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देउभाई नगयऩालरकाको आ.व.207९/८० को फार्षिक फजेट फक्तव्म 

नगय सबाभा ऩेश बएको लभलत- २०७९/०३/१० 

नगय सबाफाट ऩारयत बएको लभलत- २०७९/०३/१० 
मस देउभाई नगयऩालरकाको सातौँ नगय सबाका सबाध्मऺ ज्मू तथा उऩस्थथत सबाका सदथम ज्मूहरु,  

थथानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 रे व्मवथथा गयेको कानूनी प्रावधान अनसुाय फजेट एवभ ्
कामिक्रभ तजुिभा सलभलत सॊमोजकको हैलसमतरे महाॉहरू सफैराई थवागत अलबवादन गदै मस गरयभाभम सबाभा 
आलथिक वषि 207९/८० को फार्षिक फजेट तथा कामिक्रभ ऩेश गनि गईयहेको छु। 

मस र्वस्शष्ट घडीभा सॊघीम रोकतास्रिक गणतरि सम्भको याजनीलतक ऩरयवतिन, जनमदु्ध य 
जनआरदोरन रगामतका त्माग वलरदानीको गौयवऩूणि इलतहासराई थभयण गदै देश य जनताको थवतरिता य 
भूस्क्तका रालग जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात सर्हदहरू प्रलत बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु। 

जनताको नस्जकको सयकायका र्हसाफरे जनबावना अनसुाय सयकाय सॊचारनका रालग आवश्मक ऐन, 
लनमभ तजुिभा गयी कामािरवमनको चयणभा छौँ।साभास्जक, आलथिक, बौलतक य सॊथथागत र्वकासका ऺेिभा 
सभदृ्ध देउभाई लनभािणको आधाय तमाय गने ददशाभा अग्रसय यहेका छौँ।  

हाभी जनताका आधायबतू तहका सभथमा सभाधानका रालग जनप्रलतलनलधको रुऩभा उऩस्थथत बएका 
छौ य सम्फोधन गने हयसॊबव प्रमास ऩलन गरययहेका छौ। याजनीलतक ऩरयवतिनफाट प्राप्त उऩरब्धीहरुराई 
सॊथथागत गदै नेऩारको सॊर्वधान, थथानीम सयकाय सॊचारन ऐन, अरतय-सयकायी र्वत्त व्मवथथाऩन ऐन, प्रदेश 
कानून य अरम प्रचलरत कानूनभापि त थथानीम सयकायराई प्राप्त अलधकायहरुराई सॊथथागत गने य थथानीम 
सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी य सशुासनमकु्त फनाउन प्रलतवद्ध बएका छौ। 

थथानीम तहरे गनैऩने  बलन सॊर्वधान य कानूनरे ऩरयबार्षत गयेका स्जम्भेवायी ऩयुा गनि हाभीरे केर्ह 
कानूनी य सॊथथागत सॊयचना लनभािण गदै अगाडी फढ्ने प्रमास गयेका छौँ ।  

जनअऩेऺाको सॊवोधन गदै लनवािचनका फेरा व्मक्त गरयएका प्रलतवद्धता कामािरवमन गनि हाभीरे ऩर्हरो 
वषिराई "अध्ममन एवॊ सॊयचना लनभािणको वषि" घोषणा गरय कामि प्रायम्ब गयेका छौँ। 

फजेट र्वलनमोजन गदाि नेऩारको सॊर्वधानभा उल्रेस्ित याज्मका भागिलनदेशक लसद्धारत तथा नीलतहरू, 
थथालनम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४, ददगो र्वकास रक्ष्म, थथानीम तहको मोजना तजुिभा ददग्दशिन, 
२०७८, नगयसबारे ऩारयत गयेको नीलत तथा कामिक्रभ, कामिऩालरका फैठकफाट लनधािरयत फजेटका प्राथलभकता, 
टोरटोरका सभथमा, र्वषमगत सलभलत, वडा सलभलत, याजश्व ऩयाभशि सलभलत रगामतका र्वलबन्न र्वकास 
साझेदाय य र्वऻहरूको सझुावराई ध्मान ददएय फजेट कामिक्रभ तम गयेको छु। 

