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नगर उप प्रमखु श्री सिता जैशीले प्रस्ततु गनु ुभएको 

आर्थकु बर् ु२०७९।०८० को नीतत, कार्कु्रम तथा बजेट 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

१. गत बर्षहरुमा संसारभरी फैलिएको कोलभड १९ को महामारीिे विश्ि अर्षतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरिे 
हाम्रो देशको अर्षतन्त्रमा समेत गम्भभर प्रभाि देखिन र्ािेका छन ्। ऋण पररचािन तर्ा भुक्तानीका िागग 
बैंकहरुमा तरिता अभाि छ, अतत आिश्यक दैतनक उपभोग्य सामगि िाने तेि, नुन, िाध्यान्त्न िगायत 
ग्यााँस, तर्ा फ्युि िगायत विकास िागग आिश्यक तनमाषण सामगिको बजारभाउ ददनप्रततददन अकल्पतनय 
रुपमा बमृ्ध्द भर्षरहेको अिस्र्ा छ । अगिकांश नागररकहरुको चलु्हो जल्न समस्या हुाँदै गर्षरहेको यस कठीन 
पररम्स्र्ततमा आगामी आगर्षक बर्ष २०७९।८० को बावर्षक नीतत, कायषक्रम तर्ा बजेट प्रस्तुत गनष भेरी 
नगरपालिकाको उप प्रमुिकको हैलसयतिे यस गररमामय सभाको बैठकमा उपम्स्र्त भएको छु ।  
 

२. मुिुकको सािषभौलमकता, भौगोलिक अिण्डता,  राम्रिय स्िागिनताको रक्षा गदै िोकताम्न्त्रक गणतन्त्र, 
संघीय शासन प्रणािी स्र्ापनाका िागग भएका विलभन्त्न आन्त्दोिनमा जीिन उत्सगष गन ेमहान सदहदहरू 
प्रतत हाददषक श्रध्दान्त्जिी व्यक्त गदषछु सार् ैमुिुकको राजनीततक, आगर्षक तर्ा सामाम्जक रूपान्त्तरणको 
अलभयानमा होलमएका घार्षते, अपाङ्ग योध्दा तर्ा सदहद पररिारमा सभमान व्यक्त गनष चाहन्त्छु । सार् ै
भरिरै सभपन्त्न स्र्ानीय तहको तनिाषचन २०७९ मा हालमिार्ष आफ्नो अमुल्य मतदान गरी तनिाषगचत गनुष 
हुने सभपूणष नगरिालस मतदाताहरुमा सभमान गदै हाददषक िन्त्यिाद ज्ञापन गनष चाहन्त्छु ।  

 
३. विगतको महामारीबाट उत्पन्त्न आगर्षक संकट व्यिस्र्ापन र  नागररकहरूको न्त्युनतम आिश्यकता पररपुती 

प्रमुि समस्या हो । यस सन्त्दभषमा नगरिालसहरूको दैतनक जीिन यापनमा व्यहोनुष परेका समस्याहरूको 
समािान नगरी नहुने बाध्यता हाम्रो सामु रहेको छ । हामीिार्ष उपिव्ि न्त्यून श्रोतबाट सबै समस्याको 
समािान संभि छैन अतः प्रार्लमकताका आिारमा अिरुा अपुरा भौततक पूिाषिार तनमाषणसंगै स्र्ानीय 
स्तरमा रोजगारी लसजषना र स्र्ानीय उत्पादन बमृ्ध्द जस्ता कायषक्रमहरूमा आगालम आगर्षक बर्ष २०७९।८० 
को बजेट केम्न्त्ित गनुषपने अिस्र्ा रहेको छ।  

 
४. प्रस्तुत बजेट तजुषमा गदाष मैिे नेपािको संवििान- २०७२, स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, नेपािको 

चािु  पन्त्रौ आिगिक योजना, राम्रिय योजना आयोगबाट जारी स्र्ानीय तहको योजना तजुषमा ददग्दशषन, 

२०७८ तर्ा यस नगरपालिकािे तजुषमा गरी कायाषन्त्ियनमा ल्याएका ऐन तनयम तर्ा कायषविगिहरू, नेपाि 
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सरकारबाट प्राप्त मागषदशषन, कणाषिी प्रदेश सरकार तर्ा  नगरपालिकाको नीतत कायषक्रम तर्ा िक्ष्य, बम्स्त 
तर्ा िडा सलमततबाट तनिाषररत प्रार्लमकता, म्जल्िामा कायषरत विकास साझदेार तर्ा सरोकारिािा सरकारी- 
गैर सरकारी तनकाय एिं नगरिालसहरूको सल्िाह सुझािको आिारमा यो बजेट तजुषमा गरेको छु। 

िभाध्र्क्षज्र्ू,  

अि म चािु आगर्षक बर्ष २०७८।७९ को जेरठ मसान्त्तसभमको अिस्र्ाको बारेमा संक्षक्षप्त रूपमा प्रस्तुत गन े
अनुमतत चाहन्त्छु ।  

