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आलथाक वषा २०७५/७६ को बजेट बक्तव्य
अध्यक्ष महोदय, प्रमुखअतततथज्यु, अतततथज्युहरु र
नगरपातिकाका सदस्यज्युहरु र नगरसभाका सम्पूणण सदस्यज्युहरु,
1.

मुिुकमा तितभन्न कािखण्डमा रातरिय स्वाधीनता र िोकतन्त्रको तनम्ति भएका
जनसंघर्ण, जनआन्दोिन मार्णत जनताको बतिदानी पूणण संघर्णको पररणाम
स्वरूप मुिुकमा संघीय िोकताम्तन्त्रक गणतन्त्र स्थापना भै सो अनुरुपको
संतिधान जारी भैसकेको छ ॰ संतिधान कायाणन्वयनको क्रममा मुिुकमा नया
सम्वृद्ध नेपाि तनमाणण गने अतभयानको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको
तनिाणचन प्रदे श र संघको तनिाणचन पतन सम्पन्न भैसकेको छ. जसिे नेपािी
जनतािाई संबैधातनक रुपमा नै पररितणनको अनुभूतत तदिाएको छ ॰ आ. ि.
२०७५/७६ को बजेट पेश गरररहेको यस अिस्थामा म राजनैततक
पररितणनको तनम्ति तितभन्न चरणका संघर्णहरुमा शाहदत प्राप्त गनुणहुने सम्पूणण
ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रतत हातदण क श्रद्धान्जिी व्यक्त गदण छु . राजनीततक
सामातजक पररितणनमा नेतृत्वदायी भूतमका तनिाणह गनुणहुने सम्पूणण अग्रजहरु
प्रतत आदरभाि प्रकट गदण छु . यस नगरपातिकाको तनिाणचनमा अमुल्य मत
तदई हामीिाई तिजयी गराउनु हुने सम्पूणण मतदाताहरु प्रतत म र्ेरी पतन
हातदण क कृतज्ञता ज्ञापन गदण छु . साथै, सम्पूणण सरोकारिािा तनकाय तथा
व्यम्तक्तत्वहरुिाई हातदण क धन्यिाद तदन चाहन्छु ॰

अध्यक्ष महोदय,
अब म यस राप्ती नगरपातिकाको संतक्षप्त पररचय प्रस्तुत गनण चाहन्छु .
2.

तचतिनको सबै भन्दा पूिी क्षेत्रमा पने पूिणित् तपप्ले, भण्डारा बीरे न्द्रनगर
कोराक र िोथर गाउँ तिकास सतमततहरु समायोजन भै बनेको यस राप्ती
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नगरपातिका पहाडी र समथर भूभाग समेतको भौगातिक तितिधता भएको
नगरपातिका हो . यो नगरपातिका पुिणमा मकिानपुर तजल्ला संग, पतिममा
तचतिन तजल्लाकै खैरहनी नगरपातिका, उत्तरमा महाभारत सृंखिा हुदै
धातदं ग तजल्ला संग जोतडएको यो नगरपातिकाको दतक्षणी भूभाग भने तचतिन
रातरिय तनकुन्जसंग जोतडएको छ . जम्मा ११२.०४ िगण तक.तम. क्षेत्रर्ि भएको
नगरपातिकामा १२,०५५ घरधुरीको बसोबास रहेको छ .
यस
नगरपातिकाको जनसंख्या मतहिा- २७,७२८ र पुरुर्- ३०,३१९ गरी जम्मा
५८,१०७ रहेको छ .यस नगरपातिकाको पहाडी भूभाग िोथर, कोराकमा ५२
प्रततशत जनसंख्या गरीबीको रे खा मुतन रहेका छन् भने समथर भूभाग तपप्ले ,
भण्डारा, तबरे न्द्रनगरमा ७.१ प्रततशत गरी सरदर २९.५ प्रततशत जनसंख्या
गररबीको रे खा मुतन रहेका छन् .
3.

तिद्यमान अिस्थाको समीक्षा गदाण तनम्नानुसारका सबि पक्ष र दु बणि
पक्षहरुिाई केिाउदै अतघ बढ् ने क्रममा यस नगरपातिकाको तिकास र
नगरिासीहरुको समृम्तद्धको तनम्ति तनम्नानुसारका अिसर र चुनौततहरु रहेको
पाइन्छ :

