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मन्थली नगरपाललकाको 

आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को वालर्िक वजेट तथा कार्िक्रम 

र्स गौरवमर् नगर सभाका सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख जू्य, नगर सभा सदस्य जू्य, 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत जू्य, उपस्थथत कमिचारी तथा सञ्चार कमी लमत्रहरु, 

१.  विश्व व्यापी कोविड-१९ महामारीले मानि जीिन, आवथिक र सामावजक के्षत्रमा वसजिना गरेको 

विषम र कविन पररस्थथविमा नेपालको सविधानको धारा २३० िथा थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४ को दफा ७१ िमोवजम यस मन्थली नगरपावलकाको उपप्रमुखको हैवसयिले यस गररमामय 

सिा समक्ष आगमी आवथिक िषि २०७८/०७९ को िजेट िथा कायिक्रम प्रसु्ति गनि उपस्थथि 

िएको छु । यस घडीमा प्रजािन्त्र ,लोकिास्न्त्रक गणिन्त्रको युगसम्म विविन्न कालखण्डमा जीिन 

उत्सगि गनुि हुने ज्ञाि अज्ञाि महान शहीदहरु प्रवि सम्मानपूणि श्रद्दान्जली अपिण गदै नागररक  

स्विन्त्रिा र मुस्िका लावग जीिन पयिन्त संघषि गनुि हुने नेिागण हरुमा हावदिक सम्मान ब्यि गनि 

चाहन्छु । 

 

२.  जनिाको नवजकको सरकारको वहसािले जनिािना अनुसार साथै नयााँ पररस्थथविले वसजिना गरेको 

चुनौिीपूणि अिथथालाई सामना गरी असहजिालाई नागररकको जीिन स्तरमा सहज बनाउने िफि  

नगरपावलका अहोरात्र प्रवििद्द िएको व्यहोरा समू्पणिमा अिगि गराउन चाहन्छु । यस गौरिमय 

सिा माफि ि नगरपावलकाको िलो चाहने र विकासको यात्रामा हािेमालो गने समस्त शुिवचन्तक 

सहयोगी संघ संथथा, पत्रकार वमत्रहरू, सबै रेवडयोकमी लगायि नगरिासी समस्त आमाबुबा 

दाजुिाई वददीबवहनीलाई हावदिक धन्यिाद ब्यि गदिछु। 

३. आगामी आवथिक िषिको िजेट िथा कायिक्रम िजुिमा गदाि नेपालको संविधान, थथानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यिथथापन ऐन २०७४, पन्ध्रौ योजना र दीगो विकासका 

लक्ष्यहरु, संघीय िथा प्रदेश सरकारको आगमी िषिको नीवि िथा कायिक्रम र िजेटमा समाविष्ट 

वसद्धान्त िथा मागि दशिन, संथथागि क्षमिा स्व मूल्याङ्कन कायिविवध २०७७ का सूचकहरु, हाम्रा 

नीवि िथा कायिक्रम एिं यस अवघका चार िटा िजेट िजुिमा र कायािन्वयनका सन्दििमा हावसल 

गरेका अनुिि, नगर कायिपावलका िथा नगर सिाका सदस्यजू्यहरु र नगरिासीका िफि िाट प्राप्त 

सुझािहरु समेिका आधारमा यो िजेट ियार गररएको छ । मुलि: नेपाल सरकारको समृद्ध 

नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गने ,अि कोही भोकै पदैन, भोकले कोही मदैन िने्न  

सरकारको संकल्पलाई व्यिहाररक रूपमा कािािन्वयन गनि यो बजेट पररलवक्षि छ । 
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अव म चालु आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को जेष्ठ मसान्तसम्म भएका गलतलवलिहरुको 

वारेमा संलक्षप्त जानकारी गराउने अनुमलत चाहन्छु । 

४. चालु आवथिक िषिका लावग विवनयोवजि िएको अनुमावनि कुल रकम रु १ अरि ७ करोड ३९ लाख 

७७ हजार ७ सय ३८ मधे्य िास्तविक वनकासा रकम रु १ अरि १ करोड ६० लाख ८७ हजार ८ 

सय ५४ पैसा ५२ रहेको छ । जसमधे्य कुल रकम रु ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८ सय ९२ 

