याजङ्जियाज नगयऩाङ्झरका

नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम,
याजङ्जियाज, सप्तयी
भधेश प्रदे श, नेऩार

आ.ि.२०७९/८० फजेट
ङ्झभङ्झि 2079/03/09

याजङ्जियाज नगयऩाङ्झरकाको छै ठौँ नगयसबाका सम्भाङ्झनि
सबा अध्मऺ एिॊ नगय प्रभङ्टखज्मू, नगय सबाका सदस्म
ज्मूहरू सफैभा हाङ्छदयक अङ्झबिादन िथा सम्भान व्मक्त
गदयछङ्ट ।

नगयऩाङ्झरकाको
सङ्झभङ्झिको

नगय

उऩ-प्रभङ्टख

िथा

फजेट

सॊ मोजकको

है ङ्झसमिरे

नगय

सबाको

िजङ्टभ
य ा
मस

फैठकभा आगाभी आङ्झथक
य
िर्य २०७९/८० को फजेट
प्रस्िङ्टि गनय ऩाउॉदा गौयिको भहसङ्टस गये की छङ्ट । मस
भहत्िऩूर्य

अिसयभा

ङ्ट राई
भङ्टरक

सङ्घीम

रोकिन्त्र

गर्िन्त्रको मङ्टगभा ल्माउने क्रभभा जीिन उत्सगय गनङ्टय हन
ङ्ट े
सम्ऩूर्य ऻाि अऻाि भहान शहीदहरू, भधेश आन्त्दोरनका
शङ्जहदहरूप्रङ्झि बािऩूर्य श्रद्दाञ्जरी अऩयर् गदयछङ्ट । मसका

साथै मङ्जह फैशाख ३० गिे सम्ऩङ्ङ आसङ्ङ स्थानीम िह
सदस्म ङ्झनिायचन, २०७९ भा हाभीराई ङ्झनिायङ्ञचि गयाउन
सहमोग

गनङ्टह
य न
ङ्ट े

सम्ऩूर्य

याजङ्जियाज

रृदमदे ङ्ञख धन्त्मिाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट ।

नगयिासीहरूराई

याजङ्जियाज नगयऩाङ्झरकाको निङ्झनिायङ्ञचि कामयसङ्झभङ्झिप्रङ्झि जनआकाॊऺा

धेयै छन् । नगयको सन्त्िङ्टङ्झरि एिॊ सभािेशी ङ्जिकासभा टे िा ऩङ्टर्माउन
िथा सम्ऩूर् य नगयिासीरे

साकायात्भक ऩङ्चयिियनको अनङ्टबङ्झू ि गने

ङ्ट गयाउन मो फजेटरे भहत्िऩूर् य बूङ्झभका खेल्नेछ बङ्ङे
ङ्छदशािपय उन्त्भख
आशा याखेकी छङ्ट । नगयराई सभङ्टङ्ङि य सन्त्िङ्झङ्ट रि फनाउनको राङ्झग

हाभीसॉग बएका साधन िथा स्रोिको ऩूर् य उऩमोग गये य प्रङ्झिपर ङ्छदने
मोजना िथा कामयक्रभहरूभा फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गने प्रमास गये की छङ्ट ।
मसरे सफै ऩऺहरूको चाहनाराइय सभेटने प्रमास गङ्चयएको छ ।

अि आगाभी आङ्झथक
य
िर्य २०७९/८० को फजेटको उद्देश्म िथा
प्राथङ्झभकिा प्रस्िङ्टि गने अनङ्टभङ्झि चाहन्त्छङ्ट ।
उऩङ्ञस्थि भहानङ्टबािहरू,
अफ भ मस सबा सभऺ आगाभी आङ्झथक
य
िर्य २०७९/०८० का

राङ्झग प्रस्िाङ्जिि आम व्ममको ङ्जिियर् ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्िङ्टि गनय अनङ्टभङ्झि
चाहन्त्छङ्ट ।

