
-0- 
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 मस भॊगरसेन नगयऩामरकाको सम्भातनत सातौं नगय सबाका सबाध्मऺ 
भहोदम, ववषमगत समभततका सॊमोजकहरु, वडा अध्मऺज्मजहरु, कामयऩामरकाका 
सदस्मज्महूरु, नगय सबाका सदस्मज्महूरु, कभयिायीहरु, ऩत्रकायज्महूरु एवभ ्
प्रत्मऺ प्रशायण सजतनयहनज बएका सम्ऩणूय नगयवासी आभा, फजवा, दाजजबाई तथा 
ददददफदहनीहरुभा हाददयक नभस्काय । 
 

1. ववचवबय पैमरएको कोयोना बाइयस कोमबड-१९ का ववमबन्न रुऩहरुफाट 
ववषभ ऩरयश्स्थतत सजृना बइ प्रततकज र वातावयणभा सॊवधैातनक व्मवस्था 
एवभ ्स्थातनम सयकाय सञ्िारन ऐन २०७४, रे गयेको कानजनी व्मवस्था 
अनजसाय मस नगयसबाभा वजेट एवभ ् कामयक्रभ तजजयभा समभतीको 
सॊमोजकको हैमसमतरे आ.व २०७८/०७९ को फजेट तथा कामयक्रभ ऩेश 
गदैछज  ।  

2. सॊतघम रोकताश्न्त्रक गणतन्त्र स्थाऩनाका रागग ववमबन्न कारखण्डभा 
जीवनको फमरदान गनजयहजने ऻातअऻात शदहदहरुप्रती बावऩजणय श्रद्धान्जरी 
व्मक्त गदै नागरयक स्वतन्त्रताका रागी जीवन ऩमयन्त सॊघषय गनजयहजने 
आदयणणम अग्रज याजनीततऻहरु, कज शर सभाजसेवी, दजयदशॉ वजद्गधश्जवी वगय 
एवॊ सभस्त नागरयकहरुभा उच्ि सम्भान व्मक्त गदयछज   । 

3. नगयऩामरकाको ववकास, शान्ती सजयऺा, सजशासन एवॊ सभदृ्गधका रागग 
हातेभारो गदै अगाडी फढ्न े शजब–गिन्तक सहमोगी, सघॊसस्था, सहकायी 
सॊस्था, साभजदातमक येडडमो, ऩत्रऩत्रत्रका, अनराइन मभडडमा रगामत नीश्ज 
ऺेत्रफाट नगय ऺेत्रभा सेवा प्रवाह गयी सहमोग गने सम्ऩजणय व्मवसामी तथा 
नगयफासी आभा फजवा दाजज बाई तथा ददददफदहनीहरुराई हाददयक धन्मवाद 
व्मक्त गदयछज  . 

4. ववकासको गततराई द्रजत रुऩभा सभजदामस्तयभा पैराउन सॊतघमता भापय त 
स्थावऩत स्थातनम सयकायको भहत्वऩणूय बमूभका हजने य त्मस ै अनजरुऩ 
ववमबन्न  गततववगध सॊिारन गदै जनताको भभय य बावना अनजसाय 
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स्थानीम सयकाय सञ्िारनका रागग आवचमक ऐन तनमभ तजजयभा गयी 
कामायन्वमन गदै अगाडी फढ्न ेय साभाश्जक, आगथयक बौततक ऩजवायधाय तथा 
वातावयणीम ऺेत्रको ददगो ववकास तनभायणको आधाय तमाय गनय नीश्ज, 

सहकायी य ववमबन्न सॊघ सस्थाहरुसॊग सहकामय गरययहेको छ . 

5. मस नगयऩामरकाको वजेट ववतनमोजन गदाय नेऩारको सॊववधान २०७२, 
स्थातनम सयकाय सञ्िारन ऐन २०७४, सॊघीम सयकायको नीतत तथा 
कामयक्रभ, प्रदेश सयकायको नीतत तथा कामयक्रभ, आवगधक ऩन्रौ मोजनाको 
कामयददशा, नेऩार सयकायको आवगधक मोजना,नीतत तथा 
कामयक्रभ,सजदजयऩश्चिभ प्रदेश सयकायको वावषयक मोजना,नीतत तथा कामयक्रभ 
य मस नगय सबारे ऩारयत गयेका नीतत तथा कामयक्रभ, कामयऩामरका 
फठैकफाट तनधायरयत फजेटका प्राथमभकता, वडा समभती, ववषमगत समभती, 
याजचव ऩयाभशय समभती रगामत ववमबन्न ववकास साझदेाय, याजनतैतक दर, 

सॊघसस्था उद्मोगी व्माऩायी, सभाजसेवी कभयिायीहरु य ववऻहरुरे प्रत्मऺ य 
अप्रत्मऺ रुऩभा ददनजबएको सजझावराई अनजसयण गदै फजेट कामयक्रभ तम 
गयेको छज  । 
आदयणीम सबाध्मऺज्म,ू 

चार ुआर्थिक फर्ि २०७७।०७८ को हारसम्भको प्रभखु उऩरब्धीहरु संऺेऩभा 
प्रस्तुत गने अनभुती  चाहन्छु । 

6. ववकास तथा सजशासनका रागग काननूी आधाय तमाय गने मसरमसराभा 
आवचमक नीतत, ऐन, तनमभावरी, कामयववगध, भाऩदण्ड, भागयदशयन गयी 
जम्भा ५६ वटा काननूहरु तनभायण बएका जसभध्मे ३९ वटा याजऩत्रभा 
प्रकाशन गयी कामायन्वमनभा ल्माईएको छ ।  

