
  
 
 
 
 
 

उऩ-प्रभखु एवॊ फजेट तजुभुा समभमत सॊमोजक 

कववता ववष्टरे  

मभमत २०७५/०३/३० गते तेस्रो नगयसबाभा प्रस्ततु गनुबुएको  

 

 

 

 

 

आमथकु वष ु२०७५/७६ को  

फावषकु फजेट वक्तव्म 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फडीभामरका नगयऩामरका 
नगय कामऩुामरकाको कामाुरम 

भातडुी फाजयुा 
७ नॊ प्रदेश नेऩार 



आदयणीम सबाध्मऺ भहोदम, 

१-  नेऩारको सॊववधानको भभ ुअनसुाय तीन वटै तह स्थानीम , प्रदेश य सॊघीम मनवाुचन 
भापुत जनतारे आफ्ना प्रमतमनधी छनोट सॊघीम शासन व्मवस्थाको जग फमरमो ढॊगफाट 
स्थावऩत गरयसकेका छन ्। प्रादेशशक य सॊघीम सयकायरे ऩूणतुा प्राप्त गयी जनताको घय 
आॉगनभा सयकाय ऩगुेको अनबुतूी हनेु गयी काम ुप्रायम्ब बएका छन।्नेऩारराई स्वामधन 
य सावबुौभसत्ता सम्ऩन्न भरुकुको रुऩभा स्थावऩत गन ुवीयताऩूण ुसहादत प्राप्त गने 
शहीदहरु प्रमत हार्दुक श्रद्धाञ्जरी अऩणु गदै ऩूखाुरे आजेको उऩरब्धीराई सॊस्थागत गदै 
सपर कामाुन्वमनको चयणभा छौं । स्थानीम सयकायको नमाॉ अभ्मास अप्रमाप्त जनशक्ती 
रगामत ववमबन्न जवटरता य चनूौती बएता ऩमन नगयवासीको उत्साह उभॊगरे खसुी य 
सभदृ्ध नगय मनभाुण भहाअमबमानराई सपर फनाउनकुो ववकल्ऩ छैन । सहभती सहकाम ु
य एकताको शतु्रफाट खसुी नगयवासी सभदृ्ध नगय फनाउने अमबमान अवश्म सपर फन्नेछ 
। 

२-  आज असाय ३० गते फमडभामरका नगयऩामरकाभा जनताका प्रमतमनधीहरु मनवाुशचत बई 
आईसके ऩश्चात तेस्रो नगयसबाभा भ उऩप्रभखु तथा फजेट एवॊ कामकु्रभ तजुभुा समभमत 
सॊमोजकको हैमसमतरे गरयभाभम सबाभा आमथकु वष ु२०७५/७६ को फावषकु फजेट 
ऩेश गन ुगईयहेको छु । मस गौयवभम सबाभा फडीभामरका नगयऩामरकाको बरो चाहने 
सभस्त शबुशचन्तक सहमोगी सॊघ/सॊस्था , ऩत्रकाय मभत्रहरु , साभदुावमक येमडमो रगामत 
नगयवासी आभाफवुा दाजबुाइ तथा र्ददीफवहनीहरुराई हार्दुक धन्मवाद ब्मक्त गदुछौं । 

३-  सॊववधान फाहेक रगबग स्थानीम तहभा कानूनी शनु्मताको एक वषभुा नगयऩामरकाराई 
आवश्मक ऐन मनमभ तजुभुा गयी कामाुन्वमन चयणभा छौ अझ बन्दा "सभदृ्ध 
फमडभामरका" मनभाुणको आधायशशरा तमाय ऩायेका छौ । सभदृ्ध फडीभामरकाको मात्राका 
रामग आधायबतू ऩूवाुधाय तमाय ऩायेका छौं ।   

४-  चार ुआ .व. का ववमबन्न मोजना तथा कामकु्रभको प्रबावकारयता य भहत्व हेयेय मोजना 
तथा कामकु्रभहरुराई मनयन्तयता र्दईएको छु ।  

