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लेकवशेी नगरपाललका 

आ.व. ०७८/०७९ को 

वार्षिक नीलि, योजना, कायिक्रम िथा बजटे 
 

नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, 

नेपाली जनिाको बललदानी पूर्ि संघषिको प्रलिफल स्वरूप स्थालपि यस गररमामय 

लेकवेशी नगरपाललकाको ९वौ नगर सभामा नगरपाललकाको आ.व. ०७८/०७९ 

को नीलि िथा कायिक्रम (बजेट) प्रस्िुि गनि पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूलि भएको 

छ ।  

सविप्रथम नेपालको साविभौलमकिा, अखण्डिा, संघीय लोकिालरिक गर्िरि, 

समानुपालिक समावेलशिा, धमिलनरपेक्षिा र सामालजक रयायका लालग भएका 

लवलभन्न ऐलिहालसक संघषिहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिहुने महान् 

शलहदहरूको स्मरर् गद ैउहाहँरू प्रलि हार्दिक श्रद्धारजली व्यक्त गदिछु । साथै सो 

क्रममा घाइिे, अपाङ्ग र बेपत्ता भएका महान ्योद्धा िथा शलहद पररवारजन प्रलि 

उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । 

हाल लवश्वमा कोलभड-१९ को लवश्वव्यापी महामारीबाट सकं्रलमि भई मलुुक लभि र 

यस लेकवेशी नगरपाललकाका स्थानीयले मृत्युवरर् गरेकोमा मृिक प्रलि हार्दिक 

श्रदारजली िथा शोक सरिप्त पररवारजनमा गलहरो समवेदना व्यक्त गदिछु । साथ ै

यस रोगबाट संक्रलमि सबैको लशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु । कोरोना 

महामारीका कारर् उत्पन्न स्वास््य संकटको यस लवषम् घडीमा प्रत्येक नागररकको 

जीवनरक्षालाई  उच्च प्राथलमकिा ददद ै ददगो लवकास लनमािर् िथा आर्थिक 

गलिलवलधलाई लनररिरिा ददन लेकवेशी नगरपाललका सरकार करटवद्ध छ ।  

कोलभड-१९ लनयरिर्मा अग्रपंलक्तमा रहरे अहोराि दक्रयालशल लिदकत्सक लगायि 

सम्पूर्ि स्वास््यकमीलाई संकटको समयमा उहाँहरूको लजम्मेवारीबोध एवंम् सेवा 

प्रलि हार्दिक आभार प्रकट गद ै अझै उच्च मनोबलका साथ कायिके्षिमा खरटन 

लवनम्रिाका साथ अनुरोध गदिछु । त्यसरी नै आफ्नो लजम्मेवारीमा लनररिर खरटरहन ु

भएका एम्बलुरेस िथा सवारी िालकलाई हार्दिक धरयवाद ज्ञापन गदिछु ।  
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महामारी लनयरिर् िथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग र समरवय गनुिहुने सबै 

उपलस्थि सभासद ्जनप्रलिलनधी, राजनीलिक दल, राष्ट्रसेवक कमििारी, नीलज क्षेि, 

नागररक समाज, सञ्चारजगि िथा आदरर्ीय सबै नगरबासीलाई धरयवाद व्यक्त 

गद ैलनररिर सहयोगको लालग सबैसँग हार्दिक अनुरोध गदिछु ।  

संघीय लोकिालरिक गर्िरिलाई संस्थागि गरी त्यसको लाभ प्रत्येक स्थानीय 

नगरबासी सम्म पुयािउने हाम्रो प्रमुख दालयत्व पुरा गनि समाजवाद उरमुख आर्थिक, 

सामालजक संरिनाको लवकास गद ैअपेलक्षि आर्थिक वृलद्ध हालसल गन े ददशामा 

आगामी आर्थिक वषिको बजेट ललक्षि रहकेो छ । 

बजेट िजुिमा गदाि मलैे नेपालको संलवधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४, स्थानीय िहको योजना िथा बजेट िजुिमा सम्बरधी ददग्दशिन २०७४, अथि 

मरिालयबाट जारी स्थानीय िहमा बजटे िजुिमा, महालेखा लनयरिक कायािलयबाट 

जारी एदककृि आर्थिक संकेि िथा वर्गिकरर् िथा व्याख्या २०७४, आरिररक 

राजश्व, संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट लसमा, ददगो 

लवकासका लक्ष्य, मानलनय सभासद ज्यूहरूबाट महत्वपूर्ि सुझाव एवं मागिदशिनलाई 

आधार मारद ैआ.व. ०७८/०७९ को वार्षिक नीलि, कायिक्रम िथा बजेट िजुिमाका 

लालग लनम्न लवलधहरू अवलम्बन गररएको छ । 

१. लसलमि श्रोिबाट अलसलमि आवश्यकिा िथा आकाकं्षालाई सम्बोधन गनि 

लेकवेशी नगरपाललका लभिका स्थानीय स्िरको माग संकलन गररएको छ । 

२. स्थानीय स्िरबाट प्राप्त भएका मागलाई सम्बोधन गन ेगरी नगरस्िररय गौरवका 

प्रत्येक वडास्िररय योजना िथा कायिक्रमहरू समावेश गररएको छ । 

३.  नगरपाललकाका जनप्रलिलनधी, दक्रयालशल राजनीलिक दल, स्थानीय 

समाजसेवी, बुलद्धजीलव र नागररक समाजका प्रवुद्ध व्यलक्तहरूको अनूभव, राय 

िथा सुझावहरूलाई समेि आधार मालन वडा िहबाट प्राप्त आयोजना िथा 

कायिक्रमहरूलाई आधार मारद ै कायिपाललकामा व्यापक छलफल गरी यस 

सम्मालनि नगर सभामा पेश गरेको छु । 

४. संघीय सरकार िथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने सशिि अनुदानलाई िि्-िि् 

लवषयगि क्षेिमा खिि गररनेछ । 

 

आयोजनाका प्राथलमकीकरर्का आधारहरूः 
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 आर्थिक लवकास र गररबी लनवारर्मा प्रत्यक्ष योगदान पुयािउने । 

