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सुन्दरबजार  नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सुन्दरबजार , िमजुङ 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 



नगरसभाका आदरणीर् अध्यक्षजू्य, 

नगरसभाका सदस्यजू्यहरु, 

 

1. नेपािको संलवधान बमोलजम गलित स्थानीर् सरकारको तर्य बाट र्स सम्मालनत नगरसभा समक्ष 

सुन्दरबजार नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/८०  को बजेट तथा कार्यक्रम प्रसु्तत गरररहँदा मैिे 

आरू्िाई गौरवान्वित महशुस गरेको छु ।  

2. र्स महत्वपूणय अवसरमा म सवयप्रथम राष्ट्र लहत, िोकतन्त्र र अग्रगामी पररवतयनका िालग नेपािी जनतािे 

पटक-पटक गदै आएका ऐलतहालसक जन-आन्दोिन, सशस्त्र सङघर्य, त्याग र बलिदानको गौरवपूणय 

इलतहासिाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीलित नागररकहरु प्रलत स्थानीर् सरकारको तर्य बाट 

हालदयक सम्मान व्यक्त गनय चाहन्छु । 

3. संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहवीचको सहकाररता, सहअन्वस्तत्व र समिर् िाई प्रवदयन गदै जनसहभालगता, 

उत्तरदालर्त्व र पारदलशयता सुलनलित गरी सुिभ र गुणस्तरीर् सेवा प्रवाह गरी सरकार जनतामाझ नै  

आएको अनुभूलत जनतािाई लदनुपने अवसर, दालर्त्व र चुनौती हामी माझ आएको छ ।  

4. आगामी आलथयक वर्यको बजेट तजुयमा गदाय मैिे हाि सम्म हालसि भएका उपिन्वधधहरु संस्थागत गदै 

जनप्रलतलनधमूिक िोकतान्वन्त्रक पद्धलतबाट नेपािी नागररकिे खोजेको सेवा, चाहेको लवकास र 

पररकल्पना गरेको समतामूिक समाजको लनमायण गने प्रणािीबाट लनदेलशत हँदै समाजवाद उनु्मख 

उदर्मान नगरपालिकाको  रुपमा स्थालपत गनय र्ो बजेट केन्वित गरेको छु ।  

5. बजेट तजुयमा गदाय मैिे मूित: नेपािको संलवधान र कानूनहरु, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारको 

नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य, लवलनर्ोजन लवधेर्क, २०७९/८०   को लसद्धान्त र प्राथलमकता, 

नगरपालिका लनलमयत लवलवध कानुनहरु, नगर कार्यपालिकाका लनणयर्हरु तथा दीगो लवकास िक्ष्यिाई 

मुख्य आधार बनाएको छु । साथै, र्सै सभािे आगामी आलथयक वर्यका िालग पाररत गरेको नीलत तथा 

कार्यक्रम, नागररक समाज तथा नगरबासीहरुिे लवलभन्न माध्यमबाट लदएका सुझावहरुिाई मागयदशयनका 

रुपमा लिएको छु । 

6. स्थानीर् सरकारको आन्तररक स्रोत, नेपाि सरकार  र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत अनुदान तथा 

राजस्व वाँिर्ाँििाई मुि आधार मानी र्ो बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गरेको छु । साथै र्स बजेटमा 



नगरपालिकाको आफ्नो के्षत्रालधकारलभत्र कर तथा गैर कर राजस्व पररचािन र व्यवस्थापनिाई 

प्राथलमकतामा राखेको छु ।  

7. कार्यक्रमको छनौट, साधन स्रोतको बाँिर्ाँट र लवलनर्ोजनमा देन्वखने दोहोरोपनिाई नू्यनीकरण गनय 

प्रशासलनक तथा प्रालवलधक क्षमता, स्रोत तथा लवलनर्ोजनका वीचमा सनु्तिन कार्म हने गरी स्रोत 

व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

8.  समाजवाद उनु्मख अथयतन्त्रको लनमायण,भौलतक पूवायधारको लनमायण र व्यवस्थापन, आन्तररक स्रोतको 

आधार लवस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व बृन्वद्ध, आर्ोजनाको प्राथलमकीकरण, असि शासन प्रवदयन र 

अन्तरसरकारी समिर् हाम्रो प्रमुख चुनौती रहेका  छन।  

9. नगरपालिकामा उपिब्ध हने साधन स्रोतमा उले्लख्य बढोत्तरी नहने तर नगरपालिकािे व्यवस्थापन 

गनुयपने नागररकहरुको संख्या र सेवाको पररमाण थलपने र्स्तो असनु्तलित पररन्वस्थलतका बीच आगामी 

आलथयक वर्यको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरररहँदा म झनै गम्भीर बनेको छु । र्ो बजेट तथा कार्यक्रम 

प्रसु्तत गरररहँदा मालनस र प्रकृलत बीचको लनरन्तर संघर्यमा हामी उि्न सकछौ ंर हामी उि्ने छौ ंभने्न दृढ 

आत्मलवश्वास लिएको छु । र्ही दृढताका साथ नीलत तथा कार्यक्रम लनमायण तथा छिर्िका क्रममा नगर 

सभा सदस्यहरुिे लदनु भएका महत्त्वपूणय सुझाव तथा नागररक समाजका व्यन्वक्तहरुबाट प्राप्त सुझाव 

समेत समेटी बजेट तथा कार्यक्रमहरु तर् गरेको छु । 

10. अब म चािु आ.व.को संशोलधत आर् तथा व्यर्को लववरण पेश गदयछु । कुि आर् संशोधन गरी ६४ 

करोि ५३  िाख ९१  हजार कार्म गररएको छ । चािु खचय तर्य  ३७ करोि २२ िाख ५६ हजार ९०० 

रुपैर्ाँ अनुमान गररएको छ । पँूजीगत तर्य  २७ करोि ३१ िाख ३४ हजार १०० रुपैर्ाकोको संशोलधत 