7. सयर य सहज सेवा प्रवाहको रागग २०७७ सार भाघ २ गतेफाट 
नगयऩामरकारे आफ्न ैआधजतनक प्रशासतनक बवनफाट सेवा प्रवाह सजिारु 
गयेको छ साथ ैवडा नॊ ३ य ६ को आफ्न ैवडा कामायरम बवन, वडा नॊ 
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३, ४ य ६ को आधायबतू स्वास््म केन्द्र बवन तनभायण बएको, वडा नॊ 
५, ८ य १० भा नमाॉ आधायबतू स्वास््म सेवा केन्द्र स्थाऩना बई सेवा 
प्रवाह सजिारु बएको य वडा नॊ १३ भा यहेको फाडा शहयी स्वास््म 
श्क्रनीकभा फगथयङ्ग सेन्टय स्थाऩना गयी सॊिारनभा ल्माइएको छ ।  

8. नगयऩामरका मबत्र ैआॉखाको उऩिाय गने कामयभा सहजता ल्माउन नेऩार 
नेत्र ज्मोती सॊघ अछाभराई सहमोग गरयएको छ । 

9. नगय मबत्रका ६०० जना सजत्केयी आभाहरुको स्वास््म सजधायको रागग 
ऩोषण कामयक्रभ अन्तगयत सजत्केयी कोसरी कामयक्रभ सॊिारन गरयएको छ ।  

10. नगयऩामरकाका १० वटा भाध्ममभक ववद्मारमभा एक ववद्मारम एक नसय 
कामयक्रभ कामायन्वमनभा ल्माईएको छ।  

11. कभरफजाय नगयऩामरका सॊिारनभा यहेको आय.टी. वऩ.मस.आय. 
ऩरयऺण प्रमोगशारा सॊिारनका रागग सहमोग गरयएको छ।   

12. नगयका जोणखभभा यहेका ७० जना गबयवती भदहराहरुको उद्धायको रागग 
तन्शजल्क एम्फजरेन्स सेवा प्रदान गरयएको छ।  

13. ५१ जना ववऩन्न, असहाम, रोऩोन्भजख जाती (याउटे) य गम्बीय 
प्रकृततका त्रफयाभीहरुराई आगथयक सहामता य उऩिाय खिय उऩरब्ध 
गयाईएको, कैराशखोराभा आएको फाढीका कायण प्रबाववत बएका १९६ 
जना कृषकहरुराई खाद्मान्न साभाग्री याहत ववतयण गरयएको छ ।  

14.  ववमबन्न वडाभा यहेका तनष्कृम भदहरा सभहूहरुराई सकृम एवॊ ऩजनयगठन 
गरय ऩरयिारन गरयएको छ ।   

15.   पयक ऺभता बएका व्मश्क्तहरुराई श्जववकोऩाजयनको रागग मसऩभरूक 
तामरभ प्रदान गरयएको छ ।   
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16. कोबीड १९ को कायण ववद्मारम फन्द बएको अवस्थाभा अवरुद्ध बएको 
ऩठन ऩाठनभा सहजता गनय स्थानीम येडडमोफाट फकैश्ल्ऩक मशऺा अन्तगयत 
येडडमो मशऺा कामयक्रभ सॊिारन गरयएको छ ।  

17. बौततक सॊयिना तनभायण अन्तगयत ३ वटा ववद्मारमभा ४ कोठे बवन य ३ 
वटा ववद्मारमभा छात्रा शौिारम तनभायण बईयहेको छ ।  

18. साभजदातमक ववद्मारमभा अध्ममनयत सम्ऩणूय ककशोयीहरुराई भदहनावायी 
व्मवस्थाऩनका रागग तन्शजल्क स्मानीटयी प्माड ववतयण गरयएको छ ।  

19. प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत २६० जनाराई १०० ददन फयाफयको 
योजगायी प्रदान  गरयएको छ ।  

20. भागभा आधारयत कृवष कामयक्रभ अन्तगयत नगय ऺेत्रका २४४ जना साना 
तथा व्मवसातमक कृषकहरुरे प्राष्टीक घय तनभायण गयेका छ्न ्साथ ै२९९ 
जना कृषकहरुराई दहउॉ दे तयकायी त्रफउववजन ववतयण गरयएको छ ।  

21. खाद्मान्नभा आत्भतनबयय हजने नगयको नीतत अनजरुऩ ६७ योऩनी जग्गाभा 
उन्नत जातको गहजॉको त्रफउ ववतयण गरयएको छ ।  

22. भॊगरसेन नगयऩामरकाको वडा नॊ १२ य १४ राई आरज ऩकेट ऺेत्र य वडा 
नॊ ९ राई धान ऩकेट ऺेत्रको रुऩभा ववकास गरयएको छ ।  

23. वडा नॊ ६ य ७ भा भध्मऩहाडी दजग्ध प्रवद्यधन कामयक्रभ अन्तगयत बसैी 
ऩकेट ऺेत्र सॊिारन गरयएको छ ।  

24. फेयोजगाय मजवाहरुराई ऩशजऩारनभा व्मवसातमक फनाउन ७ जनाराई कज खजया 
य ७ जनाराई कृषकहरुराई फाख्रा ववतयण गरयएको छ ।  

25. नगय मबत्रको कृवष तथा ऩशज ऺेत्रको सम्ऩणूय त्माॉक अमबरेख गनय 
प्राववगधक ऩरयिारन बई कृवष त्माॉक सॊकरन कामय अगाढी फढाईएको छ 
। 
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26. फाख्राऩारन गरययहेका कृषकहरुका रागग ऩशज प्रवद्यधन कामयक्रभ अन्तगयत 
नचरसजधायका रागग १४ वटै वडाभा उन्नत जातका फोका ववतयण गरयएको 
छ ।  

27. कृषकहरुको आम आजयनभा फदृ्गध य रुद्राऺ व्मवसामराई प्रवद्यधन गनय 
रुद्राऺका २८०० ववरुवा ववतयण गने कामय बयैहेको छ ।  

28. नगयऺेत्र मबत्रका सहकायीहरुको अनजगभन गरय तनमभनको रागग 
वगगयकयणको कामय बईयहेको छ । 

