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

 

सडक पूवायधार 

1. धतुिखेि नगरको केन्द्रसँग सबै वडा वडाकेन्द्रहरु तसधा स्थार्ी सडक सञ्जािद्वारा जोड्ने 
हाम्रो प्रतिवद्धिा हाम्रो पाँचवरे् कार्यकािमा पूरा हनेु भएकोमा हामी सबैको गौरवको ववर्र् 
भएको छ। चाि ुआव मा उक्त प्रतिवद्धिा पूरा गनय आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरेको 
छु। 

2. नगरपातिका क्षेत्रमा सञ्चािन गररने पूवायधार वा सामाजजक ववकाससँग सम्बजन्द्धि कुनै पतन 
कार्यक्रम वा पररर्ोजना िजुयमा, कार्ायन्द्वर्न, अनगुमन िथा सञ्चािन व्र्वस्थापन चरणहरुमा 
सामाजजक िथा वािावरणीर् सन्द्ििुन, प्रकोप व्र्वस्थापन पक्ष समेििार्य ध्र्ानमा राखी 
आर्ोजनाहरुको तनमायण गने नीति अविम्बन गररनेछ। 

3. धतुिखेि नगर क्षेत्र तभत्रका पक्की सडकहरुको ममयि सम्भारको िातग सडक बोडय नेपािबाट 
रकम तबतनर्ोजन हनेु गरी सडक ममयि सम्भार कार्यिार् अगातड बढार्नेछ। सडक 
रणनीतिक र्ोजनानसुार रणनीतिक सडकहरूको सदुृढीकरण एवम ्स्िरोन्नति कार्यिार् नगर 
र्ािार्ाि गरुु र्ोजना अनसुार प्राथतमकिा ददइनेछ। 

4. नगर क्षेत्रतभत्र रहेका मखु्र् सडकहरुको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन DPR िर्ार गरर सडक 
तनमायणको कार्यिार् तिब्रिाका साथ अजि बढार्नेछ।  

5. नगरको समग्र ववकास तनमायणमा सावयजतनक र नीजज साझेदारी अवधारणा अविम्बन 
गररनेछ। 

6. साववक धतुिखेि नगरपातिका तभत्रका सडकहरुमा िगि कट्टाको िातग पहि गररनेछ साथै 
गि िथा चािू आ.ब. मा  सञ्चािनमा रहेका र्ोजनाहरुिार् प्राथतमकिामै राखी क्रमागि 
रुपमा सम्पन्न गररनेछ।  

7. नगरपातिकाद्वारा पूवायधार ववकास गररएका र्ोजनाहरुको ददगो ववकासका िातग ममयि सम्भार 
सेवा शलु्क िोकी ममयि कार्यिार् अगातड बढाइनेछ।हरेक आर्ोझनाबाट कट्टी हनेु िीन 
प्रतिशि कजन्द्टन्द्जेन्द्सी मध्र् शनु्द्र् दशमिव पाँच प्रतिशि ममयि सम्भार कोर्मा दाजखिा गने 
व्र्वस्था तमिार्ने छ। 
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8. भकूम्पिगार्ि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्ि ऐतिहातसक, परुािाजववक िथा साांस्कृतिक, 

धातमयक सम्पदाहरूको पनुतनयमायणका िातग परुािवव ववभागसांग सहकार्य गररनेछ। 

9. आकजस्मक सडक ममयि सम्भारको कार्य गनय बजेट ववतनर्ोजन गरेको छु। र्सबाट 
धतुिखेिका शहरी सडकहरु ववग्रनपूुवय िथा बर्ायि पतछ ममयि सम्भार भर् शहरको सनु्द्दरिा 
ववृद्ध गदै दिुयटना न्द्रू्तनकरणमा र्ोगदान पगु्ने ववश्वास तिएको छु। र्सबाट ग्रामीण सडकको 
आकजस्मक ममयि समेि गररने छ। 

10. पणु्र्मािा खोिाको कोररडोरमा नर्ाँ ट्रर्ाक तनमायण गरर भववष्र्मा र्ािार्िा सांजाििार् 
ववस्िार गररनेछ। 

