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यस गररमामय नगरसभामा उपस्स्थत नगर उपप्रमखुज्यू, प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतज्यू, सम्पूर्ि नगर कायिपाललका 
सिस्यज्यूहरू, नगरसभाका सिस्यज्यूहरू, कमिचारी लमत्रहरू, 

उपस्स्थत सञ्चारकमीहरू एवम ्सरोकारवाला लनकाय तथा अन्य 
उपस्स्थत  सम्पूर्ि महानभुावहरू ।  

१. नेपाली जनताको वललिानीपूर्ि सुंघर्िबाट स्थार्पत सुंघीय 
लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको सुंस्थागत र्वकास र र्व.सुं. २०७२ 
सालमा जारी भएको नेपालको सुंर्वधानले गरेको राज्य 
पनुसंरचनापलि  स्थार्पत तीन तहको सरकार मध्येको एक 
स्थानीय सरकारको रुपमा नीलकण्ठ नगरपाललकाको 
लनवािस्चत जनप्रलतनीलधहरूको िोश्रो नगर सभाको प्रथम 
अलधवेशनमा तपार्इँ सम्पूर्िमा हादििक स्वागत गिििु । 
स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको लालग भएको जनक्रास्न्त, सशस्त्र 
सुंघर्ि र र्वलभन्न समयको जनआन्िोलनमा सहाित प्राप्त गने 
सर्हिहरूप्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जली अपिर् गिििु ।  

२. स्थानीय तहको लनवािचन शास्न्तपूर्ि तररकाले सम्पन्न गरी 
स्थानीय सरकारको बागडोर नयााँ जनप्रलतलनलधहरूलाई 
हस्तान्तरर् गने कायि सहजतापूविक सम्पन्न गने नेपाल 
सरकार एवम ्लनवािचन आयोग र सरोकारवालाहरूप्रलत हादििक 
आभार प्रकट गिििु । जनताको प्रत्यक्ष सहभालगता रहने 
स्थानीय सरकारको प्रमखुको रुपमा िोश्रो कायिकालका लालग 
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अमूल्य मत दिई लनवािस्चत गनुिहनेु र नगरसभाका सबै 
सिस्यहरूलाई पााँच बरे् कायिकालका लालग नगर र्वकासमा 
जोलडने अवसर दिनभुएकोमा सबै नगरबासीहरूमा हादििक 
धन्यवाि तथा आभार व्यक्त गनि चाहन्िु ।  

३. प्रथम लनवािस्चत जनप्रलतलनलधहरूबाट नगरर्वकासका लालग 
बसालेको जगमा र्इट्टा थप्िै लनवािचनका बेला गररएका 
प्रलतबद्धता अनरुुप नगरको समग्र र्वकास गने ऐलतहालसक 
स्जम्मेवारीलाई पूरा गने िार्यत्व हाम्रो कााँधमा आएकोि । 
उपलब्ध र्वर्वध साधन श्रोत, सुंघ तथा प्रिेश सरकारले 
उपलब्ध गराएको अनिुान, नगरपाललकाको आफ्नै आन्तररक 
आयश्रोत, कमिचारी प्रशासन र सम्पूर्ि नगरबासीहरूको न्यानो 
साथ एवम ् र्वलभन्न िात ृ सुंघ/सुंस्था तथा लनकायसाँगको 
सहकायिको साथमा मतिाताहरूले ससु्म्पएको यो ऐलतहालसक 
स्जम्मेवारीलाई पूरा गने प्रलतबद्धता ब्यक्त गिििु । आगामी 
पााँच वर्िलभत्र िेशकै नमूना पूवािधारयकु्त पयिटकीय नगरको 
रुपमा यस नीलकण्ठ नगरपाललकाको र्वकासको गलतलाई 
अस्घ बढाउने प्रर् गिििु । 

नगरसभाका सिस्यज्यूहरू , 

४. अब म नीलकण्ठ नगरपाललकाको आगामी आलथिक वर्ि 
२०७९।०८० को लालग प्रस्तार्वत नीलत तथा कायिक्रम 
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तपाईँहरू समक्ष पेश गिैिु । यी नीलत तथा कायिक्रम 
नेपालको सुंर्वधानको भाग ४, धारा ४९, ५० र ५१ अनसुार 
राज्यले तय गरेको लनिेशक लसद्धान्त, नीलत तथा िार्यत्वलाई 
पूरा गने एक तहको रुपमा स्थानीय तह रहेको यथाथिलाई 
स्वीकार गिै प्रस्ताव गररएकोि ।  

५. स्थानीय तहको लनवािचनका बेला नीलकण्ठ नगरलाई िेशकै 
नमूना पूवािधार सर्हतको पयिटकीय शहरको रुपमा स्थार्पत 
गने पररकल्पनालाई साकार पानि आवश्यक पूवािधार लनमािर् 
र सेवाके्षत्रमा सधुारलाई मखु्य प्राथलमकतामा राखी नीलत तथा 
कायिक्रम लनमािर् गरेकोिु । चनुावी घोर्र्ापत्रमा समावेश 
गररएका सबै र्वर्य पर्हलो वर्िकै कायिक्रममा समेट्न 
नसर्कए पलन पररकल्पना अनरुुप नीलत लनमािर् गरी पूवािधार 
र वातावरर् तयार गिै जानेगरी नीलत तथा कायिक्रम 
लनमािर्लाई जोड दिएकोिु ।  

६. आगामी आलथिक वर्िको पर्हलो चौमालसक अवलध लभतै्र 
नीलकण्ठ नगरपाललकाको समग्र र्वकास पूवािधार लनमािर् र 
प्राथलमकताक्रम लनधािरर् गनि बहृत सझुाब सुंकलन, नगर 
तथयाुंक सुंकलन एवम ्प्रोफार्इल लनमािर् गने कामलाई अस्घ 
बढार्इनेि । प्रथम कायिकालमा लनलमित नीलकण्ठ 
नगरपाललकाको िश बरे् एकीकृत सहरी र्वकास योजनाको 
प्रगलत समीक्षा गिै िीघिकालीन र अल्पकालीन योजना 
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प्राथलमकीकरर् गरी लसललसलाबद्ध र्वकास अलभयान सञ्चालन 
गनेगरी वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम तय गररएकोि ।  

