आ.व.२०७7।078 को बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम
र्स गरीमामर् नगरसभाका आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्,
सभाका आदरणीर् सदस्र्ज्र्ू हरु,

राष्ट्रसे वक कमिचारीहरु, सञ्चारकमी एवं समस्त नगरवासी महानुभावहरु,
र्स ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको गररमामर् नगरसभामा र्स नगरपाललकाको नगर उपप्रमुखको

है लसर्तले र्वद्यमान र्वषम पररस्स्थलतका बीच नगरपाललकाको चौथो बजे टको रूपमा आ.व. २०७7।०७8 को
बजे ट प्रस्तुत गनि उपस्स्थत भएको छु । र्स अवसरमा दे शको राजनीलतक तथा सामास्जक रूपान्तरणका लनस्तत

ईलतहासका र्वलभन्न कालखण्डमा भएका क्रास्न्त, सं घषि र आन्दोलनहरूमा दे श र जनताको लनलमत्त आफ्नो
अमू ल्र् जीवन उत्सगि गनुह
ि न
ु े ज्ञात अज्ञात सर्हदहरू प्रलत उच्च श्रद्धाका साथ भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदि छु।
साथै घाईते तथा अपाङ्गहरुको स्शघ्र स्वास््र्लाभको कामना गदै उहांहरूको र्ोगदान प्रलत उच्च सतमान प्रकट
गनि चाहन्छु ।

'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को रार्ष्ट्रर् लक्ष्र् र 'स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदे श' भन्ने प्रदे शको गन्तव्र् प्रालिका

लालग नगरको सहभालगता र र्ोगदान सुलनस्ित गनि 'समाजवाद उन्मुख सभ्र् र समृद्ध नगर' बनाउने हाम्रो
अलभर्ान जारी छ।

स्थानीर् सरकारको रूपमा नगरपाललकाको गठन पिात जनशस्क्त र भौलतक व्र्वस्थापन; नीलतगत, कानू नी
एवं सं स्थागत सं रचनाको र्वकास; स्रोतहरूको प्रभावकारी पररचालन; ददघिकालीन र्वकासको स्पष्ट खाका लनमािण ;
सं घ र प्रदे श तहहरूसं ग समन्वर्, साझेदारी र सहकार्ि आदी जस्ता सं क्रमणकालीन अवस्थालाई स्चदै र्वगत

वषिहरूको अथक प्रर्ासबाट हालसल भएका उपलस्धिको जगमा टे केर र्वकास र समृर्द्धको र्ात्रालाई तीव्रता
ददने मागिमा हामी अघी बर्ढरहे का छौं।

तर, र्सै बीच कोलभड-19 र्वश्वव्र्ापी महामारीका कारण मानव जालत मालथ शतास्धदकै सबै भन्दा ठू लो सं कट
पै दा भएको छ।र्वश्वले नै गतभीर मानवीर् र आलथिक सं कटको सामना गनुप
ि रररहे को र र्वकासका लसद्धान्त,
मान्र्ता र प्राथलमकताहरू पुन: पररभार्षत हुन थाले को र्स सन्दभिमा नगरपाललकाका प्राथलमकताहरू पलन
तदनुरुपनै प्रभार्वत हुन ु स्वभार्वकै हो।

आलथिक वषि 2077।078 को बजे ट प्रस्तुत गरररहं दा कोलभड-19 बाट नगरवासीहरूको जीवन रक्षा गने

र र्वकास लनमािण तथा आलथिक व्र्वस्थाहरूलाई पलन गलतस्शल र चलार्मान बनाउने गस्तभर स्जतमे वारी बोि
गरे को छु ।

र्स र्वषम पररस्स्थलतमा सबै जनप्रलतलनलि, राजनै लतक दल, सं घ-सं स्था, नीस्ज क्षेत्र, सरोकारवाला लनकार्हरू
तथा आम नगरवासीहरूको सहर्ोग, सहकार्ि र ऐक्र्बद्धताले वतिमान च ुनौती सामना गनि सर्कन्छ भन्ने

नगरको र्वश्वास रहे को छ।आगामी वषिको बजे ट नर्ााँ पररस्स्थलतले लसजिना गरे को च ुनौतीलाई सामना गने र
ु छि भन्ने साझा बुझाई रहे को छ।
प्राि अवसरलाई उपर्ोग गने तर्ि केस्न्ित हुनप

