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नीलकण्ठ नगरपाललकाको दशौँ नगरसभामा  

नगरप्रमखु श्री भीमप्रसाद ढुुंगानाज्यूद्वारा प्रस्ततु 

 

नीलत काययक्रमको समीक्षा तथा काययकालको महत्वपूर्य उपलब्धीहरूको प्रलतवेदन 
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यस नगरपाललकाको गररमामय दशौं नगरसभामा उपस्स्थत नगरपाललकाका उपप्रमखु 
ज्यू, नगरसभाका सम्पूर्य सदस्यज्यूहरू, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत लगायत सम्पूर्य 
कमयचारी लमत्रहरू, काययपाललकाका सल्लाहकार, पत्रकार वगय, दाता सुंस्थाका 
प्रलतलनलधहरू, उपस्स्थत सम्पूर्य महानभुावहरू र यो काययक्रमलाई ववलभन्न 
सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्षरुपमा हेरररहनभुएका तथा सलुनरहन ु भएका नगरवासी 
दाजभुाइददददबवहनीहरू ।  

१. देशमा सङ्घीय शासनव्यवस्थाको स्थापना पश्चात यस नगरपाललकाको पवहलो 
लनवायस्चत सरकारको रुपमा २०७४ साल जेठ ७ गते शपथग्रहर् गरी पदभार 
ग्रहर् गरेको ४ बर्य १० मवहनाको यो अवलधमा ९ वटा नगरसभा सम्पन्न गरी 
ववलभन्न नमूना अभ्यास, ववकास लनमायर्को सकारात्मक प्रयास, चनूौतीपूर्य आरोह 
अवरोह पार गदै आज हामी दशौँ नगरसभासम्म आइपगुेका छौँ । यस अवलधमा 
हामीलाई साथ, सहयोग गने सवैमा आभार एवम ्धन्यवाद व्यक्त गनय चाहन्छु । 
साथै, सङ् घीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समेत देशमा 
प्रजातास्न्त्रक शासन प्रर्ाली स्थापना गनय  बललदानीपूर्य योगदान गने सवै ज्ञात 
अज्ञात वीर शवहदहरूमा भावपूर्य श्रद्धाञ्जली अपयर् गदयछु ।  

नगरसभाका सदस्यज्यूहरू 

२. नेपालको शासकीय पनुसंरचना पलछ भएको स्थानीय तहको पवहलो लनवायचनका 
बेला हामीले घोर्र्पत्र मार्य त ् गरेका प्रलतबद्धता र पवहलो नगरसभामा ५ बरे् 
लक्ष्यका साथ प्रस्ततु गरेको नीलत तथा काययक्रमको उत्तराद्धय समीक्षा गने क्षर्मा 
हामी आइसकेका छौँ । हाम्रा घोवर्त नीलत तथा काययक्रमहरूलाई ववशेर् 
प्राथलमकता ददई हाम्र ै काययकालमा पूरा गने लक्ष्य प्रालिको नस्जक हामी 
उलभएकाछौँ । हामीले शरुुवात गरेको बहृत्तर योजनाहरू अलधकाुंश रुपमा पूरा हनेु 
अवस्थामा रहेका छन ्।  

३. नगरपाललकाको १० बरे् एकीकृत शहरी ववकास योजनाले लनददयष्ट गरेको यात्रामा 
हाम्रा बावर्यक नीलत तथा काययक्रम केस्न्ित भएका छन ् भने यस अवलधमा धेरै 
आयोजना तथा काययक्रम सम्पन्न भैसकेका छन ्। नगरबासीको अलधकतम ्अपेक्षा 
र सीलमत साधन श्रोतका बाबजतु नीलकण्ठ नगरपाललका ववलभन्न सूचकहरूमा 
देशभरमा प्रथम भै पटक पटक राविय मानस्चत्रमा उत्कृष्ठ नगरपाललकाको रुपमा 
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स्थावपत हुुँदा हामी सवै नगरबासी गौरवास्न्वत हनु पाएकाछौँ । हाम्रो 
नगरपाललकाले राविय मानस्चत्रमा हालसल गरेको यो बहृङ्गम उपलब्धीको लालग म 
तपाईँहरू सबै नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गनय चाहन्छु ।   

४. नगरबासीले जनु ववश्वासका साथ प्रथम जनप्रलतलनलधका रुपमा हामीलाई काम गने 
स्जम्मेवारी र अवसर ददएका लथए, त्यसलाई हामीले इमान्दारीताका साथ पूरा गने 
सकारात्मक प्रयास गरी हाम्रो   कतयब्य लनवायह गरेकाछौँ । 

५.  राज्य पनुसंरचना पलछको पवहलो काययकाल भएकाले काम, कतयब्य लनबायहमा नयाुँ 
अनभुव, ववलभन्न कानूनी ररक्तता तथा  ब्यवहाररक कदठनाई र समन्वयको सीमा 
हुुँदाहुुँदै हामीले १० बरे् एकीकृत नगर ववकास योजनाले तय गरेको ५ बरे् 
मध्यकालीन प्रगलतको लक्ष्य लगभग हालसल गरेकाछौँ । हाम्रो कामको नलतजा 
कलतपय तत्कालै नगरबासीले अनभुव गनेगरी देस्खएको छ भने कलतपय सुंस्थागत 
दीगोपनका ववर्य आगामी काययकाल र जनप्रलतलनलधका लालग ववकास लनमायर् र 
सेवाप्रवाहको आधारस्तम्भ बन्नेछ भन्ने ववश्वास ललएकोछु । 

६. सङ् घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सुंववधान प्रदत्त अलधकारका रुपमा 
नगरपाललकालाई बाुँडर्ाुँड गरी पठाउनपुने बजेट सीलमत हुुँदाहुुँदै लनयलमत बजेट 
भन्दा धेरै गरु्ा बढी बजेट हामीले ववलभन्न लनकाय, दात ृ सुंस्था तथा सहयोगी 
साझेदारहरूबाट प्राि गरी नगर ववकासमा लगानी गरेकाछौँ । शहरी ववकास, 

सडक, खानेपानी, ववपद् व्यवस्थापन, स्वास््य तथा सुंस्थागत ववकासका क्षेत्रमा 
नगरपाललकाको लनयलमत बजेट भन्दा धेरै बढी बजेट हामीले अन्यश्रोत बाट 
जटुाएर काम गरेका छौँ, जनु हाम्रो क्षमता र सर्लताको गौरवशाली नमूना 
बनेकोछ भने आगामी काययकालका जनप्रलतनीलधका लालग लनरन्तरताको चनूौलतको 
रुपमा प्रस्ततु भएकोछ ।  

 

नगरसभा सदस्यज्यूहरू ! 