 उत्पादन र लछटो प्रलिफल प्राप्त गनि सदकन े। 

 राजश्व पररिालनमा योगदान पुयािउने । 

 संस्थागि लवकास र सुशासनमा योगदान पुयािउन े। 

 स्थानीय स्रोि साधनमा आधाररि भई जनसहभालगिा अलभवृलद्ध गन े। 

 ददगो लवकास, वािावरर् संरक्षर् र लवपद ्व्यवस्थापनमा योगदान पुयािउन े। 

 स्थान लवशेषको संस्कृलि र पलहिान अलभवृलद्ध गन े। 

 स्वास््य क्षेिलाई सम्बोधन गन े। 

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

मुलकुको नयाँ पररवर्ििि राजनीलिक पररवेशमा राज्यको पुनिसंरिनामा कामकाज 

गदाि अवश्य पलन केही अनुभव िथा अभ्यासका कारर् नगरपाललकाले आफ्नो कायि 

प्रर्ालीलाई व्यवलस्थि गन ेसरदभिमा केही कमी कमजोरी भए होलान । हामी 

पररलस्थलिसँग ैअभ्यस्ि हुदँ ैनगरका कायिप्रर्ालीमा सुधार ल्याई सुशासन कायम 

गरी जनिाको जीवनस्िरमा सुधार ल्याउने कुरामा दढृ सकंलल्पि एवं प्रलिवद्ध छौ 

। हामीहरू लनवािलिि भए पश्चाि ्५ वटा बजेट ल्याई सकेका छौ । हामीले यस 

अवलधमा वषौ दलेख यािायािको अभावमा ससु्केरा हालेर पैदल उकाली ओराली 

गद ैगुजारा गरररहकेा जनिाहरूलाई केही मािामा भए पलन सहज बनाउने प्रयास 

गरेका छौ । यस अवलधमा व्यापक मािामा बस्िी बस्िीमा सडकको नयाँ ट्रयाक 

खोलेका छौ । खानेपानीका धाराहरू बनाएका छौ । ससँिाईका कुलाहरू लनमािर् 

गरेका छौ । वडा कायािलय िथा स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूमा वडा कायािलय 

भवन लनमािर् िथा स्वास््य संस्था सञ्चालनका लालग भवन लनमािर्लाई लिव्रिा 

ददएका छौ । यसै आ.व.मा नवलनर्मिि वडा कायािलय िथा स्वास््य संस्थाहरूबाट 

जनिाले सहज लहसाबले सेवा प्राप्त गन ेअवसर पाउने कुरामा प्रलिवद्ध छौ । आर्थिक 

वषि ०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा कोरोना महामारीका कारर् मुलुक बरदाबरदी 

भई हामीले नगर सभाबाट पाररि गरेका योजना िथा कायिक्रमहरू प्रभालवि भएका 

छन ्। मुलुकका लवलभन्न स्थान िथा लवशेष गरी भारिबाट आएका नागररकहरूलाई 

लवगि वषिमा क्वारेरटाईनमा राखी संक्रमर् रोकथामका लालग हाम्रो स्थानीय 

सरकारले महत्वपूर्ि भूलमका लनवािह गरेकोमा हाल दशरथपुर कृलष अनुसरधान 
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केररमा स्थापना गररएको आईशोलेसन केररमा संक्रलमि लबरामीहरूको उपिार 

गराईरहकेा छौ । हामीहरूलाई लवगि वषिमा थुप्रै सहयोगी हािहरूले लवपद्को 

घडीमा नगद िथा वस्िुगि सहयोग गनुि भएको र यस िालु आ.व.मा पलन लवलभन्न 

सरकारी िथा गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट अलससजन लसललण्डर, करसरटे्रटर, 

अलससलमटर लगायि संक्रलमि व्यलक्तहरूका उपिारका लालग ददइएका अरय 

सामाग्रीहरू साथै प्रदशे सरकार सामालजक लवकास मरिालय कर्ािली प्रदशे सुखिेल े

अलससजन करसरटे्रटर उपलब्ध गराएकोमा कर्ािली प्रदशे सरकारलाई धरयवाद 

ददरछु । कोरोनासँगको लडाई अझै सदकएको छैन, लवज्ञ डासटरहरूको अध्ययन 

अनुसरधान अनुसार स्वरूप पररवििन हुदँ ैिेस्रो भेररयरट आएको समािारमा उल्लखे 

भएको छ । यस्िो लवषम ्महामारीमा लनयरिर् र रोकथाम नै महत्वपूर्ि औषधी 

भएकोले सभासद ्ज्य ूमाफि ि नगरबासीहरूलाई अझै पलन स्वास््य मापदण्ड िथा 

सामालजक दरुी कायम गनिको लालग अनुरोध गदिछु ।  

 

सभा अध्यक्ष ज्यू, 

हामीले ८ वटा नगर सभा सम्पन्न गरी यो ९वौ नगरसभामा प्रवेश गरेका छौ । यस 

अवलधमा जम्मा ११० वटा नगर कायिपाललकाका बैठकहरू सौहादिपूर्ि वािावरर्मा 

सम्पन्न गरेका छौ । नगर िथा वडा कायािलयहरूबाट जनलजलवका सवालहरू 

सम्बोधन गनि साधन, स्रोिको अलधकिम प्रयोग गरी सबै जनप्रलिलनलध, 

कमििारीहरू दक्रयालशल भइरहनु भएको छ । यस क्रममा नगरपाललकाको 

कायिप्रर्ालीलाई व्यवलस्थि गनि हाल सम्म जम्मा ३२ वटा ऐन, लनयमावली, 

कायिलवलध, लनदलेशका पाररि गरी लकेवेशी नगरपाललकाको स्थानीय राजपिमा 

प्रकाशन गरी कायािरवयनमा ल्याएका छौ । लवकासमा योजना िजुिमा दलेख 

कायािरवयन िथा योजना सम्वधिन सम्म जनसहभालगिा गराई जनिालाई नलजकको 

सरकारको अनुभूलि गराउने प्रयास गरेका छौ । साथै आजको यस नगरसभाको 

पलहलो बैठकका ददन आ.व. ०७७/०७८ मा आ.व. ०७८/०७९ मा दहेायका 

लवषयगि क्षेिमा लनम्नानुसार नीलि िथा कायिक्रम प्रस्िुि गदिछु ।  

 

 

१. आर्थिक लवकास िफि ः 
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(१) जनिाको आयस्रोि िथा क्रय क्षमिाको आधारमा करका दरहरू लनधािरर् गरी 

