
नगर प्रमखु श्री गोपाल हमालद्वारा धनगढी उप-महानगरपाललकाको  

नगरसभाको आठौं अलधवशेनमा प्रस्ततु 

आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रम 

नगर सभाका अध्र्क्ष महोदर् र नगर सभासम्परू्य सदस्र्ज्र्हूरु;  

१. सवयप्रथम, धनगढी उप-महानगरपाललकाको नगरसभाको आठौं अलधवेशनमा हालदयक स्वागत गदयछु । स्थानीर् तहको दोस्रो 

लनवायचन (२०७९) पश्चात जनअनमुोलदत र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष आगामी आ.व. २०७९/०८० को  वालषयक नीलत तथा 

कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा मलाई अत्र्न्तै खशुी लागेको छ । 

२. म नगरसभाको र्स महत्वपरू्य घडीमा इलतहासका लवलभन्न कालखण्डमा भएका प्रजातालन्िक, लोकतालन्िक आन्दोलनहरुमा 

आफ्नो प्रार् आहुलत गनुयहुन ेसम्परू्य ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत हालदयक श्रद्धा-समुन अपयर् गनुयका साथै सलहद पररवारजनमा उच्च 

सम्मान प्रकट गदयछु । मलुुकको सावयभौलमकता, स्वाधीनता, दशेलनष्ठा र स्वालभमानको रक्षा गद ै रालरिर् एकता, लोकतन्ि, 

सामालजक न्र्ार्, समानता, लवकास, समलृद्ध, सशुासन र समतामलूक रारि लनमायर्को लालग र्ोगदान गनुयहुन ेसम्परू्य नेपाली 

नागररक र नेततृ्व गनुय हुन ेआदरर्ीर् अग्रज व्र्लित्वहरुप्रलत हालदयक आभार तथा उच्च सम्मान प्रकट गदयछु ।  

३. नेपाली  समाज लवकासको क्रममा इलतहासमा पटकपटक पररवतयनहरु भए ।  लर्नै पररवतयनबाट प्राप्त प्रलतफलको रुपमा नपेालमा 

लोकतन्ि, समानपुालतक समावेशी कार्य प्रर्ाली, सामालजक न्र्ार्, समतामलूक समाज जस्ता संवैधालनक मलू्र् बमोलजम 

स्थानीर् तहको दोस्रो लनवायचन (२०७९) पश्चात हामी जनप्रलतलनधीहरु र्स उप-महानगरपाललकामा लनवायलचत भई आएका छौं 

। आफ्नो अमलू्र् मत माफय त हामीलाई लनवायलचत गराउन ुहुने सम्परू्य मतदातालाई हालदयक आभार प्रकट गनय चाहन्छु । हामीलाई 

जनताले सलुम्पएको लजम्मेवारीको इमान्दारीपवूयक पालना गद ैआम नगरबासीका भावना, प्रर्ास, माग र आवश्र्कताहरुको 

उच्च सम्मान गरी र्स नगरलाई सदुरूपलश्चम प्रदशेकै  सनु्दर, स्वच्छ र समदृ्ध उप-महानगर बनाउन ेअलभभारा हाम्रो काँधमा 

आएको छ । र्स ऐलतहालसक अवसरमा “सखु, शालन्त र सम्वलृद्धको शहर: धनगढी महानगर" दीघयकाललन सोच राखी हाम्रो 

कार्यकालको प्रारम्भबाटै “हाम्रो धनगढी : हामी बनाउछौ” भन्ने अलभर्ानका साथ आलथयक-राजनीलतक-सामालजक-पर्ायवरर्ीर् 

लवकासको मौललक ढाँचामा र्ोजनाबद्ध ढंगले अगालड बढ्न  मन, वचन र कमयले र्ो नवलनवायलचत लटम सदवै प्रलतवद्ध र कलटवद्ध 

रहनछे भन्न ेलवश्वास ललएको छु ।  

४. लवश्वभरर महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) बाट सलृजत प्रलतकूल पररलस्थलतका कारर् पलछल्ला २ 

बषयहरुमा मलुुकको समग्र अथयतन्ि, समाजको सामालजक/पाररवाररक संरचना र शासन प्रलकर्ामा न ै जलटल बन्न पगु्र्ो । 

पररर्ामस्वरूप हाम्रा लनर्लमत लवकास प्रर्ासहरुमा समते असन्तलुन उत्पन्न भई सामालजक जीवनका आवश्र्कता, माग र 

प्राथलमकताहरुलाई न ैबदलललदएको अवस्था हाम्रासाम ुछ । लवगतको नेततृ्वले र्स उप-महानगरपाललकालाई कोलभड-१९ परू्य 

खोपर्िु नगरपाललका बनाउन,े स्वास््र्, लशक्षा, खानेपानी, कृलष, उत्पादन र रोजगारी प्रवद्वयन जस्ता क्षेिहरुलाई पलहलो 

प्राथलमकता (P1) मा राखेर गरेका लवकास प्रर्ासहरुको उच्च सम्मान गद ैत्र्सलाई थप मलजल गनय र्ो नवलनवायलचत लटम 

सफल हुनछे भन्ने लवश्वास ललएको छु । तथालप, लवगत वषयको जस्तो सामान्र् प्रलक्रर्ा र लनर्लमत प्राथलमकता भन्दा अझ मालथ 

उठेर नर्ाँ आवश्र्कताको आधारमा आगामी वषयको नीलत, कार्यक्रम र बजेट तजुयमा गनुयपन ेचनुौतीपरू्य अवस्थालाई पलन मैले 

गम्भीरतापवूयक महससु गरको छु । एकालतर, नगरबासीले सशुासन, लवकास र सम्वलृद्धप्रलत हामीलाई दखेाएको जनलवश्वास कार्म 

राख्द ैधनगढीलाई दशेकै समनु्नत शहर बनाउन ेदालर्त्व र अलभभारा हाम्रोसाम ुछ भन ेअकायलतर आगामी लदनमा हाम्रा प्रर्ास, 
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प्रलतबद्धता र व्र्वहारहरु के-कस्ता प्राथलमकता तफय  ललक्षत हुनेछन ्भनरे स्पष्ट लदशालनदशे गनुयपनछे । नीलत कार्ायन्वर्नको लालग 

आवस्र्क स्रोत-साधनको प्रत्र्ाभलूत, बजेट कार्ायन्वर्नका प्रमखु अवरोधक तत्वका रुपमा रहकेा संरचनात्मक समस्र्ाको 

वास्तलवक पलहचान गरी खररद काननू, जनशलि व्र्वस्थापन, कार्यगत एकता, ठेक्का प्रर्ाली, लनमायर् सामाग्रीको गरु्स्तर, 

जग्गा प्रालप्त, वन तथा पर्ायवरर् सरूक्षाजस्ता पलहचान भएका समस्र्ाहरूलाई हामीले बलैेमा सम्बोधन गनुयपनेछ । 

५. सदुरूपलश्चम प्रदशेकै सम्पन्न राजधानीका रुपमा धनगढी नगरलाई लवकास गनय र्हाँहरुको अथयपरू्य सहर्ोग, सद्भाव र समथयन 

रहनछे भन्ने आशा ललएको छु । मलेै स्थानीर् सरकारको दोस्रो लनवायचन पश्चातको पलहलो तथा समग्रमा आठौं अलधवेसनमा 

वालषयक नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरररहदँा हामीलाई जनताले लवश्वास गरेर लदएको मतको सम्मान गनय र स्थानीर् सरकारप्रलत 

जनताको भरोसा अलभवलृद्ध गने गहन लजम्मेवारीबोध गरेको छु । आगामी आलथयक वषयको बजेट हामीले जनतासँग गरेका बाचा 

परुा गने र धनगढी बनाउने सपनाप्रलत नगरबासीको आशा, भरोसा एवम ्लवश्वासलाई जोड्ने महत्वपरू्य औजारका रुपमा रहनपुछय 

भन्ने कुरामा म लवशेष सचेत एवम ्सतकय  छु ।  

उपलस्थत महानभुावहरु,  

आगामी आ.व २०७९/८० को वालषयक नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमाका आधारहरु र प्राथलमकताहरु लनम्न अनसुार लनधायरर् गरेको छु :  

 संलवधानले स्थानीर् सरकारलाई सलुम्पएका दालर्त्वहरु, राज्र्का मलू नीलत तथा लनदशेक लसद्धान्तहरु, मानव अलधकारको 

सवाल एवम ्नागररकका मौललकहकको प्रत्र्ाभलूत 

 नेपाल सरकारले अङ्लगकार गरेको पन्रौ आवलधक र्ोजनाले लनधायरर् गरेको लक्ष्र्, नीलत तथा प्राथलमकताहरु, 

 नेपाल सरकारले अङ्लगकार गरेका आलथयक तथा लवत्तीर् नीलतहरु, 

 सदुरूपलश्चम प्रदशे सरकारले अङ्लगकार गरेका आलथयक तथा लवत्तीर् नीलतहरु, 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ (संसोधन सलहत), 

 संघीर् सरकारबाट प्राप्त बजेट र सोको साथमा प्राप्त बजेट तजुयमा गदाय ललन ुपन ेआधारहरु, 

 र्स उप-महानगरपाललकाको लदघयकाललन सोच, 

 लनवायचनमा जनतासँग हामीले गरेका प्रलतवद्धताहरु (घोषर्ापि) , 

 राजश्व परामशय सलमलतको प्रलतवेदन, 

 श्रोत तथा बजेट सीमा लनधायरर् सलमलतको श्रोत तथा बजेट अनमुानहरु, 

 बजेट तथा र्ोजना तजुयमा सलमलतले लदएका लसफाररसहरु, 

 नगरपाललकाका लवलभन्न लवषर्गत सलमलतका लसफाररसहरु, 

 लवगत वषयहरुमा सम्पन्न भएका नगरसभा बैठकहरुबाट भएका लनर्यर्हरु, 

 नगरकार्यपाललकाले र्ोजना तजुयमाका लालग लनर्यर् गरी तोकेका आधारहरु, 

 लवलभन्न लबषर्गत लवज्ञहरुसँग छलफल गदाय प्राप्त सझुावहरु, 

 लवलभन्न लवषर्गत शाखाहरुबाट प्राप्त रार् सल्लाह तथा सझुावहरु, 

 नेपाल सरकारले प्रलतवद्धता जनाएका लदगो लवकासका लक्ष्र्, 
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 धनगढी उप-महानगरपाललकाको लदगो लवकास लक्ष्र् स्थानीर्करर् प्रलतवेदन  

 धनगढी उप-महानगरपाललकाको मध्र्काललन खचय संरचना (MTEF) प्रलतवेदन  

 उप-महानगरपाललकाले स्वीकृत गरेका लवलभन्न नीलत, कार्यलवलध, ऐन र लनर्मावलीहरु, 

 अन्र् स्थानीर् तहहरुले अबलम्बन गरेका असल अभ्र्ास, नीलत तथा कार्यक्रमहरु 

 अन्तरालरिर् तथा रालरिर् लवकास साझेदार संघ संस्थाहरुका रार्, सल्लाह तथा सझुावहरु 

नीलत तथा कार्यक्रमका प्राथलमकता क्षिे:  

 अलतक्रमर् व्र्वस्थापन तथा व्र्वलस्थत बस्ती लवकास  

 जनस्वास््र्, सरसफाई तथा मानव साम्र्य लबस्तार 

 कृलष तथा पशपुन्छी उत्पादन, उत्पादकत्व अलभवलृद्ध, बजारीकरर् तथा व्र्वसार्ीकरर् 

 गरु्स्तरीर् लशक्षा, र्वुा, खलेकुद तथा रोजगारी   

 प्रलतफलदार्ी लदगो पवूायधार लनमायर् तथा सन्तुललत लवकास 

 आलथयक लवकास तथा राजश्व पररचालन 

 सचूना प्रलवलध तथा सञ्चारमा लवकास   

 उद्यम, स्वरोजगारी र सहकारीताको लवकास 

 प्रशासलनक पनुसंरचना तथा संस्थागत सशुासन  

 सामालजक लवकास तथा गररवी लनवारर्  

 भाषा, संस्कृलत, कला, सालहत्र्को संरक्षर्, प्रवद्धयन र लवकास  

 वन तथा वातावरर् संरक्षर् एवम ्सामदुालर्क वनको दीगो प्रर्ोग   

 प्राकृलतक लवपद व्र्वस्थापन पवूय तर्ारी,  पनुयस्थापन, पनुःलनमायर्, क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन, राहत तथा उद्दार कार्य, न्र्ार्ोलचत 

लवतरर्, सचेतना कार्यक्रम 

 आलथयक रुपले अलत लवपन्न श्रलमक तथा मजदरुहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममलुक प्रलवलधको प्रर्ोग गरी कार्यन्वर्न 

गररने आर्ोजनाहरु छनौट, अशि, लाग ूऔसध दवु्र्यसनी, असहार् एवं आलथयक रुपले लवपन्न गभयवती मलहला, जेष्ठ 

नागररक, अपांगता भएका व्र्लिहरु एवम ्लसमान्तकृत समदुार्लाई मलुप्रवालहकरर्  

उपलस्थत नगरसभा सदस्र्ज्र्,ू  

अब म र्स उप-महानगरपाललकाको समग्र नीलत प्रस्तुत गनय अनमुलत चाहन्छु ।  

 

६. नगरको एलककृत, सन्तलुलत, लदगो र र्ोजनावद्ध लवकासका लालग मध्र्कालीन खचय संरचना, लैंलगक उत्तरदार्ी बजेट र लदगो 

लवकासका लक्ष्र् स्थानीर्करर् सलहतको पलहलो पन्च वषीर् आवलधक र्ोजना (२०७९/०८०–२०८३/०८४) तजुयमा गरी 

कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ । साथै, हाम्रो कार्यकाललाई ‘हाम्रो धनगढी हालम बनाउछौ’ महाअलभर्ान रुपमा मनाईने छ । 
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७. उपमहानगर क्षिेलभिका सरकारी, सावयजलनक तथा पलतय जग्गा अलतक्रमर् गरी बनाइएका संरचनाहरु हटाई सावयजलनक जग्गा 

संरक्षर् गन ेकार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ । र्स्ता सावयजलनक जग्गाहरुमा शौचालर्, हररर्ाली सलहतको 

क्र्ाफेटेररर्ा, पालकय ङस्थल, बालमिैी उद्यान, र्ोगपाकय , ध्र्ानकेन्र तथा ज्रे्ष्ठ नागररकमिैी पाकय हरु र खलुा क्षिेहरुको रुपमा 

लवकास गररन ेकार्यलाई प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाईनेछ । साथै, नगरपाललकाको बाटो लवस्तार लगार्त नगरपाललका 

लभि रहकेा खोलानाला एवम ्तालतलैर्ाकोहरुको प्राकृलतक बहावलाई र्थावत कार्म गनय अलतक्रमर् गरी बनाईएका घरटहरा 

लगार्तका संरचनाहरु हटाई त्र्स्तो ठाउँको दार्ाँबार्ाँ पदमागय (कररडोर) लनमायर् गद ैललगनेछ  । 

८. रर्नैलतक महत्वका पररर्ोजना सलहतका प्राथलमकता प्राप्त क्षिेको स्रोत सलुनलश्चतताका लालग  "Capital Investment Plan" 

तर्ार गरी Project Bank माफय त र्ोजना तजुयमा प्रलकर्ा अगाडी बढाईने छ । ‘सावयजलनक, नीजी, लाभग्राही साझेदारी’ लगार्त 

लवकास साझदेार लनकार् (एडीबी, नगर लवकास कोष, लवश्व बैंक, लगानी लवकास वोडय, लनफ्रा) जस्ता लवकास लनमायर्सँग आवद्द 

लनकार्हरुको साझदेारीमा लवकास आर्ोजनाहरु संचालन गने नीलतलाई अबलम्बन गररनछे । 

९. नगरपाललकाको आवश्र्कता र प्राथलमकताको आधारमा सङ्घीर् काननू बमोलजमका मापदण्ड परुा गरी आन्तररक तथा 

वैदलेशक सहार्ता ललने नीलत अवलम्बन गररने छ । साथै, लवदशेी नगरका शहरहरुसँग भलगनी सम्बन्ध स्थापना तथा लवस्तार 

गन,े अनभुव आदान प्रदान गन ेर सो को माध्र्मबाट वैदलेशक लगानी आकषयर् गन ेनीलत अबलम्बन गररनेछ ।  

