
बढूानीलकण्ठ नगरपाललका 

वढूानीलकण्ठ नगरपाललका एउटा प्रलिद्ध धालमिक सम्पदाको नामबाट नामाकरण भएको दिेकै महत्वपणुि 

स्थानीय सरकार हो । नेपालको राजधानी काठमाण्डौका ११ वटा नगरपाललका मध्ये (महानगर बाहके) 

जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो यस नगरपाललका उत्तर तर्ि  नवुाकोट लजल्लाको गाउँपाललका सँग 

जोलडएको लिवपरुी नागाजुिन रालरिय लनकुञ्ज, दलिणमा काठमाण्डौ महानगरको वडा नं ३, ४, ६, ७ र 

टोखा नगरपाललकाको वडा-४ धापासी रहकेो छ । त्यस्तै, पलिम तर्ि  टोखा नगरपाललका पदिछ । पवुि तर्ि  

गोकणेश्वर नगरपाललका र का.म.न.पा वडा नं ६ सँग जोलडएको छ । सालवकका चपली भद्रकाली, लवरण ु

वढूानीलकण्ठ, खड्का भद्रकाली, महांकाल, चलुनखेल र कपन गरी ६ गा.लव.स लमलेर वनेको यस 

नगरपाललकामा लव.सं २०६८ को तथ्याङ्क अनसुार १,०७,९१८ जनसंख्या रहकेो र हाल करीब २ लाख 

जनसंख्या बसोबास गदिछन ्। आवासीय िेत्र धेरै रहकेो यस नगरलाई १३ वडामा लवभाजन गररएको छ ।  

 

उत्तर तर्ि  लिवपरुी पवित श्रखंृला, हररयाली जंगल करीब ३ लक.मी दरुीमा रै्ललएको लभराला भभुाग रहकेो 

छ । दलिण तर्ि  समथर उविर भभुाग रहकेोमा धेरै ठाउँ वाक्लो वस्तीले ढाकेको र केलह खाली िेत्रहरुमा 

समेत क्रमि नयाँ वस्तीहरु लनमािण हुने क्रममा रहकेो छ । यस िेत्रवाट लवरणमुती, रुद्रमती, धोलवखोला, 

यज्ञमती जस्ता नदी खोलाहरू बगेर गएका छन ् । लवचका केलह भागहरुमा साविजलनक सामदुालयक 

जगंलहरु र साविजलनक जग्गामा रहकेा परम्परागत हररयाली िेत्र समेत रहकेा छन ्।  

यस नगरपाललका लभत्र प्रलसद्ध वढूानीलकण्ठ मलन्दर, चण्डेश्वरी मलन्दर, रुद्रेश्वर, भद्रकाली, पञ्चकन्या, 

लिव , कृरण जस्ता दवेदलेवका मन्दीरहरू रहकेा छन ्। वौद्ध मागीहरुका चलचित आनीगमु्बा लगायत वौद्ध 

मठहरु रहकेा छन ्। त्यस्तै, लवलभन्न धमािवलम्बीहरुका आस्थाका केन्द्रहरु समेत रहकेा छन ्।  
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लनवािचन पिात गठन भएको नगर कायिपाललकाले जनतालाई असल िासन लदने आफ्नो नीलत अनरुुप 

पलहलो बैठक बाट लनणिय गराई हाल संयकु्त स्थानमा संचालनमा रहकेा वडा कायािलयहरुलाई यलह श्रावण 

१ गते बाट जनतालाई पाएक पने  छुट्टा छुटै्ट स्थानमा १३ वटा वडा कायािलय स्थापना गरी सेवा प्रवाह 

गराउन प्रयत्न गरेका छौ ँ। 

 

 

 विद्यमान अिस्थाको सवमक्षा:- केही फोटो हरु 

 योजना लनमािणमा स्थानीय आवश्यकता , रालरिय लक्ष्य र उदे्धश्य अनरुुप हुन नसक्दा लदगो लवकास र 

समदृ्धीको लदिा लनलदिष्ट गनि नसलकएको । 

 भौलतक पवुािधार लनमािण , सडक सञ्जालको गरुुयोजना र मापदण्ड वारे भखिर मात्र छलर्ल िरुु 

