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धलुिखेि नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय 

धलुिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 

२०७९ 
 



सभाध्यक्ष महोदय,  

1. िोकतन्त्रका आधारभतू मूल्य मान्त्यताको सम्मान, मानव अलधकारको संरक्षण र 
सशुासन कायम गनिका िालग देशिे लिएको समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािीको राष्ट्रिय 
आकाङ्क्क्षािार्ि आत्मसात गदै धलुिखेि नगरपालिकाको समदृ्ध र सनु्त्दर धलुिखेिको 
दीघिकािीन सोच पूरा गनेतर्ि  प्रलतबद्ध रही यस नगरपालिकाका आलथिक वर्ि 
२०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गदैछु। यस महत्त्वपूणि घडीमा 
नेपािको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र िोकतन्त्र प्रालिको अलभयानमा नेततृ्व 
प्रदान गने हाम्रा वीर पखुाि, अमर सष्ट्रहद तथा धलुिखेिको समषृ्ट्रद्धमा योगदान परु् याउन ु
हनुे अग्रजहरूप्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु ।  

2. राज्य पनुःसंरचना पलछको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको लनवािचनबाट धलुिखेि 
नगरवासीिे हामीिाई ददएको अलभमतको सम्मान गदै नगर सभाको एघारौँ 
अलधवेशनमा (दोस्रो नगरसभाको प्रथम अलधवेशन) छैटौँ पटक नीलत, कायिक्रम तथा 
बजेट प्रस्ततु गनि यस गररमामय नगरसभामा सम्बोधनका िालग उपस्स्थत हनु पाउँदा 
गौरव महससु गरेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष र नस्जकबाट सरोकार राख्न ेस्थानीय 
तहको महत्त्व, भावना र साथिकता सम्पूणि सविसाधारणमा समेत बोध गराउने यो 
सखुद् समयिाई पनुः स्मरण गनि चाहन्त्छु। 

3. देश उन्नलत र समषृ्ट्रिको अग्रगामी अलभयानमा अग्रसर भएको र गलतशीि रहेको 
सन्त्दभिमा स्थायी शास्न्त्त, स्स्थरता, सशुासन र ददगो ष्ट्रवकासका प्रलतर्ि जनसमक्ष 
प्रस्ततु गने स्जम्मेवारी पनु हाम्रो काँधमा आएको पररप्रके्षमा धलुिखेिवासीिे पाँच 
वर्िको िालग ददएको ताजा जनमतिाई सम्मान गदै सोको स्जम्मेवारी र्मान्त्दारीपूविक 
लनवािह हनु ेष्ट्रवश्वास ददिाउन चाहन्त्छु। 

4. धलुिखेि नगरपालिकाको वाष्ट्रर्िक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गरररहँदा हाम्रो भगूोि, 

सामास्जक पषृ्ठभलूम,  ष्ट्रवकासप्रलतको धारणा र संस्कृलत, काननुी व्यवस्था आददका 
कारण जनअपेक्षा र हाम्रो आफ्नै चाहना समेत नीलत तथा कायिक्रममा सम्पूणि रुपमा 
समावेश गराउन े प्रयत्न पूणि नहनु सक्छ। यद्यष्ट्रप,  हाम्रो संरचनागत, काननुी र 
आलथिक अवस्थाका आधारमा धलुिखेि नगरपालिकाका वडा सलमलतहरु, ष्ट्रवर्यगत 
सलमलतष्ट्रहरु, बजेट तथा योजना तजुिमा सलमलतको परामशि समेतको आधारमा 
नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम यस सम्मालनत सभामा पेश गने अनमुलत 
चाहन्त्छु। 



5. देशको राजधानी काठमाडौंसँग नस्जक रही पयिटन, व्यापार र  कृष्ट्रर्को प्रचरु 
सम्भावना बोकेको यो सनु्त्दर पहाडी नगरीको स्रोत र साधनको स-ुव्यवस्स्थत 
उपयोगिे समाजमा समषृ्ट्रद्ध र जीवनमा सकारात्मक पररवतिन ल्याउने गरी नीलत 
तथा कायिक्रम तय गनि नगरसभा सर्ि हनुे ष्ट्रवश्वास लिएको छु।  

6. यस नीलत तथा कायिक्रम र बजेट  तजुिमा गदाि नेपाि सरकारिे ष्ट्रवश्व साम ुसन ्
२०३० सम्ममा पूरा गने गरी प्रलतबद्धता जाहेर गरेका १७ वटा ददगो ष्ट्रवकासका 
िक्ष्यसगँ सामञ्जस्य हनु ेगरी कायिक्रमहरुको तजुिमा गररएको नगरसभा समक्ष अवगत 
गराउन चाहन्त्छु । 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म यस नगरपालिकािे आ.ब. २०७९।०८० को नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि 
लिएका आधारहरु  प्रस्ततु गदिछु  

7. नेपािको संष्ट्रवधानका प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान्त्त तथा 
नीलतहरु, संघीय सरकारको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु, 
संघीय सरकारिे अविम्वन गरेका आलथिक तथा ष्ट्रवत्तीय नीलतहरु, प्रदेश सरकारिे 
लिएका आलथिक एवं ष्ट्रवत्तीय नीलतहरु, अन्त्तर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
िे गरेको नीलतगत व्यवस्था, स्थानीय तहको वाष्ट्रर्िक योजना तथा वजेट तजुिमा 
ददग्दशिन, २०७४ िे लनददिष्ट गरेको वाष्ट्रर्िक योजना तथा बजेट तजुिमाका आधारहरु, 
स्थानीय आलथिक कायि प्रणािी एवम एकि तथा साझा अलधकार सूस्च, स्थानीय 
तहको आवलधक योजनािे  तय गरेका प्राथलमकताहरु, नेपाििे अन्त्तरािष्ट्रिय जगतमा 
जनाएका ष्ट्रवलभन्न प्रलतबद्धताहरु यस नीलत तथा कायिक्रमका आधारहरु हनु ् । 
त्यसैगरी  नगरको आवलधक योजना तथा मध्यमकालिन खचि संरचना २०७८, 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्त्य ऐन,  लनयमाविीका प्रावधानहरु, 

स्थानीय तहका क्षेरगत नीलत, पन्त्धौ पञ्चवर्ीय योजना, नगरपालिको एकीकृत नगर 
ष्ट्रवकास योजना, रणनीलतहरु, योजना तथा अध्ययन प्रलतवेदनहरु,  ष्ट्रवकासका 
समसामाष्ट्रयक मदु्धाहरु, ददगो ष्ट्रवकासका िक्ष्यहरु, जिवाय ु पररवतिन र ष्ट्रवपद 
व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, िैष्ट्रिक सशक्तीकरण तथा समावेशी ष्ट्रवकास, 

बािमैरी स्थानीय शासन, वातावरण मैरी स्थानीय शासन, उजाि सङ्कटको 
व्यवस्थापन  िगायतका दस्तावेजहरुिाई मध्यनजर  गररएको छ । यसका 
अलतररक्त  लनवािचनको क्रममा हामीिे जारी गरेका लनवािचन घोर्णापर तथा 



प्रलतवद्धताहरू, ष्ट्रवगतका नीलत, कायिक्रम तथा योजनाहरु, ष्ट्रवलभन्न राजनीलतक दिहरु, 

संघ संस्था प्रलतलनलधहरु, नगरवासी सम्पूणि दाजभुार् तथा दददीबष्ट्रहनीहरू एवम ्सञ्चार 
माध्यम, वौष्ट्रद्धक वगि िगायतका लनजी के्षरको सझुाव तथा समय समयमा गररएका 
साविजलनक वचनविताहरुिाई नीलत लनमािणको आधारको रुपमा लिएको छु। 

अब म नगरपालिकािे लिएको ष्ट्रवर्यगत के्षरगतको नीलतहरु बुदँागत रुपमा प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्त्छु ।  

 

स्वास््य 

8. “स्वस्थ शहर धलुिखेिको बहार: जनताको घरदैिोमा गणुस्तरीय स्वास््य उपचार” 

भने्न मिु नाराका साथ नसने रोगको प्रकोप लनयन्त्रण गनि एन सी डी कायिक्रम 
मार्ि त ददघिरोगीहरुिाई घरघरमा और्लध परु् याउने तथा स्वास््य परीक्षण 
व्यवस्थापन गररने छ। 

9. स्वास््य सूचना केन्त्रिाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई स्वास््य सूचनामा जनताको 
पहुँच ष्ट्रवस्तार गनि ड्यासबोडि कायिक्रम सर्ितापूविक सञ्चािन गररने छ । 

10. स्वास््य सेवाको गणुस्तर सधुार तथा नमूना योग्य ष्ट्रक्रयाकिापहरु सञ्चािन गने 
तथा स्वास््य संस्थाको सरसर्ाई व्यवस्स्थत गने,  अलभिेख र प्रलतवेदनिाई अझ 
सशक्त बनार् धलुिखेि नगरिाई स्वास््य पयिटन गन्त्तब्यको रुपमा ष्ट्रवकास गररन े
छ। 

11. आत्महत्या लनयन्त्रणका िालग मानलसक तथा मनोसामास्जक नीलत अनरुुप उपचारको 
अलभयानको कायिक्रमिाई तीव्रता ददर्न ेछ । 

12. स्वास््य के्षरमा अनसुन्त्धान कायििाई प्राथलमकता ददई त्यमा आधाररत स्वास््य 
कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

13. धलुिखेि नगरिे स्वास््यमा गरेका राम्रा कायिहरुको राष्ट्रिय तथा अन्त्तराष्ट्रिय स्तरमा 
प्रचार प्रसार गरी थप कायिक्रम ल्याउन तथा स्रोत  जटुाउन पहि गररन ेछ। 

14. स्वास््य क्षेरमा ष्ट्रवश्व स्वास््य संगठन िगायत वहकु्षरेगत स्वास््य अलभयान सञ्चािन 
गरी वह ुआयालमक र ददगो स्वास््य सेवाको सलुनस्ितता गररनेछ। 

15. सबै स्वास््य संस्थाहरुको सेवामा सधुार गरी नागररकहरुको लनयलमत जाँच र 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा पहुँच वषृ्ट्रद्ध गनि धलुिखेि अस्पतािसँग सहकायि   
गररनेछ। 



16. काभ्र ेभञ्ज्याङमा लनमािणाधीन नगर अस्पतािको बाँकी कायि सम्पन्न गरी चाि ुआ.ब. 
बाट सञ्चािनमा ल्यार्नेछ ।अस्पतािमा सरुवा रोग तथा डार्िालसस सेवाको 
उपिव्धताका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। 

 

17. नगरका उपयकु्त स्थानमा आवश्यकता अनरुुप ज्येष्ठ नागररक मनोरञ्जन केन्त्र र 
बािबालिका हेरचाह गहृ स्थापना गररन ेछ। 

18. आयवेुद और्धाियको भवन लनमािण सम्पन्न गरी और्धाियको सेवािाई आयवेुद 
अस्पतािको रुपमा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 

19. स्वस्थ र रु्लतििो जीवन शैिीको िालग एक वडा एक योग केन्त्र तथा ष्ट्रर्टनशे 
केन्त्र स्थापना कायििाई  लनरन्त्तरता ददर्ने छ । 

20. पोर्णमैरी शासन यकु्त नगर तथा क्षयरोगमकु्त नगर घोर्णा अलभयानिाई तीव्रता  
ददर्नेछ। 

21. नगरपालिकािे लिएको स्वास््य शहर अलभयानिाई साकार तलु्याउन नागररक 
स्वास््यका बहआुयालमक समस्याहरुको यथाथि वस्तसु्स्थलत ष्ट्रवश्लरे्ण गरी सष्ट्रकएकोमा 
सो अलभयानिाई राष्ट्रिय पष्ट्रहचान ददन संघ तथा प्रदेश सरकारसगँको सहकायिमा  
वढोत्तरी  गररन ेछ ।  

22. रोग ष्ट्रवरुद्धको चेतना व्यस्क्त व्यस्क्तमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा अन्त्तगित वडा 
तथा बस्ती स्तरमा मष्ट्रहिा स्वयम ्सेष्ट्रवकाको नेततृ्वमा गदठत सामदुाष्ट्रयक स्वास््य 
समन्त्वय सलमलतिाई तालिम प्रदान गरी स्वास््य सेवामा संिग्नता अलभवषृ्ट्रद्ध गररनेछ 
। 

