आदयणीम नगयप्रभुख ज्मु ,
नगय सबा सदस्मज्म ूहरु
याष्ट्रिमता, रोकतन्त्र, गणतन्त्र य जनजीर्वका प्राष्ट्ततको आन्त्दोरनभा र्वभबन्न कारखण्डभा जीवन उत्सगि गनुहि नु े सम्ऩणू ि ज्ञात, अज्ञात
सहहदहरु प्रर्त बावऩणू ि श्रद्धान्त्जरी अऩिण गदिछु । याष्ट्रिम स्वाधीनता, स्वाभबभान, रोकतन्त्र, सं घीमता, जनजीर्वका, सुशासन य
सभृहद्ध प्राष्ट्ततको आन्त्दोरन य क्राष्ट्न्त्तको नेतत्ृ व गने नेताहरु, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत य सहबार्ग जनसभुदामराई उच्च
सम्भान य प्रशं सा गद ैः वधाई य धन्त्मवाद व्मक्त गदछ
ि ु । रोकतन्त्र, दीगो शाष्ट्न्त्त, सुशासन साथै मस क्षेरको र्वकास य सभृहद्धको रार्ग
जैभभनी नगयऩालरकाको ५ औ फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि मस गरयभाभम नवौं नगयसबाभा सम्फोधनको रार्ग उऩष्ट्स्थत बएको छु
।
गत वषिभा जस्तै मो वषि ऩहन कोभबड १९ को भहाभायीरे र्वश्व नै आक्रान्त्त बएकारे हा्ो नगयऩालरका ऩहन अछु तो यहेन
। मो सं क्रभण भहाभायी योगरे अहहरे सम्भ ऩोजेहटब सं ख्मा ३०१ यहे ऩहन दशे का र्वभबन्न स्थान य र्वदशे भा दजिनौ जैभभनीका होनहाय
नगरयकहरु हाभीरे गुभाएका छौ, भृतकहरु प्रर्त बावऩुणि श्रद्धान्त्जरी व्मक्त गदैः शोक सन्त्ततत ऩरयवायजन, आपन्त्तहरुभा गहहयो
सभवेदना व्मक्त गनि चाहन्त्छु । मस प्रकोऩफाट जनताको जजउ ज्मान जोगाउन अहोयार खट्ने स्वास््म कभीहरु, भहहरा स्वास््म
स्वमभसेर्वकाहरु, सुयक्षा कभीहरु, भशक्षक कभिचायीहरु, नागरयक सभाज, ऩाटी प्रर्तहनधधहरु य सम्ऩुणि जनप्रर्तहनधधहरु मस ऩालरकाराइि
उच्च बावनारे स्वास््म साभा्ीहरु य नगद सहमोग गने र्वभबन्न सं घ सं स्थाहरु सवैराइि हार्दक
ि धन्त्मवाद य आबाय व्मक्त गदछ
ि ु । मो
कोभबड १९ को प्रकोऩ हनस्तेज बइसके को छै न मसका र्वरुद्धको स्वास््म सावधानी हनयन्त्तय ख्मार याख्न य अऩनाउन अनुयोध गदिछु ,
साथै मस भाहाभायीरे मस ऩालरकाका जनसभुदामभा ऩनि गएको दु:ख एवभ् सभस्मा प्रर्त ऐक्मवद्धता जाहेय गदैः दु:ख व्मक्त गदछ
ि ु।
सं घीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भ ूर सं यचना सं घ, प्रदशे य स्थानीम तह गयी तीन तहको हुन े व्मवस्था यहेको छ ।
मी तीन वटै तहफीचको सम्फन्त्ध सहकारयता, सहअष्ट्स्तत्व य सभन्त्वमको धसद्धान्त्तभा आधारयत यहेको छ । स्थानीम नेतत्ृ वको र्वकास
गदैः स्थानीम तहभा र्वधार्मकी, कामिकारयणी य न्त्मार्मक अभ्मासराई सं स्थागत गनि स्थानीम सयकाय सं चारनका रार्ग स्थानीम सयकाय
सं चारन ऐन २०७४ जायी बई कामािन्त्वमनभा यहेको छ । स्थानीम तहभा जनप्रर्तहनधधको वहारीसँग ै सं र्वधानभा व्मवस्था बएको
सं घीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र य सं घीमताको कामािन्त्वमन गद ैः स्थानीम सयकाय सं चारन गनुऩि ने अभबबाया जनप्रर्तहनधध उऩय आएको छ
। साथै रोकताष्ट्न्त्रक, सभावेशी, जवापदहे ी, ऩायदशी य प्रबावकायी स्थानीम शासनको अनुब ूर्त जनताराई गयाउने दार्मत्व ऩहन
हनवािधचत जनप्रर्तहनधधभा यहेको छ । मसै सन्त्दबिभा आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को रार्ग स्थानीम सयकायको रुऩभा
नगयसबाभा फजेट प्रस्तुत गनि ऩाउँदा अत्मन्त्त गौयवाष्ट्न्त्वत बएको छु । राभो सं घषि ऩहछ नेऩारी जनताको चाहना अनुरुऩ सं घीम
स्वरुऩको सभावेशी जनप्रर्तहनधधभ ूरक याज्म प्रणारी स्थाऩना बएको छ । स्थानीम तहका हनवािचनफाट रोकताष्ट्न्त्रक शासन प्रणारी
सं स्थागत बएको छ । स्थानीम सयकायराई याज्मका सम्ऩणू ि स्रोत य साभ्मिको सदुऩमोग गयी र्वकास य सभृहद्धको माराभा अर्वचलरत
रुऩभा अगाडी वढ्न उत्प्रेयणा भभरेको छ ।
स्थानीम सयकाय “सम्भृद्ध जैभभनी, सुखी जैभभनी नगयवासी” फनाउने दीघिकालरन उद्धेश्म अनुरुऩ आर्थक
ि , साभाजजक एफं
रैङ्गीक सभानता तथा साभाजजक सभाफेशीकयण सभेतको र्वकासको भौलरक ढाँ चाभा अभघ वहढयह ेको छ । उच्च आर्थक
ि फृहद्धसँग ै
त्मसको न्त्मामऩ ूणि र्वतयणफाट सवािङ्गङ्गण र्वकास हाधसर गनि सहकने मस जैभभनी नगयको रक्ष्म यहेको छ । सवै जैभभनीफासी
नागरयकका रार्ग भमािर्दत जीवन, स्वच्छ खानेऩानी, न्त्म ूनतभ खाद्य सुयक्षा, आधायब ूत स्वास््म, भशक्षा य घय र्वहहनहरुराइि सुयलक्षत
आवास सुकुम्वासी सभस्मा सभाधान, बौर्तक ऩवू ािधायका सम्ऩणू ि जगहरुको र्वकास, आन्त्तरयक तथा वाह्य ऩमिटन प्रवद्धिन, कृ र्ष य
ऩशुको क्षेरभा व्मवसामीकयण गयी उत्ऩादन वृहद्ध य फजायीकयण, र्वभबन्न प्रार्वधधक तालरभ भापि त स्थाहनम स्तयभै योजगायी सृजना
जस्ता अत्मावश्मक आवश्मकताको ऩरयऩर्ू त ि नै हा्ो सभाजवाद उन्त्भख
ु सभाज हनभािणको भहत्वऩुणि कदभ हो य हुनछ
े ।
आदयणीम नगयप्रभुख ज्मु ,
नगय सबा सदस्मज्म ूहरु
आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८/७९ को फजेट तजुभि ा गदाि भैर े जैभभनी नगयऩालरकाको नीर्त तथा कामिक्रभको प्राथभभकता अनुसाय चारु
आवधधक मोजना, दीगो र्वकास रक्ष्म, जैभभनी नगयसबाका सदस्महरुरे र्दनुबएका सुझावहरुराई भागिदशिनको रुऩभा लरएको छु ।
याजनीर्तक दर, सं घसं स्था, र्वद्धतवगि, नागरयक सभाज , कभिचायी, भशक्षक तथा आभ नगयवासी र्ददीवहहनी दाजुबाईहरुफाट प्रातत
यचनात्भक सुझावहरुराई सभेत ध्मान र्दएको छु ।
आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
1

आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
2

फजेटका रक्ष्महरु :–
स्थानीम स्रोत य साधनको अधधकतभ ऩरयचारन, सहह सदुऩमोग य आभ जनसहबार्गताको भाध्मभफाट दीगो र्वकासभा जोड र्दद ै
उत्ऩादन वृहद्ध गरय गरयफी न्त्म ूनीकयणभा सहमोग ऩुरमाउने ।
फजेटका उद्धेश्म :–
१
२

आर्थक
ि र्वकासको भाध्मभफाट गयीफी हनवायणभा प्रत्मक्ष मोगदान ऩुरमाउने ।
सभ् नगय क्षेरको सभानुऩार्तक य सन्त्तलु रत र्वकासभा सहमोग ऩुरमाउने ।

३

स्थानीम स्रोत, साधनको प्रमोग य जनसहबार्गताको ऩरयचारनफाट दीगो य वातावयणभैरी र्वकासभा सहमोग ऩुरमाउने ।

४

योजगायी य स्वयोजगायको र्वभबन्न अवसय सृजना गयी सम्वृहद्ध तपि उन्त्भख
ु गयाउने ।

५

साभाजजक सभावेशीकयणको भाध्मभफाट आर्थक
ि , साभाजजक क्षेरको र्वकासभा सहमोग ऩुरमाउने ।

६

सहज य आधायब ूत सेवा प्रदान गनि जोड र्दने ।

७

उद्यभशीरताको प्रवधिन गयी योजगायी सृजना गने ।

८

गुणस्तयीम भशक्षाको भाध्मभफाट सक्षभ य उच्च प्रकायको जनशधक्त उत्ऩादन गने ।

९

कोभबड १९ को प्रबावरे फैदभे शक योजगायीफाट पके का नागरयकहरुराई उनीहरुको धसऩ, क्षभताको अधधकतभ उऩमोग गरय आमभ ूरक
काभभा प्रमोग गने ।

१०
११
१२

वैद ेभशक क्षेरभा यह ेको श्रभ धसऩ ऩुजँ ज य ज्ञानराइि नगयऩालरका भबरको सं म्बार्वत रगानीका क्षेरभा आकि र्षत गने ।
र्दगो र्वकासका रक्ष्महरुराइि स्थानीमकयण गदैः रक्ष्म प्राष्ट्ततभा सहमोग ऩुरमाउने ।
बौर्तक ऩुवािधाय कृ र्ष ऩशु ऩमिटन भशक्षा स्वास््म रगामतका क्षेरको सवािङ्गङ्गण र्वकास गयी सभृद्ध जैभभनी शुखी जैभभनीको सोचराइि
हाधसर गने आधाय तमाय गने ।

फजेटका अऩेलक्षत उऩरब्धीहरु :–
१

कु ष्ट्श्भसेया फजाय क्षेरको सडक कारोऩरे गने य नारी हनभािण गने कामि सम्ऩन्न बएको हुनछ
े ।

२

नगयका वडाके न्त्रभा कम्तीभा सुर्वधाजनक सडकहरु ऩुर्गसके का छन य आगाभी आ.व.भा र्दगो सडक र्वकास कामिक्रभ भापि त फाह्रै
भहहना सहज मातामात सेवा सं चारन हुन े गयी कामि बएका हुनछ
े न।

३

नगयऩालरकाको सहयी र्वकास गुरुमोजना तमाय बै कामािन्त्वमन हुनछ
े ।

३

जैभभनी नगय प्रवेश गने भुख्म नाकाहरुभा छुट्ट ै तथा र्वशेष ऩहहचान झल्कने हक्रमाकराऩहरु सं चारन गयी जैभभनीको ऩहहचान र्दने कामि
बएको हुनछ
े ।

४

कृ र्ष क्षेर सँग सभफष्ट्न्त्धत ऩके ट / व्रक कामिक्रभहरुरे मस क्षेरको र्वकासभा भहत्वऩुणि मोगदान ऩुरमाउनेछ ।

५

जैभभनी नगयऩालरका भबरका वडाहरुभा व्मधक्तगत तथा व्मवसार्मक कृ र्ष तथा ऩशुऩारन गने कृ षकको सं ख्मा थऩ वृहद्ध बएको हुनछ
े ।

६

उत्ऩार्दत कृ र्ष तथा ऩशुजन्त्म वस्तुहरुको र्वहक्र र्वतयणको रार्ग आफश्मकता अनुसाय कोल्ड स्टोय, धचलरङ भ्माट, सं चम के न्त्र य
हाट फजाय रगामतका कामि ब्मफष्ट्स्थत बएको हुनछ
े ।

आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
3

७
८

र्वद्याथीको धसकाइ उऩरब्धी भाऩनराई कक्षा ३ कक्षा ५ य कक्षा ८ भा गयी तीन चयणभा नगयस्तयभा सं चारन गरयएको हुनछ
े ।
र्वद्याथी सं ख्माको अनुऩातभा धेयै र्वद्याथी एसइइको ऩयीक्षाभा र्व तरस वा सो बन्त्दा भाथीको ्ेड सहहत सपर गयाइ उत्कृ रट
नर्तजा ल्माउन सपर हुन े प्रत्मेक भशक्षक य र्वद्याथीराई ऩुयस्कृ त गरयएको हुनछ
े ।
र्वद्याथी सं ख्माको आधायभा भशक्षक दयफन्त्दी भभरान गरय र्वधारमहरु ब्मफस्थाऩन बएको हुनछ
े । र्फद्यारमहरु एहककयणका रार्ग
कामिक्रभ सं चारन गरयने छ ।

९

सवैको रार्ग भशक्षा, अहनवामि आवश्मकताको रुऩभा अगाडी वढ्नेछ । सवै फारवालरकाराई गुणस्तयीम भशक्षा प्रातत गने अवसय
भभल्नेछ । कु नै ऩहन वारवालरकाराई भशक्षाको अवसयफाट वष्ट्न्त्चत बएको हुनछ
े ैन ।

१०

११

मस वषिको वजेट वक्तव्म भापि त सं भघम सयकायफाट घोषणा वारर्वकास के न्त्रका सहजकतािहरु य र्वद्यारम कभिचायीहरुको तरव बत्ता
नधाियण गयी नऩुग यकभ स्थानीम तहरे व्महोने बहनएकोभा मस्तो प्रकायको शसित अनुदान प्रकृ र्तको यकभ सं भघम सयकायफाट नै
व्महोने व्मवस्था हुनु ऩनेभा त्मस्तो नबै झण्डै ५०% यकभ स्थानीम तहफाट व्महोने व्मवस्था सं भघम भभि र्वऩरयत द ेजखएको व्महोया
सं भघम सयकायराइि जानाकायी गयाउद ै र्वकास हनभािण य अन्त्म भशषिकहरुफाट सभेत यकभ कटौती गयी वार र्वकास के न्त्रका सहजकताि
य र्वद्यारम कभिचायीहरुको तरव बत्ताभा नगयऩालरकाको साभ्मिको आधायभा यकभ थऩ हुन े बएकोरे थऩ प्रोत्साहन बै प्रबावकायी य
गुणस्तरयम कामि सम्ऩादन हुनछ
े ।
नागरयकहरुभा ऩोषणमुक्त खानेकुयाभा चेतना अभबफृहद्ध बई व्मवहारयक प्रमोग वढेको ऩाईनेछ ।

