गैंडाकोट नगरपालिका
दोस्रो नगरपररषद
आ.ब.२०७३/०७४ को िालग
बजेट,नीलि िथा कार्यक्रम
प्रस्िुिकिाय-,बद्रि प्रसाद लिवारी ,कार्यकारी अलिकृ ि

 र्स दोश्रो नगरपररषदका श्रद्धेर् प्रमुख अलिलथ मानलनर् सभासद प्रा.डा.शशाांक कोईरािाज्र्ू,लबलशष्ठ अलिलथ
मानलनर् सभासद कृ ष्ण पौडेि ज्र्ू, लबशेष अलिलथ ज्र्ूहरु, अलिलथ ज्र्ू, राजनीलिक दिका प्रमुख एबां प्रलिलनलि
ज्र्ू हरु, हामीिे आमन्त्रण गरी र्हा पािनु हुने सम्पूणय आमलन्त्रि ब्र्लित्व हरु, सांचारकमी लमर हरु एबां मलहिा
िथा सज्जन बृन्त्द , सबैमा मेरो ब्र्लिगि र नगरपालिका पररबार को िर्य बाट सबय प्रथम हार्ददक स्वागि एबां
अलभनन्त्दन गनय चाहान्त्छु ।
नेपाि र नेपािीिाई समृद्ध र समुन्नि गराउने अलभिाषा र मनोकाांक्षाका साथ २००७ साि देखी आज को द्रदन
सम्म आई पुग्दा भएका सबै द्रकलसमका आन्त्दोिन हरुमा लबरगलि प्राप्त गने सबै नेपािी आमाका सपुिहरु प्रलि श्रद्धा
सुमनका साथ सबै नगरबासीको िर्य बाट हार्ददक श्रद्धान्त्जिी अपयण गनय चाहान्त्छु ।
दलक्षण एलसर्ामा नै प्रलशद्ध देबघाटक्षेर को पररषरमा रहेको मौिाकालिका को र्े द्रद मा रलह कै िास सन्त्र्ास
आश्रम,मुकुन्त्दसेन दरबार,पूबय पलचिमम राजमागय को लसिन्त्र्ास स्थान जस्िा ऐलिहालसक महत्व बोके का स्थानहरु िाई
आर्नो आगनीमा राख्दै पलबर कृ ष्ण गण्डकी को सांगम भएको नारार्णी नद्रद को द्रकनारामा अबलस्थि कु ि क्षेरर्िको
५१% प्रलिशि बन क्षेरिे ढाके को,सबै जाि जािीको बसोबास भई सुन्त्दर मानब बगैंचा को रुपमा रहेको,मेहनिी र
पररश्रमी हाि हरुिे लसलिि र्स सुन्त्दर नगरी गैंडाकोट नगरपालिकाको दोश्रो नगरपररषद को र्स शुभ द्रदनमा र्स
नगर र नगरबासी को लबकास र भलबष्र् सांग चासो जोलडएको, स्थानीर् स्रोि र सािनको उच्चिम उपर्ोग गदै नगरको
चौिर्ी लबकासका िागी नेपाि सरकारिे द्रदएको लनदेशन अनुसार राजनैलिक दिका प्रलिलनलिहरुको अनबरि सहकार्य र
समन्त्बर्,प्रबुद्ध लबकास प्रेमी नगरबासीको सल्िाह र सुझाबमा िर्ार गररएको आर्थथक बषय ०७३/०७४ मा अबिम्बन गने
नीलि बजेट िथा कार्यक्रमहरु र्ो गररमामर् सभामा पेस गने अबसर पाउदा म आर्ु िाई गौरबालन्त्वि महशुस गरे को छु ।
स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन र लनर्मिे ब्र्बस्था गरे अनुसार सहभालगिात्मक र्ोजना िजुयमा प्रकृ र्ा अबिम्बन
गरी नगरपालिकाको आन्त्िररक स्रोि,नेपाि सरकारबाट नगरपालिकािाई प्राप्त हुने स शिय,लन शिय िथा अन्त्र् अनुदान,
नगरपालिकाको आन्त्िररक स्रोि समेििाई आिार मानी सोलह लसलिङगका आिारमा सहभालगिात्मक र्ोजना िजुयमाका
लबलभन्न चरणहरु पार गदै स्थानीर् स्वार्त्त ऐन,२०५५ स्थानीर् स्वार्त्त शासन लनर्माबिी,२०५६ स्थानीर् लनकार्
स्रोि पररचािन िथा ब्र्बस्थापन कार्यलबलि,२०६९ िथा प्रचलिि लनदेलशका र कार्यलबलिको अलिनमा रही आगामी
आ.ब.२०७३/०७४ को अनुमालनि बार्थषक लनलि, बजेट िथा कार्यक्रमिाई प्रस्िालबि गररएको छ ।
आगामी आ.ब.२०७३/०७४ को िालग बजेट िजुम
य ा गदाय देहार् बमोलजमका आिारहरु लिईएको छ
 नेपािको सांलबिानिे पररिलक्षि गरे का अबिारणाहरु,
 चािु र्ोजनािे लनिायरण गरे का अबिारणा िथा प्राथलमकिाहरु,
 स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन २०५५ िथा लनर्माबिी २०५६ िे गरे का ब्र्बस्थाहरु,
 नेपाि सरकार िथा सांङ्घीर् मालमिा िथा स्थानीर् लबकास मांन्त्रािर्िे समर् समर्मा द्रदएका लनदेशन र
मागयदशयन
 मानलनर् सभासदज्र्ू,राजनैलिक दि,गै.स.स.,सांचार जगि,नीलज क्षेर िथा नागररक समाज बाट प्राप्त सल्िाह र
सुझाबहरु,
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लजल्िा लबकास सलमलि बाट प्राप्त नीलि , लनदेशन र मागयदशयनहरु,
नगर गुरु र्ािार्ाि र्ोजना ,
बस्िी/वडा भेिा ,वडा नागररक मांच,टोि लबकास सांस्थाहरु,सामुदालर्क सांस्था सबैका गोलष्ठ हुदै
सहभालगिामूिक र समाबेशी र्ोजना िजुयमा प्रकृ र्ा द्धारा प्राथलमद्रककरण सलहि प्राप्त भएका र्ोजना हरु,