अनुमान गररएको छ । 

सभाका अध्यक्षजू्य, सभाका सदस्यजू्यहरु 

11. अव म आगामी आलथयक वर्य २०७९/८० को वजेटका उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु 

। बजेटका उदे्दश्य लनम्न अनुसार रहेका छन् : 

1) सुन्दरबजार नगरपालिकाको अथयतन्त्रिाई चिार्मान र गलतशीि बनाउनु, 

2) जनसहभालगता,उत्तरदालर्त्व,पारदलशयता सुलनलित गरी सुिभ र गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनुय, 

3) िोकतन्त्रका िाभहरुको समानुपालतक, समावेशी र न्यार्ोलचत लवतरण गनुय, 



4) कानुनी राज्य र लदगो लवकासको अवधारणाअनुरुप समाजवाद उनु्मख संघीर् िोकतान्वन्त्रक 

गणतन्त्रात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीर् तहदेन्वख नै सुदृढीकरण गनुय, 

5) स्थानीर् नेतृत्वको लवकास गदै स्थानीर् शासन पद्धलतिाई सुदृढ गनुय, 

6) स्थानीर् तहमा लवधालर्की, कार्यकाररणी र न्यालर्क अभ्यासिाई संस्थागत गनुय । 

7) जनताको खाद्य सुरक्षाको संवैधालनक अलधकारको प्रत्याभूलत गनय सहकारी तथा लनजी के्षत्रसँग 

समिर् गरी खाद्य आपूलतय शृ्रङ्खिा व्यवन्वस्थत गने 

12. बजेटका उले्लन्वखत उदे्दश्यहरु पररपूलतय गनय देहार् बमोलजम के्षत्रगत प्राथलमकता र कार्यक्रम लमिाएको 

छु । 

1) सबयसुिब स्वास्थ्य, गुणस्तरीर्  लशक्षा,  खानेपानी तथा सरसर्ाई, संसृ्कलत प्रबधयन, िैलिक 

समानता तथा सामालजक समावेशीकरणको लवकास मार्य त सामालजक लवकास 

2) कृलर्, पशुपािन, पर्यटन, उद्योग तथा वालणज्य, सहकारी, लवत्तीर् के्षत्रको लवकास मार्य त आलथयक 

लवकास 

3) सिक तथा झोिुिे पुि,  लसंचाई,  भवन तथा शहरी लवकास,  उजाय तथा सञ्चार के्षत्रको लवकास 

मार्य त पूवायधार लवकास 

4) वन, वातावरण तथा जनसहभालगतामा आधाररत लवपद व्यवस्थापन  

5) सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको पहँच लवस्तार गरी आधुलनक प्रलवलध मैत्री साबयजलनक सेवा प्रबाह 

सुशासन तथा संस्थागत लवकास  

 

सभाका अध्यक्षजू्य, सभाका सदस्यजू्यहरु, 

   अव म चािु आलथयक वर्य २०७८/७९ को आर् व्यर्को र्थाथय न्वस्थलत प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

13. चािु आलथयक वर्यमा रु १ करोि १० िाख राजस्व पररचािन हने अनुमान रहेकोमा २०७९ असार ९ 

गतेसम्म रु ९६ िाख १३ हजार ९८  रुपैर्ा ५९ पैसा राजस्व संकिन भएको छ । त्यसैगरी चािु आलथयक 

वर्यको असार ९ गतेसम्म नेपाि सरकारबाट लवत्तीर् समानीकरण अनुदान बापत रु ११ करोि ३९ िाख 

१३ हजार संघीर् राजस्व वाँिर्ाँि बापत रु ६ करोि २८ िाख ३४ हजार रुपैर्ा प्राप्त भएको छ । त्यसै्त 

प्रदेश लवलत्तर् समानीकरण अनुदानवापत रु ९२ िाख ६६ हजार आर् प्राप्त भएको छ । प्रदेश राजस्व 

बाँिर्ाँि बाट प्राप्त हने आर् हािसम्म प्राप्त हन आएको छैन ।चािु आलथयक वर्यको सशतय अनुदान तर्य  



रु ३२ करोि ५६ िाख ४३ हजार रुपैर्ा प्राप्त भएको छ। त्यसै्त सामालजक सुरक्षा भत्ता बापत रु ११ 

करोि २६ िाख ७ हजार रुपैर्ा प्राप्त भएको छ ।  

14. चािु आलथयक वर्यमा २०७९ असार १० गतेसम्म चािु खचय रु २१ करोि ७६ िाख ५५ हजार ८ सर् 

४५ रुपैर्ा तथा पँूजीगत खचय रु ९ करोि २६ िाख १८ हजार ९ सर् ८८ गरी जम्मा रु ३१ करोि २ िाख 

७४ हजार ८ सर् ३३ रुपैर्ा व्यर् भएको छ ।  

आलथयक वर्य २०७७/७८ को राजस्व र व्यर्को र्थाथय लववरण, आलथयक वर्य २०७८/७९  को हाि सम्मको 

आर् तथा व्यर् लववरण र आलथयक वर्य २०७९/८०  को अनुमालनत आर्व्यर्को लववरण अनुसूचीहरुमा 

उले्लख गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदर्, 

सभाका सदस्यजू्यहरु, 

अब म के्षत्रगत रुपमा आगामी वर्य २०७९/८०  को बजेट तथा कार्यक्रम प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

 सवयप्रथम म सामालजक लवकास के्षत्र र र्सका उपके्षत्रगत कार्यक्रमहरुको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गदयछु । 

 सामालजक लवकास के्षत्र अन्तगयत अब म स्वास्थ्य उपके्षत्रको बजेट प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

15. लवकासको साध्य र साधन दुवै नागररकनै भएकािे सवै नागररकिाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व 

