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अमरगढी नगरपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को वजेट वक्तव्य 

यस गरीमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

नगर सभा सदस्यज्यहूरु, यस सभाका सदस्य सलिब एवं सम्परू्ण राष्ट्रसेवक कमणिारी, पत्रकार लमत्रहरु र उपलस्ित सम्परू्ण 

महानभुावहरु 

१. कोभीड १९ माहामारीका कारर् लवश्वजगत नै लसलिि र आक्रान्त भएका बेिा हाम्रो दशे नेपाि पलन त्यसको 

लसकार भएको कुरा यहााँहरुिाइ अवगत नै छ । यो लवषम पररलस्िलतका बावजदु पलन हालम आगामी आलिणक वषण 

२०७८/०७९ को बजेट अलिबेशनमा प्रवशे गरेका छ ाँ । लबलभन्न समस्या र िनु तीको हालम सबैिे सामना गनण 

परेको यो कठीन पररलस्ितीमा पलन उपलस्ित हुन ुहनुे तपाइ सम्परु्ण माहानभुावहरुिाइण आभार ब्यक्त गदणछु । यस 

कठीन घडीमा पलन यो गरीमामय सभा समक्ष आगामी आलिणक बषणको बजेट प्रस्ततु गनण पाउंदा ग रवालन्वत भएको 

छु ।  

देश सलघय प्रर्ािीमा गइसकेपछी संविैानीक ब्यवस्िा बमोलजम यसै गररमामय सभाबाट पािंौं बजेट 

अलिवेशनमा प्रवेश गरीसकेका छ ाँ ।  

२. देशमा लबलभन्न समयमा भएका परीवतणन र िोकतालन्त्रक गर्तन्त्र स्िापनाकािालग लबलभन्न समयमा भएको 

आन्दोिनमा आफनो लजवनको अहुती लदनहुनुे सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत भावपरु्ण श्रद्दाञ्जिी अपणर् 

गदणछु । मिुकुको सावणभ लमकता, भ गोलिक अखण्डता, रालष्ट्रय एकता , स्वािीनता र स्वालभमानको रक्षा गदै 

िोकतालन्त्रक गर्तन्त्र प्रालिको आन्दोिनको कलठन पररलस्िलतमा पनी अिक योगदान लदने सम्परु्ण आदरलर्य 

अग्रज राजनीलतज्ञहरु प्रलत उच्ि सम्मान व्यक्त गदणछु ।  

३. लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना रोगका कारर् लवश्विे एकैपटक मानलवय र आलिणक संकट  

सामना गनुण परेको छ । स्वास््य सकंटबाट उत्पादन, व्यापार तिा िगानीसम्मको श्रङ्ृखिा प्रभालवत भइण लबश्व  

अिणतन्त्रमा संिकुन आउने स्पष्ट सकेंत देलखएको छ । लवश्व अिणतन्त्रको आवद्दताको कारर् नपेािको अिणतन्त्रका 

प्रमखु के्षत्रहरुमा समते गम्भीर प्रभाव पनण िािेको छ जसबाट अमरगढी नगरपालिका पलन  प्रभालवत भएको छ । 

यस माहामारीबाट लबश्वभर करोडौं र नेपािमा िाखौंको सख्यामा सक्रलमत भइसकेका छन भने लबश्वभर िाखौंिे 

ज्यान गमुाइ सकेको कुरा सबणव्यलततै छ । त्यसैिे म सम्परु्ण संक्रलमतहरुको स ुस्वास््यको कामना गदै ज्यान 

गमुाउने प्रलत भावपरु्ण श्रदान्जिी ब्यक्त गदणछु । सािै यस रोगकोिालग खोप उत्पादन भइण नागररक सम्म पयुाणउने 

कायण भइरहकेो र एकै िोटी सवै नागररकिाइण परुयाउन कलठन भएकािे सपंरू्ण महानभुावहरुिाइ साविालन 

