
Te Haumako; Te Whitingia 
समुदायहरुलाई एकसाथ 
बललयो बनाउने रणनीति
समीक्षा कषागजषात



यो भनषाईले हषाम्ो पषारस्पररक प्रततबद्धतषालषाई शषासककय 
पद््दतत, नषाई टषाहु पषापषाटटपु रुनषाङ्षा, सँग समझदषारी र सम्षानमषा 
आधषाररत शषासककय सषाझेदषारी सम्बन्धको लषातग जोड कदन्छ। 

यो सषाझेदषारीले हषामीलषाई सबैकषा सषामषाजजक, आर््थथि क, 
वषातषावरणीय र सषंास्कृ ततक कहतमषा सुधषार गन्न र सबैकषा लषातग 
वैतषाङ्ी सन्न्ध प्रततको हषाम्ो प्रततबद्धतषालषाई पङ््द ्ततिबद्ध गन्न र 

सँगै कषाम गनने  ढषाँचषाको रूपमषा प्रततबद्ध गद्नछ।

Whiria ngā whenu  
o ngā papa, honoa ki  

te maurua tāukiuki

प्रत्ेक चटाईको धागाहरू  
सँगै बाँध्न र सम्ान र  

पारस्पररकिाको माध्यमबाट  
एक अककोसँग जोतिन



यो एक स्वस्थ, हसिलो, र बललयो क्राइस्टचच्च र बैंक्स पिनिन्सुलरा  
निर्रा्चण गि्च अरूिँग पर्लेर करार् जरारी रराख्े हराम्ो प्रपिबद्धिरा हो।

टे हुमाको; टे फिटटन्गा समुदायहरुलाई एकसाथ बललयो बनाउने 
रणनीति के हो?

सन्द  २००७ मषा जषारी हषाम्ो पकहलो  समुदषाय सुदृढीकरण रणनीतत 
पर्छ हषाम्ो शहर पररवत्नन भएको छ। हषामीले सहरको रूपमषा धेरै 
चुनौतीहरूको सषामनषा गरेकषा छौं तर यी चुनौतीहरूले रचनषात्मकतषा, 
नवीनतम र सषामूकहक कषाय्नलषाई पटन प्रोत्षाहीत गरेकषा छन्द।

टे हुमषाको; टे किटटन्गषा (Te Haumako; Te Whitingia) 
समुदषायलषाई एकसषा्थ सुदृढ गनने रणनीतत भनेर पुन: नषामषाकरण गररयो, 
तषाजषा रणनीततले अकहले र भतवष्यमषा समुदषायकषा आवश्यकतषा र 
आकषांक्षाहरूलषाई अझ रषाम्ोसँग पूरषा गनने लक्ष्य रषाखेको छ।

ियरँा रणिीपि नकि ?
हषामीले सन्द  २००७ को सषामुदषाययक सुदृढीकरण रणनीततमषा प्रष्ट 
प्रततयबम्म्बत गर्ौं कक मषाटनसहरू तवतवधतषा, सहयोग, एक अककोमषा 
जोकडएको र भतवष्यकषा लषातग क्मतषा टनमषा्नणलषाई महत्त्व कदन्छन्द भनेर।  

हषामी हषाम्ो सहरले सषामनषा गनने धेरै जटटल सषामषाजजक समस्षाहरूलषाई 
आिैं ले सम्बोधन गन्न सकै्नौं, तर नेटवक्न हरू तवकषास र पषालनपोषण 
गन्न र स्ोतहरू र मषाटनसहरूलषाई सँगै ल्षाउन मद्त गन्न सक्छौं तषाकक 
सषामूकहक रूपमषा हषामीले अझ धेरै हषार्सल गन्न सके् छौं।  

हषामीलषाई ्थषाहषा छ कक समुदषायहरू हषामीले सहयोग र सषाझेदषारीमषा 
बढी जोड कदएर लक्ष्य र पररणषामहरूमषा बढी ध्षान केन्द्रित गरेको 
चषाहन्छन्द। ततनीहरू मषापनयोग्य लक्ष्यहरू र कषाय्नहरू चषाहन्छन्द तषाकक 
हषामीलषाई ्थषाहषा लषाग्े छ कक केले कषाम गरररहकेो छ र केले छैन।

हषामी तवश्षास गछछौं कक यो तषाजषा रणनीततले उपरोति उद्शे्य पूरषा गद्नछ। 

यो रणिीपिर्रा के छ?
हषामीले आगषामी दश वष्नमषा समुदषायसँग तमलेर कषाम गनने हषाम्ो 
प्रततबद्धतषालषाई चषार वटषा स्तम्भहरुको वररपरर योजनषाबद्ध गरेकषा छौं।
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Te Haumako; Te Whitingia
समृद्ध बनाउन; चम््ककलो बनाउन 