नगरपाललकाको आयश्रोि वृलद्ध गरी जनसरोकार िथा जनजीलवकाको स्िर 

सुधारमा लगानी वृलद्ध गररन ेछ । 

(२) स्थानीय स्िरमा उपलब्ध श्रोि साधनको अलधकिम उपयोग गरी उद्यम 

स्थापना िथा सञ्चालन गररनेछ । 

(३) लघु, घरेलु िथा साना उद्यमको लवकास र लवस्िारका लालग लवलभन्न 

प्रविद्धनात्मक कायिक्रमहरू सञ्चालन     गररनेछ । 

(४) सीप लवकास िाललम माफि ि सीपको अलभवृलद्ध गरी स्वरोजगारमलूक 

दक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ । 

(५) नगर लभि दिाि िथा सञ्चालनमा रहकेा उद्योग िथा व्यवसायहरूको कम््यूटर 

प्रर्ालीमा आधाररि रही अद्यावलधक लगि संकलन िथा प्रलवलि गररनेछ । 

(६) नगरलभि दिाि नभई सञ्चालन भइरहकेा उद्योग िथा व्यवसाय फमिहरूलाई 

नगर म ै दिाि प्रदक्रयामा ल्याउने िथा सोका लालग प्रिारप्रसारका कायिक्रम 

गररनेछ । 

(७) उद्योग िथा व्यवसायबाट नगरलाई प्राप्त हुने उद्योग रलजष्ट्रशेन, नवीकरर् िथा 

सो को अरय प्रशासलनक शुल्क िथा दस्िरु िोकेर उठाउन ेलगायि उद्योग प्रशासन 

िथा व्यवसाय प्रशासनसँग सम्बलरधि कायि  गररनेछ । 

 (८) परम्परागि रूपमा सञ्चालनमा रहकेा उद्यमलाई नयाँ र आधुलनक प्रलवलधसगँ 

आवद्ध गराई सीप र क्षमिाको अलभवृलद्ध गररनेछ । 

(९) रूग्र् र लजर्ि उद्योगहरूको अध्ययन गरर स्िरवृलद्धको लालग स्िरोन्नलिका 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(१०) राज्यको समावेशी लवकासको लसद्धारि अनुरूप आर्थिक िथा सामालजक 

रूपमा पलछ परेका व्यलक्त िथा समुदायमा सीप लवकास िथा उद्यमशीलिा 

लवकास िाललम प्रदान गररनेछ । 

(११) स्थानीय स्िरमा उत्पादन भएका उत्पादनको बजारीकरर्का लालग समरवय 

र सहकायि गररनेछ । 

(१२) उद्यम लवकासको क्षेिमा सदक्रय लवलभन्न व्यलक्त, लवकास साझेदार संस्थाहरूको 

क्षमिा लवकासको लालग समरवय र सहकायिमा आवश्यक िाललम िथा गोष्ठीको 

आयोजना गररनेछ । 
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(ख) कृलष नीलि िथा कायिकमः 

(१) "समृद्ध नगर सुखी नगरबासी" को नगर अलभयानलाई सफल पानि कृलष नै 

महत्वपूर्ि क्षेि हो । कृलषलाई समय सापेक्ष ढंगले बढ्दो जनसखं्यालाई खाद्यान्न 

आपूर्ििमा आत्मलनभिर नगर बनाउन कृलषमा आधुलनकीकरर्   गररनेछ । 

आधुलनक कृलष औजारहरूको व्यापक प्रयोग गरी कृलष कायिलाई सरल र सहज 

पाररन ेछ । समग्र कृलष कायिक्रमको लालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु 

। 

(२)  कृलष िथा पश ु लवकास फामिहरू स्थापना गरी रोजगारीको लसजिना िथा 

आरिररक कृलष पयिटनको लवकास    गररनेछ । 

(३) नगरपाललकको लेकाली भेगमा कागिी िथा सुरिला, अम्बा लगायि लेकाली 

फलफूल खेिी र मसला खेिी, रटमुर लगायि जलडबुटी खेिी गररनेछ । बेसी 

भेगमा िरकारी िथा अन्न उत्पादनमा जोड ददइने छ । बसेीको अन्न लेकमा, 

लेकको फलफूल बेसीमा लवलनमय गरी आरिररक बजारीकरर् गरी सरिुललि 

बजारीकरर् िथा सरिुललि जीवनशैली अपनाईने छ । कृलष व्यवसाय िथा 

बजारीकरर्को लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

(४) नगरबासीको समृद्ध िथा सुखी जीवनका लालग स्वास््य महत्वपूर्ि पक्ष हो । 

स्वस्थ नागररकका लालग स्वस्थ खाद्यान्न हुनु जरूरी छ । त्यसैले हाम्रो उत्पादन 

पलन स्वस्थ हुनु जरूरी छ । अिः "हाम्रो भूलम योजना हाम्रो, अगािलनक उत्पादन 

स्वस्थ जीवन राम्रो" कायिक्रमका लालग खेिीमा लवलशलिकरर् (बाली लवशेष 

पकेट क्षेिमा) जोड ददइनेछ । 

(५) दगु्धजरय पश ुिथा मासुजरय पशकुो नश्ल सुधार योजना ल्याइने छ । पश ु

उपिार सेवालाई प्रभावकारी गराइनेछ । 

(६) लवश्वव्यापी महामारी कोलभड-१९ (कोरोना) का कारर् रोजगार लवलहन भएका 

बेरोजगार युवा युविीहरूलाई पश ु िथा कृलष व्यवसायमा आकषिर् गरी 

रोजगारी लसजिना गररनेछ । 

(७) कृलष िथा पशजुरय उत्पादनको बजारीकरर्को लालग लछमेकी स्थानीय िह, 

प्रदशे सरकार िथा संघीय सरकारसँग समरवय िथा सहकायि गररनेछ । 
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(८) कृलष िथा पशुपालन व्यवसायलाई सुरलक्षि गनि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गनि, 

लवलभन्न प्रकोप िथा रोगको उपिार लछटो छररिो गनि प्रालवलधकहरूको 

पहुिँलाई लवस्िार गररनेछ । 

(९) बेरोजगार व्यलक्तहरूको ि्यांक सकंलन गरी सिूीकृि गररनेछ । बेरोजगार 

सूलिकृि व्यलक्तहरूलाई प्रधानमरिी रोजगार कायिक्रम र मुख्यमरिी रोजगार 

कायिक्रमसगँ समरवय र सहकायि गरी स्थानीय योजना िथा कायिक्रममा 

सहभागी गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गररनेछ । 

 

(ग) भलूम व्यवस्था िफि  

(१) भूलम सम्बलरध समस्या समाधान आयोग माफि ि भूलमहीन दललि, भूलमहीन 

सुकुम्बासी र अव्यवलस्थि बसोबासीको पलहिान गरी लगि संकलन, नाप 

नससांकन, सत्यापि र अलभलेखाङ्कन कायि सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वषि 

लभि जग्गाधनी दिाि प्रमार्-पुजाि लविरर् गररनेछ । यसको लालग रू. 