11. तिव्र सहरीकरणिार् व्र्वस्थापन गनय, पूवायधार सांरचनाहरु सोही वमोजजम तनमायण गनय एवम ्
धतुिखेिको आतथयक ववकासमा टेवा ददन धतुिखेि चक्रपथ रेखाांकन सम्पन्न गररने छ।  

12. पैदि र्ात्रीहरुको सम्स्र्ािार् मध्र्नजर गरी नगरक्षेत्र तभत्र पने ठुिा सडकहरुमा फुटपाथ 
तनमायण कार्य प्रारम्भ गररनेछ।  

13. सडक पूवायधार तनमायणको िातग रु १५ करोड बजेटको व्र्वस्था गररएको छ। 

अन्द्र् पूवायधार तनमायण िफय  

14. ववकास र्ोजनाको छनौटमा नागररकको अपनवव स्थापना  गने गरी ववकेजन्द्रि पद्धतिको 
अविम्वन गदै वडा िहका जनप्रतितनतधको नेिवृव र व्र्वस्थापकीर् क्षमिा अतभववृद्ध गने 
उद्देश्र्िे गि ववगिबाट वडास्िरीर् र्ोजना कार्ायन्द्ववर्नका िातग वडा िहमा प्रदान गररदै 
आएको वडास्िरीर् वजेटको व्र्वस्थािार् तनरन्द्िरिा ददएको छु। 

15. वडाको भौगोतिक िथा जनसांख्र्ाको ववववधिािार् मध्र् नजर गरी वजेट वविरणमा समिा 
कार्म गनय रु एक करोडको सतु्रमा आधाररि पूवायधार अनदुान कार्यक्रम प्रस्िाव गरेको 
छु। 

16. नगरकार्यपातिकाका सदस्र्हरुको नागररकसँगको सम्वन्द्ध स्थावपि गनय प्रवरे्क सदस्र्हरुको 
तसफाररशमा पवुायधारसांग सम्बजन्द्धि एक र्ोजना सांचािनको कार्यक्रमिार् तनरन्द्िरिा ददएको 
छु।   

17. न.पा.को भौतिक एवम ्सामाजजक सेवािार् अपागां मैत्री, बािमैत्री र अपाङ्ग मैत्री  बनाउदै 
ितगने छ। अपाांग मैत्री र ्र्ाम्प तनमायणमा केजन्द्रि हुँदै पावकय ङ, फुटपाथ, जेव्रा क्रजशङ आददमा 
नमूना अपाांग मैत्री सांरचना तनमायण गने नीतििार् अगातड बढार्नेछ। वर्स्िै सङ्केि र्कु्त 
टार्ि िगार्  फुटपाथ बनाउने नीति तिइने छ। 
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18. ववपन्निाको कारण ववद्यिु सेवा उपभोग गनयबाट वजञ्चि नागररकहरुका  पवहचान गरी 
तनजहरुको िरमा तनशलु्क ववद्यिु तमटर जडान गने व्र्वस्था तमिाएको छु। 

19. पूनतृनमायण गनय बाँवक रहेका ववद्यािर्हरुको तनमायण कार्यिार् तनरन्द्िरिा ददर्ने छ।  

20. सहातसक खेििार् प्रोवसाहन िथा प्रवद्धयनका िातग र्स नगरको वडा नम्बर १ मा धतुिखेि 
माउण्टेन स्पोट्स टे्रतनङ्ग सेन्द्टर तनमायणको आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ।  

21. नगरको ठुिो बन क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री Eco trail  तनमायण कार्य शहरी ववकास मन्द्त्रािर्सगको 
समन्द्वर्मा तनमायण कार्य अगातड वढार्ने छ।  

भवन आवास िथा शहरी ववकास  

22. भकुम्प वपतडििार् जनुसकैु तडजार्नको आधारमा िर तनमायण गरी पतन धरौटी बापिको रु 
५०००।०० रकम छुट ददने नीतििार् तनरन्द्िरिा ददर्नेछ।  