५. नगर सममृ्ध्दका िागग विगत आ. ि. देखि शुरु गररएका िाििालिकासंग मेयर, मदहिासंग उपमेयर, विपन्त्न 
नागररकका िागग विशरे् सहयोग कोर् स्र्ापना, पूणष जाततय छुिाछुत मुक्त नगर घोर्णा र पूणष सरसफार्ष 
आदद जस्ता कायषक्रमहरू कायाषन्त्ियन भर्ष रहेको अिस्र्ा छ । नगरपालिकाको आन्त्तररक श्रोतबाट रू १ 
करोड ५० िाि आभदानी प्रक्षेपण गररएकोमा रू १ करोड ४३ िाि  राजश्ि असुिी भएको छ र संघीय 
सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्ि बााँडफााँड बापत प्राप्त हुनु पने रू. ९ करोड ६३ िाि ७७ हजार मध्ये रू. ७ 
करोड ६३ िाि ८७ हजार र प्रदेश सरकारबाट रु १४ िाि ११ हजार मध्ये १२ िाि ७७ हजार ५ सय मार 
प्राप्त भएकोिे संघीय तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा आिाररत राजश्ि बााँडफााँडतफष का बजेट तर्ा 
कायषक्रमहरू कायाषन्त्ियनमा समस्या देखिएको छ ।  

६. संघीय तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतफष  संघीय सरकार विविय समानीकरण अनुदानतफष  रु ११ 
करोड ९७ िाि र प्रदेश सरकार विविय समातनकरण अनुदानतफष  प्रक्षेपण गररएको रु १ करोड २८ िाि 
४५ हजार बजेट तनकासा प्राप्त भर्षसकेको छ ।  तनकासा प्राप्त उक्त बजेटमध्ये संघीय सरकार विविय 
समातनकरण अनुदान रु ८ करोड ७ िाि ४२ हजार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विविय समातनकरण 
अनुदानमध्ये ८७ िाि ८ हजार िचष भर्षसकेको छ । संघीय सरकारको सशतष अनुदान चािुतफष  २८ करोड 
१५ िाि ४९ हजार मध्ये २६ करोड ८५ िाि ८ हजार तनकासा प्राप्त भर्ष रु १९ करोड १३ िाि ९५ हजार 
िचष भएको छ । त्यसैगरी सशतष पूाँजीगत अनुदानतफष   रु १० करोड ६ िाि ५० हजार मध्ये ९ करोड ३५ 
िाि ५० हजार तनकासा भएकोमा रु २ करोड ६१ िाि २३ हजार िचष भर्षसकेको छ । विशरे् अनुदान 
चािुतफष  ४२ िाि मध्ये २१ िाि तनकासा भर्ष १३ िाि २९ हजार र पुाँजीगततफष  रु ५४ िािमध्ये ४० 
िाि ५० हजार तनकासा प्राप्त भर्ष ३० िाि ३९ हजार िचष भएको छ । समपुरक अनुदानतफष  रु २ करोड 
४० िाि मध्ये ८० िाि १० हजार तनकासा भर्ष रु ७२ िाि ८२ हजार िचष भएको छ ।  प्रदेश सरकारको 
शसतष, बबशरे् र समपुरक अनुदानतफष  प्राप्तहुने रु ६ करोड २३ िाि ८ हजार मध्ये रु ३ करोड ६० िाि 
९३ हजार तनकासा प्राप्त भर्ष ३ करोड ४५ िाि िचष भर्षसकेको छ ।  

आन्त्तररक आयतफष  गत बर्षको मौज्दात सदहत रु ३ करोड १६ िाि ५१ हजार प्रक्षेपण गररएकोमा २ करोड 
८० िाि ६७ हजार िचष भएको छ । 
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यसरी चािु आ. ि. को जेठ मसान्त्तसभम कुि जभमा रु ७४ करोड ८४ िाि ९१ हजारको अम्ततयारी प्राप्त 
भएकोमा रु ४५ करोड ९० िाि २६ हजार अर्ाषत ६१.३२ प्रततशत विविय प्रगतत हालसि देखिएकोिे आगर्षक 
बर्षको अन्त्त्यसभम सबै बावर्षक कायषक्रम सभपन्त्न हुने अपेक्षा लिएको छु । 

िभाध्र्क्षज्र्,ू 

७. अि म आगर्षक बर्ष २०७९।०८० को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गने  अनुमतत चाहन्त्छु, 
क. सामाम्जक, आगर्षक तर्ा भौततक पूिाषिारको ददगो विकास गने । 

ि. लशक्षा तर्ा स्िास््य क्षेरको सेिािार्ष प्रभािकारी तुल्याउने । 

ग. कृवर् क्षेरमा रोजगारी लसजषना गरी उत्पादन बदृ्दद गने । 

 

