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जयपथृ्वी नगरपालिकाको उप-प्रमुख श्री जुना जाग्री  ज्यूिे २०७६ /०३/१० गते नगरपालिकाको  
नगर सभामा प्रस्तुत गनु ुभएको आ.ब.२०७६/०७७ को  बजेट बक्तव्य 

 

यस सभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

नगर सभाका सदस्यज्यहूरू, 

नगर काययपालिकाको कायायियका प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत िगायत अन्य राष्ट्रसेवक कमयचारी लमत्रहरू, 
यस नगरपालिकाको गररमामय सभामा आगामी आधथयक वर्य ०७६ /७७  को िाधग बजेट प्रस्ततु गनय 
पाउँदा आफूिाई गौरवान्न्वत ठानेकी  छु । स्थानीय तहको ननवायचन पश्चात यस नगरपालिकाको नगर 
सभाका िाधग ननवायधचत भई आज सम्म नगरपालिकाको बबकासमा टेवा ददने सभाका सब ै 
सदस्यहरूिाई हाददयक विाई ज्ञापन गदै  अझ बाकँक काययकािको  सफिताको शभुकामना व्यक्त गदयछु 
।  

सवयप्रथम त प्रजातन्त्र प्रान्तत तथा िोकतन्त्रको िाधग भएका ववलभन्न ऐनतहालसक जनआन्दोिनहरूमा 
ज्यानको आहुती ददने सम्परू्य ज्ञात अज्ञात सहीदहरू साथै यस सभाका हािसाि ै ददवगंत भएका 
सदस्य स्व. नर बहादरु महर प्रनत हाददयक श्रद्दान्जिी व्यक्त गदयछु । शहीदहरूको सपना परूा गनय 
तपाईँ हामी सबिैाई पे्ररर्ा लमिोस,् यदह कामना समेत गनय चाहन्छु ।  

अध्यक्ष महोदय, 

सदुरुपन्श्चम प्रदेशमा अवन्स्थत  यो नगरपालिका प्राकृनतक श्रोत सािनिे भररपरू्य रहेको मान्नपुछय  र 
थप अवसरको खोन्ज गररन ुपछय  । उपिब्ि सािन श्रोतको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गनय सक्ने हो 
भने केदह वर्यम ैयस नगरपालिकािाई एक समदृ्ि नगरपालिका बनाउन सककने प्रशस्त सम्भावनाहरु 
रहेका छन जसमा " जयपथृ्वी नगरपालिकाको पररकल्पना समदृ नगर सखुी नगरबासी हाम्रो चाहना " 
नारािाई सफि पानयका िाधग नगरपालिका अन्तगयत कियालशि सम्परू्य राजनीनतक दि र जनप्रनतननधि 
तथा आम सवयसािारर् िगायत सब ै सरोकारवािाहरूको ध्यान जान जरूरी रहेको कुरा यस ै सभा 
माफय त अनरुोि गनय चाहन्छु ।  

 सवंविानसभाबाट नेपािको सवंविान जारी भ ै स्थानीय तहहरू स्थापना भए पश्चात सबकैो ध्यान 
स्थानीय तहहरूमा केन्रीत भई रहेको छ । राज्यको ठूिो िगानी अव स्थानीय तहहरूमा ववननयोन्जत 
भएको छ । जनअपेक्षा पनन ह्वात्त ैबढेको छ । यस पररन्स्थनतमा नगर  सभाका सदस्यज्यहूरू अझै 
बढी न्जम्मेवार र सवेंदनलशि हुन जरूरी भएको छ ।  

स्थानीय तहहरू सिंैभरी  प्रदेश तथा सघंीय सरकारको अनदुान रकममा मात्र भर परेर सब ैजनअपके्षा 
र आवश्यकता बमोन्जमको ववकास ननमायर् गनय सककदैन । यसका िाधग आन्तररक श्रोतहरूको 
अलभवदृ्धि अपररहायय हुन आउँछ । जनताको करबाट जनताकै ववकास ननमायर्िाई अगाडि बढाउन ुपने 
हुन्छ । यसका िाधग राजश्व सकंिनका क्षते्रहरू पदहचान गरी करका दायराहरूिाई समयसापेक्ष बढाउँदै 
िजैान ुपने जरूरी भएको छ । यसमा सबकैो ध्यान जानेछ भन्ने मिैे अपेक्षा गरेकी छु ।  
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अध्यक्ष महोदय, 

