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प्यूठान नगरपालिकाको दशौ नगरसभामा आ.व. २०७८/७९ को िालग प्रस्ततु  

बजेट तथा काययक्रम 

आदरणीय सभाध्यक्ष तथा सभा सदस्य ज्यूहरु, 

 कोलभड 19 को दोस्रो िहरको ववषम पररस्स्थती सामना गरररहेकै बेिा यो काययक्रम तथा 
बजेट प्रस्ततु गदाय हाम्रा सम्पूणय प्रयत्न तथा ध्यानहरु कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्त्रण तर्य  
केस्न्त्ित भएका छन।् जीवन रहे सबै रहन्त्छ भने्न हाम्रो प्रमखु उदे्दश्यिाई आत्मसात गदै हाम्रा सबै 
स्रोत साधनहरुिाई त्यस तर्य  केस्न्त्ित गरररहेका छौ। कुनै पलन नगरबासीको कोलभड १९ को 
कारण अकािमै मतृ्य ुनहोस ्भने्न चाहना हुुँदा हुुँदै १८ जना नगरबासीहरुको कोलभडको कारण 
असमावयक लनधनिे हामीिाई स्तब्ध बनाएको छ। उहाहरु प्रलत हार्दयक श्रद्धान्त्जिी व्यक्त गदयछु 
साथै शोक सन्त्तप्त पररवारजन प्रलत हार्दयक समवेदना प्रकट गदयछु।राज्य पनुसंरचना पश्चात ्
लसिंहदरबारको अलधकार गाउुँमा भने्न मूि ममयिाई आत्मसात गदै प्रथम पटक लनवायस्चत हामी 
प्रलतलनधीहरुको काययकाि ४ वषय व्यलतत भइसकेको छ। यस अवलधमा स्थानीय तहिाई सिंस्थागत 
रुपमा सवि बनाउन तथा प्राप्त स्रोत र साधनिाई अलधकतम रुपमा नगरबासीको अपेक्षा अनरुुप 
ववकासका आयामहरुमा केस्न्त्ित गनय प्रयत्न गर् यौ। जसबाट समदृ्ध नगर सखुी नगरबासीको 
अलभयानिाई टेवा पगेुको छ भने्न अपेक्षा लिएको छु। यस ४ वषयको काययकािमा गररएका समग्र 
काययहरुको नगरबासी तथा सरोकारवािा सबैिे समीक्षा गरर रचनात्मक सझुावको अपेक्षा लिएको 
छु।नगरपालिकाका १० वटै वडा र बस्ती बस्तीमा सडक सञ्जाि जोलडएको छ। खानेपानीको 
आधारभतू सेवाबाट 95% नगरबासी िाभास्न्त्वत हनु ुभएको छ। नगरका दगुयम बस्तीहरुमा समेत 
ववद्यतुको पहुुँच पगेुको छ। नगरका ऐलतहालसक, साुँस्कृलतक, धालमयक तथा अन्त्य पययटकीय 
स्थिहरुको पूवायधारहरु खडा भई आन्त्तररक पययटक आउने क्रम बढेको छ। कृवषमा 
आधलुनकीकरण, व्यवसायीकरण, सामूवहक खेती तर्य  उन्त्मखु, यान्त्रीकरण, प्रववधी हस्तान्त्तरण भई 
उत्पादनमा बवृद्ध भइ वकसानहरुको जीवनस्तरमा सधुार आएको छ। पशपुािनिाई व्यवसावयकता 
तथा मखु्य आयस्रोतको रुपमा स्थावपत गरर बाख्रा पकेट क्षेर, गाइ भैसी पकेट क्षेरको रुपमा 
ववकास गरर दगु्धजन्त्य पदाथय तथा मासजुन्त्य पदाथयमा आत्मलनभयरता तर्य  उन्त्मखु भएको छ। 
सामास्जक सिंरक्षणका िालग िस्क्षत वगयहरुका िालग लिइएका नीलतहरुका कारण सकारात्मक 
सूचकहरु देखा परेका छन।् सिंघ, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सिंयकु्त अलभयानमा पूवायधारका 
ववशेष काययक्रमहरु तथा खरका छानाहरु ववस्थावपत गने काययिे सर्िता प्राप्त गरररहेको छ। 
न्त्यावयक सलमती मार्य त मेिलमिापको ववधीद्बारा समस्याहरु लनरुपण गनय सर्ि भएका छौ। िघ ु
उद्यम व्यवसायका माध्यमबाट र प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम तथा मखु्यमन्त्री ग्रामीण तथा 
रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत रोजगारको सृजना गरर न्त्यनुतम रोजगारको प्रत्याभतु गररएको छ। 
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स्थानीय तहिाई सिंघ प्रदेशबाट प्राप्त हनुे अनदुान अपेक्षाकृत रुपमा लनकै न्त्यनु देस्खन्त्छ। हाम्रो 
जस्तो पहाडी स्जल्िामा रहेको यस नगरपालिकाको आन्त्तररक राजश्व पररचािन र सिंकिन लनकै 
कमजोर अवस्थामा रहेको छ। वयन ैबाध्यात्मक पररस्स्थलतबाट प्राप्त सीलमत स्रोत र साधनिाई 
अलधकतम रुपमा ववकास लनमायण मार्य त नगरबासीमा सकारात्मक पररवतयको अनभुलुत र्दिाउन 
प्रयासरत छौ। नगर प्रमखु तथा यस सभाका अध्यक्ष ज्यूिे प्रस्ततु गनुय भएको नीलतहरुिाई तथा 
सिंघ र प्रदेशबाट प्राप्त लनदेशनहरुिाई पािना गदै बजेटका अनशुासनहरुिाई ध्यान र्दइ आ.व. 
२०७८/७९ को बजेट तथा काययक्रम बस्तपुरक तथा यथाथयपरक ढिंगिे प्रस्ततु गने अनमुती 
चाहन्त्छु।                                         