िभाध्र्क्षज्र्ू, 

आगर्षक बर्ष २०७९।८० मा यस नगरपालिकािे जभमा रू ६८ करोड ४० िाि ३१ हजार ८ सय ५० रूपैयााँ 
आभदानी हुने अनुमान गररएको छ । जसमध्ये सघंीय सरकारबाट विविय समानीकरण अनुदान रू १२ करोड 
६० िाि, सशतष अनुदान चािुतफष  रू २७ करोड ५ िाि, पूाँजीगततफष  रु ९ करोड ८ िाि, राजश्ि बााँडफााँड 
िापत रू ११ करोड ६७ िाि ४९ हजार, बबशरे् अनुदान रू २० िाि  गरी जभमा रु ६० करोड ६० िाि ४९ 
हजार र कणाषिी प्रदेश सरकारबाट विविय समानीकरण अनुदान रू १ करोड २८ िाि ४५ हजार, राजश्ि बााँडफााँड 
िापत रू १० िाि ९७ हजार ८ सय ५०, सशतष अनुदान पुाँजीगत ४ करोड ७० िाि, चािुतफष  ५ िाि ४० हजार 
गरर जभमा रु ६ करोड ८४ िाि ३९ हजार ८ सय ५० र नगरपालिकाको आन्त्तररक श्रोतबाट रू १ करोड ६५ 
िाि आभदानी हुने अनुमान गररएको छ । उक्त बजेटबाट मागर् उल्िेखित उद्देश्यहरू हालसि गनष आगालम 

बर्षको िागग तनभन क्षेरगत कायषक्रम तजुषमा तर्ा बजेट वितनयोजन गरेको छु । 

आर्थकु विकािके्षत्रतरु्ः  

कृवर्ः  

८. ककसान तर्ा नगरपालिकाको साझदेारीमा विगत बर्ष देखि शुरु गररएका तरकारी पकेट क्षेर, फिफुि पकेट 
क्षेर, मुि बीउ (िान मकै गहुाँ आि)ु पकेट क्षेरको उत्पादन प्रबध्दषन गनष, मौसमी तर्ा बेमौसलम तरकारी 
िेती तर्ा फिफुि िेती प्रबध्दषन र आकम्स्मक रूपमा आर्ष पन ेककरा तर्ा रोगको प्रकोप तनयन्त्रण जस्ता 
कक्रयाकिापहरूमा संचािनका िागग रु ६५ िाि बजेट बबतनयोजन गरेको छु । 

 

९. नगरपालिकाको कृवर् सेिािार्ष सहज र प्रभािकारी बनाउन िडा न.ं ७ को स्याउिी बजार र िडा न.ं १३ को 
कुदमुा सेिा केन्त्ि विस्तार गरी सेिा प्रिाहको व्यिस्र्ा लमिाएको छु । 
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१०. कृवर् उपज बजारीकरणका िागग सरोकारिािा तनकायहरुसंग समन्त्िय तर्ा सहकारी गरी पायक पने 

स्र्ानमा हाट बजार संचािनमा ल्यार्षनेछ भने कृवर् उपजको ब्यिम्स्र्त भण्डारण गनष स्र्ानीय विकास 
साझदेार तनकाय, प्रदेश सरकार तर्ा संघीय सरकारसंगको साझदेारीमा लशत भण्डारण तनमाषण गरी बबकक्र 
वितरणको आिश्यक व्यिस्र्ा लमिार्षने छ । 

 
११. ककसानहरुका गुनासा तर्ा समस्या सुनुिार्षका िागग तनःशुल्क रुपमा संचािन गररएको ककसान कि 

सेन्त्टरको सुवििािार्ष आगामी आ ि मा पतन तनरन्त्तरता ददर्षनेछ । सार् ैिास्तविक ककसानको पदहचान 
तर्ा अलभिेि राख्नको िागग ककसान सूचीकरण कायषक्रमिार्ष आगालम बर्षमा समेत तनरन्त्तरता ददर्षनछे । 

 
१२. ककसानहरुको सुवििाका िागग सल्िाह परामशष तर्ा रोग ककरा उपचारका िागग स्र्िगत घुभती लशविर 

संचािनका गनष बजेट व्यिस्र्ा गरेकोछु ।  

 
१३. कृवर् पेशािार्ष आितुनक तर्ा प्रविगिमैरी बनाउन कृर्कसंगको साझदेारीमा कृवर् मेलशनरी औजार वितरणका 

िागग आिश्यक बजेट बबतनयोजन गरेको छु ।  

 

पशपुन्छी विकािः 

१४. दिु उत्पादन प्रबध्दषन गनष ब्यािसातयक भैँलश तर्ा गार्षपािनका िागग गोठ सुिार, ककसानका िागग आिश्यक 
औजार तर्ा मेसीन िररद गनष आिश्यक बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । सार् ैब्यािसातयक बाख्रापािनका िागग 
िोर ब्यिस्र्ापन तर्ा तालिमको समेत व्यिस्र्ा गररएको छ । 

  

१५. पशुपािनका िागग आिश्यक दहउाँ दे तर्ा बर्े ( डािे तर्ा भुर्ष) घााँस िेती कायषक्रमिार्ष आगालम बर्षमा समेत 
तनरन्त्तरता ददर्षनेछ ।  

१६. कुिरुा तर्ा बाख्रापािनमा आिध्द कृर्कहरुिार्ष प्रोत्साहन गरी व्यािसातयक रुपमा स्तरोन्त्नतत गनष आिश्यक 
बजेटको ब्यिस्र्ा गररएको छ ।  

१७. पशु पम्न्त्छमा िाग्ने रोगको उपचारका िागग और्गि िररद तर्ा िोप भण्डारण व्यिस्र्ापनका िागग समेत 
आिश्यक बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । 

