ननजगढ नगरपानिका
आ.ब. २०७८।०७९ को नीनत तथा काययक्रम तथा बजेट वक्तव्य

१० असार, २०७८
नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,
नगर सभा सदस्यज्यूहरू,
ननजगढ नगरवासी आदरणीय दददीबनहनी तथा दाजुभाइहरु,
१. नेपािको संनवधान तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोनजम जनननवायनचत स्थानीय
सरकारको रुपमा प्राप्त कतयव्य एवं दानयत्व पूरा गदै आएको ननजगढ नगरपानिकाको
नगर सभाको आठौं अनधवेशनको यस गररमामय बैठकमा उपनस्थत यहााँहरु सबैिाई
हार्ददक अनभवादन गदै ननजगढ नगरपानिकाको आगामी आ.ब. २०७८/०७९ को नीनत,
काययक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनय पाउाँ दा म हर्षषत छु ।
२. सवयप्रथम यस सुखद अवसरमा जनताको हक अनधकार, िोकतन्त्र तथा गणतानन्त्रक
व्यवस्थाका िानग भएका नवनभन्न आन्त्दोिनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन बनिदान ददनु
हुने सम्पूणय ज्ञात अज्ञात वीर सनहदहरुप्रनत उच्च सम्मान प्रकट गदै हार्ददक श्रद्धाञ्जिी
अपयण गनय चाहन्त्छु । साथै, कोनभड-१९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु हुने सबै
व्यनक्तहरुको चीर शानन्त्तको कामना गदै शोकसंतप्त पररवार तथा आफन्त्तजनमा हार्ददक
सम्वेदना समेत व्यक्त गदयछु ।

३. “हाम्रो नगर हाम्रो शान, स्माटय नसटी ननमायण हाम्रो अनभयान” भन्ने सामूनहक सोच र
प्रनतबद्धताका साथ अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघयकािीन योजनाहरुको तजुयमा
तथा सोको कायायन्त्वयन गदै सुनवकनसत तथा समृद्ध प्रनवनधमैरी स्माटय ननजगढ
नगरपानिकाको सपना साकार पानय ननजगढ नगरपानिकाका जनप्रनतनननधहरु समर्षपत

रहेको व्यहोरा सम्पूणय आदरणीय ननजगढ नगरवासी आमाबुबा, दददीबनहनी तथा
दाजुभाइहरुमा म सादर ननवेदन गनय चाहन्त्छु ।
४. नवश्वभरी महामारीको रुपमा फै निएको कोनभड-१९ बाट सृनजत नवषम पररनस्थनतको
कारणिे मुिुकको अथयतन्त्र र समग्र शासन प्रदक्रयामा नै जरटि अवस्था सृजना गरे को छ।
यस्तो नवनशष्ट र करठन अवस्थाका कारण स्थानीय सरकारको पनन नवकास प्रयासमा
असर पुग्न गई आर्षथक तथा अन्त्य मानवीय संकट उत्पन्न हुन पुगेको अवस्था नवद्यमान छ
। प्रनतकू ि पररनस्थनतका बाबजुद सवयसाधारणको अमूल्य जीवन रक्षाथय रातददन अनवरत
रुपमा खटटदै आउनु भएका जनप्रनतनननध, स्वास््यकमी, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु,
सुरक्षाकमी, संचारकमीहरु, सरकारी/गैर सरकारी संघसंस्था िगायत अन्त्य सहयोगी
मनहरु प्रनत म असीम आदर भाव एवं आभार प्रकट गनय चाहन्त्छु ।

नगर सभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
अब म यस सम्माननत सभा समक्ष चािु आ.ब. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य
क्षेरगत काययक्रमहरुको समीक्षा प्रस्तुत गने अनुमनत चाहन्त्छु ।
५. कृ नष तफय यस नगरपानिकाका सबै वडाहरुमा कृ षक समूहहरुिाई तरकारी एवं
अन्नबािीको बीऊ नवतरण, माटो पररक्षण कायय, साना तथा ठू िा ससचाई संरचना
ननमायण तथा ममयत, कृ नष सहकारीहरू माफय त् नवनभन्न काययक्रम संचािन भई सम्पन्न
गररएको छ र के ही सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
६. ननिःशुल्क पशु कृ नरम गभायधान काययक्रम, व्यवसानयक कृ षक समूहहरुिाई उन्नत जातका
बाख्रा बोका नवतरण, गोठ सुधार काययक्रम, उन्नत जातका घााँस नवतरण काययक्रमहरु
सम्पन्न गररएको छ ।

७. नगर क्षेर नभर रहेका ननमायण व्यवसायीहरुको ईजाजत फमय ननबकरण गने कायय सम्पन्न
भई ननयमानुसार ठाउाँ सारी, नामसारी तथा िगत कट्टा गने कायय समेत सुचारु गररएको
छ।
८. मनहिा उद्ममीहरुिाई प्रोत्साहनका िानग नवनभन्न सीपमूिक तथा आय आजयनका
तानिम, स्थानीय हाटबजार ब्यबस्थापनको िानग सेड घर ननमायण, उद्मम नवकासका
िानग दनित समुदायिाई नवनभन्न तानिमहरु प्रदान गररएको छ ।
९. नगर क्षेरनभरका सबै व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा समेट्ने प्रयोजनका िानग
व्यवसायीहरुको त्यांक अध्यावनधक गने कायय ननरन्त्तर जारी रहेको छ ।

१०. प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत बेरोजगार सूचीमा सूचीकृ तहरुिाई िनक्षत गरी
ननजगढ नगरपानिकाका के ही स्थानहरुमा पैदि मागय, ससचाई कु िो, नािी ननमायण, नािा
सरसफाई जस्ता काययक्रमहरु संचािन भइरहेको छ । यसबाट बेरोजगार सूचीमा रहेका सूचीकृ त
कररब १०० जना िाभानन्त्वत भएका छन् ।

११. नेपाि सरकार, वैकनल्पक ऊजाय प्रबद्धयन के न्त्रको सहयोगमा परम्परागत खाना पकाउने
चूिोको प्रयोगिाई क्रमशिः कम गदै आधुननक ईन्त्डक्सन नवद्युतीय चूिो नवतरण गररने काययक्रम
अनन्त्तम चरणमा रहेको छ ।

१२. चािु आ.ब. २०७७।०७८ को स्वीकृ त वडा तथा नगर स्तरीय योजना तफय का काययक्रम
अन्त्तगयत् …… वटा योजना सम्झौता भई …….. वटा योजनाहरु सम्पन्न भई सके को र … वटा
योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।

१३. नेपाि सरकार, शहरी नवकास मन्त्रिायको सहयोगमा यस नगरपानिकाका कररब १३०
घरधुरीिाई खरको छानो नवस्थानपत गरी जस्ताको छानो िगाउने काययक्रम अनघ बढेको छ ।

१४. न्त्यानयक सनमनत अन्त्तगयत चािु आ.ब. २०७७/०७८ मा नयााँ दताय भएका मुद्दा संख्या …..,
प्रदक्रयामा रही अनघल्िो बषयबाट नजम्मेवारी सरे का मुद्दा ……. गरी कु ि …….. मुद्दाहरु रहेका
छन् । यस मध्ये नमिापर भएको …., नमिापर हुन नसके को …… र प्रदक्रयामा रहेको ……
मुद्दाहरु रहेका छन् ।

१५. ननजगढ नगरपानिकाका सबै वडाहरुमा आधारभुत स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउन
स्वास््य सेवा नवस्तार गने नीनत अनुरुप चािु आ.ब. मा वडा नं. १, ५, ८, १० र १२ मा सेवा
नवस्तार भई नगरपानिकाका सम्पूणय वडाहरुमा आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह गने स्वास््य
संस्था संचािन गररएको छ । स्वास््य संस्थाहरुको सेवा नवस्तार गनुक
य ा साथै प्रभावकारी र
ददगो सेवा प्रवाह कायम गनय स्वास््य संस्थाहरुको छु ट्टै भवन ननमायणको कायय अनघ बढाइएको छ
। यस नगरपानिका समेतको समन्त्वय र सहयोगमा ननजगढ प्राथनमक स्वास््य के न्त्रमा
अत्याधुननक ल्याब सेवा संचािनमा रहेको छ भने अत्याधुननक नडनजटि एक्सरे मेनसनको
व्यवस्थापनको कायय यसै आ.ब. नभर सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

१६. नगर क्षेरनभरका अनत नवपन्न, सीमान्त्तीकृ त समुदायका पररवारहरुको स्वास््य बीमाका
िानग काययनवनध स्वीकृ त भई मापदण्ड बमोनजम छनौट भएका पररवारको स्वास््य बीमा गने
कायय कायायन्त्वयन हुने चरणमा रहेको छ ।

१७. सुत्के री मनहिाको स्वास््यिाई मध्यनजर गरी जनप्रनतनननध र स्वास््यकमी सनहतको
टोिीबाट सुत्के री मनहिाको स्वास््य जााँच र पोषणयुक्त खानेकुराका िानग सहयोग गने
उद्देश्यका साथ चािु आ.व. मा प्रनत सुत्के री रु ५००।- प्रदान गररएको छ ।

१८. सामुदानयक नवद्याियका छाराहरुका िानग ननिःशुल्क स्यानेटरी प्याड नवतरण काययिाई
ननरन्त्तरता दददै चािु आर्षथक बषय २०७७।०७८ का िानग समेत आवश्यक व्यवस्थापन गररएको
छ।

१९. गत बषय समेत उपिब्ध गराइएको ददवा खाजा काययक्रमिाई ननरन्त्तरता दददै यस वषय पनन
नवद्याियमा ददवा खाजा वापतको रकम उपिब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, नवज्ञान प्रयोगशािा
ननमायण, नवद्याियमा भौनतक पूवायधारको नवस्तार काययहरु, शैनक्षक जनशनक्तको पररपूर्षत
िगायतका नवद्यािय सुदढृ ीकरण काययक्रमहरु सम्पन्न भएका छन भने के ही यसै आ.ब. नभर
सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।

