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िस�ाार्नगर नगरपािलकाका नगर उपूमखु ौी उमा अिधकारी�ारा आ.व.२०७९/८० का 
लािग िमती २०७९ असार १० गते एघार� नगरसभामा ूःततु भई सभाबाट संशोधन सिहत 

पािरत भएको बजेट ताा कायर्बम 

सभाध्यक्ष महोदय, 
संघीयता कायार्न्वयनको लािग ःाानीय सरकारलाई संिवधानूद� िजम्मेवारी अनसुार उपलब्ध 
ौोत साधनको मह�म ्उपयोग गरी नगरपािलकाको समम सेवा ूवाह र िवकासलाई दीगो 
बनाउन आिार्क बषर् २०७९।८० को वािषर्क नीित ताा कायर्बमको ूाािमकता र 
नीितह� पूरा गन� उ�ेँयका साा यस नगरसभामा आिार्क वषर् २०७९÷८० को बजेट ताा 
कायर्बम ूःततु गनर् पाउँदा गौरवको अनभुिूत गरेकी छु। सवरू् ाम म लोकतन्ऽको बहाली, 
नागिरक अिधकारको ःाापना, ःवतन्ऽताको उपभोग र समाजको आमूल पिरवतर्नका लािग 
आफ्नो जीवन बिलदान गनुर्हनेु �ात-अ�ात शिहदह� ूित उच्च ौ�ाका साा भावपूणर् 
ौ�ा�ली अपर्ण गदर्छु।संघीयता कायार्न्वयन पिछको दोॐो कायर्कालको लािग हालै सम्प� 
ःाानीय तह िनवार्चनमा आफ्नो अमूल्य  मत िदई हामीलाई िनवार्िचत गनुर्हनेु समःत 
नगरबासी आमाबवुा, दाजभुाई ताा िददी बिहनीह�मा हािदर्क धन्यवाद सिहत आभार अपर्ण 
गदर्छु। 

 

नगरको दैिनक सेवा र िवकासको ूवाहका लािग िविभ� क्षेऽमा लगानी गद� नगरका 
सम्भावनाह�को उपयोग गरी “पयर्टन, उ�ोग, व्यापार र िशक्षा, हराभरा ब�ुभिूम िस�ाार्नगरको 
इच्छा” सिहतको नगरपािलकाको दीघर्कालीन स�चलाई आत्मसात ्गद� यो वािषर्क बजेट ताा 
कायर्बम िनमार्ण गरेकी छु। बजेटमा पूवार्धार िवकास, सामािजक समावेशीकरण, वातावरण 
संरक्षण ताा िवप� व्यवःाापन, आिार्क-सामािजक िवकास र सशुासन ताा संःाागत िवकास 
लगायतका क्षेऽमा ूाािमकता िदइएको छ। 

 

आ.व. २०७९÷८० को बजेट तजुर्मा गदार् नेपालको संिवधान, आविधक योजना, सरकारका 
नीितह�, नगरसभामा पेश भएका नीित ताा कायर्बम, संघीय र ूदेश सरकारका नीित ताा 
कायर्बम, संघीय र ूदेश सरकारका चाल ुआविधक योजना, दीगो िवकासका ल�यह�, 

नगरपािलकाको आविधक योजना, मध्यकािलन खचर् संरचना, नगरपािलकाको ःवमूल्यांकन 
सूचकह�, नगरपािलकाले िवगतमा िलएका नीित ताा कायर्बम र िनमार्ण गिरएका ऐन, 

कानूनह�, राजनैितक दलह�बाट ूा� भएका सझुाव, नागिरक समाज, िनजी क्षेऽ, ःाानीय 



19gu/ ljsf; of]hgf cf=j= @)&(÷)*)

‘‘s[lif, :jf:Yo, ko{6g pBf]u, Jofkf/ / lzIff, x/fe/f a'4e'ld l;4fy{gu/sf] OR5f’’

 

सामदुाियक संघ संःथा, विु�जीवी, संचारकमीर् लगायतका क्षेऽह�बाट ूा� राय, परामशर्, 
रचनात्मक स�ुावह�लाई आधार मानेर यो बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा गरेकी छु। 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

 

सवरू् थम यस गिरमामय सभा समक्ष चालू आिथर्क वषर्को आय-व्ययको यथाथर् िववरण ूःततु 
गन� अनमुित चाहन्छु। 

 

१. चाल ुआ.ब. २०७८÷७९ मा �. १ अबर् १८ करोड ७९ लाख अनमुान गिरएको 
िथयो। िबिभ� शसतर् अनदुानह� थप हुँदै जाँदा सो अनमुान �. १ अबर् २७ करोड 
४२ लाख २८ हजार संसोिधत आय हनेु अनमुान गिरएको छ। सो मध्ये चाल ु
आ.ब. २०७८।०७९ को ज्ये� मसान्तसम्म जम्मा �. १ अबर् ८ करोड ७९ 
लाख ७६ हजार ३९ �पैया आम्दानी भएको छ भने खचर् �. ६७ करोड ७१ 
लाख ३९ हजार २३ �पैया खचर् भएको छ। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.ब. २०७९÷८० को ूःतािवत आय व्यय िववरण िनम्न अनसुार रहेको छ। 

यस नगरपािलकाको आिथर्क वषर् २०७९÷८० मा संघ र ूदेश सरकारबाट ूा� िव�ीय 
समानीकरण, सशतर् अनदुान, राजःव बाँडफाँट, समपूरक अनदुान, िवशेष अनदुान, दात ृ
िनकायबाट ूा� रकम, राजःव बाँडफाँडबाट ूा� हनेु रकम, आन्तिरक आयबाट �.१ अबर् 
३४ करोड ५४ लाख ३५ हजार हनेु अनमुान गरेकी छु। आ.ब. २०७९।८० मा स�ालन 
गिरने िविभ� कायर्बम र बजेट िववरण यसै बजेटमा समावेश गरेको छु। यस बजेट तथा 
कायर्बमका मखु्य उ�े�यह�मा मानव िवकासलाई केन्िमा राखी नगरको दैिनक सेवा 
ूवाहलाई नागिरकमैऽी बनाउने, वातावरण संरक्षण र पूवार्धार दीगोपना हनेु गरी िनमार्ण गन�, 
िवकासका संवाहकको समिुचत पिरचालन�ारा आिथर्क िवकास, सन्तिुलत र समावेशी 
िवकासमा टेवा पयुार्उने रहेका छन।्  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म िस�ाार्नगर नगरपािलकाको आ.व २०७९÷८० को वािषर्क बजेट ताा कायर्बमको 
ूाािमकता ूःततु गन� अनमुित चाहन्छु। ूाािमकताह� देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 

