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अदरणीय नगरप्रमखु  ज्य ु, 

नगर सभा सदस्यज्यहूरु  

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनजीष्ट्रिका प्राष्ट्रिको अन्त्दोलनमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

कालखण्डमा जीिन ईत्सगग गनुगहुने सम्पूणग ज्ञात, ऄज्ञात सष्ट्रहदहरु प्रष्ट्रत भािपूणग 

श्रद्धान्त्जली ऄपगण गदगछु । राष्ट्रिय स्िाधीनता, स्िाष्ट्रभमान, लोकतन्त्र, संघीयता, 

जनजीष्ट्रिका, सुशासन र समृष्ट्रद्ध प्राष्ट्रिको अन्त्दोलन र क्राष्ट्रन्त्तको नेतृत्ि गने  नेताहरु, 

नागररक समाज, सञ्चार जगत र सहभाष्ट्रग जनसमुदायलाइ ईच्च सम्मान र प्रशंसा 

गद ै िधाइ र धन्त्यिाद व्यक्त गदगछु । लोकतन्त्र, दीगो शाष्ट्रन्त्त, सुशासन साथै यस 

के्षरको ष्ट्रिकास र समृष्ट्रद्धको लाष्ट्रग जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकाको चौथो बजेट तथा 

कायगक्रम प्रस्तुत गनग यस गररमामय नगरसभामा सम्बोधनको लाष्ट्रग ईपष्ट्रस्थत 

भएको छु  । 

 

संष्ट्रिधान सभाबाट संष्ट्रिधान जारी गने नेपाली जनताको कररब साढे छ दशक लामो 

चाहना २०७२ साल ऄसोज ३ गते नेपालको संष्ट्रिधान जारी भएसँगै पुरा भएको छ 

। संष्ट्रिधानले नेपाललाइ एक स्ितन्त्र, ऄष्ट्रिभाज्य, सािगभौमसत्ता सम्पन्न, समािेशी, 

संघीय लोकताष्ट्रन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थाष्ट्रपत गरेको छ । मौष्ट्रलक हक, 

प्रेस स्ितन्त्रता, जनतन्त्र तथा जनजीष्ट्रिकाको ऄष्ट्रधकारहरु  संष्ट्रिधानले 

प्रस्तािनाबाटै अत्मसात गरेको छ । नेपालको संष्ट्रिधानले संघीय शासन व्यिस्था 

ऄन्त्तरगत राज्य शष्ट्रक्तको प्रयोग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहले गने गरी तीन िटै 

तहको एकल तथा साझा ऄष्ट्रधकार ककटान गरेको छ । तीनिटै तहका सरकारले 

संष्ट्रिधान र कानूनको सीमाष्ट्रभर रही स्ितन्त्र रुपमा ऄष्ट्रधकारको प्रयोग गने ऄिसर 

पाएका छन । 

 

संघीय लोकताष्ट्रन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी 

तीन तहको हुने व्यिस्था रहकेो छ । यी तीन िटै तहबीचको सम्बन्त्ध सहकाररता, 
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सहऄष्ट्रस्तत्ि र समन्त्ियको ष्ट्रसद्धान्त्तमा अधाररत रहकेो छ । स्थानीय नेतृत्िको 

ष्ट्रिकास गद ै स्थानीय तहमा ष्ट्रिधाष्ट्रयकी, कायगकाररणी र न्त्याष्ट्रयक ऄभ्यासलाइ 

संस्थागत गनग स्थानीय सरकार संचालनका लाष्ट्रग स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ जारी भइ कायागन्त्ियनमा रहकेो छ । स्थानीय तहमा जनप्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधको 

िहालीसँगै संष्ट्रिधानमा व्यिस्था भएको संघीय लोकताष्ट्रन्त्रक गणतन्त्र र 

संघीयताको कायागन्त्ियन गद ै स्थानीय सरकार संचालन गनुगपने ऄष्ट्रभभारा 

जनप्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रध ईपर अएको छ । साथै लोकताष्ट्रन्त्रक, समािेशी, जिाफदहेी, पारदशी 

र प्रभािकारी स्थानीय शासनको ऄनुभूष्ट्रत जनतालाइ गराईने दाष्ट्रयत्ि पष्ट्रन 

ष्ट्रनिागष्ट्रचत जनप्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधमा रहकेो छ । यसै सन्त्दभगमा अगामी अर्थथक िर्ग 

२०७७÷०७८ को लाष्ट्रग स्थानीय सरकारको रुपमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गनग 

पाईँदा ऄत्यन्त्त गौरिाष्ट्रन्त्ित भएको छु ।  
 

लामो संघर्ग पष्ट्रछ नेपाली जनताको चाहना ऄनुरुप संघीय स्िरुपको समािेशी 

जनप्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएको छ । स्थानीय तहका ष्ट्रनिागचनबाट 

लोकताष्ट्रन्त्रक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ । स्थानीय सरकारलाइ राज्यका 

सम्पूणग स्रोत र सामर्थयगको सदपुयोग गरी ष्ट्रिकास र समृष्ट्रद्धको यारामा ऄष्ट्रिचष्ट्रलत 

रुपमा ऄगाडी िढ्न ईत्प्रेरणा ष्ट्रमलेको छ । 
 

स्थानीय सरकार “सम्मृद्ध जैष्ट्रमनी, सुखी जैष्ट्रमनी नगरिासी” बनाईने दीघगकाष्ट्रलन 

ईद्धसे्य ऄनुरुप अर्थथक, सामाष्ट्रजक एबं लैंष्ट्रगक समानता तथा सामाष्ट्रजक 

समाबेशीकरण समेतको  ष्ट्रिकासको मौष्ट्रलक ढाँचामा ऄष्ट्रघ िकढरहकेो छ । ईच्च 

अर्थथक बृष्ट्रद्धसँगै त्यसको न्त्यायपूणग ष्ट्रितरणबाट सिागष्ट्रगगण ष्ट्रिकास हाष्ट्रसल गनग 

सककने यस जैष्ट्रमनी नगरको लक्ष्य  रहकेो छ । सिै जैष्ट्रमनीबासी नागररकका लाष्ट्रग 

मयागकदत जीिन, स्िच्छ खानेपानी, न्त्यूनतम खाद्य सुरक्षा, अधारभूत स्िास्र्थय, 

ष्ट्रशक्षा र सुरष्ट्रक्षत अिास जस्ता ऄत्यािश्यक अिश्यकताको पररपूर्थत नै हाम्रो 

समाजिाद ईन्त्मुख समाज ष्ट्रनमागणको प्रस्थान ष्ट्रिन्त्द ुहुनेछ । 
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अदरणीय नगरप्रमखु  ज्य ु, 

नगर सभा सदस्यज्यहूरु  
 

ऄष्ट्रहल े ष्ट्रिश्व कारोना भाआरस कोष्ट्रभड १९ को चपेटामा परेको छ । हाम्रो नगरमा पष्ट्रन 

कोरोनाको कारण २०७६÷०७७ को ष्ट्रिकास अयोजनाहरु प्रभाष्ट्रित भएका छन । यस 

महामारील े अम जनताको जनजीिनमा प्रभाि पारररहकेो छ । ष्ट्रशक्षा, स्िास्र्थय, व्यापार 

ब्यबसाय कृष्ट्रर् तथा पश ुईत्पादनमा प्रत्यक्ष ऄसर पु¥याइ रहकेो छ ।  

ज्ञान र ष्ट्रशक्षाकदने ष्ट्रबद्यालयहरु, ष्ट्रिदशेबाट अएका जैष्ट्रमनीका नागररक बस्ने होल्डडग सेन्त्टर 

क्वारेन्त्टाआन र अआसोलेशनका केन्त्र बनाईनु पने बाध्यता अआ लागेको छ । ष्ट्रिकास अयोजनामा 

केन्त्रीत हुनुपने बेला स्िास्र्थय सामग्रीहरु खररदमा खर्थचनुपने भएको छ । ष्ट्रिश्व भरर फैष्ट्रलएको 

यस महामारील े छ मष्ट्रहना ब्यष्ट्रतत गरेता पष्ट्रन हाम्रो दशे नेपाल र जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकालाइ 

पष्ट्रछडलो समयमा प्रताष्ट्रडत बनाएको छ । जैष्ट्रमनी नगर क्षेरमा समेत यसको प्रिेशको सुरुिात 

संगै सबै जैष्ट्रमनी बाष्ट्रस सजक र सतकग  रहद ैष्ट्रजबन यापन गनग हार्ददक ऄष्ट्रपल गदगछु । 

यस महामारी ष्ट्रनयन्त्रणका लाष्ट्रग अफ्नो ष्ट्रजई ज्यानको प्रिाह नगरी २४ सै घण्टा ईपचार 

सेिामा खरटनु भएका जैष्ट्रमनी स्िास्र्थय शाखा, प्राथष्ट्रमक स्िास्र्थय केन्त्र, सम्पूणग स्िास्र्थय चौकीका 

स्िास्र्थय कमीहरु र मष्ट्रहला स्िास्र्थय स्ियम सेष्ट्रिका हरुलाइ हार्ददक धन्त्यिाद र अभार व्यक्त 

गदगछु । यस महामारी ष्ट्रनयन्त्रणको ऄष्ट्रभयानमा ष्ट्रबष्ट्रभन्न ष्ट्रहसाबल ेसहयोग गनुगहुने सम्पणूग जन 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधहरु, राजनीष्ट्रतक दल, सामाष्ट्रजक संघ संस्थाहरु, नागररक समाज, नागररक ष्ट्रनगरानी 

समुह, सुरक्षाकमीहरु लगायत सम्पूणग सबैमा हार्ददक धन्त्यिाद कदन चाहन्त्छु । 

अर्थथक सहयोग गनेहरु राहत ईपलब्ध गराईनेहरु PPE का सामग्री कदनुहुनेहरु सबलैाइ ष्ट्रबशेर् 

अभार कदन चाहनछु ।     
 

अगामी अर्थथक िर्ग २०७७÷७८ को बजेट तजुगमा गदाग मलैे जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकाको नीष्ट्रत तथा 

