
 

 

भरतपरु महानगरपालिकाको सम्मालनत नवौं नगरसभा २०७८ साि आषाढ १० गते 

लिहहिारका दिन महानगरपालिका उप - प्रमखु श्री पाववती शाह ठकुरीज्यूिे 
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सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमखुज्य",  

नगर सभाका सिस्यज्य "हरू । 

१. महानगरपालिकाको सम्मालनत नवौं नगरसभा समक्ष महानगरको मागविशवक लसद्धान्तको 
रुपमा रहेको आलथवक वषव २०७८।०७९को समग्र नीलत तथा कायवक्रम कायावन्यनको 
िस्तािेजको रुपमा यो िजेट प्रस्ततु गरररहँिा अत्यन्तै गववको महससु गरेको छु। 

२. यो िजेटिे सामाजजक, आलथवक, सास्कृलतक र राजनैलतक रुपान्रणमा रणनैलतक महत्व 
राख्न ेअपेक्षा समेत राखेकी छु।यस महत्वपूणव अवसरमा नेपािको राजनीलतक पररववतनमा 
जीवन िलििान गनुवहनेु सम्पूणव ज्ञातअज्ञात शहीिहरूप्रलत भावपूणव श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गिवछु। 
साथै संघीय शासन प्रणािी आत्मसात गिै राहियता, स्वालिनता, सामाजजक न्याय, समानता 
र समहृद्ध प्रालिको िालग संघषव गनुवहनेु महान ् नेपािी जनता र सो अलभयानको सफि 
नेततृ्व गनुवहनेु नेपालि राजनीलतका जशखर व्यजक्तत्वहरूप्रलत हादिवक सम्मानभाव व्यक्त गनव 
चाहन्छु। 

३. "मध्यनेपािको सनु्िर शहर,समदृ्ध र ससंुस्कृत भरतपरु महानगर " भन्ने मूि नारा िाइ 
आत्मसात ् गिै स्वास््य, जशक्षा, रोजगारी, उत्पािन, खानेपानी, िीगो पूवाविार तथा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफव त नगरवासीिाइव पररववतनको प्रत्यक्ष िाभ पयुावउने उिेश्यका 
साथ महानगर अजघ िहढरहेको कुरा सिैिाइ सववहवदितै छ। 

४. नेपािको संहविान; संघीय तथा प्रिेश सरकारिाट जारी ऐन, कानून तथा स्थानीय सरकार 
सञ्चािनको मागविशवन को रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४;महानगरको अथव हविेयक,२०७८; हवलनयोजन हविेयक, २०७८;आ.व. 
२०७८।७९ को नीलत तथा कायवक्रम; संघीय तथा प्रिेश सरकारका नीलत तथा 
कायवक्रमहरु; स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूलयांकन कायवहवलि २०७७,  हवकासका 
सहयारीहरु,महानगरका हवषयगत सलमलतका सझुावहरू;िीगो हवकासका िक्ष्यहरु; नगर 
सभाका सिस्यज्यूहरूिे दिनभुएका सझुावहरू; हवषय हवज्ञका सझुाव, सञ्चारकमी, 
नागररकसमाज, राजनीलतक ििहरू, हवलभन्न संघसंस्था एवं सरोकारवािाको सझुाव र 
महानगरिासी दििीिहहनी तथा िाजभुाइहरूिाट प्राि महत्वपूणव तथा कायावन्वयन योग्य 
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सझुािहरू नै आलथवक वषव २०७८/ ७९ को नीलत तजुवमा एवं िजेट प्रक्षेपणको आिार 
रहेको छ। 

५.  अव म महानगरपालिकाको आलथवक जस्थलतको संजक्षि जानकारी गराउन चाहन्छु।चाि ु
आ.व. २०७७।७८ को िालग कूि अनमुालनत आय रु ४ अवव ८४ करोड २ िाख 
८२ हजार (आषाढ पहहिो हिा सम्म परुक िजेट तथा थप अजततयारी समेत) र व्ययतफव  
रु ४ अवव ८४ करोड २ िाख ८२ हजार (परुक िजेट तथा थप अजततयारी समेत) 
अनमुान गररएको लथयो।अनमुालनत आयमा २०७८ आषाढ पहहिो हिा सम्म महानगरिे 
आन्तररक आम्िानी रु ९५ करोड (घर जग्गा रजजिेशनतथा जनसहभालगता सहहत)प्राि 
भएको छ। 