अब म र्स सम्मालनि नगरपररषद समक्ष प्रस्िुि बजेटका आिारभूि सोच लन्ानुसार रहेको जानाकारी
गराउदछु ;
नगरको लबकास र सो मार्य ि नगरबासीको लजबनमा रुपान्त्िरण गनय भौलिक पुबायिार र सामालजक
क्षेरमा िगानी अलभबृलद्ध गदै लबगिमा भन्त्दा लसचाांई उपिब्ििा सम्बलन्त्ि कार्यक्रममा बजेट बृलद्धबाट कृ लष
क्षेरमा ब्र्बसालर्किा आई कृ लष उपजमा बृलद्ध हुने अपेक्षा गररएको छ ।लबकासका श्रोि र सािनको न्त्र्ार्पूणय
लबिरण,िार्थमक पर्यटन क्षेरको लबकास र चािु आ.ब. भन्त्दा आगामी आ.ब. एद्रककृ ि सम्पलत्त करको कार्ायन्त्वर्न
बाट र प्रशासलनक क्षमिा बढाई राजश्व पररचािनमा उल्िेखलनर् बृलद्ध गररने छ ।
र्स नीलि,बजेट िथा कार्यक्रमिे लिएका प्राथलमकिाहरु
मालथ उल्िेलखि सोच अनुरुप बजेटमा लन् प्राथलमकिाहरु लनिायरण गररएको छ;
 भौलिक पुबायिार को लबकास,
 स्वास््र्,लशक्षा,बािाबरण,बृक्षारोपण िथा सरसर्ाईमा िगानी बृलद्ध गरी सामालजक लबकासिाई
लिब्रिा,
 िलक्षि कार्यक्रमको माध्र्मबाट मलहिा,आद्रदबासी जनजािी,लपछडाबगय िगार्िको सहभालगिात्मक
सामुदालर्क लबकास ,
 िार्थमक सम्पदाको सांरक्षण र लबकास एबां बािाबरण मैरी पाकय ,उद्दान र पोखरी सांरक्षण र लनमायण,
 मानब अलिकार,एकि मलहिा,जेष्ठ नागररक,अपाङगिा भएका ब्र्लि हरुको सांरक्षण,प्रोत्साहन,सम्मान
र शसलिकरण,
 साबयजलनक सेवा प्रबाहमा सुिार,
 सरकारी -सहकारी-स्थानीर् लनकार् साझेदारीको रुपमा सहकार्य गरी कृ लष क्षेरको लबकास,
अब म आगामी आर्थथक बषयको िालग बजेटका मुख्र् मुख्र् क्षेरगि नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गने
अनुमलि चाहान्त्छु ।
क्षेरगि नीलि
-नगरको अग्रगामी लबकास ठोस रणनीलि,कार्यक्रम र प्रलिबद्धिा सलहिको सामुलहक सहकार्यबाट मारै
सम्भब छ ।सन्त्िुलिि र द्रदगो लबकासका िालग लबध्र्मान स्रोि र सािनको उच्चिम उपर्ोग र
पररचािन गदै लबकास लनमायण कार्यिाई नलिजामूिक बनाउन आगामी आ.ब.को िालग सबै नगरबासी
को सल्िाह सुझाब एबां एद्रककृ ि र्ोजना गोलष्ठको लनदेशन बमोलजम देहार्का क्षेरगि नीलिहरु अांलगकार
गररएको छ
१-भौलिक पूबायिार
-लबके लन्त्िकरणको मान्त्र्िा र सबै नागररकिाई लबकासमा सहभालगिा गराउने नीलि अनुरुप सबै वडामा
सडक लबस्िार स्िरोन्नलि एबां कािो परेका िालग पहि गररने छ ।
-थोरै थोरै बजेट लबलनर्ोजन गने र त्र्सिे उपिलब्ि पलन राम्रो नद्रदने हाम्रो लबगिको लबकासको
इलिहास हुदा लबलनर्ोलजि बजेटबाट के लह उपिलब्ि हालसि गनय सद्रकर्ोस भन्ने हेिि
ु े नलिजामूखी
लहसाबमा बजेटिाई लबलनर्ोजन गने नीलि लिईएको छ ।
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-समुदार्मा आिाररि लबकासिे नै द्रदगोरुप लिन सक्ने हुदा सामुदालर्क क्षेरको लबकासका िालग िलक्षि
क्षेरको आफ्नै सहभालगिामा सामुदालर्क पूबायिार लनमायण गने नीलि अलख्िर्ार गररएको छ ।
-हाम्रो देशनै कृ लष प्रिान देश त्र्सैमा हाम्रो गैडाकोट नगरपालिका आर्ै मा कृ लषक्षेरको प्रचुर सम्भाबना
बोके को नगर भएकोिे लसचाईको िालग जनसहभालगिामा स्र्ािो ट्युबेिको माध्र्मबाट लसचाई सेवा
उपिब्ि गराउने नीलि लिईएको छ ।
२-खानेपानी िथा सरसर्ाई
-खानेपानी को अभाब कस्िो हुन्त्छ भन्ने कु रािाई राम्रो सांग लबगिको अभाबको साक्षी भएका गैंडाकोट
नगरबासीको अथक मेहनि,प्रर्ास ,र्ोगदान र सहभालगिा मा नगरलभर अलहिे देशकै नमुना र
सुरक्षामा आिाररि भएर गुणस्िररर् एबां स्वच्छ लपउने पानी उपिब्ि गराउने रालिर्स्िरका र्ोजना
हरु सांचालिि छन भने साना िघु खानेपानी र्ोजना हरु पलन सांचािनमा भएकोिे लिनीहरुको सांरक्षण
र गुणस्िररर्िा िाई ध्र्ान द्रदएर खानेपानी ऊपिब्ि गराईने छ ।
-गेंडाकोट नगरपालिका पूणय खुिा द्रदशामुि नगरपालिका पलन भएको र गैडाकोट नगरपालिका
लभरको सालबक अमरापुरर गा.लब.स. देशकै पलहिो पूणय सरसर्ाई घोषणा भएको गा.लब.स. भएकोिे