कायगक्रमको प्राथष्ट्रमकता  ऄनुसार चाल ु अिष्ट्रधक योजना, दीगो ष्ट्रिकास लक्ष्य, जैष्ट्रमनी 

नगरसभाका सदस्यहरुल ेकदनुभएका सुझािहरुलाइ मागगदशगनको रुपमा ष्ट्रलएको छु । राजनीष्ट्रतक 

दल, संघसंस्था, ष्ट्रिद्धतिगग, नागररक समाज , कमगचारी, ष्ट्रशक्षक तथा अम नगरिासी कददी 

िष्ट्रहनी दाजुभाइहरुबाट प्राि रचनात्मक सुझािहरुलाइ समेत ध्यान कदएको छु । 
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बजेटको लक्ष्य :– 
स्थानीय स्रोत र साधनको ऄष्ट्रधकतम पररचालन, सष्ट्रह सदपुयोग र अम जनसहभाष्ट्रगताको 

माध्यमबाट दीगो ष्ट्रिकासमा जोड कदद ै ईत्पादन िृष्ट्रद्ध गरर गररबी न्त्यूनीकरणमा सहयोग 

पु¥याईने । 

बजटेको ईद्धसे्य :– 

१ अर्थथक ष्ट्रिकास (पयगटन प्रबधगन, कृष्ट्रर् तथा पशु नमुना फामग, लघु ईधमको प्रबधगन समेतका) 

तथा गरीबी ष्ट्रनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याईने ।  

२ समग्र नगर क्षरेको समानुपाष्ट्रतक र सन्त्तुष्ट्रलत ष्ट्रिकासमा सहयोग पु¥याईने । 

३ स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग र जनसहभाष्ट्रगताको पररचालनबाट दीगो र िातािरणमैरी 

ष्ट्रिकासमा सहयोग प¥ुयाईने । 

४ रोजगारी र स्िरोजगारको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ऄिसर सृजना गरी सम्िृष्ट्रद्ध तफग  ईन्त्मखु गराईने । 

अय अजगन, ष्ट्रसप ष्ट्रिकास क्षमता ऄष्ट्रभबृष्ट्रध एब ंज्ञान अजगन जस्ता ष्ट्रबर्यगत ताष्ट्रलम कायगक्रम 

संचालन गरर क्षमताको ष्ट्रिकाश गरर दक्ष जनशष्ट्रक्त ष्ट्रनमागण गने  । 

५ सामाष्ट्रजक समािेशीकरणको माध्यमबाट अर्थथक, सामाष्ट्रजक क्षरेको ष्ट्रिकासमा सहयोग 

पु¥याईने । 

६ राज्यबाट ष्ट्रिभेदमा पाररएका मष्ट्रहला, बालिाष्ट्रलका, जेष्ठ नागररक, एकल मष्ट्रहला, फरक क्षमता, 

अदीिासी, जनजाती, दष्ट्रलत, ऄडपसंख्यक, लोपोन्त्मुख समुदायलाइ अर्थथक तथा सामाष्ट्रजक 

ष्ट्रिकासको मलूप्रिाहमा समाष्ट्रहत गने । 

७ स्रोत र साधनको समुष्ट्रचत प्रयोगबाट सन्त्तुष्ट्रलत ष्ट्रिकासमा जोड कदने । 

८ ईद्यमशीलताको प्रिद्र्धन गरी अर्थथक ऄिस्थामा सुधार डयाईने । 

९ गुणस्तरीय ष्ट्रशक्षाको माध्यमबाट सक्षम र ईच्च प्रकारको जनशष्ट्रक्त ईत्पादन गने । 

१० नगरपाष्ट्रलकाको अफ्नै भबन एबं िडा कायागलय र ष्ट्रबर्यगत क्षेर समतेका भबन ष्ट्रनमागण गरर 

नागररकलाइ शुलभ सेिा पुयागईने . 

११ कोष्ट्रभड १९को प्रभािले बैदषे्ट्रशक रोजगारीबाट फकेका नागररकहरुलाइ ईनीहरुको ष्ट्रसप, 

क्षमताको ऄष्ट्रधकतम ईपयोग गरर अय मलूक काममा प्रयोग गररने छ । 
 

 

बजटेका ऄपषे्ट्रक्षत ईपलब्धीहरु :– 

१ कुष्ट्रश्मसेरा बजारदषे्ट्रख जैनपा कोररडोर सम्म जोष्ट्रडने सडक खण्ड कालोपरे गररएको हुने छ । 

२ जैनपा ऄन्त्तगगत ष्ट्रिष्ट्रभन्न िाडगका  तत्काल अबश्यक स्थानमा नाली, ढलान ,सोल्लग, ग्याष्ट्रबन एबं 

ग्राभेलका थप काम भएको र बाकक अबश्यक स्थानमा अगामी िर्ग थप बषृ्ट्रद्ध गररने छ . 
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३ नगरका िडाकेन्त्रमा कम्तीमा सुष्ट्रिधाजनक सडकहरु पुष्ट्रगसकेका छन र अगामी अ.ि.मा कदगो 

सडक ष्ट्रिकास कायगक्रम माफग त बाह्रमैष्ट्रहना सहज यातायात सेिा संचालन हुने गरी कायग भएका 

हुनेछन । 

४ नगरका िडाकेन्त्रमा कम्तीमा सुष्ट्रिधाजनक सडकहरु पुष्ट्रगसकेका छन र अगामी अ.ि.मा कदगो 

सडक ष्ट्रिकास कायगक्रम माफग त बाह्रमैष्ट्रहना सहज यातायात सेिा संचालन हुने गरी कायग भएका 

हुनेछन । 

५ नगरपाष्ट्रलकाको गुरुयोजना ष्ट्रनमागण गने कायग सम्झौताभै सकेको छ थप कायग अगामी बर्ग मा 

सम्पन्न गररन ेछ । 

६ नगरपाष्ट्रलकाका महत्िपणूग सडक र ऄन्त्य अयोजनाहरु मध्य केष्ट्रह अयोजनाको ष्ट्रडष्ट्रपअर भआ 

कायग ऄगाडी बढेको बाँकक कायगलाइ प्राथष्ट्रमकतामा राखी कायगन्त्ियन गनग पहल गररने छ । 

७ जैष्ट्रमनी नगर प्रिेश गने मुख्य नाकाहरुमा छुटै्ट तथा ष्ट्रिशेर् पष्ट्रहचान झडकने कक्रयाकलापहरु 

संचालन गरी जैष्ट्रमनीको पष्ट्रहचान कदलाइनेछ । 

८ यस पाष्ट्रलकामा रहकेो घना िन क्षरे (परुानो गाँई) मा ष्ट्रचष्ट्रडयाखानाको सम्भाव्यता ऄध्यन 

गररने छ । 

९ हरेक िडामा पकेट/ब्लक माफग त ईत्पादन सुरु भएको छ साथै एक िडा २ प्राष्ट्रिष्ट्रधकको 

व्यिस्थालाइ ष्ट्रनरन्त्तताग कदआने छ ।  

१० जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभरका िडाहरुमा व्यष्ट्रक्तगत तथा व्यिशाष्ट्रयक कृष्ट्रर् तथा पशुपालन गने 

कृर्कको सखं्या थप िृष्ट्रद्ध भएको हुनेछ । 

११ ईत्पाकदत कृष्ट्रर् तथा पशुजन्त्य िस्तुहरुको ष्ट्रिकक्र ष्ट्रितरणको लाष्ट्रग  अबश्यकता ऄनुसार कोडड 

स्टोर, ष्ट्रचष्ट्रलङ भ्याट, सचंय केन्त्र र हाट बजार लगायतक कायग  ब्यबष्ट्रस्थत भएको हुनेछ । 

१२ कृष्ट्रर् सडकलाइ कक्रप (CRIP – Climate Resilience Improvement Project) 

पररयोजना ऄन्त्तगगत स्तरईन्नष्ट्रत गने कायगको सुरुिात गनगका लाष्ट्रग सम्झौताको चरणमा रहकेले 

अगामी अ.ि. मा कायगन्त्ियन गनग पहल गररने छ  । 

१३ ष्ट्रशक्षा क्षरेको सुधारका लाष्ट्रग ष्ट्रिद्यालय परुस्कृत गने गत िर्गको नीष्ट्रतलाइ यथाित राष्ट्रखनेछ । 

ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रसकाआ ईपलब्धी मापनलाइ कक्षा ३ कक्षा ५ र कक्षा ८ मा गरी तीन चरणमा 

नगरस्तरमा संचालन गररएको हुनेछ । ष्ट्रिद्याथी संख्याको ऄनुपातमा धेरै ष्ट्रिद्याथी एसआआको 

परीक्षामा ष्ट्रि प्लस िा सो भन्त्दा माथीको गे्रड सष्ट्रहत सफल गराआ  ईत्कृष्ट नष्ट्रतजा डयाईन 

सफल हुने प्रत्येक ष्ट्रशक्षक र ष्ट्रिद्याथीलाइ पुरस्कृत गने नीष्ट्रत ष्ट्रलआनेछ । 

१४  ष्ट्रिद्याथी संख्याको अधारमा ष्ट्रशक्षक दरबन्त्दी  ष्ट्रमलान गरर ष्ट्रिधालयहरु ब्यबस्थापन  भएको 

हुनेछ । नगर ष्ट्रशक्षा एन बनेको हुनेछ र ष्ट्रबद्यालयहरु एकककरणका लाष्ट्रग कायगक्रम संचालन 

गररने छ । 

१५ सिैको लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षा, ऄष्ट्रनिायग अिश्यकताको रुपमा ऄगाडी िढ्नेछ । सिै बालिाष्ट्रलकालाइ 

गुणस्तरीय ष्ट्रशक्षा प्राि गने ऄिसर ष्ट्रमडनेछ । कुनै पष्ट्रन िालिाष्ट्रलकालाइ ष्ट्रशक्षाको ऄिसरबाट 
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िष्ट्रन्त्चत भएको हुनेछैन । 

