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आदयणीम नगयप्रभखु  ज्म ु, 
नगय सबा सदस्मज्महूरु  
याष्ट्रिमता, रोकतन्त्र, गणतन्त्र य जनजीर्वका प्राष्ट्ततको आन्त्दोरनभा र्वभबन्न कारखण्डभा जीवन उत्सगि गनु िहनु ेसम्ऩणूि ज्ञात, अज्ञात 
सहहदहरु प्रर्त बावऩणूि श्रद्धान्त्जरी अऩिण गद िछु । याष्ट्रिम स्वाधीनता, स्वाभबभान, रोकतन्त्र, संघीमता, जनजीर्वका, सशुासन य 
सभहृद्ध प्राष्ट्ततको आन्त्दोरन य क्राष्ट्न्त्तको नतेतृ्व गन े  नतेाहरु, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत य सहबार्ग जनसभदुामराई उच्च 
सम्भान य प्रशंसा गद ैः वधाई य धन्त्मवाद व्मक्त गद िछु । रोकतन्त्र, दीगो शाष्ट्न्त्त, सशुासन साथ ैमस क्षरेको र्वकास य सभहृद्धको रार्ग 
जभैभनी नगयऩालरकाको ५ औ फजटे तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गन ि मस गरयभाभम नवौं नगयसबाभा सम्फोधनको रार्ग उऩष्ट्स्थत बएको छु  
। 
 

गत वष िभा जस्त ैमो वष ि ऩहन कोभबड १९ को भहाभायीर ेर्वश्व न ैआक्रान्त्त बएकार ेहा्ो नगयऩालरका ऩहन अछुतो यहने 
। मो संक्रभण भहाभायी योगर ेअहहर ेसम्भ ऩोजहेटब संख्मा ३०१ यह ेऩहन दशेका र्वभबन्न स्थान य र्वदशेभा दजिनौ जभैभनीका होनहाय 
नगरयकहरु हाभीर े गभुाएका छौ, भतृकहरु प्रर्त बावऩणुि श्रद्धान्त्जरी व्मक्त गद ैः शोक सन्त्ततत ऩरयवायजन, आपन्त्तहरुभा गहहयो 
सभवदेना व्मक्त गनि चाहन्त्छु । मस प्रकोऩफाट जनताको जजउ ज्मान जोगाउन अहोयार खट्न ेस्वास््म कभीहरु, भहहरा स्वास््म 
स्वमभसरे्वकाहरु, सयुक्षा कभीहरु, भशक्षक कभिचायीहरु, नागरयक सभाज, ऩाटी प्रर्तहनधधहरु य सम्ऩणुि जनप्रर्तहनधधहरु मस ऩालरकाराइि 
उच्च बावनार ेस्वास््म साभा्ीहरु य नगद सहमोग गन ेर्वभबन्न संघ संस्थाहरु सवरैाइि हार्द िक धन्त्मवाद य आबाय व्मक्त गद िछु । मो 
कोभबड १९ को प्रकोऩ हनस्तजे बइसकेको छैन मसका र्वरुद्धको स्वास््म सावधानी हनयन्त्तय ख्मार याख्न य अऩनाउन अनयुोध गद िछु, 
साथ ैमस भाहाभायीर ेमस ऩालरकाका जनसभदुामभा ऩन ि गएको द:ुख एवभ ्सभस्मा प्रर्त ऐक्मवद्धता जाहये गद ैः द:ुख व्मक्त गद िछु ।  

 
संघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र नऩेारको भरू संयचना संघ, प्रदशे य स्थानीम तह गयी तीन तहको हनु ेव्मवस्था यहकेो छ । 

मी तीन वट ैतहफीचको सम्फन्त्ध सहकारयता, सहअष्ट्स्तत्व य सभन्त्वमको धसद्धान्त्तभा आधारयत यहकेो छ । स्थानीम नतेतृ्वको र्वकास 
गद ैः स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामिकारयणी य न्त्मार्मक अभ्मासराई संस्थागत गन ि स्थानीम सयकाय संचारनका रार्ग स्थानीम सयकाय 
संचारन ऐन २०७४ जायी बई कामािन्त्वमनभा यहकेो छ । स्थानीम तहभा जनप्रर्तहनधधको वहारीसगँ ै संर्वधानभा व्मवस्था बएको 
संघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र य संघीमताको कामािन्त्वमन गद ैः स्थानीम सयकाय संचारन गनु िऩन ेअभबबाया जनप्रर्तहनधध उऩय आएको छ 
। साथ ै रोकताष्ट्न्त्रक, सभावशेी, जवापदहेी, ऩायदशी य प्रबावकायी स्थानीम शासनको अनबुरू्त जनताराई गयाउन े दार्मत्व ऩहन 
हनवािधचत जनप्रर्तहनधधभा यहकेो छ । मस ै सन्त्दब िभा आगाभी आर्थिक वष ि २०७८/०७९ को रार्ग स्थानीम सयकायको रुऩभा 
नगयसबाभा फजटे प्रस्ततु गन ि ऩाउँदा अत्मन्त्त गौयवाष्ट्न्त्वत बएको छु । राभो संघष ि ऩहछ नऩेारी जनताको चाहना अनरुुऩ संघीम 
स्वरुऩको सभावशेी जनप्रर्तहनधधभरूक याज्म प्रणारी स्थाऩना बएको छ । स्थानीम तहका हनवािचनफाट रोकताष्ट्न्त्रक शासन प्रणारी 
संस्थागत बएको छ । स्थानीम सयकायराई याज्मका सम्ऩणूि स्रोत य साभ्मिको सदऩुमोग गयी र्वकास य सभहृद्धको माराभा अर्वचलरत 
रुऩभा अगाडी वढ्न उत्प्रयेणा भभरकेो छ । 

 
स्थानीम सयकाय “सम्भदृ्ध जभैभनी, सखुी जभैभनी नगयवासी” फनाउन ेदीघ िकालरन उद्धशे्म अनरुुऩ आर्थिक, साभाजजक एफं 

रङै्गीक सभानता तथा साभाजजक सभाफशेीकयण सभतेको  र्वकासको भौलरक ढाँचाभा अभघ वहढयहकेो छ । उच्च आर्थिक फहृद्धसगँ ै
त्मसको न्त्मामऩणूि र्वतयणफाट सवािङ्गङ्गण र्वकास हाधसर गनि सहकन े मस जभैभनी नगयको रक्ष्म  यहकेो छ । सव ै जभैभनीफासी 
नागरयकका रार्ग भमािर्दत जीवन, स्वच्छ खानऩेानी, न्त्मनूतभ खाद्य सयुक्षा, आधायबतू स्वास््म, भशक्षा य घय र्वहहनहरुराइि सयुलक्षत 
आवास सकुुम्वासी सभस्मा सभाधान, बौर्तक ऩवूािधायका सम्ऩणूि जगहरुको र्वकास, आन्त्तरयक तथा वाह्य ऩमिटन प्रवद्धिन, कृर्ष य 
ऩशकुो क्षरेभा व्मवसामीकयण गयी उत्ऩादन वहृद्ध य फजायीकयण, र्वभबन्न प्रार्वधधक तालरभ भापि त स्थाहनम स्तयभ ैयोजगायी सजृना 
जस्ता अत्मावश्मक आवश्मकताको ऩरयऩरू्ति न ैहा्ो सभाजवाद उन्त्भखु सभाज हनभािणको भहत्वऩणुि कदभ हो य हनुछे । 
 
आदयणीम नगयप्रभखु  ज्म ु, 
नगय सबा सदस्मज्महूरु  
आगाभी आर्थिक वष ि २०७८/७९ को फजटे तजुिभा गदाि भरै ेजभैभनी नगयऩालरकाको नीर्त तथा कामिक्रभको प्राथभभकता अनसुाय चार ु
आवधधक मोजना, दीगो र्वकास रक्ष्म, जभैभनी नगयसबाका सदस्महरुर े र्दनबुएका सझुावहरुराई भागिदश िनको रुऩभा लरएको छु । 
याजनीर्तक दर, संघसंस्था, र्वद्धतवगि, नागरयक सभाज , कभिचायी, भशक्षक तथा आभ नगयवासी र्ददीवहहनी दाजबुाईहरुफाट प्रातत 
यचनात्भक सझुावहरुराई सभते ध्मान र्दएको छु । 
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फजटेका रक्ष्महरु :– 
स्थानीम स्रोत य साधनको अधधकतभ ऩरयचारन, सहह सदऩुमोग य आभ जनसहबार्गताको भाध्मभफाट दीगो र्वकासभा जोड र्दद ै
उत्ऩादन वहृद्ध गरय गरयफी न्त्मनूीकयणभा सहमोग ऩुर  माउन े। 
फजटेका उद्धशे्म :– 