अपनाउनका िागी अनरुोि गद ैउच्ि मनोविका साि यो पररलस्ितींको सामना गने शक्ती लमिोस भन्ने कामना 

गदणछु ।  

४. आगामी आलिणक वषणको बजेट नयााँ पररलस्िलतिे लसजणना गरेको िनु तीिाइण सामना गन े र प्राि अवसरिाइ 

उपयोग गन ेतफण  केलन्ित रहन ुपदणछ भन्नेमा हालम सजकछ ाँ । यस अवस्िामा सबै नेपािीको जीवन रक्षा गन े, 
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भलवष्ट्य प्रलत आिारयकु्त आशा जगाउने र अिणतन्त्रको पनुरुत्िान गदै तीब्र लवकासको बाटोमा िैजाने गरी हालमिे 

छिफि गरी सोही बमोलजम बजेट तजुणमा गने प्रयास गरेको छु । 

५. मिेै बजेट तयार पादाण नपेािको सलंविान¸ लवद्यमान काननुहरु, पन्र  योजना  र लदगो लवकास िक्ष्यहरु, संघीय 

र प्रदेश सरकार तिा अमरगढी नगरपालिकाको नीलत तिा कायणक्रमहरुिाई आिार बनाएको छु । वजेट तजुणमाको 

लसिलसिामा संघ र प्रदशे सरकारिे अबिम्बन गरेका आलिणक नीलत, काननु, मागण लनदशेन, मापदण्ड तिा 

पररपत्रहरुका सािै लवलभन्न समयमा सावणजलनक सनुवुाइ, सामालजक पररक्षर् तिा िेखा पररक्षर्, लवलभन्न 

प्रलतवेदन, गरुुयोजनामा औलं्याईएका गहनतम मागणदशणन, सझुाव  र अध्यन, अविोकन भ्रमर्बाट बोि भएका 

व्यवहाररक र वस्तलुनष्ठ लसकाइ तिा सफि अभ्यासिाई समते ध्यान लदएको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म गत आलिणक वषणको यिािण आलिणक गलतलवलिको सलमक्षा प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु 

। 

६. गत आलिणक वषण २०७६/०७७ मा लनकासा प्राि  अनदुान रू.४३ करोड ४८ िाख ६२ 

हजार ६ सय १५ ,खदु आन्तररक आयरु १ करोड ५१ िाख ३९ हजार ९ सय ८१¸ 

भकु्तानी दालयत्व तिा संलित कोष म ज्दात रु.४ करोड १ िाख ३७ हजार ९ सय ७८ 

गरर जम्मा कुि रकम रु. ४३ करोड ४८ िाख ६२ हजार ६ सय ५१  मध्ये खिण रु.३६ 

करोड ३७ िाख ८७ हजार ४ सय ३९ भएको लियो । जसमा गत आलिणक वषणमा परुा 

हुन नसकेका योजना कायणक्रमिाई सोलह रुपमा लनरन्तरता लदइण िाि ुबषणको बजेटमा 

समावेश गररएको कुरा उल्िेख गनण िाहन्छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म अमरगढी नगरपालिकाको िाि ुआलिणक वषणको आलिणक गलतलवलि बजेट कायाणन्वनको सलमक्षा गन ेअनमुलत 

िाहान्छु ।  

७.  िाि ुआलिणक वषण २०७७/०७८ मा कुि खिण रु. ५५ करोड ४६ िाख ७ हजार  हनुे अनमुान गररएकोमा िाि ु

आ.ब. को असार मसान्त सम्मको िागी रु. ६६ करोड ३ िाख ६१ हजार ४ सय ४० खिण हुने संशोलित अनमुान 

छ ।  यसमा  िाि ुखिण  तफण  रु .३० करोड ५ िाख १७ हजार ५ सय ४०  र पुाँलजगत खिण तफण  रु. ३५ करोड 

९८ िाख ४३ हजार ९ सय खिण हुने संशोलित अनमुान छ । 

८. िाि ुआलिणक वषणमा राजश्व संकिन रु. १ करोड ४० िाख ५० हजार  हुन ेअनमुान गररएकोमा िाि ुआ.ब को 