भएको । 

 मालनसको जीवनसँग अत्यन्त महत्व भएको लपउने पानीको माग र आवश्यकता अनरुुप ठोस योजना 

नहुदँा ५०% जनताले खानेपानीको सलुवधा प्राप्त गनि सकेका छैनन ्। 

 अव्यवलस्थत र अदरुदिी िहरीकरणको कारण नगरको आधारभतु सलुवधा र सौन्दयिको व्यवस्था गनि 

कलठन रहकेो । दोहोरो सवारी चल्न नसक्ने साघुँरा गल्ली र अग्ला घर चनुौती रहकेो । 

 ढल र वर्ाितको पानी लनकासाको व्यवस्थीत योजना र कायािन्वयन चनुौती पणूि रहकेो । 
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 जनसंख्याको अनपुातमा खलु्ला िेत्रको अभाव । 

 नगरपाललकामा रहकेो हररयाली िेत्र संरिण र सदपुयोग गने योजनाको अभाव । 

 आलथिक गलतलवधी बढाउने , रोजगार तथा आयस्रोत वदृ्धी गने पवुािधारको कमी । 

 नगरपाललका लभत्रको लवकास योजनामा नगरवासीहरुको दालयत्व वोध र अपनत्व  वदृ्धी गनि 

नसलकएको । 

 ललित वगिको कायिक्रमहरुलाई उदे्धश्य मलुक वनाउन नसलकएको । 

 सरकारी(लजल्ला, केन्द्र) स्तरवाट संञ्चाललत योजना कायािन्वयन अत्यन्त लढलाससु्ती र पारदिी नहुन ु

। 

 नगरपाललकाको स्पष्ट भ-ूउपयोग नीलतको अभाव, जथाभावी जग्गा लवकास र मापदण्ड लवपररत 

प्ललटङ गने समस्या । 

 स्थानीय लनकाय बाट प्रदान गररने योजना, वजेट लवलनयोजन, लदगो लवकासको लागी लनलदिष्ट लक्ष्य , 

उदे्धश्य र नगरको आवश्यकता भन्दा पहुचँ, प्रभाव र हचवुाको भरमा गने प्रवलृत्त हुन ु। 

 लवगत २० वर्ि दखेी लनवािचन हुन नसलक कमिचारीहरुको तर्ि वाट स्थानीय लनकाय संञ्चालन हुद ै

आएकाले सिुासनको प्रत्याभतुी पणुि रुपमा हुन नसकेको । 

 

सबल पक्ष:- 

 उत्तरतर्ि  अग्लो हररयाली ४ लक.मी लामो महाभारत पवितीय श्रखंृलाको सोभायामान सनु्दरता तथा 

हररयाली लिन वेल्ट । 

 लहन्द,ु वौद्ध, र लकराँत धमािवलम्बीहरुको साझा आस्थाको केन्द्र, धालमिक सलहरणतुाको अनपुम नमनुा 

बढूानीलकण्ठ मलन्दर । 

 काठमाण्डौको सभ्यता लनमािणमा महत्वपणुि योगदान लदने बागम्ती, लवरणमुती, रुद्रमती (धोलवखोला) 

जस्ता नदीहरुको उद्गम स्थल तथा जलाधार िेत्र । 

 काठमाण्डौ उपत्यकाको सबैभन्दा नलजकमा रहकेो लिवपरुी नागाजुिन रालरिय लनकुञ्ज । 

 नौललङ्गेस्वरी भद्रकाली, कपन गढी, खड्ग भद्रकाली, चलुन्नदवेी, पञ्चकन्या, गणेि, प्रालचन लिव 

मलन्दर ,  गमु्बाहरु आदी प्रलसद्ध दजिनौ धालमिक केन्द्रका 

अ



वलस्थलत । 

 लिवपरुी बाबा, टोड्के बाबा लगायत लवलभन्न योगी तपश्वीहरुको तपोभमुी योग साधनाका केन्द्रहरु / 

लवपसना । 

 प्रत्येक वलस्तहरुमा बाटोको सञ्जाल ।  

 उपत्यकाकै आवासीय िेत्रहरुमा पलहलो रोजाईमा आउने यस नगरपाललकामा लब्धप्रलतलित 

व्यलक्तत्वहरुको बसोबास भएको ।  

 रालरिय लनकुन्जको काखमा सन्तलुलत र राम्रो हावापानी भएको िेत्र । 

 न्यरुो हलस्पटल । 

 बढूानीलकण्ठ स्कुल लगायत सयौं लवद्यालयहरु र िैलिक प्रलतिानहरु सञ्चालन । 

 