१ आर्थिक र्वकासको भाध्मभफाट गयीफी हनवायणभा प्रत्मक्ष मोगदान ऩरु  माउन े।  

२ सभ् नगय क्षरेको सभानऩुार्तक य सन्त्तलुरत र्वकासभा सहमोग ऩुर  माउन े। 

३ स्थानीम स्रोत, साधनको प्रमोग य जनसहबार्गताको ऩरयचारनफाट दीगो य वातावयणभरैी र्वकासभा सहमोग ऩरु  माउन े। 

४ योजगायी य स्वयोजगायको र्वभबन्न अवसय सजृना गयी सम्वहृद्ध तपि  उन्त्भखु गयाउन े। 

५ साभाजजक सभावशेीकयणको भाध्मभफाट आर्थिक, साभाजजक क्षरेको र्वकासभा सहमोग ऩरु  माउन े। 

६ सहज य आधायबतू सवेा प्रदान गन ि जोड र्दन े। 

७ उद्यभशीरताको प्रवधिन गयी योजगायी सजृना गन े। 

८ गणुस्तयीम भशक्षाको भाध्मभफाट सक्षभ य उच्च प्रकायको जनशधक्त उत्ऩादन गन े। 

९ कोभबड १९ को प्रबावर ेफदैभेशक योजगायीफाट पकेका नागरयकहरुराई उनीहरुको धसऩ, क्षभताको अधधकतभ उऩमोग गरय आमभरूक 
काभभा प्रमोग गन े। 

१० वदैभेशक क्षरेभा यहकेो श्रभ धसऩ ऩुजँज य ज्ञानराइि नगयऩालरका भबरको संम्बार्वत रगानीका क्षरेभा आकिर्षत गन े। 

११ र्दगो र्वकासका रक्ष्महरुराइि स्थानीमकयण गद ैः रक्ष्म प्राष्ट्ततभा सहमोग ऩरु माउन े। 

१२ बौर्तक ऩवुािधाय कृर्ष ऩश ुऩमिटन भशक्षा स्वास््म रगामतका क्षरेको सवािङ्गङ्गण र्वकास गयी सभदृ्ध जभैभनी शखुी जभैभनीको सोचराइि 
हाधसर गन ेआधाय तमाय गन े। 

 
 
फजटेका अऩलेक्षत उऩरब्धीहरु :– 

१  कुष्ट्श्भसयेा फजाय क्षरेको सडक कारोऩर ेगन ेय नारी हनभािण गन ेकामि सम्ऩन्न बएको हनुछे । 

२ नगयका वडाकेन्त्रभा कम्तीभा सरु्वधाजनक सडकहरु ऩरु्गसकेका छन य आगाभी आ.व.भा र्दगो सडक र्वकास कामिक्रभ भापि त फाह्र ै
भहहना सहज मातामात सवेा संचारन हनु ेगयी कामि बएका हनुछेन । 

३ नगयऩालरकाको सहयी र्वकास गरुुमोजना तमाय ब ैकामािन्त्वमन हनुछे ।  

३ जभैभनी नगय प्रवशे गन ेभखु्म नाकाहरुभा छुट्ट ैतथा र्वशषे ऩहहचान झल्कन ेहक्रमाकराऩहरु संचारन गयी जभैभनीको ऩहहचान र्दन ेकामि 
बएको हनुछे । 

४ कृर्ष क्षरे सगँ सभफष्ट्न्त्धत ऩकेट / व्रक कामिक्रभहरुर ेमस क्षरेको र्वकासभा भहत्वऩणुि मोगदान ऩरु माउनछे ।  

५ जभैभनी नगयऩालरका भबरका वडाहरुभा व्मधक्तगत तथा व्मवसार्मक कृर्ष तथा ऩशऩुारन गन ेकृषकको संख्मा थऩ वहृद्ध बएको हनुछे । 

६ उत्ऩार्दत कृर्ष तथा ऩशजुन्त्म वस्तहुरुको र्वहक्र र्वतयणको रार्ग  आफश्मकता अनसुाय कोल्ड स्टोय, धचलरङ भ्माट, संचम केन्त्र य 
हाट फजाय रगामतका कामि ब्मफष्ट्स्थत बएको हनुछे । 
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७ र्वद्याथीको धसकाइ उऩरब्धी भाऩनराई कक्षा ३ कक्षा ५ य कक्षा ८ भा गयी तीन चयणभा नगयस्तयभा संचारन गरयएको हनुछे । 
र्वद्याथी संख्माको अनऩुातभा धये ै र्वद्याथी एसइइको ऩयीक्षाभा र्व तरस वा सो बन्त्दा भाथीको ्डे सहहत सपर गयाइ  उत्कृरट 
नर्तजा ल्माउन सपर हनु ेप्रत्मके भशक्षक य र्वद्याथीराई ऩयुस्कृत गरयएको हनुछे । 

८  र्वद्याथी संख्माको आधायभा भशक्षक दयफन्त्दी  भभरान गरय र्वधारमहरु ब्मफस्थाऩन  बएको हनुछे । र्फद्यारमहरु एहककयणका रार्ग 
कामिक्रभ संचारन गरयन ेछ । 

९ सवकैो रार्ग भशक्षा, अहनवामि आवश्मकताको रुऩभा अगाडी वढ्नछे । सव ै फारवालरकाराई गणुस्तयीम भशक्षा प्रातत गन े अवसय 
भभल्नछे । कुन ैऩहन वारवालरकाराई भशक्षाको अवसयफाट वष्ट्न्त्चत बएको हनुछैेन । 

१० मस वष िको वजटे वक्तव्म भापि त संभघम सयकायफाट घोषणा वारर्वकास केन्त्रका सहजकतािहरु य र्वद्यारम कभिचायीहरुको तरव बत्ता 
नधाियण गयी नऩगु यकभ स्थानीम तहर े व्महोन े बहनएकोभा मस्तो प्रकायको शसित अनदुान प्रकृर्तको यकभ संभघम सयकायफाट न ै
व्महोन ेव्मवस्था हनु ुऩनभेा त्मस्तो नब ैझण्ड ै५०% यकभ स्थानीम तहफाट व्महोन ेव्मवस्था संभघम भभि र्वऩरयत दजेखएको व्महोया 
संभघम सयकायराइि जानाकायी गयाउद ैर्वकास हनभािण य अन्त्म भशष िकहरुफाट सभते यकभ कटौती गयी वार र्वकास केन्त्रका सहजकताि 
य र्वद्यारम कभिचायीहरुको तरव बत्ताभा नगयऩालरकाको साभ्मिको आधायभा यकभ थऩ हनु ेबएकोर ेथऩ प्रोत्साहन ब ैप्रबावकायी य 
गणुस्तरयम कामि सम्ऩादन हनुछे । 

११ नागरयकहरुभा ऩोषणमकु्त खानकुेयाभा चतेना अभबफहृद्ध बई व्मवहारयक प्रमोग वढकेो ऩाईनछे । 

१२ नगयस्तयीम उद्योग ्ाभको रार्ग ऩवूािधाय तमाय बएको हनुछे । 

१३ नगयस्तयीम ऩमिटन प्रोपाइर तमाय ब ैनगय क्षरेका संबार्वत ऩमिटकीम स्थरहरुको ऩवुािधाय हनभािण तथा प्रचाय प्रसायको कामि बएको 
हनुछे । 

१४ नगय क्षरे भबर यहकेा होभस्टहेरुको क्षभता र्वकास बइि आन्त्तयीक तथा फाह्यम ऩमिटनको आकष िण फढ्नछे । 

१५ स्थानीम जडीफटुीफाट आमवुदे औषधध उत्ऩादन गन ेकामिराई थऩ प्रबावकयी फनाईएको  हनुछे । 

१६ सहकायी य र्वत्तीम क्षरेफाट वचत संकरन य स–सानो ऩजुी रगानीको अवसय सजृना बई योजगायीराई सहमोग ऩगु्नछे । सयर य 
सस्तो रुऩभा कजाि प्रवाह गन ेप्रणारीको र्वकास बएको हनुछे । 

१७ नवजात भशश ुभतृ्मदुय, भशश ुभतृ्मदुय, वारभतृ्मदुयराई घटाई औषत आम ुवढाउन सहमोग ऩगु्नछे, दगु िभ वडाहरुभा स्वास््म भशर्वय, 
मोग भशर्वय, भहहराका हनभभत्त ऩाठघेय सम्फष्ट्न्त्ध स्वास््म कामिक्रभ संचारन हनुछेन । 