१८. पशुपम्न्त्छ शािाबाट प्रिाह गररने सेिािार्ष सहज र सुिभ तुल्याउन िडा न.ं १३ को कुद ुर िडा नं. ७ को 
स्याउिी बजारमा सेिा केन्त्ि स्र्ापना गरी सेिा सुचारु गने ब्यिस्र्ा लमिाएको छु । 
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१९. नगरक्षेरमा बसोिास गरी पशुपम्न्त्छ पािन ब्यिसायमा आिध्द कृर्कहरुिार्ष प्रोत्साहन गरी उत्पादन बमृ्ध्द 
गनष उल्िेखित कक्रयाकिापहरु संचािनका िागग रु ४५ िाि बबतनयोजन गरेको छु । 

पर्टुन प्रबध््ुनः  

२०. आन्त्तररक पयषटन प्रबध्दषन गरी रोजगारी लसजषना गने अलभप्रायिे शुरु गररएको मछार्षना बडडमालिका 
गुरुयोजना कायाषन्त्ियन र दरिार क्षेर संरक्षण, तर्ा लशिािय क्षेरको म्जणोध्दार गनष संघ, प्रदेश सरकार 
तर्ा अन्त्य साझदेार तनकायसंग समन्त्िय तर्ा सहकायष गररने छ । 

२१. संघीय तर्ा प्रदेश सरकारसंगको समन्त्ियमा ऐततहालसक क्षेर जगततपुरको पुनतनषमाषण एिं िालमषक 
ततर्षस्र्िको रुपमा रहेको ररभनाबाट जियारा संचािन र मैदे होमस्टेका संचािनका िागग तनम्ज साझदेारी 
कायषक्रमको र्ािनी गररनेछ । 

२२ पयषटककय गन्त्तव्यको रुपमा रहेका िडा न.ं १ को चमेरे गुफा, िडा न.ं २ को साङं्टा गुफा मम्न्त्दर  र  डोप्के 
लसद्ि पाईिा मम्न्त्दर तनमाषण र प्रबध्दषनका िागग साझदेार तनकाय िा सरोकारिािाहरसंग समन्त्िय तर्ा 
सहकायष गररने छ ।  

िामाजजक विकाि के्षत्रतरु्ः  

र्ुिा सशक्षा तथा खेलकु् विकाितरु्ः 

२३. नगर क्षेरलभरका विध्याियहरूमा आिश्यकता अनसुार लशक्षक दरबन्त्दी उपिब्ि नभएको र लशक्षकबबना 
गुणस्तरीय लशक्षाको अपेक्षा गनष नसककने भएकोिे दरिन्त्दी हुाँदै नभएका र भए पतन पयाषप्त दरिन्त्दी 
नभएका विध्याियहरूमा स्ियं सेिक लशक्षक व्यिस्र्ापन गनषका िागग यस विगत आ.ि. देखि शुरू गररएको 
सशक्षक अनु्ान कायषक्रमिार्ष तनरन्त्तरता ददन प्रावि ९ जना तनमावि १४ जना र मावि ९ गरी जभमा ३२ 
जनाका लशक्षकको िागग रु ९९ िाि ८४ हजार बजेट बबतनयोजन गरेको छु।   

२४. िािविकास केन्त्िका िाि लशक्षक तर्ा विध्यािय कमषचारीहरूको र्प पारीश्रलमकका िागग कररि ९७ िाि 
३७ हजार बजेट बबतनयोजन गरेको छु । 

२५. भौगोलिक रुपमा विकट र विध्यािय देखि टाढा रहेका दरु्ष िटा बम्स्तमा िाि विकास केन्त्ि स्र्ापना तर्ा 
संचािनका िागग रु ३ िाि ९० हजार रुपैयााँ बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । 

२६. बबध्यािय लशक्षािार्ष ब्यिहार उपयोगग र उपिम्ब्िमुिक बनाउन स्र्ानीय आिश्यकतामा आिाररत पाठ्यक्रम 
तजुषमा गरी िागु गनषको िागग समेत आिश्यक बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । 
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२७. लशक्षक तर्ा कमषचारीहरूको उत्प्रेरणा तर्ा क्षमता अलभबमृ्ध्द र बजेट अभािका कारण स साना समस्या 
भएका विध्याियहरुको पूिाषिार तनमाषण तर्ा व्यिस्र्ापनका िागग रु २८ िाि बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु ।  

२८. विगत आ. ि. देखि देखि शुरू गररएको बािमैरी नगर घोर्णा अलभयान विलभन्त्न कारणिस सभपन्त्न हुन 
नसकेकोिे यस अलभयानिार्ष तनरन्त्तरता ददर्षने छ । बजेट अभािका कारण यस अलभयानका िागग बजेट 
बबतनयोजन गनष नसककएता पतन अलभयानिार्ष सहयोग पुग्ने िािका नगरस्तरीय अततररक्त कक्रयाकिाप, 
युिा पररचािन तर्ा िेिकुद िगायत िािमैरी शासनका सूचकहरू पुरा गनष िालिासलकािंग मेर्र 
कार्कु्रमका िागग संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्त्िय गरी बजेट व्यिस्र्ा गररने छ । 

