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"नगर सरकार, जनताको घरघर " 

मंगलसेन नगरपाललका दोश्रो नगर सभाको पलिलो अलिवेशन -२०७९ असार १०_ 
मा 

नगर कार्यपाललकाको तर्य बाट बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा सलमलतका संर्ोजक एवं 

नगर   उप-प्रमजख श्री संलगता कज मारी रावलजू्यले प्रस्तजत गनजयभएको 

आलथयक वर्य २०७९।८० को  

बजेट तथा कार्यक्रम 
 

 

 

 

 

 

 

 
मंगलसेन नगरपाललका 

सुदुरपलिम प्रदेश, अछाम 
नेपाल 
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१. यस सम्मालनत नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय, लिषयगत सलमलतका 

संयोजकहरु, िडा  अध्यक्षजू्यहरु, काययपाललकाका सदस्यजू्यहरु, नगरसभाका 

समू्पर्य  सदस्यजू्यहरु, राष्ट्र  सेिक कमयचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु, एिंम् 

प्रत्यक्ष प्रशारर्  सुलनरहनु भएका समू्पर्य नगरिासी आमा, बुिा, दाजुभाइ तथा 

लददीबलहनीहरुमा  हालदयक नमस्कार व्यक्त गदयछु । 

२. नेपालको संलिधानको धारा २३०, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, 

को  दफा ७१  अनुसार काययपाललकाबाट स्वीकृत आय-व्ययको 

अनुमानमा गत  आलथयक िषय २०७७।०७८ को आय र व्ययको यथाथय लििरर्, 

चालु  आलथयक िषय २०७८।०७९ को असार मसान्तसम्ममा हुने आम्दानी र 

 खचयको संशोलधत अनुमान र आगामी आलथयक िषय २०७९।८० को योजना 

 तथा काययक्रम र आय-व्ययको अनुमालनत लििरर् नगर सभा समक्ष पेश 

 गने  

     अनुमती चाहन्छु ।  

सभाध्यक्ष मिोदर्  

अब म, आलथयक वर्य २०७७।७८ को र्थाथय र चालज आ.व. २०७८।७९ को 

वतयमान अवस्था र लवशे्लर्ण प्रस्तजत गने अनजमती चािन्छज । 

३.  आलथयक िषय २०७८।७९ मा ५३ करोड ६३ लाख २४ हजार ४ सय ४३ 

 रुपैंया आय  अनुमान रहेकोमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

भएको  ससतय  अनुदान थप भइ संशोलधत आय ६१ करोड ४७ लाख 

९० हजार १  सय ४१ रुपैया ४५ पैंसा प्राप्त भएको छ । हालसम्म ३९ 

करोड २ लाख  ९४  हजार ३ सय ५५ रुपैंया १२ पैंसा (६३.४८ प्रलतशत) खचय 

भएको छ । 

४. नगरपाललकालाई कानूनी शासन माफय त सक्षम र प्रभािकारी ढंगले 

संचालनका  लालग २१ िटा ऐन, ९ िटा लनयमािली, ३१ िटा काययलिलध, ३ िटा 

लदग्दशयन  र ६ िटा लनदेलशका गरी जम्मा ७० िटा कानून लनमायर् गरी 

कायायन्वयनमा  ल्याईएको छ । 

५. नगरपाललकाको काययप्रलक्रया, लित्तीय प्रर्ाली व्यिस्स्थत, पारदयशी, 

लिलधसम्मत र  प्रभािकारी िनाउन सफल भएका छ ौँ । जस अन्तगयत 

प्राकृलतक स्रोत तथा  लित्त आयोगको प्रलतिेदन, २०७८ अनुसार अछाम 

लजल्लाका दश िटै स्थानीय  तह मधे्य प्रथम स्थान, सुदुरपलिम प्रदेशमा पाच ौँ 

स्थान र नेपाल भर एघार ौँ  स्थानमा पुयायउन सफल भएका छ ौँ साथै स्थानीय 

तह संस्थागत क्षमता  स्वःमुल्याङ्कनका आधारमा लजल्लामै पलहलो स्थान पानय 
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सफल भएका छ  ंर  यस्ता मूल्याङ्कनका आधारमा नगरपाललकाको 

काययसम्पादनमा सुधार आई अन्तर  सरकारी लित्त हस्तान्तरर् ऐन २०७४ 

अनुसार काययसम्पादनको आधारमा प्राप्त  हुने समानीकरर् अनुदानको लहस्सामा 

बृस्ि भएको छ । 

6. नगरपाललकाको केन्द्र देस्ख सबै िडाहरुमा सडक संजाल जोड्न सफल 

भएका  छ ौँ । जस अन्तगयत कररि १५00 मीटर सडक ग्राभेल र नयाौँ टर याक 

कररब  १५०० लमटर असार मसान्तसम्म सके्न गरी लनमायर् कायय  अगाडी 

िढेको र  नगरलभत्रका ७२ िटै सडकहरुको ममयत तथा स्तरोन्नती गरी आम 

 नगरिासीलाई यातायात सुलिधामा सहजता ल्याईएको छ । 

7. भिन लनमायर्का काययहरु अन्तगयत नगरपाललकाको आधुलनक प्रशासलनक 

भिन,  िडा कायायलयको २ िटा भिनको लनमायर् भई २ िटा भिन लनमायर् 

भईरहेका  छन, नगरका १४ िटै िडामा १६ िटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी 

