
बजेट नीति िथा कार्यक्रम 1 

 

धतुिखेि नगरसभाको नवौं अतधवेशनमा नगर प्रमखु  
श्री अशोक कुमार ब्र्ाञु्ज शे्रष्ठिे प्रस्ििु गनुय भएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथयक वर्य २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम िथा बजेट 

तमति २०७८ असार ७ गिे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धतुिखेि नगरपातिका 
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नगर कार्यपातिकाको कार्ायिर् 
धतुिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 

बागमिी प्रदेश, नेपाि 
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धतुिखेि नगरपातिकाको नवौं नगर सभामा नगर प्रमखु श्री अशोक कुमार 
ब्र्ाञ्जु शे्रष्ठिे प्रस्ििु गनुय भएको बजेट नीति िथा कार्यक्रम 

 

राष्ट्रिर् िथा अन्िराष्ट्रिर् सम्बन्ध िर्य : 

1. नगरपातिकािे आफ्नो भौतिक स्ररचना, प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवस्िार, कमयचारी दक्षिाको बतृ्ति ष्ट्रवकासमा 
सहर्ोग पगु्ने उदेश्र्िे ष्ट्रवश्वमा रहेका  ष्ट्रवकतसि रािका ष्ट्रवतभन्न शहरहरुसँग तमत्रवि िथा 
भतगनी सम्बन्ध स्थापना गने तनतििाई तनरन्िरिा ददईने छ।सम्बन्ध पश्चाि दवैु शहरहरुबीच 
तमत्रवि सम्बन्ध स्थाष्ट्रपि भई दवैु देशको तनर्म काननुमा आधाररि रही पारस्पाररक िाभ 
िथा समानिाको तसद्धान्िमा कृष्ट्रर्, व्र्ापार, पर्यटन, संस्कृति, त्तशक्षा, व्र्त्तित्व ष्ट्रवकास, व्र्ापार 
प्रवदयन, पारस्पररक सम्बषृ्ट्रद्ध िगार्िका ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेत्रहरुमा िाभ तिने गरी कार्य अत्ति बढाईने 
छ। 

2. नगरपातिकािे सदस्र्िा प्राप्त गरेका अन्िराष्ट्रिर् सि संगठनहरुमार्य ि नगरपािकाको 
बहकु्षेत्रीर् ष्ट्रवकासका िातग सहर्ोग िथा साझेदारीको प्रवद्धयन, अन्िराष्ट्रिर् अनभुव िथा 
अभ्र्ासहरुको आदान प्रदान गनय िथा कमयचारीहरु िथा जनप्रतितनतधहरुको क्षमिा ष्ट्रवकासका 
िातग आतधकिम प्रर्त्न गररनेछ। 

3. नगरपातिकाको शहरी ष्ट्रवकास िथा सडकको स्िरीर् व्र्वस्थापनका गनय सडक सम्बन्धी 
कार्य गने अन्िराष्ट्रिर् संस्था IRF(International Road Federation) सगँ सदस्र्िा तिने 
सम्बन्धमा आवश्र्क पहि गररने छ।  

4. अन्िराष्ट्रिर् स्िरमा भईरहेका ष्ट्रवकासका गतिष्ट्रवतधिाई प्रत्र्क्ष रुपमा अध्र्र्न िथा अविोकन 
गनय अवसर तमल्ने र उि ष्ट्रवकास गतिष्ट्रवतधहरुिाई धतुिखेिमा अविम्बन गनय प्रवाभकारी 
माध्र्र्मको ष्ट्रवकास हनेु उदेश्र्का साथ अन्िरािीर् संस्था ICLEI(Local Government for 

Sustainability) को सदस्र्िा तिने कार्य अत्तन्िम चरणमा पगुेको हुँदा सो कार्य सम्पन्न गररने 
छ।  

5. नेपाि नगरपातिका संिको संर्ोजन िथा United Cities and local Government Asia Pacific 

(UCLG ASPAC) को सहकार्य एबं वािाबरण िथा जनसंख्र्ा संस्था (एन्र्ो) को प्रातबतधक 
सहकार्यमा नेपािका ५ वटा नगरपातिकामा संचातिि Municipalities Network Advocacy 

on Sanitation in South Asiaपररर्ोजनाको कार्यन्वर्न सन्दभयमा नेपाि नगरपातिका संि र 
धतुिखेि नगरपातिका बीच समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर भई कार्यक्रम सञ्चािन िथा 
कार्ायन्वर्नमा आएकोमा सो कामिाई तनरन्िरिा ददईने छ। 
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6. कृष्ट्रर्, व्र्ापार, पर्यटन, संस्कृति, त्तशक्षा, व्र्त्तित्व ष्ट्रवकास, पारस्पररक सम्बषृ्ट्रद्ध, व्र्वसार्ीक 
क्षमिा अतभवषृ्ट्रद्ध िगार्ि ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेत्रहरुमा सष्ट्रक्रर् िथा प्रभावकारी रुपमा सहर्ोग 
आदानप्रदान िथा सहकार्य अतभवषृ्ट्रद्ध गरी  साझा सम्मषृ्ट्रद्ध िथा ष्ट्रवकास प्रवद्धयनमा सिाउ 
पगु्ने उद्देश्र्िे देशको ष्ट्रवतभन्न भौगोतिक िथा साँस्कृतिक पष्ट्रहचान रहेका स्थानीर् िहहरुसँग 
तमत्रवि सम्वन्ध स्थापना गने कार्यिाई तनरन्िरिा ददईनेछ। 

7. नगरपातिकामा UN बाट जारी भएका दीगो ष्ट्रवकासका सूचकहरुको अवस्था िथा आवश्र्क 
कार्ायन्वर्नका िातग United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (UNESCAP) / ICLEI (Local Governments for Sustainability, South Asia) को 
सहकार्यमा नगरपातिकामा सहस्राव्दी ष्ट्रवकासका ष्ट्रवतभन्न पाँचवटा िक्षहरुमा केत्तन्िि रही 
सञ्चािन भईरहेको Voluntary Local review (VLR) Project िाई तनरन्िरिा ददईने छ।   

 