आदरणीय सभाध्यक्ष तथा सभाका सदस्य ज्यूहरु अब म आलथयक वषय २०७८/७९ को 
प्रस्तालबत बजेट तथा काययक्रम सिंस्क्षप्तमा प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु। यस आलथयक वषयमा राजश्व 
परामशय सलमती र श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमतीको लसर्ाररसको आधारमा कुि 
७7 करोड 1 िाख 21 हजार 582 बराबरको बजेट प्रस्ततु गदयछु। 

यस आ.व.मा हनुे आयको वववरण यस दशौ नगरसभामा यस प्रकार प्रस्ततु गदयछु। 

1. सिंस्घय सरकारको तर्य बाट प्राप्त 

• समानीकरण अनदुान तर्य  - १२ करोड ८६ िाख 

• राजश्व बाडर्ाड (अनमुालनत) - ९ करोड ४३ िाख १६ हजार 

• समपरुक अनदुान तर्य  (काययक्रम सवहत) - ३७ िाख 

• ववशेष अनदुान तर्य  (काययक्रम सवहत) - २ करोड ८ िाख 

• शसतय अनदुान (काययक्रम सवहत) - २७ करोड ७३ िाख 

• सामास्जक सरुक्षा भत्ता (अनमुालनत) - १६ करोड २० िाख 

जम्मा - ६८ करोड ६7 िाख १६ हजार 

२. प्रदेश सरकारको तर्य बाट प्राप्त 

• समानीकरण अनदुान तर्य  - ६० िाख ७६ हजार 

• राजश्व बाडर्ाड (अनमुालनत) - १ करोड ३४ िाख १४ हजार २४१ 

• शसतय अनदुान (काययक्रम सवहत) - ३ करोड ८५ िाख ४४ हजार 

जम्मा - ५ करोड ८० िाख ३४ हजार २४१ 

३. नगरपालिकाको आन्त्तररक राजश्व अनमुान तर्य  - २ करोड ४४ िाख २० हजार 

४. गै.स.सिं तर्य  - ९ िाख ५१ हजार ३ सय ४१ 
 

 

कुि जम्मा - ७७ करोड 1 िाख 21 हजार 582 
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यस आलथयक वषयमा हनुे व्ययको प्रस्ताववत वववरण यस प्रकार प्रस्ततु गनय चाहन्त्छुुः 
पूवायधार ववकास सलमती 

प्यूठान नगरपालिकाको ववकास क्षेरको मखु्य आधारको रुपमा रहेको पवुायधार ववकास 
आरै्मा सीलमत श्रोत र साधनका कारण अपेस्क्षत रुपमा पूणय हनु सकेको  छैन। बजेट अभाव, 

आवश्यक साधन पयायप्त नहनु,ु उन्नत खािका प्रयोगशािा तथा सफ्टवेयरहरुको अभावका कारण 
आयोजनाहरुको गणुस्तर र्दगोपना र प्रभावकारी कायायन्त्वयनमा समस्या देस्खएका छन।् दक्ष 
जनशस्क्तको अभाव, आवश्यक मापदण्ड पािना हनु नसक्न,ु उपभोक्तामा अपनत्व नहनु,ु आवश्यक 
जनसहभालगता नजटु्न ुजस्ता काययिे योजनाको र्दगोपनामा कर्ठनाई उत्पन्न भएको छ। स्थानीय 
तहमा पररणाममखुी भन्त्दा पलन पररमाणमखुी अवधारणा हावी हुँदै आयोजनाहरु सञ्चािन भइरहेका 
छन।् सबै आयोजनाहरुको लबस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन नहनु,ु इस्स्टमेट अनसुार बजेट हनुपुनेमा 
बजेट अनसुार इस्स्टमेट गनुय पने बाध्यात्मक पररस्स्थती, टुके्र आयोजनाहरुको छनोट, प्रलतर्ि र 
पररणाममखुी आयोजनाहरुको ववश्लषेण नभई प्राथलमकतामा नपनुय, प्राथलमकताका आधारमा योजना 
छनोट नहनु,ु आयोजनाहरु वातावरण मैरी नबन्नु, एकीकृत नगर ववकास गरुु योजना पािना नहनु ु
जस्ता काययिे नगरपालिकाद्बारा सञ्चािन गररएका गररने योजनाहरुको र्दगोपना र गणुस्तर कायम 
हनु नसकेको देस्खन्त्छ।आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चािन गररने आयोजना तथा काययक्रमहरु मालथ 
उल्िेस्खत समस्याहरुिाई न्त्यूलनकरण गदै सर्ि रुपमा सञ्चािन हनुेछन ्भने्न अपेक्षा लिएको छु।   

1. प्यूठान नगरपालिकाको जमु्रीकाढा पूणयगाउुँ खानेपानी, ववषमरेु खानेपानी योजना स्स्कम निं २, 