क. बहवुषीर्य ताा बमागतमा रहेका योजनाह�लाई स�प� गन� र िदगो एवं 
वातावरणमैऽी हनेु गरी आधारभतू शहरी पूवार्धार िनमार्णका कायर्बम 
स�ालन गिरनेछ।  

ख. आधारभतू ःवाःथ्य सिुवधा, शैिक्षक िवकास र समावेशी िवकासमा टेवा 
पयुार्उने कायर्बम संचालन गिरनेछ।   

ग. कृिष, पयर्टन, सहकारी जःता आिार्क िवकासका क्षेऽमा जोड िदइ रोजगारी 
िसजर्ना र आयआजर्न विृ�मा ूत्यक्ष योगदान प–ुयाउने कायर्बम स�ालन 
गिरनेछ। 

घ. नगरको सौन्दयीर्करण, सरसफाइ, वातावरणीय संरक्षण ताा पयार्वरणीय 
ूव�र्न कायर्मा जोड िदईनेछ।    

ङ. संःाागत िवकास र सशुासन ूव�र्नमा जोड िदई नागिरकमैऽी सेवा ूवाह 
गिरनेछ।  

च. वािषर्क नीित ताा कायर्बममा समावेश भएका ूाािमकताका कायर्बमह� 
कायार्न्वयन गनर् संघीय सरकार, ूदेश सरकार र दात ृ िनकायह�, िनजी 
क्षेऽसँग सहकायर् र समन्वय गिरनेछ। उपलब्ध ौोत, साधन, सीप, पूजँी र 
क्षमताको उपयोग गनर् िवषयगत िनकायह�सँग साझेदारी गिरनेछ। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आिार्क वषर् २०७९÷८० को के्षऽगत िविनयोजन बजेट अन्तगर्त पूवार्धार तफर्  
िविनयोिजत बजेट ूःततु गनर् चाहन्छु।   
२. नगरको एकीकृत शहरी िवकास योजनाका आधारमा पूवार्धार तफर् का कायर्बमह� 

संचालन हनेुछन।् नगरको दीघर्कालीन महत्व राख्न ेडण्डा कोिरडोरको समम िवकास 
गनर् ूदेश सरकार, संघीय सरकार ताा दात ृ िनकायह�सँग सहकायर् गन� व्यवःाा 
िमलाइने छ।  

३. नगरका हाल कायार्न्वयनका बममा रहेका बमागत ताा बहवुषीर्य योजनाह� 
स�प� गनर्का लािग कुल रकम � ७ करोड ६९ लाख िविनयोजन गरेकी छु।  
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४. नगरमा िब�तु पोल व्यवःथापनका लािग � १० लाख, नगर क्षेऽ िभऽ सावर्जिनक 
शौचालय िनमार्ण गनर् ५० लाख, लागत सहभािगता -७५।२५_ सिहत पूवार्धार 
िनमार्ण कायर्बमका लािग १ करोड, दरखसवा खेल मैदान पूवार्धार िनमार्ण कायर्को 
लािग � १ करोड, एम्बलेुन्स खिरदका लािग � २० लाख, मेयर आवासका लािग 
� ४० लाख रकम िविनयोजन गरेकी छु।   

५. नगरपािलकाको वडा नं. ३ मा रहेको दरखसवा पाकर्  िनमार्णका लािग ूदेश सरकार 
समपूरक अनदुानबाट �. ५० लाख र नगरपािलकाको सहभािगता �. ५० लाख 
गरी कुल जम्मा �. १ करोड िविनयोजन गरेकी छु।  

६. नगरपािलका िभऽ िजणर् भएका सडकह�को ममर्त सम्भारका लािग सडक बोडर् 
नेपालबाट �. ८० लाख र नगरपािलका सहभािगता �. ५० लाख हनेु गरी �. १ 
करोड ३० लाख र यसै कायर्बम अन्तगर्त सडक माभेल तथा बेसकोसर् िनमार्णका 
लािग ३० लाख िविनयोजन गरेकी छु। साथै ममर्त सम्भार कोषबाट िविभ� पवुार्धार 
ममर्तका लािग � ५० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

७. वडाःतरीय योजनाको लािग �. १० करोड ६८ लाख ५० हजार  िविनयोजन 
गरेकी छु। जसमध्ये वडा नं. १ का लािग �. ८९ लाख ५० हजार, वडा नं. २ 
का लािग �. ७६ लाख ५० हजार, वडा नं. ३ का लािग �. ९० लाख ५० 
हजार, वडा नं. ४ का लािग �. ८४ लाख ५० हजार, वडा नं. ५ का लािग �. 
६३ लाख , वडा नं. ६ का लािग �. ९५ लाख , वडा नं ७ का लािग �. ७५ 
लाख , वडा नं. ८ का लािग � ९७ लाख , वडा नं. ९ का लािग �. ९६  लाख 
५० हजार, वडा नं. १० का लािग �. ७८ लाख , वडा नं. ११ का लािग �. ७२ 
लाख , वडा नं १२ का लािग �. ७६ लाख  र वडा नं १३ का लािग �. ७५ 
लाख  िविनयोजन गिरएको छ। सो रकम वडाका अत्यावँयक पूवार्धारह�, आिथर्क, 

सामािजक, वातावरण र िवप� व्यवःथापन र सशुासन र संःथागत िवकासमा खचर् 
हनेुछ।  

८. नगर तथा वडाह�को सन्तिुलत िवकासका लािग अन्य पूजँीगत शीषर्क अन्तरगत �. 
३ करोड िविनयोजन गरेकी छु। सो रकमबाट नगरका सडक िपच, नाला िनमार्ण, 

