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  अध्यक्ष महोदय, 

१.  नेपािी जनिाको त्याग, वर्िदान र िामो संघर्िको पररर्ाम स्वरुप 
 जारी भएको नेपािको संववधान, २०७२ िे ददएको अर्धकार प्रयोग 
 गरी चौरजहारी नगर सरकारको िर्ि बाट स्थानीय िहको र्नवािचन 
 पिाि ्हाम्रो कायिकािको अश्चतिम िथा पााँचौ बजेट प्रस्ििु गनि पाउाँदा 
 गौरवको अनभुरू्ि भएको छ ।  

२.  समाजवाद उतमखु राज्य व्यवस्था प्राप्तीको आतदोिनमा जीवन उत्सगि 
 गनुिहनुे ज्ञाि अज्ञाि महान ्शहीदहरुप्रर्ि हाददिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु 
 । राज्य व्यवस्था पररवििनका यदु्ध र आतदोिनमा आफ्नो शरररका 
 अंगहरु गमुाउन ुहनु ेघाइिे िथा अपांग योद्धाहरुको उच्च सम्मान गनि 
 चाहतछु । वेपत्ता योद्धाहरुको स्मरर् गदस सम्पूर्ि शहीद पररवारप्रर्ि 
 उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । रावियिा, िोकितर र जनजीववकाको 
 आतदोिनमा अगवुाई गनुिहनु े सम्पूर्ि अग्रजहरुको योगदानको उच्च 
 सम्मानसवहि आदरभाव प्रकट गदस यसको िार्ग नेपािी जनिािे 
 पटक–पटक गदस आएको ऐर्िहार्सक जनआतदोिन, महान ् िथा 
 गौरवशािी जनयदु्ध, मधेश आतदोिन एवम ्ववर्भन्न कािखण्डमा भएका 
 संघर्ि र आतदोिनको स्मरर् गनि चाहतछु । 

३.  कोर्भड -१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारर्बाट मतृ्यवुरर् गरेका 
 मिृकहरुप्रर्ि हाददिक श्रद्धाञ्जिी िथा शोकाकूि पररवारजनमा गवहरो 
 समवेदना प्रकट गदिछु । जोश्चखमपूर्ि पररश्चस्थर्िमा अग्रपश्चतक्तमा रहेर 
 सेवा गने एवम ् महामारी रोकथाम, र्नयतरर् र उपचारको कायिमा 
 योगदान परु् याउन ु हनु े सम्पूर्ि स्वास््यकमी, जनप्रर्िर्नर्ध, सरुक्षाकमी, 
 स्वयंसेवक, कमिचारी, सवारी चािक िगायिका सम्पूर्ि रािसेवक, 

 नगरवासी दाजभुाई िथा ददददबवहनीहरु िथा संघ-संस्था, राजनीर्िक 
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 दि, र्नजी िथा व्यवसावयक क्षेर, सञ्चार जगि ्सबैिाई धतयवाद ददन 
 चाहतछु । 

४.  बजेट िजुिमा गदाि मूिि: आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को नीर्ि िथा 
 कायिक्रम, नेपािको संववधान र कानूनहरु, संघ िथा प्रदेश सरकारको 
 नीर्ि िथा कायिक्रम, नेपाि सरकारको पतरौं योजना, दीगो ववकास 
 िक्ष्य, कर्ाििी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चववर्िय योजनाको आधारपर, 
 स्थानीय िहको संस्थागि क्षमिा स्वमूल्याङ्कन कायिववर्धमा उल्िेश्चखि 
 ववर्य क्षेर एवम ् बजेट कायाितवयनको सतदभिमा संघीय सरकारबाट 
 प्राप्त मागिदशिनिाई आधार बनाईएको छ ।  

५.  नीर्ि िथा कायिक्रममा उल्िेख भए अनसुार आर्थिक समवृद्ध र 
 ववकासको दीघिकार्िन िक्ष्य प्रार्प्तको िार्ग नगरपार्िकामा सङ्गदठि 
 कृर्क सहकायि समूह मार्ि ि उत्पादन, रोजगारी र आयआजिनमूिक 
 आर्थिक गर्िववर्धसाँग सम्बश्चतधि योजना िथा कायिक्रम कायाितवयन 
 गरी आत्मर्नभिरिाको माध्यमबाट नगरपार्िकामा रहेको गररबी िथा 
 बेरोजगारीको ववद्यमान ् अवस्था अतत्य गनि एवम ् यवुा िश्चक्षि 
 आयआजिन कायिक्रम सञ्चािन गरी यवुा जनशश्चक्तिाई स्वरोजगार 
 बनाउन र सामाश्चजक िथा सांस्कृर्िक रुपातिरर्को िार्ग यवुाशश्चक्त 
 पररचािन गरी समिामूिक, तयायपूर्ि, सभ्य र ससंुस्कृि समाज 
 र्नमािर् गनि बजेट केश्चतिि रहेको छ ।       

६.  बजेट िजुिमाको र्सिर्सिामा पूविमतरी िथा प्रर्िर्नर्धसभा सदस्य 
 माननीय जनादिन शमाि िगायि रुकुम (पश्चिम) श्चजल्िाबाट संघ िथा 
 प्रदेशमा प्रर्िर्नर्धत्व गनुिहनु ेसम्पूर्ि माननीयज्यूहरु, संघ, प्रदेश, श्चजल्िा 
 र नगरपार्िकामा प्रर्िर्नर्धत्व गनुिहनुे ववर्भन्न राजनीर्िक दिका प्रमखु 
 िथा प्रर्िर्नर्धहरु, टोि िथा वश्चस्िस्िररय योजना छनौटमा भाग र्िने 
 वडा सर्मर्िका पदार्धकारीहरु, आर्थिक ववकास सर्मर्ि, सामाश्चजक 
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 ववकास सर्मर्ि, पूवािधार ववकास सर्मर्ि, वािावरर् िथा ववपद् 
 व्यवस्थापन सर्मर्ि, साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास सर्मर्ि, 
 राजश्व परामशि सर्मर्ि, स्रोि अनमुान िथा र्समा र्नधािरर् सर्मर्ि, 
 बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सर्मर्ि, िश्चक्षि वगिका प्रमखु िथा 
 प्रर्िर्नर्ध िगायि ववर्भन्न संघ संस्था एवम ् ववद्वि वगि िगायिबाट 
 प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त सझुाव समेििाई ध्यान ददएको छु । 

 अध्यक्ष महोदय, 

७.  आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को बजेट प्रस्ििु गनुि अश्चघ आर्थिक वर्ि 
 २०७७।०७८ मा प्रस्ििु बजेटको कायाितवयनको अवस्था संश्चक्षप्त 
 रुपमा प्रस्ििु गनि चाहतछु :– 

(क)   कोरोना भाइस रोकथाम, र्नयतरर् र उपचारको िार्ग आइसोिेसन, 
 वपर्सआर परीक्षर् प्रयोगशािा र अश्चससजन प्िातट स्थापना, सञ्चािन र 
 व्यवस्थापन, अश्चससजन र्सर्ितडर, अश्चससजन कतसेतरेटर िगायिका 
 स्वास््य सामग्री िथा और्धी उपकरर्को व्यवस्था, आइसोिेसनमा 
 बसेका सतक्रर्मिहरुको र्न:शलु्क उपचार, र्न:शलु्क खाजा खाना 
 खचि, सवुवधा सम्पन्न अस्पिािमा ररर्र गनुिपदाि एवम ्आइसोिेसनमा 
 ल्याउाँदा र्न:शलु्क एम्बिेुतस सेवाको व्यवस्था गररएको छ । 
 शंकास्पद व्यश्चक्तहरु एवम ् कतरयाक रेर्सङमा परेकाको आरवट 
 एतटीश्चजन र आरवट वपसीआर ववर्धबाट स्वाब परीक्षर् गने व्यवस्था 
 र्मिाईएको छ । र्िस्वरुप कोर्भड-१९ को कारर् हनु े मानवीय 
 क्षर्ि अत्यति तयून रहेको छ ।  

(ख)  स्वास््य संस्थाहरुको सदुृविकरर् गररएको छ । वडा नं. १४ मा 
 रहेको नवुाकोट स्वास््य चौकी बाहेक सबै आधारभिू स्वास््य सेवा 
 केति, स्वास््य चौकी, प्राथर्मक स्वास््य केति र शहीद स्मरृ्ि 
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 अस्पिािको पक्की भवन संरचना र्नमािर् गरी स्वास््य सेवा प्रवाह हनु े
 व्यवस्था र्मिाईएको छ । पतर शैयाको नगर अस्पिाि र्नमािर्को 
 िार्ग ठेक्का प्रवक्रया अगार्ड बिाईएको छ भन े पााँच शैयाको शहीद 
 स्मरृ्ि नगर अस्पिाि नगरपार्िकाको पूर्ि िगानीमा सञ्चािन िथा 
 व्यवस्थापन गररएको छ ।  

