
धुिलखेल नगरपािलकाको २९ औ ंनगरप�रषदबाट पा�रत 
आ.ब.२०७४/०७५ को बािष�क बजेट,नीित तथा काय��म 

साव�जिनक�करण 
क) उ�े�यः 

 िवकासका पवूा�धारह�को िव�तार र पह�चँ व�ती�तरस�म विृ� 

गरी िवकासका अवसरह�लाई पया�� उपयोग गन� अव�थाको 

सिुनि�तता गन�। 

 समावेशी र सम�याियक िवकासको अवधारणा माफ� त िविभ�न 

वग�, �े�, िलंग, स��दाय,जात–जातीको �ोत साधनमा पह�चँ 

अिभविृ� गन� । 

 उ�पादनमलूक �े�मा �यवसाियकता र उ�मशीलताको 

िवकास एवं सामािजक प�रचालन माफ� त ग�रवी �यिूनकरणमा िवशेष 

जोड िदने । 

 िवकासको �ि�ले पछािड परेका वडाह�मा �ाथिमकताका 

साथ िवकास काय��मह� परुय्ाई जनताको सामािजक तथा आिथ�क 

�पा�तरणमा सहयोग परुय्ाउने । 

 सरुि�त खानेपानी, सरसफाई र �वा��य स�ब�धी चेतनाको 

�तरो�नती गरी दीघ�कालन ल�य �ा�ीमा टेवा प�ुयाउने । 



 िवकास काय��म तथा आयोजनाह� संचालन गदा� 

सरोकारवालाह� िवच सम�वय गद� जनसहभागीता, पारदश�ता र 

उ�रदािय�व बढाई सशुासनको ��याभिुत िदने । 

 सम�ृ र �ोत स�प�न नगरको �पमा िवकास गन� । 

ख) दीघ�कािलन नीित 

 एक�कृत र दीघ�कािलन िवकासको लािग आविधक 

प�चविष�य योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन� । 

 नगरको भउूपयोग र आवास नीित तजु�मा गरी सम�ुनत शहरको 

�पमा िवकास गन� । 

 आधारभतू र आधिुनक सेवा सिुवधा सरल र सहज�पमा 

नाग�रकह� माझ उपल�ध गराई नाग�रकह�को िव�ास �ा� 

िनकायको �पमा �थािपत गन� । 

 नगरपािलकाको राज� �मता स�ुढ गरी स�म सं�थाको �पमा 

िवकास गन� । 

 कृिषलाई �यवसाियक�करण गरी रोजगारी माफ� त ग�रवी 

�यनूीकरणमा टेवा पयुा�उने । 

 औ�ोिगक पवूा�धार िवकास माफ� त औ�ािगक �े�को �पमा 

िवकास गन� । 



 धािम�क, सां�कृितक र �ाकृितक स�पदाको िवकास गरी 

पय�टक�य नगरीको �पमा िवकास गन� । 

 ल�िगक समानता र सामािजक समावेशीको मा�यमबाट 

सामािजक �याय �थािपत गन� । 

 साव�जिनक स�पि�को संर�ण र �व��न गन� । 

 साव�जिनक पारदिश�ता, उ�रदािय�व र अनशुासन कायम गराई 

नगरवासीह�लाई सुशासनको अनभुिूत िदई राि��य�तरमा पिहचान 

कायम गन� । 

 िश�ा, �वा��य, भाषा, सािह�य र खेलकुदको िवकस गन� । 

 सचूना �िविधको िवकास र िव�तार गरी सेवा �वाहलाई 

छ�रतो तु�याउने ।सरसफाई र वातावरण संर�णमा अ�णी 

नगरपािलकाको �पमा �थािपत गन� । 

िबकास नीित  
क) शहरी पूवा�धार तथा भौितक संरचना िवकास नीित : 

 नगरपािलका �े�िभ�का �यापा�रक �े�, आवासीय �े�, 

नीिज �े�बाट िबकास ग�रएका (�लिटङ्ग) �े�ह�मा भौितक तथा 

सामािजक िबकासका काय��मह� स�चालन गदा� लाभ�ाहीको 

�वािम�व र िज�मेवारी �व��न गन� सािवकको सहभािगता नीितमा 

समसामियक प�रवत�न गरी भ–ूउपयोगको आधारमा �यायोिचत 

लागत सहभािगताको नीित काया��वयनमा �याईनेछ । 



  शहरीकरणलाई  �यवि�थत र सरुि�त गन� उ��ेयले नेपाल 

सरकारले काया��वयनमा �याएको राि��य भवन संिहता २०६० 

(National Building Code) लाई यस नगरपािलकामा   आ.ब. 

२०७४/०७५ मा �भावकारी �पमा काया��वयन ग�रनेछ । साथै यस 

काय�लाई सं�थागत गन� शहरी िबकास शाखा मातहत रहने ग�र 

भकु�प सरु�ा/न�सापास तथा GIS शाखा गठन गरी �यवि�थत 

ग�रनेछ । 

 नगरपािलका िभ�को बाटो, ढल लगायत अ�य पवूा�धारह�, 

साव�जिनक स�पित र घरधरुीह�को िबवरण भएको GIS Software 

Data लाई समयानकुुल अ�ाविधक ग�रनेछ । 

 २ वष�िभ� E building Permission काय�को थालनी 

ग�रनेछ । 

 भ-ूउपयोग योजना अ�तग�त, सडक ब�ी, ढल �यव�थापन तथा 

खानेपानीको आव�यक पवूा�धार सबै �यव�था भएको ठाउँमा मा� 

घर िनमा�णका लािग अनमुित िदईनेछ । 

 ब�ती िवकास, शहरी योजना तथा भवन िनमा�ण स�बि�ध 

आधारभतु माग�दश�न २०७२, शहरी िवकास  म��ालयबाट तयार 

गरेको भवन िनमा�णको लािग नमनुा मापद�डह�लाई काया��वयनमा 

�याईनेछ । 



 आगामी २ वष� िभ�मा नगर यातायात ग�ु योजना, City 

Town Planning तयार गरी सोही अनुसार सडक िनमा�ण काय�लाई 

अगाडी बढाईने छ । 

 योजनाह�मा जनसहभागीता एंव लागत सहभागीताको प� 

�यनू ब�द ैगईरहकेो कटु यथाथ�तालाई मनन गरी योजना छनौट गदा� 

जनसहभागीता बढी ह�ने �े�मा योजना तथा काय��मलाई 

�ाथिमकता िदईने नीित अल�वन ग�रनेछ । 

 २८ िकलो दिेख KU   गेट स�म लगाएतका �थानह�मा सडक 

मापद�ड पनुरावलोकन ग�रनेछ । 

 राज� अिभबिृ�को लािग र शहरी िवकासको लािग पया�य 

मािनएको धिुलखले नगरको ज�गा िवकास आयोजना िवगत १० वष� 

दखेी अलप� अव�थामा रही वा�तिवक �पमै सो आयोजना अगाडी 

बढ्न नसकेको ि�थितमा स�बि�धत सबै प�सँग स�लाह, सम�वय 

र सहकाय� गद� वत�मान अव�थामा �यस आयोजना िभ� रहकेा 

चनुौतीह�को वा�तिवक समाधान गद� ताि�वक �पमा प�रणाम िदन 

सिकने ढंगले सबै िकिसमका सकृयतालाई अगाडी बढाउने ।  

 धिुलखेल नगरपािलका वा सदरमकुाम लाई �ि�गत गरी ध.ुन.पा. 

का�े �े�को भ��याङ्गबाट धलुखेल वडा नं. १ भ�ेडाँडा स�म 

मापद�ड बमोिजम सडक िव�तार गरी कालो प�े िपच गन� र �य�तै 



कु�ालबाट रिवओपी जोिडने बाटोलाई पिन स�ृिढकरण गरी 

कलोप�े िपचको लािग काय� अगाडी बढाउने । 

 धिुलखेल नगर �े� िभ� सडकको दायाँबायाँको िवषयमा मापद�ड 

िभ� परेका ज�गाह�को लगत क�ान गरी एिककृत स�पित कर िलएर 

रािखएको अव�थामा जन�तरमा �यापक अस�तिु� र आलोचनाको 

िवषय भईरहकेोले आगामी िदनमा सडकको ज�गाह�को मापद�डको 

िवषयमा �प� िकटान सिहत सडकमा पन� सबै ज�गाको लगत क�ा 

अिभयान स�प�न गन� 

ख) जल�ोत, वातावरण  तथा सरसफाई िवकास नीित 

 नगरपािलकाले वातावरण मै�ी �थानीय शासनको �ा�प 

२०७० मा उ�लेिखत वातावरण मै�ी काया�लयका सचूकह� 

काया��वयनमा �याएको ह�नेछ । 

 नगरपािलका �े�मा जथाभावी ज�गा �लिटङ गन�काय�लाई पणू� 

�पमा रोिकनेछ । 

 सरकारी, गै�-सरकारी, िनिज �े�ह�को सम�वयमा खलुा 

िदशाम�ु नगर घोषणाको अिभयानलाई िनर�तरता िदईनेछ । 

 धिुलखेल नगरपािलकालाई कालो �लाि�क झोलाम�ु नगर 

बनाउन अिभयानको थालनी ग�रनेछ । यसलाई �भावकारी बनाउन 

सरोकारवालाह�सँगको सम�वय र सहकाय�लाई �यापक बनाई 



�लाि�क �दषुणम�ु नगर बनाउने नीितलाई िबशेष काय��म सिहत 

�भावकारी बनाईनेछ । 

 नगर�े�िभ�का छाडा पश ु चौपाया िनय��ण गन� काय�लाई 

िनर�तरता िदईनेछ ।  

 धिुलखेल अ�पतालमा म�ृय ु भएका लासह�को उिचत 

�यव�थापनका साथै कपाली समाजका लािग समेत समेटर 

मसानघरको �यव�था गन� न.पा.बाट उपय�ु �थानको खोजी ग�रनेछ 

। 

 धिुलखेल नगरपािलका वडा नं.१ र ६ ि�थत धिुलखले बजार 
सँग सािम�यतामा रहकेो �े�मा ��तािवत धिुलखेल रक गाड�न 
िनमा�ण योजनाको लािग सरकार सँग ज�गा �े�फल ३२१–७–०–० 
कबिुलयतीको �पमा िलन आव�यक भएको काननूी �कृया स�प�न 
गन�। 

