
सम�ृ धिुलखेलका लािग पय�टक�य िवकास, िश�ा, �वा��य, �यापार र आवास 

धुिलखेल नगरपािलकाको २९ औ ंनगर  प�रषदमा ��तुत आ.व. ०७४/७५ का लािग  

नीित तथा काय��म सिहतको बजेट ब��य  

धिुलखेल नगरपािलकाको २९  औ ंप�रषदबाट �वीकृत आ.व. २०७४/०७५ को लािग नीित, काय��म, योजना तथा बजटे साव�जिनक�करण 

समारोहका �मखु अितिथ माननीय सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास रा�यम��ी�य,ू िविश� अितिथ का�ेपला�चोक िज�लाका माननीय 
सांसद�यहू�, �ीमान �मखु िज�ला अिधकारी�य,ू �थानीय िवकास अिधकारी�यू, यस नगरपािलकाका पवू��मुख�य,ू नेपाल नगरपािलका संघका 

उपा�य��य,ू काया�लय �मखु�यूह�, काय�कारी अिधकृत�यूह�, �थानीय राजनीितक दलका �मखु तथा �ितनीिध�यूह�, िविभ�न संघ 

सं�थाका �मखु तथा �ितिनिध�यहू�, वडा नाग�रक मंच, नाग�रक सचेतना के�� तथा टोल िवकास सिमितका पदािधकारी, िविभ�न संघ-

सं�थाका �ितिनिध�यहू�, स�चारकम�, समाजसेवी, मानव अिधकारकम� तथा स�पणू� नगरवासीह�मा यस धिुलखेल नगरपािलकाको २९ औ ं
नगर प�रषदक्ो िनण�य साव�जिनक�करण समारोहमा उपि�थत भई समारोहको गौरव बढाईिदन ुभएकोमा हािद�क आभार �य� गद�छु । सव��थम 

मलुकुको �वत��ता, साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, राि��य �वाधीनता, शाि�त तथा िवकास, अिधकार र समिृ�दका लािग जीवन उ�सग� 
गनु�ह�ने �ात-अ�ात शिहदह��ित हािद�क ��ा�जली �य� गन� चाह�छु । 

िव.स.ं २०४३ सालमा �थापना भएको तथा राजधानीवाट मा� ३० िकलोिमटरको दरूीमा रहकेो धिुलखेल नगरपािलका िवकासका 
�श�त स�भावानाह�ले भ�रएको छ । "सम�ृ धिुलखेलका लािग पय�टक�य िवकास, िश�ा, �वा��य, �यापार र आवास" भ�ने मलू नाराका साथ 
यस नगरीलाई वासोवासयो�य शहरका �पमा �थािपत गन� अगािड बिढरहकेो यस नगरपािलकाको आ.व. २०७४-७५ क लािग नीित, काय��म 
तथा बजटे ��ततु गन� पाउँदा नगरपािलका प�रवारको साथमा म गौरवाि�वत भएको छु । 

आ�ना आव�यकता, सम�या, अवसर तथा स�भावनाह�लाई नाग�रकले आ�नै सहभािगतामा स�बोधन गन� स�ने सहभािगतामलूक 
योजना तजु�मा �ि�या अपनाउद ै वडा भेलामा वडा नाग�रक मंच, नाग�रक सचतेना के��, टोल िवकास स�ँथा तथा वडावासीह�को �यापक 
सहभािगता र सि�यता तथा राजनैितक दलह�को पणू� सम�वयका साथै िबषयगत योजना तजु�मा सिमितको बैठक, एक�कृत योजना तजु�मा 
सिमितको बैठक, राज�व परामस� सिमितको बैठक, िवकासका साझदेारह�सगंको छलफल र संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालय र 
नेपाल सरकारका अ�य के��ीय िनकायह�सगंको सम�वयमा नगरपािलकाले तयार गरेको आगामी आ.व. २०७४-७५ को नीित तथा काय��म र 
बजटे सिहत यहा ँउपि�थत भएको छु ।  

�थानीय िनकाय के��ीय सरकारको सबैभ�दा निजकको साझदेार ह�नकुा अित�र� �थानीय जनताको सबैभ�दा निजकको सरकार र 
सेवा �दायक पिन हो । जनताको निजकको सरकार लामो समयदिेख जनताका िनवा�िचत �ितिनिधह� िवहीन रहदंा उ�प�न भएको जटील 
अव�थामा पिन नाग�रकह�लाई जटीलताको महससु ह�न निदन हामी ि�याशील, सजक र संवेदनशील छ� । य�तो िवषम प�रि�थितमा 
नगरवासीको िहतलाई सव�परी रा�न िनर�तर सहकाय� र सम�वय गन� ि�याशील यस नगरपािलकाका राजनैितक दलह�, वडा नाग�रक मंच, 
नाग�रक सचेतना के��, टोल िवकास सँ�था, नाग�रक समाज, िविभ�न संघसं�थाह�, आमसचंार जगत, गैर सरकारी सं�थाह�, िज�लाि�थत 
सरकारी काया�लयह�, सरु�ा िनकाय लगायत स�पूण� नगरवासीह�मा हािद�क आभार �य� गद�छु । िनवा�िचत पदािधकारीको अभावले उ�प�न 
जटील अव�थामा नगरपािलकाको नीित तथा काय��म र बजटे ��ततु गनु�पन� चनुौितपणू� काम आगामी वष� िनवा�िचत �ितिनिधले न ै गन� 
पाउनहु�नेछ भ�ने आशाका साथ खासगरी नीितगत िनण�यह� गदा� आउने कठीन चनुौतीह�को सहज �यव�थापनका लािग सहयोग, सहकाय� र  
सम�वय कायम गन� सहभािगता जनाउनहु�ने राजनैितक दलह��ित हािद�क आभार �य� गद�छु ।  

