मित िः२०७५/०३/१०
जयपथ्
ृ वी नगरपामिकाको आ.व.२०७५/०७६ को नीत , काययक्रि

नगर सभाका अध्यक्ष महोदय

था बजेट

नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु

प्रमुख अतिथी ................. ज्यू
अतिथी गण ।

जयपथ्
िथा बजेट िथा काययक्रम िजम
ु
ुय ा सलमिीको संयोजकको
ृ वी नगरपालिकाको उपप्रमख

है लसयििे यस सम्मातनि नगर सभा समक्ष आगामी आर्थयक बर्य २०७५/०७६ को बजेट प्रस्िुि
गनय पाउँ दा अत्यन्ि गौरवान्न्िि भएको छु । यस अवसरमा संघीय, िोकिान्न्िक, गणिन्ि

स्थापनाका िार्ग जीवन उत्सगय गनुय हुने सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शहहदहरु प्रति हाहदय क श्रद्धाञ्जिी
ब्यक्ि गदय छु ।
नेपािको संववधान जारी भई मि
ु क
ु मा संघीय िोकिान्न्िक गणिन्ि स्थापना भएको कररव ३ बर्य
परू ा भएको छ । संघ, प्रदे श र स्थानीय िह नेपािको मि
ु राज्य संरचना हो । यी िीनवटै िहिे
नेपािको राज्य शक्िीको प्रयोग संववधान िथा कानन
ु बमोन्जम प्रयोग गदै आएका छन

।

संववधानको अनस
ु ूची ८ मा स्थानीय िहको अर्धकार उल्िेख भएको र त्यस्िो अर्धकारको प्रयोग
संववधान र गाउँ सभा

वा नगरसभािे बनाएको कानन
ू बमोन्जम हुने व्यबस्था रहे को छ ।
स्थानीय िहिे आफ्नो अर्धकार क्षेि लभिको आर्थयक अर्धकार सम्बन्धी ववर्यमा कानून बनाउने,
बावर्यक बजेट बनाउने, तनणयय गने, नीति िथा योजना ियार गने र त्यसको काययन्वयन गने
संवैधातनक व्यबस्था रहे को छ । स्थानीय िहिे आफ्नो बजेट

प्रत्येक वर्यको असार १० गिे

सम्म गाउँ वा नगर सभा सक्षम पेश गनप
ुय ने कानन
ू ी प्रावधान रहे को छ ।

राज्यको पुनस
य ंरचना संगै नेपािमा स्थावपि ७५३ वटा स्थानीय िह मध्ये बझाङ न्जल्िामा

अवन्स्थि जयपथ्
ृ वी नगरपालिका एउटा स्थानीय िह हो । ऐतिहाँलसक िथा मानविाबादी

व्यन्क्ित्व जयपथ्
ृ वी बहादरु लसहको नामिे नामाकरण गररएको यस नगरपालिका प्राकृतिक स्रोि,
धालमयक पययटन र कृर्ीको पयायप्ि सम्भावना बोकेको स्थान हो । न्जल्िा सदरमुकामको

नगरपालिका भएकोिे ववकासको केन्र ववन्द ु समेि रहह आएको छ । यस नगरपालिकािे ववगि
१ वर्य दे खी संववधान िथा कानून वमोन्जम स्थानीय शासनको अभ्यास गदै आएको छ ।
चािु आ.व. ०७४/०७५

को नीत

था काययक्रिको सिीक्षा :-

२०७४ साि असारमा स्थानीय तनवायचन भए पश्चाि हामी जनप्रतितनधीहरुिे यस नगरपालिकाको
न्जम्मेवारी

र उत्तरदातयत्व सम्हािेका हौ । आ.व. २०७३/०७४ को अन्त्यतिर पद वहािी भएकोिे

पूरानै वजेट िथा काययक्रम िाई तनरन्िरिा हदनुपने वाध्यिा रहे को र्थयो । उक्त्त आ.व. ०७३/०७४
मा रु ११ ,करोड ६४ िाख ८ हजार ६२२ को बजेट अनुमान गररएकोमा वर्यको अन्त्य सम्ममा
कुि रु ९ करोड २१ िाख २० हजार ६४४