पैसा २९ खचि िएको छ । यसरी औषि खचि ५४ प्रविशि िएको छ । चालु खचि िफि  ६२.७५ 

प्रविशि र पुाँजीगि खचि िफि  ४५.०५ प्रविशि वित्तीय प्रगवि हावसल िएको छ ।  

     कोविड -१९ को पवहलो लहरको असर र प्रिाि आवथिक िषिको पवहलो चौमावसकसम्म परेको र 

पुन दोस्रो लहरको कारण २०७८ िैशाख १६ गिेदेस्ख िएको िन्दािन्दीका िीचमा पवन नगरले 

सञ्चालन गरेका गौरिका आयोजनाहरु र िडास्तरीय आयोजनाहरु अवधकांश सम्पन्न िएका र 

केही सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् िने सामावजक र आवथिक विकासका के्षत्रमा खासै अपेवक्षि 

प्रगवि हुन सकेको  छैन । 

५ आन्तररक राजश्व पररचालन िफि  चालु आवथिक िषिका लावग रु २ करोड ६६ लाख लक्ष्य 

रास्खएकोमा रु २ करोड ८२ लाख २० हजार ५ सय  ८३ प्राप्त िएको छ । यो अवघल्लो आवथिक 

िषिको िुलनामा ३४.७ प्रविशिले िढी रहेको छ । 

अव म आगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को वजेटका उदे्दश्य र प्राथलमकतालाई 

संलक्षप्त रुपमा राख्न अनुमलत चाहन्छु । 

६. वजेटका उदे्दश्यहरु 

क महामारी एिं संक्रामक रोग, प्राकृविक प्रकोप र विपदिाट नगरिासीहरुको जीिनरक्षा गदै 

दैवनक जीिन यापनलाई सहज र सुरवक्षि िनाउने । 

ख नगरिासीहरुको नू्यनिम आधारिूि आिश्यकिाहरु पररपूविि गदै गररिी, पछौटेपन र 

विपन्निा नू्यनीकरण गने । 

ग थथानीय स्रोि, साधन र क्षमिाको अवधकिम उपयोग गनि साििजवनक, वनजी र सहकारी 

के्षत्रसाँगको साझेदारीका माध्यमिाट नगरिासीहरुको आवथिक विकासमा टेिा पुयािउने । 

घ नगरको आवथिक, सामावजक, िौविक पूिािधार र िािािरणीय पक्षको विकासमा जोड वदइ 

समुन्नि नगरको आधारवशला वनमािण गने । 
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७ वजेटका उदे्दश्यहरु हालसल गनि मैले लनम्नानुसार 

प्राथलमकताहरु लनिािरण गरेको छु । 

क  कोविड-१९ को रोकथाम, वनयन्त्रण र उपचारका लावग परीक्षणको दायरामा विस्तार, उपचार,   

औषवध र उपकरणहरुको व्यिथथा, स्वास्थ्य पूिािधारको विकास र स्वास्थ्य कमीहरुको 

प्रिािकारी पररचालन । 

ख सडक िथा यािायाि पूिािधार के्षत्रको विकास माफि ि नगरिासीहरुको आििजाििमा 

सहजिा र थथानीय उत्पादनको िजार पहुाँचमा विस्तार । 

ग कृवष िथा पशु पालन व्यिसायमा व्यिसायीकरण, यान्त्रीकरण र िजारीकरणमा जोड । 

घ वशक्षा के्षत्रमा लगानी अवििृस्द्ध गदै माध्यवमक िहसम्मको वशक्षा गुणस्तरीय अवनिायि र 

वनशुल्कमा जोड । 

ङ समाजमा पछावड पाररएका िगि, के्षत्र, वलङ्ग र जनजाविको क्षमिा विकास गरी समािेशी एिं 

न्यायपूणि समाज वनमािणमा जोड । 

च  िािािरणमैत्री गुणस्तरीय पूिािधार वनमािणमा जोड । 

छ नगरको समग्र विकासमा साििजवनक, वनजी र सहकारी के्षत्रको सहिावगिा र प्रिािकारी  

पररचालन । 

ज पारदशी,  गुणस्तरीय र प्रिािकारी साििजवनक सेिा । 

झ नगरको विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसाँगको सहिावगिा, समन्वय र सहकायि । 

 

सभाका सदस्य जू्यहरु, 

 

