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नगर सभाका सम्माननत सभाध्यक्ष तथा नगर प्रमख  ्यू 
नगर सभाका सदस्य ्यूहरु  
 
नगर सरकारको बजेट तजखमुा सनमनतको संयोजकको हैनसयतले नगर सभाको यस बैठकमा आगामी आनथकु बर् ु२०७९/८० 
को बजेट यस सभाबीच प्रस्तखत गरररहेकोछख ।  

यस अवसरमा मखलखकलाई संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको यखगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सग ुगनख ुहखने सम्पूण ुज्ञात अज्ञात महान 
शहीदहरु, लगायत मधेश आन्त्दोलनका शहहदहरु प्रनत भावपूण ुश्रद्धान्त्जली अपणु गदुछख । 

स्थानीय तहको ऐनतहानसक दोस्रो ननवाुचनबाट हामी जन ननवाुचचत भै जन प्रनतनननधको महत्वपूण ुचजम्मेवारी सम्हालेको एक 
महहना पखग्दा न पखग्दै यस बरहथवा नगरपानलकाको सातौ नगर सभा मारु्त आनथकु वर् ु२०७९/०८० को वाहर्कु नीनत, 
कायकु्रम तथा बजेट तयारी गरर प्रस्तखत गने अवसर पाएका छौ | छोटो समयमा नगर सभाको तयारी गनखपुने च खनौतीपूण ु
बाध्यात्मक पररचस्थनत को कारण नगर सभाको नबस्ततृ तयारी हखन नसकेकोले अत्यावस्यक योजना तथा कायकु्रमहरुमा मार 
बजेट नबननयोजन गनखपुरेको सम्माननत सभा लाई अवगत गराउन चाहन्त्छख | यद्यपी यस वर्कुो नीनत कायकु्रम र बजेट हाम्रो 
लानग आधार वर् ु भएको प्रत्याभ खनत हखने हकनसमको योजना हरुमा बजेट नबननयोजन को  ाका तयारी गरेका छौ | यस 
नगरपानलकाको नबधखनतय प्रोर्ाइल, आवनधक हवकाश योजना, मध्यकालीन  च ु संरचना, सडक, नाला, व्यवसाहयक भवन, 
 ानेपानी, पयटुकीय स्थल, र्ोहर सरसर्ाई,  ाध्य उद्योग लगायत अन्त्य आवस्यक भौनतक ननमाुण तथा व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध 
हवज्ञ हरुबाट नबस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तथा सम्भाव्यता अध्यन प्रनतवेदन (डी.पी.आर.) तयारी  गरर बैज्ञाननक ढंगले दीघकुालीन 
नबकाशको सपना साकार पने लक्ष्यका साथ यो आनथकु वर्कुो नीनत, कायकु्रम तथा बजेट मारु्त बेरोजगारीका समस्या, 
सखहवधा सम्पन्न स्वास््यसेवा, कृहर्मा आधखननहककरण हवपन्नवगकुो आयआजनुमा बहृद्ध जस्ता महत्वपूण ुक्षेरलाइ समेटदै प्राप्त 
स्रोत साधनलाइु अनधकत्तम प्रनतर्ल ददने योजना तथा कायकु्रमहरुमा हवननयोजन गने प्रयास गरेको छख | 

उपचस्थत महानखभावहरु, 

अब म यस सभा समक्ष आगामी आनथकु वर् ु२०७९÷०८० का लानग प्रस्ताहवत आय व्ययको हववरण ननम्नानखसार प्रस्तखत गन ु
अनखमनत चाहन्त्छख । 