३.१ सबि पक्ष
स्थानीय प्रदे श र संघको तनिाणचन पतछ नगरपातिकामा प्रदे शमा र संघमा
तनिाणतचत जनप्रतततनतधको व्यिस्था हुनु , सीतमत कमणचारीहरुबाट कायणहरु सम्पन्न
गनण सक्नु, करीब ८५ प्रततशत तिकास बजेट खचण गनण प्राप्त सर्िता, आतथणक
व्यिस्थापनमा कम्प्युटर सफ्टिेयर, िडा कायाणियहरुको केन्द्र सिणसम्मत रुपिे
गनण सक्नु जस्ता राम्रा सबि पक्षहरु रहेका छन् ॰
३.२ कमजोर पक्ष
कायाणिय व्यिस्थापन सम्बन्धी नगरपातिकाको भिन नहुनु, िडा कायाणियको
आफ्नो भिन नहुनु, योजना तथा प्रातितधक शाखाको र स्टोर जस्ता पूिाणधारको
व्यिस्था गनण नसक्नु कमजोरीको सामना गनुण परे को छ . त्यस्तै, इम्तन्जनीयर
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सतहतको प्रातितधक तथा दक्ष कमणचारीको अभाि कारण शत प्रततशत
योजनाहरु सम्पन्न गनण नसक्नु जस्ता कमजोरी व्यहोनुण परे को छ . त्यसै गरी,
स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व नगरपातिकाको मुख्य स्रोत भएकोमा
िैज्ञातनक पद्धतत अििम्बन गरी एकीकृत सम्पतत कर िागु गनण नसक्नु,
तोतकएका कर दस्तुरहरु पतन पुरै संकिन गनण नसक्नु, दक्ष कमणचारीको
अभािमा कम्प्युटर तितिंग गनण नसक्नु, िैज्ञातनक ढं गबाट राजस्व प्रक्षेपण गनण
नसक्नु जस्ता राजस्व व्यिस्थापन सम्बन्धी कमजोरीको सामना हामीिे गनुणपरे को
छ.
३.३ अिसरहरु:
भौगोतिक तितिधताको कारण कृतर्मा तितितधकरण गनण सक्ने हुनु,
नगरपातिकाको पहाडी क्षेत्र मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतत, बाख्रापािन,
कुखुरापािन, माहुरीपािन, जडीबुटी खेती साथै अगाणतनक खेतत प्रणािीको
तनम्ति उपयुक्त हुनु तचतिनको सबै भन्दा अग्लो कतमनुिी डाडाँ तिशाि
नोकुगुर्ा रहेकोिे पयणटकीय क्षेत्रको रुपमा तिकास गनण अत्यन्त सम्भािना हुनु र
समथर भूभाग तितभन्न खाद्यबािी उत्पादन, तरकारी खेतत, मत्स्यपािन,
पशुपािन, कुखुरापािन, र्िर्ुि खेततको तनम्ति उपयुक्त हुनु, र पुिण-पतिम
िोकमागण यसै नगरपातिका भएर पार हुनु, िोथर राप्ती जस्ता नदीनािाहरु,
तितभन्न सामुदातयक बनहरु र तचतिन रातरिय तनकुन्ज राप्ती एकता मध्यिती
सामुदातयक बन, पानीसराढाप तपपुल्स पाकण, परे िाकोट पयणटकीय क्षेत्र रातोमाटे
डाडा, बागदे िी सांस्कृततक संग्राहािय, तिशाि नाग पोखरी पयणटकीय क्षेत्र,
तशखर इको टु ररजम िगायतका क्षेत्रहरु पतन यसै क्षेत्रमा रहनु यस
नगरपातिकाको तिकासको तनम्ति अिसरको रुपमा रहेका छन् .
त्यसैगरी, नया नगरपातिका भएको कारण व्यिम्तस्थत नगर योजना तनमाणण गने
अिसर, बजेट तनमाणणमा स्वायत्तता, स्थानीय तहको तनिाणचन पतछ नगरिासीमा
छाएको उत्साह आतद कुराहरु अिसरको रुपमा रहेका छन् .
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३.४ चुनौतीहरु: पहुँचको तहसाबिे तिकट उत्तरी भूभाग, पटक पटक आइरहने
बाढीपैरो, खेतीयोग्य जतमनको खण्डीकरण, कृतर् उत्पादनको उपयुक्त बजार
व्यिस्थापनको अभाि, ढुं गा, बािुिा, िनपैदािार जस्ता प्राकृततक स्रोतहरुको
दोहन, कृतर्मा रासायतनक मि र तिर्ादीहरुको अतधक प्रयोग, उत्तरी भूभागमा
तसंचाईको अभाि, पहाडी भूभागमा सडक यातायातको कमी, सामुदातयक
तिद्याियहरुको तनम्ति स्रोत र दक्ष जनशम्तक्तको अभाि र तशक्षाको गुणस्तरमा
कमी, रातरिय तनकुन्जबाट िस्तीहरुमा जंगिी जनािरबाट पुयाणउने क्षतत,
अव्यिम्तस्थत बसोिास आतद यस नगरपातिकाको तिकासको तनम्ति चुनौती
रहेका छन् .
त्यसै गरी आिश्यकता अनुसार कमणचारी व्यिस्थापन हुन नसक्नु,धेरै तकतसमका
कानुन तथा कायणतितधहरु, संघ र प्रदे शसँग नबातिने गरी बनाउनु पने भएकोिे,
प्रदे शको सबै तकतसमको कानुन ितन नसकेको अिस्था स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन
कानुनको अभाि र संतिधानमा उल्लेम्तखत सािा अतधकारका सम्बन्धमा
अस्परता, सीतमत स्रोतको उपिव्धता र असीतमत आिश्यकता 899बीच
तािमेि नहुनु , पारदशीता र सुशासन कायम गने, तिपन्न िगणको जीिनस्तरिाई
नगरको औसत भन्दा तनक्कै कम हुनु, तिकासका क्षेत्रहरुको प्राथतमकीकरण र
नगरको व्यिम्तस्थत तिकास गने जस्ता नीततगत चुनौतीहरु रहेका छन् .
अध्यक्ष महोदय,
4.

आ.ि. २०७५/७६ को िातर्णक नीतत तथा कायणक्रम तजुणमा गदाण तनम्नानुसारको
पद्धततहरु अििम्बन गररएको छ :






स्थानीय अिश्यकताको पतहचान
स्रोतको उपिव्धताको आं किन
आतथणक सम्वृम्तद्धको िक्षहरुको पतहचान
तदगो तिकास िक्षहरुको पतहचान
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 जनसहभातगतात्मक योजना छनोट प्रणािी:
िडा सतमतत सदस्यको संयोजकत्वमा टोि बस्तीस्तरको भेिाबाट छनौट
गररएका योजनाहरु िडा तह बाट प्राथतमकीकरण गरी, प्राप्त भएका
योजनाहरु तिर्यगत सतमततमा छिर्ि गरर बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा
सतमततबाट प्राथतमकीकरण तनधाणरण गरी स्रोतको उपिव्धता र
सम्भाव्यताको आधारमा छनोट गरी तसर्ाररस गने र उक्त योजनाहरु
नगरपातिका कायणपातिकाको बैठकबाट पास गरी अम्तन्तममा नगर सभा
बाट स्वीकृत गने तहगत योजना छनोट पद्धततको अििम्बन गररएको छ ॰

