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बेदकोट नगरपालऱकाका उप-प्रमुख श्री सुलिऱा लसिंह ज्युऱे लमति २०७८/०३/१० गिे 
नगरपालऱकाको नबौ नगरसभामा प्रस्िुि गनु ुभएको बजेट बक्िब्य 

 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू,  

वेदकोट नगयऩालरकाको आगाभी आर्थिक वषि २०७८/०७९  को रार्ग मस 
गरयभाभम नगयसबा सभऺ फजेट प्रस्तुत गनि ऩाउॉ दा आपूराई गौयवान्ववत भहसुस  

गयेको छु । आजको मस  ऐततहाॉलसक अवसयभा सविप्रथभ प्रजातवर प्रान्तत तथा 
रोकतवरको रार्ग बएका ववलबवन ऐततहालसक जनआवदोरन , ससस्र सॊघषिहरुभा 
ज्मानको आहुती ददने सम्ऩूणि ऻात ⁄अऻात शहीदहरूप्रतत हाददिक श्रद्धावजरी व्मक्त 
गदिछु । साथै जनआवदोरनका क्रभभा घाइते य वेऩत्ता नागरयकहरुप्रतत सम्भान तथा 
सहानुबुतत प्रकट गदै मस देशको सभग्र आर्थिक , याजतनततक एफभ ्साभान्जक 
ऩरयवतिनका रार्ग मुगावतकायी नेततृ्वदातम बूलभका तनवािह गने सवै याजनीततक लशखय 
व्मन्क्तत्वहरु प्रतत उच्च सम्भान व्मक्त गनि चाहवछु । 

 

अध्मऺ भहोदम, 

सुदयूऩन्चचभ प्रदेशको कञ्चनऩुय न्जल्राभा अवन्स्थत वेदकोट नगयऩालरका 
प्राकृततक श्रोत साधन  एफभ सम्ऩदा रे बरयऩूणि यहनुका साथै ऩमाितत ऩमिटककम  
सम्बावना फोकेको नगयऩालरका हो । नगयऩालरकाभा उऩरब्ध श्रोत  साधनको 
प्रबावकायी रूऩभा उऩमोग गनि सके केदह वषि लबरभा मस नगयऩालरकाराई एक सवर 
तथा सभदृ्ध नगयऩालरका फनाउन सककने प्रशस्त सम्बावनाहरु यहेका छन ्। मस  
प्रततपर हालसर गनिका रार्ग नगयऩालरका न्स्थत कक्रमालशर सम्ऩूणि याजनीततक दर , 
आभ सविसाधायण रगामत सफै सयोकायवाराहरूको सकृम सहबार्गता जरूयी यहेको कुया 
सभेत मसै फजेट फक्तव्म भापि त अनुयोध गनि चाहवछु ।  

 

अध्मऺ भहोदम, 

बफचवब्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस (कोलबड १९) को दोस्रो रहयका  
कायण ववचवरे भानवीम य आर्थिक सॊकट एकै ऩटक साभना गनुि ऩयेको छ। मसको 
सॊक्रभणका कायणवाट उत्ऩवन असहज ऩरयन्स्थतत तत्कार साभावम अवस्थाभा आउन सक्ने 

नदेखखएकोरे मसको असयराई वमूतनकयण गदै जन न्जवनराई तनमलभत गने ववषमनै 
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अदहरेको प्रभुख चुनौतत हो ।  भाहाभारयको मस सभमभा नगयऩालरकाको आवचमकता य 

प्राथलभकताहरु ऩतन  ऩरयवतिन बएका छन  । मस प्रततकुर अवस्थाभा  मस नगयऩालरकाको 
आवचमकता य प्राथलभकताहरुराई भध्मनजय गदै  आगाभी वजेटभा कोयोना अस्ऩतार 
रगामत अत्मावचमक स्वास््म साभर्ग्र व्मवस्थाऩन, ददगो ववकासका रऺ हालसर गनि 
ववववध मोजना तथा कामिक्रभ, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन / तनमभरे तनदेलशत 
गयेका मोजना तथा कामिक्रभ,  कोयोना आइसोरेसन केवर तनभािण , सॊक्रभणको जोखखभ 