५- नगयऩामरकाको ऩूवाुधाय मनभाुणका रामग नगय मातामात गरुुमोजना (MTMP) फभोशजभ 
तथा नेऩार सयकाय प्रदेश सयकायरे प्रमतवद्धता सवहत र्दगो ववकास SDG का रक्ष्महरु 
हाॉमसर गन ुसघाउ ऩमुाुेेउने गयी फजेट ववमनमोजन गयेको छु ।  

सबाध्मऺ भहोदम,  

६- चार ुआमथकु वषकुो फावषकु प्रगमतका फायेभा सॊशऺप्तभा जानकायी गयाउन चाहान्छु । 
चार ुआमथकु वषकुो कुर फावषकु फजेट रु  १६ कयोड ४४ राख ६१ हजाय भध्मे चार ु
खच ुतपु २ कयो८ ७९ राख १८ हजाय ६ सम ४ य ऩूॉजीगत तपु ७ कयो८ ४९ 



राख ९२ हजाय ५५ रुऩैंमा फजेट खच ुगयी सोफाट मनम्न उऩरव्धी हाॉमसर बएको छ। 
१३ वटा सडक मोजनाहरुको १२.५ वकरोमभटय कच्ची सडक खोल्ने काभ बएको छ 
बने वडा नॊ ५ य ६ फाहेक नगयका सफै वडा सडक सॊजारभा जोमडएका छन।् वहृत 
भातडुी खानेऩानी रगामत 20 वटा खानेऩानी मोजना मनभाुण तथा भभतु बै खानेऩानीको 
सहज आऩूमत ुबएको छ। ववद्यारमराई ऩूवाुधायमकु्त फनाउने अमबमान अन्तयगत 
ववद्यारम बवन तथा प्रायशम्बक फारववकास केन्रहरुको व्मवस्थाऩन गयी ऩठनऩाठनभा 
सहजता आएको छ। शजल्रा सदयभकुाभ भातडुीभा वन कामाुरम देशख शजल्रा अस्ऩतार 
प्रवेशद्धाय य गौडादेखी खरुाभञ्चसम्भका सडक ठेक्का बई मनभाुण प्रकृमाभा यहेका छन ्। 
साभाशजक ऺेत्रभा छाउऩडी गोठभकु्त अमबमान सवहत भवहरा वहॊसा न्मूमनकयण रगामतका 
ऺेत्रभा प्रगती हदुैं आएको छ । 

७-  अव भ आगाभी आमथकु २०७५/७६ भा सॊचारन गरयने भखु्म-भखु्म कामकु्रभहरुका 
फायेभा जानकायी गयाउन चाहान्छु। सॊघीम सयकायफाट प्राप्त सभानीकयण अनदुान रु 
१० कयोड ५९ राख, सशत ुअनदुान १३ कयोड ३३ राख, सभऩयुक अनदुान  २ 
कयोड १५ राख ६ हजाय , प्रदेश सयकायफाट सभामनकयण अनदुान ६७ राख २९ 
हजाय, प्रदेश सयकायफाट याजश्व फाॉडपाॉड फाऩत १४ राख ८९ हजाय , प्रदेश 
सयकायफाट सभऩूयक अनदुान ६० राख तथा मस नगयऩामरकाको याजश्वक ऩरयचारनफाट 
प्राप्त हनेु रु ५५ राख , मूमनसेप नेऩारफाट प्राप्त हनेु रु ७७ राख १३ हजाय य मस 
नगयऩामरका ऺेत्रभा कामकु्रभ रागू बएका गैससको ८६ राख २० हजाय रगामत 
ववववध रु ४५ राख फजेट सभेतराई सभावेश गयी कूर ३६ कयोड २८ राख ६४ 
हजाय ८३३ रुऩैमा ववमनमोजन गयेको छु ।  

८- आमथकु फषकुो अन्तसम्भभा कुर याजश्वक सॊकरन रु ५५ राख हनेु अनभुान गरयएको  
छ । मसैगयी नगयऩामरकाराई सहमोग गने ववकासका साझेदायहरु ममुनसेप रगामतका 
सॊघसॊस्थाहरु नीशज ऺेत्र , सहकायी ववशत्तम ऺेत्रसॊगको सहकामभुा सभदृ्ध फडीभामरका 
मनभाुण मात्राराई मनयन्तयता र्दइनेछ ।  