िािु आ. व. २०७४/७५ को समीक्षा
चािु आ. ि. २०७४/७५ मा यस नगरपातिकाबाट सम्पन्न कायणक्रम तथा भइ
रहेको कायणक्रम सामान्य समीक्षा तनम्नानुसार रहेको छ :
नगर गौरिका योजनाहरु, पयणटन तिकासका क्षेत्रमा पानीसरा ढाप तपपुल्स पाकण,
नाग पोखरी, तशखर इको टु ररजम, राप्ती एकता मध्यिती सामुदातयक बन
क्षेत्रमा खगेन्द्र मम्तल्ल पोरद्धार, नेशनि तसटी हि तनमाणण पहाडी क्षेत्रमा
कतमनचुिी नोक गुर्ा पयणटकीय स्थि तनमाणण िगायतका योजनाहरुका
कततपय योजनाहरु तनमाणणतधन अिस्था रहेका छन भने केही योजनाहरुको तड
तप आर तनमाणणतधन अिस्थामा रहेका छन ॰ तशक्षाका क्षेत्रमा तशक्षािाई
गुणस्तरीय बनाउनको िातग तितभन्न प्रयासहरु गररएका छन ॰ पहाडी क्षेत्र ३
ओटा स्थानमा आिसीय तिद्यािय बनाउन कान्दे श्वरी आधारभूत तिद्यािय
कान्दामा िक्ष्मी प्रततष्ठान संस्था, गणेश मा ति यौरािीटारमा शाम्तन्तगृह नेपाि र
थाकिटार मा ति मा पररितणन नेपाि संस्थासँग समन्वय गरर आिसीय
तिद्याियको रुपमा अगाडी बढाई रहेका छौ ॰ तिद्यािय जाने उमेर पुगेका कुनै
पतन बािबातिका तिद्यािय बातहर नरहुन भतन नगर कायणपातिकाको प्रथम
बैठकबाट तनणणय गरर अतभयान चिाएका छौं ॰ कैयौ सडकहरु नािा सतहतको
कािोपत्रे, ढिान र उच्च स्तरीय ग्रािेि गने कामहरु सम्पन्न गरे का छौ ॰
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तबर्यगत शाखाहरुमा सम्पन्न कायणक्रमको सतमक्षााः
१. भौततक पूिाणधार अन्तगगणत सडक तिस्तार र स्तरोन्नतत कायणक्रममा कािोपत्रे
१२१८ तमटर, मोजाईक सडक ८२५ तमटर, ढिान सडक ११२२ तमटर, १५३०४
तमटर नयां सडक तिस्तार, ३६०१३ तमटर सडकिाई उच्चस्तरीय ग्रािेि र ३०८७
तमटर पक्की नािा, २ िटा कल्भटण , १ िटा टि स पुि तनमाणण गररएको छ ॰
२. कररि ५०० नयां घरको नक्सा पास गने कायण गररएको छ साथै कररि ७००
िटा पुराना घरको अतभिेम्तखकरण गररएको छ ॰
३. खानेपानी तथा तसंचाई तर्ण नगरका तितभन्न क्षेत्रमा िोररङ, खानेपानी, ररजभण
ट्याङ्की एिम् कूिो तनमाणण गररएको छ ॰
४. जङ्गिी जनािर र मानििीचको द्वन्द समाधान गनण मध्यिती सामुदातयक
िनको तसमानामा १०२५ तमटर कंतक्रट पखाणि तनमाणण सम्पन्न भएको छ ॰
५. युिा जनसम्तक्तिाई नगरपातिकामा नै पशुपािन गरर रोजगारी तसजणना गनण
ब्याडे बोका तितरण, बाख्रा तबतरण, खोर तनमाणण, िंगुर तितरण, गाई, भैसी,
िाख्राको गोठ सुधार कायणका िातग अनुदान तितरण तथा आयआजणनका
कायणक्रमहरु संचािन, सहकारी मार्णत तमल्क एनािाइजर मेतसन, दु ध ढु िानी
गने सबारी साधन, घास काट् ने मेतसन र गोिर र्ाल्ने ठे िा खररदमा अनुदान
तितरण गररएको छ ॰
६. आधारभूत पशु स्वास्थ्य सेिा अन्तगणत ३५२० पशुको उपचार गरे को, १४३५
पशुको रोग तनदान गरी तनशुल्क १९१०३ खोप िगाईएको गाई भैसी र
बाख्राहरुमा कृततम गभणधारण सेिा उपिब्ध गराईएको छ ॰
७. कृतर् सहकारीहरुको भिन तनमाणणमा अनुदान उपिव्ध गराई कृतर् उपजको
भण्डारण र व्यिस्थापनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुयाणईएको छ ॰
८. कृतर्का पकेट क्षेत्रका िातग कृर्किाई अनुदान उपिव्ध गराई प्रत्यक्ष रुपमा
कृतर्को तिकासमा जोड तदएका छौं॰
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९. तितभन्न प्रकारका कृतर् औजार उपकरण र सामाग्री कृर्कको हातमा
पुञ्याईएको र जसिे परम्परागत शैतिको कृतर् गने िातन अि आधुतनकता तर्ण
जान मद्दत तमल्दछ भन्ने तिश्वास तिएको छु ॰
१०. यस नगरपातिकाको िडा नं १ िाई पूणण आई तप एम युक्त िडाको रुपमा
घोर्णा गरी तितभन्न कायणक्रमहरु संचािन गररएको छ ॰
११. यस िर्ण हामीिे राप्ती नगरपातिका िाई पूणण खोपयुक्त नगरपातिका घोर्णा
गनण सर्ि भएका छौ यस कायण मा सहयोग गनुण हुने सबै स्वास्थ्यकमी स्वास्थ्य ,
धन्यिाद मा सबै सबणसाधारण एबम जनप्रतततनतध कमणचारी ,सेतिका स्वयम्
गनण ब्यक्त चाहन्छु ॰
१२. िर्ण भरर हामीिे स्वास्थ्य चौकी हरु बाट सेिा प्रबाह गने क्रम मा बाहै मतहना
और्धी आपूततण गनण सर्ि भएका छौ
१३. मतहिा स्वास्थ्य स्वयम्सेिक हरुको हौसिा िृम्तद्धको िातग मातसक रु ९००
का दरिे तदने व्यिस्था गरर थप उजाण प्रदान गने कायण भएको छ
१४. चेपांग समुदायिाई ितक्षत गरर पररिार तनयोजन कायणक्रम प्रभािकारी
रुपमा सम्पन्न भएको छ ॰
१५. आयुिेदतर्ण िर्ण भरर औसतध को आपूततण को व्यिस्था भएको छ ॰
१६. आयुिेद औसधािय को भबन तनमाणण को िातग आबस्यक जग्गा को
व्यिस्था गनण प्रतक्रया अगी बढाइएको छ ॰
१७. आतथणक प्रशासन शाखामा अतत आधुतनक खाताको सफ्टिेयर व्यिस्था गरर
सोतह प्रणािी बाट कायण संचािन भएको छ ॰ अनिाईन प्रणािीमा आिद्ध यस
व्यिस्थापनिे हामो आतथणक कारोिारको पारदतशणता र कायणमा सरितामा,
सहजता महसुस गररएको छ, यस अिसरमा म आतथणक प्रशासन शाखामा
कायणगने सम्पुणण कमणचारीिाई धन्यिाद तदन चाहन्छु ॰
१८. २०७४ सािको श्रािण अम्तन्तम हप्तामा आएको िातढको कारण तिपदको
तसजणना हुदा खोज, राहात र उद्धारका कायणहरु सरोकारिािा तनकायको
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सहयोगमा तपतडतिाई आिश्यक सहयोग कायण गनण सर्ि भयौं र िाढी िाट
क्षतत भएको िाटोघाटो, कुिोहरुको ममणत गरी संचािन गनण सहयोग गररएको छ
॰

१९. गररिसंग तिश्वेश्वर कायणक्रमिाट िडा नं१ ., २ र ३ का तिपन्न पररिारका
िातग गुतडया िनाउने तातिम िाख्रा साटासाट कायणक्रम एिं धारा र शौचािय
तनमाणणणमा सहयोग पुयाणएको छ ॰
यस नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहेका अपाङ िा र्रक शारररीय भएकाहरुिाई
हुइल्स तचयर िगायत तितभन्न सामग्रीहरुको व्यिस्था गरे का छौ ॰
5.

आयोजना प्राथतमकीकरणका आधारहरु

नगरपातिकाको आयोजनाहरु छनोट गदाण आयोजना प्राथतमतककरण गने
सन्दभणमा तनम्नानुसारका आधारहरु तिइएको छ









6.

छनौट गररने आयोजना स्थिको तिकासर आिश्यकताको अिस्था
आतथणक तिकास र आधारभूत सेिा प्रिाहको दृतरकोणिे महत्वपुणण
आयोजनामा हुन सक्ने जनसहभातगता
दु गणम र पछौटे पनको म्तस्थततको सम्बोधन
तदगो तिकास र गररबी तनिारणमा पुग्न सक्ने सहयोग
आयोजना कायाणन्वयनमा सहजता
तोतकएका शतणहरुको पािना
िाभाम्तन्वत जनसख्या

प्रस्तुत हुन गैरहेको यस नगरपातिकाको आगामी आ.ि. २०७५/७६ को
बजेटिे तनम्नानुसारका पररकल्पना, उद्दे श्य, िक्ष र उपिम्तव्धको अपेक्षा
राखेको छ :

 पररकल्पना: समुन्नतनगरपातिका – सम्बृद्ध नगरिासीहरु- आगामी २०
िर्ण तभत्र राप्ती नगरपातिकािाई स्माटण तसटीको रुपमा तिकास गने
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 िक्ष:नगरपातिका तभत्र व्यिम्तस्थत बसोबासको व्यिस्था गरी सु न्दर, सर्ा

