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नगर सभा बैठकका सभाअध्यक्षज्यू , 

नगर सभाका सम्पूणय सदस्यज्यूहरु ! 

जनताले मनमस्ततकले छुने, दखे्ने तथा अनुभतू गने सरकार नै तथानीय सरकार हो । यो नागररकको समतयासँग 

सबैभन्दा नस्जक र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार पस्न हो । तथानीय सरकारले नागररकहरुको घरआँगनमा 

पगेुर सेवा स्दने र समतयाहरुको नस्जकबाट शीघ्र अवलोकन र सम्बोधन समेत गने ह दँा जनतालाई सरकारको 

वाततस्वक उपस्तथस्तको प्रत्याभसू्त समेत स्दलाएको ह न्छ। त्यसैले तथानीय सरकार काननू तजुुमा, सेवा प्रवाह, 

स्वकास र स्वपद व्यवतथापनमा स्नरन्तर सस्िय छन । 

 नेपालको संस्वधानमा भएका नीस्तगत व्यवतथा, मौस्लक हक, स्नदशेक स्सद्धान्त, संस्वधानको अनसुचूीमा 

उल्लेख भएका स्वषय, तथानीय तहको अद्यावस्धक प्राथस्मकता, सङ्घ र प्रदशे सरकारका आवस्धक 

योजनाको प्राथस्मकता, तथानीय आवश्यकता, सम्भावना, सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीस्त तथा कायुिम, 

बजेट र स्दगो स्वकासले अवलम्बन गरेका स्वषयहरुलाई अबलम्बन गरी वास्षुक बजेट तजुुमा एवं कायुका 

आधारमा बजेट तजुुमा गने प्रावधान रहकेो छ ।   

वास्लङ नगरपास्लकाको आ. व. २०७९/०८० को बजेट तथा कायुिम तजुुमा गने सन्दभुमा बजेटको पवुू 

शतु तथा कायुिमको मागुदशुनको रुपमा रहकेो नीस्त तथा कायुिम सभाको बैठकमा प्रतततु भई पाररत 

भइसकेको छ । नगर सभा बैठकमा बजेट पेश गनुु पवुू सभामा लोकतन्र, जनजीस्वका, समता, समानता र 

सामास्जक न्याय प्रास्िमा स्वचार स्दने स्वचारकप्रस्त सम्मान तथा सोका लास्ग सञ्चास्लत आन्दोलनमा स्निःशतु 

जीवन वस्लदान गने सम्परू्ु सस्हदहरुप्रस्त हास्दकु सम्मान तथा श्रद्धा अपुर् गनु चाहन्छौ । 

 नेपालको संस्वधान अनसुार तथानीय तहको दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्नवाुचनमा सररक 

भई आफ्नो अमलू्य मतास्धकार प्रयोग गरी वास्लङ नगरपास्लकाको भावी स्वकासको अस्भभारा हाम्रो काँधमा 

समु्पन ुभएका सम्परू्ु नगरवासीज्यूहरुप्रस्त कृतज्ञा प्रकट गदछुौ ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अव म यस सम्मास्नत सभामा आगामी आ. व. २०७९/०८० को वास्षुक बजेट तथा कायुिम प्रतततु गने 

काननुी आधार, हाम्रो अभ्यास, बजेट तथा कायुिम र कायाुन्वयन पद्धस्त पेश गने अनमुस्त चाहन्छु । नेपालको 

संस्वधानको धारा २२९ मा तथानीय तहको सस्ञ्चत कोष र सो कोषबाट धारा २३० अनसुार नगरपास्लकाको 

राजतव र व्ययको अनमुान यस नगर सभामा पेश गने संवैधास्नक प्रावधान, तथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
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२०७४, अन्य के्षरगत काननुहरु, अथु मन्रालयको मागुदशुन, तथानीय राजतव परामशु सस्मस्तको प्रस्तवेदन, 

नगरपास्लकाको आस्थुक व्यवतथापन ऐन २०७७, स्वस्नयोजन ऐन २०७७ समेतका आधारमा वास्लङ 

नगरपास्लकाको आ. व. २०७९/०८० को राजतव तथा व्ययको अनमुान प्रतताव गने संबैधास्नक तथा कानुनी 

आधार रहेको व्यहोरा स्नवेदन गनु चाहन्छु । त्यततै, तथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहकेो स्रोत 

अनमुान तथा बजेट सीमा स्नधाुरर् सस्मस्तबाट प्राि बजेट सीमाका आधारमा नीस्त तथा कायुकमुको पररस्धमा 

