आदयणीम नगयप्रभुख ज्मु ,
नगय सबा सदस्मज्मूहरु

याष्ट्रिमता, रोकतन्त्र, गणतन्त्र य जनजीविका प्राष्ट्ततको आन्त्दोरनभा विभबन्त्न कारखण्डभा जीिन
उत्सगग गनह
नग न ने सम्ऩूणग ऻात, अऻात सहहदहरु प्रतत बािऩूणग श्रद्धान्त्जरी अऩगण गदग छन । याष्ट्रिम
स्िाधीनता, स्िाभबभान, रोकतन्त्र, सॊघीमता, जनजीविका, सनशासन य सभद्
ृ धध प्राष्ट्ततको आन्त्दोरन य

क्राष्ट्न्त्तको नेतत्ृ ि गने नेताहरु, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत य सहबाधग जनसभद
न ामराई उच्च सम्भान
य प्रशॊसा गदै िधाई य धन्त्मिाद व्मक्त गदग छन । रोकतन्त्र, दीगो शाष्ट्न्त्त, सनशासन साथै मस ऺेरको विकास

य सभद्
न गनग मस गरयभाभम निौं
ृ धधको राधग जैभभनी नगयऩाभरकाको ५ औ फजेट तथा कामगक्रभ प्रस्तत
नगयसबाभा सम्फोधनको राधग उऩष्ट्स्थत बएको छन ।

गत िर्गभा जस्तै मो िर्ग ऩतन कोभबड १९ को भहाभायीरे विश्ि नै आक्रान्त्त बएकारे हाम्रो
नगयऩाभरका ऩतन अछनतो यहे न । मो सॊक्रभण भहाभायी योगरे अहहरे सम्भ ऩोजेहटब सॊख्मा ३०१ यहे ऩतन
दे शका विभबन्त्न स्थान य विदे शभा दजगनौ जैभभनीका होनहाय नगरयकहरु हाभीरे गनभाएका छौ, भत
ृ कहरु

प्रतत बािऩनणग श्रद्धान्त्जरी व्मक्त गदै शोक सन्त्ततत ऩरयिायजन, आपन्त्तहरुभा गहहयो सभिेदना व्मक्त
गनग चाहन्त्छन । मस प्रकोऩफाट जनताको ष्ट्जउ ज्मान जोगाउन अहोयार खट्ने स्िास््म कभॉहरु, भहहरा
स्िास््म स्िमभसेविकाहरु, सनयऺा कभॉहरु, भशऺक कभगचायीहरु, नागरयक सभाज, ऩाटॊ प्रतततनधधहरु य
सम्ऩनणग जनप्रतततनधधहरु मस ऩाभरकाराइग उच्च बािनारे स्िास््म साभाग्रीहरु य नगद सहमोग गने

विभबन्त्न सॊघ सॊस्थाहरु सिैराइग हाहदग क धन्त्मिाद य आबाय व्मक्त गदग छन । मो कोभबड १९ को प्रकोऩ

तनस्तेज बइसकेको छै न मसका विरुद्धको स्िास््म सािधानी तनयन्त्तय ख्मार याख्न य अऩनाउन अननयोध

गदग छन, साथै मस भाहाभायीरे मस ऩाभरकाका जनसभनदामभा ऩनग गएको द:न ख एिभ ् सभस्मा प्रतत
ऐक्मिद्धता जाहे य गदै द:न ख व्मक्त गदग छन ।

सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भर
ू सॊयचना सॊघ, प्रदे श य स्थानीम तह गयी तीन तहको

हनने व्मिस्था यहे को छ । मी तीन िटै तहफीचको सम्फन्त्ध सहकारयता, सहअष्ट्स्तत्ि य सभन्त्िमको
भसद्धान्त्तभा आधारयत यहे को छ । स्थानीम नेतत्ृ िको विकास गदै स्थानीम तहभा विधातमकी,

कामगकारयणी य न्त्मातमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनग स्थानीम सयकाय सॊचारनका राधग स्थानीम सयकाय
सॊचारन ऐन २०७४ जायी बई कामागन्त्िमनभा यहे को छ । स्थानीम तहभा जनप्रतततनधधको िहारीसॉगै
सॊविधानभा व्मिस्था बएको सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र य सॊघीमताको कामागन्त्िमन गदै स्थानीम
सयकाय सॊचारन गनऩ
नग ने अभबबाया जनप्रतततनधध उऩय आएको छ । साथै रोकताष्ट्न्त्रक, सभािेशी,

जिापदे ही, ऩायदशॉ य प्रबािकायी स्थानीम शासनको अननबूतत जनताराई गयाउने दातमत्ि ऩतन तनिागधचत
जनप्रतततनधधभा यहे को छ । मसै सन्त्दबगभा आगाभी आधथगक िर्ग २०७८/०७९ को राधग स्थानीम सयकायको
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रुऩभा नगयसबाभा फजेट प्रस्तनत गनग ऩाउॉ दा अत्मन्त्त गौयिाष्ट्न्त्ित बएको छन । राभो सॊघर्ग ऩतछ नेऩारी
जनताको चाहना अननरुऩ सॊघीम स्िरुऩको सभािेशी जनप्रतततनधधभर
ू क याज्म प्रणारी स्थाऩना बएको छ

। स्थानीम तहका तनिागचनफाट रोकताष्ट्न्त्रक शासन प्रणारी सॊस्थागत बएको छ । स्थानीम सयकायराई
याज्मका सम्ऩूणग स्रोत य साभ्मगको सदऩ
न मोग गयी विकास य सभद्
ृ धधको माराभा अविचभरत रुऩभा अगाडी
िढ्न उत्प्रेयणा भभरेको छ ।

स्थानीम सयकाय “सम्भद्
न ी जैभभनी नगयिासी” फनाउने दीघगकाभरन उद्धेश्म
ृ ध जैभभनी, सख

अननरुऩ आधथगक, साभाष्ट्जक एफॊ रैङ्गीक सभानता तथा साभाष्ट्जक सभाफेशीकयण सभेतको विकासको

भौभरक ढाॉचाभा अतघ िहढयहे को छ । उच्च आधथगक फद्
ृ धधसॉगै त्मसको न्त्मामऩूणग वितयणफाट सिागङ्धगण
विकास हाभसर गनग सककने मस जैभभनी नगयको रक्ष्म यहे को छ । सिै जैभभनीफासी नागरयकका राधग
भमागहदत जीिन, स्िच्छ खानेऩानी, न्त्मूनतभ खाद्म सनयऺा, आधायबूत स्िास््म, भशऺा य घय
विहहनहरुराइग सनयक्षऺत आिास सनकनम्िासी सभस्मा सभाधान, बौततक ऩूिागधायका सम्ऩूणग जगहरुको

विकास, आन्त्तरयक तथा िाह्म ऩमगटन प्रिद्गधन, कृवर् य ऩशक
न ो ऺेरभा व्मिसामीकयण गयी उत्ऩादन िद्
ृ धध

य फजायीकयण, विभबन्त्न प्राविधधक ताभरभ भापगत स्थातनम स्तयभै योजगायी सज
ृ ना जस्ता अत्मािश्मक
आिश्मकताको ऩरयऩूततग नै हाम्रो सभाजिाद उन्त्भनख सभाज तनभागणको भहत्िऩनणग कदभ हो य हननेछ ।
आदयणीम नगयप्रभख
ु ज्मु ,
नगय सबा सदस्मज्मह
ू रु

आगाभी आधथगक िर्ग २०७८/७९ को फजेट तजभ
नग ा गदाग भैरे जैभभनी नगयऩाभरकाको नीतत तथा कामगक्रभको