वतिमान अवस्थालाई मध्र्नजर गदै अवस्था र आवश्र्कता अनुसार कानू नी प्राविान अनुरुप सं शोिन गरी
कार्ािन्वर्न गने गरी बजे ट लचकदार रहने गरी प्रस्तुत गरे को छु ।
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सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,
राज्र् पुनसं रचना पलछ गदठत नगरपाललका भएकाले आन्तररक श्रोत पररचालन क्षमता अत्र्न्त न्र्ू न रहे को र
सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारहरूबाट अनुमान गररएभन्दा लनकै न्र्ू न राजश्व बांडर्ांड तथा अनुदानहरू

प्राि हुंदै आएको अवस्था छ। कोलभड-19 को कारणबाट लसस्जित र्वषम पररस्स्थलतले व्र्ाि बेरोजगारी समस्र्ा

तथा स्थानीर् सरकारसाँग नगरवासी जनताका अलसलमत अपेक्षाहरुलाई पलन सतबोिन गनुि पने च ुनौतीहरू
र्वद्यमान छन्। लसलमत क्षमता र स्रोत सािन तथा अलसलमत आवश्र्कताका बीचमा तालमे ल लमलाई सन्तुललत
र ददगो र्वकास गनुप
ि ने थप च ुनौतीहरू रहे का छन्।

कृर्षक्षेत्रलाई बढावा ददन लमस्श्रत खे ती प्रणालीलाई क्रमश: घटाउं दै र्वलभन्न कृर्ष बालीका लालग एक गाउं -एक
पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृर्ष उद्यमस्शलतातर्ि अस्घ बढ्ने प्रर्ास रहे को छ। लबदे श जाने सोचाइ प्रलत
लनरुत्सार्हत गदै कृर्ष व्र्वसार्मा िे रै भन्दा िे रै र्ुबाहरुलाई प्रोत्सार्हत गदै र कोलभड-19 को प्रभावले

र्वदे शबाट र्र्किएका व्र्स्क्तहरूको सीप, दक्षता तथा क्षमता स्थानीर्स्तरमा पररचालन गरी अगािलनक नगर
बनाउने अवसर रहे को छ।कृर्ष व्र्ावसार् तर्ि आकर्षित गने र र्स नगरमा सर्क्रर् कृर्ष धर्बसार्र्हरुको

(जुनसुकै उमे र समुहको भए पलन) कामको मू ल्र्ाङ्कन गदै उहांहरूको अनुभवलाई सतमान गरी उदाहरणीर्

कृषकको रुपमा स्थार्पत गराउन सहर्ोग गने कार्िक्रम रहे को छ। जातीर् सर्हष्णुता, भौगोललक र्वर्विता,

प्राकृलतक सौन्दर्िताले सतपन्नशाली िालमिक, सााँस्कृलतक र पर्िटकीर् महत्वको प्रच ुर सतभावना बोकेको हाम्रो
नगरपाललकाको र्र्नै र्वर्वितालाई उपर्ोग गरी स्रोत सािनको वै ज्ञालनक पररचालनबाट र्ो नगरपाललकालाई
नमुना नगरपाललकाको रुपमा र्वकास गनि हामी प्रर्त्नरत छौं ।

र्थे ष्ट भौलतक पूवाििारको कलम, सं घ तथा प्रदे श सरकारहरूसं गको परलनभिरता, सं घीर्ता कार्ािन्वर्नका क्रममा

बांकी रहे का केही लनतीगत अस्पष्टता तथा आन्तररक स्रोतको अपर्ाििताका बाबजुद र्स नगरपाललकाको ददगो
तथा गुणस्तरीर् सामास्जक, आलथिक र भौलतक पूवाििार र्वकासको माध्र्मबाट समाजवाद उन्मुख, सभ्र् र समृद्ध

नगरको रुपमा र्वकास गने सोचका साथ आ.व.२०७7।०७8 को बजे ट तथा कार्िक्रम र्स गरीमामर्
सभामा प्रस्तुत गनि गईरहे को छु ।

