नगर उप-प्रमुख श्री सं गगता सुवेदी बाट एघारौं नगरसभा प्रस्तुत
कोहलपुर नगरपागलकाको बजेट बक्तव्य

गमगतिः २०७९ असार ८
कोहलपुर नगरपागलकाको एघारौं नगरसभाका आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू,
यस सभामा उपस्स्ित नगर सभाका सम्पुण ण सभासद् ज्युहरु म यहााँहरु सवैलाई हार्दणक अगभवादन गदै
कोहलपुर नगरपागलकाको उप-प्रमुख एवं बजेट तिा कायणक्रम तजूम
ण ा सगमगतको सं योजकको
है गसयतले आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गने अनुमगत चाहन्छु ।
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू,
१. शासन व्यवस्िामा जनताको अगिकार स्िापपत गराउन, सं घीय लोकतास्न्िक गणतन्ि स्िापना
गनण र सबै खालका स्वतन्िताको आन्दोलनहरुमा वीरगगत प्राप्त गनुह
ण न
ु े ज्ञात अज्ञात शहीदहरु
प्रगत सद्धासुमन अपणण गनण चाहन्छु ।

२. नेपालको सं पविान बमोस्जम जनमत प्राप्त स्िानीय सरकारको उप–प्रमुखको है गसयतमा आगामी
आ.व.२०७९।०८० को बजेट तिा कायणक्रम प्रस्तुत गरी रहाँदा नगरको स्शक्षा , स्वास््य तिा
मुलक
ु को आगिणक, सामास्जक जीवनको सुरक्षाको प्रश्नले अत्यन्त गम्भीर छु । यस महामारीको
सं कटबाट अगलकगत सामान्य हुाँदै गएको अवस्िालाई सामना गनण सबै नगरबासीको साि र
सहयोगका लागग हार्दणक अनुरोि गनण चहान्छु ।

३. हालको आगिणक रुपमा पवषम पररस्स्िगतमा हामीलाई प्राप्त भएको सीगमत स्रोतलाई सन्तुगलत र
प्रभावकारी पररचालनका माध्यमबाट समृपद्धको मागणमा प्रस्िान गनुप
ण ने महत्वपूण ण लक्ष्य हाम्रो
सामु आएकोछ। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गनण कोहलपुर नगरपागलकाको आ.व.२०७९।०८० को
अनुमागनत आय-व्यय यस गरीमामय एघारौं नगरसभामा प्रस्तुत गनण पाउाँ दा म आफु गौरवास्न्वत
भएको महसुस गरे को छु ।
४. बजेटका प्रचगलत गसद्धान्त, मुल्य एवं मान्यताहरुलाई आत्मसाि गदै स्िानीय तहको योजना तिा
बजेट तजुम
ण ा र्दग्दशणन, २०७४ (पररमास्जणत) को अनुशरण गदै आ.व.२०७९।०८० को यो
बजेटको खाका तयार गरीएको छ । नेपालको सं पविान र स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ मा उल्लेस्खत राज्यका मागण गनदे शक गसद्धान्त तिा नीगतहरु, सं पविानमा गलपपवद्ध
मौगलक हकहरु, पन्रौं रापिय योजनाका प्रािगमकताहरु, प्रदे श सरकारको प्रिम आवागिक
योजनाका प्रािगमकताहरु, र्दगो पवकासका लक्ष्य तिा नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको नीगत,
मागण दशणन र बजेट नीगत तिा यस नगरपागलकाको प्रिम आवागिक योजना र मध्यकागलन खचण
सं रचनाका प्रािगमकताहरुलाई समेत आिार मानी यो बजेट तजुम
ण ा गरीएको छ।

५. कोगभड-१९ को आगामी र्दनमा आउन सक्ने सं भापवत ते स्रो लगायत अन्य महामारीको
रोकिाम, गनयन्िण, उपचार, खोपको, गनिःशुल्क पररक्षण, क्वाररस्न्टन, आईशोले शन से न्टर, कोगभड
अस्पताल

