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चौरजहारी नगरपालिकाको यस गररमामय  नगरसभाका अध्यक्षज्य ूर सभा सदस्यहरू, 

१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको बललदानीपूर्व सङ्घर्व, महान जनयुद्ध र लर्लभन्न समयका 

आन्दोलनबाट प्राप्त उपललधिहरुलाई संस्थागत गनव स्र्ाभीमानी नेपाली जनताको तागतमा बनेको 

संलर्िान सभाबाट लनलमवत संलर्िानअनुसार गलित यस चौरजहारी नगरपाललकाको जनलनर्ावलचत 

जनप्रलतलनिहरूको सार्वभौम थलो नगरसभामा चौरजहारी नगरपाललकाको आलथवक र्र्व 

२०७९/०८० को बजटे तथा कायवक्रम प्रस्तुत गनव पाउँदा मलाई खशुी लागेको छ । 

 

२. यस अर्सरमा चौरजहारी नगरपाललकाको स्थानीय तह लनर्ावचन, २०७९ मा  नगर प्रमखु, 

उपप्रमखु, र्डा अध्यक्ष,  कायवपाललका सदस्य, र्डा सदस्य, मलहला सदस्य र दललत मलहला 

सदस्य पदमा लनर्ावलचत गराउने आम मतदाता तथा चौरजहारी नगरर्ासी जनसमदुायमा 

हालदवक आभारसलहत लर्शेर् िन्यर्ाद व्यक्त गदवछु । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह 

पलहलो लनर्ावचबाट लनर्ावलचत भइ चौरजहारी नगरपाललकाको समलृद्ध र लर्कासको जग खडा 

गनुवहुने प्रथम नगरप्रमखु लर्शाल शमाव र उपप्रमखु रािा रोकासलहत कायवपाललका सदस्य र 

नगर सभाका सदस्यज्यूको मुक्तकण्िले प्रशंसा गदवछु । लोकतालन्िक गर्तन्ि, सङ्घीयता, 

समार्लेशता, सामालजक न्यायका लालग जीर्न उत्सगव गनुवहुन ेचौरजहारी नगरपाललका क्षेिलभिका 

५२ जनासलहत सम्पूर्व ज्ञात अज्ञात सलहदहरुप्रलत हालदवक श्रद्धासुमन प्रकट गदवछु । जनयुद्धका 

बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यलक्त र आन्दोलनमा स्र्ालभमानपूर्वक सहभागी भई योगदान 

गनुवहन ेव्यलक्तत्र्हरूको स्मरर् गद ैउच्च सम्मान गदवछु । 

 

३. सािनस्रोत सीलमत छ । आर्श्यकताहरू असीलमत छन् । गररबी, अभार् र बेरोजगारीसँग 

जुलँिरहकेो चौरजहारी नगरपाललकाले दईु र्र्वसम्म लगातार कोलभड १९ का कारर्  आलथवक 

सङ्कटको सामना गनुवपयो ।  सीलमत स्रोतसािनमा हाम्रा सबै आर्श्यकता योजना, कायवक्रम र 

सीलमत बजटेले परू्व सम्बोिन गनव सक्दनै । उत्पादनमार्व त रोजगारी लसजवना र गररर्ीको अन्त्य, 

जनताका जनजीलर्काका सर्ाललाई सम्बोिन हुने गरी बजटे तथा कायवक्रम प्रस्तुत गनुव हाम्रो 

दालयत्र् सम्झकेा छौं । लशक्षा,  कृलर्, स्र्ास््य, उत्पादन र रोजगारी  यस बजटेका मखु्य 

प्राथलमकता हुन ्।  
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३. बजटे तजुवमा गदाव नपेालको संलर्िान र कानुन, नेपालको  पन्रौं योजना, कर्ावली प्रदशे प्रथम 

पञ्चर्र्ीय योजनाको आिारपि, दीगो लर्कास लक्ष्य, यस सम्मालनत सभाल े पाररत गरेको 

चौरजहारी नगरपाललकाको आलथवक र्र्व २०७९/०८० को नीलत तथा कायवक्रम, नगरसभाका 

सदस्यहरू, लशक्षक, र्लुद्धजीलर्, कमवचारी, व्यापारीसलहत आम चौरजहारी नगरर्ासी 

जनसमुदायबाट प्राप्त महत्र्पूर्व सुझार् मागवदशवनलाई बजटेको प्रमुख आिार बनाइएको छ ।  

 

४. आलथिक वर्ि २०७९।०८० को बजेट प्रस्तुत गनुिअलि आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को 

यस    चौरजहारी नगरपालिकाको बजेट कायािन्वयवयन र राजवकोको अवस्था प्रस्तुत 

गदिछु । 

 

५. आलथवक र्र्व २०७८/०७९ का लालग आन्तररक राजश्वको प्रक्षेपर् २ करोड ४० लाख  

गररएकोमा हालसम्म १ करोड ५० लाख  ६७ हजार ५ सय ७९ माि  सङ्कलन भएको छ । 

अनुमानको यो ६२.७८ प्रलतशत प्रगलत हो ।   

 

  ६.  आलथवक र्र्व २०७८/०७९ मा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरर् अनुदान  १० करोड ७० लाख 

लर्लनयोजन भएकोमा सत प्रलतशत रकम प्राप्त भएको छ । ससवत अनुदान चालुतर्व   २६ करोड १६ 

लाख ३२ हजार २५० लर्लनयोजन भएकोमा २४ करोड ८० लाख ८२ हजार अथावत् ९४.८२ 

प्रलतशत  र्ास्तलर्क आय भएको छ । त्यसैगरी सङ्घको लर्शेर् अनुदान पुँजीगततर्व  २ करोड 