९-  नगयऩामरकाका वडा नॊ ५ य ६ को वडा केन्रभा हारसम्भ ऩमन कच्चीसडक मनभाुण 
हनु नसकेको अवस्थाभा आगाभी आमथकु वषभुा वडा केन्रसम्भ  सडक मनभाुणका रामग 
आवश्मक फजेट ववमनमोजन गयेको छु बने नगयऺेत्रका अन्म वडाहरुभा ऩमन फाहै्र भवहना 
सडक सचुारु गन ुसॊघीम य प्रदेश सयकायसॊग सभन्वम गयी सॊचारनको प्रवन्ध 
मभराईनेछ। 

१०- सभदृ्ध फडीभामरका नगयऩामरका मनभाुणका ऩाॉच ऩाइरा - E-Badimalika, उज्मारो 
फडीभामरका, गन्तव्म फडीभामरका  , स्वच्छ य सपा फडीभामरका य जनताको शासन 
जनभैत्री प्रशासनराई सपमरबतू ऩान ुआगाभी आमथकु वषकुो फजेट तथा कामकु्रभ तमाय 
गयेको छु । फजेटका उद्देश्महरु मस प्रकाय प्रस्ततु गयेको छु :-  



 "खशुी नगयफासी सभदृ्ध नगय" फनाउन नगयवासीको भहुायभा भसु्कान ल्माउन 
सपर कामाुन्वमनभा सहमोग गने । 

 र्दगो ववकास, सभावेशी य उच्च स्तयको आमथकु ववृद्धदय हाॉमसर गने । 

 फढ्दो ववऻान प्रववधीका भाध्मभफाट सफै वडा कामाुरमराई सूचना प्रववधीभैत्री 
फनाउने । 

 वव.वऩ. शजवनस्तय सधुाय कामकु्रभ भापुत हशल्द खसुाुनी नगय - फावहयको नखाने  
नगयऩामरका फनाइने। 

 नगयकेन्रफाट सवै वडा कामाुरमसम्भ सहज सडक सॊजार जोडी फडीभामरका 
चक्रऩथ मनभाुण कामरुाई मतव्रता प्रदान गने । 

 फडीभामरका नगयऩामरकाराई रगानीभैत्री सेवा सवुवधामकु्त फनाई गन्तब्म 
फडीभामरकाको आधायशशरा तमाय गने । 

 ऩववत्र ऩावन बभूी फडीभामरका भशन्दय जोड्ने फढुाकोध-ुभामरका य जाल्ऩादेवीका 
रामग वऩनारेक - दनुरेक केवरकायको सम्बाव्मता अध्ममन गने ।  

११- सभदृ्धीका ऩाॉच ऩाइराको अमबमान हाॉमसर गनकुा रामग फजेटका प्राथमभकताहरु देहामका 
मनधाुयण गयेको छु :-  

 नगयऩामरकाराई दधु , अण्डा य भास ुरगामत कृवष तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनभा 
आत्भमनबयु फनाउने, 

 नगयका ५ य ६ सवहत सवै वडा केन्रसम्भ सडक सॊचारन, कृवष य 
ऩमटुकीम भहत्वका सडक मनभाुण, 

 स्वच्छ य सपा खानेऩानीको व्मवस्था, 
 एक वडा एक उत्ऩादन ऩकेट ऺेत्र, 

 योजगायीका अवसयहरुको ऩवहचाहन य प्रोत्सा्हन, 
 वकसानको भहुायभा भसु्कान छाउन कृवषभा आधमुनकीकयण, व्मावसावमकयण य 

प्रववमधकयण, 

 ऩमटुन ऺेत्रको ऩवहचान, प्रवद्धुन य ऩमटुकीम ऩूवाुधायको ववकास  

 सावजुमनक प्रशासन य सेवा प्रवाहभा सधुाय 

 शैशऺक फेयोजगायी अन्त्म  

अध्मऺ भहोदम, 
१२- नगयको नीमत कामकु्रभ य उद्देश्मराई साकाय ऩान ुप्राथमभकताको सेयोपेयोभा यहेय तमाय 