२०. सामुदानयक नवद्याियहरुको शैनक्षक गुणस्तर अनभवृनद्धका िानग कम्प्यूटर हस्तान्त्तरणका
साथै अन्त्य आवश्यक शैनक्षक सामाग्रीहरु ननजगढ नगरपानिकाका नवनभन्न नवद्याियहरुिाई
उपिब्ध गराइएको छ ।

२१. यस नगरपानिकामा हुने नवनभन्न जारा, पवय, उत्सव, सांस्कृ नतक संरक्षण तथा प्रबद्धयनमा
अनुदान सहयोग उपिब्ध गराइएको छ । साथै, यस नगरपानिकाका नवनभन्न स्थानमा रहेका
गुम्वा, मनन्त्दर, चचय िगायतका धार्षमक स्थिहरुको भौनतक पूवायधार ननमायण कायय संचािन
गररएको छ ।

२२. पूवायधार क्षेर तफय को चािु आर्षथक वषयको जेष्ठ मसान्त्तसम्म .. दक.मी. सडक, स्ल्याब
ढिान, सडक कािोपरे ……….नमटर, सडक स्तरीकरण …. दक.नम., सडक नयााँ ट्र्याक
खोल्ने कायय ……दक.नम. कायय सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, खानेपानी पूवायधार तफय .....वटा,
शैनक्षक पूवायधार तफय .... वटा, पययटन पूवायधार तफय ..... वटा, खेिकु द पूवायधार तफय .... वटा,
गुम्बा ननमायण तफय ..... वटा, मनन्त्दर ननमायण तथा ममयत तफय ..... वटा, तटबन्त्धन योजना तफय

.... वटा, स्वास््य संस्था पूवायधार तफय ...वटा र अन्त्य पूवायधार तफय का .... वटा योजनाहरु
सम्पन्न भएका छन् ।

२३. यस नगरपानिकामा व्यवनस्थत बस टर्षमनि भवन तथा बसपाकय ननमायण काययका िानग
नडनपआर ननमायणको कायय सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, ननजगढ-४ नस्थत बकै या चेक ड्याम
ननमायणका िानग समेत नडनपआर कायय सम्पन्न भएको छ ।

२३.यस नगरपानिकाका सबै वडाहरुमा ५०० मी. कािोपरे सडक ननमायण गने कायय कररब
सम्पन्न भएको छ ।

२४. खेिकू द प्रबद्धयन तथा साईकियारीहरुिाई सुरनक्षत आवागमनको िानग यस
नगरपानिकामा १६ दक.मी. िामो साईकि ट्र्याक ननमायणको िानग नडनपआर ननमायण कायय
सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

२५. नगरनभरको फोहोरिाई व्यवनस्थत ढंगिे व्यवस्थापन गनय यस नगरपानिकाको सावयजननक
ननजी साझेदारी अवधारणा अन्त्तगयत् ननजी कम्पनी साँग सावयजननक ननजी ढााँचामा सम्झौता
सम्पन्न भई कायय अनघ बढाइएको छ ।

२६. चािू आर्षथक वषयमा सुशासन तथा पारदर्षशताका िानग नगरपानिकाबाट सम्पादन भएका
काययहरुको नववरण आम नगरवासीिाई सम्प्रेषण गनय यस नगरपानिकाको वेबसाइट तथा
सामानजक संजािबाट अद्याबनधक नववरणहरु सावयजननक गरीनुका साथै कायायियमा नडनजटि
सूचना पाटी जडान गने कायय सम्पन्न गररएको छ ।

२७. व्यनक्तगत घटना दताय तथा सामानजक सुरक्षा भत्तािाई चािू आर्षथक वषयमा अनिाइन
प्रणािीसंग आवद्ध गररएको छ भने सामानजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको त्याङ्क
अद्यावनधक गने कायय ननयनमत रूपमा हुाँदै आएको छ ।

२८. यस नगरपानिकाको भूनम सम्बन्त्धी समस्या समाधानका िानग नगर तथा वडा स्तरमा
भूनम सम्बन्त्धी सहजीकरण सनमनत गठन भई सो सनमनतहरुिे ननयनमत रुपमा कायय गनुयका साथै
सबै वडाहरुमा िगत संकिन फारम भने कायय सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

२९. गरीब घर पनहचान तथा पररचय पर नवतरण काययक्रम र नगरपानिकाको समग्र प्रोफाइि
तयारीका िानग आवश्यक पने त्यांक संकिन गनय ६ जना गणक र १ जना सुपरभाइजर माफय त्
घरधूरी त्याङ्क संकिन गने कायय भइरहेको र हािसम्म १५ हजार घरको त्यांक संकिन
भएको छ ।

३०. सामानजक सुरक्षा भत्ता तफय कु ि...... जना िाभग्राहीहरुिे सामानजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त
गरे का छन् ।

३१. चािु आर्षथक बषयको आन्त्तररक आय तफय को अनुमान बमोनजमको िक्ष्य हानसि भएको छ ।

३२. ननजगढ नगरपानिकाको औद्योनगक नवकासको िानग आवश्यक रहेको औद्योनगक ग्राम
स्थापनाका िानग उपयुक्त स्थानको चयन तथा नडनपआर ननमायण कायय अनन्त्तम चरणमा रहेको
छ।

३३. यस नगरपानिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको िानग .. वटा शाखाहरु १३ वटा वडा
कायायियहरु १० वटा स्वास््य संस्थाहरु १ वटा पशुसेवा के न्त्रबाट ननयनमत रुपमा सेवा प्रवाह

हुाँदै आएको छ । यसैगरी, यस नगरपानिकाको नगर काययपानिकाको हािसम्म ११६ वटा बैठक
सम्पन्न भइसके का छन् भने चािु आ.ब. मा नगर सभाको २ वटा अनधवेशन सम्पन्न हुने छन् ।

३४. यस नगपानिकाबाट चािु आ. व. मा ... वटा काययनवनध, स्वीकृ त भई कु ि..... वटा ऐन
तथा काययनवनधहरु ननमायण भएका छन् ।

३५. चािु आर्षथक बषयको यस अवनधमा संघीय सरकारको नवत्तीय हस्तान्त्तरण अनुदान तफय ..
प्रनतशत....... प्रदेश सरकार नवत्तीय हस्तान्त्तरण अनुदान तफय ..... प्रनतशत ......, संघीय तथा
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बााँडफााँड तफय ....... प्रनतशत रु........ र आन्त्तररक स्रोत
पररचािनबाट......... समेत कु ि ...............राजस्व संकिन गनय सफिता प्राप्त भएको छ ।

३६. त्यसैगरी, चािु आर्षथक बषयको यस अवनधमा चािु खचय (प्रशासननक तथा काययक्रम खचय )
तफय ....... र पूाँजीगत खचय तफय .......समेत कु ि रु.......... प्रनतशत रकम खचय भएको अवस्था छ

३७. नगर काययपानिकाको कायायियिाई सेवाग्राहीमैरी बनाउाँ दै सेवा प्रवाहमा थप सुधार
ल्याउने क्रममा कायायियमा आउने सेवाग्राहीहरुिाई नडस्पेन्त्सर सनहतको तातो चीसो पानी तथा
ननिःशुल्क कागती नचयाको व्यवस्था नमिाइएको छ । कायायिय पररसरमा फू ि गमिा सनहतको
सौन्त्दयीकरण कायय सम्पन्न गररएको छ । कायायियको सांगठननक संरचना अनुसारका सबै शाखा
उपशाखा इकाईहरु गठन गरी दक्रयाशीि बनाइएको छ भने प्रशासननक काम कारवाही तथा
ननणयय प्रदक्रयािाई कानून बमोनजम स्पष्ट र व्यवनस्थत गररएको छ ।

३८. ननजगढ नगरपानिकाको वडा नं. ९ मा १५ शैय्याको अस्पताि भवन ननमायणका िानग
बोिपर आव्हान भई बोिपर स्वीकृ त गने आशयको सूचना प्रकानशत गरी अस्पताि भवन
ननमायणका िानग सम्झौता कायय अनन्त्तम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी, शहीद नहरािाि मागयको

सडक तथा नािा ननमायणका िानग समेत बोिपर आव्हान भई सो सडक तथा नािा ननमायणका
िानग सम्झौता कायय अनन्त्तम चरणमा रहेको छ ।

३९. चािु आ.ब. २०७७।०७८ मा आफ्नै वडा कायायिय भवन नभएका वडा नं. २, ३, १२ र
१३ का वडा कायायिय भवनहरु नप्रफ्यानिके टेड संरचनामा ननमायणका िानग सम्झौता सम्पन्न
भई यसै आ.ब. मा सो वडा कायायिय भवनहरु ननमायण कायय सम्पन्न हुने गरी कायय अनघ
बढाइएको छ ।

