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 जयपथृ्वी नगरपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को नीलि िथा काययक्रम िथा बजेट २०७७ साि आसाढ 
१० गिे   

 

 सबयप्रथम िोकिन्त्रको िालग सहादि प्राप्त गने सम्पूर्य शहहद प्रलि हार्दयक श्रद्धान्त्जिी अपयर् गनय चाहन्त्छु . 
संघीय िोकिन्त्रको घोषर्ा संगै संघीयिाको ब्यबहाररक कायायन्त्वयन पश्चाि यो जनप्रलिलनलिमिुक र 
ऐलिहालसक नगर सभा आव्हानका साथै यस नगरपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को नीलि िथा काययक्रम 
प्रस्ििु गनय पाउँदा खलुस ब्यक्त गनय चाहन्त्छु . आज सम्म यो सनुौिो अवसर प्रदान गनुय  हनु े सम्पूर्य 
नगरबालस िथा जनप्रलिलनलिमा हार्दयक िन्त्यबाद र्दन चाहन्त्छु . 
संघघयिा, िोकिन्त्र िथा जनभावना अनसुार स्थानीय िहको संबैिालनक िथा कानूनी साथै स्थानीय िहमा 
ब्यबस्थापकीय ,काययपालिकीय िथा न्त्याहयक अंगको पलन संबैिालनक व्यवस्था गरेको छ] . जनु सदैब नगर 
बासीको सेवामा समहपयि रहने लबश्वास र्दिाउन चाहन्त्छु .  
 

अब म यस आ.ब. को नीलि िथा काययक्रमा प्रस्ििु गनय चाहन्त्छु ,जसमा देहाएका आिार लिएको छु । 

 

 संलबिानमा व्यवस्था भएका नीलि, मागयलनदेशक लसदान्त्ि,मौलिकहकहरु,अलनसचुी ८ र ९ मा 
उल्िेघखि स्थानीय िह िथा साझा अलिकारका सूघचका लबषयहरु  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४  
 अन्त्िरसरकारी लबघिय हस्िान्त्िरर् ऐन २०७४ 

 पन्त्रौँ आवलिक योजना  
 र्दगो लबकासका िक्षहरु  
 स्थालनय िहको बाहषयक योजना िथा बजेट िजुयमा  र्दग्दशयन २०७५  
 नेपाि सरकारको आ.ब. २०७७/०७८ को नीलि बजेट िथा काक्रय म  
 सदूुरपघश्चम प्रदेश सरकार आ. ब. २०७७/०७८ को बजेट नीलि िथा काययक्रम 

 यस नगरपालिकाबाट हवलभन्न समयमा पाररि नीलि  िथा लनर्ययहरु 

अव यस नगरपालिकािे आगामी वषयमा अविम्बन गररने िघक्षि काययक्रम देहाय बमोघजम छ । 

 

 

 

 



2 

 

!_ आलथयक हवकास  

क ) कृहष िथा पशपुािन  
 कृहषमा आत्मलनभयरिा  अलभबदृी गररनेछ । 

 कृहष पययटनमा जोड र्दईनछे । 

 Organic  खेलि प्राथलमकिामा राघखनेछ . 
 उन्नि पशपुािनमा महत्व र्दइनेछ । 

 पश ुलबमा काययक्रम  लनरन्त्िर संचािन गररनेछ । 

 पशपुािन special zone व्यवस्था गररने छ  । 

 कृहषयबािी संरक्षर्का  िागी नोक्सानी लनयन्त्रर्मा जोड र्दईनेछ . 

 कृहषमा यबुािाई आकहषयि गनय \अनदुान उपिब्ि गराइनेछ । 

 कृहष सहकारीमा जोड र्दइनेछ । 

 हकसानको िालग मि लबउ दवुानी अनदुान र्दइनेछ । 

 स्थानीय पश ुनश् ि सिुारमा अनदुान र्दइनेछ  । 

 कृहष यान्त्रीकरर्को अनदुानिाई लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

 

 

     ख ) उद्योग िथा बाघर्ज्य  

 नगर क्षेरमा औद्योलगक लबकाशको िालग E- System  िाग ुगररने छ । 

 सहकारी लनघज सझेदारर उद्योगमा जोड र्दईनेछ । 

 कृहष पश ुउद्योगमा प्रथालमकिा र्दईनेछ । 

 समदुायको सीपमा आिाररि उद्योग स्थापनामा जोड र्दईनेछ . 
 बेरोजगारीका िागी लसपमिुक ,व्यवसाहयक िथा उद्यमघशि िालिमको व्यवस्था गररनेछ . 

 

 

   ग ) संस्कृलि िथा पययटन  

 आन्त्िररक िथा बाह य पययटनमा जोड र्दइनेछ . 
 पययटकीय सम्भावना िथा सलुबिाको खोघज िथा स्िरोन्त् निी गररने छ . 
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 नगर लभरका एलिहालसक िथा िालमयक स्थि भाषा ,िमय ,संस्कृलिको संरक्षर् र 
सम्बियन गररनेछ . 