गरयएको आगाभी आमथकु वष ु२०७५/७६ को ववषमगत ऺेत्रगत रुऩभा फजेट तथा 
कामकु्रभहरु प्रस्ततु गने अनभुती चाहान्छु । 

आमथकु ववकास ऺेत्र 



१३- आत्भमनबयु नगयऩामरका फनाउने उद्देश्मरे कृवष तपु कूर २६ राख फजेट ववमनमोजन 
गयेको छु। कृषकसग नगय प्रभखु कामकु्रभ अन्तयगत सफै वडाभा भाटो ऩरयऺण 
वकसानको भहुाय भसु्कान प्रववमधकयण य आधमुनकीकयणको अमबमान हशल्द खसुाुनी नगय 
फावहयको नखानी, एक गाॉउ एक उत्ऩादन जस्ता कामकु्रभभा फजेट ववमनमोजन गयेको छु 
। 

१४- भातडुी फजायको ववकाससॊगै बमगनी फजायका रुऩभा मतऩाडा ,जडाङ्गा- बौनेया य चथुीभा 
फजाय व्मवस्थाका रामग रु ३ राख २० हजाय , वडा नॊ १ य २ भा कुटानी वऩसानी 
मभर स्थाऩनाका रामग ११ राख गयी उद्योग वाशणज्म तपु कुर १४ राख २० हजाय 
ववमनमोजन गयेको छु ।  हयेक ३ वडा हेनेगयी कृवष प्राववमधकको व्मवस्था गन ुफजेट 
ववमनमोजन गयेको छु । 

१५- फडीभामरका नगयऩामरकाराई ७ नॊ प्रदेश कै नभूना ऩमटुवकम ऺेत्रका रुऩभा ववकास 
गन ुफडीभामरका, काराजग्रा, जाल्ऩादेवी ऺेत्रभा ऩमटुन प्रवद्धुनका रामग रु ५ राख ३०  

हजाय, फढुाकोधु - भामरका य खेतीऩातर-दनुरेक केवरकाय सम्बाव्मता अध्ममनका रामग 
फजेट ववमनमोजन गरयएको छु ।अद्भतु काराजग्रा , जाल्ऩादेवी, गणेश गपुा , ऩोयखे रेक , 
ववयेखोरा झयना जस्ता आन्तरयक ऩमटुवकम प्माकेजको मनभाुण य प्रचाय-प्रशायभा रु १ 
राख, वडा नॊ ३ राई कृवष ऩमटुवकम ऺेत्रका रुऩभा प्रवद्धुन गन ुरु १ राख य नगय 
ऺेत्रका उऩमकु्त वस्तीराई होभस्टेका रुऩभा ववकास गन ुरु १ राख गयी ऩमटुन ऺेत्रभा 
कुर १० राख ३० हजाय ववमनमोजन गयेको छु । 

१६- सहकायीराई उत्ऩादनभूरक फनाइ आमथकु ववकासको प्रभखु साझेदायका रुऩभा ववकमसत 
गयाउन कुर रु ३७ राख ८५ हजाय ववमनमोजन गयेको छु । जसभा सहकायी ऺेत्र 
प्रवदु्धन गन ुरु ८ राख , वव .ऩी. जीवनस्तय सधुाय कामकु्रभभा १० राख , सहकायी 
भापुत मवुाराई व्मवसावमक फनाउन तरुण वीउ ऩूॉजी कोषभा ८ राख फजेट ववमनमोजन 
गयेको छु । 

१७- फैक तथा ववत्तीम ऺेत्रभा नगयवासीको ऩहुॉच ववृद्ध गन ु हयेक नगयवासीका फैङ्कभा खाता : 

सभदृ्ध नगय मनभाुणभा हाम्रो सहबामगता  कामकु्रभ सॊचारन गन ुववत्तीम ऺेत्रभा फजेट 
ववमनमोजन गयेको छु । 