१०. धनगढी उप-महानगरपाललकालाई पवूायधारको लहसावले सबल, सामालजक सरूक्षाको लहसावले समतामलूक र सेवा प्रवाहको 

लहसाबले सशुासनर्िु बनाउन सब ैखाले र्ोजना लनमायर् तथा कार्यक्रम संचालन गदाय त्र्सको गरु्स्तरीर्ता, वातावरलर्र् 

अनकुुलन, सामालजक न्र्ार् र लदगो एवम ् सन्तुललत लवकासलाई प्रथम प्राथलमकतामा रालख अलधकतम ् प्रलतफल लदन े

र्ोजना/कार्यक्रमलाई छनौट गने नीलत ललइनेछ । साथै, र्ोजना “Duplication” नहुन ेगरी कार्ायन्वर्न हुने व्र्वस्था लमलाईनछे 

। 

११. सब ैनगरबासीको ‘आधारभतू स्वास््र् र लशक्षा मालथ लवभदेरलहत पहुचँ’ स्थापना गद ैसामालजक, आलथयक रुपले वलञ्चलतकरर्, 

बलहस्करर्मा परेकाहरुलाई सहार्ता, संरक्षर्, उद्धार गरी मलुप्रवालहकरर् गन ेनीलत नगरको मखु्र् सामालजक लवकास नीलतको 

रुपमा रहनछे ।  

१२. उप-महानगरपाललकाको सन्तुललत, दीगो र समतामलूक लवकासको लालग नलवन उपार्हरुको खोज, अन्वषेर् गने अलभप्रार्ले 

शोध तथा अनसुन्धानमलूक कार्यलाई प्रोत्साहन लदनकुा साथै र्ोजनालवद, वैज्ञालनक, अथयशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री 

तथा भालषक प्राज्ञ सलहतको ‘नगर लवज्ञ समहू’ गठन गरीनछे   ।  

१३. कमयचारी पनुसंरचना, प्रशासलनक संरचनाको सदुृलधकरर् गद ैसचूना तथा संचार प्रलवलधको प्रर्ोग माफय त सेवा प्रवाहलाई चसु्त, 

सलुभ र गरु्स्तरीर् बनाउन ‘नगर लवद्यतुीर् सशुासन गरुुर्ोजना’ लनमायर् गरी लाग ूगररने छ । 

१४. आलथयक वषयको अन्त्र् र मध्र्लतर र्ोजना/कार्यक्रम पररवतयन गन ेतथा बजेट रकमान्तर गने कार्यलाई लनरुत्साहीत गद ैलवत्तीर् 

सशुासन कार्म गररनेछ । साथै, अलधकतम लागत प्रवाभकारीता (Best Vaue For Money) कार्म राख्नेगरी 

र्ोजना/कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था लमलाईनछे ।  

१५. अव्र्वलस्थत पालकय ङ गने, जथाभावी प्लालस्टकजन्र् पदाथय फालेर  प्रदषूर् गने, सडकमा फोहोर फाल्ने, सडक लभत्तामा लेख्न े

तथा पम्पलेट टाँस्ने, फुटपाथमा ठेला/पसल संचालन गन,े छतको पानी सडकमा फाल्ने,  सौचालर्को ढल नालीमा लमसाउन,े 

सडकमा अव्र्लस्थत रुपमा लनमायर् सामाग्री राख्ने र ध्वनी प्रदषूर् जस्ता लक्रर्ाकलापलाई परू्यरुपमा लनरुत्सालहत गद ैसावयजलनक 
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नीलज साझेदारीका आधारमा नगरलाई स्वच्छ, स्वस्थ र हररत नगरका रुपमा लवकलसत गद ैआगामी आ.व.२०७९/०८० लाई 

सरसफाई वषयका रुपमा मनाईनेछ । 

१६. कृलष तथा पशपुंक्षीजन्र् उत्पादनको उत्पादकत्व अलभवलृद्ध गरी कृलषसहकारीलाई व्र्वसार्ीकरर् गद ैऔद्योलगक तथा पर्यटन 

लवकास माफय त नगरको सामालजक-आलथयक रुपान्तरर् गने नीलत ललइनछे । साथै, ठूला उधोग संचालकलाई नगरपाललका लभि 

सम्भाव्र् सब ैप्रकारको सहर्ोग गन ेनीलत लीइनेछ । 

उपलस्थत महानभुावहरु,  

अब म उल्लेलखत समग्र नीलतहरु हालसल गनय र्स उप-महानगरपाललकाको आलथयक वषय २०७९/०८० को लालग क्षिेगत नीलत 

तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय अनमुलत चाहन्छु ।  

क) आलथयक लवकास क्षिे:   

उन्नत लबउलबजन र आधलुनक कृलष प्रलवलधको उच्चतम प्रर्ोगबाट कृलष प्रर्ाली तथा पशपुन्छी व्र्वसार् प्रवद्धयन गरी उत्पादन 

र उत्पादकत्वमा अलभवलृद्ध गने, सहकारीलाई व्र्वसार्ीकरर् गदै औद्योलगक लवकास माफय त नगरको सामालजक-आलथयक 

रुपान्तरर् गरी आत्म लनभयर, दीगो, स्वतन्ि, उन्नतशील र फरालकलो अथयतन्ि लनमायर् गने र पर्यटन प्रवद्धयनको माध्र्मबाट 

आलथयक सम्वलृद्ध हालसल गने नीलतलाई नगरको मलू आलथयक लवकास नीलतको रुपमा ललइनछे ।  

कृलष तथा खाद्य कार्यनीलत: 

१७. आलथयक लवकासमा कृलष क्षेिको उल्लेख्र् र्ोगदानको लालग ‘एकीकृत कृलष रर्नीलत’ तर्ार गरी लाग ूगररनछे । 

१८. कृलष पशेालाई सम्मालनत, मर्ायलदत, प्रलतस्पधी र व्र्वसालर्क बनाउन कृषक वगीकरर्का आधारमा ‘व्र्वसालर्क कृषक 

पलहचान र पररचर्पि’ को व्र्वस्था गररनछे । उन्नत लबउ र आधलुनक कृलष औजारमा अनदुानको व्र्वस्था गरी उत्पादकत्वमा 

वलृद्ध गद ैनगर क्षेिको लदगो आलथयक लवकास तथा खाद्य सरुक्षाको सलुनलश्चतता गररने छ । साथै, र्वुाहरुलाई कृलष व्र्वसार् तफय  

आकय लषत गद ैस्वरोजगारी लसजयना गनय र्वुा ललक्षत कृलष कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

१९. शनु्र् लागत प्रांगाररक खलेत (Zero Cost Natural Farming) लाई प्रवधयन गररनछे ।  

२०. औषधी तथा खाद्यबस्तु लगार्तका आधारभतू उपभोग्र् वस्तु तथा सेवाको आपलूतय र गरु्स्तर कार्म गनय स्थानीर् बजार 

व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

२१. जैलवक (Organic) खेतीलाई प्रोत्साहन गनय गढ़र्ौला मल, जैलवक मल उत्पादन र प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन गररनेछ । साथै, कृलष 

उत्पादनमा प्राङ्गाररक मलको प्रर्ोग गरर उत्पादन गन ेकार्यलाई बढावा लदईनेछ ।  

२२. लकसानहरुलाई बैलकङ सेवासँग आवद्ध गरी सहज र सलुभ कृलष ऋर्  उपलब्ध गराउन पहल गररनछे । साथै, कृषक समहूहरुलाई 

व्र्वलस्थत गनय एक जना कृषकले एक समहूमा माि बस्न पाउने र कृषक समहूले स्थार्ी लेखा नम्बर ललने व्र्वस्था लमलाइनेछ 

। 

२३. जग्गाको उच्चतम उपर्ोग गद ैस्वरोजगार बन्न जोड लदन ेउद्दशे्र्ले बगर खतेीलाई प्रोत्साहन गन ेकार्यक्रमहरुलाई लनरन्तरता 

लदईने छ ।   
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२४. नगरपाललकाले कृलष क्षेिको लवकासको लालग कृलष प्रालवलधक पररचालन गरी खतेीर्ोग्र् जलमनको माटो परीक्षर्, पलहचान र 

उपर्िुताका आधारमा “एक वडा एक उत्पादन" कार्यक्रमको अवधारर्लाई क्रमसः लाग ूगद ैललगनेछ । साथै, आवश्र्कता 

अनसुार वडा कार्ायलर्मा एक कृलष प्रालवलधक राख्ने व्र्वस्था लमलाईनेछ । 

२५. “सामदुालर्क वनमा खतेी” को अवधारर्ा लवकास गरी सामदुालर्क वनहरु सँगको सहकार्यमा जलडबटुीजन्र् वनस्पती खतेीलाई 

प्रोत्साहन गन ेकार्यको थालनी गररन ेछ ।  साथै, डाले घाँस लगाई सामलुहक बाख्रापालनमा जोड लदई मासमुा आत्मलनभयर बनाउन 

र्वुाहरुलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

२६. रासार्लनक मल लवके्रता सहकारी संस्थाको लनर्लमत अनगुमन गद,ै नर्ाँ रासालर्लनक मल लवके्रता लनर्िु गदाय कृलष 

सहकारीहरुलाई माि लनर्िु गरी रासार्लनक मलको समलुचत लवतरर्को व्र्वस्था लमलाईनछे ।  साथै, तरकारी खेतीमा 

लबषादीको बढ्दो प्रर्ोग कम गनय लबषादीको प्रर्ोगबाट हुन ेनकारात्मक असर र लबषादीको सरुलक्षत प्रर्ोग बारे जनचेतनामलुक 

कार्यक्रम संचालन गनय IPM  कृषक पाठशाला संचालन गररन ेछ । 

२७. परुपखतेी, तरकारी, फलफूल र मगुदाल व्र्वसालर्क उत्पादन कार्यक्रम संचालन गररनेछ । आगामी २ वषयलभि धनगढीलाई 

फुलमा आत्मलनभयर बनाउन पहल गररनेछ । 

२८. व्र्ावसालर्क कृलष उपज उत्पादनको लालग आवश्र्क लसंचाइको व्र्वस्था गनय अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । साथै, ग्रालमर् 

बलस्तहरुमा लबद्धतु लाईन लवस्तार गरी कृलष पेशामा आवद्द कृषकहरुको लसचाई सलुवधाका लालग सहुललर्त दरको कृलष लमटर 

उपलब्ध गराउन सहजीकरर् गररनछे ।   

२९. आलु, प्र्ाज र लसनुमा उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुानको व्र्वस्था गररएको छ ।  साथै, आलु बीउ उत्पादन र 

भण्डारर्मा अनदुानको व्र्वस्था गररनछे ।   

३०. भलूमलहन तथा न्र्नू जग्गा जलमन भएका नगरबासीहरुलाई थोरै जलमनबाट पलन आर् आजयमा गनय सलकन ेमौरीपालन, च्र्ाउ खतेी 

जस्ता नगद ेव्र्वसार्मा प्रोत्सालहत गने कार्यक्रमलाई लनरन्तरता लदईनेछ ।  

३१. कृलष उत्पादन वलृद्धको लालग कृषकलाई उन्नत प्रलवलध सम्बन्धी तालीम प्रदान गन,े बेमौसमी तरकारी खेती कार्यक्रममा जोड 

लदन,े कृलष लबमा कार्यक्रमलाई प्रवद्धयन गन ेजस्ता  कृलष जनचेतनामलूक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्र्ाईनछे ।  

३२. मिुकमैर्ा, एकल मलहला तथा दललत, अल्पसंख्र्क लसमालन्तकृत लगार्तको जीवनस्तर सधुारका लालग मागका आधारमा 

आर्आजयनका कार्यक्रम छनौट गरी त्र्स्ता कार्यक्रम संचालन गनय अनदुान तथा समन्वर्को व्र्वस्था गररनेछ ।  

३३. रैथान ेलबउ र बाली संरक्षर्को लालग रैथाने जातको पलहचान गरी सलुचकृत गने कार्यलाई प्रोत्साहन गद ैललगनछे । 

३४. कृलष बजार संरचनाहरु लाई व्र्वलस्थत गद ैप्रभावाकारी रुपमा संचालनमा ल्र्ाईने व्र्वस्था लमलाईनेछ । साथै, नगरबासीलाई 

सवयसलुभ ढंगबाट तरकारी तथा फलफुलको आपलुतय गन ेव्र्वस्था लमलाउनका लालग उपर्िु स्थानहरुमा शीत भण्डारसलहतको 

आधलुनक तरकारी बजारको स्थापना गररनेछ । साथै, कृलष उपज केन्रहरुलाई व्र्लस्थत गरी संचालनमा ल्र्ाईने छ । 

पशपुकं्षी  लवकास कार्यनीलत: 

३५. सामदुालर्क पशहुरुको उपचार तथा भ्र्ालक्सनशेन गन ेकार्य लाई लनरन्तरता लदईन ेछ । सामदुालर्क कुकुरहरुको व्र्वस्थापनको 

लालग जन्म लनर्न्िर् तथा रेलवज रोगको प्रभाव न्र्लूनकरर् गन ेकार्य संचालन गररने छ । साथै, सामदुालर्क चौपार्ाहरुको 

व्र्वस्थापन साझदेार लनकार्हरुसँगको सहकार्यमा गररन ेछ । 
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३६. कृषकहरुलाई पशपुकं्षीको अप्रत्र्ालशत क्षलत न्र्नूीकरर् गनय “पशपुकं्षी लबमा कार्यक्रम” लाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररन े

छ । पश ुसेवा शाखाबाट संचालन हुने अनदुानका कार्यक्रमहरुमा अलनवार्य लबमाको नीलत ललइनछे । साथै, पशपुकं्षी पालन 

सम्बलन्ध चतेनामलूक कार्यक्रम संचालन गररन ेछ ।  

३७. पशपुन्छीजन्र् पदाथयको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वलृद्ध गनय पश ुनश्लसधुार कार्यक्रमलाई प्राथलमकता लदईने छ र सो का लालग 

कृलिम  गभायधान कार्यको लनरन्तरता, क्षेि लवस्तार, प्रालवलधक दक्षतामा वलृद्ध र आवश्र्क उपकरर् उपलव्ध गराईनछे ।  

३८. ग्रालमर् क्षिेमा लवपन्नताका आधारमा दललत, मलहला, जनजालत, एकल मलहला, अपाङ्गता भएका तथा लवपन्न वगयलाई 

आर्आजयनका लालग पश ुसेवामा आर्मलूक कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

३९. दधु, मास ुर अण्डामा आत्मलनभयर हुन पशपुछंी व्र्वसार्लाई प्रवद्धयन गन ेनीलतलाई लनरन्तरता लदईन ेछ । साथै, माछापालन 

क्षेिको लवस्तार तथा लवद्यमान तालतलैर्ाको बहुउपर्ोगी प्रर्ोग गरी नगरलाई माछामा आत्मलनभयर बनाउने नीलत ललगनछे । 

४०. पशपुकं्षी उपचारमा कृषकहरुको पहुचँ बढाउन आवश्र्कताका आधारमा पश ुसेवा प्रालवलधकको व्र्वस्था गरी पशपुकं्षी उपचार 

सेवालाई लवस्तार गद ैललगन ेछ ।  

पर्यटन लवकास कार्यनीलत : 

४१. धनगढी उप-महानगरलभि रहकेा मलन्दर, गमु्बा, दउेथान, घलुर्र्ाँ, लवहार आलद धालमयक तथा सांस्कृलतक स्थलहरुमा हुने दलैनक 

सांस्कृलतक तथा पर्यटलकर् गलतलवलधलाई स्थानीर् रोजगारीसँग आवद्ध गद ैललगनछे । 

४२. वडा नं. ३ को सामदुालर्क वन क्षिे दलेख लशवपरुीधाम, जखोर ताल हुदँ ैवेहडाबाबा सम्म लवलभन्न मठ मलन्दर जोड्द ैसांस्कृलतक 

तथा पर्यटलकर् साईकल िर्ाक लनमायर् गन ेकार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । साथै, बहेडाबाबा, लशवपरुी धान, बेलापरुी धान, 

जाखोर ताल, नेतुवा ताल, चौफेरी ताल लगार्तलाई पर्यटकीर् क्षिेको रुपमा लवकलशत गद ैललगनछे । 

४३. पर्यटन  प्रवद्धयनका लालग घर आवास (होमस्टे) नीलतलाई प्रोत्साहन गररने छ । भादा होमस्टेलाई थप प्रवद्धयन गरी आन्तररक तथा 