आम अनङ्टभानिपय: हाम्रा साभङ्ट उऩङ्ञस्थि सभस्माहरूराई एकैऩटकको

प्रमासभा सभाधान गनय सम्बि हॉद
ङ्ट ो यहेनछ । उल्रेङ्ञखि नीङ्झि िथा
कामयक्रभहरूराई कामयरूऩ ङ्छदन िथा नगयिासीको भाग फभोङ्ञजभका

मोजना िथा कामयक्रभहरूका राङ्झग सङ्घीम सयकाय, प्रदे श सयकायफाट
प्राप्त फजेट, आन्त्िङ्चयक आम्दानी य दािृ ङ्झनकाम एिॊ सङ्घसॊ स्थाफाट
उऩरब्ध

बएको

स्रोि

अनङ्टभान

ङ्जिियर्का

आधायभा

आ.ि.

२०७९/०८० को कङ्टर फजेट रू. १ अफय ६२ राख ८० हजाय
यहेको छ ।

कङ्टर फजेटभध्मे आन्त्िङ्चयक आमिपय रू. २ कयोड २४ राख, भारऩोि

कामायरम, सप्तयीफाट याजस्ि फाॉडपाड यकभ रू. १ कयोड ७५ राख
िथा प्रदे श िथा सङ्घीम ङ्जित्तीम सभानीकयर् अनङ्टदानिपय रू.२२ कयोड

९९ हजाय, प्रदे श िथा सङ्घीम याजश्व फाॉडपाड अनङ्टदानिपय रू. १३
ॉ ीगि
कयोड ११ राख ८० हजाय, सङ्घीम शशयि चारङ्ट िथा ऩङ्टज

अनङ्टदानिपय रू. ३५ कयोड ७५ राख, सङ्घीम शशिय ङ्जिशेर् चारङ्ट िथा
ॉ ीगि अनङ्टदानिपय रू. ८ कयोड ५ राख, सङ्घीम सम्ऩङ्टयक ऩङ्टज
ॉ ीगि
ऩङ्टज

अनङ्टदानिपय रू. ४० राख, प्रदे श शशिय अनङ्टदानिपय रू. २ कयोड
५० राख , प्रदे श ङ्जिशेर् िथा सम्ऩङ्टयक अनङ्टदानिपय रू. ५० राख,

प्रदे श, सङ्घीम िथा अन्त्म अनङ्टदानिपय रू. ८ कयोड ३६ राख १
हजाय, सडक फोडय नेऩार चारङ्ट अनङ्टदानिपय रू. १ कयोड, मङ्टङ्झनसेप
अनङ्टदानिपय रू. २० राख, गि फर्यको सडक फोडय नेऩार अनङ्टदानिपय
रू. ४ कयोड ७५ राख यहेको छ । जसको ङ्जिस्िृि ङ्जिियर्
अनङ्टसूचीभा सभािेश गङ्चयएको छ ।

व्मम अनङ्टभानिपय: भाङ्झथ उल्रेङ्ञखि शीर्यकभा प्राप्त हन
ङ्ट े याजश्व यकभका

आधायभा आगाभी आङ्झथक
य
िर्य २०७९/८० का राङ्झग कङ्टर चारङ्ट
खचयिपय (सङ्घीम शशिय िथा ङ्जिशेर् चारङ्ट, ङ्जिर्मगि शाखा- कृङ्जर्,

ऩशङ्टऩऺी, स्िास््म, ङ्ञशऺा, ऩञ्जीकयर् िथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास, कभयचायी

कल्मार् कोर्, िडा कामायरम सञ्चारन खचय, आधायबूि िथा सहयी
स्िास््म

केन्त्र,

गजेन्त्र

नायामर्

अन्त्िगयि

ङ्ञशऺक

ङ्झसॊह

अस्ऩिार,

याजङ्जियाज

ऩोङ्झरटे ङ्ञननक इङ्ञन्त्स्टच्मङ्टट सञ्चारन अनङ्टदान, ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जिधा, िार
ङ्जिकास