१६ सिै नागररकहरुलाइ पोर्णयुक्त खानेकुरामा चेतना ऄष्ट्रभबृष्ट्रद्ध भइ व्यिहाररक प्रयोग िढेको 

पाइनेछ । 

१७ नगरस्तरीय ईद्योग ग्रामको लाष्ट्रग पूिागधार तयार गनग पहल गररनेछ । 

१८ नगरका रमणीय स्थानहरु अन्त्तररक तथा िाह्य पयगटकको अगमनको शुरुिात हुने । 

जैष्ट्रमनीधाम, कोट, दषे्ट्रिस्थान, थन्त्थाष्ट्रप माइ, पुरानोगाई, गाइधुन,े हाष्ट्रडकोट, रुरताल, 

गाजाधुरी, कमलजैसी, गणेश मष्ट्रन्त्दर हात्ती ढंुगा ,शाष्ट्रलकग्राम क्षेर राधाकृष्ण मष्ट्रन्त्दर, सष्ट्रत 

मष्ट्रन्त्दर जैदी लगायतका क्षेरमा धार्थमक तथा पयगटकीय क्षरेको ष्ट्रिकासका लाष्ट्रग पयगटकीय 

गुरुयोजना बमोष्ट्रजम पूिागधारहरुको ष्ट्रनमागण शुरु गररएका छन, अगामी बर्गमा थप ष्ट्रिस्तार हुन े

छन् । 

१९ जैष्ट्रमष्ट्रन पयगटकीय चक्रपथ ष्ट्रनमागणलाआ प्राथष्ट्रमकता कदआनेछ । 

२० ष्ट्रिगत अ.ि दषे्ट्रखनै अन्त्तररक तथा बाह्य पयगटक ष्ट्रभराआ अय अजगनमा बृष्ट्रद्ध ,स्थानीय 

ईत्पादनमा जोड तथा सस्कृष्ट्रत संरक्षण एबं सम्बधगनका लाष्ट्रग एक ष्ट्रनष्ट्रज र पाच सामुदाष्ट्रयक 

होमस्टे दताग भआ संचालन मा अएका छन, संचालनमा अएकालाइ थप ब्यबष्ट्रस्थत र नयाँ  

दतागका लाष्ट्रग प्रोत्सष्ट्रहत गरी प्रभािकारी रुपमा संचालन मा अएका हुने छन् .  

२१ स्थानीय जडीबुटीबाट अयुिेद और्ष्ट्रध ईत्पादन गने कायगलाइ थप प्रभािकरी बनाइएको  हुनेछ 

। 

२२ तामाखानी, ढुगगाखानी लगायतको सघं सरकारको समन्त्ियमा पुनः ईत्खननका लाष्ट्रग पहल 

गररएको हुनेछ । 

२३ सहकारी र ष्ट्रित्तीय क्षरेबाट िचत संकलन र ससानो पुजी लगानीको ऄिसर सृजना भइ 

रोजगारीलाइ सहयोग पगु्नेछ । सरल र सस्तो रुपमा कजाग प्रिाह गने प्रणालीको ष्ट्रिकास भएको 

हुनेछ । 

२४ निजात ष्ट्रशशु मृत्युदर, ष्ट्रशशु मृत्युदर, िालमृत्युदरलाइ घटाइ और्त अय ुिढाईन सहयोग पुगेको 

हुनेछ, दगुगम िडाहरुमा स्िास्र्थय ष्ट्रशष्ट्रिर, योग ष्ट्रशष्ट्रिर, मष्ट्रहलाका ष्ट्रनष्ट्रमत्त पाठेघर सम्बष्ट्रन्त्ध 

स्िास्र्थय कायगक्रम संचालन भएका हुनेछन । 

२५ स्िास्र्थय क्षेरको थप प्रिधगनका लाष्ट्रग  और्धी तथा ऄत्यािस्यक सामाग्रीको ब्यिस्था गररनेछ । 

कोष्ट्रभड १९ लगायत महामारी फैलन नकदन शतकग ता ऄपनाईँद ैअिस्यक तयारी गररनेछ । 

२७ स्िास्र्थय संस्थाहरुमा न्त्यूनतम अिश्यकताका और्धीहरु सहजै ईपलब्ध हुनेछन । 

२७ नगरका सिै िडाहरुमा खानेपानीको न्त्यूनतम सुष्ट्रिधा ईपलब्ध भएको हुनेछ । सिै नागररकमा 

सरसफाइको चेतना ष्ट्रिकष्ट्रसत भइ व्यिहारमा प्रयोग गरेका हुनेछन । घर अँगन, टोल ष्ट्रछमेकमा 

सरसफाइ ऄष्ट्रभयान ष्ट्रतव्रताका साथ बढेको हुनेछ । 
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२८ नगरष्ट्रभर रहकेा कला ससं्कृष्ट्रतको संरक्षण र सम्बद्र्धन भएको महशसु गररनेछ । 

२९ लैंष्ट्रगक समानता र सामाष्ट्रजक समािेष्ट्रशकरणको माध्यमबाट समाजको सन्त्तुष्ट्रलत ष्ट्रिकासमा 

ष्ट्रिशेर् योगदान पुगेको ऄनुभूष्ट्रत गररनेछ । 

३० नगर तथा िडा स्तरीय खेलमैदानलाइ थप सुदढृ गररएको हुनेछ ।  

३१ प्रमुख सडकहरुमा मोटरेिल पुल ष्ट्रनमागण गने स्थान पष्ट्रहचान गरी प्रारष्ट्रम्भक सभके्षणका लाष्ट्रग 

अिश्यक अधार तयार भएको हुनेछ । 

३२ जैष्ट्रमनी न.पा. ष्ट्रभर ष्ट्रनमागणाष्ट्रधन २ झलुुंगे पलु सम्पन्न हुन ेछन भने ४ िटा झोपूको ष्ट्रबस्तृत सभ े

ष्ट्रडजाआन भआ ष्ट्रनमागण प्रारम्भ गररने छ । 

३३ नगरष्ट्रस्थत खेतीयोग्य भमूीमा साना ल्सचाइको माध्यमबाट ष्ट्रहईद ेर िर्ागयामको ष्ट्रसचाइ सुष्ट्रिधा 

ऄष्ट्रधकांश स्थानमा सम्पन्न भएको हुनेछ । 

३४ नगरष्ट्रस्थत सरकारी भिन ष्ट्रनमागणको लाष्ट्रग जग्गा प्राष्ट्रि ऄष्ट्रन्त्तम चरणमा पुगेको र कानुनी प्रकृय 

पुरा भएपष्ट्रछ प्रदशे सरकार संग ष्ट्रनमागणका लाष्ट्रग ऄनुरोध गरी पठाइएको हुनेछ  िडा न ६ को 

िडा प्रशासष्ट्रनक भिनलाइ समपरुक कोर् तफग बाट रु ५०,००,००० प्रदशे सरकार बाट 

ष्ट्रबष्ट्रनयोजन भएको समेत जानाकारी गराउन चाहनछु ।  

३५ नगरस्तरमा फोहरमलैा व्यिस्थापनको लाष्ट्रग डयाण्डकफल साइटको ष्ट्रनमागण भआ फोहोर संकलन 

गरर ब्यबस्थापन गने कायग अगामी अ.ि.मा थप ब्यबष्ट्रस्थत हुनेछ । 

३६ जनता अिास कायगक्रमबाट अगामी अ.ि. मा २७ िटा घर ष्ट्रनमागण कायग सम्पन्न हुनेछन । 

३७ नगर ष्ट्रभरका सबै िडाहरुमा काठे पोल ष्ट्रबस्थाष्ट्रपत गरी फलामे पोल बाट ष्ट्रबधुत सेिा ब्यबष्ट्रस्थत 

गनग ४५० पोल ष्ट्रितरण भएको छ बाँकी स्थानमा थप ष्ट्रितरण गरी व्यिष्ट्रस्थत गररनेछ । 

३८ नगरका िडा केन्त्र तथा केष्ट्रह प्रमुक नगर बस्तीमा कष्ट्रम्तमा १५ िटा सौयग बष्ट्रत्त जडान हुनेछ ।  

३९ सूचना तथा संचार प्रष्ट्रबष्ट्रधको क्षेरलाइ जनताको ऄष्ट्रधकारसँग जोडी सहज र सरल सूचना प्राि 

भएको ऄनुभूष्ट्रत हुनेछ । नगरकेन्त्रका िडाहरुमा फाआिर आन्त्टरनेट ष्ट्रिस्तार गररनेछ र 

इन्त्टरनेटमा सि ैनगरिासीको पहुचं पुगेको हुनेछ  

४० िनलाइ अय अजगनको श्रोतको रुपमा ष्ट्रिकास गनग ष्ट्रिष्ट्रभन्न चेतनामुलक कायगक्रम सन्त्चालन 

हुनेछन । िन क्षरेमा ऄलैंची, ऄष्ट्रम्रसो, रटमुर,कीबी, डालेघासँ जस्ता ईपयोगी ष्ट्रिरुिाहरुको 

रोपण भएको पाइनेछ । 

४१ जै.न.पा. क्षेर ष्ट्रभर कृष्ट्रर् र पशु क्षेरमा गरेको लगानीबाट कृर्कको अय स्तरमा थप सधुार 

भएका हुनेछ । 

४२ घर अँगन टोल र सडक सफा राख्न ेघरलाआ परुस्कृत गररएको हुने छ । 

४३ नगरस्तरमा कष्ट्रम्तमा १ िटा नसगरी स्थापना गररएको हुने छ । 
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४४ पष्ट्रहरो र भूक्षय, नदीकटानको समस्या समाधानका लाष्ट्रग चेतनामुलक कायगक्रम संचालन भइ 

िृक्षारोपणको कायग िढेको पाइनेछ । 

४५ राशायष्ट्रनक मल र ष्ट्रिर्ाकदको प्रयोग घटेर प्रागगाररक मलको प्रयोग िढेको पाइनेछ । 