सं चालन, कन्याक्ट

ट्रेगसङ्ग, जनशस्क्त

व्यवस्िा, एम्बुलेन्स

लगायत

औषिी

उपकरणको भरपदो व्यवस्िा गनण आवश्यक बजेट पवगनयोजन पेश गरे को छु ।
६. आ.व.२०७९।०८० को वापषणक नीगत तिा कायणक्रमको प्रमुख प्रािगमकताका रुपमा रहे को
स्वास््य र स्शक्षालाई आवश्यक पने पयाणप्त बजेटको व्यवस्िा गस्एको छ। कोहलपुर नगर
स्वास््य अस्पताल, वडाका स्वास््य सं स्िाको पवकास तिा सम्वद्धणन गरी नागरीकको घरदै लोमै
गुणस्तररय स्वास््य से वा उपलब्ि गराउनका लागग

लागग रु १,३५,००,०००। (एक

करोड पैंगतस लाख रुपैंया) पवगनयोजन गरीएको छ। सपणदंश उपचार केन्र र रे गबज रोगको
उपचार सहयोगका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरी कायणक्रम सं चालन गरीने छ।

७. सामास्जक, भापषक तिा सांस्कृगतक पवपविताले भररपुण ण यस सुन्दर कोहलपुर नगरीलाई िागमणक
तिा सांस्कृगतक पयणटन केन्रको रुपमा पवकास गनण सपकने उच्च सम्भावनायुक्त नगरको

रुपमा पवकास गरी नगरका जनताको आगिणक समृपद्धमा सहयोग गने कायणभार हाम्रो सामु
रहे को छ।
८. यस नगरपागलकामा यातायात, पवद्युत खानेपानी, ढल गनकास, सं चार, स्वास््य, स्शक्षा लगायतका
पुवाणिारहरुको पवकास योजनाबद्ध रुपमा गदै दगलत, मपहला, तेस्रो गलं गग, आर्दवासी जनजागत,
िारु, मुस्स्लम, मिे सी, मुक्त कमैया र कम्लहरीहरुको शसस्क्तकरण र क्षमता पवकासका
कामहरुमा लगानी बढाउनु पने अवस्िा दे स्खन्छ। यसै वषण दे स्ख मातृस्शशु पोषण, मपहला
प्रजनन् स्वास््य र बालबागलकालाई सफा पपउने पानीका लागग आवश्यक बजे ट व्यवस्िा
गरीएको छ।
९. गबगभन्न कारणले बैदेस्शक रोजगारीका अवसरहरु गुमाई फपकणएका नागरीकहरुलाई तत्काल
रोजगारी सृजना गनण कृपष तिा पशुपंक्षी पालन क्षेिमा लगानी प्रेररत गनण आवश्यक बजेटको

व्यवस्िा गरीएको छ। युवा रोजगार, श्रम बैंक र युवाको जवानी कोहलपुरमा लगानी जस्ता
कायणक्रमका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।
१०. गरीब पवपन्न तिा जेहन्दार पवद्यािी र सडक मजदुरका सन्ततीको स्शक्षाको लागग नगर प्रमुख
छािवृस्ि कोषको व्यवस्िाका लागग रु १०,००,०००। (दश लाख रुपैँ या) बजेट गबगनयोज
गरे को छु ।
११. नगर गौरव तिा नगर स्तरीय योजनाका रुपमा रहे का योजनाहरु मध्ये गनिाणररत समयमा नै
सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना लामो दुरीको बसपाकण, कभडणहल र भ्युटावर गनमाणण सम्पन्न हुने
गरी बजेटको व्यवस्िा गरीएको छ ।