 सम्भाहवि पययटकीय क्षेरको पहहचान गरर लबकाश सलमलि मार्य ि मौलिक प्रबियन 
गररनेछ । 

 

घ) सहकारी  

 सहकारी बचि िथा िगानीमा जोड गररनेछ । 

 महहिा सहकारीमा प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

 सहकाररिाबाट आयआजयन अलभबदृी गररनेछ  । 

 कृहष सहकारी मार्य ि कृहष िगानीमा जोड र्दइनेछ । 

 

   ङ) हविीय  

 बचि अलभबदृीको िालग एक व्यघक्त एक खािामा प्रोत्साहन गररने छ । 

 हविीय अनशुासन र घशक्षा जोड र्दइनेछ । 

 हविीय पहुँच अलभबदृी गररनेछ । 

 एक खािा एक पररवार मार्य ि बचि अलभबदृी गररनेछ ।   

२) सामाघजक हवकास  

 क) घशक्षा 

 सामदुाहयक हवद्याियको गरु्स्िरमा जोड र्दइनेछ । 

 घशक्षा क्षेरको  जनशघक्तको क्षमिा अलभबरृ्द गररनेछ ।  
 शैघक्षक अनभुवको आदानप्रदान गररनेछ । 

 साक्षार नगरपालिका घोषर्ा गररनेछ । 

 लबद्यािय समायोजनमा प्रभावकाररिा ल्याइनेछ । 

 हकशोरहकशोरी परामसय,यौन िथा प्रजनन सूचना केन्त्र स्थापना गररनेछ  । 

 लबद्याियमा हकशोरी महहनावारी सरसर्ाईमा जोड गरर लनशलु्क स्यालनटरी प्याड हविरर् 
गररनेछ । 
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 घशक्षक दरबन्त्दी र लबद्याथी अनपुाि लमिान गररनेछ । 

 दलिि िथा जेहेनदार हवद्याथीिाई छारबिृी र्दईनेछ । 

 

     ख) स्वास्थ्य 

 स्वस्थ नगरपालिका हवकास गररनेछ । 

 नगर अस्पिािको लबकास गररनेछ । 

 नगर प्रमखु स्वास्थ्य लबमा संचािन गररनेछ । 

 संस्थागि सतु्केरी सहुविामा हवस्िार गररनेछ । 

 महामारी लनयन्त्रर् स्वास्थ्य कोषको स्थापना गररनेछ । 

 कोरोना लनयन्त्रर्को िालग लबशेस कोष स्थापना गरर सबै सरकारी  िथा गैर सरकारी 
लनकाय संग समन्त्वय िथा सहकायय गररनेछ ।  

 बलथिंङ सेन्त्टरको संख्यात्मक हवस्िार गररनेछ । 

 योग घशक्षा जोड  गररनेछ । 

 आयवेुर्दक सेवाको हवस्िार गररनेछ । 

 बहउुदेघश्यय पोषर्िाई एहककृि रुपमा अगालड बढाइनेछ । 

 जेष्ठ नागररक ,असहाय ,अपाङ्गको उपचारमा लबशेष सलुबिा गररनेछ । 

 परम्परागि उपचार िथा आयवेुर्दक सेवािाइ लनरन्त्िरिा र्ददै सो सेवा प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

 

     
 

  ग) खानपेानी िथा सरसर्ाई 

 स्वच्छ नगरपालिकाको लबकास गररनेछ । 

 र्ोहोरमैिाको बैज्ञालनक ब्यबस्थापन गररनेछ . 
 साना सहरी खानेपानीको ब्यबघस्थि लबकास गररनेछ । 

 स्वस्छ िथा खानेपानी महुान संरक्षर्मा जोड र्दइनेछ । 

 शहरी ढि लनकासको व्यवस्था गररनेछ । 

 साना सहरी खानेपानी आयोजना लछटो सम्पन्न गररनेछ । 
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 Damping Site लनमायर् गररनेछ । 

 एक घर एक िाराको नीलि अबिम्बन गररनेछ ।  
 

      घ) यवुा िथा खेिकुद 

 स्वास्थ्यका  िागी खेिकुदको लबकास गररनेछ । 

 नगर प्रमखु खेिकुदको लनरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

 खेि िथा खेिाडीको घजबन सरुक्षामा प्राथलमकिा र्दईनेछ ।  
 यवुा नेितृ्व लबकास गरर नगर हवकासमा यवुाको क्षमिा उपयोग गररनेछ । 

 यवुा समदृी िथा स्व-रोजगार काययक्रम संचािन गररनेछ ।  
 खेिकुदका  िागी यवुा संजाि गठन गररनेछ । 

 नगर यवुा सलमलि र नगर खेिकुद सलमलि गठन गरर पररचािन गररनेछ । 

      
 

 

 

 ङ)  सामाघजक सरुक्षा 

 सामाघजक सरुक्षा भिा  हविरर्मा व्यवघस्थि गररनेछ ।  
 िैंलगक हहंसाको अन्त्त्य गररनेछ । 

 हहंसा प्रभाहवि महहिाको संरक्षर्को िालग महहिा सेर् हाउसको व्यवस्था िथा घजल्िा 
घस्थि राष्ट्रीय िथा अन्त्िराष्ट्रीय हवकास साझेदार र अन्त्िर स्थानीय िह समन्त्वय गररनेछ 
। 

 िैंलगक उिरदायी बजेटमा जोड र्दइनेछ । 

 कुरीलि कुसंस्कारको अन्त्त्यको िालग आलथयक सामाघजक सशघक्तकरर्मा जोड गररनेछ 
। 

 िैलगक िथा महहिा हहंसा प्रभाहवििाई न्त्यायमा पहचु अलभबदृी गनय सरुघक्षि आवास 
गहृ संचािन िथा ब्यबस्थापन गररनेछ, मनोसामाघजक परामसय िथा सचेिनामिुक 
काययक्रम  सन्त्चािन गररनछे । 
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  महहिा हहँसा राहि कोषको स्थापना गररनेछ । 

 अनाथािय ित्काि संचािन गररनेछ । 

 ५०-७० ननाघेका कुनै हकलसमका भिा नपाउने एकि जेष्ठ  परुुषिाइ  सामाघजक 
सरुक्षा भिा उपल्ब्ि गराईनेछ  । 

