
अनसूुची २ 

(पााँचौं नगरसभाको ननर्णय नं.३ सगाँ सम्बन्धित) 
जीतपरुनसमरा उपमहानगरपानिका 

आ.व. २०७८/०७९ को 
बजेट तथा कायणक्रम 

यस गररमामय नगर सभाका सभाध्यक्ष महोदय; सभाका सदस्य सन्चव एवम ्प्रमखु प्रशासकीय 
अनिकृतज्यू, नगर कायणपानिकाका सदस्यज्यूहरु, नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, कमणचारी नमत्रहरु; 

यस जीतपरुनसमरा उपमहानगरपानिकाको उपप्रमखुको हैनसयतिे यस सम्माननत नगरसभा समक्ष 
आगामी आनथणक बर्ण २०७८/०७९ को संन्चत कोर्बाट ववननयोजन हनुे अनमुानको खचण न्शर्णकगत 
र श्रोतगत वववरर् बजेट प्रस्ततु गनण पाउाँदा अधयधतै गौरवान्धवत महससु गरेको छु । यस अवसरमा 
राजनीनतक पररवतणनको िागी जीबन उत्सगण गनुणहनुे सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु र यस नगरको 
उच्च प्रगतीको िानग शवहद हनुहुनुे उहााँहरु प्रनत पनन हार्दणक श्रद्धाञ्जिी र समवेदना ब्यक्त गदणछु 
साथै उहााँिे पयुाणउन ुभएको सेवा र समपणर्प्रनत यो सदन सिै कृतज्ञ रहनेछ । त्यसै गरी रावियता, 
स्वानिनता, िोकतधत्र, सामान्जक धयाय, समानता र समवृद्धको िागी संघर्ण गनुणहनुे यस नगरका  महान 
नेपािी नागररक र त्यसको सबि एवम ्सक्षम नेततृ्व गनुणहनुे  सबैमा हार्दणक सम्मान प्रकट गदणछु 
। 

िामो संघर्ण र जनआधदोिन पनछ नेपािी जनताको चाहाना अनरुुप संघीय ढााँचाको समाबेशी 
जनप्रनतनननिमिुक राज्य प्रर्ािी स्थापना भएको छ । संनबिानमा भएको तीन तहको सरकारको 
ब्यवस्था अनरुुप जनताको सबैभधदा ननकट रहेर जनतासाँग  हातेमािो गदै सखुःदखुमा सहकायण गनण 
वव.स.२०७१ बैशाख मवहनामा गढीमाई नगरपानिका हुाँदै आज उपमहानगरपानिकाको सभामा भाग 
निन पाउाँदा हामी सबै गौरबिे हर्णवान्धदत भएका छौं । यस उपमहानगरपानिकाको समधृ्दी र 
ववकासका िानग हािसम्मका प्रयासिाई ननरधतरता र्दंदै िैजान आगामी आनथणक बर्णको बजेट तथा 
कायणक्रम प्रस्ततु गरेको छु । 

चाि ुआनथणक बर्णमा कोरना महामारीको कारर्िे राजश्व;प्रक्षेपर् रु. २० करोड अनमुान गररएकोमा 
अनमुान भधदा कम संकिन भएको छ । ववववि आधतररक तथा वाह्य कारर्िे योजना 
कायाणधवयनको अवस्था अझै सधतोर्जनक नभएता पनन पजुीगत खचणको अवस्थािाई हेदाण ननराश हनु ु
पने अवस्था पनन छैन । तथापी समग्र योजना कायाणधवयन प्रकृयामा थप सिुार र पररष्करर्को 
खााँचो पनुतण हनु बााँकी नै छ । 



सभा अध्यक्षज्यू, 

हाम्रा साम ुरहेका समसामयीक आनथणक चनुौतीहरु देहाय वमोन्जम पवहचान गरेको छु । 

क) राजश्व पररचािन 

 क्षमता अनसुार आधतररक आम्दानी संकिन गने प्रयास अन्घ बवढरहेको छ ।  

 करका दायरािाई फरावकिो बनाउन प्रयत्नन्शि छौ । 

 कर संकिन प्रकृयािाई सरि, सहज र प्रववनिमैत्री बनाउन कोन्शशमा छौ । 

ख) जनशन्क्त व्यवस्थापन 

 स्वीकृत दरबधदी अनसुार कमणचारीको पदपनुतण भइरहेको छ । 

 कमणचारीहरुको उत्प्ररेर्ा र मनोबि बढाई सेवाग्राहीमैत्री ढंगबाट पररचािन गरीरहेका छौं । 