४६ नगरपाष्ट्रलकाष्ट्रस्थत ष्ट्रिष्ट्रभन्न िडाहरुमा रहकेा ष्ट्रिष्ट्रभन्न पोखरीहरुको संरक्षणको कायग भएको हुने 

छ । 

४७ नगरस्तरमा ष्ट्रिपद व्यिस्थापन सष्ट्रमष्ट्रत सकृय हुनेछ र ष्ट्रिपद व्यिस्थापन कोर्को थप प्रभािकरी 

पररचालन गररने छ । 

४८ नगरपाष्ट्रलका र प्रत्येक िडा कायागलयमा नागररक िडापर राष्ट्रखएको छ । िडापरको 

माध्यमबाट नागररकहरुले सूचनाको ऄष्ट्रधकार प्राि गनुगका साथ ै सेिा प्रिाहमा सहज भएको 

महशुस गनेछन । 

४९ नगरपाष्ट्रलकाको काम कारिाही र सेिा प्रिाहको सम्बन्त्धमा प्राि गुनासा र ईजुरीहरुलाइ 

व्यिष्ट्रस्थत गद ैगुनासो ऄष्ट्रभलखेन तथा व्यिस्थापन प्रभािकारी भ ैशुसासनको ऄनुभूष्ट्रत भएको 

हुनेछ । 

५० नगरपाष्ट्रलकाका गष्ट्रतष्ट्रिष्ट्रधहरुलाइ माष्ट्रसक, रैमाष्ट्रसक रुपमा सूचना पाटी, िुलेरटन र 

िेभसाइटको माध्यमबाट ष्ट्रनरन्त्तर  प्रकाशन भएका हुनेछन । 

५१ कमगचारीहरुको व्यिशाष्ट्रयकताको ष्ट्रिकास गनग कायगसम्पादन करार, कायगष्ट्रििरण, कायगसम्पादन 

मुडयागकन, दण्ड र पुरस्कारको व्यिस्था प्रभािकारीरुपमा कायागन्त्ियनमा डयाइएको हुनेछ । 

संगठन तथा ब्यिस्थापन सिके्षण गरी कमगचारीको ईपयुक्त संख्या र ष्ट्रजम्मिेारी प्रदान गररएको 

हुनेछ । 

५२ अन्त्तररक तथा बार्थर्क लेखापरीक्षण, सािगजष्ट्रनक परीक्षण, साबगजष्ट्रनक सुनुिाइ, सामाष्ट्रजक 

पररक्षण जस्ता कायगहरुको प्रभािकारी कायागन्त्ियन भएको हुनेछ । 

५३ नगरपाष्ट्रलकाको संस्थागत ष्ट्रिकासको लाष्ट्रग कमगचारीहरुको कायगष्ट्रििरण, पदाष्ट्रधकारी तथा 

कमगचारीहरुको अचारसषं्ट्रहता, संगठन ष्ट्रिकास ऄध्ययन, क्षमता ष्ट्रिकास योजना ष्ट्रनमागण गरी 

लागु भएको हुनेछ । 

५४ कमगचारी र पदाष्ट्रधकारीहरुको क्षमता ष्ट्रिकासको लाष्ट्रग ताष्ट्रलम, गोष्ठी, सेष्ट्रमनार संचालनका 

ऄष्ट्रतररक्त ऄध्ययन ऄिलोकन भ्रमण भएको हुनेछ । 

५५ सुकुम्बासी, घरष्ट्रबष्ट्रहन, कच्ची रटनक छाप्रा र फुसका घर भएका नागररकहरुको लाष्ट्रग घर 

ष्ट्रनमागण एबम छाना छाईने कायग यस अ.ि.मा ३३ % गरी अगामी अ.ि.मा ६६% पु¥याइ 

कायग सम्पन्न भएको हुने छ । 

५६ सुरष्ट्रक्षत अप्रिासन पररयोजनाबाट बैदषे्ट्रशक रोजगारीको क्षेरमा दषे्ट्रखएका समस्या समाधानमा 

सहज भएको हुन ेछ । 

५७ प्रधानमष्ट्रन्त्र रोजगार कायगरमबाट कष्ट्रम्तमा सुष्ट्रचकृत १३५९ जनाले ऄडपकालीन रोजगार प्राि 

गरर ष्ट्रिकास ष्ट्रनमागणमा सहयोग प¥ुयाएका हुने छन । 
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५८ गण्डकी प्रदशे र ५ नं. प्रदशेको ष्ट्रसमा धुसमा पयगटकीय प्रिेश द्वार ष्ट्रनमाणगको कायग प्रारम्भ गने 

भष्ट्रनएको कायग अगामी अ.ि.मा समेत ऄगाडी बढाउन पहल गररनेछ । 

५९ प्रधानमन्त्री रोजगार कायगक्रम ऄन्त्तगगत बेरोजगार रहकेा, कोरोनको कारण रोजगारी गुमेका र 

बैदषे्ट्रशक रोजगारीबाट फकेकालाइ पररश्रमीकसष्ट्रहतको जनसहभाष्ट्रगतामुलक र प्रष्ट्रबष्ट्रध सष्ट्रहत 

श्रममुलक ष्ट्रिकास ष्ट्रनमागणमा जोड गररने छ । 

६० कोरोनको कारण रोजगारी गुमेका तथा ऄन्त्य श्रष्ट्रमकहरुलाइ ष्ट्रसप ष्ट्रिकासको ष्ट्रनष्ट्रम्त हस्तकला, 

प्लाष्ट्रम्िङ, आलेक्ट्रोष्ट्रनक, कुक, ष्ट्रसकमी, डकमी, ब्युरटष्ट्रसयन, हजाम, अरन सुधार लगायतका 

ताष्ट्रलमहरु कदइने छ । यसका लाष्ट्रग प्रदशे सरकार संग सहकायग गररने छ । साथ ैप्राष्ट्रबष्ट्रधक तथा 

ब्यबसायीक ष्ट्रशक्षा एबम ताष्ट्रलम प्रदायक संस्था संग पष्ट्रन समन्त्िय र सहकायग गररने छ ।   

६१ न्त्यायको क्षेरमा संष्ट्रिधान प्रदत्त ऄष्ट्रधकार प्रयोग गद ैजै न.पा को न्त्याष्ट्रयक सष्ट्रमष्ट्रत अफ्ना कायग 

ऄगाढी बढाएको छ । सबै िडामा मेलष्ट्रमलाप केन्त्र छन् जसले स्थानीय समस्या समाधान गरेको 

छ र अगामी कदनमा ऄझै व्यिष्ट्रस्थत गद ैलष्ट्रगने छ । 

 
 
बजटे तजुगमाका अधारहरु :– 

१ नेपालको संष्ट्रिधान 

२ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

३ राष्ट्रिय प्राकृष्ट्रतक स्रोत तथा ष्ट्रित्त अयोग ऐन, २०७४ 

४ ऄन्त्तर सरकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

५ संघीय र प्रदशे सरकारल ेजारी गरेका नीष्ट्रत, काूूनन तथा मापदण्डहरु 

६ स्थानीय तहमा बजेट तजुगमा, कायागन्त्ियन, अर्थथक व्यिस्थापन तथा सम्पष्ट्रत्त हस्तान्त्तरण 

सम्बष्ट्रन्त्ध ष्ट्रनदषे्ट्रशका २०७४ 

७ ईपलब्ध स्रोत साधन 

८ ष्ट्रिकासका ऄन्त्तर सम्बष्ट्रन्त्धत ष्ट्रिर्यहरु 

९ नगरपाष्ट्रलकाले चालु अ.ि.को कायगसम्पादनबाट ष्ट्रसकेका महत्िपूणग ष्ट्रसकाइहरु 

१० सहभाष्ट्रगतामूलक योजना तजुगमा प्रकृयाबाट प्राथष्ट्रमकता प्राि भइ अएका योजना तथा 

कायगक्रमहरु 

११ नगरपाष्ट्रलकाबाट अगामी अ.ि.२०७७।७८ का लाष्ट्रग प्रस्तुत नीष्ट्रत तथा कायगक्रमहरु 
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बजटे तजुगमा ष्ट्रिष्ट्रध :– 

१ राजस्ि परामशग सष्ट्रमष्ट्रतबाट राजस्िको श्रोत, दायरा र दर समेतको ष्ट्रिश्लेर्ण गरी 

राजस्िको ऄनुमान र दर ष्ट्रसफाररस । 

२ स्रोत ऄनुमान तथा बजेट सीमा ष्ट्रनधागरण सष्ट्रमष्ट्रतबाट अन्त्तररक र ऄन्त्य स्रोतको 

ऄनुमान गरी िडागत र ष्ट्रिर्य क्षेरगत सीमा र मागगष्ट्रनदशेन तयार । 

३ सहभाष्ट्रगतात्मक योजना तजुगमा पद्धष्ट्रत ऄिलम्बन गरी टोल, समुदाय, िस्ती तथा  

िडास्तरबाट जनप्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रध माफग त योजना तथा कायगक्रमको छनौट र 

प्राथष्ट्रमकीकरण । 

४ नगरस्तरीय िहुसरोकारिालासँगको छलफल, गोष्ठी र राजनैष्ट्रतक दलको  प्राि 

सुझाि र सडलाह । 

५ नगर स्तरीय ष्ट्रिर्यगत सष्ट्रमष्ट्रत, बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सष्ट्रमष्ट्रत हुद ै

कायगपाष्ट्रलका िैठक बाट भएका ष्ट्रनणगयहरु । 

 
योजना तथा कायगक्रम प्राथष्ट्रमकताका अधारहरु :– 

१ अर्थथक ष्ट्रिकास तथा गररबी ष्ट्रनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याईने 

२ ईत्पादनमुलक तथा ष्ट्रछटो प्रष्ट्रतफल प्राि गनग सककने, 

३ जनताको जीिनस्तर, अम्दानी र रोजगारी िढ्ने, 

४ स्थानीय सहभाष्ट्रगता जुट्ने, स्ियं सेिा पररचालन गनग सककने तथा लागत कम 

लाग्ने, 

५ स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄष्ट्रधकतम प्रयोग हुने, 

६ मष्ट्रहला, बालिाष्ट्रलका तथा ष्ट्रपछष्ट्रडएको क्षेर र समुदायलाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, 

७ लैंष्ट्रगक समानता र सामाष्ट्रजक समािेशीकरणको ऄष्ट्रभबृष्ट्रद्ध गरर मूल प्रिाहमा 

डयाईने  । 

८ दीगो ष्ट्रिकास, िातािरणीय संरक्षण तथा प्रिद्र्धन गनग सघाई पु¥याईने, 
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९ भाष्ट्रर्क तथा सास्कृष्ट्रतक पक्षको जगेनाग र सामाष्ट्रजक सद्भाि तथा एकता 

ऄष्ट्रभबृष्ट्रद्धमा सघाई पु¥याईने, 

१० स्थानीय तहले अिश्यक दखेेका ऄन्त्य ष्ट्रिर्यहरु 
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ऄध्यक्ष महोदय, 
ऄब म जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकाको गत अ.ि. २०७५।७६ र चालु अ.ि.२०७६÷७७ को समीक्षा 

प्रस्तुत गने ऄनुमष्ट्रत चाहन्त्छु । 
 

जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभर रहकेा ष्ट्रबर्यगत क्षेर तफग  हाष्ट्रसल गरेका ईपलष्ट्रब्ध ष्ट्रििरणहरु ष्ट्रनम्न 

बमोष्ट्रजम प्रस्तुत गने ऄनुमष्ट्रत चाहन्त्छु ।  

क. 