माझकोट लभरीकोट खानेपानी योजना, घचुौनी सापडाडा खानेपानी योजना, ठूिालसम आय व्यय गरर 
गाउुँ खानेपानी योजना, थापडाडा काकीडाडा खानेपानी योजना, मरन्त्ठाना कोट लिफ्ट खानेपानी 
योजना िगायत अन्त्य खानेपानी योजना सम्पन्न गनयका िालग खानपेानी तथा सरसर्ाई तर्य  सिंघ 
तथा प्रदेश सरकारको खानेपानी सञ्चािनको िालग सिंघ र प्रदेश तथा नगरपालिकाको समपरुक कोष 
गरर जम्मा रु. ३ करोड 74 िाख प्रस्ताव गरेको छु।जसबाट 200 घरधरुीहरु प्रत्यक्ष िाभास्न्त्वत 
भई स्वच्छ खानेपानीको सवुवधाको पहुुँचमा रहने छन।् नगरपालिकाका बाकी खानेपानी 
योजनाहरुिाई pipeline मा राखी लबस्तारै प्राथलमकताको आधारमा कायायन्त्वयन िलगने छ।                                    

२. नगरपालिकाको १० वटै वडाहरुमा यातायातको पहुुँच परु् याउन, बस्ती बस्तीलभर सडक लबस्तार 
गने, सडकको स्तरोन्नलत गने, ममयत सम्भार गने नीलत अनरुुप सडक लनमायण तथा ममयत सम्भार तर्य  
प्रदेश र नगरपालिकाबाट रु. ६० िाख प्रस्ताव गरेको छु।     
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३. नगरपालिकाको प्रशासलनक भवनको सिंरचनािाई लबस्तार गने, वडा कायायिय भवन लनमायण गने, 

सामदुावयक भवन, स्वास््य चौकी लनमायणको िालग सिंघ सरकार र प्रदेश सरकारसिंग अनरुोध गने र 
सभा हि लनमायण यसै आ.ब. २०७८/७९ मा लनमायण गररने छ ।     

४. नगरपालिकाको कृवष उत्पादन क्षेरिाई लसिंचाई सवुवधा लबस्तार गरर कृवष उत्पादनिाई बवृद्ध गनय 
सिंघ, प्रदेश तथा नगरपालिकाबाट लसिंचाइ तर्य  रु.४0 िाख/सिंघ प्रस्ताव गरेको छु। 
नगरपालिकालभरका गोखे, क्वाडी, रानी, उपादो, ववकासे, नौकुिो जस्ता ठूिा नहरहरुिाई ववषयगत 
कायायियसिंग समन्त्वय गरर स्तरोन्नलत गररने छ।       

5. प्यूठान नगरपालिका क्षरेलभर पने िङु्ग खोिा, स्झम्रकु, माडी जस्ता ठूिा नदीहरु र जमु्रीखोिा, 
चदुरीखोिा, खप्रङे्गखोिा र अन्त्य खहरे खोिाहरुमा आवश्यकता अनसुार झोिङु्गे पिु लनमायण गरर 
जोस्खम यारािाई कम गनय 4 झोिङु्गे पिु लनमायण काययक्रम तर्य  रु.४० िाख प्रस्ताव गरेको 
छु।       

६. स्झम्रकु र्ाटको अव्यवस्स्थत बस्ती ववकासिाई लनयन्त्रण गनय, व्यवस्स्थत बस्ती ववकास गनय, 
आधलुनक शहरको रुपमा ववकास गने उदे्दश्यिे सिंघ, प्रदेश र नगरपालिकाको पहिमा प्यूठान 
नगरपालिका वडा निं ५ को ठूिोगाउुँ जमु्रीकाढामा वडा निं १,२ र ३ रातामाटादेस्ख बेिवुासम्मको 
बस्तीिाई नमनुा बस्ती ववकासको DPR तयार भएको र वडा निं १ को खैरा, ५ को ढुङ्गेठाटी, ४ को 
टारी, ७ को वटकुरी पणु्यखोिा, ८ को बाग्दिुा दम्ती, ९ को गरुीगाउुँ मजवुा ठूिालसम र १० को 
खरीबोट बजारिाई नमनुा बस्ती ववकासको िालग DPR िगायत आवश्यक बजेटको िालग सिंघ 
सरकार र प्रदेश सरकारसिंग अनरुोध गदयछु।       

  

7. प्यूठान नगरपालिकाकै पययटनतर्य का गौरवको रुपमा रहेका ऐलतहालसक लभरीकोट दरबार, 

झिेुनी पययटन क्षेर, बाइसधारा, दाखाकोट, खैराकोट, मरन्त्ठानाकोट, लिस्ने वहि स्टेशन, शवहदपाकय , 
कालिका मस्न्त्दर जस्ता पययटकीय तथा साुँस्कृलतक महत्वका क्षेर तथा सिंरचनािाई मखु्य आय 
स्रोतको रुपमा लिई नगरको पवहचानसिंग जोड्ने र गोतामे देवस्थि, डल्िे सरायुँ, स्शद्ध गरु्ा िगायत 
अन्त्य मठ मस्न्त्दर लनमायण, सिंरक्षण तथा लबस्तार गने नीलत अन्त्तगयत पययटन तर्य  रु. १५ िाख 
प्रस्ताव गरेको छु। 