सेिा  प्रिाह गनय सफल भएका छ ौँ साथै ४ िटा स्वास्थ्य च कीका भिनहरु 

लनमायर्  गररएको छ । 

८. सुरईकोट पययटकीय के्षत्रको लिकासका लालग पाकय  लनमायर् भईरहेको र 

 मंगलसेन दरबार के्षत्र, भटे्ट माललका, सुरैकोट पययटकीय के्षत्रको लिकासका 

लालग  पाकय  लनमायर् भईरहेको र भटे्ट माललका, सुरईकोट पययटकीय के्षत्र, माललका 

 ठूलासैन के्षत्र, धुम्रलोचनी, जनालीझरना, अयारको बण्ड, कैलाशमुठ, जुपु 

काललका  मस्िर, लचते्र दोभान के्षत्रको लिकासका लालग कायय भईरहेको छ । 

9. खेलकुद के्षत्रको लिकासका लालग मंगलसेन नगरपाललका िडा नं. ५ मा २० 

 रोपनी जग्गामा मंगलसेन िृहत खेलमैदान लनमायर्को कायय लनरन्तर भईरहेको  

 छ । 

10. उज्यालो नगर बनाउने नगरपाललकाको नीलत अनुरुप १३ िडामा लिद्युत 

 लिस्तार भईसकेको छ र िडा नं १३ मा पलन लिद्युत लिस्तारको कायय 

अगाडी  बलढरहेको र बैकस्िक उजाय अन्तगयत पाललकाका लिलभन्न ४९ िटा 

साियजलनक  स्थानमा स यय ित्ती जडान गररएको छ । 

11. नगरपाललकाको १० िषे शैलक्षक योजना लनमायर् गनुयको साथै स्थानीय 

 पाठयक्रम समेत लनमायर् भएको छ साथै ५ िषे काययकालमा ८ कोठे भिन 

१  िटा, ४ कोठे भिन ५ िटा, २ कोठे भिन ९ िटा लनमायर् तथा ICT ११ 

 िटा , लिज्ञान प्रयोगशाला ८ िटा, पुस्तकालय १० िटा लिद्यालयमा, खानेपानी 

 ५ िटा लिद्यालयमा, घेरा पखायल १ िटा र  खेलमैदान एउटा लनमायर् 

गररएको  छ । 
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१२. अछाम बहुमुखी क्याम्पसलाई लडग्री सम्मको अध्यापन गनयका लालग स्रोत 

 साधनको व्यिस्थापन तथा कैलाश बहुमुखी क्याम्पसमा भ लतक पुिायधार 

लिकास  गररएको छ र अछाम बहु प्रालिलधक लशक्षालय स्थापनाथयका लालग 

नगरको िडा  नं ३ मा ४१ रोपनी जग्गा लनःशुल्क व्यिस्थापन गररएको छ । 

13. घुस्ि ग्रालमर् अल्ट्र ा साउण्ड काययक्रम सञ्चालन गरर गभयिलतको लालग 

लनःशुल्क  लभलडयो एक्सरे सेिा प्रदान गररएको छ साथै नगरपाललकामा लैंलगक 

लहंसा  लनिारर् कोष स्थापना गरी लहंसामा परेका मलहलाहरुलाई अनुदान तथा लिउौँ 

 पुजी लितरर् गररएको छ । 

14. नगरपाललका के्षत्र लभत्रका ५९ जना सुते्करी मलहलाहरुलाई लनःशुल्क 

एमु्बलेन्स  सेिा प्रदान गरीएको छ ।  

15. अपाङगता भएका व्यस्क्तहरुको उपचारका लालग अपाङ्ग बाल अस्पताल 

केन्द्र  HRDC काभे्रसौँग सम्झ ता गरी ६३ जनाको लनःशुल्क उपचार गराईएको छ ।  

16. स्वास्थ्य के्षत्रका लिलभन्न लक्रयाकलाप अन्तगयत गाउौँघर स्िलनक संचालन, 

 लनःशुल्क लशिीर संचालन, मातृलशशु सुरक्षा, स्वास्थ्य उपकरर् सहयोग 

गररएको  छ । साथै भ गोललक लिकटतालाई मध्यनगर गरी मंगलसेन 

नगरपाललका िडा  नं १३ को बाौँडामा बलथयङ्ग सेन्टरको स्थापना गरी संचालनमा 

ल्याईएको छ । 

17. अछाम अस्पतालमा अस्क्सजन प्लान्ट जडानको लालग र बयालपाटा 

 अस्पताललाई व्यिस्थापन संचालन खचय िाफत ५ लाख अनुदान सहयोग 

 उपलब्ध गराईएको छ । 

18. आफ्नो जग्गा आफ्नो बारी बााँझो नराखी बनाऔ िररर्ाली भने्न 

नारालाई  साथयकता लदन िडा नं १२ र १४ मा आलु पकेट के्षत्र, िडा नं ११ र 

१२  मा सुन्तला पकेट के्षत्र र िडा नं ९ लाई धान पकेट के्षत्रको लिकास 

गररएको  छ । 

19. नश्ल सुधारका लालग १६ जना कृषकहरुलाई उन्नत जातका बोका लितरर् 

 गररएको छ र १ जना कृषकलाई लडलपङ्ग ट्याङ्की अनुदान सहयोग गररएको   

 छ ।  

20. मध्यपहाडी दुग्धलिकास काययक्रम अन्तगयत मंगलसेन नगरपाललका िडा नं ६ 

 का समूहमा आिि कृषकहरुलाई भैसीको नश्ल सुधारका लालग राौँगा 

लितरर्  एिं गोठ व्यिस्थापनका लालग अनुदान सहयोग उपलब्ध गराईएको छ 

र दुध  उत्पादनमा बृस्ि गनय िडा नं ७ लाई भैसी पकेट के्षत्रको रुपमा 

लिकास  गररएको छ ।  
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21. मत्स्यपालन काययक्रम अन्तगयत २ जना कृषकलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध 

 गराईएको छ । 

22. मंगलसेन नगरपाललकाको िडा नं १३ लाई बाख्रापालन पकेट के्षत्र घोषर्ा 

गरी  कृषकहरुको आय स्तरमा बृस्ि गने काययक्रमलाई अिलम्बन गररएको छ । 

23. नगरपाललकाले सम्पन्न गरेका सबै काम कारिाही तथा सुचनाहरुलाई 

 प्रलिलधमैत्री बनाउन लिलभन्न पोटयल प्रलिलध औजारको (स्पाटय पाललका एप्स, 

 पूिायधार व्यिस्थापन प्रर्ाली, पाललकाको ५ बषे प्रगलत सलमक्षा औजार तथा 

 सरकारका अन्य पोटयलहरु) प्रयोग गरी कायायन्वयन गररएको छ । 

24. लिद्युलतय शासन प्रिियन गदै १४ िटै िडा कायायलयमा ईन्टरनेट सेिा 

लिस्तार,  सिै िडा कायायलयिाट अनलाईन व्यस्क्तगत घटना दताय, सामालजक 

सुरक्षा भत्ता  लितरर् कायय व्यिस्स्थत गनय १४ िटै िडाका लाभग्रालहहरुलाई िैलङ्कक 

 प्रर्ालीमा आिि गररएको छ । 

25. प्रगलतलशल करको लसिान्त अनुसार करको दायरालाई फरालकलो पादै 

 नगरपाललका लभत्र संचालनमा रहेका व्यापार व्यिसाय, साना उद्योगीहरुलाई 

 करको दायरमा ल्याई आन्तररक राजश्व संकलनमा बृस्ि गररएको छ । 

26. नगरपाललकाको बजेट, योजना तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयनमा 

