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यि गररमामय नगर िभाका िभाध्यक्ष महोदय; नगरिभाका िदस्यज्यूहरु,
हामी यि नगरपासिकामा २०७९ िाि बैशाख ३० गतेका ददन आ-आफ्नो राजसनसतक दिको तर्ुवाट सनवाुचित भइ
जनप्रसतसनसिको रुपमा आएका छौ । यि पासिकाको उपप्रमुखको है सियतिे यि िम्मासनत नगरिभा िमक्ष उपचस्थत हुन
पाउदा गवुिागेको छ । म िबै नगरवािीिाई िन्यवाद ददन िाहन्छु ।
िभाध्यक्ष ज्यू
आगामी आसथुक बषु २०७९/०८० को िं चित कोषबाट ववसनयोजन हुने अनुमानको खिु चशषुकगत र श्रोतगत वववरण
बजेट प्रस्तुत गनु गई रहेको छु । यि अविरमा राजनीसतक पररवतुनको िागी जीबन उत्िगु गनुह
ु न
ु े िम्पुणु ज्ञात अज्ञात
ु न
शहीदहरु र यि नगरको उच्ि प्रगतीको िासग शवहद हुनह
ु े उहााँहरु प्रसत पसन हाददु क श्रद्धाञ्जिी र िमवेदना ब्यक्त गदुछु
िाथै उहााँहरूिे पुयाुउनु भएको िेवा र िमपुणप्रसत यो िभा िदै व कृतज्ञ रहनेछ । त्यिै गरी रावियता, स्वासिनता,
िोकतन्र, िामाचजक न्याय, िमानता र िमृवद्धको िागी िं घषु गनुह
ु न
ु े यि नगरका
एवम् िक्षम नेतत्ृ व गनुह
ु न
ु े

महान नेपािी नागररक र त्यिको िबि

िबैमा हाददुक िम्मान प्रकट गदुछु ।सनवतुमान नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा जनप्रसतसनसिहरुिे

यि नगरिाई पुयाुउनु िेवा प्रसत उच्ि प्रशंिा गदुछु ।
िामो िं घषु र जनआन्दोिन पसछ नेपािी जनताको िाहाना अनुरुप िं घीय ढााँिाको िमाबेशी जनप्रसतसनसिमुिक राज्य
प्रणािी स्थापना भएको छ । िं सबिानमा भएको तीन तहको िरकारको ब्यवस्था अनुरुप जनताको िबैभन्दा सनकट रहेर
जनतािाँग

हातेमािो गदै िुखःदुखमा िहकाायु गनु वव.ि.२०७१ बैशाख मवहनामा गढीमाई नगरपासिका हुाँदै आज

उपमहानगरपासिकाको

छै ठौ नगर िभामा उपचस्थसत हुन पाएकोछु ।

यि पासिकाको िमृद्धी र ववकाािका िासग हाििम्मका प्रयाििाई सनरन्तरता ददं दै िै जान नेपािको िं वविानको िारा
२३० बमोचजम जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासिकाको उपप्रमुख है सियतिे यि िम्मासनत छै ठौं नगर िभामा

आगामी

आसथुक बषु २०७९।०८० को बजेट प्रस्तुत गने अनुमसत िाहान्छु ।
प्रस्तुत बजेटिाई उत्पादन तर्ु, िमविगत आसथुक चस्थरता तर्ु र बचिसतकरणबाट िमावेशीता तर्ुको प्रस्थान बजेटको
रुपमा प्रस्तुत

गरे को छु ।

िािु आसथुक बषुमा राजश्व; प्रक्षेपण गररएकोमा ववववि कारणिे राजस्व िं किनमा अनुमान भन्दा कम िं किन भएको छ
। ववववि आन्तररक तथा वाह्य कारणिे योजना कायाुन्वयनको अवस्था अझै िन्तोषजनक नभएता पसन पुजीगत खिुको
अवस्थािाई हेदाु सनराश हुन ु पने अवस्था पसन छै न । तथापी िमग्र योजना कायाुन्वयन प्रकृयामा थप िुिार र
पररष्करणको खााँिो पुसतु हुन बााँकी नै छ ।
िभा अध्यक्षज्यू,
यिै िन्दभुमा हाम्रा िामु रहे का िमिामयीक आसथुक ि ुनौतीहरु दे हाय वमोचजम पवहिान गरे को छाु ।
क) राजश्व पररिािन