१२. आ. व. २०७९।०८० को बजेटका मुख्य उद्देश्यहरु यस प्रकार रहे का छन्।

 कोहलपुरलाई स्शक्षाको हबका रुपमा गबकास गने।

 गडस्जटल कोहलपुरको प्रारुप तयार गने।
 कोगभड-१९ तिा अन्य महामारी को रोकिाम, गनयन्िण तिा व्यवस्िापनको कायण गने।
 क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गने।
 बैदेस्शक रोजगारी गुमाएर आएका नागरीकहरुलाई स्वरोजगारीको श्रृजना गने।
 कृपषको उत्पादन र उत्पादकत्व बृपद्ध गने।
 पयणटन पुवाणिारको पवकास र प्रविणन गने।
 स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तिा सरसफाई से वाको क्षमता अगभवृपद्ध गने।
 आिुगनक र व्यवस्स्ित सहरीकरण गने।
 सक्षम र सुदृढ स्िानीय सरकार बनाई सुशासन तिा पवगि पूवक
ण से वा प्रवाह गने।
१३. आ.व. २०७९/०८० को बजेटका प्रािगमकताका आिारहरु यस प्रकार रहे का छन्।
 स्शक्षा, स्वास््य को पवकास गरी सू चना प्रपवगिको उच्चतम उपयोग गने।
 रोग तिा महामारीको रोकिाम, गनयन्िण र उपचार गने।
 रोजगारीको सृजना गरी आगिणक पुनरउत्िान गने।
 आगिणक पवकास र गरीवी गनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने।
 उत्पादनमूलक तिा गछटो प्रगतफल र्दने क्षेिमा राजस्व पररचालनमा योगदान पुर्याउने।
 स्िानीय श्रोत सािनमा आिाररत भई पवकास गनमाणणमा जनसहभागगतामा अगभबृपद्ध गने।
 लैपङ्गक समानता र सामास्जक समावेशीकरण अगभबृपद्ध गने।
 र्दगो पवकास लक्ष्य, वातावरण सं रक्षण र पवपद व्यवस्िापनमा योगदान पुर्याउने।
 से वा प्रवाह सं स्िागत पवकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने।
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यु ,
१४. आ.व.

२०७९/०८० मा

कोहलपुर नगरपागलकामा

तपस्शलमा

उल्लेस्खत श्रोतहरुबाट

आम्दानी
हुने लक्ष्य रास्खएको जानकारी गराउदछु । जसको सं स्क्षप्त पववरण गनम्नानूसार रहे को छ।

क) आन्तररक राजस्व बाट रु २०,३१,९५,०००।– (गबस करोड एकगतस लाख पन्चानब्बे
हजार।)
ख) सं घीय सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान रकम रु ५८,०१,००,०००।(अन्ठाउन्न करोड
एक लाख रुपैंया)

ग) प्रदे श सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान रकम रु ५,००,१६,०००।(पााँच करोड सोह्र
हजार रुपैँ या)

जम्मा रु ८३,३३,११,०००।(गियासी करोड तेस्िस लाख एघार हजार)

आ. व. २०७९/०८० को बजेटको स्रोत अनु मान तथा सिमा सनर्ाारण
क्र. िं .

श्रोतको अनुमान

आ.व ०७९।८० को अनुमान

१

सङ्घीय सशर्त-चालु

३०५३०००००। (तीस करोड गिपन्न लाख)

२

सङ्घीय सशर्त-पुुँजीगर्

४३१०००००।(चार करोड एकतीस लाख)

३

सघ िंय समपुरक अनु दान

६००००००।(साठी लाख)

४

सघ िंय घिशेष अनु दान

१५००००००।(एक करोड पचास लाख)

५

प्रदे श सशर्त

११००००००।(एक करोड दश लाख)

६

सङ्घीय समानीकरण

२१०७०००००।(एकाइस करोड सात लाख)

७

सङ्घीय राजश्व बाुँ डफाुँ ट

१५०२८९०००।(पन्र करोड दुइ लाख उनानब्बे हजार)

८

प्रदे श समानीकरण अनु दान

१२०१६०००।(एक करोड बीस लाख सोह्र हजार)

९

प्रदे श समपुरक अनु दान

२०००००००।(दुई करोड)

१०

प्रदे श घिशेष अनु दान

७००००००।(सिरी लाख)

११

सिारी साधन कर बाुँ डफाुँ ट

१३००००००।(एक करोड तीस लाख)

१२

प्राकृघर्क श्रोर्को रोयल्टी बाुँ डफाुँट ( राघरिय िन)

१००००००।(दश लाख)