गररबी तथा जोस्खममा रहे का र्वपन्न समुदार् र लसमान्तकृत वगिलाई प्रत्र्क्ष लाभ ददने; उच्च तथा ददगो आलथिक

प्रलतर्ल प्राि हुने र्कलसमका भौलतक पूवाििार लनमािण हुने; बढी भन्दा बढी जनसं ख्र्ालाई लाभ पुग्ने स्थानीर्

समुदार्को सामास्जक आलथिक उन्नतीमा सहर्ोग पुग्ने; वातावरण सं रक्षण र र्वपद व्र्वस्थापनमा र्ोगदान

पुर्ािउने; स्थानीर् स्रोत सािनमा आिाररत, रोजगारीमू लक तथा सहभालगतामूलक पक्षहरूलाई आर्ोजना छनोटका
आिार तोर्कएको छ।

आलथिक वषि 2077।078 को र्ो बजे ट तर्ारी गदाि नेपालको सं र्विान, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,
2074 तथा अन्र् र्वद्यमान कानू नहरू, सं घीर् सरकार तथा प्रादे श सरकारका नीलत, बजे ट तथा कार्िक्रम,
पन्रौं र्ोजना र प्रदे शको आवलिक र्ोजना, ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रथम आवलिक

र्ोजना (२०७५।७६ – २०७९।८०) ले लनदे स्शत गरे का लक्ष्र्हरु तथा नेपाल सरकारबाट प्राि लनदे स्शका
तथा मागिदशिनहरूलाई मध्र्नजर गदै स्थानीर् प्राथलमकता र आवश्र्कतालाई केन्िमा राखे को छु ।सं घीर्
प्रलतलनलि सभाका सदस्र् तथा प्रदे श सभाका सदस्र्ज्र्ू हरूले ददनुभएको सुझावहरू, नगरप्रमुख, कार्िपाललका

सदस्र्हरू, नगरसभा सदस्र्हरूको रचनात्मक सुझावहरू, बुर्द्धजीवी, राष्ट्र से वक कमिचारीहरू, नागररक समाज,
सं घ-सं स्था तथा लनजी क्षेत्रहरूबाट प्राि भएका सुझावहरूलाई पलन ध्र्ान ददएको छु ।
2

लसलमत बजे ट र स्रोतका बावजुद ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका अन्तगितको श्रोत अनुमान तथा

कुल बजे ट सीमा लनिािरण सलमलत, राजस्व परामशि सलमलत, बजे ट तथा कार्िक्रम तजुम
ि ा सलमलत, सबै र्वषर्क्षेत्रगत
सलमलतहरु, सबै वडा सलमलतहरु, सं घ-सं स्थाहरू, वडावासीहरु, र्वलभन्न लस्क्षत वगिका प्रलतलनिीहरुको प्रत्र्क्ष

उपस्स्थलतमा सहभालगतात्मक ढं गबाट माग भई आएका र्ोजनाहरु, प्राि सल्लाह र सुझाव समे तलाई आत्मसात

गदै नगर कार्िपाललकाको बै ठकमा सघन छलर्ल सर्हत पाररत गरी र्ो बजे ट तथा कार्िक्रम तर्ार गरे को
छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,
अव म आलथिक बषि २०७5।०७6 को र्थाथि र आलथिक वषि 2076।077 को आर् र व्र्र्को सं शोलित
अनुमान प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।

 आलथिक बषि २०७5।०७6 को आर् र व्र्र्को र्थाथि र्ववरण:o

आलथिक बषि २०७5।०७6 को आन्तररक आर् (राजस्व) बाट प्राि रकम रु. ८३ लाख
28 हजार २३ ।

o

सं घीर् सरकारबाट राजश्व बााँडर्ााँडबाट प्राि रु. ८ करोड २४ लाख ९३ हजार ८ सर्

४१ र प्रदे श सरकारसाँग राजश्व बााँडर्ााँडबाट प्राि रु. १ करोड १४ लाख १३ हजार २

सर् ६६ गरी राजश्व बााँडर्ााँडबाट प्राि जतमा रु. ९ करोड ३९ लाख ७ हजार १ सर् ७
।
o

सं घीर् सरकारको र्वत्तीर् समालनकरण अनुदान रु. 14 करोड 9लाख, सं घीर् सशति अनुदान
रु. 34 करोड 79 लाख 77 हजार ९ सर् ४, समपूरक अनुदान रु. २ करोड ६२ लाख
८१ हजार, र्वशेष अनुदान रु. ३ करोड ३२ लाख ६ हजार समे त जतमा प्राि रु. ६६
करोड ३४ लाख ८४ हजार ९ सर् ४ ।

