बूढानीलकण्ठ नगरपाललका

वढू ानीलकण्ठ नगरपाललका एउटा प्रलिद्ध धालमिक सम्पदाको नामबाट नामाकरण भएको देिकै महत्वपणु ि
स्थानीय सरकार हो । नेपालको राजधानी काठमाण्डौका ११ वटा नगरपाललका मध्ये (महानगर बाहेक)
जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो यस नगरपाललका उत्तर तर्ि नवु ाकोट लजल्लाको गाउँपाललका सँग
जोलडएको लिवपरु ी नागाजिनु रालरिय लनकुञ्ज, दलिणमा काठमाण्डौ महानगरको वडा नं ३, ४, ६, ७ र
टोखा नगरपाललकाको वडा-४ धापासी रहेको छ । त्यस्तै, पलिम तर्ि टोखा नगरपाललका पदिछ । पवु ि तर्ि
गोकणेश्वर नगरपाललका र का.म.न.पा वडा नं ६ सँग जोलडएको छ । सालवकका चपली भद्रकाली, लवरणु
वढू ानीलकण्ठ, खड्का भद्रकाली, महाक
ं ाल, चलु नखेल र कपन गरी ६ गा.लव.स लमलेर वनेको यस
नगरपाललकामा लव.सं २०६८ को तथ्याङ्क अनसु ार १,०७,९१८ जनसंख्या रहेको र हाल करीब २ लाख
जनसंख्या बसोबास गदिछन् । आवासीय िेत्र धेरै रहेको यस नगरलाई १३ वडामा लवभाजन गररएको छ ।

उत्तर तर्ि लिवपरु ी पवित श्रृखंला, हररयाली जंगल करीब ३ लक.मी दरु ीमा र्ै ललएको लभराला भभु ाग रहेको
छ । दलिण तर्ि समथर उविर भभु ाग रहेकोमा धेरै ठाउँ वाक्लो वस्तीले ढाके को र के लह खाली िेत्रहरुमा
समेत क्रमि नयाँ वस्तीहरु लनमािण हुने क्रममा रहेको छ । यस िेत्रवाट लवरणमु ती, रुद्रमती, धोलवखोला,
यज्ञमती जस्ता नदी खोलाहरू बगेर गएका छन् । लवचका के लह भागहरुमा साविजलनक सामदु ालयक
जगंलहरु र साविजलनक जग्गामा रहेका परम्परागत हररयाली िेत्र समेत रहेका छन् ।
यस नगरपाललका लभत्र प्रलसद्ध वढू ानीलकण्ठ मलन्दर, चण्डेश्वरी मलन्दर, रुद्रेश्वर, भद्रकाली, पञ्चकन्या,
लिव , कृ रण जस्ता देवदेलवका मन्दीरहरू रहेका छन् । वौद्ध मागीहरुका चलचित आनीगम्ु बा लगायत वौद्ध
मठहरु रहेका छन् । त्यस्तै, लवलभन्न धमािवलम्बीहरुका आस्थाका के न्द्रहरु समेत रहेका छन् ।

लनवािचन पिात गठन भएको नगर कायिपाललकाले जनतालाई असल िासन लदने आफ्नो नीलत अनरुु प
पलहलो बैठक बाट लनणिय गराई हाल संयक्त
ु स्थानमा सचं ालनमा रहेका वडा कायािलयहरुलाई यलह श्रावण
१ गते बाट जनतालाई पाएक पने छुट्टा छुट्टै स्थानमा १३ वटा वडा कायािलय स्थापना गरी सेवा प्रवाह
गराउन प्रयत्न गरे का छौँ ।