Te Whakakitenga हाम्ो दृष्टि

िपक्य र आििर्रा जोपिएकरा िर्सुदरायहरू आफ्ो भपिष्यको स्वरापर्त्व आफै बिराउनै्

Ngā Mātāpono
सिद्धरान्तहरू र र्ूल्यहरू
• वैतषाङ्ी सन्न्ध न्ूजजल्षान्डको संस्षापक दस्तषावेज हो
• हषाम्ो कषामले भषावी पुस्तषालषाई तवचषार गद्नछ
• हषामी एक्ै कषाम गददैनौं - हषामी सधैं सषाझेदषारी दृयष्टकोण खोज्छौं
• हषाम्षा सम्बन्धहरू सहयोगी, तवश्षार्सलो र स्षायी छन्द
• हषामी कषाउन्सिल भररमषा समषावेशी अभ्षासहरू गन्न प्रततबद्ध छौं 
• हषामी सषामषाजजक अन्षाय र असमषानतषाहरूको प्रततकरियषाहरूको 

लषातग वकषालत र सम्थ्नन गछछौं
• मषाटनसहरूको समय, ज्षान र सीपहरु मूल्वषान छन्द

आउन्ो िरँाच िर््चकरा लरापग हराम्रा प्रर्सुख 
प्रराथपर्किराहरू
हषामीले समुदषायहरूले हषामीलषाई उनीहरूकषा लषातग महत्त्वपूण्न भएको भनेर 
बतषाएको आधषारमषा टनम्न उच्च प्रषा्थतमकतषा क्ेत्रहरू पकहचषान गरेकषा छौं।

नततजषाको रूपमषा हषामीले गननेछौं:

• मषाटनसहरूलषाई उनीहरूको समुदषाय र कषाउन्सिल सेवषाहरूमषा पूण्न रूपमषा 
सहभषागी हुनबषाट वञ्चित गनने कषारक तत्वहरूलषाई रषाम्ोसँग बुझु् र 
प्रततकरियषा कदनु।

• तमल्ोजुल्ो र सषान्दतभथि क तथ्षाङ्क हषार्सल गनने कषाय्नमषा सुधषार गनु्न, स्पष्ट 
लक्ष्यहरू बनषाउनु र समुदषायहरू र अन्सँग सषाझेदषारी गरी सबैकषा लषातग 
अझ बढी समषान र समषावेशी अवसरहरू सुटनञ्चित गनु्न।

• सषामुदषाययक सुरक्षा सुधषार गनु्न, तवशेष जोड भने अन्धकषार पर्छ मध्-
शहरकषा लषातग कदएर।

• सषामुदषाययक नेतकृत्वकषा गतततवर्धहरूलषाई प्रोत्षाहन कदनु जसले गदषा्न 
स्षानीय र्छमेकीहरूमषा स्वयं सेवषा वकृर्द्ध होस्द , सषाव्नजटनक स्षानहरू र 
स्षानहरूलषाई समषावेशीकरण र आबद्धतषाको भषावनषालषाई सकरिय गन्न 
सम्थ्नन होस्द ।

• नीतत तवकषास, योजनषा, टनण्नय न्दलने, सेवषा प्रवषाह र समीक्षा मषाि्न त 
समुदषायकषा प्रषा्थतमकतषा, मूल्, आकषंाक्षा र सरोकषारहरूलषाई संगठनकषा 
सबै तहहरूमषा समषावेश गररएको सुटनञ्चित गनु्न।

• हषाम्ो संलग्तषा प्रकरियषाहरू सुधषार गनने तषाकक मषाटनसहरू र समुदषायहरू 
पणू्न रूपमषा सजूचत र प्रमषान्दणक रूपमषा आफ्ो भतवष्यलषाई आकषार कदन र 
प्रभषाव पषान्न सक्म हुनेछन्द ।

• समुदषायहरूलषाई जलवषायु पररवत्नन र आपतकषान्दलनकषा प्रभषावहरूको 
प्रततकरियषा कदन सक्म पषानु्न, तवशेष गरर कम प्रततटनर्धत्व वषा कमजोर 
समुदषायहरूमषा जोड कदएर।

5Te Haumako Te Whitingia Strengthening Communities Together Strategy - Overview document



Te Pou स्तम्भहरू

Te Pou Tuatahi: Te Tāngata
स्तम्भ १: र्रानििहरू

पिपिधिराको र्ूल्यराङ्कि गररे र िर्सुदराय र िसुस्तराहरूर्रा 
िर्रािेशीकरणलराई बढरािरा नदएर िर्राििराको 
िंस्कृ पिलराई िपक्य रूिर्रा प्रिद्ध्चि गिसु्च।