४०. ननजगढ नगरपानिका क्षेर नभर न्त्यू भेररयन्त्ट सनहतको कोनभड-१९ रोकथाम तथा
ननयन्त्रणका िानग यस नगरपानिकाद्धारा ननजगढ प्राथनमक स्वास््य के न्त्रमा अटुट अनक्सजन
सपोटय सनहत १५ शैय्याको कोनभड-१९ आइसोिेशन कक्ष संचािनमा ल्याइनुका साथै संक्रनमत
नबरामीहरुको ननिःशुल्क औषनध उपचारको व्यवस्था नमिाइएको छ । साथै, सो कक्षमा भनाय
भएका नबरामी तथा नबरामी कु रुवाहरुिाई नबहान बेिुका गरी दुई पटक ननिःशुल्क खानाको
व्यवस्था समेत गररएको छ । सो कक्षबाट हािसम्म......... जना नबरामीहरुिे उपचार सेवा प्राप्त
गरीसके का छन् । ननजगढ प्राथनमक स्वास््य के न्त्रमा नबरामीका कु रुवाहरुका िानग नवश्राम
कक्षको ननमायण गरीनुका साथै थप ४ वटा शौचािय समेत ननमायण गररएको छ । नेपाि
सरकारिे ननधायरण गरे बमोनजम हािसम्म यस नगरपानिकाका...........जनािाई कोनभड-१९
नबरुद्ध कोनभनशल्ड खोप िगाइएको छ भने ........... जनािाई भेरोसेि खोपको पनहिो मारा
िगाउने कायय सम्पन्न भएको छ । ननजगढ नगरपानिकाका प्रमुखिे सानबकमा सरकारी
कामकाजका िानग प्रयोग गदै आएको यस नगरपानिकाको सवारी साधन (बा २ झ १२५५)
िाई ननिःशुल्क एम्बुिेन्त्समा पररणत गरी सो सवारी साधनिे हािसम्म यस नगरपानिकाका
.....जना व्यनक्तहरुिाई ननिःशुल्क आपतकािीन तथा एम्बुिेन्त्स सेवा उपिब्ध गराएको छ ।

४१. जाडोयाममा हुने शीतिहरबाट जोगाउन ननजगढ नगरपानिकामा रहेका क र ख वगयका
अपाङ्गता भएका.....जना व्यनक्तहरु तथा ८० बषय भन्त्दा मानथका......जना जेष्ठ
नागररकहरुिाई ब्िाङके ट तथा थमयस नवतरण कायय सम्पन्न भएको छ ।

३८. उपयुक्त
य
बमोनजम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका
काययक्रमहरु, समपुरक कोषका आयोजनाहरु, सशतय योजनाहरु ठे क्का बन्त्दोवस्ती प्रदक्रयाबाट
सञ्चािन भई कायायन्त्वयनको अनन्त्तम चरणमा पुगेको र उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चानित
योजनाहरु शून्त्य पेश्कीको अवधारणा अनुसार रननङ्ग नबि वा कायय सम्पन्न पश्चात एकमुष्ठ
भूक्तानी हुने हुाँदा पूाँजीगत खचयमा नवननयोनजत अनधकांश योजनाहरु प्रानवनधक रुपमा सम्पन्न
भई भुक्तानीको चरणमा रहेकोिे चािू आर्षथक वषयको आषाढ मसान्त्तसम्म पूाँजीगत खचयको
िनक्षत प्रगनत हानसि हुने अनुमान गररएको छ ।

नगर सभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

अब म ननजगढ नगरपानिकाको आर्षथक वषय २०७७/७८ को नीनत तथा काययक्रम प्रस्तुत गने
अनुमनत चाहन्त्छु ।
३९. नगर क्षेरनभरका कृ नष योग्य बााँझो जग्गाहरुको अनधकतम उपभोग गरी सामुनहक कृ नष
काययिाई प्रोत्साहन गदै उत्पादकत्व वृनद्ध गनय चक्िाबन्त्दीको काययनवनध स्वीकृ त भइसके कोमा
सो बमोनजमको काययहरु अनविम्ब अनघ बढाइनेछ । उन्नत बीऊ प्रसारण, दकट अनुदान, कृ नष
औजार उपकरण, कृ नषमा यानन्त्रकीकरण र साना ससचाई सहयोग काययक्रमिाई ननरन्त्तरता
ददइनेछ ।

४०. वैदने शक रोजगारीबाट फर्दकएका युवा तथा कोरोना प्रभानवत युवाहरुिाई िनक्षत गरी
कृ नषमा आधाररत रोजगारीका काययक्रम संचािन गररनेछ । साथै, कृ षकहरुिाई कृ नष वािीमा
क्षनतपूर्षत अनुदान ददने र कृ नष फमयमा अनुदान ददने काययक्रम संचािन गररनेछ ।

४१. नगर काययपानिकाको कायायियमा थप कृ नष तथा पशु प्रानवनधक जनशनक्तको व्यवस्थापन
गरी प्रानवनधक सेवा सवयसुिभ बनाइनेछ । नगरमा संचानित पशु सेवा के न्त्रहरुको पूवायधार
नवकास र कृ नष सेवा के न्त्रको स्थापना गररनेछ । साथै, माटो पररक्षण कायय समेत गररनेछ ।

४२. नमूना कृ नष उत्पादन काययक्रम माफय त् नमूना वडाको रुपमा काययक्रम संचािन गरीनेछ ।
साथै, नगरका उत्कृ ष्ट कृ षक पुरस्कार काययक्रम अनघ बढाइनेछ । वडा स्तरमा कृ नष उपज संकिन
एवं कृ नष नबक्री के न्त्र ननमायण गररनेछ ।

४३. कृ नष तथा पशु सम्बन्त्धी त्यांक अध्यावनधक गररनेछ । रानष्ट्रय र स्थानीय महत्वका खाद्य
तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुयायउने साना व्यवसायी के न्त्र (पके ट) नवकास काययक्रम संचािन
गररनेछ ।

४४. ननवायहमुखी खेती प्रणािीिाई व्यवसायमुखी खेती प्रणािीमा रुपान्त्तरण गरी कृ षकहरुिाई
कृ नष सामाग्री एवं उपकरणहरु र पशु बीमाका िानग आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।
कृ षकहरुिाई अगायननक खेतीतफय उन्त्मुख गराई व्यावसानयक कृ नष खेती प्रणािीमा यन्त्र
उपकरणको प्रयोगिाई ननरन्त्तरता ददइने नीनत निइएको छ ।
४५. पशुपािन तफय व्यवसानयक फमय प्रोत्साहन, साना पशुपािक कृ षकहरुिाई गोठ सुधार,
भकारो सुधार तथा खोर सुधार काययक्रममा एकि मनहिा, दनित समुदाय, गररव तथा असहाय
समुदायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । बाखाको साना व्यवसायी के न्त्र (पके ट) नवकास काययक्रम
संचािन, उन्नत जातको बाख्रा, गाई प्रबद्धयन काययक्रम, बंगुर प्रबद्धयन काययक्रमको िानग आवश्यक
रकमको व्यवस्था गररनेछ ।

४६. पशु स्वास््य काययकतायहरुको क्षमता अनभवृनद्धका साथै पशु सेवा के न्त्रको स्तरोन्ननत गरी
उपचार सेवा तथा औषनधको व्यवस्थापनिाई सवयसुिभ बनाइनेछ । ननिःशुल्क पशु कृ नरम
गभायधान काययक्रम, दुधको खुवा बनाउने नवधुतीय मेनसन नवतरण काययक्रम, व्यावसानयक फमय

प्रोत्साहन काययक्रम, घााँस काट्ने च्याफ कटर नवतरण, आकनस्मक तथा संक्रामक रोग ननयन्त्रण
काययक्रम, माछा तथा हााँस उत्पादन काययक्रम, मासु पसि स्तरोन्ननत काययक्रम एवम् युवा िनक्षत
पशुपािन अनुदान काययक्रम संचािन गररनेछ ।

४७. सहकारी संस्थाहरु, नवत्तीय संस्थाहरु र तानिम प्रनशक्षण ददने सरकारी तथा गैरसरकारी
ननकायहरु समेतको समन्त्वय र सहकाययमा उद्यमी पनहचान गरी तानिम ददने र नवत्तीय
संस्थाहरुबाट सहुनियत दरमा पूाँजी उपिब्ध गराउन प्रयास गने र िागत सहभानगतामा
उद्यमीहरुिाई उपकरण, औजार उपिव्ध गराई एक घर एक रोजगार काययक्रम अविम्वन गररने
छ।

४८. वैदने शक रोजगारबाट फके का जनशनक्त र नव उद्यमी युवाहरुिाई िागत साझेदारीमा
औजार उपकरण सहयोग गरी स्वरोजगार नसजयना गने नीनत निइनेछ । नगरका नवपन्न र
बेरोजगार युवाहरुिाई िनक्षत गरी िघु उद्यम काययक्रम माफय त् उद्यमशीिताको नवकास गने
काययिाई प्रोत्साहन गररनेछ । हस्तकिा सामग्रीहरुको उत्पादन, नवतरण तथा प्रदशयनी िगायत
काययहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

४९. स्थानीय पययटनको प्रबद्धयन माफय त् नगरको आर्षथक समृनद्धमा टेवा पुयायउन आगामी आर्षथक
वषयमा आधुननक सुनवधायुक्त भ्यू टावर, नवज्ञान पाकय को ननमायण, नजपिाईन ननमायण गने
काययिाई अनघ बढाइने छ ।

५०. आन्त्तररक पययटनमा टेवा पुयायउने तथा ननजगढ नगर क्षेरको पययटन प्रचार प्रसारका िानग
पूवायधार ननमायण सम्बन्त्धी काययका िानग ननजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

५१. यस नगरपानिका क्षेर नभर रहेको शक्ते श्वर मनन्त्दरिाई संरक्षण र सम्वद्धयन गने काययिाई
ननरन्त्तरता ददई सो स्थानिाई पययटकीय हवको रुपमा नवकास गररनेछ । साथै, अन्त्य धार्षमक
स्थिहरुिाई समेत प्रबदयन गररनेछ ।

५२. नगर क्षेरमा रहेको पययटकीय स्थिको नवकास र प्रचारप्रसार गरी आन्त्तररक तथा बाह्य
पययटन प्रबद्धयनका िानग ननजगढ नगरपानिका वडा नं. ४ नस्थत नहरािाि पाकय , गणेशमान
मोहोरी पाकय को नवकास तथा सौन्त्दयीकरणको काययिाई ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