१८ स्वास््म क्षरेको थऩ प्रवधिनका रार्ग  औषधी तथा अत्मावस्मक साभा्ीको ब्मवस्था गरयनछे । कोभबड १९ रगामत भहाभायी पैरन 
नर्दन शतकिता अऩनाउँद ैआवस्मक तमायी हनुछे । 

१९ स्वास््म संस्थाहरुभा न्त्मनूतभ आवश्मकताका औषधीहरु सहज ैउऩरब्ध हनुछे । 

२० नगयका सव ैवडाहरुभा खानऩेानीको न्त्मनूतभ सरु्वधा उऩरब्ध हनुछे । सव ैनागरयकभा सयसपाईको चतेना र्वकधसत बई व्मवहायभा 
प्रमोग गयकेा हनुछेन । घय आगँन, टोर हछभकेभा सयसपाई अभबमान र्तव्रताका साथ फढकेो हनुछे । 

२१ नगयभबर यहकेा करा संस्कृर्तको संयक्षण य सम्फद्धिन हनुछेन ्। 

२२ रङै्गीक सभानता य साभाजजक सभावभेशकयणको भाध्मभफाट सभाजको सन्त्तलुरत र्वकासभा र्वशषे मोगदान ऩगु्नछे । 

२३ नगय तथा वडा स्तयीम खरेभदैानराई थऩ सदुृढ गरयएको हनुछे ।  

२४ प्रभखु सडकहरुभा भोटयवेर ऩरु हनभािण गन ेस्थान ऩहहचान गयी प्रायष्ट्म्बक सबके्षणका रार्ग आवश्मक आधाय तमाय बएको हनुछे । 
जभैभनी १ जषु्ट्म्रखोरा य रुम्टा खोराभा मस ैवष ि भोटयवेर ऩरुको सबके्षण गयीएको हनुछे । 
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२५ जभैभनी न.ऩा. भबर हनभािणाधधन २ झुरुं ग ेऩरु सम्ऩन्न बएका हनुछेन ५ वटा झोऩकूो हनभािण प्रायम्ब गरयन ेछ । 

२६ नगयष्ट्स्थत खतेीमोग्म बभूीभा साना धसंचाईको भाध्मभफाट हहउँद ेय वषािमाभको धसचाई सरु्वधा अधधकांश स्थानभा सम्ऩन्न बएको हनुछे 
। 

२७ वडा नं ६ को वडा कामािरम बवन सम्ऩन्न हदुछै नगयको प्रशासकीम बवन हनभािणको कामि प्रायम्ब हनुछे । 
२८ नगयस्तयभा पोहोय संकरन तथा ब्मफस्थाऩन गन ेकामि थऩ ब्मफष्ट्स्थत हनुछे । 

२९ सयुलक्षत नागरयक आवास आगाभी आ. व. भा ऩहन संचारन हनुछे । 

३० सचूना तथा संचाय प्रर्फधधको क्षरेराई जनताको अधधकायसगँ जोडी सहज य सयर सचूना प्रातत बएको अनबुरू्त हनुछे । साथ ैजभैीनी 
नगयऩालरकाको केन्त्र कुष्ट्श्भसयेा फजाय एयीमभा हि वाइ पाइ भापि त इन्त्टयनटेको ऩहुचँ ऩगुकेो हनुछे ।  

३१ वनराई आम आजिनको श्रोतको रुऩभा र्वकास गनि र्वभबन्न चतेनाभरुक कामिक्रभ सन्त्चारन हनुछेन । वन क्षरेभा अरैंची, अभ्सो, 
हटभयु, कीफी, डारघेाँस जस्ता उऩमोगी र्वरुवाहरुको योऩण बएको ऩाईनछे । 

३२ ज.ैन.ऩा. क्षरे भबर कृर्ष य ऩश ुक्षरेभा गयकेो रगानीफाट कृषकको आम स्तयभा थऩ सधुाय बएको हनुछे । 

३३ घय आगँन टोर य सडक सपा याख्न ेघयराइ ऩयुस्कृत गरयएको हनुछे । 

३४ नगयस्तयभा कष्ट्म्तभा १ वटा नसियी स्थाऩना गरयएको हनुछे । 
३५ ऩहहयो य बकू्षम, नदीकटानको सभस्मा सभाधानका रार्ग चतेनाभरुक कामिक्रभ संचारन बई वकृ्षायोऩणको कामि वढकेो ऩाईनछे । 

३६ यासामहनक भर य र्वषार्दको प्रमोग घटये प्राङ्गारयक भरको प्रमोग वढकेो ऩाईनछे । 

३७ नगयऩालरकाष्ट्स्थत र्वभबन्न वडाहरुभा यहकेा र्वभबन्न ऩोखयीहरुको संयक्षणको कामि बएको हनुछे । 

३८ नगयस्तयभा र्वऩद व्मवस्थाऩन सभभर्त सकृम हनुछे य र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषको थऩ प्रबावकायी ऩरयचारन गरयन ेछ । 

३९ नगयऩालरका य प्रत्मके वडा कामािरमभा नागरयक वडाऩर याजखएको छ । ववेसाइट, भोवाइर एऩ तथा वडाऩरको भाध्मभफाट 
नागरयकहरुर ेसचूनाको अधधकाय प्रातत गनु िका साथ ैसवेा प्रवाहभा सहज बएको भहशसु गनछेन । 

४० नगयऩालरकाको काभ कायवाही य सवेा प्रवाहको सम्फन्त्धभा प्रातत गनुासा य उजयुीहरुराई व्मवष्ट्स्थत गद ैः गनुासो अभबरखेन तथा 
व्मवस्थाऩन प्रबावकायी ब ैशसुासनको अनबुरू्त बएको हुनछे । 

४१ नगयऩालरकाका गर्तर्वधधहरुराई भाधसक, रभैाधसक रुऩभा सचूनाऩाटी, वरुहेटन य वबेसाईटको भाध्मभफाट हनयन्त्तय  प्रकाशन बएका 
हनुछेन । 

४२ कभिचायीहरुको व्मवसार्मकताको र्वकास गनि कामिसम्ऩादन कयाय, कामिर्ववयण, कामिसम्ऩादन भलु्माङ्कन, दण्ड य ऩयुस्कायको व्मवस्था 
प्रबावकायीरुऩभा कामािन्त्वमनभा ल्माईएको हनुछे । संगठन तथा ब्मवस्थाऩन सवके्षण गयी कभिचायीको उऩमकु्त संख्मा य जजम्भवेायी 
प्रदान गरयएको हनुछे । 

४३ आन्त्तरयक तथा फार्ष िक रखेाऩयीक्षण, साविजहनक ऩयीक्षण, साफिजहनक सनुवुाई, साभाजजक ऩरयक्षण जस्ता कामिहरुको प्रबावकायी 
कामािन्त्वमन बएको हनुछे । 

४४ नगयऩालरकाको संस्थागत र्वकासको रार्ग कभिचायीहरुको कामिर्ववयण, ऩदाधधकायी तथा कभिचायीहरुको आचायसंहहता, संगठन र्वकास 
अध्ममन, क्षभता र्वकास मोजना हनभािण गयी राग ुबएको हनुछे । 
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४५ कभिचायी य ऩदाधधकायीहरुको क्षभता र्वकासको रार्ग तालरभ, गोरठी, सभेभनाय संचारनका अर्तरयक्त अध्ममन अवरोकन भ्रभण बएको 
हनुछे । 

४६ सकुुम्फासी, घयर्फहहन, कच्ची हटनका छाप्रा य पुसका घय बएका नागरयकहरुको रार्ग घय हनभािण एफभ ्छाना छाउन ेकामि आगभी 
आ.व.भा सम्ऩन्न गरयनछे। 

४७ सयुलक्षत आप्रवासन ऩरयमोजनाफाट फदैभेशक योजगायीको क्षरेभा दजेखएका सभस्मा सभाधानभा सजजरो हनुछे । 

४८ प्रधानभष्ट्न्त्र योजगाय कामिक्रभफाट कष्ट्म्तभा सधुचकृत ८९० भध्म प्राथभभकयण सधूच अनुसाय अल्ऩकारीन योजगाय प्रातत गरय र्वकास 
हनभािणभा सहमोग ऩरु  माएका हनुछेन । कामिक्रभभा नऩा को साझेदायी हनुछे । 

४९ प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्त्तगित फयेोजगाय यहकेा, कोयोनाको कायण योजगायी गभुकेा य फदैभेशक योजगायीफाट पकेकाराई 
ऩारयश्रभीक सहहतको जन सहबार्गताभरुक य प्रर्फधध सहहत श्रभभरुक र्वकास हनभािणभा संरग्न बएका हनुछेन ्। 

