
षडानन्द नगरपालिकाको चौथो नगरसभा २०७७ को लिलि २०७७/०३/३१ वैठकिा 

उप-प्रिखु श्री िेररका राईद्धारा प्रस्ििु आ.व. २०७७/७८ को वजेट व्यक्तव्य 

 

चौथो नगरसभाका आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सदस्यज्ययहरु,  
१. नेपािी जनिािे िािो सियदेखख पररवितनको लनखति गरेको गौरवपहणत आन्दोिनरुवाट स्थापपि 

संघीय िोकिाखन्िक गणिन्ि नेपािको स्थापनासंगै स्थापपि यस षडानन्द नगरपालिकाको िेस्रो 
नगरसभािा नगर उप-प्रिखुको रैलसयििे यस गररिािय सभािा आलथतक वषत २०७७/०७८ को 
वापषतक वजेट कायतक्रि प्रस्ििु गनत पाउदा गौरवाखन्वि भएको छु । यस अवसरिा नेपािको 
राजनीलिक पवकास र सािाखजक ुपान्िरणको क्रििा भएका पवलभन्न संघषतरुिा आफनो अिहल्य 
जीवन वलिदान गनुतरनुे सतपहणत शपरद, घाईिे योद्धारु, वरााँरुको पररवारजन िगायि आि 
जनसिदुायिा रार्दतक सतिान प्रकट गनत गदतछु। 

२. नेपािको संपवधानिे प्रत्याभहि गरेका जनिाका िौलिक रक अलधकारिाई सलुनखिि  गने जनिाको 
सबैभन्दा नखजकको सरकारको ुपिा यस नगरपालिकाको स्थापना भएको रो । सवै क्षेि वगत र 
सिदुायका जनिाको सन्िलुिि र सिावेशी पवकासका िालग साधनको  पररचािन पवलनयोजन र 
पवकास प्रकय यािाई संस्थागि िलु्याउने उदे्दश्य अनुु प वजेट िथा कायतक्रि िजुतिा गने प्रयास 
गररएको छ ।  

३. सरभागीिािहिक योजना िजुतिा पद्दलिबाट प्राथलिकिािा पदातपदै पलन नगरको सीलिि आन्िररक 
श्रोि साधन र नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ह रनुे न्यहन वजेट लसलिंगका कारणिे सबै 
योजना िथा कायतक्रिरुिाई एकै आ.व. िा सिावेश गनत नसपकएको व्यरोरा पवनम्रिापहवतक 
अनरुोध गदतछु। त्यसरी प्राथलिकिािा परेका िर श्रोि साधनको सीलिििािे ित्काि सतवोधन गनत 
नसपकएका योजनारुिाई योजना बैंकिा सिावेश गरी नेपाि सरकारका केन्रीय लनकायरुसंग 
सिन्वय गदै श्रोिको व्यवस्था लििाई कायातन्वयन गनत प्राथलिकिािा राखखने िथा आगािी आ.व. 
रुिा सिेि क्रिशःकायातन्वयन गदै िलगने व्यरोरा सिेि अनरुोध गदतछु । 

 

   आदरणीय सभाध्यक्ष ज्ययह, 
 

४. अव ि आ.व. २०७७/०७८ िा यस नगरपालिकाको क्षेिगि प्राथलिकिाका वारेिा संखक्षप्त ह ुपािा 
प्रस्ििु गदतछु । 

 

आलथतक पवकास 



 यस नगरपालिकावासीको प्रिखु पेशा कय पष भएकोिे वितिान लनवातरिखुी खेिी प्रणािीिाई 
याखन्िकरण गदै नगरवासी कय षकिाईत व्यवसापयक खेिी िफत  आकपषति गररनछे । नगरका 
१४ वटै वडारुको भहिीिाई रेरी त्यरााँका योग्य वािीको व्यवस्था गररने छ । 

 रासायलनक ििको प्रयोगिाई न्यहलनकण गदै जैपवक िि वनाउने प्रपवलध लसकाई सो िि प्रयोग 
गनत प्रोत्सारन गररने छ । 

 कय षकरुिाई आफनो भौगोलिक अवखस्थलि एवं रावापानी, अनकुुिको खाद्यन्न वािी, फिफह ि 
िथा िरकारी खेिी गनत प्रोत्सारन गररने छ । 

 कय षकरुको िाग र उत्पादनिाई िध्येनजर गदै उखचि बजार व्यवस्थापनको खोजी गररने छ 
। 

 पशपुािन व्यवसायवाट अलधकिि िाभ लिन पश ुनश्ल सधुारको िालग कय लिि गभतधान कायतक्रि 
संचािन गररनेछ । 

