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लम्कीचहुा नगरपाललकाको नवौं+ नगरसभा अलिवेशनका सभाध्यक्षज्यू, सभामा उपलथित नगरसभाका सम्पूर्ण 

सदथयज्यूहरु, नगरसभाका सलचव लगायत लम्कीचुहा नगरपाललकाका कमणचारी लमत्रहरु, पत्रकार लमत्रहरु 

सबैभन्दा पलहला म यहााँहरु सबैलाई हार्दणक थवागतका साि अलभवादन व्यक्त गदणछु । सािैराज्य व्यवथिा  

पररवतणनको आन्दोलनहरुमा सामालिक पररवतणनका लनलमत्त सहादत प्राप्त गनुणहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात 

शलहदहरुप्रलत हार्दणक श्रद्धासमुन ब्यक्त गनण चाहन्छु । 
सम्मालनत सभाध्यक्ष ज्य,ू  

              सावणभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली िनताको सुशासनको चाहनाका पृष्ठभूलममा लवगत 

कालखण्डका लवलभन्न समयमा भएका ऐलतहालसक िनआन्दोलनबाट संघीय लोकतालन्त्रक गर्तन्त्रात्मक 

व्यवथिाको उदय भई नेपालको संलविानाट संघीय सरंचनाको थवरुपको शासन व्यवथिाको सुलनलिता भएको 

यस सन्दभणमा थिानीय तहको लनवाणचनबाट थिानीय तहमा अलिकार, लिम्मेवारी तिा स्रोत सािन सम्पन्न 

थिानीय सरकारको गठन पिात िनताका अलिकारको रक्षाका लनलमत्त हाम्रोतीन वर्षे यात्राले लवकास 

लनमाणर्का गलतलवलिहरु संचालन गद ैिााँदा त्यसको अनभुूत मात्र प्राप्त भएको छ । यस पररपे्रक्ष्यमा एकालतर 

थिानीय तहमा िनताको चाहना अनुसार िनताकै घरदलैोमा थिानीय थतरमा िनतालाई सेवा सुलविा 

पुगाउनुपने तिा अकोतर्ण  आर्िणक, सामालिक, भौलतक लगायतका क्षेत्रको उन्नती गद ैसामालिक पररवतणनको 

बाटोलाई सन्तुललत लवकासका माध्यमबाट समृलद्धको मागणमा प्रथिान गनुण पने व्यापक लिम्मेवारी थिानीय 

सरकारका सामु खडा छ । यी र यथत ै लिम्मेवारी वहनको सुरुवाती अवथिामा लम्कीचहुा नगरपाललकाको 

आ.व.०७(।८० को बिेट यस लम्कीचुहा नगरपाललकाको गररमामय नवौं नगरसभा अिवेशनमा प्रथतुत गनण 

पाउाँदा मैले आरू्लाई ठूलो हर्षण उल्लास गौरवालन्वत भएको महसुस गरेकी छु ।  

 

संघीय सरकार तिा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तिा यस नगरपाललकाको पयाणप्त आन्तररक 

स्रोतको खोिी गरी यस नगरपाललकामा लशक्षा, थवाथ्य, सडक, पयणटन, कृलर्ष, यातायात, लवद्युत, 



; 

खानेपानी, ढल लनकास, र्ोहरमैला व्यवथिापन, सुशासन प्रवद्धणन, लगायतका पूवाणिारहरुको एकीकृत 

लवकास गरी नगरपाललकाको सुन्दर भलवष्यलाई सािणक तुल्याउन र नगरवासी िनतालाई सुखी र समृलद्ध 

बनाउन हामी सबैको त्यलत्तकै दालयत्व रहकेोछ र हुनु पलन पदणछ भने्न हाम्रो ठम्याई हो ।  

  

सभा अध्यक्ष महोदय, 

         नेपालको सलविान, लबलनयोिन लबिेयक २०७( ददगो लवकास, थिानीय सरकार सन्चालन ऐन, 

थिानीय तहको योिना तिा बिेट तिुणमा ददग्दशणन, २०७४, थिानीय सरकारको नीलत तिा कायणत्रम, बिेटको 

प्रचललत लसद्धान्त, मूल्य एवम् मान्यताहरुलाई आत्मसाि गद ैलम्कीचुहा नगरपाललकाको आ.व .०७ (।८० को 

 बार्र्षणक बिेटको रुपरेखा तयार गररएको छ । नेपालको संलविानमा उलल्ललखत राज्यका मागणलनदशेक लसद्धान्त 

तिा नीलतहरु, मौललक हकहरु, रालिय लवकास एवम् ददगो लवकासका लक्ष्य तिा सघीय सरकारको आ.व .