५० लाख लर्लनयोजन भएकोमा र्ास्तलर्क आय २ करोड ५० लाख  अथावत् शतप्रलतशत प्राप्त 

भएको छ ।  राजश्व बाँडार्ाँट अन्तगवत सङ्घीय सरकारबाट ७ करोड ९७ लाख ४७ हजार 

लर्लनयोजन भएकोमा हालसम्म ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ८२ अथावत ्८५.३२ प्रलतशत रकम 

प्राप्त भएको छ । 

 

७.  प्रदशे सरकारको समानीकरर् अनुदान १ करोड १३ लाख २९ हजार आय अनुमान गररएकोमा 

शत प्रलतशत प्राप्त भएको छ ।  प्रदशे समपूरक अनुदान चालुतर्व  २ करोड ५ लाख  आय अनुमान 

गररएकोमा हालसम्म ६३ लाख ४५ हजार ८ सय १७ अथावत ्३०.९५ प्रलतशत माि प्राप्त भएको 
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छ ।  प्रदशे ससवत अनुदान चालुतर्व  ६ करोड ४९ लाख २७ हजार आय अनुमान भएकोमा 

हालसम्म ४ करोड ४४ लाख ८० हजार रकम अथावत् ६७.४६ प्रलतशत प्राप्त भएको छ । प्रदशे 

सरकारबाट लर्शेर् अनुदान  ७० लाख लर्लनयोजन भएकोमा ६४ लाख २२ हजार अथावत् 

९१.७४ प्रलतशत रकम प्राप्त भएको छ ।  त्यसैगरी प्रदशे सरकारको राजश्व बाँडर्ाँडबाट ६५  

लाख ६६ हजार १६५ रकम लर्लनयोजन भएकोमा  ४० लाख ५५ हजार १८८ अथावत् ६१.७५ 

प्रलतशत प्राप्त भएको  जानकारी यस सम्मालनत सभामा अर्गत गराउँछु ।  

 

८. स्थानीय तहको पलहलो जनलनर्ावलचत सरकारले सम्पन्न गरेका योजना तथा कायवक्रमहरूको यस 

सम्मालनत सभामा जानकारी गराउँछु ।  लटनका छाना र कच्ची भर्न मुक्त लर्द्यायलको अर्िारर्ा 

अनुसार ५५ र्टा पक्की लर्द्यालय भर्नमा ३१६ र्टा कक्षाकोिा लनमावर् भएका छन् । 

लर्द्यालयहरूमा लर्ल्ड, खानेपानी र शौचालय लनमावर् गररएको छ । १७ र्टा लर्द्यालयहरूमा 

इन्टरनेट जडान गररएको छ । लर्द्यालय सञ्चालनको अनुमलत पाएका तर लशक्षक दरबन्दी 

नभएका लर्द्यायलहरूमा नगर लशक्षक र कमवचारी गरी १२८ जना पररचालन गररएको छ । लनजी 

स्रोत लशक्षक लर्हीन लर्द्यालय बनाउने अलभयानलाई पूर्वता लदइएको छ । कक्षा ५ सम्म 

अध्ययनरत लर्द्याथीहरूलाई  नगरपाललकाले लन:शुल्क डे्रस र स्टेशनरी सामग्री प्रदान गने गरेको 

छ  । लर्द्यालयमा पढ्द ैकमाउँद ैकायवक्रम सञ्चालन भएका छन् ।  

 

९.  स्र्ास््य सेर्ालाई सहज र पहुचँयोग्य बनाउन र्डा नम्बर १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११, १२ र  १३ 

मा आिारभूत स्र्ास््य केन्र स्थापना भइ सञ्चालनमा आएका छन ् । चौरजहारी नगरपाललका 

१० मा सलहदस्मलृत नगर अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गररएको छ । र्डा नम्बर ७ मा 

पोष्टमाटवम भर्न लनमावर् गररएको छ । चौरजहारी अस्पतालसँगको सहकायवमा अलक्सजन प्लान्ट 

स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । र्डा नम्बर २ मा लपलसआर प्रयोगशाला स्थापना गरी 

सञ्चालनमा रहकेो छ । र्डा नम्बर १ मा आइसोलेसन भर्न लनमावर्,  र्डा नम्बर ५, ६ र ११ 

का स्र्ास््य चौकी भर्न लनमावर् गररएको छ । एम्बुलेन्स र शबर्ाहन सेर्ा सञ्चालन गररएको छ 

। गभवर्ती मलहला, अलत लर्पन्न नागररक, गररर् असहाय, जनयुद्धका घाइत ेतथा अपाङ्ग, जषे्ठ 

नागररकहरूलाई लन:शुल्क स्र्ास््य सेर्ाको व्यर्स्था, लन:शुल्क स्र्ास््य लबमा, लन:शुल्क 

एम्बुलेन्स सेर्ा प्रदान गररएको छ । नपेाल सरकारले तोकेका १० प्रकारका रोगको उपचारका 
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लालग ५५ जना अलत लर्पन्न नागररकहरूलाई रु. १ लाख बराबरको आलथवक सहायता प्रदान 

गररएको छ ।  

 

१०. ‘एक िर एक धारा’ खानेपानी आयोजना कायावन्र्यनका लालग ५१ र्टा खानेपानी आयोजना 

सम्पन्न गरी नगरपाललकाका कररब ८० प्रलतशत घरपररर्ारमा स्र्च्छ र सर्ा खानेपानीको सुलर्िा 

पुर् याइएको छ ।  

 

११. नगरपाललकाका सब ैर्डाहरूका टोल तथा र्स्तीसम्म ३१० लकलोलमटर सडक लर्स्तार गररएको 

