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भेरी नगरपालिकाको  

आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को नीति, कार्िक्रम िथा बजेट 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

१. विश्िभरी फैलिर्िरहेको कोलभड १९ को महामारीको बबर्म पररस्थथतिमा आगामी आर्थिक 
बर्ि २०७७।७८ को बावर्िक नीति, कार्िक्रम िथा बजेट प्रथिुि गनि भेरी नगरपालिकाको 
उप प्रमखुकको हैलसर्ििे र्स नगरपालिकाको गररमामर् सभाको बैठकमा उपस्थथि 
भएको छु ।  

२. मुिुकको साििभौलमकिा, भौगोलिक अखण्डिा,  रास्रिर् थिार्िनिाको रक्षा गदै 
िोकिास्रिक गणिरि, संघीर् शासन प्रणािी थथापनाका िार्ग भएका विलभरन 
आरदोिनमा जीिन उत्सगि गने महान सहहदहरू प्रति हाहदिक श्रध्दारजिी व्र्क्ि गदिछु 
साथै मुिुकको राजनीतिक, आर्थिक िथा सामास्जक रूपारिरणको अलभर्ानमा होलमएका 
घार्ििे, अपाङ्ग र्ोध्दा िथा सहहद पररिारमा सम्मान व्र्क्ि गनि चाहरछु ।  

३. कोरोना संक्रमणबाट थिदेश िथा विदेशमा ज्र्ान गुमाएका नेपािी िगार्ि सम्पूणि 
मिृक प्रति हाहदिक श्रध्दारजिी िथा शोकाकूि पररिारजनमा समिेदना व्र्क्ि गनि 
चाहरछु । साथै संक्रलमि सबैको लशघ्र थिाथथ्यर् िाभको कामना गदिछु । 

४. र्तिबेिा मानि जातििे र्तिहासकै अप्ठ्र्ारो अिथथाको सामना गरररहेको छ । कोलभड 
१९ र िकडाउनको कारणिे उत्परन संकटको व्र्िथथापन चुनौिीका रूपमा हाम्रा सामु 
खडा भएकोछ । र्स कहठन अिथथामा महामारीबाट उत्परन आर्थिक संकट व्र्िथथापन 
र  नागररकहरूको जीिन रक्षा  नै प्रमुख समथर्ा हो । कोलभड १९ महामारीको रोकथाम 
र भोकमरी कम गरी रोजगारीका अिसर लसजिना गनुि हाम्रा प्राथलमकिा भए पतन 
नगरिालसहरूको दैतनक जीिन र्ापनमा व्र्होनुि परेका समथर्ाहरूको समािान पतन नगरर 
नहुने बाध्र्िा हाम्रो सामु रहेको छ । हामीिार्ि उपिव्ि रर्ून श्रोिबाट सबै समथर्ाको 
समािान संभि छैन अिः प्राथलमकिाका आिारमा भौतिक पूिाििार तनमािणसंगै थथानीर् 
थिरमा रोजगारी लसजिना, उत्पादन बसृ्ध्द गने र महामारीबाट नागररकहरूको जीिन रक्षा 
जथिा कार्िक्रमहरूमा नै बजेट केस्रिि रहेको छ । 

५. कणाििी प्रदेश सरकार, थथानीर् प्रशासन, स्जल्िा थिाथथ्यर् सेिा कार्ाििर्, सम्पूणि 
नगरपालिका टीम र सरोकारिािा सबैको सहर्ोग, सक्रक्रर्िा र समरिर्बाट केही समर् 
अतघसम्म र्स नगरपालिकािार्ि कोलभड १९ को प्रभािबाट मुक्ि राख्न सफि रहे पतन 
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मुिुक बाहहर बबशेर् गरी भारिमा रहेका नागररकहरू घर फक्रकि ने क्रमसंगै महामारीको 
संक्रमण पतन फैलिर्िरहेको छ । साििानी अपनाउन नसक्रकएको खण्डमा र्ो नगरपालिका 
पतन अछुिो नरहने र र्सिे डर िाग्दो रूप लिने संभािना देखखरछ। हािको र्स 
पररस्थथतिमा रोकथाम, उत्पादन र आपूतििमा जोड हदर्ि आर्थिक िसृ्ध्द हालसि गने हदशामा 
आगामी आर्थिक बर्िको बजेट केस्रिि गनुिपने अिथथा रहेको छ।  

