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मण्डनदे उपुर नगरपालिकाको नवौं नगरसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीलत
तथा कार्यक्रम र बजेट
आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

1

र्स नगरपालिकाको नवौं नगरसभामा उपस्स्थत आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु , नगर सल्िाहकार ज्र्ू ,
सं चारकमी लमत्रहरु, सुरक्षाकमी साथी, राष्टरसे वक कमयचारयज्र्ूहरु र उपस्स्थत सम्पूण य महानुभावहरुमा नगरपालिका
तथा मेरो व्र्स्िगत तर्यबाट हार्दयक स्वागत तथा अलभवादन व्र्ि गनय चाहान्छु ।

2

नेपािय जनतािे ववलभन्न समर्मा गरेका ऐलतहालसक जनआन्दोिन , सशस्त्र सं घर्य, मधे श आन्दोिन िगार्तका
सं घर्यहरुमा सं घीर् िोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक नेपािको स्थापनाथय गरेको त्र्ाग र बलिदानिाई स्मरण गदै सो
क्रममा आफ्नो जीवन उत्सगय गनुह
य न
ु े सम्पूण य ज्ञात अज्ञात अमर शवहदहरुप्रलत सम्मान र हार्दयक श्रद्धान्जिय अपयण
गदयछु।

3

कोरोना भाइरसको दोस्रो िहरिे सृजना गरेको र्स मानवीर्, आलथयक र मनोवैज्ञालनक त्रास सवहतको सं कटपूण य
घडीमा र्स महामारय लनर्न्त्रण तथा रोकथामका क्रममा ज्र्ान गुमाउनु भएका स्वास््र्कमी, सरसर्ाइकमी,
सुरक्षाकमी, कमयचारय, जनप्रलतलनलध, सं चारकमी िगार्त सम्पूण य नेपािय र्ददयबवहनी तथा दाजुभाइहरु प्रलत हार्दयक
श्रद्धाञ्जिय व्र्ि गदै शोकाकुि पिरवारप्रलत हार्दयक समवेदना व्र्ि गनुक
य ा साथै उपचाररत सम्पूण य नागिरकहरुको
स्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु।

4 ववश्वभर र्ैलिएको कोरोना भाइरस सं क्रमणका कारण लसस्जयत ववर्म पिरस्स्थलतमा नेपाि सरकार्ारा घोर्णा
गिरएको बन्दाबन्दय (िकडाउन) का कारण जनजीवनमा परेको प्रलतकूि असरका बाबजुद कोलभड-१९ (कोरोना
भाइरस) लनर्न्त्रण र रोकथामका िालग नगर्ारा चालिएका कदमहरुमा साथ र सहर्ोग पुर्र्ाउनुहन
ु े सम्पूण य
नगरबासीमा धन्र्वाद व्र्ि गदयछु। साथै र्स महामारयमा अग्रपस्ततमा रहय रोकथाम, लनर्न्त्रण, व्र्स्थापन तथा
उपचारमा अहोरात्र खटे का स्वास््र्कमी, सरसर्ाइकमी, कमयचारय, जनप्रलतलनलध िगार्त स्जम्मे वार नागिरकको
रुपमा सहर्ोग गनुह
य न
ु े सबैमा हार्दयक धन्र्वाद सवहत कृतज्ञता ज्ञापन गनय चाहान्छु ।

5

कोलभड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम लनर्न्त्रण तथा उपचार कोर्मा स्जन्सी तथा नगद सहर्ोग गनुह
य न
ु े सम्पूण य
व्र्स्ि, सरकारय, गैर सरकारय सं स्था एवम् दाताहरु,

प्रदे श तथा सं घीर् सरकारिाई हार्दयक धन्र्वाद र्दन

चाहन्छु । कोलभड १९ (कोरोना भाइरस) सं क्रमण रोकथाम र लनर्न्त्रण गनय मण्डनदे उपुर नगरपालिका सदै व
प्रलतवद्ध रहे को छ।

6

कोलभड-19 का कारण उत्पन्न स्वास््र् सं कटको र्स ववर्म् पिरस्स्थलतजन्र् च ुनौती सामना गनयका िालग
उत्थानस्शि र सवायविण ववकासमार्यत नगरिाई समृवद्धको बाटोमा िैजाने ववश्वासका साथ र्ो नीलत तथा कार्यक्रम
र बजेट तर्ार गरेको छु ।

7

कोरोना भाइरसका कारण प्रभाववत आलथयक वक्रर्ाकिपाहरुको श्रृंखिा र ववकास एवं समृवद्धका मूलछयत सपनाहरुिाई
पूनः जागृत गराइ आलथयक पुनरूत्थान, नागिरकको स्जवन रक्षा साथै जनताको दै लनवकमा प्रत्र्क्ष असर पाने भौलतक
पूवायधारमा िगानी गरय नागिरकको जीवन लनवायहमा सहर्ोग पुर्र्ाउने उत्पादनस्शि क्षेत्रमा आगामी आलथयक वर्यको
अलधकांश िगानी केस्न्ित रहय र्ोजना सं चािन गनुप
य ने अवस्थामा र्ो नगरपालिका रहे को छ।

8 र्ोजना छनौटका आधारहरुः
सुस्ख, समृद्ध र सबि नगरबासीको िक्ष्र् प्राप्तीका िालग आ.व. 2078/079 का िालग र्ोजना छनौटका
आधारहरु तपलसि बमोस्जमका छन्:

 स्वास््र् पूवायधार ववकास साथै सुिभ तथा गुणस्तरयर् स्वास््र् से वा प्रवाह।
 उत्थानशीि पूवायधारहरुको लनमायण र ववद्यमान पूवायधारहरुको सं रक्षण र सबलिकरण।
 स्जवनपर्ोगी एवं लसपर्ुि स्शक्षाको सुलनस्श्चतता।
 दयगो कृवर् प्रणािय प्रबद्धयन, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृवद्ध, उत्पादनमा ववस्शस्ष्टटकरण, उपभोगमा ववववलधकरण
साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्र्ाभुलत।

 सामास्जक सांस्कृलतक पवहचानमा आधािरत पर्ाय-पर्यटनको ववकास।
 स्वच्छ तथा सर्ा खानेपानी र सरसर्ाईको व्र्वस्थापन।
 गिरबी लनवारण, सामास्जक-आलथयक समानता र सामास्जक सुरक्षा सवहतको न्र्ार्पूण य समाज लनमायण
 तीव्र दयगो र रोजगारमूिक आलथयक ववकास।
 वातावरण सं रक्षण, ववपद् व्र्वस्थापन र दयगो ववकास।
 स्थानीर् तथा आन्तिरक स्रोत, साधन र क्षमताको उच्चतम पिरचािन , उपर्ोग, सं रक्षण तथा उत्थानस्शिताको
ववकास।

 उत्तरदार्ी शासकीर् व्र्वस्था, सुशासनको प्रत्र्ाभूलत तथा सहज र सुिभ से वा प्रवाह।
 नगरवासीको अपेक्षा, सुझाव र माग साथै सं चालित आर्ोजनाहरु।
9 च ुनौती तथा अवसर
अलधकांश भू-भाग ग्रालमण क्षेत्र रहे को र्स मण्डनदे उपुर नगरपालिकामा कम िागतमा ववकास लनमायणको कार्य
सञ्चािन एवं सम्पन्न गनु,य लनजी, सहकारय एवं सरकारय िगानीमा उपिब्ध स्रोत साधनिाई बहुपक्षीर् उपर्ोगमा
ल्र्ाउनु, खे ती र्ोग्र् भूमीमा अलधकतम प्रलतर्ि र्दने कृवर् कार्य गरय उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृवद्ध गनु,य
उत्पादनको ववस्शष्टीकरण एवं ववववधीकरण र उस्चत बजारयकरण तथा मूल्र् स्थावपत गनुय साथै आइपनय सक्ने
सम्भाव्र् ववपद् व्र्वस्थापन मार्यत जनधनको सुरक्षा गनुय च ुनौतीको रुपमा रहे को छ । सम्भावना बोकेका आलथयक
स्रोतको पवहचान गिर अलधकतम पिरचािन मार्यत नगरवासीको अपेक्षा अनुसारको उस्चत सम्बोधन मार्यत
उत्तरदार्ी शासकीर् व्र्वस्था, सुशासन, समतामूिक ववकास र गुणस्तरयर् से वा प्रवाह गनय समर्मै र्ोजना तथा
कार्यक्रम सं चािन गरय कृवर्, पशुपािन, पर्यटन तथा प्राकृलतक स्रोत जस्ता आलथयक ववकासका सू चकका रुपमा
रहे का ववलभन्न पक्षहरुको सहय उपर्ोग गरय लतव्र ववकास मार्यत नगरवासीको ववकास र समृवद्धको अपेक्षा पुरा गने
अवसर रहे को छ। कोरोना भाईरसका कारण समर्मै र्ोजना तथा ववकास कार्यक्रम सं चािन र लनर्दय ष्टट िक्ष्र्हरु
हालसि गनुय च ुनौतीपूण य रहे तापलन र्सिाई स्वास््र् क्षेत्र, ववपद् व्र्वस्थापन, वैकस्ल्पक स्शक्षण लसकाइका िालग
पूवायधार ववकास तथा सू चना प्रववलधको प्रर्ोग गरय ववपद्को अवस्थामा पलन से वा प्रवाह गने अवसरको रुपमा समेत
लिन सवकन्छ।