८   अि म  प्रचवलि कानून िमोवजम आगामी आवथिक िषि २०७८/०७९  मा थथानीय राजश्व परामशि सवमविको 

सुझािलाई समेि आधारको रुपमा वलई नगरपावलकाको आम्दानी  जम्मा रु १ अरि ७ करोड ८५ लाख 

३८ हजार ८ सय ७२ हुने प्रके्षपण गरेको छु । अनुमावनि आम्दानीका शीषिकहरु वनम्नानुसार छन् । 

 नेपाल सरकारिाट प्राप्त हुने संघीय वित्तीय समानीकरण      रु २० करोड ३० लाख । 

 प्रदेश वित्तीय समानीकरण            रु १ करोड ८२ लाख ५२ हजार । 

 प्रदेश राजश्व िााँडफााँड ( सिारी साधन कर)    रु ४ करोड १२ लाख १८ हजार ८ सय ७२ । 

 राजश्व िााँडफाडाँ संघिाट         रु १० करोड ६६ लाख ४ हजार । 

 आन्तररक स्रोि                     रु ३ करोड २० लाख । 

 सशिि अनुदान संघिाट          रु ३८ करोड २७ लाख । 

 सशिि अनुदान प्रदेशिाट       रु २ करोड ४९ लाख ६४ हजार । 

 संघ विशेष अनुदान                रु ८३ लाख । 
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 प्रदेश समपुरक कोष             रु ३ करोड । 

 प्रदेश विशेष अनुदान             रु ६० लाख । 

 सडक िोडि                           रु ३० लाख । 

 सामावजक सूरक्षा ित्ता            रु १७ करोड । 

 गरीिसाँग विशेश्वर कायिक्रम      रु ५ लाख । 

 फलफुल िथा िरकारी मूल्य शंृ्रखला विकास आयोजना ( VCDP)      रु १० लाख । 

 संवचि कोष ( मौजाद रकम)      रु ५ करोड  १० लाख । 

 

अव म आगामी आलथिक वर्िका लालग स्रोत अनुमान तथा सीमा लनिािरण सलमलतले 

लनलदिष्ट गरेको सीमा लभत्र रही नगर लभत्र  सञ्चालन हुने प्रमुख कार्िक्रम तथा 

आर्ोजनाहरुका लालग के्षत्रगत रकम लवलनर्ोजनको प्रस्ताव गनि अनुमलत चाहन्छु । 

९. वडा तर्ि  

संघ, प्रदेश र आन्तररक आयका सबै स्रोिमा केही हदसम्म बृवद्द िएिा 

पवन िडाको कायिके्षत्रवित्र कायि सम्पन्न गनि  शुत्रमा आधाररि  िूगोल, 

जनसंख्या, गररिी र राजश्वलाई आधारमानी सबै िडालाई वबवनयोजन 

गनि स्रोि अनुमान िथा सीमा वनधािरण सवमविले िोके िमोवजमको रू.९ 

करोड िजेट व्यिथथा गरेको छु  । 

१०. पूवाििार लवकास तर्ि  
 नगरका प्रमुख सडक एिं रणनीविक महत्वका सडक र िडा कायािलय जोड्ने सडकहरुलाई 

स्तरोन्नवि गरी कालो पते्र गनि र िाहै्र मवहना यािायािका साधनहरु चल्ने गरी सडकको स्तरोन्नवि, 

सुधार र ममिि सम्भारका साथै नगरवित्र सञ्चावलि विले्कथथान गढी, गाइखुरा विमसेन थान पैदल मागि, 

थानपवि महादेि वसढी वनमािण योजनाका िााँकी कामहरु पुरा गने गरी आिश्यक िजेटको व्यिथथा 

गरेको छु । 

 िडा नं १ मा नयााँ िडा कायािलय ििन वनमािण, नयााँ वनवमिि िडा कायािलय ििनहरु र आधारिूि 

स्वास्थ्य केन्द्र ििनहरुमा कम्पाउण्ड, गैराथोक र िेविनीमा सहरी स्वास्थ्य  केन्द्र ििन वनमािण, वलफ्ट 

वसचााँई, खानेपानी र विश्राम थथलहरु वनमािणका लावग आिश्यक िजेटको व्यिथथा गरेको छु । 