सडक माभेल, ममर्त संभारका कायर्ह� लगायतका पूवार्धार िनमार्णमा खचर् गिरनेछ।  
९. सवारी चापलाई मध्यनजर गद� िमलनचोकमा शािफक लाईट जडान गनर्को लािग � 

२४ लाख, नगर क्षेऽिभऽ सडक सौन्दयीर्करणका लािग � ५० लाख, नगरपािलकाको 
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िविभ� सडकह�मा सडक ब�ी व्यवःथापनका गनर् आवँयक िव�तु साममी 
खरीदका लािग �. ५० लाख, सौन्दयीर्करणका लािग जडान गिरएका ब�ु 
मूितर्ह�को संरक्षण गनर् � १५ लाख िविनयोजन गरेकी छु। 

१०. श�रपरु देिख  दिक्षण वडा नं ११ िपपरिहया जाने वाटो िनमार्णको लािग �. २० 
लाख, वडा नं. ७ रामजानकी पथ िनमार्णको लािग �. १५ लाख, िस.न.पा. ८ 
लािलगरुाँस पथ पक्की नाला िनमार्णको लािग �. १३ लाख, िस न पा ६ को गौरी 
पथ र दगुार्कलोनीको िभिऽ बाटोमा नाला तथा सडक िनमार्णका लािग � १८ लाख, 
वडा नं.२ पथृ्वी पाकर्  पूवार्धार िनमार्णको लािग �. ३० लाख, नगरका िविभ� 
ःथानमा सडक नाली ःल्याब ममर्तको लािग �. २० लाख, ूािविधक ूयोगशाला 
िनमार्णको लािग �. २० लाख िविनयोजन गरेकी छु।    

११. बोटािनकल गाड�नको िडपीआर िनमार्णको लािग � २० लाख िबिनयोजन गरेको छु 
साथै िभम अःपतालको पूिँजगत िनमार्णको लािग � ८० लाख बजेट िविनयोजन 
गरेकी छु।  

१२. ब�ुको आकृित झल्कने गरी नगरपािलकाको िनमार्णािधन नयाँ कायार्लय भवनका 
लािग लागत सहभािगता र सशतर् अनदुान गरी �. ५ करोड ८० लाख िविनयोजन 
गरेकी छु। 

१३. नगरपािलकाको लागत सहभािगता र ूदेश सरकारको समपरुक अनदुान कायर्बम 
अन्तरगत सामदुाियक कृिष हाटबजार भवन ब्लक बी को लािग ूदेश सरकारको १ 
करोड ५० लाख र नगरपािलकाको लागत सहभािगता �. १ करोड ५० लाख गरी 
कुल � ३ करोड र सोमा अपगु हनेु � १ करोड थप गरी � ४ करोड िविनयोजन 
गरेकी छु।  

१४. ूदेश सरकारबाट ूा� सशतर् अनदुानबाट नगरपािलका क्षेऽिभऽका स–साना गल्ली र 
सडकको ःतर��ती गनर्का लािग ूा� रकम सम्बिन्धत योजनामा खचर् गिरनेछ।  

१५. संघीय सरकारको सशतर् अनदुानबाट माण्डव्य सेवा समाज व�ृाौम िनमार्णका लािग 
� २० लाख, ौी सत्यसाई केन्ि पिरसर पयर्टन पवुार्धार िनमार्ण िस.न.पा २ लाई 
 � १० लाख, िवंण ुमिन्दर पिरसर पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण िस.न.पा ११ � १० 
लाख, पगुताभिूम जेवतन िवहार पयर्टन पूवार्धार िवकास िस.न.पा ४ लाई � १० 
लाख सोही योजनामा खचर् गिरनेछ। 
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१६. नगरपािलकाले लागत साझेदारीमा संचालन गन� पूवार्धार तफर् का अन्य आयोजना 
अन्तगर्त सडक बोडर्का लागी � ५० लाख, ःमाटर् लाईट जडानका लागी � १ 
करोड, िजल्ला समन्वय सिमित अन्तगर्तका कायर्बमह� संचालनका लागी � ५० 
लाख,  अन्य पूजीगत तफर् का कायर्बमह�को लािग � १ करोड र अन्य चालू 
तफर् का कायर्बमका लागी � ५० लाख रकम िविनयोजन गरेकी छु। 

१७. जग्गा एकीकरण आयोजना सम्बन्धी अध्ययनका लागी � ५ लाख, परुाना नक्सा 
िडिजटाईजेशन गनर् � २० लाख, एकीकृत शहरी िवकास योजना पिरमाजर्न गनर् � 
५ लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

१८. वडा न+= ३ नाला तथा सडक िनमार्ण दरखसवा िस�ाथर् यातायात पि�म ितर जाने 
सडक िनमार्णका लागी � ६० लाख, नाला तथा सडक िनमार्ण सत्कार पथ िस न पा 
९ का लािग � १८ लाख, लिुम्बनी रोडबाट वडा कायार्लय वडा नं ४ जाने बाटोका 
लागी � ९ लाख िविनयोजन गरेकी छु। नगरपािलकाको वडा नं २, ७ र १२ मा 
वडा भवन ममर्त तथा तला थप कायर्को लागी � ७५ लाख िविनयोजन गरेकी छु 
।नगरपािलकामा हाउस नम्बिर� कायर्को लागी � २० लाख िविनयोजन गरेकी छु 
।      

१९. दरखसवा खेल मैदानको ग�ुयोजना िनमार्ण/पिरमाजर्नको लागी � २० लाख,  िस न 
पा ११ मा कान्जी हाउस, शवदाह ःथल/घाट, पाकर् को ग�ुयोजना िनमार्णको लागी � 
१५ लाख िविनयोजन गिरएको छ। साथै छाडा पश ु व्यवःथापन र कान्जी हाउस 
िनमाणर्को लागी � १ करोड िविनयोजन गिरएको छ।  

