सभाध्यक्ष तथा सभाका सदस्य ज्यहू रु,
सॊ ङ्घीय ऱोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩना ऩश्चात स्थानीय तहको दोस्रो ननर्ााचनबाट ननर्ाान्त्चत
भई ऩहहऱो ऩटक यस गररमामय नगरसभामा आनथाक र्र्ा २०७९/०८० को बजेट तथा
कायाक्रम प्रस्तुत गना उऩन्त्स्थत भएको छु ।यस नगरऩानऱकाको अनथाक र्र्ा २०७९।०८० को
बजेट तथा कायाक्रम यस गररमामय सभासमऺ प्रस्तुत गना ऩाउॉदा म गौरर्ारर्ीत भएको छु । यस
आनथाक र्र्ाको बजेट तथा कायाक्रम प्रस्तुत गरररहॉदा सर्ा प्रथम म प्युठान नगरऩानऱका ननर्ासी
सम्ऩूणा आमाबुर्ा, दाजुभाइा तथा दददी र्हहनीहरु जसऱे हामीऱाइा आफ्नो अमुल्य मत ददइा यो
स्थानमा ऩुरयाउनु भइ यो

न्त्जम्मेर्ारी प्रदान गनुा भएकोमा हाददाक धरयबाद ददन चाहाॉरछु ।सङ्घीय

शासन प्रणाऱी र समाजर्ाद उरमुख ऱोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यर्स्था स्थाऩनाको
ऱानग हर्नभन्न समयमा भएका सम्ऩूण ा राजनननतक आरदोऱनहरुमा र्नऱदान गनुह
ा न
ु े सम्ऩूण ा
सहहदहरु प्रनत उच्च सम्मान सहहत भार्ऩूण ा श्रद्धारजऱी अऩान गना चाहारछू ।साथै घाईते र
अऩाॊगहरुको न्त्शघ्र स्र्ास््य ऱाभको कामना गदाछू ।

स्थानीय तहको दोश्रो ननर्ााचन २०७९ बाट जनप्रनतननधी ननर्ाानचत भएको कररर् १ मनहना मात्र पगु क
े ो
छ । समय अभार्का कारण हामीले सबै सराकारर्ालाहरुसग छलफल गन सके नै । तथापी जे जती सझु ार् उपलब्ध
भए नत सबै सकलन र मनन् गरर योजना ननमााणमा अगनड बढेका छै । छोटो समयको र्ार्जदु नगरपानलकाको
समग्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरी सम्बृद्ध नगरपानलका ननमााण गने उद्देश्यका साथ काननू ी व्यर्स्था भए बमोनजम
२०७९ असार १० गते स्थानीय तहहरुले आफ्ना नीनत तथा बजेट र कायाक्रम प्रस्ततु गने संबैधाननक व्यर्स्था
अनसु ार प्यठू ान नगरपानलकाको बजेट तथा कायाक्रम प्रस्तुत गररएको छ । प्यठू ान नगरपानलकाको नीनत बमोनजम
मेल खाने र नत नीनतहरुलाइा सहयोग पग्ु ने गरी बजेट तथा कायाक्रम प्रस्ततु गररएको छ ।
अब म प्यठू ान नगरपानलकाको आनथाक बर्ा २०७९।०८० को बजेट तथा कायाक्रम यस गररमामय नगर
सभासमक्ष प्रस्ततु गदाछु ।
आ.ब. २०७९।०८० को यस प्यूठान नगरपालिकािाइइ प्राप्त आय/ब्ययको लिबरण यस प्रकार छ
आय तफा
सनं घय सरकारबाट प्राप्त अनदु ान
समानीकरण अनदु ान तफा :- १३६९०००००
राजश्व र्ााँडफााँड के न्द्र (के न्द्र):- ११४२०००००
समपरु क अनदु ान :- ५००००००
नर्शेर् अनदु ान :- १४००००००
शशता अनदु ान कायाक्रम सनहत :- ३०५८०००००
सामानजक सरु क्षा भत्ता (अनमु ाननत):- १५०००००००
जम्ााः- ५७५९०००००

1

प्रदेश सरकारिाट प्राप्त अनुदान
समाननकरण अनदु ान ७५२९०००
सशता अनदु ान १६००००००
नर्र्ेश अनदु ान ७००००००
समपरु क अनदु ान २०००००००
सर्ारी कर
१४२५२०००
जम्ा ६४७८१०००
आन्तररक आय:- ३०००००००
अलयााः- २०००००००
जम्ा:- ५९७०००००
कुि जम्ा आय :- ८४०६८१०००
नगर सभा सदस्य ज्यहू रु, मानथ उललेनखत नबनभन्द्न नशर्ाक अन्द्तरगत प्राप्त भएको नगरपानलकाको कूल बजेट रु
८४०६८१००० प्रस्तार् गदाछु र सोको बजेट ब्ययको प्रक्षेपण तपनसल बमोनजम प्रस्तार् गदाछु ।
ब्यय तर्इ को बजेट प्रस्ताि
क्र स
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