 बाि लबबाह मकु्त नगरपालिका घोषर्ा गररनेछ । 

 साबयजलनक सेवामा प्रवेशको िालग महहिा सशघक्तकरर् काययक्रम संचािन गररनेछ। 

 हहंसा प्रभाहवि महहिाको उपचार िथा जीहवकोपाजयनको िालग सहयोग गररनेछ । 

 सबै हकलसमका भेदभावको अन्त्त्यको िालग पहि गररनेछ । 

 दलििका परम्परागि लसप स्रोिको संरक्षर् प्रवदयन गररनेछ । 

 

 

#) पूवायिार लबकास   

क) सडक  
 सबै वडा जोड्ने सडकको स्िरोन्नलि गररनेछ । 

 बािाबरर् मैरी सडकको लबकास गररनेछ । 

 सडक सरुक्षामा जोड र्दइनेछ । 

 घजल्िा घस्थि अन्त्िर िह सडकको लिंकेज गररनेछ । 

 शहर उन्त्मखु क्षेरमा  शाखा सडकको हवस्िार गररनेछ । 

 वसपाकय को लनमायर् गरर ित्काि सन्त्चािनमा ल्याईनछे । 

  

 

 

 

 

ख) लसंचाई  
 सदाबहार लसंचाईको व्यवस्था गररनेछ । 

 सेिी नर्द लिघ्टंग लसंचाईको लबकास गररनेछ । 

 समदुायमा आिाररि लसंचाई पबुायिार संरक्षर् गररनेछ । 

 भान्त्छा करेसा लसंचाईको प्रबन्त्ि गररनेछ । 
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      ग) भवन िथा शहरी हवकास  

 घर नक्शा पास अलनबायय गररनेछ । 

 भवन लनमायर् राहष्ट्रय मापदण्डको अलनबायय िाग ुगररनेछ । 

 नक्सापास लबनाका घर अलभिेघखकरर् लनयन्त्रर् गररनेछ ।  
 मौलिक बस्िीको लबकास गररनेछ ।  
 खरमकु्त जिबाय ुअनकुुि भवनको लबकास गररनेछ । 

 लबद्यािय भवन पहहचानमा एक रुपिा ल्याइनेछ । 

  
 

 घ) संचार  

 संचार प्रलबलिको लबकास र लबस्िारमा स्िरोन्नलि गररनेछ । 

 सामाघजक संजािको दरुुपयोग लनयन्त्रर् र बौहद्धक लबकासको माध्यमको रुपमा 
लबकास गररनेछ । 

 

  ङ) बैकघल्पक उजाय िथा साना जि लबद्यिु सहहि  

 उजाय लबकास िथा हवस्िारमा जोड गररनेछ । 

 उजायको बह ुउपयोग गररनेछ ।  
 परम्परागि उजायिाइ  ब्यबघस्थि गररनेछ । 

 अध्यारो मकु्त नगरपालिका घोषर्ा थािनी गररनेछ ।  
 राहष्ट्रय लबद्यिु प्रसारर्मा थप पहि गररनेछ । 

४) बन,बािाबरर् िथा हवपद ब्यबस्थापन  

       क) बन वािावरर् 

 स्थानीय िथा लनघज बनको ब्यबस्थापन गररनेछ ।  
 राहष्ट्रय नीलि अनसुार बनको संरक्षर् गररनेछ ।  
 बनको बह-ुउपयोगमा जोड गररनेछ । 

 सामदुाहयक बन लबकासमा समन्त्वय गररनेछ ।  
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 लनघज बनिाई व्यवघस्थि गदे आय आजयनको माध्यम बनाईनेछ । 

     ख) जिबाय ुपररवियन  

 जिबाय ुपररबियन घशक्षामा जोड गररनेछ । 

 जिबाय ुअनकुुिन मानब घजबनको लबकास गररनेछ ।  
 

     ग) हवपद  ब्यबस्थापन  

            लनम्न लबषयमा लनरन्त्ििा र्दईनेछ । 

 लबपद ब्यबस्थापन बारे जनचेिना रै्िाइनेछ . 
  हवपद व्यवस्थापन पूवय ियारीमा जोड र्दईनेछ . 
 हवपद ब्यबस्थापन नगर कायय योजना ियार गररनछे . 
 बाढी पहहरो लनयन्त्रर् ,सेिी नर्द लनयन्त्रर् बाहिुी खोिा लनयन्त्रर्को िागी लबषशे 

पहि गररने छ । 

 हवपद ब्यबस्थापन नगर कायय योजना लनमायर् गररनेछ । 

 हवपद जोघखम न्त्यूनीकरर्मा जोड गररनेछ । 

 

५) संस्थागि हवकास सेवा प्रवाह र सशुासन  

        क) मानव संसािन हवकास 

 ररक्त पद पूलियको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 संगठन िथा ब्यबस्थापनमा पूर्यिा र्दईनेछ । 

 कमयचारी क्षमिा लबकासमा जोड  र्दईनेछ । 

 प्रलबलि मैरी मानब संसािनमा प्राथलमकिा र्दईनेछ । 
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ख) सरुक्षा ब्यबस्थापन  

 समदुाय मैरी भावनाको लबकास गररनेछ । 

 संघीय सरुक्षा लनकाय संगको समन्त्वयको लबकास गररनेछ । 

 नागररक साझेदाररिामा बि गररनेछ । 

 ई-अलभिेख ियार गररनेछ । 

 आलथयक ,सामाघजक सास्कृलिक बािावरर् सरुक्षामा जोड गररनेछ । 

 

ग) सूचना िथा  प्रलबलि  

 सूचना प्रलबलि हबको लबकास गररनेछ । 

 ई-लिहटरेसी  िाग ुगररनेछ । 

 प्रहवलिको दरुुपयोग लनयन्त्रर् गररनेछ । 

 प्रत्येक वडामा इन्त्टरनेट सलुबिाको लबस्िार गररनेछ । 

 काययियको सेवा प्रवाहिाई प्रहवलि मैरी बनाईनेछ । 

 नगरपालिकाको ओपन डाटा पोटयि,मोबाईि एघप्िकेशन र मेशेघजङ लसष्टमिाई 
लनरन्त्िरिा र्दईनेछ । 

घ_ हविीय जोघखम िथा आन्त्िररक लनयन्त्रर्  

 बेरुज ुलनयन्त्रर्  गररनछे . 