माि खचय भइ ७९.१३ प्रतिशि माि खचय प्रगति भएको

छ भने वाँकी रकम चािु आ.व.मा अ.ल्या. भई आएको छ ।
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गि बर्य २०७४ साि असोज १० र ११ गिे सम्पन्न ऐतिहाँलसक प्रथम नगर सभािे "जयपथ्
ृ वी
नगरबासीको पररकल्पना ! स्वच्छ, सिद्
ृ र सम्पन्न नगरपामिका हाम्रो चाहाना " भएको

दीधयकािीन िक्ष्यका साथ चौिर्फी ववकासका नीति, काययक्रम िथा बजेट पाररि गरे का र्थयौ ।
आ.व. २०७४/७५ मा रु.४३ करोड ५७ िाख ८६ हजार ३८ को अनम
ु ान (संशोर्धि)

गररएकोमा

आर्थयक वर्यको ११ महहनामा रु. ३२ करोड ५६ िाख ७४ हजार ७९२ खचय भई ७४.७३ प्रतिशि
प्रगति भएको छ । पन्ू जगि िर्फय रु.१७ करोड ५३िाख ७७ हजार ३८ संशोर्धि अनम
ु ान रहे कोमा
११ महहनामा रु.९ करोड ६८ िाख ९१हजार २६५ खचय भई ५५.२४ प्रतिशि प्रगिी भएको छ ।
अर्धकांश योजनाहरु

कायायन्वयको अन्न्िम चरणमा भएकोिे भुक्िानी हुन बाँकी भइ न्यून प्रगिी
दे खखएिा पतन आ.व. को अन्त्य सम्ममा पँुजीगि खचय ९० प्रतिशि भन्दा बढी हुने अनुमान
गररएको छ । आन्िररक आय िर्फय रु.५५ िाख ९० हजार

अनुमान गररएकोमा

आ.व. को ११

महहनामा रु.१६ िाख ८२ हजार ४३२ माि आय भई ३१.८० प्रतिशि प्रगिी भएको छ । घर जग्गा
रन्जष्ट्रे शन शुल्क बापि पाउने रकम हाि सम्म पतन प्राप्ि नभएको र अन्य राजश्व पररचािन
पक्ष समेि कमजोर भएको हुँदा िक्ष्य अनुसार प्रगिी हुन नसकेको अवस्था छ ।
चािु आ.व. ०७४।०७५ मा लिएका नीति िथा काययक्रम बाट नगरपालिकाको आर्थयक िथा
सामान्जक

ववकासका पूवायधारहरुमा महत्वपूणय उपिब्धीहरु हाँलसि भएका छन ् । पूवायधार ववकास

िर्फय सुईि मयाना सडक खण्ड िगायि कुि १५ कक.लम. कच्ची सडक तनमायण गररएको छ ।
चैनपुर बजार लभि अब्यबन्स्थि टहरा हटाइ पक्की सडक तनमायण गररएको छ भने सडक पहुँच
नभएका बस्िीमा सडक पुयायएको छ । िोकिान्न्िक चोकमा पक्की सडक बनाएको छ । लसल्की

लसंचाइ पोखरी र चैनककिी खानेपानी आयोजना पतन यस बर्यका महत्वपूणय उपिब्धी हुन ् । ।
सेिी नहदको पानकोटमा पूि तनमायण गनय र चैनपुर बजारमा खानेपानी ब्यबस्थाका िार्ग केन्र

संम्म ठोस पहि गररएको छ । ववपन्न महहिािाइय आयआजयन गनय लसिाइयकटाइय िालिम साथै
लसिाइय मेलसन वविरण गररएको छ । जनचेिनामुिक काययक्रम मार्फयि महहिा शसन्क्त्तकरण

गनक
ुय ो साथै दलििहरुको लसप ववकास गरी परम्परागि पेशािाइय आधतु नकककरण गने काम
गररएको छ । कृर्किाइय मि बबऊ उपिब्ध गराएको छ ६ वटा िरकारी पकेट क्षेि छनोट
गररएको छ । स्वास्थ्यका िार्ग और्धी खररद गररएको छ । नगर शैक्षक्षक क्यािेण्डर

तनमायण र

शैक्षक्षक नीति िजुम
य ा सलमिी गठन गरी लशक्षा क्षेिमा सुधार गने प्रयास गररएको छ । ववकासमा
जनसहभार्गिाको