प्राथभभकता अनस
न ाय चारन आिधधक मोजना, दीगो विकास रक्ष्म, जैभभनी नगयसबाका सदस्महरुरे

हदनब
न एका सझ
न ािहरुराई भागगदशगनको रुऩभा भरएको छन । याजनीततक दर, सॊघसॊस्था, विद्धतिगग,
नागरयक सभाज , कभगचायी, भशऺक तथा आभ नगयिासी हददीिहहनी दाजब
न ाईहरुफाट प्रातत यचनात्भक
सझ
न ािहरुराई सभेत ध्मान हदएको छन ।
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फजेटका रक्ष्महरु :–

स्थानीम स्रोत य साधनको अधधकतभ ऩरयचारन, सहह सदऩ
न मोग य आभ जनसहबाधगताको भाध्मभफाट
दीगो विकासभा जोड हददै उत्ऩादन िद्
ृ धध गरय गरयफी न्त्मूनीकयणभा सहमोग ऩनर्माउने ।
फजेटका उद्धेश्म :–
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

आधथगक विकासको भाध्मभफाट गयीफी तनिायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩनरमाउने
्
।
सभग्र नगय ऺेरको सभाननऩाततक य सन्त्तनभरत विकासभा सहमोग ऩनर्माउने ।

स्थानीम स्रोत, साधनको प्रमोग य जनसहबाधगताको ऩरयचारनफाट दीगो य िाताियणभैरी विकासभा
सहमोग ऩरन माउने
्
।

योजगायी य स्ियोजगायको विभबन्त्न अिसय सज
न गयाउने ।
ृ ना गयी सम्िद्
ृ धध तपग उन्त्भख

साभाष्ट्जक सभािेशीकयणको भाध्मभफाट आधथगक, साभाष्ट्जक ऺेरको विकासभा सहमोग ऩनरमाउने
्
।
सहज य आधायबूत सेिा प्रदान गनग जोड हदने ।

उद्मभशीरताको प्रिधगन गयी योजगायी सज
ृ ना गने ।

गण
न स्तयीम भशऺाको भाध्मभफाट सऺभ य उच्च प्रकायको जनशष्ट्क्त उत्ऩादन गने ।

कोभबड १९ को प्रबािरे फैदेभशक योजगायीफाट पकेका नागरयकहरुराई उनीहरुको भसऩ, ऺभताको
अधधकतभ उऩमोग गरय आमभर
ू क काभभा प्रमोग गने ।

िैदेभशक ऺेरभा यहे को श्रभ भसऩ ऩॉष्ट्न ज य ऻानराइग नगयऩाभरका भबरको सॊम्बावित रगानीका ऺेरभा
आकगवर्त गने ।

११
१२

हदगो विकासका रक्ष्महरुराइग स्थानीमकयण गदै रक्ष्म प्राष्ट्ततभा सहमोग ऩनरमाउने
्
।

बौततक ऩनिागधाय कृवर् ऩशन ऩमगटन भशऺा स्िास््म रगामतका ऺेरको सिागङ्धगण विकास गयी सभद्
ृ ध
जैभभनी शख
न ी जैभभनीको सोचराइग हाभसर गने आधाय तमाय गने ।

फजेटका अऩेक्षऺत उऩरब्धीहरु :–
१
२
३
३
४

कनष्ट्श्भसेया फजाय ऺेरको सडक कारोऩरे गने य नारी तनभागण गने कामग सम्ऩन्त्न बएको हननेछ ।

नगयका िडाकेन्त्रभा कम्तीभा सनविधाजनक सडकहरु ऩनधगसकेका छन य आगाभी आ.ि.भा हदगो सडक

विकास कामगक्रभ भापगत फाह्रै भहहना सहज मातामात सेिा सॊचारन हनने गयी कामग बएका हननेछन ।
नगयऩाभरकाको सहयी विकास गनरुमोजना तमाय बै कामागन्त्िमन हननेछ ।

जैभभनी नगय प्रिेश गने भनख्म नाकाहरुभा छनट्टै तथा विशेर् ऩहहचान झल्कने कक्रमाकराऩहरु सॊचारन
गयी जैभभनीको ऩहहचान हदने कामग बएको हननेछ ।

कृवर् ऺेर सॉग सभफष्ट्न्त्धत ऩकेट / व्रक कामगक्रभहरुरे मस ऺेरको विकासभा भहत्िऩनणग मोगदान
ऩनरमाउने
्
छ।
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५
६
७

जैभभनी नगयऩाभरका भबरका िडाहरुभा व्मष्ट्क्तगत तथा व्मिसातमक कृवर् तथा ऩशऩ
न ारन गने कृर्कको
सॊख्मा थऩ िद्
ृ धध बएको हननेछ ।

उत्ऩाहदत कृवर् तथा ऩशज
न न्त्म िस्तनहरुको विकक्र वितयणको राधग आफश्मकता अनस
न ाय कोल्ड स्टोय,
धचभरङ भ्माट, सॊचम केन्त्र य हाट फजाय रगामतका कामग ब्मफष्ट्स्थत बएको हननेछ ।

विद्माथॉको भसकाइ उऩरब्धी भाऩनराई कऺा ३ कऺा ५ य कऺा ८ भा गयी तीन चयणभा नगयस्तयभा
सॊचारन गरयएको हननेछ । विद्माथॉ सॊख्माको अननऩातभा धेयै विद्माथॉ एसइइको ऩयीऺाभा वि तरस िा
सो बन्त्दा भाथीको ग्रेड सहहत सपर गयाइ उत्कृरट नततजा ल्माउन सपर हनने प्रत्मेक भशऺक य

८
९

विद्माथॉराई ऩनयस्कृत गरयएको हननेछ ।

विद्माथॉ सॊख्माको आधायभा भशऺक दयफन्त्दी भभरान गरय विधारमहरु ब्मफस्थाऩन बएको हननेछ ।
बफद्मारमहरु एकककयणका राधग कामगक्रभ सॊचारन गरयने छ ।
सिैको राधग भशऺा, अतनिामग आिश्मकताको रुऩभा अगाडी िढ्नेछ । सिै फारिाभरकाराई गनणस्तयीम
भशऺा प्रातत गने अिसय भभल्नेछ । कननै ऩतन िारिाभरकाराई भशऺाको अिसयफाट िष्ट्न्त्चत बएको हननेछैन
।

१०

मस िर्गको िजेट िक्तव्म भापगत सॊतघम सयकायफाट घोर्णा िारविकास केन्त्रका सहजकतागहरु य
विद्मारम कभगचायीहरुको तरि बत्ता नधागयण गयी नऩनग यकभ स्थानीम तहरे व्महोने बतनएकोभा मस्तो
प्रकायको शसगत अनद
न ान प्रकृततको यकभ सॊतघम सयकायफाट नै व्महोने व्मिस्था हननन ऩनेभा त्मस्तो नबै
झण्डै ५०% यकभ स्थानीम तहफाट व्महोने व्मिस्था सॊतघम भभग विऩरयत दे खखएको व्महोया सॊतघम
सयकायराइग जानाकायी गयाउदै विकास तनभागण य अन्त्म भशर्गकहरुफाट सभेत यकभ कटौती गयी िार विकास
केन्त्रका सहजकताग य विद्मारम कभगचायीहरुको तरि बत्ताभा नगयऩाभरकाको साभ्मगको आधायभा यकभ