 
आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू,  

आ.व. २07९/८० को फजेटका भखु्म प्राथलभकता य उद्देश्महरू मस प्रकाय यहेका छन,् 
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1.क्रभागत मोजनाहरूराई ऩर्हरो प्राथलभकता प्रदान गने, 
2.नगयलबि यहेका सम्ऩूणि र्वद्यारमहरुभा ईरटयनेट ऩहुॉचको सलुनस्ितता गने, 
3.थथानीम श्रभ, सीऩ य प्रर्वलधभा आधारयत योजगायीका अवसयहरु सजृना गने, 
4.ऩशऩुॊऺी तथा कृर्षजरम वथतकुो उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गने, 
5.देउभाई नगयको ऩर्हचान थथार्ऩत हनुे िारका तथा गौयवका आमोजनाहरूराई सॊघ य प्रदेश 

सयकायसॉगको सहकामिभा सञ्चारन गने, 
6.नगयऩालरकाका सफै वडाहरूभा अरवेदय सडकभागिको र्वथताय गने, 
7.ऩमिटन ऩूवािधायको र्वकास य प्रवद्धिन गने, 
8.स्शऺा, थवाथ्म, िानेऩानी तथा सयसपाई सेवाको अलबवृर्द्ध गने, 
9.आधलुनक य व्मवस्थथत शहयीकयण गने, 
10.सऺभ य सदुृढ तथा सशुासनमकु्त सेवा प्रवाहको र्वकास गने, 
11."हाम्रो देउभाई उज्मारो देउभाई" कामिक्रभ सम्ऩन्न गने, 
12.रैर्िक उत्तयदामी फजेट लनभािण गने, 
13.ददगो र्वकास रक्ष्म प्रालप्तका रालग आवश्मक कामि गने, 
14.साविजलनक िचिभा लभतव्मर्मता कामभ गदै अनतु्ऩादक ऺेिभा िचि कटौती गने य सफै याजश्वका 
श्रोतहरुको ऩरयचारन गरय कयका दामया फढाउने । 

 

आ.व. २०७९/८०को मस फजेटका प्राथलभकताका आधायहरु मस प्रकाय यहेका छन ्

1. आलथिक र्वकास एवॊ गरयवी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩमुािउन।े 

2. उत्ऩादनभूरक तथा लछटो प्रलतपर ददने य याजश्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउने। 

3. थथानीम स्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबालगताको अलबवृर्द्ध गने। 

4. रैंलगक सभानता य साभास्जक सभावेशीकयणको अलबवृर्द्ध गने। 

5. ददगो र्वकास रक्ष्म, वातावयण सॊयऺण य र्वऩद् व्मवथथाऩनभा मोगदान ऩमुािउन।े 

6. सेवा प्रवाह, सॊथथागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुािउने। 

 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 
अफ भ गत आ.व. 07७/7८ को मथाथि आम-व्मम, चार ुआ.व. 07८/7९ को सॊशोलधत आम-

व्मम य आ.व. 07९/८० को अनभुालनत आम-व्मम प्रथततु गनि चाहरछु। 

आ.व. 07७/7८ भा याजश्वको रक्ष्म रू. अठाय कयोड छ राि तेस्त्तस हजाय  लतन सम चालरस 
यास्िएकोभा रू. चाय कयोड अरठानब्फे राि चौयहत्तय हजाय एक सम चौलतस रुऩैमा ऩैसठ्ठी ऩैसा भाि सॊकरन 
बएको छ। 
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व्मम तपि  चार ुिचिभा रू. चौवालरस कयोड फैसठ्ठी राि ऩञ्चानब्फे हजाय आठ सम दश य ऩुॉजीगत 
िचिभा रु. तेस्त्तस कयोड फहत्तय राि ऩचऩन्न हजाय अनभुान गरयएकोभा क्रभश् रू. उनारचालरस कयोड 
अठाय हजाय चाय सम नौ रुऩैमा सात ऩैसा य रू. उन्नाइस कयोड छस्ब्वस राि एकसठ्ठी हजाय चाय सम 
एकलतस रुऩैमा उनारऩचास ऩैसा िचि बएको छ। 

