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देवचुली नगरपािलकाको नगर उप मुख ी पावता ितवारीले दशौ नगर 

सभामा पेश गनु भएको वजेट व य । 
 

नगरसभाका सभा य  य,ू 

नगरसभाका सद य यूह , 

देवचुली नगरपािलकाका मुख शासक य अिधकृत एवं स पूण कमचारीह , 

स चारकम  िम ह , 

अ य उपि थत महानुभावह  
 

१) यस नगरपािलकाको दश  नगर सभामा नगरको आ.व २०७९/०८० को बजेट तथा काय म पेश गन पाउँदा 

गौरवाि वत अनभुव गरेको छु  ।  

२) यस अवसरमा राि य वत ता, वािधनता,  सामािजक याय र सघंीय लोकताि क गणत  थापनका लािग 

आ नो ाण उ सग गन स पूण महान सिहदह ित  भावपणू ा जली अपण गदछु ।  

३) थानीय तहको िनवाचन २०७९, बैशाख ३० गते भएको िनवाचनबाट दवेचुली नगरवासीले हामीलाई अमु य 

मत र िव ासका साथ िवजय बनाउनु भएकोमा हािदक ध यवाद तथा आभार य  गदछु ।  

४) संिघयता काया वयनसँगै थानीय तहह को थापना प ात पिहलो जन ितिनिधह  माफत िवगत पाच वषमा 

भएका असल अ यासह लाई िनर तरता िदई उपल ध ोत र साधनको उ चतम उपयोग हने गरी नगरबासी, 

राजनीितक दल तथा सरोकारवालाबाट ा  सझुाव र पृ पोषणको आधारमा यो बजेट तथा काय म तयार पारेको 

छु । 

५) बजेट िविनयोजनमा थानीय टोलवासीको माग, वडा सिमित, िवषयगत सिमित, राज  परामश सिमित समेतको 

िसफा रसको आधारमा योजनाको ाथिमिककरण गरी बजेट िविनयोजन गरेको छु । िविनयोिजत बजेटमा एकै 

पटक अिसिमत आव यकता परूा गन अ ठ्यारो भएतापिन सकेस म समेट्ने यास गरेको छु । 

६) चालु आ.व मा िविनयोजन भएको कुल बजेटको ११ मिहना स ममा नगरपािलकाको िव ीय गित  ५७.२२५ 

ितशत रहकेो छ । नगरको चालु खच ७०.३४ ितशत रहकेो छ भने पूँजीगत तफ ४४.११ ितशत रहकेो छ । 

शाखागत पमा कृिष शाखाको कुल ७६.५१ ितशत, िश ा शाखा ६९.१३, आिथक िवकास शाखाको ४९ 

ितशत, पशु िवकास शाखा ७६.५१, आयुवद शाखा ९८.९१ ितशत,  सामािजक िवकास शाखा ६४.५३ 

ितशत, वा य शाखा ६१.४३ िव ीय गित रहेको छ । 

७) बजेट िविनयोजन तथा योजना तजुमाका ममा आम नाग रक, िविभ न संघ-स था एंवम ् जन ितिनधह को 

स लाह एवम ्सझुाव अनसुार सबै े मा समानपुाितक हने िहसावले बजेटको िविनयोजन गरेको छ । आगामी 

आ.व. मा “आिथक िवकास र वरोजगारः समृ  देवचुली िनमाणको आधार” भ ने मलू मममा रही कृिष, 

पशपुालन तथा रोजगरी सजृनाको े लाई ाथिमकतामा राखी वजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
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नगरसभाका सभा य यू, 

नगरसभाका सद य यूह , 
अब म यस स मािनत नगरसभामा आगामी आ.व. २०७९/८० को लािग तािवत आय र ययको िववरण ततु गन 

अनमुित चाह छु । आगामी आ.व.२०७९/८० का लािग कुल ७४ करोड १३  लाख ४८ हजारको वािषक वजेट तथा 

काय म पेश गरेको छु ।  जसम ये आयतफ सङ्घीय सरकारको सशत अनदुान ३१ करोड २४ लाख , संघीय सरकारबाट 

िव ीय समानीकरण अनदुान १५ करोड ३१ लाख, समपरुक अनदुान  १ करोड ७० लाख, िवशेष अनदुान १ करोड ५० 

लाख र  राज व बाँडफाडँ ११ करोड ०३ लाख ७२ हजार  समावेश गरेको छु । यस ैगरी ग डक  दशे सरकारबाट िव ीय 