 धिुलखेल नगरपािलका वडा नं. १०,११,१२ र १३ का का�े 
�े�मा जनताह�को लािग खानेपानीको बहृ�र ढंगले �यव�थापिनय 
काय�को लािग अ�ययन अ�वेषक गरी सो पा�रत �ितवेदनको 
आधारमा पुँजीगत �यव�थापन गन� नेपाल सरकार, धिुलखेल 
नगरपािलका र धिुलखले खानेपानी उपभो�ा सिमित सँगको संय�ु 
सहकाय�मा सो अिभयान स�प�न गन� । 

 सोही �े�को भौगोिलक अवि�थित, उ�पादन, जनसं�या 
आिद सबै िवषयको �थलगत �ितवेदन तगार गरी सो �े�मा िविवध 



िकिसमले िवकास गन� सिकने िवकासका ढाँचाह�को लािग 
�ारि�भक चरणमा बहृत ग�ुयोजना िनमा�ण गन� । 

 फोहरमैला �यव�थापन र फोहरमैला श�ुकलाई प�रमािज�त र 

बै�ािनकरण गद� फोहरमैला श�ुकलाई समयोिचत श�ुक िनधा�रण 

गन� र फोहोर मैलाको उिचत �यव�थापनको लािग धिुलखेल वडा नं. 

१ ि�थत ध.ुन.पा.( बाट ज�गा ख�रद गरी �थािपत भएको �े�मा 

�या�डिफल साईटको �यव�थापन �कृया आर�भ गन� । 

 धिुलखेल नगरको पवू� भागमा रहकेो ठूलोवन �े� लाई सम� 

वन �यव�थापन योजना अ�तगत िज�ला वन काया�लय सँग सम�वय 

र सहकाय� गरी वनको �यव�थापन काय�मा आधिुनिककरण गन� र 

िव�ह�को अनसु�धान टोली िनमा�ण गरी सो वनबाट अिधकतम 

पानीको �ोत बिृ�का लािग आव�यक योजनाको िनमा�ण गरी 

पानीमा आ�त�रक  आ�मिनभ�रता बढाउने साथै ध.ुन.पा. को राज� 

अिभबिृ�को लािग सो वन�े�लाई �कृितक मनोर�जन पय�टक 

�थलको �पमा िवकास गन� बहृत ग�ुयोजना िनमा�ण गन� । 

 धिुलखेल नगरपािलका वातावरणीय �पमै ह�रयालीकरण, 
सफा र स�ुदर शहरको �पमा िवकास गन� �ख िव�वा तथा फुल रो�ने 
अिभयानलाई योजना अन�ुप ित�ता िदने । 

 धुिलखेल खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितले 

स�चालनमा �याएका �े�ह�मा खानेपानी आपिूत� �यव�था 
सिमितले नै गन� र अ�य �े�ह�मा  का�े उप�यका एक�कृत 



खानेपानी आयोजनाबाट �यव�थापन नभएस�मको लािग 
धिुलखेल खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितले नै 
खानेपानीको तथा महुानह�को संर�ण तथा आपिूत�को �यव�थापन 
गराईनेछ ।  

 �यवशाियक �पमै कृिष �े�मा काय�रत यहाँका िकसानह�को लािग 
�े� तथा भौगोिलक अवि�थित अनसुार िसंचाई सिुवधा र योजनाह� 
अगाडी बढाउने। 

 धिुलखेल नगरपािलका �े� िभ�का स�पणू� साव�जिनक ज�गाह�को 
�थलगत �पमा गई पिहचान गन� र �यसको अिभलेिखकरण गद� 
�य�तो ज�गाह�को उपयोिगताको लािग उपय�ुतको आधारमा 
भौितक िवकास िनमा�णका योजनाह� सिहत कामह� अगाडी 
बढाउने। 

ग) आिथ�क �शासन तथा राज� प�रचालन नीित 
थप भएका वडाह�मा एक�कृत स�पि� कर लगायतका अ�य 
करह� लगाईनेछ । 

 �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ र िनयमावली २०५६ 
बमोिजम नगरपािलकाले उठाउद ै आएको �यबसायकर संकलन 
काय�मा साव�जिनक नीिज साझेदारी अवधारणा अनसुार 
नगरपािलका र धिुलखले उ�ोग बािण�य संघ बीचको साझेदारीलाई 
समयसापे��पमा प�रमाज�न ग�र थप �भावकारी बनाईनेछ । 

 लेखा परी�णबाट औ�ंयाईएका सुझावह�लाई आगामी 
िदनह�मा काय��वयन गद� ब�यौता बे�ज ु एवं पे�क� फ�यौट गन� 
काय�लाई �भावकारी �पमा स�चालन ग�रनेछ । 



 िबि�य �यब�थापनसँग स�बि�धत योजना तजु�मा, काया��वयन 
तथा अनगुमन म�ूयांकन स�बि�ध स�पणू� सचूना तथा त�यांकलाई 
नगरपािलका सचूना �णाली (Municipality Information 
System) मा आब� ग�र �भावकारी बनाईनेछ । 

 धिुलखेल नगरपािलकाको आय�ययलाई च�ुत द�ु�त बनाउन 
�ोदभावी लेखा �ोदभावी लेखा �णाली (Accrual Accounting 
System) लाग ुगन� आव�यक �कृया बढाईने छ । 

 अरिनको राि��य राजमाग� र िव.पी. राि��य राजमाग�सँग 
अवि�थत यो धिुलखले नगरपािलकालाई दवुै भेगमा जाने यातायात 
साधनह�को लािग एउटा बहृत बसपाक�  िनमा�ण योजना सिहत 
अगाडी बढ्ने र �यसबाट धिुलखले नगरपािलकाको आ�त�रक 
राज� आय बिृ� अिधकतम रहने बजारको घिनभतू िवकास ह�ने 
भएकोले बसपाक�  स�ब�धी ग�ुयोजना िनमा�णको लािग आव�यक 
काय� �कृया अगाडी बढाउने । 

 धिुलखेल वडा नं. ४ ि�थत िनमा�णिधन भवन योजना र उ��ेय 
अन�ुप �योग नभईरहकेो अव�थामा सो भवनमा एिककृत बजार 
योजना बनाई सो अन�ुप भवन िनमा�ण स�प�न गरी ध.ुन.पा.को राज� 
बिृ�को लािग काय� �ार�भ गन�। 

घ) पय�टन तथा सँ�कृित स�ब�धी नीित  
 धिुलखेल नगर �े�को मटुु मािनने धिुलखले सर�वती  बजार सँग 

रहकेो पोखरी �थल �े�लाई रमिनणय पाक� को �पमा िवकास गन� 
िडजाईन ईि�मेत सिहत सबै भौितक िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण गरी 
पय�टिकय �पमा के���थलको �पमा िवकास गन� । 



 सो सर�वती बजारबाट नै िव.पी. राजमाग� सँग जोिडने स�ने बाटोको 
मखुमै र सो बाटो सँगका मापद�डका िविवध िवषयह� िववादा�पद 
रहकेोले सबै सम�याह�को छलफल, सहमती र सहकाय�मा िनदान 
गद� िव.पी. राजमाग�बाट िसधै सो परुानो बजारस�म आवतजावत गन� 
स�नेगरी कलोप�े बाटाको िनमा�ण गन� । 

 परुाना मठमि�दर, लोक सँ�कृित, धािम�क पव� आिदको स�पणू� �पमा 
संर�ण र स�धन गरी सो को थप िवकास गन� �य�निशल ह�दँ ै
धलुखले �े� िभ�को �य�तै सबै िवषयलाई समेटी िचनारी पिु�तका 
िनमा�ण गन� र सो पिु�तका �चारा�मक र पय�टिनय िवकासमा सघाउ 
प¥ुयाउने उ��ेय अन�ुप यथोिचत �थानमा िवतरण गन� । 

 कला, स�कृित संर�णका लािग �थानीय चाडपव�, जा�ा, पजूा ज�ता 
काय�ह�लाई िनर�तर सं�चालन गन� सहायता िदईनेछ ।  

 नगरपािलकाले पय�टन म��ालय सगँ सम�वय गरी नगरको कि�तमा 
एक वि�तमा Homestay काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 ध.ुन.पा. िभ�का परुाताि�वक साँ�कृितक तथा ऐितहाँिसक मह�वका 
स�पदाह� तथा मौिलक कला, सँ�कृित, जा�ा पव�ह�लाई संर�ण 
गन� र सङ्�ाहालय �थापना र �यव�थापनको काम अगािड बढाईनेछ 
। 

 धिुलखेल नगर �े�को डा नं. २ र ३ ि�थत ह�रिस�ी म�दीर र 
नाराय�थान म�दीर रहकेो सो�ख�ेुपाटी समेत भएको �थानलाई 
पय�टिनय �थलका �े�को �पमा िनमा�ण गन� आव�यक योजना र सो 
अन�ुपको काय� �ार�भ गन� । 