५३. गुणस्तरीय सहकारी सेवा प्रवाह गरी शेयर सदस्यहरुिाई रोजगारी र उद्यमी बनाउन
रचनात्मक भूनमका खेल्ने सहकारीहरुिाई पुरस्कृ त गदै िनगनेछ, नयााँ क्षेर (नवषय) मा सहकारी
खोल्न र सहकारी एकीकरण गने काययिाई प्रोत्साहन गनय सहकारी सम्बन्त्धी कानूनहरुिाई समय
सापेक्ष पररमाजयन गदै िनगनेछ ।

५४. सहकारी संस्थाहरुसाँगको सहकाययमा रोजगारमूिक तानिम संचािन गरी रोजगार र
आयवृनद्ध गने नीनत निइनेछ । व्यावसानयक उत्पादन र नबक्री गने सहकारीहरुिाई यन्त्र तथा
उपकरण खरीदमा अनुदान ददने नीनत निईनेछ । साथै, सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा
ननयमनिाई प्रभावकारी बनाउदै िनगनेछ ।

५५. ददगो नवकासको िक्ष्यिाई आधार बनाई वतयमान पररनस्थनतिे नसजयना गरे को असहज
पररनस्थनतहरुको सामना गदै चुनौतीिाई अवसरमा रुपान्त्तरण गनय वैदने शक रोजगारबाट
फर्दकएका युवाहरुिाई िनक्षत गरी नबशेष गरी आयमूिक र सृजनशीि दक्रयाकिापमा आबद्ध
गररनेछ ।

५६. नगरपानिका क्षेरनभरको सम्भाव्य रोजगारीको नस्थनत नवश्लेषण गरी रोजगारीको
त्याङ्क संकिन गने, रोजगारी नक्शाङ्कन (Employment Mapping) गने तथा
रोजगारीका अवसरहरुको अनभिेखांकन गने, बेरोजगार व्यनक्तहरुको ज्ञान, सीप तथा क्षमता र
बजारको मागका आधारमा आवश्यक पने सीप नवकास तानिमको पनहचान गरी सम्बनन्त्धत
तानिम के न्त्रमा नसफाररस गने, रोजगारयोग्य क्षमता नवकासका िानग १० ददनसम्मको जीवन
उपयोगी सीप नवकास र ४० ददनसम्मको काययस्थिमा आधाररत सीप नवकास तानिम (On
The Job Training ) संचािन गररनेछ ।

५७. रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यनक्त, सावयजननक र ननजी दुवै क्षेरका रोजगारदाता,
रोजगार सेवा प्रदायक तथा सीप नवकास तानिम प्रदायक संस्था तथा स्वरोजगार सहायताको
नववरण समावेश हुने गरी बृहत प्रकृ नतको रोजगार पोटयिको (Online Software) नवकास
गररनेछ ।

५८. सूचीकृ त बेरोजगार व्यनक्तहरुिाई िाभग्राही पररचय पर नवतरण गनुयका साथै नवनभन्न
रोजगार आयोजनाहरुबाट माग भए बमोनजम सूनचकृ त बेरोजगार व्यनक्तहरुिाई रोगजारीका
िानग खटाउने कायय सनहत आगामी आर्षथक बषय १०० जना िाई १०० ददनको रोजगारीको
ग्यारे न्त्टी गररनेछ ।

५९. कृ नष क्षेरको उद्यमहरुको प्रबद्धयनको िानग कृ नष तथा पशु सेवासंग सम्बनन्त्धत उद्योगहरुको
व्यवसाय दताय तथा नवीकरण शुल्कमा ५० प्रनतशत छु टको नीनतिाई अनघ बढाइनेछ ।

६०. कोनभड-१९ को कारण कायायियको ननयनमत सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको हुाँदा आगामी बषय
करको दररे टमा वृनद्ध नगरी दायरा बढाउने नीनत सनहत चािु आर्षथक वषयको बुझाउनु पने
सम्पनत्त कर, व्यावसाय कर तथा बहाि कर रकम आगामी बषय बुझाउन आउाँ दा िाग्ने जररवाना
नमनाहा सनहत व्यावसायी प्रोत्साहन काययक्रम संचािन गने नीनत निइनेछ ।

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,
नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,
६१. सामुदानयक नवद्याियका छाराहरुका िानग नन:शुल्क स्याननटरी प्याड नवतरण काययिाई
आगामी वषयमा समेत ननरन्त्तरता ददइनेछ । व्यनक्तगत स्वास््य र सरसफाइका नवनवध पक्ष बारे
दकशोरीहरुिाई सुसूनचत गनय स्याननटरी प्याडको प्रयोग र व्यवस्थापनका िानग आवश्यक
तानिमको व्यवस्था गररनेछ ।

६२. नवद्यािय जाने उमेर समूहका सबै बािबानिकाहरुिाई नवद्यािय भनाय अनभयान
काययक्रममा सघाउ पुयायउन सामुदानयक नवद्याियहरुिाई पररचािन गररनेछ । नवद्याथीहरुिे
गुणस्तरीय नशक्षा प्राप्त गने सुनननश्चतताका िागी नगरको दूगयम क्षेरका नशक्षकहरुिाई थप
प्रोत्साहन सुनवधा, वािनवकास सहयोगी काययकतायिाई प्रोत्साहन सुनवधा, ददवा खाजा जस्ता
काययक्रमिाई ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

६३. सामुदानयक नवद्याियका नशक्षकहरुका िानग ननयनमत तानिम प्रदान गनुयका साथै शैनक्षक
सामाग्रीको उत्पादन र नवतरणमा जोड ददइनेछ । अनाथ र टु हुराको शैनक्षक अनभभावकत्व
नगरपानिकािे निनेछ ।

६४. सामुदानयक नवद्याियको शैनक्षकस्तर उन्ननतका िानग दण्ड र पुरस्कारको नीनतिाई
कडाईका साथ िागू गररनेछ ।

६५. अनतररक्त दक्रयाकिाप संचािन, गनणत र नवज्ञान शैनक्षक प्रदशयनी, स्थानीय पाठ्यक्रम
ननमायण, नवकट क्षेरमा संचानित नवद्याियका छारछाराहरुका िानग पोशाक र सामाग्री

नवतरण, छाराहरुका िानग सेल्फ नडफे न्त्स तानिम, चेपाङ्ग समुदायका बािबानिकाहरुिाई
छारावास सनहतको शैनक्षक सामाग्री सहयोग काययक्रमहरु संचािन गररनेछ ।

६६. नमुना नवद्यािय भौनतक पूवायधार ननमायण र नवद्याियमा स्वच्छ खानेपानी सुनवधाका
िानग युरोगाडय जडान काययक्रमिाई अनघ बढाइनेछ ।

६७. कोनभड-१९ का कारण नवद्यािय नशक्षामा परे को प्रभाविाई मध्यनजर गरी
बािबानिकाको नसकाइिाई ननरन्त्तरता ददन वैकनल्पक नशक्षण नसकाइको माध्यमबाट अध्ययन
अध्यापनका िानग नेपाि सरकारबाट जारी काययनवनध बमोनजमको काययक्रम संचािन गररनेछ ।
कोनभड-१९ का कारण बािबानिकामा उत्पन्न भयिाई न्त्यूनीकरण गनय मनोपरामशय सम्बन्त्धी
काययक्रममा जोड ददईनेछ र स्वअध्ययन पठन सामाग्रीहरु उपिब्ध गराइनेछ ।

६८. कक्षा ८ को नगर स्तरीय परीक्षा संचािन तथा ननतजा प्रकाशन र नशक्षक तथा
कमयचारीहरुको मानसक रुपमा नसधै सम्बनन्त्धत नशक्षक तथा कमयचारीको खातामा तिब
ननकासाको व्यवस्थाको िानग सफ्टवेयरको नवकास गरी िागू गररनेछ ।

६९. अनत नवपन्न तथा गरीब बािबानिकाहरुका िानग न्त्यून शुल्कमा गुणस्तरीय नशक्षा प्रदानका
िानग नवशेष काययक्रम ल्याइनेछ ।

७०. सुत्के री पश्चातको पनहिो हप्तामा स्वास््यकमी सनहत सुत्के री मनहिा तथा नवजात
नशशुको स्वास््य अवस्था परीक्षण गनय पोषण कोशेिी सनहत भेटघाट गने काययक्रम अनघ
बढाइनेछ ।

७१. सीमान्त्तीकृ त, िोपोन्त्मुख समुदाय र आर्षथक रुपमा अनत नवपन्न पररवारको स्वास््य नबमा
गने कायय अनघ बढाइनेछ ।

७२. गभयवती मनहिाहरुको स्वास््य जााँच तथा आमा र बच्चाको स्वास््य अवस्था पनहचान गनय
नगर क्षेरका सम्पूणय गभयवती मनहिाहरुिाई ननिःशुल्क नभनडयो एक्सरे सेवा प्रदान गनय आवश्यक
व्यवस्था नमिाइने छ ।

७३. यस नगरपानिकाको समन्त्वय र सहयोगमा ननजगढ प्राथनमक स्वास््य के न्त्रमा दकड्नी
डायिानसस सेवाका साथै दीघय रोगी नबरामीहरुिाई आर्षथक सहुनियत प्रदान गनय सुपथ मूल्यको
औषनध पसि यथाशीध्र संचािनमा ल्याइनेछ ।साथै, जेष्ठ नागररकहरुिाई ननशुल्क जााँच

७४. दीघय तथा नसने रोगबाट घरमै ओछ्यानमा थनिएर रहेका नबरामी व्यनक्तहरुिाई िनक्षत
गरी वडा वडामा रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुको पररचािनबाट
उपचार र सहयोग (Care and Support ) को काययक्रम अनघ बढाइनेछ ।

७५. मनहिामा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन तथा पाठे घर क्यान्त्सर जस्ता घातक रोगहरुको
ननिःशुल्क परीक्षण गने काययक्रमिाई ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