अलभवृन्वद्ध गनय र सवि मानव पँुजी लनमायण गनय स्वास्थ्य के्षत्रिाई लवशेर् प्राथलमकता लदई वजेट लवलनर्ोजन 

गरेको छु ।  

16. घरमा हने सुते्करी सुन्य गनयका िालग लजल्ला लभत्र प्रसुती गराउन जादा एमु्बिेन्स सेवा लन:शुल्क उपिब्धता 

कार्यक्रम तथा प्रसुती गराउदा छोरी जने्ममा छोरीको नाममा प्रलत जन्म रु.   २००० को बैंक खाता खोल्ने 

कार्यक्रमका िालग ६ िाख लबलनर्ोजन गरेको छु I 

17. लनर्लमत स्वास्थ्य संस्था नभएका विाहरु तथा भौगोलिक रुपिे स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न असहज हने 

के्षत्रका िालग शहरी स्वास्थ्य केििाई लनरन्तरता लदएको छु । र्सका िालग ४८ िाख रुपैर्ाँको व्यवस्था 

गरेको छु । 

18. स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवलधक िेखाजोखा गरी सुधार गने प्रर्ोजनका साथ छालनएका स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको सामालजक परीक्षणका िालग १ िाख रुपैर्ाँ तथा   एच.आई.भी संक्रलमतिाई प्रोत्साहन  तथा 

सहर्ोगात्मक कार्यका िालग १ िाख बजेट लबलनर्ोजन गरेको छु ।  



19. स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा ब्यबस्थापन सलमलतको क्षमता अलभवृन्वद्ध कार्य तथा स्वास्थ्य ब्यबस्थापन 

कार्यक्रमका िालग १६ िाख तथा अस्पताि अनुदान तथा भोटेवड़ार आँखा केि तथा सहरी स्वास्थ्य 

केििाई अनुदानका िालग ३० िाख बजेट छुट्याएको छु । 

20. नागररकको आरोग्यतािाई ध्यानमा राख्दै महामारी रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम अन्तगयत िेंगु िगार्तका 

लकटजन्य रोगहरूको लनर्न्त्रणका िालग िामखुटे्टको वासस्थान खोजी गरी िाभाय नष्ट् गने अलभर्ान 

संचािन गने तथा सरोकारवािाहरूसंग अलभमुन्वखकरण गने र लकटजन्य रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रमको िाटा 

भेररलर्केशन तथा  अत्यावश्यक और्धी, स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार खररद गने प्रर्ोजनका िालग २९  

िाख ७५ हजार  बजेट लबलनर्ोजन गरेको छु । 

21. पररवार कल्याण कार्यक्रम अन्तगयत प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ  तथा नवजात लशशु कार्यक्रम , आमा 

सुरक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उते्प्ररणा सेवा, न्यानो झोिा र लनशुल्क गभयपतन कार्यक्रम,पोर्ण कार्यक्रम, 

कोलभि १९ लवरुद्ध खोप अलभर्ान तथा बुस्टर खोप तथा क्षर्रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रमका िालग लनर्लमत 

खोप सुदृढीकरण, पूणय खोप सुलनितताका िालग ५४ िाख रुपैर्ाँको व्यवस्था गरेको छु I 

22. लवद्यािर् स्वास्थ्य लशक्षा/आमा समूह तथा मलहिा स्वास्थ्य स्वरं् सेलवकाहरुका िालग सामालजक ब्यवहार 

पररवतयन तथा सुलतयजन्य पदाथय तथा मध्यपान सेवनको नू्यलनकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम कार्यक्रमका 

िालग  १ िाख बजेट छुट्याएको छु I 

23. आरु्बेद सेवा कार्यक्रम अन्तगयत  और्धािर्को तिब, भत्ता, संचािन खचय, र्ोग लशलबर तथा आरु्बेद 

लशलबरका िालग  ७२ िाख बजेट लबलनर्ोजन गरेको छु । 

र्सरी सशतय अनुदान तर्य  ६ करोि ५७  िाख  र आन्तररक स्रोत तर्य  ८१  िाख गरी स्वास्थ्य तथा 

आरु्बेद के्षत्रमा जम्मा ७ करोि  ३८ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

सभाका अध्यक्षजू्य तथा  सभाका सदस्यजू्यहरु, 

अब म लशक्षा उपके्षत्रको बजेट प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

24. सामालजक रुपान्तरण र आलथयक लवकासको आधारलशिा रहेको लशक्षाको लवकासमा मैिे सवोपरी 

जोि लदएको छु । लशक्षािाई प्रालवलधक, व्यवसालर्क तथा रोजगारमूिक बनाउँदै सक्षम, नैलतक एवं 

रालष्ट्र र् लहतप्रलत समलपयत जनशन्वक्त लनमायण गनय आवश्यक वजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 



25. सबैका िालग लशक्षा अन्तगयत स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षकका िालग तिब भत्ता 

अनुदान का िालग १४ करोि ६८ िाख वजेट लवलनर्ोजन गरेको छु I 

26. सामुदालर्क लवद्यािर्को शैलक्षक गुणस्तर सुधानय लबद्यािर् लशक्षा के्षत्र कार्यक्रमका िालग ५ करोि १४ 

िाख वजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

27. अत्यन्त नू्यन पाररश्रलमकमा सेवा गरररहेका बाि लवकास केिका सहजकतायहरु, लवद्यािर् 

कमयचारीहरु तथा सामुदालर्क लसकाइ केिका समुदार् पररचािकिाई संघ सरकारको साझेदारीमा 

नू्यनतम पाररश्रलमक उपिब्ध गराउने प्रर्ोजनका िालग ९५ िाख तथा बाि लवकास केिका 

सहजकतायहरुको तालिम का िालग १ िाख ३८ हजार रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