६. व्ययतफव  चाि ुशीषवकमा रु १ अवव ८९ करोड ७३ िाख ५ हजार हवलनयोजन भएकोमा 
२०७८ आषाढ पहहिो हिासम्म रु१ अिव १८ करोड ४२ िाख ३३ हजार अथावत ६२ 
िशमिव ४ प्रलतशत र पुजँजगततफव रु २ अवव ९४ करोड २९ िाख ७८ हजार 
हवलनयोजन भएकोमा१ अवव १४ करोड १४ िाख ६८हजार अथावत ३९ प्रलतशत गरी 
कुि खचव जम्मा २अिव ३२ करोड ५७ िाख भएको अवस्था छ।गत आ.व.यहह समयमा 
चाि ुखचव ६० प्रलतशत तथा पुजँजगत खचव३० िशमिव ६ प्रलतशत रहेको लथयो।  

७. २०७८ आषाढ मसान्तसम्म संसोलित अनमुान राजश्व आम्िानीतफव  जनसहभालगता तथा 
घरजग्गा रजजिेशन शलुक समेत गरी कररि रू. १ अवव ५ करोड आम्िानी रहने अनमुान 
गररएको छ। खचवतफव  चाि ु खचव कररि रू१ अिव ७९ करोड ५० िाख र पुजँजगत 
खचवतफव  रू १ अिव ७४ करोड ४५ िाख तथा संघीय र प्रिेश सरकारको सशतव अनिुान 
रु ६ करोड हिज हनेु संशोलित अनमुान गररएको छ।  

८. अि म आगालम वषव २०७८।७९ को िजेटका उद्देश्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्छु। िजेटका उद्देश्यहरू लनम्नानसुार प्रस्ततु गररएकोछ 

क. हवकास तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफव त सशुासन र लमतव्ययीतामा 
आिाररत महानगरपालिका लनमावण गने 

ख. महानगरिासी हरुको न्यूनतम आिारभतू आवश्यकताहरू पररपूलतव गिै 
जाने। 
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ग. आलथवक, भौलतक, सामाजजक र वातावरणीय क्षेरमा िीगो पूवाविार हवकास 
माफव त समनु्नत र सदुृढ महानगर िनाइव रािको हवकासमा टेवा पयुावउने 
। 

घ. कोलभड - १९ जस्ता महामारीिाट परेको असरिाइ पनुउ्थान गिै जाने 
ङ. सािन-स्रोत, अवसर र क्षमताको हवकास तथा सोको उच्चतम उपयोग 

गरी समदृ्ध महानगर िनाउने । 

च. हवकास सहयारीहरु सँगको लनरन्तर सहकायव माफव त रोजगारीका अवसहरु 
लसजवना गने तथा महानगरपालिकाको हवत्तीय तथा हवज्ञताको ररक्तता पूलतव 
गिै साझेिारी हवलििाट िीगो भौलतक पूवाविार तथा सेवा प्रवाह गिै जाने। 

९. आलथवक वषव २०७८।७९ को िजेटका प्रथालमकताका क्षेरहरू लनम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएकोछ । 

१. शहरी पूवाविार, भ ू उपयोग तथा वजस्त हवकास र अिरुा योजनाहरुको 
लनरन्तरता 

२. जशक्षा हवकास 

३. स्वास््य सेवा 
४. पश ुतथा कृहष हवकास 

५. वातावरण, सरसफाई एवं हररयािी तथा हवपद् व्यवस्थापन 

६. लनयलमत ममवत सम्भार 

७. सहकारी तथा रोजगार प्रववद्धन 

८. नीजज क्षेरसँग सहकायव 
९. यवुा तथा खेिकुि 

१०.  सूचना,प्रहवलि तथा लडजजटि प्रयोग 

११. पयवटन तथा उद्योग र वाजणज्य 

१२. िैहिक समानता, महहिा शसजक्तकरण र सामाजजक समावेशीकरण 

१३. राजश्व प्रशासन 

१४. कमवचारी प्रशासन,जनशजक्त हवकास  
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१०. िजेटिे राखेका उद्देश्य एवं प्राथलमकता कायावन्वयन गनव संघीय सरकार, प्रिेश 

सरकार, अन्य स्थानीय तहहरु, हवकासको सहयारीको रुपमा रहेका नीजी तथा सहकारी 

क्षेरसँग समन्वय एवं साझेिारी गररनेछ ।हवलनयोजन हनेु िजेट र वाहषवक कायवक्रमिाइव 

िजेटका प्राथलमकता र उद्देश्यसँग तािातम्यता कायम गने अलिकतम प्रयास गररएको छ।   

सभाका अध्यक्ष एवं 

नगर सभाका सिस्यज्य "हरू, 

११. अि म महानगरको आ.व. २०७८।७९कूि आय र व्ययको अनमुालनत हववरण 
प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

