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नगर"

नगर उप-�मुख �ी जगे�रदे वी चौधर�ज्यूबाट नगरसभामा पेश भएको

आ�थर्क वषर् २०७६/०७७ को
बजेट व�व्य

�तलो�मा नगरपा�लका

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय

मिण�ाम, रुपन्दे ह�, ५ नं . �दे श नेपाल
�म�त : 2076/03/10
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आदरणीय नगर �मुखज्यू, नगरकायर्पा�लकाका सदस्यज्यूहरु, नगरसभाका
सदस्यज्यूहरु, कमर्चार� वगर्हरु, संचारकम� �म�हरु,
1=

�तलो�मा नगरपा�लकाको नगर उप-�मुख एवं बजेट तथा कायर्�म
तजुम
र् ा स�म�तको सं योजकको है �सयतले यस सम्मा�नत सभामा आगामी
आ�थर्क वषर् २०७६।०७७ को बजेट �स्तुत गनर् पाउँदा अत्यन्त
गौरवािन्वत भएको छु ।

2=

यस अवसरमा म सवर्�थम रा��य स्वा�धनता, स्वतन्�ता, लोकतन्� तथा
सामािजक न्याय र प�रवतर्नका ला�ग ब�लदान हुने सम्पूणर् �ात अ�ात
ु को अ�गामी
सह�दहरु��त भावपूणर् ��ा�ल� अपर्ण गदर्छु । मूलक
प�रवतर्नका

ला�ग

भएका

सवै

�कारका

आन्दोलनमा

नेतत्ृ वदायी

भू�मका खेल्ने सवै राजनी�तक अ�ज��त सम्मान व्य� गनर् चाहान्छु
। साथै सवै घाईते, बेप�ा यो�ा एवं पी�डत प�रवार र नाग�रक��त
�तलो�मा नगर सरकारको तफर्बाट हा�दर्क सम्मान व्य� गनर्
चाहन्छु ।
3=

नेपालको सं �वधानमा उिल्लिखत राज्यको �नद� शक �स�ान्त, सं घीय र
�दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म, चालु आव�धक योजना, द�गो
�वकासका ल�य, सं घीय, �ादे िशक तथा स्थानीय ऐन, कानून र
कायर्�व�धहरुबाट �नद� िशत हुँदै यसै सम्मा�नत नगरसभाबाट स्वीकृत
नगर सरकारको नी�त तथा कायर्�मलाई कायार्न्वयन गन� गर� बजेट
तजुम
र् ा गरे को छु । यसै गर� राजनै�तक दलका स्थानीय नेतत्ृ वका
सुझाव, �वगतको अनुभव, नाग�रक समाज, �नजी क्षे�, सहकार� क्षे�,
स्थानीय सामुदा�यक सं घ सं स्था, वु��जीवी, सं चारकम� लगायतका
क्षे�हरुबाट �ा� राय, परामशर्, सुझाव लगायतका अन्य �व�भ� क्षे�का
�ा�

रचनात्मक

सुझावहरुलाई

समेत

समेट्दै

आगामी

आ.व.

र् ा ग�रएको छ ।
२०७६÷७७ को बजेट तजुम
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4= "समु�त

सुरिक्षत

र

वातावरणीय

पयर्टक�य र समृ� �तलो�मा नगर"

सुन्दर

शहर

:

सुशासनयु�,

स�हतको दुरदृ�� (Vision) र

ु भ, भरपद�, गुणस्तर�य नगरसेवा तथ सु�वधा
नगरबासीलाई सवर्सल
उपलब्ध गराई नगरबासीहरुको जीवनस्तरमा ��मक सुधार ल्याउने
गर� तय ग�रएको

गन्तव्य (Mission) मूतरु
र् प �दन नगर सरकार

दृढसं किल्पत रहे को छ ।

5=

बजेट तजुम
र् ा गदार्, मैले सं घ र �दे श सरकार सँग समन्वय र साझेदार�
गद� उपलब्ध �ोत र साधनको मह�म उपभोग गनर्प
' न� मान्यतालाई
जोड �दएको छु । नेपालको सं �वधानमा उिल्लिखत स्थानीय तहको
अ�धकारसूची, सावर्ज�नक सेवा �वाहमा नगर सरकारको भू�मका र
स�ा�लत �वकास आयोजनाहरुको कायार्न्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा
राख्दै

चालु

आ�थर्क

वषर्का

कायर्�मलाई

आवश्यकता

अनुरुप

प�रमाजर्न, सं शोधन र �नरन्तरता �ददै अब्बल, ग�तशील र लगानी मै�ी
नगरपा�लकाको प�हचान स्था�पत हुने गर� बजेट �व�नयोजन गरे को छु
6=

�व�ीय सं घीयता अनुरुप �व�भ� तह र �नकायहरुबाट �ा� हुने अनुदान
र राजस्वलाई �ाथ�मक�करण गर� बजेटका �ाथ�मकता र उ�ेश्य
हा�सल

हुने

कायर्�महरुमा

लगानी

केिन्�त

गरे को

छु

।

यो

लगानीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृ��, ग�रबी न्यू �नकरण र
रोजगार� तथा स्वरोजगारका अवसरमा वृ�� गद� सम� नगरको �वकास
र समृ��का �मुख लक्ष हा�सल हुने अपेक्षा ग�रएको
7=

छ ।

यस बजेटमा नगर सरकारको क्षे�ा�धकार �भ�का कर तथा गैरकर र
राज� प�रचालन र व्यवस्थापनलाई �ाथ�मकतामा रािखएको छ ।
�नधार्�रत समयमै �वकास आयोजनाको न�तजामूलक कायार्न्वयन गनर्को
ला�ग �तलो�माको �नमार्णा�धन भ्यू-टावर, �शास�नक भवन, सभाहल
स�हतको अ�तथी गृह, वडा कायार्लयका �शास�नक भवन जस्ता
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�मागत

योजनाहरुलाई

यथासक्य

�छटो

सम्प�

गन�

गर�

�ाथ�मकताका साथ बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

ँ ीगत बजेटको अंश
8= अनुत्पादक तथा अनावश्यक खचर् घटाउने, पुज
बढाउने र चालु खचर्मा �मतव्य�यता ल्याउने गर� बजेट �स्ताव गरे को
छु । यसै गर� मध्यमका�लन खचर् सं चरनाको �नमार्ण गर� योजनाको
�ाथ�मकरण स�हत �ोतको सु�नि�तता ग�र बजेटलाई बढ� बस्तुपरक
र कायार्न्वययोग्य बनाईएको छ ।
सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू
9=

