;}gfd}gf gu/kflnsf
;ftf}+ gu/;efdf k|:t't
cf=j= @)&&÷&* sf]
ah]6 jStAo

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
a'4gu/, ?kGb]xL
k|b]z g+ %, g]kfn
!) cfiff9, @)&&

1

यस गरिमामय नगिसभाका सभाध्यक्ष महोदय,
नगि सभाका सदस्यहरु तथा उपस्स्थत सम्पूर्ण महानुभावहरु,
सै नामैना नगिपालिकाको नगि सभामा आलथणक बर्ण २०७७÷०७८ को बजेट तथा कायणक्रम प्रस्तुत गनण पाउदा
गौिवास्ववत भएको छु ।
यस अवसिमा िाष्ट्रिय स्वतवरता, स्वालिनता, सामास्जक वयाय ि सं घीय िोकतास्वरक गर्तवर स्थापनाका िालग
आफ्नो प्रार् उत्सगण गने सम्पूर्ण महान सष्ट्रहदहरु प्रलत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जिी अपणर् गदणछु । जन आवदोिनका
घाइतेहरु, द्ववद्वपीलितहरु तथा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात व्यस्िहरुको योगदानिाई उच्च सम्मान सष्ट्रहत स्मिर् गनण
चाहवछु ।

सै नामैना नगिवासीको चाहना अनुरुप आलथणक समृष्ट्रद्ध ि सामास्जक रुपावतिर् गनण नगिवासीको आवश्यकतािाई
बजेटमा आत्मसात गने प्रयत्न गिे को छु । स्रोत सािनको लसमीतता, कोलभि १९ को महामािीको ष्ट्रवद्यमान
परिस्स्थलत, वयुन आयस्रोत ि नगिवासीको उच्च आकांक्षािाई मध्यनजि गिी महामािीिे नकिात्मक प्रभाव पािे का
सामास्जक ि आलथणक क्षेरको पुनउणत्थान गिी समृष्ट्रद्धको यारािाई जािी िा्न  बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
क्षेरगत ि भौगोलिक सवतुिन कायम हुनेगिी दीघणकािीन रुपमा प्रलतफि ददन सक्ने योजनाहरु कायणववयन गनण
स्रोत, सािन, प्रष्ट्रवलि ि जनशस्ि आददको प्रभावकािी ि कुशि रुपमा बजेटको उपयोग गने िर्नीलत अविम्बन
गिे को छु ।
बजेट ष्ट्रवलनयोजनमा स्थानीय टोिबासीको माग, विा सलमलत, लबर्यगत सलमलत, िाजस्व पिामशण सलमलत समेतको
लसफारिसको आिािमा योजनाको प्राथलमकीकिर् गिी बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । ष्ट्रवलनयोस्जत बजेटमा एकै
पटक असीलमत आवश्यकता पुिा गनण अफ्ठे िो भएतापलन सकेसम्म समेटने प्रयास गिे को छु ।

सभाध्यक्ष महोदय,
उपिब्ि स्रोत सािन ि ष्ट्रवलभन्न सम्भावनाको वावजुद यस नगिपालिकामा दे हायका च ुनौतीहरु ष्ट्रवद्यमान छन ।



कोिोना भाईिसको महामािीिाई थप फैलिन नददई नगिबालसको स्वास््य सुिक्षा कायम गनु।
ण



कोिोना भाईिसको महामािी लनयवरर् गदै खस्स्कएको अथणतवरिाई चिायमान बनाउनु।



ष्ट्रवपन्न, गरिब परिवाििाई खाद्य सं कटबाट मुि गिाउनु।



नगिपालिका क्षेरलभरको अव्यवस्स्थत जग्गािाई व्यवस्थापन गनुण ।



नदी लनयवरर् तथा तटबवि गनुण ।
2



भवन सं ष्ट्रहताको प्रभावकािी कायाणववयन गिी सुिस्क्षत घि लनमाणर् गनुण ।



अव्यवस्स्थत शहिीकिर्िाई व्यवस्थापन गनुण ।



अव्यवस्स्थत प्िष्ट्रटङ िोक्का गिी भू–उपयोग नीलत ि योजनाका आिािमा जमीनको उपयोग गनुण । समाजमा
बढ्दो रुपमा िहेको िागु धर्ि दुव्यणसनीिाई लनयवरर् गनुण ।



नगिलभरका सम्पूर्ण सिकिाई तोष्ट्रकएको मापदण्ि बमोस्जम फिाष्ट्रकिो ि व्यवस्स्थत गिी हरित सिकको
रुपमा ष्ट्रवकास गनुण ।



कृष्ट्रर्को आिुलनकीकिर् तथा व्यवसाष्ट्रयकिर् गिी गिीबी तथा वेिोजगािी समस्यािाई वयूनीकिर् गिी
आत्मलनभणि नगिको लनमाणर् गनुण ।सिकािी, सावणजलनक जग्गाहरुको सं िक्षर् गनु।
ण



लसलमत स्रोत, सािनवाट नगिबासीका अलसलमत आवश्यकतािाई पूलतण गनुण । सं ष्ट्रविानत: व्यवस्था गरिएका
मौलिक हकको कायणववयन गनुण च ुनौलतपूर्ण िहेको छ ।

सभाध्यक्ष महोदय,
उपिोि च ुनौतीहरुको वावजुत नगिवासीको समृष्ट्रद्धको सपना साकाि पानुण हाम्रो दाष्ट्रयत्व हो । उि दाष्ट्रयत्व पूिा
गनण आ.व. २०७७/०७८ को बजेटका दे हायका उद्देश्यहरु िहेका छन् ।



सं क्रामक िगायत सबै प्रकािको िोग ि ष्ट्रवपदबाट नागरिकको जीवन िक्षा गदै जनजीष्ट्रवकािाई सहज ि
सुिस्क्षत बनाउने ।



कोिोना महामािीबाट खस्स्कएको अथणतवरिाई चिायमान बनाउने ।



बेिोजगाि युवा-युवलतहरुिाई िोजगारिका अवसि लसजणना गने ।



नेपािको सं ष्ट्रविानिे लनददणष्ट ग गिे का प्राविानहरुिाई कायाणववयन गिी जनतािाई सं घीयताको अनुभलू त
ददिाउने ।



नगिको लबकासमा जनतािाई सहभालगता ि अपनत्वको महसुस गिाउने ।



जनताको माग ि नगिको प्राथलमकता वमोस्जम ष्ट्रवकास व्यवस्थापन गने ।



सुशासन ि सुिक्षाको प्रत्याभूलत ददिाउने ।



सूचना प्रष्ट्रवलिको ष्ट्रवकास सँगै स्शक्षा ि स्वास््य क्षेरमा गुर्स्ति सुिाि गने ।



सेवा प्रवाहिाई सिलिकृत ि च ुस्त बनाउने ।
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भूलम बैंक माफणत लनवाणहमुखी कृष्ट्रर् प्रर्ािीिाई व्यवसाष्ट्रयक कृष्ट्रर् प्रर्ािीको रुपमा ष्ट्रवकास गिी एकीकृत
कृष्ट्रर् प्रर्ािीिाई अविम्बन गनण कृर्किाई प्रोत्साहन गने ।



उद्यमशीि कृष्ट्रर् ि पशुपंक्षीजवय उत्पादनमा आत्मलनभणि वनाउन सहयोग गने ।



ब्यवस्स्थत शहिीकिर्को िालग दीघणकािीन नीलत तथा मापदण्ि बनाई “कृष्ट्रर्, पयणटन, उद्योग ि पूवाणिाि,
सु–सं स्कृत, समृद्ध नगि सैनामैनाको आिाि” भन्ने अलभयानिाई पूर्त
ण ा प्रदान गने ।



प्राष्ट्रवलिक स्शक्षा ि लसपमूिक तालिमको माध्यमबाट स्विोजगाि बनाई जनताको स्जवनस्ति सुिाि गने ।



जनतािाई आिािभूत तथा गुर्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान गने ।



नेपािको गवतव्यसूचीमा पिे को सै नामैना क्षेरको प्रचाि प्रसाि गिी ष्ट्रवश्व सामु स्चनाउने ।

योजना ि कायणक्रमहरुिाई नागरिकको आवश्यकता ि समयानुकुि बनाउन तथा बजेट कायाणववयनमा प्रभावकािीता
ल्याउन बजेट तथा कायणक्रममा समावेश भएका योजना, कायणक्रमहरुिाई लनम्न आिािमा प्राथलमकीकिर् गिी प्रस्तुत
गिे को छु ।



कोिोनाको सं क्रमर्बाट सै नामैना नगिबासीिाई सुिस्क्षत बनाउन स्वास््य क्षेरिाई प्रथम प्राथलमकतामा
िास्खएको छ।



बेिोजगाि युवा तथा मष्ट्रहिािाई कृष्ट्रर्, पशुपंस्क्ष व्यवसायमा आबद्ध गरि आत्मलनभणि गिाउने।