अलहिे हामीिे त्र्ो पुरानो अनुभबिाई सांगािेर नगरपालिकाको सबै क्षेरमा अनुभब आदान प्रदान
गररने छ भने र्ो नगरपालिकामा बािाबरण मैरी कार्यक्रम समेि िागु गरे को िे र्स कार्यक्रम िाई
सरसर्ाई सांग समन्त्बर् गरे र अगालड बढाईने छ ।
-POST ODF का द्रक्रर्ािकाप सांचािन गनय लबशेष कार्यक्रम िर्ार गररने छ ।
३-लबपद ब्र्बस्थापन िथा सांरक्षण
- हामी भरखरै ठु िो भूकम्पको िक्काबाट लपडा ब्र्ोहोरे र आईरहेका छौ । आजको द्रदनमा पलन हाम्रा
कलि नेपािी दाजुभाई द्रददी बलहनी,आमा बुवा हरु त्र्लह भूकम्पको कारण लचसोमा बस्न बाध्र् हुनु
भएको छ ।त्र्स्िो अबस्थामा पलन सानो सहर्ोग गनय नपाउदा मन गह्रुङगो बनाउने बाहेक अरु लबकल्प
हामी सांग लथएन ।िसथय चािु आ.ब. देखी नै लबपद ब्र्बस्थापनिाई सानो अांशमा भएनी सांम्बोिन गने
प्रर्ोजन को िागी लबपद ब्र्बस्थापन िथा दैबी प्रकोप कोष को स्थापना गररएको छ ।प्रकोपबाट
नगरबासीको सुरक्षाको िालग भूकम्प िगाएिका पूबय सचेिनामूिक कार्यक्रम िजुयमा गरी सांचािन
गररने छ ।बािाबरणीर् कार्यक्रम बाट भू-क्षर् न्त्र्ूलनकरण गने नीलि लिईने छ ।
- पुरै भूकम्प प्रलिरोिी बैकलल्पक लनमायण सामाग्री प्रर्ोग गरी नगरपालिका लभर बािाबरणमैरी घर
िगार्िका सांरचना बनाउने िाई प्रोत्साहन स्वरुप नक्सा पास राजश्वमा ७५ प्रलिशि राजश्व छु ट द्रदने
नीलि चािु आ.ब. बाटै िागु गनय प्रस्िाब पेश गरे को छु ।जसिे गदाय नगर क्षेरको बन जांगि जोगाउन र
सहर्ोग पुगी लबपद बाट नगबासी सुरलक्षि हुन मद्दि लमल्ने अपेक्षा गरे का छौं ।साथै नगरपालिकािे
र्सै आ.ब.मा एक नमुना पुरा भुकम्प प्रलिरोिी भबन को लनमायण को थािनी गने छ ।
४-लबद्युि िथा बैकल्पक उजाय
-नगरपालिकामा बैकलल्पक उजायको क्षेरमा नलबन सोच िथा र्ोजनाका साथ अग्रसर समुदार् िथा
सांस्थािाई लबशेष प्रोत्साहन गररने छ ।
-गैंडाकोट नगरपालिका त्र्ो पलन नेपािको मध्र् लबन्त्दम
ु ा रलह लबकासका पूबायिार भएको
नगरबासीहरुिे लबजुिीको पोि नभएर लबद्युि सेवाबाट बलिि हुनु परे को हुदा आगामी आ.ब.मा कु नै
पलन बस्िी भएको ठाउमा पोिको अभाबमा लबद्युि सेवाबाट बलिि हुन नद्रदने नीलि अलख्िर्ार गररने
छ।
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५-सुचना िथा सांचार
- नागररकिाई सुचनाको हकको पहुच बढाउन आजैको लमलि बाट र्स गैंडाकोट नगरपालिकाको web
site र हाि Android system िे मार support गने Mobile app िाई साबयजलनद्रककरण गरी
सुचना प्रलबलिको माध्र्मबाट देश लबदेशमा रहने सबै नगरबासी िथा अन्त्र् नागररकिाई
नगरपालिकाको सुचनामा पहुच बढाईने छ र पलछ र्ो थप ब्र्बलस्थि गदै सबै Mbile system मा हुने
गरर बनाईने छ साथै चािु आ.ब. को के लह मलहना लभरै नगरपालिका कार्ायिर्को पररसर िाई Free
wi-fi Zone को रुपमा ब्र्बलस्थि गररने छ ।
-स्थानीर् लबजर् एर्.एम. सांगको सहकार्यमा नगरपालिकाको सबै गलिलबलिहरु समेटेर लबकास
गलिलबलि हरु एबां प्रशासलनक सम्बलन्त्ि जानाकारीमूिक कार्यक्रमिाई लनरन्त्िरिा द्रदईने छ ।
६-िैंलगक समानिा र सामालजक समाबेलशकरण
मलहिा िथा बािबालिका
-नगरलभर लनणयर् प्रकृ र्ा र आर्ोजना छनौट,र्ोजना िजुयमा,कार्ायन्त्वर्न,अनुगमन मूल्र्ाांकनका समग्र
प्रकृ र्ामा मलहिा िथा बािबालिकाको सहभालगिा सुलनलचिमि गदै िैंलगक लबभेदिाई न्त्र्ूलनकरण गररने
नीलि अबिम्बन गररने छ ।
-िैंलगक सहभालगिाको सुलनलचिमििािाई सुदढृ गराउन मलहिा मैरी िथा बाि मैरी नीलि अबिम्बन
गररने छ ।
-एकि मलहिा,द्धन्त्द लपलडि मलहिा,असाह्य ,अपाांग,लपछलडएको मलहिाहरुको लजबनस्िरमा सुिार
ल्र्ाउन लशपमूिक र आर्मूिक कार्यक्रम सांचािन गररने छ ।
-िैंलगक हहसा न्त्र्ूलनकरण सम्बलन्त्ि कार्यक्रम सांचािन गररने छ ।
-सामान्त्र् प्रलबलिक ज्ञानको अभाबमा झ्र्ाप्प लबजुिी जादा र पानीको गेटबि िुज हुदा पलन सरासर
पसि लिर जान्त्छौ र लमलििाई सामान्त्र् देखाएको २/३ सर् खचय िेख्छौ ।र्सो नहोस भन्नाका िालग