७. नीलकण्ठ नगरपाललकाको चौध वडाहरूमा र्वकासका 
पूवािधार लनमािर् गरी चसु्त स्थानीय सरकार सञ्चालन गनि 
र्वलभन्न र्वर्यगत प्राथलमकता लनधािरर् गररएकोि। आगामी 
आलथिक वर्ि २०७९।८० को नीलत तथा कायिक्रमहरू 
प्रस्ततु गने क्रममा र्वगत पााँच वर्िमा पर्हलो जनलनवािस्चत 
प्रलतलनलधहरूबाट भएका महत्वपूर्ि उपलब्धीहरूको अव म 
लनधािररत र्वर्यगत प्राथलमकताका आधारमा तयार गररएका 
नीलत तथा कायिक्रमलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्ततु गिैिु ।  

स्थानीय सरकारको र्वगत पााँच बरे् कायिकालका उपलस्ब्ध 

८. नगर र्वकासका लालग पूवािधारका र्हसावले व्यापक 
समस्याहरू र्वद्यमान रहेता पलन नीलकण्ठ नगरपाललकाको 
पर्हलो लनवािस्चत जनप्रलतनीलधका रुपमा हामीले सेवाप्रवाह र 
पूवािधार र्वकासमा उल्लेख्य उपलब्धी हासील गरेका िौँ । 
लनवािस्चत भए लगतै्त नगरपाललकाको समग्र र्वकासका लालग 
िश बरे् एकीकृत सहरी र्वकास योजना लनमािर् गरी ठोस 
कायियोजनाकासाथ हामी अस्घ बढेका लथयौँ ।  

९. सेवा प्रवाहमा चसु्तता, पूवािधार र्वकासमा उल्लेख्य प्रगलत, 

आवश्यकता र मागको लसद्धान्तमा आधाररत बजेट 
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व्यवस्थापन गिै स्थानीय सरकारको सुंस्थागत सुंरचना 
र्वकासमा हामीले यो पााँच वर्िमा नलतजामखुी पररर्ाम हालसल 
गरेकािौँ । स्थानीय सरकारको लनयलमत बजेट भन्िा कयौँ 
गरु्ा बढी बजेट र्वलभन्न श्रोत, साझेिारहरू र िात ृलनकायबाट 
प्राप्त गरी हामीले र्वलभन्न र्वधामा िेशभरमा उत्कृष्ठ नगरको 
रुपमा नीलकण्ठ नगरपाललकालाई स्थार्पत गरेकािौँ ।  

१०. अझै गनुिपने धेरै ि, नगरबासीको अपेक्षा र महत्वकाुंक्षा 
असीलमत ि , तथार्प हामीले प्रथम कायिकालमा गरेको काम, 

बजेट र्वलनयोजन र कायािन्वयनको पररर्ाम मापनयोग्य 
बनेकोि । स्थानीय मालमलाका र्वज्ञ, िेशका प्रलतर्ष्ठत 
र्वज्ञहरू र सुंघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 
स्वमलु्याुंकन मानकमा नीलकण्ठ नगरपाललकाले पटक पटक 
उत्कृष्ठता हालसल गरी हामी नगरबासीलाई गौरवशाली 
बनाएकोि ।  

नगरसभाका सिस्यज्यूहरू , 

११. सेवा प्रवाहमा चसु्तता, पारिस्शिता सर्हत जनप्रीय कायिक्रमहरू 
हामीले र्वगत पााँच वर्िको कायिकालमा शरुुवात गरेकािौँ । 
सतु्केरीलाई लनिःशलु्क एम्बलेुन्स, र्वपन्न पररवारलाई रु. िश 
हजार अस्न्तम सुंस्कार खचि, र्वपद् मा तत्काल राहत उद्धार, 

कोलभड प्रलतकायिमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, कृर्र्, सहकारी, र 
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उद्यमीहरूलाई र्वशेर् अनिुान सर्हतको सहायता कायिक्रम, 

पशवुीमामा ९० प्रलतशत अनिुान, ७ वटा नयााँ स्वास्थ सुंस्था 
स्थापना गरी लनिःशलु्क रुपमा यथेष्ट और्धी र ल्याब सेवा, 
स्शक्षा के्षत्रमा र्वशेर् लगानी, सामास्जक सुंस्था, सहकारी, 
सामिुार्यक, साुंस्कृलतक, जालतय र धालमिक सुंस्थाहरूलाई 
मागमा आधाररत सहयोग, घमु्ती सेवा माफि त ्टोलटोलमा सेवा 
सरु्वधा हामीले पर्हलो कायिकालमा गरेका नागररक सेवाको 
नमूना उिाहरर् हनु ्।  

१२. लतखािमकु्त नगरको अवधारर्मा बहृत खानेपानी आयोजना, 
९५ र्कलोलमटर नगर चक्रपथको ट्रयाक लनमािर् कायि सम्पन्न 
गने िेस्ख धादिङबेसी बजारको कररडोरको र्वस्ततृ पररयोजना 
प्रलतवेिन (लडर्पआर) तयार गरी लनमािर् शरुुवात हामीले 
गरररहेको बहृत योजनाहरूमा पिििन ्। प्रथम कायिकालमा 
नगरके्षत्रमा झण्डै ८०० र्कलोलमटर सडक पूवािधार लनमािर् 
भएकोि ।  पााँच बरे् कायिकालमा सम्पन्न हनु नसकेका 
सडक पूवािधारहरू, एक घर एक धारा सर्हत सबै 
नगरबासीको घर घरमा खानेपानी सेवा, नमूना उद्योगग्राम, 

