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सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमखु ज्यू, 

नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु 

1. स्थानीय तह ननवााचन, २०७९ बाट ननवााचचत भए संगै पहहलो पटक कुश्मा नगरपानलकाको 
सम्माननत नगरसभा समक्ष नगरको मागाचचत्रको रुपमा रहेको आनथाक वर्ा २०७९/०८० को 
समग्र नीनत तथा कायाक्रम कायाान्वयनको दस्ताबेजको रुपमा यो बजेट प्रस्ततु गरररहँदा अत्यन्त 
गवाको महशसु गरेको छु । 

2. यस ऐनतहानसक अवसरमा सवाप्रथम संघीय लोकताचन्त्रक गणतन्त्र ननमााणको क्रममा राहियता 
लोकतन्त्र र नागररक अनिकार प्रानिको लानग हवनभन् न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सगा 
गनुाहनुे संपूणा ज्ञात/अज्ञात महान सहहद तथा बेपत्ताहरुप्रनत भावपूणा श्रद्धान्जली अपाण गदाछु । 
साथै घाइते, अपाङ्ग योँद्धाहरुप्रनत हार्दाक सम्मान प्रकट गदाछु । न्याय समानता स्वािीनता र 
समहृद्धका लानग हवनभन् न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा अमूल्य योगदान पयुााउन ुहनुे संपूणा 
नेपाली आमाबाब ुर्ददीबहहनी तथा दाजभुाईहरु प्रनत हार्दाक सम्मान प्रकट गना चाहन्छु । 

3. नेपालको संहविान, २०७२  संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन/कानून तथा स्थानीय 
सरकार सञ् चालनको मागादशाकको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४, 
पन्रौँ योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम योजना, कुश्मा नगरपानलकाको प्रथम आवनिक योजना 
(2078/079-2080/081), नगरको आनथाक हविेयक-२०७9, हवननयोजन हविेयक-
२०७9, आनथाक वर्ा २०७9/०80 को नननत तथा कायाक्रम, संघीय तथा प्रदेश सरकारका 
नीनत तथा कायाक्रमहरु, नगरका हवर्यगत सनमनतका सझुावहरु, र्दगो हवकासका लक्ष्यहरु, 
नगर सभाका सदस्य ज्यूहरुले र्दन ुभएका सझुावहरु, हवर्य हवज्ञका सझुावहरु,  संचारकमी, 
नागररक समाज, राजनननतक दलहरु, हवनभन् न संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुको सझुाव र 
नगरवासी र्दर्दवहहनी तथा दाजभुाईहरुबाट प्राि महत्वपूणा तथा कायाान्वयन योग्य सझुावहरु 
नै आनथाक वर्ा २०७९/०८० को नीनत तजुामा एवं बजेट प्रक्षेपणको आिार रहेको छ ।  

 

4. अब म चाल ुआनथाक वर्ा २०७8/७९ मा प्राि गरेका मखु्य उपलब्िीहरु प्रस्ततु गना चाहन्छु । 

 नगरपानलकाको आफ्नो कायाक्षेत्रको हवर्यमा हाल सम्म ४० वटा ऐन, ननयमावली, 
कायाहवनि र ननदाचशका र मापदण्ड जारी भई कायाान्वयनमा रहेका छन । 

 नगरपानलकाका हरेक गनतहविीहरु ननयनमत रुपमा वेबसाइट, एचललकेसन र अन्य 
हवद्यतुीय संजाल मार्ा त सावाजननक गररदै आएको छ । नस.सी क्यामेरा, नेटवहका ङ्ग,  

हवद्यतुीय हाचजर लाग ुगरी प्रहविीमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड र्दईएको छ ।  

 नगरपानलकाको भौगोनलक,  आनथाक, सामाचजक, शैचक्षक लगायतका हववरणहरु समावेश 
गररएको वहृत नगर प्रोर्ाइलको ननमााण गने काया अचन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 कुश्मा नगरपानलकाको प्रशासकीय भवन ननमााणको लानग हवस्ततृ प्रनतवेदन पररयोजना 
प्रनतवेदन तयार भईसकेको छ भने कुश्मा नगरपानलका वडा नं ९ र १३ को वडा 