०७(.८० को नीलत,कायणत्रम तिा बिेट, एवम् सुदरुपलश्रम प्रदशे सरकारको नीलत तिा कायणक्रम एवम् 

लम्कीचहुा नगरपाललकाको आर्िणक वर्षण २०७(।०८० को नवौं नगरसभा अलिवेशनवाट पाररत गररएको नीलत 

तिा कायणक्रमलाई समेत आिार मानी लम्कीचुहा नगरपाललकाको आवश्यकता र िनचाहना अनुरुप 

सहभालगतात्मक तिा पारदशी लवकास पद्धलतबाट यो बिेट तिुणमा गररएको छ ।  

  

 

आ.व .२०७(।०८० को बिटे लनमाणर्का मखु्य उद्दशे्यहरु 

             पूवाणिारहरुको लवकास र लवथतार गने, 

       आर्िणक वृर्द्धण र रोिगारी लसिणना गने, 

       उत्पादन र उत्पादकत्व वृलद्ध गने, 

       नगरको पलहचान थिालपत हुने खालका गौरवका योिनाहरु लनरन्तरता ददने , 

       कृलर्षको आिुलनकीकरर्, व्यवसायीकरर् र यालन्त्रककरर् गन,े 



; 

       सुरलक्षत, गुर्थतररय पयणटन सेवाको लवथतार गने, 

       लशक्षा, थवाथ्य, खानेपानी तिा सरसर्ाईको क्षेत्रमा गुर्थतरीय सेवाको अलभवृलद्ध गने, 

       आिुलनक र व्यवलथित सहरीकरर् गने, 

       सावणिलनक सेवाको सदुदृढकरर् गने,  

       ललक्षत वगणका मालनसहरुको िीवनथतरमा गुर्ात्मक सुिार गने, 

       वन तिा वातावरर् सरंक्षर् तिा सम्वद्धणन गने । 

       ग्रालमर् अिणतन्त्र सुदढृ गने । 

   क्रमागत योिनाहरुलाई प्रािलमकतामा राख्ने । 

             रोिगाररका कायणक्रमहरुलाई लबशेर्ष िोड ददने ।  

आ.व. २०७९।०८० को बिटेको  उद्देश्य हालसल गनण दहेाय अनसुारका नीलतगत कायणक्रमगत र प्रकृयागत 

प्रािलमकता लनिाणरर् गररएको छ । 

       आर्िणक लवकास र गररवी न्युलनकरर्मा योगदान पु¥याउन,े 

       लनिी सहकारी समुदायसाँग सझेदारी गने, 

       रािश्व पररचालनमा योगदान पु¥याउन,े 

       सेवा प्रवाह, संथिागत लवकास र सुशासनको प्रभावकारीतामा वृर्द्धण गने, 

       िनसहभालगत मार्ण त थिानीय स्रोत सािनको अलिकत्तम पररचालन गने, 

       लैलगगक समानता र सामालिक समावेशीकरर्को अलभवृलद्ध गने, 

       िलवायु पररवतणनअनकुुलन र न्युलनकरर्,वातावरर् स +रक्षर्,लवपद व्यवथिापनको माध्यमवाट 

ददगो लवकासमा योगदान पुरयाउने, 



; 

       लम्कीचहुा नगर क्षेत्रका संथकृलतहरुको सरंक्षर् र सम्वद्धणन गने, 

       लवगतमा सञ्चालनमा आएका अिुरा योिना पूरा गने, 

       न्यालयक सलमलतलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 

सम्मालनत सभाध्यक्षज्य,ू 

अव म चालु आ.व. २०७८।०७९ को हालसम्मको यिािण आय व्यय एवं सलमक्षा र आ.व.२०७९।०८० को 

अनुमालनत आय व्यय बिेट प्रथतुत गनण चाहन्छु ।  

            