असार मसान्त सम्ममा रू.१ करोड २० िाख ५० हजार आन्तररक राजश्व संकिन हुने संशोलित अनमुान छ । 

जम्मा अनदुान तफण  आ.ब २०७७/०७८ मा रु. ४७ करोड ५७ िाख ६१ हजार ६३०  प्राि भएकोमा नपेाि 

सरकार बाट रु. ३९ करोड ३६ िाख ६२ हजार ३ सय ५६ र प्रदेश सरकारबाट रु.२ करोड ८५ िाख ७५ हजार 
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८ सय २७  लबलिय हस्तान्तरर् माफण त प्राि हुन,े  प्रदेश सरकार र सघंीय सरकार संग राजश्व बााँडफााँडबाट प्राि 

हुने  रु.५ करोड ३५ िाख २३ हजार ४ सय ४७  समते कुि रु.४७ करोड ५७ िाख ६१ हजार ६ सय ३० राजश्व 

प्राि हुन ेसंशोलित अनमुान गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

९. अब म िाि ुआलिणक वषणमा कायाणन्वयन भएका केही उल्िेखलनय कायणहरु लनम्न बमोलजम भएको ब्यहोरा यहााँहरु 

समक्ष पेश गन ेअनमुलत िाहन्छु । 

क) कोलभड -१९ रोकिाम तिा लनयन्त्रर्मा िालग नगरपालिका शरुु देलख न ै लक्रयाशीि छ । नगरपालिकािे 

आन्तररक स्रोत पररिािनका िालग छुट्टकैोषको व्यवस्िा गरर सरकारी,लनजी तिा अन्य के्षत्रबाट प्राि हनुे रकम 

सो कोषमा जम्मा हनुे र खिण हनुे व्यवस्िा लमिाइएको छ । बन्दाबन्दीको अवस्िामा नगरपालिकाको संयन्त्र 

माफण त ्औषिी खाद्य वस्त ुिगायतका अलतआवश्यक उपभोग्य वस्तकुो सहज आपलुतण हुन ेव्यवस्िा लमिाइणएको 

छ । अलससजन प्िान्टको स्िापना र सहज आपलूतणका िालग लवलभन्न लनकायहरुसंग सहलजकरर् गनुणका सािै 

नगरपालिकािे नागररकको सहजताकािालग एम्बिेुन्स सिंािनमा ल्याएको छ । 

ख) स्िानीय तहको गठन र स्िालनय लनवाणिन २०७४ पश्चात जन प्रलतलनलिहरुको उपलस्िलत साँगै अमरगढी 

नगरपालिका नगर कायणपालिकाको कायाणिय र ११ वटा वडा कायाणिय स्िापना भई २ वटा वडा कायाणिय 

आफ्नै र िप ३ वटा वडा  कायाणिय लनमाणर्को तयारर गरर सम्बलन्ित वडाबाट नै नागररकिाई सेबा प्रवाहको 

ब्यबस्िा गररएको छ । 

ग) सबै वडाहरुमा ग्रालमर् सडक स्तरोन्नती, नयााँ रयाक खोल्ने तिा सडक लवस्तारगने कायण सम्पन्न भएको छ भने 

केहीमा लनरन्तरता रहकेो छ । डकिे सल्िाघारी र लिलम्रकोट घटाि सडक स्तरउन्तीको क्रममा रहकेा छन । 

घ) पकेट कायणक्रम माफण त आि ुर गाइण भैंसीमा नागररकहरुको साझेदारीमा कायणक्रम सिंालिन गररएको छ ।  

ङ) पश ुस्वास््यको िागी लन शलु्क औषिी लवतरर् सम्बन्िीत पश ुसेबा केन्िहरुबाट  लन: शलु्क लवतरर् तिा अन्य 

पशपुािन िलक्षत कायणक्रमहरु सम्पन्न गररएको छ । 

ि) स्वास््य सेवामा पहुि नभएका समदुायका िागी िप सामदुालयक स्वास््य संस्िा स्िापना गरर कायणक्रम 

