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अध्यक्ष महोदय, 

१. नेपािी जनिाको त्याग, वर्िदान र िामो संघर्िको पररर्ाम स्वरुप प्राप्त भएको नेपािको 
संववधान २०७२ िे ददएको अर्धकार प्रयोग गरी आठववसकोट नगर सरकारको िर्ि बाट 
आर्थिक वर्ि २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्ििु गनि पाउँदा गौरवको अनभुरू्ि भएको छ । 
हाम्रो वििमान जवटि एवं. चनुौर्िपूर्ि भएिापर्न ववगि गौरवपूर्ि छ, र हाम्रो भववष्य 
उज्वि र सम्भावनायकु्त छ । ववर्भन्न कािखण्डहरुमा नेपािी जनिािे गरेका 
बर्िदानपूर्ि ऐर्िहार्सक जनआन्दोिन, १० वरे् महान जनयदु्ध, मधेश आन्दोिन िगायि 
अन्य सबै आन्दोिनबाट संघीय िोकिाश्चन्िक गर्िन्ि नेपािको संववधान घोर्र्ा भई 
जनिािे संवैधार्नक रुपमा पररवििनको अनभुरू्ि गरररहेका छन ्। 

२. समाजवाद उन्मखु राज्य व्यवस्था प्राप्तीको आन्दोिनमा जीवन उत्सगि गनुिहनुे ज्ञाि अज्ञाि 
महान ् सवहदहरुप्रर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । राज्य व्यवस्था पररवििनका यदु्ध र 
आन्दोिनमा आफ्नो शरररका अंगहरु गमुाउन ुहनुे घाइिे िथा अपांग योद्धाहरुको उच्च 
सम्मान गनि चाहन्छु । वेपत्ता योद्धाहरुको स्मरर् गदै सम्परु्ि सवहद पररवारप्रर्ि उच्च 
सम्मान प्रकट गदिछु । रावियिा, िोकिन्ि र जनजीववकाको आन्दोिनमा अगवुाई 
गनुिहनुे सम्पूर्ि अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मान सवहि आदरभाव प्रकट गदै यसको 
िार्ग नेपािी जनिािे पटक–पटक गदै आएको ऐर्िहार्सक जनआन्दोिन, महान जनयदु्ध, 

मधेश आन्दोिन एवम ् ववर्भन्न कािखण्डमा भएका संघर्ि र आन्दोिनको स्मरर् गनि 
चाहन्छु । 

३. भौगोर्िक ववकटिा र ववववधिा दवैु रुपमा श्चचर्िि गरीवी, अभाव र अश्चशक्षाजस्िा थपु्र ै
समस्याहरुबाट ग्रर्सि रुकुम (पश्चिम) श्चजल्िा र र्संगो देशको समवृद्ध र ववकासको िार्ग 
र्नरन्िर रुपमा मन, वचन र कमििे समवपिि हनु ुहनुे “उज्यािो नपेाि” का अर्भयान्िा, 
पूविमन्िी एवम ् प्रर्िर्नर्धसभा सदस्य माननीय श्री जनादिन शमाि ज्यूिाई स्मरर् गदै 
आठववसकोट नगरपार्िकामा र्डश्चजटि साक्षरिा, राविय ववद्यिुीय प्रसारर् िाईनको िार्ग 
पोि िथा िाईन ववस्िार, एकीकृि सामदुावयक अगािर्नक नमूना कृवर् र्ार्मिङ एवम ्समग्र 
नगरपार्िकाको ववकास र रुकुमेिीहरुको देशव्यापी पवहचानको िार्ग खेल्नभुएको भरू्मका 
र योगदानको उच्च सम्मान गनि चाहन्छु । साथै उहाँिे यस नगरपार्िकाको ववकास र 
सम्ववृद्ध िथा नीर्ि र्नधािरर्मा ददनभुएका मलु्यवान सल्िाह र र्नरन्िरको प्रेरर्ाको िार्ग 
आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । ठूिीभेरी नदीको संभाववि कटान िथा जोश्चखमिाई र्नयन्िर् 
गनिको िार्ग िटवन्धनको िार्ग बजेट व्यवस्थापन गनुिहनुे नेपाि सरकार उजाि, जिस्रोि 
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िथा र्सँचाई मन्िी माननीय बर्िमान पनुज्यू, आठववसकोट नगरपार्िकािाई अगािर्नक 
मोडेि नगरपार्िका र्नमािर् गनि, र्िरू्ि प्रशोधन उद्योग स्थापना गनि िगायि कृवर् 
क्षेिको समग्र ववकासको िार्ग र्नवािह गनुिभएको उल्िेखर्नय योगदानप्रर्ि कर्ाििी प्रदेश 
भमूी व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्िी माननीय ववमिा के.सी.ज्यू, सडक र्नमािर्, नदद 
र्नयन्िर् िथा िटवन्धन, ववपद् व्यवस्थापन िगायिको क्षेिमा उल्िेखर्नय गोगदान 
गनुिहनुे कर्ाििी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री रािो कामीज्यू र यस नगरपार्िका एवम ्
समग्र श्चजल्िाको ववकासको िार्ग र्नरन्िर चासो श्चचन्िा र खवटरहन ुहनुे सामाश्चजक ववकृर्ि 
र ववसङ्गर्िजन्य वियाकिापहरुको अन्त्य गरी सामाश्चजक सद्भाव र सवहष्र्िुामा आधाररि 
समिामूिक र न्यायपूर्ि समाज र्नमािर्को िार्ग ववशेर् योगदान गनुिहनुे रुकुम (पश्चिम) 
श्चजल्िा समन्वय प्रमखु राजकुमार शमािज्यूिाई हाददिक धन्यवाद सवहि स्मरर् गनि चाहन्छु 
। 

४. राजनैर्िक क्षेिमा हामीिे ऐर्िहार्सक र्ड्को मारेका छौं । संघीय िोकिाश्चन्िक 
गर्िन्िात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागि ववकास गदै ददगो शाश्चन्ि, समवृद्ध र ववकासको 
िार्ग जनिाको घरदैिोमा राज्यको उपश्चस्थर्ि देखाउँदै आम जनिािे राज्य भएको 
अनभुरू्ि गदै त्यसमा गौरव गने अवस्थाको र्सजिना गनि नगर सरकार वियाशीि छ । 
सबै नागररकको िार्ग मयािददि काम, न्यूनिम खाद्य सरुक्षा, आधारभिू स्वास््य श्चशक्षाको 
सवुवधा, स्वच्छ खानेपानी, सरुश्चक्षि आवास, स्वच्छ वािावरर्मा श्चजउन पाउने अर्धकारजस्िा 
अत्यावश्यक आवश्यकिाहरुको पररपूर्िि नै समाजवाद िर्ि को यािाको प्रस्थान ववन्द ु
हनुेछ । राजनीर्िक प्रर्ािीप्रर्ि नागररकको भरोसा पनुस्थािवपि भएको छ । यो 
समयिाई आर्थिक–सामाश्चजक रुपान्िरर्को अवसरको रुपमा उपयोग गरी जनचाहना पूरा 
गने अबको हाम्रो बाटो भनेको िीब्र ददगो, र्रावकिो र समावेशी आर्थिक ववकास नै हो । 
आत्मर्नभिर र स्वार्धन अथििन्ि र्नमािर् गने स्वस्थ प्रर्िस्पधाित्मक अथि व्यवस्था हाम्रो 
प्रस्थान र्बन्द ुहो, समाजवाद उन्मखु अथििन्ि हाम्रो गन्िव्य हो । 

५. नेपािको संववधान, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको नीर्ि िथा कायििम, नगरपार्िकाको 
नीर्ि िथा कायििम, दीगो ववकासका १७ वटा िक्ष्यहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४, नगरसभा एवम ्नगर कायिपार्िकाबाट पाररि ववर्भन्न कानून िथा कायिववर्धहरु, 

नगरवासीहरुको वास्िववक आवश्यकिा र ववकासप्रर्िको चाहना र बजेट र्नमािर्को 
िममा राजनीर्िक दि, संघसंस्था, ववद्धि वगि र नगरवासी दाजभुाई ददददववहनीिे 
ददनभुएको सझुाव र सल्िाहिाई बजेट र्नमािर्को मागिदशिनको रुपमा र्िएको छु । 
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६. आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को बजेट िथा कायििम प्रस्ििु गनुि अश्चघ आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ मा प्रस्ििु बजेटको कायािन्वयनको अवस्था संश्चक्षप्त रुपमा प्रस्ििु गनि 
चाहन्छु :– 

(क) आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को जेष्ठ मसान्िसम्मको भौर्िक िथा ववत्तीय प्रगर्ि 
कररब ९९ प्रर्िशि पगेुको छ । समपूरक र ववशेर् अनदुानबाट सञ्चािन हनु े
आयोजनाहरुको ठेक्का प्रविया टुवङ्गई सम्झौिा भई कायि आरम्भ समेि भईसकेको छ 
।  

(ख)  उपभोक्ता सर्मर्िबाट सञ्चािन गररने आयोजनाहरु श्रम सहकारी वा श्रम समूह 
मार्ि ि हनुे गरी आठववसकोट नगरपार्िका साविजर्नक खररद र्नयमाविी, २०७५ 
स्वीकृि गररएको छ । नगरपार्िकािे श्चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी र्सजिना िथा 
उत्पादनिाई मखु्य प्राथर्मकिाका क्षेिहरु िोवक सोही अनरुुप बजेट ववर्नयोजन र 
कायििम कायािन्वयन गररएको छ । जनसहभार्गिा वापि नगद सहभार्गिा गनुिपने 
प्रावधानको कायािन्वयन गनि थार्िएको छ ।  

(ग) नगरपार्िकामा सञ्चािन हनुे मखु्य–मखु्य आयोजनाहरुको पवहचान भई िी 
आयोजनाहरुको ववस्ििृ कायियोजना प्रर्िवेदन (DPR) समेि ियार पारी पररयोजना 
बैंक (Project Bank) बनाउन थार्िएको छ ।  

(घ) वकवी, स्याउ, सनु्ििा, ओखर, केरा, कागिी, आपँजस्िा र्िरू्ि उत्पादनका संभाववि 
क्षेिहरुको पवहचान गरी कृवर् पकेट क्षेिहरुको र्नमािर् कायि सरुु गररएको छ । 
आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ मा दश हजारभन्दा बवि वकवीका ववरुवा खररद भई 
वडा नं. १० र १२ िगायिका अन्य वडाहरुमा व्यवसावयक िङ्गिे वकवी खेिीको 
थािनी गररएको छ । बाख्रापािन, कुखरुापािन, भैसीपािन, बंगरुपािन, माछापािन 
व्यवसायिाई प्रोत्साहन गनि उत्कृष्ट व्यवसावय छनौट गरी अनदुान ददन थार्िएको छ 
। पशपुािनिाई उद्योगसँग जोड्नको िार्ग वधशािा र्नमािर्, दूग्ध डेरीको स्थापनामा 
प्रोत्साहन,  वकसानहरुिे उत्पादन गरेको दूधिाई संकिन, भण्डारर्, प्रशोधन र 
बजारीकरर्को िार्ग प्रदेश सरकार समिेको संिग्निामा दूध संकिन भण्डारन िथा 
बजारीकरर् कायििम सञ्चािनको िार्ग पहि थार्िएको एवम ् महरुी पकेट क्षेि 
ववकास गनि माहरुीका घार वविरर्जस्िा कायििमहरुिाई सूक्ष्म िङ्गिे अगाडी 
बिाईएको छ ।  

(ङ) वडा नं. ४ र ५ मा संघीय सरकार समेिको िगानीमा एकीकृि सामदुावयक मोडेि 
अगािर्नक कृवर् र्ार्मिङको सरुुवाि गररएको छ । पवहिो चरर्मा कृवर्को िार्ग 
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आधारभिू पूवािधारको रुपमा रहेको र्संचाईिाई ददगो र भरपदो बनाउन श्चझम्रीखोिा 
िगायि वडा नं. ४, ५ र अन्य वडामा रहेका महुानहरुिाई केश्चन्िि गरी Water 

Supply & Irrigation System Project को िार्ग Detail Engineering Survey, 

Design & Report Preparation (DESDRP) ियार भई ठेक्का आह्वान गरी ठेक्का समेि 
स्वीकृि भईसकेको छ । एकीकृि सामदुावयक कृवर् र्ार्मिङको िार्ग ववस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन (DPR) समेि ियार भई सोही प्रर्िवेदन अनसुार कायि आरम्भ 
समेि भईसकेको छ । वडा नं. ४ र ५ िाई एग्रो टुररज्मको रुपमा ववकास गने 
प्रविया थािनी गररएको छ ।  

(च) साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी मोडेि अनसुार आयाि ववस्थापन र र्नयािि प्रवद्धिन गनि 
कृवर्मा आधाररि जसु उद्योग स्थापना गरी संचािन गररएको छ । संघ िथा प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा मसिाजन्य उद्योग, ड्राई रु्ड उद्योग, श्चचउरी प्रशोधन केन्ि, 

गामेन्ट उद्योग, िसर उद्योगहरुको स्थापनाको िार्ग कायि आरम्भ भईसकेको छ । 
आठववसकोट नगरपार्िकामा औद्योर्गक ग्रामको स्थापनाको िार्ग पूवि संभाव्यिा 
अध्ययनको कायि अगाडी बिाईएको छ । 