१२. नीलत तथा कायवक्रम कायावन्वयनको िालग आ.व. २०७८।७९ को कूि व्यय रू. ४ 
अिव ८१ करोड १२ िाख ६५ हजार रहेको छ।यसको िालग आन्तररक आय रु १ 
अवव २०करोड (घरजग्गा रजजिेशन एवं खानी तथा खलनज जन्य पिाथवको वाँडफाँडिाट 
प्राि आय समेत),अन्तरसरकारी हवत्तीय हस्तान्तरणिाट रु १ अवव ७७ करोड २९ िाख 
८३ हजार, केन्र तथा प्रिेश सरकारको राजश्व िाँडफाँडिाट प्राि रु ४४ करोड ८२ 
िाख ८२ हजार, जनसहभालगतािाट रु ३० करोड, िैंक मौज्िातरु १ अवव, ममवत सम्भार 
कोष िाट रु ३ करोड, सडक िोडव नेपाििाट रु ३ करोड र जजलिा समन्वय सलमलत 
जचतवन िाट रु ३ करोड रहने प्रक्षेपण गररएको छ। 

१३. अन्तरसरकारी अजततयारीिाट अनमुालनत रु १ अवव २० करोड मूि सजञ्चतकोषमा प्राि 
नहनेु भएकोिे अन्तर सरकारी अजततयारी शीषवकिाटनै खचव तथा िेखांकनको व्यवस्था 
गररने छ। 

१४. अि म क्षेरगत कायवक्रम तथा हवलनयोजजत िजेट प्रस्ततु गनव चाहन्छु । 

अिरुा योजनाहरुको लनरन्तरता 
१५ . गौतमिदु्ध अन्तरावहिय हक्रकेट रिशािा लनमावण गनव रु २ करोड तथा यस आ.व. मा 

लनमावण सम्पन्न हनु नसकेका तथा भकु्तानी िाँकीमा रहेका र अिरुो योजनाहरु समयमै 
सम्पन्न गनवको िालग एकमषु्ट रु ९८ करोड िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

.  

वडास्तरिाटै सम्पन्न हनेु योजनाहरु 
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१६ .वडाको समानपुालतक हवकासका लनजम्त सम्िजन्ित वडास्तरिाट नै कायवक्रम कायावन्वयन 
हनेु व्यवस्था लमिाइने छ।यसरी कायावन्वय हनेु योजनाहरुको िालग प्रत्येक वडाका लनजम्त 
रु १ करोड ७० िाखको िरिे जम्मा रु. ४९ करोड ३० िाख एकमषु्ठ हवलनयोजन 
गररएको छ। 

शहरी पूवाविार, भ ूउपयोग तथा वस्ती हवकास  

१७ .रणनीलतक महत्वका पूवाविार लनमावण गनव साझेिारी तथा समपूरक कोष स्थापना, एकीकृत 
शहरी हवकास योजना,जोजखम संवेिनजशि भ ू उपयोग योजना, घर नम्िर तथा रोड 
नामाकरण, पनु नापी सञ्चािन, आवलिक योजना तजुवमा, हवलभन्न सम्पिा संरक्षण गरुुयोजना 
तजुवमा,नमूना सडक लनमावण,भवन लनमावण, लसचाइ, कलभटव, ग्राभेि, वातावरण संरक्षण 
गरुुयोजना तजुवमा, ह्यमुपाइप खररि, ओभरहेड लिज लनमावण, आयोजना िैक लनमावण 
िगायतका शहरी सौन्ियव र भउूपयोग सम्िजन्ि नीलत कायावन्वयन गनवको िालग रु ३१ 
करोड हवलनयोजन गररएको छ।साथै संघ तथा प्रिेश सरकारको साझेिारीमा 
महानगरपालिकाको मतुय प्रशासकीय भवन लनमावण गनवको िालग रु १० करोड 
हवलनयोजन गररएको छ। 

जशक्षा हवकास 
१८ .हवद्याियको भौलतक सदुृणीकरण कायवक्रम,जस्तापाताको छानो भएका कक्षाकोठामा फि 