छ । चौरजहारी नगरपाललकाको र्डा नम्बर १, २, ३ र ८ सम्मको मध्यपहाडी सडक खण्डमा 

९.२३ लकलोलमटर सडक कालोपि े भएको छ । ‘चौरजहारी – मेिैनाउिी - खोिागाउँ -

दमदमे’ सम्म १५ लकलोलमटर सडक ग्राबले गररएको छ ।  

 

१२. चौरजहारी नगरपाललका र्डा नम्बर १, २ र ३ को मुख्य सडक कालोपिकेो लालग काम अगालड 

बढेको छ । ‘चौरजहारी कोटजहारी जुम्िीपोखरी नुवाकोट’ सडक खण्ड,  चौरजहारी 

मेलैनाउली नाजी खोलागाउँ नुर्ाकोट सडक खण्डका साथ ै चौरजहारी लहरेलसमल खोलागाउँ 

सडक खण्ड स्तरोन्नलतका लालग DPR भइ काम सुचारु भएको छ ।  

 

१३. मध्यपहाडी राजमागवमा पन ेजहारीखोलामा पक्की पुल लनमावर् भइ सुचारु भएको छ । त्यसगैरी 

मेलैनाउली र चौरजहारी कुमाख जोड्ने बाँसखोलामा मोटरेर्ल पुल लनमावर् कायव सम्पन्न भएको 

छ । नुर्ाकोट सल्यान जोड्ने भुरुङखोला र र्डा नं १० र र्डा नम्बर ११ को  औद्योलगक ग्राम 

जोडने मोटरेर्ल पुल लनमावर्को काम अलन्तम चरर्मा छ ।  

 

१४. लर्लभन्न २३ र्टा लसंचाइ आयोजना लनमावर् भएका छन् । सामुलहक भैसी र बाख्रापालन, लेयसव 

कुखरुा र्ामव स्थापना तथा सञ्चालन गररएका छन् । र्डा नम्बर ११ र १३ मा भैंसी धलक 

स्थापना गररएको छ ।  र्डा नम्बर ७, १२ र १४ मा लनजी बाख्रा र्ामव प्रर्िवन तथा सुिार 
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कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । र्डा नम्बर २ र ११ मा डेरी उद्योग स्थापना गररएको छ । 

लमलनलटलर लगायतका आिलुनक कृलर् औजारहरू प्रदान गररएको छ ।  दगु्ि प्रर्िवन कायवक्रम 

अन्तगवत र्डा नम्बर ४, ५, ११, १२, १४ मा एक घर दईु भैंसी कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ  । 

५० घरिरुीमा भकारो सुिार कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । र्डा नम्बर ८, १२ र १४ मा 

लागत साझदेारीमा बाख्रा प्रर्िवन कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । र्डा नम्बर ११ मा 

औद्योलगक ग्राम स्थापना गररएको छ  ।  

 

१५. सबै र्डाहरूमा दललत समुदायका नागररकहरूलाई पशुपालन व्यर्साय प्रर्िवन कायवक्रम 

सञ्चालन गररएको छ  । र्डा नम्बर २ र ११ मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी सहुललयतमा 

खाद्यन्न लगायतका दलैनक उपभोग्य सामग्री उपलधि हुने व्यर्स्था लमलाइएको छ ।  

 

१६. र्डा नम्बर ११ मा ललक्षत र्गव भर्न, लटस्यूकल्चर प्रयोगशाला भर्न लनमावर् गररएको छ । र्डा 

नम्बर ३ मा सलहदस्मलृत भर्न लनमावर् गररएको छ । र्डा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १३ र १४ 

मा र्डा कायावलय भर्न लनमावर् गररएको छ । त्यसैगरी चौरजहारी नगर कायवपाललकाको सुलर्िा 

सम्पन्न  कायावलय भर्न लनमावर् गररएको छ । र्डा नम्बर ११ मा कृलर् उपज सङ्कलन केन्रको 

भर्न लनमावर् गनुवका साथ ैचौरजहारी बसपाकव  लनमावर् गररएको छ ।  

 

१७. पयवटनतर्व  माललका मलन्दरको स्तरोन्नती तथा पदमागवको लनमावर् गरेको छ । र्डा नम्बर ३ मा 

रामजानकी मलन्दर, र्डा नम्बर ६ मा माललका जाने पदमागव लनमावर् र चमेरे गरु्ा र  र्डा नम्बर 

१४ को लशर् गुर्ाको स्तरोन्नती गररएको छ । जल पयवटन प्रर्िवनका लालग भेरी नदीमा र् यालटटङ 

सञ्चालन गररएको छ ।  

 

१८. कला, सालहत्य एर्म् सांस्कृलतक क्षेिको लर्कासका लालग मयूर नाच, लसंगारु नाच, दमाह नाच 

लगायतका संस्कृलत प्रर्िवनका कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । दललत समुदायका परम्परागत 

सीप तथा व्यर्सायतर्व  आरन, मादल, बाजागाजाको संरक्षर्का लालग प्रोत्साहन गररएको छ ।  
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१९. अपाङ्गता भएका ४१३ जनालाई अपाङ्गता पररचयपि लर्तरर् गरी ‘क’ र ‘ख’ र्गवका 

अपाङ्गता भएकाहरूलाई सामालजक सुरक्षा कायवक्रममा आर्द्ध  गररएको छ । सुइटर बुनाइ, 

मेलसनद्वारा झोला बुनाइ, तरकारी, कुखरुापालन व्यर्सायका लालग अनुदान प्रदान गरी 

आयआजवनका कायवक्रममा प्रोत्साहन गररएको छ ।  

 

२०. नगरपाललका क्षेिलभि गुर्स्तरीय, सहज र सुपथ भाडामा आर्तजार्तको प्रबन्िका लालग नगर 

बस सेर्ा सञ्चालन गररएको छ । ५ र्टा नगर बस,  २ र्टा एम्बुलेन्स र १ र्टा शर् बहान 

सञ्चालनमा छन ्।  

 