१२

नगयस्तयीम उद्योग ्ाभको रार्ग ऩवू ािधाय तमाय बएको हुनछ
े ।

१३

नगयस्तयीम ऩमिटन प्रोपाइर तमाय बै नगय क्षेरका सं बार्वत ऩमिटकीम स्थरहरुको ऩुवािधाय हनभािण तथा प्रचाय प्रसायको कामि बएको
हुनछ
े ।

१४

नगय क्षेर भबर यहेका होभस्टेहरुको क्षभता र्वकास बइि आन्त्तयीक तथा फाह्यम ऩमिटनको आकषिण फढ्नेछ ।

१५

स्थानीम जडीफुटीफाट आमुवदे औषधध उत्ऩादन गने कामिराई थऩ प्रबावकयी फनाईएको हुनछ
े ।

१६

सहकायी य र्वत्तीम क्षेरफाट वचत सं करन य स–सानो ऩुजी रगानीको अवसय सृजना बई योजगायीराई सहमोग ऩुग्नेछ । सयर य
सस्तो रुऩभा कजाि प्रवाह गने प्रणारीको र्वकास बएको हुनछ
े ।

१७

नवजात भशशु भृत्मुदय, भशशु भृत्मुदय, वारभृत्मुदयराई घटाई औषत आमु वढाउन सहमोग ऩुग्नेछ, दुगभि वडाहरुभा स्वास््म भशर्वय,
मोग भशर्वय, भहहराका हनभभत्त ऩाठेघय सम्फष्ट्न्त्ध स्वास््म कामिक्रभ सं चारन हुनछ
े न।

१८

स्वास््म क्षेरको थऩ प्रवधिनका रार्ग औषधी तथा अत्मावस्मक साभा्ीको ब्मवस्था गरयनेछ । कोभबड १९ रगामत भहाभायी पै रन
नर्दन शतकि ता अऩनाउँद ै आवस्मक तमायी हुनछ
े ।

१९

स्वास््म सं स्थाहरुभा न्त्म ूनतभ आवश्मकताका औषधीहरु सहजै उऩरब्ध हुनछ
े ।

२०
२१

नगयका सवै वडाहरुभा खानेऩानीको न्त्म ूनतभ सुर्वधा उऩरब्ध हुनछ
े । सवै नागरयकभा सयसपाईको चेतना र्वकधसत बई व्मवहायभा
प्रमोग गयेका हुनछ
े न । घय आँगन, टोर हछभेकभा सयसपाई अभबमान र्तव्रताका साथ फढेको हुनछ
े ।
नगयभबर यहेका करा सं स्कृ र्तको सं यक्षण य सम्फद्धिन हुनछ
े न् ।

२२

रैङ्गीक सभानता य साभाजजक सभावेभशकयणको भाध्मभफाट सभाजको सन्त्तलु रत र्वकासभा र्व शेष मोगदान ऩुग्नेछ ।

२३

नगय तथा वडा स्तयीम खेरभैदानराई थऩ सुदृढ गरयएको हुनछ
े ।

२४

प्रभुख सडकहरुभा भोटयेवर ऩुर हनभािण गने स्थान ऩहहचान गयी प्रायष्ट्म्बक सबेक्षणका रार्ग आवश्मक आधाय तमाय बएको हुनछ
े ।
जैभभनी १ जुष्ट्म्रखोरा य रुम्टा खोराभा मसै वषि भोटयेवर ऩुरको सबेक्षण गयीएको हुनछ
े ।
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२५
२६

जैभभनी न.ऩा. भबर हनभािणाधधन २ झु रुं ग े ऩुर सम्ऩन्न बएका हुनछ
े न ५ वटा झोऩकू ो हनभािण प्रायम्ब गरयने छ ।
नगयष्ट्स्थत खेतीमोग्म ब ूभीभा साना धसं चाईको भाध्मभफाट हहँउद े य वषािमाभको धसचाई सुर्वधा अधधकां श स्थानभा सम्ऩन्न बएको हुनछ
े
।

२७
२८

वडा नं ६ को वडा कामािरम बवन सम्ऩन्न हुदछ
ै नगयको प्रशासकीम बवन हनभािणको कामि प्रायम्ब हुनछ
े ।
नगयस्तयभा पोहोय सं करन तथा ब्मफस्थाऩन गने कामि थऩ ब्मफष्ट्स्थत हुनछ
े ।

२९

सुयलक्षत नागरयक आवास आगाभी आ. व. भा ऩहन सं चारन हुनछ
े ।

३०

स ूचना तथा सं चाय प्रर्फधधको क्षेरराई जनताको अधधकायसँग जोडी सहज य सयर स ूचना प्रातत बएको अनुब ूर्त हुनछ
े । साथै जैभीनी
नगयऩालरकाको के न्त्र कु ष्ट्श्भसेया फजाय एयीमभा हि वाइ पाइ भापि त इन्त्टयनेटको ऩहुचँ ऩुगक
े ो हुनछ
े ।
वनराई आम आजिनको श्रोतको रुऩभा र्वकास गनि र्वभबन्न चेतनाभुरक कामिक्रभ सन्त्चारन हुनछ
े न । वन क्षेरभा अरैंची, अभ्सो,
हटभुय, कीफी, डारेघाँ स जस्ता उऩमोगी र्वरुवाहरुको योऩण बएको ऩाईनेछ ।

३१
३२

जै.न.ऩा. क्षेर भबर कृ र्ष य ऩशु क्षेरभा गयेको रगानीफाट कृ षकको आम स्तयभा थऩ सुधाय बएको हुनछ
े ।

३३

घय आँगन टोर य सडक सपा याख्ने घयराइ ऩुयस्कृ त गरयएको हुनछ
े ।

३४
३५

नगयस्तयभा कष्ट्म्तभा १ वटा नसियी स्थाऩना गरयएको हुनछ
े ।
ऩहहयो य ब ूक्षम, नदीकटानको सभस्मा सभाधानका रार्ग चेतनाभुरक कामिक्रभ सं चारन बई वृक्षायोऩणको कामि वढेको ऩाईनेछ ।

३६

यासामहनक भर य र्वषार्दको प्रमोग घटेय प्राङ्गारयक भरको प्रमोग वढेको ऩाईनेछ ।

३७

नगयऩालरकाष्ट्स्थत र्वभबन्न वडाहरुभा यहेका र्वभबन्न ऩोखयीहरुको सं यक्षणको कामि बएको हुनछ
े ।

३८

नगयस्तयभा र्वऩद व्मवस्थाऩन सभभर्त सकृ म हुनछ
े य र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषको थऩ प्रबावकायी ऩरयचारन गरयने छ ।

३९

नगयऩालरका य प्रत्मेक वडा कामािरमभा नागरयक वडाऩर याजखएको छ । वेवसाइट, भोवाइर एऩ तथा वडाऩरको भाध्मभफाट
नागरयकहरुरे स ूचनाको अधधकाय प्रातत गनुक
ि ा साथै सेवा प्रवाहभा सहज बएको भहशुस गनेछन ।