७६. यस नगरपानिकाका वडा नं. १, ५, ८, १०, र १२ मा ननमायणाधीन स्वास््य संस्थाको
भवन ननमायण कायय सम्पन्न गरी नगरका सबै स्वास््य संस्थाका भवनहरुका िानग एकै प्रकारको
किर कोड तोकी रं गरोगन गररनेछ ।

७७. स्वास््य संस्थाहरुको सेवािाई प्रभावकारी बनाउन र आधारभूत स्वास््य सेवाको पहुाँच
अनभवृनद्ध गनय ई-ररपोर्टटग नसस्टमको नवकास गररनेछ । नगरपानिकामा हाि संचािनमा रहेका
स्वास््य संस्थामा ल्याव सेवा िगायत अन्त्य सेवाको नवस्तारमा जोड ददइनेछ ।

७८. आकनस्मक तथा नवपदका अवस्था र जोनखमपूणय स्वास््य समस्यामा परे का व्यनक्तहरुिाई
तत्काि स्वास््य सेवाको पहुाँचमा ल्याउनका आगामी आर्षथक बषयमा १-१ थान एम्बुिेन्त्स तथा
शववाहन खरीद गरी सो सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।

७९. बािबानिका, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुका िानग आाँखा जााँच
काययक्रम र आाँखाको नानी संकिन तथा रतन्त्धो रोग ननवारणका िानग

(Eye Clinic)

काययक्रम संचािन गररनेछ ।

८०. आधारभूत तथा आकनस्मक सेवाको सुनननश्चतताको िानग नगरका सम्पूणय स्वास््य
संस्थाहरुमा नेपाि सरकारद्वारा ननिःशुल्क नवतरण गने भनी तोके को औषनधहरु सहज र सरि
रुपमा उपिब्ध गराइनेछ ।

८१. कोनभड-१९, सने तथा नसने रोगहरु िगायत अन्त्य नवनभन्न महामारीजन्त्य रोगहरुको
रोकथाम, ननयन्त्रण तथा ननगरानीको िानग स्वास्थकमीहरुको पयायप्त पररचािन गररनेछ ।
साथै, कोनभड-१९ को रोकथाम, ननयन्त्रण र उपचारमा अग्रस्थानमा रही सेवारत स्वास््यकमी
तथा अन्त्य कमयचारीहरुको मनोबि उच्च रा्न खाना खाजा तथा प्रोत्साहन सुनबधाको हािको
व्यवस्थािाई कायम राखी ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

८२. यस नगरपानिकानभर स्थायी बसोबास भएका नगरवसीहरुमा कोनभड-१९ को संक्रमण
भई मृत्यु भएमा ननजको पररवारिाई राहत स्वरूप प्रनत पररवार रु.३१ हजार आर्षथक सहायता
उपिब्ध गराइनेछ ।

८२. रानष्ट्रय मनहिा स्वास््य स्वयंसेनवका काययक्रम अन्त्तगयत् यस नगरपानिकामा सेवारत
मनहिा स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुका िानग प्रोत्साहन स्वरूप पोशाक सुनबधा, संचार सुनबधा,
यातायात खचय िगायत आधारभूत तथा आकनस्मक सेवा अन्त्तगयत् आाँखा, नाक, कान, घााँटी तथा
मुख सम्बन्त्धी प्राथनमक उपचारबारे अनभमुखीकरण तानिम र अन्त्य क्षमता नवकास सम्बन्त्धी
काययक्रमिाई ननरन्त्तरता ददईनेछ ।

८३. खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्त्धी जनचेतना तथा फोहोर व्यवस्थापन, वगीकरण र
न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी समुदाय स्तरमा सचेतना काययक्रम संचािन गररनेछ ।

८४. नगर क्षेर नभर रहेका धार्षमक, ऐनतहानसक तथा पुरातानत्वक महत्वका सम्पदा तथा
धरोहरहरुको संरक्षणमा नवशेष ध्यान ददइनेछ । नवनभन्न सांस्कृ नतक समूहका बाजा, भेषभुषा र
संस्कृ नतको संरक्षण र प्रवद्धयनमा जोड ददइनेछ । होम स्टेको नवकास र प्रबद्धयनका िानग काययक्रम
संचािन गररनेछ ।

८५. बौद्ध तथा जनजानत समूहहरुको उत्थानको िानग नगरका उपयुक्त स्थानमा संग्रहािय
स्थापनाका िानग थप पहि गररनेछ ।

८६. युवाहरुिाई खेिक्षेर तफय आकर्षषत गदै नवकृ नत नवसंगनतमुक्त समाज ननमायण गनय, खेिकू द
क्षेरको समुनचत नवकास गनय खेि मैदान तथा उद्यानहरुको पूवायधार नवकासमा जोड ददइनेछ ।

िागू पदाथय नवरुद्धको अनभयान िगायत युवाहरुको सकारात्मक पररचािनका िानग युवा
क्िवहरुको गठन, क्षमता नवकासमा नवशेष जोड ददइनेछ ।

८७. राष्ट्रपनत रननङ्ग नशल्ड प्रनतयोनगता, फु टबि प्रनतयोनगता, शनहद स्मृनत रानष्ट्रय फु टबि
प्रनतयोनगता सनहत खेिकु द प्रनतयोनगता आयोजनामा सहकायय
पुरस्कार नवतरण काययक्रमिाई ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

तथा खेिाडी सम्मान एवं

८८. ननजगढ नगरपानिकामा संघ/प्रदेश सरकार समेतको सहयोग/सहकाययमा आगामी आर्षथक
वषयनभर प्यारादफटसनहतको अत्याधुननक रं गशािा तथा खेिकू द प्रनशक्षण के न्त्रको ननमायण कायय
अनघ बढाइनेछ । साथै, ननजगढ ४ नस्थत कभडय हिको सम्पूणय ननमायण कायय आगामी बषय सम्पन्न
गरी संचािनमा ल्याइनेछ ।

८९. अल्पसंख्यक सीमान्त्तीकृ त समुदायको संरक्षण सशनक्तकरण र नवकासका िानग नवशेष
काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । िैंनगक समानता तथा सामानजक समावेशीकरणमा टेवा पुग्ने
दकनसमका काययक्रमहरु संचािन गदाय िनक्षत वगयिाई नवशेष प्राथनमकता ददइनेछ ।

९०. मनहिा सशनक्तकरण, समावेशीकरण र मूिप्रवाहीकरणका िानग नगरपानिकानभर रहेका
नवनभन्न संघ संस्थाहरुको सामानजक पररचािनिाई थप प्रभावकारी बनाउाँ दै मनहिाहरुको
सामानजक र आर्षथक सशनक्तकरण एवं िैंनगक समानता अनभवृनद्ध गनयको िानग वडा र
नगरस्तरमा जागरण समूहहरु गठन गररनेछ ।

९१. बािमैरी स्थानीय शासन अवधारणा अविम्बन कायायन्त्वयन तथा घोषणा गनय
बािबानिकाको हकनहत संरक्षण सम्बन्त्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना,

कायायन्त्वयन र ननयमन गने नीनत अविम्वन गररनेछ । नगर कायायपानिका कायायियमा
बािमैरी पूवायधारहरुको ननमायण गनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।

९२. नगरपानिकानभर ननमायण हुने सावयजननक भौनतक संरचनािाई मनहिामैरी, बािमैरी,
अपांगमैरी एवं ज्येष्ठ नागररकमैरी बनाइनेछ ।

९३. ज्येष्ठ नागररकहरुमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव आदानप्रदानका िानग काययक्रम सञ्चािन
गररनेछ । बािगृह, वृद्धाश्रम िगायत अन्त्यर संस्थामा रहेका पररवारमा पुनस्थायपना गनय सदकने
व्यनक्तहरुिाई क्रमशिः पुनस्थायपना गदै यस्ता संस्थाहरुको संख्या घटाउाँ दै जाने नीनत अविम्बन
गररनेछ ।

९४. नगरक्षेर नभरका अनभभावकनवहीन बािबानिकाहरुको अवस्थािाई मध्यनजर गदै
उनीहरुको िानग वैकनल्पक व्यवस्था नमिाउन पहि गररनेछ ।

९५. काययक्रम सञ्चािन गदाय एकि मनहिा, यौननक तथा िैंनगक अल्पसंख्यकहरुिाई नवशेष
प्राथनमकता ददइनेछ । अपांगता भएका व्यनक्तहरुको िानग सहायक सामाग्री नवतरण तथा
अध्यावनधक सीप नवकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका
व्यनक्त एवं बािबानिकाहरुसाँग सम्बनन्त्धत काययक्रमहरुिाई थप प्रभावकारी बनाउन वडा र
नगरस्तरमा संजाि, समन्त्वय सनमनत एवं समूहहरु गठन गरी पररचािन गररनेछ ।

९६. नवपद् तथा जोनखममा परे का मनहिा, बािबानिका, अपांगता भएका व्यनक्त र ज्येष्ठ
नागररकहरुको संरक्षणका िानग नगरस्तरीय संरक्षण क्षेर अनविम्ब गठन गरी सोको
प्रभावकारी पररचािन गररनेछ ।

९७. वैदने शक रोजगारमा आबद्ध कामदार तथा नतनका पररवारिाई उनचत संरक्षण गरी
वैदने शक रोजगार साँग सम्बनन्त्धत ननकायहरुको क्षमता अनभवृनद्ध माफय त् वैदने शक रोजगारको
प्रनतफि वृनद्ध गररनेछ ।
९८. नगरपानिकानभर को छु वाछु त तथा कु नै पनन दकनसमको नवभेदिाई पूणयरुपिे ननषेध
गररनेछ । यस सम्बन्त्धी अनभयान समेत सञ्चािन गररनेछ ।

