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प्रारम्भ 

१. कोर्भड-१९ जस्तो शताब्दीकै सवािर्िक त्रासदीपूर्ि 
मािामारीको सामना गदै आर्थिक तथा सामाश्जक 
जीबनका सबै  पक्षिरुिाई पनु: गर्तश्शि बनाउन 
सवकने दृढ र्ब वासका साथ आर्थिक वर्ि 
२०७८/०७९को कायिक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गनि 
उपश्स्थत भएको छु । यस अवसरमा यो 
मािामारीबाट ज्यान गमुाउन ु िनु े नगरपार्िकामा 
िल्का सवारीिािक पदमा कायिरत श्री जैखर वव.क. 
िगायत ७ जना नगरवासी तथा देश भरी ज्यान 
गमुाउने कररब ९ िजार नागररक प्रर्त िार्दिक 
श्रदान्जिी ब्यक्त गदिछु । साथै शोकाकूि 
पररवारजनिरुमा गविरो समबेदना ब्यक्त गदिछु । 
संक्रर्मत भई अस्पताि तथा घरमै मिामारीको 
सामाना गरी रिन ु भएका नागररकिरुको र्सघ्र 
स्वास््य िाभको कामना गदिछु । संकर्मितिरुको 
उपिारमा अिोरात्र खवटन ु िनुे स्वास््यकमी, 
सरुक्षाकमी, एम्बिेुन्स िािक तथा 
सरसफाईकमीिरु प्रर्त उच्ि सम्मान प्रकट गदिछु 
। 

२. नेपािको संर्बिान (२०७२) िे स्थानीय ति गठन 
गरेपर्छको िाम्रो कायिकािको यो पााँिौं तथा अश्न्तम 
बजेट वक्तव्य पेश गनि उपश्स्थत भएको छु । यस 
अवसरमा सविप्रथम नेपािको साविभौर्मकता, 
अखण्डता, संश्घय िोकताश्न्त्रक गर्तन्त्र, 
समानपुार्तक समावेश्शकता, िमि र्नरपेक्षता र 
सामाश्जक न्यायका िार्ग भएका ववर्भन्न ऐर्तिार्सक 
संघर्ििरुमा आप्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुि िनु े
मिान सविदिरुको स्मरर् गदै उिााँिरु प्रर्त िार्दिक 
श्रद्वान्जिी व्यक्त गदिछु ।यस क्रममा घाइते, 
अपाङ्गर वेपत्ता भएका योद्वा तथा सविद पररवारजन 
प्रर्त उच्ि सम्मान प्रकट गदिछु । 

 

३. संघीय िोकताश्न्त्रक गर्तन्त्रिाई संस्थागत गरी 
त्यसको िाभ प्रत्येक नगरवासीसम्म परु् याउने िाम्रो 
दावयत्व पूरा गदै आर्थिक, सामाश्जक संरिनाको 
ववकास गदै ग्रार्मर् अथितन्त्रको वरृ्द्व गने र्दशातफि  
आगामी आर्थिक बर्िको वजेट तथा कायिक्रम िश्क्षत 
रिेको छ । 

४. बजेट तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संवविान, नेपाि 
सरकारको १५ औ ंयोजना, कर्ाििी प्रदेशको प्रथम 
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पञ्चववर्िय योजना, र्दगो ववकासका िक्ष्यिरु, 
आठववसकोट नगर कायिपार्िकाका नीर्त तथा 
कायिक्रम, ववर्नयोजन वविेयक, २०७८ को र्सद्वान्त, 
उदेय, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तिरुमा नगरवासी, 
ववर्भन्न संघसंस्था, माननीय सदस्य ज्यूिरुबाट प्राप्त 
प्रमखु सझुाविरुिाई मागिदशिन र प्रमखु आिार 
बनाएको छु ।  

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 

५. अब म आठववसकोट नगरपार्िकाको िाि ुआ.व. 
२०७७/०78 को  खिि प्रगर्तको संश्क्षप्त सर्मक्षा 
प्रस्ततु गदिछु । 

6. िाि ुआ.व. २०७७/०७८ मा ९१ करोड १४ 
िाख ७५ िजार खिि अनमुान गररएकोमा आर्थिक 
वर्िको अश्न्तमसम्म ८५ करोड अथाित ९३ प्रर्तशत 
बजेट खिि िनु ेदेश्खएको छ । जसम मध्ये पूजीगत 
तफि को खिि ८१ प्रर्तशत पगु्ने प्रके्षपर् गररएको छ 
। 

7. कोर्भड-१९ को कारर्िे अश्न्तम िौमार्सकमा 
देशव्यापी भएको िकडाउन/र्नरे्िाज्ञाका कारर् 

पजुीगत खििको शतप्रर्तशत िक्ष्य िार्सि गनि 
नसवकएको िो । 

8. िाि ुआ.व. मा ववर्भन्न दूरदराजका गाउाँिरुमा मोटर 
बाटो परु् याउने, नगरपार्िकाको केन्र तथा केिी 
वडािरुमा ववद्यतुको केश्न्रय प्रशारर् िाईन 
परु् याउने, केिी साना ठूिा खानेपानी तथा र्सिाई 
आयोजनाका कायि सम्पन्न भएका छन । 

9. यसै गरी ववर्भन्न ववद्याियिरुको पक्की भवनिरु 
र्नमािर् गने कायििरु अगाडी बढी सम्पन्न िनु े
िरर्मा छन । आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रका 
भवन, १५ शैयाको नगर अस्पतािको भवन र्नमािर् 
सम्पन्न िदैुछन ।  

10. आ.व. को दोस्रो िौमार्सकको अन्तमा देखा परेको 
कोर्भड १९ को दोस्रो ििरको मिामारीिे 
नगरवासीिाई व्यापक रुपिे संक्रर्मत गरेकोमा 
कोर्भड प्रर्तकायििरुको कायािन्वयन तथा कोर्भड 
अस्पतािको सञ्चािन गरर मिामारीको 
कुशितापूविक सामना गरीरिेका छौं । 

११. आते्रय ऋवर् मश्न्दर र िक्ष्मीनारायर् मश्न्दरको 
र्डजाइन श्स्टमेट तयार गरी साविजर्नक खररद 
र्नयमाविी अनसुार ठेक्का व्यवस्थापन कायि अश्घ 
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बढेको छ । साईकुमारी मश्न्दरको र्नमािर् कायि 
सम्पन्न िदैुछ ।  

 

 सभाध्यक्ष मिोदय, 
अब म, नगरपार्िकाको ववद्यमान अवस्थाको यथाथि अवस्था 
प्रस्ततु गदिछु: 
१२. कर्ाििी प्रदेश कै सबै भन्दा ठूिो यस नगरपार्िका 

जैववक तथा भौगोर्िक ववववितािे  भररपूर्ि 
रिेको छ । यस नगरपार्िकामा जंगि, जर्डबटुी, 
जिश्रोत प्रशस्त मात्रामा रिेकोछ । यी श्रोतिरुको 
समशु्ित र योजनाबद्ध प्रयोगबाट समाजवाद उन्मखु 
सम्ववृद्ध प्राप्त गनि सवकने प्रिरु संभावना रिेको छ 
। ववशाि भगूोिमा फैर्िएको यस नगरपार्िकामा 
फिफूि खेती तथा पशपुािनको पर्न राम्रो 
सम्भावना रिेको छ । 

१३. रुकुम (पश्िम) श्जल्िाको ४६ प्रर्तशत भ-ूभाग 
ओगटेको यस  नगरपार्िकामा और्त  जनघनत्व 
६५ जना प्रर्त वगि वकिोर्मटर  रिेको छ । कर्ाििी 
प्रदेशको और्त जनघनत्वको िारािारीमा रिेको  छ।  

१४. बिआुयार्मक गररवीको दर यस नगरपार्िकाको ४५ 
प्रर्तशतको  िारािारीमा रिेको छ । यो दर कर्ाििी 

प्रदेशकै बराबरीमा रिेको  छ । यस अथिमा यो 
नगरपार्िका रुकुम (पश्िम) को कर्ाििी जस्तै  िो 
।  

