रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट
कणाािी प्रदेश
२०७७

रास्कोट नगरसभामा लमलत २०७७ अषाढ १० गते
ईपप्रममुख श्री लममसरा बम शाहीिे
प्रस्तुत गनुाभएको

अर्थथक बषा २०७७।०७८
को
बजेट बक्तब्य
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नगर सभाका ऄध्यक्ष महोदय,
नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,
ईपलस्थत सम्पूणा महानुभावहरु,
रास्कोट नगरपालिकाको सम्मालनत सभा समक्ष अगामी अर्थथक वषा २०७७।०७८ को बजेट प्रस्तुत गना पाईँ दा मिाइ
ऄत्यन्त खुशी िागेको छ । राजनीलतक पररवतानका िालग ऄमुल्य जीवन ईत्सगा गनुाहुने सम्पुणा ज्ञात ऄज्ञात सलहदहरुप्रलत
हार्ददक सम्मान गदै श्रद्धान्जिी व्यलक्त गर्रदाछु । रालियता , स्वालधनता, िोकतन्र, सामालजक न्याय र समृलद्धको मागालिर
कोना संघषा गने महान नेपािी नागररक र सबि नेतृत्व गनुाहुने लशखर व्यलक्त प्रलत हार्ददक सम्मान व्यक्त गदाछु ।
िामो समयको नेपािी जनताको संघषाबाट जनताको िाहना ऄनुरुप संघीय िोकतालन्रक गणतन्रात्मक शासन
व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । िोकतालन्रक व्यवस्था र प्रणािीको बलियो जग राख्न हाम्रो भूलमका महत्वपूणा रहेको छ ।
समृद्ध नेपािः सुखी नेपािी हाम्रो रालिय ऄलभयानिाइ साथाकता दददै रास्कोट नगरपालिकािाइ समृद्ध बनाईने हाम्रो
ऄलभयानिाइ साथाक बनाईन हामी लनरन्तर प्रयत्नरत छौं । यस ऄलभयानमा सम्पूणा महानुभावहरुको रिनात्मक र
सकारात्मक सहयोगको ऄपेक्षा गदाछु ।
हामी लनवाालित भएर जनताको सुखः दुखमा हातेमािो गदै लवकासको िहरमा समालहत भएको लतन वषा पार भआसके को
छ । रास्कोटको समृलद्धको ऄलभयानमा महत्वपूणा भुलमका लनवााह गनुा हुने सम्पुणा नगरसभाका सदस्य, अम नागररक,
बुलद्धलजवी, ईद्यमी, व्यवसायी, रािसेवक प्रलत हार्ददक धन्यवाद ज्ञापन गदाछु । रास्कोटको सवााङ्गीण लवकासका िालग
नगरपालिकािाइ ऄग्रगामी पथमा िैजान प्रदशाकको भुलमका लनवााह गनुाहुने सम्पुणा अदरणीय ऄग्रजहरुको योगदानको
ईच्च सम्मान व्यक्त गदाछु ।
रास्कोटका जनताको ऄपार तथा ईत्साहपुणा सहभागीताको पररणामिे नै हामी ईत्सालहत भएका छौं । यो सरकार
रास्कोटवासीको अशा र भरोसाको के न्रलवन्दु हो । हामी रास्कोटका जनतािे पाईने सावाजलनक सेवा प्रवाहिाइ लछटो
छररतो, भरपदो र गुणस्तरीय बनाईन हरपि प्रयत्नरत छौं । हाम्रो कामिे नागररकको मुहार ईज्यािो पाने िक्ष्य रहेको छ
। रास्कोटका नागररकको सवोत्तम लहत र ऄग्रगामी प्रगलतका िालग यो सरकार प्रलतवद्ध रहेको व्यहोरा दृढ लवश्वास
ददिाईन िाहन्छु ।
अगामी अर्थथक बषाको बजेट तजुामा गदाा मैिे नेपािको संलवधान, संघीय सरकार को अ.व.२०७७।०७८ को नीलत तथा
कायाक्रम, कणाािी प्रदेश सरकारको अ.व. २०७७।०७८ को नीलत तथा कायाक्रम, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, अर्थथक
ऐन, लवलनयोजन लवधेयक, अर्थथक लवधेयक, कायापालिका सदस्य र नगर सभाका सदस्यहरु, लवलभन्न राजनैलतक दिका