२०. दगुार् मिन्दर देखी उ�र तफर्  जेिसस ःकुल सम्म ःल्याब राख्न ेकायर्को लागी � ३० 
लाख, िस न पा १ हन�या मैनलुहक खानको घर हुँदै मिःजद जाने बाटोको लागी � 
१० लाख, जनतापथको पूवर्को नाला िनमार्णको लागी � १७ लाख, दोगहरी डीहवा 
टोलको पि�ममा पक्की नाला िनमार्ण िस न पा १० � १२ लाख, मदरसा कादिरया 
िमःवाहलु बलूम िस न पा ४ दोगहरा सडकको लागी � ५ लाख, नौिडहवा देखी 
दिक्षण भारत सीमा सम्म माभेल िस न पा ११ को लागी � ७ लाख, लिुम्बनी गेट 
संरक्षणको लागी � १२ लाख िविनयोजन गरेकी छु। 
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सभाध्यक्ष महोदय 

अब म आगामी आिथर्क वषर् २०७९÷८० को के्षऽगत िविनयोजन बजेट अन्तगर्त सामािजक 
िवकास तफर् को िविनयोिजत बजेट ूःततु गनर् चाहन्छु। 

२१. मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका कायर्बममा ूोत्साहनको लािग यातायात, खाजा, तािलम 
पोशाक आिदको लािग �. २४ लाख िविनयोजन गरेकी छु। साथै मिहला ःवाःथ्य 
ःवयंसेिवका, अित िवप�, पूणर् र बह ु अपांगता भएका व्यिक्त, िवप� एकल 
मिहलाह�लाई िनःशलु्क सरकारी ःवाःथ्य वीमाको लािग �. २५ लाख व्यवःथा 
गरेकी छु। 

२२. वडा नं १, ४, १० र ११ का ःवाःथ्यह�मा ःतनपानकक्ष सिहत खोप िक्लिनक 
भवन िनमार्णको लािग � ४० लाख िविनयोजन गरेकी छु। 

२३. ःवाःथ्यतफर् को सशतर् अनदुान कूल �. ६ करोड ७९ लाख आएकोमा आधारभतू 
तथा आकिःमक सेवाका लािग औषधी र ःवाःथ्य सरुक्षा साममीको लािग �. २० 
लाख २० हजार, मात ृतथा नविशश ु(आमा सरुक्षा) कायर्बमका लािग �. ३ करोड 
५२ लाख ५४ हजार िविनयोजन गरेकी छु। 

२४. मात ृतथा नव िशश ुकायर्बमका लािग �. १४ लाख १ हजार, पोषण कायर्बमका 
लािग �. ४ लाख ३५ हजार िविनयोजन गरेकी छु। 

२५. उपूमखु सरुिक्षत माततृ्व ूव�र्न कायर्ोmम अन्तरगत उपमेयरको सतु्केरी भेट 
कायर्बमको  लािग �. १७ लाख बजेट िविनयोजन गरेकी छु। आमा र बच्चाको 
शरीर जोिखम न्यूिनकरणको लागी मात ृ िशश ुूव�र्न कोष ःथापना गरी सो कोषमा 
� १० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

२६. पोषणमैऽी ःथानीय शासन ूव�र्नका लागी � १० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  
२७. कक्षा ८ को नगरःतरीय परीक्षा स�ालन गनर् तथा बाल िवकास िशक्षक र िव�ालय 

कमर्चारीह�का लािग थप तलबका लािग �. ५६ लाख १५ हजार र रा�पित रिन� 
िशल्ड खेलकूद ूितयोिगता स�ालन गनर् �. १२ लाख िविनयोजन गरेकी छु। 

२८. सामदुाियक िव�ालयका ू.अ. िशक्षकह�लाई क्षमता िवकास गनर् �. १ लाख, 

ूारिम्भक कक्षालाई छापामय बनाउन �. ४ लाख ५६ हजार, िवषम पिरिःथितका 
बेलामा िनरन्तर िसकाई अिभबिृ�का लािग सहजीकरण गन� कायर्ोmमका लािग �. २ 
लाख िविनयोजन गरेकी छु। िकशोरीका लािग आत्मरक्षा तािलमका लािग � ४ 
लाख, अिभभावक, पूवर् ूाथिमक िशक्षक, ूारिम्भक कक्षा पढाउने िशक्षक, शािरिरक 
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िशक्षकको क्षमता िवकासका लािग २ लाख, ःमाटर् कक्षाकोठा िनमार्णको लािग २० 
लाख, फरक क्षमता भएका िव�ाथ�ह� र धािमर्क िव�ालयह�का लािग शैिक्षक 
साममी सहयोग ६ लाख, संःथागत िव�ालयका िशक्षकह�को क्षमता िवकासका लािग 
५ लाख, छा�ाह�लाई गडुटच-व्याडटच सम्बन्धी सचेतना कायर्बमको लािग 
आवँयक रकम िविनयोजन गरेकी छु।  

२९. ःथानीय पा�बम िनमार्णका लािग ६ लाख बजेट िविनयोजन गरेकी छु। 

३०. िशक्षातफर्  सशतर् अनदुान बापत कुल रकम �. २३ करोड ७८ लाख ूा� भएको छ 
। सो मध्ये चाल ु तफर्  िशक्षकको तलब भ�ा, पा�पःुतक, िदवा खाजा, िव�ालय 
संचालन अनदुान, धािमर्क िव�ालयका लािग अनदुान, शैिक्षक गणुःतर सधुार, 
छा�ाह�लाई सेिनटरी प्याड िवतरणमा खचर् हनेुछ। साथै पूिँजगत तफर्  पिक्लहवा मा 
िव, महात्माब�ु मा िव., नवदगुार् मा.िव.को िव�ालय भवन िनमार्णका लािग ूित 
िव�ालय २ करोड ूा� भएकोमा सोही बमोिजम पूवार्धार िनमार्ण गिरने छ । साथै 
ससंुःकृत मा.िव. र बेहिलया मा.िव.लाई ूित िव�ालय �. ३० लाखका दरले रकम 
ूा� भएकोमा सो रकममा �.४० लाख थप गरी भवन िनमार्ण कायर् सम्प� गिरनेछ 
।  

३१. िस न पा १० सूयर्देव मा िव भवन िनमार्णको लागी ४५ लाख, िविभ� िव�ालयह�मा 
शैिक्षक पूवार्धार िनमार्णको लागी � १ करोड, बालमिन्दर, भजुौली ूािव, खजहना 
आधारभतू िव�ालयको शौचालय िनमार्णको लागी � ४५ लाख बजेट िविनयोजन 
गरेकी छु ।  