 
 

2 
 

कायाालय भवन ननमााण सम्पन् न भएको छ । वडा नं. ३ को वडा कायाालय भवन 
ननमााणको क्रममा रहेको तथा वडा नं. १ र ७ मा भवन ननमााणको प्रहक्रया अगाडी 
वढाईएको छ ।   

 राजश्व तर्ा  आनथाक वर्ा २०७८/0७९ को जेष्ठ मसान्त सम्म १ करोड ५१ लाख 
८६ हजार रुपैया राजश् व संकलन भएको छ ।  

 लेखापरीक्षणतर्ा  चाल ुआनथाक वर्ाको दोस्रो चौमानसक सम्मको आन्तरीक लेखापरीक्षण 
सम्पन् न भएको छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

 आनथाक वर्ा २०७7/078 सम्म रु. १२ करोड 4९ लाख 8 हजार रुपैया बेरुज ु
कायम रहेकोमा आनथाक वर्ा २०७8/0७9 मा रु. 7 करोड 19  लाख 4५ हजार 
रुपैया र्र्छ्योट गरी महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट सम्परीक्षण भएको छ । 5  
करोड 29 लाख  63 हजार  रुपैयाको बेरुज ुननयनमत तथा र्र्छ्योटको प्रहक्रया अगाडी 
वढाईएको छ ।  

 भौनतक पूवाािार तर्ा  चाल ुआनथाक वर्ा २०७८/0७९ को हालसम्म नगरपानलका नभत्र 
५०० नमटर कालोपते्र गररएको सडक, ९०० नमटर नयाँ ट्रयाक खोनलएको, ४८० 
नमटर पक्की नाली ननमााण, ३५०० नमटर कच्ची नानल ननमााण, ५२५७ नमटर ग्रावेल 
सडक, ४५४ नमटर सडक ढलान काया, ११३५ नमटर छपनी ढंुगा प्रयोग गरी नननमात 
नसढी, १९८ घननमटर ग्यानबन जाली भने काम, १६८ नमटर सखु्खा ढंुगाको वाल 
ननमााण र ११५३ नमटर ढुङ्गाको सडक सोनलङ्ग काया सम्पन् न भएको छ ।   

 व्यचिगत घटना दताा हववरणलाई नडचजटाइजेसन गरी कम्लयूटराइज गने काया अचन्तम 
चरणमा पगेुको छ ।  

 सामाचजक सरुक्षा भत्ता प्राि लाभग्राहीहरुको हववरण MIS Online System मा प्रहवहि गरी 
पारदशी र प्रभावकारी रुपमा बैंक मार्ा त हवतरण गररएको छ ।  

 नगर क्षेत्रनभत्रमा सवै आिारभतू तहका चशक्षकहरुको लानग पाठ्यक्रम अनभमखुीकरण 
कायाक्रम सञ् चालन गररएको छ ।  

 नगर क्षेत्रनभत्रमा सवै हवद्यालयहरुमा हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन गररएको छ ।  

 स्वास््य सेवातर्ा  नगरपानलकाका १४ वटै वडामा कोनभड-१९ रोग नबरुद्धको खोप १२ 
बर्ा देखी माथीका सबै नागररकहरुका लागी हवनभन् न चरणमा पहहलो डोज ६९ प्रनतशत, 
दोस्रो डोज ७४ प्रनतशत र बसु्टर डोज ३१ प्रनतशत लाई लगाइएको छ। 

 १५ महहना देचख १५ बर्ा सम्मका ९३९९ जना बालबानलकालाई शतप्रनतशत टाइर्ाइड 
रोग नबरुद्धको खोप लगाइएको छ । 

 क्षयरोगका शंकास्पद नबरामीहरुको पहहचानको लानग वडा नं. ९ कटुवाचौपारी र वडा 
नं. १० हपपलटारीमा माइक्रोस्कोहपक क्याम्प सञ् चालन गररएको छ जसमा शंकास्पद 
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१०५ जनाको स्वास््य पररक्षण एवं ४३ जनाको खकार स्लाइड पररक्षण गररएको छ 
। 

 महामारी रोग ननयन्त्रण कायाक्रम अन्तगात हात्ती पाइले रोग नबरुद्धको आम और्िी 
सेवन अनभयान समपन्न भै सकेको छ। 

