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

 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

1. सङ् घीर् िोकिन्त्रिक गणिरिात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मबाट िोकिरिका 
आधारभिू मूल्र् मारर्िाको सम्मान, मानव अतधकारको संरक्षण र सशुासन कार्म गनयका 
िातग देशिे तिएको समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािीको राष्ट्रिर् आकाङ्क्षािार्य आत्मसाि गदै 
धतुिखेि नगरपातिकािे तिएको ‘समदृ्ध र सरुदर धतुिखेिको दीघयकािीन सोच परुा 
गनेिर्य  प्रतिवद्ध रही र्स नगरपातिकाका आतथयक वर्य २०७८/०७९ को नीति िथा 
कार्यक्रम प्रस्ििु गदैछु। र्स महत्त्वपूणय घडीमा नेपािको राष्ट्रिर्िा, अखण्डिा, स्वाधीनिा 
र िोकिरि प्रातिको अतभर्ानमा नेितृ्व प्रदान गने हाम्रा वीर पखुाय, अमर सष्ट्रहद िथा 
अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्र्क्त गदै सामान्त्जक आतथयक रूपारिरणमा उहााँहरूिे 
परु् र्ाउन ुभएको र्ोगदानको स्मरण गनय चाहरछु। 

2. नेपािको राज्र् पनुःसंरचना पतछ सम्पन्न भएको पष्ट्रहिो चरणको स्थानीर् िहको तनवायचन 
पश्चाि ् धतुिखेि नगरपातिकाका िर्य बाट नवौ नगर सभामा पााँचौ पटक नीति, िथा 
कार्यक्रमहरु प्रस्ििु गनय र्स गररमामर् नगरसभामा सम्बोधनका िातग उपन्त्स्थि हनु 
पाउाँदा गौरव महससु गरेको छु। नेपािको संघीर् संरचना अरिरगि जनिासाँग प्रत्र्क्ष 
र नन्त्जकबाट सरोकार राख्न े स्थानीर् िहको महत्व, भावना र साथयकिा सम्पूणय 
सवयसाधारणमा समेि वोध गराउने र्ो सखुद समर्िाईिाई पनुः स्मरण गनय चाहरछु। 

3. हाि ष्ट्रवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्तिएको कोरोना भार्रस कोतभड-१९ को कारण 
देशभर र देश बाष्ट्रहर ज्र्ान गमुाउन ुहनेु नेपािीहरु प्रति भावपूणय श्रद्घाञ्जिी अपयण गदयछु। 
कोतभड- १९ को संक्रमणमा परी उपचाररि सबैको न्त्शघ्रस्वास््र् िाभको कामना गदै 
कोतभड-१९ िाई परान्त्जि गरी घर र्कय न ुहनेु सबैिाई बधाई िथा शभुकामना ब्र्क्त 
गदयछु। कोतभड-१९ को महामारीको ष्ट्रवर्म पररन्त्स्थतिमा अग्रभागमा रहेर सेवा गरररहेका 
न्त्चष्ट्रकत्सक, नसय, स्वस््र्कमी,  सरुक्षाकमी, सरसर्ाईकमी, एम्बिेुरस चािक र िथा 
महामारी रोगथाममा खष्ट्रटन ुभएका सम्पूणय स्वास््र्कमी िथा कमयचारीहरुप्रति धरर्वाद 
ज्ञापन गदयछु। 
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4. कोभड- १९ महामारीको दोश्रो िहरको सङ्कटको र्स समर्मा जीवनरक्षाको अतभभारािाई 
नगरपातिकािे मखु्र् प्रतथमकिा ददएको छ। नगरपातिका महामारीकै बीचमा पतन सजगिा 
अपनाउाँदै नगरका ष्ट्रवकास गतिष्ट्रवधिाई तनररिरिा ददर्एको र्हााँहरुिाई ष्ट्रवददिै छ। 

5. अष्ट्रहिे देश समदृ्घ नेपाि सखुी नेपािीको राष्ट्रिर् आकांक्षाका साथ ष्ट्रवकास उन्नति र 
समषृ्ट्रद्घको अग्रगामी अतभर्ानमा अग्रसर भएको र गतिशीि रहेको सरदभयमा स्थार्ी शान्त्रि, 

स्थीरिा, सशुासन र ददगो ष्ट्रवकासका प्रतिर्ि जनसमक्ष प्रस्ििु गने न्त्जम्मेवारी हाम्रो 
कााँधमा आएको र्स सम्मातनि सभामा जानकारी गराउन चाहारछु।धतुिखेिवासीिे पााँच 
वर्यको िातग ददएको जनमििाई सम्मान गदै सो को न्त्जम्मेवारी ष्ट्रवगि चार वर्यदेन्त्ख 
हामीिे र्मारदारीपूवयक तनवयहन गरररहेको ष्ट्रवश्वास तिएको छु। 

6. धतुिखेि नगरपातिकाको वाष्ट्रर्यक नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गरररहाँदा हाम्रो भगूोि, 

सामान्त्जक पषृ्ठभतूम, ष्ट्रवकासप्रतिको धारणा र संस्कृति, काननुी व्र्वस्था र संघीर् संरचनाका 
सरकार संचािनको प्रारन्त्म्भक अभ्र्ास आददका कारण जनअपेक्षा र हाम्रो आफ्नै चाहना 
समेि नीति िथा कार्यक्रममा सम्पूणय रुपमा समावेश गराउने प्रर्त्न पूणय नहनु सक्छ। 
र्द्यष्ट्रप, हाम्रो संरचनागि, काननुी र आतथयक अवस्थाका आधारमा धतुिखेि नगरपातिकाका 
वडा सतमतिहरु, ष्ट्रवर्र्गि सतमतिष्ट्रहरु, बजेट िथा र्ोजना िजुयमा सतमतिको परामशय 
समेिको आधारमा नगरपातिकाको नीति िथा कार्यक्रम र्स सम्मातनि सभाबाट 
छिर्िका िातग पेश गने अनमुति चाहरछु। 

7. प्रस्ििु नीति िथा कार्यक्रममा अतधकांश प्रतिवद्धिाहरु गि आतथयक वर्यमा र्सै सम्मातनि 
सभाबाट पाररि नीति िथा कार्यक्रमको तनररिरिामा रहेको अवगि गराउन चाहरछु। 
केही कुराहरु बदतिाँदो पररन्त्स्थति समेििाई मध्र्नजर गरी उपर्कु्तिाका आधारमा पेश 
गररएको छ।  

8. र्स गररमामर् सभामा नगरपातिकाको िर्य बाट नगरको सम्पूणय ष्ट्रवकासको िातग 
मागयदशयनको रुपमा रहको आ.व. ०७८/०७९ को वाष्ट्रर्यक नीति, कार्यक्रमको िजुयमाको 
चरणमा नगरपातिकाका प्रर्ासहरुमा हरदम साथ र सहर्ोग गनुयहनेु कार्यपातिकाका 
सदस्र्ज्रू्हरु, नगरसभाका सम्पूणय सदस्र्हरु, राजनैतिक दिहरु िथा नागररक समाज, 

सरकारी िथा गैरसरकारी तनकार्हरु, सञ्चार जगि,् नगरपातिकाका सम्पूणय कमयचारीहरु 
एवम ्धतुिखेि नगरवासी सम्पूणय आदरणीर् आमा-बबुा, दाज-ुभार् िथा दददी-बहीनीहरुमा 
हाददयक आभार व्र्क्त गदयछु  

9. र्तिबेिा कोतभड-१९ को महामारीिे हाम्रा सम्पणुय काम कारवाष्ट्रहहरु प्रभाष्ट्रवि भएका 
छन।् कोतभड-१९ ष्ट्रवरुद्धको संघर्य र िडाई प्रमखु बनेको छ। जनिाको जीवन रक्षा 
गनुय हाम्रो पष्ट्रहिो कियब्र् बनेको छ। िर हामी शरुुबाटै पवुयिर्ारी  र र्ोजनाका साथ 
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कृर्ाशीि रहेकोिे कोरोना भार्रसको रोकथाम, तनर्रिण र उपचारमा चसु्ि ब्र्वस्थापन 
गनय सक्षम भएका छौं। अबका ददनहरुमा पतन कोतभड-१९ िाई परान्त्जि गनय सबै 
एकष्ट्रिक्का भई िाग्नकुो तबकल्प छैन। म कोरोना भार्रस ष्ट्रवरुद्धको अतभर्ानमा मानव 
जीवन रक्षाका िातग उतभन सबैिार् आव्हान गदयछु।  

10. नगरपातिकाको  पर्यटकीर् पष्ट्रहचानिाई स्थाष्ट्रपि गनय नगर क्षेि भिका सवै सरकारी 
कर्ायिर्, ष्ट्रवद्यािर्, गैरसरकारी सघ सस्था उद्योग प्रतिष्ठान िथा नीन्त्ज आवासमा धतुिखेि 
नगरपातिकाको झण्डा  राख्न ेअतभर्ान चिाईने छ। साथै प्रचतिि सन्त्घर् परम्परा र 
कानून बमोन्त्जम राष्ट्रिर् झण्डा राख्न समेि अतभप्रेररि गररने छ। 

11. देशको राजधानी काठमाण्डौंसाँग नन्त्जक रही पर्यटन, व्र्ापार, जिस्रोि, कृष्ट्रर् र खानीको 
प्रचरु सम्भावना बोकेको र्ो सरुदर पहाडी नगरीको स्रोि र साधनको स-ुव्र्वन्त्स्थि 
उपर्ोगिे धतुिखेिवासीको सम्वषृ्ट्रद्ध र जीवनमा सकारात्मक पररवियन ल्र्ाउन िथा 
नगरपातिकाको सेवा प्रवाहमा ष्ट्रवन्त्शष्टिा ल्र्ाउने गरी नीति िथा कार्यक्रम िर् गनय र्ो 
नगरसभा सर्ि हनेु ष्ट्रवश्वास तिएको छु।  

12. ददगो ष्ट्रवकास िक्ष्र्को आरिररकीकरण र्स नीति िथा कार्यकं्रमको िजुयमा गदाय ददगो 
ष्ट्रवकास िक्ष्र्सग सामरजस्र् हनेु गरी कार्यक्रमहरुको िजुयमा गररएको छ।आगामी आव 
०७८/०७९ को नीति िथा कर्यक्रमका साथै बजेट िजुयमा गदाय नेपाि सरकारिे ष्ट्रवश्व 
साम ुसन ्२०३० सम्ममा परुा गनय गरर प्रतिबद्धिा जाहेर गरेका १७ वटा िक्ष्र्हरुिाई 
सहर्ोग पगु्ने गरी नीति िथा कार्यहरु िर् गरेको म र्ाहााँहरु साम ुअवगि गराउाँन 
चाहारछु। 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

अव म र्स नगरपातिकािे आ.ब. २०७८।०७९ को नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय तिएका 
आधारहरु प्रस्ििु गदयछु  

13. नेपािको संष्ट्रवधानका प्रस्िावना, मौतिक हक, राज्र्का तनदेशक तसद्धारि िथा 
नीतिहरु,संघीर् सरकारको आवतधक र्ोजनािे तिएका नीति िथा प्राथतमकिाहरु, संघीर् 
सरकारिे अविम्बन गरेका आतथयक िथा ष्ट्रवत्तीर् नीतिहरु, प्रदेश सरकारिे तिएका 
आतथयक एवं ष्ट्रवत्तीर् नीतिहरु,, अरिर सरकारी ष्ट्रवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे गरेको 
नीतिगि व्र्वस्था, स्थानीर् िहको वाष्ट्रर्यक र्ोजना िथा वजेट िजुयमा ददग्दशयन, २०७४ िे 
तनददयष्ट गरेको वाष्ट्रर्यक र्ोजना िथा बजेट िजुयमाका आधारहरु, स्थानीर् आतथयक कार्य 
प्रणािी एवम एकि िथा साझा अतधकार सून्त्च, स्थानीर् िहको आवतधक र्ोजनािे  िर् 
गरेका प्राथतमकिाहरु, नेपाििे अरिरायष्ट्रिर् जगिमा जनाएका ष्ट्रवतभन्न प्रतिबद्धिाहरु र्स 
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नीिी िथा कार्यक्मको आधारहरु हनु।् त्र्सैगरी   स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ 
िथा अरर् स्थानीर् िहमा संचािन सम्बरधी ऐन, तनर्माविीका प्रावधानहरु, स्थानीर् 
िहका क्षेिगि नीति, परधौ परच बष्ट्रर्यर् र्ाजना, नगरपातिको एष्ट्रककृि नगर ष्ट्रवकास 
र्ोजना, रणनीतिहरु, र्ोजना िथा अध्र्र्न प्रतिवेदनहरु,  ष्ट्रवकासका समसामाष्ट्रर्क मदु्धाहरु, 

ददगो ष्ट्रवकासका िक्षहरु, जिवार् ुपररवियन र ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन, खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा, 
िैंतगक सशन्त्क्तकरण िथा समावेशी ष्ट्रवकास, बािमैिी स्थानीर् शासन, वािावरण मैिी 
स्थानीर् शासन, उजाय संकटको व्र्वस्थापन  िगार्िका दस्िावजिे र्ो नीति िथा 
कार्यक्रम तनमायणको क्रममा मध्र्नजर  गररएको छ।  अरर् सम्बन्त्रधि तबर्र्गि नीतिहरु, 

तनवायचनको क्रममा जारी गररएको तनवायचन घोर्णापि िथा प्रतिवद्धिाहरू, ष्ट्रवगिका 
आतथयक वर्यमा नगरपातिकािे िर्ार पारेका नीति, कार्यक्रम िथा र्ोजनाहरु, ष्ट्रवतभन्न 
राजनीतिक दिहरु, संघ संस्था प्रतितनतधहरु, नगरवासी सम्पूणय दाजभुाई िथा दददीबष्ट्रहनीहरू 
एवं संचार माध्र्म, वौष्ट्रद्धक वगय िगार्िका तनजी क्षेिको सझुाव िथा समर् समर्मा 
गररएका सावयजतनक वचनवद्घिाहरुिाई नीति तनमायणको आधारको रुपमा तिएको छु। 

अब म नगरपातिकािे तिएको ष्ट्रवर्र्गि क्षिेगिको नीतिहरु बुाँदागि रुपमा प्रस्ििु गने अनमुति 
चाहारछु।  

स्वास््र् 

14. गि वर्यबाट नगरपातिकािे तिएको स्वास््र् शहर अतभर्ान िाई साकार िलु्र्ाउन 
नागररक स्वास््र्का बहआुर्ातमक समस्र्ाहरुको र्थाथय वस्िनु्त्स्थति ष्ट्रवश्लेर्ण गरी सो को 
अधारमा उपर्कु्त कार्यक्रम िजुयमा गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ार्ने छ। र्स अतभर्ानिाई 
राष्ट्रिर् पष्ट्रहचान ददन संघ िथा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्य प्रवधयन गररनेछ। 

15. “रोग तबरुध्दको चेिना ब्र्न्त्क्त ब्र्क्तीमा, रोगको उपचार बस्िी बस्िीमा” अरिगयि वडा 
िथा बस्िी स्िररर् हरेक मष्ट्रहिा स्वरं् सेष्ट्रवकाको नेितृ्वमा वटा स्वास््र् जागरण समहु 
गठन गरर स्वास््र् प्रवधयन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

16. स्वास््र् सेवा स्िररकरण गनय प्रत्र्क स्वास््र् संस्थामा अक्सीजन सेवा सष्ट्रहि २ वटा 
बेड ब्र्वस्था गररने छ।  

17. कोतभड-१९ को महामारीको  अग्रपंशक्तमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीिाई 
“कोरोना र्ोध्दा परुस्कार” िथा पदक को व्र्वस्था गररनेछ। 

18. “स्वास््र् बीमा नगरको न्त्जम्मा” अरिरगि जेष्ठ नागररक, मष्ट्रहिा स्वास््र् सवरं् सेष्ट्रवका 
िथा अपांग नागररकहरुिाई नगरिे ष्ट्रप्रतमर्म तिरी स्वास््र् बीमामा आबद्ध गरार्नेछ। 
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19. “पोर्ण स्वास््र्मा नगरको अग्रिा, बाि बातिका र मष्ट्रहिाको सहभातगिा” कार्यक्रम 
अरिरगि मष्ट्रहिा िथा वािबातिकाको पोर्ण सधुार कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ।   

20. “धतुिखेि नगर, धवुााँ मकु्त शहर” कार्यक्रम अरिरगि दाउरा बािेर खाना बनाउने घर 
पररवारमा दाउरा प्रतिस्थापन गरी बैकल्पीक उजाय प्रवधयन गनय ष्ट्रवद्यिुीर् चिुो तबिरण 
गररने छ। 

21. “तबपदमा नगरपातिकाको साथ” कार्यक्रम अरिरगि कोतभड-१९ को संक्रमण िथा 
प्राकृतिक तबपद्का कारण ज्र्ान गमुाएका नागररकहरुको पररवारिाई कृर्ा िथा सदगि 
खचय वापि प्रति मिृक रु १५०००।०० उपिब्ध गरार्ने छ।  

22. नगर क्षेिका कोरोना प्रभाष्ट्रविहरुका िातग “तन शलु्क एम्विेुरस सेवा”को तनररिरिा 
ददर्ने छ।  

23. सवै वडामा आधारभिू स्वास््र् सेवा केररको भवन तनमायण कार्य सम्पन्न गरी सेवा 
संचािनमा प्रभावकाररिा वषृ्ट्रद्ध गररनेछ। 

24. तनःशलु्क आधारभिू स्वास््र् सेवामा आम नगरवासीको सिुभ र सरि पहुाँचको व्र्वस्थामा 
थप सधुार गररनेछ। “अत्र्ावश्र्कीर् और्धी िथा उपकरणको” अभाव हनु नददई  सहज 
आपूतियको व्र्वस्था तमिार्नेछ। 