३२. यवुाह�को लािग आयमूलक, सीपमूलक कायर्बमको लािग �. १० लाख, मधेशी, 
मिुःलम तथा िपछडावगर्को आयमूलक एवं सीपमूलक कायर्बमको लािग �. ८ लाख, 

आदीवासी, जनजाित लिक्षत कायर्बमको लािग �. ८ लाख, दिलत लिक्षत 
कायर्बमह�को लािग �. ८ लाख, अपा� लिक्षत कायर्बमको लािग �. ५ लाख 
िविनयोजन गरेकी छु। गिरवी िनवारणका लािग लघउु�म िवकास कायर्बमका लािग 
�. १० लाख थप रकम िविनयोजन गरेकी छु। 

३३. सबै जातजाितका मिहलाह�लाई फाईदा पगु्ने शीपमलुक कायर्बमको लािग २० लाख 
�पैया िविनयोजन गरेकी छु। साथै एकल मिहलाको हक अिधकार र रोजगारी सजृना 
सम्बन्धी कायर्बम, तीज िवशेष कायर्बम, तेॐो िल�ीका लािग ःवाःथ्य परीक्षण तथा 
आयमलुक कायर्बम, ईिरक्सा चलाउने मिहलाह�लाई ूोत्साहन कायर्बम र 
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परम्परागत बाजा बजाउने शीप तािलमको लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गरेकी 
छु।  

३४. ज्ये� नागिरक आौय÷िमलन केन्ि ःथापना गनर् �. १० लाख, सडक मानवमकु्त 
नगर बनाउने आवँयक कायर्बमको लािग �. ३ लाख िविनयोजन गरेकी छु। 

३५. मेयरकप िबकेट ूितयोिगता स�ालन गनर् �. १२ लाख, उपूमखु मिहला कप 
ूितयोिगता स�ालन गनर् �. १२ लाख, माछापचु्ले क्लबलाई फुटबल संचालन गनर् ४ 
लाख, ब्याडिमन्टन क्लबलाई १ लाख ५० हजार, �पन्देही िबकेट संघको कायर्बम 
संचालन गनर् � १० लाख, बाँकी िबिभ� खेलकूद कायर्बमह� स�ालन गनर्का लािग 
७ लाख रकम िविनयोजन गरेकी छु। तेक्वान्दो क्लब िनमार्णािधन भवनका लागी � 
२० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

३६. खेल तथा खेलाडी अक्षयकोषका लािग थप रकम ५ लाख, पऽकािरता अक्षयकोषका 
लािग ३ लाख, भाषा, कला, संःकृित र सािहत्य अक्षयकोषमा थप गनर्को लािग २ 
लाख, िस�ाथर्नगरको भाषा, सािहत्य, कला, संःकृित सम्बन्धी अध्ययन पःुतक लेखन 
तथा ूकाशनका लािग �. २ लाख ५० हजार िविनयोजन गरेकी छु। धािमर्क, 

सामािजक तथा अन्य संघ संःथाह�लाई पूजँीगत अनदुानको लािग �. २० लाख 
िविनयोजन गरेकी छु। 

३७. उपभोक्ताको ःवाःथ्य एवं हकिहत बिृ� तथा बजार अनगुमन, मिहला समूह, सिमित 
गठन एवं पिरचालन, वडा ःतिरय परामशर् बैठक, अनिुशक्षण कायर्बम, आधारभतू 
तािलम, पूवर् सहकारी िशक्षा, नेततृ्व तथा संःथागत िवकास तािलम, लेखापालन तािलम 
आिदको लािग रकम व्यवःथा गरेकी छु। 

३८. बालमैऽी ःथानीय शासन कायर्बम स�ालन गनर् �. २० लाख रकम िबिनयोजन 
गरेकी छु। बालौम, बाल िववाह, बह ु िववाह, दाइजो, बोक्सी, छाउपडी जःता कुूथा 
रोकथामका लािग सचेतनामूलक कायर्बम स�ालन गनर्, मानव बेचिवखन तथा ओसार 
पोसार िनयन्ऽण, लैि�क िहंसा िनवारण सम्बन्धी सचेतनामूलक कायर्बम स�ालनको 
लािग आवँयक रकम िविनयोजन गरेकी छु। सामािजक सरुक्षा तथा पंिजकरण तफर्  
वडाका कमर्चारीह�को क्षमता अिभविृ� तािलम, िशिवर संचालन आिदका लािग � ८ 
लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु।   
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सभाध्यक्ष महोदय, 

आ.व. २०७९÷०८० को आिथर्क िवकासतफर्  िविनयोिजत बजेट तथा कायर्बम ूःततु गदर्छु 
। 

३९. घर घरमा कौशी तथा करेसावारी, भान्सा भान्सामा अगार्िनक ताजा तरकारी भ�े मूल 
नारा सिहत िबिभ� िकिसमको फलफूल, तरकारी जडीबटुीको खेती गरी भान्सा नै 
पिहलो औषधालय अिभयान संचालनका लािग तािलम र उत्पादन कृिष सामामी 
िवतरण, ताजा तरकारी उत्पादनका लािग मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती 
सम्बन्धी ःथलगत घिुम्त तािलम, तरकारी बालीको उत्पादन, ूदर्शन लगायतका लािग 
�. ८ लाख ७५ हजार र तरकारी िबउको िमनी िकट िवतरणका लािग �. ७ लाख  
िविनयोजन गरेकी छु। 

४०. च्याउ खेती सम्बन्धी (िबउ िवतरण) कायर्बम, च्याउ खेती सम्बन्धी ःथालगत घिुम्त 
तािलमका लािग �. ५ लाख ७५ हजार, साधारण तथा पावर ःूयेर का लािग २ 
लाख ५० हजार , कम्पो� मल तथा घरेल ुिवषादी बनाउने तािलमका लािग ५ लाख, 