23. साववक गाववस हुँदा बनेका िरहरुिार् अतनवार्य रुपमा नक्शा पास अतभिेख गने गरर प्रकृर्ा 
अजि बाढार्एको छ र सो को तनरन्द्िरिा ददर्ने छ।  

24. भकुम्प पश्चािको पनुःतनमायण कार्यिार् गतिददन सरकारिे जारी गरेको २२ वटा तडजार्निार् 
तनशलु्क नक्शा पास कार्यिार् र्ो आ.व.पतन तनरन्द्िरिा ददर्नेछ।  

25. धतुिखेि िथा श्रीखण्डपरुको मखु्र् क्षेत्र तभत्र िर अगातडको मोहडा परुानो िथा परुािाजववक 
शैिी झल्कने गरी तनमायण कार्य गने गरर नक्शा पास गने प्रकृर्ािार् तनरन्द्िरिा ददर्नेछ। 
र्सरी तनमायण गररने िरको नश्शापासमा ५० प्रतिशि राजश्व छुट ददर्ने छ साथै परुानो िर 
अनसुारको तडजार्नमा सम्बजन्द्धि िरधतनिे िर तनमायण गरेमा नक्शाको तडजार्न िथा पास 
तनशलु्क गने नीतििाइ तनरन्द्िरिा ददएको छु।  

26. र्स धतुिखेि नगरपातिकाबाट नक्सा पास गरी तनमायण भएका भवनहरुमा ििा थप गनयको 
िातग माग गरेमा, िवकातिन नक्सा पास भएको सडक मापदण्ड, सडक अतधकार क्षेत्र िथा 
सेट व्र्ाक पूरा भएको, िथा सडक ऐन अनसुरण गरेको, सावयजतनक वा सरकारी जग्गा 
अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा  र “राविर् भवन सांवहिा—२०६०”  अनसुार आवश्र्किा 
भएमा भकूम्पीर् सदुृढीकरण Retrofitting सवहि ििा थपको अनमुति प्रदान गने नीतििाइ 
तनरन्द्िरिा ददएको छु। 

27. बस्िी ववकास शहरी  र्ोजना िथा भवन तनमायण मापदण्ड बमोजजम प्िवटङ्गिार् ब्र्बजस्थि 
गररनेछ। प्िवटङ्ग गादाय अतनवार्य रुपमा नगरपातिकावाट स्वीकृिी तिनपुने छ  न.पा बाट 
स्वीकृति नतिर् गररएको प्िवटङ्गमा नक्सा पास नगने नीति हामीिे िजूयमा गररसकेको छौ। 
र्स्िा प्िवटङ्गहरुिार् समर्मा नै स्वीकृति तिन पतन एक मवहना समर् अबतध िोकी सूचना 
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जारी गररसकीएको छ। Land Use Plan नबने सम्म बस्िी बस्न  अर्ोग्र् क्षेत्रमा प्िवटङ्ग 
स्वीकृति ददइने छैन। 

28. नगरपातिकािे सहरी र्ोजना, बस्िी ववकास िथा भवन तनमायण सम्बन्द्धी आधारभिू मापदण्ड 
जारी गरी कार्ायन्द्वर्न गरेको छ। र्सिार् कडाइका साथ कार्ायन्द्वर्न गररने छ। 
नगरपातिकाका ववस्िाररि वडाहरुमा सडक मापदण्ड र िरको मापदण्ड पगुेका िरहरुको 
आगामी आ.व. तभत्र मात्र समर् िोवक नक्सा अतभिेखीकरणको िातग अनरुोध गररनेछ। 
र्स्िो अतभिेखीकरण गदाय गैर नाफामूिक िथा सामदुावर्क सांस्थाहरुको भवनिार् ५० 
प्रतिशि छुट ददइने छ। 