15. गररर्ब, कुपोर्र्, बेरोजगारी, िैवङ्गक तथा घरेिू विंसा, 
सामाश्जक तथा  जार्तय ववभेद जस्ता समस्यािरु पर्न 
ववद्यमान रिेका छन ्।  

१6. उत्पादकत्व, बित, मानव ववकास, औसत आय,ु प्रर्त 
व्यश्क्त आय आर्द  सबै सूिकिरुमा यस
 नगरपार्िका देशको औसत अवस्था भन्दा 
 न्यनु रिेको छ। र कोर्भड मिामारीको कारर्िे यी 
सिुकाङ्किरु अझै  घट्न सक्न े जोश्खम रिेको छ । 
भौगर्िक ववकटतािे मानव ववकास  सिुकाङ्कमा सिुार 
गनि थप कर्ठनाई उत्पन्न गरेको छ । 

17. यी उल्िेश्खत अवस्थािरुको बाबजदु, उच्ि 
मनोबिका साथ   जनताको एकता, श्रम, उत्पादन र 
संघर्िको नेततृ्त्व गदै समाजवादको  जग खडा गनि 
सवकने दृढ ववश्वास र्िएको छु । 

 

अध्यक्ष मिोदय, 
  अब म आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को 
वजेटका मखु्य उदेयिरु प्रस्ततु गदिछु:  
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१8. समाजवाद उन्मखु आर्थिक तथा सामाश्जक 
व्यवस्थाको जग र्सजिना  गने यस बजेट मखु्य िक्ष्य 
िार्सि गनि देिाय बमोश्जमका उदे्दयिरु  र्निािरर् 
गरेको छु । 

१9.  श्शक्षा प्रर्ािीको समग्र सिुार गदै उत्पादनशीि 
तथा संस्कारयकु्त  नागररक र्नमािर् गने, 
20. स्वास््यमा सक्षम प्रर्ािी तथा पूवाििार ववकासमा 
सिुार गरी कोरोना  िगायतका सबै आिारभतु 
स्वास््य समस्याको सामना गनि सक्षम  बनाउने ।  

21. सडक तथा सडक पिुिरुको र्नमािर् तथा साविजर्नक 
यातायातको  व्यवस्था गरी जनताको आर्थिक तथा 
सामाश्जक गर्तर्बर्ििाई सिज र  तीव्र बनाउने ।  

22. कृवर् के्षत्रको ववकास गदै कृवर् उत्पादनमा 
आत्मर्नभिर तथा र्नयाितमखुी बनाउन े।  

23. कृवर्, उद्योग, खर्नज, वन तथा वातावरर् िगायतका 
के्षत्रको उत्पादन र उत्पादत्व वरृ्द्व गरी खाद्य 
अर्िकार, खाद्य सम्प्रभतुा सवितको खाद्य सरुक्षा  
तथा पोर्र् सरु्नश्ित गने, साथै ती क्षेत्रबाट रोजगारी 
एवम ् स्वरोजगार सजृना गरी स्थानीय समूदायको 
आयआजिन वरृ्द्व गने । 

24. सामाश्जक समावशेीकरर्, सामाश्जक सरुक्षा, 
सामाश्जक सद् भाव र सामाश्जक सविष्र्तुा सवित 
आम सामाश्जक, सााँस्कृर्तक रुपान्तरर्को 
प्रवक्रयािाई र्तव्र बनाउन े।  

25. नगरपार्िका के्षत्र र्भत्र िर प्रकार प्राकृर्तक तथा 
मानव र्सश्जित ववपदिरुको सामना गने, 

 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
26. बजेटका यी उल्िेश्खत उदे्दयिरु प्राप्त गनि मैिे 

देिायका के्षत्रगत तथा कायिक्रमगत प्राथर्मकतािरु 
र्निािरर् गरेको छु ।  

क. ववद्याियको भौर्तक पूवाििारिरुको र्तव्र रुपमा 
र्नमािर् गने र  गरु्स्तरीय श्शक्षाको िार्ग आिार 
तयार गने । कोरोना मिामारीिे  श्शक्षा क्षेत्रमा पानि 
सक्न ेप्रभावको न्यूनीकरर्को िार्ग ववर्भन्न  वैकश्ल्पक 
व्यवस्था अाँगाल्दै बािबार्िकाको पढाई  सरु्नश्ित 
गने   

ख. स्वास््य पूवाििारको र्नमािर् तथा व्यवस्थापन 
कायििाई यथाशक्य  र्छटो गदै आिारभतू 
स्वास््यको संरक्षर् तथा  कोर्भड मिामारी एवम  सबै 
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प्रकारका सरुवा रोगिरुको सामना गनि योग्य बनाउदै 
 नगरवासीको जीवन रक्षा गने।  

ग. कृवर्, उद्योग र पयिटन क्षेत्रका कामिरुिाई तीव्र 
बनाई ग्रार्मर्  अथितन्त्रिाई प्रवद्विन गने ।  

घ. सडक पूवाििारको ववकासिाई तीव्र बनाई ग्रार्मर् 
क्षेत्रको आर्थिक  गर्तववर्ििरुिाई सिज बनाउन े। 

ड. कमििारी, जनप्रर्तर्नर्ि िगायतको कायि सम्पादन 
क्षमता वदृ्धी गरी    सशुासनको प्रवद्विनमा जोड गने 
।  

ि. जनताको एकता, श्रम, उत्पादन र सामाश्जक, 

सााँस्कृर्तक  रुपान्तरर्को अर्भयानिाई तीव्र बनाउन े।   

 

अध्यक्ष मिोदय,  

यी उल्िेश्खत उदे्दय र प्राथर्मकतािरुिाई कायािन्वयन गनि 
देिाय बमोश्जम के्षत्रगत बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु । 

 

१) सामाश्जक र्बकासको क्षते्र 

क. श्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद क्षते्र:-  

27.कोर्भड-१९ को कारर् ववद्याियिरु बन्द रिेकोमा, 
कोर्भड-१९   र्बरुद्धको खोप शरुु भैसकेको तथा 
क्रमशः श्शक्षकिरुमा समेत खोप  र्दन थार्िएकोिे 

जर्त सक्यो र्छटो सिज श्स्थर्त र्सजिना गरर 
 र्बिाियिरु  संिािनमा ल्याउने प्रबन्ि गररनेछ। 
साविजर्नक  ववद्याियिरुिाई गरु्स्तरीय श्शक्षाको केन्र 
बनाईनेछ । साविजर्नक  ववद्याियको समग्र सिुारका 
िार्ग नर्तजामूिक अनगुमन, मूल्याङ्कन  तथा  
पषृ्ठपोर्र्िाई थप सदुृढ गनि तथा सबै र्बिाियको  शैश्क्षक 
 तथा ब्यवस्थापकीय कायििरुिाई एकरुपतामा 
िैजान शैश्क्षक गरु्स्तर  पररक्षर्  केन्रिाई पररिािन 
गररनेछ । सबै वडामा कश्म्तमा १/१  वटा १० कक्षा 
सम्मको पढाई िनु े र्बिािय स्थापना गररनेछ। कक्षा 
 ६ सम्म यवि शैश्क्षक सत्रमा  स्थानीय पाठ्यक्रममा  
आिाररत  पाठ्यपसु्तकको र्नमािर् गरर कायािन्वयन 
गररनेछ ।शाइकुमारी  माध्यर्मक ववद्यािय 
रोकाजाखेत, प्रस्ताववत माध्यर्मक साजेबगर,  गोरखनाथ 
आ.वव. पाटागाउाँ, ज्ञानोदय मावव िौतारा, मार्िका आवव 
 र्छमी, सरस्वती मावव र्मग्री, भानभुक्त आवव 
और्िगाउाँ, र्सजिना आवव  घर्तिगााँउ, िोककल्यार् आवव 
सन, जनता मावव श्झनिौर, िरी प्रावव  घोररिास, आवव 
बल्दे, आवव घााँटीगौंरा, जनजागरर् मावव गााँउबारी, 
 जनववकास मावव टाकुरा र आवव फसाििौरका 
र्बद्याियिरुको भौर्तक  पूवाििार र्नमािर्को प्रवक्रयािाई 
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यो वर्ि संघ र प्रदेश सरकारको  साझेदारी र समन्वय 
र्नमािर् कायि सम्पन्न गररनेछ।  