१८- ऩश ुववकास कामकु्रभ , ऩश ुववभा एवॊ बैसीराई आहाय तथा सतु्केयी बत्ता कामकु्रभभा 
एकभषु्ट रु १९ राख फजेट ववमनमोजन गयेको छु ।हयेक ३ वडा हेनेगयी ऩश ु
प्राववमधकको व्मवस्थाका रामग फजेट ववमनमोजन गयेको छु । 

१९- नगय ऺेत्रभा यहेका साभदुावमक ववद्यारमभा जनशशक्त - ऩूवाुधायमकु्त ववद्यारम : 
व्मवहारयक सीऩ ववकास य शशऺा गणुस्तरयम  कामकु्रभ अन्तयगत ववद्यारमका बवन 
पमनचुय, वकटफक्स , बौमतक ऩूवाुधाय  य फडीभामरका नगय स्वमभसेवक शशऺक मनभाुण 
गयी शशऺा ऺेत्रभा एकभषु्ट रु १ कयोड ३२ राख ९५ हजाय ववमनमोजन गयेको छु । 



हयेक ववद्यारमभा शैशऺक सधुायभा भ सऺभ छु कामकु्रभ राग ुगरयनेछ बने "आपु जहाॉ 
आफ्ना तहाॉ " कामकु्रभ अन्तगतु जनप्रमतमनधी, सयकायी तथा गैससभा कामयुत 
कभचुायीहरुका फारफामरकाहरुराई सयकायी ववद्यारमभा ऩढाउने अववबावकराई ववशेष 
प्माकेज भापुत सम्भामनत गने प्रवन्ध मभराएको छु । 

२०- "घयघयभा अगाुमनक तयकायी - योगव्माधी डाॉडाऩायी नाया अनसुाय अगाुमनक खानऩानराई 
जोड र्दई फहुऺ ेत्रीम ऩोषण मोजनाराई राग ुगरय नगयराई ऩोषणमकु्त फडीभामरका 
नगयऩामरका फनाउन ऩोषण ३५ राख ९० हजाय रुऩैंमा , शहयी स्वास््म केन्र स्थाऩना 
य भभतुका रामग ९ राख रुऩैंमा , नगय एम्वरेुन्स व्मवस्थाऩन २ राख रुऩैंमा , शजल्रा 
अस्ऩतारको सेवा प्रवाह सधुायभा २० राख रुऩैंमा , फडीभामरका उऩचाय सहामता 
कोषभा ३ राख रुऩैंमा रगामत कुर स्वास््म ऺेत्रभा १ कयोड १२ राख ६३ हजाय 
ववमनमोजन गयेको छु । 

२१- नगयवासीको प्राथमभक स्वास््मभा सहज ऩहुॉच ऩमुाुउन हयेक वडाभा शहयी स्वास््म 
केन्र य जनशक्ती व्मस्थाऩनका रामग फजेट ववमनमोजन गयेको छु ।  

२२- नगय ऺेत्रको खानेऩानी सम्बाव्मता तथा आवश्मकताको आधायभा आमोजना मनभाुण य 
क्रभागत मोजना मनभाुणका रामग एकभषु्ट रु १ कयोड ववमनमोजन गयेको छु बने कुर 
खानेऩानी तथा सयसपाइका ऺेत्रभा १ कयोड १४ राख १५ हजाय रुऩैंमा ववमनमोजन 
गयेको छु । 

२३- हाम्रो भौमरकता हाम्रो शान - सॊस्काय ऩयम्ऩया य भेराऩव ुहाम्रा ऩवहचान  अमबमान 
अन्तयगत सॊस्कृती ऩवहचान , प्रवद्धुन य ववकासका रामग सॊस्कृती प्रवद्धुन तपु कुर ४५ 
राख २९ हजाय रुऩैंमा ववमनमोजन गयेको छु । हाम्रा फदु्ध - शचत्त शदु्ध कामकु्रभभा 
सभेत रु १ राख फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