२९. िेिकुद क्षेरको विकास तर्ा प्रबध्दषनका िागग विगत आ ि देखि शुरु भर्ष तनमाषणागिन अिस्र्ामा रहेका 
सभपन्त्न हुन बााँकी िडा न.ं ४ म्स्र्त वि.वप. शाम्न्त्त िाटीकामा कभडष हि, िडा नं. ५ डाप्कमा र्न्त्डोर कभडष 
हि र िडा नं. १३ को कुदकुो रंगशािा तनमाषणका िागग संङघीय तर्ा प्रदेश सरकारसंगको समन्त्ियमा 
बजेट व्यिस्र्ा गरर सभपन्त्न गररनेछ । 

खानेपानी तथा िरिर्ार्ुः   

३०. बजार क्षेर रहेको ििंगा िडा नं ३ र ४ मा जनसंतया बमृ्ध्दसंगै उत्पन्त्न ढि तनकासको समस्या समािानका 
िागग तजुषमा गररएको ढि तनकासको विस्ततृ पररयोजना (DPR) कायाषन्त्ियनका िागग संघीय सरकार तर्ा 
प्रदेश सरकार िगायत अन्त्य साझदेार तनकायसंग समन्त्िय गरी ढि तनकासको ददघषकािीन समािान 
गररनेछ ।  

३१. नगर के्षरमा उत्पन्त्न हुन ेफोहर प्रशोिन गरी व्यिस्र्ापन गने र प्रशोगित फोहरबाट जैविक मि उत्पादन 
तर्ा फोहर व्यिस्र्ापन गनष कणाषिी प्रदेश सरकार, नगरपालिका तर्ा तनजी क्षेरसंगको साझदेारीमा जैविक 
मि तयार गनष कणाषिी प्रदेश सरकार तर्ा अन्त्य दात ृतनकायहरूसंग समन्त्िय गरी िडा नं. १३ को कुदमुा 
तनमाषणागिन अिस्र्ामा रहेको उध्योग तनमाषण सभपन्त्न गनषका िागग पहि गररने छ । 

३२. नगर क्षेरको आिारभूत सरसफार्ष तर्ा फोहरको ददगो व्यिस्र्ापनका िागी स्र्ानीय नागररक, टोि विकास 
संस्र्ा तर्ा उध्योग व्यापार संघसाँगको समन्त्िय, सहकायषमा बजार सरसफार्ष अलभयान संचािन गररन ेछ। 
सरसफार्ष अलभयानमा नगरिालसहरूको सकक्रय सहभागगता जुटाउन सरसफार्ष शुल्क संकिन गरी पररचािन 
गने कायषिार्ष आगालम आ.ि. मा समेत तनरन्त्तरता ददर्षने छ ।  

३३. नगरिालसहरूिार्ष स्िच्छ वपउने पानी उपिव्ि गराउने नीतत अनुरूप ििंगा सदरमुकाम क्षेरमा तनमाषणागिन 
अिस्र्ामा रहेको ििंगा िानेपानी सहिगानी योजनाको अपुग भएको आिश्यक बजेट प्रदेश तर्ा संतघय 
सरकारसंग समन्त्िय गरी योजना सभपन्त्न गररनेछ । 
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३४. स्िच्छ वपउने पानी उपिब्ि हुन नसकेका नागररकहरूका िागग गोिाष िेिफेयर िरटको सहयोगमा चािु 
आ. ि. देखि शुरु गररएको िडा न.ं १ २ ६ र ८ का ४७२ घरिरुी २ विध्याियमा ४७७ िटा लमटर सदहतका 
िारा िागग तनमाषण कायष रु ३ करोड ५१ िाि ७७ हजार उपिब्ि हुनेछ भने िडा नं. २ ५ ७ ८ ९ र १२ 
मा िानेपानी योजना तनमाषण तर्ा ममषत कायषका िागग रू. २७ िाि ५० हजार बबतनयोजन गरेको छु ।  

स्िास््र्िेिाः 

३५. नगरिालस नागररकहरुको स्िास््य सभबन्त्िी हकिार्ष प्रत्याभुत गनष संक्रामक रोग रोकर्ाम, तनयन्त्रण तर्ा 
स्िास््य चौकी, आिारभुत स्िास््य केन्त्िबाट सेिा प्रदान गनष और्गि िररदका िागग रु २५ िाि ९३ 
हजार बजेट बबतनयोजन गरेको छु । 

३६. स्िास््यचौकीमा सुत्केरी भएका आमाहरुिार्ष तत्काि प्रोत्साहन भिा तत्काि उपिब्ि गराउन कायाषियबाट 
रकम तनकासा भर्ष जान समय िाग्ने भएकोिे तनकासा भएपतछ सोिभनाष हुने गरी तुरुन्त्त उपिब्ि गराउन 
स्िास््य चौकीमा कोर् स्र्ापना गनष, सुत्केरी हुनुपूिष चकेजााँचको िागग घरदैिो भेटघाटमा िदटने 
स्िास््यकमी र मात ृलशशु स्िास््य सभबम्न्त्ि सेिा उपिब्ि गराउन घरदैिोमा सेिारत रहेका सामुदातयक 
मदहिा स्िास््य स्ियंसेविकाहरुिार्ष मालसक रु १००० का दरिे प्रोत्साहन भिा उपिब्ि गराउन आिश्यक 
बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । 