११

थऩ हनने बएकोरे थऩ प्रोत्साहन बै प्रबािकायी य गण
न स्तरयम कामग सम्ऩादन हननेछ ।

नागरयकहरुभा ऩोर्णमनक्त खानेकनयाभा चेतना अभबफद्
ृ धध बई व्मिहारयक प्रमोग िढे को ऩाईनेछ ।

१२

नगयस्तयीम उद्मोग ग्राभको राधग ऩि
ू ागधाय तमाय बएको हननेछ ।

१३

नगयस्तयीम ऩमगटन प्रोपाइर तमाय बै नगय ऺेरका सॊबावित ऩमगटकीम स्थरहरुको ऩनिागधाय तनभागण तथा

१४

प्रचाय प्रसायको कामग बएको हननेछ ।

नगय ऺेर भबर यहे का होभस्टे हरुको ऺभता विकास बइग आन्त्तयीक तथा फाह्मम ऩमगटनको आकर्गण फढ्नेछ
।

१५

स्थानीम जडीफट
न ीफाट आमि
न ेद और्धध उत्ऩादन गने कामगराई थऩ प्रबािकयी फनाईएको हननेछ ।

१६

सहकायी य वित्तीम ऺेरफाट िचत सॊकरन य स–सानो ऩनजी रगानीको अिसय सज
ृ ना बई योजगायीराई
सहमोग ऩनग्नेछ । सयर य सस्तो रुऩभा कजाग प्रिाह गने प्रणारीको विकास बएको हननेछ ।
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१७

निजात भशशन भत्ृ मनदय, भशशन भत्ृ मनदय, िारभत्ृ मद
ग
न यराई घटाई और्त आमन िढाउन सहमोग ऩनग्नेछ, दग
न भ

िडाहरुभा स्िास््म भशविय, मोग भशविय, भहहराका तनभभत्त ऩाठे घय सम्फष्ट्न्त्ध स्िास््म कामगक्रभ सॊचारन

१८
१९
२०

हननेछन ।

स्िास््म ऺेरको थऩ प्रिधगनका राधग और्धी तथा अत्मािस्मक साभाग्रीको ब्मिस्था गरयनेछ । कोभबड १९
रगामत भहाभायी पैरन नहदन शतकगता अऩनाउॉ दै आिस्मक तमायी हननेछ ।

स्िास््म सॊस्थाहरुभा न्त्मूनतभ आिश्मकताका और्धीहरु सहजै उऩरब्ध हननेछ ।
नगयका सिै िडाहरुभा खानेऩानीको न्त्मूनतभ सनविधा उऩरब्ध हननेछ । सिै नागरयकभा सयसपाईको
चेतना विकभसत बई व्मिहायभा प्रमोग गये का हननेछन । घय आॉगन, टोर तछभेकभा सयसपाई अभबमान
ततव्रताका साथ फढे को हननेछ ।

२१

नगयभबर यहे का करा सॊस्कृततको सॊयऺण य सम्फद्गधन हननेछन ् ।

२२

रैङ्गीक सभानता य साभाष्ट्जक सभािेभशकयणको भाध्मभफाट सभाजको सन्त्तनभरत विकासभा विशेर्

२३
२४

मोगदान ऩनग्नेछ ।

नगय तथा िडा स्तयीम खेरभैदानराई थऩ सनदृढ गरयएको हननेछ ।
प्रभनख सडकहरुभा भोटये िर ऩनर तनभागण गने स्थान ऩहहचान गयी प्रायष्ट्म्बक सबेऺणका राधग आिश्मक

आधाय तमाय बएको हननेछ । जैभभनी १ जनष्ट्म्रखोरा य रुम्टा खोराभा मसै िर्ग भोटये िर ऩनरको सबेऺण
गयीएको हननेछ ।

२५

जैभभनी न.ऩा. भबर तनभागणाधधन २ झर
न ॊग
न े ऩर
न सम्ऩन्त्न बएका हननेछन ५ िटा झोऩक
ू ो तनभागण प्रायम्ब
गरयने छ ।

२६

नगयष्ट्स्थत खेतीमोग्म बूभीभा साना भसॊचाईको भाध्मभफाट हहॉउदे य िर्ागमाभको भसचाई सनविधा अधधकाॊश

२७
२८
२९
३०

३१
३२

स्थानभा सम्ऩन्त्न बएको हननेछ ।

िडा नॊ ६ को िडा कामागरम बिन सम्ऩन्त्न हनदैछ नगयको प्रशासकीम बिन तनभागणको कामग प्रायम्ब हननेछ ।
नगयस्तयभा पोहोय सॊकरन तथा ब्मफस्थाऩन गने कामग थऩ ब्मफष्ट्स्थत हननेछ ।
सनयक्षऺत नागरयक आिास आगाभी आ. ि. भा ऩतन सॊचारन हननेछ ।

सूचना तथा सॊचाय प्रबफधधको ऺेरराई जनताको अधधकायसॉग जोडी सहज य सयर सूचना प्रातत बएको

अननबूतत हननेछ । साथै जैभीनी नगयऩाभरकाको केन्त्र कनष्ट्श्भसेया फजाय एयीमभा कि िाइ पाइ भापगत
इन्त्टयनेटको ऩहनॉच ऩग
न ेको हननेछ ।
िनराई आम आजगनको श्रोतको रुऩभा विकास गनग विभबन्त्न चेतनाभर
न क कामगक्रभ सन्त्चारन हननेछन ।
िन ऺेरभा अरैंची, अभम्रसो, हटभयन , कीफी, डारेघाॉस जस्ता उऩमोगी विरुिाहरुको योऩण बएको ऩाईनेछ ।
जै.न.ऩा. ऺेर भबर कृवर् य ऩशन ऺेरभा गये को रगानीफाट कृर्कको आम स्तयभा थऩ सनधाय बएको हननेछ ।
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३३

घय आॉगन टोर य सडक सपा याख्ने घयराइ ऩनयस्कृत गरयएको हननेछ ।

३४

नगयस्तयभा कष्ट्म्तभा १ िटा नसगयी स्थाऩना गरयएको हननेछ ।

३५

ऩहहयो य बूऺम, नदीकटानको सभस्मा सभाधानका राधग चेतनाभनरक कामगक्रभ सॊचारन बई िऺ
ृ ायोऩणको
कामग िढे को ऩाईनेछ ।

३६

यासामतनक भर य विर्ाहदको प्रमोग घटे य प्राङ्गारयक भरको प्रमोग िढे को ऩाईनेछ ।

३७

नगयऩाभरकाष्ट्स्थत विभबन्त्न िडाहरुभा यहे का विभबन्त्न ऩोखयीहरुको सॊयऺणको कामग बएको हननेछ ।

३८

नगयस्तयभा विऩद व्मिस्थाऩन सभभतत सकृम हननेछ य विऩद व्मिस्थाऩन कोर्को थऩ प्रबािकायी
ऩरयचारन गरयने छ ।

३९

नगयऩाभरका य प्रत्मेक िडा कामागरमभा नागरयक िडाऩर याखखएको छ । िेिसाइट, भोिाइर एऩ तथा
िडाऩरको भाध्मभफाट नागरयकहरुरे सूचनाको अधधकाय प्रातत गनक
नग ा साथै सेिा प्रिाहभा सहज बएको

४०
४१
४२

भहशस
न गनेछन ।

नगयऩाभरकाको काभ कायिाही य सेिा प्रिाहको सम्फन्त्धभा प्रातत गननासा य उजनयीहरुराई व्मिष्ट्स्थत गदै
गननासो अभबरेखन तथा व्मिस्थाऩन प्रबािकायी बै शस
न ासनको अननबतू त बएको हननेछ ।