सत्र्िािन गररएको छ । स्वास््य संस्िाहरुको स्तरोन्नलत एवं भ लतक सलुबिा सम्पन्न बनाई स्वास््य सेबािाई 

प्रभावकारी बनाईएको छ । नगरपालिका लभत्रका स्वास््य केन्िका गरु्स्तर सिुार एवम ् स्तरोन्नलतको कायण 

सम्पन्न गररएको छ । मात,ृ लशश ुर बाि स्वास््मा उल्िेखनीय सिुार भएको छ । वडा स्तरमा नै स्वास््य सेवा 

प्रदान गनण आिारभतू स्वास््य केन्ि स्िापना भएका छन । 

छ) स्िालनय गैर सरकारी संस्िाको सहकायणमा नगरपालिका स्तरीय लबलभन्न कायणक्रम तिा महोत्सबहरुको आयोजना 

गररएको छ, जसिे संस्कृलत प्रबणिणन र सामालजक लबकासमा सकरात्मक प्रभाव लदन सफि भएको छ । 

ज) अमरगढी नगरपालिका के्षत्र लभत्र प्रस्तालवत औिोलगक ग्रामको लबकासका िागी वोिपत्र भईसकेको छ । 

प्रारलम्भक वातावरलर्य पररक्षर् तिा लबज्ञहरुको रायको आिारमा वातावरर् मतै्री एवम ्स्िालनय रोजगारमिूक 
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िगायतका उद्योगहरु स्िापना गनण पहि गररएको छ । र उिम लवकासका िालग उिोग स्िापना कायणक्रमिाइण 

लनरन्तरता लदइणएको छ । 

झ) सामालजक तिा आलिणक के्षत्रको प्रगलत सन्तोसजनक छ । लबद्यािय जान े उमरेका बािबालिकाको भनाण र 

लबद्यािय लशक्षा परुा गने दर बढेको छ । आिारभतू तिा माध्यलमक लशक्षा सलहत सबै तहको लशक्षामा िैङ्लगक 

समानता हालसि भएको छ । प्रािलमक तहको स्िानीय पाठ्यक्रम लनमाणर् भइण िाग ुगररएको र िप स्रोत सामग्री 

लनमाणर् कायण जारर रहकेो छ । 

ञ) आिारभतू खानेपानी सलुबिाको पाँहिु अलिकासं जनसंख्यामा पगुाउनका िागी लबलभन्न प्रयासहरु भएका छन । 

वडा नं २ र ३ का वलस्तहरुमा परू्ण खानेपानी पहुिं सलुनलश्चत गनण दहतिा खानेपानीय योजना संिािनमा छ ।  

ट) सिूना प्रलबलि तिा आम सत्र्िारका माध्यमको संख्यात्मक तिा गरु्ात्मक लबकास भएको छ । नगर के्षत्र लभत्र २ 

स्िानमा लडस्प्िे वोडण र ३ ठाउंमा सिुना केन्ि स्िापना भएका छन ्। 

ठ) लवलिय सेबाको पाँहुि उल्िेलखय बढेको छ । लबलिय कारोबारमा सिुना प्रलबलिको प्रयोगमा व्यापकता आएको 

छ । 

१०. उल्िेलखत कायण प्रगलत हुाँदा हुाँदै पलन अमरगढी नगरपालिकाको लबकासका िागी लबलभन्न समस्या िनु लतहरु 

लविमान छन । समलष्टगत आलिणक स्िालयत्वका अलिकासं पररसिुकहरु सकारात्मक नै रहतेा पलन  कोरोना 

महामारीबाट उत्पन्न पररलस्िलतका कारर् यी पररसिुकहरु दबावमा परेका छन । भ गोलिक, हावापानी, 

सााँस्कृलतक एवम ्सामालजक लवलशष्टताका दृलष्टिे लवलविता यकु्त यो नगरपालिमा लवकासका दृलष्टिे सबै बलस्त र 