25. “समदुार्मा कोरोना तनर्रिण कार्यक्रम”मा कोरोना भार्रस (कोतभड १९) को संक्रमण 
अवस्थामा स्वाब संकिन िथा केश पष्ट्रहचान कार्यमा तिव्रिा ददईने, संक्रतमिहरुिाई 
तनर्तमि और्तध िथा परामशयको प्रवरध,  पररवारमा अिग्ग बस्ने सम्भावना नभएका 
ष्ट्रवरामीको आर्सोिेशनमा राखी स्वस््र्कमी तनर्तमि तनगरानी गदै कोरोना रोकथाम 
सेवा प्रभावकारी बनार्ने छ। 

26. “कोतभड १९ तनर्रिणमा सहकार्य” अरिरगि कोतभड १९ को संक्रमण ित्काि तनमूयि 
नभई िामो समर्सम्म रहन सक्ने संभावनािाई दृष्ट्रष्टगि गदै र्सको संक्रमणिाई 
ररू्नीकरण गनय नेपाि सरकार िथा ष्ट्रवश्व स्वास््र् साँगठनको प्रोटोकि अनसुारका 
सामान्त्जक दूरी िगार्ि अनशुासन पािनाका िातग स्थानीर् सञ्चार माध्र्म, नागररक 
समाज, सामान्त्जक अतभर्रिाहरू, तनजी, सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरू िगार्िका 
सरोकारवािाहरुसाँगको सहकार्यमा समदुार् स्िरमा सचेिना मूिक कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ।  

27. कोतभड पतछको समर्मा बाि बातिका िथा अरर् नागररकमा कुपोर्णको प्रभाव पनय 
नददन “पोर्ण तबशेर् कार्यक्रम” सञ्चािन गररने छ। 
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28. प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारीको समर्मा खष्ट्रटने स्वास््र्कमी िथा कमयचारीको उच्च 
मनोबि कार्म राख्न प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररने छ।  

29. नगर स्वास््र् केरर र न्त्क्ितनकमा ष्ट्रवशेर्ज्ञिा सेवा सष्ट्रहि आधतुनक प्रर्ोगशािा सेवा 
ष्ट्रवस्िार गररनेछ।  

30. स्वास््र् जनशन्त्क्तको अभावमा स्वास््र् सेवा अवरुद्ध हनु ददईने छैन। धतुिखेि अस्पिाि 
िगार्ि संगको सहकार्यमा “तबर्ेशज्ञ घमु्िी स्वास््र् न्त्शष्ट्रवर”हरु संचािन गरीने छन।् 
स्वास््र्कमीहरुको सेवाको तनररिरिाको अनगुमन गररने छ। 

31. बाि स्वास््र्का थप कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी बाि सरुक्षा िथा बाि तबकासका 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ। 

32. सबै नगरवासीहरुिाई आगामी वर्य तभि “कोरोना ष्ट्रवरुद्धको खोप” उपिव्ध गराउन 
अतधकिम प्रर्त्न गररनेछ।  

33. संघीर् सरकारको सहर्ोगमा काभ्र ेभज्र्ाङमा तनमायणाधीन नगर अस्पिाििाई “सरुवा 
रोग िथा डार्िातसस” अस्पिािको रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ।  

34. “मानतसक रोग िथा मनोसामान्त्जक परामशय” कार्यक्रम ष्ट्रवतभन्न गैर सरकारी संस्थाहरु 
संगको सहकार्यमा संचािन गएकोमा सो को तनररिरिा ददईनेछ।  

35.  “स्वास््र्को िातग व्र्ार्ाम” कार्यक्रममा जोड दददै पाकय हरुमा खुल्िा व्र्ार्ामशािा 
ष्ट्रर्टनेश पाकय  तनमायण कार्यिाईय तनररिरिा ददईने छ।  

36. नगरपातिकावाट संचातिि “हाम्रो स्वस््र् हाम्रो सरोकार” रेतडर्ो कार्यक्रमिाई आगातम 
आ.व. मा पतन तनररिरिा ददईनेछ। र्सवाट नगर िथा आसपासका ४० वटा न्त्जल्िामा 
स्वस््र् सम्बन्त्रध कार्यक्रमहरु र स्वस््र् न्त्शक्षा जनस्िरसम्म परुाउाँनका िातग महत्वपणुय 
भतूमका खेल्नेछ।  

37. “आर्वेुद सेवा ष्ट्रवस्िार” साँगै न्त्जणय रोगीहरुको िातग स्नेहन स्वेदन िथा तसरोधारा 
कार्यक्रमको प्रवयद्धन  गररनेछ। साथै आर्वेुद सेवा थप वडाहरुमा तबस्िार गररने छ।  

38. नागररकहरुको रोग प्रतिरोधी क्षमिा अतभवषृ्ट्रद्धका िातग परम्परागि िथा आर्वेुददक 
न्त्चष्ट्रकत्सा पद्धति िथा र्ोगको प्रवधयन गदै “स्थानीर् जडीबटुी िथा और्धीजरर् खाद्य 
पदाथयको प्रवधयन” उत्पादन, र उपभोगका िातग प्रोत्साष्ट्रहि गररने छ। जतडबटुी खेिीिाई 
प्रोत्साहन गररने छ।  
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39. धतुिखेि अस्पिािबाट स्वस्थ बीमा कार्यक्रमबाट प्राि सेवा सषु्ट्रवधा प्रातिको िातग 
सहजीकरण गनय अस्पिाल्संगको समरवर्मा स्वस्थ तबमा सहजकिायको व्र्वस्था गनय पहि 
गररनेछ। 

40. उपरोक्त नीतिहरुको कार्ायरवर्नका िातग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको सशिय 
अनदुानका अतिररक्त नगरपातिकाबाट थप रु एक करोड वजेट ष्ट्रवतनर्ोजन गरेको छु। 

न्त्शक्षा 

41. कोतभड १९ को महामारीका कारण प्रत्रे्क्ष ष्ट्रवतधबाट ष्ट्रवद्याथी तसकार् सहजीकरण गनय 
सष्ट्रकने अवस्था नरहेसम्मका िातग अनिार्नको पूवायधार/पहुाँच भएका ष्ट्रवद्याथीका िातग 
अनिार्न पद्धतिबाट र अनिार्नको पहुाँच नभएका ष्ट्रवद्याथीका िातग रेतडर्ो पाठशािा 
कार्यक्रम र तसर्जुी तसममार्य ि र्ोनर्न कार्यक्रम सञ्चािन गरी तनर्तमि तसकार् 
सहजीकरण गरी बािबातिकािे तसक्न पाउने हकको सतुनन्त्श्चििा गरेको छु।  

42. ष्ट्रवद्यािर् न्त्शक्षाको मखु्र् किाय न्त्शक्षक भएकोिे उत्पेर्ररि न्त्शक्षकबाट नै अब्बि तसकार् 
हनेु हुाँदा उत्प्रेरणाका माध्र्मबाट आरिररक अनशुासन अतभबषृ्ट्रद्ध गरी न्त्शक्षा क्षेिको 
सशुासन प्रवयद्धनमा ठोस उपिन्त्व्ध हातसि गररनेछ। र्सका िातग धतुिखेि न्त्शक्षा ऐन 
२०७६ को दर्ा ३६ बमोन्त्जम प्रधानाध्र्ापक तनर्कु्त गने र तनजसाँग नगरपातिकािे 
करार सम्झौिा गरी तसकार् उपिन्त्ब्ध वषृ्ट्रद्धको सतुनन्त्श्चििा गनय ष्ट्रवद्यािर्का प्रअहरुिार् 
सचार सषु्ट्रवधा िथा प्रदेश सरकारिे उपिब्ध गराउाँने प्रअ भत्ता बराबरको रकम थप ददने 
व्र्वस्था तमिाएकोछु। 

43. न्त्शक्षण संस्थाको नक्सांकन गरी भगूोि र ररू्निम ष्ट्रवद्याथी संख्र्ाको आधारमा गि वर्य 
ष्ट्रवद्यािर् समार्ोजन र न्त्शक्षक दरबरदी तमिान सम्पन्न गररएको छ।  ष्ट्रवद्याथी न्त्शक्षक 
अनपुािका आधारमा बष्ट्रि भएको प्राथतमक न्त्शक्षक दरबरदी मध्रे् र्स वर्य २२ जना 
न्त्शक्षकको दरबरदी तमिान गररसष्ट्रकएको छ त्र्सैगरी बााँकी तमिानमा पठाउन ुपने न्त्शक्षक 
दरबरदी ररक्त भएको आधारमा क्रमशः पठार्ने छ।  

44. माध्र्तमक िहको ष्ट्रवज्ञान गन्त्णि र अङ्ग्रजेी ष्ट्रवर्र्को न्त्शक्षक अभाव पूतिय गनय 
नगरपातिकाबाट गि आवदेन्त्ख गररएको व्र्वस्थािाई तनररिरिा ददर्एकोछ। र्स 
कार्यक्रमबाट शैन्त्क्षक गणुस्िर सधुार हनेुछ।  

45. वैज्ञातनक एवं बािमैिी तसकाई ष्ट्रक्रर्ाकिाप प्रवरधन गरी सामदुाष्ट्रर्क ष्ट्रवद्यािर्को शैन्त्क्षक 
गणुस्िर सतुनश्चि गनय जमयन नेपाि सहर्ोग संघ र शैन्त्क्षक सशन्त्क्तकरण केररको 
साझेदारीमा वहकुक्षा वहसु्िर (MGML) न्त्शक्षण पद्धति थप ६ ष्ट्रवद्यािर्मा ष्ट्रवस्िार गररने 
छ। र्सबाट सो न्त्शक्षण पद्धतिको सबै ष्ट्रवद्यािर्मा िाग ुपगु्नेछ। 
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46. ECD मा सहर्ोगी कार्यकिायहरुिाई थप प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गनय संघीर् 
सरकारिाई ररू्निम पाररश्रतमक संघीर् बजेटमा व्र्वस्था गनय ध्र्ानाकर्यण गराउाँदछु।  

47. साक्षर िथा नव साक्षरिाई तनररिर न्त्शक्षा कक्षाको सञ्चािन गदै तसकाई केरर मार्य ि 
तनर्तमि पिाई तसप ष्ट्रवकास गररने छ। 

48. साक्षर नगर घोर्णा भईसकेको सरदभयमा सो को पष्ट्रहचान स्वरुप उपर्कु्त नगरको उपर्कु्त 
स्थानमा साक्षरिा स्िम्भ राख्न ेव्र्वस्था तमिाएको छु। 

49. गि शैन्त्क्षक सिबाट िागू गनय खोन्त्जएको भए िापतन कोतभड सङ्क्रमणको ष्ट्रवर्म 
पररन्त्स्थतिका कारण संभव बह ु प्रतिभा पष्ट्रहचान र ष्ट्रवकास गरी ष्ट्रवद्याथीको चौिर्ी 
ष्ट्रवकासका िातग खेिकुद, सङ्गीि, किा, र्ोगा, हस्ि िेखन, न्त्चिकिा साष्ट्रहत्र् आददका 
ष्ट्रवधाागि कक्षा सञ्चािनका िातग र्ािी न्त्शक्षकको ब्र्वस्था गररने छ।  

50. ष्ट्रवद्याथीसंग मेर्र कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनार् तनररिर सञ्चािन गररने छ। साथै 
मेर्रसाँग ष्ट्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सतमतिका पदातधकारी र अतभभावक अरिष्ट्रक्रिर्ाको व्र्वस्था 
तमिाएको छु।  

51. गि आवबाट सञ्चािन गररएको धतुिखेि नगरपातिका तभिका किेजमा उच्च न्त्शक्षा 
अरिगयि स्नािक िह अध्र्र्न गने धतुिखेि नगरपातिकाका स्थार्ी वातसरदािाई मातसक 
पिार् शलु्क पूणय तनःशलु्क र  अरर् स्थानीर् िह÷न्त्जल्िाबाट धतुिखेिमा अध्र्र्न गने 
ष्ट्रवद्याथीका िातग किेज र नगरपातिकाबाट िागि साझेदारीमा पचास प्रतिशि शलु्क 
तमनाहाको व्र्वस्था र्स वर्यसमेि तनररिरिा ददएको छु। 

52. शैन्त्क्षक गणुस्िर सधुारका िातग स्वच्छ प्रतिस्पधायको वािावरण कार्म गनय प्रत्रे्क वडामा 
कन्त्म्िमा १/१ ष्ट्रवद्यािर्िाई नमूना ष्ट्रवद्यािर् बनाउने नीतििाई तनररिरिा ददाँदै बााँकी ३ 
वटा ष्ट्रवद्यािर्िाई नमूना ष्ट्रवद्यािर्को रुपमा ष्ट्रवकास गने व्र्वस्था तमिाएको छु। र्स 
वर्य वडामा कन्त्म्िमा एक ष्ट्रवद्यािर् नगर नमूना ष्ट्रवद्यािर्को रुपमा ष्ट्रवकास हनेुछ। 

53. आवश्र्किा र औन्त्चत्र्िाका आधारमा बाि ष्ट्रवकास केररिाई पनुः ष्ट्रविरणको ब्र्वस्था 
तमिाईने छ। सबै िहका न्त्शक्षक व्र्वस्थापनका िातग दरबरदी तमिान र ष्ट्रवद्यािर् 
समार्ोजन िगार्िका व्र्वस्थापकीर् कार्य तनर्तमि रुपमा गने व्र्वस्था तमिाएको छु। 

54. ष्ट्रवद्यािर्को शैन्त्क्षक ष्ट्रक्रर्ाकिापमा रहेको आधतुनक प्रष्ट्रवतधगि खाडि (Digital Gap)  
ररू्नीकरणका िातग कम््रू्टर न्त्शक्षकका िातग  ICT Based िातिम प्रन्त्शक्षणको ब्र्वस्था 
तमिार्नेछ।  
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55. उत्प्ररेरि ष्ट्रवद्याथीिे माि सहजरुपमा तसक्छन, सहज तसकाई वािावरण िर्ार गनय 
स्वउत्प्ररेरि न्त्शक्षकिे माि तसकाउाँछन ् भन्ने र्थाथयिाई आत्मसाथ गदै न्त्शक्षकिाई 
स्वःउत्प्ररेणत्मक शैन्त्क्षक जागरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

56. न्त्शक्षक िातिमिाई खोज, अनसुरधान िथा आवश्र्किामा आधाररि बनाई नष्ट्रवनिम 
प्रष्ट्रवधी मैिी बनार्ने छ। गणुस्िरीर् शैन्त्क्षक कार्यक्रम सञ्चािनका िातग न्त्शक्षकको 
पेशागि सधुारका िातग काठमाडौँ ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यािर्साँग सहकार्य गरी कस्टमार्ज्ड िातिमको 
व्र्वस्था तमिार्नेछ। 

57. कक्षा १₋३ को स्थानीर् पाठ्यक्रम गि शैन्त्क्षक सिदेन्त्ख िागू भर्सकेको र र्स शैन्त्क्षक 
सिबाट कक्षा ४₋८ को स्थानीर् पाठ्यक्रम पार्िष्ट्रटङको रुपमा िागू हनेुछ भने स्थानीर् 
पाठ्यक्रम अनसुार स्थानीर् आवश्र्किा अनरुुप व्र्वहाररक र जीवनोपर्ोगी एवं 
सारदतभयक पाठ्यपसु्िकको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

58. तनररिर ष्ट्रवद्याथी मूल्र्ांङकनको प्रर्ोगिाई सदुृिीकरण गरी नगरस्िरीर् परीक्षािाई थप 
ष्ट्रवश्वसनीर् र प्रभावकारी बनार्ने छ। मूल्र्ांङकनको  पद्दतििाई न्त्शक्षण तसकाई सधुारका 
िातग प्रर्ोग गररने छ। 

59. नेितृ्वको सविीकरण, न्त्शक्षण तसकाई प्राष्ट्रक्रर्ामा सधुार, पेशागि नैतिकिाको प्रवयद्धन र 
प्रष्ट्रवतधको उच्चिम प्रर्ोग गरी सामदुाष्ट्रर्क ष्ट्रवद्यािर्को गणुस्िर अतभवषृ्ट्रद्ध गररनेछ।  

60. तसकाई उपिन्त्ब्ध र कार्यसम्पादनका आधारमा न्त्शक्षकिाई परुस्कृि गने नीति अविम्बन 
गररनेछ। नगर न्त्शक्षा सतमति, ष्ट्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सतमति, न्त्शक्षक िथा कमयचारीका 
क्षमिा ष्ट्रवकास गररनेछ। 

61. र्स नगरपातिका तभि रहेको काठमाण्डौ ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यािर्मा हनेु उच्च न्त्शक्षाका िातग 
धतुिखेि नगर क्षेिका ष्ट्रवद्याथीहरुिाई अध्र्र्न कोटाको व्र्वस्थािाई तनररिरिा ददईएको 
छ। ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यािर् र नगरपातिकाका बीचमा समुधरु सम्वरध स्थाष्ट्रपि गनय नीतिगि पहि 
तिर्नेछ। सावयजतनक तनजी साझेदारीको अवधारणामा एक कृष्ट्रर् िथा पर्यटनको 
व्र्वसाष्ट्रर्क ष्ट्रवद्यािर् स्थापना र संचािन गनय पहि गररने छ।  

62. ष्ट्रवद्यािर्हरुमा ररू्निम पूवायधारहरुको सतुनन्त्श्चििा गररनेछ। र्स आवमा सञ्जीवनी माष्ट्रव 
धतुिखेि र पूणय सञ्जीवनी िङ्नामाई माष्ट्रव धतुिखेिमा प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा स्कुि 
बस सञ्चािनको व्र्वस्था तमिाएको छु त्र्सै गरी शङ्खेश्वर महािक्ष्मी माष्ट्रव शङ्खुिाई 
तडन्त्जटि प्रष्ट्रवतधर्कु्त ष्ट्रवद्यािर्को रुपमा ष्ट्रवकास गने व्र्वस्था तमिाएको छु। 