नगयऩाभरकाका गततविधधहरुराई भाभसक, रैभाभसक रुऩभा सच
ू नाऩाटी, िर
न ेहटन य िेबसाईटको
भाध्मभफाट तनयन्त्तय प्रकाशन बएका हननेछन ।

कभगचायीहरुको व्मिसातमकताको विकास गनग कामगसम्ऩादन कयाय, कामगविियण, कामगसम्ऩादन
भनल्माङ्कन, दण्ड य ऩनयस्कायको व्मिस्था प्रबािकायीरुऩभा कामागन्त्िमनभा ल्माईएको हननेछ । सॊगठन तथा

४३
४४
४५
४६

ब्मिस्थाऩन सिेऺण गयी कभगचायीको उऩमनक्त सॊख्मा य ष्ट्जम्भेिायी प्रदान गरयएको हननेछ ।

आन्त्तरयक तथा फावर्गक रेखाऩयीऺण, सािगजतनक ऩयीऺण, साफगजतनक सनननिाई, साभाष्ट्जक ऩरयऺण
जस्ता कामगहरुको प्रबािकायी कामागन्त्िमन बएको हननेछ ।

नगयऩाभरकाको सॊस्थागत विकासको राधग कभगचायीहरुको कामगविियण, ऩदाधधकायी तथा कभगचायीहरुको
आचायसॊहहता, सॊगठन विकास अध्ममन, ऺभता विकास मोजना तनभागण गयी रागन बएको हननेछ ।

कभगचायी य ऩदाधधकायीहरुको ऺभता विकासको राधग ताभरभ, गोरठी, सेभभनाय सॊचारनका अततरयक्त
अध्ममन अिरोकन भ्रभण बएको हननेछ ।

सक
न न म्फासी, घयबफहहन, कच्ची हटनका छाप्रा य पनसका घय बएका नागरयकहरुको राधग घय तनभागण एफभ ्
छाना छाउने कामग आगभी आ.ि.भा सम्ऩन्त्न गरयनेछ।

४७
४८

सनयक्षऺत आप्रिासन ऩरयमोजनाफाट फैदेभशक योजगायीको ऺेरभा दे खखएका सभस्मा सभाधानभा सष्ट्जरो
हननेछ ।

प्रधानभष्ट्न्त्र योजगाय कामगक्रभफाट कष्ट्म्तभा सनधचकृत ८९० भध्म प्राथभभकयण सूधच अननसाय अल्ऩकारीन
योजगाय प्रातत गरय विकास तनभागणभा सहमोग ऩनरमाएका
्
हननेछन । कामगक्रभभा नऩा को साझेदायी हननेछ ।
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४९

प्रधानभन्त्री योजगाय कामगक्रभ अन्त्तगगत फेयोजगाय यहे का, कोयोनाको कायण योजगायी गनभेका य फैदेभशक

योजगायीफाट पकेकाराई ऩारयश्रभीक सहहतको जन सहबाधगताभनरक य प्रबफधध सहहत श्रभभनरक विकास
५०
५१
५२

तनभागणभा सॊरग्न बएका हननेछन ् ।

जैभभनी नगयऩाभरकाको न्त्मातमक सभभततफाट सम्ऩादन हनने सेिा तछटो छरयतो य व्मिष्ट्स्थत बएको
अनब
न तन त हननेछ ।
आऩतकारीन सेिा उऩरब्ध गयाउनको राधग हे भरतमाड स्थारहरुको तनभागण कामगहरु अगाडी िढाइएको
हननेछ ।

सनखख जैभभनी सभिद्
ृ ध जैभभनीको नायाराइग सपर ऩनर्माउन आिश्मक प्रायष्ट्म्बक ऩनिागधायहरु तमाय हनने
छन ।

फजेट तजभ
ुि ाका आधायहरु :–
१

नेऩारको सॊविधान

२

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४

३

याष्ट्रिम प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आमोग ऐन, २०७४

४
५
६

अन्त्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४

सॊघीम य प्रदे श सयकायरे जायी गये का नीतत, काननन तथा भाऩदण्डहरु

स्थानीम तहभा फजेट तजनभ
ग ा, कामागन्त्िमन, आधथगक व्मिस्थाऩन तथा सम्ऩवत्त हस्तान्त्तयण सम्फष्ट्न्त्ध
तनदे भशका २०७४

७

उऩरब्ध स्रोत साधन

८

विकासका अन्त्तय सम्फष्ट्न्त्धत विर्महरु

९

नगयऩाभरकारे चारन आ.ि.को कामगसम्ऩादनफाट भसकेका भहत्िऩूणग भसकाईहरु

१०
११
१२

सहबाधगताभर
ू क मोजना तजभ
नग ा प्रकृमाफाट प्राथभभकता प्रातत बई आएका मोजना तथा कामगक्रभहरु
विर्मगत सभभततहरुफाट प्रातत याम, सनझािहरु

नगयऩाभरकाफाट आगाभी आ.ि.२०७८।७९ का राधग प्रस्तनत नीतत तथा कामगक्रभहरु

फजेट तजभ
ुि ा ववर्ध :–
१

याजस्ि ऩयाभशग सभभततफाट याजस्िको श्रोत, दामया य दय सभेतको विश्रेर्ण गयी याजस्िको अननभान य दय
भसपारयस ।

२

स्रोत अननभान तथा फजेट सीभा तनधागयण सभभततफाट आन्त्तरयक य अन्त्म स्रोतको अननभान गयी िडागत य
विर्म ऺेरगत सीभा य भागगतनदे शन ।
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३

सहबाधगतात्भक मोजना तजनभ
ग ा ऩद्धतत अिरम्फन गयी टोर, सभनदाम, िस्ती तथा

िडास्तयफाट

जनप्रतततनधध भापगत मोजना तथा कामगक्रभको छनौट य प्राथभभकीकयण ।
४

नगय स्तयीम विर्मगत सभभतत, फजेट तथा कामगक्रभ तजभ
नग ा सभभतत हनदै कामगऩाभरका िैठक भा बएका
छरपर तथा बएका तनणगमहरु ।

मोजना तथा कामिक्रभ प्राथमभकताका आधायहरु :–
१
२

आधथगक विकास तथा गरयफी तनिायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩनरमाउने
्
,
उत्ऩादनभर
न क तथा तछटो प्रततपर प्रातत गनग सककने,

३

जनताको जीिनस्तय, आम्दानी य योजगायी िढ्ने ,

४

स्थानीम सहबाधगता जनट्ने, स्िमॊ सेिा ऩरयचारन गनग सककने तथा रागत कभ राग्ने,

५

स्थानीम स्रोत साधन य सीऩको अधधकतभ प्रमोग हनने,

६

भहहरा, फारिाभरका तथा वऩछडडएको ऺेर य सभनदामराई प्रत्मऺ राब ऩनग्ने,

७

रैङ्गीक सभानता य साभाष्ट्जक सभािेशीकयणको अभबफद्
ृ धध गरय भूर प्रिाहभा ल्माउने,

८

दीगो विकास, िाताियणीम सॊयऺण तथा प्रिद्गधन गनग सघाउ ऩरन माउने
्
,

९

बावर्क तथा साॊस्कृततक ऩऺको जगेनाग य साभाष्ट्जक सद्बाि तथा एकता अभबफद्
ृ धधभा सघाउ ऩ¥न माउने,

