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रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट 

कर्ाािी प्रदशे 

२०७८ 

 

रास्कोट नगरसभामा लमलि २०७८ आषाढ ३१  गिे 

उपप्रममखु श्री लममसरा बम शाहीिे 

प्रस्ििु गनुाभएको 

 

 

 

 

आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को 

बजेट बक्तब्य 
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नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,  

नगर सभाका सदस्यज्यहूरु, 

उपलस्िि सम्परू्ा महानभुावहरु, 

रास्कोट नगरपालिकाको सम्मालनि सभा समक्ष आगामी आलिाक वषा २०७८।०७९ को बजेट प्रस्िुि गना पाउँदा मिाई अत्यन्ि 

खशुी िागेको छ । राजनीलिक पररविानका िालग  अमलु्य जीवन उत्सगा गनुाहुन ेसम्परु्ा ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरुप्रलि  हालदाक 

सम्मान गद ैश्रद्धान्जिी व्यलि गररादछु । रालरियिा , स्वालिनिा, िोकिन्र, सामालजक न्याय र समलृद्धको मागालिर कोना संघषा 

गन ेमहान नेपािी नागररक र सबि नेितृ्व गनुाहुने लशखर व्यलि प्रलि हालदाक सम्मान व्यि गदाछु  ।  

िामो समयको नेपािी जनिाको संघषाबाट जनिाको िाहना अनरुुप संघीय िोकिालन्रक गर्िन्रात्मक शासन व्यवस्िाको 

स्िापना भएको छ । िोकिालन्रक व्यवस्िा र प्रर्ािीको बलियो जग राख्न हाम्रो भलूमका महत्वपरू्ा रहकेो छ । समदृ्ध नेपािः 

सखुी नेपािी हाम्रो रालिय अलभयानिाई सािाकिा लददं ैरास्कोट नगरपालिकािाई समदृ्ध बनाउने हाम्रो अलभयानिाई सािाक 

बनाउन हामी लनरन्िर प्रयत्नरि छौं । यस अलभयानमा सम्परू्ा महानभुावहरुको रिनात्मक र सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा 

गदाछु ।  

हामी लनवाालिि भएर जनिाको सखुः  दखुमा हािेमािो गद ैलवकासको िहरमा समालहि भएको लिन वषा पार भइसकेको छ । 

रास्कोटको समलृद्धको अलभयानमा महत्वपरू्ा  भलुमका लनवााह गनुा हुन ेसम्परु्ा नगरसभाका सदस्य, आम नागररक, बलुद्धलजवी, 

उद्यमी, व्यवसायी, रािसेवक प्रलि हालदाक िन्यवाद ज्ञापन गदाछु । रास्कोटको सवााङर गीर् लवकासका िालग नगरपालिकािाई 

अग्रगामी पिमा िैजान प्रदशाकको भलुमका लनवााह गनुाहुन े सम्पुर्ा आदरर्ीय अग्रजहरुको योगदानको उच्ि सम्मान व्यि 

गदाछु  ।  

रास्कोटका जनिाको अपार ििा उत्साहपरु्ा सहभागीिाको  पररर्ामिे नै हामी उत्सालहि भएका छौं । यो सरकार 

रास्कोटवासीको आशा र भरोसाको केन्रलवन्द ुहो । हामी रास्कोटका जनिाि ेपाउन ेसावाजलनक सेवा प्रवाहिाई लछटो छररिो, 

भरपदो र गरु्स्िरीय बनाउन हरपि प्रयत्नरि छौं । हाम्रो कामिे नागररकको महुार उज्यािो पाने िक्ष्य रहकेो छ । रास्कोटका 

नागररकको सवोत्तम लहि र अग्रगामी प्रगलिका िालग यो सरकार प्रलिवद्ध रहकेो व्यहोरा दृढ लवश्वास लदिाउन िाहन्छु ।  

आगामी आलिाक बषाको बजेट िजुामा गदाा मैिे नेपािको संलविान, संघीय सरकार को आ.व.२०७८।०७९ को नीलि ििा 