४०

नगयऩालरकाको काभ कायवाही य सेवा प्रवाहको सम्फन्त्धभा प्रातत गुनासा य उजुयीहरुराई व्मवष्ट्स्थत गदैः गुनासो अभबरेखन तथा
व्मवस्थाऩन प्रबावकायी बै शुसासनको अनुब ूर्त बएको हुनछ
े ।

४१

नगयऩालरकाका गर्तर्वधधहरुराई भाधसक, रैभाधसक रुऩभा स ूचनाऩाटी, वुरहे टन य वेबसाईटको भाध्मभफाट हनयन्त्तय प्रकाशन बएका
हुनछ
े न।

४२

कभिचायीहरुको व्मवसार्मकताको र्वकास गनि कामिसम्ऩादन कयाय, कामिर्ववयण, कामिसम्ऩादन भुल्माङ्कन, दण्ड य ऩुयस्कायको व्मवस्था
प्रबावकायीरुऩभा कामािन्त्वमनभा ल्माईएको हुनछ
े । सं गठन तथा ब्मवस्थाऩन सवेक्षण गयी कभिचायीको उऩमुक्त सं ख्मा य जजम्भेवायी
प्रदान गरयएको हुनछ
े ।
आन्त्तरयक तथा फार्षक
ि रेखाऩयीक्षण, साविजहनक ऩयीक्षण, साफिजहनक सुनवु ाई, साभाजजक ऩरयक्षण जस्ता कामिहरुको प्रबावकायी
कामािन्त्वमन बएको हुनछ
े ।

४३
४४

नगयऩालरकाको सं स्थागत र्वकासको रार्ग कभिचायीहरुको कामिर्ववयण, ऩदाधधकायी तथा कभिचायीहरुको आचायसं हहता, सं गठन र्वकास
अध्ममन, क्षभता र्वकास मोजना हनभािण गयी रागु बएको हुनछ
े ।
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४५

कभिचायी य ऩदाधधकायीहरुको क्षभता र्वकासको रार्ग तालरभ, गोरठी, सेभभनाय सं चारनका अर्तरयक्त अध्ममन अवरोकन भ्रभण बएको
हुनछ
े ।

४६

सुकुम्फासी, घयर्फहहन, कच्ची हटनका छाप्रा य पु सका घय बएका नागरयकहरुको रार्ग घय हनभािण एफभ् छाना छाउने कामि आगभी
आ.व.भा सम्ऩन्न गरयनेछ।
सुयलक्षत आप्रवासन ऩरयमोजनाफाट फैदभे शक योजगायीको क्षेरभा दजे खएका सभस्मा सभाधानभा सजजरो हुनछ
े ।

४७
४८

प्रधानभष्ट्न्त्र योजगाय कामिक्रभफाट कष्ट्म्तभा सुधचकृ त ८९० भध्म प्राथभभकयण स ूधच अनुसाय अल्ऩकारीन योजगाय प्रातत गरय र्वकास
हनभािणभा सहमोग ऩुरमाएका हुनछ
े न । कामिक्रभभा नऩा को साझे दायी हुनछ
े ।

४९

प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्त्तगित फेयोजगाय यहेका, कोयोनाको कायण योजगायी गुभक
े ा य फैदभे शक योजगायीफाट पके काराई
ऩारयश्रभीक सहहतको जन सहबार्गताभुरक य प्रर्फधध सहहत श्रभभुरक र्वकास हनभािणभा सं रग्न बएका हुनछ
े न् ।

५०

जैभभनी नगयऩालरकाको न्त्मार्मक सभभर्तफाट सम्ऩादन हुन े सेवा हछटो छरयतो य व्मवष्ट्स्थत बएको अनुबर्ु त हुनछ
े ।

५१
५२

आऩतकारीन सेवा उऩरब्ध गयाउनको रार्ग हेलरतमाड स्थारहरुको हनभािण कामिहरु अगाडी वढाइएको हुनछ
े ।
सुजख जैभभनी सभवृद्ध जैभभनीको नायाराइि सपर ऩुरमाउन आवश्मक प्रायष्ट्म्बक ऩुवािधायहरु तमाय हुन े छन ।

फजेट तजुभि ाका आधायहरु :–
१

नेऩारको सं र्वधान

२

स्थानीम सयकाय सं चारन ऐन, २०७४

३

याष्ट्रिम प्राकृ र्तक स्रोत तथा र्वत्त आमोग ऐन, २०७४

४

अन्त्तय सयकायी र्वत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४

५

सं घीम य प्रद ेश सयकायरे जायी गयेका नीर्त, कानुन तथा भाऩदण्डहरु

६

स्थानीम तहभा फजेट तजुभि ा, कामािन्त्वमन, आर्थक
ि व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩधत्त हस्तान्त्तयण सम्फष्ट्न्त्ध हनदेभशका २०७४

७
८
९
१०
११
१२

उऩरब्ध स्रोत साधन
र्वकासका अन्त्तय सम्फष्ट्न्त्धत र्वषमहरु
नगयऩालरकारे चारु आ.व.को कामिसम्ऩादनफाट धसके का भहत्वऩणू ि धसकाईहरु
सहबार्गताभ ूरक मोजना तजुभि ा प्रकृ माफाट प्राथभभकता प्रातत बई आएका मोजना तथा कामिक्रभहरु
र्वषमगत सभभर्तहरुफाट प्रातत याम, सुझावहरु
नगयऩालरकाफाट आगाभी आ.व.२०७८।७९ का रार्ग प्रस्तुत नीर्त तथा कामिक्रभहरु

फजेट तजुभि ा र्वधध :–
१

याजस्व ऩयाभशि सभभर्तफाट याजस्वको श्रोत, दामया य दय सभेतको र्वश्रेषण गयी याजस्वको अनुभान य दय धसपारयस ।

२

स्रोत अनुभान तथा फजेट सीभा हनधाियण सभभर्तफाट आन्त्तरयक य अन्त्म स्रोतको अनुभान गयी वडागत य र्वषम क्षेरगत सीभा य
भागिहनदेशन ।
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३

सहबार्गतात्भक मोजना तजुभि ा ऩद्धर्त अवरम्फन गयी टोर, सभुदाम, वस्ती तथा वडास्तयफाट जनप्रर्तहनधध भापि त मोजना तथा
कामिक्रभको छनौट य प्राथभभकीकयण ।

४

नगय स्तयीम र्वषमगत सभभर्त, फजेट तथा कामिक्रभ तजुभि ा सभभर्त हुद ै कामिऩालरका वैठक भा बएका छरपर तथा बएका हनणिमहरु
।

मोजना तथा कामिक्रभ प्राथभभकताका आधायहरु :–
१

आर्थक
ि र्वकास तथा गरयफी हनवायणभा प्रत्मक्ष मोगदान ऩुरमाउने,

२

उत्ऩादनभुरक तथा हछटो प्रर्तपर प्रातत गनि सहकने,

३

जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगायी वढ्ने,

४

स्थानीम सहबार्गता जुट्ने, स्वमं सेवा ऩरयचारन गनि सहकने तथा रागत कभ राग्ने,

५

स्थानीम स्रोत साधन य सीऩको अधधकतभ प्रमोग हुन,े

६

भहहरा, फारवालरका तथा हऩछहडएको क्षेर य सभुदामराई प्रत्मक्ष राब ऩुग्ने,

७

रैङ्गीक सभानता य साभाजजक सभावेशीकयणको अभबफृहद्ध गरय भ ूर प्रवाहभा ल्माउने,

८

दीगो र्वकास, वातावयणीम सं यक्षण तथा प्रवद्धिन गनि सघाउ ऩुरमाउने,

९

बार्षक तथा सां स्कृ र्तक ऩक्षको जगेनाि य साभाजजक सद्भाव तथा एकता अभबफृहद्धभा सघाउ ऩु¥माउने,