लसलिङ तथा हवद्यािय किर कोड, हवद्याियको रङरोगन गने, एक वडा एक नमनुा 
हवद्याियकायवक्रम िाइ लनरन्तरता दिने,अन्तरावहिय, राहिय, प्रिेश स्तरीय खेिमा पिक 
जजत् ने महानगरका खेिाडीहरुिाई परुस्कृत तथा सम्मान गने, जशक्षािाइ प्रहवलिसँग आवद्ध 
गने िगायतका शैजक्षक हवकासको नीलत कायावन्वयन गनवको िालग रु १२ करोड ५० 
िाख िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

स्वास््य सेवा 
१९ .आिारभतू एवं गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा महानगरिासीको पहुँच सलुनजित गनव 

स्वास््यको सववव्यापी पहुँचको अविारणा अनसुार वडामा स्वास््य संस्था स्थापना,कोरोना 
संक्रमणको सम्भावना भएका व्यजक्तहरुको परीक्षण तथा उपचार, स्वास््य संस्थामा 
सतु्केरी हनेु महहिािाई लनिःशलुक यातायात एम्ििेुन्स खचव, क्याजलसयम सजलिमेन्टेसन 
कायवक्रम र झिु हवतरण कायवक्रम  तथा खोप जक्िलनक, गाउँघर जक्िलनक िगायत 
सामिुाहयक सेवािाई लनरन्तरता िगायतका कायवक्रम कायावन्वयन गनव एकमषु्ठ रु ९ 
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करोड हवलनयोजन गररएको छ।साथै कोलभडको लनयन्रण तथा प्रभावकारी उपचारको 
िालग रु १ करोड ९० िाख रकम रहेको महानगरपालिका कोलभड कोष स्थापना गररने 
छ। 

कृहष तथा पशपुन्छी हवकास 

२० .पचास प्रलतशत अनिुानमा कृहष यन्र उपकरण उपिब्ि गराउने,कृषकहरूिाई साना 
लसंचाइमा अनिुान, कृषकहरूको क्षमता अलभवहृद्ध गने तथा प्रहवलि हस्तान्तरण गने, कृहष 
िीमा कायवक्रमिाई लनरन्तरता दिइने िगायतका कृहष हवकास तफव का कायवक्रम सञ्चािन 
गनव एकमष्ठ रु ८ करोड िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

२१   पश ु सेवाका कायवक्रममा अनिुान प्रिान गने,िीउलिजन र मि हवतरणमा अनिुान 
दिने,ििुको अनिुानमा लनरन्तरता दििै हवगत आ.व. िेजख दििै आएको प्रलतलिटर रु १ 
रुपैया अनिुान िाइ िढाइ  प्रलतलिटर रु ३ रुपैया पयुावइएको छ। यसिाट हकसान 
हरुको मनोिि उच्च भइ महानगरपालिका ििुमा आत्मलनभवर हनेु हवश्वास लिएको छु 
।यसको िालग िजेट रु ५ करोड व्यवस्था गररएको छ।  

२२  कमजोर भएका र रोजगारी नभएका हवपन्न पररवारहरूको जजहवको पाजवनका िालग लनवावह 
मखुी पशपुन्छी पािन कायवक्रम, पशजुन्य पिाथवहरूको उत्पािन र उत्पािकत्व अलभवहृद्ध 
गनव नश्ल सिुार तथा कृलरम गभाविान कायवक्रम,मत्स्य व्यवसाय प्रवद्धवन कायवक्रम 
िगायतका पश ुहवकास कायवक्रम कायावन्वयनमा लयाउनको िालग रु ८ करोड ७० िाख 
वजेट व्यवस्था गररएको छ। 

वातावरण तथा सरसफाइ र हररयािी प्रवद्धवन 

२३ . फोहोरको प्रभावकारी संकिन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनएवं हररयालि प्रवद्धवन गने, एक 
घर िईु फिफूि हवरुवा कायवक्रम सञ्चािन, महानगरिाई लिाजस्टक मकु्त घोषणा 
कायवक्रम, फोहोरिाइ स्रोतमा वलगवकरण गरी नकुहहने फोहोर मार संकिन गने 
िगायतका कायवक्रम कायावन्वयन गनव एकमषु्ठ रु ७ करोड हवलनयोजन गररएको छ।  

हवपद् व्यवस्थापन   

२४ .हवपद् सामग्री खरीि, उजचत भण्डारण, जनशक्ती पररचािन, जोजखम अलपसंतयकका 
कायवक्रम सञ्चािन साथै कोरोना महामारी लनयन्रणका िालग महानगरका हवलभन्न स्थानमा 
क्वारेन्टााइन स्थिहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन िगायतका कायवक्रम सञ्चािन गनव 
एकमषु्ठ रु ५० िाख साथै हवपि तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा एकमषु्ठ रु १ करोड 
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५० िाख हवलनयोजन गररएको छ।हवपि तथा प्रकोप जन्य खचवहरु यसै कोषिाट  
सञ्चािन गररनेछ। 

