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

 

सूचना, संचार िथा प्रववतध िर्य : 

1. पत्रकाररिा क्षेत्रको, प्रवयद्धन एवम ् ववकासका िातग पत्रकार महासंघ िगार्ि संचारक्षेत्र 
सम्बद्ध तनकार्हरुसँग समन्वर् गरी संचारमैत्री कार्यक्रम सञ्चािन गने नीति तिइनेछ। एकै 
स्थानवाट सूचना िथा सञ्चारको ब्र्वस्थापनका िातग तमतिर्ा सेन्टर को स्थापना गने कार्य 
प्रारम्भ गररनेछ।   

2. राजस्व संकिन सेवा िगार्ि सहज सूचना प्रवाहको िातग  ८ वटा विा कार्ायिर्सम्म 
आफ्नै र्ाइबर मार्य ि परु्ायइएको र बाक  ं४ वटा विाहरुमा र्सै वर्य आफ्नै अप्टटकि 
र्ाइबर जिान गरी नगरपातिका केन्रसँग सोझै जोतिने छ। र्सबाट विाहरुमा इन्टरनेट 
राजश्व संकिन, तसतस क्र्ामेरा सभेिेन्स, ई हाप्जरी व्र्वस्थापन िगार्िका कार्यमा 
सहजीकरण हनेुछ। 

3. नगरपातिकाको प्रशासतनक कार्यिाई व्र्वप्स्थि बनाउँन र कागज रवहि िथा अनिाईन 
सेवाको प्रबद्धयन गनय आवश्र्क सूचना प्रववतध पूवायधार सवहि र्स क्षेत्रमा प्रर्ोग भईरहेका 
सफ्टवेर्र िथा मोवाईि एप्टिकेशनहरुको प्रर्ोगमा जोि ददईने छ। 

4. सबै कमयचारीहरुिाई सूचना प्रतबतध मैत्री बनाउनको िातग सूचना प्रतबतध सम्बप्न्ध प्रप्शक्षण 
कार्यक्रम संचािन गररने छ। 

5. नगर तभत्रका सम्पूणय िाटा व्र्वस्थापन को िातग आफ्नै सभयरको व्र्वस्था गररएको छ। 
साथै आतथयक कारोबार िाइ Cyber threats  बाट बचाउनको िातग Firewall system,SSL,सभयर 
अपग्रिे र िाटा ब्र्ाकअपको ब्र्वस्थापन गरेको छु।  

6. र्ोजनाको काम मलुर्ांकन िथा तसर्ाररस िगार्िका काम िाई तछटो छररिो र सहज 
बनाउने प्रर्ोजनको िातग इन्टीग्रटेेि सफ्टवेर्रको तनमायण गरर प्रर्ोगमा लर्ाईने छ। 

सेवा प्रवाह, संस्थागि ववकास िथा सशुासन 

7. सेवाग्राहीको अतधकारिाई सम्वोधन सवै विा कार्ायिर् र ववर्र्गि इकाइमा क्षतिपूतिय 
सवहिको नागररक विापत्र जारी गररएको मा सो को प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िातग 
कमयचारीहरुिाई उत्तरदार्ी बनाईने छ। र्सबाट नगरपातिकाको सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी 
र ववश्वसनीर् हनेु ववश्वास तिइएको छ।  
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8. सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रतबतधको ववकास िथा तबस्िार गरी E-Governance िाई तिव्रिा 
ददईने छ। सेवाहरुिाई प्रथम चरणमा कम्टर्टुर प्रतबतधमा आधाररि िथा दोस्रो चरणमा 
इन्टरनेटमा आधाररि online Service बनाई प्रवाह गने नीति रहेको छ। अनिाईन मार्य ि 
उपिव्ध गराउन सवकने सबै प्रकारका सेवाहरुिाई ईमेि इन्टरनेटको माध्र्मबाटै उपिव्ध 
गराउन Digital Demand, Digitally Serve को नीति अविम्वन गररनेछ। 

9. आम नगरबासीिाई सेवा िथा सूचना ददने प्रर्ोजनको िातग नगरिे मोवाइि एप संचािनमा 
लर्ाईएको छ।नगरपातिकाबाट जारी गररने सेवा िथा सेवा तिन सम्पकय  राख्न ुपने स्थानहरु, 