क्षमता अनुिार आन्तररक आम्दानी िं किन गने प्रयाि अचघ बवढरहेको छ ।
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करका दायरािाई र्रावकिो बनाउन प्रयत्नचशि छौ ।



कर िं किन प्रकृयािाई िरि, िहज र प्रववसिमैरी बनाउन कोचशिमा छौ ।



करका दरहरुमा पुनराविोक गररएको छ ।

ख) जनशचक्त व्यवस्थापन


स्वीकृत दरबन्दी अनुिार कमुिारीको पदपुसतु भइरहे को छ ।



कमुिारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबि बढाई िेवाग्राहीमैरी ढं गबाट पररिािन गरीरहेका छौं ।

ग) भौसतक िं रिना ब्यवस्थापनाः


वडा कायाुिय र स्वास््य िौकीहरुको भवन सनमाुण भैरहे को छ ।



र्ोहरमैिा व्यवस्थापनको िासग स्थायी प्रकृसतको डचम्पङ िाईड बनाउाँन कायुपासिका प्रयािरत छ ।



नयााँ योजनाहरु क्रसमक रुपमा िागु गररदै िसगनेछ ।

िभाअध्यक्षज्यू तथा िदस्यज्यूहरु,
हाम्रा िामु ववसभन्न ि ुनौती र िमस्याहरु रहेको भएतापसन िो ि ुनौतचािाई अविरमा रुपान्तरण गरी िमृध्दीको मागुमा अचघ
बढ्न प्रयािरत रह्यौं । िं घीय िरकार,प्रदे श िरकारबाट प्रयाप्त कानुनहरुको सनमाुण, यि पासिकािाई िमेत

िम्पन्न गनु

निकेका कायुहरु यि िभामा ववगत दे चख हाििम्म प्रस्तुत भएका नीसत तथा कायुक्रम यि िभािे र आगामी िभाहरुमा
कायाुन्वयनको िासग मुि दशुन बन्नेछ भन्ने आशा सिएको छु ।
जीतपुरसिमरा

उपमहानगरपासिकाको

भौगोसिक

वववविता, िााँस्कृसतक

वववविता, बढ्दो

जनिं ख्या

एवम्

िाीसमत

स्रोतिािनबाट असिकतम िाभ हासिि गरी प्राप्त िाभिाई न्यायोचित ववतरण गनु आगामी आ.व.को बजेट तथा
कायुक्रमको उद्धेश्य तपचशि बमोचजम रहे का छन् ।
ु आवश्यकताहरु शीघ्र पररपुसतु गदै
 नागररकका मौसिक हकको रुपमा रहे काो जीबनयापनका न्यूनतम आिारभत
गररबी, ववपन्नता र पछौटे पनको अन्त्य गने ।
 उपिब्ि िािन, स्रोत उच्ितम उपयोग गरी आसथुक तथा मानबीय ववकाि गने ।
 आसथुक, भौसतक तथा िामाचजक पूवाुिार ववकाि गरी िमुन्नत, िुदृढ, स्वािीन र िमाजबाद उन्मुख अथुतन्रको
सनमाुण गने ।
 िेवाग्राहीिाई सछटो छररतो िेवा प्रवाह गने ।
 िावुजसनक िेवा प्रवाह पद्दसतिाई िं स्थागत गने ।
 नागररक तहमा पररवतुनको आभाि ददिाउने ।
 भ ुक्तानी प्रणािीिाई िहज बनाईने ।

