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भेरी नगरपालिकाको नगर उप प्रमुख श्री भावना भण्डारीिे प्रस्तुत गनु ुभएको 

आर्थकु बर् ु२०७८।०७९ को नीतत, कार्कु्रम तथा बजेट 

सभाध्यक्ष महोदय,  

१. विश्िभरी फैलिर्इरहेको कोलभड १९ (दोस्रो भेररएन्ट) को महामारीको बिषम पररस्थितिमा आगामी 
आर्िइक िषइ २०७८।७९ को िावषइक नीति, कायइक्रम ििा िजेट प्रथिुि गनइ भेरी नगरपालिकाको 
उप प्रमुखकको हैलसयििे यस गररमामय सभाको िैठकमा उपस्थिि भएको छु ।  

२. मुिुकको सािइभौलमकिा, भौगोलिक अखण्डिा,  रास्रिय थिार्िनिाको रक्षा गदै िोकिास्न्िक 
गणिन्ि, संघीय शासन प्रणािी थिापनाका िार्ग भएका विलभन्न आन्दोिनमा जीिन उत्सगइ 
गने महान सहहदहरू प्रति हाहदइक श्रध्दान्जिी व्यक्ि गदइछु साि ैमुिुकको राजनीतिक, आर्िइक 
ििा सामास्जक रूपान्िरणको अलभयानमा होलमएका घार्इिे, अपाङ्ग योध्दा ििा सहहद पररिारमा 
सम्मान व्यक्ि गनइ चाहन्छु ।  

३. िडा नं. २ की िडा सदथय ििा नगर सभा सदथय श्री सलशिा कामीको २०७८।३।८ मा योजना 
िजुइमाका िार्ग िडा सलमतिको िैठकमा सहभार्ग हुन जाने क्रममा िाटोमा िडरे उपचारका क्रममा  
तनिन भएको हुुँदा दखुको यस घडीमा आफन्ि ििा पररिारजनमा गहहरो समिेदना व्यक्ि गदै 
हदिंगि आत्माको र्चर शास्न्िको कामना सहहि हाहदइक श्रध्दान्जिी ब्यक्ि गनइ चाहन्छु । 

४. कोलभड १९ महामारी पहहिो ििा दोस्रो महामारीको संक्रमणिाट थिानीयथिर, थिदेश ििा विदेशमा 
ज्यान गुमाएका नेपािी िगायि सम्पूणइ मिृक  प्रति हाहदइक श्रध्दान्जिी ििा शोकाकूि 
पररिारजनमा समिेदना व्यक्ि गनइ चाहन्छु । साि ै संक्रलमि सिैको लशघ्र थिाथ्य िाभको 
कामना गदइछु । 

५. मानि जातििे यतििेिा र्तिहासकै अप्ठ्यारो अिथिाको सामना गरररहेको छ । कोलभड १९ 
महामारी दोस्रो भेररएन्ट र तनरन्िर भैरहेको तनषेिाज्ञाका कारण उत्पन्न संकटको व्यिथिापन 
चनुौिीका रूपमा हाम्रा सामु खडा भएको छ । यस कहठन अिथिामा महामारीिाट उत्पन्न आर्िइक 
संकट व्यिथिापन र  नागररकहरूको जीिन रक्षा  नै प्रमुख समथया हो । कोलभड  महामारीको 
रोकिाम र तनयन्िण अहहिेको प्रािलमकिा भए पतन नगरिालसहरूको दैतनक जीिन यापनमा 
व्यहोनुइ परेका समथयाहरूको समािान पतन नगरर नहुने िाध्यिा हाम्रो सामु रहेको छ । हामीिार्इ 
उपिव्ि न्यून श्रोििाट सिै समथयाको समािान संभि छैन अिः प्रािलमकिाका आिारमा अिरुा 
अपुरा भौतिक पूिाइिार तनमाइणसंगै थिानीय थिरमा रोजगारी लसजइना, उत्पादन िसृ्ध्द गने र 
महामारीिाट नागररकहरूको जीिन रक्षा जथिा कायइक्रमहरूमा यो िजेट केस्न्िि रहेको छ । 
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६. कणाइिी प्रदेश सरकार, थिानीय प्रशासन, स्जल्िा थिाथ्य सेिा कायाइिय, सम्पूणइ नगरपालिका 
टीम र सरोकारिािा सिैको सहयोग, सक्रक्रयिा र समन्ियिाट यस नगरपालिकािार्इ कोलभड १९ 
दोस्रो भेररएन्टको  प्रभाििाट कम क्षिीमा राख्न सफि रहे पतन संक्रमण व्यापक रहेका तछमेकी 
स्जल्िा, मुिुक िाहहर बिशषे गरी भारिमा रहेका नागररकहरू घर फक्रकइ ने क्रमसंगै महामारीको 
संक्रमण डरिाग्दो रुपमा फैलिर्इ रहेको छ । महामारीकै कारण हािसम्म १२ जना नगरिालसको 
मतृ्यू भर्इसकेको अिथिा छ । यस जहटि पररस्थितिमा महामारीको रोकिाम गदै थिानीय 
उत्पादन र रोजगारीमा साि ैआर्िइक िसृ्ध्द हालसि गने हदशामा आगामी आर्िइक िषइको िजेट 
केस्न्िि गनुइपने अिथिा रहेको छ।  

७. प्रथिुि िजेट िजुइमा गदाइ मैिे नेपािको संवििान- २०७२, थिानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, 

