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यस सूययववनायक नगरपालिकाको नगर सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,  

नगर सभाका सचिव  र नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, 

नगरपालिका र मातहतका सम्पूणय कमयिारी तथा नगर प्रहरी लमत्रहरु, 

संिारकमी साथीहरु। 

 
1= सवयप्रथम म नेपािको सावयभौम सत्ता, स्वालिनता, भौगोलिक अखण्डता, राविय वहत, स्वालभमान र 

राजनीलतक-समाचजक पररवतयनको लसिलसिामा ववलभन्न कािखण्डमा भएका आन्दोिन, संघर्य र 
क्राचन्तमा मिुकु र जनताको वहत, कल्याण र उन्नलतका िालग आफ्नो जीवन समपयण गनुयहनुे सम्पूणय 
ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रलत भावपणुय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदै नपेािको राजनीलतक, आलथयक र सामाचजक-

सांस्कृलतक पररवतयनमा उहााँहरुिे पयुायउन ुभएको योगदानको पनु:स्मरण गनय िाहन्छु।  

2= ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड संक्रमणको कारण सामाचजक आलथयक तथा समग्र 
मानवीय पक्षमा एक प्रकारको िनुौती खडा भएको छ। यस ववर्म र कठिन पररचस्थलतमा 
नगरबासीको जीवनिाई सहज बनाउाँदै अथयव्यवस्थािाई गलतशीि तलु्याउन सूययववनायक 
नगरपालिकाको नगर उप्रमखुको हैलसयतिे आज म नगरपालिकाको यस गररमामय नगरसभामा 
आलथयक वर्य २०७८।७९ को बजेट तथा काययक्रम, आलथयक वविेयक र ववलनयोजन वविेयक 
प्रस्ततु गनय उपचस्थत भएको छु।  

3= कोलभड संक्रमणको दोस्रो िहरको असर िचम्बदै गदाय यसको प्रभाव कवहिे सम्म रहन्छ भनरे 
यवकन गनय कठिन भएकोिे आजको अवस्थामा जनस्वास््य सम्बन्िी थपु्र ैिनुौती थवपएका छन।् 
यस संकटपूणय अवस्थामा नागररकको जीवनिाई प्राथलमकतामा राखी स्वास््य सजगता अपनाउाँदै 
आलथयक गलतववलििाई सवक्रय बनाउाँदै िैजानपुने आवश्यकता रहेको छ। कोलभड संक्रमणको 
कारण जीवन गमुाउन ुहनुे नगरबासी, स्वदेश तथा ववदेशमा रहनहुनुे सम्पूणय नेपािी नागररकप्रलत 
भावपूणय श्रद्धान्जिी अपयण गदै शोक सन्तप्त पररवारमा हाठदयक समवेदना र संक्रलमत सम्पूणय दाजभुाइ 
तथा ठददीबवहनीहरुको शीघ्र स्वास््य िाभको कामना गदयछु । यसैबीि हाम्रा सहयात्री एवं सहकमी 
नगर काययपालिका सदस्य श्री जनुमुाया तामाङ्गको असामवयक लनिन प्रलत द:ुख व्यक्त गदै शोक 
सन्तप्त पररवारमा हाठदयक समवेदना व्यक्त गदयछु। 

4= जोचखमपूणय अवस्थामा पलन अग्रपंचक्तमा रहेर सेवामा अहोरात्र खवटनहुनु े चिवकत्सक, नसय, 
स्वास््यकमी, रािसेवक कमयिारी, सरसफाईकमी, जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दि, नागररक समाज, 

लनजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अग्रणी भलूमकाको म उच्ि प्रसंशा र सम्मान व्यक्त गदयछु। 
अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपूलतयमा संिग्न सबैिाई िन्यवाद ठदाँदै सरकारिे िािेको कदममा 
साथ ठदई सहयोग गनुयभएकोमा सम्पूणय नगरबासी दाजभुाइ तथा ठददीबवहनीप्रलत हाठदयक आभार 
व्यक्त गदयछु।   
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5= कोलभडबाट चशलथि आलथयक सामाचजक गलतववलििाई पनुरुत्थान गदै गलतशीि बनाउन र कोरोना 
भाइरसको नयााँ भेररयन्टको संक्रमण रोक्नपुने कठिन पररचस्थलतबीि आलथयक वर्यको बजेट तथा 
काययक्रम प्रस्ततु गरररहाँदा मैिे गहन चजम्मेवारी बोि गरेको छु।  यी िनुौतीिाई सम्बोिन गदै 
स्थानीय ववकास र सशुासन माफय त समग्र मिुकुो ववकास र समवृद्धको यात्रािाई टेवा पयुायउन े
ध्येयका साथ आगामी आलथयक वर्यको बजेट तथा काययक्रम यस गररमामय सभामा पेश गनय अनमुलत 
िाहन्छु।  

6= कोलभड संक्रमणको कारण मिुकुको उत्पादन, व्यापार र उपभोगसम्मका आलथयक वक्रयाकिापको 
शंृ्रखिा प्रभाववत भएको छ। स्वास््य सरुक्षाको मापदण्डको पािना गदै उत्पादन वृवद्ध, रोजगारी 
लसजयना, सेवा प्रवाहमा सिुार र नगरबासीिाई प्रत्यक्ष प्रभाववत पाने भौलतक पूवायिारमा िगानी 
अवहिेको आवश्यकता भएकोिे यस वर्यको बजेट तथा काययक्रम त्यसैतफय  केचन्ित रहेको व्यहोरा 
म नगरसभाका सदस्यज्यूहरुिाई स्पष्ट पानय िाहन्छु।  

7= नेपािको संवविानिे पररकल्पना गरेको िोककल्याणकारी राज्यको अविारणा, समाजवादउन्मखु 
आलथयक प्रणािीका साथै राज्यका लनदेशक लसद्धान्त, नीलत तथा दावयत्व नेपाि सरकार र प्रदेश 
सरकारको वावर्यक नीलत योजना तथा काययक्रम, राजनीलतक दिहरुको िनुाबी घोर्णापत्र, आवलिक 
योजना ठदगो ववकास िक्ष्य, नगरपालिकाका ६ वटा ववर्यगत सलमलत, ववलभन्न संघसंस्था, नागररक 
समाज, बवुद्धजीवी, वडा सलमलत र नगरवासी दाजभुाइ तथा ठददीबवहनीहरुबाट प्राप्त सझुाव र प्रमखु 
रुपमा नगर सभाअध्यक्ष श्री वासदेुव थापाज्यूिे लमलत २०७८ साि असार ९ गते पेश गनुय भएको 
नीलत तथा काययक्रमिाई प्रस्ततु बजेट तथा काययक्रमको मागयदशयनको रुपमा लिएको छु। 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, 

8= अब म िािू आलथयक वर्यको आलथयक सामाचजक चस्थलतको संचक्षप्त ििाय गनय िाहन्छु।  
क. नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७६/०७७ मा कूि ववलनयोजन १ अबय ३० करोड रहेकोमा 

यथाथय खिय ८२ प्रलतशत रहेको छ। िािू आलथयक वर्य २०७७/०७८ मा कूि ववलनयोजन १ 
अबय ४८ करोड मध्ये िाि ुखिय तफय  रु ५२ करोड २९ िाख ९१ हजार ववलनयोजन भएकोमा 
११ मवहनाकोअवलिमा िािूतफय  रु ३७ करोड १७ िाख ५५ हजार  अथायत ्स्वीकृत बजेटको 
खिय ६३ प्रलतशत खिय भएको छ। २०७८ साि असार मसान्तसम्म यस्तो खिय रु ४९ 
करोड ५ िाख ५७ हजार अथायत ्स्वीकृत िाि ुखियको ८२.७  प्रलतशत हनुे संशोलित अनमुान 
छ। 