योजना छनौट गदाु स्थानीय आवश्यकता, योजना तजुम
ु ा िम्बन्िी िवुमान्य सिध्दान्त एवम् मागुदशुन िमेतका आिारमा
तपशीि बमोचजम योजनाहरुको प्राथमचाकाीकरण गरे को छु ।
 जनजीववका र ववकािका िासग अत्यावश्यक रहे का भौसतक पुवाुिारहरु ।
 उत्पादनमूिक र चशघ्र प्रसतर्ि ददने योजनाहरु ।
 आसथुक ववकाि र गररबी न्युसनकरणमा योगदान पुर्याउने ।
 सछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा िेवा प्रवाह हुने ।
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 पारदचशुता र िुशािन असभवृवद्ध हुने ।
 स्थानीय स्रोतिािनिाई प्राथसमकता ददने र जनिहभासगता असभवृवद्ध हुने ।
 प्राकृसतक प्रकोप एवम् ववपद् व्यवस्थापनमा िहयोग पुग्ने ।
 परम्परागत िमु,िं स्कृसत, िाडपवु, मेिा आददको माध्यमबाट पयुटन प्रवद्धुन हुने।
 वातावरण िं रक्षण र ददगो ववकािमा टे वा पुर्याउने ।
 उपमहानगरपासिकाको राजस्व िं किनमा असभवृवद्ध पुग्ने ।
 िै विक िमानता र िामाचजक िमावेशीकरणको असभवृवद्ध हुने ।
िभाध्यक्ष, नगरिभा िदस्यज्यूहरु
यि नगरका नगर प्रमुखवाट प्रस्तुत भएको सनसत तथा कायुक्रम यि िभवाट अनुमोदन भएको छ ।
आ व २०७८।२०८९ को राजस्व अनुमान र आम्दानीको वारे मा िं चक्षप्त जानकारी गराउन िाहन्छु ।
१.

अब म वयनै उद्धेश्य र प्राथसमकताको आिारमा रहेर तयार गररएको आसथुक बषु २०७८।२०७९ को बजेटको
आम्दानी र खिु प्रस्तुत गदुछु ।
१६

आ.व. २०७८/०७९ मा २ अवु ६० करोड २९ िाख ९१ हजार ६ िय

अक्षेरुपी रुपैयााँ दुइ अबु िाठी करोड उनाचन्ति िाख एकान्नब्बे हजार छ िय िोह्र मार)) ववसनयोजन

भएकोमा िशतु अनुदानमा स्वास््यको तिव खानेपानी तथा वडा नं ६ मा सििाईमा वजेट थप हुन गई २०७९
िाि जेष्ठ मिान्तिम्म िािुतर्ु १ अरव ७ करोड ५४ िाख ७५ हजार पुजीगततर्ु रु १ अवु

५२ करोड

७५ िाख १७ हजार गरी कुि वजेट रु २ अवु ६० करोड २९ िाख ९२ हजार कायम भएको छ ।
२.

पासिकाको आव २०७८।२०७९ मा आफ्नो आन्तररक श्रोत रु १ अरव ३३ करोड १३ िाख अनुमान
गररएकोमा रु ६ करोड ५० िाख अिुिी गरे को छ । वडा कायाुियहरुवाट २०७९ जेष्ठिम्म रु १ करोड
६८ िाख, नगरवाट कुि राजस्व रु ४ करोड ८२ िाख अिुिी भएकोछ । िम्मासनत िभावाट अनुमान
गररएको कुि राजस्वको ५ प्रसतशत मार राजस्व अिुिी भएको छ ।

३.

आ व २०७८।२०७९ मा नगरिे स्थासनय राजस्व वााँडर्ााँड मािपोत रचजिेिनमा रु १० करोड र
वािुवामा रु ७ करोड गरी जम्मा रु १७ करोड अनुमान गररएकोमा २०७९ जेष्ठमिान्त िम्म मािपोत
करोड,

ढुं गासगट्टी
रु ११

ढुं गासगट्टी वािुवामा रु ४ करोड ८० िाखमा ठे क्का िकार भएकोमा एकमुि रकम दाचखिा गरे मा १०