नेपािको चािु  पन्रौ आिर्िक योजना, थिानीय िहको योजना िजुइमा हदग्दशइन, २०७४ ििा 
यस नगरपालिकािे िजुइमा गरी कायाइन्ियनमा ल्याएका ऐन तनयम ििा कायइविर्िहरू, नेपाि 
सरकारिाट प्राप्ठि मागइदशइन, कणाइिी प्रदेश सरकार ििा  नगरपालिकाको नीति कायइक्रम ििा 
िक्ष्य, कोलभड १९ दोस्रो भेररएन्टको को महामारीिाट उत्पन्न पररस्थिति, िस्थि ििा िडा 
सलमतििाट तनिाइररि प्रािलमकिा, स्जल्िामा कायइरि विकास साझदेार ििा सरोकारिािा सरकारी 
- गैर सरकारी तनकाय एिं नगरिालसहरूको सल्िाह सुझािको आिारमा यो िजेट िजुइमा गरेको 
छु। 

सभाध्र्क्षज्र्ू,  

अि म चािु आर्िइक िषइ २०७८।७९ को जेरठ मसान्िसम्मको अिथिाको िारेमा संक्षक्षप्ठि रूपमा प्रथिुि 
गने अनुमति चाहन्छु ।  

८. नगरिार्इ समसृ्ध्दको िाटोमा उन्मुख गराउन नविनिम सोचकासाि िजुइमा गररएका 
िाििालिकासंग मेयर, महहिासंग उपमेयर, विपन्न नागररकका िार्ग विशषे सहयोग कोष 
थिापना, पूणइ जातिय छुिाछुि मुक्ि नगर घोषणा र पूणइ सरसफार्इ आहद जथिा कायइक्रमहरू 
कायाइन्ियन भर्इ रहेको अिथिामा िगािार फैलिर्इरहेको कोलभड १९ को  महामारी र  तनरन्िर 
तनषेिाज्ञाका कारण प्रभाविि भएको कुरा सिैमा जानकारी नै छ । नगरपालिकाको आन्िररक 
श्रोििाट रू १ करोड ४० िाख आम्दानी प्रक्षेपण गररएकोमा रू १ करोड ४० िाख नै राजश्ि 
असुिी भएको छ र संघीय सरकारिाट प्राप्ठि हुन ेराजश्ि िाुँडफाुँड िापि प्राप्ठि हुनु पन ेरू. ९ 
करोड ५७ िाख मध्ये रू. ७ करोड ५० िाख मािै प्राप्ठि भएकोिे संघीय ििा प्रदेश सरकारिाट 
प्राप्ठि अनुदानमा आिाररि िजेट ििा कायइक्रमहरू कायाइन्ियनमा समथया भएको छ ।  
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९. चािु आर्िइक िषइको िीच अिाइि कायइक्रम कायाइन्ियनको उत्कषइ समयमा फैलिएको कोलभड १९ 
दोस्रो भेररएन्टको महामारी सामना गनइ थिाथ्य पररक्षण ििा सुरक्षा सामग्री खररद, वपवपसेट , 

एस्न्टजेन टेथट, वपलसआर क्रकट, माथक, सेतनटार्जर िगायि औषिी  ििा व्यिथिापन आहद 
जथिा कायइमा व्यहोनुइ परेको अतिररक्ि व्ययभारका कारण पतन कायइक्रम कायाइन्ियनमा समथया 
व्यहोनुइ परेको छ ।  

१०. महामारीिाट जनिाको जीिन रक्षाको िार्ग नगरपालिकािे संक्रमण रोकिाम, तनयन्िण र 
उपचारका िार्ग योजना िजुइमा गरी तनरन्िर रूपमा क्रक्रयाशीि रहदै आएको छ ।  

११. िैशाख देखख जारी गररएको तनषेिाज्ञा हािसम्म तनरन्िर रहेको अिथिामा चािु आ.ि.को जेरठ 
मसान्िसम्मको कुि प्रगति ५७ प्रतिशि रहेको छ । सरकारिे जारी गरेका थिाथ्य सुरक्षा 
मापदण्ड अििम्िन गरी कायइक्रम कायाइन्ियन भर्इरहेकािे आर्िइक िषइको अन्त्यसम्म सिै िावषइक 
कायइक्रम सम्पन्न हुने अपेक्षा लिएको छु । 

१२. यो संकट व्यिथिापनका िार्ग सहयोग गने नेपाि सरकार, कणाइिी प्रदेश सरकार िगायि सघं 
संथिा सिै प्रति हाहदइक िन्यिाद व्यक्ि गनइ चाहन्छु । 

१३. आफ्नो जीिनको प्रिाह नगरी महामारीको रोकिाम ििा उपचारमा अग्रपंतिमा रहेर सेिा गन े
सम्पूणइ थिाथ्यकलमइहरूको उच्च मुल्यांकन गदै हाहदइक आभार प्रकट गनइ चाहन्छु । अझ पतन 
मानिीय भािना र उच्च मनोििका साि िहाुँहरूको सेिा तनरन्िर रहन ेकुरामा म बिश्िथि रहेको 
छु । त्यसै गरी यो अलभयानमा तनरन्िर रूपमा खहटरहनु भएका नगरिालस, पिकार, उध्योर्ग 
व्यापारी, राजनीतिक दि, जनप्रतितनर्ि, रारिसेिक कमइचारी, सरसफार्इकलमइ, सिारी चािक ििा 
सुरक्षाकलमइिार्इ िहाुँहरूको योगदानको कदर गदै सम्मान व्यक्ि गनइ चाहन्छु ।  