धिुलखेल नगरपािलकामा आिथ�क तथा सामािजक िवकासका �श�त संभावना ह�दँाह�द ैपिन आ�त�रक �ोत साधनको �यनूताका कारण हा�ो 
िवकास �यास पूण�तया नेपाल सरकारको अनदुानमा नै आधा�रत छ । नगरपािलकालाई �ा� सीिमत �ोत र साधनबाट नगरवासीका असीिमत 
आव�यकता र स�भावनाह�लाई स�बोधन गन� अ�य�तै कठीन छ । यो चनुौती सामना गन� नगरपािलकाको आ�नै आ�त�रक �ोत विृ� गनु�पन� 
आव�यकता रहकेो छ । आ�मिनभ�रता बढाउद ैलगे मा� वा�तवमा �थानीय �वशासनवाट आिधकािधक उपलि�ध हािसल गन� सिकने अव�था 
उ�प�न ह�ने भएकोले नगरपािलकाले आ�ना �यासह�लाई यसतफ�  के��ीत गरेको कुरा िनवेदन गन� चाह�छु । साथ ैयस नगरपािलकामा व�ती 
िब�तारको बढ्दो �मलाइ �यवि�थत गन� आ�त�रक आ�दानी विृ� एवं सबै प�ह�को सहकाय�ले मा� बाटो, खानेपानी, �वा��य, िश�ा, 



सरसफाई ज�ता आधारभतू शहरी सेवामा नाग�रकको सहज पह�चँ �थािपत गरी अ�पकालीन र दीघ�कालीन नीित तथा योजना िनमा�ण गन� सिकने 
भएकोले स�बि�धत सबै प�ह�लाई सहकाय�का लािग हािद�क आ��ान गन� चाह�छु ।  

आदरणीय महानुभावह� , 

अब म यस नगरपािलकाले िबगत आ.व. मा हािसल गरेका म�ुय उपलि�धह� तथा चाल ुआ. व. को हालस�मको �गित अव�थाका बारेमा 
छोटकरीमा उ�लेख गन� चाह�छु । 

१. गत आ.व. मा �१ करोड ११ लाख ५५ हजार १ सय २२ �प�याआ�त�रक आ�दानी ��ेपण ग�रएकोमा ल�यभ�दा -१३.७७ �ितशतले 
घटी �९६ लाख १८ हजार ९३ �पैया आ�त�रक आ�दानी �ा� भएको छ भने यस आ. व. को मङ्िसर मसा�त स�ममा कूल बािष�क 
ल�यको १ करोड ३१ लाखको ९० �ितशतले  (�१ करोड १८ लाख ) राज�व असलुी भएको छ । 

२. खच� तफ�  गत आ.व. मा � १७ करोड ८२ लाख ८४ हजार १ सय २८  खच� अनमुान गा�रएकोमा �. १२ करोड ५७ लाख ४२ हजार ६ सय 
६१ (२९.४७ �ितशत )कमले खच� भएको छ. जसम�ये चाल ुतफ�  �४ करोड ७० लाख ७७ हजार ६ सय २४ र पूँजीगत तफ�  �७ करोड ८६ 
लाख ६५ हजार ३७ खच� भएको छ । 

३. िमित २०७२ वेशाख १२ गते गएको िवनासकारी भकू�प तथा �यस पिछका पराक�पनह�बाट �व�त ह�न पगुेको यस नगरपािलकामा 
पनु:िनमा�णको काय� जारी छ । भकू�पवाट �ित��त िनजी आवासह�को पनु:िनमा�णका लािग पिहचान ग�रएका २१९३ जना लाभ�ाहीह� 
म�ये २०२५ जना संग पून:िनमा�ण स�झौता स�प�न भई १९५४ जना लाभ�ाहीह�लाइ पिहलो िक�ता वापतको �. ५०,००० िवतरण 
भैसकेको छ । ११०४ वटा गुनासोह� दता� भएका छन । क�रव ६० वटा आवासह�को िनमा�ण काय� शु� भएको छ भने ९ जना लाभ�ाहीह� 
वाट दो�ो िक�ता रकम माग भई आएको छ । पिहलो िक�ता रकम �ा� गरेका लाभ�ाहीको आवास िनमा�ण तथा दता� भएका गनुासोह�को 
उिचत स�बोधनका लािग नगरपािलकावाट िनर�तर पहल भैरहकेो छ ।  

४. यस नगरपािलकाको फोहोरमलैा �यव�थापनको काय�लाई �यवि�थत, �यावहा�रक र वै�ािनक बनाउन साझेदारीमा काम श�ु ग�रएको छ । 
जस अ�तग�त फोहोर संकलन, ढुवानी तथा �यव�थापन, सडक सरसफाई, फोहोरमैला शु�क संकलन लगायतका कामह� िनजी ��ेलाइ 
िदइएको छ । यसवाट नगरपािलकालाई बािष�क २६ लाख आ�दानी �ा� ह�नेछ । नगरपािलकाको डि�पंग साइटको स�ा �यािनटरी 
�या�डिफल साइट संचालनका लािग ज�गा �ा� ग�रएको छ । उ� साइट संचालनका लािग अ�ययन भईरहकेो छ साथै साइटस�म जाने 
बाटो िनमा�णमा नगरपािलकाको �यान केि��त भएको छ । धिुलखेललाई सफा र स�ुदर नगरको �पमा �थािपत गरी वा�तवमै पय�टक�य शहर 
बनाउने अिभयानमा नगरपािलका लागकेो छ । 

५. आ�त�रक आ�दानी विृ�का लािग नगरपािलकाको राज�व शाखालाई सधुार ग�रएको छ । गत आ.व. तथा चालु आ. व. मा समते 
ल�यभ�दा बढी राज�व सकंलन गन� सफल भएकोमा स�बि�धत शाखा तथा नगरपािलकाका कम�चारीह� र करदाता नगरवासीह�लाइ 
ध�यवाद िदन चाह�छु । 

६. गत आ.व. मा पवूा�धार िवकासको काममा  यस काया�लयवाट �.९ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ७४ खच� ग�रएको छ भन ेचाल ु
आ.व. मा �५ करोड ५२ लाख ५३ हजार ४२ बजटे िबिनयोजन ग�रएको छ । �यसैगरी सामािजक िवकासमा गत आ.व. मा � ३८ लाख 
७६ हजार खच� भएको र चालु आ.व. मा �९८ लाख २८ हजार  बजटे िबिनयोजन ग�रएको छ । 

