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एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बार्र्िक नीर्त, 
कायिक्रम तथा बजटे वक्तव्य 
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हाम्रो प्रर्तबद्धता 
 

नेपालको संविधानले राज्य शविलाई ३ (तीन) तहमा िगीकरण गरी संघीय संरचनामा मलुकु रुपान्तरण भए पश्चात 

साविकका स्थानीय वनकायहरु स्थानीय तहको रुपमा पनु: संरवचत भएको ५ िर्ष पवछ हामीले एघारौ नगर सभा सम्पन्न 

गरेका छौ । संघीय, प्रादवेशक तहबाट प्रदान हुने अनदुान एि ंनगरपावलकाको समते श्रोत एवकन गरी नगरसभाले वसवमत 

श्रोत र साधनलाई अवधकावधक रुपमा नगरिासीको आिश्यकतालाई संबोधन हुने गरर प्राथवमकता पिुषक बजटे 

विवनयोजन गरेको छ । बजटे विवनयोजनको प्रमखु आधारको रुपमा िस्ती, टोल हुद ैिडा मार्ष त छनौट भई आएका 

आयोजनाहरुलाई वलएको छ । न्यनू आन्तररक तथा अन्य श्रोत, जनसांवययक रुपले वदगो शहरी विकास व्यिस्थापन 

लागतका वबच समवुचत सन्तुलन कायम गनुष हाम्रो प्रमखु चनुौती रहकेो छ । 

नगर क्षेत्र वभत्रका १४ िटै िडाका सम्पणूष सडकहरु/मागषहरु बाहै्र मवहना संचालन हुने गरर सडक वनमाषण गनुष हाम्रो 

प्रमखु प्राथवमकतामा रहकेो छ । नगरका वकसानहरुलाई प्रोत्साहन गरर परम्परागत कृवर्लाई आधवुनक र व्यािसावयक 

बनाउद ैबजारको खोवज गरी बजारसम्म उत्पावदत कृवर् उपजको सहज पहुुँच र बेरोजगारीको न्यनूीकरण गद ैरोजगारीको 

अिसर वसजषन गने वनवमत्त नगरले विशेर् ध्यान वदने नीवत अिलम्बन गरेको छ । नगरका पयषटकीय सम्भािनाहरुको 

खोजी, कंकावलनी मवन्दर र हनमुान मवन्दरको विकास गरी धावमषक पयषटकीय नगरको रुपमा विकास गने तर्ष  हामी 

जनप्रवतवनवधहरुको ध्यान केवन्ित छ भने नागररकका मौवलक हकको रुपमा संविधानले व्यिस्था गरेका वशक्षा, 

स्िास््य, रोजगारको सवुनवश्चतता गन े र सबै प्रकारको असमानता र विभदेहरुको अन्त्य गद ै न्यायपणूष समतामलुक 

समािशेी समाज वनमाषण गनुष हाम्रो प्राथवमक कतषव्य रहकेो छ । 

उल्लेवखत कायष गनषका लावग हामी वनिाषवचत सम्पणूष जनप्रवतवनवधहरु एकजटु भएर लागेका छौ । यस महान कायषमा 

नगरका सम्पणूष राजनीवतक दल, नागररक समाज, उद्योगी, व्यिसायी, समाजसेिी, पत्रकार लगायत सम्पणूष 

नगरिासीको साथषक सहयोग, साथ र साझदेारी हाम्रा लावग सधै मागषदशषनको रुपमा रहनेछ । 

एघारौ नगरसभालाई सर्लताका साथ सम्पन्न गनष सहयोग गनुष हुने सबै महानभुािहरुमा हावदषक आभार व्यि गद ै

समदृ्ध नगर, सखुी नगरिासी वनमाषण गनष हामी प्रवतबद्ध रहकेो व्यहोरा सम्पणूष नगरिासी समक्ष वनिदेन गनष चाहन्छौ । 

साथै अबका आउने वदनहरुमा समते यस्तै सविय, साथषक सहयोगको अपेक्षा गदषछौ । 

धन्यवाद 

 

 

  

 

सररता दवेी यादव र्सपर्िया                      र्बरेन्द्र माझी 
नगर उप प्रमखु              नगर प्रमखु 
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एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बार्र्िक नीर्त, 
कायिक्रम तथा बजटे वक्तव्य 

यस एघारौ नगरसभाका सभाध्यक्ष तथा नगरप्रमखु ज्यू,  
नगर कायिपार्िकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू,  

 
लगायत सबैमा म व्यविगत र नगरपावलका पररिारको तर्ष बाट हावदषक स्िागत गदषछु । साथै दशेमा सङ्घीय 

लोकतावन्त्रक गणतन्त्र स्थापना गनष तथा जनतालाई सािषभौम अवधकार सम्पन्न बनाउन े महान अवभयानमा सहादत 

प्राप्त गनुष भएका सम्पणूष ज्ञात, अज्ञात शहीदहरू प्रवत हावदषक भािपणूष श्रद्धाञ्जली अपषण गदषछु ।  

 
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतावन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मलू संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह हुने गरी तीन 

तहको हुने र राज्य शविको प्रयोग वतनै तहले संविधान र काननु बमोवजम हुने व्यिस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदशे तथा 

स्थानीय तहले वित्तीय सङ्घीयता अनरुुप आवथषक अवधकार सम्बन्धी विर्यमा काननु वनमाषण गने, वनणषय गन,े नीवत 

तथा योजना  बनाउने, िावर्षक बजटे तथा कायषिम बनाउने र कायाषन्ियन गने व्यिस्था गरेको छ । 

 

नेपाल सरकारको २०७३ र्ागनु २७ को वनणषयानुसार साविक हनमुाननगर योवगनीमाई नगरपावलका, रमपरुा मल्हवनया 

गा.वि.स, भारदह गा.वि.स, पोताषहा गा.वि.स र मधिापरु गा.वि.स समािेश गरी हनुमाननगर कंकावलनी नगरपावलका 

घोर्णा भई  विकासपथमा लवम्करहकेो यस हनमुाननगर कंकावलनी नगरपावलकाका विविध समस्या, चनुौवत र 

अिसरहरू छन भन्ने कुरा हामीमा विवदत ै छ । यसका िािजदु पवन यस नगरपावलका क्षेत्रको विकास कसरी गनष 

सवकन्छ भन्ने तर्ष  वनिाषवचत सभा प्रवतबद्धताका साथ लावग पने विश्वास वलद ै दोश्रो स्थानीय तहको वनिाषचनबाट 

वनिाषवचत हामी जनप्रवतवनवधहरू जनताका आकाुँक्षा, चाहना र भािनालाई सम्बोधन गने दृढ संकल्पका साथ यस 