बाह्य पर्यटकहरुको आकषयक गन्तब्र्का रुपमा लवकास गररनेछ । जगुेडा गाउँलाई रानाथारु होसस्टेको रुपमा लवकलसत गद ै

ललगनेछ । साथै, होमस्टे संचालनका लालग स्थानीर् बालसन्दालाई परम्परागत खानलपन, रहनशलैी, संस्कृलत, पर्यटन सचूना र 

मौललकता प्रवद्धयन जस्ता पर्यटकीर् कार्यक्रमहरु बारे अलभमखुीकरर् ताललम संचालन गररनेछ । 

४४. नगरको सौन्दर्यता अलभबलृद्ध गनयका लालग मखु्र् मखु्र् चोकहरुमा सनु्दर सदुरूपलश्चममको पलहचान झलल्कन ेगरी वाल पेंलटंग को 

व्र्स्था गररनछे । साथै, पर्यटन प्रवधयनका लालग सडक महत्सोव संचालन गररनछे । 

४५. धनगढी लवमानस्थलको स्तरोन्नलतको लालग संघ तथा प्रदशे सरकार सँग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

४६. "हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृलत : संरक्षर् र प्रवद्धयन हाम्रो साझा लजम्मवेारी" नाराका साथ नगरलभिका सबै समदुार्को पलहचान 

संरक्षर् गने नीलत ललईनछे ।  साथै, रानाथारु संग्रहालर् लनमायर् कार्यलाई र्सै आलथयक वषय लभि सम्पन्न गररने छ भन ेवडा नं ७ 

मा रहकेो थारु संग्राहलर्लाई संचालनमा ल्र्ाईनेछ । 

४७. धनगढी उप-महानगरपाललकाको नेपाल भारत सीमा क्षिेमा रहकेो गौरीफन्टा नाकामा पर्यटन प्रवद्धयनका लालग स्थानीर् 

मौललकतामा आधाररत स्वागतद्वार लनमायर् गनय संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् तथा सहकार्य गररनेछ । 
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४८. स्थानीर् समदुार्, लनजी क्षेि, सरुक्षा लनकार्, र्ातार्ात व्र्वसार्ीसँग सहकार्य गरी आलथयक तथा पर्यटन क्षेिमा र्ोगदान लदन े

लनलश्चत क्षिेहरु रातको समर्मा सञ्चालन गनयका लालग आवश्र्क नीलतगत तथा पवूायधारको व्र्वस्था लमलाइनछे । 

उद्योग, वालर्ज्र् तथा रोजगार प्रबद्धयन कार्यनीलत: 

४९. उद्यमीहरुलाई स्थानीर्स्तरमै दताय गरी संचालन गनय उद्योग दताय तथा संचालन सम्बन्धी काननू लनमायर् गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाइनेछ ।  साथै, धनगढी उप महानगरपाललकालाई औद्योलगक नगरीको रुपमा लवकास गनय ठुला उद्योगहरुलाई नगरबाट 

उपलब्ध हुन ेसेवासलुवधा र राजश्वमा लवशेष सहुललर्त लदन ेव्र्वस्था लमलाईनेछ । 

५०. धनगढी लसटी हल, फूलबारी कोल्ड स्टोर, जडीबटुी प्रशोधन केन्र, कनरी पाकय , लचल्रेन पाकय  जस्ता रर्नीलतक संरचनाहरुलाई 

सावयजलनक लनजी साझेदारी अवधारर्ा अनसुार संचालनमा ल्र्ाइने छ  । 

५१. लवदशेमा लनर्ायत हुने उत्पालदत वस्तमुा स्थानीर् करमा छुट लदद ैलनर्ायतर्ोग्र् उत्पादनमा जोड लदइनेछ । साथै, स्थानीर् रोजगारी 

लसजयना र स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आधाररत उद्यम र उद्योगलाई प्रोत्साहन गररन ेछ । 

५२. बैदलेशक रोजगारी बाट लफताय आएका श्रलमकहरुको सीप पलहचान गरी स्वरोजगारमलूक कार्यमा संलग्न गराउन पहल गररनछे । 

साथै, श्रम सम्बन्धलाई प्राथलमकता लददँ ैसावयजलनक पवूायधार लनमायर्, कृलष, व्र्वसालर्क उद्योग, लवलत्तर् क्षिेबाट रोजगारी 

लसजयनामा जोड लदइनेछ । 

५३. नगरक्षेि लभि कालोबजारी, एकालधकार, कृलिम अभाव लसजयना गने व्र्वसार्ीलाई काननूी दार्रामा ल्र्ाउन बजार अनगुमनको 

कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

५४. घरेल ुतथा साना उद्योग र लघ ुउद्यम लवकास कार्यक्रमलाई प्रवद्धयन गद ैकाननू बमोलजम घरेल ुतथा साना उद्योगहरुको दताय एवम ्

नलवकरर् स्थानीर् तहवाटै गन ेव्र्वस्था लमलाईनछे । साथै, लघ ुउद्यम लवकास कार्यक्रमलाई सवै वडामा क्रलमक रुपमा लवस्तार 

गने र प्रत्रे्क वषय एक सर् जना नर्ाँ उद्यमी लसजयना गन ेनीलत ललईनेछ  । 

५५. लघ ु उद्यम कार्यक्रम अन्तगयत सीप हालसल गरी उद्यमी बनकेा व्र्िीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरर्मा सहर्ोग पगु्ने गरी 

लनजहरुको उत्पादन लवक्री गनय “एक लनःशलु्क लवक्री कक्ष” को व्र्वस्था गररने छ । 

५६. रोजगार सेवा केन्रमा सलूचकृत भएका १४७९ जना बरेोजगारहरु लाई प्राथलमकताको आधारमा कामका लालग पाररश्रलमकमा 

आधाररत आर्ोजनाहरुमा संलग्न गराई न्र्नूतम रोजगारीको प्रत्र्ाभतूी गराइनछे ।  

५७. गररब, लबपन्न तथा रोजगारी गमुेका व्र्लिहरु लाई सलूचकृत गरी लवशषे प्राथलमकतामा रालखनेछ ।  

५८. संघ तथा प्रदशेले ल्र्ाएको रोजगारमलूक कार्यक्रममा अपनत्व कार्म गद ैरोजगारीका क्षेि लवस्तार गररनछे । साथै,आन्तररक 

रोजगारी लसजयना गनय सरोकारवाला लनकार् र लनजी सहकारी तथा गरै सहकारी क्षिे सँग समन्वर् र सहकार्यमा जोड लदइनेछ ।   

५९. रोजगार सेवा केन्रलाई थप सदुृलढकरर् गरी श्रम सचूना बैंकको रुपमा स्थालपत गररनेछ । साथै, नगर स्तररर् लनर्लमत लवकास 

लनमायर्का र्ोजनाहरुमा आवश्र्क श्रलमकहरुको आपलूतयका लालग रोजगार सेवा केन्रमा सलूचकृत बेरोजगार व्र्लिहरुलाई 

प्राथलमकता लदइनछे ।  
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६०. रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृत बेरोजगारहरु मध्रे् २०० जनालाई कार्यस्थलमा आधाररत ५० लदनको लसपमलुक ताललम 

संचालन गररन ेछ । साथै, र्वूा रोजगारीका लालग रुपान्तरर् पहल आर्ोजना र  कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत 

सामदुालर्क आर्ोजनाहरु माफय त आगामी आ.व. मा थप ३०० जनालाई १०० लदनको रोजगारी प्रदान गररने छ । 

सहकारी लवकास तथा गररबी लनवारर् कार्यनीलत: 

६१. सहकारीहरुलाई उत्पादनशील बनाउद ैगररबी लनवारर् गन ेउद्दशे्र्ले सबै प्रकारका सहकारीहरुलाई उत्पादन तथा स्वरोजगारका 

कार्यक्रम संचालन गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।   

६२. अनौपचाररक क्षेिमा संलग्न मलहला, दलैनक ज्र्ालादारीमा कार्य गने मजदरूहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गराउन लवशेष 

कार्यक्रमको ब्र्बस्था गररनछे । तरकारी, फलफूल, घरेलु खाद्य उद्योग, सरसफाई, क्र्ाफे रेषु्टरेण्ट, मनोरञ्जन, प्रालवलधक, पेशागत 

लशल्पी, लनमायर्, स्वास््र् क्षेि समतेमा आधाररत उपभोिा, श्रलमक र उत्पादक सहकारी संस्था प्रवद्धयनमा जोड लदइनछे । 

६३. नर्ाँ गठन भएका र लनलरक्रर् सहकारीको संस्थागत क्षमता अलभवलृद्धका लालग सहकारी संस्थालाई आवश्र्क ताललम लदईनेछ 

। साथै, सहकारी संस्थाको कारोबारलाई लडलजटल (Digital) प्रलवलधमा रुपान्तरर् गनय लनःशलु्क ताललम उपलब्ध गराइने छ । 

६४. पुँजीको अभावमा लनलरक्रर् रहकेा सहकारी संस्थाहरुलाई भौगोललक कार्यक्षेि र प्रकृलतका आधारमा एलककरर् गरी सलक्रर् 

गराउन तफय  पहल गररनछे । साथै, सहकारी संस्थाको व्र्वसालर्क कारोबारलाई पारदशी बनाउन सहकारी अनगुमन कार्यमा 

लतब्रता लदइनछे । 

६५. नगरक्षेि  लभि रहकेा सब ैसहकारी संस्थाहरुको व्र्वसालर्क कारोबारलाई स्थानीर् तहमा दताय तथा नलवकरर् गने व्र्वस्था 

लमलाईन ेछ । साथै, कृलष, पश ुसेवा, मलहला लवकास र स्वास््र् शाखाबाट गठन भएका समहूहरुलाई लवलत्तर् साक्षरता तथा 

सहकारी सचतेना सम्बन्धी अलभमलुखकरर् गरी सहकारीमा आवद्ध गनय प्रोत्साहन गररनछे । 

६६. सहकारीका सदस्र्हरुलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता लवकासका लालग सहकारी संस्थाहरुसँग अन्तरलक्रर्ा तथा 

अवलोकन कार्यलाई प्रोत्साहन गनय लागत सहभागीतामा अवलोकन तथा अध्र्र्न भ्रमर्को व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

६७. नगरवासीहरुलाई सहज र सरलरुपमा आलथयक कारोबार संचालनको लालग बैक तथा लवलत्तर् संस्थाहरुसँग  सहकार्य गरी टोल, 

लछमेकमा न ैबैलकङ सेवा परु्ायउन बैक तथा लवलत्तर् संस्थाहरुसँग  समन्वर् र सहकार्य गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

ख) सामालजक लवकास तथा समाजकल्र्ार् नीलत 

सबै नगरबासीको आधारभतु स्वास््र् र लशक्षा मालथ सरल, सहज एवम ्गरु्स्तरीर् पहुचँ स्थालपत गनय सावयजलनक, नीलज, रालरिर् 

तथा अन्तरालरिर् जगतसँग समन्वर्, सहकार्य र साझेदारी गद ैधनगढीलाई “स्वस्थ नगर : लशलक्षत नगर” का रुपमा लवकलसत 

गने,  

लैङ्लगक लहसंामा परेका, अलत लवपन्न, असहार्, मलहला, गभयवती मलहला, सतु्केरी, एकल मलहला, बालबाललका, लकशोर 

लकशोरी, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा सामालजक रुपले वलञ्चलतकरर्, बलहस्करर्मा परेकाहरुलाई सहार्ता, 

संरक्षर्, उद्धार गरी मलुप्रवालहकरर् गन ेनीलत नगरको मखु्र् सामालजक लवकास नीलतको रुपमा रहनेछ ।  
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लशक्षा, र्वुा तथा खलेकुद लवकास कार्यनीलत: 

६८. लशक्षा, र्वुा तथा खलेकुद सम्बन्धी नगरस्तरीर् लवद्यमान ऐन, काननू समर्ानकुुल पररमाजयन गररनछे । साथै, सामदुालर्क 

लवद्यालर्को गरु्स्तरमा सधुार गरी लनजी शैलक्षक संस्थाहरुले लवद्याथीबाट उठाउँद ैआएको शलु्कमा बस्तुगत लनर्मन गरी 

मापदण्ड तोलकनेछ ।  

६९. लवद्यालर्स्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरुपता कार्म गनय “वालषयक शलैक्षक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलवलध” 

तर्ार गरी लाग ुगररनछे । 

७०. कुलत संस्कार बाट जोगाउन लवद्यालर्, स्वास््र् संस्था पररसर नलजक मादक पदाथय, चरुोट तथा सलूतयजन्र् पदाथयको लबलक्र 

लवतरर्मा रोक लगाउँद ैलवधालर् पोशाकमा रहकेा लवधाथीहरुलाई उि पदाथय लबलक्र लवतरर् रोक लगाईनेछ । 

७१. लवद्यालर्स्तरका समसामलर्क समस्र्ाहरुको समाधान तथा प्रधानाध्र्ापकहरुको नतेतृ्व लवकासका लालग मालसक 

प्रधानाध्र्ापक बैठक तथा शैलक्षक अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रमलाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

७२. आगामी वषयबाट रालरिर् स्तरको म्र्ाराथन प्रलतर्ोलगता संचालन गररनछे । 

७३. नगरस्तरीर् शलैक्षक त्र्ाङ्कलाई व्र्वलस्थत गनय लवद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक, लशक्षक, कमयचारी र नगरपाललकाका 

कमयचारीहरुको क्षमता लवकास गररनेछ । 

७४. लवद्यालर्स्तरको लेखा प्रर्ालीलाई चसु्त, दरुुस्त व्र्वलस्थत एवम ्पारदशी रुपमा सञ्चालन गनय म्र्ानरु्ल लेखा प्रर्ालीलाई 

प्रलतस्थापन गरेर क्रमसः प्रलवलध मैिी बनाउँद ैललगनेछ । 

७५. आधारभतू तह कक्षा १-८ सम्मको स्थानीर् पाठ्र्क्रम लनमायर् गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । फोहरमलैा व्र्वस्थापन, लवपद 

व्र्वस्थापन, स्थानीर् कला, संस्कृलत, भाषा जस्ता लवषर्लाई स्थानीर् भाषाको पाठ्र्क्रममा समावेश गनय जोड लदईने छ ।   

७६. रालरिर् आलवरकार केन्र तथा स्थानीर् स्तरमा रहकेा नवप्रवद्धयनशील संस्थाहरुको सहकार्यमा नगरक्षेि लभि रहकेा प्रलतभाहरुको 

खोज, पलहचान एवम ्लवकास गरी त्र्स्ता प्रलतभाहरुलाई प्रस्फुटन गन ेकार्यमा आवश्र्क सहकार्य गने नीलत ललईनछे । 

७७. र्वुा तथा खलेकुदलाई प्रवद्धयन गनय ‘एक वडा एक खलेमैदान’ लनमायर् गररनछे । साथै, नगरस्तरमा सञ्चालन हुने तथा र्स 

नगरको प्रलतलनलधत्व हुन ेगरी सहभालगता जनाईन ेसबै प्रकारका खलेकुद कार्यक्रमहरुलाई व्र्वलस्थत रुपमा सञ्चालन तथा 

व्र्वस्थापन गनय “नगर खलेकुद लवकास सलमलत” लाई थप व्र्वलस्थत गद ैलालगनछे । साथै, रालरिर्/ अन्तरायलरिर् रुपमा नगरको 

गौरव अलभवलृद्ध गन ेखलेाडीलाई नगरले उलचत सम्मान गन ेव्र्स्था गररनेछ ।  

७८. पाठ्र्क्रममा आधाररत लक्रर्ाकलाप तथा अलतररि लक्रर्ाकलापको माध्र्मबाट बालबाललकाको अन्तरलनलहत प्रलतभा 

प्ररफुटनको अवसर प्रदान गरी सवायङ्गीर् लवकासमा टेवा पु र्ाउन अलतररि शलैक्षक लक्रर्ाकलपाहरु सञ्चालन गन ेव्र्वस्था 

लमलाईनछे । 

७९. बाललवकास लशक्षक, लवद्यालर् कमयचारी, लवद्यालर् सहर्ोगी र सामदुालर्क लसकाइ केन्रका सहजकतायहरुलाई नेपाल सरकारले 

तोकेको न्र्नुतम ्मालसक पाररश्रलमकमा संघीर् सरकारबाट उपलब्ध गराईएको रकममा अपगु हुन ेरकम उप-महानगरपाललकाको 