उदे्श्य १.१: मषानषा िषानुवषा र ते होनङ्षा मषाि्न त टङ्टषा िषानुवषासँग 
सम्बन्ध तवकषास र तवस्तषार गनने।

उदे्श्य १.२: प्षार्सकिक समुदषायहरूसँग सम्बन्ध टनमषा्नण, प्रगषाढ र 
सुदृढ गनने।

उदे्श्य १.३: बहुसषांस्कृ ततक रणनीतत - हषाम्ो भतवष्य सँगै मषाि्न त 
बहुजषातीय र बहुसषांस्कृ ततक समुदषायहरूसँग सम्बन्ध तवकर्सत गरी 
उपलब्धिहरू टनमषा्नण गनने कषाय्न जषारी रषाख्े।  

उदे्श्य १. ४: तवतवध समुदषायहरूको श्ततिको सदपुयोग गनने र 
सषामषाजजक बकहष्करणकषा मुद्षाहरूलषाई सम्बोधन गनने।

उदे्श्य १.५: कलषा, संस्कृ तत, सम्पदषा, मनोरञ्जनमषा पहँुच प्रदषान 
गनने समूहहरू त्थषा ती जस्े वषातषावरणको ख्षाल रषाख्े गद्नछ 
ततनीहरुलषाई सम्थ्नन प्रदषान गनने।

उदे्श्य १.६: सबैकषा लषातग आजीवन र्सक्े अवसरहरूलषाई 
सहजीकरण र प्रवद्ध्नन गनने।

उदे्श्य १.७: अन्तरपुस्तषाकषा दृयष्टकोणहरूलषाई तवशेष ध्षान कदएर 
एक्ोपन र सषामषाजजक बकहन््रित अवस्षालषाई कम गन्न अरूसँग 
तमलेर कषाम गनने।  

Te Pou Tuatoru: Te Mahi
स्तम्भ ३: िहभरापगिरा

बकृहि् िर्सुदरायकरा बरासिन्राहरू र िरू्हहरू िरार्राजजक र 
िपक्य रूिर्रा िंलग्न छि् र उिीहरु आफ्ो जीििलराई 
अिर र प्रभराि िरािने निण्चयहरू गि्च िक्षर् छि्।

उदे्श्य ३.१: स्षानीय बषार्सन्दषाहरु त्थषा समूहहरूलषाई आफ्ो 
समुदषाय र र्छमेकीहरूलषाई असर पषानने टनण्नयहरूमषा भषाग न्दलन 
सशति र सुसज्जित गनने।

उदे्श्य ३.२: कषाउन्सिलको टनण्नय गनने प्रकरियषाको बुझषाई बढषाउने 
र मषाटनसहरूलषाई उनीहरूको भनषाई रषाख् प्रोत्षाहीत गनने। हषामी 
अझ धेरै मषाटनसहरू टनण्नय प्रकरियषामषा संलग् भएको हने्न चषाहन्छौं, 
र उनीहरूको तवचषार सुटनएको महसुस गरोस्द  भन्े चषाहन्छौं।

उदे्श्य ३.३: प्रभषावकषारी टनण्नय र सषामुदषाययक संलग्तषाको लषातग 
कम्नचषारी र टनवषा्नजचत सदस्हरूलषाई रषाम्ोसँग सूजचत सम्थ्नन र 
सल्षाह प्रदषान गनने।  

उदे्श्य ३.४: कषाउन्सिल र बकृहत समुदषायमषा स्वय्द मसेवषा अवसरहरू 
बढषाउने र त्यस्तषा अवसरहरू प्रदषान गनने संस्षाहरूलषाई सम्थ्नन गनने।

Te Pou Tuawhā: Te Takatū
स्तम्भ ४: ियरारी

र्रानििहरूले आफ्ो िर्सुदराय र सछरे्कर्रा िसुरलक्षि 
र्हिसुि गछ्चि् र िररिि्चि र अिरोधको िन्भ्चर्रा बसुझ्न, 
अििराउि र फस्टराउि एकिराथ करार् गिने गछ्चि्।

उदे्श्य ४.१: आपतकषान्दलन अवस्षाहरूकषा लषातग तयषारी गन्न र 
प्रततकरियषा कदन समुदषायहरूसँग तमलेर कषाम गनने, त्थषा जलवषायु 
अनुकूलन कषाय्न पटन वकृर्द्ध गनने।

उदे्श्य ४.२: जोखखम, अवरोध र पररवत्ननलषाई योजनषा बनषाउन, 
अनुकूलन गन्न र प्रततकरियषा कदन समुदषाय र स्वै्तछिक के्त्रको 
क्मतषालषाई सम्थ्नन गनने।  