 समग्रमा पूिािधार विकास िफि  रु १२ करोड ५० लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु ।  
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 योजना िजुिमा, कायािन्वयन र अनुगमन िथा मुल्यांकन कायिलाई थप प्रिािकारी बनाई  उपिोिा 

सवमविका पदावधकारीहरुका लागव  योजना वनमािण र सञ्चालन सम्बन्ध ी अविमुखीकरण कायिक्रम 

गरी  पूिािधार वनमािणको गुणस्तर  कायम गराउन रु २० लाख वबवनयोजन गरी विशेष जोड वदएको छु 

। 

 

११. आलथिक लवकास के्षत्र 
      कृलर् लवकास तर्ि  

 नगर के्षत्रको िौगोवलक अिथथा र हािापानी अनुकूलको कृवष उत्पादन र प्रिद्धिन गनि लागि 

साझेदारीमा प्रते्यक िडामा िरकारी िथा फलफुल नसिरी थथापना गरी एक घर एक करेसािारी 

कायिक्रम सञ्चालन गरी िरकारी उत्पादनमा आत्मवनििर िनाउने व्यिथथा वमलाएको छु । 

 प्रते्यक िडामा एक माध्यवमक विद्यालयलाई नूमना माध्यवमक विद्यालयको रुपमा थथापना गनि 

करेसािारी, िगैचा वनमािणका लावग िागिानी वशक्षाको कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

 कृवष के्षत्रको विकासमा युिा जनशस्ि िथा िैदेवशक रोजगारिाट फकेका युिाका आकषिण िृस्द्ध गनि 

कृवषलाई व्यिासायीकरण, यान्त्रीकरण र औधोवगकीकरण गरी काम र रोजगारी वसजिना िथा उत्पादन 

र उत्पादकत्व िृस्द्ध गनि कृषिक फम, कृषिक समूह िथा सहकारीहरुलाई कृवष सामग्री, विउविजन, 

विषादी खररद िथा आपूवििमा आिश्यक अनुदान, प्रोत्साहन र प्राविवधक सहयोगको व्यिथथा 

वमलाएको छु । 

 यसरी कृवष के्षत्रको समग्र विकासका लावग रु १ करोड ४० लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु । 

  

 पशु पंक्षी लवकास तर्ि  

 व्यिसावयक पशुपालन िफि  कृषकहरु एंि युिा जनशस्ि िथा िैदेवशक रोजगारिाट फकेका 

युिाहरुको आकषिणको केन्द्र िनाउन दुध उत्पादन गरी विक्री वििरण गने कृषकहरुलाई विक्री गरेको 

पररमाणमा आधाररि अनुदान प्रणालीलाई वनरन्तरिा वदने व्यिथथा वमलाएको छु । 

 व्यिसावयक पशुपालन विकासका लावग पशु िीमा, कृवत्रम गिािधान, पशु नश्ल सुधार , गोि सुधार, 

रोग िथा महामारी वनयन्त्रणका कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी नगरलाई मासु, अण्डा, दुध र माछामा 

आत्म वनििर िनाउन आिश्यक िजेटको व्यिथथा वमलाएको छु । 

 पशु पंक्षी विकासका कायिक्रमहरु सञ्चालनका लावग रु १ करोड ५० लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु  

 

सहकारी तर्ि  

 सबैका लागल  एक र एकका लागल  सबै िने्न ममिलाई साथिकिा वदन सहकारी के्षत्रको 

बहुआयावमक योगदानलाई उच्चा कदर गदै सहकारी के्षत्रको पुाँजी, प्रविवध, प्रवििा र सीपलाई 

अवधकिम रुपमा उपयोग गरी अथििन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा विकास गररनेछ । सहकारी 

संथथाहरुको वनयमन गरी सुशासन प्रिद्धिन गने उदे्दश्यका साथ सहकारी के्षत्रमा रु २५ लाख िजेट 

विवनयोजन गरेको छु । 
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लघु उिम तर्ि  

 कोविड-१९ को असर र प्रिािका कारण स्वदेश िथा विदेशमा रहेका नागररकहरुको रोजगारीमा 

परेको असरलाई मनन गरी लघु उद्दम विकासका कायिक्रमहरु उधमवशलिा, सीप विकास िावलम र 

स्तरोन्नवि गनिका लावग आिश्यक सीप िथा प्रविवध र िजारीकरणका माध्यमिाट गररिी वनिारणमा 