 टुिडखेल मनोर�जनपाक� लाई उ�ानको �पमा िवकास गद� र सो 
अन�ुप वहृत िडजाईन ईि�मेट समेत गरी िवकास सिमितको 
अवधारणाबाट सो टुिडखेल मनोर�जनपाक� को िवकास गन� ।  

 नेपाली सेनाबाट �योगमा �याईरहकेो बाँिक टुिडखेलको भागलाई 
नेपाली सेनाको लािग वैकि�पक ज�गा �े�को ह�ता�तरण गरी सो 
परैु �े�लाई उ�ानको �पमा िवकास गन� । 

ङ) सुशासन �व��न एवं संगठन िवकास नीित 
 नगरपािलकाको संगठन संरचना �याद ै परुानो, का�े च�डे�रीलाई 

नगरपािलकामा समायोजन, सबै वडाको काम नगरपािलका 
काया�लयबाट सं�चालन गदा� आम नगरवासीको सेवा �वाहमा 
किठनाई महससु भएको ह�दँा संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयबाट अनमुित िलई संगठन संरचना समयसापे� बनाईने छ । 

 संय�ु वडा काया�लयह� नभएको ह�दँा १०, ११, १२ वडाको लािग 
संय�ु काया�लय का�े भ��याङ, १ र १३ वडाको लािग पायक 
भ�ेडाँडा, ८ र ९ वडाका लािग पायक �थान �ीख�डपरु, ६ र ७ 
वडाका लािग पायक �थान बाँसघारी र बाँक� वडाह�का लािग 
नगरपािलकाबाटै सेवा �वाह ग�रनेछ । 

 नयाँ संगठन संरचना �वीकृत भएपिछ हाल काय�रत कम�चारीलाई 
�वीकृत पदमा �वत: समायोजन ग�रनेछ । नयाँ दरब�दी �वीकृत 
भएमा हाल काय�रत �थायी कम�चारीको अवकाश नभएस�म 
�यव�थापन गरी नयाँ संगठन संरचना बमोिजम कम�चारी �यव�थापन 
ग�रनेछ । 

 �ेणी िबहीन र मिुखया भ�दा मिुनका दरब�दीमा रही अवकाश भई 
�र� रहने दरब�दी �वत: खारेज ग�रनेछ । 



 नाग�रक बडाप�को मा�यमबाट सबै तह तथा वग�को पह�चँमा प�ुने 
खालका काय��मह� काया��वयनमा �याईनेछ । 

 पारदिश�ता एवं सुशासनका लािग नगरपािलकासँग स�बि�धत 
सचुनाह�लाई िब�तुीय तथा छापा स�चार मा�यमबाट 
साब�जिनक�करण गन� काय��मलाई �भावकारी बनाई िनर�तरता 
िदईनेछ । 

  फोहोमैला �यब�थापन, ढल �शोधन के�� रेखदखे,काया�लय 
सरु�ा, सरसफाई, बगैचा हरेचाह, सवारी चालक, फायर�यान, 
िवधतुीय उपकरण मम�त ज�ता सेवा करारमा िलने काय�लाई 
िनर�तरता िदईनेछ । 

 आगामी आ.ब.२०७४/०७५ मा नगरपािलकाले संचालन गन� 
काय��मह�मा ते�ो चौमािसकको अ�तमा पेि�क िदने �णालीलाई 
िन��साितह गन� र काय� स�प�नताको आधारमा भ�ुानी उपल�ध 
गराई पेि�क वे�ज ुघटाउने तथा हाल स�म रहकेो पेि�क फ�य�ट गन� 
काय� लाई िवशेष जोड िदईनेछ । 

 सशुासन �व��न तथा सं�थागत िबकाससँग स�बि�धत योजना 
तजु�मा, काया��वयन तथा अनगुमन म�ूयांकन स�बि�ध स�पणू� 
त�याङ्क नगरपािलका सचूना �णाली (Municipal 
Information System) मा आब� गरी अ�ाबिधक ग�रनेछ । 

 पारदश�ता एवं सशुासनका लािग नगरपािलकाको आ�दानी एवं 
खच�लाई साव�जिनक�करण गन� काय�लाई िनर�तरता िदनकुा साथै 
िबकास िनमा�ण काय�मा पारदश�ता कायम गन� योजना �थलमा नै 
साव�जिनक सनुवुाई  र सामािजक परी�ण गन� काय�लाई िनर�तरता 
िदईनेछ । 



 धिुलखेल नगरपािलकाबाट िदइने सबै सेवाह�लाई स�ुढ र स�म 
बनाउन आव�यक सबै उपायह�लाई अवल�वन गद� य�पी 
धिुलखेल नगरपािलकाको सेवा �वाह �े�लाई आलोचना�मक र 
सजग बनाउन गनुासो उजरुी र सझुाव पेटीकाको �यव�थाप �याई जन 
उ�रदािय बनाउने। 

च) िश�ा तथा �वा��य नीित 
 धिुलखेल नगरपािलका�ारा �यव�था ग�रएका सामदुाियक 

िवधालयह�को िवधाथ� सङ्�या, �े�,र िवधालय दरुीलाई आधार 
बनाई �ािविधक िवशेष� सिहतको काय�दल गठन गरी सो 
िवधालयह�को अनगुमन िनरी�ण �ितवेदनको आधारमा िवधालय 
समािहत (मज�) को �यव�थालाई अगािड बढाईने छ । 

 गरीब तथा दिलत िव�ाथ�, बालबािलका ह�लाई छा�विृ�, 
क��यटूर तािलम तथा पोशाक एवं शैि�क सामा�ी उपल�ध गराइने 
छ । 

 पाठेघर स�ब�धी रोकथाम तथा जनचेतना काय��म, �जनन ्�वा��य 
स�ब�धी जनचेतना, िभटािमन ए, पोिलयो थोपा ज�ता काय��मह� 
स�चालनमा िनर�तरता िदईने छ । 

 �वा��य र सरसफाई स�बि�ध जनचेतना अिभबिृ� गरी 
HIV/AIDS, लागपुदाथ� तथा द�ुयसनी िनय��ण र ितनको 
हरेचाहको लािग िविभ�न �वा��य सं�थाह�को सहयोग, सम�वय र 
साझेदारी गन� नीित अवल�वन ग�रने ।  

 सामदुाियक िव�ालयह�को िश�ाको �तर िवकास गन� आव�यिकय 
ढङ्गले उिचत तवरमा धिुलखले नगरपािलकाबाट नै आव�यक 



िश�कको �यव�था गन� ध.ुन.पा. बाट िश�ा िवकास कोषको िनमा�ण 
गरी काय�िविध अनुसार सो अनसुारको कामकाय�� िव�तार गन� । 

 काठमा�ड� िव� िव�ालय, धिुलखले अ�पताल सँग िवगत २०६४ 
साल दखेी �ार�भ भएको बाता�को �कृयाबाट �थािनय �तरमा 
िव�ाथ�ह�को अ�यनाथ� आरि�त कोटा एवं िश�ा िवकास कोषको 
लािग पहल भइरहकेो वाता� �कृयालाई औपचा�रक �प िदई स�प�न 
गन� ।  

 धिुलखेल अ�पताल �वेश�ार वा बाटोको दायाँबायामा रेिलङ्ग 
नभएकोले आमजनमानस बाटोको िवचबाट आवत जावत गन� र 
ए�बलेु�स तथा आकि�मक अ�याव�यक सेवका लािग गिुडने 
यातायात साधनह�बाट भिव�यमा कुनै पिन आ�ा�त दघु�टना ह�ने 
स�भावना रहकेोले बाटोको दायाँ बायाँ रेिलङ्ग योजना सिहत बि� 
र ह�रयालीकरणको योजना सिहत िनमा�ण काय� स�प�न गन� र सवारी 
साधनको बढ्दो चापलाई �ि�गन गरी धिुलखेल अ�पतालको लािग 
सवारी साधन िवसाई रा�ने पाक� को �यव�थापन गन� । 

 धिुलखेल अ�पताल �ेि�य अ�पतालको �पमा िवकास ह�द ै
नेपालको पवू� �े� वा आमजनताको लािग �वा��यको �े�मा 
आशाको के�� बिनरहकेो र यसको सेवा सिुवधा पिन �मस िव�तार 
भै रहकेो अव�थामा बािहरी �े�बाट आई उपचारको �ममा यही 
अ�पतालमा नै िनधन ह�ने भएकाले सम� आम जनताको सेवा 
सिुवधाको लािग एउटा बैकि�पक सवदाह�थल र िक�रया प�ुी रहने 
भौितक सिुवधा सिहतको योजना काय� अगाडी बढाउने । 

छ) मिहला, बालबािलका, जे� नाग�रक, आिदवासी जनजाित 
दिलत, मुि�लम र अपाङ्ग िवकास नीित 



  नगर�े�िभ� वसोवास गन� जे� नाग�रक, आिदवासी जनजाित, 
दिलत मिु�लम र अपाङ्ग समदुायको समानपुाितक िवकासका 
लािग भौितक पवूा�धार िनमा�ण, �मता िवकास, सीपमलुक तािलम 
ज�ता काय��म माफ� त सहयोग ग�रनेछ । 

 धिुलखेल नगरपािलकािभ� आगामी वष�िभ� Gender Focal 
Desk �थापना गरी Gender Focal Person समेत तोिकनेछ । 

 बाल�मका सवालह�लाई मलु �वािहकरणका साथै धिुलखले 
नगरपािलकामा िनकृ� �कारको बाल�म िनवारण काय��मलाई 
�भावकारी काय��वयन ग�रनेछ ।  