७. धिुलखेल नगरपािलका वडा नं. ४ मा िनमा�णाधीन पसल घर चालु आ.व. मा िनमा�ण स�प�न ह�ने चरणमा पुगकेो छ । 

८. Winrock International संगको सहकाय�मा िवपद �यब�थापन काय� योजना तयार ग�रएको छ । 

९. यस नगरपािलकाको वडा नं.७ मा संचािलत ज�गा िवकास काय��म िबिबध कारणबस िबगत लामो समयदिेख स�प�न ह�न नसिकरहकेो र 
�यसवाट स�बि�धत उपभो�ालाइ पन� गएको असिुवधा समेतलाई �यानमा राखी यसै आ.वा मा स�प�न गन� ल�य िलइएको छ । 

१०. यस नगरपािलकाको भवन िनमा�ण स�बि�ध मापद�ड तथा काय�िविध, २०७३ संशोधन गरी लाग ू ग�रएको छ. जसले �यवि�थत व�ती 
िनमा�णमा मह�वपूण� योगदान िदनेछ । 

११. नगरको स�ुदरता र आव�यकतालाइ समते �यानमा राखी नगर ��ेमा �यवि�थत ज�ेठ नाग�रक तथा बाल उ�ान िनमा�णको लािग �थान 
िनधा�रण ग�रएको छ । 



१२. भकू�पवाट भएको �ित समेतलाई �यानमा राखी नगरका स�पदा संर�ण काय�लाई �ाथिमकता िदइएको छ । यस काय�मा �थानीय, राि��य 
तथा अ�तरा�ि��य संघ सं�थाह�संग स�झौता स�प�न भएका छन । 

१३. नगरको िश�ा तथा �वा��यको �े�मा समयानकूुल सधुार गन� धिुलखेल अ�पताल र काठमाडौ ँ िव�िब�ालय संग सहकाय�का लािग 
काय�दल गठन भई काम अगािड बढेको छ । 

१४. �वा��य सवेामा समान पह�चँ पाउने नाग�रकको हक र �वा��य सेवालाई सव�सलुभ र गणु�तरीय बनाउद ैजान ेरा�यको नीित अन�ुप �वा��य 
सेवाको िवकास र िव�तारमा नगरपािलकाले �यास गरीरहकेो छ । गत आ.व. मा �वा��य सेवा �वध�नका िविभ�न काय��मह� संचालन 
गनु�का साथै वडा न.ं १ पकुचामा नगर �वा��य के�� �थापना गरी सचंालनमा आएको छ । यसवाट सो वडाका नगरवासीह�लाई आधारभतू 
�वा��य सवेा �ा� गन� सहजता �ा� भएको छ । यस आ.व. मा यस नगरपािलकाको का�भे��यांगमा अवि�थत �वा��य चौक�को भवन 
िनमा�णका लािग आव�यक पहल श�ु ग�रएको छ। 

नीित, काय��म, योजना र बजेट िनमा�णको माग�दश�न  

आिथ�क वष� २०७४-७५ को लािग यस नगरपािलकाको उ��ेय, नीित, काय��म, योजना र बजटे िनमा�णमा दहेायका िवषयह�लाइ माग�दश�नको 
�पमा िलइएको छ : 

१. नेपालको संिबधान, २०७२ 

२. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 

३. �थानीय �वाय� शाशन िनयमावली, २०५६ 

४. िदगो िवकास ल��ह� (SDGs) 

५. चौध� योजनाले िनिद�� गरेका ��य र उि��यह�  

६. नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको बजेट िसिलंग र माग�दश�न  

७. �थानीय िनकाय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िविध, २०६९  

८. नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयसंग ग�रएको काय� स�पादन स�झौता  

९. वडा नाग�रक मंच, नाग�रक सचेतना के�� र टोल िवकास स�ँथाह�वाट �ा� िसफा�रसह�  

१०. गत आिथ�क वष�मा संचािलत योजना र काय��मह�को अनगुमन तथा लेखा प�र�णवाट �ा� सुझावह�  

११. चौमािसक तथा बािष�क समी�ा, साव�जिनक सुनवुाई एवं अनगुमन तथा सपुरीवे�णवाट �ा� प�ृपोषण  

१२. सहभािगता�मक योजना तजु�मा �ि�याका सम� सझुावह�  

आदरणीय महानुभावह�,  

अब म आगामी आ.व. २०७४-७५ मा यस नगरपािलकाले िलने दीघ�कालीन सोच, उ��ेय, नीित तथा काय��मको बारेमा सं�पेमा उ�लेख 
गन� चाह�छु । 

क) दीघ�कालीन सोच: सम�ृ धिुलखेलका लािग पय�टक�य िवकास, िश�ा, �वा��य, �यापार र आवास । 

ख) उ��ेय: 

१. सम� िबकासको �ितफल िदगो �पमा नाग�रकस�म पयुा�उन पवूा�धारको िवकास गन� । 

२. समाजमा रहकेा सबै िकिसमका असमानता र िवभदेह�को अ��य गद� �ोत साधन, अवसर र उपलि�धमा िवप�न समदूायको 
पह�चँ बढाउने । 

३. उ�पादनमलूक �े�मा �यावसाियकता अिभविृ� गरी उ�मशीलता िवकास तथा सामािजक प�रचालनको म�यमवाट गरीवी 
घटाउने । 



४. �व�थ खानेपानी, सरसफाई र �वा��य सेवालाई िव�ता�रत र �यवि�थत बनाउने । 

५. धिुलखेल नगरपािलकालाई आ�मिनभ�र, सम�ृ र बसोवासयो�य शहरको �पमा �थािपत गन� । 

ग) दीघ�कालीन नीित    

१. नगरको योजनाव� िवकासका लािग एक�कृत िवकास योजना तजु�मा गरी काय��वयनमा �याउने । 

२. नगरको भऊूपयोग नीित तजु�मा तथा काया��वयन माफ� त वसोवासयो�य शहर िनमा�णको आधार तयार गन� । 

३. आ�त�रक आय विृ� गद� नगरलाई आ�मिनभ�र बनाउन सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी ��ेसंग सहकाय� गन� । 