१०

नागरयकहरुको स्वास््म सेवाभा ऩहुचँ ऩुरमाउने ।

११

वाह्य श्रोत साधन य ऩुजँ जको आकषिणभा जोड र्दने ।

आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
7

अध्मक्ष भहोदम,
अफ भ जैभभनी नगयऩालरकाको गत आ.व. २०७६।७७ य चारु आ.व.२०७७/७८ को सभीक्षा प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
जैभभनी नगयऩालरका भबर यहेका र्फषमगत क्षेर तपि हाधसर गयेका उऩरष्ट्ब्ध र्ववयणहरु हनम्न फभोजजभ प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु
।
क.
१
नगयऩालरका क्षरभबर ३७५ हकभी बन्त्दा फढी सडक खुरक
े ो छ | कु र सडक रम्फाईभा ४ हकभी फाटो कारोऩरे बएको छ |
नगयऩालरका फजाय क्षेरको के हह बाग सडक कारोऩरे य ढरान गने कामि सम्ऩन्न हुद ै छ | नगयऩालरका स्थाऩना द ेजख हार
सम्भको अफधधभा १३० हकभी नमा सडक हनभािण, ३१५ हकभी सडक भभित सुधाय तथा सं यक्षणका कामि बएका छन | २ वटा
झोरुङ्ग े ऩुरको कामि सम्ऩन्न बएको छ | काठको ऩोरराई पराभे ऩोर याखी ऩरयफतिन गने काभ अष्ट्न्त्तभ चयणभा ऩुगक
े ोछ|
मसै गरय खानेऩानी, धसं चाई, बवन रगामतका अन्त्म र्वर्वध बौर्तक ऩवू ािधायका क्षेरभा भहत्वऩ ूणि उऩरष्ट्व्धहरु हाधसर बएका
छन ।
२
शैलक्षक गुणस्तय वृहद्धका रार्ग गरयएका प्रमासहरु फाट कक्षा ८ को र्वद्याथी उत्तीणि १००% ऩुरमाइएको छ । जुन र्फगत फषिको
तुरनाभा अत्मन्त्त ै फढी हो ।
३
चारु आ.व.भा कक्षा ८-१२ का ६४१२ र्वद्याथीराई सेहनटयी तमाड र्वतयण य २३ र्फद्यारमभा सो को र्दगो व्मफस्थाऩनका
रार्ग इष्ट्न्त्सनेटय भेधसन य बेन्त्डीङ भेधसन र्वतयण गरयएको छ । मसफाट र्वद्याथी हनमभभतता फढेको छ ।
४
कक्षा ५ सम्भका फारवालरकाका रार्ग र्दवा खाजाको व्मवस्था गरयएको छ । जसरे फारफालरकाहरुराइ भशक्षाभा हनयन्त्तयता
र्दइ धसकाइ उऩरव्धी फृद्दी बएको छ ।
५
चारु आ.व.भा ३ वटा सौचारम हनभािण, भा. र्फ. हरुभा ५ वटा र्फज्ञान प्रमोगशारा, २ वटा स ूचना प्रर्फधध प्रमोगशारा य २
वटा ऩुस्तकारम हनभािण बएको छ, जसरे र्फद्यारमको बौर्तक ऩवू ािधाय सवर य गुणस्तयीम धसकाईराई टेवा ऩुगक
े ोछ।
६
मस आ.व. भा सवै भा र्फ सभावेस बइ प्रथभ यारिऩर्त यहनङभशल्ड प्रर्तमोर्गताको आमोजना बमो जसफाट र्वद्याथीहरुको
स्वस्थता एवभ् शारयरयक तन्त्दस्ु ती य खेरकु द प्रर्त उत्साह फढेको छ ।
७
साफिजहनक भशक्षाको गुणस्तय सुधाय गनि ८० वटै र्वद्यारमहरुभा हनशुल्क ऩाठ्यऩुस्तक र्वतयण, दलरत तथा छारा छारवृर्त
र्वतयण प्रार्वधधक धायको शान्त्ती भार्वभा प्रार्वधधक धाय छारवृर्त र्वतयण य सवै र्वद्यारमभा प्रर्त र्वद्याथी रागत अनुदान
र्वतयण गरयए फाट ऩहुचँ भा फृद्दी य धसकाइ उऩरव्धी फढाउन सहमोग ऩुगक
े ोछ ।
८
जैभभनी नगयऩालरकाको शैलक्षक प्रोपाइर हनभािण, सवै र्वद्यारमभा र्वद्याथी अभ्मास ऩुष्ट्स्तका र्वतयण गरयएको जसफाट
नगयऩालरकाको मथाथि शैलक्षक अवस्थाको धचरण हुन छ
े ।
९
गत तथा चारु फषिको मो अफधध सम्भ कृ र्ष तथा ऩशु र्फकसको क्षेरभा नगय प्रभुख कृ र्ष ऩरयमोजना २, नगय ऩशु ऩरयमोजना २
सं चारनभा आएका छन नगय क्षेरफाट फार्षक
ि ३ राख लरटय बन्त्दा फढी दुध र्फहक्र बएको छ बने १५०० बन्त्दा फढी खसी
फोका हनमाित बएको छ | नगय क्षेरका र्फभबन्न वडाभा ६८ वोटा भभनी टेरय र्वतयण बइ कृ र्ष प्रर्वधधभा सुधाय आएको छ ।
कम्फाइन भभर, दुध सं करन के न्त्रहरुको रार्ग भभर क्मान, एनाराइजय, हड हिज, च्माऩ कटय भेधसन, तराष्ट्स्टक टनेर, थोऩा
टनेर, भौयी घाय, चेम्सो भेधसन, रगामतका कृ र्ष उऩकयण र्वतयण गरय कृ र्ष तथा ऩशु र्फकास क्षेरभा मोगदान ऩुगक
े ो छ ।
नस्र सुधायका रार्ग कृ र्रभ गबािधान सेवा, हनमभभत उऩचाय, भ्माष्ट्क्सनेशन, तयकायी र्फउ तथा र्वषादी र्वतयण कामि
सं चारनभा छन | धान व्रक, सुन्त्तरा व्रक एवभ् कृ र्ष य ऩशुका ऩके ट क्षेरहरु भापि त उत्ऩादनका क्षेरभा उल्रेख्म भाराभा
र्वस्ताय बएको छ ।
१० नगयऩालरकाफाट हनयन्त्तय रुऩभा सं चालरत खयका छाना र्वस्थाऩन कामिक्रभ, घयफाय र्फहहनहरुका रार्ग घय हनभािण य सुकुम्फासी
सभस्मा सभाधानको क्षेरभा हारसम्भ ६५% सम्भ प्रगर्त हाधसर बएको छ ।
११ स्वास््म कभीराइि कम्तमुटय तालरभ, गबिवती भहहराराइि भबहडमो एक्सये सेवा, वर्थङि सेन्त्टय नबएको स्थानभा वर्थङि सेन्त्टय
सं चारन, हनमभभत औषधधको व्मवस्थाऩन य आवश्मक साभा्ीहरुको व्मवस्था साथै कोभबड १९ अस्थाइ अस्ऩतारको सं चारन
य कोभबड जोजखभको प्राथभभकता अनुसाय कोभबड खोऩको सुरुवात बएको छ ।
१२ जैभभनी भबर तत्कार ऩहहचान बएका १७ सुकुम्फासी भध्मे १५ ऩरयवायको घय हनभािण कामि बएको छ, मसै गरय १०५ घय
र्फहहन भध्मे ९ घय सम्ऩन्न य १६ घय सम्झौता बइ सम्ऩन्न हुन े चयणभा यहेका छन । आगाभी आ.व. भबर सफै सम्ऩन्न गने
रक्ष्म याजखएको छ | खयका छाना र्वस्थाऩन गने कामिक्रभ अन्त्तगित ९९० घय धुयी खयका छाना यहेकोभा ४१३ घयधुयीरे
ककि टऩाता प्रातत गरय छाना ऩष्ट्क्क गयाउने कामि सम्ऩन्न बएको छ । मसै गयी सुयलक्षत नागरयक आवास कामिक्रभ तपि २३०
जनाको घय हनभािण गने कामिको रक्ष्म यहेकोभा हारम्भ ८५ जनारे कामािरमसँग सम्झौता गयी कामि अगाडी वढाउनु बएको छ
आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
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।
रलक्षत वगिको भहहरातपि नारय र्दवस एवं भहहरा हहं सा र्वरुद्धको १६ र्दने अभबमान एवं दलरत तपि सचेतनाभुरक कामिक्रभ
सम्ऩन्न गयीएको छ । कोयोना भहाभायीका कायण अन्त्म कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि सहकएको छै न ।
रघु उद्दभ कामिक्रभ तपि ९० जना ब्मधक्तहरुराई र्फभबन्न पयक पयक धसऩ प्रदान गरय रघु उद्दभ फन्न े कामि हनयन्त्तय छ ।
जैभभनी नऩा भापि त ७४ जना अऩाङ्ग ब्मधक्तहरुराई ऩरयचम ऩर र्वतयण गरयएको छ । अऩाङ्ग तपि जजल्राफाट ४६८ जना
अगावै ऩहहचान बएको सं ख्मा हो दुव ै गरय नगयऩालरका भबर ५४२ जना अऩाङ्ग ब्मधक्तहरुरे ऩरयचम ऩर प्रातत गनु ि बएकोछ ।