8. सरकारको एक स्थानीय तह एक खेिकुद मैदानको नीलतसिंग जोलडने गरर प्यूठान नगरपालिका 
वडा निं ४ मा रहेको खेिकुद मैदानिाई स्जल्िाभररकै आकषयक र राविय स्तरको खेिकुद मैदानको 
रुपमा ववकास गररने छ। प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सिंयकु्त िगानीमा लनलमयत वडा निं ५ को 
खेिकुद मैदान, वडा निं २ को खेिकुद मैदानिाई वडास्तरीय खेिकुद मैदानको रुपमा ववकास 
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गरर सोवह बमोस्जम स्तरोन्नती गररने छ भने बाुँकी प्रत्येक वडामा वडास्तरीय खेिकुद मैदान गने 
नीलत लिइएको छ। सो अन्त्तगयत खेिकुद ववकास तर्य  आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु।  

९. नगर क्षेरलभरका खरका छाना ववस्थावपत गने अलभयानमा हािसम्म 1330 घरधरुीमा जनता 
आवास काययक्रम मार्य त खरका छाना ववस्थावपत गररएको छ भने सो काययक्रमिाई लनरन्त्तरता 
प्रदेश सरकारबाट रु ५० िाख र नगरपालिकाबाट समपूरक कोक्षबाट रु. ५० िाख गरर जम्मा 
रु १ करोड प्रस्ताव गररएको छ।खरको छाना ववस्थावपत गने काययक्रम यसै आ.व.मा सम्पन्न 
गररने छ। 

नगरपालिकाको समग्र पूवायधार ववकास सलमती तर्य  जम्मा रु. 7 करोड 12 िाख र वडा 
कायायियका पूवायधार तर्य  रु. २ करोड ९८ िाख ५१ हजार ४ सय गरर जम्मा रु. १0 करोड 
१० िाख ५१ हजार ४ सय प्रस्ताव गरेको छु ।      
   

सामास्जक ववकास सलमती तर्य  

1. स्शक्षा ववकासको महत्वपूणय अङ्ग हो। स्शस्क्षत नगरबासी नभएसम्म नगरको मानवीय सभ्यता र 
शसुासन अधरुो हनुे  भएकोिे साक्षर नगरपालिका घोषणा भएता पलन स्शक्षािाई गणुस्तर, भरपदो, 
व्यवसावयक सवयशिुभ र प्रत्येक नगरबासीको घरघरमा परु् याउन, स्शक्षा आजयनमा कुनै पलन नगरबासी 
बािबालिका बञ्चीत नहनु, उच्च शैस्क्षक अनभुव हालसि गनय नगरपालिकाको सम्पूणय ध्यान केस्न्त्ित 
भएको छ। लनशलु्क स्शक्षा ( भनाय ) अन्त्तगयत रु. ७५ िाख स्शक्षामा गणुस्तर ल्याउन थप स्शक्षक 
व्यवस्थापनको िालग रु. ३ करोड ४ िाख ७ हजार र्दवा खाजा, सबै छाराहरुिाई लनशलु्क 
स्यालनटरी प्याड उपिब्ध, बािलबकास केन्त्ि, आधारभतु ववद्याियमा काययरत स्शक्षक तथा 
कमयचारीहरुको न्त्यनुतम तिबमानमा बवृद्ध गरर समय अनकुुि बनाएको छ। दगुयम तथा ववद्याथी 
सिंख्याको आधारमा ११ बाि ववकास केन्त्ि, २ आधारभतु वैकस्ल्पक ववद्यािय थप गरर सञ्चािनको 
िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइएको छ। १ ववद्याियिाई मा.वव. सञ्चािन र १ लन.मा.वव. 
सञ्चािनको िालग अनमुती र्दइएको छ भने सो बमोस्जम जनशस्क्त थप गररएको छ। स्शक्षा ववकास 
नगरपालिका तर्य  रु. ४ करोड १५ िाख र शसतय अनदुान तर्य  रु. २0 करोड  ३९ िाख गरर  
गरर जम्मा २४ करोड 54 िाख प्रस्ताव गरेको छु ।     
  