एघारौ नगरसभामा आ.ि. २०७९/८० का लावग िावर्षक नीवत तथा कायषिम र बजटे समते यस सम्मावनत सभा समक्ष 

रायन पाउुँदा म आरु् र यस नगर सभालाई गौरिावन्ित ठानेको छु । यस अिसरमा हाम्रो कदमलाई सहयोग गनुषहुने 

सम्पणूष नगरबासीहरू, वनिाषवचत पदावधकारीहरू, राजनैवतक दलका पदावधकारीहरू, विवभन्न सरकारी तथा गरै 

सरकारी वनकायहरू, नागररक समाजका अवभयन्ताहरू, वशक्षक, पत्रकार, सावहत्यकार बुवद्धवजिी र समाजसेिीहरू 

प्रवत आभार व्यि गदषछु ।  
 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 

हाम्रा चाहना र आिश्यकताहरू अवसवमत तर स्रोत र साधनहरू वसवमत छन । उपलव्ध वसवमत स्रोत र साधनबाट समग्र 

नगरको सम्पणूष नागररकहरूको चाहना र विकासलाई सम्बोधन गनष आरै्मा चनुौवतपणूष छ । त्यसैले वसवमत स्रोत र 

साधनलाई प्राथवमकताका साथ पररचालन गरी अवधकतम जनसहभावगता, सहकायष तथा साझदेारीमा विकासका 

कायषिम सञ्चालन गनुषपने हाम्रो आिश्यकता र िाध्यता हो । यस तर्ष  सम्पणूष सदस्यज्यहूरूको सहयोग र सहकायषको 

आशा वलएको छु ।  

 
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 
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अब म यस नगरपावलकाको नीवत तथा कायषिम, बजटे तथा योजना तजुषमाको लावग अबलम्बन गररएका पद्धवत तथा 

वलइएका आधारहरूको बारेमा व्यायया गनष चाहन्छु । जसमा, 
१. नेपालको संविधान, २०७२ ले पररलवक्षत गरेका वनदशेक वसद्धान्त तथा नीवतहरू र स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र 

वभत्र पने भवन संविधानले पररभावर्त गरेका अवधकारका क्षेत्रहरू । 

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी भएका आदशे तथा वनदशेनहरू ।  

३. दीगो विकासका लक्ष्य तथा पन्रौ रावरिय योजनाको आधार पत्र तथा सङ्घीय बजटेले वनधाषरण गरेका प्रमखु 

क्षेत्रहरू 

४. िडा स्तरीय योजना तजुषमा भलेा तथा िडा सवमवतको वसर्ाररस, विर्यगत सवमवत र योजना तजूषमा तथा कायषिम 

सवमवतबाट वसर्ाररस भइ आएका योजनाहरू । 

५. राजश्व परामशष सवमवत तथा स्रोत अनमुान तथा बजटे वसमा वनधाषरण सवमवतका वनणषयहरू ।  

६. बजटे तथा कायषिम तजूषमा सवमवतका वनणषयहरू । 

७. विकासका समसामवयक मदु्दाहरू जस्तै सामावजक सरुक्षा, वदगो विकास, जलिाय ुपररितषन, विपद व्यिस्थापन, 
खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैङ्वगक शसिीकरण तथा समािशेी विकास, बालमतै्री र िातािरण मतै्री स्थानीय 

शासन, आधारभतू स्िास््य, पणूष साक्षरता, खलुा वदशामिु तथा पणूष सरसर्ाई र पिूाषधार विकास लगायतका 

अन्तर सम्बन्धीत विर्यहरूलाई वलइएको छ । 

 
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, 

यस नगरपावलकाको आ.ि. २०७९/८० को नीवत, कायषिम तथा बजटे प्रस्ततु गनष गइरहकेो छु । नीवत, कायषिम तथा 

बजटे प्रस्ततु गनुष पिूष यस नगरपावलकाको वदघषकावलन सोंच (Vision), लक्ष्य (Goal), उद्दशे्य (Objectives) बारेमा 

संवक्षप्त प्रस्तवुत गदषछु ।  

दीघिकार्िन सोच (Vision):  

नगरमा वशक्षा, कृवर्, पिूाषधार र पयषटनको विकास गरी सनु्दर र समदृ्ध नगरपावलका वनमाषण गने दीघषकालीन सोच रहकेो 

छ । 

िक्ष्य (Goal): 

हनमुाननगर कंकावलनी नगरपालवकालाई शवैक्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गद ै कृवर्मा आधवुनकीकरण, स्िास््यमा 

विकास गने, पयषटन विकास एिम ् साना घरेल ु उधोगलाई सिलीकरण गद ै सरुवक्षत र आवथषक विकास र गवतवशल 

आवथषक विकास केन्िको रुपमा विकास गररनेछ । 

 
उद्दशे्य (Objectives): 
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 हनमुाननगर कंकावलनी नगरपावलकाको मलु उद्दशे्य नगरपावलका आधारभतु आिश्यकता परुा गद ैसामवजक, 

आवथषक र शवैक्षक के्षत्रमा सिल र सशि बनाई नगरमा पिुाषधार विकास गद ैधावमषक पयषटकीय, समनु्नत र 

समदृ्व नगर बनाईनेछ । 

 आधवुनक कृवर्उत्पादन, साना तथा घरेल ुउद्योग र पशपुालनमा जोड वदई स्िरोजगारीका अिसर वसजषना गन े। 

 धावमषक पयषटकीय केन्िको रुपमा रहकेो हनमुान मवन्दर र कंकावलनी मवन्दरका साथै विवभन्न पयषटन क्षेत्रको 

विकास गरी रावरिय तथा अन्तरावरिय पयषटकको गन्तव्य क्षेत्र बनाउन े। 

 नगरपावलकामा रहकेा स्िास््य केन्िहरूलाई स्तरोन्नवत गरी सवुिधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गन े। 

 नगर वभत्र सञ्चावलत विद्यालयहरूमा गणुस्तरीय वशक्षाको प्रत्याभतुी गने । 

 पणूष सरसर्ाइ यिु नगर वनमाषण गन े।  

 बालमतै्री र िातािरणमतै्री नगर वनमाषण गन े। 

 बालश्रम, िालवििाह, छुिाछुत तथा कुसंस्कार मिु नगर घोर्ण गन े। 

 सशुासन कायम गन े। 

 
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 
अब म यस नगरपावलकाल ेआगामी वदनमा विवभन्न विर्यगत क्षेत्रको विकासमा अबलम्बन गन ेनीवतका बारेमा प्रस्ततु 