 आगामी १ वष�िभ� धिुलखेल नगरपािलकालाई बाल मै�ी �थानीय 
िनकाय अ�तग�त  बाल मै�ी नगर घोषणा गन� नीित िलईनेछ । 

 लैङ्िगक िवकासका लािग समानपुाितक �यवहार लैङ्िगक बजेट र 
सशि�करण ग�रने नीित अवल�बन ग�रनेछ । 

ज) साव�जिनक िनजी साझेदारी स�ब�धी 
 साव�जिनक नीिज साझेदारी (Public Private PartnershipPPP) 

अवधारणा अ�तग�त स�चालनमा रहकेा साझेदारी आयोजनाह� 
म�ये कम �भावकारी िस� भएका आयोजनाह�का स�ब�धमा 
बैकि�पक �यब�था गन� र सफल आयोजनाह� �भावकारीताको 
आधारमा िनर�तरता िदईनेछ । 

 नगरपािलकाको आय�ोत बिृ� ह�नेगरी साव�जिनक नीिज साझेदारी 
अवधारणा माफ� त स�चािलत साव�जिनक शौचालय, पाक� , पोखरी, 
पािक� ङ्ग, फोहरमैला �यव�थापन, सडकब�ी �यव�थापन, बजार 
�यव�थापन साथै �यवि�थत एिककृत मास ु पसल तथा बध�थल 
BOOT अथा�त पवुा�धार िनमा�ण, संचालन तथा ह�ता�तरण 



स�बि�ध काननुको अिधनमा रही �यव�थापन नीिज �े��ारा 
गराईनेछ ।  

 धिुलखेल नगरपािलका वडा नं. १३ ि�थत दवेी�थानमा िनमा�णािधन 
तर भकू�पले �ेित ��त भईरहकेो �य ूटावरको पनुः िनमा�ण �ार�भ 
गन� आव�यक स�पणू� ग�ुयोजना, िडजाईन ईि�मेटको काय� स�पणू� 
�पमा स�प�न गरी ९एएए० मा जान स�पणू� सरोकार प�सँग सहकाय� 
गरी अगाढी बढ्ने र सो �ममा ध.ुन.पा. वडा नं. १० र  का�े �े�को 
पय�टिकय �यापार िवकासको लािग ढुङ्गाको िसढी िनमा�ण गन� । 

झ) सामािजक प�रचालन स�ब�धी 

 वडा नाग�रक म�च, नाग�रक सचेतना के�� तथा टोलसधुार 
सिमितका पदािधकारीह�को �मता िवकास, तािलम तथा 
�भावकारी स�चालन ग�रनेछ  । 

 नगरपािलकाका सबै वडाह�मा सामािजक प�रचालन काय��म 
�मशः लाग ु गरी सामािजक सचेतना अिभबिृ� गद� जनताको 
सहभािगता अिभविृ� ग�रनेछ ।  

ञ) सूचनास�चार तथा �िविध िवकास स�ब�धी 
 नगरपािलकाका काय��मह� तथा िविभ�न सचूनाह� िवधतुीय 

मा�यमबाट िछटो छ�रतो तवरले �सा�रत ग�रनेछ 
 नगरपािलकाका िविभ�न सेवाह�लाई िव�तारै e-Governance 

अवधारणा अन�ुप अगािड बढाईनेछ । 
 नगरपािलकाको वेभसाईट तथा सामािजक स�चालह�का साथै 

Audio Notice Board, अनलाईन गनुासोज�ता काय�ह�लाई 
�भावकारी �पले अगािड बढाईनेछ । 



 नगरका म�ुय चोक तथा संवेदनशील �थलह�मा CCTV जडान 
ग�रनेछ । 

 
अ�य नीितह� 

 यस नगरपािलकाले �वदशेी तथा िवदशेी नगरपािलकाह�संग 
भिगनी स�ब�ध िव�तार गरी आपसी सहयोग बढाउने नीित िलनेछ  । 
�यसै अन�ुप हाल दि�ण को�रयाको उि�जन शहरसँग भिगनी 
स�ब�ध कायम गन� काय�को अि�तम चरणमा पगेुको यहाँह� सम� 
जानकारी पिन गराउँदछु । 

 नगरपािलकाले शहरी िवकास म��ालयसगँ सम�वय गरी 
Land Pooling काय��म संचालन ग�रनेछ। हाल िविभ�न 
कारणबाट स�चालनमा नरहकेो ध.ुन.पा-७ ि�थत Land Pooling 
काय��मलाई यस आ.व. बाट नै �कृया अगािड बढाई आगामी १ 
वष�िभ� शहरी पवुा�धारको िवकास गरी  ज�गा नगरवासीलाई नै िफता� 
ग�रनेछ । 

 िवपद �यव�थापन गन� साव�जिनक तथा सरकारी ज�गाह� 
संर�म गरी खलुा �े� कायमा गरी सो को जानकारी म��ालयह�मा 
पठाईनेछ । 

 � ६० लाख भ�दा मािथको सवै �कारको ठे�कामा ई–
सविमसन लाग ूग�रनेछ। 

 पणू� अश�/असाहय व�ृ व�ृाह�लाई घर मै गएर भ�ा िवतरण 
ग�रनेछ। 



 नगरपािलकालाई ��ाचारमा श�ुय सहनिशल नगरपािलकाको 
�पमा घोषणा ग�रने छ। 

 नगरपािलकाको सि�यतामा वडाह�मा शहरी �वा��य 
ि�लिनक संचालन ग�रने छ । 

 नगरपािलकाले हरेक वष� आफनो �े�मा रहकेो स�पणू� 
साव�जिनक जिमन तथा स�पितको लगत तयार गरी सोको जानकारी 
म��ालयमा पठाउने । 

 नगरपािलकाबाट सहयोग पाउने सामदुाियक िव�ालयह�मा 
पानी सिहतको छा�/छा�ा का लािग अलग–अलग शौचालय 
िनमा�णमा जोड िदईनेछ । 

 नगर�े�मा घर िनमाण�मा संल�न डकम� िम�ी आिदलाई 
तािलम �दान गरी भवन संिहता स�बि�ध तािलम �ा� जनशि�बाट 
भवन बनाउने �यव�था ग�रने छ । 

 नगरपािलकाले कि�तमा २५ जना �यि�लाई Cost 
Effective Housing िनमा�ण स�बि�ध १० िदने तािलम �दान गरी 
Certified गरेको डकम�ह�बाट य�ता �कारका घरह� िनमा�णका 
लािग �ो�साहन ग�रनेछ । 

 नगरपािलकाले फोहरमैला �यव�थापन गन� वष�को कुनै 
मिहनाको कुनै ह�ालाई सरसफाई स�ाह घोषण गरी काय��म 
स�चालन ग�रनेछ । 

 City Civil Code िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याईनेछ । 



 नगर�े�िभ� एक व�त ुएक नगर काय��म संचालनमा �याई 
�थािनय आिथ�क िवकास विृ� ग�रनेछ  । 

 नगर�े�मा सडकह� िव�तार ह�नकुो साथै मेि�क िस�टम 
काया��वयनमा �याईनेछ । 

 
१. नगरपािलका बोड� वैठकबाट िसफारीश भई आएको आ.व. 

२०७४/०७५ का लािग राज�का दररेटह� �वीकृत गरी पा�रत गन� 
िनण�य ग�रयो  । 

२. नगरपािलका बोड� वैठकबाट िसफारीश भई आएको आ.व. 
२०७४/०७५ का लािग बजेट तथा काय��म पारीत गन� िनण�य ग�रयो  । 

३. धिुलखेल नगरपािलका बोड� बैठकबाट भएका स�पणू� िनण�यह� 
अनमुोदन ग�रयो । 

४. यस धिुलखले नगरपािलकाको आ.व. २०७४/०७५ को बोड�बाट 
िसफारीश भै आएको ७४ जनाज�मा कम�चारी-दरब�दी संरचना �वीकृत 
ग�रयो ।साथै �थाई पदपिूत� नभएस�मको लािग काय� स�पादनमा बाधा 
नह�ने ग�र सेवा करारमा �यव�था गन� समेत िनण�य ग�रयो | 

 

िस.नं. �ेणी /तह पद 
�वीकृत 
दरब�दी 

पदपूित� 
�र� 

सं�या 
कैिफयत 

१ रा.प.ततृीय काय�कारी अिधकृत १ १ ०   

२ 
अिधकृत �तर 

सात� 
िसिभल ईि�जिनयर १ १ ०   

३ 
अिधकृत�तर 

छैठौ 
िसिभल ईि�जिनयर १ १ ०   

लेखा अिधकृत २ २ ०   



�शासिकय 
अिधकृत १ ० १   

राज�व अिधकृत १ ० १   
काय��म/सामािजक 
िवकास अिधकृत १ ० १   

वातावरण 
ईि�जिनयर १ ० १   

शहरी शासन िब� १ ० १   
आ�त�रक लेखा 

प�र�क १ ० १   

४ 
सहायक �तर 

पाँचौ 

ना.स.ु १२ ३ ९   
सव ईि�जिनयर 

(िसिभल) ३ २ १   
लेखापाल २ १ १   

नगर िन�र�क १ ० १   

५ 
सहायक �तर 

च�थो 

ख�रदार ३ २ १   
अिमन २ ० २   

�रसे�सिन� १ १ ०   
�वा��यसहायक १ १ ०   
क�पटुर अपरेटर ९ ० ९   

अ.सव. ईि�जिनयर १ ० १   
सहायक नगर 

िन�र�क १ ० १   
ईलेि��िसयन १ ० १   
िबजलुी िम�ी २ २ ०   

६ 
सहायक�तर 

ततृीय 
काया�लय सहायक 

१ १ ०   



७ 
सहायक �तर 

�थम 

हलकुा सवारी 
चालक २ २ ०   

भारी सवारी चालक २ ० २   
फायर �यान ४ ० ४   
नगर �हरी ४ ० ४   

काया�लय सहयोगी ११ १० १   
ज�मा ७४ ३० ४४   

 
 