पररचािन

र

गाउँ घरका

समस्याहरुको

समाधान

हुदै गरे कोिे स्थानीय
सरकारप्रति जनिाको ववश्वास र भरोसा वद
ृ ी भएको छ । जनिाको भरपदौ साथ र ववश्वास
पाएको वियमान नगर सरकारिाइ ववकास र समद
ृ ीको यािामा अववचलिि रुपमा अतघ बढ्न ठूिो
प्रेरणा लमिेको छ ।

िथावप स्थानीय सरकारको पहहिो बर्य भएकािे हामी जनप्रतितनधीहरुको अनभ
ु वमा कमी, दरबन्दी
अनस
ु ार कमयचारीहरुको पररपतु िय नहुनु, स्रोि पररचािनको न्यन
ु अबस्था, संस्थागि ववकासमा
कमी, नयाँ कानून िथा काययववधीहरु बनाउँ दै काम गनप
ुय ने न्स्थिी, िागि सहभार्गिाको कमी,

सबै कुरामा नगरपालिकाको मुख िाक्ने प्रवतृ ि आदी समस्याहरुिे ठोस उपिब्धीहरु हाँलसि हुन
कहठनाइ भएको हो । यस पक्षिाई आगामी वर्यमा सुधार गदै जानु पने आवश्यकिा छ ।
आगािी आ.व. २०७५।०७६ को नीत
सोच, िक्ष्य, उदे श्य

बजेट

था काययक्रि

:–
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यस नगरपालिकाको हदघयकालिन सोच "जयपथ्
ृ वी नगरबासीको पररकल्पना ! स्वच्छ, सिद्
ृ र

सम्पन्न नगरपामिका हाम्रो चाहाना " रहे को छ । आर्थयक िथा सामान्जक ववकास द्वारा मानव
ववकास सच
ू ांकमा सध
ु ार र पव
ू ायधार ववकास सहहिको सवु वधा सम्पन्न नगरका रुपमा ववकलसि

गरी "सिद्
ु िक्ष्य
ृ ध नगर, सुखी नगरवासी" बनाउन यस नीति, बजेट िथा काययक्रमको प्रमख
रहे को छ ।

आगािी आर्थयक वर्य २०७५/०७६ को बजेटको उदे श्यहरु तनम्न अनुसार रहे का छन ् ।
१. नगरको िार्ग आधारभि
ु पव
ू ायधारहरुको ववकास गनुय ।

२. लशक्षा,स्वास्थ्य, पोर्ण िगायिको ववकास गरी मानव ववकासको स्िरमा सुधार गनुय ।
३. कृर्ी िथा पशु ववकासको माध्यम बाट उत्पादन वद
ृ ी गरी आय बढाउनु ।
४. िैंर्गक िथा सामान्जक समावेलशकरणको ववकास गनुय ।
५. जनिा िाई सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति गनुय ।

बजेटको उदे श्यहरु पररपूत य गनय दे हायका ववर्यहरुिाई प्राथमिक ा ददईएको छ ।
१. नगरको पूवायधार ववकासमा सहयोग पुग्ने ।

२. आर्थयक ववकास िथा गरीबी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने ।
३. उत्पादन िथा तछटो प्रतिर्फि प्राप्ि गनय सककने ।

४. महहिा, वािबालिका िथा वपछडडएका क्षेि र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्ने ।
५. िैंर्गक समानिा र सामान्जक समावेलशकरण अलभवद्
ृ धी हुने ।
६. हदगो ववकास, वािावरखणय संरक्षण िथा सम्वद्यधन गनय सघाउ पुग्ने
७. लशक्षा, स्वास्थ्य, पोर्ण जस्िा सामान्जक पक्षको स्िर वद्
ृ धी हुने ।
८. सुशासन र सावयजतनक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा हुने ।

बावर्यक बजेट काययक्रि

जुि
य ा गदाय अविम्वन गररएका प्रिुख नीत

था आधारहरु –

आ.व. ०७५/०७६ को वावर्यक वजेट िथा काययक्रम िजुम
य ा गदाय तनम्न ववर्यहरुिाइ आधार लिईएको
छ