पदालधकारीहरु, पेशा व्यावसायी, संघ संस्था, बुलद्धलजलव, लवषयगत कायााियबाट प्राप्त सुझावहरु िाइ यथासम्भव
मागादशानको रुपमा लिएको छु ।
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ऄध्यक्ष महोदय,
ऄब म रास्कोट नगरपालिकाको अ.ब. २०७६।०७७ को वार्थषक कायाक्रमको कायाान्वयन ऄवस्थाको संलक्षप्त संलक्षप्त
सलमक्षा सम्मानीत सभा समक्ष पेश गना िाहन्छु ।
िािु अ.व.मा हामीिाइ संलघय सरकारको समानीकरण ऄनुदान रु. १० करोड ४१ िाख, संघीय सरकारको समपूरक
ऄनुदान १ करोड ८ िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड ५ करोड ६५ िाख, संघीय सरकार लवशेष ऄनुदान ४ करोड ५० िाख,
संघीय सरकार सशता ऄनुदान १३ करोड ४५ िाख ३९ हजार, कणाािी प्रदेश सरकारको समानीकरण ऄनुदान १ करोड १

िाख ३५ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक ऄनुदान १ करोड ५० िाख, प्रदेश सरकारको राजश्व वांडफांड वाट प्राप्त ऄनुदान २
िाख ७६ हजार , ऄलघल्िो अ.व.मा खिा नभएको रकम रु. १ करोड ८९ िाख, अन्तररक अय १ करोड ७० िाख,
युलनसेफबाट १ करोड ५० िाख र सामालजक सुरक्षा तफा ८ करोड ८० िाख ६१ हजार गरी जम्मा ५२ करोड ५९ िाख
४९ हजार कु ि बजेट लवलनयोजन गरे का लथयौ ।
त्यसैगरी रास्कोट नगरपालिकाकाको सम्पुणा अर्थथक क्षेरको लवकासका िालग रु. ३७ िाख ९७ हजार, भौलतक
पुवााधारका िालग रु ७ करोड ३३ िाख ९५ हजार, सामालजक क्षेरको लवकासका िालग रु. १५ करोड ३८ िाख १०
हजार , सुशासन तथा ऄन्तरसम्वलन्धत क्षेरका िालग रु. ७९ िाख ०८ हजार बजेट लवलनयोजन गरे का लथयौ ।
सिेत नागररक, कु शि कमािारी र सक्षम नेतृत्वका कारण हामीिे गत अ.ब. २०७६।०७७ का ऄलधकांश योजनाहरु
कु शितापुवाक सम्पन्न गरे का छौ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट योजनाहरु समयमा प्राप्त नहुँदा र लवगतमा भएको
िकडाईनका कारणिे के ही योजनाहरुमा काम सुिारु भैरहेको छ । कोलभड १९ को महामारी रोकथाम तथा लनयन्रणका
क्रममा जनिेतना तथा प्रिार प्रसार, राहत लवतरण, ईद्दार, क्वारे न्टाआन व्यवस्थापन, स्वास््यकमी पररिािन िगायतका
काया गदाा कररब २ करोड ५० िाख जलत रकम लवलभन्न लशषाकबाट रकमान्तर गरर खिा गनुप
ा ने ऄवस्था अयो । कोरोना
भाआरसको सम्भालवत संक्रमणबाट रास्कोटवासी दाजुभाइ तथा ददददबलहलनहरुको ज्यान जोगाईन हाम्रा जनप्रलतलनलधहरु,
स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी ऄहोरार खरटआ रहनु भयो । यस समयमा समुदायबाट पलन नगर सरकारिाइ ठू िो सहयोग प्राप्त
भएको ऄनुभूती गरे को छु । लजतेगडाबाट क्वारे न्टाआन लतर अईँ दै गदाा ऄकल्पलनय रिप्पर दुघाटना भइ िार जनािे ज्यान
गुमाईनु पयो, १ बेपत्ता र ४ जनाको संख्यामा घाआते हुनु भयो । यस दुखद घटनािे नगरिाइ ऄपुरणीय क्षती भएको छ ।
यस घटनामा ज्यान गुमाईनेहरु प्रलत हार्ददक श्रद्दान्जिी ऄपाण गदै घाआतेहरुको लशघ्र स्वास््य िाभको कामना गदाछु ।
ऄध्यक्ष महोदय,