ख.
१

आर्थक
ि फषि २०७७/७८ भा र्वधत्तम सभानीकयण, याजस्व फाँ डपाड तथा आन्त्तरयक श्रोत तपि प्रातत जम्भा यकभ रु
२५२१४३८७२/६२ (ऩष्ट्च्चस कयोड एक्काइस राख र्रचालरस हजाय आठ सम फहहत्तय रुऩैमा फैसठ्ठी ऩैसा भार) भध्मे चारु
ँ ीगत
शीषिकभा रु ४,९४,७८,५५४।५० (चाय कयोड चौयानन्त्व े राख अठहत्तय हजाय ऩाँ चसम चौवन्न रुऩैमा ऩचास ऩैसा) य ऩुज
शीषिकभा रु ७,०९,०१,७०२ (सात कायोड नौ राख एक हजाय सात सम द ूइ भार) गयी जम्भा रु १२,०३,८०,२५७।३९ (फाह्र
कयोड तीन राख असी हजाय दुइसम सन्त्ताउन्न रुऩैमा ऩैसा उन्त्चालरस भार) खचि बएको य चारु आ.व. को अन्त्त सम्भभा रक्ष्म
अनुसाय खचिहनु े अनुभान गरयएको छ ।

२

स्थानीम ऩुवािधाय र्वकास साझे दायी तपि प्रातत अनुदान रु ७०,००,००० (सत्तयी राख रुऩैमा) भध्म रु २३,६०,००० (तेइस
राख साठी हजाय भार) खचि बएको छ । चारु आ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनुसायको खचि हुन े अनुभान छ ।

३

चारु आ.व. २०७७/०७८ भा मस न.ऩा. राई र्फभबन्न भशषिकभा ससति अनुदान, सभऩुयक अनुदान, र्फशेष अनुदान तपि प्रातत रु
३९,०१,४९,४३० (उन्नचालरस कयोड एकराख उन्त्ऩचास हजाय चायसम र्तस रुऩैमा) भध्म हार सम्भ चारु तपि रु
२७,९८,८६,३४८|८३ (सत्ताइस कयोड अन्त्ठानन्त्व े राख हछमासी हजाय र्तन सम अठ्चालरस रुऩैमा र्तयासी ऩैसा भार) य
ऩुं जजगत तपि रु १,९३,७१,७२६ (एक कयोड र्रमानव्वे राख एकहत्तय हजाय सातसम छव्वीस रुऩैमा भार) गरय जम्भा रु
२९,९२,५८,०७४|८३ (उष्ट्न्त्तस कयोड फमानव्वे राख अन्त्ठाउन्न हजाय चौयहत्तय रुऩैमा र्रमासी ऩैसा भार) खचि बै सके को छ
। चारु आ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनुसायको खचि हुन े अनुभान छ ।
गण्डकी प्रद ेश ससति अनुदान तपि प्रातत रु ५०,००,००० (ऩचास राख रुऩैमा) भध्मे रु २५,००,००० (ऩच्चीस राख रुऩैमा
भार) खचि बइ फाँ की रु २५,००,००० (ऩच्चीस राख रुऩैमा) को श्रोत पु कु वा हुन फाँ की यहेको छ । श्रोत पु कु वा बइ
हनकासा प्रातत बएऩहछ असाय भसान्त्त सम्भ खचिहनु े अनुभान गरयएको छ ।

४

५
६

चारु आ.व.को रार्ग आन्त्तयीक आम तपि प्रस्ताफ गरयएको रु ७७,००,००० (सतहत्तय राख रुऩैमा) भध्मे रु ४७,४२,८८७
(सच्चालरस राख वमालरस हजाय अठ सम सतासी रुऩैमा) रक्ष्मको ६१.३९% आम्दानी बएको य आ.व.को अन्त्त्म सम्भभा
रक्ष्मअनुसाय आम्दानी प्रातत हुन े अऩेक्षा गयेको छु ।
चारु आ.व. २०७७/०७८ भा प्रकोऩ ब्मफस्थाऩन कोष तपि मस नऩाको फार्षक
ि कामिक्रभ कामिऩालरकाको हनणिम, गण्डकी प्रद ेश
सयकाय य र्फभबन्न सं घ सं स्था फाट हार सम्भ रु १,२०,८३,७५३ (एक कयोड फीस राख र्तयासी हजाय सात सम र्रऩन्न
रुऩैमा) आम्दानी बएको छ । उक्त कोषफाट र्वऩद ब्मफस्थाऩन तपि जम्भा रु १९,००,००० (उन्नाइस राख रुऩैमा भार) खचि
बएको छ । तेस ै गयी कोबीड १९ योकथाभ तपि जम्भा रु ९९,८२,०६४ (उनान्त्सम राख वमासी हजाय चौसठ्ठी रुऩैमा भार)
खचि बएको छ । चारु आ.व.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अनुसायको खचि हुन े अनुभान छ ।

आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
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अध्मक्ष भहोदम,
अव भ आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८।०७९ का रार्ग फजेटका प्राथभभकता य आम व्मम प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
१
आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८।०७९ का रार्ग याजस्व य कयका दयहरु पयाहकरो फनाउद ै रु ८७,००,०००| (सतासी राख रुऩैमा)
भार आम्दानी हुन े अनुभान गयेको छु ।
२
कोभबड १९ (कोयोना बाइयस) को भाहाभायीराई प्राथभभकता र्दइि हनमन्त्रणको रार्ग छुट्ट ै भशषिकभा फजेट प्रस्ताव गयेकोछु ।
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

