रं गेऱी नगरपालऱकाको उप प्रमुख श्री केशव कुमारी खराऱ ज्यूऱे २०७५/०३/१० गते

प्रस्तुत गनु भएको आर्थुक वषु २०७५/७६ को प्रस्ताववत नीतत, कायुक्रम तथा बजेट
श्रध्देय सभाध्यऺ महोदय,
नगर कायुपालऱका सदस्य ज्यू ,

नगर सभाका सम्पूर्ु सदस्य ज्यूहरु,

यॊ गेरी नगयऩालरकाको आगाभी आर्थिक वषि २०७५/७६ को नीतत , कामिक्रभ तथा

वजेट मस सम्भानीत नगयसबा सभऺ प्रस्तत
ु गनि ऩाउॉ दा सवि प्रथभ गौयव भहशस
ु
गदिछु । फजेट प्रस्तत
ु गरययहेको मो अवसयभा भ सॊघीम रोकतान्त्रीक गणतन्त्र

,

स्थाऩनाको रागी जजवन आहुती ददने सम्ऩूणि ऻात अऻात सदहदहरुराई स्भयण गदै
श्रध्दान्त्जरी अऩिण गदिछु । गत वषिको फजेट कामािन्त्वमनको अजन्त्तभ चयणभा तथा
आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तनभािणको भहत्त्वऩूणि सभमभा श्रध्देम सबाका

सबाध्मऺ तथा नगय प्रभुखको स्वास््मभा गजम्बय सभस्मा बई उऩचायाथि राभो

सभम बायत जानुऩदाि हाभी अलबबावक ववदहन बइ फजेट प्रक्रक्रमा सभेत प्रबाववत
बमो । आफ्नो कभजोय स्वास््म अवस्थाका फावजुद मस यॊ गेरी नगयऩालरकाका
जनता प्रतत अगाध सदबाव य स्नेहका कायण मस दोश्रो नगयसबाको उद्घाटन

सरभा उऩजस्थत बई अध्मऺता गरययहनु बएका सबाध्मऺ तथा नगय प्रभुखको लशघ्र

स्वास््म राबको काभना गदिछु । प्रथभ नगय सबावाट ऩारयत नीतत , कामिक्रभ तथा

फजेट कामािन्त्वमन गयी अजन्त्तभ चयणभा यहेको हारको अवस्थाभा ववगतको अनुबव ,
कभजोयी,

उऩरब्धी य लसकाइवाट आगाभी आर्थिक वषिको फजेट नीतत तथा

कामिक्रभ ल्माउने प्रमास गरयएको छ ।
सभाध्यऺ महोदय,

स्थानीम तहको ऐततहालसक तनवािचन सम्ऩन्त्न बए ऩश्चातको ऩदहरो वषिको फजेट

तजुिभा गनि ववगत वषिको वाढीको प्रकोऩ

, प्रदेश तथा सॊघीम चन
ु ाव

, स्थातनम

सयकायको नमाॉ अनब
ु वका कायण आर्थिक वषिको आधा सभम सक्रकएऩतछ भार हाभी
नगय सबा गनि सपर बमौं । दढरो नगयसबा हुॉदा स्वबाववक रुऩभा हाम्रो मोजना
तथा कामिक्रभहरु प्रबाववत बए । चुनाव ताका जनतासॊग गरयएका वाचा य

प्रततवध्दता अनुरुऩ थुप्रै स-साना कामिक्रभहरु राई सम्वोधन गयी वजेट ववतनमोजन
गनुऩ
ि ने वाध्मता ऩतन हाभी साभु र्थमो । नगयऩालरकाको बौततक ऩुवािधाय ज्मादै

कभजोय र्थमो, वडा कामािरमहरु स्थाऩना हुन सकेका र्थएनन ् , त्मसतपि ऩतन वजेट
ववतनमोजन गनुऩ
ि ने हाम्रो फाध्मता र्थमो । आगाभी आर्थिक वषिभा हाभीरे मस

आर्थिक वषिभा हालसर गयेका उऩरजब्धहरुराई टे केय जनताको अऩेऺा अनुरुऩ ठुरा ,
ठोस य ददगो प्रततपर ददने मोजनाहरु सॊचारन गनुि जरुयी छ ।
सभाध्यऺ महोदय,