योजना

िजेट लसलिङ

समपरु क तफा
क्यानन्द्टन ननमााण
मेयर/उपमेयर कायाक्रम
स्र्ास््य तफा
नशक्षा तफा
काननु इकाइ तफा
कृ नर् शाखा तफा
पशु शाखा तफा
राजश्व शाखा तफा
नर्पद् तथा र्ातार्रण तफा
मनहला शाखा तफा
आनथाक नर्कास शाखा तफा
नझम्रक
ु कररडोर स्तरउन्द्नती तथा हररत सडक ननमााण
सचु ना प्रनर्धी शाखा तफा
यर्ु ा तथा खेलकुद
स्र्गाद्वारी क्याम्पस व्यर्स्थापन सहयोग
2

42,000,000
1,000,000
10,000,000
8,000,000
45,000,000
1,200,000
9,500,000
5,000,000
650,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
1,282,000
1,500,000
1,500,000

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

नगर आयर्ु दे अस्पताल व्यर्स्थापन सहयोग
लम््याङ गरुु ङ गाउाँ नटकुरी सडक स्तरउन्द्नती
देउराली ढुंगठे ाटी सडक स्तरउन्द्नती
योजना शाखा तफा
नर्पत कोर्
ग र घ र्गाको अपांग भएका व्यनिहरुलाई सरु क्षा भत्ता
आखा उपचार
कमाचारी कलयाणकोर्
पृर्ााधार शाखा
डललेमल
े ा र्डा नं ७
नगरपानलका तफा प्रशासननक खचा
र्डा तफा प्रशासननक खचा
र्डा तफा पाँनु जगत खचा
प्यठू ान अस्पतालमा आउने नगरबासीहरुको ननशाःु लक ओ नप नड
सेर्ा शलु क

३०
जम्ा
संलिय सरकार तर्इ को ब्यय
समपरु क अनदु ान :- ५००००००
नर्शेर् अनदु ान :- १४००००००
शशता अनदु ान कायाक्रम सनहत :- ३०५८०००००
सामानजक सरु क्षा भत्ता (अनमु ाननत):- १५०००००००

700,000
2,500,000
2,500,000
300,000
3,500,000
2,600,000
2,000,000
1,000,000
400,000
500,000
126,149,000
4,700,000
39,000,000

४,००,०००
322,881,000

प्रदेश सरकार तर्इ को ब्यय
सशता अनदु ान १६००००००
नर्र्ेश अनदु ान ७००००००
समपरु क अनदु ान २०००००००
कुि जम्ा ब्यय:- ८४०६८१०००
नगर सभा सदस्य ज्यहू रु मानथ उललेनखत नशर्ाकहरुमा नर्ननयोजन गररएका कायाक्रमहरुबाट नगरपानलकामा संघ
तथा प्रदेश सरकार र अन्द्य ननकायबाट प्राप्त समपरु क योजना कायाान्द्र्यनको लानग जम्मा रु ४ करोड २४ लाख
बजेट प्रस्तार् गरे को छू । जसबाट नगरपानलकाका जनता आर्ास कायाक्रम, झोलंगु े पल
ु कायाक्रम, खानेपानी तथा
सरसफाइा योजनाहरु, सडक बोडा, स्माटा सडक बत्ती, इडकडक्शन चलु हो लगायतका कायाक्रमहरुमा उि रकम
सम्परु ककोर्को रुपमा खचा गना प्रस्तार् गररएको छ ।
3