कायाक्रम, कर्ाािी प्रदशे सरकारको आ.व. २०७८।०७९ को नीलि ििा कायाक्रम, स्िानीय सरकार सञ्िािन ऐन, आलिाक 

ऐन, लवलनयोजन लविेयक, आलिाक लविेयक, कायापालिका सदस्य र नगर सभाका सदस्यहरु, लवलभन्न राजनैलिक दिका 

पदालिकारीहरु, पेशा व्यावसायी, संघ संस्िा, बलुद्धलजलव,  लवषयगि कायााियबाट प्राप्त  सझुावहरु िाई यिासम्भव 

मागादशानको रुपमा लिएको छु ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

अब म रास्कोट नगरपालिकाको आ.ब. २०७७।०७८ को वालषाक कायाक्रमको कायाान्वयन अवस्िाको  संलक्षप्त सलमक्षा 

सम्मानीि सभा समक्ष पेश गना िाहन्छु ।  

िाि ुआ.व.मा हामीिाई संलघय सरकारको समानीकरर् अनदुान रु. १० करोड २८ िाख, संघीय सरकारको समपरूक अनदुान 

१ करोड ३५ िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड ५ करोड ९९ िाख ३ हजार ५ सय साठी, संघीय सरकार लवशेष अनदुान 

३ करोड ७० िाख, संघीय सरकार सशिा अनदुान १६ करोड ६७ िाख, कर्ाािी प्रदशे सरकारको समानीकरर् अनदुान १ 

करोड १ िाख ६ हजार, प्रदशे सरकार समपरूक अनदुान १ करोड ५० िाख, प्रदशे सरकारको राजश्व वांडफांड वाट प्राप्त 

अनदुान २ िाख ४५ हजार , प्रदशे सरकारको शसिा अनदुान ५० िाख‚   प्रदशे सरकारकोो लवषशे अनदुान ४० िाख‚ 

आन्िररक श्रोि ३ करोड , अन्य ३ करोड‚ बैदलेशक श्रोि १ करोड ५० िाख  गरी जम्मा ४८ करोड ९२ िाख ५४ हजार ५ 

सय ६० कुि बजेट लवलनयोजन गरेका लियौ ।  

सिेि नागररक, कुशि कमािारी र सक्षम नेितृ्वका कारर् हामीिे गि आ.ब. २०७७।०७८ का अलिकांश योजनाहरु 

कुशििापवुाक सम्पन्न गरेका छौ । संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट योजनाहरु समयमा प्राप्त नहुदँा र लवगिमा भएको 

िकडाउनका कारर्िे केही योजनाहरुमा काम सिुारु भैरहकेो छ । कोलभड १९ को महामारी रोकिाम ििा लनयन्रर्का क्रममा 

जनिेिना ििा प्रिार प्रसार, राहि लविरर्, उद्दार, अस्पिाि व्यावस्िापन, स्वास््यकमी पररिािन िगायिका काया गरी 

कोलभड १९ लनयन्रर् ििा व्यावस्िापन गरेका छौ । कोरोना भाइरसको सम्भालवि संक्रमर्बाट रास्कोटवासी दाजभुाई ििा 

लदलदबलहलनहरुको ज्यान जोगाउन हाम्रा जनप्रलिलनलिहरु, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी अहोरार खलटइ रहन ुभयो । यस समयमा 

समदुायबाट पलन नगर सरकारिाई ठूिो सहयोग प्राप्त भएको अनुभिूी गरेको छु । 

 अध्यक्ष महोदय, 

अव म आगामी आ.व.०७८।०७९ को बजेट लसमा उल्िेख गने अनमुलि  िाहन्छु । 

लस .न. श्रोि समहु श्रोि क्षेर जम्मा बजेट लसमा 

१ संलघय सरकार समालनकरर् अनदुान १०५८०००००। 

२ संलघय सरकार शसिा अनदुान िाि ु १६५४०००००। 

३ संलघय सरकार शसिा अनदुान पुँलजगि १८१०००००। 

४ संलघय सरकार लवषशे अनदुान पलुजगि ४१६०००००। 

५ संलघय सरकार समपरुक अनदुान पलुजगि ६२०००००। 

६ संलघय राजश्व बाँडफाड राजश्व बाँडफाड ६०३२५००० 
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७ प्रदशे सरकार समालनकरर् अनदुान ११३८९०००। 