७. शपथग्रहर् गरेको ददन हाम्रो वटमले प्रलतबद्धता गरेको लतखायमकु्त नगर घोर्र्ाको 
उत्तराधयमा हामी आइपगुेका छौँ । हाम्रो काययकालको यो ५ बर्यको अवलधमा 
नीलकण्ठ नगर लतखायमकु्त हनेुगरी हामीले गरेको कामले खानेपानीको क्षेत्रमा 
लनक् कै ठूलो प्रगलत हामीले हालसल गरेकाछौँ ।  
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८. सलभयस र्र वपस कोररयासुँगको साझेदारीमा नगरका ववलभन्न वडामा ६ बटा बहृत 
खानेपानी आयोजनाहरू पूरा हनेु चरर्मा रहेकाछन ्भने धाददङवेशी बहृत खानेपानी 
आयोजनाको लालग ४६ करोड बजेट स्वीकृत भै कायय प्रारम्भका लालग टेण्डर 
भैसकेकोछ । दोश्रो चरर्मा नगरपाललकाका सवै वडाका हरेक घरमा धारा पगु्ने 
गरी सलभयस र्र पीस कोररया सुंगै प्रारस्म्भक सम्झौता भै सवै वडाबाट माग 
सुंकलन भैरहेकोछ ।   

९. हाम्रो काययकालको अस्न्तम चरर्मा  बाहै्र मवहना चल्नेगरी नगरका १४ वटै वडा 
कायायलयहरूसम्म पगु्ने मोटरबाटोको स्तरोन्नती लगभग पूरा भएकोछ । यसैबीचमा 
९५ वकलोलमटर लम्बाईको नगर चक्रपथको सम्पूर्य ट्रयाक लनमायर् कायय पूरा भै 
४ वकलोलमटर कालोपते्र समेत भएकोछ भने चक्रपथको पूरा पररक्रमा गनय 
सक्नेगरी यातायात सञ्चालन हनुसक्ने भएकोछ ।  

१०. नगर क्षेत्रमा रहेका ४ वटा महत्वपूर्य सडकहरू हाम्र ैकाययकालमा पक्की सुंरचना तथा 
कालोपते्र सवहत स्तरोन्नती भएकाले नगरक्षेत्रको सडक सञ्जालीकरर्मा लनक् कै सहजता 
थवपएकोछ । धाददङवेशी बजारमा गरु्स्तरीय अक्सर्ाल्ड कालोपते्र सवहत हाम्रो 
काययकालमा झण्डै ५० वकलोलमटर मोटरबाटो कालोपते्र सवहत गरु्स्तरबवृद्ध भएकोछ 
। धाददङवेशी बजारको सडकपेटी हाम्रो नमनुा ववकास योजनाको रुपमा स्थावपत हुुँदै 
हाम्र ै प्रयासमा धाददङवेशी बजार मोर्सलका सदरमकुामहरूमा सनु्दर र सर्ा 
बजारको रुपमा पररस्चत हुुँदै गएकोछ ।  

११. धाददङवेशी बजार क्षेत्रको चक्रपथको रुपमा समेत ववकास हनेुगरी थोपल र अरुर् 
खोला कररडोर सडक हालसम्म करीब १ वकलोलमटर पक्की सुंरचनाका साथ लनमायर् 
भैसकेकोछ भने हरेक बर्य लनरन्तर योजनाको रुपमा अस्घ बवढरहेकोछ । बजार 
क्षेत्रमा हाल ३ वटा सावयजलनक शौचालय लनमायर् भैसकेका छन ्भने थप ५ वटा 
सावयजलनक शौचालय लनमायर् सम्पन्न हनेु क्रममा रहेकाछन ्।  

१२. हाम्र ैकाययकालमा नगरक्षेत्रमा थवपएका ४ वटा पक्की पूल, नगरपाललकाकै लगानीमा 
लनमायर् भएका १ पक्की पूल र ४ वटा र्ड्के पूल एवुं २ वटा झोलुुंगे पलुले 
यातायात एवुं आवतजावत सञ्जालीकरर्मा महत्वपूर्य सहयोग पगुेकोछ ।  नीलकण्ठ 
नगरपाललकाले प्रस्ततु गरेको एकीकृत र्ोहोरमैला व्यवस्थापन कायययोजना उत्कृष्ठ भै 
देशभर मोडल योजनाको रुपमा GIZ मार्य त ्लसर्ाररस भएकोछ । तथापी हाम्रो ध्यान 
र यथेष्ट बजेट ववलनयोजन हुुँदाहुुँदै नगर क्षेत्रमा ल्याण्डवर्ल्ड साइट लनमायर् तथा 
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व्यवस्थापन गनय कदठनाई भैरहेको अवस्थामा मौजदुा स्थललाई नै व्यवस्स्थत गने 
काम अस्घ बवढरहेकोछ ।  

१३. नगरक्षेत्रको मौजदुा र्ोहोरमैला व्यवस्थापन स्थललाई व्यवस्स्थत गनयको लालग ववस्ततृ 
पररयोजना प्रलतवेदन तयार गनय लालगएकोछ । ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदनको 
आधारमा चालू आलथयक वर्यबाटै र्ोहोरमैला व्यवस्थापन केन्िको लनमायर् कायय प्रारम्भ 
हनेुछ ।  