विद्यमान अिस्थाको सवमक्षा:- के ही फोटो हरु
 योजना लनमािणमा स्थानीय आवश्यकता , रालरिय लक्ष्य र उद्धेश्य अनरुु प हुन नसक्दा लदगो लवकास र
समृद्धीको लदिा लनलदिष्ट गनि नसलकएको ।
 भौलतक पवु ािधार लनमािण , सडक सञ्जालको गरुु योजना र मापदण्ड वारे भखिर मात्र छलर्ल िरुु
भएको ।
 मालनसको जीवनसँग अत्यन्त महत्व भएको लपउने पानीको माग र आवश्यकता अनरुु प ठोस योजना
नहुदँ ा ५०% जनताले खानेपानीको सलु वधा प्राप्त गनि सके का छै नन् ।
 अव्यवलस्थत र अदरु दिी िहरीकरणको कारण नगरको आधारभतु सलु वधा र सौन्दयिको व्यवस्था गनि
कलठन रहेको । दोहोरो सवारी चल्न नसक्ने साघँरु ा गल्ली र अग्ला घर चनु ौती रहेको ।
 ढल र वर्ाितको पानी लनकासाको व्यवस्थीत योजना र कायािन्वयन चनु ौती पणू ि रहेको ।











जनसख्ं याको अनपु ातमा खल्ु ला िेत्रको अभाव ।
नगरपाललकामा रहेको हररयाली िेत्र संरिण र सदपु योग गने योजनाको अभाव ।
आलथिक गलतलवधी बढाउने , रोजगार तथा आयस्रोत वृद्धी गने पवु ािधारको कमी ।
नगरपाललका लभत्रको लवकास योजनामा नगरवासीहरुको दालयत्व वोध र अपनत्व वृद्धी गनि
नसलकएको ।
ललित वगिको कायिक्रमहरुलाई उद्धेश्य मल
ु क वनाउन नसलकएको ।
सरकारी(लजल्ला, के न्द्र) स्तरवाट संञ्चाललत योजना कायािन्वयन अत्यन्त लढलासस्ु ती र पारदिी नहुनु
।
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 ,
उद्धेश्य र नगरको आवश्यकता भन्दा पहुचँ , प्रभाव र हचवु ाको भरमा गने प्रवृलत्त हुनु ।
लवगत २० वर्ि देखी लनवािचन हुन नसलक कमिचारीहरुको तर्ि वाट स्थानीय लनकाय संञ्चालन हुदै
आएकाले सि
ु ासनको प्रत्याभतु ी पणु ि रुपमा हुन नसके को ।

सबल पक्ष: उत्तरतर्ि अग्लो हररयाली ४ लक.मी लामो महाभारत पवितीय श्रृखंलाको सोभायामान सन्ु दरता तथा
हररयाली लिन वेल्ट ।
 लहन्द,ु वौद्ध, र लकराँत धमािवलम्बीहरुको साझा आस्थाको के न्द्र, धालमिक सलहरणतु ाको अनपु म नमनु ा
बढू ानीलकण्ठ मलन्दर ।
 काठमाण्डौको सभ्यता लनमािणमा महत्वपणु ि योगदान लदने बागम् ती, लवरणमु ती, रुद्रमती (धोलवखोला)
जस्ता नदीहरुको उद्गम स्थल तथा जलाधार िेत्र ।
 काठमाण्डौ उपत्यकाको सबैभन्दा नलजकमा रहेको लिवपरु ी नागाजिनु रालरिय लनकुञ्ज ।
 नौललङ्गेस्वरी भद्रकाली, कपन गढी, खड्ग भद्रकाली, चलु न्नदेवी, पञ्चकन्या, गणेि, प्रालचन लिव
मलन्दर , गम्ु बाहरु आदी प्रलसद्ध दजिनौ धालमिक के न्द्रका
अ








वलस्थलत ।
लिवपरु ी बाबा, टोड्के बाबा लगायत लवलभन्न योगी तपश्वीहरुको तपोभमु ी योग साधनाका के न्द्रहरु /
लवपसना ।
प्रत्येक वलस्तहरुमा बाटोको सञ्जाल ।
उपत्यकाकै आवासीय िेत्रहरुमा पलहलो रोजाईमा आउने यस नगरपाललकामा लब्धप्रलतलित
व्यलक्तत्वहरुको बसोबास भएको ।
रालरिय लनकुन्जको काखमा सन्तलु लत र राम्रो हावापानी भएको िेत्र ।
न्यरु ो हलस्पटल ।
बढू ानीलकण्ठ स्कुल लगायत सयौं लवद्यालयहरु र िैलिक प्रलतिानहरु सञ्चालन ।