३७. पुणष संस्र्ागत सुत्केरी िडा घोर्णा तर्ा ककशोर ककशोरी मैरी स्िास््य संस्र्ा घोर्णाको शुरुिात गनषका 
िागी समेत बजेट बबतनयोजन गरेको छु ।  

३८. असक्त नागररक तर्ा मदहिा िाििालिकाका िागग घर दैिोमा बबशरे्ज्ञ सदहतको सेिा उपिब्ि गराउन 
विगत बर्ष देखि संचािन हुाँदै आएको मेयर स्िास््य सेिा घुभती लशविर सचंािनिार्ष आगालम आ. ि. मा 
पतन तनरन्त्तरता ददर्षनेछ । 

३९. गुणस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहका िागग न्त्युनतम आिश्यक स्िास््य उपकरण तर्ा औजार िररद एि ं
स्िास््य केन्त्ि ममषत संभारका िागी समेत बजेट ब्यिस्र्ा गररएको छ । 

४०. यस नगरपालिकाको िडा नं. ७ को स्याउिी बजारमा तनमाषण शुरु गररएको १५ शैय्याको नगर अस्पताि 
संघ तर्ा प्रदेश सरकारको समन्त्िय तर्ा सहयोगमा बजेट ब्यिस्र्ा गरी सभपन्त्न गररनेछ । 

४१. नगर तर्ा म्जल्िाबालसहरूिार्ष आाँिा उपचार सेिा उपिब्ि गराउन नेपाि रेडक्रस सोसार्षटी, सुिेत आाँिा 
अस्पताि, नगरपालिका र अन्त्य स्र्ानीय तहको साझदेारीमा भिन तनमाषण तर्ा संचािन गनष संघीय तर्ा 
प्रदेश सरकार तर्ा दात ृतनकाय एिं स्र्ानीय तहहरुसंग सहकायष गररने छ । 
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४३. सामान्त्य उपचारबाट सन्त्चो नभर्ष र्प उपचार गनष आिश्यक परेका अतत विपन्त्न घरपररिारका िागग 
स्िास््य बबमा गररददन रु ८ िाि बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु ।  

महिला बालबासलका तथा जेष्ठ नागररकः 

४४. दहशंामा परेका, असहाय तर्ा विपन्त्न मदहिाहरूको राहत, आय आजषनका कायषक्रम संचािनिार्ष आगालम 
बर्षमा पतन तनरन्त्तरता ददर्षनेछ । यसका िागग महिलािंग उपमेर्र कार्कु्रमका िागग रू ६ िाि बबतनयोजन 
गरेको छु । उक्त बजेटबाट घरेिु दहसंामा परेका मदहिाहरुका िागग कोर् स्र्ापनाऽ एकि मदहिा द्िन्त्द 
पीडडत, असहाय मदहिाहरुको िागग लसपमुिक तर्ा आय—आजषन सभिन्त्िी कक्रयाकिाप संचािन तर्ा 
जनचतेना मुिक कायषक्रम संचािन गररने छ । 

४५. अतत विपन्त्न मदहिाहरूको आय आजषनका िागग सीपमुिक तालिम संचािनका गनष रू. ७ िाि  बबतनयोजन 
गरेको छु ।  

४६. स्र्ानीय प्रशासन प्रदेश तर्ा संघीय सरकारसंगको समन्त्िय र सहकायषमा संरक्षण विदहन िाििालिकाहरूको 
उद्दार, संरक्षण, िैङ्गगक दहशंा, बािवििाह, बािश्रम विरुध्द तर्ा  िागु पदार्ष दवु्यषसन न्त्यूतनकरण तर्ा 
बाि क्िबहरूको सशम्क्तकरण जस्ता कायषक्रमहरू समेत संचािन गररनेछ।  

४७. जेरठ नागररक सभमान तर्ा उपचारका कायषक्रमका िागग बजेट बबतनयोजन गरेको छु । 

िन िातािरण तथा विपद् ब्र्िस्थापनतरु्ः 

४८. आकम्रमक रुपमा आर्षपने विपद् व्यिस्र्ापन कायष योजना तनमाणष तर्ा व्यिस्र्ापनका िागग नगर विपद् 
कोर्मा रु २० िाि बबतनयोजन गरेको छु । 

४९. आकम्स्मक रूपमा आर्षपने बाढी, पदहरो, सडक दघुषटना, आगोिागग जस्ता प्राकृततक विपद् तर्ा विलभन्त्न 
रोगका महामारीको अिस्र्ामा विरामीहरूको तत्काि उध्दार कायष गनष र विपद्मा परेका वपडडतहरूिार्ष 
तत्काि राहत वितरण तर्ा उध्दार गनष र स्र्ानान्त्तरण गनषको िागग उद्िार सामाािी व्यिस्र्ापन तर्ा 
भण्डारण िागग रु ६ िाि बबतनयोजन गरेको छु ।  

५०. बजार क्षेरको सरसफार्ष तर्ा फोहर ब्यिस्र्ापनका िागग जनचतेनामुिक कायषक्रम तर्ा सामिी ब्यिस्र्ाका 
िागग समेत आिश्यक बजेट बबतनयोजन गरेको छु। 