29. रघजउद्धभ मसजयना गनय २ जना रघजउद्धभ सहजकताय भापय त वडा नम्फय 
३, ४, ५ य १२  भा उद्धभ ववकास तामरभ सञ्िारन गरयएको छ । 

30.    आन्तरयक तथा वाह्म ऩमयटन ऩवयद्यधन गनय सजयेईकोट ऩमयटककम ऺेत्र, 
अमायफण्ड य भगरसेन दयवाय ऺेत्रको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन 
(DPR) तमाय गरय बट्टे-भामरका-सजयैकोट-ठूरासनै भामरका-धजम्ररोिनी-
अमायफण्ड ऩमयटकीम ऺेत्र ववस्तायका रागग सॊघीम सयकायको साझदेायीभा 
ठेक्काको प्रकक्रमा अगाडी फढाईएको छ । उक्त ऩमयटन ऺेत्ररे भॊगरसेन 
नगयको ववकासभा भहत्वऩणूय टेवा ऩजग्ने ववचवास मरईएको छ ।  

31. गित्र-ेदम-डाडीभाटी-ढल्रे-ओरीगाउॉ-याभायोशन ऩमयटकीम भागय तनभायण 
बईयहेको य ठाटीखाॉद-अमायफण्ड देणख कैराश फहजभजखी क्माम्ऩस सडक, 
ठूरासनै-कवासखेोरा सडक, ततखाडा-दम-गित्र े सडक, फाडा देणख 
खन्टाल्ना सडक, वऩदठवान्ना फस्ती सडक, फस्ती-डाडीगड े सडकको 
स्तयोन्नती य तनभायण कामय बईयहेको छ ।   

32. नगय गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको भॊगरसेन खेरभदैान तनभायणको 
रागग जग्गा प्राप्ती य तनभायणको कामय बईयहेको छ ।   

33. भॊगरसेन नगयऩामरका वडा नॊ ९ भा त्रफये सजवाखेत झोरजङ्गे ऩजरको 
तनभायण कामय अश्न्तभ ियणभा यहेको छ ।  
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34.   नगय उज्मारो कामयक्रभ अन्तगयत भॊगरसेन फजाय य ठूरासनै फजायभा 
सौमय सडक फत्ती जडान गयी सॊिारनभा आएको छ ।  

35.   नगय ऺेत्र मबत्रका सडकको अमबरेणखकयण कामय सम्ऩन्न गरयएको छ ।  

36.   अछाभ फजहजभजखी क्माम्ऩसभा छात्रावास य कैराश फहजभजखी क्माम्ऩसको 
बवनको तनभायण कामय बयैहेको  छ ।  

37. भॊगरसेन नगयऩामरका य डडमबजन वन कामायरमको सहजीकयणभा दयफाय 
ऩरयसयभा हरयत ऩाकय  तनभायणको कामय अगाडी फढाईएको छ ।  

38. सजयक्षऺत नागरयक आवास कामयक्रभ अन्तगयत नगय ऺेत्रका छनौट बएका 
२०६ जना राबाग्राहीहरुराई जस्ताऩाता ववतयणको कामय अगाडी फढाईएको 
छ ।  

39. वडा नॊ २, ४, ५ य ६ भा व्मश्क्तगत घटना दताय कामय अनराईन 
प्रणारीफाट सॊिारनभा ल्माईएको य १४ वटै वडाभा व्मश्क्तगत घटना दताय 
अमबमान सॊिारन गरयएको साथ ैसाभाश्जक सजयऺा बत्ता कामयक्रभ अन्तगयत 
१४ वटै वडाभा साभाश्जक सजयऺा बत्ता राबाग्राहीहरुराई ववद्मजतीम 
सगूिकयण गरयएको य साभाश्जक सजयऺा बत्ता ववतयणको कामय ऩणूय रुऩभा 
फैंकीङ्ग प्रणारीफाट बजक्तानीको व्मवस्था मभराईएको छ । 

40. मोजना, याजचव य दताय िरानीका कामयहरु सफ्टवेमयफाट कामायन्वमन 
गरयएको छ।  

41. न्मातमक समभततभा ऩयेका जम्भा १३ वटा उजजयी भध्मे १० वटा पछ्मौट 
बई ३ वटा पछ्मौटको ियणभा यहेको छ साथ ै ५ जना भेरमभराऩ 
सहजकतायराई सगूि दताय गरयएको य सगिवारम तथा ईजरास कऺको 
व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

42. फेरुजजराई शनू्मभा झाने नीतत अनजरुऩ िारज आ.व. भा कामभ हजन 
आएको कूर फेरुजज भध्मे २५.६१ प्रततशत फेरुजज पछ्मौट गरयएको छ।  
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सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ गत आ.व. २०७६।०७७ को मथाथि य चार ुआ.व. २०७७।०७८ को 
संसोर्धत बफत्तीम प्रगतत प्रततवेदन संऺेऩभा प्रस्तुत गने अनभुती चाहन्छु ।  

43. गत आ.व. २०७६।०७७ को कूर आम रु. ५२ कयोड ८९ राख ५७ हजाय 
५ सम बएकोभा रु.४८ कयोड ८३ राख ६२ हजाय ७ सम १८ (८३.१३ 
प्रततशत) खिय बएको गथमो । जसभा िारज तपय  २९ कयोड ५३ राख ९२ 
हजाय ९६३ (८३.७९ प्रततशत) य ऩूॉश्जगत तपय  १९ कयोड २९ राख ६९ 
हजाय ७५४ (८२.१६ प्रततशत) खिय बएको गथमो ।  

44. िारज आ.व. २०७७।०७८ को हारसम्भको कूर आम रु. ५९ कयोड ९ 
राख ३७ हजाय ३४८ अनजभान बएकोभा रु.४४ कयोड ७७ राख ३ हजाय 
४६५ (६९.२३ प्रततशत) खिय बएको गथमो । जसभा िारज तपय  ३२ कयोड 
९१ राख १९ हजाय २१३ (७४.९२ प्रततशत) य ऩूॉश्जगत तपय  ११ कयोड 
८५ राख ८४ हजाय २५१ (५७.१८ प्रततशत) खिय बएको छ ।  

