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सभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय  

१. कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट फैलिएको कोलभड-१९ को रोगबाट 

लसर्जित यस विषम पररर्थिततमा यस गररमामय सभा समक्ष 

नगरपालिकाको आर्ििक िषि २०७७।०७८ को बजेट प्रथतुत गनि 
उपर्थित भएको छु । 

२. आर्ििक िषि २०७७/०७८ को बजेट प्रथतुत गरररहदा यस संघीय 

िोकतार्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणािी थिापना सम्म भएका 
विलभरन क्रार्रत र जनआरदोिनमा शहादत प्राप्त गनुिहुने विलभरन 

ज्ञात अज्ञात शहहदहरु िाइ थमरण गनि चाहरछु। सािै समाज 

रुपारतरणमा योगदान गनुिहुने सिै अग्रज िाइ सम्मान गदिछु ।  
३. सािै कोलभड-१९ िे लसजिना गरेको बरदाबरदी सामार्जक दरुी र 
अनुशासन कायम गराउन सहयोग गनुिहुने सम्पूणि आम नागररक 

दाजु भाइ हदहद बैनी हरुिाइ विशेष धरयिाद हदन चाहर् । 
४. कृवष पयिटन र पुिािधार समदृ्ध मुलसकोट नगरपालिकाको आधार 
भरने नारा िाइ साििक बनाउन  हामी तनिािर्चत भइसकेपतछ 

िार्गरहेकै छौँ । सीलमत स्रोत साधन र विविध प्रततकुि 

पररर्थिततका िािजुद पतन हाम्रो नगर समदृ्ध बनाउन  हालम 

िार्गरहने छौँ । 
५. कोलभड-१९ का कारण विश्िकै अिितरि र रार्रिय अिितरतको जग 

हर्लिएको छ र हामी पतन त्यस अिथिाबाट अछुतो रहन सकेका 
छैनौँ । 



६. मैिे यस सभामा प्रथतुत गनि िागेको बजेटको प्रमुख प्रािलमकता 
कोलभड-१९ बाट आम जनताको जीिन रक्षा गनुि  हनेछ ।सािै  
रोजगारी लसजिना गनुि र आरतररक उत्पादन बरृ्दद गनुि र महत्िपुणि 
पुबािधारको विकास गनुि यस बजेटको प्रमुख िक्ष्य रहेको छ । 

७. संिैधातनक ममि अनुसार सामार्जक रयाय र समानता कायम गनुि 
सािै भेदभािपूणि अिथिामा कोही नागररकिाइ पनि नहदनु नगर 
पालिकाको प्रमुख उदेश्य रहेको छ । 

८. यततबेिा लसङ्गो रारि संगै हालम पतन आम्दानी राजश्ि र अनुदान 

घट्ने तिा दातयत्ि तिा व्यय अत्यार्धक बढीरहेको अिथिाबाट 

गुज्रीरहेका छौँ । 
९. थिानीय तह नयााँ संरचना भएको कारणिे साधन स्रोत भौततक 

पुिािधार र जनशर्ततको कलम नै रहेको छ । संगठनको संथिागत 

क्षमता बरृ्दद गदै अभािका बीच पतन जनजीिन सहज पादै 

समाजिाइ अरु बढी गतीशीि र उजाििान बनाउने हाम्रो प्रयास 

रहनेछ । 
 

सभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय  

अि म आर्ििक िषि २०७७/०७८ का िार्ग नगरिे तय गरेका 
कायिक्रमबारे बताउाँ छु । 
 

१०. कोलभड-१९ को यस विषम पररर्थितत बाट पार पाउनका िार्ग  

संघीय र प्रदेश शसति अनुदानको अिािा यस नगरपालिकाबाट 



कायािरियन हुने कायिक्रमका िार्ग विपद व्यिथिापन कोषमा 
जम्मा गनि रु १ करोड वितनयोजन गरीएको छ । 