र सुतिधायुक्त नगरपातिका तनमाणण गने र रोजगारी र उत्पादनतथा आयमा
िृ म्तद्ध गरीनागररकहरुको जीिनस्तर मातथ उठाउने
 उद्दे श्य:
– नगरिासीहरुिाई गुणस्तरीय से िा र सु तिधा प्रदान गने
– आय आजणन तथा रोजगारीमा िृ म्तद्ध गने
– सबै क्षे त्रको सन्तु तित तिकास गने
– िातािरणीय तहसाबिे स्वच्छ र सर्ा नगरपातिका बनाउने
– नगरतभत्रसु रक्षा र सु शासन कायम राख्ने

 अपेतक्षतउपिम्तव्धहरु:
– नगर तभत्र सुन्दर, ितािारणमैत्री र व्यिम्तस्थत सडक संजािको
तनमाणण भै नागररकहरुिे तनिाणध यातायातको सुतिधा प्राप्त गनण
सक्नेछन्

– नगरपातिका तभत्र नागररकहरुिे तुिनात्मक रुपमा गुणस्तरीय
तशक्षा र स्वास्थ्य सुतिधा प्राप्त गरे का हुनेछन| तिद्याथीहरुिे
व्यिसातयकर रोजगारमूिक तशक्षा प्राप्त गरे का हुनेछन र
आधारभूत तशक्षा सुतिधाबाट कोही पतन िम्तित हुनेछैनन् र सबै
नगरिासीहरु सामान्य स्वाथ्य सुतिधाको पहुँच तभत्र हुनेछन

– पयणटन पूिाणधारको तिकासको माध्यमबाट रोजगारी र आय
आजणनको िृम्तद्ध भै नागररकहरुको आतथणक स्तर उठे को हुनेछ ॰

– नगर तभत्र कृतर् उत्पादन र बजार व्यिस्थापनको अिस्थामा सुधार
हुनेछ

– नगरपातिकाको समथर क्षेत्रमा तिद्द्युततकरण र खानेपानीको
सुतिधामा सुधार भएको हुनेछ र पहाडी क्षेत्रका िातसन्दाहरुिे पतन
तिद् युततकरणको सेिा प्राप्त गनण सक्नेछन ॰

– मतहिा तथा युिाहरुिे रोजगारमुिक तािीम प्राप्त गरी आय
आजणनमा िाग्ने िातािरण बन्दै जानेछ
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– शहरिातािरणमैत्री हुदै जानेछ
८. िातर्णक बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा गदाण अििम्बन गररएका प्रमुख नीतत
तथा आधारहरुाः—
िातर्णक बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा गदाण अििम्बन गररएका नीतत तथा
आधारहरु तनम्न रहेका छन्ाः







नेपािको संतिधान
त्रीिर्ीय योजनािे तनतदण र गरे का प्रमुख एिं क्षेत्रगत नीतत तथा कायणक्रमहरु
अदाितद्वारा प्रततपातदत नतजर, तसद् घान्त तथा नीततहरु
मध्यकािीन खचण संरचनाको अिधारणा
नेपाि सरकारिे अन्तरातरिय तथा तछमेकी सरकार संग गरे का सम्तन्ध
सम्प्िौता तथा प्रोटोकिहरु

 संयुक्त रारिसंघको िडापत्र तथा समय समयमा अनुमोदन भएका घोर्णा
पत्रहरु,दतक्षण एतसयािी क्षेत्रीय सहयोग संगठनका घोर्णा पत्र र तितभन्न
सतमततहरुिे पास गरे का तिर्यहरु

 संघीय सरकार र प्रदे श सरकारको स्थानीय तह गठन आदे श २०७४ तथा
संघीय मातमिा तथा स्थानीय तिकास मंत्राियका समय समयमा प्राप्त
पररपत्रहरु






नेपाि सरकारका तितभन्न तनणणय र आदे श
राप्ती नगरपातिकाका स्वीकृत ऐन, तनयमाििी,कायणतितध
स्थानीय तहको बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा तदग्दशणन २०७४
जनप्रतततनतधहरुिे नगरिासीहरु संग स्थानीय तहको चुनािमा प्रततज्ञा
गरे को घोर्णपत्र

 संघीर सरकार प्रदे श सरकार अथणमन्त्राियबाट प्राप्त बजेट तथा कायणक्रम
तदग्दसणन

 तितभन्न कायाणिय,संघसंस्था, राजतनतीक दिहरुबाट प्राप्त सुिािहरु
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अध्यक्ष महोदय,
9.

अब म उपयुणक्त भूतमकाको आधारमा तयार गररएको आ.ि. २०७४/७५ को
अनुमातनत आय-व्यय समेतको बजेट तथा कायणकमहरु प्रस्तुत गदण छु ॰

नगर गौरवका योजनाहरु
आलथाक वृद्धिको आधार: पयाटन पूवााधार
पयणटनको माध्यमबाट आतथणक तिकास गनण सतकने प्रसस्त सम्भािना बोकेको
यस नगरपातिकामा त्यसको तनम्ति तनम्नानुसारको योजनाहरुिाई प्राथतमकता
राखेको छु र गौरिका ठूिा योजनाहरु नगरपातिकाको थोरै तथा सानो
बजेटबाट सम्पन्न गनण नसतकने भएकोिे यी गनुणपने अतत्त आिश्यक योजनाहरु
सम्पन्न गनण संघ र प्रदे श सरकारसंग बजेट माग गरी कायण सम्पन्न गने सोच
तिएको छु ॰

 राप्ती नगरपातिका भरर पयणटन प्रिधणनको कायणको तनम्ति एक “नगर
पयणटन तिकास बोडण –राप्ती” गठन गने र पयणटन प्रिधणनका कायणक्रम
सम्बम्तन्धत सरोकारिािाहरुसंग समन्वय गरी त्यसैिाई कायाणन्वयन गने
व्यिस्था तमिाएको छु

 पयणटन प्रिधणनको तहसाबिे महत्वपुणण पानीसरा (राप्ती-९ ) ढापमा
तनमाणणाधीन तपपुल्स पाकणको तनमाणणिाई तिस्तृत पररयोजना प्रततिेदन
अनुरुप अगातड बनाउने कामको िातग प्रदे श सरकारसँग रु.२ करोड
माग गरे को छु ॰

 पयणटकीय महत्व बोकेको परे िाकोट (राप्ती १) मा पयणटन प्रिधणनको तनम्ति
अको तिन्दु को रुपमा तिकास गनण आिश्यक दे म्तखएकोिे त्यसको तिस्तृत
पररयोजना प्रततिेदन तयार गनण र तचतिन रातरिय तनकुन्ज अििोकन गनण
पाकण तथा तनमाणणतधन भ्यु टािर रहेको यस क्षेत्रमा तिद् युतीकरण गनणको
तनिी प्रदे श सरकारसँग रु २ करोड माग गरे को छु ॰
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 राप्ती-८ म्तस्थत कातिका सामुदातयक िन तभत्र मनोरं जन पाकण (Fun
Park) तनमाणण गनण रु. २५ िाख तितनयोजन गरे को छु ॰ यो कायणक्रम
कातिका सामुदातयक िन र नगरको समन्वयमा संचािन हुनेछ ॰