ख. पूाँजीगत तफय  रु ८४ करोड २५ िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा २०७८ साि जेष्ठ 
मसान्तसम्म रु ५९ करोड ७७ िाख ७६ हजार अथायत ् स्वीकृत पूाँजीगत खियको ७०.९ 
प्रलतशत रहेको छ। २०७८ साि असार मसान्तसम्म पूाँजीगत तफय  रु १ अबय ४ करोड १० 
िाख अथायत ्जनु स्वीकृत पूाँजीगत खियको १२३ प्रलतशत हनुे संशोलित अनमुान छ । अन्य 
सशतय अनदुानतफय  ५६ प्रलतशत प्रगलत भएको छ। 
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ग. िािू आलथयक वर्य २०७७/०७८ मा १ अबय ४८ करोड मध्ये  जेिमसान्तसम्म ११ मवहनाको 
अवलिमा ६५.५ प्रलतशत खिय भएको छ। राजस्व पररिािन एवं अन्य संघीय बजेट वृवद्ध 
भएसाँगै आलथयक वर्यको अन्तसम्म कूि ववलनयोजनको रु १ अवय ५३ करोड अथायत ्स्वीकृत 
कूि बजेटको १०३ प्रलतशत खिय हनुे संशोलित अनमुान छ। यस ववर्म पररचस्थलतमा समेत 
हामी स्वास््य र पूवायिार ववकासका क्षेत्रमा िचक्षत काययक्रमको उपिचधि ७१ प्रलतशत भन्दा 
बढी हालसि गनय सफि भएका छौ भने असार मसान्तसम्म शत प्रलतशत भन्दा बढी हनुे 
अनमुान छ। यो सफिताको िालग म सम्पूणय लनवायचित पदालिकारीज्यूहरु, नगरका चजम्मेवार 
राजनीलतक दि, नागररक समाज, कमयिारी वगय र सबै नगरबासीहरुमा हाठदयक आभार व्यक्त 
गदयछु । 

घ. राजस्व पररिािनतफय  आलथयक वर्य २०७६/०७७ मा कूि अनमुान १४ करोड ९६ िाख 
७० हजार रहेकोमा यथाथयमा ११३ प्रलतशत संकिन भएको छ। िािू आलथयक वर्य 
२०७७/०७८ मा वावर्यक िक्ष्य ९ करोड ७० िाख ७० हजार रहेकोमा २०७८ साि जेष्ठ 
मसान्तसम्म नगरपालिकाको आन्तररक राजस्व रु १३ करोड ७६ िाख ६० हजार अथायत ्
आन्तररक राजस्वको िक्ष्यको तिुनामा १४१ दशमिव ८ प्रलतशत भएको छ।यो प्रलतशत 
संशोलित अनमुानमा २०० प्रलतशत हनु ेिक्ष्य रहेको छ।  

ङ. यसरी २०७८ साि जेष्ठ मसान्तसम्मको कूि आय रु १ अवय ०२ करोड ६९ िाख ७५ 
हजार संचित कोर्मा आम्दानी वालिएको छ जनु िक्ष्यको तिुनामा ७० प्रलतशत हनु आउछ। 
२०७८ असार मसान्तसम्ममा रु ३३ करोड ६१ िाख ७७ हजार थप भई कूि आम्दानी 
रु १ अवय ५८ करोड ८८ िाख अथायत ्१०७ प्रलतशत हनुे संशोलित अनमुान छ ।  

ि. आलथयक वर्य २०७७/७८ मा वडागत रुपमा ववलनयोजन गररएको पूाँजीगत बजेटमा जेष्ठ 
मसान्तसम्म भौलतक प्रगलत ७५ प्रलतशत भएकोमा असार मसान्तसम्म भौलतक प्रगलत ९२ 
प्रलतशत हनुे संशोलित अनमुान छ र नगरस्तरमा जेि मसान्तसम्मको भौलतक प्रगलत ७२ 
प्रलतशत भएकोमा असारमसान्तसम्ममा पूाँजीगत बजेटको भौलतक प्रगलत ८५ प्रलतशत हनुे 
संशोलित अनमुान छ। २०७७ साि जेष्ठ मसान्तसम्म पूाँजीगततफय  कूि ववलनयोजनको ७० 
प्रलतशत भन्दा बढी भौलतक प्रगलत भएको त्यांक छ भने असार मसान्तसम्म यो प्रगलत ८० 
भन्दा वढी हनुे अनमुान छ। 

छ. आलथयक वर्य २०७७/७८ मा यस नगरपालिका क्षते्रका जनप्रलतलनलिहरुको उच्ितम नेततृ्व 
क्षमता र  ववकासात्मक गलतवविमा अववचच्छन्न वक्रयाशीिताका कारण बजेटमा अनमुान गररएका 
भन्दा वाह्य के्षत्रबाट समेत भौलतक पूवायिारका िालग पूाँजीगत बजेट नगरपालिकाको सचित 
कोर्मा नै दाचखिा भई पररिािन गनय यस नगरपालिका सफि भएको छ। साथै, प्रशासलनक 
नेततृ्वबाट श्रोत पररिािनमा ववत्तीय जोचखम न्यूनीकरण गदै प्रशासलनक र ववकास सम्बन्िी 
कायय रणनीलतक रुपमा सम्पादन गदाय थप राजस्व पररिािन गनय सवकएको छ। फिस्वरुप 
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आलथयक वर्य २०७७/७८ का िालग पेश भएको बजेटको िक्ष्य भन्दा बढी ववत्तीय प्रगलत हनु े
अवस्था लसजयना भएको छ भने भने भौलतक प्रगलत पलन िक्ष्यको नचजक पगु्ने देचखएको छ। 

ज. िािू आलथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेट कायायन्वयनबाट ११ वकमी पक्की र ७  वकमी कच्िी 
सडक लनमायण, ७ वटा पूि लनमायण,१३ वटा खानेपानी आयोजना लनमायण, ७३५ वटा सडक 
बत्ती जडान, ६  वटा लसंिाई कूिो लनमायण, ५ वटा पययटकीय स्थि र त्यहााँसम्म पगु्न ेपहुाँिमागय 
लनमायण,१४५९ वटा घर नक्सा पास,  ७  वटा कानून लनमायण, न्यावयक सलमलतबाट २५ वटा 
वववादको लनरुपण प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमबाट १०० जनािाई १०० ठदन बराबरको 
रोजगारी लसजयना, ११२० जनािाई राहत ववतरण १४ वटा सामदुावयक भवन र १० वटा 
ववद्यािय लनमायण, १४ वटा मि मचन्दर लनमायण तथा जीणोद्दार, ४ वटा स्वास््य केन्िको 
स्तरोन्नलत र ८३२५ जना भन्दा बढी नगरबासीको वपलसआर परीक्षणको िालग लन:शलु्क स्वाब 
संकिन, नेपाि सरकारिे तोकेबमोचजमको उमेर समूहका ६१०० जनािाई कोलभलसल्ड र 
२१००० जनािाई भेरोलसि  खोप  िगाउने काम सम्पन्न भएको छ।  

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, 

9= अब म आगामी आलथयक वर्य २०७८÷०७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत िाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरु लनम्न रहेका छन।् 

क. महामारी र ववपदको समयमा पलन नगरबासीको जीवन रक्षा गदै जीवन लनवायहको व्यवस्था 
लमिाई जनजीवनिाई सहज बनाउन,े 

ख. अथयतन्त्रिाई ििायमान बनाउन आलथयक गलतववलि एवं ववकास लनमायणका कामिाई स्वास््य 
साविानी अपनाई लनरन्तरता ठदन,े 

ग. नगरपालिकाको प्रयास एवं िगानीिाई स्वास््य, चशक्षा, कृवर् ,पययटन पूवायिार ववकास, उद्योग 
एवं उद्यमशीिता ववकास, रोजगारी र मानव ववकासको माध्यमबाट िोककल्याणकारी र 
समाजवाद उन्मखु अथयतन्त्र लनमायणको ठदशामा केचन्ित गने, 

घ. नगरपालिकाको आन्तररक राजस्व पररिािन र िगानीको उत्पादनशीिता वृवद्ध गरी स्थानीय 
अथयतन्त्रिाई बलियो बनाउन,े 

ङ. सावयजलनक, लनजी र सहकारीक्षेत्रको स्रोत सािनिाई उत्पादनशीि क्षते्रमा पररिािन गरी ठदगो 
अथयतन्त्र लनमायण गने। 

10= आगामी आलथयक वर्य २०७८/७९ को िालग तय तररएका बजेटका उद्दशे्यहरु हालसि गनय देहाय 
बमोचजमका प्राथलमकता लनिायरण गरेको छु। 

क. कोलभड संक्रमणको रोकथाम लनयन्त्रण र उपिारको िालग जनिेतना अलभववृद्ध, परीक्षणको 
दायरा लबस्तार, स्वास््य सामग्री ववतरण, खोपको सलुनचशचितता, स्वास््य पूवायिार ववकास र 
चिवकत्सक एवं स्वास््यकमीको प्रभावकारी पररिािन माफय त नगरबासीको जीउिनको रक्षा 
गने, 
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ख. अन्तरसरकार समन्वय र साझेदारी तथा सावयजलनक, लनजी र सहकारीके्षत्रको स्रोत सािनिाई 
उत्पादनशीि के्षत्रमा पररिािन गदै उत्पादन ववृद्ध र रोजगारी लसजयना गने, 