१४. नगरपाललका अन्तगयतका सबै सञ्चारका माध्यमहरूसुँग सहकायय गरी नगरवासीहरूको 
ससुसु्चत हनुपाउने अलधकारको सुंरक्षर् तथा प्रवधयन गररएकोछ । नगरक्षेत्रलभत्रका ती 
सञ्चारका माध्यमहरूसुँगको सहकाययमा ववलभन्न काययक्रमहरूको उत्पादन तथा प्रशारर् 
गररएकोछ ।  

१५. नगरपाललकामा सशुासन कायम गनय हामीले गरेको प्रयास देशमै उत्कृष्ठ घोवर्त भै 
उदाहरर्ीय बनेकोछ । देशभरमा पवहलोपटक लनमायर् भएको मेरो नीलकण्ठ 
मोबाइल एप्सलाई उदाहरर्ीय मान्दै सङ् घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालयले सोही मानकमा देशभरका स्थानीय तहमा एउटै प्रकारका मोबाइल 
एप्स सञ्चालन गरररहेकोछ । हाम्रो अभ्यास र नमूना देशभरमा लागू हनु ु
हाम्रोलालग खशुीको ववर्य हो । यस्ता उदाहरर्ीय काययहरू धेरै भएकाछन ्।   

 
१६. स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सशुासन स्थापना गने हाम्रो पवहलो प्राथलमकता हो ।  

सवै वडा कायायलयहरूको आफ्नै भवनको लक्ष्य पूरा गनय अलधकाुंश वडा कायायलय  
भवनहरू लनमायर् सम्पन्न भैसकेकाछन ्भने केही लनमायर्ाधीन अवस्थामा रहेकाछन ्
। स्थानीय तह सुंस्थागत क्षमता स्वमलु्याुंकन (LISA) परीक्षर्मा लगातार 
नीलकण्ठ नगरपाललका देशभरमा उत्कृष्ठ हनुलेु पलन हाम्रो सशुासन र  सुंस्थागत 
क्षमता अब्बल प्रमास्र्त भएकोछ । 

 
१७.  भकुम्पले क्षलतग्रस्त नगरका ववद्यालयहरूको पनुलनयमायर् ९५ प्रलतशत भन्दा बवढ 

पक्की भवनका साथ पूरा भैसकेको छ । माध्यलमक स्शक्षासम्मको सम्पूर्य 
व्यवस्थापन र लनयमनको दावयत्व लनवायह गदै ववद्यालय सधुार, शैस्क्षक गरु्स्तर तथा 
जनशस्क्त ववकासका लालग हाम्रो घोवर्त नीलत र कायययोजना अनसुार हामी अस्घ 
बढेकाछौँ ।  
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१८. न्यून स्शक्षक भएका ववद्यालयमा नगर स्शक्षा अनदुानको व्यवस्था, स्शक्षकहरूलाई 
प्रववलधमैत्री बनाउन ल्यापटपमा साझेदारी सहयोग, स्माटय कक्षाकोठा लनमायर्, वाल 
कक्षाकोठा (ECD) स्तरबवृद्ध, सहायक कमयचारी तथा बाल ववकास सहयोगी 
काययकतायको मालसक सेवा सवुवधामा थप प्रोत्साहन, स्शक्षर् लसकाई अनभुवका लालग 
प्रधानाध्यापकहरूको लनयलमत अध्ययन भ्रमर् स्शक्षा क्षेत्रमा हामीले हालसल गरेका 
ववकास तथा असल अभ्यासका उदाहरर् हनु ्।  

१९. नगर स्शक्षा योजना लनमायर् गरी सशतय अनदुान बाहेक स्शक्षा क्षेत्रमा ववशेर् लगानी 
गने नगरपाललकाको रुपमा हाम्रो नगरपाललकाले नमूना शरुुवात गरेकोछ ।   

२०. नगरका हरेक वडामा स्वास््य सेवा पयुायउने हाम्रो प्रलतबद्धता अनसुार साववक १० 
वटा स्वास््य सुंस्थाहरू रहेकोमा ७ वटा सुंस्था थप स्थापना गरी सवै वडाहरूमा 
स्वास््य सेवा सचुारु भैरहेकोछ । सङ् घीय सरकारको घोवर्त नीलत अनसुार 
अत्यावश्यक और्धी लनिःशलु्क उपलब्ध गराउन हरेक बर्य यथेष्ट बजेट ववलनयोजन 
गरी नगरका सवै वडाका स्वास््य सुंस्थामार्य त ् लनिःशलु्क और्धी ववतरर् सवहत 
आधारभतु स्वास््य उपचार सेवा सञ्चालन भैरहेकाछन ्।  

२१. स्वास््य सुंस्थामा सतु्केरी गराउने काययलाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक सतु्केरी 
मवहला लाई एम्बलेुन्स लनिःशलु्क हनेुगरी भाडा रकम उपलब्ध गराइएकोछ । 
नगर केन्िमा धाददङ अस्पताल पररसर लभत्र आवश्यक स्वास््यकमी सवहत 
व्यवस्स्थत मात ृ स्शश ुस्वास््य सेवाका लालग MCH स्क्ललनक सञ्चालन गररएकोछ 
भने ववलभन्न वडामा ११ वटा बलथयङ सेन्टरहरू र ४ वडा स्वास््य प्रयोगशाला 
सञ्चालन भैरहेकाछन ्।  

२२. कडा तथा दीघयरोग लागेका ववरामीहरूलाई लनिःशलु्क उपचार लसर्ाररश सवहत 
यातायात खचय रु. ५ हजार उपलब्ध गराउने गररएकोछ भने ववपन्न नगरबासीको 
उपचारका लालग २५ हजारसम्म उपचार खचय उपलब्ध गराइएकोछ । स्वास््य 
सचेतनाका सुंवाहक मवहला स्वास््य स्वयुंसेववकाहरूलाई मालसक प्रोत्साहन खचय 
एक हजार रुपैयाुँ, सञ्चार खचय र ववदाईमा नगद ५० हजार रुपैयाुँ सवहत सम्मान 
गने अभ्यास भैरहेकोछ । ७० वर्य कटेका जेष्ठ नागररकलाई ववशेर् उपचार सेवा 
काययक्रम ववगत बर्य देस्ख सञ्चालन भैरहरेकोछ ।  