२. ववश्विाई न ैमहामारीबाट प्रभाववत तलु्याएको कोलभड १९ का कारण हाम्रो स्थानीय तह पलन 
प्रभाववत हनु पगु्यो। प्रथम चरण तथा दोस्रो चरणको कोरोनाका कारण ठूिो धनजनको क्षलत हनु 
पगेुको यस ववषम पररस्स्थतीमा हाम्रा अलधकतम प्रयासहरु कोलभड १९ लनयन्त्रण तर्य  केस्न्त्ित गनुय 
परेको छ र स्वास््य क्षेरमा ठूिो िगानी गनुय परेको छ। स्वास््य क्षेरका सिंरचनाको लनमायण, 
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सधुार, आधलुनकीकरण, जनशस्क्तको व्यवस्थापन िगायतका काययको िालग नगरबासीको जीवन रक्षा 
नै पवहिो कतयव्य हो भलन सिंघ, प्रदेश सरकार, नगरपालिका र अन्त्य सिंघ सिंस्थाको सिंयकु्त पहिमा 
त्यसतर्य  काययहरु भइरहेका छन।् सिंघ सरकारबाट अक्सीजन पिान्त्ट स्थापनाको िालग रु १ 
करोड ५० िाख, ५० सैयाको अस्पताि लबस्तार अन्त्तगयत DPR तयारी, स्जल्िाकै आइसोिेसन केन्त्ि 
स्थापना र सञ्चािन, ६ ओटा स्वास््य स्क्िलनक, ४ ओटा आधारभतु स्वास््य खोप केन्त्िको स्थापना, 
२ ओटा शहरी स्वास््य केन्त्ि, ४१ ओटा स्वास््य खोप केन्त्ि, २३ ओटा गाउुँ घर स्क्िलनक, ६९ 
ओटा स्वास््य आमा समूहको व्यवस्थापन तथा पररचािन, सापडाडा हेल्थपोष्टमा स्वास््य प्रयोगशािा 
स्थापना, जनशस्क्तको उस्चत व्यवस्थापन, सवयसिुभ औषधी ववतरण, सतु्केरीसिंग नगरपालिका, 
स्वयिंसेववकाको प्रोत्साहन भत्ता, ज्येष्ठ नागररक लनशलु्क आखाुँ उपचार, ६० वषय भन्त्दा मालथका 
नगरबासीिाई घरमै चेकजाचुँ तथा औषधी ववतरण जस्ता काययक्रम सञ्चािनका िालग स्वास््य तर्य  
न.पा. बाट रु. ५७ िाख र शसतय तर्य  रु.३ करोड ३६ िाख गरर जम्मा रु.३ करोड ९३ िाख 
प्रस्ताव गरेको छु।           

3. नगर क्षेरलभर रहेका िस्क्षत वगय अन्त्तगयत मवहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 
भएका व्यस्क्त, सिंस्थाहरुिाई ववकासको मूि प्रवाहमा समावहत गरर त्यपरक ढिंगिे सबै क्षेरमा 
काययक्रम सञ्चािन गने, मवहिाहरुिाई नीलत लनमायणमा सहभालगता, स्शपमूिक, आयमूिक तथा सबै 
क्षेरबाट शसक्त बनाउन काययक्रमहरु सञ्चािन गनय रु.१० िाख ५० हजार जन्त्मजात 
बािबालिकाको प्रोत्साहन स्वरुप बाि वचत कोष, सतु्केरीसिंग नगरपालिका, बाि सञ्जाििाई 
सशस्क्तकरण, बािबालिका प्रलत हनुे ववभेद, काननुिे प्रत्याभतु गरेका ववषयहरु तथा बािबालिकाको 
समग्र क्षेरमा काययक्रम सञ्चािन तर्य  रु.१५ िाख ६० हजार ज्येष्ठ नागररकको लनशलु्क आखाुँ 
उपचार, ज्येष्ठ नागररक सम्मान, ज्येष्ठ नागररक भ्रमण तथा ज्येष्ठ नागररकका सम्पूणय काययक्रम 
सञ्चािनका िालग रु.६ िाख १० हजार र लभन्न क्षमता भएका नगरलभरका सम्पूणय अपाङ्गहरुको 
सशस्क्तकरण, क्षमता ववकास, पूवायधार सहयोग तथा 'ग' र 'घ' वगयका अपाङ्गता भएकाको िालग थप 
अपाङ्ग भत्ता उपिब्ध गराउने नीलत अनरुुप अपाङ्गता काययक्रम सञ्चािन तर्य  रु.२५ िाख ७० 
हजार प्रस्ताव गरेको छु साथै नगरक्षेरका सबै दताय भएका सहकारीहरुिाई सवि, सक्षम र 
आत्मलनभयर तथा स्वाविम्बन तर्य  उन्त्मखु बनाउन सहकारी स्शक्षा, तालिम, सहकारीिाई सफ्टवेयर 
तथा हाडयवेयर सहयोग, पूवायधार सहयोग, सहकारी अलभिेखीकरण, उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी 
जस्ता काययक्रम सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।िस्क्षत तर्य  नगरपालिकाबाट 
रु. ५७ िाख ९० हजार र शसतय तर्य  रु.100000 गरर जम्मा रु.५८ िाख ९० हजार प्रस्ताव 
गरेको छु।     

4. नगरपालिकाको घटना अलभिेखीकरण तथा त्याङ्क सिंकिन काययिाई एम.आई.एस. लसस्टम 
प्रणािीबाट व्यवस्स्थत र भरपदो रुपमा सञ्चिान गनय घटना दताय स्शववर सञ्चािन एम.आई.एस. 
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जनशस्क्त पररचािन र तालिम तथा क्षमता ववकासको िालग त्याङ्क प्रणािी एम.आई.एस. तर्य  रु. 
१९ िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु। 

5. सामास्जक सरुक्षा तथा सिंरक्षण अन्त्तगयत प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तरगत काययववधी 
बमोस्जम कामका िालग पाररश्रलमक शसतय अनदुान रु. ९५ िाख ७७ हजार, जनशस्क्त 
व्यवस्थापनको िालग १७ िाख २३ हजार गरर जम्मा रु. १ करोड १३ िाख प्रस्ताव गरेको छु 
जसबाट १८० जनािाई न्त्यूनतम १०० र्दनको िालग श्रम रोजगारमा आबद्ध गराइनेछ। 

6. मखु्यमन्त्री ग्रामीण तथा रोजगार ववकास काययक्रम अन्त्तगयत काययलबधी बमोस्जम काययक्रम 
सञ्चािनका िालग रु. ७० िाख प्रस्ताव गरेको छु। 