स्वास््य क्षेरको सबलिकिर् गनण स्वास््य क्षेरको पुन सं िचना गने ।



प्रष्ट्रवलिमैरी अपनत्व सष्ट्रहतको गुर्स्तिीय स्शक्षाका िालग स्शक्षक, ष्ट्रवद्यालथणको क्षमता ष्ट्रवकास गिी
ष्ट्रवद्याियिाई प्रष्ट्रवलिमैरी बनाउने।



स्विोजगािको माध्यमबाट गरिबी वयूनीकिर्मा योगदान पुयाणउने ।



उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त हुने खािका कृष्ट्रर्, पशु ष्ट्रवकासका कायणक्रम सञ्चािन गने ।



िाजस्व परिचािनमा योगदान पुयाणउने कायणक्रमहरु ।



सेवा प्रवाह, सं स्थागत ष्ट्रवकास ि सुशासन प्रबिणनमा सहयोग पुयाणउने ।



स्थानीय स्रोत सािन ि सीपबाट सञ्चािन हुने तथा िागत सहभालगतामा अलभवृष्ट्रद्ध गने ।



िै लगंक समानता, सामास्जक समावेशीकिर्को माध्यमबाट ष्ट्रपछलिएका वगण तथा समूदायिाई िाज्यको
मुििािमा समाष्ट्रहत गने ।



ददगो ष्ट्रवकास ि वाताविर् सं िक्षर्मा योगदान पुयाणउने ।



स्वस्थ, स्शस्क्षत ि अनुशालसत सामाजको ष्ट्रवकासमा जोि ददने ।



ष्ट्रवशेर् सं स्कृलत ि जातीय पष्ट्रहचान सं िक्षर् ि प्रविणन गने ।
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नागरिक स्तिबाट उठान भएका आवश्यकता एवं अपेक्षाहरुको सं वोिन गने ।

सभाध्यक्ष महोदय,
अब म चािु आ.व 2076/077 को वाष्ट्रर्क
ण समीक्षा गनण चाहावछु ।

ष्ट्रवश्वव्यापी महामािीको रुपमा िहेको कोिोना भाइिस (कोलभि १९) को िोकथामको िालग सै नामैना नगिपालिकािे
कोिोना भाइिस सम्बविी जनचेतना, पदमपास्र् योग तथा प्राकृलतक स्चष्ट्रकत्साियमा नगि स्तिीय क्वािे वटीन लनमाणर्
तथा सञ्चािन, ष्ट्रवदे शबाट आएका व्यस्िहरुको िगत सङ्किन, बवदाबवदी (िकिाउन) को पािना, टोिटोिमा
िहेका ज्यािादािीमा काम गने गिीव तथा असहाय व्यस्िको िगत सङ्किन तथा िाहत ष्ट्रवतिर्, अिपर पैदि
यारीको उद्धाि, ष्ट्रवदे शमा िहेका ि नेपाि आउन चाहने नागरिकको िगत सङ्किन गरिएको छ। सै नामैना मा.ष्ट्रव.,
ु ी क्याम्पस, शहीद नािायर् पोख्रेि बहुमख
ु ी क्याम्पस, जनचेतना मा.ष्ट्रव. ि पशुपलत मा.ष्ट्रव. गिी जम्मा
पिोहा बहुमख
५ स्थानमा सामूदाष्ट्रयक क्वािे वटीन लनमाणर् तथा सञ्चािन, ष्ट्रवपद व्यवस्थापन सलमलतको लनयलमत बैठक, ट्रयाक्टिको
भािा दि लनिाणिर्, दीघण िोगीहरुको िालग धर्लि व्यवस्थापन, लनयलमत बजाि अनुगमन तथा लनजी धर्लि स्क्िलनक
सञ्चािन गिाउन लनदे शन, उद्योग वास्र्ज्य सं घ ि व्यापाि सं घको अगुवाइमा खाद्य सामग्री तथा तिकािी व्यवस्थापन
गरिएको छ। एस.ई.ई पिीक्षा ददने ष्ट्रवद्याथीहरुिाई मध्यनजि गिी अनिाइन माफणत बािबालिका िस्क्षत
पठनपाठन तथा कक्षा सञ्चािन जस्ता ष्ट्रवलभन्न कायणक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।जोस्खममा िहेका नगिबालसहरुको
लनिवति RDT ि PCR परिक्षर् भएको छ।हािसम्म सं क्रlमतमध्ये जम्मा २४ जना ष्ट्रविामी लनकोभई फष्ट्रकणसकेका
छन् । ७ जना सं क्रलमतहरु सै नामैना आईसोिे सनमा उपचािाथण िहेका छन् भने ५ जना नगिबालसहरु बुटविको
अस्थायी कोिोना अस्पतािमा उपचािण त छन् ।
उपिोि कायणको िालग ष्ट्रवपद व्यवस्थापन कोर्मा ष्ट्रवलभन्न सं घसं स्थाबाट

रु ३९ िाख १ हजाि ३ सय १२,

ष्ट्रवपद व्यवस्थापन कोर्बाट रु १५ िाख, प्रदे श सिकािबाट प्राप्त रु १५ िाख ि ष्ट्रवलभन्न कायणक्रमबाट िकमावति
गरिएको १ किोि १३ िाख ९१ हजाि गिी जम्मा रु. १ किोि ८२ िाख ९२ हजाि ३ सय १२ प्राप्त भएको
छ। उि कोर्बाट िाहत ष्ट्रवतिर्मा रु ५१ िाख ८० हजाि ३ सय ८९ , नगि स्तिीय क्वािे स्वटन लनमाणर् तथा
सञ्चािनमा ६५ िाख १२ हजाि २ सय ३८ , सामुदाष्ट्रयक क्वािे स्वटन लनमाणर्मा रु ३४ िाख १६ हजाि ९ सय
२२

गिी जम्मा रु १ किोि ५१ िाख ९ हजाि ५ सय ४९ खचण भएको छ ।
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चािु आ.व. मा

कोलभि १९ को महामािीका कािर् भौलतक पूवाणिाितफण अपेस्क्षत उपिस्ब्ि हालसि गनण

च ुनौलतपूर्ण िहेतापलन बवदाबस्वदको अवस्थामा भौलतक दुिी कायम गिी योजनाहरु सञ्चािन गरिएकोिे ६० प्रलतशत
पूवाणिाि ष्ट्रवकासका योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा िहेका छन् । नगिपालिकालभर कुि जम्मा २३०० लमटि
सिक कािोपरे, २० ष्ट्रकिोलमटि सिक स्तिउन्नत,

४ बटा कल्भटण

लनमाणर्, ३५५० लमटि नािी लनमाणर्,

१५०० लमटि तािवाि, २७० लमटि कम्पाउण्ि वाि लनमाणर्, एउटा कविण हि लनमाणर् सम्पन्न
हि लनमाणर्ालिन,