आन्तररक स्रोतबाट र्स आलथयक बषयमा पलन उपलब्ध गराईनेछ । 



10 
 

८०. लवगत शैलक्षक वषयहरुमा लवद्यालर्ले लनर्िु गरेर लशक्षर् सहर्ोग अनदुान प्राप्त नगर लशक्षकलाई नगर लशक्षक व्र्वस्थापन 

कार्यलवलध, २०७८ बमोलजम सेवा सलुवधा पनुरावलोकन गररनछे । 

८१. नगरपाललकालभिका कलम्तमा तीनवटा लवद्यालर्लाई नगरपाललकास्तरबाट नमनुा लवद्यालर्का रुपमा लवकास गनय “नगर प्रमखु 

शलैक्षक गरु्स्तर सधुार कार्यक्रम” सञ्चालन गररनेछ ।  

८२. आमाको मार्ा छािाबासमा बसोबास गने छािाछािहरु, पशपुलत लशक्षा मलन्दर अध्र्र्नरत लवद्याथीहरु, सडक बालबाललकाको 

लशक्षामा काम गने संस्थाहरुलाई सहर्ोगका लालग अनदुान उपलब्ध गराईनछे । 

८३. लवद्यालर्ले सञ्चालन गरेको आवास वा लवद्यालर् बालहर डेरा गररबस्न ुपन ेअपाङ्गता भएका लवद्याथीहरुलाई आवालसर् 

छािवलृत, अन्र् अपाङ्गता भएका लवद्याथीहरु, आधारभतू तहका सबै छािा, आधारभतू तहका सबै दललत छाि, मिु कम्लहरी 

र लवपन्न ललक्षत समहूका लवद्याथीहरुलाई अध्र्र्नरत लवद्यालर्हरुबाटै गैरआवालसर् छािवलृत उपलब्ध गराउन े व्र्वस्था 

लमलाइनछे । 

८४. आधारभतू तहका सबै लवद्यालर्हरुलाई प्रलत लवद्यालर् एक प्रोजके्टर उपलब्ध गराई लवद्यालर्को लशक्षर् लसकाइलाई 

लडलजटाइज्ड गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईनछे । 

८५. लशक्षक, प्रधानाध्र्ापक, लवद्यालर् कमयचारी तथा लशक्षासम्बद्ध कमयचारी एवम ् पदालधकारीहरुको क्षमता लवकासका लालग 

प्रलवलधमा आधाररत ताललम, स्थलगत शैलक्षक भ्रमर्, कार्यशाला, अनभुव आदानप्रदान कार्यक्रम, रोष्टर समहू गठन तथा 

पररचालन लगार्तका लनर्लमत कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गररनेछ । 

८६. धनगढी पोललटेलक्नक इलन्ष्टच्र्टुको सञ्चालनका लालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । साथै, आगामी लदनमा त्र्स 

धनगढी पोललटेलक्नक इलन्ष्टच्र्टुलाई आत्मलनभयर बनाउद ैललगनछे  । 

८७. वस्तुलनष्ठ मलू्र्ाङ्कनका लवलधहरुको आधारमा लवद्यालर् तथा नगरस्तरीर् परीक्षाहरु व्र्वलस्थत गररनेछन ्। 

८८. “सामदुालर्क लसकाइ केन्र” माफय त साक्षर मलहला समहू गठनका माध्र्मबाट आर्आजयनका कार्यक्रम संचालन गरी लनरन्तर 

लशक्षा माफय त जीवनस्तर वलृद्ध गनय पहल गररनेछ । 

८९. सामदुालर्क लवद्यालर्का कक्षा एक दलेख बाह्रमा अध्र्र्नरत लवद्याथीहरुलाई लन:शलु्क पाठ्र्पसु्तकको व्र्वस्था गररनेछ । 

साथै, सामदुालर्क लवद्यालर्का छािाहरुलाई लन:शलु्क सेलनटरी प्र्ाड उपलब्ध गराईनेछ । 

९०. शैलक्षक गरु्स्तर सधुारका लालग नगर लशक्षा सलमलतको लनर्यर् अनसुार समसामलर्क शैलक्षक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गन े

व्र्वस्था लमलाईनेछ । 

जनस्वास््र् लवकास कार्यनीलत: 

९१. “स्वस्थ उपमहानगर, सम्वदृ्ध जनता : गरु्स्तरीर् जनस्वास््र् सेवा हाम्रो प्रलतवद्धता” नारालाई आत्मसाथ गद ैआधारभतू स्वास््र् 

सेवालाई थप प्रभावकारी तथा गरु्स्तरीर् बनाउन स्वास््र् संस्थाहरुलाई आवश्र्क पन ेभौलतक पवूायधार, औषधी, उपकरर् 

लगार्तका अन्र् स्रोतसाधनमा अलभवलृद्ध गद ैललगनेछ । 

९२. सम्परू्य वडामा मालसक रुपमा ‘लबशषेज्ञ वडा स्वास््र् लक्ललनक’ संचालन गरर  ‘Doctors to Home’ कार्यक्रम माफय त लबशेषज्ञ 

सेवालाई नागररकको घरदलैोसम्म परु्ायईनछे ।  
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९३. लवद्यालर्स्तरमा अध्र्नरत बालबाललकाहरुको ‘Psychosomatic Screening’ गन ेकार्यक्रमहरु संचालनमा ल्र्ाईनेछ । 

९४. वडास्तरमा लनमायर् भएका स्वास्थ केन्रलाई भगूोल, जनसंख्र्ा र अवलस्थलतका आधारमा कल्स्टर अनसुार वगीकरर् गरी 

सलुवधा सम्पन्न स्वास््र् केन्रका रुपमा लवकलशत गररनछे । 

९५. ‘No More Home Deliveries’ कार्यक्रम माफय त नगरक्षिेलाई शत प्रलतशत संस्थागत सतु्केरी भएको सलुनलश्चतता गररनछे । 

साथै, ANC र PNC जाँच कार्यक्रमलाई बढावा लदनकुा साथै बलथयङ सेन्टर लवस्तार, स्वास््र्कमीको दक्षता/ क्षमता 

अलभवलृद्धका कार्यक्रम संचालन गद ैललगनछे । 

९६. शारीररक, मानलसक  र संवेगात्मक स्वास््र् प्रबद्धयन लालग प्रत्रे्क वडाका सावयजलनक स्थलहरुमा ‘नगर र्ोग-ध्र्ान कार्यक्रम’ 

संचालन गररनछे । 

९७. धनगढी उप-महानगरपाललका अन्तगयत मलहला स्वास््र् स्वरं्सेलवकाले गरेको कार्यको कदर गद ै हाल पाइरहकेो सेवा 

सलुवधालाई समर्ानकुुल पनुरावलोकन गरी सेवालाई थप प्रोत्सालहत गद ैललगनछे ।  

९८. धनगढी उप-महानगरपाललका क्षेि लभि संचालन भैरहकेो कोलभड स्वाब संकलन केन्रलाई “Health Hub” को रुपमा लवकास 

गरी लन:शलु्क रुपमा क्षर्रोगका लालग खकार पररक्षर्, औलो परीक्षर्, सगुर जाँच, मगृौला बचाऔ ंअन्तगयत लपसाबमा प्रोलटन 

जाँच, रिजाँच, लसकल सेल पररक्षर् जस्ता सेवालाई लवस्तार गद ैललगनेछ ।  साथै, बलेी स्वास््र् केन्रमा रहकेो अलक्सजन 

प्लान्टलाई संचालनमा ल्र्ाईनेछ । 

९९. अलटयजम रोग लागेका बालबाललकाहरुको लालग कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

१००. उपमहानगरपाललकालाई परू्यखोप लदगोपना तथा सलुनलश्चतता कार्म गररनछे, र्सका साथै लनर्लमत खोप कार्यक्रम माफय त 

कोलभड खोपलाई लनरन्तर संचालन गररनेछ ।  

१०१. उपमहानगरपाललका लभि संचालनमा रहकेा लनजी स्वास््र् संस्था, औषधी पसल लगार्तका स्वास््र् संस्थाहरुलाई पाललकामा 

दताय एवम ्नवीकरर् गने प्रलकर्ालाई अलनवार्य गररनेछ । साथै, उप-महानगरपाललकाले संचालन गने लवशेषज्ञ वडा स्वास््र् 

लक्ललनकमा लनजी संस्थाले लन:शलु्क सेवा उपलब्ध गराए बाफत दताय/नवीकरर्मा लाग्न ेशलु्कमा सहुललर्त लदईनेछ । 

१०२. ‘उत्कृष्ट स्वास््र्कमी, सम्मालनत संस्था’ कार्यक्रम माफय त उप-महानगरपाललका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाहरुको कार्यप्रगलत, 

नलवनतम पद्दलत लगार्तका सचुकहरुलाई मापदण्ड बनाई बालषयक रुपमा स्वास््र्कमीहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१०३. उपमहानगरपाललकाका लभि संचालन भइरहकेो सफल कार्यक्रम ‘ग्रालमर् अल्िासाउण्ड कार्यक्रम’ लाई लनरन्तरता लदइनछे । 

१०४. ‘तपाइको स्वास््र् हाम्रो सरोकार’ अन्तगयत उप-महानगरबासीको स्वास््र्सँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने दलैनक उपभोग्र् बस्तुहरुको 

आपलूतय लबलक्र लवतरर् तथा गरु्स्तरको उलचत प्रत्र्ाभलूत लदने नीलत ल्र्ाइनेछ । 

१०५. HIV/AIDS, Hepatitis जस्ता सरुवा रोगहरुलाई लनर्न्िर्का लागी लाग ुपदाथय दवु्र्यसनी, जंकफुड जस्तै चाउचाउ, लवस्कुट 

आलदको सेवनबाट स्वास््र्मा पने नकारात्मक असर र र्सले उत्पन्न गने फोहोरमैला प्रदषूर् बारे जनचतेना अलभवलृद्ध गनयका 

लालग सम्परू्य लवद्यालर्हरुमा प्रत्रे्क मलहना स्वास््र्कमीले स्वास््र् लशक्षा कक्षा संचालन गन ेनीलत ल्र्ाइनेछ । 

१०६. ‘एक वडा एक एम्बलेुन्स’ कार्यक्रम अन्तगयत एम्बलेुन्स सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाउनकुा साथै गभयवती, सतु्केरी, जेष्ठ 

नागररकहरुका लालग पाललका लभि लन:शलु्क एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गररनेछ । 
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१०७. स्वास््र् लबमालाइ थप प्रभाबकारी बनाउनका लालग गरीब, असहार्, लबपन्न पररवार, लनर्लमत र समर्म ै राजश्व बझुाउन े

व्र्लिहरुको लप्रलमर्ममा सहुललर्त गने कार्यक्रम संचालन गररनछे । 

१०८. लबपन्न नागररक औसलध उपचार कोषका लालग बजेट व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१०९. लाग ु पदाथय दवु्र्यसन न्र्नूीकरर्का लालग समदुार्स्तरमा जनचतेनामलुक कार्यक्रम संचालन गनय नाकोन नपेाल  लगार्त 

दवु्र्यसनको क्षिेमा कार्य गने सरकारी तथा गरैसरकारी संघ सस्थाहरुसँग सहकार्य गररनछे । 

११०. हरेक मलहना प्रत्रे्क वडामा लन:शलु्क दन्त स्वास््र् पररक्षर् लशलवर संचालन गररनछे । 

१११. बहृत पोषर् प्र्ाकेज कार्यक्रम माफय त धनगढी उपमहानगरपाललका लाई सपुोलषत पाललका बनाईनछे । 

११२. आर्बेुद तथा बैकलल्पक लचलकत्सालाई लबस्तार गद ैललगनछे साथै स्थालनर् स्तरमा उपलब्ध हुने औषधोपर्ोगी जलडबटुीको 

पलहचान र प्रर्ोगबारे  कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

ज्र्षे्ठ नागररक, मलहला, बालबाललका, लकशोर लकशोरी, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा लोककल्र्ार् कार्यनीलत: 

११३. ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको सलक्रर् र सम्मानपवूयक जीवनर्ापनका लालग लदवा सेवा केन्र संचालन गने र उनीहरुमा रहकेो ज्ञान,अनभुव 

र्वुा पसु्तामा हस्तान्तरर् हुने लक्रर्ाकलाप संचालन गद ैर्सै आ.व. मा सर्जना ज्रे्ष्ठ नागररकलाई मलुिनाथ दशयन अवलोकन 

भ्रमर्मा ललगनेछ ।  

११४. सामालजक सरूक्षा भत्ता लवतरर् प्रर्ालीलाई घरदलैो सम्म ैपरु्ायउने व्र्वस्था गररनेछ । 

११५. प्रत्रे्क टोलमा लनगरानी समहू सलहतका मलहला लवकास सलमलतहरु  गठन एवम ्लवस्तार गने कार्यलाई लनरन्तरता लददं ैत्र्स्ता 

सलमलत र संस्थाहरुको सामालजक सशलिकरर् र व्र्ावसालर्क क्षमता लवकासमा जोड लदईनछे । 

११६. लैंलगक लहसंामा परेकाहरुलाई पनुस्थायपना केन्रमा अस्थार्ी रुपमा आश्रर् लदई उनीहरुको क्षमता लवकास गरी स्वरोजगारमलूक 

कार्यमा सहभागी गराउन ेएवम ्पररवारसँग पनुलमयलन गराउनका लालग सरकारी तथा गरै-सरकारी संघसस्थाहरुसँग समन्वर् र 

सहकार्य गररनेछ । 

११७. लैंलगक संवेदनशीलता लवकासका लालग मानवीर् मलू्र् प्रवद्धयन कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे । साथै, लैंलगक समानता र 

सामालजक समावेशीकरर् नीलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा जोड लदईनेछ ।  

११८. ‘उप-प्रमखु मलहला उद्यमी सम्मान’ कार्यक्रमको सरुुवात गररनछे ।  

११९. सामालजक लबकृलतहरु, कुप्रथाहरू न्र्नूीकरर्का लालग सचतेीकरर् कार्यक्रमहरुलाई लनरन्तरता लदद ैसकारात्मक सामालजक 

अगवुा लनमायर् कार्यक्रम संचालन गररनेछ । साथै, घरेल ु लहसंा न्र्नुीकरर् गनय लनगरानी समहू, आमा समहू, टोल लवकास 

सलमलतहरु पररचालन गने नीलत ललईनेछ ।  

१२०. लहसंामा परेका मलहलाहरुको अल्पकालीन आश्रर्स्थलका रुपमा संचाललत सेफ हाउसको सेवा प्रबद्धयन गनय सरकारी र गरै 

सरकारी सस्थाहरुसँग लनरन्तर समन्वर् गररनेछ र र्सका लालग बजेटको सलुनलश्चतता गरी लैंलगक लहसँा लनवारर् कोष 

पररचालनमा जोड लदईनछे । 
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१२१. अपांगता भएका व्र्लि र जेष्ठ नागररकहरुको प्रत्रे्क वडामा संजाल लनमायर् गरी लनर्लमत शसलिकरर्, सहजीकरर् र 

पररचालनमा जोड लदईनछे  । 

१२२. ललक्षत वगयका मलहलाहरुको सशलिकरर् एवम ्मलुप्रवाहीकरर्का लालग मलहला लवकास कार्यक्रम माफय त लैंलगक समानता, 

नेततृ्व लवकास, सामालजक न्र्ार्, प्रजनन स्वास््र्, जीवन उपर्ोगी लशक्षाजस्ता सक्षमता अलभवलृद्धका कार्यक्रमलाई लनरन्तरता 

लदईनेछ ।  

१२३. बालमैिी, अपांगता मैिी, ज्रे्ष्ठनागररकमिैी पवूायधार लनमायर्मा जोड लदईनेछ । साथै, परू्य असि असहार् व्र्लिको लालग घरमै 

गएर अपांगता पररचर् पि लवतरर् कार्यलाई लनरन्तरता लदईनछे । 

१२४. लवपदमा परेका बालबाललकाको संरक्षर् र लशक्षाको व्र्वस्था गन े र आलथयक अवस्था कमजोर भएका बालबाललकाका 

अलभभावकको ब्र्बसालर्क क्षमता लवकास गरी आलथयक मलूप्रवालहकरर् गररनछे । 

१२५. कुष्ठरोगी, HIV एड्सबाट संक्रलमत भएका ब्र्लिहरुलाई सीपमलुक तालीम माफय त क्षमता अलभवलृद्ध गद ै सामालजक 

