
त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको तेश्रो नगय सबाभा नगय प्रभखु श्रीफरदेव चौधयीज्म ु फाट ऩेश गरयएको आ.व. 
२०७५/०७६ कोनीत्रत तथा कामयक्रभको वक्तव्म 

नगय सबाअत्रधवेशनका अध्मऺ नगय उऩप्रभखु श्री देवी कुभायी चौधयी ज्म,ु 

नगय सबा सदस्मज्मूहरू, 

१. नेऩारको सॊववधानरे सॊस्थागत गयेको सॊघीम शासन प्रणारी अन्तगयत गठन बएको मस नगय ऩात्ररकाको 
प्रभखुको हैत्रसमतभा मस गरयभाभम नगय सबा सभऺ ऩूणय आकायको दोश्रो फजेटको रुऩभा आत्रथयक 
वषय २०७५/७६ को फजेट प्रस्ततु ्गनय ऩाउदा भ गौयवान्न्वत बएको छु। 

२. मस त्रफन्शष्ट अवसयभा याजनीत्रतक स्वतन्िता, रोकतन्िको स्थाऩना तथा आभूर ऩरयवतयनका त्रनन्तत नेऩारी 
जनतारे ऩटक ऩटक गदै आएका क्रान्न्त, सशस्त्र ववद्रोह, जनमदु्ध य जनआन्दोरन रगामत सफै प्रकायका 
आन्दोरनका त्माग य फत्ररदानको गौयव ऩूणय इत्रतहासराई स्भयण गदै देश य जनताका त्रनन्तत जीवन उत्सगय 
गने अभय शहीदहरु प्रत्रत उच्च श्रद्धाका साथ बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछु। सॊघषयको दौयानभा वेऩत्ता तथा 
घाइते हनु ुबएका वीय मोद्धाहरु य वहाॉहरुका वऩत्रडत ऩरयवायहरु प्रत्रत हार्दयक सतभान व्मक्त गदयछु । साथै 
नेऩारी सभाजराई अग्रगाभी ऩरयवतयनका भागयभा डोर् माउन ववववध ऺेिफाट मोगदान ऩरु् माउन ुहनुे आदयणीम 
अग्रज मोद्धाहरु प्रत्रत हार्दयक कृतऻता व्मक्त गदयछु । 

३. नेऩारको सॊववधान मगुान्तकायी ऩरयवतयनको दस्तावेज हो।सॊववधान जायी बए सॊगै भरुकु नमाॉ मगुभा प्रवेश 
गयेको छ ।सॊघीम रोकतान्न्िक गणतन्ि सॊस्थागत बएको छ । अव सभाजको सभग्र ऩरयवतयनका रात्रग 
गरयने सॊघषयको रुऩ फदत्ररएको छ । अफको सॊघषय साभान्जक शिकुा रुऩभा यहेका बोक,योग य शोक एवॊ 
गयीफी, ऩछौटेऩन य अन्शऺाका ववरुद्ध केन्न्द्रत छ। साभान्जक न्माम सवहतको सभावेशी आत्रथयक ववकासका 
भाध्मभफाट सभवृद्ध हात्रसर गदै अन्घ फढ्ने कुया अफ सभग्र भरुकुको भागय न्चि हो।मस र्दशाभा केन्न्द्रत 
हाम्रा प्रमत्नहरुवाट नै देशको सभाजवाद उन्भखु सभग्र ऩरयवेश तमाय हनुेछ । 

४. वावषयक फजेट नगयरे अवरतफन गयेका नीत्रत तथा कामयक्रभराई कामायन्वमन गने भहत्वऩूणय औजाय हो। 
फजेट तजुयभा गदाय सॊववधानरे नागरयकका रात्रग फाचा गयेका भौत्ररक हकहरुको ऩूणय उऩबोगको सतु्रनश्चतताराई 
सभेटदै सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको र्दगो शान्न्त, सशुासन, ववकास य सभवृद्धको आकाॊऺाराई साकाय ऩानय 
सहमोगी हनुे कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरु सभावेश गनय ध्मान र्दन ुआवश्मक हनु्छ । 

५. दशकौं सतभ याजनीत्रतक अत्रधकायका रात्रग रडेका नेऩारी जनता साभ ुअफ आत्रथयक सभवृद्ध य साभान्जक 
रुऩान्तयणको चाहना सवायत्रधक चासोको ववषम फनकेो छ।जनताका भन भन्स्तष्कका चाहनाराई सॊवोधन गयेय 



नै नगय सयकायरे जनताराई ववकास य सभवृद्धको सनु्दय उऩहाय र्दने य जनताको  ववश्वासऩाउन सक्छ । 
फजेट तमाय गदाय उऩयोक्त बावनाराई भैरे गवहयो गयी आत्भसात गयेको छु । 

६. जनताको आकाॊऺ ा धेयै कुया एकै ऩटक सतवोधन बइर्दमोस बने्न हनु्छ । तय, सभम,श्रोत य ऺभताको 
त्रसभारे गदाय एकै ऩटक सवै कुया सतवोधन गनय सॊबव हदैुन। त्मसभात्रथ स्थानीम सयकाय बखययै गठन बएको 
य साधन य श्रोत प्रमाप्त य सतु्रनन्श्चत नबइसकेको अवस्थाभा छ । मस्तो अवस्थाभा अत्रधकतभ जनताराई राब 
वा पाइदा र्दने कामयक्रभ वा आमोजनाराई छनोट गने वाध्मात्भक अवस्था नगयभा यहेको छ।मही 
वाध्मात्भक ऩरयन्स्थत्रतका फीचभा यहेय मथासतबव सभावेशी य सन्ततु्ररत फजेट तजुयभा गने प्रमास गयेको छु । 

अध्मऺ भहोदम, 

७. फजेट त्रनभायण प्रकृमाभा नेततृ्व,सहकामय य स्वात्रभत्वको सन्तरुन त्रभराउन ऩने हनु्छ।मस फजेट तजुयभा गदाय 
जनप्रत्रतत्रनत्रधहरुको सहमोग य स्वात्रभत्वराई ख्मार गदै जनताका ववकासका आकाॊऺ ा य आवश्मकताहरुको 
फायेभा प्रमाप्त अध्ममन य सझुाव त्ररईएको छ । एक वषयको अभ्मासवाट नागरयकका सभस्माहरुका वायेभा 
प्रमाप्त जानकायी प्राप्त बएको छ । सफै सदस्महरुरे अभलु्म सझुाव र्दई नगय सयकायराई सहमोग गनुय बएको 
छ । सबासदस्महरुवाट प्रकट बएका जनताका भनोबावनाराई फजेट त्रनभायण गदाय ऩमायप्त ध्मान र्दइएको छ 
।मो अभ्मासवाट ववकासभा सभान सोंचको ववकास बएको भैरे अनबुतू्रत गयेको छु । फजेट कामायन्वमनभा 
ऩत्रन सबासदस्महरुको स्वात्रभत्व प्रवर रुऩभा प्रकट हनु ेववश्वास त्ररएको छु। 

८. देशबय नगय सयकायरे आफ्नो कामयकारभा नगयवासीको जीवनभा उल्रेख्म सधुाय बएको देख्न 
चाहन्छ।मसका रात्रग मोजना तजुयभा ऩऺभा दूयष्ष्टीका साथ रष्य म वकटान गदै य कामायन्वमनका ऩऺभा कसरे 
के गने, कवहरे गने सभेतको खाका सवहत सभमवद्ध तात्ररका फनाएय सयकाय अन्घ फढने छ। सफै काभ एकै 
वषय गनय सतबव नहनु े य धेयै मोजनाभा एकै ऩटक हात हाल्दा स्रोत साधनको त्रसत्रभतता य कामायन्वमन 
ऺभताका कायण मोजनाहरु नै असपर हनु सक्न े जोन्खभ यहने बएकोरे ऺेिगत य बौगोत्ररक सन्तरुन 
कामभ हनुे गयी दीघयकात्ररन रुऩभा प्रत्रतपर र्दन सक्न ेप्रकृत्रतका आमोजनाहरु कामायन्वमन गदै जाने यणनीत्रत 
अवरतफन गरयएको छ ।त्रिमगुा नगयरे"स्वच्छ, सनु्दय य सभदृ्व त्रिमगुा नगयी, सभताभरुक शान्त सभाज 
हाम्रो न्जतभेवायी" को दूयदशॉ सोंच अनरुुऩ नगयराई आत्रथयक वहसाफरे सभदृ्ध य जनताराई हयतयहरे खशुी 
फनाउने रष्य म त्ररइएको छ । 

९. कृवष, उद्योग, ऩमयटन, व्माऩाय य ववत्त सेवा नै प्रदेशको आत्रथयक ववकासको सॊफाहक फन्न सक्ने नगयको 
ठतमाई छ । मी सफै सॊवाहकहरूराई उत्ऩादनशीर फनाउन त्रसऩार,ुऩौयखी य उद्यभी भानवशन्क्त तथा 



सहमोगी बौत्रतक ऩूवायधाय आवश्मक ऩने बएकोरे फजेट त्रनभायण गदाय उन्चत सन्तरुन त्रभराइएको छ।फजेट 
ववत्रनमोजनभा अत्रधकतभ ्वववेक ऩरु् माउने कोन्शस गरयएको छ। 

अध्मऺ भहोदम¸ 

१०. आत्रथयक ववकासका रात्रग प्रचयु सॊबावना बएको नगयको रूऩभा मो नगय ऩदयछ। घना तथा वन सतऩदा 
खत्रनज,उवयया बतू्रभ य उजायशीर नागरयकहरु नै महाॉका भखु्म श्रोत हनु । भानवीम अगवुाईभा हनुे ईभान्दाय 
प्रमत्नरे असॊबवराई ऩत्रन सॊबव फनाउन सवकन्छ । नगयभा चनुौती अवश्म छन । तय  सतबावना ऩवहल्माउदै 
य ऩछ्याउदै जादा चनुौती ओझेरभा ऩदै जान्छन।सॊबावना य चनुौती र्दन य यात जस्तै हनु। सतबावनाको 
ढोका खोरी उऩरन्धध हात्रसर गनय थाल्दा चनुौतीहरुको अध्मायो स्वत् हटेय जान्छ।तथावऩ नगयरे देखेका 
चनुौतीहरुराई महाॉ उल्रेख गनय सान्दत्रबयक ठान्दछु। 