ग) भौनतक संरचना ब्यवस्थापनः 

 वडा कायाणिय र स्वास््य चौकीहरुको भवन ननमाणर् भैरहेको छ ।  

 फोहरमैिा व्यवस्थापनको िानग स्थायी प्रकृनतको डन्म्पङ साईड बनाउाँन कायणपानिका 
प्रयासरत छ ।  

घ) कोनभड महामारीः 

 आ.व.२०७६/०७७ र २०७७/०७८ यस मिुकु र नगरिाई कोनभड-१९  ठुिो 
चनुौतीको रुपमा रह्यौ जसको सामाना गनण राहत ववतरर्, उपचार सेवा र कोनभड ववरुद्धको 
खोप सेवा प्रवाह गनणमा हामी प्रनतवद्ध छौं ।  

 

सभाअध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरु, 

हाम्रा साम ु ववनभन्न चनुौती र समस्याहरु रहेको भएतापनन सो चनुौनतिाई अवसरमा रुपाधतरर् गरी 
समधृ्दीको मागणमा अन्घ बढ्न प्रयासरत रह्यौं । संघीय सरकार,प्रदेश सरकारबाट प्रयाप्त काननुहरुको 
ननमाणर्, राजनननतक अन्स्थरता र कोनभडको महामारीबाट यो उपमहानगरपानिका पनन अछुतो रहन 
सकेन तसथण हामीिे सम्पन्न गनण नसकेका कायणहरु यस सभामा ववगत देन्ख हािसम्म प्रस्ततु भएका 



नीनत तथा कायणक्रम यस सभािे र आगामी सभाहरुमा कायाणधवयनको िानग मिु दशणन बने्नछ भने्न 
आशा निएको छु ।  

 

जीतपरुनसमरा उपमहानगरपानिकाको भौगोनिक वववविता, सााँस्कृनतक वववविता, बढ्दो जनसंख्या एवम ्
सीनमत स्रोतसािनबाट अनिकतम िाभ हानसि गरी प्राप्त िाभिाई धयायोन्चत ववतरर् गनण आगामी 
आ.व.को बजेट तथा कायणक्रमको उद्धेश्य तपन्शि बमोन्जम रहेका छन ्। 

 नागररकका मौनिक हकको रुपमा रहेका जीबनयापनका धयूनतम आिारभतु आवश्यकताहरु 
शीघ्र पररपनुतण गदै गररबी, ववपन्नता र पछौटेपनको अधत्य गने । 

 उपिब्ि सािन, स्रोत उच्चतम उपयोग गरी आनथणक तथा मानबीय ववकास गने । 

 आनथणक, भौनतक तथा सामान्जक पूवाणिार ववकास गरी समनु्नत, सदुृढ, स्वािीन र समाजबाद 
उधमखु अथणतधत्रको ननमाणर् गने । 

 सेवाग्राहीिाई नछटो छररतो सेवा प्रवाह गने । 

 सावणजननक सेवा प्रवाह पद्दनतिाई संस्थागत गने । 

 नागररक तहमा पररवतणनको आभास र्दिाउने । 

 कोनभड ववरुद्धको खोप सबै नगरवासीिाई उपिब्ि गराउने । 

 भकु्तानी प्रर्ािीिाई सहज बनाईने । 

 

योजना छनौट गदाण स्थानीय आवश्यकता, योजना तजुणमा सम्बधिी सवणमाधय नसध्दाधत एवम ्मागणदशणन 
समेतका आिारमा तपशीि बमोन्जम योजनाहरुको प्राथनमकीकरर् गरेको छु । 

 जनजीववका र ववकासका िानग अत्यावश्यक रहेका भौनतक पवुाणिारहरु । 

 कोरना महामारीको ननयधत्रर् तथा स्वास््य सेवा प्रवाह । 

 उत्पादनमूिक र न्शघ्र प्रनतफि र्दने योजनाहरु । 

 आनथणक ववकास र गररबी धयनुनकरर्मा योगदान परु् याउने । 

 नछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हनुे । 

 पारदन्शणता र सशुासन अनभववृद्ध हनुे । 

 स्थानीय स्रोतसािनिाई प्राथनमकता र्दने र जनसहभानगता अनभववृद्ध हनुे । 

 प्राकृनतक प्रकोप एवम ्ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पगु्ने । 