 राप्ती-७ बाघदे िी सामुदातयक बनमा तिशाि सांस्कृततक संग्राहाियको
तनमाणण गनण रु

३० िाख बजेट तितनयोजन गरे को छु ॰ यो कायणक्रम

सामुदातयक बन र नगरको समन्वयमा संचािन हुनेछ ॰

 राम्तप्त-६ म्तस्थत राप्ती एकता मध्यिती िन क्षेत्रमा “राप्ती नगर प्राकृततक
तचतडयाखाना” तनमाणणको तनम्ति प्रदे श सरकारसँग रु ५ करोड बजेट माग
गरे को छु ॰

 कतमनचुिी, नोकु गुर्ािाई पयणटकीय दृतरकोणिे प्रभािकारी बनाउन
केिि कार संचािनको सम्भाव्यता अध्ययन समेतको तिस्तृत पररयोजना
प्रततिेदन तयार गनण रकम तितनयोजन गरे को छु ॰

 राप्ती न. पा. को दतक्षणमा रहेको र पतहिे संचािनमा रहेको तनकुन्ज
प्रिेशद्वार खगेंद्रमल्लीिाई व्यिम्तस्थत गनण बजेट व्यिस्था गरे को छु ॰

 आदीबासी जनजातीहरुको संस्कृततक ग्रामको तिकास र होम स्टे
तनमाणणको तनम्ति आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरे को छु ॰

 राप्ती- ४ को तशखर इको –टु ररजम क्षेत्र तिकासको तनम्ति प्रदे श
सरकारसँग रु ५ करोडको माग गरे को छु ॰
२. नगरभरर नै उपयुक्त सभा गृहको अभाि खड् तकरहेको अिस्थामा िडा नं ४
मा नगर सभागृह तनमाणण सुरु गनण रु. ३९ िाख बजेट व्यिस्था गरे को छु ॰ साथै
पूणण रुपमा सम्पन्न गनणका िातग थप २ करोड बजेट प्रदे श सरकारसँग माग
गरे को छु
३.पहाडी भूभागमा छररएका िस्तीहरुको कारण सेिा सुतिधा पुयाणउन असतजिो
र महँगो पनण जाने भएकोिे त्यसिाई सहज बनाउन िोथर र कोराकमा कम्तिमा
एक एक एतककृत िस्ती तनमाणणको तनम्ति अध्ययन गरी तिस्तृत पररयोजना
प्रततिेदन तयार गनण िजेट तितनयोजन गरे को छु ॰
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४. पयणटकीय दृतरकोणिे समेत महत्वपूणण मातनएका तशखर र्ेतद नाग पोखरीमा
एक तिशाि नागको मूततण तनमाणण र न.पा.िे तयार गरे को तड.तप.आर. बमोतजम
काम सम्पन्न गनणका िातग प्रदे श सरकार सँग रु ४ करोड माग गरे को छु ॰
५.यस नगरपातिका तभत्र पने सातिक तपप्ले गा.ति.स. को अध्यक्षको रुपमा
कायणरत रहदारहदै आकम्तस्मक रुपमा तनधन हुनुभएका अत्यन्त इमान्दार,
िगनशीि र कतणव्यतनष्ठ व्यम्तक्तत्व स्व. गोपाि प्रसाद पाठकको स्मृततमा तनतमणत
गोपाि स्मृतत प्रततष्ठानको भिन तनमाणणतधन अिस्थामा रहेकोिे सो कायण पूरा गनण
प्रदे श सरकारसँग रु २ करोड माग गरे को छु ॰
६. समग्र नगरपातिकाको तिकास र अनुभि आदान प्रदानको तनम्ति अन्य
मूिुकका नगरपातिकाहरु संग भतगनी सम्बन्ध कायम गने नीतत तिएको छु ॰

शहरी पूवााधारको लवकास

 राप्ती नगरपातिकाको तिस्तृत नगर प्रोर्ाइि तनमाणणतधन चरणमा रहेको
र प्रोर्ाइि तनमाणण सम्पन्न पिात नगर गुरु योजना तनमाणण गरी
दीघणकािीन योजना सतहतको तिस्तृत प्रततिेदन तयार गररनेछ

 नगरपातिकािाईव्यिम्तस्थत र हररयािीयुक्त शहरको रुपमा तिकास गनण
भू-उपयोगको नीततिाई कडाइका साथ् िागु गने र आिश्यक पूिाणधारको
तिकास गदै ितगनेछ

 शहरी तिकासको तनम्ति सरकारी, नीजी र सािणजतनक-नीजी सािेदारीको
आधारमा िगानी व्यिस्था गनण पहि गररनेछ ॰
सफा नगर : स्वस्थ नागररक

 पुिण –पतिमराजमागणकोपने दु िै तर्णको टि याक सर्ा गने कायणको िातग
सडक तडतभजनसँग समन्वय गरी काम अगाडी बढाइनेछ ॰
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 नगर भररका नािी भएका बाटोहरुको दु िै तर्ण िृक्षारोपणकायणक्रमको
तनम्ति बजेठको व्यिस्था गरे को छु भने आगामी नििर्ण २०७६ बैसाख १
गते प्लाम्तस्टक िोिा मुक्त नगर बनाउन िैकम्तल्पक व्यिस्थाको तनम्ति
बजेट तितनयोजन गरे को छु

 नगरपातिकाको र्ोहोर व्यिस्थापनको िातग तसन्धु सरसर्ाई संस्थासँग
सम्प्िौता गरी सकेकाछौ अिै त्यसिाई बैज्ञातनक व्यिस्थापन सम्बन्धी
सचेतना कायणक्रमहरु टोितिकास संस्था मार्णत संचािन गने सोंच
गररएको छु ॰
उज्यािो नगर अलभयान

 राकशे जि तिद् युत योजना सम्भाव्यता अध्ययन तिस्तृत पररयोजना
प्रततिेदन को तनम्ति बजेट तितनयोजन गरे को छु

 पहाडमा सोिार ितत्त जडान सहयोग रराजमागणमा सोिार सडकबत्तीको
तनम्ति योजना राखेको छु

 िघु जितिद् युत योजनाको सम्भािना भएका स्थानहरुमा त्यसको तनम्ति
पहि गररने तनतत तिएको छु ॰

 नगरका समथर भूभागहरुमा तिद् युत सुतिधा नपुगेका स्थानहरुमा
तिस्तारको

तनम्ति

तिद् युत प्रातधकरणसँग समन्वय गरी तारपोि

व्यिस्थाको तनम्ति पहि गने योजनाहरु राखेको छु ॰
मानव स्रोत लवकासको आधार: लशक्षा र स्वास्थ्यका पूवााधार
मानि स्रोत तिकासको मुख्य आधारको रुपमा रहेको तशक्षार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा
तनम्नानुसारका कायणक्रमहरु संचािन गने योजना तनमाणण गरे को छु ॰