23. स्वास््य सेवाको गणुस्तर स्तरीकरण गनि प्रत्येक स्वास््य संस्थामा अस्क्सजन सेवा 
सष्ट्रहत २ वटा बेड व्यवस्था गररने छ । 

24.  स्वास््य बीमा नगरको स्जम्मा अन्त्तरगत  मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयम ् सेष्ट्रवका तथा 
अपाि तथा अलत ष्ट्रवपन्न नागररकहरुको  ष्ट्रप्रलमयममा  अनदुानको प्रबन्त्ध  गररनेछ 
। 

 

25. नगर क्षेरका महामारी प्रभाष्ट्रवत, अलत अशक्त ष्ट्रवपन्न नागररक, सतु्केरी, गभिवती तथा 
उत्तर प्रसूलत सेवाकािालग लन:शलु्क एम्विेुन्त्स सेवा सलुनस्ित गररन ेछ । 

  



26. लनःशलु्क आधारभतू स्वास््य सेवामा आम नगरवासीको सिुभ र सरि पहुँचको 
व्यवस्थामा थप सधुार गनि अत्यावश्यकीय और्लध तथा उपकरणको अभाव हनु 
नददन ेव्यवस्था लमिार्नेछ । 

27. कोरोना भार्रस (कोलभड १९) लबरुध्दको खोप शतप्रलतशत नागररकिाई उपिब्ध 
गरार्ने छ ।  

28. प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारीको समयमा खष्ट्रटन ेस्वास््यकमी तथा कमिचारीको 
उच्च मनोबि कायम राख्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गररन ेछ ।  

29. नगर स्वास््य केन्त्र र स्क्िलनकमा ष्ट्रवशेर्ज्ञता सेवा उपिब्ध गरार्ने छ साथै 
स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोगशािा सेवा ष्ट्रवस्तार गदै िलगन ेछ ।  

30. आम सञ्चार माध्यमबाट नगरमा स्वास््य सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु र स्वास््य स्शक्षा 
जनस्तरसम्म परु् याउन ेकायििाई लनरन्त्तरता ददर्नेछ ।  

31. नागररकहरुको रोग प्रलतरोधी क्षमता अलभवषृ्ट्रद्धका िालग परम्परागत तथा आयवेुददक 
स्चष्ट्रकत्सा पद्धलतको प्रवद्धिन गररन ेछ ।  

32. स्थानीय जडीबटुी तथा और्धीजन्त्य खाद्य पदाथिको उत्पादन र उपभोगकािालग 
प्रोत्साष्ट्रहत गदै नगरको कस्म्तमा एक वटा सामदुाष्ट्रयक बनमा जलडबटुी खेती कायि 
सञ्चािन गररनेछ ।  

33. धलुिखेि अस्पातिमा धलुिखेिका नागररकहरुिाई सहयोग हनु ेगरी Help Desk 

स्थापना गररनेछ ।  

34. मष्ट्रहिाहरुको प्रजनन स्वास््य तथा पाठेघरको क्यान्त्सर सम्बन्त्धी ष्ट्रवशेर् कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

35. स्वास््य संस्थाहरुको भौलतक संरचना सधुार गदै धलुिखेि प्राथलमक स्वास््य केन्त्रको 
भवन जीणोद्वार र कोठा थप गररनेछ । 

36. ष्ट्रकशोर ष्ट्रकशोरीको स्वास््य सेवा पहुँचका िालग ष्ट्रवद्यािय तथा किेजस्तरमा यौन 
तथा प्रजनन स्वास््य स्शक्षा र कायिक्रम सञ्चािन गररनछे । 

स्शक्षा 

37. प्रधानाध्यापकको आवलधक मूल्याङ्कन गने र प्र.अ.सँग अन्त्य सबै स्शक्षकहरुको करार 
सम्झौता गरी लसकार् उपिस्ब्ध अलभवषृ्ट्रद्ध गररनेछ । 

38. ष्ट्रवद्याथी संख्या र भगूोिसमेतका आधारमा ष्ट्रवद्याियको समायोजन र दरबन्त्दी 
लमिानको कायििाई लनरन्त्तरता ददर्नछे । 



39. माध्यलमक तहको ष्ट्रवज्ञान गस्णत र अङ्क्ग्रजेी ष्ट्रवर्यको स्शक्षक अभाव पूलति गनि 
आवश्यकताको आधारमा दरवन्त्दी थप गरी शैस्क्षक गणुस्तर सधुारमा सविीकरण 
गररनेछ ।  

40. वैज्ञालनक एवम ्बािमैरी लसकाई ष्ट्रक्रयाकिाप प्रवद्धिन गरी सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको 
शैस्क्षक गणुस्तर सलुनित गनि वहकुक्षा वहसु्तर (MGML) स्शक्षण पद्धलत सबै 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा िागू गररनेछ । 

41.  वािष्ट्रवकास केन्त्रका सहयोगी कायिकताि र ष्ट्रवद्यािय कमिचारीहरुिाई न्त्यूनतम  
पाररश्रलमक उपिव्ध गराउन आवश्यक थप वजेटको सलुनस्ितता लमिार्ने छ ।  

42. साक्षर तथा नव साक्षरिाई लनरन्त्तर स्शक्षा कक्षाको सञ्चािनका िालग लसकाई 
केन्त्रिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनछे ।  

43. बह ुप्रलतभा पष्ट्रहचान तथा ष्ट्रवद्याथीको चौतर्ी ष्ट्रवकास गनि ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवधागत कक्षा 
सञ्चािनकािालग यारी स्शक्षकको व्यवस्था गररने छ । 

44. नगरपालिका तथा ष्ट्रवद्यािय पररवारको सम्बन्त्धिाई सदुृढ गनि जनप्रलतलनलधहरुको  
ष्ट्रवद्याथी, स्शक्षक, ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारी र अलभभावकसँग 
लनयलमत अन्त्तरष्ट्रक्रयाको व्यवस्था लमिार्ने छ ।  

45. उच्च स्शक्षा अन्त्तगित स्नातक तह अध्ययन गने धलुिखेि नगरपालिकाका स्थायी 
वालसन्त्दािाई मालसक पढार् शलु्क पूणि लनःशलु्क र  अन्त्य स्थानीय तह वा स्जल्िाबाट 
धलुिखेिमा अध्ययन गने ष्ट्रवद्याथीका िालग किेज र नगरपालिकाको िागत 
साझेदारीमा पचास प्रलतशत शलु्क लमनाहाको िालग अनदुानको व्यवस्थािाई यस 
वर्िसमेत लनरन्त्तरता ददर्नेछ । 

46. शैस्क्षक गणुस्तर सधुारका िालग स्वच्छ प्रलतस्पधािको वातावरण कायम गनि प्रत्येक 
वडामा कस्म्तमा १/१ ष्ट्रवद्याियिाई नमूना ष्ट्रवद्यािय बनाउने नीलतिाई लनरन्त्तरता 
ददर्एको छ । 

47. आवश्यकता र औस्चत्यताका आधारमा बाि ष्ट्रवकास केन्त्रका सकाकोो दरबन्त्दी 
लमिान गररनेछ।  

48. शैस्क्षक ष्ट्रक्रयाकिापमा रहेको आधलुनक प्रष्ट्रवलधगत खाडि -Digital Gap न्त्यूनीकरण 
गनि कम््यूटर स्शक्षकका िालग ICT Based तालिम प्रस्शक्षणको व्यवस्था लमिार्नेछ 
।कस्म्तमा एक वडा एक लडस्जटि ष्ट्रवद्याियको ष्ट्रवकास गररनेछ । 

49. स्वःउत्प्ररेरत स्शक्षकिे मार लसकाउछन ्भने्न यथाथििाई आत्मसाथ गदै स्शक्षकिाई 
स्वःउत्प्ररेणात्मक शैस्क्षक जागरण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । गणुस्तरीय शैस्क्षक 



कायिक्रम सञ्चािनका िालग स्शक्षकको पेशागत सधुारका िालग काठमाडौँ 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्याियसँग सहकायि गरी कस्टमार्ज्ड तालिमको व्यवस्था लमिार्नेछ ।  

50. स्शक्षक, ष्ट्रवद्याथी र अलभभावकहरुिाई नलतजाका आधारमा प्रोत्साहन तथा सचेत गरार् 
सकारात्मक प्रलतस्पधािको वातावरण लसजिना गररने छ । 

51. स्थानीय पाठ्यक्रमिाई कक्षाकोठामा सहजीकरण गनि स्थानीय आवश्यकता अनरुुप 
व्यवहाररक र जीवनोपयोगी एवम ्सान्त्दलभिक स्शक्षक लनदेस्शकाको ष्ट्रवकास गररनछे 
। स्थानीय पाठ्यक्रम मार्ि त व्यवहाररक र जीवन उपयोगी स्शक्षाको कायािन्त्वयनमा 
ष्ट्रवशेर् जोड ददर्नेछ । 

52. लनरन्त्तर ष्ट्रवद्याथी मूल्याङ्कनको प्रयोगिाई सदुृढीकरण गरी नगरस्तरीय परीक्षािाई 
थप ष्ट्रवश्वसनीय र प्रभावकारी बनार्न ेछ । मूल्याङ्कनको  पद्दलतिाई स्शक्षण लसकाई 
सधुारका िालग प्रयोग गररने छ । 

53. नेततृ्वको सविीकरण, स्शक्षण लसकाई प्राष्ट्रक्रयामा सधुार, पेशागत नैलतकताको प्रविद्धन 
र प्रष्ट्रवलधको उच्चतम प्रयोग गरी सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको गणुस्तर अलभवषृ्ट्रद्ध गररनछे 
।  

54. कृष्ट्रर्, पयिटन िगायतका ष्ट्रवर्यगत के्षरका िालग आवश्यक पने प्राष्ट्रवलधक सीपयकु्त 
जनशस्क्त तयारी गनि क्रमशः प्राष्ट्रवलधक ष्ट्रवद्याियको स्थापना र सञ्चािन गने व्यवस्था 
लमिार्ने छ । 

55. संभाव्यता अध्ययन गरी बाबआुमाष्ट्रवष्ट्रहन असहाय, घरेि ु ष्ट्रहंसामा परेका गररब 
वािवालिकाका िालग छारवासको व्यवस्था गररनेछ । 

56. ष्ट्रवद्यािय स्शक्षाको शैस्क्षक गणुस्तर अलभवषृ्ट्रद्धका िालग नगरपालिकाको अनगुमन 
संयन्त्रबाट सघन रुपमा ष्ट्रवद्याियको अनगुमन गररनेछ । 

57. िागत साझेदार संघ/संस्था र पूवि ष्ट्रवद्याथीहरुकोसमेत सहकायिमा सञ्जीवनी माध्यलमक 
ष्ट्रवद्याियको परुानो भवनको मोडेिमा भवन लनमािण गरी शैस्क्षक सङ्क्ग्रहाियको 
स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

 

यवुा तथा खेिकुद तर्ि  

58. धलुिखेि बजारमा रहेको खेिमैदानिाई अत्याधलुनक सषु्ट्रवधा सम्पन्न बनाउन र नगर 
के्षरमा एउटा कभडि हि र स्पोर्टसि एकेडेमीको लनमािण गनि आवश्यक पहि गररनेछ 
। प्रत्येक वडामा खिुा के्षरको रुपमा पलन प्रयोग गनि सष्ट्रकने गरी वहउुपयोगी 
खेिमैदान लनमािण गररनेछ । 



 

59. देशको ४० प्रलतशत यवुा जनसंख्यािाई दृष्ट्रष्टगत गदै नगर के्षरको आलथिक समषृ्ट्रद्धमा 
यवुाको योगदान अलभबषृ्ट्रद्ध गने नीलत लिर्नछे। यवुाको क्षमता ष्ट्रवकास, यवुा बह ु
प्रलतभाको पष्ट्रहचान, यवुा िस्क्षत जीवनोपयोगी, प्राष्ट्रवलधक र व्यावसाष्ट्रयक स्शक्षा, यवुामा 
सकारात्मक सोंचको ष्ट्रवकास गदै स्वयंसेवी संस्कृलतको ष्ट्रवकास र श्रमको सम्मान 
जस्ता ष्ट्रक्रयाकिापहरुिाई प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमसँग आवद्ध गदै यवुािाई 
आत्मलनभिर, स्वाबिम्वी र चरररवान बनार्नछे। 