६. प्रथिुि बजेट िजुिमा गदाि मैिे नेपािको संवििान, थथानीर् सरकार संचािन ऐन, र्स 
नगरपालिकािे िजुिमा गरी कार्ािरिर्नमा ल्र्ाएका ऐन तनर्म िथा कार्िविर्िहरू, 
नेपािको पररौ र्ोजना, नेपाि सरकारबाट प्राप्ठि मागिदशिन, कणाििी प्रदेश सरकार िथा 
भेरी नगरपालिकाको नीति कार्िक्रम िथा िक्ष्र्, कोलभड १९ को महामारीबाट उत्परन 
पररस्थथति, बस्थि िथा िडाबाट तनिािररि प्राथलमकिा, स्जल्िामा कार्िरि विकास 
साझेदार िथा सरोकारिािा सरकारी गैर सरकारी तनकार् एिं नगरिालसहरूको सल्िाह 
सुझािको आिारमा र्ो बजेट िजुिमा गरेको छु । 

सभाध्र्क्षज्र्ू,  

अि म चािु आर्थिक बर्ि २०७६।७७ को जेरठ मसारिसम्मको अिथथाको बारेमा सकं्षक्षप्ठि रूपमा 
प्रथिुि गने अनुमति चाहरछु ।  

७. नगरिार्ि समसृ्ध्दको बाटोमा उरमखु गराउन नविनिम सोचकासाथ िजुिमा गररएका 
िाििालिकासंग मेर्र, महहिासंग उपमेर्र, विपरन नागररकका िार्ग विशेर् सहर्ोग 
कोर् थथापना, पूणि जातिर् छुिाछुि मुक्ि नगर घोर्णा आहद जथिा कार्िक्रमहरू 
कार्ािरिर्न भर्ि रहेको अिथथामा कोलभड १९ को महामारी र बरदाबरदी (िकडाउन) का 
कारण प्रभाविि भएको कुरा सबमैा जानकारी नै छ । नगरपालिकाको आरिररक श्रोिबाट 
रू १ करोड २५ िाख आम्दानी प्रक्षेपण गररएकोमा रू ७० िाख मािै राजश्ि असिुी 
भएको र संघीर् सरकारबाट प्राप्ठि हुने राजश्ि बााँडफााँड बापि प्राप्ठि हुनु पने रू. १० 
करोड ३ िाख मध्रे् रू. ५ करोड ८६ िाख ८१ हजार मािै प्राप्ठि भएकोिे संघीर् िथा 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्ठि अनुदानमा आिाररि बजेट िथा कार्िक्रमहरू कार्ािरिर्नमा 
समथर्ा भएको छ ।  

८. चािु आर्थिक बर्िको बीच अथािि कार्िक्रम कार्ािरिर्नको उत्कर्ि समर्मा फैलिएको 
कोलभड १९ को महामारीको सामना गनि थिाथथ्यर् पररक्षण िथा सुरक्षा सामग्री खररद, 
क्िारेरटार्िन तनमािण िथा व्र्िथथापन, राहि सामग्री वििरण आहद जथिा कार्िमा 
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व्र्होनुि परेको अतिररक्ि व्र्र्भारका कारण पतन कार्िक्रम कार्ािरिर्नमा समथर्ा व्र्होनुि 
परेको अिथथा छ ।  

९. महामारीबाट जनिाको जीिन रक्षाको िार्ग नगरपालिकािे संक्रमण रोकथाम, तनर्रिण 
र उपचारका िार्ग र्ोजना िजुिमा गरी तनररिर रूपमा क्रक्रर्ाशीि रहदै आएको छ ।  

