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मन्थली नगरपाललकाको 

आर्थथक वषष २०७९/०८० को वार्थषक वजटे तथा कायषक्रम 

यस गौरवमय नगर सभाका सभाध्यक्ष एव ंनगर प्रमखु ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू , उप 

सलिव ज्य,ु नगर सभा सदस्य ज्य,ू , उपलस्थत कमषिारी तथा सञ्चार कमी लमत्रहरु, 

१.  नेपालको सविधानको धारा २३० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ िमोवजम 

२०७९ साल िैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको वनिााचनिाट वनिाावचत भए पश्चात पवहलो पटक 

यस मन्थली नगरपावलकाको उपप्रमुखको हैवसयतले यस गररमामय सभा समक्ष आगमी आवथाक 

िर्ा २०७९/०८० को िजेट तथा कायाक्रम प्रसु्तत गना उपस्स्थत भएको छु ॰ यस घडीमा प्रजातन्त्र 

,लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको युगसम्म विवभन्न कालखण्डमा जीिन उत्सगा गनुा हुने ज्ञात अज्ञात महान 

शहीदहरु प्रवत भािपूणा श्रद्दान्जली अपाण गदै नागररक  स्वतन्त्रता र मुस्िका लावग जीिन पयान्त 

संघर्ा गनुा हुने नेतागण हरुमा हावदाक नमन गना चाहन्छु ॰ 

२. जनताको नवजकको सरकारको वहसािले जनभािना अनुसार काया गना नगरपावलका अहोरात्र 

प्रवतिद्द रहेको व्यहोरा समू्पणामा अिगत गराउन चाहन्छु ॰ यस गौरिमय सभा माफा त 

नगरपावलकाको भलो चाहने र विकासको यात्रामा हातेमालो गने समस्त शुभवचन्तक सहयोगी संघ 

संस्था, राजनैवतक दल, पत्रकार वमत्रहरू, सबै रेवडयोकमी लगायत नगरिासी समस्त आमाबुबा 

दाजुभाई वददीबवहनीलाई हावदाक धन्यिाद ब्यि गदाछु॰ 

३. आगामी आवथाक िर्ाको िजेट तथा कायाक्रम तजुामा गदाा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४, पन्ध्रौ योजना र दीगो विकासका 

लक्ष्यहरु, संघीय तथा प्रदेश सरकारको आगमी िर्ाको नीवत तथा कायाक्रम र िजेटमा समाविष्ट 

वसद्धान्त तथा मागा दशान, संस्थागत क्षमता स्व मूल्याङ्कन कायाविवध २०७७ का सूचकहरु, हाम्रा नीवत 

तथा कायाक्रम एिं यस अवघका जनप्रवतवनवध जू्यहरुले िजेट तजुामा र कायाान्रयनका सन्दभामा 

संस्थागतरुपमा हावसल गरेका अनुभि, नगर कायापावलका तथा नगर सभाका सदस्यजू्यहरु, 

विर्यगत सवमवत र नगरिासीका तफा िाट प्राप्त सुझािहरु समेतका आधारमा यो िजेट तयार 

गररएको छ ॰ मुलत: नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गने ,अि 

कोही भोकै पदैन, भोकले कोही मदैन भने्न  सरकारको संकल्प पररपूवता गना र दशौ नगरसभािाट 

स्वीकृत प्रथम आिवधक योजनाको " शिशित, स्वास्थ्य र उत्थानिील िहर : व्यवसाशयक र 

समृद्ध मन्थली नगर" भने्न दीघााकालीन सोचलाई व्यिहाररक रूपमा कािाान्रयन गना यो बजेट तथा 

कायाक्रम पररलवक्षत रहेको छ ॰ 
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अव म चालु आशथिक वर्ि २०७८/०७९ को हालसम्म भएका गशतशवशधहरुको वारेमा संशिप्त 

जानकारी गराउने अनुमशत चाहन्छु ॰ 

४. चालु आवथाक िर्ाका लावग विवनयोवजत भएको अनुमावनत कुल रकम रु १ अरि ६ करोड ९१ लाख 

७४ हजार १ सय ३६ मधे्य िास्तविक वनकासा रकम रु १ अरि १ करोड ९३ लाख ४९ हजार ३ सय 

७ पैसा २३ रहेको छ ॰ यसरी िास्तविक आम्दानी ९५.३३ प्रवतशत भएको छ ॰ जसमधे्य कुल रकम 

रु ६९ करोड ६७ लाख ७४ हजार ५ सय ७७ पैसा २५ खचा भएको छ ॰ यसरी और्त खचा ६५.१६ 

प्रवतशत भएको छ ॰ चालु खचा तफा  ७३.०६ प्रवतशत र पुुँजीगत खचा तफा  ५७.४२ प्रवतशत वित्तीय 

प्रगवत हावसल भएको छ ॰  

५ आन्तररक राजश्व पररचालन तफा  चालु आवथाक िर्ाका लावग रु ३ करोड ३० लाख लक्ष्य रास्खएकोमा 