आगामी आ.व. २०७६÷७७ को बजेट दे हायका उ�ेश्य �ा��मा
केिन्�त रहनेछ । "समृ� नगर M खुसी नगरवासी" भ�े हा�ो लक्ष
हा�सल गनर्को ला�ग व�लयो आधार तय गनुर् यस बजेटको मूल उ�ेश्य
रहनेछ भने अन्य उ�ेश्यहरु दे हाय अनुसार रहे का छन् ।
•

िशक्षा क्षे�मा लगानीको मा�ा बढाई नगरको िशक्षाको गुणस्तरमा
फड्को मान� ।

•

गहुँ, मकै, दुध, तरकार�, माछा लगायतका कृ�ष बाल�मा अनुदान,
पशु �वमा, धानबाल�लाई �ोत्साहन गद� सं चालनमा रहे का �सचाई
�णाल�को सु�ढ�करण गर� कृ�ष उत्पादन बढाउने।

•

नगरको आ�थर्क, भौ�तक तथा सामािजक पूवार्धारको �वकास गर�
"समृ� नगर : खुसी नगरबासी" को ल�यलाई �ा� गन� ।

•

स्थानीय उपलब्ध �ोत, अवसर र क्षमताको अ�धकतम उपयोग
गर� नगरको सम� �वकास गन� ।

•

नगरपा�लकाको सम� सेवा �वाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने ।

10= यस बजेटका �ाथ�मकताहरु दे हाय अनुसार रहे का छन् ।

•

नगरको

िशक्षा

�णाल�मा

प�रणात्मक

र

गुणात्मक

सुधार

ल्याउने ।
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•

�ममागत
कायर्पूरा

•

रुपमा

सं चालनमा

रहे का

आयोजनाकाहरुको�नमार्ण

गन� ।

कृ�ष, पशुपालन, पयर्टन, उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउन सक्ने
गर� लगानीको बातावरण �सजर्ना गन�, त्यसका ला�ग लगानी
सम्मेलन समेत आयोजना गन� ।

•

नगरको मुहार फेन� नयाँ आयोजनाहरु सं चालनमा ल्याउने ।

•

समावेशी �वकास, द�गो �वकास, सह�ाव्द� �वकास ल�य, ह�रयाल�
�वधर्न,

वातावरण

सं रक्षण

लगायत

�वकास

समसाम�यक

मु�ाहरुलाई �नरन्तर सम्बोधन गन� ।
11= नगर

सरकारले

बजेटका

उ�ेश्यहरु

हा�सल

गनर् र �ाथ�मकता

कायार्न्वयन गनर् सं घीय सरकार र �दे श सरकारसँग सह-अिस्तत्व,

ँ ी, सीप र क्षमताको
समन्वय र साझेदार� गन�छ । नगरमा उपलब्ध पूज

�भावकार� उपयोग गनर् सहकार� र �नजी क्षे�सँगको सहकायर्लाई
�ाथ�मकतामा रािखने छ ।

आदरणीय अध्यक्षज्यू,
अव म चालु आ.व. २०७५÷७६ को हालसम्मको यथाथर् आय व्यय तफर्को
�ववरण �स्तुत गनर् चाहन्छु ।
12= यसै नगरसभाको ते�ो अ�धवेशनबाट �म�त २०७५ असार १० गते रु

१,३५,३२,५१,०००

(अक्षेरुपी एक अवर् पै�तस करोड व�ीस

लाख एकाउ� हजार रुपैयामा�) को बजेट �स्तुत ग�रएको �थयो ।
जसमध्ये चालुतफर् 59 करोड २७ लाख र पूिजगत तफर् ७६ करोड
५ लाख ५१ हजार खचर् अनुमान रहे को �थयो ।
13= नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट अनुसार आ.व. ०७५÷७६ मा आन्त�रक

राज� प�रचालनतफर् ४१ करोड ८३ लाख ४० हजार ल�य
रािखएकोमा चालु आ.व.को ज्ये� मसान्तसम्म ३७ करोड २५ लाख
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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५ हजार ६ सय ९७ रुपैया १६ पैसा उठे को छ । चालु आ.व.को
ज्ये� मसान्तसम्म आयतफर् कुल अनुमानको ९०.५६ ��तशत �ग�त
भएको छ भने चालुतफर् 78.50 ��तशत र पुजीगतफर् 70.06
��तशत खचर् भएको व्यहोरा यस सम्मा�नत सभामा जानकार� गराउन
चाहन्छु ।
यस सम्बन्धी �वस्तृत �ववरण अनुसूची १ मा उल्लेख ग�रएको छ ।
सम्माननीय सभाध्यक्षज्यू,
14= अब

म

आगामी

नगरपा�लकाको

आ.व.

आम्दानीका

२०७६/७७

का

�ोतहरुको

सं िक्ष�

ला�ग

�तलो�मा

�ववरण

रा�

चाहान्छु ।
•

आन्त�रक राज�तफर् M ५० करोड १२ लाख ७० हजार १ सय
१५ रुपैया आम्दानी हुने ल�य रािखएको छ ।

•

अन्तर सरकार� �वि�य हस्तान्तरणबाट M १ अवर् ७६ लाख ३९
हजार ८८५ रुपैया �ा� हुने ल�य �लएका छौ ।

•

�नवार्चन क्षे� पूवार्धार �वकास कायर्�म माफर्त M २ करोड ५०
लाख रुपैया रकम �ा� हुने ल�य �लएका छौ ।

•

गत वषर्को मौज्दात रकमः रु १ करोड रहने लक्ष रहेको छ ।

•

यसर� हा�ो कुल बजेट रु M १ अवर् ५४ करोड ३९ लाख १०
हजार रहे को छ ।

यसको �वस्तृत �ववरण अनुसूची १ मै समावेश ग�रएको छ ।
15= यसका अ�त�र� सं घीय सरकारको समपूरक र �वशेष अनुदानका

आधारमा थप योजना

तथा कायर्�म �ा� हुन सक्ने सम्भावना समेत

रहे को हुँदा यसर� �ा� हुने बजेटबाट कायार्न्वयन गनर्को ला�ग
आयोजनाहरुको छनौट गर�

�ोजेक्ट व�क बनाएर रा�े व्यवस्था

�मलाईएको छ।
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सम्मा�नत सभाध्यक्षज्यू, अव म आगामी आ.व.को ला�ग क्षे�गत कायर्�म
तथा �व�नयोजन �स्तुत गनर् चाहान्छु ।
िशक्षा
16= आगामी तीन वषर् �भ� सामुदा�यक र सं स्थागत �व�ालय बीचको