२५०००००/- (पलच्चस लाख रूपैया)ँ लवलनयोजन गररएको छ । 

(२) नगर क्षेि लभिका साविजलनक र सरकारी जग्गाको संरक्षर् गनि स्थानीय सरकार 

प्रलिवद्ध छ । गैरकानुनी रूपमा कब्जा गररएका साविजलनक सरकारी जग्गाको 

खोज िथा पलहिान गरी दफिाि ल्याउने कायिलाई लिव्रिा ददइनेछ । सडक र 

सोको राइट अफ वे लगायि नेपाल सरकारले अलधग्रहर् गरेका सम्पूर्ि भूलमको 

दकत्ता काट गनि आगामी आर्थिक वषि लभि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गररनेछ 

। 

(३) भूलमको वैज्ञालनक वगीकरर् र अलधकिम उपयोगका लालग भू-सूिना 

प्रर्ालीमा आधाररि भू-उपयोग नससाको प्रयोग गरी भू-उपयोग योजना िजुिमा 

गररनेछ । 

 

(घ) पयिटन िफि  

(१) प्रदशे िथा सघंीय सरकारको समरवयमा लेकवशेी नगरका पयिटन स्थलहरू 

मालधुरी नेटा, भोटेदरबार, सात्तले गुफा, बाग्दलु्ला गुफा, ठ्यूरो गुफा, ऋलष 

गुफा, लामीडाँडा थाम, स्कुलडाँडा लेकवेशी-२ लगायिका पयिटनको लवकास 

गररनेछ । 



क्रमशः 
8 

 

(२) संघीय सरकार, प्रदशे सरकार र लवकास साझेदार सघंसंस्थाहरूको समरवय 

िथा सहयोगमा भरेी-बबई डाईभसिनको मुहान भेरी दकनार छोटेमा होमस्टे, 

होटल, लज िथा लपकलनक स्पटको रूपमा लवकास गरी पयिटकलाई आकषिर् 

गररनेछ । 

 

(ङ) सहकारी िथा गररबी लनवारर् िफि  

(१) सहकारी क्षेिलाई अथििरिको महत्वपूर्ि आधारस्िम्भको रूपमा लवकास 

गररनेछ । लवत्तीय पहुिँ लवस्िार, सामालजक एवंम् आर्थिक सशलक्तकरर् र 

उत्पादनलशल क्षेिमा सहकारी संघससं्थाहरूलाई पररिालन गररनेछ । दललि 

एवं लपछलडएका वगि र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमलशलिा 

लवकासका कायिक्रम गनि अलभप्रेररि गररनेछ । 

(२) सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररि घरेलु िथा साना 

उद्योगको प्रवद्धिन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारर्, प्रशोधन, ्याकेलजङ र 

बजारीकरर्को लालग प्रोत्सालहि गररनेछ । 

(३) सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, िरकारी, फलफूल खेिी गनि 

आवश्यक पन ेबीउलबजन, यरि उपकरर् खररदका लालग संघीय सरकार िथा 

प्रदशे सरकारसँग आवश्यक अनुदानका लालग अनुरोध गररनेछ ।  

(४) रासायलनक मल िथा बीउलबजन लविरर्का लालग स्थानीय सहकारी संस्थालाई 

प्राथलमकिा ददइनेछ । 

 

(ि) औद्योलगक लवकास र लगानी प्रवद्धिन िफि  

(१) कर्ािली प्रदशे स्िररय लेकवेशी औद्योलगक क्षेि यस नगरपाललकाको वडा नं. ९ 

िौरासेमा स्थापनाका लालग संघीय सरकारसँग पररर्ाममुखी पहल गररनेछ । 

(२) घरेलु, साना िथा मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षर् गरी स्थानीय कच्चा पदाथि र 

श्रममा आधाररि उत्पादन अलभवृलद्ध गररनेछ । 

(३) नगरपाललकाल े सञ्चालन गरेका घरेलु िथा साना उद्योगबाट व्यवसालयक 

िाललम, सीप प्राप्त गरेका जनशलक्तलाई व्यवसाय प्रवद्धिन गनि आवश्यक सहयोग 

गररनेछ । 

(४) उद्यमलशलिा सिेिना कायिक्रम माफि ि उद्यमशीलिा लवकास गररनेछ । 
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(५) उद्यमी श्रृजना र रोजगार ददइने उद्यमशील समूहलाई प्रोत्साहन िथा 

सहयोगका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

 