 पहाडी क्षेत्र िोथर र कोराकमा तिद्यािय टाढा भएको कारण तिद्यािय
जाने उमेरका बािबातिकाहरु बीचैमा पढाई छोड् ने गरे को पाइएकोिे
त्यसिाई तनरुत्सातहत गनण राप्ती नगरपातिका-१२ यउरािीटार तन.मा. ति.
िाइ आिासीय बनाउन छात्रािास भिन तनमाणणको तनम्ति शाम्तन्त गृह
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नेपाि संस्थािाई प्रयाप्त बजेट तितनयोजन गनण िगाएको छु ॰ त्यसैगरी
िडा नं. ११ थाििटार मा ति को तनम्ति आिाशीय भिन तनमाणणको तनिी
पररितणन नेपाि संस्थािाई प्रयाप्त बजेट व्यिस्था गनण िगाएको छु ॰ अतत्त
तिगट

स्थान

कान्दे श्वरी

स्थान

कान्दे श्वरी

आधारभुत

तिद्याियमा

आितसयको िागी िक्ष्मी प्रततष्ठानसँग समन्वय गरर व्यिम्तस्थत गने सोच
तिइएको छु ॰

 जनआदशण बहुमुखी क्याम्पस िाई आइ.टी. किेजको रुपमा प्रिधणनको
तनतत तिएको छु ॰ बुद्धशाम्तन्तक्याम्पसिाई प्रातितधक तशक्षाियको रुपमा
संचािन गनण आिश्यक प्रतक्रयाहरु अतघ बढाउने प्रयास गररनेछु ॰
उल्लेम्तखत २ किेजहरुिाई व्यिम्तस्थत तकतसमिे व्यिस्थापन गनणका िातग
प्रदे श सरकारसँग १/१ करोड माग गरे को छु ॰

 उत्कृर छात्र/छात्रा प्रोत्साहन कायणक्रम अन्तगणत नगर तभत्रक
मा.ति./उ.मा.ति. का तिद्द्याथी मध्ये एस.इ.इ. पररक्षामाए प्लस ग्रेड प्राप्त
गने छात्र/छात्रा हरुिाई प्रोत्साहन गने कायणक्रम राखेको छु ॰

 पुिण प्राथतमक कक्षा संचािन भएका तिद्याियहरुको गुणस्तर उठाउन
मन्टे स्वरी कायणक्रमको तनम्ति बजेट तितनयोजन गरे को छु

 नगर भररका तिद्याियहरुको

सुधार र ततनीहरुकोपूिाणधार तिकासको

तनम्ति तितभन्न आयोजनाहरुराखेको छु

 भण्डारा हे.पो.िाई स्त्री-रोग तिशेर्ज्ञता सतहतको अस्पतािको रुपमा
तिकास गनण बजेटको व्यिस्था गरे को छु ॰ ब्रम्हानगर हे.पो. िाई बि रोग
तिशेर्ज्ञता सतहतको सेिा प्रदान गने तहसाबिे तिकतसत गने साथै बाँतक
रहेका हे.पो. हरु पतन सुधार गने कायणक्रमहरु राखेको छु र ततनीहरुको
स्तरोन्नतत गरी तिशेर्ज्ञता सतहतको सेिा प्रदान गने व्यिस्था तमिाउने
नीतत तिएको छु

 स्वास्थ्य स्वयम्सेतिका प्रोत्साहन कायणक्रम तथा शहरी म्तितनक संचािनको
तनम्ति आिश्यक बजेट तितनयोजन गरे को छु ।
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युवा तथा खेिकुद

 नगर तभत्र खेिकुदको तनम्ति व्यिम्तस्थत पूिाणधार नभएको अिस्था
माराप्ती-२ मा रं गशािा तनमाणणको र बीरे न्द्रनगरमा तक्रकेट मैदान र
भण्डारा मा ति चउरमा तमतन रं गशािा तनमाणण गनण सम्भाव्यता अध्ययन
गने र काम शुरु गनण प्रदे श सरकारसँग बजेट माग गरे को छु ॰ त्यसैगरी,
भएका खेि मैदानहरुको सुधार , खेिसामग्री हरुको तितरण आतद
आयोजना हरु समािेश गररने तनतत तिइएको छु ॰
वन तथा भू उपयोग

 सबैसामुदातयक िनहरु र िन व्यिस्थापनको तनम्ति “िन व्यिस्थापन
संजाि-राप्ती” तनमाणण गने व्यस्था गरे को छु
 रातरियतनकुन्जको मध्यिती क्षेत्रमा तनकुन्जबाट आउने िन्यजन्तुहरुबाट
िस्तीमा भैरहने अततक्रमण र नोक्सानीिाई न्यूनीकरण गनण झ्यािाचौर
दे म्तख राप्ती नगरपातिकामा पने कुच्कुचे सम्म(राप्ती िडा नं. १, ३ र ६)
कंतक्रट र्ेंतसंग िाि तनमाणण गने योजनाको िातग प्रदे श सरकारसँग रु २५
करोड माग गररएको छ ॰

 भू-उपयोगको नीतत अनुरुप अव्यिम्तस्थत जग्गा प्लतटं गिाई व्यिम्तस्थत गदै
ितगने तनतत तिएको छु ॰

 नगर तभत्र रहेका सािणजतनक जमीनहरुको खोतज गरी त्यसको संरक्षण
तथा व्यिम्तस्थत गररने तनतत तिएको छु ॰
साना तथा घरे िु उद्द्योगकोलवकास

 यस नगर तभत्र तरकारी खेतत र दु ग्ध उत्पादनको म्तस्थतत रहेकोमा त्यसको
बजार व्यिस्थापन र प्रसोधन तथा पररकार उत्पादनको तनम्ति आिश्यक
पहि गररनेछ
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 साथै, उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी िगानी खोजी गने सोंच
राम्तखएको छ
स्वस्थखानेपानीकायाक्रम

 खानेपानीअभाि भएका नगरका तितभन्न स्थानहरुमा चापाकि ( ट्युबेि
धारा ), बोररं ग, इनार आतदको माध्यमबाट खानेपानीको आपूततण गनण रकम
योजनाहरु प्रस्ताि गररएको छ

 हाि नगर तभत्र चािु रहेका खानेपानी प्रणािीिाई व्यिम्तस्थत गदै ितगनेछ
रखानेपानीको गुणस्तर जांच बेिा बेिामा गने व्यिस्था तमिाइनेछ ॰
कृलष तथा पशु लवकास :

 कृतर् उपजको भण्डारण गने गरी कृतर् उत्पादक सहकारीहरु संगको
समन्वयमाएक“शीत भण्डारण केन्द्र” को स्थापना गनणको तनम्ति प्रदे श
सरकारसँग बजेट माग गरे कोछु ॰

 नगर भररका कृर्कहरुको पशु बीमा सहयोग (२५ % अनुदान) को तनम्ति
बजेट व्यिस्था गने तनतत तिएको छु ॰

 सामुदातयकिनहरुमाकुररिो, बेसर, अदु िा, अतम्रसोआतदखेतीगने जस्ता
आयमुिक कायणक्रमहरु संचािन गनण प्रोत्साहन गररने तनतत तिएको छु ॰

 कृतर् सहकारीहरुको पूिाणधार तिकासको तनम्ति आयोजनाहरु प्रस्ताि
गरे को छु ॰

 कृर्कका खेतहरुमा कृतर् सामग्री र उत्पादन ओसार-पसारको तनम्ति
सहज बनाउन आिश्यक ठाउँ हरुमा सडकहरु तनमाणण गदै ितगने तनतत
तिएको छु ॰
लवकासको आधार: यातायात पूवााधार