  चार ु आ.व. 07८/7९ को याजश्वको रक्ष्म रू. छस्ब्वस कयोड एकसठ्ठी राि अठाय हजाय 
यास्िएको भा असाय भसारतसम्भ याजश्व सॊकरन रू. चाय कयोड भाि हनुे सॊशोलधत अनभुान यहेको छ।मो 
यकभ कुर रक्ष्मको १5.०3 प्रलतशत यहने अनभुान गरयएको छ। व्मम तपि  चार ुिचिभा रू. अठचालरस 
कयोड चाय राि ऩरचानब्फे हजाय ऩाॉच सम य ऩुॉजीगत िचिभा रू. फमालरस कयोड लिचालरस राि चौवालरस 
हजाय ऩाॉच सम अनभुान गरयएकोभा क्रभश् रू. चालरस कयोड य रू.ऩच्चीस कयोड िचि हनुे सॊशोलधत 
अनभुान गरयएको छ। 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 
आ.व. 207९/८० भा देउभाई नगयऩालरकाभा तऩस्शरभा उल्रेस्ित स्रोतहरूफाट आम्दानी हनुे रक्ष्म 
यास्िएको जानकायी गयाउॉदछु। जसको सॊस्ऺप्त र्ववयण लनम्नानसुाय यहेको छ् 

1. आरतरयक याजश्वफाट- रू. एघाय कयोड चौलफस राि सि हजाय 

2. सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ 

I. शशति अनदुान तपि - रू. एकलतस कयोड चौर्वस राि  

II. र्वस्त्तम सभानीकयण अनदुान तपि - रू. तेह्र कयोड उनास्रतस राि 

III. सॊघीम याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे- रू. दश कयोड एकाउन्न राि नब्फे हजाय 

IV. सभऩयुक अनदुान तपि -रू.एक कयोड दश राि 

V. र्वशेष अनदुान तपि  –रू.एक कयोड  

जम्भा रू. सरताउन्न कयोड चौध राि नब्फे हजाय 

3. १ नॊ. प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ 

I. शशति अनदुान तपि - रू. एक कयोड ऩैलतस राि दईु हजाय  

II. र्वस्त्तम सभानीकयण अनदुान तपि - रू. फहत्तय राि लफस हजाय  

III. प्रदेश याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे- रू. साठ्ठी राि ऩचास हजाय  

IV. सभऩयुक अनदुान तपि - रू. एक कयोड  

जम्भा रू. लतन कयोड सत्सठ्ठी राि फहत्तय हजाय  

4. सॊस्चत कोषभा भौज्दात हनुे अनभुान- रू.ऩाॉच कयोड  

5. थथानीम याजथव फाॉडपाॉड प्राप्त हनुे- रु. र्वस राि  

कुर जम्भा आम रू. सतहत्तय कयोड छस्ब्वस राि उनानअ्सी हजाय हनु ेरक्ष्म प्रथताव गयेको छु। 
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आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 
अव भ आ.व. 207९/८० को र्वलनमोजन फजेट प्रथततु गनि चाहरछु। 

सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनुे शशति तपि को फजेट रू. एकलतस कयोड चौर्वस राि य १ नॊ. प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हनुे शशति तपि को फजेट रु. एक कयोड ऩैलतस राि दईु हजाय राई फजेटभा कामिक्रभ, र्क्रमाकराऩ 
तथा यकभ नै तोकी ऩठाईएकारे सोही अनरुूऩ नै मस फजेटभा कामिक्रभ सभावेश गरयएको छ। 