ऄव म अगामी अ.व.०७७।०७८ को बजेट लसमा ईल्िेख गने ऄनुमलत िाहन्छु ।
अन्तररक अय ३ करोड, नेपाि सरकार राजश्व वांडफांडबाट प्राप्त अय ५ करोड ९९ िाख ३ हजार ५ सय ६०, नेपाि
सरकारबाट प्राप्त हुने लवलत्तय समानीकरण ऄनुदान १० करोड २८ िाख, कणाािी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त लवलत्तय
समानीकरण ऄनुदान १ करोड १ िाख ६ हजार त्यसै गरी संघीय सरकार ससता ऄनुदान तफा १६ करोड ६७ िाख प्रदेश
सरकार शसता ऄनुदान तफा ५० िाख, संघीय सरकार लवशेष ऄनुदान तफा ३ करोड ७० िाख प्रदेश सरकार लवशेष
ऄनुदान ४० िाख संघीय सरकार समपूरक ऄनुदान तफा १ करोड ३५ िाख, प्रदेश सरकार समपूरक ऄनुदान १ करोड
५० िाख प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँड तफा २ िाख ४५ हजार, बैदेलशक श्रोत तफा १ करोड ५० िाख, ऄन्य ऄनुदान ३
करोड र अन्तररक ऄनुदान ३ करोड ऄनुदान प्राप्त हुने ऄनुमान गरी अगामी अर्थथक वषाको जम्मा बजेट सीमा जम्मा ४८
करोड ९२ िाख ५४ हजार ५ सय ६० िाख कायम गरे को छु ।
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हाि हाम्रा सामु धेरै अवश्यकता छन् । लसलमत स्रोत साधनको ईच्चतम ईपयोग गरी हाम्रा प्राथलमकता प्राप्त योजनामा
प्रभावकारी ईपयोग गनुा नै हाम्रो कताव्य हो ।
ऄध्यक्ष महोदय,
ऄव म अर्थथक वषा ०७७।०७८ को बजेटका ईद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गने ऄनुमलत िहान्छु ।
बजेटका ईद्देश्यहरुिाइ लनम्नानुसार प्रस्तुत गना िाहन्छु ।
1. कोलभड १९ को रोकथाम तथा लनयन्रण
2. बैदेलशक रोजगारीबाट फके काहरुिाइ कृ लष ईत्पादनमा अधाररत रोजगारी
3. अर्थथक समृलद्ध गने,
4. भौलतक पुबााधारिे सम्पन्न रास्कोट लनमााण गने,
5. जनताको लजवन स्तरिाइ ईन्नत पाने,
6. बेरोजगारी न्युलनकरण गने,
7. समाजबाद ईन्मुख सामालजक तथा अर्थथक संरिना तयार गने,
8. सावाजलनक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वढाईदै सावाजलनक ईत्तरदालयत्व सुलनलित गरी सुशासन कायम गने ।

अर्थथक बषा ०७७।०७८ को बजेटका प्राथलमकताहरु लनम्नानुसार प्रस्तुत गरे को छु ।
1. कोलभड-१९ को रोकथाम तथा लनयन्रण गदै सडक, यातायात, खानेपानी, लसिाइ, ईजाा, जिश्रोत, सहरी
पुवााधार, सुिना संिार तथा

प्रलवलध जस्ता भौलतक पुवााधारको रुत लवकास गने ।

2. कृ लष, बन, जलडबुटी, पयाटन र ईद्योगको समुलित लवकास गने ।
3. लशक्षा स्वास््य र खेिकु द जस्ता सामालजक क्षेरको लवकास गने ।
4. शालन्त सुरक्षा र सावाजलनक सेवाको गुणस्तरमा बृलद्ध गदै नागररकिाइ शुसासनको प्रत्याभुलत ददिाईने ।
5. पलछ परे का मलहिा, दलित, जनजाती ऄल्पसंख्यक, ऄपांगता भएका व्यलक्तहरुिाइ समतामुिक सशलक्तकरण गने
।
6. स्थानीय सरकार संिािन सम्बलन्ध अवश्यक कानुनहरु लनमााण गने ।
7. रास्कोटको समग्र लवकासको मागालिर तयार गरी गरीलव र पछ्यौटेपन न्युलनकरण गने ।
8. प्रशासन संयन्र र जनशलक्तको कायादक्षता वढाईन प्रशासलनक व्यवस्थापन र क्षमता लवकास गराईने ।