२७१ थान ष्ट्रवद्यू त पोि जिान,

ि एउटा कविण

३८५ लमटि ह्यम
ु पाईप जिान गरिएको छ भने ४ वटा

ष्ट्रवद्याियमा २२२ सेट फलनणचि उपिब्ि गिाईएको, २८० लमटि घोिा-खोिामा तटबवि गरिएको

ि २० वटा

भवन पुवाणिाि लनमाणर् तथा ममणत कायण सम्पन्न भईसकेको छ। नेपाि सिकाि ि नगिपालिकाको साझेदािीमा विा
नं. ४ मुलगणयामा िहेको िाष्ट्रिय स्तिको फुटबि स्टे लियममा म्यािथन ट्र्याक सष्ट्रहत खेिमैदान स्तिउन्नती भईिहेको
छ । सं घीय सिकािको ३० िाखको सहयोगमा विा नं. ७ मा िहेको गौतमवुद्ध अवतिाष्ट्रिय ष्ट्रक्रकेट मैदानको
ष्ट्रपच तथा शौचािय लनमाणर् सम्पन्न भएको छ ।
नगिपालिकाको नगि गुरुयोजना तुजम
ण ा गिी नगिको अल्पकािीन, मध्यमकािीन तथा दीघणकािीन ष्ट्रवकासका
ु प गुरुयोजना लनमाणर्को कायण अस्वतम चिर्मा छ । गुरुयोजनािे समेट्न
िक्ष्यहरु लनिाणिर् गने नीलत लिइए अुनरु
नसकेका नगि यातायात गुरुयोजना, नगि पाश्र्वस्चर, स्थानीय तहको सूचनाप्रर्ािी ि भू–उपयोग योजना समेत
तयाि भइसकेका छन् ।
विा नं. ११ को कञ्चन पुिको लनमाणर् सम्पन्न भएको छ। सं घीय लनवाणचन क्षेर नं. २ ि ३ जोिने कसाणघाट पुि
लनिवतिता पाएको छ। त्यसै गिी नगिको गौिवको रुपमा िहेको सै नामैना चक्रपथ क्षेरको ५० प्रलतशत सिक
ु े सै नामैना ७ स्स्थत िम्टै यामा लनमाणर्लिन
स्तिउन्नलत सम्पन्न भइसकेको छ । एष्ट्रककृत उद्योग ष्ट्रवकास गने हेति
धद्योलगक ग्रामको प्रथम चिर्को कायण यसै आ.व. मा सम्पन्न हुने क्रममा िहेको छ ।
विा नं. २ स्स्थत बोिबम पयाणविर्ीय पाकण, विा नं. ६ स्स्थत मिमिा पयणटकीय क्षेरको लि.ष्ट्रप.आि. तयाि
भइसकेको छ भने, विा नं. ९ स्स्थत बािउद्यान, विा नं. १० स्स्थत पूिवािी पाकण, पानबािी पाकण ि विा नं.
११ स्स्थत िाजापानीको जिािाि सं िक्षर् क्षेरको लिष्ट्रपआि लनमाणर्को कायण सम्पन्न भइसकेको छ । कािोपरे
सिकहरुको लनयलमत ममणत सं भािका िालग DFID को सहयोगमा सिक ममणत सं भाि ि कायणयोजना लनमाणर् भएको
छ ।
चािु आ.व. मा एकीकृत कृष्ट्रर् बजाि प्रबवि गने िक्ष्य सष्ट्रहत मुलगणया साप्ताष्ट्रहक हाटबजािमा ५१ वटा सेि ि
शास्वतटोि नमुनावस्ती साप्ताष्ट्रहक हाटबजािमा ५४ वटा सेिको लनमाणर् कायण यसै आ.व.मा सम्पन्न हुने अवस्थामा
िहेका छन्। थारु समुदायको सं स्कृलतको सं िक्षर् गिी पयणटन प्रविणनको िालग सैनामैना विा नं २ मा सभाहि
लनमाणर् कायण सम्पन्न भईसकेकोमा यस वर्ण सभाहि ि पाहुना घि लनमाणर् सम्पन्न भई सञ्चािन हुने अवस्थामा
पुगेकाछन् । चािु आ.व. मा पशु सेवा तफण ३९ वटा गोठ सुिािका कायण समपन्न भएका छन् ।
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स्थायी रुपमा फोहोिमैिा व्यवस्थापन गनणको िालग सै नामैना विा नं. १० को एक्िा पहािमा ३ वटा स्थानीय
तहको फोहोमैिा व्यवस्थापन गनण चािु आ.व मा ४ किोि िागतमा उि साईट छे उको नदी तटबवि तथा बायो
ईस्वजलनयिीङ्ग कायण भईिहेको छ ।
स्वास््य सेवािाई सबै विामा ष्ट्रवस्ताि गनणको िालग चािु आ.व. मा आिािभुत स्वास््य केवर नभएका ७ वटै
विामा लनमाणर् कायण भैिहेका छन् । विा नं. १ मा िहेको पद्मपार्ी योग तथा प्राकृलतक स्चष्ट्रकत्सािय ि विा नं.
११ मा सपणदंश उपचाि केवर सञ्चािनको अनुमलत प्रदान गिी सञ्चािनमा आएका छन् ।

सभाध्यक्ष महोदय,
सं वत २०७७ साि आर्ाढ ८ गतेका ददन नगिसभािे स्वीकृत गिे को आलथणक वर्ण २०७७।०७८ को नीलत तथा
कायणक्रम, नेपािको सं ष्ट्रविानको अनुसूची ८ ि ९ मा उल्िेस्खत स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलिकािको
सूची,मौलिक हकहरु, सं घीय सिकाि ि प्रदे श सिकाििे अंलगकाि गिे को आवलिक योजनािे लिएका नीलत तथा
प्राथलमकताहरु जस्ता ष्ट्रवर्यिाई आिाि लिई आ.व. ०७७/०७८ को बजेट तथा कायणक्रम तजुम
ण ा गिे को छु ।

सभाध्यक्ष महोदय,
अब म नगिपालिकामा भएका ष्ट्रवलनयोजन सम्बविी ष्ट्रवविर् प्रस्तुत गनण अनुमलत चाहवछु ।

स्वास््य तथा सिसफाई


ष्ट्रवद्यमान कोिोना भाईिसको महामािीिे स्वास््य क्षेरको ष्ट्रवस्ताि ि सबलिकिर् गनुप
ण ने पाठ लसकाएको छ।आगामी
आलथणक वर्ण स्वास््य सं स्थाहरुको स्तिोन्नलत, पूवाणिाि ष्ट्रवकास, जनशस्ि व्यवस्था ि सेवाको समतामूिक पहुँच एवं
गुर्स्ति वृष्ट्रद्ध गनण स्वास््य क्षेरमा प्राथलमकताकसाथ बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । कोिोना महामािीको उपचािमा
सं िग्न स्वास््य कलमणहरुिाई प्रोत्साष्ट्रहत गनण जोस्खम भत्ताको व्यवस्था लमिाएको छु । नगिपालिका लभरै सञ्चािनमा
िहेका सामुदाष्ट्रयक क्वािे स्वटन सं ख्या ५ ि

ISOLATION कक्ष सं ख्या १ को क्षमता ष्ट्रवस्ताि गनणको िालग आवश्यक

बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



आयुवेददक ि प्राकृलतक स्चष्ट्रकत्सा प्रर्ािीको ष्ट्रवस्ताि ि प्रवद्धणन गरिनेछ। नागरिकहरुिाई योगाभ्यास ि शािीरिक
व्यायमसष्ट्रहतको जीवनपद्धलत अपनाउन प्रेरित गनण पद्मपार्ी योग तथा प्राकृलतक स्चष्ट्रकत्साियमा व्यायमशािा तथा
योग केवर स्थापना गनण भाितीय दुतावासको सहकायणमा रु. २ किोि ८० िाख बजेटको व्यवस्थापन गिे को छु ।
ष्ट्रवद्याथी, स्शक्षक ि समुदायमा सकािात्मक सोचको ष्ट्रवकास गनण नगिपालिका लभरका सबै सामुदाष्ट्रयक ि सं स्थागत
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ष्ट्रवद्याियमा कस्म्तमा ७ ददनको योग स्शष्ट्रवि,

Art Of Living को आिािभूत कक्षा कायणक्रम सञ्चािन गनण रु. १८

िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सािझण्िी ि दुििाक्ष स्वा्य चौष्ट्रकमा ल्याब सञ्चािन गनणको िालग रु. ६ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



स्थानीय तहमा एक अस्पताि बनाउने कायणक्रम अनुरुप यस नगिपालिकाको विा नं. ४ मुलगणयामा

सुष्ट्रविा सम्पन्न

१५ शैयाको अस्पतािको लनमाणर् गने व्यवस्था लमिाएको छु ।



सुत्केिी मष्ट्रहिाहरुिाई स्वा्य चौष्ट्रकमा लनयलमत चेकजाच गिी प्रसुलत समेत स्वा्य चौष्ट्रकमा गिाउन प्रोत्साष्ट्रहत गनण
सुत्केिी पोर्र् कोशेिी कायणक्रमको िालग रु. ४ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



आिािभूत स्वास््य सं स्था ि २४ घण्टे प्रसुती सेवा सञ्चािन ि व्यवस्थापनको िालग आवश्यक बजेटको ष्ट्रवलनयोजन
गिे को छु ।



मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयं म सेष्ट्रवकाको कामिाई थप स्जम्मेवाि ि उत्तिदायी बनाउन कायणसम्पादनको आिािमा प्रोत्साहन
गनणको िालग

रु. १ िाख ७२ हजाि ८ सय ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयं म सेष्ट्रवकाहरुिे गिे को

योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गदै मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयंम सेष्ट्रवका अक्षय कोर्मा थप रु. १ िाख िकम ष्ट्रवलनयोजन
गिे को छु ।



सबै स्वास््य सं स्थाहरुमा व्यवस्स्थत ष्ट्रफबि स्क्िलनक सञ्चािन गने व्वस्था गिे को छु ।स्वास््य चौकी नभएका ९
ु स्वास््य चौकी भवन लनमाणर् गिी सञ्चािनमा ल्याउनको िालग आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन
वटा विाहरुमा आिािभत
गिे को छु ।



मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयंम सेष्ट्रवका ि ८४ वर्ण उमेि पूिा गिे का जेष्ठ नागरिकहरुिाई लनशुल्क स्वास््य वीमाको
व्यवस्था लमिाएको छु । हाि सञ्चािनमा िहेको शहिी स्वास््य केवरिाई व्यवस्स्थत गनणको िालग पयाणप्त बजेट
ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



नगिपालिकामा पूर्ण

सिसफाई कायम गनणको

िालग आ-आफ्नो टोिमा सिसफाई गनण टोि ष्ट्रवकास सं स्थािाई

परिचािन गरिनेछ। सिसफाईमा उत्कृष्ट ग कायण गने टोि ष्ट्रवकास सं स्थािाई पुिस्कृत गनण रु. १ िाख १० हजाि
िकम ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
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सिसफाई तथा स्वच्छता मैरी नगिपालिका बनाउनको लनस्म्त

WASH कायणक्रममा रु. १० िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को

छु ।



नगिपालिकालभर स्वच्छता कायम िा्न  फोहोिमैिा व्यवस्थापन कोर्मा रु. ४० िाख िकम ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