 पोर्ण कायाक्रम अन्तगात स्तनपान सिाह लाइ १४ वटै वडामा रहेका स्वास््य संस्था 
मार्ा त मनाउने काया समपन्न गररएको छ । 

 राहिय नभटामीन ए कायाक्रम अन्तगात ५ बर्ा मनुीका सबै बाल बानलकाहरुलाई जकुाको 
और्िी खवुाउने कायाक्रम सम्पन् न गररएको छ। 

 सबै नगरबासीहरुको पोर्ण अवस्थाको अनगुमन गना कुपोर्णको समयमै पहहचान गरी 
ब्यवस्थापन गने क्षमतामा अनभवरृ्द गनाका लागी कुश्मा नगरपानलकामा कायारत समपूणा 
स्वास््य कमीहरुका लागी ६ र्दने तथा सामदुाहयक महहला स्वास््य स्वयंसेहवका हरुका 
लागी ३ र्दने क्षमता अनभवदृ्दी तानलम कायाक्रम सम्पन् न गरर सहकएको छ। 

 मिमेुह, उच्च रिचाप, मटुुरोग, मगृौला जस्ता रोगहरुको कम्तीमा महहनामा एक पटक 
नगरपानलका अन्तगात १7 वटै स्वास्थ संस्थाबाट ६० बर्ा मानथका जेष्ठनागररक तथा 
अन्य जोचखममा भएका नागररकहरुका लागी जाँच तथा प्ररे्ण सेवा प्रदान गदै आइरहेको 
छ । 

 नगरपानलका नभत्रका अपाङ्गता भएका नागररकहरुको पहहचानका लानग क, ख, ग र घ 
वगाका गरी हालसम्म  जम्मा ९८ जना व्यचिलाई अपाङ्गता पररचयपत्र हवतरण गने 
काया सम्पन् न भएको छ ।  

 हहंसा प्रभाहवत महहलाहरुका लानग अल्पकालीन आश्रय स्थल सेर् हाउस सञ् चालनमा 
रहेको छ ।  

 ५० जना अनाथ तथा असहाय बालबानलकाहरुका लानग झोला तथा न्यानो कपडा हवतरण 
कायाक्रम सञ् चालन भएको छ । 

 अन्तरपसु्ता नसप हस्तान्तरण कायाक्रम ४ वटा कुश्मा नगरपानलका नभत्रका माध्यानमक 
हवद्यालयमा सञ् चालन गररएको छ। 

 एकल महहला संरक्षण कायाक्रम अन्तगात २ र्दन ेतरकारी खेनत तानलम तथा टनेल 
हवतरण कायाक्रममा २८ जना एकल महहलाहरुको  सहभानगता भएको नथयो । 

 अन्तराहिय महहला श्रनमक र्दवशको अवसरमा नगरपानलका नभत्रका हवनभन् न शाखामा 
योगदान पूयााएका ८ जना महहलाहरुलाई सम्मान गररएको छ। 

 कुश्मा नगरपानलका वडा नं. १ मा महहलाहरुका लानग प्रजनन स्वास््य सम्बचन्ि चशहवर 
सञ् चालन गरर २२२ जना महहलाहरुलाई सेवा उपलब्ि गराइएको छ। 

 १ वडा १ नसारी व्यवस्थापन कायाक्रम अन्तगात १४ वटै वडामा कृर्कहरुलाई नसारी 
मार्ा त अनदुानमा तरकारी हवरुवा हवतरण काया सम्पन् न भएको छ । 
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 नगरपानलका स्तरमा ३ वटा मौरीपालन सम्वचन्ि तानलमबाट ६८ जना कृर्क लाभाचन्वत 
हनुकुा साथै १०० वटा मौरी गोला हवतरण कायाक्रम सम्पन् न भएको छ ।  

 साना व्यवसायनसक भैँसी पकेट कायाक्रमको ननरन्तरता तथा दगु्ि डेरी सञ् चालन मार्ा त 
५० कृर्क पररवार लाभाचन्वत भएका छन ्। 