4

9. बजेटका ईद्देश्य हालसि गना र प्राथलमकता कायाान्वयन गना संघीय सरकार, कणाािी प्रदेश सरकार र लनलज
क्षेरसंग िागत साझेदारीका अधारमा सहकाया गररनेछ ।
लवकास लनमााणका काममा जनसहभालगता ऄलभवृलद्ध गरी गुणस्तरीय काया सम्पादन र सामालजक ईत्तरदालयत्व वहन गने
प्रवृलत्तमा सुधार गररनेछ ।
लवकासको साध्य समृलद्ध हो । लवकास गनुा नै हाम्रो ऄलन्तम गन्तव्य हो । लवकास जनताका िालग जनताको िाहानाको
अधारमा गनुा नै िोकतन्रको ममा हो । िोकतालन्रक मुल्य मान्यता ऄनुसार लवकासको ऄलभयानमा रास्कोट नगरपालिका
सवैको सहयोगमा ईत्साहपूणा रुपमा समृलद्धको यारामा ऄलवरि रुपमा ऄलघ वदढरहनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चािनका िालग नेपािको संलवधानिे प्रदान गरे का ऄलधकारहरुको प्रयोग गरर अवश्यक नीलत, लनयम
र कानुन बनाइ रास्कोटवासीिाइ कानुनी सरकारको प्रत्याभुलत गराइनेछ ।
ऄभाव र गरीवीमा लपल्सीएका समूदायिाइ स्वरोजगारमुिक कायाक्रम र न्युनतम अधारभुत लवकासका पूवााधारका
माध्यमबाट सहयोग पुयााइनेछ ।
हाम्रो समाजमा व्याप्त िैंलगक लवभेदिाइ ऄन्त्य गना िैलङ्गक हहसा, बाि लववाह लवरुद्ध जनिेतनामुिक कायाक्रमहरु
ऄगाडी बढाइनेछ ।
सावाजलनक प्रशासनिाइ श्रोत र साधन सम्पन्न वनाइ जनताको लवकास, सेवा र सुलवधािाइ ऄझ प्रभावकारी, ददगो र
भरपदो बनाइनेछ ।
रास्कोटको कर प्रणािी िगायत शुल्क र दस्तुरहरुिाइ अवश्यक नीलत, लनयम र कानुन माफा त व्यवलस्थत बनाइ
रास्कोटको स्थानीय सलञ्चत कोषिाइ ऄझ मजवुद वनाईँ दै स्वाविम्वी रास्कोट वनाईन प्रयास गररनेछ ।
स्थानीय लवकास लनमााणका कायाहरुबाट स्थानीय रोजगारी ऄलभवृलद्ध गना बेरोजगार घरधुरीबाट १ जना रहने गरी
सम्पूणा घरधुरीिाइ श्रम रोजगार बैंकमा अबद्ध गरी रास्कोट नगरपालिकामा हुने सम्पूणा लवकास लनमााणका काया श्रम
रोजगार बैंक माफा त गररनेछ । अगामी अर्थथक वषा देलख कु नै पलन ईपभोक्ता सलमलत गठन गररने छै न ।
नगरपालिकािे पुवााधार लवकास िाइ लतव्रतर रुपमा ऄलघ बढाइनेछ ।
सामालजक पररिािनका िालग िागत साझेदारीमा काम गना िाहने गैर सरकारी संस्थासंगको सहकायामा
स्वरोजगारमुिक कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
िलक्षत वगाको शसलक्तकरणका िालग लतनीहरुको अर्थथक, सामालजक, मानलसक, शारीररक र साँस्कृ लतक लवकासिाइ टेवा
पुग्ने खािका कायाक्रम र ऄलभयानहरु सञ्चािन गररनेछ, साथै िलक्षत वगा मैरी लवकासको ऄवधारणा स्थालपत गररनेछ ।
समानता कायम गना पलछ परे को वगािाइ सकारात्मक लवभेद गरी समतामुिक व्यवहार ऄपनाईदै त्यस्तो वगाको
शसलक्तकरणमा जोड ददइनेछ ।
जनताको लजवनस्तर सुधार गना लवलभन्न लसपमुिक तालिम सञ्चािनका साथै ऄन्य रोजगारीका ऄवसरहरु सृजना गना
सरकार िालग पनेछ ।
नगरपालिकाका युवाहरुिाइ स्वरोजगार बनाईने प्रकारका दक्रयाकिाप सञ्चािन गरी युवा पिायनको ऄवस्थािाइ
न्युनीकरण गने नीलत ऄंलगकार गररनेछ ।