(छ) वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनमा आधाररि साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी मोडेि अनसुार 
काष्ठ उद्योगको स्थापना र संचािनको प्रविया अगाडी बिाईएको छ । आर्थिक वर्ि 
२०७५।०७६ मा उद्योग सञ्चािनको िार्ग संरचना र्नमािर्, आवश्यक उपकरर् 
खररद िगायिका कायिहरु सम्पन्न हनुे िममा छन ्। 

(ज) स्थानीय स्रोि साधन,  सीप र क्षमिामा आधाररि उद्योगहरुको प्रवद्धिनको िार्ग कूि 
िागि अनमुानको ७५ प्रर्िशिसम्म ऋर् िथा अनदुान ददने व्यवस्थाको थािनी 
गररएको छ । आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ र २०७५।०७६ मा ववर्भन्न ५ वटा 
उद्योगहरुिाई ३८ िाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋर् िथा अनदुान उपिब्ध 
गराईएको छ ।  

(झ) ववपन्न िथा जेहेन्दार छािछािहरुिाई नगरपार्िकाको आवश्यकिा र माग अनसुार 
उच्चस्िररय प्राववर्धक श्चशक्षा अध्ययनको िार्ग शैश्चक्षक ऋर् िथा छािवतृ्तीको 
व्यवस्थाको िार्ग आवश्यक कानूनी िथा नीर्िगि व्यवस्था गररएको छ । आर्थिक 
वर्ि २०७५।०७६ मा पाइिोट ववर्य अध्ययनको िार्ग २ जना छािहरुिाई ऋर् 
र प्राववर्धक श्चशक्षा पढ्ने ५ जना छािर्छािाहरुिाई भेरी प्राववर्धक श्चशक्षािय र 
कर्ाििी स्वास््य ववज्ञान प्रर्िष्ठानमा छािवशृ्चत्तको व्यवस्था गररएको छ ।  
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(ञ) साईकुमारी काँडादह पदमागि र्नमािर् एवम ्साईकुमारी मश्चन्दर र्नमािर्को िार्ग ववस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन ियार पारी कायि आरम्भ गररएको छ ।  

(ट) बसपाकि  र्नमािर्, रंगशािा र्नमािर्, सीपमूिक िथा व्यवसावयक िार्िम केन्िको 
र्नमािर्, ल्यान्डवर्ल्ड साइटको र्नमािर्, २५ शैयाको अस्पिाि र्नमािर्, ववर्भन्न 
सामदुावयक ववद्याियहरुको भौर्िक संरचना सधुार िगायिको िार्ग ववस्ििृ पररयोजना 
प्रर्िवेदन (DPR) ियार पारी कायि आरम्भ गररएको छ । संघ िथा प्रदेश 
सरकारबाट िी आयोजना र्नमािर्को िार्ग कररब ६ करोड बराबरको समपूरक र 
ववशेर् अनदुान समेि प्राप्त भएको छ । 

(ठ) आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ मा नगरपार्िकार्भिका १३ वटा सडकहरुको कररव 
१०० वकिोर्मटर सडक ममिि संभार गररएको छ । सडक सञ्जािमा नजोर्डएका 
वडा नं. १ र २ िाई सडक सञ्जािमा जोड्न ट्याक ओपर्नङको कायि थार्िएको छ 
। नगरपार्िकार्भिका महत्वपूर्ि १४ वटाभन्दा बवि मखु्य सडकहरुको ववस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन ियार पारी समपूरक एवम ् ववशेर् अनदुानको िार्ग संघ िथा 
प्रदेश सरकारसँग माग गरी आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ मा केही सडकहरुको 
स्िरोन्नर्िको िार्ग समपूरक अनदुान समेि प्राप्त भएको छ । 

(ड) नगरपार्िकार्भिका ६३ वटा ववद्याियहरुको रेखांकन गरी ववद्याथी संख्या, भौर्िक 
संरचना, नश्चजकका ववद्याियहरु ववचको पैदि दूरी, शैश्चक्षक उपिब्धी िगायिका 
मापदण्डको आधारमा ववद्यािय मजि, कक्षा िह घटाउने, श्चशक्षक दरवन्दी र्मिान, 

१७० जना भन्दा बवि र्नश्चज स्वयमसेवक श्चशक्षकहरुको व्यवस्थापन, अनगुमन, 

मूल्याकंन र र्नयमन पद्धर्ििाई वस्िपुरक र यथाथिपरक िलु्याउने िगायिका 
कायिहरु श्चशक्षा क्षेिमा गररएको छ । रुपान्िरर् नेपाि र्मदास एजकेुशनि प्रार्ि 
िगायिका परामशिदािाहरुसँगको साझेदारीमा शैश्चक्षक सधुार योजना कायािन्वयन 
गररएको छ । शैश्चक्षक शि, २०७६ िाई शैश्चक्षक पनुजािगरर् अर्भयान वर्िको रुपमा 
घोर्र्ा गररएको छ । यस अर्भयानको थािनी चौथो ववद्यािय अनगुमन प्रर्िवेदन 
२०७५ को पूर्ि कायािन्वयनसँगै थािनी गररएको छ । ववद्याियहरु मजि भएर 
सामदुावयक ववद्याियहरुको सङ्खख्या ६३ बाट ५४ वटामा झरेका छन ् ।  
नगरपार्िका अन्िगििका ववद्याथी सङ्खख्या अर्धक भएका वहमािय माध्यर्मक ववद्यािय 
खदद, ज्ञानोदय माध्यर्मक ववद्यािय चौिारा, शवहद स्मरृ्ि माध्यर्मक ववद्यािय 
राडीज्यूउिा र आदिश माध्यर्मक ववद्यािय घेत्मािाई नमूना ववद्याियको रुपमा 
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ववकास गनि एवम ् बाि कल्यान माध्यर्मक ववद्यािय रार्डज्यूउिािाई प्राववर्धक 
ववद्याियको रुपमा ववकास गनि आवश्यक प्रविया अगाडी बिाईएको छ ।   

(ि) सामदुावयक ववद्याियहरुको शैश्चक्षक वािावरर्मा सधुार गरी आम अर्भभावक र 
बािबार्िकाहरुको आशाको केन्िको रुपमा ववकास गररनेछ । र्न:शलु्क र अर्नवायि 
आधारभिू िथा माध्यर्मक श्चशक्षा सम्बन्धी मौर्िक हकको पूर्ि कायािन्वयन गररनेछ 
। 

(र्) सूचना प्रववर्धमा आधाररि जीवनोपयोगी व्यवहाररक श्चशक्षाको िार्ग र्डजीटि वोडि, 
कम््यटुर, सोिार र्सस्टम, सफ्टवेयरको स्थापना िगायिका ववर्यहरुको प्रवन्ध गरी 
श्चशक्षा सधुार पररयोजना कायािन्वयनमा ल्याईएको छ । यसै आर्थिक वर्िमा सूयोदय 
माध्यर्मक ववद्यािय होर्ि, ज्ञानोदय माध्यर्मक ववद्यािय चौिारा, सरस्वर्ि माध्यर्मक 
ववद्यािय र्मर्ग्र, जनिा माध्यर्मक ववद्यािय श्चझनचौर, जनववकास माध्यर्मक ववद्यािय 
घाररखोिा, नेपाि राविय माध्यर्मक ववद्यािय ठूिीवाखुि, जनकल्यान माध्यर्मक 
ववद्यािय गोइरी र आधारभिू ववद्यािय गाउँबारीमा ८ कोठे पक्की भवन र्नमािर्को 
िार्ग ठेक्का स्वीकृि भई कायि आरम्भ समेि भईसकेको छ ।   

(ि) नगरपार्िकार्भि राविय ववकासको िार्ग आवश्यक जनशश्चक्त ियार गनि, संघीय 
िोकिाश्चन्िक गर्िन्िात्मक व्यवस्था अनकुुि सविसाधारर् जनिाको सदाचार, 
श्चशष्टाचार र नैर्िकिा कायम गनि, आठववसकोट नगरपार्िकाको िार्ग स्थापना हनु े
िथा भई संचािन भइरहेका ववद्याियहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गदै शैश्चक्षक 
गरु्स्िर सधुार गरी जीवनोपयोगी िथा गरु्स्िरीय श्चशक्षा कायम गनि, शैश्चक्षक गरु्स्िर 
परीक्षर् केन्ि स्थापना भई नगरपार्िका र अन्िगििका ववर्भन्न र्नकाय िथा 
ववद्याियस्िरबाट ददइने शैश्चक्षक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा एवम ् गरु्स्िररयिाको 
सरु्नश्चिििा गने र्सिर्सिामा गररने शैश्चक्षक कायििम, शैश्चक्षक संस्था िथा 
पदार्धकारीहरूको कायि सम्पादन स्िर मापन, मूल्याङ्कन, अध्ययन, अनसुन्धान, परीक्षर् 
िथा स्िरीकरर् गने कायििाई थप व्यवश्चस्थि गनि शैश्चक्षक गरु्स्िर पररक्षर् केन्िको 
स्थापना र सञ्चािनको िार्ग शैश्चक्षक गरु्स्िर पररक्षर् केन्ि सञ्चािन कायिववर्ध, 

२०७६ ियार पारी कायािन्वयनको िममा छ ।   
(थ) नगरपार्िकाको पूर्ि िगानीमा २५ शैयाको अस्पिाि स्थापना भई संचािनमा 

आएको छ । प्रदेश सरकार र नगरपार्िकाको साझेदारीमा अस्पिाि भवन 
र्नमािर्को िार्ग ६ करोड २६ िाख बराबरको ठेक्का स्वीकृि भई कायि आरम्भ 
समेि भईसकेको छ । अस्पिाि सञ्चािनको िार्ग आवश्यक उपकरर् खररद, 
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संरचना र्नमािर्, एम.वव.वव.एस. डाक्टर सवहि कररव २५ जना करार जनशश्चक्त भनाि 
गरी करार र्नयकु्त गररएको छ ।   

(द) १४ वटै वडाका उपयकु्त स्थानहरुमा १७ वटा शहरी स्वास््य इकाईको स्थापना 
गरी संचािनमा ल्याईएको छ । आठववसकोट नगर अस्पिािमा स्वास््य ववमा 
कायििम िागू गरी सबै नगरवासीहरुिाई अर्नवायि रुपमा स्वास््य ववमा गनुिपने नीर्ि 
िागू गररएको छ । र्न:शलु्क स्वास््य श्चशववरिाई र्नरन्िरिा ददईएको छ ।  

(ध) स्थानीय सरकारिाई प्राप्त अर्धकारहरुको कायािन्वयनको िार्ग कररब ८० वटा भन्दा 
बवि स्थानीय कानूनहरुको र्नमािर् गरी कायािन्वयनमा ल्याईएको छ । आवर्धक 
योजना एवम ् ववर्भन्न क्षेिगि योजनाहरुको र्नमािर् गने कायिको िार्ग ववशेर् पहि 
थार्िएको छ । र्डश्चजटि नगर प्रोर्ाईि बन्ने िममा छ । 

(न) ४६ वकिोवाट क्षमिाको र्गजागाड िघजुिववद्यिु आयोजना, २६ वकिोवाट क्षमिाको 
बदु्धबदु्धे खोिा िघजुिववद्यिु आयोजना नगरपार्िकाको पूर्ि िगानीमा र्नमािर् गरी 
संचािन गररएको छ । खारखाराखोिा जिववद्यिु आयोजना नगरपार्िकाको 
सहिगानीमा सञ्चािनमा आएको छ । १ मेगावाट क्षमिाको जंघारखोिा जिववद्यिु 
आयोजनाको र्नमािर्को िार्ग ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन (DPR) ियारीको काम 
सम्पन्न भई अनदुानको िार्ग वैकश्चल्पक उजाि प्रवद्धिन केन्िमा पठाईएको छ । 
नगरपार्िकामा राविय ववद्यिु प्रसारर् िाईन जडानको िार्ग ववशेर् पहि थार्िएको 
छ ।  

(ऩ) नगरपार्िकामा ववद्यिुको अभावमा अध्याँरोमा जीवनयापन गनि बाध्य भएका एवम ्
हािसम्म पर्न कवहँकिैबाट सौयि उजाि जडानको िार्ग अनदुान प्राप्त गनि नसकेका 
कररब सि सय घरपररवारको िगि संकिन गरी नगरपार्िकाको ववशेर् पहिमा 
पवहिो चरर्मा ६०० घरपररवारिाई ८० वाट क्षमिाको सोिार र्सस्टम उपिब्ध 
गराई जडान कायि सम्पन्न गररएको छ । थप घरपररवारिाई अनदुानमा सोिार 
उपिब्ध गराउन ववशेर् पहि थार्िएको छ । 