 पश ुआरारको न्यहनिािाई पररपहलित गनत भईु घााँसको पवउपवजन िथा डािेघााँस नसतरी स्थापना 
गरी कय षकरुिाई उपिव्ध गराईने छ । 

 आि नागररकरुिाई स्वचछ् र स्वस््य िास ुउपिव्ध गराउन वजार क्षेििा आधलुनक पश ु
वधशािा र फे्रसराउस लनिातण गनत परि गररने छ । 

 सरकारी संस्थाको स्थापना गरी वचि िगानीिाई प्रोत्सारन गरी स्थानीय जनिाको आयस्िर 
वढउन आवश्यक सरयोग गररने छ । 

 यस क्षेिका पकसानको प्रिखु आयस्रोिको ुपिा ररेको ुराक्षको कारोवारिाई पारदशी र 
व्यवखस्थि गरी पकसानिे अलधकिि िाभ लिन सक्ने अवस्थाको लसजतना गररने छ। 

 व्यवसापयक कय पषिा आवद्ध भएका कय षकरुिाई कय पष ज्ञान, सीप र दक्षिा अलभवयपद्धका िालग 
कय पष िालिि अध्ययन भ्रिण जस्िा कय पष ज्ञान अलभवयपद्ध रनुे कायतक्रिरु संचािन गररने छ । 

 यस क्षेििा घतुन आउने पयतटकको सपुवधाको िालग रोिस्टे, साना िज िथा सािदुापयक आवास 
व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सरयोग गररने छ । 

 अिैची ब्िकिाई जोनिा र अन्य कय पष प्राणािीिा सिरुिा िैजाने नीलि अवितवन गररनेछ ।   
   
पहवातधार पवकास 

 नगरपालिका क्षेिका रणनैलिक सडकरुको स्िरोन्निी र ट्रयाक पवस्िारको िालग केन्रीय 
लनकायरुसंग आवश्यक परि गररने छ । 

 नगरपालिका क्षेिको खानेपानीको सिस्यािाई रि गनत स्थानीय स्रोिको संरक्षण, भैररेका 
प्रणािीको ििति सधुार एवं खानेपानीको र्दगो व्यवस्थापनको िालग नयााँ स्रोिरुको पपरचान 
गरी आवश्यक सभे लडजाईनको कायत अगालड बढाईने छ । 



 कय पष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भै ररेको लसचाई प्रणािीको ििति सधुार गरी संचािनिा 
ल्याईने छ । 

  

सािाखजक पवकास 

 सवै वािवालिकारुिाई खशक्षािा परचु सलुनखिि गनत पवद्यािय भनात अलभयानिाई पवशेषुपिा 
अगालड बढाई पवद्यािय जाने उिेर सिरुका वािवालिकािाई पवद्यािय भनात गराईने छ । 

 सािदुापयक पवद्याियिा प्रापवलधक िथा व्यवसापयक खशक्षा संचािन गनत पवशेष प्रोत्सारन गररने 
छ। 

 आलथतक ुपिे पवपन्न र लसिान्िकय ि सिदुायका वािवालिकारिाई िाध्यलिक िरको प्रापवलधक 
खशक्षा अध्ययन गनत आवश्यक सरयोग गररने छ । 

 नगरभरीका स्वस््य संस्थारुिा वलथतङ्ग सेन्टरको व्यवस्था गरी रोि डेलिभरी शनु्य पाररन ेछ 
। 

 

 

आय व्ययको अनिुालनि पववरण, नीलि िथा कायतक्रिरु, योजनागि वजेट बाडफााँडको पववरण,, कर 
सेवा शलु्क दस्िरुका पववरणरु बापषतक नगर योजना पखुस्िकािा प्रकाखशि गररने व्यरोरा लनवेदन गदतछु 
। 

 

सशुासन िथा संस्थागि पवकास 

 यस षडानन्द नगरपालिकाबाट सतपादन रनुे सबै प्रकारका काि कारवारीरुिाई जवाफदेरी 
र पारदशी बनाईनेछ । नगरपालिकाको गलिपवलधरु अपरिेको सहचना प्रपवलधको प्रयोगद्वारा 
प्रकाशनको व्यवस्था लििाईने छ । 

 भ्रष्टाचार पवुद्ध शहन्य सरनखशिि सपरिको सािाखजक सचेिना एवं सदाचार पद्दिीको प्रवधतन 
गररने छ । 

 नगरपालिकाका पदालधकारी िथा कितचारीरुको ज्ञान र सीप अलभवयपद्धको िालग आवश्यक 
िालिि अलभिखुखकरण एवं अविोकन भ्रिणको व्यवस्था गररने छ । 