गदषछु ।  



१. कृवर् तथा पश ु

 कृवर् के्षत्रमा व्यिसावयकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृद्धबाट कृर्कहरुको आयआजषनमा िवृद्ध गररनेछ  

 परम्परागत खतेी प्रणालीलाई आधवुनक खतेी प्रणालीमा रुपान्तरण गररनेछ । 

 कृवर्मा बाली तथा पश ुबीमा गरी कृर्कहरुको जोवखमलाई न्यवुनकरण गररनेछ । 

 कृवर् उपज संकलन केन्ि र हाट बजार व्यिास्थपन जस्ता कृवर् संग सम्बन्धीत पिुाषधारहरु वनमाषण, ममषत 

सम्भार सम्बन्धी कायषिमलाई प्राथवमकता वदइनेछ । 

 कृर्कहरुलाई आिश्यक पने बीउ, विजन तथा मलहरु एि ं कृवर् सामाग्रीहरु समयम ैउपलब्ध गराउन पहल 

गररनेछ । 

  नगरपावलकाको ग्रावमण के्षत्रको ठूलो भागमा वसंचाईको उपयिु व्यिस्था नभएकोले सम्बवन्धत 

वनकायहरुसुँगको सहकायषमा त्यसतर्ष  विशरे् ध्यान वदइनेछ । 

 खलु्ला र िन के्षत्रको उपलब्धबाट प्राप्त सम्भािना र अिसरलाई ध्यानमा रायद ै पश ुपालनको माध्यमबाट 

जनताको आवथषक वस्थवतमा सधूार ल्याउन पश ुपालनलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । साथै सम्बवन्धत वनकायको 
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सहयोगमा उपयिु सीप र प्रविधीको विकास र विस्तार गरी पश ु जन्य उत्पादनको क्षेत्रमा यस न.पा.लाई 

अग्रस्थानमा ल्याउन प्रयास गररनेछ । 
 

२. उद्योग तथा बावणज्य  

 लघ ुतथा घरेल ुउधोगहरुको त्यांक संकलन गरी उधोगहरुको प्रिद्धन र विकासमा जोड वदईनेछ । 

 कृवर्मा आधाररत उधोग, व्यिसाय स्थापना र संचालनमा प्रोत्सावहत गनष उधोग दताष नविकरण गदाष लाग्ने 

शलु्क र आयमा लाग्ने करमा छुट वदने नीवत अिलम्बन गररने छ । 

 िातािरणमा प्रवतकुल असर नपने गरी प्रचवलत काननु बमोवजम नगरपावलका वभत्र रहकेा खोलानालाबाट 

ढुगां वगट्टी, बालिुा उत्खनन ्गरी वििी वितरण गनष आिश्यक नीवतगत प्रिन्ध वमलाईनेछ । 

 परम्परा दवेख चवल आएको दवलत तथा वपछडा िगषको वसपलाई आधवुनकीकरण गरर सानार लघ ु उद्योग 

सञ्चालन गनष सम्बन्धीत िगष उत्सावहत भ ैआएमा विशेर् सहयोग गने नीवत अिलम्बन गररनेछ । 

 उद्योग विकासका लावग नगरवभत्र उत्पावदत िस्तु तथा सेिाको अवधकतम प्रयोग गद ै स्थानीय सािषजवनक  

वनकायबाट विवभन्न समारोहमा उपहार प्रदान गदाष नगर वभत्र उत्पावदत िस्त ुवदने नीवत वलइनेछ  । 

 

३. सहकारी 

 सहकारी संस्थाको दताष तथा वनयमन कायषलाई व्यिवस्थत गनष सहकारी ऐनलाई समयानकुल पररमाजषन गररने 

छ । 

 प्रत्येक पररिारका सदस्यहरुलाई आर्नो आय अनुसार सहकारीमा अवनिायष बचत गने बानीको विकासको 

लावग अवभप्रेररत गनष विवभन्न अवभयानहरु संचालन गररने छ । 

 नगरक्षेत्र वभत्र रहको सम्पणूष सहकारी संस्थाको त्यांक संकलन गरी व्यिवस्थत अवभलेखीकरण गररने छ । 

 सहकारी वनयमन प्रणालीलाई चसु्त दरुुस्त बनाउद ै प्रचवलत काननु विपररत संचालनमा रहकेा सहकारी 

संस्थाको दताष खारेज गररने छ ।  

 सहकारी संस्था सम्बवन्ध स्थानीय नीवत काननु मापदण्ड कायाषन्ियन र वनयमनमा विशरे् जोड वदईनेछ । 

 सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत श्रम सीप र पूुँजीको अवधकतम पररचालन गरी आवथषक सामावजक 

रुपान्तरण गररनेछ । 
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४. रोजगार प्रिद्धषन तथा गररबी न्यवूनकरण  

 नगरपावलका वभत्र बसोिास गने विपन्न तथा गररबहरुको त्यांक संकलन गरी अवभलेखीकरण गररनेछ । 

 िदैवेशक रोजगारबाट र्केका र नगरमा रहकेा िरेोजगार यिुाहरुको त्यांक संकलन गरी वसपमलुक तावलम 

संचालनको व्यिस्था गररने छ । 

 श्रमको सम्मानका लावग नगर के्षत्र वभत्र रहको िरेोजगारहरुलाई हाम्रो  गाुँउ हामी बनाऔ भन्ने कुरालाई 

आत्मसात गरी गाुँउघरको विकास वनमाषण कायषमा पररचालन गद ैरोजगारी सजृना गने नीवत वलईने छ । 

 



१. वशक्षा 

 पिूष प्राथावमक विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरुको स्थापना र कक्षा िवृद्धका लावग नेपाल सरकार 

द्धारा तोवकएको मापदण्ड कडाइका साथ लाग ूगद ैलवगनेछ । 

  विद्यालय बावहर रहकेा बालबावलकाहरुलाई विद्यालयमा भनाष गनष र विद्यालय छाड्ने दर घटाउन सामदुावयक 

पररचालनका माध्यमबाट जनचेतना अवभिवृद्धमा अवधक जोड वदइनेछ । 

  सामदुावयक विद्यालयहरुको संस्थागत विकासका लावग आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विशरे् ध्यान 

वदइनेछ । 

 नगरपावलका के्षत्रवभत्र रहको बालविकास केन्िहरुको भौवतक पिूाषधार वनमाषण तथा व्यिस्थापनलाई जोड 

वदईनेछ । 

  शवैक्षक गणुस्तर अवभिवृद्धका लावग आधारभतु तहको तल्लो कक्षाबाटै सधुारका प्रयासहरुलाई थप 