ष्ट्रवद्यमान कोिोना भाईिसको महामािीबाट आम नगिबालसिाई सुिस्क्षत गनणको िालग स्वास््य तथा सिसफाईको क्षेरिाई उच्च
प्राथलमकतामा िाख्दै रु. ७ किोि ९ िाख ७३ हजाि ६ सय ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

आलथणक ष्ट्रवकास


“भूमी बैँ कमाफणत प्रष्ट्रवलियुि कृष्ट्रर्, स्विोजगािीमा बृष्ट्रद्ध, सैनामैनाको आलथणक समृष्ट्रद्धʺ भन्ने अलभयानिाई साकाि पानण
भूलम बैं कको स्थापना गरि सामुष्ट्रहक खेती, किाि खेती ि व्यवसाष्ट्रयक खेती गने प्रबवि लमिाईनेछ। शुवय
उपयोगलबष्ट्रहन भूलमको नीलत अविम्बन गदै सिक छे उ, नदद, खोिा ष्ट्रकनािको जग्गा ि उपयोग ष्ट्रवष्ट्रहन सावणजलनक
जग्गामा टोि ष्ट्रवकास सं स्था माफणत आफ्नो टोिमा फिफूि िगायतका नगदे बािीको ष्ट्रवरुवा िोप्ने ि त्यसिी
िोष्ट्रपएका ष्ट्रवरुवाको उत्पादनको हकभोग समेत टोि ष्ट्रवकास सं स्थािे गने व्यवस्था लमिाउदै समग्र टोि ष्ट्रवकास
सं स्थािाई अनुदान स्वरुप रु.1७ िाख ५५ हजाि बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



कोिोना भाईिसको कािर् बैदेस्शक िोजगािबाट

घि फष्ट्रकणएका बेिोजगाि युवािाई कृष्ट्रर् तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा

आबद्ध गनण ष्ट्रवष्ट्रवि कायणक्रमका िालग बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।बैक तथा ष्ट्रवस्त्तय सं स्थासं ग समववय गिी बैदेस्शक
िोजगािबाट घि फष्ट्रकणएका बेिोजगाि युवा ि कृष्ट्रर् तथा पशु उद्यमी व्यवसाष्ट्रयमध्ये १६५ जना सामुष्ट्रहक वा लनजी
व्यवसायीिाई प्राथलमकताको आिािमा सहुलियतपूर्ण कजाण उपिब्ि गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु । प्रिानमवरी
िोजगाि कायणक्रम माफणत सूस्चकृत भएका बेिोजगाि व्यास्िहरुिाई श्रममा आिारित वयूनतम िोजगािीमा सं िग्न
गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु ।



साना कृष्ट्रर् धजाि तथा यवर उपकिर्, कोलभि प्रभाष्ट्रवत भई गाँउ फकेका कृष्ट्रर् व्यवसाय गने उद्यलमहरुिाई
उत्पादन समाग्री उपिब्ि गिाउने तथा एक स्थालनय तह एक उत्पादन कायणक्रम ि नगिपालिका स्तरिय कोशेिी घि
िगाएतका अवय



कायणक्रमहरु सञ्चािनको िालग रु. ६८ िाख ५० हजाि बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।

हिे क ष्ट्रकसानिे प्राष्ट्रवलिक सेवा पाउने कुिाको ग्यािे ण्टी गरिनेछ।आकस्स्मत बालि सं िक्षर् सेवा उपिब्ि गिाउन रु.
३ िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । त्यसका िालग कृष्ट्रर् तथा पशु तफण आवश्यक प्राष्ट्रवलिक जनशस्िको
सुलनस्ितता गनण आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



एष्ट्रककृत भई आएका सहकािी माफणत बेिोजगाि युवा तथा मष्ट्रहिािाई आत्मलनभणि बनाउन यूयनलिष्ट्रपको सहकायणमा
नगिपालिकाको तफणबाट रु. १ किोि

ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
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कृष्ट्रर् योजना पकेट क्षेर लनिाणिर् गरिनेछ। ष्ट्रकसानिाई अगाणलनक खेतीमा आत्मलनभणि बनाउन सबै विामा कृर्क
एष्ट्रककृत शरुजीव व्यवस्थापन (आईष्ट्रपएम) पाठशािा सञ्चािन गनणको िालग रु. ११ िाख िकम ष्ट्रवलनयोजन गिे को
छु । िाष्ट्रिय ि स्थालनय महत्वका खाद्य ि पोर्र् सुिक्षा ि बाख्राको साना व्यवसायको पकेट ष्ट्रवकास कायणक्रम सञ्चािन
गनण रु. ३५ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । माटो सुिािका कायणक्रमिाई लनिवतिता ददईएको छ। ५० प्रलतशत
ँ ,ु च्याउ ि पुष्प लसिष्ट्रकट ष्ट्रवतिर्को
अनुदानमा कृर्ी यवर उपकिर् ष्ट्रवतिर्, साना लसँचाई कायणक्रम, िान, मकै, गह
िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिे को छु । बेमौसमी तिकािी खेती उत्पादनको िालग हाइटे क प्िाष्ट्रष्ट गक टनेि
बनाईनेछ। मुलगणया हाटबजािमा



१ हजाि मेष्ट्रट्रक टन क्षमताको

स्शत भण्िाि

लनमाणर् गनण व्यवस्था लमिाएको छु ।

उन्नत नश्ल सुिाि, ष्ट्रहउँदे जै घाँसको ष्ट्रवतिर्, ष्ट्रहउँदे वष्ट्रर्म
ण घाँसको ष्ट्रवतिर्, वर्े ष्ट्रटयोसेवटी घाँसको ष्ट्रवउष्ट्रवतिर्,वर्े
सुिान घाँसको ष्ट्रवउ ष्ट्रवतिर्, बहुवर्े घाँसको सेड्स ि स्स्िप ष्ट्रवतिर् गनण रु. १२ िाख ५० हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को
छु । िागत साझेदारिमा गाई तथा बाख्रा प्रवदणन गनण कायणक्रमको िालग नगिपालिकाको तफणबाट

रु. १६ िाख

बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



पशुिन सुिक्षर् कायणक्रम बीमामा रु. ७ िाख, गाई भैसी, बाख्रा भेिा, वंगिु मा खोप सञ्चािन गनण रु ७ िाख २५
हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।पशुहरुको स्वास््य िोगको पष्ट्रहचान तथा उपचािको िालग पशु ल्याब सञ्चािन गनण
आवश्यक बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सामास्जक सुिक्षा तथा सं िक्षर् कायम गनण प्रिानमवरी िोजगाि कायणक्रम माफणत सूस्चकृत भएका बेिोजगाि
व्यास्िहरुिाई श्रममा आिारित वयूनतम िोजगािीमा सं िग्न गिाउन सं घीय सिकािमाफणत रु.५१ िाख ७० हजाि
बजेटको व्यवस्थापन गिे को छु ।



कृष्ट्रर् तथा पशु ष्ट्रवकास ि समग्र आलथणक ष्ट्रवकासको

िालग ४ किोि ७६ िाख २० हजाि बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को

छु ।

सभाध्यक्ष महोदय,
स्शक्षा



प्रष्ट्रवलिमा आिारित अपनत्व सष्ट्रहतको गुर्स्तिीय स्शक्षा, सैनामैनाको प्रलतबद्धता̎ भन्ने नािािाई साकाि पानण स्शक्षा
क्षेरिाई प्राथलमकतामा िाखी बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



कोलभि १९ को महामािीका कािर् स्शक्षर् लसकाइ ष्ट्रक्रयाकिापवाट बस्वचत हुन पुगेका वािवालिकाहरुिाई
बैकस्ल्पक प्रर्ािीवाट लसकाइ सहस्जकिर् गने व्यवस्थाका िालग रु ८ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
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कक्षा कोठामा गरिने स्शक्षर् लसकाइमा सूचना प्रष्ट्रवलिको प्रयोगिाई लनिवतिता दददै प्रष्ट्रवलिमैरी स्शक्षकवाट अवय
स्शक्षकमा लसप हस्तावतिर् गने व्यवस्थाका िालग रु ६ िाख ४० हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



कक्षा १ दे स्ख ५ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाणर् गरिनेछ, यसका िालग

रु १ िाख ५० हजाि छु ट्याएको छु

। शैस्क्षक गुर्स्ति अलभवृष्ट्रद्ध गिी ष्ट्रवद्याथी मूल्याङ्कनिाई ष्ट्रवश्वासनीय वनाउन कक्षा ५ ि ८ को नगिस्तिीय पिीक्षा
सं चािनको िालग



रु 21 िाख वजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

स्शक्षकिे लनयलमत गनुप
ण ने कायणमूिक अनुसंिानिाई प्रोत्साहन गने कायणको थािनी गिे को छु । यस कायणका िालग
िकम रु १ िाख ५० हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



वािवालिकाका आवाजहरुिाई सिकाि तथा आम जनसमुदायमा पुयाणउन

उनीहरुका समस्याहरुको तत्काि समािान

खोज्ने उद्देश्यिे मेयिसं ग वािवालिका कायणक्रमिाई लनिवतिता ददएको छु । ष्ट्रवद्याथी प्रलतभा पष्ट्रहचान, नगिको शैस्क्षक
क्यािेण्िि लनमाणर् ि प्रिानाध्यापक वैठक सं चािनको िालग ८ िाख २० हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