सभाध्यक्षज्यू, 

१४. अि म आर्िइक िषइ २०७८।०७९ को िजेटका उद्देश्य प्रथिुि गने  अनुमति चाहन्छु, 
क. कोलभड १९ को महामारीिाट नगरिालसहरूको जीिनिार्इ सुरक्षक्षि र सहज िनाउने ।  

ख. थिाथ्य ििा लशक्षा क्षेिको संथिागि विकास ििा सुदृहिकरण गने । 

ग. कृवष क्षेिमा रोजगारी लसजइना गरी उत्पादन िदृ्हद गने । 

घ. सामास्जक, आर्िइक ििा भौतिक पूिाइिारको हदगो विकास गने । 

सभाध्यक्षज्यू, 

आर्िइक िषइ २०७८।७९ मा यस नगरपालिकािे जम्मा रू ६१ करोड ९० िाख ४० हजार  रूपैयाुँ आम्दानी 
हुने अनुमान गररएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारिाट विविय समानीकरण अनुदान रू ११ करोड ९७ 
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िाख , सशिइ अनुदान रू ३० करोड २० िाख, राजश्ि िाुँडफाुँड िापि रू ९ करोड ६३ िाख ७७ हजार, 
बिशषे अनुदान रू ९६ िाख र समपुरक रु २ करोड ४० िाख गरी जम्मा रू ५५ करोड १६ िाख ७७ हजार 
र कणाइिी प्रदेश सरकारिाट विविय समानीकरण अनुदान रू १ करोड २८ िाख ४५ हजार, राजश्ि िाुँडफाुँड 
िापि रू १४ िाख १० हजार, सशिइ अनुदान २ करोड ३१ िाख ८ हजार, समपुरक अनुदान १ करोड २० 
िाख, विशषे अनुदान ३० िाख गरर जम्मा रु ५ करोड २३ िाख ६३ हजार एिं  नगरपालिकाको आन्िररक 
श्रोििाट रू १ करोड ५० िाख आम्दानी हुने अनुमान गररएको छ । उक्ि िजेटिाट मार्ि उल्िेखखि 
उद्देश्यहरू हालसि गनइ आगालम िषइको िार्ग तनम्न क्षेिका िार्ग तनम्नानसुार क्षेिगि कायइक्रम िजुइमा 
ििा िजेट वितनयोजन गरेको छु । 

स्वास््र् तथा महामारी रोकथाम तथा तनर्न्त्रणतरु्ः 

१५. आगामी आर्िइक िषइमा यो असहज पररस्थिति ित्काि सामान्य अिथिामा आउन सक्ने नदेखखएकोिे 
थिाथ्य पररक्षण ििा सुरक्षा सामग्री खररद, औषर्ि व्यिथिापन र उपचारका िार्ग कोरोना संक्रमण 
रोकिाम ििा उपचार कोषमा एकमुरट रू १ करोड २० िाख बितनयोजन गरेको छु । यसिाट थिाथ्य 
संथिाहरूको सुदृहिकरण, जनशस्क्ि व्यिथिापन, जनचिेनामुिक कायइक्रम संचािनम गररनेछ ।  

१६. थिाथ्य सेिामा नागररकहरूको सहज पहुुँचका िार्ग िडा न.ं ६, ७, ८, ९, १० र ११ का िालसन्दाहरूको 
सेिाको िार्ग िडा नं. ७ को थयाउिी िजारमा १५ शैय्याको नगर अथपिाि थिापनाका िार्ग पुिाइिार 
तनमाइण शुरू गनइ रू ५० िाख बितनयोस्जि गरेको छु । 

१७. नगर ििा स्जल्िािालसहरूिार्इ आुँखा उपचार सेिा उपिब्ि गराउन नेपाि रेडक्रस सोसार्इटी, सुखेि 
आुँखा अथपिाि र नगरपालिकाको साझदेारीमा आुँखा अथपिाि संचािनका िार्ग भिन तनमाइण गनइ 
रू. १५ िाख िजेट बितनयोजन गरेको छु । 

कृषर् तथा रोजगार प्रबध््ुनतरु्ः 

१८. कोलभड १९ को महामारीिाट लसजइना हुने भोकमरीिाट जनिािार्इ िचाउन कृवष उत्पादन िसृ्ध्द गन े
नीति अनुसार रू ६५ िाख बितनयोजन गरेको छु । जसिाट नेपाि सरकार, नगरपालिका ििा कृषकको 
साझदेारी िागिमा खाध्य ििा पोषण सुरक्षामा टेिा पुयाइउन खाध्य ििा िरकारी िीउ उत्पादन 
कायइक्रम, रैिाने िािी संरक्षण, उन्नि कृवष औजार, ििा उन्नि िीउ उत्पादनको िार्ग क्षेि विथिार 
जथिा कायइक्रम संचािन गने गरी व्यिथिा लमिाएको छु । 

१९. क्रकसान ििा नगरपालिकाको साझदेारीमा मौसमी ििा िेमौसलम िरकारी खेिी ििा आुँप, टक्रकइ  ििा 
अन्य जािको ऒखर खेिी, अिैची, कागति सुन्ििा, केरा, अगंुर, जापतनज हिुिािेद आहद फिफुि 
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खेिी प्रिध्दइन, आकस्थमक रूपमा आर्इ पने क्रकरा ििा रोगको प्रकोप तनयन्िण, अदिुा, िेसार ििा 
िसुन जथिा मसिा िािी उत्पादन जथिा क्रक्रयाकिापहरू बितनयोस्जि िजेटिाट संचािन गररनेछ।  

