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रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट 

कर्ाािी प्रदेश 

२०७९ 

 

रास्कोट नगरसभामा लमति २०७९ आषाढ ०९  गि े

उपप्रममुख श्री मतनराज बराििे 

प्रस्िुि गनुाभएको 

 

 

 

 

आर्थिक बर्ि २०७९।०८० को 

बजेट बक्तब्य 
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नगर सभाका अध्यक्ष महोदय,  

नगर सभाका सदस्यज्यहूरु, 

उपस्स्ित सम्परू्ण महानभुावहरु, 

रास्कोट नगरपास्िकाको सम्मास्नत सभा समक्ष आगामी आस्िणक वर्ण २०७९।०८० को बजेट प्रस्ततु गनण पाउँदा मिाई 

अत्यन्त खशुी िागेको छ । राजनीस्तक पररवतणनका िास्ग  अमलु्य जीवन उत्सगण गनुणहुने सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात 

सस्हदहरुप्रस्त  हास्दणक सम्मान गद ैश्रद्धान्जिी व्याक्त गररणदछु । रास्रियता , स्वास्िनता, िोकतन्र, सामास्जक न्याय र 

समसृ्द्धको मागणस्िर कोनण संघर्ण गन ेमहान नेपािी नागररक र सबि नेततृ्व गनुणहुने स्शखर व्यस्क्त प्रस्त हास्दणक सम्मान 

व्यक्त गदणछु  ।  

िामो समयको नेपािी जनताको संघर्णबाट जनताको िाहना अनरुुप संघीय िोकतास्न्रक गर्तन्रात्मक शासन 

व्यवस्िाको स्िापना भएको छ । िोकतास्न्रक व्यवस्िा र प्रर्ािीको बस्ियो जग राख्न हाम्रो भसू्मका महत्वपरू्ण रहकेो 

छ । समदृ्ध नेपािः सखुी नेपािी हाम्रो रास्िय अस्भयानिाई सािणकता स्ददं ै रास्कोट नगरपास्िकािाई समदृ्ध बनाउने 

हाम्रो अस्भयानिाई सािणक बनाउन हामी स्नरन्तर प्रयत्नरत छौं । यस अस्भयानमा सम्परू्ण महानभुावहरुको रिनात्मक र 

सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गदणछु ।  

संघीय नेपािको संरिना भइसकेपस्छ तीन तहका सरकार मध्य जनताको घरदकैो सरकारको रुपमा स्िानीय सरकारको 

पस्हिो पाँि बर्णको कायणकाि परूाभइण दोश्रो कायणकािको पवुणसन्ध्यामा हामी स्नवाणस्ित भएर जनताको सखुः  दखुमा 

हातेमािो गद ैस्वकासको िहरमा समास्हत भएकाछौ । रास्कोटको समसृ्द्धको अस्भयानमा महत्वपरू्ण  भसु्मका स्नवाणह 

गनुण हुन ेसम्परु्ण नगरसभाका सदस्य, आम नागररक, बसु्द्धस्जवी, उद्यमी, व्यवसायी, रािसेवक प्रस्त हास्दणक िन्यवाद 

ज्ञापन गदणछु । रास्कोटको सवाणङर गीर् स्वकासका िास्ग नगरपास्िकािाई अग्रगामी पिमा िैजान पिप्रदशणकको 

भसु्मका स्नवाणह गनुणहुने सम्परु्ण आदरर्ीय अग्रजहरुको योगदानको उच्ि सम्मान व्यक्त गदणछु  ।  

“स्थिरता,उत्पादनशीलता,रोजगारी बृस्ि,समावेशी स्वकास,आत्मस्नर्भरता र आस्िभक सम्बसृ्ि” िाइण मिूमन्र 

मानी संघीय सरकार र कर्ाणिी प्रदशे सरकारिे अविम्वन गरेका आस्िणक िक्ष्य तिा उद्दशे्य िाइण आत्मासाि गरी  

अन्तरास्िय प्रस्तबद्धता बमोस्जम स्दगोस्वकास िक्ष्यिाइण समेत परुा गनण रास्कोटका जनताको अपार तिा उत्साहपरु्ण 

सहभागीताको  पररर्ामि ेनै हामी उत्सास्हत भएका छौं । यो सरकार रास्कोटवासीको आशा र भरोसाको केन्रस्वन्द ुहो 

। हामी रास्कोटका जनताि ेपाउने सावणजस्नक सेवा प्रवाहिाई स्छटो छररतो, भरपदो,गरु्स्तरीय र मसु्कान सस्हतको 

सेवा प्रदान गनण हरपि प्रयत्नरत छौं । हाम्रो कामि े नागररकको महुार उज्यािो पाने िक्ष्य रहकेो छ । रास्कोटका 

नागररकको सवोत्तम स्हत र अग्रगामी प्रगस्तका िास्ग यो सरकार प्रस्तवद्ध रहकेो व्यहोरा दृढ स्वश्वास स्दिाउन िाहन्छु ।  

आगामी आस्िणक बर्णको बजेट तजुणमा गदाण मैिे नेपािको संस्विान, संघीय सरकार को आ.व.२०७९।०८० को नीस्त 

तिा कायणक्रम, कर्ाणिी प्रदशे सरकारको आ.व. २०७९।०८० को नीस्त तिा कायणक्रम, स्िानीय सरकार सञ्िािन 
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ऐन, आस्िणक ऐन, स्वस्नयोजन स्विेयक, आस्िणक स्विेयक, कायणपास्िका सदस्य र नगर सभाका सदस्यहरु, स्वस्भन्न 

राजनैस्तक दिका पदास्िकारीहरु, पेशा व्यावसायी, संघ संस्िा, बसु्द्धस्जस्व,  स्वर्यगत कायाणियबाट प्राप्त  सझुावहरु 

िाई यिासम्भव मागणदशणनको रुपमा स्िएको छु ।  

अध्यक्ष महोदय,  

अब म रास्कोट नगरपास्िकाको आ.ब. २०७८।०७९ को वास्र्णक कायणक्रमको कायाणन्वयन अवस्िाको  संस्क्षप्त सस्मक्षा 

सम्मानीत सभा समक्ष पेश गनण िाहन्छु ।  

िाि ुआ.व.मा हामीिाई संस्घय सरकारको समानीकरर् अनुदान रु. १० करोड ५८ िाख, संघीय सरकारको समपरूक 

अनदुान ६२िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड ६ करोड ३ िाख २५ हजार, संघीय सरकार स्वशेर् अनदुान ४ 

करोड १६ िाख, संघीय सरकार सशतण अनदुान १६ करोड ५४ िाख, कर्ाणिी प्रदशे सरकारको समानीकरर् अनदुान 

१ करोड १३ िाख ८९ हजार, प्रदशे सरकार समपरूक अनदुान १ करोड ३० िाख, प्रदशे सरकारको शसतण अनदुान १ 