रु २ करोड २६ लाख ८९ हजार ७ सय  ५ पैसा ६७ प्राप्त भएको छ ॰ यो आम्दानी ६८.७५ प्रवतशत हो  

अव म आगामी आशथिक वर्ि २०७९/०८० को वजेटका उदे्दश्य र प्राथशमकतालाई संशिप्त 

रुपमा राख्न अनुमशत चाहन्छु ॰ 

६. वजेटका उदे्दश्यहरु 

क सािाजवनक वशक्षा र स्वास्थ्य सेिालाई गुणस्तरीय सेिाको रुपमा स्थावपत गरी आम नगरिासीलाई 

भरोसायुि िातािरण वनमााण गने 

ख महामारी एिं संक्रामक रोग, प्राकृवतक प्रकोप र विपदिाट नगरिासीहरुको जीिनरक्षा गदै 

दैवनक जीिन यापनलाई सहज र सुरवक्षत िनाउने ॰ 

ग नगरिासीहरुको नू्यनतम आधारभूत आिश्यकताहरु पररपूवता गदै गररिी, पछौटेपन र विपन्नता 

नू्यनीकरण गने ॰ 

घ स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमताको अवधकतम उपयोग गना सािाजवनक, वनजी र सहकारी 

के्षत्रसुँगको साझेदारीका माध्यमिाट नगरिासीहरुको आवथाक विकासमा टेिा पुयााउने ॰ 

ङ नगरको आवथाक, सामावजक, भौवतक पूिााधार र िातािरणीय पक्षको विकासमा जोड वदइ समृद्ध 

नगरको आधारवशला वनमााण गने ॰ 

७ वजेटका उदे्दश्यहरु हाससल गनन मैले सनम्नानुसार प्राथसमकताहरु सनधानरण गरेको छु । 
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क आधारभूत तहसम्मको वशक्षा अवनिाया र वन:शुल्क र प्रविवधमैत्री वशक्षण पद्धवत अिलम्वन गरी 

शैवक्षक स्तर अवभिृस्द्धमा जोड ॰ 

ख गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिाका लावग पूिााधारको विकास, और्वध र उपकरणहरुको व्यिस्था र 

स्वास्थ्य कमीहरुको प्रभािकारी पररचालन ॰  

ग सडक तथा यातायात पूिााधार के्षत्रको विकास माफा त नगरिासीहरुको आितजाितमा सहजता र 

स्थानीय उत्पादनको िजार पहुुँचमा विस्तारका साथै िातािरणमैत्री गुणस्तरीय पूिााधार 

वनमााणमा जोड ॰ 

घ  कृवर् तथा पशु पालन व्यिसायमा व्यिसायीकरण, यान्त्रीकरण र िजारीकरणमा जोड ॰ 

ङ समाजमा पछावड पाररएका िगा, के्षत्र, वलङ्ग र जनजावतको क्षमता विकास गरी समािेशी एिं 

न्यायपूणा समाज वनमााणमा जोड ॰ 

च नगरको समग्र विकासमा सािाजवनक, वनजी र सहकारी के्षत्रको सहभावगता र प्रभािकारी  

पररचालन ॰ 

छ  पारदशी,  गुणस्तरीय र प्रभािकारी सािाजवनक सेिा ॰ 

ज नगरिासीलाई न्यायमा सहज पहुुँच ॰ 

ज नगरको विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार एिं अन्तरपावलकासुँगको सहभावगता, 

समन्रय र सहकाया ॰ 

 

सभाका सदस्य जू्यहरु, 

 

८   अि म राजश्व परामशा सवमवतको सुझाि र प्रचवलत कानून िमोवजम आम्दानीका शीर्ाकहरु सभा समक्ष पेश 

गने अनुमवत चाहान्छु ॰ नगरपावलकामा आगामी आवथाक िर्ा २०७९/०८०  मा आम्दानी  जम्मा रु १ अरव 

४० करोड ७८ लाख ५३ हजार प्रके्षपण गरेको छु ॰ अनुमावनत आम्दानीका शीर्ाकहरु वनम्नानुसार छन् ॰ 

 संघीय वित्तीय समानीकरण      रु २१ करोड ५७ लाख ॰ 

 प्रदेश वित्तीय समानीकरण       रु २ करोड १८ लाख ८५ हजार ॰ 

 राजश्व िाुँडफाडुँ संघिाट         रु १२ करोड ९१ लाख ३८ हजार ॰ 

  प्रदेश राजश्व िाुँडफाुँड          रु ४ करोड ७७लाख ८८ हजार  ॰ 

 आन्तररक स्रोत                     रु ४ करोड ६३ लाख ॰  

 सशता अनुदान संघिाट          रु ४३ करोड १३ लाख ॰ 

 सशता अनुदान प्रदेशिाट       रु २ करोड ४७ लाख ४२ हजार ॰ 

 संघीय सम पूरक अनुदान     रु १ करोड ३० लाख 

 संघ विशेर् अनुदान              रु २ करोड ॰ 

 प्रदेश समपुरक कोर्           रु ३ करोड ॰ 

 प्रदेश पूिााधार विकास         रु ३ करोड 
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 सडक िोडा                           रु ६० लाख ॰ 