ष्ट्रवद्यािहरुको

भौलतक पूवाणिाि लनमाणर्, शैस्क्षक गुर्स्ति सुदृष्ट्रढकिर् तथा कायणसम्पादनमा आिारित अनुदान कायणका

िालग िालग सं घीय सिकािवाट ष्ट्रवत्तीय हस्तावतिर् अवतगणत िकम रु २ किोि ६२ िाख ५३ हजाि वजेट
व्यवस्थापन गरिएको छ ।



ष्ट्रवद्याियहरुको शैस्क्षक गुर्स्ति पिीक्षर् गिी ष्ट्रवद्याियको सक्षमताको आिािमा उत्कृष्ट ग नलतजा प्राप्त गने ष्ट्रवद्याियिाई
प्रोत्साहन गने तथा आइ.लस.ष्ट्रट.को प्रयोग गिी उत्कृष्ट ग नलतजा हालसि गिाउने स्शक्षक तथा प्रिानाध्यापकहरुिाई
पुिस्कृत गने कायणिाई लनिवतिता ददएको छु । कक्षा ८ ि १० मा उत्कृष्ट ग नलतजा ल्याउने ष्ट्रवद्याथीहरुिाई पुिस्कृत
गनण आवश्यक वजेटको व्यवस्था गिे को छु ।उल्िेस्खत कायणको

िालग रु १० िाख ५० हजाि वजेट ष्ट्रवलनयोजन

गिे को छु ।



सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका साना कक्षाहरुिाई बािमैरी कक्षा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था
लमिाएको छु । ष्ट्रवद्याियमा एउटै िङ्कोि हुनेगिी िङिोगन गने कायणक्रमिाई लनिवतिता ददएको छु । यसको िालग
रु १५ िाख ५० हजाि



वजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययनित छाराहरुको िालग लनशुल्क सेनेटिी प्याि उपिब्ि गिाउने व्यवस्था लमिाएको
छु । सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका प्राथलमक तहका वािवालिकाहरुिाई लनशुल्क ददवा खाजा उपिव्ि गिाइने व्यवस्था
लमिाएको छु । सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा अध्ययन गने आिािभूत तहका सम्पूर्ण छारा तथा दलित ष्ट्रवद्याथीहरुिाई,
छारवृस्त्त तथा लनशुल्क पाठ्यपुस्तक उपिव्ि गिाइने छ, यसको िालग सं घीय सिकािवाट ष्ट्रवत्तीय हस्तावतिर्
अवतगणत रु १ किोि ७४ िाख ४९ हजाि वजेट ष्ट्रवलनयोजन गरिएको छ ।
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ष्ट्रवद्यािय पढने उमेि नाघेका ि प्राष्ट्रवलिक स्शक्षा आजणन गनण चाहने युवािाई प्राष्ट्रवलिक तथा व्यवसाष्ट्रयक सीप प्रदान
गने कायणक्रमिाई लनिवतिता ददनको िालग रु ६५ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



वेिोजगाि भएका ि प्राष्ट्रवलिक स्शक्षा पढन चाहने युवाहरुिाई

CTEVT वाट सं चािन गरिएका छोटो तथा िामो

अवलिको प्राष्ट्रवलिक स्शक्षा तथा व्यवसाष्ट्रयक तालिममा छारवृलत प्रदान गिी सीप लसक्ने अवसििाई लनिवतिता ददन रु.
६५ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

स्शक्षा तफण नगिपालिका स्रोतवाट २ किोि ३ िाख ि सं घीय सिकािवाट ष्ट्रवत्तीय हस्तावतिर् अवतगणत रु १८ किोि ३८
िाख गिी जम्मा १९ किोि ९४ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

जेष्ठ नागरिक, मष्ट्रहिा, बािबालिका तथा अपाङ्ग


“सामास्जक वयाय ि समताका िालग सकिात्मक ष्ट्रवभेद” को नीलत अनुरुप हाि सञ्चािन गरिदै आएको क्षमता ष्ट्रवकास
तथा स्विोजगाि कायणक्रमिाई लनिवतिता दददै ष्ट्रविवा तथा एकि मष्ट्रहिा , द्ववद्वपीलित मष्ट्रहिा, बेिोजगाि तथा अलत
ष्ट्रपछलिएका ि लबपन्न समुदायको िालग िोजगािमूिक तालिमको व्यवस्थापन तथा मष्ट्रहिाहरुको सशस्िकिर् गनण
ँ उपप्रमुख कायणक्रमको िालग रु. ६ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
मष्ट्रहिासग



बौष्ट्रद्धक अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको त्याङ्क सङ्किन भइसकेकोिे लनजहरुिाई परिचयपरको आिािमा थप सुष्ट्रविा
उपिब्ि गिाउनको िालग रु. २ िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।अपांगता भएका व्यास्िहरुिाई अनुदान ददन
आवश्यक वजेटको व्यवस्था गिे को छु ।

हिे क वर्ण जेष्ठ नागरिकहरुिाई गरिदै आएको सम्मान कायणक्रमिाई

लनिवतिता ददन रु. ५ िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । विा तथा नगिस्तिीय वािक्िवहरुको क्षमता ष्ट्रवकास तथा
सम्बिणनको

िालग रु. १० िाख बजेटको व्यवस्था गिे को छु । निपालिकालभर ष्ट्रवद्यमान िै लगंक ष्ट्रहंसाको िोकथाम

तथा लनयवरर्को िालग िैं लगक ष्ट्रहंसा लनवािर् कोर्को स्थापना गनण रु. ३ िाख बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।
समग्र मष्ट्रहिा,बािबालिका,अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको सबलिकिर् तथा सं िक्षर्को िालग रु. ४० िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन
गिे को छु ।

सस्ँ कृलत तथा पयणटन


सै नामैना नगिपालिका विा.नं. ८ मा िुस्म्बनी सांस्कृलतक शहि लनमाणर् गनणको िालग रु. ५० िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को
छु ।



पस्िमको पशुपलतनाथ भनेि स्चलनने िालमणक आस्थाको केवरष्ट्रववदु पिोहा पिमेश्वि बोिबमिाम मस्वदिको पूनलनमाणर्को
िालग सं घ, प्रदे श ि सै नामैना नगिपालिकाको स्रोतबाट रु ६० िाख बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।
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पयणटन पूवाणिाि लनमाणर् ि प्रचाि प्रसाि गनण सै नामैना नगिपालिका विा नं. २ मा लनलमणत थारु होमस्टे को सभाहि ि
पाहुना घि धपचारिक रुपमा सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।

िाष्ट्रिय स्वतवरता, सामास्जक वयाय ि सं घीय िोकतास्वरक

गर्तवर स्थापनाका िालग आफ्नो जीवन उत्सगण गनुह
ण न
ु े शष्ट्रहदहरुको सम्झनामा शष्ट्रहद ददवस ि िाष्ट्रियता, िोकतवर ि
जनस्जष्ट्रवकाको आवदोिनमा अगुवाइ गनुह
ण न
ु े सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मानको िालग ष्ट्रव.ष्ट्रप स्मृती ददवस
ि पुष्पिाि स्मृती ददवसको ददन लसजणनात्मक कायणक्रमको आयोजना गरि मनाउन रु. ३ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

युवा तथा खेिकुद


“स्वास््यका िालग खेिकुद िािका िालग खेिकुद” अलभयानिाई साथणक बनाउन

पशुपलत मा.ष्ट्रव मा खेिमैदान

तािबाि, महिे हवा दे ष्ट्रव आिािभ ुत ष्ट्रवद्याियमा खेिमैदान स्तिोन्नलत तथा सै नामैना ४ मुलगणयामा फुटबि स्टे लियम
स्तिन्नोलतको िालग कुि ५५ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सं घीय सिकािमाफणत ष्ट्रवलनयोस्जत १ किोि १० िाख बाट विा नं. ७ िमटै यामा प्रािम्भ गरिएको गौतमबुद्ध
अवतिाणष्ट्रिय ष्ट्रक्रकेट मैदानको

DPR बनाई पूवाणिाि लनमाणर्को कायण सुरुवात गने व्यवस्था लमिाएको छु । युवाहरुिाई

खेिकुद तफण प्रोत्साष्ट्रहत गनण शुरु गरिएको नगिस्तिीय मेयि कप ि नगिस्तिीय खेि सप्ताहिाई लनिवतिता ददन रु.
१८ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सामास्जक जागिर्, रुपावतिर् ि सं मष्ट्रृ द्धका िालग युवा परिचािन, िािपलत िलनङ्ग स्शि प्रलतयोलगता ि युवा प्रलतभा
पष्ट्रहचान ि प्रोत्साहनको िालग सं घीय सिकािमाफणत रु. ११ िाख बजेट व्यवस्था गिे को छु ।

युवा तथा खेिकुद माफणत सामास्जक ष्ट्रवकास गनणको िालग युवा तथा खेिकुदमा एकमुष्ट ग रु. १ किोि ९४ िाख बजेट
व्यवस्था गिे को छु ।