करोड ४६ िाख‚१६ हजार,आन्तररक श्रोत २ करोड , अन्य ३ करोड‚ बजेट स्वस्नयोजन गरीएको  स्ियो ।  

अध्यक्ष महोदय, 

अव म आगामी आ.व.०७९।०८० को बजेट स्समा उल्िेख गन ेअनमुस्त  िाहन्छु । 

मास्िका सबै स्शर्णकबाट प्राप्त हुने रकम अनुमान गरी आगामी आस्िणक वर्णको जम्मा बजेट सीमा जम्मा ४९ करोड ३८ 

िाख ५६ हजार कायम गरेको छु ।  

हाि हाम्रा साम ुिेरै आवश्यकता छनर । स्सस्मत स्रोत सािनको उच्ितम उपयोग गरी हाम्रा प्रािस्मकता प्राप्त योजनामा 

प्रभावकारी उपयोग गनुण नै हाम्रो कतणव्य हो ।  

अध्यक्ष महोदय, 

अव म आस्िणक वर्ण ०७८।०७९ को बजेटका उद्दशे्य तिा प्रािस्मकता प्रस्ततु गन ेअनमुस्त िहान्छु ।  

1 स्रोत समहू स्रोत जम्मा बजेट सीमा  

1 संघीय सरकार समास्नकरर् अनदुान ११,२८,००,००० 

2 संघीय सरकार शसतण अनदुान िािु १७,२६,००,००० 

 संस्घय सरकार शसतण अनदुान पूंस्जगत २,२२,००,००० 

3 संघीय सरकार स्वरे्श अनदुान पुँजीगत १,२५,००,००० 
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4 संघीय सरकार समपरुक अनदुान पुँजीगत ७०,००,००० 

5 राजस्व बाडफाड राजस्व बाँडफाँड ७,३०,७७,००० 

6 प्रदेश सरकार समास्नकरर् अनदुान १,१३,८९,००० 

7 प्रदशे सरकार शसतण अनदुान िािु ४९,९०,००० 

 प्रदशे सरकार  शसतण अनदुान पूंस्जगत २,०५,००,००० 

8 प्रदशे सरकार स्वरे्श अनदुान िाि ु ५०,००,००० 

9 प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान पुँजीगत १,००,००,००० 

10 राजस्व बाडफाड राजस्व बाँडफाँड ० 

11 अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत १,००,००,००० 

12 बैदसे्शक श्रोत बैदसे्शक श्रोत ० 

13 अन्य अनदुान अन्य अनदुान ३,१८,००,००० 

जम्मा ४९,३८,५६,००० 

 

बजेटका उदे्दश्यहरुलाई स्नम्नानुसार प्रथतुत गनभ चाहन्छु 

१.वैदसे्शक रोजगारीबाट फकेकाहरुिाई कृस्र् उत्पादनमा आिाररत कायणक्रममा आकस्शणत गने,  

२. प्रास्वस्िक तिा व्यावसास्यक गरु्स्तररय स्शक्षा प्रदान गने, 

३.स्वस्ि तिा प्रभावकारी स्वास््य सेवा घरदिैोमा  प्रदान गने, 

४.आस्िणक समसृ्द्ध गन,े 

५. भौस्तक पबुाणिारि ेसम्पन्न रास्कोट स्नमाणर् गन,े 

६.जनताको जीवन स्तरिाई उन्नत पाने, 

७. आत्मस्नभणर उद्यमस्शिता स्वकास गन,े 

८. बेरोजगारी न्यसू्नकरर् गने,  
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९. समाजबाद उन्मुख सामास्जक तिा आस्िणक संरिना तयार गन,े  

१०. सावणजस्नक सेवा प्रवाहको गुर्स्तर वढाउद ैसावणजस्नक उत्तरदास्यत्व ससु्नस्ित गरी  सशुासन कायम गन े। 

११. स्वपदरको  रोकिाम तिा स्नयन्रर् गने । 

 

 आस्िभक बर्भ ०७९।०८० को बजेटका प्रािस्मकताहरु स्नम्नानुसार प्रथतुत गरेको छु ।  

१.  नगर बस सञ्िाि,  

२. नगर प्रहरी इकाईको स्िापना,  

३. मेयर हले्िकेयर कायणक्रम सञ्िािन,  

४. उप-मेयरसँग िस्क्षतवगण शसस्क्तकरर् कायणक्रम सञ्िािन,   

५. सामास्जक सरुक्षा भत्ता घर आँगनमा स्वतरर्, 

६. उच्ि स्शक्षा अध्यायनका िास्ग मेयर छारवसृ्त्त कायणक्रम, 

७. रास्कोट अस्पताि बाट स्वशेर्ज्ञ सेवा सञ्िािनमा ल्याइणने छ,  

८. रास्कोट बहुुमखुी क्याम्पस सञ्िािन, 

९. वातावरर् संरक्षर्का िास्ग रास्कोट नगरपास्िको िोगो सस्हतको झोिा स्वतरर्,  

१०. रास्कोट कोशेिी घर स्िापना, 

११. एक घर एक िारा खानेपानी अस्भयान,  

१२. पयणटन प्रवणिनका िास्ग होमस्टे सञ्िािन,  

१३. नागरीक स्नस्जणवन दघुणटना स्बमा कायणक्रमको स्नरन्तरता, 

१४. भौस्तक पवूाणिारको स्तरउन्नती । 

१५. आर.सी.पी बजारको व्यवस्िापन तिा स्वस्त्रतृ सवेक्षर्, 

१६. रास्कोट नगरपास्िकाको पस्हिान सस्हतको िोगो कायम गने, 

१७. प्रशासन संयन्र र जनशस्क्तको कायणदक्षता वढाउन प्रशासस्नक व्यवस्िापन र क्षमता स्वकास गराउन,े  

१८. बजेटका उद्दशे्य हास्सि गनण र प्रािस्मकता कायाणन्वयन गनण संघीय सरकार, कर्ाणिी प्रदशे सरकार र स्नस्ज 

के्षरसंग िागत साझेदारीका आिारमा सहकायण गररनेछ, 

१९. कृस्र् आिसु्नकीरर् तिा व्यवशायीकीकरर् र हाइटेक नसणरीिाइण सञ्िािनमा ल्याइणने छ  । 
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स्वकास स्नमाणर्का कामहरुमा जनसहभास्गता अस्भवसृ्द्ध गरी गरु्स्तरीय कायण सम्पादन र सामास्जक उत्तरदास्यत्व वहन 

गन ेप्रवसृ्त्तमा सिुार गररनेछ ।   

स्वकासको साध्य समसृ्द्ध हो । स्वकास गनुण नै हाम्रो अस्न्तम गन्तव्य हो । स्वकास जनताका िास्ग जनताको िाहानाको 