१०. र्सका िार्ग कणाििी प्रदेश सरकारबाट रू २० िाख र नगरपालिकािे रू ३८ िाख गरी 
जम्मा रू ५८ िाखको नगर विपद् व्र्िथथापन कोर् खडा गरेको छ भने असगंठित 
क्षेत्रमा कार्यरत श्रममक बगय तथा असहार् पररवारलार्य राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 
कार्यववध र कोमिड–१९ संक्रमण रोकथाम, ननर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन 
कार्यववधध  ,७०२ ६ िजुिमा गरी कार्ािरिर्न गररएको छ । महामारी तनर्रिण िथा 
रोकथामका िार्ग जेरठ मसारिसम्म क्िारेरटार्िन तनमािण िथा व्र्िथथापन, थिाथथ्यर् 
सुरक्षा सामग्री खररदमा, अरर् पररक्षण सामग्री खररदका िार्ग िथा राहि वििरणमा 
उक्ि रकम खचि गररएको छ । रोजगारका िार्ग स्जल्िा िथा नगरपालिका बाहहर गएका 
नागररकहरू घर फक्रकि ने क्रम जारी रहेकोिे क्िारेरटार्िन व्र्िथथापन िगार्ि रोकथाम 
िथा अरर् खचि बसृ्ध्द भर्िरहेको अिथथा छ ।  

११. र्ो संकट व्र्िथथापनका िार्ग सहर्ोग गने नेपाि सरकार, कणाििी प्रदेश सरकार 
िगार्ि संघ संथथा सबै प्रति हाहदिक िरर्िाद व्र्क्ि गनि चाहरछु । 

१२. आफ्नो जीिनको प्रिाह नगरी महामारीको रोकथाम िथा उपचारमा अग्रपंतिमा रहेर सेिा 
गने सम्पूणि थिाथथ्यर्कलमिहरूको उच्च मुल्र्ांकन गदै हाहदिक आभार प्रकट गनि चाहरछु 
। अझ पतन मानिीर् भािना र उच्च मनोििका साथ िहााँहरूको सेिा तनररिर रहने 
कुरामा म बबश्िथि रहेको छु । त्र्सै गरी र्ो अलभर्ानमा तनररिर रूपमा खहटरहनु 
भएका नगरिालस, पिकार, उध्र्ोर्ग व्र्ापारी, राजनीतिक दि, जनप्रतितनर्ि, रारटसेिक 
कमिचारी, सरसफार्िकलमि, सिारी चािक िथा सुरक्षाकलमििार्ि िहााँहरूको र्ोगदानको कदर 
गदै सम्मान व्र्क्ि गनि चाहरछु ।  

सभाध्र्क्षज्र्ू, 

१३. अि म आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को बजेटका उद्देश्र् प्रथिुि गने  अनुमति चाहरछु, 
क. कोलभड १९ को महामारीबाट नगरिालसहरूको जीिनिार्ि सुरक्षक्षि र सहज बनाउने ।  

ख. थिाथथ्यर् िथा लशक्षा क्षेिको सथंथागि विकास िथा सुदृहिकरण गने । 

ग. कृवर् क्षेिमा रोजगारी लसजिना गरी उत्पादन बदृ्हद गने । 

घ. सामास्जक, आर्थिक िथा भौतिक पूिाििारको हदगो विकास गने । 
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सभाध्र्क्षज्र्ू, 

आर्थिक बर्ि २०७७।७८ मा र्स नगरपालिकािे जम्मा रू ६८ करोड ५ िाख ५८ हजार ८ सर् 
रूपैर्ााँ अनुमातनि आम्दानी हुने अनुमान गररएको छ । जसमध्रे् संघीर् सरकारबाट विविर् 
समानीकरण अनुदान रू ११ करोड ६० िाख, सशिि अनुदान रू ३३ करोड ७३ िाख, राजश्ि 
बााँडफााँड िापि रू ९ करोड ५७ िाख २ हजार ८ सर्, बबशेर् अनुदान रू ५० िाख र सामास्जक 
सुरक्षा अनुदान रू १० करोड १३ िाख गरी जम्मा रू ६५ करोड १७ िाख २ हजार ८ सर् र 
कणाििी प्रदेश सरकारबाट विविर् समानीकरण अनुदान रू १ करोड १ िाख ९६ हजार, राजश्ि 
बााँडफााँड िापि रू १० िाख ६० हजार गरी जम्मा रू १ करोड १२ िाख ६ हजार र नगरपालिकाको 
आरिररक श्रोिबाट रू १ करोड ४० आम्दानी हुने अनुमान गररएको छ । उक्ि बजेटबाट मार्थ 
उल्िेखखि उद्देश्र्हरू हालसि गनि आगालम तनम्न क्षेिका िार्ग तनम्नानुसार क्षेिगि कार्िक्रम 
िजुिमा िथा बजेट वितनर्ोजन गरेको छु । 

