
 

नगरसभा अध्यक्षज्यू 

सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरु 

आगामी आ.व ०७९/०८० को लागग यस पालङुटार नगरपागलकाको बजेटको प्रस्ताव प्रस्तुत गने 

सम्बन्धमा सववप्रथम महान ्जनयदु्ध, जनआन्दोलन लगायतका पररवतवनकारी संघर्वहरुमा सहादत प्राप्त गनुवहुने 

संपरू्व महान ्सगहदहरु प्रगत श्रध्दाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गदवछु । सम्परू्व वेपत्ता योध्दाहरुलाई स्मरर् गद ै

उहााँहरु प्रगत सम्मान व्यक्त गदवछु । सम्परू्व घाइते तथा अपाङ योध्दाहरु प्रगत सम्मान प्रकट गदवछु । स्थानीय 

तहको दास्रो गनवावचन सम्पन्न भएर हुन लागगरहकेो यस सम्मागनत नगर सभामा आगथवक वर्व २०७९/०८० को 

पालङ्ुटार नगरपागलकाको वागर्वक वजेटको प्रस्ताव स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ७१ 

वमोगजम प्रस्ततु गनव पाउाँदा आफूलाई गौरवागन्वत महससु गरेको छु ।  

    नगर सभाबाट पाररत नीगत र कायवक्रम अनसुार प्रस्तागवत बजेटको कायवन्वयनका लागग आगामी 

आगथवक वर्वका लागग प्राप्त हुने अनमुागनत आन्तररक आय सगहत यस नगरपागलकाको आ.व २०७९/०८० मा 

प्राप्त हुने कूल आय रकमको अनमुानको शीर्वकगत गववरर् नगर सभा समक्ष छलफल सगहत पाररत 

गररगदनहुुनको लागग प्रस्ताव पेश गदवछु । गवपद,् भारी वर्ाव, पगहरोका कारर्ले गसजवना गरेको सवावगधक 

चनुौगतपरू्व पररगस्थगतको सामनाका साथ सम्परू्व पालङ्ुटार नगरवासीहरुको जीवन रक्षा गद ै पालङ्ुटारको 

सवावङ्गीर् गवकास गनव सगकन्छ भन्ने दृढ गबश्वासका साथ आ.व ०७९/०८० को आय व्यय गबवरर्को प्रस्ताब 

प्रस्ततु गदवछु । "समाजवादको आधार ननमाणर्को अनभयान, सुन्दर र संमृद्ध पालुङटार हाम्रो शान" भन्ने 

नारालाई साथवक तलु्याउने गरी यो बजेटको प्रस्ताव तय गरेको गवर्य अनरुोध गद ैघगनभतु छलफल पश्चात 

प्रस्तागवत बजेट सभाबाट पाररत हुनेछ भन्ने कुरामा गवश्वस्त छु । 

चाल ुआ.व को राजस्व प्रके्षपर् र करको दरका गववरर् पगन यसै साथ संलग्न गरेको छु । 

पालुङटार नगरपानलकाको आ.ब ०७९/०८० को अनुमाननत आय/ व्यय 

आय 

क्र 

सं 

वजेटको स्रोत 

तह 
स्रोत रकम  कैनियत 

१ संघीय सरकार समानीकरर् अनदुान १९७९००००० उन्नाइ करोड उनानअसी लाख  

२ संघीय सरकार सशतव अनदुान चाल ु ३२९५००००० बत्तीस करोड पन्चानब्बे लाख  

३ संघीय सरकार सशतव अनदुान पुाँजीगत ३३३००००० गतन करोड तेगत्तस लाख  

४ संघीय सरकार समपरुक अनदुान  १६०००००० एक करोड साठी लाख  

५ संघीय सरकार राजश्व वाडफााँड ११४४९९००० 
एघार करोड चौवागलस लाख उनान्सय 

हजार  

संघीय सरकार तिण   जम्मा ६९११९९००० 
उनानसत्तरी करोड एघार लाख 

उनान्सय हजार 



प्रदेश सरकार तिण   

क्र 

सं 

वजेटको स्रोत 

तह 
स्रोत रकम  कैनियत 

१ प्रदशे सरकार समानीकरर् अनदुान २५२६२००० दईु करोड बाउन्न लाख बैसट्ठी हजार  

२ प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान  १०००००००  एक करोड  

३ प्रदशे सरकार राजश्व वाडफाड ९०३९००० नब्बे लाख उनान्चागलस हजार  

४     

प्रदेश सरकार तिण   जम्मा ४४३०१००० 
चार करोड निचानलस लाख एक 

हजार  

संनघय सरकार र प्रदेश सरकारको प्रके्षनपत कुल 

जम्मा जम्मा आय अनुदान 
७३५५०००००  निहत्तर करोड पचपन्न लाख  

४  आन्तररक आय 
सडक वोडववाट प्राप्त 

आम्दानी 
४५०००००  पैतागलस लाख  

५  आन्तररक आय अ.ल्या.  ४००००००० चार करोड  
६  आन्तररक आय आन्तररक राजस्व  २६००००००  दईु करोड साठी लाख  