२8. आर्थिक र्बकास तथा सामाश्जक सेवाका के्षत्रमा 
ववशेर्ज्ञ जनशश्क्तको    आबयकता पूरा गनि कृवर् तथा 
वन पयािवरर्, ववज्ञान तथा प्रववर्ि  श्िवकत्सा, 
आयवेुद, पयिटन, ईश्न्जर्नयररङ्ग  िगायतका ववश्शष्टीकृत 
 वविामा उच्ि श्शक्षा अध्ययनको िार्ग छात्रवरृ्तको 
व्यवस्था जारी  राश्खनेछ।कोर्भड-१९को संक्रमर्बाट 
मतृ्य ुभएका पररवारका  छात्रछात्राको श्शक्षा प्रार्प्तको 
अर्िकार संरश्क्षत गनि छात्रवशृ्त्तको  ब्यवस्था गररनेछ 
। 

२9. ववद्यािय उमेरका सबै बािबार्िका 
ववद्याियमा िनुे सरु्नश्ित 
गररनेछ।"बािबार्िकािाई ववद्यािय ल्याऔ 
र पढाईमा वटकाऔ" कायिक्रमिाई थप 
प्रभावकारी बनाई नगरपार्िका भर 
अर्भभावक श्शक्षा सञ्चािन गररनछे। 
बािबार्िकाको पोर्र् स्तरमा सिुार ल्याउन 
र शैश्क्षक सत्र परुा नगरी बीिमा नै कक्षा 
छोडन े समस्या समािान गनि साविजर्नक 
ववद्याियका कक्षा ५ सम्मका सबै 

बािबार्िकािाई र्दवाखाजा कायिक्रमिाई 
थप प्रभावकारी बनाईनछे ।    

30. िरेक माध्यर्मक ववद्याियिरुमा क्रमश: 
ववज्ञान प्रयोगशािा स्थापना गररनेछ। 
प्राववर्िक जनशश्क्तको अभाव िटाउन 
प्राववर्िक श्शक्षाियिरुिाई थप मद्दत गररनछे 
।कृवर् प्राववर्िक श्शक्षाियमा अध्ययनरत 
ववद्याथीिरुको नेततृ्वमा कृवर् फमि स्थापना 
गरर सञ्चािन गररनेछ । 

31. साविजर्नक माध्यर्मक ववद्याियमा क्रमश: 
सिुना प्रववर्ि प्रयोगशािा र ईन्टरनटे सवुविा 
परु ्याई श्शक्षामा आिरु्नक प्रववर्िको प्रयोगमा 
जोड र्दईनेछ  ।  

32.  राडीज्यूिामा प्रस्ताववत मेघा ववद्याियमा 
ववद्यार्थििरुको सिभार्गतामा कृवर् तथा अन्य 
साना उपभोग्य वस्त ुउत्पादन गने व्यवसाय 
तथा उद्योग सञ्चािन गररनेछ । 

33. माध्यर्मक तिका वविाथीिरुिाई दैर्नक 
पठनपाठनको अर्तररक्त ववववि नगरस्तररय 
प्रर्तयोर्गता, खेिकुद र संर्गत िगायतका अर्तररक्त 
वक्रयाकिापमा सिभार्ग िनु प्रोत्सावित गररनेछ ।  
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34. नगरपार्िका क्षेत्रका र्बिाियमा रिेको श्शक्षक 
कमििारीको अभावको पररपूर्ति गनि नगरपार्िकािे 
ब्यवस्था गरेको करार श्शक्षक/कमििारीिरुको 
प्रबन्ििाई जारी राश्खनेछ ।  

35. बाि श्शक्षा तफि का श्शक्षकिरुको तिबको  ब्यवस्था 
संश्घय सरकारिे तोके अनसुार िनु े र अन्य सबै 
तिका करार श्शक्षक/कमििारीिरुको प्रोत्सािनका 
िार्ग मार्सक दईु िजार तिव वरृ्द्व गररनेछ ।  

36. ववद्याियको सविपक्षीय ववकासका िार्ग ववद्याियमा 
कायरित प्रिानाध्यापक, श्शक्षक/कमििारी र 
ववद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्तका पदार्िकारीिरुिाई 
क्षमता ववकास तार्िमका अर्तररक्त स्थिगत 
भ्रमर्को व्यवस्था गररनेछ। 

37. साविजर्नक र्नमािर्मा यवुािरुको सिभार्गता र नेततृ्व 
स्थापना गनि र्बशेर् पिि गररनेछ । प्रिानमन्त्री 
तथा मखु्यमश्न्त्र  रोजगार कायिक्रममा यवुा 
सिभार्गतामा जोड गररनेछ । उिोग ,ब्यवसाय 
आर्दमा यवुा शश्क्तको पररिािन गररनेछ। ववद्यािय 
स्तररय खेि प्रर्तयोर्गतािरुिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ 
। खेि मैदानिरुको र्नमािर्, खेि सामाग्रीिरुको 
र्बतरर् आर्द कायिक्रम गररनेछ। 

38. श्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद िगायतका उपरोक्त 
कायिक्रमिरु संघ तथा प्रदेश सरकारसाँगको 
समन्वयमा सम्पन्न गनि रु. 26 करोड १७ िाख 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  

ग. स्वास््य क्षते्र:- 

39. स्वास््य नै जीवन िो भने्न आदशि वाक्यिाई 
आत्मसाथ गदै सबै नगरबासीको पिुाँिमा ववस्तार 
भएको स्वास््य सेवािाई गरु्स्तरीय र भरपदो 
बनाइनेछ । वव विाई नै आतश् कत बनाइरिेको 
कोर्भड-१९ को मिामारीिे यस नगरपार्िकािाई 
पर्न सताइरिेको छ । मिामारीबाट आम 
नगरबासीको जीउ िनको सरुक्षा गनि मिामारी 
र्नयन्त्रर्का िार्ग आवयक तयारीका सबै कायि 
गररनेछ । नगर अस्पतािमा भौर्तक पूवाििार तथा 
औजार उपकरर् व्यवश्स्थत गरी ववशेर्ज्ञ सेवा थप 
गररनेछ । ववरे्शज्ञ सेवा सिुारु भएका आाँखा 
उपिार, आयवेुद सेवािाई थप व्यवश्स्थत बनाउदै 
थप सेवाको रुपमा िाडजोनी र्स. एस.र दााँत उपिार 
सेवा समेत संिािनमा ल्याइनेछ । आठववसकोट 
नगर अस्पताििाई वटश्िङ अस्पतािको  स्वरुपमा 
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बनाई प्राववर्िक स्वास््य  ववर्यको पठनपाठन िनुे 
व्यवस्थाको िार्ग पिि थार्िनेछ ।  

40. सबै स्वास््यकमी र स्वास््य संस्थाको मापदण्ड 
र्नमािर् गरर िाग ुगररनछे र स्वास््यप्रद ज्ञान, सीप, 
िारर्ा र व्यविारको अविम्बनका िार्ग 
स्वास््यकमी पररिािन गररनेछ । टेर्िमेर्डर्सन 
सेवािाई गोतामकोट, स्यािाखदी र ज्यार्मरकोटमा 
रिेका  स्वास््य िौकीिरुमा ववस्तार गररनेछ । 
गोतामकोट र स्यािाखर्द स्वास््य िौकीिाई ल्याव 
र य.ुएस.जी. तथा स:शलु्क फामेसी सेवा सवितको 
बनाइनछे । 

