, :yfgLo
hgk|ltlglw, ;d'bfosf cu'jfx?nfO{ cfk|jf;gsf] c;/ tyf k|efj, sfdbf//nfO{
;fdflhs alx:s/0f k|efj Go"gLs/0f_ sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5 .

&=

j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg rfxg] ;Defljt sfdbf/x?nfO{ cfjZostf cg';f/
dgf];fdflhs k/fdz{ ;~rfng ul/g] 5 .

*=

j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg rfxg] o'jfx?sf] tYof+s ;+sng tyf cWofjlws u/L
clen]vLs/0f ul/g] 5 .

आन्द्तररक आर् व्र्वस्थापन :
१, नगरपालिकाको भरपदो आम्दानीको श्रोत आन्द्तररक राजश्व नै हो । आन्द्तररक राजश्वको ठू िो हहस्सा

ओगट्ने नदीहरुको ढुँ गा, लगट्टी, वािुवाको उत्खनन्, सं किन, आन्द्तररक हवक्री र लनकासीका सन्द्दभुमा सं घ
र प्रदे श

सरकारवाट प्राप्त लनदे शनहरु तथा हवधमान ऐन कानून वमोन्जमका वातावरर्णीर् प्रभावका

प्रावधानहरुिाई कार्ाुन्द्वर्न गदै िलगनेछ,
२, चािु आलथुक बर्ुबाट प्रारम्भ गररएको सम्पन्त्त कर प्रर्णािीिाई थप ब्र्बन्स्थत गररनेछ,

र्स आ.व.

को बक्र्ौता रकम आगामी आ.व. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमालसकमा बुझाएमा जररवाना छूट गररने
ब्र्बस्था लमिाएको छु ।
३, नगरपालिकाको लसलमत श्रोतिाई ध्र्ानमा राखी आन्द्तररक आर् र राजश्विाई वढाउन राजश्वका थप
श्रोतहरु अध्र्र्न र पहहचान गरी आन्द्तररक आर् वृद्दि गदै जाने नीलत लिईनेछ, राजश्व पररचािनको िालग
च ुस्त र दुरुस्त हकलसमको व्र्वस्थापन प्रर्णािी अविम्वन गररनेछ |
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४, राजश्व सं किन र वातावरर्णीर् पक्षिाई समन्द्वर्ात्मक ढं गिे अन्घ वढाउँदै प्रारन्म्भक वातावरर्णीर्

परीक्षर्ण IEE प्रलतवेदनका प्रावधानहरुिाई समन्द्वर् गदै वातावरर्णमा पने नकारात्मक असर न्द्र्ूनीकरर्ण गनु
गत हवगतका नगर सभाहरुवाट भएका लनर्णुर्हरु तथा नीलतहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ाुन्द्वर्न गदै जाने
नीलत लिइनेछ,
५, कार्ाुिर्को कार्ु प्रर्णािीिाई व्र्वन्स्थत गनु लनर्मन, प्रोत्साहन र व्र्वस्थापन सम्वन्द्धी पद्धलतको
हवकास गररनेछ साथै गत हवगतको बक्र्ौता असुिी गनु अलभर्ान सं चािन गररनेछ ।

६, नगरलभिका धालमुक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक सम्पदाहरुको सं रक्षर्ण गने नीलत लिईनेछ ।
७, आगामी आलथुक बर्ुका िालग उल्िे न्खत कार्ुक्रमहरुको िालग आवश्थर्क बजेट लबलनर्ोजन गरी प्रस्ताव
पेश गरे को छु ।

श्रिेर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
मैिे आगामी आलथुक वर्ुको नगरपालिकाको प्रस्ताहवत नीलत तथा कार्ुक्रमहरु सं क्षेपमा प्रस्तुत गरें , प्रस्तुत