४. िवकासका �यासह�लाई वातावरण मै�ी बनाइ िदगो िवकासको ल�य �ाि�मा सहयोग गन� । 

५. सरसफाईको लािग जनचतेना अिभविृ� गद� नगरलाई खलुा िदशाम�ु घोषणा गन� । 

६. नगर �े�को फोहोरमैला �यव�थापनलाइ ब�ैािनक, आधिुनक र �यवि�थत बनाउने । 

७. धािम�क, स�ंकृितक, परुाताि�वक, ऐितहािसक तथा �ाकृितक स�पदाह�को स��ण र िवकास गरी धिुलखेल लाइ पय�टक�य 
नगरीको �पमा िवकास गन� । 

८. समवेसीकरण, सहभािगता तथा सशि�करणका मा�यमवाट सामािजक �याय कायम गन� । 

९. नगरपािलकाको �कोप �यव�थापन योजना तजु�मा गन� तथा भकू�प पिछको पनूःिनमा�णलाइ �भावकारी बनाउने । 

१०. सािह�य र खेलकुदको िवकास माफ� त नाग�रकलाई िज�मवेार र अनशुािसत बनाउने । 

११. �वा��य सवेामा नाग�रकह�को पह�चँ बढाउद ैराि��य नीितह�ले �वा��य ��ेम िलएका ल�य �ाि�मा सहयोग पयुा�उने । 

१२. िबप�न वग� र समूदायलाई िश�ाको अवसर �दान गन� सामदूाियक िव�ालयह�लाई टेवा िदने । 

१३. नगरका सबै �े�मा �व�छ खानेपानीको सिुबधा िव�तार गन� । 

१४. नगरपािलकावाट ह�ने सेवा �वाह लाइ िछटो, छ�रतो र सहज बनाउने । 

१५. कृिष तथा पय�टनको िवकास माफ� त नगरको सम� िबकासमा योगदान िदन े। 

१६. उ�ोग तथा �यापारको ��ेमा �यावसाियकता अिभविृ� गरी सम�ुनत शहरको िनमा�ण गन� । 

घ) �े�गत नीितह�  

शहरी पवूा�धार तथा भौितक सरंचना  

१. िविभ�न ��ेह�वाट संचालनमा �याइने ज�गा िवकासका काय��मह�लाई स�बि�धत साझदेारह� समेतको सहकाय�मा िनयमन गरी 
�यवि�थत बनाइनेछ ।  

२. नेपाल सरकार सहरी िवकास म��ालय तथा सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले िनधा�रण गरेको नमनूा मापद�डका तथा 
आधारभतू माग�दश�न आधारमा तयार ग�रएको नगरपािलकाको भवन िनमा�ण मापद�ड, २०७३ लाइ पणू� काया��वयनमा �याई यस 
नगरपािलकाको सहरी िवकास शाखा माफ� त सघन अनगुमन गा�रनेछ । 

३. नगरपािलका �े� िभ� अनिधकृत �पमा र िनयम िवप�रत िनमा�ण भएका भौितक संरचनाह�को िववरण सकंलन गरी �यवि�थत 
गरीनेछ. �य�ता सरंचनाह� नगरपािलकाको �चिलत मापद�ड अनसुार नै भएको भए िनयिमतता �दान गन� र मापद�ड िवप�रतका 
संरचनाह� हटाउन सरोकारवालाह� समेतको सहकाय�मा काय� ग�रनेछ ।  

४. नगरपािलका िभ�का स�पणू� भौितक संरचनाह�को िववरण क�यटूरको GIS स�टवयेर �णालीमा संकलन र �यवि�थत ग�रनेछ । 

५. आगामी बष�िभ� e-building permission थालनी गन� आधार तयार ग�रनेछ ।  

६. नगरपािलकाको नगर यातायात ग�ुयोजना िनमा�ण गरी सडक िनमा�ण काय�लाई �यवि�थत बनाइनेछ । 



७. िवकास र वातावारणको स�तलुन िमलाउन तथा �थानीय �तरमा रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गन� उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन 
ह�ने योजनह�मा भारी उपकरणह�को �योगलाई िनषेध ग�रनेछ ।   

८. नगरपािलकाक योजना तथा काय��मह�मा जनसहभािगताको अंश �याद ै �यनू रहकेो िव�मान अव�थामा सधुार गन� बढी 
जनासभागीता जट्ुन स�ने योजनाह�लाई पिहलो �ाथिमकतामा रािखनेछ । 

वातावरण संर�ण, खानेपानी तथा सरसफाई  

१. वातावरण मै�ी �थानीय शासनको �ा�प, २०७० मा उ�लेिखत सचूकह� पूरा गद� काया�लय, िव�ालय, बि�त, टोल, वडा र नगर 
लाइ �मशः वातावरणमै�ी घोषणा ग�रनेछ । 

२. आगामी आिथ�क बष�मा धिुलखेल नगरपािलकालाइ खुला िदसाम�ु नगर घोषणा ग�रनेछ । 

३. फोहोरमैला �यव�थापनलाई आधुिनक, वै�ािनक र �यवि�थत बनाउन सरोकारवालाह� समतेको सहभािगतामा अिभयान संचालन 
ग�रनेछ । 

४. नगर��ेिभ� पश,ु चौपयाह�लाई खलुा छोड्ने काय�लाई सघन अनुगमन तथा िनरी�णको मा�यमवाट िनय��ण ग�रनेछ । 

५. सफा र सरुि�त खानेपानीको सिुबधा नगरका सबै �े�ह�मा िब�तार गन� नगर�े�का महुानह�को संर�ण तथा खानेपानी िव�तार र 
िवतरणमा स�बि�धत सरोकारवालाह� सगं सहकाय� ग�रनेछ । 

आिथ�क �शासन तथा राज�व प�रचालन  

१. नगरपािलको आिथ�क �मता अिभविृ�का लािग साझदेारीका िविभ�न काय��मह� माफ� त आ�दानीका नयाँ �ोतह�को खोिज र 
प�रचालन ग�रनेछ ।  

२. आ�दानीका वत�मान �ोतह�को उपयोगमा िदगोपना कायम गद� �ोतह�को �भावकारी �यव�थापन ग�रनेछ । 