 कुश्मा नगरपानलकाको क्षते्रानिकार नभत्र रहेका १०२ वटा सहकारी संस्थाहरुको सम्पणुा 
हववरणहरु समावेश भएको सहकारी प्रोर्ाइल बनाउने काया अचन्तम चरणमा पगेुको 
छ। 

 कुश्मा नगरपानलका वडा नं ४ मा गिेुश्वर िानमाक पयाटन प्रबद्धान केन्रको गरुुयोजना 
तयार भई ननमााण काया शभुारम्भ भएको छ ।   

 गररबीको रेखामनुी रहेका पररवारहरुका लानग स्थानीय स्रोत सािन पररचालन गरी 
स्थानीय स्तरमा नै उद्ममशीलताको हवकास गनाको लानग यस नगरपानलका  नभत्रका वडा 
नं. १, ४ र १४ मा लघ ुउद्मम हवकास कायाक्रम सञ् चालन गररएको जसबाट हालसम्म 
90 जना नयाँ उद्ममी सजृना भै सकेका छन भने 50 जना उद्ममी हरुलाई स्तरोन्नती 
तानलम र्दईसहकएको छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 
5. अव म आनथाक वर्ा 2079/080 को वजेटका उदे्दश् यहरु प्रस्ततु गदाछु । 

क. उत्पादनमचुख अथातन्त्रको हवकासमा जोड र्दई र्दगो आनथाक वढोत्तरी प्राि गने । 

ख. नगरमा उपलब्ि प्राकृनतक स्रोत सािन, सशुिु रहेका श्रमशचि, प्रहवनि एवं पुजँीको 
सही पररचालन गरर रोजगारका अवसरहरु नसजाना गने । 

ग. संघ, प्रदेश, ननजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुसँग सहकाया गरर सन्तनुलत अथातन्त्रको 
हवकासमा जोड र्दने । 

घ. ग्रानमण लघउुद्यमचशलताका कायाक्रमहरुको सञ् चालन मार्ा त ननम् न र ननम्न मध्यम 
आय भएका पररवारलाई स्वरोजगार वनाउने । 

ङ. लोकतन् त्रका लाभहरुको समानपुानतक, समावेशी र न्यायोचचत हवतरण नचजकको 
सरकारवाट प्रदान गने । 

च. हवचत्तय अनशुासन र आनथाक सशुासन कायम गने । 

 

6. अव म आनथाक वर्ा 2079/080 को वजेटका प्राथनमकताहरु प्रस्ततु गदाछु । 

क. कृहर् क्षेत्रको रुपान्तरण । 

ख. सरकारी, नीचज र सहकारी क्षेत्रको सहकायामा उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध, रोजगारी 
सजृना र गररवी ननवारण । 

ग. नवप्रवतानमा आिाररत स्थानीय आनथाक हवकास । 
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घ. वडाको प्रशासननक भवन ननमााण । 

ङ. भौनतक पवुाािार ननमााण । 

आनथाक हवकास क्षते्रः 
7. कुश्मा नगरपानलकालाई उत्पादनमा आिाररत कृहर् क्षेत्रको हवकास गरर आत्मननभार कुश्मा 

वनाउन मकैवाली पकेट हवकास कायाक्रम, तरकारीवाली पकेट हवकास कायाक्रम, रैथाने वाली 
प्रवद्धान कायाक्रम, ब्यवसाहयक कागती खेती र केरा खेती, नगर प्रमखु सँग उद्यमचशलता, कृहर् 
हवमा, कृहर् स्वयंसेवक, हकसान क्लव आदी कायाक्रमहरु सञ् चालन गना 1 करोड 75 लाख 
80 हजार वजेट हवननयोजन गरेकी छु । 

8. कुश्मा नगरपानलकाको समग्र पयाटन प्रवद्धान र पवुाािार हवकासका लानग कुश्मा घण्टाघर, 
गिेुश् वर िानमाक तथा पयाटकीय हवकास, जमु्लीथान संरक्षण, सिुामा मचन्दर संरक्षण, 
लक्ष्मीनारायण मचन्दर संरक्षण, मचुिनारायण मचन्दर संरक्षण सहस्रिारा, रािाकृष्ण मचन्दर 
खकुोट पयाटन पवुाािार लगायतका हवनभन् न िानमाक पयाटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा 
सम्वद्धानका लानग यथेि वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