धादिङवेसी बहृत खानेपानी आयोजना हाम्रो प्रथम कायिकालमा 
शरुुभै आगामी वर्ि सम्म सम्पन्न हनेु गौरवका आयोजनाहरू 
हनु ्।  
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१३. आगामी पााँच वर्ि लभत्रमा पर्हलो कायिकालमा लनलमित एकीकृत 
सहरी र्वकास योजना अनसुार गनुिपने बााँकी काम परुा गिै 
िेशकै नमूना नगरपाललकाको रुपमा स्थार्पत हनेु गरी 
र्वकासको जग बललयो पाने हाम्रो स्जम्मेवारी ि । बजार 
के्षत्रको नमूना व्यवस्थापन सर्हत व्यवसार्यक प्रवद्धिन र गाउाँ 
बस्तीहरूमा उत्पािनमखुी कायिक्रम माफि त ् नगरवासीको 
आयअजिनको बरृ्द्ध गरी समदृ्ध नगर बनाउन सर्कने योजना 
अबका प्राथलमकतामा पनेिन ्।  

नगरसभाका सिस्यज्यूहरू । 

अब म आगामी वर्ि २०७९।८० का लालग यस 
नगरपाललकाको नीलत तथा कायिक्रम यहााँहरू समक्ष प्रस्ततु 
गिैिु । 

१४. यस नगरपाललकालाई िेशकै नमूना पूवािधारयकु्त पयिटकीय 
सहरको रुपमा र्वकास गने पररकल्पनालाई कायािन्वयन गनि 
िीघिकालीन सोचका साथ योजनाबद्ध र्क्रयाकलाप अस्घ 
बढार्इनेि । नगरर्वकासलाई व्यवस्स्थत गिै प्रभावकारी 
नीलत तथा योजना तजुिमा गनि सहरी योजना आयोगको समेत 
काम गने गरी नीलकण्ठ नगर र्वकास प्रालधकरर् ऐन जारी 
गरी प्रालधकरर् गठन गररनेि । व्यवस्स्थत सहरीकरर् र 
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नयााँ नमूना आवास के्षत्र र्वकास कायिका लालग सम्भाव्य 
स्थल पर्हचान गरी कायिप्रारम्भ गररनेि ।  

१५. सूचना तथा सञ्चार प्रर्वलधको प्रयोग गरी नागररक सेवा र 
सशुासन अलभबरृ्द्ध गनि खलु्ला स्थानीय सरकार कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि ।  

१६. आगामी पााँच वर्िलभत्र नगरका सबै वडा केन्रहरूमा कालोपते्र 
सर्हतको पक्की सडक सुंरचना लनमािर् गनि आलथिक वर्ि 
२०७९।८० िेस्ख नै  कायि प्रारम्भ गररनेि । नीलकण्ठ 
नगरपाललकाको गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको 
पन्चानब्बे र्कलोलमटर चक्रपथलाई हररतमागिको रुपमा 
र्वकास गररनेि । धादिङवेशी कररडोर सडकलाई आगामी 
पााँच वर्िमा स्तरबरृ्द्धका साथ पूर्िता दिईनेि । 

१७. नगरक्षेत्रका सबै वडामा एक वडा एक गौरवको योजना 
सञ्चालन गरी क्रमागत रुपमा बजेट र्वलनयोजन गरी िेस्खने 
खालको नमूना र्वकास आयोजना सञ्चालन गररनेि । नीस्ज 
साविजलनक साझेिारी कायिक्रमलाई अवलम्बन गिै 
धादिङवेशीमा अत्याधलुनक पार्कि ङ प्रर्ाली सर्हतको बसपाकि  
र बहउुदे्दश्यीय भवन लनमािर् गररनेि ।  

१८. बजार र ग्रामीर् क्षेत्रको फोहोरलाई व्यवस्थापन गनि घटाउने, 

पनुप्रयोग र प्रशोधन गने प्रर्ाली सञ्चालन गरी ल्याण्डर्फल्ड 
सार्इटको उस्चत प्रवन्ध गररनेि । सरसफाई गरुुयोजना 
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लनमािर् गरी सचेतना अलभयान सञ्चालन तथा महत्वपूर्ि 
स्थलहरूमा साविजलनक शौचालय लनमािर् गररनेि ।  

१९. धादिङवेशी बजारमा सह लगानी कोर्बाट स्वीकृत भैसकेको 
ियालीस करोड बजेटलाई समायोजन गरी बहृत खानेपानी 
आयोजना सञ्चालन गररनेि । सबै वडामा एक घर एक 
धारा हनेुगरी लतखािमकु्त नगरको  लक्ष्य परुा गररनेि । 
र्वद्यतुवाट सञ्चाललत सामिुार्यक ललस्फ्टङ खानेपानी तथा 
लसुंचाई आयोजनामा र्वद्यतु महशलु नगरपाललकाको तफि बाट 
७० प्रलतशत भकु्तान गने व्यवस्था गररनेि । 

२०. लमत्रराष्ट्र कोररयाको आलथिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको 
सलभिस फर र्पस कायिक्रमसाँग यस नगरपाललकाको सम्झौता 
भएबमोस्जम यस नगरक्षेत्रका स्वस्थय खानेपानी नभएका 
आठिेस्ख िश समिुायहरूमा गरु्स्तरीय खानेपानी उपलब्ध 
गराउने कायि यसै वर्ििेस्ख शरुू गररनेि ।   

२१. नगरकेन्रमा र्वशेर्ज्ञ डाक्टर र अनसुन्धान सेवा सर्हतको 
सहरी स्वास्थय स्क्ललनक सञ्चालन गने र सबै वडाका स्वास्थ 
सुंस्थामा टेललमेलडलसन सेवा माफि त ्स्तरीय स्वास्थ उपचारको 
व्यवस्था गनि आगामी वर्ििेस्ख कायिप्रारम्भ गररनेि । 
नगरबासीहरूलाई स्वास्थ वीमा माफि त ्वार्र्िक रू. २ लाख 
बराबरको लनिःशलु्क स्वास्थ उपचार सेवा उपलब्ध गराउन 
आवश्यक समन्वय र सहयोग गररनेि । िललत, 



11 

 

अल्पसुंख्यक, अलत र्वपन्न तथा आलथिक अवस्था कमजोर 
भएका नगरवासीहरूलाई स्वास्थय वीमामा सररक हनु चार्हने 
प्रीलमयम रकम नगरपाललकाले क्रमशिः उपलब्ध गराउाँिै जाने 
नीलत ललर्इनेि ।  