२३. धाददङ स्जल्ला सदरमकुाममा रहेको नगरपाललका भएकोले कोलभड महामारीका 
बेला नगरबासी सवहत स्जल्लाका ववलभन्न पाललकाहरूका नागररकलाई 
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नगरपाललकाबाट लनिःशलु्क उद्धार, क्वारेन्टाइन तथा आइशोलेसन वाडयको व्यवस्था 
गरी सहयोग गररएकोछ । कोलभडका कारर् दैलनक रोजगारी गमुाएका कररब ४ 
हजार ५ सय ववपन्न नागररकलाई लनिःशलु्क खाद्यान्न ववतरर् गररएकोछ भने २०० 
जना साना उद्यमी तथा ब्यवसायीहरूलाई जनही ३२ हजारका दरले नगर सहयोग 
गररएकोछ । 

२४.  स्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको अनरुोधमा स्जल्ला अस्पतालबाट लनलमयत 
आइशोलेसनमा नगरपाललकाको तर्य बाट अस्क्सजन जेनेरेटर प्लान्ट स्थापना गरी 
कोलभड प्रलतकाययमा ववशेर् सहयोग गररएकोछ । हालसम्म ८३ प्रलतशत 
नगरबासीले कोलभड ववरुद्धको दवैु डोज भ्यास्क्सन लगाइसकेका छन ् भने ९० 
प्रलतशतले पवहलो डोज खोप लगाएकाछन ्।  

नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, 

२५. ५ वरे् उद्यम ववकास रर्नीलतक योजनाले लनददयष्ट गरेको उद्यम उद्देश्य पूरा गनय 
मेयर उद्यमशीलता ववकास काययक्रम सञ्चालन गरी उद्यमी उत्पादन र सहलुलयतपूर्य 
ऋर् प्रवाह गने कायय अस्घ बवढरहेकोछ । ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव अनसुार १४ 
करोड रुपैयाुँ क्रमागत रुपमा लगानी गने गरी नीलकण्ठ नगर औद्योलगक ग्रामको 
स्थापना तथा लनमायर् शरुु हनु ुहाम्रो काययकालको एउटा महत्वपूर्य थालनी हो ।  

२६. साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लालग औद्योलगक ग्राम एउटा महत्वपूर्य अवसर 
हनेुछ भने नगर ववकासको बललयो सूचक हनेु ववश्वास ललएकोछु । प्रधानमन्त्री 
रोजगार काययक्रम अन्तगयत नगरक्षेत्रमा झण्डै २ हजार बेरोजगारहरू सूस्चकृत भै 
श्रममा आधाररत ववलभन्न पररयोजनाहरू सञ्चालन हुुँदा सहभालगतामूलक ववकास 
लनमायर्सुँग रोजगार प्रवद्धयन समेत भैरहेकोछ ।  

२७. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन गने स्थानीय 
तहहरू मध्येमा नीलकण्ठ नगरपाललकालाई उत्कृष्ठ स्थानीय तहको रुपमा घोर्र्ा 
समेत गरेकोछ । नीलकण्ठ नगरपाललकामा श्रोत केन्ि रहनेगरी सञ्चालन भैरहेको 
सरुस्क्षत आप्रवासन पररयोजना सामी काययक्रम सञ्चालनको हाम्रो मोडल प्रभावकारी 
ठहर गरी हाल देशका ३९ स्जल्लामा नीलकण्ठ मोडल लागू गररन ुहाम्रा लालग 
खशुीको ववर्य हो ।  
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२८. आलथयक ववकासको महत्वपूर्य साझेदारका रुपमा उद्योग वास्र्ज्य सुंघ, नगर क्षेत्रमा 
वक्रयास्शल सहकारीहरूसुँग सहकायय गरी ववलभन्न काययक्रम तथा उनीहरूको मागका 
आधारमा साझेदारीका ववलभन्न काययक्रमहरू सञ्चालन गररएका छन ् । गरीवी 
लनवारर्का लालग लघूउद्यम ववकास काययक्रम (मेडपा) मार्य त ् नगरका ववलभन्न 
वडामा लघू उद्यमी सजृना भै स्वरोजगार प्रवद्धयन भएकोछ ।   

२९. कृवर्, भेटेररनरी र आलथयक ववकास शाखा मार्य त ् व्यवसाय प्रवद्धयन तथा कृवर्मा 
आधाररत उद्यमशीलता ववकासका लालग वीउववजन तथा कृवर् उपकरर्मा अनदुान 
काययक्रमलाई लनरन्तर अस्घ बढाइएकोछ । नगरपाललकाकै सहयोगमा हाल  
कस्म्तमा एक सय वटा कृवर्मा आधाररत उद्यम सञ्चालनमा रहेका छन ् भने 
उद्यमशीलताका लालग सहलुलयत ऋर्को काययक्रम लनरन्तर हनेुगरी ब्याज अनदुान 
कोर् स्थापना गररएकोछ ।   

३०. एक वडा एक उत्पादनको घोवर्त नीलत पूरा गनेगरी व्यावसावयक कृवर् र 
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामीले लगानी गरररहेका छौँ  । एकीकृत कृवर् ववकास 
अवधारर्ालाई साथयक बनाउन कृवर् रर्नीलतक योजना लनमायर् गरी नगरलाई 
आत्मलनभयर र ब्यवसायीक कृवर् पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास गनय आवश्यक 
पूवायधारहरू तयार गररएका छन ्।  

३१. नगरको भगूोल र माटो सहुाउुँदो खेती प्रवद्धयन गनय माटो परीक्षर् प्रयोगशाला 
स्थापना गररएकोछ, जसबाट माटो सहुाउुँदो बाली प्रवद्धयनमा कृर्कहरूलाई प्रत्यक्ष 
लाभ पगुेकोछ । पशपुालन तथा पशपुुंक्षी ववकास, बाख्रापालन, लोकल कुखरुा 
प्रवद्धयन, सतु्केरी भैँसी भत्ता काययक्रम तथा पशपुालनमा लागत साझेदारी 
काययक्रमलाई नगरपाललकाको लनयलमत काययक्रमको रुपमा प्रभावकारी बनाउने 
प्रयास गररएकोछ ।  