१. नेपािको संववधान ।
२. स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ ।
३. रान्ष्ट्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ ।
४. अन्िर सरकारी ववत्त व्यबस्थापन ऐन, २०७४ ।
५. नेपाि सरकारको आवर्धक ववकास योजना ।
६. उपिब्ध स्रोि साधन ।
७. ववकासका अन्िरसम्बन्न्धि ववर्यहरु ।
८. नगरको ववकासको ववधमान अवस्था र मानव ववकासको सच
ू ांक ।
९. स्थानीय जनिाका आकांक्षा र आवश्यकिा ।
बावर्यक बजेट िथा काययक्रम िजुम
य ा गदाय
हदग्दशयन

स्थानीय िहको वावर्यक योजना िथा वजेट िजुम
य ा

वमोन्जम संघ र प्रदे श सरकारबाट वजेट लसमा प्राप्ि, स्रोि अनुमान िथा वजेट लसमा

तनधायरण, बस्िी िथा वडा िहमा योजना छनौट िथा प्राथलमकरण, वजेट िथा काययक्रम िजुम
य ा,
नगर काययपालिकाबाट वजेट िथा काययक्रम स्वीकृि गरी कानूनिे िोकेको समय असार १० गिे
लभि यस नगर सभामा प्रस्िुि गररएको छ ।
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वावर्यक बजेट
गररएको छ

था काययक्रि

जि
ुय ा गदाय दे हाय बिोजजिका सिजटटग

नीत हरु अबिम्वन

१. स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे िोकेका कायय िथा न्जम्मेवारी सम्पादन
गनय सघाउ पय
ु ायउने ।

२. साववकमा नेपाि सरकार बाट संचािन हुँदै आएको िर हाि स्थानीय िहिे
तनरन्िरिा हदनु पने काययक्रमहरुिाइ तनरन्िरिा हदने ।
३. लशक्षा, स्वास्थ्य

जस्िा

आधारभि
ु

सेवाहरु

संचािन

गने

काययक्रमहरुिाइ

नगरपालिकािे अपनत्व हुने गरी प्रभावकारी रुपमा संचािन गररने ।
४. साधन स्रोिको वविरण गदाय भौगोलिक, ववर्य क्षेिगि, समुदायगि र वािावरणीय
सन्िुिन कायम गररने ।

५. ववकास योजनािाई उपिब्धीमुिक बनाउन आयोजना संख्या लसलमि गरी ठुिा
िथा नगर गौरबका योजनाहरु संचािन गने । वडािाइ वडाको जनसंख्या, क्षेिर्फि
र ववकासको अवस्थाका आधारमा वडागि वजेट काययक्रम उपिब्ध गराइनेछ ।
६. आन्िररक आय सरहको राजश्व बाँडर्फाँड र आन्िररक आय बाट माि चािु खचय
ब्यबस्थापन गने ।

७. स्थानीय िहिे बहन गनुय पने अतनबायय दातयत्वका ववर्यहरुको व्यबस्थापन गने ।

८. िैंर्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरणिाइ ववकास योजनाका सबै चरणमा
सहभार्गिा गराउने ।
९. नगरको ववकासमा दाि ृ तनकाय, गैर सरकारी संस्था र तनन्ज क्षेिको िगानीिाइ
प्रोत्साहन गररने ।

१०. ववकास तनमायण काययमा जनिाको सहभार्गिा र अपनत्वको सुतनन्श्चििा गररनेछ
।

क्षेत्रग

नीत हरु –
१. आर्थयक ववकास क्षेत्र :-

क. कृर्ी प्रसार काययक्रम मार्फयि ककसानहरुिाइ सबयसुिभ िररकािे रसायतनक मि
उपिब्ध गराईनेछ ।

ख. वालि बबकास, आिु िथा िरकारी बबकासमा जोड हददै साववकको प्रधानमन्िी
कृर्ी आधतु नककरण काययक्रमको पकेट काययक्रम िथा ब्िक काययक्रमिाई
तनरन्िरिा हदइनेछ ।
ग.