(प) नदी िथा खोिाको कारर् जोश्चखमयकु्त स्थानमा झोिङु्गे पिुहरुको र्नमािर् गनि २० 
वटाभन्दा बिी झोिङु्गे पिुहरुको िामो सूची ियार पारी संघ िथा प्रदेश सरकार 
समक्ष पेश गररएको छ । ९ वटा झोिङु्गे पिुहरु आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ र्भि 
र्नमािर् सम्पन्न हनुे िममा छन ् । साि वटा झोिङु्गे पिुहरुको रे्विकेशन िथा 
श्चस्टि पाटि खररदको ठेक्का प्रविया सम्पन्न भई सम्झौिा समेि भईसकेको छ । 
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(र्) आठववसकोट नगरपार्िकाका १४ वटै वडाहरुमा नगरपार्िकाको पूर्ि िगानी र 
पहिमा इन्टरनेट सेवा जडान गररएको छ ।  

(ब) नगरपार्िकाको ववकास र्नमािर्को िार्ग आवश्यक एक्स्राभेटर, ब्याकओ िोडर, 
वट्पर, ट्याक्टरजस्िा सवारीसाधन खररद गरी पररचािन गररएको छ ।  

(भ) मवहिा, आददवासी जनजार्ि, दर्िि, अपांग, ववपन्न वगिहरुको संरक्षर्, ववकास र 
सशश्चक्तकरर्को िार्ग सीपमूिक िथा क्षमिा अर्भववृद्ध िार्िमहरु सञ्चािन गररएको 
छ । िश्चक्षि वगिसँग सम्बश्चन्धि आयोजनाहरुिाई प्रर्िर्ि प्राप्त हनुे गरी र्नजहरुकै 
सहभार्गिा र नेितृ्वमा कायििम सञ्चािन हनुे व्यवस्थािाई थप प्रभावकारी बनाउँदै 
िर्गएको छ । 

(म) नगरपार्िकाको केन्ि राडीबजारमा स्वीकृि मापदण्ड अनसुार सडक चौडा बनाउने 
एवम ् िि िथा नािा र्नमािर्को काम अश्चन्िम चरर्मा पगेुको छ । भवन िथा 
शहरी ववकास मन्िाियको सहयोगमा आठववसकोट नगरपार्िकाको एकीकृि शहरी 
ववकास योजना र्नमािर्को काम अश्चन्िम चरर्मा पगेुको छ । राडीबजारमा 
अत्याधरु्नक सवुवधा सवहिको कम््िेक्स भवन र्नमािर् र अन्य शहरी पूवािधार 
ववकासको िार्ग शहरी ववकास मन्िािय मार्ि ि कररव ३० करोड िागि 
अनमुानको ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन (DPR) र्नमािर्को काम अश्चन्िम चरर्मा 
पगेुको छ ।   

(य) नगरपार्िकामा पयिटकीय वियाकिाप अगाडी बिाउन आठववसकोट नगरपार्िका 
पयिटन रर्नीर्िक योजना र्नमािर् गरी संभाववि पयिटकीय क्षेिहरुको पवहचान 
गररएको छ । आिे ऋवर् मश्चन्दर पूवािधार ववकास कायििम, आिे ऋवर्को मश्चन्दर 
हुँदै श्चचर्िपाटन र्सस्ने वहमािसम्मको पदमागि र्नमािर्, एग्रो टुररज्मको िार्ग ववस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन ियार पारी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 
कायि आरम्भ गररएको छ ।  

(र)  र्नयर्मि बजार अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको हक, वहि र अर्धकारको 
रक्षाको िार्ग उपभोक्त वहि संरक्षर् अर्भयान थािनी गररएको छ । आठववसकोट 
नगरपार्िकार्भि मददराजन्य पदाथिको आयाि, वववि वविरर् र सेवनमा पूर्ि रुपमा 
प्रर्िवन्ध िगाई नगरपार्िकािाई मददरामकु्त नगरपार्िका घोर्र्ा गररएको छ । 
िागू और्ध दूव्यिसर्न, सूर्ििजन्य िथा मददराजन्य पदाथिमा पूर्ि प्रर्िवन्ध िगाई 
सामाश्चजक ववकृर्ि र ववसङ्गर्िमकु्त, सामाश्चजक सद्भाव िथा सवहष्र्िुायकु्त, समिामूिक 
र न्यायपूर्ि नगरपार्िका र्नमािर्को िार्ग ववशेर् अर्भयान थािनी गररएको छ ।   
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(ऱ) नगरपार्िकािाई पूर्ि सरसर्ाई उन्मखु िलु्याउन खानेपानी, सरसर्ाई िथा स्वच्छिा 
योजना (WASH Plan) र्नमािर्को काम सम्पन्न भएको छ । पूर्ि सरसर्ाई 
अर्भयानिाई प्रभावकारी िङ्गिे अगाडी बिाउन ववशेर् कायियोजना र्नमािर् गरी अगाडी 
बविएको छ ।  

(ि) ववपद् जोश्चखम न्यूर्नकरर् गनि ववपद् जोश्चखम पूवि ियारी िथा प्रर्िकायि योजना र्नमािर्, 

स्थानीय ववपद् िथा जिवाय ुउत्थानश्चशि योजना (LDCRP) र्नमािर्को कायि अश्चन्िम 
चरर्मा पगेुको छ । ठूिीभेरी नदीवकनाराका बश्चस्िहरु, र्गजागाडखोिा िथा 
खारखारा खोिाहरुमा आएको बाविको कारर् आएको िथा आउने संभाववि जोश्चखम 
र क्षर्ि न्यूर्नकरर् गनि नदद र्नयन्िर् िथा िटबन्धनको कायििाई संघीय सरकार 
समेिको सहयोगमा अगाडी बिाईएको छ । ववपद् व्यवस्थापनिाई उच्च 
प्राथर्मकिामा राश्चख कायि अगाडी बिाईएको छ ।  

(ळ) नगरपार्िकाको प्रशासर्नक कायि सञ्चािनको िार्ग पक्की भवनको र्नमािर्, शौचािय 
र्नमािर् िगायिका भौर्िक संरचना र्नमािर् र कायाििय व्यवस्थापनमा उच्च जोड 
ददएको छ । साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई र्छटो, छररिो, भरपदो र ववश्वसर्नय 
िलु्याउन कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृद्ध िार्िम, र्नयमर्ि स्टार् र्मवटङ र 
र्नजहरुका कायिहरुको र्नयर्मि अनगुमन िथा मूल्यांकन गरी आवश्यक पषृ्ठपोर्र् 
ददने िथा र्िने गररएको छ ।  

(ऴ) आर्थिक रुपमा ववपन्न ददघि रोगीहरुिाई चार्िस हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायिा 
ददने गररएको छ । प्राकृर्िक प्रकोप वपडीिहरुिाई प्रकोप वपडीि सहायिा उपिब्ध 
गराई थप सहायिाको िार्ग सम्बश्चन्धि अन्य र्नकायमा समन्वय गने गररएको छ ।  

(व) नगरपार्िकाको कायाििय एवम ् वडा कायािियहरुको व्यवस्थापन, ववद्यरु्िय हाश्चजरी, 
CCTV जडान, र्डश्चजटि वडापि, र्डश्चजटि नोवटस वोडि िगायिका ववद्यिुीय 
सशुासनसँग सम्बश्चन्धि उपकरर्हरु खररद, जडान िथा संचािन गररएको छ । 
आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ बाट वडास्िररय एवम ्नगरस्िररय साविजर्नक सनुवुाईको 
कायििम सरुुवाि गररएको छ । नगरपार्िकाबाट सम्पादन भएका अर्धकांश  
कायिहरु एवम ् नगरपार्िकाका गर्िववर्धहरु नगरपार्िकाको वेवसाइट मार्ि ि 
साविजर्नक गने गररएको छ । नगरपार्िकार्भि भ्रष्टाचारजन्य वियाकिाप हनु नददन 
एवम ् गरु्स्िररय, पररमार्मशु्चख, िागि अनमुान अनसुारको कायि िोवकएको 
समयावर्धर्भि सम्पन्न गनि अनगुमन िथा मूल्यांकनको कायििाई प्रभावकारी बनाउने 
प्रयत्न गररएको छ । 
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(श) स्वच्छिासँगको साझेदारीमा सबै स्वास््य चौकीहरुको खानेपानी िथा सरसर्ाईको 
अवस्थामा सधुार गररएको छ । नगरपार्िकार्भिको खानेपानी सम्बन्धी आधारभिू 
समस्या हि गररएको छ । गि आर्थिक वर्िमा कररव १ करोड बराबरको खानेपानी 
र्संचाई पाइप खररद िथा योजनागि वविरर् गरी खानेपानी िथा र्संचाई सवुवधा 
ववस्िार कायि अगाडी बिाईएको छ । 

अध्यक्ष महोदय, 

७. अव म यस नगरपार्िकाको अथििन्िमा देश्चखएका मूिभिू चनुौर्िहरु यस प्रकार उल्िेख 
गनि चाहन्छु । 

(क)  अर्सर्मि माग र आवश्यकिा िर र्सर्मि स्रोि साधन 

शिाश्चब्दयौंदेश्चख केन्िीकृि एकात्मक राज्य प्रर्ािीको अभ्यास भईरहेको अवस्थामा 
स्थानीय सरकारिाई प्राप्त संवैधार्नक अर्धकारको कायािन्वयनमा स्रोि साधनको 
र्सर्मििािे जनिाको माग, आवश्यकिा र चाहनाअनसुारका योजना िथा कायििम 
सम्पादन गनि चनुौर्िपूर्ि छ । भौगोर्िक वहसाविे ठूिो, ववकट, धेरैजसो मानव 
ववकास सूचकांकहरु कमजोर हनु,ु कूि जनसङ्खख्याको कररब ५१ प्रर्िशि र्नरपेक्ष 
गररबीको रेखामूनीको जनसङ्खख्या, आन्िररक आम्दानी ित्काि बिाउन सक्ने अवस्था 
न्यून हनु,ु संघीय सरकार एवम ् प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान खचिको 
आवश्यकिाको वहसाविे र्नकै कम हनुजुस्िा कारर्हरुिे नगरपार्िकाको रुपमा 
घोवर्ि स्थानीय िहिाई न्यूनिम पूवािधार सवहिको वास्िववक नगरपार्िकाको रुपमा 
उभ्याउन ुचनुौर्िपूर्ि छ।  

(ख) कायािन्वयन पक्ष कमजोर हनु ु

आयोजनाहरुको अपूरो ियारी, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमिा, उपभोक्ता सर्मर्ि एवम ्
र्नमािर् व्यवसायीको कमजोर ववत्तीय र प्राववर्धक क्षमिा, कानूनी, नीर्िगि र 
प्रवियागि जवटििा, व्यवश्चस्थि र योजनावद्ध योजना कायािन्वयन कायियोजना नहनु,ु 

औपचाररकिामा र्सर्मि अनगुमन िथा मूल्यांकन प्रर्ािीजस्िा कारर्हरुिे 
आयोजनाहरु िोवकएको समय र्समार्भि सम्पन्न हनु नसक्ने िथा आयोजना 
कायािन्वयनमा संिग्न सरोकारवािाहरुको काम गने उत्साहमा कमी, प्राववर्धक 
ज्ञानको अभाव, नर्िजा प्रार्प्तप्रर्िको उदार्सनिा र समग्र मानवीय क्षमिाको कमीका 
कारर् कायािन्वयन क्षमिा कमजोर हनुे देश्चखन्छ । िसथि, ववर्नयोजनमा प्रभावकाररिा 
ल्याई िक्ष्य बमोश्चजम कायिसम्पादन िोवकएकै समयमा गनुि चनुौर्िपूर्ि छ । 
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(ग) आन्िररक उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध  

उत्पादनका साधनहरुमार्थ उत्पादक शश्चक्तको पहुँच ववृद्ध गरी साविजर्नक, र्नजी र 
सहकारी क्षेिको िगानी सहकायिबाट उत्पादकत्व र उत्पादन ववृद्ध गनुिपने चनुौर्ि छ 
। उश्चचि बजार व्यवस्थापनका माध्यामबाट उत्पादनको आन्िररक िथा बाह्य बजार 
सरु्नश्चिि गनुि पर्न चनुौर्िपूर्ि नै रहेको छ ।उद्यम र उद्यमशीििा प्रवद्धिन हनु 
नसक्न,ु नगरपार्िकाको पवहचान झल्कने एवम ् आयाििाई प्रर्िस्थापन गनि सक्ने 
आफ्नै ववशेर्िाको उत्पादन हािसम्म प्रवद्धिन नहनुजुस्िा कारर् हरेक वहसाविे 
परर्नभिरिा बढ्दै जान ुचनुौिीपूर्ि छ। 

(घ) औपचाररक अथििन्िको ववकास  

र्समीि बैंक िथा ववत्तीय संस्थाहरुको कारर् सबै आर्थिक कारोवारहरुिाई 
औपचाररक दायरामा ल्याई आर्थिक कारोवारहरु बैवकङ प्रर्ािी मार्ि ि ् गने, सबै 
नगरवासीको बैंक खािा खोल्ने अर्भयानिाई साथिक बनाउन ुचनुौर्िपूर्ि छ ।  