२०. िडा नं. १० को िामाचौरमा आुँप खेिीका िार्ग रू ३ िाख ५० हजार वितनयोजन गररएको छ। 
जसिाट उक्ि थिानका कृषकहरूको आय िसृ्ध्दमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु । 

२१. कणाइिी प्रदेश सरकारसंगको सहकायइमा समेि िप कायइक्रम संचािन गररनेछ । 

पशुपन्न्त्ि षवकासतरु्ः 

२२. पशु पस्न्छहरूमा िाग्ने रोग तनदानका िार्ग औषर्ि, उपकरण ििा सामग्री खररद, पशु आहारको 
िार्ग घाुँस खेिी प्रिध्दइन ििा विलभन्न प्रकारका व्यिसायमुिक पशुपािन िालिम संचािनका िार्ग 
रू ४२ िाख बितनयोजन गरेको छु ।  

सहकारी क्षेरः 

२३. सहकारी क्षेिको थििन्ि विकास र पररचािन माफइ ि समाजिाद उन्मुख अिइिन्ि तनमाइण गने राज्यको 
संकल्प िमोस्जम आर्िइक विकासको एक थिम्भको रूपमा सहकारी पतन महत्िपूणइ क्षेि भएको र 
संघीय संरचना अनुसार सहकारीहरू थिानीय िहको मािहिमा हथिान्िरण भर्इ आएको र यस 
नगरपालिका क्षेिमा संचालिि अर्िकांश सहकारीहरू सहकारीहरूको संचािन ििा व्यिथिापन ज्ञानको 
अभािमा समथयाग्रथि अिथिामा रहेकािे उक्ि संथिाहरूको हदगो संथिागि विकास,विविय पहुुँच 
िसृ्ध्द, संजािीकरण र उध्यमलशििा माफइ ि सदथयहरूको जीिनथिर सुिार गनइका िार्ग नेपाि िचि 
ििा ऋण केन्िीय सहकारी संघ लिलमटेड (नेफ्सकुन) संगको साझदेारीमा आधारलशिा कार्कु्रम 
संचािनका िार्ग सम्पन्न सम्झौिा िमोस्जम आिश्यक िजेट रू. ८ िाख िजेट बितनयोजन गरेको 
छु । 

२४. गुरूयोजना िजुइमा भर्इ हाि कायाइन्ियनमा रहेको मालिका क्षेिको पुिाइिार तनमाइणको कायइिार्इ 
तनरन्िरिा हदर्इनेछ । िहुिषीय आयोजनाको रूपमा कायाइन्ियनमा रहेको उक्ि कायइक्रमका िार्ग 
संघीय ििा प्रदेश सरकारसंगको समन्ियमा िजेट व्यिथिा गरी तनमाइण सम्पन्न गने नीति लिर्एको 
छ ।   

र्ुवा लशक्षा तथा खेिकु् षवकासतरु्ः 

२५. लशक्षक अनु्ान कार्कु्रमः नगर क्षेिलभिका सिै िस्थि ििा िडाहरू भौगोलिक रूपमा विकट रहेका र 
सिै िाििालिकाहरूिार्इ लशक्षाको अिसरिाट िस्न्चि हुन नपरोस ् भन्ने उद्देश्यिे खिेुका 
विध्याियहरूमा आिश्यकिा अनुसारका लशक्षक व्यिथिा हुन नसक्रकरहेको र लशक्षकबिना विध्याियिाट 



6 
 

गुणथिरीय लशक्षाको पररकल्पना समेि गनइ नसक्रकने भएकोिे दरिन्दी हुुँदै नभएका र भए पतन 
पयाइप्ठि दरिन्दी नभएका विध्याियहरूमा समेि न्यूनिम रूपमा भए पतन लशक्षकको उपिव्ििा होस 
भन्ने अलभप्रायिे थियं सेिक लशक्षक व्यिथिापन गनइका िार्ग यस चािु आ.ि. देखख शुरू गररएको 
लशक्षक अनु्ान कायइक्रमिार्इ तनरन्िरिा हदन रू १ करोड बितनयोजन गरेको छु।   

िािविकास केन्िका िाि लशक्षक ििा विध्यािय कमइचारीहरूिे पाउदै आएको सुवििा ज्यादै न्यून 
भएको र उक्ि पारीश्रलमकिाट तनजहरूको स्जविकोपाजइन गनइ कहठनार्इ परररहेको अिथिामा नेपाि 
सरकारिे घोषणा गरेअनुसार िप पारीश्रलमकका िार्ग कररि रू १ करोड िजेट बितनयोजन गरेको छु 
। 

२६. लशक्षक ििा कमइचारीहरूको उत्प्रेरणा ििा क्षमिा अलभिसृ्ध्दका िार्ग िालिम, गोरठी, अन्िक्रक्रइ या 
ििा िैठक संचािनका िार्ग तनयलमि तनशिइ कायइक्रमको अिािा आिश्यक िप िजेट व्यिथिा 
गरेको छु ।  

२७. िाििालिकाहरूको सिाइङ्र्गण विकास गरी सक्षम र सिि नागररक ियार गनइ गि विगि आ.ि. देखख 
शुरू गररएको िािमैिी नगर घोषणा अलभयान सम्पन्न गनइ कोलभड १९ दोश्रो भेररयन्टको महामारीका 
कारण िािा उत्पन्न भएिा पतन यस अलभयानिार्इ तनरन्िरिा हदन नगरथिरीय अतिररक्ि क्रक्रयाकिाप 
ििा युिा पररचािन ििा खेिकुद प्रतियोर्गिा िगायि िािमैिी शासनका सूचकहरू पुरा गनइ 
वािवालिकासंग मेर्र कार्कु्रम िार्ग संघीय सरकारसंगको समन्ियिाट रू ५४ िाख िजेट व्यिथिा 
गरेको छु ।  