घरमा लशप सबैिे जान्नु पदयछ भन्ने मान्त्र्िािे आिारभूि प्िलम्बङ र ईिेक्रेलसर्न िालिम मलहिा
के लन्त्िि भई सांचािन गररने छ जसको िालग पानी मलहिा र लबजुिी मलहिा नामको कार्यक्रम सबै
वाडयिाई िलक्षि गरे र सांचािन गररने छ ।
- नगर मलहिा समन्त्वर् सलमलि र बाि सांञ्जािको को क्षमिा लबकास गरी र्सको भूलमका प्रभाबकारी
बनाईने छ ।
-नगरपालिका बाट लनमाांण गररने सांरचना गररनेमा बािमैरी सांरचना लनमायण गररने छ ।
-बािमैरी स्थानीर् शासन CFLG िाई अबिम्बन गदै सो को २०७४ चैर मसान्त्ि लभर बािमैरी
नगरपालिका बनाउने कार्यमा प्राथलमकिाका साथ िगानी गररने छ सो को िालग आगामी बषय देलख
िलक्षि बजेट सलहि बािबालिका को क्षेरमा १५ प्रलिशि िगानी गररने नीलि अबिम्बन गररने छ ।
-बाि अलिकारको सम्बद्धयन र सांरक्षणका िालग बाि मैरी स्थानीर् शासनको अबिारणिाई लबलभन्न
कार्यक्रमहरुमा समालहि गदै िलगने छ ।
-दलिि,आद्रदबासी-जनजािी
-दलिि बगयको समग्र उत्थानको िालग लशपमूिक र परम्परागि लशप र ज्ञानिाई थप ब्र्बसालर्करण
गररने छ ,
-मालनस भनेका दुई जाि मलहिा -पुरुष मार हुनभन्ने अबिारणाबाट दलिि जािीको लबकास र
छु वाछि जस्िा अमानलबर् कार्यिाई न्त्र्ूलनकरण गनय आबश्र्क नीलि अलख्िर्ार गररने छ ।
-गैंडाकोट नगरपालिकामा आजको द्रदन सम्म पलन १६ भन्त्दा बढी प्रकारका जािजािीको बासोबास
रहेको अबस्था छ ।सबै आद्रदबासी जनजािी हरुको पलहचान र सांस्कृ लि भनेको आन्त्िररक पर्यटक िाई
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लबस्िार गनय सद्रकने महत्वपूणय क्षेर पलन हो त्र्सैिे गैंडाकोट नगरपालिकाको एक उपर्ूि स्थानमा सबै
आद्रदबासी जनजािी हरुको पलहचान र सांस्कृ लि झलल्कने द्रकलसमिे एक सांग्राहिर् को लनमायण गररने छ
।जसबाट गैंडाकोट नगरपालिकाको थप पलहचान लमल्ने लबश्वास लिएको छु ।
- माझी, मुसहर,बोटे िथा लपछलडएका जािीको लबकासको िागी थप प्रभाबकारी कार्यक्रम सांचािन
गररने छ ।
-जेष्ठ नागररक
-लजबनको सबै महत्वपूणय समर् राि लनमायणमा िगाएका हाम्रा अग्रजहरुको सम्मान गनुय हामी सबैको
दालर्त्व पलन हो ।त्र्सैिे हाम्रा अग्रज जेष्ठ नागररकहरुिाई सेवा र सुलबिा र्ूि आश्रम स्थि लनमायण
गरी भजन, कृ िन,अध्र्र्न,प्राथना िगाएि लबश्राम गनयको िालग नगरपालिको १५ नां वाडयमा स्थानीर्
र्ुबा,सहर्ोगी नागररक िगाएि सांघ सांस्था र नगरपालिकाको साझेदारीमा एक जेष्ठ नागररक लबश्राम
घर िथा बाचानािर् लनमायण गररने छ ।
-नगरपालिका लभर रहेका मठ मलन्त्दर,गुम्बा िगाएि जुन स्थानमा जेष्ठ नागररकको भेिा र उपलस्थिी
हुन्त्छ त्र्स स्थानिाई थप ब्र्बलस्थि गरी हाम्रा अग्रजहरुको अबकास जीबनको द्रदनचर्ाय िाई सुखमर्
बनाउने नीलि लिईने छ ।
- अपाांगिा
-अपाांगिा भएका ब्र्िहरुको िालग शसलिकरणको कार्यक्रम सांचािन गररने छ ।क्षमिा अनुसारको
स्वरोजगार प्राप्त हुने गरर कार्यक्रमिाई िलक्षि गररने छ ।
-नगरपालिका लभर रहेको र अपाांगिा भएका बािबालिकाको पठनपाठन गररने नेपाि रालिर् समसेर
मा.लब.को त्र्स्िा अपाांगिा भएका बािबालिका बस्ने स्थानको थप ब्र्बलस्थि बनाउदै थप सुलबिा र्ूि
गराईने छ ।
- मालथ बािबालिका लशषयकमा उल्िेख गररए अनुसार नगरपालिकािे लनमायण गने सांरचना अपाङग
मैरी गराईने छ ।हािै लनमायण गररएको र्लह कार्यक्रम स्थिको उत्तर पलचिमम क्षेरमा रहेको
नगरपालिका पररसर लभरको नगरशालन्त्ि बारटका सगै रहेको सेवाग्राही प्रलिक्षािर् बािमैरी र
अपाांग मैरी अबिारणाबाट लनमायण गररएको छ ।
-सामालजक पररचािन
-स्थानीर् लनकार् स्रोि पररचािन िथा ब्र्बस्थापन कार्यलबलि २०६९ िे द्रदएको सांरचना लभर रहेर
एद्रककृ ि र्ोजना िजुयमा गदाय किा किा सवै वाडय नागररक मांचका सांर्ोजक हरु सहभागी हुन नपाउदा
र्ोजना छनौट नागररक चाहाना बालहर जाने होद्रक भन्ने सम्भाबना लभर रहेर काम गदाय अलि
अप्ठर्ारो महशुस हुने रहेछ। हाम्रो नगरपालिका लभरको के लह प्रालबलिक करठनाईिे अझै पलन वाडय