आिारमा गनुण नै िोकतन्रको ममण हो । िोकतास्न्रक मुल्य मान्यता अनसुार स्वकासको अस्भयानमा रास्कोट 

नगरपास्िका सवैको सहयोगमा उत्साहपरू्ण रुपमा समसृ्द्धको यारामा अस्वरि रुपमा अस्घ वस्ढरहनेछ ।  

सावणजस्नक प्रशासनिाई श्रोत र सािन सम्पन्न वनाई जनताको स्वकास, सेवा र ससु्विािाई अझ प्रभावकारी, स्दगो र 

भरपदो बनाईनेछ ।  

रास्कोटको कर प्रर्ािी िगायत शलु्क र दस्तरुहरुिाई आवश्यक नीस्त, स्नयम र काननु माफण त व्यवस्स्ित बनाई 

रास्कोटको स्िानीय सस्ञ्ित कोर्िाई अझ मजवदु वनाउँद ैस्वाविम्वी रास्कोट वनाउन प्रयास गररनेछ ।  

सामास्जक पररिािनका िास्ग िागत साझेदारीमा काम गनण िाहने गैर सरकारी संस्िासंगको सहकायणमा 

स्वरोजगारमिुक कायणक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  

िस्क्षत वगणको शसस्क्तकरर्का िास्ग स्तनीहरुको आस्िणक, सामास्जक, मानस्सक, शारीररक र साँस्कृस्तक स्वकासिाई 

टेवा पगु्न ेखािका कायणक्रम र अस्भयानहरु सञ्िािन गररनेछ, सािै िस्क्षत वगण मैरी स्वकासको अविारर्ा स्िास्पत 

गररनेछ ।  

समानता कायम गनण पस्छ परेको वगणिाई सकारात्मक स्वभेद गरी समतामिुक व्यवहार अपनाउद ै त्यस्तो वगणको 

शसस्क्तकरर्मा जोड स्दईनेछ ।  

जनताको जीवनस्तर सिुार गनण स्वस्भन्न स्सपमुिक तास्िम सञ्िािनका सािै अन्य रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनण 

सरकार िास्ग पनेछ ।  

नगरपास्िकाका यवुाहरुिाई स्वरोजगार बनाउन ेप्रकारका स्क्रयाकिाप सञ्िािन गरी युवा पिायनको अवस्िािाई 

न्यनुीकरर् गन ेनीस्त अंस्गकार गररनेछ ।  

नगरपास्िकाको समग्र स्वकासका िास्ग स्वर्यगत कायाणियहरुको क्षमता अस्भबसृ्द्ध गररनुका सािै कृस्र् भेटेनरी जस्ता 

स्वर्यगत कायाणियहरु माफण त स्वशेर् कायणक्रम सञ्िािन गरर गररवी न्यसु्नकरर् गनण पहि गररनेछ ।  

सावणजस्नक िासो र सरकारी कायाणियको गस्तस्वस्ि र सिूनािाई आम नागररकको पहुँिमा राखी सिूनाको हक 

प्रत्याभसू्त गररनेछ ।   

स्वस्भन्न किा, संस्कृस्त र सास्हत्यको स्वकासका िास्ग आवश्यक योजना तयार गरर किा प्रेमी र सास्हत्य प्रेमीहरुिाई 

प्रोत्सास्हत गररनेछ ।  
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रास्कोटका नागररकिाई उद्यमशीि र उत्पादनशीि बनाउन आवश्यक नीस्त अविम्बन गररनेछ ।  

प्रदशे सरकार र संघीय सरकारसँग हाम्रो कायणक्षमताको र स्वस्शिताको आिारमा स्वकासका िास्ग िप कायणक्रम माग 

गनण आवश्यक पहि गररनेछ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

 “स्वास््य, स्शक्षा, कृस्र्, पश,ु ,संञ्िार, पयणटन र पवूाणिार, 

 स्वच्छ,समनु्नत रास्कोट नगरपास्िकाको समसृ्द्धको मिू आिार” 

अब म सम्मास्नत सभा समक्ष आगामी आ.व. २०७९।०८० को योजना तिा बजटे पेश गने अनमुस्त िाहान्छु ।  

स्बस्िय समास्नकरण र आन्तररक श्रोतको खचभको अनुमास्नत स्ववरणः- 

आस्िभक स्वकासः कृस्र्, उद्योग, वास्णज्य, पयभटन, सहकारी र स्वस्िय क्षेत्र  

1. रास्कोटमा नगर बस सञ्िािनका िास्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा स्मिाएको छु ।  

2. कृस्र् उद्यमिाई प्रोत्साहन गनण समदुायमा आिाररत उत्पादनमिूक बजार व्यवस्िापन गने, नगरस्तरीय स्वस्क्र 

केन्रहरुको स्िापना र सञ्िािन गने सािै उत्कृि कृर्किाई प्रोत्साहन गरी युवा पीस्डिाई व्यवसास्यक 

कृस्र्तफण  आकस्र्णत गने नीस्त अविम्बन गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

3. आस्िणक स्वकासमा कृस्र् के्षरको योगदानिाई वसृ्द्ध गनण कृस्र् के्षरको स्वस्वस्िकरर्, व्यवसास्यकरर् र 

आिसु्नकीकरर् गद ै िैजाने नीस्त स्िइनेछ । स्वस्भन्न खेतीहरुको जोन र पकेट के्षर अनसुार कायणक्रमहरु 

सञ्िािन गन,े कृस्र् के्षरमा यास्न्रकरर् गद ै उत्पादनको िागत न्यनूीकरर् गरी कृस्र् उत्पादनिाई 

प्रस्तस्पिाणत्मक बनाईनेछ । एक घर एक करेसाबारी अस्भयानकारुपमा सञ्िािन गररनेछ । यसकािास्ग 

आवश्यक  रकम स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

4. बाँझो रहकेा जग्गा तिा परम्परागत स्नवाणहमुखी खेती भएका जग्गामा आिसु्नक व्यवसास्यक खेतीका िास्ग 

“भमूी बैंक” को अविारर्ा बमोस्जम खेतीयोग्य जस्मनको सूिीकरर् गरी यवुाहरुिाई कृस्र् उद्यममा िगाउने 

कायणक्रम सञ्िािन गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

5. दगु्ि उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनण सहकारी र स्नजी क्षेरसँगको सहकायणमा डेरी संिािन गररनेछ । यसकािास्ग 

आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

6. नगरपास्िका स्भरका स्वस्त्तय सस्िाहरुसँग सहकायण गरी िघ,ु घरेि ुतिा साना उद्यमीहरुिाई स्वरोजगार बन्न 

प्रेररत गररनेछ । स्िानीय कच्िा पदािण तिा सीपमा आिाररत श्रममिूक उद्योगहरुको स्वकास र प्रवद्धणन गन े