५० जभैभनी नगयऩालरकाको न्त्मार्मक सभभर्तफाट सम्ऩादन हनु ेसवेा हछटो छरयतो य व्मवष्ट्स्थत बएको अनबुरु्त हनुछे । 

५१ आऩतकारीन सवेा उऩरब्ध गयाउनको रार्ग हलेरतमाड स्थारहरुको हनभािण कामिहरु अगाडी वढाइएको हनुछे । 

५२ सजुख जभैभनी सभवदृ्ध जभैभनीको नायाराइि सपर ऩरु माउन आवश्मक प्रायष्ट्म्बक ऩवुािधायहरु तमाय हनु ेछन । 

 
 
फजटे तजुिभाका आधायहरु :– 

१ नऩेारको संर्वधान 

२ स्थानीम सयकाय संचारन ऐन, २०७४ 

३ याष्ट्रिम प्राकृर्तक स्रोत तथा र्वत्त आमोग ऐन, २०७४ 

४ अन्त्तय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

५ संघीम य प्रदशे सयकायर ेजायी गयकेा नीर्त, काननु तथा भाऩदण्डहरु 

६ स्थानीम तहभा फजटे तजुिभा, कामािन्त्वमन, आर्थिक व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩधत्त हस्तान्त्तयण सम्फष्ट्न्त्ध हनदभेशका २०७४  

७ उऩरब्ध स्रोत साधन  
८ र्वकासका अन्त्तय सम्फष्ट्न्त्धत र्वषमहरु 
९ नगयऩालरकार ेचार ुआ.व.को कामिसम्ऩादनफाट धसकेका भहत्वऩणूि धसकाईहरु 
१० सहबार्गताभरूक मोजना तजुिभा प्रकृमाफाट प्राथभभकता प्रातत बई आएका मोजना तथा कामिक्रभहरु 
११ र्वषमगत सभभर्तहरुफाट प्रातत याम, सझुावहरु  
१२ नगयऩालरकाफाट आगाभी आ.व.२०७८।७९ का रार्ग प्रस्ततु नीर्त तथा कामिक्रभहरु 
 
फजटे तजुिभा र्वधध :– 

१ याजस्व ऩयाभश ि सभभर्तफाट याजस्वको श्रोत, दामया य दय सभतेको र्वश्रषेण गयी याजस्वको अनभुान य दय धसपारयस । 

२ स्रोत अनभुान तथा फजटे सीभा हनधाियण सभभर्तफाट आन्त्तरयक य अन्त्म स्रोतको अनभुान गयी वडागत य र्वषम क्षरेगत सीभा य 
भागिहनदशेन । 
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३ सहबार्गतात्भक मोजना तजुिभा ऩद्धर्त अवरम्फन गयी टोर, सभदुाम, वस्ती तथा  वडास्तयफाट जनप्रर्तहनधध भापि त मोजना तथा 
कामिक्रभको छनौट य प्राथभभकीकयण । 

४ नगय स्तयीम र्वषमगत सभभर्त, फजटे तथा कामिक्रभ तजुिभा सभभर्त हुद ैकामिऩालरका वठैक भा बएका छरपर तथा बएका हनणिमहरु 
। 

 
मोजना तथा कामिक्रभ प्राथभभकताका आधायहरु :– 

१ आर्थिक र्वकास तथा गरयफी हनवायणभा प्रत्मक्ष मोगदान ऩरु  माउन,े 

२ उत्ऩादनभरुक तथा हछटो प्रर्तपर प्रातत गन ि सहकन,े 

३ जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगायी वढ्न,े 

४ स्थानीम सहबार्गता जटु्न,े स्वमं सवेा ऩरयचारन गन ि सहकन ेतथा रागत कभ राग्न,े 

५ स्थानीम स्रोत साधन य सीऩको अधधकतभ प्रमोग हनु,े 

६ भहहरा, फारवालरका तथा हऩछहडएको क्षरे य सभदुामराई प्रत्मक्ष राब ऩगु्न ,े 

७ रङै्गीक सभानता य साभाजजक सभावशेीकयणको अभबफहृद्ध गरय भरू प्रवाहभा ल्माउन,े 

८ दीगो र्वकास, वातावयणीम संयक्षण तथा प्रवद्धिन गन ि सघाउ ऩरु  माउन,े 

९ बार्षक तथा सांस्कृर्तक ऩक्षको जगनेाि य साभाजजक सद्भाव तथा एकता अभबफहृद्धभा सघाउ ऩ¥ुमाउन,े 

१० नागरयकहरुको स्वास््म सवेाभा ऩहुचँ ऩरु माउन े। 

११ वाह्य श्रोत साधन य ऩुजँजको आकष िणभा जोड र्दन े। 
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अध्मक्ष भहोदम, 
अफ भ जभैभनी नगयऩालरकाको गत आ.व. २०७६।७७ य चार ुआ.व.२०७७/७८ को सभीक्षा प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्त्छु । 
जभैभनी नगयऩालरका भबर यहकेा र्फषमगत क्षरे तपि  हाधसर गयकेा उऩरष्ट्ब्ध र्ववयणहरु हनम्न फभोजजभ प्रस्ततु गन ेअनभुर्त चाहन्त्छु 
।  
क. 
१ नगयऩालरका क्षरभबर ३७५ हकभी बन्त्दा फढी सडक खरुकेो छ | कुर सडक रम्फाईभा ४ हकभी फाटो कारोऩर ेबएको छ | 

नगयऩालरका फजाय क्षरेको केहह बाग सडक कारोऩर ेय ढरान गन ेकामि सम्ऩन्न हदु ैछ | नगयऩालरका स्थाऩना दजेख हार 
सम्भको अफधधभा १३० हकभी नमा सडक हनभािण, ३१५ हकभी सडक भभित सधुाय तथा संयक्षणका कामि बएका छन | २ वटा 
झोरङु्ग ेऩरुको कामि सम्ऩन्न बएको छ | काठको ऩोरराई पराभ ेऩोर याखी ऩरयफतिन गन ेकाभ अष्ट्न्त्तभ चयणभा ऩगुकेो छ | 
मस ैगरय खानऩेानी, धसंचाई, बवन रगामतका अन्त्म र्वर्वध बौर्तक ऩवूािधायका क्षरेभा भहत्वऩणूि उऩरष्ट्व्धहरु हाधसर बएका 
छन ।   

२ शलैक्षक गणुस्तय वहृद्धका रार्ग गरयएका प्रमासहरु फाट कक्षा ८ को र्वद्याथी उत्तीणि १००% ऩरु माइएको छ । जनु र्फगत फष िको 
तरुनाभा अत्मन्त्त ैफढी हो ।  

३ चार ुआ.व.भा कक्षा ८-१२ का ६४१२ र्वद्याथीराई सहेनटयी तमाड र्वतयण य २३ र्फद्यारमभा सो को र्दगो व्मफस्थाऩनका 
रार्ग इष्ट्न्त्सनटेय भधेसन य बने्त्डीङ भधेसन र्वतयण गरयएको छ । मसफाट  र्वद्याथी हनमभभतता फढकेो छ । 

४ कक्षा ५  सम्भका फारवालरकाका रार्ग र्दवा खाजाको व्मवस्था गरयएको छ । जसर ेफारफालरकाहरुराइ भशक्षाभा हनयन्त्तयता 
र्दइ धसकाइ उऩरव्धी फदृ्दी बएको छ । 

५ चार ुआ.व.भा ३ वटा सौचारम हनभािण, भा. र्फ. हरुभा ५ वटा र्फज्ञान प्रमोगशारा, २ वटा सचूना प्रर्फधध प्रमोगशारा य २ 
वटा ऩसु्तकारम हनभािण बएको छ, जसर ेर्फद्यारमको बौर्तक ऩवूािधाय सवर य गणुस्तयीम धसकाईराई टवेा ऩगुकेो छ । 

६ मस आ.व. भा सव ै भा र्फ सभावसे बइ प्रथभ यारिऩर्त यहनङभशल्ड प्रर्तमोर्गताको आमोजना बमो जसफाट र्वद्याथीहरुको 
स्वस्थता एवभ ्शारयरयक तन्त्दसु्ती य खरेकुद प्रर्त उत्साह फढकेो छ । 