o

प्रदे श सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु. 39 लाख७२ हजार र सशति अनुदान रु. १
करोड ५५ लाख गरी जतमा प्राि अनुदान रु. १ करोड ९४ लाख ७२ हजार ।

o
o

अ.ल्र्ा. रकम रु. 3 करोड 37 लाख 96 हजार ८ सर् १६ ।

कुल जतमा रु. 84 करोड 19 लाख 21 हजार 6 सर् ९३ मध्र्े 80 करोड 1 लाख

35 हजार 5 सर् 37 खचिभएको। र्ो कूल लबलनर्ोजन रकमको 95.04 प्रलतशत हुन
आउं छ।


चालु आलथिक बषि२०७६।०७७को आर् र व्र्र्को सं शोलित अनुमान:o

चालु आलथिक बषि २०७६।०७७ को र्वलनर्ोजन ऐन अनुसार र्वलनर्ोस्जत रकम रु. 83
करोड 87 लाख 16 हजार १६(सामास्जक सुरक्षा भत्ता १६ करोड समे त), र्वलनर्ोजन ऐन

अन्तगित समावे श नभएको सं घ तथा प्रदे शबाट प्राि र्वशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशति
अनुदान र अन्र् अनुदान लगार्तको रु. 16 करोड 4 लाख 5 हजार ९ सर् १० गरर
कुल सं शोलित बजे ट रु. 99 करोड 91 लाख 21 हजार ९ सर् २६ हुन गएको छ।
o

आन्तररकआर् (राजस्व) तर्ि रु. 1 करोड ६५ लाख अनुमान गररएकोमा 207७ जे ष्ठ
मसान्त सतममा रु. ४१ लाख ५७ हजार ८ सर् १० मात्र प्राि भएको छ।
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o

सं घीर् सरकार तर्िको राजश्व बांडर्ाडं बाट रु. १२ करोड १० लाख प्राि हुने अनुमान
गररएकोमा 2076 वै शाख मसान्त सतमको रु. 7 करोड 8 लाख 76 हजार ९ सर् ७८
मात्र प्राि हुन आएको छ।

o

प्रदे श सरकारबाट राजश्व बांडर्ांडबाट प्राि हुने अनुदान रु. २ करोड १५ लाख ९९ हजार
अनुमान गररएकोमा हालसतम रु. ९८ लाख ११ हजार ७ सर् ९८ प्राि भएको छ।

o

कुल सं शोलित बजे ट रु. 83 करोड ९१ लाख २१ हजार ९ सर् २६ (सामास्जक सुरक्षा
भत्ता बाहे क) मध्र्े 207७ असार पर्हलो साता सतमपूाँस्जगत तर्ि रु. ११ करोड 64 लाख

78 हजार 8 सर् 73 रुपैं र्ा र चालु तर्ि रु. 38 करोड 83 लाख 44 हजार 95 गरर
जतमा रु. 50 करोड 48 लाख 22 हजार ९ सर् ६८ खचि भएको अनुमान छ।जसमा

पुाँस्जगत तर्ि 33.98 प्रलतशत र चालु तर्ि 78.25 प्रलतशत गरर कुल 60.16 प्रलतशत
खचि भएको अनुमान छ।
सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,
अब म आ.व. 2077।078 को बजे टका उद्देश्र् तथा प्राथलमकताहरु प्रस्तुत गनि गईरहे को छु ।
बजेटका उद्देश्र्हरु :






प्रत्र्े क गाउाँ तथा वडालाई कृर्षमा आत्मलनभिर बनाउने।
ददगो र गुणस्तरीर् पूवाििार र्वकास ।

समृद्ध, समुन्नत र अगािलनक नगरपाललकाको रुपमा र्वकास गदै लै जाने ।
उच्च, ददगो र र्रार्कलो आलथिक वृर्द्ध हालसल गने ।