60. नगरमा बसोबास गरेका स्जल्िा तथा राष्ट्रिय स्तरका खेिाडीहरुको १ िाख बराबर 
रकमको दघुिटना बीमा नगरपालिकाबाट गररने छ । 

61. राष्ट्रिय/अन्त्तरािष्ट्रियस्तरको खेिाडी तयार गनि खेिकुद ष्ट्रवकासका िालग नगरस्तरीय 
खेिकुद पररर्द् गठन गररनेछ । पररर्द् मार्ि त ् खेिकुद ष्ट्रवकासको कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

62. खेिकुद ष्ट्रवकासका िालग सघन रुपमा खेिकुद प्रस्शक्षण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ 

  

मष्ट्रहिा, बािबालिका. अपाि, जेष्ठ नागररक, सामास्जक सरुक्षा र सामास्जक समावेस्शता  

 

अध्यक्ष महोदय, 

 

63. संष्ट्रवधान प्रदत्त मष्ट्रहिाको हक सम्बन्त्धी ष्ट्रवर्यिाई प्राथलमकता ददँदै मष्ट्रहिाको 
आलथिक, राजनैलतक तथा सामास्जक शसक्तीकरणका ष्ट्रक्रयाकिापहरु सञ्चािन 
गररनेछ । 

64. िैष्ट्रिक समानता तथा सामास्जक समावशेीकरण सम्बन्त्धी नीलत तजुिमा गरी िैष्ट्रिक 
उत्तरदायी शासन पद्धलत तथा समावेशी ष्ट्रवकासको अवधारणािाई अविम्वन गररनेछ 
। 

65. मष्ट्रहिा उद्यमस्शिता ष्ट्रवकासको क्षेरमा कायिक्रमहरु सञ्चािन गरी व्यवसायीकरणको 
माध्यमबाट मष्ट्रहिाहरुको आलथिक सशक्तीकरणमा  जोड ददर्नछे । 

66. िैष्ट्रिक ष्ट्रहँसा नगरी समान व्यवहार गरौँ, मष्ट्रहिा परुुर् कोही पलन ष्ट्रहँसामा नपरौँ  
भने्न नाराको साथमा िैष्ट्रिक ष्ट्रहँसा रोकथाम तथा न्त्यनुीकरणका ष्ट्रक्रयाकिाप सञ्चािन 
गररनेछ । ष्ट्रहँसा प्रभाष्ट्रवतहरुका िालग अल्पकालिन सेवा केन्त्र (Safe House) 

सञ्चािनिाई लनरन्त्तरता ददँदै उद्धार, संरक्षण, पनुस्थािपना तथा न्त्याय लनरुपण 
िगायतका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 



67. िैष्ट्रिक ष्ट्रहँसा प्रभाष्ट्रवत व्यस्क्तिाई तत्काि उद्धार, पनुस्थािपना, राहत, काननुी 
परामशि, न्त्याय लनरुपण समेतका िालग सञ्चालित िैष्ट्रिक ष्ट्रहँसा लनवारण कोर्िाई 
लनरन्त्तरता ददर्नेछ । 

68. स्थानीय आमसञ्चार माध्यमहरुबाट मष्ट्रहिा, बािबालिका, ष्ट्रकशोर ष्ट्रकशोरी, अपािता 
तथा ज्येष्ठ नागररक  िस्क्षत कायिक्रमहरु सञ्चािनमा जोड ददर्नछे । 

69. सेवाग्राही तथा कमिचारीका बािबालिकाहरुिाई सहज कायिवातावरण बनाउन 
धलुिखेि नगरपालिका कायाििय पररसरमा बािमैरी कक्ष स्थापना गरी सञ्चािन 
गररनछे । 

70. बाि अलधकारको संरक्षण तथा आपतकालिन अवस्थामा उद्धार तथा संरक्षणको 
िालग बाि संरक्षण कोर् सञ्चािनिाई लनरन्त्तरता ददर्न ेछ । 

71. अपािता भएका व्यस्क्तहरुको हक अलधकार संरक्षणका िालग सचेतनामिुक 
कायिक्रमहरु सञ्चािन, अपाितामैरी संरचनाहरुको लनमािण गरी नगरपालिकािाई 
अपािता मैरी घोर्णा गनि पहि गररनेछ ।  

72. अपािता भएका व्यस्क्तको मयािददत र आत्मलनभिर जीवन लनमािणको िालग क्षमता 
ष्ट्रवकासका कायिक्रम, सहायता सामाग्री ष्ट्रवतरण तथा समदुायमा आधाररत पसु्थािपना 
कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

73. ज्येष्ठ नागररक अन्त्तरपसु्ता लसप हस्तान्त्तरणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागररकका ज्ञान, 
लसप र अनभुविाई समदृ्ध नगर लनमािणका िालग उपयोग गदै ज्येष्ठ नागररकिाई 
अनभुवका खानी, जीउँदा र्लतहास, स्जवन्त्त पसु्तकाियको रुपमा सम्मान र संरक्षण  
प्रदान गररनेछ ।  

74. राज्यको कुनै पलन सेवा सषु्ट्रवधाबाट बस्ञ्चत अपािता पररचय पर प्राि गरेका 
नगरपालिकाका नागररकहरुिाई लन:शलु्क स्वास््य बीमा गने व्यवस्था लमिार्नेछ 
। 

75. बािमैरी स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीलत २०६८ एवम ् कायािन्त्वयन कायिष्ट्रवलध 
२०६८ िे तोकेका ३९ वटा सूचकहरु परुा गरी वािमैरी नगर घोर्णा भएको 
सन्त्दभिमा नेपाि सरकारबाट थप १२ सूचकहरु समेत परुा गनि थप कायिक्रमहरु 
सञ्चािन गररन ेछ ।  

76. धलुिखेि नगरपालिकािाई सामास्जक सरुक्षा र व्यस्क्तगत घटनादताि सम्बन्त्धमा 
देशकै नमूना लसकाई तथा व्यवस्थापकीय केन्त्रको रुपमा ष्ट्रवकास गने उदे्दश्य रहेको 



छ । उक्त कायििाई मूतिरुप ददन अभ्यास र अनभुविाई घलनभतू वनाई रषु्ट्रटरष्ट्रहत 
बनार्नेछ ।  

77. जन्त्म र मतृ्य ुप्राकृलतक कुरा भएकोिे अस्पतािमा जन्त्मको साथै मतृ्यकुो ष्ट्रववरण 
प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गने ष्ट्रवस्त्तकै सम्वस्न्त्धत स्थानीय तहिे हेनि लमल्न ेर सम्वस्न्त्धत सूचक उपस्स्थत 
भएपलछ Verify गरी प्रमाणपर ददनका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिार्नेछ ।  

78.   BRS System  (जन्त्म प्रमाणपर) सञ्चािन गनि अस्पतािहरुको दक्षता अलभवषृ्ट्रद्ध 
गररनेछ । साथै  DRS System  (मतृ्य ु प्रमाणपर)  िागू गनि संघ सरकारसँग 
अनरुोध गररनेछ । 

79. खोप िगाएको काडिको आधारमा जन्त्मदताि गने र जन्त्मदतािको आधारमा ष्ट्रवद्यािय 
भनाि िगायत अन्त्य प्रयोजनका िालग जन्त्म दताििाई नै पष्ट्रहिो आधार माने्न कायििाई 
प्रभावकारी बनार्नछे ।   

80. “धलुिखेिको आवाजः छुवाछुतमकु्त समाज” अलभयान साकार पानि समदुायस्तरमा 
ष्ट्रवलभन्न जनचेतनामूिक कायिक्रम सञ्चािन तथा अन्त्य समदुायसँगको सहकायाित्मक 
कायिक्रमहरुिाई दलित पररर्दको नेततृ्वमा लनरन्त्तरता ददर्नेछ। 

81. समावेशी ष्ट्रवकासका माध्यमद्वारा  आलथिक तथा सामास्जक रुपमा पछालड परेका 
जनजालत, दलित, मष्ट्रहिा यवुा र अपाि िगायतका समदुायको ष्ट्रवकासका िालग 
समदुायस्तरसम्म ष्ट्रवस्तार भएका क्षमता ष्ट्रवकास तथा प्रवधिनात्मक कायिक्रम व्यवस्था 
गरी गररवी लनवारणका कायि स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गनि “मेयर गररवी लनवारण 
कायिक्रम” कायािन्त्वयनिाई थप प्रभावकारी, नलतजामिुक र व्यवहाररक बनार्नेछ 
।   

पूवािधार  

खानेपानी तथा सरसर्ाई  

82. एक घर एक धारा नीलत अनरुुप खानपेानीको पहुँच पगु्न नसकेका १०% 

घरधरुीहरुमा यसै आ.व.मा खानेपानीको ष्ट्रवस्तार गररनछे । जडान गररएका 
धाराहरुिाई पक्की धाराको रुपमा ष्ट्रवकलसत गररनेछ । 

 

83. नगर क्षेर लभर सञ्चालित आयोजनाहरुको सम्बन्त्धमा  नगरपालिका जिस्रोत ऐन र 
लनयमाविी बमोस्जमको स्थायी उपभोक्ता सलमलत गठन तथा सञ्चािन गरी 
खानेपानीका स्रोतको सञ्चािन, ममित सम्भार र ददगो व्यवस्थापनको प्रवन्त्ध गररनेछ। 



84. काभ्र े उपत्यका एकीकृत खानेपानी पररयोजना चाि ु आ.व लभर सम्पन्न गरी 
िाभग्राहीहरुिाई खानेपानीको आपूलति गनि अलधकतम प्रयत्न गररनछे ।  

85. गणुस्तरीय खानेपानी ष्ट्रवतरणको अवधारणािाई अविम्बन गदै सञ्चालित सबै 
आयोजनाहरुको खानपेानी परीक्षण र शदु्धीकरण अलभयानको रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ।  

86. पानीको न्त्यूनतम महसिु छुट गने सम्बन्त्धमा अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था 
लमिार्ने छ । 

87. नगर के्षर लभरका सबै खानेपानी आयोजनाहरुको संरक्षण, सञ्चािन, ममित संभार 
तथा महसिु व्यवस्थामा एकरुपता तथा प्रभावकाररताका िालग उपभोक्ता 
सलमलतहरुको एकि नगरस्तरीय बोडि गठन गनि काननुी प्रबन्त्ध  गररनेछ  । 

88. बजार के्षरको खानेपानी आयोजनाको लबद्यमान संरचना हरुको ममित सम्भार तथा 
ददगो व्यवस्थापन गनि तथा बजार के्षरमा रहेको खानेपानी आपूलतिको न्त्यूनतािाई 
कम गनि थप सम्भाष्ट्रवत स्रोतहरुको खोस्ज तथा उपयोग गनि आवश्यक पहि गररन े
छ | 

सडक पूवािधार 

89. धलुिखेि नगर केन्त्र र वडा केन्त्र जोड्न ेसडकहरु तथा नगर के्षरका अन्त्य सबै 
पक्की सडकहरु ष्ट्रवग्रकेो समयमा तत्काि ममित सम्भार गने गरी आवश्यक व्यवस्था 
लमिार्नेछ ।  

90. नगरके्षरका सबै सघन वस्तीस्तरसम्म बाहै्र मष्ट्रहना सवारी आवागमन हनु सक्न ेगरी 
सडक सञ्जािको लनमािण गररनेछ।सबै घरधरुीबाट १५ लमनटेको दरुीलभर सडकको 
पहुँच ष्ट्रवस्तार गने गरी सडक रेखाङ्कन गररनछे । 

91. अन्त्तर नगरपालिका सडक संजाि ष्ट्रवस्तार गनि आवश्यक व्यवस्था लमिार्नेछ | 
92. नगरको समग्र ष्ट्रवकास लनमािणमा साविजलनक र नीस्ज साझेदारी अवधारणा अविम्बन 

गररनेछ । 

93. नगरके्षरलभर सञ्चािन हनु े सबै प्रकारका पूवािधारजन्त्य तथा सामास्जक के्षरका 
आयोजनाहरुको अलभिेख व्यवस्थापन गनि एक स्थानीय आयोजना बैङ्कको सञ्चािन 
गररनेछ ।उक्त आयोजनाहरुको ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदनको आधारमा मार 
वजेट ष्ट्रवलनयोजन गने व्यवस्थाको शरुुवात गररनेछ।   