 
 
 

५. यस धिुलखले नगरपािलकाको आ.व २०७४/०७५ का लािग 
साँगठिनक संरचना �व�प दहेाय बमोिजम �वीकृत गरी पा�रत गन� 
िनण�य ग�रयो । 

 
 
 
 
 
 
 



 
६. धिुलखेल नगरपािलकाको सेवा सिुवधालाई अझ बढी �भावकारी 
�पले स�चालन गन� सेवा सिुवधालाई अझ च�ुत द�ु�त रा�न दहेाय 
अनसुारका िविनयम, िनद�िशका, काय�िबिधह� �वीकृत ग�रयो । 

 नगरपािलका कम�चारी आचारसंिहता 

 न.पा. संगठन िवकास 

 गरीिब �यनूीकरण काय��म काय�िवधी 

 समावेशी ल�िगक समता तथा लि�त वग� उ�थान काय�िवधी 

 चाडवाड तथा जा�ा पव� �यव�थाप काय�िवधी 

 �कोप �यव�थपान काय�िवधी 



 खलेकुद िवकास काय�िवधी 

 धरौटी �यव�थापन काय�िवधी 

 कम�चारी क�याण कोष काय�िवधी 

 �कोप �यव�थापन काय�िवधी 

 पय�टन िवकास काय��म काय�िवधी 

 वन संर�ण काय�िवधी 

 धरौटी �यव�थापन काय�िवधी 

 मम�त स�भार काय�िवधी 
७. उपभो�ा सिमित माफ� त स�चालन ग�रने योजनह�को लािग ठोस 

संरचना िनमा�णमा १०% र �ाभेल तथा माटोको काय�का लािग कुल 
लागतको २०% ले ह�ने जनसहभािगता गन� नीित अिनवाय� �पले लाग ु
गन� िनण�य ग�रयो । �ािविधक सहयोग िसफारीश ह�न आएमा सहयोग 
गन� । 

८. नगरपािलकाको आ�त�रक आय राज� (ज�तैः पािक� ङ्ग, एिककृत 
स�पि� कर,शौचालय �यव�थापन आिद ) पिहचान गन� काय�को लािग 
आय ��ेपण तथा पिहचान गरी काया��वयन गन� िनण�य ग�रयो । 

९. िज�मेवारीअनसुार काया�लयको काम काय�वाहीलाई िछटो  छ�रतो र 
�यवि�थत गरी जनमखुी सेवा िदने उ��ेयले कामको चाप र �कृित 
अनसुार को ��येक शाखाको कारवाहीलाई च�ुत तथा िमत�ययी 
काया�लयको समय सापे� संगठन िवकास अ�ययन �ितवेदन तयार गरी 
लाग ुगन� िनण�य ग�रयो। 



१०. नगरपािलकाले स�पादन गरेको िविवध िवकास गितिविधह� नाग�रक 
सम� जानकारी गराउन �ैमािसक बुलेिटन, पिु�तकाह� नगर सचूना 
तथा अिभलेख के��बाट िनयिमत �काशन गन� िनण�य ग�रयो। 

११. नगरपािलकामा गत प�रषददिेख हालस�म स�चालन भएका 
योजनाह�को अनगुमन तथा म�ूयांकन स�ब�धी �ितवेदनलाई छलफल 
गरी �ितवेदनले औ�याएको िवषयमा आव�यक िकनारा लगाउन 
नगरपािलकालाई िनद�शन िदने िनण�य ग�रयो । 

१२. सहभािगतामलूक प�ितमा व�तीह�दँ ै वडानाग�रक म�चबाट 
�ाथिमकतामा प�र एक�कृत योजना तजु�मा सिमितमा पेश भएका तर 
�ोतको अभावले गदा� वािष�क नगर िवकास योजनामा समावेश ह�न 
नसकेका दहेायका योजनाह� �ाथिमकताका आधारमा दहेायका 
िनकायमा माग गन� िनण�य ग�रयो। 

१३. �शासिनक खच�को सीमामा रही आ�त�रक �ोतबाट दािय�व �यहोन� 
गरी नगरपािलका काया�लयका लािग ��ताव गरेको कम�चारीको 
पा�र�िमक िववरण र सिुवधा �वीकृत ग�रयो । 

१४. नगरपािलका काया�लयबाट तयार पारी प�रषदक्ो बैठकमा पेश ग�रएको 
नगरपािलकाको �वािम�वमा रहकेा खच� नभएर जाने चल अचल 
संपि� र घर ज�गा लगायतका अचल संपि�को िववरणलाई अिभलेख 
ग�रयो र यी चल–अचल संपि�लाई संर�ण गन� नगरपािलकालाई 
िनद�शन �दान ग�रयो । 

१५. �थानीय �वाय� शासन िनयमावलीको िनयम २१५ (६) बमोिजम 

नगरपािलका पदपिूत� सिमितका अ�य� �ी चिुनयालाल �े� �यलेू 



प�रषदको वैठकमा पेश गरेको वािष�क �ितवेदन उपर छलफल गरी 

यसलाई अिभलेखीकरण ग�रयो ।  

१६. नगरपािलका बाल मै�ी �थानीय शासन (Child Friendly Local 

Governance-CFLG) अवल�बन आ.व. २०७४/०७५ साल 

िभ�मा बालमै�ी नगरपािलका घोषणा गन� िनण�य ग�रयो । 

१७. यस नगरपािलकालाई २०७५/०७६ सालस�म खलुा िदशाम�ु 

नगरपािलका घोषणा गन� िनण�य ग�रयो । 

१८. नगरपािलकामा पबूा�धार िवकास योजना स�चालन गदा� िदगो, 

गणु�तरीय र वातावरणीय मै�ी प�मा जोड िदने िनण�य ग�रयो । 

१९. नगपािलका �े�िभ� फोहोरमैला �यव�थापनका लािग दहेाय बमोिजम 

काय� तथा काय��म �वीकृत ग�रयो । 
 

 फोहोरमैलालाई जैिवक र अजैिवक �ोतमै वग�करण गन� 

काय��म स�चालन। 

 खरे गईरहकेो �लाि�कज�य पदाथ�ह�लाई पनु �योग गरी 

ह�तकला साम�ी बनाउने काय� । 

 क�पो� िबन िवतरण काय��म स�चालन । 

 फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धी जनचेतना काय��म तथा 

सचेतना अिभयान । 

२०. नगपािलका �े�िभ� जन�वा��य �व��नका लािग दहेाय बमोिजम 
काय��म �वीकृत ग�रयो । 



 मिहला �वा��य संयमसेिवकाह�लाई �मता िवकास तािलम । 

 खलुा िदसा म�ु �े� काय��म सँचालन । 

 बजार अनगुमनको िनर�तरता । 

 �वा��य चौक�ह�को �तरो�नित । 

 यौन तथा �जनन ्�वा��य तािलम । 

 �वा��य उपकरण िवतरण । 

 भ�ूयाहा कुकुर िनय��ण र �यव�थापन । 

२१. नगरपािलका िवकास योजना स�चालन तथा �यव�थापन ल�िगक तथा 
सामािजक समावेशी समदुाय लाभाि�वत ह�ने गरी संचालन गन� िनण�य 
ग�रयो । 

२२. नगरपािलकाको काम कारवाहीलाई �यवि�थत बनाउन 
नगरपािलकाको बैठकबाट पा�रत गरी �वीकृतको लािग प�रषदको 
वैठकमा पेश ग�रएका िनद�िशकाह�लाई आजैका िमितदिेख लाग ुगन� 
गरी �वीकृत ग�रयो । 

२३. ��येक आयोजनाकोस�बि�धत काया��वयनकता�ले आयोजना�थलमा 

नै साव�जिनक परी�ण गरेपिछ मा� अि�तम िक�ता भ�ुानी िदन तथा 

सामािजक परी�ण र साव�जिनक सनुवुाई काय��म स�चालनका लािग 

�थानीय यो�य �यि�/सं�था छनौट गरी काय��म स�चालन गन� 

नगरपािलकालाई िनद�शन िदने िनण�य ग�रयो । 

२४. नगरपािलकाको िमित २०७३/९/२४ गते,दता� नं ५८२५,फम� नं ३६०९ 
“ख”,पे.�.प.नं २१८६ “ख”,सद�यता नं ६२०५ “ख”,�यान नं 



३०११०८०२५ को पनौती न.पा ६,का�े ि�थत �ीकुमार सवुाल ए�ड 
ऐसोिसटसवाट �ा� अि�तम लेखा परी�ण �ितवेदन उपर छलफल 
ग�रयो र �ितवेदनमा औ�ंयाईएका पे�क� तथा बे�जु अिबल�ब 
फ�य�ट कारवाही अगािड बढाउन नगरपािलकालाई िनद�शन िदने 
िनण�य ग�रयो । 

२५. नगरपािलकाकालािगदहेायकोआ�त�रक�मतािवकासतािलमतथागो
ि�संचालनकोखच�मापद�ड(Expenditure Norms for Internal 
Training) �वीकृत ग�रयो । 