28. लवद्यािर्का िेखाका कमयचारी तथा िेखाको काम गने लशक्षकिाई तालिम,लबद्यािर् सुधार र्ोजना 

तालिम, बहकक्षा लशक्षण सम्बन्वन्ध तालिम , खोजमुिक तथा पररर्ोजनामा आधाररत लसकाइ प्रलक्रर्ा 

सम्बन्वन्ध तालिम ,शैलक्षक मेिा तथा सामग्री प्रदशयनी,लबर्र्गत लशक्षक समुहबाट जनयि प्रकाशनका िालग 

५ िाख ५० हजार बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

29. लशक्षकहरुिाई उते्प्ररणा पुर्ायउने हेतुिे भ्रमण तथा अनुभब आदान प्रदान तथा उतृ्कस्ट कार्यसम्पादन 

गने कमयचारी,लशक्षक ,लबब्यस पदालधकारीका िालग सम्मान तथा पुरस्कार तथा उतृ्कस्ट कार्यमूिक 

अनुसन्धान प्रकाशन तथा पुरस्कार, लवद्याथीहरुमा लछपेर रहेको अन्तरलनलहत प्रलतभा पलहचान 

कार्यक्रमका िालग ५ िाख १० हजार छुट्टर्ाएको छु I 

30. ज्ञान लनमायणमा र्ोगदान पुर्ायउने प्रर्ोजनिे  अध्यर्न तथा अनुसन्धान लशर्यकमा ३ िाख तथा नु्यन आर् 

भएका जेहेन्दार छात्रािाई प्रोत्साहन स्वरूप उपप्रमुख जेहेनदार छात्रवृति कार्यका िालग १ िाख 

छुट्टर्ाएको छु I 

र्सरी सशतय अनुदान तर्य  १९  करोि ८२ िाख र  र आन्तररक स्रोत तर्य  १ करोि २९   िाख गरी लशक्षा 

के्षत्रमा जम्मा २१ करोि ११  िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

अब म रु्वा पररचािन, खेिकुद तर्य को लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

31. रु्वाहरुको क्षमता सीप प्रर्ोग गने उदे्दश्यका साथ नमुना रु्वा संसद संचािन  गने र्ोजना बनाएको छु । 

र्सका िालग २  िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

32. विा तथा नगर स्तरमा रु्वा क्लब तथा रु्वा सञ्जाि गिन गरी रु्वाहरुको क्षमता लवकास गनय १ 

िाख,राष्ट्र पलत रलनङ शील्ड प्रलतर्ोलगताका िालग सशतय तर्य  १ िाख र आन्तररक तर्य  ५ िाख ५० हजार  



गरी जम्मा ६ िाख ५० हजार रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । मेर्र कप रु्टबि प्रलतर्ोलगताका िालग ४ 

िाख रुपैर्ाँ छुट्याएको छु । त्यसैगरी खेिकुद प्रोत्साहनका िालग अनुदानका रुपमा ४ िाख रुपैर्ा 

छुट्याएको छु । 

33. रन र्र सुन्दरबजार कार्यक्रमका िालग २ िाख रुपैर्ाँ छुट्याएको छु । त्यसैगरी कुितमा र्सेका रु्वा 

रु्वतीहरुका िालग अलभमूखीकरण कार्यक्रमका िालग ५० हजार रुपैर्ा लबलनर्ोजन गरेको छु । 

र्सरी रु्वा पररचािन तथा खेिकुद के्षत्रतर्य  जम्मा १९ िाख रुपैर्ा लबलनर्ोजन गरेको छु । 

सभाका आदरणीर् अध्यक्षजू्य, तथा सभाका सदस्यजू्यहरु, 

अब म िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण उपके्षत्रको बजेट तथा कार्यक्रम प्रसु्तत गनय चाहन्छु। 

34. बाि सञ्जाि गिन तथा पररचािन, बाि सञ्जाि बैिक सञ्चािन, बाि/बालिका को िालग उद्घोर्ण किा 

तथा ब्यन्वक्तत्व लवकास तालिम,मा लब स्तरीर् रलनंग लशल्ड हालजर जवार् प्रलतर्ोलगता  तथा बाि लबबाह 

अन्त्यका िालग सचेतना कार्यक्रम सञ्चािनका िालग ३ िाख ८० हजार रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

35. स्थानीर् जेष्ठ नागररक समिर् सलमलतको गिन तथा बैिक सञ्चािन,जे्यष्ठ नागररक भेिा, परम्परागत 

सीप हस्तान्तरण, जेष्ठ नागररक सम्मान तथा भ्रमण कार्यक्रम तथा जेष्ठ नागररकहरुको “मैिे भोगेको 

लवगत” पुस्तक प्रकाशनका िालग समेत गरी ४ िाख २५  हजार रुपैर्ाँ छुट्याएको छु । 

36. अपािता सम्बन्धी बैिक र अपािता भएका व्यन्वक्तका पररवारका सदस्यहरुिाई सीप लवकास तालिम 

तथा व्यवसार् स्थापना सहर्ोगका िालग २ िाख रुपैर्ाँ  तथा मलहिाहरुको िालग लक्रष्ट्ि भरेर मखमिका 

जुत्ता बनाउने तालिम र टपरी बनाउने तालिम तथा मेलसन खररदका िालग ३ िाख ५० हजार रुपैर्ाँ 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

37. नगरपालिका पररसरमा स्तनपान कक्ष लनमायण तथा लिजीटि जे्यष्ठ नागररक तथा अपांगता पररचर् 

पररचर्पत्रका िालग रु ३ िाख २० हजार साथै िैंलगक लहंसा लनवारणमा पुरुर् सहभालगता प्रबधयन तथा 

िैंलगक लहंसा लनवारण कोर् संचािनका िालग १ िाख ५० हजार बजेट छुट्टर्ाएको छु I 

38. बाि  मैत्री स्थानीर् शासनको आधार तर् गनय १ िाख रुपैर्ाँ तथा पोर्ण मैत्री पालिकाको रुपमा लवकास 