भालथ प्रथततु गरयएको कुर आम रू. सतहत्तय कयोड छस्ब्वस राि उनानअ्सी हजाय राई लनम्न फभोस्जभको 
ऺेिहरूभा प्रथतार्वत फजेट ऩेश गयेको छु। 

तऩस्शर् 
1. ऩूवािधाय र्वकास तपि - रू. ऩरर कयोड चौह्रतय राि दश हजाय  

2. साभास्जक र्वकास तपि  रू. फत्तीस कयोड फाह्र राि एकतीस हजाय  

3. आलथिक र्वकास तपि  रू. दश कयोड छब्फीस राि फमारीस हजाय  

4. सॊथथागत र्वकास, सेवा प्रवाह य सशुासन तपि  रू. ऩाॉच कयोड उनारसाठी राि एकसठ्ठी हजाय  

5. कामािरम सॊचारन तथा प्रशासलनक िचि तपि  रू. तेह्र कयोड चौवन्न राि ऩैतीस हजाय  

 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 
अफ भ वडागत, र्वलबन्न र्वषमगत शािा य नगयकामिऩालरकको कामािरमको फजेट र्वलनमोजन ऩेश गनि 
चाहरछु, 
देउभाई नगयऩालरका लबिका नौ वटै वडाभा चार ुतथा प्रशासलनक िचिका रालग १०/१० रािका दयरे 
९० राि य ऩुॉस्जगत तपि  ४०/४० राि का दयरे लतन कयोड साठी राि यकभ र्वलनमोजन गयेको छु। 

 

कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी र्वकास तपि ्  

र्वलनमोस्जत यकभ -रू.६१,८०,०००।०० (एकसठ्ठी राि असी हजाय) 

 कृर्षको व्मवसामीकयण, र्वर्वलधकयण य फजायीकयण गनि कृषकराई अनदुानभा प्रार्ष्टक टनेर, भौयी 
घाय, बकायो सधुाय, कृर्ष नसियी थथाऩना, काउम्माट र्वतयण, कृर्ष औजाय र्वतयण, हाते ट्याक्टय य 
च्माऩकटय र्वतयणभा फजेटको व्मवथथा गयेको छु।साथै कृषकराई तयकायीको र्कट फीउ र्वतयण, 
कृषक ऩरयचमऩि र्वतयण तथा र्हॉउदे तथा फिे घाॉसको र्वउ लफतयणका रालग फजेटको व्मवथथा 
गयेको छु। 

 भाटो स्शर्वय सञ्चारनका रालग सभेत फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 ऩश ुर्वभा कामिक्रभका रालग आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गयेको छु। 

 



- 5 - 
 

स्शऺा मवुा तथा िेरकुद र्वकास तपि ् 
र्वलनमोस्जत यकभ -रू.3,८७,१०,000।०० (लतन कयोड सतासी राि दश हजाय भाि) 

 नगय िेरकुद सॊचारन तथा नगय िेराडी य िेर प्रस्शऺक व्मवथथाऩनका रालग फजेटको व्मवथथा 
गयेको छु। 

 िाररङु भार्व देनऩा-7 भा र्वऻान सॊकाम सॊचारनका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगय स्शऺक व्मवथथाऩन तथा भॊगरफाये फहभुिुी क्माम्ऩस प्राध्माऩक व्मवथथाऩन कामिराई 
लनयरतयताका रालग मस फषि ऩलन फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 देउभाई नगयलबिका सम्ऩूणि साभदुार्मक भाध्मलभक र्वद्यारमभा थवाथ्म थवमॊसेर्वका व्मवथथाऩनका 
रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 देउभाई नगयऩालरकाको थथानीम ऩाठ्यक्रभ र्वकास गरय स्शऺा ऺेिभा आभूर ऩरयवतिन गनिका रालग 
फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 सॊघीम सयकायको नीलत अनरुूऩ र्वद्यारम कभिचायी तथा फार र्वकास केरर कभिचायीको थऩ 
तरफराई लनयरतयता ददएको छु। 