८ प्रदशे सरकार शसिा अनदुान िाि ु १४६१६०००। 

९ प्रदशे सरकार लवषशे अनदुान पलुजगि ४००००००। 

१० प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान पलुजगि १३००००००। 

११ आन्िररक श्रोि आन्िररक श्रोि १०००००००। 

१२ अन्य अनदुान अन्य अनदुान २०००००००। 

जम्मा रु  ४७०४३००००। 

 

मालिका सबै लशषाकबाट प्राप्त हुने रकम अनमुान गरी आगामी आलिाक वषाको जम्मा बजेट सीमा जम्मा ४७ करोड ०४ िाख 

३० हजार कायम गरेको छु ।  

हाि हाम्रा साम ु िेरै आवश्यकिा छनर । लसलमि स्रोि सािनको उच्ििम उपयोग गरी हाम्रा प्रािलमकिा प्राप्त योजनामा 

प्रभावकारी उपयोग गनुा नै हाम्रो किाव्य हो ।  

अध्यक्ष महोदय, 

अव म आलिाक वषा ०७८।०७९ को बजेटका उद्दशे्य ििा प्रािलमकिा प्रस्ििु गने अनमुलि िहान्छु ।  

बजेटका उद्दशे्यहरुिाई लनम्नानसुार प्रस्ििु गना िाहन्छु । 

1. कोलभड १९ को रोकिाम ििा लनयन्रर् 

2. बैदलेशक रोजगारीबाट फकेकाहरुिाई कृलष उत्पादनमा आिाररि रोजगारी  

3. प्रालवलिक ििा व्यावसालयक गुर्स्िररय लशक्षा प्रदान गने 

4. स्वस्ि ििा प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रदान गने 

5. आलिाक समलृद्ध गने, 

6. भौलिक पबुाािारि ेसम्पन्न रास्कोट लनमाार् गने, 

7. जनिाको जोीवन स्िरिाई उन्नि पाने, 

8. आत्मलनभार उद्यमलशििा लवकास गने 
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9. बेरोजगारी न्यलुनकरर् गने,  

10. समाजबाद उन्मखु सामालजक ििा आलिाक संरिना ियार गने,  

11. सावाजलनक सेवा प्रवाहको गरु्स्िर वढाउद ैसावाजलनक उत्तरदालयत्व सलुनलिि गरी  सशुासन कायम गने । 

 

आलिाक बषा ०७८।०७९ को बजेटका प्रािलमकिाहरु लनम्नानसुार प्रस्ििु गरेको छु ।   

1. कोलभड-१९ को रोकिाम ििा लनयन्रर् गद ैसडक, यािायाि, खानेपानी, लसिाई, उजाा, जिश्रोि, सहरी पवुाािार, 

सिुना संिार ििा      प्रलवलि जस्िा भौलिक पवुाािारको रुि लवकास गने ।  

2. कृलष, बन, जलडबटुी, पयाटन र उद्योगको समलुिि लवकास गने ।  

3. लशक्षा स्वास््य र खेिकुद जस्िा सामालजक क्षेरको लवकास गने ।  

4. शालन्ि सरुक्षा र सावाजलनक सेवाको गरु्स्िरमा बलृद्ध गद ैनागररकिाई शसुासनको  प्रत्याभलुि लदिाउने ।  

5. पलछ परेका मलहिा, दलिि, जनजािी अल्पसंख्यक, अपांगिा भएका व्यलिहरुिाई समिामिुक सशलिकरर् गने ।  

6. स्िानीय सरकार संिािन सम्बलन्ि आवश्यक काननुहरु लनमाार् गने ।  

7. रास्कोटको समग्र लवकासको मागालिर ियार गरी गरीलव र पछ्यौटेपन न्यलुनकरर् गने ।  

8. प्रशासन संयन्र र जनशलिको कायादक्षिा वढाउन प्रशासलनक व्यवस्िापन र क्षमिा लवकास गराउने ।  