प्रभािकारीता  ल्याउन जनशस्क्त व्यिस्थापनको लालग क्षमता लिकास योजना र 

संगठन तथा  व्यिस्थापन सिेक्षर्  गररएको छ । 

27. नगरपाललकामा १ ईजालस कक्षको व्यिस्थापन तथा १४ िटा िडालाई 

पायक  पने गरी ५ िटा मेललमलाप केन्द्र स्थापना गररएको छ । 

28. लैंलङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षर्को सुरुिात गनुयको साथै लैलङ्गक लहंसा 

 नू्यनीकरर्का लालग सेफ हाउस, UNFPA, IPAS, CMC नेपालसौँग साझेदारी 

गरी  काययक्रम संचालन गररएको छ । 

29. लिपद् व्यिस्थापन तथा काययसंचालन लनदेलशका बमोलजम बाढी, पलहरो, 

हािाहुरी,  आगलागी भई लिपदमा परेका ६५ जना व्यस्क्तहरुलाई राहत सहयोग 

उपलब्ध  गराईएको छ । 

30. नदीजन्यिसु्त (ढंुगा, लगट्टी, बालुिा) उत्खनन गदाय िातािरर्ामा पने प्रभाि 

 जोगाउन लचते्र छायतडाको िातािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कन गररएको छ र 

 फोहोरजन्य िसु्तबाट समाजमा पनय सके्न असर तथा जैिीक फोहोरबाट 

ग्ाौँस  उत्पादन गरी िैकस्िक उजायको रुपमा प्रयोग गनय सके्न लिषयमा मंगलसेन 

 नगरपाललका िडा नं ६ मा ल्याण्डलफल्ड साईडको िातािरर्ीय प्रभाि 

मूल्याङ्कन  गररएको छ । 
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31. नगरपाललकामा ५१ जनालाई पूर्य रोजगार र कररि ८०० जनाले १०० लदन 

 िरािरको रोजगार लसजयना गनुयको साथै यूिाहरुलाई स्वरोजगार माफय त 

 आत्मलनभयर िनाउन  लघुउद्यम काययक्रम,  लसप लिकास काययक्रम माफय त 

३००  जनालाई क्षमता लिकास ताललम लदईएको छ । 

32. नगरलभत्र संचाललत व्यािसायहरुलाई दताय प्रलक्रयामा ल्याउन प्रोत्साहन गनय 

२०  प्रलतशत छुटको व्यािस्था र मलहलाको नाममा भएमा थप १० प्रलतशत 

छुटको  व्यिस्था गरी व्यािसाय दताय प्रलक्रया कायय अगालड बढाई बजार 

के्षत्रका कररब  ७५ प्रलतशत व्यापार व्यािसाय दताय गररएको । 

33. लिद्यालयमा इ-लाइबे्ररी संचालनमा ल्याइएको छ । 

34. अछाम बस्कं्सग संघलाई रु. २ लाख लिलनयोजन गररएको । 

35. खेलालडहरुको क्षमता अलभिृिी तथा प्रोत्साहनको लालग लिलभन्न ठाउौँमा 

 आयोजना भएका खेलकुद काययक्रममा सहभालग हुन आिश्यक सहयोग  

 गररएको ।  

36. िालद समुदायको परम्परागत लसप लिकासको लागी मादल व्यिसाय प्रिर्द्यन 

गनय  आिश्यक सहयोग गररएको । 

37. िाक नेपालसंगको सहकाययमा राधा मालि, शोडषा मा.लि, गंगा मा.लि. र 

जािा  मा.लि.मा कक्षा ९ देखी १२ मा अध्ययनरत १४ जना छात्र र २१ 

जना  छात्रा  गरी जम्मा ३५ जना लाई १२ हजारका दरले ४ लाख २० हजार 

 छात्रिृलत लदइएको साथै ४२ जना लिपन्न यूिाहरुलाई उद्यमलशलता 

 लिकास ताललमा लदई स्वरोजगार िन्न पे्रररत गररएको छ । 

38. दललत मलहला संघ अछाम र नगरपाललकाको समन्वयमा २१ जना 

लसमान्तकृत  मलहला र १५ जना जनप्रलतलनलध मलहलाहरुलाई रु २० हजारका दरले 

लिंउ  पूौँजी लितरर् गररयो । 

39. घुिी सेिा माफय त िडा काययलयमा नै गई योजना सम्झ ता तथा 

उपभोक्तालाई  अलभमुखीकरर् कायय १४ िटै िडामा सम्पन्न भइ योजनाको 

कायय सम्पन्नतामा  सहजता ल्याएको छ । 

40. १४ िटै िडाहरुमा एक एक लिद्यालयमा लशक्षा गुर्स्तर अलभिृलतको लागी 

 लिद्यालय, अलभभािक, लिद्याथी, लशक्षक र लशक्षा शाखा लिच अलभमुखीकरर् 

 काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

41. आलु पकेट के्षत्र लनरन्तर म.न.पा १२ र १४, सुन्तला पकेट के्षत्र म.न.पा. 

 ११ र १२, बाखा पकेट के्षत्र म.न.पा. १३ मा संचालनका लागी सुचारु 

 भएको छ । 
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42. उच्च पहालड एिम् लहमाली के्षत्र समृलर्द् काययक्रम आयोजना अन्तयगत डस्म्पङ 

 साईड सडक ग्रािेल र धैडेलन लसचाौँई कुलो लनमायर् कायय सञ्चालन भईरहेको  

 छ । 
 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

43. अब म आलथयक बर्य २०७९।०८० को बजेटका उदेश्यिरु प्रस्तजत गने 

 अनजमती चािान्छज ुः- 

•  उपलब्ध साधन स्रोत, अिसर र सम्भािना पलहचान र उपयोग गरी उच्चतम 

 आलथयक बृस्ि हालसल गनय सामालजक के्षत्रको लिकासमा जोड लदने , 

•  बजेटलाई उत्पादन मुलक के्षत्रमा लगानी गदै आम नगरिासीमा अपनत्व 

 सृजना गराउने, 

•  नगर लभत्रका व्यापाररक के्षत्र, कृलष पकेट के्षत्र, ऐलतहालसक धालमयक 

के्षत्रलाई  पययटकीय के्षत्रको रुपमा व्यिस्स्थत गरी आलथयक लक्रयाकलापमा 

लिस्तार   गने ।  

•  रोजगारीको सृजना गदै गररबी नू्यनीकरर् गने, 

•  जनसहभालगता, जिाफदेलहता, कानूनी शासन, पारदशीताको प्रिियन गदै 

 सुशासन कायम गने, 

•  साियजलनक सेिा प्रिाहलाई सरल सहज बनाउन लिद्युतीय शासन 

अिलम्बन  गने ।  

 