कायणक्रमहरु सञ्िािन गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

7. सहकारी माफण त स्वत्तीय अस्भयान संिािन गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

8. आस्िभक स्वकासः कृस्र्, उद्योग, वास्णज्य, पयभटन, सहकारी र स्वस्िय के्षत्र तर्भ  रु.१ करोड ५३ लाख 

रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 
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सामास्जक स्वकासः स्शक्षा, खेलकुद, संथकृस्त प्रवर्भन, खानेपानी, थवाथ्य तिा लैङ्स्गक समानता र 

सामास्जक समावेशीकरण  

9. आिारभतु स्शक्षामा सबैको पहुिको रास्रिय नीस्तिाई टेवा परु र याउनका िास्ग स्शक्षामा स्वशेर् सहयोग 

परु् याउन रास्कोट गरु्स्तरीय स्शक्षाको िास्ग शैस्क्षक क्रास्न्तका कायणक्रमिाई अगाडी बढाइणने छ । रास्कोट 

बहुमखुी क्याम्पस सञ्िािनमा ल्याइणने छ । यसकािास्ग आवश्यक  रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 

10. उच्िस्तरीय तिा गरु्स्तरीय स्शक्षामा दद्धपीस्डत,सस्हद पररवारका सन्तती र स्वपन्न पररवारको समेत पहुिँ 

स्िापना गने स्वपन्न तिा दस्ित छार छारािाई उच्ि प्रास्वस्िक स्शक्षामा छारवसृ्तका कायणक्रमहरु सञ्िािन 

गनण कोर् खडा गरी कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ । यसकािास्ग आवश्यक रकम स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

11. स्वद्याियहरुमा अस्तररक्त स्क्रयाकिापको व्यवस्िा गरी सामदुास्यक स्वद्याियमा स्वद्यािीको आकर्णर् वसृ्द्ध 

गने व्यवस्िा स्मिाएको छु । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

12. प्रस्वस्िमा आिाररत स्वद्युतीय स्शक्षर् प्रर्ािी िाग ूगरीनेछ ।  

13. नगरपास्िका स्भर स्वच्छ र सिुभ खानेपानीको आपतुीिाई प्रािस्मकतामा रास्खनेछ । रास्कोट वहृत खानेपानी 

आयोजनािाई स्नरन्तरता स्ददँ ै यस वर्ण एक घर एक िारा कायणक्रमिाई स्वस्तार गररनेछ । यसकािास्ग 

आवश्यक रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 

14. नगरपास्िकाका सडक स्कनारा‚स्वद्यािय‚स्वास््य, खोिाका कोररडोरहरु र खािी सावणजस्नक जग्गाहरुमा 

वकृ्षारोपर् गरी हररयािी प्रवद्धणन गरी “हररत शहर” स्नमाणर् गने नीस्तिाई स्नरन्तरता स्दइनेछ ।  यसकािास्ग 

आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

15. स्वास््यिाई नगरबासीहरुको आिारभतू हकको रुपमा स्िापना गने नीस्तको स्नरन्तरता स्ददै स्वास््यमा सबैको 

पहुिँ स्वस्तार गने खािका कायणक्रम सञ्िािन गररनेछ । रास्कोट अस्पतािमा स्वशेर्ज्ञ सेवा सस्हत मानव 

श्रोत तिा उपकरर् सस्हतको स्तरोन्नती गररनेछ । यसका िास्ग आवश्यक रकम व्यावस्िा गरेको छु । 

16. नगर स्भरका यवुा, बािबास्िका, मस्हिा तिा स्कशोर स्कशोरीहरुिाई िाग ू और्ि दवु्यणसनी, घरेि ु तिा 

यौनजन्य स्हसंा, बाि अस्िकार तिा मस्हिाको हक सम्बन्िी सिेतना अस्भवसृ्द्ध गने कायणक्रमहरु सञ्िािन 

गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजटे स्वस्नयोजन गररनेछ ।  

17. नगरका सम्परू्ण नागररकहरुमा सकारात्मक सोिको स्वकास गनणका िास्ग टोि टोिमा स्जवन रुपान्तरर् 

सम्वन्िी अस्भयान संिािन गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक वजेटको व्यावस्िा गरेको छु ।  

18. िैङर स्गक समानता र सामास्जक समावेशीकरर्िाई प्रत्याभूत गनण मस्हिा, बािबास्िका, दस्ित, जनजाती, 

अपाङर ग, असहाय, स्पछस्डएको वगण, भसू्मस्हन, जेष्ठ नागररक, एकि मस्हिा तिा स्वपन्न वगणहरुको 

आवश्यकता अनसुार संरक्षर् र सशस्क्तकरर्मा स्वशेर् जोड स्दइने छ । यसका िास्ग आवश्यक रकम 

स्वस्नयोजन गरेको छु ।  
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19. दस्ित मस्हिा िगायतका मस्हिाहरुिाई व्यवसास्यक सीप स्वकास गरी उद्यमी बनाउन आयमिुक, सीपमुिक 

तास्िम प्रदान गरी आय आजणनमा वसृ्द्ध गरी स्वरोजगार,  आत्मस्नभणर हुने गरी सशस्क्तकरर्मा जोड स्दइनेछ । 

भौस्तक संरिना स्नमाणर् गदाण अपाङर ग मैरी बनाउने तिा अपाङर ग व्यस्क्तहरुको िास्ग सशस्क्तकरर् गने नीस्त 

स्िईनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु ।  

जेष्ठ नागररक भत्ता िगायतका सामास्जक सरुक्षाका कायणक्रमिाई बैंस्कङ प्रर्ािीबाट स्वतरर् गररने कायणिाई 

स्नरन्तरता स्दइ सामास्जक सरुक्षा भत्तािाइ घरदिैोमा स्वतरर् गने पयणत्न गररने छ । सामास्जक सरुक्षा तिा व्यस्क्तगत 

घटना दताण प्रर्ािीिाई सदुृढीकरर् गनण संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अस्भयानमखुीकरर् कायणक्रम सञ्िािन 

गररनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

 सामास्जक स्वकासः स्शक्षा, खेलकुद, संथकृस्त प्रवर्भन, खानेपानी, थवाथ्य तिा लैङ्स्गक समानता र 

सामास्जक समावेशीकरण तर्भ -रु ५ करोड ८० लाख रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 

 

श्रममा आर्ाररत,हररत पुनभरलार् तिा समावेशी पूवाभर्ार स्वकासः उजाभ,  सञ्चार, थिानीय सडक, पुल, 

स्संचाई, खानेपानी पूवाभर्ार, र्वन तिा सहरी स्वकास 

20. वडा नं. १ दसे्ख ९ सम्म ियाक खोस्िइसकेका सडकहरुको स्तरोन्नती गने व्यवस्िा स्मिाएको छु । 