लनयलमत सडक ममवत सम्भार 

२३.महानगरका ममवत गनव आवश्यक िेजखएका सडकहरूिाई ममवत गनव रु ६ करोड िजेट 
व्यवस्था गररएको छ। 

सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्धवन 

२४ .सहकारी संस्थाहरूिाई समिुायस्तरमा प्रवद्धवन गरी यवुा स्वरोजगार कायवक्रम 
सञ्चािन,यवुाहरूिाई सहकारी संस्था वा िैंक माफव त लिने तीन िाख र पाँच िाख रुपैयाँ 
सम्मको ऋणमा तीन वषवसम्मको िालग क्रमशिः शतप्रलतशत र असी प्रलतशत ब्याज 
अनिुान कायवक्रम सञ्चािन,हविेशिाट आजवन गरेको सीप उपयोग गरी रोजगारी पैिा गने 
खािका कृहष िगायतका साना उद्यम गनव चाहने यवुाहरुिाई अनिुान िगायतका 
कायवक्रम कायावन्वयन गनवको िालग एकमषु्ठ रु ३ करोड ५० िाख हवलनयोजन गररएको 
छ। 

नीजज क्षरे ियागत अन्य हवकास सहयारी सँग सहकायव 
२५.नीजज तथा अन्य क्षेरको सहकायव माफव त पूवाविार हवकास र सेवा प्रवाह गनवको 
िालग एकमषु्ठ रु ३ करोड ५० िाख िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

यवुा तथा खेिकुि 

२६ . यवुामा स्वयं सेवी भावना िढाउने कायवक्रम  ,तथा हवपद् व्यवस्थापनमा योगिान  
सामाजजक सिुारका कायवमा पररचािन गनव यवुा स्वयं सेवा कायवक्रम संचािन 
गने,हवद्यािय तहिेजख नै खेि प्रलतभा प्रस्फुटनको वातावरण लनमावण गनव हवद्याियिाई 
खेि सामग्री उपिब्ि गराउने,राहिय तथा नगरस्तरीय खेि प्रलतयोलगता सञ्चािनका 
िालग प्रोत्साहन गने, यथु पालिवयामेन्टको अभ्यास िगायतका कायवक्रममाफव त ् नगर 
यवुा सञ्जाि तथा वडा यवुा क्ििमा आिद्ध, यवुाको नेततृ्व हवकासमा जोडदिने 
िगायतका कायवक्रमको िालग एकमषु्ठ रु ३ करोड हवलनयोजन गररएको छ। 

सूचना तथा प्रहवलि एवं लडजजटि प्रणािी 
२७. महानगरको सूचना तथा अलभिेख केन्र स्थापना, महानगरपालिकामा Intranet 

सहहतको Networking िाई व्यवजस्थत गने,सफ्टवेयर ममवत तथा सम्भार िगायतको 
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कायवक्रम कायावन्वयन गनव रु २ करोड ५१ िाख ५८ हजार हवलनयोजन गररएको 
छ। 

पयवटन तथा उद्योग वाजणज्य 

२८. प्राचीन किा तथा संस्कृलतको संरक्षण,पयवटकीय पिमागव लनमावणको िालग सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा घरेि ु साना उद्योग सञ्चािन सम्िन्िी हवशेष कायवक्रम सञ्चािन 
ियागतका कायवक्रम कायावन्वयन गनवको िालग एकमषु्ठ रु २ करोड ५० िाख 
हवलनयोजन गररएको छ। 

िैहिक समानता, महहिा शसजक्तकरण र सामाजजक समावेशीकरण 

२९. हवपन्न, महहिा, िलित  ,आदिवासी जनजालत तथा  वजञ्चतीमा परेका िजक्षत वगवको 
आलथवक सशक्तीकरण,महहिा तथा जोजखम समिुायसँग मेयर कायवक्रम र समन्याहयक 
हवकासमा उपमेयर कायवक्रम,हहंसा अन्त्यका िालग वडाहरूमा अलभयान सञ्चािन,एक 
वडा एक ज्येष्ठ नागररक हवश्रामस्थि कायवक्रम, अपािता भएका व्यजक्तहरूको 
समिुायमा आिाररत पनुस्थावपना कायवक्रम िगायतका कायवक्रम कायावन्वयन गनव 
एकमषु्ठ रु २ करोड ५० िाख हवलनयोजन गररएको छ। 