(ग)  ब्िड बैंक स्थापनाको िार्ग संरचना र्नमािर् कायि प्रारम्भ गररएको छ 
 । 

(घ)  वटनका छाना िथा कच्ची संरचनामकु्त पक्की भवन संरचनायकु्त 
 ववद्यािय र्नमािर् अर्भयान अतिगिि हािसम्म ४२ वटाभतदा बवि पक्की 
 ववद्यािय भवन संरचना र्नमािर् भएका छन ्। ववद्याियहरुको भौर्िक 
 संरचना सधुारको कायि िीब्र गर्िमा अगार्ड बिाईएको छ । संघ 
 िथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा वहमािय माध्यर्मक ववद्यािय 
 खोिागाउाँ र शीिि माध्यर्मक ववद्यािय चौरजहारीिाई नमूना 
 ववद्यािय घोर्र्ा गरी गरुुयोजना अनसुार आवश्यक भौर्िक िथा 
 शैश्चक्षक संरचना र्नमािर्को कायििाई अगार्ड बिाईएको छ । 
 आधारभिू िह कक्षा ५ सम्मका बािबार्िकाहरुिाई र्न:शलु्क 
 पोशाक िथा स्टेशनरी सामग्री वविरर्, ददवा खाजाको व्यवस्था, 
 मवहनावारी उमेर समूहका वकशोरी छाराहरुिाई सेर्नटरी प्याड 
 वविरर्, स्वीकृि सङ्गठन संरचना र दरवतदी अनसुार श्चशक्षक 
 कमिचारीको व्यवस्था, र्नयर्मि अनगुमन, मूल्याङ्कन िथा पषृ्ठपोर्र्, 
 कायि सम्पादन करार सम्झौिाको आधारमा प्रधानाध्यापकहरुको कायि 
 सम्पादन सूचकमा आधाररि मूल्याङ्कन, दण्ड िथा परुुस्कारको नीर्ि 
 िगायिका कायिहरु गरी सामदुावयक ववद्याियहरुप्रर्ि आम अर्भभावक 
 र बािबार्िकाहरुको आकर्िर् बिाई गरु्स्िररय, सविसिुभ र 
 प्रववर्धमैरी श्चशक्षामा जोड ददईएको छ । 
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(ङ)  एक घर एक धारा खानपेानी अर्भयान अतिगिि अर्धकांश वडाहरुमा 
 खानेपानी सवुवधा पगेुको छ । 

(च)  जनयदु्ध िथा जनआतदोिनका शहीदहरुको सम्मानमा शहीद स्मरृ्ि 
 भवन र्नमािर् कायि प्रारम्भ गररएको छ ।   

(छ)  िीन वटा नगर बस सेवा र २४ सैं घण्टा एम्बिेुतस सेवा सञ्चािन 
 गररएको छ । 

(ज)  २७० वकिोर्मटरभतदा बवि सडक र्नमािर् गररएको छ । १४ वटै 
 वडाहरु सडक सञ्जािमा जोर्डएका छन ् । मखु्य सडकहरुको 
 स्िरोन्नर्ि िथा कािोपरेको काम भईरहेको छ ।   

(झ)  औद्योर्गक ग्रामको घोर्र्ा भई औद्योर्गक ग्राम र्नमािर्को िार्ग 
 ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको छ । औद्योर्गक ग्राममा 
 दाना, जसु, गामेतट, कापी, बीउ प्रशोधन केति, वटस्य ु कल्चर 
 िगायिका उद्योगहरुको िार्ग आवश्यक संरचना र्नमािर् र उपकरर् 
 खररदको कायि सम्पन्न भई ववर्धवि ् रुपमा सञ्चािन िथा 
 व्यवस्थापनको प्रवक्रया सरुु भएको छ ।  

(ञ)  पााँच हजारभतदा बवि नगरबासीिाई संिग्न गराई एक हजार भतदा 
 बवि कृर्क सहकायि समूह गठन िथा दिाि गरी आर्थिक गर्िववर्धमा 
 पररचािन गररएको छ । सहरु्ियि दरमा प्रर्िसमूह दश िाख ऋर् 
 उपिब्ध गराउन राविय वाश्चर्ज्य बैंकसाँग सम्झौिा भएको छ ।  

(ट)  सपुथ मूल्यका पसि सञ्चािन गरी सहरु्ियि दरमा खाद्य सामग्री 
 उपिब्ध गराई गररब िथा ववपन्न घरपररवारिाई राहि प्रदान गररएको 
 छ ।  

(ठ)  मार्िका पयिटकीय पूवािधार ववकासको िार्ग ठेक्का प्रवक्रया प्रारम्भ 
 भएको छ । भेरी नदीमा राश्चफ्टङ सञ्चािनको िार्ग कायि आरम्भ 
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 गररएको छ । अतय पयिटकीय क्षेरको पवहचान िथा सम्भाव्यिा 
 अध्ययनको कायि जारी छ ।  

(ड)  अर्धकांश वडामा केतिीय ववद्यिु प्रसारर् िाइन जडान भएको छ । 
 बााँकी वडाहरुमा ववद्यिु सेवा ववस्िार हनुे क्रममा रहेको छ ।  

(ि)  नगरपार्िका र ८ वटा वडाका पक्की प्रशासर्नक भवन संरचना 
 र्नमािर् भईरहेका छन ्। बााँकी वडाका प्रशासर्नक भवनहरु र्नमािर्को 
 िार्ग पहि भईरहेको छ ।   

(र्)  नगर प्रहरी गठन गरी पररचािन गररएको छ । सामाश्चजक रुपातिरर् 
 िथा सधुार िगायिको कायिमा नगर प्रहरी वक्रयाशीि छ ।  

(ि)  स्थानीय िहको अर्धकार कायाितवयनको िार्ग आवश्यक ऐन, र्नयम, 
 कायिववर्धहरु र्नमािर् गरी कायाितवयन गररएको छ ।  

(थ)  बैंवकङ्ग प्रर्ािीबाट सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता वविरर्, अनिाइन मार्ि ि 
 व्यश्चक्तगि घटना दिाि, सूर (SuTRA) सफ्टवेयरको माध्यमबाट 
 योजना िजुिमा, खचि िेखाङ्कन िथा प्रर्िवेदन, स्थानीय िहको संस्थागि 
 स्वमूल्याङ्कन (LISA) सफ्टवेयरको प्रयोग गरी नगरपार्िकाको समग्र 
 ववर्य के्षरको सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन, सामदुावयक ववद्याियका 
 प्रधानाध्यापक, स्वास््य संस्था प्रमखु, वडा सश्चचव, नगर प्रहरी प्रमखु, 
 ववर्यगि शाखा प्रमखुसाँग कायिसम्पादन करार सम्झौिा गरी 
 सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरी र्सजिनश्चशििािाई प्रोत्साहन, 
 उत्कृष्टिािाई परुुस्कार र खराबिाई दण्ड गने नीर्िको व्यवहाररक 
 कायाितवयन, साविजर्नक सनुवुाई, र्डश्चजटि नागररक वडापर र 
 र्डश्चजटि नोवटस बोडिको प्रयोग, चौमार्सक रुपमा जानकारीमूिक 
 पशु्चस्िका प्रकाशन गरी एवम ् वेबसाइट मार्ि ि नगरपार्िकाका समग्र 
 गर्िववर्धहरुको साविजर्नकीकरर्, मार्सक कमिचारी, प्रधानाध्यापक र 
 स्वास््य संस्था प्रमखुहरुको समीक्षा र आगामी कायिददशासवहिको 
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 बैठक आयोजना िगायिका थपु्र ैप्रशासर्नक कायिहरु गरी सशुासनयकु्त 
 प्रववर्धमा आधाररि चसु्िदरुुस्ि साविजर्नक सेवा प्रवाहमा जोड ददईएको 
 छ ।  

 अध्यक्ष महोदय, 

८.  अब म यस नगरपार्िकाको अथिितरमा देश्चखएका मूिभिू चनुौर्िहरु 
 यस प्रकार उल्िेख गनि चाहतछु । 

(क)  कोर्भड-१९ महामारीको कारर् महत्वपूर्ि ववकास र्नमािर्का 
 आयोजनाहरु अिपर पने अवस्था र्सजिना भएको छ । आर्थिक 
 गर्िववर्धहरु सङ्कुश्चचि भएको अवस्था छ । राजश्व संकिन अपेश्चक्षि 
 हनु सकेको छैन । 