45. गत आ.व. य िारज आ.व.को हारसम्भको ववत्तीम प्रगतत प्रततवेदनराई 
तजरना गदाय नगयऩामरकाको खिय ऺभता सन्तोषजनक यहेको देणखन्छ । 

46.   मसयी मही अनजऩातभा खिय हजदा सशतय तपय को वजेट यकभ भध्मे आगथयक 
वषयको अन्त्मभा वाॊकी यहन ेयकभ तनमभ अनजसाय सॊघीम सॊगित कोषभा 
कपताय जान े बएकोरे आगाभी आगथयक वषयको वजेटभा अल्माको रुऩभा 
ल्माउन सककने अवस्था छैन य सॊतघम सयकाय, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हजने 
वववत्तम सभातनकयण य याजचव वाॊडपाॊडफाट प्राप्त अनजदान यकभ य 
भॊगरसेन नगयऩामरकाको ववमबन्न मशषयकहरुभा सॊकरन प्राप्त गयेको खिय 
हजन वाॊकी यकभ आगाभी आगथयक वषयभा अल्माको रुऩभा आम्दानीको 
रुऩभा नगयऩामरकाको सॊगित कोषभा  याणखन ेछ ।  वाॊकी  उक्त खिय 
यकभफाट बएको आगथयक य बौततक को ववस्ततृ प्रगती समभऺा ऩतछ 
आगाभी आगथयक फषयको श्राफण भदहनाभा गरयने छ ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 
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अफ भ आर्थिक फर्ि २०७८।०७९ को फजेटका उदेश्महरु प्रस्तुत गने अनभुती 
चाहान्छु्- 

 

47. उऩरब्ध साधन स्रोत, अवसय य ऩमयटन ऺेत्रको सम्बावना ऩदहिान य 
उऩमोग गयी उच्ितभ आगथयक ऩजनयोत्थान गदै ववकासको गततराइ 
तनयन्तयता ददने, 

48. आभ नगयवासीभा फजेटको अऩनत्व फोध गयाउने, 

49. साभाश्जक ववकास, आगथयक उन्नती, ऩवूयधाय ववकास य सॊस्थागत 
सजदृढीकयण भापय त सभ्म सभाज य आगथयक रुऩभा सभदृ्ध नगय तनभायण 
गने ।  

50. नगय ऺेत्रभा व्माऩारयक, व्मवसातमक, कृवषजन्म तथा ऩमयटकीम ऺेत्रराई 
व्मवश्स्थत गयी आगथयक कक्रमाकराऩ ववस्ताय गने । 

51. भॊगरसेन नगयऩामरकाको ऩदहिान स्थावऩत हजने खारका तथा गौयवका 
आमोजनाहरु सॊिारन   गने ।  

52. जनसहबागगता, जवापदेदहता, काननूी शासन, ऩायदशॉताको प्रवद्यधन गदै 
सजशासन कामभ गयाउने 

53. सावयजतनक सेवा प्रवाहराई सयर सहज रुऩभा प्रदान गयी सेवाग्राहीभतै्री 
वातावयण तमाय गने ।   

त्मसगैयी अफ भ आर्थिक फर्ि २०७८/०७९ को फजेटका प्राथमभकताहरु प्रस्तुत गनि 
चाहन्छु ।  

54. "नगय ववकासको आधाय, कृवर्,ऩमिटन य ऩवुािधाय" बन्न े नायाराई 
साथयकता प्रदान, 

55. कोयोना रगामत सव ै ककमसभका स्वास््म जोणखभफाट नागरयक सजयक्षऺत 
याख्न य गजणस्तयीम स्वास््म सेवा सवयसजरब फनाउन स्वास््म सेवाको 
दामया ववस्ताय, स्वास््म ऩजवायधाय तनभायण तथा स्तयोन्नतत तथा स्वास््म 
जनशश्क्त ववकास, 

56. नागरयकका रागग काभ य योजगायीका अवसय, खाद्म सजयऺा, सजयक्षऺत 
आवास, सवयकामरन साभाश्जक सजयऺा य सॊयऺण, 
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57. ववकासको मशघ्र प्रततपर प्राप्त हजने य आगामभ वषय मबत्र सम्ऩन्न हजने 
अधजया आमोजना कामायन्वमन, 

58. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीि सभन्वम य सहकामय भापय त सन्तजमरत 
ववकास, 

59. गजणस्तयीम य जीवनऩमोगी मशऺा, सिूना प्रववगधको ववस्ताय, आधायबजत 
खानेऩातन रगामतका साभाश्जक, आगथयक तथा बौततक ऩजवायधायहरूको 
ववकास तथा तनभायण, 

60. गजणस्तयीम तथा ऩहजॉिमजक्त सावयजतनक सेवा य उत्तयदातम तथा ऩायदमशय 
शासन व्मवस्थाको सजदृदढकयण, 

61. फेयोजगाय मजवाहरुराई ववकास तनभायण कामयभा सॊरग्न गयाई योजगायीको 
अवसय प्रदान गने, 

62. सेवा प्रवाहराई ऩणूय रुऩभा ववद्मजततम भाध्मभफाट प्रवाह गने, 

63. नगय ऺेत्रको आधायबतू कवष, ऩमयटन य ऩवूायधाय तनभायण गने,  

64. पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन, प्रकोऩ न्मतूनकयण तथा वातावयण सॊयऺण,  

65. व्मवसातमक कृवष, ऩशजऩारन तथा आम आजयनका कक्रमाकराऩहरुको ववस्ताय,  

66. सॊस्थागत ऺभता अमबफदृ्गधका रागग जनशश्क्त ववकास तथा सेवा 
प्रवाहको रागग आधायबतू ऩवूायधाय तनभायण,  