३. लेखापरी�ण �ितवेदनह�ले औ�ंयाएका सझुावह�लाई काया��वयन ग�रनेछ. बे�ज ुतथा पे�क� फ�य�ट काय�लाई गित िदइनेछ । 

४. िवि�य �यव�थापनसंग स�बि�धत योजना तजु�मा, काया��वयन,अनगुमन तथा म�ूयांकन स�बि�ध स�पणू� सचूना तथा त�यांकह�लाई 
नगरपािलका सचूना �णाली (Municipality Information System) मा आव� गरी च�ुत बनाइनेछ । 

५. नगरपािलकाको आ�दानी तथा खच�लाइ पारदश� तथा उपलि�धमलूक बनाइनछे । 

स�पदा सरं�ण तथा पय�टन �वध�न  

१. धिुलखेल नगरको पय�टन िवकासको स�भावनालाई उजागर गरी पय�टनको मा�यमवाट नगरलाई सम�ृ बनाउन पय�टन िवकास 
ग�ुयोजना िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याइनेछ । 

२. भकू�पवाट �ित��त स�पदाह�को पनूःिनमा�ण र सरं�ण काय� अिघ बढाइनेछ । 

३. नगरमा पय�टकह�लाई आकिष�त गन� सिुबधा बढाउने तथा महो�सवका काय��मह� अगािड �याइनेछ । 

४. जा�ा, पव�, कला, सं�कृित, पर�परा तथा मौिलकताको सरं�णका लािग सहायताका काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

५. सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्ययन म��ालय तथा अ�य साझदेारह�को सहयोग र सहकाय�मा पय�टन िवकासका पवूा�धारह�को 
िवकास एवं िव�तार ग�रनेछ । 

६. होम�टे काय��म सचंालन गन� �ो�सािहत ग�रनेछ । 

सशुासन तथा संगठन िवकास  



१. नगरपािलकाको संगठन संरचना �याद ैपरुानो तथा नगरपािलकाले स�पादन गनु�पने काम र �े� तथा जनसं�या र नाग�रकका अपे�ामा 
आएको बढो�री सगंै संगठन संरचना तथा दरब�दीमा समयानकुुल सधुार गन� संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालय संग 
सहमित िलई �ि�या अगाडी बढाइनेछ।  

२. नाग�रकह�को आव�यकता, अपे�ा तथा नगरपािलको �मता समेतलाई �यान िदई संय�ू वडा काया�लयह� िब�तार गद� लिगनछे  

३. नगरपािलकाले �दान गन� सेवा सिुवधालाई सरल र सहज बनाइनेछ. सेवा �वाहमा �िविधको �योगलाई बढाइनेछ । 

४. पारदिश�ता र सशुासनका लािग नगरपािलकासगं स�बि�धत सचूनाह�लाई िव�तुीय तथा छापा संचार मा�यममा �काशन, �शारण गन� 
काय�लाइ िनर�तरता िदइनेछ । 

५. िविभ�न संचार मा�यमह�संगको सहकाय�मा नाग�रकह�लाई ससुिूचत गन� तथा नगर िवकासका गितिविधह� साव�जिनक गन� 
काय��म उ�पादन र �शारण ग�रनेछ । 

६. फोहोरमैला �यव�थापन, ढल �शोधन के�� रेखदखे, काया�लय सरू�ा, बगैचा हरेचाह, फायर�यान, उपकरण मम�त, सवारी चालक 
ज�ता सेवाह� करारमा िलने काय�लाई िनर�तरता िदइनेछ । 

७. नगरपािलकाको आ�दानी तथा खच�लाई साव�जिनक गन� तथा साव�जिनक सनुवुाई र सावजिनक परी�णलाइ �भावकारी र अथ�पूण� 
बनाइनेछ । 

८. नगरपािलकामा काय�रत कम�चारीह�को मनोवल उ�च बनाउन सव�ि��� कम�चारी र उ�कृ�ट कम�चारीह�लाई पुर�कृत ग�रनेछ । 

िश�ा तथा �वा��य  

१. िवप�न तथा उपेि�त वग�का बालबािलकाह�लाई िव�ालय िश�ाम सहभागी गराउन िविभ�न सामदूाियक िव�ालयह�लाई िददं ै
आएको अनदुानलाइ �यवि�थत गद� लिगनेछ । 

२. धिुलखेल नगरपािलका�ारा �यव�था ग�रएका सामदूाियक िव�ालयह�को �भावका�रताका लािग िव�ाथ� सं�या, ��े र दरूीलाइ 
आधार बनाइ एक अक�मा गा�ने नीित िलइनेछ । 

३. ग�रव तथा दिलत बालबािलकाह�लाई िव�ालय िश�ामा सहभागी गराउन तथा �य�ता अिभभावकह�को सशि�करणका लािग 
आव�यक काय��म संचालन ग�रनेछ । 

४. आधारभतू �वा��य सवेामा नगरवासीह�को पह�चँ अिभविृ� गद� लिगनेछ । 

५. रा�यको �वा��य स�बि�ध ल�य हािसल गन� सहयोग प�ुने काय��म र अिभयानह� सचंालन ग�रनेछ । 

६. �वा��य स�बि�ध जनचतेना अिभविृ� गन� लगानी ग�रनेछ । 

७. नगर �वा��य के��ह�लाई अनुदान िदई �वा��य सेवालाई सरल र गणु�तरीय बनाउद ैलिगनेछ । 

८. नगर �वा��य के��लाई �मशः सबै वडाह�मा िव�तार गद� लिगनेछ । 

कृिष  

१. कृिष �े�को िवकासका लािग स�बि�धत िनकाय र संघ सं�थाह�को समेत सहकाय�मा िकसानलाई तािलमको �यव�था ग�रनेछ । 

२. स�बि�धत टोल िवकाससँ�था संगको सम�वयमा खेतीयो�य जमीन बाँझो रा�न े �याि�ह�लाई एक�कृत स�पित करमा ज�रवाना 
लगाइनेछ । 

३. नगरपािलकाको भउूपयोग नीित तजु�मा गरी कृिष पकेट ��े तोिकनेछ र �य�ता �े�ह�मा �थाई भवनह� बनाउन रोक लगाइनेछ । 