41. नगर अस्पतािको िार्ग थप एउटा एम्बिेुन्स खररद 
गरी संिािनमा ल्याइनछे । नगरपार्िकाका सबै 
घर पररवारिाई स्वास््य ववमा कायिक्रममा आवद्ध 
गरी सिुभ र गरु्स्तरीय स्वास््य  सेवाको पिुाँिमा 
पयुािइनेछ । र्बपन्न पररवारको िार्ग स्वास््य र्बमा 
गररर्दन ेकायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दईनछे । सबै 
नागररकको ब्िड प्रोफाईि तयार गरर भैपरर आउने 
आपतकािीन अवस्थाको िार्ग रगतको सिज 
आपूर्ति िनु सक्न े गरी आवयक प्रबन्ि गररनेछ 
। 

42. स्वास््य क्षेत्रका उपरोक्त कायिक्रमिरु सञ्चािन 
गनिका िार्ग रु 11 करोड 77 िाख ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

घ. सामाश्जक सरुक्षा तथा समावेशीकरर् क्षते्र :-  

43. “ववभेद रवित सामाश्जक मलु्य मान्यता र संस्कृर्त, 

समाबेशी तथा समन्यावयक समवृद्ध” भने्न नारामा 
केश्न्रत िदैु सामाश्जक सरुक्षा तथा रुपान्तरर् 
सम्बन्िी कायिक्रमिरु अगार्ड बढाईनछे । 
बािबार्िका, अपांगता भएका व्यश्क्तिरु, वदृ्व-
वदृ्वािरु िगायत िश्क्षत वगिको संरक्षर्, 
सशश्क्तकरर् र क्षमता ववकासका िार्ग सामाश्जक 
सरुक्षा र सम्मानको ब्यवस्था गररनछे ।  

44. सर्दयौं देश्ख पछी पाररएका मवििा, दर्ित 
बािबार्िका, अपाङ्गता भएका व्यश्क्तिरुको आर्थिक, 
सामाश्जक, सााँस्कृर्तक रुपान्तरर्मा र्बशेर् जोड 
र्दइनेछ । बाि र्दवस, अपाङ्गता र्दवस, नारी र्दवस 
तथा िैर्गक विंसा ववरुद्वका जनिेतनामूिक र्दवसीय 
कायिक्रमिरुिाई प्रभावकारी, फिदायी तथा 
पररर्ाममखुी बनाइनेछ । 

45. नगरपार्िकामा गर्ठत ववर्भन्न मवििा सिकारी तथा 
समिुिाई सकृय, जझुारु बनाउन र्बर्भन्न सीपमिुक 
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तार्िम तथा क्षमता अर्भवदृ्धी गराई रोजगारी र 
आयआजिनमा जोड र्दइनेछ । मवििािरुिाई 
शसक्तीकरर् गनि ववर्भन्न कायिक्रम, तार्िम गोष्ठी 
गनिको िागी मवििािरुको नगर स्तररय आफ्नै भवन 
र्नमािर् गररनेछ । 

46. सविद तथा बेपत्ता योद्वाका पररवारिरुिाई कर्ाििी 
प्रदेश सरकारिे मार्सक रु. २ िजार र्नवािि भत्ता 
उपिब्ि गराएकोमा नगरपार्िकािे रु. १ िजार 
थप गरी मार्सक रु. ३ िजार उपिब्ि गराईनेछ 
।  

47. टुिरुा बािबार्िका, ववशेर् क्षमता भएका 
बािवार्िकािरुको संरक्षर् एवम ् पठनपाठनको 
आवयक व्यवस्थापन गररनेछ ।  

48. मवििा, दर्ित, आर्दवासी जनजार्त, वपछडीएको 
के्षत्रका अगवुा कायिकताििरुको क्षमता ववकासको 
िार्ग तार्िम तथा भ्रमर्को व्यवस्था गररनेछ । 

49. वािवववाििाई अन्त्य गररनेछ ।जार्तय ववभेदको 
अन्त्य गनि उमेर पगुी वववाि गने जोडीिरुिाई 
सम्मान तथा परुस्कृत गररनेछ । समाजमा जगेर्डएर 
रिेका मवििा ववरुद्धका ववर्भन्न कुररती, कुसंस्कार 
ववरुद्ध रेर्डयो कायिक्रम, ववज्ञापन र सडक नाटक 

जस्ता कायिक्रमिरु संिािन गररनेछ । िैवङ्गक विंसा 
र्नवारर् कोर्  तथा बािवित संरक्षर् कोर् सञ्चािन 
गररनेछ । 

50. अर्तगररव एकि मवििािरुको श्जववकोपाजिनका 
िागी अनदुान रकमको व्यवस्था गररनछे । ववर्भन्न 
स्तरका मवििािरुका िागी क्षमता अर्भवदृ्धी तथा 
नेततृ्व ववकास जस्ता तार्िमिरु संिािन गररनेछ । 
विंसाबाट वपडीत मवििािरुिाई मनोपरामशि सेवाको 
व्यवस्था गररनछे । 

51. नगरपार्िका र्भत्रका दर्ित, जेिेन्दार र मेिावी 
ववद्याथीिरुिाई सरकारी तथा गैरसरकारी 
संस्थानिरुको प्रर्तष्पिाित्मक पररक्षामा सफि 
बनाउन र्िङ्ग भगूोि र सबै के्षत्र समेट्ने गरी 
प्रर्तष्पिाित्मक तयारी कक्षा सञ्चािन गने व्यवस्था 
गरेको छु । 

52. मवििा तथा समावशेीकरर् के्षत्रका उपरोक्त 
कायिक्रमिरु सञ्चािनका िार्ग मैिे रु. १ करोड 
२० िाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको छु ।  

ङ.  ववपद व्यवस्थापन:- 

53.नगरपार्िका क्षेत्र र्भत्र कोभीड १९ को संकट जारी 
रिेको तथा आगामी दशैं र्तिार जस्ता िाडपवििरुमा 
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संक्रमर्को दर उच्ि िनु गई जनिनको क्षर्त िनु 
सक्न ेसम्भावना प्रबि रिेकोिे आवयक सतकि ता 
तथा पूवि तयारीका कामिरु प्राथर्मकताका साथ 
गररनेछ । 

54. भौगोिक स्वरुपको कारर् नगरपार्िकाका सबै 
वडािरु बाढी पविरोको उच्ि जोश्खममा रिेकोिे 
जोश्खम न्यूर्नकरर् र रोकथामको िार्ग आवयक 
पिि गररनछे । 

55. ववपदजन्य पररश्स्थर्तबाट नोक्सानमा परेका 
घरिरुको पनुर्निमािर् तथा फुसको छानाको कारर् 
असरुश्क्षत रिेका घरिरुमा वटनको छाना िगाउने 
सरुश्क्षत नागररक आवास कायिक्रमिाई तीव्रता 
र्दइनेछ । 

56. ववपदमा परेका नगरवासीिरुको उद्दार तथा राितमा 
ववशेर् जोड गररनेछ ।  

57. ववपद व्यवस्थापनका उपरोक्त कायििरुका 
सञ्चािनका िार्ग संघ तथा प्रदेश सरकारको 
समन्वय र साझेदारीमा रु. २ करोड ५० िाख खिि 
िनुे ववर्नयोजन गरेको छु । 

ि. वन-वातावरर्, भ-ूसंरक्षर् तथा फोिोरमैिा
 व्यवस्थापन:- 

58. नगरपार्िका र्भत्रको खास वन क्षेत्रको खास 
उत्पादनको अध्ययन गररनेछ । और्िीजन्य, 
मसिाजन्य, रेसादार र काष्ठजन्य वन पैदावार  कुन 
क्षेत्रमा, के-कर्त छ ? त्यसको व्यावसावयक 
उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरर प्रर्तवदेन तयार 
गररनेछ । 

59. साविजर्नक र्नमािर् कायििे वातावरर्मा पारेको 
नोक्सानीिाई कम गनि वकृ्षारोपर्, तटबन्ि र्नमािर् 
आदीमा जोड गररनेछ ।  

60. आम वातावर् स्वस्थ राख् न वास प्िान को 
कायािन्वयनमा जोड गररनेछ । जिवायू अनकुुिन 
सम्बन्िी ववर्भन्न गर्तवविीिरु सञ्चािन िनुेछन । 