चनुौतीहरु 

११. सॊघीमता कामायन्वमनको मस शैशव अवस्थाभा नगय सयकायसॉग शासकीम प्रफन्धका सवै आमाभ चसु्त 
दरुुस्त बइसकेका छैनन ् । नीत्रत तथा कानून त्रनभायण,मोजना तजुयभा तथा कामयववत्रध त्रनधाययणका काभ 
आधाआधीको अवस्थाभा छन।् त्मसैरे आभ रुऩभा अऩेऺा गरयए फभोन्जभ शीघ्र सेवा, तीव्र ववकासको अनबुतु्रत 
गयाउन ेकामय सहज रुऩभा हनु सवकयहेको छैन । 

१२. केन्न्द्रकृत शासन ऩद्बत्रतभा अभ्मस्त सॊगठन सॊयचना य जनशन्क्त राई सॊघीम शासनको ढाॊचाभा रुऩान्तयण 
गयी जनताको भन न्जत्न ेगयी वक्रमाशीर फनाउन ऩत्रन केही सभम ऩखयनै ऩने अवस्था छ। 

१३. सर्दमौं देन्ख गढेय यहेको धमन्क्तफादी सोंचफाट उतकेय सभाजवाद उन्भखु फाटोभा अन्घ फढदै यावष्डम 
उत्थान त्रबिनै नागरयक उत्थान सॊबव छ बने्न सत्मबाव ऩैदा गयाई सफैका ऩाइराराई एकै चारभा चराउन े
काभ ऩत्रन चनुौतीऩूणय छ । 

१४. वैदेन्शक योजगायी य फसाई सयाईको कायणफाट जनसॊख्मा घट्दै गएका  ऩहाडी ऺेिको श्रोतको उऩमोग 
गनय तथा फान्क्रदै गएको त्रिमगुा उऩत्मकाका जनताका रात्रग खानेऩानी ,सडक, ववद्यतु, स्वास््म, ऩाकय , यॊगशारा 
आर्द जस्ता अत्रत आवश्मक बौत्रतक ऩूवायधायहरुको ववकास गनय सघन प्रमत्न गनुयऩने चनुौती छ । 

१५. ववकासको सवारभा अझै ऩत्रन ऺेिगत,रैंत्रगक,जातजातीगत,उभेय य ऺभताका आधायभा ववबेद, असभानता 
य वन्न्चत्रतकयण कामभै छ ।मो न्स्थत्रतभा ववकासका राबहरु न्मामोन्चत रुऩभा ववतयण गनय सभन्मावमक 
नीत्रतहरु अफरतफन गनुय ऩने हनु्छ । त्मसका रात्रग धैमयताको खाॉचो छ। 



१६. हाभीहरुरे अवरतवन गयेको सॊघीम रोकतान्न्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारी सहकारयता, सभन्वम य 
सहअन्स्तत्वको त्रसद्धान्तभा आधारयत छ। त्मसैरे एकरे अकोराई साथ र्दन े य त्ररने एवॊ ऩयस्ऩय सहमोगफाट 
सफैका सभस्मा सभाधान गने कामयभा सफैको तत्ऩयता य वववेकको खाॉचो छ। 

१७. सॊववधान प्रदत्त स्थानीम सयकायका कामयहरु य नगयराई प्राप्त त्रसत्रभत आत्रथयक स्रोतहरु फीच उरंदा 
जनअऩेऺाहरु ऩयुा गने कामय चनुौतीऩूणय छ । मस सतफन्धभा नगय सयकायराई सॊववधानरे प्रदान गयेका कामय 
तथा न्जतभेवायी ऩूया गनय आवश्मक स्रोत य साधनका रात्रग सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉगको अऩेऺा कामभै 
यहने अवस्था छ।मसका रात्रग  सतवाद य सहभत्रत अऩरयहामय यहेको छ। 

१८. अझैसतभ स्थानीम सयकाय भातहत यहने सॊयचना तथा जनशक्तीहरु नेऩार सयकायफाट प्रदान हनु नसक्न ु
त्रफडतफनाको ववषम बएको छ। कभयचायी सभामोजनको काभभा नेऩार सयकायराई सघाउन ु ऩने स्थानीम 
सयकायको  सॊवैधात्रनक कतयव्म बएकोरे अवहरेसतभ स्थानीम सयकाय सहनशीर बएय सभामोजनको प्रत्रतऺा 
गरययहेको  छ। उक्त सभामोजनको काभभा अझै ववरतव बएभा त्मसरे फजेट कामायन्वमनभा ठूरै चनुौत्रतको 
साभना गनुयऩने अवस्था त्रनतत्माउने छ । 

१९. जत्रत ठूरो जनभतको जगभा सयकाय उत्रबन्छ त्मन्त्तनै भािाभा जनअऩेऺा प्रकट हनुे गदयछ।हाभीराई 
प्राप्त अऩाय जनभतरे हाभी उऩय यहेका गहन न्जतभेफायीराई फोध गयाइयहेको छ । त्मसैरे हाभी सवैको 
सॊमभता य धैमयताका साथ सतमक ववचायफाट त्रनदेन्शत बई चनुौतीराई अवसयभा फदल्ने साभ्मय ववकास गनै 
ऩदयछ। 

२०. ववत्रधको शासनराई रोकतन्िको प्राण भात्रनन्छ। हाम्रो सॊववधानरे स्थानीम सयकायराई तोवकर्दएको 
ऺेिात्रधकाय य श्रोतसाधनको दामयात्रबि यही ववधीको शासन स्थावऩत गनय थपु्र ैजवटरता यहेका छन।जस्तो सकैु 
जवटरता यहेऩत्रन त्रतनको दढृताऩूवयक साभना गदै अगात्रड फढ्न ुफाहेक अको ववकल्ऩ हाभीसॉग छैन ्। त्मसैरे 
नगयराई सभदृ्ध वनाउन य नगयवासीराई खशुी गयाउन हाभी फीच साथ, सहमोग य ववश्वास आवश्मक छ। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

२१. अवसयहरुको उच्चतभ उऩमोग गयी सभदृ्ध प्रदेश, खसुी जनताको सऩनाराई साकाय ऩानय आत्रथयक वषय 
२०७५/७६ को फजेट तमाय गयेको छु । अव भ आत्रथयक वषय २०७५/७६ को फजेटका उद्देश्महरु प्रस्ततु 
गने अनभुत्रत चाहन्छु । 



२२. भैरे आत्रथयक वषय २०७४/७५ को फजेट मस सबाभा ऩेश गदाय उल्रेख गयेका उद्देश्महरु अवहरे ऩत्रन 
ऩयुा गनय फाॉकी यहेका छन ्। खास गयी  सॊघीम सयकायवाट हस्तान्तयण हनुऩुने आमोजना, कामयक्रभ, सॊयचना य 
जनशन्क्त हस्तान्तयण बै नसकेकोरे ती उद्देश्महरु कामायन्वमनको ऩखायईभा यहे । त्मसैरे ती उद्देश्महरु मस 
फजेटको अॊगको रुऩभा यहेको धमहोया स्ऩष्ट गनय चाहन्छु । 

२३. अव भ आगाभी आत्रथयक वषयको फजेटका उद्दशे्महरु उल्रेख गनय चाहन्छु । मस फजेटका उद्देश्महरु  

मस प्रकाय छन ्। 

(क) कृवषऺेिभा व्मावसावमकयण य आधतु्रनकीयण गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गने । 

(ख) आत्रथयक वृवद्धराई उच्च दयभा उकाल्दै जनताको जीवनस्तयभा देख्न सवकने य नाप्न सवकने सधुाय ल्माउन 
भानवीम ऩूॉजी ववकास य उत्ऩादन सहमोगी बौत्रतक ऩूवायधायको ववकास गदै सभग्र आत्रथयक ऺेिराई चरामभान 
फनाउने । 

(ग) ऩमयटन भैिी ऩूवायधाय ववकास गयी ऩमयटन उद्योगराई ववस्ताय गने एवॊ रगानी,योजगायी तथा आम 
आजयनको आकषयक ऺेिको रुऩभा ऩमयटनराई प्रवद्धयन गने । 

(घ) आधायबतु ऩवुायधायको त्रनभायण य ववकास गयी नगय सयकाय य आधायबतु सेवाभा नागरयकको ऩहचु 
अत्रबवृद्धी गने । 

(ङ)  उद्यभशीरताको ववकास सवहत औद्योत्रगकयण गने । 

(च)  स्वास््म य न्शऺाभा गणुस्तयीम सधुाय गने । 

(छ)  गणुस्तयीम य बयऩदो खानेऩानी सवुवधाको ववस्ताय गने । 

(ज) वातावयण सन्तरुन तथा ववऩद व्मवस्थाऩनराई अन्तयआवद्धताको ववषमको रुऩभा  ववकास गने । 

(झ)  सभावेशी य सन्ततु्ररत ववकासराई प्रवद्धयन गने । 

(ञ)  नगय बय चसु्त दरुुस्त शासनको अनबुतू्रत गयाउने । 

 



 सबाध्मऺ भहोदम, 

२४. अव भ आत्रथयक वषय २०७५/७६ को फजेट ववत्रनमोजनका प्राथत्रभकताहरु उल्रेख गने अनभुत्रत 
चाहन्छु। ववकासको अवस्था,सॊबावना य जनताको ववकास आकाॊऺाराई भध्मनजय गदै "स्वच्छ, सनु्दय य 
सभदृ्व त्रिमगुा नगयी, सभताभरुक शान्त सभाज हाम्रो न्जतभेवायी" को रष्य म सपर ऩानय भानवीम ऺभता,स्थान 
ववशेषभा ववकास सहमोगी अथवा उत्ऩादन सहमोगी बौत्रतक ऩूवायधायको उऩरधधता एवॊ उक्त भानवीम तथा 
बौत्रतक तततमायीवाट सभग्र आत्रथयक ऺेिको वक्रमान्शरताराई ऩरयष्ष्मभा याखी देहाम फभोन्जभको प्राथत्रभकता 
त्रनधाययण गयेको छु । 

