Afh]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldtL ;+of]hs
P+j gu/ pk–k|d'v ;l/tf pkfWofoHo"åf/f

@)&&÷)#÷!) ut] kfrf}+ gu/ ;efdf k|:t't ug'{ePsf]

cfly{s @)&&÷)&* sf]

ah]6 aStJo

d+un;]g gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
d+un;]g, c5fd
;'b'/klZrd k|b]z, g]kfn

१.

मस नगय सबाका सबाध्मऺ भहोदम, विषमत समभततका सॊमोजकहरु, िडा अध्मऺज्मुहरु,
नगय सबाका सदस्मज्मूहरु, कभमचायी य प्रत्मऺ प्रशायण सुतनयहनु बएका सम्ऩूणम नगयिासी
आभा, फुिा, दाजुबाई तथा ददददफदहनीहरुभा हाददम क नभस्काय ।

२ .

विश्िबय पैमरएको कोयोना बाइयस कोमबड-१९ को विषभ ऩरयस्स्थततभा स्थातनम सयकाय
सञ्चारन ऐन २०७४, रे गये को कानुनी व्मिस्था अनुसाय िजेट एिभ ् काममक्रभ तजुभ
म ा
समभतीको सॊमोजकको है मसमतरे आ.ि २०७७/०७८ को फजेट तथा काममक्रभ ऩेश गनम
गदहयहे को छु ।

३.

मस विषभ घडीभा सॊतघम रोकतास्रिक गणतरि स्थानऩाका रागग विमबरन कारखण्डभा
जीिनको
नागरयक

फमरदान

गनह
ु म ु ने

स्ितरिताका

ऻातअऻात

रागी

जीिन

शदहदहरुप्रती
ऩममरत

बािऩण
ु म
सॊघषम

श्रद्धारजरी

गनह
ु म ु ने

व्मक्त

आदयणणम

गदै
अग्रज

याजनीततऻहरुभा उच्च सम्भान गदम छु ।
४.

नगयऩामरकाको विकास शारती, सुशासन य सभद्
ृ गधका रागग हातेभारो गदै अगाडी फढ्ने
शुब–गचरतक सहमोगी, सघॊसस्था, साभुदातमक ये डडमो, ऩिऩत्रिका, अनराइन मभडडमा
नीस्ज ऺेिफाट नगय ऺेिभा सेिा प्रिाह गयी

रगामत

सहमोग गने सम्ऩण
ु म व्मिसामी तथा नगयफासी

आभा फुिा दाजु बाई तथा ददददफदहनीहरुराई हाददम क धरमिाद व्मक्त गदम छु
५.

सॊतघमताराई

भुतरु
म ऩ

ददनका रागग

स्थावऩत

गाउॉ गाउॉ भा

मसॊहदयफाय

सदहतको स्थातनम

सयकायको है मसमतरे जनताको बािना अनुसाय सयकाय सञ्चारनका रागग आिश्मक ऐन
तनमभ

तजुभ
म ा

गयी

कामामरिमनको

चयणभा

अगाडी

फढ्दै

साभास्जक, आगथमक

ऩि
ु ामधाय तथा िाताियणीम ऺेिको ददगो विकास तनभामणको आधाय तमाय गदै

बौततक
नीस्ज,

सहकायी य सॊघ सस्थाहरुसॊग सहकामम गदै अगाडी फदढयहे को ऩरयस्स्थतीभा विश्िभा दे खा
ऩये को स्िास््म सभस्मा कोमबड १९ सॊग साभना गदै , प्रततकुर अिस्थाभा नगयिासीको
जीिन यऺा य बविष्म प्रती सजग यही ददगो विकासको रक्ष्मभा रैजाने गरय चारु आ.ि

को

क्रभागत मोजना तथा काममक्रभहरुको प्रबािकायीता य भहत्ि हे येय तनयरतयता ददएको छु ।
साथै ऩरयस्स्थतीरे मसजमना गने योग बोग य फेयोजगायी रमुतनकयण गने गयी आ.ि २०७७/०७८
को िजेटको व्मिस्था गये को छु ।
६.