बािीनािी

उत्पादन

िथा

जैबबक

ववववधिा

संरक्षणमा

सहयोग

पय
ु ायउने

माहुरीपािनिाइ पबयदन गररनेछ ।
घ. पशु नश्ि सध
ु ार काययक्रम संचािन गरी पशुको उत्पादन िथा उत्पादकत्व वद
ृ ी
गररनेछ ।

ङ. पशु स्वास्थ्य सेवा ववस्िार गरर पशुजन्य धनको संरक्षण गररनेछ ।

च. पशुपन्छी बजार पवयद्धन गरर उपभोक्िाहरुिाइ स्वस्थ र गुणस्िरीय पशुजन्य
पदाथय आपुतिय गररनेछ ।
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छ. नगर क्षेिमा कक्रयालशि सहकारी संस्थाहरुको प्रवयधन गररनक
ु ा साथै कृर्ी
सहकारी मार्फयि ककसानहरुिाइ सेवा उपिब्ध गराउन प्राथलमकिा हदइनेछ ।

ज.

धालमयक िथा पययटन ववकासका िार्ग प्रचार –प्रसार गररनेछ ।

झ. स्थानीय प्रशासन समेिको सहभार्गिामा नगरपालिका बाट बजार अनग
ु मन
काययको थािनी गररनेछ ।

२. सिाजजक ववकास क्षेत्र :–

क. ववद्याथी भनाय अलभयान िाइ प्रभावकारी बनाई सबै वािवालिकािाइ ववद्यािय
लशक्षाको दायरामा ल्याइनेछ ।
ख. तनिःशुल्क पाठ्यपुस्िक वविरण िथा जेहेन्दार र गरीब ववद्याथीहरुका िार्ग
छािवि
ृ ीको ब्यबस्था गरी लशक्षामा पहुँचको सुतनन्श्चििा गररनेछ ।

ग. शैक्षक्षक गुणस्िर सुधारका िार्ग तनरन्िर बबद्याथी मुल्यांङकन, शैक्षक्षक

सामाग्री िथा भौतिक सवु वधाको ववस्िार र लशक्षकहरुिाइ पूनि
य ाजगी िालिम
उपिब्ध गराइनेछ ।

घ. प्रत्येक वडािाइ साक्षर वडा घोर्णा गदै िर्ग साक्षर नगरपालिका घोर्णा
गररनेछ

ङ. शसिय स्वास्थ्य काययक्रम बाट और्धी खररदमा ववतनयोन्जि बजेट कमी भएको
हुँदा नगरपालिका बाट थप और्धी खररद गरर तनशुल्क उपिब्ध गराइनेछ ।

च. स्वास्थ्य लशक्षा, सुचना िथा संचार, पोर्ण, खोप, लभटालमन काययक्रम संचािन
गरी

रोग

िाग्न

नहदने

तनवारणात्मक

(Preventive)

उपाय

अबिम्वन

गराइनेछ ।
छ. अस्पिाि िथा वर्थयङ सेन्टरहरुमा २४ सै घण्टा प्रसुिी सेवा संचािन गने
ब्यबस्था गररनेछ । साथै सुरक्षक्षि माित्ृ वका िार्ग आवश्यक सेवा उपिब्ध
गराइनेछ ।

ज. हामी दईु हाम्रा दइु सन्िानको अबधारणािाइ अंर्गकार गदै प्रजनन उमेरका

दम्पिीहरुिाइ प्रजनन तनयन्िणका साधनहरु तनशुल्क रुपमा उपिब्ध गराइनेछ
।

झ. प्रार्चन उपचार पद्धति आयुव
य ेहदक सेवािाइ तनरन्िरिा हददै थप प्रभावकारी
बनाइनेछ ।

ञ. ऐतिहाँलसक िथा धालमयक स्थि, स्थातनय भार्ा, धमय, संस्कृिीको संरक्षण र
सम्वद्यधन गररनेछ ।

ट. महहिा, वािवालिका, जेष्ट्ठ नागररक ,अपांग, दलिि, आहदवासी जनजािी
समद
ु ाय िक्षक्षि काययक्रम संचािन गरी िैंर्गक समानिा िथा सामान्जक
समावेलशकरणमा जोड हदइनेछ ।

ठ. युवाहरुका िार्ग खेिकुद, सीप िथा उद्मलशििा ववकास, युवा क्िव र युवा
संसद स्थापना र संचािन गरी युवािाइ कक्रयालशि र सज
ृ नलशि बनाइनेछ ।