यसकािास्ग आवश्यक बजटेको व्यवस्िा स्मिाएको छु ।  

21. नगरपास्िकाको िक्रपि स्नमाणर् तिा नगर स्भरका सहायक सडकहरुिाई मुख्य सडक सञ्जािसंग जोडरने 

कायणिाई प्रािास्मकता स्दइनेछ । यसका िास्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरेको छु । 

22. िोल्म गगने हुद ैतामाकोट सम्मको सडक िाइण िक्रपिको अविारर्ा सस्हत स्तर उन्नतीको िास्ग स्िानीय 

पवूाणिार स्वकास कायणक्रम सँग साझेदारी गनण आवश्यक बजटेको व्यवस्िा गरेको  छु । 

23. जि उत्पन्न प्रकोप स्नयन्रर्का िास्ग रास्कोट नगरस्भरका बाढी तिा पस्हरो जोस्खम क्षेरका खोिा तिा 

खहरेमा तटबन्िन गने कायणिाई स्नरन्तरता स्दइनेछ । जसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

24. आर.सी.पी देखी रास्कोट गौतँकुोट हुद ैसेरासम्म कृस्र् सडक रा.न.पा-५ को िास्ग आवश्यक बजेट 

स्वस्नयोजन गरेको छु । 

25. फुकु दसे्ख गगने हुदँ ैतामाकोट सम्म कृस्र् सडक को िास्ग बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

26. कािाढुंगा तटरबन्िन रा.न.पा-३को िास्ग बजेटको व्यवस्िा गरेको छु । 

27. पनेरी कुिो रा.न.पा-९ को िास्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरेको छु । 

28. राताढुंगा देस्ख च्याउँतोिा कृस्र् सडक रा.न.पा-८ को िास्ग बजेटको व्यवस्िा गरेको छु । 

29. पूवाभर्ार स्वकासः उजाभ,  सञ्चार, थिानीय सडक, पुल, स्संचाई, खानेपानी पूवाभर्ार, र्वन तिा 

सहरी स्वकास तर्भ  रु.६ करोड ३३ लाख रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 
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सथंिागत स्वकास सेवा प्रवाह र सुशासनः सामान्य सेवा प्रवाह, सुशासन, सचूना प्रस्वस्र्को 

स्वकास र त्यांक व्यवथिापन । 

30. समय समयमा वडाहरुमा घमु्ती सेवा टोिी माफण त जेष्ठ नागररक पररियपर तिा अपाङर ग पररिय पर स्वतरर् 

कायणिाई स्वस्तार र प्रभावकारी गराईनेछ । यसकािास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

31. सेवा प्रवाहिाइण िसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी वनाउन सेवा प्रवाहका सबै सम्भावनाहरु िाइ खिुा गरी जनशस्क्त 

व्यवस्िापन र इन्टरनेटको क्षमता स्वकास गनण आवश्यक बजेट व्यवस्िा गरेको छु । 

32. रास्कोट नगरपास्िका स्स्ित प्रत्येक सेवा प्रदायक संस्िाहरुमा नागररक वडापर र सझुाब पटेीका व्यवस्िापन 

गरर प्रभावकारी कायाणन्वयनका िास्ग एक संयन्र स्नमाणर् गररने छ । जसका िास्ग आवश्यक बजेट व्यवस्िा 

गरेको छु । 

सथंिागत स्वकास सेवा प्रवाह र सुशासनः सामान्य सेवा प्रवाह, सुशासन, सचूना प्रस्वस्र्को 

स्वकास र त्यांक व्यवथिापनको लास्ग रु ५० लाख रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 

 

        बन तिा वातावरणः 

33. जिवाय ु पररवणतनको असरिाइ न्यसू्नकरर् गनण संघीय सरकार,प्रदशे सरकार,स्वस्भन्न दातसंृघ संस्िा सँग 

साझदेारी गद ै वनक्षेरको संरक्षर् गनण वकृ्षारोपर्का कायणक्र र आवश्यक जनिेतनामिुक कायणक्रमको िास्ग 

आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेको छु । 

34. कावणन व्यापर िाइण स्नरन्तरता  स्दइने छ । 

  बन तिा वातावरण तर्भ  रु.१० लाख रकम स्वस्नयोजन गरेको छु । 

स्वपद् व्यवथिापनः 

 

35. आ.व २०७९/०८० मा स्वपदर स्नयन्रर्,रोकिाम,पवणतयारी र प्रस्तकायणको िास्ग रु.६० िाख बजेट 

स्वस्नयोजन गरेको छु । 

36. संघीय शसभत अनुदान तर्भ को खचभ स्ववरणः 

 रु.हजारमा 

  जम्मा 
सशति अनुदान (चालु ) 17,26,00 

कृषर् षिभाग 20,00 

  4,80 

कृषष स्नािक करार 4,80 
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  15,20 

खायन आिु उत्पादन कायाक्रम 15,20 

सबैका लार्ग शशक्षा- आधारभूत तह 5,10,00 

  5,10,00 

आधारभूि िहका स्वीकृि दरवन्दीका लशक्षक, राहि अनुदान 
लशक्षकका िागग ििब भत्ता अनुदान (षवशेष लशक्षा पररषद 
अन्िरगिका लशक्षक/कमाचारीहरु समेि) 

5,10,00 

माध्याशमक तह 1,54,00 

  1,54,00 

माध्यलमक िहका स्वीकृि दरवन्दीका लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक 
िागग ििब भत्ता अनुदान (षवशेष लशक्षा पररषद अन्िरगिका 
लशक्षक/कमाचारी,प्राषवगधक धारका प्रलशक्षक समेि) 

1,54,00 

षिद्यालय क्षेत्र षिकास कायिक्रम- जजल्ला स्तर 5,31,00 

  5,31,00 

प्रारम्भभक बाि षवकास सहजकिााहरुको पाररश्रलमक िथा षवद्यािय 
कमाचारी व्यबस्थापन अनुदान 

9,41 

प्रारम्भभक बाि षवकास सहजकिााहरुको पाररश्रलमक िथा षवद्यािय 
कमाचारी व्यबस्थापन अनुदान 

19,15 

प्रारम्भभक बाि षवकास सहजकिााहरुको पाररश्रलमक िथा षवद्यािय 
कमाचारी व्यबस्थापन अनुदान 

52,84 

सावाजतनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िागग तनशुल्क पाठ्यपुस्िक 
अनुदान 

4,88 

सावाजतनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िागग तनशुल्क पाठ्यपुस्िक 
अनुदान 

27,41 

सावाजतनक षवद्याियका षवद्याथीहरुका िागग तनशुल्क पाठ्यपुस्िक 
अनुदान 

9,94 
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िोककएका षवद्याथीको ददवा खाजाका िागग षवद्याियिाई अनुदान 1,14,94 