२८. समग्र शैक्षक्षक सुिारका िार्ग उल्िेखतनय भुलमका तनिाइह गने लशक्षक विध्यािी ििा व्यिथिापन 
सलमतििार्इ प्रोत्साहन गनइ उत्कृरट लशक्षक, उत्कृरट विध्यािी र उत्कृरट व्यिथिापन सलमतििार्इ 
पुरथकृि गने नीति लिर्इएको छ  । 

२९. कोलभड १९ दोश्रो िहरको महामारी ििा संक्रमणिार्इ मध्यनजर गरी थिच्छ, थिथि र सुरक्षक्षि 
िािािरण तनमाइण गरी पठनपाठन सुचारू गनइ दरू लशक्षा ििा िैकस्ल्पक लशक्षाको अििारणािार्इ 
यिासंभि आत्मसाि गररनेछ । 

३०. खेिकुद क्षेिको विकास ििा प्रिध्दइनका िार्ग चािु िषइमा तनमाइणार्िन अिथिमा रहेका िडा नं. ४ 
स्थिि वि.वप. शास्न्ि िाटीकामा कभडइ हि, िडा नं. ५ डाप्ठकमा र्न्डोर कभडइ हि र िडा नं. १३ को 
कुदकुो रंगशािा तनमाइणका िार्ग संङघीय ििा प्रदेश सरकारसंग समन्ियमा िजेट व्यिथिा गरर 
सम्पन्न गररनेछ ।   

३१. विकासमा पारदलशइिा, स्जम्मेिारी र उिरदातयत्ि सुतनस्श्चि गनइ एिं सामास्जक रूपान्िरणका िार्ग  
सशक्ि भुलमका तनिाइह गनइ युिा पररचािनिार्इ बिशषे जोड हदर्इ कायइक्रम संचािन गररनेछ । 



7 
 

३२. अति विपन्न नागररकहरूका िार्ग आम्दानीको अिसर लसजइना गनइ प्रिानमंिी रोजगार कायइक्रम 
अन्िगइि प्राप्ठि रू २ करोड १४ िाख िजेटिाट विलभन्न योजनाहरू तनमाइणका िार्ग ६३१ जना 
श्रलमकहरूिार्इ १०० हदनको प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

३३. महहिा, वािवालिका तथा जेष्ठ नागररक कार्कु्रमतरु्ः  

हहशंामा परेका, असहाय ििा विपन्न महहिाहरूको राहि, आय आजइनका कायइक्रम संचािनका िार्ग 
आगालम िषइ पतन तनरन्िरिा हदर्इनेछ । यसका िार्ग महहिासंग उपमेर्र कार्कु्रमका िार्ग रू ३० 
िाख बितनयोजन गरेको छु । उक्ि िजेटिाट महहिा प्रजनन थिाथ्य ,घरेिु हहसंा सम्िन्िी जनचिेना 
मुिक कायइक्रम र  एकि महहिा द्िन्द पीडडि, असहाय महहिाहरुको िार्ग लसपमुिक ििा आय—
आजइन सम्िन्िी कायइक्रमिार्इ तनरन्िरिा हदर्एको छ । 

३४. अति विपन्न महहिाहरूको आय आजइनका िार्ग सीपमुिक िालिम संचािनका गनइ रू. ७ िाख  
बितनयोजन गरेको छु ।  

३५. संरक्षण विहहन िाििालिकाहरूको उद्दार, संरक्षण, िैङ्र्गक हहशंा, िािवििाह, िािश्रम, िागु पदािइ 
दवु्यइसन न्यूतनकरण ििा िाि क्ििहरूको सशस्क्िकरण जथिा कायइक्रमहरू समेि संचािन गररनेछ।  

३६. ७५ िषइ उमेर नाघेका जेरठ नागररक सम्मान कायइक्रमका िार्ग िजेट बितनयोजन गरेको छु । 

पूवाुधार षवकासतरु्ः  

३७. हवार्ु र्ातार्ातः यस स्जल्िाको सदरमुकाम िगायि स्जल्िाका अन्य केही भागहरूमा सडक संजाि 
बिथिार भएिा पतन स्जल्िाका कुनै थिानमा हिार्इ यािायाि सुवििा उपिब्ि नभएको र स्जल्िा 
सदरमुकाम नस्जक रहेको चौरजहारी विमानथिि पतन िन्द रहेको, पयइटन प्रिध्दइनको िार्ग डोल्पाको 
फोक्सुन्डो, मुगुको रारादह, िोरपाटन देखख िझाङको शैपाि अिाइि सेिी नदी पूिइ, हुम्िा कणाइिी 
पस्श्चमिीचको भागमा कररि २८ िटा हहमािहरू यसै क्षेिमा अिस्थिि रहेको सो क्षेिको अििोकनका 
िार्ग माउन्टेन टुररजमको प्रचरु संभािना रहेको अिथिामा सो क्षेिको पायक पने थिानमा हिार्इ 
यािायाि सुवििा उपिब्ि गराउन सक्रकएको खण्डमा यस क्षेिमा िसोिास गने नार्गरकहरूको 
जीिनथिर सुिारमा उल्िेखतनय योगदान पुग्ने देखखएकोिे तनमाइण िागिको दृस्रटकोणिे अत्यर्िक 
संभािना रहेको यस नगरपालिकाको िडा नं. १ िडािेकमा एअरपोटइ तनमाइणका िार्ग नेपाि 
सरकारसंगको समन्िय ििा सहकायइमा लसघ्र प्रक्रक्रया अगाडी ििार्इनेछ ।  

