
दवेचलुी नगरपाललकाको नगर उप प्रमखु श्री पाववता लतवारीले आठ ौँ नगर सभामा पेश गनुव भएको वजेट वक्तव्य । 

नगरसभाका सभाध्यक्ष  ज्य,ू 

नगरसभाका सदस्य ज्यहूरु, 

दवेचलुी नगरपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत एवं सम्पणूव कमवचारीहरु, 

सञ्चारकमी लमत्रहरु, 

अन्य उपलस्थत महानभुावहरु 

 

१. यस नगरपाललकाको आठौं नगर सभामा नगरको आ.व ०७८/७९ को बजेट तथा कायवक्रम पेश गनव पाउौँदा ग रवको अनभुलूत 

गरररहकेो छु। लवश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोलभड-१९ संक्रमणको प्रभावलाई न्यलूनकरण गद ैस्वास््य सरुक्षा र लवकासलाई सौँगसौँग ै

सम्बोधन गनुवपने कलठन एवम ्चनुलैतपणूव पररलस्थलतका लबच आगामी आ.व को बजेट तथा कायवक्रम प्रस्तुत गदाव गहन लजम्मेवारी बोध 

गरेको छु । 

२. कोलभड-१९ को कारण ठूलो आलथवक र मानलवय क्षती सौँगसौँग ैमनोबैज्ञालनक त्रास बलढरहकेो छ। यसले सजृना गरेको संकटलाई 

समाधान गदाव नगरका आलथवक लक्रयाकलाप संकुचन भई समग्र लवकास र समलृिको यात्रामा प्रभाव परेको छ । तथापी लवकास र समिृी 

क्रलमक रुपमा परुा हुद ैजाने भएकोले यसको यात्रामा लनरन्तर प्रयत्नलशल रहकेा छ । 

३. चालु आ.व मा लवलनयोजन गरेको कुल बजेट मध्ये ११ मलहना सम्म चालु तफव  ५३.५ र पलुजौँगत तफव  ५४.१ गरी नगरको सम्रग प्रगलत 

५३.८ प्रलतशत रहकेो छ। संलघय सरकार बाट हस्तालन्तररत  चालु बजेट ५९.७९, प्रकोप व्यवस्थापन ५०.३७, क्रमागत योजना ८०.६,  

नगरबाट गररएका पलुजौँगत कायवक्रम ४७.११, वडा बाट गररएका पलुजौँगत कायवक्रम ५५.९९ र नगरस्तरीय चालु ६६.०६ प्रलतशत 

प्रगलत भएको छ। शाखागत रुपमा कृलष शाखा ५२.३८, स्वास््य शाखा ६८.१२, लशक्षा शाखा ८१.६५, आयवेुद शाखा ७०.११, पश ु

लवकास शाखा ३६.५१, सामालजक लवकास शाखा ५८.५९ प्रलतशत प्रगलत भएको छ।  

४. बजेट तजुवमा गदाव नपेालको संलवधानको ममव र भावनालाई आत्मासात गद ैस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचललत 

काननू एवं संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको मागवदशवन,नीलत, लनदशेन/पररपत्र  लगायतका नगरपाललकासौँग सम्वलन्धत सम्पणूव नीलतगत 

व्यवस्थाका साथै लवश्वव्यापी दीगो लवकासका लक्ष्य ( SDG) तथा स्थानीय तहसौँग सम्बलन्धत प्रचललत काननूी व्यवस्था अनसुार 

सहभालगतामलूक योजना तजुवमा प्रलक्रया अवलम्वन गरी आगामी आ.व. मा नगरपाललकालाई सङ्घीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने 

वाह्य स्रोत (लवलिय समानीकरण, सशतव,समपरुक, राजश्व बाौँडफाौँड र लवशेष अनदुान) तथा नगरपाललकाको आन्तररक स्रोतलाई समते 