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नगरपालिकाको समग्र लवकासका िालग लवषयगत कायााियहरुको क्षमता ऄलभबृलद्ध गररनुका साथै कृ लष भेटेनरी जस्ता
लवषयगत कायााियहरु माफा त लवशेष कायाक्रम सञ्चािन गरर गररवी न्युलनकरण गना पहि गररनेछ ।
सावाजलनक िासो र सरकारी कायााियको गलतलवलध र सूिनािाइ अम अगररकको पहुिमा राख्न सूिनाको हक प्रत्याभूलत
गररनेछ ।
लवलभन्न किा, संस्कृ लत र सालहत्यको लवकासका िालग अवश्यक योजना तयार गरर किा प्रेमी र सालहत्य प्रेमीहरुिाइ
प्रोत्सालहत गररनेछ ।
रास्कोटका नागररकिाइ ईद्यमशीि र ईत्पादनशीि बनाईन अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग हाम्रो कायाक्षमताको अधारमा र हाम्रो लवलशिताको अधारमा लवकासका िालग थप
कायाक्रम माग गना अवश्यक पहि गररनेछ ।
रास्कोट ददगो लवकासको मुि अधार,शुसासन, समृलद्ध र प्रसस्त पुवााधार भन्ने मु नाराका साथ रास्कोट सरकार सञ्चािन
गररनेछ ।
ऄध्यक्ष महोदय,
ऄब म सम्मालनत सभा समक्ष अगामी अ.व. २०७७।०७८ को योजना तथा बजेट पेश गने ऄनुमलत िाहान्छु ।
1.

2.

3.

4.

5.

हाल विश्वभर फै वलरहेको कोवभड १९ को महामारीको जोवखमबाट नगरबासीहरुलाइ सरु वित गने कायय
नगरपावलकाको सिोच्च प्राथवमकतामा रहेको छ । कोवभड १९ रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग नगरपावलकाले
अफ्नो सम्पणू य सामर्थयय प्रयोग गनेछ । यस्तै रोगबाट फै लन सक्ने महामारी, प्राकृ वतक विपद् तथा िर्ायको
समयमा हुने धन जनको ितीलाइ मध्यनजर गदै यसै िर्य विपद् व्यिस्थापन कोर्को िृवि गरी थप प्रभािकारी
बनाआनेछ । यसको लावग ५७ लाख ९४ हजार रकम विवनयोजन गरे को छु ।
कोवभड १९ को कारण रोजगारी गमु ाएका िा िैदवे िक रोजगारी गमु ाइ घर फवकय एका नागररकहरुलाइ रोजगारी
वसजयना गने कायय अगामी बर्यको प्राथवमकतामा रहनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
वजतेबाट क्िारे न्त्टाआनमा ल्याईँ दै गदाय विप्पर दघु टय नामा परी ज्यान गमु ाएकाहरुको पररिारहरुलाइ प्रवत पररिार
रु. १० लाखका दरले राहत ईपलब्ध गराआनेछ । जसकालावग रु. ५० लाख रकम विवनयोजन गरे को छु ।
विवभन्त्न मानि वसवजयत तथा प्राकृ वतक विपदक
् ा कारण दघु टय नामा परी मानिीय िती भएका नागररक तथा
तीनका पररिारहरुलाइ सरु िाको प्रत्याभवू त वदलाईन अगामी अवथयक िर्यमा सम्पणू य नगरिासीको रु. १ लाख
रकम बराबरको दघु टय ना िीमा गररनेछ । यसकालावग अिश्यक रकम विवनयोजन गरे को छु ।
सहकारीको माध्यमबाट वकसानले ईत्पदान गरे को िस्तहु रुको बजारको सवु नवितता र ईपभोक्ताहरुलाइ सस्तो,
गणु स्तरीय तथा सल
ु भ िस्तु अपतू ी गनय नगरपावलकाको सहयोगमा नगरस्तरमा स्थापना भएको सपु थ मल्ू य
पसललाइ थप व्यिवस्थत र सम्पणू य िडाहरुमा विस्तार गररनेछ । जसकालावग ११ लाख रकम विवनयोजन
गरे को छु ।
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भमू ीहीन र विपन्त्न जनतालाइ कृ वर् िेरमा रोजगारीको ऄिसर प्रदान गनय नगरको लेकिस्ती र खेती योग्य