नागररक मांच गठन हुन सद्रक रहेका छै नन ।
त्र्सिे र्ोजना छनौटमा प्रत्र्क्ष असर पारे को हुदा आगामी द्रदनमा लछटै नगरपालिकािे वाडय
नागररक मांच गठन गरी सामालजक पररचािनको पाटोिाई दररिो बनाई नगरपालिकाको लबकास
कार्यमा उलनहरुिाई WATCH-DOG को भूलमका गराउन क्षमिा लबकास गररने छ ।
र्सका िागी नगर लभर कृ र्ालशि,लबकासका लहमार्िी र समुन्नि नगरको पररकल्नाकार
राजनीलिक दिहरुको राम्रो सहर्ोग हुने आशा लिएको छु ।साथै लबपन्न नागररकहरु रहेको बस्िी हरुमा
भएका नागररक सचेिना के न्त्ि(CITIZEN AWARNESS CENTRE) लनणयर् क्षमिा मा बृलद्ध गरर
भूलमका प्रभाबकारी बनाईने छ,साथै आर् आजयन मार्य ि आर्थथक रुपमा सबिीकरण गराउने प्रर्ास
गररने छ ।
- गैह्र सरकारी सांस्था सांग सहकार्य र समन्त्बर्
-गैंडाकोट नगरपालिका लभर हाि रालिर् स्िरमै पलहचान गरे का गैर सरकारी सस्थाहरु रहेका छन
।गैडाकोट िगार्ि देशकै अन्त्र् स्थानमा समेि गएर सामालजक लबकासमा लर् सांघ सस्थाहरुिे काम
गरर रहेका छन ।त्र्सैिे र्स्िा सांघ सस्थाहरुिाई नगरपालिका लभर काम गने बािाबरण लमिाउन उलन
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हरु सांग बसेर थप छिर्ि गररने छ र नगरपालिका लभर लबषर्गि कार्ायिर् बाट सांचािन गररने र
गैर सरकारी सस्था बाट सांचािन गररने र्ोजना का लबच समन्त्बर् गने ,दोहोरो पन हटाउने,सामालजक
पररचािनको पाटोिाई प्रभाबकारर बनाउन पहि गररने छ ।

-जनसांख्र्ा ,मानब लबकास िथा सामालजक सुरक्षा;
- नगरपालिका लभरको मानब सांशािन लबकासिाई ब्र्बसालर्क िथा प्रालबलिक लशक्षामा जोड द्रदने
नीलि अबिम्बन गररने छ ,
-नगरपालिकाको आर्नो सेवा प्रबाहमा प्रभाबकाररिा बृलद्ध गनय ररि पदमा पदपूर्थि गने प्रकृ र्ा
अगालड बढाईएको छ ।कार्य सम्पादनको आिारमा मूल्र्ाांकन गरी पुरस्कार र दण्डको ब्र्बस्था िागु
गररएकोछ ।
-कमयचारीको मनोबि बृलद्ध गनय कार्ायिर् को सांरचनािाई कार्य बािाबरण अनुकुि बनाउदै िलगने छ सामालजक सुरक्षा भत्ता एबां बाि सांरक्षण अनुदान को लबिरण प्रकृ र्ािाई हाि वाडय नां . १ देखी ९ सम्म
को िागी गैडाकोट मै रहेको रालिर् बाणीज्र् बैक बाट सांझौिा गरी बैंद्रकङ माध्र्मबाट खचय िेलखन
शुरुवाि गररएको छ आगामी आ .ब.बाट नगरपालिका का सबै वाडय हरुमा िागु गररने छ ।
-गैंडाकोट नगरपालिका पुणय साक्षर नगरपालिका घोषणा भई सके को िे र्हा हाि घोषणा हुने समर्मा
कार्म रहेको साक्षरिा दर िाई कमी हुन नद्रदने नीलि अलख्िर्ार गररने छ ।
-समग्र नगरपालिका लभर रहेको सरकारी लबद्यािर्को शैलक्षक स्िर उकास्नु हामी सबैको प्रमुख चुनौिी
हो त्र्सैिे र्सका िालग नगरपालिकािे लबशेस पहि गने छ । लबद्यािर् सांचािन हुने द्रदनमा
नगरपालिका लभर लशक्षा सम्बलन्त्ि बाहेक प्रजािन्त्र ,गणिन्त्र,सांलबिान द्रदबस जस्िा महत्वपूणय द्रदनमा
बाहेक लबद्याथी लशक्षक उपलस्थि गराउने नीलि लिइने छैन ।लबद्याथी,लशक्षक उपलस्थि बनाउने
कार्यक्रमिाई नगरपालिकािे लनरुत्सालहि गराउदै जाने छ ।
-नगरपालिका लभर रहेका स्रोि के न्त्ि हरुको लबकास र स्िरोलन्त्ि गने कु रा मा लबशेष पहि गररने छ ।
-लनजी क्षेरबाट सांचालिि नगरपालिकािे अबिम्बन गरे का रालिर् नीलि(बािाबरण मैरी,बाि बालिका
मैरी) हरुिाई आत्म साथ गरे को देलखएमा त्र्स्िा लबद्यािर्िाई नगरपालिकािे सम्मान सलहि पुरस्कृ ि
गने नीलि लिईने छ ।
-गैंडाकोट नगरपालिकाको लपिौजीघाट स्वास््र् चौकीिाई नेपाि सरकारिे अबिम्बन गरे को एक
नगर पालिका एक १५ सैय्र्ा अस्पिाि को रुपमा लबकास गररने नीलि अबिम्बन गरर सद्रकएको छ ।
हाि लपिौजीघाट स्वास्थ चौकीमा प्रसुलि स्र्ाहार UNITिाई ब्र्बलस्थि गरर सुरलक्षि प्रसुलि सेवा द्रदन
िालगएको छ ।
-हाि गैडाकोट नगरपालिका लभर रहेको सामुदालर्क अबिारणामा सिािनमा आएको सहज
सामुदालर्क अस्पिाििाइ एक राम्रो सामुदालर्क अस्पिािको रुपमा अगालड बढाउन नगरपालिका िे