१०

नागरयकहरुको स्िास््म सेिाभा ऩहनॉच ऩरन माउने
्
।

११

िाह्म श्रोत साधन य ऩॉष्ट्न जको आकर्गणभा जोड हदने ।
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अध्मऺ भहोदम,

अफ भ जैभभनी नगयऩाभरकाको गत आ.ि. २०७६।७७ य चारन आ.ि.२०७७/७८ को सभीऺा प्रस्तनत गने
अननभतत चाहन्त्छन ।

जैभभनी नगयऩाभरका भबर यहे का बफर्मगत ऺेर तपग हाभसर गये का उऩरष्ट्ब्ध विियणहरु तनम्न फभोष्ट्जभ
प्रस्तनत गने अननभतत चाहन्त्छन ।
क.
१

नगयऩाभरका ऺरभबर ३७५ ककभी बन्त्दा फढी सडक खर
न ेको छ | कनर सडक रम्फाईभा ४ ककभी फाटो
कारोऩरे बएको छ | नगयऩाभरका फजाय ऺेरको केहह बाग सडक कारोऩरे य ढरान गने कामग सम्ऩन्त्न

हनदै छ | नगयऩाभरका स्थाऩना दे खख हार सम्भको अफधधभा १३० ककभी नमा सडक तनभागण, ३१५
ककभी सडक भभगत सनधाय तथा सॊयऺणका कामग बएका छन | २ िटा झोरनङ्गे ऩनरको कामग सम्ऩन्त्न

बएको छ | काठको ऩोरराई पराभे ऩोर याखी ऩरयफतगन गने काभ अष्ट्न्त्तभ चयणभा ऩनगेको छ | मसै

गरय खानेऩानी, भसॊचाई, बिन रगामतका अन्त्म विविध बौततक ऩूिागधायका ऺेरभा भहत्िऩूणग
उऩरष्ट्व्धहरु हाभसर बएका छन ।
२
३

शैक्षऺक गनणस्तय िद्
ृ धधका राधग गरयएका प्रमासहरु फाट कऺा ८ को विद्माथॉ उत्तीणग १००%
ऩनर्माइएको छ । जनन बफगत फर्गको तनरनाभा अत्मन्त्तै फढी हो ।

चारन आ.ि.भा कऺा ८-१२ का ६४१२ विद्माथॉराई सेतनटयी तमाड वितयण य २३ बफद्मारमभा सो को
हदगो व्मफस्थाऩनका राधग इष्ट्न्त्सनेटय भेभसन य बेन्त्डीङ भेभसन वितयण गरयएको छ । मसफाट
विद्माथॉ तनमभभतता फढे को छ ।

४
५

कऺा ५

सम्भका फारिाभरकाका राधग हदिा खाजाको व्मिस्था गरयएको छ । जसरे

फारफाभरकाहरुराइ भशऺाभा तनयन्त्तयता हदइ भसकाइ उऩरव्धी फद्
ृ दी बएको छ ।

चारन आ.ि.भा ३ िटा सौचारम तनभागण, भा. बफ. हरुभा ५ िटा बफऻान प्रमोगशारा, २ िटा सूचना

प्रबफधध प्रमोगशारा य २ िटा ऩनस्तकारम तनभागण बएको छ, जसरे बफद्मारमको बौततक ऩूिागधाय

६
७

सिर य गनणस्तयीम भसकाईराई टे िा ऩनगेको छ ।

मस आ.ि. भा सिै भा बफ सभािेस बइ प्रथभ यारिऩतत यतनङभशल्ड प्रततमोधगताको आमोजना बमो
जसफाट विद्माथॉहरुको स्िस्थता एिभ ् शारयरयक तन्त्दस्
न ती य खेरकनद प्रतत उत्साह फढे को छ ।

साफगजतनक भशऺाको गनणस्तय सनधाय गनग ८० िटै विद्मारमहरुभा तनशल्
न क ऩाठ्मऩनस्तक वितयण,

दभरत तथा छारा छारितृ त वितयण प्राविधधक धायको शान्त्ती भाविभा प्राविधधक धाय छारितृ त

८

वितयण य सिै विद्मारमभा प्रतत विद्माथॉ रागत अननदान वितयण गरयए फाट ऩहनॉचभा फद्
ृ दी य
भसकाइ उऩरव्धी फढाउन सहमोग ऩनगेकोछ ।

जैभभनी नगयऩाभरकाको शैक्षऺक प्रोपाइर तनभागण, सिै विद्मारमभा विद्माथॉ अभ्मास ऩष्ट्न स्तका
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९

वितयण गरयएको जसफाट नगयऩाभरकाको मथाथग शैक्षऺक अिस्थाको धचरण हननेछ ।

गत तथा चारन फर्गको मो अफधध सम्भ कृवर् तथा ऩशन बफकसको ऺेरभा नगय प्रभख
न कृवर् ऩरयमोजना
२, नगय ऩशन ऩरयमोजना २ सॊचारनभा आएका छन नगय ऺेरफाट फावर्गक ३ राख भरटय बन्त्दा फढी दध
न

बफकक्र बएको छ बने १५०० बन्त्दा फढी खसी फोका तनमागत बएको छ | नगय ऺेरका बफभबन्त्न िडाभा ६८
िोटा भभनी टे रय वितयण बइ कृवर् प्रविधधभा सध
न ाय आएको छ । कम्फाइन भभर, दध
न सॊकरन
केन्त्रहरुको राधग भभर क्मान, एनाराइजय, डड किज, च्माऩ कटय भेभसन, तराष्ट्स्टक टनेर, थोऩा

टनेर, भौयी घाय, चेम्सो भेभसन, रगामतका कृवर् उऩकयण वितयण गरय कृवर् तथा ऩशन बफकास ऺेरभा
मोगदान ऩनगेको छ । नस्र सनधायका राधग कृबरभ गबागधान सेिा, तनमभभत उऩचाय, भ्माष्ट्क्सनेशन,

तयकायी बफउ तथा विर्ादी वितयण कामग सॊचारनभा छन | धान व्रक, सनन्त्तरा व्रक एिभ ् कृवर् य
१०

ऩशक
न ा ऩकेट ऺेरहरु भापगत उत्ऩादनका ऺेरभा उल्रेख्म भाराभा विस्ताय बएको छ ।

नगयऩाभरकाफाट तनयन्त्तय रुऩभा सॊचाभरत खयका छाना विस्थाऩन कामगक्रभ, घयफाय बफहहनहरुका
राधग घय तनभागण य सनकनम्फासी सभस्मा सभाधानको ऺेरभा हारसम्भ ६५% सम्भ प्रगतत हाभसर
बएको छ ।

११

स्िास््म कभॉराइग कम्तमनटय ताभरभ, गबगिती भहहराराइग भबडडमो एक्सये सेिा, िधथगङसेन्त्टय
नबएको स्थानभा िधथगङ सेन्त्टय सॊचारन, तनमभभत और्धधको व्मिस्थाऩन य आिश्मक

साभाग्रीहरुको व्मिस्था साथै कोभबड १९ अस्थाइ अस्ऩतारको सॊचारन य कोभबड जोखखभको
१२

प्राथभभकता अननसाय कोभबड खोऩको सनरुिात बएको छ ।

जैभभनी भबर तत्कार ऩहहचान बएका १७ सक
न न म्फासी भध्मे १५ ऩरयिायको घय तनभागण कामग बएको छ,
मसै गरय १०५ घय बफहहन भध्मे ९ घय सम्ऩन्त्न य १६ घय सम्झौता बइ सम्ऩन्त्न हनने चयणभा यहे का
छन । आगाभी आ.ि. भबर सफै सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म याखखएको छ | खयका छाना विस्थाऩन गने
कामगक्रभ अन्त्तगगत ९९० घय धयन ी खयका छाना यहे कोभा ४१३ घयधनयीरे ककगटऩाता प्रातत गरय छाना
ऩष्ट्क्क गयाउने कामग सम्ऩन्त्न बएको छ । मसै गयी सयन क्षऺत नागरयक आिास कामगक्रभ तपग २३०