ग. गणुस्तरीय र जीवनोपयोगी चशक्षा, कृवर् उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृवद्ध र शीघ्र प्रलतफि ठदने 
रणनीलतक महत्वका पूवायिार लनमायणमा जोड ठदन,े 

घ. सबै प्रकारका ववभेद र असमानताको अन्त्य, जनउत्तरदायी शासकीय प्रबन्ि, सशुासन, भ्रष्टािार 
लनयन्त्रण र सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता वृवद्ध गने।  

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, 

11= अब म आगामी आलथयक वर्यको के्षत्रगत काययक्रम र बजेट ववलनयोजन प्रस्ततु गनय िाहन्छु।  
क. स्वास््य र सरसफाई 

12= कोरोना संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण र उपिारमा ध्यान केचन्ित गरी नगरबासीको जीवन रक्षा गनय 
नगरपालिका प्रलतवद्ध छ। स्वास््य जोचखम कम गनय सम्पूणय साम्यय सवहत उपिधि सबै 
संभावनाहरुको उपयोग गनय बजेट केचन्ित छ। कोलभड ववरुद्ध वडास्तर देचख नै सिेतनामूिक 
अलभयानका अिावा स्वाब संकिन र परीक्षणका साथै नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसाँगको 
समन्वयमा िेरैभन्दा िेरै नागररकिाई यथाशीघ्र खोप उपिधि गराइनेछ। कोलभड संक्रमण भई 
घरमा बसेका लबरामीको स्वास््य अवस्थाको लनरन्तर लनगरानी, परामशय तथा उपिारको िालग 
घचुम्त सेवा, मनोसामाचजक परामशय, आपतकािीन उपिार र अचक्सजन सपोटय िगायतका सेवा 
उपिधि गराउने व्यवस्था लमिाएको छु।  

13= सिुभ र गणुस्तरीय सेवाको पहुाँि सलुनचित गनय नगरपालिका के्षत्र लभत्रका सबै वडाका स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््य पूवायिार, दक्ष जनशचक्त र स्वास््य सामग्री एवं उपकरणहरुको 
समचुित प्रबन्िका साथै नगरपालिकाको वडा नं ८ जगातीमा लनमायणायलिन सूययववनायक अस्पताि 
संिािन तथा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

14= लनिःशलु्क आिारभतू स्वास््य सेवामा नगरवासीको सिुभ र सहज पहुाँििाई उच्ि प्राथलमकतामा 
राखी राविय अलभयानको रुपमा रहेको स्वास््य बीमा काययक्रममा नगरके्षत्रलभत्र स्थायी बसोबास 
गने सबै दाजभुाइ तथा ठददीबवहनीिाई सहभागी गराउन स्वास््य बीमा काययक्रम वापत प्रलत 
पररवार िाग्ने कूि खिय मध्ये नगरपालिकािे रु १०००।०० का दरिे व्यहोने व्यवस्था 
लमिाएको छु।  

15=  “स्वस्थ नगर हामी सबैको रहर” अलभयान अन्तगयत घचुम्त चशववर माफय त अलभमखुीकरण, ववशरे्ज्ञ 
सेवा, प्रयोगशािा सेवा र लनिःशलु्क और्लि ववतरण िगायतका काययक्रम संिािन र नगरके्षत्रलभत्र 
स्थायी बसोबास गने १६ वर्य मलुन उमेर समूहका क्यान्सर लबरामीको उपिारको िालग 
नगरपालिकाको तफय बाट आलथयक सहयोग उपिधि गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 
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16= कोलभड संक्रमणको जोचखमिाई समेत मध्येनजर गदै वडास्तर देचख नै पूणय सरसफाई काययक्रम 
अलभयानको रुपमा सिािन र नगरक्षेत्रलभत्र सावयजलनक शौिािय नभएका सावयजलनकस्थिमा 
शौिाियको प्रबन्ि गनय आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु। 

ख. चशक्षा, यवुा तथा खेिकूद 

17= चशक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापनको कायय सम्पन्न गनय रु १ करोड ववलनयोजन गरेको 
छु। सामदुावयक ववद्याियमा आवश्यक पूवायिार लनमायण एवं ववद्याियमा शदु्ध वपउने पानीको िालग 
पानी शवुद्धकरण प्रववलि जडान काययको थािनी, आिारभतू स्वास््य सामाग्रीको उपिधिता, अनिाइन 
कक्षा संिािनमा सहयोग पयुायउन ववद्याियमा इन्टरनेट जडान, चशक्षक तालिम तथा क्षमता ववकास 
काययक्रम संिािन, लनिःशलु्क खाजा काययक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था, 
ववद्याियमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गनय भेन्डीङ मेलसन तथा लडस्पोजि मेलसन जडान कायय 
थािनीको िालग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

18= स्थानीय इलतहास, भगूोि, किा, सावहत्य, संस्कृलत आठद ववर्यको जानकारी सवहतको स्थानीय 
पाठ्यक्रम िागू गनय तथा बािववकास सहजकताय र ववद्याियमा काम गने कमयिारीिाई प्रोत्साहन 
सवुविा उपिधि गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु।  

19= ववद्याियको समग्र व्यवस्थापन, ववद्याथी संख्या तथा नलतजाको आिारमा उत्कृष्ट सामदुावयक 
ववद्याियिाई परुस्कृत गनय, नगरपालिकालभत्रका प्रत्येक सामदुावयक ववद्यियबाट एसईई परीक्षामा 
सवोत्कृष्ट नलतजा हालसि गने १/१ जना  ववद्याथीिाई उच्ि चशक्षामा थप सफिताको िालग हौसिा 
स्वरुप १ थान ल्यापटप प्रदान गनय, नगरके्षत्रमा स्थायी बसोबास गरेका उच्ि चशक्षामा सवोत्कृष्ट 
नलतजा हालसि गने जेहन्दार ववद्याथीिाई परुस्कृत गनय बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

20= यवुा तथा बािबालिकामा रहेको अन्तलनयवहत प्रलतभा र क्षमताको प्रस्फुटन तथा व्यचक्तत्व ववकासको 
िालग नगरस्तरीय सावहत्यक एवं सास्कृलतक काययक्रम, हाचजरीजवाफ, वकृ्तत्वकिा  िगायत 
अलतररक्त वक्रयाकिाप संिािन गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

21= समदुायस्तरदेचख नै खेि र खेिसंस्कृलतको ववकास र प्रवदयन गनय मेयर कप िगायत ववलभन्न 
वकलसमका नगरस्तरीय खेिकूद प्रलतयोलगता संिािनका साथै राविय तथा अन्तरायवियस्तरमा ववशरे् 
योगदान पयुायएका खेिाडी तथा खेि के्षत्रका व्यचक्तिाई सम्मान र परुस्कृत गनय आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु।  

22= सूययववनायक नगरपालिकाको वडा नं ९ चस्थत नखेिमा स्थानीय रंगशािा लनमायणको थािनी गनय 
बजेट ववलनयोन गरेको छु। 

ग. कृवर् तथा पशपुन्छी ववकास 

23= नगरपालिकालभत्र कृवर्योग्य जलमन पयायप्त भएका वडामा कचम्तमा एउटा नमूना कृवर् पकेट के्षत्र 
ववकासका साथै यवुाहरुिाइय कृवर् पेशामा आकर्यण गनय माग, आवश्यकता र औचित्यताको आिारमा 
व्यवसावयक तालिम संिािन गरी तालिम लिएकािाई मौसम अनसुारको उन्नत जातका फिफूि, 
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तरकारी तथा अन्नबािीको िालग सहज र सरि ढंगबाट अनदुालनत मि, बीउ, नवीनतम प्रववलि र 
प्राववलिक सल्िाह समयमै उपिधि गराउन आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु।   

24= बााँझो जग्गामा खेतीको िालग प्रोत्साहन गनय, व्यवसावयक पषु्पखेती गरररहेका कृर्कहरुिाइय 
पषु्पखेतीमा आकर्यण गराइय रोजगारीको वातावरण लसजयना गनय पषु्पखेतीमा अनदुानमा बेनाय ववतरण 
र “एक घर दईु फिफूिका ववरुवा” काययक्रम सिािन गरी बढीभन्दा बढी फिफूि उत्पादनिाई 
प्रोत्सावहत गनय आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

25= कृर्किाई प्रोत्साहनको िालग प्रलतफिमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान काययक्रम, लसंिाइको उचित 
प्रबन्ि, बजारको सलुनचितता तथा भण्डारणको िालग पूवायिार ववकास गनय र कृर्कहरुको बीिमा 
स्वस्थ प्रलतस्पिायत्मक वातावरणको लसजयना गदै कृवर् प्रणािीिाई सदुृढ र ठदगो बनाउन उत्कृष्ट 
कृर्क सम्मान गने काययको िालग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