चाि ुबजेटको कायानु्वयनको अवस्था  

अव म चाि ूआधथयक वर्यमा यस नगरपालिका अन्तगयत कायायन्वयन भएका ववकास ननमायर्का योजना 
तथा काययिमहरूको सकं्षक्षतत वववेचना गनय चाहन्छु ।  

 नगरपालिका  गौरवका आयोजना कायायन्वन अन्न्तम चरर्मा रहेका छन ्। 
 उपभोक्ता सलमनत बाट हुने कायय िगभग सम्पन्न भएका छन ्। 
 विा कायायिय तथा शहरी स्वाश््य केन्र ननमायर्ािीन छन ्। 

मिूतः चाि ुआर्थकु वर्कुो योजना कायाुन्वयनमा देहाय बमोजजमका व्यवधानहरू रहन गएः 

 ववकास ननमायर्को काम शरुू  म ैप्राथलमकता नपाउन ु, 

 सरुुमा नगर काययपालिकाको कायायियमा दरबन्दी बमोन्जमका कमयचारीहरूको पदपनूत य नहुन,ु 

 प्राववधिक जनशन्क्तको अभाव, 

 कमयचारी तथा यातायात मागयको  अभावमा प्रभावकारी अनगुमन मलूयांकन गनय नसक्न,ु 

 आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्िमा उपभोक्ता सलमनतहरू सवेंदनशीि नहुन, 

 भौगोलिक कदठनाई , 

 सामग्री को कमजोर  उपिब्िता , 

 जनशन्क्तको बबिम्ब उपिब्िता आदद । 

आउँदा ददनहरूमा उन्लिखखत बमोन्जमका कमीकमजोरीहरूको न्यनूीकरर् गदै प्रभावकारी रूपमा 
आयोजना तथा काययिमहरूको व्यवस्थापन गनय जरूरी रहेको कुरा समेत यस गररमामय सभामा पेश 
गनय चाहन्छु ।  

अध्यक्ष महोदय, 

बजेट ननमाणु  प्रक्रिया  

अब म आगामी आधथयक वर्यको िाधग योजना तथा काययिमहरूको तजूयमा गदाय अपनाइएका मखु्य 
मखु्य प्रकिया तथा  ववधिहरूको यहाँहरू समक्ष सकं्षेपमा वववेचना गनय चाहन्छु ।  

नेपािको केन्रीकृत शासन व्यवस्थािाई सघंीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरर् गने गरी नेपािको 
सवंविान जारी भई िाग ू भएको हामीहरू सबिैाई ववददत ै छ । सोही लशिलशिामा लसहंदरबारको 
अधिकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरर् भईरहेको ववद्यमान अवस्था छ । स्थानीय सरकारहरूको 
गठन पश्चात यदह आर्ाढ मदहना १० गत ेलभत्र स्थानीय सरकारहरूिे आगामी आधथयक वर्यका िाधग 
नीनत, योजना तथा काययिमरू आ-आफ्नो सभामा पशे गरर  पाररत गराउन ु पने काननूी व्यवस्था 
रहेको छ ।  

अध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.ब. को बजटे प्रक्षेपण  

आगामी आधथयक वर्यका िाधग वस्ती स्तरबाट योजना तथा काययिमहरू तयार भई विा सलमनतहरूिे ती 
योजना तथा काययिमहरूिाई प्राथलमकीकरर् गरी बजेट तथा काययिम तजूयमा सलमनतमा पठाउने 
व्यवस्था लमिाइएको छ । सो कायय पवूय नगरपालिकािे सघंीय  र प्रदेश सरकारबाट यस 



3 
 

नगरपालिकािाई आगामी आ.व. को िाधग लसलिङ उपिब्ि गराएको धथयो । उप-्प्रमखुको सयंोजकत्वमा 
रहेको राजश्व परामशय सलमनतबाट करका दरहरू सदहत चाि ुआ.ब. का करका दरहरु समेत  यथावत 
राखी  आगामी आधथयक वर्यका िाधग आन्तररक आय रु. ६३ िाख ३० हजार   प्रक्षेपर् भएको छ । 
श्रोत अनमुान सलमनतको आन्तररक आय प्रक्षेपर् तथा सघंीय  र प्रदेश सरकारबाट प्रातत बजेटको  
दायरामा रही नगरपालिकाका प्रमखुको सयंोजकत्वमा रहेको श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा ननिायरर् 
सलमनतिे आगामी आधथयक वर्यका िाधग कूि बजटे  रु. ४३ करोि ४१ िाख १६  हजार ननिायरर् गरेको 
छ । नगर काययपालिकामा बजेट ननमायर्का िाधग ववलभन्न ववर्यगत सलमनतहरू तथा ववर्यगत/ 