63. धतुिखेि नगरपातिकािाई आकर्यक शैन्त्क्षक हवका रुपमा ष्ट्रवकास गदै ितगने छ। साथै 
कृष्ट्रर्, पर्यटन िगार्िका ष्ट्रवर्र्गि क्षेिका िातग आवश्र्क पने प्राष्ट्रवतधक सीपर्कु्त 
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जनशन्त्क्त िर्ारी गनय क्रमशः प्राष्ट्रवतधक ष्ट्रवद्यािर्को स्थापना र सञ्चािन गने व्र्वस्था 
तमिाएको छु। 

64. ददगो ष्ट्रवकास िक्षिार् हातसि गने गरर न्त्शक्षाका सवै कृर्ाकिापहरुिार् सचािन गने 
नीति अविम्बन गररने छ।  

65. उपरोक्त नीतिहरुको कार्ायरवर्नका िातग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको सशिय 
अनदुानका अतिररक्त नगरपातिकाबाट थप रु एक करोड पााँचिाख वजेट ष्ट्रवतनर्ोजन 
गरेको छु। 

र्वुा िथा खेिकुद िर्य  

66. र्ष्ट्रह आवमा टेण्डर गरर शरुु गरर सष्ट्रकएको धतुिखेि बजारमा रहेको खेिमैदानमािाई 
अत्र्ाधतुनक सषु्ट्रवधा सम्पन्न बनाईनकुा साथसाथै कभडय हिको तनमायण गररने छ।   

67. नेपािको कूि जनसंख्र्ामा ४० प्रतिशि र्वुा (१६ देन्त्ख ४० वर्य) रहेको अवस्थािाई 
दृष्ट्रष्टगि गदै र्स नगरपातिका क्षेिमा भएका र्वुाहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी नगर 
क्षेिको आतथयक समषृ्ट्रद्धमा र्वुाको र्ोगदान अतभबृष्ट्रद्ध गने नीति तिर्नेछ। र्वुाको क्षमिा 
ष्ट्रवकास, र्वुा बह ुप्रतिभाको पष्ट्रहचान, र्वुा िन्त्क्षि जीवनोपर्ोगी, प्राष्ट्रवतधक र व्र्ावसाष्ट्रर्क 
न्त्शक्षा, र्वुामा सकारात्मक सोंचको ष्ट्रवकास गदै स्वरं्सेवी संस्कृतिको ष्ट्रवकास र श्रमको 
सम्मान जस्िा ष्ट्रक्रर्ाकिापहरुिाई प्रधानमरिी रोजगार कार्यक्रमसाँग आवद्ध गदै र्वुािाई 
आत्मतनभयर, स्वाबिम्वी र चररिवान बनार्नेछ। 

68. नगरमा बसोबास गरेका न्त्जल्िा िथा राष्ट्रिर् स्िरका खेिाडीहरुको १ िाख बरबर 
रकमको दघुयटना बीमा नगरपातिकाबाट गररने छ। 

 मष्ट्रहिा, बािबातिका. अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, सामान्त्जक सरुक्षा र सामान्त्जक समावेन्त्शिा  

 

अध्र्क्ष महोदर्, 

69. सम्वषृ्ट्रद्ध र ष्ट्रवकास तनमायणको आधार, सम्पूणय क्षेिमा मष्ट्रहिािाई समान ब्र्वहारको 
नारािाई आत्म साथ गदे नगर क्षेि तभि मष्ट्रहिा सशन्त्क्तकरण र उद्यमन्त्शििा ष्ट्रवकासका 
िातग “मष्ट्रहिासग उप-मेर्र कार्यक्रम” संचािन गररने छ। र्स कार्यमा नगरका 
शृ्रजनशीि, उद्यमी िथा सामान्त्जक क्षेिमा कार्य गररहेका मष्ट्रहिाहरुको सकृर्िा बिाईने 
छ।  

70. संष्ट्रवधान प्रदत्त मष्ट्रहिाको हक सम्बरधी ष्ट्रवर्र्िाई प्राथतमकिा दददै मष्ट्रहिाको आतथयक, 
राजनैतिक िथा सामान्त्जक शसन्त्क्तकरणका कृर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ। 
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71. "िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहाँसा नगरी समान व्र्वहार गरौ, मष्ट्रहिा परुुर् कोही पतन ष्ट्रहाँसामा नपरौ " भन्न े
नाराको साथमा िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहाँसा रोकथाम िथा रर्नुीकरणका कृर्ाकिाप सञ्चािन गनुयका 
साथै ष्ट्रहाँसा प्रभाष्ट्रविहरुका िातग अल्पकातिन सेवा केरर (Safe house) सञ्चािनिाई 
तनररिरिा दददै उद्दार, संरक्षण, पनुस्थायपना िथा रर्ार् तनरुपण िगार्िका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ। 

72. मष्ट्रहिाको राजनैतिका सशक्तीकरण िथा काननुी अतभमनु्त्खकरणका िातग नेितृ्व ष्ट्रवकासका 
कार्यक्रमहरु सञ्चान गररनेछ। 

73. कोतभड १९ को महामारीको कारण भेिा, गोष्ठी, अरिष्ट्रक्रय र्ा जस्िा कार्यक्रम सञ्चािनमा 
कदठन हनेु हुाँदा  रेतडर्ो िथा सञ्चारमाध्र्महरुबाट मष्ट्रहिा, बािबातिका, ष्ट्रकशोर ष्ट्रकशोरी, 
अपाङ्गिा  िन्त्क्षि कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा जोड ददर्नेछ। 

74. अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तहरुको हक अतधकार संरक्षण िथा क्षमिा ष्ट्रवकासका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गदै पररचर् पि ष्ट्रविरण कार्यक्रमिार् तनररिरिा ददर्नेछ। 

75. राज्र्को कुनै पतन सेवा सतुबधा बाट बन्त्रचि नगरपातिकाका  अपाङ्गिा पररचर् पि प्राि 
गरेका  व्र्न्त्क्तहरूिाई तन:शलु्क स्वास््र् बीमा गने व्र्वस्था तमिार्नेछ। 

76. ज्रे्ष्ठ नागररकका हक अतधकारका ष्ट्रवर्र्िाई संवोधन गनुयका साथै अनभुवका खानी, 
जीउाँदा र्तिहााँस, न्त्जवरि पसु्िकािर्को रुपमा सम्मान, संरक्षण र उनीहरुको अनभुविाई 
भरपरु उपर्ोगको ष्ट्रवर्र्मा जोड ददर्नेछ।     

77. नवजाि न्त्शश ु िथा सतु्केरी मष्ट्रहिाको पोर्णमा उत्प्ररेरि गनय उपमेर्र सतु्केरी िथा 
गभयविी पोर्ण  कार्यक्रमिार् तनररिरिा ददएको छु। 

78. ष्ट्रहंसा प्रभाष्ट्रवि मष्ट्रहिाहरुको ित्काि उद्घार िथा संरक्षणका िातग संचािन गरररहेको 
मष्ट्रहिा सेर् हाउसको सञ्चािन िथा स्िरोउन्नति गररने छ।र्सको ददगो ष्ट्रवकासका िातग 
आगातम आतथयक बर्यमा प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा भवन तनमायण गररने छ।   

79. नेपािको संष्ट्रवधानिे िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रवभदेको अरत्र् गदै पछातड परेको वगय िथा समदुार्, दतिि, 

आददवासी जनजाति, ष्ट्रपछडा वगय, अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्त, िैष्ट्रङ्गगक िथा र्ौतनक 
अिपसंख्र्क, ष्ट्रकसान, श्रतमकिाई राज्र्को सबै तनकार्मा समानपुातिक समावेशी 
तसद्धारिको आधारमा सहभागी हनेु हकको प्रत्र्ाभतूि गरेको छ। आतथयक समषृ्ट्रद्ध र ददगो 
ष्ट्रवकासका िातग समान अग्रसरिा र नेितृ्वदार्ी भतूमका स्थाष्ट्रपि गदै स्रोि, साधन, अवसर 
र िाभमा मष्ट्रहिाको समान पहुाँच स्थाष्ट्रपि गनय सक्ने िन्त्क्षि कार्यक्रम सञ्चािन गने 
नीतििार् तनररिरिा ददर्नेछ। 



बजेट नीति िथा कार्यक्रम 12 

 

80. सन ्२०२० सम्ममा समग्र नगरिाई वािमैिी नगरपातिका बनाउने नीतििाई हातमिे 
बािमैिी स्थानीर् शासन राष्ट्रिर् रणनीति २०६८ एवं कार्ायरवर्न कार्यष्ट्रवतध २०६८ िे 
िोकेका ३९ वटा सूचकहरु परुा गरी हाम्रो नगरपातिका न्त्जल्िाको पष्ट्रहिो र देशकै 
छैठौ बािमैिी नगरपातिका हनु पगुेको हदुा र्ो हाम्रो िातग खनु्त्शको तबर्ार् हो।हामीिे 
मखु्र् उपिन्त्ब्ध ि हातसि गरेका छौ िर र्सको ददगोपना हाम्रो िातग चनूौतिको तबर्र् 
हो। र्स नररिरिाको िातग नगर बाि सजाि वडा बाि सजाि बि क्िबको क्षामिा 
ष्ट्रवकासका कार्यक्रम िार् तनररिरिा ददर्ने छ।   

81. बािमैिी स्थानीर् शासन राष्ट्रिर् रणनीति २०६८ एवं कार्ायरवर्न कार्यष्ट्रवतध २०६८ िे 
िोकेका ३९ वटा सूचकहरुको एक चरणमा ि परुा गररर्ो सो को अवस्था के छ भतन 
आगामी आतथयक बरेर्ामा पनु मलु्र्ाकन गररने छ। वडा िथा नगरमा िर्ार गररएको 
बािमैिी िगानी र्ोजना र रणनीतिक र्ोजनाको आधारमा थप कार्यक्रमहरु सचािन 
गररने छ।  

82. वािमैिी स्थानीर् शासनको ददगो कार्ायरवर्नका िातग बािक्िब, वडा बािसंजाि र 
नगरस्िरीर् वािसंजािको ददगो पररचािन गररनेछ। नगरपातिका र केष्ट्रह वडाहरुमामा 
वाि संजािको सम्पकय  कार्ायिर्को समेि ब्र्वस्था भै सकेकोमा बााँष्ट्रक वडाहरुमा समेि 
ब्र्वस्था गररनेछ।  

83. ^टुहरुा संरक्षण कार्यक्रम" नगरमा रहेका बाबआुमा तबष्ट्रहन बािबातिकाको ि्र्ाक तिने 
काम सष्ट्रकएको र प्राि ि्र्ाका आधारमा प्रति मष्ट्रहनाका दरिे अनदुान उपिब्ध गराउाँने 
ब्र्वस्था तमिाएको छु।  

84. बाि अतधकारको सरक्षण िथा आपिकातिन अवस्थामा उद्धार िथा सरक्षणका िातग 
बाि सरक्षण कोर्ािाई तनररिरिा ददईने छ।  

85. िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहाँसा प्रभाष्ट्रवि ब्र्न्त्क्तहरुिाई ित्काि उद्धार पनुस्थायपना राहाि कानूनी परामशय 
रर्ार् तनरुपण समेिका िातग सरचातिि िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहाँसा तनवारण कोर्ािाई तनररिरिा ददईने 
छ।  

86. सेभ द न्त्चल्रेनको सहर्ोगमा सचातिि पहुाँच पररर्ोजना अरिरगि सचातिि पााँच बर्य 
मतुनका अतभभावकहरुिार् सचािन गररएको अतभभावक न्त्शक्षा कार्यक्रम िगार्िका 
बािबातिकासग सम्बन्त्रधि कार्यक्रमिार् तनररिरिा ददर्ने छ।  

87. अग्रजको अनभुव तबकासको जग अवधारणािार्य स्वीकार गदै नगरक्षेिमा बसोबास गने 
बषु्ट्रद्धन्त्जवी, प्राज्ञहरु, अवकाश प्राि उच्चपदस्थ कमयचारीहरु, बररष्ठ किाकारहरु, सामान्त्जक 
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अतभर्िाहरु, बररष्ठ राजनीतिज्ञहरुसाँग बहृि ष्ट्रवद्विसभाको आर्ोजना गरी तनजहरुका 
अनभुव र ष्ट्रवज्ञिािार्य नगरतबकासको मागय दशयनको रुपमा प्रर्ोग गने अभ्र्ास गररनेछ। 

88. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे सामान्त्जक सरुक्षा र जेष्ठ नागररक िन्त्क्षि ष्ट्रवशेर् 
कार्यक्रमिाई उच्च महत्व प्रदान गरेकोछ। राज्र्बाट सामान्त्जक सरुक्षा कार्यक्रम 
अरिरगि जेष्ठ नागररक, एकि मष्ट्रहिा, दतिि बािवातिका, अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तिे प्राि 
गने मातसक सषु्ट्रवधा वैंक खािा मार्य ि टोि र बस्िीस्िरमा नै उपिब्ध गराउाँदै आएकोमा 
सो को तनररिरिा ददईनेछ। 

89. सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता पाउने िाभग्राहीहरूको ष्ट्रववरण राष्ट्रिर् पररचर्-पि िथा पञ्जीकरण 
ष्ट्रवभागिे सञ्चािन गरेको अनिाईन प्रणािीमा अतनवार्य रूपमा वडा कार्ायिर्बाट नै 
प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गने गरी व्र्वस्थापन गररनेछ। 

90. धतुिखेि नगरपातिकािाई सामान्त्जक सरुक्षा र व्र्न्त्क्तगि घटनादिाय सम्बरधमा देशकै 
नमूना तसकाई िथा व्र्वस्थापकीर् केररको रुपमा ष्ट्रवकास गने उद्देश्र् रहेको छ। उक्त 
कार्यिाई मूियरुप ददन अभ्र्ास र अनभुविाई घतनभिू वनाई िटुी रष्ट्रहि बनाईनेछ।  

91. शहरी क्षेिका कररव ९०% मातनसको जरम र मतृ्र् ुअस्पिाि िथा स्वास््र् केररमा 
हनेु गरेको छ।  जरम र मतृ्र् ुप्राकृतिक कुरा भएकोिे अस्पिािमा जरमको साथै मतृ्र्कुो 
ष्ट्रववरण प्रष्ट्रवष्टी गने ष्ट्रवन्त्त्तकै सम्वन्त्रधि स्थानीर् िहिे हेनय तमल्ने र सम्वन्त्रधि सूचक 
उपन्त्स्थि भएपतछ Verify गरी प्रमाणपि ददनका िातग आवश्र्क व्र्वस्था तमिाईनेछ।  

92. हाि  BRS System (जरम प्रमाणपि) िर्ार भएपतन अस्पिािहरुिे सो  System चिाउन 
र्थान्त्शघ्र िातिम प्रदान गने साथै  DRS System  (मतृ्र् ुप्रमाणपि) हािसम्म नभएकोिे 
सो बनाउन सम्बन्त्रधि पन्त्ञ्जकरण िथा स्वास््र् सेवा ष्ट्रवभागमा अनरुोध गने र उक्त दबैु 
प्रणािी सरकारको आमा सरुक्षा कार्यक्रम कार्ायरवर्न गने अस्पिाि िथा सम्पूणय 
नगरपातिका मािहिका स्वास््र् संस्थािाई अतनवार्य गररनेछ। 

93. नगरपातिकातभिका कुनै बच्चाको जरमदिाय गदाय खोप िगाएको काडयको आधारमा 
जरमदिाय गने र जरमदिायको आधारमा ष्ट्रवद्यािर् भनाय िगार्ि अरर् प्रर्ोजनका िातग 
जरम दिायिाई नै पष्ट्रहिो आधार मान्ने कार्यिाई प्रभावकारी बनार्नेछ। 

94. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तको आतथयक िथा सामान्त्जक 
सशन्त्क्तकरणका िातग प्राि कार्यक्रममा नगरबाट थप िागि साझेदारी गने नीति 
तिर्नेछ। नगर क्षेि तभिका भौतिक संरचना, र्ार्ार्ाि, सेवा सषु्ट्रवधा, साधन श्रोि, सूचना 
िथा सञ्चार प्रष्ट्रवतधिाई अपाङ्गिामैिी बनाउने नीति तिर्नेछ। सवै प्रकारको अपाङ्गिा 
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भएका व्र्न्त्क्तको सहज जीवनर्ापनका िातग पनुःस्थापना, स्वास््र्ोपचार र सहार्क 
सामग्रीहरुको व्र्वस्था गनय नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसाँग सहकार्य गररनेछ। 

95. अपाङ्गवगयका िातग ष्ट्रवतभन्न तसपमूिक िथा आर्अजयनका कार्यक्रमहरु मार्य ि सशक्त 
गनुयका साथै जीवनर्ापनमा सहजीकरणका तनतमत्त सहार्िा सामाग्रीहरु उपिव्ध गराउने 
व्र्वस्था तमिाएको छु।   

96. “धतुिखेिको आवाजः छुवाछुिमकु्त समाज” अतभर्ान साकार पानय समदुर्स्िरमा ष्ट्रवतभन्न 
जनचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन िथा अरर् समदुार्साँगको सहकार्ायत्मक 
कार्यक्रमहरुिाई दतिि पररर्दसंगको नेितृ्वमा तनररिरिा ददईनेछ। 

97. समावेशी ष्ट्रवकासका माध्र्मद्धारा  आतथयक िथा सामान्त्जक रुपमा पछातड परेका जनजाति, 