 सामावजक सूरक्षा भत्ता            रु २८ करोड ॰ 

 गरीिसुँग विशेश्वर कायाक्रम      रु १०  लाख ॰ 

 फलफुल तथा तरकारी मूल्य शंृ्रखला विकास आयोजना ( VCDP)      रु १० लाख ॰ 

 संवचत कोर् ( मौजाद रकम)      रु १० करोड   ॰ 

 गैर सरकारी संस्थासुँगको साझेदारी   रु १ करोड 

अव म आगामी आशथिक वर्िका लाशग स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा शनधािरण सशमशतले 

शनशदिष्ट गरेको सीमा शभत्र रही नगर शभत्र  सञ्चालन हुने प्रमुख कायिक्रम तथा 

आयोजनाहरुका लाशग िेत्रगत रकम शवशनयोजनको प्रस्ताव पेि गनि अनुमशत चाहन्छु ॰ 

९. वडा तर्न  

 संघ, प्रदेश र आन्तररक आयका सबै स्रोतमा केही हदसम्म बृवद्द भएता पवन िडाको कायाके्षत्रवभत्र काया 

सम्पन्न गना प्रते्यक िडामा नू्यनतम अनुदानका लावग ७ करोड र भूगोल, जनसंख्या, गररिी र राजश्वलाई 

आधारमानी शुत्रमा आधाररत  ३ करोड सबै िडालाई वबवनयोजन गना स्रोत अनुमान तथा िजेट सीमा 

वनधाारण सवमवतले तोके िमोवजमको रू.१० करोड र कायापावलकाका सदस्यहरुले छनौट गरेका 

आयोजनाहरु सञ्चालन गना रु ४० लाख िजेट व्यिस्था गरेको छु  ॰ 

१०. पूवानधार सवकास तर्न  

 नगरका प्रमुख सडक एिं रणनीवतक महत्वका सडक र िडा कायाालय जोड्ने सडकहरुलाई स्तरोन्नवत 

गरी कालो पते्र गना र िाहै्र मवहना यातायातका साधनहरु चल्ने गरी सडकको स्तरोन्नवत, सुधार र ममात 

सम्भारका कायालाई िजेटमा प्राथवमकता वदएको छु ॰ नगरवभत्र सञ्चावलत वतले्कस्थान गढी, थानपवत 

महादेि मस्न्दरमा स्नानकक्षका साथै शौचालय वनमााणका लावग आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 िडा नं १ मा वनवमात नयाुँ िडा कायाालय भिन वनमााण, नयाुँ िडा कायाालय भिनहरु र टेकनपुर सहरी 

स्वास्थ्य  केन्द्र भिन वनमााण र सिै िडाहरुमा विश्राम स्थलहरु वनमााणका लावग आिश्यक िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 देविटार फुलासी सडक, सािाुँडाुँडा वसक्राल सडक र ठूलीमदौ अचाले डाुँडागाउुँ  सडक िागमती प्रदेश 

सरकारसुँगको साझेदारीमा कालो पते्रका लावग ६ करोड िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰  

 समग्रमा पूिााधार विकास तफा  रु २२ करोड ९० लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु ॰        

 योजना तजुामा, कायाान्रयन र अनुगमन तथा मुल्यांकन कायालाई थप प्रभािकारी िनाउन टोल विकास 

संस्थाहरु गठन गने र पदावधकारीहरुका लावग योजना वनमााण एिं सञ्चालन सम्बन्धी अवभमुखीकरण 

कायाक्रम गरी  पूिााधार वनमााणको गुणस्तर  कायम गराउन आिश्यक िजेट वबवनयोजन गरी विशेर् 

जोड वदएको छु ॰ 
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११. आसथनक सवकास के्षत्र 

      कृशर् शवकास तर्ि  

 नगर के्षत्रको भौगोवलक अिस्था र हािापानी अनुकूलको कृवर् उत्पादन र प्रिद्धान गरी तरकारी र 

फलफुलमा आत्मवनभार िनाउन एक िडा एक उत्पादन कायाक्रमलाई अवभयानको रुपमा सञ्चालन गरी 

पकेट के्षत्रको रुपमा विकास गना आिश्यक िजेटको व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 खेतिारीको माटो सुधारका लावग घुम्ती माटो परीक्षण वशविर सञ्चालन गरी माटोको उपचारको व्यिस्था 

गने , वकसान सूचीकरण गने र रैथानी िालीको प्रिद्धान गने व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 कृवर् के्षत्रको विकासमा युिा जनशस्ि तथा िैदेवशक रोजगारिाट फकेका युिाका आकर्ाण िृस्द्ध गना 

कृवर्लाई व्यिासायीकरण, यान्त्रीकरण र  औधोवगकीकरण गरी काम र रोजगारी वसजाना तथा उत्पादन र 

उत्पादकत्व िृस्द्ध गना कृर्ाक फम, कृर्ाक समूह तथा सहकारीहरुलाई कृवर् सामग्री, विउविजन, विर्ादी 