सभाध्यक्ष महोदय,
पूवाणिाि ष्ट्रवकास



चािु आलथणक वर्णमा ठे क्का िागेका ि सम्झौता भएका ति कोलभि १९ को कािर्िे समयमा सम्पन्न हुन नसकेका
सशतण तफणका आयोजनािाई लनयमानुसाि म्याद थप गरि सम्पन्न गने गिी रु. २ किोि ७५ िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन
गिे को छु । बहुवर्ीय आयोजनाहरु तोष्ट्रकएको समयावलिलभरै सम्पन्न गने गरि स्रोत सुलनस्ित गिे को छु ।आ.व
२०७६/0७७ का सिक स्तिोन्नतीका योजनाको वयूनतम ७५ प्रलतशत बजेट सुलनस्ित गिे को छु ।



सं घीय सिकािको सालबक िाष्ट्रिय प्राथलमकता प्राप्त योजना ि प्रदे श सिकािबाट कायणववयन भइिहे को सै नामैना
नगिपालिकाको गौिवको रुपमा िहेको सै नामैना चक्रपथमा पने बाष्ट्रक पुिहरुको लनमाणर् गनण, सै नामैना चक्रपथको
वयूनतम २० ष्ट्रकिोलमटि सिक कािोपरे गनण ि बाष्ट्रक िहेको सम्पूर्ण सिक खण्िमा सब-बेस गनण आवश्यक
बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।
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भाितीय िाजदुतावासको साझेदािीमा

िामापुि क्याम्पसको

पूवाणिाि लनमाणर्को िालग रु. ५ किोि ११ िाख

ष्ट्रवलनयवजन गिे को छु । तिाई मिेश समृष्ट्रद्ध कायणक्रम अवतगणत ष्ट्रवपन्न तथा गरिब व्यस्िहरुको एकीकृत आवास
लनमाणर्को लनिवतिताका िालग रु. ५५ िाख बजेटको व्यवस्था गिे को छु । प्रदे श सिकािको बहुवर्ीय योजनाको
रुपमा िहे को विा नं ९ मा अत्यािुलनक यारु प्रलतक्षािय सष्ट्रहतको रिफ्रेस सेवटि लनमाणर् गनण रु. १४ किोि बजेटको
व्यवस्था गिे को छु ।



सं घीय सिकािको ष्ट्रवशेप अनुदान अवतगणत पिोहा मा.ष्ट्रव को नमूना ष्ट्रवद्यािय भवन लनमाणर्को िालग रु. ३ किोि ९३
िाख बजेट व्यवस्थापन गिे को छु । प्रदे श स्तिीय ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सं िक्षर् ग्रामको

लनमाणर्िाई लनिवतिता

ददन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



ँ त बजेटको वयुनतम ३ प्रलतशत बजेट सिक ममणत तथा सं भाि गने कायणको िालग ष्ट्रवलनयोजन
नगिपालिकाको पूस्जग
गने लनलतअनुरुप सिक ममणत सं भाि कोर्मा रु. १ किोि २० िाख

ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । सिक बोिणको िागत

सहभालगतामा १३ िाख ५० हजाि ि सिक बोिणबाट प्राप्त हुने ३५ िाख गिी सिक ममणत सं भािमा जम्मा १ किोि
६८ िाख ५० हजाि िकम ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सािझण्िी ढोिपाटन बसपाकण ि पानवारिको साप्ताष्ट्रहक हाटबजाि लनमाणर् कायणिाइ लनिवतिता ददनको िालग आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



लि.ष्ट्रप.आि. सम्पन्न भइसकेमा फूिवािी पाकण, वोिबम पयाणविर्ीय पाकण, मिमिा पाकण, विा नं. ११ को िाजापानी
पयणटकीय क्षेर,वनकट्टीमा लग्रनपाकण ि विा नं. ९ मा वािउद्यान ि शष्ट्रहद पाकण, विा नं. ५ को कालििह पाकण ि
पानवारिको जिाशाय युि ष्ट्रपकलनक स्पोट िगाएतका क्षेरहरुिाई सावणजलनक लनजी साझेदािीको

BOOT(Build

Own Operate Transfer) मोिेि माफणत लनमाणर् कायण अगािी बढाउने व्यवस्था गिे को छु । विा नं. ३ को
मुलगणया हाटबजाि ि दूगाण मस्वदि क्षेरिाई समावेश गिी आिुलनक पाकण

लनमाणर्को िालग लि.ष्ट्रप.आि. तयाि गिी

सं घीय सिकाि ि प्रदे श सिकािसं ग समववय गिी आ.व. २०७७/७८ मा लनमाणर् कायण आिम्भ गने व्यवस्था
लमिाएको छु ।



नेपाि सिकाि माफणत पूव–
ण पस्िम िोकमागणको बुटवि–सािझण्िी खण्िमा ६ िेनको सिक ष्ट्रवस्ताि गनण

Design

and Build प्रलरया माफणत लनमाणर् कायण अगािी बढाउने व्यवस्था लमिाएको छु ।


सं घीय सिकािमाफणत पयणटन प्रविणनको िालग कोशेढुङ्गाको रुपमा िहे को सै नामैना विा नं. ३ मा अवस्स्थत िामीिह
बहुउद्देश्य बािको

DPR लनमाणर्को िालग रु. ७० िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । नददजवय पदाथणबाट प्राप्त

िाजश्ववको वयूनतम १० प्रलतशत िकम सोष्ट्रह नदद को

तटबवि लनमाणर् गिी जनिनको क्षलत हुन नददन नदद

लनयवरर् सम्बविी कामिाई अस्घ बढाउने व्यवस्था गिे को छु । कञ्चन नददिाई जनताको तटबविन माफणत, घमाहा
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नददिाई स्वीकृत गुरुयोजना अनुसाि भ ु तथा जिािाि सं िक्षर् कायाणिय माफणत ि तुिबुिीया नदद लनयवरर्को िालग
िािपलत च ुिे तिाई मिेश सं िक्षर् कायणक्रम माफणत तटबविन लनमाणर् गने गिी बजेटको व्यवस्था गिे को छु । अवय
नददहरुमा नदद कटान ि भ ुक्षयको प्रभाव लनयवरर्को आवश्यक कायण गनण ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन कोर् माफणत बजेटको
व्यवस्था लमिाएको छु ।



नगिपालिका क्षेरलभर िहेका पिम्पिागत कुिाहरु तथा नदीमा बाँि बाँिी

हुदै आएको सतह लसं चाइको िालग लनलमणत

कच्ची कुिाहरुिाई पक्की ि पक्की कुिाहरुिाई ममणत सं भाि गनण गरि साना लसँचाई कायणक्रम माफणत आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



ष्ट्रवश्व बैँ क बाट

DPR तयाि भइसकेको सै नामैना मेजि सिकको बाँष्ट्रक िहे को ९ ष्ट्रकिोलमटि सिक कािोपरे, बाँष्ट्रक

िहेका पुि, कल्भट लनमाणर् कायण प्रदे श सिकािको सहयोगमा अगालि बढाउने व्यवस्था लमिाएको छु । कसाणघाट
शवदाह गृह ि विा नं. ९ गुरुङ्गिाँिामा िहे को सामास्जक सं स्काि स्थििाई थप व्यवस्स्थत गनण कुि जम्मा रु. ७
िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।सािझण्िीमा सावणजलनक शौचािय लनमाणर्को िालग रु. १३ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



अगामी आ.व. लभरै नगिपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमाणर् सम्पन्न गनणको िालग रु. ५० िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु
।



सं घीय सिकािको सहकायणमा यस नगिपालिकाको विा नं. ७ िम्टै यामा लनमाणर्ालिन धद्योलगक ग्रामको दोस्रो
चिर्को लनमाणर् कायण सम्पन्न गनण रु. २० िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

भूलम तथा भवन व्यवस्थापन



भूलम सम्बविी समस्या समािान आयोग नीलत अनुरुप नगिपालिकालभर िहे का भूलमहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्स्थत
बसोबासीको पष्ट्रहचान ि िगत सं किन भैसकेको छ।भूलम सम्बविी समस्या समािान आयोगिे पष्ट्रहचान ि प्रमास्र्किर्
गिे को भूलमहीन सुकुम्बालस ि अव्यवस्स्थत बसोबासीको घि जग्गा नापजाँच, नक्शा स्रे स्ता तयाि गिी जग्गािनी
प्रमार्पूजाण ष्ट्रवतिर् गनणका िालग रु.४० िाख बजेटको व्यवस्थापन गिे को छु ।



भवन लनमाणर् सं ष्ट्रहता तथा भवन लनमाणर् मापदण्िको बािे मा व्यापक जनचेतना जगाउने कायणक्रम ल्याइनेछ ।नगिको
व्यवस्स्थत शहिीकिर्का िालग भवन लनमाणर् मापदण्ििाई थप प्रभावकािी रुपमा िागु गनण घििनी, लनमाणर् व्यवसायी
तथा िकमीहरुिाई चिर्वद्धरुपमा उपिब्ि गिाइएको तालिमिाई लनिवतिता ददने व्यवस्था लमिाएको छु ।