१ जै. न.पा. ष्ट्रभर हाल सम्म कररब ३६० कक.ष्ट्रम. सडक रहकेोमा २ कक.ष्ट्रम. जष्ट्रत मार पकि 

सडक छ  । चाल ुअ.ि.को यो ऄबष्ट्रध सम्ममा कुष्ट्रश्मसेरा सरंगी खण्ड सडक कालोपर ेगने 

कायग, जैष्ट्रमनी धाम कुष्ट्रश्मसेरा सडक स्तर ईन्नष्ट्रत गने कायग रतूतर रुपमा ऄगाडी बढेको छ । 

प्रेदशे सरकारको सहयोगमा संचाष्ट्रलत कुष्ट्रश्मसेरा बरेङ खण्ड सडकको सुधार तथा कालोपर े

गने कायग लगायतका ऄन्त्य केष्ट्रह प्रमकु सडक हरुको स्तर ईन्नष्ट्रत कायग चलीरहकेो छ । 

नगरपाष्ट्रलकाको अफ्न ैश्रोतबाट १३ िटा मुख्य सडकहरु लाइ कदगो सडकको रुपमा ष्ट्रलइ 

ष्ट्रनरन्त्तर कायग ऄगाडी बढाआएको छ र चाल ुबर्गमा २ िटा झोलुंगे पलु ष्ट्रनमागण सम्पन्न हुद ै

छन । 

२ शैष्ट्रक्षक गुणस्तर िृष्ट्रद्धका लाष्ट्रग गररएका प्रयासहरु बाट कक्षा ८ को ष्ट्रिद्याथी ईत्तीणग 

७२.२९ % पुयागआएको जुन ष्ट्रबगत बर्ग तुलनामा ऄत्यन्त्तै बढी हो ।  

३ चालु अ.ि.मा कक्षा ८-१२ का १७८७ ष्ट्रिद्याथीलाइ सेष्ट्रनटरी प्याड ष्ट्रितरणा र २३ 

ष्ट्रबद्यालयमा सो को कदगो व्यबस्थापनका लाष्ट्रग आष्ट्रन्त्सलेटर ष्ट्रितरण गररएको छ । यसबाट  

ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रनयष्ट्रमतता बढेको छ । 

४ यस ऄिष्ट्रधमा २० िटा कक्षा १ का कक्षाकोठा बालमैरी ब्यबस्थापन गररएको छ । 

५ कक्षा ३,५ र ८ का ष्ट्रशक्षक ष्ट्रिद्याथीलाइ ष्ट्रसकाइ ईपलष्ट्रब्धको अधारमा परुस्कृत गररएबाट 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रशकाआ कक्रयाकलापमा प्रोत्साहन ष्ट्रमलकेो छ । 

६ चालु अ.ि.मा ३ िडा सौचालय ष्ट्रनमागण, मा. ष्ट्रब. हरुमा ५ िटा ष्ट्रबज्ञान प्रयोगशाला, ३ 

िडा सूचना प्रष्ट्रबष्ट्रध प्रयोगशाला र १ िटा पुस्तकालय ष्ट्रनमागण भएको छ जसल ेगुणस्तरीय 

ष्ट्रशकाइलाइ टेिा पुगेको छ । 

७ यस अ.ि. मा १८ मध्य १७ िटा मा ष्ट्रब समािेसी भआ प्रथम रािपष्ट्रत रष्ट्रनङष्ट्रशडड 

प्रष्ट्रतयोष्ट्रगताको सुरुिात भयो जसबाट ष्ट्रिद्याथीहरुको ईत्साहजनक सहभाष्ट्रगता पाआयो । 

८ साबगजष्ट्रनक ष्ट्रशक्षाको गुणस्तर सधुार तथा ष्ट्रशक्षा सम्बष्ट्रन्त्ध कानुन ष्ट्रनमागणका लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षा 

ष्ट्रिद समेतको सहभाष्ट्रगतामा कायागशाला गरी २३ बुद े जैष्ट्रमनी घोसणा पर २०७६ 

कायगन्त्ियनमा डयाआएको छ । जस ले समग्र सधुारका लाष्ट्रग जै.न.पा. ष्ट्रभरका सामुदाष्ट्रयक 

ष्ट्रबद्यालयहरुलाइ कक्रयाशील बनाएको छ भने ष्ट्रशक्षा एनको मस्यौदा तयार भएको छ । 

९ खानेपष्ट्रन र सरसफाइको क्षरेमा नगरपाष्ट्रलका र साझेदार संस्थाको सहयोगमा संचाष्ट्रलत 
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जैष्ट्रमनी ६, ८, १०, खानेपानी योजना सम्प्पन हुद ैछन भने प्रदशे सरकारको सहयोगमा 

िडा १, २, ३, ७, ८, ९ मा खानेपानी अयोजना संचालन मा रहकेा छन । 

१० नगरका सबै िडाहरुमा स्िीकृत भएका योजनाबाट िडा कायागलयहरु, ष्ट्रबद्यालय भिनहरु, 

को ष्ट्रनमागण सुधार ममगत गने कायग प्रभािकरी रुपमा सम्पन्न भएका छन् । 

यसै गरी कृष्ट्रर् तथा पशुष्ट्रिकास को क्षरेमा नगरपाष्ट्रलका अफै र कृष्ट्रर् ज्ञान केन्त्र र पशु ष्ट्रबज्ञ 

केन्त्रको सहयोगमा अ. ि. २०७५/०७६ मा १० गोठ सुधार, ३३१ कृष्ट्रतम गबागधान, ४ 

मोडल फमग, २ पकेट प्याकेज, २३ ष्ट्रमनी टेलर, १०० प्लाष्ट्रस्टक टनेल, १०० मौरी घार एि 

फलफुल तफग  ६ िटा पकेट र ४ मोडल फमग सचंालन मा अए अ.ब. २०७६/०७७ मा ३ 

लाख ष्ट्रलटर दधु ईद्पादन, १५ सय खसी बोका ष्ट्रनयागत भएको छ कृष्ट्रर् को अर्थथक सम्बृष्ट्रद्ध 

कायगक्रम बाट गोठ सधुार, और्ष्ट्रध ष्ट्रितरण, दधु सकंलन केन्त्र ब्यबस्थापन, प्लाष्ट्रस्टक टनले, 

मौरी घर ष्ट्रितरण साना ल्सचाइको कायग संचालन भएका छन् । ब्लक कृष्ट्रर् ३, पकेट कृष्ट्रर् 

६, मोडल फमग ४, पोली होईस ३ तथा पश ुतफग  ३ मोडल फमग संचालनमा अएका छन् । 

दधु र मासुमा जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलका अत्मष्ट्रनभगर हुन लागेको महससु भएको छ ।  

११ जै. न.पा. ष्ट्रभर सुकुम्बासीहरुका घर ष्ट्रनमागण गने कायग सम्बन्त्धमा कुल १७ मध्य ११ घर 

ष्ट्रनमागण भै सकेको बाँककलाइ अगामी अ.ि.मा सम्पन्न गररने छ । यसै गरी खरका छाना 

ष्ट्रिस्थापन, घर ष्ट्रबष्ट्रहन हरुको घर ष्ट्रनमागण, कच्ची रटनका छाप्राहरुलाइ सहयोग लगायतका 

कायग अगामी बर्ग सम्पन गररने छ । 

१२ जै.न.पा. ष्ट्रभर एक स्ियम सेष्ट्रिका १ स्टेचर सब ै संस्थामा कम्युटर, ष्ट्रप्रन्त्टर र स्िास्र्थय 

सामग्री सटे र कमगचारीलाइ अधारभूत तथा ष्ट्रबशेस प्रकारका ताष्ट्रलम सचंालन गररएको छ 

। 

१३ जै.न.पा. ष्ट्रभर ऄपागग भआ कष्ठकर ष्ट्रजबन ष्ट्रबताइ रहकेा ११ जना ऄपागग ब्यष्ट्रक्तहरुलाइ 

व्हील ष्ट्रचयर र २ जना लाइ बसैाखी ईपलब्ध गराइएको छ । ऄपागग तफग  नै ष्ट्रजडला बाट 

ष्ट्रितरण भएको ४६८ र जै.न.पा. माफग त ६० गरी कुल ५२८ जना लाइ ऄपागग पररचय 

पर ष्ट्रितरण गररएको छ ।  
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ख. 