साियजवनक जमीनहरुमा व्यवक्तगत तथा सामवू हक खेती प्रणाली ऄबलम्बन गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।
यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
7. रोजगाररका लावग विदेविनु पने बाध्यतालाइ ऄन्त्त्य गनय “श्रम रोजगार बैंक” लाइ विविवधकरण तथा विस्तार
गरर रोजगारी प्रदान गररनेछ । यसकालावग नगरपावलकाद्वारा सञ्चालन हुने सम्पणू य अयोजनाहरु श्रम रोजगार
बैंक माफय त हुनेगरी व्यिस्था वमलाएको छु ।
8. कृ वर् िेरको व्यिसायीकरण गनय िास्तविक वकसानहरुको पवहचान गरर वकसानहरुको िगीकरण गररनेछ ।
सोही अधारमा वकसान पररचय पर ईपलब्ध गराआनेछ । वकसानहरुलाइ कृ वर् कमयमा प्रेररत गनय पँजू ी, प्रविवध,
ईपकरण तथा प्राविवधक सेिा ईपलब्ध गराआनेछ र वकसानले ईत्पादन गरे का िस्तहु रुको बजारको सवु नवितता
गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
अवथयक विकासः कृ वर्, ईद्योग, िावणज्य, पययटन, सहकारी र विविय िेर
9. कृ वर् ईद्यमलाइ प्रोत्साहन गनय समद
ु ायमा अधाररत बजार व्यिस्थापन गने, नगरस्तरीय विवि के न्त्रहरुको
स्थापना र सञ्चालन गने साथै ईत्कृ ष्ट कृ र्कलाइ प्रोत्साहन गरी यिु ा जमातलाइ व्यिसावयक कृ वर्तफय
अकवर्यत गने नीवत ऄिलम्बन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
10. अवथयक विकासमा कृ वर् िेरको योगदानलाइ िृवि गनय कृ वर् िेरको विविवधकरण, व्यिसावयकरण र
अधवु नकीकरण गदै लैजाने नीवत वलआनेछ । विवभन्त्न खेतीहरुको जोन र पके ट िेर ऄनसु ार काययिमहरु
सञ्चालन गने, कृ वर् िेरमा यावन्त्रकरण गदै ईत्पादनको लागत न्त्यनू ीकरण गरी कृ वर् ईत्पादनलाइ
प्रवतस्पधायत्मक बनाइनेछ । यसकालावग २८ लाख रकम विवनयोजन गरे को छु ।
11. बाँझो रहेका जग्गा तथा परम्परागत वनिायहमख
ु ी खेती भएका जग्गामा अधवु नक व्यिसावयक खेतीका लावग
“भमू ी बैंक” को ऄिधारणा बमोवजम खेतीयोग्य जवमनको सच
ू ीकरण गरी यिु ाहरुलाइ कृ वर् ईद्यममा लगाईने
काययिम सञ्चालन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
12. दग्ु ध ईत्पादनलाइ प्रोत्साहन गनय सहकारी र वनजी िेरसँगको सहकाययमा डेरी संचालन गररनेछ । यसकालावग
अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
13. नगरपावलका वभरका विविय सस्थाहरुसँग सहकायय गरी लघ,ु घरे लु तथा साना ईद्योगहरुलाइ स्िरोजगार बन्त्न
प्रेररत गररनेछ । बहुमख
ु ी के तुकी प्रिोधन ईद्योग लगायत स्थानीय कच्चा पदाथय तथा सीपमा अधाररत
श्रममल
ू क ईद्योगहरुको विकास र प्रिियन गने काययिमहरु सञ्चालन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट
विवनयोजन गरे को छु ।
14. सहकारी माफय त वििीय सािरता ऄवभयान संचालन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन
गरे को छु ।
15. सम्पण
ू य राजनीवतक दलहरुलाइ समेटी सियदलीय र सियपिीय छलफल गरर यथासम्भि सामवू हक समझदारी
कायम गदै ऄगावड बढ्ने नीवत वलआनेछ ।
6.