लबद्युत क्षेरको समग्र समस्याहरुिाई एकीकृत रुपमा समािान गने गिी नेपाि ष्ट्रवद्युत प्रालिकिर्को रु.१९ किोिको
िगानीमा सै नामैना विा नं. ९ मा शुरु गरिएको लबद्युत सब–स्टे शनको ८० प्रलतशत पूवाणिाि लनमाणर्को कायण आ.व
२०७७/७८ लभर समपन्न गने गिी व्यवस्था लमिाएको छु । आ.व २०७७/७८ लभर सम्पूर्ण नगिबासीको ष्ट्रवद्युत

15

सम्मको पहुँच सुलनस्ित गनणको िालग ष्ट्रवपन्नताको कािर्िे ष्ट्रवद्युत लमटि जिान गनण नसक्ने परिवाििाई लनशुल्क ष्ट्रवद्युत
लमटि जिान गने व्यवस्था लमिाएको छु ।



आ.व २०७७/७८ लभर सम्झौता भएका

विा कायाणियको प्रशासलनक भवन लनमाणर् सम्पन्न गनण व्यवस्था लमिाएको

छु ।



जष्ट्रटि प्रकृलतका, आिुलनक उपकिर् प्रयोग गरिने ि दक्ष जनशस्ि आवश्यकता पने खािका पूवाणिाि लनमाणर्का
कायणहरु ठे क्कामा िगाई समपन्न गरिनेछ। उपभोिा सलमलतको क्षमता अलभबृष्ट्रद्ध गनणको िालग गठन भएका उपभोिा
सलमलतका पदालिकािीहरुिाई क्षमता ष्ट्रवकासको तालिम सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाएको छु ।

सभाध्यक्ष महोदय,
वन,वाताविर् तथा ष्ट्रवपद व्यवस्थापन


सामुदाष्ट्रयक वनको सं िक्षर् ि ष्ट्रवकास गनणको िालग सामुदाष्ट्रयक वनमा तािवाि गनण सं घीय सिकािबाट रु. ६० िाख
ि नगिपालिकाबाट रु. ४० िाख गिी कुि रु. १ किोि बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



बैकस्ल्पक उजाणको प्रबद्धणन गदै वन तथा वाताविर्को सं िक्षर् गनणको िागी सं घीय सिकािमाफणत बायोग्यास जिान,
सुिारिएको च ुिो प्रष्ट्रवलि जिान,

सौयण उजाण प्रलबलि जिान गने कायणक्रमहरु अवतगणत रु. ७ िाख बजेटको व्यवस्था

लमिाएको छु ।



नगि क्षेरलभर िहेका सावणजलनक स्थि ि नदद ष्ट्रकनािहरुमा स्थान अनुकूि वृक्षािोपर् गनण टोि ष्ट्रवकास सं स्था
परिचािन गने व्यवस्था लमिाएको छु । टोि ष्ट्रवकास सं स्था, स्थानीय समुदायको सहयोगमा सामुदाष्ट्रयक वन सं िक्षर्
गनण, वृक्षािोपर् गरिएका बोट ष्ट्रवरुवाहरु कटान हुन नददन, जगंिी जीव जवतुको अवैि स्शकाि, चोिी लनकासी तथा
ओसािपसाि िोक्न गस्ती परिचािन गनण िाग्ने बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।



एक घि दुई फिफूिको अविािर्ा अनुरुप प्रत्येक घिमा फिफूिका ष्ट्रवरुवा िोप्ने कायणिाई लनिवतिता ददइनेछ।
मापदण्ि पूिा गिी नािी सष्ट्रहत कािो परे सम्पन्न भइसकेका सिकको छे उछाउमा मध्यम खािको बहुवष्ट्रर्य
ण स्मृलत
वृक्ष िोप्ने कायणिाई सुरुवात गने व्यवस्था लमिाएको छु ।



“ष्ट्रवपद् वयूलनकिर्को िालग पूवण तयािीमा जुटौं” भन्ने अलभयानिाई साकाि पानण ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाई अझै
प्रभावकािी बनाइनेछ। नगि ष्ट्रवपद् प्रलतकायण योजना बनाई नेपािी सेना, नेपाि प्रहिी, टोि ष्ट्रवकास सं स्था, स्थानीय
क्िब ि िे िक्रससँग सहकायण गिी ष्ट्रवपद वयूलनकिर् एवम् व्यवस्थापनको ष्ट्रक्रयाकिापिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन
गनण ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन कोर्मा रु. २५ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
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ष्ट्रवद्यमान कोिोना महामािीको िोकथाम तथा लनयवरर् गदै कोिोना महामािीबाट असि पिे का सै नामैनाबालसको
जनस्जष्ट्रवका सहज बनाउनको िागी स्वास््य ि खाद्य सुिक्षा कायम गिी क्वािे वटीन ि आइसोिेसन व्यवस्थापन गनण
कोिोना लनयवरर् कोर्मा रु. १ किोि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सै नामैना नगिपालिका, शुद्धोिन गाँउपालिका, कञ्चन गाँउपालिका ि

गैिहवा गाँउपालिकाको सहकायणमा

वारुर्यवर

ि ष्ट्रवपद् जोस्खम वयुलनकिर्का सामाग्री सष्ट्रहतको अवति स्थानीय तह ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन केवर स्थापना गिी
बारुर्यवर सञ्चािनमा ल्याइएको छ। अवति स्थानीय तह ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन साझेदािीको सञ्चािन ि व्यवस्थापनको
िालग कुि रु. ९ िाख ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

िाजश्व प्रशासन


कोिोना भाईिस महामािीको कािर् िकिाउनको अवलिभि सञ्चािन हुन नसकेका व्यवसायहरुिाई िाहत स्वरुप
िकिाउन अवलिभिको घि बहाि कि ि व्यवसाय किमा शतप्रलतशत छु ट



ददने व्यवस्था गिे को छु ।

घि जग्गा बहाि कि असुिी कायणको शुरुवातका िालग सम्पस्त्त कि, व्यवसाय कि ि विा कायाणियबाट प्रवाह हुने
सेवाहरुसँग एक आपसमा आवद्ध गिी असुिी प्रष्ट्रक्रयािाई अलनवायण, व्यवस्स्थत ि प्रभावकािी रुपमा परिचािन गनण
िाजश्वसँग सम्वस्वित िाजश्व शाखाका कमणचािी, विाका कमणचािी, विा सलमलतका पदालिकािी ि टोि ष्ट्रवकास सं स्थाका
पदालिकािीहरुिाई तालिमको व्यवस्था लमिाएको छु ।



िाजश्व सं किन तथा आलथणक कािोबािमा पािदस्शणता तथा सहजता कायम गनण नगिपालिका लभरै वास्र्ज्य बैँ कको
शाखा ष्ट्रवस्ताि गरिनेछ। समयमै कि बुझाउने ि सबैभवदा वढी कि बुझाउने किदातािाई सम्मान गनण आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



किदातािे लतनुप
ण ने कि िकम सम्वस्वि जानकािी उपिब्ि गिाउन कि स्शक्षा सम्वविी सचेतना कायणक्रम सं चािन
गने व्यवस्था लमिाएको छु ।



आलथणक बर्ण २०77/078 को पष्ट्रहिो चौमालसक लभर एक वर्णको एकमुष्ट ग घिजग्गा वहाि कि ि व्यवसाय कि
बुझाएमा १० प्रलतशत छु ट ददने व्यवस्था लमिाएको छु । िकिाउनका कािर्िे आ.व 2076/077 को सबै
प्रकािका किहरु समयमै बुझाउन नपाएकोिे आ.व २०७७/078 को प्रथम चौमालसकलभर कि बुझाएमा सबै
प्रकािका किहरुमा िाग्ने जरिवाना छु ट ददइनेछ।

सभाध्यक्ष महोदय,
17

सुशासन तथा सेवा प्रवाह


सै नमैना नगिपालिकालभर िहेको गरिब तथा ष्ट्रवपन्न व्यास्िहरुको

पष्ट्रहचान गरि गरिब परिचयपर ष्ट्रवतिर् गनण कायणको

िालग सं घीय सिकािबाट रु. ३६ िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।



वयाष्ट्रयक सलमलतका

पदालिकािी

तथा

नगि

कायणपालिकाबाट

सूस्चकृत मेिलमिापकताण

तथा

सहजकताणहरुिाई

समयानुकूि पूनताणजगी तथा क्षमता ष्ट्रवकास गने व्यवस्था लमिाएको छु । पदालिकािी, विा सस्चव, तथा सहायक
कमणचािीको िालग वयाष्ट्रयक कायणष्ट्रवलि ऐन तथा सो सँग सम्बस्वित ष्ट्रवर्यमा अग्रसि बनाई वयाष्ट्रयक लनरुपर् गने
व्यवस्था गिे को छु ।