समाज समान रुपमा उन्नत छैन्न ् । कलठन भगुोि र तिुनात्मक रुपमा जोलखम यकु्त के्षत्रमा आवागमनमा 

असहजता, लनमाणर्को दृलष्टिे बढी खलिणिो  र प्राकृलतक दृलष्टिे जोलखमयकु्त छ । अमरगढी नगरपालिकाको समग्र 

लवकासको सन्दभणमा दलेखएका समस्या तिा िनु लतहरुिाई लनम्नानसुार उल्िेख गनण िाहन्छु । 

क. लबगत केही बषण देखी लनरन्तर रुपमा हालसि हुाँदै आएको आलिणक बलृद्ददर कोरोना रोगको संक्रमर् 

जोलखम न्यलुनकरर् गनण अबिम्बन गररएका कदमबाट प्रभालवत हुने प्रारलम्भक अनमुान छ । पयणटन, 

यातायात, उत्पादन मिूक उद्योग र लनमाणर् तफण को उत्पादन सकुंलित हनुे अनमुान छ । 

ख. स्िालनय स्रोतबाट आम्दालन प्रयाि नभएको र लवकास योजना तजुणमा गदाण प्रिलित काननू र वजेट 

तजुणमा लदग्दशणन िगायतका आिारहरु र िरर्वद्ध अविम्वन हुन नसकेका कारर् स साना टुके्र 

आयोजनाहरु बनाउने र स्रोतिाइ छरपष्ट पाररने प्रवलृतिे समग्रमा अनभुव योग्य कुनै पररवतणन नहनुे 

समस्या रहकेो छ । स्रोतिाइ एकीकृत गरी ठुिा एव ंिाभयकु्त आयोजनाहरु तजुणमा गरी नागररकिे 

प्रत्यक्ष अनभुव गनण ससने लवकास कायणक्रम कायाणन्वयन गरी समाजमा रोजगारी सजृना र सामालजक 

एवं आलिणक लवकासमा टेवा पयुाणउन ुिनु लतपरु्ण दलेखन्छ । 

ग.  सडक पिु जस्ता भ लतक लनमाणर्मा नागररकमा जग्गाको लवषयमा लववाद हुन,े िाभग्रालहबाट योगदान 

गनण निाहने प्रवलृतिे लवकासका कायणमा अवरोि पलुग रहकेो देलखन्छ । उपभोक्ता सलमलत माफण त 
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संिालित आयोजनाहरुमा लनमाणर् सम्बन्िी लवलशष्ठ ज्ञान र उपकरर् नहदुा लनमाणर् व्यवसालय वा सव 

कन्रयासटर माफण त कायण गने प्रवलृतिे लनमाणर्मा अस्वस्ि प्रलतस्प्रिाण सजृना हनुे र सशुासन कायम गनण 

िनु लत िपेको छ । 

घ.  उपभोक्ता सलमलतबाट कायाणन्वन हनुे आयोजनाहरुको सन्दभणमा उपभोक्ता सलमलतहरुको दक्षताको 

अभावका  कारर् उपभोक्ता सलमलतहरु समयमा योजना सम्झ ता गनण नआउने, आयोजनाहरु समयम ै

कायाणन्वयन नहनुे र आलिणक वषणको अन्त्य सम्म आयोजना सञ्िािन गरी आषाढ मसान्तमा भकु्तालन 

लिन आउने प्रवलृत, उपभोक्ता सलमलतमा वषौ देलख एकै व्यलक्तको उपलस्िलतिे अन्य उपभोक्तािे 

अवसर नपाउने र सावणजलनक परीक्षर्को प्राविानको उलित कायाणन्वन नगने प्रवलृतिे आलिणक 

अनशुासन कमजोर भइण स्रोत दरुुपयोग हनुे सम्भावना बढ्ने गरेको छ । उपभोक्ता सलमलतको क्षमता 