 आन्त्िरीक लनयन्त्रर् प्रर्ािीमा सिुार गररनेछ . 

 हविीय जोघखम न्त्यूनीकरर् गररनेछ . 

६) िथ्याकं संकिन     

 एकीकृि िथ्यांकको लबकास गररनेछ । 

 जयपथृ्वी नगरपालिकाको डाटा संकिन एप्सको लबकास गररनेछ । 

 बेरोजगारी िथ्यांकिाई ब्यबघस्थि गररनेछ । 

 नगर पाश्वघचर ियार गररनेछ । 

 नगर गरुु योजना ियार गररनेछ । 
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७) लबलबि  

 नगर मेघा पररयोजनामा साझेदाररिा लनमायर् गररने छ । 

 नगर यािायाि गरुु योजना ियारी गररनेछ । 

 लमरराष्ट्रका  कुनै नगरपालिका सँग भलगलन सम्बन्त्ि स्थापना गररनेछ। 

लमलि २०७७ /०३/१०  गिे नगरपालिकाको  नगर सभामा प्रस्ििु गनुय भएको बजेट बक्तव्य  

नगर काययपालिकाको कायायियका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि िगायि अन्त्य राष्ट्रसेवक कमयचारी िथा लबकास 
साझेदार र संचारकमी लमरहरू,यस नगरपालिकाको गररमामय सभामा लनबायघचि भए देघख िथा  आगामी 
आलथयक वषय ०७७/०७८ को िालग बजेट प्रस्ििु गने घजम्मेवारी  पाउँदाको ऐलिहालसक अवसरिाई 
महत्वपरु्य ठानेकी  छु ।  लबगि ३ बषय देघख स्थानीय िहको आजका लमलि  सम्म नगरपालिकाको 
आलथयक,सामाघजक िथा  भौलिक लबकासमा टेवा र्दने  सभाका सबै  सदस्यहरूिाई सहृदय िन्त्यबाद र्ददै   
बाँहक काययकाि सर्ि ,सनुौिो र जनहप्रय बनोस भने्न शभु-कामना व्यक्त गदयछु ।  

साथै  प्रजािन्त्र, िोकिन्त्र  गर्िन्त्र देघख संघघयिा प्रालप्त िालग भएका हवलभन्न ऐलिहालसक 
जनआन्त्दोिनहरूमा ज्यानको बाजी िगाउने  सम्पूर्य ज्ञाि,अज्ञाि  महान सहहदहरूप्रलि हार्दयक श्रद्दान्त्जिी 
अपयर्  गदयछु । शहहदहरूको सपना पूरा गने यस महत्वपरु्य घडीमा िपाईँ हामी सबैिाई उत्साह र जनमाया  
लमिोस भने्न  कामना समेि गनय चाहन्त्छु ।  

सदुरुको सनु्त्दरिा र गौरव बोकेको यस नगरपालिकािे उपिब्ि सािन श्रोिको प्रभावकारी रूपमा उपयोग 
गनय सक्ने हो भने केहह वषयहरूमा यस नगरपालिकािाई एक समदृ नगरपालिका बनाउन सहकन े प्रशस्ि 
सम्भावनाहरु रहेका छन ्।जसमा  आयका सम्भावनाको अलभबलृिका कदम चालिन जरुरी छ।  

यसका िालग नगरपालिका अन्त्िगयि हक्रयाघशि सम्पूर्य राजनीलिक दि िथा आम सवयसािारर् िगायि सबै 
सरोकारवािाहरूको ध्यान जान जरूरी रहेको कुरा यसै सभा मार्य ि ्अनरुोि गनय चाहन्त्छु । साथै जनअपेक्षा 
मारै नभई कोहवड-१९ प्रभाव अझै बढ्दो क्रममा छ । यस पररघस्थलिमा नगर  सभाका सदस्यज्यूहरू अझ 
बढी घजम्मेवार र संवेदनघशि हनु जरूरी भएको छ ।  

अव म चािू आलथयक वषयमा यस नगरपालिका अन्त्िगयि कायायन्त्वयन भएका हवकास लनमायर्का योजना िथा 
काययक्रमहरूको संघक्षप्त हववेचना गनय चाहन्त्छु ।  

 नगरपालिका  ठुिा योजना कायायन्त्वन अघन्त्िम चरर्मा रहेका छन ्। 

 उपभोक्ता सलमलि बाट हनुे कायय िगभग सम्पन्नको चरर्मा छन ्। 

 वडा कायायिय िथा शहरी स्वाश्थ्य संस्था हरु  सम्पन्न  हदैु हस्िान्त्िरर्को चरर्मा  छन । 

 संघघय र प्रदेश समपरुक र लबशेष अनदुानका योजना कायायन्त्वयनको चरर्मा छन । 
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मूििः चाि ुआलथयक वषयको योजना कायायन्त्वयनमा देहाय बमोघजमका व्यविानहरू रहन गएः 
 केहह काननुी जहटििा रहन ु, 
  प्राहवलिक जनशघक्तको अभाव हनु ु, 
  भौगोलिक कर्ठनाई ,   

  सामग्रीको कमजोर उपिब्ििा ,  

 कोहवड –१९ को प्रभाव र िक डाउन जारर रहन ु, 
आउँदा र्दनहरूमा उघल्िघखि बमोघजमका कलमकमजोरी र प्रभावको न्त्यूनीकरर् गदै प्रभावकारी रूपमा 
आयोजना िथा काययक्रमहरूको व्यवस्थापन गनय जरूरी रहेको कुरा समेि यस गररमामय सभामा पेश गनय 
चाहन्त्छु ।  