११. थिथि नागररक बबना थिथि समाजको पररकलपना गनि सककदैन । 
नागररक थिथि राख्न े विविध कायिक्रमका िार्गसंघीय शसति 
अनुदान अरतगित  रु ३ करोड ८० िाख वितनयोजन भएकामा 
नगरपालिकातफि का कायिक्रममा िार्ग िप रु १ करोड ५२ िाख ५० 
हजार    वितनयोजन गरीएको छ । 

१२. दोस्रो चौमासक सम्म उत्साहहत रुपमा अतघ बढेको हाम्रो विकास 

तनमािण र खचिको गतत िकडाउन सुरु भएसाँग ैकेही सुथताएको छ । 
कततपय विकास तनमािण गततविर्ध सञ्चािन हुन सकेनन भने 
आम्दानीमा आएको कलमिे कततपय कायि सम्परन भइसकेका 
आयोजनाको भुततानी समेत प्रभावित हुने अिथिा लसजिना भएको 
छ । यसरी भुततानी प्रभावित हुने आयोजनाहरुको भुततानी 
व्यिथिा सहज बनाउन आगामी आर्ििक िषिमा रु १ करोड ८० िाख 

वितनयोजन गररएको छ । 
१३.  लशक्षा मानि विकासको महत्िपंणि आधार हो । लशक्षासंग आगामी 

पुथता र भविरयकािको समेत सम्बरध रहने हुाँदा यसको विकास 

विना समाजमा रुपारतण पररितिन तिा रयाय सम्बभ छैन ।यस 

क्षेिका िार्ग संघीय सरकार बाट शसति अनुदान रु २२ करोड १४ 
िाख वितनयोजन भएकामा नगरपालिकाबाट रु १ करोड ४९ िाख 

४८ हजार िप वितनयोजन गरीएको छ । 



१४.  कृवष विकास हाम्रो नगरपालिकाको महत्िपुणि कायिक्रम हो । कृवष 

तिा पशुपािन कायिक्रमका िार्ग संघीय शसति कायिक्रम तफि  रु ५६ 
िाख प्रदेश ससति अनुदान तफि  रु ८८ िाख ५० हजार वितनयोजन 

भएकामा नगरपालिका तफि का कायिक्रमका िार्ग रु १ करोड १० 
िाख २५ हजार  वितनयोजन गरीएको छ । 

१५.  मुलसकोट गौरिका आयोजना र महत्िपूणि पूिािधार क्षेिको विकास 

प्रदेश र संघीय साझेदारीमा गररनेछ । यसका िार्ग यस प्रदेश 

समपुरक साझेदारी आयोजना िार्ग रु ४ करोड वितनयोजन गररएको 
छ । 

१६.  संघीय समपुरक साझेदारी आयोजनाका िार्ग रु २ करोड ३४ िाख 

वितनयोजन भएको छ । 
१७. संघीय विशेष अनुदान अरतगित बिभुिन मा वि भिन तनमािण रु ७५ 

िाख । जनज्योती मा.वि. भिन तनमािण रु ७५ िाख । दनुाम 

मुलसकोट बडागााँउ खानेपानी योजनाको िार्ग रु २ करोड 
वितनयोजन गररएको छ । 

१८.  प्रदेश विशेष अनुदानबाट २ महत्िपूणि खानेपानी आयोजना रु ७० 
िाखमा सम्परन गररनेछ । 

१९. एक घर एक धारा नगरपालिको एकदमै सफि कायिक्रम हो । यस 

कायिक्रमको तनररतरताका िार्ग आगामी िषिमा रु ३ करोड ७० िाख 

वितनयोजन गररएको छ । 



२०.  रोजगार प्रिधिनका िार्ग व्पिसाय कृवष र उत्पादनिाइ विषेश जोड 
हदइनेछ । साना ककसान र साना व्यिसायीिाइ नेपाि बैँक लि संग 

समरिय गरी अतत नै रयुन ब्याजदरमा कजाि उपिब्ध गराइनेछ । 
२१.  प्रधानमरिी रोजगार कायिक्रम अरतगित दैतनक रु ५१७ का दरिे 

१०० जना मजदरुिाइ १०० हदन काम उपिब्ध गराइनेछ । 
२२.  संघ सरकारको साझेदारीमा रु २ करोडको महत्िपूणि रोजगार 