व्यिवस्थत बनाउुँद ैलवगनेछ । 

 रोजगारमलुक, वसपमलुक, प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षामा जोड वदईनेछ । 

 यस न .पा. के्षत्र वभत्र रहकेा वनरक्षर व्यविहरुको लगत संकलन गरी वनरक्षरता उन्मलुनका लावग िमश   :प्रयास 

गद ैलवगनेछ । 

 नगरपावलका के्षत्र वभत्र रहकेा बाल वबकास केन्िहरुको भौवतक पिूाषधार वनमाषण तथा व्यिस्थापनलाई जोड 

वदइनेछ ।  

 हनमुाननगर पोवलटेवननक ईन्सवटच्यटूमा अध्ययन गने यस नगरपावलकाका दवलत र अवत विपन्न छात्र 

छात्रालाई कक्षा वशक्षण शलु्कमा ५० प्रवतशत छुट वदईनेछ, सो को श्रोत सवुनस्चता गरर नगरपावलकाले 

व्यिस्थापन गने छ । 

 महाविर उच्च माध्यवमक विधालयमा उच्च वशक्षा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गने यस नगरपावलकाका 

दवलत छात्राहरुलाई वतनुषपने कक्षा वशक्षण शलु्क नगरपावलकाले व्यहोने नीवत अिलम्बन गररनेछ । 

  सामदुावयक विद्यालयबाट एस.ई.ई पररक्षामा सबैभन्दा बढी अकं ल्याउने १/१ जना छात्र छात्रालाई सम्मान 

तथा परुस्कृत गररनेछ । 
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  यस नगरपावलकाको इच्छा, प्रविवधमा आधाररत गणुस्तरीय वशक्षा नारा सवहत प्राविवधक, व्यािसावयक र 

वसपमलुक वशक्षालाई प्राथवमकता वदद ैसचूनामा आधाररत वसकाइ वियाकलापमा जोड वदने नीवत अिलम्बन 

गररनेछ । 

  नगरपावलकमा रहकेो सामदुावयक विधालयहरुमा न.पा. बाट विजलुी बवत्तको व्यिस्था अविलम्ब गररने । 

 

२. स्िास््य सेिा 

 हनमुाननगर कंकावलनी नगरपावलकामा हाल सञ्चालनमा रहकेा भारदह अस्पताल, स्िास््य चौकी उप 

स्िास्थय चौकी लाई वनयवमवत संचालन र व्यिस्थापन गररनेछ । साथै नयाुँ आवथषक िर्षमा हनुमाननगर 

अस्पताल समते सञ्चालनमा ल्याईनेछ । 

 जषे्ठ नागररक सम्मानका लावग जीिन यापनमा सहजता ल्याउन, जषे्ठ नागररक बीच अनभुि आदान प्रदान 

एिमं पाररिाररक सचेतना कायषिम, िडा तथा नगर स्तरमा जेष्ठ नागररक कायषिम सञ्चालन गररनेछ । 

 मवहला स्िास््य स्ियम ्सेविकाहरुलाई प्रवत मवहना जनवह रु ११०० का दरले प्रदान गद ैआइरहकेो भत्ता लाई 

आगामी िर्ष रु २०० िवृद्ध गरी रु १३०० का दरले प्रदान गरीनेछ ।  

 वनजी के्षत्रबाट संचावलत स्िास््य संस्था, वनलवनक एिम ्और्वध पसलहरुको वनरन्तर अनुगमन गररनेछ । 

 नगरबासीको स्िास््यमा पहुुँच पयुाषउन स्िास्थय विमा कायषिमलाई प्रभािकारी रुपमा संचालन गररनेछ । 

 यस नगरपावलकाबाट संचालन हुने एम्बलेुन्स सेिामा यस नगरपावलकाका दवलत, जषे्ठ नागररक, अपांग, 

एकल मवहलालाई ५० प्रवतशत छुटमा सेिा वदईनेछ । 

 कणषधारसुँग िडाध्यक्ष कायषिम अन्तगषत गभष रह ेदवेख प्रशवुत पिूष वनयवमत चार पटक गभषिती परीक्षण गराउने 

र तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रशवुत गराउने सतु्केरी मवहलाको घरमा प्रथा परम्परा अनसुार सतु्केरी 

समयम ै िडाध्यक्षको नेततृ्िमा स्िास््यको कमषचारी, िडा सवचि सवहतको वटमले नबजात वशश ु स्याहार 

सामाग्री, सतु्केरी मवहलालाई पोर्णयिु खानेकुरा, स्िास््य पररक्षण जाुँच गनुषका साथै निजात वशशकुो 

जन्मदताष समते उपलब्ध गराइनेछ । 

 गभषिवत मवहलालाई एम्बलेुन्स सेिा वन:शलु्क गररने । 

 हनमुाननगर कंकावलनी नगरपावलका अन्तगषत बवथषक सेन्टरमा दक्ष स्टार् नसष डनटरको व्यिस्था, तथा 

िवेटङ्ग कोठाको व्यिस्था गने । 
 

३. खानपेानी तथा सरसर्ाई  

 सम्बवन्धत वनकायहरुसुँगको सहकायषमा नगरपावलका क्षेत्रका अवधकतम नगरबासीको स्िच्छ खानेपानी 

सम्मको पहुुँच अवभबवृद्ध गनष प्रयास गररनेछ । 

 नगरपावलका क्षेत्र वभत्र पोखरीहरुको वजणोद्धार गरी जलाशय श्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायषलाई जोड वदइनेछ । 

 विवभन्न वनकायहरु सुँगको सहकायषमा नगरपावलका वभत्रका मयूय एि ंसािषजवनक स्थानहरुमा सािषजवनक 

शौचालय वनमाषण तथा संचालन गनष जोड वदइनेछ । 
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 नगरपावलकाल ेगनुष पने सरसर्ाई सम्बन्धी कायष सािषजवनक वनजी साझदेारीबाट सञ्चालन गन ेनीवत वलइनेछ 

। 

 प्रदरू्ण गनेल ेशलु्क वतन े(Polluter pays principle) भन्ने अिधारणा अनरुुप र्ोहोरमलैा सङ्कलन हुने 

िडाका नागररकलाई जिार्देही बनाउन र्ोहोरमैला सङ्कलन िापत शलु्क लगाइनेछ । 

 अधरुो खानेपानी नगरपावलका वभत्र संचालन गररने । 

 

४. संस्कृवत, पयषटन, खलेकुद तथा सामावजक समािवेशता  

 लवक्षत समहुको कायषिम अन्र्तगत मवहला विरुद्धको लैवगकं तथा घरेल ुवहसंा, मवहला हकवहत संरक्षण तथा 