िोककएका षवद्याथीको ददवा खाजाका िागग षवद्याियिाई अनुदान 20,04 

िोककएका षवद्याथीको ददवा खाजाका िागग षवद्याियिाई अनुदान 41,55 

षवद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुदान 16,02 

षवद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुदान 5,80 

षवद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुदान 2,85 

शैक्षक्षक पहुुँच सुतनम्चचििा, अनौपचाररक िथा वैकम्ल्पक लशक्षा 
कायाक्रम (परभपरागि षवद्यािय, वैकम्ल्पक षवद्यािय, साक्षरिा र 
तनरन्िर लशक्षाका कायाक्रम समेि) 

1,41 

शैक्षक्षक पहुुँच सुतनम्चचििा, अनौपचाररक िथा वैकम्ल्पक लशक्षा 
कायाक्रम (परभपरागि षवद्यािय, वैकम्ल्पक षवद्यािय, साक्षरिा र 
तनरन्िर लशक्षाका कायाक्रम समेि) 

69 

शैक्षक्षक पहुुँच सुतनम्चचििा, अनौपचाररक िथा वैकम्ल्पक लशक्षा 
कायाक्रम (परभपरागि षवद्यािय, वैकम्ल्पक षवद्यािय, साक्षरिा र 
तनरन्िर लशक्षाका कायाक्रम समेि) 

3,90 

षवद्याियमा शैक्षक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर् एवम ्कायासभपादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

8,38 

षवद्याियमा शैक्षक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर् एवम ्कायासभपादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

47,06 

षवद्याियमा शैक्षक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर् एवम ्कायासभपादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

17,06 

सामुदातयक षवद्याियका छात्राहरुिाई तनशुल्क स्यातनटरी प्याड 
ब्यवस्थापन 

12,45 

सामुदातयक षवद्याियका छात्राहरुिाई तनशुल्क स्यातनटरी प्याड 
ब्यवस्थापन 

2,22 
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सामुदातयक षवद्याियका छात्राहरुिाई तनशुल्क स्यातनटरी प्याड 
ब्यवस्थापन 

4,51 

माध्यलमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

2,15 

माध्यलमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

5,92 

माध्यलमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

1,05 

आधारमुि िह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

16,47 

आधारमुि िह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

5,97 

आधारमुि िह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणर्ि र षवज्ञान षवषयमा 
लशक्षर् सहयोग अनुदान 

2,93 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षतिको पररपुरर् िथा अन्य षवपदको 
समयमा लसकाइ तनरन्िरिाका िागग कायाक्रम 

3,24 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षतिको पररपुरर् िथा अन्य षवपदको 
समयमा लसकाइ तनरन्िरिाका िागग कायाक्रम 

58 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षतिको पररपुरर् िथा अन्य षवपदको 
समयमा लसकाइ तनरन्िरिाका िागग कायाक्रम 

1,18 

प्रति षवद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा डडम्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िागग षवद्याियिाइ अनुदान 

2,10 

प्रति षवद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा डडम्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िागग षवद्याियिाइ अनुदान 

4,27 

प्रति षवद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा डडम्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवस्थाका िागग षवद्याियिाइ अनुदान 

11,78 



14 

 

सस्थागि क्षमिा षवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्षवद्याथी 
मुल्याङ्कन 

4,81 

सस्थागि क्षमिा षवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्षवद्याथी 
मुल्याङ्कन 

86 

सस्थागि क्षमिा षवकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्षवद्याथी 
मुल्याङ्कन 

1,74 

सावाजतनक षवद्याियमा अध्ययनरि षवद्याथीहरुका िागग छात्रबषृत्त 
(आवासीय िथा गैरआवासीय) 

28,16 

सावाजतनक षवद्याियमा अध्ययनरि षवद्याथीहरुका िागग छात्रबषृत्त 
(आवासीय िथा गैरआवासीय) 

5,01 

सावाजतनक षवद्याियमा अध्ययनरि षवद्याथीहरुका िागग छात्रबषृत्त 
(आवासीय िथा गैरआवासीय) 

10,27 

राजरिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण षिभाग 10,00 

  10,00 

एम. आइा. एस. अपरेटर र किल्ड सहायको िागग सञ्चार खचा 5 

मेलशनरी आजार िथा ितनाचर ममाि सभभार (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथा) 

60 

मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथा) 1,20 

सञ्चार सामाग्री प्रसारर् िथा छपाइा (सञ्चार र पुँहुच अलभयान 
सञ्चािान) 

1,50 

षवभागिे उपिव्ध गराउने षवगध/पद्दति अनुसार वडा स्िरबाट घटना 
दिाा सप्िाह अलभयान सञ्चािन 

1,30 

एम. आइा. एस. अपरेटर र किल्ड सहायक पाररश्रलमक, चाडपवा खिा 
िथा पोशाक खचा 

4,24 

एम. आइा. एस. अपरेटर र किल्ड सहायक देतनक भ्रमर् 
भत्ता/यािायाि खचा/ईन्धन 

60 
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अन्य षवषवध खचा - आयोजना, सामाम्जक सुरक्षा िथा घटना दिाा 
सभबन्धी षवलभन्न बैंठकको गचयापान िगायिको खचा 

51 

युिा रोजगारीका लार्ग रुपान्तरण पहल पररयोजना 39,00 

  39,00 

रोजगार सेवा केन्रको सुँचािन खचा 2,65 

रोजगार सहायकको ििब 3,93 

रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता 1,16 

रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता 10 

प्राषवगधक सहायकको पोसाक 10 

प्राषवगधक सहायकको ििव 3,93 

प्राषवगधक सहायकको स्थानीय भत्ता 1,16 

रोजगारी सजृना (आई.डड.ए.ì 25,97 

कृषर् षिकास रणनीतत अनुगमन तथा समन्िय कायिक्रम 15,00 

  15,00 

कृषष िथा पशु सेवाका एक गाुँउ एक प्राषवगधकहरुको ििव भत्ता 11,00 

ककसान सूचीकरर् कायाक्रम 3,00 

कृषष, पशुपन्छी िथा मत्स्य िथ्याकं अध्यावगधक कायाक्रम 1,00 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 1,01,00 

  1,01,00 

रोजगार संयोजकको ििव 4,94 

रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 1,78 

रोजगार संयोजकको पोसाक 10 

रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) 94,18 

लघु उद्यम षिकास कायिक्रम 30,00 

  30,00 
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सभभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पधाा बदृ्गध गनाका 
िागग कम्भिमा ५ जनाको समुहमा प्रबबगध हस्िान्िरर् 

1,40 

गररबी तनवारर्का िागग िघु उद्यम षवकास कायाक्रम संचािन 
तनदेलशका, २०७७ बमोम्जम उद्यमीको स्िरोन्निी (आवचयकिा 
पदहचानका आधारमा पुनिााजगी र एडभान्स सीप षवकास िालिम 
कायाक्रम) 