          ललम्कचहुा नगरपाललका को आर्िणक बर्षण २०७८।०७९ मा कायाणलय सञ्चालन तिा प्रशासलनक चाल ु

तिा लवर्षयगत शाखाको समेत चालु तर्ण  लबलनयोलित बिेट रु.६४,९३,३९०००। (अक्षरुलप चौसरि करोड 

लत्रनब्बे लाख उनन्चाललस हिार )  मध्ये हाल सम्म रु. ४१,९४,३०९२९।२१ ( एकचाललस करोड चौरानब्ब े

लाख  लतस हिार नौ सय उलन्तस रुपैया एकाईस पैसा िसको ६४.९ प्रलतशत खचण भएको दलेखन्छ भने पुजिाँगत 

तर्ण  िम्मा ५१,३६,५३०००।– ( एकाउन्न करोड छलत्तस लाख लत्रपन्न हिार ) िसमा २९,४०,१८,४७३।५४  

( उनलन्तस करोड चाललस लाख अठार हिार चार सय लत्रहत्तर रुपैया चौन्न पैसा िसको ५७.२४ प्रलतशत खचण 

भएको छ ।  समग्रमा कूल बिेटको ६१.३४ प्रलतशत खचण भएको दलेखन्छ ।  

  

सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म आ.व .२०७९।०८० को बिेट तिुणमा गदाण दहेाय बमोलिमका आम्दानीका स्रोतहरुको अनुमान गरेकी  

छु ।  

 

अनदुान स्रोत रकम 

सघंिय राजस्व बाडफाड १६३१७७०००   सोह्र करोड एकघतस लाख सतहत्तर हजार बबघनयोजन गरेकक छु । 

  सघंिय समाघनकरण अनदुान २०६४००००० बबस करोड चौसठ्ठि लाख 

सघंिय शशशत अनदुान ४९४१०००००  उनन्पचास करोड एकचाललस लाख 

सघंिय ववशषे अनदुान २५००००००  दईु करोड पचास लाख 

सघंिय समपरुक अनदुान १०००००००  एक करोड  

प्रदेश राजस्व बाडफाड १३४११००० एक करोड चौघतस लाख एिार हजार  



; 

प्रदेश समाघनकरण अनदुान १५३३७००० एक करोड बिपन्न लाख सघैतस हजार 

प्रदेश समपरुक अनदुान ७०००००० सत्तरर लाख 

आन्तररक श्रोत १०००००००० दश करोड  

सहरी ववकास पवुाशधार ०  

सामाजजक सरुक्षा २८००००००० अठ्िाईस करोड  

जम्मा 
१३१४४२५००० एक अबश एकघतस करोड  चौवाललस लाख पजचचस हजार प्राप्त 

भएको छ। 
 

सभा का अध्यक्ष महोदय, अब म लजम्कचुहा नगरपाललकाको आर्थशक बषश २०७९।०८०को व्यय अनमुान तफश  
प्रशासघनक चाल ुतथा पजुजगत तफश  का योजना तथा कायशक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुघत चाहन्छु । 

कार्ाालर् सञ्चालन तथा व्वस्थथानन तर्ा   

   

   

कायाशलय 

संचालन तथा 
प्रशासघनक  

पाररश्रलमक कमशचारी   ३१००००००  लतन करोड दश लाख लवलनयोिन गरेदक छु । 

पदार्धकारी सेवा सुववधा   १५००००००  एक करोड पचास लाख 

पोशाक   ६०००००   छ लाख  

महंगी भत्ता   १५०००००    पन्र लाख  

कमशचारीको बैिक भत्ता   ५०००००     पााँच लाख 

पदार्धकारी बैिक  भत्ता ५०००००     पााँच लाख  

अन्य बैठक खचण ३०००००   लतन लाख लवलनयोिन गरेदक छु । 

कमणचारी प्रोत्साहन तिा पुरथकार   ५००००० पााँच लाख 

अन्य भत्ता   ८००००० आठ लाख 

लवलवि कायणक्रम खचण   ५००००० पााँच लाख 

कमणचारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोर्ष खचण   ४००००० चार लाख 