रही बजेट तथा कायुिम तजूुमा सस्मस्तबाट पेश भई नगर कायुपास्लकाबाट नगर सभामा पेश ह न तवीकृत 

बजेट तथा कायुिम नै यस सभामा पेश गररएको छ ।  यस बजेट स्वस्नयोजनमा रास्रिय प्राकृस्तक स्रोत तथा 

स्वत्त आयोग ऐन, २०७४,सङ्घ तथा प्रदशेले जारी गरेका नीस्त, मापदण्ड तथा काननु,अन्तर सरकारी स्वत्त 

हततान्तरर् ऐन, २०७४,सावुजस्नक खररद ऐन, २०६३, आस्थुक कायुस्वस्ध तथा उत्तरदास्यत्व ऐन, २०७६, 

तथानीय तहको वास्षुक योजना तथा बजेट स्दग्दशुन,स्दगो स्वकासका लक्ष्यहरू, राजतव परामशु सस्मस्तको 

प्रस्तवेदन, तीन वटै सरकारले गरेका प्रस्तबद्धता, सस्न्ध र सम्झौता, बजेटको स्सद्धान्त, उद्दशे्य र 

प्राथस्मकता,बजेट तजुुमाका स्वगतका पररपाटीहरूले मागुदशुन गरेका छन । साथै वास्लङ नगरपास्लकाका  

तथानीय तहको आस्थुक ऐन (५ वषुको), तथानीय तहको स्वस्नयोजन ऐन (५ वषुको), आस्थुक कायुस्वस्ध 

स्नयस्मत तथा व्यवस्तथत गनु बनेको ऐन, २०७५ सावुजास्नक स्नजी साझेदारी सम्बन्धमा गनु बनेको ऐन, 

२०७५, आन्तररक आय संकलन तथा आय(ठेक्का बन्दोबतत) सम्बन्धी कायुस्वस्ध, २०७७ ले समेत बजेट 

तजुुमा पद्धस्तलाई आन्तररकीकरर् गरेका छन । तसथु स्यनै   कानुनले तोकेको प्रावधान र अभ्यासमा केस्न्ित 

रही नस्तजामलूक एवं सरोकारवालाको सहभास्गतामलूक  स्वस्नयोजनका साथमा  कुशल कायाुन्वयनका 

लास्ग मागु तय भएको  तथ्य जानकारी गराउँदछु ।   

लोकतास्न्रक शासन आफैमा प्रस्तस्नस्धमलुक शासन प्रर्ाली हो । यस शासकीय प्रर्ालीमा सबै जास्त, वगु, 

स्लङ्ग, धमु र वर्ु भएका नागररकहरुको प्रस्तस्नस्धत्व ह न्छ र जनसहभास्गता लोकतन्रको अको सौन्दयु हो । 

स्यनै लोकतन्रको स्वस्ध र पररस्धमा रहेर तथा जनसहभास्गतालाई आत्मसात गरेर वडा वततीततरमा तथानीय 

बास्सन्दाको सहभास्गताबाट योजना र कायुिम छनौट गररएको छ । यस प्रस्ियाले नागररकहरुको Right, 

Choice र Voice लाई आत्मसम्मान गरेको छ ।  जनताकै साम ुगररएका बाचा र प्रस्तबद्धतामा केस्न्ित भएर 

काननुको पररपालनामा जनमनको आवश्यकता र मागमै आधाररत रही प्राि योजना र कायुिमलाई 

प्राथस्मककीकरर् गरी कायुिम छनौट र बजेट स्वस्नयोजन  गररएको छ । यस सभामा समेत वडाततरमा योजना 

छनौट प्रस्ियामा संलग्न पदास्धकारीहरु रहकेो छौं, सभाबाट हामीले नै पाररत तथा तवीकृत गरी कायाुन्वयन 

पस्न हाम्रै प्रत्यक्ष सपुररवेक्षर्, अनगुमनमा गने गररएको छ । त्यसको मलू्यांकन समेत हामी तवयम,् तेस्रो पक्ष, 
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नागररक समाज, स्मस्डयाकमी तथा नगरवासीको तहबाट पस्न ह दँै आएको छ । हाम्रो यस अभ्यासलाई कायम 

राख्न सवल पक्षको प्रबदु्धन र आलोच्य पक्षको सुधार गनुु नै  हामी स्नवाुस्चत पदास्धकारीहरुका लास्ग  

पषृ्ठपोषर् तथा मागुदशुन रहकेो छ ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब  आगामी आस्थुक वषु २०७९/०८० को बजेटका स्सद्धान्तहरु तथा प्राथस्मकता प्रतततु गदछुु । यस आ. 