आकिःमक बाली संरक्षण सेवा २ लाख ५० हजार, ूा�ािरक तथा बमीर् कम्पो� मल 
िवतरण ८ लाख , धान गहुँको मूल िवउ िवतरणका लािग ४ लाख, उ�त जातको 
धान गहुँको िवउ ५० ूितशत अनदुानमा िवतरणका लािग �. १५ लाख िविनयोजन 
गरेकी छु। साथै तोरीको बीउ अनदुान िवतरण, खा�ा� बालीह�को उत्पादन ूदशर्न 
तथा खा�ा� तथा बीउ उत्पादन सम्बन्धी ःथलगत घिुम्त तािलम लािग १ लाख ५० 
हजार िविनयोजन गरेकी छु। 

४१. नगरका कृषकह�को माटो परीक्षण िशिबर संचालनका लािग ६० हजार, प्याज खेती 
ूव�र्नका लािग २ लाख, कृिष औजार तथा िसचाईयन्ऽ उपकरण ५० ूितशत 
अनदुानमा िवतरण गनर् ५ लाख, मागमा आधािरत कृिष कायर्बम संचालन �. ५ 
लाख,  बष� फलफूलको िब�वा िवतरणका लािग ३ लाख ७५ हजार िविनयोजन गरेकी 
छु। साथै संघीय सरकारको सशतर् अनदुानबाट चाल ु खचर् तफर्  ूा� ३० लाख 
रकमबाट िकसान सूिचकरण, ःथापना भएका साना व्यवसायी कृषी उत्पादन केन्ि 
(पकेट िवकास कायर्बम), बाभाको साना व्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्ि (पकेट 
िवकास कायर्बम), गहुँ बािलको साना व्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्ि (पकेट 
कायर्बम) संचालन गिरनेछ। 



28 l;4fy{gu/ gu/kflnsf

‘‘s[lif, :jf:Yo, ko{6g pBf]u, Jofkf/ / lzIff, x/fe/f a'4e'ld l;4fy{gu/sf] OR5f’’

 

४२. पशपुन्छी िवकासतफर्  गाई भैिसको ःवच्छ दधु उत्पादन, चापाकटर िवतरण, िविभ� 
खोप सेवा, कृिऽम गभार्धानका लािग साममी तथा तरल नाइशोजन खरीद तथा ढुवानी, 
घाँसको िबउँ िवतरण, न� सधुारका लािग बोका िवतरण, भकारो सधुार, गोठ सधुार, 
रोग िनयन्ऽण तथा बाभापालन तािलम, माछाको भरुा तथा दाना िवतरण, िमनरल तथा 
िभटािमन िवतरण कायर्बम र कुकुर बन्ध्याकरणका लािग एकम�ु �. ४६ लाख ७५ 
हजार िविनयोजन गरेकी छु। 

४३. पशपुन्छी सेवातफर्  सशतर् अनदुानबाट ूा� �. ८ लाख रकमबाट इिपिडिमयोलोजी 
िरपोिटर्�, कृिऽम गभार्धान िमसन कायर्बम संचालन हनेुछन।्  

४४. सशतर् अनदुान मध्ये ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अन्तगर्त कामका लािग पािरौिमक 
अनदुान, यवुा रोजगारीका लािग �पान्तरण पहल पिरयोजना अन्तगर्त रोजगारसेवा 
केन्िको संचालन, कामका लािग पािरौिमक योगदान कायर्बमका लािग आएको रकम 
सोही कामका लािग खचर् हनेु व्यवःथा िमलाइएको छ। यस कायर्बमको लािग 
आवँयक िनमार्ण �जारह� खिरद गनर् � १० लाख नगरपािलकाको तफर् बाट 
िविनयोजन गिरएको छ।  

४५. सहकारी तफर्  कोपोिमस, कर व्यवःथापन, पल्सर् अनगुमन, ऋण जोिखम व्यवःथापन 
लगायतका तािलम र अनगुमन तथा सहकारी गो�ी र सहकारी परुःकार कायर्बमका 
लािग � २९ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु।  

४६. पयर्टन तफर्  कला कायर्शाला, बेरोजगार यवुा लिक्षत होटल व्यवःथापन तािलम, 

पयर्टन ूव�र्नका लािग टुिर� गाइड ूिशक्षण तािलम, नगर िभऽ सूचना केन्ि 
संचालन लगायत पयर्टन ूव�र्नात्मक िबयाकलापका लािग ३४ लाख िविनयोजन 
गरेको छु। 

४७. उ�मिशलता ूव�र्न तथा नवउ�म ूवतर्न कायर्बमका लािग �. ३ लाख र साना 
तथा मझौला उ�ोगको िववरण अध्याविधक तथा अिभमखुीकरण कायर्बमको लािग � 
३ लाख िविनयोजन गरेको छु। नगरपािलकाको राजःव सधुार कायर् अन्तरगर्त �.१३ 
लाख ५० हजार िविनयोजन गरेकी छु। 
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समाध्यक्ष महोदय,  

अब म आ व २०७९÷०८० को वातावरण तथा िवप� व्यवःथापन तफर्  िविनयोिजत बजेट 
ूःततु गदर्छु। 

४८. नगर क्षेऽको फोहरमैला व्यवःथापन, फोहोरलाई ौोतमै न्यूनीकरण, �लाि�क 
ूयोगलाई िन��सािहत गनर्, मखु्य नालाको दैिनक सरसफाई, फोहोरमैला व्यवःथापनका 
लािग एक्साभेटर खिरद गनर् � ५० लाख, ठूला तथा साना नाला सरसफाईको लािग 
� २० लाख, नगरकायर्पािलकाको मखु्य मखु्य ःथानमा सावर्जिनक शौचालय 
िनमार्णका लािग ५० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

४९. कुिहने सामानको लािग किङ्बटको िर�बाट मल बनाउने उपकरण खिरदको लािग � 
२० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

५०. नगरमा �लाि�कको ूयोग न्यूिनकरण गरी कपडाको झोलाको ूयोग बढाउन 
कपडाको झोला तयार गरी िवतरण गनर् � १० लाख िविनयोजन गरेकी छु।  

५१. Clean-Green and Environment friendly City कायर्बम संचालनको लािग � ४० 
लाख िविनयोजन गरेकी छु। वातावरणमैऽी ःथानीय शासन ूव�र्नका लािग 
आवँयक व्यवःथा िमलाएकी छु।  