अब म आगामी आलथयक वषयको िालग योजना िथा काययक्रमहरूको िजूयमा गदाय अपनाइएका मखु्य मखु्य 
हवलिहरूको यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा हववेचना गनय चाहन्त्छु ।  

नेपािको केन्त्रीकृि शासन व्यवस्थािाई संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्त्िरर् गने गरी नेपािको संहविान 
जारी भई िागू भएको हामीहरू सबैिाई हवर्दिै छ । सोहह ममय अनसुार अगाडी बढ्न ुआजको आबश्यकिा 
हो । स्थानीय सरकारहरूको गठन पश्चाि यहह आषाढ महहना १० गिे लभर स्थानीय सरकारहरूिे आगामी 
आलथयक वषयका िालग नीलि, योजना िथा काययक्रमरू आ-आ्नो सभामा पेश गरर पाररि गराउन ुपने कानूनी 
व्यवस्थाको सम्मान गनुय पलन उलिकै आबश्यक छ ।  

आगामी आलथयक वषयका िालग वस्िीस्िरबाट योजना िथा काययक्रमहरू ियार भई वडा सलमलिहरूिे िी 
योजना िथा काययक्रमहरूिाई प्राथलमकीकरर् गरी बजेट िथा काययक्रम िजूयमा सलमलिमा पठाउने व्यवस्था 
लमिाइएको छ । सो कायय पूवय नगरपालिकािे संघीय  र प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकािाई आगामी 
आ.व. को िालग लसलिङ उपिब्ि गराएको लथयो । उप- प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको राजश्व परामशय 
सलमलिबाट करका दरहरू सहहि आगामी आलथयक वषयका िालग आन्त्िररक आय रु. ७९  िाख ६३ हजार   
प्रक्षेपर् भएको छ । श्रोि अनमुान सलमलिको आन्त्िररक आय प्रक्षेपर् िथा संघीय  र प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त बजेट लसलिङको दायरामा रही नगरपालिकाका प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको श्रोि अनमुान िथा सीमा 
लनिायरर् सलमलििे आगामी आलथयक वषयका िालग कूि लसलिङ  रु. ५२  करोड ९३ िाख २४  हजार 
९सय ५०लनिायरर् गरेको छ । नगर काययपालिकामा बजेट लनमायर्का िालग हवलभन्न हवषयगि सलमलिहरू 
िथा हवषयगि/ क्षेरगि सलमलिहरूको लनरन्त्िरिा कायमै छन ्  । वडा स्िरबाट प्राथलमकीकरर् गरर 
पठाएका योजनाहरूिाई काययपालिका अन्त्िगयिका हवलभन्न सलमलिमा छिर्ि गरी नगर काययपालिकाको 
बैठकबाट आगामी आलथयक वषयको िालग बजेट िजूयमा गरी काययपालिकाको बैठकबाट पाररि भई पाररिका 
िालग आजको यस सभामा पेश गररएको छ ।  
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अव म चािू आलथयक वषय समालप्त हनैु िाग्दा यस आलथयक वषयको संशोलिि खचय हववरर् पेश गने अनमुलि 
चाहन्त्छु । चािू आलथयक वषयमा नगरपालिकाको संशोलिि अनमुान  ५७ करोड ६८ िाख ८६ हजार ६ 
सय ८७ बजेटमा  चािू खचय रू ३२ करोड ३७ िाख ८८ हजार ६००  र पूजीीँगि िर्य  रू. २५ करोड  
३० िाख ९८ हजार मध्ये  चाि ुिर्य  २४ करोड ९२ िाख ४८  हजार र पुजँीगि ८ करोड १२ िाख 
४ हजार खचय भई जम्मा रकम रू ३३ करोड ४ िाख  ५२ हजार खचय  भैसकेको छ जनु कुि 
अनमुानको  ५७.२८ प्रलिशि  खचय हनु आउछ ।  

 

चाि ुआ.ब. को बजेटमध्ये खचय हनु नसकेको ससिय बजेट हिज गरी नेपाि सरकारको संघचि कोषमा र 
अन्त्य रकम नगरपालिकाको संघचि कोषमा जम्मा हनुे व्यवस्था लमिाईएको छ । चाि ुबषयमा सम्पन्न हनु 
नसकेका योजना िथा काययक्रम क्रमागि रुपमा सम्पन्न को िालग लनरन्त्िरिा र्दएको छु ।साथै आिारभिू 
स्वास्थ्य चौकी र वाडय कायायिय िाइ सम्पन्न गने पययत्नरि छौ  ।स्थानीय पूवायिार साझेदारी काययक्रम 
(संघघय सासद कोष )ब्िड बैंक ,भण्डार सडक िगायिका योजना यसै बषय सम्पन्न भएका छन ्  ।यस 
काययक्रम सहयोग गने संघीय सांसद मा. भैरव ब. लसंह िाइ हार्दयक िन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु । 

अव म आगामी आलथयक वषयका िालग योजना िथा काययक्रमहरूको िजूयमा गदाय लिइएका आिारहरूिाई यस 
सभा समक्ष पेश गनय चाहन्त्छु । 

जसमा  आगामी आलथयक वषय २०७७ /७८  को योजना िथा काययक्रमहरू ियार गदाय लनम्नानसुारका 
आिारहरू लिइएको छन।्  

 नेपािको संहविान 

 संघीयिाको ममय  

 पन्त्रौ आवलिक  योजना 
 र्दगो लबकाशका िक्ष्य  

 संघघय र प्रदेश  सरकारका नीलि बजेट िथा काययक्रम  

 संघीय मालमिा िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रािय र अथय मन्त्राियिे बजेट िजूयमा सम्बन्त्िमा जारी 
गरेका लनदेघशकाहरू , लनर्ययहरू ,लनदेशनहरु  