स्वास््र् तथा महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रणतर्य ः 

१४. आगामी आर्थिक बर्िमा र्ो असहज पररस्थथति ित्काि सामारर् अिथथामा आउन सक्ने 
नदेखखएकोिे थिाथथ्यर् पररक्षण िथा सुरक्षा सामग्री खररद, क्िारेरटार्िन तनमािण िथा 
व्र्िथथापन र उपचारका िार्ग कोरोना संक्रमण रोकथाम िथा उपचार कोर्मा एकमुरट 
रू ४५ िाख र अरर् थिाथथ्यर् संथथाहरूको सुदृहिकरण, जनशस्क्ि व्र्िथथापन, 
जनचेिनामुिक कार्िक्रम संचािननका िार्ग समेि बजेट बबतनर्ोजन गरेको छु । 

१५. आगामी आर्थिक बर्िको शरुूिािमै बर्ािर्ाम शरुू हुने र बर्ािको कारण उत्परन हुन सक्ने 
विपद् व्र्िथथापन िथा कोलभड १९ को महामारी तनर्रिणका िार्ग समेि नगर विपद् 
व्र्िथथापन कोर्मा रकम बबतनर्ोजन गरेको छु । 

१६.  कोलभड १९ को महामारीसंग ैअरर् रोगहरूको रोकथामसंगै अति जरूरी थिाथथ्यर् सेिा 
तनर्लमि रूपमा संचािन गनिका िार्ग समेि बजेट वितनर्ोजन गरेको छु ।  

१७. विपद् व्र्िथथापन कोर्मा बबतनर्ोजन गररएको रकम विशेर् गरी कोलभड -१९ को महामारी 
तनर्रिण, रोकथाम र उपचार, आर डडटी/वप लस आर पररक्षण सम्बस्रि कार्िमा खचि 
गररने छ । 

कृवष तथा रोजगार प्रबर्ध य्नतर्य ः 

१८. कोलभड १९ को महामारीबाट लसजिना हुने भोकमरीबाट जनिािार्ि बचाउन कृवर् उत्पादन 
बदृ्हदका िार्ग एक वडा एक उत्पा्नको नीति अनुसार िार्ग रू १ करोड ४४ िाख 
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रूपैर्ााँ बबतनर्ोजन गरेको छु । जसबाट नेपाि सरकार, नगरपालिका िथा कृर्कको 
साझेदारी िागिमा खाध्र् िथा पोर्ण सुरक्षामा टेिा पुर्ािउने िािी बथिुको साना िथा 
व्र्ािसातर्क कृवर् उत्पादन केरि (पकेट) कार्िक्रम संचािन गनि नगरपालिका बाट रू 
१४ िाख २५ हजार र नेपाि सरकारको साझेदारी अनुदान रू २४ िाख व्र्होनि गरी बजेट 
व्र्िथथा गरेको छु । 

१९. कणाििी प्रदेश सरकारसंगको सहकार्िमा एक स्थानीर् तह एक उत्पा्न कार्िक्रम संचािन 
गररनेछ । 

२०. क्रकसान िथा नगरपालिकाको साझेदारीमा आाँप, टक्रकि  िथा अरर् जािको िखर खे्रिी, 
अिैची, कागति सुरििा, केरा, अंगुर, जापतनज हिुिािेद आहद फिफुि खे्रिीका िार्ग 
नगरपालिकाबाट रू ३३ िाख ५० हजार र नेपाि सरकारको साझेदारी अनुदान रू २३ 
िाख व्र्होने गरी बजेट व्र्िथथा गरेको छु ।  

२१. मौसमी िथा बेमौसलम िरकारी खेतिका िार्ग रू ११ िाख ५० हजार बबतनर्ोजन गरेको 
छु ।  

२२. आकस्थमक रूपमा आर्ि पने क्रकरा िथा रोगको प्रकोप तनर्रणका िार्ग रू ५ िाख रकम 
बबतनर्ोजन गरेको छु ।  

२३. अदिुा, बेसार िथा िसुन जथिा मसिा बािी उत्पादनका िार्ग रू १४ िाख ४० हजार 
बबतनर्ोजन गरेको छु ।  

२४. िरकारी खेिीका िार्ग साना लसचंार्ि तनमािण गनि रू १८ िाख बजेट बबतनर्ोजन गरेको 
छु । 