९९. न्त्यानयक सनमनतबाट सम्पादन हुने काययको प्रभावकाररता अनभवृनद्धका िानग
मेिनमिापकतायहरुको क्षमता अनभवृनद्ध, समुदायमा आधाररत संस्थाहरुिाई अनुनशक्षण,
प्रचारप्रसार र संस्थागत सुददृ ढकरणमा जोड ददईनेछ ।

१००. सरोकारवािाहरुको समेत सहभानगतामा बजार ब्यबस्थापन र अनुगमनिाई थप
प्रभावकारी र ननयनमत बनाइनेछ । खाद्य बस्तुको गुणस्तर पररक्षण गनय खाद्य प्रयोगशािाको
स्थापनामा जोड ददइनेछ ।

१०१. स्थानीय नवकासमा संचार क्षेरको महत्वपूणय भूनमकािाई मूल्यांकन गदै यस
नगरपानिका क्षेरनभर दक्रयाशीि संचारकमी/परकारहरुको उपचार कोष, क्षमता अनभवृनद्ध,
दुघयटना बीमा िगायतका नवनभन्न काययक्रमहरु नेपाि परकार महासंघ नजल्िा शाखासाँग
समन्त्वय गरी संचािन गररनेछ ।

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,

१०२. एकीकृ त ढंगबाट सन्त्तुनित र ददगो नवकासका िानग आवनधक योजना तजुयमा गरी
योजनावद्ध रुपमा नगरको नवकास गनय आगामी आर्षथक बषयमा नगरको वस्तुनस्थनत नवश्लेषण

सनहतको आवनधक योजना तजुमाय गनुयका साथै नगर यातायात गुरुयोजना, भूउपयोग योजना
िगायतका आवनधक क्षेरगत योजनाहरु तजुयमा गने काययिाई ननरन्त्तरता ददइनेछ ।

१०३. नगरका नवनभन्न वगय, समुदाय र जातजानतहरुको उत्थान, नवकास र सेवा सुनवधाहरुमा
पहुाँच अनभवृनद्ध गनुयका साथै प्रत्येक वडाहरुमा वडा कायायिय भवन ननमायण गदाय वडा
कायायियको सेवा प्रवाह सनहत बहुउदेश्यीय रुपमा प्रयोग हुने भवन ननमायण गदै जाने नीनत
निईनेछ । आगामी आर्षथक बषयनभर आफ्नै वडा भवन नभएका वडाहरुमा नप्रफ्यानिके टेड
संरचनामा वडा कायायिय भवन ननमायण कायय सम्पन्न गररनेछ ।

१०४. ननजगढ खानेपानी व्यवस्थापन बोडयसंग सहिगानी काययक्रम अन्त्तगयत् नगरपानिकानभर
खानेपानी नवतरण प्रणािीिाई सुदढृ गरी नगरवासीहरुिाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउने
नीनत निइनेछ ।............................................................................।।।

१०५. नगर क्षेरको यातायात व्यवस्थापनिाई सुरनक्षत, भरपदो एवम् प्रभावकारी बनाउन
व्यवनस्थत बस टर्षमनि भवन ननमायण काययको थािनी गररनेछ ।

१०६. नगरपानिकाबाट सञ्चािन गररने नवकास ननमायण सम्बन्त्धी योजनाहरुमा प्रयोग हुने
ननमायण सामाग्रीहरुको गुणस्तर सुनननश्चत गनय आधुननक प्रनवनधमैरी टेष्ट ल्याब स्थापना गरी
सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।

१०६. नगरपानिका नभरका सरकारी सावयजननक तथा पती जग्गाको अनतक्रमण रोकी संरक्षण
गने काययिाई प्राथनमकताका साथ कायायन्त्वयन गररनेछ । यस्ता सावयजननक जग्गाहरुिाई
बािमैरी उद्यान, योगा पाकय तथा जेष्ठ नागरीक मैरी पाकय हरु र खुल्िा क्षेरहरुको रुपमा नवकास
गररनेछ ।

१०७. नगरपानिकानभर सावयजननक यातायातिाई सुरनक्षत र भरपदो बनाउन सडक सुरक्षासंग
सम्बनन्त्धत ५ रणनैनतक स्तम्भहरु (सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरनक्षत सडक तथा गनतशीिता,
सुरनक्षत सवारी वाहन, सुरनक्षत सडक प्रयोगकताय र दुघयटना पश्चातको प्रनतदक्रया र कारबाही)
मा आधाररत मापदण्ड तयार गरी नजल्िा ट्रादफक प्रहरी कायायियसंग समन्त्वय तथा सहकायय
गररनेछ ।

१०८. ननजगढ नगरपानिकाका जोनखमपूणय स्थानमा रहेका मानव वस्तीहरुिाई संघीय र
प्रदेश सरकारको समन्त्वय र सहयोगमा नगरको उपयुक्त स्थानमा वस्ती स्थानान्त्तरण गनय
आवश्यक पहि गररनेछ ।

१०९. सानवकमा नगर नवकास सनमनतबाट थािनी गररएका जग्गा नवकास सम्बन्त्धी
पररयोजनाहरुको अधुरा पूवायधार ननमायणका कामहरुिाई क्रमशिः कायायन्त्वयन गररनेछ ।

११०. सानवकमा नवनभन्न वडाहरुमा सुरु गररएका भूनमगत ससचाई सम्बन्त्धी आयोजनाहरुको
बााँकी पूवायधार ननमायण काययिाई प्राथनमकता ददई ननरन्त्तरता ददइनेछ तथा अन्त्य आवश्यक
स्थानहरुमा भूनमगत ससचाइको व्यवस्््था गदै िनगनेछ।

१११. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्त्य नवनभन्न संघसंस्थाहरुसंग िागत साझेदारीमा
संचािन हुने पूवायधार नवकास काययक्रमका िानग आगामी वषय पनन समपुरक कोषको व्यवस्था
गररनेछ ।
११२. संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट नवत्तीय हस्तान्त्तरण एवं अन्त्तर सरकारी अनख्तयारी
माफय त प्राप्त हुने अनुदानबाट संचािन हुने भौनतक पूवायधार आयोजनाहरुिाई तोदकएको
समयमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गने नीनत निईनेछ ।

११३. पानीको मुहान सुक्दै जाने तथा पानीको सतह घट्दै जाने समस्यािे पयायवरणीय क्षेरमा
पानयसक्ने ददगो संकटिाई मध्यनजर गरी पानीको सतह ररचाजय गनय अन्त्य सरोकारवािा
ननकायहरु साँग समेत समन्त्वय गरी नवनभन्न स्थानमा Water Recharge Pond हरु ननमायणमा
जोड ददइनेछ ।

११४. नगर क्षेरनभरका खहरे तथा नदी कटान ननयन्त्रणका िानग राष्ट्रपनत चुरे संरक्षण
काययक्रम िगायत अन्त्य ननकायसंग समेत समन्त्वय गरी आवश्यक संरक्षण सम्बन्त्धी काययिाई उच्च
प्राथनमकता ददइनेछ ।

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,
११५. स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवनिाई साकार पानय वायु प्रदुषण ननयन्त्रण, फोहोरमैिा
व्यवस्थापन, फोहोर पानी व्यवस्थापन, खुल्िा स्थान र हररयािी व्यवस्थापन र उजाय तथा
जिवायु पररवतयन सम्बन्त्धी एदककृ त काययक्रम संचािन गने नीनत निइनेछ ।

११६. सफा, हररयािी, फू िैफूिको सहर भन्ने नारािाई साथयक बनाउन शहरी क्षेरमा हररयािी
प्रबद्धयन काययिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । सडक स्तरोन्ननत (नपच, कं दक्रट ढिान) को
योजनामा सडकका दायाबायां दकनारामा वृक्षारोपण गने काययिाई योजनाको िागत
अनुमानमा नै समाबेश गरी सम्बनन्त्धत उपभोक्ताहरुिाई सोको संरक्षणमा नजम्मेवार बनाइनेछ ।
नगरका मुख्य बजार क्षेरहरुमा गमिा सनहतको फु िको नबरुवा रोप्ने अनभयान, क्यारी ननमायण
गने अनभयानिाई ननरन्त्तरता सनहत एक घर दुई फिफु िको नवरुवा अनभयानिाई वडा तहमा
संचािन गनय आवश्यक नवरुवा उपिब्ध गराइनेछ । साथै, भवन ननमायण सम्पन्न प्रमाणपर जारी
गदाय कम्तीमा २ वटा बहुबषीय नवरुवा हुकायएको हुनुपने व्यवस्था अननवायय गररनेछ ।

११६. ददगो नवकास िक्ष्यको जिवायु पररवतयन तथा यसका प्रभावहरु नवरुद्ध िड्न नवनभन्न
जनचेतना काययक्रम गररनेछ । त्यस्तै, नवपद व्यवस्थापनका िानग सामुदानयक खोज तथा उद्धार
(CSAR) तथा प्राथनमक उपचार प्रारनम्भक रुत िेखाजोखा (IRA), IRA Training Mobile
App तथा कृ नरम घटना अभ्यासमा क्षमता अनभवृनद्ध, Warehouse गठन, प्रमुख प्रकोपहरुको
ननरन्त्तर अनुगमन प्रणािी (Real Time Observation System) स्थापना गररनेछ ।

११७. आकाशे पानी संकिन, शुनद्धकरण तथा भण्डारण (Rain Water Harvesting
System) िाई प्रबद्धयन गररनेछ । नयााँ बन्ने घरहरुमा पानी संरक्षणका िानग कु नै एक प्रनवनध
अननवायय अविम्बन गने व्यवस्था गररनेछ ।

११८. नवनभन्न नदी, खहरे , भूनमगत जि तथा अन्त्य प्राकृ नतक स्रोतको अध्ययन तथा
व्यवस्थापन गररनेछ ।