ड. महहिाहरुिाइ सावयजतनक सेवामा प्रवेशका िार्ग क्षमिा ववकास गनय उपयुक्ि
िालिम प्रदान गररनेछ ।
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ढ. महहिा, ककशोरी र वािवालिकामा हुने कुपोर्णको अबस्थामा सध
ु ार ल्याउन
बहुक्षेबिय पोर्ण योजना कायायन्वयनिाइ उच्च प्राथलमकमा राखखनेछ ।

३. पव
ू ायधार ववकास क्षेत्र :-

क. नगरको आधारभि
ु पव
ू ायधार ववकासका िार्ग सडक िथा बसपाकय तनमायणमा
जोड हदइनेछ ।

ख. लसंचाइ कुिो तनमायण िथा ममयि सम्भार गरी कृर्ी उत्पादन िथा उत्पादकत्व
वद्
ृ धी गनय जोड हदइनेछ ।

ग. िघु िथा साना जिववधि
आयोजनाबाट ववधुि उत्पादन गने काययिाइ
ु
प्रोत्साहन गररनेछ ।

घ. सौयय उजाय प्रववर्ध िथा वायोग्याँस प्रबबधीको प्रयोगमा समेि जोड हदइनेछ ।
ङ. भवन बनाउँ दा नक्सा पास गनुय पने प्राबधानिाइ कडाइका साथ िागु गदै भवन
संहहिा काययन्वय गररनेछ ।

च. सडकहरुको स्िरोउन्निी िथा ममयि सम्भार हुने ब्यबस्था लमिाइ बाह्रै महहना
सडक यािायाि संचािन गररनेछ ।
४. वन, वा ाबरण

था ववपद् व्यबस्थापन क्षेत्र :–

क. सावयजतनक िथा प्रति जग्गा र भु-क्षय भएका स्थानहरुमा स्थानीय जनिा
िथा नेपािी सेना समेिको सहकाययमा वक्ष
ृ ारोपण गने िथा सो को संरक्षण
गररनेछ ।

ख. सडक िथा अन्य पूवायधार तनमायण गदाय ववपद् जोखखम न्यूतनकरणका उपायहरु

अबिम्बन गरी ववकास र ववपद् व्यबस्थापनिाइ एकककृि ढं गिे अगाडी
बढाइनेछ ।

ग. वािावरण िथा सरसर्फाइ काययक्रम संचािन गरी बािावण िथा जिवायु
पररवियनको बारे मा जनचेिना अलभवद
ृ ी गररनेछ । पिान्ष्ट्टक रहहि नगरको
घोर्णा अलभयानिाइ अतघ बढाइनेछ ।

घ. चैनपुर बजारको र्फोहरमैिा संकिन िथा ब्यबस्थापनमा स्थानीय जनिाको
सहभार्गिा गराउदै डन्म्पङ साइटको स्थायी ब्यबस्थापन गररनेछ ।

ङ. नगरपालिकािे

िारजािी

उपिब्ध

गराइ

जनसहभार्गिामा

जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्िण गररनेछ ।

भू-क्षय

िथा

च. वारुण यन्ििाइ चस्
ु ि दरु
ु स्ि राखी आवश्यक परे को बेिा ित्काि प्रयोगमा
ल्याइनेछ ।

छ. ववपद् ब्यबस्थापनका िार्ग स्थानीय प्रशासन संग समन्वय गरी उद्दार,
खोजी, राहि जस्िा काययिाइ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ज. सामुदातयक वनमा उधम प्रवयदन गरी आय आजयन गने नीति लिइनेछ ।

५. शुसासन

था संस्थाग

ववकास क्षेत्र :-

क. नगरपालिकाका पदार्धकारी िथा कमयचारीहरुिाइ अध्ययन, अविोकन भ्रमण
िथा िालिम उपिब्ध गराइ क्षमिा ववकास गररनेछ ।
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ख. सावयजतनक सन
ु व
ू ाइ, सावयजतनक पररक्षण, सामान्जक पररक्षण गरी शस
ु ासन
प्रवयदन गररनेछ ।

ग. नागररक वडापि,सोधपछ
ु कक्षको ब्यबस्था र सच
ु ना प्रववधीको प्रयोग द्वारा
सेवा प्रवाहिाइ थप प्रभावकारी बनाइनेछ । सामान्जक सरु क्षा भत्ता समयमा
वविरण गररनेछ ।