आधार मानी आगामी आ.व.२०७८/०७९ को बजेट तथा कायवक्रम तयार गरेको छु । 

५. बजेट लवलनयोजन तथा योजना तजुवमाका क्रममा आम नागररक, लवलभन्न संघ सस्था एंवम ्जनप्रलतलनधहरुको सल्लाह एवम ्सझुाव 

अनसुार सबै क्षेत्रमा समानपुालतक हुने लहसावले बजेटको लवलनयोजन गररएको छ। आगालम आ.व  पलन कोलभड महामारीको प्रकोप 

रहन ेदलेखएकोले कोलभड तथा प्रकोप व्यवस्थापन र लशक्षा क्षेत्रको लवकासलाई उच्च  प्राथलमकतामा राखी वजेट लवलनयोजन गरेको 

छु।  

 

नगरसभाका सभाध्यक्ष ज्य,ू 

नगरसभाका सदस्य ज्यहूरु, 

६. अब म यस सम्माननत नगरसभामा आगामी आ.व. २०७८/०७९ को लानग प्रस्तानवत आय र व्ययको नववरण प्रस्तुत गने 

अनुमनत चाहन्छु ।आगामी आ.व.२०७८/०७९ का लानग कुल ६२ करोड २७  लाख ७८ हजारको वानषिक वजेट तथा 

कायिक्रम पेश गरेको छु । जसमध्ये आयतर्ि  सङ्घीय सरकारको सशति अनुदान २७ करोड ९८ लाख , सघंीय सरकारबाट 



नवनिय समानीकरण अनुदान १४ करोड ४२ लाख, समपुरक अनदान ६९ लाख, नवशेष अनुदान ८३ लाख र  राजस्व 

बााँडर्ााँड ९ करोड ११ लाख १२ हजार  समावेश गररएको  छ । यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नवनिय समानीकरण 

अनुदान १ करोड ७२ लाख ५२ हजार र राजश्व बााँडर्ााँड बापत १ करोड  ६ हजार ¸ यस नगरपानलकाको आन्तररक आय  

२ करोड ५० लाख¸ मालपोत रनजष्ट्रेशन शुल्क २ करोड ६० लाख  र चालु आ व को नगद मौज्दात बैंक अ ल्या बाट रु १ 

करोड ४२ लाख ८ हजार  प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ । यसमा व्यय तर्ि  चाल ुखचि ३४ करोड ७३ लाख ७८ हजार ३ 

सय २० रुपैया (५५.७८ प्रनतशत) र पुजीगत खचि २७ करोड ५३ लाख ९९ हजार ६ सय ८०(४४.२२ प्रनतशत) नवननयोजन 

गररएको छ । 

७.  कुल नवननयोनजत ननसति वजेटमा नवषयगत के्षत्र अन्तगित सामानजक नवकास के्षत्र तर्ि  १२.८७ प्रनतशत¸ आनथिक नवकास 

के्षत्र तर्ि  ५.४९ प्रनतशत¸ पुवािधार नवकास के्षत्र तर्ि  ४१.७५ प्रनतशत¸ वन वातावरण तथा नवपद के्षत्र तर्ि  ६.४७ प्रनतशत 

तथा ससं्थागत तथा सशुासन के्षत्र तर्ि  ३३.४२ प्रनतशत वजेट नवननयोजन गरेको छु । 

८. आज नवश्व मानव समुदाय नै कोनभड १९ को नंया भेररयन्टको महामारीबाट गनम्भर सकंटमा परररहेको छ। । हाम्रो 

नगरपाललका समेत  यस संक्रमणबाट अछुतो छैन । यसथव यसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका लालग आवश्यक औषधी, 

उपकरण खररद एवं आइसोलेसन व्यबस्थापन लगायतका अन्य लवपत कायवका  लनलम्त नवपत व्यवस्थापनको कोषमा आगामी 

आ.व. २०७८/०७९ को लानग रु १ करोड ५० लाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

९. सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारको समपरुक अनदुानबाट सञ्चालन हुन े लवलभन्न आयोजनाका लालग नगरपाललकाका तफव बाट समपरुण 

गनवका लालग समपुरक कोषमा रु २ करोड ५० लाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

१०. नगरपाललकाको ग रबको योजना स्वरुप वडा नं. १६ को भाटभटेनी चोक दलेख बाह्रकोल बाटो लनमावणको कायव क्रमागतमा रहकेोले 

समपरुण गनवको  लालग  रु १ करोड  ७० लाख लवलनयोजन गरेको छु । 

११. भलुमलहन दललत, भलुमलहन सकुुम्बालस र अव्यवलस्थत बसोबालसको लालग भलूम आयोगसौँग सम्झ ता भएबमोलजम भलूम सम्बलन्ध  कायव 

गनवको लालग रु ५० लाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

१२. वडास्तरीय कायवक्रमका लालग लवकासका ५ स्तम्भहरु आलथवक , सामालजक, पवूावधार, वन वातावरण र संस्थागत लवकासका लालग 

भगुोल, जनसंख्या, राजश्व र गररवी जस्ता सतु्रको आधार समतेबाट १७ वडाको लालग जम्मा रु ७ करोड २८ लाख  बजेट लवलनयोजन 

गरेको छु । 

१३. वडाबाट सम्बोधन हुन नसकेका कलतपय क्षेत्रमा नगरस्तरीय कायवक्रम तफव  प्रवधवनात्मक लवकास अन्तगवत कला, धमव, संस्कृलतको 

संरक्षण संवर्द्वन, संघ संस्था साझेदारी, लमलडया साझेदारी¸ वालमैत्री नगरपाललका पनुरावलोकन कायवक्रम¸ वाल सञ्जाल कायवक्रम¸ 

पवूावधार लवकास, कला  सौँस्कृलत लवकास¸ राजश्व सधुार¸लसंचाई पवूावधार लनमावण तथा स्तर उन्नलत, लवद्यतु तथा खानपेानी आलद जस्ता 

कायवक्रम सञ्चालनका लालग रु ४ करोड ६६ लाख  वजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१४. कृलष क्षेत्रको समग्र लवकास, अनसुन्धान लगायतका कायवक्रमका लालग शसतवमा रु  ८२ लाख र लनशतवमा रु २० लाख वजेट  

लवलनयोजन गररएको छ । 

१५. पश ु लवकास क्षते्रमा शसतव तफव  रु १० लाख र दधुमा प्रलतललटर १ रुपैयाौँका  दरले अनदुान उपलब्ध गराउन े प्रयत्न स्वरुप 

पशपुालनका पकेट क्षते्रको लवस्तार, उन्नत घाौँसका लबउ लगायतका कायवक्रमका लालग ननशति रु ७० लाख बजेट लवलनयोजन गरेको 

छु । 

१६. स्वास््य क्षेत्रमा शसतव तफव  रु २ करोड ९० लाख वजेट प्राप्त भएको छ । साथै जनशलक्तको मनोबल उच्च राख्न, सञ्चालन भएका 

आधारभतू स्वास््य केन्रमा कायवरत कमवचारीहरुको तलब भिा तथा पोसाक खचव सलहत स्वास््य सेवालाई आम नागररकको सहज 

पहुौँच एवं अत्यावश्यक औषधीको लनरन्तर उपलब्धताका लालग  रु १ करोड  २० लाख वजेट लवलनयोजन गरेको छु । 



१७. आयवेुद क्षेत्रमा सशतव तफव  रु ३२ लाख प्राप्त भएको छ ।  साथै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्वन गनव, आयबेुलदक पर्द्लतको लवकास गरर 

स्थानीय जलडबटुीको प्रयोग गरी आयबेुलदक औषधी लनमावण तथा लनशलु्क आयवेुद स्वास््य लशलवर¸ आयबेुद गाउौँघर ललललनक 