कमणचारी कल्यार् कोर्ष   १०००००० दश लाख 

पानी तिा लबिुली   १५०००००  पन्र लाख  

संचार महसुल   १५०००००पन्र लाख  

इन्िन   ४५०००००पैताललस लाख 

इन्िन (कायाणलय प्रयोिन)   ४५०००००पैताललस लाख 

सवारी सािन ममणत खचण   ४०००००० चाललस लाख 

सवारी सािन तिा मेशनरी ओिार भाडा २०००००० लबस लाख 

लबमा तिा नवीकरर् खचण   ८००००० आठ लाख 



; 

अन्य सम्पलत्तहरूको संचालन तिा सम्भार खचण   १५००००० पन्र लाख 

मसलन्द तिा कायाणलय सामाग्री   ४००००००चाललस लाख 

इन्िन - अन्य प्रयोिन   २००००० दईु लाख 

पत्रपलत्रका, छपाई तिा सूचना प्रकाशन खचण   २५०००००पलिस लाख 

अन्य कायाणलय संचालन खचण   १००००००दश लाख 

सेवा र परामशण खचण   १५००००० पन्र लाख 

सूचना प्रर्ाली तिा सफ्टवेयर संचालन खचण   ५००००० पााँच लाख 

करार सेवा शुल्क  १५०००००० एक करोड पचास लाख 

भैपरी आउन ेलवलभन्न चालु खचण   १५०००००पन्र लाख 

कायणक्रम खचण   १०००००० दश लाख 

राहात उद्दार तिा पुन थिापना १५००००० पन्र लाख  

लवलवि कायणक्रम खचण   १४००००० चौि लाख 

अनुगमन, मूल्यांकन खचण   २००००००लबस लाख 

पदालिकारी अवलोकन भ्रमर्   ५००००० पााँच लाख 

भ्रमर् खचण   ४५००००० पैताललस लाख 

लवलवि खचण   ३५००००० पैलतस लाख 

कम््युटर ल्यापटप खररद १००००००दश लाख 

सभा सञ्चालन खचण   १५००००० पन्र लाख 

अन्य सामालिक सहायता   ३०००००० लतस लाख 

घरभाडा   २०००००० लबस लाख  

सवारी सािन   खररद २५०००००पलिस लाख 

मेलशनरी तिा औिार  खररद १५०००००पन्र लाख 

मेलशनरी तिा ओिार ममणत खचण २५०००००पलिस लाख 

र्र्नणचर तिा दर्क्चसण   १०००००० दश लाख 

कम््युटर सफ्टवेयर लनमाणर् तिा खरीद खचण   ५०००००  पााँच लाख 

मध्यकाललन  खचण संरचना  तिा आवलिक योिना लनमाणर् ५०००००पााँच लाख 

कुल िम्मा 
१२९५००००० बाह्र करोड पन्चानब्बे लाख लवलनयोिन 

गरेदक छु । 

समपुरक कोर्ष ५००००००० पााँच करोड  

वडा लसललगग ३१५००००० लतन करोड पन्र लाख 

  

 

 
 
 

    



; 

 
 
 
 
 

आर्थाक ववकास क्षेत्रतर्ा  
 

       

       

कर्र्षण 

क्षेत्र 

तर्ण  

लसचाई बोररगग ५० प्रलतशत अनुदान १०००००० दश लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   लवलभन्न हात ेकृर्र्षण ओिार उपकरर् लवतरर् कायणक्रम ५० प्रलतशत १०००००० दश लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   बाझो िलमन उपयोगको लागी र्लरु्ल लवरुवा लवतरर् अन्य सहयोग 

कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   सहुललयत किाणमा व्याि अनुदान कायणक्रम २०००००० लवस लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   मागमा आिाररत लवलभन्न ललक्षत बगणलाई  मेयर कृर्र्षण कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   आई.लप.एम कृर्षक पाठशाला ताललम संचालन कायणक्रम २००००० दईु लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   बसन्ते मकै तिा चैते िान खेती कायणक्रम १०००००० दश लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   कृर्षक ददवस सम्मान तिा मेला महोत्सवमा कृर्र्षण प्रदशणन कायणक्रम १००००० एक लाख 

   नया प्रलवलि लवथतारका लालग लमलनदकट लवतरर् कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   एकल मलहला दललत मलहला तिा गभणवती मलहला ललक्षत करेसाबारी 

कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   मौरीपालनलाई ब्यवसालयक वनाउन आवश्यक सामालग्र लवतरर् कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   युवालाई रोिगार बनाउनका लालग Go Learn and Be Entrepreneur 

कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   व्यवसालयक तरकारी खेलतकालागी लवउ लविन तिा अन्य सामालग्र लवतरर् 

कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   िानबाली पकेट लवकास कायणक्रम ५००००० पाच लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   गहुवाकी प्रवद्दनण कायणक्रम १०००००० दश लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   सहकारर क्षेत्रको प्रबिणन तिा ताललम व्यवथिापन ( copomis) ताललम ३००००० लतन लाख 

 

बागवालन तिा र्लरु्ल खेलत प्रविणन                         ३००००० लतन लाख 

   
 

िलडबुरट खेलत प्रबिणन १००००० एक लाख 

   

 िम्मा 

११०००००० 

 
कृलर्षमा िम्मा गरी एक करोड दश 

लाख लवलनयोिन गरेकी छु 

   
 

      पशु बाईनाकुलर माईक्रोथकोप खररद तिा मेशनरी ओिार खररद २६५००० दईु लाख पैसरि हिार   

   



; 

सेवा 

तर्ण  
 

कायणक्रम कायाणन्वयन समन्वय सलमलतको लालग बैठक भत्ता   ५०००० पचााास हिार  

   पशु उपचार सेवा ३००००० लतन लाखर   

   मसलन्द तिा कायणलय सामालग्र १३५००० एक लाख पैलतस हिार 

   खोप सेवा रेलवि खोप  १००००० एक लाख 

   आन्तररक पररलिलव लनयन्त्रर् २००००० दईु लाख 

   वाह्य पररलिलव लनयन्त्रर् २००००० दईु लाख   

   प्रयोगशाला सेवा १०००००  एक लाख 

   लहउद ेघासको लवउ लवतरर् २५०००० दईु लाख पचास हिार 

   बर्षे घासको लवउ खररद लवतरर् २००००० दईु लाख 

   पोखरी सुिार कायणक्रम  ७००००० सात लाख 

   िम्मा २५००००० पलिस लाख लवलनयोिन गरेदक छु  

    
 

 

 
 
 
 
 

समाजिक ववकास तर्ा का  कार्ाक्रम 

   

   

स्थवास्थ्र्  

ओषर्ध तथा ओजार उपकरण खररद ५००००० पााँच लाख  ववघनयोजन गरेकक छु 

जोखखम भत्ता तथा नाईट खाजा खचश  २००००० दईु लाख 

मात ृसुरक्षा तथा नवलशशु कायशक्रम ७००००० सात लाख 

पररवार घनयोजन कायशक्रम ३००००० घतन लाख 

आमा समुह सकक्रय कायशक्रम ५००००० पााँच लाख 

क्षयरोग कायशक्रम ३००००० घतन लाख 

एच.आई.लभ कायशक्रम २००००० दईु लाख 

मलेररया डगेुं घनयन्िण कायशक्रम २००००० दईु लाख 

माहामारी प्रकोप घनयन्िण  १००००० एक लाख 

गाउिर तथा खोप ककजननक व्यवस्थापन २००००० दईु  लाख ववघनयोजन गरेकक छु 

म.स्वा.स्व से अघनवायश अवकाश  (प्रघतव्यजतत रु १०००००) 

कायशववर्ध बनाई ठदने ५००००० पााँच लाख 



; 

एच.आई.लभ घनयन्िण कायशक्रमको ए.आर.टी  कनशर संचालन तथा 
एच.आई.लभ संक्रलमतलाई पोषण खचश १०००००० दश लाख 