क. बौत्रतक ऩूवायधाय-सभवृद्धको आधाय: सडक सॊजारको ववस्ताय टोर वस्तीसतभ गने, ववद्यतुको सवुवधा 
घयघयभा ऩ-ुमाउन े य खेतीमोग्म जत्रभनभा त्रसॊचाईको उऩरधधता गयाउने पयावकरो सोंचका साथ नगयरे 
बौत्रतक ऩूवायधायराई ऩवहरो प्राथत्रभकताभा याखेको छ । शहयी सॊयचना त्रनभायण, एवककृत वस्ती ववकास य 
सॊचायका सॊयचना रगामत जभीनभा आधारयत सवै प्रकायका बौत्रतक ऩूवायधायको ववकासराई प्राथत्रभकता 
र्दइएको छ । 

ख. आत्रथयक वृवद्धका रात्रग कृवष,उद्यभ य ऩमयटनभा जोड:  नगयभा ववद्यभान आत्रथयक वृवद्धका सवै ऺेिहरुराई 
चरामभान, उत्ऩादनशीर य उऩरन्धधभूरक फनाउन नगयरे कृवष,उद्यभ य ऩमयटनराई रगानीको ष्वष्टरे उच्च 
प्राथत्रभकताभा याखेको छ । सयकायी, सहकायी य त्रनजीऺेिको सहबात्रगता एवॊ स्थानीम सभदुामको सहमोगवाट 
आत्रथयक ऺेि गत्रतशीर वने्न नगयको ववश्वास छ। 

ग. दऺ जनशन्क्तको ववकासका रात्रग साभान्जक ऺेिभा रगानी:  नगयको साभान्जक फनोट य साॊस्कृत्रतक 
भौत्ररकताको जगेनाय गदै भानव श्रोतराई दऺ जनशन्क्तभा रुऩान्तयण गनय साभान्जक ऺेिभा रगानी गदै जान े
गयी प्राथत्रभकता त्रनधाययण गयेको छ । 

घ. गरयवी त्रनवायणका रात्रग रन्ऺत कामयक्रभ: सभाजभा ववऩन्न,ऩछात्रड ऩयेका य गरयफीको जीवन फाॉची यहेका 
सभदुामराई सशक्तीकयण गदै ववकासको भूरधायभा ल्माएय अथोऩाजयनभा सवक्रम फनाउन तथा 
भवहरा,वारवात्ररकाराई ववकासको राबभा सहज ऩहुॉच सतु्रनन्श्चत गनय गरयफी त्रनवायणराई प्राथत्रभकताभा 
यान्खएको छ । 

ङ. शासकीम प्रफन्धको तमायी  य कामायन्वमन:  नगयको कामयसतऩादन राई सॊववधान सतभत रुऩभा 
जनभखुी,ऩायदशॉ य उत्तयदामी फनाउन नीत्रत,कानून त्रनभायण एवॊ मोजना तथा कामयववत्रधको तजुयभा य 



सॊगठन,जनशन्क्त,प्रववत्रध एवॊ ऩूवायधायको व्मवस्था गनय नगय सयकायरे मो ववषमराई प्राथत्रभकताभा याखेको छ 
। नागरयक सयुऺा रगामतका ववषमहरु मसभा सभेवटएका छन ्। 

च. अध्ममन अनसुन्धान,सूचना तथा त्माॊक य मोजना तजुयभा:  नगयरे सतऩादन गने न्जतभेवायीका ववषमहरुभा 
अध्ममन अनसुन्धान गनय, सूचना तथा त्माॊक तमाय गनय य नगयको ववकास न्चि प्रस्याउने सभवष्टगत य 
ऺेिगत मोजना तमाय ऩाने काभराई प्राथत्रभकताभा यान्खएको छ । अध्ममन, अनसुन्धानवाट प्राप्त नत्रतजा एवॊ 
नगयस्तयीम सूचना तथा त्माॊकभा सहज ऩहुॉचको व्मवस्थाराई मसरे सभेटको छ । 

छ.ववऩदको कुशर प्रवन्ध :- नगयको ठुरो चनुौत्रतको रुऩभा यहेको नदी कटान य वाढी रगाएतका कायण हनु े
ववऩदवाट नागरयकको सॊयऺण गनय ऩवुायधाय त्रनभायण, उद्धाय य याहातराई प्राथत्रभकताभा यान्खएको छ । 

अध्मऺ भहोदम, 

२५. अव भ फजेटको ववशेषता फाये प्रकाश ऩानय चाहन्छु।सॊघीम शासन प्रणारीभा नागरयकरे नन्जकभा 
सयकाय देख्न,बेट्न य सेवा त्ररन ऩाउने कुयाको सतु्रनन्श्चत गरयएको हनु्छ।मसको अथय “सयकाय जनताको फीचभा 
य जनता सयकायको साथभा” बने्न अनबुतू्रत हनु ुऩदयछ । मही भभयराई आत्भसात गयेय नगय सयकाय नगयका 
वप्रम जनताराई शीघ्र सेवा, तीव्र ववकास य सयुन्ऺत जीवनको प्रत्रतपर अनबुतू गयाउने गयी मो फजेट तजुयभा 
गरयएको छ । हजाय भाईरको मािा ऩत्रन एक एक ऩाइरा वाटै अन्घ वढ्ने बएकोरे मत्रत खेय हाभी ऩवहरो 
ऩाइराफाट"स्वच्छ, सनु्दय य सभदृ्व त्रिमगुा नगयी, सभताभरुक शान्त सभाज हाम्रो न्जतभेवायी"फनाउन ेभहान 
मािा आयतब गयेका छौ।मही ऩषृ्टबतू्रभभा फजेट तजुयभा गरयएको छ य फजेटका ववशेषता मस प्रकाय यहेका छन ्
। 

 

ववशेषताहरू 

२६. भानवीम श्रोत राई भानव ऩूॉजीभा फदल्ने सोंच:  नगयभा यहेको भानव श्रोतराई स्वास््म य न्शऺाको 
भाध्मभफाट अनशुात्रसत,मोग्म य भेहनती वनाउदै असर भानव ऩूजीभा रुऩान्तयण गनय स्वास््म य न्शऺा ऺेिका 
रात्रग आवश्मक फजेट ववत्रनमोजन गरयएको छ । 

२७. नगयराई रगानी भैिी फनाउने य रगानी आकवषयत गने मोजना: हाम्रो नगय नेऩारका स्थानीम तहहरु 
भध्मे ऺेिपरको आधायभा दोश्रो ठुरो नगयऩात्ररका यहेको छ ।नगयभा ववद्यभान 
प्राकृत्रतक,साॊस्कृत्रतक,भानवीम,आध्मान्त्भक य बौत्रतक सॊबावनाहरुराई सभवृद्धभा सदऩुमोग गनय य मो नगयराई 



रगानीकतायको ऩवहरो योजाईभा ऩानय नगयबय सडक सॊजार, सौमय उजाय,ववद्यतु सवुवधा य सॊचाय सेवाको 
उऩरधधता एव ्खेती मोग्म जभीनभा त्रसॊचाईको उऩरधधताका रात्रग मस फजेटरे ध्मान ऩ-ुमाएको छ ।  

२८. तीव्र आत्रथयक वृवद्ध, सभवृद्ध य खशुीको आधाय: नगयका नागरयकको ऻान,शीऩ य केही गयौ बने्न बावनाराई 
नगयभै सदऩुमोग गनय तथा त्रनजी ऺेिका रगानीकतायराई नगयभा आकवषयत गनय मस फजेटभा ववत्रबन्न 
कामयक्रभहरु सभावेश गरयएको छ।सौमय उजाय, रघ ुउद्यभ, त्रिमगुा सभ्मता,कृवष,उद्योग,ऩमयटन,व्माऩाय य ववत्त 
सेवाभा सभदुाम,सहकायी य त्रनजी ऺेिराई सघाउने गयी सहुाउदा कामयक्रभहरु सभेवटएका छन । 

२९. ववकासभा सन्तरुन य सभावेशीकयणराई प्राथत्रभकता:  ववकासका सवै आमाभ, स्वरुऩ य सॊयचनाभा 
सॊवोधन गने गरय ऩवहचान बएका रैंत्रगक सभानता तथा साभान्जक सभावेशीकयण, फारभैिी, वातावयणभैिी, 
ववऩद जोन्खभ न्मूनीकयण, र्दगो ववकास रष्य म आन्तरयकीकयण रगामतका अन्तयआवद्धताका ववषमहरुराई मस 
फजेटरे सतवोधन गयेको छ । 

३०. असर शासनका भाध्मभफाट साभान्जक न्मामको प्रत्माबतू्रत गदै आत्रथयक सभवृद्धभा रतकन सयकायी 
सॊमन्िको वक्रमाशीरता:  नगयको सयकायी सॊमन्ि य जनशन्क्त याजनीत्रतक नेततृ्ववाट त्रनयन्तय प्ररेयत,त्रनदेन्शत य 
सॊषोवषत हनुे गयी नगयरे नीत्रत कामयक्रभफाट प्रत्रतफद्धता जाहेय गयेको छ । कभयचायी वगयभा “जागयरे काभ 
गयौ-हाॉसेय सेवा गयौ” को  सॊस्काय फसाउन नेततृ्व ऩऺ स्वमॊ आदशय अनकुयणीम य प्रयेणादामी फनु्न ऩदयछ । 
मही बावनाराई जीवन्त फनाउन फजेटरे ध्मान र्दएको छ । 

३१. ववत्तीम ऩायदशॉता य कठोय आत्रथयक अनशुासन: स्थानीम सयकाय सॊचारनको अनबुव हाम्रा रात्रग नौरो हो 
।मत्रत खेय हाभीरे प्रदशयन गने व्मवहाय य सॊस्कायरे मगुौ मगु सतभका रात्रग र्दशात्रनदेश गनेछ । त्मसैरे 
हाम्रो कामयसतऩादनभा व्मन्क्तगत स्वाथयको खोट वा धधफा कसैरे रगाउन नसकोस य कामयकायी ऩऺ सधै 
ववत्तीम ऩायदशॉता य कठोय आत्रथयक अनशुासनको योर भोडेर फन्न सकोस बने्न भभयराई मस फजेटरे फोकेको 
छ । 