 प्रापवलधक कितचारीरु नगरपालिकाको कािको खशिलसिािा पटक पटक पफल्ड खपटन ुपने 
भएकोिे लनजरुिाई इन्धन र गाडी ििति वापि ु. ३०००।– िालसक एकिषु्ठ उपिब्ध 
गराइने छ । 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्ययह, 
 

(५) अब ि िालथ उल्िेखखि नीलि िथा कायतक्रिरुको आधारशीिािा ररी यस नगरपालिकाको 
आगािी आ.व. २०७७/७८ को आय व्यय अनिुान पववरण प्रस्ििु गदतछु । 



 

(६) आ.व. २०७७/७८ को नीलि िथा कायतक्रि िथा योजनारु कायतन्वयन गनतका िालग कुि ु. 
६८,२९,१५,९६०।– (अक्षरेपी अठसठ्ठी करोड उनान्िीस िाख पन्र रजार नौ सय साठी) 
व्यय अनिुान गररएको छ । उक्त अनिुान िध्ये चाि ुखचत िफत  ु. 333849०३३।- अथाति 
४९.९८ प्रलिशि र पहाँजीगि िफत  ु. 249066९२७।- अथाति ५०.०२ प्रलिशि ररेको छ 
। चाि ुखचत िफत  सािाखजक सरुक्षा भत्ता रकि पविरणको िालग ु. १० करोड यसै वजेटिा 
सिावेश गररएको छ ।  

      
 

 

 

 

 

 

  



आ.व. २०७७/०७८ को अनिुालनि आय र व्यय पववरण 
 लस.नं अनिुालनि आय खशषतक गि व्यय 

  स्रोि  रकि  खशषतक  जतिा  
1 सिालनकरण अनदुान       114,200,000  खशक्षा      5,200,000  

2 राजश्व बााँडफााँड        93,143,960  कय पष      7,000,000  

3 प्रदेश सिालनकरण अनदुान          7,176,000  स्वास््य       6,600,000  

4 शशित अनदुान       303,300,000  आयवेद        100,000  

5 सिपरुक अनदुान        16,700,000  पश ु      2,000,000  

6 प्रदेश शसित अनदुान          5,896,000  िखक्षि      5,000,000  

7 प्रदेश सिपरुक अनदुान        10,000,000  न्यापयक सलिलि        700,000  

8 सािाखजक सरुक्षा       100,000,000  सािाखजक सरुक्षा   100,000,000  

9 पवशेष अनदुान          5,000,000  पवशेष अनदुान      5,000,000  

10 जनसरभालगिा खचत        12,500,000  जनसरभालगिा खचत    12,500,000  

11 आन्िरीक आतदालन        15,000,000  खेिकुद        500,000  

  जतिा       682,915,960  भौलिक पहवातधार     10,000,000  

   वडा पहाँखज    55,000,000  

   वडा 5      2,400,000  

   पवपि कोष      2,119,960  

   िटबन्ध लनिातण      2,000,000  

   बादर लनयन्िण      1,400,000  

   स्वरोजगार कायतक्रि      1,100,000  

   वडा चाि ु      7,000,000  

   नगर चाि ु    71,400,000  

   भकु्तानी बााँकी    20,000,000  

   सिपरुक कोष    30,000,000  

   शशित अनदुान   303,300,000  

   सिपरुक अनदुान    16,700,000  

   प्रदेश शशित अनदुान      5,896,000  

   प्रदेश सिपरुक अनदुान    10,000,000  

   जतिा   682,915,960  



 

 

 

 

 

 

आदरणीय सभाध्यक्षज्ययह, 
 

प्रस्िापवि वजेट नीलि र कायतक्रिरुको कायातन्वयनको िालग आवश्यक क्षििा पवकास, संस्थागि, 

नीलिगि र कायत पवलधगि सधुारका कायतरुिाई लनरन्िरिा र्दई वजेट कायातन्वयनिा सलुनखिििा ल्याई 
थप पारदखशतिा र उत्तरदापयत्वको प्रवद्धतन गररने छ । 

यो वजेट िजहतिाको लसिलसिािा रािीिाई रचनात्िक सझुाव एवं िागतदशतन गनुतरनुे सतपहणत 
जनप्रलिलनलधज्ययहरु, राजनीलिक दि  एवं नागररक सिाज प्रलि आभार प्रकट गदतछु । साथै यस 
प्रपक्रयािा अरोराि खट्न ुरनुे नगरपालिकका सतपहणत कितचारीरुिाई यस अवसरिा धन्यवाद र्दन 
चारन्छु । 

 
धन्यवाद । 

 

    
 