३२. पश ु क्षतीबाट हनेु जोस्खम कम गनय पश ु वीमा काययक्रम मार्य त ् ९० प्रलतशत 
अनदुान सहायता काययक्रम, वीउ ववजन तथा कृवर् प्रववलधमा ५० प्रलतशत अनदुान 
हामीले गरेका कृवर् तथा पशपुालन क्षेत्रको असल अभ्यासको उदाहरर् बनेकोछ 
।  ववशेर् गरी कृवर् तथा पशपुालन क्षेत्रमा मागमा आधाररत ज्ञान र उत्पादनमा 
आधाररत अनदुान काययक्रमलाई लनदेशक नीलतका रुपमा अुंलगकर गररएकोछ ।  

३३. यवुा तथा खेलकूद क्षेत्र नगरपाललकाले ववशेर् प्राथलमकताका साथ सहयोग र 
प्रवद्धयन गरेको क्षेत्रको रुपमा रहेकोछ । नगरपाललकको झण्डै १ करोड लगानीमा 
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धाददङवेशीमा स्थापना भएको ब्याडलमन्टन कभडयहल र मेयर कप राविय 
ब्याडलमन्टन प्रलतयोलगताले यस खेलप्रलतको रुस्च र आन्तररक पययटन प्रवद्धयन दवैुमा 
महत्वपूर्य टेवा लमलेकोछ । वक्रकेट, तेक्वान्दो, बस्क्सङ, रु्टबल, भललवल, 

ए्लेवटक्स तथा लोक खेलको सुंरक्षर् र प्रवद्धयनमा समेत नीलकण्ठ नगरपाललकाले 
ववशेर् सहयोग र प्रवद्धयन गरेका कारर् खेल क्षेत्रमा नगरपाललकाको तर्य बाट 
खेलाडीहरूले ववलभन्न राविय प्रलतयोलगताहरूमा उत्कृष्ठ स्थान हालसल गरेकाछन ्। 

३४. एक वडा एक खेल मैदानको नीलत अनसुार ववलभन्न वडा तथा ववद्यालयहरूमा 
खेलमैदानहरू लनमायर् गररएका छन ्। रािपलत रलनङ स्शल्ड लाई नगरको तर्य बाट 
समेत नगरस्तरीय बहृत ् खेलकूद प्रलतयोलगताको रुपमा प्रवद्धयन गरी ववलभन्न खेल 
ववधामा प्रलतयोलगताहरू आयोजना गररएकोछ ।  

३५. नीलकण्ठ नगरपाललकाले लैंलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर्को क्षेत्रमा 
प्राथलमकताका साथ काम गरेकोछ । बजेट लनमायर्मा लैंलगक उत्तरदायी तथा 
समावेशीकरर्लाई ववशेर् ध्यान ददइएकोछ । जेष्ठ नागररक, अपाुंगता, एकल 
मवहला, दललत, आददवासी तथा वपछलडएका समदुायलाई सशस्क्तकरर्को मूल 
प्रवाहमा ल्याउने तथा खास सहयोग हनेुगरी ववलभन्न काययक्रमहरू हामीले हाम्रो 
काययकालमा सञ्चालन गरेकाछौँ । 

३६.  दललत छात्रवास, ववन्दकेुशरा बदृ्धाश्रम, जेष्ठ नागररक ववश्राम केन्ि, बवहरा तथा 
बौवद्धक अपाङ्गता अध्ययन गने ववद्यालयमा आवश्यक पूवायधार लनमायर् तथा अन्य 
सहयोग, आमाको माया छात्रावास सहयोग तथा बालमैत्री शासन र बालवववाह 
अन्त्यका लालग ववलभन्न काययक्रम प्राथलमकताका साथ सञ्चालन भएकाछन ्। दललत 
तथा ववपन्न बगयका ववद्याथीहरूका लालग छात्रबसृ्त्त कोर् स्थापना गरी छात्रबसृ्त्त ददने 
कायय लनरन्तर गने अभ्यास स्थावपत गररएकोछ ।  

३७. नगरबासी ववपन्न पररवारलाई ववलभन्न धमय सुंस्कृलत अनसुार अस्न्तम सुंस्कार गनय 
सहयोग गने उद्देश्यले रु. १० हजारका दरले अस्न्तम सुंस्कार खचय सहयोग 
गररएकोछ, जनु हाम्रो काययकालको असल सामास्जक सहायता काययक्रमको रुपमा 
स्थावपत भएकोछ ।  

३८. वातावरर् सुंरक्षर् तथा ववपत ्व्यवस्थापन क्षेत्रमा नीलकण्ठ नगरपाललकाले गरेको 
अभ्यास देशभरमा उदाहरर्ीय भै परुस्कृत समेत भएकोछ । कुनैपलन ववपद्मा 
तत्काल प्रलतकायय तथा सहायताका लालग ववपद् व्यवस्थापन कोर् र आपतकाललन 
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सहायता केन्ि स्थापना गरी हामीले सुंस्थागत सम्बोधनको असल अभ्यास स्थावपत 
गरेकाछौँ । ववपद्का कारर् सरकारी तथा सामदुावयक सम्पस्त्त क्षलत हुुँदा 
आवश्यक बजेट ववलनयोज गरेर तथा लनजी घर पूर्य क्षतीमा रु ४० हजार, मध्यम 
क्षलतमा २५ हजार र सामान्य क्षलतमा ७ हजार ददने नीलतगत व्यवस्था अनसुार 
बाढीपवहरो तथा आगलागी जस्ता ववपद् बाट पीलडत नगरबासीलाई लनरन्तर सहयोग 
गररएकोछ ।   