असमानता कम गर� सम� िशक्षा �णाल�मा सुधार गन� गत सालको
योजना अनुरुप कायार्न्वयन भईरहेका सामुदा�यक �व�ालयमा �दवा
खाजा कायर्�म, सामुदा�यक �व�ालयको शैिक्षक तथा भौ�तक पूवार्धार
सुधार, दरवन्द� कम भएका �व�ालयमा िशक्षक व्यवस्थापन जस्ता
कायर्�महरुलाई यस आ.व. मा समेत �नरन्तरताका ला�ग बजेट
व्यवस्थापन ग�रएको छ ।
17= सामुदा�यक �व�ालयहरुको भवन �नमार्ण तथा पूवार्धार �नमार्णको ला�ग

रु. ६ करोड ६४ लाख �व�नयोजन ग�रएको छ ।
18= सामुदा�यक �व�ालय ह�रयाल� कायर्�म, वाल�वकास िशक्षकलाई थप

�ोत्साहन भ�ा, स्थानीय पा��म �नमार्ण, वालमै�ी स्थानीय शासन
लगायतका महत्वपूणर् कायर्�मको ला�ग आगामी आ.व.मा िशक्षा तफर्
जम्मा रु.३१ करोड ६६ लाख २७ हजार रकम �व�नयोजन ग�रएको
छ
स्वास्थ्य
19= "स्वस्थ नगरबासी M स्वस्थ नगर" भ�े सोचस�हत गुणस्तर�य स्वास्थ्य

ँ च
सेवामा सबै नाग�रकको समतामूलक पह
ु सु�नि�त गन� कायर्लाई

ु भ स्वास्थ्यका ला�ग
�नरन्तरता �दईने छ । गुणस्तर�य तथा सवर्सल
स्वास्थ्य �वमा कायर्�म, म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका यातायात खचर्
जस्ता �वगतका कायर्�महरुलाई �नरन्तरता �दईने छ । व�थर्ङ
सेन्टरमा

सुत्केर�

हुने

म�हलाहरुलाई

नेपाल

सरकारले

उपलब्ध

गराएको सु�वधाको अ�त�र� �ोत्साहन स्वरुप रु. ५०० का दरले
भ�ा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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20= नगरपा�लका�भ� रहे का स्वास्थ्य चौक�हरुको क्षमता अ�भवृ��, औजार

उपकरण लगायत औषधी ख�रदको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन
ग�रएको छ । शहर� स्वास्थ्य केन्� भवन �नमार्ण कायर्को ला�ग रु.
५० लाख बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ । मधव�लया र �टकुल�गढ
स्वास्थ्य चौक�मा ल्याव सं चालनाथर् अक्षयकोष स्थापनाको ला�ग रु.
१० लाख बजेट �व�नयोजन गरे को छु ।
21= उमेर पुगेका म�हला स्वयं से�वकाहरुलाई �ोत्सा�हत गनर्को ला�ग नेपाल

सरकारले �दान गन� रकममा नगरपा�लकाको तफर्बाट केह� रकम थप
गर� "सुनौलो अवकास योजना" स�ालन ग�रने व्यवस्था �मलाएको छु
।
22= �सु�त सेवा �लने म�हलालाई �ोत्साहन गनर् यातायात खचर्, स्वास्थ्य

सं स्थाकाला�ग औषधी ख�रद एवं पूवार्धार �वकास, र�दान सेवा
अनुदान, योग ध्यान र साधना �वधर्न, �नशुल्क स्वास्थ्य िश�वर
सं चालन लगायतका कायर्�ममा समेत गर� यस आ.व.मा स्वास्थ्य
क्षे�मा जम्मा रु. ५ करोड ३३ लाख ७६ हजार �व�नयोजन ग�रएको
छ ।

ँ ाई
कृ�ष, पशुपालन र �सच
23= कृ�ष क्षे�मा �व�वधीकरण, �विश�ीकरण र यािन्�करण गर� कृ�ष

उत्पादनमा व्यवसायीकरणलाई बढवा �दन र अगार्�नक कृ�षलाई
�ोत्साहन गनर्का ला�ग �वगतको कायर्�महरुलाई आगामी आ.व.मा
समेत �नरन्तरता �दइनेछ । एक गाउँ एक कृ�ष उत्पादन, कृ�ष �वमा,

तरकार� वाल�, मकै वाल�, गहुँ वाल�, माछापालन र वा�ापालन
कायर्�मको ला�ग पकेट क्षे� �वकास तथा �वस्तार गनर् आवश्यक
बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ । सहकार� र समूहमाफर्त ग�रने
सामू�हक खेती �णाल�को अनुदानका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन
ग�रएको छ । छाडा चौपाया र वन्यजन्तुबाट �कसानको बा�लमा हुने
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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क्षती न्यू�नकरण गन� लगायतका गत वषर्का कायर्हरुलाई �नरन्तरता
�दने गर� बजेटको व्यवस्था �मलाईएको छ ।
24= आम कृषकहरुलाई व्यवसा�यक कृ�ष �णाल�मा �े�रत गनर्को ला�ग

गहुँ, मकै र पुष्प खेतीमा अनुदान, कृ�ष तथा पशुपालन ऋणमा व्याज
अनुदान, दुग्ध उत्पादक �कसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान �दने

व्यवस्था स�हतको बजेट �स्ताव ग�रएको छ । हाटबजार व्यवस्थापन
र खा� गुणस्तर प�रक्षण �योगशाला स्थापनाको ला�ग समेत आवश्यक
बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ । १६ मौजा नहर �नमार्ण, ३६ मौजा
नहर �नमार्ण, �सचाई वो�र� अनुदान लगायतका �सचाईका कायर्�ममा
कूल ८० लाख बजेट �व�नयोजन गरे को छु ।

25= यसर� कृ�ष, पशुपालन र �सँचाईतफर्का कायर्�मको ला�ग कूल ७

करोड २७ लाख 57 हजार २ सय २६ रुपैया बजेट �स्ताव गरे को
छु ।
उ�ोग तथा वािणज्य
26= नगरवासीको

ठू लो

आशा

र

भरोसाको

रुपमा

रहेको

�तलो�मा

नगरपा�लका गुणात्मक �त� �वकासको फड्को मान� �ममा रहेको छ
। �तलो�मा नगरपा�लकालाई औ�ो�गक क्षे�को रुपमा �वकास गन�
उ�ेश्यका साथ लगानी आक�षर्त गनर्को ला�ग लगानी सम्मेलनको
आयोजना गनर् आवश्यक बजेटको व्यवस्था �मलाएको छु ।
27= यस