२२. नगरपाललका के्षत्रमा कस्म्तमा एउटा बहपु्रार्वलधक स्शक्षालय 
सञ्चालन गनेगरी यसै वर्ि सम्बन्धन र पूवािधार तयार गररनेि 
। नीलकण्ठ क्याम्पसलाई र्वशेर् स्तरोन्नती गरी 
स्नातकोत्तरसम्मका सबै सुंकायका र्वर्य अध्यापन गराउने 
क्याम्पसको रुपमा र्वकास गनि आवश्यक कायियोजना र 
श्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गररनेि ।  

२३. एक वडा एक नमूना श्रोत र्वद्यालय घोर्र्ा गरी नगरपाललका 
लभत्रका सबै र्वद्यालयहरूमा र्इन्टरनेट, सूचनाप्रर्वलध र 
आवश्यक साधनश्रोत सम्पन्न बनाउाँिै गरु्स्तरीय स्शक्षा प्रिान 
गररनेि । नगर स्शक्षक अनिुान, र्वर्यगत स्शक्षक क्षमता 
र्वकास, शैस्क्षक पूवािधार र्वकास, ल्यापटप साझेिारी तथा 
शैस्क्षक गरु्स्तर बरृ्द्धका लालग आवश्यक कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेिन ् । पठन सुंस्कृलतको र्वकास गनि नगर क्षेत्रमा 
साविजलनक पसु्तकालय, अध्ययन केन्र तथा र्इ–ललनिङ सेन्टर 
स्थापना एवम ्स्तरबरृ्द्ध गरी अध्ययन अनसुन्धान र प्रास्ज्ञक 
गलतर्वलधलाई प्रोत्साहन गररनेि । प्रारस्म्भक बाल कक्षामा 
मण्टेश्वरी स्शक्षा, माध्यलमक तहमा सीपमूलक अलतररक्त 
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ताललम कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । बालर्वकास सहयोगी 
कायिकताि र र्वद्यालय कमिचारीहरूका लालग पाररश्रलमकमा 
उल्लेख्य पनुरावलोकन हनेुगरी आवश्यक व्यवस्था 
लमलाईनेि ।  

२४.  नीलकण्ठ नगरपाललकालाई नमूना पयिटकीय गन्तव्य 
नगरको रुपमा र्वकास गनि पयिटन मैत्री पूवािधारको प्रवद्धिन 
गररनेि । नगरपाललकामा लनमािर् प्रारम्भ भएको 
नीलकण्ठेश्वर महािेवको मूलति लनमािर् स्थललाई आकर्िक 
पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा र्वकास गिै सोही स्थानमा नमूना 
पाकि  लनमािर् कायि थालनी गररनेि । 

२५. नगर क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन शरुुभएको पात्ले गाउाँ, र्व.पी 
गाउाँ र जरेुथमुलाई आवश्यक सहयोग गरी पयिटक आकर्र्िक 
गनि गाउाँबासीहरूसाँग  र्वशेर् साझेिारीका कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेि ।  

२६. नीलकण्ठ वडा नुं. 9, सल्लेघारीको वातावरर्मैत्री पाकि , वडा 
नुंबर १० को बगैँचा लगायतका स्थललाई थप आकर्िक 
आन्तररक पयिटन गन्तव्यका रुपमा र्वकास गनि आवश्यक 
व्यवस्था लमलार्इनेि । साथै नीलकण्ठ नगरपाललका वडा 
नुं. ८ मा लनमािर् गनि लालगएको औद्योलगकग्रामलाई क्रमागत 
रुपमा अन्य साझेिार सुंस्थाहरूसाँगको समन्वय र सहकायिमा 



13 

 

आवश्यक वजेटको व्यवस्थापन गरी रोजगारीका अवसरहरू 
लसजिना हनेु व्यवस्था लमलाईनेि ।  

२७. गररवी न्यूनीकरर्को लालग लघू उद्यम र्वकास पररयोजना, 
मेयर उद्यमशीलता र नव उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन 
र सेवालाई व्यवस्स्थत एवम ् केस्न्रत गनि नगर 
कायिपाललकाको कायािलयमा िुटै्ट उद्योग र्वकास शाखाको 
स्थापना गररनेि । 

२८. भैरवी मस्न्िरलाई आकर्िक धालमिक पयिटन केन्रका रुपमा 
र्वकास गिै एवम ् नीलकण्ठ नगरपाललकाद्वारा लनलमित भ्यू 
टावरहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई पयाि पयिटनलाई 
प्रवद्धिन गने, बागेश्वरी मस्न्िर, चमेरे गफुा, लामास्थान, चलुलिेवी, 
पशपुलत, गपेु्तश्वरी, काललका खाल्टे र ज्वालामखुी मस्न्िर 
लगायतका स्थललाई पयिटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थार्पत 
गनि आवश्यक पूवािधार र्वकास गररनेि ।  

२९. नीलकण्ठ नगर क्षेत्रमा प्याराग्लार्इलडङ, जीप फ्लायर, रक 
क्लार्इस्म्बङ जस्ता साहलसक पयिटकीय खेलको प्रवद्धिन गने 
। रामकोट िरवार, पौवा िरवार, ज्यामरुङ िरबार, धवुााँकोट 
लगायतका परुातास्त्वक सम्पिाहरूको खोज र उत्खनन गरी 
परम्परागत स्वरुपमा लनमािर् अलभयान सञ्चालन गररनेि । 
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नगरसभाका सिस्यज्यूहरू , 

३०. सूचना प्रर्वलधको र्वकासका लालग नगरपाललकाले शरुुवात 
गरेको नबप्रवधिनात्मक साझेिारीलाई प्रभावकारी बनाउाँिै 
नगरकेन्र र सबै वडा तथा र्वर्यगत कायािलयलाई आन्तररक 
नेटवकि  प्रर्ालीमा जोलडनेि । नीलकण्ठ नगरपाललकाका 
वडाकेन्र र बस्तीहरूमा स्तरीय र्इन्टरनेट सेवा, लनिःशलु्क 
वार्इफार्इ जोन तथा टेललसेन्टर स्थापना गने लक्ष्य अनरुुप 
कायिप्रारम्भ गररनेि । साथै एकीकृत सहरी सरुक्षा प्रर्ालीमा 
सूचना प्रर्वलधलाई जोड्िै लस.लस.टी.भी तथा अनलाईन माफि त ्
लसटी सलभिलेन्स पररयोजना सञ्चालन गररनेि ।  