ऐततहालसक, साॊस्कृततक य प्राचीन भहत्त्व यहेको सम वषि बन्त्दा ऩुयानो मस यॊ गेरी

नगयऩालरकाभा ववकासका प्रचुय सम्बावनाहरु यहेका छन ् । ठुरो भाराभा उविय खेती

मोग्म जभीन प्रशस्त खुरा य साविजतनक जलभन , रगनशीर य भेहनती जनता हाम्रो
ठुरा सम्ऩत्ती हुन ् । हाम्रा अवसयहरुको सदह सदऩ
ु मोग हुन नसक्दा महाॉका
वालसन्त्दाको आर्थिक , साभाजजक , शैक्षऺक अवस्था तुरनात्भक रुऩरे वयऩयका
नगयऩालरका बन्त्दा तनकै कभजोय यहनु अत्मन्त्तै दख
ु द छ । याज्मको

ऩुनयसॊयचनाऩतछ ठुरो बौगोलरक ऺेर सभेत कामभ बई तनवािर्चत जनप्रतततनधीहरु
सभेत फहार बई सकेको वतिभान अवस्थाभा अगाभी ददनभा नमाॉ सोचका साथ

ववर्ध, ऩध्दती य प्रक्रक्रमाको अवरम्वन गयी ठोस य ददघिकालरन भहत्त्वका मोजना
सदहत हाभी ततव्र रुऩभा अगाडी वढ्नुऩने अवस्था छ ।
सभाध्दऺ महोदय,

अव भ मस यॊ गेरी नगयऩालरको आर्थिक वषि २०७५/७६ को नीतत , कामिक्रभ तथा
फजेट तनभािणका क्रभभा प्रभख
ु रुऩभा लरएका आधायहरु प्रस्तत
ु गने अनभ
ु ती
चाहन्त्छु ।

 नेऩारको सॊववधानको अनुसुची ८ य ९ भा उल्रेखखत स्थानीम तहको एकर
तथा साझा अर्धकायको सूची

 नेऩारको सॊववधान २०७२ भा उल्रेखखत भौलरक हकहरु,

 नेऩारको सॊववधान बाग -४ अन्त्तगितका याज्मका आर्थिक , साभाजजक ववकास,
श्रोतको उऩमोग , वातावयण सॊयऺण सम्वन्त्धी तनतीहरु धाया ५९ को आर्थिक
अर्धकाय, बाग १९ को आर्थिक कामि प्रणारी

 नेऩार सयकायवाट अॊर्गकाय गयेको आवर्धक मोजनारे लरएका नीतत तथा
प्राथलभकताहरु

 सॊघीम सयकायरे लरएका आर्थिक तथा ववत्तीम नीततहरु
 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४

 याजरिम प्राकृततक श्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन २०७४
 अन्त्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन २०७४

 स्थानीम तहभा वजेट तजुिभा , कामािन्त्वमन, आर्थिक व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩत्ती
हस्तान्त्तयण सम्वन्त्धी तनदेलशका, २०७४

 ववकासभा सभसाभतमक भद्
ु दाहरु जस्तै :- साभाजजक सॊयऺण , ददगो ववकास ,
जरवामु ऩरयवतिन, ववऩद व्मवस्थाऩन खाध्म तथा ऩोषण सुयऺा

, रैर्गक

सशजक्तकयण तथा सभावेशी ववकास , वारभैरी स्थानीम शासन , वातावयण
भैरी स्थानीम शासन , खुल्रा ददशा भुक्त य ऩुवि सयसपाई रगामतका
सम्वजन्त्धत ववषामहरु ।
सभाध्यऺ महोदय,

आर्थुक वषु २०७५/०७६ को वजेटका तनम्न उदेश्यहरु रहेका छन ।
I.

बौततक ऩव
ु ािधाय ववकास , योजगायी श्रज
ृ ना , साभाजजक ववकास य गरयफी
तनवायण राई ववशेष प्राथलभकता ददई अगाडड वढ्ने ।

II.

सेवा प्रवाहभा सहजता , ऩायदलशिता, लशघ्रता , गुणस्तरयमता य उत्तयदामी
सेवाको सुतनश्चीतता गने।

III.