क्षे�मा

�वकासको

सम�

औ�ो�गक

माध्यमबाट

अझ

वातावरण
बढ�

सृजना

आ�थर्क

गर�

�वकास

औ�ो�गक

हा�सल

गनर्

�तलो�मा उ�ोग �ाम, सीपमूलक ता�लम सं चालन, �व�भ� खालका
रोजगार �वधर्न कायर्�म, �तलो�मा कोशेल� घर सं चालन लगायतका
कायर्�म कायर्न्वयन गनर् सम� उ�ोग तथा वािणज्यको क्षे�मा १
करोड १२ लाख ३८ हजार रकम �व�नयोजन गरे को छु । यसका
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अ�त�र� असल औ�ो�गक वातावरणका ला�ग आ�थर्क ऐन माफर्त कर
छु टको समेत व्यवस्था ग�रएको छ ।
पयर्टन

28= भगवान गौतमबु�को जन्मस्थान लुिम्बनीसँगै, गौतमवु�सँग जो�डएका

अन्य स्थानहरुसँगको सा�मप्यता रहे को यस नगरपा�लकामा पयर्टन

�वकासको �या� सम्भावना दे िखएको छ । यस नगरपा�लकाको
क्षे�मा पन� �सक्स लेन सडकको �डभाईडरमा वु�मु�तर् स्थापना गन�
गतवषर्को कायर्लाई �नरन्तरता �दनको ला�ग २५ लाख रुपैया बजेटको
व्यवस्था ग�रएको छ ।
29= यस

नगरपा�लका अन्तगर्त वनबाट�कामा �नमार्णा�धन रहेको भ्यू-

टावरको ला�ग ३ करोड रकम �व�नयोजन ग�रएको छ । यस क्षे�मा
पयर्टकहरुलाई आकषर्ण गनर्को ला�ग सिखया थारु होमस्टे सामुदा�यक
भवन �नमार्ण, शंकरनगर वनबाट�का पूवार्धार �नमार्ण, बाउ�कोट� ताल
सं रक्षण लगायतका कायर्�महरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को
छु ।
सा�हत्य, कला र संस्कृ�त
30= आ�दवासी जनजाती, द�लत, थारु लगायत अन्य लोपोन्मुख जा�तका

भाषा, धमर् र सं स्कृ�तको सं रक्षणका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन
ग�रएको छ । मौ�लक सं स्कृ�तको �व�र्न र छाडा सं स्कृ�तलाई
�नरुत्सा�हत

गन�

कायर्�म, भाषाकला

सं स्कृ�त

सं रक्षण

सम्व�र्न

कायर्�म, मोक्षधाम पूवार्धार �नमार्ण, �ी�े�रधाम पूवार्धार �नमार्ण
लगायतका कायर्�ममा समेत गर� रु.७१ लाख ७० हजार बजेट
�व�नयोजन ग�रएको छ ।
भवन, शहर� �वकास र पूवार्धार
31= गत वषर्देिख �नमार्णा�धन अवस्थामा रहे को �तलो�मा नगरपा�लकाको

�शास�नक भवनलाई यसै वषर् सं चालनमा ल्याउने गर� �नमार्ण कायर्
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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अगाडी बढ�रहेको छ, यसका ला�ग रु. ३ करोड बजेट �व�नयोजन
गरे को छु । वडा नं.-५, ८, ९, ११, १३ र १६ का वडा कायार्लय
भवन �नमार्ण �मागतको ला�ग रु २ करोड ५० लाख बजेट
छु �ाईएको छ । वडा नं. ३ को �शास�नक भवन, वडा नं ९ मा
�नमार्णा�धन सभाहल स�हतको अ�तथी गृह र �व�भ� सामुदा�यक भवन
�नमार्णका ला�ग आवश्यक रकम �व�नयोजन ग�रएको छ ।
32= �तलो�मा नगरपा�लकाको क्षे��भ�का जग्गा पुनMनापी र सावर्ज�नक

जग्गा सं रक्षण गन� कायर्लाई यस वषर् समेत �नरन्तरता �दनको ला�ग
आवश्यक बजेटको व्यवस्था �मलाईएको छ । यसै गर� �तलो�मा
नगरपा�लकाको वडा नं १३ र १४ मा �स्ता�वत �ादे िशक बसपाकर्
�नमार्ण कायर्लाई यसै वषर्देिख अगाडी बढाउनको ला�ग रु १ करोड
बजेट �स्ताव गरे को छु । �तलो�मा नगरपा�लकाको शंकरपुर पि�म
�शास�नक भवन सम्मको सडक कालोप�े गनर्को ला�ग रु. १ करोड
बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ । यसै गर� �तलो�मा नगरपा�लकाको
क्षे��भ� रहे का घरको प�हचान गर� सूचना ��व�धमा पहू च पुयार्उनको
ला�ग लागत सहभा�गताको आधारमा �त्येक घरमा घर नं. स�हतको
पो� बक्स जडान कायर्�मको ला�ग रु. ३० लाख बजेट �व�नयोजन
गरे को छु ।
33= यस नगरपा�लकाको क्षे��भ�का िजणर् सडकहरुको ममर्त सम्भार तथा

स्तरो�ती, गतवषर् पूरा हुन नसकेका अधुरा सडकहरुको �नमार्ण,
�नकासी सडक ममर्त, नाल� तथा ढल �नमार्ण, खरको छानो ��तस्थापन
लगायतका कायर्को ला�ग स्थानीय सडक भवन तथा पूवार्धार शीषर्कमा
जम्मा रु. ३६ करोड ८६ लाख ६५ हजार ५ सय २८ �व�नयोजन
ग�रएको छ ।
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वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन
34= "��न �तलो�मा M िक्लन �तलो�मा" भ�े मूल नाराका साथ सं चालन

ग�रएको ह�रयाल� �व�र्न कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा स�ालन गद�
ल�गनेछ । नगर सरसफाई तथा ह�रयाल� �वधर्न कायर्�म, प्ला��क
मु� नगरपा�लका कायर्न्वयन कायर्�मको ला�ग आवश्यक बजेटको
व्यवस्था ग�रएको छ ।
35= जलउत्प� �कोप �नयन्�ण कायर्�म अन्तगर्त �तनाउ नद� �नयन्�ण

कायर्को ला�ग रु. २५ लाख, रो�हणी र सुखौरा खोला �नयन्�ण
कायर्को ला�ग रु १५ लाख बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ ।
36= फोहरमैलालाई

�ोतमै

व�गर्करण गर� सं कलन

गन�, सड्ने गल्ने

फोहरलाई �शोधन गर� मलको रुपमा उपयोग गन� गर� फोहरमैला
व्यवस्थापन गन� कायर्लाई �े�रत ग�रनेछ । आफ्नो घरको फोहर
आफै व्यवस्थापन गनुप
र् छर्