यहदासम्भ अशक्त, असहाम, एवभ आर्थिक रुऩरे ववऩवन गबिवतत भदहरा, जेष्ठ नागरयक एफभ 

अऩाॊगता बएका व्मन्क्तहरुराइ याहतका कामिक्रभ गनि, श्रभभूरक प्रववर्धको प्रमोग गरय 

कामािववमन गरयने आमोजनाहरु छनौट गनि अऩरयहामि बएको छ । 

नगय सयकायरे स्थानीम जनतासॊग हातेभारो गरय ववकासका गततववर्धहरुभा 
प्रत्मऺ रुऩभा सहबार्ग हुने सुअवसय प्रातत गयेको छ  । मसराई आर्थिक साभान्जक 
रुऩावतयणको अवसयको रुऩभा उऩमोग गरय आभ नगयवालसका आकाॉऺा ऩुया गदै , 
नगयको तीब्र आर्थिक फदृ्र्ध य ववकास हालसर गने भौका प्रातत बएको छ । स्वाधीन , 

सभदृ्ध, आत्भतनबिय य सभाजवाद उवभुख अथितवर तनभािण गरय नगयको सभग्र 
ववकासभा रगानी गने हाम्रो एकभार साझा ध्मेम यहेको छ । मो वजेट नगयऩालरकारे 
लरएको आर्थिक तथा साभान्ज क  सभदृ्र्धको अलबमानराई साकाय ऩानि सवर 
अथितवरको प्रस्थान वववदकुो रुऩभा यहने कुयाभा भ ववस्वस्त छु । 

कोयोना योगका कायण बएको रकडाउनरे नगयफासीभा ऩनि गएको आर्थिक, 
साभाजीक एफभ भनोफैऻातनक असयराइ भध्मनजय गदै मस नगयऩालरकारे चारु 
आ.व. भा ऩतन गत आ.फ. २०७७/०७८   कै कयका दयहरु रगाएको अवगत गयाउन 
चाहवछु । तथावऩ सभग्र नगयको ववकासका रार्ग आवतरयक श्रोतहरूको अलबवदृ्र्ध 
अऩरयहामि हुन आउॉछ । जनतारे ततयेको कयफाट जनताकै ववकास तनभािणराई अगाडड 
फढाउनु ऩने हुवछ । मसका रार्ग याजचव सॊकरनका ऺेरहरू ऩदहचान गयी कयका दय 
य दामयाहरूराई सभमसाऩेऺ वनाउदै रैजानु ऩने आवचमकता देखखवछ । मस कामिभा 
सयोकायवारा सफैको सकृम एफॊ यचनात्भक सहमोग य सहकामि यहनेछ बवने अऩेऺा 
गयेको छु ।  

 

अध्मऺ भहोदम, 
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अव भ चारु आर्थिक वषि २०७७/०७८ भा मस नगयऩालरका अवतगित कामािववमन 
बएका बफलबवन ववकास तनभािणका मोजना तथा कामिक्रभहरूको सॊक्षऺतत वववयण ऩेश 
गनि चाहवछु । नगय सबावाट घोवषत वजेट , नीतत तथा कामिक्रभ अनुसाय  नगयभा 
हुनसक्ने अऩयार्धक घटना वमुन गनि मस नगयऩालरकाका भुख्म भुख्म चोकहरुभा 
सी.सी.दट.वव. तथा सडक सौमि फवत्त जडान गने कामि सम्ऩवन बैसकेको छ । 