३१. एक गाउाँ एक उत्पािनको नीलतलाई प्रवद्धिन गिै कृर्र् तथा 
पशपुुंक्षी र्वकासका लालग प्रभावकारी कायिक्रम शरुुवात 
गररनेि । स्थानीय रैथाने बाली प्रवद्धिन गनि बीउ बैँक 
स्थापना सर्हत र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन गरी नगरलाई 
खाद्यन्न आपलुतिमा आत्मलनभिर बनाउिैँ लनकासी योग्य 
वातावरर् लनमािर् गनि प्रयास गररनेि । कृर्र्को 
व्यवसायीकरर्, बजारीकरर्का लालग सुंकलन केन्र, स्शत 
भण्डारर् केन्र र कृर्र् उपज ढुवानीमा आवश्यक सहयोग 
गररनेि ।  

३२. कृर्र्योग्य जग्गाको गैरकृर्र् जन्य उपयोग, प्लर्टङ र 
खस्ण्डकरर् न्यूनीकरर् गने नीलत ललर्इनेि । नगरक्षेत्र 
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लभत्रका सबै जग्गाजमीनलाई तरुून्तै वगीकरर् गरी कृर्र्के्षत्र 
तथा गैर कृर्र्के्षत्र िुट्यार्इनेि ।  नगर क्षेत्रलाई प्राुंगाररक 
खेती प्रवद्धिन क्षते्रका रुपमा र्वकास गनि आवश्यक नीलत 
बनाउाँिै रासायलनक मलको र्वकल्पमा प्राुंगाररक मल प्रवद्धिन 
गररनेि ।  र्वगतिेस्ख नगरपाललकाले ललएको मागमा 
आधाररत ज्ञान उत्पािनमा आधाररत अनिुानलाई प्रभावकारी 
रूपमा कायािन्वयन गिै ललगनेि ।  

३३. नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका जग्गाहरूको माटो परीक्षर् गरी 
माटो सहुाउाँिो बालीहरूको पकेट के्षत्र घोर्र्ा गररनेि । 
व्यवसार्यक कृर्र् प्रवद्धिनका लालग र्कसानहरूलाई अनिुान, 

कृर्र् उद्यमका लालग ललएको घरजग्गा भाडामा कर िुटको 
व्यवस्था र सहलुलयत ऋर्का लालग आवश्यक सहजीकरर् 
गररनेि साथै कृर्र्, पश ु सेवा, खानेपानी, लसुंचार्इ, उद्योग 
व्यापारका लालग एकद्वार एकीकृत सेवा केन्र स्थापना 
गररनेि ।  

३४. नगरपाललकाको उद्यम र्वकास रर्नीलतक योजनामा 
आवश्यक पररमाजिन गरी आगामी पााँच वर्िलभत्र नगरक्षेत्रमा 
लघूउद्यम स्थापना तथा प्रवद्धिन गररनेि । नीलकण्ठ 
नगरपाललकाका वेरोजगार यवुाहरूलाई मेयर उद्यमस्शलता 
कायिक्रम माफि त ् उद्यमी बनाई यवुाहरूलाई स्वरोजगार 
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बनाउने लक्ष्यकासाथ उद्यमशीलता पररयोजना सञ्चालन 
गररनेि ।   

३५. नगर केन्र तथा वडा स्तरमा बैंर्कङ सेवा तथा सहकारी 
सुंस्थाहरूको प्रवद्धिन, सुंघ/सुंस्था तथा क्लबहरू स्थापना तथा 
सहकायि लाई अलभप्ररेरत गररनेि । राज्यको तीन खम्बे आलथिक 
नीलतलाई स्थानीयकरर् गिै उद्योग वास्र्ज्य सुंघ, चेम्बर अफ 
कमशि, घरेल ु महासुंघ र सहकारी सुंस्थाहरूसाँग आवश्यक 
साझेिारी र सहकायिका कायिक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

३६. नीलकण्ठ नगरलाई खेलमैत्री नगरको रुपमा र्वकास गनि 
खेलकूि रुंगशाला तथा नमूना खेलकूि पाठशाला स्थापना 
गने र हरेक वडाहरूमा खेलकूि र्वकासका लालग खेलमैिान 
लनमािर्का लालग आवश्यक खेल प्रस्शक्षर् केन्र स्थापना गने 
नीलत अनसुार सम्भाब्यता अध्ययन गररनेि ।  साथै 
र्वद्यालयहरूमा खेल पाठ्यक्रम र खेलकूि प्रस्शक्षकको 
व्यवस्था गररनेि । धादिङबेसी खलु्ला मैिान, अल्िीडााँडा 
खेल मैिान तथा पात्ले खेलमैिान र सल्लागौंडा र्क्रकेट 
मैिानलाई थप व्यवस्स्थत गरी खेल तथा खेलाडीमैत्री बनाउन 
आवश्यक व्यवस्था गजररनेि । 

३७. नगरपाललकालाई आगामी वर्ि लभतै्रमा बालमैत्री नगर घोर्र्ा 
गरी आवश्यक स्थानहरूमा वालर्वकास केन्र स्थापना गने,  
पोर्र्यकु्त आहार सर्हत उस्चत स्याहार सुंरक्षर्, र बरृ्द्ध 
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र्वकासको व्यवस्था गररनेि । जेष्ठ नागररकको सम्मानका 
लालग नगर स्तरीय सुंरक्षर् केन्र र र्वश्राम पाकि  लनमािर् गरी 
सेवा प्रिान गररनेि । जेष्ठ नागररकको उपचार सेवा, 
लनिःशलु्क और्धी र सामास्जक सरुक्षा भत्ताको व्यवस्था 
गररनेि ।  