नीलत तथा कार्ुक्रम र वजेट तर्ारीको क्रममा व्र्वस्थाहपका-सं सद र प्रदे श सभाका माननीर् सदस्र्ज्र्ूहरु,
नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु, नागररक समाजको सुझाव र मागुदशुनिाई अमूल्र् लनलधको रुपमा स्वीकार
गरी वस्ती, वडा सलमलत, नगर कार्ुपालिकाका सदस्र्ज्र्ूहरु, नगर सभाका सदस्र्ज्र्ू हरु, गै.स.स.एवं
सरोकारवािाहरुबाट प्राप्त परामशुहरुिाई नगरपालिकाको उपिव्ध श्रोतिे अनुमलत द्ददएको अलधकतम

लसमामा रहह समेट्ने प्रर्ास गररएको व्र्होरा र्हाँहरु समक्ष सहवनर् अनुरोध गदुछु । र्स सम्वन्द्धी हवस्तृत
नीलत तथा कार्ुक्रम र वजेटको हववरर्ण चन्द्रपुर नगरपालिका हवकास र्ोजना पुन्स्तकामा प्रकालसत गररने
व्र्होरा र्स सम्मालनत नगर सभािाई

जानकारी गराउँछु ।

वाहर्ुक नगर हवकास र्ोजना पुन्स्तका प्रकालसत गने समर्सम्म सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
हुने सशतु र लनसशतुका कार्ुक्रमहरुको साथै स्थानीर् हवकास पूवाुधार कार्ुक्रम अन्द्तगुत छनौट भई प्राप्त

भएका र्ोजना तथा कार्ुक्रमहरु समेत उक्त पुन्स्तकामा प्रकान्शत गने व्र्वस्था लमिाएको छु । गाउँ,
टोि र वडास्तर हुँदै अलधकांश नगरवासी जनताको सहभालगतामा छनौट र प्राथलमहककरर्ण भएका र्ोजना
तथा कार्ुक्रमहरु नगरपालिकाको प्राथलमकतामा पदाुपदै पलन नगरपालिकाको लसलमत आन्द्तररक श्रोत तथा

सं घीर् र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त न्द्र्ून वजेट लसलिङका कारर्णिे सवै र्ोजनाहरुमा वजेट हवलनर्ोजन गनु
नसहकएको व्र्होरा हवनम्रतापूवक
ु अनुरोध गदुछु । प्राथलमकतामा परे र पलन वजेट हवलनर्ोजन हुन नसकेका
र्ोजनाहरुिाई चन्द्रपुर नगरपालिकाको र्ोजना वैंकमा समावेश गरर नगरपालिकाबाट प्रदे श सरकार, सं घीर्

सरकार तथा सं घीर् व्र्वस्थाहपका-सं सद र दुई नंम्वर प्रदे श सभामा प्रलतलनलधत्व गनुह
ु न
ु े माननीर्ज्र्ू हरुसं ग
समन्द्वर् गरर स्थानीर् पूवाुधार हवकास कार्ुक्रम समेतबाट आगामी द्ददनहरुमा सम्वोधन गदै जाने तथा

अन्द्र् गै.स.स. तथा दातृ लनकार्हरुसं ग समेत समन्द्वर् गरर श्रोतको व्र्वस्था लमिाई क्रमश: सन्द्चािन
तथा कार्ाुन्द्वर्न गदै िलगने व्र्होरा अनुरोध गदु छु ।

आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू,
अव म चन्द्रपुर नगरपालिकाको आगामी आलथुक वर्ुको िालग प्रस्ताहवत राजश्व र व्र्र्को अनुमान प्रस्तुत
गने अनुमलत चाहान्द्छु ।
Page 28

आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ का िालग नगरपालिकाको कूि वजेट मध्र्े अलधकांश वजेट सं घीर्
सरकार र प्रदे श सरकारवाट प्राप्त हुने अनुदान नै हो ।र्स वजेटमा नगरपालिकाको आफ्नो आन्द्तररक