(ङ) साविजर्नक र्नमािर्को गरु्स्िररयिा  

र्नमािर् कायिको सकु्ष्म सपुररवेक्षर्, र्नमािर् व्यवसायीहरुको कमजोर क्षमिा र सघन 
अनगुमनको अभावमा र्नमािर् भएका संरचनाहरु छोटो समयमा नै जीर्ि र िथार्िङ्ग 
हनुे गरेका छन ्। साविजर्नक र्नमािर्को गरु्स्िर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा 
सधुार गरी साविजर्नक र्नमािर्को गरु्स्िर ववृद्ध गनुिपने, दोहोरो िेहेरो खचि रोक्नपुने 
कायि चनुौर्िपूर्ि छ । नगरपार्िकार्भि सञ्चािनमा रहेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी 
अनगुमन, र्नयमन एवम ्मूल्यांकन हनु नसक्दा र्नर्मिि संरचनाको गरु्स्िररयिामा प्रश्न 
श्चचन्ह िगाउन ु पने अवस्था छ । गरु्स्िरवहन र्नमािर् कायििे स्रोि साधनको 
दरुुपयोगिाई बिवा ददईरहेको सन्दभिमा यसिाई रोवक र्नमािर् कायिमा गरु्स्िररयिा 
सरु्नश्चिि गनुि चनुौर्िपूर्ि छ । 

(च)   शासकीय क्षमिा अर्भववृद्ध र संस्थागि ववकास 

कानूनको पररपािना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा, सदुृि र सक्षम संस्थागि सशुासन 
कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीिा ल्याउने िथा व्यवसावयक कमिचारीिन्ि र 
सहयोगी समाजको र्नमािर् गने कायि चनुौर्िपूर्ि छ ।  
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(छ)   भौगोर्िक ववकटिा 

भौगोर्िक ववकटिाको कारर् वडा नं. १ र २ िाई सडक संजािमा जोड्ने र सूचना 
िथा संचार प्रववर्धको भरपदो व्यवस्था गने कायि चनुौर्िपूर्ि छ । स्रोि साधनको 
अत्यार्धक सदपुयोग गनि सक्ने अवस्थाको र्सजिना गनुि पर्न चनुौर्िको रुपमा रहेको 
छ ।र्नमािर् कायिहरु िोवकएकै पररमार्, गरु्स्िर, समयर्समा र िागिमा सम्पन्न गनि 
भौगोर्िक रुपिे ववकट वडाहरुमा चनुौर्िपूर्ि नै छ । 

(ज)   गररवी, अश्चशक्षा र पछौटेपनको अन्त्य 

प्रर्िव्यश्चक्त आय कम हनु,ु औसि आय ु थोरै हनु,ु साक्षरिा दर न्यून रहन,ु खाद्य 
असरुक्षा, अन्धववश्वास, श्चशघ्र कुपोर्र् िगायिका समस्याहरुको समाधान गरी मानव 
ववकास सूचकांकहरुिाई सकरात्मक र अपेश्चक्षि बनाउन ुचनुौिीपूर्ि छ । 

८.  ववद्यमान अवसरहरुको सदपुयोग र चनुौर्िहरुको सामना गने गरी आगामी आर्थिक 
वर्िको बजेट ियार गरेको छु । यो बजेटका उदे्दश्यहरु यसप्रकार छन ्:– 

(क) नगरपार्िकािाई प्राप्त संवैधार्नक अर्धकारहरुको प्रभावकारी िङ्गिे कायािन्वयन गनि सक्ने 
आधारश्चशिा ियार पाने, 

(ख) आन्िररक उत्पादन र खपिमा ववृद्ध गरी आयाि प्रर्िस्थापन र र्नयािि प्रवद्धिन गदै ददगो, 
र्रावकिो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक ववृद्ध हार्सि गने, 

(ग) आर्थिक, सामाश्चजक, पूवािधार ववकासका संभावनाहरुको खोजी गरी कायािन्वयनको उपयकु्त 
व्यवस्था र्मिाउने, 

(घ) आर्थिक िथा सामाश्चजक असमानिा र ववभेदको अन्त्य गदै स्वस्थ, सर्ा, शान्ि, 
सशुासनयकु्त र न्यापूर्ि प्रववर्धमैिी समदृ्ध गाउँ शहरको ववकास गने, 

(ङ) मानव अर्धकारको संरक्षर् र प्रवद्धिन गदै गरु्स्िररय श्चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, सामाश्चजक 
सरुक्षामा आम नागररकको सहज र सरि पहुँच स्थावपि गरी समिामूिक एवम ्न्यायपूर्ि 
समाजको र्नमािर् गने, 

(च) कृवर्को व्यवसावयकरर्, ववववर्धकरर्, याश्चन्िकरर् र आधूर्नकरर् गरी उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा ववृद्ध गने, 

(छ) रोजगारीका व्यापक अवसरहरु र्सजिना गने गरी औद्योगीक ववकास गने एवम ्सीपमूिक 
व्यवसावयक िार्िम सञ्चािन गरी बेरोजगारमकु्त नगरपार्िका घोर्र्ाको आधारहरु ियार 
पाने, 



 

13 
 

(ज) वािावरर्मैिी, िैंर्गकमैिी, बािमैिी, अपांगमैिी र प्राङ्गाररक नगरपार्िकाको र्नमािर् गने, 

(झ) भिचारमकु्त, चसु्ि र जनमखुी शासन व्यवस्था कायम गने । 

 

९. यी उदे्दश्यहरु हार्सि गनिको िार्ग आगामी आर्थिक वर्िको बजेटका प्राथर्मकिाहरु देहाय 
बमोश्चजम र्नधािरर् गररएको छ :– 

(क)  नगरपार्िकािाई प्राप्त संवैधार्नक एवम ् कानूनी अर्धकारको कायािन्वयनको िार्ग 
कानूनी, नीर्िगि एवम ्संस्थागि संयन्िहरुको ववकास, 

(ख) चरम गररबीको न्यूर्नकरर् र वपछर्डएका वगि, क्षेि, समदुायको शीघ्र उत्थान, 
(ग) गरु्स्िररय, जीवन उपयोगी र प्रववर्धमैिी आधारभिू िथा माध्यर्मक श्चशक्षा, आधारभिू 

स्वास््य िथा सरसर्ाई, रोजगारीका अवसरहरुमा ववृद्ध, मानव संसाधन ववकास,  
(घ) उद्यम र उद्यमश्चशििाको ववकास, कृवर्को आधूर्नकीकरर्, व्यवसावयकरर् र ववववधकरर् 

गरी उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध, 

(ङ) िघ ु िथा साना जिववद्यिु उत्पादन, प्रसारर् र वविरर्, स्थानीय सडकको र्नमािर् र 
स्िरोन्नर्ि 

(च) साविजर्नक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सधुार, 
(छ) ववपद् जोश्चखम न्यूर्नकरर्, जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िर्, 

(ज) िैंर्गक समानिा िथा सामाश्चजक समावेशीकरर्, िश्चक्षि समूह ववकास कायििम, 

अध्यक्ष महोदय, 

१०. अब वयनै चनुौर्ि, उदे्दश्य र प्राथर्मकिाको सेरोरे्रोमा रहेर ियार गररएको आगार्म 
आर्थिक वर्िको बजेट िथा कायििमहरु देहाय बमोश्चजम प्रस्ििु गदिछु । 

संववधान र ददगो ववकास िक्ष्यहरुको कायािन्वयन 

११. नेपािको संववधान र सोही संववधान अनसुार बनेका कानूनी व्यवस्थाहरुमा 
स्थानीय िहिाई प्राप्त अर्धकारहरुको कायािन्वयन गरी नगरपार्िकाको संस्थागि क्षमिा 
ववकास गनि कानून र्नमािर्को कायििाई िीििा ददईनेछ । संववधानको ममि ववपरीि नहनु े
गरी नगरपार्िकाको आवश्यकिा र यहाँको पररवेश अनसुार कानूनहरुको र्नमािर् िथा 
पररमाजिन गररनेछ । ददगो ववकासका १७ वटा िक्ष्यहरु सन ्२०३० सम्म प्राप्त हनुे 
गरी बजेट कायािन्वयन गररनेछ । 

संघीयिा कायािन्वयन 
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१२. गाउँ नगरमा र्संहदरवारको अनभुरू्ि हनु ेगरी स्थानीय िहिे सेवा प्रवाह र ववकास 
र्नमािर्का कायिहरु आर्ैं  सञ्चािन गनि सक्ने अवस्थाको र्सजिना गनि संघीय सरकारिे 
अन्िर स्थानीय िह ववश्चत्तय हस्िान्िरर् अन्िगिि सःशिि अनदुान, ववत्तीय समानीकरर् 
अनदुान र राजश्व वाँडर्ाँट वापिको रकम प्रदान गरेको छ । साववकका ववर्यगि 
मन्िाियहरुबाट सम्पादन भइरेहका िर नेपािको संववधानको अनसूुची–८ मा व्यवस्था 
भएका अर्धकांश कायिहरु स्थानीय िहबाटै संचािन हनुे गरी स्रोि उपिब्ध गराईएकोमा 
सोही अनसुार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। खासगरी श्चशक्षा, स्वास््य, कृवर्, पश ु सेवा, 
राविय ग्रामीर् िथा नवीकरर्ीय उजाि कायििमको िार्ग संघीय सरकारबाट रू १४ 
करोड ७४ िाख सःशिि अनदुान प्राप्त भएको छ । सःशिि अनदुान सवहि प्राप्त 
कायििमिाई अनदुानसाथ प्राप्त मागिदशिन र शिि अनसुार कायािन्वयन गररनेछ । संघीय 
सरकारबाट छनौटमा परेका िागि अनमुान सवहिको पररयोजना प्रर्िवेदन ियार भएका 
झोिङु्गे पिुहरुको र्नमािर् र राडीज्यूउिा - जाजरकोट सडक पिुको र्नमािर्को िार्ग थप 
रु १० करोड र प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड स:शिि अनदुान प्राप्त हनुे अनमुान छ । 

 

कृवर् िथा पशपुािन 

 

१३. मिुकुको कूि ग्राहस्थ उत्पादनमा कररब ३३ प्रर्िशि योगदान गने र कररब 
७० प्रर्िशि नेपािीको प्रमखु पेशाको रुपमा रहेको कृवर्को व्यवसावयकरर्, ववववर्धकरर् 
र आधरु्नकीकरर् ववना अथििन्िमा गरु्ात्मक सधुार हनु सक्दैन । कृवर् प्रर्ािीिाई 
वैज्ञार्नक, व्यवसावयक र वािावरर् िथा जिवाय ु पररवििन अनकूुर्िि बनाउँदै आर्थिक 
ववृद्धको ददगो आधार ियार गनि कृवर्मा आधाररि उद्योग स्थापना र सञ्चािनमा जोड 
ददईनेछ ।  

१४. पवहचान भएका कृवर् पकेट क्षेिहरुमा पयािप्त िगानी गररनेछ । दूधमा 
आत्मर्नभिर हनुे गरी भैसीपािन र र्िरू्ि िथा िरकारी एवम ्अन्नवािीमा आत्मर्नभिर 
हनुे गरी स्याउ, सनु्ििा, कागिी, ओखर, वकवी, केरा, आपँ, िरकारी, मकै, कोदो, र्ापरजस्िा 
र्िरू्ि िथा अन्नवािीहरुको व्यवसावयकरर् हनुे गरी खेिी गनि प्रोत्साहन गररन्छ । 
वकसान सरकार साझेदारी अवधारर्ा अनसुार ५० प्रर्िशि अनदुानमा र्िरू्िका ववरुवा 
उपिब्ध गराईनेछ । वकवी खेिी गने वकसानहरुिाई प्रर्ि ववरुवाको आधारमा बगैचा 
व्यवस्थापनको िार्ग िागि अनमुानको ५० प्रर्िशि अनदुान उपिब्ध गराईनेछ । 
ववरुवा नसिरी उत्पादन केन्ि, संकिन केन्ि, शीिघरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गररनेछ 
। सामूवहक खेिी िथा करार खेिीको अवधारर्ािाई मूििरुप ददन ित्काि यस सम्बन्धी 
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नीर्ि बनाईनेछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कृवर् िथा पश ु
ववमाको िार्ग आवश्यक पहि गररनेछ । 

१५. संघ प्रदेश एवम ् र्नश्चज क्षेिसँगको साझेदारीमा सञ्चार्िि कृवर्मा आधाररि 
उद्योगहरुको प्रभावकारी सञ्चािन, व्यवस्थापन र उत्पाददि वस्िहुरुको बजारीकरर् गरी  
र्नयािि प्रवद्धिन गररनेछ । कृवर्मा आधाररि उद्योग स्थापना र सञ्चािन गनि ईच्छुक समूह 
वा सहकारीिाई िागिको आधारमा कूि िागिको ५० प्रर्िशिसम्म अनदुान उपिब्ध 
गराईनेछ । 

१६. उत्पादन गने काम कृर्कको र कृर्किे उत्पादन गरेको उपज संकिन, सञ्चय र 
वववि वविरर् गने काम सहकारीको भन्ने मान्यिाअनसुार नगरपार्िका केन्िमा एक वववि 
सहकारीको स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ । उत्कृष्ट कायि गने कृवर् र्मि वा वकसानिाई 
एकमषु्ट अनदुान उपिब्ध गराईनेछ ।  

१७. कृर्कहरुको समस्या समाधानको िार्ग आवश्यक उपकरर्, और्र्ध िथा ववउ 
ववजनसवहि कृवर् प्राववर्धकको व्यवस्था गररनेछ । यस आर्थिक वर्िमा पर्न स्याउ, 