नगयऩालरकाभा बफगतका ववऩद देखखनै आवचमकता भहशुस गरयएको य नगयका 
ववलबवन ठाउभा यहेका क्वायेन्वटन, साफिजतनक स्थर स्मानीटाईजेसन गनिका रार्ग 
सभेत प्रमोगभा आउनसक्ने दभकर खरयद गरयएको छ य कोयोना बफयाभी रगामत 
नगयऩालरका अवतगितका गबिवती भदहराहरुराइ स्वास््मचौकी तथा भहाकारी 
प्रादेलशक अस्ऩतार सम्भ सहज ऩहुचकारार्ग एम्फुरेवस खरयद गनि सम्झौता बैसेको 
अवगत गयाउन चाहवछु, तेसैगयी सफ फाहनका रार्ग ऩतन ठेक्का सम्झौता बैसेको छ 
। गत आर्थिक वषिभा सॊघको ससति अनुदान फाट प्रातत फजेट फाट मस नगयऩालरकाको 
वडा नॊ ३ य ७ फाहेक नगयका ८ वटा वडाभा स्वास््म चौकी बवनहरुको तनभािण 
अन्वतभ चयणभा यहेको छ । मसैगयी वडा न २ य ८ को वडा कामािरम बवनको 
तनभािण कामि  सम्ऩवन बैसकेको छ य वडा नॊ २ भा स्वास््म चौकी बवन तनभािण 
सम्ऩवन बई सॊचारनभा आएको छ । त्मसैगरय स्वास््म भवरारमको आर्थिक 
सहमोगभा फेद्कोट नगयऩालरका वडा नम्फय ३ दैजी न्स्थत शायदा भा. वव. नन्जक १५ 
सैमाको अस्ऩतारको रु. १८ कयोड फयाफयको ठेक्का सम्झौता बैसकेको छ य ऩमिटन 
भवरारम य मस नगयऩालरकाको साझदेायीभा फेदकोट नगयऩालरकाको वडा नम्फय ४ 
लशवलरॊगेचवयभा बफलबवन ऩमिटकीम ऩुफिधाय तनभािण गनिका रार्ग रु. ७ कयोडको ठेक्का 
बैसकेको छ य फेदकोट नगयऩालरका वडा नम्फय १० भा र्चस्मान गहृको डी.ऩी.आय. 
तमारय ऩचचात ठेक्का बै सम्फन्वधत तनभािण व्मवसामीरे सम्झौता गरय कामि सुचारु 
बैसकेको छ । वडा नॊ ५ धयभऩुय न्स्थत सुकुम्फासी फस्तीभा सुकुम्फासीहरुका रार्ग 
साभुदहक आवास तनभािण बै सुकुम्फासी सम्फन्वधत घयहरुभा फलससकेको अवस्था छ । 
स्थानीम ऩुफिधाय बफकाश कामिक्रभ अवतगित ववलबवन वडाहरुभा सडक स्तयोवनतत, 
सडक कारोऩर ेरगामतका कामिरे तनयवतयता ऩाएको छ । फेदकोट नगयऩालरका वडा 
नम्फय ६ न्स्थत बाम्केचवय भन्वदय नन्जक कक्रकेट स्टेडडमभ तनभािण को अन्वतभ 
चयणभा छ । बफगत आर्थिक फषि जस्तै नगय गौयवका बफलबवन ऩूवािधाय तनभािण 
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कामिरे तनयवतयता ऩाएको छ । बफचवब्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस 
(कोलबड १९) का कायण सनृ्जत असहज ऩरयन्स्थततका फाफजुत ऩतन सवै तनवािर्चत 
जनप्रतततनधी, याजनैततक दर , याष्रसेफक कभिचायीहरु , तथा सभस्त वेदकोट वालसको 
अथक  लभदहनेत य प्रमासवाट चारु आ .व. को जेष्ठ भसावत सम्भको बौततक प्रगतत 
६० प्रततसत हायाहारयभा य ववत्तीम प्रगतत चारु खचि ५९.६७ प्रततशत य ऩूॉन्जगत खचि 
२८.४१ प्रततसत गरय कुर खचि ४६.५८ प्रततशत हालसर गनि हाभी सपर बएका छौ य 
अषाढ भसावत सम्भभा थऩ बौततक एफॊ बफवत्तम प्रगतत हालसर हुने अऩेऺा गरयएको छ 
।  