आबश्र्क सहर्ोग गने छ साथै सहज सामुदलर्क अस्पिािमा सांचािन मा आएको प्रसुिी के न्त्ि िाई
ब्र्बलस्थि गराउने कार्यमा आबस्र्क सहर्ोग पुर्ायईने छ ।नगरपालिकाको पोषणको अबस्थामा सुिार
ल्र्ाउनका िालग बहुसरोकारवािा पोषण र्ोजना(MULTI SECTORAL NUTRITION
PLAN)नगरपालिकामा कार्ायन्त्वर्नमा थप सहजिा ल्र्ाईने छ ।
-स्वास््र् स्वास््र् सेलबकाको सहर्ोगको मूल्र्ाकन ि गनै सद्रकदैन उलनहरुको कारणिे आज हामी
कलि अन्त्िरालिर् र्ोरम हरुमानेपािको लशर उचो राख्न सद्रकएको छ ।िथापी नहगरपालिकािे
उलनहरुिाई खुसी राख्न लबशेष पहाि गररने छ ।
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-बन,बािाबरण, पर्यटन
-गैंडाकोट नगरपालिकाको कु ि क्षेरर्िको ५१ प्रलिशि भू-भाग बन क्षेरिे ढाके को छ ।कररब कररब
सबै बन क्षेरको ब्र्बस्थापन र सांरक्षण समुदार् बाटै भएको छ ।सामुदालर्क बन समुहहरुिे बन
सांरक्षणबाट प्राप्त आम्दानी समुदार्कै भौलिक र सामालजक लबकास मा खचय गरररहेका छन ,र्सरी
नगरलभरै गररने खचयिाई समन्त्बर् गरर दोहोरो नपने गरी अगालड बढाईने नीलि लिईने छ ।
-बािाबरण सांरक्षण ऐन २०५३,लनर्माबिी २०५४ िथा बािाबरणीर् स्थानीर् शासन प्रारुप २०७०
अनुसार बािाबरणमैरी आर्ोजना सांचािन गररने छ ।नगरलभर रहेका िाि,ििैर्ा,पोखरी को सांरक्षण
बृक्षारोपण एबां पाकय लनमायण गरर सुन्त्दर हरा भरा नगर बनाईने नीलि िाई लनरन्त्िरिा द्रदईने छ ।साथै
िुिनात्मक रुपमा कम प्रदुषण गराउने सबारी सािनिाई सांचािन गनय नगर लभर प्रोत्साहन गररने छ
।
-गैंडाकोट नगरपालिका लभर मौिाकालिका मलन्त्दर ,कै िास सन्त्र्ास आश्रम,ब्र्बलस्थि र हराभरा
सामुदालर्क बन क्षेरिाई पर्यटद्रकर् क्षेरको रुपमा लबकास गनय सरोकार लनकार् सांग समन्त्बर् गरी जाने
नीलि लिईने छ ।
-नारार्णी नद्रद पूबयबाट गैडाकोट नगरपालिका प्रबेश गने क्रममा गैडाकोट नगरपालिका लभर रहेका
सबै क्षेरको पलहचान देलखने गरी एक भब्र्,आकषयक,र सुन्त्दर किात्मक प्रबेश द्धारको लनमायण कार्य को
थािनी गररने छ जसको लनमायण सम्पन्न पलछ गैंडाकोट नगरपालिका लभर प्रबेश गने सबैिाई साांकेलिक
रुपमा गैंडकोट नगरपालिकाको पररचर् त्र्लह प्रबेश द्धारिे द्रदने लबश्वास लिएको छु ।
-गैडाकोट नगरपालिका लभर एक अन्त्िरालिर् स्िरको खेिग्राम को लनमायण गनय सरोकार लनकार्मा
पहि गररने छ । जसिे नगरपालिकािाई अन्त्िरालिर् रुपमा पलहचान द्रदन मद्दि गरी खेि पर्यटनको
लबकास हुने लबस्वास लिएको छु ।साथै नगर स्िररर् खेिकु द लबकासिाई प्रोत्साहन गरर र्ुबा हरुको
खेि मार्य ि बौलद्धक लबकास गनय कार्यक्रम सांचािन गररने छ ।
-सहकारी,गररबी लनबारण िथा उद्यमलशििा
-गैंडाकोट नगरपालिका सहकारीको लबकास र सहकारी मार्य ि समाजको आर्थथक लबकास गने कार्यमा
देशमा नै प्रख्र्ाि भई सके को छ । नगरलभर हाि लबलभन्न लबषर्गि सहकारी हरु गरे र ४२ को
हाराहारीमा सांचािनमा छन ।बचि िथा ऋण सहकारी हरु ठु िो पूजीमा कारोबार गरररहेका छन भने
कृ लष िथा मलहिा सहकारी हरु न्त्र्ून पूलजमा सदस्र् सेवा द्रदएका छन। र्सरी सांचालिि सहकारीहरुको
क्षमिा लबकास गरर प्रभाबकारी सदस्र् सेवा प्रदान गने र ठु िा सहकारी हरुिाई उत्पादन मूिक
कार्यमा िगानी गरर गररबी न्त्र्लू नकरण गनय सहकारी समन्त्बर् मांच मार्य ि समन्त्बर् गरर क्षमिा लबकास
सम्बलन्त्ि कार्यक्रम सांचािन गररने छ ।
-गैंडाकोट नगरपालिकामा कृ लषमा आिाररि र औद्यौलगक जन्त्र् बस्िुको उत्पादन हुने गरे को र
नगरपालिका सांग जोलडएका गा.लब.स एबां नगर मा समेि िरकारी,दुग्द जन्त्र् बस्िु को उत्पादन हुने
गरे को छ ।र्सिाई बजारको माग अनुसारको समर्मा पठाउन नपाउदा द्रकसानहरुिे उत्पादनको सलह
मूल्र् पाउन सद्रकरहेका छैनन त्र्सको िालग सरकार-सहकारी-स्थानीर् लनकार् साझेदारी कार्यक्रम
सांचािन गरर सहकारी समन्त्वर् मांच को सहकार्यमा नगरपालिकाको उपर्ूि स्थानमा एक COLD