भ�े सोचको �वकास गर� फोहरलाई

मोहरमा वदल्ने नी�त अिख्तयार ग�रने छ । �तलो�मा नगरपा�लकाको
वडा नं ६ र वडा नं. ८ मा सावर्ज�नक नीिज साझेदार�को माध्यमबाट
सरसफाई केन्� स्थापना गनर्को ला�ग रु ५० लाख बजेट �व�नयोजन
गरे को छु ।
37= यसै गर� वन तथा भू-सं रक्षण, जलाधार सं रक्षण, �वपद् व्यवस्थापन, �वपद्

��तकायर् योजना तयार� लगायतका कायर्�मको ला�ग वातावरण तथा
�वपद्

व्यवस्थापन

शीषर्कमा

कूल

४

करोड १५

लाख

रकम

�व�नयोजन ग�रएको छु ।
खानेपानी तथा सरसफाई
38= खानेपानी

तथा सरसफाई, सेवा सु�वधाको �नयमन, व्यवस्थापन र

सावर्ज�नक शौचालय �नमार्ण लगायतका क्षे�का ला�ग रु. ६८ लाख
रकम �व�नयोजन ग�रएको छ ।

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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खेलकूद तथा मनोर�न
39= �वकास, अनुशासन

र ग�तशीलतालाई �व�र्न गनर्को ला�ग युवा

साझेदार� कायर्�म, युवा स्व–रोजगार

कायर्�म तथा खेलकुद साम�ी

ख�रद लगायतका कायर्को ला�ग रु. १ करोड ९७ लाख ३० हजार
�व�नयोजन ग�रएको छ ।
लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
फरक क्षमता भएका व्यि�, म�हला, वालवा�लका, जे� नाग�रक, जातीय
�वभेद न्यू नीकरण, समतामूलक समाज �नमार्ण र राज्यले अवलम्वन गरे को
समावेशी �वकासलाई �व�र्न गनर्को ला�ग �तलो�मा नगर सरकार समेत
��तव� रहेको छ । क्षे�गत जनसािख्यक सं रचना र त्यस स्थानको
आवश्यकता अनुसार मागमा आधा�रत लिक्षत वगर् कायर्�म स�ालन गनर्को
ला�ग �त्येक वडामा रु. ४७०००० का दरले र सामािजक सुरक्षा लगायत
केह� नगरस्तर�य कायर्�म समेत गर� यस शीषर्कमा जम्मा रु.१७ करोड
८७ लाख ९० हजार ७९ �व�नयोजन ग�रएको छ ।
सावर्ज�नक सेवा �वाह, सुशासन तथा संस्थागत �वकास
40= नगरपा�लकाले �दान गन� सेवा र सु�वधाहरुमा सेवा�ाह�हरुको सरल र

सहज पहुँच कायम गनर् आवश्यक पूवार्धार सुधार ग�रनेछ । सं गठन

तथा व्यवस्थापन सव�क्षण कायर्लाई यसै वषर् सम्प� गर� कायार्लयको
कायर्वोझ, आवश्यकता र राज� क्षमताको आधारमा नयाँ सं गठन
सं रचना �नमार्ण ग�रनेछ र सोह� अनुसार कमर्चार� पदपू�तर् ���या
अगाडी वढाउने व्यवस्था �मलाईनेछ ।
41= ��ाचार र अ�नय�मतता �वरु� शुन्य सहन�सलताको नी�त अिख्तयार

ग�र

सेवा

�वाहलाई

स्थानीयवासीहरुलाई

सेवा�ाह�मै�ी
सूचनाको

र

हकको

पारदश�
�त्याभूत

वनाईने
गराई

छ

।

सं स्थागत

सुशासन कायम गनर्को ला�ग सावर्ज�नक रुपमा आव�धक समीक्षा,

ु ाई, जनतासँग मेयर जस्ता कायर्�महरु सं चालन गनर्
सावर्ज�नक सुनव
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13

"समु�त, सुरिक्षत र वातावरणमै�ी सुन्दर शहर : सुशासनयु�, पयर्टक�य र समृ� �तलो�मा नगर"

आवश्यक बजेट व्यवस्था ग�रएको छ । सावर्ज�नक सेवा �वाह र
�वकास

व्यवस्थापन कायर्लाई ��वधीमै�ी र पारदश� बनाउनको ला�ग

�व�ुतीय �णाल�को �वकास गनर् आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु
।
42= आम

नाग�रक र स्थानीयबासीलाई सहज, सरल र सु�वधाजनक

त�रकाले सेवा उपलब्ध गराउनको ला�ग नगरपा�लकाको �शास�नक
भवनमा

�डिजटल

नाग�रक

वडाप�

र

नगरपा�लकाको

मुख्य

स्थानहरुमा �� वाइफाइ जोनको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन
गरे को छु ।
43= जन��त�नधी र रा�सेवक कमर्चार�हरुको क्षमता अ�भवृ�� गनर्को ला�ग

ता�लम लगायत अ�भमुिखकरण कायर्�म सं चालन गनर्को ला�ग पयार्�
बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ । कमर्चार�हरुको मनोवल उच्च राखी
सेवा �वाहमा �े�रत गनर्को

ला�ग स्थानीय सरकारको �व�नयोजनबाट

तलव भ�ा �ा� गन� सम्पूणर् कमर्चार�हरुलाई नेपाल सरकारले आफ्नो
बजेटमाफर्त घोषणा गरे को वृ��दर अनुसार एकरुपता हुने गर�
तलवभ�ा समायोजन ग�रने छ
44= बाल �वकासको क्षे�मा कायर्रत वाल िशक्षकले उच्च मनोवलका साथ

काम

गन�

वातावरणको

सृजना

गनर्

बाल

िशक्षकहरुलाई

नगरपा�लकाबाट समेत थप पा�र��मक �दने गर� बजेटलाई �नरन्तरता
�दइएको छ ।
आकिस्मक पूवार्धार
45= वडाको क्षे��भ� पन� आकिस्मक र भै पर� आउने समस्याहरुलाई

सम्बिन्धत वडा�भ�ैबाट तत्काल सम्वोधन गनर्को ला�ग �त्येक वडा
स�म�तको �नणर्य बमोिजम खचर् गनर् सक्ने गर� रु. १० लाखको दरले
जम्मा १ करोड ७० लाख रुपैया बजेटको व्यवस्था ग�रएको छ ।
यस कायर्बाट वा�षर्क बजेट र नी�त तथा कायर्�ममा सम्बोधन हुन
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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नसकेका र साना�तना आकिस्मक समस्याहरु सहज त�रकाले वडा
कायर्लयबाटै समाधान हुने अपेक्षा ग�रएको छ ।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
46= यसर� सम�मा �तलो�मा नगरपा�लकाको आ.व. २०७६÷७७ को