पशपुन्न्ि ववकासतर्य ः 

२५. पश ुपस्रछहरूमा िाग्ने रोग तनदानका िार्ग और्र्ि, उपकरण िथा सामग्री खररदका 
िार्ग रू १४ िाख १५ हजार बजेट बबतनर्ोजन गरेको छु भने पशु आहारको िार्ग घााँस 
खेिी गनि रू २ िाख ४० हजार र विलभरन प्रकारका व्र्िसार्मुिक िालिम संचािनका 
िार्ग रू ४ िाख ९२ हजार बबतनर्ोजन गरेको छु ।  

२६. कोलभड १९ को संक्रमणिार्ि सामना गनि रोजगारी प्रबध्दिनका िार्ग दिु उत्पादन, 
बाख्रापािन, नेपाि सरकारको रू ४६ िाख र नगरपालिकाबाट रू ४६ िाख व्र्होने गरी  
व्र्िसार्मिुक पकेट क्षेि संचािन गररने छ ।  
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सहकारी क्षेत्रः 

७२. महामारीको र्स विर्म पररस्थथतिमा नागररकहरूको आर्थिक उत्थानमा महत्िपूणि भलुमका 
रहेको सहकारी क्षेिमा िगानी बसृ्ध्द गनुि आिश्र्क भएिा पतन उपिव्ि स्रोिबाट 
नगरपालिका क्षिेमा रहेका सहकारीहरूको प्रबध्दिन गनि रू ५ िाख बजेट बबतनर्ोजन 
गरेको छु । 

र्ुवा मशक्षा तथा खेलकु् ववकासतर्य ः 

२८. नगर क्षेिलभिका सब ै बस्थि िथा िडाहरू भौगोलिक रूपमा विकट रहेका र सब ै
िाििालिकाहरूिार्ि लशक्षाको अिसरबाट बस्रचि हुन नपरोस ् भरने उद्देश्र्िे खिेुका 
विध्र्ािर्हरूमा आिश्र्किा अनुसारका लशक्षक व्र्िथथा हुन नसक्रकरहेको र लशक्षकबबना 
विध्र्ािर्बाट गुणथिरीर् लशक्षाको पररकल्पना समेि गनि नसक्रकने भएकोिे दरिरदी हुाँदै 
नभएका र भए पतन पर्ािप्ठि दरिरदी नभएका विध्र्ािर्हरूमा समेि रर्ूनिम रूपमा 
भए पतन लशक्षकको उपिव्ििा होस भरने अलभप्रार्िे थिर्ं सेिक लशक्षक व्र्िथथापन 
गनिका िार्ग नगर अनुदान थिरूप कररि रू ९९ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु।   

२९. लशक्षक िथा कमिचारीहरूको उत्पे्ररणा िथा क्षमिा अलभबसृ्ध्दका िार्ग रू १६ िाख बजेट 
व्र्िथथा गरेको छु ।  

३०. िाििालिकाहरूका िार्ग नगरथिरीर् अतिररक्ि क्रक्रर्ाकिाप िथा र्ुिा पररचािन िथा 
खेिकुद प्रतिर्ोर्गिा संचािनका वालवामलकासंग मेर्र कार्यक्रम अरिगिि िार्ग रू २५ 
िाख बजेट व्र्िथथा गरेको छु ।  

३१. समग्र शकै्षक्षक सुिारका िार्ग प्रोत्साहन गनि नगरलभि कार्िरि उत्कृरट लशक्षक, उत्कृरट 
विध्र्ाथी र उत्कृरट व्र्िथथापन सलमतििार्ि पुरथकृि गने नीति लिर्िएको छ  । 

३२. खेिकुद क्षिेिार्ि थप प्रबध्दिन िडा नं. ४ स्थथि वि.वप. शास्रि िाटीकामा कभडि हि 
तनमािणका िार्ग रू २५ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु भने नगरथिरीर् गौरिका आर्ोजनाको 
रूपमा िडा नं. ५ डाप्ठकमा र्रडोर कभडि तनमािणका िार्ग समेि प्रक्रक्रर्ा अगाडी बिार्नेछ। 