लसकल सेल एघनलमया ५००००० पााँच लाख 

म.स्वा.स्व.से यातायत तथा खाजा खचश ११००००० एिार लाख 

म.स्वा.स्व. अधशबावषशक सलमक्षा तथा झोला ववतरण कायशक्रम १६६००० एक लाख छैसठ्ठि हजार 

म.स्वा.स्व. ठदवस कायशक्रम १००००० एक  लाख 

करार नयाव अनमी तथा का स जस्वपर पाररश्रलमक ४०००००० चाललस लाख 

डाटा भेररकफकेशन मलेररया डगेुं आठद ५०००० पचास हजार  

अनरासाउन्ड मेलशन खररद १५०००० एक लाख पचास हजार 

लजम्कचुहा अस्पतालमा स्तर उन्नघतको लार्ग आवश्यक अनुदान २००००००० दईु करोड  

स्वास्य ववमा कायशक्रम ६०००००० साठि लाख  

नगर प्रमुख संग छोरी कायशक्रम ५००००० पााँच लाख 

समाधी स्थल िेरावार   ५००००० पााँच लाख 

दाहसंस्कार स्थल व्यवस्थापन बनचौर वडा न ३ ५००००० पााँच लाख 

स्वास््य  शाखा करार  कमशचारी तथा पाररश्रलमक ३८००००० अलततस लाख 

लाग ुओषध सम्बन्धी जनचेतना कायशक्रम प्रतके वडामा ५० हजार ५००००० पााँच लाख 

  जम्मा ४२५६६००० चार करोड पलिस लाख छैसरि हिार  ववघनयोजन गरेकक छु 

 

    

   

   

शिक्षा सेवा तर्ा  

एम वव वव एस अध्ययन गनश चाहने उत्कृष्ट छाि छािाहरुलाई 

ककसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासंग साझदेारी छािवघृत 

अनुदान (कायशववर्ध घनमाशण गरी )  २०००००० लबस लाख  ववघनयोजन गरेकक छु 

नगर प्रमुख छािवघृत कायशक्रम २००००० दईु लाख 

प्रअ  बैिक भत्ता अनुगमन मुनयाकन खचश ३००००० लतन लाख 

स्थाघनय पाठ्यक्रम घनमाशण तथा प्राववर्धकरण कायशक्रम ५००००० पााँच लाख 

आधारभुत तह पररक्षा संचालन ५००००० पााँच लाख 

योग लशक्षा कायशक्रम ३००००० लतन लाख 

नगर प्रमुख खेलकुद कायशक्रम ८००००० आठ लाख 

लशक्षा ठदवस कायशक्रम  १००००० एक लाख 

मा.वव तह ९-१२ कस्टमाईज ताललम सञ्चालन  ५००००० पााँच लाख 

उत्कृष्ट १ सामुदाघयक ववधालयलाई प्रोत्साहान अनुदान ४००००० चार लाख 

ज्ञानकुञ्ज सामुदाघयक लसकाई केन्र शैक्षक्षक अनुदान २००००० दईु लाख 

ववधालय शौचालय  सरसफाई अनुदान कायशक्रम १७००००० सत्र लाख 

यस पाललका अन्तगशतका सामुदाघयक ववधालयमा कायशरत 

प्राथालमक तथा आधारभुत तहका लशक्षक ,ववधालयका 
लेखापाल,बालबबकास सहजकताश र कायाशलय सहयोर्गको ५९४००००० पााँच करोड चौरानब्बे लाख  



; 

पाररश्रलमक बापत एकमुष्ट अनुदान 

लम्की बहुमुखी तयाम्पस  शैक्षक्षक अनुदान २०००००० बबस लाख 

लशव शजतत श्री ववधावपि गुरुकुल ववधाश्रम ५००००० पााँच लाख 

जम्मा ६९४००००० छ करोड चौरानब्बे लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 

   

   

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

गत आ व मा सम्झौता भई अधुरो रहेको बचलेा डमरीया खानेपानी 
आयोजना घनमाशण 

१००००००० एक करोड  

डजम्पङ्ग साईट घनमाशण १०००००० दश लाख 

   जम्मा ११०००००० एक करोड दश लाख ववघनयोज गरेकक छु । 

   

   

खेलकुद तथा 
मनोरञ्जन 

नगर प्रमुख कप ८००००० आि लाख 

वडा अध्यक्ष कप प्रत्येक वडामा रु २ लाखका दरले २०००००० बबस लाख 

व्यवजस्थतनगरमा ककके्रट खेलग्राम घनमाशण ५००००० दश लाख 

थपालीपुर खेल ग्राम घनमाशण १०००००० दश लाख 

  pkd]o/ jLr enLan ३००००० दईु लाख 

 

जम्मा 
४६००००० खेलकुद मा छयाललस लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 

 

   

   