उदे्श्य ४.३: र्छमकेीपनको भषावनषा बढषाउने उद्शे्य न्दलएकषा र्छमकेी 
र शहर भरर रहकेषा पहलहरूलषाई सम्थ्नन गनने।

Te Pou Tuarua: Te Whenua
स्तम्भ २: स्थराि

स्थरािीय िनहचराि, िराझरा अिसुभि र िम्बध्चिको 
भराििरालराई बढिरा नदि िर्सुदरायहरू बीच िम्बन्धहरु 
निर्रा्चण गि्च िर्थ्चि र र्द्ि गिने।

उदे्श्य २.१: स्षानीय पकहचषान र स्वषातमत्वको भषावनषा र्सज्ननषा गन्न र 
कदगो बनषाउन समुदषायहरूलषाई प्रोत्षाकहत गनने।

उदे्श्य २.२: आफ्ोपनको भषावनषा टनमषा्नण गन्न ग्षामीण र सहरी 
दवुै क्ेत्रमषा नयषाँ र पररवत्ननशील समुदषायहरूसँग कषाम गनने।

उदे्श्य २.३: सषाव्नजटनक स्षानहरूको सषामुदषाययक सकरियतषा र 
सषाव्नजटनक स्षानहरूको कषाइटटएककटषाङ् अ्थषा्नत सम्बध्ननलषाई 
सम्थ्नन गनने।
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Whakatinanatanga कायायान्वयन:

हरार्ीले हराम्ो प्रगपि किरी अिसुगर्ि गिने गछछौं?
हषामीले हषाम्ो रणनीततकषा उद्शे्यहरू सम्बन्न्धत कषाय्नसम्पषादनकषा 
नततजषाहरू तथ्षाङ्क र क्थषाहरूको तमश्रण प्रयोग गरेर वषायषथि क 
रूपमषा मषापन गनने छौं। हषामी एक रिस-कषाउन्सिल कषायषा्नन्वयन 
टोली पटन स्षापनषा गननेछौं जसले:
• हषाम्षा लक्ष्यहरू र उद्शे्यहरू पररचषालन स्तरहरूमषा कसरी र 

आवश्यकतषा अनुसषार प्रषाप्त हुन्छन्द भनेर देखषाउन सम्बन्न्धत 
सतमततहरू र कषाय्न समूहहरूलषाई ररपोट्न गननेछ।

• वत्नमषान सषामुदषाययक बोड्नले स्षानीय प्रगततकषा क्थषाहरू 
बतषाउने कवि-मषार्सक ररपोट्नहरू कषाउन्सिललषाई प्रस्तुत गननेछ।

• गतततवर्धहरू सबैसँग बषाड्द न र सिलतषामषा प्रकषास पषान्न 
सषामुदषाययक न्ूजलेटरहरू उत्षादन गननेछ। 

• रणनीतत उद्शे्यहरूसँग सषान्दतभथि क सवनेक्ण तथ्षाङ्कहरु पछ््य़षाउने छ।
• सषामुदषाययक र सषाव्नजटनक स्वषास्थ्य र वषातषावरण 

क्षान्टरबरीसँगको सबै नीततहरूमषा हषाम्ो संयुति स्वषास्थ्य 
कषाय्न योजनषामषा सहमतत भएकषा कषाय्नहरूको टनरीक्ण गननेछ।  

• एक उत्कृ ष्ट अभ्षासको रुपमषा सषामुदषाययक ररपोटटथि ङ् र क्थषा 
क्थनलषाई सषाझषा गन्न र सषामषाजजक प्रभषावलषाई प्रकषास पषानने 
कषाय्न गन्न प्रोत्षाहन कदने छ।  

• सषामुदषाययक अनुदषान कोष ररपोट्न सकहत वषायषथि क कषायषा्नन्वयन 
योजनषा अद्षावर्धक (अपडटे) गननेछ।

• २०२७ मषा कषायषा्नन्वयन योजनषा अद्षावर्धक (अपडटे) गननेछ।

यस रणनीततलषाई सषाकषार बनषाउनु हषाम्ो कषाउन्सिल-व्षापी प्रयषास हो। 
यस रणनीततले सषामुदषाययक नततजषाहरूलषाई प्रभषाव पषानने लक्ष्य रषाख्दछ, 
र प्रषायः जटटल सम्बन्धहरू र अन्तरटनभ्नरतषाहरू मषाि्न त कषाम गनने प्रयषास 
गद्नछ। हषामी एक्ै कषाम गददैनौं, र संगठन र शहर भररकषा प्रमुख 
सरोकषारवषालषाहरू र समुदषायहरूसँग सषाझेदषारी र सहकषाय्नमषा भर पद्नछौं।
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