२. भौलिक पवुािधार िफि ः 

(१) नगरको समृलद्ध र सामालजक िथा सांस्कृलिक लवकाससँग जोलडएको 

धुललयालवट-भेडावारी-बोटेिौर सडक संघीय सरकार माफि ि सम्बोधन भई हाल 

टेण्डर प्रदक्रयामा गइसकेको वििमान पररलस्थलिमा उक्त सडक रिु गलिमा 

लनमािर्का लालग पररर्ामुखी पहल गररनेछ । 

(२) आवश्यकिाका आधारमा नयाँ सडक बनाइने र लनमािर् भइसकेका सडकलाई 

थप स्िरोन्नलि गररनछे । सडक लनमािर्का नाममा खेिीयोग्य जलमनको ्लरटङ्ग 

गन ेकायिलाई लनरूत्सालहि गररनेछ । सडक यािायािको सुधारका लालग क्रमशः 

कल्पनािोक-नेटा सडक, दशरथपुर-नेटा सडक, कोलखोला-लालमडाँडा सडक, 

जहरे-लमलडाडँा-फुलबारी-लेखगाउँ-कफ्लनेी सडक, लवना-पाखापानी-दह 

सडक, गंगटे-लसमदमार-रू्से सडक, झुप्रा-साटाफाँट-रटमुरकोट सडक, 

लपपलिौिारी-भैसदेमार-लपिेडाँडा हुदँ ैलेखगाउँ जोड्ने सडक, गंगटे-वनकुवा 

सडक, बडीपाटी-िौरास-ेढाँडखेि सडक, मछेलटार-लामीदमार-रटमुरकोट 

सडक, लमलडाँडा-धाव-बराह-कागि े हुदँ ै गमखोला जोड्न े सडकलाई संघीय 

सरकार िथा प्रदशे सरकारसँग समरवय सहकायिमा स्िरोन्नलि गररनेछ । 

(३) सबै सडकहरूको Right of Road लनधािरर् गरी सडक संरक्षर् गररनेछ । हररि 

सडक लनमािर् गररनेछ । 

(४) नगरपाललका लभिका खाली बाँझा बारीहरूमा स्रोि भएसम्म संघीय सरकार, 

प्रदशे सरकार, सहयोगी लवकास साझेदार संघसंस्थासँग सहकायि, समरवय गरेर 

साथै हाम्रै आफ्न ैस्रोि साधन प्रयोग गरेर लसिाई योजनाहरू सञ्चालन गरी 

उत्पादन वृलद्धमा जोड ददइनेछ । साथै ससँिाई स्रोि नभएका बाँझा बारीहरूमा 

वैकलल्पक खेिी गन ेयोजना ल्याइनेछ । 

(५) भेरी बबई डाईभसिन आयोजनाको सहयोग िथा समरवय, सहकायिमा भेरी 

कररडोर ससँिाई िथा पयिटन लवकास गररनेछ ।  

(६) नगर क्षेिमा सघंीय सरकार, प्रदशे सरकारसँग सहकायि िथा समरवय गरेर 

लवदु्यि सेवा नपुगेका बस्िीहरूमा लवदु्यि सेवा लवस्िार गररनेछ ।  



क्रमशः 
10 

 

(७) नगरको गौरवको योजना अरिगिि लागि सहभालगिामा नगरपाललकाको 

प्रशासकीय भवन र वडा नं. २, ३, ४, ५, ७, ८ र १० को वडा प्रशासलनक भवन 

लनमािर्लाई पूर्ििा प्रदान गनि बजेट लवलनयोजन गररनेछ । 

(८) नगरपाललकामा सडक पूवािधार लनमािर् लगायिका लवकास लनमािर् कायि 

प्रभावकारी बनाउन नगरपाललकामा भएका मेलसनरी औजारहरूको प्रयोग 

गररनेछ । साथै नगर क्षेिको सडक पूवािधार िथा सरसफाईलाई टेवा पुयािउन 

१ वटा ट्रयासटर खररद गररनछे ।  

 

३. सामालजक लवकास िफि ः 

(क) टोल लवकास िफि  

(१) स्थानीय स्िरको समग्र लवकासलाई िीव्रिा ददन र व्यवलस्थि गनि टोल लवकास 

संस्था गठनको सुरूवाि गररनेछ । 

 

(ख) खानेपानी िफि  

(१) नगरबासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन स्रोिले भ्याए सम्म सघंीय 

सरकार, प्रदशे सरकार, लवकास साझेदार संस्थासँग समरवय गरेर खानेपानी 

योजनाहरू सञ्चालन गररनेछ । साथै स्रोि नभएका बस्िीहरूमा खानेपानीको 

उलिि प्रबरध हुने कायिक्रम ल्याइनेछ । लवगिमा यस नगरका सबै वडाहरू खलुा 

ददशामुक्त क्षेि घोषर्ा भइसकेकोले अब पूर्ि सरसफाई अलभयान िलाइनेछ । 

खानेपानी िथा सरसफाइ कायिक्रमका लनलम्ि आवश्यक हुन ेरकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

 

(ग) लशक्षा िफि  

(१) लवद्यालय भनेको मानव लवकासको मेरूदण्ड हो । दक्ष जनशलक्त लबना सुखी 

नेपाली र समृद्ध नेपाल लनमािर् गनि सदकदनै । त्यसैले दक्ष जनशलक्त उत्पादनका 

लालग लशक्षामा लगानी गन ेनीलि अवलम्बन गररनेछ ।  

(२) औपिाररकिाका लालग माि लशक्षा होइन, लशक्षामा गुर्ात्मक पररर्ाम मापन 

गनि िथा नयाँ शैलक्षक नीलि ियार गनिका लालग लशक्षा ऐन लनमािर् गरी 

कायािरवयन गररनेछ । 
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(३) लशक्षकहरूको पेशागि लवकासलाई सूिना र प्रलवलधसँग जोडी लशक्षर् 

लसकाईलाई प्रलवलधमैिी बनाइनेछ । 

(४) लवद्यालयहरूमा भौलिक पूवािधारको लवकास गररनेछ । 

(५) लशक्षाको गुर्स्िर बढाउन दरबरदी अपुग भएका लवद्यालयहरूमा लवषयगि 

स्वयंसेवक लशक्षकहरूको व्यवस्था गररनेछ । यसको लालग आवश्यक रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

(६) लवद्यालय लशक्षक िथा कमििारीहरूको संघीय सरकारको नीलि िथा 

कायिक्रमबाट स्थानीय िहलाई व्ययभार हुने भलन आ.व. ०७८/०७९ को बजटे 

वक्तव्यबाट लनदलेशि भए अनुसार लवद्यालय लशक्षक िथा कमििारीहरूको लालग 

थप बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

(७) सबै लवद्यालयमा खेलकुदका साथै अलिररक्त दक्रयाकलापलाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 

(८) सबै लवद्यालयमा बाललवकास केररको पहुिँ पुयािइनेछ । 

(९) एक वडा एक अगुवा लवद्यालयको शैलक्षक गुर्स्िरमा सुधार गरर थप 

प्रभावकारी बनाइनछे । 

(१०) आवश्यकिाका आधारमा अनौपिारीक लशक्षाका कायिक्रम सञ्चालन गररनछे 

। 

(११) सबै लवद्यालयहरूमा एकरूपिा कायम गरी लशक्षर् लसकाई दक्रयाकलापलाई 

थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

(१२) दकशोरीहरूल ेमलहनावारी हुदँा लवद्यालय छोड्ने पररपाटीलाई अरत्य गनि 

लवद्यालयहरूमा सेलनटरी ्याड राख्ने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

(१३) उमेर नपुगेका दकशोरदकशोरीहरूको लालग बाललववाह रयूलनकरर् सम्बलरध 

लवशेष अलभयान िलाइनेछ । 

(१४) लवद्यालय बालहर रहकेा बालबाललकाहरूलाई लवद्यालय लशक्षामा पहुिँ 

पुयािउन ेव्यवस्था गररनेछ । 

 