३२. सॊचायभैिी सयकाय य ववकासभा केन्न्द्रत सॊचाय: नगय सयकाय नागरयक सयोकायका सफै ववषमहरु नागरयक 
तहभा त्रनयन्तय सतप्रषेण बइयहोस बने्न चाहना याख्दछ ।मसफाट सयकाय य नागरयक फीचको सतफन्ध 
ववश्वसनीम, भमायर्दत य बयोसा मोग्म हनु्छ बने्न नगयको ववश्वास छ । मसका रात्रग सॊचाय ऺेिसॊगको 
सहकामयभा जोड र्दएको छ।याम्रो काभ पैराउन,े नयाम्रो काभ औल्माउने बतु्रभकाफाट स्थानीम सयकाय-सॊचाय 
सहकामय सषु्ढ हनुसक्छ । मवह बावनाराई फजेटभा सतफोधन गरयएको छ । 

अध्मऺ भहोदम, 



अफ भ वडा तहहरुराई ववत्रनमोजन गयेको फजेट सतफन्धभा उल्रेख गनय चाहन्छु । 

३३. वडा तहको न्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी जस्ता भानव ववकास सूचकाङ्क, ऩूवायधाय, खचयको आवश्मकता, 
याजस्व ऺभता तथा ती तहहरुभा यहेका आत्रथयक, साभान्जक तथा अन्म ववबेद सभेतका आधायभा प्रत्मेक 
वडाराई रु १ कयोडका दयरे १६ कयोड यकभ ववत्रनमोजन गयेको    छु । 

अध्मऺ भहोदम, 

अफ भ ऺेिगत कामयक्रभ तथा ववत्रनमोजन प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

बौत्रतक ऩूवायधाय 

३४. अन्म न्जल्रा तथा स्थानीम तहहरु जोड्ने यणनैत्रतक भहत्वका सडकहरु भोतीगडा-पते्तऩयु, भोहनऩयु- 
ककनी, यानीवास- यौता, साउने - धाप्राङ्गजस्ता सडकहरुको स्तयोन्नती गरयने छ । 

३५ ववश्व वैकको सहमोगभा चक्रऩथ त्रनभायणको प्रायन्तबक कामय मसै वषयवाट प्रयतब गरयने छ । 

३६. नगयका जनताको स-साना सभस्मा तत्कार सभाधान गनय जनता सॊग भेमय कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ 
। जसको रागी कामयववत्रध त्रनभायण गयी काभ गनय आवश्मक यकभ ववत्रनमोजन गयेको छु । 

३७. शहयको सौन्दमयताभा फढावा र्दन १ ऩोर १ वत्तीको अवधायणा ल्माईन ेछ । उक्त अत्रबमान सॊचारनको 
रागी आवश्मक वजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । 

३८. त्रडएभ गेट - रष्य भीऩयु सडकराई नभनुा सडकको रुऩभा ववकास गनय काभको थारनी गरयएको छ 
मसको त्रनयन्तयताको रागी सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सॊग स-शतय अनदुान प्राप्तीको रागी आवश्मक ऩहर गरयन े
छ । 

३९. वरुवा वसऩाकय  ऩवुय वरुवा खोराको वाध त्रनभायणको कामय प्रायतब बईसकेको छ सो को रागी श्रोत 
व्मवस्थाऩन गनय अन्तय सयकायी सतवन्ध ववस्ताय गरयन ेछ । 

४० ववश्व वैकको सहमोगभा न्शवारम टोर- आदशय टोर- कयभगाछी -वेरदोबान - न्चराउने वडा कामायरम 
सकुौया- कारीखोरा - भोहनऩयु रयङ्ग योडको रागी १ अवय प्रस्ताव गयेको छु । 



४१  मस नऩाको वडा न १२ ववसनऩयुभा १० भेघावाट सौमय उजायको रागी न्चत्रनमा NESI कतऩनी सॊगको 
ऩायस्ऩरयक सतझौता अनरुुऩ EPC भोडेरभा काभ गरयने छ । 

४२ १०० भेघावाट सौमय उजाय तथा कृवषय य त्रिमगुा वाध सभेत न्चत्रनमा कतऩनी ETTR  group सॊग 3p 
भोडेरभा नगयऩात्ररका सॊग काभ गनय सतझौता बए अनसुायकामायन्वमन गरयनछे । 

कृवष, बतू्रभ व्मवस्था य सहकायी 

४३. कृवष उत्ऩादनको रात्रग त्रसचाइको ववस्ताय अऩरयहामय यहेको हुॉदा त्रसचाइ ववस्ताय य ऩयुाना त्रसचाइ 
आमोजनाहरूको भभयत सतबायराई जोड र्दइएको छ ।थाऩ नमाॉभझौरा त्रसचाइ आमोजनाहरूको सॊचारन 
गरयनेछ । 

४४. नगय ऺेिको अत्रधकाॊश जत्रभन वषायतभा भाि त्रनबयय यहेको त्रसचाइको अबावभा जत्रभनको उत्ऩाकत्व त्ररन 
नसवकयहेको अफस्थाभा वेतार त्रसचाई ऩूया गने य  वृहत त्रिमगुा त्रसॊचाई तथा वरुवा वेरदोबान जराशमको 
सतबाव्मताको प्रायन्तबक अध्ममन आयतब गरयनेछ | 

४५. कृवषराई व्मवसामीकयण, आधनुीवकयण य मान्न्िकयण गनयभा जोड र्दइनछे । मस ऺेिराई प्रत्रतष्ऩधॉ 
फनाएय मवुाहरूराई आकवषयत गरयनेछ । नमाॉ प्रववत्रधको प्रमोग गरयनेछ । 

४६. कृवष व्मवसामराई प्रोत्सावहत गनय व्मवसावमक तयकायी खेतीभा प्रवधयनराई वढावा र्दई तयकायीभाथीको 
ऩयत्रनबययता घटाउदै रत्रगन े छ ।जसको रागी आवश्मक प्रववत्रध, त्रसऩ हस्तान्तयणभा आवश्मक सहमोगको 
व्मवस्था त्रभराईन ेछ । 

४७. कृषकहरुको उत्ऩदनराई सयुन्ऺत गयी सभनु्चत बण्डायण य व्मवस्थाऩनका रागी कृवषउऩज सॊरकन 
केन्द्र तथा कोल्डरुभको त्रनभायण गयी प्रमोगभा ल्माईने छ । 

४८. सखु्खा जग्गा तथा पयावकरा जग्गाको प्रमोगभा व्माऩकता ल्माई जत्रभन वाझो याख्न ेप्रचरनको अन्त्म 
गरयने छ ।सखु्खा जत्रभनभा उधजन सक्ने खेत्रत प्रणारीको ववकास गरयनेछ | 

४९. गतवषयवाट प्रयतब गरयएको वगय खेतीवाट वकसानहरुरे प्रमाप्त भािाभा राब त्ररईएको ष्ष्ठान्तराई 
भध्मनजय गयी नदी वकनायका पयावकराबखुण्डहरुभा वगय खेती ववस्ताय य ववववधीकयण जोड र्दईने छ । 



५०. कृवषभा उत्ऩादकत्व अत्रबवृवद्ध गनय भरुत तयकायी खेतीको रात्रग ववकन्शत नमाॉ प्रववत्रध (टनरे, तथा 
भन्ल्चङ्ग, त्रसकाई केन्द्र, च्माउखेती)को ववस्तायराई प्रथत्रभकता र्दईने छ । 

५१ भाटोको सघन ऩरयऺण गयी भाटोको प्रकृत्रत अनसुायका वारी रगाई जत्रभनको अत्रधकतभ उऩमोग तथा 
राब त्ररनको रात्रग कृषकराई प्रोत्सहान गरयने छ । 

५२. ऩश ुववकास कामयक्रभ अन्तगयत ऩशकुो नश्ल सधुाय तथा ऩशहुरुको श्रोत केन्द्र स्थाऩना गरयने छ । 

५३. एक ववषयम य वह ुववषयम घास तथा ववउको उत्ऩादन गने य ववउभा यहेको ऩयत्रनबयता कभ  गने तथा 
डारेघासको ववकास गरयने छ । वहवुषे घास तथा ववउको रागी नसययी स्थाऩनाको कामय  गरयनछे । 

५४. नगय ऺेिभा भास ु ऩसरभा सधुाय ल्माउनको रागी स्रटय हाउस तथा वधस्थर त्रनभायण तथा दगु्ध 
प्रसोधन केन्द्र स्थाऩना गनय प्ररेयत गरयने छ ।नगयऺेि त्रबिका वकसान भध्मे उत्कृष्ठ वकसान छनौट गयी 
उन्चत सतभानको व्मवस्था त्रभराईने छ । 

५५.  भाछाऩारन व्मवसामभा सॊरग्न उद्यभीहरुराई उत्ऩादन तथा वजायीकयणभा सहमोग गनय य ऩोखयी 
त्रनभायण तथा उत्ऩादन प्रदशयन कामयक्रभको रात्रग आवश्मक व्मवस्था त्रभराईने छ । भौयीऩारन, च्माउखेती य 
अगायत्रनक भरखाद प्रमोग गनयको रात्रग ऩत्रन अनदुान उऩरधध गयाइने छ । 

५६ वकसानको ऩशधुनको सॊयऺणका रात्रग  ऩश ुववभा वप्रत्रभमभभा वाऩत राग्ने शलु्कभा ९० प्रत्रतशत अनदुान 
उऩरव्ध गयाईने छ । 

५७ सहकायी सस्थाहरुको सघन अनगुभन गयी सहकायी अनशुासन य भमायदा स्थावऩत गयी  सदस्महरुको ऩूणय 
त्रनमन्िण कामभ गरयनेछ | सहकायी सदस्महरुको साभूवहक उद्यभशीरताभा प्रोत्साहन तथा साझेदायी ववकाश 
गरयने छ | ववकासका सषु्य भ आमाभहरुभा सहकायीराई ववकास साझेदायको रूऩभा स्थावऩत गरयनेछ | 