10 सोच, िक्ष्र् र उद्देश्र्ः
समृद्ध, सुखी र सबि नगरपालिका लनमायणको िालग आगामी आलथयक वर्य 207८/07९ को नीलत तथा
कार्यक्रम र बजेटिे लनम्न सोच िक्ष्र् र उदे श्र् लिएको छ।
सोचः

'दे उपुर र मण्डनः कृवर् र पर्यटन' भन्ने नारामा आधािरत सबि, सक्षम र समृद्ध नगर ।
िक्ष्र्ः

समृद्ध र सुखी नगरपालिका स्थापनाका िालग भौलतक, आलथयक, सामास्जक, सांस्कृलतक र मानवीर् पक्षहरुको दयगो,
गुणात्मक र समवष्टगत ववकास प्रद्धत कार्यक्रम सं चािन र सहकार्य।
उद्देश्र्ः



कोरोना िगार्तका स्वास््र् एवं अन्र् ववपद्बाट नगरबासीको जनधनको सुरक्षा।




दयगो भौलतक पूवायधार लनमायण तथा समावेशी, सुरस्क्षत र उत्थानशीि सं रचना।




उपिब्ध स्रोत, साधन र क्षमताको र्दगो तथा समुस्चत प्रर्ोग र िाभको समतामूिक ववतरण।

जै ववक ववववधता तथा वातावरणीर् सन्तुिन र सं रक्षण।

उत्पादनमा ववस्शष्टीकरण र उपभोगमा ववववधीकरण सवहतको कृवर् प्रणािय र औद्योकीकरण मार्यत कृवर्
व्र्वसार्िाई मर्ायर्दत पेशाका रुपमा प्रबद्धयन।




पर्ाय-पर्यटन र सामास्जक सांस्कृलतक पर्यटनको ववकास।



सबि, लनष्टपक्ष र जवार्दे हय सावयजलनक सेवा र सरकारय खचयको कुशि, लमतव्र्र्ी र नलतजामुखी

उत्पादनमूिक साना तथा मझौिा उद्योगको ववस्तार।
व्र्वस्थापन।




सामास्जक आलथयक रुपान्तरण तथा नागिरकिाई मर्ायर्दत र पिरष्टकृत जीवनर्ापनको अनुभलू त।
सावयजलनक सेवामा सबैको समतामूिक पहुुँच तथा सेवा प्रवाहमा सुदृविकरण।

समृद्ध नगर स्थापना गनय नगरपालिकाको भौलतक , आलथयक, सामास्जक, मानवीर् तथा सांस्कृलतक ववकासका िालग समवष्टगत
तथा क्षेत्रगत िक्ष्र्हरु लनधायरण गरय उि िक्ष्र्हरु हालसि गनुय नगरको मुख्र् उदे श्र् हुनेछ।
र्स नगरपालिकािे उल्िेस्खत उद्देश्र्हरु हालसि गनय आलथयक वर्य २०७८/0७९ को बजेट ववलनर्ोजन गदाय स्वास््र्,
सडक, खानेपानी, स्शक्षा, कृवर्, पर्यटन, वातावरण र िस्क्षत वगयिाई प्राथलमवककरण गरय र्ोजना तजुम
य ा गिरएको छ।
र्ोजनाहरु सं चािनका क्रममा जनमुखी नीलत तथा दयगो, वातावरण मैत्री, उत्पादनमुखी साथै पिरणाममुखी कार्ायन्वर्नमा
ववशेर् ध्र्ान र्दइनेछ ।
अव म आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट तजुम
य ा गदाय लिईएका प्रमुख नीलतगत आधार
र मुख्र् मागयदशयनका वारेमा जानकारय गराउुँ न चाहान्छु ।

 नेपािको सं ववधानिे लनदे श गरेको स्थानीर् तहको काम, कतयव्र् तथा अलधकार सम्वन्धी ववर्र् तथा
प्राथलमकताहरु।

 सं घीर् र प्रादे स्शक नीलत, कानून तथा मापदण्डहरु।
 वडाहरुबाट सं किन गरेका सुझाव तथा कार्यक्रमहरु।
 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को नीलतगत व्र्वस्था र प्राथलमकताका आधारहरु।
 राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग ऐन, २०७४ को नीलतगत व्र्वस्था र प्राथलमकताका आधारहरु।
 अन्तर सरकारय ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे गरे को नीलतगत व्र्वस्था।
 स्थानीर् तहको वावर्यक र्ोजना तथा वजेट तजुम
य ा र्दग्दशयन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको आधारहरु ।
 सं घीर् सरकार र प्रदे श तहबाट प्राप्त अन्र् मागयदशयन एवं लनदे शन तथा सुझावहरु।
 र्दगो ववकासका िक्ष्र्हरु साथै पन्रौ आवलधक र्ोजनािे लनर्दयष्ट गरेका िक्ष्र् एवं उद्देश्र्हरु।

 नगरपालिकाको र्दघयकालिन सोच।
 नगरपालिकाको समग्र अवस्था।
आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

11

अब म चािु आ.व २०७७/०७८ सम्ममा नगरपालिकािे सम्पन्न गरे का कार्यक्रमहरुको सं स्क्षप्त सलमक्षा प्रस्तुत
गनय गईरहे को छु ।

12

चािु आ.व मा मात्रै कृवर् क्षेत्रको र्ान्त्रीकरणका िालग नगरलभत्र १५५ वटा हाते ट्याक्टर ववतरण गने प्रवक्रर्ा
अस्न्तम चरणमा रहे को छ। साथै 104 वटा प्िावष्टक टनेि, माटो पिरक्षण से वा शुरु भएको छ।

13

र्स नगरपालिकामा हािसम्म एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तरगत वडा नं . १ मा 486 वटा, वडा नं . 2 मा
25 वटा, वडा नं . 3 मा 468 वटा, वडा नं . 4 मा ३०१ वटा, वडा नं . 5 मा 3६० वटा, वडा नं . 6 मा
४७० वटा, वडा नं . 7 मा 345 वटा, वडा नं . 8 मा 75 वटा, वडा नं . 9 मा 261, वडा नं . 10 मा 1075
वटा, वडा नं . 11 मा 546 वटा, वडा नं . 12 मा 536 वटा धारा र अन्र् सं घ सं स्था तथा सावयजलनक
लनकार्सुँगको साझे दारयमा लनमायण भएका गरय किरब 5200 वटा धारा जडान गिरएको छ जसमध्र्े आ.व.
207७/7८ मा 625 वटा धारा जडान गिरएको छ।
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20630 लमटर पाईप लबछ्याइएको, 19 वटा इन्टेक, 7 वटा PVC पानी ट्याङ्की र 10 वटा ट्याङ्की लनमायण
गिरएको, 2 वटा लडप बोिरि लनमायण, 10 वटा पम्प खिरद गिरएको, 6 वटा इनार र कुवा लनमायण गिरएको, पम्प
हाउस 4 वटा तर्ार गिरएको, भल्भ च्र्ाम्बर 9 वटा, RVT ट्याङ्की 10 वटा र 224 थान तारवार तथा ग्र्ाववन
भिर पानीका मुहान सं रक्षण गिरएको छ।

15 नगरपालिका अन्तरगत वहगुवापाटय दे उपुर सडक र कुन्ता नर्ाुँगाुँउ नगरकोट सडक खण्ड गरय 4100 लमटर
सडक कािोपत्रे भइसकेको र 2650 लमटर सडकको कािोपत्रे कार्य सम्पन्न हुनेछ।साथै नगर क्षेत्र लभत्र
हािसम्म मापदण्ड बमोस्जम 145.05 वक.लम. सडक चौडा पािरएको छ।

16 2283 लम िरटे लनि वाि तर्ार पािरएको, 4937 लम. पक्की नािय लनमायण गिरएको, 61 वक.लम कच्ची नािय
लनमायण गिरएको, 8 वटा कल्भटय , 5 वटा कज वे लनमायण गिरएको, वर्ायत पलछ 136 वक.लम. सडकको ममयत
सं भार तथा 45 वक.लम ग्रावेि र 30 वक.लम नर्ाुँ रर्ाक सम्पन्न भएको छ।

17 साथै नगरपालिकामा 192 लमटर सडक आर लस लस ििान, 297 थान ह्यम
ु पाईप व्र्वस्थापन गिर सडकको
स्तरोन्नती गिरएको, 198 लमटर िु िाको सोलिि गरेको, 727 थान ग्र्ावीन जािय प्रर्ोग भएको छ।

18 चािु आ.व.मा लसं चाइ तर्य हािसम्म 509 लम. बाुँध लनमायण, 652.17 घ.लम. आरलसलस ििान, 1164 लम.
आर.लस.लस. कुिो लनमायण, 18 वटा भल्व बक्स च्र्ाम्बर लनमायण, , 300 लम. स्ज आई पाईप खिरद, ३ वटा आर
लस लस ट्याङ्की लनमायण र 6087 लम. एच. लड. वप. पाईप लबछ्याइएको छ।

19 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र नगरकोटमा सोिार बत्ती 16 वटा र कुन्तावेशीमा सोिार बत्ती 12 वटा गरय जम्मा 28
वटा सोिार बत्तीको व्र्वस्था गिरएको छ।

20 हािसम्म नगरपालिकािे अपािता भएका 83 जनािाई रातो काडय, 188 जनािाई नीिो काडय, 102 जनािाई
पहेँ िो काडय र 61 जनािाई से तो काडय गरय जम्मा 434 जनािाई पिरचर्पत्र ववतरण गिरएको छ।