िशुािन तथा िंस्थागत विकाितरु्ः 

५१. न्त्यातयक सलमततबाट सभपादन हुने कायषिार्ष ब्यिम्स्र्त र प्रभािकारी रुपमा कायाषन्त्ियन गनष मेिलमिाप 
केन्त्िको व्यिस्र्ापन तर्ा मेिलमिापकताषहरुिार्ष प्रोत्साहनका िागग आिश्यक बजेट ब्यिस्र्ा गरेको छु । 
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५२. स्र्ानीय न्त्यातयक सलमततबाट समािान हुने वििाद र यसको कानूनी प्राििान सभबन्त्िमा आम 
नागररकहरुिार्ष जानकारी गराउन िडा तर्ा बस्तीस्तरमा कानूनी साक्षरता कायषक्रम संचािन गररने छ । 

५३. आगर्षक रुपमा अतत विपन्त्न नागररकहरुिार्ष तनःशुल्क कानून सेिा शुरु गनषका िागग समेत बजेट बबतनयोजन 
गरेको छु । 

५४. नगरको प्रभािकारी एिं ददगो विकास र उपिब्ि श्रोत सािनको समुगचत उपयोगका िागी स्र्ानीय सुशासन 
सहयोग कायषक्रम सुिेतसंगको साझदेारीमा आिगिक नगरविकास योजना तजुषमा गनषका िागग बजेट 
बबतनयोजन गररएको छ। 

५५. कायाषियको सेिा प्रिाहिार्ष चसु्त र प्रभािकारी तुल्याउन कायषरत कमषचारीहरु तर्ा संस्र्ागत क्षमता बमृ्ध्द 
गनष आिश्यक उपकरण व्यिस्र्ापन तर्ा तालिमका िागग क्षमता विकास योजना तजुषमा गरी कायाषन्त्ियनमा 
ल्यार्षने छ ।  

५६. नगरपालिकाको कायष सभपादन प्रकक्रयािार्ष पारदलशष एिं जिाफदेही बनार्ष सुशासन कायम गनष भए गरेका 
कक्रयाकिापहरुको सभबन्त्िमा स्र्ानीय संचार माध्यमबाट मालसक रमैालसक एिं बावर्षक रुपमा प्रकाशन तर्ा 
प्रसारण गने र तनयलमत रुपमा सािषजतनक सुनुिार्ष तर्ा सािषजतनक िेिा पररक्षण कायषिार्ष आगामी आ. 
ि. मा पतन तनरन्त्तरता ददर्षने छ । 

५७. नगरपालिकाको आन्त्तररक आय बमृ्ध्द गनष करको दरभन्त्दा दायरा फराककिो पाने नीतत लिर्षएको छ । 
तोकीएको समयलसमालभर कर बुझाउने करदातािार्ष कर छुट ददने पररपाटीिार्ष आगालम आ. ि. मा पतन 
तनरन्त्तरता ददर्षनेछ ।  

५८. विगत आ. ि. देखि िडा कायाषियबाट अनिार्षन कर बुझ्न ेब्यिस्र्ा गररएकोमा केही िडाहरुमा भरपदो 
नेट सुवििा नभएका कारण समस्या देखिएको हुाँदा आगामी बर्ष देखि भरपदो नेट सुवििाको ब्यिस्र्ा गरी 
सेिा सुचारु गररने छ । 

५९. केही िडा कायाषियका आफ्नै भिन नभएका र भिन भएका िडा कायाषियहरू पतन व्यिम्स्र्त नभर्ष सेिा 
प्रिाहमा समस्या देखिएकोिे सेिा प्रिाहिार्ष प्रभािकारी बनाउन भिन तनमाषण गनष अतत आिश्यक िडा न.ं 
१, २, ५, ६, ७, १०, १२ मा कायाषिय भिन तनमाषण गनष रू २ करोड १० िाि बबतनयोजन गरेको छु । 

६०. नगरपालिकाको प्रशासकीय भिन अगाडी रहेको ठकुरीहरूको कुि देिताको मम्न्त्दरको जग्गा प्राम्प्तका िागग 
उक्त मम्न्त्दरिार्ष स्र्ानान्त्तरण गने प्रकक्रया अगाडी बढार्षएको छ । यसको िागग आिश्यक बजेट ब्यिस्र्ा 
गरी आगामी आ ि लभर मम्न्त्दर स्र्ानान्त्तर गनुषका सार् ैकायाषियको सेिा प्रिाहिार्ष र्प ब्यिम्स्र्त गररने 
छ ।  
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६१. नगरपालिकाको नीतत कानुन मापदण्ड तर्ा तनणषय कायाषन्त्ियन, नगरपालिकाको सभपिी संरक्षण, सरसफार्ष 
मापदण्डको कायाषन्त्ियन, न्त्यातयक सलमततका तनणषय कायाषन्त्ियन, सािषजतनक ऐिानी/पती जग्गा, सािषजतनक 
सभपदा तर्ा भौततक पुिाषिारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद व्यिस्र्ापन सभबन्त्िी िोजी उध्दार र राहत तर्ा 
पुनरुत्र्ान कायषका िागग नगर प्रहरी भनाष तर्ा ब्यिस्र्ापनका िागग समेत बजेट बबतनयोजन गरेको छु ।  