३९. नगर क्षेत्रमा ववपद् प्रलतकायय योजना, जोस्खम सुंवेदनशील भउूपयोग योजना, भवन 
तथा शहरी ववकास मापदण्ड लनमायर् तथा खलु्ला क्षेत्रको पवहचान नक्साुंकन, ववपद् 
उद्धारका लालग उद्धार स्वयुंसेवक समूह तयार गरी सञ्चार रेलडयो सेट तथा सूचना 
प्रववलधमा आधाररत ववपद् व्यवस्थापन प्रर्ाली स्थापना गरी नीलकण्ठ 
नगरपाललकाले नमूना अभ्यास स्थावपत गरेकोछ ।  

४०. नगरपाललकासुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े ववलभन्न राजनीलतक दल, नागररक समाज, 

सुंघसुंस्था, उद्योग वास्र्ज्य सुंघ, जालतय तथा धालमयक सुंघसुंस्था, टोल ववकास सुंस्था, 
टोल ववकास महासलमलत, र सहकारी तथा कृर्क तथा आमा समूहसुँग साझेदारी 
गरी सहकाययका ववलभन्न योजना तथा काययक्रमहरू सञ्चालन गरी साझेदारी 
ववकासको अभ्यासलाई हामीले स्थावपत गने प्रयास गरेकाछौँ ।  

४१. लैंलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर् नीलत, लैंलगक समावेशी काययक्रम, ववलभन्न 
जातजालत, धमय परम्परामा ववश्वास राख्न े नगरबासीहरूको आत्मसम्मान बवृद्ध गनय  
नगरपाललकाले सुंस्कृलत प्रवद्धयन तथा धामीक स्वतन्त्रताको मान्यता अनसुार सवै 
धमयहरूलाई समान महत्व र सहायता ददएकोछ ।  

४२. वहन्दू, बौद्धमागी, इसाई र मसु्स्लम समदुायको बसोबास रहेको नीलकण्ठ 
नगरपाललकामा धालमयक रीलतअनसुार मागभएको योजनामा लनरन्तर सहयोग भएकोछ 
भने उपसम्प्रदाय ववशेर् ओमशास्न्त, आत्मज्ञान, पतञ्जली, शाहीभक्त र प्रर्ामी 
समदुायको माग र अनरुोधमा समेत ववववध योजना र काययक्रम सहयोग गररएकोछ 
।  

नगरसभाका सदस्यज्यूहरू  

४३. स्थानीय लनकायको लामो समयको जनप्रलतलनलधको ररक्ततापलछ बनेको स्थानीय तह 
भएकाले हाम्रा साम ु महात्वकाुंक्षी जनअपेक्षाहरू लथए । तसथय अपेक्षाकृत 
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आवश्यकता सम्बोधन गनय धेरै चनुौलत भएपलन हामीले त्यसको समसु्चत सम्बोधन 
शतु्रवद्ध रुपमा गदै अस्घ बढेका छौँ ।  

४४. पूवायधार ववकासका क्षेत्रमा भएको अत्यलधक योजना तथा काययक्रम मागको चाप 
सम्बोधन गदाय हाम्रो धेरै लगानी पूवायधारजन्य योजनाहरूमै भएका छन ्। तथावप 
नागररक सेवाको क्षेत्रमा पलन हामीले सक्दो प्रयास गरररहेकाछौँ । पूवायधारमा 
गरु्स्तरीयता, सेवामा इमान्दारीता र शासनमा पारदस्शयताको नीलत अुंलगकार गदै 
हामीले गरेको सन्तलुलत ववकास र लगानीको प्रयासबाट नै तलुनात्मक रुपमा अन्य 
स्थानीय तहहरूभन्दा हाम्रा सूचकहरू उत्कृष्ट देस्खएकाछन ्।  

४५. सूचना प्रववलधमैत्री वातावरर्मा ववद्यतुीय सशुासन प्रवद्धयन गनय नगर काययपाललका 
कायायलय, वडा कायायलयहरू, ववर्यगत कायायलयहरू तथा ववद्यालयहरूलाई प्रववलध 
सञ्जालमा जोडी छररतो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय नगरपाललकाको प्रस्तावमा 
हालै मात्र सङ् घीय सरकारबाट ववलनयोजन हनेु एवम ्वागमती प्रदेश सरकारबाट 
व्यवस्थापन गररने नीलकण्ठ नगरको वहृत्तर सूचना प्रववलधमैत्री ववदू्यतीय सशुासन 
पररयोजनाको प्रथम चरर्को प्रस्तावको स्वीकृलत भएकोछ । 

४६. अवको नीलकण्ठ नगरपाललका लडस्जटल नगरपाललका हनेुछ । सेवा प्रवाहका सबै 
कामकारवाही जनताको घरदैलोमानै पगु्नेगरी सम्पादन गने पररयोजनाको थालनी 
भएकोछ । अवको एकवर्यको समयावधीमा लडस्जटल नीलकण्ठ नगर बन्नेछ । 
सम्पस्त्तकर बझुाउन नगर काययपाललकाको कायायलयमा आउनपुने झन्झटको 
अन्त्य, घर घरबाट आफ्नै मोबाइलबाट नगरपाललकाको सेवा ललन सवकने, 
सबैजसो सेवाप्रवाह वडा कायायलयबाटै गररने समेतका अत्याधलुनक सूचना 
प्रववलधको प्रयोग गरी नगरवासीलाई सेवाप्रवाह गनय लालगएको छ । यस काययमा 
तपाई सबै नगरसभाका सदस्यज्यूहरू समेत आम नगरवासी दाजभुाई 
ददददववहनीहरूको सकारात्मक सहयोगको नगरपाललका अपेक्षा गरेकोछ ।    