१३

२०३१९५०००।(बीस करोड एकगतस लाख पन्चानब्बे

आन्तररक श्रोर्

हजार)

१४

अल्या

१२०००००००।(बाह्र करोड)

१५

नगर घिकास कोष (ऋण अनु दान)

५०००००००।(पााँच करोड )
११६७६०००००।(एक अरब सोह्र करोड छ्यहिर लाख)

जम्मा

घ) नगर पवकास कोषको ऋण अनुदान रु ५,००,००,०००। (पााँच करोड रुपैंया)
ङ) सं स्चत कोषमा मौज्दात हुन आउने अनुमान रु १२,००,००,०००।(बाह्र करोड रुपैंया)
जम्मा रु १७,००,००,०००। (सि करोड रुपैँ या) समेत गरी कुल जम्मा रु
१,१६,७६,००,०००। (एक अरब सोह्र करोड छ्याहिर लाख रुपैँ या) आय हुने लक्ष्य
प्रस्ताव गरे को छु ।

जसको पवस्तृत पववरण अनुसूची १ मा रास्खएको छ।
१५) सं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशतण तफणको बजेट रु ३४,८४,००,०००।– -चौँगतस करोड
चौरासी

लाख_

र

लुस्म्बनी

प्रदे श

सरकारबाट

प्राप्त

हुने

सशतण

तफणको

बजेट

रु

१,१०,००,०००। -एक करोड दशलाख रुपैँ या_ लाई बजेटमा कायणक्रम पक्रयाक्लाप तिा

रकम नै तोकी पठाइएकोले जे जस्तो अवस्िामा पागलकालाई बजेट तिा कायणक्रम प्राप्त
भएको सोही अनुसार नै यस बजेट तिा कायणक्रम समावेश गरीएको छ।

१६) मागि प्रस्तुत आय पववरण बमोस्जमको कुल बजेट रु १,१६,७६,००,०००।(एक अरब सोह्र

करोड छ्याहिर लाख रुपैया) मध्य गनिःसतण तफणको बजेट रु ७१,०२,००,०००। (एकहिर करोड
दुई लाख रुपैँ या) लाई बााँडफााँड गरी कुल बजेट रु १,१६,७६,००,०००।(एक अरब सोह्र करोड
छ्याहिर लाख रुपैया) लाई गनम्न बमोस्जमको क्षेिहरुमा प्रस्तापवत बजेट पेश गरे को छु ।
आ.व.०७९।८० को क्षेिगत रुपमा गबगनयोस्जत बजेटको पववरणिः
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१
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२

सामास्जक पवकास
२.१
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२.२

स्वास््य

२.३

मपहला, बालबागलका तिा समाज
कल्याण

२.४

सामास्जक पवकास शाखा

२.५

आयुवेद

३

आगिणक पवकास
३.१

आगिणक पवकास शाखा

३.२
३.३

४

अनुमागनत पवगनयोजन (रु.)
१७८००००००।

(सि करोड असीलाख)

कैपफयत

अनुसस्ु च -१

८५२०००००। (आठ करोड बाउन्न लाख)
६३५००००० (छ करोड पैं गतस लाख)

अनुसस्ु च -२

१३५००००० (एक करोड पैं गतस लाख)

अनुसस्ु च -३

१८५०००० (अठार लाख पचास हजार)

अनुसस्ु च -४

५२५०००० (बाउन्न लाख पस्च्चस हजार)

अनुसस्ु च -५

११००००० (एघार लाख)

अनुसस्ु च -६

१६००००००। (एक करोड साठी लाख)
६००००००।(साठी लाख)

अनुसस्ु च -७

कृपष पवकास

५००००००। (पचास लाख)

अनुसस्ु च -९

पशुपंक्षी तिा मत्स्य पवकास

५००००००। (पचास लाख)

अनुसस्ु च -१०

पूवाणिार पवकास
४.१

क्रमागत तिा बहुबपषणय योजना

४.२

ठु ला भौगतक पुवाणिार योजना

४.३
४.४

२८८६५००००। (अठ्ठाइस करोड छयासी लाख
पचास हजार)

१४०१५००००।(चौि करोड एक लाख पचास
हजार)