२१. नगरपाललका क्षेिलभिका २ हजार २ सय २५ बालबाललका, ८९० जना दललत बालबाललका,  

६४ जना ‘क’ र ८३ जना ‘ख’ र्गवका अपाङ्गता, ९२४ जना ७० र्र्व मालथका जषे्ठ नागररक 

सामालजक सुरक्षा कायवक्रममा आर्द्ध भएका छन् । त्यसैगरी २७७ दललत जषे्ठ नागररक, ३७२ 

जना  एकल मलहलालाई सामालजक सुरक्षा कायवक्रममा आर्द्ध गररएको छ ।  

 

२२. चौरजहारी नगरपालललकाको मखु्य बजार क्षेिमा सौयव बलत्त जडान गररएको छ । र्डा नम्बर १, 

२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० नम्बर र्डामा लर्द्यतुीकरर् गररएको छ । बाँकी र्डाहरूमा 

लर्द्यतुीकरर्को काम भइरहकेो छ । लर्पन्न पररर्ारलाई सुिाररएको चुलो लनमावर् तथा लर्द्यतुीय 

चुलो जडान गररएको छ ।  

 

२३. घर पुनलनवमार् अन्तगवत र्र्ावका कारर् भलत्कएका १८ घर पुनवलनमार्व गररएको छ । २० र्टा घर 

लनमावर्को अलन्तम चरर्मा छन ्। जनता आर्ास अन्तगवत ६१ र्टा घर लनमावर् गररएको छ । खर 

तथा रु्सको छानामुक्त घर लनमावर् अन्तगवत २८ र्टा घर लनमावर् गररएको छ । 
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       यस गररमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू र सभाका सदस्यहरू ! 

२४.  अब म आलथवक र्र्व २०७९/०८० को बजटेका उद्दशे्य प्रस्ततु गने अनुमलत चाहन्छु । 

       (क)   नागररकको मौललक हकको रुपमा रहकेो लशक्षा र स्र्ास््य क्षेिको गुर्स्तर प्रर्िवन, लर्कास, 

लर्स्तार र संस्थागत सुढीढीकरर् गन,े 

     (ख)  उत्पादन र उत्पादकत्र् र्लृद्ध गरी  रोजगार र स्र्रोजगारका अर्सर लसजवना गन,े 

     (ग) कृलर्मा आिाररत उद्योगहरू स्थापना गरी कृलर्को व्यर्सायीकरर्, लर्लर्लिकरर् र 

यान्िीकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्र्मा र्लृद्ध गन,े 

     (घ) आलथवक लर्कास, सामालजक लर्कास, पूर्ाविार लर्कास, र्न, र्ातार्रर् तथा लर्पद ्

व्यर्स्थापन, संस्थागत लर्कास र सुशासन प्रर्िवनका क्षेिमा लगानी अलभर्लृद्ध गरी 

नगरपाललकाको समलृद्ध र लर्कासको लक्ष्य पूरा गन,े 

     (ङ) आलथवक तथा सामालजक असमानता र लर्भदेको अन्त्य गरी मानर् अलिकारको संरक्षर् र 

प्रर्िवन गन,े 

     (च)  रोजगारीका अर्सर लसजवना गरी औद्योलगक लर्कास गने एर्म् लसपमलूक, व्यर्सायीक तथा 

आयआजवनमूलक ताललम तथा कायवक्रम सञ्चालन गरी बेरोजगारमुक्त नगरपाललका 

घोर्र्ाको आिार तयार पान,े  

     (छ)  आलथवक अनुशासन, नर्ीन प्रलर्लिको उपयोग र प्रशासलनक सुिार गरी  सुशासन कायम 

गन,े 

     (ज) भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन व्यर्स्था कायम गन े।  

 

२५. बजेटका उललिलखत उद्देश्यहरु प्राप्त गनि  देहायअनुसार बजेटका के्षत्रगत र कायिक्रमगत 

प्राथलमकता लनधािरण गरेको छु :  

    (क) लशक्षा र स्र्ास््य क्षेिको दीघवकालीन लर्कासका लालग भौलतक पूर्ाविार, जनशलक्त 

व्यर्स्थापन, नर्ीन प्रलर्लि र संस्थागत क्षमता लर्कास गन,े 
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    (ख) रोजगारमूलक लर्कास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आिारभूत आर्श्यकताको पररपूलतव 

गद ैजीर्नस्तरमा सुिार गन,े 

   (ग) कृलर्, उद्योग, र्न, पयवटन र लनमावर् लगायतका क्षेिको पुनरुत्थान गरी उत्पादन एर्म् 

उत्पादकत्र् र्लृद्ध गने, 

   (घ)  सडक,  ऊजाव, खानेपानी, लसचंाइ लगायतका भौलतक पूर्ाविार लर्कास गन,े 

   (ङ) सुशासन र सदाचार प्रर्वद्धन गने ।  

 

२६. आगामी आलथवक र्र्वका लालग बजटे लर्लनयोजन गदाव ‘आत्मलनभिर, एकतावद्ध र समृद्ध 

नगरको लनमािण: चौरजहारी नगरवासीको पलहचान’ को दीघवकालीन सोच हालसलका 

लालग टेर्ा पगु्ने गरी बजेट केलन्रत गरेको छु । आर्लिक योजना, पररयोजना बैङ्क र 

मध्यकालीन खचव संरचना लनमावर् गरी योजनाले ललएका लक्ष्य, उद्दशे्य, प्राथलमकता तथा 

रर्नीलतहरू कायावन्र्यन गद ै गररबी लनर्ारर् र आलथवक सामालजक रुपान्तरर्सलहतको 

समानपुालतक समार्ेशी लर्कास हालसल गने लदशातर्व  कायवक्रमहरू केलन्रत गने प्रयास गरेको 

छु ।  

 

२७. चाल ुआयोजनाको कायावन्र्यनका लालग सार्वजलनक, लनजी, सहकारी र सामुदालयक क्षेिसँगको 

साझदेारीबाट लर्कास प्रलक्रयालाई शीघ्र अगालड बढाउने कायवक्रममा  जोड लदइएको छ । 

 

       नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय र सभा सदस्यहरू ! 