आर् राजश्व पलन समावेश गरे को छु । नगरपालिकाको आन्द्तररक आम्दानीका िालग स्थानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ वमोन्जम नगरपालिकािे िगाउन र सं किन गनु पाउने कर, दस्तुर, शुल्क समेतका

आधारहरु उपिव्ध भए वमोन्जम गत आलथुक वर्ुमा स्वीकृत गरी लनधाुरर्ण गररएको कर, दस्तुर, शुल्कका
दर तथा क्षेिहरुिाई केहह सं शोधन गरर आगामी आलथुक वर्ुको िालग वजेट प्रस्ताव गरे को छु ।
१, नगरपालिकाको आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ का िालग तपलसि बमोन्जमको जम्मा रकम रु.
१ अबु १५ करोड ८६ िाख ७ हजार ६ सर् ४ मािको अनुमालनत आर् हववरर्ण प्रस्ताव गरे को छु ,
क. आ.व. २०७६ /०७७ को सं न्चत रकम रु. १० करोड
ख. आन्द्तररक आर् तफु रु, १४ करोड ५० िाख ६५ हजार ६ सर् ४ रुपैर्ाँ माि
ग. सं घ बाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड रु. १२ करोड ८६ िाख ३१ हजार माि

घ. सं घ बाट प्राप्त हुने हवत्तीर् समानीकरर्ण अनुदान रु. १८ करोड १४ िाख माि
ङ. सं घ बाट प्राप्त हुने सशतु अनुदान रु. ३३ करोड ६९ िाख माि

च. प्रदे श बाट प्राप्त हुने हवत्तीर् समानीकरर्ण अनुदान रु. ७९ िाख ८७ हजार माि
छ. प्रदे श बाट प्राप्त हुने सवारी कर रु. २ करोड २६ िाख २४ हजार माि
ज. सं घ बाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान रु. २ करोड माि
झ. प्रदे श बाट प्राप्त हुने सशतु अनुदान रु. ८० िाख माि

ञ. प्रदे श बाट प्राप्त हुने हवशेर् अनुदान रु. ३० िाख माि

ट. प्रदे श बाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान रु. २० िाख माि
ठ. सं घ बाट प्राप्त हुने हवशेर् अनुदान रु. ५ करोड माि
ड. सामान्जक सुरक्षा भत्ता बापत रु. १५ करोड माि
ढ. र्ुलनसेफ को रु. २५ िाख माि
र्ण. सम्वृहद्ध कार्ुक्रम रु. २ िाख माि
त.

PLGSP िाययक्रम िो लानग रु. ३ लाख मात्र

साथै आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा चािु तफु रु ६० करोड १५ िाख (५३ प्रलतशत ) र पून्ँ जगत
तफु रु. ५५ करोड ७१ िाख (४७ प्रलतशत) गरी जम्मा रु. १ अरव १५ करोड ८६ िाख व्र्र् हुने
अनुमान पेश गरे को छु ,