94. नगरक्षेरलभरका सबै सडकहरुको लनजी स्वालमत्वको िगत कट्टा गरी साविजलनक 
स्वालमत्व कायम गनि पहि गररनछे। 



95. नगरपालिकाद्वारा ष्ट्रवकास गररएका पूवािधार योजनाहरुको ददगो ष्ट्रवकासका िालग 
ममित सम्भार सेवा शलु्क तोकी ममित कायििाई अगालड बढार्नेछ । हरेक 
आयोजनाबाट कट्टी हनुे तीन प्रलतशत कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी मध्ये ०.७५ प्रलतशत ममित 
सम्भार कोर्मा दास्खिा गने व्यवस्था लमिार्ने छ । 

96. क्षलतग्रस्त वा सङ्कटासन्न ऐलतहालसक, परुातास्त्त्वक तथा सांस्कृलतक, धालमिक 
सम्पदाहरूको पनुलनिमािणका िालग ष्ट्रवकास साझेदारहरुसँग सहकायि प्रवद्धिन गररनछे। 

97. पणु्यमाता कोररडोरमा सडक लनमािण गरी अन्त्तर नगर यातायात सञ्जाि ष्ट्रवस्तार गनि 
पहि गररनछे । 

98. तीव्र शहरीकरणिाई व्यवस्थापन गनि, पूवािधार संरचनाहरु सोही वमोस्जम लनमािण 
गनि एवम ् धलुिखेिको आलथिक ष्ट्रवकासमा टेवा ददन धलुिखेि चक्रपथ रेखाङ्कन 
सम्पन्न गररन ेछ ।  

99.  पैदि यारीहरुको सरुक्षाको िालग नगरके्षर लभर पने ठूिा सडकहरुमा रु्टपाथ 
लनमािण कायि प्रारम्भ गररनेछ ।  

अन्त्य पूवािधार लनमािण तर्ि  
100. नगरपालिकाको वडास्तरीय योजना कायािन्त्वयनका िालग वडा तहमा प्रदान गररँदै 

आएको वडास्तरीय वजेटको व्यवस्थािाई बढोत्तरी गरेको छु ।जनसंख्या, भगूोि 

तथा राजश्व पररचािनको क्षमताको आधारमा उपिब्ध गरार्ने सूरमा आधाररत 
वजेटमा थप गरेको छु । 

101. नगरकायिपालिकाका सदस्यहरुको नागररकसँगको सम्बन्त्ध स्थाष्ट्रपत गनि प्रत्येक 
सदस्यहरुको लसर्ाररसमा पूवािधारसँग सम्बस्न्त्धत एक/एक  योजना सञ्चािनको 
कायिक्रमिाई लनरन्त्तरता ददर्नछे ।   

102. नगरपालिकाको भौलतक एवम ्सामास्जक सेवािाई अपािमैरी र बािमैरी बनाउदै 
िलगने छ । त्यस्तै, सडक रु्टपाथ तथा जेब्रा क्रस्शङहरुमा सङे्कत यकु्त टायि 
िगाउन ेअभ्यास प्रारम्भ गररनेछ । 

103. पनुलनमािण गनि बाँकी रहेका साविजलनक भवन संरचना लनमािण कायििाई लनरन्त्तरता 
ददर्नेछ ।  

104. साहलसक खेििाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्धिनका िालग सरोकारवािाहरुको सहकायिमा 
नगरको देष्ट्रवटारमा माउण्टेन स्पोर्टस टे्रलनि सेन्त्टर लनमािणको आवश्यक अध्ययन 
गररनेछ ।  



105. नगरको गौखरेुश्वर बनमा लनमािणाधीन अपािमैरी ईको टे्रि लनमािण कायििाई  
लनरन्त्तरता ददर्नेछ ।उक्त वन िगायत साष्ट्रर्नो तथा धोबीखोिा वन क्षरे िाई 
समेटेर सार्स्क्िङ ट्रयाकको अध्ययन गररन ेछ | नगरमा लभरन े पयिटकहरुको 
िालग हार्कीिं टे्रि लनमािण गररने छ | 

भवन आवास तथा शहरी ष्ट्रवकास  

106. साष्ट्रवक स्थानीय लनकाय हुँदा बनेका लनजी भवन संरचनाहरुिाई अलनवायि 
अलभिेखीकरण गने व्यवस्था लमिार्नेछ ।   

107. धलुिखेि, श्रीखण्डपरु र ईटे नयाँपाटी के्षरका परुातास्त्त्वक लनजी आवासहरु रहेको 
क्षेरमा साष्ट्रवक मौलिक ढाँचामा नै भवन लनमािण गदाि नगरपालिकाबाट ष्ट्रवगतमा 
उपिब्ध गरार्एको सहलुियतिाई लनरन्त्तरता ददएको छु ।  

108. भवन लनमािण ईजाजत प्रणािीिाई झण्झट रष्ट्रहत गराउन चाि ुआ.ब.बाट अनिाईन  

भवन लनमािण ईजाजत प्रणािी िागू गररनेछ । 

109. नगरके्षरको सम्पूणि जग्गाको वगीकरण कायि सम्पन्न गररनेछ। आवास के्षर भनी 
वगीकृत गररएको जग्गामा मार भवन लनमािणको ईजाजत प्रदान गररनेछ । शहरी 
योजना, बस्ती ष्ट्रवकास तथा भवन लनमािण सम्बन्त्धी आधारभतू मापदण्ड एक बर्ि 
लभर पररमाजिन गरी िागू गररने छ ।  

110. नगरको साँस्कृलतक सामदुाष्ट्रयक पष्ट्रहचान झल्कन ेगरी एक वडा एक नमनुा बस्ती 
ष्ट्रवकास गररनछे ।  

111. चार ष्ट्रर्ट भन्त्दा अग्िा,  भकुम्पीय दृष्ट्रष्टिे जोस्खमयकु्त पखाििहरु एवम ्कच्चा 
ष्ट्रकलसमिे लनमािण भएका पखािििाई भत्काउन िगार्नेछ । एक घर दईु रुखको 
नीलत लिर्न ेछ । यसिे हररयािीयकु्त धलुिखेि कायम राख्न मद्दत पगु्नेछ ।  

112. प्रत्यक्ष रोजगारी सजृना गने एक वडा एक आयोजना मष्ट्रहिाकै सहभालगतामा मार 
सञ्चािन गने नीलत लिर्ने छ । 

113. नगरके्षरमा रास्खने ष्ट्रवज्ञापन, प्रचार तथा सङे्कत सामाग्रीको मापदण्ड तयार गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्यार्ने छ । 

114. नगरपालिकाको छापगाउँमा ष्ट्रवगत िामो समयदेस्ख सम्पन्न हनु नसकेको धलुिखेि 
जग्गा ष्ट्रवकास आयोजना (Dhulikhel Land-pooling) िाई चाि ुआ.व. मा  जग्गाको 
रेखाङ्कन तथा अलभिेखीकरण सम्पन्न गरी सम्बस्न्त्धत जग्गा धनीिाई िािपजुाि 
ष्ट्रवतरण गररनेछ। साथै सो के्षरको पूवािधार लनमािण गनि नगर ष्ट्रवकास कोर्बाट ऋण 
प्रालिको प्रकृया अगालड बढार्नेछ। 



115. नगरपालिकाको र्स्कोटमा औद्योलगक ग्राम लनमािणको कायििाई लनरन्त्तरता ददर्नछे 
। Green Industry को अवधारणािाई कायािन्त्वयन गनि ग्रामलभर प्रदरु्ण रष्ट्रहत 
उद्योगहरु मार स्थापना गने व्यवस्था लमिार्ने छ । 

पयिटन ष्ट्रवकास  

116. देवीस्थान पाकि को बाँकी काम पूणि रुपमा सम्पन्न गरी नमनुा पाकि को रुपमा ष्ट्रवकास 
गररने छ । उक्त पाकि मा लनलमित भवनमा जातजालतको पष्ट्रहचान झल्काउने भेर्भरू्ा 
तथा परम्परागत सामाग्रीहरुको प्रदशिनीस्थि राख्न ेव्यवस्था लमिार्ने छ । 

117. काभ्रभेञ्ज्याङदेस्ख देवीस्थान तथा भट्टीडाँडादेस्ख देवीस्थान सम्मको पैदि मागिमा 
हजारलसँढीकै ढाँचामा लसँढी लनमािण गररनछे । 

118. धलुिखेिको देवीस्थान जििमा धलुिखेि  (DHULIKHEL) िेखी पयिटनको िालग 
आकर्िणको केन्त्र बनार्नेछ । 

119. सूयोदय पाकि बाट दाररमबोट डाँडासम्म GLASS BRIDGE  बनार् पयिटकीय 
आकर्िण बढाउन आवश्यक पहि गररनेछ । 

120. नगरको साँस्कृलतक सम्पदाहरुको संरक्षण गनि भार्ा, किा, जारा, पविको संरक्षण 
व्यवस्थापन कायििाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । 

121.  देवीस्थान जििमा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण केन्त्र स्थापना गनि पहि गररनेछ। 
साविजलनक यातायातबाट धलुिखेि घमु्न आउन े ष्ट्रवदेशी तथा आन्त्तररक 
पयिटकहरुिाई सषु्ट्रवधा ददन धलुिखेिमा अवस्स्थत होटिहरुको सहयोगमा शौचािय 
सष्ट्रहतको बस ष्ट्रवसौनी लनमािण गनि आवश्यक पहि गररनेछ। 

122. होमस्टेहरुमा स्थानीय नतृ्य तथा मौलिक भेर्भरु्ा तथा संस्कृलत झल्कने कायिक्रम 
सञ्चािनमा जोड ददँदै नगरपालिकाको तर्ि बाट प्रष्ट्रवलध, स्रोत साधन र सीपको 
हस्तान्त्तरण गररनेछ। होमस्टे सञ्चालित के्षरहरुमा सडक, ष्ट्रवद्यतु, सञ्चार, खानेपानी 
िगायतका न्त्यूनतम पूवािधारहरुको ष्ट्रवकास गररन े छ । उक्त के्षरहरुमा फ्री 
वाईर्ाई र लस.लस. क्यामेरा जडान गररनेछ। होमस्टे के्षरहरुमा जैष्ट्रवक खेती, 
परम्परागत पशपुािन, मत्स्य तथा मौरीपािन जस्ता व्यवसायहरुको प्रवद्धिन गनि 
ष्ट्रवशेर् कायिक्रम सञ्चािन गरी मौलिक पष्ट्रहचान ददर्नछे। 

123. नगरके्षरलभर रहेका सबै झरना, पोखरी, गरु्ा, ऐलतहालसक तथा धालमिक महत्त्वका 
स्थिहरुको पष्ट्रहचान गरी उक्त स्थिहरुको आवश्यक पूवािधारहरुको ष्ट्रवकास 
गररनेछ।वडा नं १ र २ मा रहेको छांगे झरना तथा वडा नं ११ को कष्ट्रपिेश्वोर 



झरना िाई पयिटकीय गन्त्तब्यको रुपमा ष्ट्रवकास गनि आवश्यक पूवािधार लनमािण 
गररनेछ | 

124. देष्ट्रवटार र रलबओपी के्षर कृष्ट्रर् पयिटन,बतासे,शंख,ुपातिेखेत िाई कृष्ट्रर् पयिटन वडा 
नं ९ र ११को लसमानामा रहेको बछिादेवी मस्न्त्दर र लभमचिुािाई पयिटकीय  
के्षरको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ | 

125. एक वडा एक बहृत पयिटन गन्त्तब्यको रुपमा पष्ट्रहचान गरी पूवािधार ष्ट्रवकास गररनेछ 
|   

126. लनजीक्षेरका पयिटन उद्योगीहरुिाई आवश्यक पने भौलतक पूवािधारहरुको सहज 
उपिब्धताका िालग नीलतगत सहजीकरण गररनेछ । 

127. धलुिखेिमा आउन ेपयिटकहरुको बसार् ददन िम्ब्याउन पयिटन व्यवसायीहरुको 
सहकायिमा न्त्यूनतम ३ ददनको पयिटन बसार्को भ्रमण ्याकेज लनधािरण गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्यार्नेछ ।  