११९. नगर नभरको अनन्त्तम फोहर नवसजयन के न्त्रको उनचत व्यवस्थापन गररनेछ । अनन्त्तम
फोहोर नवसजयन के न्त्रिाई पाकय को रुपमा नवकनसत गररनेछ । यस नगरपानिकाको उपयुक्त
स्थानमा ल्याण्डदफि साइट ननमायण गररनेछ ।

१२०. जैनवक फोहोर व्यवस्थापन गरी वैकनल्पक ऊजाय प्रवद्धयन काययक्रम माफय त ननजी क्षेरको
सहकाययमा नगर क्षेरको कु नहने फोहोर सत प्रनतशत प्रयोगमा ल्याई ग्यााँस उत्पादन काययका
िानग जैनवक फोहोरबाट ग्यााँस (Waste to Energy) उत्पादन गने कायय अनघ बढाइनेछ ।

नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
नगर सभा सदस्यज्यूहरु,

१२१. ननजगढ नगरपानिकाको सम्पूणय वस्तुनस्थनत झनल्कने नडनजटि नगर पाश्वयनचर (City
Profile) ननमायण गने कायय पूरा गरी यस नगरपानिकाबाट प्रदान गररने सेवा, कायायन्त्वयन
गनुयपने नवकास योजनाहरु तथा प्राथनमकता ददनुपने क्षेरिाई बोधगम्य, ददगो नवकासमैरी र
वस्तुगत बनाइनेछ ।

१२२. सामानजक सुरक्षा र व्यनक्तगत घटना सम्बन्त्धी काययको प्रभावकाररता अनभवृनद्ध तथा
अनभिेख व्यवस्थापनिाई थप व्यवनस्थत गनय संघीय सरकारको सशतय काययक्रम अन्त्तगयत्
आगामी आ.ब. मा हािसम्मको व्यनक्तगत घटना दतायका दकताव नडनजटाइजेशन कायय सम्पन्न
गरी सदकनेछ । साथै, सेवा प्रदायक संस्था माफय त् घटना दताय तथा सामानजक सुरक्षा दताय
नशनवर र पूणय घटनादताय सुनननश्चत गनय Post Registration Camp सञ्चािन गररनेछ ।

१२३. नगरको एउटा वडािाई नमूना Digital Ward को रुपमा नवकास गरी घर मै बसी सेवा
निन सदकने गरी सेवा प्रवाहिाई सहज, सरि र क्रमशिः नवद्युतीय बनाउदै िनगने नीनत
निईनेछ।

१२४. यस नगरपानिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई जनमुखी, पारदशी र उत्तरदायी बनाई
नागररकको सरकारी सेवाप्रनत अपनत्व जगाउन नमूनाको रुपमा आगामी आर्षथक वषयदने ख
एकीकृ त घुम्ती सेवा सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।

१२५. नगरवासीहरुको नागररक अनधकारिाई मध्यनजर गरी वेवसाईट तथा मोवाईि एप्सको
माध्यमबाट सेवा तथा सूचना निन सक्ने व्यवस्था नमिाइनेछ ।

१२६. रानष्ट्रय तथा अन्त्तरायनष्ट्रय, स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुसंग मैरी सम्बन्त्ध नवस्तार गने
काययिाई ननरन्त्तरता ददई सम्बन्त्ध स्थानपत भैसके का संघसंस्थाहरुसंगको सहकाययिाई थप
मजबुत बनाइनेछ ।

१२७. ननजगढ नगरपानिकाको संगठन संरचनािाई काययबोझ र आवश्यकता बमोनजम
पुनराविोकन गरी सबै तहका कमयचारीहरुको कायय नववरण बनाई िागू गररनेछ । कमयचारीको
कामको मुल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्डको नीनतिाई कडाइका साथ कायायन्त्वयन गररनेछ ।
कमयचारीको क्षमता नवकास, अनुशासन, वृनत्त नवकास, सामनयक बढु वामा जोड ददई कमयचारी
प्रशासनिाई जवाफदेही, प्रनतस्पधी, सक्षम र उत्प्रेररत बनाइनेछ ।

१२८. यस नगरपानिकामा काययरत राष्ट्रसेवकहरुमा कामप्रनत तत्पर हुने, सेवाभाव सनहत
समयमा काम सम्पन्न गरी उत्कृ ष्ट ननतजा ददने र नजम्मेवारी वहन गने संस्कृ नतको नवकास गनय
काययबोझ र काययप्रकृ नतको आधारमा शुरु तिब स्के िको २५ प्रनतशतिे हुन आउने थप रकम
सुनवधा वापत उपिब्ध गराइनेछ । यसरी प्रोत्साहन सुनवधा उपिब्ध गराउाँ दा अन्त्य स्थानीय
तहहरुिे उपिब्ध गराएको प्रोत्साहन सुनवधा मापदण्ड समेतिाई आधारको रुपमा निइनेछ ।

नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
१२९. आगामी आर्षथक वषयनभर कानून बमोनजम स्थापना भएका नवनभन्न कोषहरुको सञ्चािन
काययनवनध तजुयमा गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

१३०. गत नवगत वषयहरुदेनख नजम्मेवारी सदै आएका पेश्की बेरुजु िगायत अन्त्य बेरुजुहरुको
अद्यावनधक जानकारी तथा अनभिेखीकरण गरी पेश्की तथा बेरुजै फछ्यौट कायायिाई तीव्रता
ददइनेछ ।

१३१. अब म यस गररमामय नगर सभा समक्ष मानथ उल्िेनखत नीनत तथा काययक्रम कायायन्त्वयन
गनय आगामी आर्षथक वषय २०७८/७९ को बार्षषक योजना तथा बजेट तजुयमाका आधारहरु र
बार्षषक योजना तथा बजेटका प्राथनमकताहरु प्रस्तुत गने अनुमनत चाहन्त्छु ।

बार्षषक योजना तथा बजेट तजुयमाका आधारहरु ननम्नानुसार रहेका छन् :(क) नेपािको संनवधान
(ख) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४
(ग) रानष्ट्रय प्राकृ नतक स्रोत तथा नवत्त ऐन, २०७४
(घ) अन्त्तर सरकारी नवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
(ङ) संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरे का नीनत, कानुन तथा मापदण्डहरु
(च) संघीय र प्रदेश सरकारिे तजुयमा गरे का बजेट तथा काययक्रमहरु
(छ) स्थानीय तहमा बजेट तजुयमा, कायायन्त्वयन, आर्षथक व्यवस्थापन तथा सम्पनत हस्तान्त्तरण
सम्बन्त्धी ननदेनशका
(ज) संघीय प्रादेनशक र स्थानीय तहको आबनधक नवकास योजनाहरु र श्रोत साधन
(झ) नेपाि सरकारिे प्रनतबद्धता जनाएका ददगो नवकासका िक्ष्यहरु
(ञ) संघ र प्रदेश सरकारिे अबिम्बन गरे का आर्षथक तथा सामानजक नीनतहरु ।

१३२. योजना, काययक्रम तथा बजेट तयार गदाय ननम्न नबषयहरुिाई मुख्य प्राथनमकतामा
रानखएको छ ।
(क) आर्षथक नवकास तथा गररबी ननवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयायउने,

(ख) उत्पादनमूिक तथा नछटो प्रनतफि प्राप्त गनय सदकने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,
(घ) स्थानीय सहभानगता जुट्ने, स्वयंसेवा पररचािन गनय सदकने तथा िागत कम िाग्ने,
(ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अनधकतम प्रयोग हुने,
(च) मनहिा, बािबानिका तथा नपछनडएका क्षेर र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्न,े
(छ) िैंनगक समानता र सामानजक समावेशीकरण अनभवृनद्ध हुने,
(ज) दीगो नवकास, बातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्धयन गनय सघाउ पुयायउने,
(झ) भानषक तथा सांस्कृ नतक पक्षको जगेनाय र सामानजक सदभाव तथा एकता अनभवृनद्धमा
सघाउ पुयायउने,
(ञ) कोरोना रोकथाम, ननयन्त्रण र उपचारमा योगदान पुयायउने
(ट) स्थानीय तहिे आवश्यक देखेका अन्त्य नबषयहरु

नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,

आगामी आर्षथक वषयको िानग क्षेरगत बजेट नवननयोजन ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।

पूवायधार नवकास तफय :
१२१. ………………………………………………………………………
१२२. …………………………………………………………………

१२३. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं अन्त्य संघसंस्थाहरुसंगको साझेदारीमा संचािन हुने
योजनाहरुको कायायन्त्वयनका िानग समपुरक कोष अन्त्तगयत् रु. ……… करोड बजेट नवननयोजन
गररएको छ ।
१२४. नगरवासीिाई स्वच्छ खानेपानी, ननजगढ खानेपानी वोडयसंग सहिगानी काययक्रमका
िानग रु. …………… नवननयोजन गररएको छ ।
१२५.

……………………………………………………………..नवननयोजन

गररएको छ ।

आर्षथक नवकास तफय :
१२६. ब्यबसानयक कृ नष उत्पादन के न्त्र (पके ट) नवकास काययक्रम संचािन, मूल्य श्रृंखिा
काययक्रम, कृ नष ईनन्त्जननयररङ्ग प्रबद्धयन काययक्रम, नबउनबजन नवतरण काययक्रम िगायतका कृ नष
क्षेर प्रबद्धयनका िानग रु. ………………………………….. बजेट नवननयोजन गररएको छ ।
१२७. खोर सुधार, गोठ *सुधार, गाईपािन, बंगुरपािन, बाखापािन, युवा िनक्षत पशुपािन,
पशु आहार घााँस नवतरण, औषनध खरीद, नबऊको रााँगा नवतरण, नबऊको वर सााँढे नवतरण,
बोका नवतरण िगायत पशु सेवा सम्बन्त्धी काययक्रमका िानग रु ……………………
नवननयोजन गररएको छ ।
१२८. कृ नष नवकास, पशु सेवा उद्योग प्रबद्धयन, पययटन नवकास र सहकारी प्रबधयन समेत आर्षथक
नवकास क्षेरतफय जम्मा रु. …………………. बजेट नवननयोजन गररएको छ

सामानजक नवकास तफय :
१२९.