लनरन्तरताका लालग रु १० लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१८.  लशक्षा तफव  अनदुानमा प्राप्त शसतव बजेट  रु २० करोड ६३ लाख  भएकोमा शलैक्षक गणुस्तर सधुार, वैकलल्पक लशक्षण लवलध, 

प्रलवलधमैत्री र शलैक्षक पवूावधर लवकास ¸लवद्यालयको शैलक्षक गणुस्तर लवकास लगायत लशक्षा क्षेत्रको लनयमन र व्यवस्थापनको लालग 

ननशसति रु १ करोड  ३३ लाख  बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१९.  सामालजक लवकास कायवक्रम अन्तगवत मलहला उद्यमलशलता लवकास, जेष्ठ नागररकलाई सम्मानपवूवक लजउने वातावरण लनमावण गनव, 

बालबाललकाको समग्र लवकास एवं आपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुका लालग लवशेष कायवक्रम सञ्चालन गनव रु २५ लाख बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

२०. सशुासन  तथा संस्थागत लवकास अन्तगवत जनप्रलतलनधी तथा कमवचारीको क्षमता लवकास ताललम, पदालधकारी¸कमवचारी अध्ययन 

अवलोकन भ्रमण¸ स्रोत नलसा तयारी¸ लडलजटल लडस््ले लगायतका कायवक्रमका लालग प्रवर्द्वनात्मक बजेट रु २५ लाख  लवलनयोजन 

गरेको छु । 

२१. सम्पणूव वडा कायावलय संचालनको लालग ३५ लाख र लनमावणलधन आधारभतु स्वास््य सेवा केन्रहरूको सचालनको ३५ लाख बजेट 

व्यवस्थापन गरेको छु ।  

२२. नेपाल सरकार¸ प्रदशे सरकारका लनजामलत कमवचारीको लालग गररएको तलब बलृर्द् दरमा एकरुपता हुन ेगरी नगरपाललकाको स्वीकृत 

संगठन संरचना लभत्र कायवरत कमवचारीको तलब बलृर्द् समायोजनको लालग आवश्यक वजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

२३.  नगर स्तरीय खेलकुद कायवक्रमका लनलम्त रु १० लाख वजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

२४. तराई मधेश समलृर्द् कायवक्रम अन्तगवत गत वषव दलेख अधरुो रहकेो योजना सम्पन्न गनवका लालग रु  ७ लाख   र यस आनथिक वषिमा 

सो कायिक्रमबाट नवननयोनजत योजनाका लानग ननयमानुसार समपुरक रकम व्यवस्था गरेको छु ।  

२५. प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम र नगरपाललकाको साझेदारीमा स्थानीय श्रलमकहरुको उच्च सहभालगता हुने आयोजनाहरुको 

कायावन्वयनका लालग कायवक्रमका तफव बाट रु ६१ लाख २० हजार र  समपरुकका लालग सम्वलन्धत वडाका कायवक्रमबाट  

लवलनयोजन गररएको छ । 

 

यस बजेट, नीलत तथा कायवक्रमसौँग ैआलथवक ऐन, २०७८ र लवलनयोजन ऐन, २०७८  समेत यस सम्मालनत नगर सभामा पेश गरेको  छु । 

अन्त्यमा, 

यो वजेट तथा कायवक्रम तयार गन ेक्रममा मागवदशवन गनुव हुन ेनगर प्रमखु, नगरसभाका सदस्यज्यहूरु, राष्ट्रसेवक  कमवचारीहरु, राजनलैतक 

दल, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र, संचार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र सल्लाह प्रलत  हालदवक आभार प्रकट गदवछु । यो बजेट, नीलत 

तथा कायवक्रमको कायावन्वयनमा सबै नगरवासीहरुको सझुाव, सहयोग र साथ रहने अपके्षा गदवछु ।  

धन्यवाद । 

 

पाववता लतवारी 

नगर उपप्रमखु 

 

 



  