सहयोग पुयािउने अविप्रायले लघु उधम विकास कायिक्रम सञ्चालनका लावग रु २० लाख िजेट 

विवनयोजन गरेको छु । 

 

रोजगार प्रवद्धिन कार्िक्रम तर्ि  

 िडा िडािाट िेरोजगार सुचीमा सूचीकृि िएका िेरोजगार श्रवमकहरुलाई िावषिक रुपमा कस्िमा 

एक सय वदन को रोजगार उपलव्ध गराउन िडा स्तरीय आयोजनाहरु, नगरमा सञ्चालन हुने िुला र 

साना आयोजनाहरुमा सुवनविि गने िािािरण वनमािणका लावग सरोकारिाला वनकायहरुको समन्वय र 

साझेदारीमा आिश्यक कायिक्रम प्रिािकारीरुपमा कायािन्वयन गदै जान रु ८ लाख िजेट विवनयोजन 

गरेको छु । 

 िैदेवशक रोजगार िफि  उनु्मख युिा िगिलाई सूचना िथा परामशिका माध्यमिाट सुरवक्षि िैदेवशक 

रोजगारमा सहिागी गराउने, िैदेवशक रोजगारमा गएका पररिारहरुलाई मनो सामावजक परामशि , 

वित्तीय साक्षरिा जस्ता कायिक्रमहरु सञ्चालनको लावग रु १० लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु । 

 

पर्िटन तर्ि  

 यस नगरपावलकालाई अन्तररक र बाह्य पयिटकहरुको पयिटन गन्तव्यको रूपमा विकास गने 

उदे्दश्यका साथ िामाकोशीमा बोवटंग संचालनका लागव  सम्भाव्यिा अध्ययन गनि, ऐरामिास देविथथान 

, थानापवि महादेि , विले्कथथान गढी र गाईखुरा वचसापानी वसढी वनमािण िथा स्तरोन्नवि गरी धावमिक 

पयिटन प्रिधिन गनि सम्भाव्यिाको अध्ययन गरी पयिटन प्रिधिन गने कायिक्रमहरु सञ्चालनको लावग रु ५ 

लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु । 

 

१२. सामालजक लवकास के्षत्र 
     लशक्षा, रु्वा तथा खेलकुद तर्ि  

 "नानी वावु लवद्यालर् पठाऔ" अवियान सञ्चालन गरी नगर वित्रका विद्यालय उमेरका कुनै पवन 

िालिावलकाहरु विद्यालय िावहर नरहने िािािरण वनमािणका लावग आधारिूि िहको वशक्षा अवनिायि 

र वन: शुल्क िनाउन आिश्यक व्यिथथा वमलाएको छु । 

 पूिि प्राथवमक वशक्षा/ िाल विकास केन्द्रका सहयोगी कायिकिािहरु र सामुदावयक विद्यालयहरुमा 

कायिरि विद्यालय कमिचारीहरुको नू्यनिम पाररश्रवमक रु १५ हजार कायम गनि संघीय सरकारिाट 

प्राप्त िजेटको अविररि नपुग रकमका लावग आिश्यक िजेट विवनयोजन गरेको छु । विद्याथी संख्या 

र सञ्चावलि कक्षाको आधारमा संघीय सरकारले वनधािरण गरेको  मापदण्डको आधारमा पाररश्रवमक 

िय गररने व्यिथथा वमलाएको छु । 
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 सामुदावयक विद्यालयहरुमा िइरहेको विज्ञान वशक्षकको अिािलाई नू्यनीकरण गनि मन्थली माध्यवमक 

विद्यालय मन्थलीको कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गनि चाहने नगर वित्रका ३२ जना 

विद्याथीहरुलाई वनशुल्क अध्ययन गराउने व्यिथथा वमलाएको छु । 

 विद्यालय वशक्षा गुणस्तरीय र प्रविवधमैत्री िनाउन विद्यालयहरुलाई ICT प्रयोगमा सहयोग, मेयरसाँग 

िालिावलका, अवििािक वशक्षा िथा परामशि कायिक्रम, माध्यवमक विद्यालयहरुमा स्काउट टु्रप, 