 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

४४. अब म आलथयक बर्य २०७९/०८० को बजेटका प्राथलमकतािरु प्रस्तजत 

गने  अनजमती चािन्छज ।  

•  "नगर सरकार जनताको घरघर"  भने्न नारालाई साथयकता प्रदान, 

•  नागररकका लालग काम र रोजगारीका अिसर, खाद्य सुरक्षा, सुरलक्षत 

 आिास,  सियकाललन सामालजक सुरक्षा र संरक्षर्, 

•  योजनािि लिकास, लिद्युतीय शासन,भ्रष्ट्ाचार मुक्त नगरपाललका, 

 प्रगलतलशल कर प्रर्ाली,  

•  व्यािसायीक कृलष माफय त तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल, दुध र 

मासुजन्य  उत्पादनमा बृस्ि, 

•  एलककृत घुिी सेिा, कृलष, पशु र स्वास्थ्य बीमा, राहत जस्ता 

 सामालजक संरक्षर् तथा सुरक्षाका काययक्रमहरु, 
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•  स्थानीय उत्पादन प्रिियन, युिा उद्यम लिकास तथा रोजगार र 

सहकारी, 

•  गुर्स्तरीय लशक्षा, छात्रिृत्ती तथा स्थानीय भाषा, कला, सीप, 

संसृ्कतीको  संरक्षर् तथा प्रिियन, 

•  खेल प्रिियन तथा ललक्षत िगय उत्थान, 

•  संघ, प्रदेश, स्थानीय र गै.स.स. बीच समन्वय र सहकायय माफय त 

 सनु्तललत लिकास । 

•  उजाय, भिन, सडक, खानेपानी र सरसफाई, 

•  जनशस्क्त लिकास, 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

45. अब म आगामी आलथयक बर्य २०७९।०८० का र्ोजना तथा बजेट 

तजजयमा  गदाय ललईएको आिारिरु प्रस्तजत गने अनजमती चािन्छज ुः- 

•  नेपालको संलिधान, २०७२ को प्रस्तािना, म ललक हक, राज्यका 

 नीलतहरु, स्थानीय आलथयक काययप्रर्ाली एिं एकल तथा साझा 

अलधकार  सूची, 

•  स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, 

•  लदगो लिकास लक्ष्य,  

•  पन्ध्र  पञ्चबषीय योजना, 

•  नेपाल सरकारको नीलत तथा काययक्रम, 

•  संघीय सरकारले अिलम्बन गरेका आलथयक तथा लित्तीय नीलतहरु, 

•  प्रदेश सरकारको नीलत तथा काययक्रम, 

•  स्थानीय तह संस्थागत स्वःमूल्याङ्कनका आधारहरु, 

•  स्थानीय तहको योजना तजुयमा लदग्दशयन, 

•  स्थानीय तह लित्तीय सुशासन जोस्खम मूल्याङ्कन, 

•  लिगतका नगरसभा र नगर काययपाललकाका लनर्ययहरु, 

•  महालेखा परीक्षकको िालषयक प्रगलत प्रलतिेदनबाट प्राप्त सुझािहरु, 

•  स्थानीय नागररक समाज, राजनीलतक दल, बुस्िलजिी, लशक्षक, 

 संचारकमी, पूिय जनप्रलतलनलध र लिलभन्न संघसंस्थाहरुबाट प्राप्त 

सुझाि,  

•  हालसम्म प्राप्त उपलब्धी तथा अनुभि । 
 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

46. आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा र 

कार्ायन्वर्नका  प्रमजख चजनौतीिरु प्रस्तजत गदयछज ।    
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•   लसमीत स्रोत र साधन  ।  

•   राजश्व पररचालनमा कलठनाई  । 

•   संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाौँडफाौँड िापतको रकम 

पुरै   प्राप्त नहुनु ।   

•   िास्तलिक गररब, लिपन्न, असहाय, लसमान्तकृत समुदायलाई 

सामालजक   संरक्षर् गनुय ।  

•   जनताको लिकास प्रलतको अत्यालधक चाहना । 

•   आिलधक तथा के्षत्रगत योजना लनमायर् गनुय ।  

•   कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरु लबच लबषयगत के्षत्रको ज्ञानको कमी ।  

•   बजेट खचय प्रर्ाली व्यिस्स्थत गनुय ।  

•   रोजगारी लसजयना गनुय ।  

•   असारे लिकासलाई रोकु्न ।   

•   मलदरा लिलक्र लितरर् काययलाई व्यिस्थापन गनुय ।  

•   कृलष तथा पशुजन्य िसु्तहरुको लिलक्र लितरर् हाटबजारलाई 

व्यिस्थापन   गनुय ।  

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

47. आ.व. २०७९।०८० को बजेटलाई सर्ल पाने प्रमजख सम्भावनािरु 

प्रस्तजत गदयछज ुः- 

•   राजश्व सुधार योजना अनुसार राजश्वको व्यापक के्षत्र र दायरा गनय 

  सलकने,  

•   आन्तररक तथा बाह्य पययटन व्यिसायको सम्भािना, 

•   स्वास्थ्य सेिा, लशक्षा तथा व्यापाररक तथा आिालसय केन्द्र, 

•   कृलष तथा पशुपालन के्षत्रको लिकासका लालग खेतीयोग् जमीन, चरर् 

  के्षत्रको पयायप्तता,  

•   युिा ललक्षत लिलिध काययक्रम संचालन गरी लिकासमा जनसहभालगता 

  बढाउन सलकने, 

•   सामालजक लिकासका काययक्रम संचालनका लालग लिलभन्न गै.स.स. 

तथा   ठूला पूिायधार लिकास काययक्रम संचालनका लालग संघ र 

प्रदेशसौँग लागत   साझेदारी गनय सलकने, 

•   िनस्पतीजन्य कच्चा पदाथय उत्पादनको सम्भािना, 

•   िडास्तरबाट सम्पादन हुने सेिाहरु लिद्युतीय शासन प्रर्ाली माफय त 

  लिस्तार, 

•   गररबी र बेरोजगारी नू्यनीकरर्का लालग गररब, लिपन्न ललक्षत अनुदान 

  काययक्रम लिस्तार गनय सलकने, 
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•   सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षर् काययक्रम संचालन, 

•   खररद गुरु योजना माफय त साियजलनक खचय गनय सलकने । 

4८. आलथयक बषय २०७९।०८० मा प्रगलतलशल करको लसिान्त अनुसार करको 

 दरमा बृस्ि नगरी करको फरालकलो दायरा बढाउन व्यिसाय दताय तथा 

 नलिकरर् शुल्क घटाउने व्यिस्था लमलाएको छु, मलहला व्यिसायीलाई 

 प्रोत्साहन गनय मलहलाका नाममा दताय हुने व्यिसाय दताय शुल्कमा २५ 

 प्रलतशत छुट लदने, सम्पत्ती कर आलथयक बषयको पलहलो ३ मलहनामा 

बुझाउने  करदातालाई १० प्रलतशत कर छुटको व्यिस्था लमलाएको छु । साथै 

नगर  लभत्र उत्खनन हुने ढंुगा, लगट्टी, बालुिा लिलक्र लितरर्लाई करको 

दायरमा  ल्याउन लचते्र छायतडा के्षत्रको िातािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रलतिेदनको 