 अब यस सम्मालनत सभा समक्ष आगामी आलथवक र्र्वको बजटेका कायवक्रम तथा लर्लनयोजन     

प्रस्तुत गदवछु ।  

लिक्षा 

२८. श्रमप्रलत आस्थार्ान, दक्ष, सचते र राष्ट्रप्रलत र्र्ादार नागररक तयार गरी सभ्य समाजको लनमावर् 

गनव लशक्षा क्षेिको लर्कासलाई पलहलो प्राथलमकता लदइएको छ । नगरपाललकालभिको लशक्षालाई 
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सबल र गुर्स्तरीय बनाउन लशक्षा क्षेिमा कुल  १९  करोड ३६ लाख ५० हजार अथावत ्३०.९९ 

प्रलतशत  बजटे लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

२९. लर्द्याथी सङ्ख्या अलिक र लशक्षक सङ्ख्या न्यनू रहकेो यस चौरजहारी नगरपाललकामा लशक्षक 

लर्द्याथी अनुपात लमलाउन नगर लशक्षक तथा लर्द्यालय कमवचारी पररचालन गने कायवक्रमलाई 

लनरन्तरता लदइएको छ । यसका लालग ३ करोड २४  लाख  बजटे लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

३०. संलर्िानको ममवअनरुूप अलनर्ायव र लन:शलु्क लशक्षाको प्रत्याभलूत हुने गरी चौरजहारी 

नगरपाललकाले समानता कायम गनव लनशलु्क अभ्यासपलुस्तका र  पोसाकको व्यर्स्था गदै 

आएको छ । उक्त कायवक्रम अन्तगवत  प्रारलम्भक बाललशक्षादलेख कक्षा ५ सम्मका 

बालबाललकाहरूका लालग पोसाक र लर्र्यगत अभ्यास पलुस्तका प्रदान गने कायवलाई 

लनरन्तरता लदइने छ  । त्यसका लालग रु ६० लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

३१.  लशक्षक कमवचारीहरूको उपलस्थत प्रलतशत र्लृद्धगरी थप लजम्मेर्ार र लगनशील बनाउन 

लर्द्यायहरूमा इ-हालजरी जडान गने कायवक्रम अलघ साररएको छ । त्यसका लालग १० लाख 

बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । राम्रा अभ्यासको अनकुरर् गरी कायवक्षेिमा लाग ू गनव 

प्रिानाध्यापकहरूको लर्द्यालय अर्लोकन भ्रमर्को व्यर्स्था लमलाइएको छ । त्यसको 

लालग पलन रु. १० लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । प्रिानाध्यापक तथा लशक्षकहरुको 

पेसागत लसप लर्कास, लेखा तथा लजन्सी व्यर्स्थापन ताललमका लालग २ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु । प्रिानाध्यापकहरूको कायवबोझलाई मध्यनजर गद ै थप लगनशील 

बनाउन  प्र.अ. भत्ता र्लृद्धका लालग आर्श्यक रकमको व्यर्स्था  गरेको छु ।  

 

३२. लशक्षक पेसागत सहयोगका लालग लर्ज्ञ समूह पररचालन गनव १ लाख बजेट लर्लनयोजन 

गरेको छु । त्यसैगरी ‘एक कक्षाकोठा एक लयापटप : एक कक्षाकोठा एक प्रोजेक्टर’ 

को सोच परूा गनव यस र्र्व रु. १० लाख  लर्लनयोजन गरेको छु । नगरपाललका स्तरीय 
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अलतररक्त लक्रयाकलाप सञ्चालन, एकीकृत पाि्यक्रममा आिाररत मलू्याङ्कन कायावन्र्यन 

सढुीढीकरर्का लालग ३ लाख लर्लनयोजन गरेको छु ।   

 

३३. ‘लसजिनिीि, इमान्वयदार, लजम्मेवार र अनुिासीतिाई  पुरस्कार र खराबिाई दण्ड’ 

को नीलत अर्लम्बन गररएको छ । उत्कृष्ट काम गने लशक्षक र कमवचारीहरूलाई र्ालर्वक 

रूपमा सम्मानसलहत पुरस्कृत गने कायवक्रम रहेको छ । त्यसका लालग रु १ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु । नगर प्रमखु कप खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन तथा व्यर्स्थापनका 

लालग रु ७ लाख लर्लनयोजन गरेको छु । स्थानीय पाि्यक्रमको ममव अनरुूप लर्द्याथीहरूलाई 

लर्द्यालयमा कृलर् कमवको प्रयोगात्मक अभ्यास लमलाइने छ । जसअन्तगवत  लर्द्यालयहरूमा 

बालपोर्र् बगैचा लनमावर्का लालग रु. ३ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । 

 

३४. लर्द्याथी उपलस्थलत दरमा र्लृद्ध, पोर्र् अर्स्थामा सिुार ल्याउन प्रारलम्भक बाललर्कास 

कक्षादलेख कक्षा ६ सम्म लदर्ा खाजा कायवक्रम थप व्यर्लस्थत रूपमा सञ्चालन गररनेछ । 

छािाहरूको स्र्ास््य र सरसर्ाइ तथा उपलस्थलत दरमा र्लृद्धका लालग स्यालनटरी प्याड 

लर्तरर् गने कायवक्रम रहकेो छ । उक्त कायवक्रमहरुका लालग  रू. १ करोड ५५ लाख ७६ 

हजार लर्लनयोजन गरेको छु ।   

 