७ साफिजहनक भशक्षाको गणुस्तय सधुाय गन ि ८० वट ै र्वद्यारमहरुभा हनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक र्वतयण, दलरत तथा छारा छारवरृ्त 
र्वतयण प्रार्वधधक धायको शान्त्ती भार्वभा प्रार्वधधक धाय छारवरृ्त र्वतयण य सव ै र्वद्यारमभा प्रर्त र्वद्याथी रागत अनदुान 
र्वतयण गरयए फाट ऩहुचँभा फदृ्दी य धसकाइ उऩरव्धी फढाउन सहमोग ऩगुकेोछ ।  

८ जभैभनी नगयऩालरकाको शलैक्षक प्रोपाइर हनभािण, सव ै र्वद्यारमभा र्वद्याथी अभ्मास ऩषु्ट्स्तका र्वतयण गरयएको जसफाट 
नगयऩालरकाको मथाथ ि शलैक्षक अवस्थाको धचरण हनुछे । 

९ गत तथा चार ुफष िको मो अफधध सम्भ कृर्ष तथा ऩश ुर्फकसको क्षरेभा नगय प्रभखु कृर्ष ऩरयमोजना २, नगय ऩश ुऩरयमोजना २ 
संचारनभा आएका छन नगय क्षरेफाट फार्ष िक ३ राख लरटय बन्त्दा फढी दधु र्फहक्र बएको छ बन े१५०० बन्त्दा फढी खसी 
फोका हनमाित बएको छ | नगय क्षरेका र्फभबन्न वडाभा ६८ वोटा भभनी टरेय र्वतयण बइ कृर्ष प्रर्वधधभा सधुाय आएको छ । 
कम्फाइन भभर, दधु संकरन केन्त्रहरुको रार्ग भभर क्मान, एनाराइजय, हड हिज, च्माऩ कटय भधेसन, तराष्ट्स्टक टनरे, थोऩा 
टनरे, भौयी घाय, चमे्सो भधेसन, रगामतका कृर्ष उऩकयण र्वतयण गरय कृर्ष तथा ऩश ुर्फकास क्षरेभा मोगदान ऩगुकेो छ । 
नस्र सधुायका रार्ग कृर्रभ गबािधान सवेा, हनमभभत उऩचाय, भ्माष्ट्क्सनशेन, तयकायी र्फउ तथा र्वषादी र्वतयण कामि 
संचारनभा छन | धान व्रक, सनु्त्तरा व्रक एवभ ्कृर्ष य ऩशकुा ऩकेट क्षरेहरु भापि त उत्ऩादनका क्षरेभा उल्रखे्म भाराभा 
र्वस्ताय बएको छ । 

१० नगयऩालरकाफाट हनयन्त्तय रुऩभा संचालरत खयका छाना र्वस्थाऩन कामिक्रभ, घयफाय र्फहहनहरुका रार्ग घय हनभािण य सकुुम्फासी 
सभस्मा सभाधानको क्षरेभा हारसम्भ ६५% सम्भ प्रगर्त हाधसर बएको छ । 

११ स्वास््म कभीराइि कम्तमटुय तालरभ, गबिवती भहहराराइि भबहडमो एक्सय ेसवेा, वर्थ िङसने्त्टय नबएको स्थानभा वर्थ िङ सने्त्टय 
संचारन, हनमभभत  औषधधको व्मवस्थाऩन य आवश्मक साभा्ीहरुको व्मवस्था साथ ैकोभबड १९ अस्थाइ अस्ऩतारको संचारन 
य कोभबड जोजखभको प्राथभभकता अनसुाय कोभबड खोऩको सरुुवात बएको छ ।  

१२ जभैभनी भबर तत्कार ऩहहचान बएका १७ सकुुम्फासी भध्म े१५ ऩरयवायको घय हनभािण कामि बएको छ, मस ैगरय १०५ घय 
र्फहहन भध्म े९ घय सम्ऩन्न य १६ घय सम्झौता बइ सम्ऩन्न हनु ेचयणभा यहकेा छन । आगाभी आ.व. भबर सफ ैसम्ऩन्न गन े
रक्ष्म याजखएको छ |  खयका छाना र्वस्थाऩन गन ेकामिक्रभ अन्त्तगित ९९० घय धुयी खयका छाना यहकेोभा ४१३ घयधुयीर े
ककिटऩाता प्रातत गरय छाना ऩष्ट्क्क गयाउन ेकामि सम्ऩन्न बएको छ । मस ैगयी सयुलक्षत नागरयक आवास कामिक्रभ तपि  २३० 
जनाको घय हनभािण गन ेकामिको रक्ष्म यहकेोभा हारम्भ ८५ जनार ेकामािरमसगँ सम्झौता गयी कामि अगाडी वढाउन ुबएको छ 
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। 
रलक्षत वगिको भहहरातपि  नारय र्दवस एवं भहहरा हहंसा र्वरुद्धको १६ र्दन ेअभबमान एवं दलरत तपि  सचतेनाभरुक कामिक्रभ 
सम्ऩन्न गयीएको छ । कोयोना भहाभायीका कायण अन्त्म कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि सहकएको छैन । 
रघ ुउद्दभ कामिक्रभ तपि  ९० जना ब्मधक्तहरुराई र्फभबन्न पयक पयक धसऩ प्रदान गरय रघ ुउद्दभ फन्न ेकामि हनयन्त्तय छ । 
जभैभनी नऩा भापि त ७४ जना अऩाङ्ग ब्मधक्तहरुराई ऩरयचम ऩर र्वतयण गरयएको छ । अऩाङ्ग तपि  जजल्राफाट  ४६८ जना 
अगाव ैऩहहचान बएको संख्मा हो दवु ैगरय नगयऩालरका भबर ५४२ जना अऩाङ्ग ब्मधक्तहरुर ेऩरयचम ऩर प्रातत गनु ि बएकोछ ।  

 
 
 
ख.  

१ आर्थिक फष ि २०७७/७८ भा र्वधत्तम सभानीकयण, याजस्व फाँडपाड तथा आन्त्तरयक श्रोत तपि  प्रातत जम्भा यकभ रु 
 २५२१४३८७२/६२ (ऩष्ट्च्चस कयोड एक्काइस राख र्रचालरस हजाय आठ सम फहहत्तय रुऩमैा फसैठ्ठी ऩसैा भार) भध्म ेचार ु
शीष िकभा रु ४,९४,७८,५५४।५० (चाय कयोड चौयानन्त्व ेराख अठहत्तय हजाय ऩाँचसम चौवन्न रुऩमैा ऩचास ऩसैा)  य ऩुजँीगत 
शीष िकभा रु ७,०९,०१,७०२ (सात कायोड नौ राख एक हजाय सात सम दइू भार) गयी जम्भा रु १२,०३,८०,२५७।३९ (फाह्र 
कयोड तीन राख असी हजाय दइुसम सन्त्ताउन्न रुऩमैा ऩसैा उन्त्चालरस भार) खचि बएको य चार ुआ.व. को अन्त्त सम्भभा रक्ष्म 
अनसुाय खचिहनु ेअनभुान गरयएको छ । 

२ स्थानीम ऩवुािधाय र्वकास साझेदायी तपि  प्रातत अनदुान रु ७०,००,००० (सत्तयी राख रुऩमैा)  भध्म रु २३,६०,००० (तइेस 
राख साठी हजाय भार) खचि बएको छ । चार ुआ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनसुायको खचि हनु ेअनभुान छ । 

३ चार ुआ.व. २०७७/०७८ भा मस न.ऩा. राई र्फभबन्न भशष िकभा ससति अनदुान, सभऩयुक अनदुान, र्फशषे अनदुान तपि  प्रातत रु 
३९,०१,४९,४३० (उन्नचालरस कयोड एकराख उन्त्ऩचास हजाय चायसम र्तस रुऩमैा) भध्म हार सम्भ चार ु तपि  रु 
२७,९८,८६,३४८|८३ (सत्ताइस कयोड अन्त्ठानन्त्व े राख हछमासी हजाय र्तन सम अठ्चालरस रुऩमैा र्तयासी ऩसैा भार) य 
ऩुं जजगत तपि  रु १,९३,७१,७२६ (एक कयोड र्रमानव्व ेराख एकहत्तय हजाय सातसम छव्वीस रुऩमैा भार) गरय जम्भा रु 
२९,९२,५८,०७४|८३ (उष्ट्न्त्तस कयोड फमानव्व ेराख अन्त्ठाउन्न हजाय  चौयहत्तय रुऩमैा र्रमासी ऩसैा भार) खचि ब ैसकेको छ 
। चार ुआ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनसुायको खचि हनु ेअनभुान छ । 