 मेटिो रे ि संचािन गनण पहि गनण भरतपुर दे म्तख पुिणका नगरपातिकाहरु
संग समन्वय गनेयोजनाबनाएको छु
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 नगरका िाडण बाट छनौट भए अनुसार सडक तथा बाटो तनमाणणकाबाटो
खोल्ने , ग्रािेि गने, कािोपत्रे गने योजनाहरुमा बजेट तितनयोजन गरे को छु

 पुिण-पतिम राजमागणको यस नगरपातिका तभत्र पने भूभागमा दाया बाया
टि याक खोल्ने र नािी व्यािस्थापनको समस्या समाधान गनण पहि गररने
नीतत तिएको छु ॰
लसिंिाई प्रणािीको सुधार: कृलष उत्पादनको आधार

 नगर भरर भएका तसंचाई प्रणािीहरुिाई ममणत सम्भार र व्यिम्तस्थत गनण
आयोजनाहरुको व्यिस्था गररएको छ र थप सुधार कायणको तनम्ति स्रोतको
खोजी गररनेछ

 स्यािो बोररं ग, डीप बोररं ग जस्ता आयोजनाहरुको तनमाणण र सुधारको
तनम्ति योजना तनमाणण गरे र अगाडी बढ् नेछु
आयआजान र रोजगारी

 युिा तथा मतहिाहरुिाई ितक्षत गरी तसिाइ कटाई, डकमी, तसकमी,
इिेम्तरिकि, िेइतडङ, मुढा बुन्ने, कम्पुटर, डिाइतभङ जस्ता तािीम
कायणक्रमहरु संव्चािन गररनेछ ॰
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बैंलकिंग सुलवधाको लवस्तार

 बैंतकंग सुतिधा नपुगेका पहाडी भूभागहरुमा उपयुक्त खािको बैंतकंग
सुतिधा प्रदान गनण पहि गररने नीतत तिएको छु ॰
प्राकृलतक प्रकोप लनयन्त्रण

 बाढी पैरो जस्ता प्राकृततक प्रकोपबाट पटक पटक तपतडत भैरहेकोयस
नगरपातिकामातटिन्धन
तनमाणण,
चेक
ड्याम
तनमाणणगने,
बायोइम्तन्जनीररं गको माध्यमबाट पैरो तनयन्त्रण गने जस्ता कायणको िातग
सम्भाव्य स्रोतहरुको खोतजगने सोंच तिइएको छु ॰

 यस नगरपातिकाको दतक्षतण भागमा बसोबास गने हजारौ जनताहरु िोथर
खोिा र राप्ती नतदिाई तसरानीमा राखेर सधै तरं गै तरङ्गमा तजउन तििश
रहेका छन ॰ तसथण िोथर दे म्तख सौराह सम्म तसमेन्टेड तपिर सतहतको
आर तस तस ढिानको पक्की ड्याम तनमाणण गनण प्रदे श सरकार र संतघय
सरकारसँग बजेट माग गरे को छु ॰

 पम्पखोिा तटबन्धन ( तशकोट पुि दे म्तख दतक्षणपम्पाखोिापुिसम्म) दाया
बाया तटबन्धन गनण, चात्रा खोिा तटबन्धन, गोङगोरचोक खोिा तटबन्धन
हतत्तधाप

खोिा

तटबन्धन

जस्ता

नगर

भररका

खोिाखोल्सीका

जोम्तखमपूणणस्थानहरुमा तटबन्धन कायणको तनम्ति स्रोतकोखोतजगररनेछ

 नगरका अन्य बढी पैरोको जोम्तखम रहेका स्थानहरुमा साना साना
तटबन्धनका योजनाहरु राम्तखएको छु ॰
मलहिा लवकास तथा सामालजक कल्याण

 गभणिती मतहिाहरुको तनम्ति पोर्ण कायणक्रम, मतहिाहरुको तनम्ति
शीपमूिक तािीम कायणक्रम जस्ता कायणक्रमहरु बजेटमा समेतटएको छु ॰
 उठ् न बस्न नसक्ने अपाङ्गहरुको सहयोगको तनम्ति अपाङ्ग पोर्ण
कायणक्रमको तनम्ति बजेट छु ट्ट्याएको छु भने , नगरपातिका तभत्रका सबै
सरकारी कायाणियहरुिाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनको तनम्ति आिश्यक
कदम चल्ने नीतत तिनेव्यिस्था गरे को छु
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 िृद्धहरुिाई सम्मान गने र सामातजक सुरक्षा भत्ता तितरण प्रणािीिाई
सुिभ र सेिाग्राही मुखी बनाउन बैतङ्कङ प्रणािीिाइ अििम्बन गने तनती
तिएको छु ॰
सिंस्कृलतसिंरक्षणतथा सम्बधान

 तितभन्नजातजातत, धमण, संस्कृततआतदको संरक्षण, संबधणनको तनम्ति
जातीयसंस्कृतत संग्राहिय, होम स्टे , धातमणक संग्राहियका साथै यस
राप्ती न.पा.मा एक िृद्ध तिश्राम खुल्ला तिश्वतिद्यािय (Old relaxation
open University) संचािन गनण भौततक पूिाणधारहरुको तनमाणणको
िातग योजनाहरु प्रस्ताि गने नीतत तिएकोछु ॰ साथै, सम्भातित
स्थानहरुमा धातमणक पयणटनको तिकास गने सोंच तिएको छु ॰
सूिना तथा सिंिार

 संचारको राम्रो व्यिस्था नभएका पहाडी भूभागहरुमा त्यसिाई सहज
बनाउन आिश्यक पहि गररनेछ
नगरलभत्रको सुशासन: िुस्त र दु रुस्त प्रशासन

 नगरिासीहरुिाई बढी भन्दा बढी तछटो छररतो र पारदशी ढं गिे सेिा
प्रिाह गररनेछ ॰

 अहोरात्र रुपमा खतटनु हुने कमणचारीहरुको उच्च मनोबिका साथ काम
गराउनको िातग यस नगरपतिकामा कायणरत कमणचारीहरुिाई प्रोत्साहन
भत्ता स्वरुप सातिकमा तदइदै आएको सुतिधािाई संघीय मातमिा तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाट प्राप्त तनदे तशका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता
कटौती गररएकोिे नगरको तिद्यमान कायणक्रम र उपिब्ध जनशम्तक्त
अनुसार अत्यन्त न्यून रहेकोिे पदपूततण नहुदा सम्म तिद्यमान जनशम्तक्तिाई
अततररक्त समय (Over Time) काममा िगाई खाइपाइ आएको तिब
भत्ता अनुसार काम गरे को अितध तहसाि गरर अततररक्त समय (Over
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Time) भत्ता उपिब्ध गराउने तनती तिएको छु ॰ यसबाट न्यून बजेटमा
काम सम्पन्न भइ कररि रु ७५ िाख बजेट बचत हुने अपेक्षा तिएको छु ॰

 नगरपातिका

कायाणिय

र

िडा

कायाणियहरुक

काम

हरुिाई

कम्प्युटराइजड प्रणािीिाई व्यिम्तस्थत गदै ितगनेछ

 नगरका हरे क कायाणियमा उजुरी पेतटका िै व्यिम्तस्थत गरी आएका
उजुरीहरुको चाडो भन्दा चाडो तनरुपण गने व्यिस्था तमिाइनेछ ॰
आयोजना कायाान्वयनमा सुधार
10. आयोजना