(घ) स्वास््य िफि  

(१) लवश्वव्यापी रूपमा फैललएको कोलभड-१९ महामारीको पलहलो लहरबाट िंलग्रन 

नपाउद ैदोस्रो लहरले पुरै दशे आक्रारि भएको छ । यस महामारीको लनयरिर्मा 
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पुरै दशे एक भएर लागेको अवस्थामा लेकवेशी नगरपाललकाको भूलमका 

प्रभावकारी रहकेो ि्य लवगि र यस वषिको अनुभवले बिाएको छ । लसलमि 

स्रोि साधनले यस घािक महामारी लवरूद्ध जुध्न लनश्चय नै करठन रहिेा पलन 

जनिाका िासोहरू जोलडएको लवषयमा लनररिरको िासो र खटाइले आम 

रूपमा महामारी फैलन नददइ लनयरिर्को अवस्थामा राख्न हामी सफल 

भइरहकेा छौ । आवश्यक स्रोि र जनशलक्तको अभावमा पलन लजम्मेवारीका साथ 

महामारी फैलन नददन आफ्ना नागररकको स्वास््य सुरक्षामा स्थानीय सरकार 

अथक प्रयासमा जुरटरहकेो अलहलकेो यथाथििा हो । हामीले कोलभड जािका 

लालग एलरटजेन टेि गरी संक्रमर् दलेखएमा एलोपेलथक िथा आयुवेददक उपिार 

िथा उलिि सल्लाह सलहि सुरलक्षि होम आइशोलसेनमा बसे्न सल्लाह ददन ेगरेका 

छौ । साथै प्रत्येक वडामा स्वास््य संस्था माफि ि नगरबाट उलिि रेखदखे िथा 

उपिार गन ेगरेको र होम आइशोलेसनमा बसेका व्यलक्तमा थप जरटल समस्या 

दलेखएमा १५ बडेको आइशोलसेनको व्यवस्था गरी लनःशलु्क उपिारको व्यवस्था 

गरेका छौ । यस लवषम ्पररलस्थलि लवरूद्ध लड्न स्थानीय सरकारले कुनै कसरु 

बाँकी नराखेको िर त्यो प्रयािप्त नभएको महशुस भएकै छ । यो अवस्थालाई लिनि 

संघ, प्रदशे सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई यथोलिि स्रोि साधनको सहयोग 

आवश्यक रहकेो छ । त्यसै गरी अरय सरोकारवाला सघंसंस्थाहरूबाट समरवय र 

थप सहयोगको अपेक्षा गदिछौ । महामारीका लवरूद्ध लनररिर रूपमा नागररकको 

सेवामा िल्लीन रहनभुएका जनप्रलिलनधीहरू, कमििारीहरू, लनररिर समरवय र 

सहकायि गनुिभएका संघ, प्रदशे सरकारका लनकायहरू, स्वास््यकमीहरू, 

सुरक्षाकमीहरू सबलैाई धरयवाद ददन िाहरछु । 

(२) रोग लाग्न ुभरदा रोग लाग्न नददनु नै स्वास््य क्षेिको महत्वपूर्ि लवषय हो । 

आनीबानी िथा व्यवहार र खानपानमा सुधार गरी शारीररक िरदरुूस्िीका 

लालग लनयलमि व्यायाम िथा योग लशक्षा िथा जनिालाई सिेिीकरर्       

गररनेछ ।  

(३) स्वास््य िथा जनसंख्या मरिालयबाट १५ शैयाको नगर अस्पिाल लनमािर्का 

लालग लशलरयास भइसकेको र टेण्डर प्रदक्रयाबाट लनमािर्का लालग प्रदक्रया 

अगाडी बदढसकेको हालको सरदभिमा उक्त अस्पिाल लनमािर् कायिलाई समयम ै

सम्पन्न गनिका लालग यथोलिि कदम िाललनेछ । 
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(४) संघीय िथा प्रदेश सरकारको सहयोग िथा समरवयमा सबै स्वास््य संस्था र 

आधारभूि स्वास््य केररहरूको सेवा प्रवाहको गुर्स्िरलाई थप व्यवलस्थि 

बनाइनेछ । यसका लालग संघ िथा प्रदशे सरकारसँग आवश्यक सहयोगको लालग 

अनुरोध गररनेछ । 

(५) "स्वास््य बीमा लनःशुल्क उपिार, स्वस्थ नागररक लजम्मेवार सरकार" 

कायिक्रमका लालग लवपन्न नागररकको स्वास््य उपिारको सुलनलश्चििा गनि सबैका 

लालग स्वास््य लबमा कायिक्रमलाई सबै वडाहरूमा प्रभावकारी रूपमा 

कायािरवयन गररनेछ । 

(६) नगरपाललकामा अत्यावश्यक औषधी स्टक, आकलस्मक लिदकत्सक सवेा िथा 

सुलभ औषधीका लालग लवशेष व्यवस्था गररनेछ । यसको लालग आवश्यक बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

(७) लवलभन्न स्थानमा स्वास््य लवशेषज्ञ लशलवर सञ्चालन गरी नगरबासीलाई 

घरदलैोमा स्वास््य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(८) मानलसक स्वास््य सम्बरधी िेिनामलूक कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(९) रोग पलहिानको लालग सबै स्वास््य िौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

(१०) नगर अस्पिाल दशरथपुरमा सपिदशं उपिार केरर स्थापना गररनेछ । 

(११) स्वास््य संस्थाहरूको ि्यांक लवदु्यलिय प्रर्ालीमा रालखनेछ । 

(१२) स्वास््य संस्थाहरूमा प्रभावकारी उपिारका लालग सबै स्वास््य संस्थाहरूमा 

आवश्यक उपकरर् उपलब्ध गराइनेछ । 

(१३) मलहला स्वास््य स्वयंसेलवका र स्वास््यकमीलाई प्रभावकारी स्वास््य 

सेवाका लालग प्रोत्साहन  गररनेछ । 

(१४) माि ृिथा लशश ुस्वास््य कायिक्रम अरिगिि हजार ददन ेआमाहरूको लालग 

पोषर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(१५) सबै गभिविी भएका घरमा हररयो झण्डा, बाबालाई लिठी सरदशेमूलक 

फ्लेसस रालखनेछ । 

(१६) लवलभन्न दकसीमका दकटजरय सरूवा र नसने रोगसम्बरधी ििेनामलूक 

अलभमूलखकरर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
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(१७) लवश्व महामारी कोलभड-१९ (कोरोना) भाईरसका कारर् मृत्युवरर् गरेका 

पररवारलाई आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी नगरपाललकाबाट आर्थिक 