व. २०७९/०८० को आय व्ययका स्सद्धान्तहरु  स्नम्नानसुार रहकेा छन : 

• लगानी, जनशस्ि, पवूाुधार स्वकास र रोजगारी । 

• तथानीय उत्पादनको बजारीकरर्, सीप स्वकास र स्वपन्न वगुलाई संरक्षर्सस्हत आय आजुन  

• सशुासनको अस्भवस्द्ध गद ैसेवा प्रवाहलाई सेवामैरी र जनमखुी । 

• स्शस्थल भएको तथानीय अथुतन्रको पनुरुत्थानका लगानीमैरी वातावरर् र रोजगारी  ।  

• स्शक्षा, तवातथ्य र जनजीस्वकाको उन्नयन र  लगानी । 

• तहगत सरकार एवं स्वकास साझेदारसँग सहकायु तथा समन्वय ।  

• तमाटु वास्लङको मागुस्चर कायाुन्वयन र  सचूक प्रास्ि । 

• नगरको बहृत योजनाको के्षरगत स्वकास( Spatial Planning) का आधार  तथा रर्नीस्त 

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

मास्थ उल्लेस्खत उदे्धश्य हाँस्सल गनु दहेाय अनसुार के्षरगत र कायुिमगत प्राथस्मकता स्नधाुरर् गरेको छु ।  

१. तवरोजगार, सीप स्वकास, आय आजुनमा आबद्ध गदै मानव पुँजी तथा संशाधनको स्वकासका 

लास्ग साझेदारीमा लगानी प्रबदु्धन गने । 

२. तथानीय उत्पादनको बढोत्तरीका लास्ग आयोजना बैक (Project Bank) लगानीका मापण्ड तय 

गरी लगानी सम्मेलनबाट बाह्य लगानी आकस्षुत गररने । 

३. तहगत सरकार तथा स्वकास साझेदारबाट उपलब्ध कायुिमलाई भौस्तक तथा पवूाुधार के्षरका 
आयोजनामा पररचालन गररने 

४. तथानीय गौरवका आयोजनाहरुमा वैदसे्शक सहायता पररचालन गरी नागररहरुको आस्थुक तथा 

सामास्जक  स्वकासमा जोड स्दइने । सामास्जक सरुक्षा तथा कल्यार्का कायुिममाफुत लस्क्षत, 

स्नमखुा, स्वपन्न तथा सीमान्तीकृत वगुलाई सामास्जक न्याय प्रदान गररने । 
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५.  कृस्ष तथा पश ुस्वकास के्षरमा लगानी बढोत्तरी गद ैकृषक तथा उद्दमीहरुलाई उत्पादन र बजारसँग 

आबद्ध गररने ।   

६. सचूना प्रस्वस्धको स्वततार, गरु्ततरीय खानेपानी, पयुटन क्षेरको प्रबदु्धन, पूवाुधारमा  माफुत स्वकास 

प्रस्ियालाई अस्घ बढाउन े। 

७. योजना तथा कायुिमलाई बह वषीय, रर्नैस्तक तथा प्राथस्मकीकरर्का आधारमा कायाुन्वयन 

गररने  

८. सावुजस्नक सेवा प्रवाहलाई गरु्ततरीय, पारदशी र उत्तरदायी तथा सवुसलुभ बनाई नागररकको 

पह चँ अस्भवसृ्द्ध गद ैसशुासन कायम गने ।  

अध्यक्ष महोदय,  

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब आगामी आस्थुक वषु २०७९/०८०को स्वत्तीय व्यवतथा आगामी आ.व.का लास्ग अनमुान 

गररएको खचु व्यहोने स्रोत स्नम्नानसुार रहकेो छ । आ. व. २०७९/०८० मा नेपाल सरकारबाट प्राि 

भएका तपस्सल समानीकरर् अनदुान, स्वशेष अनदुान, समपरूक अनदुान र राजतव बाँडफाटबाट प्राि 

ह ने रकम तथा प्रदशे सरकारबाट नेपाल सरकारबाट प्राि ह ने समानीकरर् अनदुान,राजतव 

बाँडफाटबाट प्राि ह ने रकम, अन्य सरकारी स्नकायबाट प्राि ह ने रकम, गैरसरकारी स्नकायबाट प्राि 

ह न स्नस्ित भएको रकम र आन्तररक आय र सस्ञ्चत कोषमा समावेश गरी खचु गनुु पने र स्हसाव 