(ख)  सीर्मि बजेट िथा स्रोि साधनबाट असीर्मि माग र आवश्यकिा पूर्िि 
 गनुिपने बाध्यात्मक अवस्था छ । बजेट सीर्मििाको कारर् जनिाका 
 अनर्गश्चति आवश्यकिा र आकांक्षा अपेश्चक्षि िङ्गिे पररपूर्िि गनि 
 सवकएको छैन । 

(ग)  समयमै आयोजना सम्पन्न गनि एवम ् आयोजनाहरुको गरु्स्िररयिा 
 कायम गनि चनुौिीपूर्ि छ । 

(घ)  नगरपार्िकाका सबै स्थानहरुमा सूचना सञ्चारको भरपदो व्यवस्था 
 अझैं गनि सवकएको छैन । बाहै्र मवहना सवारी साधन चल्न े गरी 
 सडक सञ्जाि ववकास गनि चनुौिी देश्चखएको छ । 

(ङ)  ववर्नयोजनमा प्रभावकाररिा ल्याई िक्ष्य बमोश्चजम कायिसम्पादन 
 िोवकएकै समयमा गनुि चनुौर्िपूर्ि छ । 

(च)  उत्पादनका साधनहरुमार्थ उत्पादक शश्चक्तको पहुाँच ववृद्ध गरी 
 साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको िगानी सहकायिबाट उत्पादकत्व 
 र उत्पादन ववृद्ध गनुिपने चनुौर्ि छ । उश्चचि बजार व्यवस्थापनका 



 

8 
 

 माध्यमबाट उत्पादनको आतिररक िथा बाह्य बजार सरु्नश्चिि गनुि पर्न 
 चनुौर्िपूर्ि नै रहेको छ । उद्यम र उद्यमशीििा प्रवद्धिन हनु नससन,ु 

 नगरपार्िकाको पवहचान झल्कने एवम ् आयाििाई प्रर्िस्थापन गनि 
 ससन ेआफ्नै ववशेर्िाको उत्पादन हािसम्म प्रवद्धिन नहनुजुस्िा कारर् 
 हरेक वहसाबिे परर्नभिरिा बढ्दै जान ुचनुौिीपूर्ि छ । 

(छ)  र्नमािर् कायिको सूक्ष्म सपुररवेक्षर्, र्नमािर् व्यवसायीहरुको कमजोर 
 क्षमिा र सघन अनगुमनको अभावमा र्नमािर् भएका संरचनाहरु छोटो 
 समयमा नै जीर्ि र िथार्िङ्ग हनु ेगरेका छन ्। साविजर्नक र्नमािर्को 
 गरु्स्िर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सधुार गरी साविजर्नक 
 र्नमािर्को गरु्स्िर ववृद्ध गनुिपने, दोहोरो िेहेरो खचि रोसनपुने कायि 
 चनुौर्िपूर्ि छ । नगरपार्िकार्भर सञ्चािनमा रहेका आयोजनाहरुको 
 प्रभावकारी अनगुमन, र्नयमन एवम ् मूल्यांकन हनु नससदा र्नर्मिि 
 संरचनाको गरु्स्िररयिामा प्रश्न श्चचतह खडा भएको छ । गरु्स्िरवहन 
 र्नमािर् कायििे स्रोि साधनको दरुुपयोगिाई बिवा ददईरहेको 
 सतदभिमा यसिाई रोकी र्नमािर् कायिमा गरु्स्िररयिा सरु्नश्चिि गनुि 
 चनुौर्िपूर्ि छ । 

(ज)  कानूनको पररपािना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा, सदुृि र सक्षम 
 संस्थागि सशुासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा ल्याउन े
 िथा व्यवसावयक कमिचारीितर र सहयोगी समाजको र्नमािर् गने कायि 
 चनुौर्िपूर्ि छ ।  

 अध्यक्ष महोदय, 

९.   आर्थिक वर्ि २०७८/०७९को बजेटका उदे्दश्यहरु यसप्रकार छन ्:– 
(क) कोर्भड-१९ महामारीबाट नागररकको जीवन रक्षा गने, 

(ख) आर्थिक गर्िववर्ध एवम ् ववकास र्नमािर्का कायिक्रमिाई िीब्रिा ददई 
 सदुृि अथिितर र्नमािर् गने ।  
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(ग)  आर्थिक ववकास, सामाश्चजक ववकास, पूवािधार ववकास, वन, वािावरर् 
 िथा ववपद् व्यवस्थापन, संस्थागि ववकास, सशुासन र सेवा प्रवाहका 
 के्षरहरुमा िगानी अर्भववृद्ध गरी नगरपार्िकाको समवृद्ध र ववकासको 
 िक्ष्य पूरा गने, 

(घ) आर्थिक िथा सामाश्चजक असमानिा र ववभेदको अतत्य, मानव 
 अर्धकारको संरक्षर् र प्रवद्धिन गदस गरु्स्िररय श्चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, 
 सामाश्चजक सरुक्षामा आम नागररकको सहज र सरि पहुाँच स्थावपि 
 गरी समिामूिक एवम ्तयायपूर्ि समाजको र्नमािर् गने, 

(ङ)  कृवर्मा आधाररि उद्योगहरु स्थापना गरी कृवर्को व्यवसावयकरर्, 

 ववववर्धकरर् र याश्चतरकरर्  गरी उत्पादन र  उत्पादकत्वमा ववृद्ध 
 गने, 

(च) रोजगारीका व्यापक अवसरहरु र्सजिना गने गरी औद्योर्गक ववकास 
 गने एवम ्सीपमूिक, व्यवसावयक िथा आयआजिनमूिक िार्िम िथा 
 कायिक्रम सञ्चािन गरी बेरोजगारमकु्त नगरपार्िका घोर्र्ाको 
 आधारहरु ियार पाने, 

(छ) भिाचारमकु्त, चसु्ि र जनमखुी शासन व्यवस्था कायम गने । 

 अध्यक्ष महोदय, 

१०. बजेटका उद्दशे्यहरु हार्सि गनि देहाय बमोश्चजम प्राथर्मकिा र्नधािरर् 
  गरेको छु :– 

(क) कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नयतरर्, परीक्षर् र उपचार । 

(ख) स्वास््य संस्थाको सदुृविकरर्, सविसिुभ, ववश्वसर्नय, भरपदो र 
 सरुश्चक्षि आधारभिू स्वास््य सेवा । 

(ग)       गरु्स्िररय, जीवन उपयोगी र प्रववर्धमैरी आधारभिू िथा माध्यर्मक 
 श्चशक्षा, आधारभिू स्वास््य िथा सरसर्ाई, रोजगारीका अवसरहरुमा 
 ववृद्ध, मानव संसाधन ववकास,  
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(घ) उद्यम र उद्यमश्चशििाको ववकास, कृवर्को आधूर्नकीकरर्, 

 व्यवसावयकरर् र ववववर्धकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध, 

(ङ)  सडक, झोिङु्गे पिु, मोटरेवि पिु, भवन िथा शहरी ववकास, र्साँचाई, 
 संचार के्षरको सदुृविकरर् र ववकास, 

(च) साविजर्नक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सधुार, 
(छ) ववपद् जोश्चखम तयूर्नकरर्, जिउत्पन्न प्रकोप र्नयतरर्, ववपद् िथा 

 जिवाय ुउत्थानशीि समदुायको र्नमािर्, 

(ज) िैंर्गक समानिा िथा सामाश्चजक समावेशीकरर्, िश्चक्षि समूह ववकास 
 कायिक्रम, 

     अध्यक्ष महोदय,  

११. अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को मखु्य-मखु्य बजेट, 
 कायिक्रम िथा ववर्नयोजन प्रस्ििु गदिछु । 

१२. कोर्भड-१९ रोकथाम, र्नयतरर्, परीक्षर् र उपचारको िार्ग 
 आवश्यक पने आइसोिेसन, अश्चससजन प्िातट, अश्चससजन र्सर्ितडर, 
 कतसेतरेटर, परीक्षर् वकट्स, ररएजेतट, और्धी िथा स्वास््य सरुक्षा 
 सामग्रीहरुको खररद, आपूर्िि र उपिब्धिाको सरु्नश्चिििा, कोर्भड-१९ 
 का िक्षर् भएका एवम ् कतरयाक रेर्सङमा परेका व्यश्चक्तहरुको 
 र्न:शलु्क परीक्षर्, सतक्रर्मिहरुको र्न:शलु्क उपचार र पोवर्िो 
 आहार व्यवस्था, सवुवधासम्पन्न अस्पिािहरुमा ररर्र गनुिपने वा होम 
 आइसोिेसनबाट संस्थागि आइसोिेसनमा ल्याउनपुने अवस्थामा 
 र्न:शलु्क एम्बिेुतस सेवा उपिब्ध गराउन एवम ् कोर्भड-१९ 
 रोकथाम, र्नयतरर् र उपचारमा संिग्न स्वास््यकमी र रािसेवक 
 कमिचारीिाई शिप्रर्िशिसम्म जोश्चखम भत्ता र र्न:शलु्क उपचार 
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 उपिब्ध गराउन एवम ् ववपद् िथा महामारी ववरुद्ध यवुाशश्चक्त 
 पररचािन गनि रु १४ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१३. महामारी र्नयतरर्का िार्ग गररएको र्नर्धेाज्ञाबाट प्रभाववि दैर्नक 
 ज्यािा मजदूरी गररखाने वगििाई नगरपार्िकाबाट सञ्चार्िि सपुथ 
 मूल्यका पसिबाट सहरु्ियि दरमा उपभोक्ता काडिको आधारमा 
 खाद्यान्न िथा राहि उपिब्ध गराउन रु ५ िाख ववर्नयोजन गरेको 
 छु ।   