अध्मऺ भहोदम, 

हाम्रा साभु ववलबवन कदठनाई य चुनौततहरु ववद्दभान छन । आगाभी आर्थिक फषि 
२०७८/०७९ को फजेट नमा ऩरयन्स्थततरे सजृना गयेको चुनौतीराइ साभना गने य प्रातत 
अवशयराइ उऩमोग गने तपि  केन्वरत यहनुऩछि बवनेभा हालभ सजक छौ । मसका 
वावजुद ऩतन नगयको ददगो ववकास , सभदृ्र्ध हाॉलसर गने  य साभान्जक उत्तयदातमत्व 
फहन गने रक्ष्म तपि  उवभुख हुने गरय वजेट तमाय गरयएको छ । मो वजेटका 
उद्देचमहरु तनम्न वभोन्जभ यहेका छन ्। 

 कोलबड-१९ को ववऩदफाट नगयफासीको जीवन यऺा गदै जनजीवनराइ सहज य 
सुरयक्षऺत फनाउने । 

 उऩरब्ध श्रोत, साधन, अवशय य ऺभताको उऩमोग गदै ददगो बफकासको गतत राइ 
तनयवतयता ददने । 

 कृवष, ऩशु, स्वास््म, लशऺा, खेरकुद, ऩमिटन, उद्मोग, जरस्रोत, उजाि, वनजॊगर, वातावयण, 

जडडफुदट, जलभन एफभ ्बौततक ऩुवािधायको ववकास य ववस्ताय गयी नगयराई आर्थिक 
सभदृ्र्ध तपि  उवभुख गयाउनु । 

 नगयका गौयवका मोजनाहरु सॊचारन गरय नगयराई ववलशष्ट ऩदहचान कामभ गनुि । 

 आददवालस जनजाती, दलरत, उन्त्ऩडडत, उऩेक्षऺत, ऩछाडड ऩयेका य ऩारयएका भदहरा, 
याजी, वादी, याना, थारु, चौधयी आदी गरयववको येखाभुतन यहेका नगयवालसहरुराई 
साभान्जक य आर्थिक सभानता कामभ गनुि ।  

 नगयका प्रत्मेक वडाभा ववकास तनभािणभा सॊतुरन कामभ गनुि ।  

 चारु आ.व. का भहत्वऩुणि य तनभािणार्धन मोजनाहरुराई तनयवतयता ददनु । 
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 ववदेशफाट पककि एका मुवा तथा मुफतीहरूराइ स्वयोजगाय फनाउने । 

     

 

फजेटका उद्देचमहरु हालसर गनिका रार्ग आगाभी आ.व. का प्राथलभकता देहाम 
फभोन्जभ तनधाियण गरयएको छ । 

 

 कोयोना रगामात सफै ककलसभका स्वास््म जोखखभफाट नगयफासीराइ सुयक्षऺत याख्न 
य गुणस्तयीम स्वास््म सेवा सविसुरब फनाउन स्वास््म सेवाको दामाया ववस्ताय, 
स्वास््म ऩूवािधाय तनभािण तथा स्तयोवनतत  

 कोलबड-१९ को योकथाभ तथा तनमवरणका रार्ग  गरयएको रकडाउन फाट टुटेको 
उत्ऩादन य आऩूतत िको शृॊखराराइ ऩुनस्थािऩान गदै कृवष, ऩशु,  उद्मोग रगामत 
प्रबाववत ब्मफसामको ऩुनयोत्थान । 

 आवर्धक ववकास मोजना एफभ ्ऺेरगत नीतत तनभािण तथा कामािववमन । 

 गयीवी वमूनीकयणका रार्ग रक्षऺत कामिक्रभ । 

 ददगो बफकासका रऺ ऩरयरक्षऺत कामिक्रभ  

 आधायबूत ऩूवािधाय ववकास । 

 वैऻातनक  कय प्रणालर  भापि त नगयको याजचव ऺभता अलबफदृ्र्ध । 

 नवजात लशशु स्वागत कामिक्रभ । 

 ऩमिटन ऺेरको सॊयऺण, सम्वधिन एफॊ ववकास । 

 लशऺा, स्वास््म, खेरकुद, कृवष, ऩशु, फन, वातावयण ऺेरको ववकास । 

 शान्वत सुयऺा एफभ अऩयाधभुक्त सभाजको ववकास । 

 सूचना प्रववर्धभैबर प्रशासनको ववकास । 

 