सहयोग गररनेछ । 

 

(ङ) श्रम िथा रोजगार िफि  

(१) स्थानीय िहमा रहकेा बेरोजगार व्यलक्तहरूलाई रयूनिम रोजगारीको प्रत्याभूलि 

गनिका लालग कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररि सामुदालयक आयोजना िथा 

यूवा रूपारिरर्का लालग पहल आयोजना माफि ि समदुायको लवकाससँग ै

सामालजक सुरक्षाको प्रत्याभूलि गराइनेछ । 

(२) कोलभड-१९ को महामारीले वदैलेशक िथा लवलभन्न स्थानबाट फर्कि एका 

व्यलक्तहरूलाई बेरोजगारको सिूीमा सूलिकृि हुन आह्वान गरी सूलिकृि 

व्यलक्तलाई नगरपाललकामा सञ्चाललि स्थानीय भौलिक पूवािधार, उद्योग लनमािर् 

िथा सेवा क्षेिमा पररिालन गररनेछ । साथै रोजगार सेवाकेररमा सूलिकृि 

बेरोजगार व्यलक्तहरूलाई रोजगारदािासँग सम्पकि  स्थालपि गराई रोजगारी 

प्रालप्तमा सहयोग गररनेछ । 

(३) नगरपाललकामा बसोबास भएका िर रोजगारी, उद्यम, व्यापार व्यवसाय 

नभएका पररवारका कम्िीमा १ जना सदस्यलाई स्थानीय पूवािधार लनमािर्मा 

रोजगारी ददइ नगरपाललका लभि कोही पलन भोकै हुनु नपने अवस्था लसजिना 

गररन ेछ ।  

 

(ि) लैलङ्गक समानिा र सामालजक समावेशीकरर् िफि  

(१) मानव सभ्यिाको कलंकको रूपमा रहकेो मारछेले मारछेलाई नछुने कुसंस्कारको 

अरत्य गरी सबै जािजािी, धमि, संस्कृलि र परम्पराको संरक्षर् र संवद्धिन गरी 

सबै दकसीमका भदेभावको अरत्य गरी समिामलूक समाजको लनमािर्को लालग 

सामालजक कायिक्रम ल्याइनेछ । 

(२) मलहला, बालबाललका, आददवासी, जनजािी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागररकहरूका 

लालग क्षमिा लवकास िथा सशलक्तकरर् माफि ि आर्थिक उपाजिनका लवशेष 

कायिक्रम ल्याइनेछ । स्रोि साधनमा लसमारिकृि वगिको पहुिँ सुलनलश्चि गररनछे 
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। लसमारिकृि समुदायको क्षमिा लवकासको लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

(३) मलहला हहसंा, ज्येष्ठ नागररक लवरूद्ध हुने हहसंा, बालश्रम, बाललववाह, छुवाछुि 

लगायि सबै प्रकारका सामालजक लवकृलिको अरत्यका लालग कायिक्रम ल्याइनछे 

। 

(४) मलहला समहू, सलमलि र संस्था गठन गरी क्षमिा अलभवृलद्धका कायिक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

(५) मलहला लवकास सहकारी संस्थाहरूको संस्था व्यवस्थापन िथा क्षमिा 

अलभवृलद्धका लालग लवलभन्न कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

(६) घरेलु हहसंा लपलडि िथा लवपदमा परेका मलहला िथा बालबाललकाहरूका लालग 

आपिकाललन उद्दार कोषको स्थापना गररनेछ । 

(७) वडा स्िरीय बाल सलब गठन िथा पुनिगठन गररनेछ । 

(८) बालअलधकार सरंक्षर्, सम्वद्धिन सम्बरधी कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(९) बाललववाह रयूलनकरर् सम्बरधी सिेिनामलूक कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(१०) वडा िथा नगरस्िरीय ज्येष्ठ नागररक सलमलि गठन गररनेछ । 

(११) अरििपुस्िा सीप हस्िारिरर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

४. वन िथा वािावरर् िफि  

नगर क्षेिमा बने्न सबै सडकका दवुै दकनारामा बाँस, लिउरी, कपुर, धुपी सल्लो, 

अम्रसो, दबदबे, दकमु आदद जािका लवरूवा लगाई लेकवशी नगर हररयाली शहर 

बनाइनेछ । यसको लालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु ।  

(१) मुलकुमा प्रजािरिको प्रालप्तका लालग २०३६ सालको घुम्न ेकाण्डमा अमलू्य 

जीवन गुमाएका वीर शलहदको सम्झनामा ऐलिहालसक स्थल दशरथपरुमा शलहद 

पाकि को लनमािर्को लालग संघ िथा प्रदशे सरकारसँग समरवय गरी कायािरवयन 

गररनेछ ।  

(२) दशरथपुरमा रहकेो वन कायािलयको क्षेिमा आवश्यक पन ेलवरूवाहरूको नसिरी 

रालखनेछ । 

(३) संघीय िथा प्रदशे सरकारको सहकायिमा नदी लनयरिर् कायिक्रम कायािरवयन 

गररनेछ । 
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५. सशुासन र ससं्थागि लवकास िफि  

(१) भ्रष्ट्रािार लवरूद्ध शूरय सहललशलिाको नीलिलाई कडाइका साथ कायािरवयन 

गद ैशासकीय स्वच्छिा कायम गररनेछ । "म भ्रष्ट्रािार गर्दिन, म भ्रष्ट्रािार हुन 

ददन्न, म दशे र जनिाका लालग इमारदार भएर काम गनछुे" भन्ने प्रलिज्ञा पूर्ि 

रूपमा लागु गररनेछ । 

(२) साविजलनक सेवालाई सविसलुभ, लछटोछररिो र प्रलवलधमैिी बनाइनेछ । 

जनप्रलिलनधी िथा कमििारीहरूको क्षमिा लवकासका लालग िाललम सञ्चालन 

गररनेछ । सेवाग्राहीको पृष्ठपोषर् ललने पद्दलिलाई संस्थागि गररनेछ । 

(३) नागररकबाट प्राप्त गुनासोको ित्काल सम्बोधन गररन ेव्यवस्था लमलाइनेछ । 

(४) नगरपाललकाको क्षमिा अलभवृलद्ध एवं संस्थागि सुददृढकरर् गररनेछ । 

(५) भौलिक पुवािधार ियार हुन बाँकी रहकेा प्रशासकीय भवन साथै वडा कायािलय 

र स्वास््य संस्था लगायि लवद्यालयहरूको पूवािधार लनमािर् गररनेछ । यसका 

लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

(६) नगरपाललका र सो अरिगिि कायिरि करार कमििारीहरूलाई प्रदान गररन ेसेवा 

सुलवधालाई समय सापेक्ष बनाइनेछ । कोलभड-१९ को व्यवस्थापनमा गनुिपन े

बढ्दो खिि र नगरपाललकाको आरिररक स्रोिको कमीको कारर् िलबमानमा 

अपेलक्षि वृलद्ध गने अनुकूल पररलस्थलि नभएिा पलन कायिरि करार 

कमििारीहरूको मनोबल उच्च बनाउँद ै नगरपाललकाको सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकारीिा वृलद्ध गनि २०७८ श्रावर् १ गि ेदलेख लागु हुने गरी सबै करार 