गने अबधारण अनुरुप बहके्षत्रीर् पोर्ण कार्यक्रमका िालग ८ िाख रुपैर्ा लबलनर्ोजन गरेको छु I 

र्सरी िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणका िालग सशतय तर्य  ३ िाख र  आन्तररक स्रोततर्य  

२५ िाख  गरर कुि २८ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु I 



अब म सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी लवलनर्ोजन प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

39. संघीर् सरकारको अनुदानमा सामालजक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लदंदै र्सका िालग १७  

करोि  रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

40. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा रु्वा रोजगारीको िालग रुपान्तरण पहि पररर्ोजनामा सशतय तर्य  ७०  

िाख र आन्तररक तर्य   २० िाख रुपैर्ाँ गरी जम्मा  ९०  िाख रुपैर्ा लवलनर्ोजन गरेको छु । 

41. सामालजक सुरक्षा कार्यक्रम संचािनका िालग सचेतना तथा ब्यबस्थापनका िालग २ िाख रुपैर्ाँ 

छुट्याएको छु । 

42. आवास व्यवस्था कार्यक्रम अन्तगयत सुरलक्षत नागररक आवास कार्यक्रमका िालग १८ िाख रुपैर्ाँ बजेट 

छुट्टर्ाएको छु । 

र्सरी सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका िालग कुि १८ करोि १० िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन 

गरेको छु I 

सभाअध्यक्षजू्य, तथा सभाका सदस्यजू्यहरु, 

अब म आलथयक लवकास के्षत्रका लवलभन्न उपके्षत्र तथा कार्यक्रमहरुको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गनय चाहन्छु। 

अब म कृलर् उपके्षत्रतर्य को लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

43. नागररकको खाद्य अलधकार सुरलक्षत गदै गररवीको अन्त्य गनय, िुिो संख्यामा रहेका कृर्क पररवारको 

आर्स्तर वृद्धी गनय तथा सवि अथयतन्त्रको लनमायण गनय कृलर्को आधुलनकीकरण, लवलशष्ट्ीकरण र 

व्यवसार्ीकरण गनय बजेट केन्वित गरेधको छु I  

44. उन्नत बीउलवजन, मिखादको व्यवस्था तथा लसचाईको प्रवन्ध गदै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बािीको 

लवकास गनय धानबािी तथा तेिहन बालि प्रवद्धयन कार्यक्रमका िालग २६ िाख ५० हजार, साना लसंचाई 

पूवायधार लनमायणका िालग २ िाख, खाद्यान्न बािीको उन्नत बीउ उपर्ोगमा अनुदान  तथा उन्नत लबउ 

लवतरकिाई प्रोत्साहनका िालग ९ िाख २० हजार रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

45. मौरी घार, उपकरण  लवतरण, च्याउको बीऊ लवतरण,तरकारी लमनीलकट लवतरणका िालग  ७ िाख 

९० हजार रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । र्सका िालग लकसानका तर्य बाट समेत केलह प्रलतशत साझेदारी 

हनुपने व्यवस्था लमिाएको छु । 



46. आई.पी.एम कृर्क पािशािाका िालग ३ िाख तथा ७५ % अनुदानमा लसिपोलिन प्लान्वस्टक तथा 

से्प्रर्र ,लसकेचर  लवतरणका िालग ४ िाख २० हजार तथा सुन्दरबजारमा उत्पालदत हने महको 

ब्रान्डीइंगको सुरुवाती कार्यका  िालग ५० हजार  बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु I 

47. कृलर् स्नातक करार तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्रालवलधकहरुको ब्यबस्था, लकसान सूचीकरण 

कार्यक्रम तथा  कृलर्, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावलधक कार्यक्रम,कृलर् क्याम्पसका लबज्ञसंग 

अन्तरलक्रर्ा कार्यक्रमका िागी  १७   िाख ३० हजार रुपैर्ाँ बजेटको  प्रबन्ध गरेको छु । 

48. पकेट लवकास कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लददै बाख्रा पकेट लवकास कार्यक्रमका िालग २२ िाख तथा 

तरकारीबािी पकेट लवकास कार्यक्रमका िालग ६ िाख रुपैर्ाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छु I 

र्सरी कृलर् के्षत्रमा सशतय तर्य  ८९ िाख र आन्तररक स्रोत तर्य  ३० िाख गरी जम्मा १ करोि १९ िाख 

रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

अब म पशु सेवा तर्य को बजेट तथा कार्यक्रम प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

49. पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र उपरु्क्त परामशय उपिब्ध गराउन पशुपंक्षीको मेलिकि उपचार, 

माइनर सलजयकि उपचार, गाइनाकोिोलजकि उपचार, आन्तररक तथा बाह्य परजीलव लनर्न्त्रण जस्ता 

पशु उपचार सेवाका िालग १० िाख तथा पशु आहार लवकासका िालग ३ िाख  बजेट  व्यवस्था लमिाएको 

छु । 

50.  नगरपालिकामा आवश्यक एक भेटेररनरी िाक्टरको प्रबन्धका िालग ४ िाख ८० हजार रुपैर्ाँ तथा 

कृलत्रम गभायधान लमसन कार्यक्रम तथा  पशुपन्छी रोगको अिेर्ण, नमुना सङ्किन तथा पे्रर्ण कार्यक्रमका 

िालग ३ िाख १० हजार  रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

51. लवपन्न तथा व्यवसालर्क लकसान  तथा जैलवक लबलबधतािाई समेत िलक्षत गरी माछा भुरा तथा बंगुरका 