र्वलभन्न वगि, ललङ्ग, सतप्रदार्, क्षेत्र र जातजालतको समावेशी र समन्र्ार्र्क र्वकास गने ।
नगरपाललकाद्वारा प्रदान गने से वालाई प्रभावकारी बनाउने।

बजेटका प्राथलमकताहरु :

र्स नगरपाललकाको आवलिक र्ोजनाले लनददि ष्ट गरे का उपलस्धिहरू हालसल गनि सहर्ोग पुर्ािउने
आर्ोजनाहरू



कोलभड-19 बाट लसस्जित सं कट व्र्वस्थापनका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू, सं कटबाट अलत
प्रभार्वत क्षेत्र रोग, भोक, शोक र रोजगारीलाई मध्र्नजर गरी मानव जीवन रक्षा गने कार्िक्रमहरू



"आफ्नो गाउं -कृर्षमा आत्मलनभिर बनाउं " भन्ने नीलतलाई आत्मसात गदै रोजगारी वृर्द्ध गने ,
स्थानीर् उत्पादनमा वृर्द्ध गरी आत्मलनभिर गाउाँ बनाउने आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू



थोरै लगानीबाट उच्च प्रलतर्ल ददने र आलथिक र्वकासमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुर्ािउने आर्ोजनाहरू



र्वगत तथा चालु आ.व.मा सुरु भई सतपन्न नभएका ठू ला आर्ोजनाहरू




स्थानीर् गौरवका आर्ोजनाहरू

समावे शी र सन्तुललत र्वकासमा सहर्ोग पुर्ािउने आर्ोजनाहरू

सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,
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उल्ले स्खत उद्धेश्र् तथा प्राथलमकताका आािारमा र्स नगरपाललकाको चालु आ.व. २०७7।०७8 को बजे ट
सारमा प्रस्तुत गनि गईरहे को छु ।
१) आर्तर्ि
क) नगरपाललकाको आन्तररक आर् रकमरु. 1 करोड 5 लाख रहने अनुमान छ।आन्तररक
राजस्व तथा गै र राजस्वका दरमा सामान्र् पररवतिन गररएको छ।जुन अथि सतबस्न्ि प्रस्तावलाई
कार्ािन्वर्न गनि वनेको र्विे र्क, 207७ मा प्रस्तुत गरे को छु ।

ख) सं घीर् सरकार राजस्व बांडर्ांडबाट रु. ११ करोड ७ लाख ८७ हजार ९० र प्रदे श सरकार

राजश्व बााँडर्ााँडबाट रु. १ करोड ६४ लाख ७८ हजार गरी राजश्व बााँडर्ााँडबाट जतमा रु.
१२ करोड ७२ लाख ६५ हजार ९० प्राि हुने अनुमान गरे को छु ।

ग) सं घीर् सरकारबाट प्राि हुने अनुदात तर्िः र्वस्त्तर् समालनकरण अनुदान रु. १४ करोड ४१
लाख, समपूरक अनुदान रु. १ करोड ५६ लाख, र्वशेष अनुदान रु. २ करोड, सशति अनुदान
रु. ४० करोड ८९ लाख गरी जतमा रु. ५८ करोड ८६ लाख प्राि हुने अनुमान गरे को
छु ।

घ) प्रदे शसरकारबाट प्राि हुने अनुदान तर्िः र्वस्त्तर् समालनकरण अनुदान रु. ७५ लाख ६२
हजार, समपूरक अनुदान रु. १ करोड, सशति अनुदान रु. २ करोड ५१ लाख गरी जतमा
रु. ४ करोड २६ लाख ६२ हजार प्राि हुने अनुमान गरे को छु ।

मालथ उल्ले स्खत श्रोतहरूबाट आ. व. २०७७।०७८ को कुल बजे ट रु. ७६ करोड ९० लाख २७
हजार ९० हुने अनुमान गरे को छु ।
2) र्वलनर्ोजनतर्ि
क) सं घीर् सशति कार्िक्रम तर्ि रु. ४० करोड ८९ लाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
ख) सं घीर् र्वशेष अनुदानबाट सं चाललत आर्ोजनाहरुको लालग रु.२ करोड र्वलनर्ोजन गरे को छु
।