पिूाुधार के्षत्रः 

िडक र्ातार्ात 

६२. नगर यातायातको दृम्रटकोणिे महत्िपूणष रहेका तनमाषणागिन सडकहरूिार्ष प्रार्लमकता ददर्ष तनमाषण सभपन्त्न 
गररने छ ।  

६३. नगरका सबै िडा केन्त्िसभम सडकको ियाक िन्त्ने कायष सभपन्त्न भर्षसकेकोिे उक्त सडकहरूको स्तरोन्त्नतत 
गरी बाहै्र मदहना यातायात सेिा सुचारू गररनेछ । यसका िागग रु १ करोड ३८ िाि ३६ हजार बजेट 
बबतनयोजन गरेको छु । अपुग हुने बजेट संघ तर्ा प्रदेश सरकारसंगको समन्त्ियबाट जुटार्षने छ । 

६४. ििंगा सदरमुकामम्स्र्त िडा नं ३ र्ाप्िेचौर बसपाकष को स्तरोन्त्नतत तर्ा व्यिस्र्ापनका िागग नगर 
विकास कोर्बाट ऋण िगानीका िागग स्िीकृत भर्षसकेकोिे कोर्संग आिश्यक समन्त्िय गरी तनमाषण 
प्रकक्रया अगाडी बढार्षने छ । 

६५. नगर क्षेरलभर यातायात असहजतािार्ष ध्यानमा नगरक्षेरलभर नागररकहरुको सहज आिागमनका िागग 
नगर िस सेिा संचािनका िागग आिश्यक व्यिस्र्ा लमिाएको छु । सार् ैछोटो दरुीका सिारी सािन 
(अटो, र्ष ररक्सा आदद) संचािन गनष गत आ ि मा भएको नगरसभाको तनणषय कायाषन्त्िनका िागग आिश्यक 
समन्त्िय प्रकक्रया अगाडी बढार्षने छ । 

सिचंार्ुः 

६६. लसचंार्ष सुवििा नपुगेका िडा नं १ ९ र ११ मा कुिो तर्ा ट्याङ्कक तनमाषणका िागग रु १३ िाि ६४ हजार 
बजेट बबतनयोजन गरेको छु । 

६७. उत्पादनका दृम्रटकोणिे महत्िपूणष रहेको िडा नं. १३ को कुदफुााँट र िडा नं. १० को भुरचौरमा केम्न्त्िय 
लसचंार्ष योजनाको रुपमा तनमाषण गनष नेपाि सरकार तर्ा कणाषिी प्रदेश सरकारसंग समन्त्िय तर्ा सहकायष 
गरी प्रकक्रया र्ािनी गररनेछ ।  

६८. अतत विपन्त्न नागररकहरूका िागग आभदानीको अिसर लसजषना गनष प्रिानमंरी रोजगार कायषक्रमका िागग 
प्राप्त हुने १ करोड ३२ िाि ७४ बजेटबाट बेरोजगार श्रलमकहरुिार्ष १०० ददनको प्रत्यक्ष रोजगारी उपिब्ि 
हुनेछ । 
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न्ी तनर्न्त्रणतरु्ः 

६९.  सहरी विकास तर्ा शासकीय सुिार कायषक्रमबाट प्राप्त हुने बजेट उपयोग गरी नदी कटानबाट क्षतत भएका 
कृवर्योग्य जलमन तर्ा जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गररनेछ । 

 

ििरी पूिाुधारतरु्ः  

७०. सहरी शासकीय क्षमता विकास कायषक्रम अन्त्तगषत प्राप्त हुने रू ३ करोड ५० िाि बजेटबाट संभाव्यता 
अध्ययनका आिारमा योजना छनौट गरी कायाषन्त्ियन गररने छ । 

 

७१. अन्त्तमा, आ.ि. २०७९।८० को बजेट तजुषमाका िागग मागषदशषन तर्ा स्रोत उपिब्ि गराउने नेपाि सरकार, 
कणाषिी प्रदेश सरकार, म्जल्िा समन्त्िय सलमतत, सल्िाह सुझाि प्रदान गने राजनीततक दि, नागररक 
समाज, बबकास साझदेार संस्र्ाका प्रमुि तर्ा प्रतततनगि, कायषपालिका पररिार, सभपूणष रारिसेिक 
कमषचारीहरू प्रतत आभार प्रकट गदै हाददषक िन्त्यिाद ददन चाहन्त्छु । 

 
७२. प्रस्तावित बजेट तर्ा कायषक्रमको प्रभािकारी कायाषन्त्ियनमा सभबम्न्त्ित सरोकारिािा सबैको सकारात्मक 

सहयोग सकक्रयता र सार् रहनेछ भन्त्ने कुरामा म बबश्िस्त छु । कायषक्रमको सफि कायाषन्त्ियनबाट अपेक्षक्षत 
उपिम्ब्ि हालसि हुन गर्ष नगरिालसको जीिनयापनमा सहजता हुनेछ भन्त्न ेअपेक्षा लिएको छु ।  

 

िन्त्यिाद । 

 