26= कृवर् के्षत्रको ववकास माफय त उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध गनय यस के्षत्रमा कृर्कहरुिाई सामूवहक 
खेतीतफय  आकवर्यत गनय अनदुान उपिधि गराउनको िालग समूहबाट आउने पररयोजना प्रस्तावको 
अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यताको आिारमा छुटै्ट कृवर् अनदुान काययववलि बनाई सो 
बमोचजम बजेट उपिधि गराउने व्यवस्था लमिाएको छु। 

27= “नगरको उत्पादन नगरमै उपभोग” को नीलतिाई प्रोत्साहन गनय कृवर् मेिा, लनयलमत कृवर् हाट 
बजार, फुड फेचस्टभि माफय त स्थानीय उत्पादन लबक्री तथा उपभोगको व्यवस्थाको िालग 
अन्तरसरकार सहिगानी र साझेदारीमा वडास्तरमा आवश्यक पूवायिार लनमायणको व्यवस्था 
लमिाइनेछ।  

28= कृवर्मा आत्मलनभयर बन्न सावयजलनक लनजी साझेदारीमा बीउलबजन बैंक र कृवर् केन्ि, प्रांगाररक मि 
उत्पादन केन्ि, कृवर् उत्पादन भण्डारण केन्ि, चिस्यान केन्ि, कृवर् प्रयोगशािा स्थापना गरी यसिाई 
क्रमश: स्तरीकृत गदै िलगनेछ। प्रांगाररक खेती प्रणािीिाई प्रोत्साहनस्वरुप माटो सिुारका 
काययक्रम अन्तगयत कृर्किाई िनु र प्रांगाररक मि ववतरण गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

29= पशजुन्य उत्पादनमा जोड ठदंदै कृर्किाई लनिःशलु्क पश ुस्वास््य सेवा तथा िागत सोझेदारीमा 
पशपुािनमा थप िगानी गनय प्रोत्साहन गररनेछ। कृर्किाई पश ुबीमा गनय प्रोत्साहन गररनेछ। 
परम्परागत रुपमा पशपंुक्षी पािन गदै आएका कृर्क तथा कृर्क समूहहरुिाई िचक्षत गरी नश्ल 
सिुार तथा आहार व्यवस्थापन काययक्रम सिािन गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

30= नगर क्षते्रलभत्र भएका सामदुावयक कुकुर व्यवस्थापन गनय वध्याकरण चशववर सिािन गररनेछ । 
यसका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु।  

31= कृवर् तथा पशपंुक्षी ववकासतफय  कूि १ करोड ३७ िाख ८६ हजार ववलनयोजन गरेको छ। 

घ. िैंलगक समानता र सामाचजक समावेशीकरण: 

32= संवविान र  राविय तथा अन्तरायविय कानूनको अलिनमा रही सबै वगय र समदुायका नागररकको 
स्रोत सािनमालथको अवसर, पहुाँि र िाभको बााँडफााँडमा समान वहस्सेदारी स्थावपत गनय पछालड 
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परेका वगय र समदुायको आलथयक सामाचजक सशचक्तकरणको िालग क्षमता, सीप, पूजी र प्रववलिमा 
पहुाँिको िालग काययक्रम संिािन गनय व्यवस्था लमिाएको छु।  

33= ज्येष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनभुविाई पसु्तान्तरण र हस्तान्तरण गनय प्रत्येक वडामा 
१/१ वटा ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्ि संिािन गररनेछ। नगरके्षत्रलभत्र स्थायी बसोबास गने ८० 
वर्य भन्दा मालथ उमेर समूहका ज्येष्ठ नागररकिाई उहााँहरुिे समाजमा पयुायउनभुएको योगदानको 
कदरस्वरुप ज्येष्ठ नागररक मेयर सम्मान काययक्रमको िालग ५० िाख ववलनयोजन गरेको छु। 

34= िैंलगक ववभेद र वहंसा, मानव बेिलबखन, सावयजलनक र काययस्थिमा हनु े यौनजन्य दवु्ययवहार 
सम्बन्िी िेतनामूिक काययक्रम संिािनका साथै यस ववरुद्ध शून्य सहनशीिताको नीलतिाई 
लनरन्तरता ठदनकुो साथै पीलडत तथा प्रभाववतको उद्दार, राहत, मनोसामाचजक परामशय, मनोववमशय, 
पनुस्थायपना िगायत सामाचजक संरक्षण गनय एकीकृत सामाचजक सरुक्षा काययक्रम संिािन गनय 
बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु।  

35= अपाङ्गता भएका व्यचक्तिाई मागमा आिाररत सीप तथा क्षमता ववकास काययक्रम संिािन गरी 
उनीहरुिे उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरणको िालग सहजीकरण, अपाङ्गता सम्बन्िी 
अलभमखुीकरण तथा सिेतनामूिक काययक्रम संिािन र नगरके्षत्रलभत्र स्थायी बसोबास गने अपाङ्गता 
भएका र आलथयक रुपिे ववपन्न व्यचक्तका िालग आवश्यक सहायक सामग्रीहरु जस्तै: बैशाखी, सेतो 
छडी, ठिि िेयर आठद ववतरणको िालग व्यवस्था लमिाएको छु। 

36= नगरक्षेत्रलभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गने अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यचक्त र ववपन्न 
नागररकिाई जीववकोपाजयनको िालग सहयोग गनय रु १ करोडको नगरप्रमखु राहत तथा 
जीववकोपाजयन कोर् स्थापना गरी कायायन्वयनको व्यवस्था लमिाएको छु।  

37= सूययववनायक नगरपालिकािाई बािमैत्री नगरको रुपमा ववकास गनय नमूना बािववकास केन्ि 
स्थापना र प्रत्येक वडामा बाि क्िवहरुको गिन गदै उनीहरुको क्षमता ववकास गने काययिाई 
प्राथलमकताका साथ अचघ बढाइनेछ। बाि श्रम मकु्त र सडक मानवमकु्त नगर बनाउनको िालग 
असहाय, अिपत्र परेका, आश्रयवहन व्यचक्तको उद्दार तथा पनुस्थायपना काययमा लनजीके्षत्र, सामदुावयक 
संघसंस्था र गैरसरकारी संघसंस्थासाँग सहकायय र साझेदारी गररनकुा साथै त्यस्ता काययमा संिग्न 
व्यचक्त तथा संघसंस्थाको योगदानको कदर गदै आवश्यक सहयोगको िालग बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।  

38= अन्तरसरकारी तथा सामदुावयक र ववकास साझेदार लनकायसाँगको समन्वय र साझेदारीमा वहंसा 
प्रभाववतहरुको िालग सेफ हाउस, बािगहृ, ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्ि िगायतका भौलतक संरिना 
लनमायण संिािन र व्यवस्थापन गररनेछ।  

39= िैंलगक समानता, सामाचजक समावेशीकरण  तथा ववपन्न नागररकहरुको जीवनमा सिुारको िालग 
के्षत्रको िालग कूि रु १ करोड ८८ िाख ९० हजार ववलनयोजन गरेको छु। 

ङ. मौलिक ठदगो र वातावरणमैत्री शहरी ववकास तथा पूवायिार लनमायण 
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40= लनजी आवास अलभिेखीकरण काययिाई थप प्रभावकारी र व्यवचस्थत तलु्याउाँदै नक्सापास प्रवक्रयािाई 
कम्प्यूटर नेटवकय  प्रणािीमा आिाररत बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु।   

41= नगरपालिकाबाट घर लनमायण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिाँदा प्रत्येक लनजी घरिनीिाई कौशीखेतीमा 
प्रोत्साहन गनय १ वटा कम्पोष्ट लबन उपिधि गराउने व्यवस्था लमिाएको छु।  

42= सावयजलनक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गनय नगरपालिका प्रलतवद्ध रहेको छ। यसको िालग 
सावयजलनक जग्गाको रेखांकन, नक्सांकन, सीमांकन र अलतक्रलमत के्षत्रको पनुप्रालप्तको प्रकृया 
तदारुकताका साथ अगालड बढाउाँदै भएका सावयजलनक जग्गाको संरक्षण र सावयजलनक वहतमा प्रयोग 
गररनेछ।  