खररद तथा आपूवतामा आिश्यक अनुदान, प्रोत्साहन र प्राविवधक सहयोगको व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 नगर वभत्र कृवर् र पशु प्राविवधक जनशस्ि उत्पादन र पररचालनका लावग कृवर् र भेटनरी विर्य             

( वडप्लोमा ) अध्ययनका लावग छात्रिृवत र कृवर् स्नातक करारका लावग िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 यसरी कृवर् के्षत्रको समग्र विकासका लावग रु १ करोड ४६ लाख ५० हजार िजेट विवनयोजन गरेको 

छु ॰ 

  

 पिु पंिी शवकास तर्ि  

 व्यिसावयक पशुपालन तफा  कृर्क एंि युिा जनशस्ि तथा िैदेवशक रोजगारिाट फकेका युिाहरुको 

आकर्ाणको केन्द्र िनाउन दुध उत्पादन गरी विक्री वितरण गने कृर्कहरुलाई विक्री गरेको पररमाणमा 

आधाररत अनुदान प्रणालीलाई वनरन्तरता वदने व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 व्यिसावयक पशुपालन विकासका लावग पशु िीमा, कृवत्रम गभााधान, पशु नश्ल सुधार , गोठ सुधार, रोग 

तथा महामारी वनयन्त्रणका कायाक्रमहरु सञ्चालन गरी नगरलाई मासु, अण्डा र दुधमा आत्म वनभार 

िनाउन आिश्यक िजेटको व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 पशु पंक्षी विकासका कायाक्रमहरु सञ्चालनका लावग रु २ करोड िजेट विवनयोजन गरेको छु ॰ 

 

सहकारी तर्ि  

 सबैका लावग एक र एकका लावग सबै भने्न ममालाई साथाकता वदन सहकारी के्षत्रको बहुआयावमक 

योगदानको उच्च कदर गदै सहकारी के्षत्रको पुुँजी, प्रविवध, प्रवतभा र सीपलाई अवधकतम रुपमा उपयोग 

गरी अथातन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा विकास गररनेछ ॰ सहकारी संस्थाहरुको वनयमन गरी सुशासन 

प्रिद्धान गने उदे्दश्यका साथ सहकारी के्षत्रमा आिश्यक िजेट विवनयोजन गरेको छु ॰ 

लघु उधम तर्ि  

 विवभन्न विपद र महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागररकहरुको रोजगारीमा परेको 

असरलाई मनन गरी लघु उद्दम विकासका कायाक्रमहरु उधमवशलता, सीप विकास तावलम र स्तरोन्नवत 

गनाका लावग आिश्यक सीप तथा प्रविवध र िजारीकरणका माध्यमिाट गररिी वनिारणमा सहयोग 
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पुयााउने अवभप्रायले लघु उधम विकास कायाक्रम सञ्चालनका लावग रु ४७ लाख िजेट विवनयोजन 

गरेको छु ॰ 

 

रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम तर्ि  

 िडा िडािाट िेरोजगार सुचीमा सूचीकृत भएका िेरोजगार श्रवमकहरुलाई िावर्ाक रुपमा कस्म्तमा एक 

सय वदन को रोजगार उपलव्ध गराउन िडा स्तरीय आयोजनाहरु, नगरमा सञ्चालन हुने ठुला र साना 

आयोजनाहरुमा सुवनवश्चत गने िातािरण वनमााणका लावग सरोकारिाला वनकायहरुको समन्रय र 

साझेदारीमा आिश्यक कायाक्रम प्रभािकारीरुपमा कायाान्रयन गदै जान रु ९९ लाख िजेट विवनयोजन 

गरेको छु ॰ 

 िैदेवशक रोजगार तफा  उनु्मख युिा िगालाई सुरवक्षत िैदेवशक रोजगारमा सहभागी गराउन सूचना तथा 

परामशा, िैदेवशक रोजगारमा गएका पररिारहरुलाई मनो सामावजक परामशा , वित्तीय साक्षरता जस्ता 

कायाक्रमहरु सञ्चालनको लावग रु ६६ लाख िजेट विवनयोजन गरेको छु ॰ 

 

पयिटन तर्ि  

 यस नगरपावलकालाई अन्तररक र बाह्य पयाटकहरुको पयाटन गन्तव्यको रूपमा विकास गने उदे्दश्यका 

लावग धावमाक, साुँसृ्कवतक र ऐवतहाुँवसक के्षत्रहरुको प्रचार प्रसार लावग आिश्यक िजेट व्यिस्था  गरेको 

छु ॰ 

 

१२. सामासजक सवकास के्षत्र 

     शििा, युवा तथा खेलकुद तर्ि  

 प्रथम आिवधक योजनाले पररलवक्षत गरेका वशक्षाका उदे्दश्यहरु पररपूवताका लावग समग्र नगरको 

वशक्षाको योजना वनमााण गरी शैवक्षक कायाक्रमहरु सञ्चालन गना आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 "नानी वावु शवद्यालय पठाऔ" अवभयान सञ्चालन गरी नगर वभत्रका आधारभूत तहमा विद्यालय 