लवकास सावणजलनक पररक्षर्िाइण प्रभावकारी गराउन पलन िनु लतपरु्ण रहकेो छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

११. अब म आगामी आलिणक वषण २०७८।०७९ को बजेटका उदेश्य तिा प्रािलमकता प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्छु । 

बजेटका उद्दशे्यहरु लनम्नानसुार रहकेा छन । 

क) कोरोना माहामारी िगायत सबै प्रकारका रोग र लबपद्बाट नागररकको जीबन रक्षा गदै जनलजबनिाई 

सहज र सरुलक्षत बनाउने । 

ख) उपिब्ि सािन स्रोत अबसर र क्षमताको उच्ितम पररिािन गरी शीघ्र आलिणक पनुरुत्िान गद ै

लवकासको गलतिाई लनरन्तरता लदने । 

ग) नागररकका म लिक हक र अलिकारका रुपमा रहकेा आबश्यकता पररपलुतण माफण त नगरको 

िोककल्यार्कारी भलूमका बढाउने । 

घ) सामालजक, आलिणक र भ लतक पवुाणिार लबकास माफण त समदृ्द नगर लनमाणर् गदै जान े। 

१२.  बजेटका उद्दशे्यहरु हालसि गनण मिेै देहाय अनसुार के्षत्रगत र कायणक्रमगत प्रािलमकता लनिाणरर् गरेको छु । 

क) कोरोना िगायत सबै प्रकारका स्वास््य जोलखमबाट नागररकिाई सरुलक्षत राख्न र गसु्तररय स्वास््य 

सेबा सवणसिुभ बनाउन स्वास््य सेबाको दायरा लबस्तार, सवेाको दायरा बलृद्ध र स्वास््य जनशलक्त 

लवकास । नगरका सवै नागररकिाइण कोरोना भ्यालससन िगाउन ेकायणमा प्रयास । 

ख) कोरोना भाइरस संक्रमर्को रोकिाम तिा लनयन्त्रर्का िालग िालिएका कदम हरुबाट  टुटेको उत्पादन  

र आपलूतण शृंखिािाई पनुस्िाणपना गदै कृलष, उद्योग, पयणटन, लनमाणर् िगायतका प्रभालवत ब्यबसायको 

पनुरुत्िान तिा रोजगारी लसजणना गनण िघ,ु घरेि ुतिा साना उद्योग स्िापनामा लवशेष जोड । 

ग) नागररकका िालग काम र रोजगारीका अवसर, खाध्य सरुक्षा, सरुलक्षत आवास, सवणकािीन सामालजक 

सरुक्षा र संरक्षर् । 



 
6 

घ) लबकासको लशघ्र प्रलतफि प्राि हनुे आगामी बषण लभत्र सम्पन्न हुने अिरुा आयोजना कायणन्वयन । 

ङ) कोरोनाका कारर् यस आलिणक बषणमा सम्पन्न हुन नसकेका भ लतक लनमाणर्का योजनाको लनरन्तरता । 

ि) गरु्स्तरीय र जीवनोपयोगी लशक्षा, सिूना प्रलवलिको लवस्तार, आिारभतू खानेपानी िगायतका 

सामालजक, आलिणक तिा भ लतक पवूाणिारको लवकास लनमाणर् । 

छ) गरु्स्तरीय तिा पहुिंयकु्त सावणजलनक सेवा र उिरदायी तिा पारदशी शासन व्यबस्िाको सलुिढीकरर् 

।  

आगामी बषणको के्षत्रगत बजेट लबलनयोजन गदाण कोरोनाको रोकिाम गदै आलिणक पनुणउत्िान हनु,े तत्काि प्रलतफि प्राि 

गनण सलकन,े आगामी आलिणक बषणम ै सम्पन्न हनु,े िाि ुआयोजनाहरुको कायाणन्वयन लनरन्तरता सलुनलस्ित गने  र सवेा 

प्रवाहिाई प्रभाबकारी बनाउन संघ र प्रदेश सरकारसंग उच्ितम समन्वय र सहकायण गन ेतिा सावणजलनक, लनलज, सहकारी 