स्वास््य सेवा 

३५. आलथवक र्र्व २०७९/०८० मा स्र्ास््य क्षेिमा  ‘प्रवधिन गरौं स्वास््य सेवा : स्वस्थ 

जीवन र दीिाियु  टेवा’ भन्ने नारा अर्लम्बन गररएको छ । उक्त नारालाई साथवक बनाउन 

स्र्ास््य सेर्ा प्रर्िवनका कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । स्र्ास््य तर्व  कुल ५ करोड २३ 

लाख २३ हजार अथावत ्कुल बजेटको ८.३७ प्रलतशत बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।   
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३६. गररर्, लर्पन्न दललत, अल्पसङ्ख्यक, सलहद पररर्ार र जनयदु्धका घाइतेहरूको लालग 

स्र्ास््य लबमा गररनेछ । त्यसका लालग रु. ४९ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । 

नागररकलाई आिारभतू स्र्ास््य सेर्ाको सहजताका लालग चौरजहारी नगरपाललका १० मा  

सलहद स्मलृत नगर अस्पताल सञ्चालन गररएको छ । सलहदस्मलृत अस्पतालको 

व्यर्स्थापनका लालग १६ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

३७. पोर्र् स्र्स्थ र दीघव जीर्नको आिार हो । पोर्र् प्रर्िवनका लालग बहुक्षेिीय पोर्र् 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ  । त्यसका लालग सङ्घ सरकारसँग साझेदारी गनव ८ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु । समाजसेर्ाको भार्ले स्र्ास््य स्र्यंसेर्ीकाहरू समलपवत छन् । 

स्र्ास््य स्र्यंसेर्ीकाहरूको कामको उच्च प्रशंसा गद ै सम्मानका लालग रु. १० हजार 

पोसाक भत्तासलहत १७ लाख ४० हजार  प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्स्था लमलाइएको छ ।  

 

पूवािधार लनमािण 

३८. उत्पादन योग्य जलमन भएको तर लसंचाइ सलुर्िाको अभार् रहकेो  र्डा नम्बर १, २ र ३ मा 

ललटट लसंचाइ आयोजना सञ्चालन गररनेछ । त्यसका लालग सङ्घ सरकारको २ करोड र 

चौरजहारी नगरपाललकाको २ करोड गरी रु. ४ करोड लर्लनयोजन गरेको छु ।   

 

३९. सडक लर्कासको मेरुदण्ड हो । सडकको लर्कास लबना अन्य लर्कासका परू्ाविार लनमावर् 

गनव सहज हुदैन । चौरजहारी नगरपाललका क्षेिलभिका सबै सडकहरूको ममवत सम्भार तथा 

स्तरोन्नती गरी बाहै्र मलहना चल्ने बनाइनेछ । त्यसका लालग रु. १ करोड ६० लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

४०. आिारभतू लर्द्यालय मालथसकेनाको लर्द्यालय भर्न लनमावर् गरी परू्ाविार सम्पन्न बनाइनेछ 

। त्यसका लालग कर्ावली प्रदशे सरकारसँग साझेदारी गररनेछ । प्रदशे सरकारको १ करोड  र 
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चौरजहारी नगरपाललकाको १ करोड गरी २ करोडको लागतमा लर्द्यालय भर्न लनमावर्को 

काम अगालड बढाइने छ । 

 

४१. नेपालको संलर्िानको िारा ३३ ले रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । त्यसको 

कायावन्र्यनका लालग सङ्घ र प्रदशे सरकारसँगको सहकायवमा रोजगार कायवक्रम सञ्चालन 

गररने छ ।  प्रिानमन्िी र मुख्य मन्िी रोजगार कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन परू्ाविार 

लनमावर्का लालग  साझेदारी गररने छ । त्यसका लालग आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

४२. नेपाल कृलर् प्रिान दशे हो । कृलर्को व्यर्सायीकरर् आजको आर्श्यकता हो । कृलर् 

पेसामा आकर्वर् गनव कृर्क प्रोत्साहन कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । नश्ल सुिार कायवक्रम 

सञ्चालन गरी पशपुालन व्यर्साय प्रर्िवन गररने छ । कृलर् र पशपुालन व्यर्सायका लालग 

रु. ३ करोड ६८ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । पशु ढुर्ानीलाई सहज र व्यर्लस्थत 

तलु्याइनेछ । त्यसका लालग भेलटनरी एम्बलुेन्स सेर्ा सञ्चालन गनव रु. ३० लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु ।     

 

 ४३. उद्योग उत्पादन र रोजगारका साथै आलथवक र्लृद्धको महत्र्परू्व आिार हो । सङ्घ र प्रदशे 

सरकारसँगको पहलमा  चौरजहारी नगरपाललका ११ मा रहकेो औद्योलगक ग्राम 

सञ्चालनमा ल्याइनेछ । गररर्ी र बेरोजगारी अन्त्यका लालग आयमलूक कायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । कायवलर्लि लनमावर् गरी  रोजगारी तथा आयआजवन कायवक्रम सञ्चालन 

गनव  रु. ९० लाख लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

 ४४.  नगरर्ासीलाई खाद्यन्न लगायतका दलैनक उपभोग्य सामग्री सपुथ र सहज रूपमा उपलधि 

गराउन ुस्थानीय सरकारको पलन दालयत्त्र् हो । त्यसका लालग नगरपाललकाले सपुथ मलू्यका 
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पसल सञ्चालन गने कायवलाई व्यर्लस्थत रूपले सञ्चालन गनेछ । सपुथ मलू्य पसल 