67. आगथयक ववकास य गरयफी तनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩजमायउने,  

68. उत्ऩादनभरूक तथा तछटो प्रततपर ददने मोजना तथा कामयक्रभहरु,  

69. रङै्गगक सभानता य साभाश्जक सभावेशीकयणको अमबफदृ्धी गने, 

70. सेवा प्रवाह सॊस्थागत ववकास य सजशासनभा मोगदान ऩजमायउने,  

71. नगयऩामरकाको भाऩदण्ड अनजरुऩको बौततक ऩवूायधायको ववकास एवॊ 
नीततगत सजधाय, 

72. नगय ऺेत्र मबत्र मशऺा, स्वास््म तथा खानऩेानीको स्तयोन्नती, 
 

सबाध्मऺ भहोदम, 

73. आगाभी आर्थिक फर्ि २०७८।०७९ मोजना तथा फजेट तजुिभा गदाि भरेै 
तनम्न बफर्महरुराई आधाय मरएको छु ।  
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 नेऩारको सॊववधान,२०७२ 
 स्थानीम सयकाय सञ्िारन ऐन, २०७४ 
 अन्तयसयकायी ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
 नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनजदान यकभ ।  

 ददगो ववकासका रक्ष्महरु । 
 सॊघीम य प्रदेश सयकायको वावषयक मोजना य नीतत तथा कामयक्रभ । 
 सॊघीम भामभरा तथा साभान्म भन्त्रारमकाफाट प्राप्त ववमबन्न 

तनदेमशकाहरु । 
 याश्ष्िम प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आमोगफाट प्राप्त भागय तनदेमशका । 
 भॊगरसेन नगयवासी य सिते नागरयकफाट प्राप्त सजझाव य सल्राह ।  

 आ.व. २०७८।०७९ का रागग ऩारयत गयेको नीतत तथा कामयक्रभ ।  

 भॊगरसेन नगयऺेत्रको बौगोमरक एवॊ जनसाॊश्यमक ववमशष्टता सम्फश्न्ध 
तनभायण बएको प्रोपाइर  ।  

 

 

 

 

74. आ .व. २०७८।०७९ को मस फजेटका प्रभखु चनुौतीहरु मस प्रकाय यहेका 
छन ्।   

 कोबीड १९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा तनमन्त्रण । 
 मसभीत स्रोत य साधन ।  

 याजचव ऩरयिारनभा कदठनाई ।  

 वास्तववक गरयफ, ववऩन्न, असहाम, मसभान्तकृत सभजदामराई 
साभाश्जक सॊयऺण गनजय ।  

 जनताको ववकास प्रततको अत्मागधक िाहना ।  

 भददया ववकक्र ववतयण कामयराई व्मवस्थाऩन गनजय ।  

 कृवष तथा ऩशजजन्म वस्तजहरुको ववकक्र ववतयण हाटफजायराई 
व्मवस्थाऩन गनजय ।  

 फेयोजगाय य ितेनाको अबावफाट उत्ऩन्न दजव्मयसनी य मसरे सभाजभा 
ऩायेको असयराई न्मनूीकयण गनजय ।  
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75. आ .व. २०७८।०७९ को मस फजेटका प्रभखु सम्बावहरु मस प्रकाय यहेका 
छन ्।  

 याजचवको व्माऩक ऺेत्र य दामया ।  

 ववकासभा उल्रेयम जनसहबागगता ।  

 आन्तरयक तथा फाह्म ऩमयटन व्मवसामको सम्बावना ।  

 स्वास््म सेवा, मशऺा तथा व्माऩारयक तथा आवामसम केन्द्र । 
 कृवष तथा ऩशजऩारनभा फजायीकयणको सम्बावना ।  

 ववकासभा जनसहबागगता य रागत साझदेायी गनय सककने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सबाधक्ष्म भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक फर्ि २०७८।०७९ को भखु्म आमोजना तथा 
कामिक्रभहरु प्रस्ततु गने अनभुती चाहन्छु । 

76. आगाभी आ.व. २०७८।०७९ का रागग सॊघीम सयकाय ससतय अनजदान तपय  
रु.२६ कयोड ७० राख, प्रदेश सयकाय सभऩयूक अनजदान तपय  रु. १ कयोड 
१४ राख ६८ हजाय, त्रफशषे अनजदान तपय  रु. ५० राख य 
नगयऩामरकाद्वाया ववतनमोश्जत २४ कयोड ६९ राख ८६ हजाय य ववमबन्न 
गैय सयकायी सॊस्थाहरुको प्रस्ताववत फजेट रु. ५३ राख ७० हजाय ४ सम 
४३ गयी कूर फजेट रु. ५३ कयोड ५८ राख २४ हजाय ४ सम ४३ 
ववतनमोजन गयेको   छज  ।जसराई ऺेत्रगत रुऩभा तनम्भानजसाय ववतनमोजन 
गरयएको छ ।  

साभाजजक ववकास 
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स्वास््म तपि  
 कोबीड १९ रगामत भहाभायी तनमन्त्रण, तनममभत स्वास््म सेवाका रागग 
आवचमक औषधी उऩकयण खरयद, सॊस्थागत ऺभता ववकास, ऩोषण कामयक्रभ 
सॊिारन, स्वास््मकभॉहरुराई प्रोत्साहन, साभजदातमक स्वास््म केन्द्र य फगथयङ्ग 
सेन्टय स्थाऩना तथा सॊिारन, भदहरा स्वमभसेववकाहरुराई प्रोत्साहन, ग्राभीण 
अल्िासाउण्ड, जोणखभभा यहेका गबयवती भदहराहरुको उद्धाय कामयक्रभ, 
ववद्मारम नमसयङ्ग कामयक्रभ सॊिारनको रागग ससतय तपय  रु.४ कयोड ६० राख 
य नगयऩामरकाफाट रु. १ कयोड ५० राख ७८ हजाय गयी जम्भा रु. ६ कयोड 
१० राख ७८ हजाय ववतनमोजन गयेको छज  ।  