43=  “एक घरिः एक िारा” को नीलत अनरुुप नगर के्षत्रलभत्र सिालित खानेपानीका नयााँ तथा क्रमागत 
आयोजना तीनै तहको सरकारको सहिगानी एवं सहकाययमा सम्पन्न गरी सबै घरिरुीमा खानेपानीको 
पहुाँि सलुनचित गनय र बढ्दो शहरीकरणसाँगै खानेपानीको माग र आपूलतयको पूवायनमुान गरी सोकव 
िालग आवश्यक तयारी गनय बजेटको व्यवस्था गरेको छु।   

44= एकीकृत शहरी ववकास योजना अनसुार संवविानिे पररकल्पना गरे बमोचजम नेपािी मौलिकता 
सवहतको वातावरणमैत्री ठदगो पूवायिार ववकास गररनेछ। नगरपालिकालभत्र िालमयक तथा पययटकीय 
के्षत्रको पहुाँि मागय, नयााँ तथा परुाना बस्ती जोड्ने अन्तर आिार सडक तथा पूि लनमायणिाई 
प्राथलमकताका साथ अगालड बढाउाँदै अिरुा आयोजनािाई समयमै सम्पन्न गनय बजेट व्यवस्था 
गरेको छु।  

45= नगरके्षत्रको सडक पूवायिार ववकासिाई थप व्यवचस्थत गरी सडकजन्य जोचखम न्यूनीकरण गनय 
नगरक्षेत्रलभत्रका सडक िोक तथा सावयजलनक स्थिमा सडक बचत्त जडानको िालग नगरप्रमखु 
उज्यािो काययक्रम संिािन गनय रु १ करोड लबलनयोजन गरेको छु। 

46= आयोजना छनौट, सिािन र व्यवस्थापनमा दोहोरोपना आउन नठदन नगर आयोजना बैंकको 
अविारणा कायायन्वयनमा ल्याई आवश्यकता, औचित्यता र स्रोतको उपिधिताको आिारमा 
आयोजनाको वगीकरण र प्राथलमकीकरण गरी कायायन्वयनको प्रबन्ि लमिाएको छु। 

47= िूिा र दीघयकािीन महत्वका पूवायिार लनमायणिाई प्राथलमकता ठदई तोवकएको समय, िागत र 
गणुस्तरमा सम्पन्न गनय लनयलमत र प्रभावकारी स्थिगत अनगुमन गने तथा तोवकएको समय िागत 
र गणुस्तरमा कायय सम्पन्न गने लनमायण व्यवसायीिाई परुस्कृत गने प्रयोजनको िालग आवश्यक 
बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

48= सडकको लनयलमत, आवलिक र आकचस्मक ममयत संभार काययिाई योजनावद्ध ढंगबाट कायायन्वयन 
गरी “लनयलमत ममयत संभार: लनलमयत पूवायिारको ठदगोपनको आिार” भने्न भावनािाई आत्मसात गदै 
लनलमयत भौलतक संरिनाहरुको ठदगो व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकाको ममयत संभार कोर्को 
िालग रु १ करोड ववलनयोजन गरेको छु।   
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49= प्रत्येक वडामा कम्यलुनटीहि, इ-िाइबे्ररी, खेिमैदान, फुटसि, पौडी पोखरी, चजमहि लनमायण र 
सम्पन्न भएका पूवायिार संिािन तथा व्यवस्थापनको ठदगोपनाको िालग सावयजलनक-लनजी-साझेदारी 
गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ।   

50= नगरस्तरीय िूिा पूवायिार लनमायण आयोजनाको िालग रु ११ करोड ५० िाख ववलनयोजन गरेको 
छु। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन र मातहतका वडा कायायिय भवन लनमायणको िालग रु ६ 
करोड ववलनयोजन गरेको छु। वडागत योजना कायायन्वयन गनय प्रत्येक वडाको िालग रु २ करोड 
५७ िाखका दरिे कूि २५ करोड ५७ िाख ववलनयोजन गरेको छु। 

51= क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गनय रु ९ करोड ८० िाख ववलनयोजन गरेको छु। अस्पताि पूवायिार 
लनमायणको िालग १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। त्यसैगरी संघ प्रदेश र अन्य ववकास 
साझेदारहरुसाँग साझेदारी गनय समपरुक कोर्मा रु ८ करोड ववलनयोजन गरेको छु। 

ि. उद्योग ,उद्यमशीिता र रोजगारी 
52= “समदृ्ध नगर लनमायणको आिार:  उद्यमशीिता, उत्पादनववृद्ध र रोजगार” िाई यथाथयतामा पररणत 

गनय उपिधि स्रोत, सािन, पूाँजी, सीप र प्रववलिको अलिकतमा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृवद्धका काययक्रम संिािन गररनेछ। स्थानीय स्रोत, सािन, सीप र प्रववलिमा आिाररत रोजगारी 
लसजयना गने िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्यमिाई प्राथलमकता र प्रोत्साहन गररनछे। 

53= हातमा सीप नभएका तर म केही गनय सक्छु भने्न भावना भएका यवुािाई दक्ष र सीपयकु्त बनाई 
रोजगारीको सलुनचितताको िालग छोटो अवलिको प्राववलिक तथा सीपमूिक तालिम संििन र 
लसजयनशीि उद्यम व्यवसाय संिािन गने, िेरैिाई रोजगारी ठदन ेवा रोजगारीको अवसर लसजयना 
गने उद्यमीिाई वर्य उद्यमी सम्मानबाट परुस्कृत गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

54= व्यवसावयक कृवर् र उद्यमशीिता ववकासको िालग यवुा स्वरोजगार काययक्रम संिािन गनय आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। लनजामती सेवामा प्रवेश गनय इच्छुक यवुाको िालग तयारी कक्षा 
संिािन गनय बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

55= प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई ज्यािामा आिाररत रोजगारीका अिावा सीपयकु्त दक्ष जनशचक्त 
ववकास र रोजगार सम्बन्िी अन्य काययक्रमसाँग आवद्ध गरी यथाथय उत्पादनमूिक रोजगारी लसजयना 
गने बेरोजगार िचक्षत अलभयानका रुपमा कायायन्वयन गररनेछ। ज्यािामा आिाररत रोजगारीमा 
काययक्रम गदाय ज्यािा बाहेकको खिय रकम नगरपालिकािे योगदान गने व्यवस्था लमिाएको छु। 

56= उपभोक्ताको हक वहत र अलिकारको संरक्षणका िालग बजार अनगुमनिाई लनयलमत र व्यवचस्थत 
गरी गणुस्तरीय र स्वस्थकर सामान सपुथ मूल्यमा सहज ढंगबाट उपभोक्तािे प्राप्त गने कुराको 
सलुनचित गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु।  

छ. पययटन, वन तथा वातावरण संरक्षण 

57= नगरक्षेत्रलभत्रको जैववक वववविता, ऐलतहालसक, िालमयक, सााँस्कृलतक एवं पययटकीय सम्पदाहरुको 
पवहिान गरी त्यसको अलभिेखीकरण गदै प्रिारप्रसार, संरक्षण तथा संवद्धयन र ववकास गनुयका साथै 
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नगरके्षत्रलभत्र फुसयदको समय उपयोग तथा मनोरञ्जन लिने स्थि, साहालसक खेि, पदमागय, आराम 
के्षत्र िगायत मानव लनलमयत पययटकीय संरिना तथा पूवायिार लनमायण र ववकासिाई लनजी क्षेत्रसाँगको 
साझेदारीमा अगालड बढाउन आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु।   

58= भार्ा, किा, संस्कृलत, सम्पदा र सावहत्यको संरक्षण, संवद्धयन र ववकास गनय काययक्रम संिािन 
गररनेछ। िोक संस्कृलतको पयाययको रुपमा रहेको परुाना बाजागाजा संरक्षण एवं प्रवद्धयनका िालग 
िोक संस्कृलत जगेनाय काययक्रम संिािन गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

59= सबै प्रकारको वातावरणीय प्रदूर्णको रोकथाम र लनयन्त्रण गनय आवश्यक नीलत, कानून र प्रभावकारी 
संरिना लनमायण गनुयका साथै सोि, अनसुन्िान र क्षमता अलभबवृद्ध एवम ् िेतनामूिक काययक्रम 
सिािन गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु।   

60= नगरके्षत्रको वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय अन्तरसरकार र ववकास साझेदार 
साँगको सहयोगमा संभाव्यता अध्ययन थािनी गररनेछ। फोहोरको उत्पादन स्रोतमा नै वगीकरण 
गरी व्यवस्थापन र फोहोरिाई मोहरमा रुपान्तरण गदै उजाय र जैववक मि उत्पादन गनय सावयजलनक 
लनजी साझेदारी काययक्रम अगालड बढाइनेछ । सड्ने गल्ने खािका घरायसी फोहोर घरमै जम्मा 
गरी त्यसको प्रयोग माफय त कौसीखेती काययक्रम प्रवद्धयन गनय बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