ङ्ञशऺा

िथा

कभयचायीहरूको

िरफ,

नगयऩाङ्झरकाका कभयचायी िरफ, बत्ता रगामि प्रशासङ्झनक खचय सभेि
गयी जम्भा रू. ४८ कयोड ४२ राख ८० हजाय यहेको छ ।

ॉ ीगि िथा फाह्य स्रोि खचयिपय (नगय स्ियीम मोजना, िडा
कङ्टर ऩङ्टज
स्ियीम

मोजना,

सम्ऩङ्टयक

कोर्,

पङ्झनच
य य,

भेङ्झसनयी, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, सङ्घीम

सयसपाई,

खानेऩानी,

िथा प्रदे श, शशिय ङ्जिशेर्,

सम्ऩङ्टयक, नगयऩाङ्झरका प्रशासङ्झनक बिन, सडक फोडय नेऩार, मङ्टङ्झनसेप

ॉ ीगि मोजना सभेि गयी जम्भा रू. ५२ कयोड २०
िथा अन्त्म ऩङ्टज
राख यहेको छ ।

अफ भ कङ्टर फजेटको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियर् ऩेश गनय चाहन्त्छङ्ट ।

क्र.सॊ.

कामयक्रभको नाभ

आ.ि.

२०७९/८०

प्रस्िाङ्जिि व्मम
िपय

क

आन्त्िङ्चयक स्रोि, ङ्जित्तीम सभानीकयर् सङ्घीम
िथा प्रदे श य याजस्ि फाॉडपाॉड सङ्घीम िथा
प्रदे श अनङ्टदान सभेिको चारङ्टिपय

१

चारङ्ट िपय (प्रशासङ्झनक खचय, िरफ, बत्ता, १७ कयोड ८२
कामायरम

सञ्चारन

आदी)

कभयचायी राख ८० हजाय

कल्मार् कोर्, खचय रगामि अन्त्म चारङ्ट
खचय)
२

१६ िटै िडा कामायरम सञ्चारन खचय
जम्भा
ङ्जित्तीम

१ कयोड ७६
राख

१९ कयोड ५८

राख ८० हजाय
सभानीकयर्,

प्रदे श

फाॉडपाॉड अनङ्टदान सभेिको चारङ्टिपय

याजस्ि

आङ्झथक
य िथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासिपय
आधायबूि िथा सहयी स्िास््म केन्त्र (

५० राख

गजेन्त्रनायामर् ङ्झसॊह अस्ऩिार अनङ्टदान

२५ राख

)३ िटा सञ्चारनभा

खचय

ऩोङ्झरटे ङ्ञननक सञ्चारन अनङ्टदान

८ राख
जम्भा

८३ राख

भधेश प्रदे श सभानीकयर् अनङ्टदानिपय
ङ्जिऩङ्ङ िगयका भङ्जहरा कामयक्रभ (साभाङ्ञजक
ङ्जिकास)

ङ्जिऩङ्ङ िगयका िारिाङ्झरका कामयक्रभ
(साभाङ्ञजक ङ्जिकास)

ङ्जिऩङ्ङ िगयका अन्त्म जािजाङ्झि िथा अऩाङ्ग
कामयक्रभ (साभाङ्ञजक ङ्जिकास)

नगयऩाङ्झरका शाखागि (ङ्ञशऺा)
नगयऩाङ्झरका शाखागि (स्िास््म िथा

१२ राख
१० राख
१५ राख
१५ राख

भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊसेङ्जिका बत्ता खचय

३० राख

नगयऩाङ्झरका शखागि (ऩशङ्टऩऺी)

१० राख

सभेि)