४ गण्डकी प्रदशे ससति अनदुान तपि  प्रातत रु ५०,००,००० (ऩचास राख रुऩमैा) भध्म ेरु २५,००,०००  (ऩच्चीस राख रुऩमैा 
भार) खचि बइ फाँकी रु २५,००,०००  (ऩच्चीस राख रुऩमैा) को श्रोत पुकुवा हनु फाँकी यहकेो छ । श्रोत पुकुवा बइ 
हनकासा प्रातत बएऩहछ असाय भसान्त्त सम्भ खचिहनु ेअनभुान गरयएको छ ।  

५ चार ुआ.व.को रार्ग आन्त्तयीक आम तपि  प्रस्ताफ गरयएको रु ७७,००,००० (सतहत्तय राख रुऩमैा) भध्म े रु ४७,४२,८८७ 
(सच्चालरस राख वमालरस हजाय अठ सम सतासी रुऩमैा) रक्ष्मको ६१.३९% आम्दानी बएको य आ.व.को अन्त्त्म सम्भभा 
रक्ष्मअनसुाय आम्दानी प्रातत हनु ेअऩके्षा गयकेो छु ।  

६ चार ुआ.व. २०७७/०७८ भा प्रकोऩ ब्मफस्थाऩन कोष तपि  मस नऩाको फार्ष िक कामिक्रभ कामिऩालरकाको हनणिम, गण्डकी प्रदशे 
सयकाय य र्फभबन्न संघ संस्था फाट हार सम्भ रु १,२०,८३,७५३ (एक कयोड फीस राख र्तयासी हजाय सात सम र्रऩन्न 
रुऩमैा) आम्दानी बएको छ । उक्त कोषफाट र्वऩद ब्मफस्थाऩन तपि  जम्भा रु १९,००,००० (उन्नाइस राख रुऩमैा भार) खचि 
बएको छ । तसे ैगयी कोबीड १९ योकथाभ तपि  जम्भा रु ९९,८२,०६४ (उनान्त्सम राख वमासी हजाय चौसठ्ठी रुऩमैा भार) 
खचि बएको छ । चार ुआ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनसुायको खचि हनु ेअनभुान छ ।  
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अध्मक्ष भहोदम, 
अव भ आगाभी आर्थिक वष ि २०७८।०७९ का रार्ग फजटेका प्राथभभकता य आम व्मम प्रस्ततु गन ेअनभुर्त चाहन्त्छु। 
१ 
 

आगाभी आर्थिक वष ि २०७८।०७९ का रार्ग याजस्व य कयका दयहरु पयाहकरो फनाउद ैरु ८७,००,०००| (सतासी राख रुऩमैा) 
भार आम्दानी हनु ेअनभुान गयकेो छु ।  

२ 
 

कोभबड १९ (कोयोना बाइयस) को भाहाभायीराई प्राथभभकता र्दइि हनमन्त्रणको रार्ग छुट्ट ैभशष िकभा फजटे प्रस्ताव गयकेोछु । 

३ शलैक्षक गणुस्तय सधुाय य र्वकासका रार्ग मथोचीत फजटे प्रस्ताफ गयकेो छु । 
४ फारर्वकास केन्त्रका सहजकताि य र्फद्यारम कभिचायी हरुका रार्ग नगयऩालरकाको साभ्मि अनसुाय फजटे र्फहनमोजन गयकेो छ् । 
५ सम्ऩर्त कय आगाभी आ.व. दजेख अहनवामि गयकेोछु । 
६ 
 

जभैभनी नगयस्तय य वडास्तयभा सभते जभैभनीको गौयव झष्ट्ल्कन ेआमोजनाहरु प्रस्तार्वत गयी कामािन्त्वमन गनि फजटे प्रस्ताव 
गयकेोछु । 

७ कृर्ष य ऩशऩुारनको क्षरेराई र्वशषे भहत्वका साथ फजटे र्वहनमोजन गयकेो छु । 
८ प्रर्वधधक भशक्षा छारवधृत्त कामिक्रभको रार्ग आवश्मक फजटे र्वहनमोजन गयकेो छु । 
९ “नगय प्रभखु कृर्ष ऩरयमोजना, नगय प्रभखु ऩश ुऩरयमोजना य “सभानऩुार्तक, हनयन्त्तय सभ् र्वकास कामिक्रभ”को रार्ग फजटे 

र्वहनमोजन गयकेोछु । 
१० रागत साझेदायीभा सनु्त्दय घय, सनु्त्दय फष्ट्स्त, सनु्त्दय क्षरे र्फकास कामिक्रभको रार्ग फजटे प्रस्ताव गयकेो छु | 
११ वडास्तयका र्दगो सडक आमोजनाहरुराई हनयन्त्तयता र्दन ेगयीफजटे प्रस्ताव गयकेो छु | 
१२ वडा स्तयफाट छनोट गरय र्दगो आमोजना संचारन गन िको रार्ग आफश्मक फजटे प्रस्ताव गयकेो छु ।   
१३ रागत साझेदायीभा आधारयत बइ र्फद्यारम ब्मफस्थाऩन कामिक्रभराइ आगाभी आ. व. २०७८/०७९ भा सभते हनयन्त्तयता र्दनका 

रार्ग फजटे प्रस्ताव गयकेो छु |  
१४ संस्कृर्त संयक्षण तथा ऩमिटन प्रफद्धिन कामिक्रभको रार्ग आफश्मक फजटे ब्मफस्था गयकेो छु | 
१५ गयै सयकायी संस्थासगँको साझेदायीभा कामिक्रभ संचारन गन िको रार्ग आवश्मक फजटे प्रस्ताव गयकेो छु । 
१६ नगयऩालरकाफाट हनयन्त्तयरुऩभा संचालरत खयका छाना र्वस्थाऩन, घयफाय र्फहहनहरुका रार्ग घय हनभािण य सकुुम्फासी सभाधानको 

क्षरेभा ऩमाितत फजटे र्फहनमोजन गयकेो छु । 
१७ नगयस्तयका सडक संजारर ेनछोएका फष्ट्स्त तथा केन्त्र जोड्नका रार्ग फजटे प्रस्ताव गयकेो छु । 
१८ र्वऩदभा ऩयकेाहरुको रार्ग याहत र्फतयण तथा जोजखभको क्षरेहरुराई न्त्महूनकयण गनि र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक फजटे 

व्मवस्था गयकेो छु ।   
१९ संघीम सयकाय य प्रदशे सयकायसगँ भौज्दात कोषहरुको यकभराई नगयऩालरकासगँको साझेदायीभा कामािन्त्वमन गन ि सभऩयुक कोषभा 

प्रमातत फजटे र्वहनमोजन गयकेोछु । 
२० नगय क्षरेको आवशमकता राई ध्मानभा याखी र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष, वडागत भभित संम्बाय कोषको रार्ग फजटे र्फहनमोजन 

गयकेो छु साथ ैस–साना वडास्तयीम पुटकय मोजना य साभाजजक सभाफभेशकयणका कामिक्रभहरु वडाफाट ैकामािन्त्वमन गन ेवडागत 
फजटेभा आफश्मक फजटे प्रस्ताव गयकेो छु । 

२१ र्वकासभा जनसहबार्गता सहुनश्चता गयी र्वकास हनभािणभा जनताको अऩनत्व र्वकास गनि नगयऩालरकार े सन्त्चारन गन े
प्रफधिनात्भक कामिक्रभ वाहके अन्त्म ऩजुी हनभािणका कामिक्रभभा उऩबोक्ता सभभर्तको नगद एवं श्रभ तथा वस्तगुत सहबार्गता 
सहुनष्ट्श्चत हनु ेअनभुान गरयएको छ । 

२२ नीर्त तथा कामिक्रभर े उच्च भहत्व र्दएका र्वषमहरुराई आर्थिक, साभाजजक, ऩवूािधाय, वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन, 
सशुासन तथा संस्थागत र्वकासका क्षरेभा आवश्मकता अनसुाय फजटे र्वहनमोजन गयकेोछु । 

२३ प्रस्तार्वत फजटे वचतका धसद्धान्त्तका आधायभा तमाय गरयएको व्महोया जानकायी गयाउदछु । 

अध्मक्ष भहोदम, 
अव भ आगाभी आर्थिक वष ि २०७८।०७९ को  आम य व्ममको अनभुान प्रस्ततु गद िछु । 

आम अनभुान तपि :- 
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१ चार ुवष ि २०७८।०७९ फाट खचि नबई भौज्दात हनु ेयकभ रु ३,२५,००,००० (र्तन कयोड ऩष्ट्च्चस राख रुऩमैा भार) । 