21 र्स नगरपालिकाबाट हािसम्म 521 जना मवहिा, 477 जना पुरुर् गरय जम्मा 998 जनािाई ज्र्ेष्ठ नागिरक
पिरचर्पत्र ववतरण गिरएको छ।

22 हािसम्म र्स नगरपालिकामा 78 वटा टोि ववकास सं स्था तथा उपभोिा सलमलत दताय, १८० वटा व्र्वसार्
पसि दताय, 64 वटा सहकारय सू चीकृत, 24 वटा सं घ सं स्था सू चीकृत र 162 वटा कृवर् समूह, र्मय, वन समूह
दताय भएका छन्।
आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

23 अब म हािसम्म नगरपालिकािे हालसि गरेका उल्िे खनीर् कार्यहरुको सं स्क्षप्त वववरण पेश गनय गइरहे को छु ।
 खुल्िा र्दशामुि नगरपालिका घोर्णा गिरएको।
 पूण य साक्षर नगरपालिका घोर्णा गिरएको।
 नगर सभािे 57 वटा ऐन, लनर्माविय तथा कार्यववलध लनमायण गिर िागु गिरएको।
 स्शक्षा क्षेत्रमा दरबन्दय लमिान तथा ववद्यािर् समार्ोजन गिरएको।

 वडा वडा मा स्शववर सं चािन गरय अपांगता पिरक्षण तथा पिरचर् पत्र ववतरण गिरएको।
 नगरस्तरयर् सडकहरु मापदण्डका आधारमा लसमांकन गिरएको।
 स्वेस्च्छक अवकास लिने स्शक्षकहरुिाई रु. 1 िाख नगद सवहत सम्मान गिरएको।
 दरबन्दय कम भएका 11 वटा ववद्यािर्िाई अनुदान उपिब्ध गराइएको।
 ECD कक्षािाई Play Group सवहत 2 तहको बनाइएको।
 ववद्यािर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोगशािा, पुस्तकािर्, कम्प्र्ुटर ल्र्ाव, प्रोजेक्टर, घेराबार जस्ता कार्यक्रमहरु सं चािन
गिरएको।
 ववद्याथीहरुिाई ववद्यािर् पोशाक ववतरण गिरएको।
 नगर लभत्रका माध्र्ालमक तह, लनम्न माध्र्ालमक तह, प्राथलमक तह र बाि लबकास गरय 4 वटा
ववद्यािर्िाई नमूना ववद्यािर् घोर्णा गिरएको।
 मातृभार्ा तथा स्थानीर् पाठ्यक्रमको लनमायण गरयएको।

 नगरपालिका अन्तरगतका ववद्यािर्हरुमा इन्टरनेट जडान र मल्टयलमलडर्ा सामग्रीहरु ववतरणको कार्य अलध
बिाइएको ।

 एवककृत सम्पलत कर सं किन तथा व्र्वस्थापन प्रत्र्ेक वडा कार्ायिर्बाटै सू चारु गनय सफ्टवेर्र खिरद
गरयएको।

 ववलभन्न कम्प्र्ुटर सफ्टवेर्रहरुको प्रर्ोग गरय नगरपालिकािे र्दने से वाहरु लछटो छरयतो रुपमा सम्पादन
गिरएको।

 नगरकार्यपालिकाको भवन, नगरकोट, कुन्तावेशी चोक, िाडखोिामा लडस्जटि नोटयस बोड (ववद्युतीर् सूचना
पाटय) र लस.लस.वट.लभ. जडान गिरएको ।

 नगरपालिका तथा नगरपालिका अन्तगयतका वडा कार्ायिर्, स्वास््र् चौकी, ववद्यािर्हरुको सम्पूण य कार्यगत
वववरणहरु नगरपालिकाको सभयरमा

एकीकृत गने व्र्वस्था लमिाइएको।

 कोरोना अस्थार्ी अस्पताि तथा नगर आइसोिेसन केन्ि स्थापना गिरएको।
 नगरपालिका प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्य अस्घ बिाइएको।

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
अब म गत आलथयक वर्य 207६/07७ र चािु 207७/7८ मा ववलनर्ोस्जत बजेट र प्रगतीको सं स्क्षप्त सलमक्षा गनय
चाहन्छु ।
आ.व. 207६/07७ को र्थाथय आर् तथा व्र्र्को वववरण
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र्स नगरपालिकाको आलथयक वर्य 207६/07७ मा अल्र्ा मार्यत रु. १७ करोड २९ िाख ७५ हजार ५५,
आन्तिरक राजस्व बाट रु. ९ करोड 9० िाख २२ हजार ६९८, सं घीर् सरकार शशतय अनुदान २० करोड
४० िाख ७५ हजार, सं घीर् सरकारबाट प्राप्त ववस्त्तर् समानीकरण अनुदान रु 1१ करोड ५९ िाख, प्रदे श
शशयत अनुदान रु. 3 करोड ३२ िाख ८८ हजार, प्रदे श समालनकरण अनुदान रु. १ करोड १ िाख ५६
हजार, सं घीर् समपूरक अनुदान ३ करोड २० िाख, प्रदे श समपुरक अनुदान रु १ करोड 99 िाख 9५
हजार, राजस्व बाुँडर्ाुँडबाट प्राप्त मूल्र् अलभबृवद्ध कर रु ६ करोड २३ िाख ८ हजार ५१८, राजस्व
बाुँडर्ाुँडबाट प्राप्त हुने सवारय साधन कर रु. २ करोड ७७ िाख ८४ हजार ३७५, प्रदे श ववशेर् अनुदान
49 िाख ९६ हजार र अन्र् आर् १ करोड १६ िाख ८० हजार ५०३ गरय कुि ७८ करोड २५ िाख
६४८ मात्र आर् रहे को र कुि खचय ५६ करोड ५३ िाख ८५ हजार ६४४ रहे को लथर्ो।
चािु आ.व. 2077/78 को सं शोलधत अनुमान
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चािु आ.व. 2077/78 मा आर् तर्य तथ वर्यको अल्र्ा रु 18 करोड अनुमान गिरएकोमा 1८ करोड
४० िाख ७ हजार ६०१ अल्र्ा भएको, अनुमालनत आन्तिरक आर् रु १३ करोड ८३ िाख ८९ हजार
७०९ गिरएकोमा सं शोलधत अनुमान रु ९ करोड ४४ िाख ४ हजार १०२, अनुमालनत सं घीर् राजस्व बाुँडर्ाुँड
रु ७ करोड ७८ िाख ६१ हजार ९६० गिरएकोमा सं शोलधत अनुमालनत रु. ५ करोड ७७ िाख ७२ हजार
२९४, अनुमालनत प्रदे श राजस्व बाुँडर्ाुँड 1 करोड ९१ िाख २८ हजार गिरएकोमा सं शोलधत अनुमान रु २
करोड १८ िाख ५६ हजार ३४४, सं घीर् शशतय अनुदान रु २२ करोड ९० िाख अनुमान गिरएकोमा
सं शोलधत अनुमान रु 2२ करोड ९० िाख भएको, प्रदे श शशतय अनुदान रु ९ करोड ६७ हजार अनुमान
गिरएकोमा सं शोलधत अनुमान रु ९ करोड ६७ हजार भएको र सं घ तथा प्रदे शको ववस्त्तर् समालनकरण अनुदान
क्रमशः 11 करोड ४८ िाख र 1 करोड 1 िाख ३८ हजार अनुमान गिरएकोमा र्थावत हुने अनुमान
गिरएको छ। प्रदे श तथा सं घ सरकारबाट समपुरक तथा ववशेर् अनुदान बजेट िगार्त अन्तरसरकारय
अस्ख्तर्ारय बजेट हस्तान्तरण भई कुि सं शोलधत बजेट रु. ८६ करोड २९ िाख १ हजार ५०७ अनुमान
गिरएको छ। र्स आ.व. मा कोरोना रोग सं क्रमणका कारण बन्दाबन्दय समर्ावधी परेकािे ववकास लनमायणका
ुँ ीगत 50 प्रलतशत
कार्यमा केवह अवरोध सृजना हुुँदा आ.व. को अन्त्र् सम्ममा चािु खचय 65 प्रलतशत र पूज
मात्र हुन सक्ने गिरएको छ।

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
मण्डनदे उपुर

नगरपालिकाको "दे उपुर र मण्डन - कृवर् र पर्यटन" भन्ने नारािाई आत्मसात गदै सुखी, समृद्ध

सबि नगरपालिकाको लनमायण गनय सहभालगतामुिक र्ोजना तजुम
य ा पद्बलतबाट तर्ार पािरएको आ.व. २07८/07९ को
नीलत तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्छु ।

3

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074, र्स नगरका ऐन, लनर्माविय, लनदे स्शका तथा कार्यववलध र प्रदे श तथा सं घीर्
अथय मन्त्रािर्बाट प्राप्त वजेट लसलिकको अलधनमा रवह र्स नगरपालिकाको आ.व. २07८/07९ को वावर्यक
र्ोजना नगरिे लिएको मुि नीलत र ववकासका मुख्र् क्षेत्रहरुिाई प्राथलमकता र्दुँ दै वडाका बस्ती-स्तरबाट आम
नागिरकको सवक्रर् सहभालगता गराउुँ दै वडा भेिाको प्रस्ताविाई वडा सलमलतको बैठक राखी नगरपालिकामा
लसर्ािरस भै-आए पश्चात ववर्र्गत सलमलतमा छिर्ि गराई बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सलमलतिे तर् गरे बमोस्जम
प्राथलमवककरण गरय र्ोजनाहरु प्रस्तुत गिरएको छ ।