क्षेत्रगत सलमनत हरूको गठन गररएको छ । विा स्तरबाट प्राथलमकीकरर् गरर पठाएका योजनाहरूिाई 
काययपालिका अन्तगयतका ववलभन्न सलमनतमा छिफि गरी नगर काययपालिकाको बठैकबाट आगामी 
आधथयक वर्यको िाधग बजेट तजूयमा गरी काययपालिकाको बठैकबाट स्वीकृत भई पाररतका िाधग आजको 
यस सभामा पेश गररएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

बजेट ननमाणुका आधारहरु  

अव म आगामी आधथयक वर्यका िाधग योजना तथा काययिमहरूको तजूयमा गदाय लिइएका आिारहरूिाई 
यस सभा समक्ष पेश गनय चाहन्छु । आगामी आधथयक वर्य २०७६ /७७  को योजना तथा काययिमहरू 
तयार गदाय ननम्नानसुार बमोन्जमका आिारहरू लिइएको छ ।  

 नेपािको सवंविान 

 पन्रौ पन्चवर्ीय योजनाको आिारपत्र  

 सनंघय र प्रदेश  सरकारिे ववलभन्न समयमा गरेका ननर्ययहरू 

 सघंीय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्त्रािय र अथय मन्त्राियिे बजटे तजूयमा सम्बन्िमा 
जारी गरेका ननदेलशकाहरू तथा ननर्ययहरू 

 स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजूयमा ददग्दशयन, २०७४  

 बजटे तजूयमा सम्बन्िमा यस नगरपालिकाबाट जारी भएका ननर्ययहरु  

 

अध्यक्ष महोदय, 
चाि ुआ.ब. को बजेट को ससंोर्धत अनमुान  

आ. ब. २०७५/०७६ को  चाि ु ,पुँजीगत ,सामान्जक सरुक्षा र अन्य सदहत रु. ५६ करोि १२ िाख ९४ 
हजार ९ सय १८  बजेट भएकोमा सोदह रकम अनसुार असार मसान्त सम्म सशंोधित खचय हुने 
अनमुान गररयको छ ।चाि ुआ.ब. को बजेटमध्ये खचय हुन नसकेको ससतय बजेट किज गरी नेपाि 
सरकारको सधंचत कोर्मा र अन्य रकम नगरपालिकाको सधंचत कोर्मा जम्मा हुने व्यवस्था लमिाईएको 
छ । चाि ुबर्यमा सम्पन्न हुन नसकेका योजना िमागत रुपमा सम्पन्न को िाधग ननरन्तरता ददएको 
छु । 
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अध्यक्ष महोदय, 
आगामी आ.ब. २०७६/०७७ को अनमुाननत बजेट  

अव म यस गररमामय सभामा आगामी आधथयक वर्य २०७६ /७७  को िाधग अनमुाननत बजेट पेश गने 
अनमुनत चाहन्छु ।  

आगामी आधथयक वर्यको िाधग चाि ुर पुँजीगत अनमुाननत कूि बजटे रू. ४३  करोि ४१  िाख १६  
हजार खचय हुने प्रारन्म्भक अनमुान छ । जस मध्ये सघंीय सरकारबाट ववत्तीय समानीकरर् अन्तगयत 
प्रातत १२ करोि ९७  िाख , सघंीय सरकारबाट प्रातत सशतय अनदुान तफय  कूि २१ करोि १५  िाख 
प्रदेश सरकार बाट ववत्तीय समानीकरर् ६८ िाख ५१ हजार , राजश्व बांिफाि २१ िाख ३५ हजार  र 
आन्तररक आयश्रोत तफय  ६३  िाख ३० हजार अनमुान गररएको छ ।  आन्तररक आयश्रोतको प्रक्षेपर् 
थप साथयक बनाउन सब ैनगरबासी िाई हाददयक अनरुोि गदयछु । आन्तररक आयश्रोत तफय का करका 
दरहरू छुट्टै अनसुचूीमा प्रस्ततु गरेको छु ।  