कागर्ि, आपँ, सनु्ििा, ओखर, वकवी, केराका ववरुवा वविरर्को कायििाई र्नरन्िरिा 
ददईनेछ ।  

१८. र्नमािर्ार्धन पश ुवधशािािाई व्यवश्चस्थि गरी उपभोक्तािाई िाजा र स्वस्थ मास ु
उपिब्ध हनुे सरु्निििा गररनेछ । आगामी िीन वर्िर्भि नगरपार्िकाबाट दैर्नक १० 
हजार र्िटर दूध र्नयािि गने गरी भैसीपािन व्यवसायमा िगानी गररनेछ । 

१९. मार्थ उल्िेश्चखि मखु्यमखु्य कायििम एवम ्कृवर् क्षेििर्ि का अन्य कायििमहरुको 
िार्ग रू. १ करोड ५६ िाख ७५ हजार ववर्नयोजन गरेको छु  । 

 

उद्योग, वाश्चर्ज्य िथा व्यापार 
 

२०. यस आर्थिक वर्िमा संघ िथा प्रदेशसँगको साझेदारीमा नगरपार्िकाको पूर्ि 
स्वार्मत्व रहने गरी र्नमािर्ार्धन वनपैदावारमा आधाररि काष्ठ उद्योग सञ्चािनमा ल्याईनेछ 
। नगरपार्िका क्षेिर्भि स्थापना हनुे िसर उद्योग, ग्रीि उद्योग एवम ् स्थानीय स्रोि, 

साधन, सीप र कच्चा पदाथिमा आधाररि िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगहरुिाई ऋर् िथा 
अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

२१. संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा एक उद्योग ग्रामको स्थापनाको िार्ग पूवि 
संभाव्यिा अध्ययन गरी संघीय सरकार समक्ष पेश गररनेछ । र्िरू्िमा आधाररि 
उद्योग, काष्ठजन्य उद्योग, िसर उद्योग िथा अन्य प्राकृर्िक स्रोि साधनमा आधाररि 
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उद्योग स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गरी वावर्िक कश्चम्िमा रु २० करोड बराबरको 
मािवस्ि ुर्नयािि गररनेछ । 

२२. स्थानीय स्रोि साधन र कच्चा पदाथिमा आधाररि ित्काि रोजगारी र्सजिना गने 
उद्योगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी (PPP) मोडेि अनसुार उद्योग 
क्षेिको ववकास गररनेछ । वजार अनगुमनिाई र्नयर्मि र प्रभावकारी बनाईनेछ । 
बजार क्षेिका ववकृर्ि र मनोमानी अन्त्य गनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी 
आवश्यक कदम चार्िनेछ । उद्योग, वाश्चर्ज्य िथा व्यापार क्षेिको ववकासको िार्ग रु 
१ करोड २७ िाख ५० हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।  
 

पयिटन पूवािधार 
 

२३. पयिटन क्षेििाई राविय अथििन्ि एवं. यस नगरपार्िकाको अथििन्िको प्रमखु 
आधारको रुपमा ववकास गनि प्राकृर्िक, ऐर्िहार्सक, धार्मिक पयिटन प्रवद्र्धनको िार्ग 
सकु्ष्म िंगिे अध्ययन गने िथा सोको िार्ग आवश्यक पूवािधार ववकासमा जोड ददईनेछ 
। यस आर्थिक वर्िर्भि पयिटन गरुुयोजना ियार गरी िागू गररनेछ । गौिमहरुको उद्गम 
स्थि गोिामकोटमा र्नमािर्ार्धन आिे ऋवर्को मश्चन्दर र्नमािर्को कायििाई पूर्ििा ददन 
संघ िथा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गररनेछ । पयिटकीय संभावना बोकेका एवम ्
पवहचान भएका अन्य पयिटन क्षेिहरुको ववकासको िार्ग आवश्यक पहि गररनेछ । 

२४. पयिटकीय स्थिहरुको अध्ययन, पवहचान र प्रचारप्रसारको िार्ग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गररनेछ । पयिटन पूवािधार र्नमािर्, प्रचारप्रसार र पयिटक अनकूुि सेवा सवुवधा 
ववकासमा जोड ददईनेछ । पयािवरर् पयिटन, यदु्ध पयिटन िथा एग्रो पयिटनका िार्ग 
संभाव्यिा अध्ययन गररनछे । पयिटनसँग सम्बश्चन्धि कायिहरुको िार्ग आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

सहकारी िथा गररबी र्नवारर् 

 

२५. आठववसकोट नगरपार्िकामा रहेको चरम गररबी न्यूनीकरर् गनि प्रदेश सरकार 
एवम ् संघीय सरकारसँगको सहकायिमा गररबी ववरुद्घ साझा अर्भयान अन्िगिि ववर्भन्न 
कायििमहरू सञ्चािन गररनेछ । नगरपार्िकामा एक गररबी र्नवारर् सश्चचवाियको 
स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चािन गररनेछ ।  
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२६. समदृ्ध नगरका िार्ग सहकारी अर्भयान अन्िगिि सहकारीिाई समदृ्ध नगरपार्िका 
र समाजवाद र्नमािर्को प्रमखु आधार स्िम्भको रुपमा ववकास गनि र समाजवादको 
अभ्यास गने गाउँको रुपमा प्रत्येक वडािाई केश्चन्िि गरी सबै नगरवासीहरुको सहकारी 
संस्थामा शेयर कायम हनुे गरी ववर्य क्षेिगि सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र स्थावपि 
सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा अर्भववृद्ध एवम ् शवुद्धकरर्अर्भयान सञ्चािन गररनेछ । 
संघीय सरकार एवम ् प्रदेश सरकारको गाउँ–गाउँमा सहकारी : घर–घरमा रोजगारीको 
नारािाई साथिक िलु्याउन सहकारी मार्ि ि कृवर्जन्य र वनपैदावारमा आधाररि उद्योगको 
स्थापना गरी रोजगारी र्सजिना गररनेछ । श्रम सहकारीिाई थप प्रभावकारी बनाई यवुा 
जनशश्चक्तिाई श्रमसँग जोर्ड नगरको समवृद्ध र ववकासको िार्ग पररचािन गररनेछ । 

२७. यवुा बेरोजगारीिाई सम्बोधन गनि यवुा िश्चक्षि कायििम सञ्चािन गररनेछ । 
दर्िि मवहिा, द्वन्द्वपीर्डि, ववपन्न िथा सीमान्िकृि समदुायको आत्मर्नभिरिाको िार्ग 
िश्चक्षि वगि ववशेर् कायििम सञ्चािन गररनेछ । सहकारी िथा गरीबी र्नवारर्सँग 
सम्बश्चन्धि कायिको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  
 

आधारभिू िथा माध्यर्मक श्चशक्षा 
 

२८. यो आर्थिक वर्ि श्चशक्षा क्षेिमा इर्िहास रच्ने वर्ि हनुेछ । शैश्चक्षक पनुजािगरर् 
अर्भयानिाई वरै्भरी प्रभावकारी िङ्गिे सञ्चािन गरी सामदुावयक ववद्याियहरुको ववद्यमान 
अवस्थािाई थप मजवदु बनाईनेछ । जागरर् अर्भयानमा अर्भभावक श्चशक्षा िथा जागरर्, 
वक गर वक मर अर्भयान, ववद्याियहरुको भौर्िक वािावरर् सधुार गने अर्भयान, कायि 
सम्पादन मूल्याकंनको आधारमा दण्ड र परुुस्कार अर्भयान, ववद्यािय अर्भभावक र 
नगरपार्िका र्नरन्िर अन्िरविया अर्भयान, प्रधानाध्यापक र श्चशक्षक कमिचारी आफ्नो 
श्चजम्मेवारीप्रर्ि इमान्दार, कििव्यर्नष्ठ, प्रर्िवद्ध र उत्तरदावय बनौं अर्भयान, ववद्यािय पूर्ि 
सरसर्ाई उन्मखु अर्भयान िगायिका अर्भयान सञ्चािन गररनेछ ।  

२९. ववद्याियहरुको भौर्िक संरचना सधुारको िार्ग संश्चघय सरकार एवम ् प्रदेश 
सरकारसँग साझेदारी गररनेछ । भौर्िक संरचना र्नमािर् िथा सधुार, योग्य र सक्षम 
जनशश्चक्त व्यवस्थापन, कश्चम्िमा एक माध्यर्मक ववद्यािय बराबर ६०० जना ववद्याथी हनु े
सरु्नश्चिििा गरी वहमािय मा.वव. खदद, ज्ञानोदय मा.वव. चौिारा, वहमािय मा.वव. दाजे, 
शवहद स्मरृ्ि नमूना मा.वव. राडीज्यूउिा र आदशि मा.वव. घेत्मािाई नमूना ववद्याियको 
रुपमा ववकास गररनेछ । शवहद स्मरृ्ि नमूना मा.वव., ददपज्योिी आधारभिू ववद्यािय र 
मजि भएका वडा नं. ११ घाँर्डगौडा र डाडाँर्ारुिाका ववद्याियको िार्ग जग्गा खररद र 
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आफ्नै भौर्िक संरचना र्नमािर् गरी सवि शैश्चक्षक संस्थाको रुपमा ववकास गररनेछ । 
वडा नं. १३, १ र २ मा िमश: माध्यर्मक ववद्यािय स्थापनाको िार्ग प्रयत्न गररनेछ 
। 

३०. बािकल्यान मा.वव. रार्डज्यूउिािाई प्राववर्धक श्चशक्षाियको रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ । ववद्याथी अनपुािमा श्चशक्षक व्यवस्थापन एवम ्भौर्िक संरचनाको र्नमािर्जस्िा 
कायििाई प्रभावकारी बनाईनेछ । ववर्यगि, योग्य एवम ् सकरात्मक सोच भएका 
जनशश्चक्तिाई श्चशक्षा क्षेिमा स्वागि गररनेछ । 

३१. रार्डज्यूउिा श्चशक्षा क्याम्पसिाई आवश्यक जग्गा खररद िथा संरचना र्नमािर्को 
िार्ग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

३२. नगरपार्िकाबाट खिुा प्रर्िष्पधािको आधारमा ववद्याथी संख्याको अनपुािमा दरवन्दी 
र्सजिना गरी सोही आधारमा छनौट भई र्नयकु्त गररएका स्वयमसेवक करार श्चशक्षकहरुको 
िार्ग ििबभत्ताको व्यवस्था गरेको छु । योग्य र क्षमिावान प्रशासकको रुपमा 
प्रधानाध्यापकिाई स्थावपि गनि स्वीकृि मापदण्ड र कानूनी व्यवस्था अनसुार 
प्रधानाध्यापकको र्नयशु्चक्त गरी र्नजसँग कायि सम्पादन करार गररनेछ ।  

३३. ववपन्न वगिका जेहेन्दार बािबार्िकाहरुिाई छािवशृ्चत्तको व्यवस्था गररनेछ । भनाि 
अर्भयानिाई प्रभावकारी िलु्याई सामदुावयक ववद्याियहरुमा बािबार्िका एवम ्
अर्भभावकहरुिाई आकवर्िि गनि गरु्स्िररय पठनपाठनका अर्िररक्त ववशेर् आकर्िर्का 
कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ । ववद्यािय सधुारको िार्ग सूचना प्रववर्धको ब्यापक 
प्रयोग गररनेछ । ववद्याियको प्रशासर्नक सधुार िथा र्नयमनको िार्ग ववद्यिुीय शासनको 
अवधारर्ा कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । ववद्याियको र्नयर्मि अनगुमन,  मूल्यांकन र 
पररक्षर् गरी प्रर्िवेदन गनि एवम ् श्चशक्षक कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृद्धको िार्ग 
िार्िम, अर्भमूश्चखकरर् सञ्चािन गनि शैश्चक्षक गरु्स्िर पररक्षर् केन्िको स्थापना गरी 
सञ्चािन गररनेछ । यसको िार्ग पयािप्त बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

३४. उच्च श्चशक्षा अध्ययन गनि चाहने बािबार्िकाहरुिाई छािवशृ्चत्त िथा शिुभदरमा 
शैश्चक्षक ऋर् िथा ब्याजमा अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । सो ऋर् नगरपार्िका स्िररय 
वचि िथा ऋर् सहकारी संस्था मार्ि ि ददने व्यवस्था र्मिाईनेछ ।  

३५. उत्कृष्ट नर्िजा हार्सि गनि सर्ि ववद्यािय, उक्त ववद्याियमा कायिरि उत्कृष्ट 
श्चशक्षक एवम ्उत्कृष्ट ववद्याथीहरुिाई सम्मान िथा परुुस्कार र अपेश्चक्षि नर्िजा हार्सि 
नगने गैर श्चजम्मेवार एवम ्कििव्यच्यूि श्चशक्षक कमिचारीिाई दण्ड ददन ेव्यवस्थािाई थप 



 

19 
 

प्रभावकारी बनाईनेछ । वावर्िक शैश्चक्षक क्यािेन्डर, वावर्िक कायििार्िकाको र्नमािर् गरी 
शैश्चक्षक गर्िववर्धहरु संचािन गने नीर्ििाई र्नरन्िर रुपमा िागू गररनेछ । 