सीप विकास कायषिम मनोसामावजक परामशष कायषिम, गवृहणी मवहलाको लावग िातािरण मतै्री सचेतना 

कायषिम जस्ता विवभन्न कायषिम सञ्चालन गररनेछ । 

 राज्यको तर्ष बाट उपलब्ध हुने सेिा सवुिधा सम्मको पहुुँचबाट बवञ्चत आवदिासी, जनजाती, दवलत, मधेशी 

मवुिम, वपछडा िगष, यौवनक र सीमान्तकृत, अल्पसंययक समदुाय लगायत लाई समावजक समािशेीकरणको 

अिधारणा अनसुार सचेतीकरण तथा क्षमता विकासको अिसर प्रदान गरी विकासको मलु प्रिाहमा ल्याउने 

कायषिमहरु संचलान गररनेछ । 

 नागररक सचेतना केन्ि, साविकको िडा नागररक मञ्च लगायत समदुायमा आधाररत संघ सस्थाहरुको क्षमता 

विकास गने तर्ष  विशरे् कायषिमहरु ल्याइने छ । 

 मवहलाहरुको लावग विवभन्न प्रकारका आयमलूक, सीपमलूक तावलम संचालन गरी वतनीहरुको आवथषक 

स्तरका साथै दक्षता अवभबवृद्ध गने तर्ष  विशेर् ध्यान वदइनेछ । 

 वलंगको आधारमा हुने कुनै पवन प्रकारको वहसंा र विभदे अन्त्य गद ैसबै क्षेत्रको विकासमा मवहलाहरुको 

समान सहभावगता गराई अन्य वनकायहरु सुँगको समन्ियमा मवहला सशिीकरणका लावग अवधकतम प्रयास 

गररनेछ । 

 सावहत्य, भार्ा, कला, संस्कृवत संरक्षण एि ंप्रबि्धन गने कायषलाई वनरन्तरता वदइनेछ । 

 स्िरोजगार र आय आजषनको अिसर वसजषना गनष स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत घरेलु तथा साना उधोग 

प्रिि्धन गन ेसम्बन्धीत वनकाय संघ संस्थासंग समन्ियन गरी कायषिम संचलान गररनेछ । 

 यस नगरपावलका वभत्रका पोखरी, धावमषक परुातावत्िक तथा ऐवतहावसक सम्पदाहरु लगायतका उत्कृष्ट 

पयषटकीय गन्तव्यको खोजी तथा लागत संकलन गरी संरक्षण र सम्बद्धषनमा जोड वदईनेछ । 

 समय समयमा विवभन्न प्रकारका खलेकुद प्रवतयोवगताहरु आयोजना गन ेनीवत अिलम्िन गररने छ । 

 यस नगरपावलकाका िडा कायाषलयको वसर्ाररसमा जषे्ठ नागररकलाई स्याहार ससुार गन े  एक िडाबाट 

कवम्तमा एक जना सन्तवतलाई श्रािण कुमार परुस्कारद्वारा नगरले सम्मान गने छ । 
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१. सडक, यातायात र भिन 

 विकास व्यिस्थापनमा जनसहभावगता भन्ने वसद्धान्तलाई मनन गरी भौवतक पिुाषधार सम्बन्धी हरेक 

योजनाहरुमा न्यनुतम १० प्रवतशत जनसहभावगता सवुनवश्चत गने प्रयास गररनेछ । 

 नगरपावलकाबाट वनमाषण, ममषत सम्भार र स्तरोन्नवत हुने सडकको दिु ै साईडमा िकृ्षारोपण गनष सम्बन्धीत 

उपभोिा सवमवत र स्थानीय जनतालाई अवभप्रेररत गररनेछ । 

 सम्बन्धीत वनकायहरुको सहयोग र सहकायषमा यस नगरपावलकाको व्यिवस्थत शहरी विकास योजना आगामी 

आवथषक िर्ष वभत्र वनमाषण गरी सोही बमोवजम भौवतक पिुाषधारको विकास गद ैलवगनेछ । 

 नगर वभत्र वनमाषण हुने सािषजवनक तथा वनवज भिनहरू वनमाषणको लावग भिन वनमाषण मापदण्ड बनाई 

प्रभािकारी रुपमा कायाषन्ियन गररने छ । 

 गणुस्तरीय वनमाषण सवुनवश्चत गनष वनमाषण कायषको गणुस्तर परीक्षणलाई अवनिायष गद ैलवगनुका साथै अनगुमन 

र वनरीक्षण कायषलाई थप प्रभािकारी बनाइने छ । 

 अगामी दईु िर्ष वभत्र नगरपावलकाको प्रशासकीय भिन र िडा कायाषलयहरुको भिन वनमाषण गरी सेिामा 

सरल र सहज पहुुँच स्थावपत गररनेछ । 

 आवथषक िर्षको अन्त्यमा आएर आयोजना स्िीकृती गरी कायाषन्ियन गने प्रथाको अन्त्य गररनेछ । आगामी 

आ.ि. मङ्वसर मसान्तवभत्र स्िीकृत आयोजनाहरुको सम्झौता गरी सनने र चैत्र मवहना वभत्रमा अवन्तम 

र्रर्ारक वलई सनन ुपनेछ  । 

 स्थानीय सडक, ग्रावमण सडक, कृवर् सडकलाई स्तरोन्नती गरी कृवर् उत्पादन िवृद्ध  र बजारीकरण सुँग जोड 

वदईनेछ । 

 नगरवभत्रका सम्पणूष सडकहरुलाई बाहै्र मवहना संचालन योग्य बनाउन वनयवमत सडक ममषत सम्भार गने नीवत 

वलईनेछ । 
 

२.  सचूना, संचार तथा शावन्त सरुक्षा  

 आधवुनक सचुना प्रविवधको प्रयोग गने नगरपावलकाका १४ िटै िडाहरुमा रहकेो विधालयहरुमा इन्टरनेट 

सेिा पयुाषउने नीवत वलईने छ । 

 नगरपावलकाबाट प्रिाह गररने सेिालाई चसु्त दरुुस्त पारदशी तथा प्रविवध मतै्री बनाउन आधवुनक सचूना 

प्रविवधको प्रयोगमा जोड वदईनेछ । 

 १०० िाट सम्मको एर्एम, सामदुावयक रेवडयो लगायत स्थानीय संचार माध्यमहरु स्थानीय तहबाटै दताष 