आगामी आधथयक वर्यका िाधग चाि ूखचय तफय  कूि ७  करोि ७६  िाख  आन्तररक आय  र प्रदेश 
सरकारको राजश्व बािंफाि मा चाि ुर पनु्जगतमा ४० र ६० को अनपुात   प्रस्ताव गरेको छु । यस 
मध्येबाट नगरपालिका अन्तगयत रहेका सम्परू्य (समायोजन भएका समेत) कमयचारीहरूको  सनंघय 
सरकारिे कायम गरेको तिबमान सदहत थप प्रोत्साहन तिब तथा भत्ता र सोदह अन्तगयत कायायिय 
सञ्चािन खचय प्रस्ताव गररएको छ । चाि ूखचय तफय  न ैननवायधचत जनप्रनतननिीहरूको िाधग तिब भत्ता 
समेत प्रस्ताव गररएको छ । आगामी आधथयक वर्यमा सबै कमयचारी, जनप्रनतननधि ,उपभोक्ता , 

सलमनतहरूको िाधग तालिम उपिब्ि गराइने छ । जसबाट हािका ददनहरूमा देखखएको आयोजना 
व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्यौिको अन्त्य तथा भकु्तानी प्रकृयामा सब ै उपभोक्ता सलमनतहरूिाई 
सहजता पदैा हुनेछ  । आगामी आधथयक वर्यमा सब ैविा कायायियहरूिाई सचूना मतै्री बनाउन जोि 
ददईनेछ । सब ै विा कायायियहरूमा  प्रबबधि माफय त इमेि इन्टरनेटको प्रबन्ि गररनेछ । स्थानीय 
तहहरूबीचको अनभुव आदान प्रदान गनयको िाधग पदाधिकारीहरू समेत काययरत कमयचारीहरूिाई 
बदेैलशक तथा  न्जलिान्तर /लभत्र अध्ययन भ्रमर्को अवसर प्रदान गररनेछ । यसिे गदाय सब ैस्थानीय 
तहहरू बीचको हाददयकता तथा सेवा प्रवाहमा समानता र एकरुपता  कायम  हुन ्जानेछ  ।  

अध्यक्ष महोदय, 
आगामी आ.ब. २०७६/०७७ को अनमुाननत पुुँजीगत बजटे  

आगामी आधथयक वर्यका िाधग कूि पूँजीगत खचय सनंघय सरकारको  ववत्तीय समानीकरर् को रू. १२  
करोि ९७  िाख   ,प्रदेश सरकार बाट प्रातत बबनतय सामाननकरर् ६८ िाख ५१ हजार , राजस्व बांिफाि 
बाट प्रातत १२ िाख ८१  हजार र आन्तररक आय  बाटको रकम ३८ िाख  समेत प्रस्ताव गररएको छ 
। स्थानीय तहरूको कायायन्वयन पश्चात जनताहरूमा िेरै अपेक्षाहरू बढेर आएका छन ्। वस्ती बस्तीमा 
स्थानीय तहको बबकाशको  अनभुनूत प-ुयाउन ु छ । त्यसिेै आगामी आधथयक वर्यका िाधग हरेक 
विाहरूमा िक्षक्षत काययिम  सदहत  शतु्रमा आिाररत न्यनुतम रू. २९ िाख देखख ४१ िाख सम्मको 
श्रोत सनुनन्श्चतता गरी सोही विा अन्तगयतबाट जनताहरूिे प्रस्ताव गरी पठाइएका आयोजना तथा 
काययिमहरूिाई प्राथलमकताका आिारमा  प्रस्ताव गररएको छ । विा स्तरबाट प्राथलमकीकरर् गरी 
आएका  िक्षक्षत तथा बबकाशका आयोजनाहरू समेतमा कूि ३ करोि ९३ िाख  खचय हुने प्रारन्म्भक 
अनमुान छ । विा स्तरबाट छनौट भई आएका अन्य योजनाहरूिाई श्रोतिे भ्याएसम्म काययपालिकाको 
बठैकबाट थप बजेट ववननयोजन गररएको छ । नगर गौरव तथा अन्य नगर आयोजनाको िाधग ४ 
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करोि ८६ हजार  बबननयोजन गररएको छ । जनताका सब ैअपेक्षाहरूिाई एकै वर्यका सम्परू्य रूपमा 
सवंोिन गनय गठीन हुने भएकािे जनस्तरबाट छनौट भई आएका तर आगामी आधथयक वर्यका िाधग 
वजेट ववननयोजन हुन नसकेका योजना तथा काययिमहरूिाई प्राथलमकताका आिारमा प्रदेश सरकार 
तथा सघंीय सरकारमा लसफाररस साथ पठाउन ेव्यवस्था लमिाईएको छ । प्रत्येक विा स्तरबाट लसलिङ 
बमोन्जम  लसफाररस भई आएका योजनाहरूको नामाविी अनसुचूीमा उलिेख गररएको छ । 