दृलष्टकोर्मा सकारात्मक पररवतयन ल्र्ाउन लवलभन्न सचतेनाका कार्यक्रमलाई लनरन्तरता लदईनेछ ।   

१२६. पाररवाररक संरक्षर्बाट वलञ्चत बालबाललकाहरुको संरक्षर् गने क्षेिमा कार्यरत संघ-संस्थालाई प्रोत्साहन गररनछे । साथै, 

बालश्रम मिु नगर लनमायर् कार्यलाई प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

कला, भाषा, सालहत्र्, संस्कृलत प्रवद्धयन कार्यनीलत 

१२७. नगर क्षिे लभिका ऐलतहालसक, धालमयक तथा परुातालत्वक महत्वका क्षिेहरुको खोज, अन्वेषर्, संरक्षर् तथा लवकासमा जोड 

लदने नीलतलाई लनरन्तरता लदईनेछ । साथै, नगरको इलतहास, कला, सालहत्र्, भाषा, संस्कृलत, मौललक परम्परा जस्ता क्षिेमा खोज 

तथा अन्वेषर् गन ेकार्यमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्ायउन ेसंघसंस्था, संचारकमी, प्रबदु्ध वगयलाई नगरपाललकाले उलचत सम्मान गन े

नीलत अबलम्बन गनेछ ।  

१२८. नगरको लवकास एवम ्गौरव अलभवलृद्धको लालग र्ोगदान परु्ायउने गने व्र्लि/संघसंस्थाहरुलाई नगर स्थापनाको लदन हरेक बषयको 

असोज एक गते धनगढी रत्नले लवभलूषत गररनछे । 

१२९. बहुल संस्कृलत एवम ्सम्पदाहरुको संरक्षर्, मौललक संस्कृलतको जगेनाय, सांस्कृलतक पर्यटन प्रवद्धयन र सबै समदुार्को धालमयक, 

भालषक संचार एवम ्सांस्कृलतक मलू्र् मान्र्ताको अलभबलृद्ध गद ैललगने छ । थारु तथा रानाथारुमा प्रचलनमा रहकेा गरुुवा, 

भलमन्सा, बडघर प्रथा, भईुर्ा, दउेथान लगार्त संस्कृलतको उलचत संरक्षर् एवम ्प्रवद्धयन गररनेछ  । 

१३०. आ.व. २०७५/०७६ दलेख शरुु भएको लकशोर बम लवकास पिकाररता परुस्कारलाई लनरन्तरता लदईनछे । नपेाल पिकार महासंध 

सलहत संचारकमीको क्षमता अलभवलृद्धमा जोड लदईनछे । 

सामदुालर्क लवकास, खानपेानी तथा सरसफाई कार्यनीलत: 

१३१. नगरपाललका क्षेिमा सामालजक लवकासका कार्यक्रम संचालन गने रालरिर् तथा अन्तरालरिर् गहै्र सरकारी संस्थाहरुलाई अलनवार्य 

रुपमा सलूचकृत गरी एलककृत प्रर्ालीद्धारा कार्यक्रम संचालन गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईनछे । त्र्स्ता संस्थाका कार्यक्रम तथा 

बजेटलाई नगरपाललकाको वालषयक कार्यक्रम लभि समेलटने व्र्वस्था लमलाइन ेछ । साथै, त्र्स्ता संस्थाहरुका कार्यको लनर्लमत 

अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन गरी कार्यक्रम प्रभावकाररताको सलुनलश्चतता गररनछे ।  
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१३२. मानवता, सामालजक न्र्ार्, शालन्त तथा सद्भावको शहर लनमायर् गनय मानव लवकासमा लक्रर्ालशल संघसंस्थाहरुलाई सहकार्य 

गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

१३३. नगरको सरसफाई तथा सौन्दर्यता अलभवलृद्धको लालग उद्योग वार्ीज्र् संघ, होटेल व्र्वसार्ी, लवलभन्न बस्तगुत व्र्वसार्ी 

संघसँगको  सहकार्यमा ‘एक पसल एक डस्टलवन’ राख्ने व्र्वस्थालाई अलनवार्य गररनेछ । 

१३४. उपमहानगरलभि खानेपानी लवतरर् प्रर्ालीलाई सदुृढ गरी नगरबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराईनछे । 

१३५. फोहरलाई स्रोतमै वगीकरर् गरी संकलन र अलन्तम व्र्वस्थापन गररनछे । जलैवक फोहरबाट घरमै कम्पोस्ट मल बनाउन प्रेररत 

गद ैप्लालस्टकजन्र् पदाथयको प्रर्ोगलाई लनरुत्साहीत गररनेछ । साथै, नगर लभिको फोहर प्रशोधन केन्रका लालग क्षेिीर् शहरी 

लवकास आर्ोजनाको सहर्ोगमा उि प्रशोधन केन्रको लनमायर् कार्यलाई अगाडी बढाईन ेछ ।  

१३६. फोहोरमैला व्र्वस्थापनको क्षेिमा उल्लेख्र् काम गने व्र्लि/संघ संस्थालाई नगरले उलचत सम्मान गनछे  । 

१३७. सावयजलनक लनलज साझेदारीको माध्र्मबाट मखु्र् शहरी क्षेिलभिका खाली जग्गाहरु ललजमा ललई त्र्स्ता ठाउँमा हररर्ाली 

पालकय ङ, क्र्ाफे सलहतको सावयजलनक शौचालर् लनमायर् कार्यलाई जोड लदईनछे । साथै, सरसफाई सबलन्ध जनचतेनामलूक 

कार्यक्रमहरुलाई लनरन्तरता लदईनछे ।  

ग) शहरी लवकास, भउूपर्ोग तथा पवूायधार लवकास   

‘हाम्रो धनगढी हालम बनाउछौं’ भन्ने महाअलभर्ानका साथ सम्परू्य धनगढीबासीलाई समेट्द ैधनगढीलाई भौलतक पवूायधारको 

लहसाबले लदगो, सरुलक्षत, सलहरर्,ु व्र्वलस्थत र समनु्नत नगरीका रुपमा लवकास गने नीलत ललइनछे । 

शहरी पवूायधार लवकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्थापन कार्यनीलत: 

१३८. क्रमागत र्ोजनालाई प्रथम प्राथलमकता राखी कार्ायन्वर्नमा ललगनेछ । 

१३९. नगर क्षेि लभिका सडक लगार्तका पवूायधारहरुको लनर्लमत रुपमा ममयत-सम्भार तथा स्तरोन्नलतका लालग ममयत सम्भार इकाईको 

गठन गरर पवूायधार एम्बलेुन्स संचालन गररनछे ।  

१४०. धनगढी उपमहानगरपाललकाको दलक्षर् गेट सँगैको भवन भत्काई नगर लवकास कोषको ऋर् सहर्ोगमा सलुवधा सम्पन्न 

बहुउद्दशे्र्ीर् कम्पेक्स लनमायर् गररनछे । ‘आपतकालीन सेवा संचालन केन्र’ व्र्वस्थानको वडा न.ं १ मा नगर लवकासले उपलब्ध 

गराएको जग्गामा आवश्र्क पवूायधार लनमायर् गररनछे । 

१४१. शहरी सडक लनमायर् गदाय पलक्क नाली लनमायर्लाई प्रथम प्राथलमकतामा राखी फुटपाथ सलहतको शहरी सडक लनमायर् गन े

कार्यलाई लनरन्तरता लदईनछे ।  

१४२. नगर र्ातार्ात गरुुर्ोजना (Municipal Transport Master Plan-MTMP) बमोलजम प्राथलमकरर् गररएका सडकहरुको 

लवस्तार एवम ्स्तरोन्नलत गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । साथै, रर्नीलतक सडकहरुलाई 'Traffic Load' अनसुार Design 

गरी सम्भाव्र्ता हरेी Cycle Track/Green Belt सलहतको सडक लनमायर् गररनछे । 

१४३. ग्रालमर् क्षेिको लवकासलाई उत्पादनमलूक र स्थानीर् अथयतन्िसँग जोड्न सावयजलनक लनजी साझदेारीका आधारमा पवूायधार 

लवकास आर्ोजनाहरु सञ्चालन गने नीलत ललईनेछ ।  
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१४४. उप-महानगरपाललका क्षिेलभिका प्रमखु चोकहरुमा आधलुनक लसग्नलाईज्ड प्रर्ालीमा आधाररत िालफक लाईटहरु जडान गरी 

िालफक व्र्वस्थापनलाई थप सहज र व्र्वलस्थत बनाईनछे ।  

१४५. कालोपिे सडक लनमायर् कार्यलाई उपभोिा सलमलतबाट कार्ायन्वर्न गनय नपाउन ेव्र्स्था गररनछे । साथै, मेलसनरी ठूला औजार 

प्रर्ोग नहुने र लाभालन्वत समहूको रोजगारी अलभवलृद्ध हुन े लवकास लनमायर्का आर्ोजनाहरु माि उपभोिा सलमलतबाट 

कार्ायन्वर्न गररनेछ । र्सरी उपभोिा सलमलतबाट संचालन गररएका र्ोजनाहरुमा जनसहभालगताको अनपुात ग्राभेल/माटो 

लफललंग जस्ता कार्यमा कलम्तमा ७०:३० रहने , तटबन्धन, ब्लकमा ८०:२० र लसंचाई बोररंग, नल्का गाड्ने, इट्टा वा ढुगंाबाट 

भवन/पखायल लनमायर्मा जनसहभालगताको लागत साझेदारीको अनपुात न्र्नूतम ९०:१० रहने गरी र्ोजना लनमायर् गने कार्यलाई 

लनरन्तरता लदईनछे । साथै, कार्यक्रममा नपरेका र्ोजनाहरुको लालग लागत साझदेारी कोषको व्र्वस्था गरी उपभोिाको माग 

बमोलजम ६०:४० नगद लागत सहभालगताको आधारमा पवूायधार तफय का र्ोजना कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था लमलाईनछे ।  

१४६. शहरी र्ातार्ात ब्र्वस्थापन, हररर्ाली प्रबद्धयन तथा खोलानाला लगार्तका नदी लकनारहरुमा तटबन्ध र सडक लनमायर् 

(कोररडर लवकास) कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

१४७. उप-महानगरपाललकाको धनगढी-फुलबारी सलहत अन्र् क्षिेमा नगर बस सेवा संचालन गनयका लालग लनजी क्षेिसँग सहकार्य 

गरी लवधतुीर् बस सेवा संचालनका लालग सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गररन ेछ ।  

१४८. अपांगमैिी, बालमैिी भवन लनमायर् र Child Care Center बनाउन आवश्र्क पहल गररनकुा साथै लशश ु स्तनपान कक्ष 

सलहतको भवन लनमायर् गन ेनीलतलाई लनरन्तरता लदईनछे । 

१४९. १० लाख सम्मका वडास्तरीर् र्ोजनाहरुको सम्झौता, कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा मलु्र्ांकन र भिुानीका लालग लसफाररस गने 

व्र्वस्था वडा कार्ायलर्बाटै लमलाईनेछ । 

१५०. भौलतक पवूायधार अपगु भएका लवद्यालर्हरुमा लवद्यालर् भवन, शौचालर्, खेलकुद मैदान लगार्त  पवूायधार लनमायर् कार्यलाई 

लनरन्तरता लदईनेछ । 

१५१. रारिपलत शैलक्षक सधुार कार्यक्रम अन्तगयत अधरुा रहकेा लवद्यालर्हरुको भवन लनमायर् कार्य सम्पन्न गनय आवश्र्क थप रकम 

व्र्वस्था गरी भवन लनमायर् कार्य सम्पन्न गररनछे । 

१५२. धनगढी ९ लस्थत सवदाहस्थल क्षिेलाई श्रद्धान्जली पाकय  (स्मलृत वन) को रुपमा लवकास गररनेछ । साथै, शवदाहस्थलको 

संरक्षर्को लालग सवदाहस्थल व्र्वस्थापन सलमलत गठन गरी संचालनमा ल्र्ाईनेछ । 

१५३. LN चोकको Traffic Volume लाई व्र्वस्थापन गनय Main Road बाट लिनगर स्कुल र लक्ष्मी नारार्र् मलन्दर बीच िर्ाक 

खोलल पलक्क सडक लनमायर् गररनछे ।  

१५४. उपमहानगरपाललका क्षिेलभि सञ्चालनमा रहकेा अटोररक्साहरुलाई व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

१५५. नगरको स्वच्छता र उपमहानगरवासीको जनस्वास््र्लाई ध्र्ानमा राखी लबद्यतुीर् सवारी साधनको प्रर्ोगलाई प्रोत्सालहत 

गररनेछ ।  

१५६. नगर गौरवको आर्ोजनाका रुपमा रहकेो फाप्ला लक्रकेट स्टेलडर्म लनमायर् गनय आवश्र्क सहर्ोग तथा नेपाल सरकार र प्रदशे 

सरकारसँग समन्वर् गररनछे । धनगढीलाई लक्रकेटको शहरका रुपमा लवकास गररनछे । 
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१५७. धनगढी उप-महानगरपाललकामा लनमायर् हुने र्ोजनाहरुको गरु्स्तर चेकजाँच गनयका लालग “Engineering Lab” लाई 

व्र्वलस्थत गरी कामको गरु्स्तर कार्म गररनेछ ।  

१५८. रालिकालीन शहरी सौन्दर्य अलभवलृद्ध गनय नगरलभिका मखु्र् मखु्र् सडकहरुमा आधलुनक सडकबलत्त जडान गनय नपेाल लबद्धतु 

प्रालधकरर्सँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

बस्ती लवकास, भ-ूउपर्ोग तथा भवन मापदण्ड कार्यनीलत: 

१५९. र्ोजनाबद्ध बस्ती लवकास कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । साथै, लवद्यतु, ग्राबेल, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवा 

पगुेको बलस्तहरुलाई प्राथलमकता लदई थप लवकास लनमायर्का कार्यहरु संचालन गररनेछ  । 

१६०. घर/भवनको नक्सा  पास गदाय साइट प्लानमा उल्लेख भएको सडक अलधकार क्षिे (Right of Way) अनसुार बाउन्री वाल 

सलहतको नक्सा तथा ठुला व्र्वसालर्क भवनहरुमा अन्डरग्राउण्ड पालकंग सलहतको नक्सा पास गने व्र्वस्थालाई अलनवार्य 

गररनेछ । 

१६१. लवद्यतुीर् नक्सा पास प्रलक्रर्ा (Electronic Building Permit System) लाई पररमाजयन गरी नक्सा पास गने कार्लाई 

लनरन्तरता लदईनेछ । साथै, नक्शा पास गदाय नपेाल सरकारद्वारा जारी गररएको भवन लनमायर् संलहता-२०७७ (Revised Building 

Code -2077) कार्ायन्वर्न गररनछे । कलम्तमा २ वटा बोट रोपेपछी माि दोस्रो चरर्को अनमुलत उपलब्ध गरईनेछ । 

१६२. भलुमलहन दललत, सकुुम्वासी र अब्र्बलस्थत बसोवासको लगत संकलन भएका जग्गाको नाप नक्सा तथा प्रमार्ीकरर् गराई 

जग्गा धनी प्रमार् पजुाय लदन ेकार्यलाई लनरन्तरता लदईनछे ।  

१६३. एलककृत भ-ूउपर्ोग नीलत तर्ार गरी प्रत्रे्क वडामा “भ-ूसेवा केन्र स्थापना” गन ेकार्यको थालनी गररने छ ।  

१६४. जग्गा लवकास कार्यक्रम (Land Pooling System) संचालनका लालग क्षिेीर् शहरी लवकास आर्ोजना (RUDP) 

कार्यक्रमसँग समन्वर् गरी कार्ायन्वर्न गन ेकार्यलाई प्राथलमकता लदईनछे ।  

१६५. धनगढी उप-महानगरपाललकामा भवन/घर नक्शा पास गनय आउन ेघरधनीहरुका लालग MRT अन्तगयतका भवन/घर को नमनुा 

नक्शा (Drawing) तर्ार गरर 3D सलहतको नक्शा सवयशलुभ रुपमा उपलब्ध गराउन ेकार्यको सरुुवात गररनछे ।    

१६६. प्रत्रे्क वडा को  “Local Area Plan” तर्ार गरी वडागत गरुुर्ोजना तर्ार गद ैललगनछे । 