मेयर उप-मेयर कायाक्रम अन्द्तरगत प्यठू ान न.पा.का १० र्टै र्डाका क्षेत्रहरु समेट्ने गरी पर्ू ााधार, नबपद् तथा
र्ातार्रण, सामानजक उत्तरदानयत्र्, आय आजानमा टेर्ा पग्ु ने गरी कायाक्रम सञ्चालन गनाको लानग रु १ करोड
प्रस्तार् गरे को छु ।
नगरपानलकाको नशक्षाको गणु स्तर बृनद्ध गना, नशक्षामा पर्ू ााधारमा थप टेर्ा पयु ााउन नशक्षा तफा रु ४ करोड पचास
लाख प्रस्तार् गरे को छू । नगरर्ासीहरुमा स्र्ास््य सेर्ामा थप पहचाँ , नर्शेर्ज्ञ सनहतको स्र्ास्थय नशनर्र, ननशलु क
रि सञ्चार सेर्ा र ननशलु क ओ नप डी दताा शलु क, स्र्ास््य संस्थाहरुको क्षमता नर्कास गरी स्र्स्थ नगरबासीको
पनहचान नदने अनभयानका साथ स्र्ास््य तफा रु ८० लाख प्रस्तार् गरे को छु । जसबाट ननाःशलु क स्र्ास््य सेर्ा,
जेष्ठ नागररकहरुको ननशलु क उपचार तथा घरदैलोमा चेकजााँच, संस्थागत संरचनाको नर्कास र स्र्ास््य सम्बन्द्धी
सदृु नढकरण कायाक्रम प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।
आत्म ननभार उत्पादनमा जोड नददै आधनु नकर कृ नर् खेती, प्रनर्धी यि
ू खेती, नकसान मैत्रीक कृ नर् कायाक्रम, कृ नर्
प्रानर्धीकहरुको पहचाँ , कृ नर् जन्द्य रोग ननयन्द्त्रण, उत्पादनमा आधाररत अनदु ान नबतरण जस्ता कायाक्रमहरु
संचालन गनाको लानग कृ नर् तफा रु ९५ लाख बजेट प्रस्तार् गरे को छु ।
पशु क्षेत्रको पके ट क्षेत्र, व्यर्सायीक पशपु ालन, आत्म ननभारमख
ु ी पशपु ालन ब्यर्सायी, उन्द्नत खालका
व्यर्सायीहरुको प्रोत्साहन तथा प्रबधान लगायत पशु पन्द्छी सम्बन्द्धी कायाक्रम संचालन तथा पशजु न्द्य रोग रोकथाम
कायाक्रमको लानग रु ५० लाख प्रस्तार् गरे को छू ।
नगरपानलका नभत्रका पनहचान भएका र्ा पनहचान हन बााँकी जनजाती, दनलत, मनहला, नबपन्द्न,
अलपसंख्यकहरुको सकृ य समन्द्र्य तथा सहभानगतामा आय आजान तथा नत बगाहरुको आत्मननभार मख
ू ी कायाक्रम
सच
ं ालनका लानग आनथाक नबकास तफा रु ३० लाख प्रस्तार् गरे को छु ।
नगरपानलका नभत्रका सम्पणू ा मनहला, बालबानलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गहरु लनक्षत कायाक्रम संचालनको लानग
रु ३० लाख र प्यठू ान नगरपानलकाबाट ग र घ बगाको अपाङ्गहरुको लानग रु २६ लाख गरी जम्मा ५६ लाख
बजेट प्रस्तार् गरे को छु ।
प्यठू ान नगरपानलका क्षेत्र नभत्र देखा पने र्ा पना सक्ने प्रकोप, बाढी पनहरो, आगलागी ननयन्द्त्रण, महामारी ननयन्द्त्रण
जस्ता अत्याबश्यक प्रकोप ब्यर्स्थापन तफा रु ३५ लाख र बातार्रण संरक्षण तफा गरी रु १५ लाख गरी जम्मा रु
५० लाख नबननयोजनको प्रस्तार् गरे को छु ।
काननू इकाइलाइा थप प्रभार्कारी गराउनको लानग रु १२ लाख नबननयोजनको लानग प्रस्तार् गरे को छु ।
नगरपानलकाको नगरस्तरीय ननम्न योजना संचालनको लानग रु २ करोड ७३ लाख प्रस्तार् गरे को छु ।
क्र स
१
२

योजना

िजेट लसलिङ

क्यानन्द्टन ननमााण
नझम्रक
ु कररडोर स्तरउन्द्नती तथा हररत सडक ननमााण
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1,000,000
2,500,000

३
४
५
६
७
८
९
१०
जम्ा

यर्ु ा तथा खेलकुद
स्र्गाद्वारी क्याम्पस व्यर्स्थापन सहयोग
नगर आयर्ु दे अस्पताल व्यर्स्थापन सहयोग
लम््याङ गरुु ङ गाउाँ नटकुरी सडक स्तरउन्द्नती
देउराली ढुंगठे ाटी सडक स्तरउन्द्नती
ग र घ र्गाको अपांग भएका व्यनिहरुलाई सरु क्षा भत्ता
आखा उपचार
डललेमल
े ा र्डा नं ७