सञ्चालनका लालग  ५ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

४५. राजनीलतक व्यर्स्था पररर्तवनका लालग सलहदहरूको योगदान सदा स्मरर्ीय छ । सलहदको 

सम्झना र सम्मान स्र्रूप सलहद पाकव  लनमावर् गररनेछ । त्यसका लालग  रु २० लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु ।   

 

४६. अलिकतम ५ यलुनटसम्म पानी प्रयोग गने घरपररर्ारको लालग खानेपानी लनशलु्क गररनेछ । 

त्यसका लालग १६ लाख बजेट लर्लनयोजन गरेको छु । जनजालत ललक्षत उत्पादनमलूक 

कायवक्रमका लालग १० लाख लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

मलहिा, बािबालिका तथा िलक्षत वगि 

४७. तलुनात्मक रूपमा दललतहरू आलथवक रूपमा कमजोर भए पलन उनीहरू लसपका िनी छन ्। 

उनीहरूको परम्परागत पेसालाई आिलुनकीकरर् र व्यर्सायीकरर् गने कायवक्रम अगालड 

साररएको छ । दललत समदुायको परम्परागत पेसा व्यर्साय संरक्षर्का लालग रु. १५ लाख 

लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

४८. दशेको कुल जनसङ्ख्याको आिाभन्दा बढी अंश ओगट्ने मलहलाको हक अलिकारलाई 

संरक्षर् र संर्द्धवन गनव आर्श्यक छ ।  मलहलालाई लर्कासमा मलूप्रर्ाहीकरर् गनव, राज्यका 

सबै तह र लनकायमा मलहलाको पहुचँ र प्रलतलनलित्र् बढाई सारभतू समानता कायम गने 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । मलहला ललक्षत आयआजवनका लालग रु. १५ लाख लर्लनयोजन 

गरेको छु ।  
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४९. नेपालको संलर्िानको २४ िारामा जातीय छुर्ाछुत तथा भेदभार् लर्रुद्धको हकको व्यर्स्था 

गरेको छ । छुर्ाछुत तथा भेदभार्जन्य कायवको अन्त्यका लालग अन्तरजातीय लर्र्ाह गने 

जोडीहरूलाई प्रोत्साहन गनव प्रलत जोडी १ लाखका दरले  ५ लाख लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

५०. जेष्ठ नागररक अनभुर्का खानी र ज्यदूा इलतहास हुन् । जेष्ठ नागररकको सम्मान र सेर्ाको 

खाँचो बढ्द ैगएको छ । जेष्ठ नागररकहरूको सम्मानको लालग रु.  ५ लाख बजेट लर्लनयोजन 

गरेको छु । चौरजहारी नगरपाललकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने अलभयान सञ्चालन गररनेछ ।  

 

वातावरण तथा लवपद् 

५१. लर्पद ् जोलखम रोकथाम, तयारी, राहत तथा पनुस्थापनाको शीघ्र व्यर्स्था लमलाइनेछ ।  

उद्वार, राहत तथा पनुस्थापनाको परू्व तयारी स्र्रूप  प्रकोप व्यर्स्थापन कोर्मा रु ८ लाख 

बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

५२. प्रकोप पीलडत पररर्ार, लर्द्यालय  र स्र्ास््य संस्थाहरू लगायतलाई राहत तथा उद्धार 

खचवको व्यर्स्था लमलाइएको छ । प्राकृलतक प्रकोपबाट परू्व रूपमा लर्स्थालपतहरूलाई 

जस्तापाता, लत्ताकपडा, लिपाल लगायतका सामग्रीको व्यर्स्था लमलाउन रु. १० लाख 

बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  

 

संस्थागत लवकास र सुिासन 

५३.  शान्त, सभ्य र समनु्नत समाज लनमावर्का लालग कानुनी सचेतना जरुरी छ । कानुनको 

अज्ञानता क्षम्य हुदनै भन्ने कानुनी लसद्धान्तलाई आत्मसात गद ै काननुी सचेतना ताललम 

सञ्चालन गररनेछ । उपभोक्ता सलमलत र श्रम सहकारीमा आर्द्ध जनशलक्तको पलन क्षमता 

लर्कास गररनेछ । त्यसका लालग आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन गरेको छु ।  
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५४. नगरपाललकाले सञ्चालन गरेका गलतलर्लि प्रसारर्का लालग एर्.एम. रेलडयो सञ्चालन 

गररनेछ । नगर सेरोरे्रो रेलडयो कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । त्यसको लालग ५ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु ।  सरकारका काम कारबाही खलुा र पारदशी बनाइ जर्ार्दहेी  

आर्श्यक छ । सार्वजलनक सुनरु्ाइ गनव आर्श्यक बजेटको प्रबन्ि लमलाएको छु ।   

 

५५. सरकारले बनाएका नीलत तथा कायवक्रम कायावन्र्यन कमवचारीहरूमार्व त ् हुन्छ । कमवचारी 

प्रोत्साहन लबना सार्वजलनक सेर्ाप्रर्ाह प्रभार्कारी हुन सक्दनै । चौरजहारी नगरपाललका 

अन्तगवत कायवरत करार सेर्ामा रहेका कमवचारी, नगर प्रहरी, आिारभतू तह                

(कक्षा १-५/ प्राथलमक) तहमा कायवरत लशक्षकलाई खाइपाइ आएको तलबमा मालसक रु. १ 

हजार तलब र्लृद्ध गररनेछ । त्यसैगरी सङ्घ र स्थानीय तहका सबै बाललर्कास 

लशक्षकहरूलाई मालसक न्यनूतम रु. ११ हजार, लर्द्यालय सहयोगीका लालग न्यनूतम १० 

हजार ५ सय र लर्द्यालय सहायक कमवचारीहरूलाई न्यनूतम १५ हजार  हुने गरी तलब र्लृद्ध 

गरेको छु ।  

 