मस नगयऩामरकाको िजेट वितनमोजन गदाम नेऩारको सॊविधान २०७२, स्थातनम सयकाय
सञ्चारन ऐन २०७४, सॊघीम सयकायको नीतत तथा काममक्रभ, प्रदे श सयकायको नीतत तथा
काममक्रभ, आिगधक ऩरर ्यौँ मोजनाको काममददशा, मस नगय सबारे ऩारयत गये का नीतत तथा

काममक्रभ, काममऩामरका फैठकफाट तनधामरयत फजेटका प्राथमभकता, िडा समभती, विषमगत समभती,
याजश्ि ऩयाभशम समभती रगामत विमबरन विकास साझेदाय, याजनैततक दर, सॊघसस्था उद्मोगी
व्माऩायी, सभाजसेिी कभमचायीहरु य विऻहरुरे प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रुऩभा ददनुबएको सुझािराई
अनस
ु यण गदै फजेट काममक्रभ तम गये को छु ।
आदरणीय सभाध्यऺज्य,ू
८.

आगाभी आगथमक फषमको मोजना तथा फजेट तजुभ
म ा गदाम भैरे तनम्न त्रफषमहरुराई आधाय
मरएको छु ।

 नेऩारको सॊविधान
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४
 अरतयसयकायी वित्तीम व्मिस्थाऩन ऐन २०७४
 नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनद
ु ान यकभ ।
 सहश्राब्दी विकास रक्ष्महरु ।

 जरिामु ऩरयितमन अनुकूरन, विऩद व्मिस्थाऩन तथा िाताियण सॊयऺण ।

 सभुदामको अगधकतभ सहबागगता ऩरयचारन हुने ऩूिामधाय विकास काममक्रभहरु ।
 स्थानीम श्रोत, साधन य सीऩको अगधकतभ उऩमोग ।
 उत्ऩादनभूरक तथा तछटो प्रततपर प्राप्त गनम सककने ऺेिहरु ।
 जिापदे दहता य सुशासन प्रिद्मधन ।

 भॊगरसेन नगयिासी य सचेत नागरयकफाट प्राप्त सुझाि य सल्राह ।

 भॊगरसेन नगयऩामरकाको तेस्रो नगयसबारे आ.ि. २०७६।०७७ का रागग ऩारयत गये को नीतत
काममक्रभ य फजेट ।

 भॊगरसेन नगयऺेिको बौगोमरक एिॊ जनसाॊस्यमक विमशष्टता ।

९. अब म आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को बजेटका उदे श्यहरु प्रस्तुत गने अनुमती चाहान्ु्-

!= sf]/f]gf efO/;-sf]le8 !(_ sf] ljid kl/l:yltaf6 gu/ jf;Lsf] hLjg /Iff ub}{ hLjgofkg ;xh /
;'/lIft agfpg],
@= k|fKt ;|f]t ;fwgsf] ;d'lrt kl/rfng u/L /f]u,ef]s / a]/f]huf/L cGTo ug]{,
#+= ;fdflhs ljsf;,cfly{s pGgtL ,k'jf{wf/ ljsf; / ;:yfut ;'b[l9s/0f dfkm{t ;Eo ;dfh /
cfly{s?kdf ;d[4 gu/ lgdf{0f ub}{ hfg],
$= gu/ If]qdf Jofkfl/s,Joj;flos,s[lifhGo tyf ko{6lso If]qnfO{ Jojl:yt ul/ cfly{s s[ofsnfk
lj:tf/ ug]{,
% = d+un;]g gu/kflnsfsf] klxrfg :yflkt x'g] vfnsf tyf uf}/jsf of]hgfx? ;+rfng ug]{,
^= hg;xeflutf, hjfkmb]lxtf, sfg'gL zf;g ,kfb{lztfsf] k|j4{g ub}{ e|i6frf/ d'St gu/ lgdf{0f u/L
;'zf;g sfod u/fpg] ,

& ;fj{hlgs ;]jfk|jfxnfO{ ;/n ;xh ?kdf k|bfg u/L ;]jfu|fxL d}qL jftfj/0f tof/ ug]{ .
१०.