 स्थानीय िहको योजना िथा बजेट िजूयमा र्दग्दशयन, २०७५  

 संघघय र प्रदेश सरकारका आ.ब. २०७७/०७८ का नीलि ,बजेट िथा काययक्रम   

 बजेट िजूयमा सम्बन्त्िमा यस नगरपालिकाबाट जारी भएका लनर्ययहरु  

 

अव म यस गररमामय सभामा आगामी आलथयक वषय २०७७ /७८  को िालग अनमुालनि बजेट पेश गने 
अनमुलि चाहन्त्छु । आगामी आलथयक वषयको िालग अनमुालनि कूि बजेट रू. ५२ करोड ९३ िाख २४ 
हजार ९ सय ५० खचय हनुे प्रारघम्भक अनमुान छ । जस मध्ये संघीय सरकारबाट हविीय समानीकरर् 
अन्त्िगयि प्राप्त १२ करोड ७२ िाख , संघीय सरकारबाट प्राप्त सशिय अनदुान िर्य  कूि २५  करोड ४७  
िाख , संघीय समपरुक १ करोड ३९ िाख ,संघीय लबशेस अनदुान १` करोड ६० िाख ,संघीय राजश्व  
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बाँडर्ाँडमा ७ करोड ८४ िाख ७४ हजार ९ सय ५० प्रदेश सरकारबाट  हविीय समानीकरर् ६९ िाख 
६२  हजार ,प्रदेश  राजश्व  बांडर्ांड १८ िाख ११ हजार ,प्रदेश सरकारको लबशेस अनदुान ७० 
िाख,समपरुक अनदुान १ करोड ५३ िाख १४ हजार र नगरपालिकाको  आन्त्िररक आयश्रोि िर्य  ७९  
िाख ६३  हजार अनमुान गररएको छ । 

आगामी आलथयक वषयका िालग चािू खचय िर्य  कूि ७  करोड ८४  िाख  ७४ हजार ९ सय ५० प्रस्िाव 
गरेको छु । यस मध्येबाट नगरपालिका अन्त्िगयि रहेका सम्पूर्य कमयचारीहरूको  संघघय सरकारिे कायम 
गरेको ििबमान सहहि थप प्रोत्साहन ििब िथा भिा र सोहह अन्त्िगयि कायायिय सञ्चािन खचय प्रस्िाव 
गररएको छ । चािू खचय िर्य  नै लनवायघचि जनप्रलिलनिीहरूको िालग सेवा सलुबिा  समेि प्रस्िाव गररएको छ 
। ।  

आगामी आलथयक वषयका िालग कूि पूजँीगि खचय संघघय हविीय समानीकरर् रू. १२  करोड ७२  िाख,   
संघ र प्रदेश बाट प्राप्त समपरुक २ करोड ९२ िाख १४ हजार र लबशेस अनदुान  २ करोड ३० िाख र 
प्रदेश राजश्व बांडर्ांड १८ िाख ११ हजार प्रदेश हविीय समानीकरर् ६९ िाख ६२  हजार र आन्त्िररक 
बचि बाटको रकम समेि प्रस्िाव गररएको छ । त्यसै गरर आगामी आलथयक वषयका िालग सबै  वडाहरूको 
िालग जम्मा रकम रु.३ करोड ४१ िाख ९० हजार लबलनयोजन गररयको छ र प्रत्येक  वडा सलमलििे  
प्रस्िाव गरी पठाइएका आयोजना िथा काययक्रमहरूिाई प्राथलमकिाका आिारमा  प्रस्िाव गररएको छ । 
जनस्िरबाट छनौट भई आएका िर आगामी आलथयक वषयका िालग वजेट हवलनयोजन हनु नसकेका योजना 
िथा काययक्रमहरूिाई प्राथलमकिाका आिारमा प्रदेश सरकार िथा संघीय सरकारमा लसर्ाररस साथ पठाउने 
व्यवस्था लमिाईएको छ । प्रत्येक वडा स्िरबाट लसलिङ बमोघजम  लसर्ाररस भई आएका योजनाहरूको 
नामाविी अनसूुचीमा उल्िेख गररएको छ ।  

अब म क्षेरगि बजेट प्रस्ििु गने अनमुलि चाहन्त्छु । 

१)लबषयगि क्षरे  

यस नगरपालिका मिुिः कृहष प्रिान नै हो । स्वदेघशने नागररकको संख्या उिेख्य रहेको छ । कृहषमा 
जलि िगानी वढाउन सहकन्त्छ, उिीनै जनिािे प्रत्यक्ष िाभाघन्त्वि हनुे मौका पाउँदछन ् । स्वदेघशयका 
दाजभुाइको रोजगारीको सम्भावनामा पलन यसैमा छ ।आगामी आलथयक वषयमा यस नगरपालिकाको कृहष 
क्षेरमा  ६० िाख   बजेट हवलनयोजन गरेकी  छु । जसबाट कृहष क्षेरको लबकासमा टेवा पगु्नेछ । 
लबषयगि रुपमा  महहिा लबकाशमा १५ िाख स्वास्थ्य मा ५० िाख ,घशक्षामा ५० िाख ,पश ुलबकाशमा  
१५ िाख ,सूचना प्रलबलि र  न्त्याहयक  लनरोपर्का िालग  १२ िाख गरर जम्मा २ करोड २ िाख बजेट   
संघीय हविीय समानीकरर्बाट लबलनयोजन गररएको छ । 

२)कोहवड-१९ कोष  

  १ करोड लबलनयोजन गररएको छ । 

३)समपरुक कोष  

   १ करोड ५० िाख  लबलनयोजन गररएको छ  । 

४) नगर पूवायिार लबकास 
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हविीय समानीकरर्बाट  