9. बजेटका उद्दशे्य हालसि गना र प्रािलमकिा कायाान्वयन गना संघीय सरकार, कर्ाािी प्रदशे सरकार र लनलज क्षेरसंग 

िागि साझेदारीका आिारमा सहकाया गररनेछ  ।  

लवकास लनमाार्का काममा जनसहभालगिा अलभवलृद्ध गरी गरु्स्िरीय काया सम्पादन र सामालजक उत्तरदालयत्व वहन गन े

प्रवलृत्तमा सिुार गररनेछ ।   

लवकासको साध्य समलृद्ध हो । लवकास गनुा नै हाम्रो अलन्िम गन्िव्य हो । लवकास जनिाका िालग जनिाको िाहानाको 

आिारमा गनुा नै िोकिन्रको ममा हो । िोकिालन्रक मलु्य मान्यिा अनसुार लवकासको अलभयानमा रास्कोट नगरपालिका 

सवैको सहयोगमा उत्साहपरू्ा रुपमा समलृद्धको यारामा अलवरि रुपमा अलघ वलढरहनेछ ।  

स्िानीय सरकार सञ्िािनका िालग नेपािको संलविानिे प्रदान गरेका अलिकारहरुको प्रयोग गरर आवश्यक नीलि, लनयम र 

काननु बनाई रास्कोटवासीिाई काननुी सरकारको प्रत्याभलुि गराईनेछ ।  
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अभाव र गरीवीमा लपल्सीएका समदूायिाई स्वरोजगारमिुक कायाक्रम र न्यनुिम आिारभिु लवकासका पवूाािारका 

माध्यमबाट सहयोग पयुााईनेछ ।  

हाम्रो समाजमा व्याप्त िैंलगक लवभेदिाई अन्त्य गना िैङर लगक लहसंा, बाि लववाह लवरुद्ध  जनिेिनामिुक कायाक्रमहरु अगाडी 

बढाईनेछ ।  

सावाजलनक प्रशासनिाई श्रोि र सािन सम्पन्न वनाई जनिाको लवकास, सेवा र सलुविािाई अझ प्रभावकारी, लदगो र भरपदो 

बनाईनेछ ।  

रास्कोटको कर प्रर्ािी िगायि शलु्क र दस्िरुहरुिाई आवश्यक नीलि, लनयम र काननु माफा ि व्यवलस्िि बनाई रास्कोटको 

स्िानीय सलञ्िि कोषिाई अझ मजवदु वनाउँद ैस्वाविम्वी रास्कोट वनाउन प्रयास गररनेछ ।  

स्िानीय लवकास लनमाार्का कायाहरुबाट स्िानीय रोजगारी अलभवलृद्ध गना बेरोजगार घरिरुीबाट १ जना रहने गरी सम्परू्ा 

घरिरुीिाई श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध गरी रास्कोट नगरपालिकामा हुने सम्परू्ा लवकास लनमाार्का काया श्रम रोजगार बैंक 

माफा ि गररनेछ । आगामी आलिाक वषा दलेख कुनै पलन उपभोिा सलमलि गठन गररने छैन । 

नगरपालिकाि ेपवुाािार लवकास िाई लिव्रिर रुपमा अलघ बढाईनेछ ।  

सामालजक पररिािनका िालग िागि साझेदारीमा काम गना िाहने गैर सरकारी संस्िासंगको सहकायामा स्वरोजगारमिुक 

कायाक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  

िलक्षि वगाको शसलिकरर्का िालग लिनीहरुको आलिाक, सामालजक, मानलसक, शारीररक र साँस्कृलिक लवकासिाई टेवा पगु्न े

खािका कायाक्रम र अलभयानहरु सञ्िािन गररनेछ, साि ैिलक्षि वगा मैरी लवकासको अविारर्ा स्िालपि गररनेछ ।  

समानिा कायम गना पलछ परेको वगािाई सकारात्मक लवभेद गरी समिामिुक व्यवहार अपनाउद ैत्यस्िो वगाको शसलिकरर्मा 