३६. जोश्चखमको वहन गरररहेका वािबार्िकाहरुको उद्धार एवम ् संरक्षर्को िार्ग 
आपत्कार्िन बाि उद्धार कोर्को स्थापना गरी संचािन गररनेछ । ववशेर् क्षमिा भएका 
वािवार्िकाको िार्ग ववशेर् श्चशक्षा संचािनको िार्ग सहयोग गररनेछ ।  

३७. नपेाि सरकारको सामदुावयक ववद्याियमा बािबार्िका "र्सकाऔ,ं वटकाऔ ं र 
ववकाऔ"ं भने्न नारािाई साकार िलु्याउन भनाि अर्भयान िथा प्रववर्धमैिी पठनपाठनिाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । बािबार्िकाको मूि जग बािववकास केन्िहरुिाई प्रभावकारी 
िङ्गिे सञ्चािन गररनेछ । बािववकास कायिकिािहरुिाई कायि सम्पादनको आधारमा 
मार्सक रुपमा प्राप्त हनु ेपाररश्रर्मकको शिप्रर्िशिसम्म प्रोत्साहन ददन बजेट व्यवस्थापन 
गररएको छ । 

३८. र्नमािर्ार्धन व्यवसावयक एवम ्सीपमूिक िार्िम केन्ििाई प्राववर्धक ववद्याियको 
रुपमा रुपान्िरर् गररने बािकल्यान माध्यर्मक ववद्यािय मार्ि ि सञ्चािनमा ल्याईनेछ ।  
उल्िेश्चखि श्चशक्षासँग सम्बश्चन्धि कायिहरु गनि चािू र पुजँीगि गरी रु  २२ करोड ९८ 
िाख (कूि बजेटको ३३ दशमिब ६८ प्रर्िशि) ववर्नयोजन गरेको छु ।  
  
आधारभिू स्वास््य र सरसर्ाई 

 

३९. प्रदेश सरकार एवम ् संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा २५ शैयाको 
अस्पिाििाई थप व्यवश्चस्थि गररनेछ । अस्पिाि सञ्चािनको िार्ग आवश्यक भौर्िक 
पूवािधार, और्र्ध उपकरर्, दक्ष जनशश्चक्तको िार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

४०. अर्नवायि स्वास््य ववमा गनि सबै नगरबासीहरुिाई प्ररेरि गररनेछ । अर्ि ववपन्न 
घर पररवारिाई र्न:शलु्क रुपमा स्वास््य ववमा गनि ववशेर् पहि गररनछे । वव.स. 
२०७६ असार मसान्िर्भि स्वास््य ववमा गने घरपररवारिाई आर्थिक वर्ि 
२०७६।०७७ को मािपोि करमा ५० प्रर्िशि छुट ददईनेछ । स्वास््य ववमा नगरेका 
घरपररवारका सदस्यहरुिाई आर्थिक सहायिा, प्रकोप वपर्डि सहायिा िगायि 
नगरपार्िकाबाट ददईने सेवा सवुवधाबाट बश्चञ्चि गनि सवकनेछ ।  

४१. सञ्चािनरि शहरी स्वास््य ईकाइहरुिाई थप सदुृि गराई सवुवधा सम्पन्न बनाउन 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु । प्रत्येक वडामा एक आधारभिू स्वास््य ईकाइ स्थापनाको 
िार्ग संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गररनेछ । 
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४२. एम्बिेुन्स सेवािाई चौववसैं घण्टा सचुारु गनि थप एक वटा एम्बिेुन्स खररद गरी 
सञ्चािन गररनेछ । “रोग िागेर उपचार गनुिभन्दा रोग नै िाग्न नददन ुउपयकु्त हनु्छ” 
भने्न मान्यिा अनसुार व्यश्चक्तको व्यवहार र आचरर्मा सधुार गनि सचेिनामूिक कायििम 
संचािन गररनेछ । नगरपार्िका केन्िमा नागररक आरोग्य कायििम अन्िगिि व्यायाम 
िथा योगा कक्षा सञ्चािन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गररनेछ । र्न:शलु्क घशु्चम्ि 
स्वास््य श्चशववर सञ्चािन अर्भयानिाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  
स्वास््यसँग सम्बश्चन्धि कायिहरु गनि रु ८ करोड ८७ िाख ४ हजार बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु ।  
 

खानपेानी र सरसर्ाई  
 

४३. ददगो ववकासका १७ िक्ष्यहरुमध्येको सर्ा पानी र पूर्ि सरसर्ाई सम्बश्चन्ध 
िक्ष्य िोवकएको अवर्धर्भि प्राप्त गनि वािावरर्मैिी घरका १० सूचकहरुको कायािन्वयन, 

पूर्ि सरसर्ाईयकु्त वडा घोर्र्ा, एक घर एक धारा, एक घर एक शौचािय, एक व्यश्चक्त 
एक रुख, सधुाररएको चिूोको प्रयोग, घरबाट र्नस्कन ेर्ोहोर व्यवस्थापनको िार्ग एक घर 
एक खाल्डो जस्िा कायििमिाई अर्भयानको रुपमा संचािन गररनेछ । नगरपार्िकािाई 
पूर्ि सरसर्ाई उन्मूख नगरपार्िका घोर्र्ाको िार्ग खानपेानी, सरसर्ाई िथा स्वच्छिा 
योजना (WASH Plan) को प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

४४. जिाधार संरक्षर्को िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मिाईनेछ । वडाहरुमा मौसम 
अनसुार वकृ्षारोपर् गने, मवहनामा कश्चम्िमा दईु पटक सरसर्ाई अर्भयान संचािन गने 
कायििाई प्रभावकारी िङ्गिे संचािन गररनेछ । नगरपार्िका केन्िमा हप्तामा एक पटक 
सरसर्ाई अर्भयान सञ्चािन गररनेछ । यस आर्थिक वर्िमा नमूना वडाको सूचक र्नधािरर् 
गरी सूचक पूरा गने कश्चम्िमा एउटा वडािाई नमूना वडा घोर्र्ा गररनेछ । 

४५. ववपन्न र ववपन्न दर्िि घरपररवारको अवस्थािाई मनन गदै शौचािय र्नमािर् 
नगरेका र भएका शौचािय समेि श्चजर्ि भई प्रयोग गनि नसवकने अवस्था भएका ववपन्न 
घरपररवारको शौचािय र्नमािर्को िार्ग आवश्यक सामग्रीहरुको र्नःशलु्क व्यवस्था 
गररनेछ । ववद्यािय, साविजर्नक स्थि एवम ्सरकारी कायािियहरुमा अपांगमैिी, वािमैिी 
साविजर्नक शौचािय र्नमािर्मा ध्यान ददईनेछ । 

उल्िेश्चखि खानेपानी िथा सरसर्ाईसँग सम्बश्चन्धि कायिहरु गनि रु २० िाख ५ हजार 
ववर्नयोजन गरेको छु । 
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संस्कृर्ि प्रवद्धिन 

 

४६. नगरपार्िकार्भि मौर्िक संस्कृर्िको रुपमा रहेका ववर्भन्न पूराना नाच, बाजागाजा, 
मठमश्चन्दर, चचि, किा, सावहत्यजस्िा क्षेिको संरक्षर् िथा ववकास गररनेछ । 
नगरपार्िकार्भि मौर्िक संस्कृर्ि र किा सावहत्यको ववकास गनि सावहश्चत्यक रेर्डयो 
कायििम सञ्चािन गररनेछ । नगरपार्िकामा साँस्कृर्िक सम्मेिन आयोजना गरी 
साँस्कृर्िक िथा धार्मिक पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ ।  संस्कृर्ि प्रवद्धिसँग सम्बश्चन्ध कायि गनि 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

यवुा, खेिकूद िथा मनोञ्जन  
  

४७. “स्वास््यका िार्ग खेिकूद रािका िार्ग खेिकूद” भन्ने राविय नारािाई साथिक 
िलु्याईनेछ । नगरस्िररय, अन्िर स्थानीय िहका खेिकूद प्रर्ियोगीिाहरु सञ्चािनको 
िार्ग कायििार्िका बनाई िागू गररनेछ । सवुवधा सम्पन्न खेिकूद मैदान र्नमािर्को 
कायििाई प्रदेश िथा केन्ि सरकारको समेि िगानीमा यस वर्ि सम्पन्न गररनेछ । 
खेिकूद क्षेिको ववकासको िार्ग व्यवश्चस्थि नीर्ि बनाईनेछ । 

४८. यवुा शश्चक्तिाई उद्यमश्चशििा, स्वरोजगार र आय आजिनमा केश्चन्िि गनि ित्काि 
छोटो अवधीको सीपमूिक एवम ्व्यवसावयक िार्िम ददइनेछ । यवुाहरुिाई उत्पादनका 
क्षेिमा समवपिि गराई समवृद्धको रेखा कोनिको िार्ग उत्पादन श्रम दि वा श्रम सहकारी 
बनाई पररचािन गररनेछ । श्रम नै समवृद्धको िोका हो भने्न भावनाको ववकास गराई 
आयआजिन उद्यमश्चशििा जस्िा उत्पादनश्चशि क्षेिमा यवुाहरुको श्रम र सीपिाई जोर्डनेछ 
। 

४९. नगर प्रहरीिाई उत्पादनश्चशि िथा ववकास र्नमािर्का कायिहरुमा समेि प्रभावकारी 
िङ्गिे पररचािन गररनेछ । ववदेशबाट आएका यवुाहरुिाई व्यवसावयक र्नरन्िरिाको 
िार्ग ऋर्को व्यवस्था गनि संश्चघय सरकारसँग समन्वय गररनेछ । 

यवुा, खेिकूद िथा मनोरञ्जनसँग सम्बश्चन्धि उल्िेश्चखि कायि गनि रु ५७ िाख ३ हजार 
८ सय ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

िैंर्गक समानिा र सामाश्चजक समावेशीकरर् 

  
५०. िैंर्गक समानिा, मवहिा सशक्तीकरर्, िैंर्गक मिुप्रवाहीकरर् र मवहिा सहभार्गिा 

ववृद्ध गने नीर्ििाई प्रोत्साहन गररनेछ । संचार्िि आयोजना िथा कायििममा कश्चम्िमा 
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४० प्रर्िशि मवहिा र कश्चम्िमा १० प्रर्िशि अपांग वा अल्पसंख्यक वा दर्िि 
समदुायको सहभार्गिा सरु्नश्चिि गररनेछ । िघ ु उद्यम िथा र्सप ववकास सम्बश्चन्ध 
कायििमहरुमा िश्चक्षि वगि, क्षेि, समदुायको सहभार्गिािाई पवहिो प्राथर्मकिामा राश्चखनेछ 
। जनुसकैु वकसीमका मवहिा वहंसा ववरुद्ध कठोर कदम चार्िनेछ । मवहिा वहंसाको 
प्रमखु कारर्को रुपमा रहेका बाि वववाह, बहवुववाह, मददराजन्य पदाथि सेवनमा पूर्ि 
प्रर्िवन्ध िगाई िैवङ्गक वहंसा उन्मूिन गरी वहंसारवहि नगरपार्िका घोर्र्ा गररनेछ ।  

५१. अश्चशक्षा, अभाव, अन्धववश्वास र पछ्यौटेपन हटाउन ववशेर् अर्भयानात्मक कायििम 
संचािन गररनेछ । असि सामाश्चजक मूल्य मान्यिाको संरक्षर् एवम ्प्रवद्धिन गररनेछ । 
बाि वववाह गने िथा गराउने दबैुिाई कानूनको कठघरामा उभ्याईनेछ । समाजको 
ववकासको बाधकको रुपमा रहेका बािवववाह, बहवुववाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, 
छुवाछुि एवम ् अन्य सामाश्चजक कुररिी िथा कुसंस्कारको उन्मूिन गनि ववशेर् 
सचेिनामूिक कायििम संचािन गररनेछ । 

५२. एकि िथा ववधवुा मवहिाहरुको िार्ग आयआजिन गनि अनदुान उपिब्ध 
गराईनेछ । नगरपार्िका स्िररय मवहिा भवन र्नमािर्को िार्ग जग्गा खररद गरी कायि 
आरम्भ गररनेछ । 

५३. िश्चक्षि वगि, क्षेि एवम ्समदुाय केश्चन्िि व्यवसावयक एवम ्सीपमूिक िार्िमहरु 
सञ्चािन गरी त्यस्िा वगिको सशश्चक्तकरर् गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । राज्य व्यवस्था 
पररवििनको िार्ग भएका यदु्ध र आन्दोिनका सवहद पररवार िथा घाईिे योद्धाहरुको 
सम्मान, संरक्षर् र आर्थिक मूि प्रवावहकरर्मा समावहि गने नीर्ि िाग ुगररनछे । 

५४. जेहेन्दार िर ववपन्न दर्िि बािबार्िकाकािाई उच्च प्राववर्धक श्चशक्षा अध्ययन 
गनि छािवशृ्चत्त उपिब्ध गराईनेछ ।  

५५. टुहरुा, अनाथ एवं संरक्षर् वववहन बािबार्िकािाई बैकश्चल्पक संरक्षर्का िार्ग 
उश्चचि व्यवस्थापन गररनछे । अनाथ िथा जोश्चखमयकु्त बािबार्िकाका िार्ग सामाश्चजक 
सरुक्षा कायििम सञ्चािन गररनेछ ।  