128. पयिटन सम्बन्त्धी लनमािण भर्सकेका पूवािधारहरुको संरक्षण तथा संवधिनको िालग 
आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गररनछे । 

129. लनजी के्षरको साझेदारीमा पयिटन प्रवद्धिनमा टेवा पगु्न ेगरी केविुकार/ स्जपिार्न 
जस्ता प्रष्ट्रवलधको सञ्चािनको िालग सम्भाव्यता अध्ययनको कायि गररनेछ ।  

130. धलुिखेि नगरपालिकािाई धालमिक सष्ट्रहष्णतुायकु्त शहर लनमािण गनि धालमिक 
आस्थासँग जोलडएका मठ मस्न्त्दर लनमािण गरी अन्त्य आवश्यक प्रष्ट्रक्रयाको थािनी 
गररनेछ । 

131. सघन शहरी क्षरेको ट्राष्ट्रर्क समस्यािाई समाधान गनि उपयकु्त स्थानहरुिाई 
पाष्ट्रकि ङ स्थिको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ । ष्ट्रपपिबोट कमिपोखरी के्षरको 
साविजलनक जग्गािाई संरक्षण गरी पयिटकीय दृष्ट्रष्टकोणिे समेत आकर्िक देस्खने 
पाष्ट्रकि ङ स्थिको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ । 

कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास 

132. कृष्ट्रर् यास्न्त्रकीकरण, बीउ, प्रष्ट्रवलध तथा प्रशोधन एवम ् भण्डारणमा अनदुानको 
व्यवस्थापन गरी कृष्ट्रर् के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृ्ट्रद्ध गने नीलत लिर्नेछ। 

133. बैँकहरु सँगको समन्त्वयमा कृष्ट्रर्काडि मार्ि त ्लबना लधतो कृष्ट्रर्ऋण उपिब्ध गराउन 
समन्त्वय गररने सो बमोस्जम प्रवाह गररने ऋणमा िाग्ने ब्याजमा  आवश्यक अध्ययन 
गरी अनदुानको व्यवस्था लमिार्न ेछ । 



134. नगरके्षरलभर उत्पादन हनु ेप्रमखु अन्न वािी तथा तरकारीको बीउको स्रोत केन्त्र 
ष्ट्रवकास गररनछे ।पोर्णिाई मध्यनजर गरी प्रमखु रैथाने वािीहरुको संरक्षण र 
ष्ट्रवस्तार गररनेछ । 

135. कृष्ट्रर् र पश ु प्राष्ट्रवलधकहरुको दक्षता अलभवषृ्ट्रद्ध गरी प्रष्ट्रवलधको प्रयोग मार्ि त 
ष्ट्रकसानिाई कायिस्थिमै तत्काि सेवा प्रवाह गने प्रवन्त्ध गररनेछ । 

136. लसंचाई सषु्ट्रवधा ष्ट्रवस्तारको िालग स्रोतहरुको पष्ट्रहचान तथा ष्ट्रवकास गररनेछ । 
लसंचाईको व्यवस्थापनका िालग ्िाष्ट्रष्टक पोखरी, आकासे पानी सङ्किन, स्स्प्रंकि तथा 
थोपा लसंचाई जस्ता उपयकु्त प्रष्ट्रवलधहरुको ष्ट्रवस्तार तथा प्रष्ट्रवलधहरुको हस्तान्त्तरण 
गररनेछ । साविजलनक खलु्िा चौरहरुमा पोखरी लनमािण गरी बहउुपयोगमा ल्यार्नेछ 
। 

137. आवश्यक स्थानमा दगु्ध स्चस्यान केन्त्र, पश ु स्रोत केन्त्र र डािेघाँस नसिरी 
िगायतका सेवाहरु ष्ट्रवस्तार गररनेछ ।न्त्यूनतम १५ लिटर दैलनक दगु्ध उत्पादन 
गने ष्ट्रकसानहरुिे उपयोग गने प्रष्ट्रवलध तथा औजारहरुमा अनदुानको व्यवस्था 
लमिार्नछे।  

138. ष्ट्रकसानको त्याङ्क सङ्किन गरी कृर्क पररचयपर ष्ट्रवतरण गररनछे । 

139. माटो पररक्षण कायििाई ष्ट्रवस्तार गरी माटोको गणुस्तर सधुारमा आवश्यक अनदुानको  
व्यवस्थापन गररनेछ ।    

140. एक वडा एक उत्पादन कायिक्रमिाई प्रथलमकता ददई सघन कृष्ट्रर् उत्पादन प्रणािीको 
ष्ट्रवकास गररनछे।  

141. नगरका ग्रामीण बस्तीहरुमा अगािलनक उत्पादनमा प्रोत्साहन ददँदै उक्त उत्पादनिाई 
स्थानीय बजारमा खपत गनि लनजी के्षरसँग समन्त्वय र सहकायि गररनेछ।  

142. धान, तरकारी, आि,ु र्िरू्ि र पषु्प व्यवसाय पकेट के्षर घोर्णा गरी कृर्कको 
आय बषृ्ट्रद्ध गनि संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्त्वय र साझेदारी बढाउने नीलत 
लिर्नेछ।  

143. सघन शहरी क्षेरमा नागररकिाई खेती गने आदतको ष्ट्रवकास गनि तथा परलनभिरता 
न्त्यूनीकरण गनि करेसाबारी तथा कौसी खेती कायिक्रम सञ्चािन गने नीलत लिर्नेछ। 
साविजलनक बाँझो जलमनमा सामषु्ट्रहक खेती गनि कृर्क समूहिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

144. कृष्ट्रर् उत्पादनको मूल्य अलभवषृ्ट्रद्ध गनि तथा उत्पादनोपरान्त्तको क्षलतिाई न्त्यूनीकरण 
गनि कृष्ट्रर् उपजमा आधाररत प्रशोधन उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनछे। 



145. न्त्यूनतम एक रोपनी क्षेरर्िमा आधलुनक प्रष्ट्रवलधको उपयोग गरी खेती गने 
ष्ट्रकसानहरुिाई कृष्ट्रर् लमटर जडान खचिमा शत प्रलतशत अनदुान उपिव्ध गरार्ने छ 
। 

146. नगरिाई धान र मकै बािीमासमेत आत्मलनभिर बनाउन सघन कायिक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

147. लनजी सामदुाष्ट्रयक बन लभरका अनपुयोगी बटु्यान हटार् घाँसके्षर ष्ट्रवस्तार गनि 
ष्ट्रकसान तथा बन उपभोक्ता समूहिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

 

 

पश ुष्ट्रवकास 

 

148. पश ु स्वास््यिाई मध्येनजर गरी पश ु रोगको लनदान र उपचारिाई प्राथलमकता 
ददर्नेछ । खोप, पश ुस्चष्ट्रकत्सा, और्लध, पोर्णयकु्त आहारमा ष्ट्रकसानको पहुँच वषृ्ट्रद्ध 
गररनेछ ।गोवर परीक्षण कायिक्रम ष्ट्रवस्तार गररनेछ । 

149. व्यवसाष्ट्रयक पशपंुक्षी र्ामिहरु वातावरण तथा प्रष्ट्रवलधमैरी बनाउन मापदण्ड तयार 
गरी िागू गररनेछ। 

150. आवश्यकता बमोस्जम सबै वडामा कृष्ट्रर् तथा पश ुप्रालबलधकको सेवा क्रलमक रुपमा 
ष्ट्रवस्तार गररनेछ |  

151. पशजुन्त्य उत्पादन प्रवद्धिनका िालग नश्ल सधुार, कृलतम  गभािधान, पश ुआहार प्रवद्धिन 
र पशजुन्त्य व्यवसायमा िागत न्त्यूनीकरण गनि यास्न्त्रकीकरणमा जोड ददर्ने छ।  

152. पशपुािकहरुिे व्यहोनुि पने पशवुीमा ष्ट्रप्रलमयमको १५ प्रलतशत नगरपालिकाको तर्ि  
उपिब्ध गराउने व्यवस्थािाई लनयलमतता ददर्नेछ।  

153. थनुेिो रोग लनयन्त्रणका िालग गोठसधुार कायिक्रम अलभयानको रुपमा ष्ट्रवस्तार 
गररनेछ।  

154. नगर क्षेर लभर F.M.D,  P.P.R,  Rabies, H.S. B.Q. िगायतका रोग तथा महामारी 
लनयन्त्रणको िालग पूणि खोपयकु्त नगर बनार्नेछ । 

155. नगरिाई दधु र मास ुतथा रु्िमा आत्मलनभिर बनाउन उपयकु्त भगूोििाई गाईभैँसी 
र बाख्रा / कुखरुा पकेट के्षरको रुपमा ष्ट्रवकास गररनछे ।  

156. स्वास््यकर मास ुतथा दगु्ध उत्पादन तथा ष्ट्रवतरणिाई सलुनस्ित गनि वधशािा, मास ु
पसि, र्ामि तथा डेरीको मापदण्ड तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्यार्नेछ। 



157. पशपुािकिाई पशपुािन सम्बन्त्धी आधारभतू ज्ञान र लसपको अलभवषृ्ट्रद्ध गनि आवश्यक 
तालिम कायिक्रम सञ्चािन गररन े छ। पशपुािकहरुिाई प्रोत्साहन गनि उत्कृष्ट 
ष्ट्रकसान सम्मान कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

सहकारी ष्ट्रवकास 

158. सहकारीहरुको प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । राम्रो काम गने 
सहकारीिाई प्रोत्साहन गने, लनस्ष्क्रय रहेका सहकारीिाई खारेजी वा अन्त्य 
सहकारीमा समाष्ट्रहतीकरणको नीलत अविम्वन गररनेछ। 

159. ष्ट्रवस्शष्ट्रष्टकृत सहकारी सञ्चािनको नीलत अविम्वन गररनेछ । सहकारी एकीकरण 
गने प्रकृयािाई जोड ददर्ने छ ।एकीकरणमा जाने सहकारीहरुिे नगरपालिकामा 
बझुाउन ुपने पाँच वर्िको शलु्क लमनाहा गररनेछ ।   

160. नगर क्षेरको आलथिक र सामास्जक रुपान्त्तरणका िालग सहकारी र ष्ट्रवत्तीय क्षेरिाई 
पररचािन गने नीलत लिर्नछे। सहकारीको माध्यमबाट गरीब, ष्ट्रवपन्न वगिका 
सदस्यको संिग्नतामा सञ्चािन हनुे उत्पादन र िगानी आम नागररकको पहुँच 
स्थाष्ट्रपत गनि सहकारी संस्था र नगरपालिकाको साझेदारी कायिक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ। 

161. नगरको आलथिक ष्ट्रवकासको लनलमत्त “एक वडा एक नमनुा सहकारी, एक सहकारी 
एक उत्पादन कायिक्रम” सञ्चािन गररनकुा साथै सहकारी संघसंस्थाहरुसँगको 
साझेदारीमा तरकारी सङ्किन तथा ष्ट्रवक्री कक्षको ष्ट्रवस्तार गररनेछ।   

162. रासायलनक मि तथा लबउ ष्ट्रवजन कृर्कहरु समक्ष सहज रुपमा उपिब्ध गराउन 
स्थानीय सहकारी संस्था पररचािनिाई लनरन्त्तरता ददर्न ेछ ।  

163. उत्पादनमिुक सहकारीहरुको कायिक्षरे लभर संचािन गररन े ष्ट्रवर्यक्षेरका 
कायिक्रमहरु सहकारी संस्था मार्ि त संचािन गररनेछ | 

 

गररवी न्त्यूनीकरण तथा रोजगारी तथा उद्यम ष्ट्रवकास 

अध्यक्ष महोदय  

164. नागररक स्तरमा स्वरोजगार सजृना गनि र गररवी न्त्यूनीकरण गनि सरकार तथा नीस्ज 
के्षरसगँ साझेदारीमा लसप तथा उद्यमस्शिता तालिम अलभयान सञ्चािन गररनछे । 

165. गररवी लनवारणका िालग िघउुद्यम ष्ट्रवकास कायिक्रम मार्ि त थप ८० जना नयाँ 
उद्यमी लसजिना र ४० जना परुाना उद्यमीहरुको िघउुद्यमहरुको स्तरोन्नलत गररनेछ 
।  