 
� .सं  खच� �े� इकाइ दर � सीमा 

१ 

�ोत �यि�को 
पा�र�िमक 
काया�लय 
बािहरबाट �ोत 
�यि� 

�ित �यि� 
�ित डेढ घंटा १००० 

�ोत सामा�ी � 
२०० सिहत 

२ 

�ोत �यि�को 
पा�र�िमक 
काया�लय िभ� 
�ोत �यि� 

�ित �यि� 
�ित डेढ घंटा ५०० 

�ोत सामा�ी � 
२०० सिहत 



३ 

सहजकता� 
पा�र�िमक �ित 
सेसन �ित सेसन ७०० 

एक काय��ममा 
एक जनामा� 

४ खाजा खच� 
�ित �यि� 
�ित िदन १५० 

िदनको एक 
पटक 

५ खाना खच� 
�ित �यि� 
�ित िदन २०० 

िदनको एक 
पटक 

६ िचया खच� �ित �यि� ५० 
िदनको दईु 
पटकस�म 

७ सहभागी �टेसनरी 
�ित�यि� 
�ित तािलम १५० 

डटपेन, कापी र 
अ�य 

८ तिलम �टेसनरी �ित तािलम ५००० 
मक� र, बोड� पेन 
आिद 

९ 
आवासीय तािलम 
गदा� �ित सहभागी 

�ित �यि� 
�ितिदन १५०० 

खान ब�न 
सिहत 

१० उ�ाटन खच� �ित तािलम ५००० 
आव�यकता 
अनसुार 

११ समापन खच� �ित तािलम ५००० 
आव�यकता 
अनसुार 



१२ 
�ितवेदन लेखन 
नेपालीमा �ित तािलम २००० १ जनामा� 

 

२६. उपभो�ा सिमितलाई �दान ग�रने तािलम खच� खच� मापद�ड 

(Expenditure Norms for Internal Training to User 

Committee) दहेाय वमेिजम ह�ने गरी �वीकृत ग�रयो। 

 
� .सं  खच� �े� इकाइ दर � सीमा 

१ 

�ोत �यि�को 
पा�र�िमक 
काया�लय 
बािहरबाट �ोत 
�यि� 

�ित �यि� 
�ित डेढ घंटा १००० 

�ोत 
सामा�ीसिहत 

२ खाजा खच� 
�ित �यि� 
�ित िदन ५०० 

िदनको एक 
पटक मा� 

३ 
सहभागी 
�टेसनरी 

�ित �यि� 
�ित तािलम १५० 

डटपेन, कापी 
र अ�य 

४ तिलम �टेसनरी �ित तािलम ५००० 
मक� र, बोड� 
पेन आिद 



५ खाना खच� 
�ित �यि� 
�ित िदन २०० 

िदनको दइु 
पटक 

६ िचया खच� �ित �यि� ५० 
िदनको दइु 
पटक 

७ 

आवासीय 

तािलम गदा� 
�ित सहभागी 
खच� 

�ित �यि� 
�ित िदन १५०० 

खान ब�न 
सिहत 

८ उ�ाटन खच� �ित तािलम ५००० 
आव�यकता 
अनसुार 

९ समापन खच� �ित तािलम ५००० 
आव�यकता 
अनसुार 

 

२७. िमित २०७३/०६/१३ मा पेश ग�रएको वजार अनगुमन �ितवेदनमा 
पेश भई �ितवेदनवाट औ�याईएका दहेाय वमोिजम काया��वयन गद� 
जाने िनण�यलाई पा�रत ग�रयो । 

तपिसल– 

 �यवसाय दता� नभएको पाईएकोमा दता�का लािग धिुलखले 

उ�ोग वािण�य संघमा स�पक�  रा�ने । 



 खान यो�य गणु�तरीय सामान मा� िवि� गन� तथा �याद 
नाघेकाअखा� व�त ुिवि�वाट ह�नस�ने �वा��य स�वि�ध 
जानकारी गन� । 

 �यवसायह� दता� अनसुार िव�� िवतरण गन� समेत गन� । 
२८. िमित २०७३/०६/१३ मा पेश ग�रएको मास ुपसल अनगुमन 

�ितवेदनमा पेश भई �ितवेदनवाट औ�याईएका दहेाय वमोिजम 
काया��वयन गद� जाने िनण�यलाई पा�रत ग�रयो । 

  तपिसल– 

 मास ुकाटने हितयार सफा गन� सचेत गन� । 

 पसल अगािड डि�पन रा�ने 

 मास ुपसलामा िझंगा भ�केको पाइएकोले जाली र िससा 
लगाउन सचेत गराउने । 

 भ�ुयाहा कुकुर िनय��ण गन�का लािग मास ु िव�ेता 

ह�लाई सचेत गन� । 

 िडप ि�जको सरसफाईमा �यान िदने । 

२९. धिुलखेल नगरपािलकाको आ.व. २०७४/०७५ को वािष�क िवपद 
जोिखम �यनूीकरण काय�योजना �वीकृत ग�रयो । 

३०. दहेायका काय�ह� सेवा करारबाट स�पादन गन� िनण�य ग�रयो । 

 नगर सरसफाई 

 काया�लय सरु�ा  



 वग�चा रेखदखे 

 ढल सरसफाई 

 ढल �शोधन के�� �यव�थापन 

 सडक ब�ी मम�त तथा �यव�थापन 

 काया�लय सरसफाई 

 नगर तथा बजार �यव�थापन 

 क��यटु �ािविधक 

 फायर�यान 

 अिस�टे�ट सब ईि�जिनयर 

 सब ईि�जिनयर 

 काया�लय सहयोगी 
३१. यस नगरपािलकामा काय�रत कम�चारीह� (ICT Volunteer समेत) 

लाई प�रषद ्खच�बापद �यनूतम तलब �केलको एक मिहनाको ��येक 

वष�प�रषद खच� उपल�ध गराउने िनण�य पा�रत ग�रयो । 
३२. यस नगरपािलकामा थप वडा सिचवको िज�मेवारी िलएका 

कम�चारीलाई यातायात तथा स�चारबापत ��येक मिहना �. ५०० 
उपल�ध गराउने िनण�य ग�रयो । 

३३. उ�पीिडत मिहलाह�को सीप तथा आय आज�न काय��मका लािग 
यस नगरपािलकामा िज�शी मौ�दात रहकेा िसलाई मेिशन वडाह�मा 

गठन भएका नाग�रक सचेतना के��ह�लाई ह�ता�तरण गन� िनण�य 
ग�रयो । 



३४. नगरपािलका �े�िभ�को वातावरण संर�णका लािग दहेाय बमोिजम 
काय� तथा काय��म �वीकृत ग�रयो । 

 वातावरणीय �मखु म�ुयाङ्कन काय� 

 �ारि�भक वातावरणीय परी�ण काय� 

 व�ृारोपण काय��म ( सडक दायाँ-बायाँ, सामदुाियक 

वन, कबिुलयती बन, सरकारी वन, साव�जिनक बाटो) 

 पोखरी/पाक�  िनमा�ण 
३५. जलवाय ु प�रवत�न �भाव �यनूीकरण काय��म दहेाय बमोिजम 

�वीकृत ग�रयो । 

 व�ृारोपण 

 िकटनाशक तथा िवषाधी औषधी �योग स�ब�धी 
सचेतना का��म 

 शौय� शि� �व��ना�मक काय��म 

 जनसङ्�या विृ� रोकथाम काय��म 

 सधुारीएको च�ुहोमा जोड 

 पानीको मलु संर�ण 

३६. सामािजक सरु�ा काय��म अ�तग�त आ.व. २०७४/०७५ मा 
सामािजक सरु�ा भ�ाका लािग नवीकरण साथै नयाँ दता� ह�न 
आएकाह�लाई प�रचय प� उपल�ध गराउने िनण�य ग�रयो । 

३७. ��येक मिहना सामािजक प�रचालकह�लाई स�चार खच� LGCDP 

बाट �ा� भएकाले िवशेष प�रषदबाट िदईएकोमा स�चार खच�को 



स�ामा ��येक सामािजक प�रचालकलाई खाजा खच� बापत मािसक �. 
५०० िदने िनण�य ग�रयो । 

३८. यस काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�को संिचत घरिबदा र िबरामी 