जनाको घय तनभागण गने कामगको रक्ष्म यहे कोभा हारम्भ ८५ जनारे कामागरमसॉग सम्झौता गयी कामग
अगाडी िढाउनन बएको छ ।

रक्षऺत िगगको भहहरातपग नारय हदिस एिॊ भहहरा हहॊसा विरुद्धको १६ हदने अभबमान एिॊ दभरत तपग
सचेतनाभनरक कामगक्रभ सम्ऩन्त्न गयीएको छ । कोयोना भहाभायीका कायण अन्त्म कामगक्रभ सम्ऩन्त्न
गनग सककएको छै न ।

रघन उद्दभ कामगक्रभ तपग ९० जना ब्मष्ट्क्तहरुराई बफभबन्त्न पयक पयक भसऩ प्रदान गरय रघन उद्दभ
फन्त्ने कामग तनयन्त्तय छ । जैभभनी नऩा भापगत ७४ जना अऩाङ्ग ब्मष्ट्क्तहरुराई ऩरयचम ऩर वितयण
गरयएको छ । अऩाङ्ग तपग ष्ट्जल्राफाट ४६८ जना अगािै ऩहहचान बएको सॊख्मा हो दि
न ै गरय
नगयऩाभरका भबर ५४२ जना अऩाङ्ग ब्मष्ट्क्तहरुरे ऩरयचम ऩर प्रातत गननग बएकोछ ।
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ख.
१

आधथगक फर्ग २०७७/७८ भा विवत्तम सभानीकयण, याजस्ि फाॉडपाड तथा आन्त्तरयक श्रोत तपग प्रातत
जम्भा यकभ रु २५२१४३८७२/६२ (ऩष्ट्च्चस कयोड एक्काइस राख बरचाभरस हजाय आठ सम फहहत्तय
रुऩैमा फैसठ्ठी ऩैसा भार) भध्मे चारन शीर्गकभा रु ४,९४,७८,५५४।५० (चाय कयोड चौयानन्त्िे राख

अठहत्तय हजाय ऩाॉचसम चौिन्त्न रुऩैमा ऩचास ऩैसा) य ऩॉज
न ीगत शीर्गकभा रु ७,०९,०१,७०२ (सात कायोड
नौ राख एक हजाय सात सम दइ
ू भार) गयी जम्भा रु १२,०३,८०,२५७।३९ (फाह्र कयोड तीन राख असी

हजाय दइ
न सम सन्त्ताउन्त्न रुऩैमा ऩैसा उन्त्चाभरस भार) खचग बएको य चारन आ.ि. को अन्त्त सम्भभा
२

रक्ष्म अननसाय खचगहनने अननभान गरयएको छ ।

स्थानीम ऩनिागधाय विकास साझेदायी तपग प्रातत अननदान रु ७०,००,००० (सत्तयी राख रुऩैमा) भध्म रु

२३,६०,००० (तेइस राख साठी हजाय भार) खचग बएको छ । चारन आ.ि.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म
३

अनस
न ायको खचग हनने अनभ
न ान छ ।

चारन आ.ि. २०७७/०७८ भा मस न.ऩा. राई बफभबन्त्न भशर्गकभा ससतग अनद
न ान, सभऩयन क अनद
न ान,
बफशेर् अनद
न ान तपग प्रातत रु ३९,०१,४९,४३० (उन्त्नचाभरस कयोड एकराख उन्त्ऩचास हजाय चायसम
ततस रुऩैमा) भध्म हार सम्भ चारन तपग रु २७,९८,८६,३४८|८३ (सत्ताइस कयोड अन्त्ठानन्त्िे राख

तछमासी हजाय ततन सम अठ्चाभरस रुऩैमा ततयासी ऩैसा भार) य ऩनॊष्ट्जगत तपग रु १,९३,७१,७२६ (एक

कयोड बरमानव्िे राख एकहत्तय हजाय सातसम छव्िीस रुऩैमा भार) गरय जम्भा रु २९,९२,५८,०७४|८३
(उष्ट्न्त्तस कयोड फमानव्िे राख अन्त्ठाउन्त्न हजाय चौयहत्तय रुऩैमा बरमासी ऩैसा भार) खचग बै सकेको छ
४

। चारन आ.ि.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अननसायको खचग हनने अननभान छ ।

गण्डकी प्रदे श ससतग अननदान तपग प्रातत रु ५०,००,००० (ऩचास राख रुऩैमा) भध्मे रु २५,००,०००

(ऩच्चीस राख रुऩैमा भार) खचग बइ फाॉकी रु २५,००,००० (ऩच्चीस राख रुऩैमा) को श्रोत पनकनिा हनन
फाॉकी यहे को छ । श्रोत पनकनिा बइ तनकासा प्रातत बएऩतछ असाय भसान्त्त सम्भ खचगहनने अननभान
गरयएको छ ।

५

चारन आ.ि.को राधग आन्त्तयीक आम तपग प्रस्ताफ गरयएको रु ७७,००,००० (सतहत्तय राख रुऩैमा) भध्मे
रु ४७,४२,८८७ (सच्चाभरस राख िमाभरस हजाय अठ सम सतासी रुऩैमा) रक्ष्मको ६१.३९% आम्दानी

६

बएको य आ.ि.को अन्त्त्म सम्भभा रक्ष्मअननसाय आम्दानी प्रातत हनने अऩेऺा गये को छन ।

चारन आ.ि. २०७७/०७८ भा प्रकोऩ ब्मफस्थाऩन कोर् तपग मस नऩाको फावर्गक कामगक्रभ कामगऩाभरकाको
तनणगम, गण्डकी प्रदे श सयकाय य बफभबन्त्न सॊघ सॊस्था फाट हार सम्भ रु १,२०,८३,७५३ (एक कयोड फीस

राख ततयासी हजाय सात सम बरऩन्त्न रुऩैमा) आम्दानी बएको छ । उक्त कोर्फाट विऩद ब्मफस्थाऩन
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तपग जम्भा रु १९,००,००० (उन्त्नाइस राख रुऩैमा भार) खचग बएको छ । तेसै गयी कोबीड १९ योकथाभ
तपग जम्भा रु ९९,८२,०६४ (उनान्त्सम राख िमासी हजाय चौसठ्ठी रुऩैमा भार) खचग बएको छ । चारन
आ.ि.को असाय भसान्त्त सम्भ रक्ष्म अननसायको खचग हनने अननभान छ ।
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अध्मऺ भहोदम,
अि भ आगाभी आधथगक िर्ग २०७८।०७९ का राधग फजे टका प्राथभभकता य आम व्मम प्रस्तनत गने अननभतत
चाहन्त्छन।

१
२
३
४

आगाभी आधथगक िर्ग २०७८।०७९ का राधग याजस्ि य कयका दयहरु पयाककरो फनाउदै रु ८७,००,०००|
(सतासी राख रुऩैमा) भार आम्दानी हनने अनभ
न ान गये को छन ।

कोभबड १९ (कोयोना बाइयस) को भाहाभायीराई प्राथभभकता हदइग तनमन्त्रणको राधग छनट्टै भशर्गकभा
फजेट प्रस्ताि गये कोछन ।