STORE को लनमायण कार्यको सुरुवाि गररने छ,जसबाट द्रकसानहरुिाई ठु िो राहि हुने लबश्वास
लिएका छौं ।
-सुशासन
-लसलमि जनशलिका लबचमा ठु िो अपेक्षा बोके का नगरबासी िाई सेवा प्रबाह गने क्रममा मा हाि
हालमिाई के लह चाप बढेको महशुस गरे का छौं । सेवा प्रबाहिाई लछटो र छररिो िथा वाडय कार्ायिर्
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हरु बाट थप सेवा प्रदान गने कार्यमा सहजिा ल्र्ाउन थप जनशलि पदपूर्थि गने कार्य अगालड बढी
रहेको छ ।
-लबके लन्त्िकरणको माध्र्मबाट आमनगरबासीिाइ शासन प्रकृ र्ामा सहभागी गराउन एबां सेवा प्रबाहमा
सुशासनका उत्तरदालर्त्व,पारदर्थशिा,जनसहभालगिा जस्िा मान्त्र्िाहरुिाई कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाईने छ
।साबयजलनक सुनुवाई,सामालजक पररक्षण र नागररकिाई सुचनाको पांहुच सुलनलचिमि गदै िलगने छ ।
-अन्त्र् नीलि
-नगरको समग्र आन्त्िररक आर्िाई बृलद्ध गनय सरोकारवािाहरु(उद्योग बालणज्र् सांघ,लजल्िा लबकास
सलमलि,मद्यबर्थि क्षेर,सामुदालर्क बन)सांग समन्त्बर् गरर नगरपालिकािे हािै िर्ार गरे को राजस्व
सम्भाब्र्िा अध्र्र्न को प्रलिबेदनको आिारमा नर्ाां स्रोि पलहचान गररने छ ।
-समाजका लबलभन्न क्षेरमा उल्िेख्र् र्ोगदान पुर्ायउने,िोद्रकएको लजम्मेबारी राम्रो सांग सम्पादन गने
सांघ,सस्था ,उपभोिा सलमलि र ब्र्लिहरुिाई लबशेष गरर मलहिा,दलिि आद्रदबासी,जनजािी
लपछलडएको क्षेरमा काम गरी सामालजक शसलिकरणमा र्ोगदान द्रदनेिाई सम्मान गदै जाने नीलििाई
चािु आ.ब.बाटै शुरु गररने छ ।
-नगरपालिकािे

नेपाि

परकार

महासांघ,NGO-FEDERATION,MEDIA

HOUSE

र

समचारकमी सांग सहकार्य गदै अगालड बद्रढने छ ।
-नगरपालिकाको स्रोिबाट सम्भब नहुने र्ोजनाहरुको िालग लजल्िा स्िर,के न्त्िस्िर र सांघ सांस्थाहरुको
िगानी एबां सहर्ोगको िालग ित्ति् लनकार्मा अनुरोि गररने छ ।
आदरलणर् प्रमुख अलिलथ ,लबलशष्ठ अलिलथ एबां अन्त्र् महानुभाब हरु,
-मालथ उल्िेलखि नीलि िथा र्ोजना िजुयमाका आिारमा आर्थथक बषय २०७३/७४को िालग
नगरपालिकाको बजेट िथा क्षेरगि कार्यक्रमको जानाकारी गराउन चाहान्त्छु ।
-आगामी आर्थथक बषयका िालग नगरको कु ि रु.१२ करोड ५१ िाख ८२ हजार को बार्थषक बजेट िथा
कार्यक्रम र्स सम्मालनि नगरपररषद समक्ष पेश गरे को छु ।जुन चािु आ.ब.को भन्त्दा २ करोड २३ िाख
५९ हजार अथायि १५.१५ प्रलिशििे न्त्र्ून रहेको छ ।र्सो हुनुमा नेपाि सरकारबाट उपिब्ि हुने चािु
अनुदान िथा पूलजगि अनुदान िर्य को बजेट कटौिी िे गदाय हो ।
-गि आ.ब.मा अनुमान गररएको रु.१४करोड ७५ िाख ४१ हजार मध्र् नेपाि सरकार चािु
अनुदानमा रु.५४ िाख८९ हजार अनुमान गररएकोमा रु. ४१ िाख मार प्राप्त हुन आएको छ ,भने
पूलजगि अनुदानमा रु. ४ करोड ५०िाख ५२ हजार अनुमान गररएकोमा रु.२ करोड ७६ िाख ३९
हजार मार प्राप्त भै अनुमान गररए भन्त्दा ३७ प्रलिशि बजेट घटी प्राप्त भएको छ ।त्र्सैिे गदाय र्स चािु
आ.ब.मा सांचालिि लबकास लनमायण िगाएि नगरपालिका बाट सांचािन हुने लबलभन्न कार्यक्रममा समेि
असर पनय गई चािु आ.ब.को कार्यक्रममा बजेट घटाउन नगरपालिका बाद्य भएको छ ।
-आगामी आर्थथक बषय २०७३/७४को िालग प्रस्िाब गररएको बजेट रु. १२करोड ५१ िाख ८२ हजार
मध्र् िागि सहभालगिा कार्यक्रममा रु. १ करोड (नगरपालिका भबन लनमायण ),स्थानीर् लबकास िथा
सामुदालर्क कार्यक्रम(LGCDP)मा ३५िाख,बािाबरण मैरी स्थानीर् शासन(EFLG)मा रु. १ करोड
६० िाख,सामालजक सुरक्षा अनुदान(जेष्ठ नागररक,एकि मलहिा,दलिि बािबालिका िगाएि)मा रु.३
करोड २७ िाख र स्थानीर् शुल्क(साबयजलनक लनमायण) पूलजगि अनुदानको रु.८७ िाख ४३ हजार
जस्िा लशषयकगि अनुदान िर्य प्रस्िाब गररएका रकमहरु मन्त्रािर्बाट िोद्रकएका लशषयकहरुमानै खचय
गनुय पने भएकोिे सो बाहेक नेपाि सरकारको पूलजगि अनुदान को ३ करोड १७ िाख ३९ हजार
नगरपालिकाको आन्त्िररक आम्दानी रु. १ करोड २५ िाख र राजश्व बाडर्ाांडबाट प्राप्त हुने रकम रु.