१४. स्वास््य संस्थाहरुको िार्ग आवश्यक जनशश्चक्त, स्वास््य उपकरर्, 
 और्धी, भौर्िक संरचना िगायिको व्यवस्था गरी स्वास््य 
 संस्थाहरुको सदुृविकरर् गनि रु ५ करोड २ िाख ५० हजार 
 ववर्नयोजन गरेको छु । 

१५. वकशोरी, गभािवस्था र सतु्केरी स्वास््य सचेिना िथा बहकेु्षरीय पोर्र् 
 सम्बतधी कायिक्रम सञ्चािन गरी मािशृ्चशश ुस्वास््य एवम ्आमा िथा 
 बच्चाको पोर्र्को अवस्थामा सधुार ल्याउन रु ५५ िाख १९ हजार 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।   

१६. आयवेुद, प्राकृर्िक िथा होर्मयोपेथी एवम ् अतय वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा 
 पद्धर्िको ववकास र ववस्िार गनि एवम ्संघ िथा प्रदेश सरकारसाँगको 
 सहकायिमा नागररक आरोग्य केतिहरु स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याउन 
 रु ५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

१७. वटनका छाना िथा कच्ची भवन संरचनामकु्त पक्की भौर्िक संरचनायकु्त 
 सामदुावयक ववद्यािय र्नमािर् अर्भयान अतिगिि माध्यर्मक ववद्यािय 
 खहरे, सरस्वर्ि माध्यर्मक ववद्यािय घरेिीचौर, वहमािय माध्यर्मक 
 ववद्यािय खोिागाउाँ, आधारभिू ववद्यािय रािामाटा, आधारभिू 
 ववद्यािय र्बचकटीया, जनकल्यान माध्यर्मक ववद्यािय सानाखोिा, 
 शीिि माध्यर्मक ववद्यािय चौरजहारी, आधारभिू ववद्यािय  मानाकोट, 
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 आधारभिू ववद्यािय र्बसाउनेचौर, माध्यर्मक ववद्यािय 
 कोटजहारी, आधारभिू ववद्यािय नाश्चखरा, शीिि सयाम्पस चौरजहारी 
 र जहारी सयाम्पस खोिागाउाँ िगायिका ववद्याियहरुको भौर्िक 
 संरचना र्नमािर् गनि रु ६ करोड ६४ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
 थप ववद्याियहरुको भौर्िक संरचना र्नमािर् गनि पहि गररनेछ । 

१८. नगरपार्िकाबाट थप एउटा ववद्याियिाई नमूना ववद्याियको रुपमा 
 ववकास गरी  कमाउाँदै पढ्दै कायिक्रम िागू गरी श्रममा आधाररि 
 श्चशक्षा व्यवस्था कायाितवयन गनि रु १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
 ।   

१९. र्न:शलु्क र अर्नवायि आधारभिू श्चशक्षाको मातयिािाई कायाितवयन गनि 
 कक्षा पााँचसम्मका बािबार्िकाहरुिाई र्न:शलु्क पोशाक र स्टेशनरी 
 सामग्रीको व्यवस्था गनि रु ६० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
 र्न:शलु्क ददवा खाजा, मवहनावारी उमेर समूहका वकशोरीहरुिाई 
 र्न:शलु्क सेर्नटरी प्याडको व्यवस्था गनि रु १ करोड ५२ िाख ४२ 
 हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।  

२०. सामदुावयक ववद्याियहरुको स्वीकृि सङ्गठन संरचना र दरवतदी 
 वववरर् अनसुार श्चशक्षक कमिचारीहरुको व्यवस्था गनि रु १४ करोड 
 २ िाख ३५ हजार ववर्नयोजन गरेको छु । कश्चम्िमा कक्षा ८ 
 सञ्चािन भएका ववद्याियहरुमा सूचना िथा सञ्चार प्रववर्ध प्रयोगशािा 
 स्थापना गरी कम्प्यटुर श्चशक्षकको व्यवस्था र्मिाई प्रववर्धमा आधाररि 
 श्चशक्षा प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गनि िथा सबै सामदुावयक ववद्याियहरुमा 
 इतटरनेट सेवा ववस्िार गनि रु ४ िाख ५० हजार ववर्नयोजन गरेको 
 छु । 

२१. आगामी आर्थिक वर्िमा माध्यर्मक िहमा कायिरि श्चशक्षकहरुमध्ये 
 पवहिो चरर्मा गश्चर्ि र ववज्ञान श्चशक्षकहरुिे अर्नवायि रुपमा कश्चम्िमा 
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 आधारभिू िहको कम्प्यटुर िार्िम र्िनपुने व्यवस्था अनसुार 
 आधारभिू कम्प्यटुर िार्िम र्िएका आधारभिू िथा माध्यर्मक 
 िहका गश्चर्ि र ववज्ञान श्चशक्षकहरुिाई साझेदारीमा प्रर्ि श्चशक्षक 
 एक/एक वटा ल्यापटपको व्यवस्था गनि रु ४ िाख ५० हजार 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।   

२२. श्चशक्षकहरुको पेशागि सीप र क्षमिा अर्भववृद्धको िार्ग िार्िमको 
 व्यवस्था गनि एवम ् प्रधानाध्यापक, ववद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्ि, 
 अर्भभावक र नगरपार्िकाबीच र्नरतिर अतिरवक्रया कायिक्रम सञ्चािन 
 गनि रु १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

२३. शैश्चक्षक सयािेतडर र्नमािर् गनि एवम ् ववद्याियमा साप्तावहक रुपमा र 
 पार्िकास्िररय शैश्चक्षक सयािेतडर अनसुार अर्िररक्त वक्रयाकिाप 
 सञ्चािन गनि रु ४ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

२४. गररब िथा जेहेतदार बािबार्िकाहरुको उच्च श्चशक्षामा पहुाँच अर्भववृद्ध 
 गनि छारवशृ्चत्त िथा शैश्चक्षक ऋर्को व्यवस्था गनि रु १० िाख 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।  

२५. प्रभाववि िथा वहंसापीर्डि मवहिाहरुका िार्ग संरक्षर् घर (सेर् 
 हाउस) र्नमािर् गरी सञ्चािन गनि रु १५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
 । 

२६. मवहिा िश्चक्षि आयआजिन कायिक्रम सञ्चािन गनि, िैवङ्गक वहंसा िथा 
 अतय  अपराधजतय घटनाहरु र्नवारर्को िार्ग सचेिनामूिक अर्भयान 
 सञ्चािन गनि, बहस, पैरवी एवम ् कानूनी सचेिना अर्भववृद्ध गनि, 
 िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको सोह्र ददन े अर्भयान, नारी ददवश, अपाङ्गिा 
 ददवश, जािीय भेदभाव िथा रङ्गभेद ववरुद्धको अतिरािविय ददवश, बाि 
 ददवश िगायिका ददवशीय कायिक्रमहरु एवम ् िैवङ्गक वहंसा र्नवारर् 
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 कोर्मा वावर्िक रु १ िाख जम्मा गने नीर्ि अनरुुप रु १९ िाख 
 ८७ हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।  

२७. जोश्चखममा परेका, अशक्त असहाय बािबार्िकाको उद्धार गरी संघ 
 िथा प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा बािगहृ र्नमािर् गनि रु १० 
 िाख  ववर्नयोजन गरेको छु । 

२८. दर्िि समदुायमा रहेका परम्परागि सीप िथा क्षमिाको संरक्षर् िथा 
 प्रवद्धिन गनि एवम ् दर्िि िश्चक्षि आयआजिन कायिक्रमको िार्ग रु 
 १६ िाख ५० हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।  

२९. जनजािी िश्चक्षि उद्योग व्यवसायको प्रवद्धिनको िार्ग रु १० िाख 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।  