पािा लवतरण कार्यक्रम तर्य  ३ िाख १० हजार रुपैर्ाँ व्यवस्था गरेको छु । 

र्सरी सशतय अनुदान तर्य  ३० िाख र आन्तररक स्रोत तर्य  २५ िाख गरी पशु सेवा के्षत्रमा जम्मा ५५ 

िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

अब म उद्यम तथा व्यवसार् के्षत्रको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

52. उपभोक्ता लहत तथा व्यवसार् संरक्षण बजार व्यवस्थापनका आर्ामहरु हन् । र्सका िालग लनर्लमत 

बजार अनुगमन गनुय आवश्यक हन्छ । र्सका िालग  आवश्यक रकमको प्रबन्ध गरेको छु । 



53. सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय बृन्वद्ध गनयका िालग कन्विमा ५ जनाको समुहमा 

प्रलबलध हस्तान्तरण गने तथा िघु उद्यम लवकास मोिेिमा नर्ाँ िघु उद्यमी लसजयना गने तथा भएका 

उद्यमीको स्तरोन्नती गने गरर  गररबी लनवारणका िालग िघु उद्यम कार्यक्रमका िालग  ३० िाख  बजेट 

छुट्टर्ाएको छु । 

54.  नगरलभत्र उधमलशिताको  लवकास तथा प्रबधयन गनय मेयर उधमतिलिा काययक्रमका िालग ३ िाख 

लबलनर्ोजन गरेको छु I 

र्सरी सशतय अनुदान तर्य  ३० िाख र आन्तररक स्रोत तर्य  ३ िाख गरी उद्यम तथा व्यवसार् के्षत्रमा जम्मा 

३३ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

अब म सहकारी लवकास उप के्षत्रको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

55. सहकारी लवकासका िालग लनर्ामक कार्य गनय रु १ िाख ६० हजार, सहकारी लशक्षा िगार्त प्रबद्धयनात्मक 

कार्यका िालग रु १ िाख ३० हजार तथा स्थानीर् सहकारी प्रलशक्षण कार्यका िालग रु २ िाख १०  हजार  

गरर कुि रकम रु ५ िाख सहकारी के्षत्रमा लबलनर्ोजन गरेको छु I 

आदरणीर् सभा अध्यक्ष तथा सदस्यजू्य, 

अब म पूवायधार लवकास के्षत्र अन्तगयतका कार्यक्रमहरुको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

56. नगर लभत्रका खुिा स्थानमा  पाकय  लनमायण गने उदेश्यिे विा न ६ मा लव.लप.पाकय  संरक्षणका िालग १० 

िाख तथा िक्ष्मीनारार्ण पाकय  लनमायणका िालग ५ िाख लबलनर्ोजन गरेको छु । 

57. हिो क्रान्वन्तका नार्क पंलित तोर्ानाथ अलधकारीको सम्झनामा मध्यपहािी िोकमागयको सत्रसर्बाट 

दुरािाँिा प्रवेश लबन्दुमा “पंलित तोर्ानाथ सृ्मलत लशक्षा द्वार” लनमायण गनयका िालग १२ िाख रुपैर्ाँ 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

58.   नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रबाह समेत सुरु भैसकेको अवस्था छ 

। उक्त भवनको कम्पाउण्ड वाि लनमायणका िालग ८७ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु ।कार्ायिर् भवन 

पररसरमा चमेना गृह  तथा थप कार्यकक्ष लनमायणका िालग ७५ िाख तथा कार्ायिर् प्रांगणमा  टाईि 

लबछ्याउने कार्यका िालग ६५ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

59. विा नं ११ को लनमायणाधीन विा कार्ायिर् भवन लनमायण सम्पन्न गने गरी उक्त र्ोजनाका िालग ३४ िाख 

रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 



60. संलघर् तथा प्रदेश सरकारको तर्य बाट प्राप्त हने समपूरक अनुदान, सिक बोियबाट प्राप्त हने अनुदान 

िगार्तमा  िागत साझेदारी िगार्तका लवलभन्न र्ोजनामा थप रकम व्यवस्था  गनयका िालग १ करोि 

रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

61. सुन्दरबजार  सहिगानी बृहत खानेपानीका िालग २५ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

62. पर्यटन पूवायधार लवकास आर्ोजना अन्तगयत विा नं ७ न्वस्थत कमयदा नदी लशबजी मन्वन्दरका िालग  ८ िाख 

रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

63. नगरपालिका र स्थानीर् उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगतामा बजार के्षत्रका लभत्री सिकहरु पीच गने 

कार्यका िालग १ करोि ५० िाख रुपैर्ाँ ,तत्कािीन व्यवस्थापनका िालग अन्य पूवायधार शीर्यकमा ५० 

िाख रुपैर्ाँ तथा गुरुर्ोजना र के्षत्रगत र्ोजनाको िी.पी.आर तर्ार गनय १५ िाख बजेट  लवलनर्ोजन गरेको 

छु । 

64. सुन्दरबजार ८ न्वस्थत भोटेविार आखा उपचार केिको िालग रु ७० िाख तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

भारती सदन लिंगेिािा हदै रामदी पेटर ोि पम्प मोटरबाटो स्तरोन्नलतका िालग ४० िाख रुपैर्ा तथा झोिंुगे 

पुि के्षत्रगत कार्यक्रमका िालग रु ५० िाख रुपैर्ाँ छुट्याइएको छु  । 

65. स्थानीर् माग तथा आवश्यकताका आधारमा विा स्तरीर् कार्यक्रमहरु सञ्चािन गनय सहज होस् भने्न हेतूिे 

प्रलत विा ५५ िाखका दरिे ११ विाका िालग ६ करोि ५ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

66. नगरपालिकामा अलत आबस्यक रहेको शबबाहन खररद तथा संचािनका िालग १७ िाख  रुपैर्ाँ 

छुट्याइएको छु  । 

67. विा न ५ न्वस्थत कैजािे-पाउलद खोिा तटबन्ध लनमायणका िालग ५ िाख , विा न ८ मा अकिा मन्वन्दर 