61= नगरके्षत्रमा रहेका ईटा उद्योग तथा अन्य किकारखानाको प्रारचम्भक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 
गरी मापदण्ड परुा नगरेका वातावरणमैत्री नदेचखएका उद्योगहरुिाई ववस्थावपत गनय आवश्यक 
व्यवस्था लमिाएको छु।  

62= अन्तरसरकारी समन्वय र सहयोगमा जिवाय ुपररवतयनको असर न्यूलनकरण गनय जिवाय ुअनकूुिन 
काययक्रम तजुयमा गरी कायायन्वयनको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु।  

ज. ववपद व्यवस्थापन: 

63= प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक ववपदका कारण भौलतक, आलथयक, सामाचजक ववकास र प्रगलतमा 
प्रलतकूि प्रभाव पनय सक्ने कुरामा सिेत रहाँदै सबै प्रकारका ववपद्िाई समना गनय तथा अन्य 
जोचखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनय नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा नगरपालिकाको 
तफय बाट रु १ करोड ववलनयोजन गरेको छु।  

64= “सूययववनायक नगर, ववपद जोचखमबाट सरुचक्षत शहर” को नीलतिाई साकार पानय जोचखममकु्त संरिना 
लनमायण, ववपद पूवयसूिना प्रणािीको ववकास र ववपद सम्बन्िी सिेतनामूिक ववववि काययक्रम 
संिािन गनय बजेट ववलनयोजन गरेको छु।  

65= ववपद जोचखम न्यूनीकरण, प्रलतकायय, पूवय तयारीका िालग आवश्यक तालिम तथा क्षमता ववकासको 
साथै ववपद व्यवस्थापन रणनीलत र कायययोजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गररनछे। नगरपालिका 
तथा मातहतका वडा कायायियमा बाढी, पवहरो िगायतका प्रकोपबाट लसचजयत ववपदिाई सम्बोिन 
गनय आवश्यक आिारभतू सामाग्री भण्डारण र नगरपालिका तथा मातहतका वडा कायायियमा 
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आगिागीबाट हनु सक्ने संभाववत क्षलत न्यूलनकरण गनय अचग्न लनयन्त्रक जडानको िालग  आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु।     

झ. सहकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था: 
66= सहकारीको ववश्वव्यापी लसद्धान्त र मूल्य मान्यता तथा सहकारी कानून अनरुुप सहकारीको दताय, 

संिािन, लनयमन र अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरके्षत्रमा संिालित सहकारी संस्थाको 
संस्थागत क्षमता ववकासको िालग ववववि सीपमूिक तालिम तथा काययक्रम संिािन गनय बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु। प्रत्येक सहकारीिे वावर्यक रुपमा कचम्तमा दईुवटा सामाचजक कायय गरी 
सोको प्रलतवेदन गने काययिाई कडाइका साथ अनगुमन गररनेछ। 

67= नगरपालिकाको नीलत, उद्देश्य र काययक्रमसाँग हातेमािो गनय इच्छुक राविय तथा अन्तरायविय 
गैरसरकारी संघसंस्थासाँग नगरके्षत्रलभत्र सामाचजक-आलथयक ववकास, वातावरण संरक्षण, जिवाय ु
अनकूुिन, ववपद व्यवस्थापन िगायतका क्षेत्रमा उनीहरुको सहयोगको क्षेत्र तथा नगरपालिकाको 
आवश्यकता र प्राथलमकताको आिारमा सहकfयय र साझेदारी गने व्यवस्था लमिाएको छु।   

ञ. शासकीय प्रबन्ि: 

68= नगरलभत्रको शाचन्त सवु्यवस्थािाई प्रभावकारी बनाई आम नागररक र सम्पचत्तको सरुक्षाको 
प्रत्याभलूत गनय नगर प्रहरीको क्षमता अलभववृद्ध गनुयको साथै नगरगस्तीिाई लनयलमत र प्रभावकारी 
बनाइनेछ। नगरपालिकालभत्र सरुक्षाको संवेदनशीिताको दृवष्टिे महत्वपूणय स्थानमा लसलसवटभी जडान 
गनय बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

69= संवविान र प्रिलित कानून बमोचजम स्थानीय तहको एकि र साझा अलिकार सूिीमा परेका 
ववर्यके्षत्रसाँग सम्बचन्ित लनमायण गनय बााँकी रहेका कानूनको मस्यौदा गने कायय सम्पन्न गनुयका साथै 
नगरपालिकािे तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याएका ववद्यमान नगर कानूनको कायय प्रभावकाररताको 
अध्ययन गरी आवश्यक संशोिन सवहतको नगर कानून संग्रह प्रकाशन गनय बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु।  

70= न्यावयक सलमलतको भलूमकािाई थप प्रभावकारी बनाउाँदै उजरुी/वववादको समयमै लनरुपण गरी 
पीलडतिाई न्यायको प्रत्याभलूत ठदिाउन न्यावयक सलमलतको क्षमता ववकास र स्थानीयस्तरमा उत्पन्न 
वववाद समािानाथय वडास्तरमा गठित मेिलमिाप केन्ििाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

71= नगरपालिकािे प्रदान गनुयपने सेवाको प्रकृलत एवं काययिापको आिारमा नगरपालिका र अन्तगयतको 
संगिन संरिना र दरबन्दीिाई पनुराविोकन गरी यसको प्रशासलनक संिना, जनशचक्त, काययशैिी, 
काययववलि र प्रवक्रया नयााँ प्रववलि, ज्ञान, सीप र क्षमतामा आिाररत नागररक पहुाँिमैत्री बनाउन बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।   

72= नगरपालिकाको क्षमता ववकास योजना तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याउनकुो साथै नगरपालिकामा 
लनयचुक्त, पदस्थापन वा सरुवा समायोजन भएका चशक्षक तथा कमयिारीहरुको अलभिेख व्यवचस्थत 
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गनय कमयिारी अलभिेख सफ्टवेयर लनमायण गरी कयायन्वयनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था लमिाएको 
छु। 

73= यस नगरपालिकामा काययरत सबै कमयिारीिाई नेपाि सरकारिे िागू गरेको स्वास््य बीमा 
काययक्रममा सहभागी हनु िाहेमा िाग्न ेखियको ६० प्रलतशत रकम नगरपालिकािे व्यहोने व्यवस्था 
लमिाउन र पााँि व सो भन्दा बढी अवलि देचख नगरपालिका र मातहतका वडा कायायियमा लनरन्तर 
सेवा गरेका अस्थायी वा करारका कमयिारीका िालग उनीहरुको मालसक तिबबाट १० प्रलतशत 
रकम कट्टा गरी सोही बराबरको रकम नगरपालिकािे थप गरी करार कमयिारी कल्याण कोर् 
संिािनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।    

74= नगरपालिकाबाट भए गरेका कामकारवाहीको अलभिेखीकरण तथा प्रलतवेदनिाई लनयलमत र 
व्यवचस्थत गनय मालसक, िौमालसक, अियवावर्यक तथा वावर्यक रुपमा प्रलतवेदन र त्यसको 
सावयजलनकीकरण गने, नगरपालिकालभत्रका सबै प्रकारका त्यांक लडचजटाइज गनुयका साथै ववलभन्न 
प्रकारका लनवेदन, गनुासो र उजरुी दताय गनय गराउन अनिाइन पोटयि तयार गनय आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

75= नगरपालिकाको भौगोलिक, सामाचजक, आलथयक, सांस्कृलतक िगायत सम्पूणय ववर्य समेवटएको नगर 
प्रोफाइि लनमायण र लनवायचित जनप्रलतलनिहरुको काययकािमा भएका कामहरुको वडागत रुपमा 
दस्तावेजीकरण गरी पसु्तकको रुपमा प्रकाशन गनय आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

ट. बजेट कायायन्वयन र ववत्तीय अनशुासन: 

76= बजेट कायायन्वयनिाई लतव्रता ठदन आवश्यक पने नीलत, लनयम, काययववलि, लनदेचशका, मापदण्ड र 
शाखागत काययक्रम कायायन्वयन कायययोजनाको मस्यौदा सम्बचन्ित शाखािे आलथयक वर्य शरुु भएको 
पवहिो मवहनालभत्र तयार गरी त्यसिाई काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी गराई कायायन्वयनमा िैजान े
व्यवस्था लमिाएको छु।  