४. वालीको स�भावना र िकसानको मागको आधारमा कृिष साम�ी िवतरण गरी कृषकको आय आज�न विृ� गन� योगदान िदइनेछ । 

उ�ोग तथा �यापार  



५. नगरपािलकाको भउूपयोग नीितका आधारमा उ�ोग र �यापारका लािग �े� िनधा�रण गरी आधारभूत पवूा�धारह�को �यव�था ग�रनेछ । 

६. नगरपािलका िभ� सचंािलत �यवसायह�को स�पणू� सचूना संकलन गरी �यवसायलाइ अझ ैिनयिमत र अनशुािसत बनाइनेछ । 

लि�त समहू िवकास  

१. जे� नाग�रक, मिहला, बालबािलका, आिदवासी जनजाित, उपेि�त, दिलत, मिु�म तथा फरक �मता भएका समदूायको 
सशाि�करण गद� लिगनेछ । 

२. नगरपािलकामा �थािपत Gender Focal Person र Gender Focal Desk लाइ थप �भावकारी बनाइनेछ । 

३. धिुलखेल नगरपािलकालाइ िनकृ� �कारको बाल�म िवहीन नगरका �पमा �थािपत ग�रनेछ साथ ैबलमै�ी नगर घोषणा ग�रनेछ । 

४. ल�िगक िवकासका लािग सशि�करण, �यवहार सधुार, ल�िगक बजटे, सचतेना, तािलम ज�ता औजारह�को उपयोग ग�रनेछ । 

५. लि�त वग�को लािग िनधा��रत बजटेवाट स�पािदत ह�ने काम, योजना तथा काय��मह� लाई थप �भावकारी बनाउंद ैलिगनेछ । 

साझेदारी  

१. साव�जिनक िनजी साझेदारी अवधारणा अ�तग�त सचंािलत योजनाह�लाइ �भावका�रताका आधारमा िनर�तरता िदइनेछ । 

२. साझेदारीमा स�पादन गन� सिकने थप कामह�को र साझदेारीको मा�यमवाट नगरपािलकाको आ�दानी विृ� ह�न स�न ेथप आयोजना र 
�ोतह�को खोिज गद� आ�त�रक आ�दानी बढाइनेछ । 

सामािजक प�रचालन  

१. वडा नाग�रक मंच, नाग�रक सचेतना के��, टोल िवकास सँ�था र पदािधकारीह�को �मता विृ�लाइ �ाथिमकता िदइनेछ । 

२. नगरमा सचंालन ह�ने सधुारका काय��मह�मा वडा नाग�रक मंच, नाग�रक सचतेना के�� र टोल िवकास सँ�था संगको सहकाय� र 
अ�तरि�यालाई सघन बनाइनेछ । 

३. सामािजक प�रचालन र सामािजक सचतेना अिभविृ� गद� नगरपािलका�ारा संचालन ह�ने काय��मह�मा नाग�रकह�को सि�य 
सहभािगता अिभविृ� ग�रनेछ । 

िवपद �यव�थापन  

१. धिुलखेल नगरपािलकाको िवपद �यब�थापन योजना िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याइनेछ । 

२. िवपद �यव�थापनको काय�लाई थप �भावकारी बनाउन निजकका �थानीय िनकायह�संगको सम�वयमा सयंू� �यास र साझदेारी 
ग�रनेछ । 

उ�ोग र �यापार  

१. बजार अनगुमन र िनरी�ण काय�मा स�बि�धत िनकाय, संघसं�थाह� र नाग�रक समाज समतेको सहभािगता जटुाई यसलाई िनयिमत र 
सघन बनाइनेछ । 

२. नगरको भउूपयोग नीित िनमा�ण गरी औ�ोिगक र �यापा�रक �े� िनि�त ग�रनेछ । 

३. �यापार �यवसायको अिभलेख अ�याविधक गरी िनयिमतता �वध�न गद� आ�त�रक आ�दानी बढाइनेछ । 

 

आदरणीय महानुभावह�,  



िवकासको अनभुिूत नाग�रकस�म प�ुनका लािग पवूा�धारको िवकास पिहलो आव�यकता हो । यस नगरपािलकाको ��े िव�तार भई 
�ामीण �े� समेत समािहत भएको अव�थामा सम� िबकासको पिहलो पूव�शत�को �पमा यातायात दखेा परेको छ । यातायात लगायतका 
पवूा�धारका कामका लािग यस नगरपािलकामा माग भइ आउन े योजना तथा काय��मको अिधकांश िह�सा ओगटने गरेका छन । धिुलखले 
नगरपािलका नगरवािसह�का तफ� वाट आउने य�ता िकिसमका मागलाई स�बोधन गन� �यासरत छ । आगामी आ. व. मा पवूा�धार िवकासको 
काय�मा �.................. बजटे िविनयोजन गरेको छु । तर हा�ा िवकासका �यासह� योजनाब� र वातावरणमै�ी ह�न नस�दा साथै एउटा सिुवधा 
�ा� गन�का लािग मानव जीवनका अ�य प�ह�मा यथोिचत �यान पु�न नस�दा कतै हा�ो िवकासले वा�तवमा �िणक लाभ र दीघ�कालीन 
िहसावमा गिहरो वातावरणीय �ित प�ुन गई �कोपको स�भावनालाई बढाउद ैलागेको तथा िदगो िवकासको ल�य �ाि�मा �यवधान खडा गरेको त 
छैन भ�ने िवषयमा ग�भीर भई िच�तन गनु�पन� बेला आइ सकेको छ । हा�ा स�तितलाइ �ाकृितक स�पदाको उपयोग गन� वि�चत गन� र �कोपको 
जोिखममा बाँ�न बा�य त�ुयाउने अिधकार हामीमा छैन । पवूा�धार िवकासका कामवाट वातावारणीय �ित कम गन�का लािग आव�यक ऊपाय 
अपनाइन ेछ । भारी उपकरणह�को �योगलाई �यवि�थत ग�रने छ । 