166. स्थानीय उत्पादनहरुको प्रवद्धिन गनि होटि व्यवसायी संगको समन्त्वयमा उत्पादनको 
ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको  आकर्िक  ्याकेस्जि नमनुा नगर के्षरलभरका होटिहरुमा राखी 
लबष्ट्रक्र ष्ट्रवतरण गने व्यवस्था लमिार्ने छ | 

167. बेरोजगारहरुको त्याङ्क तथा अलभिेख व्यवस्स्थत गरी एक बेरोजगार एक लसप  
प्रवद्धिन गरी साविजलनक लनमािण कायिमा लनजहरुको अवद्धता बढार्नेछ ।   

168. टोि ष्ट्रवकास सलमलत सशक्तीकरण गरी भौलतक पूवािधार लनमािणमा साझेदार संस्थाको 
रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ । 

169. अपाि तथा मष्ट्रहिाहरुद्वारा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायहरुको ५ िाख सम्मको 
ऋणको ब्याजको ५० प्रलतशत नगरपालिकािे लतने व्यवस्थािाई लनरन्त्तरता ददएको 
छु । 

170.  नगर तथा वडास्तरका पूवािधार योजना नगरमा सूचीकृत बेरोजगारहरुको उपभोक्ता 
सलमलतद्वारा कायािन्त्वयन गदाि सो आयोजनाको ज्यािा  बराबरको रकम प्रधानमन्त्री 
रोजगार कायिक्रमबाट थप गररन ेछ । 

 

वन वातावरण तथा ष्ट्रवपद व्यवस्थापन  

171. सरकारी, गैरसरकारी तथा लनजीके्षरको सहकायिमा चाि ुआलथिक बर्िमा  कस्म्तमा 
एकिाख वकृ्षारोपण गररनेछ । खािी पाखा तथा जलमनहरु साथै व्यस्क्तगत 
जलमनहरुमा डािे घास, र्िरु्ि तथा उच्च मूल्यका काष्ठजन्त्य प्रजालतको  
वकृ्षारोपण  गनि प्रोत्साहन गररने छ ।  

172. टँुलडखेि पाकि िाई रोज (गिुाब )पाकि को रुपमा ष्ट्रवकास गररन े छ । पाकि को 
व्यवस्थापन संरक्षण र उपयोग गरी नगरको राजश्व बढोत्तरी गनि लनजी क्षेरको 
पररचािन गररनेछ । पषु्प व्यवसायको प्रवद्धिन गनि सबै वडाको कस्म्तमा एक 
स्थानमा  ष्ट्रवशेर् प्रजालतका रू्ि बगैंचाको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ |  

173. वन उपभोक्ता क्षमता ष्ट्रवकासका कायिक्रम सञ्चािन गररनछे । सबै सामदुाष्ट्रयक 
वनको कायियोजना अध्यावलधक गररनछे ।जिसञ्चय तथा माटोको उविराशस्क्तमा 
कमजोर देस्खएको सल्िो प्रलतस्थापन अलभयान  सञ्चािन गररनेछ । 

174. वकृ्षारोपण गररएका लबरुवाहरुको संरक्षणको िालग आवश्यक पहि गररन ेछ | 
175. साबिजलनक जग्गा, नदी ष्ट्रकनार, सरकारी कायाििय तथा ष्ट्रवद्यािय पररसरमा वकृ्षारोपण 

गने कायििाई लनरन्त्तरता  ददर्नेछ।   



176. ग्रामीण के्षरको  हरेक वडाहरुमा नसिरी स्थापना गररने छ । उक्त नसिरीबाट 
र्िरु्ि डािेघाँस तथा काठजन्त्य ष्ट्रवरुवाको उत्पादन तथा ष्ट्रवतरण गररने छ । 

177. पानीको महुान तथा लसमसार के्षरको संरक्षण तथा नगरके्षरलभर रहेका परुाना ष्ट्रहष्ट्रट 
तथा पोखरीको पनुलनमािण, संरक्षण तथा सम्वद्धिन गररनेछ। 

178. स्जरो काविन शहर अलभयानिाई लनरन्त्तरता ददर्ने छ ।यसका िालग राष्ट्रिय तथा 
अन्त्तराष्ट्रिय साझेदार सस्थासँग समन्त्वय तथा सहकायि गररनेछ । 

179. ष्ट्रवकास साझेदारहरुसगँको सहयोगमा नगरलभर  हार्ड्रोजन तथा ष्ट्रवद्यतुीय बस 
सञ्चािनको सम्भाव्यता अध्ययन गररन ेछ । 

180. र्ोहरिाई पनु: प्रयोग र प्रशोधन गनि स्रोतमा नै वगीकरण गने व्यवस्था लमिार्नेछ। 
कुष्ट्रहन ेर्ोहरिाई घरमै मि बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

181. नगर क्षरेलभरको र्ोहरमैिाको दीगो व्यवस्थापनको िालग र्ोहरको सङ्किन, ढुवानी 
र रुपान्त्तरण गनि प्रलतस्पधाित्मक ष्ट्रवलधबाट अस्घ बढार्नेछ। 

182. वातावरण संरक्षण र प्रवधिनका िालग वैज्ञालनक उपायहरु अविम्वन गनुिका साथै 
चालिस मार्क्रोन भन्त्दा पातिो ्िास्स्टक झोिाको प्रयोगिाई लनरे्ध गररनेछ। 
्िास्स्टक झोिाको सट्टा कपडा, जटु वा कागजको झोिा उत्पादन, लबष्ट्रक्रष्ट्रवतरण र 
प्रयोगिाई प्रोत्साहन हनुे ष्ट्रकलसमका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

183. र्ोहोरमैिा सङ्किन गनि आवश्यकताका आधारमा सबै वडाहरुमा सङ्किन सेवा  
ष्ट्रवस्तार गररने छ । र्ोहोर मैिा प्रशोधन केन्त्रको िालग  आवश्यक पूवािधार 
लनमािण गररन ेछ । नगर लभरका ढि प्रशोधन केन्त्रहरुिाई ममित गरी सञ्चािनमा 
ल्यार्नेछ । 

184. र्ोहोर संकिन हनु ेप्रमखु स्थिहरुमा सरुस्क्षत कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ | 
185. अरलनको राजमागि, लबपी राजमागि तथा बनेपा पनौती सडकको मखु्य बस स्टपहरु 

िगायत नगरका ष्ट्रवलभन्न स्थिहरुमा साविजलनक शौचाियहरुको लनमािण गरी  सो 
को व्यवस्थापन र संरक्षण गनि शौचािय नस्जक एक/एक पसि लनमािण गरी 
वेरोजगार अलत ष्ट्रवपन्न घर पररवारिाई लनःशलु्क व्यवस्थापनको स्जम्मा ददर्ने छ । 

186. सबै  वडा केन्त्रका सघन वस्तीहरुमा सडक बत्तीको पहुँच ष्ट्रवस्तार गररनेछ | 
187. साविजलनक उपयोग तथा सडक बत्तीिाई लमटरमा आधाररत बनाई नगरलभरको 

ष्ट्रवद्यतुीय चहुावटबाट हनुे महशिुको भार कम गररनेछ । 

188. आलथिक वा भौलगलिक कदठनार्का कारणिे ष्ट्रवद्यतुको पहुँच नपगेुका घरधरुीमा 
लनःशलु्क ष्ट्रवद्यतु जडानको प्रबन्त्ध लमिार्ने छ । ष्ट्रवद्यतुको उपयोगिाई बढार् ग्याँस 



तथा दाउराको प्रयोग न्त्यूनीकरण गनि प्रोत्साहन गररन ेछ ।सबै ष्ट्रवपन्न पररवारिाई 
ष्ट्रवद्यतुीय चलु्होमा अनदुान उपिब्ध गरार्नछे। 

189. ष्ट्रवपदमा परेका नागररकिाई घटना स्थिमै राहत उपिब्ध गराउने व्यवस्था 
लमिार्नेछ । 

190. ष्ट्रवपदको समस्या पष्ट्रहचान तथा न्त्यूनीकरण गनि ष्ट्रवपद् प्रलतकायि योजना लनमािण गररन े
छ । 

191. नगरस्तरीय ष्ट्रवपद् व्यस्थापन केन्त्र स्थापना गरी ष्ट्रवपद् उद्धार तथा राहत सामग्री, 
दक्ष जनशस्क्त तथा भरपदो सूचना प्रणािीको व्यवस्था लमिार्नेछ । 

सूचना, सञ्चार तथा प्रष्ट्रवलध 

192. नगरका संवेदनशीि के्षरको सरुक्षाको िालग प्रभावकारी देस्खएको लसलसष्ट्रटभी क्यामरा 
थप स्थानहरुमा जडान गरी नागररक सरुक्षा प्रणािीिाई थप व्यवस्स्थत गररनेछ । 

193. भवन ईजाजत प्रणािीिाई झण्झटरष्ट्रहत बनाउन यसै बर्िबाट ष्ट्रवद्यतुीय भवन लनमािण 
र्जाजत प्रणािी (EBPS) िागू गररने छ । 

194. वडा बाट हनु ेसबै प्रकारका लसर्ाररसहरुमा एकरुपता ल्याउन लसर्ाररस व्यवस्थापन 
प्रणािी ष्ट्रवकास गरी िाग ुगररने छ | 

195. प्रशासलनक कायििाई कागजरष्ट्रहत बनाउन आवश्यक सूचना प्रष्ट्रवलध पूवािधार सष्ट्रहत 
सफ्टवेयर तथा मोवाईि एस््िकेशनहरुको प्रयोगमा जोड ददन ेयोजना अनरुुप यसै 
बर्ि देस्ख लडस्जटि लसग्नेचरको प्रयोग गररनछे | 

196. वडा कायािियहरुमा बडापर सष्ट्रहतको लडस्जटि लडस््िेको व्यवस्था गरी नगरका 
सबै सूचना तथा जानकारीहरु एकै साथ सबै वडामा पगु्न ेगरी सूचना प्रवाहको 
व्यवस्था लमिार्ने छ | 

197. परकाररता क्षेरको, प्रवद्धिन एवम ् ष्ट्रवकासका िालग परकार महासंघ िगायत 
सञ्चारके्षर सम्बद्ध लनकायहरुसँग समन्त्वय गरी सञ्चारमैरी कायिक्रम सञ्चािन गने 
नीलत लिर्नेछ। एकै स्थानबाट सूचना तथा सञ्चारको व्यस्थापनका िालग लमलडया 
सेन्त्टरको स्थापना गनि पहि गररनेछ ।   

198. थप वडाहरुमा आफ्नै अस््टकि र्ार्बर जडान गरी नगरपालिका केन्त्रसँग सोझै 
जोलडनेछ । यसबाट वडाहरुमा र्न्त्टरनटे राजश्व सङ्किन, लसलस क्यामेरा सभेिेन्त्स, 

ई हास्जरी व्यवस्थापन िगायतका कायिमा सहजीकरण हनुेछ । 

199. सबै कमिचारीहरुिाई सूचना प्रष्ट्रवलधमैरी बनाउनको िालग सूचना प्रष्ट्रवलध सम्वन्त्धी 
प्रस्शक्षण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 



200. कायािियको सबै त्याङ्क ष्ट्रवद्यतुीय संग्रहणको िालग व्यवस्था गररएको सभिरको 
अपग्रडे र डाटा ब्याकअपको प्रबन्त्ध गने तथा Cyber threats बाट बचाउनको िालग 
Firewall system, SSL Certificate को व्यवस्था गररने छ ।  

201. कायािियमा प्रयोग भएका सबै सफ्टवयेहरुिाई एकीकृत गरी सञ्चािनमा ल्यार्नेछ। 

सेवा प्रवाह, संस्थागत ष्ट्रवकास तथा सशुासन 

202. सेवामा नागररकको अलधकार स्थाष्ट्रपत गनि क्षलतपूलति सष्ट्रहतको नागररक बडापर िागू 
गनि आवश्यक अध्ययन गररनछे।  

203. सेवा प्रवाहका हरेक चरणमा प्रष्ट्रवलधको उपयोग तथा ष्ट्रवस्तार गरी सेवा प्रवाहिाई 
सरिीकरण गररनेछ । सेवाहरुिाई प्रथम चरणमा कम््यटुर प्रष्ट्रवलधमा आधाररत 
तथा दोस्रो चरणमा र्न्त्टरनेटमा आधाररत बनाई Digital Demand, Digitally Serve 