 परम्परागत िमण,संस्कृनत, चाडपवण, मेिा आर्दको माध्यमबाट पयणटन प्रवद्धणन हनुे। 



 वातावरर् संरक्षर् र र्दगो ववकासमा टेवा परु् याउन े। 

 उपमहानगरपानिकाको राजस्व संकिनमा अनभववृद्ध पगु्ने ।  

 िैविक समानता र सामान्जक समावेशीकरर्को अनभववृद्ध हनुे । 

सभाध्यक्ष िगायत नगरसभा सदस्यज्यूहरु 

अब म वयनै उध्देश्य र प्राथनमकताको आिारमा रहेर तयार गररएको आनथणक बर्ण २०७७।२०७८ 
को बजेटको आम्दानी र खचण प्रस्ततु गदणछु। यसै सम्मानीत सभािे आ.व. २०७७/०७८ मा १ 
अवण ९६ करोड ६० िाख खचण अनमुान गरेकोमा चाि ुखचण तफण  ७३ करोड ९७ िाख र पून्जगत 
तफण  ६४ करोड ७ िाख गरी जम्मा १ अवण ३८ करोड ४ िाख खचण भएको छ । बजेटको 
तिुनामा खचण ७० प्रनतशत भएको छ जसिे गदाण यस नगरका जनताको जीवनस्तरमा सिुार भएको 
छ । उपरोक्त अनसुारको खचण यस सभामा अनमुोदनको िानग प्रस्ततु गरेको छु ।  

 

सभाध्यक्ष िगायत नगरसभा सदस्यज्यूहरु 

आ.व.२०७८।२०७९ का प्रस्ताववत योजना तथा कायणक्रमहरु कायाणधवयन गनणको िानग 
कायणक्रमहरु प्रस्ताव गदणछु । यी कायणक्रम कायाणधवयनका िागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
नमिाएको छु ।  

क) आनथणक ववकास 

 कृवर्िाई गररबी ननवारर्, बेरोजगारीको अधत्य र खाद्य सरुक्षाको आिारको रुपमा ववकास 
गनणयसको आिनुनकीकरर् , ब्यवसायीकरर्, याधत्रीकरर्मा जोड र्दइनेछ ।  

 कृवर् प्रर्ािीिाई बैज्ञाननक,ब्यवसावयक र जिवाय ुअनकुुनित बनाउदै आनथणक ववृद्धको र्दगो 
आिार तय गररनेछ । 

 कृवर् सम्बधिी कायणक्रमिाई वस्तपुरक र यथाथण परक बनाउने प्रयास गरेको छु । 

 प्राववनिक सहयोग तथा कृवर् सामाग्रीका सनुबिा माफण त कृर्किाई उत्प्ररेरत गररनेछ । 

 तरकारी पकेटक्षेत्र र नमल्कनसटीको अविारर्ािाई अन्घ बढाउने कायणक्रमिाई ननरधतरता 
र्दन प्रस्ताव गदणछु । 

 कृर्ीका आिनुनवककरर् ल्याउन कृर्कहरुिाई तािीम तथा अविोकर् भ्रमर्को 
कायणक्रमिाई ननरधतर रान्खनेछ । 



 उद्योगी व्यवसायीको व्यवसावयक क्षमता, मयाणदा, राजस्व अनभववृद्ध िगायतका ववनभन्न 
कायणक्रम स्ािन   गररनेछ । 

 पयणटकीय क्षेत्रहरुको पवहचान, ववकास र प्रवद्धणन गनण ववववि कायणक्रमहरु स्ािन गररनेछ 
। 

 सहकारी क्षेत्रको ववकासका िानग कायणक्रमहरुिाई ननरधतरता र्दएको छु । 

 

ख) सामान्जक ववकास  

 सामान्जक ववकासको िागी आवश्यक बजेट ववननयोजन गरर ववनभन्न कायणक्रमहरु प्रस्ताव 
गरेको   छु । 

 न्शक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका िागी मौजदुा काननुी, संस्थागत, मानवीय, 
वातावरर्ीय पक्षहरु वीच अधतरसम्बधि र सहकायण कायम गररने छ । 

 नबद्याियिाई सचुना प्रनबनि मैत्री बनाई न्शक्षाको गरु्स्तररयता अनभबवृद्ध गनण कायणक्रम 
ल्याइनेछ। 