 डघम्पंग site लनमायर्को िालग प्रदेश समपरुक सहहि रु ३० िाख रकम लबलनयोजन गररएको छ ।खडु्युन 
कुिो लनमायर्को िालग रु. ३० िाख रकम लबलनयोजन गररएको छ ।मनोज- झपेन्त्र स्मलृि भवन लनमायर्को 
िालग रु.१० िाख लबलनयोजन गररएको छ ।नगरपालिका सभा हि लनमायर्को िालग २० िाख खचय गररनेछ 
।िौर्ठछडा खानेपानी लनमायर्मा ४० िाख खचय गररनेछ ।दलिि नगर स्िरीय भवन को िालग १० िाख र 
दलिि सामदुाहयक भवन बस्टी वाडय न. ५ मा  रु.५ िाख  खचय गररनेछ ।अनाथािय ,अपाङ्गको िालग पलन 
आबश्यक बजेट लबलनयोजन गररएको छ । चैनपरु योगा  भवन लनमायर्को िालग १५ िाख रकम 
छुट्याइएको छ ।भैरव आिारभिू लबद्यािय भवन ममयि ६ िाख लबलनयोजन गररएको छ ।खोिामोरा -
ढाके्रखोिा िटबन्त्ि लनमायर् र लनकासको िालग २० िाख लबलनयोजन गररएको छ ।लसल्केडाँडा – चनुापानी 
सडक ट्रयाक खोल्न १० िाख खचय गररनेछ । आगामी आलथयक वषयदेघख चैनपरु  वजारमा व्यवघस्थि 
बसपाकय   योजना प्रारम्भ गररनेछ । ।यसका िालग प्रदेश समपरुक सहहि रू. ३५ िाख ९२ हजार बजेट 
हवलनयोजन गररएको छ । वजारको र्ोहोर व्यवस्थापनको िालग १० िाख ६०  हजार  बजेटको प्रवन्त्ि 
लमिाइएको छ । यी सबै योजना,काययक्रम सहहि थप लबकास योजना र काययक्रमको िालग २ करोड ५० 
िाख लबलनयोजन  गररएको छ । 

 

५)संघघय लबशसे अनदुानका योजना  

कैिाश स्वास्थ्य चौकी कम्पाउण्ड लनमायर् ५० िाख ,मड खानेपानी लनमायर् ६० िाख ,बाि आश्रम 
कम्पाउण्ड लनमायर् ५० िाख  गरर १ करोड ६० िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

६)संघघय समपरुक अनदुानका योजना  

देवि खेि मैदान ७१ िाख ,पानकोट नगरकोट राजकोट मोिोिी सडक स्िरोन्नलि कायय ६८ िाख  गरर 
१ करोड ३९ िाख  लबलनयोजन गररएको छ । 

७)प्रिानमघन्त्र रोजगार  काययक्रम  

 यस अन्त्िगयि चाि ुखचय १३ िाख ३० हजार र पुजँीगि  िर्य  ५१ िाख ७० हजार गरर जम्मा  ६५ 
िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

८) प्रदेश समपरुक अनदुानका योजना  

लसद्धमनाना , गोरेपाटन,चलुिहटका पदमागय र भ्य ुटावर को िालग  ८८ िाख २२ हजार र ५ नम्बर वाडय 
कायायिय लनमायर् २४ िाख बसपाकय  ,डघम्पंग site लनमायर् समेि गरर १ करोड ५३ िाख १४ हजार 
लबलनयोजन गररएको छ । 

९) प्रदेश लबशषे अनदुानका योजना  

लनलमयि संरचनाको  र्दगोपनको िागी  ज.न.पा. १ वाडय कायायिय घेरबार १० िाख ,ज.न.पा.-२ स्वास्थ्य 
संस्था  घेरबार १५ िाख ,क्रमागि योजनामा महहिा सरुघक्षि आबास लनमायर्को िालग ३३ िाख ,सबेुडा 
कािाढंुगा पोिी हाउस लनमायर्को िागी १२ िाख गरर  जम्मा ७० िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

१०)िघक्षि काययक्रम  
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महहिा सरुघक्षि आबास ब्यबस्थापन १० िाख ,अनाथािय िथा बािबालिका ब्यबस्थापन  ५ िाख , 
महहिा उत्थान काययक्रम १५ िाख ,अपाङ्ग सशघक्तकरर् १ िाख ,एकि जेष्ठ  नागररक(५० देघख ७० 
सम्म ) सामाघजक सरुक्षा ३ िाख ,सहकारी प्रवदयनमा ३ िाख ,होघजयारी लसपमिुक काययक्रम ४ िाख 
,समिामिुक समाज लनमायर्को िालग ४ िाख महहिा मघुक्त अलभयान को िालग २ िाख गरर जम्मा  ४७ 
िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

 

११) यवुा िथा खेिकुद  

यबुा िथा खेिकुद लबकासमा  १० िाख ,यवुा नगर हवकास सलमलि ४ िाख ,मेयर कपको िालग ५ िाख 
गरर जम्मा १९ िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

१२) लबलबि  

नगर पालिकाको हवस्ििृ पाश्वय घचर नगर  E-Profile लनमायर्को  लनरन्त्िर  गनय १४ िाख १३ हजार 
वजेटको व्यवस्था गररएको छ । व्यघक्तगि घटना लबबरर् ब्यबघस्थि गनयको िालग ससिय अनदुान सहहि 
२९ िाख लबलनयोजन गरेकी छु । 