राख्नपुने सम्परू्ु रकम नै खचु व्यहोने स्रोतका रुपमा रहेका छन । 

तपनसि 

क्र सं आय शीर्यक/स्रोत अनुमान बजेट रु 

 आन्तरिक आय 62655000.00 
 अल्या गत वर्षको 60000000.00 

 संघीय सिकाि िाजस्व बााँडफााँड 124758000.0 

 समपूिक अनुदान 22000000.00 

 ववत्तीय समानीकिण अनुदान 173200000.0 

 ववशेर् अनुदान 8000000.00 

 सशतष अनुदान 422500000.0 

जम्मा 873113000.00 
प्रदेश सरकार प्रदेश सिकाि िाजस्व बााँडफााँड 14029000.00 
 प्रदेश सिकाि समानीकिण अनुदान 21078000.0 
 प्रदेश सिकाि समपूिक अनुदान 5000000.00 
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 प्रदेश सिकाि ससतष अनुदान 5000000.0 
जम्मा 45107000.00 

कूल जम्मा 918220000.0 
 

आवस्धक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य, रर्नीस्त मध्यकालीन खचु संरचना बजेट तथा कायुिम सस्मस्तबाट 

प्राि बजेट सीमा, मागुदशुन र योजना प्राथस्मकीकरर्का आधार, स्वज्ञहरुको राय सल्लाह, स्वषयगत 

सस्मस्तबाट प्राथस्मकीकरर् गरी  क्षेरगत रुपमा स्वस्नयोजन गररएको छ अब म  प्रतततु बजेट स्रोत तथा  नीस्त 

तथा योजना कार्य्ुमहरुकमो अधीनमा रही नगरसभा सावुजस्नकीकरर् कायुिममाफुत रु ९१,८२,२०,०००।० 

(एकानव्ब े करोड वयासी लाख वीस हजार) को बजेट संके्षपीकरर् प्रतततु गदछुै । आगामी आ.व.को 

२०७९/०८० को लास्ग संघीय सरकारबाट प्राि समानीकरर् अनदुानको स्रोतबाट नगरका वडाहरुलाई 

रु.६०५०००००। स्वस्नयोजन गररएको छ र शसुत अनदुान समेतको क्षेरगत रुपमा स्नम्न शीषुकमा स्वस्नयोजन 

गरी कायुिमहरुको कायाुन्वयनमा व्ययभारको व्यवतथा स्मलाइने छ ।  
 

ि सं के्षर स्वस्नयोस्जत बजेट रु 

१ आस्थुक स्वकास 86000000.00 

२ सामास्जक स्वकास 451378000.00 
३ पवूाुधार स्वकास 162300000.00 
४ वडा ततररय कायुिम 60500000.0 
५ सशुासन तथा अन्तरसम्न्धी क्षेर 13284000.00 
६ वातावरर् तथा स्वपद ्व्यवतथापन 20000000.00 
७ कायाुलय संचालन तथा प्रशासनीक 124758000.0 

 

आगामी आ.व. को व्यय अनमुानको स्ववरर् (खचु स्शषुकगत र स्रोतगत समेत) स्वस्नयोजन स्वधेयक 

२०७९/०८० यसै साथ रहकेो छ । आगामी आस्थुक वषु २०७९/०८० को स्वत्तीय व्यवतथा अन्तगुत गररएका 

स्वस्नयोजन भएका क्षेरगत कायुिमहरुको  स्ववरर् सार संके्षपमा स्नम्नानसुार छन । 

स्वास््य  के्षत्रमा नवननयोजन  

सबै नागररकमा गरु्ततरीय तवातथ्य सेवा पह चँ सुस्नस्ित गद ैसम्परू्ु सेवालाई  घरदलैोमा पगु्ने गरी कायुिममा 

बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । ज्येष्ठ तथा दीघु रोगीहरुको स्नयस्मत तवातथ परीक्षर्, तवातथ्य केन्िको भवन 

स्नमाुर्, सतु्केरी एम्वलेुन्स, तवातथ्य बीमा कायुिमको पह चँ, क्यान्सर, दम, स्मगौला कलेजो र मस्हलाहरुको 

पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पस्हचान, परीक्षर् र उपचार, क्षयरोग मिु पास्लका, तथानीय जस्डबटुी 
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प्रशोधन कायुिम, योगा स्वततार कायुिम, गहौ ँ प्रास्थमक अतपतालमा CEONC सेवा स्वततार, ज्येष्ठ 

नागररक उपचार सेवा,  तकुल नसु कायुिम, No Home Delivery  कायुिम आस्द कायुिमहरुमा बजेट 

स्वस्नयोजन गररएको छ । 

 नशक्षा  के्षत्रमा नवननयोजन  

यस के्षत्र अन्तगयत प्रास्वस्धक जनशस्ि उत्पादन, सीप स्वकास, स्वद्दालयहरुको समग्र व्यवतथापन ( Total 