असमानता आधिुनक लोकताि��क समाजको ग�भीर सम�या हो । यस नगरपािलका अ�तग�तका �ोतसाधनह�को उपयोग तथा 
िवकासका उपलि�ध एव ंअवसरह�को समानपुाितक िवतरणका लािग नगरपािलकाले स�बेदनशील भई आ�ना �यासह� अगािड बढाउनेछ । 
िवप�न वग�को िहतलाई �यान िददं ैकूल िवकास खच�को ४० �ितशत बजटे लि�त वग�को सशि�करण र िवकासका लािग छुट्याइएको छ । उ� 
रकमवाट लि�त समदूायको �मता िवकास, जागरण, सशि�करण, आयआज�न तथा पह�चँ अिभविृ� गन� लि�त समदूायको िहतका 
काय��मह� सचंालन ग�रनेछ । िवप�न नाग�रकका स�तितह�लाई छा�विृ�, तािलम तथा शैि�क साम�ी िवतरण ग�रनेछ । य�ता काय��मह� 
संचालन गदा� िनधा��रत बजटे लि�त समदूायको ढोकास�म पगुी स�बि�धत वग�ले महससु गन� स�ने र जीवन�तर उका�न स�ने गरी समतामलूक 
समाज िनमा�ण र आपसी सिह�णुता अिभविृ� गन� �यवथा िमलाइनेछ । 

आगामी आ.व मा नगरपािलकाको वडा नं. १३ को �ािमण ��ेलाइ लि�त गरी नगर �वा��य के�� �थापनाका लािग काय� अगािड 
बढाइनेछ । यसका लािग भवन िनमा�ण गन� बजेट िबिनयोजन ग�रएको छ साथै अ�य भवन िनमा�ण लगायतका अ�य कामका लािग िज�ला 
�वा��य काया�लयसंग सम�वय ग�रनेछ । दशेकै �वा��य सवेाको के�� ब�द ैगैरहकेो यस नगरपािलकाका नाग�रकह�लाई गणु�तरीय, सलुभ र 
सहज �वा��य सेवामा पह�चँ अिभविृ� गन� धिुलखेल अ�पताल लगायतका �वा��य सेवा �दयायकह�संग सम�वय र सहकाय� ग�रनछे ।  

खानेपानी नाग�रकको आधारभतू आव�यकता र अिधकार पिन हो । यस नगरपािलकामा सचंािलत खानेपानी आयोजनाले सबै 
�े�लाइ समेट्न सकेको छैन । खासगरी नगरपािलकाको ��े िव�तार भएको अव�थामा िव�ता�रत �े�का बािस�दाह�ले समान सिुबधाको 
अपे�ा गनु� �वाभािवक हो । का�े उप�यका एक�कृत खानेपानी आयोजनाले थप भएका वडाह�लाई समेत खानेपानीको सिुवधा उपल�ध 
गराउनपुछ� भ�ने  धिुलखेल नगरपािलकाको �प� धारणा रहकेो र सो काय�का लािग यथास�य �यासह� समेत ग�रएका छन । आगामी आ.व. मा 
थप भएका वडाह�मा खानेपानी सिुबधा िव�तारका लािग िव�ततृ सभ� िडजाइनको काय� स�प�न ग�रनेछ । 

सरसफाइको काय�लाई उ�च �ाथिमकतामा रा�द ै आगामी वष� यस नगरपािलकालाई खुला िदसाम�ु नगर घोषणा ग�रनेछ । नगर 
�े�लाइ सफा र �व�छ रा�न वडा नाग�रक मंच र टोल िवकास स�ंथाह�सगं सि�य सहकाय� ग�रनेछ । जनचेतना अिभविृ� गद� सरसफाइका 
लािग �यापक अिभयानह� संचालन ग�रनेछ । पह�चँमाग� िनमा�ण गरी �यािनटरी �या�डिफल साइट संचालनमा �याउने आधार तयार ग�रनेछ । 
हा�ा िवकासका �यासह�लाई िदगो बनाउन वातावरणम�ैी िवकासका काय��मह� सचंालन ग�रनेछ । यस आ. व. मा तयार ग�रएको िवपद 
�यव�थापन काय�योजनाको खाकालाई �यवहारमा �याइनेछ ।  

नगरपािलकावाट �वाह ह�ने सेवाह�ले नाग�रकको नगरपािलका �ितको धारणा र �ि�कोण िनमा�ण गछ�न भ�ने स�य�ित नगरपािलका 
सजग रही �मश: संय�ू वडा काया�लयह� सचंालन गद� लिगनेछ । पारदिश�ताका सचूकह�मा नाग�रकले महससु गन� स�ने गरी सधुार ग�रनेछ । 
�िविधको उपयोगलाई विृ� गद� नगरपािलकालाई आ�मिनभ�र बनाउन आ�त�रक आ�दानी बढाउने काय�मा स�बि�धत प�ह�संग सहकाय� 
ग�रनेछ ।  

नगरपािलकािभ� िनमा�ण भएका सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी ��ेका भौितक सरंचनाह�लाई भवन िनमा�ण मापद�डिभ� �याउन ु
पन� आव�यकता गिह�रंद ैगएको छ । िनजी तथा स�ंथागत �योजनका लािग न�सा पास नगरी भौितक सरंचना िनमा�ण गन� िनमा�णकता�ह�लाई 
मापद�ड र नगरपािलकाको िनयमिभ� �याउन कडा कदम उठाइनछे । �य�ता िनमा�णकता�ह�लाई नगरपािलकाको सेवा ब�द गन� दिेख �चिलत 
काननू बमोिजम कडा कारवाही गन� स�बि�धत प� र �शासनसंग सहकाय� ग�रनेछ । 



�मखू अितिथ लगायत उपि�थत महानभुावह�,  

अब म नगरपािलकाले िनि�त गरेका उ�े�य �ाि� तथा नीित काय��वयनका लािग संचालन ग�रने योजना, काय��म तथा बजटेको िबषयमा 
सं�पेमा उ�लेख गन� चाह�छु । 