 आधारमा बालुिा उत्खनन तथा लिलक्र लितरर् गनय ठेक्का माफय त अगाडी 

 बढाईने व्यिस्था लमलाईनेछ र नगर के्षत्र लभत्रमा लगट्टी तथा ढंुगा उत्खनन् 

 कायय व्यिस्स्थत गनय करको दायरामा ल्याईनेछ । 

सभाध्यक्ष मिोदर् 

4९. अब म आलथयक िषय २०७९।८० को राजश्व परामशय सलमलतको सुझाि तथा 

 आलथयक ऐन २०७९ ले तय गरेको राजश्व संकलनको दर र के्षत्र पलहचान 

 सलहतको आन्तररक राजश्व संकलनको सीमा र स्रोत अनुमान तथा सीमा 

 लनधायरर् सलमलत द्वरा लनधायररत संघीय सरकारबाट लित्तीय हस्तान्तरर् 

 अनुदानबाट प्राप्त रकम, सुदुरपलिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरर् 

 अनुदानबाट प्राप्त रकम र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने 

राजश्व  बाौँडफाौँड र सिारी साधन कर बापत प्राप्त हुने रकम लाई लनधायरर् गरे 

 अनुसार मंगलसेन नगरपाललकाको आय अनुमान प्रसु्तत गने अनुमती 

 चाहन्छु । 
क्र.

सं. 

स्रोत गत आ.व. 

२०७७।७८ को 

र्थातय 

चालज आ.व. 

२०७८।७९ को 

संशोलित अनजमान 

आगामी आ.व. 

२०७९।८० को 

अनजमान 

आर् 

१ संघीर् सरकार बाट प्राप्त लवत्तीर् िस्तान्तरण 
 समानीकरर् अनुदान ११ करोड २६ 

लाख 

११ करोड ४७ लाख १२ करोड २९ 

लाख 
 ससतय अनुदान ३१ करोड ४ 

लाख ८१ हजार 

३० करोड ३० लाख 

२६ हजार २ सय ५० 

२८ करोड ९ लाख 

 लिशेष अनुदान   ८० लाख 
 समपुरक अनुदान ४ करोड  १ करोड ४० लाख 

२ सजदजरपलिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त लवत्तीर् िस्तान्तरण 
 समानीकरर् अनुदान ७० लाख ९५ 

हजार 

८० लाख ८१ हजार  ८५ लाख १५ 

हजार 
 ससतय अनुदान ५१ लाख १५ 

हजार 

२० लाख ६ हजार  
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 लिशेष अनुदान ६८ लाख ५० लाख २५ लाख 
 समपुरक अनुदान ९८ लाख ४४ 

हजार 

१ करोड १४ लाख 

६८ हजार 

२५लाख ३० हजार 

३  राजश्व बााँडर्ााँड    

 संघीय राजश्व बाौँडफाौँड ८ करोड ५७ 

लाख 

९ करोड ८६ लाख ११ करोड ९५ 

लाख ५ हजार 
 प्रदेश सिारी साधन 

कर 

४४ लाख ४४ 

हजार 

५५ लाख ६४ लाख ७९ 

हजार 

४ आन्तररक स्रोत    

क. राजश्व पररचालन ७७ लाख ९६ 

हजार 

१ करोड ५ लाख १ करोड ५ लाख 

ख. बैंक म ज्दात ४ करोड २१ 

लाख 

४ करोड ८ लाख २ करोड ५० लाख 

जम्मा ६३ करोड १९ 

लाख ७५ िजार 

५९ करोड ९६ लाख 

८१ िजार २ सर् 

५० 

६० करोड ८ 

लाख २९ िजार 

सभाध्यक्ष मिोदर्,  

५०. आलथयक िषय २०७९।८० मा नगरपाललकाको संलचत कोषमा प्राप्त हुने 

 समू्पर्य अनुदान र आन्तररक राजश्व पररचालन बापत संकललत राजश्व र 

 गत आलथयक िषयको बैंक म ज्दात समेत गरी िालषयक आय अनुमान ६० 

 करोड ८ लाख २९ हजार रहेको छ । सरकारले प्राप्त गने आम्दानीलाई 

 िालषयक रुपमा योजना तजुयमा गरी लिलनयोजन ऐन बनाई खचय गनुयपने 

 संिैधालनक व्यिस्था अनुसार मंगलसेन नगरपाललकाको लवलनर्ोजन ऐन, 

 २०७९ अनुसारको खचय अनुमान प्रसु्तत गने अनुमती चाहन्छु । 

 

 

क्र.स. शीर्यक व्यर् अनजमान रकम कै. 

१ प्रशासलनक तथा कायायलय 

संचालन तफय  

११ करोड   

२ लिकास बजेट १८ करोड २८ लाख ९९ 

हजार 

 

३ संघीय ससतय २८ करोड ९ लाख  

४ संघीय समपुरक १ करोड ४० लाख  

५ संघीय लिशेष ८० लाख  

६ प्रदेश समपुरक २५ लाख ३० हजार  

७ प्रदेश लिशेष २५ लाख  

जम्मा  ६० करोड ८ लाख २९ िजार 
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सभाध्यक्ष मिोदर्, 

51. अब म आलथयक बषय २०७९।०८० को लिलभन्न के्षत्रगत लिलनयोलजत बजेट 

 तथा काययक्रम प्रसु्तत गने अनुमती चाहन्छुः- 

प्रशासलनक तथा कार्ायलर् संचालन तर्य  (कूल लवलनर्ोलजत बजेट 

रु.११ करोड ८० लाख मात्र) 