दतिि, मष्ट्रहिा र्वुा र अपाङ्ग िगार्िका समूदार्को ष्ट्रवकासका िातग समदुार्स्िर सम्म 
ष्ट्रवस्िार भएका क्षमिा ष्ट्रवकास िथा प्रवधयनात्मक कार्यक्रम व्र्वस्था गरी गररवी 
तनवारणका कार्य स्थार्ी रुपमा व्र्वस्थापन गनय “मेर्र गररवी तनवारण कार्यक्रम” िार् 
तनररिरिा ददएको छु।  

98. नगरपातिकामा रहेको र्वुा, मष्ट्रहिा, दतिि, अपाङ्ग र आददवासी जनजाति पररर्द्हरुबाट 
नीति तनधायरण, सझुाव आददको आधारमा कार्यक्रमको प्राथतमकिा तनधायरण गरर 
कार्यक्रमहरु संचािन गररने छ। र्सका अिावा माहामारीका कारण रोजगारी गमुाएका 
श्रतमक, ष्ट्रकसान, असाहार् व्र्न्त्क्त, गरीब िथा ष्ट्रवपन्न वगयका पररवारिाई िन्त्क्षि गरी 
स्वास््र्, न्त्शक्षा, सीप ष्ट्रवकास िातिम र रोजगारी एवम आर् आजयन सम्बरधी ष्ट्रवशेर् 
कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ। 

99. वेरोजगारीको समस्र्ािाई अरत्र् गनयका िातग आगातम आ.व. २०७८।७९ मा र्वुा 
वेरोजगारहरुिाई मध्र्नजर गरी ष्ट्रवतभन्न तसपमिुक िथा आर्आजयनकार्यिाई प्राथतमकिा 
ददईने छ। आगामी आ.व. मा कररव ५ सर् भरदा बष्ट्रि र्वुा, मष्ट्रहिा, दतिि, आददवासी 
जनजाति, अपाङ्गवगयहरुिाई ष्ट्रवतभन्न खािका िातिमहरुका साथै िातिमको अिावा 
आवश्र्क प्रष्ट्रवतध हस्िारिरण गने िथा सहतुिर्िपूणय पूजीीँ उपिव्ध गराउाँन ष्ट्रवत्तीर् 
संस्थाहरुसंग समरवर् गररनेछ। 

100. सामान्त्जक क्षेिका प्रस्िाष्ट्रवि कार्यक्रमहरुका िातग रु एककरोड असीिाख वजेट प्रस्िाव 
गरेको छु। 

खानेपानी िथा सरसर्ाई  

101. नगर क्षेि तभि पर्ायि खानेपानीको व्र्वस्थाको िातग ष्ट्रवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) 
िर्ार गरी खानेपानीका आर्ोजनाहरुिाई प्रथतमकिाका साथ अगातड बिाईनेछ।  
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102. धतुिखेिको सघन एररर्ामा खानेपानी सतुनन्त्स्चि गनय नेपाि सरकार, नगर ष्ट्रवकास कोर् 
र नगरपातिकाको साझेदारीमा काभ्र ेउपत्र्का एकीकृि खानेपानी पररर्ोजना आगामी 
आवको पष्ट्रहिो चौमातसक अवतधमा सम्पन गरर िाभग्राष्ट्रहहरुिार् खानेपानीको सहज 
आपूतिय गररने छ।  खानेपानी ष्ट्रविरणका िातग स्थानीर् महुानहरुबाट पानी सकिन गरी 
ष्ट्रविरण गने नीति तिईने छ।  

103. धतुिखेि नगरपातिकाको बााँकी स्थानमा खानेपानी सतुनन्त्श्चि गनय एक घर एक धारा नीति 
अनरुुप हाम्रो कार्यकाितभिै सम्पूणय धतुिखेिवासीको िातग खानेपानीको उपिव्धिा 
सतुनश्चि गने ब्र्वस्था तमिाएको छु। 

104. गणुस्िरीर् खानेपानी ष्ट्रविरणको अवधारणािाई अविम्बन गदै खानेपानी परीक्षाण र 
शषु्ट्रद्धकरणिाई प्राथमीकिा ददईने छ। 

105. धाराको मीटरमा उठ्ने रर्नुिम पानीको महसिु छुट गने सम्वरधमा अध्र्र्न गरी 
आवश्र्क प्रवरध तमिार्ने छ। 

106. नगरतभिका खानेपानी आर्ोजनाको ममयि सम्भार िथा तबिरण र महसिु संकिन 
कार्यिाई प्रष्ट्रवतधमैिी बनाउन नगरपातिका र कोररर्न सरकारको सहर्ोगमा Smart 

Water कार्यक्रम कार्ायरवर्न गररने छ।  

107. नगर क्षेि तभिका सबै खानेपानी आर्ोजना हरुको संरक्षण, संचािन, ममयि संहार िथा 
महशिु व्र्वस्थामा एकरुपिा िथा प्रभावकाररिाका िातग उपभोक्ता सतमतिहरुको एकि 
नगरस्िरीर् बोडय गठन गनय काननुी प्रवरध  गररनेछ । 

108. खानेपानी िथा सरर्ाई कार्यक्रम कार्ायरवर्का िातग िीन करोड साठीिाख वजेट 
ष्ट्रवतनर्ोजन गरेको छु। 

सडक पूवायधार 

109. धतुिखेि नगरको केररसाँग सबै वडा वडाकेररहरु तसधा स्थार्ी सडक सञ्जािद्वारा जोड्ने 
हाम्रो प्रतिवद्धिा हाम्रो पााँचवरे् कार्यकािमा पूरा हनेु भएकोमा हामी सबैको गौरवको 
ष्ट्रवर्र् भएको छ। चाि ुआव मा उक्त प्रतिवद्धिा पूरा गनय आवश्र्क वजेट ष्ट्रवतनर्ोजन 
गरेको छु। 

110. नगरपातिका क्षेिमा सञ्चािन गररने पूवायधार वा सामान्त्जक ष्ट्रवकाससाँग सम्बन्त्रधि कुनै 
पतन कार्यक्रम वा पररर्ोजना िजुयमा, कार्ायरवर्न, अनगुमन िथा सञ्चािन व्र्वस्थापन 
चरणहरुमा सामान्त्जक िथा वािावरणीर् सरििुन, प्रकोप व्र्वस्थापन पक्ष समेििाईय 
ध्र्ानमा राखी आर्ोजनाहरुको तनमायण गने नीति अविम्बन गररनेछ। 
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111. धतुिखेि नगर क्षेि तभिका पक्की सडकहरुको ममयि सम्भारको िातग सडक बोडय 
नेपािबाट रकम तबतनर्ोजन हनेु गरी सडक ममयि सम्भार कार्यिाई अगातड बिाईनेछ। 
सडक रणनीतिक र्ोजनानसुार रणनीतिक सडकहरूको सदुृिीकरण एवम ् स्िरोन्नति 
कार्यिाई नगर र्ािार्ाि गरुु र्ोजना अनसुार प्राथतमकिा ददर्नेछ। 

112. नगर क्षेितभि रहेका मखु्र् सडकहरुको ष्ट्रवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन DPR िर्ार गरर 
सडक तनमायणको कार्यिाई तिब्रिाका साथ अन्त्घ बिाईनेछ।  

113. नगरको समग्र ष्ट्रवकास तनमायणमा सावयजतनक र नीन्त्ज साझेदारी अवधारणा अविम्बन 
गररनेछ। 

114. साष्ट्रवक धतुिखेि नगरपातिका तभिका सडकहरुमा िगि कट्टाको िातग पहि गररनेछ 
साथै गि िथा चािू आ.ब. मा  सञ्चािनमा रहेका र्ोजनाहरुिाई प्राथतमकिामै राखी 
क्रमागि रुपमा सम्पन्न गररनेछ।  

115. नगरपातिकाद्वारा पूवायधार ष्ट्रवकास गररएका र्ोजनाहरुको ददगो ष्ट्रवकासका िातग ममयि 
सम्भार सेवा शलु्क िोकी ममयि कार्यिाई अगातड बिार्नेछ।हरेक आर्ोझनाबाट कट्टी 
हनेु िीन प्रतिशि कन्त्रटरजेरसी मध्र् शरुर् दशमिव पााँच प्रतिशि ममयि सम्भार कोर्मा 
दान्त्खिा गने व्र्वस्था तमिाईने छ। 

116. भकूम्पिगार्ि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्ि ऐतिहातसक, परुािान्त्त्वक िथा सांस्कृतिक, 

धातमयक सम्पदाहरूको पनुतनयमायणका िातग परुाित्व ष्ट्रवभागसंग सहकार्य गररनेछ। 

117. आकन्त्स्मक सडक ममयि सम्भारको कार्य गनय बजेट ष्ट्रवतनर्ोजन गरेको छु। र्सबाट 
धतुिखेिका शहरी सडकहरु ष्ट्रवग्रनपूुवय िथा बर्ायि पतछ ममयि सम्भार भई शहरको 
सरुदरिा वषृ्ट्रद्ध गदै दघुयटना ररू्तनकरणमा र्ोगदान पगु्ने ष्ट्रवश्वास तिएको छु। र्सबाट 
ग्रामीण सडकको आकन्त्स्मक ममयि समेि गररने छ। 

118. पणु्र्मािा खोिाको कोररडोरमा नर्ााँ ट्रर्ाक तनमायण गरर भष्ट्रवष्र्मा र्ािार्िा संजाििाई 
ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

119. तिव्र सहरीकरणिाई व्र्वस्थापन गनय, पूवायधार संरचनाहरु सोही वमोन्त्जम तनमायण गनय 
एवम ्धतुिखेिको आतथयक ष्ट्रवकासमा टेवा ददन धतुिखेि चक्रपथ रेखांकन सम्पन्न गररने 
छ।  

120. पैदि र्ािीहरुको सम्स्र्ािाई मध्र्नजर गरी नगरक्षेि तभि पने ठुिा सडकहरुमा 
रु्टपाथ तनमायण कार्य प्रारम्भ गररनेछ।  

121. सडक पूवायधार तनमायणको िातग रु १५ करोड बजेटको व्र्वस्था गररएको छ। 
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अरर् पूवायधार तनमायण िर्य  

122. ष्ट्रवकास र्ोजनाको छनौटमा नागररकको अपनत्व स्थापना  गने गरी ष्ट्रवकेन्त्ररि पद्धतिको 
अविम्वन गदै वडा िहका जनप्रतितनतधको नेितृ्व र व्र्वस्थापकीर् क्षमिा अतभवषृ्ट्रद्ध गने 
उद्देश्र्िे गि ष्ट्रवगिबाट वडास्िरीर् र्ोजना कार्ायरववर्नका िातग वडा िहमा प्रदान 
गररदै आएको वडास्िरीर् वजेटको व्र्वस्थािाई तनररिरिा ददएको छु। 

123. वडाको भौगोतिक िथा जनसंख्र्ाको ष्ट्रवष्ट्रवधिािाई मध्र् नजर गरी वजेट ष्ट्रविरणमा समिा 
कार्म गनय रु एक करोडको सिुमा आधाररि पूवायधार अनदुान कार्यक्रम प्रस्िाव गरेको 
छु। 

124. नगरकार्यपातिकाका सदस्र्हरुको नागररकसाँगको सम्वरध स्थाष्ट्रपि गनय प्रत्रे्क 
सदस्र्हरुको तसर्ाररशमा पवुायधारसंग सम्बन्त्रधि एक र्ोजना संचािनको कार्यक्रमिाई 
तनररिरिा ददएको छु।   

125. न.पा.को भौतिक एवम ्सामान्त्जक सेवािाई अपागं मैिी, बािमैिी र अपाङ्ग मैिी  बनाउदै 
ितगने छ। अपांग मैिी र ्र्ाम्प तनमायणमा केन्त्ररि हुाँदै पाष्ट्रकय ङ, रु्टपाथ, जेव्रा क्रन्त्शङ 
आददमा नमूना अपांग मैिी संरचना तनमायण गने नीतििाई अगातड बिाईनेछ। त्र्स्िै 
सङ्केि र्कु्त टार्ि िगाई  रु्टपाथ बनाउने नीति तिर्ने छ। 

126. ष्ट्रवपन्निाको कारण ष्ट्रवद्यिु सेवा उपभोग गनयबाट वन्त्ञ्चि नागररकहरुका  पष्ट्रहचान गरी 
तनजहरुको घरमा तनशलु्क ष्ट्रवद्यिु तमटर जडान गने व्र्वस्था तमिाएको छु। 

127. पूनतृनमायण गनय बााँष्ट्रक रहेका ष्ट्रवद्यािर्हरुको तनमायण कार्यिाई तनररिरिा ददईने छ।  

128. सहातसक खेििाई प्रोत्साहन िथा प्रवद्धयनका िातग र्स नगरको वडा नम्बर १ मा 
धतुिखेि माउण्टेन स्पोट्स टे्रतनङ्ग सेरटर तनमायणको आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ।  

129. नगरको ठुिो बन क्षेिमा अपाङ्गमैिी Eco trail  तनमायण कार्य शहरी ष्ट्रवकास 
मरिािर्सगको समरवर्मा तनमायण कार्य अगातड विाईने छ।  

भवन आवास िथा शहरी ष्ट्रवकास  

130. भकुम्प ष्ट्रपतडििाई जनुसकैु तडजाईनको आधारमा घर तनमायण गरी पतन धरौटी बापिको 
रु ५०००।०० रकम छुट ददने नीतििाई तनररिरिा ददईनेछ।  

131. साष्ट्रवक गाष्ट्रवस हुाँदा बनेका घरहरुिाई अतनवार्य रुपमा नक्शा पास अतभिेख गने गरर 
प्रकृर्ा अन्त्घ बािाईएको छ र सो को तनररिरिा ददईने छ।  
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132. भकुम्प पश्चािको पनुःतनमायण कार्यिाई गतिददन सरकारिे जारी गरेको २२ वटा 
तडजाईनिाई तनशलु्क नक्शा पास कार्यिाई र्ो आ.व.पतन तनररिरिा ददईनेछ।  

133. धतुिखेि िथा श्रीखण्डपरुको मखु्र् क्षेि तभि घर अगातडको मोहडा परुानो िथा 
परुािान्त्त्वक शैिी झल्कने गरी तनमायण कार्य गने गरर नक्शा पास गने प्रकृर्ािाई 
तनररिरिा ददईनेछ। र्सरी तनमायण गररने घरको नश्शापासमा ५० प्रतिशि राजश्व छुट 
ददईने छ साथै परुानो घर अनसुारको तडजाईनमा सम्बन्त्रधि घरधतनिे घर तनमायण गरेमा 
नक्शाको तडजाईन िथा पास तनशलु्क गने नीतििार् तनररिरिा ददएको छु।  

134. र्स धतुिखेि नगरपातिकाबाट नक्सा पास गरी तनमायण भएका भवनहरुमा ििा थप 
गनयको िातग माग गरेमा, ित्कातिन नक्सा पास भएको सडक मापदण्ड, सडक अतधकार 
क्षेि िथा सेट व्र्ाक पूरा भएको, िथा सडक ऐन अनसुरण गरेको, सावयजतनक वा सरकारी 
जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा  र “राष्ट्रिर् भवन संष्ट्रहिा—२०६०”  अनसुार 
आवश्र्किा भएमा भकूम्पीर् सदुृिीकरण Retrofitting सष्ट्रहि ििा थपको अनमुति प्रदान 
गने नीतििार् तनररिरिा ददएको छु। 

135. बस्िी ष्ट्रवकास शहरी  र्ोजना िथा भवन तनमायण मापदण्ड बमोन्त्जम ्िष्ट्रटङ्गिाई ब्र्बन्त्स्थि 
गररनेछ। ्िष्ट्रटङ्ग गादाय अतनवार्य रुपमा नगरपातिकावाट स्वीकृिी तिनपुने छ  न.पा 
बाट स्वीकृति नतिई गररएको ् िष्ट्रटङ्गमा नक्सा पास नगने नीति हामीिे िजूयमा गररसकेको 
छौ। र्स्िा ्िष्ट्रटङ्गहरुिाई समर्मा नै स्वीकृति तिन पतन एक मष्ट्रहना समर् अबतध 
िोकी सूचना जारी गररसकीएको छ। Land Use Plan नबने सम्म बस्िी बस्न  अर्ोग्र् 
क्षेिमा ्िष्ट्रटङ्ग स्वीकृति ददर्ने छैन। 

136. नगरपातिकािे सहरी र्ोजना, बस्िी ष्ट्रवकास िथा भवन तनमायण सम्बरधी आधारभिू 
मापदण्ड जारी गरी कार्ायरवर्न गरेको छ। र्सिाई कडार्का साथ कार्ायरवर्न गररने 
छ। नगरपातिकाका ष्ट्रवस्िाररि वडाहरुमा सडक मापदण्ड र घरको मापदण्ड पगुेका 
घरहरुको आगामी आ.व. तभि माि समर् िोष्ट्रक नक्सा अतभिेखीकरणको िातग अनरुोध 
गररनेछ। र्स्िो अतभिेखीकरण गदाय गैर नार्ामूिक िथा सामदुाष्ट्रर्क संस्थाहरुको 
भवनिाई ५० प्रतिशि छुट ददर्ने छ। 

137. नगरपातिका क्षेि तभि तनमायण गररएका अतधकााँश ठुिा िथा तभति सडकहरुको हाि 
सम्म पतन िगि कट्टा नभई ब्र्न्त्क्तको नाममानै कार्म रहेको कारण बोटो सम्बरधमा 
ष्ट्रववाद िथा सडक तबष्ट्रक्र िथा अतिक्रमण हनेु समेि भएको हुाँदा र्स अ.व.बाट सडकको 
िगि कट्टा कार्य शरुु गररने छ।  
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138. न्त्जल्िा समरवर् सतमतिसाँगको साझेदारीमा तनमायण भर्रहेको ७०० जना अट्ने सभा 
हिको नमायण कार्य आव ०७८/७९ को पष्ट्रहिो चौमातसक अवतधमा परुा गररने छ। 
र्सबाट धतुिखेिमा हनेु राष्ट्रिर् िथा अरिराष्ट्रिर् सेतमनारहरु संचािनका भर्य 
नगरपातिकाको आरिररक आर्मा टेवा समेि पगु्ने अपेक्षा तिएकोछु।  