उमेरका कुनै पवन िालिावलकाहरु विद्यालय िावहर नरहने िातािरण वनमााणका लावग आधारभूत तहको 

वशक्षा अवनिाया र वन: शुल्क िनाइ भनाा सुवनवश्चत हुन आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 विद्याथी संख्याको आधारमा पूिा प्राथवमक कक्षा/ बाल विकास केन्द्रहरु थप गरी िाल मनोविज्ञानमा 

आधाररत वशक्षण वसकाइ वक्रयाकलापमा जोड वदन र बालविकास सहयोगी कायाकताा तथा 

कमाचारीहरुको नू्यनतम पाररश्रवमकको अवतररि काया सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन पाररश्रवमक 

उपलव्ध गराउन आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 विद्याथी सख्या र भौगोवलक अिस्थाको आधारमा विद्यालय समायोजन, कक्षा घटाउने  र विद्यालयगत 

दरिन्दी वनधाारण गरी सबै माध्यवमक ( कक्षा ९-१०) तथा आधारभूत ( कक्षा ६-८) विद्यालयमा अङ्गे्रजी, 

गवणत तथा विज्ञान विर्यका नू्यनतम वशक्षक दरिन्दीको  सुवनवश्चत गना, शैवक्षक सत्र २०७९ िाट शुरु 

भएको कक्षा १ देस्ख नै गवणत तथा विज्ञान विर्यका विर्यिसु्तहरु अङ्गे्रजी माध्यमिाट पठनपाठन गना 
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र स्थानीय पाठ्यक्रम (१-८) सन्दभा सामग्री विकास गरी प्रभािकारी रुपमा कायाान्रयन गराउनका लावग 

आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 सामुदावयक विद्यालयहरुमा भइरहेको विज्ञान वशक्षकको अभािलाई नू्यनीकरण गना मन्थली माध्यवमक 

विद्यालय मन्थलीको कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विर्य अध्ययन गना चाहने नगर वभत्रका ३२ जना 

विद्याथीहरुलाई वनशुल्क अध्ययन गराउने व्यिस्थालाई वनरन्तरता वदएको छु ॰ 

 वशक्षालाई सीपसुँग, सीपलाई श्रमसुँग, श्रमलाई रोजगारीसुँग, रोजगारीलाई उत्पादनसुँग र उत्पादनलाई 

िजारसुँग जोड्ने उदे्दश्यका साथ माध्यवमक तह कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्याथीहरुको 

व्यिसावयक ज्ञान र सीप प्रदान गना शसकै्द कमाउदै कायाक्रम सञ्चालन गना आिश्यक िजेटको व्यिस्था 

गरेको छु ॰ 

 विद्यालय वशक्षा गुणस्तरीय र प्रविवधमैत्री िनाउन विद्यालयहरुलाई ICT प्रयोगमा सहयोग, 

िालिावलकासुँग जनप्रवतवनवध, वशक्षकहरुको क्षमता अवभिृस्द्ध, विद्यालयहरुमा अवतररि 

वक्रयाकलापहरु, स्काउट टु्रप, जुवनयर रेडक्रस सका ल र िाल क्लिहरुलाई वक्रयाशील गरी शैवक्षक सुधार 

कायाक्रमहरु सञ्चालनका लावग आिश्यक िजेटको व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 "स्वास्थ्यको लाशग खेलकुद, राष्टर का लाशग खेलकुद" भने्न मुल नारालाई व्यिहारमा उताना क्लिहरु 

माफा त खेलगवतविवध सञ्चालन गना र अन्तरपावलकमा हुने खेलकुद प्रवतयोवगतामा सहभावगता हुन 

आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 युिाहरुलाई सामावजक कायाहरुमा पररचावलत गना युिाहरुसुँग सम्वस्न्धत कायाक्रमहरु सञ्चालन गना 

आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 वशक्षा युिा तथा खेलकुदको कायाक्रम सञ्चालन गना रु ३७ करोड ६२ लाख ८० हजार िजेट 

विवनयोजन गरेको छु ॰ 

 

स्वास्थ्य सेवा तर्ि  

 स्वास्थ्य सेिालाई थप प्रभापकारी िनाई नगरिासीलाई विश्वसनीय, भरपदो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिा 

प्रदान गना आिश्यक पूिााधार, मेवशनरी उपकरण, और्वध र जनशस्ि लगायतका विर्यलाई केन्द्रमा 

राखी स्वास्थ्य के्षत्रको सुधार गना आिश्यक िजेटको व्यिस्था वमलाएको छु ॰  

 "स्वच्छ वातावरण, सर्ा िहर, स्वस्थ  नागररक समृद्ध नगर " भने्न मुल नाराका साथ गुणस्तरीय 

स्वस्थ्य सेिा प्रदान गना मन्थली नगर अस्पतालमा गैर सरकारी स्वास्थ्य संघ संस्थाको साझेदारीमा दाुँत र 

आखाुँको सेिा विस्तार गना एिं CEONC सेिालाई प्रभािकारीरुपमा सञ्चालन गना विशेर्ज्ञ सेिा सवहतको 