 गरयफ तथा जेहेरदाय र्वद्याथॉराई प्रार्वलधक स्शऺाको ऩहुॉच ऩमुािउनका रालग नगय प्रभिु छािवृस्त्त 
कामिक्रभराई लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगयऩालरकाभा िेरकुद ग्राभ लनभािणका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 स्शऺण लसकाइभा सूचना प्रर्वलधको प्रमोगराई सदुृढीकयण गनिका रालग प्रत्मेक र्वद्यारमभा 
ईरटयनेटको ऩहुॉच ऩमुािउनका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 

थवाथ्म शािा तपि ् 
र्वलनमोस्जत यकभ -रू.१,८३,50,000।०० (एक कयोड लिमासी राि ऩचास हजाय) 

 नगयलबिका गबिवती भर्हराराई सहजरुऩभा स्जल्रा अथऩतार सम्भको ऩहुॉचका रालग नगयऩालरकाको 
आफ्नै एम्फरेुरस िरयदको रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 थवाथ्म चौकी य आमवेुद केररहरुफाट लन:शलु्क उऩरव्ध हनुे बलन नेऩार सयकायरे घोषणा गयेका 
औषलधवाऩतको यकभ ऩमािप्त प्राप्त नहनु ेबएकोरे उक्त औषलध र्वतयण कामिराई सहज फनाउन थऩ 
औषधी िरयदको रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगय लबिका सतु्केयी भर्हरा य नवजात स्शशकुो ऩोषणका रालग सतु्केयी थमाहाय तथा फारऩोषण बत्ता 
कामिक्रभराई लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 फारफालरकाको सवाििीण र्वकासका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 थवाथ्म थवमॊसेर्वका प्रोत्साहन बत्ता कामिक्रभको लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 
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 आमवेुद गाउॉघय स्क्रलनक तथा स्शर्वय सञ्चारनका रालग फजेट व्मवथथा गयेको छु । 

 

नगयऩालरका चार ुतथा ऩुॉस्जगत तपि ् 
र्वलनमोस्जत यकभ -रू.३०,७५,३७,०००।०० (लतस कयोड ऩचहत्तय राि सैँलतस हजाय) 

 ज्मेष्ठ नागरयक ऩोसाक तथा एकर ऩरुूष बत्ता कामिक्रभको लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको 
छु। 

 रमार्मक सलभलत, ईजरास सॊचारन तथा भर्हरा प्रवद्धिनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको 
छु।  

 देउभाई नगयऩालरका लबि यहेका तेस्रो लरिी नागरयक य ४५ वषि भालथका अर्ववार्हत भर्हराराई 
बत्ताको लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगयऩालरका लबिका ऩहेँरो काडि प्राप्त अऩािता बएका व्मस्क्तहरूराई बत्ताको लनयरतयताका रालग 
फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 भटुुको बल्ब पेयेका तथा भगृौरा प्रत्मायोऩण गयेका लफयाभीराई लनवािह बत्ताको लनयरतयताका रालग 
फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 भतृ्म ुदाहसॊथकाय सहमोग कामिक्रभराई लनयरतयताका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 दीघियोगी उऩचाय मातामात सहमोग कामिक्रभको लनयरतयताका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको 
छु। 

 भर्हरा, आददवासी जनजालत, दलरत, अऩािता, अल्ऩसॊख्मक रगामतका रस्ऺत वगिको उत्थान तथा 
योजगायी प्रवद्धिनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 फाढी, ऩर्हयो, आगरागी, र्वलबन्न भहाभायी योग रगामत र्वऩद् व्मवथथाऩनका रालग आवश्मक फजेटको 
व्मवथथा गयेको छु। 