ग) सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राि हुने समपूरक अनुदान तोर्कएको आर्ोजनाहरुको
लालग र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

घ) प्रदे श सशति कार्िक्रम तर्िरु. २ करोड ५१ लाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
ङ) चालुखचि (कार्ािलर्) तर्ि रु. 12 करोड ८१ लाख ४० हजार ४ सर् ७० खचि गने

व्र्वस्था लमलाएको छु ।वडागत चालु खचि तर्ि रु. १ करोड १६ लाख र्वलनर्ोजन गरे को
छु ।

च) सं घीर् तथा प्रदे श सरकारसाँगको सहलगानीमा लनमािणालिन र लनमािण हुने नर्ााँ आर्ोजनाहरूको
लालग रु. ५करोड 5७ लाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

छ) आलथिक वषि २०६७।७७ मा अनुमालनत आन्तररक राजश्व र राजश्व बााँडर्ााँडबाट प्राि हुने
रकम न्र्ुन हुन गई लसस्जित दार्र्त्वको भुक्तानी ददन रु. २ करोड र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
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र्वषर्गत र्वलनर्ोजन तर्ि
1) आलथिक र्वकास
कोरोना भईरसले गदाि र्वश्व आक्रान्त भईराखे का बेला स्वदे शी उत्पादन अपुग भई खाद्य सं कट आउन सक्ने

भएको हुाँदा कृर्ष क्षेत्रलाई र्वशेष प्राथलमकतामा राख्दै "आफ्नो गाउं -कृर्षमा आत्मलनभिर बनाउं " भन्ने नीलत
अबलतबन गररएको छ। वन पै दावार लगार्तका स्थानीर् स्रोत सािन तथा मौललक सीपमा आिाररत लघु,

घरे ल ु तथा साना उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गदै उद्योग व्र्ापार तथा से वा क्षेत्रलाई सक्षम वनाउने उद्देश्र्
ललईएको छ।

 कृर्ष तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृर्द्ध गनि कृर्ष तथा पशु र्वकास
कार्िक्रम अन्तगित रु. 67 लाख 7 हजार र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 कृर्ष पकेट क्षेत्र घोषण गने कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददई कृर्षमू लक उत्पादन क्षेत्रमा "एक

गाउं -एक पकेट कार्िक्रम" का लालग प्रत्र्ेक वडामा रु. 10 (दश) लाख बजे ट र्वलनर्ोजन
गरे को छु ।
 खे लतर्ोग्र्

जलमनमा

बाह्रै

मर्हना

लसं चाई

सुर्विा

पुर्ािउने

आर्ोजनाहरूका लालग आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

उद्देश्र्का

साथ

लसं चाई

 वै देस्शक रोजगारीमा गएर र्केका र्ुवाहरूका लालग लस्क्षत गरी सुरस्क्षत आप्रवासन

पररर्ोजना अन्तगित रोजगार प्रबद्धिन कार्िक्रमको लालग रू. 1 करोड 22 लाख र्वलनर्ोजन
गरे को छु ।

 वडास्तरबाट छनौट भएका र्ोजनाहरू सं चालनका लालग वडास्तरीर् आलथिक र्वकास तर्ि
रु. 1 करोड 67 लाख 89 हजार र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

2) सामास्जक र्वकास
कोरोना भाईरसको सं क्रमण न्र्ू नीकरण तथा रोकथामलाई उच्च प्राथलमकतामा रास्खएको छ।कोरोना भाइरसका
कारणले स्शक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न सं कटलाई हल गनि तथा र्वद्यालर् तहका र्वद्याथीहरूको लनरन्तर अध्र्र्न गने

बानीको र्वकास गनि सू चना प्रर्वलि लगार्त बै कस्ल्पक र्वलिबाट स्शक्षण लसकाई गने नीलत ललईएको

ु भ स्वास््र् एवं पोषण, स्वच्छ र्पउने पानी तथा सरसर्ाइको सुर्विामा पहुाँच बृर्द्ध
छ।नगरवासीलाई सविसल
गदै लाने उद्देश्र् ललईएको छ।खे लकुदको र्वकास, र्ुवा पररचालन एवं प्रवद्धिन गदै ललगनेछ ।लै र्ङ्गक
समानता, सामास्जक समावेशीकरण सुलनस्ित गरी समावेशी र्वकास गने लक्ष्र् ललईएको छ।