अनुसस्ु च -११

१११००००००। (एघार करोड एक लाख)

अनुसस्ु च -१३

म्यास्चगं फन्ड

३०००००००। (तीन करोड)

अनुसस्ु च -१४

ाँ ीगत
भैपरर आउने पुज

७५०००००।(पचहिर लाख)

अनुसस्ु च -१५

५

वातावरण तिा पवपद् व्यवस्िापन
५.१

पवपद् व्यवस्िापन

९९५००००।(उनान्सय लाख पचास हजार)
९९५००००।(उनान्सय लाख पचास हजार)

अनुसस्ु च -१६

६

वडा स्तरीय योजना

८३००००००।(आठ करोड तीस लाख)

अनुसस्ु च -१८

७

नगर स्तररय चालु योजनाहरु

४९४०००००।(चार करोड चौरानब्बे लाख)

अनुसस्ु च -१९

सस्घंय पवस्िय हस्तान्तरण

८

अन्तणगत

८.१

सस्घंय शसतण कायणक्रम

८.२

सस्घंय समपुरक कायणक्रम

८.३

कायणक्रमहरु

प्रदे श पवस्िय हस्तान्तरण

९

१०

सस्घंय पवशेष अनुदान तफणका

अन्तणगत

३६९४०००००।(छस्िस करोड चौरानब्बे लाख)
३४८४०००००। (चौगतस करोड चौरासी लाख)

अनुसस्ु च -१६

६००००००। (साठी लाख)

अनुसस्ु च -१८

१५००००००।(एक करोड पचास लाख)

अनुसस्ु च -१९

३८००००००। (तीन करोड असी लाख)
११००००००।(एक करोड दश लाख)

अनुसस्ु च -१६

प्रदे श समपुरक कायणक्रम

२०००००००।(दुई करोड)

अनुसस्ु च -१८

प्रदे श अनुदान तफणका कायणक्रमहरु

७००००००।(सिरी लाख)

अनुसस्ु च -१९

नगर पवकास ऋण तफणको कायणक्रम

५०००००००।(पााँच करोड)

अनुसस्ु च -१६

९.१

प्रदे श शसतण कायणक्रम

९.२
९.३

जम्मा

११६७६०००००। (एक अबण सोह्र करोड छ्याहिर
लाख)

१७) कुल जम्मा रु. २८,८६,५०,०००। (अठ्ठाइस करोड छयासी लाख पचास हजार रुपैंया)
नगरपागलकाको नगर गौरवका कायणक्रम , ठु ला योजना, क्रमागत योजना, म्यास्चङ्ग फण्ड, भैपरर

ाँ ीगत योजनाहरुका लागग आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरीएको छ। यसका सािै सवै
आउने पुज
गाउाँ बस्ती तिा टोलहरुमा सडक पुग्नेगरी आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरे को छु ।
१८)रोजगारी गुमाएर फपकणयका नागरीकहरुका लागग तत्काल रोजगारीका अवसरहरु सृजना गनण
कृपष र पशुपालन तिा अन्य उत्पादन मूलक क्षेिमा आवश्यक रकम पवगनयोजन गरे को छु ।
१९)लामो समय दे स्ख बसोवास गरीरहे का गाउाँ व्लकको जग्गा, अब्यवस्स्ित बसोबासी, भुगमपहन
सुकुम्बासी तिा भुगमपहन दगलतहरुलाई लालपुजाण पवतरण गनणका लागग आवश्यक पने बजेट
पवगनयोजन गरे को छु ।

२०) सवै क्षेिको सन्तुगलत पवकास होस भन्ने हे तल
ु े स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तिा सरसफाई,
खे लकूद, सं स्कृगत, पयणटन लगायतका सवै क्षेिको पवकासका लागग आवश्यकता अनुसार बजेट
पवगनयोजन गरीएको छ।
२१) समाजमा उपेस्क्षत र उत्पीगडत अवस्िामा रहे का तिा