५६. जेष्ठ नागररक आफ्नै सन्िानवाट अपहेर्िि, घृश्चर्ि व्यवहारिे जोश्चखममा रहेको 
हदुाँ समाजमा जेष्ठ नागररकिाई सम्मानपूविक वािावरर्मा श्चजउने अवस्था सरु्नश्चिि 
गररनेछ । साथै  जेष्ठ नागररकिाई संरक्षर् नगने दवु्यिवहार गने सन्िान वा व्यश्चक्तिाई 
काननु अनसुार दश्चण्डि गने नीर्िको अविम्बन गररनेछ ।  
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५७. अपांगिा भएका व्यश्चक्तिाई सीपमूिक एवम ् व्यवसावयक िार्िम प्रदान गरी 
ित्काि रोजगारीमा समावहि हनु पहि गररनेछ । अपांगिा पररचयपि वविरर्िाई थप 
प्रभावकारी, वस्िपुरक र व्यवश्चस्थि गररनेछ । 

िैंर्गक समानिा िथा सामाश्चजक समावेशीकरर्सँग सम्बश्चन्धि उल्िेश्चखि मवहिा, 
बािबार्िका, अपांग, जनजािी, दर्िि, ज्येष्ठ नागररक, ववपन्न वगि एवम ्जनयदु्धका घाईिे, 
अपांग र वेपत्ता पररवारसँग सम्बश्चन्धि कायिहरु गनि रु १ करोड १३ िाख ८६ हजार 
ववर्नयोजन गरेको छु ।  
 

स्थानीय सडक, झोिङु्ग ेपिु, मोटरेवि पिु 

 

५८. नगर सडक गरुुयोजना र्नमािर् गरी िाग ुगररनेछ । गरुु योजना भन्दा वावहर र 
वािावरर्ीय प्रभाव मलु्यांकर् नगराई जथाभावी सडक बनाउने कायििाई पूर्ि रुपमा बन्द 
गररनेछ । आगामी आर्थिक वर्िर्भि प्रत्येक वडा कायािियको केन्िमा सडक प¥ुयाउन े
गरी सडक संजािको ववकास गररनेछ । सञ्चािनरि सडकहरुिाई ददगो रुपमा सञ्चािन 
हनुे वकर्समिे स्िरोन्नर्ि गरी बाहै्र मवहना सचुारु हनुे व्यवस्था आगामी ३ वर्िर्भि गररनेछ 
। यसको िार्ग संश्चघय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकायिको नीर्ि र्िईनेछ 
। 

५९. वडा नं. १ र २ मा सडक संजाि प¥ुयाउन संघीय सरकार एवम ् प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यक समपूरक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । साविजर्नक 
यािायाि सञ्चािन सम्बश्चन्ध गरुुयोजना ियार गरी िागू गररनेछ । नगरर्भिका स्थानीय 
रुटमा सञ्चािन हनुे सवारी साधनहरुको वैज्ञार्नक भाडादर िय गरी िागू गररनेछ । 

६०. नगर क्षेि ववशाि भगुोिमा रै्र्िएको  छ । प्रशस्ि खोिानािा र भेरी नदी 
समेि र्छचोिेर वडाहरु एक आपसमा जोर्डने अवस्था रहेको छ । यी सवै क्षेिमा बाहै्र 
मवहना यािायाि सेवा संचािन गनि २५ वटा भन्दा बवि सडक पिु पवहचान गररएको छ 
। प्रदेश िथा संश्चघय  सरकारसँग समन्वय गरी आगामी ३ वर्िर्भि यी सडक पिुहरु 
र्नमािर् गररनेछ । आगामी आर्थिक वर्िर्भि आठववसकोट नगरपार्िका वडा नं. ९ 
राडीबजार र जाजरकोट जोड्ने सडक पिु र्नमािर्को कायि आरम्भ गररनेछ । 

६१. नगरपार्िकाको िामो सूचीमा समावेश भएका झोिङु्गे पिुहरुको र्नमािर्को िार्ग 
सम्बश्चन्धि संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गररनेछ ।  
स्थानीय सडक, सडक पिु िथा झोिङु्गे पिुको िार्ग रु २० करोड ११ िाख १० 
हजार अथािि ्कूि बजेटको २९.४८ प्रर्िशि ववर्नयोजन गरेको छु । 
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र्संचाई 

 

६२. कृवर्को प्रमखु आधार र्संचाई भएकोिे र्संचाई आयोजना संचािनको िार्ग 
जनसंख्या र भौगोर्िक अवस्था िथा आवश्यकिाको आधारमा बजेट ववर्नयोजन गररनेछ 
। ववस्ििृ पररयोजना ियार भईसकेका श्चझम्रीखोिा र्संचाई आयोजना िगायिका अन्य 
र्सँचाई आयोजनाहरु संघीय िथा प्रदेश सरकार समेिको साझेदारी र सहयोगमा र्नमािर् 
गररनेछ । र्सँचाई सम्बन्धी पूवािधार र्नमािर्को िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

 

भवन िथा शहरी ववकास 

 

६३. ददगो गाउँ शहर र्नमािर्को िार्ग भवन िथा शहरी ववकास गरुुयोजना ियार गरी 
िागू गररनेछ । “समदृ्ध गाउँ शहरको रहर - स्वच्छ, सर्ा, शान्ि, सशुासनयकु्त र 
न्यायपूर्ि आठववसकोट नगर” भन्ने सोचिाई साथिक बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गररनेछ । प्राकृर्िक स्रोि, ऐर्िहार्सक, सामाश्चजक, सांस्कृर्िक पवहचान र आर्थिक 
साम्यिको आधारमा गर्िशीि गाउँ शहर र्नमािर् कायििाई व्यवश्चस्थि गररनछे । यसको 
िार्ग शहरी ववकास िथा  भवन र्नमािर् सम्बश्चन्ध मापदण्ड एवम ् संवहिाको पूर्ि 
कायािन्वयन गररनेछ । गाउँ क्षेिमा र्नमािर् हनुे कच्ची घरहरुिाई समेि भकुम्प प्रर्िरोर्ध 
बनाउन न्यनुिम मापदण्डको र्नमािर् गरी िाग ु गररनेछ ।  संरचना र्नमािर् गनुि पूवि 
नक्सा पास गनुिपने कानूनी प्रावधानिाई कडाईका साथ कायिन्वयन गररनेछ । 

६४. आर्थिक रुपमा ववपन्न, िोपोन्मखु समदुाय र दर्िि जनिाको िार्ग नेपाि 
सरकारिे संचािन गरेको “जनिा आवास कायििम” िाई व्यवश्चस्थि र र्िदावय 
िलु्याउन संघ िथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गररनेछ । वास्िववक अथिमा 
नगरपार्िका हनुको िार्ग आवश्यक न्यूनिम शहरी पूवािधार ववकासको कायििाई यस वर्ि 
पर्न र्िििा ददईनेछ । रंगशािाको र्नमािर्, सवुवधा सम्पन्न एवम ्व्यवश्चस्थि वसपाकि को 
र्नमािर्, राडीबजार एवम ्सीमबजार क्षेिमा व्यवश्चस्थि िि व्यवस्थापन, पयािप्त खिुा क्षेि, 

पोखरी, िाि एवम ् मनोरञ्जन स्थिहरुको र्नमािर् कायििाई ववशेर् जोड ददईनेछ । यी 
कायिहरु संचािनको िार्ग प्रदेश िथा संघीय सरकारसँग सहकायि गररनेछ । 

६५. सेवा सवुवधा परु् याउन र प्राप्त गनि कदठन, ववकासका िार्ग वाधक, अपायक र 
असरुश्चक्षि स्थानमा रहेका र्छटपटु वस्िीहरुिाई स्थानान्िरर् गरी पनुिवासको व्यवस्था गनि 
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एकीकृि वश्चस्ि ववकास कायििमिाई प्रभावकारी िङ्गिे कायािन्वयन गररनेछ । यस 
आर्थिक वर्िमा त्यस्िा घर पररवारको पवहचान गरी पनुिवासको िार्ग उपयकु्त स्थानहरुको 
खोजी गररनेछ । 

भवन िथा शहरी ववकासको िार्ग रू. ६० िाख ६९ हजार २ सय ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

 

ऊजाि ववकासको आधार :- उज्यािो नगर अर्भयान 

 

६६. संघीय िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र समन्वयमा “उज्यािो नगर अर्भयान” 
िाई प्रभावकारी िङ्गिे कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । वर्ौंदेश्चख सरुु भई सम्पन्न हनु 
नसकेका समस्याग्रस्ि िघजुिववद्यिु आयोजनाहरु यस आर्थिक वर्िमा  सम्पन्न गनि ववशेर् 
पहि गररनेछ । संचािनमा आएका िथा संचािनरि िघ ुजिववद्यिु आयोजनाहरुिाई 
व्यवश्चस्थि गररनेछ र क्षमिा सधुारको िार्ग संभाव्यिा अध्ययन गनि आवश्यक कदम 
बजेट व्यवस्था गररनेछ । 

६७. ववस्ििृ पररयोजना ियार भईसकेको १ मेगावाट क्षमिाको जंघारखोिा जिववद्यिु 
आयोजनािाई नगरपार्िकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बिाईनेछ । आगामी 
दईु वर्िर्भि यस नगरपार्िकाबाट उत्पाददि ववद्यिु र्नयािि हनुे िम सरुु हनुेछ । 

६८. ऊजाि क्षेिको ववकासको िार्ग संभाव्यिा अध्ययन, सवेक्षर्, र्डजाइन, ड्रइङ्ग, 

अन्वेर्र्, उत्खनन र अनसुन्धान, प्राववर्धक परामशिको िार्ग बजेटको व्यवस्था गरेको छु 
। 

६९. स्याप ुि पावर कम्पनीमा नगर सरकार िथा नगरवासी जनिा र नगरर्भिका ववर्भन्न 
संस्थाहरुको िगानी प्रोत्सावहि गररनेछ । संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारसँगको 
समन्वयमा राविय ववद्यिु प्रसारर् िाईन ववस्िार िथा ग्रार्मर् ववद्यरु्िकरर् िार्ग ववशेर् 
पहि गररनेछ । 

७०. वैकश्चल्पक उजाि प्रवद्धिन गनि एवम ् अध्याँरोमा जीवनयापन गनि बाध्य 
घरपररवारिाई संकर्िि िगिको आधारमा अनदुानमा सोिार उपिब्ध गराउन वैकश्चल्पक 
उजाि प्रवद्धिन केन्िमा पहि गररनेछ । दूगिम ठाउँहरुमा कुटानी वपसानी र्मि र्नमािर्को 
िार्ग वैकश्चल्पक उजाि प्रवद्धिन केन्िसँग समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 

समग्र ऊजाि क्षेिमा कूि रु २४ िाख ८१ हजार ववर्नयोजन गरेको छु । 
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सञ्चार 
 

७१. यस वर्ि पर्न सूचना िथा सञ्चार प्रववर्धको क्षेिमा पछाडी परेको यस नगर 
क्षेििाई सूचना िथा सञ्चार प्रववर्धसँग आवद्ध गनि ववशेर् पहि गररनेछ । यसको ववकास 
र ववस्िारको िार्ग सम्बश्चन्धि सबै र्नकायसँग समन्वय गरी साझेदारीको माध्यमबाट काम 
गनि रकम ववर्नयोजन गरेको छु । आम सञ्चार माध्यममा मवहिा, दर्िि, आददवासी 
जनजािी, अपाङ्ग, सीमान्िकृि समदुाय र पछाडी परेका वगि, क्षेि र समदुायको प्रर्िर्नर्धत्व 
बिाउन िश्चक्षि कायििमहरु संचािन गररनेछ । नगरपार्िका क्षेिर्भि भईरहेका ववर्भन्न 
गर्िववर्धहरु आम जनिािाई जानकारी गराउन रेर्डयो नयाँ, रेर्डयो सानोभेरी एर्.एम. 
िगायिका सञ्चार माध्यमसँग समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 

७२. नगरमा संचार्िि रेर्डयो नयाँ नेपाि एर्.एम.को प्रभावकारी सञ्चािन र प्रशारर् 
क्षेि ववस्िार गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गररनेछ । सूचना िथा संचार प्रववर्धको 
ववकास गरी सविसिुभ इन्टरनेट सेवा ववस्िारको िार्ग ववशेर् पहि गररनेछ । सविसिुभ 
संचार सवुवधाको िार्ग आवश्यक पूवािधार र्नमािर् गनि संघीय सरकार एवम ् प्रदेश 
सरकारसँग ववशेर् पहि गररनेछ । 

संचार क्षेिको समग्र ववकासको आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

वन िथा भ–ूसंरक्षर् 

 

७३. वािावरर्िाई ददगो ववकासको आधारको रुपमा ववकास गररनेछ । वन क्षेिको 
ववकास र ववस्िारको िार्ग वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन कायििाई अगाडी बिाइनेछ । 
सामदुावयक वन ववकास कायििम, नाङ्गा डाडाँहरुमा वकृ्षारोपर्, एक व्यश्चक्त एक रुख 
अर्भयान, डािेघाँस रो्ने कायििाई अर्भयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 
जनप्रर्िर्नर्धहरुको िार्ग एक िोकवप्रय मि बराबर एक रुख रो्न े अर्भयान सञ्चािन 
गररनेछ । 