Management ) मा तेस्रो पक्ष (Third  Party Evaluation) मलू्यांकन , नमनुा स्वद्दालयमा तवातथ्य 

तवातथकमीसस्हत उपचार तथा परीक्षर् केन्ि तथापना, प्रस्तभाको खोजी (Talent Hunt ) कायुिम, शैस्क्षक 

केन्िहरु Virtual Learning  Platform, स्शक्षक पेसागत  वसृ्त्तका लास्ग Career Counselling 

progrmme, स्बद्यालयमा E- Governance सशुासन, इ लस्नुङ कायुकक्ष, प्रोत्साहनमा आधाररत अनदुान, 

स्वद्यालयमा तकुल नसु कायुिम लाग,ू अपाङ्ग तथा  स्वशेष स्शक्षामा लगानी, प्रत्येक तकुलमा इन्टरनेट र 

कम््यटुर, स्नजी र सामदुास्यकबीच Learning  Platform कायुिममा बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । 

कृनर् तथा पशु नवकासमा नवननयोजन 

यस क्षेरमा फलफुल, तरकारी, मसला बाली र पशुपालन पकेट के्षर कायुिम सञ्चालन, तथानीय कृस्ष 

पह चँमागु स्नमाुर्, कृस्ष एम्बलेुन्स तथा संकलन केन्ि तथापना,  उद्दमी पुँजी सरुस्क्षत, तथानीय कृस्ष उत्पादनको 

ब्राण्डीङ, ्याकेस्जङ र बजारीकरर् कायुिम, कृषकहरुलाई स्रोत व्यस्िको रुपमा प्रस्शक्षर्, नगरपास्लकाको 

१४०० स्मटर मास्थका भभूागमा दईु खेती आल ुउत्पादन कायुिम, ८०० स्मटर मसु्न जस्मनमा चैतेखेती धान 

बीउ उत्पादन, पश ुबीमा, नश्ल सधुार तथा कृस्ष बीमा, GIS पद्धस्तद्वारा भूस्मको वगीकरर् गरी गरी कृस्ष 

क्षेरको स्वशेष संरक्षर् कायुिम , कृषकहरुलाई यन्र स्वतरर्, हाते ट्याक्टर तास्लम, मौसमी तथा बेमौसस्म 

तरकारी उत्पादन कायुिम, बीउ,पुँजी तथा तास्लम व्यवतथापन , जैस्वक तथा प्राङ्गाररक मल उत्पादन, 

फसल वा वततकुा आधारमा मार अनदुानजतता  कायुिमहरुमा बजेट स्बस्नयोजन गररएको छ । 

उद्ममशीिता, रोजगारी तथा सीप नवकासमा नवननयोजन  

नगरका व्यावसाय, सीप र ज्ञान, सोच, सीप  भएका व्यस्िहरुको  व्यवसास्यक  इस्फस्सयन्सी परीक्षर् गरी 

Invest for Potentiality  कायुिममाफुत उद्यमीहरुको बढोत्तरी गनु खोस्जएको छ । यस क्षेरमा नव प्रवतुन 

पुँजी कोष स्नमाुर्, ईन्नोभेसन च्यालेन्ज फण्ड पररचालन, नगर स्भरका रोजगारदाताहरुको म्यास्पङ् तथा रोतटर 

तथा प्रोफाइल, अनलाइन बजारीकरर्, तास्लम तथा स्वउ पुँजी र प्रस्वस्ध तथा आय आजुन, Start Up   

Business  कायुिम, नागररक बचत नीस्त कायाुन्वयन,  स्वत्तीय साक्षरता कायुिम, तास्लम तथा क्षमता 

स्वकास कायुिम, प्रस्ततपधी खुला कोष ( Challenge Fund) , आधार पुँजी ( Start Up Fund) वडामा 

सफल दसे्खएका एक कायुिमको स्वततार, नागररक वचत परामशु सेवा, तथानीय उत्पादनलाई इकमुसको 

व्यवतथा, Business Plan को मलू्यांकनका आधारमा  बीउँ पुँजी कायुिम, प्रस्तभामास्थ लगानी, दक्ष 
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जनशस्िको लगत र कायु सचूी तयार  कायुिममा बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । सहकारी सुशासन तथा 
साझेदारी कायुिम, उद्यम घर र पैचँो पसल कायुिम, Employment Information Center को ततरोन्नस्त 