52. आलथयक िषय २०७९।८० को दैलनक कायायलय संचालन र प्रशासनीक 

 काययका लागी रु.११ करोड बजेट लिलनयोजन गरेको छु । 

5३. संस्थागत तथा सुशासन के्षत्रको लिकासका लागी आिलधक योजना 

लनमायर्को  लालग रु.१५ लाख, नगरपाललकाको िसु्तगत लििरर् तयार गनय 

रु.१२  लाख, नीलत कानून लनमायर् तफय  रु. ५ लाख, न्याय सम्पादन तथा 

 व्यिस्थापन काययलाई सहजता बनाउन, मेललमलाप केन्द्र व्यिस्थापन, 

 इजलास व्यिस्थापनको लालग रु. ७ लाख, लिद्युतीय सेिा प्रिाहलाई 

थप  प्रभािकारी बनाउन रु.३० लाख, उत्तरदालयत्व, पारदशीता, 

जिाफदेलहता  कायम गराउन साियजलनक सुनुिाई, साियजलनक पररक्षर्, 

सामालजक पररक्षर्  गनय आिश्यक बजेट  लिलनयोजन गरेको छु साथै सक्षम 

संगठन सुदृढ सेिा  प्रिाह भने्न मुल नारा ललदै संस्थगत क्षमता लिकासका 

लालग रु.११ लाख  लिलनयोजन गरेको छु । 

5४. नगरपाललका माफय त प्रिाह हुने सेिालाई नागररक समक्ष पुयायउन लिलभन्न 

 संचारमाध्यमहरुको उपयुक्त प्रयोगका लालग संचार माध्यमसौँग 

अन्तरलक्रया,  सहकायय र समन्वय गनय रु.१५ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  
 

सामालजक लवकास तर्य ुः ३१ करोड ६४ लाख २५ हजार 

लशक्षाुः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.२२ करोड १ लाख ) 

55. गुर्स्तररय लशक्षा आजको आिस्यकता अनुसार नगरपाललकाले नगर 

लशक्षक  अनुदान काययक्रमलाई लनरन्तरताका लालग रु.९० लाख लिलनयोजन गरेको 

 छु ।बाललिकास केन्द्रका सहजकतायहरुको थप तलबको लालग रु.१ 

करोड  २० लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

56. नगरपाललकामा संचाललत अछाम बहुमुखी क्याम्पस र कैलाश बहुमुखी 

 क्याम्पसलाई शैक्षलर्क कायय सुधारका लालग अनुदानको व्यिस्था गरेको 

छु  साथै उच्च प्रालिलधक लशक्षा आजयन गरररहेका लिपन्न, गररब,दललत, 

मलहला  तथा जेहेिार लिद्यथीहरुलाई छात्रबृत्तीको लालग रु.५ लाख लिलनयोजन 

 गरेको  छु ।  
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57. लिद्यालय खाजा काययक्रमलाई व्यिस्स्थत र प्रभािकारी बनाउन तथा 

लसकाई  उपलब्धीदर बृस्ि गनयका लालग भान्छाघर व्यिस्थापन र कक्षाकोठा 

 ममयतका लालग रु. २० लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

58. लशक्षकहरुको मनोबल बढाई लसकाई उपलब्धीमा बृस्ि गनय तहगत रुपमा 

 उतृ्कष्ट् लशक्षक प्रोत्साहनको लालग आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको छु 

।  

59. शैलक्षक लक्रयाकलाप अन्तगयत सामुदालयक लसकाई केन्द्र व्यिस्थापन, 

 स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लनमायर् तथा छपाई र लिद्याथीहरुको 

 लसजयनात्मक लक्रयाकलाप संचालनका लालग आिश्यक बजेटको व्यिस्थापन 

 गरेको छु ।  

60. खेलकुद लिकास काययक्रमको लालग रु.१५ लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

61. स्थानीय भाषा, कला, संसृ्कतीको संरक्षर् एिम् सम्बियन गनय रु.२ 

लाख  लिलनयोजन गरेको छु ।  

स्वास्थ्युः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.६ करोड 3३ लाख ) 
 

62. जेष्ठ नागररक, लदघयरोगी, लिपन्न नागररकहरुको स्वास्थ्य अलधकारलाई 

 सुलनलित गनय लनःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको लालग रु.१० लाख लिलनयोजन 

 गरेको छु ।  

63. नगर प्रमुखसौँग घुिी डाक्टर सेिा काययक्रमको लालग रु.१० लाख 

 लिलनयोजन गरेको छु । र भ गोललक रुपमा अस्पतालबाट टाढा रहेका 

 मंगलसेन न.पा. १२ को छापडाौँडा र १३ को बस्तीमा हेललप्याड 

लनमायर्को  लालग रु.७ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

64. नगरपाललका लभत्र रहेका १७ िटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकमीको 

 अभाि हुन नलदन जनशक्ती व्यिस्थापनको लालग रु. ९२ लाख र 

औषधी  अभाि हुन नलदन रु. २० लिलनयोजन गरेको छु ।  

65. नगर लभत्र काययरत मलहला स्वास्थ्य स्वयमसेलिकाहरुलाई प्रोत्साहन 

 काययक्रमलाई लनरन्तरता लदौँ दै रु. ६ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

66. स्वस्थ जीिनका लालग योग तथा आयुिेद सम्बस्ि काययक्रमको लालग, 

 स्वास्थ्यकमीको क्षमता लिकास, रेलडयो स्वास्थ्य लशक्षा काययक्रमको लालग 

 आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको छु ।  

67. स्वास्थ्य के्षत्रको सेिा सुलिधालाई थप प्रभािकारी बनाउन मंगलसेन 

 नगरपाललका िडा नं.३ को दय र  नं.१३ को डालडगडेमा सामुदायी 

 स्वास्थ्य केन्द्र संचालनको लालग जनशस्क्त व्यिस्थापन गनय आिश्यक 
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 व्यिस्था लमलाएको छु र िडा नं.१३ िस्तीमा स्वास्थ्य च की भिन 

 लनमायर्का लालग रु.८० लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

68. खोप व्यिस्थापन भण्डारको लालग प्रदेश लिशेष अनुदान माफय त रु. २५ 

 लाख लिलनयोजन गरेको छु।  

मलिला, बालबाललका तथा जेष्ट नागररक तर्य ुः (कूल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय 

सलित रु.४६ लाख २५ िजार) 

69. नगर सरकार जनताको घरघर नारालाई कायायन्वयन गनय उपमेयर 

सुते्करी  उिार काययक्रमको लालग रु. ५ लाख र जनता घरदैलो सेिा 

काययक्रमको  लालग रु.४ लाख बजेट लिलनयोजन गरेको छु ।  

70. अनाथ, टुहुरा, एच.आई.भी. संक्रलमत बालबाललकाहरुको संरक्षर्का 

लालग  बालसंरक्षर् कोष स्थापनाका लालग आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको     

 छु ।  

71. मलहला लहंसा नू्यनीकरर्, अपाङग बालबाललकाको उपचारको लालग गैर 

 सरकारी संस्था साझेदारी काययक्रमको लालग रु.१५ लाख लिलनयोजन 

गरेको  छु ।  

72. मलहनािारी व्यिस्थापन अलभयानलाई सफल पानय नगर लभत्रका समू्पर्य 

आमा  समूहहरु पररचालन गनयको लालग आिश्यक बजेटको व्यिस्थापन गरेको    

 छु ।  

73. एकल मलहला, दललत, अिसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यस्क्त 