कूल बजेटको आकार रु. १ अवर् ५४ करोड ३९ लाख १० हजार
रहने गर� सन्तु�लत बजेटको �स्ताव गरे को छु । जसमध्ये चालुतफर्
रु. ५३ करोड ३९ लाख ७० हजार (३४.५९ ��तशत) र
पूजीगततफर् रु. १ अवर् ९९ लाख ४० हजार (६५.४१ ��तशत) खचर्
�स्ताव ग�रएको व्यहोरा सम्मा�नत सभा समक्ष जानकार� गराउन
चाहन्छु ।
47= मैले

�स्तुत

गरे को

बजेटको

कायार्न्वयनबाट

नगरवासीहरुको

जीवनस्तरमा गुणात्मक प�रवतर्न, नगर सरकारको �भावका�रताको
अ�भवृ�� भई नाग�रकहरुले स्थानीय सरकारको सवल र �भावकार�
उपिस्थ�त रहे को महसुस गन� छन भ�े �व�ास �लएको छु । �स्तुत
बजेट तथा कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनमा आम स्थानीयवासी र
सरोकारवाला सम्पूणब
र् ाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गदर्छु ।
48= यो बजेट तजुम
र् ा गदार् मागर् �नद� शन गनुह
र् न
ु े नगर �मुखज्यू, नगर

कायर्पा�लकाका सदस्यज्यूहरु, �मुख �शासक�य अ�धकृत लगायतका

कमर्चार�ज्यूहरु, राजनी�तक दलका ��त�नधीज्यूहरु, टोल �वकास सं स्था,
स्थानीय वु��जीवी, नाग�रक समाजका अगुवा, सं घ सं स्था, सहकार�, नीिज
क्षे�, स�ारकम� सम्पूण र् नगरवासीहरुका हा�दर्क धन्यवाद �ापन गदर्छु
।

धन्यावाद Û
जगे�र दे वी चौधर�
नगर उप-�मुख

�म�त २०७६/०३/१० गते
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cGt/ ;/sf/L
ljlQo
x:tfGq)fM

cfo

qm=;=
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40678000.00

k|b]z ;/s/

520840000.00

750733000.00

hDdf

102500000.00

;+wLo ;/sf/

cGo cfo -ut jif{sf] df}Hbft_

418340000.00

52000000.00

/fhZjaf^ k|fKt af*kmf*
hDdf

366340000.00

cf=j= 075.076
sf] cg"dfg

cfGtl/s /fhZj

/fhZjM

cfDbfgLsf] >f]t

5978000.00

714955000.00

484196487.93

111690790.77

372505697.16

83413452.00

289092245.16

cf=j= 075.076 sf]
h]i& d;fGt ;Dd

dl0fu|fd, ?kGb]xL, % g+= k|b]z, g]kfn
cfo Joosf] ljj/0f
cf=j= )&^÷)&&

ltnf]Qdf gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
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46940000.00

895574000.00

511270115.00

10000000.00

501270115.00

63920115.00

437350000.00

cf=j= 076.077 sf]
cg"dfg

cg';"rL !

hDdf
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vr{ tkm{sf] hDdf

0.00

ljljw ljz]ifsf]ifdf ^«fG;km/

1353251000.00

579711000.00

0.00

272700000.00

; ;t{ k'hLut cg"bfg

df}Hbft afsL

379711000.00

200000000.00

k'lhut

rfn'

g]kfn ;/sf/ cg'bfg tkm{

500840000.00

380840000.00

k'lhut
hDdf

120000000.00

rfn'

525372781.07

252315224.24

0.00

0.00

109041398.37

143273825.87

273057556.84

224140130.97

48917425.87

1225629487.93

1353251000.00

cfDbfgL tkm{sf] hDdf

cfGtl/s >f]t tkm{

0.00

20000000.00

741433000.00

0.00

20500000.00

;+#Lo tkm{ c=Nof=

812411000.00

0.00

lh=;=;= af*kmf*
hDdf

21000000.00

;+;b ljsf; sf]if
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1543910000.00

1032639885.00

0.00

0.00

618049885.00

414590000.00

511270115.00

391890115.00

119380000.00

1543910000.00

0.00

1032639885.00

65125885.00

25000000.00

1121254.68
10034134.00

3/axfn s/

Joj;fo s/

2

6

s

35022044.00

2420750.00
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gS;f kf; b:t'/

;]jf z'Ns, b:t"/

axfn lj6f}/L s/ -xf6jhf/ k;n s/_

5

123200.00

111210.00

Joj;flos lel8of] s/

lj1fkg s/

101500.00

4514218.00

11142028.00

ljlQo ;+:yf s/

4

3

1

20000000.00

1500000.00

1000000.00

25090000.00

6000000.00

270000000.00

366340000.00

122874017.68

s/ b:t'/
PsLs[t ;+klQ s/ -;fljssf] dfnkf]t
_
PsLs[t ;+klQ s/ -;fljssf] 3/s/_

c

398340000.00

:yfgLo /fh:j

s

cf=j=075.076
cg'dflgt

126540490.68

cfDbfgLsf] >f]t

qm=;=

cf=j=074.075
sf] oyfy{

25292534.25

6024870.56

345055.00

11108556.00

6284662.10

26871812.07

2962810.55

289092245.16

372505697.16

075 h]i& d;fGt
;Ddsf] oyfy{
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30000000.00

4500000.00

500000.00

25000000.00

20000000.00

50000000.00

437350000.00

501270115.00

cf=j=076.077
sf] nflu k|:tfljt

cf=j= )&$.)&% oyfy{ cf=j= )&%.)&^ sf] cg'dflgt tyf h]i7 d;fGt ;Ddsf] oyfy{ / cf=j= )&^.)&& sf]
k|:tfljt cfo ljj/0f

ltnf]Qdf gu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, dl0fu|fd ?kGb]xL

cGo b:t"/ -ljljw cfo_

3

0.00
2500000.00
32000000.00

150000.00
0.00
3666473.00

w/f}6L hkmt

b08 hl/jfgfaf6 k|fKt cfo

ª

r

3
0.00

819065.00

2847408.00
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;fd'bflos jgsf] cfo

0.00

0.00

df5f kf]v/L

3

4

0.00

0.00

ef8faf6 cfo

u

0.00

1000000.00

31000000.00

22369747.91

10000000.00

23985678.00

lzIff tyf :j:Yo ljsf; s/

0.00

0.00

83413452.00

83413452.00

0.00

110000.00

0.00

0.00

41078263.08

v

0.00

10821106.00

120924120.00

1388182.92

224888.00

13285636.72

11808062.00

/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt
3/ hUuf /lh:6]«zg af6 cfo dfnkf]t_
;jf/L ;fwg s/