7. प्यूठान नगरपालिका क्षेरलभर पररचालित ववलभन्न गैर् ह सरकारी सिंस्थाहरु मार्य त सिंस्थागत 
शसस्क्तकरण, सामास्जक पररचािन तथा अन्त्य घोवषत काययक्रम सञ्चािनको िालग स्थानीय सरकारको 
पोषणप्रलतको प्रलतबद्धता र स्थानीय श्रोतको पररचािन काययक्रम सञ्चािनको िालग मल्िरानी ग्रामीण 
ववकास सरोकार केन्त्िद्बारा काययक्रम सञ्चािन गनयको िालग रु. ९ िाख ५१ हजार ३ सय ४१ 
र रू्िबारी एकीकृत ग्रामीण ववकास सिंस्थाबाट नेपाि स्जववकोपाजयन तथा उत्थानस्शि पररयोजना 
अन्त्तगयत साना वकसानका िालग एकीकृत शरसु्जव व्यवस्थापन (NLRP/IPM)  काययक्रम सञ्चािन गनय 
प्राप्त काययक्रमहरुिाई स्वीकृत गने प्रस्ताव गरेको छु।  

सामास्जक ववकास सलमती तर्य (स्शक्षा, स्वास््य, िस्क्षत वगय, रोजगार) जम्मा रु. 31 करोड 17 
िाख ४१ हजार ३४१ र वडा कायायियहरुबाट रु. २७ िाख ८० हजार ४ सय गरर जम्मा 
रु.31 करोड ४५ िाख 21 हजार ७ सय ४१ प्रस्ताव गरेको छु। 

 

आलथयक ववकास सलमती तर्य  

1. नगरपालिकाको कृवष उत्पादन के्षरिाई लसिंचाई सवुवधा लबस्तार गरर कृवष उत्पादनिाई बवृद्ध गनय सिंघ, 

प्रदेश तथा नगरपालिकाबाट लसिंचाइ तर्य  आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगरपालिकालभरका गोखे, 

क्वाडी, रानी, उपादो, ववकासे, नौकुिो जस्ता ठूिा नहरहरुिाई ववषयगत कायायियसिंग समन्त्वय गरर स्तरोन्नलत 

गररने छ। 

 

२. प्यूठान नगरपालिकाकै पययटनतर्य का गौरवको रुपमा रहेका ऐलतहालसक लभरीकोट दरबार, झिेुनी पययटन 
क्षेर, बाइसधारा, दाखाकोट, खैराकोट, मरन्त्ठानाकोट, लिस्ने वहि स्टेशन, शवहदपाकय , कालिका मस्न्त्दर जस्ता 
पययटकीय तथा साुँस्कृलतक महत्वका के्षर तथा सिंरचनािाई मखु्य आय स्रोतको रुपमा लिई नगरको पवहचानसिंग 
जोड्ने र गोतामे देवस्थि, डल्िे सरायुँ, स्शद्ध गरु्ा िगायत अन्त्य मठ मस्न्त्दर लनमायण, सिंरक्षण तथा लबस्तार 
गने नीलत अनरुुप पययटन प्रवद्धयन तर्य  रु 15 िाख प्रस्ताव गरेको छु। 
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३. नगरको ववकासको महत्वपूणय क्षेर कृवष मालनन्त्छ। सिंस्घय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिका 
तथा सम्बद्ध कायायियको कृवषमा आधलुनकीकरण, रोग लनयन्त्रण, उत्पादनमा जोड, सामवुहक खेती, 
उन्नत बीउ ववजन, सवयसिुभ ववउमि उपिब्धता र कृवष क्षेरमा व्यवसायीकरण, बजारको 
व्यवस्थापनिाई उत्पादन र आय आजयनतर्य  उन्त्मखु बनाउन कृवष पकेट क्षेर, पश ुपकेट क्षेर, 

माटो पररक्षण काययक्रम, एक वडा एक कृवष प्राववधीक बास्तववक उत्पादनका आधारभतू कृवष 
अनदुानको व्यवस्था तथा एक वडा एक उत्पादन, स्शत भण्डार, व्यवस्स्थत कृवष सिंकिन केन्त्ि, कृवष 
त्याङ्क सिंकिन, वकसान सूचीकरण अलभयान तथा कृवषजन्त्य सिंरचनाहरुिाई लबस्तारको आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृवष र पश ुसेवातर्य  सिंघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा पकेट 
क्षेर तथा Block क्षेर अन्त्तगयत ववशेष काययक्रम सञ्चािन गररने छ। प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको 
सिंयकु्त साझेदारीमा प्यूठान नगरपालिका वडा निं ९ मा स्माटय कृवष काययक्रम सञ्चािनको िालग रु 
२५ िाख समपरुक अनदुानको व्यवस्था गरेको छु। कृवष  सेवाको काययक्रम सञ्चािनको िालग 
जम्मा नगरपालिका तर्य  रु. ९५ िाख र सिंस्घय र प्रदेश शसतय तर्य  रु. १ करोड 9 िाख 4४ 
हजार गरर जम्मा रु. २ करोड 4 िाख 4४ हजार प्रस्ताव गरेको छु।  