मठहला, वालवामलका तथा जेष्ि नागररक कार्यक्रमतर्य ः  

३३. हहशंामा परेका, असहार् िथा विपरन महहिाहरूिार्ि आिश्र्क सहर्ोग गनि महहिासंग 
उपमेर्र कार्िक्रमका िार्ग रू १३ िाख ९६ हजार बबतनर्ोजन गरेको छु ।  
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३४. बेरोजगार महहिाहरूका िार्ग रोजगारी लसजिना उध्र्मलशििा विकास (थर्ातनटरी प्ठर्ाड 
तनमािण) सम्बस्रि साझेदारीमा उध्र्ोग संचािन गनि रू ४ िाख ४ हजार रकम 
बबतनर्ोजन गरेको छु । 

३५. संरक्षण विहहन िाििालिकाहरूको उद्दार, संरक्षण, िाि उध्र्ान िथा पुथिकािर् 
तनमािणका िार्ग रू ४ िाख बजेट व्र्िथथा गरेको छु । 

३६. िािमैिी नगर घोर्णाका िार्ग गि बर्ि देखख शरुू गररएको िाििालिकासंग मेर्र 
कार्िक्रमका िार्ग रू १५ िाख रकम बबतनर्ोजन गरेको छ ।  

३७. जेरठ िथा अपाङ्ग नागररकका िार्ग रू ५ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु । 

संस्थागत ववकास तथा सुशासनतर्य ः 

३८. रर्ातर्क सलमतिको कार्ि सम्पादनिार्ि व्र्िस्थथि िथा सुदृहिकरण गनि रू ३० िाख 
बजेट व्र्िथथापन गरेको छु ।  

३९. नगरपालिकाको आरिररक आर् बदृ्हद गनि चािु आ.ि. मा िजुिमा गररएको राजश्ि 
सुिार कार्िर्ोजनामा अनुसार सफ्टिेर्र अध्र्ािर्िक, व्र्िसार् दिाि िथा नविकरण 
अलभर्ान संचािन िागार्ि आिश्र्क कार्िका िार्ग रू २८ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु। 

४०. कोलभड १९ का कारण भएको बरदाबरदीिे करदािाहरूमा परेको असरिार्ि दृस्रटगि गरी 
बावर्िक रूपमा तिनुि पने कर अनुपािमा चैि, बैशाख र जेरठ िीन महहनाको कर छुट 
गने व्र्िथथा लमिाएको छु । 

३८. नगरपालिकाबाट प्रिाह हुने सेिा सम्बरिमा नागररकहरूको गुनासो सुनिुार्िका िार्ग 
साििजतनक सुनुिार्ि कार्िक्रमका िार्ग रू २ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु । 

३९. नगरपालिकाको सुशासन नीति अनुसार सुशासन प्रबध्दिनका िार्ग एफ एम रेडडर्ो, 
पिपबिका पररचािन िथा प्रकाशन िगार्िका कार्िक्रम संचािनका िार्ग रू ५ िाख 
बबतनर्ोजन गरेको छु । 

४०. शास्रि सुरक्षा व्र्िथथापनका िार्ग सहर्ोग साझेदारी क्रक्रर्ाकिाप संचािन गनि रू ५ 
िाख रकम बबतनर्ोजन गरेको छु । 

४१. नागररकहरूमा समाज प्रतिको उिरदातर्त्ि िथा जिाफदेहीिा अलभबसृ्ध्द गदै सिि 
नागररक तनमािणका िार्ग क्रक्रर्ाशीि टोि बबकास संथथाहरूको विकास, विथिार िथा 
क्षमिा विकासका िार्ग सहकलमि समाजसंगको साझेदारीका िार्ग रू २० िाख बबतनर्ोजन 
गरेको छु । 
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४२. मानि सभ्र्िाको किंकको रूपमा रहेको जातिर् भेदभाि अरत्र्का िार्ग चाि ुबर्ि देखख 
शरुू गररएको पूणि जातिर् छुिाछुि मुक्ि नगर घोर्णा अलभर्ानका िार्ग रू २५ बजेट 
व्र्िथथा गरेको छु ।  