 

सामाचजक हवकास क्षते्रः 
9. स्थानीय हवकासको प्रमखु आिार चशक्षाको हवकासका लानग पवुाािार, शैचक्षक सिुार र 

चशक्षकहरुको तानलमका लानग आवश्यक वजेट हवननयोजन गररएको छ । प्राहवनिक 
हवद्यालयहरुको प्रवद्धान र कुश्मा नभत्र रहेका सामदुाहयक क्याम्पसहरुको प्रवद्धानका लानग वजेट 
हवननयोजन गररएको छ । पाङ िैरेनी माध्यनमक हवद्यालयमा स्नातक तह अध्ययनका लानग 
हवशेर् पहल गररने छ । 

10. सामदुाहयक हवद्यालयका छात्राहरुको लानग ननशलु्क स्याननटरी लयाड, भेचन्डङ्ग मेनसन उपलब्ि 
गराउनका लानग 18 लाख 92 हजार वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

11. आमा स्वास््य सरुक्षाका लानग गभावती र सतु्केरी सँग उप-प्रमखु कायाक्रमका लानग 6 लाख 
वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

12. महहला, वालवानलका, जेष्ठनागररक, दनलत, जनजानत, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका 
ब्यचिहरुलाई मलुप्रवाहीकरण गनाका लानग पहुँच, सहभानगता र सशचिकरणका लानग 49 
लाख 10 हजार हवननयोजन गरेकी छु । 
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भौनतक पवुाािारः 

13. आगामी ५ वर्ा नभत्र कुश्मा नगरपानलकाको प्रशासननक भवन र वडा कायाालयहरुको प्रशासननक 
भवन ननमााणका लानग वहवुहर्ाय योजनाका रुपमा यस आनथाक वर्ामा २ वटा वडाको प्रशासननक 
भवन ननमााणका लानग आवश् यक वजेट हवननयोजन गरेकी छु । 

14. कुश्मा नगरपानलकाका १४ वटै वडाहरुको सडक, नसँचाई, खानेपानी पवुाािार ननमााणको लानग 
वडागत योजना तथा कायाक्रमका लानग 5 करोड 10 लाख हवननयोजन गरेकी छु । 

15. कुश्मा नगर वहउुदे्दश्यीय वस पाका  तथा नसटी हल ननमााणको लानग संघ, प्रदेश, नगर हवकास 
कोर् सँग सहकाया गरर ननमााण काया अगाडी वढाइनेछ । 

16. कुश्मा नगरपानलकालाई खेलकुदको हव ननमााणका लानग वडा नं. 1 मा हक्रकेट खेलकुद मैदान 
२ करोड र वडा नं. 5 वडागाउँचौरमा खेलमैदान, वडा नं. 4 र 5 मा ब्याडनमन्टन कभडाहल 
ननमााण तथा स्तरोन् नतीका लानग आवश् यक वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

17. कुश्मा नगरपानलका वडा नं. 7 मा जेष्ठनागररक र्दवा सेवा केन्र ननमााणका लानग संघीय 
सरकार हवशेर् अनदुानवाट १ करोड ८० लाख हवननयोजन गररएको छ । 

 

वन वातावरण तथा हवपद् ब्यवस्थापनः 
18. हवपद प्रभाहवतको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी वनाउन हवपद ब्यवस्थापनमा संलग् न 

ननकायहरुको क्षमता अनभवदृ्दीको लानग आवश् यक स्रोत ब्यवस्थापन गरेकी छु । हवपद 
पवुातयारी, खोज, उद्धार, पनुास्थापनमा स्थानीय समदुायको अनभवदृ्दीका लानग स्वयंसेवक 
पररचालन गररने छ । हवपद ब्यवस्थापन कोर्मा ८० लाख वजेट हवननयोजन गरेकी छु । 

 

संस्थागत क्षमता हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासनः 
19. नगरपानलकाका जनप्रनतननिी र कमाचारीहरुको अन्य स्थानीय तहको शासन, अभ्यास, अवचस्थनत 

र पयाटकीय क्षेत्रहरुको भ्रमणका लानग आवश्यक वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