ए वम ्सूचना िथा सावयजतनक जानकारीका ववर्र्हरुको अिावा नागररकरुको दैतनक  संग 
जोतिएका ववववध ववर्र्हरु र्स एप मार्य ि नगरबासीको हाि हािमा परु् र्ाइनेछ।  

10. नगरपातिकाबाट उपिब्ध हनेु सेवाहरु असहार्, अपाङ्ग, बदृ्ध–बदृ्धा एवम ्
दृविवववहनहरुिगार्ि सबै प्रकारका र्रक शारीररक क्षमिाका नागररकिे प्राप्त गने गरी 
नातगरकमैत्री वािावरणको व्र्वस्था तमिाईने छ। 

11. कमयचारीहरुको कार्य सम्पादनमा अधाररि प्रोत्साहन प्रणािी र्सै श्रावण मवहना देप्ख िाग ु
गररने छ। कमयचारीहरुको कार्य सम्पादन मूलर्ाङ्कन पद्दतििाई  प्रभावकारी र वैज्ञातनक 
बनाई सेवामखुी एवम ्जवार्देही बनाइनेछ। 

12. पारदप्शयिा एवम ्सशुासनका िातग नगरपातिकासँग सम्बप्न्धि सूचनाहरुिाई ववद्यिुीर् िथा 
छापा सञ्चार माध्र्मबाट सावयजतनक करण गररनेछ। राजपत्रको तनर्तमि प्रकाशनको 
व्र्वस्था गररनेछ। नगरपातिकािे िजुयमा गरेका सबै नीति िथा कानूनहरु नगरपातिकाको 
वेवसाइटमार्य ि सावयजतनक गररनेछ। वेवसाईट तनर्तमि रुपमा अद्यावतधक गने व्र्वस्था 
तमिाएको छु। 

13. नगरपातिकाको संगठनात्मक संरचना िथा आवश्र्क कमयचारी दरबन्दी गि पररर्दबाट 
स्वीकृि भई सञ्चािन हुँदै आएकोमा स्थानीर् पनुःसंरचना पश्चात्को संगठनात्मक स्वरुप 
बमोप्जम दरवन्दी व्र्वस्थामा पनुराविोकन गररनेछ। 

14. विा िथा नगरपातिकामा  कार्यरि  कमयचारीको क्षमिा ववकास गनय  कार्य क्षमिा िथा 
रुचीको आधारमा सरुवा िथा प्जम्मेवारी हेररे्रको नीति अविम्बन गररनेछ। 

15. नगरपातिकाको संस्थागि क्षमिा अतभबवृद्ध िथा मानव संसाधन ववकासका िातग नगर क्षमिा 
ववकास र्ोजना िजूयमा गररनेछ। 

16. विा कार्ायिर्िाई नागररकहरुको पवहिो र नप्जकको सरकारको रुपमा ववकास गररनेछ। 
विा कार्ायिर्हरुिाई भौतिक सवुवधा सम्पन्न गररदै ितगनेछ र आवश्र्क जनशप्िको 
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व्र्वस्था गररनेछ। प्रत्रे्क कार्ायिर्हरुमा रहेका नागररक विापत्र तनर्तमि अद्यावतधक 
गररनेछ।  

17. नगरपातिकामा आबश्र्क र उपर्िु थप कानूनहरुको िर्ार गरी नगरवासीहरुिाई सरि, 

सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गररनेछ।  

18. र्स नगरपातिका क्षेत्रिाईय सशुासन मैत्रीनगर Good Governance Friendly City बनाउन 
आवश्र्क कार्ायरम्भ ववगि वर्यबाट सरुुवाि गररएकोमा उि कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन 
तनरन्िरिा ददई सशुासनको अनभतूि ददिाउने गरी सेवा िथा कार्यक्रम सञ्चािनको नीति 
तिइनेछ। 

19. नगरपातिकाबाट सम्पादन हनेु हरेक आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको सावयजतनक परीक्षण, 