कमििारीहरूको िलबमानमा हरेफेर गरी प्रोत्साहन गररनेछ । महगंी भत्तालाई 

लनररिरिा ददएको छु ।  

(७) कायिके्षिमा खरटने सबै कमििारीहरूलाई उत्प्रेरर्ा जगाउनको लालग कामको 

मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन कायिक्रम     ल्याइनेछ । 

आर्थिक वषि ०७८/०७९ मा कायािरवयन हुने उल्लेलखि नीलि िथा कायिक्रमका लालग 

कुल जम्मा रू. ६३१६८४१४५/- (लिसठ्ठी करोड सोह्र लाख िौरासी हजार एक 

सय पिैाललस रूपयैाँ) लवलनयोजन गरेको छु । कुल लवलनयोलजि बजेट मध्य ेिाल ु

खिि िफि  रू. २२०२७९४६४/- (बाईस करोड दईु लाख उनानअ्सी हजार िार सय 

िौसठ्ठी रूपयैाँ) र पूजँीगि िफि  रू. ४११४०४६८१/- (एकिाललस करोड िौध 
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लाख िार हजार छ सय एकासी रूपयैाँ) लवलनयोजन गरेको छु । आर्थिक वषि 

०७६/०७७ को यथाथि, आ.व. ०७७/०७८ को संशोलधि, आ.व. ०७७/०७८ ज्येष्ठ 

मलहना सम्मको यथाथि र आ.व. ०७८/०७९ को अनुमालनि आयव्यय लववरर् सलंग्न 

अनुसूिीमा उल्लेख गररएको छ । आगामी आ.व. ०७८/०७९ मा अनुमान गररएको 

खिि मध्य सघंीय समालनकरर् अनदुान रू. १२०००००००/- (बाह्र करोड रूपयैाँ), 

सघंीय राजश्व बाडफाडँ रू.८८३२००००/- (आठ करोड लियासी लाख बीस हजार 

रूपयैाँ), प्रदशे सरकार समालनकरर् अनदुान रू.१२८५७०००/- (एक करोड 

अठ्ठाईस लाख सरिाउन्न हजार), प्रदशे सरकार राजश्व बाडँफाडँ रू.१३१२१४५/- 

(िहे्र लाख बाह्र हजार एक सय पिैाललस रूपयैाँ), लकेवशेी नगरपाललका आरिररक 

स्रोि (आरिररक राजश्व, दहत्तर बहत्तर शलु्क, बैंक मौज्दाि) बाट 

रू.४९००००००/- (िार करोड नब्बे लाख रूपयैाँ) पररिालन गररनेछ । साथ ै

लवकास साझेदार सघंसंस्थाहरूबाट आ.व. ०७८/०७९ मा सञ्चालन गन ेकायिक्रमको 

प्रस्िाव पेश भए बमोलजम कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

नगर सभाका सभा अध्यक्ष ज्यू, 

१. कोलभड-१९ महामारीबाट प्रभालवि हालको लवषम पररलस्थलि सामारय 

हुनासाथ बजेटको प्रभावकारी कायािरवयनबाट िाल ु एवं लनमािर्ाधीन 

आयोजनाहरुको कायािरवयनमा िीव्रिा आउन,े रर्नीलिक, भौलिक पूवािधारको 

लनमािर् कायि अलघ बढ्न े नागररकहरुको सहज जीवनयापनको वािावरर् ियार 

हुनेछ । यसबाट आगामी आर्थिक वषिमा लेकवेशी नगरपाललकामा थप आर्थिक 

गलिलवलधहरु वृलद्ध हुन ेअपेक्षा गररएको छ ।  

२. बजेट िथा कायिक्रम ियारीका लालग महत्वपूर्ि मागिदशिन एवं सुझाव प्रदान 

गनुिहुने लेकवेशी नगरपाललकाका नगर प्रमुखज्य.ू वडा अध्यक्षज्यूहरु, 

कायिपाललकाका सदस्यज्यूहरु, नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृि लगायि लसङ्गो कमििारी पररवार लगायि सबै प्रलि हृदय दलेख नै 

आभार व्यक्त      गदिछु । बजेट लसद्धारि र प्राथलमकिामा छलफल गरी महत्वपूर्ि 

सुझाव र मागिदशिन प्रदान गनुिहुने लेकवेशी नगरपाललकाका राजनैलिक दलका 

प्रलिलनलधहरु, लशक्षक, उद्योगी, व्यापारी, गैरसरकारी सघं संस्था, सहकारी क्षेि, 

लवकास साझेदार, सञ्चार जगि लगायि सबैलाई हार्दिक ज्ञापन गदिछु । सबैबाट 
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प्राप्त भएको सहयोग बजेट कायािरवयनको क्रममा समेि लनररिर रहने अपेक्षा 

गरेको छु । 

३. अरत्यमा आज प्रस्िुि गररएको आगामी आर्थिक वषि २०७८/०७९ को बजेटको 

प्रभावकारी कायािरवयन बाट कोलभड-१९ महामारी र सम्भालवि खाद्य संकटबाट 

लेकवेशी नगरबासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर लसजिना, 

उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वृलद्ध, जीवनोपयोगी लशक्षाको उत्थान, ददगो 

पूवािधार लवकास, शालरि सुरक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भई लशलथल 

बनेका आर्थिक गलिलवलध र लवकास लनमािर्का कायिहरुमा गलिलशलिा आई 

अलधकिम लहि सुलनलश्चि हुने लवश्वास ललएको छु । 

धरयवाद । 

 

 

 

 

शालरिकुमारी छरिले 

नगर उपप्रमखु 

लकेवशेी नगरपाललका, 

सखुिे 

१० आषाढ, २०७८ 

 