र सामदुालयक के्षत्रसंगको साझेदारीबाट लवकास प्रलक्रयािाई अलघ बढाउने कायणक्रम तफण  जोड लदइएको छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म लयनै उद्दशे्य िनु लत र प्रािलमकताका आिारमा अमरगढी नगरपालिकाको आलिणक वषण २०७८।०७९ िालग तयार 

पाररएको बालषणक बजेट तिा कायणक्रम प्रस्ततु गदाण मखु्य केही कायणक्रमहरुिाइण उल्िेख गनण िाहन्छु । 

१३. लवपन्न नागररकहरुिाइण रोजगारी प्रदान गनण प्रिानमन्त्री रोजगार कायणक्रमसंग साझेदारी गरर कायाणन्वयन गनण बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

१४. खाध्य तिा पोषर् सरुक्षामा टेवा पयुाणउने वालिको पकेट लवकास कायणक्रम संिािन गनण प्रिानमन्त्री कृलष 

आिलुनकरर् पररयोजनासंग साझेदारी गरर कायाणन्वयन गनण बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१५. गाइणको साना व्यवसाय प्रविणन तिा कृलष उत्पादन वलृद्ध गरर पकेट लवकास कायणक्रम संिािन गनण बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

१६. िागत साझेदारीमा भैंसी प्रवद्धन कायणक्रम सिंािन गरर दिु जन्य वस्तकुो उत्पादनिाइण वढवा लदन कायणक्रमिाइण 

लनरन्तरता लदइएको छ । 

१७. व्यलिगत घटना दताण तिा सामालजक सरुक्षा कायणक्रमिाइण िप प्रभावकारी वनाइण वडा कायाणियहरुबाट Online 

सेवा प्रवाह गने कायणक्रम अगालड बढाइणने छ । सािै सामालजक सरुक्षा संरक्षर् कायणक्रम अन्तगणत सामालजक 

सरुक्षा भिा वैंलकङ् प्रर्ालि माफण त लवतरर् गररने कायणिाइण लनरन्तरता । वडाबाटै राजस्व सकंिन गने कायण 

अगाडी वढाइएको छ । 

१८. िैंलगक लहसंा लनवारर् कोष स्िापना¸ मलहिा¸ वािवालिका¸ अपांगता भएका व्यलक्त¸ जेष्ठ नागररक तिा य लनक 

तिा िैंलगक अल्पसखं्यकहरुको त्याकं संकिन र अध्यावलिक गने कायणकोिालग आवस्यक वजेटको व्यवस्िा 

गररएको छ । 
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१९. IUDP/IDP मा आिाररत आवास/वस्ती के्षत्रमा सहरी पवूाणिार सिुार/लनमाणर्मा साझेदारी गरर कायाणन्वयन गनण 

बजेट लवलनयोजन गररएको छ । 

२०. सामदुालयक लविाियहरुको शैलक्षक गरु्स्तर सिुार गरर पठन पाठनिाइण िप गरु्स्तररय वनाउन लविाियहरुमा 

भ लतक पवूाणिार लनमाणर् सिुार र स्वंसवेक लशक्षको व्यवस्िा गनण आवस्यक वजेट लवलनयोजन गररएको छ ।  

२१. िाि ुआलिणक वषणमा सिंालित लविािीको लदवा खाजा कायणक्रमिाइण लनरन्तरता लदइनेछ । 

२२. बाि स्वास््य एवं पोषर् कायणक्रमिाइण िप प्रभावकारी वनाउन लवगतको वहु के्षत्रीय पोषर् कायणक्रमिाइण 

लनरन्तरता लदइएको छ ।  । 

२३. कोलभड -१९ रोकिाम तिा लनयन्त्रर्मा िालग छुट्टै कोषको व्यवस्िा गरर सरकारी,लनजी तिा अन्य के्षत्रबाट प्राि 