समानीकरण अनुदान १ करोड ८२ लाख ९४ हजार र राज  बाँडफाँड बापत  १ करोड  २० लाख ७३ हजार ¸ िवशेष 

अनदुान  तफ  ५० लाख र समपुरक अनदुानतफ  ५० लाख रहकेो छ । यस नगरपािलकाको आ त रक आय  ३ करोड¸ 

मालपोत रिज ेशन शु क २ करोड ८६ लाख  र चाल ुआ.व. को नगद मौ दात बक अ या  बाट  ३ करोड ४५ लाख 

९ हजार  ा  हने अनुमान ग रएको छ । यसमा यय तफ चाल ुखच  ४०  करोड ६४ लाख ९६ हजार (५४.८३ ितशत) 

र पुजीगत खच ३३ करोड ४८ लाख ५२ हजार (४५.१७ ितशत) िविनयोजन गरेको छु । 

८) कुल िविनयोिजत िनसत वजेटमा िवषयगत े  अ तगत सामािजक िवकास े  तफ ११.३७ ितशत¸ आिथक 

िवकास े  तफ ६.०३ ितशत¸ पवुाधार िवकास े  तफ ४०.८१ ितशत¸ वन वातावरण तथा िवपद े  

तफ ७.१० ितशत तथा सं थागत तथा सशुासन े  तफ ३४.६९ ितशत वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

९) नगर िभ का सुकु बासीह को सम या समाधान गन कायलाई ाथिमकतामा राखी जनशि  यव थापन 

लागयत अ य िविवध खचको लिग  ५० लाख िविनयोजन गरेको छु ।  

१०) कृितक कोप तथा अ य िवपतज य घटनाको लािग खच हने िवशेष कोषमा  १ करोड ५० लाख िविनयोजन 

गरेको छु ।  

११) सङ्घीय तथा दशे सरकारको समपरुक अनदुानबाट स चालन हने िविभ न आयोजनाका लािग नगरपािलकाका 

तफबाट समपरुण गनका लािग समपुरक कोषमा  ४ करोड ५० लाख िविनयोजन गरेको छु ।  

१२) वडा तरीय काय मका लािग िवकासका ५ त भह  आिथक , सामािजक, पवूाधार, वन वातावरण र सं थागत 

िवकासका लािग भुगोल, जनसं या, राज  र ग रवी ज ता सु को आधार समतेबाट १७ वडाको लािग ज मा  

७ करोड ९२ लाख  बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१३) वडा  नं ४ र ५ जोड्ने   आँप ेखोला प क  पलु िनमाणको लािग  १५ लाख िविनयोजन गरेको छु ।  

१४) रजहर हाट बजार शौचालय यव थापन  र रजहर पाक  िनमाणको लािग  १८ लाख बजेट िविनयोजन गरेको 

छु । 

१५) वडा नं १७ मा रहकेो रजहर वा य चौक  दिेख रजहर खानपेानी अिफस स म टहरा िनमाणको लािग  ३० 

लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१६) वडा नं ३, ११, १२ र १३ नं बेलचौतारी दिेख कैलाश चोक जाने बाटो िनमाणको लािग  २० लाख बजेट 

िविनयोजन गरेको छु । 
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१७) दवेचलुी वडा नं १ मा रहकेो दाहसं कार घाट जाने बाटो तरो नतीको लािग  १० लाख बजेट िविनयोजन गरेको 

छु ।  

१८) वडा नं १६ मा रहकेो आपँचौर पलु िनमाणको लािग  १० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१९) वडाबाट स बोधन हन नसकेका कितपय े मा नगर तरीय काय म तफ व ना मक िवकास अ तगत कला, 

धम, सं कृितको संर ण संव न, सघं सं था साझेदारी, बाल स जाल काय म¸ पवूाधार िवकास, कला  

सँ कृित िवकास¸ राज  सधुार¸िसंचाई पवूाधार िनमाण तथा तरो नती, िव तु तथा खानेपानी आिद ज ता 

काय म स चालनका लािग नगरबाट एकमु   ६ करोड २३ लाख  वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२०) कृिष े को सम  िवकास, अनसु धान लगायतका काय मका लािग शसतमा   ७६ लाख र िनशतमा  ३० 