29. नगरपातिका क्षेत्र तभत्र तनमायण गररएका अतधकाँश ठुिा िथा तभतत्र सडकहरुको हाि सम्म 
पतन िगि कट्टा नभर् ब्र्जक्तको नाममानै कार्म रहेको कारण बोटो सम्बन्द्धमा वववाद िथा 
सडक तबवक्र िथा अतिक्रमण हनेु समेि भएको हुँदा र्स अ.व.बाट सडकको िगि कट्टा 
कार्य शरुु गररने छ।  

30. जजल्िा समन्द्वर् सतमतिसँगको साझेदारीमा तनमायण भइरहेको ७०० जना अट्ने सभा हिको 
नमायण कार्य आव ०७८/७९ को पवहिो चौमातसक अवतधमा परुा गररने छ। र्सबाट 
धतुिखेिमा हनेु राविर् िथा अन्द्िराविर् सेतमनारहरु सांचािनका भइय नगरपातिकाको 
आन्द्िररक आर्मा टेवा समेि पगु्ने अपेक्षा तिएकोछु।  

31. नगरपातिका क्षेत्रतभत्र एउटा पहाडी नमूना बस्िीको ववकास गररनेछ। धतुिखेि क्षेत्रिार् 
सरुजक्षि, ब्र्वजस्थि, सवुवधा सम्पन्न र आकर्यक आवास केन्द्रको रुपमा ववकास गररने छ। 
टाउन प्िान तबस्िारका िातग आबश्र्क कार्यववतध र मापदण्ड बनार् तनर्मन र व्र्वस्थापन 
गररनेछ। 

32. नगरपातिकामा एउटा नगर सभागहृ िथा बहदु्देश्र्ीर् कभडय हि तनमायणको थािनी गररनेछ। 
प्रवरे्क वडामा खुिा क्षेत्रको रुपमा पतन प्रर्ोग गनय सवकने गरी वहउुपर्ोगी खेिमैदान 
तनमायण गररनेछ। 

33. ४ वफट भन्द्दा अग्िा, भकुम्पीर् दृवििे जोजखम र्कु्त पखायिहरु एवम ्कच्चा वकतसमिे 
तनमायण भएका पखायििार् भवकाउन िगार्नेछ। एक िर दरु् रुखको नीति तिइने छ। 
र्सिे हररर्ािीर्कु्त धतुिखेि कार्म राख्न मद्दि पगु्नेछ। प्रवर्क्ष रोजगारी सजृना गने 
कम्िीमा एक आर्ोजना मवहिा कै सहभातगिामा मात्र सञ्चािन गने नीति तिइने छ। 

34. बजार, पसि, रेिुरा, कार्ायिर् वा र्स्िै प्रकारका सार्नवोडय, प्रचार सामाग्री िथा होतडयङ्ग वोडयिे 
िरमा उज्र्ािो िथा हावाको प्रवाह नै रोक्ने गरेको देजखएकोिे र्स्िो प्रचार िथा सांकेि 
सामाग्री राख्नको िातग मापदण्ड िर्ार गरी कार्ायन्द्वर्न गररने नीति तिइने छ। 
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35. र्स धतुिखेि नगरपातिकाको वडा नां. ४ मा रहेको ववगि िामो समर्देजख सम्पन्न हनु 
नसकेको धतुिखेि जग्गा ववकास आर्ोजना (landpulling) िार् आगामी आ.व.मा पूवायधार 
तनमायण गनय नगर ववकास कोर्सँग ऋण प्रकृर्ा अगाडी बढाइ सम्पन्न गनय आवश्र्क 
प्रकृर्ािार् अजि बढार्नेछ। 

36. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा धतुिखेि नगरपातिकाको वडा नां ९,१०, ११ र १२ को सांगम 
स्थि फस्कोटमा तनमायण गररने औद्योतगक ग्राम तनमायणको कार्यिार् तनरन्द्िरिा ददर्नेछ। 
Green Industry को अवधारणािार् कार्ायन्द्वर्न गनय ग्रामतभत्र प्रदरु्ण रवहि उद्योगहरु मात्र 
स्थापना गने व्र्वस्था तमिार्ने छ। 

 