61. नगरपार्िकाका घना बस्तीिरुमा ढि र्नकासको 
प्रबन्ि गररनछे । नगरपार्िकाको केन्र रिेको 
बजार क्षेत्रको फोिोिरमैिा व्यवस्थापनको िार्ग 
उपयकु्त स्थान छनोट गरी ल्यान्डवफल्ड साईट 
र्नमािर् गरर सञ्चािनमा ल्याइनछे । 

62. वन-वातावरर्,  भ-ूसंरक्षर् तथा फोिोरमैिा 
व्यवस्थापन सम्बन्िी उपरोक्त कायिक्रमिरुका िार्ग 
संघ तथा प्रदेश सरकारसाँगको समन्वयमा काम गने 
गरी आवयक रकम व्यवस्था गरेको छु ।   
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२) पूवाििार र्बकासको क्षते्र:- 

क. सडक, यातायात तथा पिु-पिेुसा:- 

63.  नगर र्भत्रका सबै सडकको समयमै ममित संभार 
गररनछे । दााँजे-खर्द सडक र्नमािर् गनि र्बशरे् पिि 
गररने छ । वडा नं. १ र २ िाई यसै वर्ि र्भत्र 
जोड्न ेप्रयास केश्न्रत गररनछे । पिाडा,  घर्तिकााँडा, 
पाटागाउ, र्छर्म, जागे जर्िगार जस्ता दरु दराजका 
गाउाँिरु सम्म सडक संजाि पयुािउन र्नमािर् कायि 
अगार्ड बढाईनछे ।  

64. िामो सूिी अन्तगितका झोिङु्ग े पिुिरुिाई 
प्राथर्मकताको आिारमा र्नमािर् कायि जारी राश्खनेछ 
।  

65. नगरपार्िका र्भत्रको साविजर्नक यातायातको 
असिजता तथा कर्ठनाई िटाउन नगरपार्िकािे 
केवि मखु्य रुटमा बस सेवा संिािन गररनेछ ।  

66. सडक, यातायात तथा पिु-पिेुसािरुको उपरोक्त 
कायििरु संश्घय तथा प्रदेश सरकारसाँगको समन्वय 
तथा साझेदारीमा समेत सञ्चािन िनुे गरी रु. 6 
करोड १२ िाख  ववर्नयोजन गरेको छु ।  

 

ख. र्संिाई, खानेपानी तथा सरसफाई:- 

67. प्रदेश तथा संश्घय सरकारसंगको समन्वयमा 
गोतामकोट बिृत खानपेानी तथा र्संिाई योजना पूरा 
गररनेछ । नगरपार्िकाका सबै वडािरुमा एक घर 
एक िारा खानेपानी तथा र्साँिाई कायिक्रमका िार्ग 
संघ तथा प्रदेश सरकारसाँग आवयक पिि गररनेछ 
। वडास्तरीय साना ठुिा खानेपानी तथा र्सिाई 
आयोजनािरुिाई पर्न प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

68. वकबी तथा ओखर पकेट िगायतका अन्य फिफूि 
के्षत्रमा साना र्संिाई आयोजनािरु संिािन 
गररनेछ।  

69. र्संिाई खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रका उपरोक्त 
कायिक्रमका िार्ग रु. ५ करोड रुपैया व्यवस्था 
गरेको छु ।  

 

ग. ववद्यतु तथा वैकश्ल्पक ऊजाि :-  

70. नेपाि ववद्यतु प्रर्िकरर्साँगको समन्वयमा 
नगरपार्िकाका सबै वडािरुमा ववद्यतुको केश्न्रय 
िाईन ववस्तारको काम सम्पन्न गररनेछ । 

71. ववद्यािय, स्वास््य संस्थािरुमा ववद्यतु आपूर्तिको 
व्यवस्था गररनेछ । नगरपार्िकाका दरुदराजमा 
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रिेका ववपन्न घरपररवारको पवििान गरी  वैकश्ल्पक 
उजािको रुपमा सौयि ववद्यतु प्रर्ािी ववतरर् गररनेछ 
। 

72. रुकुम (पश्िम)का सबै स्थानीय ति र नीश्ज क्षेत्र 
समेतको िगानीमा र्नमािर् गनि िार्गएको स्यापुि 
िाईड्रो पावर कम्पनीको र्नमािर्का िार्ग  
नगरपार्िकाको तफि बाट अर्िकतम शेयर खररद 
गररनछे ।  

73. ववद्यतु उत्पादन तथा वैकश्ल्पक ऊजािका उल्िेश्खत 
कायिक्रमिरुको िार्ग  आवयक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

घ. सूिना तथा संिार प्रववर्ि :- 

74. साववक स्यािाखदीको नेटी िेख (थमु)को टावर 
संिािनमा ल्याउन, घेत्माको टावरमा ववद्यतु 
ब्यवस्थापन गरर फोर.जी. सेवा संिािन गनि, 
राडीज्यिुा सम्म अप्टीकि फाईबर िाईन पयुािउन 
र ल्याण्ड िाइनको र्बतरर् गनि तथा रार्डज्यिुामा 
थप टेर्िफोन टावर संिािन गनि नेपाि टेर्िकमसाँग 
आवयक समन्वय गररनेछ ।  

75. सामदुावयक ववद्याियिरुिाई प्रववर्ि मैत्री बनाउन 
नगरपार्िका र्भत्रका वि सामदुावयक ववद्याियमा 
इन्टरनेट सेवा जडान गररनछे । 

76. सूिना तथा संिार प्रववर्िमा उल्िेश्खत 
कायिक्रमिरुको िार्ग  आवयक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

ङ. भवन र्नमािर् :- 

77. राविय भवन संविता सम्बन्िी मापदण्ड पूर्ि रुपमा 
पािना गदै  नक्सापास पास नगरी घर टिरा र्नमािर् गने 
कायििाई पूर्ि रुपमा  र्नरुत्सावित गररन े छ । 
ववद्यािय िगाएत सबै साविजर्नक  र्नकायिरुमा 
भकूम्प प्रर्तरोिी पक्की भवन र्नमािर् गने प्रवक्रयािाई 
 र्नरन्तरता र्दइनेछ । नगरपार्िकाको प्रशासर्नक 
भवन र्नमािर्को  कायि यसै वर्ि थािनी गररनेछ । नगर 
अस्पतािमा भवन तथा  पूवाििार र्नमािर् कायि जारी 
राश्खनेछ । ज्येष्ठ नागररक आवास गिृ,  नगर 
स्तररय मवििा भवन, सविद प्रर्तष्ठानको भवनको र्डजाइन 
 श्स्टमेट तयार गरी र्नमािर् कायि अगाडी बढाइनेछ 
। 
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78. भवन र्नमािर्का उल्िेश्खत कायिक्रम संघ तथा प्रदेश 
सरकारको  समन्वय तथा साझेदारीमा सम्पन्न गनि रु. ६ 
करोड ववर्नयोजन गरेको  छु । 

३) आर्थिक ववकासको क्षते्र:-  

क. कृवर् तथा पशपुािन  :-  

79. "कृवर् योग्य जर्मनमा पानी र प्रववर्ि, श्रर्मकिरुको 
सिकायिमा  समाजवाद उन्मूख समवृद्ध" भने्न मूि नारा र 
ध्येयका साथ कृवर्  के्षत्रिाई अगार्ड बढाईनेछ । कृवर् र 
पशपुािनिाई नगरपार्िकाको  आर्थिक र्बकासको 
आिार तथा मेरुदण्डको रुपमा र्बकर्सत गररनेछ  । 
ववर्भन्न तिका सरकारिरुको समन्वयमा र्नमािर्ार्िन र्सिाई 
 आयोजनािरु पूरा गररनेछ । 

80. कृर्ी पेशामा र्नरन्तर आबद्व वकसान पररवारको 
वितको िार्ग कृवर्  पेन्सन कोर् स्थापना गररनेछ । 

81. नगर कृवर् तथा पश ुसेवा केन्रको सबिीकरर्, आम 
रुपमा र्संिाईको  ब्यवस्थापन र प्रर्बर्िको प्रयोग तथा 
न ि सिुारमा िगानी केश्न्रत   गररनेछ ।  