 ववद्याियिाई शैन्क्षक प्रोत्साहानको व्यवस्था गररनेछ । 

 नगर नभत्रका ववद्याियहरुको भौनतक संरचनाको ननमाणर्िाई प्राथनमकतामा राखेको छु । 

 बाि न्शक्षािाई प्रभावकारी बनाउन न्शन्क्षकाहरुिाई प्रोत्साहनका ववनभन्न औजारहरुको 
व्यवस्था गरेको छु । साथै पवुण प्राथनमक बाि कक्षाका िागी आवश्यक शैन्क्षक सामाग्री 
उपिब्ि गराईनेछ । 

 सवणसिुभ गरु्स्तररय स्वस््य सेवाको िागी आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । 

 नसमरा प्राथनमक स्वास््य केधरिाई १५ शैयाको अस्पतािमा अपग्रडे गनणको िानग यसै 
आनथणक वर्ण देन्ख काम अगाडी बढाईनेछ र  सेवाको गरु्स्तर सिुार गरर गररनेछ । 

 सबै िमण, जातजानतहरुको संस्कृनतको संरक्षर् र प्रबद्धणनका िागी बजेटको व्यवस्था गरेको छु 
। 

 यवुाहरुको शारीररकर माननसक ववकासका िागी नगर स्तरीय प्रनतयोनगताका साथै अधय  
खेिकुद प्रनतयोनगता स्ािन गररनेछ । 

 खेिकुदको ववकासको िागी नगर क्षेत्र भरीको ववनभन्न खेिकुद मैदानहरुको स्तर उन्नती, 
ननमाणर् तथा संरक्षर् गररनेछ। 



 मवहिा, जातजाती, मनु्िम, मिेसी, दनित, अल्पसंख्यक, वपछडा बगणको उत्थानर ववकासका िागी 
ववनभन्न सीपमिुक तानिम िगायतका क्षमता ववकास सम्बधिी कायणक्रम स्ािन गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकको सम्मानका नननमत्त ठोस कायणक्रमकायणक्रम सधचािनका िागी सम्बन्धित 
न्शर्णकमा आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु। 

ग) पूवाणिार ववकास  

 नगर क्षेत्र नभत्रका सम्पूर्ण सडकहरु स्तरउन्नती गररनेछ । 

 नगर क्षेत्र नभत्र कृर्कको माग र आवश्यक्ताको आिारमा कृवर् नसंचाई कायणक्रम अधतगणत 
कुिो सफाई, नडप बोररि जडान तथा पक्की बााँि ननमाणर् गररनेछ । 

 जीतपरु न्स्थत नगर कायणपानिका अधतरगतका वडा कायाणिय र स्वास््य चौकीका कायाणिय 
भवनको ननमाणर् कायण सम्पन्न गरर नगर क्षेत्रनभत्र अधय पवुाणिारका अनतररक्त ननमाणर् गनण यस 
वर्ण कायाणरम्भ गररनेछ । 

 पवुाणिार क्षेत्र ववकासका िानग रकम ववननयोजन गरेको छु । 

 

घ) वातावरर्, भसंूरक्षर् तथा नबपद ब्यवस्थापन 

 स्वच्छ, सफा एवम ् वातावरर्मैत्री, प्िाविकमकु्त नगर बनाउनका िानग बैकन्ल्पक 
उपायहरुको अविम्बन गररनेछ । 

 वनववनाश र वनको क्षयीकरर् रोक्दै वन संरक्षर्, वकृ्षारोपर् जस्ता कायणक्रम ल्याइनेछ । 

 दिुणभ,िोपोधमखु जीवजधत ु र वनस्पनत संरक्षर्का िानग सम्बन्धित ननकायहरुसाँग सहकायण 
गररनेछ । 

 कृवर्योग्य जनमनमा आवासीय प्रयोजनकािानग प्िवटि गने कायणिाइ ननयमन कायणिाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 सावणजननक ऐिानी तथा पती जग्गा संरक्षर्कायणिाई नतब्रता र्दइनेछ । 

 भमुी मानथको स्वानमत्व कायम गनणका िानग केधर सम्बधिी नबिेयक माफण त 
उपमहानगरपानिका क्षेत्रनभत्र नबद्यमान सकुुम्वासी समस्या, अब्यवन्स्थतबसोबास िगायतका 
व्यवस्थापनका िागी आवश्यक पहि कदमी गररनेछ । 



 जि उत्पन्न प्रकोपबाट हनु सक्ने क्षनतको धयनुनकरर्को िागी पवुण तयारी गनण आवश्यक 
व्यवस्था नमिाइनेछ । साथै दैवी प्रकोपबाट उधपन्न पररन्स्थतिाई सामना गनण राहत 
कायणक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 