त्यसैगरी अब म आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ को बजेटका प्राथकमकताहरु प्रस्तुत गनि
चाहन्ु ।

 फेयोजगाय मि
ु ाहरुराई विकास तनभामण काममभा सॊरग्न गयाई योजगायीको अिसय प्रदान गने ।
 नगय ऺेिको आधायबूत ऩूिामधाय तनभामण ।

 पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन, प्रकोऩ रमूतनकयण तथा िाताियण सॊयऺण ।

 व्मिसातमक कृवष, ऩशुऩारन तथा आम आजमनका कक्रमाकराऩहरुको विस्ताय ।

 सॊस्थागत ऺभता अमबफद्
ृ गधका रागग जनशस्क्त विकास तथा सेिा प्रिाहको रागग आधायबूत
ऩूिामधाय तनभामण ।

 आफ्नो जग्गा आफ्नो बारी, बाॉझो नराखी बनाऔॊ हररयाऱी बरने नायाराई साथमकता ददन कोबीड
१९ को कायण बायत तथा अरम भुरुकफाट घय पकेका फेयोजगाय मुिाहरुराई कृवष काममभा सॊरग्न
गयाउने ।

 आगथमक विकास य गरयफी तनिायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩुमामउने ।

 उत्ऩादनभूरक तथा तछटो प्रततपर ददने मोजना तथा काममक्रभहरु ।
 रैङ्गगक सभानता य साभास्जक सभािेशीकयणको अमबफद्
ृ धी गने ।
 सेिा प्रिाह सॊस्थागत विकास य सुशासनभा मोगदान ऩुमामउने ।

 नगयऩामरकाको भाऩदण्ड अनुरुऩको बौततक ऩूिामधायको विकास एिॊ नीततगत सुधाय ।

 नगय ऺेि मबि मशऺा, स्िास््म तथा खानेऩानीको स्तयोरनती ।
११.

आ.व. २०७७।०७८ को यस बजेटका प्रमुख चन
ु ौतीहरु यस प्रकार रहेका ्न ् ।

 कोबीड १९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा तनमरिण ।

 WHO को भाऩदण्ड फभोस्जभको क्िाये रटाईनराई व्मिस्थाऩन गनुम ।
 मसभीत स्रोत य साधन ।

 याजश्ि ऩरयचारनभा कदठनाई ।
 िास्तविक गरयफ, विऩरन ऩरयिायहरुराई याहत वितयण ।
 कोबीड १९ को कायण बायत तथा अरम भुरक
ु फाट घय पककमएका फेयोजगाय मुिाहरुराई
व्मिस्थाऩन गनुम ।

 जनताको विकास प्रततको अत्मागधक चाहना ।
 त्रफषमगत शाखाहरुराई व्मिस्थाऩन गयी प्रशासनीक सेिाराई सयरीकृत गनुम ।
 भददया विकक्र वितयण काममराई व्मिस्थाऩन गनुम ।

 कृवष तथा ऩशुजरम िस्तुहरुको विकक्र वितयण हाटफजायफाट भाि सॊचारन गनुम ।

 फेयोजगाय य चेतनाको अबािफाट उत्ऩरन दव्ु ममसनी य मसरे सभाजभा ऩाये को असयराई रमूनीकयण
गनुम ।

१२.

आ.व. २०७७।०७८ को यस बजेटका प्रमुख सम्भावहरु यस प्रकार रहे का ्न ् ।

 याजश्िको व्माऩक ऺेि य दामया ।

 विकासभा उल्रेयम जनसहबागगता ।
 आरतरयक तथा फाह्म ऩममटन व्मिसामको सम्बािना ।
 स्िास््म सेिा, मशऺा तथा व्माऩारयक तथा आिामसम केरर ।
 कृवष तथा ऩशुऩारनभा फजायीकयणको सम्बािना ।

 विकासभा जनसहबागगता य रागत साझेदायी गनम सककने ।
आदरणीय सभाध्यऺ महोदय,
अब म चाऱु आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को बार्र्िक प्रगततका बारे मा सॊक्षऺप्तमा जानकारी गराउन
चाहान्ु ।
१३.= चारु आगथमक िषम २०७६/०७७ को िावषमक प्रगततका फाये भा सॊक्षऺप्त जानकायी गयाउन चाहारछु ।
चारु आगथमक िषम २०७६/०७७ को कुर िजेट ५८ कयोड २८ राख ५७ हजाय ९ सम ६३