१६७. भलूमको संरक्षर् र संवद्धयनका लालग भलूम खण्डीकरर्मा रोक लगाउँद ैकृलषर्ोग्र् जलमनको संरक्षर् गररन ेछ । 

१६८. भकूम्प प्रलतरोधात्मक भवन लनमायर् सम्बलन्ध घरधनीहरुका लालग अलभमखुीकरर्, डकमी ताललम, लवकास लनमायर् कार्यसँग 

आबद्ध  संघ-संस्थाहरुसँग अन्तरलक्रर्ा लगार्त पनुतायजकी कार्यक्रम संचालन गन ेकार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । साथै, भिुानी 

प्रलकर्ा तथा र्ोजनाको गरु्स्तर अलभबलृद्ध गनय उपभोिा सलमलतका पदालधकारीलाई अलभमखुीकरर् ताललमलाई लनरन्तरता 

लदईनेछ । 
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सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास कार्यनीलत: 

१६९. सचूना सञ्चार र प्रलवलधमा सबै नगरवासीहरुको पहुचँ अलभवलृद्ध गद ै  “Network Connectivity”  लाई थप व्र्वलस्थत 

गररने छ । नगरपाललका अन्तगयतका संस्थागत लनर्यर् र कागजातहरु व्र्वलस्थत गनयका लालग Electronic Document 

Management System प्रर्ाली लवकासका लालग पहल गररनछे । 

१७०. सरुक्षा लनकार्सँगको समन्वर्  र सहकार्यमा नगरका मखु्र् क्षिेहरुमा CCTV जडान गररनछे । साथै, धनगढी उप-

महानगरपाललका क्षेिलभि रहकेा सम्परू्य स्वास््र् संस्था, रेडक्रस, ब्लड बैंक, लवद्यालर् जस्ता सावयजलनक संस्थानहरुको  Geo-

Tagging गरी App माफय त जानकारी ललन सलकने व्र्वस्था गररनेछ । 

१७१. कर तथा राजस्व संकलन प्रलक्रर्ालाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल लक्लर्ाररंग हाउसको ConnectIPS , लवलभन्न बैंक तथा 

लवत्तीर् संस्थाहरु र मोबाइल वालेट सेवा प्रदार्कहरुसँग समन्वर् गरी QR Code द्वारा भिुानी हुन ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

१७२. धनगढी उप-महानगरपाललका क्षेि लभि E-Library स्थापना गररन े छ । साथै, सावयजलनक लनजी साझेदारी (PPP) को 

अवधारर्ा बमोलजम अध्र्र्न, अनसुन्धान र परामशय केन्र (Incubation Center) स्थापना गनय पहल गररनेछ । 

१७३. धनगढी उपमहानगरपाललकाको सम्परू्य वडाहरुमा अवलस्थत सरकारी लवद्यालर्, पर्यटलकर् तथा धालमयक  स्थलहरुको  श्रोत 

नक्साङ्कन GIS Mapping कार्यलाई अद्यावलधक गने व्र्वस्था लमलाईन ेछ  । 

१७४.  कार्ायलर्का सबै सचूना, त्र्ांक र प्रगलत व्र्वस्थापन गनय ‘Integrated Information and Statistics Management 

System’ को सरुुवात गररनछे । साथै, हाल संचालनमा रहकेो पवूायधार व्र्वस्थापन प्रर्ाली Infrastructure Management 

System-IMS लाई Integrated Municipal Management System - IMMS को रुपमा लवकास गररनेछ छ ।  

१७५. धनगढी उप-महानगरपाललकाको बस्तुलस्थलत झलल्कने गरर नगर पाश्र्वलचि (Municipal Digital Profile) लाई  जीवन्त 

बनाउन वडास्तरवाट नै अद्यावलधक गन ेव्र्वस्था लमलाईने छ  ।  

१७६. Matrix प्रर्ालीमा आधाररत GIS Based House Numbering गने कार्यलाई लनरन्तरता लदईन ेछ । 

१७७. नगरका अत्र्ावश्र्क सवारी साधनहरु एम्बलेुन्स, अलग्न लनर्न्िक बाहन, शव वाहन लगार्तमा GPS जडान गरी 

Centralized GPS Monitoring System प्रर्ाली लाग ुगररनेछ । 

१७८. लवलभन्न पर्यटकीर् धालमयक स्थल तथा आवश्र्कता अनसुार नगरपाललकाका लवलभन्न सावयजलनक स्थलहरुमा फ्री-  वाईफाई 

जोन बनाउन लवलभन्न  इन्टरनेट सेवा प्रदार्क संस्थाहरुसँग समन्वर् गररनेछ । 

घ) वन, वातावरर् तथा लवपद ्व्र्वस्थापन: 

सावयजलनक लनजी साझेदारीका आधारमा नगरलाई स्वच्छ, स्वस्थ र हररत नगरका रुपमा स्थालपत गद ैसामदुालर्क, लनजी वन 

लवकास एवम ् संरक्षर् नीलत ललईनेछ  । साथै, नगरका सबै प्रकारका लवकास प्रर्ासहरुलाई वातावरर् मैिी एवम ् लवपत 

उत्थानशील बनाईनेछ ।  

वन, वातावरर् तथा लवपद ्व्र्वस्थापन कार्यनीलतहरु: 

१७९. नगरको वातावरर् स्वच्छताका लालग वकृ्षारोपर् रोपन कार्य सञ्चालन गररनेछ ।  
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१८०. लवकास लनमायर्का कार्यहरुलाई वातावरर् र लवपद व्र्वस्थापन सम्बोधन हुन ेगरी अगाडी बढाइनेछ ।  

१८१. प्लालष्टक न्र्लूनकरर्का लालग बैकलल्पक व्र्वस्थाको अध्र्र्न गरी नर्ाँ प्रर्ोग कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने नीलत ललइनछे । 

१८२. धनगढी उप-महानगरपाललका लभि आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्र (Emergency Operation Center) र वारूर् 

र्न्िलाई सदुृलढकरर् गद ैललगनछे ।  

१८३. सबै वडाहरुमा अलनवार्य रुपमा लवपद व्र्वस्थापन कोषको स्थापना गररनेछ ।  

१८४. जलवार् ुपररवतयन र लवपदबाट हुने प्रभाव न्र्लूनकरर्का लालग सचेतना कार्यक्रम संचालन गररनेछ ।  

१८५. खोला, खोल्सी तथा नलद क्षेिको कटान र डुवान रोकथामका लालग रारिपलत चरेु तराई मधेश संरक्षर् लवकास सलमलत सँग 

समन्वर् गरी कार्यक्रम अघी बढाइनेछ ।  

१८६. र्स नगर क्षेिलभि LP ग्र्ासको प्रर्ोगलाई लनरुत्सालहत गनय लबधतु चलुो र बार्ो ग्र्ास प्रवद्धयनका लालग अनदुानको व्र्वस्था 

लमलाइन ेछ । साथै, LP ग्र्ास प्रर्ोग गने घरहरूमा त्र्सबाट हुन सक्न ेसम्भालवत आगलागी लनर्न्िर्को ताललम लदइनेछ ।  

१८७. सलूतयजन्र् पदाथय, गट्ुका र प्लालस्टकजन्र् खोल भएका मालबस्त ु उत्पादन गने कम्पलनहरुलाई अलनवार्य रुपमा सामालजक 

उत्तरदालर्त्व बहन गनय लगाईनेछ  । 

१८८. फोहरमलैा व्र्वस्थापन केन्र र लदशाजन्र् लेदो प्रशोधन केन्रसँग प्रत्र्क्ष प्रभालवत जनताहरुलाई आलथयक, सामालजक दृलष्टले 

उपर्िु हुन ेकार्यक्रम संचालन गन ेगररनेछ ।  

१८९. मानवीर् र प्राकृलतक लवपत्तीका कारर् हुनसक्ने आकलस्मक घटनालाई सम्बोधन गनय आवश्र्क आकलस्मक प्रलतकार्य टोली 

(RRT) तर्ार गरी लनजहरुको क्षमता लवकास र लवस्तार गररनछे । साथै, लवपद जन्र् घटना (आगलालग, कटान र डुवान) का 

क्षेिहरु पलहचान र नक्सांकन साथै स्वरं्सेवकहरु तर्ार गरर क्षमता लवकास र लवस्तार गन ेनीलत ललइनेछ ।  

१९०. सडकको सनु्दरता लवकास गनय सौर्य उजायको प्रर्ोगलाई बढावा लदईनछे ।  

१९१. वन, वातावरर् र लवपदको क्षेिमा सामालजक उत्तरदालर्त्व (CSR) वहन गराउन लवलभन्न सरोकारवाला सँग लनर्लमत वैठक 

आर्ोजना गरी कार्यक्रम अगाडी बढाइने छ ।  

१९२. लवलभन्न लवद्यालर्हरुमा िालफक सचेलतकरर् लगार्तका लवपद ्जोलखम न्र्लूनकरर् तथा व्र्वस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन 

गररनेछ ।  

१९३. “एक वडा एक हररत उद्यान” को कार्यक्रम लाग ुगररनेछ ।  

१९४. नेपाल लवपद जोलखम न्र्लुनकरर् तथा व्र्वस्थापन प्रालधकरर् (NDRRMA) ले तोकेको मापदण्ड अनसुार सबै वडाहरूमा 

न्र्नूतम आवश्र्क खोज तथा उद्धार सामाग्रीको व्र्वस्थापन गररनछे ।  

१९५. लवपद ्पवुय तर्ारीका लालग सचूनामलुक सन्दशे तर्ार गरी सचूना तथा संचारका माध्र्महरुबाट सम्पे्रषर् गररन ेछ ।  

१९६. लवपद ् प्रभालवत जनतालाई एकरूपताका साथ राहत व्र्वस्थापनका लालग राहत मापदण्ड बनाई सोलह बमोलजम राहत 

व्र्वस्थापन गररनछे ।  
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१९७. धनगढी ४ मा रहकेो लशवपरुी सामदुालर्क वनक्षेि लभि रहकेो घाईते, टुहुरा वन्र्जन्त ु उपचार तथा पनुस्थायपना केन्रलाई 

स्तोरन्नती गरीनेछ । 

१९८. भौगोललक रुपमा जोलडएका वडाहरुलाई कलस्टरमा वगीकरर् गरी सावयजलनक लनजी साझेदारीको आधारमा बहुउद्दशे्र्ीर् 

पररर्ोजना माफय त गौसाला व्र्वस्थापन गररनछे । 

१९९. मोहना खटुीर्ा र घरुही नदीको तटीर् क्षेिमा कटान रोकथाममा सहर्ोग गनय बास,बेत र अलम्रसो जस्ता झाडीदार लबरुवा रोप्न े

कार्यलाई प्राथलमकता लदईनछे । 

२००. धनगढी नगरलाई प्लालष्टक झोलामिु शहरको रुपमा लवकास गनय कपडाको झोला, कागजको कप/झोला, दनुाटपरी तर्ार गरी 

लबलक्रलवतरर् गनय प्रोत्साहन गररनेछ । साथै, र्स्ता उद्योगलाई प्रवद्धयन गनय अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

ङ) संस्थागत सशुासन तथा जनशलि लवकास तफय  

नगरपाललकाले प्रवाह गने सावयजलनक सेवालाई पारदशी, जवाफदहेी, लदगो र पररर्ाममखुी बनाउद ैनगरबासीलाई सचूना, सेवा 

र अवसरमा लवभेदरलहत पहुँच अलभवलृद्ध  गनय अलधकतम रुपमा लवद्यतुीर् सचूना प्रर्ाली (E-Governance) को नीलत 

अबलम्बन गररनेछ । साथै, जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लालग आवश्र्क लवषर्गत र क्षिेगत 

क्षमताको लवशे्लषर्माफय त संस्थागत सशुासन कार्म गन ेनीलत ललईने छ । 

संस्थागत क्षमता अलभवलृद्ध तथा मानव संसाधन लवकास कार्यनीलत: 

२०१. नगरपाललकाको संगठन संरचनालाई आवश्र्कता बमोलजम पनुरावलोकन गरी सबै तहका कमयचारीहरुको कार्यलववरर् (Job 

Description) बनाई लाग ुगररनछे । कार्यसम्पादन कुशलतामा आधाररत परुस्कार र दण्डको नीलतलाई प्रभावकारी रुपमा 

कार्ायन्वर्न गद ैकार्यसम्पादन स्तर, कार्यदक्षता र र्ोग्र्तालाई आधार ललई सरुवा र वढुवा गन ेनीलत ललईनेछ । 

२०२. धनगढी उपमहानगरपाललकाको गनुासो सनुवुाई पद्दलतलाई प्रभावकारी बनाउँद ैसशुासन प्रवद्धयन गनय ‘Hotline’ र ‘नमस्ते मेर्र’ 

नामक App बनाउद ैगनुासो सनुवुाई कक्ष स्थापना गरी संचालनमा ल्र्ाईनेछ । 

२०३. नगर प्रहरीलाई नगरका लवकास लनमायर्, बजार अनगुमन, अलतक्रमर् लनर्न्िर्, राजश्व संकलन, लवपद, उद्दार तथा राहत लवतरर् 

लगार्तका कार्यहरुमा पररचालन गररनछे । 

२०४. उपमहानगरपाललकाको संस्थागत स्व-मलु्र्ांकनका आधारमा राम्रा अभ्र्ासलाई लनरन्तरता लदद ैलनवायलचत जनप्रलतलनलधहरु तथा 

कमयचारीहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गनय लवलभन्न ताललम तथा अलभमखुीकरर् कार्यक्रम संचालन गररनछे । साथै, प्रशासलनक 

कार्यको अनभुव आदान-प्रदान गनय रालरिर् तथा अन्तरालरिर् स्तरको अवलोकन भ्रमर्को व्र्वस्था गररने छ । 

२०५. लवशेष प्रकारको कामको लालग कमयचारी भनाय गदाय “Management Contract/Out Sourcing) को माध्र्मबाट भनाय गन े

नीलत ललईनछे । 

२०६. नगरको संस्थागत सशुासन र मानव संसाधन लवकासका लालग रालरिर् तथा अन्तरालरिर् गरै सरकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य 

गने नीलतलाई लनरन्तरा लदईनेछ । सेवा प्रवाहमा थप सहजता गनय नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर् दलेख प्रत्रे्क वडा 

कार्ायलर्हरुमा सहार्ता कक्ष स्थापना गरर संचालनमा ल्र्ाईनछे । 
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२०७. कमयचारीको क्षमता लवकास, अनशुासन, वलृत्त लवकासमा जोड लदई कमयचारी प्रशासनलाई जवाफदहेी, प्रलतस्पधी र उत्प्रेररत 

बनाउँद ैसमर्सापके्ष जनशलि तर्ार गररनछे ।  

२०८. लागत न्र्नूीकरर्‚ स्रोत साधनको अलधकतम उपर्ोग तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लालग आवश्र्कता अनसुार अन्र् 

गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरुसँग लागत साझदेारी‚ सम्झौता तथा संर्िु व्र्वस्थापन कार्यहरु लनरन्तरता लदईनेछ । 

२०९. उप-महानगरपाललकाको सेवा प्रवाहमा गरु्ात्मक तथा पररमार्ात्मक सधुारका लालग सवै लवषर्गत शाखा/महाशाखालाई 

साधन स्रोतर्िु  बनाउँद ैललगन ेछ । साथै, संस्थागत स्मरर् (Intuitional Memory) लाई थप बललर्ो पाद ैललगन ेछ ।  

२१०. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको कार्य सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रर्ालीलाई थप वस्तगुत र वैज्ञालनक बनाई लाग ु

गररनेछ । साथै, आन्तररक पर्यटन प्रवद्धयनका लालग  संलघर् सरकारको नीलत र व्र्वस्था बमोलजम एकरुपता हुनगेरी उप-

महानगरपाललकाका कमयचारीहरुलाई सोही अनसुारको सेवासलुवधा प्रदान गररने छ ।    

२११. उप-महानगरपाललकाको समग्र प्रशासन सधुार तथा गलतशील प्रशासन संर्न्ि लवकासका लालग नपेाल सरकारले जारी गरेका 

प्रशासन सधुार सम्बन्धी लवलभन्न सझुावहरु लगार्त लवश्व पररवेशमा लवकलसत नवीन प्रशासकीर् आर्ामहरुलाई स्थानीर्स्तरमा 