जोड लदईनेछ ।  

जनिाको लजवनस्िर सिुार गना लवलभन्न लसपमिुक िालिम सञ्िािनका साि ैअन्य रोजगारीका अवसरहरु सजृना गना सरकार 

िालग पनेछ ।  

नगरपालिकाका यवुाहरुिाई स्वरोजगार बनाउने प्रकारका लक्रयाकिाप सञ्िािन गरी यवुा पिायनको अवस्िािाई 

न्यनुीकरर् गने नीलि अंलगकार गररनेछ ।  

नगरपालिकाको समग्र लवकासका िालग लवषयगि कायााियहरुको क्षमिा अलभबलृद्ध गररनकुा साि ै कृलष भेटेनरी जस्िा 

लवषयगि कायााियहरु माफा ि लवशेष कायाक्रम सञ्िािन गरर गररवी न्यलुनकरर् गना पहि गररनेछ ।  

सावाजलनक िासो र सरकारी कायााियको गलिलवलि र सिूनािाई आम नागररकको पहुिमा राख्न सिूनाको हक प्रत्याभलूि 

गररनेछ ।   
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लवलभन्न किा, संस्कृलि र सालहत्यको लवकासका िालग आवश्यक योजना ियार गरर किा प्रेमी र सालहत्य प्रेमीहरुिाई 

प्रोत्सालहि गररनेछ ।  

रास्कोटका नागररकिाई उद्यमशीि र उत्पादनशीि बनाउन आवश्यक नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

प्रदशे सरकार र संघीय सरकारसँग हाम्रो कायाक्षमिाको र लवलशििाको आिारमा लवकासका िालग िप कायाक्रम माग गना 

आवश्यक पहि गररनेछ ।  

रास्कोट लदगो लवकासको मिु आिार,शसुासन, समलृद्ध र प्रसस्ि पवुाािार भन्ने म ुनाराका साि रास्कोट सरकार सञ्िािन 

गररनेछ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

अब म सम्मालनि सभा समक्ष आगामी आ.व. २०७८।०७९ को योजना ििा बजेट पेश गने अनुमलि िाहान्छु ।  

1. हाि लवश्वभर फैलिरहकेो कोलभड १९ को महामारीको जोलखमबाट नगरबासीहरुिाई सरुलक्षि गने काया 

नगरपालिकाको सवोच्ि प्रािलमकिामा रहकेो छ । कोलभड १९ रोकिाम र लनयन्रर्का िालग नगरपालिकािे आफ्नो 

सम्परू्ा साम्या प्रयोग गनेछ । यस्िै रोगबाट फैिन सक्ने महामारी, प्राकृलिक लवपदर ििा वषााको समयमा हुने िन 

जनको क्षिीिाई मध्यनजर गद ैयसै वषा लवपदर व्यवस्िापन कोषको वलृद्ध गरी िप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसको 

िालग १ करोड रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

2. कोलभड १९ को कारर् रोजगारी गमुाएका वा वैदलेशक रोजगारी गुमाई घर फलका एका नागररकहरुिाई रोजगारी लसजाना 

गने काया आगामी बषाको प्रािलमकिामा रहनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

3. लवलभन्न मानव लसलजाि ििा प्राकृलिक लवपदरका कारर् दघुाटनामा परी मानवीय क्षिी भएका नागररक ििा िीनका 

पररवारहरुिाई सरुक्षाको प्रत्याभलूि लदिाउन आगामी आलिाक वषामा सम्परू्ा नगरवासीको रु. १ िाख रकम 

बराबरको दघुाटना वीमा गररएको छ र यसिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । यसकािालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको 

छु ।  

4. सहकारीको माध्यमबाट लकसानिे उत्पदान गरेको वस्िहुरुको बजारको सलुनलिििा र उपभोिाहरुिाई सस्िो, 

गरु्स्िरीय ििा सिुभ वस्ि ु आपिूी गना नगरपालिकाको सहयोगमा नगरस्िरमा स्िापना भएको सपुि मूल्य 

पसििाई िप व्यवलस्िि र आवश्यिाअनसुार क्रमश वडाहरुमा लवस्िार गररनेछ । जसकािालग आवश्यक रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