139. नगरपातिका क्षेितभि एउटा पहाडी नमूना बस्िीको ष्ट्रवकास गररनेछ। धतुिखेि क्षेििाई 
सरुन्त्क्षि, ब्र्वन्त्स्थि, सषु्ट्रवधा सम्पन्न र आकर्यक आवास केररको रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ। 
टाउन ्िान तबस्िारका िातग आबश्र्क कार्यष्ट्रवतध र मापदण्ड बनाई तनर्मन र 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

140. नगरपातिकामा एउटा नगर सभागहृ िथा बहदु्देश्र्ीर् कभडय हि तनमायणको थािनी 
गररनेछ। प्रत्रे्क वडामा खुिा क्षेिको रुपमा पतन प्रर्ोग गनय सष्ट्रकने गरी वहउुपर्ोगी 
खेिमैदान तनमायण गररनेछ। 

141. ४ ष्ट्रर्ट भरदा अग्िा, भकुम्पीर् दृष्ट्रष्टिे जोन्त्खम र्कु्त पखायिहरु एवम ्कच्चा ष्ट्रकतसमिे 
तनमायण भएका पखायििाई भत्काउन िगाईनेछ। एक घर दईु रुखको नीति तिर्ने छ। 
र्सिे हररर्ािीर्कु्त धतुिखेि कार्म राख्न मद्दि पगु्नेछ। प्रत्र्क्ष रोजगारी सजृना गने 
कम्िीमा एक आर्ोजना मष्ट्रहिा कै सहभातगिामा माि सञ्चािन गने नीति तिर्ने छ। 

142. बजार, पसि, रेषु्टरा, कार्ायिर् वा र्स्िै प्रकारका साईनवोडय, प्रचार सामाग्री िथा होतडयङ्ग 
वोडयिे घरमा उज्र्ािो िथा हावाको प्रवाह नै रोक्ने गरेको देन्त्खएकोिे र्स्िो प्रचार िथा 
संकेि सामाग्री राख्नको िातग मापदण्ड िर्ार गरी कार्ायरवर्न गररने नीति तिर्ने छ। 

143. र्स धतुिखेि नगरपातिकाको वडा नं. ४ मा रहेको ष्ट्रवगि िामो समर्देन्त्ख सम्पन्न हनु 
नसकेको धतुिखेि जग्गा ष्ट्रवकास आर्ोजना (landpulling) िाई आगामी आ.व.मा पूवायधार 
तनमायण गनय नगर ष्ट्रवकास कोर्साँग ऋण प्रकृर्ा अगाडी बिार् सम्पन्न गनय आवश्र्क 
प्रकृर्ािाई अन्त्घ बिाईनेछ। 

144. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा धतुिखेि नगरपातिकाको वडा नं ९,१०, ११ र १२ को 
संगम स्थि र्स्कोटमा तनमायण गररने औद्योतगक ग्राम तनमायणको कार्यिाई तनररिरिा 
ददईनेछ। Green Industry को अवधारणािाई कार्ायरवर्न गनय ग्रामतभि प्रदरु्ण रष्ट्रहि 
उद्योगहरु माि स्थापना गने व्र्वस्था तमिाईने छ। 

कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास 

145. कृष्ट्रर् र्ान्त्रिकीकरण मि,बीउ प्रतबधी िथा प्रशोधन एवम ् भण्डारणिाई अनदुानको 
ब्र्बस्था गररने छ। 
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146. बैंकहरु संगको समरवर्मा कृर्ीकाडय मार्य ि तबना तधिो कृर्ीऋण उपिब्ध गराउन 
समरवर् गररने सो वमोन्त्जम प्रवाह गररने ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजमा  आवश्र्क अध्र्र्न 
गरी अनदुानको व्र्वस्था तमिार्ने छ। 

147. बीज भण्डारण गने नीति अनरुुप धानको बीउ उत्पादनको सरुुवाि गने कार्य अगाडी 
बिार्ने छ।सबै ष्ट्रकतसमको पशपंुरक्षी िथा कृष्ट्रर् ब्र्ाबसार्मा तबमा तबस्िारका साथै उक्त 
कार्यक्रमिार् तिररिरिा ददर्ने छ।  

148. कृष्ट्रर् र पश ुसेवा िाई चसु्ि दरुुस्ि राख्नको िातग सबै वडामा प्रातबतधक जनशक्तीको 
गणुस्िरीर् सेवा प्रवाह गने नीतिको अविम्बन गररने छ।कृष्ट्रर् र पश ुप्रातबतधकहरुिाई 
आवश्र्क िातिम,प्रदान गरी प्रतबतधको प्रर्ोग मार्य ि ष्ट्रकसानिाई ित्काि सेवा प्रवाह 
गनय सष्ट्रकने बनार्नेछ। 

149. खेिीर्ोग्र् भतूममा तसंचाई सषु्ट्रवधा ष्ट्रवस्िारको िातग स्थार्ी श्रोिहरुको पष्ट्रहचान िथा ष्ट्रवकास 
गररनेछ। तसंचाईको व्र्वस्थापनका िातग ् िाष्ट्रष्टक पोखरी, आकासे पानी संकिन, न्त्स्प्रंकि 
िथा थोपा तसंचाई जस्िा उपर्कु्त प्रष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रवस्िार िथा प्रष्ट्रवतधहरुको हस्िारिरण 
गररनेछ।  

150. आवश्र्क स्थानमा दगु्ध न्त्चस्र्ान केरर , पश ुस्रोि केरर र नसयरी िगार्िका सेवाहरु 
तबस्िार गररनेछ। 

151. खािी रहेका सरकारी जतमन नदी उकास जतमनमा र्िरू्िको तबरुवा रो्ने कार्यक्रम 
स्थानीर् कृष्ट्रर् सहकारी मार्य ि संचािन गररनेछ। 

152. कोतभड ₋१९ को महामारीको कारण रोजगारी गमुाएका घर र्ष्ट्रकय एका ब्र्न्त्क्तको िगि 
संकिन गरी कृष्ट्रर् क्षेिमा सामषु्ट्रहक ब्र्ाबसार् गनय चाहेमा िातिम, प्रतबधी र सहिुीर्ि 
ऋणका ितग तबत्तीर् संस्थाहरुमा पहि गररने नीति अबिम्बन गररनेछ। 

153.  कृष्ट्रर् कमय नै गरेर आफ्नो पररवार पाल्ने  बास्ितबक ष्ट्रकसान पष्ट्रहचान गनय सहज होस ्
भन्ने उदेश्र्िे ष्ट्रकसानको ि्र्ाङ्क संकिन गरी कृर्क पररचर्पि तबिरण गररनेछ। 

154. ष्ट्रकसानिे उत्पादन गरेका उत्पादीि बस्ििुाई समहु सहकारी मार्य ि खररद तबक्री गनय 
सष्ट्रकने  ब्र्बस्था तमिाईनेछ। 

155. माटो पररक्षण न्त्शष्ट्रवर संचािन कार्यिाई तनररिरिा ददर्ने छ। माटो सधुारको िातग 
अनदुानको ब्र्बस्था गररनेछ।  

156. बढ्दो सहरीकरणसाँगै नगर क्षेिमा ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि हनु थािेको पशपुािन, कृष्ट्रर् प्रणािीको 
तनररिरिाका साथै कृष्ट्रर् भतूमको संरक्षण गनय र्सको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िारका िातग 
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आधतुनकीकरण गने र र्सैका माध्र्मबाट जनिाको िातग आर् आजयनका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गरी व्र्वसार्ीकरण गने नीति तिर्नेछ।कृष्ट्रर् क्षेिको ष्ट्रवकासका िातग आवश्र्क 
पूवायधार तनमायण िथा प्राष्ट्रवतधक पररचािन गरी कृष्ट्रर् उत्पादन अतभवषृ्ट्रद्धका िातग 
आ.व.२०७७।०७८ को कार्यक्रममा ष्ट्रवशेर् कार्यक्रम ल्र्ार्नेछ। सोका िातग धतुिखेि 
नगरपातिकाबाट िर्ार गररएको चौबष्ट्रर्यर् कृष्ट्रर् रणनीतिक र्ोजना समेििाई ध्र्ान ददई 
कृष्ट्रर् ष्ट्रवकासका कर्यक्रमहरु सचािन गररने छ।   

157. कृष्ट्रर् उत्पादनिाई आधतुनकीकरण गनय उन्नि जािको वीउ तबजन, कृष्ट्रर् औजार र 
सामग्रीहरु कृर्क िथा कृर्क समूहहरुिाई तनःशलु्क िथा िागि साझेदारीमा ष्ट्रविरण 
गरी कृष्ट्रर् क्षेिको उत्पादन िथा उत्पादकत्व बषृ्ट्रद्ध गने नीति तिर्नेछ। “एक वडा एक 
उत्पादन” कार्यक्रमिाई प्रथतमकिा ददई सघन कृष्ट्रर् उत्पादन प्रणािीको ष्ट्रवकास गररनेछ।  

158. अगायतनक उत्पादन स्थानीर् बजारमा ब्र्वस्थापन नगरका ग्रामीण बन्त्स्िहरुमा स्थानीर् 
अगायतनक उत्पादनमा जोड दददै स्थानीर् उत्पादन तबष्ट्रक्रको बाजार ब्र्वस्थापनको िातग 
कृष्ट्रर् उपज बजार केरर स्थापनामा जोड ददईने छ।  

159. कृष्ट्रर्क्षेिको िागि ररू्तनकरण गरी ष्ट्रकसानहरुको मनुार्ा अतधकिम गनयका िातग कृष्ट्रर् 
र्ान्त्रिकीकरणमा जोड ददईनेछ। र्सका िातग कृष्ट्रर् मार्य ि सञ्चािन हनेु गरी ५० 
प्रतिशि अनदुानमा पावर ष्ट्रट्रिर, थ्रसेर, ररपर, ्िान्त्स्टक टनेि जस्िा कृष्ट्रर् सामाग्रीहरु 
ष्ट्रविरण गने नीतििाई तनर्तमििा ददईनेछ। 

160. कृष्ट्रर् क्षेििाई र्ान्त्रिकरण, आधतुनकीकरण र व्र्वसार्ीकरणका साथै अगायतनक कृष्ट्रर् 
कार्यिाई प्रवधयन गनय तसप्रडे संगको साझेदारीमा संचातिि कृष्ट्रर् आधतुनकीकरण 
कार्यक्रमहरुिाई तनर्तमििा ददईनेछ। र्सै गरर ष्ट्रकसान २ पररर्ोजना, र्िरु्ि र 
िरकारीको शृ्रखिा अतभवषृ्ट्रद्ध कार्यक्रम न्त्स्पड र्र िार्र् कार्यक्रमहरुको तनररिरिा 
ददईने छ।  

161. प्रधानमरिी कृष्ट्रर् आधतुनकीकरण आर्ोजना िथा कृष्ट्रर् र पश ु ष्ट्रवकास ज्ञान केररसाँग 
समरवर् र सहकार्यमा नगरपातिकािे िागि साझेदारी गदै धान, िरकारी, आि,ु र्िरू्ि 
र पषु्प व्र्वसार् पकेट क्षेि घोर्णा गरी कृर्कको आर् बषृ्ट्रद्ध गररनेछ। घमु्िी 
न्त्शष्ट्रवरमार्य ि माटो िथा गोवर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चािन गदै कृष्ट्रर् िथा पशपंुक्षी पािन 
क्षेिको उत्पादन बषृ्ट्रद्ध गररनेछ। व्र्वसाष्ट्रर्क पशपंुक्षी र्ामयहरु वािावरण िथा प्रष्ट्रवतध 
मैिी बनाउन मापदण्ड िर्ार गरी िागू गररनेछ। 
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162. नगरपातिका क्षेिमा रहेका खेिीर्ोग्र् जतमनमा तसचाई सषु्ट्रवधा बषृ्ट्रद्ध गरी कृष्ट्रर् उत्पादनमा 
बषृ्ट्रद्ध गनय पूवायधार ष्ट्रवकासमा िागि साझेदारी गने नीति तिर्नेछ। तसंचाईका िातग सोिार 
पम्प प्रष्ट्रवतध प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गनय अनदुान ददने नीति तिर्नेछ। 

163. घर पररवारिाई पगु्ने अगायतनक र स्वस््र् िरकारी आरै्िे उत्पादन गरी उपभोग गने 
आदिको ष्ट्रवकासका िातग करेसाबारी िथा कौसी खेिी कार्यक्रम िन्त्क्षि समूह मार्य ि 
सञ्चािन गने नीति तिर्नेछ। नगर क्षेिमा उत्पादन गनय सष्ट्रकने र उवयर जतमनिाई बााँझो 
राख्न पार्ने छैन। र्स्िा क्षेिहरुमा समूह खेिी प्रणािी गनय चाहने कृर्क समूहिाई 
तसचाई प्रणािी र कृष्ट्रर् औजार उपकरणमा अनदुान ददने नीति तिर्नेछ। 

164. स्थानीर् वस्िकुो उपभोग गरौ, र उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरौ भन्ने अतभर्ान सञ्चािन गरी 
कृष्ट्रर्जरर् वस्िकुो प्रशोधन उद्योग स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ। 

165. ष्ट्रवगि १० बर्य देन्त्ख बाझो रहेका जतमनमा खेति प्रारम्भ गने ष्ट्रकसानहरुिाई तनजिे खेति 
गरेको जतमनको क्षेिर्िमा िाग्ने सम्पन्त्त्त करमा छुट ददष्ट्रर्नेछ  

166. रर्निम एक रोपनी क्षेिर्िमा आधतुनक प्रष्ट्रवतधको उपर्ोग गरर खेति गने ष्ट्रकसानहरुिाई 
कृष्ट्रर् तमटर जडान खचयमा शि प्रतिशि अनदुान उपिव्ध गरार्ने छ। 

पश ुष्ट्रवकास 

167. र्स नगरपातिका कुखरुाको अण्डा, मास ुर दधुमा आत्मतनभयरिाको नन्त्जक पगुेको छ। 
साथै उत्पादनको बजारीकरणमा सधुार आएको छ। अब क्रमश धानमा आत्मतनभयर हनेु 
नीति तिर्नेछ। 

168. धतुिखेि नगरक्षेिका अतधकांश नागररकहरुको मूख्र् पेशाका रुपमा रहेको पश ुव्र्वसार् 
प्रवद्र्धनका िातग पश ुस्वास््र्, नश्ल सधुार, पश ुआहारा प्रवद्र्धन िथा र्ान्त्रिकीकरणमा 
जोड ददईएको छ। ष्ट्रकसानहरुिाई तनशलु्क रुपमा घासको ष्ट्रवउाँ ष्ट्रविरण गररनेछ। पश ु
वीमा कार्यक्रममा िाग्ने पशपुािकहरुिे व्र्होनुय पने ष्ट्रप्रतमर्मको २५ प्रतिशि मध्रे् १५ 
प्रतिशि नगरपातिकाको िर्य  उपिव्ध गराउने व्र्वस्थािाई तनर्तमििा ददएकोछु। थनेुिो 
रोग तनर्रिणका िातग गोठसधुार कार्यक्रम अतभर्ानको रुपमा ष्ट्रवस्िार गररनेछ।  

169. पशपंुरछी सेवा अरिरगि मेतडकि उपचार सेवा सहज र सिुभ िररकावाट ष्ट्रकसानहरुको 
घरदैिोमा परुाउंने नीति िार् तनररिरिा ददएको छु। साथै पशपंुरछीहरुको खोप सेवािाई 
तनशलु्क रुपमा उपिब्ध गरार्नेछ। पश ुऔर्धीको अभाव हनु नददन आवश्र्क व्र्वस्था 
तमिाएको छु। 

170. नगरपातिका तभिका वडाहरूमा पशपंुक्षी घमु्िी स्वास््र् सेवा परु्ायर्नेछ। 
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171. नगर क्षेि तभिF.M.D, P.P.R, Rabies, H.S., B.Q. िगार्िका रोग िथा महामारी तनर्रिण 
को िागी पूणय खोप सतुनन्त्स्चत्ता गरी नमूना नगर बनार्नेछ। 

172. नगरिाई दधुमा आत्मतनभयर बनाउनका िागी नगरका १,२,३,४,८,९,१०,११,१२ नं. 
वडाहरूमा गाई, भैसी पकेट क्षेि ष्ट्रवस्िार गररनेछ। रू्ि िथा मासकुा िातग 
२,३,४,५,६,७,८,११ नं. वडाहरूमा बाख्रा िथा कुखरुा पािन व्र्वसार् प्रबधयन गररनेछ। 

173. नगरतभि पािन गररएका पशचुौपार्ाहरूको आधारभिूऔर्धोपचार सेवा तनशलु्क प्रदान 
गररनेछ। 

174. स्वास््र्कर मास ुिथा दधु उत्पादन िथा ष्ट्रविरणको सतुनन्त्श्चत्ताका िागी बधशािा, मास ु
पसििगार्ि र्ामय िथा डेरी पसि अविोकन िथा तनररक्षण तनररिर गररनेछ। 

175. पश ुस्वास््र् सधुारका िातग अल्ट्रासाउण्ड मेतसन खररद गरी पशहुरुकोअल्ट्रा साउण्ड 
पररक्षण तबतध उपर्ोग गररने छ | 

176. कृर्कहरुिाई पशपुािन सम्बन्त्रध तसपमूिक िथा सशन्त्क्तकरणका कार्यक्रमहरु संचािन 
गररने    छ।  