भध्मे चारु

तपम ३६ कयोड ४२ राख ९३ हजाय ९ सम ६३ य ऩुस्जगत तपम २१ कयोड ८५ राख ६४

हजाय

वितनमोस्जतफाट हारसम्भ चारु तपम २५ कयोड ६१ राख ८१ हजाय ३ सम ८०

(७०.३२

प्रततशत) य ऩस्ु जगत तपम ११ कयोड ४५ राख ३५ हजाय ७ सम ९ (५२.६० प्रततशत) खचम

बएको छ ।

मसयी मही अनुऩातभा खचम हुदा सशतम तपमको िजेट यकभ भध्मे आगथमक िषमको अरमभा िाॊकी यहने
यकभ तनमभ अनुसाय सॊघीम सॊगचत कोषभा कपताम जाने बएकोरे आगाभी आगथमक िषमको िजेटभा
अल्माको रुऩभा ल्माउन सककने अिस्था छै न य सॊतघम सयकाय, प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हुने विवत्तम
सभातनकयण य याजश्ि िाॊडपाॊडफाट प्राप्त अनद
ु ान यकभ य भॊगरसेन नगयऩामरकाको विमबरन
मशषमकहरुभा सॊकरन प्राप्त गये को खचम हुन िाॊकी यकभ आगाभी आगथमक िषमभा अल्माको रुऩभा
आम्दानीको रुऩभा नगयऩामरकाको सॊगचत कोषभा याणखने छ । िाॊकी उक्त खचम यकभफाट

बएको आगथमक य बौततक को विस्तत
ृ प्रगती समभऺा ऩतछ आगाभी आगथमक फषमको श्राफण भदहनाभा
गरयने छ ।

सभाधक्ष्य महोदय,

१४.

अब म आगामी आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को राजश्व ऩररचाऱन नीतत तथा कायिक्रम प्रस्तुत
गनि चाहन्ु ।
 सॊविधान फभोस्जभ स्थानीम तहराई प्राप्त याजश्ि सम्फस्रध अगधकायको प्रमोग गदै
नगयऩामरकाराई आगथमक रुऩभा सम्फद्
ृ ध एिॊ आत्भतनबमय फनाउन याजश्िका सफै सम्बािना य
ऺेिको ऩदहचान गदै प्रगततमशर य सभताभूरक ढॊ गरे कयका दामयाहरु तनधामयण गने ।
 सम्ऩत्ती कयराई ऩूणम रुऩभा कामामरिमन गदै व्मिस्स्थत िैऻातनक फनाउन सूचना तथा सञ्चाय
प्रविगधको प्रमोग गने ।
 याजश्ि सॊकरनको रागग आिश्मक जनशस्क्त ऩरयचारन गयी कयदाताराई सहज रुऩभा कय ततने
िाताियण मसजमना गने ।
 चोयी तनकासी ऩैठायी, िरमजरतुको अिैध तनकासी य अिैध व्माऩाय योकथाभ गने ।
 नगय ऺेि मबिका सम्ऩूणम व्मिसामीहरुराई कयको दामया मबि ल्माउने ।
 कयदाता तथा आभ नागरयकका रागग सूचनाभूरक एिॊ सचेतना अमबिद्
ृ गध सम्फस्रध कयदाता
मशऺा काममक्रभराई तनयरतय रुऩभा सरचारन गने ।

आदरणीय सभाध्यऺ महोदय,
१५.

अि भ, आगाभी आगथमक िषम २०७७।०७८ भा सॊचारन गरयने भुयम–भुयम काममक्रभहरुका फाये भा
जानकायी गयाउन चाहारछु । सॊविधानफाट प्राप्त अगधकाय फभोस्जभ सॊघीम य प्रदे श

सयकायफाट

प्राप्त विवत्तम सभानीकयण अनुदान, सशतम अनुदान, तथा अरम अनुदानका रुऩभा प्राप्त फजेट तथा

मस नगयऩामरकाको याजश्ि ऩरयचारनफाट प्राप्त हुने फजेट सभेतराई सभािेश गयी चारु आगथमक
िषम २०७७÷०७८ को आम तपम तनम्न फभोस्जभ फावषमक फजेट तथा काममक्रभ तजभ
ुम ा गये को छु ।

क्र.सॊ..