मिऺा तपि  
 ससतय कामयक्रभ तपय  १८ कयोड २२ राख य नगयऩामरकाफाट २ 
कयोड ७० राख ५२ हजाय गरय जम्भा २० कयोड ९२ राख ५२ हजाय 
ववतनमोजन गयेको छज  । जसभा फारववकास स.का. य ववद्मारम 
कभयिायीहरुको न्मनूतभ ऩारयश्रमभक रु.१५ हजाय ऩजमायउन रु.१ कयोड ३८ 
राख ७१ हजाय ववतनमोजन गयेको छज  । साथ ैस्थानीम ऩाठ्मक्रभ तथा 
ऩाठ्मऩजस्तक तनभायण य कामायन्वमनको रागग आवचमक फजेटको व्मवस्था 
गयेको छज  । साभजदातमक ववद्मारमभा अध्ममनयत ककशोयीहरुको 
भदहनावायी व्मवस्थाऩनको रागग तनशजल्क् स्मानीटयी प्माड ववतयण 
कामयक्रभ तनयन्तयताको रागी रु. २४ राख ८३ हजाय ववतनमोजन 
गरयएको छ । नगय मशऺक अनजदान कामयक्रभराई तनयन्तयता ददईएको छ 
।  नगय मबत्र नगयस्तरयम तथा याष्िऩतत यतनङ्ग मशल्ड जस्ता खेरकज द 
कामयक्रभ, मजवा प्रततबा ऩदहिानका रागग रु.१२ राख ववतनमोजन गयेको 
छज  ।  

 योजगाय तपि  
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 प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत मजवा योजगायीका रागग 
रुऩान्तयण ऩहर ऩरयमोजना सॊिारन गयी २८४ फेयोजगाय मजवाहरुराई 
१०० ददन फयाफयको योजगायी प्रदान गनय रु. १ कयोड ७१ राख 
ववतनमोजन गरयएको छ ।   

भहहरा, फारफामरका तथा जेष्ठ नागरयक तपि  
 ससतय कामयक्रभ तपय  रु. ७१ राख य नगयऩामरकाफाट १५ राख ३५ 

हजाय गयी जम्भा १६ राख ३५ हजाय रङै्गगक उत्तयदामी फजेट 
व्मवस्था गयेको छज  । जसभा रङै्गगक दहॊसा तनवायण कोषका रागग 
आवचमक फजेट ववतनमोजन गयेको छज  । भदहरा, दमरत, पयक 
ऺभता बएका नागरयकहरुको ऺभता अमबफदृ्गधका रागग ववमबन्न 
तामरभ सॊिारनको रागग आवचमक फजेट ववतनमोजन गरयएको छ । 
दमरत सभजदामको ऩयम्ऩयागत सीऩ ववकास तथा सॊयऺणको रागग 
आवचमक फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । १४ वटा वडाहरुभा जेष्ठ 
नागरयक सम्भान कामयक्रभ सॊिारन गनय फजेट ववतनमोजन गयेको छज  
। भदहनावायी व्मवस्थाऩन तथा फारवववाह न्मनूीकयणका गनय 
सितेना सम्फश्न्ध कामयक्रभको रागग फजेट ववतनमोजन गयेको छज  ।  

आर्थिक ववकास  

कृवर् तथा ऩि ुववकास तपि  
 ससतय कामयक्रभ तपय  रु.९३ राख य नगयऩामरकाफाट ५० राख गयी जम्भा 

रु. १ कयोड ४३ राख फजेट ववतनमोजन गयेको छज  । जसभा वडा नॊ १२ 
य १४ भा आरज ऩकेट ऺेत्र तथा वडा नॊ ९ भा धान ऩकेट ऺेत्र कामयक्रभको 
तनयन्तयताका रागग रु.१२ राख ववतनमोजन गयेको छज  ।  

 वडा नॊ ६ य ७ भा बसैीको साना व्मवसातमक कृवष उत्ऩादन केन्द्र ऩकेट 
कामयक्रभ अन्तगयत रु. ११ राख ववतनमोजन गरयएको छ । 
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 नगयका ववमबन्न वडाहरुभा फाख्रा व्मवसाम प्रवद्यधन गनयका रागग ऩकेट 
ऺेत्र ववकास कामयक्रभ अन्तगयत रु.१५ राख ववतनमोजन गरयएको छ ।  

 परपूर प्रवद्यधन कामयक्रभ अन्तगयत नगयको सजन्तरा उत्ऩादन हजने 
ऺेत्रराई ऩकेट ऺेत्र घोषणा गनय रु. १२ राख ववतनमोजन गरयएको छ । 
यैथान ेफारी प्रवद्यधन एवॊ खाद्मान्न फारीको उन्नत त्रफउॉ ववतयणको रागग 
अनजदानका कामयक्रभ सॊिारनका रागग आवचमक फजेटको व्मवस्था 
गरयएको छ । दहउॉ दे य फष ेतयकायी एवॊ खाद्मान्न फारी ववस्तायका रागग 
फजेट ववतनमोजन गरयएको छ । प्राश्ष्टक घय ववतयण, च्माउ खेती 
ववस्ताय, भसरा फामर ववस्ताय य कृवष येडडमो कामयक्रभको तनयन्तयताका 
रागग आवचमक फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । व्मवसातमक कज खजया तथा 
फाख्राऩारन, उन्नत जातको फोका ववतयण कामयक्रभ सॊिारनको रागग रु. 
१४ राख ववतनमोजन गयेको छज  ।  