राजश्व प्रशासन  
३०. महानगरको कर प्रशासन िाई चसु्त, सरि, प्रहवलिमैरी एवं करिाता मैरी िनाई 

अलिकतम कर सहभालगता सलुनजित गनव कर जशक्षा कायवक्रम सञ्चािन गने, 
महानगरपालिकाका सम्पूणव करिाताहरूको त्याङ्क सङ्किन गरी अलभिेख 
अद्यावलिक,सेवाग्राहहिे कर लतररसकेपलछ एसएमएस माफव त िन्यवाि ज्ञापन गनव , 

व्यजक्तगत कर पहहचान नम्िर प्रिान िगायतका कायवक्रम कायावन्वयन गनवको िालग 
रु १ करोड ५० िाख िजेट हवलनयोजन गररएकोछ। 

कमवचारी प्रशासन,जनशजक्त हवकास तथा सशुासन 

३१. तालिम, अध्ययन, भ्रमण, अलभमखुीकरण ज्ञान, सीप अनभुवको आिानप्रिान कायवक्रम 
सञ्चािन, सिठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O & M Survey)  , साववजलनक सनुवुाइ 
र सामाजजक िेखापरीक्षण िगायतका कायवक्रम कायावन्वयन गनव एकमषु्ठ रु १ 
करोड ५० िाख िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

सेवा प्रवाह र प्रशासन 
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३२. उत्प्ररेरत एवं उच्च मनोिियकु्त जनशजक्तिाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई आम 
सेवाग्राहीिे सशुासनको अनभुलूत गने हुँिा कमवचारीको क्षमता अलभिहृद्ध गनव, नेपाि 
सरकारिे िढाएको तिवमानको अलतररक्त महानगरपालिका र अन्तगवत कायवरत 
राजपराहङ्कत कमवचारीहरूिाई तििमानको १० प्रलतशत र राजपर अनहङ्कत 
कमवचारीहरूिाई तििमानको १५ प्रलतशत प्रोत्साहन भत्ताको िालग िजेट 
हवलनयोजन गररएको छ।नेपाि सरकारिे व्यवस्था गरेको पयवटन काज समेतको 
िालग िजेट व्यवस्था गररएको छ।हवगत आ.व. िेजख दिइिै आएको मालसक खाजा 
खचव समायोजन गररएको छ।महानगरपालिका तथा वडा कायावियको समग्र 
प्रशासलनक खचव को िालग एकमषु्ठ रु ५९ करोड हवलनयोजन गररएको छ । 

३३. िजक्षत वगव कायवक्रम तथा सामाजजक उत्थान क्षेरको नीलत कायावन्वयन गनवको 
िालग एकमषु्ठ रु १ करोड ४० िाख िजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

३४. संघीय तथा प्रिेश सरकािाट प्राि सशतव अनिुान, समपूरक अनिुान, हवशेष अनिुान 
वापत प्राि िजेट तथा सडक िोडव नेपाि एवं जजलिा समन्वय सलमलतिाट प्राि िजेट 
तोहकएकै जशषवकमा खचव तथा िेखाङ्कन गररने छ। 

अन्तमा, 
प्रस्ततु िजेट तजुवमा गने प्रहक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पयुावउनहुनेु 
नगर प्रमखुज्यू, कायवपालिका सिस्यज्यू, नगरसभा सिस्यज्यू, हवषयगत सलमतहरु, हवज्ञ 
महानभुाव, राजनीलतक ििका प्रलतलनलि एवं राजनीलतज्ञ, सञ्चारजगत,् नागररक समाज, 
हवकास सहयारी िगायत सम्पूणव नगरिासी िाजभुाइव तथा दििीिहहनी एवं अहोरार 
खहटने महानगरपालिकाका सम्पूणव कमवचारी लमरहरूिाइव हादिवक िन्यवाि ज्ञापन 
गिवछु। साथै आय र व्यय समेहटएको रातो पजुस्तकामा कायवक्रम र िजेट सहहत 
प्रस्ततु गररएको छ। उक्त पजुस्तका लछटै प्रकाशन गररनेछ । 

िन्यवाद् 
पाववती शाह ठकुरी 
उपप्रमखु  
भरतपरु महानगरपालिका भरतपरु, जचतवन 
लमलत २०७८ आषाढ १० गते लिहहिार। 