नगयऩाङ्झरका शाखागि (ऩञ्जीकयर्)
नगयऩाङ्झरका शाखागि (कृङ्जर्)
जम्भा
ख

ङ्जिर्मगि शशिय चारङ्ट अनङ्टदान

१

ङ्ञशऺािपय िरफ बत्ता िथा कामयक्रभ खचय

५ राख
२० राख
१ कयोड १७
राख

१८ कयोड ८४
राख

२

स्िास््मिपय िरफ बत्ता िथा कामयक्रभ

४ कयोड ८७

३

ऩशङ्टऩऺीिपय िरफ बत्ता िथा कामयक्रभ

३८ राख

४

कृङ्जर् ङ्जिबाग कामयक्रभ खचय

४२ राख

५

श्रभ िथा योजगायी कामयक्रभ खचय

१ कयोड ३६

६

प्रशासकीम सङ्टशासन कामयक्रभ खचय

२१ राख

८

उद्योग कामयक्रभ खचय

२९ राख

खचय
खचय

राख

राख

१०

बूङ्झभ व्मिस्था कामयक्रभ खचय

२ राख

११

मङ्टिा िथा खेरकङ्टद कामयक्रभ खचय

१ राख

१३

रैं ङ्झगक सभानिा िथा साभाङ्ञजक
सभािेशीकयर् कामयक्रभ खचय

४४ राख

जम्भा

२६ कयोड ८४

कङ्टर चारङ्ट जम्भा

४८ कयोड ४२

राख

राख ८० हजाय

ॉ ीगि िपय
ऩङ्टज
ङ

आङ्झथक
य िथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासिपय
सङ्घीम

सभानीकयर् िथा भधेश प्रदे श

सभानीकयर् अनङ्टदानिपय

ङ्जिऩद ब्मफस्थाऩन कोर् खचय

३० राख

ङ्झनङ्झभि
य साियजङ्झनक सम्ऩङ्झि सम्बाय खचय

१५ राख

पङ्झनच
य य िथा ङ्जपनचसय

२० राख

सिायी साधन

५ राख

भेङ्झसनयी औजाय िथा अन्त्म उऩकयर्

१५ राख

खानेऩानी साभान खचय

१५ राख

सडकित्ती साभान खचय

५० राख

सयसपाई साभान खचय

१५ राख

ॉ ीगि खचय
गि िर्यको ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने ऩङ्टज
जम्भा
आन्त्िङ्चयक स्रोि, ङ्जित्तीम सभानीकयर् सङ्घीम

१३ राख ९९
हजाय

१ कयोड ७८

राख ९९ हजाय

िथा प्रदे श य याजस्ि फाॉडपाॉड सङ्घीम िथा
प्रदे श अनङ्टदान सभेिको चारङ्टिपय
च

बौङ्झिक ऩूिायधायिपय हन
ङ्ट े खचयहरू

५ कयोड ७४

नगय स्ियीम मोजना खचय

राख

अन्त्म बौङ्झिक ऩूिायधाय खचय

३० राख

१६ िटै िडाको िडा स्ियीम मोजना खचय

८ कयोड
१ कयोड ७०

सम्ऩङ्टयक कोर् न.ऩा.िपयको

राख

जम्भा
छ

१५ कयोड ७४
राख

अन्त्म ङ्झनकाम, भन्त्रारम, सङ्घीम िथा
ॉ ीगििपय
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उऩङ्ञस्थि भहानङ्टबािहरू कङ्टनै एक ऺेरको ङ्जिकासरे भारै सभग्र
नगयको सन्त्िङ्टङ्झरि ङ्जिकास हन
ङ्ट नसनने िस्िङ्टगि ि्मराई भनन गदै

मोजना िथा कामयक्रभ िम गदाय सफै ऺेरराई सभेटने प्रमास गङ्चयएको

छ । मसफाट सफै ऺेरको सन्त्िङ्टङ्झरि ङ्जिकासभा टे िा ऩङ्टग्न जाने

ङ्जिश्वास ङ्झरएका छौँ । मोजना िजङ्टभ
य ा गनङ्टय भार भहत्िऩूर् य ङ्जिर्म होइन
मसको रक्ष्म एिॊ उद्देश्महरू प्राङ्झप्तका राङ्झग प्रबािकायी कामायन्त्िमन