उपस्स्थत सबै नगर सभाका सिस्यज्यूहरू 

३८. यस नगरपाललकाका मर्हलाहरूको समसु्चत र्वकासको लालग 
यथोस्चत व्यवस्था लमलार्इनेि । मर्हलाहरूलाई आलथिक 
उपाजिनका गलतर्वलधहरूमा सररक बनार्इनेि । परुूर्मालथको 
लनभिरता घटाई स्वावलम्बी बनाउने कायिक्रम तय गररनेि 
। मर्हलाहरूको मात्र प्रलतलनलधत्व गरी उपभोक्ता सलमलतहरू 
गठन गनिको लालग वडा वडामा प्रचारात्मक कायिक्रमहरू 
तय गररनेि । मर्हला वचत तथा सहकारी सुंस्थाहरूलाई 
नगरपाललकाले प्रवद्धिन गने नीलत ललर्इनेि । 

३९. "समदृ्ध नीलकण्ठ लनमािर्मा यवुाहरूको र्हस्सेिारी" भने्न 
नाराका साथ र्वकास लनमािर्का लालग यवुा स्वयम् सेवी 
अलभयान सञ्चालन गरी यवुालाई सामिुार्यक सेवा, साविजलनक 
र्हत र िेशभस्क्तको भावना र्वकास गराई असर सुंस्कारको 
हस्तान्तरर् सर्हत अनशुालसत एवम ्नैलतकवान यवुा लनमािर्मा 
ध्यान दिर्इनेि ।  
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४०. िललतहरूको परम्परागत पेशालाई व्यवसायीकरर् गनि 
आवश्यक आलथिक सहयोग, अनिुान तथा थप ताललमको 
व्यवस्था गररनेि । िललत तथा र्वपन्न वगिको आलथिक, 

सामास्जक र वगीय हीत सुंरक्षर् गनि लस्क्षत िललत समिुाय, 

िललत सम्बद्ध सुंघ सुंस्था र र्वलभन्न लनकायसाँग आवश्यक 
सहकायि गररनेि । िललत तथा र्वपन्न बगिका 
बालबाललकाहरूको आधारभतु तहिेस्ख उच्च स्शक्षा सम्म 
लनशलु्क िात्रवसृ्त्त, पोर्र् र सुंरक्षर्को र्वशेर् कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि । उच्च स्शक्षा अध्ययन गने िललत, र्वपन्न 
तथा जेहन्िार र्वद्याथीहरूका लालग आवासीय सरु्वधा उपलब्ध 
गराउने गरी िात्रवासको व्यवस्था गररनेि ।  

४१. नीलकण्ठ नगरपाललकालभत्रका सबै र्वद्यालयहरूलाई 

उत्कृष्ठताको केन्र (Center of Excellence) बनाउने गरी 
स्शक्षा नीलत तयार गरी लागू गररनेि । सामिुार्यक तथा 
सुंस्थागत र्वद्यालयहरू तथा क्याम्पसहरूको शैस्क्षक गरु्स्तर 
अलभवरृ्द्ध गिै ललगनेि । शैस्क्षक सुंस्थाहरूलाई जवाफिेही 
र उत्तरिायी बनार्इनेि । शैस्क्षक सुंस्थाहरूमा शैस्क्षक 
गरु्स्तर परीक्षर् प्रर्ालीको र्वकास गररनेि ।  

४२. नगरको समग्र सूचना आिान प्रिान तथा स्शक्षा र 
मनोरञ्जनका लालग स्थानीय टेलललभजन, रेलडयो, अनलाईन र 
पत्रपलत्रकामा नगर र्वशेर् सामाग्रीहरूको उत्पािन तथा 
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प्रसारर् प्रकाशन प्रवद्धिन गने र नगरक्षेत्रबाट प्रकास्शत 
प्रसाररत सञ्चार माध्यमलाई र्वशेर् साझेिारी अनिुानको 
व्यवस्था गने ।  पत्रकारहरूलाई लेखनबसृ्त्त तथा परुस्कृत 
र आवश्यक सहयोग गररनेि । 

४३. नीलकण्ठ नगरके्षत्रलाई वातावरर्मैत्री नगर घोर्र्ा गिै 
पयािवरर् सुंरक्षर्, सामिुार्यक तथा कबलुलयती वन सुंरक्षर्, 

वनमा आधाररत  आय आजिन कायिक्रम र हररयाली प्रवद्धिन 
कायिक्रमलाई सघन रुपमा सञ्चालन गररनेि । नगरके्षत्रका 
निी सरसफाई तथा पानीका महुान सुंरक्षर् कायिलाई र्वशेर् 
प्राथलमकता दिर्इनेि । नगरका हरेक वस्तीहरूमा औद्योलगक 
कामका लालग समेत माग धाने्नगरी थ्री फेज लार्इनको 
र्वद्यतुीकरर् तथा सौयि उजाि, वायोग्यााँस तथा वैकस्ल्पक 
उजािको उस्चत प्रवद्धिन गररनेि । 

४४. नगर स्तरमा नगर प्रहरीको पररचालन तथा अन्य सरुक्षा 
फोसिसाँगको समन्वयमा उस्चत सरुक्षा प्रवन्ध, नगर कानूनको 
कायािन्वयन, बजार व्यवस्थापन तथा सहायता कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि । नीलकण्ठ नगरपाललकालाई सरुस्क्षत 
नगरको रुपमा स्थार्पत गनि धादिङ स्जल्ला प्रशासन, न्यायीक 
लनकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल,  स्जल्ला 
वार,  कानून व्यवसायीसाँग आवश्यक सहकायि गररनेि । 
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४५. यवुाहरूलाई नगरको र्वलभन्न र्वकास लनमािर्मा स्वयुंसेवीको 
रुपमा पररचालन गरी आवश्यक ताललम र जनशस्क्त 
व्यवस्थापन अलभयान सञ्चालन गररनेि । लनमािर् के्षत्र, सेवा 
के्षत्र र उत्पािन के्षत्रमा यवुा पररचालन गरी यवुा क्षमता 
र्वकास तथा नेततृ्व र्वकास सुंगै कमिशील यवुा जागरर् 
अलभयान सञ्चालन गररनेि । 