४७. यस्तै नववनतम ् प्रयास हामीले यस अस्घका वक्रयाकलापमा पलन समेटेका छौँ । 
बजार क्षेत्रमा सरुक्षा लनगरानीका लालग लसलस क्यामेरा, सडक बत्ती तथा अस्प्टकल 
र्ाइबर नेटवकय  लनमायर् जस्ता काम सम्पन्न भैसकेकाछन ् । नीलकण्ठ 
नगरपाललकाको शहरी ववकासका लालग मेवट्रक ठेगाना प्रर्ालीको सवेक्षर्, हररयाली 
प्रवद्धयन काययक्रम, लनिःशलु्क वाइर्ाई हब को स्थापना नवीनतम प्रयोगका 
काययक्रमका रुपमा हामीले सम्पन्न गरेकाछौँ ।  
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४८. साथै नवप्रवतयनात्मक प्रस्तावमा आधाररत योजनालाई सहयोग, नगर क्षेत्रका काठे 
पोलहरूलाई ववस्तावपत गरी स्स्टल पोल राख्न ेकायय, पययटन प्रवद्धयनका लालग घरबास 
काययक्रम, भैरवी पययटन क्षेत्रको ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तथा पनुलनयमार्मा 
लगानी, हाम्रो ववशेर् महत्व राख्न े क्षेत्रमा गररएका प्राथलमकतायकु्त लगानीका 
उदाहरर् हनु ् । खाल्टे, जरेुथमु, ववपी गाउुँजस्ता क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन 
नगरपाललकाको महत्वपूर्य सम्भाब्य पययटन गलतववलधका रुपमा देस्खएकाछन ्।  

४९. भैरवीथान र  नीलकण्ठेश्वर महादेवको मलुतय सवहतको नमूना पाकय  हाम्रो नगरको 
आकर्यक पययटन गन्तब्यका रुपमा लनमायर् भैरहेकोछ ।  चमेरे गरु्ा, पौवा दरबार, 

रामकोट दरबार, वहमालयन वाल टे्रल जस्ता आकर्यक पययटकीय महत्वका पूवायधार 
लनमायर् गनय ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार भै लनमायर्को श्रोत खोस्जकायय 
भैरहेकोछ । 

५०.  हाम्रो सपथग्रहर् लगतै्तदेस्ख ववलभन्न सरोकारवालाहरू सुँगको परामशय र सहकाययमा 
लनमायर् गररएको एकीकृत शहरी ववकास योजनाले तय गरेको मूल लक्ष्य समदृ्ध 
नीलकण्ठ नगरको आधारिः कृवर्, पययटन, उद्यमशीलता सवहतको पूवायधारलाई साकार 
पानय हाम्रो काययकालको ववशेर् साम्यय हामीले प्रयोग गरेकाछौँ ।  

५१. नीलकण्ठ नगरपाललकाको काययसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन 
सुंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गरी सो अनसुारका ववर्यगत शाखा स्थापना 
गररएकाछन ् । नगर काययपाललकाको कायायलय, ववर्यगत सलमलतहरू, ववर्यगत 
शाखाहरू, ववलभन्न नगरस्तरीय सलमलतहरू र नगर प्रहरीबाट नगरको समग्र प्रशासन 
र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी नलतजा प्राि भएकाछन ्।    

५२. स्थानीय सरकार सञ्चालनका लालग आवश्यक ऐन, कानून, काययववलध, लनदेस्शका र 
मापदण्ड लनमायर्मा पलन हामी पररपक्व रुपमा प्रस्ततु भएका छौँ । हाल सम्म 
हामीले २४ वटा ऐन, २ वटा लनयमावली, २ वटा नीलत, २० वटा काययववलध र ४ 
वटा लनदेस्शका गरी कूल ५७ वटा कानून लनमायर् गरी कायायन्वयनमा ल्याएकाछौँ 
। यी कानूनी प्रावधानहरूले अव लनवायस्चत भएर आउने नगरपाललकाको नेततृ्वलाई 
पवहलो काययददनबाटै काययसम्पादनमा बललयो आधार लसजयना गनेछ ।  

५३. नगरपाललकाको सुंस्थागत क्षमता ववकास योजना सवहत गररएका प्रस्शक्षर्, सवेक्षर् 
र अनसुन्धानात्मक कायय र आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहज रहेकालेनै हामीले 
ववलभन्न ववधामा उत्कृष्ठ नलतजा हालसल गनय सकेकाछौँ । देशका अन्य राम्रा काम 
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गने स्थानीय तहसुँगको लसकाई आदान प्रदानसुंगै अन्तराविय स्तरमा समेत असल 
अभ्यासको अध्ययन अवलोकन गरी नगरपाललकामा असल अभ्यासको आदाप्रदान 
गने प्रयास समेत हामीले गरेका छौँ ।  

५४. यसैबीच जापानको यशुोहारा नगरपाललकासुँग स्शक्षा, पूवायधार, कृवर्, साुंस्कृलतक 
आदान प्रदान तथा पययटन र प्रववलधको क्षेत्रमा सहकायय गनेगरी भएको समझदारी 
हाम्रो अन्तराविय लसकाई आदान प्रदान अलभयानमा कोर्े ढुुंगाको रुपमा स्थावपत 
भएकोछ ।  

नगरसभाका सदस्यज्यूहरू ! 

५५. हाम्रो काययकालको यो ५ बर्यको अवलधमा भएको चनूौलत र राम्रा कामको समीक्षा 
हाम्रो स्वमलु्याुंकनको आधार ठानी तपाईहरूका माझ प्रस्ततु गरेकोछु । यस 
लबचमा भएका राम्रा कामबाट उत्सावहत हुुँदै कमी कमजोरीलाई इमान्दारीताका 
साथ सच्याउन हामी प्रलतबद्ध हनैुपछय । म सवहत सबै नगरसभा सदस्यहरूलाई 
आफ्ना कलमकमजोरीको आत्मालोचना गरी आगामी जनप्रलतलनलध र नगरपाललका 
वटमलाई सन्देशमूलक सकारात्मक प्रभाव छोड्नेगरी भलूमका लनबायह गनय अनरुोध 
गदयछु ।  

५६. हाम्रो काययकालमा जनशस्क्त लबकास, नागररक बसृ्त्तववकास, उद्यमशीलता लबकास, 

स्शक्षा तथा स्वास््य क्षेत्रमा ववशेर् लगानी सवहत शहरी योजनाले लनददयष्ट नारालाई 
साथयक बनाउने गरी ववशेर् नीलत तथा काययक्रममा केस्न्ित रहेर हामीले नीलकण्ठ 
नगरपाललकाको ववकास र समवृद्धको प्रयास गरेकाछौँ । यस दशौँ तथा हाम्रो 
काययकालको अस्न्तम नगरसभामा यस अस्घका नगरसभामा घोवर्त भएका नीलत 
तथा काययक्रमहरूको समीक्षा गदै पूरा गनय बाुँकी घोवर्त नीलत तथा काययक्रम र 
थप अधरुा योजना र काययक्रम आगामी नयाुँ जनप्रलतलनलधको समूहले पूरा गने 
ववश्वास ब्यक्त गनय चाहन्छु ।  