३०. अपाङ्गिा भएका व्यश्चक्तहरुको सीप, क्षमिा, माग र आवश्यकिाको 
 आधारमा व्यवसावयक एवम ् आयआजिनसाँग सम्बश्चतधि वक्रयाकिाप 
 सञ्चािन गनि िथा अपाङ्गिा भएका व्यश्चक्तहरुको दैर्नक जीवन 
 सहज रुपमा सञ्चािनको िार्ग अपाङ्गिाको वगीकरर् अनसुार 
 आवश्यक तयूनिम सामग्रीहरु र तयानो कपडा उपिब्ध गराउन रु 
 ७ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

३१. अपाङ्ग पनुस्थािपना केति स्थापना गरी पूर्ि अशक्त अपाङ्ग, अर्ि अशक्त 
 अपाङ्ग िगायि ववशेर् संरक्षर्को आवश्यकिा रहेका अपाङ्गिा भएका 
 व्यश्चक्तहरुको उद्घार, राहि िथा पनुस्थािपनाको कायि गनि रु ५ िाख 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।   

३२. जेष्ठ नागररकिाई तयानो कपडा व्यवस्था गरी  सम्मान गनि एवम ्
 रामजानकी ददवाश्रमिाई थप व्यवश्चस्थि गनि रु २५ िाख ववर्नयोजन 
 गरेको छु । 

३३. नगर प्रमखु रोजगार कायिक्रम मार्ि ि यवुा जनशश्चक्तिाई ववकास 
 र्नमािर् िथा आयआजिनमूिक कायिहरुमा पररचािन गरी स्वरोजगार 
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 बनाई गररबी अतत्य गनि एवम ् प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम र 
 मखु्यमतरी रोजगार कायिक्रमसाँग  साझेदारी गनि रु १ करोड ९० 
 िाख ववर्नयोजन गरेको छु । यवुा रोजगारीको िार्ग रुपातिरर् पहि 
 पररयोजना (यवुा रुप) िर्ि  रु ३८ िाख र कामका िार्ग पाररश्रर्मक 
 कायिक्रमको िार्ग रु १ करोड ४८ िाख ७४ हजार ववर्नयोजन 
 गरेको छु । 

३४. खेि ववधा अनसुार यवुा खेिाडीहरुिाई समूहमा खेि सामग्री, डे्रस 
 िथा  अतय  व्यवस्थापकीय कायिमा सहयोग गरी यवुा िश्चक्षि 
 नगरस्िररय खेिकूद प्रर्ियोर्गिा आयोजना गनि रु १० िाख 
 ववर्नयोजन गरेको छु । 

३५. नगर प्रमखु कप खेिकूद प्रर्ियोर्गिािाई थप व्यवश्चस्थि गरी यवुा 
 खेिाडीहरुको प्रर्िभा प्रस्रु्टन गराउन ेअवसरको रुपमा उपयोग गनि 
 रु ९ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

३६. जनयदु्ध िथा जनआतदोिनका घाइिे िथा अपाङ्गहरुको पवहचान गरी 
 मार्सक रु एक हजार र्नवािह भत्ता, जनयदु्ध िथा जनआतदोिनमा 
 जीवन उत्सगि गने  महान ्शहीदहरुका घरपररवारिाई प्रर्ि घरपररवार 
 सम्मान स्वरुप मार्सक रु एक हजार उपिब्ध गराई घाइिे, अपाङ्ग 
 िथा शहीद  पररवार िश्चक्षि उद्योगमा शेयरको रुपमा िगानी गनि 
 एवम ्जनयदु्ध िथा जनआतदोिनका घाइिे, अपाङ्ग, शहीद पररवारहरु 
 िश्चक्षि आयआजिन कायिक्रम सञ्चािन गनि रु १८ िाख ववर्नयोजन 
 गरेको छु । 

३७. अशक्त, असहाय, दीघि रोगी एवम ् ववशेर् संरक्षर् र पािनपोर्र्को 
 आवश्यकिा पने व्यश्चक्तहरुिाई आर्थिक सहायिा उपिब्ध गराउन 
 एवम ् सो के्षरमा वक्रयाशीि संघ संस्थाहरुिाई सहयोग गनि रु ३ 
 िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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३८. नगरपार्िकामा परम्परादेश्चख अश्चस्ित्वमा रहेका िोकसंस्कृर्िको संरक्षर् 
 िथा जगेनाि गनि रु १४ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

३९. नगरपार्िकामा रहेका महत्वपूर्ि मठमश्चतदरहरुको संरक्षर्, संवद्धिन 
 एवम ् श्चजर्ोद्धार गनि, संघ िथा प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा 
 महत्वपूर्ि धार्मिक िथा ऐर्िहार्सक स्थिहरुको संरक्षर् िथा प्रवद्धिन 
 गनि, मार्िका, िापिेुगाउाँ देवािय, श्चशव गरु्ा, चमेरो गरु्ा िगायिका 
 क्षेरिाई धार्मिक पयिटनको रुपमा ववकास गनि एवम ् आवश्यक 
 पयिटकीय पूवािधार र्नमािर् गनि रु १ करोड ९० िाख ववर्नयोजन 
 गरेको छु ।  

४०. नगरपार्िकाको पवहचान झल्कन े गीि, सवङ्गि र्नमािर् गने एवम ्
 ववद्याियहरुमा नगरपार्िकाको कायियोजना अनसुार सवङ्गि ववर्य 
 श्चशक्षर् गने गायक गायकीहरुिाई सम्मान िथा सहयोग गनि रु ३ 
 िाख  ववर्नयोजन गरेको छु । 

४१. संघ िथा प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा एक घर एक धारा 
 खानपेानी आयोजना सम्पन्न हनु बााँकी वडाहरुमा र्नमािर् सम्पन्न गनि 
 रु १ करोड ९० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

४२. रु ३६ करोड िागि अनमुान रहेको वडा नं. ६, ७, ८ र ९ िश्चक्षि 
 भेरी-मार्िका वहृि र्िफ्ट खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गनि 
 संघीय खानेपानी िथा िि व्यवस्थापन आयोजनासाँग आवश्यक 
 समतवय, सहकायि र साझेदारी गररनेछ ।  

४३. र्िफ्ट खानेपानी आयोजना िगायि अतय अतय र्नर्मिि संरचनाहरु 
 प्राकृर्िक प्रकोप वा यस्िै अतय कारर्िे र्बग्र े भत्केमा शीघ्र ममिि 
 संभार वा पनुर्निमािर् हनुे गरी प्रत्येक आयोजनाबाट कूि ववर्नयोश्चजि 
 बजेटको १ प्रर्िशििे हनु े रकम जम्मा गनुिपने बाध्यकारी व्यवस्था 
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 गरी उक्त कोर्मा नगरपार्िकाबाट प्रत्येक वर्ि र्नश्चिि रकम जम्मा 
 हनुे नीर्ि अनसुार रु १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

४४. पूर्ि सरसर्ाई उतमूख नगरपार्िका घोर्र्ाको िार्ग वास (WASH) 
 योजना र्नमािर् गनि रु ५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

४५. प्रत्येक वडामा सामदुावयक कृवर् प्रसार सेवा केति स्थापना िथा 
 सञ्चािनको िार्ग संघ िथा प्रदेश सरकारसाँग साझेदारी गनि रु 
 २१ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

४६. गररबी र्नवारर्को िार्ग िघ ु उद्यम ववकास कायिक्रमिाई थप 
 व्यवश्चस्थि गरी प्रभावकारी िलु्याउन रु ३३ िाख ववर्नयोजन गरेको 
 छु ।  

४७. मवहिा उद्यमीहरुबाट उत्पाददि वस्िहुरु सङ्किन गरी र्बक्री गनि 
 िथा उद्यमीहरुिाई आवश्यक पने कच्चा पदाथिहरु, मेर्सन  औजारहरु 
 आपूर्िि गनि कोशेिीघर स्थापना गरी सञ्चािन गनि रु १० िाख 
 ववर्नयोजन गरेको छु । 

४८. नगरपार्िकामा संभाववि खाद्यान्न उत्पादन, बीउ उत्पादन, मसिा 
 बािी, र्िरू्ि, िरकारी, पशपुािन, मौरीपािन, मत्यपािन िगायिका 
 व्यवसायिाई प्रवद्धिन गनि रु ९९ िाख ६१ हजार ववर्नयोजन गरेको 
 छु । भैसीपािन गरी दूध उत्पादन गने वकसानिाई प्रर्िर्िटर रु  ५, 
 र्िरू्ि खेिी गने  वकसानिाई र्िरू्िका ववरुवा हकुािए  वापि प्रर्ि 
 ववरुवा मार्सक रु ३, व्यवसावयक बाख्रापािक वकसानिाई प्रर्ि 
 खसीबोका रु १००, व्यवसावयक रुपमा िरकारी खेिी गने 
 वकसानिाई िरकारी उत्पादन वापि प्रर्िकेजी रु ५ अनदुान 
 उपिब्ध गराउन रु १४ िाख  ववर्नयोजन गरेको छु ।  