82. समग्र कृवर् उत्पादनको के्षत्रिाई र्नयाितमखुी 
बनाइनेछ । गाई/भैसी  र भेडा/बाख्राको फमि ववकासमा 
जोड गररनेछ ।  

83. ब्ि ुबेरी तथा रोज मेरी िगायत ववर्भन्न फिफूिका 
ववरुवािरुको पकेट के्षत्र र्नमािर् गररनछे ।  

84. खोप तथा वकटनाशक और्िीिरुको ववतरर्, न ि 
सिुार  जस्ता कायिक्रमिरुिाई र्नरन्तरता 
 र्दइनेछ ।   

85. नगरपार्िका र्भत्र रिेका रैथान ेवािीिरुको संरक्षर्, 
सम्वद्विन र  सदपुयोगका िार्ग उपयकु्त कायिक्रमिरु 
सञ् िािन गररनेछ । 

86. जनयदु्वको क्रममा जनसत्ताद्वारा रश्जिेसन गरीएका 
घर जग्गािरुको  मािपोत कायािियमा अद्यावर्िक गने 
क्रममा वा अद्यावर्िक नभई  आर्थिक नोक्सानी व्यिोनुि 
परेका वकसानिरुिाई कृर्ी तथा पशपुािन  व्यवसाय 
सञ्चािनका िार्ग केिी अनदुान र्दन ेव्यवस्था गरेको छु 
। 

87.  कृर्ी तथा पशपुािनका उल्िेश्खत कायिक्रमका िार्ग 
रु. ३ करोड  77 िाख ५६ िजार  ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

 

ख. उद्योग तथा वाश्र्ज्य :-  

88. "स्थानीय स्रोत सािन र सीपमा आिाररत उद्यममा 
ववृद्ध,  आठववसकोट नगरमा स्वरोजगार सवितको समवृद्ध" 
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को मूि नारामा  आिाररत स-साना परम्परागत 
उद्योगिरुिाई आिरु्नकीकरर् गदै  स्वरोजगार सजृना 
िनुे गरर नयााँ उद्यमीिरुको र्सजिना र प्रर्बर्ि  िस्तान्तरर् 
कायिक्रम संिािन गररनेछ ।  

89. बजार भाउ तथा मिंगी र्नयन्त्रर् गनि र गरु्स्तरीय 
उपभोग्य  सामाग्रीको र्बवक्रर्बतरर् िनु े ब्यवस्था गनि 
बजार अनगुमन कायिमा  जोड र्दइनेछ ।  

90. संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा कर्ाििी 
गामेन्ट, कर्ाििी  ड्राइफुड िगायतका र्नमािर्ार्िन 
उद्योगिरुिाई यसै वर्ि र्भत्र  सञ्चािनमा ल्याईनेछ । 
कर्ाििी वभेरेज, स्यापूि कृर्ी कम्पनी र काष्ठ  उद्योगमा 
नगरपार्िकािे िगानी गरी मनुाफा र्िई नगरपार्िकाको 
 आम्दानी बढाउन ेकुरा सरु्नश्ित गररनेछ ।  

91. संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा वडा नं. १२ 
मा उद्योग  ग्रामको स्थापनाको िार्ग आवयक पिि 
गररनेछ । 

92. नगरपार्िकाको केन्रमा नगरपार्िकार्भत्र उत्पादन 
भएका वस्तिुरुको  ववक्रीववतरर्को िार्ग आठववसकोट 
कोसेिी घर र्नमािर् गरी सञ्चािनमा गररनेछ । 

93. उद्योग तथा वाश्र्ज्य के्षत्रका उल्िेश्खत कायिक्रमका 
िार्ग रु. 1  करोड ८ िाख बजेट व्यवस्था गरेको छु 
। 

 

ग. संस्कृर्त तथा पयिटन:-  

94. परम्परागत िोक संस्कृर्तको संरक्षर् र ववकासको 
िार्ग ववर्भन्न  प्रर्तयोर्गतािरुको आयोजना, 
वाद्यवादनका सामाग्री िस्तान्तरर्  िगायतका 
कायिक्रमिरु गररनेछ ।  

95. सामाश्जक कायि र संस्कारिरुको कायािन्वयन 
सिजताको िार्ग शव  ववसजिन स्थि र्नमािर् गररनेछ 
।   

96. संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वय तथा साझेदारीमा 
आते्रय ऋवर्को  मश्न्दर र्नमािर्, साईकुमारी मश्न्दर तथा 
कााँडा दि क्षेत्रको र्बकास,  रार्डज्यिुामा िक्ष्मीनारायर्को 
मश्न्दर र्नमािर् तथा अन्य केवि स-  साना मश्न्दर तथा 
रार्डज्यूिा िगायतका स्थानिरुमा ििििरुको  संरक्षर् 
तथा पनुर्नमािर् गररनछे । 

97. संस्कृर्त तथा पयिटन के्षत्रका उल्िेश्खत कायिक्रमका 
िार्ग रु. २  करोड 68 िाख बजेट व्यवस्था गरेको छु 
। 
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घ. सिकारी, गररबी र्नवारर् तथा रोजगार ब्यवस्थापन :-  

98. सिकारीिरुिाई प्रोत्सािन गदै उत्पादनमूिक 
के्षत्रको मखु्य संगठन तथा समाजबाद उन्मूख 
अथिब्यवस्थाको आिारको रुपमा र्बकर्सत गदै 
िर्गनेछ ।  

99. गररबी र्नवारर्को िार्ग श्रम सिकायि समूििरु 
माफि त सिरु्ियतपूर्ि कजाि उपिब्ि गराई र्बर्भन्न 
कृवर् तथा पशपुािन व्यवसायिरुिाई प्राथर्मकताको 
साथ सञ्चािन गररनछे ।  

100.कोरोना मिामारी समेतिे सजृना गरेका रोजगारी 
के्षत्रमा समस्यािरु समािान गनि र्बरे्श पिि 
गररनेछ । स्वरोजगार मूिक उद्यमिरुको र्बकासमा 
जोड गररनछे । साविजनीक र्नमािर्को क्षेत्रमा 
रोजगारी सजृना िनु े गरर ब्यवस्थापन गररनेछ । 
प्रिानमन्त्री तथा मखु्यमन्त्री रोजगार कायिक्रमको 
प्रभावकारी संयोजन गनि रोजगार ब्यवस्थापन गनि 
रोजगार सूिना तथा ब्यवस्थापन इकाई खडा गरी 
संिािन गररनेछ ।  

101.सिकारी, गररबी र्नवारर् तथा रोजगार ब्यवस्थापन 
के्षत्रका उल्िेश्खत कायिक्रमका िार्ग रु. ४ करोड 
बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

 

५) संस्थागत ववकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाि :- 

क. संगठनात्मक ववकास तथा मानव संशािन, संस्थागत 
क्षमता ववकास, सेवा प्रवाि र सशुासन : 
102.साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सेवामूखी, छररतो तथा 

पेशागत अनशुासनप्रर्त प्रर्तबद्ध बनाईनछे । सेवा 
प्रबाििाई छररतो बनाउन प्रर्बर्िको प्रयोगमा र्बरे्श 
जोड गररनेछ । भ्रष्टािारजन्य गर्तर्बर्ि वा मनोमानी 
खिि िेख् न ेएवं साविजर्नक सम्पश्त्तको िापरवािीपूर्ि 
प्रयोग गने प्रबशृ्त्तप्रर्त शनु्य सिनश्शिताको नीर्त 
अविम्वन गररनछे । 

103.बजेट र सबै साविजर्नक सम्पश्त्त िामीिे संरक्षर् र 
सवि सदपुयोग गनुि पने जनताको नााँसो िो । यस 
प्रर्त िोभ देखाउन ेवा कुदृवष्ट राख्न ेजो कोवििाई 
कावाििीको प्रवक्रयामा िर्गनछे । 