प्रसतशत छु ट ददनु पने भएकोिे सनज ठे केदारवाट रु ४ करोड ३२ िाख ठे क्का रकम अिुिी भएको छ । नगरिे
अिुिी गने ढुं गा सगट्टी वािुवा र ववज्ञापन कर वापतको रकम मध्येवाट ६० प्रसतशत रकम नगरमा आम्दानी
जनाई वााँकी ४० प्रसतशत रकम प्रदे श िरकारिाई हस्तान्तरण गनुु पने कानुनी व्यवस्था रहेकोछ । िो अनुिार
ढुं गासगट्टी वािुवामा ४० प्रसतशतिे हुने रु १ करोड ७२ िाख ८० हजार प्रदे श िरकारिाई र ६० प्रसतशत
नगरको रु २ करोड ५९ िाख २० हजार, मािपोतवाट रु ११ करोड, ववज्ञापन करवाट रु ६ िाख ६० हजार
िमेत जम्मा स्थानीय राजस्व वााँडर्ााँडमा रु १३ करोड ६५ िािख ८० हजार अिुिी भएको छ ।
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िाँघीय िरकारवाट िमानीकरण रु २९ करोड ७५ िाख, राजस्व वााँडर्ााँडमा रु १७ करोड ८७ िाख २८

४.

हजार गरी जम्मा रु ४७ करोड ६२ िाख २८ हजार अनुमान गररएको िबै रकम सनकािा प्राप्त भइ िकेको छ
।
५.

प्रदे श िरकारवाट िमानीकरणमा रु १ करोड र राजस्व वााँडर्ााँडमा १ करोड १५ िाख िमेत जम्मा रु २
करोड १५ िाख अनुमान गररएकोमा राजस्व वााँडर्ााँडमा १८ िाख मार सनकािा भएकोछ ।
उपरोक्त अनुिार आ.व. २०७८।२०७९ मा कुि अनुमान गररएको रु २ अरव ६० करोड ३० िाखमा समसत

६.

२०७९।३।०९ गते िम्म नगरको िाँचित कोषमा रु १ अवु ७३ करोड १० िाख (रु ५५ करोड ३६ िाख
गतवषुको चजम्मेवारी िरे को िमेत) दाचखिा भएको छ ।
िभाध्यक्ष िगायत नगरिभा िदस्यज्यूहरु
आ व २०७९।२०८० मा
क्षेरहरुिाई प्राथसमकरण गरी

िाँचित कोषवाट हुने ववसनयोजन रकम नगर प्रमुखबाट प्रस्तुत सनसत तथा कायुक्रम र

सनम्न

योजना तथा कायुक्रमहरु कायाुन्वयन गनुको िासग कायुक्रमहरु प्रस्ताव गदुछु । यी

कायुक्रम कायाुन्वयनका िागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था समिाएको छु ।
क) आसथुक ववकाि


कृवषिाई गररबी सनवारण, बेरोजगारीको न्यूसनकरण र खाद्य िुरक्षाको आिारको रुपमा ववकाि गनु यिको
आिुसनकीकरण , ब्यविायीकरण, यान्रीकरणमा जोड ददइनेछ ।



कृवष प्रणािीिाई बैज्ञासनक,ब्यविावयक र जिवायु अनुकुसित बनाउदै आसथुक वृवद्धको ददगो आिार तय गररनेछ
।



कृवष िम्बन्िी कायुक्रमिाई वस्तुपरक र यथाथु परक बनाउनाे प्रयाि गरे को छु ।



प्राववसिक िहयोग तथा कृवष िामाग्रीका िुसबिा मार्ुत कृषकिाई उत्प्रेररत गररनेछ ।



तरकारी पकेट क्षेर र समल्कसिटीको अविारणािाई अचघ बढाउनाे कायुक्रमिाई सनरन्तरता ददन प्रस्ताव गदुछु
।



कृषचामा आिुसनवककरण ल्याउन कृषकहरुिाई तािाीम तथा अविोकण भ्रमणको कायुक्रमिाई सनरन्तर राचखनेछ
।



उद्योग व्यविायीको व्यविावयक क्षमता, मयाुदा, राजस्व असभवृवद्ध िगायतका ववसभन्न कायुक्रम ििािन