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सामावजक विकासः वििा, खेलकुद, सस्ं कृ वत प्रिधयन, खानेपानी, स्िास्र्थय तथा लैङ्वगक समानता र
सामावजक समािेिीकरण
16. अधारभत
लावग वििामा वििेर् सहयोगको
ु वििामा सबैको पहुचको रावरिय नीवतलाइ टेिा परु याईनका
्
पर्ु याईन रास्कोट गणु स्तरीय वििा काययिमलाइ वनरन्त्तरता वदआनेछ । यसकालावग १ करोड २० लाख रकम
विवनयोजन गरे को छु ।
17. ईच्चस्तरीय तथा गण
ु स्तरीय वििामा सियसाधारण र विपन्त्न पररिारको समेत पहुचँ स्थापना गने विपन्त्न तथा
दवलत छार छारालाइ ईच्च प्राविवधक वििामा छारिृवतका काययिमहरु सञ्चालन गनय कोर् खडा गरी
कायायन्त्ियनमा ल्याआनेछ । यसकालावग अिश्यक रकम विवनयोजन गरे को छु ।
18. विद्यालयहरुमा ऄवतररक्त वियाकलापको व्यिस्था गरी सामद
ु ावयक विद्यालयमा विद्याथीको अकर्यण िृवि
गने व्यिस्था वमलाएको छु । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
19. प्रविवधमा अधाररत वििण प्रणाली लागू गरी वनजी वििकहरुको सख्
ं या कटौती गररनेछ । अिश्यकता
ऄनसु ार नगर िैविक स्ियंसेिक वनयक्त
ु गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट वबवनयोजन गरे को छु ।
20. नगरपावलका वभर स्िच्छ र सल
ु भ खानेपानीको अपतु ीलाइ प्राथवमकतामा रावखनेछ । रास्कोट िृहत
खानेपानी अयोजनालाइ वनरन्त्तरता वदँदै कम्तीमा २ हजार घरधरु ीमा एक घर एक धारा काययिमलाइ विस्तार
गररनेछ । यसकालावग १ करोड २० लाख रकम विवनयोजन गरे को छु ।
21. नगरपावलकाका सडक वकनारा, खोलाका कोररडोरहरु र खाली साियजवनक जग्गाहरुमा िृिारोपण गरी
हररयाली प्रिियन गरी “हररत िहर” वनमायण गने नीवतलाइ वनरन्त्तरता वदआनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट
विवनयोजन गरे को छु ।
22. स्िास्र्थयलाइ नगरबासीहरुको अधारभत
ू हकको रुपमा स्थापना गने नीवतको वनरन्त्तरता वददै स्िास्र्थयमा
सबैको पहुचँ विस्तार गने खालका काययिम सञ्चालन गररनेछ । प्रत्येक िडामा रहेका स्िास्र्थय संस्थाहरुको
स्तरोन्त्नती गररनेछ । यसकालावग ४० लाख रकम विवनयोजन गरे को छु ।
23. नगर वभरका यि
ु ा, बालबावलका, मवहला तथा वकिोर वकिोरीहरुलाइ लागू और्ध दव्ु ययसनी, घरे लु तथा
यौनजन्त्य वहसं ा, बाल ऄवधकार तथा मवहलाको हक सम्बन्त्धी सचेतना ऄवभिृवि गने काययिमहरु सञ्चालन
गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गररनेछ ।
24. नगरका सम्पण
ू य नागररकहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गनयकालावग टोल टोलमा वजिन रुपान्त्तरण
सम्िन्त्धी ऄवभयान संचालन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
25. लैङ्वगक समानता र सामावजक समािेिीकरणलाइ प्रत्याभत
ू गनय मवहला, बालबावलका, दवलत, जनजाती,
ऄपाङ्ग, ऄसहाय, वपछवडएको िगय, भवू मवहन, जेष्ठ नागररक, एकल मवहला तथा विपन्त्न िगयहरुको
अिश्यकता ऄनसु ार संरिण र सिवक्तकरणमा वििेर् जोड वदआने छ । यसकालावग अिश्यक २५ लाख