1

1000000.00

3206168.00

11000000.00

250000.00

278510.00

0.00

18000000.00

18855261.00

glbhGo kbfy{ ljqmL s/
glbhGo kbfy{ 7]Ssf aGbf]j:t
af6 cfo
glbhGo kbfy{ cdfgt af6
cfo
v= ;8s dd{t ;+ef/ b:t'/

s

cf

8

36gf btf{ ljnDa b:t"/

u

ljljw cfo

l;kmfl/; tyf lgj]bg b:t'/

v

19

2000000.00

0.00

61920115.00

63920115.00

100000.00

0.00

50000.00

0.00

25000000.00

10000000.00

5000000.00

250000000.00

2000000.00

200000.00

15000000.00

ljlQo ;dflgs/0f cg'bfg -;+3Lo_

;;t{ cg'bfg

/fh:j afF8kmfF8

;dk'/s cg'bfg

ljz]if cg'bfg

cGo ;;t{ cg'bfg

1

2

3

4

5

6

cGo cg'bfg

k|b]z ;/sf/ ljlQo x:tfGt/0f

ljlQo ;dflgs/0f cg'bfg

;;t{ cg'bfg

ljz]if cg'bfg

8

cf

1

2

3

0.00

0.00

0.00

7500000.00

5978000.00

40678000.00

0.00
0.00

0.00

2040000.00
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cGo cg'bfg -;fdflhs ;'/Iff_

7

150000000.00

4000000.00

4000000.00
119759090.00

0.00

0.00

v= t/fO{ dw]z ;Dd[l4

u= ;8s af]8{ g]kfn

0.00

0.00

0.00

126233000.00

272700000.00

s= ko{6sLo uGtJo :yn

0.00

0.00

206189412.95

217800000.00

770733000.00

687831502.95

;+3Lo ;/sf/ ljlQo x:tfGt/0f

c
355843000.00

831411000.00

687831502.95

cGt/ ;/sf/L ljlQo x:tfGt/0f

v

0.00

0.00

5978000.00

5978000.00

122940000.00

5000000.00

4000000.00

0.00

10550000.00

40624000.00

45260000.00

268781000.00

217800000.00

714955000.00

720933000.00
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5200000.00

11000000.00

5740000.00

46940000.00

0.00

154000000.00

5000000.00

10000000.00

5000000.00

10550000.00

40624000.00

156000000.00

281900000.00

232500000.00

895574000.00

1007639885.00

10000000.00
3000000.00
21000000.00
102500000.00
1353251000.00

0.00
0.00
0.00
192006689.98
1006378683.61

If]q g+= @

If]q g+= #

hDdf

ut jif{sf] df}Hbft c=Nof=

s'n hDdf cfDbfgL

@

#

206189412.95

;fdflhs ;'/Iff

lzIff :jf:Yo cfo'{j]b kz',
s[lif ;xsf/L tyf d=
ljsf;, /f]huf/ k|j${g,

1=4

1=5

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व��य

119759090.00

;+rfng vr{ -rfn'_

1=1

75418268.88

sfo{ ;+rfng tyf k|zf;lgs vr{

1

O

JooM

8000000.00

0.00

If]q g+= !

!

272700000.00

150000000.00

170000000.00

27200000.00

21000000.00

0.00

0.00

u

O=

5
20000000.00

0.00

0.00

0.00

;dk'/s cg'bfg
/fhZj af8kmf8 -;jf/L ;fwg tyf
cGo_
>f]t pkof]uaf6 k|fKt afF8kmfF8 lh;;_
lgjf{rg If]q k'jf{wf/ ljsf; sfo{qmd

4

173437870.80

94356400.00

97834851.73

1225629487.93

111690790.77

20500000.00

20500000.00

20500000.00

0.00

0.00
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0.00

154000000.00

176880000.00

1543910000.00

10000000.00

25000000.00

3000000.00

12000000.00

10000000.00

25000000.00

65125885.00

5000000.00

20000000.00

;fdflhs ljsf; sfo{qmd

k'jf{wf/ ljsf; sfo{qm

jftfj/0f tyf ljkt Joj:yfkg

;+:yfut ljsf; tyf ;]jf k|jfx

cGo vl/b

2=2

2=3

2=4

2=5

2=6

1353251000.00

760551000.00

699510533.96
894687892.84

37000000.00

122100000.00

55162000.00

352135000.00

119420000.00

74734000.00

592700000.00

21173218.93

44443253.00

36641586.24
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hDdf rfn" tyf k"lhut
vr{

hDdf

263277494.95

cfly{s ljsf; sfo{qmd

2=1

315522458.84

18452522.00

k'lhut vr{ tkm{

195177358.88

2

k|wfgdGqL /f]huf/ tkm{sf
;;t{ cg'bfg sf
sfo{qmdx?
hDdf

771723716.47

406094593.94

0.00

36479014.00

28334658.00

201786244.46

80266849.97

59227827.51

365629122.53
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1543910000.00

1213030000.00

21000000.00

196024000.00

41500000.00

417804921.02

428493078.98

108208000.00

330880000.00

;fdflhs ljsf;
lzIff
:jf:Yo
vf]kfgL tyf ;/;kmfO{
;+:s[lt k|j${g

20
2010
2020
2030
2040

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व��य

cfly{s ljsf;
s[lif
pBf]u tyf jfl)fHo
ko{^g
;+xsf/L
ljlQo If]q

zLif{s

10
1010
1020
1030
1040
1050

;+s]t g+=

hDdf

74734000.00
29584000.00
1300000.00
41850000.00
1500000.00
500000.00
74734000.00
542420000.00
281983000.00
52193000.00
6100000.00
9775000.00

cf=j= 2075÷076 sf]
;+zf]lwt cg"dfg oyfy{

cf=j= 076÷077 sf] jflif{s of]hgf tyf sfo{qmd
sfo{ If]qut Joo cg"dfg

ltnf]Qdf gu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, dl0fu|fd ?kGb]xL

23

108208000.00
39645000.0
11238000.0
54825000.0
2000000.0
500000.0
108208000.0
582493079.0
316627000.0
53376000.0
6800000.0
7170000.0

cf=j= 2076÷077 sf]
cg"dfg

50

40
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070

3050

3040

30
3010
3020
3030

2050
2060

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व��य

v]ns'b tyf dgf]/~hg
n}lus ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/)f
hDdf
k"jf{wf/ ljsf;
:yfgLo ;*s k"n tyf emf]n'ª]k'n
l;+rfO{
ejg tyf ;x/L ljsf;
phf{,n#' tyf ;fgf hnljB't j}sNlks phf{
;d]t
;+rf/
hDdf
jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg
jg tyf e" ;+/If)f
hnfwf/ ;+/If)f
jftfjf/)f ;+/If)f,hnjfo" kl/jt{g
kmf]x/d}nf tyf (n Joj:yfkg
hnpTkGg k|sf]k lgoGq)f
ljkb Joj:yfkg
jf?)f oGq ;+rfng
hDdf
;+:yfut ljsf; ;]jf k|jfx / ;'zf;g
24