४. नगरको ववकासको महत्वपूणय क्षेर पश ु पािन पलन हो। सिंस्घय सरकार, प्रदेश सरकार र 
नगरपालिका तथा सम्बद्ध कायायियको कृवष र पश ुपािनमा आधलुनकीकरण रोग लनयन्त्रणका िालग 
प्रयोगशािा सेवाको स्तर बवृद्ध उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गनय गाई र भैसीमा कृलतम गभायधान 
सेवा सञ्चािन गरर उन्नत नश्लको ववकास, पशपुािन क्षेरमा व्यवसायीकरण बजारको समसु्चत 
व्यवस्थापनबाट उत्पादन र आयआजयन तर्य  उन्त्मखु बनाउन पशपुािनको पकेट क्षेरको ववकास 
एक वडा एक पश ुसेवा प्राववलधकको व्यवस्था एक वडा एक उत्पादनको व्यवस्था दधुको उत्पादन 
गरर स्वच्छ र स्वस्थकर दगु्धजन्त्य पदाथय उत्पादन गने कृवष र पश ुसेवा तर्य को सिंघ तथा प्रदेश 
सरकारको सहयोगबाट पकेट क्षेर अन्त्तरगत ववशेष काययक्रम सञ्चािन गने र मध्यपहाडी िोकमागय 
कररडोर, दगु्ध उत्पादन तथा बाख्रापािन पकेट क्षेरको रुपमा वडा निं २ र ३ िाई बाख्रापािन 
पकेट क्षेरको रुपमा स्थावपत गरर दगु्धजन्त्य तथा मासजुन्त्य आत्मलनभयर नगरपालिका बनाउन 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु। मालथ उल्िेस्खत काययक्रमहरु सञ्चािनको िालग पश ु
सेवा तर्य  नगरपालिकाबाट रु.३० िाख र शसतय तर्य  रु.10 िाख गरर जम्मा रु. 40 िाख 
प्रस्ताव गरेको छु। 

५. नगरपालिका लभरका साना उद्यमी, घरेि ुउद्यमी, कुटी र उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गने उदे्दश्यिे 
उद्योग ग्राम गरुु योजना पाररत गररएको छ। िघ ुउद्यम काययक्रम MEDPA, तथा आलथयक ववकास 
शाखाबाट उद्यम तथा उद्यमीका िालग श्रोत, स्शप र िगानीिाई ध्यानमा र्दई कृवष उद्योग, पययटन, 

िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्यमको प्रवद्धयन, रोजगारी एवम ् स्वरोजगारीको श्रम अवसर लनमायण गनय 
दक्षता अलभववृद्ध तथा प्रववधी हस्तान्त्तरण, ववत्तीय सेवामा पहुुँच र उद्यम ववकास सहजकताय 
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पररचािनको माध्यमद्बारा देशलभर तथा बावहर प्रयोग भएको ववदेशी श्रमिाई स्वरोजगारको अवसर 
सजृना गने नीलत अविम्बन गररएको छ। िघ ुउद्यम तथा उद्योग काययक्रम िगायत आलथयक 
ववकास तर्य  नगरपालिकाबाट  रु.13 िाख र शसतय अनदुानबाट रु. 34 िाख गरर जम्मा रु. 
47 िाख प्रस्ताव गरेको छु।  

६. नगरपालिकाको कृवषमा आधाररत काययक्रम, पश ुसेवामा आधाररत काययक्रम, उद्योग ववकास 
काययक्रम, पययटन प्रवद्धयन काययक्रम मार्य त ववकास लनमायण, आयस्रोतमा अलभबवृद्ध, रोजगारीको 
सजृना, आन्त्तररक आयमा अलभबवृद्ध, उत्पादनमा बवृद्ध, ब्यवसायीकरण जस्ता महत्वपूणय गलतलबधी 
मार्य त आलथयक ववकासका सम्पूणय आयामहरुिाई पररचालित गररने छ।  

आलथयक ववकास सलमती तर्य  रु. 3 करोड 6 िाख 44 हजार र वडा कायायियहरुबाट रु. १५ 
िाख २० हजार गरर जम्मा रु. 3 करोड 21 िाख 64 हजार प्रस्ताव गरेको छु। 

न्त्यावयक सलमती तर्य  

१. नगरपालिका लभर न्त्यावयक सलमतीको क्षेरालधकार लभर पने सम्पूणय समस्याहरु मेिलमिापको 
नीलतद्बारा समाधान गनय न्त्यावयक सलमतीको सिंरचनािाई व्यवस्स्थत गनय तथा न्त्यावयक काययसम्पादन 
गनयको िालग रु. १० िाख प्रस्ताव गरेको छु। 

मेयर उपमेयर कोष 

१. हाम्रा प्रलतलनधी राम्रा रणलनती, नगरपालिकाका अत्यावश्यक पूवायधार मेयर उपमेयर कोषको 
न्त्यूनतम आधार भने्न काययक्रमिाई साकार परु् याउन काययववधी बमोस्जम खचय गने गरर मेयर उपमेयर 
कोषको िालग रु. ५० िाख प्रस्ताव गरेको छु। 