5. भमूीहीन र लवपन्न जनिािाई कृलष क्षेरमा रोजगारीको अवसर प्रदान गना नगरको िेकवस्िी र खेिी योग्य सावाजलनक 

जमीनहरुमा व्यलिगि ििा सामलूहक खेिी  प्रर्ािी अबिम्बन गना प्रोत्सालहि गररनेछ । यसकािालग आवश्यक 

बजेट व्यवस्िा गरेको छु ।  

6. रोजगाररका िालग लवदलेशन ुपने बाध्यिािाई अन्त्य गना “श्रम रोजगार बैंक” िाई लवलवलिकरर् ििा लवस्िार गरर 

रोजगारी प्रदान गररनेछ । यसकािालग नगरपालिकाद्वारा सञ्िािन हुने सम्परू्ा आयोजनाहरु श्रम रोजगार बैंक माफा ि 

हुनेगरी व्यवस्िा लमिाएको छु ।  
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7. कृलष क्षेरको व्यवसायीकरर् गना वास्िलवक लकसानहरुको पलहिान गरर लकसानहरुको वगीकरर् गररनेछ । सोही 

आिारमा लकसान पररिय पर उपिब्ि गराइनेछ । लकसानहरुिाई कृलष कमामा पे्रररि गना पूँजी, प्रलवलि, उपकरर् ििा 

प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गराइनेछ र लकसानिे उत्पादन गरेका वस्िहुरुको बजारको सलुनलिििा गररनेछ । 

यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

आर्थिक र्िकासः कृर्र्, उद्योग, िार्िज्य, पयिटन, सहकारी र र्िर्िय के्षत्र  

8. कृलष उद्यमिाई प्रोत्साहन गना उत्पादनमा समदुायमा आिाररि बजार व्यवस्िापन गने, नगरस्िरीय लवलक्र केन्रहरुको 

स्िापना र सञ्िािन गने सािै उत्कृि कृषकिाई प्रोत्साहन गरी यवुा जमाििाई व्यवसालयक कृलषिफा  आकलषाि गने 

नीलि अविम्बन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

9. आलिाक लवकासमा कृलष क्षेरको योगदानिाई वलृद्ध गना कृलष क्षेरको लवलवलिकरर्, व्यवसालयकरर् र 

आिलुनकीकरर् गद ैिैजाने नीलि लिइनेछ । लवलभन्न खेिीहरुको जोन र पकेट क्षेर अनसुार कायाक्रमहरु सञ्िािन 

गने, कृलष क्षेरमा यालन्रकरर् गद ैउत्पादनको िागि न्यनूीकरर् गरी कृलष उत्पादनिाई प्रलिस्पिाात्मक बनाईनेछ ।  

यसकािालग ५० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

10. बाँझो रहकेा जग्गा ििा परम्परागि लनवााहमखुी खेिी भएका जग्गामा आिलुनक व्यवसालयक खेिीका िालग “भमूी 

बैंक” को अविारर्ा बमोलजम खेिीयोग्य जलमनको सिूीकरर् गरी यवुाहरुिाई कृलष उद्यममा िगाउने कायाक्रम 

सञ्िािन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

11. दगु्ि उत्पादनिाई प्रोत्साहन गना सहकारी र लनजी क्षेरसँगको सहकायामा डेरी संिािन गररनेछ । यसकािालग 

आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

12. नगरपालिका लभरका लवलत्तय सस्िाहरुसँग सहकाया गरी िघ,ु घरेि ु ििा साना उद्यमोीहरुिाई स्वरोजगार बन्न 

प्रेररि गररनेछ । स्िानीय कच्िा पदािा ििा सीपमा आिाररि श्रममिूक उद्योगहरुको लवकास र प्रवद्धान गने 

कायाक्रमहरु सञ्िािन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

13. सहकारी माफा ि लवत्तीय साक्षरिा अलभयान संिािन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

14. सम्परू्ा राजनीलिक दिहरुिाई समेटी सवादिीय र सवापक्षीय छिफि गरर यिासम्भव सामलूहक समझदारी कायम 

गद ैअगालड बढरने नीलि लिइनेछ ।   

 