स्थानीम सयकाय य नगयऩालरका प्रतत आभ नागरयकहरुको आस्थाराई
अलबवजृ ध्द गने ।

IV.

भदहरा, वारवालरका तथा वऩछडडएका ऺेर य सभुदाम , रऺीत वगिको
सशजक्तकयण गने ।

V.

नगयवासीको प्रत्मऺ जनसहबार्गताभा आधारयत ववकासऩध्दती
अवरम्वन गने ।

VI.

ददगो ववकास, वातावयण सॊयऺण य सम्वध्दिनभा सहमोग गने ।

उऩयोक्त उदेश्महरु ऩुया गनि आर्थिक वषि २०७५/७६ को नीतत कामिक्रभ तथा वजेटका
प्राथलभकताहरु तनम्नानुसाय यहेका छन ्
1=
2=

सडक ऩव
ु ािधाय तनभािण य स्तयान्त्नती

कृवषको आधतु नक्रककयण य व्मवसामीकयण

3=

वातावयण सॊयऺण

4=

योजगायी श्रज
ृ ना

5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=

प्रततव्मक्ती आम्दानी वजृ ध्द

ऩमिटकीम स्थरहरुको k|j4{g य ववकास
सॊस्थागत ऺभताभा वजृ ध्द

सेवा प्रवाहभा प्रबावकायीता
प्रववर्धको उऩमोग

सहकायी ऺेरको सदृ
ु ढीकयण
सश
ु ासनभा जोड

आर्थुक वषु २०७५/७६ का वजेटका नीततहरु

1=

मस यॊ गेरी नगयऩालरका नमाॉ शहय अन्त्तगित छनौट बइ २० वषे गुरु मोजना

तनभािण गनि शहयी ववकास भन्त्रारम भापित ऩयाभशिदाता छनौट बइ काभ सभेत
शुरु बइ सकेकोरे उक्त मोजना अनुरुऩ चारु वषिका मोजनाहरु सॊचारन गने

नीतत लरइनेछ । आगाभी चाय वषि लबरभा सवै वडाहरुको वडा कामािरमभा कारो

ऩरे सडक ऩुमािइने य ४ वटा वडा ( २, ४, ६, ९) को वडा कामािरमको रागी जग्गा
प्राप्त गयी बवन तनभािण गरयनेछ ।
2=

मस यॊ गेरी नगयऩालरका लबरका साविजनीक जग्गा तथा स्थानहरुको सॊयऺण गने
सुकुम्वासी व्मवस्थाऩनका रार्ग आवश्मक नीतत लरइने छ ।

3=

१ नॊ. प्रदेशको याजधानी सभेत यहेको ववयाटनगय भहानगयऩालरका वाट नजजक

यहेके मस नगयऩालरकाराई औध्मोर्गक नगयीको रुऩभा ववकास गनि तनजी ऺेर
सॊगको सभन्त्वमभा आवश्मक नीतत लरइनेछ ।
4=

सॊसायी भाई , ततरुऩतत ऩाकि , यॊ गेरी क्माम्ऩस , गौशारा , भरॊङाथान लसभसाय

रगामतका ऺेरराई सभेटी एक्रककृत ऩमिटकीम स्थरको रुऩभा ववकास गने नीतत
अवरम्वन गरयनेछ ।
5=

हार मस नगयऩालरका लबर यहेका साभुदामीक य तनजी ववद्मारमहरुवाट प्रदान

गरयदै आएको लशऺाको गुणस्तय अलबवजृ ध्द य सभानता कामभ याख्न नगय लशऺा
कामिववर्ध तजुिभा गयी प्रबावकायी तनमभन गने नीतत लरइनेछ ।
6=

मस नगयऩालरका लबरका स्वास््म केन्त्र , सयकायी तथा तनजी अस्ऩतार , शहयी
स्वास््म केन्त्रको स्तयोन्त्नततभा जोड दददै सवै नागरयकहरुराई गण
ु स्तयीम य
सविशुरब स्वास््म सेवा प्रवाहका रार्ग जोड ददने नीतत लरइने छ ।

7=

मस नगयऩालरका लबर नमाॉ तनभािण हुने बवनहरुको नक्सा ऩास प्रक्रक्रमाराई
शहयी मोजना तथा बवन तनभािण सम्वजन्त्ध आधायबुत भाऩदण्ड २०७२ अनुसाय