र्वर्यगत ऺेत्र

रकम रु. हजारमा

१

नगयऩामरका आरतरयक स्रोत

९५ राख

२

सॊतघम सयकाय वित्तीम सभातनकयण अनद
ु ान

११ कयोड २६ राख

सॊतघम सयकाय सभऩुयक अनुदान

४ कयोड

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

सॊतघम सयकाय ससतम अनुदान

२५ कयोड ९१ राख

सॊतघम सयकाय त्रफशेष अनुदान (अनुभान)

२ कयोड

सॊतघम सयकाय याजश्ि फाॉडपाॉड

९ कयोड ७९ राख ६२ हजाय ३ सम ९०

प्रदे श सयकाय वित्तीम सभातनकयण अनद
ु ान

७० राख ९५ हजाय

प्रदे श सयकाय सभऩुयक अनुदान (अनुभान )

१ कयोड २० राख

प्रदे श सयकाय

४१ राख ७६ हजाय

प्रदे श सयकाय ससतम अनद
ु ान (अनभ
ु ान )

७५ राख

प्रदे श सयकाय त्रफशेष अनुदान (अनुभान )

१ कयोड

चारु आ.फ. को अनुभातनत भौज्दात अल्मा.

३ कयोड ५ राख

याजश्ि फाॉडपाॉड

कुऱ आय

६१ करोड ३ ऱाख ३ हजार ३ सय ९०

कुर ६१ कयोड ३ राख ३ हजाय ३ सम ९० रुऩैँमा आम अुनभान भध्मे आरतरयक आम्दानीफाट रु.९५

राख, सॊतघम विवत्तम सभातनकयण अनुदानफाट रु. ११ कयोड २६ राख सॊतघम सयकाय सशतम
अनुदानफाट रु. २५ कयोड ९५ राख सॊतघम सयकाय सभऩुयक अनुदानफाट रु. ४ कयोड सॊघीम सयकाय
विषेश अनुदानफाट रु. २ कयोड सॊघीम सयकाय याजश्ि िाॊडपाॊडफाट रु. ९ कयोड ७९ राख ६२हजाय

३ सम ९०, प्रदे श सयकाय विवत्तम सभातनकयण अनुदानफाट रु. ७० राख ९५ हजाय, प्रदे श सयकाय
सभऩयु क अनद
ु ानफाट रु. १ कयोड २० राख प्रदे श सयकाय सशतम अनद
ु ानफाट रु. ७५ राख, प्रदे श
सयकाय विषेश अनद
ु ानफाट रु. १ कयोड ,प्रदे श सयकाय याजश्ि िाॊडपाॊडफाट रु. ४१ राख ७६ हजाय,

य चारु आ.फ. को अनभ
ु ातनत भौज्दात अल्मा रू. ३ कयोड ५ राख, सॊगचत कोषभा फचत हुने यकभ
प्राप्त हुने अनभ
ु ान गरयएको छ । साथै केस्ररम काममक्रभ अरतगमत साभास्जक सयु ऺा बत्ता रगामत
सोझै प्राप्त हुने अरम अनद
ु ान १४ कयोडको अनभ
ु ान गरयएको छ । उक्त फजेटराई मस फावषमक
फजेट तथा काममक्रभभा सभािेश गरयएको छै न ।
आरतयीक स्रोत ऩरयचारन क्रभश् फद्
ृ धी गने रक्ष्म सदहत आरतरयक आमको दामयाराई

पयाककरो फनाई चारु आगथमक िषमको अरतसम्भभा कुर याजश्ि ९५ राख

हुने अनुभान गरयएको
छ । भॊगरसेन नगयऩामरकाराई सहमोग गनम यास्ष्िम एिॊ अरतयामस्ष्िम सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग हुने
अऩेऺा गरयएको छ । मसै गरय नगयऩामरकाराई सहमोग गने विकासका साझेदायहरुको खोजी गयी

नगयऩामरकारे आफ्नो सभद्
ु रा गदै
ृ गधको मािाभा सहमािी बै सहमोग गनेहरुको खोजी य ढोका खल्
रगगनेछ ।

सभाध्यऺ महोदय,
१६. अि भ नगयको नीतत , उद्दे श्म, प्राथमभकता

तथा चन
ु ौततको सेयोपेयोभा यहे य तमाय गरयएको चारु

आगथमक िषम २०७७/७८ को फजेट तथा काममक्रभहरु प्रस्तुत गने अनुभती चाहारछु
र्वर्यगत ऺेत्र

क्र.स.