१ अर्थथक बर्ग २०७५÷७६ मा ष्ट्रिष्ट्रत्तय समानीकरण, राजस्ि बाडफाड तथा ऄन्त्तररक श्रोत तफग  

प्राि जम्मा रकम रु २३,३९,१२,७४०.६२ तेआस करोड ईन्त्चाष्ट्रलस लाख बाह्र हजार सात 

सय चाष्ट्रलस रुपैया बैसठ्ठी पैसा मार मध्ये चालु शीर्गकमा रु ३,९६,९९,०१८.५० ष्ट्रतन 

करोड ष्ट्रछयानब्बे लाख ईन्नसय हजार ऄठार रुपैया पचास पसैा  र पुजँीगत शीर्गकमा रु 

१३,८७,४५,६१७.३० तेह्र कारोड सतासी लाख पैताष्ट्रलस हजार छ सय सर रुपैया ष्ट्रतस 

पैसा गरी जम्मा रु १७,८४,४४,६३५.८० सर करोड चौरासी लाख चिाष्ट्रलस हजार छ सय 

पैष्ट्रतस रुपैया ऄसी पसैा मार यथाथग खचग भआ चाल ु अ.ि. २०७६/०७७ को लाष्ट्रग रु 

५,५४,६८,१०५.८० पाच करोड चिन लाख ऄठ्सठ्ठी हजार एक सय पाच रुपैया ऄसी पैसा  

मार ष्ट्रजम्मेिारी सनग अएको छ । 

२ प्रधानमष्ट्रन्त्र रोजगार कायगक्रम तफग  जम्मा प्राि ऄनुदान रु ४२,२७,००० बयालीस लाख 

सत्ताआ हजार मध्य चालु तथा पुँजीगत ष्ट्रशर्गकमा रु ३५,८७,२०६ पषै्ट्रतस लाख सतासी 

हजार दआु सय छ मार खचग भएको छ । 

३ स्थानीय पुबगधर ष्ट्रिकास साझेदारी तफग  प्राि ऄनुदान रु ९९,५०,००० ईनन्त्सय लाख पचास 

हजार रुपैया  मध्य रु ८४,२४,७१२ चौरासी लाख चौष्ट्रबस हजार सात सय बाह्र मार खचग 

भएको छ ।  

४ अ.ि. २०७५/२०७६ मा यस न पा. लाइ ष्ट्रबष्ट्रभन्न कायगक्रम र ष्ट्रशर्गकमा ससतग ऄनुदान तफग  

प्राि रु २७,३३,१५,९०६ सत्ताइ करोड तेष्ट्रत्तस लाख पन्त्र हजार नौ सय छ मार  मध्य रु 

२५,७५,७७,५७० पष्ट्रच्चस करोड पचहत्तर लाख सतहत्तर हजार पाच सय सत्तरी मार खचग 

भएको छ । 

५ चालु अ.ि. २०७६/०७७ मा यस न.पा. लाइ ष्ट्रबष्ट्रभन्न ष्ट्रशर्गकमा ससतग ऄनुदान तफग  प्राि रु 

३०,२६,७१,००० ष्ट्रतस करोड छब्बीस लाख एकहत्तर हजार  मध्य हाल सम्म रु 

२६,८७,१३,१५२.०१ छब्बीस करोड सतासी लाख तेह्र हजार एक सय बाईन्न  रुपैया एक 

पैसा मार खचग भै सकेको छ । चाल ुअ.ि.को ऄसार मसान्त्त सम्म लक्ष्य ऄनुसारको खचग हुने 

ऄनुमान छ । 

६ गण्डकी प्रदशे ससतग ऄनुदान तफग  प्राि रु १,००,००,००० एक करोड मध्ये रु ४९,९६,१९५ 

ईन्त्पचास लाख ष्ट्रछयानाब्बे हजार एक सय पन्त्चानब्बे  रुपैया खचग भएको छ । अ.ि.को 

ऄन्त्त्य सम्ममा  ष्ट्रिष्ट्रनयोष्ट्रजत बजेट खचग हुने ऄनुमान गररएको छ । 

७ चालु अ.ि. २०७६/०७७ को लाष्ट्रग चाल ुतफग  रु ९,००,००,००० नौ करोड र पुँजीगत तफग  

रु १६,१६,०५,००० सोह्र करोड सोह्र लाख पाच हजार मार ब्यय ऄनुमान गररएकोमा 

अ.ि.को २०७६ ऄसार ५ गते सम्ममा चालु तफग  रु ४,४४,६१,२७८.९६ चार करोड 

चिालीस लाख एकसठ्ठी हजार दआु सय ऄठहत्तर रुपैया ष्ट्रछयानन्त्िे पैसा मार खचग भएको छ 

। पुँजीगत तफग   रु ६,४५,८४,८८७ छ करोड पैचाष्ट्रलस लाख चौरासी हजार अठ सय 
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सतासी रुपैया मार खचग भआसकेको छ  ष्ट्रिष्ट्रनयोष्ट्रजत बजेट मध्ये यस अ.ि.को ऄसार 

मसान्त्त सम्ममा चालु तथा पुँजीगत दिुै ष्ट्रशर्गकमा खचग भआ बाँकक हुने यथाथग मौज्दात 

ऄसार मसान्त्त पष्ट्रछ प्राि हुने छ । जुन रकम लाइ अगामी अ.ि.को अय ऄनुमानमा 

प्रस्ताब गरेको छु । 

८ चालु अ.ि.को लाष्ट्रग अन्त्तरीक अय तफग  प्रस्ताब गररएको रु ५२,१०,००० बाईन्न लाख 

दश हजार मध्य े रु ३८,२३,८४० ऄष्ट्रठ्तस लाख तेआस हजार ऄठ सय चाष्ट्रलस (लक्ष्यको 

७३%) अम्दानी भएको र अ.ि.को ऄन्त्त्य सम्ममा लक्ष्यऄनुसार अम्दानी प्राि हुने ऄपके्षा 

गरेको छु ।  

९ चालु अ.ि. २०७६/०७७ मा प्रकोप ब्यबस्थापन कोर् तफग  यस नपाको बार्थर्क कायगक्रम 

कायगपाष्ट्रलको ष्ट्रनणगय, गण्डकी प्रदशे सरकार र ष्ट्रबष्ट्रभन्न संघ संस्था बाट हाल सम्म रु 

१,२१,५३,३९१.३३ एक करोड एिाइस लाख ष्ट्रतरपन्न हजार ष्ट्रतन सय एकानब्बे रुपैया 

तेष्ट्रत्तस पसैा अम्दानी भएको छ ।  

ईक्त कोर्बाट ष्ट्रिपद ब्यबस्थापन तफग  जम्मा रु ९,९१,५०० खचग भएको छ । तेसै गरी 

कोभीड १९ रोकथाम तफग  जम्मा रु ३२,५१,९०१ रुपैया खचग भएको छ ।   
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ऄध्यक्ष महोदय, 
ऄि म अगामी अर्थथक िर्ग २०७७।७८ का लाष्ट्रग बजेटका प्राथष्ट्रमकता र अय व्यय प्रस्तुत गने 

ऄनुमष्ट्रत चाहन्त्छु । 

१ 

 

अगामी अर्थथक िर्ग २०७७।७८ का लाष्ट्रग राजस्ि र करका दरहरु फराककलो बनाईद ैरु 

७७,००,०००। सतहत्तर लाख रुपैया मार अम्दानी हुने ऄनुमान गरेको छु ।  

२ 

 

कोष्ट्रभड १९ (कोरोना भाआरस ) को माहामाररलाइ ध्यानमा राखी ष्ट्रनयन्त्रणको लाष्ट्रग छुटै्ट 

ष्ट्रशर्गकमा बजेट प्रस्ताि गरेको छु । 

३ शष्ट्रक्षक गुणस्तर सुधार र ष्ट्रिकासका लाष्ट्रग यथोचीत बजेट प्रस्ताब गरेको छु । 

४ सम्पष्ट्रत कर अगामी अ.ि.दषे्ट्रख ऄष्ट्रनिायग गरेकोछु । 

५ 

 

जैष्ट्रमनी नगरस्तर र िडास्तरमा समेत जैष्ट्रमनीको गौरि झष्ट्रडकने अयोजनाहरु प्रस्ताष्ट्रित 

गरी कायागन्त्ियन गनग बजेट प्रस्ताि गरेकोछु । 

६ कृष्ट्रर् र पशुपालनको क्षेरलाइ ष्ट्रिशेर् महत्िका साथ बजेट ष्ट्रिष्ट्रनयोजन गरेको छु । 

७ प्रष्ट्रिष्ट्रधक ष्ट्रशक्षा छारिृष्ट्रत्त कायगक्रमको लाष्ट्रग अिश्यक बजेट ष्ट्रिष्ट्रनयोजन गरेको छु । 

८ “नगर प्रमुख कृष्ट्रर् पररयोजना, नगर प्रमखु पश ुपररयोजना र “समानुपाष्ट्रतक, ष्ट्रनरन्त्तर समग्र 

ष्ट्रिकास कायगक्रम”को लाष्ट्रग बजेट ष्ट्रिष्ट्रनयोजन गरेकोछु । 

९ नीष्ट्रत तथा कायगक्रमल े ईच्च महत्ि कदएका ष्ट्रिर्यहरुलाइ अर्थथक, सामाष्ट्रजक, पूिागधार, 

िातािरण तथा ष्ट्रिपद व्यिस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत ष्ट्रिकासका क्षेरमा अिश्यकता 

ऄनुसार बजेट ष्ट्रिष्ट्रनयोजन गरेकोछु । 

१० संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग मौज्दात कोर्हरुको रकमलाइ नगरपाष्ट्रलकासँगको 

साझेदारीमा कायागन्त्ियन गनग समपुरक कोर्मा प्रयाि बजेट ष्ट्रिष्ट्रनयोजन गरेकोछु । 

११ नगर क्षरेको अिशयकता लाइ ध्यानमा रखी ष्ट्रिपद व्यिस्थापन कोर्, िडागत ममगत संम्भार 

कोर्को लाष्ट्रग बजेट ष्ट्रबष्ट्रनयोजन गरेको छु साथै ससाना िडास्तरीय फुटकर योजना र 

सामाष्ट्रजकसमबेष्ट्रसकरणका कायगक्रमहरु िडाबाटै कायगन्त्ियन गने िडागत बजेटमा अबश्यक 