गररनेछ

।


पयुटकीय क्षेरहरुको पवहिान, ववकाि र प्रवद्धुन गनु ववववि कायुक्रमहरु ििािन गररनेछ ।



िहकारी क्षेरको ववकािका िासग कायुक्रमहरुिाई सनरन्तरता ददएको छु ।

ख) िामाचजक ववकाि


िामाचजक ववकािको िागी आवश्यक बजेट ववसनयोजन गरर ववसभन्न कायुक्रमहरु प्रस्ताव गरे को



चशक्षा क्षेरको प्रभावकारी व्यवस्थापनका िागी मौजुदा कानुनी, िं स्थागत, मानवीय, वातावरणीय पक्षहरु वीि
अन्तरिम्बन्ि र िहकायु कायम गररने छ ।
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छु ।



सबद्याियिाई िुिना प्रसबसि मैरी बनाई चशक्षाको गुणस्तररयता असभबृवद्ध गनु कायुक्रम ल्याइनेछ।



ववद्याियिाई शैचक्षक प्रोत्िाहनको व्यवस्था गररनेछ ।



नगर सभरका ववद्याियहरुको भौसतक िं रिनाको सनमाुणिाई प्राथसमकतामा राखेको छु ।



बाि चशक्षािाई प्रभावकारी बनाउन चशचक्षकाहरुिाई प्रोत्िाहनका ववसभन्न औजारहरुको व्यवस्था गरे को छु । िाथै
पुव ु प्राथसमक बाि कक्षाका िागी आवश्यक शैचक्षक िामाग्री उपिब्ि गराईनेछ ।



ु भ गुणस्तररय स्वस््य िेवाको िागी आवश्यक बजेट ववसनयोजन गरे को छु ।
िवुिि



सिमरा प्राथसमक स्वास््य केन्रिाई १५ शैयाको अस्पतािमा अपग्रेड गनुको िासग यिै आसथुक वषु दे चख काम
अगाडी बढाईनेछ र

िेवाको गुणस्तर िुिार गरर गररनेछ ।



िबै िमु, जातजातचाहरुको िं स्कृसतको िं रक्षण र प्रबद्धुनका िागी बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।



युवाहरुको शारीररक र मानसिक ववकािका िागी नगर स्तरीय प्रसतयोसगताका िाथै अन्य

खेिकुद प्रसतयोसगता

ििािन गररनेछ ।


खेिकुदको ववकािको िागी नगर क्षेर भरीको ववसभन्न खेिकुद मैदानहरुको स्तराोन्नती, सनमाुण तथा िं रक्षण
गररनेछ।



आवश्यक्ताको आिारमा प्रौढ चशक्षा िं िािन गनु आवश्यक बजेट ववसनयोजन गरे को छु ।



मवहिा, जातजाती, मुचिम, मिे िी, दसित, अल्पिं ख्यक,अपाि, वपछडा बगुको उत्थान र ववकािका िागी ववसभन्न
िीपमुिक तासिम िगायतका क्षमता ववकाि िम्बन्िी कायुक्रम ििािन गररनेछ ।



जेष्ठ नागररकको िम्मानका सनसमत्त ठोि कायुक्रम

िन्िािनका िागी िम्बचन्ित चशषुकमा आवश्यक बजेट

ववसनयोजन गरे को छु ।
ग) पूवाुिार ववकाि


व्यापाररक कम््िेक्ि भवनको सनमाुण गररनेछ ।



नगर क्षेर सभरका िम्पूणु िडकहरु स्तरउन्नती गररनेछ ।



नगर क्षेर सभर कृषकको माग र आवश्यक्ताको आिारमा कृवष सिं िाई कायुक्रम अन्तगुत कुिो िर्ाई, सडप
बोररि जडान तथा पक्की बााँि सनमाुण गररनेछ ।



जीतपुर चस्थत नगर कायुपासिका अन्तरगतका वडा कायाुिय र स्वास््य िौकीका कायाुिय भवनको सनमाुण कायु
िम्पन्न गरर नगर क्षेरसभर अन्य पुवाुिारका असतररक्त सनमाुण गनु यि वषु कायाुरम्भ गररनेछ ।