पूवायधार ववकास तर्य

4

सडक पूवायधारको सबलिकरणका िालग र्स नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सडकहरुिाई नगरपालिकाको मापदण्ड
बमोस्जम ८ मीटर तथा ९ मीटर चौडा पादै िाने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

5

नगरपालिकाका प्रत्र्ेक वडाहरुमा कस्म्तमा एउटा रणनैलतक सडक लनमायण गने नीलत लिइनेछ।

6

नगरपालिका्ारा व्र्वस्था गिरएका एक्साभेटर प्रर्ोग गरय नगर क्षेत्र लभत्र लनमायण भएका सडकहरुिाई बर्ैभिर
सं चािनर्ोग्र् बनाई सहज र सरि पहुुँच र आवतजावत सुलनस्ित गनय कच्ची नािय लनमायण गने, ग्रावेि गने, साथै
पक्की नालि लनमायण गने , िरटे लनि वाि जस्ता सं रचना तर्ार गने र आवश्र्क स्थानमा ििान समेत गने कार्यिाई
लनरन्तरता र्दइनेछ।सडक कािोपत्रे गने कार्यिाई प्राथलमकताका साथ अस्घ बिाइनेछ।

7

वडा नं . 7 स्स्थत मनमलत डाुँडामा चािु आ व मा ठे क्का सम्झौता भई नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण,
प्रवेश मागय तथा खानेपानी र्ोजनाको कार्य सं चािन भइरहे कोमा सो लनमायण कार्य सम्पन्न गनयका िालग बजेट
ववलनर्ोजन गरेको छु ।

8

वडा नं . १, ६, 8, 9 र १० मा वडा कार्ायिर् भवन लनमायण प्रवक्रर्ा अस्घ बिाइनेछ जसमध्र्े वडा नं. १ र
६ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायणको बोिपत्र आह्वान भइसकेको छ।

9

सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारसुँगको साझे दारयमा नगरपालिका अन्तरगत सं चािनमा रहे का गौरवका तथा ठू िा
पूवायधारका आर्ोजनाहरु लनमायण कार्य अस्घ बिाइने नीलत लिइनेछ ।

10

र्स आ.व. 20७८/07९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनतगयत र्स नगरपालिका अन्तरगत सू चीकृत
भएका बेरोजगार जनशस्ि पिरचािन गनय न्र्ूनतम १०० र्दनको रोजगारय सृजना गरय नगरक्षेत्रमा सं चािन हुने
ववकास लनमायणको र्ोजनाहरुमा सहभागी गराइनेछ ।

आलथयक ववकास तर्य

11

कृवर्िाई उत्पादनस्शि बनाउुँ दै िलगनेछ र औद्योगीकरण मार्यत रोजगारयको लसजयना गरय आर् आजयनको ववश्वालसिो
माध्र्मको रुपमा ववकास गिरनेछ। कृवर् क्षेत्रमा नववनतम प्रववलधको प्रर्ोगका साथै कृवर् क्षेत्रमा आधुलनवककरण,
व्र्वसार्ीकरण र ववववलधकरण मार्यत प्रलतस्पधायत्मक बनाई मर्ायर्दत पेशाको रुपमा स्थावपत गराउने नीलत
अविम्वन गिरनेछ।

12

कृवर्मा उत्पादन तथा उपादकत्व वृवद्ध गरय कृवर् पे शामा आबद्ध कृर्कहरुको आर् आजयन वृवद्धका िालग पकेट
क्षेत्रका आधारमा बेमौर्मी तरकारय खे तीिाई प्रोत्साहन गिरनेछ। कृवर् उत्पादनका िालग आवश्र्क लसं चाई
पूवायधारको ववस्तार गिरनेछ ।

13

कृवर् क्षेत्रका िालग अत्र्ावश्र्क मिखाद, ववर्ादय, च ुन तथा तरकारय, अन्नबािय तथा र्िर्ूिको ववउ वेनाय, इत्र्ादय
को व्र्वस्था गने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

14

कृवर् उपजहरुको उत्पादन पिात सं किन तथा बजािरकरण कार्यका िालग नगरपालिकामा कृवर् उपज सं किन
तथा बजार केन्ि र कोल्ड स्टोरको लनमायण गिरनेछ। साथै आवश्र्कता अनुसार माटो पिरक्षणका िालग माटो
पिरक्षण स्शववर तथा बाियमा िाग्ने सम्भाव्र् रोगहरुको पिरक्षणका िालग रोग परयक्षण ल्र्ावको व्र्वस्था
लमिाइनेछ।

15

कृवर्मा आइपने जोस्खम न्र्ूलनकरण गरय कृर्किाई राहत प्रदान गनय र कृवर् बाियमा पनय सक्ने सम्भाव्र् क्षलतको
न्र्ूलनकरणका िालग कृवर् वािय बीमाको कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

16

कृवर् पेशािाई परम्परागत र जीवन लनवायहमूखी बाट व्र्वसार्ीकरण तर्य उन्मुख गनय नगरपालिका क्षेत्र लभत्र
५०:५० प्रलतशत िागत साझे दारयमा नगर प्रमुख कृवर् नवप्रवतयनकारय कार्यक्रम सं चािन गने नीलत लिइनेछ।

17

नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका कृर्कहरुको पवहचान, वलगयकरण, त्र्ाङ्क व्र्वस्थापनका गनय नीलतगत व्र्वस्था गरय
बजेट समेत व्र्वस्था गिरनेछ।

18

ववलभन्न रोगहरुबाट हुनसक्ने सम्भाव्र् पशुधन क्षती न्र्ूनीकरणका िालग पशु बीमा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता
र्दइनेछ। साथै नगरलभत्र पशुपािनिाई व्र्वसार्ीकरण गरय मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा बृवद्ध गने नीलत लिइनेछ।
नगर क्षेत्र लभत्र थप दुग्ध सं किन तथा स्चस्र्ान केन्ि स्थापना गने नीलत लिइनेछ।

19

नगरपालिका अन्तगयतका सबै वडाहरुमा पशु से वा प्राववलधक मार्यत से वा उपिब्ध गराइनेछ।पशु स्वास््र् जाुँच
घुस्म्त स्शववर सञ्चािन गिर गोबर तथा रगत जाुँच गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।साथै आवश्र्क और्धी तथा
सामग्रीहरुको उपिब्धता सुलनस्ित गिरनेछ।

20

कृलत्रम गभायधानको िालग लबज से क्स से िेक्ट लसमन तथा नाइरोजनको आपूतीको सुलनस्ितता गरय नश्ल सुधार,
बोका ववतरण कार्यक्रम र महामारय लबरुद्ध खोप कार्यक्रम सं चािनिाई लनरन्तरता र्दनइनेछ।

21

नगरपालिका अन्तरगत िघु, साना तथा मझौिा उद्योग/व्र्वसार्िाई प्रबद्धयन गनयका िालग प्राववलधक लसप ववकास
तालिम तथा मौजुदा उद्यमीहरुको स्तरोन्नतीका िालग तालिमका साथ साथै प्रववलध हस्तान्तरण गने नीलत लिइनेछ।

पर्यटन
22

नगर क्षेत्रलभत्र पवहचान भएका पर्यटकीर् गन्तब्र्हरुमा लनमायण भएका पर्यटवकर् पूवायधारहरुको ममयत तथा सं रक्षण
गिरनेछ।

23

नगर लभत्र रहे का ववलभन्न जातजाती , भार्ाभार्ी तथा सांस्कृलतक समुदार्हरुको जातीर्, भावर्क तथा धालमयकसांस्कृलतक सम्पदाहरुको पवहचान गरय प्रवद्धयन गने नीलत अंलगकार गिरनेछ।

24

नगरपालिकाको पर्यटकीर् सं म्भाव्र्तािाई उजागर गनय तथा पर्यटन प्रबद्धयन गनय मुख्र् मुख्र् पर्यटवकर् स्थानहरुको
प्रचार प्रसार गिरनेछ।

25

आन्तिरक पर्यटन प्रवद्धयनका िालग नगर लभत्रका नगरकोट, ठु ियचौर, थामीडाुँडा, बुद्धपाकय, िगार्तका प्रमुख
पर्यटकीर् गन्तब्र्हरुको पूवायधार ववकास गने नीलत लिइनेछ।

26

नगरकोट स्स्थत क्रमागत रुपमा लनमायण भइरहे को खोराि उन्काई पदमागयिाई व्र्वस्स्थत गरय पर्यटन प्रवद्धयनको
िालग नगर क्षेत्र लभत्र थप पर्यटकीर् पदमागयहरु लनमायण गिरनेछ। ठु िोचौर तथा थामीडाुँडामा लनमायणालधन भ्र्ू
टावरहरु लनमायणको कार्य आगालम आ.व.मा सम्पन्न गिरनेछ।

27

साथै आ.व. 2078/079 मा नगरकोट क्षेत्रमा पर्यटकहरुिाई थप आकवर्यत गनय वहमािर्न साइस्क्िि रुट को
लनमायण कार्य अस्घ बिाईनेछ।