३८. नगर क्षेिलभि यािायाि असहजिािार्इ ध्यानमा राखख छोटो दरुीका सिारी सािन (अटो, र्इ ररक्सा 
आहद) संचािन गनइ यािायाि व्यिथिा विभाग, स्जल्िा प्रशासन कायाइिय, स्जल्िा प्रहरी कायाइिय, 
स्जल्िा िाक्रफक कायाइियसंगको समन्िय र सहकायइमा प्रक्रक्रया अगाडी ििार्इने छ । 
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सडक पूवाुधार र्ातार्ात क्षेरः 

३९. नगरपालिकाका सिै िडा केन्िसम्म यािायाि सेिा पुयाइउने नीति अनुसार ियाक खन्ने कायइ सम्पन्न 
भर्इसकेको छ । ियाक खोल्ने कायइ सम्पन्न भएका सडकहरूको थिरोन्नति गरी िाहै्र महहना यािायाि 
सेिा सुचारू गररनेछ । 

४०. नगर यािायािको दृस्रटकोणिे महत्िपूणइ रहेका तनमाइणार्िन सडकहरूिार्इ प्रािलमकिा हदर्इ तनमाइण 
सम्पन्न गररने छ ।  

४१. नगरथिरीय रणनीतिक महत्िका रूपमा सडकको थिरोन्नतिका िार्ग रहेका सहरी साशकीय क्षमिा 
विकास कायइक्रमिाट कायाइन्ियन हुने गरी आिश्यक िजेट व्यिथिा गरेको छु । 

४२. नगरलभिका प्रािलमकिा प्राप्ठि नयाुँ ियाक खोलिएका सडकहरूको थिरोन्नतिका िार्ग प्रदेश ििा 
संतघय सरकारसंग समन्िय गरी िजेट ब्यिथिा गररनेछ ।  

४३. िाप्ठिेचौर िसपाकइ को थिरोन्नति ििा व्यिथिापनका िार्ग नगर विकास कोषसंग साझदेारी सम्झौिा 
भर्इसकेको छ । कोषको ऋण सहयोगमा िसपाकइ  तनमाइण सम्पन्न गने व्यिथिा गरेको छु । 

खानेपानी तथा सरसर्ार्ुः  

४४. नगरपालिकाको िडा नं. ३ र ४ खिंगा िजार क्षेिमा जनसंख्याको चापसंगै िि तनकासको उर्चि 
व्यिथिा हुन नसकेको कारण फोहर व्यिथिापनको समथया िढ्दै गएको र िषाइयामको पानीिे िेरै 
थिानमा क्षति पुयाइर्इ सदरमुकाम नै जोखखममा पने अिथिा लसजइना भएकोिे ििा िि तनकासको 
हदघइकािीन समािानको नीति लिर्इएको छ । यसका िार्ग रू १५ िाख िजेट व्यिथिा  गरेको छु ।  

४५. नगर क्षेिमा उत्पन्न हुने फोहरिार्इ प्रशोिन गरी व्यिथिापन गने र प्रशोर्िि फोहरिाट जैविक मि 
उत्पादन ििा फोहर व्यिथिापन गनइ कणाइिी प्रदेश सरकार, नगरपालिका ििा तनजी क्षेिसंगको 
साझदेारीमा जैविक मि ियार गरी क्रकसानिार्इ उपिब्ि गराउन िडा नं. १३ को कुदमुा चािु आ.ि. 
देखख उध्योग तनमाइणको कायइ भर्इरहेको छ । उक्ि कायइिार्इ तनरन्िरिा हदन कणाइिी प्रदेश सरकार 
ििा अन्य दाि ृतनकायहरूसंग समन्िय ििा साझदेारी कायम गरीनेछ । 

४६. नगर क्षेिको आिारभूि सरसफार्इ ििा फोहरको  हदगो व्यिथिापनका िागी थिानीय नागररक, टोि 
विकास संथिा ििा उध्योग व्यापार संघसुँगको समन्िय, सहकायइमा िजार सरसफार्इ अलभयान संचािन 
गररने छ । यस अलभयानमा नगरिालसहरूको सक्रक्रयिा एिं सहभार्गिािार्इ समेि मध्येनजर गरी 
आगालम आ.ि. देखख न्यूनिम रूपमा शुल्क उठार्इ सरसफार्इ अलभयानमा पररचािन गररने छ । यसै 
चािु आ.ि. देखख सेफ्टीक ट्याङ्क सफार्इका िार्ग सक्सन भेहीकि सेिा शुरू गररएको छ ।  

 



9 
 

४७. सिै नगरिालसहरूिार्इ थिच्छ वपउने पानी उपिव्ि गराउने नीति अनुरूप खिंगा सदरमुकाम क्षेिमा 
तनमाइणार्िन अिथिामा रहेको र िजेट अभािका कारण सम्पन्न हुन नसकेको खिंगा खानेपानी 
सहिगानी योजनाका िार्ग आिश्यक िजेट प्रदेश ििा संतघय सरकारसंग समन्िय गरी व्यिथिा 
गररनेछ । 

 
४८. अझै पतन खानेपानी सुवििा उपिब्ि हुन नसकेका नागररकहरूका िार्ग खानेपानी योजना तनमाइणका 