 नगय प्रभिु सयुस्ऺत आप्रवासन कामिक्रभको लनयरतयताका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगय लबिका ऩमिटकीम गरतव्मको प्रवद्धिनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 सॊघीम फजेटको नीलत अनरुूऩ कभिचायीहरूको भालसक वृर्द्ध बएको तरफभान सभामोजनका रालग 
आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगयऩालरका प्रशासलनक बवन लनभािणका रालग सॊघीम सयकायसॉग सहकामिका रालग सभऩूयक कोष 
अरतगित आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 जटे्टश्वय लभरडाॉडा  चाचरे कृर्ष सडक, भॊगरफाये तऩेवा र्वरदरेु देउयारी सडक, नवभी रोकभस्ण 
गजयुभिुी सडक, भॊगरफाये गजयुभिुी सडक, यक्से भॊगरफाये सडक, ऩैये बञ्ज्माि ऩञ्चभार्व गोयेडाॉडा 
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आझेरे हुॉदै इराभ जाने सडक, आम्वोटे र्कक्रमु्वा भदन चौक सडक, गाग्र ेबञ्माि पते्तजिु गल्छेडा 
सडक, पुरफायी हाङभाङ सडक का रालग फजेट व्मवथथा गयेको छु। 

 साना लसॉचाई कामिक्रभ अरतगित घटे्ट गोये डाॉडा लसॉचाई, घटे्ट िोरा लससवुा लसॉचाई, देउभाई लसॉचाई, 
दलरत गाॉउ देर्वथान स्चिे लसॉचाई, पाक्रमु्वा बारफुाॉसे लसॉचाई, पेरदेवा टायी फाङे देवीथान लसॉचाई, 
ल्मावा िोरा भहुान वडा नॊ ६ य ७ फारुङ लसॉचाई, स्शयकट्टा कूरो लसॉचाई, सकेु िोरा लसॉचाई, साप्जङु 
ऩङुपुङ िोरा लसॉचाई, साऩजङु लसॊगरप्ऩा लसॉचाई  मोजनासॉग सहकामिका रालग सभऩूयक कोष अरतगित 
आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 देउभाई नगयऩालरकाको भहुाय पेने (गेभ चेरजय प्रोजेक्ट) अरतगितका यणनीलतक सडकहरु, शहयी 
सडक, कृर्ष सडक, ग्रालभण सडक रगामतका मातामात ऩूवािधायहरूको भभित तथा थतयोन्नलतका रालग 
आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 नगयऩालरका फैकस्ल्ऩक शहयी सडक नभनुा र्ऩच तथा अरम नभनुा र्ऩच कामिक्रभको लनयरतयताका रालग 
आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 देउभाई  िानेऩानी आमोजना, कृर्ष तथा ऩशफुजाय ऩहुॉचभागि र्वथताय तथा ल्माण्ड थकेर्ऩि का रालग 
सभऩूयक कोष अरतगित आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 "हाम्रो देउभाई उज्मारो देउभाई" कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि ग्रालभण र्वद्यतुीकयणराई लनयरतयताका रालग 
आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 फैकस्ल्ऩक उजाि प्रवद्धिन तथा जैर्वक उजाि प्रवद्धिनका रालग फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 सभाजभा यहेका र्वलबन्न रस्ऺत वगि तथा सभदुामको बवन लनभािणका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा 
गयेको छु। 

 र्वलबन्न जातजालतगत धालभिक तथा साॉथकृलतक भहत्व फोकेका भाङर्हभ, भाङस्िभ, भठ भस्रदय, गमु्फा, 
चचि, भस्थजद, ऩाटी ऩौवा रगामत भराभी टहयो लनभािणका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको 
छु। 

 नगय लबिका ऩानीका भहुान तथा जराधाय ऺेिको सॊयऺणका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको 
छु। 