१ करोड गरी रु. ५ करोड ४२ िाख ३९ हजार मारको बजेट लबलनर्ोजन गररएको छ ।
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-उि रकममा चािु खचय िर्य रु १ करोड ८७ िाख २५ हजार मार लबलनर्ोजन गररएको छ ।र्ो रकम
गि बषय सोलह लशषयकमा लबलनर्ोजन भएको भन्त्दा १४.५५ प्रलिशििे बढी हुन आउछ ।र्सरी र्ो बषय
रकम बढ्नुमा मालथ नीलि र कार्यक्रम उल्िेख भए अनुसार नगरपालिकाको स्वीकृ ि दरबन्त्दीको चािु
आ.ब.मै पदपूर्थि गररने भएको र लनजहरुिाई ििब भत्ता िगार्िमा खचय गनुय पने भएकोिे रकम बढ्न
गएको छ ।
-पूांलजगि खचय िर्य लशषयकगि अनुदान िर्य को रकम बाहेक आ.ब.२०७३/७४ को िालग जम्मा रु. िालग
जम्मा रु. ३ करोड ५५ िाख १४ हजार बजेट प्रस्िाब गरे को छु । र्स अन्त्िरगि समपुरक कोषमा रु.
४० िाख ,कमयचारी कल्र्ाण कोष बाहेक नगरपालिकािे प्रचलिि कानुन बमोलजम खोल्नु पने अन्त्र् ६
वटा लबलभन्न कोषमा रकम जम्मा गनय रु. १२ िाख, स्थानीर् लनकार् स्रोि पररचािन िथा ब्र्बस्थापन
कार्यलबलििे िोके बमोलजम प्रालबलिक परामशय सेवामा रु.१० िाख ६५ हजार ४ सर् २०, िलक्षि
समुह मध्र् बािबालिका को िालग रु.४३ िाख ८७ हजार २ सर्, मलहिा को िालग रु.२९ िाख २४
हजार ८ सर् ५८ ,आद्रदबासी जनजािीको िालग रु. १० िाख ९६ हजार ८ सर् २१,दलििका िालग
१० िाख ९६ हजार ८ सर् २१ ,अपाङ्गको िालग रु.१० िाख ९६ हजार ८ सर् २१ र जेष्ठ नागररक
को िालग रु. १० िाख ९६ हजार ८ सर् २१ र आर्थथक,सामालजक भौलिक पूबायिार मा रु. १ करोड
१४ िाख ७ हजार ५ सर् ७७ र प्रबद्धयन िर्य रु. ६१ िाख ४१ िाख ५ सर् ७१ लबलनलर्जन गररएको
छ।
आदरलणर् प्रमुख अलिलथ ज्र्ू एबां अलिलथ ज्र्ू हरु
-राजश्व नीलिमा गररएको नीलिगि सुिार,करका दर हरु र प्रशासलनक सुिार बाट आगामी
आ.ब.२०७३/७४ मा २ करोड २५ िाख राजश्व पररचािन हुने अनुमान गररएको छ ।
अन्त्त्र्मा ;
र्स नीलि बजेट िथा कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न बाट गैंडाकोट नगरपालिका को समाबेशी लबकास एबां
सहभालगत्तामूिक पद्धलिमा सहर्ोग पुगी नगरको द्रदगो आर्थथक बृलद्ध र लबकास द्धारा रोजगारी
श्रृजना भई गररबी न्त्र्ूलनकरण मा सहर्ोग पुगी समग्र गैडाकोट को समुन्नि लबकास को ढोका खुल्ने
लबश्वास लिएको छु ।चािु आ.ब.को बजेट कार्ायन्त्वर्नमा र आगामी आ.ब.को बजेट िजुयमामा सहर्ोग
पुर्ायउन को िालग सल्िाह र सुझाब द्रदनु हुने मानलनर् सभासद, लजिा लबकास सलमलि ,राजनीलिक
दि का पदालिकारी ज्र्ू हरु,नागररक समाज,गैह्र सरकारी सांस्था,सांचार कमी लमरहरु ,नगरपालिकाका
लबलभन्न सलमलि का सांर्ोजक एबां सदस्र् ज्र्ू हरु,सुभेच्छु क ब्र्लि हरु नगरपालिका कार्ायिर्का मेरा
सहकमी कमयचारी लमर हरु सबैिाई िन्त्र्बाद द्रददै प्रस्िुि बजेट कार्यक्रमको सर्ि कार्ायन्त्वर्नमा
र्हाहरु सबैको सहर्ोग को लनरन्त्िर अपेक्षा गरे को छु ।
िन्त्र्बाद । नमस्कार ।
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