िार्ग रू. ३८ िाख ३० हजार बितनयोजन गरेको छु । उक्ि कायइक्रमिाट थिच्छ वपउने पानी उपिव्ि 
हुन नसकेका नागररकहरूिार्इ सुवििा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । 

४९. सिारी आिागमनमा सहजिाका िार्ग सडक पुि तनमाइण गनइ आिश्यक थिानहरूमा ि.र्इ. ििा 
डडजार्इन गरी नेपाि सरकार ििा कणाइिी प्रदेश सरकारसंगको सहकायइमा स्रोि जुटार्इ तनमाइण प्रक्रक्रया 
अगाडी ििार्ने छ ।  

५०. नेपाि सरकार क्षेिगि पुि कायइक्रम ििा िायि ब्रीज सपोटइ युतनट प्रदेश कायाइिय सुखेिको सहयोगमा 
िजेट व्यिथिा गरी झो.पु. तनमाइण गने कायइिार्इ आगालम िषइ पतन तनरन्िरिा हदर्इने छ । 

लसचंार्ु तथा न्ी तनर्न्त्रणतरु्ः 

५१. उत्पादनका दृस्रटकोणिे नगरपालिका भररकै महत्िपूणइ क्षेि िडा न.ं १३ को कुद ुर िडा न.ं१० को 
भुरचौर लसचंार्इ योजना तनमाइणका िार्ग नेपाि सरकार ििा कणाइिी प्रदेश सरकारसंग समन्िय गरी 
प्रक्रक्रया िािनी गररने ।  

५२. लसचंार्इ सुवििा नपुगेका क्षेिमा िप लसचंार्इ सुवििा पुयाइउन साना लसचंार्इ तनमाइणका िार्ग रू १० 
िाख ९० हजार बितनयोजन गररएको छ । 

५३. नदी कटानिाट क्षति भएका कृवषयोग्य जलमन ििा जोखखममा रहेका िथिीहरूको संरक्षणका िार्ग 
सहरी विकास ििा शासकीय सुिार कायइक्रमिाट रू १ करोड बितनयोजन गरेको छु ।  

सहरी पूवाुधारतरु्ः  

५४. सहरी शासकीय क्षमिा विकास कायइक्रम अन्िगइि प्राप्ठि हुने रू ५ करोड ८० िाख िजेटिाट संभाव्यिा 
अध्ययनका आिारमा नगर गौरिका योजना ििा िडा सलमतििाट छनोट भर्इ आएका योजनाहरू   
कायाइन्ियन गररने छ । 

संस्थागत षवकास तथा सुशासनतरु्ः 

५५. नगरपालिकाको प्रशासकीय भिन अगाडी रहेको ठकुरीहरूको कुि देििाको मस्न्दरको जग्गा 
प्रास्प्ठिका िार्ग उक्ि मस्न्दरिार्इ थिानान्िरण गनइ रू २० िाख िजेट बितनयोजन गरेको छु । यस 
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िाट प्रशासकीय भिन पररसरमा िप जग्गा व्यिथिापन भर्इ नगरपालिकाको पाक्रकइ ङ व्यिथिापन एिं 
कायइ सम्पादनमा िप सहयोग पुग्नेछ । 

५६. यस नगरपालिका अन्िगइि रहेका कतिपय िडाहरूका कायाइिय भिन नै नभएका र भिन भएका िडा 
कायाइियहरूका पतन व्यिस्थिि नभर्इ सेिा प्रिाहमा समथया भएकोिे िडा कायाइियिाट प्रदान हुन े
सेिािार्इ अझ प्रभािकारी िनाउन सिै िडाहरूमा कायाइिय भिन तनमाइण गनइ अन्य तनकायको 
सहयोगमा नगरपालिकाको साझदेारी रकम रू ४० िाख बितनयोजन गरेको छु । 

५७. न्यातयक सलमतिको कायइ सम्पादनिार्इ व्यिस्थिि ििा सुदृहिकरण गनइ रू २५ िाख ५० हजार िजेट 
व्यिथिापन गरेको छु । 

५८. नगरपालिकाको आन्िररक आय िदृ्हद गनइ चािु आ.ि. मा िजुइमा गररएको राजश्ि सुिार 
कायइयोजनामा अनुसार E-billing, व्यिसाय दिाइ ििा नविकरण अलभयान संचािन िगायि 
आिश्यक कायइका िार्ग रू १२ िाख बितनयोजन गरेको छु। 

५९. कोलभड १९ दोश्रो िहरको महामारीका कारण भएको तनषेिाज्ञाका कारण करदािाहरूमा परेको असरिार्इ 
दृस्रटगि गरी आगालम आ.ि. को असोज मसान्िलभिमा िुझाउने करदािािार्इ िावषइक रूपमा तिनुइ पने 
कर अनुपािमा १० प्रतिशि छुट कर छुट गने व्यिथिा लमिाएको छु । 

६०. नगरपालिकािाट प्रिाह हुने सेिा सम्िन्िमा नागररकहरूको गुनासो सुनुिार्इका िार्ग सािइजतनक 
सुनुिार्इ कायइक्रमका िार्ग रू ४ िाख बितनयोजन गरेको छु । 

६१. नगरपालिकाको सुशासन नीति अनुसार सुशासन प्रिध्दइनका िार्ग नगरपालिकाको कायइसम्पादन 
आिर्िक डकुमेन्िी तनमाइण, संचार क्षेि प्रिध्दइन गनइ (एफ एम रेडडयो, पिपबिका पररचािन ििा 
प्रकाशन) ििा आन्िररक सुरक्षा व्यिथिापन िगायिका कायइक्रम संचािनका िार्ग रू १८ िाख ५० 
हजार िजेट बितनयोजन गरेको छु । 