बजेट प्रस्ताि गरेको छु । 

१३ ष्ट्रिकासमा जनसहभाष्ट्रगता सुष्ट्रनश्चता गरी ष्ट्रिकास ष्ट्रनमागणमा जनताको ऄपनत्ि ष्ट्रिकास गनग 

नगरपाष्ट्रलकाले सन्त्चालन गने प्रबद्र्धनात्मक कायगक्रम िाहके ऄन्त्य पुजी ष्ट्रनमागणका 

कायगक्रममा ईपभोक्ता सष्ट्रमष्ट्रतको नगद एिं श्रम तथा िस्तुगत सहभाष्ट्रगता सुष्ट्रनष्ट्रश्चत हुने 

ऄनुमान गररएको छ । 

१४ प्रस्ताष्ट्रित बजेट िचतका ष्ट्रसद्धान्त्तका अधारमा तयार गररएको व्यहोरा जानकारी गराईदछु 

। 
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ऄध्यक्ष महोदय, 
ऄि म अगामी अर्थथक िर्ग २०७७।७८ को  अय र व्ययको ऄनुमान प्रस्तुत गदगछु । 

अय ऄनुमान तफग :- 

१ चालु िर्ग २०७६।७७ बाट खचग नभइ मौज्दात हुने रु ४,५०,००,०००। चार 

करोड पचास लाख रुपैया मार । 

२ संघीय सरकारबाट ऄन्त्तर सरकारी ष्ट्रिष्ट्रत्तय हस्तान्त्तरण ऄन्त्तरगत प्राि हुने 

समानीकरण ऄनुदान रु ११,४२,००,०००। एघार करोड बयालीस लाख रुपैया 

मार । 

३ संघीय सरकार बाट प्राि हुने ष्ट्रबशेर् ऄनुदान (खरका छाना ष्ट्रिस्थापन ) रु 

१,२०,००,००० एक करोड ष्ट्रबस लाख रुपैया  मार  

४ संघीय सरकार बाट प्राि हुने समपुरक ऄनुदान (जैष्ट्रमनी धाम कुष्ट्रश्मसेरा रटमुर 

खोला फेदी सडक) रु ८३,००,००० ष्ट्रतरासी लाख रुपैया मार 

५ संघीय सरकारबाट प्राि हुने राजस्ि िाँडफाँड ष्ट्रशर्गकमा प्राि हुने ऄनुदान रु 

८,३२,९३,३७३। अठ करोड बत्तीस लाख ष्ट्रतरानब्बे  हजार ष्ट्रतन सय ष्ट्रतरहत्तर 

रुपैया मार । 

६ प्रदशे सरकारबाट ऄन्त्तर सरकारी ष्ट्रिष्ट्रत्तय हस्तान्त्तर ऄन्त्तरगत प्राि हुने 

समानीकरण ऄनुदान रु १,२२,८३,००० एक करोड बाआस लाख ष्ट्रतरासी हजार 

रुपैया मार । 

७ प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने राजस्ि िाँडफाँड ष्ट्रशर्गकमा प्राि हुने ऄनुदान 

रु.४९,४४,०००। ईन्त्पचास लाख चिालीस हजार रुपैया मार । 

८ नगरपाष्ट्रलकाको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रशर्गकमा अन्त्तररक अयबाट प्राि हुने रकम रु 

७७,००,०००। सतहत्तर लाख रुपैया मार । 

९ प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने समपुरक  ऄनुदान(िडा न ६ को प्रशासष्ट्रनक भिन) रु 

५०,००,०००। पचास लाख  रुपैया मार । 

१० प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने ससतग ऄनुदान(जैष्ट्रमनी धाम कुष्ट्रश्मसेरा सडक) रु 
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५०,००,०००। पचास लाख रुपैया मार । 

११  संघीय सरकार÷प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने सशतग ऄनुदान (ष्ट्रशक्षा, स्िास्र्थय,कृष्ट्रर् 

पशु, झोलंुगे पुल, प्रधानमन्त्री रोजगार कायगक्रम, सामाष्ट्रजक सुरक्षा तथा घटना 

दताग सुदकृढकरण अयोजना, सुरक्षीत अप्रबासन  लगायत) जम्मा रु 

३३,६५,००,००० तेष्ट्रतस  करोड,पैसठी लाख रुपैया मार । 

ससतग तथा ष्ट्रनसतग तफग  कुल जम्मा अय रु ६३,४२,२०,३७३। ष्ट्रतरसठ्ठी करोड बयाष्ट्रलस 

लाख ष्ट्रिस हजार ष्ट्रतन सय  ष्ट्रतरहत्तर रुपैया मार । 

 

 

 

व्यय तफग  रु:- 

१ संघीय तथा प्रदशे सरकार बाट प्राि ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिर्यगत क्षेरहरु ष्ट्रशक्षा, कृष्ट्रर्, 

पशु, स्िास्र्थय, झोलुगगे पुल, रोजगार प्रिगदन कायगक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायगक्रमहरुमा सशतग ऄनुदानमा खचग हुने जम्मा रु ३३,६५,००,०००। तेष्ट्रत्तस  

करोड  पैसठी लाख  रुपैया मार । 

२ नगरपाष्ट्रलकाको चालु तफग  ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रशर्गकमा खचग हुने रु ८,७५,००,०००  

अठ करोड, पचहत्तर लाख रुपैया मार । 

३ समपुरक कोर् रु  ३,८०,००,००० ष्ट्रतन करोड ऄसी लाख  रुपैया मार । 

३.१

१ 

अर्थथक क्षरे रु १,६५,००,००० एक करोड पसैठी लाख रुपयैा मार  

 ३.१.

१ 

नगर प्रमुख पशु पररयोजना रु ५४,००,००० 

३.१.

२ 

पयगटन तफग  (होम स्टे प्रबद्धगन) रु २४,००,००० 

३.१. कृष्ट्रर् तफग (कागती, सुन्त्तला, कफी,ऄलैची, मह)  रु २०,००,०००। 
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३ 

३.१.

४ 

कृष्ट्रर् तफग  (ष्ट्रनयष्ट्रमत) रु २०,००,०००। 

३.१.

५ 

नगर प्रमुख कृष्ट्रर्  पररयोजना रु १५,००,००० । 

३.१.

६ 

पशु तफग  (ष्ट्रनयष्ट्रमत) रु ११,००,०००। 

३.१.

७ 

प्रदशे सरकार संग साझेदारी रु १०,००,००० । 

३.१.

८ 

बेसहारा (मष्ट्रहला तथा पुरुर् ) एक्ट्लो मष्ट्रहला  रु ४,००००० । 

३.१.

९ 

ईद्योग तथा बाष्ट्रणज्य तफग  रु ४,००,०००। 

३.१.

१० 

सहकारी तथा ष्ट्रिष्ट्रत्तय व्यिस्थापन तफग  रु ३,००,०००। 

३.२ सामाष्ट्रजक ष्ट्रिकास क्षरे रु १,००,००,००० एक करोड रुपयैा मार । 

 ३.२.१ ष्ट्रशक्षा तफग  रु ३५,००,०००। 

३.२.२ खेलकुद तफग  रु ५,००,००० 

३.२.३ जनस्िास्र्थय तफग  रु २२,००,०००। 

३.२.४ अयुिेद तफग  रु ४,००,०००। 

३.२.५ खानेपानी तथा सरसफाआ तफग  रु ५,००,०००। 

३.२.६ संस्कृष्ट्रत प्रिद्र्धन तफग  रु ५,००,०००। 

३.२.७ लैष्ट्रगगक समानता तथा सामाष्ट्रजक समािेष्ट्रशकरण रु १०,००,०००। 

३.२.८ धौलाष्ट्रगरी ऄंचल ऄस्पताल रु २,००,००० 

३.२.९ शाष्ट्रन्त्त दीप बहुमुखी क्ट्याम्पस रु ३,००,००० 

३.२.१ प्राथष्ट्रमक स्िास्र्थय केन्त्र कुष्ट्रश्मसेरा रु २,००,००० 
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० 

३.२.१

१ 

मष्ट्रहला स्िास्र्थय कायगक्रम(प्रसूष्ट्रत स्िास्र्थय तफग  ) रु ३,००,००० 

३.२.१

२ 

जेष्ठ नागररक िृद्ध अश्रम (भाडा ब्यबस्थापन ) बनपा १४ रु 

१,५०,००० 

३.२.१

३ 

सामाष्ट्रजक संघ संस्था ऄनुदान रु २,५०,००० 

३.३ पिूागधार ष्ट्रिकास क्षरे (क) रु. १,५०,००,०००। एक  करोड पचास लाख 

रुपयैा मार । 

 ३.३.

१ 

नया रयाक खोष्ट्रल ऄष्ट्रतअबश्यक बष्ट्रस्त र केन्त्र जोड्नको लाष्ट्रग सडक 

तफग  रु ६८,००,००० 

३.३.

२ 

नगर स्तरका पकि ल्सचाइ कुलो ष्ट्रनमागण रु ३०,००,००० 

३.३.

२ 

नगर स्तरका ऄष्ट्रत्त अबश्यक स्थानमा ल्सचाइ ब्यबस्थापन गनग पाइप 

खररद रु ५,००,००० 

३.३.

३ 

झोपु हरेालु पाररश्रष्ट्रमक  भुक्तानी गनग रु २,२०,०००  

३.३.

४ 

ऄन्त्य पुबगधार संग सम्बष्ट्रन्त्धत प्राथष्ट्रमकता प्राि अयोजनाहरु (भिन 

ष्ट्रनमागण ष्ट्रबशेर् समेत) रु ३०,००,००० 

३.३.

५ 

नगर स्तरका मुख्य सडक ममगत सुधार तथा ह्युम पाइप ब्यबस्थापन 

कायग रु १४,८०,०००   

३.४ िातािरण तथा ष्ट्रिपद व्यिस्थापन क्षरे रु ४५,००,०००। पतैालीस लाख 

रुपयैा मार । 

 ३.४.