सावयजतनक सनुवुाई, सामाप्जक परीक्षण जस्िा कार्यहरुबाट पारदप्शयिा एवम ्स्थानीर् सशुासन 
कार्म गररनेछ। गनुासो सनु्ने र समाधान गने पररपाटीको ववकास गररनेछ। सावयजतनक 
खररद प्रवक्रर्ािाई पारदशी र तबश्वसनीर् बनाइनेछ। ईतबतिङ प्रणािीिाई कार्ायन्वर्न 
गररनेछ। गणुस्िर मापदण्ि बनाई िागू गररनेछ। ववकास कार्यहरुको ब्र्वप्स्थि अनगुमन 
नीति िथा प्रणािी स्थापना गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ।  

20. नगरपातिका उत्कृि काम गने कमयचारीहरु िथा नगरपातिकाको समग्र ववकासमा उत्कृि 
र्ोगदान ददने महानभुावहरुिाइ नगर स्थापना ददवसको अवसरमा परुस्कृि गने नतििाइ 
नरन्िरिा ददइने छ।  

21. कार्ायिर्मा रहेका परुाना सवारी साधनहरुको ममयि सम्भार खचय अत्र्तधक हनेु गरेकािे 
र्स्िा सवारी साधन तििाम वववक्र वा अन्र् तनकार्िाई हस्िान्िरणको प्रवक्रर्ा सम्पन्न 
गररनेछ। 

22. नगरपातिकाबाट भवन तनमायण ईजाजिमा वििाससु्िी र हैरानी भएको भन्ने सेवाग्राहीको 
गनुासोिाई सम्बोधन गनय नगरपातिकाका कमयचारीहरुबाटै नक्सा तिजाईन गररददने व्र्वस्था 
तमिाईने छ। सो कार्यको िातग सेवाग्राहीबाट न्रू्निम शलुक िाग्ने व्र्वस्था तमिाई नक्सा 
तिजाईनमा संिग्न कमयचारीहरुिाई अतिररि प्रोत्साहन गने व्र्वस्था गररनेछ। 

23. आतथयक पारदप्शिाको िातग विा कार्ायिर्मा कार्यरि ववर्र्गि शाखाका कमयचारी, विा 
सप्चव िथा उपभोिा सतमति टोि ववकास संस्थाका अनभुवी व्र्प्िहरुिाई चर्न गरी 
सावयजतनक खररद प्रवक्रर्ा सम्बन्धी अतभमखुीकरण िातिम उपिव्ध गराईनेछ।  

24. आर्ोजनाको िागि अनमुान, तनर्तमि तनरीक्षण िथा मलुर्ांकन प्रवक्रर्ािाई झन्झट रवहि 
गनय हप्ताको न्रू्निम २ ददन कप्म्िमा सहार्क स्िरको प्राववतधकबाट विा कर्ायिर् बाटै 
सेवा उपिब्ध गराउने ब्र्बस्था तमिाइने छ  उपभोिा सतमतिमार्य ि कार्यन्वर्न हनेु 
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आर्ोजनाको िातग  तनर्तमि  घमु्िी टोति मार्य ि विा कार्ायिर्बाट आर्ोजन सम्झौिाको 
प्रवन्ध गररनेछ  

25. स्वास््र् उपकरण िगार्ि स्वास््र् सामाग्री भण्िारणको उपर्िु व्र्वस्था गररनेछ। 

26. दीगो ववकासका राविर् िथा अन्िराविर् िक्षिाई आन्िररक करण गनय ददगो ववकासका 
सूचकहरुमा नगरपातिकाको वस्िगुि अवस्थाको अध्र्र्न गररनेछ। ववद्यामान सूचकहरुको 
आधारमा नगरस्िरका उन्नि सूचकहरु तनधायरण गरी िक्षप्रातप्तका िातग नगरपातिकाका 
वक्रर्ाकिापहरु सामार्ोजन िथा आन्िररक करण गररनेछ। 

27. नगरको अथयिन्त्रको र्थाथय प्चत्रण गनय र आतथयक ववकासका वक्रर्ाकिापहरुिाई िक्षोन्मखु 
गराउन धतुिखेि नगरको समग्र अथयिन्त्र (Micro Economic status ) को अवस्था अध्र्र्न 
गररनेछ। सोको आधारमा आतथयक ववकासका गतिववतधहरु तनधायररि गररनेछ। 

 

 

 