28

नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटवकर् गन्तब्र्को रुपमा रहे को नगरकोट क्षेत्रिाई Nagarkot: The King of Hills को
नामबाट पिरस्चत गराउन पर्यटवकर् पूवायधारको ववस्तार तथा प्रचारप्रसार गिरनेछ।साथै आगालम आ.व.
2078/079 मा नगरकोट क्षेत्रमा नगरकोट बृहत इको पर्यटन पाकय लनमायण गिरनेछ।

सामास्जक ववकास तर्य
खानेपानी

29

र्स नगरपालिकािाई एक घर एक धारार्ुि बनाउने नीलत बमोस्जम हािसम्म किरब 5200 घरधुरयमा एक घर
एक धारा लनमायण सम्पन्न भएकोमा आगामी आलथयक वर्यमा कुि 7500 घरधुरयिाई एक घर एक धारार्ुि
बनाइनेछ।

30

सबै नागिरकहरुिाई स्वच्छ तथा सर्ा खानेपानीको पहुुँच सुलनितताका िालग सं चािनमा रहे को मण्डनदे उपुर
बृहत सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसर्ाइ आर्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा जोड र्दइनेछ।

स्वास््र्

31

कोरोना भाइरस सं क्रमण लनर्न्त्रण तथा रोकथाम र उपचारकाका िालग एक डाक्टर र दुई स्टार् नसय सवहत
स्थापना गिरएको 5 शैर्ाको कोरोना अस्थार्ी अस्पताििाई लनरन्तरता र्दइनेछ। अस्क्सजन सवहतको 75 शैर्ा
क्षमता भएको आइसोिेसन केन्ि समेतिाई महामारयको सर्मभरय लनरन्तरता र्दइनेछ।

32

शीर मेमोिरर्ि अस्पताि, बनेपािाई भेन्टयिेटर सहर्ोग गरय अलत जवटि कोरोना लबरामी तथा अन्र् ववरामी समेत
सहज भेस्न्टिेटर स्वास््र् से वा प्रदान गिरनेछ।

33

कोरोना भाइरस सं क्रमणबाट नगरबासीहरुिाई सुरस्क्षत बनाउन कोरोना भाइरस ववरुद्धको खोप कार्यक्रम सं चािन
गिरनेछ। सं घीर् सरकारबाट खोप ववतरण हुन नसकी खोप खिरदको अनुमलत प्रदान गरेमा नगरपालिका स्वर्ं िे
खोप खिरद गरय खोप अलभर्ान सं चािन गिरनेछ।

34

चािु आ.व. मा लनमायण सम्पन्न हुने 5 वटा आधारभूत स्वास््र् से वा केन्ि, 8 वटा खोप केन्ि र 1 वटा सहरय
स्क्िलनकहरुमा पूणरु
य पमा जनशस्ि र उपकरणको व्र्वस्था गरय आ.व. 2078/079 मा सं चािनमा ल्र्ाइनेछ।

35

आ.व. 2078/079 मा नगरस्तरयर् अस्पतािको लनमायण कार्य पूण य रुपमा सम्पन्न गरय से वा सुचारु गने र
१० बेड क्षमता थप गरय नगरस्तरयर् अस्पतािको स्तरोन्नतीको प्रवक्रर्ा अगाडी बिाइनेछ।

36

स्वस्थ नगर, स्वस्थ नगरबासी, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका िालग स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड
र्दइनेछ।

37

स्वास््र् सं स्थाहरूको पूवायधार र जनशस्ि ववकासमा जोड र्दई गुणस्तरयर् स्वास््र् से वा सुलनस्ित गिरनेछ।
आधारभूत र आकस्स्मक स्वास््र् से वाहरूमा सबैको पहुुँच सुलनस्ित गदै िलगनेछ।

38

र्स नगरपालिकािे नगर लभत्रका मुटु रोग, क्र्ान्सर तथा मृगौिा रोग सम्बन्धी शल्र्वक्रर्ा गनुप
य ने ववरामीहरुिाई
शल्र्वक्रर्ा गने समर्मा एक पटकको िालग प्रदान गदै आएको आलथयक सहर्ोग कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

39

र्स नगरपालिकािे सं चािन गदै आएको खोप तथा गभय जाुँच से वािाई थप सुरस्क्षत र व्र्वस्स्थत गरय प्रत्र्ेक
वडामा से वा ववस्तार गिरनेछ।

40

गुणस्तिरर् स्वास््र् से वा प्रदान गनयका िालग नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््र् सं स्थाको भौलतक सुधार तथा थप
हुने सं स्थाहरुको भौलतक पूवायधारहरुको िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गिरएको छ ।

41

मवहिा स्वास््र् स्वर्ं से ववकािाई सम्मान स्वरुप प्रदान गिरदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रमिाई लनरन्तरता
र्दईनेछ। सू चीकृत स्वास््र् सं स्थामा प्रसुलत से वा लिने दलित तथा सीमान्तकृत मवहिाहरुिाई थप प्रोत्साहन भत्ता
र्दने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

42

लनशुल्क ववतरण गिरने और्लध अभाव हुन नर्दन पर्ायप्त बजेटको व्र्वस्था लमिाई सहज उपिब्धताको सुलनस्ितता
गिरनेछ।

43

नगरपालिका लभत्र कार्ायरत गैर सरकारय सस्थाहरुसुँग समन्वर् गरय स्वास््र् सम्वन्धी कार्यक्रमहरु तथा स्वास््र्
स्शववरहरु सं चािन गिरने छ।

खेिकुद

44

नगरस्तरयर् खे ि ग्राम लनमायण कार्य सं घीर् तथा प्रदे श सरकारसुँगको साझे दारयमा आ.व. 2078/079 मा अगाडी
बिाइनेछ।

45

र्स नगर अन्तगयतका ववद्यािर् तथा क्िबहरु बीच खे िकुद प्रलतर्ोलगता सं चािन गने , नगर बावहर हुने खे िकुद
प्रलतर्ोलगतामा नगरको प्रलतलनलधत्व हुने गरय प्रलतर्ोलगताहरुमा सहभागी हुने व्र्वस्था लमिाइने तथा क्िवहरुिाई
खे िकुद सामग्री उपिब्ध गराइने छ ।

46

स्वस्थ जीवनका िालग खेिकुद भन्ने नारा सवहत खे िकुद प्रवद्धयनका िालग मेर्र खेिकुद कार्यक्रम सं चािन गनयका
िालग आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गिरनेछ।

स्शक्षा
47

पिरष्टकृत एवं मर्ायर्दत जीवन र सम्मालनत रोजगारय तथा उद्यम ववकासको महत्वपूण य माध्र्मका रुपमा रहे को
स्शक्षा क्षेत्रिाई वैज्ञालनक, प्राववलधक, व्र्वसावर्क, सीपमूिक तथा रोजगारमूिक बनाउन गुणस्तरयर् स्शक्षामा जोड
र्दइ स्जवनपर्ोगी, लसपर्ुि र प्रववलधर्ुि लसकाइ प्रवक्रर्ा िागु गदै िलगनेछ ।

48

जुँहा ववद्याथी त्र्ुँहा स्शक्षक भन्ने कार्यक्रमका साथ स्शक्षक व्र्वस्थापन, दरबन्दय लमिान, ववद्यािर् समार्ोजन तथा
एकीकरणको कार्य िाई कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

49

कोरोना भाईरसको कारण स्शक्षा क्षेत्रमा परेको असर न्र्ूलनकरणका िालग बैकस्ल्पक स्शक्षाका कार्यक्रमहरु सं चािन
गने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

50

सामुदावर्क ववद्यािर्का कक्षा १ दे स्ख 5 सम्म अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुिाई र्दवा खाजाको व्र्वस्थािाई लनरन्तरता
गिरनेछ।

51

नगरपालिकाको सामुदावर्क ववद्यािर्हरुमा बािकक्षा दे खी अंग्रज
े ी माध्र्ममा अध्र्ापन गराउने नीलत अनुरुप
अंग्रज
े ी पाठ्यपुस्तक उपिब्ध गराउने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।

52

नगरपालिका लभत्रका ववद्यािर्हरुको कक्षा ३, ५, ८ र १० को परयक्षामा एकरुपता कार्म गनय उि कक्षाहरुको
परयक्षा नगरपालिकाबाट सं चािन गने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दुँ दै कक्षा ४, ६, ७ र ९ को वावर्यक परयक्षा पलन
नगरपालिकाबाट सं चािन गिरनेछ।

53

नगरपालिका लभत्रका ववद्यािर्हरुको सं चािनमा एकरुपता ल्र्ाउन शैस्क्षक क्र्ािेण्डर प्रकाशन गने व्र्वस्थािाई
लनरन्तरता र्दइनेछ । सामुदावर्क ववद्यािर्का प्रत्र्ेक स्शक्षकको हातमा स्शक्षक डार्रय र ववद्याथीको हातमा
गृहकार्य डार्रयको व्र्वस्था गिरनेछ।

54

नगरपालिका अन्तरगतका सामुदावर्क ववद्यािर्हरुमा हप्तामा पािो पािो गरय ववलभन्न ववद्यािर्मा गई स्शक्षक तथा
ववद्याथीहरुिाई तालिम र्दने व्र्वस्था लमिाइने छ।साथै ववद्यािर्हरुमा अलतिरि वक्रर्ाकिाप सं चािनमा जोड
र्दइनेछ।

55

नगरपालिकालभत्रको सामुदावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गने उत्कृष्ट ववद्याथी छनौट गरय नगरस्तरयर् छात्रवृलत प्रदान
गिरनेछ।