आगाभी आ .व. २०७८/०७९ भा मोजना तथा कामिक्रभ सॊचारन कामिराई प्रबावकायी 
रूऩभा व्मवस्थाऩन गनि जरूयी यहेको कुया सभेत मस गरयभाभम सबाभा ऩेश गनि 
चाहवछु ।  

 

अध्मऺ भहोदम, 
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अफ भ चारु आर्थिक वषिको रार्ग मोजना तथा कामिक्रभहरूको तजूिभा गदाि 
अऩनाइएका भुख्म भुख्म ववर्धहरूको सॊऺेऩभा प्रस्तुत गनि चाहवछु ।  

नेऩारको केवरीकृत शासन व्मवस्थाराई सॊघीम शासन व्मवस्थाभा रूऩावतयण 
गने गयी नेऩारको सॊववधान जायी बई रागू बएको हाभीहरू सफैराई ववददतै छ । 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७१ फभोन्जभ  आषाढ १० गते लबर 
स्थानीम सयकायहरूरे आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग नीतत , मोजना तथा कामिक्रभरू 
आ—आफ्नो नगय कामिऩालरकावाट ऩारयत गयाइ नगय सबा सभऺ ऩेश गनुिऩने कानूनी 
व्मवस्था यहेको छ ।  

आगालभ आर्थिक वषिका रार्ग वडास्तयफाट मोजना तथा कामिक्रभहरू छनौट बई 
वडा सलभततहरूरे उक्त मोजना तथा कामिक्रभहरूराई प्राथलभकीकयण गयी फजेट तथा 
कामिक्रभ तजूिभा सलभततभा ऩठाएको व्महोया जानकायी गयाउदछु । सॊघीम सयकाय य 
प्रदेश सयकायफाट मस नगयऩालरकाराई आगाभी आ .व. को रार्ग वजेट लसभा य 
भागिदशिन उऩरब्ध गयाइएको व्महोया सभेत जानकायी गयाउदछु । नगय उऩ -प्रभुख को 
सॊमोजकत्वभा यहेको याजचव ऩयाभशि सलभततफाट कयका दय य दामया सदहत आगाभी 
आर्थिक वषिका रार्ग आवतरयक आमको प्रऺेऩण गरयएको छ । नगय प्रभुखको 
सॊमोजकत्वभा यहेको श्रोत अनुभान तथा वजेट लसभा तनधाियण सलभततरे आवतरयक 
आम प्रऺेऩण तथा सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्रातत फजेट लसभाको दामयालबर यही 
आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग कूर वजेट लसभा तनधाियण गयीएको छ । 
नगयकामिऩालरकाभा फजेट तनभािणका रार्ग ववलबवन ववषमगत सलभततहरू तथा 
ववषमगत सभूहहरूभा व्माऩक छरपर गरयएको छ । वडा स्तयफाट प्राथलभकीकयण 
गरय ऩठाएका मोजनाहरूराई कामिऩालरका अवतगितका मोजना तथा कामिक्रभ तजुिभा 
सलभततभा व्माऩक छरपर गयी सोदह फैठकफाट चारु आर्थिक वषिको रार्ग अनुभातनत 
आम, व्मम (फजेट) तजूिभा गयी कामिऩालरका सभऺ प्रस्तावको रुऩभा ऩेश बई स्वीकृत 
बईसकेको छ । वडागत वजेट लसभा तनधाियण गदाि प्रत्मेक वडाका रार्ग कन्म्तभा ऩतन 
५० राख बफतनमोजन गरय फाकी यकभ वडाको बूगोर, याज्वाचव ऺभता य 
जनसॊख्माराइ आधाय भातन रु. ५ कयोड ६२ राख ३३ हजाय ववतनमोजन गरयएको छ । 