 नगय लबि सॊचारन तथा लनभािण हनुे र्वलबन्न र्वकास आमोजनाहरूको र्वथततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन, 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन तथा प्रायस्म्बक वातावयणीम भूल्माॊकन, नगय प्रोपाइर लनभािण रगामत 
र्वलबन्न र्वकास गरुूमोजना तमाय गनिका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

 ऩाॉच वषिलबिभा सम्ऩन्न गने उद्देश्म अनरुुऩ मसै आ.व. फाट सरुु हनुे "देउभाई सयुस्ऺत नागरयक आवास 
कामिक्रभ" थारनीका रालग आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

रमाम य सशुासन प्रवद्धिन 
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 सशुासन य ऩायदस्शिता प्रवद्धिनका गनि मसै आ.व.फाट र्वद्यतुीम बकु्तानी कामि सञ्चारन तथा व्मवथथाऩन 
रालग आवश्मक वजेट र्वलनमोजन गयेको छु । 

 ऺभता अलबवृर्द्ध गयी रमाम सम्ऩादन कामिराई अझ प्रबावकायी फनाउन रमार्मक सलभलत, वडा 
भेरलभराऩ तथा भेरलभराऩकतािहरुराई तालरभको रालग वजेट र्वलनमोजन गयेको छु । 

 सभमानकुर य प्रर्वलधभैिी सेवा प्रवाहको रालग जनप्रलतलनलध य कभिचायीहरुको ऺभता अलबवृर्द्ध गने 
प्रकृलतका कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवथथा गयेको छु। 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 
फजेट तजुिभा सॉगसॉगै मसको कामािरवमन अको भहत्वऩूणि ऩाटो हो। रक्ष्म अनरुूऩका कामिक्रभहरु 

सभमभै सॊचारन हनु सके भाि अऩेस्ऺत सपरता हालसर गनि सर्करछ। कामिक्रभको सपर कामािरवमनभा 
थथानीम सभदुामको ठूरो बलूभका हनुे बएकारे थथानीम सभदुामरे अऩनत्व ग्रहण गयी मसको सपर 
कामािरवमनभा सहमोग ऩमुािउने अऩेऺा लरएको छु। प्रथतार्वत कामिक्रभ फाट नगयऩालरकारे प्रदान गने सेवा 
प्रवाहभा गणुात्भक सधुाय आई सशुासन प्रवद्धिनभा टेवा ऩगु्ने र्वश्वास लरएको छु। 

 मसथि प्रथततु फजेटको प्रबावकायी कामािरवमनका रालग सम्फद्ध सफै सयोकायवारा ऩऺसॉग सहमोग य 
सहकामिको अऩेऺा गदिछु। 
आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू, 

देउभाई नगयऩालरकाको गरयभाभम मस सातौँ नगयसबाको फजेट लनभािण गनि अहोयाि िर्टनहुनुे नगयसबा 
सदथमहरू, र्वषमगत सलभलत, फजेट तजुिभा सलभलत, फजेट भथमौदा सलभलत, कभिचायी साथीहरू, देउभाई 
नगयवासी दाजबुाई तथा ददददफर्हनीहरू रगामत सम्ऩूणि देउभाई नगयऩालरकाको शबुस्चरतकहरूभा धरमवाद 
ऻाऩन गदिछु। 

 

अरत्मभा, देश तथा र्वदेशभा यहनहुनुे सम्ऩूणि नेऩारी दाजबुाई तथा ददददफर्हनीहरूराई नगयको सभरृ्द्ध य 
नगयफासीको र्हतभा मोगदान गनि आह्वान गदिछु। 

“प्राकृलतक श्रोत, कृर्ष य ऩमिटन सभदृ्ध देउभाई हाम्रो अलबमान" 

धरमवाद। 

 ऩर्वभामा याई 

नगय उऩ-प्रभिु 

    देउभाई नगयऩालरका 
भॊगरफाये, इराभ। 
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