56

नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कस्म्तमा माध्र्ालमक तहमा 1, लनम्न माध्र्ालमक तहमा 1, प्राथलमक तहमा 1 र
बािलबकास 1 गरय तहगत नमूना ववद्यािर्िाई घोर्णा तथा ववकास गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

57

ववद्यािर्मा नर्ाुँ जनशस्ि लभत्र्र्ाउने उद्देश्र्िे आगामी आलथयक वर्यमा पलन 20 वर्य स्थार्ी से वा अवलध पुरा गरय
50 वर्य उमेर नाघेको र अलनवार्य अवकाश हुन १ वर्य वाुँकी रहको स्शक्षकिे अवकाश लिन चाहे मा स्शक्षकिाई
रु १ िाख नगद र प्रशंसापत्र सवहत सम्मान गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

58

ववद्यािर्मा कार्यरत ववद्यािर् सहर्ोगी, बािववकास केन्िका सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यािर् कमयचारयहरुको समर्
सापेक्ष न्र्ूनतम पािरश्रलमक पुग्ने गरय वृवद्ध गने कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

59

सामुदावर्क ववद्यािर्मा तहगत प्रधानाध्र्ापक लनर्ुस्ि गरय नगरपालिकासुँग से वा करारको आधारमा प्रधानाध्र्ापक
भत्तामा पलन वृवद्ध गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

60

सामुदावर्क ववद्यािर् मा.वव. र लन.मा.वव. मा स्शक्षा लनर्मावियिे तोके बमोस्जम न्र्ूनतम स्शक्षक दरबन्दयको
व्र्वस्थापन गिरनेछ।

61

आधारभूत तहमा स्थानीर् पाठ्यक्रम िागू गरय मातृ भार्ाको माध्र्मबाट आ.व. 2078/079 देस्ख पठनपाठन
कार्य कार्ायन्वर्न गिरनेछ।

62

ववद्यािर्को पठनपाठिाई वैकस्ल्पक पद्धती र ववलधमार्यत सं चािन गिरनेछ।

63

उत्कृष्ट ववद्यािर्, स्शक्षक तथा ववद्यािर् व्वर्वस्थापन सलमलतका पदालधकारयिाई सम्मान गने व्र्वस्थािाई
लनरन्तरता र्दइनेछ।

64

र्स नगरपालिका लभत्र उच्च स्शक्षा अध्र्र्न गनय चाहने मवहिाहरुको िालग छोरय बुहारय स्शक्षा कार्यक्रम मार्यत
छात्रवृस्त्त प्रदान गिरनेछ।

वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तर्य

65

नगरपालिकाका ववलभन्न वडाहरुमा रहे का प्रमुख कृवर् बािय हुने आुँशीखोिा, कुन्तार्ाुँट, िाइटारर्ाुँट, चाखोिार्ाुँट,
ुँ े , बोक्से ,
िाईटार, लसपाघाट, जोगीटार, ज्वानेटार, हल्दे टार, कामीटार, आुँपघारय, रार्ोबारय, राम्चेवेशी, गैह्रयखे त, डुड
माझीटार, मजुवा लभमटार, सान्डी, ठु ल्डी, जैलसथोक िगार्त तीन बािय िाग्ने र्ाुँटमा ईटा उद्योग स्थापना गनय
नर्दने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

66

नगरपालिका लभत्र उत्सजयन हुने र्ोहोर व्र्वस्थापनको िालग कुवहने र्ोहोर उत्सजयन स्थिमा नै व्र्वस्थापन गनय
जनचेतना अलभबृवद्ध गरय कम्पोस्ट मि बनाउने तिरकाका िालग र नकुवहने र्ोहोर व्र्वस्थापन गनय ल्र्ाण्डवर्ि
साइट लनमायणको प्रवक्रर्ा अस्घ बिाउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गिरनेछ।

67

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् अन्तरगतको वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन शाखा मार्यत वातावरण सम्बस्न्ध
कार्यहरुको सं र्ोजन गिरनेछ।

68

सुख्र्ा र्ाममा नगरपालिका क्षेत्र लभत्र आगजनी सुँग सम्बस्न्धत ववपद् न्र्ूलनकरणका िालग र्स नगरपालिकािाई
आवश्र्क दमकि िगार्तका अग्नी लनर्न्त्रणका उपकरणहरु सं घीर् सरकार सुँग माग गरय व्र्वस्थापन प्रवक्रर्ा
अस्घ बिाइनेछ।

69

नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्स्थलत अनुरुपको ववपद्का प्रकृलतका आधारमा सं कटासन्न धरधुरय एवं क्षेत्रहरु
पवहचान गिर नगरस्तरयर् हे जाडय म्र्ावपि गिरनेछ।

70

ववपद् पूव य तर्ारय तथा प्रलतकार्य र्ोजना सवहतको नगरपालिकाको स्थानीर् ववपद् तथा जिवार्ु उत्थानशीि र्ोजना
अध्र्ावलधक गिरनेछ।साथै स्थानीर् ववपद् जोस्खम न्र्ूनीकरण रणनैलतक कार्यर्ोजना तजुम
य ा समेत गिरनेछ।

71

नगरपालिका क्षेत्र अन्तरगत ववपद्को सम्भाव्र् जोस्खम क्षेत्रमा भू-क्षर् तथा पवहरो लनर्न्त्रणका िालग वृक्षारोपण
तथा ववपद् सम्बस्न्ध अलभमूखीकरण कार्यक्रम सं चािन गिरनेछ।

राजस्व पिरचािन तर्य

72

करको दर वृवद्ध गनुय भन्दा आवश्र्कताको आधारमा करका दार्रािाई र्रावकिो बनाइनेछ ।

73

करदाताको कर सचेतना अलभबृवद्ध मापयmत कर सं किन बिाउन सचेतनामूिक कार्यक्रम सं चािन गिरनेछ।कर
प्रशासनिाई लमतव्र्र्ी र च ुस्त बनाइनेछ। एवककृत सम्पस्त्त कर सं किन वडा कार्ायिर्बाट नै आरम्भ गिरएकोमा
नगरपालिकािे िगाउने सबै खािे करहरु वडा तहबाट सं किन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।

74

नगरपालिका लभत्र सं चािनमा रहे का उद्योग, व्र्वसार् र होटिहरुिाई अलनवार्य रुपमा दताय/सू चीकृत गराई करको
दार्रामा ल्र्ाउने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु

,

75

िैंलगक समानता र मवहिा सशस्िकरणको िालग िैंलगक ववभेदको अन्त्र् गरय समान हक स्थापना गने र िैंलगक
क्षमता, श्रम, सीप र श्रृजनािाई ववकासमा मूिप्रवावहकरण गरय सामास्जक समानता सुलनस्ित गने नीलत अविम्बन
गिरनेछ।

76

िैंलगक समानता र सामास्जक समावेशीकरण सुलनस्ितता गनय िैविक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण नीलत
तजुम
य ा गिरनेछ।िैविक वहसां लनवारण सम्बस्न्ध कार्यक्रम सं चािन र कोर्मा आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गिरएको
छ।

77

बािबालिका सं रक्षण, बािववकास र बाि सहभालगता मार्यत बािबालिका ववरुद्ध हुने सबै प्रकारका ववभेद शोर्ण
दुव्र्यवहार र वहं साको अन्त्र् गरय बािबालिकाको सवायतण ववकासका िालग बाि मैत्री पिरमाणात्मक िक्ष्र्को
नीलत लिइनेछ।

78

बािमैत्री नगरपालिका स्थापनाका िालग नगर अन्तरगतका बाि क्िबहरुको आवश्र्कता अनुसार गठन, स्तरोन्नती,
सुदृियकरण साथै मूिप्रवाहयकरण गिरनेछ। बािश्रम, बािलबवाह िगार्तका सामास्जक कुरयलत र कुप्रथाका िालग
सचेतीकरण कार्यक्रम सं चािन गिरनेछ।

79

जेष्ठ नागिरकको जीवन सहज, सुरस्क्षत र सं रस्क्षत बनाइ सामास्जक सं रक्षण र सुरक्षाको प्रत्र्ाभूती गनय सामास्जक
न्र्ार्को नीलत अबिम्बन गिरनेछ।

80

नगरपालिका अन्तरगतका मवहिा, बािबालिका, अपािता भएका व्र्स्ि, ज्र्ेष्ठ नागिरक र र्ौलनक तथा िैंलगक
अल्पसं ख्र्कहरु त्र्ाङ्क सं किन र अधावलधक गने व्र्वस्था लमिाइएको छ।

81

अपातगता भएका व्र्स्िहरुको सबै खािे अलधकारको प्रत्र्ाभूत गदै समवष्टगत ववकासका िालग सहभालगतामूिक
नीलत र अपातग मैत्री भौलतक पूवायधार ववकासमा जोड र्दइनेछ। नगरस्तरयर् अपािता भएका व्र्स्िहरुको
सामास्जक पुनःस्थापनाका िालग आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजना गरय कार्यक्रम सं चािन गिरनेछ।

82

सामास्जक सुरक्षा व्र्वस्थापन तथा व्र्स्िगत घटना दताय प्रणाियिाई प्रववलधमैत्री र सरि बनाउनका िालग राविर्
पिरचर्पत्र तथा पस्िकरण ववभागको समन्वर्मा सं चालित अनिाइन प्रणाियिाई लनरन्तरता र्दनइनेछ। सामास्जक
सुरक्षा भत्ता बैंवकि प्रणािय मार्यत ववतरण गने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