1,500,000
1,500,000
700,000
2,500,000
2,500,000
2,600,000
2,000,000
500,000

१७३०००००

प्यठू ान नगरपानलकाका १० र्टामा योजना तथा कायाक्रम संचालनको लानग पाँनु जगत बजेट जम्मा रु ३ करोड ९०
लाख बजेट प्रस्तार् गरे को छु । साथै र्डा कायाालयहरुको प्रशासनीक खचा ब्यर्स्थापनको लानग चालु तफा रु ४७
लाख प्रस्तार् गरे को छु ।
प्यठू ान नगरपानलकाका नबनभन्द्न शाखाहरुको क्षमता नबकास, प्रनबधीमैत्री सेर्ा प्रर्ाह र सश
ु ासन कायाक्रमका
लानग ननम्न अनसु ार बजेट रु ३८ लाख ३२ हजार प्रस्तार् गरे को छू।
क्र स

योजना

िजेट लसलिङ

१
२
३
४
५
जम्ा

काननु इकाइ तफा
राजश्व शाखा तफा
सचु ना प्रनर्धी शाखा तफा
योजना शाखा तफा
पृर्ााधार शाखा

१२०००००
६५००००
1,282,000
300,000
400,000

३८३२०००

प्यठू ान नगरकायापानलकाको कायाालयमा कायारत करार सेर्ाका कमाचारीहरुले खाइापाइा आएको तलबमानमा
मानसक रु २ हजारका दरले थप गना प्रस्तार् गरे को छु ।
प्यठू ान नगरपानलका तथा मातहतका कायाालयहरुमा प्रनर्धीमैत्री सेर्ा प्रर्ाह गनाको लानग रु ५० लाख बजेट
नबननयोजनको लानग प्रस्तार् गरे को छू ।
यर्ू ा तथा खेलकूद तफा का पर्ू ााधार ननमााण तथा अन्द्य कायाक्रमहरु संचालनको लानग रु १५ लाख बजेट
नबननयोजन गने प्रस्तार् गरे को छू ।
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नगर सभा सदस्य ज्यहू रु
नसंहदरबारको अनधकार गाउाँ गाउाँमा भन्द्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको स्थानीय तहहरुमा प्राप्त हने बजेट ननकै
अपयााप्त भएको, सानचचकै नगरबासीका चाहानाहरुलाइा सम्बोधन गना तथा समृद्ध नगरपानलका ननमााण गनाको
लानग नपगु भएको सर्ा नर्नदतै छ । के न्द्र, प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहहरुलाइा उपलब्ध गराउन श्रोत र साधनहरु
प्रयाप्त छै नन् । सो को बाबजदु पनन प्राप्त नसमीत श्रोत र साधनलाइा अनधकतम उपयोगमख
ु ी बनाउाँदै नगरपानलकाका
समग्र क्षेत्रहरुलाइ समेट्दै बजेट तथा कायाक्रम प्रस्ततु गररएको छ । र्डाबासीका चाहनाहरुलाइा र्डा
कायाालयहरुबाट अनधकतम सम्बोधन गने लक्ष्यका साथ र्जेट नर्ननयोजन गररएको छ प्रस्ताबीत बजेट तथा
कायाक्रम प्रभार्कारी रुपमा कायाान्द्र्यन गरी नगरपानलकाको समग्र नबकास तथा उन्द्नती हानसल गना तफा सबै
सरोकारर्ाला लाग्नहु न हानदाक अनरु ोध गदै बजेट तथा कायाक्रमका ननमााण गना सहयोग पयु ााउनु हने कायापालीका
सदस्यहरु, नबर्यगत सनमनतहरु, प्रमख
ु प्रशासकीय अनधकृ त ज्य,ू रचनात्मक सललाह सुझार् नदनहु ने राजनननतक
दलका प्रमख
ु एर्ं प्रनतनननध ज्यहू रु, ननर्तामान नगरप्रमख
ु उपप्रमख
ु एर्ं जनप्रनतननधी ज्यहू रु, बनु द्धनजर्ी, पत्रकार
तथा अन्द्य सरोकारर्ाला तथा कमाचारीहरु सबैलाइा नबशेर् धन्द्यर्ाद नददै आनथाक बर्ा २०७९।०८० को बजेट तथा
कायाक्रममा सकृ य सहभानगता, रचनात्मक सझु ार् सनहत अनुमोदनको लानग प्रस्तार् गदाछु ।
धन्द्यर्ाद ।
देर्न्द्े र बमाा
नगर उप-प्रमख
ु
नमनताः २०७९।०३।१०

6