पूवायधार ववकासतर्य ः  

खानेपानी तथा सरसर्ार्यः  

४३. नगरिालसहरूिार्ि थिच्छ वपउने पानी उपिव्ि गराउन खानेपानी र्ोजना तनमािणका िार्ग 
रू. १ करोड १८ िाख ५० हजार बबतनर्ोजन गरेको छु । उक्ि कार्िक्रमबाट कररि ५०० 
घरपररिारिार्ि थिच्छ वपउने पानी उपिव्ि हुने अपेक्षा रहेको छ । 

४४. आिारभूि सरसफार् िथा फोहरको  हदगो व्र्िथथापनका िागी थथनीर् नागररक, टोि 
विकास सथंथा िथा उध्र्ोग व्र्ापार संघसाँगको सहकार्िमा बजार सरसफार्ि िथा 
साििजतनक शौचािर् ममिि सुिार िथा व्र्िथथापन गररने छ । साझेदार 
तनकार्हरूसंगको समरिर् िथा सहकार्िमा िडा नं. ३ को थाप्ठिेचौर िसपाकि  र िडा नं. 
१ को ररम्नामा नमुनाको रूपमा साििजतनक शौचािर् तनमािण गररने । 

४५. नगरपालिकाको केरि रहेको खिंगा बजार क्षेि िडा नं. ३ र ४ मा देखखएको िथा िि 
तनकासको हदघिकािीन समािानका िार्ग िि तनकास र्ोजना िजुिमा गरी व्र्िथथापन 
गररनेछ।  

४६. नगर क्षेिका बजारीकरण भर्िरहेका िडा नं.१३ को कुद ुबजारको बुकाखोिा, िडा नं. १ 
ररम्नाको तनिाकस्ण्ठ, िडा नं. ७ थर्ाउिी बजारको थप थथानमा डस्म्पङ सार्िड तनमािण 
गनि बजेट ब्र्िथथापन गरेको छु । 

४७. सेफ्टीक ट्र्ाङ्क सफार्िका िार्ग सक्सन भेहीकि खररदका र्सै बर्िमा टेण्डर भर्ि प्रक्रक्रर्ा 
अगाडी बहिसकेको छ ।  

सडक पूवायधार र्ातार्ात क्षेत्रः 

४८. नगरपालिकाका सबै िडा केरिसम्म र्ािार्ाि सेिा पुर्ािउने नीति अनुसार िर्ाक खरने 
कार्ि सम्परन भर्िसकेको छ । िर्ाक खोल्ने कार्ि सम्परन भएका सडकहरूको थिरोरनति 
गरी बाहै्र महहना र्ािार्ाि सेिा सुचारू गररनेछ । 

४९. नगर र्ािार्ािको दृस्रटकोणिे महत्िपूणि रहेका तनमािणार्िन सडकहरूिार्ि प्राथलमकिा 
हदर्ि तनमािण सम्परन गररने छ ।  
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५०. नगरथिरीर् रणनीतिक महत्िका रूपमा सडकको थिरोरनतिका िार्ग रहेका सहरी 
साशकीर् क्षमिा विकास कार्िक्रमबाट कार्ािरिर्न हुने गरी आिश्र्क बजेट व्र्िथथा 
गरेको छु । 

५१. नगरलभिका प्राथलमकिा प्राप्ठि सडक तनमािण िथा थिरोरनतिका िार्ग रू १ करोड २० 
िाख बजेट बबतनर्ोजन गरेको छु ।  

५२. थथानीर् उत्पादनिार्ि बजारसंग जोड्नका िार्ग कृवर् सडक तनमािण िथा थिरोरनतिका 
िार्ग रू २३ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु । 

५३. सिारी आिागमनमा सहजिाका िार्ग सडक पुि तनमािण गनि आिश्र्क थथानहरूमा 
ि.र्ि. िथा डडजार्िन गरी नेपाि सरकार िथा कणाििी प्रदेश सरकारसंगको सहकार्िमा 
स्रोि जुटार्ि तनमािण प्रक्रक्रर्ा अगाडी बिार्ने छ ।  

मसचंार्य तथा न्ी ननर्न्त्रणतर्य ः 

५४. नगरपालिका भरीकै उत्पादनका दृस्रटकोणिे महत्ि राख्ने िडा नं. १३ को कुद ुर िडा 
नं.१० को भुरचौर लसचंार्ि र्ोजना तनमािणका िार्ग नेपाि सरकार िथा कणाििी प्रदेश 
सरकारसंगको सहकार्िमा तनमािण गररनेछ ।  