जुवनयर रेडक्रस सकि ल र िाल क्लिहरु थथापना गरी शैवक्षक गुणस्तर सुधार कायिक्रमहरु सञ्चालनका 

लावग आिश्यक िजेटको व्यिथथा वमलाएको छु । 

 "स्वास्थ्यको लालग खेलकुद, राष्टरका लालग खेलकुद" िने्न मुल नारालाई व्यिहारमा उिानि क्लिहरु 

माफि ि खेलगविविवध सञ्चालन गनि र िडाहरुको सहिावगिामा नगर स्तरीय िेस्रो मेयर कप िवलिल 

सञ्चालनका लावग आिश्यक व्यिथथा वमलाएको छु । 

 वशक्षा र खेलकुदको कायिक्रम सञ्चालन गनि रु ३ करोड २२ लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु । 

 

स्वास्थ्य सेवा तर्ि  

 कोविड-१९ लगायिको महामारी जन्य रोगहरुको रोकथाम, वनयन्त्रण र उपचारका कायिहरुलाई थप 

प्रिापकारी िनाई विश्वसनीय, िरपदो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनि आिश्यक पूिािधार, 

मेवशनरी उपकरण, औषवध र जनशस्ि लगायिका विषयलाई केन्द्रमा राखी स्वास्थ्य के्षत्रको सुधार 

गनि आिश्यक िजेटको व्यिथथा वमलाएको छु । 

 "स्वच्छ वातावरण, सर्ा शहर, स्वथथ  नागररक समृद्ध नगर " िने्न मुल नाराका साथ गुणस्तरीय 

स्वस्थ्य सेिा प्रदान गनि मन्थली प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चावलि १५ शैयाको अस्पिाल र CEONC 

सेिालाई प्रिािकारीरुपमा सञ्चालन गनि दुिै सेिालाई एकीकरण गरी १५ शैयाको मन्थली अस्पिाल 

सञ्चालन गने र स्वास्थ्य िीमा कायिक्रमलाई प्रिािकारी रुपमा सञ्चालन गनि आिश्यक व्यिथथा 

वमलाएको छु । 

 नगरिासीहरुको मृगौला परीक्षण लगायि विरामीहरुको उपचारका लावग राष्टर ीय मृगौला केन्द्र र वनजी 

अस्पिालहरुसाँगको सहकायि गरी स्वास्थ्य सेिाका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि आिश्यक िजेटको 

व्यिथथा वमलाएको छु । 

 स्वास्थ्य सेिाका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि रु २ करोड ८२ लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु । 

 

मलहला, वालवाललका, जेष्ठ नागररक र समाजकल्याण तर्ि  

 छुिाछुि, लैंवगक वहंसा , मानि बेचवबखन ,बाल वििाह, बाल श्रम वबरुद्द सचेिना अविबृवद्द लगायि 

लवक्षि बगिका मवहलाहरुलाई सीप िथा क्षमिा अविबृवद्दका कायिक्रमहरु , जे्यष्ठ नागररकका लागव  

बुढ्यौली अिथथाको ब्यबथथापनको लागव  प्रवशक्षण र वकशोर वकशोरीहरुलाई सफल जीिनको 

मागिदशिन गनि अन्तर पुस्ता सीप हस्तान्तरण कायिक्रम संचालन गनि आिश्यक व्यिथथा वमलाएको छु । 

 माध्यवमक िहमा अध्ययनरि छात्राहरुलाई वकशोर अिथथामा हुनसके्न जोखव म, लागु औषध 

दुव्यिसनीको सचेिना र विविन्न समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गनिको लागव  जीिन उपयोगी सीप 

र परामशि कायिक्रम संचालन गनि आिश्यक िजेटको व्यिथथा गरेको छु । 
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 िालमैत्री नगरपावलका घोषणाको लागव  आिश्यक कायिक्रमहरुलाई वनरन्तरिा वदएको छु । 

 सामावजक सुरक्षा, व्यस्िगि घटना दिाि जस्ता अविलेखहरु अनलाइन प्रविवधको माध्यमिाट 

अध्यािवधक गने र समयमा नै घटना दिाि प्रवक्रयामा सामेल हुन आम नगरिासीहरुलाई 

जनचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने व्यिथथा वमलाएको छु । 

 मवहला, िालिावलका, जेष्ठ नागररक र समाजकल्याण िफि का कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि रु ६८ लाख 