५८ ववत्रबन्न ववषम ऺेिका प्राववत्रधक न्शऩ तथा तात्ररभको भाध्मभद्वाया ववऩन्न वगय तथा सभदुामका मवुाहरूराई 
स्वयोजगाय तथा आत्भत्रनबययता तपय  अत्रबप्ररेयत गरयने छ | सानो ऩून्जका रघ ुउद्यभ प्रवधयनका रात्रग न्शऩ, स्रोत 
य प्रववत्रध हस्तान्तयण गरयनछे | मस वषय कन्ततभा २०० सॊख्माका मवुाहरु मस कामयक्रभफाट राबान्न्वत हनु े
अऩेऺा गयेको छु | 

ऩमयटन 



५९. एक शहय एक ऩवहचान कामयक्रभ अन्तगयतऩमयटन ऺेिको ववकासका रागी चप्ऩन एवककृत ववकास 
ऩरयमोजना कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

६०. नगयऩात्ररका ऺेि त्रबि ऩमयटकको सॊख्माभा वदृ्दी गनय त्रिमगुा नगयऩात्ररका वडा न ११ वढतकी वऩकत्रनट 
स्ऩोटय एरयमाभा न्चत्रडमा खाना स्थाऩनाको काभ शरुु गरयन ेछ । 

६१.त्रसॊगो उदमऩयु न्जल्राकै आस्थाको केन्द्रको रूऩभा यहेको  यौताऩोखयी तथा भन्न्दयको ऩमयटन ववकासको 
रात्रग न्जल्राका अन्म स्थानीम तहसॊगको सहकामयभा ऩूवायधाय ववकाश गरयनेछ । 

६२.  नगयऩात्ररका वडा न १ भा यहेको जोत्रगदहको भैनाहा त्रसभसाय ऺेि तथा वडा न २ भा यहेको चाऩ 
ऩोखयीराई ऩमयटवकम आकषयणको रुऩभा ववकास गरयन ेछ । 

६३ धात्रभयक ऩमयटनको ववकासका रात्रग  याभजानकी भन्दीय भो्माही, याभजानकी भन्दीय भोतीगडा, याधाकृष्ण 
भन्दीय, त्रसद्दशे्वय भन्दीय असायी, ककनी भन्दीय कारीखोरा, बगवती भन्दीय वोक्से, खाटभन्दीय वाघचौयी, 
कृष्ण सभयण उत्तयवायी टोर, त्रसद्धावती भन्न्दय खाॉवजुस्ता भन्न्दय तथा स्थरहरुको ऩवुायधाय ववकास गयी 
धात्रभयक ऩमयटन प्रवधयन गरयन ेछ ।  

६४ ऩमयटन ववकासको प्रवधयन गनय त्रिमगुा नगयऩात्ररका वडा न ७ को सयस्वतीभा य वडा न १५ को 
हवुासभा भ्मटुावय त्रनभायणभा जोड र्दईने छ । 

न्शऺा य स्वास््म 

६५. न्शऺा य स्वास््मको गणुस्तय सधुाय गयी भानव सॊशाधन ववकासभा जोड    र्दइनेछ ।  

६६. साभदुावमक ववद्यारम सधुाय कामय तथा गणुस्तरयम न्शऺा प्रफद्धयनभा जोड र्दईएको छ ।साथै, सावयजत्रनक 
ववद्यारमहरुको भभयत सतबाय तथा गरुुकुर, भदयसा य गतुफा जस्ता ऩयतऩयागत न्शऺारमराई आधतु्रनक 
न्शऺासॊग आवद्ध गने नीत्रत त्ररइने छ । 

६७ आधायबतू तहका सतऩूणय फात्ररका य दत्ररत तथा भाध्मत्रभक तहका दत्ररत य जेहेन्दाय छािछािाहरुराई 
ऩूणय छािवृन्त्तको व्मवस्था गरयएको छ | र्दवा खाजाको भाध्मभफाट ववद्यारम न्शऺाको ऩहुॉच नबएका 
फारफात्ररकाहरुराई ववधारमभा आकषयण गने कामयक्रभ प्रस्ताव गरयएको छ | 

६८ साभदुावमक ववद्यारमभा अध्ममनयत सफै ववद्याथॉहरूराई त्रनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तकको व्मवस्था गरयएको छ | 



६९ सूचना प्रववत्रधको प्रमोगद्वाया न्शऺण त्रसकाइ वक्रमाकराऩ प्रबावकायी वनाउन आगाभी ५ वषयत्रबि सफै 
साभदुावमक भाध्मत्रभक तहका ववधारमभा सूचना प्रववत्रधको ऩहचु ऩयुमाउने रऺका साथ मस वषयफाट ठोस 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ | 

६० आधायबतू तहको अन्न्तभ ऩरयऺा प्रणारीभा थऩ सधुाय गरयनेछ | ऩयीऺाराइ ववश्वात्रनम भमायर्दत फनाउन 
आवश्मक कामय गरयनेछ | 

७१ ववद्यारमको सघन अनगुभन, ववषमगत न्शऺकहरुराई तात्ररभ, अत्रबबाफक जागयण कामयक्रभ, अत्रतरयक्त 
वक्रमाकराऩको ववस्ताय, शैन्ऺक साभग्रीको व्मवस्थाऩन गयी ववद्यारमहरूको शैन्ऺक गणुस्तय अत्रबवृवद्धभा ध्मान 
र्दईनेछ | 

७२ नत्रतजाभा आधारयत बई उत्कृष्ठ ववद्यारम, ववद्याथॉ तथा न्शऺक हरुराई ऩयुस्काय तथा सतभानको 
सभनु्चत व्मवस्था त्रभराइएको छ | मसफाट न्शऺक ववधाथॉको उत्प्रयेणा अत्रबवृवद्ध बई न्शऺण त्रसकाइ 
वक्रमाकराऩ थऩ प्रबाफकायी हनुे अऩेऺा त्ररइएको छ |  

स्वास््म : 

७३. स्वास््म सेवाको ऩहुॉज सहज गयाइने छ । स्वास््म चौवक तथा शहयी स्वास््म केन्द्रहरुको सस्थागत 
ऺभता अत्रबवृवद्ध गरयनेछ | 

७४ भहाभायी, सने नसने योगहरुको योकथाभ, प्रजनन, वार तथा वातावयण स्वास््म प्रवधयनको रात्रग  आभ 
नागरयकहरुभा सचेतना फढाउन "भेयो स्वास््म, भेयो वषय अत्रबमान" कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ | 

७५ ऺमयोग ववरूद्ध सघन वस्ती य सभूह यहेका स्थान, कामयस्थरहरुभा नै गई घतुती प्रमोगशारा सॊचारन 
गरयनेछ | 

७६ वारवात्ररका, गबयवती तथा सतु्केयी य वकशोयीहरूको ऩोषणराइ भध्मनजय गयी ऩोषणमकु्त खानऩान य 
आहाय ववहायमकु्त व्मवहाय स्थावऩत गनय प्रदशयनी तथा प्रवधयन गनय "ऩोषण नाॊग्रो" कामयक्रभ सॊचारन हनुेछ | 
ऩोषण सतवन्न्ध ऩूवय सचेतना (Early Warning) तथा न्शघ्र कुऩोषण ववरुद्ध एकीकृत व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 
गरयनेछ | 



७७ खोऩको ऩहुॉच कभ बएका तथा भािा ऩूया नगयी ववचैभा खोऩ छुटेका फारफात्ररकाहरुराई रन्ऺत गयी 
वैशाख भवहना बय खोऩ अत्रबमान चराइनेछ | हैजा तथा झाडाऩखारा ववरुद्धको योटाखोऩ अत्रबमान नगयबयी 
मसै वषय सॊचारन गरयनेछ | 

७८ सतु्केयी तथा नवजात न्शशकुो स्वस्थ ऩरयऺण तथा पोरो अऩ गनय नत्रसंग सेवाका स्वस्थकभॉ घयदैरो 
ऩरयचारन गरयनेछ | मसफाट भात ृतथा न्शश ुभतृ्मदुयभा उल्रेख्म घट्ने अऩेऺा गरयएको छ | 

७९. स्वास््म सॊस्थाहरूराई आवश्मक उऩकयणहरू उऩरधध गयाइने छ | 

८० सभाजभा ववकृतीको रुऩभा यहेको वात्ररका भ्रणु हत्माराई कभ गनयको रागी वात्ररका जन्भेको ३५ र्दन 
त्रबि जन्भ दताय गयाएभा अत्रबबावकराई रु १०००। प्रोत्साहन बत्ता उऩरव्ध गयाईने छ । 

८१.   आमवेुर्दक न्चवकत्साको ववकास य प्रफद्धयन गरयनछे । मसको रात्रग आवश्मक ववत्रनमोजन गयेको छु । 
मसअन्तगयत आमवेुर्दक न्चवकत्सासॉग सतफन्न्धत ववत्रबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनछेन ्। 

गरयफी त्रनवायण 

८२.  नगयऩात्ररका ऺेि त्रबि टोर ववकास सॊस्था गठन अत्रबमानको रुऩभा सॊचारन गरयने छ ।गठन गरयएका 
टोर ववकास सॊस्थाहरुराई ऺभता ववकास तथा त्रसऩ ववकासभा जोड र्दई योजगायी शृ्रजना गरयने छ । 

८३.  न्शऺा, स्वास््म य बौत्रतक ऩूवायधायका काभहरू ऩत्रन योजगायी त्रसजयना गने य गरयफी त्रनवायणतपय  
ऩरयरन्ऺत गरयनछे । न्मून आम बएका जनताहरूराई जीववकोऩाजयनको रात्रग कृवषसॉग सतफन्न्धत तात्ररभहरू 
प्रदान गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । 

८४.          ववत्रबन्न रन्ऺत वगयका व्मक्तीहरुराई रन्ऺत गयी त्रसऩ भरुक, आम भरुक तथा उत्ऩादन भरुक 
कामयक्रभको रागी वजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । जसवाट योजगयी शृ्रजना बई उत्ऩादनभा वदृ्धी हुॉदा गरयवव 
त्रनवायणभा सहमोग ऩगु्ने छ । 