सुचना प्रष्ट्रवलिमैलर नगिपालिका बनाउन नगिपालिकाबाट जनतािाई प्रदान गरिने सेवाहरु लछटो छरितो, च ुस्त, दुरुस्त
ि प्रभावकािी रुपिे प्रवाह गनण कम्प्युटिकृत सेवा प्रर्ािीको लबकासका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिे को छु
।



कमणचािीिाई कामप्रलत उत्प्रेरित गनण ि मनोवि उच्च िा्न  प्रोत्साहन सुष्ट्रविा उपिव्ि गिाउन आवश्यक बजेट
ष्ट्रवलनयोजन

गिे को

छु ।

साथै

कमणचािी

ि

स्शक्षकिाई

प्रदान

गरिदै

आएको

पुिस्काििाई

लनिवतिता

दददै

नगिपालिकाका कमणचािी ि जनप्रलतलनलिको सावालिक स्जवन वीमा गनण बजेटको व्यवस्था गिे को छु ।



यस सै नामैना नगिपालिका क्षेरलभर बसोवास गने जेष्ठ नागरिक,एकि मष्ट्रहिा,ष्ट्रविवा मष्ट्रहिा,पूर्अ
ण पाङ्गता,अलतअशि
अपाङ्गताभएका व्यस्ि,िोपोवमुख आददवासी जनजालत, िगायतका िस्क्षत वगणहरुिाइण नेपाि सिकाििे लनिाणिर् गिे को
नीलत लभर िही बैं क माफणत सामास्जक सुिक्षा भत्ता ष्ट्रवतिर् गने व्यवस्था लमिाएको छु ।



सामास्जक सुिक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताण प्रर्ािी पूर्ण रुपमा कायाणववयनमा ल्याइनेछ, जसको िालग एम.आइण.एस
अपिे टि, ष्ट्रफल्ि सहायक, विा सस्चव तथा अवय कमणचािी ि सेवा प्रदायकिाइण आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ।
अनिाइन प्रर्ािी िागु हुन ु अस्घका सवै घटना दताणहरुको ष्ट्रवविर्िाइण लिस्जटाइजेशन गिी अनिाइन प्रर्ािीमा प्रष्ट्रवष्ट ग
गरिनेछ। सामास्जक सुिक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताण सुदृढीकिर् आयोजना कायाणववयन गनण प्रत्येक विामा दताण
स्शष्ट्रवि सञ्चािन गरिनेछ। सामास्जक सुिक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताण सुदृढीकिर् अयोजना कायाणववयन गनण कुि
रु.४७ िाखको व्यवस्था लमिाएको छु ।



सं घीय सिकािको मािपोत तथा नापी कायाणिय स्थानीय तहिाई हस्तावतिर् गने नीलत अनुरुप मािपोत तथा नापी
कायाणिय नगिपालिकाको मातहतमा ल्याई गुर्स्तरिय सेवा प्रवाह गनण आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।
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ु
यस नगिपालिकाको ष्ट्रवदे शी मुिक
चीनको गावसु प्रावतको क्यानन् स्वायत्त

क्षेर सँग भलगनी सम्बवि कायम

भैसकेको छ। आलथणक, सामास्जक, सास्कृलतक क्षेरको अनुभव साटासाट तथा आवश्यक सहयोग आदान प्रदान हुने
गिी भलगनी सम्बविको मजबुतीकिर् गनण रु. १5 िाख बजेट ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।



सुशासन प्रबद्धणन तथा भ्रष्ट गाचाि लनयवरर्का िालग ʺम भ्रष्ट गाचाि गददणन,ँ म भ्रष्ट गाचाि हुन ददन्नँ, म दे श ि जनताका िालग
ईमावदाि भएि काम गनेछुˮ भन्ने प्रलतज्ञासष्ट्रहतको कायणसंस्कृलतको

प्रवद्धणन गरिनेछ।

सभाध्यक्ष महोदय,
अब म आलथणक वर्ण २०७७÷०७८ को बजेट ष्ट्रवलनयोजन तथा आयको अनुमान प्रस्तुत गनण चाहवछु ।

आगामी आलथणक वर्णका िालग कुि रु. ७० किोि ८३ िाख ७७ हजाि ५ सय ४६ ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
कुि ष्ट्रवलनयोस्जत बजेट मध्ये चािु खचणमा तिब, भत्ता तथा अवय सुष्ट्रविा, कायाणिय सञ्चािन िगायत प्रशासलनक
खचण ि अवय व्यवस्थापन समेतको िालग रु. ४५ किोि ९९ िाख ७० हजाि ५ सय ४६ ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु
ँ ीगत खचण तफण कुि
। जसमा स्शक्षा, स्वास््य, कृष्ट्रर्, पशु ष्ट्रवकास ि प्रशासलनक खचणिाई समाबेश गरिएको छ। पूज
रु. २४ किोि ८४ िाख ७ हजाि ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।
ँ ीगत खचण मध्ये विा नं. १ को िालग रु. ६६ िाख २५ हजाि ४ सय ७१ , विा नं. २ को िालग
उपिोि पुज
रु. ४० िाख ७१ हजाि ८ सय ३१ , विा नं. ३ को िालग रु. ३८ िाख ९४ हजाि ५ सय ९०, विा नं.४
को िालग रु. ५३ िाख २३ हजाि १ सय ३५ , विा नं. ५ को िालग रु. ५९ िाख १७ हजाि ३ सय २९,
विा नं. ६ को िालग रु.

६१ िाख ४३ हजाि २ सय १५ ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु । त्यसै गिी विा नं.७ को

िालग रु. ३५ िाख ८८ हजाि ७८ रुपैया, विा नं. ८ को िालग रु. ३५ िाख ८७ हजाि ८ सय ४२, विा नं.
९ को िालग रु. ४७ िाख ६० हजाि ८ सय ७७ , विा नं. १० को िालग रु. ६५ िाख २१ हजाि ५ सय
९५ ि विा नं. ११ को िालग रु. ५७ िाख २ हजाि ९ सय ६३ गिी जम्मा रु ५ किोि ६१ िाख ३६
हजाि ९ सय २८ ष्ट्रवलनयोजन गिे को छु ।

आगामी आलथणक वर्णका िालग अनुमान गरिएको खचण व्यहोने श्रोत मध्ये सं घीय सिकािबाट प्राप्त अनुदान रु ५5
किोि 94 िाख ८७ हजाि २ रुपैया, प्रदे श सिकािबाट प्राप्त अनुदान रु १ किोि ५७ िाख,
स्रोतबाट रु १३ किोि ३१ िाख ९० हजाि ५ सय ४४ आयको अनुमान गिे को छु ।
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आवतिीक

िाजस्वको स्शर्णकगत अनुमान ष्ट्रवविर्, सं स्चत कोर्मा जम्मा हुने गिी ष्ट्रवलभन्न स्रोतवाट प्राप्त हुने आय ि व्ययको
स्शर्णकगत ष्ट्रवविर्हरु अनुसस्ु चमा उल्िेख गरिएको छ ।

सभाध्यक्ष महोदय,
कृष्ट्रर्, पयणटन, उद्योग ि पूवाणिाि, सु–संस्कृत, समृद्ध नगि सैनामैनाको आिाि” भन्ने नािािाई साकाि पानण उल्िेस्खत

बजेट तथा कायणक्रमहरु तजुम
ण ा गरिएका छन् । बजेट तथा कायणक्रमको सफि कायाणववयनको िालग
नगिपालिकामा कृयाशीि िाजनीलतक दि, सिकािी तथा गैि सिकािी सं घसं स्थाहरु, परकाि जगत, नागरिक समाज
िगायत सम्पूर्ण सै नामैनाबासी आमा–बुवा, दाजु–भाइ, दददी–बष्ट्रहनीहरुको िचनात्मक सल्िाह, सुझाव ि सहयोगको
अपेक्षा गिे को छु ।कोिोना भाईिसको महामािीको समयमा प्रकोप िोकथाम तथा लनयवरर् गनण ि नागरिकको
जनस्जवन सामावय बनाउन नगिपालिकासं ग हातेमािो गदै सहयोग गनुह
ण न
ु े सम्पूर्ण सिकािी तथा गैि सिकािी सं घ
सं स्था, लनजी क्षेर, समुदाय, सहयोगी हातहरु ि सम्पूर्ण नगिबासीहरुमा उच्च कदि गदै हाददणक िवयवाद ददन

चाहावछु ।दे श लभर ि बाष्ट्रहि िहनुभएका सम्पूर्ण सै नामैना नगिबासीहरु कोलभि-१९ को महामािीबाट सुिस्क्षत िहँदै
नगि ष्ट्रवकासमा योगदान गनुह
ण न
ु हाददणक अपेक्षा सष्ट्रहत अनुिोि गदणछु।

बजेट लनमाणर्का क्रममा अहोिार खष्ट्रटने सम्पूर्ण नगिसभा सदस्य ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत िगायत सबै
कमणचािीहरु सष्ट्रहत सल्िाह सुझाव ददनुहन
ु े महानुभावहरु सबैमा ष्ट्रवशेर् िवयवाद ददन चाहवछु । यो बजेटको
सफि कायाणववयनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग पाउने अपेक्षा गिे को छु ।

िवयवाद
नमस्काि
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