77= नगरपालिका र मातहतका कायायियबाट हनुे िािू खियमा एकरुपता ल्याउन र खिय गने शैिीिाई 
व्यवचस्थत एवं पूवायनमुानयोग्य तलु्याउन नगरपालिकाको काययसंिािन लनदेचशका तजुयमा गरी 
कायायन्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाको ववत्त व्यवस्थापनिाई थप पारदशी र उत्तरदायी बनाउन, 
खियको गणुस्तर र लमतचव्यता कायम गनय र सम्बचन्ित व्यचक्त/लनकायिाई जवाफदेही बनाउन 
नगर आलथयक काययववलि ऐन तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याइनछे। 

78= मध्यकािीन खिय संरिनाबाट बजेट अनमुान र खियिाई यथाथयपरक बनाइनेछ। फजिु र 
अनतु्पादक खियमा कटौती गरी िािू खियमा लमतव्यवयता कायम गररनेछ। आन्तररक 
िेखापरीक्षणिाई थप प्रभावकारी तलु्याइनछे। अचन्तम िेखापरीक्षणबाट ठदइएका सझुावहरु 
कायायन्वयन गररनेछ। 
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79= सावयजलनक खररदिाई पारदशी, प्रलतस्पिी र लमतव्ययी बनाई खररद सशुासन कायम गररनेछ। 
भौलतक पूवायिार लनमायण तथा सावयजलनक खररद गदाय खररद कानूनमा भएका व्यवस्थािाई प्रभावकारी 
रुपमा कायायन्वयन गररनेछ। नगर खररद लनयमाविी तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याइनेछ। 

80= उप प्रमखुिे संयोजन गने योजना अनगुमन र मूल्यांकन सलमलतिाई वक्रयाशीि बनाई नगरपालिका 
तथा वडा तहबाट सिािन हनुे योजना तथा काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्यांकन िाई प्रभावकारी 
बनाई संिालित योजना तथा काययक्रमको गणुस्तरीयता र ठदगोपना कायम गररनछे।  

81= बजेटको िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप कायायन्वयनको नलतजा हालसि गनय तथा देखा पनय सक्ने िनुौती 
धयवस्थापनका िालग नगरपालिकाका ववर्यगत छ वटै सलमलतहरुिाई थप वक्रयाशीि र प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,  
अब म मालथका के्षत्रगत नीलत तथा काययक्रम कायायन्वयनको िालग बजेट ववलनयोजन र स्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गनय िाहन्छु। 

82= आलथयक बर्य २०७८÷०७९ को क्षेत्रगत नीलत र काययक्रम कायायन्वयन गनय रु १ अवय ५७ करोड 
६३ िाख ववलनयोजन गरेको छु । कूि ववलनयोजन मध्ये िाितुफय - शाखागत काययक्रम रु १८ 
करोड ८६ िाख ७६ हजार, सामाचजक सरुक्षा रु १४ करोड, वडागत िािू काययक्रम रु २ करोड 
१५ िाख  र नगरपालिका िािू रु १६ करोड २० िाख ८२ हजार गरी कूि रु ५१ करोड 
२२ िाख ५८ हजार ववलनयोजन गरेको छु। पूाँजीगत काययक्रमतफय  रु ७३ करोड ९८ िाख 
४७ हजार र सशतय काययक्रमतफय  रु ३२ करोड ४१ िाख ९५ हजार ववलनयोजन गरेको छु। 

83= आगामी आलथयक वर्यको खिय व्यहोने स्रोत मध्ये आन्तररक राजस्व पररिािनबाट रु १८ करोड 
१८ िाख ९५ हजार, घरजग्गा रचजिेशनबाट रु २४ करोड, िािू आलथयक वर्यको राजस्व बितबाट 
रु २२ करोड ५६ िाख ८२ हजार, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त ववत्तीय समानीकरण अनदुान रु २३ 
करोड ४० िाख ८० हजार, संघ तथा प्रदेशको राजस्व बााँडफााँड रु १३ करोड ४ िाख ४८ 
हजार, सशतय अनदुानबाट रु ३२ करोड ४१ िाख ९५ हजार, चजसस समपूरक कोर्बाट रु २ 
करोड,  सामाचजक सरुक्षा काययक्रमबाट १४ करोड प्रदेश समपरुक योजनाबाट ३ करोड र 
सडकबोडय तथा सशतयका ववववि काययक्रमबाट रु ३/३ करोड प्राप्त हनुे अनमुान छ। 

84= नगर के्षत्रका आम नागररकहरुबाट पूवायिार ववकासका िालग उच्ि प्राथलमकता सवहत माग हुाँदै 
आएको सन्दभयमा नागररकको अपनत्व र स्वालमत्व वोि हनुे यस्ता पूवायिार ववकासका 
आयोजनाहरुमा नगद िागत साझेदारी गने नीलतिाई लनरन्तरता ठदाँदै सोही अनरुुप ६०÷४० का 
आयोजनाहरुका िालग रु ६ करोड एकमषु्ट प्रस्ताव गरेको छु। नगर क्षेत्रमा उपभोक्ता सलमलत 
माफय त सिािन हनुे आयोजनाहरु मध्ये मेलसनरी वाि, ग्रावेि वाटो स्तर उन्नती, माटो पटान तथा 
कटान र हेभी मेलसनरी काययमा कचम्तमा २५ देचख ३५ प्रलतशत उपभोक्ताको िागत सहभालगतामा 
योजना कायायन्वयन गने धयवस्थािाई पलन लनरन्तरता ठदएको छु। 
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85= नेपाि सरकार र बागमती प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हनु ेसशतय अनदुान खिय गने सम्वन्िमा प्राप्त 
योजना तथा काययक्रमिाई अनसुिुीमा राचख सोवह बमोचजम स्वीकृत गने प्रस्ताव गरेको छु ।  

86= स्थानीय पूवायिार ववकास साझेदारी काययक्रमा यस नगरपालिकाका िालग छनौट भई आउने योजना 
तथा काययक्रमको बजेटमा नगरपालिकाको तफय बाट काययपालिकाको बैिकको लनणययानसुार िागत 
साझेदारी गनय आवश्यक पने रकम समेत ववलनयोजन गररएको छ ।  

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,  
अब म आलथयक वर्य २०७८/७९ को राजस्व पररिािनको नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत 
िाहन्छु।   

87= आगामी आलथयक वर्यको राजस्व नीलत तथा करका दरहरु लनिायरण गदाय कोलभड महामारीिे मानव 
जीवनमा पारेको प्रभाव र यसिे आलथयक के्षत्रमा पारेको संकटिाई मध्यनजर गरी गतवर्य कायम 
गररएका राजस्वका दरहरुिाई यथावत राचखएको छ। उद्योग बाचणज्य तथा लनजी के्षत्रको सझुावको 
आिारमा ववद्यमान केही राजस्वका दरहरु समायोजन गररएको छ। 

88= आगामी आलथयक वर्यबाट सूययववनायक अस्पताि संिािनमा आउने भएकोिे अस्पतािबाट उपिधि 
हनुे सेवा सवुविा वापतको शलु्क सम्बन्िी व्यवस्थािाई आलथयक ऐनमा समावेश गरेको छु। 

89= कोलभड महामारीिे उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाविाई ध्यानमा राखी िािू आलथयक वर्यको असार 
मसान्तलभत्र नगरपालिकामा लतनुय बझुाउन ुराजस्व आगामी आलथयक वर्यको परु् मसान्तलभत्र बझुाउाँदा 
जरीवाना निाग्ने व्यवस्था लमिाएको छु।  
करप्रणािी तथा कर प्रशासनमा सिुार 

90= सबै प्रकारका आलथयक वक्रयाकिापहरुिाई राजस्व प्रशासनको दायरालभत्र ल्याइनेछ । आन्तररक 
श्रोतको ठदगो धयवस्थापन गदै स्रोत पररिािन गनय आवलिक स्रोत पररिािन रणनीलतक योजना 
स्वीकृत गरी िागू गररने छ। कर छिी र िहुावट िहुावट लनयन्त्रणिाई प्रभावकारी बनाउन 
अनगुमनिाई लतव्रता ठदइनेछ।   

91= “हाम्रो कर, हाम्र ैववकासको भर” अलभयान संिािन गरी प्रिलित कानून अनसुार लनिायरण भएको 
वहाि कर र धयवसाय दताय तथा व्यवसाय कर संकिनका िालग व्यवसाय दताय तथा नवीकरणको 
िालग घचुम्त चशववर, बहाि आय स्व-घोर्णा अलभयान र कर सप्ताह सम्बन्िी अलभयानमूिक 
काययक्रम संिािन सिािन गरी सबै प्रकारका व्यवसायिाई नगरपालिकाको दायरालभत्र ल्याइनेछ। 