५६. चौरजहारी नगरपाललका क्षेिलभि कायवक्रम सञ्चालनका लालग गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग 

साझेदारी र सहकायव गररनेछ ।  गोखाव र्ेल्रे्यर रस्टसँग सहकायव गरी र्डा नम्बर ६ र ७ मा 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना सञ्चालन गनव रु. ३ करोड १८ लाख बजेटको व्यर्स्था 

गररएको छ ।  

 

५७. समदुाय स्तरमा मानलसक स्र्ास््यको क्षेिमा थप जनचेतना अलभर्लृद्ध गनव   मानलसक 

स्र्ास््य तथा परामशव केन्रसँग साझेदारी गररनेछ । त्यसका लालग नगरपाललकाबाट रु. ५ 

लाख र मानलसक स्र्ास््य तथा परामशव केन्र (CMC), नेपालको रु. २६ लाख ६७ हजार ५ 

सय ७९ गरी जम्मा रु. ३१ लाख ६७ हजार ५ सय ७९ बजेटको व्यर्स्था गरेको छु । 

यलुनसेर्सँगको सहकायवमा मलहला तथा बालबाललका क्षेिमा सञ्चालन गररने सामालजक 
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नीलत तथा सुरक्षासँग सम्बलन्ित कायवक्रम सञ्चालन गनव रु. १० लाख ९८ हजार बजेट 

लर्लनयोजन गरेको छु ।   

 

५८. आगामी आलथवक र्र्वमा प्रस्तार् गररएका कायवक्रम तथा आयोजना कायवन्र्यन गनव 

नगरपाललकाको सलञ्चत कोर्तर्व  रु. ६३ करोड ३७ िाख ५३ हजार लर्लनयोजन गरेको छु । 

चालुतर्व  ३९ करोड ६३ लाख ३० हजार अथावत् ६३.४३ प्रलतशत लर्लनयोजन गरेको छु । 

पुँजीगततर्व  २३ करोड ७४ लाख २३ हजार अथावत ् ३७.४६ प्रलतशत लर्लनयोजन गरेको छु । 

सलञ्चत कोर् र सङ्घसंस्था समेत गरी चौरजहारी नगरपाललकाको  कुल बजटे  ६६ करोड ९३ 

लाख १८ हजार ५ सय ७९  यस सम्मालनत सभामा पसे गदवछु । चालतुर्व  ४० करोड ९५ हजार 

५७९ अथावत् ५९.७८ प्रलतशत  रहकेो छ । पुँजीगततर्व  २६ करोड ९२ लाख २३ हजार अथावत ्

४०.२२ लर्लनयोजन गररएको छ ।  

 

५९. आगामी आलथवक र्र्वको लालग अनुमान गररएको खचव व्यहोने स्रोतमध्ये आन्तररक राजश्वबाट रु.  

२ करोड २२ लाख प्रक्षेपर् गरेको छु । सङ्घ  सरकारको समानीकरर् अनुदान ११ करोड ४५ 

लाख रहकेो छ । ससवत अनुदान सङ्घ सरकारको चालतुर्व  २२ करोड ८५ लाख रहकेो छ । ससवत 

अनुदान पूजीगँततर्व  सङ्घ सरकारको ६ करोड ३० लाख रहकेो छ । त्यसैगरी समपूरक अनुदान 

पूजीगँत सङ्घ सरकारको  २ करोड प्राप्त भएको छ ।  

 

६०. राजश्व बाँडर्ाँट स्थानीय सरकारको दहत्तरबहत्तर शुल्क र्ापत ् रु. ४० लाख र मालपोत 

रलजष्ट्रेशन शुल्क रु. ६० लाख गरी रु. १ करोड  राजश्व अनुमान गररएको छ । कर्ावली प्रदशेको 

समानीकरर् अनुदान प्रदशे सरकारबाट १ करोड १३ लाख २९ हजार र ससवत अनुदान चाल ु

प्रदशे सरकारबाट रु. ३६ लाख २० हजार रहकेो छ । ससवत अनुदान पूँजीगत प्रदशे सरकार ४ 

करोड, लर्शेर् अनुदान पूँजीगत प्रदशे सरकार ६० लाख र समपूरक अनुदान पूँजीगत १ करोडको 

स्रोत पररचालन हुनेछ । योजना तथा कायवक्रमहरूको लर्स्ततृ लर्र्रर् अनुसूची-१ मा उल्लेख 

गरेको व्यहोरा सम्मालनत सभामा अर्गत गदवछु ।  
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६१. अन्वयत्यमा, यो बजेट तथा कायवक्रमका लालग महत्र्परू्व सल्लाह, सझुार् र परामशव लदएर 

सहयोग गनुवहुने नेपाल सरकारका अथवमन्िी जनादवन शमाव, कर्ावली प्रदशे सरकारका आलथवक 

मालमला तथा योजना परू्व मन्िी गोपाल शमाव, लजल्ला समन्र्य सलमलत रुकुम पलिमका 

प्रमखु ललुम्बनी गौतम र चौरजहारी नगरपाललकाका प्रथम नगरप्रमखु लर्शाल शमाव र 

उपप्रमखु रािा रोकाका साथै बजेट तथा कायवक्रम प्रस्ततु गनव अर्सर प्रदान गने नगरर्ासी 

सम्परू्व जनसमदुाय, नगर कायवपाललका र नगर सभाका सदस्यहरू, सबै राजनीलतक दल एर्म् 

भातसृङ्गिनका प्रलतलनलिहरू, राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरू, लशक्षक, र्लुद्धजीलर्हरू, सरुक्षाकमी, 

लनजी क्षेि, नागररक समाज, सञ्चारकमी लगायत सबैमा हालदवक आभारसलहत िन्यर्ाद 

व्यक्त गदवछु ।  

 

धन्वययवाद ! 