२ संघीम सयकायफाट अन्त्तय सयकायी र्वधत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हनु ेसभानीकयण अनदुान रु १२,०२,००,०००  (फाह्र कयोड 
दइु राख रुऩमैा भार) । 

३ संघीम सयकाय फाट प्रातत हनु ेर्फशषे अनदुान (घयर्वहहनहरुका रार्ग घय हनभािण) रु १,००,००,००० (एक कयोड रुऩमैा भार) । 

४ संघीम सयकाय फाट प्रातत हनु ेसभऩयुक अनदुान (जभैभनीघाट कुष्ट्श्भसयेा हटभयुखोरा सडक) रु ६९,००,००० (उन्त्सत्तयी राख रुऩमैा 
भार) । 

५ संघीम सयकायफाट प्रातत हनु ेयाजस्व वाँडपाँड भशष िकभा प्रातत हनु ेअनदुान रु ८,३८,८०,००० (आठ कयोड अष्ट्ठ्तस राख असी  
हजाय रुऩमैा भार) । 

६ प्रदशे सयकायफाट अन्त्तय सयकायी र्वधत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हनु ेसभानीकयण अनदुान रु १,३८,८४,०००  (एक कयोड 
अठ्तीस राख चौयासी हजाय रुऩमैा भार) । 

७ प्रदशे सयकायफाट प्रातत हनु ेयाजस्व वाँडपाँड भशष िकभा प्रातत हनु ेअनदुान रु ६७,१०,००० (सतसठ्ठी राख दस हजाय रुऩमैा भार) 
। 

८ नगयऩालरकाको र्वभबन्न भशष िकभा आन्त्तरयक आमफाट प्रातत हनु ेयकभ रु ८७,००,०००। (सतासी राख रुऩमैा भार) । 

९  संघीम सयकाय/प्रदशे सयकायफाट प्रातत हनु ेसशति अनदुान (भशक्षा, स्वास््म,कृर्ष ऩश,ु झोरुं ग ेऩरु, प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ, 
साभाजजक सयुक्षा तथा घटना दताि सदुृहढकयण आमोजना, सयुक्षीत आप्रफासन  रगामत) जम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩरै्तस कयोड 
हछमासी राख रुऩमैा भार) । 

१० गण्डकी प्रदशे सयकायफाट प्रातत हनु ेसभऩयुक, र्वशषे य शसति अनदुान तपि को यकभ फजटे ऩारयत हनु ेभभर्तसम्भ प्रातत बएभा मस 
आ. व. को आमभा सभावसे गयी फजटे र्वहनमोजन गयीनछे । 

ससति तथा हनसति तपि  कुर जम्भा आम रु ६४,१३,७४,००० (चौसठ्ठी कयोड तहे्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩमैा भार) । 

 

व्मम तपि  रु:- 

१ संघीम तथा प्रदशे सयकाय फाट प्रातत र्वभबन्न र्वषमगत क्षरेहरु भशक्षा, कृर्ष, ऩश,ु स्वास््म, झोरङु्ग ेऩरु, योगाय प्रवद्धिन 
कामिक्रभ, प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभहरुभा सशति अनदुानभा खचि हनु ेजम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩरै्तस कयोड हछमासी 
राख रुऩमैा भार) । 

२ नगयऩालरकाको चार ुतपि  र्वभबन्न भशष िकभा खचि हनु ेरु ९,००,००,००० (नौ कयोड रुऩमैा भार) । 

३ सभऩयुक कोष रु  २,२२,००,००० (दइु कयोड फाइस राख रुऩमैा भार) । 

४ आर्थिक क्षरे रु १,६५,००,००० एक कयोड ऩ ैँसठी राख रुऩमैा भार  

 ४.१ कृर्ष तथा ऩश ुसवेा कामिक्रभ संचारन तपि  रु १,३४,००,००० 
४.२ ऩमिटन प्रवद्धिन तपि  रु २२,००,००० 

४.३ रघ ुउद्दभ तथा ब्मफस्थाऩन रु २,००,००० 
४.४ उद्योग तथा फाजणज्म तपि  रु ४,००,००० 
४.५ सहकायी तथा र्वधत्तम व्मवस्थाऩन तपि  रु ३,००,००० 

५ साभाजजक र्वकास क्षरे रु २,०८,००,००० (दइु कयोड आठ राख रुऩमैा भार) । 
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 ५.१ भशक्षा तपि  रु १,२०,००,००० (फार्फके सहजकताि य र्फ. कभिचायीको त.ब. रु ७०,००,००० सभते) 
५.२ खरेकुद तपि  रु ५,००,००० 
५.३ जनस्वास््म तपि  रु ३०,२८,००० (भहहरा स्वमभ सरे्वका रु ८,२८,००० सभते) 
५.४ आमवुदे तपि  रु ४,००,००० 
५.५ खानऩेानी तथा सयसपाइ तपि  रु ५,००,००० 
५.६ संस्कृर्त प्रवद्धिन तपि  रु ४,००,००० 
५.७ रङै्गङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभावभेशकयण रु २०,००,००० 
५.८ वारभरै्र स्थाहनम शासन कामिक्रभ रु ३,००,००० 
५.९ शाष्ट्न्त्त दीऩ फहभुखुी क्माम्ऩस जोडकोष रु ३,००,०००  
५.१० प्राथभभक स्वास््म केन्त्र कुष्ट्श्भसयेा रु २,००,००० 
५.११ भहहरा स्वास््म ऩोषण कामिक्रभ रु ५,००,०००  

५.१२ रङै्गीक उत्तयदामी फजटे ऩरयक्षण कामिक्रभ रु १,००,००० 
५.१३ साभाजजक संघ संस्था अनदुान रु २,५०,००० 

 ५.१४ जभैभनी नगयऩालरकाभा जन्त्भ बइ र्वभशरटता हाधसर गयकेा व्मधक्त सम्भान कामिक्रभ रु १,००,००० 
 ५.१५ धौवरार्गयी HIV ऩोजहेटब सभहु सहमोग रु २५,००० 
 ५.१६ स्वास््म चौकी तथा शहयी स्वास््म केन्त्र व्मवस्थाऩन (नऩाका ११ सव)ै रु १,९७,००० 
६ ऩवूा िधाय र्वकास क्षरे (क) रु. १,५०,००,००० (एक कयोड ऩचास राख रुऩमैा भार) । 

 ६.१ नमा िमाक खोलर अर्त आफश्मक फष्ट्स्त य केन्त्र जोड्नको रार्ग सडक तपि  रु ६७,८०,००० 
६.२ नगय स्तयका ऩष्ट्क्क धसंचाई कुरो हनभािण रु ३०,००,००० 
६.३ झोऩ ुहयेार ुऩारयश्रभभक बकु्तानी गन ि रु २,२०,००० 
६.४ अन्त्म ऩफुािधाय संग सम्फष्ट्न्त्धत प्राथभभकता प्रातत आमोजनाहरु (बवन हनभािण र्फशषे सभते) रु ३०,००,००० 
६.५ नगय स्तयका भखु्म सडक भभित सधुाय रु १०,००,०००  

 ६.६ सनु्त्दय घय, सनु्त्दय फस्ती, सनु्त्दय क्षरे कामिक्रभ रु १०,००,००० 
७ वन तथा वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन क्षरे रु ५०,००,००० (ऩचास राख रुऩमैा भार) । 

 ७.१ फन ब ूसंयक्षण जर उत्ऩन्न प्रकोऩ रु १,००,००० 
७.२ फन तथा नसियी हनभािण वकृ्षायोण रु १,००,००० 
७.३ र्वऩद ब्मफस्थाऩन रु २८,००,००० 
७.४ ताय जारी खरयद रु १०,००,००० 
७.५ पोहोय भरैा ब्मफस्थाऩन रु ५,००,००० 
७.६ ल्माण्डहपर साइट ऩवुािधाय हनभािण तपि  रु २,००,००० 
७.७ जराधाय संयक्षण, जरफाम ुऩरयफतिन अनकुुरन रु ५०,००० 
७.८ र्वऩद जोजखभ न्त्मनूीकयण चतेना भरुक कामिक्रभ रु ५०,००० 

 ७.९ अष्ट्ग्न हनमन्त्रण कामिक्रभ रु २,००,००० 
८ सशुासन तथा संस्थागत र्वकास तपि  रु. ३०,००,००० (र्तस राख रुऩमैा भार) । 