४६. कला सुंस्कृलत र लललतकलाको प्रवद्धिन तथा उन्नयनका लालग 
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रलतष्ठान ऐन, २०७८ अनसुार गठीत 
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रलतष्ठानलाई साधन श्रोत र क्षमतायकु्त बनाई 
र्वलभन्न कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । सार्हत्य, कला र 
सुंस्कृलतकमीको उस्चत सम्मान सर्हत परम्परागत जात्रा, मेला 
र महोत्सवमा आवश्यक साझेिारी गररनेि । धालमिक 
स्वतन्त्रता र धमि लनरपेक्षताको सुंवैधालनक व्यवस्थालाई 
आत्मसाथ गिै  नीलकण्ठ नगरपाललका लभत्रका सबै मठ 
मस्न्िर, गमु्बा र चचि (मण्डली), मस्स्जि लगायत अन्य 
धालमिक सुंरचनाहरूको उस्चत सुंरक्षर् तथा पनुलनिमािर् गररनेि 
।  नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रलतष्ठान माफि त ् र्वलभन्न सार्हस्त्यक, 

साुंस्कृलतक जातीय तथा धामीक र सम्प्रिायका कला 
सुंस्कृलतको खोज, अध्ययन र सुंरक्षर्, सुंग्रहालय लनमािर् 
लगायतका योजना सञ्चालन गररनेि । 



21 

 

४७. यसै नगरपाललकाके्षत्रलभत्र रहेका तथा लनमािर् हनेु कुमाल 
सुंग्रहालयहरूलाई थप व्यवस्स्थत गररनेि । यी 
सुंग्रहालयहरूलाई नागररकको गन्तव्यस्थल बनाउन 
नगरपाललकाले प्रभावकारी नीलत तथा योजना लनमािर् गरी 
लागू गनेि ।  

४८. नीलकण्ठ नगरपाललकालाई सम्पूर्ि रुपमा लैंलगक 
भेिभावमकु्त स्थलको रुपमा घोर्र्ा गरी लैंलगक तथा 
सामास्जक समावेशीकरर्का के्षत्रमा आवश्यक कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि । मर्हला र्हुंसा, बालर्ववाह, बोक्सीप्रथा, 
जातीय िुवािूत, वगीय र्वभेि एवम ् कुनै पलन खालको 
असमानता र र्वभेिका र्वरुद्ध शनु्य सहनशीलताको नीलत 
ललर्इनेि । मर्हला, िललत, अपाुंग, र्वपन्न, आदिवासी जनजालत, 

एकल मर्हलाहरूलाई राज्यले ग्यारेन्टी गरेको सुंवैधालनक 
अलधकार प्रिान गनि उनीहरूको  आवश्यकता र माग 
अनसुारको कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । 

४९. नीलकण्ठ नगरपाललकालाई र्वपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा 
नमूना नगरको रुपमा र्वकास गनि आवश्यक पूवािधार र 
व्यवस्थापन तयार गररनेि । नगरपाललका केन्रमा स्थार्पत 
आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्रलाई र्वपद् व्यवस्थापन 
श्रोत केन्रको रुपमा समेत र्वकास गरी प्रकोप न्यूनीकरर्, 
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पूवितयारी, राहत, उद्धार, पनुस्थािपना जस्ता प्रत्येक चरर्मा 
नगरपाललकाको शीघ्र सेवा प्राप्त हनेु व्यवस्था लमलार्इनेि । 

नगरसभाका सिस्यज्यूहरू , 

५०. स्थानीय सरकार सञ्चालनका लालग करको िायरा बढाउाँिै, 

जनउत्तरिायी, भ्रष्टाचारमकु्त स्थानीय प्रशासन सञ्चालन 
गररनेि । नगरवासीको माग र चाहना अनसुारका आवश्यक 
र्वकास लनमािर् तथा सहायताका कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररनेि । र्वचारमा र्वर्वधता, र्वकासमा एकताको सूत्रलाई 
आत्मसाथ गिै नगरर्वकासका लालग र्वलभन्न राजनीलतक िल 
तथा नागररक समाजले अस्घसारेका राम्रा योजनाहरूलाई 
अनसुरर् गिै नगरर्वकास कायिक्रममा समावेश गने नगरका 
र्वलभन्न टोल र वस्तीमा गदठत टोल र्वकास सुंस्थाहरूलाईि 
नगरपाललकाको अलभन्न र्इकार्इको रुपमा स्वीकार गरी 
सहकायिमा र्वलभन्न र्वकास तथा सचेतना कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेि ।  

५१. स्थानीय र्वज्ञ, ज्ञान, लसप, स्रोत साधनको पर्हचान एवम ्
सूस्चकरर् गरी स्थानीय र्वकास प्रवद्धिनमा स्थानीय रुपमै 
प्राप्त हनेु ज्ञान सीपलाई प्राथलमकता दिईने व्यवस्था लमलाईने 
ि । 
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५२. नगरपाललका लभत्र रहेका साविजलनक सरकारी, प्रलत, ऐलानी 
जग्गाहरूको अन्य सरकारी लनकायसाँग समन्वय गरी तथयाङ्क 
अध्यावलधक र सुंरक्षर् गने व्यवस्था लमलाईनेि । 

५३. सहरको सनु्िरता कायम गनि, फोहोर मैला व्यवस्थापन एवम ्
वसपाकि  लनमािर् गिाि साविजलनक लनजी साझेिारी मोडेलमा 
कायि गने व्यवस्था आगामी आलथिक वर्िबाटै लागू गररनेि । 

५४. राज्यको पनुसंरचनापश्चात स्थानीय सरकारहरूले र्वकास 
लनमािर्को लालग उल्लेख्य योगिान गरररहेका िन ्। एक 
स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासहरू अकोको लालग मागि 
िशिन तथा नमूना कायि बन्न सक्ििन ्। यसै पररप्रके्ष्यमा 
नीलकण्ठ नगरपललकाले गोरखाको गोरखा नगरपाललकासाँग 
भलगनी सम्बन्ध स्थापना गररसकेको ि । यी िईु स्थानीय 
तहहरूबीच र्वलभन्न चरर्हरूमा बैठकहरू हनेु गरेका िन ्। 
आगामी आलथिक वर्िमा पलन यी कायिहरू लनरन्तर हनेुिन ्। 
आगामी आलथिक वर्िमा गोरखा नगरपाललकाको सम्बन्ध 
झस्ल्कने प्रकारले यसै नीलकण्ठ नगरपाललकामा एक स्मारक 
बनाउने कायिको पलन थालनी गररनेि ।  