गररने नीवत अिलम्बन गररनेछ । 

 विधतु नपगुकेा ठाुँउहरुमा िमश: विधतु विस्तार गररनेछ । 

 नगर प्रहरीको दक्षता क्षमता र संगठनमा अवभिवृद्ध गद ै विपद व्यिस्थापन तथा शावन्त सरुक्षा गने कायषमा 

पररचालन गररनेछ । 
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 प्रत्येक िर्ष कवम्तमा १ वक वम सडकको दिुवैतर िकृ्षारोपण गने कायष प्रारम्भ गरी हररयाली प्रबद्धषन गररनेछ । 

 उच्च जोवखममा रहकेो कोशी नदीको िहाि र महुली खोला लगायतका विवभन्न खोलाहरुबाट िर्णेी आउने 

बाढीबाट हुन सनने क्षवतबाट बच्न विवभन्न वकवसमका सचेतनामलुक कायषिम सञ्चालन गररनेछ । 

 भविरयमा विपद न्यनूीकरणका लावग पिूष सचूना प्रणाली सम्बन्धी कायषिम तजुषमा गरी कायाषन्ियन गररनेछ । 

 नगरवभत्रका विपद जोवखम क्षेत्रको ननसाकन तथा िस्तीहरुको पवहचान गरी स्थानान्तरणको लावग आिश्यक 

प्रकृयाको थालनी गररने छ । 

 नापी र मालपोत कायाषलयहरुको सहकायषमा नगरपावलका वभत्रका सरकारी तथा सािषजवनक जग्गाहरुको 

वििरण तयार गरी सािषजवनक जग्गा छुटयाई िकृ्षारोपण गने नीवत अिलम्िन गररनेछ । 
 

 

 स्थानीय सरकार जनताको घरदलैोमा सरकार भएको वनिाषवचत जनप्रवतवनवधले पदभार ग्रहण गरी सि ैिडामा 

िडा कायाषलय स्थापना गने प्रवतिद्धता अनसुार नगरपावलकाको १४ िटा िडाहरु मध्ये ८ िटा िडाहरुमा 

िडा कायाषलयको आर्नै भिन रहकेो र िाुँकी िडाहरुको पवन िडा कायाषलयको भिन वनमाषण गने कायषलाई 

आगाडी बढाईनेछ । 

 नगरपावलका अन्तगषतका िडा कायाषलयहरु र िडा सवचिहरुलाई प्रचवलत ऐन, काननु बमोवजमको पररधी 

वभत्र रही बढी भन्दा बढी अवधकार सम्पन्न बनाउुँद ैजनतालाई अझ बढी सरल र सहज तररकाबाट वनकटतम 

विन्दबुाट बढी भन्दा बढी सेिा सवुिधा उपलब्ध गराउने प्रयास गररनेछ । 

 स्थानीय सेिा सञ्चालन सम्बन्धी आदशे, २०७४, स्थानीय तहमा कमषचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी आदशे, 

२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोवजम नगर कायषपावलकामा खवटने कमषचारीहरुको 

कामको अनभुि सीप र दक्षताका आधारमा वजम्मिेारी प्रदान गरी  व्यिस्थापन गररनेछ । 

 जनप्रवतवनवधहरुको क्षमता विकास र अनभुि प्रदानको लावग अन्तर नगरपावलका भ्रमण गरी शहरी सुशासन 

तथा विकासका लावग आिश्यक ज्ञान र सीपको विकास गररनेछ । 

 नगरपावलकामा रहकेा कमषचारीहरुलाई आिश्यक तावलम प्रवशक्षणको माध्यमबाट मानि संशाधन विकास 

एिं क्षमता अवभिवृद्ध गरी नागररक प्रवत सेिामखुी एिं जिार्दहेी बनाउद ैलवगनेछ । 

 स्थानीय तहलाई प्राप्त न्यावयक अवधकारलाई संस्थागत गनष आिश्यक विज्ञ सेिाको लावग सम्बद्ध पक्षहरुसुँग 

समन्िय गररनेछ । 

 यस नगरपावलकाको मावसक आम्दानी तथा खचष यस कायाषलयको सचूना पाटीको माध्यमबाट प्रत्येक   

मवहनाको सात (७) गते वभत्रमा सािषजवनक गने पररपाटीको शरुुिात गररनेछ  । यस कायषलाई आगामी वदनमा 
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वनरन्तरता वदुँद ै न.पा.को आवथषक क्षमताले भ्याएसम्म सञ्चारका विविध माध्यमद्धारा समते समय समयमा 

सािषजवनक गने प्रयास गररनेछ । 

 नगरपावलकाको संस्थागत क्षमता अवभिवृद्ध गरी नगरपावलकाबाट ठेनका पट्टाको माध्यमबाट हुने कायषहरुमा 

िमश विद्यतुीय प्रणाली लाग ुगद ैलवगनेछ । 

 नगरपावलका के्षत्र वभत्र सञ्चालन हुने योजना तथा कायषिमहरुमा सो योजना, कायषिम संचालन हुने स्थानमा 

योजना सम्बवन्ध जानकारी वदने होवडषङ्ग बोडष रायन ुपने प्रािधानलाई कडाईका साथ लाग ूगररनेछ । 

 यस नगरपावलका वभत्र पने सम्पणुष संस्था, स्िास्थय चौकी र िडा कायाषलयको काम कारिाही लाई चसु्त 

दरुुस्त र प्रभािकारी िनाउनका लावग  विद्यतुीय हावजरीका साथै वस.वस वटभी नयामरेा जडान गररनेछ । 

 नागररक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोवजम दवैनक काम काज संचालन गरीनेछ । 

 सचूना व्यिस्थापनका लावग सचूना अवधकारीको कायषलाई अझ व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाईने छ । 

 यस आ ि मा नगरपावलकाले कायष सम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कमषचारी छनौट गरी परुस्कृत गने नीवत 

अिलम्बन गररनेछ । 

 रारिसेिक कमषचारीको मनोबल उच्च राखी कायष सम्पादनको स्तर िवृद्ध गनष र जनसेिा प्रवत समवपषत बनाउन 

आ ि २०७९/८० को लावग सङ्घीय बजटेमा व्यिस्था भए बमोवजम नै यस स्थानीय तहमा कायषरत 

कमषचारीहरूका तलब िवृद्ध गररनेछ । 

 

 राजस्ि असलुी कायषलाई पारदशी सरल र सचूनामतै्री बनाउन नगरका १४ िटै िडामा कम््यटूर सफ्टियेर 

जडान गररनेछ जसबाट जनुसूकै समयमा राजश्वको अिस्था बारे सचूना प्राप्त गनष सवकन्छ । 

 यस नगरपावलकामा दताष नभएका तर घरेल ु, आन्तररक कायाषलय, िावणज्य कायाषलयमा दताष भई व्यिसाय 