177. एक गाउाँ एक प्राष्ट्रवतधक कार्यक्रमिाई तनररिरिा दददै परम्परागि रुपमा पश ु पंक्षी 
पािना गदै आएका कृर्क िथा कृर्क समूहिाई िन्त्क्षि गरी पशपंुक्षी व्र्वसार्िाई 
ष्ट्रवष्ट्रवधीकरण गदै आर्मूिक पेशाको रुपमा ब्र्वसाष्ट्रर्क ष्ट्रकसानहरु मध्रे्वाट उत्कृष्ट 
कृर्क सम्मान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

178. स्वास्थ, सरुन्त्क्षि (तमट माटय) मास ुपसि संचािन साझेदारी रुपमा संचािन गररने छ।  

179. पश ु पोर्ण प्रवधयनका िातग सहकारी संस्थाहरु िथा नगरपातिकाको साझेदारीमा 
नगरक्षेिमा  दाना उद्योग स्थापना प्रवरध गररनेछ। 

180. कृष्ट्रर् िथा पशपुक्षी ष्ट्रवकास कार्यक्रमको कार्ायरवर्नका िातग आवश्र्क वजेट को 
व्र्वस्था गरेको छु। 

सहकारी ष्ट्रवकास 

181. सहकारी संस्थाको दिाय अनमुति िथा तनर्मन कार्यिाई व्र्बन्त्स्थि गनय सहकारी ऐनिाई 
समर्ानकुि पररमाजयन गररने छ।  

182. एक वडा एक कृष्ट्रर् सहकारीिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गने नीति तिर्नेछ। 
सहकारी न्त्शक्षा कार्यक्रम संचािन गररनेछ। नगरपातिकामा स्थापना भएको सहकारी 
डेस्क मार्य ि सहकारीहरुको प्रभावकारीरुपमा अनगुमन िथा मलु्र्ाङकन गररनेछ।  
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183. राम्रो काम गने सहकारीिाई प्रोत्साहन गने, तनष्कृर् रहेका सहकारीिाई सष्ट्रक्रर् बनाउनको 
िातग आवश्र्क सहर्ोग गने र अत्र्रिै तनष्कृर् सहकारीहरुिाई आवश्र्क प्रष्ट्रक्रर्ा परुा 
गरी खारेज गररने नीति तिर्नेछ। 

184. तबतसष्ट्रष्टकृि सहकारी संचािनको नीति अविम्बन गररनेछ। सहकारी एष्ट्रककरण गने 
प्रकृर्ािार् जोड ददर्ने छ।  

185. नगर क्षेिको आतथयक र सामान्त्जक रुपारिरणका िातग गणुात्मक एवम ्ददगो सहकाररिा 
अतभबषृ्ट्रद्ध गनय नगर क्षेिका सहकारी र ष्ट्रवत्तीर् क्षेििाई पररचािन गने नीति तिर्नेछ। 
सहकारीको माध्र्मबाट गरीब, ष्ट्रवपन्न वगयका सदस्र्को संिग्निामा सञ्चािन हनेु उत्पादन 
र िगानी आम नागररकको पहुाँच स्थाष्ट्रपि गनय सहकारी संस्था र नगरपातिकाको साझेदारी 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

186. सहकारी बजार ष्ट्रवकास कार्यक्रमिाई तनररिरिा ददईने छ।  

187. नेपाि सरकारिे अविम्बन गरेको सहकारी, सावयजतनक िथा नीन्त्ज िीनखम्बे अथयनीति 
अनसुार नगरबातसको आतथयक ष्ट्रवकासको तनतमत्त “एक वडा एक नमनुा सहकारी, एक 
सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम” संचािन गररनकुा साथै सहकारी संघसंस्थाहरुसंगको 
साझेदारीमा िरकारी संकिन िथा ष्ट्रवष्ट्रक्र कक्षको ष्ट्रवस्िार गररनेछ।   

188. नगरपातिकामा हस्िारिरण भई आएका सहकारीहरुको संस्थागि िथा मानवीर् क्षमिा 
ष्ट्रवकासका कार्यहरुिाई तनररिरिा ददनकुा साथै सहकारीहरु मार्य ि गररवी ररू्तनकरणिाई 
ष्ट्रवशेर् जोड दईने छ। सहकारीसाँगको सहकार्यमा सहकारी बजार प्रवद्र्धनमा जोड 
ददईनेछ।  

189. रासार्तनक मि िथा ष्ट्रवउ ष्ट्रवजन कृर्कहरु समक्ष सहज रुपमा पराउन स्थानीर् सहकारी 
सस्था पररचािनिार् तनररिरिा ददर्ने छ।  

गररवी ररू्नीकरण िथा रोजगारी िथा उद्यम ष्ट्रवकास 

अध्र्क्ष महोदर्  

190. सरकारी गैरसरकारी िथा नीन्त्ज क्षेिसगको साझेदारीमा बाष्ट्रर्यक १००० जना  भरदा बष्ट्रि 
ब्र्न्त्क्तहरुिाई सीप िथा उद्यमन्त्शििा प्रदान गरर स्वरोजगार तसजयना गरर गररवी 
रर्तुनकरण गररनेछ।   

191. गररवी तनवारणका िातग िघउुद्यम ष्ट्रवकास कार्यक्रमिार् तनररिरिा ददर् १०० जना नर्ााँ 
उद्यमी तसजयना र ५० जना उद्यमीहरुको उद्यमको स्िरोउन्निी गरर आर्आजयनमा समावेश 
गररने छ।  
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192. उत्पाददि सामातग्रहरुको बजारीकरणा तबन्त्त्तर् पहुाँचमा ष्ट्रवस्िार बजार साझा सषु्ट्रवधा केररको 
स्थापनाका साथै प्रष्ट्रवतधको हस्नािरण गरर गररवी ररू्तनकरणमा सहर्ोग परुार्ने छ।  

193. नगरपातिकावाट सचािन गररने आर्आजयन िथा रोजगार तसजयना गररने कार्यक्रमहरु 
मेड्पा मोडिमा सचािन गररने छ।  

194. नगरका बेरोजगारहरुको ि्र्ाङ्क िथा अतभिेख व्र्वस्थापन गदै नगर ि्र्ाङ्क केरर 
स्थापनाका अिवा स्वरोजगार िथा सीपमूिक कार्यक्रम कार्ायरवर्नमा जोड ददर् 
प्रधानमरिी स्वरोजगार कार्यक्रमिाई आगातम अवमा पतन प्रभावकररिाका साथ संचािन 
गररने छ।  

195. टोि ष्ट्रवकास सतमति सशन्त्क्तकरण गरी भौतिक पवुायधार तनमायणमा साझेदार सस्थाको 
रुपमा ितगने छ। 

196. अपांग िथा मष्ट्रहिाहरु द्वारा सञ्चातिि उध्र्ोग िथ ब्र्वशार्हरुको १ िाख सम्मको 
ऋणको ब्र्ाजको ५० प्रतिशि नगर पातिकािे तिने ब्र्वस्था तमिाएको छु। 

197. प्रधानमरिी रोजगार कार्यवक्रमसाँग आवद्ध गरी श्रममा आधाररि मजदरुहरुको रोजगारी 
सतुनन्त्श्चििाका िातग बाहै मष्ट्रहना कामगने व्र्वस्था तमिाईने छ।  

पर्यटन ष्ट्रवकास   

198. देवीस्थान पाकय को बााँकी काम पणुय रुपमा सम्पन्न गररने छ। पाकय को सार्डमा शौचािर् 
तनमायण पसि कबि तनमायणका साथै नमनुा पाकय को रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ।  

199. धतुिखेि एउटा ऐतिहातसक िथा सााँस्कृतिक शहर हो। हाम्रा संस्कृतिहरु मूिय मािै छैनन ्
अमूिय पतन छन।् ष्ट्रवतभन्न जाि जाति, जनजाति िथा भार्ा भार्ीका आफ्नै मौतिक 
सास्कृतिक धरोहरहरु छन।् ष्ट्रर्तनहरुको संरक्षण, ष्ट्रवकास िथा प्रवधयन गनुय हामी सवैको 
साझा कियब्र् हो। समग्र सस्कृति संरक्षण िथा जािा पवय व्र्वस्थापन कार्यिार् तनररिरिा 
ददएको छु। 

200. नगरपातिकािाई पर्यटकीर्  केररको रुपमा ष्ट्रवकास गनय ष्ट्रवतभन्न रणनीतिहरु िथा 
कार्यक्रम संचािन गररएको छ। पर्यटकहरुको वसार् अवतधिाई िम्वाउन तनमायणातधन 
देवीस्थान पाकय  िथा धतुिखेि मनोररजन पाकय मा जू तनमायण गने कार्य प्रारम्भ गररनेछ। 
सावयजतनक र्ािार्ािबाट धतुिखेि घमु्न आउने ष्ट्रवदेशी िथा आरिररक पर्यटकहरुिाई 
सषु्ट्रवधा ददन धतुिखेिमा अवन्त्स्थि होटिहरुको सहर्ोगमा शौचािर् सष्ट्रहिको बसष्ट्रवसौनी 
तनमायण गनय आवश्र्क पहि गररनेछ। 
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201. होमस्टेहरुमा स्थानीर् नतृ्र् िथा मौतिक भेर्भरु् िथा सस्कृिी झल्कने कार्यक्रम 
संचािनमा जोड दददै ऐतिहातसक र परुािात्वीक मठ मन्त्रदरको ममयि िथा संरक्षमा 
तनररिरिा ददईने छ। तनमायणाधीन देष्ट्रवस्थान पाकय मा ष्ट्रवतभन्न जािजातिको पष्ट्रहचान 
झल्काउने भेर्भपूा िथा परम्परागि सामाग्रीहरुको प्रदशयनीस्थि राख्न ेव्र्वस्था तमिाईने 
छ। 

202. र्स नगरको वडा नं १ र २ मा रहेको छााँगे झनाय र वडा नं ११ मा रहेको कष्ट्रपिेश्वर 
माहादेविाई रहेको क्षेििाई पर्यटकीर् गरिब्र्को रुपमा ष्ट्रवकास गनयका िातग कार्य 
प्रारम्भ गररनेछ।  

बन वािावरण तबपद् िथा र्ोहरमैिा ब्र्वस्थापन  

203. नगरक्षेिको ष्ट्रवद्यमान वन संरक्षण र प्रवद्धयन गरी खिुा िथा सावयजतनक क्षेिमा वकृ्षारोपण 
कार्यक्रमिाई प्राथतमकिा ददई नगरपातिकाको हररर्ािी क्षेिको ष्ट्रवस्िारमा जोड ददईनेछ।  

204. हरेक वडामा ररू्निम “एक खेिमैदान, एक पोखरी, एक नसयरी र एक बाि उद्यानको” 
अवधारणािाई प्रभावकारी िङ्गिे कार्ायरवर्न गने तनररिरिाका िातग वजेटको व्र्वस्था 
गरेको छु।  

205. एकीकृि नगर ष्ट्रवकास र्ोजना अरिगयि भतूमको उपर्ोगिाई व्र्वन्त्स्थि गरी अव्र्वन्त्स्थि 
वसोवास, कृष्ट्रर्र्ोग्र् भतूम िथा वनक्षेितभि हनेु वस्िी ष्ट्रवस्िारिाई तनरुत्साहन गरी भ ू
उपर्ोग नीतिको प्रभावकारी कार्ायरवर्न गररने छ। 

206. धतुिखेि नगरबासीमा पूणय सरसर्ाईको उपिव्धिा र पहुंच सतुनन्त्श्चि गदै स्वच्छ 
वािावरण िथा गणुस्िर जीवनको प्रत्र्ाभतुिका िातग सर्ा, सरुन्त्क्षि िथा ददगो रुपमा 
ददसाजरर् िेदो व्र्वस्थापनको सेवा िथा सषु्ट्रवधामा पहुंच बिाई जनस्वास््र् िथा 
सरसर्ाईमा टेवा परु्ायउन ददगो ष्ट्रवकासको िक्ष्र्का आधारमा धतुिखेि नगरपातिकामा 
स्थानीर् ददसाजरर् िेदो व्र्वस्थापन नीति, २०७७ अनसुार कार्यक्रमहरु सचािन गररने 
छ। ददसाजरर् िेदो व्र्वस्थापनका िातग आगामी वर्य पूवायधार तनमायणको कार्य प्रारम्भ 
गररनेछ। 

207. खलु्िा ददसामकु्त नगरपातिका घोर्णा भैसकेको सरदभयमा पणुयसरसर्ाईर्कु्त नगर िर्य  
उरमखु हनेु  िर्य का ष्ट्रक्रर्ाकिापहरु तनधायरण गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाईनेछ। 

208. बैकन्त्ल्पक उजाय प्रवद्धयन केररको प्राष्ट्रवतधक सहर्ोग िथा नगरपातिका र तनजीक्षेिको 
साझेदारीमा १८ करोडको िगानीमा तनमायण हनु िागेको र्ोहोरमैिा प्रशोधन केरर 
तनमायण कार्यिाई िादरुकिाका साथ अन्त्घ बिाईने छ। र्सरी तनमायण हनेु प्रशोधन 
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केररबाट ग्र्ासका अिवा अगायतनक मि िगार्िका वस्िहुरुको समेि उत्पादन भई 
नगरपातिकाको आरिररक आम्दानीको श्रोि समेि प्रवधयन हनेु अपेक्षा तिएको छु।   

209. अरतनको िथा ष्ट्रवपी राजमागय भएर प्रवेश गने तनजी िथा सावयजतनक सवारी साधनहरुवाट 
तनष्कासन हनेु र्ोहोरका कारण नगरपातिकातभिको राजमागयक्षेि प्रदषु्ट्रर्ि बरदै गएकोिे 
त्र्स्िा सवारी  साधनतभिै डस्टष्ट्रवन राखी र्ोहोर संकिन गने र नगरपातिकािे िोकेको 
स्थानमा ष्ट्रवसजयनको व्र्वस्था तमिाईनेछ।  

210. नगर र्ािार्ाि गरुुर्ोजनािाई प्रभावकारी िङ्गिे कार्ायरवर्न गररनेछ। सडक िथा 
सावयजतनक जग्गा अतिक्रमणिाई कडाईका साथ तनर्रिणका साथै सावयजतनक 
जग्गाहरुको संरक्षणका िातग आवश्र्क पहि गररनेछ। 

211. तबपदको पवुयिर्ारीका साथसाथै वडामा गठन भएका ष्ट्रवपद् सतमतिहरुको प्रभावकारी 
पररचािन गररने छ। साथै तबपद् प्रभाष्ट्रविहरुिर् उन्त्चि राहाि उपिब्ध गराउाँने ब्र्वस्था 
तमिाएको छु। नरपातिकको छुटै्ट ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन गरुुर्ोजना िजुयमा गरी कार्ायरवर्नमा 
ल्र्ाईनेछ।  

212. नगर तभि रहेका सवै टोि ष्ट्रवकास सस्थाहरुिार् ष्ट्रवपद् पवुय िर्रीका िातग सामाग्रीहरु 
िर्ार अवस्थामा राख्नको िातग आवश्र्क सहर्ोग गररने छ।  

213. नगर तभिका सवै ष्ट्रवद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् िगार्िका सावयन्त्जनक संरचनाहरुमा 
वकृ्षारोपण गने व्र्वस्था गरी हररर्ािी प्रवद्धयन गने नीति तिर्ने छ।  

214. नगर क्षेितभि रहेको वनक्षेििाई संरक्षण, सम्वदयध  र वनको ददगो उपभोग र 
व्र्वस्थापनको िातग समदुार्मा आधाररि वन व्र्वस्थापनिाई प्रबद्र्धन गररनेछ। 
वनक्षेिबाट बहषु्ट्रवधागि िाभ प्राि गनयका िातग सामदुाष्ट्रर्क वनक्षेिमा उपभोक्ताहरुको 
अगवुाईमा अमिा, ओखर, कटुस, ि्सी, ष्ट्रटमरु, भष्ट्रकम्िो,  अतम्रसो जस्िा वनस्पतिको रोपण 
िथा संरक्षणको व्र्वस्था गररनेछ। 

215. समषृ्ट्रद्धका िातग वनको अवधारणा अनरुुप श्रीखण्डपरुको छिेश्वर वन, स्वगे हमेुन डााँडा 
वन, कटुवापाखा वन, शंखुको वन, र्स्कोट वन िगार्िका नगरक्षेिका सामदुाष्ट्रर्क 
वनहरुको संरक्षण गदै र्को टुररजमको अवधारणा अनरुुप ष्ट्रवकास गररनेछ।  

216. नगरक्षेि तभिको जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिा र जैवीक चक्र अध्र्र्न गरी त्र्सको संरक्षणको िातग 
आवश्र्क ऐन तनर्म र्ोजना बनाई कार्ायरवर्न गररनेछ। साथै जिवार् ुपररवयनिे पारेका 
असर र प्रभावको अध्र्र्न गरी जिवार् ु अनकुुिन र्ोजना तनमायण गरी कार्ायरवर्न 
गररनेछ। गोबरग्र्ास, सोिार िगार्ि सर्ा उजाय र बैकन्त्ल्पक उजाय ष्ट्रवस्िारिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 
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217. पचासवटा भरदा धेरै गेष्ट रुम भएका पर्यटकीर् होटिहरु, िथा ठूिा िथा ब्र्वसाष्ट्रर्क 
प्रर्ोजनको िातग तनमायण गररएका अरर् घरहरुिे आफ्नो होटि िथा घरबाट तनस्कने 
र्ोहर पानी स्वरं् प्रशोधन गनुय पने नीति िागू गररने छ।सो वापि त्र्स्िा व्र्वसार्ीहरुिे 
नगरपातिकामा  तिनय पने कर राजश्वमा छुटको व्र्वस्था तमिाएको छु।  

218. पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा ष्ट्रवकास गनय बजार क्षेिको बाटो तनमायण समाग्रीहरु राख्न े
कार्यिाई तनरे्ध गररनेछ। 

219. धतुिखेि क्षेिमा पानीको ददगो उपर्ोग श्रोिको पष्ट्रहचान र प्रथतमष्ट्रककरण ष्ट्रवर्र्मा साथै 
पष्ट्रहचान गरीएको खानेपानी आर्ोजनाको स्रोि व्र्वस्थापनसमेि गने प्रर्ोजनका िातग -

Asian Institute of Advance Studies (SIAS) साझेदारीमा पानीका ददगो ब्र्वस्थापनका 
िातग पानी चौिारी, पोखरी तनमायण, पानीको श्रोि संरक्षण िागर्िका कार्यक्रमहरु संचािन 
कार्यिाई तनररिरिा ददईने छ। साथै WWF र KU संगको सहकार्यमा रोशी जािाधार 
संरक्षण र न्त्झकु खोिा जािाधार क्षेिको अध्र्र्न कार्य समेि सम्पन्न भएकोछ। उक्त 
संस्थाबाट धतुिखेिको समग्र खानेपानीको अवस्था सष्ट्रहिको पसु्िक समेि प्रकाशन भएको 
जानकारी गराउाँछु। 

220. नगरपातिकाको ष्ट्रवतभन्न क्षेिहरुमा रहेको ऐिानी र पिी जग्गाको खोजी गरी जग्गाहरुको 
तसमांकन िथा संरक्षणको व्र्वस्था गररनेछ। 

221.  प्रमखु खाद्यवािी उत्पादन हनेु र्ााँटक्षेिहरुको पष्ट्रहचान गरी सो जतमनको संरक्षण गनय 
उक्त जतमनमा आवास प्रर्ोजनका िातग भवन संरचना वनाउन नददने नीति िाग ुगररनेछ। 

222. नगरपातिका क्षेितभि नगरपातिकाको स्वातमत्वमा तनमायण गररएका सावयजतनक भवन,पाकय  
िथा अरर् सम्पन्त्त्तको अतभिेख राख्न,े संरक्षण गने,  ममयि संहार गरी सावयजतनक उपर्ोगमा 
ल्र्ाईनेछ। 

सूचना, संचार िथा प्रष्ट्रवतध 

223. पिकाररिा क्षेिको, प्रवयद्धन एवम ्ष्ट्रवकासका िातग पिकार महासंघ िगार्ि संचारक्षेि 
सम्बद्ध तनकार्हरुसाँग समरवर् गरी संचारमैिी कार्यक्रम सञ्चािन गने नीति तिर्नेछ। 
एकै स्थानवाट सूचना िथा सञ्चारको ब्र्वस्थापनका िातग तमतडर्ा सेरटर को स्थापना 
गने कार्य प्रारम्भ गररनेछ।   

224. राजस्व संकिन सेवा िगार्ि सहज सूचना प्रवाहको िातग  ८ वटा वडा कार्ायिर्सम्म 
आफ्नै र्ार्बर मार्य ि परु्ायर्एको र बाकी ं४ वटा वडाहरुमा र्सै वर्य आफ्नै अन्त््टकि 
र्ार्बर जडान गरी नगरपातिका केररसाँग सोझै जोतडने छ। र्सबाट वडाहरुमा र्रटरनेट 
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राजश्व संकिन, तसतस क्र्ामेरा सभेिेरस, ई हान्त्जरी व्र्वस्थापन िगार्िका कार्यमा 
सहजीकरण हनेुछ। 

225. नगरपातिकाको प्रशासतनक कार्यिाई व्र्वन्त्स्थि बनाउाँन र कागज रष्ट्रहि िथा अनिाईन 
सेवाको प्रबद्धयन गनय आवश्र्क सूचना प्रष्ट्रवतध पूवायधार सष्ट्रहि र्स क्षेिमा प्रर्ोग भईरहेका 
सफ्टवेर्र िथा मोवाईि एन्त््िकेशनहरुको प्रर्ोगमा जोड ददईने छ। 

226. सबै कमयचारीहरुिाई सूचना प्रतबतध मैिी बनाउनको िातग सूचना प्रतबतध सम्बन्त्रध प्रन्त्शक्षण 
कार्यक्रम संचािन गररने छ। 

227. नगर तभिका सम्पूणय डाटा व्र्वस्थापन को िातग आफ्नै सभयरको व्र्वस्था गररएको छ। 
साथै आतथयक कारोबार िार् Cyber threats  बाट बचाउनको िातग Firewall 

system,SSL,सभयर अपग्रडे र डाटा ब्र्ाकअपको ब्र्वस्थापन गरेको छु।  

228. र्ोजनाको काम मलु्र्ांकन िथा तसर्ाररस िगार्िका काम िाई तछटो छररिो र सहज 
बनाउने प्रर्ोजनको िातग र्रटीग्रटेेड सफ्टवेर्रको तनमायण गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाईने छ। 

सेवा प्रवाह, संस्थागि ष्ट्रवकास िथा सशुासन 

229. सेवाग्राहीको अतधकारिाई सम्वोधन सवै वडा कार्ायिर् र ष्ट्रवर्र्गि र्कार्मा क्षतिपूतिय 
सष्ट्रहिको नागररक वडापि जारी गररएको मा सो को प्रभावकारी कार्ायरवर्नका िातग 
कमयचारीहरुिाई उत्तरदार्ी बनाईने छ। र्सबाट नगरपातिकाको सेवा प्रवाह अझै 
प्रभावकारी र ष्ट्रवश्वसनीर् हनेु ष्ट्रवश्वास तिर्एको छ।  

230. सेवा प्रवाहका हरेक क्षेिमा प्रतबतधको ष्ट्रवकास िथा तबस्िार गरी E-Governance िाई 
तिव्रिा ददईने छ। सेवाहरुिाई प्रथम चरणमा कम््र्टुर प्रतबतधमा आधाररि िथा दोस्रो 
चरणमा र्रटरनेटमा आधाररि online Service बनाई प्रवाह गने नीति रहेको छ। 
अनिाईन मार्य ि उपिव्ध गराउन सष्ट्रकने सबै प्रकारका सेवाहरुिाई ईमेि र्रटरनेटको 
माध्र्मबाटै उपिव्ध गराउन Digital Demand, Digitally Serve को नीति अविम्वन 
गररनेछ। 

231. आम नगरबासीिाई सेवा िथा सूचना ददने प्रर्ोजनको िातग नगरिे मोवार्ि एप 
संचािनमा ल्र्ाईएको छ।नगरपातिकाबाट जारी गररने सेवा िथा सेवा तिन सम्पकय  राख्न ु
पने स्थानहरु, ए वम ् सूचना िथा सावयजतनक जानकारीका ष्ट्रवर्र्हरुको अिावा 
नागररकरुको दैतनकी संग जोतडएका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवर्र्हरु र्स एप मार्य ि नगरबासीको हाि 
हािमा परु् र्ार्नेछ।  
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232. नगरपातिकाबाट उपिब्ध हनेु सेवाहरु असहार्, अपाङ्ग, बदृ्ध–बृद्धा एवम ्
दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहनहरुिगार्ि सबै प्रकारका र्रक शारीररक क्षमिाका नागररकिे प्राि गने गरी 
नातगरकमैिी वािावरणको व्र्वस्था तमिाईने छ। 

233. कमयचारीहरुको कार्य सम्पादनमा अधाररि प्रोत्साहन प्रणािी र्सै श्रावण मष्ट्रहना देन्त्ख िाग ु
गररने छ। कमयचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कन पद्दतििाई  प्रभावकारी र वैज्ञातनक 
बनाई सेवामखुी एवम ्जवार्देही बनार्नेछ। 

234. पारदन्त्शयिा एवम ्सशुासनका िातग नगरपातिकासाँग सम्बन्त्रधि सूचनाहरुिाई ष्ट्रवद्यिुीर् 
िथा छापा सञ्चार माध्र्मबाट सावयजतनकीकरण गररनेछ। राजपिको तनर्तमि प्रकाशनको 
व्र्वस्था गररनेछ। नगरपातिकािे िजुयमा गरेका सबै नीति िथा कानूनहरु नगरपातिकाको 
वेवसार्टमार्य ि सावयजतनक गररनेछ। वेवसाईट तनर्तमि रुपमा अद्यावतधक गने व्र्वस्था 
तमिाएको छु। 

235. नगरपातिकाको संगठनात्मक संरचना िथा आवश्र्क कमयचारी दरबरदी गि पररर्दबाट 
स्वीकृि भई सञ्चािन हुाँदै आएकोमा स्थानीर् पनुःसंरचना पश्चात्को संगठनात्मक स्वरुप 
बमोन्त्जम दरवरदी व्र्वस्थामा पनुराविोकन गररनेछ। 

236. वडा िथा नगरपातिकामा  कार्यरि  कमयचारीको क्षमिा ष्ट्रवकास गनय  कार्य क्षमिा िथा 
रुचीको आधारमा सरुवा िथा न्त्जम्मेवारी हेररे्रको नीति अविम्बन गररनेछ। 

237. नगरपातिकाको संस्थागि क्षमिा अतभबषृ्ट्रद्ध िथा मानव संसाधन ष्ट्रवकासका िातग नगर 
क्षमिा ष्ट्रवकास र्ोजना िजूयमा गररनेछ। 

238. वडा कार्ायिर्िाई नागररकहरुको पष्ट्रहिो र नन्त्जकको सरकारको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। 
वडा कार्ायिर्हरुिाई भौतिक सषु्ट्रवधा सम्पन्न गररदै ितगनेछ र आवश्र्क जनशन्त्क्तको 
व्र्वस्था गररनेछ। प्रत्रे्क कार्ायिर्हरुमा रहेका नागररक वडापि तनर्तमि अद्यावतधक 
गररनेछ।  

239. नगरपातिकामा आबश्र्क र उपर्कु्त थप कानूनहरुको िर्ार गरी नगरवासीहरुिाई 
सरि, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गररनेछ।  

240. र्स नगरपातिका क्षेििाईय सशुासन मैिीनगर Good Governance Friendly City बनाउन 
आवश्र्क कार्ायरम्भ ष्ट्रवगि वर्यबाट सरुुवाि गररएकोमा उक्त कार्यिाई प्रभावकारी 
बनाउन तनररिरिा ददई सशुासनको अनभतूि ददिाउने गरी सेवा िथा कार्यक्रम सञ्चािनको 
नीति तिर्नेछ। 
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241. नगरपातिकाबाट सम्पादन हनेु हरेक आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको सावयजतनक परीक्षण, 

सावयजतनक सनुवुाई, सामान्त्जक परीक्षण जस्िा कार्यहरुबाट पारदन्त्शयिा एवम ् स्थानीर् 
सशुासन कार्म गररनेछ। गनुासो सनु्ने र समाधान गने पररपाटीको ष्ट्रवकास गररनेछ। 
सावयजतनक खररद प्रष्ट्रक्रर्ािाई पारदशी र तबश्वसनीर् बनार्नेछ। ईतबतडङ प्रणािीिाई 
कार्ायरवर्न गररनेछ। गणुस्िर मापदण्ड बनाई िागू गररनेछ। ष्ट्रवकास कार्यहरुको 
ब्र्वन्त्स्थि अनगुमन नीति िथा प्रणािी स्थापना गरी कार्ायरवर्न गररनेछ।  

242. नगरपातिका उत्कृष्ट काम गने कमयचारीहरु िथा नगरपातिकाको समग्र ष्ट्रवकासमा उत्कृष्ट 
र्ोगदान ददने महानभुावहरुिार् नगर स्थापना ददवसको अवसरमा परुस्कृि गने नतििार् 
नररिरिा ददर्ने छ।  

243. कार्ायिर्मा रहेका परुाना सवारी साधनहरुको ममयि सम्भार खचय अत्र्तधक हनेु गरेकािे 
र्स्िा सवारी साधन तििाम ष्ट्रवष्ट्रक्र वा अरर् तनकार्िाई हस्िारिरणको प्रष्ट्रक्रर्ा सम्पन्न 
गररनेछ। 

244. नगरपातिकाबाट भवन तनमायण ईजाजिमा ष्ट्रििाससु्िी र हैरानी भएको भन्ने सेवाग्राहीको 
गनुासोिाई सम्बोधन गनय नगरपातिकाका कमयचारीहरुबाटै नक्सा तडजाईन गररददने 
व्र्वस्था तमिाईने छ। सो कार्यको िातग सेवाग्राहीबाट ररू्निम शलु्क िाग्ने व्र्वस्था 
तमिाई नक्सा तडजाईनमा संिग्न कमयचारीहरुिाई अतिररक्त प्रोत्साहन गने व्र्वस्था 
गररनेछ। 

245. आतथयक पारदन्त्शिाको िातग वडा कार्ायिर्मा कार्यरि ष्ट्रवर्र्गि शाखाका कमयचारी, वडा 
सन्त्चव िथा उपभोक्ता सतमति टोि ष्ट्रवकास संस्थाका अनभुवी व्र्न्त्क्तहरुिाई चर्न गरी 
सावयजतनक खररद प्रष्ट्रक्रर्ा सम्बरधी अतभमखुीकरण िातिम उपिव्ध गराईनेछ।  

246. आर्ोजनाको िागि अनमुान, तनर्तमि तनरीक्षण िथा मलु्र्ांकन प्रष्ट्रक्रर्ािाई झरझट रष्ट्रहि 
गनय हिाको ररू्निम २ ददन कन्त्म्िमा सहार्क स्िरको प्राष्ट्रवतधकबाट वडा कर्ायिर् बाटै 
सेवा उपिब्ध गराउने ब्र्बस्था तमिार्ने छ  उपभोक्ता सतमतिमार्य ि कार्यरवर्न हनेु 
आर्ोजनाको िातग  तनर्तमि  घमु्िी टोति मार्य ि वडा कार्ायिर्बाट आर्ोजन सम्झौिाको 
प्रवरध गररनेछ  

247. स्वास््र् उपकरण िगार्ि स्वास््र् सामाग्री भण्डारणको उपर्कु्त व्र्वस्था गररनेछ। 

248. दीगो ष्ट्रवकासका राष्ट्रिर् िथा अरिराष्ट्रिर् िक्षिाई आरिररकीकरण गनय ददगो ष्ट्रवकासका 
सूचकहरुमा नगरपातिकाको वस्िगुि अवस्थाको अध्र्र्न गररनेछ। ष्ट्रवद्यामान 
सूचकहरुको आधारमा नगरस्िरका उन्नि सूचकहरु तनधायरण गरी िक्षप्रातिका िातग 
नगरपातिकाका ष्ट्रक्रर्ाकिापहरु सामार्ोजन िथा आरिररकीकरण गररनेछ। 
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249. नगरको अथयिरिको र्थाथय न्त्चिण गनय र आतथयक ष्ट्रवकासका ष्ट्रक्रर्ाकिापहरुिाई 
िक्षोरमखु गराउन धतुिखेि नगरको समग्र अथयिरि (Micro Economic status ) को 
अवस्था अध्र्र्न गररनेछ। सोको आधारमा आतथयक ष्ट्रवकासका गतिष्ट्रवतधहरु तनधायररि 
गररनेछ। 

राष्ट्रिर् िथा अरिराष्ट्रिर् सम्बरध 

250. नगरपातिकािे आफ्नो भौतिक स्ररचना, प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवस्िार, कमयचारी दक्षिाको बनृ्त्त्त 
ष्ट्रवकासमा सहर्ोग पगु्ने उदेश्र्िे ष्ट्रवश्वमा रहेका  ष्ट्रवकतसि रािका ष्ट्रवतभन्न शहरहरुसाँग 
तमिवि िथा भतगनी सम्बरध स्थापना गने तनतििाई तनररिरिा ददईने छ।सम्बरध पश्चाि 
दवैु शहरहरुबीच तमिवि सम्बरध स्थाष्ट्रपि भई दवैु देशको तनर्म काननुमा आधाररि 
रही पारस्पाररक िाभ िथा समानिाको तसद्धारिमा कृष्ट्रर्, व्र्ापार, पर्यटन, संस्कृति, न्त्शक्षा, 
व्र्न्त्क्तत्व ष्ट्रवकास, व्र्ापार प्रवदयन, पारस्पररक सम्बषृ्ट्रद्ध िगार्िका ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेिहरुमा िाभ 
तिने गरी कार्य अन्त्घ बिाईने छ। 

251. नगरपातिकािे सदस्र्िा प्राि गरेका अरिराष्ट्रिर् सघ संगठनहरुमार्य ि नगरपािकाको 
बहकु्षेिीर् ष्ट्रवकासका िातग सहर्ोग िथा साझेदारीको प्रवद्धयन, अरिराष्ट्रिर् अनभुव िथा 
अभ्र्ासहरुको आदान प्रदान गनय िथा कमयचारीहरु िथा जनप्रतितनतधहरुको क्षमिा 
ष्ट्रवकासका िातग आतधकिम प्रर्त्न गररनेछ। 

252. नगरपातिकाको शहरी ष्ट्रवकास िथा सडकको स्िरीर् व्र्वस्थापनका गनय सडक सम्बरधी 
कार्य गने अरिराष्ट्रिर् संस्था IRF(International Road Federation) साँग सदस्र्िा तिने 
सम्बरधमा आवश्र्क पहि गररने छ।  

253. अरिराष्ट्रिर् स्िरमा भईरहेका ष्ट्रवकासका गतिष्ट्रवतधिाई प्रत्र्क्ष रुपमा अध्र्र्न िथा 
अविोकन गनय अवसर तमल्ने र उक्त ष्ट्रवकास गतिष्ट्रवतधहरुिाई धतुिखेिमा अविम्बन 
गनय प्रवाभकारी माध्र्र्मको ष्ट्रवकास हनेु उदेश्र्का साथ अरिरािीर् संस्था ICLEI(Local 