नगर क्षते्र लभत्र  नगपालिका र बबकास साझेदार को सहयोगमा खानेपानी ,सिक िगायतका बबकासका 
पबुायिार हरुको  स्तरोन्ननत र ब्यबस्थापनका  कियाकिाप  ननरन्तरता सहीत कियाशीि  अबस्थामा 
रहेको आम नगरबालसमा अबगत गनय चाहन्छु । 

  

अध्यक्ष महोदय, 
बबर्यगत क्षते्र र अन्यमा बजेट बबननयोजन  

यो  नगरपालिका मिुतः कृवर् प्रिान न ैहो । कृवर्मा जनत िगानी वढाउन सककन्छ, उतीन ैजनतािे 
प्रत्यक्ष िाभान्न्वत हुने मौका पाउँदछन ् । आगामी आधथयक वर्यमा यस नगरपालिकाको बन तथा 
वातावरर्, कृवर्,मदहिा बबकास,स्वास््य,लशक्षा,पश ु बबकास,सहकारी,यवुा ,न्यानयक सलमनत तथा राहत 
काययिय म सदहत बबर्यगत क्षेत्रको  िाधग १ करोि ८१  िाख  ४५ हजार बजटे  बबननयोजन गररएको 
छ । िक्षक्षत काययिम को िाधग ५३ िाख बबननयोजन गररएको छ  । 
नगर पालिकाको ववस्ततृ पाश्वय धचत्र नगर  Profile ननमायर्को  ननरन्तर  गनय ५  िाख वजटेको 
व्यवस्था गररएको छ । आगामी आधथयक वर्यदेखख चैनपरु  वजारमा व्यवन्स्थत वस्ती ववकास योजना 
प्रारम्भ गररनेछ । यसका िाधग छुट्टै प्राववधिकहरुको टोिीिे अध्ययन गरी चैनपरु  बजारको सिक 
बवत्त सदहत ् Town Planning योजना तयार गररनेछ ।चैनपरु वजारको फोहोर व्यवस्थापनको िाधग 
आवश्यक बजेटको प्रवन्ि लमिाइएको छ ।  

 नगरपालिकाको केन्रबाट सब ैविा कायायियहरूिाई सहज सिक सञ्जािमा आवद्ि गने ननर्ययको 
थािनी आगामी आधथयक वर्य बाटै गररने छ । जसअनसुार आगामी आधथयक वर्यमा ती सिकहरूिाई 
बजेटको प्रवन्ि लमिाइएको छ ।  

समुायदेवी मन्न्दरको प्रवियन र ववकास आजको अपररहायय आवश्यकता हो । यसको िाधग मन्न्दर 
व्यवस्थापन तथा ममयत  ननमायर्िाई आबश्यक  बजेट ववननयोजन गररएको छ । नगरपालिका 
अन्तगयत एक समपरूक कोर् रहने छ । जसबाट िागत साझेदारीमा ववलभन्न योजना तथा 
काययिमहरूको कायायन्वयन हुनेछ । समपरूक कोर्मा चाि ुआ.ब. को  िाधग रू.१ करोि  ७६  िाख  र 
आगामी आ. ब. को िाधग १ करोि २० िाख प्रस्ताव गररएको छ ।  

यस नगर पालिकाको समग्र ववकासमा टेवा प-ुयाउनको िाधग यवूा िक्षक्षत ववलभन्न योजना तथा 
काययिमहरू प्रस्ताव गररएको छ । आगामी आधथयक वर्यदेखख यस  नगरपालिका अन्तगयत नगरपालिका 
स्तरीय मेयर कप खिेकूद प्रनतयोधगता आयोजना हुनेछ । । नगर यवूा सचेतनामिूक काययिमहरू 
कायायन्वयनमा लयाइने छ । मदहिा, दिीत, जनजानत, अलपसखं्यक समदुाय तथा गररव, ककसान 
हरूको उत्थानका िाधग काययिमहरू तय गररएको छ । नगरपालिका ननयलमत रुपमा रहेका कोर्मा थप 
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जोि कोर्को व्यवस्था लमिाएको छु ।नगरपालिका को शकै्षक्षक गरु्स्तर सिुारको िाधग साक्षर नगर 
घोर्र्ा समेतमा थप बजटे को व्यवस्था गरेको छु । 