संचालन गरी आएका व्यिसायीहरुलाई दईु िर्षको कर वलई दताष प्रवियामा आउन सचूना जारी गररनेछ । 

 सम्पवत कर कायाषन्ियनमा ल्याउनका लावग आिश्यक प्रिन्ध वमलाईनेछ । 

 स्थानीय सरकारको मरेुदण्ड भनेकै नगरपावलकाको आन्तररक आय भएकोले संिधैावनक रुपमा प्राप्त भएको 

राजस्ि पररचालनको अवधकारलाई आत्मसात गद ैआन्तररक आयमा सधुार ल्याउन राजश्व सम्भाव्यताको 

विस्ततृ अध्ययन गररनेछ  । 

 व्यिसाय कर स्थलगत रुपमा संकलन गरी बनयौता असुली प्रवियालाई जोड वदईनेछ  । राजस्ि पररचालन 

क्षेत्रमा कायषरत कमषचारीहरुलाई विशेर् प्रोत्साहन कायषिम ल्याउनेछ । 
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 सेिाग्राहीलाई सेिा प्रिाह गनुष अवघ नगरपावलकाको आवथषक  ऐन २०७९ मा तोवकएका कर, दस्तरु र 

सेिाशलु्क वलएर मात्र सेिा प्रिाह गररनेछ । सेिा प्रिाह के्षत्रसुँग सम्बद्ध रकम नबझुाई सेिा वदएमा िा शलु्क 

दस्तरु छुट वदएमा मात्र सेिा प्रिाह गने व्यविबाट सरकारी बाुँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

 प्रचवलत ऐन, काननुको पररधी वभत्र रही यस न.पा.मा रहकेो राजश्व संकलनको सम्भािनाको िस्तवुनष्ठ 

आुँकलनका लावग आगामी आ.ि. वभत्रै यस न.पा.को राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी िा गराई सोही 

आधारमा आगामी आ.ि. बाट राजश्व संकलनका लावग पहल एि ंप्रयास गद ैन.पा.को आन्तररक आयलाई 

िस्तपुरक बनाउुँद ैलवगनेछ । 

 प्रचवलत ऐन, काननु बमोवजम न.पा.मा दताष भई संचालन हुन ु पने सबै प्रकारका व्यिसायलाई न.पा.मा 

अवनिायष रुपमा दताष गनष र गराउन लगाई सो को अवभलेख व्यिवस्थत बनाउुँद ैलवगनेछ । 

 प्रचवलत ऐन, काननु बमोवजम न.पा. लाई कर वतनुष भएतापवन करको दायरामा हाल सम्म नआएका िा आउन 

नसकेका आयश्रोतहरुको पवहचान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ । 

 न.पा. को स्िावमत्िमा रहकेा तालतलैया र पोखरी तथा हाट बजारहरुको उपयिु व्यिस्थापन र विकास गरी 

आन्तररक आम्दानीको एक प्रमखु श्रोतको रुपमा विकवसत गद ैलवगनेछ । 

 विगतका िर्षहरुको बेरुज,ु पेश्कीहरुको एकीकृत लगत खडा गरी त्यसको असुल उपर गद ै र्र्छ्यौट गने, 

गराउने तर्ष  आिश्यक प्रयास गररनेछ । 

 नगरपावलका के्षत्रका करदाताहरुलाई प्रोत्साहन गनष आवथषक िर्षमा सबैभन्दा धेरै कर बझुाउने करदातालाई 

सम्मान गररनेछ । 

: 

 सामावजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको वििरण शवुद्धकरण गनष अन्य वनकायहरुसुँगको 

सहकायषमा उपयिु स्िरुपको अवभयान चलाइनेछ । 

 आ.ि. २०७९/८० लाई नगरपावलका स्तरमा जन्म दताष अवभयान िर्षको रुपमा विवभन्न कायषिमहरु 

संचालन गरी मनाइनेछ । यस अवभयानलाई सर्ल तलु्याउन यस न.पा.मा बालबावलका के्षत्रमा कायष गने 

सरकारी तथा गरै सरकारी वनकायहरुसंग प्रभािकारी समन्िय गररनेछ । 

 स्थानीय स्तरबाट समािशेी तथा समन्यावयक विकासलाई टेिा परु् याउुँद ै समतामलुक सामावजक तथा 

आवथषक विकास गरी वदगो शावन्त हावसल गने तर्ष  जोड वदइनेछ । 

 

 
 
 
आदरणीय उपर्स्थत सम्पणुि महानुभावहरु, 
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 संविधानको लक्ष्य अनरुुप संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसाथ गद ै वछमकेी स्थानीय तह र अन्य स्थानीय 

तहसुँगको सम्बन्धलाई नगरपावलकाले आिश्यकताको आधारमा पारस्पररक वहत, समानता, सहयोग र 

सौहादषतामा अवभिवृद्ध हुने गरी सदुृढ गररनेछ । 

 विकास योजना तजुषमा, कायाषन्ियन एि ं मलू्याङकनमा समन्िय र सहयोगका लावग कायषतावलका बनाई 

कायषिम संचालनमा अझ प्रभािकाररता ल्याईनेछ । 

 सौयष सडक बतीलाई प्राथवमिाको आधारमा सहर दवेख ग्रावमण भगे सम्म कायाषन्ियन गद ैलवगनेछ । नगरका 

मयुय बजार के्षत्रहरुमा सौयष सडक िवत्त जडान तथा विस्तार गररनेछ । 

 आधारभतु तथा प्राथवमक स्िास््य सेिामा आम जनताको पहुच अवभबवृि गरर गणुस्तरीय स्िास््य सेिालाई 

विस्तार गने नीवत वलईने छ । 

 आिगमनलाई सहजता प्रदान गनष बाटोको आसपास बाटो अिरोध नहुने गरर २४ घण्टा भन्दा बढी कुन ैपवन 

वनमाषण सामग्रीहरु रायन नवदने र सो बाट उत्पादन भएको र्ोहर सम्िवन्धत व्यविलाई नै हटाउन लगाउने । 

अटेर गरर नहटाउनेलाई र्ोहरमलैा व्यिस्थापन ऐन तथा अन्य प्रचवलत काननु िमोवजम कडाईका साथ दण्ड 

जररिना गने नीवत वलईनेछ । 

 नगरलाई विश्व साम ुधावमषक पयषटवकय नगरीका रुपमा वचनाउन रावरिय /अन्तराषवरिय नगर तथा वनकाय संग 