 ८.१ ऩर ऩर्रका तथा संचाय भाध्मभ सदुृहढकयण कामिक्रभ  रु २,००,००० 
८.२ सवेा प्रवाहभा सचूना प्रर्वधधको प्रमोग रु ३,५०,००० 
८.३ याजस्व ऩरयचारन कामिक्रभ (IEE सभते)  रु ५,००,०००  
८.४ साफिजहनक सनुवुाई कामिक्रभ  रु ३,००,००० 
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८.५ अन्त्तय हनकाम सभन्त्वम रु १,००,००० 
८.६ ससुाशन प्रवद िन सहहत छरपर तथा हनमभन कामिक्रभ रु ५,००,०००  

 ८.७ अध्ममन अवरोकन भ्रभण रु ३,५०,००० 

 ८.८ रखेा ऩरयक्षण तथा वरेुज ुपर्छ्यौट रु १,००,०००  

 ८.९ सभदुामभा सचतेनाभरुक कामिक्रभ रु २,५०,००० 

 ८.१० कोयोना बाइयस सम्फष्ट्न्त्ध सचतेना कामिक्रभ रु २,००,००० 

 ८.११ गनुासो ब्मफस्थाऩन कामिक्रभ रु ५०,००० 

 ८.१२ र्वधत्तम उत्तयदार्मत्व सम्फष्ट्न्त्ध तालरभ रु १,००,००० 

९ सभ् हनयन्त्तय सभानऩुार्तक र्वकास कामिक्रभ रु ५०,००,००० (ऩचास राख रुऩमैा भार) । 

१० र्दगो सडक र्वकास कामिक्रभ १,३०,००,००० (एक कयोड र्तस राख भार) । 

११ वडागत वजटे रु ३,००,००,००० (र्तन कयोड  रुऩमैा भार) । 

१२ वडास्तय र्दगो आमोजना संचारन रु ६५,००,००० (ऩसैठ्ठी राख) । 

१३ सवायी साधन व्मवस्थाऩन रु १४,७४,००० (चौध राख चौयहत्तय हजाय रुऩमैा भार) । 

१४ अ.गसैस, गसैस सहकामि रु १६,००,००० (सोह्र राख रुऩमैा भार) । 

१५ सयुलक्षत आप्रवासन ऩरयमोजना व्मवस्थाऩन सहकामि (ऩरयमोजना सगँको सहकामिभा) रु ४,००,००० (चाय राख) | 

१६ वडाभा बएको भभित सम्बाय कोष रु ४०,००,००० (चालरस राख रुऩमैा भार) । 

१७ नगयस्तयको प्रशासकीम बवन तथा जग्गा व्मवस्थाऩन रु ८०,००,००० (असी राख रुऩमैा भार) । 

१८ कोयोना भहाभायी योकथाभ कामिक्रभ रु ३०,००,००० (र्तस राख रुऩमैा भार) । 

१९ कामािरम ऩुजँीगत फजटे (भधेसन तथा पुहन िचाय) रु २५,००,००० (ऩधचस  राख  भार) । 

२० र्फऩत ब्मफस्थाऩन कोष  रु १५,००,००० (ऩन्त्ध राख  भार) । 

२१ डोजय ऩरयचारन तथा ब्मफस्थाऩन कामिक्रभ  रु १०,००,००० (दश राख रुऩमैा भार) । 
२२ पूटकय आमोजना  रु १५,००,००० (ऩन्त्र राख रुऩमैा भार) । 

२३ नगय सयुक्षा सवेा  रु १०,००,००० (दश राख भार) । 

२४ घय र्फहहनको रार्गआवास कामिक्रभ रु ५०,००,०००  (ऩचास राख  भार) । 

२५ न्त्मार्मक सभभर्त सम्फष्ट्न्त्ध र्फर्फध कमिक्रभ रु ५,००,००० (ऩाच राख भार) । 

२६ संघीम सयकाय फाट प्रातत हनु ेर्फशषे अनदुान (घयफाय र्फहहनका रार्ग घय हनभािण) रु १,००,००,००० (एक कयोड रुऩमैा 
भार) । 

२७ संघीम सयकाय फाट प्रातत हनु ेसभऩयुक अनदुान (जभैभनीघाट कुष्ट्श्भसयेा हटभयु खोरा सडक) रु ६९,००,००० (उन्त्सत्तयी 
राख रुऩौमा भार) । 

२८ खयका छाना र्वस्थाऩन कामिक्रभ रु ५०,००,००० (ऩचास राख  रुऩमैा भार) । 

२९ सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान तथा बभुभ आमोग सहजजकयण एवंभ सभन्त्वम कामिक्रभ रु २४,००,०००| (चौर्फस राख रुऩमैा 
भार) । 
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अध्मक्ष भहोदम, 

उऩयोक्त अनसुाय जभैभनी नगयऩालरकाको आगाभी आर्थिक वष ि २०७८।७९ को  रार्ग आम तपि  कुर जम्भा रु. ६४,१३,७४,००० 
(चसैठ्ठी कयोड तहे्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩमैा भार) य व्मम तपि  कुर जम्भा रु ६४,१३,७४,००० (चसैठ्ठी कयोड  तहे्र राख 

चौयहत्तय हजाय रुऩमैा भार) प्रस्ताव गयकेो छु । उल्रजेखत फजटेभा गयैसयकायी क्षरेको फजटे सभावशे गरयएको छैन । मस फजटे 
तथा कामिक्रभभा अनभुान गरयएको अल्मा यकभ थऩ वा घट बएभा कामिऩालरका एवं नगय सबाफाट हनणिम गयी आवश्मक कामािन्त्वमन 
गयीनछे । भार्थका भशष िकहरुको भशष िकगत खचिको र्वस्ततृ र्ववयण य गयैसयकायी संघसंस्थाको वजटे तथा कामिक्रभ आगाभी 
आ.व.२०७८।०७९ को फार्ष िक नगय र्वकास मोजनाको ऩषु्ट्स्तकाभा सभावशे गन े गयी व्मवस्था भभराएको छु । आगाभी आ.व.भा 
नगयऩालरका फाट रगाईन ेकय, शलु्क, दस्तयुका रार्ग तमाय गरयएको आर्थिक ऐन २०७८ य प्रस्तार्वत फजटेराई खचि गन िका रार्ग 
र्वहनमोजन ऐन २०७८ स्वीकृर्तका रार्ग ऩशे गयकेो छु ।  
प्रस्तार्वत फजटेराई वडास्तयफाट प्रातत भागहरुको प्राथभभकता य आवश्मकताको आधायभा भहत्वऩणूि सल्राह य सझुाव सहहत 
भशष िकगतरुऩभा छरपर गरय ऩारयत गनु िहनु र्वश्वास लरएको छु।  
फजटे आपैभा त्मभा आधारयत अनभुान हो । मसको रक्ष्म प्राष्ट्ततका रार्ग हा्ो एक्रो प्रमास भार सम्बव छैन । तसथि याजनरै्तक 
दर, सम्ऩणूि संघसंस्था तथा सम्ऩणूि नगयवासीहरुको साभहुहक प्रमासफाट भार मो सम्बव छ । सभ् जभैभनी नगयको र्वकासफाट 
सभहृद्ध प्राष्ट्ततको रक्ष्मराई ठोस रुऩभा अगाहड वढाउद ैतजुिभा बएका मोजना तथा कामिक्रभहरुराई प्रबावकायी य वजै्ञाहनक कामािन्त्वमन 
गनि सव ै र्तयफाट मथोधचत सहमोग हनुछे बन्न ेऩणूि र्वश्वस्त छु । प्रस्ततु वजटे तथा कामिक्रभ तजुिभा गन ेप्रकृमाभा प्रत्मक्ष तथा 
ऩयोक्षरुऩभा सहमोग ऩरु  माउनहुनु ेसम्ऩणूि कामिऩालरका सदस्मज्महूरु, नगयष्ट्स्थत हक्रमाभशर याजहनर्तक दरहरु, आभ सञ्चाय जगत, 
नागरयक सभाज, नगयफासी दाजबुाई तथा र्ददी वहहनीहरु, प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्म ूरगामत कभिचायी भभरहरुराई धन्त्मवाद र्दन 
चाहन्त्छु । जभैभनीको र्वकास प्रहक्रमाभा सहमोग उऩरब्ध गयाउन ेनऩेार सयकाय, दात ृहनकाम, सहमोगी संघ संस्था तथा हनकामहरु, 
हनजी क्षरे प्रर्त भ जभैभनी नगयऩालरकाको तपि फाट हार्द िक आबाय व्मक्त गद ैः आगाभी र्दनभा ऩहन सहमोग हनयन्त्तयरुऩभा प्रातत हनुछे 
बन्न ेर्वश्वास गद िछु । 

लररा याना 
नगय उऩ प्रभखु 

 
"जम जभैभनी, जम नगय सबा"  

धन्त्मवाद । 