१३)नगरपालिकाको दाहयत्व मा रहेका कोष  

कमयचारी कल्यार् कोषमा  २५ िाख ,वािावरर्ीय  कोषमा १ िाख , हवपद ब्यबस्थापन कोषमा १६ िाख 
,महहिा सरुघक्षि िथा िैंलगक समिा कोषमा ३ िाख जम्मा ४५ िाख र अन्त्य  ममयि सम्भार कोष,मानब 
संशािन लबकास कोष,महहिा बािबालिका लबशेस कोष , बािावरर् हवकास कोष ,गररबी लनवारर् कोष कृहष 
लबकाश कोष ,सडक नाटक ,लबद्यािय पाश्वघचर लनमायर् बाि लबबाह दरुव्यवहार सम्बघन्त्ि ड्रामेहटक पी.एस.ए. 
लनमायर् समग्र नगरपालिकाको डकुमेन्त्ट्री  लनमायर्,बािमैरी स्थानीय सशुासन संचािन ,अलडयो लनमायर्  िथा 
परामशय सेवा  खानेपानी ट्याङ्की, खािीवाडा ,कनेडी खानेपानी िथा पोखरी लनमायर्को िागी घजम्मेवारी सरर 
आउने बचि बजेटबाट  आबस्यक रकमको व्यवस्था गररनेछ । 

१४) सामाघजक हवकास यलुनसेर् र बहकु्षरेीय पोषर् िथा लबकाश साझेदार  सहायिा  

 यलुनसेर् सहायिा िर्य  स्वास्थ्यमा ११  िाख ५०   हजार ,बाि संरक्षर्मा ४ िाख ४४ हजार  २ सय, 
खानेपानी िथा सरसर्ाईमा १६ िाख , हवपद ब्यबस्थापनमा ३ िाख  सामाघजक लनलि िथा  सरुक्षा  १ 
िाख ७० हजार    गरर जम्मा  ३६ िाख ६४ हजार  २ सय र बह ुक्षेरीय पोषर्मा  १४ िाख १८ 
हजार लबलनयोजन गररएको छ । लबकास साझेदार संस्था साहारा नेपािको  सहायिा  ८ िाख ५२ हजार 
५ सय समेि बजेटमा समाबेस गररएको छ । 

सभाका अध्यक्ष महोदय 

नगरपालिकाको सेवाप्रवाह िथा हवकास लनमायर्को गलििाई लछटो छररिो र जनमखुी बनाउनको िालग 
कायायिय व्यवस्थापन एक महत्वपूर्य अवयव हो । आगामी आलथयक वषयको प्रारम्भमै जनिािाई अनभुलूि हनुे 
प्रकारिे सबै वडा कायायियहरूिाई व्यवघस्थि बनाई आ्नै वडा कायायियबाट सेवा प्रबाह  आरम्भ गररनेछ 
। िसथय  वडा कायायियको लनमायर्ालिन भवनको कायय सम्पन्निा घशघ्रिा र्दईनेछ ।  
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आगामी आलथयक वषयका िालग  संघीय सशिय अनदुान िर्य  कूि रू २५ करोड ४७  िाख प्रस्िाव गररएको 
छ । यस रकम मध्येबाट घशक्षामा  १८ करोड ९८ िाख , स्वास्थ्यमा  ३ करोड ३० िाख ,कृहष िथा 
पशहुवकासमा ४५ िाख  ,जिस्रोिमा ८२ िाख , बैकघल्पक उजाय िर्य १२ िाख, उद्यमलसििा हवकासमा 
३९ िाख, झोिुंगे पिु लनमायर्मा ३३ िाख  सहहि सो  अन्त्िगयिका हवलभन्न काययक्रमहरूको प्रस्िाव 
गररएको छ । सो सम्बन्त्िी हवस्ििृ हववरर् अनसूुचीमा संिग्न छ । यस शीषयक अन्त्िगयिको बजेट सशिय 
अनदुान िर्य को भएको र सो सम्बन्त्िी प्रस्िाहवि काययक्रम अथय मन्त्राियबाट प्राप्त हनु आएकािे सोही 
प्रस्िाविाई हबुहू सभामा लनर्ययाथय पेश गररएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 
प्रस्िाहवि योजना िथा काययक्रमहरूको सर्ििा हयनीहरूको प्रभावकारी कायायन्त्वयमा भर पदयछ । िसथय, 
प्रस्िाहवि योजना िथा काययक्रमहरूको प्रभावकारी िथा व्यवघस्थि कायायन्त्वयनमा यस नगरपालिका 
अन्त्िगयिका सम्पूर्य राजनीलिक दि, नागररक समाज, स्थानीय वरु्द्दघजवी, नगरपालिकाबासी सम्पूर्य दाजभुाइ 
र्ददीबहीनीहरूको उल्िेख्य सहयोग रहने छ भने्न अपेक्षा लिएको छु ।  

अन्त्त्यमा, 
बजेट िजूयमाको दौरान अमूल्य सहयोग प्रदान गनुयहनुे सम्पूर्य टोिबस्िीबासी जनिाहरू, वडा सलमलिका 
अध्यक्ष िगायि सदस्य ज्यूहरु, हवलभन्न सलमलिहरूका सदस्य ज्यूहरू, हवषयक्षेरगि समूहका सदस्यज्यूहरू, 
नगर काययपालिकाका सबै सदस्य ज्यूहरू िगायि महत्त्वपूर्य मागयदशयनका िालग श्रदय नगरपालिका  प्रमखु  
ज्यूिाई हार्दयक िन्त्यवाद व्यक्त गदयछु ।  

साथै, बजेट िजूयमाको दौरान प्राहवलिक िथा अन्त्य व्यवस्थापकीय सहयोग प-ुयाउनहुनुे नगर काययपालिका 
िथा वडा कायायियका कमयचारीहरूिाई िन्त्यवाद  र्ददै सामाघजक दरुी कायम गरर कोरोना कहर बाट  बचौँ 
र बचाऊ भन्त्दै लबदा हनु चाहन्त्छु ।  

 

िन्त्यवाद । 

                                                                           
 