2. स्वास््य सधुार तथा सेवा पहुुँचको िालग लबस्ताररत गररने आयवेुद स्वास््य केन्त्ििाई यस 
नगरपालिकाको उस्चत स्थानमा लबस्तार तथा स्थापना गनय आवश्यक पने व्यस्थापन तथा औषधी 
खरीद प्रकृयाको िालग समपरुक कोषबाट रु. ५ िाख प्रस्ताव गरेको छु। त्यसैगरर हाि स्जल्िा 
लभर ववषाि ुसपयिे डसेको कारण अकािमै मतृ्य ुहनुे तथा उपचारको िालग बावहर स्जल्िा जाने 
बाध्यात्मक पररस्स्थतीिाई कम गनय स्वगयद्बारी नगरपालिकािे प्यूठान स्जल्िाकै िालग सपय दिंश 
उपचार केन्त्ि स्थापना गनय आवश्यक पने पूवायधारको िालग समपूरक कोषबाट रु.५ िाख उपिब्ध 
गराउने प्रस्ताव गरेको छु। 

सावयजलनक सेवा तथा क्षमता ववकास सलमती तर्य  

१. प्रशासलनक क्षेरिाई जनताप्रलत उत्तरदायी बनाउन, मौजदुा जनशस्क्तको व्यवस्थापन तथा 
पररचािन गनय, प्रशासलनक सिंरचनाहरुिाई समय सापेक्ष आधानलुनकरण गनय, प्रववधीमैरी गराउन, 
अनगुमन प्रणािीिाई प्रभावकारी तलु्याउन, आवश्यक जनशस्क्तको थप व्यवस्थापन गनय, प्रशासलनक 
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रुपमा काम गने सेवा सवुवधाहरुिाई सम्बोधन गनय, प्रलतलनधीहरुको लनयमानसुार उपिब्ध हनु े
भत्तािाई व्यवस्थापन गनय र समग्र नगरपालिका तथा वडा कायायियहरुको प्रशासलनक सेवा मार्य त 
पररणाममखुी उपिस्ब्ध प्राप्त गनयको िालग सावयजलनक सेवा तथा क्षमता ववकास तर्य  अनसुचुी ३ 
बमोस्जम चाि ुतथा प्रशासलनक खचयको र्ाराम भरर रु. ११ करोड 40 िाख 24 हजार २ सय 
४१ र वडा कायायियहरुबाट रु. ६ िाख ९७ हजार ८ सय गरर जम्मा रु.११ करोड 32 िाख 
२ सय ४१ ववनीयोजन गने प्रस्ताव गरेको छु। 

प्यूठान नगरपालिका ववपद व्यवस्थापन, वातावरण तथा राजश्व पररचािन तर्य  
१. प्यूठान नगरपालिकाको आन्त्तररक राजश्विाई बवृद्ध गनय कर प्रणािीिाई वैज्ञालनक ढिंगिे 
पररचािन गनय, करका दायराहरुिाई र्रावकिो बनाउन, राजश्विाई सरि, शिुभ र व्यवसाय मैरी 
बनाउन सफ्टवेयर मार्य त राजश्व चहुावटिाई व्यवस्स्थत गनय राजश्व पररचािन तथा व्यवस्थापन 
तर्य  रु. 6 िाख ५० हजार, सनु्त्दर नगर सर्ा नगरिाई आत्मसात गदै बातावरण मैरी काययक्रम 
सञ्चािन गनयको िालग रु. १० िाख र ववपद जोस्खम न्त्यलुनकरण तथा व्यवस्थापनको िालग रु. 
35 िाख गरर जम्मा रु. ५१ िाख ५० हजार र वडा कायायियहरुबाट ववपद व्यवस्थापनको 
िालग रु. २२ िाख ३६ हजार ४ सय गरर जम्मा रु. ७३ िाख ८६ हजार ४ सय प्रस्ताव गरेको 
छु। 

आदरणीय सभाध्यक्ष तथा सभा सदस्य ज्यूहरु, 

 मैिे मालथ प्रस्ततु गरेका काययक्रम तथा बजेट समदृ्ध नगरपालिका बनाउनको िालग पयायप्त 
देस्खदैनन ् तथावप प्राप्त बजेटको स्रोतको सीमालभर रवह आवश्यक ठालनएका काययक्रम तथा 
आयोजनाहरु सञ्चािनको िालग बस्तपुरक ढङ्गिे प्रस्ततु गरेको छु। जसबाट अलधकतम सहभालगता 
जटुाइ प्रलतर्ि प्राप्त हनु ेअपेक्षा लिएको छु। घोवषत काययक्रमहरुको र्दगोपना, गणुस्तररयता तथा 
नगरबासीका चाहना अनरुुप ववश्वसनीयतािाई प्रत्याभतु गदै प्रभावकारी कायायन्त्वयनको िालग 
जनप्रलतलनधीहरु, रािसेवक कमयचारीहरु, सम्बद्ध लनकायहरु तथा सम्पूणय नगरबासीहरुको रचनात्मक 
सहयोगको अपेक्षा लिएको छु।यस काययक्रम तथा बजेट तयार गनय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा 
सहयोग गनुयहनुे नगर प्रमखु, ववलभनन ् सलमतीहरु, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, काययपालिकाका सदस्य 
ज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िगायत सम्पूणय रािसेवक कमयचारीहरु तथा सझुाव र्दनहुनुे 
सम्पूणय महानभुावहरुिाई ववशेष धन्त्यबाद प्रकट गदयछु। 

  धन्त्यबाद, 
 शान्त्ता आचायय 
 नगर उप-प्रमखु 

प्यूठान नगरपालिका 
लमलतुः 2078/3/10 