उद्मोग, सहकायी य ऩमिटन 

 नगय ऺेत्र मबत्रका बट्टेभामरका, सजयैकोट, ठूरासनै भामरका, जाजकोट, 
धजम्ररोिनी, अमायफण्ड, अछाभ दयफाय जस्ता भहत्वऩणूय ऩमयटकीम 
ऺेत्रहरुको ऩवूायधाय तनभायणको रागग सॊघीम सयकायसॉग साझदेायीभा गनय रु. 
५० राख ववतनमोजन गयेको छज  । सहकायी एवॊ उद्मोग प्रवद्यधनका रागग 
आवचमक फजेट ववतनमोजन गयेको छज  ।  

ऩवूािधाय ववकास तपि  
 नगय गौयव आमोजनाको रुऩभा यहेको भॊगरसेन खेरभदैानको ऩवूायधाय 

तनभायण गनय रु. ४० राख ववतनमोजन गरयएको छ ।  

 भॊगरसेन नगयऩामरका वडा नॊ ४ य ७ को प्रशासतनक बवन वडा कामायरम 
तनभायण गनय फहजफषॉम मोजनाको रागग रु.६० राख ववतनमोजन गयेको छज  
। 
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 नगय ऺेत्र मबत्रका सावयजतनक स्थानहरुभा सौमय फत्ती जडानका रागग रु.२० 
ववतनमोजन गयेको छज  । अछाभ फहजभजखी क्माम्ऩस छात्रावास तनभायणको 
रागग आवचमक फजेटको व्मवस्था गरयएको छ ।  

 भॊगरसेन नगयऩामरका वडा नॊ १२ ठादटखाॉद फजायभा गेट तनभायणको रागग 
रु.१० राख त्रफतनमोजन गयेको छज  ।  

 नागरयकको शाश्न्त सजयऺा एवॊ सडक दजघयटनाराई भध्मनजय गदै भॊगरसेन 
फजायभा मसमसदटबी जडानको रागग रु. ८ राख ववतनमोजन गयेको छज  । 

 भॊगरसेन-ओरीगाउॉ-कारागाउॉ सडक स्तयोन्नती गनय सभऩजयक कोष 
अन्तगयत रु. ७४ राख ६५ हजाय ववतनमोजन गयेको छज  ।  

 जडाधाया-सनैागाउॉ-फाउये खानेऩानी तनभायण य डाडागाउॉ-मसभसल्री ग्राभीण 
सडक स्तयोन्नतीका रागग ४० राख ३ हजाय ववतनमोजन गरयएको छ । 

 भॊगरा ने.या.भा.वव. को बवनको रागग रु. १० राख ववतनमोजन गयेको 
छज  । 

 अछाभ अस्ऩतार, फमारऩाटा अस्ऩतार, ऩत्रकाय भहासॊघ अछाभको 
बवन, नेऩार फाय एशोमसमसनको बवन य फादद सभजदामको आवास 
तनभायणको रु.५/५ राख फजेट ववतनमोजन गयेको छज  ।  

सिुासन तथा अन्तयसम्फजन्धत 

 ववऩद व्मवस्थाऩनको रागग रु. २० राख ववतनमोजन गरयएको छ ।वातावयण 
सॊयऺण तथा जरवामज ऩरयवतयन अनजकज रनका रागग आवचमक फजटेको 
व्मवस्था गरयएको छ ।  

 १४ वटै वडाहरुभा इन्टयनटेको ऩहजॉि ववस्ताय गयी ववद्मजतीम भाध्मभफाट सेवा 
प्रदान गनय रु.२० राख ववतनमोजन गरयएको छ । ववषमगत ऺेत्रहरुको 
आवगधक मोजना तनभायणको रागग रु.१० राख ववतनमोजन गयेको छज  ।  

 सिूना प्रवाह तथा सॊिाय भाध्मभहरुराई व्मवस्थाऩन गनय रु.१२ राख 
ववतनमोजन गरयएको छ । सेवाग्राहीहरुराई सयर य सहज रुऩभा सेवा प्रवाह 
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गनय साभजदातमक सिूना केन्द्र स्थाऩना गनय आवचमक फजटेको व्मवस्था 
गरयएको छ ।  

सबाधक्ष्म भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक फर्ि २०७८।०७९ भा वडा तपि  ववतनमोजजत फजेट प्रस्तुत गने अनुभती 
चाहन्छु । 

वडा नं ववतनमोजजत फजेट रु. 

१ ३० राख 

२ १५ राख 

३ ३१ राख ५० हजाय 
४ २४ राख ८० हजाय 
५ २८ राख ४५ हजाय 
६ २१ राख ८० हजाय 
७ २२ राख ३० हजाय 
८ १८ राख ९० हजाय 
९ २२ राख २० हजाय 
१० २० राख १० हजाय 
११ १८ राख ७५ हजाय 
१२ २९ राख १० हजाय 
१३ ३४ राख ३० हजाय 
१४ ३० राख ८० हजाय 

गयी वडा तपि  जम्भा रु. ३ कयोड ४८ राख ववतनमोजन गयेको छु ।  

 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अव भ, आगाभी आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ भा मस नगय ऺेत्र मबत्र कामिक्रभ 
संचारन गनिको रार्ग ववमबन्न संघ संस्थाहरुरे प्रस्ताव गयेको कामिक्रभ य फजेट 
प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।  

 सेवक नेऩारद्वाया सज-आहाया दोश्रो कामयक्रभ सॊिारनको रागग रु.१८ राख 
८३ हजाय ५८ रुऩमैा ववतनमोजन गरयएको छ ।  
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 वाक नऩेारद्वाया ववमबन्न ऩरयमोजना सॊिारनका रागग १४ राख ८४ हजाय 
२ सम ९४ रुऩमैा फजेट ववतनमोजन गरयएको छ ।  

 भामरका ववकास सॊघ नेऩारद्वाया सजशासन प्रवद्यधन कामयक्रभ सॊिारनका 
रागग रु.२० राख ३ हजाय ९१ रुऩमैा फजटे ववतनमोजन गरयएको छ ।  

77. सॊववधानफाट प्राप्त अगधकाय फभोश्जभ सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
वववत्तम सभानीकयण अनजदान, सशतय अनजदान, तथा अन्म अनजदानका रुऩभा 
प्राप्त फजेट तथा मस नगयऩामरकाको याजचव ऩरयिारनफाट प्राप्त हजन ेफजेट 
सभेतराई सभावेश गयी िारज आगथयक वषय २०७८÷०७९ को आम य व्ममको 
वववयण प्रस्तजत गदयछज  ।  

आम तपि  

क्र.सं.
. 