Government for Sustainability) को सदस्र्िा तिने कार्य अन्त्रिम चरणमा पगुेको हुाँदा 
सो कार्य सम्पन्न गररने छ।  

254. नेपाि नगरपातिका संघको संर्ोजन िथा United Cities and local Government Asia 

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

Advocacy on Sanitation in South Asiaपररर्ोजनाको कार्यरवर्न सरदभयमा नेपाि 
नगरपातिका संघ र धतुिखेि नगरपातिका बीच समझदारी पिमा हस्िाक्षर भई कार्यक्रम 
सञ्चािन िथा कार्ायरवर्नमा आएकोमा सो कामिाई तनररिरिा ददईने छ। 
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255. कृष्ट्रर्, व्र्ापार, पर्यटन, संस्कृति, न्त्शक्षा, व्र्न्त्क्तत्व ष्ट्रवकास, पारस्पररक सम्बषृ्ट्रद्ध, व्र्वसार्ीक 
क्षमिा अतभवषृ्ट्रद्ध िगार्ि ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेिहरुमा सष्ट्रक्रर् िथा प्रभावकारी रुपमा सहर्ोग 
आदानप्रदान िथा सहकार्य अतभवषृ्ट्रद्ध गरी  साझा सम्मषृ्ट्रद्ध िथा ष्ट्रवकास प्रवद्धयनमा सघाउ 
पगु्ने उद्देश्र्िे देशको ष्ट्रवतभन्न भौगोतिक िथा सााँस्कृतिक पष्ट्रहचान रहेका स्थानीर् 
िहहरुसाँग तमिवि सम्वरध स्थापना गने कार्यिाई तनररिरिा ददईनेछ। 

256. नगरपातिकामा UN बाट जारी भएका दीगो ष्ट्रवकासका सूचकहरुको अवस्था िथा 
आवश्र्क कार्ायरवर्नका िा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 पााँचवटा िक्षहरुमा 
केन्त्ररि रही सञ्चािन भईरहेको Voluntary Local review (VLR) Project िाई तनररिरिा 
ददईने छ।   

रर्ाष्ट्रर्क सतमति िथा तबष्ट्रवध 

257. नागररकहरुिाई सवयसिुभ रुपमा रर्ार् ददने पररकल्पना सष्ट्रहि गठन भएको रर्ाष्ट्रर्क 
सतमतििाई क्षमिा ष्ट्रवकास गदै उक्त सतमतिबाट प्रभावकारी रुपमा रर्ार् सम्पादन हनेु 
गरी आवश्र्क बरदोबस्ि गररने छ। रर्ाष्ट्रर्क सतमतिको कार्यमा सघाउने सामदुदार्क 
मेितमिापकिायहरुको क्षमिा ष्ट्रवकासका कार्यक्रमहरुिाई तनररिरिा ददईने छ।   

258. वडाहरुमा मध्र्स्थिा र सामदुाष्ट्रर्क मेितमिाप केररको स्थापना गदै उनीहरुको क्षमिा 
ष्ट्रवकास र पररचािन गररनेछ।  

259. नगरपातिकावाट प्रवाह गररने सेवा प्रवाहिाई सरि र सहजिाका िातग नेपािको संष्ट्रवधान 
र र्स मािहिका कानूनको मािहिमा रष्ट्रह ७६ वटा ऐन, तनर्म र कार्यष्ट्रवतधहरु हाि 
सम्म िर्ार गररएकोमा आगातम ददनमा अरर् आवश्र्क कानूनहरु िजुयमा िथा स्वीकृति 
गररदै ितगने छ।  

260. नागरीक स्िरवाट आफ्नो पेशा, ब्र्वसार् किा साधना र सष्ट्रहत्र् सजृना मार्य ि 
धतुिखेििाई राष्ट्रिर् िथा अरिराष्ट्रिर् रुपमा न्त्चनाउने हाम्रा मेहनिी र आदरणीर् 
नागररकहरुिाई नगरपातिकाको स्थापना ददवसको अवसरमा संम्झने, सम्मान गने 
कार्यिाई तनररिरिा ददईने छ।  

261. स्वीस सरकार, हेल्भेटासको सहर्ोगमा र्स नगरपातिकामा संचातिि सरुन्त्क्षि आप्रवासन 
(सामी) पररर्ोजनािाई आगातम वर्य पतन तनररिरिा ददईनेछ। 

262. एक घर एक बैंक खािा नीति अनरुुप हरेक पररवारमा एक बैक खािा खोल्न 
नगरपािकाको िर्य बाट आवश्र्क कार्यक्रम गररने छ।  
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263. ई पेमेरट द्वारा राजस्व बझुाउने नगर बासी करदािा हरुिाई बझुाएको कर रकमको २ 
प्रतिशि छुट गररने छ। 

264. हरेक वडामा रहेका तबद्यािर् िथा स्वास््र् संस्थाहरु एवंवडा कार्ायिर्मा ईरटरनेट सेवा 
तनशलु्क उपिब्ध गरार्ने छ। 

265. स्माटय तसटीका िातग प्राि हनेु रकमिार्य वडा पूवायधारहरुमा प्राथतमकिाका आधारमा 
खचय गने प्रवरध तमिाएकोछु।  

अब म मातथका क्षिेगि नीति िथा कार्यक्रम कार्ायरवर्नका िातग बजेटको बााँडर्ााँड र स्रोि 
ब्र्वस्थापनको अनमुान र्स सभा समक्ष पेश गने अनमुति चाहरछु: 

266. आगामी बर्यको क्षेिगि नीति िथा कार्यक्रम कार्ायरवर्न गनय ११५ करोड १५ िाख 
तबतनर्ोजन गरेकोछु। कुि तबतनर्ोजन मध्रे् चािू खचय िर्य  ५७ करोड ४५ िाख ७४ 
हजार अथायि ४९.९० प्रतिशि, पूाँन्त्जगि खचय िर्य  ५७ करोड ५४ िाख २६ हजार 
अथायि ४९.९७ प्रतिशि र तबत्तीर् ब्र्वस्था िर्य  १५ िाख अथायि ०.13 प्रतिशि 
रहेकोछ। 

267. आगामी आतथयक बर्यका िातग अनमुान गररएका खचय ब्र्होने स्रोि मध्रे् आरिरीक राजश्व 
(मौज्दािसमेि) बाट १९ करोड ५६ िाख ६८ हजार, संघ सरकार अरिरसरकारी 
हस्िारिरणबाट ४७ करोड १२ िाख, प्रदेश सरकार अरिरसरकारी हस्िारिरणबाट ६ 
करोड ७४ िाख ७ हजार, राजश्व बााँडर्ााँडबाट १४ करोड १७ िाख २९ हजार, अरर् 
कार्यक्रम िथा पररर्ोजनाबाट २३ करोड ५४ िाख ७६ हजार र जनसहभातगिाबाट ४ 
करोड प्राि हनेु अनमुान छ। 

आव म आगामी आतथयक बर्य २०७८।०७९ को राजश्व पररचािनका नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु 
गने अनमुति चाहारछु। 

268. कर दािािे तबद्यतुिर् सूचना प्रणािीको माध्र्मबाट सबै ष्ट्रकतसमका करहरु भकु्तानी गनयको 
िातग ब्र्ापक कर न्त्शक्षा कार्यक्रम संचािन गरी कर तिनय नगरपातिका कार्ायिर्मा 
िार्न बस्न ुपने कार्यिार् अरत्र् गररनेछ। 

269. राजश्वको अतभवषृ्ट्रद्धको िातग प्रत्रे्क वडाहरु प्रष्ट्रवतधमैिी कर न्त्शक्षा िथा ब्र्वसार् दिाय  
अतभर्ान संचािन गरी सबै दरदािािार् करको दार्रामा ल्र्ार्नेछ।  

270. ष्ट्रवद्यमान ऐन कानून बमोन्त्जम राजश्व वषृ्ट्रद्धका िातग िेस्रो पक्षवाट राजश्वको सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न गरी राजश्व पररचािनका क्षेिहरुको पष्ट्रहचानका िातग अध्र्र्न गरार्नेछ। 
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राजश्व अध्र्र्नबाट पष्ट्रहचान भएका क्षेिहरुमा करको दार्रा ष्ट्रवस्िार गरी राजश्व सम्बरधी 
ष्ट्रवद्यमान ऐनहरुिार्य पनुराविोकन गररनेछ। 

271. आगामी आवमा धतुिखेि नगरपातिका तभि तनमायण भएका सबै प्रकारका भवन संरचनाहरु 
अतभिेखीकरण गरी करको दार्रामा ल्र्ार्नेछ। 

छुट सषु्ट्रवधा र सहतुिर्ि:  

272. पर्यटकीर्स्िरका होटििे आफ्नो होटिबाट तनस्कने र्ोहर पानीिार्य प्रशोधन गरेर माि 
िि तनकासको प्रवरध गरेमा िाग्ने शलु्कमा थप छुट 

273. पर्यटकीर् स्िरका होटि/होमस्टेमा जम्मा मजदरु मध्रे् ५० प्रतिशि धतुिखेिको स्थार्ी 
बासीिार्य रोजगारी ददएमा थप 

274. तबगि आतथयक बर्य देन्त्ख दददै आएको सम्पत्ती कर पौर् मसारिसम्म तिने करदािा िथा 
आन्त्श्वन मसारिसम्म एकमषु्ट व्र्वसार् कर बझुाउने व्र्वसार्ी दददै आएको करछुटिाई 
तनररिरिा ददएकोछु।  

275. धतुिखेि नगरपातिकाका सधन क्षेिमा परुाना घर भत्कार् वा भन्त्त्कएको स्थानमा 
अगाडीको मोहोडा माि परुािान्त्त्वि िथा परुानो शैिी झल्कीने गरी तनमायण गनय नक्सा 
पेश गरी सोही अनरुुप तनमायण सम्पन्न गरेपतछ ददने छुटिार्य तनररिरिा ददएकोछु। 

276. अपाङ्ग पररचर् पि भएको धतुिखेि नगरपातिकाको स्थार्ी बातसरदा ब्र्न्त्क्तको सम्पत्ती 
कर¸ सडक वत्ती शलु्क र ष्ट्रवपद ब्र्वस्थापन शलु्कमामा सिप्रतिशि छुट ददने ब्र्वस्था 
तमिाएको छु। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

277. गि आतथयक बर्य २०७६/०७७ मा आर् िर्य  ८५ करोड ७५ हजार ९ सर् ६५ रुपर्ााँ 
भएकोमा चािू खचय ४३ करोड १८ िाख ४७ हजार २६५ रुपर्ााँ,  पूाँन्त्जगि खचय ३९ 
करोड ६४ िाख ८६ हजार ९१४ रुपर्ााँ  र तबत्तीर् ब्र्वस्थापन खचय २ िाख ९ 
हजार ४९० समेि गरी जम्मा ८२ करोड ८५ िाख ४३ हजार ६६८ रुपर्ााँ खचय भर्य 
९७.४८ प्रतिशि प्रगति भएको छ। ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण अनसूुचीमा छ। 

278. चािू आतथयक बर्य २०७७/७८ को पष्ट्रहिो ८ मष्ट्रहनाको अवस्था ष्ट्रवश्लेर्ण गदाय कोतभड-
१९ का कारण िकडाउन भर्य िक्ष्र् अनसुार राजश्व पररचािन हनु नसकी कुि बजेट 
९८ करोड ५८ िाख ७२ हजार ३३० कार्म हनु गएकोमा २०७८ जेष्ठ मसारिसम्म 
५९ करोड ६ िाख ३७ हजार ५४६ खदु आम्दानी भएकोमा सोही अवतधमा खचय ४६ 
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करोड ६३ िाख ५ हजार १८६ हनु भर्य ४७.२९ प्रतिशि प्रगति भएको छ। सो को 
ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण समेि अनसूुचीमा छ। 

279. नीति िथा कार्यक्रम तनमायणमा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष सघाउाँ परुाउन ुहनेु राजनीतिक दिहरु, 

सरकारी कार्ायिर्, गैर-सरकारी संघ संस्था, नागररक समाज, उद्योगी ब्र्वसार्ी, बषृ्ट्रद्धजीष्ट्रव, 

सञ्चारकमी साथै सम्पूणय कमयचारी साथीहरु प्रति हाददयक आभार ब्र्क्त गनय चाहरछु।बाष्ट्रर्यक 
बजेट नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय जति सहज हरुछ र्सर्को कार्ायरवर्न पक्ष 
महत्वपूणय हो। हामीिे िजुयमा गरेका कतिपर् नीति िथा कार्यक्रहरु सम्पादन गनय हाम्रो 
सहकार्य, साझेदारी िथा रचनात्मक सहर्ोगको आवश्र्किा पदयछ। अिः र्स अवसरमा 
धतुिखेि नगरपातिकाको ष्ट्रवकासमा प्रभावकारी भतूमका खेल्न सरकारी तनकार्हरु, तनजी 
क्षेि, दाि ृ तनकार् िगार्ि, अरिरायष्ट्रिर् संघ संस्थाहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, टोि 
ष्ट्रवकास संस्थाहरु िथा अरर् सम्पूणय सरोकारवािाहरुिाई र्सै मञ्चबाट र्सको प्रभावकारी 
कार्ायरवर्नका िातग हाददयक अनरुोध गनय चाहरछु। 

280. र्स नीति िथा कार्यक्रमको सर्ि कार्ायरवर्नबाट धतुिखेि नगरपातिकाको समावेशी र 
सरितुिि ष्ट्रवकासमा सघाउ पगु्ने, आतथयक बषृ्ट्रद्धिाई मद्दि पगु्ने, रोजगारी अतभवषृ्ट्रद्ध हनेु र 
राजस्व अतभवषृ्ट्रद्ध गनय मद्दि पगु्ने ष्ट्रवश्वास तिर्एको छु। प्रस्ििु वजेट, नीति िथा कार्यक्रम 
िजुयमा गने प्रष्ट्रक्रर्ामा प्रत्र्क्ष िथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग परु्ायउन ुहनेु सम्पूणय नगरवासी 
दाजभुाई िथा दददीबष्ट्रहनीहरुमा धरर्वाद ददन चाहरछु।नीति िथा कार्यक्रमहरुका 
तसितसिामा राजस्व परापशय सतमति, स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधायरण सतमति, 

ष्ट्रवर्र् क्षेिगि सतमतिहरु, बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सतमति, कार्यपातिकाका 
सदस्र्ज्रू्हरु, नगरपातिकाका कमयचारीहरु, नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरुको ष्ट्रवकास प्रतिको 
एकिा, संवेदनशीििा िथा क्षेिगि सूचनाको जानकारी, सहभातगिा एवम ्पषृ्ठपोर्ण हाम्रा 
िातग अत्र्रि महत्वपूणय रह्यो।  

281. कुनै पतन नीिी िथा र्ोजनाको सर्ििा सो को कार्ायरवर्नमा भर पने भएकािे र्सका 
िातग सबै नगरसभा सदस्र्हरु, नागररक समाज, सरकारी एवम ्गैर सरकारी संस्थाहरु, 

कमयचारी वगय एवम ्आम नगरवासीको संर्कु्त प्रर्ास आवश्र्क हरुछ। ष्ट्रवगिमा झैं 
नगरवासी र सबै सरोकारवािाबाट सहर्ोग प्राि भैरहने आशा एवम ्ष्ट्रवश्वास तिएको छु। 

 

धरर्वाद 

अशोक कुमार ब्र्ारज ुशे्रष्ठ  
नगर प्रमखु  
धतुिखेि नगरपातिका, धतुिखेि काभ्रपेिारचोक 

तमति  २०७८ आसार ७ गिे सोमबार 
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अनसूुची -1 
धतुिखेि नगरपातिका, काभ्रपेिाञ्चोक 

नगर कार्यपातिकाको कार्ायिर्, धतुिखेि 

तबत्तीर् न्त्स्थति 

 
राजश्व 

संकेि 
आर् शीर्यक 

२०७६/७७ को 
र्थायर् 

२०७७/७८ को 
शंसोतधि अनमुान 

२०७८ जेष्ठ मसारि 
सम्मको र्थाथय खचय 

२०७८/७९ को 
प्रस्िाष्ट्रवि अनमुान 

आर्ः 850075965.98 985872330.00 590637546.34 1151500000.00 

  राजस्वः 269688305.37 328932330.00 181379321.11 337397000.00 

  आरिररक राजश्व 46822623.77 76498297.00 48882187.27 60000000.00 

  
राजस्व बााँडर्ााँटबाट प्राि 
रकम 114121733.11 146654130.00 105013054.27 141729000.00 

  
गि बर्यको मौज्दाि 

अ.ल्र्ा. 108743948.49 105779903.00 27484079.57 135668000.00 

  
अरिर सरकारी ष्ट्रवत्तीर् 

हस्िारिरण 549989512.73 616940000.00 386857724.00 774103000.00 

  संघीर् सरकारबाट प्राि 361348391.48 404600000.00 277879344.00 471200000.00 

  प्रदेश सरकारबाट प्राि 46792206.00 61740000.00 46305000.00 67427000.00 

  अरर् स्थानीर् िहबाट प्राि         

  अरर् 141848915.25 150600000.00 62673380.00 235476000.00 

  जनसहभातगिाः 30398147.88 40000000.00 22400501.23 40000000.00 

  नगद सहभातगिा 30398147.88 40000000.00 22400501.23 40000000.00 

  श्रम िथा वस्िगुि सहार्िा         

व्र्र्ः 828543668.62     1151500000.00 

  चािू खचय 431847265.22   
466305186.20 

574574000.00 

  पूाँन्त्जगि खचय 396486913.18   575426000.00 

  तबत्तीर् ब्र्वस्था 209490.22     1500000.00 

 