92= नगरपालिकामा हाि िागू गररएको अनिाइन राजस्व प्रणािीिाई थप सदुृढ र प्रभावकारी 
बनाइनेछ। राजस्व प्रणािीमा कर नलतने, कर वक्यौता राख्न ेतथा पटक पटक सूिना प्रवाह गदाय 
समेत अटेर गने करदाताको एकीकृत वववरण राजस्व प्रणािीमा आवद्ध गरी त्यस्ता करदाताको 
िालग नगरपालिका र मातहतका कायायियबाट सेवा सवुविा ठदन ुपूवय अलनवायय रुपमा बााँकी कर 
वक्यौता भकु्तानी गनय िगाउने काययगत व्यवस्था कडाइका साथ िागू गररनेछ ।  
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93= राजस्व प्रशासनिाई थप प्रभावकारी र प्रववलिमैत्री बनाउन कमयिारीहरुका िालग थप तालिमका 
साथै प्रववलि सिुार र क्षमता ववकासमा िगानी गररनेछ । 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,  
94= आलथयक वर्य २०७६/७७ को यथाथय खिय िािू आलथयक वर्य २०७७/७८ को संशोलित अनमुान 

र आलथयक बर्य २०७७÷०७८ को बजेटको अलभन्न अंगको रुपमा रहेको आय व्ययको वववरण, 

राजस्व तथा अनदुान प्रालप्तको वववरण, व्यय अनमुान, ववत्तीय व्यवस्था अनमुान, काययक्षते्रगत व्यय 
अनमुान, बावर्यक ववकास काययक्रम, सशतय अनदुानको काययक्रम, बावर्यक काययक्रम कायायन्वयन 
योजनािाई अनसूुिीमा उल्िेख गरेको छु।  

95= सातौं नगर सभाबाट आलथयक वर्य २०७७/७८ को स्वीकृत बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताव बमोचजम 
काययपालिकाको वैिकबाट छनौट गरी कायायन्वयन गररएका सबै योजना तथा काययक्रम र बजेट 
संशोिन प्रस्ताव समेत यस नगर सभाको नवौं अलिवेशनबाट अनमुोदन हनु प्रस्ताव गदयछु। 

96= सूययववनायक नगरपालिकाको आलथयक बर्य २०७८÷०७९ को अथय सम्वन्िी प्रस्ताविाई कायायन्वयन 
गनयका लनलमत स्थानीय कर, दस्तरु, शलु्क संकिन गनय, छुट ठदन ेतथा आय संकिनको प्रशासलनक 
व्यवस्था गनय नेपािको संवविानको िारा (२२८) को उपिारा (२) बमोचजम यस नगर सभा 
समक्ष आलथयक ऐनको मस्यौदा र सोका अनसुिुीहरु स्वीकृलतका िालग यसैसाथ पेश गरेको छु । 

97= आलथयक वर्य २०७८÷०७९ को आलथयक ऐनमा नागररकता लसफाररश, छात्रवृचत्त लसफाररश, नावािक 
पररिय पत्र लसफाररश, ववपन्न ववद्याथी लसफाररश, अपाङ्ग ववद्याथी लसफाररश, स्वास््य उपिार 
लसफाररश, आलथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्न लसफाररश, अदािती शलु्क लमनाहा लसफाररश, 

आठदवासी, जनजाती, दलित लसफाररश, अंगीकृत नागररकता लसफाररश, संरक्षक (व्यचक्तगत तथा 
संस्थागत) लसफाररश जस्ता सेवाहरु लनिःशलु्क हनुे धयवस्थािाई लनरन्तरता ठदएको छु । 

98= तत्कािीन अनन्तलिङ्गेश्वर र सूययववनायक नगरपालिका हनु ुअचघ तत्कालिन गााँउ ववकास सलमलत 
हुाँदाको अवस्थामा तत्कािीन÷प्रिलित मापदण्डका नक्सा पास गरी बनेको र नक्सा पास नगरी 
वनेका भवन संरिनाहरुको भवन लनमायण सम्पन्न अलभिेखीकरण र घर कायम अलभिेखीकरण गदाय 
िाग्ने राजस्व तथा अन्य शलु्क आलथयक वर्य २०७८÷७९ को आलथयक ऐनमा उल्िेचखत दरमा 
हनुे धयवस्था लमिाएको छु।  

99= सूययववनायक नगरपालिकाको आलथयक बर्य २०७८÷०७९ को सेवा तथा काययहरुका िालग संचित 
कोर्वाट केवह रकम खिय गने अलिकार ठदन र सो रकम ववलनयोजन गनय नेपािको संवविानको 
िारा (२२९) को उपिारा (२) बमोचजम यस नगर सभा समक्ष ववलनयोजन ऐनको मस्यौदा र 
सोका अनसुिुीहरु यसैसाथ संिग्न गरी स्वीकृलतका िालग पेश गरेको छु । 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, 

100= नोवेि कोरोना भाइरसको सन्त्रास र प्रकोपका बीिमा आम नगरवासीहरुको जीवन रक्षा र स्वास््य 
अवस्था सदुृढ गनय नगरपालिकाबाट आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ। आज यो आलथयक 
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बर्य २०७८÷०७९ को बजेट तथा काययक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गरररहाँदा ववश्वव्यापी 
कोलभड संक्रमणको प्रभाव लछटै्ट न्यून भई लछटै्ट नगरबासी दाजभुाइ ठददीबवहनीको जनजीवन र 
ववकास लनमायणका कामहरु पवहिे जस्तै सामान्य रुपबाट अगालड बढ्ने आशा राखेको छु। अवस्था 
सोिे अनरुुप नभएमा आलथयक वर्य २०७८/७९ को वावर्यक बजेट तथा काययक्रमिाई पलछ 
नगरसभाबाट अनमुोदन हनुे गरी काययपालिकाको लनणययबाट पनु:प्राथलमकीकरण गरी नगरबासीको 
जीवन रक्षाको िालग कोलभड संक्रमण लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा िगाइनेछ। चस्थलत सहज भएर  
आलथयक गलतववलि बढ्न गई नगरपालिकाको श्रोत पररिािन बढ्न गएको अवस्थामा नगर क्षेत्रका 
रणनीलतक महत्वका बहुवर्ीय योजनाहरु स्वीकृत गरी कायायन्वयनमा िैजान नगर काययपालिकाको 
वैिकिाई अलिकार प्रयोजन गने प्रस्ताव पेश गरेको छु । 

101= प्रस्ताववत बजेट तथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनबाट चशक्षा, कृवर्, पययटन र पूवायिार ववकासको 
माध्यमबाट “हाम्रो रहर समदृ्ध नगर” को सपना साकार पानय योगदान पगु्ने ववश्वास लिएको छु। 
यसको साथयकताको िालग सबैको प्रयास, साथ, सहयोग ,सहकायय र स्वालमत्वभाव जरुरी भएकोिे 
नगरमा वक्रयाशीि राजनीलतक दि, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, संिार जगत र आम नगरबासीको 
ऐक्यवद्धताको अपेक्षा गरेको छु।  

102= सूययववनायक नगरपालिकाको यस सावयभौम नगरसभामा पेश भएको आलथयक वर्य २०७८।७९ को 
प्रस्ताववत बजेट तथा काययक्रमिे हािसम्म प्राप्त सामाचजक आलथयक उपिचधििाई संरक्षण र 
संस्थागत गदै थप उन्नत बनाउन,े सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन,े कोलभड महामारी रोकथाम 
तथा लनयन्त्रण गने र महामारीबाट प्रभाववत क्षेत्रिाई मालथ उकास्न सहयोग गदै ववकास लनमायण 
काययिाई लतव्रता ठदने अपेक्षा गरेको छु। बजेट तथा काययक्रम लनमायणका क्रममा आफ्नो अमूल्य 
राय सझुाव उपिधि गराई सहयोग पयुायउनहुनु ेनगरबासी दाजभुाइ ठददीबवहनी, राजनीलतक दि, 
लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, बवुद्धजीवी, संिार माध्यम िगायत सबैमा हाठदयक िन्यवाद ठदन 
िाहन्छु। अन्तमा सूययववनायक नगरपालिकाको ववकास लनमायणमा तचल्िन पूवयमन्त्री माननीय महेश 
बस्नेत, प्रदेश सभासदस्य माननीय शशीजंग थापा र रजनी जोन्छे, िगायत आम नगरबासी प्रलत 
सम्मान प्रकट गदयछु।र 
 

िन्यवाद। 
जनुा बस्नते 

नगर उपप्रमखु, सूययववनायक नगरपालिका, कटुञ्ज,े भक्तपरु ।  