 

जिाधार संरक्षर् 

 

७४. यस नगरपार्िकार्भि रहेका महुानहरुको संरक्षर्को िार्ग प्रत्येक वडामा महुान 
संरक्षर्को अर्भयान संचािन गररनेछ । महुान वरीपरी रुख रो्ने कायििाई कडाईका 
साथ िागू गररनेछ । महत्वपूर्ि नदी, खोिा, िाि, र्समसार क्षेिको पवहचान र संरक्षर्मा 
ववशेर् जोड ददईनेछ ।  
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वािावरर् संरक्षर्, जिवाय ुपररवििन 

 

७५. वािावरर् संरक्षर्मा जोड ददई जिवाय ुपररवििनका असर र प्रभाविाई न्यूर्नकरर् 
गनि जिवाय ु पररवििनका कारक ित्वहरुको पवहचान गरी िी ित्वहरुको न्यूर्नकरर्को 
िार्ग आवश्यक कायििम िजुिमा गरी संचािनमा ल्याईनेछ । जिवाय ु पररवििन 
सम्बन्धमा जिवाय ुपररवििन अनकूुिन इकाइ गठन गरी कायि प्रारम्भ गररनेछ ।  
 

र्ोहोरमैिा िथा िि व्यवस्थापन 

 

७६. र्ोहोरिाई मोहरमा रुपान्िरर् गनि आवश्यक नीर्ि र्नमािर् गररनेछ । राडीवजार 
र सीमबजारमा िि व्यवस्थापनको िार्ग थप पहि गररनेछ । यसको िार्ग रू. १७ 
िाख ६० हजार रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िर् 

 

७७. जिउत्पन्न प्रकोप र्नयन्िर्को िार्ग जोश्चखमयकु्त स्थानहरुको पवहचान गरी 
िटबन्धनका िार्ग िारजािीको व्यवस्था गररनेछ । नगरपार्िकार्भि संभाववि जि 
उत्पन्न प्रकोपहरुको पवहचान गरी प्रकोप र्नयन्िर्को िार्ग संघ िथा प्रदेश सरकारसँग 
समन्वय र साझेदारी गररनेछ । यसको िार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

ववपद् व्यवस्थापन 

 

७८. ववपद् पूवि ियारी, ववपद् जोश्चखम न्यूर्नकरर्को िार्ग ववपद् पूवि गनुिपने कायिहरु, 

ववपद्को अवस्थामा र ववपद्पर्छको अवस्थामा गनुिपने पनुर्निमािर् िथा पनुस्थािपनाका 
कायिहरुको बारेमा जानकारी गराउन प्रत्येक वडामा चेिनामूिक कायििमहरु संचािन 
गररनेछ । प्रत्येक वडामा गदठि ववपद् जोश्चखम न्यूर्नकरर् सर्मर्ििाई कायाित्मक र 
प्रभावकारी बनाईनेछ । आगामी आर्थिक वर्िमा ववपद् पूवि ियारी िथा प्रर्िकायि योजना 
र्नमािर् र स्थानीय ववपद् िथा जिवाय ुपररवििन उत्थानश्चशि योजना र्नमािर् गररनेछ । 
ववपद् व्यवस्थापनमा रू. १९ िाख ४५ हजार ५ सय ववर्नयोजन गरेको छु । 

 

संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 
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७९. साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, प्रववर्धयकु्त, जनउत्तरदायी र सहभार्गिामूिक बनाउँदै िर्गनेछ । 
भ्रष्टाचार गने र गराउने दवैुिाई दश्चण्डि गने नीर्िको अविम्बन गररनेछ ।नगरपार्िका 
िथा प्रत्येक वडामा सूचना िथा ि्यांक व्यवस्थापनको िार्ग सूचना िथा अर्भिेख 
व्यवस्थापन केन्ििाई व्यवश्चस्थि गररनेछ । वडा कायािियबाट हनुे गरेका साविजर्नक 
सेवाप्रवाह िथा ववकास र्नमािर् सम्बश्चन्ध कायिको मार्सक रुपमा प्रगर्ि प्रर्िवेदन पेश गने 
व्यवस्थािाई कडाईका साथ कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । 

८०. साविजर्नक सनुवुाई, सामाश्चजक पररक्षर्, साविजर्नक पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, 

गनुासो व्यवस्थापनमा उपयकु्त ववर्ध र्नमािर् गरी कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । जनिासँग 
अन्िरविया कायििमिाई र्नरन्िर रुपमा कायििार्िका बनाई कायािन्वयन गररनेछ । 
प्रत्येक िीन मवहनामा साविजर्नक र्नकायिे गरेका कायिहरु साविजर्नक गनुिपने 
प्रावधानिाई कडाईकासाथ कायािन्वयन गररनेछ । 

८१. कायि सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा कायि सम्पादनस्िर राम्रो भएका करार 
कमिचारीहरुको करार अवर्ध थप गररनेछ ।व्यवस्थापन िथा संगठन (O & M) सभेको 
आधारमा नगर कायिपार्िकािे प्रचर्िि कानून बमोश्चजम जनशश्चक्त र संगठन संरचना 
थपघट गनि सक्नेछ ।  

८२. नगरपार्िकाको संस्थागि ववकास र सशुासन कायम गनि राज्यको चौथो अंगको 
रुपमा रहेको सञ्चार जगििाई भरपूर उपयोग गररनेछ । सञ्चार माध्यम, पिकार िथा 
पेशाकमीहरुको कायि सम्पादन मूल्यांकन गरी परुुस्कृि गररनेछ । 

संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाहको िार्ग रु ११ िाख ५० हजार ववर्नयोजन गरेको छु 
। 

अध्यक्ष महोदय, 

८३. बजेटको ववर्नयोजन र स्रोिको व्यवस्था सम्बन्धी योजना देहाय बमोश्चजम रहेको 
छ । 

८४. आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग रू. ६८ करोड २२ िाख ३ हजार ववर्नयोजन 
गरेको छु । कुि ववर्नयोजनमध्ये चाििुर्ि  रू. २५ करोड ७१ िाख ६६ हजार अथािि 
३७.७० प्रर्िशि र पुजँीगििर्ि  रू. ४२ करोड ५० िाख ३७ हजार अथािि ्६२.३० 
प्रर्िशि रहेको छ ।  

८५. आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोिहरुमध्ये 
आन्िररक राजश्व र आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को मौज्दाि गरी रू. ४ करोड अथािि 
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५.८६ प्रर्िशि, संघीय सरकार ववत्तीय समानीकरर् आुदानबाट रू. ११ करोड २० िाख 
अथािि ् १६.४१ प्रर्िशि, संघीय सःशिि अनदुानबाट रू. २४ करोड ७४ िाख अथािि ्
३६.२६ प्रर्िशि, संघीय सरकार राजश्व वाँडर्ाँटबाट रु ११ करोड ६५ िाख अथािि ्
१७ प्रर्िशि, संघीय समपूरक कोर्बाट रु ३ करोड अथािि ्४.४० प्रर्िशि, संघीय ववशेर् 
अनदुानबाट रु ५ करोड अथािि ् ७.३२ प्रर्िशि, प्रदेश सरकार ववश्चत्तय समानीकरर् 
अनदुान रु १ करोड ३ िाख ५४ हजार अथािि १.५२ प्रर्िशि, प्रदेश राजश्व 
वाँडर्ाँटबाट रु ९ िाख ४९ हजार अथािि ् ०.००१ प्रर्िशि, प्रदेश सरकार स:शिि 
अनदुानबाट रु १ करोड अथािि ्१.४६ प्रर्िशि र स्थानीय जनसहभार्गिाबाट रू. ५० 
िाख अथािि ्०.७३ प्रर्िशि व्यहोने प्रक्षेपर् गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय, 

८६. आर्थिक वर्ि २०७६÷०७७ का िार्ग आन्िररक राजश्व पररचािन नीर्िका उदे्दश्य 
र्नम्नानसुार रहेका छन ्:– 

 वडा र नगरपार्िका केन्िववचमा सहयोग, सहकायि र समन्वयको वािावरर् र्नमािर् गदै 
सबै प्रकारका आर्थिक वियाकिापहरुिाई करको दायरामा समेटी अर्धकिम राजश्व 
पररचािनमा जोड ददने र राजश्व चहुावट र्नयन्िर् गने, 

 करको संरचना र करका दरहरुमा समय सापेक्ष सधुार गरी कर प्रर्ािीिाई थप 
प्रगर्िशीि र समिामूिक बनाउने, 

 आन्िररक राजश्व पररचािनमा ददगो ववृद्धदर हार्सि गरी स्थानीय ववत्त प्रर्ािीिाई सदुृि 
िलु्याउने गरी राजश्व प्रर्ािीमा सधुार गने, 

 आन्िररक राजश्वका थप स्रोिहरु पवहचान गरी मौजदुा आन्िररक करका दरहरुिाई 
िागि प्रभावी बनाउने, 

 कर र्िने प्रवशृ्चत्तको ववकास गने र गराउने । 

८७. मार्थ उल्िेश्चखि राजश्व पररचािन नीर्िको सम्बन्धी उदे्दश्य हार्सि गनिको िार्ग 
देहाय बमोश्चजमका नीर्ि िथा कायििमहरु अविम्बन गररनेछन ्:– 

(क) करदािािाई बैंक मार्ि ि कर दाश्चखिा गनि सक्ने व्यवस्था र्मिाइनेछ । 

(ख) कर प्रर्ािीका प्रवियागि सरिीकरर्का िार्ग प्रशासर्नक, काननुी िथा प्राववर्धक 
ववर्यहरुमा एकरुपिा र स्पष्टिा हनुे गरी सधुारको प्रस्िाव ियार पारी िागू गररनेछ । 

(ग) साविजर्नक सेवा र राजश्वववचमा िादाम्यिा कायम गदै कर नर्िने व्यश्चक्त वा नागररकिाई 
कर नर्िरेसम्म साविजर्नक सेवाबाट वश्चञ्चि गराउने एवम ् कुनै पर्न उपभोक्ता सर्मर्ि, 
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समूह, सहकारीमा कामकाज गनि वा सदस्य हनु अयोग्य हनुे नीर्िको अविम्बन गररनेछ 
।  

(घ) करदािािे र्िरेको सबै करको जानकारी ददने गरी एकीकृि करदािा काडि बनाई िागू 
गररनेछ र सोही काडिको आधारमा सेवाप्रवाह र ववकास र्नमािर्का कायिमा संिग्न हनु े
व्यवस्था र्मिाइनेछ । 

(ङ) करको दरभन्दा करको दायरा ववस्िारिाई प्राथर्मकिा ददई कराधारिाई थप र्रावकिो 
बनाउँदै िर्गनेछ । 

(च) करदािा िथा आम नागररकका िार्ग सूचनामूिक एवं. सचेिना अर्भववृद्ध सम्बन्धी 
करदािा श्चशक्षा कायििमहरुिाई र्नरन्िर रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यस्िो श्चशक्षा, सूचना 
र सचेिना सम्बन्धी कायिहरु आवश्यकिा अनसुार र्नजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता वहिकारी 
एवम ्पेशागि संघसंस्थाहरु समेिको सहभार्गिा र समन्वयमा सञ्चािन गररनेछ । 

(छ) ववद्याियहरुमा ववर्भन्न िहका पाठ्यिममा आवश्यकिाअनसुार नेपािको कर प्रर्ािी िथा 
स्थानीय कर सम्बन्धी ववर्य समावेश गनि आवश्यक समन्वय गररनेछ । 

(ज) राजश्व संकिनको िार्ग आवश्यक जनशक्ती प्रक्षेपर् गरी पररचािन गररनेछ । 

(झ) कर संकिनमा श्चजम्मेवार पदार्धकारी एवम ्कमिचारीहरुिाई िार्िमको व्यवस्था गररनेछ 
। 

(ञ) कर संकिनिाई व्यवश्चस्थि बनाउन सरुुमा उत्प्ररेर्ात्मक उपायहरु अविम्बन गररनेछ 
िर कर छर्ि गने वा नर्िने प्रवशृ्चत्तको िार्ग दण्डात्मक नीर्ि अविम्बन गररनछे ।  

अध्यक्ष महोदय, 

८८. बजेट छिर्िको िममा आ–आफ्नो िर्ि बाट सझुाव ददन ुहनुे सम्पूर्ि पदार्धकारी, 
रािसेवक कमिचारी, बवुद्धजीवव, स्थानीय उद्योग वाश्चर्ज्य संघ, नागररक समाज, पिकार, 
सञ्चारकमी िथा सामदुावयक संस्था सबैमा हाददिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछौं । 

८९. अन्त्यमा, नगरको ववकास र समवृद्धमा र्नरन्िर सद्भाव र सहयोग परु् याउने आम 
नागररक, करदािा, सरकारी, गैरसरकारी िथा सामदुावयक संस्थाहरुप्रर्ि हाददिक आभार 
व्यक्त गदै बजेटको सर्ि कायािन्वयनमा सबैको खिुा सहयोगको अपेक्षा गदिछु। 

नगर र नगरवासी जनसमदुाय सबैको उज्वि भववष्यको कामना सवहि 

धन्यवाद !! 