104.सबै साविजर्नक खररद प्रवक्रयािरुिाई पूर्ित 
प्रर्तस्पिाित्मक  बनाईनेछ । साविजर्नक र्नमािर्को 
कायिमा जनसिभार्गता सरु्नश्ित गररनेछ 
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।साविजर्नक सरुक्षाको प्रबन्ि गनि सरुक्षा संयन्त्रको 
पररिािन र सिकायििाई थप ब्यवश्स्थत गररनेछ ।  

105.यस नगरपार्िकामा कायिरत सबै कमििारीिरुको 
मार्सक तिवमा रु. २ िजारका दरिे वरृ्द्व गरीनेछ 
। नगर प्रिरीको रासन भत्तामा वरृ्द्व गरर नेपाि 
प्रिरीिे पाउने रासन भत्ता बराबर बनाइनेछ । 
कमििारीिरुिाई प्रदेश सरकारिे तोके बमोश्जम 
अर्नवायि रुपमा भ्रमर्मा पठाउन पयिटन भ्रमर् 
काजको व्यवस्था गरेको छु ।  

106.सबै खािे कमििारीिरुको भनाि, छनौट, र्नयशु्क्त र 
पदस्थापनिाई पूर्ि रुपमा प्रर्तस्पिाित्मक बनाइनेछ 
। कायिसम्पादन मूल्याङ्कनका आिारमा कमििारीको 
वतृ्ती ववकास अन्तगित दण्ड र परुस्कारको नीर्त 
अविम्वन गररनेछ ।अनावयक देश्खएका 
कमििारीिरुको दरबन्दी तथा सेवासवुविा समेत 
कटौती गररनेछ । 

107.सूिना तथा त्यांक ब्यवस्थापनको कायििाई थप 
ब्यवश्स्थत गररनछे । सबै शाखा तथा वडा 
कायािियिरुबाट भएका कामिरुको मार्सक 
प्रर्तबेदन तोवकएको समयमै िनुे ब्यवस्था 

गररनेछ।कायाििय ब्यवस्थापनिाई थप िसु्त दरुुस्त 
बनाईनेछ ।  

108.कायिसम्पादन क्षमता अर्भबवृद्धको िार्ग र्बर्भन्न 
पेशागत तथा क्षमता ववकास तार्िमिरु संिािन 
गररनेछ ।प्रार्बर्िक सेवाका कमििारीिरुिाई र्बर्भन्न 
स्तरका तार्िममा सिभार्ग िनुे ब्यवस्था र्मिाईनेछ 
। कमििारीिरुको मनोबि र उत्प्ररेर्ा बढाउन वशृ्त्त 
ववकास कार्य्िकम अन्तगित ववमा, और्िोपिार, 
कमििारी कल्यार् कोर् र अवकास कोर्को व्यवस्था 
गररनेछ । नगरपार्िकामा िामो समयदेखी 
अस्थायी/करार सेवामा कायिरत कमििारीिरुको 
व्यवस्थापनका िार्ग आवयक पिि गररनछे । 

109.कोर्भड-१९ को संक्रमर् रोकथाम तथा 
न्यूर्नकरर्का िार्ग अग्रपश्तमा रिेका रािसेवक 
कमििारीिरुिाई नगर कायिपार्िकाको र्नर्िय 
अनसुार िनु े गरी मार्सक प्रोत्सािनका िार्ग 
आवयक व्यवस्था गररनछे । कायािियको 
कामकाजको िार्ग अर्तररक्त समयमा खवटने 
कमििारीिाई थप प्रोत्सावित गररनछे ।   

110.सामाश्जक उत्तरदावयत्वको िार्ग साविजर्नक सनुवुाई 
तथा सबै कामकाजको साविजर्नवककरर्को ब्यवस्था 
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गररनछे । साविजर्नक जवाफदेविताको िार्ग 
साविजर्नक सूिना प्रबािका माध्यमिरु, रेर्डयो, छापा, 
र्मर्डया, सामाश्जक संजाि आर्दको प्रयोगिाई 
प्रोत्सािन गररनछे । 

111.राज्यको िौंथो अंगको रुपमा रिेको पत्रकाररता 
क्षेत्रको र्बकास तथा प्रोत्सािनको ब्यवस्था गररनेछ 
।  

112. संगठनात्मक ववकास तथा मानव संशािन, 

संस्थागत क्षमता ववकास, साविजर्नक सेवा 
प्रवाि र सशुासन क्षते्रका उल्िेश्खत 
कायिक्रमका िार्ग 14 करोड ८५ िाख ४६ 
िजार बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

ख.  सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था:- 

113. नगरपार्िका क्षेत्रमा कायािन्वयन िनु ेर्बर्भन्न 
तिका सरकारिरुको योजना तथा 
कायािन्वयनको अवस्थाको अर्नबायि 
अर्भिेश्खकरर्को ब्यवस्था गररनछे । ती 
योजनािरुको अनगुमन तथा मलु्यांकनमा 
नगरपार्िकाको सिभार्गता िनु े ब्यवस्था 
गरेको छु ।  

114. सबै गैर-सरकारी के्षत्रका संघ संस्थािरुिे 
नगरपार्िकामा कायािन्वयन िनुे 
आयोजनािरुको बजेट तथा कायिक्रम नगर 
कायिपार्िकाबाट स्वीकृत गराउने प्रबन्ि 
गरेको छु।  

115. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था क्षेत्रका 
उल्िेश्खत कायिक्रमका िार्ग आवयक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु । 

 

ग. समन्वय तथा सिकायि :- 

116. संघ, प्रदेश र स्थार्नय ति तथा ववर्भन्न संघ 
संस्थािरु वीि समन्वय, सिकायि र सि 
अश्स्तत्वको अवस्था सजृना गनि सके मात्र 
संश्घय व्यवस्था र्भत्र जनताका अपेक्षािरु 
सश्जिोसंग पूरा गनि समन्वय इकाई बनाईन्छ 
। यस कायािकािार्ग राविय पररिय-पत्र तथा 
पश्िकरर् ववभाग, प्रिानमन्त्री रोजगार 
कायिक्रम िगायतका कायिक्रमिरु 
कायािन्वयनका िार्ग आवयक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु । 
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सभा अध्यक्ष मिोदय,  

117.  अब म, मार्थ प्रस्ततु गररएका नीर्त तथा 
कायिक्रम कायािन्वयनका िार्ग बजेटको 
ववर्नयोजन र स्रोत व्यवस्थाको अनमुान 
सम्बन्िी योजना पेश गदिछु । 

118. आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग रू. 85 करोड 
20 िाख 62 िजार २ सय 40 मात्र 
ववर्नयोजन गरेको छु । कुि ववर्नयोजन 
मध्ये िाितुफि  रू.39करोड 74 िाख 72 
िजार मात्र अथाित 46.65 प्रर्तशत र 
पुाँजीगततफि  रू. 45 करोड 45 िाख 90 
िजार 2 सय 40 रुपैया मात्र अथाित 
53.35 प्रर्तशत रिेको छ ।  

119. आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान 
गररएको खिि व्यिोने स्रोतिरुमध्ये आन्तररक 
राजश्व र आर्थिक वर्ि २०७7।०७8 को 
मौज्दात गरी रू. 3 करोड ८५ िाख अथाित  
4.51 प्रर्तशत, संघीय सरकार ववत्तीय 
समानीकरर् अनदुानबाट रू. ११ करोड 34 
िाख अथाित ्13.30 प्रर्तशत, संघीय सःशति 
अनदुानबाट (िाि)ु रू. २2 करोड ७7 िाख 