ङ)  सावणजननक सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

 सावणजननक सेवा प्रवाहिाई जनमैत्री, सहज, सरि, चसु्त, नछटोछररतो तथा प्रववनि मैत्री 
बनाउने योजना कायाणधवयन गररनेछ, 

 ववनिमा आिाररत, सहाभानगतामिुक, उत्तरदायी, पारदन्शण सशुासनमैत्री प्रशासननक संयधत्र 
ननमाणर् गररनेछ । 

 क्षमता, उत्प्ररेर्ा र मनोबि अनभवनृ्ध्द गरर जनप्रनतनननि एवम ्कमणचारीको कायण सम्पादन 
स्तर सिुार गररनेछ । 

 सावणजननक सेवा प्रवाह तथा सशुासन क्षेत्रका िागी आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

कायणक्रमहरुको िानग न्शर्णक अनसुारको रकम अनसुचुीहरुमा उल्िेख गररएको छ । बजेट 
सीमानभत्रका वडास्तरीय योजनाहरु यसैका परुक योजनाका रुपमा समावेश हनुेछन । आनथणक वर्ण 
नभत्र ववनभन्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार िगायत अधय सरकारी गैरसरकारी ननकायहरु तथा दात ृ
पक्षबाट कायणक्रमसवहत प्राप्त हनुे रकमिाई स्वत: यसै बजेटको अंग मानी कायाणधवयन गने व्यवस्था 
नमिाइनेछ । 

प्रस्ताववत योजना तथा कायणक्रमहरुको प्रभावकारी कायाणधवयनका िानग  आवश्यक कायणयोजना र 
कायणववनिहरु बनाई िाग ुगररनेछ ।  

सभा अध्यक्ष महोदय, 

अब म चाि ुवर्ण २०७८/२०७९ को बजेट प्रस्ततु गनण गएको छु । यस उपमहानगरपानिकाको 
िानगको िानग संघीय सरकारबाट रु.७५ करोड ९९ िाख, प्रदेश सरकारबाट रु. ३ करोड ७५ 
िाख, राजश्व बााँडफााँडबाट रु.३६ करोड ३८ िाख र आधतररक आम्दानीबाट रु.१ अवण २२ करोड 
५१ िाख  समेत गरी रु.२ अवण ३८ करोड ६३ िाख खचण अनमुान प्रस्ततु गरेको छु जसमा चािू 
खचण तफण  रु.१ अवण ५ करोड ७४ िाख र पूजीगत खचण तफण  रु.१ अवण ३२ करोड ८९ िाख 
ववननयोजन गरेको छु  जसमा २४ वटै वडाहरुको पवुाणिार केन्धरत कायणक्रमको िागी कुि ६० 



करोड रुपैयााँ ववननयोजन गरीएको छ । बजेट ननमाणर्को प्रवक्रया सम्पन्न भएपनछ वडा नं. ४ र ६ 
को योजना प्रापत हनु आएको २३ का योजना तथा कायणक्रमहरुमा वडा सनमनतको असधतिुी जाहेर 
गरेको हुाँदा सभामा प्रस्ततु गररएको छैन। उक्त वडाहरुको बजेट सम्बन्धित वडाहरुमा अवण्डा गरर 
रान्खएको छ । सम्बन्धित वडाबाट पेश भए पश्चात कायणपानिकाको ननदेशन अनसुार योजनाहरु 
समावेश गररने व्यहोरा सम्मानीत सभामा जानकारी गराउाँदछु ।   

सभाध्यक्ष महोदय;  नगरसभा सदस्यज्यूहरु एवम ्उपन्स्थत महानभुावहरु, 

आ.व.२०७८।२०७९ को बजेट र कायणक्रम प्रस्तनुतको उत्तरारद््धमा आइपगु्दा बजेट तथा कायणक्रम 
बनाउन सहयोग परु् याउनहुनुे कायणपानिका सदस्य, नगरसभा सदस्यिगायत सम्परु्ण ववर्यगत 
सनमनतका पदानिकारीज्यूहरु, जनसमदुाय, बजेट ननमाणर् प्रकृयामा खवटन ु भएका कमणचारी 
नमत्रहरुिगायत बजेट ननमाणर् प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपिे सहभागी हनुहुनुे एवम ् अमूल्य 
सहयोग, सद्भाव र सल्िाह र्दनहुनुे सबैप्रनत हार्दणक आभार व्यक्त गदणछु । 

िधयवाद । 

 