4,80 

गररबी तनवारर्का िागग िघु उद्यम षवकास कायाक्रम संचािन 
तनदेलशका, २०७७ बमोम्जम िघु उद्यम षवकास मोडेिमा नयाुँ िघु 
उद्यमी लसजाना गने 

23,80 

राजरिय खेलकुद पररर्द् 1,00 

  1,00 

राष्ट्रपति रतनङ्ग लसल्ड प्रतियोगगिा (स्थानीय िहस्िरीय) 1,00 

प्रधानमन्त्री कृषर् आधुतनकककरण पररयोजना 25,00 

  25,00 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको दिहन बािी पकेट षवकास 
कायाक्रमको तनरन् िरिा 

6,00 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको बाख्रा पकेट षवकास 
कायाक्रमको तनरन् िरिा 

7,00 

आ.व. 207९/८० मा नयाुँ स्याउ/ओखर पकेट षवकास कायाक्रम 
सञ् चािन 

12,00 

बहुके्षत्रीय पोर्ण कायिक्रम 17,00 

  17,00 

पोषर् संवेदनशीि (खानेपानी िथा सरसिाइ, कृषष, पशुसेवा, मदहिा 
िथा बािबालिका, लशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कायाक्रमहरू 
सञ्चानि) 

4,50 
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पोषर् संवेदनशीि (खानेपानी िथा सरसिाइ, कृषष, पशुसेवा, मदहिा 
िथा बािबालिका, लशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कायाक्रमहरू 
सञ्चानि) 

4,75 

पोपर् षवशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कायाक्रम सञ्चािन 1,50 

पोषर् सुधारको िागग षवपन्न समूदायका मदहिा समूह वा 
सहकारीहरूिाई षवपन्न सदस्यहरूको आयआजान सुधार कायाक्रमको 
गना अनुदान 

6,25 

पशु सेिा षिभाग 8,00 

  8,00 

इषपडेलमयोिोम्जकि ररपोदटाङ्ग 20 

पशु सेवा षवभाग र प्रादेलशक तनकायमा पशुपन्छी िथ्यांक िथा पशु 
सेवाका कायाक्रमको प्रगति ररपोदटाङ 

20 

एक पालिका एक भेटेररनरी डाक्टर 4,50 

कृबत्रम गभााधान लमसन कायाक्रम 3,00 

पशुपन्छी रोगको अन्वेषर्, नमुना सङ्किन िथा प्रेषर् 10 

पररिार कल्याण कायिक्रम 76,00 

  71,00 

माि ृिथा नवलशशु कायाक्रम संन्चािन 18,21 

कोलभड १९ षवरुद्ध खोप अलभयान िथा बुस्टर खोप समेि संचािन 
ब्यवस्थापन खचा (पालिकास्िररय योजना र पालिका िथा स्वास्थ्य 
सस्था स्िररय सुपररवेक्षर्) 

2,81 
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तनयलमि खोप सुदृढीकरर्, पूर्ा खोप सुतनचचििा र दीगोपनाको 
िागग सुक्ष्मयोजना अद्यावगधक २ ददन र सरसिाई प्रबद्र्धन 
प्याकेज पुनािाजगी िालिम १ ददन गरी ३ ददन एवं पूर्ाखोप न.पा., 
गा.पा. सुतनम्चचििाको िागग स्थातनय िह, वडा, खोप समन्वय 
सलमिी िथा नवतनवागचाि जनप्रतितनगधहरुको अलभमुणखकरर्, 
स्वास्थ्यकलमाबाट वडामा घरधुरी सवेक्षर्, पालिकाबाट वडा 
भेररकिकेसन, अनुगमन िथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन घोषर्ा 
बांकीमा घोषर्ा िथा घोषर्ा भएकामा ददगोपना कायम गने 
व्यवस्थापन खचा 

1,76 

प्रजनन ्रुग्र्िा स्वास्थ्य सेवा 80 

पररवार तनयोजन ककशोर ककशोरी िथा प्रजनन ्स्वास्थ्य कायाक्रम 2,80 

पोषर् कायाक्रम 3,13 

माि ृिथा नवलशशु कायाक्रम अन्िगाि आमा सुरक्षा, गभाविी, 
रक्िसंचार, उत्प्रेरर्ा सवेा, न्यानो झोिा र तनशलु्क गभापिन 
कायाक्रम 

41,49 

  5,00 

CBIMNCI कायाक्रम (कायाक्रम सलमक्षा, स्थिगि अनुलशक्षर्, समिा 
िथा पहुच कायाक्रम) 

5,00 

क्षयरोग तनयन्त्रण 2,00 

  2,00 

आकम्स्मक अवस्थामा औसगध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकडड ाङ 
िथा ररपोदटाङका िागग िमा िरमेट छपाइ, ई-दट.बब 
रम्जस्टरअध्यावगधक, षवचव क्षयरोग ददवस सभबन्धी कायाक्रम, 
स्थिगि अनुलशक्षर् िथा सुपररवेक्षर्, क्षयरोगका कायाक्रमको अधा 
बाषषाक सलमक्षा िथा कोहटा षवचिेषर् 

1,14 
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क्षयरोगका जोणखम समुह िथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका 
समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडिाि कायाक्रम। घरपररवारका 
सदस्यहरूको सभपका  पररक्षर्, एवं पाुँच वषा मुतनका बािबालिमा 
क्षयरोग रोकथाम सभबन्धी टी.षप.टी. कायाक्रम 

86 

महामारी रोग तनयन्त्रण कायिक्रम 2,00 

  2,00 

षवचव औिो ददवस मनाउने, ककटजन्य रोग तनयन्त्रर् कायाक्रमको 
अनुगमन एवम ्मूल्याङ्कन िथा ककटजन्य रोग तनयन्त्रर्का िागग 
बहुतनकाय अन्िरकक्रया गने िथा Active Case Detection (औिो र 
कािाजार) 

1,30 

कोलभड १९ िगायि षवलभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 
तनयन्त्रर् िथा तनगरानीका िागग सरोकारवािा सुँगको अन्िरकक्रया 
िथा RRT, स्वास्थ्यकमी पररचािन 

50 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्िुएन्जा, बडा फ्िु, AMR, लसम्ष्ट्टसकोलसस, 
टक्सोप्िाज्मोलसस आदद षवलभन्न सरुवारोग सभबम्न्ध रोकथाम िथा 
तनयन्त्रर्का िागग सचेिना कायाक्रम 

20 

नशसिङ तथा सामाजकक सुरक्षा सेिा काियक्रम 8,00 

  8,00 

राम्ष्ट्रय मदहिा स्वास्थ्य स्वयंसेषवका कायाक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 
यािायाि खचा, वाषषाक सलमक्षा गोष्ट्ठी र ददवस मनाउने खचा समेि) 