, लगानी सम्मेलन आस्द कायुिमलाई बजेट स्बस्नयोजन भएका छन ।   

पययटन, भार्ा, संस्कृनत संरक्षमा  नवननयोजन 

यस क्षेरमा  संतकृस्त र समदुायमा आधाररत होमतटे संचालन, स्हल तटेशन( Hill Station) तथापना , पयुटन 

दतु स्नयुस्ि, आँस्धखोला कररडोर स्नमाुर्,  चेक ड्याम्प स्नमाुर्को सभ्भाव्यता, शोधपयुटन, इको स्भलेज, 

्याराग्लाईस्डड, क्यानोइङ, साईस्क्लङको स्नमाुर्मा साझेदारी, लोपन्मखु बाजा तथा संतकृस्तलाई जगेनाु, 
सङ्ग्रालयहरुको स्नमाुर्सस्हत साझेदारीमा बजेट स्बस्नयोजन गररएको छ । स्वस्भन्न जास्तहरुको संतकृस्त 

संरक्षर्, सङ्ग्राहल स्नमाुर्, तथानीय महोत्सवका साथमा पवूाुधारसस्हत तथानीय उत्पादनलाई बढावा स्दने 

गरी नस्तजामलूक कायुिममा बजेट स्वस्नयोजन भएको छ । 

युवा तथा खेिकूद के्षत्रमा नवननयोजन 

यवुा वगुको भावनालाई सम्बोधन गद ैपूवाुधारयिु ससु्वधा सम्पन्न रंगशाला, नगरका स्नयस्मत खेलकुद, खेल 

प्रस्तष्ठान स्नमाुर् गने स्दशामा बजेटले सम्बोधन गररएको छ । वडामा खेल मैदान तथापना, मेयर कप /उप मेयर 

कप खेलकुद प्रस्तयोस्गता, खेलाडीमास्थ लगानीजतता कायुिममा बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । 

सामानजक नवकासमा नवननयोजन 

आस्थुक सामास्जक रुपले स्वपन्न वगुमा  समावेश गरी आय आजुन, गरीवी न्युनीकरर्, रोजगारी प्रवि्धन 

जतता कायुिमलाई स्वशेष प्राथस्मताका साथ अगास्ड बढाइको छ । मस्हला र बालबालस्कका लास्ग 

चेतनामलूक कायुिम, बैकसँगको सहकायुमा घरदलैोमा सामास्जक सुरक्षा भत्ता स्वतरर्, स्बपन्न नागररकलाई 

आय आजुन तथा संरक्षर् कायुिम, खरको छानालाई स्वततास्पत कायुिम,  पीस्डत मस्हला तथा 

बालबास्लकाको सरुक्षावास, मनोस्वमशु, काननूी सहयोग, तवातथ्य सेवा, मस्हला स्हसंा स्वरुद्ध तथ्यगत पैरवी, 

ज्येष्ठ नागररकहरुम्को सम्मान तगा सेवा कायुिम, प्रस्वस्ध हततान्तरर् तथा मस्हलाहरुलाई बीउँपजुी कायुिम,  

स्हसंाको अन्त्य र काननुी साक्षरता कायुिम कायाुन्वयनका लास्ग बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । 

पूवायधार नवकासमा नवननयोजन 

नबकटिाई ननकट कायुिम लाग ूगरी नगरस्भरका  पूवाुधारलाई गरु्ततरीय, पह ँचयोग्य तथा स्वततार गररने 

कायुिम अनसुार बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । खानेपानी के्षरमा स्रोतको संरक्षर्का लास्ग Water  

Mapping/ Audit  कायुिम, ‘एक घर एक धारा’ सवै वडाहरुमा स्वततार, खानेपानी आयोजनाहरुलाई 

सस्मस्तलाई हततान्तरर्, नगर यातायात गरुुयोजना, सबै घरधरुीमा स्वद्यतुीकरर् र पोल व्यवतथा, Project 

Bank तथापना, रर्नैस्तक सडक स्नमाुर् कायुिम, पह चँ मागु स्नमाुर्, वसपाकुको स्नमाुर्,  उज्यालो नगर 

कायुिम, आँधीखोला कररडोर स्वततार, एक गाउँ एक स्सँचाइ योजना, सहकारी तथा समदुायमा आधाररत 
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स्सँचाइ प्रर्ाली कायुिममा बजेट स्बस्नयोजन गररएको छ । प्रत्येक वडामा पाकु स्नमाुर्,  प्रत्येक वडामा 

ररचाजु पोखरी, भूक्षय र पैरौ स्नयन्रर् (Bio-engineering) कायुिम, कालोपरे सडक साझेदारी कायुिम 