को नीलत अविम्वन गररनेछ । 

204. आम नगरवासीिाई सेवा तथा सूचना ददन े प्रयोजनको िालग सञ्चालित मोवार्ि 
एपमार्ि त ् नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा, सोको कायिप्रष्ट्रक्रया, सूचना तथा 
साविजलनक जानकारीका ष्ट्रवर्यहरु तथा नागररकरुको दैलनकीसँग जोलडएका ष्ट्रवष्ट्रवध 
ष्ट्रवर्यहरु नगरबासीको हात हातमा परु् यार्नछे ।  

205. नगरपालिकाबाट उपिब्ध हनुे सेवाहरु असहाय, अपाि, बदृ्धबदृ्धा एवम ्दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहनहरु 
िगायत सबै प्रकारका र्रक शारीररक क्षमताका नागररकिे प्राि गने गरी 
नागररकमैरी वातावरणको व्यवस्था लमिार्ने छ । 

206. कमिचारीहरुको कायि सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन प्रणािी िाग ु गररने छ । 
कमिचारीहरुको कायि सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धलतिाई  प्रभावकारी र वैज्ञालनक बनाई 
सेवामखुी एवम ्जवार्देही बनार्नेछ । 

207. पारदस्शिता एवम ् सशुासनका िालग नगरपालिकासँग सम्बस्न्त्धत सूचनाहरुिाई 
ष्ट्रवद्यतुीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट साविजलनकीकरण गररनेछ । राजपरको 
लनयलमत प्रकाशनको व्यवस्था गररनछे । नगरपालिकािे तजुिमा गरेका सबै नीलत 
तथा कानूनहरु नगरपालिकाको वेवसार्टमार्ि त ्साविजलनक गररनछे । ववेसाईट 
लनयलमत रुपमा अद्यावलधक गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

208. कमिचारीको सेवा व्यवस्थापन गनि नगरपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयन गररनेछ। 



209. वडा तथा नगरपालिकामा  कायिरत  कमिचारीको क्षमता ष्ट्रवकास गनि  कायि क्षमता 
तथा रुस्चको आधारमा स्थानान्त्तरण तथा स्जम्मेवारी हेररे्रको नीलत अविम्वन 
गररनेछ । 

210. नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध तथा मानव संसाधन ष्ट्रवकासका िालग 
नगर क्षमता ष्ट्रवकास योजना तजुिमा गरी िागू गररनेछ । 

211. वडा कायािियिाई नागररकहरुको पष्ट्रहिो र नस्जकको सरकारको रुपमा ष्ट्रवकास 
गनि भौलतक सषु्ट्रवधा सम्पन्न गररँदै िलगनछे । नागररक वडापरमा लनयलमत 
अद्यावलधक गररनेछ । श्रव्यदृष्य माध्यमको उपयोग गरी नागररकको सहज पहुँच 
स्थाष्ट्रपत गररनेछ।  

212. आयोजना तथा कायिक्रमहरुको साविजलनक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, सामास्जक 
परीक्षण जस्ता कायिहरुबाट पारदस्शिता एवम ्स्थानीय सशुासन कायम गररनेछ । 
गनुासो सनेु्न र समाधान गने पररपाटीको ष्ट्रवकास गररनछे । साविजलनक खररद 
प्रष्ट्रक्रयािाई पारदशी र ष्ट्रवश्वसनीय बनार्नछे। ष्ट्रवकास कायिहरुको व्यवस्स्थत 
अनगुमन प्रणािी स्थापना गरी कायािन्त्वयन गररनेछ ।  

213. कायािियमा रहेका परुाना सवारी साधनहरुको ममित सम्भार खचि न्त्यूनीकरण गनि 
त्यस्ता साधन लििामष्ट्रवक्री वा हस्तान्त्तरणको प्रष्ट्रक्रया सम्पन्न गररनछे। 

214. उपभोक्ता सलमलतमार्ि त कायािन्त्वयन हनुे आयोजनाको िालग  लनयलमत  
घसु्म्तटोिीमार्ि त ् वडा कायािियबाट आयोजना सम्झौताको प्रबन्त्ध गररनेछ 
।पचासिाख वा सो भन्त्दा मालथका ष्ट्रवकास आयोजनाको लनयलमत सपुररवेक्षणका 
िालग ष्ट्रर्ल्ड सपुरभार्जरको व्यवस्था गररनछे । 

215. गत वर्ि गररएको दीगो ष्ट्रवकासका चारवटा िक्ष्यहरुको स्थानीय पनुराविोकन 
(Local Review) िे नगरपालिकाको साख ष्ट्रवश्वजगतमा समेत बढेको तथा ष्ट्रवर्यगत 
नीलत लनमािणमा बलियो आधार प्रदान गरेकोिे बाँकी संभाव्य िक्ष्यहरु समेतको 
पनुराविोकनका िालग ष्ट्रवकास साझेदारहरुसँग सहकायि गररन े छ । ष्ट्रवद्यमान 
सूचकहरुको आधारमा नगरस्तरका उन्नत सूचकहरु लनधािरण गरी िक्ष्य प्रालिका 
िालग नगरपालिकाका ष्ट्रक्रयाकिापहरु सामायोजन तथा आन्त्तररकीकरण गररनेछ । 

216. नगरको अथितन्त्रको यथाथि स्चरण गनि र आलथिक ष्ट्रवकासका ष्ट्रक्रयाकिापहरुिाई 
िक्षोन्त्मखु गराउन धलुिखेि नगरको समग्र अथितन्त्र (Micro Economic status ) 
को अवस्था अध्ययन गररनेछ । सोको आधारमा आलथिक ष्ट्रवकासका गलतष्ट्रवलधहरु 
लनधािररत गररनेछ । 



राष्ट्रिय तथा अन्त्तराष्ट्रिय सम्बन्त्ध 

217. सदस्यता प्राि गरेका अन्त्तरािष्ट्रिय सघ संगठनहरुमार्ि त ्नगरपालिकाको बहकेु्षरीय 
ष्ट्रवकासकािालग सहयोग तथा साझेदारीको प्रवद्धिन, अन्त्तरािष्ट्रिय अनभुव तथा 
अभ्यासहरुको आदान प्रदान गनि तथा कमिचारीहरु र जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता 
ष्ट्रवकासका िालग अलधकतम प्रयत्न गररनेछ । 

218. शहरी ष्ट्रवकास तथा सडकको स्तरीय व्यवस्थापन सम्वन्त्धी कायि गने अन्त्तरािष्ट्रिय 
संस्था IRF(International Road Federation) सँग  र अन्त्तरािष्ट्रिय स्तरमा भर्रहेका 
ष्ट्रवकासका गलतष्ट्रवलधको प्रत्यक्ष अध्ययन, अविोकन र अनकुरण गनि प्रभावकारी 
माध्यमको रुपमा रहेको अन्त्तरािष्ट्रिय संस्था ICLEI(Local Government for 

Sustainability) को सदस्यता प्राि गने तर्ि  पहि गररनछे । 

219. स्थानीय सरकार सञ्चािनका अभ्यास र अनभुविाई आदान प्रदान गरी नगरको 
शासन प्रणािीिाई मजबतु बनाउन र्रक पष्ट्रहचान भएका देश तथा ष्ट्रवदेशका  
स्थानीय तहहरुसँग लमरवत सम्वन्त्ध स्थापना गने कायििाई लनरन्त्तरता ददर्नेछ । 

  



राजश्व पररचािन  

220. राजश्व सङ्किन ष्ट्रवद्यतुीय सूचना प्रणािीको आधारमा गररने छ । जनतािाई कर 
लतनि नगरपालिकाको कायाििय मै आउन ुपने समस्याको पूणिरुपमा समाधान गररन े
छ ।  

221. प्रत्येक वडाहरुमा कर अलभयान सञ्चािन गरी कर सङ्किनमा सहजता ल्याउन े
कायििाई लनयलमता ददर्ने छ । 

222. राजश्व सङ्किनका िालग ष्ट्रवलभन्न सरोकारवािाहरुसगँ गररएको साझेदारी सम्झौताको 
समीक्षा र पूनराविोकन समेत गररनेछ ।  

223. नगरपालिकाको िालग भरपदो कर प्रणािी सम्पस्त्त कर नै हो भने्न मान्त्यतािाई 
स्वीकार गदै एकीकृत सम्पस्त्त करको िालग गररने जग्गाको मूल्याङ्कन कायििाई 
जग्गाको न्त्यनुतम मूल्याङ्कनसँग तादात्म्यता कायम गने नीलत लिर्ने छ । यसिाई 
स्थानीय स्रोतको मेरुदण्डको रुपमा ष्ट्रवकास गररन े छ । साथै घर संरचनाको 
मूल्याङ्कनिाई सामष्ट्रयक पररमाजिन गररनेछ । 

224. बहािमा िगार्एका सम्पस्त्तहरुको बहाि बन्त्दोबस्त गदाि तथा आय सङ्किन कायि 
अन्त्य संस्था मार्ि त ् गराउँदा प्रलतस्पधाित्मक ष्ट्रवलध अपनाई प्रचलित बजारदरको 
आधार कायम गरी बहाि बन्त्दोबस्त गदै िलगनेछ ।  

225. हररत भवनको मापदण्ड पूरा भएका भवनको नक्सा पास गदाि ५ बर्ि सम्मसम्पस्त्त 
कर लनधािरण गदाि िाग्ने करमा १० प्रलतशत तथा अण्डर ग्राउण्ड पाष्ट्रकि ि बनाउन े
भवनमा नक्सापास दस्तरुमा १० प्रलतशत छुटको नीलत लिर्नेछ । 

226. राजश्व परामशि सलमलतिे ददएको प्रलतवेदनका आधारमा करका दरमा समायोजन, 

छुट तथा सहलुियत प्रदान गररनेछ । 

227. नगर लभर रहेका कर योग्य के्षरिार् करको दायरामा ल्याउन े र करहरुिाई 
समयसापेक्ष बनाउँदै करका दायरा र्राष्ट्रकिो बनार्नेछ । 

228. कर प्रष्ट्रक्रयािाई सरिीकृत गदै सूचना प्रष्ट्रवलधको प्रयोग बढार् दक्ष र सदुृढ राजश्व 
प्रशासनको सलुनितता गररने छ । 

229. अपाि पररचय पर भएको धलुिखेि नगरपालिकाको स्थायी बालसन्त्दा ब्यस्क्तको 
सम्पस्त्त कर¸ सडक वत्ती शलु्क र ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन शलु्कमा सतप्रलतशत छुट ददन े
व्यवस्था लमिाएको छु। 

 

 



 

सभाध्यक्ष महोदय 

 

 

230. नागररकहरुिाई सविसिुभ रुपमा न्त्याय ददन ेपररकल्पना सष्ट्रहत गठन भएको न्त्याष्ट्रयक 
सलमलतिाई क्षमता ष्ट्रवकास तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रुपमा न्त्याय 
सम्पादन हनु ेगरी आवश्यक बन्त्दोबस्त गररने छ । न्त्याष्ट्रयक सलमलतको कायिमा 
सघाउन े सामदुाष्ट्रयक मेिलमिापकतािहरुको क्षमता ष्ट्रवकासका कायिक्रमहरुिाई 
लनरन्त्तरता ददईन ेछ ।   

231. कानूनमा आधाररत स्थानीय शासनको प्रवद्धिन गनि स्थानीय सरकारको 
क्षेरालधकारलभरका सबै ष्ट्रवर्य के्षरका कानूनहरुको तजुिमा गररन ेछ । ष्ट्रवद्यमान 
कानूनहरुिाई अभ्यास र अनभुव समेतको आधारमा सामष्ट्रयक पररमाजिन गरी समदृ्ध 
बनार्ने छ ।  

232. किा साष्ट्रहत्य खेिकुद िगायत धलुिखेिको समषृ्ट्रद्धमा योगदान गने नागररकिाई 
अलभनन्त्दन तथा सम्मान गररन ेकायििाई लनरन्त्तरता ददर्नछे ।  

233. वैदेस्शक रोजगारीिाई गणुस्तरीय मयािददत र सरुस्क्षत बनाउन सो सम्वन्त्धी सूचना 
तथा जानकारीको प्रवाह गने, ष्ट्रवत्तीय साक्षरता सञ्चािन गने आस्श्रत पररवारिाई 
मनोसामास्जक परामशि प्रदान गने कायिक्रमिाई अझ प्रभावकारी बनार्ने छ । 