यस नगरसभाका अध्यक्ष तथा नगर प्रमख  ्यूबाट प्रस्तखत नीनत तथा कायकु्रमहरुलाई कायरुुप ददन तथा नगरवासीको माग 
बमोचजमका योजना÷कायकु्रमहरुका लानग संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट, आन्त्तररक आम्दानी र 
दात ृननकाय एवं संघसंस्थाबाट उपलब्ध भएको स्रोत अनखमान हववरणका आधारमा आ.व २०७९।०८०  को कख ल  बजेट  
रु. 7५ करोड ८९ ला  12 हजार ३३८ रुपैयााँ  मध्ये आन्त्तररक आय  तरु् ७ करोड ५० ला  २ हजार, सघीय राजस्व 
वाडर्ाड १४ करोड २९ ला  ६ हजार तथा हवचत्तय समानीकरण अनखदान तरु् रु १८ करोड ८७ ला , संघीय रोयल्टी 
बाडाँर्ााँड ४ ला  ५२ हजार ३ सय ३८ रुपैयााँ,  नबर्यगत शशतु अनखदान २८ करोड ३८ लाख, सडक बोड ु३५ ला , प्रदेश 
सरकारबाट अनखदान 3 करोड २० ला  ५२ हजार १६ रुपैया कख ल आय अनखमान गरर आगामी आनथकु वर्कुो लानग ननम्नानखसार 
को  च ुप्रस्ताव गररएको छ । जसमा, चालख तरु् (कायाुलय तथा प्रशासननक  च ुरु. 14 करोड 73 ला  50 हजार,) 
रहेको छ । 

चालख तरु् नबर्यगत (पशख,  कृहर्, स्वास््य,  चशक्षा, महहला तथा वालवानलका तरु्) शशतु अनखदान रु 28 करोड 38 ला  
रहेको छ |  

कख ल चालख  च ुरु 45 करोड 62 ला  50 हजार  

त्यस्तै कख ल पखंचजगत तथा वाह्य श्रोत तरु् रु. 30 करोड 26 ला  62 हजार 3 सय 38 रुपैया  मध्ये वडा स्तरीय योजना 
तथा कायकु्रम तरु् रु 7 करोड 49 ला  79 हजार 4 सय 3 रुपैया  नबननयोजन गररएको छ |   



अव म आनथकु वर् ु२०७९/०८० को आनखमननत कख ल बजेटको संचक्षप्त हववरण देहाय बमोचजम पेश गन ुचाहान्त्छख 
। 

क्र.सं. कायकु्रमको हववरण आ.व. २०७9/०80 
प्रस्ताहवत हवस्ततृ 

आ.व. 2079/80 को प्रस्ताहवत आय   

क गतबर्षको मौज्दात,आन्तरिक,वित्तीय समानीकिण सवंिय तथा प्रदेश ि िाजस्ि 

बाडफाडसवंिय अनुदान समेतको चालु तफष  
  

  कार्ाालर् संचालन लगार्त अन्र् प्रशासननक / संघीर् राजस्व बाड फाड  १४२९०६००० 

  संघीर् समाननकरण अनदुान १८८७००००० 

  संघीर् रोर्ल्टी बााँडफााँड ४५२३३८ 

ख विर्यगत शशषत चालु अनुदान २५३३००००० 

  नवषर्गच शशात पजुीगत अनदुान ३०५००००० 

ग प्रदेश तफष को अनुदान   
  प्रदेश समाननकरण १४०५२००० 

  प्रदेश शशात ० 

  प्रदेश समपरुक २०००००० 

  प्रदेश राजस्व बााँडफााँड १३०००००० 

  प्रदेश नवशेष ३०००००० 

ि नगिपावलकाको आन्तरिक आय ७५००२००० 

ङ सडक बोडष ि अन्य ३५००००० 
 

विविन्न वनकायबाट ऋण, साझेदािी, विवत्तय व्यिस्था, समपुिक लगायत अन्य श्रोत तथा 

वनकायबाट 

३२५०००००० 

आ.ि. २०७९/८० को प्रस्तावित  व्यय ७५८९१२३३८ 

  