आन्तररकरर् गरी स्वच्छ, सबल र पारदशी जनप्रशासन लवकासको नीलत अवलम्बन गररनेछ ।  

२१२. सदाचार नीलतलाई प्रवयद्धन गररनेछ । भ्रष्टाचारमा शनू्र् सहनलशलताको नीलत अवलम्बन गररने छ । 

२१३. उप-महानगरका प्रत्रे्क वडाबाट भएको लवकास लनमायर्, सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन समेतका आधारमा उत्कृष्ट वडालाई 

अको वषयको बजेट लसललंगमा २० प्रलतशत पूँजीगत बजेट थप गन ेव्र्स्था गररनछे । 

सशुासन, काननूी मालमला तथा स्थानीर् न्र्ार्ीक लनरुपर् कार्यनीलत: 

२१४. प्रत्रे्क मलहनाको अन्त्र्मा पिकार भेटघाट कार्यक्रम एवम ्चौमालसक रुपमा सावयजलनक सनुवुाई गने कार्यको सरुुवात गररनछे  

।  साथै, सेवा प्रवाहलाई चसु्त, दरुुस्त र गरु्स्तरीर् बनाउन  सशुासनका सबै औजारहरुको प्रर्ोग गररनेछ । 

२१५. न्र्ार्मा सहज पह चँ अलभवलृद्धका लालग न्र्ार्ीक सलमलतको क्षमता लवकास गद ैनगरबासीको न्र्ार्मा सहज पहुचँ स्थालपत गनय 

काननूी मामला सम्बलन्ध ज्ञान एवम ्सचतेना अलभवलृद्धका कार्यक्रमहरुलाई लनरन्तरता लदइनछे । साथै, ‘मलेलमलाप केन्र’ 

स्थापना गरी थप व्र्वलस्थत गररनेछ । 

२१६. ‘न्र्ार् सम्पादन लढलो हुन‚ु न्र्ार् नपाउन ु सरह हो’ भन्ने न्र्ार्को सारवान मलू्र्लाई अंलगकार गद ै धनगढी 

उपमहानगरपाललकाको न्र्ालर्क सलमलतबाट लछटो‚ छररतो र पारदलशय रुपमा न्र्ार् सम्पादन गन ेकार्यलाई लनरन्तरता लदइन ेछ । 

२१७. धनगढी उपमहानगरपाललको न्र्ार् लनरुपर् प्रर्ालीलाई स्वतन्ि‚ पारदलशय‚ पहुचँ र्ोग्र्‚ सक्षम एवम ् लवश्वसलनर् बनाइनछे । 

साथै, धनगढी उपमहानगरपाललकाबाट हुने न्र्ालर्क कामकाजलाई प्रलवलधसँग आवद्ध गरी व्र्वलस्थत गद ैललगनछे ।  

२१८. थारु, आलदवासी, एकल मलहला, लहसँामा परेका मलहला, अपांग, दललत, लसमान्तकृत समदुार् तथा वलन्चलतकरर्मा परेको 

वगयलाई न्र्ार्मा पह चँ अलभवलृद्ध गनय लवलभन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्र्ाईनेछ  । 

२१९. लकसोर लकसोरीलाई काननूी प्रलकर्ा सम्बलन्ध अलभमखुीकरर् गन ेकार्यक्रमलाई लनरन्तरता लदईनेछ । 
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राजस्व पररचालन कार्यनीलत: 

२२०. राजश्व संकलन प्रलक्रर्ालाई घर नम्बररंग (House Numbering) प्रर्ालीसँग आवद्धता गने प्रलक्रर्ा थालनी गररनछे । 

२२१. शहरको सौन्दर्य र सरूक्षामा आचँ आउन े गरी लवज्ञापन सामाग्रीहरु राख्ने कार्यलाई परू्यतः लनषेध गन े गररनेछ । लवज्ञापन 

व्र्वसार्लाई व्र्वलस्थत गनय मापदण्ड तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनछे । 

२२२. लवलत्तर् प्रशासन सधुारका लालग व्र्ावसालर्क, दक्ष र सदुृढ राजश्व प्रशासन लवकास गद ैललगनेछ । साथै,  राजश्व पररचालनका 

दार्रा पररमाजयन गनय राजश्व सम्बलन्ध एक अध्र्र्न कार्यदल गठन गररनेछ । करका दार्रा फरालकलो गरी न्र्नुतम करको दरबाट 

अलधकतम राजश्व संकलन गने नीलत ललईनछे ।  

२२३. कर तथा गैरकर राजस्व अनगुमन कार्यलाई कडाइका साथ लाग ुगनय अनगुमन टोलल गठन गरी पररचालन गररनछे । 

२२४. सम्पलत कर, मालपोत कर तथा भलूमकरलाई समर् सापेक्ष बनाउद ैवडास्तरवाटै राजश्व संकलन कार्यलाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

साथै, आम करदाताले सहज , लछटो र गरु्स्तररर् सेवाका लालग अनलाई भिुानी प्रर्ाली (Online Payment System) थप 

प्रभावकारी बनाउँद ैललगनेछ । नगरलभि सबैभन्दा बढी कर लतन ेकरदातालाई सम्मान गररनछे । 

२२५. आन्तररक श्रोतसाधनको प्रभावकारी पररचालन गनय प्रगलतशील कर प्रर्ालीको लवकास, सक्षम कर प्रशासनको लनमायर्, करका 

दार्रा लबस्तार, करको दर पनुरावलोकन, करको क्षेि लवस्तार र राजश्व चहुावट लनर्न्िर्लाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

२२६. नगरक्षेि लभि पने नदी तथा सावयजलनक स्थलबाट बालुवा, ग्राभेल, माटो र ढुगंा उठाउने कार्यलाई लाई लदगो वातावरर् मिैी 

बनाउद ैराजश्व पररचालनको प्रमखु आधारको रुपमा लवकास गररन ेछ । 

२२७. नगपाललकाको चाल ुखचयलाई लमतव्र्लर् बनाउँद ैनगरको आन्तररक श्रोतले चाल ुखचय धान्ने नीलत अबलम्बन गररनेछ । साथै, 

पूँजीगत बजेटको भार अलभवलृद्ध गद ैललगनछे । 

२२८. आगामी आलथयक वषयमा पेश्की/ बेरुजलुाई न्र्नूीकरर् गद ैललगनेछ । 

२२९. आलथयक प्रशासन शाखाबाट प्रवाह हुन े सेवालाई लछटो, छररतो, पारदशी बनाउन Electronic Fund Transfer (EFT) 

कार्यक्रमलाई लाग ुगररनेछ । साथै, लवत्तीर् प्रगलत प्रलतवदेनलाई सचूना प्रलवलधसँग आवद्द गरी खचय प्रलक्रर्ालाई पारदशी बनाउद ै

ललगनेछ । 

२३०. आम करदाता र कर प्रशासन दबैु पक्षको ईमान्दाररता, पारदलशयता, स्वच्छता र सदाचाररता कार्म गद ैकर काननुको पालना गनय 

करदाता साक्षरता अलभर्ान सञ्चालन गररनछे । साथै, नगरको आलथयक लहत तथा समनु्नती अलभवलृद्धका लालग  रोजगारमलुक 

उद्योगमा कर छुटको नीलतलाई लनरन्तरता लदईनछे ।  

२३१. राजश्व सधुार कार्यर्ोजनालाई कार्यन्वर्न गद ैराजश्व संकलन लाई थप प्रभावकारी बनाईद ैललगनछे । अनदुानमा आधाररत 

बजेटको श्रोतलाई राजश्व वलृद्ध बढोत्तरीले क्रमसः  प्रलतस्थापन गद ैललगनेछ । 

२३२. घर दलैोबाट कर उठाउन राजश्व पररचालन कार्यदल गठन गररनेछ । कार्यदललाई उत्प्ररेर्ात्मक व्र्वस्था कार्म गनय थप 

प्रोत्साहनको व्र्वस्था समेत कार्म गररन ेछ । 
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२३३. उपभोिा सलमलत, संघ संस्थालाई पेश्की लदन ेकार्यलाई परू्यरुपमा लनरुत्सालहत गररन ेकार्यलाई र्स आ.व. मा पलन लनरन्तता 

लदइनेछ । 

आ.ले.प. आन्तररक व्र्वस्थापन, खररद तथा उपभोिा लहत संरक्षर् कार्यनीलत:  

२३४. उपभोिा लहत संरक्षर् र प्रवद्धयनको लालग उपभोिा र लवलभन्न पेशागत व्र्वसार्ीहरुलाई उपभोिा लहत सम्बन्धी ऐन,काननूका 

लवषर्मा जानकारी तथा चतेनामलूक कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । खाद्य प्रलवलध तथा गरु्लनर्न्िर् लवषर्का लवशेषज्ञ सलहत 

मलहनाको एक पटक बजार अनगुमन गने कार्यलाई लनरन्तरता लदइनेछ ।  

२३५. आन्तररक व्र्वस्थापन तथा सावयजलनक खररद कार्यलाई पारदशी, लमतव्र्र्ी र प्रलतस्पधायत्मक बनाउद ैललगनेछ । साथै, PAM  

(Public Assets Managemant) सफ्टवेर्रलाई सब ै वडा कार्ायलर्हरुमा प्रभावकारी तवरले लाग ु गरी परुाना लजन्सी 

मालसामानहरुको उलचत व्र्वस्थापन गररनछे । 

२३६. वडा कार्ायलर्को लजन्सी अलभलेखीकरर् थप व्र्वलस्थत गद ैललगनेछ । साथै, नगरपाललकाले खररद गने सम्परू्य लजन्सी 

सामानहरुको लववरर्  नेछ ।सावयजलनक गरर  

२३७. वालषयक खररद र्ोजना बमोलजम बोलपि कारबाही तोलकएको समर्ावलधमा सम्पन्न गनय लागत अनमुान तथा कार्यक्रम समर्म ै

स्वीकृत गने कार्य कडाईका साथ लाग ुगररनेछ । साथै, खररद कार्यमा संलग्न जनशलिको क्षमता र उत्पे्ररर्ा अलभवलृद्ध गद ै

ललगनेछ । 

२३८. पुँजीगत लशषयक तफय को बजेटको पवूय आ.ले.प. गन ेकार्यलाई लनरन्तरा लदईनेछ ।  िमैालसक रुपमा आन्तररक लेखा पररक्षर् गरी 

प्रलतवेदन पशे गररने छ । साथै, लेखा परीक्षर्का लवद्यमान प्रावधानका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई अनलुशक्षर् लदइन ेकार्यलाई 

लनरन्तरता लदईनेछ । 

 अन्त्र्मा , 

“हाम्रो धनगढी हालम बनाउछौं” अलभर्ानमा र्हाँहरु सबैको साथ, सहर्ोग र समथयन रहनछे भन्न ेलवश्वास ललएको छु । हालम 

लनवायलचत भएको छोटो अवलधमाि भएको हुदँा सबै कुरा र्ो नीलत तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गनय नसकेको हुनसक्छ । तथालप, 

र्स नगरको समलृद्धतफय को भलवस्र् र जनताको लवकास प्रलतको आकांक्षालाई र्ो सम्मालनत सभाले आगामी लदनमा थप समनु्नत 

गद ैजानेछ भन्नेमा म लवश्वस्त छु र त्र्सको लालग हाम्रो कार्यगत एकता र प्रर्ासहरु अलवचललत रहनछेन ्भन्ने आशा ललएको 

छु । पनुश्च: नगरबासीले हालमप्रलत लवश्वास गरेर लदएको मतको उच्च दालर्त्वबोध गद ैर्स अवसरलाई सदपुर्ोग गनय नगरसभाको 

र्ो सम्परू्य लटम सफल हुनेछ भन्न ेलवश्वास राखेको छु । साथै, रर्नीलतक र्ोजनाको कार्ायन्वर्नका लालग हाम्रो आफ्न ैआन्तररक 

स्रोत पर्ायप्त नहुने हुदँा सङ्घीर् सरकार, प्रदशे सरकार, लवकास साझेदार लनकार्हरुसँगको सहकार्य र समन्वर् अपररहार्य हुन्छ 

भन्ने मलेै राम्ररी बझेुको छु । त्र्सैले, हामीले अलघ सारेको प्रस्तुत नीलत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग परु्ायउन नपेाल 

सरकार, प्रदशे सरकार, राजनीलतक दल, सम्परू्य वलुद्धजीवी एवम प्रबदु्ध वगयहरु, आम नगरबासी, मतदाता, लनजी क्षिे, 

अन्तरायलरिर् दात ृसमदुार्, उपमहानगर कमयचारी, संचार जगत,  नागररक समाज लगार्त स्रोत पररचालन, काननूी सहार्ता, 

प्रालवलधक तथा परामशय क्षेिमा लक्रर्ाशील संघसंस्थाहरुलाई साझेदारी र सहकार्यका लालग हालदयक अनरुोध र अलपल समते 

गदयछु । 

 

धन्र्वाद !  
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            गोपाल हमाल  

असार ७ मंगलबार, २०७९  
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नगर उपप्रमखु श्री कन्दकला कुमारी रानाद्वारा धनगढी उप-महानगरपाललकाको  

नगरसभाको आठौं अलधवशेनमा प्रस्ततु  

आ.व. २०७९/०८० को बजटे 

 

नगरसभाका अध्र्क्ष महोदर्,                                                                                                                                                                           

नगर सभाका सदस्र्ज्र्हूरु,  

१. सवयप्रथम, धनगढी उप-महानगरपाललकाको नगरसभाको आठौं अलधवेशनमा हालदयक स्वागत गदयछु । स्थानीर् तहको दोस्रो 

लनवायचन (२०७९) पश्चात जनअनमुोलदत र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष आगामी आ.व. २०७९/०८० को  वालषयक बजेट 

अनमुान गरी प्रस्तुत गनय पाउँदा मलाई अत्र्न्तै खशुी लागेको छ । 

२. स्थानीर् सरकार जनताको सलन्नकट सरकार भएकोले र्सका लक्ष्र्, गन्तब्र् तथा उदे्धश्र्हरु पलन नागररकको जनजीवन र 

जनजीलवकासँग प्रत्र्क्ष जोलडएका हुन्छन ्। उपमहानगरपाललकाको समग्र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदशी, गरु्स्तरीर् 

र जवाफदहेी बनाउँद ैसशुासनर्िु लवकास प्रशासन माफय त समनु्नलत हासील गनुय हालम सबैको साझा संकल्प हो र रहनेछ । र्ो 

चनुौती र अवसरलाई गम्भीरतापवूयक ललद ैआगामी आलथयक वषय २०७९/०८० को बजेट हामीले लनवायचनमा जनतासँग गरेका 

प्रलतवद्धता परुा गने र ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउछौ’ भन्ने अलभर्ानमा आम नगरबासीको साथ, समथयन, एकता र सहार्ोग कार्म 

रालखराख्ने महत्वपरू्य औजारका रुपमा रहनपुछय भन्ने कुरामा म लवशेष सचेत एवम ्सतकय  छु ।  

३. र्स नगरको सखु, शालन्त, गौरव, गररमा र समनु्नती हालसलका लालग हाम्रा प्रर्ास, प्राथलमकता र प्रलतवद्धताहरु के-कस्ता नीलत 

तथा कार्यनीलत माफय त लनदलेशत रहनेछन ्भन्ने कुरा हामीले र्स गररमामर् सदनको लमलत २०७९ असार ७ गतेको हामी लनवायलचत 

पलछको नगरसभामा पलहलो अलधवशेनबाट स्वीकृत गरी कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमाका आधार र प्राथलमकताहरुलाई अनमुोदन 

गररसकेका छौं । नीलत तथा कार्यक्रममा अबलम्बन गने भलनएका हाम्रा लवकास प्रर्ासहरुलाई हालसल गने प्रमखु औजारका रुपमा 

रहन ेकार्यक्रम/र्ोजनागत बजेटलाई सही गन्तब्र्तफय  लदशालनदशे गनुयलाई मलेै आफ्नो गहन लजम्मेवारी सम्झेकी छु । 

नगरसभा अध्र्क्षज्र्,ू  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु,   

४. बजेट भनेकै कुनै लनलश्चत वषय वा अवलधका लालग लक्ष्र्, गन्तब्र्, प्राथलमतकता, प्रलतवद्धता, नीलत, कार्यनीलत सलहत लवलतर् 

स्रोतको सलुनलश्चतता पलन हो । मलेै र्ो बजेट तजुयमा गद ैगदाय हाम्रो आर् बमोलजम कुशल व्र्र् हुनगेरी र्स नगरको समलृद्धतफय को 