५२. फोहरमैला व्यवःथापनको लागी लागत सहभािगताको लागी � १ करोड, िवप� 
व्यवःथापन कोषको लािग � २० लाख, नगरको िनयिमत सरसफाइका लािग 
जनशिक्त पिरचालन लगायत अन्य कामको लािग आवँयक बजेटको व्यवःथा 
िमलाएकी छु।  

५३. हाॆो नगर सफा नगर अिभयान ःथानीय बासीह�को सिबयतामा संचालन गन� र  
सरसफाइ तथा हिरयाली ूव�र्न कायर्बम टोल िवकास संःथा, आमा समहुको 
सहभागीतामा कायर्बम स�ालन गन� व्यवःथा िमलाएकी छु।  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

आ व २०७९÷०८० को सावर्जिनक सेवा ूवाह तथा क्षमता िवकासतफर्  िविनयोिजत बजेट 
ूःततु गनर् अनमुित चाहान्छु। 

५४. मानव संशाधन िवकास, संःथागत क्षमता िवकास, राज� पिरचालन, िव�ीय व्यवःथापन, 

सेवा ूवाह र सशुासन कायम गनर् जनशिक्त नगरकायर्पािलकाको कायार्लय, वडा 
कायार्लयह�, ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� संयन्ऽ तथा अन्य ूशासिनक कायर् संचालनका 
लािग कुल रकम �. २९ करोड ९२ लाख िविनयोजन गिरएको छ।   

५५. आ.व. २०७७।७८ मा नगरपािलकाले सम्पादन गरेका कायर्ह�को ःथानीय तह 
ःवमूल्यांकन कायर्िविध, २०७७ बमोिजम नगरपािलकाको मलु्यांकन गदार् ८१.७५ 
अंक ूा� भएको छ। मूल्यांकन अनसुार अन्य ःथानीय तहह� मध्ये िस�ाथर्नगर 
नगरपािलकाको ःथान अमपंिक्तमा नै छ। आगामी �दनह�मा अझ थप सधुारका लािग 
गनुर्पन� नीितगत, ूिबयागत र संःथागत सधुारका लािग आवँयक पन� साधन 
�ोतह�लाई बजेटमा समावेश गिरएको छ।  

५६. िवगत समयदेिख कायर्रत अःथायी तथा करारमा कमर्चारीह�को आिथर्क वषर् 
२०७९÷०८० मा समेत उनीह�को सेवामा िनरन्तरता कायम गन� व्यवःथा 
िमलाएकी छु। साथै अःथायी तथा करारमा कायर्रत कमर्चारीह�को सेवा सिुवधाको 
िनरन्तरताका लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गरेकी छु। शाखा ूमखुह�सँग कायर् 
सम्पादन करार गरी �िच, क्षमता र योग्यता अनसुारको िजम्मेवारी तोिकने व्यवःथा 
िमलाएकी छु।  

५७. कमर्चारीह�को सेवाको िनरन्तरता, ःथाियत्वका लािग क्षमता िवकास, तािलम 
लगायतका क्षमता िवकासका कायर्बमह� संचालन गनर्का लािग आवँयक व्यवःथा 
िमलाएकी छु। उच्च मनोवल कायम गरी काम गन� वातावरण सजृना गनर् 
कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ�ाको व्यवःथा िमलाएकी छु। यसका लािग 
कायर्िविध तयार गरी ूोत्साहनलाई वःतिुन� बनाउने व्यवःथा िमलाएकी छु।  

५८. नगर क्षेऽ िभऽ दतार् भएका एफ.एम, िटभी, पऽपिऽका, अनलाइनसँग सम्झौता गरी 
सूचनामूलक र सन्देशमूलक साममी ूकाशन र सम्ूषेणका लािग � ११ लाख, 

पऽकार महासंघ �पन्देहीका कायर्बमह� संचालनका लािग ३ लाख, िृ वाइफाइ 
जोनका लािग ३ लाख, लिुम्बनी ूसे क्लब भवन िनमार्णका लागी � ५ लाख बजेट 
िविनयोजन गिरएको छ।  
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५९. मेलिमलाप केन्िको स�ुढीकरण, न्याियक सिमित र मेलिमलापकतार्को क्षमता िवकास, 

कानूनी साक्षरता अिभयानका लािग ७ लाख ५० हजार, वैदेिशक रोजगारबाट 
फिकर् एका व्यिक्तलाई लिक्षत गरी सचेतना कायर्बम, आूवासन पा�र्िचऽ लगायतका 
कायर्बम संचालन गनर् ६ लाख २५ हजार रकम िविनयोजन गरेकी छु। सरुिक्षत 
आूवासन कायर्बम अन्तरगत सशतर् अनदुानबाट ूा� हनेु कायर्बमह� सोही 
बमोिजम संचालन हनेुछन।्  

 
सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आिथर्क वषर् २०७९÷८० को राज� पिरचालनको नीित तथा कायर्बम ूःततु 
गन� अनमुित चाहन्छु।  
राजःव पिरचालनका नीितह� देहाय बमोिजम हनेुछन ्- 
६०. नगरपािलकाले उठाउने सबै ूकारका करह�लाई दर भन्दा दायरा विृ� गन� नीित 

अन�ुप यस वषर् केही क्षेऽको करको दरमा सामान्य पिरवतर्न गिरएको छ। 

६१. सेवामाहीले घरबाटै कर तथा शलु्क बझुाउन सक्ने गरी िव�तुीय भकु्तानी ूणाली 
ूयोगमा ल्याईएको छ। जसबाट नगरपािलका र वडा कायार्लयको राज� संकलन 
कायर्लाई cashless  and Faceless बनाउदै लैजान आवँयक व्यवःथा िमलाउने।   

६२. व्यवसायीह�लाई कर ितनर् ूोत्सािहत गनर् कर स�ाह वा कर जागरण कायर्बम 
स�ालन गन�। कर असलुी कायर्लाई थप ूभावकारी बनाउन वडा सिमित र टोल 
िवकास संःथाह�लाई पिरचालन गन�। 