 

अध्मऺ भहोदम, 
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अव भ आगालभ आर्थिक वषिका रार्ग मोजना तथा कामिक्रभहरूको तजूिभा गदाि 
लरइएका आधायहरूराई मस सबा सभऺ ऩेश गनि चाहवछु । आगालभ आर्थिक वषि 
२०७८/०७९ को मोजना तथा कामिक्रभहरू तमाय गदाि तनम्न फभोन्जभका आधायहरू 
लरइएको छ । 

 नेऩारको सॊववधान 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ 

 यान्ष्रम प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४ 

 अवतय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

 सॊघीम य प्रदेश सयकायरे जारय गयेका नीतत, कानून य भाऩदण्डहरु  

 स्थानीम तहभा वजेट तजुिभा, कामािववमन, आर्थिक व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩवत्त 
हस्तावतयण सम्वन्वध तनदेलशका, २०७४ 

 चारू बरवषॉम मोजना 
 मस नगयऩालरकारे  बफगतका नगय सबाफाट ऩारयत गयेका तनततहरु 

 उऩरब्ध श्रोत साधन 

 ववकासका अवतयसम्वन्वधत बफषमहरु 

 नेऩार सयकायरे अवतयान्ष्रम जगतभा जनाएका प्रततवद्धतावाट लसन्जित 
दातमत्वहरु, सॊघ य प्रदेश सयकायरे अवरम्वन गयेका अवम आर्थिक नीततहरु  

अध्मऺ भहोदम, 

अव भ चारु आर्थिक वषि  २०७७/०७८ को जेष्ठ भसावत सम्भको मथाथि आम 
व्मम वववयण ऩेश गने अनुभतत चाहवछु । चारु आर्थिक वषिभा मस नगयऩालरकाको 
सफै लशषिक गयेय  गत वषिको भौज्दात  सदहत कूर वावषिक फजेट रू. ८३ कयोड ५ राख 
७३ हजाय ३ सम ५ भध्मे चारु तपि  रु . ५२ कयोड ७३ राख ७१ हजाय ७ सम ४२ य 
ऩुन्जगत खचि यकभ रु ३० कयोड ३२ राख १ हजाय ५ सम ६३ ववतनमोजन बएकोभा 
मस अवर्ध सम्भको चारु खचि रु ४१ कयोड ८५ राख १० हजाय ६ सम २५ य ऩुन्जगत 
खचि ८  कयोड ६१ राख ६३ हजाय ४ सम ८५ बएको व्महोया अवगत गयाउन चाहवछु 
।  

 

अध्मऺ भहोदम, 
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अव भ मस गरयभाभम नगयसबा सभऺ आगाभी आर्थिक वषि २०७८/०७९ को 
रार्ग अनुभातनत आम व्मम (फजेट) ऩेश गने अनुभतत चाहवछु । आगाभी आर्थिक 
वषिको रार्ग अनुभातनत कूर फजेट रू. ८३ कयोड ९२ राख ३३ हजाय हुने अनुभान 
गरयएको छ । जस भध्मे सॊघीम सयकायफाट ववत्तीम सभानीकयण अनुदान अवतगित 
प्रातत रु. 15 कयोड ४३ राख, याजचव वाॉडपाड वाट रु १ ० कयोड ५० राख ५४ हजाय , 

सॊघीम सयकायफाट प्रातत सशति अनुदान तपि  कूर रु. २५ कयोड २० राख, सॊघीम 
बफशेष अनुदान अवतगित प्रातत रु. ८३ राख,  प्रदेश सयकायवाट प्रातत वववत्तम 
सभानीकयण अनुदान रु. १ कयोड १३ राख ११ हजाय, प्रदेश सयकायवाट सवायी साधन 
कय वाडपाॉड लशषिकभा प्रातत रु ६५ राख ३४ हजाय , आगालभ आ.व.को रार्ग प्रऺेवऩत 
आवतरयक आमश्रोत तपि  रु. ५ कयोड ९७ राख ३४ हजाय, चारु आ.व. वाट खचि नबई 
वाॉकी यहन सक्ने अनुभातनत यकभ रु . ६ कयोड ५० राख , साभान्जक सुयऺा तपि  प्रातत 
यकभ रु . १७ कयोड , सडक फोडि नेऩार वाट प्रातत हुने अनुभातनत यकभ रु . ३५ राख य 
ववलबवन सॊघ सॊस्थावाट प्रातत हुने रु . ३५ राख   अनुभान गरयएको छ । आवतरयक 
आमश्रोत तपि का कयका दय य दामयाहरू अनुसूचीभा प्रस्तुत गयेको छु ।  