पुवाुिार क्षेर ववकािका िासग रकम ववसनयोजन गरे को छु ।

घ) वातावरण, भू-िं रक्षण तथा सबपद ब्यवस्थापन


स्वच्छ, िर्ा एवम् वातावरणमै री, ्िाविकमुक्त नगर बनाउनका िासग बैकचल्पक उपायहरुको अविम्बन गररनेछ
।



वनववनाश र वनको क्षयीकरण रोक्दै वन िं रक्षण, वृक्षारोपण जस्ता कायुक्रम ल्याइनेछ ।



दुिभ
ु ,िोपोन्मुख जीवजन्तु र वनस्पसत िं रक्षणका िासग िम्बचन्ित सनकायहरुिाँग िहकायु गररनेछ ।



कृवषयोग्य जसमनमा आवािीय प्रयोजनका िासग ्िवटि गने कायुको सनयमन कायुिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
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िावुजसनक ऐिानी तथा पती जग्गा िं रक्षण कायुिाई सतब्रता ददइनेछ ।



भ ुमी मासथको स्वासमत्व कायम गनुका िासग केन्र िम्बन्िी सबिेयक मार्ुत उपमहानगरपासिका क्षेरसभर सबद्यमान
िुकुम्वािी िमस्या, अब्यवचस्थत बिोबाि िगायतका व्यवस्थापनका िागी आवश्यक पहि कदमी गररनेछ ।



जि उत्पन्न प्रकोपबाट हुन िक्ने क्षसतको न्युसनकरणको िागी पुव ु तयारी गनु आवश्यक व्यवस्था समिाइनेछ ।
िाथै दै वी प्रकोपबाट उन्पन्न पररचस्थतिाई िामना गनु राहत कायुक्रमको व्यवस्था गररनेछ ।

ङ) िावुजसनक िेवा प्रवाह तथा िुशािन


िावुजसनक िेवा प्रवाहिाई जनमैरी, िहज, िरि, ि ुस्त, सछटोछररतो तथा प्रववसि मै री बनाउने योजना
कायाुन्वयन गररनेछ,



ववसिमा आिाररत, िहाभासगतामुिक, उत्तरदायी, पारदचशु िुशािनमैरी प्रशािसनक िं यन्र सनमाुण गररनेछ ।



क्षमता, उत्प्रेरणा र मनोबि असभवृचध्द गरर जनप्रसतसनसि एवम् कमुिारीको कायु िम्पादन स्तर िुिार गररनेछ ।



िावुजसनक िेवा प्रवाह तथा िुशािन क्षेरका िागी आवश्यक बजेट ववसनयोजन गरे को छु ।

िभाध्यक्ष ज्यू


कृषकको आिुसनकरण र जनतािाई ववउमिमा िुवविाको िागी कृवषमा आवश्यक वजेट व्यवस्था गरे को छु ।



कृवष सििाई प्रयोजनका ववद्युसतय मोटर िन्िािनको िागी आवश्यक बजेट ववसनयोजन गरे को छु ।



ववद्युसतय पोिहरु नेपाि ववद्युत प्रासिकरणिाँग िहकायु गरी व्यवचस्थत गनुको िागी आवश्यक बजेट व्यवस्था
गरे को छु ।



वकिानको उत्तादनिाई िहचजकरणा तथा मुल्यमा प्रसतस्पिाु गनु िवकयो भसन िोिन्डमा कृवष वजार ववस्तारको
िागी हाि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।



जनताको स्वास््य िेवािाई घरघरमा पहुि पुगोि भसन सिमरामा अस्पतािको सनमाुण िुदृवढकरणको िागी बजेट
व्यवस्था गरे को छु ।



वडा कायाुियको कायाुिय िन्िािन खिु

वडा कायाुियका िािु प्रकृसतका खिु हरुिाई वडाको राजस्व

आम्दानीमा आवद्ध गरे को छु । जुन खिु राजस्वको आम्दानीको १० प्रसतशत सभर रहने गरी खिुको व्यवस्था
समिाएको छु । वडा कायाुिय िन्िािन खिु रु १००००।