लनमायणका िालग १० िाख रुपैर्ाँ ,विा न ७ मा सापकोटा टोि लशव मन्वन्दर कम्पाउण्डका िागी ५ िाख 

, विा न ३ मा सन्तोर्ी आमा समूह भवन लनमायणका िालग ३ िाख रुपैर्ाँ ,विा न ११ मा लहमािी आमा 

समूह भवन ब्यबस्थापनका िालग १ िाख रुपैर्ाँ  तथा नगरपालिकाको समुलचत स्थानमा   पालन पुनभयरण 

पोखरी लनमायणका िालग १ िाख रुपैर्ाँ  बजेट छुट्याइएको छु  । 

68. भोटेविार तथा सुन्दरबजारका ओम शान्वन्त  भवन िालग   ४ िाख रुपैर्ाँ   , मुन्विम भवनका िालग ४ 

िाख रुपैर्ाँ , इशाई धमायविम्बीको कभर स्थानको खोलज तथा लनमायणका िालग ४ िाख रुपैर्ाँ  तथा 

नेपाि पत्रकार महासंघ लजल्ला कार्य सलमलतको भवन लनमायणका िालग ५  िाख रुपैर्ाँ  बजेट ब्यबस्था 

गरेको छु I  



 

सभाका आदरणीर् अध्यक्ष तथा सदस्यजू्यहरु, 

अब म वन, वाताबरण तथा लवपद् ब्यवस्थापन के्षत्र अन्तगयतका कार्यक्रमको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

69. पाउँदी खोिामा जम्मा हने ढुिा लगट्टी तथा बािुवािाई  ब्यबन्वस्थत गदै अलनर्न्वन्त्रत दोहन रोक्नका िालग 

पाउँदी खोिाको वाताबरणीर् प्रभाव मूल्याङ्कन गनय ५ िाख रुपैर्ाँ तथा संघ सरकारको सहर्ोगमा 

नवीकरणीर् तथा वैकन्वल्पक उजाय लवकासको कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लददै ८ िाख रुपैर्ाँ छुट्याइएको 

छु  । 

70. तत्काि उद्धार तथा राहत कार्यिाई व्यवन्वस्थत गनय स्थालपत लवपद व्यवस्थापन कोर्का िालग ३० िाख 

रुपैर्ाँ तथा कोरोना प्रलतकार्य कोर्का िालग १० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु । 

71. र्ोहोर मैिा ब्यबस्थापनका िालग ४३ िाख रुपैर्ाँ   तथा बन तथा बाताबरण सम्बन्वन्ध  कार्यक्रमका िालग  

७ िाख छुट्याइएको छु  । 

र्सरी सशतय तर्य  ४८ िाख र आन्तररक स्रोत तर्य  ५५  िाख  गरी वाताबरण संरक्षण तथा लवपद 

व्यवस्थापनमा जम्मा १ करोि ३ िाख  रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु । 

सभाका आदरणीर् अध्यक्ष तथा सदस्यजू्यहरु, 

अब म संस्थागत लवकास के्षत्रको लवलनर्ोजन प्रसु्तत गने अनुमलत चाहन्छु । 

72. नगरपालिकािाई सूचना प्रलवलध मैत्री बनाउने अलभर्ान स्वरूप कार्ायिर् तथा नगर के्षत्रमा सी.सी क्यामेरा 

जिानका िालग रु १५ िाख तथा नगरपालिकाका पाकय  तथा साबयजलनक स्थिहरुमा लनशुल्क वाई र्ाई 

जिानका िालग ५ िाख तथा सूचना प्रलबलध ब्यबस्थापनका िालग ५ िाख  रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

73. न्यालर्क संलमलतबाट सम्पादन  हने कार्य थप ब्यबन्वस्थत गनय  ८ िाख साथै  रालष्ट्र र् पररचर्पत्र तथा 

पञ्जीकरण कार्यिाई ब्यबन्वस्थत तथा थप प्रभावकारी बनाउन ३० िाख रुपैर्ाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

74. सुशासन प्रबधयनका िालग रु १० िाख,  साझेदाररतािाई प्राथलमकतामा राख्दै पत्रकार क्षमता अलभबृलद्द  

कार्यक्रमका िालग रु ५ िाख, गै.स. स साझेदारी तथा अन्य संघ संस्था साझेदारीका िालग रु २० िाख  

रुपैर्ाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु । 



75. सावयजलनक सुनुवाई, परामशय, र्ोजना लनमायण तथा कार्ायिर्नका िालग रु २० िाख  बजेट व्यवस्था गरेको 

छु । 

76. कर प्रशासनिाई व्यवन्वस्थत गदै करदाताहरुमा आवश्यक सूचना प्रवाह एव ब्यबसार्ीहरुसंगको 

सहकार्यमा  राजस्व सुधार अलभर्ानका िालग रु ७ िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन गरेको छु। 

77. उपभोक्ता सलमलतिाई अलभमुखीकरण तालिम, उतृ्कस्ट उपभोक्ता सलमलतिाई पुरस्कार, प्रशासलनक 

कार्यसंचािन सम्बन्वन्ध तालिम तथा लसप लवकास तालिमका िालग रु २२  िाख छुट्याएको छु। 

सुशासन, सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता तर्य  आन्तररक स्रोतबाट १ करोि ४७  िाख रुपैर्ाँ लवलनर्ोजन 

गरेको छु। 

सभाका अध्यक्ष महोदर् तथा  सदस्यजू्यहरु, 

अव म बजेटमा उन्वल्लन्वखत के्षत्रगत नीलत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायिर्न गनय आवश्यक पने बजेट लवलनर्ोजन 

र स्रोत अनुमान प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

78. आगामी आलथयक वर्यका नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायिर्न गनय जम्मा रु ७९  करोि ७५ िाख ८० 