शैक्षऺक गनणस्तय सनधाय य विकासका राधग मथोचीत फजेट प्रस्ताफ गये को छन ।

फारविकास केन्त्रका सहजकताग य बफद्मारम कभगचायी हरुका राधग नगयऩाभरकाको साभ्मग अनस
न ाय
फजेट बफतनमोजन गये को छ् ।

५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

सम्ऩतत कय आगाभी आ.ि. दे खख अतनिामग गये कोछन ।

जैभभनी नगयस्तय य िडास्तयभा सभेत जैभभनीको गौयि झष्ट्ल्कने आमोजनाहरु प्रस्तावित गयी
कामागन्त्िमन गनग फजेट प्रस्ताि गये कोछन ।

कृवर् य ऩशऩ
न ारनको ऺेरराई विशेर् भहत्िका साथ फजे ट वितनमोजन गये को छन ।

प्रविधधक भशऺा छारिवृ त्त कामगक्रभको राधग आिश्मक फजेट वितनमोजन गये को छन ।

“नगय प्रभनख कृवर् ऩरयमोजना, नगय प्रभनख ऩशन ऩरयमोजना य “सभाननऩाततक, तनयन्त्तय सभग्र विकास
कामगक्रभ”को राधग फजेट वितनमोजन गये कोछन ।

रागत साझेदायीभा सनन्त्दय घय, सनन्त्दय फष्ट्स्त, सनन्त्दय ऺेर बफकास कामगक्रभको राधग फजेट प्रस्ताि
गये को छन |

िडास्तयका हदगो सडक आमोजनाहरुराई तनयन्त्तयता हदने गयीफजेट प्रस्ताि गये को छन |

िडा स्तयफाट छनोट गरय हदगो आमोजना सॊचारन गनगको राधग आफश्मक फजेट प्रस्ताि गये को छन ।

रागत साझेदायीभा आधारयत बइ बफद्मारम ब्मफस्थाऩन कामगक्रभराइ आगाभी आ. ि. २०७८/०७९ भा
सभेत तनयन्त्तयता हदनका राधग फजेट प्रस्ताि गये को छन |

सॊस्कृतत सॊयऺण तथा ऩमगटन प्रफद्गधन कामगक्रभको राधग आफश्मक फजेट ब्मफस्था गये को छन |

गैय सयकायी सॊस्थासॉगको साझेदायीभा कामगक्रभ सॊचारन गनगको राधग आिश्मक फजेट प्रस्ताि गये को
छन ।

नगयऩाभरकाफाट तनयन्त्तयरुऩभा सॊचाभरत खयका छाना विस्थाऩन, घयफाय बफहहनहरुका राधग घय
तनभागण य सनकनम्फासी सभाधानको ऺेरभा ऩमागतत फजेट बफतनमोजन गये को छन ।

नगयस्तयका सडक सॊजाररे नछोएका फष्ट्स्त तथा केन्त्र जोड्नका राधग फजेट प्रस्ताि गये को छन ।

विऩदभा ऩये काहरुको राधग याहत बफतयण तथा जोखखभको ऺेरहरुराई न्त्मतू नकयण गनग विऩद
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१९
२०

व्मिस्थाऩन कोर्भा आिश्मक फजेट व्मिस्था गये को छन ।

सॊघीम सयकाय य प्रदे श सयकायसॉग भौज्दात कोर्हरुको यकभराई नगयऩाभरकासॉगको साझेदायीभा
कामागन्त्िमन गनग सभऩयन क कोर्भा प्रमातत फजेट वितनमोजन गये कोछन ।

नगय ऺेरको आिशमकता राई ध्मानभा याखी विऩद व्मिस्थाऩन कोर्, िडागत भभगत सॊम्बाय कोर्को
राधग फजेट बफतनमोजन गये को छन साथै स–साना िडास्तयीम पनटकय मोजना य साभाष्ट्जक
सभाफेभशकयणका कामगक्रभहरु िडाफाटै कामागन्त्िमन गने िडागत फजेटभा आफश्मक फजेट प्रस्ताि

२१

गये को छन ।

विकासभा जनसहबाधगता सनतनश्चता गयी विकास तनभागणभा जनताको अऩनत्ि विकास गनग
नगयऩाभरकारे सन्त्चारन गने प्रफधगनात्भक कामगक्रभ िाहे क अन्त्म ऩनजी तनभागणका कामगक्रभभा

२२

उऩबोक्ता सभभततको नगद एिॊ श्रभ तथा िस्तनगत सहबाधगता सनतनष्ट्श्चत हनने अननभान गरयएको छ ।

नीतत तथा कामगक्रभरे उच्च भहत्ि हदएका विर्महरुराई आधथगक, साभाष्ट्जक, ऩूिागधाय, िाताियण तथा

विऩद व्मिस्थाऩन, सनशासन तथा सॊस्थागत विकासका ऺेरभा आिश्मकता अननसाय फजेट

२३

वितनमोजन गये कोछन ।

प्रस्तावित फजेट िचतका भसद्धान्त्तका आधायभा तमाय गरयएको व्महोया जानकायी गयाउदछन ।

अध्मऺ भहोदम,
अि भ आगाभी आधथगक िर्ग २०७८।०७९ को आम य व्ममको अननभान प्रस्तनत गदग छन ।
आम अनुभान तपि:१

चारन िर्ग २०७८।०७९ फाट खचग नबई भौज्दात हनने यकभ रु ३,२५,००,००० (ततन कयोड ऩष्ट्च्चस राख
रुऩैमा भार) ।

२

सॊघीम सयकायफाट अन्त्तय सयकायी विवत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हनने सभानीकयण अनद
न ान रु
१२,०२,००,००० (फाह्र कयोड दइ
न राख रुऩैमा भार) ।

३

सॊघीम सयकाय फाट प्रातत हनने बफशेर् अनद
न ान (घयविहहनहरुका राधग घय तनभागण) रु १,००,००,००० (एक
कयोड रुऩैमा भार) ।

४

सॊघीम सयकाय फाट प्रातत हनने सभऩयन क अनद
न ान (जैभभनीघाट कनष्ट्श्भसेया हटभयन खोरा सडक) रु
६९,००,००० (उन्त्सत्तयी राख रुऩैमा भार) ।

५

सॊघीम सयकायफाट प्रातत हनने याजस्ि िाॉडपाॉड भशर्गकभा प्रातत हनने अनद
न ान रु ८,३८,८०,००० (आठ कयोड
अठ्ततस राख असी हजाय रुऩैमा भार) ।

६

प्रदे श सयकायफाट अन्त्तय सयकायी विवत्तम हस्तान्त्तयण अन्त्तयगत प्रातत हनने सभानीकयण अनद
न ान रु
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१,३८,८४,००० (एक कयोड अठ्तीस राख चौयासी हजाय रुऩैमा भार) ।
७

प्रदे श सयकायफाट प्रातत हनने याजस्ि िाॉडपाॉड भशर्गकभा प्रातत हनने अननदान रु ६७,१०,००० (सतसठ्ठी राख
दस हजाय रुऩैमा भार) ।

८

नगयऩाभरकाको विभबन्त्न भशर्गकभा आन्त्तरयक आमफाट प्रातत हनने यकभ रु ८७,००,०००। (सतासी राख
रुऩैमा भार) ।

९

सॊघीम सयकाय/प्रदे श सयकायफाट प्रातत हनने सशतग अननदान (भशऺा, स्िास््म,कृवर् ऩश,न झोरनॊगे ऩनर,