लाख वजेट  िविनयोजन गरेको छु । 

२१) पश ु िवकास े मा शसत तफ  ३२ लाख र दधुमा ितिलटर १ पैयाँका  दरले अनदुान उपल ध गराउने 

काय मलाई िनर तरता, पशपुालनका पकेट े को िव तार, उ नत घाँसका िबउ लगायतका काय मका लािग 

िनशत  ६८ लाख ७० हजार बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२२) वा य े मा शसत तफ  ३ करोड ३ लाख वजेट ा  भएको छ । साथै जनशि को मनोबल उ च रा न, 

स चालन भएका आधारभूत वा य के मा कायरत कमचारीह को तलब भ ामा खचको लािग  १ करोड 

५ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । वा य सवेालाई आम नाग रकको सहज पहचँ, सचेतना  एवं अ याव यक 

औषधीको िनर तर उपल धताका लािग   ५३ लाख ७० हजार  वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२३) आयवुद े मा सशत तफ  ३२ लाख ा  भएको छ ।  आयवुिदक प ितको िवकास गरी थानीय जिडबटुीको 

प रचया मक काय म , आयुविदक औषधी िनमाण तथा िनशु क आयुवद वा य िशिवर, आयवुद गाउँघर 

ि लिनक िनर तरताका लािग  १५ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२४)  िश ा तफ अनदुानमा ा  शसत बजेट  २२ करोड ७७ लाख भएकोमा शैि क गुण तर सुधारको लािग 

सामदुाियक िव ालयमा कायरत बाल िशि का तथा िव ालय कमचारीको ो साहन काय म, वैकि पक 

िश ण िविध, िविधमै ी र शैि क पवूाधार िवकास¸ िव ालयको शैि क गुण तर िवकास लगायत िश ा 

े को िनयमन र यव थापनको लािग िनसत  १ करोड  ३१ लाख ४८ हजार बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

२५) नगरिभ का आधारभतू तहका ग रब तथा िवप न िव ाथ ह को िसकाइ सिुनि तताको लािग िनशु क अित र  

पाठ्यपु तक तथा पोशाक िवतरणको लािग  ४० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

२६) सामािजक िवकास काय म अ तगत मिहला सशि करण, लङ्ैिगक िहसां िनवारण, ये  नाग रक सहायता 

काय म, बालबािलकाको सम  िवकासको लािग सचेतना सिहतको काय म एवं आपाङ्गता भएका 

यि ह का लािग काय म स चालन गन  ३५ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२७) सशुासन तथा सं थागत िवकास अ तगत जन ितिनधी तथा कमचारीको मता िवकास तािलम, कमचारी 

ो साहन काय म, सावजिनक सुनवुाई,  सचूना िविधमै ी नगरपािलका िनमाणलाई ाथिमकतामा सिहतका 

काय मका लािग   ३० लाख  ५० हजार िविनयोजन गरेको छु । 

२८) स पणू वडा कायालय स चालनको लािग आव यक काय मको िनर तरताको लािग  ३५ लाख िविनयोजन 

गरेको छु । 
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२९) नेपाल सरकार, दशे सरकारका िनजामित कमचारीको लािग ग रएको तलब बिृ  दरमा एक पता हने गरी 

नगरपािलकाको वीकृत संगठन सरंचना िभ  कायरत कमचारीको तलब बिृ  समायोजनको लािग आव यक 

वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

३०)  नगर तरीय खेलकुद काय मको लािग  १५ लाख वजेट िविनयोजन गरेको छु । 

 

यस बजेट, नीित तथा काय मसँगै आिथक िवधेयक, २०७९ र िविनयोजन िवधेयक, २०७९  समेत यस 

स मािनत नगर सभामा पेश गरेको  छु । 

 

अ यमा, 
ततु वजेट िनमाणको ममा आव यक मागदशन तथा स लाह सुझाव  दान गनहुने आदरणीय नगर मखु, 

कायपािलका सद य यूह , नगरसभाका सद य यहू , रा सेवक  कमचारीह , राजनैितक दल, नाग रक समाज, 

िनजी े , संचार जगत लगायत स बि धत स पणू महानुभावह ित  हािदक आभार कट गदछु ।  सँगसँगै यो बजेट, 

नीित तथा काय मको काया वयनमा सबै नगरवासीह को सुझाव, सहयोग र साथ रहने अपे ा गदछु ।  

 

ध यवाद । 
 

पावता ितवारी 

नगर उप- मखु 
 

 