विवनयोजन गरेको छु । 

 

१३. लवपद तथा वातावरण तर्ि  
 िािािरण संरक्षणमा टोल विकास संथथा, नागररक िथा वनजी के्षत्र र गैर सरकारी संथथाहरु समेिको 

सहिावगिा सुवनविि गने र नगर वित्रका पूिािधार वनमािणका कायिहरु पूणिि: िािािरण मैत्री िनाउने 

व्यिथथा वमलाएको छु । 

 सम्भाविि विपद् नू्यनीकरणका लावग जोस्खम के्षत्र पवहचान र नक्शाङ्कन सवहिको विपद व्यिथथापन 

योजना वनमािण, विपद जोस्खमलाई ध्यानमा राखी ित्काल नगरका चार थथानमा हेली प्याड र िीन 

थथानमा होस्िङ्ग सेन्टर वनमािण गनि आिश्यक िजेटको व्यिथथा गरेको छु । 

 नगरमा रहेको िारुणयन्त्र, एमु्वलेन्स, सििाहन र िुलडोजर जस्ता आकस्िक सेिा सञ्चालन गनि 

अन्तरपावलका समन्वय र सहकायि गरी प्रिािकारी रुपमा सञ्चालन र अध्यािवधक अिथथामा राख्न 

आिश्यक व्यिथथा वमलाएको छु । 

 नगरपावलका के्षत्रमा उत्सजिन हुने फोहोरमैलाको प्रिािकारी ब्यबथथापन गनि फोहर मैला प्रशोधन 

केन्द्र  वनमािणका लावग डी वप आर वनमािण गनि रु १० लाख रकम विवनयोजन गरेको छु । 

 विपद िथा िािािरणका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि रु ४० लाख विवनयोजन गरेको छु । 

 

१४. सुशासन, संथथागत  लवकास र सेवा प्रवाह  
 नगरपावलकाको सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राही मैत्री बनाउन ,सूचना प्रविवध मैत्री बनाउन संथथागि क्षमिा 

विकास गनि, संगिन व्यिथथापन (O & M  survey ) सिेक्षण गनि ,प्रशासन ,योजना व्यिथथापन 

,राजस्व, फोहोरमैला व्यिथथापन  लगायिका राम्रा थथानीय िहहरुको अिलोकन गनि ,सूचना प्रविवध 

ब्यिथथापन ( िडास्तरमा गुनासो पेवटका ,हटलाईन,टोल फ्री नंम्वर , वडवजटल िडापत्र ,अवडयो 

नोवटसबोडि ) आवदको विकास गनि,  एकीकृि घुिी वशविर व्यिथथापन गरी सेिाप्रिाहलाई 

नागररकको िररपरर पुयािउन साथै वनयवमि रूपमा समीक्षा ,साििजवनक  सुनुिाई ,सामावजक परीक्षण 

गरी पारदवशििा र जिाफदेवहिा अविबृवद्द गनि रू. ४० लाख वबवनयोजन गरेको छु । 

 नेपाल सरकारले २०७८ श्रािण १ गिे देस्ख लागु हुने गरी सिै राष्टर सेिकको िलिमानमा मावसक रु दुई 

हजार िृस्द्ध गरेकोलाई वनरन्तरिा वदएको छु । हाल प्रदान गररएको महाँगी ित्तालाई समेि वनरन्तरिा 

वदने व्यिथथा वमलाएको छु । 

 आन्तररक राजश्वको दायरा फरावकलो िनाई राजश्व िृस्द्धका के्षत्रहरु पवहचान गनि उधोगी िथा 

व्यिसायीहरुसाँग अन्तवक्रि या छलफल, के्षत्रगि अध्ययन अनुगमन, करदािा वशक्षा कायिक्रम , 
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प्रिािकारी िजार अनुगमन माफि ि कालो िजारी, अस्वािाविक मुल्य िृस्द्ध, राजश्व छली हुने प्रिृविलाई 

वनरुत्सावहि गदै उपिोिा अवधकार सुवनविि हुने प्रवक्रया अवघ िढाउन रु १६ लाख विवनयोजन 