आ�दानी तथा खच�  

आगामी आ.व. मा आ�त�रकतफ�  �.२,५६,१३,५००.००  तथा बा�तफ�  �.१४,३६,४४,०००.०० गरी ज�मा �.१६,९२,५७,५००.०० 
आ�दानी �ा� ह�ने अनमुान गरेको छु । �यसगैरी आगामी आ.व. मा चालु खच� �. ५,७३,६३,५००.०० (३४%) तथा पूँजीगत खच� 
�.११,१३,९४,०००.०० (६६%) गरी ज�मा �.१६,९२,५७,५००.०० खच� ग�रनेछ. आगामी आ.व. मा ह�ने कूल खच�लाई दहेाय अनसुार ह�ने 
गरी िविनयोजन ग�रएको छ । 

िस.नं. िववरण  रकम  

क  चाल ु 

 १ उपभोग २,०६,५०,००० 
२ काया�लय सचंालन  ८०,७५,००० 
३ सामािजक सरु�ा २,००,५०,००० 
४ सामािजक प�रचालन ७१,८८,५०० 
५ साँवा तथा �याज भ�ुानी  १४,००,००० 

 

ज�मा चालु (३४%) ५,७३,६३,५०० 

ख पूँजीगत  

 १ लि�त वग� (३५%) १,०४,००,००० 

२ �वध�ना�मक योजनाह�  ६२,४०,००० 

३ पवूा�धार िवकास  ९३,६०,००० 

४ समपरूक कोष  १,२०,००,००० 

५ सडक बोड�का  योजनाह�  ६५,००,००० 

६ सशत� ठूला पवूा�धार िवकास काय��म   १,००,००,००० 

७ नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म  १,२५,९४,००० 

८ वातावरणमै�ी �थानीय शासन काय��म  १,००,००,००० 

९ जनसहभािगतामा आधा�रत सौय� सडक बि�  ४०,००,००० 

१० िज�ला िवकास सिमितवाट ��यायोिजत योजना  ७५,००,००० 

११ नगर �तरीय योजना  ७०,००,००० 

१२ कि�टनजे�सी  १४,००,००० 

१३ मम�त स�भार कोष  १७,००,००० 

१४ आ�त�रक �ोत थप पूंजीगत खच�  १२,००,००० 

१५ राज�व बाँडफांड  ६५,००,००० 

१६ लागत सहभािगता ५,००,०००० 

 

ज�मा पँूजीगत (६६%) ११,१३,९४,००० 

 

कूल ज�मा (क+ख) (१००%) १६,८७,५७,५०० 

 



आगामी आिथ�क वष� संचालन ह�न ेयोजना तथा काय��मह� �े�गत �पमा दहेाय अनुसार ह�नेगरी बजेट िविनयोजन ग�रएको छ । 

िस.नं. िवकासको ��े  िविनयोिजत रकम  कैिफयत(कुल पजुीगत वजेटको ) 

१ खानेपानी  ६७ लाख ४० हजार  ६ �ितशत  

२ सरसफाई तथा फोहोरमलैा 
�यव�थापन  

३१ लाख २० हजार  ३ �ितशत  

३ वातावरण संर�ण  १ करोड  ९ �ितशत  

४ सडक  ३ करोड  २७ �ितशत 

५ सामािजक िवकास र सशि�करण  १ करोड ४ लाख  १० �ितशत 

६ सडक वि� �य�थापन  ३१ लाख २० हजार  ३ �ितशत 

७ उपकरण  ख�रद  ३० लाख  ३ �ितशत 

८ पय�टन िवकास  ५६ लाख  ५ �ितशत 

९ भवन िनमा�ण  ९० लाख २० हजार  ८ �ितशत 

१० िबशेस कोष  ३० लाख  ३ �ितशत 

११ अ�य िविवध (ठुला योजनाका 
ग�ु योजना,क�पाउ�ड वाल, 
महो�सव ,�मागत योजना 
,कि�टनजे�सी,समपरुक कोष 
,लागत सहभािगता इ�यादी) 

२ करोड ६२ लाख ६ हजार २ 
सय  

२३ �ितशत 

 

��ततु नीित तथा काय��म र बजेट तजु�मा गन� चरणमा ��य� तथा परो��पमा सहयोग पुया�उनु ह�ने स�पूण� नगरवासीह�मा ध�यवाद िदन चाह�छु । 
यो नीित तथा काय��म र बजटे तजु�माका �पमा हरबखत अम�ूय सझुावका साथ सहयोग िदन ुह�ने नगरि�थत राजनैितक दलका पदािधकारी एवं 

�ितनिध�यूह�को िवकास �ितको एकता, संवेदनशीलता, ��ेगत सचूनाको जानकारी एवं दलह� बीच रहकेो अनकुरणीय सम�वय, सहकाय� र 
सहभािगता हा�ा लािग अ��यत मह�वपणू� उपल�धी ह�न आएककोमा कृत�ता �कट गद� यस काय�मा ��य� सहयोग पयुा�उन ुह�ने वडा नाग�रक 

म�चका स�पणू� पदािधकारी�यहू� लगायत िवषयगत काया�लयह�, नाग�रक समाज, गै.स.स. सामुदायीक तथा िनिज �े�का सघंसं�था, 

एिककृत योजना तजु�मा सिमितमाका सद�य महानभुावह�, �यवसायी, उ�मी, समाजसेवी बिृ�िजवी, संचारकम� लगायत सहकम� कम�चारी 
सािथह� �ित हािद�क ध�यवाद िदन चाह�छु । 
पनु यस प�रषदबाट ��ततु नीित तथा काय��म र बजेटलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� साथ ैथप िवकासका लािग सम�वय र सयं�ू �यास 
गन� सकेमा धिुलखेल नगरको सम� िवकासमा ऊ�च �गित ह�न स�ने भएकोले यसको सफल काया��वयनका लािग स�व� सबै प�ह�बाट सदाझै 
िनर�तर सहयोगको अपे�ा गद�छु । अ��यमा नगरपािलकाको यस समारोहलाइ मह�व िदई यहाँ पा�नहु�ने �मखू अितिथ, िबशेष अितिथ, 
अितिथह� लगायत उपि�थत सबैमा हािद�क आभार �य� गद�छु । 
ध�यवाद । 

 
िवनोद भ�राई 



�मखु एवं काय�कारी अिधकृत 
िमित: २०७३/१०/२९ 