 स्शक्षा क्षेत्रमा सबै को पहुंच पुर्ािई शै स्क्षक गुणस्तर सुिारको लालग स्शक्षा क्षेत्रमा रु. 30
करोड 13 लाख 55 हजार र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 स्वास््र् से वामा सबै को पहुंच पुर्ािई स्वास््र् से वाको स्तर बृर्द्ध गने कार्िको लालग स्वास््र्
तथा पोषण क्षेत्रमा रु. 5 करोड 77 लाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
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 15 वटै वडामा चालु आ.व.बाट क्रमागतरुपमा सुरू भएको एक-एक वटा दुई कोठे र्वद्यालर्
भवन र तार घेराबारा सर्हतको संरचना लनमािण आर्ोजना सतपन्न गनि आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन
गरे को छु ।

 मर्हला, र्कशोरी र बालबाललकामा हुने कुपोषणको अबस्थामा सुिार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले नेपाल

सरकारबाट प्राि हुने बजे ट र र्स नगरपाललकाले छु ट्याएको समपुरक रकम सर्हत

प्राथलमकताका साथ बहुक्षेत्रीर् पोषण र्ोजना कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददने व्र्वस्था लमलाएको
छु ।

 मर्हलाहरुलाई आलथिक, राजनीलतक र सामास्जक रुपमा सवल र सक्षम बनाउदै मर्हला
शसस्क्तकरण गने कुरालाई ध्र्ानमा राखे र उपप्रमुख सं ग मर्हला कार्िक्रमलाई लनरन्तरता ददन
आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 जे ष्ठ नागरीक, अपाङ्गता, एकल मर्हला र दललत वालवाललका लगार्तका व्र्स्क्तहरुलाई

सामास्जक सुरक्षा भत्ता प्रदान गनि सं घीर् अनुदान अन्तगित आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को
छु ।



वडास्तरबाट छनौट भएका र्ोजनाहरू सं चालनका लालग वडास्तरीर् सामास्जक र्वकास तर्ि
रु. 79 लाख 52 हजार 5 सर् र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

3) पूवाििार र्वकास
नगरपाललकाको केन्ि र मध्र्पहाडी लोकमागिदेस्ख प्रत्र्ेक वडा केन्ि, माध्र्ालमक र्वद्यालर्, स्वास््र् चौकी

लगार्तका सरकारी कार्ािलर्हरू, सामुदार्र्क भवनहरूसतम बाह्रै मर्हना र्ातार्ात सञ्चालन हुने गरी सडकको

पहुाँच पुर्ािउन सडक स्तरोन्नतीको कार्िलाई र्वशेष प्राथलमकता ददईनेछ। प्रत्र्े क वडामा स्वच्छ खानेपानी
आपूलति तथा व्र्वस्थापन गने नीलतलाई उच्च प्राथलमकतामा रास्खनेछ।

 र्वगत र चालु आवमा सुरु भएका आर्ोजनाहरू आगामी आवमा सतपन्न गनि तथा लनरन्तरता
ददनको लालग रु. 1 करोड र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 नगरपाललकाको प्रशासकीर् भवनको ठे क्का प्रर्क्रर्ा अस्न्तम चरणमा रहे का कारण सं घीर् मालमला

तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को समपूरक अनुदान समे त समावे श गरी आगामी वषि लनमािण
सतपन्न गने गरी रु. 70 लाख बजे टको व्र्वस्था गरे को छु ।

 पुराना र अत्र्न्तै स्जणि अवस्थाका भवनहरू रहे का र भवनै नभएका 11 वडाहरूमा चालु
आ.व.बाट क्रमागतरुपमा सुरू भएको 11 वटै प्रशासकीर् भवनहरू लनमािण आर्ोजना सतपन्न
गनि आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 बुईपाको र्लतबर पाकिमा र्वश्वकै सबै भन्दा अग्लो र्लतबरको मू लति लनमािण कार्िलाई लनरन्तरता
ददन, बगरे भञ्ज्र्ाङमा वाटर पाकि लनमािणलाई लनरन्तरता ददन र ददक्तेलको रत्नपाकिमा सर्पङ