४९. आफ्नो सम्पूर्ि जीवनकाि कृवर् व्यवसायमा व्यर्िि गने 
 वकसानहरुिाई मध्यनजर गरी कृर्क पेतसन कायिक्रम िागू गने 
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 प्रयोजनाथि कृर्क पेतसन कोर् स्थापना गरी र्नश्चिि रकम वावर्िक 
 रुपमा उक्त कोर्मा जम्मा हनुे र उक्त रकम शेयरको रुपमा कृवर्मा 
 आधाररि उद्योगमा िगानी गनि रु ५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

५०. कृर्क सहकायि समूहहरुिाई बैंकबाट सहज िररकािे ऋर् उपिब्ध 
 गराउन एवम ्आवश्यक अतय परामशि र प्राववर्धक सहयोगको िार्ग 
 प्रर्ि पााँच सय समूह बराबर एक जना स्वयंसेवक पररचािन गनि िथा 
 कृर्क सहकायि समूहिे र्िएको कजािको ब्याज प्रदेश सरकारसाँगको 
 समतवय र सहकायिमा नगरपार्िकािे भकु्तानी गने व्यवस्था र्मिाउन 
 रु ६ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

५१. संघ िथा प्रदेश सरकार जहारीखोिा नमूना कृवर् सहकारी संस्था 
 र्िर्मटेडसाँगको समतवय, सहकायि र साझेदारीमा चौरजहारी 
 नगरपार्िका वडा नं. ११ मा स्थापना हनुे औद्योर्गक ग्रामको संरचना 
 र्नमािर् कायििाई िीब्रिा ददन, औद्योर्गक ग्राममा स्थापना हनुे बीउ 
 प्रशोधन उद्योग, दाना, कापी, जसु, गामेतट उद्योग र वटस्यू कल्चर पूर्ि 
 रुपमा सञ्चािन हनु े व्यवस्था र्मिाउन एवम ् यवुा उद्यमीिाई शतुय 
 ब्याजदरमा ऋर् उपिब्ध गराउन रु ८० िाख ववर्नयोजन गरेको 
 छु ।  

५२. रयाक खोर्िएका सडकहरुको स्िरोन्नर्ि गनि, संघ िथा प्रदेश 
 सरकारसाँगको सहिगानी िथा सहकायिमा चौरजहारी-नाश्चजि-चौर्ाबजार-
 नवुाकोटडााँडा सडक, श्चचप्िेवट-र्ारुिापोखरी-जोर्गनेटा-नवुाकोटडााँडा 
 सडक, चौरजहारी-मेिैनाउिी-िहरेर्समि-खोिागाउाँ-नेटा सडक, वडा 
 कायािियका केति जोड्ने सडकहरुिाई बाहै्र मवहना सचुारु गनि 
 आवश्यक ममिि संभारको िार्ग रु ४० िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
 । 
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५३. चैिेखोिा-राविडााँडा-नपे्टेकााँडा-जोर्गनेटा सडक, पेदीखोिा-पार्थहाल्ना-
 िामाडााँडा सडक, र्िसेखोिा-घर्ििकााँडा-िोििुङ्गा सडक, र्िर्मिे-
 खिाटाकुरा-भरुुङ्गखोिा सडक, खहरे-कार्िडााँडा-खकि  सडक, 
 घारीगाउाँ-थापापाखा-कािीमाटी सडक, देवनवारा-माझमेिा सडक, 
 र्रवेर्ी-खरीआिा-ववजयश्वरी सडक, स्वारा-पोख्री-रािापोखरा सडक, 
 र्िर्मिे-नाख्िा, नाउिी-डोब्के-गोइरी सडक, खवुटडााँडा-ठूिापोख्रा-
 मानाकोट सडक, िल्ना पोख्रा-धमधमे-चौख्या सडक, खरीगाउाँ-डााँयाि 
 अम्राई-वडा कायाििय जोड्ने सडक िगायिका अतय सडक र्नमािर् 
 गनि रु १ करोड ८७ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

५४. नगरपार्िकाबाट सञ्चार्िि नगर बस सेवािाई थप ववस्िारको िार्ग 
 आधूर्नक र सवुवधा सम्पन्न कश्चम्िमा दईु वटा नगर बस खररद गनि 
 एवम ् नगरपार्िकासाँगको साझेदारीमा स्कूि बस खररद गरी 
 सञ्चािन गनि इच्छुक नमूना ववद्याियिाई अनदुान उपिब्ध गराउन 
 रु ८० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

५५. वडा नं. १० मटेिा र वडा नं. जोड्न ेझोिङु्गे पिु, वडा नं. १४ 
 सासचाखोिा झोिङु्ग े पिु, वडा नं. ६ र १२ जोड्न े सेिीगाडखोिा 
 झोिङु्ग ेपिु िगायि कश्चम्िमा ४ वटा झोिङु्गे पिु र्नमािर् गनि रु ३३ 
 िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

५६. वायोग्यााँस, ववद्यिुीय चिूो, सधुाररएको चिूो, सौयि उजाि िगायिका 
 नवीकरर्ीय उजाि प्रववर्ध जडान गनि रु १२ िाख ववर्नयोजन गरेको 
 छु । 

५७. श्चचसापानी-वकमेरेखोिा र्साँचाई, छहरेखोिा महुानदेश्चख घारीखोिा 
 खेिसम्म र्साँचाई कूिो र्नमािर् िगायि अतय र्साँचाई आयोजना िथा 
 र्साँचाई पोखरी र्नमािर्को िार्ग रु ५५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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 १४ वटै वडाका थप र्साँचाई योजनाहरु प्रधानमतरी रोजगार 
 कायिक्रमबाट कायाितवयन हनु ेव्यवस्था र्मिाएको छु ।  

५८. प्रसे िथा अर्भव्यश्चक्त स्वितरिा एवम सूचनाको हक कायाितवयन गनि, 
 सञ्चार के्षरको व्यवसावयक ववकास िथा भौर्िक पूवािधार र्नमािर् गनि, 
 नगरपार्िकार्भर सञ्चार्िि एर्.एम. रेर्डयो र पर्रकाहरुिाई 
 व्यवश्चस्थि गनि, एर्.एम. रेर्डयोको क्षमिा ववस्िार, सञ्चािन िथा 
 व्यवस्थापन गनि, नगर सेरोरे्रो िगायि रेर्डयो कायिक्रम सञ्चािन 
 गनि, परकारहरुको पेशागि क्षमिा अर्भववृद्ध गने परकाररिा सम्बतधी 
 िार्िमको िार्ग सहयोग गनि एवम ् ववद्यरु्िय एवं छापा माध्यमबाट 
 सेवा प्रदान गने स्थानीय संचार माध्यमिाई कायि सम्पादनको 
 आधारमा प्रोत्सावहि गनि रु २५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

५९. नगरपार्िकामा रहेका सबै प्रकृर्िका व्यापार िथा व्यवसायहरुको 
 र्नयर्मि अनगुमन गरी व्यापाररक ववकृर्ि र ववसङ्गर्िजतय 
 वक्रयाकिापहरु र्नमूिि पादस उपभोक्ता हक, अर्धकार र स्वास््यको 
 संरक्षर् एवम ् संवद्धिन गनि एवम ् नयााँ शहर आयोजनासाँग साझेदारी 
 गरी बजार क्षेरमा र्सर्सवटर्भ/सयामेरा जडान गनि रु ४ िाख ९९ 
 हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।  

६०. नगरपार्िकाको स्थापना कािदेश्चख हािसम्म सम्पाददि कायिहरुको 
 स्िररय र्भर्डयो डकुमेतरी ियार पानि रु ७ िाख ववर्नयोजन गरेको छु 
 ।  

६१. प्रदेशस्िररय प्रहरी िार्िम केति, रङ्गशािा, खेिकूद ग्राम, नमूना 
 ववद्यािय एवम ् नगरपार्िकामा रहेका प्रहरी चौकीहरुिाई जग्गा 
 व्यवस्थापन  गरी भवन र्नमािर् गनि रु ४८ िाख ववर्नयोजन गरेको 
 छु ।    
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६२. सखु्खा डााँडाकााँडा िथा नदी वकनाराका र्ााँटहरुमा वकृ्षारोपर् गनि, 
 सचेिनामूिक कायिक्रम सञ्चािन गरी सामदुावयक वन उपभोक्ता 
 सर्मर्िहरुिाई वन िथा वतयजति ु संरक्षर्मा जागरुक र वक्रयाशीि 
 िलु्याउन एवम ् वन नसिरी स्थापना गनि रु १० िाख ववर्नयोजन 
 गरेको छु ।  