2400000.0
417804921.0
41500000.0
6800000.0
2500000.0
12800000.0
10600000.0
4900000.0
3200000.0
700000.0
41500000.0
196024000.0

13627166.9

20500000.00
1500000.00
351235000.00
55762000.00
18362000.00
500000.00
800000.00
21000000.00
6100000.00
1000000.00
8000000.00
55762000.00
122100000.00

19730000.0
178790079.0
582493079.0
417804921.0
201905528.0
33112226.2
166760000.0

19900000.00
172469000.00
542420000.00
351235000.00
193100000.00
47885000.00
88250000.00

;fdfGo ;]jf
;"/Iff Joj:yfkg
;"rgf k|ljlw
kl~hs/)f Joj:yfkg
:yfgLo tYofs ;+sng / clen]v
Joj:yfkg
;'zf;g k|j${g
cg';Gwfg tyf ljsf;
cGoq jlu{s[t gePsf]

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व��य

s'n hDdf

sfo{ ;+rfng tyf k|zf;lgs vr{
60
6010 k|zf;lgs vr{
6020 k'lhut vr{

5060
5070
5080

5050

5010
5020
5030
5040

hDdf

hDdf

25

14800000.0
3650000.0
167474000.0
196024000.0
197880000.0
176880000.0
21000000.0
197880000.0
1543910000.0

300000.0

300000.00
10100000.00
1500000.00
102000000.00
122100000.00
207000000.00
170000000.00
37000000.00
207000000.00
1353251000.00

0.0
5500000.0
4100000.0
200000.0

0.00
1000000.00
7000000.00
200000.00
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�तलो�मा नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७६
�तलो�मा

नगरपा�लकाको

आ�थर्क

बषर् २०७६÷२०७७

को

सेवा

र

कायर्हरुको ला�ग स्थानीय सि�त कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र
�व�नयोजन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन।
सभामा पेश भएको �म�तः २०७६÷०३÷१०
�स्तावनाः �तलो�मा नगरपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७६।०७७ को सेवा
र कायर्हरुको ला�ग सि�त कोषबाट केह� रकमखचर् गन� अ�धकार �दन र
सो रकम �व�नयोजन गनर् वा�छनीय भएकोले,
नेपालको सं �वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम �तलो�मा
नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
1=

सं िक्ष� नाम र �ारम्भ
1=

यस ऐनको नाम "�तलो�मा नगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन,
2076" रहे को छ ।

2=
2=

यो ऐन 2076 �ावण १ गतेदेिख लागू हुनेछ ।

आ�थर्क वषर् 2076/077 को �न�म� संिचतकोषबाट रकम खचर् गन�
अ�धकार
1.

आ�थर्क वषर् २०७६।०७७ को �न�म� नगरकायर्पा�लका, वडा स�म�त,
�वषयगत शाखाले गन� से वा र कायर्हरुका �न�म� अनुसूची १ मा

उिल्लिखत चालू खचर्, पूिँ जगतखचर् र �बि�य व्यवस्थाको रकम समेत गर�

जम्मा रकम रु. १,५४,३९,१०,००० (अक्षेरुपी एक अवर्, चौव� करोड
उन्चा�लस लाख दश हजार रुपैया मा�) मा नबढाई �न�दर्� ग�रए
बमोिजम सि�त कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ ।
2.

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले िखएताप�न यो ऐन �मािणकरण प�ात
कुनै मन्�ालय, सं घ–सं स्था, दातृ�नकाय लगायत अन्य कुनै स्थानबाट
�नशतर् या सशतर् कायर्�मको रुपमा खचर् गन� गर� नगरपा�लकाको सि�त
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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कोषमा थप रकम �ा� हुन आएमा नगर कायर्पा�लकाको स्वीकृती �लई
खचर् गनर् वाधा पुग्ने
3=

छै न ।

�व�नयोजन
1.

यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम आ�थर्क
वषर्

२०७६।०७७

को

�न�म�

�तलो�मा

नगरपा�लकाको

नगर

कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� से वा र कायर्हरुको
�न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ ।
2.

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले िखएको भएता प�न कायर्पा�लका, वडा
स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन
गरे को रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दे िखन आएमा
नगरकायर्पा�लकाले बचत हुने शीषर्कबाट नपुग हुने शीषर्कमा रकम सानर्
सक्नेछ ।

3.

उपदफा (२) बमोिजम रकम सादार् एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा
रकमको १० ��तशतमा नबढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ�
शीषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर्
तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । पूँिजगत खचर् र �व�ीय

व्यवस्थातफर् �व�नयोिजत रकम साँवा भु�ानी खचर् र व्याज भु�ानी खचर्
शीषर्कमा बाहे क अन्य चालू खचर् शीषर्क तफर् सानर् र �व�ीय व्यवस्था
अन्तगर्त साँवा भु�ानी खचर्तफर् �ब�नयोिजत रकम ब्याज भु�ानी खचर्
शीषर्कमा बाहे क अन्य� सानर् स�कने छै न । तर चालु तथा पूँिजगत खचर्

र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम
सानर् स�कनेछ ।
4.

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले िखएको भएताप�न एक शीषर्कबाट सो
शीषर्कको जम्मा स्वीकृत रकमको १० ��तशतभन्दा बढ्ने गर� कुनै एक
वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम सानर् परे मा सभाको स्वीकृ�त �लनु
पन�छ ।
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व�व्य
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५

४

५३,३9,70,०००।-

०

०

20,30,90,०००।-

3३,०८,८०,०००।-

चालु खच�
५

�वि�य
०

०

०

०

०

६

७

१,५४,३9,१०,०००।-

०

०

२८,१९,००,०००।-

१,२६,20,१०,०००।-

ज�मा
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सभाबाट पास भएको �म�तः २०७६÷०३÷१०

1,00,99,40,000।-

०

०

7,88,१0,०००।-

9३,१1,३०,०००।-

ँ ीगत खच�
पूज

रु. १,५४,३९,१०,०००।–

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम

ँ स�बि�धत)
(दफा) २ सग

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट व��य

ज�मा

(शेयर/ऋण)

लगानी

�याज भ ु�ानी

सावा

ऋणको

४

वडा �स�मत

नगर काय�पा�लका,

३

�वषयगत शाखा

२

शीष�कको नाम

३

२

१

सं.

�.

अनुदान

सं िचत कोषबाट �व�नयोजन हुने रकम

सं �या

अनुसूची-१

�यव�था