कमजोर पक्ष:- 

 लभरालो भभुाग भएको कारण माटो कटान, भिुय, पलहरो र नदी कटानले जनतालाई वढी द:ुख लदन ु। 

 वस्ती लवकास अलनयलन्त्रत र अवैज्ञालनक रुपले वलृद्ध हुदँा िहरको सौन्दयि कायम गनि कलठन । 



 

 लपउने पानीको एलककृत रुपमा स्रोतको सदपुयोग तथा व्यवस्थापन गनि नसक्दा लपउने पानीको 

उपलब्ध गराउन नसक्न ु। 

 लवपद ्व्यवस्थापन गनि खलु्ला िेत्रको अभाव । 

 अलधकतम स्रोत पररचालनको अभाव । 

 स्थानीय लवर्य वस्तमुा अध्ययनको/ खोजीमा कमी । 

 सलुवधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा लदने अस्पतालको कमी । 

 परुाना मौललक संस्कृतीको संविद्धनमा कमी । 

 नगरवासीहरुमा नगर लवकास योजनामा लवश्वास र अपनत्व पैदा गनि नसक्न ु।  

 साविजलनक नदी खोला अलतक्रमण लनयन्त्रण गनि नसक्न ु। 

 बढ्दो जनसंख्याको चापले गदाि बातावरण प्रदरु्णमा बदृ्धी र नगरबासीमा िान्ती सरुिाको प्रत्याभतुी 

पणूि रुपमा हुन नसकेको । 

  

 अिसर :- 

 स्थानीय तह लनमािण पिात, नयाँ सोच, अलधकार र दालयत्व सलहतको लनवािलचत प्रलतलनधी वहालल 

भएको छ । 



 नगरवासीहरुमा नयाँ आिा अपेिा र जागरुकता वदृ्धी भएको अवस्था छ । 

 नगरपाललका लभत्र रहकेा धालमिक मठ मलन्दर, ऐलतहालसक वलस्तहरुलाई जोड्ने धालमिक सलकि ट लनमािण 

गनि सलकने । 

 हररयाली िहरको रुपमा लवकास गनि सलकने । 

 
 

 नगर लनमािणमा मलहला, यवुा, संघ संस्था र टोल सलमलतहरुको समहु लक्रयालिल र सहभागी हुन 

अिसर रहकेा छन ्। 

 रु्टबल, लक्रकेट, बास्केटबल, ह्यान्डबल, साइलक्लङ लगायत अन्य खेलहरुका मैदानले खेलकुद हब 

को रुपमा लवकास गनि सलकने । 

 पलहलो रोजाईको आवासीय िेत्रको रुपमा लवकास गनि सलकने । 

 आध्यालत्मक केन्द्रको  (Spiritual Hub) रुपमा लवकास गनि सलकने । 

 अव नगर लवकासमा जट्ुनै पने चेतना नगरबासीमा बढ्न ु। 

 

 चूनौतीहरु :- 

 नयाँ संलवधान, ऐन र लनयमको प्रभावकारी लनमािण र कायािन्वयनमा लढलाई । 

 लवलभन्न तहका सरकारको प्रिासलनक जलटलता र योजना कायािन्वयन िमता वलृद्ध गनुिपने । 

 नयाँ नगरपाललका भएकोले कमिचारी संख्या र कायि िमता वलृद्ध गनुिपने 



 नगरवासीहरुमा नगर लवकास प्रलतको दालयत्व वोध र अपनत्व लवकास गनुिपने ।  

 साँघरुा गल्ली सडक र वस्तीका मलु सडकहरू लवस्तार गने समस्या । 

 स्वच्छ लपउन पानीको महुान खोजी गरी लवतरण प्रणाली व्यवस्थापन गनुि । 

 भोगचलनमा रहकेा साविजलनक जग्गा संरिण र सदपुयोग गने कायि । 

 नगरपाललकाको १ दखेी १३ वडा लवच अन्तर सम्बन्ध, सहकायि, लचनारी र आवत जावतको सडक 

सवारी सन्जाल स्थालपत गनुि ।  

 र्ोहोर व्यवस्थापन र वातावरण मैत्री िहर बनाउन ु। 

 

  

                   धन्यवाद 

    जय बढूानीलकण्ठ 

 

 