सेिा र स्वास्थ्य िीमा कायाक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गना आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 नागररकहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउनका लावग स्वास्थ्य िीमा कायाक्रमको दायरा िढाउन र 

समुदाय स्तरमा विवशष्ट स्वास्थ्य सेिा उपलव्ध गराउन प्रते्यक िडामा स्वास्थ्य वशविर सञ्चालन गने 

कायाक्रम प्रस्ताि गरेको छु ॰ 

 स्वास्थ्य सेिाका समग्र कायाक्रमहरु सञ्चालन गना रु १० करोड ८ लाख ५० हजार िजेट विवनयोजन 

गरेको छु ॰ 
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सामाशजक समावेिीकरण तर्ि  

 समुदायमा अिस्स्थत टोल विकास संस्था एिं सामुदावयक संस्थाहरु पररचालन गरी िालश्रम, िाल वििाह, 

दाइजो/ दहेज, िोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा वनयन्त्रणका लावग कायाक्रमहरु सञ्चालन गना आिश्यक 

िजेटको  व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 लवक्षत िगा ( दवलत/ जनजावत/ अपाङ्ग/ मवहला/ िालिावलका ) लाई राज्यको मुल प्रिाहमा ल्याउन 

लागत साझेदारीमा आयमूलक, सीपमूलक एिं चेतनामूलक कायाक्रमहरु सञ्चालन गना र जेष्ट 

नागररकको ज्ञान, सीप र अनुभिलाई  उपयोग गना जेष्ट नागररक क्लि गठन र पररचालन गने व्यिस्था 

वमलाएको छु ॰ 

 एकीकृत घुम्ती वशविर माफा त िडािाटै अपाङ्गता तथा जेष्ट नागररकहरुको लावग पररचय पत्र वितरण गना 

र आपाङ्गता भएकाको लावग सहायक सामग्रीहरु वितरण गने आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 "सहयोगापेिी सडक मानव मुक्त नगर" वनमााणका लावग अनाथ, िेसाहरा, िेिाररसे सडक मानि, 

असाय जेष्ट नागररक ( सहयोगापेक्षी मानिहरु) हरु र िालश्रवमकहरुको उद्धार, व्यिस्थापन र 

पाररिाररक पुनवमालनका कायाक्रमहरु सञ्चालनका आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 सामावजक सुरक्षा, व्यस्िगत घटना दताा जस्ता अवभलेखहरु अनलाइन प्रविवधको माध्यमिाट 

अध्यािवधक गने र समयमा नै घटना दताा प्रवक्रयामा सामेल हुन आम नगरिासीहरुलाई जनचेतनामूलक 

कायाक्रम सञ्चालन गने व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 सामावजक समािेशीकरण तफा का कायाक्रमहरु सञ्चालन गना रु ९५ लाख ५० हजार विवनयोजन 

गरेको छु ॰ 

१३ कला, भाषा र ससं्कृसत तर्न  

 नगरवभत्रका कला, भार्ा र संसृ्कवतहरुको संरक्षण एिं सम्वद्धान गना तीनलाल पाका मा संग्रालय स्थापना, 

िाल उद्दान एिं िृत वचत्र वनमााण र धावमाक मठ मस्न्दरलाई आिश्यक सहयोग समेतका लावग रु ३२ 

लाख विवनयोजन गरेको छु ॰ 

 

१४. सवपद तथा वातावरण तर्न  

 िातािरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागररक तथा वनजी के्षत्र र गैर सरकारी संस्थाहरु समेतको 

सहभावगता सुवनवश्चत गने र नगर वभत्रका पूिााधार वनमााणका कायाहरु पूणात: िातािरण मैत्री िनाउने 

व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 सम्भावित विपद् नू्यनीकरणका लावग जोस्खम के्षत्र पवहचान र नक्शाङ्कन सवहतको विपद व्यिस्थापन 

योजना वनमााण, विपद जोस्खमलाई ध्यानमा राखी तत्काल नगरका चार स्थानमा हेली प्याड वनमााण गना 

आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 नगरमा रहेको िारुणयन्त्र, एमु्वलेन्ऱ, सििाहन र िुलडोजर जस्ता आकस्िक सेिा सञ्चालन गना 

अन्तरपावलका समन्रय र सहकाया गरी प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन र अध्यािवधक अिस्थामा राख्न 

आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 
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 नगरपावलका के्षत्रमा उत्सजान हुने फोहोरमैलाको प्रभािकारी ब्यबस्थापन गना फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र  

वनमााणका लावग संघीय विशेर् अनुदानको रुपमा प्राप्त हुने अनुदानलाई वनवमात डी वप आर िमोवजमको 

काया अवघ िढाउन आिश्यक व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 प्रकोप व्यिस्थापन कोर् स्थापना गरी विपद तथा िातािरणसुँग सम्वस्न्धत कायाक्रम सञ्चालन गना रु २ 

करोड ९ लाख ४० हजार विवनयोजन गरेको छु ॰ 

 