20. सेवाग्राहीले सम्पचत्त तथा भनुमकर र अन्य राजश् व वझुाउनका लानग सम्वचन्ित वडा कायाालयमा 
साथै अनलाईन माध्यम मार्ा त वझुाउने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

21. सावाजननक सेवालाई जनमखुी, जवार्देही, पारदशी, समावेशी तथा सहभनगतामलुक वनाउन 
सशुासनका आिारभतु तत्वहरुको पररचालन गना, प्रहवनिमैत्री वनाउन, क्षमता तथा सीप हवकास 
मार्ा त उत्तरदायी वनाउन आवश्यक वजेट हवननयोजन गररएको छ । 

22. न्याहयक सनमनतको वडा तह सम्म नै पहुँच स्थाहपत गरर मेलनमलाप मार्ा त हववाद समािान 
गना न्याहयक सनमनतलाई थप हक्रयाचशल वनाई कायासम्पादनमा प्रभावकारी वनाउन आवश्यक 
वजेट हवननयोजन गररएको छ । 
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23. सचुनाको हकको प्रवद्धान एवं हवकास ननमााण प्रकृयाको जवार्देहहताको लानग राहिय स्तरका 
संवाददाता तथा स्थानीय पत्रकाररता प्रवद्धानको लानग १4 लाख चाल ुखचावाट हवननयोजन 
गरेकी छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

24. अव म आनथाक वर्ा २०७7/०७8 को यथााथ आय व्यय र चाल ुआनथाक वर्ा २0७8/०७9 
को संसोनित आय व्यय पेश गने अनमुनत चाहान्छु । 

 चाल ुआनथाक वर्ा 2078/079 मा पवुाािार हवकास, सामाचजक हवकास, संस्थागत हवकास, 
आनथाक हवकास, वातावरण तथा र्ोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत हवनभन् न हवर्य केचन्रत 
योजना तथा कायाक्रमहरु कायाान्वयन गररएका नथए । चाल ुआनथाक बर्ा २०७8/०७9 मा 
कुल आय 79 करोड 55 लाख 32 हजार प्रस्ताव गररएकोमा 82 करोड 65 लाख 72 
हजार को संसोनित आय अनमुान गरी प्राथनमकताका कायाक्रमहरुमा खचा हनुे ब्यवस्था  
नमलाएकी  छु । जस अन्तगात आनथाक हवकास तर्ा  3 करोड 36 लाख 33 हजार, 
सामाचजक हवकास तर्ा  45 करोड 66 लाख 48 हजार, पवुाािार हवकास तर्ा  14 करोड 
25 लाख 82 हजार, सशुासन तथा अन्तरसम्वचन्ित क्षेत्र तर्ा  4 करोड 76 लाख 78 
हजार र कायाालय सञ् चालन तथा प्रशासननक खचा तर्ा  14 करोड 60 लाख 31 हजार 
खचा गने ब्यवस्था नमलाएकी छु ।  

 यस आनथाक बर्ा मा सम्पन् न भई कम आयका कारण भिुानी र्दन वाँकी रहेका योजना तथा 
कायाक्रमका लानग आगामी आनथाक बर्ा मा वजेट हवननयोजन गने ब्यवस्था नमलाएकी छु । 

 गत आनथाक बर्ा २०७7/०७8 मा कुल आय 72 करोड 33 लाख 37 हजार भएको र 
कुल व्यय 68 करोड 76 लाख 37 हजार भई मौज्दात 3 करोड 57 लाख हस्तान्तरण 
भएको नथयो । 

 नगरसभाको सातौ अनिवेशनवाट आनथाक बर्ा 2078/079 को स्वीकृत भएको वजेट तथा 
कायाक्रमको साथै नगरपानलका र नगर कायापानलकाको ननणायवाट छनोट गरी कायाान्वयन 
गररएका सवै योजना तथा कायाक्रमहरु समेत यस नवौँ अनिवेशनवाट अनमुोदन सहहत स्वीकृत 
गना प्रस्ताव पेश गरेकी छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
25. आनथाक वर्ा 2079/080 को लानग अनमुान गररएको खचा ब्यहोने श्रोत मध्ये नेपाल 