कडाइका साथ कामािन्त्वमव गयी वस्ती ववकास मोजना रागुगने नीतत लरइनेछ ।
8=

मस नगयऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता ववकास गयी सेवा भाऩदण्डका आधायभा
सूचना भैरी प्रववर्धको प्रमोग गयी तछटो
रुऩभा सेवा प्रवाह गने नीतत लरइनेछ ।

9=

, छरयतो , चुस्त , दरु
ु स्त एवॊ ऩायदलशि

मस यॊ गेरी नगयऩालरकाको आर्थिक उन्त्नतीको रार्ग याजश्वभा नमाॉ श्रोतहरुको
खोजी गयी नगयऩालरकाको याजश्व अलबवजृ ध्द गनि सम्ऩत्ती कय रागु गरयनेछ ।

साथै वववत्तम अनुशासन य आन्त्तरयक तनमन्त्रण कामभ याख्न सो सॊग सम्वजन्त्धत

कानुन य सुशासनको भुरबूत भान्त्मताराई कडाइका साथ अवरम्वन गरयने नीतत
लरइनेछ ।
10=

मस यॊ गेरी नगयऩालरका ऺेरलबरका सवै रक्षऺत वगि

(भदहरा , फारवालरका ,

आदीवासी जनजाती , जेरठ नागरयक , अऩाङ्गता बएका व्मजक्त , मुवा , दलरत ,
वऩछडा वगि , भुजस्रभ , अल्ऩसॊख्मक , ववऩन्त्न जातजाती ) को उत्थानका रार्ग
ववषेश कामिक्रभ ल्माइनेछ ।

स्थानीम स्तयभा सहकायी ऺेरको सुदृढीकयण य प्रवधिनको तनम्ती सहकायी कानून

11=

तनमभ तनदेलशका रागु गयी सहकायी सॊस्थाको ऺभता अलबवध्ृ दी गनि कामिक्रभ
ल्माइनेछ ।

सभाध्यऺ महोदय,

अव भ आ.व. २०७५/७६ को रार्ग आम्दानी तपिको वजेट प्रस्तुत गनि अनुभती

चाहन्त्छु ।

लशषिकगत आम्दानीको वववयण

लस.नं.

लशषुकको नाम

१

२

;l~rt sf]df hDdf x'g] /sd
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चारु तपि रु. ३८,३१,६०,००० ऩॉज
ु ीगत रु. २५,९६,९५,००० गयी कुर जम्भा रु.
६४,२८,५५,००० सॊर्चत कोषभा जम्भा हुने अनुभान गरयएको छ ।

सभाध्यऺ महोदय,
लसलभत श्रोत साधनका वावजुद नगयवासीको अऩेऺा य आवश्कताराई ऩयु ा गनि मो
फजेट तथा कामिक्रभराई मथा सम्बव जनभुखी ,

सभावेशी य ऩरयणाभभुखी वनाउने

प्रमास गरयएको छ । नगयवासीका कततऩम जल्दावल्दा य अऩरयहामि भागहरुराई
अगाभी मोजनाहरुभा सभेटीने प्रततवध्दता सभेत व्मक्त गदिछु ।
अन्त्यमा

ऐततहालसक य प्राचीन भहत्त्व यहेको मस यॊ गेरी नगयऩालरकाको दोश्रो नगयसबाभा

प्रत्मऺ य ऩयोऺ बुलभका तनवािह गनह
ुि ु ने श्रध्देम नगय प्रभुख ज्मू , वडाध्मऺ ज्मूहरु ,
नगय कामिऩालरकाका सदस्म ज्मह
ू रु , नगय सबाका सदस्मज्मह
ू रु , प्रभख
ु प्रशासकीम
अर्धकृत रगामत कभिचायीहरु सवैभा हाददिक धन्त्मवाद व्मक्त गदै आगाभी

ददनहरुभा ऩतन महाहरुको सक्रक्रम सहबागीता य सहमोगको अऩेऺा गदिछु ।
केशव कुभायी खयार
नगय उऩ प्रभख
ु

यॊ गर
े ी नगयऩालरका
,
१ नॊ. प्रदेश भोयङ

लभतत २०७५-०३-१० गते आइतवाय