आगामी आधथयक वर्यमा सिक सरुक्षा काययिम सचंािन गररनेछ । यस नगर पालिका अन्तगयतका 
सम्भाव्य पययटककय  क्षेत्रहरूको पदहचान गरी Home Stay बनाउनको िाधग जनताको सहभाधगतामा 
काययिम अनघ बढाइनेछ ।  कैिाश गफुाको थप अध्ययन अनसुन्िान गररनेछ । पययटकीय क्षते्र तथा 
अन्य क्षते्र को िाधग सेवा परामशयमा ११  िाख  बजेट बबननयोजन गररएको छ । 

नगरपालिकाको सेवाप्रवाह तथा ववकास ननमायर्को गनतिाई नछटो छररतो र जनमखुी बनाउनको िाधग 
कायायिय व्यवस्थापन एक महत्वपरू्य अवयव हो । आगामी आधथयक वर्यको प्रारम्भम ै जनतािाई 
अनभुनूत हुने प्रकारिे सब ैविा कायायियहरूिाई व्यवन्स्थत बनाउने काययको प्रारम्भ गररनेछ । सोको 
िाधग ननमायर्ािीन नगर काययपालिकाको  कायायिय भवन र  बाँकक विा कायायियको ननमायर्को िागी 
पहि गररनेछ । ननमायर्ािीन विा कायायियको  भवन को कायय सम्पन्नता लशघ्रता ददईनेछ ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय, 
आ. ब. २०७६/०७७ को ससत ुबजेट  

आगामी आधथयक वर्यका िाधग  सशतय अनदुान तफय  कूि रू २१  करोि १५  िाख प्रस्ताव गररएको छ 
। यस रकम मध्य बाट लशक्षा, स्वास््य र पशवुवकास ,लसचंाई खानेपानी अन्तगयतका ववलभन्न 
काययिमहरूको प्रस्ताव गररएको छ । सो सम्बन्िी ववस्ततृ वववरर् अनसुचूीमा सिंग्न छ । यस 
शीर्यक अन्तगयतको बजेट सशतय अनदुान तफय को भएको र सो सम्बन्िी प्रस्ताववत काययिम नेपाि 
सरकार अथय मन्त्राियबाट प्रातत हुन आएकािे सोही प्रस्ताविाई हुबहू सभामा ननर्ययाथय पेश गररएको 
छ ।  

अध्यक्ष महोदय, 

प्रस्ताववत योजना तथा काययिमहरूको सफिता नयनीहरूको प्रभावकारी कायायन्वयमा भर पदयछ । तसथय, 
प्रस्ताववत योजना तथा काययिमहरूको प्रभावकारी तथा व्यवन्स्थत कायायन्वयनमा यस नगरपालिका 
अन्तगयतका सम्परू्य राजनीनतक दि, नागररक समाज, स्थानीय वदु्दीन्जवी, नगरपालिकाबासी सम्परू्य 
दाजुभाइ दददीबहीनीहरूको उलिेख्य सहयोग रहने छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।  

अन््यमा, 

बजेट तजूयमाको दौरान अमलूय सहयोग प्रदान गनुयहुने सम्परू्य टोि/बस्ती बासी जनताहरू, विा 
सलमनतका अध्यक्ष िगायत सदस्य ज्यहूरु, ववलभन्न सलमनतहरूका सयंोजकज्यहूरू, ववर्यक्षते्रगत 
समहूका सदस्यज्यहूरू, नगरकाययपालिकाका सब ैसदस्य ज्यहूरू िगायत महत्त्वपरू्य मागयदशयनका िाधग 
श्रदय नगरपालिका  प्रमखु  ज्यिूाई हाददयक िन्यवाद व्यक्त गदयछु ।  

साथै, बजटे तजूयमाको दौरान प्राववधिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय सहयोग प-ुयाउनहुुने 
नगरकाययपालिका तथा विा कायायियका कमयचारीहरूिाई िन्यवाद ददन चाहन्छु ।  

                                                       धन्यवाद ।  

 

   