शैलक्षक गुणस्तय सुधाय य र्वकासका रार्ग मथोचीत फजेट प्रस्ताफ गयेको छु ।
फारर्वकास के न्त्रका सहजकताि य र्फद्यारम कभिचायी हरुका रार्ग नगयऩालरकाको साभ्मि अनुसाय फजेट र्फहनमोजन गयेको छ् ।
सम्ऩर्त कय आगाभी आ.व. दजे ख अहनवामि गयेकोछु ।
जैभभनी नगयस्तय य वडास्तयभा सभेत जैभभनीको गौयव झष्ट्ल्कने आमोजनाहरु प्रस्तार्वत गयी कामािन्त्वमन गनि फजेट प्रस्ताव
गयेकोछु ।
कृ र्ष य ऩशुऩारनको क्षेरराई र्वशेष भहत्वका साथ फजेट र्वहनमोजन गयेको छु ।
प्रर्वधधक भशक्षा छारवृधत्त कामिक्रभको रार्ग आवश्मक फजेट र्वहनमोजन गयेको छु ।
“नगय प्रभुख कृ र्ष ऩरयमोजना, नगय प्रभुख ऩशु ऩरयमोजना य “सभानुऩार्तक, हनयन्त्तय सभ् र्वकास कामिक्रभ”को रार्ग फजेट
र्वहनमोजन गयेकोछु ।
रागत साझे दायीभा सुन्त्दय घय, सुन्त्दय फष्ट्स्त, सुन्त्दय क्षेर र्फकास कामिक्रभको रार्ग फजेट प्रस्ताव गयेको छु |
वडास्तयका र्दगो सडक आमोजनाहरुराई हनयन्त्तयता र्दने गयीफजेट प्रस्ताव गयेको छु |
वडा स्तयफाट छनोट गरय र्दगो आमोजना सं चारन गनिको रार्ग आफश्मक फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।
रागत साझे दायीभा आधारयत बइ र्फद्यारम ब्मफस्थाऩन कामिक्रभराइ आगाभी आ. व. २०७८/०७९ भा सभेत हनयन्त्तयता र्दनका
रार्ग फजेट प्रस्ताव गयेको छु |
सं स्कृ र्त सं यक्षण तथा ऩमिटन प्रफद्धिन कामिक्रभको रार्ग आफश्मक फजेट ब्मफस्था गयेको छु |
गैय सयकायी सं स्थासँगको साझे दायीभा कामिक्रभ सं चारन गनिको रार्ग आवश्मक फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।
नगयऩालरकाफाट हनयन्त्तयरुऩभा सं चालरत खयका छाना र्वस्थाऩन, घयफाय र्फहहनहरुका रार्ग घय हनभािण य सुकुम्फासी सभाधानको
क्षेरभा ऩमाितत फजेट र्फहनमोजन गयेको छु ।
नगयस्तयका सडक सं जाररे नछोएका फष्ट्स्त तथा के न्त्र जोड्नका रार्ग फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।
र्वऩदभा ऩयेकाहरुको रार्ग याहत र्फतयण तथा जोजखभको क्षेरहरुराई न्त्म ूहनकयण गनि र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक फजेट
व्मवस्था गयेको छु ।
सं घीम सयकाय य प्रद ेश सयकायसँग भौज्दात कोषहरुको यकभराई नगयऩालरकासँगको साझे दायीभा कामािन्त्वमन गनि सभऩुयक कोषभा
प्रमातत फजेट र्वहनमोजन गयेकोछु ।
नगय क्षेरको आवशमकता राई ध्मानभा याखी र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष, वडागत भभित सं म्बाय कोषको रार्ग फजेट र्फहनमोजन
गयेको छु साथै स–साना वडास्तयीम पु टकय मोजना य साभाजजक सभाफेभशकयणका कामिक्रभहरु वडाफाटै कामािन्त्वमन गने वडागत
फजेटभा आफश्मक फजेट प्रस्ताव गयेको छु ।
र्वकासभा जनसहबार्गता सुहनश्चता गयी र्वकास हनभािणभा जनताको अऩनत्व र्वकास गनि नगयऩालरकारे सन्त्चारन गने
प्रफधिनात्भक कामिक्रभ वाह ेक अन्त्म ऩुजी हनभािणका कामिक्रभभा उऩबोक्ता सभभर्तको नगद एवं श्रभ तथा वस्तुगत सहबार्गता
सुहनष्ट्श्चत हुन े अनुभान गरयएको छ ।
नीर्त तथा कामिक्रभरे उच्च भहत्व र्दएका र्वषमहरुराई आर्थक
ि , साभाजजक, ऩवू ािधाय, वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन,
सुशासन तथा सं स्थागत र्वकासका क्षेरभा आवश्मकता अनुसाय फजेट र्वहनमोजन गयेकोछु ।
प्रस्तार्वत फजेट वचतका धसद्धान्त्तका आधायभा तमाय गरयएको व्महोया जानकायी गयाउदछु ।

अध्मक्ष भहोदम,
अव भ आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८।०७९ को आम य व्ममको अनुभान प्रस्तुत गदिछु ।
आम अनुभान तपि :आर्थक
ि वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
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१

चारु वषि २०७८।०७९ फाट खचि नबई भौज्दात हुन े यकभ रु ३,२५,००,००० (र्तन कयोड ऩष्ट्च्चस राख रुऩैमा भार) ।

२

सं घीम सयकायफाट अन्त्तय सयकायी र्वधत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हुन े सभानीकयण अनुदान रु १२,०२,००,००० (फाह्र कयोड
दुइ राख रुऩैमा भार) ।
सं घीम सयकाय फाट प्रातत हुन े र्फशेष अनुदान (घयर्वहहनहरुका रार्ग घय हनभािण) रु १,००,००,००० (एक कयोड रुऩैमा भार) ।

३
४
५
६
७
८

सं घीम
भार)
सं घीम
हजाय

सयकाय फाट प्रातत हुन े सभऩुयक अनुदान (जैभभनीघाट कु ष्ट्श्भसेया हटभुयखोरा सडक) रु ६९,००,००० (उन्त्सत्तयी राख रुऩैमा
।
सयकायफाट प्रातत हुन े याजस्व वाँ डपाँ ड भशषिकभा प्रातत हुन े अनुदान रु ८,३८,८०,००० (आठ कयोड अष्ट्ठ्तस राख असी
रुऩैमा भार) ।

प्रद ेश सयकायफाट अन्त्तय सयकायी र्वधत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हुन े सभानीकयण अनुदान रु १,३८,८४,००० (एक कयोड
अठ्तीस राख चौयासी हजाय रुऩैमा भार) ।
प्रद ेश सयकायफाट प्रातत हुन े याजस्व वाँ डपाँड भशषिकभा प्रातत हुन े अनुदान रु ६७,१०,००० (सतसठ्ठी राख दस हजाय रुऩैमा भार)
।
नगयऩालरकाको र्वभबन्न भशषिकभा आन्त्तरयक आमफाट प्रातत हुन े यकभ रु ८७,००,०००। (सतासी राख रुऩैमा भार) ।