सूचना य सञ्चाय 

८५.           ववकास भैिी सॊचाय सॊचायभैिी नगयको भान्मता अनरुुऩ ववद्यतुीम य छाऩा भाध्मभहरुसॊग सहकामय 
गरयने छ । रोकल्माणकायी सूचना प्रवाहका व्मवस्था त्रभराइने छ । मसका रात्रग आवश्मक फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु । 



८६ सॊचाय ऺेिको सॊस्थागत ऺभता अत्रबवदृ्धीका रागी ऩवुायधाय त्रनभायण तथा प्रववत्रध हस्तान्तयण कामयक्रभराई 
प्राथत्रभकताभा यान्खने छ । 

८७ नगय य सॊचाय ऺेिको सहकामय य साझेदयीराई अत्रबवृद्धी गनय नगय गत्रतववत्रध येत्रडमो कामयक्रभ तथा जनता 
सॊग भेमय कामयक्रभ जस्ता कामयक्रभहरुको प्रस्ताव गयेको छ । 

 ८८.           सूचना नै ऻानको स्रोत य सूचना सॊचाय प्रववत्रधनै ववकासको आधायन्शरा बएकोरे मस नगयराई 
सूचना सॊचाय भैिी नगयका रुऩभा ववकास गरयने छ ।  

८९ गत आत्रथयक वषयवाट शरुु गरयएको शहयका भखु्म चोक तथा सडकहरुभा आधतु्रनक प्रववत्रधको त्रसत्रस 
क्याभेया (Close Circuit Camera)   जडान गने कामयराई त्रनयन्तयता र्दई अऩयात्रधक गत्रतववत्रधको त्रनमन्िण य 
त्रनगयानी प्रबावकाकायी वनाईने छ । 

९० कामायरमवाट सेवा प्रवाह गने ऩयतऩयागत ऩद्धतीराई प्रत्रतस्थाऩन गदै त्रडन्जटर त्रडस्प्रे तथा ववद्यतुीम 
टोकन प्रणारी चार ुआ व वाट राग ुगरयन ेछ । 

९१ नगयऩात्ररकाको वढ्दो कामय न्जतभेवायीका कायण शृ्रजना बएका त्माॊक तथा अत्रबरेखको ववद्यतुीम 
सॊग्रहण प्रणात्ररभा सधुाय गरयने छ सो  का रागी चार ुशबययको ऺभता ववस्ताय गरयने छ । 

९२ कामायरमवाट सेवा प्रदान गदाय अवरतवन बएको कागजी प्रद्धतीराई क्रभश प्रत्रतस्थाऩन गदै कतप्मटुय 
प्रववत्रधको प्रमोगराई वढावा र्दईने छ । सो का रगी चार ु अवस्थका सफ्ट्वेमय तथा एन्प्रकेशनहरु 
साभवमक अद्यावत्रधक गदै मोजना, घय नक्सा जस्ता कामयको रागी सभेत सफ्ट्वेमयको प्रमोग प्रायतब गरयन ेछ 
। 

९३  नगयऩात्ररकाका दैत्रनक गतीववत्रध तथा सचुनाहरु आभ नागरयक सभऺ सभमभै सतप्रषेण गनयका रागी 
भोवाईर नगय एऩ त्रनभायण गयी प्रमोगभा ल्माईने छ । 

श्रभ, योजगायी य सीऩ ववकास 

९४.           श्रत्रभकहरूको स्वास््म सतफन्धी सचेतना कामयक्रभ, श्रत्रभकहरूसॊग अन्तयवक्रमा कामयक्रभ सॊचारन 
गरयने छ । योजगायीको रात्रग ववदेन्शन ुऩने फाध्मताराई त्रनभुयर गरयनेछ । 



९५.           वकसानहरुराई सीऩ ववकास तात्ररभ प्रदान गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको      छु । मवुा सीऩ 
ववकास तात्ररभको रात्रग आवश्मक वजेट ववत्रनमोजन गयेको    छु । 

 ९६.           ववऩन्नहरूराई आमभरुक सीऩ ववकास कामयक्रभ सॊचारन गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु 
।“त्रसऩमकु्त भवहरा आत्भत्रनबययभा ऩवहरा” बने्न नायाराई भूतयरुऩ र्दन हयेक वडाभा भवहराहरुका रात्रग सीऩ 
ववकास तथा उद्यभ प्रफद्धयन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

मवुा तथा खेरकुद 

 ९७.   मवुाको बववष्म सनु्दय फनाउन उनीहरुराई खेरकुद, आमआजयन, साभान्जक सेवाका कामयभा सॊरग्न 
गयाइनेछ । मवुा दवु्मयसनी ववरुद्धको सचेतना कामयक्रभको रात्रग फजेटको व्मवस्था गयेको छु । राग ुऔषध 
दवु्मयसनी ऩनुस्थायऩना केन्द्रहरुराई सहमोग प्रदान गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । भादक ऩदाथय, ध्रभुऩान, 

राग ुऔषध सेवन जस्ता दवु्मयसनफाट फचाउन स्कुर, करेज, गैय सयकायी सॊस्थासॉग सहकामय गरयनछे । 

 ९८.   मवुाहरूको शन्क्तराई नगयको सभवृद्धभा उऩमोग गरयनेछ । नगयस्तयभा मवुा प्रत्रतबाको खोजी तथा 
प्रोत्साहन कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

९९.   खेरकुदराई प्रवद्वयन गनय नगयका उत्कृष्ट खेराडीहरुराई प्रोत्साहन गरयने छ । साथै, उदमऩयु गोल्डकऩ 
तथा भेमय कऩ पुटवर प्रत्रतमोत्रगता तथा अन्म खेरकुद कामयक्रभ सॊचारनको रागी वजेटको व्मवस्मा गयेको 
छु ।  

१००.  खेरकुदको प्रवधयनको रात्रग  यॊगशारा, खेरभैदान त्रनभायण तथा खेरकुद साभाग्रीको रागी प्रदेश 
सयकायसॊग सभन्वम गयी काभ गरयने छ ।  

 भवहरा, फारवात्ररका, जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्ग 

 १०१.  भवहरा, फारफात्ररका, जेष्ठ नागरयक, असहाम य अऩाङ्गहरूराई नगयरे आवश्मक सहमोग उऩरधध 
गयाउने छ । मस ऺेिभा कामययत सॊस्थाहरुको कामयक्रभहरु सभन्वम गयी सॊचारनभा ल्माईन ेछ ।  

१०२.     बववष्मका कणयधाय फारफात्ररकाराई याष्डबन्क्तप्रत्रत त्रनष्ठा य ऩढाइप्रत्रत भेहनत गने फानी ऩानय फार 
क्रफ य फार सन्जार गठन गयी ऩरयचारन गरयनेछ । 



१०३.   भवहरा तथा फरवात्ररका याहत तथा ऩनुययस्थाऩना कामयभा सहमोग गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । 
भवहरा सशन्क्तकयण तथा ऺभता अत्रबफवृद्ध कामयक्रभ सॊचारन गनय य रैंत्रगक वहॊसा अत्रबमान सॊचारन तथा 
साभान्जक कुयीत्रत ववरुद्धको सचेतना कामयक्रभको रात्रग सभेत फजेट छुयाएको छु ।  

१०४ जेष्ठ नागरयकरे सन्ततीवाट बोग्न ु ऩरययहेका सभस्मा सभाधानको रागी ऩरयवायका सदस्महरुको 
सहबागीताभा सचेतनाभरुक कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

 १०५ वारभैत्रि वडा तथा नगय घोषणाको रागी कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

१०६ नगयराई वार भजदयु यवहत नगयको रुऩभा घोषणा गनय कामयक्रहरु सॊचारन गरयने छ । 

१०७ नगयभा वक्रमान्शर भवहरा सहकायी सॊस्थाहरुको सॊजार त्रनभायण गयी कृवष उऩज वस्त ुववक्रीको केन्द्र 
स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माई योजगायी शृ्रजना गरयने छ । 

सयसपाई य सनु्दयता प्रवधयन 

 १०८.           मस नगयराई सपा य स्वस्थ नगयको रूऩभा ववकास गरयनेछ । पोहयको फैऻात्रनक 
व्मवस्थाऩन गनय त्रनन्ज ऺेिराई ऩरयचारन गरयन े छ । त्रनन्ज ऺिेको सहबात्रगताभा शहयी ऺेिको नकुवहन े
पोहयराई उऩमकु्त ल्माण्डवपल्ड साइट खोजी व्मवन्स्थत गनय कुवहने पोहयफाट भर तथा ग्माॉस उत्ऩादन गनय 
स्थानीमराई अत्रबप्ररेयत गरयनछे । शहयी ऺेिको सपाइको रात्रग पोहयराई भोहयभा फदल्ने अत्रबमान सॊचारन 
गरयने छ । सयसपाईभा नगयवात्रसको आत्रथयक तथा बौत्रतक सहबात्रगता सतु्रनन्श्चत हनुे गयी सयसपाई त्रनत्रत 
तमाय गरयएको छ सो त्रनत्रतराई  कडाईका साथ राग ुगरयने छ । 

१०९.   सयसपाई मकु्त नभनुा वस्तीको अवधायणा ल्माईने छ । सयसपाई वषय व्मक्तीको रुऩभा १ जनाराई 
हयेक वषय सतभान गरयने छ ।   

आवश्मक प्रशासत्रनक सॊयचना त्रनभायण य कानून तजुयभा 

११०.           नगय सयकायरे आफ्नो न्जतभेवायी ऩूणय रुऩरे त्रनवायह गनयको रात्रग मसको प्रशासत्रनक सॊयचना 
त्रनभायण गनुयऩने खाॉचो छ । नीत्रत तथा कामयक्रभहरु य फजेटको कामयन्वमनको रात्रग आवश्मक फजेट 
ववत्रनमोजन गयेको छु ।  