५५. िडा नं. १ ररम्ना देखख िडा नं. १० आलिसम्म क्षिेमा भेरी नदीिे कटान शरुू गरेका 
थथान र फेरा देखख थर्ाउिीसम्म कणाििी प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारको सहर्ोगमा  
क्रमशः नहद तनर्रिण कार्ि अगाडी बिाउन प्रर्त्न गररनेछ । 

५६. लसचंार्ि िथा िट्बरि तनमािणका िार्ग रू १२ िाख बबतनर्ोजन गरेको छु । 

 सहरी पूवायधारतर्य ः  

५७. सहरी शासकीर् क्षमिा विकास कार्िक्रम अरिगिि प्राप्ठि हुने रू ८ करोड अरिगिि 
डडजार्िन िगि र्िस्रटमेटका आिारमा िपलसिमा उल्िेखखि नगर गौरिका आर्ोजनाहरू 
कार्ािरिर्न गररने छः 
क. मालिका क्षेि पर्िटन प्रबदिन िडा नं. ६ 

ख. पार्ििा एफ एम देखख थिाथथ्यर् सेिा कार्ाििर् जाजरकोट सडक तनमािण  

ग. िल्िो थाप्ठिे बसपाकि  तनमािण  

घ. आाँखा अथपिाि थथापना िथा संचािन 

ङ. डाप्ठक कभडि हि तनमािण िडा नं. ५ 

च. वपपे बरािेख डडगंा सडक तनमािण 
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छ. गैरीखािी देखख नेटीबजार मछार्िना सडक तनमािण 

ज. बुदबुदी फारूिा तिलिगें िनथपति उध्र्ान तनमािण िडा नं. २ र ४ 

झ. बबेरा देखख रूपकोट लमथेंग्रा सडक तनमािण 

ञ. कुद ुबहृि खानेपानी िडा नं. १३ 

ट. भुरचौर लिफ्ट खानेपानी िडा नं. १० 

ठ. सभा भिन तनमािण कुद ु

ड. खिंगा बजार क्षेि िि व्र्िथथापन िडा नं. ३ र ४ 

ि. बार्ु घट्ट पाथी हाल्न देखख नेटी बजार सडक 

ण. फेरा देखख थर्ाउिी िटबरिन तनमािण 

ववप् व्र्वस्थापनः 

५८. विश्िमा लसस्जिि महामारीको प्रकोप रोकथाम िथा तनर्रिण एकातिर चुनौतिको रूपमा 
रहेको छ भने असामतर्क रूपमा आर्ि पने थप विपद् व्र्िथथापनका िार्ग नगर विपद् 
व्र्िथथापन कोर्मा २५ िाख बबतनर्ोजन गररएको छ ।  

५९. दघुिटना िा अरर् कुनै कारणिे मतृ्र्ू भएका मिृकहरूको सि िुिानीमा समथर्ा देखखने 
गरेकोिे सि बाहन खररद गनि रू २५ िाख बजेट बबतनर्ोजन गरेको छु ,  

६०. अरिमा, आ.ि. २०७७।७८ को बजेट िजुिमाका िार्ग मागिदशिन िथा स्रोि उपिब्ि 
गराउने नेपाि सरकार, कणाििी प्रदेश सरकार, स्जल्िा समरिर् सलमति, सल्िाह सुझाि 
प्रदान गने राजनीतिक दि, नागररक समाज, बबकास साझेदार संथथाका प्रमखु िथा 
प्रतितनर्ि, कार्िपालिका पररिार, सम्पूणि रारटसेिक कमिचारीहरू प्रति आभार प्रकट गदै 
हाहदिक िरर्िाद हदन चाहरछु । 

६१. प्रथिाविि बजेट िथा कार्िक्रमको प्रभािकारी कार्ािरिर्नमा सम्बस्रिि सरोकारिािा 
सबैको सकारात्मक सहर्ोग सक्रक्रर्िा र साथ रहनेछ भरने कुरामा म बबश्िथि छु । 
कार्िक्रमको सफि कार्ािरिर्नबाट अपेक्षक्षि उपिस्ब्ि हालसि भर्ि नगरिालस 
नागररकहरूको जीिनर्ापनमा सहजिा पैदा हुने अपेक्षा लिएको छु ।  

 

िरर्िाद । 

 