सामार्जक र्िकासः र्िक्षा, खेलकुद, ससं्कृर्ि प्रिर्िन, खानेपानी, स्िास््य िथा लैङ्र्गक समानिा र 

सामार्जक समािेिीकरि  

15. आिारभिु लशक्षामा सबैको पहिुको रालरिय नीलििाई टेवा परु र याउनका िालग लशक्षामा लवशेष सहयोग परु् याउन 

रास्कोट गरु्स्िरीय लशक्षा कायाक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । यसकािालग १ करोड २५ िाख रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

16. उच्िस्िरीय ििा गरु्स्िरीय लशक्षामा सवासािारर् र लवपन्न पररवारको समेि पहुिँ स्िापना गने लवपन्न ििा दलिि 

छार छारािाई उच्ि प्रालवलिक लशक्षामा छारवलृिका कायाक्रमहरु सञ्िािन गना कोष खडा गरी कायाान्वयनमा 

ल्याइनेछ । यसकािालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

17. लवद्याियहरुमा अलिररि लक्रयाकिापको व्यवस्िा गरी सामदुालयक लवद्याियमा लवद्यािीको आकषार् वलृद्ध गन े

व्यवस्िा लमिाएको छु । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  
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18. प्रलवलिमा आिाररि लवद्यिुीय लशक्षर् प्रर्ािी िाग ूगरीनेछ ।  

19. नगरपालिका लभर स्वच्छ र सिुभ खानेपानीको आपिुीिाई प्रािलमकिामा रालखनेछ । रास्कोट वहृि खानपेानी 

आयोजनािाई लनरन्िरिा लददँै यस वषा २ हजार ५ सय घरिरुीमा एक घर एक िारा कायाक्रमिाई लवस्िार गररनेछ । 

यसकािालग १ करोड २० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

20. नगरपालिकाका सडक लकनारा‚लवद्यािय‚स्वास््य, खोिाका कोररडोरहरु र खािी सावाजलनक जग्गाहरुमा वकृ्षारोपर् 

गरी हररयािी प्रवद्धान गरी “हररि शहर” लनमाार् गने नीलििाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  यसकािालग आवश्यक बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

21. स्वास््यिाई नगरबासीहरुको आिारभिू हकको रुपमा स्िापना गने नीलिको लनरन्िरिा लदद ैस्वास््यमा सबैको पहुिँ 

लवस्िार गने खािका कायाक्रम सञ्िािन गररनेछ । रास्कोट अस्पिािको मानव श्रोि ििा उपकरर् सलहिको 

स्िरोन्निी गररनेछ । यसका िालग आवश्यक रकम व्यावस्िा गरेको छु । 

22. नगर लभरका यवुा, बािबालिका, मलहिा ििा लकशोर लकशोरीहरुिाई िाग ूऔषि दवु्यासनी, घरेि ुििा यौनजन्य 

लहसंा, बाि अलिकार ििा मलहिाको हक सम्बन्िी न्याय सम्पादन गना न्ययीक सलमलिका सदस्य र 

मेिलमिापकिााको क्षमिा अलभवलृद्ध गन े कायाक्रमहरु सञ्िािन गररनेछ  र मलहिासँग उपप्रमखु कायाक्रमिाई 

लनरन्िरिा लदईनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेछ ।  

23. नगरका सम्परू्ा नागररकहरुमा सकारात्मक सोिको लवकास गनाका िालग टोि टोिमा लजवन रुपान्िरर् सम्वन्िी 

अलभयान संिािन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक वजेटको व्यावस्िा गरेको छु ।  

24. िैङर लगक समानिा र सामालजक समावेशीकरर्िाई प्रत्याभिू गना मलहिा, बािबालिका, दलिि, जनजािी, अपाङर ग, 

असहाय, लपछलडएको वगा, भलूमलहन, जेष्ठ नागररक, एकि मलहिा ििा लवपन्न वगाहरुको आवश्यकिा अनसुार 

संरक्षर् र सशलिकरर्मा लवशेष जोड लदइने छ । यसका िालग २५ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