च कायाषलय सचंालन लगायत अन्य प्रशासवनक १४७३५०००० 

छ नगिपावलकाको विर्यगत शाखा तफष  वनशतष विवनयोजन   

  नशक्षा २२६६५००० 

  स्वास््र् २५४३५००० 

  कृनष २०००००० 

  पश ु ३५००००० 

  मनिला तथा बालबानलका २०००००० 

ज नगि स्तिीय आवथषक सामावजक तथा पूिाषधाि तफष  39484935 

झ सिंीय शशषत   

  चाल ुतफा   २५३३००००० 

  पुाँजी तफा  ३०५००००० 

ञ प्रदेश    

  सम्परुक, नवशेष ५०००००० 

ट िडा तफष  विवनयोजन ७४९७९४०३ 

  नगरस्तररर् र्ोजना   

ठ िुक्तानी दावयत्ि १४८९९८००० 

  अन्र् ननकार् मन्रालर् पजुीगत   

ड सडक बोडष ३५००००० 
 

विविन्न वनकायबाट ऋण, साझेदािी, विवत्तय व्यिस्था, समपुिक लगायत अन्य श्रोत तथा 

वनकाय तफष  

0 

  कुल चाल ु ४५६२५००००  



  कुल पुाँजीगत जम्मा ३०२६६२३३८  

  कुल जम्मा बजेट ७५८९१२३३८ 

उपचस्थत महानखभावहरु योजना तथा कायकु्रम तय गदाु सवै के्षरलाई समेटने प्रयास गररएको छ । यसवाट सवै 
के्षरको सन्त्तखनलत हवकासमा टेवा पखग्न जाने हवश्वास नलएको छख । योजना तजखमुा गनख ुमार महत्वपूण ुहवर्य होईन 
यसको लक्ष्य एवं उद्देश्यहरु प्राप्तीका लानग प्रभावकारी कायाुन्त्वयन अनखगमन एवं मखल्यांकन हखन जरुरी हखन्त्छ । 
त्यसका साथै आवश्यक क्षमता हवकास, संस्थागत, नीनतगत, सखधारका कायहुरु समेत आवश्यक पन ुजान्त्छन ्। 
यसका लानग आवश्यकता अनखसार सरकारी गैर सरकारी, नागररक समाज, संचारकमी, उपभोक्ता, नगरवासीको समेत 
संयखक्त सहभागीतामा सम्पाददत कामको गखणस्तरको सखननश्चीतता, पारदचशतुा एवं उत्तरदाहयत्व वहनमा थप टेवा पखग्ने 
हवश्वास नलएका छौ । 

अन्त्त्यमा, 

प्रस्तखत वजेट तथा कायकु्रम तजखमुा गने प्रहक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पखरयाउनख हखने सम्पूण ुनगरवासी, 
वडासदस्य, महहला सदस्य, दनलत महहला सदस्य, वडाअध्यक्ष ्यू लगायत हवनभन्न संघ साँस्था सरु बाट सल्लाह 
सखझाव ददन ेसाथै समन्त्वय, सहकाय ुएवम लागत साझेदारीमा समेत कायकु्रम संचालग गन ुचाहनेहरुलाई धन्त्यवाद 
ददन चाहन्त्छख । यस नगरसभा वाट प्रस्तखत नगर हवकास योजनालाई सर्ल र प्रभावकारी रुपमा कायानु्त्वयन गनकुा 
लानग सम्वद्ध सवै पक्षवाट सहयोगको अपेक्षा गदुछख । 

प्रस्तखत बजेट तजखमुागदा ुसहयोग गनखहुखन ेश्रदय नगर प्रमख  ्यू, वडा अध्यक्ष्यू, राजश्र्श परामश ुसनमनत बजेट 
तजखमुा सनमनत नबर्यगत सनमनत, महहला, बालबानलका, गैर सरकारी संस्था नबर्यगत शा ा लगायत सम्पूण ु
कमचुारीहरुलाइु  सखझावका लानग म आभारी छख । यसै गरर समयमा सहयोग तथा अनखदान ददनख हखने संचघय सरकार 
र प्रदेश सरकार प्रनत आभार प्रकट गन ुचाहान्त्छख । यस नगरको साथकु सामान्त्त्जक हवकासमा समानन्त्त्तर सहयोग 
पखयाुउने सबै कर दाता र राहिय तथा अन्त्तराुहिय ननयोग तथा संस्था साझेदारहरू प्रनत समेत आभार प्रकट गन ु
चाहन्त्छख। 

             
              (रामबाबख प्रसाद साह) 
           नगर उप-प्रमख  

              संयोजक 

बजेट तथा कायकु्रम तजखमुा सनमनत  