लगायत  ललक्षत िगयको सीप लिकास गरी आयस्तरमा बृस्ि गनयको लालग सीप 

मूलक  काययक्रम संचालनको लालग रु. ४ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

74. दललत र मलहलाको नेतृत्व लिकास गनय क्षमता लिकास सम्बस्ि ताललम 

तथा  प्रलशक्षर् काययक्रम संचालनका लालग रु. २ लाख लिलनयोजन गरेको छु 

।  

रोजगार तर्य ुः  ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.१ करोड 5८ लाख 

) 

75. युिाहरुको नेतृत्व लिकास गरी युिाहरुमा रहेको लसजयनलशल क्षमतालाई 

 नगर लिकासका उपयोग गनय युिा िब गठन तथा संचालनका लालग 

रु.५  लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

76. युिा स्वरोजगार काययक्रम अन्तगयत सीप लिकास साझेदारी काययक्रमको 

लालग  रु.५ लाख, परम्परागत सीप संरक्षर् काययक्रमका लालग रु. ५ लाख 

 लिलनयोजन गरेको छु ।  
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77. नगर लभत्र रहेका मुख्य सडक ममयतका लालग सडक ममयत समूह 

पररचालन  गनय रु.२० लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

खानेपानी तथा सरसर्ाईुः (कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.१ करोड 

2६ लाख ) 

78. बजार सरसफाई, ढल लनकास, साियजलनक श चालय लनमायर् तथा 

डम्पीङ्ग  साईट व्यिस्थापनका लालग रु. २० लाख लिलनयोजन गरेको छु साथै 

नगर  लभत्रका नगर ग रिका ललफ्ट खानेपानी तथा अन्य खानेपानी 

व्यिस्थापनका  लालग आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको छु ।    

79. घटे्ट खोला खानेपानी योजना म.न.पा.३ का लालग ससतय बजेट माफय त 

 रु.४० लाख, खड्खडे खानेपानी म.न.पा.१४ लनमायर्को लालग प्रदेश 

 समपुरक अनुदान सलहत रु.५० लाख ६० हजार लिलनयोजन गरेको छु ।  

आलथयक लवकास तर्य ुः (कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.२ करोड ३४ 

लाख ) 

कृलर्ुः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.१ करोड ११ लाख ) 

80. कृषकहरुको बालीमा प्राकृलतक तथा अन्य कारर्बाट हुने क्षलत 

नू्यनीकरर्  एिम् राहतको लालग कृलष बीमा काययक्रम र बाली क्षलत राहत 

काययक्रम  संचालनका लालग रु. ६ लाख ५० हजार लिलनयोजन गरेको छु ।  

81. एक घर एक करेसावारी, बाहै्र मलिना तरकारी काययक्रम अन्तगयत 

मीलनलकट  लितरर्को लालग रु.३ लाख, मसलाबाली लिस्तार काययक्रम, 

लसलपोललयन  प्लालष्ट्क लितरर् काययक्रम, लहउौँदे तथा बषे तरकारी लबउलिजन 

लितरर्  काययक्रम, बाली संरक्षर् काययक्रम, रेलडयो कृलष काययक्रम, कृलष उपज 

 प्रदशयनी काययक्रम, उतृ्कष्ट् कृषक सम्मान काययक्रम संचालनको लालग 

 आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको छु ।  

82. फलफूल लिकास काययक्रम अन्तगयत लकिी, कागती, केरा खेती लिस्तार 

गनय  रु. ३ लाख, बाली उपचार लशलिर तथा माटो पररक्षर्का लालग रु. ५ 

 लाख, व्यिसालयक खेती प्रोत्साहनको लालग रु. ३ लाख, सुन्तला पकेट 

के्षत्र  काययक्रम लनरन्तरताका लालग रु. ६ लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

83. व्यिसालयक म रीपालन कृषक अनुदान काययक्रम संचालनको लालग 

 आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको छु ।  

84. िडा नं १४ लहलमने आलु पकेट लिकासका लालग ससतय अनुदान माफय त 

रु.  १२ लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

पशजुः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.६५ लाख ) 
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85. स्वस्थ्य जीिनको लालग पशुजन्य उत्पादन भने्न काययक्रम अन्तगयत 

 व्यिसालयक भैसीपालन कृषक अनुदान काययक्रम संचालनको लालग रु. 

५  लाख, व्यिसालयक बाख्रापालन कृषकको खोर सुधार काययक्रमको लालग 

रु.  ४ लाख, युिा ललक्षत व्यिासालयक प्रिियन काययक्रम अन्तगयत बंगुर, 

काललज  र स्थानीय कुखुरापालनको लालग रु.४ लाख, मत्स्य प्रिियन काययक्रमको 

 लालग रु.२ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

86. कृषकको पशु व्यिसाय प्रिियनका लालग कृषक पशु बीमा काययक्रमका 

 लालग रु ५ लाख ५० हजार, पशुपंक्षी उपचार सेिा काययक्रमको लालग 

रु.  ८ लाख ५० हजार, घाौँसको बीउौँ उत्पादन गनय नसयरी स्थापना गने 

 कृषकलाई प्रोत्साहन गनय रु. २ लाख र अछाम गाई संरक्षर् काययक्रम 

र  पशु सम्बस्ि लिशेषज्ञ सेिा प्रदान गनय १ जना डाक्टर व्यिस्थापनका 

लालग  आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको छु । 

87. मंगलसेन नगरपाललका िडा नं १३ मा बाख्रापालन पकेट लनरन्तरताका 

 लालग रु. ६ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

 

 

 

सिकारीुः ( कज ल लवलनर्ोलजत  रु. १८ लाख ) 

88. नगर लभत्र संचाललत समू्पर्य सहकारीहरुलाई दताय, क्षमता लिकास, 

 व्यिस्थापन, खारेजी र लनयमनलाई प्रभािकारी बनाई सलक्रय बनाउन 

रु.  १८ लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

उद्योगुः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.३८ लाख ) 

89. स्थानीय कच्चा पदाथयलाई उपयोग गरी उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक 

 उद्योग संचालन गने उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गनय रु. ८ लाख लिलनयोजन 