िबदा बापतको रकम पछी सेवाबाट अलग ह�दा पाउने सिुबधाबाट क�ी 

ह�ने गरी कम�चारी क�याण कोषबाट भ�ुानी िदने िनण�य ग�रयो | 

३९. �व-वासी घरज�गा दता� भई ज�गा धिन �माण पजुा� �ा� नगरेका िनजी 

आवास स�झौता गरेका घरधरुी साथै ज�गा धिन ह�लाई ज�गा दता�को 

िसफा�रस उपल�ध गराउने | 

४०. गनुासो फाराम भन� छुट भएका ध.ुन.पा. अ�तग�तका भकू�प पीिड़त 

लाभा�ाही ह�को अनदुान स�झौता का लागी �ािधकरण माफ� त पहल 

ग�रने | 

४१. नगरपािलका �े� िभ� रहकेा ढल �शोधन के��ह� �ीख�डपरु ढल 

�सोधन क� �  ,िपपलबोट ढल �सोधन के�� र ठकुरी गाऊ ढल �सोधन 

के�� ह�को मम�त तथा �यव�थापन काय� गन� । 

४२. सा�कृितक स�पदा �े� िभ� रहकेा परुानो बजार �े�मा भकु�पबाट 

�ित��त भई नया घर िनमा�ण (पर�परागत त�रकाले मा�) गदा� �ाय 

जसो घर-ज�गा सगोलमा भई अंशबंडा नभएका अव�थामा २ आना 

भ�दा कम �े�फलका घर ज�गाह� रहकेोले अशंबंडा �योजंनका लागी 

२ आना कम घरज�गा भएका ह�को हकमा िक�ा काट गन�को लािग 

नापी काया�लय तथा नापी काया�लयमा आव�यक िसफारीस गरी 

पठाउने | 



४३. नगरपािलकाबाट ह�ने अनगुमनलाई सघन बनाउने िनण�य ग�रयो । 

४४. धिुलखेल नगरपािलका �े� िभ� साव�जिनक ज�गाह�मा िपकिनक 

�पटका �पमा िवकास गन� सव� िडजाईन सिहत स�भा�यता अ�ययन गन� 

। 

४५. वडा न.२ ,खलेमैदानका छेउमा भएकोसाव�जिनक सौचालयलाई 

स�चालनमा �याउने िनण�य ग�रयो | 

४६. धिुलखेल मनोर�जन पाक� लाई बालमै�ी तथा �ये� नाग�रक मै�ी 

पाक� को �पमा िवकास गन� आव�यक पवूा�धार िनमा�ण गन� । 

४७. सिुचकृत भएका संघस�थाह� तथा �यि�ह�ले अिनवाय� �पमा 

न.पा.मा दता� नवीकरण गनु� पन� | 

४८. न�सा पास गरी घर िनमा�ण गन� डकम�ह�ले अिनवाय� न.पा.मा दता� 

गरी �माणप� िलएको ह�न ुपन� | 

४९. घर न�सा पास गदा� िनमा�ण स�प�न �माणप� िलनु पवु� घर धनीले 

आ�नो घरको अगाडी २ वटा िव�वा रो�ने | 

५०. कुनै पिन योजनह� स�चालनमा गदा� �ख िव�वा काट्न ुपन� अव�था 

आएमा १ �ख बराबर ४ िव�वा रो�न ुपन� �यव�था िमलाउन ुपन� | 

५१. टोल िवकास सं�थाको िसफा�रसमा ज�गा बाँझो रा�ने �यि�लाई 

ज�रवाना गन� । 

५२. दहेायका अ�तर -नगर साझेदारी काय��म तथा योजना स�चालन गन� 

आव�यक पहल ग�रनेछ । 

क. फोहोरमैला �यव�थापन तथा वातावरण संर�ण 



ख. सडक ब�ी �यव�थापन  

ग. िवपद �यव�थापन 

घ.  सडक तथा ढल मम�त तथा �यव�थापन 

ङ. बजार �यव�थापन 

५३. धिुलखेल नगरपािलकाको काय�स�पादन अनसुार उ�कृ� काय� गन� 
दहेायका उ�कृ� वडा नाग�रक म�च,  टोल िवकास स�था, उ�कृ� 
नाग�रक सचेतना के�� ,उ�कृ� उपभो�ा सिमित, उ�कृ� कर दातालाई 
स�मान गन� िनण�य ग�रयो | 

 उ�कृ� कर दाता :�ेम क�ठ माकजु, धुिलखेल लज 

ए�ड �रसोट�,वडा नं.६ 

 उ�कृ� उपभो�ा सिमित:बालकुमारी माग� टोल 

िवकास सं�था,वडा नं.७ 

 उ�कृ� नाग�रक सचेतना के��:लंखनामाई नाग�रक 

सचेतना के��,वडा नं.३ 

 वडा नाग�रक म�च : वडा नं. १० 

 उ�कृ� टोल िवकास सं�था:भैरव दुटोलटोल िवकास 

सिमित,वडा नं.४  

५४. न.पा.मा काय�रत कम�चारीह�लाई दहेाय अनसुार परु�कृत गन� िनण�य 

ग�रयो । 

 सव��कृ� कम�चारी – फायर �यान �ी ह�र बहादरु भजेुल 



 उ�कृ� कम�चारी – ना.स.ु �ी िमन गोपाल तखाछे 

 उ�कृ� कम�चारी- िबजलुी िम�ी �ी धवु��साद पराजलुी 

 उ�कृ� कम�चारी-का.स. �ी सान ुलामा 

 उ�कृ� कम�चारी-फायर �यान �ी �िदप महत 

५५. धिुलखेल नगरपािलकाको संगठन संरचना र दरबंदी स�ब�धी काय� 
गन� परामश� दातालाई िज�मा िदई �ितवेदन तयार गन� | 

५६. नगरपािलकाबाट तयार पा�रएको आ.व. ०७३/०७४ दिेख 
०७७/०७८ स�मको ब�तगुत िववरण �वीकृत ग�रय  | 

५७. नगरपािलकाबाट तयार पा�रएको आ.व. ०७४/०७५ दिेख 
०७८/०७९  स�मको राज�व स�भा�यता अ�ययन तथा ��ेपण 
�वीकृत ग�रयो | 

५८. यस नगरपािलकाबाट संचािलत �याक-ह� लोडर न.पा िभ�का 
साव�जिनक काममा संघ स�था तथा नाग�रकह�ले ई�धन खच� �यहोन� 
गरी उपल�ध गराउन िनण�य भएमा दहेाय अनसुार ई�धन खच� 
उपभो�ाले �यहोन� िनण�य ग�रयो | 

तपिसल: 

क)िडजेल –�ितघ�टा ८ (आठ) िलटर  

ख) ि�ज –�ित िदन १ (एक) के.जी. 

५९. यस नगरपािलका �े� िभ� िनमा�ण ग�रएको घर स�प�न गरी स�न ु

पन� �याद समा� भएको िमित दिेख एिककृत स�पि� भएको म�ुयांकन 

गरी कर िलने िनण�य ग�रयो | 



६०. यस नगरपािलका �े� िभ� भवन िनमा�ण ग�रस�न ुपन� अविध �यितत 

भएका भवनका न�साह�को नामसारी गदा� एिककृत स�पि� करको 

समेत िहसाव िमलान गरी नामसारी गन� िनण�य ग�रयो | 

६१. धिुलखेल नगरपािलकाको भवन िनमा�ण मापद�ड तथा काय�िविध-

२०७३  संशोिधत �वीकृत गन� िनण�य ग�रयो |  

६२. िवगत वष�मा िनमा�ण गरेका ९x९ र ९x१२ को िपलरको हकमा 

न�शापास ह�न बाँक� रहकेा र तला थप गरेका वा थप गन� बाँक� रहकेा 

घर िनमा�ण गन� दहेाय बमोिजम गन� िनण�य ग�रयो । 

 ९x९ िपलर भएको हकमा २.५ तला स�म  

 ९x१२ िपलर भएको हकमा ३ तला स�म  

६३. राि��य भ-ूउपयोग नीती तजु�मामा सहयोग गन�का लािग �यापा�रक 

�े�,कृिष �े� ,आवास �े�, औधोिगक �े� , िश�ा �े� ,�वा��य �े� 

,ख�ुला िदशा �े�, पय�टन �े� ,सा�कृितक स�पदा �े� र मनोर�जन 

�े� तो�नका शहरी िवकास सिमित गठन गरी सिमितबाट �ितवेदन 

प�ात काया��वयन गन� िनण�य ग�रयो | 

६४. यस नगरपािलका �े� िभ� िनमा�ण ग�रएको घर न�सापासको �याद 

समा� भएपिछ मा� िनमा�ण स�प�न �माणप� िलन िनवेदन �ा� ह�न 

आएमा धरौटी िफता� नगन� र नगरपािलकाको मम�त स�भार कोषमा 

ज�मा गन� िनण�य ग�रयो | 



६५. यस नगरपािलका �े� िभ� रहकेा सामदुाियक िब�ालयह� म�य 

न.पा बाट िश�क सहयोग अनदुान �ा� गरेका िब�ालयह�को 

�यव�थापन गन� सामदुाियक िब�ालयह�को अ�ययन सिमित गठन गरी 

सो सिमित बाट �ितवेदन पेश प�ात काया��वयन गन� िनण�य ग�रयो | 

६६. नगरपािलका �े� िभ� रहकेा �थानीय खानेपानी 

�ोतह�कोप�रचालन गरी अ�पकालीन र त�कािलन खानेपानी 

आपिूत�का लािग खानेपानी �ोतह�को अ�ययनका साथै पिहचान गरी 

�ोत स��ण एंव खानेपानी आपिूत�का लािग धिुलखले खानेपानी तथा 

सरसफाई उपभो�ा सिमित र �थानीय खानेपानी उपभो�ा सिमित संग 

सहकाय� गन� िनण�य ग�रयो | 

६७. सेवा करारमा �यव�था ग�रएका १० बष� अविध पगेुका 

कम�चारीह�को लािग सेवा वष� बराबरको मिहना (बढीमा ६ मिहना) 

घरिबदा रकम उपल�ध गराउने िनण�य ग�रयो | 

६८. नगरपािलकामा काय�रत सबै कम�चारीह�लाइ पिछ सेवावाट अलग 

ह�दँा पाउने सिुबधावाट क�ी ह�ने गरी  संिचत िबरामी िवदा र घर िवदा 

बापतको रकम कम�चारी क�याण कोषवाट भ�ुानी िदने िनण�य ग�रयो 

। 

६९. िबगतमा न�सा पास नभएका र मापद�ड अनसुार बनेका 

भवनह�को न�शा पासमाग गरी िनवेदन पन� आएमा हाल न�शापास 

द�तरुको दो�बर ज�रवाना िलई न�शापास गन� िनण�य ग�रयो । 



(उ� �योजनका लािग नगरपािलकाबाट ३० िदनको समयाविध 
िदई िनवेदन माग गन� र ३ मिहना िभ�मा न�शापास िदईस�ने । उ� 
समयाविध िभ� िनवेदन निदई अटेर गरेमा उ� रकममा दो�बर 