 

आगाभी  आर्थिक वषिका रार्ग चारू खचि तपि  कूर ५६ कयोड ९५ राख 
ववतनमोजनको प्रस्ताव गरयएको छ य कूर ऩूॉजीगत खचि रू . २६ कयोड ९७ राख ३३ 
हजाय प्रस्ताव गरयएको छ । स्थानीम तहहरूको कामािववमन ऩचचात जनताहरूभा धेयै 
अऩेऺाहरू फढेय आएका छन ्। वस्ती फस्तीभा स्थानीम तहको अनुबूतत ऩुयमाउनु छ । 
त्मसैरे आगालभ आर्थिक वषिका रार्ग हयेक वडाहरू सभानुऩाततक बफकाशका रार्ग 
आफचमक श्रोत सुतनन्चचतता गयी सोही वडा अवतगितफाट जनताहरूरे प्रस्ताव गयी 
ऩठाइएका अर्धकाॊश आमोजना तथा कामिक्रभहरूराई  छनौट गरयएको छ । वडा 
स्तयफाट प्राथलभकीकयण बई आएका आमोजनाहरूभा कूर ५ कयोड ६२ राख ३३ हजाय 
वजेट ववतनमोजन गरयएको छ । जनताका सफै अऩेऺाहरूराई एकै वषिभा सम्ऩूणि 
रूऩभा सॊवोधन गनि कठीन हुने बएकारे जनस्तयफाट छनौट बई आएका तय चारु 
आर्थिक वषिका रार्ग वजेट ववतनमोजन हुन नसकेका मोजना तथा कामिक्रभहरूराई 
मोजना फैंकको रुऩभा सुर्चकृत गरय प्राथलभकताका आधायभा प्रदेश सयकाय तथा सॊघीम 
सयकायभा लसपारयस साथ ऩठाउने व्मवस्था लभराईने छ । प्रत्मेक वडा स्तयफाट  
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लसपारयस बई आएका मोजनाहरूको वववयण वावषिक नगयसबा ऩुन्स्तकाभा उल्रेख 
गरयनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम, 

कोववड-१९ का कायण सनृ्जत ऩरयन्स्थततराइ भध्मनजय गदै कोयोना योगको 
योकथाभ तथा तनमवरण य उऩचायका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख बफतनमोजन गरयएको 
छ । 

मसैगयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन / तनमभ फभोन्जभ नगयऩालरका 
हुनकारार्ग वमुनतभ आवचमक ऩूवािधाय बफकास रगामत ऐनरे तनदेलसत गयेका अवम 
कामिका रार्ग रु. २ कयोड फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । 

 

मस ऺेरभा बयऩदो य गुणस्तयीम स्वास््म सेवाको अबाव यहेको सभस्माराई 
भध्मनजय गदै गुणस्तयीम स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनिका रार्ग 
नगय अस्ऩतारको तनभािण कामि चारु आ .व. भा ठेक्का  बइसकेको  व्महोया अवगत 
गयाउदै आगालभ आ .व.  भा सभेत  नगय अस्ऩतार तनभािण   रार्ग आवचमक वजेटको 
व्मवस्थाका रार्ग प्रदेश सयकाय भापि त सघीम सयकायराइ अनुयोध गरयने छ । 