रकम विवनयोजन गरे को छु ।
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दवलत मवहला लगायतका मवहलाहरुलाइ व्यिसावयक सीप विकास गरी ईद्यमी बनाईन अयमल
ु क,
सीपमल
ु क तावलम प्रदान गरी अय अजयनमा िृवि गरी स्िरोजगार, अत्मवनभयर हुने गरी सिवक्तकरणमा
जोड वदआनेछ । भौवतक संरचना वनमायण गदाय ऄपाङ्ग मैरी बनाईने तथा ऄपाङ्ग व्यवक्तहरुको लावग
सिवक्तकरण गने नीवत वलइनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
27. जेष्ठ नागररक भिा लगायतका सामावजक सरु िाका काययिमलाइ बैंवकङ प्रणालीबाट वितरण गररने काययलाइ
वनरन्त्तरता वदआनेछ । सामावजक सरु िा तथा व्यवक्तगत घटना दताय प्रणालीलाइ सदृु ढीकरण गनय संघीय
सरकारसँगको समन्त्ियमा ऄवभयानमख
ु ी काययिम सञ्चालन गररनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट
विवनयोजन गरे को छु ।
पिू ायधार विकासः ईजाय, सञ्चार, स्थानीय सडक, पुल, वसंचाइ, खानेपानी पिू ायधार, भिन तथा सहरी विकास
28. िडा नं. १ देवख ९ सम्म ियाक खोवलआसके का सडकहरुको स्तरोन्त्नती गने व्यिस्था वमलाएको छु ।
यसकालावग अिश्यक बजेटको व्यिस्था वमलाएको छु ।
29. नगरपावलकाको चिपथ वनमायण तथा नगर वभरका सहायक सडकहरुलाइ मख्
ु य सडक सञ्जालसंग जोड्ने
काययलाइ प्राथावमकता वदआनेछ । ऄधरु ा रहेका अरवसवप देवख गौ ँतु सम्मको सडक, बागमन्त्ु टे देवख
बाखरकोटीसम्म सडक, गगने तामाकोट सडक, बवनखेत वछवचवमरर सडक, लडेखोला गौंतु सेरा,
कुमालबाडा राताखाल सडक, वबजयपरु देवख स्यनू ा सडक, बालख
ु ते फुकु सडक, बल्लेकाँध स्िास्र्थय चौकी
सडक, देईरा घडेनी वरिेणी सडक, लहरे ला देवख टाड्कसम्मको सडक, लडेखोला, िर्ेढुङ्गा, गौतक
ु ोट हुदँ ै
सेरा, बगानेखोला देवख चाटेखोला हुदँ ै कोवलगाईँ सडक, वछवचवमरर बल्लेकाँध बयलपाटा सडक, खालवडल
सेररज्यल
ू ा घोडाधाईनी सडकको ियाक खोल्ने व्यिस्था वमलाएको छु ।
30. जल ईत्पन्त्न प्रकोप वनयन्त्रणका लावग रास्कोट नगरवभरका बाढी तथा पवहरो जोवखम िेरका खोला तथा
खहरे मा तटबन्त्धन गने काययलाइ वनरन्त्तरता वदआनेछ । जसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
31. संस्थागत विकास सेिा प्रिाह र सुिासनः सामान्त्य सेिा प्रिाह, सि
ु ासन, सचू ना प्रविवधको विकास र तर्थयांक
व्यिस्थापन
32. समय समयमा िडाहरुमा घम्ु ती सेिा टोली माफय त जेष्ठ नागररक पररचयपर तथा ऄपाङ्ग पररचय पर वितरण
काययलाइ विस्तार र प्रभािकारी गराइनेछ । यसकालावग अिश्यक बजेट विवनयोजन गरे को छु ।
33. ऄन्त्तमा, नगरपावलकाले अगामी अवथयक बर्यमा सञ्चालन गनय लागेका िावर्यक योजना तथा काययिमहरुमा
वसजयनात्मक सल्लाह सुझाि तथा कायायन्त्ियनमा सहयोग र सहभावगताका लावग समस्त नगरबासीहरुमा
हावदयक ऄनरु ोध गदयछु र समृि रास्कोट नगरपावलका वनमायण गने ऄवभयानमा सबैको योगदानको ऄपेिा समेत
गदयछु । धन्त्यिाद। नमस्कार ।
26.
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