।

रकम हजारमा

१

कामामरम प्रशासनीक तथा व्मिस्थाऩन खचम

११ कयोड ३३ हजाय ३ सम ९०

२

मशऺा, मि
ु ा तथा खेरकुद तपम

१ कयोड ११ राख

कवषम विकास तपम

७६ राख

ऩशु सेिा शाखा

३७ राख

स्िास््म तथा साभास्जक विकास तपम

१ कयोड ७८ राख

६

भदहरा िारिामरका तथा सभजकल्माण शाखा

२० राख

७

सहकायी

८

ऩममटन

६ राख

१०

िन िाताियण तथा विऩद व्िस्थाऩन

५० राख

११

१ दे खी १४ िडा सम्भ जम्भा

४ कयोड ३६ राख

१२

क्रभागत मेजना तपम

१ कयोड

१३

नगय गायफका माजना

१ कयोड

१४

सशतम काममक्रभ तपम

२५ कयोड ९१ राख

१५

सभऩयु क अनद
ु ान का रागग खचम प्रदे श सभऩयु क सभेत

९ कयोड २० राख

प्रदे श सशतम फाट प्राप्त अनद
ु ान खचम

७५ राख

३
४
५

१६
१७
१८

४

त्रफशेष अनद
ु ान अनभ
ु ातनत खचम

राख

२ कयोड

प्रदे श त्रफशेष अनद
ु ान फाट प्राप्त अनद
ु ान खचम अनभ
ु ातनत १ कयोड
कुऱ ब्यय

६१ करोड ४ ऱाख ३३ हजार ३ सय ९०

कूर ६१ कयोड ४ राख ३३ हजाय ३ सम ९० भध्मे चारु तपम ४० कयोड ८२ राख ८३ हजाय ३ सम

नब्ने (६६.८८ प्रततशत) य ऩॉस्ू जगत तपम २० कयोड २१ राख ५० हजाय (३३.१२ प्रततशत) फजेट

वितनमोजन गरयएको छ । साथै केस्ररम काममक्रभ अरतगमत साभास्जक सुयऺा बत्ता रगामत सोझै
प्राप्त हुने अनुभान गरयएको अरम अनुदानको १४ कयोड सोही काममक्रभ अनुसाय खचम हुने छ ।

सभाधक्ष्य महोदय,
अफ भ आगाभी आगथमक फषम २०७७।०७८ को नीतत तथा काममक्रभ फभोस्जभ सॊचारन हुने भुयम
भुयम फजेट सदहतको काममक्रभ प्रस्तुत गनम चाहरछु ।
 भहाभायीको रुऩभा पैमरयहे को कोबीड १९ को जोणखभ योकथाभ तथा रमतू नकयणका सम्फरधभा
स्िास््म साभाग्री खरयद एिॊ प्रिमधनात्भक काममक्रभको रागग रु.२५ राख वितनमोजन गये को छु ।
 फारफामरकाहरुको ऩोषण अगधकाय सुतनस्श्चत गनम आभाहरुको स्तनऩात गोऩतनमताराई कामभ याख्न
सािमजतनक सेिा प्रिाह हुने स्थानभा स्तनऩान कऺ तनभामणका रागग रु. १ राख फजेट वितनमोजन
गये को छु ।
 स्िास््म ऺेिका अरम तनममभत सॊचारन हुने काममक्रभको रागग आिश्मक फजेटको व्मिस्था
गरयएको छ ।
 नगय ऺेि मबि काममयत सम्ऩूणम मशऺकहरुको प्रोपामर तनभामणको रागग आिश्मक फजेट वितनमोजन
गरयएको छ ।
 विद्मारहरुको बौततक तथा शैक्षऺक गुणस्तय फढाउन विद्मारम प्रोत्साहनका विमबरन काममक्रभ
सॊचारनको रागग आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयएको छ ।
 कृषकहरुराई उत्ऩादन फद्
ृ गधभा उत्प्रेरयत गनमका रागग नगयका ४ िटा स्थानभा कृवष उऩज सॊकरन
केरर स्थाऩनाका रागग आिश्मक फजेट वितनमोजन गरयएको छ ।
 फाॉझो यहे को जग्गाराई उत्ऩादनभूखी फनाई कृवष उत्ऩादनभा फद्
ृ गध गनम ५० प्रततशतभा अनुदानभा
फषे तथा दहउॉ दे परपूरका फोट विरुिा वितयणको रागग रु.४ राख ८० हजाय फजेटको व्मिस्था
गरयएको छ ।
 भसराजरम उऩबोग्म िस्तुभा आत्भतनबमय नगय फनाउन २ योऩनी फढी जग्गाभा खेती गने
ककसानराई विशेष अनुदानको व्मिस्था गरयएको छ ।
 रागत साझेदायीभा भध्म ऩहाडी रोकभागम दध
ु उत्ऩादन काममक्रभको रागग रु.२१ राख ८० हजाय
छुट्माईएको छ ।
 नगयऩामरका १४ िटै िडाभा उत्ऩादनको आधायभा कृवष ऩकेट ऺेि तनधामयणका रागग आिश्मक
फजेटको व्मिस्था गरयएको छ ।
 नगय ऺेिका ऩममटकीम ऺेिको ऩदहचान एिॊ प्रिद्मधनको रागग आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयएको
छ ।