२, आगामी आलथुक वर्ु २०७७/०७८ को प्रस्ताहवत आर्-व्र्र्को हववरर्ण अनुसूचीमा समावेश गरे को
छु , नीलत, र्ोजना तथा कार्ुक्रमगत वजेट वाँडफाँडको हवस्तृत हववरर्ण चन्द्रपुर नगरपालिकाको वाहर्ुक
नगर हवकास र्ोजना पुन्स्तकामा प्रकालसत गररने व्र्होरा लनवेदन गदुछु ।
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आदर्णीर् सभाध्र्क्षज्र्ू र सदस्र्ज्र्ूहरु,
प्रस्ताहवत वजेट, र्ोजना तथा कार्ुक्रमरहरुको प्रभावकारी कार्ाुन्द्वर्नको िालग आवश्थर्क क्षमता हवकास,
सं स्थागत/नीलतगत/कार्ुहवलधगत सुधारका कार्ुहरु गने साथै आवश्थर्कतानुसार सरकारी, सहकारी क्षेि,
ु
गै.स.स. क्षेि, लनजीक्षेि, नागररक समाज, सञ्चार क्षेि र स्थानीर् उपभोक्ताहरु समेतको सं र्क्त
सहभालगतात्मक सूचकमा आधाररत अनुगमन एवं मूल्र्ांकनको व्र्वस्था लमिाईनेछ र र्सवाट वजेटको
कार्ाुन्द्वर्नको सुलनन्ितता एवं पारदन्शुता र उत्तरदाहर्त्वको थप प्रविुन हुने हवश्वास लिएको छु । प्रस्तुत
नीलत, कार्ुक्रम तथा वजेटको कार्ाुन्द्वर्नवाट नगरपालिकाको समग्र सामान्जक, आलथुक, भौलतक,
वातावरर्णीर्, न्द्र्ार्ोन्चत र समतार्ुक्त द्ददगो हवकासमा र्ोगदान गनु कोशेढुङा हुने हवश्वास लिएको छु ।
अन्द्त्र्मा,
नगरको हवकासमा नगरपालिका माि एक्िो नार्क हुन सक्दै न बरु राजनैलतक तथ वौहद्धक बगु,
हवकासप्रेमी, समाजसे वी, गै.स.स., सरकारी एवं सहकारी तथा लनजी क्षेि, सञ्चारकमी नागररक समाज

समेतको साझा सहकार्ु, सहर्ािा एवं साझेदारी सहर्ोग आवश्थर्क हुने कुरामा फरक मत रहँदैन । र्स
त्र् अनुरुप प्रस्तुत वजेटको कार्ाुन्द्वर्नमा सवै सरोकारवािा पक्षहरुिाई लनरन्द्तर सहर्ोग, समथुन र

सहकार्ुका िालग सकृर् भई द्ददनुहन
ु ाका क्रममा
ु लनवेदन गदुछु । नगरको वजेट तथा कार्ुक्रम तजुम

ु न
सहभालगतामूिक र्ोजना तजुम
ु ा प्रकृर्ाका सवै चरर्णहरुमा सहभालग हुनह
ु े सवैमा हाद्ददुक आभार व्र्क्त
गदुछु । साथै र्स कार्ुिाई सफि र प्रभावकारी रुपमा कार्ाुन्द्वर्न गनुका िालग सम्वि सवै पक्षवाट
सदा झैं लनरन्द्तर सहर्ोग र सुझावको अपेक्षा गदै प्रस्तुत वाहर्ुक नगर हवकास र्ोजना तजुम
ु ा कार्ुमा

सहक्रर् एवं रचनात्मक सहर्ोग पुर्ाुउनु हुने व्र्वस्थाहपका-सं सद र २ नं प्रदे श सभाका माननीर्

सदस्र्ज्र्ूहरु, नगर कार्ुपालिका तथा नगर सभाका सदस्र्ज्र्ू हरु, नगरमा हक्रर्ान्शि राजनैलतक दि,
सहकारी तथा लनजी क्षेि, आम नागररक, हवर्र्गत सलमलतहरु, हवलभन्न सं घसं स्थाहरु, दातृ लनकार्, गै.स.स.,
सं चारकमी, िन्क्षत वगु,

नागररक समाज एवं नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिका प्रमुख प्रशासकीर्

अलधकृतज्र्ू िगाएत कार्ाुिर्मा कार्ुरत सम्पूर्णु सहकमी कमुचारी साथीहरुप्रलत हाद्ददुक आभार व्र्क्त गदै

धन्द्र्वाद द्ददन चाहान्द्छु । साथै चन्द्रपुर नगरपालिकाको र्स गररमामर् छै ठौं नगर सभामा उपन्स्थत सवै
हवन्शि महानुभावहरुप्रलत आदर र सम्मान सहहत हाद्ददुक धन्द्र्वाद ्ापन गदु छु

धन्द्र्वाद !
रामरती चौधरी
नगर उपप्रमुख
चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट
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