लस्क्षत वगणहरु मपहला, बालबागलका,

दगलत, आर्दबासी जनजागत, मिे शी, मुस्िम, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग लगायतको सशक्तीकरण र
मुलप्रवाहीकरण का लागग आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरीएको छ।
२२) रािसे वक कमणचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न र कायणसम्पादनमा उत्प्रेरणा जगाउन पफल्ड भिा
तिा प्रोत्साहन भिाको प्रस्ताव गरीएको छ।
२३) राज्यको चौिो अंग सं चार जगतको उच्च सम्मान गदै स्िानीय सञ्चार माध्यमको पवकास तिा
सं रक्षण गनण आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरीएको छ।
२४) वातावरण तिा पवपद् व्यवस्िापन, उद्धार तिा राहतका लागग पवपद कोष र गनिःशुल्क टोल पि
नम्बर सञ्चालनका लागग आवश्यक रकम पवगनयोजन गनुक
ण ा सािै बाढी तिा प्राकृगतक
प्रकोपबाट हुने कटान गनयन्िणका लागग तटबन्ि गनमाणण गनण आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरे को
छु ।

२५) वातावरण सं रक्षण, भू सं रक्षण र हररयाली प्रवद्र्िनका माध्यमबाट शहरी सौन्दयण अगभवृपद्ध गने
उद्देश्यले वृक्षारोपण, बन पवकास, पाकण गनमाणण, स्चल्रे नपाकण, नसणरी व्यवस्िापन लगायतका
कायणका लागग रकम पवगनयोजन गरे को छु ।
२६) जनताहरुलाई वडा कायाणलयबाट र्दइने से वा प्रवाहलाई गछटो, छररतो, च ुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी
बनाउन सं स्िागत क्षमता पवकास गनण, आिारभूत स्वास््य केन्र तिा वडा कायाणलयहरुको
व्यवस्िापन, स्वास््य मेगसनरी औजार, उपकरण, फोहरमैला व्यवस्िापन र अन्य भौगतक
सामाग्रीहरु समेतको पयाणप्त व्यवस्िा गनणका लागग आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरीएको छ।
२७) समग्र नगरको मुहार फेने आयोजना (गेम चेन्जर प्रोजेक्ट) चप्परगौडी घुईयावारी अन्तरप्रदे श

सडक, कभणड हल, अनतणरापिय पक्रकेट मैदान, गसपटहल, लामो दुरीको बसपाकण, ररङ्ग रोड,
आिुगनक बिशाला , वाल अस्पताल, २५ शैयाको अस्पताल, शबदाह गृह र फोहोरमैला तिा
र्दशाजन्य लेदो पदािण प्रशोिन केन्र गनमाणण कायण गनण आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरीएको
छ।

२८) नगरक्षेिमा उद्योगी व्यवसायीहरुको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ि गनण र सडक दुघट
ण ना न्यूगनकरण
गनण गसगसपटगभ जडान, ट्रापफक लाईट जडान, प्रहरी गबट गनमाणण र गनयगमत सुरक्षा गस्तीको
व्यवस्िापन गनण आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरीएको छ।
२९) प्रदुषण व्यवस्िापन तिा पेट्रोगलयम पदािणको प्रयोगलाई न्यूगनकरण गनण प्रिम चरणमा कोहलपुर
नगरपागलकामा कायणरत कमणचारी- जनप्रगतगनगिलाई पवद्युतीय सवारी सािन खररदमा १५ प्रगतशत
र पवद्युगतय च ुल्हो खररदमा २५ प्रगतशत रकम सहकायण गने नीगत गलइएको छ।