अथाित ् 26.72 प्रर्तशत, संघीय सःशति 
अनदुानबाट (पूजीगत) रू. १ करोड १९िाख 
अथाित ्1.39 प्रर्तशत, संघीय सरकार राजश्व 
वााँडफााँटबाट रु ११ करोड २६ िाख ९९ 
िजार अथाित ् 13.22 प्रर्तशत, संघीय 
समपूरक अनदुानबाट रु १ करोड ३९ िाख 
अथाित ् 1.63 प्रर्तशत, संघीय ववशेर् 
अनदुानबाट रु 1 करोड 66 िाख अथाित ्
1.94 प्रर्तशत,संश्घय सरकारबाट प्राप्त िनुे 
अन्य अनदुान रु. 13 करोड अथाित 
15.25प्रर्तशत, प्रदेश सरकार ववश्त्तय 
समानीकरर् अनदुान रु १ करोड 21 िाख 
77 िजार अथाित 1.42प्रर्तशत, प्रदेश 
राजश्व वााँडफााँटबाट रु 16 िाख 86 िजार 
2 सय 40 मात्र अथाित ् 0.19 प्रर्तशत, 

प्रदेश सरकार स:शति अनदुानबाट रु 2 
करोड 15 िाख अथाित ् 2.52 प्रर्तशत, 
प्रदेश सरकार समपूरक अनदुानबाट रु 1 
करोड 50 िाख अथाित ् 1.76 प्रर्तशत, 
प्रदेश सरकार ववशेर् अनदुानबाट रु 70 
िाख अथाित 0.82 प्रर्तशत, प्रदेश 
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सरकारबाट प्राप्त िनु े अन्य अनदुानबाट रु 
13 करोड मात्र अथाित ् 15.25 प्रर्तशत 
व्यिोने प्रके्षपर् गरेको छु । 

 

अध्यक्ष मिोदय, 

120. आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 का िार्ग 
आन्तररक राजश्व पररिािन नीर्तका उद्देय 
र्नम्नानसुार रिेका छन ्:– 

क. संवविान बमोश्जम स्थानीय तििाई प्राप्त 
राजश्व सम्वश्न्ि अर्िकारको प्रयोग गदै 
नगरपार्िकािाई आर्थिक रुपमा समदृ्ध एवम ्
आत्मर्नभिर बनाउन राजश्वका सबै संभावना र 
क्षेत्रिरुको खोजी गदै प्रगर्तशीि र 
समतामूिक ढंगिे करका दरिरु र्निािरर् 
गने, 

ख. सम्पश्त्त कर, घर बिाि कर र व्यवसाय 
करिाई पूर्ि रुपमा कायािन्वयन गदै यसिाई 
व्यवश्स्थत र वैज्ञार्नक बनाउन सूिना तथा 
सञ्चार प्रववर्िको प्रयोग गने, 

ग. राजश्व छर्ि र ििुावट िनु नर्दन आवयक कानूनी 
व्यवस्था गदै कर प्रशासनिाई िसु्तदरुुस्त तलु्याउन 

उत्प्ररेर्ात्मक र दण्डात्मक दवैु तररकािरु 
अविम्बन गने, 

घ. करदाता श्शक्षािाई व्यापक रुपमा फैिाउाँदै कर 
सम्बन्िी सिेतनाको ववकास गने  

ङ. सबै प्रकारका आर्थिक कृयाकिापिाई करको 
दायरामा ल्याई कर र्तने प्रवशृ्त्तमा जोड र्दन े। 

121. मार्थ उल्िेश्खत राजश्व पररिािन नीर्त 
सम्बन्िी उदे्दय िार्सि गनिको िार्ग देिाय 
बमोश्जमका नीर्त तथा कायिक्रमिरु 
अविम्बन गररनेछन ्:– 

(क) करदातािाई बैंक माफि त कर दाश्खिा गनि 
सक्न ेव्यवस्था र्मिाइनेछ । 

(ख) कर प्रर्ािीका प्रवक्रयागत सरिीकरर्का 
िार्ग प्रशासर्नक, काननुी तथा प्राववर्िक 
ववर्यिरुमा एकरुपता र स्पष्टता िनु े गरी 
सिुारको प्रस्ताव तयार पारी िागू गररनेछ । 

(ग) साविजर्नक सेवा र राजश्ववविमा तादाम्यता 
कायम गदै कर नर्तने व्यश्क्त वा नागररकिाई 
कर नर्तरेसम्म साविजर्नक सेवाबाट वश्ञ्चत 
गराउने एवम ् कुनै पर्न उपभोक्ता सर्मर्त, 

समूि, सिकारीमा कामकाज गनि वा सदस्य 
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िनु अयोग्य िनुे नीर्तको अविम्बन गररनेछ 
।  

(घ) करदातािे र्तरेको सबै करको जानकारी र्दने गरी 
एकीकृत करदाता काडि बनाई िागू गररनेछ र सोिी 
काडिको आिारमा सेवाप्रवाि र ववकास र्नमािर्का 
कायिमा संिग्न िनु ेव्यवस्था र्मिाइनेछ । 

(ङ) करको दरभन्दा करको दायरा ववस्तारिाई 
प्राथर्मकता र्दई करािारिाई थप फरावकिो बनाउाँदै 
िर्गनेछ । 

(ि) करदाता तथा आम नागररकका िार्ग सूिनामूिक 
एवं. सिेतना अर्भववृद्ध सम्बन्िी करदाता श्शक्षा 
कायिक्रमिरुिाई र्नरन्तर रुपमा सञ्चािन गररनेछ 
। यस्तो श्शक्षा, सूिना र सिेतना सम्बन्िी कायििरु 
आवयकता अनसुार र्नजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता 
वितकारी एवम ् पेशागत संघसंस्थािरु समेतको 
सिभार्गता र समन्वयमा सञ्चािन गररनछे । 

(छ) ववद्याियिरुमा ववर्भन्न तिका पाठ्यक्रममा 
आवयकताअनसुार नपेािको कर प्रर्ािी तथा 
स्थानीय कर सम्बन्िी ववर्य समावशे गनि आवयक 
समन्वय गररनेछ । 

(ज) राजश्व संकिनको िार्ग आवयक जनशक्ती प्रक्षेपर् 
गरी पररिािन गररनेछ । 

(झ) कर संकिनमा श्जम्मेवार पदार्िकारी एवम ्
कमििारीिरुिाई तार्िमको व्यवस्था गररनछे । 

(ञ) कर संकिनिाई व्यवश्स्थत बनाउन सरुुमा 
उत्प्ररेर्ात्मक उपायिरु अविम्बन गररनेछ तर कर 
छर्ि गने वा नर्तने प्रवशृ्त्तको िार्ग दण्डात्मक नीर्त 
अविम्बन गररनेछ ।  

 

 

अध्यक्ष मिोदय, 

122.बजेट छिफिको क्रममा आ–आफ्नो तफि बाट 
सझुाव र्दन ु िनुे सम्पूर्ि पदार्िकारी, रािसेवक 
कमििारी, बवुद्धजीवव, स्थानीय उद्योग वाश्र्ज्य संघ, 

नागररक समाज, पत्रकार, सञ्चारकमी तथा सामदुावयक 
संस्था सबैमा िार्दिक िन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  

123. यो बजेट तथा कायिक्रम र्नमािर्मा र्बशेर् मागिदशिन 
गनुि िनु े  गनुििनुे पूवि गिृमन्त्री माननीय श्री जनादिन 
शमाि (प्रभाकर), कर्ाििी प्रदेश सरकारका आर्थिक 
मार्मिा तथा योजना मन्त्री माननीय श्री गोपाि शमाि 
(अनि), यस नगरपार्िकाको ववकास र समरृ्द्वको 
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िार्ग ववशेर् पिि गनुि िनु े प्रदेश सभा सदस्य 
मानर्नय श्री रातो कामी (आर.टी.) ज्य ुिगायतका 
जनप्रर्तर्निीिरुिाई यो अवसरमा यिााँका जनताको 
तफि बाट िार्दिक आभार ब्यक्त गदिछु ।  

124.अन्त्यमा, नगरको ववकास र समवृद्धमा र्नरन्तर सद्भाव 
र सियोग परु् याउने आम नागररक, करदाता, सरकारी, 
गैरसरकारी तथा सामदुावयक संस्थािरुप्रर्त िार्दिक 
आभार व्यक्त गदै बजेटको सफि कायािन्वयनमा 
सबैको खिुा सियोगको अपेक्षा गदिछु। 

 

 

र्मर्त : २०७८/०३/१० गते 

-----------------  िन्यबाद ------------- 