सरकारबाट प्राि हवत्तीय समाननकरण अनदुान 15 करोड, गण्डकी प्रदेश सरकार हवत्तीय 
समाननकरण अनदुान १ करोड 77 लाख 75 हजार, नेपाल सरकार राजश् व वाँडर्ाँड 10 
करोड 69 लाख 89 हजार, प्रदेश सरकार राजश् व वाँडर्ाँड अन्तगात सवारीकर वापत 1 
करोड 46 लाख 96 हजार, घरजग्गा रचजिेशन शलु्क वाँडर्ाँड भई प्राि हनुे 1 करोड 65 
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लाख, स्थानीय राजश् व वाँडर्ाँडवाट 1 करोड 43 लाख 67 हजार, आन्तररक आयवाट 3 
करोड 63 लाख 33 हजार, नेपाल सरकार सशता अनदुान चाल ुतर्ा  37 करोड 64 लाख, 
नेपाल सरकार सशता अनदुान पुजँीगत तर्ा  8 करोड 70 लाख, नेपाल सरकारवाट प्राि 
समपरुक अनदुान 2 करोड, नेपाल सरकार हवशेर् अनदुान 2 करोड 80 लाख, पयाटन पवुाािार 
तथा पयाटन उपज हवकास साझेदारी आयोजनावाट 1 करोड 79 लाख 40 हजार, गण्डकी 
प्रदेश सरकारवाट प्राि शसता अनदुान 3० लाख र समपरुक अनदुान ५० लाख गरर कुल 
जम्मा 89 करोड 90 लाख आय अनमुान गररएको छ । 

26. आनथाक वर्ा 2079/080 को लानग कुल वजेट 89 करोड 90 लाख हवननयोजन गरेकी छु 
। कुल हवननयोजन मध्ये चाल ुखचा तर्ा  एकमिु 55 करोड 19 लाख र पुजँीगत खचा तर्ा  
एकमिु 34 करोड 71 लाख हवननयोजन भएको छ  चाल ुतर्ा  61.40 प्रनतशत र पुजँीगत 
38.60 प्रनतशत हवननयोजन भएको छ । कुल हवननयोजन मध्ये कायाालय सञ् चालन तथा 
प्रशासननक खचा तर्ा  17 करोड 55 लाख, वडागत योजना तथा कायाक्रम तर्ा  5 करोड 
10 लाख, आनथाक हवकास तर्ा  २ करोड ४० लाख, सामाचजक हवकास तर्ा  3 करोड 61 
लाख १० हजार, संस्थागत सेवा प्रवाह तथा सशुासन तर्ा  80 लाख, वन वातावरण हवपद् 
तथा र्ोहोरमैला ब्यवस्थापन तर्ा  1 करोड 75 लाख, समपरुक कोर् तर्ा  3 करोड 25 
लाख 50 हजार, ममात सम्भार कोर् तर्ा  20 लाख, भैपरी र आकचस्मक रुपमा नगर 
कायापानलकाको कायाालयको ननणाय वमोचजम सञ्चालन गनुापने योजना तथा कायाक्रमका लानग 
1 करोड र संघीय तथा प्रदेश सरकारवाट तोहकए वमोचजम खचा हनुे योजना तथा कायाक्रमका 
लानग 54 करोड 23 लाख 40 हजार हवननयोजन गरेकी छु । 

अन्त्यमा 

27. वजेट तथा कायाक्रम ननमााणको क्रममा आफ्नो अमलु्य सझुावहरु र्दई सहयोग गनुाहनुे नगर-

प्रमखु ज्यू, बजेट तयारीमा सहयोग गनुाहनुे प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत, हवर्यगत सनमनतका 
संयोजक तथा सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, कायापानलकाका सदस्यहरु, नगरसभाका सदस्यहरु, 
राजनैनतक दलका नेतागण, शाखा प्रमखु सहहत नगरपानलकाका सम्पूणा कमाचारीहरु एवं 
सञ्चारकमी, नागररक समाज,  एवं सम्पूणा नगरबासी प्रनत आभार प्रकट गदाछु । 

 

िन्यवाद   

 

नमनतः 2079 असार 10 

 

 

स्वस्थानी ररजाल 

उपप्रमखु  