कायाणन्वयनिाई तछटो छररतो र पारदशी बनाउन र गुणस्तरीय

सेिा प्रदान गनण एक कायणतितध र संयन्त्रको तनमाणण गररनेछ ॰

अध्यक्ष महोदय , सदस्यज्युहरु,
अव म आ.व. ०७३।०७४ को यथाथथ , ०७४/७५ को संशोलधत तथा ०७५ /०७६ को अनुमालनत
आय व्याय लववरण पेश अनुलमत चाहन्छु
आर्थथक वषथ : २०७५/७६
रकम रू. हजारमा
आर्थथक वषथ २०७३/७४ को
यथाथथ

आर्थथक वषथ २०७४/७५ को संशोलधत
अनुमान

१७,७२,९१०००

६०,३०,४२०००

५१,२०,४५०००

राजस्व

२,३०,७००००

१,८४,१९०००

१४,८७,४५०००

आन्तररक श्रोत

२,३०,७००००

१,८४,१९०००

४,००,०००००

शीषथक

आय

राजस्व बााँडफााँडबाट
प्राप्त रकम

आर्थथक वषथ २०७५/७६ को अनुमान

१०,८७,४५०००
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अध्यक्ष महोदय,
११. अब म आतथणक िर्ण २०७५/७६ मा यस नगरपातिकाबाट हुने राजस्व
पररचािन नीततसम्बन्धमा प्रस्तुत गनण चाहन्छु :
27

 नगरपातिकाकोकर िृम्तद्धको तनम्ति करकोदायरािाई बढाउने
 कर चुहािटिाई तनयन्त्रण गनण समयमै कर ततने िै छु ट र तढिो गने
िाई जररिानाको नीततिाई कडाइका साथ िागु गने ॰
 करका आधारको खोतज र उपयुक्त करका दरको तनधाणरण गनण राजस्व
पररचािािन सम्बन्धी बैज्ञातनक र व्यिम्तस्थत नीतत तनमाणण गने
 कर संकिन प्रणािी िाई एकीकृत र सफ्टिेयरको प्रयोगबाट
व्यिम्तस्थत गने
 करदाता तशक्षा कायणक्रम संचािन गने
 िडाहरुिाई कर संकिनमा प्रततष्पधी बनाउन र उत्साह प्रदान गनण
प्रोत्साहन कायणक्रम राख्ने
 करदातयत्विाईकडाइका साथ् सेिा प्रिाह संग जोड् ने – कर ततरे पछी
मात्र सेिा पाइने व्यिस्था गने
 उपयुक्तकर प्रणािी र दक्ष कर प्रशासनको व्यिस्था गने
अध्यक्ष महोदय, नगर सभासद ज्युहरु,
12.

मैिे बजेटकासंतक्षप्त र नीततगत कुराहरु यहाहरु समक्ष प्रस्तुत गरे . खचण
अनुमान, राजस्व अनुमान, खचण तशर्णक तथा आयोजनाहरु तितनयोतजत
रकम, नगरपातिकाको आम्दानी भन्दा बातहरका स्रोतबाट गनण प्रयास
गररने आयोजनाहरुको तिस्तृत तििरण अनुसूचीहरुमा उल्लेख गररएको छ
॰ अतसतमत आिश्यकता र सीतमत स्रोतको कारण सोतचएका सबै
योजनाहरु बजेटमा समािेश गनण सतकएन. तर पतन स्रोत बढ् दै जादा
महत्व र जरुररको आधारमा तिकासका योजनाहरु नगरपातिकािेअगातड
बढाउदै जानेछ ॰ हाम्रा यस क्षेत्रका सांसद तथा पुिण अथणमन्त्री माननीय
सुरेन्द्र पाण्डे ज्युको पहिमा सडक, खानेपानी, तिदु ततकरण, तसंचाईआतद
क्षेत्रमा धेरै काम सम्पन भैसकेकोिे त्यसिे हाम्रो भारिाई अिै कम गरे को
छ ॰ यस समयमा त िन प्रदे श सरकारका भूतम व्यिस्था तथा कृतर्
सरकारी मम्तन्त्र समेत हाम्रो यसै नगरपातिकाको बातसन्दा हुनुहुन्छ ॰ तसथण
यस अिस्थामा यस नगरपातिकाको तिकास तनमाणणको कायणमा ठु िो टे िा
तमल्नेछ ॰ नगर सरकारको रुपमा तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गरररहेको यस
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घडीमा मा उहा प्रतत हातदण क धन्यिाद प्रकट गनण चाहन्छु ॰ यस नगरको
तिकासको िातग स्वीस सरकारबाट प्राप्त सहयोग प्रतत धन्यिाद व्यक्त गदै
तनरन्तर सहयोगको अपेक्षा गदण छु ॰ समय मै बजेट मागण दशणन पठाउन
अथण मन्त्रािय र संघीय मातमिा तथा सामान्य मन्त्रािय प्रतत आभारी छु ॰
यस नगरपातिकाको तिकासको िातग सहयोगी हात बढाउदै आउनुहुने
तितभन्न संघसंस्था प्रतत आभार व्यक्त गदण छु ॰ प्रदे श सरकारबाट तिकास
तनमाणणका िातग अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गदण छु ॰
अन्तमा, यस बजेट तयार गनणको तनम्ति योगदान पुयाणउनुहुने नगरका
सभासदहरु, सबै िडाध्यक्ष र नगरपातिका बोडण का सदस्यज्युहरु, बजेट
तजुणमा सतमततका सदस्यज्युहरु, तिर्यतिज्ञज्युहरु, नगरपातिकाका
कमणचारी तमत्रहरु िगायत सम्बम्तन्धत सबैमा हातदण क धन्यिाद एि आभार
प्रकट गदण छु ॰ यस घडीमा सम्पूणण नगरिासीहरु, नगरतभत्रका सम्पूणण
करदाताहरु सबैमा मा हातदण क धन्यिाद तदन चाहन्छु ॰ साथै, यो बजेटको
प्रभािकारी कायणन्वयनमा सहयोग गररतदन हुन म सम्पूणण जनप्रतततनतधहरु,
राजनैततक दिहरु, उद्द्योग व्यिसायी, नागररक समाज, पत्रकारिायत
सम्पूणण नगरिासीहरुमा हातदण क अपीि गदण छु ॰ नगरको तिकास र
समृम्तद्धको तनम्ति योगदान पुयाणउनुहुने सम्पूणण सरकारी गैरसरकारी संघसंस्था, तनकाय असीतमत आिश्यकताका बीच यस नगरिाई सुन्दर
बनाउन र नगरिासीिाई समृद्ध बनाउने अतभयानमा हामी सबै एक भै
प्रततिद्धताका साथ कतटिद्ध भएर िाग्न हामी सबैिाई प्रेरणा तमिोस् ॰
धन्यिाद!
इमानलसिंह िामा
उप-प्रमु ख

राप्ती नगरपािीका,भण्डारा लितवन
तमतत २०७५ असार १० गते आइतबार ॰
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