६३. नदी िथा खोिाको कटानबाट खेिीयोग्य भरू्म, मानवबस्िीको सरुक्षा 
 गनि संघ िथा प्रदेश सरकारसाँग समतवय र सहकायि गरी व्यापक 
 रुपमा िटवतधन िथा खोिा नदी र्नयतरर् कायिक्रमिाई अगार्ड 
 बिाउन रु ५ िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

६४. ववपद् पूवि ियारी िथा प्रर्िकायि योजना र्नमािर् गरी सोही अनसुार 
 ववपद् व्यवस्थापनका कायिहरु अगार्ड बिाउन, स्थानीय ववपद् िथा 
 जिवाय ुउत्थानशीि योजना र्नमािर् गरी कायाितवयन गनि एवम ्ववपद् 
 जोश्चखम रोकथाम, ियारी, उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपनाको िार्ग 
 कायियोजना बनाई कायाितवयनमा ल्याउन रु ५ िाख ववर्नयोजन 
 गरेको छु ।  

६५. संघ िथा प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा प्राकृर्िक प्रकोपको कारर् 
 घरसंरचना पूर्ि रुपमा नष्ट भएका, जोश्चखमपूर्ि अवस्थामा रहेका वा 
 आंश्चशक रुपमा क्षर्ि भएका घरपररवारको घर संरचना प्रबिीकरर्, 
 पनुर्निमािर् िथा पनुस्थािपनाको कायि गनि रु ७ िाख ५० हजार 
 ववर्नयोजन गरेको छु ।  

६६. सरुश्चक्षि नागररक आवास कायिक्रम मार्ि ि खर िथा रु्सका छाना 
 भएका १४ वटै वडाका कश्चम्िमा २८ घरका खर िथा रु्सका छाना 
 वटन वा स्िेट िुङ्गािे ववस्थावपि गरी सरुश्चक्षि आवास र्नमािर् गनि रु 
 २१ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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६७. नगरका रर्नैर्िक महत्वका आयोजनाहरुको पूवि सम्भाव्यिा 
 अध्ययनसवहि ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन (DPR) ियार पारी संघ 
 िथा प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा र्नमािर् कायि अगार्ड बिाउन रु 
 २८ िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

६८. ववकास र्नमािर् कायिमा गरु्स्िर कायम गनि दक्ष जनशश्चक्त, स्थानीय 
 श्रर्मकको सहभार्गिा िथा अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रर्ािीिाई थप 
 प्रभावकारी बनाउन, वडास्िररय एवम ् नगरस्िररय अनगुमन िथा 
 सपुरीवेक्षर् सर्मर्िको दक्षिा ववृद्धको िार्ग क्षमिा अर्भववृद्ध सम्बतधी 
 अर्भमखुीकरर् कायिक्रम सञ्चािन गनि एवम ् वर्ल्डमा खवटन े
 कमिचारीहरुिाई वर्ल्ड प्रर्िवेदन एवम ् कायि सम्पादन मूल्याङ्कनको 
 आधारमा र्नश्चिि मापदण्ड बनाई दोहोरो नपने गरी सरुु ििब 
 स्केिको चार्िस प्रर्िशिसम्म वर्ल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन रु १३ 
 िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

६९. र्सजिनश्चशििािाई प्रोत्साहन, उत्कृष्टिािाई परुुस्कार र खराबिाई 
 दण्डको मातयिा अनसुार उत्कृष्ट कायि सम्पादन गने रािसेवक 
 श्चशक्षक, कमिचारी िथा जनप्रर्िर्नर्धहरुिाई परुुस्कृि गनि रु २ 
 िाख ववर्नयोजन गरेको छु ।  

७०. नगरपार्िका एवम ् नगरपार्िका अतिगििका र्नकायहरुमा कायिरि 
 श्चशक्षक, कमिचारीहरुको श्रम कानून बमोश्चजम तयूनिम पाररश्रर्मक रु 
 १५ हजार कायम गरेको छु । बाि श्चशश्चक्षका र ववद्यािय 
 कमिचारीहरुिाई नगरपार्िकाबाट थप भएको रकम कायि सम्पादनको 
 आधारमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । प्रधानाध्यापकको 
 मार्सक भत्ता आधारभिू िह कक्षा १-५, आधारभिू िह कक्षा १-८ 
 र माध्यर्मक िह कक्षा १-१२ को क्रमश: रु १ हजार, रु १ हजार 
 ५ सय र रु २ हजार कायम गरेको छु । रािसेवक श्चशक्षक 
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 कमिचारीहरुको मार्सक ििब संघीय सरकारिे ववृद्ध गरे अनसुार नै रु 
 २ हजार थप हनु े व्यवस्था र्मिाएको छु । रािसेवक श्चशक्षक 
 कमिचारीहरुको मनोबि उच्च राख्न एवम ्कायि सम्पादनस्िर बिाउन 
 रुज ुहाश्चजरी वववरर्को आधारमा दैर्नक रु २५ खाजा खचि उपिब्ध 
 गराउन रु १० िाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

७१. मानव ववकास िथा सामदुावयक सेवा चौरजहारी रुकुम (पश्चिम) िे 
 पेश गरेको आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को रु १९ करोड ५३ िाख 
 ८४ हजार ५ सय २० बराबरको बजेट िथा कायिक्रम एवम ्ववद्यािय 
 रुपातिरर् कायिक्रमको िार्ग पेश गरेको रु ४१ िाख ४१ हजार २ 
 सय ४३ बराबरको बजेट िथा कायिक्रम र रुकुमेिी समाज ववकास 
 केतििे सआुरा-दोस्रो कायिक्रमको िार्ग पेश गरेको रु ७ िाख ८६ 
 हजार २ सय ९९ बराबरको बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृि गरेको छु 
 । अतय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुिे यस नगरपार्िकामा कायिक्षेर 
 बनाई कुनै कायिक्रम गनि चाहेमा अर्नवायि नगर कायिपार्िकाबाट 
 कायिक्रम स्वीकृि गरेर मार कायाितवयन गने व्यवस्था र्मिाएको छु 
 । 

७२. नयााँ शहर आयोजनाबाट शहरी पूवािधार ववकासको िार्ग रु १८ 
 करोड ६० िाख बजेट ववर्नयोजन गररएको छ ।  

७३. सेवा प्रवाहको िार्ग आवश्यक पने तयूनिम प्रशासर्नक खचिको िार्ग 
 बजेट ववर्नयोजन गरी प्रशासर्नक संरचना र कायििाई र्मिव्ययी 
 बनाउन अनतु्पादक खचिहरु कटौिी गरेको छु । राजश्व संकिनमा 
 आउन े संकुचन र साविजर्नक खचिमा पने थप चापिाई व्यवस्थापन 
 गनि आगामी वर्ि प्रशासर्नक खचिमा र्मिव्यवयिा अपनाउने व्यवस्था 
 र्मिाएको छु । कायाििय सञ्चािन, इतधन, ममिि, सहज अवस्था 
 आएपर्छ हनु े आतिररक िथा वैदेश्चशक भ्रमर्, कम प्राथर्मकिाका 
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 गोष्ठी, सेर्मनार, परामशि, सहायिा, भैपरी खचि, र्र्निचर, सवारी साधन 
 खररद िथा ममिि खचिमा उल्िेख्य बजेट कटौिी गरेको छु । कोरोना 
 रोगको रोकथामको सतदभिमा पवहिो पंश्चक्तमा रहेर काम गने 
 श्चचवकत्सक िथा स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी िगायिका रािसेवक बाहेक 
 अरुिाई प्रदान हनु ेप्रोत्साहन भत्ता, अर्िररक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, 
 खाजा िथा खाना खचि, जोश्चखम भत्ता िगायिका सबै प्रकारका अतय 
 भत्तामा उल्िेख्य कटौिी गरेको छु । साविजर्नक खचिमा र्मिव्ययीिा 
 सम्बतधमा संघ िथा प्रदेश सरकारबाट जारी कानूनी व्यवस्थाहरुको 
 कडाईपूविक अनसुरर् गने व्यवस्था र्मिाएको छु । 

७४. ठेक्का आह्वान गरी कायाितवयन गररन े आयोजनाहरु बाहेक उपभोक्ता 
 सर्मर्िहरुबाट कायाितवयन गररने आयोजनाहरुको हकमा कश्चम्िमा १० 
 प्रर्िशि िागि सहभार्गिा वा श्रमदान सरु्नश्चिि गनुिपने व्यवस्था 
 र्मिाएको छु । िागि सहभार्गिा वा जनसहभार्गिा नजटु्ने प्रकृर्िका 
 सबै आयोजनाहरु अर्नवायि ठेक्का प्रवक्रयाबाट प्रर्िस्पधाि गराएर मार 
 कायाितवयन गने व्यवस्था र्मिाईएको छ । ठेक्का प्रवक्रयामा 
 साविजर्नक खररद अनगुमन कायािियिे िोकेको कायिववर्ध अनसुार 
 ववद्यिुीय खररद प्रर्ािी अबिम्वन गररनछे । ठेक्का आह्वाना गदाि 
 संभव भएसम्म आयोजना कायाितवयन हनु े स्थानका िाभग्राहीहरुिे 
 िाभ र्िन ेर स्थानीय स्रोि, साधन, श्रम, सीप र प्रववर्धको प्रयोग हनु े
 व्यवस्था र्मिाईनेछ ।   