घ. जनिा संग मेयर काययक्रम मार्फयि जनिाको सख
बझ्
ु िःदख
ु
ु न घरदै िोमा
पर्ु गनेछ ।

ङ. वववत्तय अनुसाशन कायम राख्न
साथै

पेश्की हदने प्रावधानिाइ तनयन्िण गररनेछ

समयमा योजना सम्झौिा गरर जेठ मसान्ि सम्म काययसम्पन्न गरी

भुत्तानी लिने पररपारटीको ववकास गररनेछ ।

च. योजना संचािन गनय उपभोक्िा सलमतिका पदार्धकारीहरुिाइ अलभमुखीकरण

गरर रु. ३ िाख भन्दा बढीका आयोजनामा आयोजना सुचना पाटी राख्ने र
गुणस्िरीय काम गने पररपाटीको ववकास गररनेछ ।

छ. नगर काययपालिकाको कायायिय िथा सबै वडा कायायियहरुको थप संस्थागि
ज.

क्षमिा ववकास गररनेछ ।

अन्िर तनकाय समन्वय वैठकहरु आयोजना गरी ववकासमा सबै पक्षको

सहयोग पररचािन गररनेछ ।
झ. आगामी आ.व. दे खी प्रगतिलशि करको दरमा सम्पिीकर िागु गने

र करको

दायरामा ववस्िार गररनेछ ।

ञ. न्यातयक

सलमिीिाइ

कक्रयालशि

बनाइ

मेिलमिापको

माध्यम

बाट

जनिाहरुिाइ तछटो छररिो िथा सवयसुिभ रुपमा न्याय पाउने ब्यबस्था
लमिाइनेछ ।

िुख्य योजना, काययक्रि र बजेट ववतनयोजनिः -

आगामी आर्थयक बर्यका िार्ग लिइएका मार्थ उल्िेखखि क्षेिगि नीति िथा काययक्रमहरु
काययन्वयन गनय रु.४७ करोड १४ िाख ७१ हजार ५०० ववतनयोजन गरे को छु । कुि ववतनयोजन

मध्ये चािु िर्फय रु.२४ करोड ६७ िाख ९९ हजार ५०० अथायि ५२.३५ प्रतिशि र पँज
ू ीगि िर्फय
रु.२२ करोड ४६ िाख ७२ हजार अथायि ४७.६५ प्रतिशि रहे को छ । चािु िर्फय सामान्जक सरु क्षा
भत्ताको रु.४ करोड ५५ िाख ९५ हजार रहे को छ भने बाँकी रकम प्रशासतनक खचय समावेश भएको
छ । पँन्ू जगि िर्फय सामान्जक ववकास क्षेिमा रु. ८ करोड ८९

िाख ५३ हजार २४० अथायि ३९.५९

प्रतिशि, आर्थयक ववकास क्षेिमा रु. १ करोड ६४ िाख ९१ हजार अथायि ७.३४ प्रतिशि, पव
ू ायधार
ववकास क्षेिमा रु. ९ करोड २८ िाख २० हजार अथायि ४१.३१ प्रतिशि, वन वािाबरण िथा ववपद्
व्यबस्थापनमा रु. ७५ िाख ५८ हजार ७३० अथायि ३.३६ प्रतिशि

र सस
ु ासन िथा संस्थागि

ववकास क्षेिमा रु. १ करोड ८८ िाख ४९ हजार ३० अथायि ८.३८ प्रतिशि ववतनयोजन गरीएको छ
।
आगामी बर्य दे खी नगर गौरबका योजनाहरु संचािन गनय रु. ५ करोड ववतनयोजन गरी यसमा ८
वटा आयोजना संचािन गने ब्यबस्था गरे को छु । यस अन्िगयि बाँझीरुख दे खी पोलिटे न्क्नक

सम्म सडक तनमायण, भण्डार कैिाश वपमी सडक तनमायण, सुईि मयाना सडक, कोरे िी खानेपानी
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तनमायण, खड्
ु यौन लसंचाइकुिो तनमायण, पानकोट सतु िया सडक तनमायण, बसपाकय तनमायण र सव
ु ेडा