यस नगरसभामा उपस्स्थत उपप्रमखुज्यू समेत सबै नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, 

५७. मेरो नेततृ्वमा गठन भएको नीलकण्ठ नगरपाललकाको पवहलो नगरसभाको लगभग 
अन्त्यलतर हामी आएकाछौं । दोश्रो काययकालको लालग चनुावको घोर्र्ा समेत 
भएको अवस्था छ । यस काययकालमा वास्तवमै मेरो सम्पूर्य ध्यान 
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नगरपाललकाको ववकास लनमायर्मा केस्न्ित भयो । जनु कुरा तपाईँहरू सबैलाई 
ववददतै छन ्। नेपाल सरकार तथा अन्य लनकायहरूले तयार पारेका सूचकहरूमा 
नीलकण्ठ नगरपाललका पटकपटक प्रथम तथा उत्कृष्ट स्थानमा उलभएकोछ । 

५८.  देशैभरमा हाम्रो नगरपाललका उत्कृष्ट स्थानमा छनौट भएपश्चात स्वदेशी तथा 
ववदेशी दात ृ लनकाय तथा सहयोगी दाता सुंस्थाहरूले यस नगरपाललकामा लगानी 
गनयको लालग उत्सकु भएको अवस्था छ । सो सम्बन्धमा कलतपय सुंस्थाहरूसुँग 
सम्झौता भई काययप्रारम्भ भएकोछ ।  

५९. उत्कृष्टताको यो अवस्था सम्पूर्य नीलकण्ठ नगरवासीहरूको लालग लनकै गौरवको 
कुरा हो । आज नीलकण्ठ नगरपाललकाको जनप्रलतलनलध हुुँ भन्दामातै्र पलन अन्य 
स्थानीय तहहरूले आदर र सत्कारको नजरले हेने अवस्था लसजयना भएकोछ । यो 
त्यसै प्राि भएको हैन, यो काययकालको तपाईँहाम्रो अथक मेहनत र पररश्रमको 
र्ल हो ।  

६०. यस नगरपाललका क्षेत्रलभत्र ठूलो सुंख्यामा ववकास आयोजना तथा काययक्रमहरू 
हाम्रो काययकालमा सम्पन्न भएका छन ् र त्यलतकै सुंख्यामा सञ्चाललत छन ् । 
यलतधेरै आयोजना तथा काययक्रमहरू नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको लनयलमत 
अनदुान तथा काययक्रमबाट मातै्र भएका होइनन ् । नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको लनयलमत अनदुानका अलावा अन्य अरबौं रूपौंया बराबरका आयोजना 
तथा काययक्रमहरू हाम्रो यो काययकालमा आएकाछन ्। यो अवस्था देख्दा कलतपय 
नागररकहरूलाई सबै स्थानीय तहहरूमा यस्तै होकी भन्ने लाग्न सक्छ । अवस्था 
त्यस्तो होइन । वरे्नी लनयलमत बजेट बाहेक थप बजेट व्यवस्थापनको लालग 
नेततृ्ववगयले अहम ् भलूमका खेल्नपुने हनु्छ, जनुकुरा हाम्रो नगरपाललकाको हकमा 
सम्भव भयो र नगरपाललकाको महुार रे्नयको लालग हामी सर्ल भयौं । यी 
ववर्यहरू सबै आदरर्ीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले बसु्झददनहुनेुछ भन्ने अपेक्षा 
ललएकोछु ।  

६१. नीलकण्ठ नगरपाललकाको यो ववरासत आउने वपुंढीहरूले बचाई राख्नपुने ठूलो 
चनुौलत तपाईँहाम्रो सामू छ । त्यसको लालग हाम्रो शभुकामना पलन छ । कैयौं 
ठूला तथा उदाहरर्ीय पररयोजनाहरू सञ्चाललत अवस्थामा छन ् । लतनीहरूको 
उद्देश्यपरक लनमायर् सम्पन्न गराउनपुने अवस्था छ । यो काययकालमा बनेका 
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योजनाहरुले यथाथयपरक कायायन्वयनले समदृ्ध नीलकण्ठ नगरको स्थापना हनेुमा 
हामीहरू ववश्वस्त हनैुपछय र छौं पलन । 

६२. यो काययकालमा साथ र सहयोग गने तपाईँहरू सबैमा पनु धन्यवाद व्यक्त गदयछु 
। तपाईँहरूको साथयक सहयोगमा नै यलतका काययहरू गनय हामी सर्ल भएका छौं 
। पररस्स्थलत त्यलत अनकूल पलन लथएन । कोलभड महामारीको चुंगलुमा ववश्वनै 
र्सेको अवस्था लथयो । तथापी जेजलत हामीले गयौं, त्यो आउने वपढी ुंका लालग 
पकै्क पलन मागयदशयक हनेु नै छ ।  

६३. पाुँच वर्यको यो काययकालको समयमा मेरो यो लनवायस्चत वटमलाई सहयोग गने 
नीलकण्ठ नगरवासी सबै आदरर्ीय दाजभुाइ ददददववहनीहरूमा यसै नगरसभामार्य त 
धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गदयछ ।   

६४. समदृ्ध र नमूना नगर लनमायर्का लालग ववचारमा ववववधता भएपलन ववकासमा 
एकताको सन्देश ददन प्रर् गरौँ भन्ने अनरुोध गदै साथ र सहयोगका लालग सवै 
नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कमयचारी लमत्रहरू, शभेुच्छुक, सरकारी लनकाय, दात ृलनकाय, 

सुंघसुंस्था तथा सुंचारकमी लमत्रहरूलाई हाददयक आभार प्रकट गदयछु ।  

जय नेपाल ! 

 

 