कमजोर पक्ष: लभरालो भभु ाग भएको कारण माटो कटान, भि
ु य, पलहरो र नदी कटानले जनतालाई वढी द:ु ख लदनु ।
 वस्ती लवकास अलनयलन्त्रत र अवैज्ञालनक रुपले वृलद्ध हुदँ ा िहरको सौन्दयि कायम गनि कलठन ।

 लपउने पानीको एलककृ त रुपमा स्रोतको सदपु योग तथा व्यवस्थापन गनि नसक्दा लपउने पानीको
उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
 लवपद् व्यवस्थापन गनि खल्ु ला िेत्रको अभाव ।
 अलधकतम स्रोत पररचालनको अभाव ।
 स्थानीय लवर्य वस्तमु ा अध्ययनको/ खोजीमा कमी ।
 सलु वधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा लदने अस्पतालको कमी ।
 परु ाना मौललक सस्ं कृ तीको सवं िद्धनमा कमी ।
 नगरवासीहरुमा नगर लवकास योजनामा लवश्वास र अपनत्व पैदा गनि नसक्नु ।
 साविजलनक नदी खोला अलतक्रमण लनयन्त्रण गनि नसक्नु ।
 बढ्दो जनसंख्याको चापले गदाि बातावरण प्रदर्ु णमा बृद्धी र नगरबासीमा िान्ती सरु िाको प्रत्याभतु ी
पणू ि रुपमा हुन नसके को ।
अिसर : स्थानीय तह लनमािण पिात, नयाँ सोच, अलधकार र दालयत्व सलहतको लनवािलचत प्रलतलनधी वहालल
भएको छ ।

 नगरवासीहरुमा नयाँ आिा अपेिा र जागरुकता वृद्धी भएको अवस्था छ ।
 नगरपाललका लभत्र रहेका धालमिक मठ मलन्दर, ऐलतहालसक वलस्तहरुलाई जोड्ने धालमिक सलकि ट लनमािण
गनि सलकने ।
 हररयाली िहरको रुपमा लवकास गनि सलकने ।

 नगर लनमािणमा मलहला, यवु ा, संघ संस्था र टोल सलमलतहरुको समहु लक्रयालिल र सहभागी हुन
अिसर रहेका छन् ।
 र्ुटबल, लक्रके ट, बास्के टबल, ह्यान्डबल, साइलक्लङ लगायत अन्य खेलहरुका मैदानले खेलकुद हब
को रुपमा लवकास गनि सलकने ।
 पलहलो रोजाईको आवासीय िेत्रको रुपमा लवकास गनि सलकने ।
 आध्यालत्मक के न्द्रको (Spiritual Hub) रुपमा लवकास गनि सलकने ।
 अव नगर लवकासमा जटु ् नै पने चेतना नगरबासीमा बढ्नु ।
चूनौतीहरु : नयाँ संलवधान, ऐन र लनयमको प्रभावकारी लनमािण र कायािन्वयनमा लढलाई ।
 लवलभन्न तहका सरकारको प्रिासलनक जलटलता र योजना कायािन्वयन िमता वृलद्ध गनिपु ने ।
 नयाँ नगरपाललका भएकोले कमिचारी संख्या र कायि िमता वृलद्ध गनिपु ने







नगरवासीहरुमा नगर लवकास प्रलतको दालयत्व वोध र अपनत्व लवकास गनिपु ने ।
साँघरु ा गल्ली सडक र वस्तीका मल
ु सडकहरू लवस्तार गने समस्या ।
स्वच्छ लपउन पानीको महु ान खोजी गरी लवतरण प्रणाली व्यवस्थापन गनिु ।
भोगचलनमा रहेका साविजलनक जग्गा संरिण र सदपु योग गने कायि ।
नगरपाललकाको १ देखी १३ वडा लवच अन्तर सम्बन्ध, सहकायि, लचनारी र आवत जावतको सडक
सवारी सन्जाल स्थालपत गनिु ।
 र्ोहोर व्यवस्थापन र वातावरण मैत्री िहर बनाउनु ।
धन्यवाद
जय बढू ानीलकण्ठ