व्यवस्था गरे को छु ।

स्थायी िेवा र करार िेवामा कायुरत कमुिारीहरुको मनोविवृवद्ध र जनताको िे वािाई ि ुस्तदुरुस्त रुपमा काम
गनु र जनताको िेवामा िमवपुत हुन िहयोग पुगोि भसन मासिक िुरु तिबको १५ प्रसतशत मं हगी भत्ता व्यवस्था
गरे को छु । िं चघय िरकार प्रदान गरे को मासिक भत्ता रु २ हजार यथावत राखेको छु ।स्वास््य िेवामा
कायुरत कमुिारीहरुको अन्य भत्ता िम्बन्िमा जुन बढी हुन्छ िो भत्ता भ ुक्तानी गने व्यवस्था समिाएको छु ।
नसिुङ कमुिारीिे पाउाँने भत्ता यथावत राखेको छु ।
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प्रमुख प्रशािवकय असिकृतिे २४ िै घण्टा िेवा उपिव्ि गराउनु पने भएकोिे मोवाईि िेवा खिु रु ३०००।
मासिक व्यवस्था गरे को छु ।



घरघरमा गई िेवा पुयाुउने मवहिा स्वयम िेववकाहरुिाई खाईपाई आएको मासिक भत्ता मा रु ५००।००
पाििय थप गरी रु ३ हजार व्यवस्था गरे को छु । सनजहरुिाई िशतु र नगरवाट िबै कायुक्रमहरुमा तासिम
तथा अन्य भत्ताहरु दै सनक रु ६००।औ तोकेको छु ।



बािसबकाि िहजकताु, मवहिा स्वयं िेववकाको अपुग हुने रकम नगर बजेटमा व्यवस्था गरे को छु । िामुदावयक
ववद्याियमा कायुरत िेखापािहरुको तिबमा रु.2000।- थप गरे को छु ।



िमु िं स्कृसत तथा पयुटन, दसित िमुदाय, अल्पिं ख्यक तथा वपछडा वगु, अपाि र मुचस्िम िमुदाय उत्थानका
िासग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

िभाध्यक्ष महोदय,
ु ीहरुमा उल्िेख गररएको छ । बजेट िीमासभरका वडास्तरीय
कायुक्रमहरुको िासग चशषुक अनुिारको रकम अनुिि
योजनाहरु यिै का पुरक योजनाका रुपमा िमावेश हुनेछन । िािु आसथुक वषु सभर ववसभन्न िं घीय िरकार, प्रदे श िरकार
िगायत अन्य िरकारी/ गैरिरकारी सनकायहरु तथा दातृ पक्षबाट कायुक्रमिवहत प्राप्त हुने रकमिाई स्वत: यिै बजेटको
अं ग मानी कायाुन्वयन गने व्यवस्था समिाइनेछ ।
प्रस्ताववत योजना तथा कायुक्रमहरुको प्रभावकारी कायाुन्वयनका िासग

आवश्यक कायुयोजना र कायुववसिहरु बनाई िागु

गररनेछ ।
िभा अध्यक्ष महोदय,
िभा िदस्य ज्यूहरु
अव म आ. व. २०७९।२०८० को िं चित कोषबाट ववसनयोजन हुने अनुमानको बजेट प्रस्तुत गनु गई रहेको छु ।
राजस्व परामशु िसमसतवाट हामीिे करका दरहरु प्रस्ताव गरी यि िम्मासनत िभा पेश गरे को छु ।
ववसनयोजनतर्ु सनम्नानुिार िं चित कोषमा हुने व्ययभारको अनुमान प्रस्ताव गरे को छु ।




िं चघय िरकार र प्रदे श िरकारवाट आगामी आसथुक वषुको सिसिि प्राप्त हुन आएको हुदााँ िमानीकरण र
िमपुरक अनुदानमा कुि रु ३२ करोड २८ िाख अनुमान गरे को छु ।



िं घीय िरकार राजस्व वााँडर्ााँड रु २१ करोड ३४ िाख ८० हजार प्रदे श िरकार राजस्व वााँडवााँड रु १
करोड ५० िाख िमेत जम्मा रु २२ करोड ८४ िाख ८० हजार अनुमान गरे कोछु ।