१५. सुशासन, संस्थागत  सवकास र सेवा प्रवाह  

 नगरपावलकाको सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राही मैत्री बनाउन ,सूचना प्रविवध मैत्री बनाउन, संस्थागत क्षमता 

विकास गना, सूचना प्रविवध ब्यिस्थापन ( िडास्तरमा गुनासो पेवटका ,हटलाईन,टोल फ्री नंम्वर , वडवजटल 

िडापत्र ,अवडयो नोवटसबोडा ) आवदको विकास गना,  एकीकृत घुम्ती वशविर व्यिस्थापन गरी 

सेिाप्रिाहलाई नागररकको िररपरर पुयााउन साथै वनयवमत रूपमा समीक्षा ,सािाजवनक  सुनुिाई 

,सामावजक परीक्षण गरी पारदवशाता र जिाफदेवहता अवभबृवद्द गना र जनप्रवतवनवध एिं कमाचारीहरुको 

क्षमता विकास गना क्षमता विकास योजना वनमााण गनाका लावग रू. १ करोड वबवनयोजन गरेको छु ॰ 

 स्थानीय सेिामा कायारत कमाचारीहरुलाई संघीय वनजामती सेिा सो सरहको तलि भत्ता, सेिा, सुविधा 

उपलव्ध गराउने व्यिस्था वमलाएको छु ॰ 

 आन्तररक राजश्वको दायरा फरावकलो िनाई राजश्व िृस्द्धका के्षत्रहरु पवहचान गना उधोगी तथा 

व्यिसायीहरुसुँग अन्तवक्रा या छलफल, के्षत्रगत अध्ययन अनुगमन, करदाता वशक्षा कायाक्रम , प्रभािकारी 

िजार अनुगमन माफा त कालो िजारी, अस्वाभाविक मुल्य िृस्द्ध, राजश्व छली हुने प्रिृवतलाई वनरुत्सावहत 

गदै उपभोिा अवधकार सुवनवश्चत हुने प्रवक्रया अवघ िढाउन आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु ॰ 

 सािाजवनक सेिा तथा क्षमता विकास के्षत्रको लावग रु १५ करोड ७३ लाख १० हजार  िजेट 

विवनयोजन गरेको छु ॰ 

१६  कानून तथा न्याय  

 समुदाय तथा समाजमा देस्खन सके्न सानावतना वििाद तथा मनमुटािको छलफल, मेलवमलापका 

माध्यमिाट वनराकरण र अन्त्य गरी समुदायमा शास्न्त र अमनचयन कायम गना, सम सामवयक रूपमा 

राजपत्र तथा कानूनी संगालो प्रकाशन गना, सामुदावयक मेल वमलाप कताा अनुवशक्षण गना ,न्यावयक 

सवमवतका पदावधकारीहरुको  क्षमता विकास, अन्तरपावलका स्तरीय न्यावयक सवमवतका पदावधकारी र 

वजल्ला न्यावयक, अधा न्यावयक वनकायहरुका िीच अन्तवक्रा या एिं छलफल आवद जस्ता काया गना रू. 

३०  लाख ७३ हजार वबवनयोजन गरेको छु ॰ 

१७ साझेदारी र सहकायन 

 नगरको चौतफी विकास एिं उन्नयनका लावग विवभन्न के्षत्रहरुमा सहकाया गरी कायाक्रमहरु सञ्चालन गना 

चाहने संघ सस्थाहरुसुँग साझेदारी तथा सहकायाका लावग रु १ करोड ३० लाख िजेटको व्यिस्था 

गरेको छु ॰ 
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आदरणीय नगर सभा सदस्य जू्यहरु 

१८ आगामी आवथाक िर्ा २०७९/०८० को नीवत तथा कायाक्रम कायाान्रयन गना रु १ अरि ४० करोड ७८लाख ५३ 

हजार विवनयोजन गररएको मधे्य चालु तफा  रु ९६  करोड २७  लाख ३ हजार (६८.३८ प्रवतशत)  र पुुँजीगत 

तफा  रु ४४ करोड ५१ लाख ५० हजार ( ३१.६२ प्रवतशत) रकम विवनयोजन गरेको छु ॰ िाुँडफाुँड गना वमल्ने 

५६ करोड ८ लाख ११ हजार विवनयोजन गरेकोमा चालु तफा  खचा रु २६ करोड २८ लाख ७१ हजार (४६.८७ 

प्रवतशत )  र पुुँजीगत तफा  खचा रु ३० करोड ५ लाख ५१ हजार (५३.५९ प्रवतशत)  रकम विवनयोजन गरेको 

छु ॰ 

१९ आय व्यय र करका दर एिं दायराहरुको विसृ्ततीकरण विवनयोजन विधेयक, आवथाक विधेयक, िजेट   

पुस्स्तका र विर्य के्षत्रगत िजेटको अनुमावनत वििरण र िडागत अनुमावनत िजेट वििरण अनुसूची मा रहने 

छन् ॰ 

२० प्रसु्तत िजेट तजुामाको चरणमा मागादशान गनुा हुने नगर प्रमुख जू्य , िडाध्यक्ष जू्यहरु, कायापावलकाका सदस्य 