६२. नागररकहरूमा समाज प्रतिको उिरदातयत्ि ििा जिाफदेहीिा अलभिसृ्ध्द गदै सिि नागररक तनमाइणका 
िार्ग क्रक्रयाशीि टोि बिकास संथिाहरूको विकास, विथिार ििा क्षमिा विकासका िार्ग सहकलमइ 
समाजसंगको साझदेारीका िार्ग रू २० िाख बितनयोजन गरेको छु । 

६३. मानि सभ्यिाको किंकको रूपमा रहेको जातिय भेदभाि अन्त्यका िार्ग चािु िषइ देखख शुरू गररएको 
पूणइ जातिय छुिाछुि मकु्ि नगर घोषणा अलभयान सम्पन्न गनइका िार्ग संघीय सरकारसंगको 
समन्ियिाट रू ४२ िाख िजेट व्यिथिा गरेको छु ।  

षवप् व्र्वस्थापनः 

६४. आगामी आर्िइक िषइको शुरूिािमै िषाइयाम शुरू हुने र िषाइको कारण उत्पन्न हुन सक्न े विपद्, 
आगिार्ग, दघुइटना ििा कोलभड १९ को  कारण उत्पन्न हुने महामारी तनयन्िणका िार्ग एकमुरट रू 
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३० िाख र ब्याक होर्इ िोडर खररदका िार्ग रू ५० िाख गरी रू ८० िाख रकम नगर बिपद् 
व्यिथिापन कोषमा बितनयोजन गरेको छु । 

६५. विपद् व्यिथिापन कोषमा बितनयोजन गररएको रकम विशषे गरी कोलभड- १९ िेस्रो भेररएन्टको 
अिथिािार् समेि प्रक्षेपन गरी महामारी तनयन्िण, रोकिाम र उपचार, आर डडटी/वप लस आर पररक्षण 
सम्िस्न्ि कायइमा खचइ गररने छ । 

६६. विरामीहरूको सेिाको िार्ग एम्िुिेन्स र दघुइटना िा अन्य कुनै कारणिे मतृ्यू भएका मिृकहरूको सि 
िुिानीका िार्ग सि िाहन खररद भर्इ कायाइियिार्इ िुझाउने प्रक्रक्रयामा रहेको छ। यसिे 
नगरपालिकािाट तनयलमि रूपमा प्रदान गररने सेिाहरूमा िप गररएको सेिािे नगरिालस िगायि 
अन्य स्जल्िािालसहरू समेििार्इ सेिा पुग्ने अपेक्षा गररएको छ ।  

६७. आकस्थमक रूपमा आर्इपने िािी, पहहरो, सडक दघुइटना, आगोिार्ग जथिा प्राकृतिक विपद् ििा 
विलभन्न रोगका महामारीको अिथिामा विरामीहरूको ित्काि उध्दार कायइ गनइ र विपद्मा परेका 
वपडडिहरूिार्इ ित्काि राहि वििरण गनइका िार्ग केही थिानीय िहमा हेलिप्ठयाड तनमाइण भर्इसकेको 
केही थिानीय िहमा तनमाइण भर्इरहेको र रािीकािीन समयमा उध्दारका िार्ग हेलिकप्ठटर िथन सक्न े
हेलिप्ठयाड सुवििा स्जल्िामा नै उपिब्ि नभएकोिे स्जल्िा ििा नगरिालस नागररहरूिे समयमै उपचार 
नपार्इ अकािमै ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने उध्देश्यिे भेरी न.पा. िडा नं. ४ स्थिि चन्दननाि गण, 
मालिका व्यारेक हािालभि रहेको हेलिप्ठयाडिार्इ नार्इटल्यास्न्डङ फ्यालसलिटी हेलिप्ठयाडको रूपमा 
थिरोन्नतिका िार्ग यस नगरपालिकाको सहयोगमा तनमाइण कायइ शुरू गररएको छ । यसिाट नगर 
ििा स्जल्िािालसहरूिार्इ िप सुवििा प्राप्ठि हुने अपेक्षा गररएको छ ।   

६८. अन्िमा, आ.ि. २०७८।८९ को िजेट िजुइमाका िार्ग मागइदशइन ििा स्रोि उपिब्ि गराउने नेपाि 
सरकार, कणाइिी प्रदेश सरकार, स्जल्िा समन्िय सलमति, सल्िाह सुझाि प्रदान गने राजनीतिक दि, 
नागररक समाज, बिकास साझदेार संथिाका प्रमुख ििा प्रतितनर्ि, कायइपालिका पररिार, सम्पूणइ 
रारटसेिक कमइचारीहरू प्रति आभार प्रकट गदै हाहदइक िन्यिाद हदन चाहन्छु । 

६९. प्रथिाविि िजेट ििा कायइक्रमको प्रभािकारी कायाइन्ियनमा सम्िस्न्िि सरोकारिािा सिैको 
सकारात्मक सहयोग सक्रक्रयिा र साि रहनेछ भन्ने कुरामा म बिश्िथि छु । कायइक्रमको सफि 
कायाइन्ियनिाट अपेक्षक्षि उपिस्ब्ि हालसि भर्इ नगरिालस नागररकहरूको जीिनयापनमा सहजिा पैदा 
हुने अपेक्षा लिएको छु ।  

 

िन्यिाद । 

 