हुने रकम सोकोषमा जम्मा हनुे र खिण हनुे व्यवस्िा लमिाइएको छ ।  

२४. आिारभतू स्वास््य संस्िाहरुको संिािनका िालग वजटेको व्यवस्िा गररएको छ । 

२५. िघ ुउद्म लवकास मोडेिमा नयां िघ ुउद्मी लसजणना गनण¸ उद्मीको स्तरोन्नलत¸ साझा सलुविा केन्ि स्िापना¸ प्रलवलि 

हस्तान्तरर् िगायतका कायणक्रमहरु साझेदारीमा सिंािन र मलहिा उिमी केन्ि स्िापना गनण वजटे लवलनयोजन 

गररएको छ  । 

२६. िाि ुआलिणक वषणबाट कायाणन्वयनमा रहकेो लवपन्न वगण स्वरोजगार कायणक्रमिाइण लनरन्तरता लदइनेछ ।  

२७. िाि ुआलिणक वषणबाट साझेदारीमा सिंािनमा रहकेो अमरगढी पयणटन पवुाणिार आयोजनािाइण लनरन्तरता लदन 

आवस्यक वजेट व्यवस्िा गररएको छ ।   

२८. यस लजल्िाको प्राकृलतक सम्पलतको मखु्य श्रोतको रुपमा रहकेो महाभारत के्षत्रको संरक्षर् र सम्बद्धनका िालग 

आरक्षर् क्षेत्र घोषर्ाका िालग पहि गनण आवस्यक वजेटको व्यवस्िा गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

२९. अव म आगालम आलिणक वषण २०७८/०७९ मा अमरगढी नगरपालिकाको राजस्व तिा व्ययको अनमुान प्रस्ततु 

गनण िाहन्छु । 

३०. िाि ुआलिणक वषणमा आन्तररक राजश्व रु. १ करोड २० िाख ५० हजार हुने संसोलित अनमुान रहकेोमा यस 

बजेटद्वारा प्रस्ताव गररएको कर तिा राजश्व सम्बन्िी नीलतका कायाणन्वयनबाट आगालम आलिणक वषणको आषाढ 

मसान्त सम्ममा आन्तररक राजश्व वलृद्वभई रु.  १ करोड ३० िाख संकिन हुने,  नपेाि सरकारबाट रु ४० करोड 

७४ िाख र प्रदेश सरकारबाट रु १ करोड ७० िाख २३ हजार लवलिय हस्तान्तरर् माफण त प्राि हनुे, सघंीय र 

प्रदेस सरकारबाट राजश्व बााँडफााँड बाट प्राि हुने रु. ७ करोड ३८ िाख ५० हजार  समते कुल रु.५१ करोड १२ 

लाख ७३ हजार  राजश्व प्राि हनुे अनमुान गररएको छ । आलन्तरक आय श्रोत तफण का कर दरहरु छुट्टै अनसुलूिमा 

प्रस्ततु गरेको छु ।  
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३१. आगालम आलिणक वषणमा हुने व्यय तफण  उपभोग तिा िाि ुप्रकृलतका कायणक्रमहरु िगायतका खिण व्यवस्िापनको 

िालग कुि रु.३८ करोड १६ िाख ५० हजार िाि ुतफण , पुंजी बदृ्धी तिा लवलभन्न लवकास लनमाणर्का िालग कुि  

रु.१२ करोड ९६ िाख २३ हजारपुाँलजगत तफण   लवलनयोजन गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय¸ 

३२. अन्त्यमा, बजेट तजुणमा गनण प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गने सम्परु्णमा हालदणक आभार व्यक्त गनण िाहान्छु 

। सािै सबै नगरबासी लदलदबलहनी तिा दाजभुाइणिाई हालदणक िन्यवाद लददंै सबि, समदृ्ध र न्यायपरु्ण नगर 

लनमाणर्मा योगदान गनण आह्वान गदणछु । 

 

संलगता भण्डारी 

उप-प्रमखु 

अमरगढी नगरपालिका 

२०७८/०३/१०/५  