२४- फडीभामरका नगयस्तरयम खेरकुद भैदान मनभाुण , नगय स्तरयम खेरकुद , अन्तय नगय 
खेरकुद प्रमतमोमगताका रामग ६ राख ५० हजाय रुऩैंमा ववमनमोजन गयेको छु ।  

आदयणीम र्ददीफवहनी तथा दाजबुाई, 

२५- भवहरासॉग उऩ-प्रभखु कामकु्रभराई  शसक्त रुऩभा वडास्तयभा सॊचारन गयी रैवङ्गक 
वहॊसाभकु्त नगय घोषणाका रामग मफमबन्न कामकु्रभका रामग रैवङ्गक सभानता तथा 
साभाशजक सभावेसीकयणका ऺेत्रभा ३५ राख ३२ हजाय फजेट ववमनमोजन गयेको छु । 
फारवववाह न्मूमनकयणका रागी ब्मा फरु छाॉटै हयी - भ क्मान भरु  अमबमान , दमरत - 
भवहरा- फारवामरका - मवुा- अऩाङ्गभैत्री कामकु्रभ , भवहरा स्वमभसेववका प्रोत्साहन 
कामकु्रभ य एकर भवहरा तथा ववऩन्न भवहरा रशऺत कामकु्रभका रामग ववशेष फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु । 



२६- फडीभामरका चक्रऩथ ,  वडा कामरुमसम्भ सडक सॊजार ऩमुाुउन , भातडुीका मनभाुणामधन 
सडक, फसऩाकु मनभाुण रगामत स्थानीम सडक ऩरु तथा झो .ऩ.ु मनभाुणभा एकभषु्ट ५ 
कयोड ५५ राख रुऩैंमा ववमनमोजन गयेको छु । 

२७- हार नगय ऺेत्रभा यहेको ८५ हेक्टय मसॊशचत ऺेत्रराइ दोब्फय गन ुफढुाकोधु - पमडल्रा 
फहउुदेश्मीम मसचाईभा ४० राख भना फहृत मसचाई नहयभा ३० राख य यजारी 
फैढुङ्गादेशख चौयाटासम्भको मसचाइभा रु २० राख रगामत मसचाई ऺेत्रभा कुर १ कयोड 
३१ राख रुऩैंमा ववमनमोजन गयेको छु । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

२८- नगयऩामरकाको कामाुरमभा फाह्य सॊयचना मनभाुणभा १५ राख , वडा कामाुरम बवन 
मनभाुण ५० राख य नगयऩामरका एवॊ शजल्रा प्राववमधक कामाुरम शज.स.स. फाट 
हस्तान्तरयत क्रभागत बवन मनभाुण भा ४० राख रगामत बवन तथा शहयी ववकासभा 
कुर १ कयोड ८ राख ३० हजाय फजेट ववमनमोजन गयेको छु ।  

२९- उज्मारो फडीभामरका अमबमान अन्तयगत ववद्यतु उत्ऩादन सम्बाव्मता अध्ममनका रामग 
२ राख य भनागाड ववद्यतु ऩावयहाउस भभतुभा ३ राख गयी उजाु , रघ ुतथा साना 
जरववद्यतु ऺेत्रभा कुर ५ राख फजेट ववमनमोजन गयेको छु । 

३०- वडा कामाुरम, ववद्यारम य स्वास््म सॊस्थाभा टेमरपोन सवुवधा ववस्तायका रामग एकभषु्ट 
फजेट व्मवस्था गयेको छु  साथै वडा नॊ. ७ को हुॉडीकोटभा टेमरपोन टावय मनभाुणका 
रामग प्रदेश सयकायसॊग ऩहर गरयने छ । 

३१- शक्रन एण्ड ग्रीन फडीभामरका मनभाुणका रामग सफै वडाका फाॉझो य सडक छेउछाउभा 
वृऺ ायोऩण रगामत साभदुावमक वन सदुृवढकयणभा वजेट ववमनमोजन गयेको छु । 