भलवस्र् र जनताको लवकास प्रलतको आकांक्षालाई सम्बोधन गनय पररर्ाममखुी बजेट लवलनर्ोजन लसद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेकी 

छु  । नगर अथयतन्िमा थप पूँजी लनमायर् हुन ेखचय र पूँजीगत प्रालप्त तफय  ललक्षत आलथयक वषय २०७९/०८० को लालग स्वीकृत नीलत 

तथा कार्यक्रमका आधारमा प्राथलमकता प्राप्त क्षेिमा वजेट लवलनर्ोजन हुने व्र्वस्था लमलाएको छु ।  

५. नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत गरी पेश गरेको आ.व. २०७९/०८० को आर् र व्र्र्को अनमुान स्वीकृतीको लालग र्थाथय बजेट 

रकम आर् र व्र्र्को अनमुान गनुयपवूय गत आलथयक वषयको र्थायथ आर् र व्र्र्, चाल ुआलथयक वषयको संशोलधत आर् र व्र्र् 

प्रस्तुत गनय सान्दलभयक ठानी र्स सम्मालनत नगर सभा समक्ष पेश गरेको छु ।  
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६. गत वषय (२०७७/०७८) को आर् तफय  आन्तररक स्रोत बाट २० करोड ७१ हजार ६७, बाह्य आर् (अन्तरसरकार लवत्तीर् 

हस्तान्तरर्, राजश्व बाँडफाँड)  बाट १ अबय ४१ करोड ८५ लाख ६ सर् ९२ र सरी आएको मौज्दात ६ करोड ४० लाख ५० 

हजार ६८ गरी  कुल १ अबय ६८ करोड ९७ लाख १७ हजार ७ सर् आर् भएको दलेखन्छ । र्सैगरी, व्र्र्तफय  कुल १ अबय ५१ 

करोड ७ लाख ४० हजार ३ सर् ११ मध्र् ेचाल ुतफय  ८५ करोड ४ लाख ३० हजार १६, पुँजीगत तफय  ६६ करोड ३ लाख १० 

हजार २ सर् ९५ र सरी आएको मौज्दात १० करोड ४८ लाख ८९ हजार २ सर् १३ रहकेो दलेखन्छ । र कुल खचय हुन नसकेको 

बाँकी रकम शशतय अनदुान माफय त लफताय गएको दलेखन्छ  । 

नगरसभा अध्र्क्ष महोदर्,  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु,   

अब म चालु आ.व. (२०७८/०७९) को जेठ मसान्त सम्मको र्थाथय आर्/व्र्र्को संलक्षप्त लववरर् प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु ।  

जठे ३१ सम्मको र्थाथय आम्दानी र खचयः  

आ.व. २०७८/०७९ को लालग प्रक्षेलपत कुल आर् १ अरब ८२ करोड ८२ लाख ९२ हजार १ सर् ३ मध्र्े १ अरब ४४ करोड 

१६ लाख ५५ हजार ७ सर् ६३ प्रालप्त भएको दलेखन्छ । जसमध्र्े, आन्तररक स्रोत बाट १८ करोड ४९ लाख ३६ हजार २ सर् 

५२, बाह्य स्रोत (अन्तरसरकार लवत्तीर् हस्तान्तरर्, राजश्व बाँडफाँड) बाट रु. १ अरब २५ करोड ६७ लाख १९ हजार ५ सर् 

११ रहकेो छ ।  

त्र्स्तैगरी, चालु आ.व. २०७८/०७९ को कूल खचय (व्र्र्तफय ) गत जठे ३१ सम्म रु. १ अरब २ करोड ८६ लाख ४६ हजार ७ 

सर् ९४ खचय भएको दलेखन्छ ।  जनु अनमुालनत खचयको ५३.३० प्रलतशत माि  हुन जान्छ । त्र्सैगरी,  कुल खचय मध्रे् चाल ुखचय 

रु. ६७ करोड १९ लाख ५८ हजार १ सर् ९७ (६०.६%) र पूलँजगत खचय रु.३५ करोड ६६ लाख ८८ हजार ५ सर् ९६ 

(४३.४५%) भएको छ । चाल ुखचयमा सामालजक सरुक्षा कार्यक्रमको रु. ४१ करोड समावेश गररएको छैन । 

नगरसभाका अध्र्क्षज्र्,ू  

नगर सभाका सम्परू्य सदस्र्ज्र्हूरु, 

अब म आगामी आ.व.२०७९/०८० का लालग प्रस्तालवत राजश्व र खचय लववरर् प्रस्तुत गने अनमुलत चाहन्छु ।  

७. र्स नगरपाललकाको आलथयक वषय २०७९/०८० का लालग कूल आर्  १ अरब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार हुने अनमुान 

गररएको छ भने कूल खचय मध्रे् चालु खचय तफय  रु. १ अरब ३ करोड १९ लाख ७० हजार रहकेो छ भने पूजँीगत तफय  ८० करोड 

७० लाख ६२ हजार ३ सर् ६८ माि रहकेोछ । कूल आर् तथा व्र्र्को श्रोत र क्षेिगत लववरर् लनम्न अनसुार रहकेो छ ।  

आर् तफय ः  

आन्तररक आर्:- रु. २६ करोड ८८ लाख ४६ हजार  

राजश्व बाडफाड :- रु. ४७ करोड २९ लाख ३३ हजार  

अन्तर सरकार लवत्तीर् हस्तान्तरर् (सङ्घीर् सरकार):- ९६ करोड ४८ लाख  

अन्तर सरकार लवत्तीर् हस्तान्तरर् (प्रदशे सरकार):- ३ करोड २३ लाख ४५ हजार 

सरी आएको मौज्दात :- १० करोड  

कूल जम्मा आर्:-  १ अरब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार  
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व्र्र् तफय ः  

चालु खचय तफय :- १ अरब ७ करोड २३ लाख ७ हजार ६०  

पूँजीगत खचय तफय :-  पूँजीगत तफय  ७६ करोड ६६ लाख १६ हजार ९ सर् ४०  

कुल खचय:- १ अरब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार  

 

८. उलल्ललखत अनमुालनत आर् र व्र्र्को बजेट रकम बराबर हुन े गरी लवलनर्ोजन गरेको छु । र्सले गदाय र्स उप-

महानगरपाललकाको आगामी आलथयक वषय (२०७९/०८०) बजेट अनमुान सन्तुललत बजेटको लसद्धान्त अनसुार आ.व. 

२०७९/०८० को वालषयक नीलत तथा कार्यक्रममा आधाररत भएर बजेट तजुयमा भएको व्र्होरा र्स सम्मालनत नगरसभालाई 

जानकारी गराएको छु । 

    

९. क्षेिगत कार्यक्रम तफय  आलथयक लवकास तफय  कुल बजेट मध्र्े  १४ करोड ४५ लाख ११ हजार लवलनर्ोजन गरेको छु, जनु कुल 

बजेटको ७.८६ प्रलतशत  हो । र्सैगरी, सामालजक लवकास तफय  कुल बजेट मध्र्े ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार लवलनर्ोजन  

गरेको छु, जनु कुल बजेटको ४०.६७ प्रलतशत हो । र्सैगरी, पवूायधार लवकास तफय  कुल बजेट मध्र् े४१ करोड ४१ लाख २७ 

हजार लवलनर्ोजन गरेको छु, जनु कुल बजेटको २२.५२ प्रलतशत हो । र्सैगरी, शशुासन तथा अन्तर सम्बलन्धत क्षेि   तफय  कुल 

बजेट मध्र् े७ करोड ६३ लाख ४३ हजार लवलनर्ोजन गरेको छु, जनु कुल बजेटको ४.१५ प्रलतशत हो । र्सैगरी, कार्ायलर् 

संचालन तफय  कुल बजेटको ४४ करोड ८० लाख लवलनर्ोजन गरेको छु, जनु कुल बजेटको २४.३६ प्रलतशत हो ।  

 

१०. खचय तफय  र्ोजनागत/कार्यक्रमगत लवस्ततृ लववरर् नगरसभाबाट पाररत भै सके पलछ सावयजलनक गररनेछ । व्र्र्को चाल ु

प्रशासनीक खचय तफय  नेपाल सरकारले तोकेको रारि सेवक कमयचारीहरुको तलब, सेवा, सलुवधा र नगरपाललकाले लदएको सेवा 

सलुबधा समेत सोलह सरह नै कार्म हुने गरी र्स उप-महानगरपाललकाको कार्यरत सम्परू्य स्थार्ी, करार, ज्र्ालादारी 

कमयचारीहरुको तलब,भत्ता र अन्र् सलुवधा प्रशासनीक खचयको लशषयकमा तलव, भत्ता र सलुवधाको खचय रकम उल्लेख गरेको 

छु । लवकास खचयलाई चालु खचयमा पररवतयन गनय नपाउन,े करारमा कार्यरत कमयचारीलाई पनुरावोलकन गद ैप्रशासलनक खचयको 

भार घटाउन ेर खररद प्रलक्रर्ालाई पारदशी बनाउँद ै समर्म ैखररद कार्य सम्पन्न हुन ेर आफ्न ैआन्तररक स्रोतले चाल ुखचय धान्ने 

गरी आत्मलनभयर उन्मखु बजेट कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था लमलाएकी छु ।  

नगरसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु, 

११. उलल्ललखत आर् र व्र्र्को प्रस्तलुतकरर्मा चालु आलथयक वषयको आर् र व्र्र्को अनमुान भन्दा आगामी आलथयक वषय 

(०७९/०८०) को आर् र व्र्र्को अनमुान रकम १ करोड  ६ लाख ३१ हजार ८ सर् ९७ ले थप भएको छ । साथै, नगरपाललकामा 

कार्ायन्वर्न हुने तर आर्/व्र्र् ( बजेट ) पलुस्तकामा समावेश नभएको अनमुालनत बजेट रकमको लववरर् लनम्न बमोलजम रहन े

व्र्होरा समेत र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष सादर जानकारी गराएको छु । 

क) सामालजक सरुक्षा अनमुालनत बजेट रकम  रु. ५० करोड    

ख) सडक वोडय नपेाल अनमुालनत बजेट रकम  रु. १ करोड 

ग) अन्र् कार्यक्रम अनदुान अनमुालनत बजेट रकम रु. १ करोड 
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घ) नगरपाललका लभि कार्यक्रम संचालन हुन ेलवलभन्न संघसंस्थाले प्रस्तालवत बजेट: १७  करोड ११ लाख ६२ 

हजार 

नगरसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु, 

१२. नेपालको संलवधानले हामीलाई सलुम्पएका दालर्त्वहरु  र प्रचललत काननू बमोलजम मलेै सम्मालनत कार्यपाललकाको सवयसम्मत 

लनर्यर्बाट आगामी आ.व.२०७९/०८० का लालग र्ोजना तथा बजेट तर् गरी र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको छु 

। प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रम अनसुार बजेट तर् गरेको छु । कार्यक्रम तर्ार गदाय हाम्रा नीलतहरुलाई मलू आधारको रुपमा ललएको 

छु । साधन स्रोतको लसलमतताले गदाय उलल्ललखत नीलतहरु र नगरवबासीले माग गरी पठाएका कार्यक्रमहरु परू्य रुपमा आगामी 

आ.व. २०७९/०८० को बजेटले सम्बोधन गनय नसक्न ेहुदँा त्र्स्ता कार्यक्रमलाई पछी प्रकालशत हुन ेरातो लकताबमा “र्ोजना 

बैंक” का रुपमा प्रकालशत गरी क्रमश: लाग ुगद ैजान ेप्रलतवद्धता समेत सम्मालनत नगरसभा समक्ष पे्रलषत गरेको छु । 

 

नगरसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु, 

१३. अव म सम्मालनत नगरसभा समक्ष मैले मालथ प्रस्ततु गरेको धनगढी उप महानगरपाललकाको गत वषयको र्थाथय आर् र व्र्र्, 

चालु आलथयक वषयको संसोलधत आर् र व्र्र्, आगामी आलथयक वषय २०७८/०७९ को अनमुालनत आर् र व्र्र्को लववरर् 

सम्मालनत नगरसभामा घलनभतू छलफल भै पाररत हुनका लालग प्रस्ताव गदयछु  । साथै, आगामी आलथयक वषय २०७९/०८० को 

प्रस्तालवत आलथयक लवधेर्क २०७९ (आ.व.२०७९/०८०) का लालग प्रस्ताव गररएको करका दररेटहरुको अनमुान सलहतको 

जम्मा आर् रु. २६ करोड ८८  लाख ४६ हजार र लवलनर्ोजन लवधरे्क २०७९ (आ.व. २०७९/०८०) का लालग प्रस्ताव 

गररएको प्रशासलनक र लवकास खचयको बाँडफाँडको अनमुान रु. १ अरब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार उपर छलफल गरी 

पाररत गररर्ोस ् भलन प्रस्ताव गरेको छु । साथै, र्स धनगढी उप-महानगरपाललकाको लालग कार्ायन्वर्न हुन पशे भएका 

उलल्ललखत दवैु लवधेर्कहरु (आलथयक लवधेर्क २०७९ र लवलनर्ोजन लवधेर्क २०७९) छलफल गरी पाररत गनय र आगामी 

आलथयक वषयका लालग ऐनको रुपमा कार्ायन्वर्न गनय दबैु लवधेर्क र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष प्रस्ताव गरेको छु । 

नगरसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

नगरसभाका सदस्र्ज्र्हूरु, 

१४. उलल्ललखत नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट लववरर्मा सामान्र् भालषक र अकं गलर्लतर् िलुटहरु हुन सक्छन । र्सको लालग सम्मालनत 

नगरसभा समक्ष क्षमार्ाचना गद ैर्लद त्र्सो हुन गएमा सच्र्ाउनका लालग नगरकार्यपाललका माफय त सम्मालनत नगरसभा समक्ष 

सादर अनमुलत मागेको छु । साथै, आगामी आ.व. ०७९/०८० र्ोजना तथा बजेट स्वीकृतीको लालग पेश गरेको छु । 

नगरपाललकाको गत वषय ०७८/०७९ को र्थाथय आर् र व्र्र्, आगामी आ.व. २०७९/०८० कार्यक्रमगत खचय समथयनको लालग  

समेत पेश गरेको छु ।  

सम्मालनत नगर सभाका अध्र्क्षज्र्,ू  

नगर सभाका सम्परू्य सदस्र्ज्र्हूरु, 

नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा गने क्रममा सझुाव लदन ुहुने नगरकार्यपाललकाका सदस्र्ज्र्हूरू, लबलभन्न लवषर्गत सलमलतका 

संर्ोजक तथा सदस्र्ज्र्हूरु लगार्त लवलभन्न क्षेिमा लवज्ञता प्राप्त ब्र्लित्व महानभुावहरुलाई लवशेष धन्र्वाद लदन चाहन्छु । 
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बजेटको लसद्धान्त र प्राथलमकतामा ब्र्ापक छलफल गरी प्रत्र्क्ष/अप्रत्र्क्ष रुपमा सझुाव लदनहुुन े नगर कार्यपाललकाको 

कार्ायलर्का सम्परू्य कमयचारी लमिहरु, लवषर्गत कार्ायलर्का प्रमखु तथा प्रलतलनलधहरू, करदाता, उद्यमी, ब्र्ापारी/व्र्वसार्ी, 

समाजसेवी, ज्र्ेष्ठ नागररक, नागररक समाजका अगवुाहरु, पिकार लमिहरु सबैलाई हालदयक धन्र्वाद लदन चाहन्छु । साथै, 

हामीले अलघ सारेको बजेटका प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग परु्ायउन नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, 

राजनीलतक दल, सम्परू्य वलुद्धजीवी एवम प्रबदु्ध वगयहरु, आम नगरबासी, मतदाता, लनजी क्षिे, अन्तरायलरिर् दात ृ समदुार्, 

उपमहानगर कमयचारी, संचार जगत,  नागररक समाज लगार्त स्रोत पररचालन, काननूी सहार्ता, प्रालवलधक तथा परामशय क्षिेमा 

लक्रर्ाशील संघसंस्थाहरुलाई साझेदारी र सहकार्यका लालग हालदयक अनरुोध र अलपल समेत गदयछु । 

धन्र्वाद !  

    कन्दकला कुमारी राना   

असार १० शकु्रवार, २०७९  

     

 