७  
जनसहभागगता 

(जनश्रमदान)  
आन्तररक आय २००००००० दइु करोड  

संघीय सरकार + प्रदेश सरकार + आन्तररक आय 

गरर कुल जम्मा रकम  
८२६००००००  बयासी करोड साठी लाख   

 

अब म मागथको आय अनमुान समेतको आधारमा स्रोत अनमुान तथा गसमा गनधावरर् सगमगतवाट 

गसफाररस भए बमोगजम गनम्न बमोगजमका गशर्वकहरुमा संगचतकोर्वाट व्यवभार हुने गरर प्रस्ताव गररएको व्यय 

गववरर् सभा समक्ष छलफल सगहत पाररत गररगदन ुहुन पेश गदवछु । 

व्यय तिण   

क्र स ं वजेटको स्रोत तह स्रोत रकम कैनियत 

१ संगघय सरकार  सशतव अनदुान चाल ु ३२९५०००००  
बत्तीस करोड पन्चाननब्बे 

लाख 

२  संगघय सरकार सशतव अनदुान पजुीगत  ३३३०००००  तीन करोड तेगतस लाख 
३  संगघय सरकार समपरुक अनदुान  १६००००००  एक करोड साठी लाख 
४  प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान  १०००००००  एक करोड 
५  

पालङुटार नगरपागलका  समपरुक अनदुान (सहलागानी र 

सडक बोडव समेत) 
४०००००००  चार करोड 

६  
पालङुटार नगरपागलका फगनवचर गफक्चसव कम््यतुर 

लगायत अन्य ५००००००  पचास लाख 



७  
पालङुटार नगरपागलका गत आ.व को क्रमागत दाइत्व 

भकु्तानी  
२५००००००  दइु करोड पचास लाख 

८  पालङुटार नगरपागलका गवपद व्यवस्थापन कोर्  १०००००००  एक करोड 
९  पालङुटार नगरपागलका ममवत सम्भार कोर्  ५०००००० पचास  लाख 
१०  पालङुटार नगरपागलका स्वआजवन कोर्  १००००००० एक करोड 
११  

पालङुटार नगरपागलका नगर स्तरीय गौरवको योजना 

(बहृत्तर कृगर् प्रवदवन कायवक्रम) 
१०००००००  एक करोड 

८  
पालङुटार नगरपागलका नगर स्तरीय योजना (गवर्य गत 

शाखा समेत) 
११३६७२०००   एघार करोड छतीस लाख 

बहत्तर हजार 
९  

पालङुटार नगरपागलका चाल ुखचव   १२३५२८००० बाह्र करोड पैगतस लाख 

अठाईस हजार 
जम्मा रकम ७३१००००००  

 

वडा तिण   

१ वडा नं १ चाल/ु पगुजगत खचव गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९०७५००० नब्बे लाख पचहत्तर हजार 

२ वडा नं २ चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९४००००० चौरानब्बे लाख 

३ वडा नं ३ चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९२००००० बयानब्बे लाख 

४ वडा नं ४ चाल/ु पगुजगत खचव गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९६००००० छयानब्बे लाख 

५ वडा नं ५ चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९७००००० सन्तानब्बे लाख 

६ वडा नं ६ चाल/ु पगुजगत खचव गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९८००००० अन्ठानब्बे लाख 

७ वडा नं ७ चाल/ु पगुजगत खचव गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९८००००० अन्ठानब्बे लाख 

८ वडा नं ८ चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९१२५००० एकानब्बे लाख पगचचस हजार 

९ वडा नं ९ चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९८००००० अन्ठानब्बे लाख 

१० वडा नं १० चाल/ु पगुजगत खचव 
गवगत्तय समागनकरर्/राजश्व 

वाडफाड/आन्तररक 
९५००००० पन्चानब्बे लाख 



 जम्मा व्यय तिण  
नवनत्तस समाननकरर्/राजश्व 

वाडिाड/आन्तररक 
९५०००००० नौ करोड पचास लाख  

कुल जम्मा व्यय तिण   ८२६००००००  बयासी करोड साठी लाख   

 

अन्तमा, नीगत कायवक्रम तथा वजटे तजुवमामा सहयोग गनुवहुने सम्परू्व जनप्रगतगनगध तथा कमवचारीहरुलाई स-धन्यवाद मरेो 

वजटे सम्वन्धी प्रस्ततुी यहीं समापन गदवछु । 

                                                  

                                                                     अगभवादन सगहत धन्यवाद ! 

 

२०७९ असार ९ गते गवहीवार ।   वन्दना पाण्डे 

                                                              उप–प्रमखु, पालङुटार नगरपागलका 