राजस्व वााँडर्ााँड स्थासनय िरकारवाट मािपोत रचजिे शनमा रु १५ करोड, िं घीय िरकार राजस्व बााँडर्ााँड
रु.21 करोड ३४ िाख ८० हजार, प्रदे श िरकार राजस्व बााँडर्ााँड रु. १ करोड ५० िाख,
ववज्ञापन कर रु ७ िाख ९२ हजार र ढु िा सगट्टी वािुवावाट रु ६ करोड िमेत जम्मा रु.43
िाख 72 हजार प्रस्ताव गरे को छु ।
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स्थानीय
करोड 92



यि नगर र वडावाट आन्तररक आय वापत आसथुक वषु २०७९।२०८० मा कुि राजस्व रु 10 करोड ८
िाख ५२ हजार प्रस्ताव गरे को छु ।



िशतुमा एक मुष्ठ रकम रु ५१ करोड ८३ िाख ववसनयोजन गरे कोछु । पसछ थप भइ आएमा यिै मा िमावेश
गने व्यवस्था समिाएको छु ।
िभाध्यक्ष महोदय



यि नगरमा आसथुक वषु २०७९।२०८० मा कुि वजेट १ अवु 47 करोड 54 िाख 1 हजारको वजेट
प्रस्तुत गरे को छु । उपरोक्त बजेट मध्ये रु.९ करोड ४१ िाख ७६ हजार न्यून रहे को छ ।



हामीिे िं घ, प्रदे श, नगर ववकाि कोष, िडक बोडु तथा अन्य िरोकारवािा सनकायहरुिे गनु िक्ने िम्भाववत
िहयोग अनुदान र िशतु वर्ताु एवं प्रदे श िरकारको वर्ताु गनुु पने दहत्तर बहत्तर शुल्क िमेत यि बजेटमा
िमावेश गरे र जानु पने भएकोिे कूि िािू खिु १ अवु ४४ करोड ८ िाख र पुजीगत खिु तर्ु ७६ करोड
५६ िाख ९२ हजार िमेत जम्मा बजेट २ अबु २० करोड ६४ िाख ९५ हजार बजेट अनुमान गरे को छु ।
स्रोत िुसनचित बाहे कका अन्य बजेटको हकमा र नगर गौरबका योजनाहरु कायाुन्वयनको िासग नपुग हुने बजेट
रु. ७३ करोड ११ िाख

िं घ, प्रदे श, नगर ववकाि कोष, िडक बोडु तथा अन्य िरोकारवािा सनकायहरुिं ग

पहि गररनेछ ।


नगरबाट अशुि हुने करका दरहरु आजबाट िागू हुनेछन ।



बढाबढ प्रवक्रयाबाट अशुि हुने करहरु ठे क्का प्रवक्रयाबाट िागू गररनेछ ।बढाबढबाट िगाईने करहरु ठे क्कापट्टा
नभएिम्म कायाुियिे व्यवस्थापन गनेछ।

िभाध्यक्ष महोदय; नगरिभा िदस्यज्यूहरु एवम् उपचस्थत महानुभावहरु,
आ.व.२०७९।२०८० को बजेट र कायुक्रम प्रस्तुतचाको उत्तरारा्द्धमा आइपुग्दा बजेट तथा कायुक्रम बनाउन िहयोग
पुर्याउनुहन
ु े कायुपासिका िदस्य, नगरिभा िदस्यिगायत िम्पुणु ववषयगत िसमसतका पदासिकारीज्यूहरु, जनिमुदाय, बजेट

ु न
सनमाुण प्रकृयामा खवटनु भएका कमुिारी समरहरुिगायत बजेट सनमाुण प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपिे िहभागी हुनह
ु े
एवम् अमाूल्य िहयोग, िद्भाव, िल्िाह र िुझाव प्रदान गनुह
ु न
ु े िबैप्रसत हाददु क आभार व्यक्त गदुछु ।

िन्यवाद ।
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