 गरेको छु ।  

90. लघु उद्यम लिकास काययक्रम (मेड्पा) संचालनका लालग रु. ३० लाख साथै 

 कृलष तथा िनजन्य कच्चा पदाथय उत्पादनमा बृस्ि गनय लटमुर, ररठा, अल्लो, 

 अम्रीसो जस्ता खेतीलाई प्रोत्साहन गनय आिश्यक बजेट लिलनयोजन गरेको  

 छु ।  

91. दललत समुदायको परम्परागत सीप संरक्षर् तथा उपयोगको लालग 

आिश्यक  बजेट लिलनयोजन गरेको छु । 
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पूवायिार लवकास तर्य ुः ( कज ल लवलनर्ोलजत बजेट ससतय सलित रु.१० करोड 

१३ लाख ५४ िजार) 

92. नगर ग रिको आयोजनाको रुपमा रहेको बृहत मंगलसेन खेलमैदानको 

 भ लतक पूिायधार लनमायर् तथा जग्गा व्यिस्थापनको लालग रु. ७५ लाख 

 लिलनयोजन गरेको छु ।  

93. सान्नीकोट मस्िर देस्ख नगरपाललकाको प्रशासलनक भिनसम्म जोड्ने 

 सडकलाई कालोपते्र गनयको लालग संघीय समपुरक अनुदान सलहत रु.२ 

 करोड ८० लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

94. नगरपाललकाको हल लनमायर् तथा व्यिस्थापनको लालग रु.४० लाख, 

िडा  नं.४ र ७ को क्रमागत भिन लनमायर् तथा िडा नं.१४ को िडा 

कायायलय  भिन लनमायर्को लालग रु.१ करोड ७० लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

95. नगर लभत्रका मुख्य सडक ममयत तथा अन्य साियजलनक लनमायर्को लालग 

 रु.३३ लाख, झोलुङे्ग पुल लिकास काययक्रमका लालग ससतयको बजेटको 

 रुपमा रु.२० लाख, सडक स यय लित्ती लिकास र िैकस्िक उजाय 

लिकास  अन्तगयत रु.३५ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

96. नगर लभत्रका सडकको स्तरोन्नतीका लालग रोलर लगायतका लनमायर् 

सामाग्री  खररदका लालग रु.७० लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

97. नगरमा बसोिास गने अिसंख्यक बादी समुदायको आिास लनमायर्का 

लालग  रु. १५ लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

98. लवपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण संरक्षणका लालग रु. २२ 

लाख  लवलनर्ोजन गरेको छज   

99. िडा कायायलय तफय  आम नागररकका दैनीक आिश्यकता पररपूती स-

साना  योजना लनमायर् तथा ममयत र कायायलय संचालनका लालग िडागत बजेट 

 लिलनयोजन गरेको छु । 

 वडा 

नं. 

लवलनर्ोलजत बजेट रु कैर्ीर्त 

१ ३१ लाख ५० हजार  

२ १४ लाख ९० हजार  

३ ३५ लाख ३० हजार  

४ २९ लाख ८० हजार  

५ ३३ लाख ४० हजार  

६ २३ लाख   

७ २५ लाख ८० हजार  
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८ २२ लाख  

९ २६ लाख ५० हजार  

१० २३ लाख  

११ २१ लाख ८० हजार  

१२ ३५ लाख  

१३ ३८ लाख  

१४ ३४ लाख ५० हजार  

जम्मा ३ करोड ९४ लाख ५० 

िजार 

 

 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

अब म आगामी आलथयक बर्य २०७९।०८0 मा र्स नगर के्षत्र लभत्र कार्यक्रम 

संचालन गनयको लालग लवलभन्न संघ संस्थािरुले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम र 

बजेट प्रस्तजत गने अनजमती चािान्छज ।  

100. मानलसक स्वास्थ्य तथा परामशय केन्द्र र मंगलसेन नगरपाललको 

साझेदारीमा  लैलङ्गक लहंसा नू्यनीकरर् काययक्रम संचालनको लालग रु.३७ लाख 

लागत  साझेदारी सलहतको बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताि गररएको छ ।  

101. मंगलसेन नगरपाललका िडा नं ४ राधा मा.लि., िडा नं ५ षोडशा 

मा.लि.,  िडा नं ६ को गंगा मा.लि. र िडा नं ७ को जािा मा.लि. 

काययके्षत्र रहने  गरी िाक नेपालको जीिकोपाजयनका लालग युिा उद्यमी 

काययक्रमको लालग  रु.६६ लाख १८ हजार ६ सय ५७ रुपैया लागत साझेदारी 

रहने गरी  बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताि गररएको छ ।  

102. माललका लिकास संघ र लड.लस.ए. नेपालको पररितयन पररयोजना 

माफय त  सुशासन काययक्रमको लालग रु.३५ लाख ९५ हजार १ सय ९० रुपैया 

 लागत साझेदारी रहने गरी बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताि गररएको छ ।  

103. लपसलिन नेपालको लैलङ्गक लिभेदमा आधाररत लहंसा रोकथाम र प्रलतकायय 

 पररयोजना दोश्रो चरर्का लालग लागत साझेदारी रहने गरी रु.१५ लाख 

 ५३ हजार ७ सय २५ रुपैया बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताि गररएको छ ।  

104. साथी संस्था र नगरपाललकाको लागत साझेदारी रहने गरर लैंलगक लहंसा 

 लनिारर् तथा लहंसा प्रभालितहरुको लजिन रक्षा, सुरक्षार सशस्क्तकरर्को 

 लालग रु.५ लाख ५८ हजार २ सय ८० रुपैंया बजेट तथा काययक्रम 

 प्रस्ताि गररएको छ । 
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105. लिकलाङ्ग लमत्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थायपन केन्द्र 

बनेपा,  काभे्र संगको लागत साझेदारीमा संचाललत काययक्रमका लालग साझेदारीमा 

 संचालन गने गरर काययक्रम प्रस्ताि गररएको छ । 

 

सभाध्यक्ष मिोदर् 

अन्त्यमा, 

106 प्रसु्तत बजेट तजुयमा गनय मागय लनदेशन गनुयहुने नगर प्रमुखजू्य, लबषयगत 

 सलमलतका संयोजक तथा सदस्यजू्यहरु, काययपाललकाका सदस्यजू्य, िडा 

 अध्यक्ष तथा सदस्यजू्यहरु, नगर सभाका सदस्यजू्य, प्रमुख प्रशासकीय 

 अलधकृत लगायत समू्पर्य कमयचारी, लशक्षक, बुस्िजीिी, नागररक 

समाज,  संचारकमी, लिकास साझेदार सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु 

 लगायत समस्त नगरिासी प्रलत हालदयक आभार प्रकट गदयछु ।  

107. "नगर सरकार, जनताको घरघर" भने्न अलभयानमा सबै पक्षको 

रचनात्मक  सुझाि सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 

िन्यवाद ! 

 

२०७९ साल असार १० गते शुक्रिार । 

 

 