कत्ले क्स लनमािण सुरु गनिका लालग प्रदे श सरकारको समपूरक अनुदान समे त समावे श गरी
आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

 वडास्तरबाट छनौट भएका र्ोजनाहरू सं चालनका लालग वडास्तरीर् पूवाििार र्वकास तर्ि रु.
1 करोड 40 लाख 42 हजार 5 सर् र्वलनर्ोजन गरे को छु ।
7

4) बन-वाताबरण, र्वपद व्र्वस्थापन तथा सरसर्ाई


र्वपद व्र्वस्थापनको लालग आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।



र्ोहरमैलाको व्र्वस्स्थत र्वसजिनका साथै र्स नगरलाई अगािलनक नगर बनाउने उद्देश्र् अनुसार थाललएको
कतपोष्ट ्लाऩ्टको उत्पादनलाई व्र्वस्स्थत गनिका लालग आवश्र्क वजे ट व्र्वस्था गरे को छु ।



नर्वकरणीर् उजाि प्रर्वलिहरू (लघु तथा साना जलर्वद्युत, सौर्ि उजाि, वार्ोग्र्ास, वार्ोमास उजािको
उत्पादन र प्रर्ोग ) मार्ित उजाि उत्पादन र प्रर्ोगको लालग रु. 8 लाख र्वलनर्ोजन गरे को छु ।



वडास्तरबाट छनौट भएका र्ोजनाहरू सं चालनका लालग वडास्तरीर् वन, वातावरण, र्वपद व्र्वस्थापन
तथा सरसर्ाई तर्ि आवश्र्क बजे ट र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

5) संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन


नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर् तथा वडा कार्ािलर्हरूको सं स्थागत सुिारको लालग आवश्र्क वजे ट
र्वलनर्ोजन गरे को छु ।



राष्ट्रसे वक कमिचारीहरूको क्षमता र्वकासको लालग केही बजे टको व्र्वस्था गरे को छु ।



प्रर्वलिमै त्री र्वकासबाट सुशासन कार्म गनि आवश्र्क बजे टको व्र्वस्था गरे को छु ।



वडास्तरबाट छनौट भएका र्ोजनाहरू सं चालनका लालग वडास्तरीर् सं स्थागत र्वकास, से वा प्रवाह
तथा सुशासन तर्ि रु. 9 लाख 32 हजार 5 सर् र्वलनर्ोजन गरे को छु ।

सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,
प्रस्तुत बजे टको कार्ािन्वर्नबाट र्स नगरपाललका लभत्र सुशासनको अलभबृर्द्ध भई आलथिक र्वकास, सामास्जक
र्वकास तथा भौलतक पूवाििार र्वकासमा उल्ले खनीर् प्रगलत हुने र्वश्वास ललएको छु ।

र्ो बजे ट लनमािणको क्रममा अहोरात्र खर्टई तथा प्रत्र्क्ष-अप्रत्र्क्ष रचनात्मक, लसजिनात्मक सल्लाह सुझाव
एवं प्रलतर्क्रर्ा ददई सहर्ोग गनुह
ि न
ु े नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत लगार्त राष्ट्रसे वक कमिचारीहरु,

कार्िपाललकाका सदस्र्ज्र्ू हरु, सल्लाहकारज्र्ू हरू, र्वलभन्न र्वषर्गत सलमलतका सं र्ोजक तथा सदस्र्ज्र्ू हरु,

राजनै लतक दल, रार्ष्ट्रर् तथा अन्तरािर्ष्ट्रर् गै र सरकारी सं स्था, सञ्चारकमी एवं समस्त नगरवासी महानुभावहरुमा
हाददि क िन्र्वाद सर्हत कृतज्ञता ज्ञापन गदि छु ।

अन्त्र्मा, 'समाजवाद उन्मुख सभ्र् र समृद्ध नगर' लनमािण गने अलभभारा र कोलभड-19 ले लसजिना गरे को
च ुनौतीहरू बीच आएको र्स सतमालनत सभामा प्रस्तुत नीलत, कार्िक्रम र बजे टको कार्ािन्वर्नमा पलन र्हााँहरुको
पूणि सहर्ोग प्राि हुने कुरामा र्वश्वास ललएको छु ।

िन्र्वाद !
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