अनङ्टगभन एिॊ भूल्माङ्कन जरुयी हन्त्ङ्ट छ । त्मसका साथै आिश्मक

ऺभिा ङ्जिकास, सॊ स्थागि नीङ्झिगि, कामयङ्जिङ्झधगि, सङ्टधायका कामयहरू

सभेि आिश्मक ऩनय जान्त्छन् । मसका राङ्झग आिश्मकिा अनङ्टसाय
सयकायी

गैय

सयकायी, नागङ्चयक

सभाज, सञ्चायकभॉ, उऩबोक्ता,

ङ्ट सहबाङ्झगिाभा सम्ऩाङ्छदि काभको गङ्टर्स्ियको
नगयिासीको सभेि सॊ मक्त

सङ्टङ्झनङ्ञिििा, ऩायदङ्ञशि
य ा एिॊ उत्तयदाङ्जमत्ि िहनभा थऩ टे िा ऩङ्टग्ने ङ्जिश्वास
ङ्झरएका छौँ ।
अन्त्त्मभा,

प्रस्िङ्टि िजेट िथा कामयक्रभ िजङ्टभ
य ा गने प्रङ्जक्रमाभा प्रत्मऺ िथा ऩयोऺ

रूऩभा सहमोग ऩङ्टर्माउनङ्ट हन
ङ्ट े सम्ऩूर् य नगयिासी टोर ङ्जिकास सङ्झभङ्झि,
िडा नागङ्चयक भञ्च, िडा सदस्म, भङ्जहरा सदस्म, दङ्झरि भङ्जहरा सदस्म,
िडा अध्मऺज्मूहरूराई धन्त्मिाद ङ्छदन चाहन्त्छङ्ट । मस नगयसबाफाट
प्रस्िङ्टि

नगय

ङ्जिकास

मोजनाराई

सपर

य

प्रबािकायी

रूऩभा

कामायन्त्िमन गनयका राङ्झग सम्िद्ध सफै ऩऺफाट सहमोगको अऩेऺा
सङ्जहि हाम्रो ङ्झनभन्त्रर्ाराई स्िीकाय गयी ऩाल्नङ्ट हन
ङ्ट े प्रभङ्टख अङ्झिङ्झथ

ज्मूहरू, ङ्जिङ्ञशष्ट अङ्झिङ्झथ ज्मूहरू, अङ्झिङ्झथ ज्मूहरू िथा अन्त्म आभङ्ञन्त्रि
भहानङ्टबािहरू, सञ्चायकभॉ ङ्झभरहरू, नगयिासी दाजङ्टबाई ङ्छददीफङ्जहनीहरू
प्रङ्झि हाङ्छदयक कृिऻिा प्रकट गदयछङ्ट ।

प्रस्िङ्टि फजेट िजङ्टभ
य ा गदाय सहमोग गनङ्टह
य न
ङ्ट े नगय प्रभङ्टख ज्मू, िडा
अध्मऺज्मू, याजश्व ऩयाभशय सङ्झभङ्झि, फजेट िजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झि, ङ्जिर्मगि

सङ्झभङ्झि, नगयिासी, भङ्जहरा फारफाङ्झरका कामायरम प्रभङ्टख, गैय सयकायी

सॊ स्था, ङ्जिर्मगि शाखारगामि सम्ऩूर् य कभयचायीहरूराइय सङ्टझािका

राङ्झग भ आबायी छङ्ट । मसै गयी सभमभा सहमोग िथा अनङ्टदान ङ्छदनङ्ट
हन
ङ्ट े सङ्घीम सयकाय, प्रदे श सयकायप्रङ्झि आबाय प्रकट गनय चाहन्त्छङ्ट ।

मस नगयको साथयक सभङ्टङ्ङि ङ्जिकासभा सभानन्त्त्तय सहमोग ऩङ्टमायउने
सफै

कयदािा

य

याङ्जिम

िथा

अन्त्ियायङ्जिम

ङ्झनमोग

साझेदायहरूप्रङ्झि सभेि आबाय प्रकट गनय चाहन्त्छङ्ट ।

िथा

सॊ स्था

.............................
(इसयि ऩयङ्जिन)

नगय उऩ-प्रभङ्टख एिभ्

फजेट िथा कामयक्रभ िजङ्टभ
य ा
सङ्झभङ्झि सॊ मोजक