ज�रवाना िलएर मा� न�शापास िदईनेछ । साथै २०७३ पौष 
मसा�तस�ममा �ा� ह�न आएका िनवेदनका हकमा उ�लेिखत दरमा 
२० % छुट िदईनेछ ।) 

७०. िबगतमा न�सा पास भएका र मापद�ड अनसुार बनेका तर िनमा�ण 

स�प�न �माण प� िलन बाँिक रहकेा भवनह�को िनमा�ण स�प�न 

�माण प� माग ग�र िनवेदन पन� आएमा दहेाय अनसुार ज�रवाना िलई 

�माण प� िदने िनण�य ग�रयो  

िस .नं .  भवनको िववरण  ला�ने ज�रवाना  कैिफयत  

१ िनमा�ण स�प�न �माण 
प� िलनु पन� 
समयाविध २ 
वष�भ�दा कम नाघेका  

हालको अव�थामा न�सा 
पास गदा� ला�ने द�तरु 
बराबरको रकमको ५०% 
थप 

�याद १ 
मिहना 

२ िनमा�ण स�प�न �माण 
प� िलनु पन� 
समयाविध ५वष�भ�दा 
कम नाघेका 

हालको अव�थामा न�सा 
पास गदा� ला�ने द�तरु 
बराबरको रकमको ७५% 
थप 

�याद १ 
मिहना 



३ िनमा�ण स�प�न �माण 
प� िलनु पन� 

समयाविध ५ वष� 
भ�दा बढी नाघेका 

हालको अव�थामा न�सा 
पास गदा� ला�ने द�तरु 

बराबरको रकमको 
१००% थप 

�याद १ 
मिहना 

(उ� �योजनका लािग नगरपािलकाबाट ३० िदनको समयाविध 
िदई िनवेदन माग गन� र ३ मिहना िभ�मा िनमा�ण स�प�न �माण प� 
िदईस�ने । उ� समयाविध िभ� िनवेदन निदई अटेर गरेमा उ� 
रकममा दो�बर ज�रवाना िलएर मा� िनमा�ण स�प�न �माण प� 

िदईनेछ । साथै २०७३ पौष मसा�तस�ममा �ा� ह�न आएका 
िनवेदनका हकमा उ�लेिखत दरमा २० % छुट िदईनेछ ।) 

७१. िबगतमा न�शापास भई न�शाभ�दा िभ�न िडजाईनमा बनेका तर 

मापद�ड िभ�ै भएका संरचनाह�लाई िनमा�ण स�प�न �माण प� िददँा 

हाल ला�ने न�शापास द�तरुमा ५०% थप िलईने िनण�य ग�रयो । 

७२. २०७२ साल बैशाख मिहनाको भकू�पबाट िपिडत सबै 

नगरवासीह�लाई घर न�सा पास द�तुरमा ५० �ितशत छुट िददं ै

आएकोमा अबदिेख िनिज आवास पनूिनमा�ण अनदुान स�झौता गरी 

नेपाल सरकार तथा राि��य पनूिनमा�ण �ािधकरणले िनधा�रण गरेका 

नमनूा अनसुारका आवास िनमा�ण गदा� मा� न�सा पास द�तरुमा परैू 

छुट िदने र न�सा िनमा�णमा समेत सहयोग गन� िनण�य ग�रयो  



७३. िनमा�ण स�प�न �माण प� िददंा न�सा पास अनसुार संरचनाको 

िनमा�ण नगरेको तर िनधा��रत मापद�ड परूा भएका संरचनाको हकमा 

�ित वग� फ�ट �  .ज�रवाना िलई �माण प� िदने १० । 

७४. मािथ उ�लेिखत �कृया परूा गरी संरचनालाई िनयिमतता िदन र 

स�पक�  रा�न नआउने ह�को हकमा िनवेदन िदने �याद समा� भएपिछ 

सेवा सिुवधा रो�का गन� तथा �य�ता संरचना हटाउने िनण�य ग�रयो । 

७५. धिुलखेल नगरपािलका �े�िभ�को फोहोरमैल �यव�थापन काय� 
स�ब�धी गठीत फोहोरमैला �यव�थापन छलफल सिमितबाट ��तािवत 

आय र खच� िववरण पेश ह�न आए बमोिजम सो ��तािवत िववरण मािथ 
छलफल भई दहेाय बमोिजम प�रमाज�न सिहत सरसफाई श�ुक तो�ने 
िनण�य ग�रयो । 

 प�क� घर – �  .१५०  (�यवसाियक भए �. २००) 

 क�ची घर - � .५०  (�यवसाियक भए �. १००) 

 पसलको - � .२००  

 साना होटल – �  .१५०  

)अ�यको हकमा न.पा.ले तोके बमोिजमको मापद�ड श�ुक ह�नेछ 
।(  

७६. हाल धिुलखले नगरपािलका वडा नं  .ि�थत फोहोरमैला िवसज�न १ 
गद� आएको फोहोरमैला �यव�थापन के��लाई �यवि�थत गन� �थायी 

�या�डिफल साईटमा पवूा�धार िवकास नभएस�मका लािग थप 
सधुारका काय�ह� गद� जाने िनण�य गरोयो । 



७७. सरसफाई श�ुकलाई वै�ािनक �पमा संकलन काय� गन� घर -धरुी 
साथै अ�य संरचनाको �थलगत सपु�रवे�ण र अनगुमन टोलीबाट 
लगत संकलन गन� एक काय�दल गठन गरी काया��वयनमा जाने िनण�य 
गरीयो । 

७८. धिुलखेल नगरपािलका अ�तग�त धिुलखेल ह�दँ ै भ��डाँडा, 
का�ेपला�चोक, कु�मडाँडा धिुलखले अ�पताल, का.िव.िव., 
चौकोटस�म यातायात �यवसायीह� सँग छलफल �कृया अगािड बढाई 
काया��वयनमा जाने िनण�य ग�रयो । 

७९.  कम�चारी क�याण कोष िविनयमावली २०६२ �थम संशोिधत 
२०७३ �वीकृत गन� िनण�य ग�रयो । 

८०. धिुलखेल नगर �े�िभ�का परुाताि�वक मह�वका मठ, मि�दर, 
ग�ुबाह�, िन�य च�डे�र महादवे मि�दर, कोटक� कालीदवेी मि�दर 
लगायत धािम�क मठ मि�दर तथा ग�ुबाह�को पनु िनमा�ण गन� । 

८१. �थानीय ह�तकला, िश�पकला तथा का�कला आिदको संर�णको 
लािग तािलम तथा सीपको संव��न गन� । 

८२. धिुलखेल नगरपािलकाको वडा नं. २, ३, ४, ५, ८ र ९ को परूानो 
घरह�को परुाताि�वक स�पदा अनसुार घर न�शा िनमा�ण स�ब�धी 
अ�यन गन� धिुलखेल साँ�कृितक समहू सिमितलाई िज�मा िदने । 

८३. �थानीय जा�ा तथा पव�ह�को जगेना� गन� सहयोग गन� । 
८४. नगरको पय�टन िबकासका लािग एक ग�ुयोजना तयार गन� अ�य 

सरोकारवाला िनकायसँग आव�यक पहल गरी धिुलखेल 
नगरपािलकाको पय�टन ग�ु योजना अ�ाविधक ग�रने छ । 



८५. भकु�पबाट �ित भएका धािम�क तथा परुाताि�वक मह�वका 
व�तहु�को संर�ण गन� काय�लाई अगािड बढाईनेछ । 

८६. नगरमा पय�टक आकष�ण गन� िविवध काय��म तथा पय�टकको 
सिुबधाका लािग नगरका �मखु पय�टक�य ग�त�य�थलह�मा 
आब�यकता अन�ुप शौचालय �यव�था  तथा सरसफाई काय�ह�लाई 
�यबि�थत ग�रनेछ । 

८७. पर�परागत कला�मक भवनह�को संर�ण तथा पय�टन िबकासका 
लािग �द�शनी ज�ता िबशेष काय��मह� स�चालनमा �याईनेछ । 

८८. हजार िसँडी, दवेी �थान जाने बाटोमा गौखरेु�र सामदुाियक वन 
उपभो�ा सिमितसँग ग�रएको (PPP) स�झौताको िवषयमा 
पनुरावलोकन गन� र सो स�ब�धी सबै अ�यन गरी सिमितले िदएको 
िसफारीशको आधारमा पनु� प�रवित�त गरी अगािड बढ्ने । 

८९. नगरपािलकाबाट िविवध �े�मा िलईआएको कर तथा सरसफाई 
श�ुक समेतलाई पिहचान र उपयोिगताको आधारमा िलई  त�याङ्कगत 
आधारमा कर तथा फोहोरमैलालाई िनधा�रण गरी समान �याय 
िस�ा�तका आधारमा कर िनधा�रण गन� �कृया अगािड बढाउने । 

९०. वडा नं. १३ मा शहरी �वा��य के�� �थापना गन� । 
९१. लि�त वग�का योजना तथा काय��म स�चालन गदा� संगठीत 

सं�थाह�बाट ��ताव माग गरी काय��म स�चालन गन� तथा दोहो�रएका 
काय��मह� संय�ु �पमा स�चालन गन� । उ� काय��मह� स�चालन 
गदा� सामािजक िवकास सिमितसँगको परामश�मा स�चालन गन� । 

९२. नगरपािलकाले जल सरु�ा तथा �यव�थापन नीिततजु�मा ग�र 
काया��वयनमा लैजाने छ । 

 