भवगनी सम्बन्ध कायम गनष पहल गररनेछ । 

 प्रत्येक योजनाको लावग स्थानीय तहम ैअनगुमन सवमवत र नगरस्तरमा उच्चस्तरीय अनुगमन सवमवत गठन गरी 

वियावशल बनाईनेछ । 

 आगामी आ.ि. मा नगरपावलका क्षेत्र वभत्र सािषजवनक, ऐलानी जग्गाहरुको लागत संकलन गरी संरक्षण 

सम्बद्धषनका लावग पहल गररनेछ । 
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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू, 

अब प्रस्तावित आय व्ययको वििरण बारेमा प्रस्तुत गददछु । 

आवथदक िर्द २०७९/८० का लावग कुल रकम रु ८२ करोड १ लाख ८९ हजारको अनुमावनत आय र व्ययको 

बजेट वििरण पेश गरेको छु । जुन यस प्रकार छ: 

 
 

१. संघीय सरकारिाट वित्तीय समानीकरण अन्तगषत १५ करोड २६ लाख तथा नेपाल सरकारको सशतष अनदुान 

२२ करोड ७० लाख अनदुान प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

२. सशतष अनदुान स्िरुप प्राप्त २२ करोड ७० लाख र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने अनमुावनत सशतष अनदुान ८० 

लाखबाट सञ्चालन गररने कायषिमहरू तथा योजनाहरु संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाटै वनक्षेवपत भ ै

आएको सन्दभषमा उि कायषिमहरू स्ित स्िीकृत रहकेो व्यहोरा वनिदेन गदषछु । 

३. आन्तररक आय श्रोत तर्ष  रु १ करोड ६० लाख आम्दानी हुने अनमुान गरेको छु भने प्रदशे सरकारबाट 

वित्तीय समानीकरण तर्ष  रु १ करोड १० लाख १४ हजार प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु । 

४. सङ्घीय राजश्व बाुँडर्ाुँडबाट रु ११ करोड ९७ लाख ५९ हजार प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु भने प्रदशे राजश्व 

बाुँडर्ाुँड अनदुान मार्ष त  रु ४७ लाख ९० हजार  प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु । 

५. संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सडक बोडष नेपालबाट रु १९ लाख ९७ हजार ५७ रुपैया प्राप्त हुने अनमुान गरेको 

छु भने गत िर्षको अ ल्या रु ८ करोड ७५ लाख ७३ हजार ९६० रुपैया प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु । 

६. संघीय सरकारबाट समपरुक र विशेर् अनदुान िमश: रु ७० लाख र रु ४० लाख प्राप्त हुने अनमुान गरेको छु 

भने प्रदशे सरकारबाट समपरुक र विशेर् अनदुान िमश: रु २० लाख र रु ३० लाख प्राप्त हुने अनमुान गरेको 

छु । 

७. सामावजक सरुक्षा कायषिम अन्तगषत रु १७ करोड ५० लाख र गररब सुँग विश्वेश्वर कायषिम अन्तगषत रु ४ 

लाख ५५ हजार प्राप्त हुने र संघीय सरकार वनक्षेवपत भ ै आएको सन्दभषमा उि कायषिमहरू स्ित स्िीकृत 

रहकेो व्यहोरा वनिदेन गदषछु । 
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१. कुल बजटे रु ८२ करोड १ लाख ८९ हजार मध्य ेचाल ुखचष तर्ष  रु ३९ करोड ५९ लाख ६१ हजार ९६० 

रुपैया, सामावजक सरुक्षा अन्तगषत रु १७ करोड ५० लाख, विर्यगत शाखा (वशक्षा, पश,ु स्िास््य, कृवर्, 

मवहला विकास) तर्ष  रु ३ करोड ५१ लाख ५० हजार र िडा नं १,३,४ र १४ लाई ८० लाख र बाुँकी प्रत्येक 

िडाहरुलाई ५० लाख गरी िडागत रुपमा कुल बजटे रु ८ करोड २० लाख बजटे विवनयोजन गरेको छु । 

उपरोि लगायतका खचषहरूको विस्ततृ वििरण अनसुचुीहरूमा पेश गरेको छु । 

२. नगरस्तरीय योजना संचालन गनष रू. २५ करोड ४५ लाख ८६ हजार ९६० रुपैया वबवनयोजन गरेको छु । यस 

सम्बवन्ध खचषहरूको विस्ततृ वििरण अनसुचुीहरूमा पेश गरेको छु । 

३. संघ तथा प्रदशेबाट नगरपावलकालाई प्राप्त हुने विविध विकास तथा अन्य अनदुानको कायषन्ियनको लावग 

आिश्यक पने म्यावचंग र्ण्डका लावग रू. २ करोड विवनयोजन गरेको छु । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

योजना तथा कायषिम तजुषमा का साथै त्यसको सर्ल कायाषन्ियन गनुष पदषछ । योजनाको कायाषन्ियन गदाष त्यसको 

गणुस्तर कायम गन ेतथा समयमा नै सम्पन्न गनुष चनुौवतको विर्य रहकेो छ । यस तर्ष  आगामी वदनहरुमा नगरसभा 

सदस्यज्यहुरुबाट सहयोगको अपेक्षा गररएको छ । विकासका कायषिम के कवत सम्पन्न भयो भन्दा पवन त्यसबाट 

नागररकको वजिनमा हामीले के कवत पररितषन ल्यायौ त्यो नै महत्िपणूष विर्य हो । यस तर्ष  पवन सबै 

सदस्यज्यहूरुले मनन गनुष हुनेछ र भािी वदनमा समदृ्ध र सु–संस्कृत नगर बनाउन सबै राजनैवतक दल, नागररक 

समाज, वनवज क्षेत्र, पेशागत संस्थाका महानभुािहरु, वशक्षक, पत्रकार लगायत सबै नगरबासीमा हावदषक अवपल 

गदषछु । 

अन्तमा, यस नीवत तथा कायषिम, बजटे तथा योजना वनमाषणमा महत्िपणूष मागषदशषन, सल्लाह तथा सझुाि प्रदान 

गरर सहयोग गनुष हुने नगरसभा सदस्यज्यहूरु, राजनैवतक दलका पदावधकारीहरु, कमषचारी साथीहरु, सञ्चारकमी 

साथीहरु, विवभन्न पेशा, क्षेत्र र समदुायको प्रवतवनवधत्ि गनुष हुने मवहला तथा सज्जन बनृ्दलाई विशरे् धन्यिाद 

वदन चाहन्छु । साथै आगामी वदनमा यस नगरपावलकाको नीवत तथा कायषिम, बजटे तथा योजना कायषन्ियनमा 

यहाुँहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

धन्यिाद ! 

 