प्रिद्िधन सम्बरधी कायिक्रम संचािन गररनेछ । 
२३. आगामी आर्ििक बषि देखी बाट सुरुहुने गरी गभिितत साँग उप प्रमुख 

कायिक्रम सुरुिात गररएको छ । 
२४. प्रदेश सरकारिे व्यिथिा गरेबमोर्जम थिानीय तहका 

जनप्रतततनधीको सेिा तिा सुविधा सम्बरधी ऐन अनुसार 
जनप्रतततनधीको सुविधाका िागी आबश्यक रकम वितनयोजन 

गररएको छ । 
२५. कोलभड १९ िे प्रभावित गरेको आर्ििक असरका कारण 

कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता आगामी आर्ििक बषिका 
िागी पतन कटौती गररएको छ । 

२६. आगामी आर्ििक िषिको िार्ग कुि बजेट रु ६२ करोड४० िाख १० 
हजार  वितनयोजन गररएको छ । 

२७. आगामी आर्ििक िषिका िार्ग चािु खचि तफि  कुि रकम रु ३९करोड 
२ िाख ४२ हजार वितनयोजन गररएको छ भने पूाँजीगत खचि तफि  रु 

२३ करोड ६७ िाख ६८ हजार वितनयोजन गररएको छ। 
२८. आगामी आर्ििक िषिका  िार्ग  



• कायाििय सञ्चािन तिा प्रशासतनक खचि तफि  रु ७ करोड ११ 
िाख ७१ हजार ५७० 

• आर्ििक विकास तफि  ७ करोड २४ िाख ९० हजार 
• कृवष तफि  २ करोड १९ िाख ३५ हजार 
• पशुपंक्षी विकास तफि  १करोड १४ िाख ७० हजार 
• पुिािधार विकास तफि  ९ करोड ६६ िाख ७५ हजार  
• शुसासन तिा अरतरसम्बर्रधत क्षेिको िार्ग १ करोड ७७ 
िाख ५० हजार 

• सामार्जक विकास तफि  ३६ करोड ५९ िाख २३ हजार ७४० 
• लशक्षा तफि  २६ करोड २३ िाख ७३ हजार ७४० 
• थिाथि तफि  ५  करोड ४१ िाख  
वितनयोजन गररएको छ । 

 

२९.  मार्ि उलिेख गररएका योजना तिा कायिक्रमको िागी  खचि 
व्यहोन ेश्रोत मदये  

आरतररक श्रोत तफि  रु १ करोड ६० िाख ६१ हजार 

सघीय राजश्ि बाडफाड तफि   रु ८ करोड ५८ िाख ५८ हजार ३१० 

प्रदेश राजश्ि बााँडफााँड तफि   रु ६७ िाख ८७ हजार 

संघीय समानीकरण अनुदान तफि   रु ११ करोड ७६ िाख 

प्रदेश समानीकरण अनुदान तफि   रु ५२ िाख १९ हजार 

संघीय विशेष अनुदान तफि   रु  ३ करोड ५० िाख 

प्रदेश विशेष अनुदान तफि   रु  ७० िाख 



संघीय समपुरक अनुदान तफि   रु १ करोड १७ िाख 

प्रदेश समपुरक अनुदान तफि   रु २ करोड 

संघीय शसति अनुदान तफि   रु  २९ करोड ६४ िाख 

प्रदेश ससति अनुदान तफि   रु १ करोड ७८ िाख ५० हजार  
संघीय साझेदारीमा शहरी शासकीय क्षमता तिा पुिािधार सुधार 
आयोजना  तफि   रु २ करोड 

  

३०.  यस बजेट तनमािणमा सहयोग गन े जनप्रतततनर्ध सािीहरु 

रारिसेिक कमिचारीहरु राजनीततक दिका लमिहरु महत्िपुणि 
सलिाह सुझाि हदने बुद्र्धर्जिी िगिहरु िगायत  सम्पुणिमा विशेष 

धरयिाद हदन चाहरछु । 
 

 