हजार रकम खचय हने अनुमान गरेको छु । कुि लवलनर्ोजन मधे्य चािुतर्य  ५२ करोि ३२ िाख ८८  हजार 

अथायत् ६५.६ प्रलतशत र पँुजीगततर्य  रु २७ करोि ४२ िाख ९२ हजार अथायत् ३४.४ प्रलतशत रहेको छ । 

आगामी आलथयक वर्यको व्यर् अनुमानको लववरण (उपलशर्यकगत तथा खचय शीर्यकगत समेत) नगर 

पालिकाको लवलनर्ोजन लवधेर्क, २०७९  संगै पेश गरेको छु ।  

79. आगामी आलथयक वर्यका िालग अनुमान गररएको खचय व्यहोने स्रोतमधे्य नेपाि सरकारबाट प्राप्त हने 

लवत्तीर् समानीकरण अनुदान रु ११ करोि ९४ िाख, संघीर् लवभाज्य कोर्बाट प्राप्त हने राजश्व वाँिर्ाँि 

रु ८ करोि ६९ िाख ७१ हजार, सशतय अनुदान र २९ करोि ९६ िाख, संघीर् समपुरक अनुदान रु ४० 

िाख,  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हने लवत्तीर् समानीकरण अनुदान रु १ करोि ३७ िाख ८७ हजार, प्रदेश 

राजश्व वाँिर्ाँि रु १ करोि १० िाख ८० हजार, आन्तररक राजस्वबाट प्राप्त हने रु १ करोि ५० िाख  

अनुमान गरेको छु । र्सरी अनुमान गररएको आम्दानीिे  अपुग हन आउने नु्यन पूलतय गनय चािु आलथयक 

वर्यको असार मसान्तसम्म खचय भई बाँकी रहने अनुमालनत  नगद मौज्दात रु ३ करोि ८७ िाख  अनुमान 

गरेको छु ।  

 



सभाका अध्यक्षजू्य, तथा सदस्यजू्यहरु, 

अव म आलथयक वर्य २०७९/८०  को िालग राजस्वका नीलत प्रसु्तत गनय चाहन्छु । 

80. स्थानीर् सरकारको के्षत्रलभत्रका करको आधार र्रालकिो पादै आन्तररक राजस्व वृन्वद्ध गनय कर तथा 

गैरकर राजस्वको अलधकतम पररचािन गने नीलत लिएको छु । कर तथा गैरकर राजस्व संकिनिाई 

प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गदै राजस्व सुधार अलभर्ान संचािन गने व्यवस्था 

लमिाएको  छु  । कर तथा गैरकरका दरिाई प्रगलतशीि बनाई राजस्व पररचािन गने व्यवस्था लमिाएको 

छु । 

81. आलथयक रुपिे लवपन्न, अशक्त र असहार् अवस्थामा रहेका नागररकिाई ध्यानमा राखेर  प्रगलतशीि  

कर प्रणािी लवकलसत गररनेछ ।नगर पालिका के्षत्रलभत्रका र्रक क्षमता भएकाहरुको पररचर्पत्र 

सम्वन्धी, आलथयक रुपमा लवपन्नहरुको लनशुल्क उपचार सम्वन्धी तथा प्राकृलतक प्रकोप सम्वन्धी लसर्ाररश 

दसु्तर छुट गररनेछ । 

82. रोिा, ढुिा, लगटी, बािुवा, चुनढुिा िगार्तका दहत्तर बहत्तर शुल्क, लवज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर 

स्थानीर् तहबाट संकिन गरी बाँिर्ाँट खातामा जम्मा गरी ६० प्रलतशत स्थानीर् तहमा राखी ४० प्रलतशत 

प्रदेश सलञ्चत कोर्मा जम्मा हने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्ायिर्न गररनेछ । नगर पालिका 

के्षत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पँुजीगत िगानी र आलथयक कारोवारको आधारमा व्यवसार् दताय 

गनय प्रोत्सालहत गरी व्यवसार्िाई करको दार्रामा ल्याईनेछ ।  

83. कर सम्वन्धी प्रस्ताव आलथयक लवधेर्क,२०७९ र्सै साथ प्रसु्तत गरेको छु । कर सम्वन्धी प्रस्ताव सम्वत 

२०७९  साि साउन १ गतेबाट िागू हने व्यवस्था लमिाएको छु ।  

सभाका अध्यक्ष महोदर्, सभाका सदस्यजु्यहरु , 

84. र्ो बजेटको कार्ायिर्नमा नागररक सहभालगतािाई नागररकको अलधकारको रुपमा स्थालपत गरी 

स्वशासन र जनताप्रलत पूणय लजमे्मवारपूवयक भूलमका लनवायह गने कार्यमा हाम्रो सरकार पूणय प्रलतवद्ध छ । 

85. र्ो बजेट तजुयमाका िालग मागयदशयन गनुयहने नगर प्रमुख , नगर सभाका सदस्यहरु, राजनीलतक दि, 

राष्ट्र सेवक कमयचारी, लनजी के्षत्र, सहकारी के्षत्र र नागररक समाज तथा पत्रकारहरु बाट प्राप्त सुझाव, 

सहर्ोग र सल्लाहप्रलत हालदयक आभार प्रकट  गदयछु । र्ो बजेटको सर्ि कार्ायिर्नमा सवै पक्षको पूणय 

सहर्ोग रहने अपेक्षा गरेको छु । साथै, मुिुक लभत्र र वालहर रहनु भएका सवै नेपािीिाई "समुन्नत 



सुन्दरबजार" लनमायणको हाम्रो सरकारको महान र्ात्रामा सहभागी हन आब्हान गदै बजेट छिर्िका 

िालग सभा समक्ष पेस गदैछु । धन्यबाद I 

भवानी के.सी. 

उपप्रमुख  