234. एक घर एक बैँक खाता नीलत अनरुुप हरेक पररवारमा एक बैँक खाता खोल्न 
नगरपालिकाको तर्ि बाट आवश्यक कायिक्रम गररन ेछ ।  

235. ष्ट्रवद्यतुीय भकु्तानी (e-payment) मा नागररकिाई अभ्यस्त गराउन सो माध्यमद्वारा 
राजस्व बझुाउने नगरवासी करदाताहरुिाई बझुाएको कर रकमको २ प्रलतशत छुट 
ददन ेव्यवस्था लमिाएको छु । 

236. ष्ट्रवद्यािय, स्वास््य संस्थाहरु एवम ् वडा कायािियहरुमा र्न्त्टरनेट सेवा लनःशलु्क 
उपिब्ध गरार्ने छ ।  

साविजलनक सम्पस्त्तको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

237. स्थानीय गदुठयार वा टोि ष्ट्रवकास संस्था मार्ि त ् साविजलनक नीस्ज साझेदारी 
अवधारणा अनरुुप साँस्कृलतक सम्पदाको संरक्षण, ममित सम्भार आददको व्यवस्थापन 
गररन ेछ । 



238. साविजलनक जग्गाको संरक्षण गनि साविजलनक जग्गािाई सदपुयोग गरी कृष्ट्रर् योग्य 
जलमनमा उत्पादन मिुक कृष्ट्रर् उपज र र्िरू्ि खेती गनि लनजी के्षर पररचािन 
गररने छ। 

239. साँस्कृलतक सम्पदा रहेको स्थान र वडाहरुमा परम्परागत परुातास्त्त्वक शैिीमा घर 
लनमािण गनिका िालग खचि हनुे लनमािण समाग्री रँ्टा वा काठमा अनदुान ददन े
सम्बन्त्धमा आवश्यक अध्ययन गररनेछ । 

240. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यािय समायोजन भर् ररक्त रहेका भवन र जग्गाहरुको संरक्षण गरी 
व्यवसायमूिक ढिबाट नगरपालिकाको आन्त्तररक स्रोत बढाउन लनजी क्षरेिाई 
व्यवस्थापन स्जम्मा ददर्ने छ । 

241. नगरपालिका के्षरको वातावरण स्वच्छ राख्न सामूदाष्ट्रयक वन, सडक दायाँबाया,ँ 
पाकि , साविजलनक जग्गामा वातावरण अनकुुि अनसुारको र्िरू्िका ष्ट्रवरुवा 
रोपणको कायि सञ्चािन गररनछे । 

242. नगरपालिका के्षर लभर रहेका साँस्कृलतक सम्पदा, सामदुाष्ट्रयक वन, सरकारी वन, 
सामदुाष्ट्रयक भवन, पयिटकीय स्थि, खानपेानी स्रोत, लसचार्, सडक/ढि आदद 
साविजलनक सम्पलतहरुको अलभिेखीकरण गरी संरक्षण कायििाई अगालड बढार्न ेछ 
। उस्ल्िस्खत कायिको िालग प्रत्येक वडा/टोि ष्ट्रवकास संस्थामा आवद्धता गने र 
नागररकहरुिाई जनचेतना जगाउन सचेतनामिुक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ साथै 
अविोकन भ्रमणसमेत गरार्नेछ। 

अब म मालथका क्षरेगत नीलत तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका िालग बजेटको बाडँर्ाटँ र स्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान यस सभा समक्ष पेश गने अनमुलत चाहन्त्छु: 

आगामी वर्िको क्षेरगत नीलत तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि १ अवि ३५ करोड ष्ट्रवलनयोजन 
गरेकोछु। कुि ष्ट्रवलनयोजन मध्ये चाि ुखचि तर्ि  ६४ करोड ३ िाख ८ हजार अथाित ्
४७.४३ प्रलतशत, पूसँ्जगत खचि तर्ि  ७० करोड ५६ िाख ७२ हजार अथाित ्५२.२७ 
प्रलतशत र ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था तर्ि  ४० िाख अथाित ्०.3० प्रलतशत रहेकोछ। 

आगामी आलथिक बर्िका िालग अनमुान गररएका खचि बेहोने स्रोत मध्ये आन्त्तररक राजश्व 
(मौज्दातसमेत) बाट २१ करोड १ िाख २७ हजार अथाित ् १५.५६ प्रलतशत, राजश्व 
बाडँर्ाँटबाट २१ करोड ६५ िाख ६६ हजार अथाित ्१६.०४ प्रलतशत, संघ सरकार 
अन्त्तरसरकारी हस्तान्त्तरणबाट ४७ करोड ७८ िाख अथाित ् ३५.३९ प्रलतशत, प्रदेश 
सरकार अन्त्तरसरकारी हस्तान्त्तरणबाट ६ करोड ८५ िाख ७ हजार अथाित ्५.०७ प्रलतशत, 



अन्त्य कायिक्रम तथा पररयोजनाबाट ३४ करोड ९५ िाख अथाित ् २५.८९ प्रलतशत र 
जनसहभालगताबाट २ करोड ७५ िाख अथाित ्२.०४ प्रलतशत प्राि हनेु अनमुान छ। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

गत आलथिक बर्ि २०७७/०७८ मा आय तर्ि  ९५ करोड २० िाख ४० हजार ६ सय 
८० रुपैयाँ भएकोमा, चाि ुखचि ५० करोड २२ िाख ६२ हजार ४४६ रुपैयाँ,  पूसँ्जगत 
खचि ३२ करोड ९७ िाख ९१ हजार ७०२ रुपैयाँ  र ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन खचि १२ 
िाख ९७ हजार १०१ समेत गरी जम्मा ८३ करोड ३३ िाख ५१ हजार २४९ रुपैयाँ 
खचि अथाित ्८७.५३ प्रलतशत ष्ट्रवत्तीय प्रगलत भएको छ। ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण अनसूुची संिग्न 
गरेकोछु। 

चाि ुआलथिक बर्ि २०७८/७९ मा १ अवि १५ करोड १५ िाखको अनमुान भएकोमा 
२०७८ जेष्ठ मसान्त्तसम्म ९८ करोड ८ िाख ७२ हजार ४४८ खुद आम्दानी अथाित ्
८५.१८ प्रलतशत प्रगलत भएकोमा सोही अवलधमा खचि ८१ करोड ७ िाख ९३ हजार ४३१ 
हनु भर्ि ७०.४१ प्रलतशत प्रगलत भएको छ। सो को ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण समेत अनसूुची संिग्न 
गरेकोछु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

नगरपालिकाको तर्ि बाट नगरको सम्पूणि ष्ट्रवकासको िालग मागिदशिनको रुपमा रहेको 
आ.व. ०७९/०८० को वाष्ट्रर्िक नीलत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा गने प्रष्ट्रक्रयामा 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग परु् याउन ुहनु ेसम्पूणि नगरवासी दाजभुार् तथा 
दददीबष्ट्रहनीहरुमा धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु।नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाका लसिलसिामा 
राजस्व परापशि सलमलत, स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधािरण सलमलत, ष्ट्रवर्य 
क्षेरगत सलमलतहरु, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, कायिपालिकाका 
सदस्यज्यूहरु, नगरपालिकाका कमिचारीहरु, नगरसभाका सदस्यज्यूहरुको ष्ट्रवकास 
प्रलतको एकता, संवेदनशीिता तथा के्षरगत सूचनाको जानकारी, सहभालगता एवम ्
पषृ्ठपोर्ण हाम्रा िालग अत्यन्त्त महत्वपूणि रह्यो। नीलत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमामा 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सघाउ परु् याउन ुहनु ेराजनीलतक दिहरु, सरकारी कायाििय, गैर-
सरकारी संघ संस्था, नागररक समाज, उद्योगी व्यवसायी, बषु्ट्रद्धजीष्ट्रव, सञ्चारकमी साथै 
सम्पूणि कमिचारी साथीहरु प्रलत हाददिक आभार ब्यक्त गनि चाहन्त्छु।वाष्ट्रर्िक बजेट 
नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गनि जलत सहज हनु्त्छ यसको कायािन्त्वयन पक्ष महत्त्वपूणि 
हो। हामीिे तजुिमा गरेका कलतपय नीलत तथा कायिक्रहरु सम्पादन गनि सबैको 
सहकायि, साझेदारी तथा रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता पदिछ। अतः यस 



अवसरमा धलुिखेि नगरपालिकाको ष्ट्रवकासमा प्रभावकारी भलूमका खेल्न तथा 
सरकारी लनकायहरु, लनजी क्षेर, दात ृलनकाय िगायत, अन्त्तरािष्ट्रिय संघ संस्थाहरु, गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरु, टोि ष्ट्रवकास संस्थाहरु तथा अन्त्य सम्पूणि 
सरोकारवािाहरुिाई यसै मञ्चबाट यसको प्रभावकारी कायािन्त्वयनका िालग हाददिक 
अष्ट्रपि गनि चाहन्त्छु। 

 

यस नीलत तथा कायिक्रमको सर्ि कायािन्त्वयनबाट धलुिखेि नगरपालिकाको 
समावेशी र सन्त्तलुित ष्ट्रवकासमा सघाउ पगु्ने, आलथिक वषृ्ट्रद्धिाई मद्दत पगु्ने, रोजगारी 
अलभवषृ्ट्रद्ध हनु ेर राजस्व अलभवषृ्ट्रद्ध गनि मद्दत पगु्ने ष्ट्रवश्वास लिएको छु ।  

 

नीलत तथा योजनाको सर्िता कायािन्त्वयनमा भर पने भएकािे यसका िालग सबै 
नगरसभा सदस्यहरु, नागररक समाज, सरकारी एवम ्गैर सरकारी संस्थाहरु, कमिचारी 
वगि एवम ्आम नगरवासीको संयकु्त प्रयास आवश्यक हनु्त्छ। ष्ट्रवगतमा झैं नगरवासी 
र सबै सरोकारवािाबाट सहयोग प्राि भैरहन ेआशा एवम ्ष्ट्रवश्वास लिएको छु। 

धन्त्यवाद Û 
अशोक कुमार व्याञ्ज ूशे्रष्ठ  

नगर प्रमखु  
धलुिखेि नगरपालिका 

लमलत  २०७९ आसार १० गते शकु्रबार 
  



अनसूुची -1 
धलुिखेि नगरपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक 

नगर कायिपालिकाको कायाििय, धलुिखेि 

ष्ट्रवत्तीय स्स्थलत 

राजश्व 

संकेत 
आय शीर्िक 

२०७७/७८ 
को यथािय 

२०७८/७९ को 
शंसोलधत अनमुान 

२०७९ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्मको 
यथाथि खचि 

२०७८/७९ को 
प्रस्ताष्ट्रवत अनमुान 

आयः 952040680.14 1151500000.00 980872448.35 1350000000.00 

  राजस्वः 274143853.42 338766710.00 337484290.35 426693000.00 

  आन्त्तररक राजश्व 50878517.65 60000000.00 50564608.99 52500000.00 

  राजस्व बाँडर्ाँटबाट प्राि रकम 153977374.49 192586916.00 200739886.90 216566000.00 

  गत बर्िको मौज्दात अ.ल्या. 69287961.28 86179794.00 86179794.46 157627000.00 

  अन्त्तर सरकारी ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरण 655313325.49 797733290.00 630425000.00 895807000.00 

  संघीय सरकारबाट प्राि 415076599.07 494697000.00 364416500.00 477800000.00 

  प्रदेश सरकारबाट प्राि 54781071.00 67427000.00 67427000.00 68507000.00 

  अन्त्य स्थानीय तहबाट प्राि         

  अन्त्य 185455655.42 235609290.00 198581500.00 349500000.00 

  जनसहभालगताः 22583501.23 15000000.00 12963158.00 27500000.00 

  नगद सहभालगता 22583501.23 15000000.00 12963158.00 27500000.00 

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता         

व्ययः 833351249.91 1151500000.00 810793431.32 1350000000.00 

  चाि ुखचि 502262446.47 569485253.00 468137155.47 640308000.00 

  पूसँ्जगत खचि 329791702.34 580514747.00 341329450.77 705692000.00 

  ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था 1297101.10 1500000.00 1326825.08 4000000.00 

 
 

 