९

सं घीम सयकाय/प्रद ेश सयकायफाट प्रातत हुन े सशति अनुदान (भशक्षा, स्वास््म,कृ र्ष ऩशु, झोरुं ग े ऩुर, प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ,
साभाजजक सुयक्षा तथा घटना दताि सुदृहढकयण आमोजना, सुयक्षीत आप्रफासन रगामत) जम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩैर्तस कयोड
हछमासी राख रुऩैमा भार) ।
१० गण्डकी प्रदशे सयकायफाट प्रातत हुन े सभऩुयक, र्वशेष य शसति अनुदान तपि को यकभ फजेट ऩारयत हुन े भभर्तसम्भ प्रातत बएभा मस
आ. व. को आमभा सभावेस गयी फजेट र्वहनमोजन गयीनेछ ।
ससति तथा हनसति तपि कु र जम्भा आम रु ६४,१३,७४,००० (चौसठ्ठी कयोड तेह्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩैमा भार) ।

व्मम तपि रु:-

२

सं घीम तथा प्रद ेश सयकाय फाट प्रातत र्वभबन्न र्वषमगत क्षेरहरु भशक्षा, कृ र्ष, ऩशु, स्वास््म, झोरुङ्ग े ऩुर, योगाय प्रवद्धिन
कामिक्रभ, प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभहरुभा सशति अनुदानभा खचि हुन े जम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩैर्तस कयोड हछमासी
राख रुऩैमा भार) ।
नगयऩालरकाको चारु तपि र्वभबन्न भशषिकभा खचि हुन े रु ९,००,००,००० (नौ कयोड रुऩैमा भार) ।

३

सभऩुयक कोष रु २,२२,००,००० (दुइ कयोड फाइस राख रुऩैमा भार) ।

१

४

आर्थक
ि क्षेर रु १,६५,००,००० एक कयोड ऩैँसठी राख रुऩैमा भार
४.१
४.२

५

४.३
४.४
४.५
साभाजजक

कृ र्ष तथा ऩशु सेवा कामिक्रभ सं चारन तपि रु १,३४,००,०००
ऩमिटन प्रवद्धिन तपि रु २२,००,०००
रघु उद्दभ तथा ब्मफस्थाऩन रु २,००,०००
उद्योग तथा फाजणज्म तपि रु ४,००,०००
सहकायी तथा र्वधत्तम व्मवस्थाऩन तपि रु ३,००,०००
र्वकास क्षेर रु २,०८,००,००० (दुइ कयोड आठ राख रुऩैमा भार) ।
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५.१
५.२
५.३
५.४
५.५
५.६
५.७
५.८
५.९
५.१०
५.११

भशक्षा तपि रु १,२०,००,००० (फार्फके सहजकताि य र्फ. कभिचायीको त.ब. रु ७०,००,००० सभेत)
खेरकु द तपि रु ५,००,०००
जनस्वास््म तपि रु ३०,२८,००० (भहहरा स्वमभ सेर्वका रु ८,२८,००० सभेत)
आमुवदे तपि रु ४,००,०००
खानेऩानी तथा सयसपाइ तपि रु ५,००,०००
सं स्कृ र्त प्रवद्धिन तपि रु ४,००,०००
रैङ्गङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेभशकयण रु २०,००,०००
वारभैर्र स्थाहनम शासन कामिक्रभ रु ३,००,०००
शाष्ट्न्त्त दीऩ फहुभख
ु ी क्माम्ऩस जोडकोष रु ३,००,०००
प्राथभभक स्वास््म के न्त्र कु ष्ट्श्भसेया रु २,००,०००
भहहरा स्वास््म ऩोषण कामिक्रभ रु ५,००,०००

६

५.१२
रैङ्गीक उत्तयदामी फजेट ऩरयक्षण कामिक्रभ रु १,००,०००
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अध्मक्ष भहोदम,
उऩयोक्त अनुसाय जैभभनी नगयऩालरकाको आगाभी आर्थक
ि वषि २०७८।७९ को रार्ग आम तपि कु र जम्भा रु. ६४,१३,७४,०००
(चैसठ्ठी कयोड तेह्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩैमा भार) य व्मम तपि कु र जम्भा रु ६४,१३,७४,००० (चैसठ्ठी कयोड तेह्र राख
चौयहत्तय हजाय रुऩैमा भार) प्रस्ताव गयेको छु । उल्रेजखत फजेटभा गैयसयकायी क्षेरको फजेट सभावेश गरयएको छै न । मस फजेट
तथा कामिक्रभभा अनुभान गरयएको अल्मा यकभ थऩ वा घट बएभा कामिऩालरका एवं नगय सबाफाट हनणिम गयी आवश्मक कामािन्त्वमन
गयीनेछ । भार्थका भशषिकहरुको भशषिकगत खचिको र्वस्तृत र्ववयण य गैयसयकायी सं घसं स्थाको वजेट तथा कामिक्रभ आगाभी
आ.व.२०७८।०७९ को फार्षक
ि नगय र्वकास मोजनाको ऩुष्ट्स्तकाभा सभावेश गने गयी व्मवस्था भभराएको छु । आगाभी आ.व.भा
नगयऩालरका फाट रगाईने कय, शुल्क, दस्तुयका रार्ग तमाय गरयएको आर्थक
ि ऐन २०७८ य प्रस्तार्वत फजेटराई खचि गनिका रार्ग
र्वहनमोजन ऐन २०७८ स्वीकृ र्तका रार्ग ऩेश गयेको छु ।
प्रस्तार्वत फजेटराई वडास्तयफाट प्रातत भागहरुको प्राथभभकता य आवश्मकताको आधायभा भहत्वऩणू ि सल्राह य सुझाव सहहत
भशषिकगतरुऩभा छरपर गरय ऩारयत गनुहि नु र्वश्वास लरएको छु ।
फजेट आपै भा त्मभा आधारयत अनुभान हो । मसको रक्ष्म प्राष्ट्ततका रार्ग हा्ो एक्रो प्रमास भार सम्बव छै न । तसथि याजनैर्तक
दर, सम्ऩणू ि सं घसं स्था तथा सम्ऩणू ि नगयवासीहरुको साभुहहक प्रमासफाट भार मो सम्बव छ । सभ् जैभभनी नगयको र्वकासफाट
सभृहद्ध प्राष्ट्ततको रक्ष्मराई ठोस रुऩभा अगाहड वढाउद ै तजुभि ा बएका मोजना तथा कामिक्रभहरुराई प्रबावकायी य वैज्ञाहनक कामािन्त्वमन
गनि सवै र्तयफाट मथोधचत सहमोग हुनछ
े बन्न े ऩणू ि र्वश्वस्त छु । प्रस्तुत वजेट तथा कामिक्रभ तजुभि ा गने प्रकृ माभा प्रत्मक्ष तथा
ऩयोक्षरुऩभा सहमोग ऩुरमाउनुहनु े सम्ऩणू ि कामिऩालरका सदस्मज्म ूहरु, नगयष्ट्स्थत हक्रमाभशर याजहनर्तक दरहरु, आभ सञ्चाय जगत,
नागरयक सभाज, नगयफासी दाजुबाई तथा र्ददी वहहनीहरु, प्रभुख प्रशासकीम अधधकृ तज्म ू रगामत कभिचायी भभरहरुराई धन्त्मवाद र्दन
चाहन्त्छु । जैभभनीको र्वकास प्रहक्रमाभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने नेऩार सयकाय, दातृ हनकाम, सहमोगी सं घ सं स्था तथा हनकामहरु,
हनजी क्षेर प्रर्त भ जैभभनी नगयऩालरकाको तपि फाट हार्दकि आबाय व्मक्त गदैः आगाभी र्दनभा ऩहन सहमोग हनयन्त्तयरुऩभा प्रातत हुनछ
े
बन्न े र्वश्वास गदिछु ।

लररा याना
नगय उऩ प्रभुख
"जम जैभभनी, जम नगय सबा"
धन्त्मवाद ।
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