१११.           भ्रष्टाचाय त्रनमन्िण य सदाचायको प्रवद्धयन गदै सशुासन कामभ गरयनेछ । मसका रात्रग 
आवश्मक आचायसॊवहता तथा भाऩदण्ड त्रनभायण गयी त्रनमभन य अनगुभन गनय आवश्मक फजेट याखेको छु । 

 ११२.           कभयचायीको मोग्मता, सीऩ य अनबुवराई यहयका साथ कामय सतऩादनभा उऩमोग गनय प्रयेणा, 
प्रोत्साहन य प्रन्शऺणभा ध्मान र्दने कुया नगयको नीत्रत कामयक्रभभा उल्रेख गरयसवकएको छ । सोही नीत्रतफाट 
त्रनदेन्शत बै मस नगयऩात्ररका अन्तयगत कामययत कभयचायीहरूराई भाऩदण्ड फनाइ सवुवधा प्रदान गरयनछे । 

११३ उऩबोक्ता सचेतना तथा अन्तयकृमा कामयक्रभ सॊचारन गयी त्रनमत्रभत वजाय अनगुभन गरयन े छ । 
कामायरमभा वजाय अनगुभनको सॊमन्ि त्रनभायण गयी ऩरयचारन गरयने छ । 

११४ शसुासन प्रवद्धयनको रागी सावयजत्रनक सनुवुाई, साभान्जक ऩरयऺण, गनुासो व्मवस्थाऩन, घयदैरो 
कामयक्रभ, नागरयक वडाऩि त्रनभायण तथा अद्यावत्रधक गरयने छ । 

अध्ममन अनसुन्धान य मोजना तजुयभा 

११५.          नगयका ववत्रबन्न आत्रथयक ऺेिहरु ववद्यभान अवस्था, सभस्मा य सभाधानका उऩामहरु ऩवहचानको 
रात्रग अध्ममन अनसुन्धान गयी त्म य सूचनाभा आधारयत नीत्रत त्रनभायण य मोजना तजुयभा गरयनछे । मसको 
रात्रग आवश्मक फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । 

११६.           ववऻान प्रववत्रधको अत्रधकतभ उऩमोग गयी जनताको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन कृवष, ऩशऩुारन, 

न्शऺा, स्वास््म, ऩमयटन, त्रनभायण प्रववत्रध आर्द ऺेिभा नववन प्रववत्रध ववकास गने शैन्ऺक तथा अनसुन्धान 
केन्द्रहरुराई प्रोत्सावहत गने प्रणारीको शरुुवात गरयनछे । नगयको साभान्जक ऺेिभा अनसुन्धान तथा कामय 
सॊचारनराई प्रोत्साहन गनय फजेट ववत्रनमोजन गयेको छु । 

११७.          सावयजत्रनक तथा ऐरानी जग्गाको ऩवहचान तथा अव्मवन्स्थत वसोवास व्मवस्थाऩन अध्ममन तथा 
ववत्रबन्न नदीहरुको प्रायन्तबक वातावयन्णम ऩरयऺण गरयन ेछ जसको रागी आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको 
छु । 

 

 

आन्तरयक शान्न्त सयुऺा 



११८.           ववकास य सभवृद्धका रात्रग  र्दगो शान्न्त य सशुासन आधायबतू शतय बएकोरे आन्तरयक सयुऺा 
व्मवस्थाराई सषु्ढ गनय नगय प्रहयी बनाय गयी ऩरयचारन गरयने छ ।  

११९.         आन्तरयक सयुऺाराई सषु्ढ फनाउन न्जल्राभा यहेका सफै सयुऺा त्रनकामसॉग सभन्वम य सहकामय 
गरयनेछ । 

ववऩद व्मवस्थाऩन 

१२०.           फाढी, ऩवहयो, डुवान, खडेयी, आगरागी, हावाहयुी, डढेरो, शीतरहय, बकुतऩ, भहाभायी आर्द जस्ता 
ववत्रबन्न प्रकायका प्राकृत्रतक प्रकोऩफाट प्रबाववत नागरयकहरुराई तत्कार याहत र्दन "नगय ववऩद् व्मवस्थाऩन 
कोष" स्थाऩना गरयएको छ। सोको कामयववत्रध फनाई प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन गरयनछे ।  

अध्मऺ भहोदम, 

अफ भ फजेटको ववत्रनमोजन य श्रोत व्मवस्थाऩनको अनभुान प्रस्ततु गदयछु । 

१२१.        आगाभी आत्रथयक वषयका नीत्रत कामयक्रभ तथा आमोजना कामायन्वमन गनय रु. ९९ कयोड  ५८ राख 
२० हजाय ववत्रनमोजन गयेको छु ।  

१२२.  आगाभी आत्रथयक वषयका रात्रग अनभुान गरयएको खचय व्महोने श्रोत भध्मे सॊघीम सयकाय ववत्रतम 
सभात्रनकयण य याजस्व फाडपाडफाट रु, ३७१२२६०००। तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान तथा याजश्व वाॉडपाडवाट रु २४५७२०००।, आन्तरयक स्रोत गत फषयको सॉन्चत सभेत 
रु, ११००२२०००।, फह ु ऺेत्रिम ऩोषण कामयक्रभ रु, २००००००, साना त्रसचाई कामयक्रभ, 
रु,१५००००००। एर.न्ज.त्रस.त्रड.वऩ.रु, १५०००००।सडक फोडय ५००००००।सॉन्घम सयकाय थऩ यकभ 
रु,१०००००००।य साभान्जक सयुऺा यकभ रु, १००००००००।साथै शसतय अनदुान रु, 
३५,६५,०००००। गरय कुर रु, ९९५८२००००। रुऩैमा फजेट त्रफत्रनमोजन गयेको छु ।अध्मऺ भहोदम, 

   अफ भ याजस्व य कय प्रशासन सतफन्धी नीत्रत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

१२३.     नगयको याजवश्व सॊकरन सतवन्न्ध आत्रथयक ववधेमक २०७५ नगयसबा सभऺ ऩेश गरय सवकएको छ 
। सो ववधेमकभा नगयऩात्ररकारे सॊकरन गने याजश्वका ऺेि य दय प्रस्ताव गयेको छु  



१२४.        ववगतवाट नगयऩात्ररकरे रगाउदै आएको एवककृत सतऩत्ती कय नै नगयको स्थामी य ऩवहरो कय 
यहेकोरे सो वाट आ व ०७५।०७६ भा रु ६० राख उठन ेअनभुान गयेको छु । 

१२५ नगयऺेि त्रबि सॊचारनभा यहेका व्माऩाय व्मवसामराई सभेत कयको दामयाभा ल्माईने छ । जसवाट 
वावषयक ३५ राख याजश्व सॊकरन हनु ेअनभुान गयीएको छ । 

१२६ फहार कय राई व्मवन्स्थत रुऩभा सॊकरन गरयने छ ऐरानी तथा ऩतॉ जग्भाभा यहेको वसोवासराई 
व्मवन्स्थत गयी कयको दामयाभा ल्माई ववटौयी कय अशरुी गरयने छ । जसवाट वावषयक ४० राख याजश्व 
सॊकरन हनुे अनभुान गरयएको छ । 

१२७ ढुङ्गा त्रगवट वारफुा आन्तरयक खऩत तथा त्रनकात्रस, जग्गा यन्जस्स्रेसन ऩास तथा ववऻाऩन कयवाट प्रदेश 
सयकायको त्रनणयमानसुाय प्राप्तहनुे ६० प्रत्रतशत यकभ आन्तरयक आमको रुऩभा १ कयोड ५० राख सॊकरन 
हनुे अनभुान गरयएको छ । 

१२८  नगयको आन्तरयक आमराई वढाई नगयको ववकासभा सहबागीताको रागी याजश्वका ऺेि ऩवहचान 
गयी सभग्र आन्तरयक आम ६ कयोड १२ राख २२ हजाय उठने अनभुान गयेको छु । 

अध्मऺ भहोदम, 

           फजेटको उद्देश्म, प्राथत्रभकता, ववशेषता, ववत्रनमोजन, श्रोतको प्रफन्ध य ववकास कामयक्रभहरुको रुऩयेखाफाये 
भैरे मस गरयभाभम सबा सभऺ त्रसरत्रसरेवाय रुऩभा  प्रस्ततु गयेँ।अव भ कामायन्वमनको प्रफन्धवायेभा कुया याख्न 
चाहन्छु। 

         हाम्रो नगय प्राकृत्रतक य भानव श्रोतरे धनी छ । तय हाम्रो जीवन सतभात्रनत, सखुी य खशुी बएको 
अवस्था छैन । त्मसैरे हाभीरे कडा भेहनत गनय जरुयी छ । हाम्रो सोंचभा सभझदायी य कामायन्वमनभा 
सहकामयको सॊस्काय जरुयी छ । हयेक ववषमराई आत्भऩयक बएय वटप्ऩणी गने आदतरे हाम्रा याम्रा नीत्रत 
कामयक्रभ प्रत्रत ऩत्रन ववश्वास फढन सकेको छैन।सभाजको मो भनोववऻान राई न्चन्न, न्चनय य हाम्रो असर 
प्रमत्नराई सभाजभा स्थावऩत गनय अव हाभी सफै सॊकल्ऩ य प्रणका साथ अन्घ फढन जरुयी छ।हाभी सनु्दय 
बववष्म त्रनभायण गने वाचा गदै जनताको अत्रबभतरे ववजम बएय मो न्जतभेफायीभा आएका हौं । मो सभम नमाॉ 
ईत्रतहास यचना गने सभम हो । हाम्रो कामयकारको अववधभा असर कामय गये भाि हाभी सभाजभा असर 
न्चनायी फनाउन सक्ने छौ । हाम्रो सभान सोंच, अठोट य साभवुहक प्रमत्नरे भाि हाभी नगयको भहुाय फदल्न 
सक्छौ । त्मसैरे अव हाम्रो तन,भन य तत्ऩयता नगय त्रनभायणभा केन्न्द्रत हनुे सभम शरुु बएको छ । 