25. दलिि मलहिा िगायिका मलहिाहरुिाई व्यवसालयक सीप लवकास गरी उद्यमी बनाउन आयमिुक, सीपमिुक 

िालिम प्रदान गरी आय आजानमा वलृद्ध गरी स्वरोजगार,  आत्मलनभार हुने गरी सशलिकरर्मा जोड लदइनेछ । भौलिक 

संरिना लनमाार् गदाा अपाङर ग मैरी बनाउने ििा अपाङर ग व्यलिहरुको िालग सशलिकरर् गने नीलि लिईनेछ । 

यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

26. जेष्ठ नागररक भत्ता िगायिका सामालजक सरुक्षाका कायाक्रमिाई बैंलकङ प्रर्ािीबाट लविरर् गररने कायािाई 

लनरन्िरिा लदइनेछ । सामालजक सरुक्षा ििा व्यलिगि घटना दिाा प्रर्ािीिाई सदुृढीकरर् गना संघीय सरकारसगँको 

समन्वयमा अलभयानमखुी कायाक्रम सञ्िािन गररनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

पूिािर्ार र्िकासः उजाि,  सञ्चार, स्थानीय सडक, पुल, र्सचंाई, खानेपानी पूिािर्ार, भिन िथा सहरी 

र्िकास 

27. वडा नं. १ देलख ९ सम्म ियाक खोलिइसकेका सडकहरुको स्िरोन्निी गने व्यवस्िा लमिाएको छु । यसकािालग 

आवश्यक बजेटको व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

28. नगरपालिकाको िक्रपि लनमाार् ििा नगर लभरका सहायक सडकहरुिाई मखु्य सडक सञ्जािसंग जोडरने कायािाई 

प्रािालमकिा लदइनेछ । अिरुा रहकेा आरलसलप दलेख गौिँ ु सम्मको सडक, बागमनु्टे दलेख बाखरकोटीसम्म सडक, 

गगन ेिामाकोट सडक, बलनखेि लछलिलमरर सडक, िडेखोिा गौंि ु  सेरा, कुमािबाडा रािाखाि सडक, लबजयपरु 
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दलेख स्यनूा सडक, बािखुेि फुकु सडक, बल्िेकाँि स्वास््य िौकी सडक, दउेरा घडेनी लरवेर्ी सडक, िहरेिा दलेख 

टाडरकसम्मको सडक, िडेखोिा, वषढुेङर गा, गौिकुोट हुदँ ैसेरा, बगानेखोिा दलेख िाटेखोिा हुदँ ैकोलिगाउँ सडक, 

लछलिलमरर बल्िेकाँि बयिपाटा सडक, खािलडि सेररज्यिूा घोडािाउनी सडकको ियाक खोल्ने र स्िरोन्निी 

गनाको िागी व्यवस्िा लमिाएको छु । 

29. जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्रर्का िालग रास्कोट नगरलभरका बाढी ििा पलहरो जोलखम क्षेरका खोिा ििा खहरेमा 

िटबन्िन गने कायािाई लनरन्िरिा लदइनेछ । जसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

30. ससं्थागि र्िकास सेिा प्रिाह र सिुासनः सामान्य सेवा प्रवाह, सशुासन, सिूना प्रलवलिको लवकास र ि्यांक 

व्यवस्िापन । 

31. समय समयमा वडाहरुमा घमु्िी सेवा टोिी माफा ि जेष्ठ नागररक पररियपर ििा अपाङर ग पररिय पर लविरर् 

कायािाई लवस्िार र प्रभावकारी गराईनेछ । यसकािालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

32. अन्िमा, नगरपालिकािे आगामी आलिाक बषामा सञ्िािन गना िागेका वालषाक योजना ििा कायाक्रमहरुमा 

लसजानात्मक सल्िाह सझुाव ििा कायाान्वयनमा सहयोग र सहभालगिाका िालग समस्ि नगरबासीहरुमा हालदाक 

अनरुोि गदाछु र समदृ्ध रास्कोट नगरपालिका लनमाार् गने अलभयानमा सबैको योगदानको अपेक्षा समेि गदाछु । 

िन्यवाद। नमस्कार ।  

 

 