प्रधानभन्त्री योजगाय कामगक्रभ, साभाष्ट्जक सनयऺा तथा घटना दताग सनदृहढकयण आमोजना, सनयऺीत
आप्रफासन रगामत) जम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩैततस कयोड तछमासी राख रुऩैमा भार) ।
१०

गण्डकी प्रदे श सयकायफाट प्रातत हनने सभऩयन क, विशेर् य शसतग अनद
न ान तपगको यकभ फजेट ऩारयत हनने
भभततसम्भ प्रातत बएभा मस आ. ि. को आमभा सभािेस गयी फजेट वितनमोजन गयीनेछ ।

ससतग तथा तनसतग तपग कनर जम्भा आम रु ६४,१३,७४,००० (चौसठ्ठी कयोड तेह्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩैमा
भार) ।
व्मम तपि रु:१

सॊघीम तथा प्रदे श सयकाय फाट प्रातत विभबन्त्न विर्मगत ऺेरहरु भशऺा, कृवर्, ऩशन, स्िास््म,
झोरनङ्गे ऩर
न , योगाय प्रिद्गधन कामगक्रभ, प्रधानभन्त्री योजगाय कामगक्रभहरुभा सशतग अननदानभा खचग
हनने जम्भा रु ३५,८६,००,००० (ऩैततस कयोड तछमासी राख रुऩैमा भार) ।

२

नगयऩाभरकाको चारन तपग विभबन्त्न भशर्गकभा खचग हनने रु ९,००,००,००० (नौ कयोड रुऩैमा भार) ।

३

सभऩनयक कोर् रु २,२२,००,००० (दइ
न कयोड फाइस राख रुऩैमा भार) ।

४

५

आर्थिक ऺेत्र रु १,६५,००,००० एक कयोड ऩैँसठी राख रुऩैमा भात्र
४.१

कृवर् तथा ऩशन सेिा कामगक्रभ सॊचारन तपग रु १,३४,००,०००

४.२

ऩमगटन प्रिद्गधन तपग रु २२,००,०००

४.३

रघन उद्दभ तथा ब्मफस्थाऩन रु २,००,०००

४.४

उद्मोग तथा फाखणज्म तपग रु ४,००,०००

४.५

सहकायी तथा विवत्तम व्मिस्थाऩन तपग रु ३,००,०००

साभाजजक ववकास ऺेत्र रु २,०८,००,००० (दइ
ु कयोड आठ राख रुऩैमा भात्र) ।
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५.१

भशऺा तपग रु १,२०,००,००० (फाबफके सहजकताग य बफ. कभगचायीको त.ब. रु ७०,००,०००
सभेत)

५.२

खेरकनद तपग रु ५,००,०००

५.३

जनस्िास््म तपग रु ३०,२८,००० (भहहरा स्िमभ सेविका रु ८,२८,००० सभेत)

५.४

आमनिेद तपग रु ४,००,०००

५.५

खानेऩानी तथा सयसपाइ तपग रु ५,००,०००

५.६

सॊस्कृतत प्रिद्गधन तपग रु ४,००,०००

५.७

रैङ्धगक सभानता तथा साभाष्ट्जक सभािेभशकयण रु २०,००,०००

५.८

िारभैबर स्थातनम शासन कामगक्रभ रु ३,००,०००

५.९

शाष्ट्न्त्त दीऩ फहनभनखी क्माम्ऩस जोडकोर् रु ३,००,०००

५.१०
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अध्मऺ भहोदम,
उऩयोक्त अननसाय जैभभनी नगयऩाभरकाको आगाभी आधथगक िर्ग २०७८।७९ को राधग आम तपग कनर जम्भा
रु. ६४,१३,७४,००० (चैसठ्ठी कयोड तेह्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩैमा भार) य व्मम तपग कनर जम्भा रु
६४,१३,७४,००० (चैसठ्ठी कयोड तेह्र राख चौयहत्तय हजाय रुऩैमा भार) प्रस्ताि गये को छन । उल्रेखखत
फजेटभा गैयसयकायी ऺेरको फजेट सभािेश गरयएको छै न । मस फजेट तथा कामगक्रभभा अनभ
न ान गरयएको
आर्थिक वषि २०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म
18

अल्मा यकभ थऩ िा घट बएभा कामगऩाभरका एिॊ नगय सबाफाट तनणगम गयी आिश्मक कामागन्त्िमन
गयीनेछ । भाधथका भशर्गकहरुको भशर्गकगत खचगको विस्तत
ृ विियण य गैयसयकायी सॊघसॊस्थाको िजेट तथा
कामगक्रभ आगाभी आ.ि.२०७८।०७९ को फावर्गक नगय विकास मोजनाको ऩनष्ट्स्तकाभा सभािेश गने गयी
व्मिस्था भभराएको छन । आगाभी आ.ि.भा नगयऩाभरका फाट रगाईने कय, शल्
न क, दस्तयन का राधग तमाय
गरयएको आधथगक ऐन २०७८ य प्रस्तावित फजेटराई खचग गनगका राधग वितनमोजन ऐन २०७८ स्िीकृततका
राधग ऩेश गये को छन ।
प्रस्तावित फजेटराई िडास्तयफाट प्रातत भागहरुको प्राथभभकता य आिश्मकताको आधायभा भहत्िऩूणग
सल्राह य सनझाि सहहत भशर्गकगतरुऩभा छरपर गरय ऩारयत गनह
नग न न विश्िास भरएको छन।

फजेट आपैभा त्मभा आधारयत अनभ
न ान हो । मसको रक्ष्म प्राष्ट्ततका राधग हाम्रो एक्रो प्रमास भार
सम्बि छै न । तसथग याजनैततक दर, सम्ऩूणग सॊघसॊस्था तथा सम्ऩूणग नगयिासीहरुको साभनहहक प्रमासफाट
भार मो सम्बि छ । सभग्र जैभभनी नगयको विकासफाट सभद्
ृ धध प्राष्ट्ततको रक्ष्मराई ठोस रुऩभा अगाडड
िढाउदै तजनभ
ग ा बएका मोजना तथा कामगक्रभहरुराई प्रबािकायी य िैऻातनक कामागन्त्िमन गनग सिै ततयफाट
मथोधचत सहमोग हननेछ बन्त्ने ऩण
ू ग विश्िस्त छन । प्रस्तनत िजेट तथा कामगक्रभ तजभ
नग ा गने प्रकृमाभा प्रत्मऺ
तथा ऩयोऺरुऩभा सहमोग ऩनर्माउननहनने सम्ऩूणग कामगऩाभरका सदस्मज्मूहरु, नगयष्ट्स्थत कक्रमाभशर

याजतनततक दरहरु, आभ सञ्चाय जगत, नागरयक सभाज, नगयफासी दाजनबाई तथा हददी िहहनीहरु, प्रभनख
प्रशासकीम अधधकृतज्मू रगामत कभगचायी भभरहरुराई धन्त्मिाद हदन चाहन्त्छन । जैभभनीको विकास
प्रकक्रमाभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने नेऩार सयकाय, दात ृ तनकाम, सहमोगी सॊघ सॊस्था तथा तनकामहरु,
तनजी ऺेर प्रतत भ जैभभनी नगयऩाभरकाको तपगफाट हाहदग क आबाय व्मक्त गदै आगाभी हदनभा ऩतन
सहमोग तनयन्त्तयरुऩभा प्रातत हननेछ बन्त्ने विश्िास गदग छन ।

मररा याना

नगय उऩ प्रभुख
"जम जैभभनी, जम नगय सबा"
धन्मवाद ।
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