         हयेक ववषमको सभस्माभा केन्न्द्रत बएय सभाधान खोज्ने हाम्रो भानत्रसकताराई ऩरयवतयन गयी सॊबावना 
ऩवहल्माएय सभवृद्धभा राग्ने फानी ऩानय जरुयी छ।त्मसैरे सतऩूणय नगय सयकायको सॊमन्ि अव नमाॉ सोंच य 
शैरीवाट कामयसतऩादनभा राग्ने कुया मस सबाराई अवगत गयाउन चाहन्छु । 

       बौत्रतक ऩूवायधाय ववकास गयेय त्रसॊगो नगयराई सनु्दय,सयुन्ऺत य सवुवधाजनक फनाउन, सवै नागरयकराई 
स्वास््म य न्शऺाद्धाया मोग्म, न्शष्ट य सभ्म फनाउन, प्रकृत्रत य सॊस्कृत्रतको सवुासराई पैराउन य कन्ततभा 
अवहरेको हयाबया वनऩाखा य खोरानारा बावव ऩसु्ताराई जस्ताको तस्तै उऩहाय सतुऩने गयी याजनीत्रतक नतेतृ्व 
य कभयचायी वगय ष्ढताका साथ तल्रीन हनु जरुयी छ।मस अत्रबमानभा साथ, सहमोग य ववश्वास र्दन भ 
सभदुाम, सहकायी, त्रनजी ऺेि रगामत सभाजका सवै ऩऺराई आह्वान गदयछु । 

        मस फजेटको कामायन्वमनफाट नगयको सॊगठन सॊयचना त्रनभायण बई जनशन्क्त व्मवस्थाऩन हनुे, कानून 
त्रनभायण प्रवक्रमारे भतुय रुऩ त्ररन,े नगयका यणनीत्रतक भहत्वका आमोजनाहरु कामायन्वमन हनु,े आत्रथयक ऺेि 
गत्रतन्शर हनु,े साभान्जक न्मामको अनबुतू्रत हनुे य सभावेशी ववकासरे आकाय त्ररने रगामतका ऩरयरन्ऺत 
उद्देश्म हात्रसर गदै सतवृद्ध नगय खशुी जनताको रष्य म हात्रसर गनय सघाउ ऩगु्ने ववश्वास त्ररएको छु । 

अध्मऺ भहोदम, 

  मो फजेट त्रनभायणभा प्रमाप्त सल्राह सझुाव तथा सहबात्रगता जनाउन ु हनुे नगय उऩ प्रभखु, वडा 
अध्मऺ, कामयऩात्ररका सदस्महरु, नगय सबा सदस्म ज्महुरु, प्रभखु प्रशासवकम अत्रधकृत, कभयचायीहरु, ववत्रबन्न 
याजनीत्रतक दरका नेताहरु, सभाजका प्रत्रतवष्ठत व्मन्क्तहरु, त्रनजी ऺिेका उद्यभी व्मवसामीहरु,सॊचाय ऺेि 
रगामत सभाजका सवै ऩऺफाट प्राप्त सहमोगको सह्राहना गदै धन्मवाद र्दन चाहन्छु । मसयी नै फजेट 
कामायन्वमनभा सतफद्ध सफै ऩऺको सहमोग प्राप्त हनुे अऩेऺा गदै गदयछु । हाम्रो कामयकार त्रबि आखा बयी 
सभदृ्ध त्रिमगुा नगय य भनबयी सखुी नगय वासी सनु्दय न्चिको रुऩ येखा तमाय गने सॊकल्ऩभा सवै एकाकाय 
बएय रागौं, प्रण गयौ । 

धन्मवाद ! 

                           ============================== 

                          anb]j rf}w/L  

                     gu/ k|d'v 

 



 

 

ववशषे प्रस्तावहरु 

१ त्रिमगुा नदी य गॊगा नदीको साॊस्कृत्रतक सतवन्ध जोडी ववकासका गत्रतववत्रध साटासाट गनयको रात्रग 
गाईघाट- ऩटना- गॊगा दशयन वस सॊचारन गनय ववहाय सयकाय सॊग सभन्वम गयी काभ अगाडी वढाउने प्रस्ताव 
ऩारयत गयीमो । 

२ त्रिमगुा नगयऩात्ररकाभा न्चत्रनमा रगानी त्रबिामाउनको रात्रग य रगानी भैिी वातावयणको साथै न्चनको री 
नगयऩात्ररकासॊग बत्रगनी सतवन्ध जोडन े तमायीको क्रभभा यहेकोरे न्चत्रनमा याजदतुराई मस नगयऩात्ररकाभा 
भ्रभणको रात्रग त्रनभन्िणा र्दने प्रस्ताव ऩारयत गयीमो । 

३ नगय गौयवका मोजनाहरु त्रिमगुा वरुवा रगामत नगयभा यहेका सतऩणुय खहये खोरा तथा कृवष वन खानी य 
ऩमयटनको रात्रग आवश्मक वजेट थऩको रात्रग प्रदेश य सॊघीम सयकाय सॊग वजेट भाग गने प्रस्ताव ऩारयत 
गरयमो । 

४ त्रिमगुा हवाई भैदानको नाभभा जग्गा आउन ुबन्दा ऩवुय उक्त जग्गा अवादी य सकुुतवासी तथा स्थानीम 
वासी हरुको वसोवास यहेको उक्त जग्गाभा प्राववत्रधक कायणवाट एमयऩोटय नवने्न बएकोरे तत्कात्ररन प्रभखु 
न्जल्रा अत्रधकायी, त्रिमगुा नगयऩात्ररका, हवाई भैदान व्मवस्थाऩन सत्रभत्रत, स्थानीम याजनीत्रतक दरका 
प्रत्रतत्रनत्रध, स्थानीम ववुद्धन्जववहरु सभेत सहबागी सवयऩन्ऺम वैठकको त्रनणयम अनरुुऩ तयकायी वजाय, थरुहट 
यॊगशारा, ववद्यारम, सबाहर सभेत त्रनभायण बएको छ । उक्त जग्गा त्रिमगुा हवाई भैदानको नाभभा यहदा 
त्रनभायण गरयएका वा अव त्रनभायण हनुे सॊयचनाको नक्सा ऩास रगामत अन्म ववकासका काभ गनय तथा जग्गा 
व्मवस्थाऩन गनय नगयऩात्ररकाराई काननुी सभस्मा बएकोरे त्रिमगुा हवाई भैदानको नाभभा यहेको साववक 
गाईघाट गाववस वडा न ५ख वकत्ता न १०३ को जवव १४-१६-१६ जग्गा त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको नाभभा 
नाभसायीको रागी नेऩार सयकाय सॊग अनयुोध गने त्रनणयम गयीमो । 

५ नेऩारी काॊग्रसेका नेता तथा ऩवुय सबाषद श्री नायामण वहादयु काकी तथा नेऩार ववद्याथॉ सॊघको नेता त्रभया 
कटुवाट सॊघीम त्रनवायचनभा क्रभभा दनवुाय वेसीभा अऻात सभहुको वभ ववस्पोटभा ऩयी अऩाङ्ग बई हार सतभ 
उऩचायको क्रभभा यहेको हुॉदा उहाहरुको त्रसघ्र स्वास््म राबको काभना गदै नायामण वहादयु काकीराई रु ४ 
राख य त्रभया कटुवारारई रु १ राख आत्रथयक सहमोग र्दन ववशेष प्रस्ताव ऩारयत गरयमो । 



६ न्माम सतऩादनको काभ त्रछटो य सवय सरुब हनु ुऩनेभा मस न्जल्रावासीको हकभा ऩनुयावेदनको रागी उच्च 
अदारतको काभ अस्थामी उच्च अदारत ओखरढुङ्गाभा हनुे गयेकोभा त्मसवाट न्जल्रावासीराई अऩाएक 
ऩयेकोरे उदमऩयु न्जल्राको हकभा उच्च अदारत ववयाटनगयवाट न्माम सतऩादनको काभ हनुे गयी व्मवस्थाऩन 
त्रभराउन सतवन्न्धत त्रनकामभा अनयुोध गने ववशेष प्रस्ताव ऩारयत गयीमो । 

७ खोटाङ्ग न्जल्राभा यहेको सगयभाथा अॊचरको रोकसेवा अॊचर कामायरमराई जनसॊख्मा, बौगोत्ररक ववकटता, 
दयुी तथा सवुवधा सभेतको ष्वष्टकोणवाट अऩाएक बएको कायण सो कामायरमराई उदमऩयु न्जल्राभा सानयको 
रागी सतवन्न्धत त्रनकामभा अनयुोध गने ववशेष प्रस्ताव ऩारयत गयीमो । 

८ उदमऩयु न्जल्राको त्रिमगुा नगयऩात्ररका ऺेिभा यहेको एन्शमाकै ठुरो त्रसभेन्ट उद्योग यहेता ऩनी नगयको 
ववकासभा सो उद्योगवाट नगयवासीरे अऩेऺा अनरुुसायको ववकासको प्रत्रतपर प्राप्त नगयेको सन्दबयभा नगय 
ववकासको रागी उद्योगवाट उत्ऩादन बई त्रफक्री बएको त्रसभेन्टभा नगय ववकास कोषको रुऩभा प्रतीवोया रु 
५। का दयरे ववक्री कय रगाई यकभ सॊकरनको व्मवस्था गनय उदमऩयु त्रसभेन्ट उद्योगराई अनयुोध गने 
ववशेष प्रस्ताव ऩारयत गरयमो । साथै उद्योगको ववकासभा नगयको सहबागीता सवहत उद्योगको उत्ऩादन ऺभता 
प्रत्रतर्दन ३०००। भेरीक्टन ऩमुायउनको रागी आवश्मक सहमोग सवहत सहबागीताभा काभ गनय उदमऩयु 
त्रसभेन्ट उद्योगराई अनयुोध गने त्रनणयम गरयमो ।  

९ स्वास््मको ष्वष्टकोणवाट नगयवासीरे प्रमाप्त य गणुस्तयीम सेवा प्राप्त गनय नसकेको अवस्थाभा मस 
नगयऩात्ररका ऺेि त्रबि भेत्रडकर करेज सॊचारनको रागी सतवन्न्धत त्रनकामभा आवश्मक ऩहर गने ववशषे 
प्रस्ताव ऩारयत गयीमो । 