७५. चािू आर्थिक वर्िमा कोरोना रोगको महामारीको जोश्चखम कम गनि 
 घोवर्ि र्नर्धेाज्ञाको कारर् र्नमािर् सामग्री खररद, िुवानी एवम ्
 जनशश्चक्त व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भई सम्झौिा बमोश्चजम कायि 
 सम्पन्न नहनु े अवस्था देश्चखएका आयोजनाहरुमा ववर्नयोश्चजि रकम 
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 सशिि अनदुान बाहेक आगार्म आर्थिक वर्िमा सोही श्चशर्िकमा स्वि: 
 कायम हनु ेव्यवस्था र्मिाएको छु ।  

 अध्यक्ष महोदय, 

७६. बजेटको ववर्नयोजन र स्रोिको व्यवस्था सम्बतधी योजना देहाय 
 बमोश्चजम रहेको छ । 

७७. आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग रु ५८ करोड ६५ िाख ६९ हजार 
 ववर्नयोजन गरेको छु । कूि ववर्नयोजनमध्ये चािूिर्ि  रु ३८ करोड 
 ४७ िाख ६९ हजार अथािि ्६५.६० प्रर्िशि, पूाँजीगििर्ि  रु १८ 
 करोड ९८ िाख अथािि ्३२.३६ प्रर्िशि र ववत्तीय व्यवस्था िर्ि  रु 
 १ करोड २० िाख अथािि ्२.०५ प्रर्िशि रहेको छ ।  

७८. आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने 
 स्रोिहरुमध्ये आतिररक राजश्वबाट रु ३ करोड, संघीय सरकार 
 ववत्तीय समानीकरर् अनदुानबाट रु १० करोड ७० िाख, संघीय 
 सरकार सशिि अनदुानबाट रु २४ करोड २९ िाख, संघीय सरकार 
 राजश्व वााँडर्ााँटबाट रु ७ करोड ९७ िाख ४७ हजार, संघीय 
 सरकार समपूरक अनदुानबाट रु २१ िाख, संघीय सरकार ववशेर् 
 अनदुानबाट  रु २ करोड ५० िाख, प्रदेश सरकार ववश्चत्तय 
 समानीकरर्  अनदुानबाट रु १ करोड १३ िाख २९ हजार, प्रदेश 
 राजश्व वााँडर्ााँटबाट रु ५ िाख ६६ हजार, प्रदेश सरकार सशिि 
 अनदुानबाट  रु २ करोड ८४ िाख २७ हजार, प्रदेश सरकार 
 समपूरक अनदुानबाट रु २ करोड ५ िाख, प्रदेश सरकार ववशेर् 
 अनदुानबाट  रु ७० िाख, आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा खचि 
 नभई बचि हनु जाने रकम रु २ करोड र आतिररक ऋर् िर्ि बाट 
 रु १ करोड  २० िाख व्यहोने प्रक्षपेर् गरेको छु । 
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 अध्यक्ष महोदय, 

७९. आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ का िार्ग आतिररक राजश्व पररचािन 
 नीर्िका उदे्दश्य र्नम्नानसुार रहेका छन ्:– 

(क) वडा र नगरपार्िका केति बीचमा सहयोग, सहकायि र समतवयको 
 वािावरर् र्नमािर् गदस सबै प्रकारका आर्थिक वक्रयाकिापहरुिाई 
 करको दायरामा समेटी अर्धकिम राजश्व पररचािनमा जोड ददने र 
 राजश्व चहुावट र्नयतरर् गने, 

(ख) करको संरचना र करका दरहरुमा समय सापेक्ष सधुार गरी कर 
 प्रर्ािीिाई थप प्रगर्िशीि र समिामूिक बनाउन,े 

(ग) आतिररक राजश्व पररचािनमा दीगो ववृद्धदर हार्सि गरी स्थानीय ववत्त 
 प्रर्ािीिाई सदुृि िलु्याउने गरी राजश्व प्रर्ािीमा सधुार गने, 

(घ) आतिररक राजश्वका थप स्रोिहरु पवहचान गरी मौजदुा आतिररक 
 करका दरहरुिाई िागि प्रभावी बनाउन,े 

(ङ) कर र्िने प्रवशृ्चत्तको ववकास गने र गराउन े। 

८०. मार्थ उल्िेश्चखि राजश्व पररचािन नीर्ि सम्बतधी उद्दशे्य हार्सि गनिको 
 िार्ग देहाय बमोश्चजमका नीर्ि िथा कायिक्रमहरु अबिम्बन गररनछे :– 

(क) करदािािाई बैंक मार्ि ि कर दाश्चखिा गनि ससने व्यवस्था र्मिाइनेछ 
 । 

(ख) साविजर्नक सेवा र राजश्वबीचमा िादाम्यिा कायम गदस कर नर्िने 
 व्यश्चक्त वा नागररकिाई कर नर्िरेसम्म साविजर्नक सेवाबाट वश्चञ्चि 
 गराउने एवम ्कुनै पर्न उपभोक्ता सर्मर्ि, समूह, सहकारीमा कामकाज 
 गनि वा सदस्य हनु अयोग्य हनु ेनीर्िको अबिम्बन गररनेछ ।  

(ग)  करदािािे र्िरेको सबै करको जानकारी ददने गरी एकीकृि करदािा 
 काडि बनाई िागू गररनेछ । सोही काडिको आधारमा सेवाप्रवाह र 
 ववकास र्नमािर्का कायिमा संिग्न हनु ेव्यवस्था र्मिाइनेछ । 
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(घ) करको दरभतदा करको दायरा ववस्िारिाई प्राथर्मकिा ददई 
 कराधारिाई थप र्रावकिो बनाउाँदै िर्गनेछ । 

(ङ)  करदािा िथा आम नागररकका िार्ग सूचनामूिक एवं. सचेिना 
 अर्भववृद्ध सम्बतधी करदािा श्चशक्षा कायिक्रमहरुिाई र्नरतिर रुपमा 
 सञ्चािन गररनेछ । यस्िो श्चशक्षा, सूचना र सचेिना सम्बतधी कायिहरु 
 आवश्यकिा अनसुार र्नजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता वहिकारी एवम ्
 पेशागि संघसंस्थाहरु समेिको सहभार्गिा र समतवयमा सञ्चािन 
 गररनेछ । 

(च) ववद्याियहरुमा ववर्भन्न िहका पाठ्यक्रममा आवश्यकिा अनसुार 
 नेपािको कर प्रर्ािी िथा स्थानीय कर सम्बतधी ववर्य समावेश गनि 
 आवश्यक समतवय गररनेछ । 

(छ) राजश्व संकिनको िार्ग आवश्यक जनशश्चक्त प्रक्षेपर् गरी पररचािन 
 गररनेछ । 

(ज) कर संकिनमा श्चजम्मेवार पदार्धकारी एवम ्कमिचारीहरुिाई िार्िमको 
 व्यवस्था गररनछे । 

(झ) कर संकिनिाई व्यवश्चस्थि बनाउन सरुुमा उत्प्ररेर्ात्मक उपायहरु 
 अबिम्बन गररनेछ । िर कर छर्ि गने वा नर्िने प्रवशृ्चत्तको िार्ग 
 दण्डात्मक नीर्ि अबिम्बन गररनेछ ।  

  अध्यक्ष महोदय, 

८१. मिुकुर्भर र बावहर रहन ुभएका सबै नगरपार्िकाबासी दददी बवहनी 
 िथा दाजभुाईिाई कोर्भड-१९ को जोश्चखमबाट सरुश्चक्षि रहाँदै सबि, 
 समदृ्ध र तयायपूर्ि नगरपार्िका र्नमािर्मा योगदान गनि आह्वान गदिछु 
 । 
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८२. अतत्यमा, नगरको ववकास र समवृद्धमा र्नरतिर सद्भाव र सहयोग 
 परु् याउने आम नागररक, रािसेवक श्चशक्षक, कमिचारी,  करदािा, 
 सरकारी, गैरसरकारी िथा सामदुावयक संस्थाहरुप्रर्ि हाददिक आभार 
 व्यक्त गदस बजेटको सर्ि कायाितवयनमा सबैको खिुा सहयोगको 
 अपेक्षा गदिछु । 

 

 

धतयवाद !! 