५५. त्यस्तैगरी, यस नगरपाललका तथा जापानको यसुहुारा टाउनबीच 
पलन भलगनी सम्बन्ध स्थापना भईसकेको ि । र्वगतका िईु 
वर्िहरू कोलभड महामारीका कारर् यी िईु नगरपाललकाबीचको 
पारस्पररक सहकायि अपेस्क्षत रुपमा हनु नसकेता पलन आगामी 
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आलथिक वर्िबाट परस्परमा उल्लेख्य रुपमा सहकायिको 
लनरन्तरता गने नीलत ललर्इनेि । 

५६. आजको र्वश्व िलुनया बैज्ञालनक आर्वष्कारहरूले भररएको ि 
। यस नगरपाललकालभत्रका र्वद्याथीहरूलाई बैज्ञालनक सोँचको 
अलभवरृ्द्ध गनिको लालग आगामी आलथिक वर्िबाट नगरपाललकाले 
बैज्ञालनक आर्वष्कार नीलत तयार गरी लागू गनेि । वैज्ञालनक 
खोज र सोचलाई प्रवद्धिन गररनेि ।  

५७. आम नागररकहरुले  गरु्स्तरीय वस्त ु तथा सेवा पाउन ु
ऊनीहरुले अलधकार हो भने सरकारको कतिव्य । यस 
नगरके्षत्रलभत्र उपलब्ध हनेु वस्त ुतथा सेवाको गरु्स्तर कायम 
गनि आगामी आलथिक वर्िमा नगरपाललकाले र्वशेर् कायिक्रम 
लागू गनेि । नगर उपप्रमखुको सुंयोजकत्वमा रहेको 
अनगुमन सलमलतलाई अझै प्रभावकारी तलु्याईनेि ।  

५८. आम नागररकको स्वास्थय यस नगरपाललकाको उच्च 
प्राथलमकताको र्वर्य हो । स्वस्थय नागररकले राज्यलाई 
योगिान गनि सक्िन ् । आम नागररकको स्वास्थयलाई 
प्रभावकारी बनाउन आगामी आलथिक वर्िमा योग स्शक्षा, 
आयवेुि स्शक्षा तथा मानलसक ध्यान केन्रहरू स्थापना गरी 
सेवाप्रवाह गने नीलत यस नगरपाललकाले ललनेि ।  

५९. आजको र्वश्वमा ठूलो समस्याको रुपमा जलवायू पररवतिन 
रहेकोि । यसको प्रभावले लनम्त्याउने नकरात्मक असरहरू 
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अनमुानयोग्य हुाँिैनन ् । जलवायू पररवतिनको असर 
न्यूनीकरर्को लालग यस नगरपाललकाले आगामी आलथिक 
वर्िमा उल्लेख्य कायिक्रमहरू तय गरी लागू गनेि ।  

नगर सभाका सिस्यज्यूहरू,  

६०. नगरबासीको चाहना र आवश्यकताको सम्बोधनलाई उच्च 
प्राथलमकता दिई लनमािर् गररएको हाम्रो कायिकालको पर्हलो 
नीलत तथा कायिक्रम आगामी पााँच वर्िको हाम्रो कायिकालको 
जग बसाउने नीलत तथा कायिक्रम पलन हो । तसथि आगामी 
वर्िको नीलत कायिक्रमले हाम्रो कायिकालको कायियोजनाको 
रुपरेखा समेत कोने र्वश्वास मैले ललएकोिु ।  

६१. नीलकण्ठ नगरपाललकालाई सक्षम स्थानीय सरकारको रुपमा 
र्वकास गनि जनप्रतीलनलध, कमिचारी र हाम्रा लस्क्षत समिुायको 
क्षमता र्वकासलाई र्वशेर् प्राथलमकता दिाँिै क्षमता र्वकास 
योजना, पााँच वरे् आवलधक र्वकास योजना र कायािन्वयनका 
लालग रर्नीलतक योजनाकासाथ हामीले काम गनुिपनेि । 
हाम्रो कायिकालको यो अमलु्य समयलाई सिपुयोग गिै 
लनश्वाथि रुपमा जनसेवामा लाग्ने प्रलतबद्धता व्यक्त गिै सबै 
नगरसभा सिस्यज्यूहरू र कमिचारी लमत्रहरू नगरको सक्षम 
कायिसमूहको सिस्यका रुपमा र्इमान्िार भै लाग्नहुनेुमा पूर्ि 
र्वश्वास गिििु । 
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६२. नगरपाललकाको नीलत तथा कायिक्रमको सफल कायािन्वयनका 
लालग सम्पूर्ि जनप्रलतलनलधहरू, कमिचारीहरू, अन्य सरकारी 
लनकाय, राजनीलतक िलहरू, सामास्जक सुंघ/सुंस्थाहरू, लनजी 
तथा सहकारी क्षेत्र, साझेिार सुंस्था, नागररक समाज लगायत 
सम्पूर्ि सभेुच्िुकहरूको सद् भाव, सहभालगता, साथ र सहयोग 
रहने पूर्ि र्वश्वास ललएकोिु ।नीलत तथा कायिक्रम तथा बजेट 
लनमािर् र प्रभावकारी कायािन्वयमाफि त ् र्वकासका लक्ष्य 
हालसल गनि रचनात्मक  सहयोगको लनरन्तर अपेक्षा राख्िै 
सम्पूर्ि नगरवासी एवम ् सबै सरोकारवालाहरूमा हादििक 
आभार प्रकट गिििु  । सबै नगबासीको साथ सहयोगको 
अपेक्षा गिििु ।  

 

जय नीलकण्ठ । 

जय नेपाल । 

 

प्रस्ततुकताि 
भीमप्रसाि ढुङ् गाना 

नगर प्रमखु एवम ्नगर सभाध्यक्ष 

नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङ 
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