जू्यहरु, नगर सभा सदस्य जू्यहरु र कमाचारी िगाप्रवत हावदाक आभार प्रकट गदाछु ॰ िजेट तजुामाको क्रममा 

महत्वपूणा राय सुझािहरु प्रदान गनुा हुने राजनीवतक दल, समाजसेिी , िुस्द्धवजिी, वनजी के्षत्र, सहकारी के्षत्र , 

नागररक समाज र सञ्चार जगतलाई हावदाक धन्यिाद ज्ञापन गदाछु ॰ िजेट कायाान्रयनमा सिैको रचनात्मक 

सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु ॰ 

२१ अन्तमा नगरको समग्र काया सम्पादन एिं प्रसु्तत िजेट तथा कायाक्रम कायाान्रयनमा साथ, सहयोग, 

ऐक्यिद्धता र सकारात्मक सल्लाह सुझाि प्राप्त हुनेछ भने्न विस्वास वलएको छु ॰ नगरको विकास प्रयास र 

नगरिासीहरुको जीिन स्तरमा उले्लखनीय रुपमा पररितान ल्याउन एकजुट हुन नगरिासीहरुमा हावदाक 

अवपल गदाछु ॰ 

 

धन्यिाद 

वमवत २०७९/०३/१० 



आ.व २०७९/०८० को ववषय ऺेत्रगत अनुमाननत वजेट वववरण                अनुसूची १ 

क्र 
स ववषयगत सममनत/ शाखाहरु 

स्थानीय संचचत कोषवाट व्ययभार हुन े प्रदेश र सघंीय 
सचंचतकोषवाट 
व्ययभार हुने कुऱ जम्मा प्रनतशत कैफपयत 

ववषयगत 
ऺेत्रगत 

प्रदेश 
सशतत सघंीय सशतत जम्मा 

क 

सावतजननक  सेवा तथा ऺमता 
ववकास                 

१ 

जनशक्ति व्यवस्थाऩन िथा वडा 
समन्वय १०००००००     १०००००००   १००००००० ०.७१   

२ सॊस्थागि ववकास िथा सशुासन २१३१००००     २१३१००००   २१३१०००० १.५१   

३ राजश्व ऩररचाऱन १४५००००     १४५००००   १४५०००० ०.१०   

४ कायााऱय सञ्चाऱन चाऱ ुखचा १०६५५००००     १०६५५००००   १०६५५०००० ७.५७   

५ 

वडा कायााऱय सञ्चाऱन िथा 
व्यवस्थाऩन १४००००००     १४००००००   १४०००००० ०.९९   

६ कायााऱय सञ्चाऱन ऩजुीगि खचा ४००००००     ४००००००   ४०००००० ०.२८   

  जम्मा १५७३१०००० ० ० १५७३१०००० ० १५७३१०००० ११.१७   

ख सामाजजक ववकास ०     ०   ० ०.००   

१ शशऺा यवुा िथा खेऱकुद ५१८००००० ४२८०००० ३२०२००००० ३७६२८००००   ३७६२८०००० २६.७३   

२ स्वास््य सेवा २७०००००० २९५०००० ७०९००००० १००८५००००   १००८५०००० ७.१६   

३ 

महहऱा वाऱवाशऱका िथा समाज 
कल्याण ८५००००० १०५००००   ९५५००००   ९५५०००० ०.६८   

४ भाषा, कऱा र सॊस्कति ३२०००००     ३२०००००   ३२००००० ०.२३   

५ खानेऩानी िथा सरसपाई ३००००००   ३३००००० ६३०००००   ६३००००० ०.४५   

६ सामाक्जक सरुऺा ०     ० २८००००००० २८००००००० १९.८९   



७ सामाक्जक ववकास कायाक्रम खचा २५०००००     २५०००००   २५००००० ०.१८   

  जम्मा ९६०००००० ८२८०००० ३९४४००००० ४९८६८०००० २८००००००० ७७८६८०००० ५५.३१   

ग ऩूवातधार ववकास ०     ०   ० ०.००   

१ योजना िथा अनगुमन २००००००     २००००००   २०००००० ०.१४   

२ ऩवूााधार ववकास १३००००००० 

४५०००००
० २४०००००० १९९०००००० ३००००००० २२९०००००० १६.२७   

३ ऩजुीगि अनसुन्धान ऩरामशा २००००००     २००००००   २०००००० ०.१४   

  जम्मा १३४०००००० 

४५०००००
० २४०००००० २०३०००००० ३००००००० २३३०००००० १६.५५   

घ आचथतक ववकास ०     ०   ० ०.००   

१ कृवष ववकास १०६५००००   ४०००००० १४६५००००   १४६५०००० १.०४   

२ ऩश ुऩॊऺ ी ववकास १७०००००० १०००००० २०००००० २०००००००   २००००००० १.४२   

३ उद्योग िथा वाणणज्य १७०००००   ३०००००० ४७०००००   ४७००००० ०.३३   

४ सहकारी १८०००००     १८०००००   १८००००० ०.१३   
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