रहकेा छन ।  

वातावरण, सरसफाई तथा नवपद व्यवस्थापनमा नवननयोजन  

फोहरलाई मोहरमा रुपान्तरर् गरी नागररकै संलग्नतामा फोहोरमैला प्रशोधन तथा आधसु्नक प्रस्वस्ध प्रयोग 

गनुुका साथै स्दसाजन्य लेदो व्यवतथापन, Zero Waste Concept  कायाुन्वयन, प्रस्वस्ध खररद, भउूपयोग 

नीस्त योजना कायुिम, स्वपद व्यवतथापन केन्ि तथापनाका लास्ग बजेट स्वस्नयोजन गररएको छ । 

जनशनि, राजस्व, सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा नवननयोजन 

यस क्षेर अन्तगुत संगठन र व्यवतथापन (Organization and  Development)  अध्ययन, नस्तजामा 

आधाररत कायुसम्पादन सम्झौता (Result Based Performance) स्डस्जटल शासन (Digital 

Governance)  कायुिम, कर नक्सांकन (Tax Mapping ) कायिुम, आयोजना बैक तथापना, लगानी 

सम्मेलन, प्रोत्साहन प्रर्ाली स्नमाुर्, स्डस्जटल प्रर्ालीबाट सेवा प्रवाह, उत्कृष्टताको केन्ि (Center of 

Excellence), सावुजस्नक सनुवुाई र सामास्जक परीक्षर् कायुिम, सचूना प्रस्वस्ध अन्तगुत सेवाको 

स्डस्जटाइजेसन कायुिम, मोवाईल एप तथा  पोटुल कायाुन्वयन, Free WIFI Zone  कायुिम,  अनलाइन 

भिुानी कायुिम, गेटवे माफुत भिुानीको व्यवतथा कायुिम र बजेट व्यवतथा रहेको छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

नगरपास्लकाको आ ब २०७९/ ०८० को नीस्त तथा कायुिम कायाुन्वयन गनु संघीय, प्रदशे र तथानीय 

सरकारको गरी कूि  रु.९१ करोड ८२ िाख २० हजार  खर्य हुने अनुमान गररएको छ ।  जस मध्ये 

नशक्षा, स्वास््य कृनर्, पशु समेतको र्ािु तफय  रु. ४२ करोड ५ िाख ८  हजार रुपैया र पुुँजीगत तफय  

रु. ४९ करोड ७७ िाख १२ हजार .खर्य हुने अनुमान गररएको छ ।  कुि बजेटमा र्ािु तफय  ४५.८० 

प्रनतशत र पूनजगत तफय  ५४.२० प्रनतशत रहेको छ । आगामी आ.व. को व्यय अनमुानको स्ववरर् (खचु 

स्शषुकगत र स्रोतगत समेत) स्वस्नयोजन स्वधेयक २०७९ यसै साथ रहकेो छ । आ.व.२०७८/०७९ को 

संशोस्धत अनमुान र आस्थुक वषु २०७८-०७९ को अनमुास्नत आय व्ययको स्ववरर् अनसुचूी – २ मा 

उल्लेख गररएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय,  

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब म आस्थुक वषु २०७९-०८० को राजश्व नीस्त प्रतततु गनु चाहन्छु ˗  
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तथानीय सरकारको के्षरास्धकार स्भरका करका आधार फरास्कलो पाद ैआन्तररक राजश्व बसृ्द्ध गनु कर तथा 

गैर कर राजश्वको अस्धकतम पररचालन गने नीस्तलाई स्नरन्तरता स्दइएको छ । नगरपास्लकाले राजश्व 

पररचालन सम्बन्धी १६ वटा आवश्यक ऐन, नीस्त, कायुस्वस्धको स्नमाुर् गरेको छ । यसका साथै १४ वटै 

वडामा राजश्व संकलन सफ्टवेयरको प्रयोग गररएको छ र यस सफ्टवेयरमा आस्थुक ऐनमा व्यवतथा गररएका 

करका दरहरू प्रस्वष्ट गररएका छन । नगरपास्लकाले सम्पस्त्त कर, भसु्मकर, ब्यवसाय करको दर राजश्व 

प्रक्षेपर्मा तथ्यांकीय आधारलाई स्लइएको छ । स्वगतको राजश्व वसृ्द्धदरको आधारमा नक्सापास, स्सफाररस 

दततरुलाई स्नधाुरर् गररएको छ । कर, ढुङ्गा, स्गट्टी, वालुवा स्विी, बहाल स्वटोरी शलु्कको प्रक्षेपर्मा 