ववर्मगत ऺेत्र यकभ रु. हजायभा 

१ नगयऩामरका आन्तरयक स्रोत १ कयोड ५ राख 
२ सॊतघम सयकाय ववत्तीम सभातनकयण 

अनजदान 
११ कयोड ४७ राख  

३ सॊतघम सयकाय ससतय अनजदान २६ कयोड ७० राख  

४ सॊतघम सयकाय याजचव फाॉडपाॉड ९ कयोड ८६ राख ५२ हजाय  

५ प्रदेश सयकाय ववत्तीम सभातनकयण 
अनजदान 

८० राख ८१ हजाय 

६ प्रदेश सयकाय सभऩजयक अनजदान 
(अनजभान ) 

१ कयोड १४ राख ६८ हजाय 

७ प्रदेश सयकाय त्रफशेष अनजदान (अनजभान 
) 

५० राख 

८ प्रदेश सयकाय  याजचव फाॉडपाॉड ५५ राख ५३ हजाय 

९ िारज आ.फ. को अनजभातनत भौज्दात 
अल्मा. 

१ कयोड  

१० ववमबन्न सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त हजने 
अनजभान 

५३ राख ७० हजाय ४ सम ४३ 

कुर आम ५३ कयोड ६३ राख २४ हजाय ४ सम ४३ 
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व्मम तपि  
वववयण फजेट 

गौयफका आमोजना  १ कयोड २० राख  

सभऩजयक कोष २ कयोड ३४ राख 

ससतय साझेदायी कामयक्रभ १० राख  

ददगो ववकास तथा प्रततवद्धताका कामयक्रभहरु ५ राख  

आकश्स्भक एवॊ अत्मावचमकीम सावयजतनक तनभायण १ कयोड ६१ राख  

वडाको मसमरङ्ग ३ कयोड ४८ राख  
त्रफषमगत शाखा तपय  ४ कयोड ८८ राख ९३ हजाय 
कामायरम सॊिारन तथा प्रशासतनक १० कयोड १६ राख ७२ हजाय 
अन्म ऺेत्र (ऩमयटन, सहकायी, उद्मोग, ववऩद, 
फैकश्ल्ऩक उजाय, ढर व्मवस्थाऩन, अन्म सॊस्था 
सहमोग) 

९१ राख ८६ हजाय 

सॊघीम ससतय कामयक्रभ सॊिारन खिय २६ कयोड ७० राख  
प्रदेश त्रफशेष अनजदान कामयक्रभ खिय ५० राख 
प्रदेश सभऩूयक अनजदान खिय १ कयोड १४ राख ६८ हजाय 
ववमबन्न सॊघसॊस्थाफाट सॊिारन हजने कामयक्रभ खिय ५३ राख ७० हजाय ४४३ 

व्मम तपि  जम्भा -  ५३ कयोड ६३ राख २४ हजाय ४ सम ४३ 

 

78. प्रदेश सयकाय त्रफशषे अनजदान अन्तगयत रु. ५० राख भध्मे अछाभ फहजभजखी 
क्माम्ऩस छात्रावास तनभायण रु.२५ राख, अन्नऩणूय भा.वव. छात्रावास 
बवन तनभायणको रागग रु.२५ राख फजेट ववतनमोजन बएको छ ।   

 

79. आन्तयीक स्रोत ऩरयिारन क्रभश् फदृ्धी गने रक्ष्म सदहत आन्तरयक 
आमको दामयाराई पयाककरो फनाई िारज आगथयक वषयको अन्तसम्भभा कज र 
याजचव ९५ राख हजने अनजभान गरयएको छ । भॊगरसेन नगयऩामरकाराई 
सहमोग गनय याश्ष्िम एवॊ अन्तयायश्ष्िम सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग हजने अऩेऺा 
गरयएको छ । मस ै गरय नगयऩामरकाराई सहमोग गने ववकासका 
साझदेायहरुको खोजी गयी नगयऩामरकारे आफ्नो सभदृ्गधको मात्राभा 
सहमात्री ब ैसहमोग गनेहरुको खोजी य ढोका खजल्रा गदै रगगनेछ ।  
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सबाध्मऺ भहोदम, 

80.  प्रस्तजत फजेट तजजयभा गनय भागय तनदेशन गनजयहजने नगय प्रभजख ज्म,ू ववषमगत 
समभतीका सॊमोजक तथा सदस्म ज्महूरु, कामयऩामरकाका सदस्म ज्म,ू 

वडाध्मऺ तथा सदस्म ज्महूरु, नगय सबाका सदस्म ज्म,ू प्रभजख प्रशासकीम 
अगधकृत रगाएत सम्ऩणूय कभयिायी, फजद्गधश्जवी, नागरयक सभाज, सॊिायकभॉ, 
ववकासका साझदेाय सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु रगाएत 
सभस्त नगयफासी प्रतत हाददयक आबाय प्रकट गदयछज  । 

 

अन्त्मभा,  
81. “नगय ववकासको आधाय, कृवर्, ऩमिटन य ऩवूािधायÆ बन्न े हाम्रो 

अमबमानभा सव ैऩऺको यिनात्भक सजझाफ, सल्राह य सहमोगको अऩेऺा 
गयेको छज  ।  

 

“ धन्मवाद  " 

 

 

 

 

 

 