8,00 

प्राथशमक स्िास््य सेिा 1,21,00 

  1,21,00 

स्थानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा 
कायारि कमाचारीहरुको ििव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक 
िगायि प्रशासतनक खचा समेि 

1,21,00 

उपचारात्मक सेिा कायिक्रम 17,00 
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  17,00 

आधारभूि िथा आकम्स्मक स्वास्थ्य सेवाको िागग औषगध खररद 14,65 

स्वास्थ्य चौकी (आधारभुि स्वास्थ्य सेवा केन्र) को न्युनिम सेवा 
मापदण्ड कायाक्रम ( अलभमुखीकरर्, सलमक्षा, ििो अप , अनुगमन 
िथा सुदृगधकरर् समिे ) 

1,35 

आुँखा, नाक, कान, घांटी िथा मुख स्वास्थ्य सभवम्न्ध 
अलभमुखीकरर् 

1,00 

स्िास््य ब्यिस्थापन कायिक्रम 3,00 

  3,00 

पालिका स्िरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मालसक बैठक, स्वास्थ्य 
कायाक्रमहरुको डाटा भेररकिकेशन एवं गुर्स्िर सुधार साथै 
अधाबाषषाक एवं बाषषाक सलमक्षा 

1,15 

स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरर् कायाक्रम 65 

कोलभड १९ को भ्याम्क्सनको डडम्जटाइजेशन िथा क्यू आर कोड 
प्रमाणर्करर् 

1,20 

राजरिय स्िास््य शशक्षा, सूचना तथा संचार केन्र 1,00 

  1,00 

षवद्यािय स्वास्थ्य लशक्षा/आमा समूह िथा मदहिा स्वास्थ्य स्वयं 
सेषवकाहरुका िागग सामाम्जक ब्यवहार पररविान कायाक्रम 

75 

सुतिाजन्य पदाथा िथा मध्यपान सेवनको न्यूतनकरर् सभबन्धी 
संचार कायाक्रम 

25 

आयुिेद सेिा कायिक्रम 35,00 

  35,00 

औषधाियको ििब, भत्ता, संचािन खचा िथा कायाक्रम बजेट 35,00 

समपुरक अनुदान 70,00 

  70,00 
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  70,00 

वडा कायाािय भवन तनमाार् । 70,00 

सशति अनुदान ( पुुँजीगत) 2,22,00 

आिास व्यिस्था कायिक्रम 41,00 

  41,00 

सुरक्षक्षि नागररक आवास कायाक्रम :- कर्ाािी प्रदेशको कालिकोट 
म्जल्िा क्षेत्र नं. १ अन्िगाि रास्कोट नगरपालिका- १2६ वटा 
(क्रमागि) 

41,00 

षिद्यालय क्षेत्र षिकास कायिक्रम- जजल्ला स्तर 1,01,00 

  1,01,00 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना षवद्यािय,षवशेष षवद्याियको 
क्रमागि भवन तनमाार् िथा कक्षा ११ स्िोन्नति भएका प्राषवगधक 
धार षवद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान 

65,00 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना षवद्यािय,षवशेष षवद्याियको 
क्रमागि भवन तनमाार् िथा कक्षा ११ स्िोन्नति भएका प्राषवगधक 
धार षवद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान 

24,00 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना षवद्यािय,षवशेष षवद्याियको 
क्रमागि भवन तनमाार् िथा कक्षा ११ स्िोन्नति भएका प्राषवगधक 
धार षवद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान 

12,00 

युिा रोजगारीका लार्ग रुपान्तरण पहल पररयोजना 3,00 

  3,00 

रोजगार सेवा केन्रको सुदृदढकरर् (कभप्यूटर, ितनाचर किक्चसा, 
क्यामरा, अन्य षवद्युिीय उपकरर्) 

3,00 

पररिार कल्याण कायिक्रम 4,00 

  4,00 
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Inj.Oxytocin भण्डारर्का िागी ILR Refrigerator खरीद 4,00 

खानेपानी सेिा षिस्तार तथा पुनस्थािपना कायिक्रम 3,00 

  3,00 

वहृि खानेपानी आयोजना, रास्कोट न.पा वडा नं ८ (कालिकोट) 3,00 

राजरिय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाि कायिक्रम 12,00 

  12,00 

नवीकरर्ीय ऊजाा प्रवगध जडान (वायोग्याुँस/षवद्यिुीय 
चुिो/सुधाररएको चुिो/सौया ऊजाा) 

12,00 

संस्कृतत प्रिद्िधन कायिक्रम 8,00 

  8,00 

धिपुरो मम्न्दर तनमाार् रास्कोट नपा ८ कालिकोट 8,00 

झोलंुगे पुल के्षत्रगत कायिक्रम 42,00 

  42,00 

घट्टे खोिा घट्टेचौर झो.पु. रास्कोट-१ , गड्याखोिा, छेत्तडी झो.प,ु 
रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट 

42,00 

राजरिय खेलकुद पररर्द् 8,00 

  8,00 

खेिकुद पूवााधार तनमाार् 8,00 

षिशेर् अनुदान (पुुँजीगत ) 1,25,00 

  1,25,00 

  1,25,00 

गुर्स्िररय लशक्षा कायाक्रम 1,25,00 

संघीय राजश्व तर्भ ः७ करोड ३० लाख ७७ हजार स्वस्नयोजन गररएको छ । 

प्रदेश समानीकरण खचभः 

प्रदेश समानीकरण बाट प्राप्त रु. १,१३,८९,०००।– स्वस्नयोजन गरेको छु । 
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प्रदशे स्वशेर् अनदुान केतकुी प्रसोिन रा.न.पा ८ मा रु. ५०,००,०००(पिास िाख ) स्वस्नयोजन गररएको छ । 

प्रदशे शसणत अनदुान(रोजगार कमणिारी,मस्हिा स्वस््य स्वयंसेस्वका र स्वस््य इकाइ) को िास्ग ४९ िाख ९० हजार 

बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । 

प्रदशे शसणत पूसं्जगत(मुख्यमन्री रोगार)को िास्ग रु २ करोड ५ िाख स्वस्नयोजन गररएको छ ।  

प्रदशे समपरुक अनदुान(रास्कोट वहृत खानेपानीको िागी)रु १ करोड स्वस्नयोजन गररएको छ । 

37. अन्तमा, नगरपास्िकािे आगामी आस्िणक बर्णमा सञ्िािन गनण िागेका वास्र्णक योजना तिा कायणक्रमहरुमा 

स्सजणनात्मक सल्िाह सझुाव तिा कायाणन्वयनमा सहयोग र सहभास्गताका िास्ग समस्त नगरबासीहरुमा 

हास्दणक अनरुोि गदणछु र समदृ्ध रास्कोट नगरपास्िका स्नमाणर् गने अस्भयानमा सबैको योगदानको अपेक्षा समेत 

गदणछु । िन्यवाद। नमस्कार ।  

 

 

 