83

हरेक वडाबाट मृत्र्ुदताय िगार्तका पञ्जीकरण वववरण प्रत्र्ेक मवहना नगरपालिकाको सामास्जक ववकास शाखामा
पठाउनुपने व्र्वस्था र प्रत्र्ेक वडािे सामास्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने व्र्स्िहरु र मृत्र्ु भएमा व्र्स्िहरुको
नामाविय सावयजलनक गनुय पने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

84

नगरपालिका लभत्रको धालमयक तथा ऐलतहालसक सम्पदा, सावयजलनक सम्पस्त्त र सांस्कृलतक पक्षहरुको सं रक्षण र
सम्बद्धयन गिरनेछ।

85

नगरपालिकाद्धारा सं चािन गिरएका कार्यक्रम तथा र्ोजनाको सं चािनमा पारदस्शयता कार्म गनय वडा तथा नगर
तहमा सावयजलनक सुनव
ु ाइ, खचय सावयजनीकरण तथा सामास्जक परयक्षण कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ। साथै
नगरपालिका अन्तरगत प्राप्त हुने गुनासोहरुको व्र्वस्थापनका िालग गुनासो व्र्वस्थापन कार्यववलधको तजुम
य ा
गिरनेछ।

86

प्रत्र्ेक वडामा टोि ववकास सं स्थाहरुको गठन गरय टोि ववकास सं स्था मार्यत ववकास लनमायणका कार्यहरु
सं चािन गने लनलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

87

नगरपालिका लभत्र सं चािन हुने र्ोजनाहरुमा दोहोरोपना आउन र्दइने छै न। र्ोजना सं चािन गदाय 4 प्रलतशत
कन्टे न्जेन्सी र ५ प्रलतशत ममयत सम्भार कोर् कविको व्र्वस्था गिरनेछ।

88

नगर, वडा तथा स्वास््र् सं स्थाका उत्कृष्ट कमयचारय, स्शक्षक, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत तथा राम्रो काम गने
टोि ववकास सं स्था र उपभोिा सलमलतिाई सम्मान गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

89

र्स नगरपालिका लभत्र कार्यरत तथा कार्यक्रम सं चािनको िालग स्स्वकृलत माग गनय आउने ववलभन्न गैर सरकारय
सं स्था, सहकारय, लनजी तथा अन्र् सं घसं स्थाको कार्यक्रमिाई लनधायिरत मापदण्डको आधारमा प्रारस्म्भक छिर्ि
पिात स्स्वकृती प्रदान गरय कार्यक्रम सं चािन गनय र्दने तथा त्र्स्ता सं घ सं स्थासुँग ववकासका काममा सहकार्य
गने नीलत लिइनेछ। र्स्ता सं घ सं स्थाहरुिे र्स नगरपालिका लभत्र सं चािन गने वावर्यक कार्यक्रमहरु अलनवार्य
रुपमा र्स नगरपालिकाको वावर्यक नीलत तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउनु पने नीलत लिइनेछ। गैह्र
सरकारय सं स्थाहरुको कार्यक्रम सं चािनिाई लनर्लमत गराउन गैह्र सरकारय सं स्था लनर्मन तथा व्ववस्थापन
कार्यववलधको तजुम
य ा गिरनेछ।

90

मुस्कान सवहतको से वा भन्ने भाविाई आत्मसात गरय नगरपालिका तथा अन्तरगतका कार्ायिर्हरु मार्यत सावयजलनक
से वा प्रवाह गिरनेछ।

91

नगरपालिका अन्तरगतका कमयचारयहरुका िालग सू चना-प्रववलध तथा क्षमता अलभवृवद्ध कार्यक्रम सं चािन व्र्वस्था
गिरनेछ।

आदरणीर् नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
92

अब म नगरपालिकाको सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वनका िालग आलथयक वर्य 2078/79 को
आर्, व्र्र्, बजेट ववलनर्ोजन र स्रोतको व्र्वस्थाको र्ोजना प्रस्तुत गदयछु।

93

आलथयक वर्य 2078/79 को नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्न गनय रु. ९९ करोड ५ िाख ९२ हजार
१४२ ववलनर्ोजन गरेको छु । कूि ववलनर्ोस्जत बजे ट मध्र्े चािू तर्य रु. 54 करोड 20 िाख 97 हजार
ुँ ीगत तर्य रु. 44 करोड 84 िाख 95 हजार (45.28 प्रलतशत) रहे को छ।
142 (54.72 प्रलतशत) र पूज

94

आगामी आलथयक वर्यका िालग अनुमान गिरएको खचय व्र्होने स्रोत मध्र्े सं घीर् समानीकरण अनुदानबाट रु. 11
करोड ७८ िाख, प्रदे श समानीकरण अनुदानबाट रु. ९७ िाख ५७ हजार, सं घीर् सशयत अनुदानबाट रु. २४
करोड ६५ िाख, प्रदे श सशतय अनुदानबाट रु. २ करोड ६१ िाख ३३ हजार, सं घीर् समपूरक अनुदानबाट रु.
४ करोड १५ िाख, प्रदे श समपूरकबाट 2 करोड ९९ िाख ७२ हजार, सं घीर् ववशेर् अनुदानबाट रु. २ करोड
४१ िाख, प्रदे श ववशेर् अनुदान ६० िाख, आन्तिरक राजश्व अनुमान रु. १३ करोड १० िाख, स्जल्िा राजश्व
बाुँडर्ाुँड अन्तरगत घर जग्गा रस्जिे शन शुल्क रु. 1 करोड, सं घीर् ववभाज्र् कोर्बाट राजश्व बाुँडर्ाुँड अन्तरगत
प्राप्त हुने रु. 7 करोड ८५ िाख १1 हजार तथा आलथयक वर्य 207७/7८ बाट हुन जाने नगद मौज्दात रु
१४ करोड ९८ िाख रहे को छ।

95

ुँ ीगत खचयबाट ववलनर्ोस्जत खचय, कार्यक्रम तथा
आ.व. 2078/79 को िालग अनुमालनत आम्दानी, चािू तथा पूज
र्ोजनाहरुिाई अनुसूचीमा राखी सोवह बमोस्जम स्स्वकृत गनय प्रस्ताव गरेको छु ।

आदरणीर् नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

96

नगरपालिका अन्तरगत प्रत्र्ेक वडाहरुमा पूवायधार ववकास कार्यक्रमका िालग रु. 40 िाखका दरिे रु 4 करोड
80 िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

97

नगर क्षेत्र लभत्र रणनैलतक महत्वका सडक पवहचान गरय उि सडकहरु लनमायण तथा स्तरोन्नतीका िालग रु. 1
करोड रुपैर्ाुँ ववलनर्ोजन गरेको छु ।

98

नगरपालिकाको र्ेदय दे स्ख लसपाघाट सम्मको बजार क्षेत्रमा सम्भाव्र् सवारय दुघट
य ना न्र्ूनीकरणका िालग उि
सडक खण्डमा स्स्पड ब्रे कर राख्नका िालग आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गरेको छु । साथै सडक बत्ती समेतको
व्र्वस्थापनका िालग रु 30 िाख रकम ववलनर्ोजन गरेको छु ।

99

लसपाघाट तीनकुने क्षेत्रमा कािोपत्रे कार्य सम्पन्न गनय, वहगुवापाटय र्ेदय बैकस्ल्पक सडक स्तरोन्नती, मकैबारय
ट्याङ्कीडाुँडा सडक कािोपत्रे तथा नगरपालिका पहुुँच सडक लनमायण सम्पन्न गनयका िालग रु. 2 करोड ६० िाख
ववलनर्ोजन गरेको छु ।

100

नर्ाुँगाुँउ नगरकोट सडक कािोपत्रे कार्यका िालग 8 करोड 30 िाख रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको छु । साथै रोवहणी
नर्ाुँगाुँउ सडक कािोपत्रे र्ोजनाको िालग 3 करोड र लसपाघाट वहगुवापाटय िाइटार र्ेदय बैकस्ल्पक सडकका
िालग 3 करोड रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको छु ।

101

वडा नं . 1 अन्तरगतको नन्दज्र्ोती प्रा.वव. भवन लनमायणका िालग ६० िाख रुपैँ र्ा व्र्वस्था गरेको छु ।

102

चािु आ.व. 2077/078 मा लनमायण सम्झौता भई नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्य सं चािन
भइरहे कोिे उि लनमायण कार्यका िालग रु 2 करोड ववलनर्ोजन गरेको छु । साथै वडा नं. 1, 6, 8, 9, 10
र 12 मा वडा कार्ायिर् लनमायण कार्य सं चािन गनय रु. 1 करोड ववलनर्ोजन गरेको छु ।

103

नगरपालिकाको वडा नं . 2 अन्तरगत दुवागाुँउ खानेपानी र्ोजना र वडा नं . 8 को डेडीदे वी खानेपानी र्ोजनाका
िालग रु. 2 करोड ४१ िाख रुपैँ र्ा व्र्वस्था गरेको छु ।

104

नगरकोट क्षेत्रमा रहे को खानेपानीको अपर्ायप्तता अन्त्र् गनयका िालग सं चािनमा रहे को नगरकोट नाल्दुम बृहत
खानेपानी आर्ोजनािाई क्रमागत बजेट ववलनर्ोजन गदै आएकोमा आगालम आ.व. 2078/079 मा रु. 25
िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