पाररखेि हुँदै वाहुिी खोिा झो.प.ू सम्म सडक तनमायण आयोजाना संचािन गररनेछ । सडकको
तनयलमि ममयि सम्भारको िार्ग रु. २५ िाख र सम्मपरू क कोर्का िार्ग रु.६० िाख ववतनयोजन
गररएको छ । सडक वोडय काययक्रम मार्फयि रु.३५ िाखको सडक ममयि िथा स्िरोउन्निी गने

ब्यबस्था गरे को छु । यसैगरर पोलिटे न्क्नक किेज सडक तनमायणका िार्ग रु. १० िाख र कृर्ी

कायायिय दे खी नमन
ु ा ववद्यािय हुँदै पानकोट लसंचाइकुिो सम्मको िार्ग रु. १० िाख ववतनयोजन
गररएको छ । वडा स्िररय योजनाहरुमा रु. ३ करोड ३० िाख ववतनयोजन गरे को छु । िक्षक्षि
समुदाय ववकास िर्फय रु. १ करोड २० िाख ववतनयोजन गरर महहिा शसन्क्िकरण, वािवालिका,
जेष्ट्ठ नागररक, अपाङ्ग, दलिि उत्थान काययक्रम संचािन गने ब्यबस्था लमिाएको छु । नेपाि

सरकारको सशिय बजेट काययक्रम अपयायप्ि भएकोिे कृर्ी ववकास, पशु ववकास, स्वास्थ र लशक्षाका

िार्ग रु १ करोड ३३ िाख थप ववतनयोजन गरे को छु । सेिीपारी गजमैि पाखामा वक्ष
ृ ारोपण गनय
रु. ९ िाख ४८ हजार, िारजािी खररदका िार्ग रु. ५ िाख, ववपद् व्यबस्थापनका िार्ग रु. ५
िाख ५० हजार र दै ववप्रकोप कोर्का िार्ग रु. ५ िाख बजेटको ब्यबस्था लमिाएको छु । युवा

िथा खेिकुदका िार्ग रु. १० िाख र पिांन्जिी योग सलमिीका िार्ग रु. ५ िाख ववतनयोजन
गरे को छु । रे डडयो एर्फएम, टे लिलभजन, ववकास पिकाररिा, सुचना प्रशारण जस्िा काययक्रमहरुिाइ

पतन बजेट व्यबस्था लमिाएको छु । कायायियको संस्थागि क्षमिा ववकास, सुशासन, सेवा
प्रवाहमा सुधार

र राजश्व प्रशासन सुदृहढकरणका िार्ग समेि बजेट ब्यबस्था लमिाएको छु ।

सहकारी प्रबयदनका िार्ग रु. ५ िाख ववतनयोजन गरे को छु । बजेटमा समावेश हुन नसकेका
महत्वपूणय आयोजनाहरु Project Bank मा राखी स्रोिको उपिब्धिा भएपतछ क्रमशिः कायायन्वयन
हुने ब्यबस्था गरे को छु ।
स्रो को ब्यबस्थािः-

आगामी आर्थयक बर्यका िार्ग अनुमान गररएको खचय वेहोनय स्रोि मध्ये आन्िररक आयबाट रु. ५६

िाख १५ हजार, राजश्व वाँडर्फाँड बाट रु. ६ करोड ७५ िाख ३८ हजार, वववत्तय समामतनकरण बाट
रु. १३ करोड ६६ िाख ५ हजार, सशिय अनुदान बाट रु. २१ करोड १२ िाख ४० हजार, सडक वोडय
बाट रु. ३५ िाख, बहुक्षेबिय पोर्ण बाट रु १४ िाख १८ हजार र सामान्जक सुरक्षा काययक्रमबाट
रु.४ करोड ५५ िाख ९५ हजार खचय बेहोररने ब्यबस्था लमिाएको छु ।
अन््यिा

नगरको आर्थयक सामान्जक ववकासमा तनरन्िर सहयोग पय
ु ायउने नगरबासीहरु, बद्
ु दीन्जबी,

संचारकमी ,करदािा, ववकासका साझेदारहरु र स्थानीय प्रशासन प्रति हाहदय क आभार प्रकट गनय
चाहान्छु । साथै यो बजेट काययक्रम कायायन्वयनमा सबै पक्षको पण
ू य सहयोग रहने अपेक्षा गरे को छु
।

धन्यबाद ।
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