………………………………………………………………

गररएको छ ।

नवननयोजन

१३०. सामुदानयक नवद्याियमा काययरत बािनबकास सहयोगी काययकताय प्रोत्साहनमा रु.
…………………………

र

संघीय

सरकारबाट

हस्तान्त्तररत

काययक्रम

अन्त्तगयत

नवद्याथीहरुिाई ददवा खाजा व्यवस्थापनमा रु…………………… नवननयोजन गररएको छ ।
१३१. नमुना नवद्यािय सनहतको नवद्यािय भौनतक पूवायधारका िानग संघीय सरकारबाट
हस्तान्त्तररत काययक्रम अन्त्तगयत रु. ………………………….. नवननयोजन गररएको छ ।
१३२. सामुदानयक नबद्याियका छाराहरुका िानग ननशुल्क स्याननटरी प्याड व्यवस्थापनको
िानग संघीय सरकारबाट हस्तान्त्तररत काययक्रम अन्त्तगयत रु. ……………….. नवननयोजन
गररएको छ ।
१३३. दक्ष जनशनक्त र उपकरण सनहत शहरी स्वास््य के न्त्र सञ्चािनका िानग रु.
……………………नवननयोजन गररएको छ ।
१३३. कोरोना रोकथाम ननयन्त्रण र उपचार कोष एवं नवपद व्यवस्थापन कोषका िानग रु.२
करोड ५० िाख नवननयोजन गररएको छ ।

१३४. रानष्ट्रय मनहिा स्वास््य स्वयंसेनवका काययक्रम अन्त्तगयत यस नगरपानिकामा सेवारत
मनहिा स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुका िानग प्रोत्साहन स्वरूप पोशाक सुनबधा, संचार सुनवधा,
यातायात खचय िगायतका नबनबध काययक्रमका िानग रु……………….िाख नवननयोजन
गररएको छ ।
१३५. प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत १०० जना नवपन्न श्रनमकको १०० ददनको
रोजगारीको ग्यारे न्त्टी सनहतको ज्यािाका िानग रु……………….. नवननयोजन गररएको छ।
१३६. मानथ उल्िेनखत आयोजना तथा काययक्रमहरु समेत खेिकू द प्रबद्धयन, संस्कृ नत प्रबद्धयन,
िैंनगक समानता तथा सामानजक समावेशीकरण, मनहिा, बािबानिका, जेष्ठ नागररक तथा
अपांगता काययक्रम र सामानजक सुरक्षा तथा संरक्षण काययक्रम सम्पन्न गनय सामानजक नवकास
क्षेरतफय रु. ……………………………………. नवननयोजन गररएको छ ।

वातावरण तथा नवपद् व्यवस्थापन तफय :
१३७. नगरिाई सफा, हररयािी, फू िैफूिको सहर बनाउन रु …………… िाख नवननयोजन
गररएको छ ।

१३८. अनन्त्तम फोहोर नबसजयन के न्त्र सुधार तथा पाकय ननमायण र फोहर पानी प्रसोधन के न्त्र
संचािनका िानग रु. ………………..िाख नवननयोजन गररएको छ ।

१३९. नगरपानिकामा नवनभन्न ढि तथा नािा ननमायणका िानग रु. १ करोड नवननयोजन
गररएको छ ।
१४०. मानथ उल्िेनखत आयोजना तथा काययक्रमहरु समेत सरसफाई तथा फोहर ब्यबस्थापन,
नवपद् ब्यबस्थापन र वातावरण संरक्षण समेतका काययक्रम सम्पन्न गनय वातावरण तथा नवपद्
व्यवस्थापन क्षेरतफय रु. ……………………………… नवननयोजन गररएको छ ।

संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन तफय :

१४१. नगरको अत्याधुननक नडनजटि पाश्वयनचर ( Digital City Profile ) तयार गनय
रु…………. नवननयोजन गररएको छ ।

१४२. घटना दताय तथा सामानजक सुरक्षा दताय नशनवर संचािनका िानग रु. …………….
नवननयोजन गररएको छ ।
१४२. मानथ उल्िेनखत आयोजना तथा काययक्रमहरु समेत संस्थागत क्षमता नवकास, सामान्त्य
सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रनवनध, पनञ्जकरण व्यवस्थापन, स्थानीय त्यांक संकिन र

अनभिेख व्यवस्थापन र सुशासन समेतका आयोजना तथा काययक्रम सम्पन्न गनय संस्थागत
नवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतफय रु. ………………… िाख नवननयोजन गररएको छ ।
१४३. दैननक कायायिय सञ्चािनका िानग तिब, भत्ता िगायत अन्त्य प्रशासननक खचयका िानग
रु. १४ करोड ५७ िाख ५० हजार नवननयोजन गररएको छ ।

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,

अब म मानथका क्षेरगत नीनत तथा काययक्रमहरु कायायन्त्वयन गनयका िानग बजेट नवननयोजन र
स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गने अनुमनत चाहन्त्छु ।
१४४. यस नगरपानिकाको आगामी आर्षथक वषय २०७८/०७९ का िानग नीनत, योजना तथा
काययक्रमहरु कायायन्त्वयन गनय कु ि जम्मा रु. ………………..नवननयोजन गररएको छ ।
१४५. आगामी आर्षथक वषयका िानग अनुमान गररएको खचय व्यहोने स्रोतमध्ये आन्त्तररक
स्रोतबाट

रु.

……………………………..

……………………………..
……………………………..,

प्रदेश

सरकारको

सङ्घीय

राजस्व
नवनभन्न
सरकारको

बााँडफााँडबाट
अनुदानबाट
अनुदानबाट

……………………………..र चािु वषयको आषाढ मसान्त्तसम्म खचय नभई बचत रहेको
राजस्व रकम …………………………….. व्यहोररने छ ।

१४५. यस नगरपानिकािाई नगर सभा पश्चात् सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनख्तयारी
प्राप्त हुने सामानजक सुरक्षा, स्थानीय पूवायधार नवकास साझेदारी काययक्रम, राष्ट्रपनत चुरे तराई
मधेश संरक्षण काययक्रम, प्रदेश पूवायधार नवकास साझेदारी काययक्रम िगायतका अन्त्य
काययक्रमहरुको एकि खाता कोष प्रणािी माफय त भुक्तानी हुने भएकािे आगामी आर्षथक वषयमा
ती काययक्रमहरुको स्रोत समावेश नगररएको व्यहोरा अवगत गराउाँ दछौ ।

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,
नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,

१४६. यस नगरपानिकाको आर्षथक वषय २०७८/७९ को नवननयोजन सम्बन्त्धी प्रस्ताविाई
कायायन्त्वयन गनय बनेको नवधेयक, २०७८ तथा अथय सम्बन्त्धी प्रस्ताविाई कायायन्त्वयन गनय बनेको
नवधेयक, २०७८ यस सम्माननत सभामा पेश गरे को छु ।
१४७. हामीिे प्रस्तुत गरे को नीनत तथा काययक्रम र बजेटबाट नगरवासीका आधारभूत
आवश्यक्ताहरु पररपूर्षत गरी जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुाँदै जाने, नगरमा उपिब्ध स्रोत
साधनको उच्चतम उपयोगबाट नगरवासीको आर्षथक उन्ननतमा टेवा पुग्ने र वनञ्चनतमा परे का वगय,
क्षेर तथा समूहहरुको नवकासमा मूिप्रवाहीकरण भई समावेनशताको प्रवद्धयन माफय त् स्थानीय
िोकतन्त्र सबिीकरण हुने नवश्वास निएका छौं ।

१४८. कोनभड-१९ को संक्रमणको क्रम कनहिेसम्म रहने भन्ने अवस्थाको आंकिन गनय सदकने
अवस्था छैन । िामो समयको िकडाउनका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय नतनै तहको चािु
बषयको राजस्व संकिनमा प्रक्षेपण गरे बमोनजमको उपिनब्ध हानसि हुन सके को अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा नगरपानिकािे िगाएका आय ठे क्का िगायत अन्त्य सम्झौताहरुमा कबुि गरे
बमोनजमको राजस्व उठन नसक्ने भएकोिे कानूनी जरटिता पनन फु काउनु पने हुनसक्छ । यस्तै
अवस्था कायम रहदै गएमा आगामी बषय पनन हाम्रो सामु कोनभड १९ को चुनौती र यसिे पने
प्रभावको सामना गनुयपने अवस्था आउन सक्ने देनखन्त्छ । हामी सबैको साथ, सहयोग र
सहकाययिाई थप प्रभावकारी बनाउन सके मा ती समस्या र चुनौतीहरुिाई सनजिै पार गनय
सक्नेछौ भन्ने कु रामा कसैको दुईमत नहोिा । कोनभड-१९ को चुनौतीिाई शनक्तमा पररणत गरी
यी नीनत तथा काययक्रम र बजेटको प्रभावकारी कायायन्त्वयनमा नगरका सबै तह र तप्काबाट
योगदान हुने नवश्वास निएका छौं ।

१४९. प्रस्तुत नीनत तथा काययक्रम र बजेट तजुयमा गदाय मागय ननदेशन गनुयहुने यस
नगरपानिकाका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अनधकृ त ज्यू, नवषयगत सनमनतका
संयोजक तथा सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, नागररक समाज, बुनद्धनजवी,
सञ्चार जगत तथा सम्पूणय नगरवासीहरुिाई ननजगढ नगरपानिकाको तफय बाट हार्ददक धन्त्यवाद
ज्ञापन गदै आभार प्रकट गदयछौं ।
धन्त्यवाद ।