३२- जराधाय सॊयऺण , वातावयण सॊयऺण तथा जरवाम ुऩरयवतनु अन्तयगत सपा नगयी 
कामकु्रभ य वातावयण तथा सयसपाई कामकु्रभहरुभा कुर ८ राख फजेट ववमनमोजन 
गयेको छु । 

३३- ढर मनकास पोहय भैरा व्मवस्थाऩनका ववमबन्न कामकु्रभभा एकभषु्ट रु ७ राख फजेट 
ववमनमोजन गयेको छु । 

३४- जर उत्ऩन्न प्रकोऩ मनमन्त्रणका रामग नगयका ववमबन्न ठाॉउभा तटफन्धनका रामग रु ३४ 
राख फजेट ववमनमोजन गयेको छु । 

३५- ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा रु ५ राख य मूमनसेपको शसत ुववऩद् जोशखभ न्मूमनकयण 
कामकु्रभभा ५ राख गयी ववऩद् व्मवस्थाऩनभा कुर १० राख फजेट ववमनमोजन गयेको 
छु । 

३६- जनताको शासन जनभैत्री प्रशासन कामकु्रभ अन्तयगत नगयऩामरकाको सेवा प्रवाहराई 
थऩ व्मवशस्थत गन ुकामाुरम सॊचारन तथा प्रशासमनक ऺेत्रभा ६ कयोड ७४ राख २९ 
हजाय ९ सम रुऩैंमा ववमनमोजन गयेको छु । फाजयुा क्माम्ऩसफाट स्नातक गने 



ववद्थाथॉराइ नगय स्वमभसेवकका रुऩभा ऩरयचारन गन ुसवकने गयी फजेट व्मवस्था 
गयेको छु । 

३७-  ऩत्रकारयता अऺम कोषका रामग रु १ राख गयी सशुासन प्रवद्धुनका ऺेत्रभा ४ राख 
३० हजाय फजेट ववमनमोजन गयेको छु । 

३८- तरुणको रक्ष्म सीऩ य दऺ कामकु्रभ अन्तयगत आमोगका तमायी कऺा सॊचारनका 
रामग ३ राख , कभचुायी तथा जनप्रमतनीमधको ऺभता ववकासका रामग रु १ राख गयी 
रेखाङ्कन याजश्व ऺभता ववकासका ऺेत्रभा कुर १५ राख फजेट ववमनमोजन गयेको छु ।  

 
 

अन्त्मभा , 

प्रस्ताववत फजेट मोजना तथा कामकु्रभ तजुभुा गने क्रभभा सझुाव प्रदान गयी सहमोग 
गनुहुनेु फाजयुा शजल्राफाट प्रमतमनमधत्व गनुहुनेु भाननीम साॊसद ज्मू हरु, मोजना तजुभुा 
समभमतका सदस्मज्मूहरु, याजनीमतक दरका स्थानीम प्रमतमनमधज्मूहरु तथा सम्ऩूण ुकयदाता 
कभचुायी ऩत्रकाय सवहत नगयवासीहरु प्रमत हार्दुक कृतऻता व्मक्त गदुछु । कामकु्रभको 
सपर कामाुन्वमनभा स्थानीम सभदुामको  ठूरो बमूभका हनेु बएकारे स्थानीम सभदुामरे 
अऩनत्व ग्रहण गयी मसको कामाुन्वमनभा सहमोग ऩमुाुउने अऩेऺा गयेको छु । प्रस्ताववत 
कामकु्रभफाट नगयऩामरकारे प्रदान गने सेवा प्रवाहभा गणुात्भक सधुाय आई सशुासन 
ववृद्धभा सहमोग ऩगु्ने ववश्वास मरएको छु । आमथकु वष ु०७५।०७६ को फजेट मोजना 
तथा कामकु्रभको कामाुन्वमनभा सम्भूण ुनगयवासी, याजनीमतक दर , नागरयक सभाज, गैह 
सयकायी सॊघ–सॊस्था, ऩत्रकाय य कभचुायी सफैफाट मसजनुात्भक सहमोगको अऩेऺा याखेको 
छु ।  

धन्मवाद । 

जम फडीभामरका ॥ 

 
 
 
 
 
 