गरेको छु । 

१५  कानून तथा न्यार्  
 समुदाय िथा समाजमा देस्खन सके्न सानाविना वििाद िथा मनमुटािको छलफल, मेलवमलापका 

माध्यमिाट वनराकरण र अन्त्य गरी समुदायमा शास्न्त र अमनचयन कायम गनि, सम सामवयक रूपमा 

राजपत्र िथा कानूनी संगालो प्रकाशन गनि, सामुदावयक मेलावमलापकिाि अनुवशक्षण गनि ,न्यावयक 

सवमविका पदावधकारीहरुको  क्षमिा विकास, अन्तरपावलका स्तरीय न्यावयक सवमविका पदावधकारी र 

वजल्ला न्यावयक, अधि न्यावयक वनकायहरुका िीच अन्तवक्रि या एिं छलफल आवद जस्ता कायि गनि रू. 

२५ लाख वबवनयोजन गरेको छु । 

 

आदरणीर् नगर सभा सदस्य जू्यहरु 

 उले्लस्खि के्षत्रगि िजेट विवनयोजनमा सघं प्रदेश सरकारिाट िि् के्षत्रमा आउने सशिि कायिक्रमको िजेट 

र िडा वसवलङ्गिाट िि् िि् के्षत्रमा विवनयोजन हुने िजेट रकमलाई समािेश गररएको छैन । 

 

सभाध्यक्ष महोदर् तथा नगरसभा सदस्य जू्यहरु 

१६ आगामी आवथिक िषि २०७८/०७९ को नीवि िथा कायिक्रम कायािन्वयन गनि रु १ अरि ७ करोड ८५ लाख 

३८ हजार ८ सय ७२ विवनयोजन गररएको मधे्य आन्तररक चालु िफि  रु १०  करोड ६६   लाख ४ हजार 

(९.८८ प्रविशि)  र ससिि चालु िफि  ५७ करोड ९१ लाख चौसठ्ठी हजार (५३.७ प्रविशि) र सशिि िथा 

वनशिि  आयोजना िथा कायिक्रम िफि  पुाँजीगि समेिको लावग रु ३९ करोड २७ लाख ७० हजार ८ सय ७२ 

( ३६.४२ प्रविशि) रकम विवनयोजन गरेको छु । 

१७ आय व्यय र करका दर एिं दायराहरुको विसृ्तिीकरण विवनयोजन विधेयक, आवथिक विधेयक, िजेट   

पुस्स्तका र सोको अनुसूची मा रहने छन् । 

१८ प्रसु्ति िजेट िजुिमाको चरणमा मागिदशिन गनुि हुने नगर प्रमुख जू्य , िडाध्यक्ष जू्यहरु, कायिपावलकाका 

सदस्य जू्यहरु, नगर सिा सदस्य जू्यहरु र कमिचारी िगिप्रवि हावदिक आिार प्रकट गदिछु । िजेट 

िजुिमाको क्रममा महत्वपूणि राय सुझािहरु प्रदान गनुि हुने राजनीविक दल, समाजसेिी , िुस्द्धवजिी, वनजी 

के्षत्र, सहकारी के्षत्र , नागररक समाज र सञ्चार जगिलाई हावदिक धन्यिाद ज्ञापन गदिछु ।िजेट 

कायािन्वयनमा सिैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेि गरेको छु । 

१९  कोविड -१९ को दोस्रो लहरको असर र प्रिािको विषम पररस्थथविमा जन स्वास्थ्य सम्वन्धी चुनौविहरु 

हामी िीच थप िएका छन् । यस संकटपूणि अिथथामा नगरको कायि सम्पादन, प्रसु्ति िजेट िथा कायिक्रम 

कायािन्वयन र महामारी वनयन्त्रणमा आगामी वदनमा समेि साथ, सहयोग, ऐक्यिद्धिा र सकारात्मक 

सल्लाह सुझाि प्राप्त हुनेछ िने्न विस्वास गदै कोविड-१९ को कारण वसवजिि यस महामारीिाट सुरवक्षि 

हुनका लावग आिश्यक सिकि िा अपनाउन, अत्यािश्यक काममा िाहेक घरिावहर नवनस्कन र 

अनािश्यक विडिाड नगनि म समू्पणि नगरिासीहरुमा हावदिक अवपल गदिछु । 
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धन्यिाद 

वमवि २०७८/०३/१० 