 फचत फद्
ृ गध तथा ऩरयचारनका रागग नगय ऺेि मबि स्थावऩत सहकायीहरुकप ऺभता अमबिद्
ृ गध
गयी सकक्रम रुऩभा सॊचारन ल्माउन आिश्मक फजेट छुट्माईएको छ ।
 फहुऺेिीम ऩोषण काममक्रभ तनयरतयताका रागग आिश्मक फजेट वितनमोजन गये को छु ।
 गचिे-दम-ढल्रे-याभायोशन ऩममटकीम भागम तनभामण काममराई तनयरतयताको रागग फजेटको व्मिस्था
गरयएको छ ।
 नगयका क्रभागत मोजनाहरु तनभामणको रागग आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयएको छ ।
 कोबीड १९ रगामत अरम प्रकृततका विऩद्फाट मसस्जमत सभस्माहरुको तनयाकयणको रागग रु.५० राख
वितनमोजन गरयएको छ ।
 ऩस्ञ्जकयण अमबरेख व्मिस्थाऩनराई थऩ प्रबािकायी फनाउन आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयएको
छ ।
 प्रधानभरिी योजगाय काममक्रभराई मस फषम ऩतन तनयरतयता ददई अगधकतभ योजगायी मसजमना गनम
फजेटको व्मिस्था गरयएको छ ।
 भदहरा, फारफामरका, दमरत, अऩाङ्ग, जेष्ठ नागरयकहरुको ऺभता अमबिद्
ृ गध तथा सीऩभूरक
काममक्रभ सॊचारनको रागग आिश्मक फजेट वितनमोजन गरयएको छ ।
 नगय स्तयभा रैंगगक दहॊसा तनिायण कोष स्थाऩनाका रागग आिश्मक फजेट वितनमोजन गरयएको छ
।

सभाध्यऺ महोदय,
प्रस्तुत फजेट तजुभ
म ा गनम भागम तनदे शन गनह
ुम ु ने नगय प्रभुख ज्म,ू काममऩामरकाका सदस्म ज्मू,
विषमगत समभतीका सॊमोजक तथा सदस्म ज्मह
ू रु, िडाध्मऺ तथा सदस्म ज्मह
ू रु, नगय सबाका
सदस्म ज्मू, प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत रगाएत सम्ऩूणम कभमचायी, फुद्गधस्जिी, नागरयक सभाज,
सॊचायकभॉ, विकासका साझेदाय सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु रगाएत सभस्त नगयफासी
प्रतत हाददम क आबाय प्रकट गदम छु ।
अनत्यमा,

“आफ्नो जग्गा आफ्नो बारी, बाॉझो नराखी बनाऔ हररयाऱीÆ भॊगरसेन नगय विकासको आधाय,

कृवष ऩममटन सदहतको ऩूिामधाय” बरने हाम्रो अमबमानभा सिै ऩऺको यचनात्भक सुझाफ, सल्राह य
सहमोगको अऩेऺा गये को छु ।

“ धनयवाद”