संझौताको आधार स्लइएको छ । लमसम वसृ्द्धदरका आधारमा अनदुान, राजश्व वाँडफाँड, रोयल्टीलाई 

अनमुानमा प्रक्षेपर् गररएको छ । साथै अनमुानका आधारमा स्वशे्लषर् गरी स्वज्ञापन कर यस्कन गररएको 

न्यनुतम संकलन ह न सक्ने गरी ठेक्का अंक गर्ना गरी  दर स्नधाुरर् गररएको छ ।  नगर क्षेरस्भर टाँगा, ररक्सा, 

अटो ररक्सा, ईररक्साको दताु र नवीकरर् वापत सवारी कर लगाउने अस्धकार रहकेो छ । साथै शनू्य प्रक्षेपर्मा 
रहरे राजतवको नयाँ स्रोतको खोजी गररएको छ र यसबाट राजतवको दर होइन, दायरा बढेको छ । यस आबमा  

राजतव सधुार कायुयोजना स्नमाुर् भएकोले यसले स्सफाररस गरेका के्षरहरुमा राजतव नीस्त पररलस्क्ष्यत ह नेछन 

। राजतव परामशु सस्मस्तबाट स्सफाररस भएका राजतवको के्षर र दायरालाई तवीकृस्तका लास्ग वास्लङ 

नगरपास्लकाको आस्थुक स्वधेयक २०७९/ ०८० मा  प्रतताव गररएको छ । 

 र राजतव सम्बन्धी नयाँ काननु स्नमाुर् ह नेछन । राजतव प्रशासनलाई Taxation Governance   अनसुार 

Upgrading  गद ैइन्टरनेटको ससु्वधा स्वततार, कर स्शक्षा, Online बाट कर दास्खला, कर तवयम सेवकको 

व्यवतथा गररएको छ । E-payment gateways कायाुन्वयनमा आइसकेको छ । राजतव सेवालाई जनमखुी 

बनाउन प्रस्वस्ध र सचूनाको प्रयोग अस्धकतम गररएको छ । दता,ु अनमुती, नस्वकरर्, कर तवयम ्सेवकको 

पररचालन लगायत सेवालाई स्छटोछररतो र प्रभावकारी बनाउद ैराजश्वको दायरा तथा प्रशासस्नक  सधुारबाट 

थप राजश्व पररचालन गने नीस्त स्लइएको छ । 

तसथु यस बजेट कायाुन्वयनका लास्ग त्यसैले वास्लङ नगरपास्लकाले राजतव सधुार कायुयोजना  स्नमाुर् गरी 

आगामी स्दनमा आन्तररक स्रोतको पररचालन गनु सस्कने खाका तयार गरेको छ । आन्तररक आयको प्रक्षेपर् 

गनु राजतव सधुार कायुयोजनासस्हत स्जम्मेवारी तथा नीस्तगत र संतथागत सधुारको मागुदशुन तयार गररएको 

छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

सभाका सदस्यज्यूहरु, 
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अन्त्यमा आ. व. २०७९/०८० को वास्षुक बजेट तथा कायुिम तयारीका िममा वततीततरबाट योजना छनौट 

प्रस्ियामा सहभागी ह ने आम नगरबासीहरु, नगरपास्लकाका सम्परू्ु पदास्धकारीज्यूहरु, ससुसू्चत गराउने 

स्वकास सञ्चारकमी, समाज रुपान्तरर्को नेततृ्वदायी भसू्मका स्नवाुह गने सबै राजनीस्तक दलहरुका 

नेततृ्वगर्, समाजका प्रबदु्ध वगु, स्वषयगत कायाुलयका रारिसेवकहरु, संघ सँतथाहरु, नगर कायुपास्लकाका 

रारिसेवकहरु लगायत सबै सरोकारवाला व्यस्ि तथा स्नकायहरुको प्रशंसनीय भूस्मकाको सम्मान गनु चाहन्छु 

। साथै यसको सफल कायाुन्वयन र लस्क्षत प्रगस्त हास्सल ह न सबैबाट उस्चत सहयोग, समन्वय र सहकायुको 

लास्ग समेत आहवान गद ैनगरपास्लकाको स्वकास र नगरवासीको सम्बसृ्द्ध हास्सल ह ने कायुमा सबैले स्वश्वतत 

भई सस्िय सहयोग गरौ ँभन्ने अनुरोधका साथ प्रततसु्त टुङ्ग्याउने अनमुस्त चाहन्छु । 

 

                             धन्यवाद!! 

                 कनवता नतवारी 

                  उप प्रमुख 

                  संयोजक  

             बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सनमनत

           

 

           

 

 

  

 

 