६३. िनरन्तर र समयमै नगरपािलकालाई सबै भन्दा बिढ कर बझुाउने व्यिक्त र 
संःथाह�लाई  सम्मान गन� परम्पराको थालनी गिरने।  

६४. आिथर्क वषर् २०७९।८० मा करका दर, छुट सम्बन्धी व्यवःथा आिथर्क ऐन, 

२०७९ मा व्यवःथा भए बमोिजम हनेु। 

६५. िवगत समयमा कर नबझुाएमा िवगतका आिथर्क वषर्ह�को जिरवाना जोडी बक्यौता 
समेत असलु गन�। 

६६. व्यवसाय कर िलदा एउटै फमर्मा फरक, फरक ूकृितका व्यवसाय स�ालन गरेकाको 
हकमा तोिकए बमोिजमको फरक-फरक ूकृितका व्यवसाय करको दरले हनु आउने 
रकम जोडी व्यवसाय कर िलने। 
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६७.  िव�ीय ौोत पिरचालन र व्यवःथापनमा िनजी क्षेऽ र नागिरक समाजको सहभािगता 
र सहकायर्लाई बढाउद� लैजाने,  कर संकलन तथा आिथर्क कारोवार िव�तुीय सूचना 
ूणाली माफर् त िनयमन गन�।   

६८. सम्पि� कर बझुाउने कुनै करदाताले आफ्नो नाममा रहेको सम्पि� लकुाई वा 
खण्डीकरण गरी वा भौितक संरचना नदेखाई सम्पि� मूल्या�न गराई कर ितरेको 
ूमािणत भएमा वाःतिवक सम्पितको मूल्या�नबाट लाग्ने कर रकममा सािवकमा 
बझुाएको रकम घटाई बांकी रहने रकममा जरीवाना गरी असलु गन�।  

६९. राज� सधुार योजना ूितवेदन बमोिजम कर ूशासनलाई व्यविःथत गद� लिगने।  
७०. नगरपािलकाबाट मािथ उल्लेिखत कायर्ह� पूरा गनर् आन्तिरक आयका ॐोतह�बाट 

�. २२ करोड ६५ लाख संकलन गिरनेछ। बाँकी रकम संघीय सरकार र ूदेश 
सरकारको िव�ीय समािनकरण अनदुान, राज� बाँडफाँड, सशतर् अनदुान, िवशेष 
अनदुान, समपरुक अनदुान, नगरपािलकाले राजःव बाँडफाँड ूा� गन� रकम र अन्य 
रकमबाट पिरचालन  गिरनेछ। कुल बजेटको ५१.६ ूितशत चाल ुतफर्  र ४८.४ 
ूितशत पूजँीगत तफर्  खचर् हनेु अनमुान गिरएको छ। जस अन्तगर्त सामािजक 
िवकास तफर्  २५.२ ूितशत, पूवार्धार िवकास तफर्  ४४.२ ूितशत, कायार्लय संचालन 
तथा ूशासिनकमा २२.२ ूितशन र सशुासन तथा अन्तसर्म्बिन्धत क्षेऽ तफर्  ५.३ 
ूितशत र आिथर्क िवकास तफर्  ३.१ ूितशत खचर् हनेु अनमुान गिरएको छ।  

 
सभाध्यक्ष महोदय, 

७१. बःतीःतरबाट माग भइ आएका तर नगरपािलकाको ॐोतबाट स�ालन हनु नसक्ने 
ठूला योजनाह�लाई केन्ि तथा ूदेश सरकारमा अनरुोध गन� व्यवःथा गरेकी छु।  

 

७२. ूःततु बजेट तथा कायर्बम राज� परामशर् सिमित, िविभ� िवषयगत सिमित, 

कायर्पािलकाका सदःयह� तथा अन्य बिु�जीवीह�बाट ूा� सल्लाह तथा सझुावका 
आधारमा तयार पािरएको व्यहोरा अनरुोध गनर् चाहन्छु।  

 
बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा गन� सन्दभर्मा हामीले गरेको आमहलाई ःवीकार गरी 

बैठक तथा छलफलमा उपिःथत भई उल्लेखनीय सहयोग गनुर् हनेु नगरमा िबयाशील 
राजनीितक दलह�, नगर ूमखुज्यू, वडाध्यक्षज्यूह�, राज� परामशर् सिमितका पदािधकारीह�, 

िस�ाथर् उ�ोग वािणज्य संघ, उ�ोग व्यापार संगठन, �पन्देही, िविभ� िवषयगत सिमित, 
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कायर्पािलकाका सदःयह� तथा अन्य समाजसेवी,  बिु�िजवी, स�ार क्षेऽलाई िवशेष धन्यवाद 
िदँदै आभार व्यक्त गनर् चाहन्छु । बजेट िनमार्ण कायर्मा अहोराऽ खिटइ सहयोग गनुर् हनेु 
नगरपािलकाका सम्पूणर् कमर्चारीह�लाई धन्यवाद िदन चाहन्छु। हामीलाई रचनात्मक सझुाव 
र सल्लाह िदई नगरको आिथर्क र सामािजक �पान्तरण तथा समिृ�मा िनरन्तर सहयोग 
प¥ुयाउने सबै करदाता र नगरबासीह� ूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छु। 
 
अन्त्यमा,  
यस नगरसभामा उपिःथत हनु ुहनेु नगरसभाका सम्पूणर् सदःयह� तथा व्यवःथापनमा रहेर 
सहयोग पयुार्उन ुहनेु सम्पूणर् कमर्चारीह� ूित हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गदर्छु। ूःततु बजेट 
तथा कायर्बमको कायार्न्वयनको िनिम्त यहाँह�बाट ूा� हनेु रचनात्मक सझुावलाई 
मागर्दशर्नको �पमा िलएर अगािड बढ्ने िव�ास िदलाउँदै ूःततु बजेट र कायर्बमको सफल 
कायार्न्वयनमा यहाँह� सबैको िनरन्तर सहयोग रही रहनेछ भ�े अपेक्षा सिहत धन्यवाद 
�ापन गदर्छु। 

 
 

                     उमा अिधकारी  
               उप–ूमखु 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