105

नगरपालिकाको वडा नं . 7 मा लनमायणालधन नगरस्तरयर् अस्पताि लनमायण सम्पन्न गनयका िालग आवश्र्क बजेट
ववलनर्ोजन गरेको छु । साथै उि अस्पतािको 10 शैर्ा स्तरोन्नतीका िालग प्रवक्रर्ा अगाडी बिाउन समेत बजेट
व्र्वस्था गरेको छु ।

106

नगरपालिकाको पर्यटवकर् क्षेत्र नगरकोटमा नगरकोट बृहत इको पर्यटन पाकय लनमायण तथा नगर क्षेत्रमा पर्यटन
पूवायधार ववकास र्ोजनाका िालग 76 िाख रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको छु ।

107

नगरपालिकाको वडा नं . 7 स्स्थत कुन्तावेशी चोक पाकय लनमायणका िालग रु 2० िाख रकम ववलनर्ोजन गरेको
छु ।

108

नगरपालिकाको आलथयक ववकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहे को कृवर् क्षेत्रमा उन्नत वीउको उपर्ोग, कृवर्
औजार ववतरण, बािय ववमा तथा कृवर् ववकास कार्यक्रमका िालग १ करोड 16 िाख रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको
छु ।

109

पशुसेवा तर्य पशु आहार, कृलत्रम गभायधान, उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम, स्चलिि से न्टर स्थापना र
पकेट क्षेत्र ववकास कार्यक्रमका िालग 1 करोड 55 िाख रकम ववलनर्ोजन गरेको छु ।

110

नगर क्षेत्र लभत्र रहे का बेरोजगार र्ूवाहरुका िालग नगरपालिका अन्तरगत रहे को रोजगार से वा केन्ि मार्यत
न्र्ूनतम 100 र्दनको रोजगारय र्दने कार्यकम्र सं चािनका िालग १ करोड रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको छु ।

111

बािबालिकाको सवायविण ववकासका िालग आवश्र्क स्शक्षाको शैस्क्षक गुणस्तर बृवद्ध, ववद्यािर् सं चािन र
व्र्वस्थापन, बैकस्ल्पक स्शक्षण कार्यक्रम तथा स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायण र मातृभार्ामा पठनपाठनका साथै
ववद्यािर्को भौलतक ववकास र नमूना ववद्यािर् ववकास गनयका ििालग सं घीर् सशतय अनुदानबाट प्राप्त रकममा
नगरपालिकाको तर्यबाट रु ३ करोड २० िाख रुपैँ र्ा थप ववलनर्ोजन गरेको छु ।

112

िागत साझे दारयमा सामास्जक पूवायधार ववकासका िालग रु 50 िाख र धालमयक सांस्कृलतक सम्पदा सं रक्षणका
िालग रु 65 िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

113

नगरपालिकामा सहज तथा सवयसि
ु भ सावयजलनक से वा प्रवाह, कार्ायिर् सं चािन, सं स्थागत क्षमता ववकास, कार्ायरत
कमयचारयहरुको तिब भत्ता िगार्तका कार्यक्रमहरुका िालग १४ करोड ७८ िाख रुपैँ र्ा ववलनर्ोजन गरेको छु ।
नगरपालिका अन्तरगत कार्यरत कमयचारयहरुको तिब मालसक रु २ हजारका दरिे वृवद्ध गिरएको छ।सातौ
नगरसभाबाट पािरत आन्तिरक दरबन्दय र्थावत गरे को छु ।

114

सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारसुँगको सहकार्यमा बाुँझो जलमनमा व्र्वसार्ीक कृवर् तथा पशुपािन कार्यक्रम
सं चािन गने र वनको सं रक्षण गरय वन पैदावर उपज र वन पर्यटन प्रबद्धयन गरय वृहत्तर रोजगारय सृजनाका िालग
नगर प्रमुख नवप्रवतयनकारय कार्यक्रमका िालग बजेट व्र्वस्था गरेको छु ।

115

कोरोना भाइरस सं क्रमण लनर्न्त्रण तथा रोकथामका िालग रु. 80 िाख, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापनका
िालग रु 25 िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

116

इन्िावती नदय लनर्न्त्रणका िालग रु. 50 िाख र चाखोिा नदय लनर्न्त्रणका िालग रु 20 िाख रकम ववलनर्ोजन
गरेको छु ।

117

सडक वकनारमा रहे का ववद्युत तथा टे लिर्ोनका पोि स्थानान्तरणका िालग रु २० िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

118

नगरस्तरयर् न्र्ार्ीक सलमलत सं चािनका िालग रु. 20 िाख साथै सुशासन तथा से वा प्रवाहका िालग रु 65
िाख रकम ववलनर्ोजन गरेको छु ।

119

मवहिा, बािबालिका, अपाि, दलित, ज्र्ेष्ठ नागिरक, अल्पसं ख्र्क नागिरक िगार्तका िस्क्षत वगयको कार्यक्रम
सं चािनका िालग रु. 50 िाख ववलनर्ोजन गरेको छु ।

120

राजश्व वाुँडर्ाुँड तथा कर दावर्त्व मा रु 3 करोड, समपूरक कोर्मा रु 1 करोड रकम ववलनर्ोजन गरे को छु ।

आदरणीर् नगर सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,

121

नगरपालिकाको आ.व. 2078/79 को अथय सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त स्थानीर् कर,
शुल्क, दस्तुर र महशुि सं किन गने, छु ट र्दने तथा आर् सं किनको प्रशासनीक व्र्वस्था गनय नेपािको सं ववधानको
धारा 228 को उपधारा (2) बमोस्जम मण्डनदे उपुर नगरपालिकाको नगर सभा समक्ष आलथयक ऐनको मस्र्ौदा
र सो को अनुसूचीहरु स्स्वकृलतका िालग पेश गरेको छु ।

122

मण्डनदे उपुर नगरपालिकाको आलथयक वर्य 207८/7९ को से वा र कार्यहरुको िालग सं चीत कोर्बाट केहय रकम
खचय गने अलधकार र्दन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय ने पािको सं ववधानको धारा 229 को उप-धारा (2) बमोस्जम
मण्डनदे उपुर नगरपालिकाको नगर सभा समक्ष ववलनर्ोजन ऐनको मस्र्ौदा र सो को अनुसूची स्स्वकृलतका िालग
पेश गरेको छु ।

123

आलथयक वर्य 207८/7९ को नीलत तथा कार्यक्रम र बजेटको अलभन्न अंगको रुपमा रहे को आर् व्र्र्, राजस्व
तथा अनुदान प्रालप्तको अनुमान, कार्यक्षेत्रगत व्र्र् अनुमान, बावर्यक ववकास कार्यक्रम, सशतय अनुदानको कार्यक्रम,
वावर्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोजनािाई अनुसूचीमा राखी पेश गरेको छु ।

अनुसच
ु ी 1

आय तथा व्ययको प्रक्षेपण
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आ.व. २०७७/०७८

आ.व. २०७८/०७९

को र्थाथय

को सं शोलधत अनुमान

को अनुमान

९९०२२६९८

94404102

131000000

राजस्वः
१

आन्तिरक राजस्वः

२

राजश्व बाुँडर्ाुँट

२.१

सघींर् राजश्व बाुँडर्ाुँट

६२३०८५१८।८८

57772294

78511000

२.२

प्रदे श राजश्व बाुँडर्ाुँट

२७७८४३७५।९९

21856344

19519142

2.3

स्जल्िा राजश्व बाुँडर्ाुँट

10000000

10000000

३

ववत्तीर् हस्तान्तरण

३.१

नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने
अनुदानः

३.१.१

ववत्तीर् समानीकरण अनुदान

११५९०००००

114800000

117800000

३.१.२

सशतय अनुदान

२०४०७५०००

229000000

246500000

३.१.३

समपूरक अनुदान

३.१.४

ववशेर् अनुदान

३.२

३२००००००

41500000
10000000

24100000

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने
अनुदानः

३.२.१

ववत्तीर् समानीकरण अनुदान

१०१५६०००

10138000

9757000

३.२.२

सशतय अनुदान

३३२८८०००

90067000

26133000

३.२.३

समपूरक अनुदान

१९९९५०००

29982000

29972000

३.२.४

ववशेर् अनुदान

४९९६०००

3500000

6000000

४

ववत्तीर् व्र्वस्था (प्रालप्त)

5

अन्र्

११६८०५०३।८७

सामास्जक सुरक्षा
गत आ.व.को अल्र्ा
कूि जम्मा

१००००००००
१७२९७५०५५।११
७८२५००६४८।८५

१८४००७६०१।७०

149800000

862901507

990592142

नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट तजुम
य ा गदाय सहर्ोग गने सम्बस्न्धत मन्त्रािर्, ववभाग तथा अन्र् लनकार्हरु, प्रमुख
प्रशासकीर् अलधकृत, नगर सल्िाहकार, सम्पूण य वडा अध्र्क्षज्र्ूहरु, नगर कार्यपालिका सदस्र्, नगर सभाका सदस्र्हरु र
नगरपालिकाका सम्पूण य कमयचारयहरु प्रलत आभार प्रकट गदै सर्ि कार्ायन्वर्नमा सबैको पूण य सहर्ोग प्राप्त हुने ववश्वास
व्र्ि गदयछु। धन्र्वाद !

-----------------------टोक बहादुर वाईवा
नगर प्रमुख

मण्डनदे उपुर नगरपालिका
काभ्रेपिाञ्चोक