१ 

बन भू संरक्षण जल ईत्पन्न प्रकोप रु ३,००,००० 

३.४. बन तथा नसगरी ष्ट्रनमागण िृक्षारोण रु २,००,००० 



cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] ah]6 aQmJo 

  21 
 

२ 

३.४.

३ 

ष्ट्रिपद ब्यबस्थापन रु १५,००,००० 

३.४.

४ 

तार जाली खररद रु १५,००,००० 

३.४.

५ 

फोहोर मैला ब्यबस्थापन रु ५,००,००० 

३.४.

६ 

डयाण्डकफल साआट पुिागधार ष्ट्रनमागण तफग  रु ३,००,००। 

३.४.

७ 

जलाधार संरक्षण, जल बायु पररबतगन ऄनुकुलन रु १,००,००० 

३.४.

८ 

ष्ट्रिपद जोष्ट्रखम न्त्यूनीकरण चेतना मुलक कायगक्रम रु १,००,००० 

३.५ सुशासन तथा ससं्थागत ष्ट्रिकास तफग  रु. ३०,००,०००। ष्ट्रतस लाख रुपयैा मार 

। 

 ३.५.

१ 

ष्ट्रनमागणाधीन गुरुयोजना (भुक्तानी बाँकक ) रु १२,००,००० 

३.५.

२ 

पर पष्ट्ररका तथा संचार प्रबधगन कायगक्रम रु ४,००,०००  

३.५.

३ 

ष्ट्रडष्ट्रजटल प्रोफाआल ष्ट्रनमागण रु ९,००,००० 

३.५.

४ 

राजस्ि पररचालन रु ५०,००० 

३.५.

५ 

साबगजष्ट्रनक सुनुिाइ कायगक्रम  रु ३,००,००० 

३.५. ऄन्त्तर ष्ट्रनकाय समन्त्िय रु १,००,००० 
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६ 

३.५.

७ 

सुसाशन सम्बष्ट्रन्त्ध जनचेतना कायगक्रम रु ५०,०००  

३.६ समानुपाष्ट्रतक ष्ट्रनरन्त्तर समग्र ष्ट्रिकास कायगक्रम रु ५०,००,०००। पचास लाख 

रुपैया मार । 

३.७ कदगो सडक ष्ट्रिकास कायगक्रम १,९५,००,०००। एक करोड पन्त्चानब्बे लाख 

मार 

३.८ िडागत िजेट रु ३,००,००,०००। ष्ट्रतन करोड  रुपैया मार । 

३.९ सिारी साधन व्यिस्थापन रु २०,००,०००। ष्ट्रबस लाख रुपैया मार । 

३.१

० 

ऄ.गैसस गैसस सहकायग रु २०,००,०००। ष्ट्रबस लाख मार । 

३.१

१ 

िडामा भएको ममगत सम्भार कोर् रु ४०,००,०००। चाष्ट्रलस लाख मार । 

३.१

२ 

भिन तथा जग्गा व्यिस्थापन रु ८५,००,०००। पचासी लाख  मार। 

३.१

३ 

कोरोना महामारी रोकथाम कायगक्रम रु ३२,००,००० बत्तीस लाख  मार। 

३.१

४ 

कायागलय पुजीगत बजेट रु २५,००,००० पष्ट्रचस  लाख  मार । 

३.१

५ 

ष्ट्रबपत ब्यबस्थापन कोर्  रु १५,००,००० पन्त्ध लाख  मार । 

३.१

६ 

पुँजीगत भैपरी कायगक्रम  रु ३८,२०,३७३ ऄष्ट्रठ्तस लाख ष्ट्रिस हजार ष्ट्रतन सय 

ष्ट्रतरहत्तर  मार । 

३.१

७ 

डोजर पररचालन तथा ब्यबस्थापन कायगक्रम  रु १५,००,००० पन्त्ध  लाख  

मार । 

३.१

८ 

फूटकर अयोजना  रु ७,००,००० सात  लाख  मार । 
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३.१

९ 

नगर सुरक्षा सेिा  रु १५,००,००० पन्त्र  लाख  मार । 

३.२

० 

घर ष्ट्रबष्ट्रहनको लाष्ट्रगअिास कायगक्रम रु ६०,००,०००  साठी लाख  मार । 

३.२

१ 

न्त्याष्ट्रयक सष्ट्रमष्ट्रत सम्बष्ट्रन्त्ध ष्ट्रबष्ट्रबध रु ५,००,००० पाच लाख मार । 

३.२

२ 

भैपरर सामाष्ट्रजक ष्ट्रिकास कायगक्रम (राजस्ि बाडफाड) रु ७,००,००० सात 

लाख मार । 

३.२

३ 

संघीय सरकार बाट प्राि हुने ष्ट्रबशेर् ऄनुदान (खरका छाना ष्ट्रिस्थापन ) रु 

१,२०,००,००० 

३.२

४ 

संघीय सरकार बाट प्राि हुने समपुरक ऄनुदान (कुष्ट्रश्मसेरा रटमुर खोला फेदी 

सडक) रु ८३,००,००० 

३.२

५ 

प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने समपुरक  ऄनुदान(िडा न ६ को प्रशासष्ट्रनक भिन) 

रु ५०,००,०००। पचास लाख  रुपैया मार । 

३.२

६ 

प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने ऄनुदान(जैष्ट्रमनी धाम कुष्ट्रश्मसेरा सडक) रु 

५०,००,०००। पचास लाख रुपैया मार । 
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ऄध्यक्ष महोदय, 

ईपरोक्त ऄनुसार जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकाको अगामी अर्थथक िर्ग २०७७।७८ को  लाष्ट्रग अय तफग  

कुल जम्मा रु. ६३,४२,२०,३७३। ष्ट्ररसठ्ठी करोड  बयाष्ट्रलस लाख ष्ट्रिस हजार ष्ट्रतन सय  

ष्ट्ररहत्तर रुपैया मार र व्यय तफग  कुल जम्मा रु ६३,४२,२०,३७३। ष्ट्रतरसठ्ठी करोड  बयाष्ट्रलस 

लाख ष्ट्रिस हजार ष्ट्रतन सय  ष्ट्ररहत्तर रुपैया मार प्रस्ताि गरेको छु । ईडलेष्ट्रखत बजेटमा 

गैरसरकारी क्षेरको बजेट समािेश गररएको छैन । माष्ट्रथका ष्ट्रशर्गकहरुको ष्ट्रशर्गकगत खचगको 

ष्ट्रिस्तृत ष्ट्रििरण र गैरसरकारी संघसंस्थाको िजेट तथा कायगक्रम अगामी अ.ि.२०७७।७८ को 

बार्थर्क नगर ष्ट्रिकास योजनाको पुष्ट्रस्तकामा समािेश गने गरी व्यिस्था ष्ट्रमलाएको छु । अगामी 

अ.ि.मा नगरपाष्ट्रलका बाट लगाइने कर, शुडक, दस्तुरका लाष्ट्रग तयार गररएको अर्थथक ऐन 

२०७७ र प्रस्ताष्ट्रित बजेटलाइ खचग गनगका लाष्ट्रग ष्ट्रिष्ट्रनयोजन ऐन २०७७ स्िीकृष्ट्रतका लाष्ट्रग पेश 

गरेको छु ।  

प्रस्ताष्ट्रित बजेटलाइ िडास्तरबाट h प्राि मागहरुको प्राथष्ट्रमकता र अिश्यकताको अधारमा 

महत्िपूणग सडलाह र सुझाि सष्ट्रहत ष्ट्रशर्गकगतरुपमा छलफल गरर पाररत गनुगहुने ष्ट्रिश्वास 

ष्ट्रलएको छु ।  

बजेट अफैमा तर्थयमा अधाररत ऄनुमान हो । यसको लक्ष्य प्राष्ट्रिका लाष्ट्रग हाम्रो एक्ट्ल ैप्रयास 

मार सम्भि छैन । तसथग राजनैष्ट्रतक दल, सम्पूणग सघंसंस्था तथा सम्पूणग नगरिासीहरुको 

सामुष्ट्रहक प्रयासबाट मार यो सम्भि छ । समग्र जैष्ट्रमनी नगरको ष्ट्रिकासबाट समृष्ट्रद्ध प्राष्ट्रिको 

लक्ष्यलाइ ठोस रुपमा ऄगाष्ट्रड िढाईद ैतजुगमा भएका योजना तथा कायगक्रमहरुलाइ प्रभािकारी 

र िैज्ञाष्ट्रनक कायागन्त्ियन गनग सि ैष्ट्रतरबाट यथोष्ट्रचत सहयोग हुनेछ भन्न ेपणूग ष्ट्रिश्वस्त छु । प्रस्तुत 

िजेट तथा कायगक्रम तजुगमा गने प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा सहयोग पु¥याईनुहुने सम्पूणग 

कायगपाष्ट्रलका सदस्यज्यूहरु, नगरष्ट्रस्थत कक्रयाष्ट्रशल राजष्ट्रनष्ट्रतक दलहरु, अम सञ्चार जगत, 

नागररक समाज, नगरबासी दाजुभाइ तथा कददी िष्ट्रहनीहरु, प्रमुख प्रशासकीय ऄष्ट्रधकृतज्यू 

लगायत कमगचारी ष्ट्रमरहरुलाइ धन्त्यिाद कदन चाहन्त्छु । जैष्ट्रमनीको ष्ट्रिकास प्रकक्रयामा सहयोग 

ईपलब्ध गराईने नेपाल सरकार, दातृ ष्ट्रनकाय, सहयोगी संघ संस्था तथा ष्ट्रनकायहरु, ष्ट्रनजी क्षेर 

प्रष्ट्रत म जैष्ट्रमनी नगरपाष्ट्रलकाको तफग बाट हार्ददक अभार व्यक्त गद ैअगामी कदनमा पष्ट्रन सहयोग 

ष्ट्रनरन्त्तररुपमा प्राि हुनेछ भन्न ेष्ट्रिश्वास गदगछु । 

"जय जैमिनी, जय नगर सभा"  

धन्त्यिाद । 