३०) आन्तररक श्रोत पररचालन माफणत आन्तररक आय बृपद्ध गनण राजस्व सं कलन कायणलाई
प्रभावकारी बनाउन करदाता स्शक्षा, करदाता सम्मान, घुम्ती स्शपवर तिा अगभयान लगायतका
पवगभन्न कायणक्रमहरु सं चालन गरीनेछ।
३१) पवद्यालय स्वास््य तिा सरसफाई स्शक्षा, पकशोरीलाई गनिःशुल्क स्यागनटरी प्याड पवतरण र
समुदायमा स्वास््य जागरणका लागग स्िानीय स्वास््य पवज्ञ तिा स्चपकत्सा पवद्यािी पररचालनका
लागग आवश्यक बजे टको व्यवस्िा गरे को छु ।
३२) बालपवकास सहयोगी कायणकताण(स्शक्षक) अवकास, पवद्यािी सहायक सामग्री पवतरण , पवद्यालय
शैस्क्षक सुिार स्शक्षक दक्षता तागलम बालपवका र पवद्यालय सुरक्षा तिा भौगतक पूवाणिार गनमाणण ,
स्वयं से वक स्शक्षक व्यवस्िापन, दरबन्दी गमलान, पवद्यालयमा प्रपवगि प्रयोग लगायतका स्शक्षा
क्षेिको पवकास सम्वद्धणन तिा व्यवस्िापनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।
३३) खाद्यसुरक्षा तिा पोषण कायणक्रम, उपभोक्ता पहत सं रक्षणका लागग बजार अनुगमन लगायतका
कायणक्रमका र सुलभ खाना तिा खाजाघर सञ्चालनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को
छु ।
३४) सामास्जक सुरक्षा, जेष्ठ नागरीक सम्मानका लागग गतिाणटन लगायतका कायणक्रमका लागग
आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरे को छु ।
३५) युवा उद्यमी गबकास सहकारी क्षेिलाई व्यवस्िापन, स्वरोजगारमूलक कायणक्रम, सीप तिा
दक्षता पवकासका सािै पकशोरी तिा मपहलालाई आत्म सुरक्षाका सािै सवारी चालक तागलम
सञ्चालनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।
३६) कृपष क्षेिमा उत्पादकत्व वृपद्ध गरी रोजगारी सृजना गनण नष्लसुिार, कृगिम गभाणिान, पशु पवमा,
पशु सुत्केरी भिा, यागिकरण, कृपष पकेट क्षेि पवकास, रै िाने गबउ सं रक्षण र घरदै लो कृपष
प्रापवगिक से वा उपलब्ि गराउनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।सािै
पशुहाटबजार र कृपष बजारलाई व्यवस्स्ित गनण आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरे को छु ।
३७) नगरपागलकाको पवकासका लागग सद्भावना दुत गनयुक्त, पवज्ञहरुको नीगत समूह गठन गरी भापव
स्वरुप कस्तो हुने पवषयमा दक्ष पवज्ञको राय सुझाव गलई प्रारुप तयार पानण दे श पवदे शमा रहे का

व्यस्क्तहरुलाई खुल्ला आव्वान गरी उत्कृष्ट प्रारुप पेश गने दक्ष पवज्ञलाई उस्चत पुरस्कार प्रदान
गनण आवश्यक बजेट पवगनयोजन गरे को छु ।
३८) समग्र खे लकुद क्षेिको पवकास गनण, एक वडा एक खे ल मैदान गनमाणण र रापिय स्तरको पक्रकेट
प्रगतयोगगता सञ्चालनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।

३९) मुख्य राजमागण साँग जोगडएका सडक स्तरोन्नगत, आकाशे पुल गनमाणण, ढलगनकासको व्यवस्िापन
गनण लगायतका पूवाणिार गनमाणणका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।
४०) पवपद् व्यवस्िापन, राहत तिा पुनस्िाणपनाका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गरे को छु ।

४१) प्रशासगनक भवन गनमाणण, सावणजगनक से वा प्रवाहमा सू चना प्रपवगिको प्रयोग,

कमणचारी

व्यवसिापन लगायत नगर प्रहरी भनाण तिा व्यवस्िापनका लागग आवश्यक बजेटको व्यवस्िा
गरे को छु ।
४२) हामीले ल्याएका कायणक्रमहरु समयमै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनण र बजेटले अपेक्षा गरे को
उपलब्िी हागसल गनण यस बजेटको प्रभावकारी कायाणन्वयनका लागग सम्वद्ध सवै सरोकारवाल
पक्षमा हार्दणक अनुरोि गदणछु।
िन्यबाद।
सं गगता सुवद
े ी
(उपप्रमुख)

कोहलपुर नगरपागलका