सभुवनत एवॊ सभदृ्ध नगय तनभािणको रागी जनतासॉग प्रत्मऺ रुऩभा 
 जोडडएका स्वास््म , लशऺा, ऩशु, कृवष, वन एवॊ भदहरा ववकास जस्ता बफषमगत 

ऺेरको रागी रु २ कयोड फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । जसको लशषिकगत वजेट 
ववतनमोजनको ववस्ततृ वववयण मसै वजेट वक्तव्म साथ सॊरग्न अनुसूर्चभा उल्रेख 
गरयएको छ । 

सभावेशी एवॊ सभताभूरक सभाजको तनभािण गनि भदहरा , आददवासी, जनजाती, 
दलरत, ऩछाडड ऩयेका /ऩारयएका एवॊ याज्मफाट उऩेक्षऺत , उन्त्ऩडडत वगिराई शसन्क्तकयण 
गरय भूर प्रवादहकयणभा ल्माउनका रार्ग रक्षऺत वगि अवतयगतका कामिक्रभभा सभेत  
आवचमक फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । 

अध्मऺ भहोदम, 

चारू तथा ऩूॉजीगत तपि का सफै खचि शीषिकका ववस्ततृ वववयणहरू मसै फजेट 
वक्तव्म साथ अनुसूचीभा सॊरग्न याखी सफै सदस्म भहानुबावहरूराई उऩरब्ध 
गयाईएको छ । ववस्ततृ वववयण अनुसूचीहरूफाट हेनुिहुन सभेत सादय तनवेदन गदिछु । 
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आगालभ आर्थिक वषिका रार्ग  सशति अनुदान तपि  कूर रू  २४ कयोड ०७ राख 
ववतनमोजन गने प्रस्ताव गरयएको छ  । लशषिकगत फजेट फाॉडपाड मसैसाथ सॊरग्न 
गरयएको छ । मस शीषिक अवतगितको फजेट सशति अनुदान तपि को बएको य सो 
सम्फवधी प्रस्ताववत कामिक्रभ सॊघीम सयकायवाट प्रातत हुन आएकोरे सोही प्रस्तावराई 
कुनै हेयपेय नगयी मस नगय सबा सभऺ तनणिमाथि ऩेश गरयएको छ ।  

अध्मऺ भहोदम, 

प्रस्ताववत मोजना तथा कामिक्रभहरूको सपरता तमनीहरूको प्रबावकायी 
कामािववमभा बय ऩदिछ  । तसथि, प्रस्ताववत मोजना तथा कामिक्रभहरूको प्रबावकायी तथा 
व्मवन्स्थत कामािववमनभा मस नगयऩालरका अवतगितका सम्ऩूणि याजनीततक 
दर,तनवािर्चत जनप्रतततनर्ध , याष्रसेवक कभिचायी , नागरयक सभाज , स्थानीम वुद्र्धन्जवी , 

नगयफासी सम्ऩूणि दाजुबाइ दददीफहीनीहरूको उल्रेख्म सहमोग यहनेछ बवने अऩेऺा 
लरएको छु ।  

अवतभा, 
फजेट तजूिभाको दौयान अभूल्म सहमोग गनुिहुने सम्ऩूणि नगयफासीहरू , वडा 

अध्मऺ रगामत सदस्म ज्मूहरु , स्रोत अनुभान तथा फजेट लसभा तनधाियण सलभततहरूका 
सदस्म ज्मूहरू , फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सलभततका सदस्मज्मूहरू , नगय 
कामिऩालरकाका सफै सदस्म ज्मूहरू साथै , फजेट तजूिभाको दौयान प्राववर्धक तथा अवम 
व्मवस्थाऩकीम सहमोग ऩुमािउनुहुने नगय कामिऩालरकाका कभिचायी तथा वडा 
कामािरमका सर्चवहरू रगामत भहत्वऩूणि भागिदशिनका रार्ग श्रद्धेम नगय प्रभुख 
ज्मूराई हाददिक धवमवाद व्मक्त गदिछु ।  

 

 धवमवाद,                          

           प्रस्िुिकिाु् 
सुलशरा लसॊह  

नगय उऩ-प्रभुख  