लैङ्र्गक 
समानता तथा 
सामाजजक 
समावेलशकरण 

नगर स्तररय भलमन्सा तथा बडिरहरुलाई कानुनी परामशश 
सम्बजन्ध ताललम २००००० दईु लाख  ववघनयोजन गरेकक छु 
प्रतके वडालाई २/२ लाखका दरले लक्षक्षत वगश सम्बजन्ध 
कायशक्रम २०००००० बबस लाख 
सोनाहा ,मुतत कमैया ,वादी जातीका उचच लशक्षामा अग्रसर 
ककशोरीहरुलाई साईकल ववतरण कायशक्रम २००००० दईु लाख 
बाल उधान वडा नं. १ लाम्कि ५००००० पााँच लाख 
जेष्ि नागररक सम्बजन्ध ववववध कायशक्रम ५००००० पााँच लाख 
अपाङ्ग सम्बजन्ध ववववध कायशक्रम १००००० एक लाख 
दललत ववपन्न कायशक्रम १००००० एक लाख  ववघनयोजन गरेकक छु 
मठहला ववकास तथा बालबाललका सम्बजन्ध कायशक्रम २०००००० बबस लाख 
रातो तथा घनलो काडश प्राप्त  दृजष्टववठहन अपागंता  भएका 
व्यजततहरुलाई प्रोत्साहान अनुदान रुकम रु ५०० का दरले  १०००००० दश लाख 



; 

 
 
 

 
 
 
 

नुवााधार ववकास तर्ा  
 

   

सडक तथा 
र्ातार्त  

गत आ व मा सम्झौता भई अधुरा कालोपि ेसडक पवुाशधारहरुको 
दाघयत्व  ८००००००० आि करोड ववघनयोजन गरेकक छु । 

बसपाकण  सृिना टोल बाटो लनमाणर् १००००००  दश लाख ववघनयोजन गरेकक छु 

नगरपाललकाको लवलभन्न थिानको लालग ह्ययुम पाईप खररद ५०००००० पचास लाख 

   

बथती लवकास 

भवन तिा 

आवास 

नगर प्रमुख आवास कायणक्रम २५००००० पलिस लाख 

गत आ व मा सम्झौता भई अिरुो रहकेो बल्चौर बादीबथती सुरलक्षत आवास 

कायणक्रमको दालयत्व  ७००००००  ;t/L nfv dfq 

नगर भलमन्सा भवन लनमाणर् ६०००००  छ लाख 

वववप स्मघृत साठहजत्यक पाकश  ५०००००   पााँच लाख 
दललत ववपन्न तथा अपाङ्ग सचेतना कायशक्रम २००००० दईु लाख 

पुष्पलाल सामुदाघयक पुस्तकालय ५००००० पााँच लाख 
भादरे शठहद प्रघतष्िान ५००००० पााँच लाख 
खानेपानी तथा  सरसफाई उपभोतता महासंि नेपाल  २००००० दईू लाख 
लोकराज स्मघृत प्रघतष्िान ५००००० पााँच लाख 

 मुतत कमलरर लसपमुलक कायशक्रम  ५००००० पााँच लाख 

 वन वातावरण पयाशवरण प्रवधशन कायशक्रम  २००००० दईु लाख 
 जम्मा ९०००००० नब्बे लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 



; 

िनचैया भुराघाटमा सामुदालयक भवन ५०००००  पााँच लाख 

लसरट हल लनमाणर् ५०००००० पचास लाख 

समुदायमा आिाररत होमथटे ५००००० पााँच लाख 

लशत गृह लनमाणर् ५०००००० पचास लाख 

भुमी आयोग १००००००० एक करोड  

 िम्मा ३४१००००० लतन करोड एक चाललस हजार 

   उिाण लघ ुतिा 

साना 

िललवितु 

(बकैलल्पक उिाण 

सलहत) 

लचसापानी पुलमा लाईट बत्तीसम्बलन्ि वृलथतत पररयोिना प्रलतवेदन १०००००० दश लाख ववघनयोजन गरेकक छु 

सडक बत्ती कायणक्रम ५००००००पचास  लाख 

 

  
 
 बाताबरण तथा ववनद व्र्वस्थथानन क्षेत्र  

  ववपद व्यवस्थापन कोष ५०००००० पचास लाख 
ववपत व्यवस्थापन प्रतेक वडालाई १/१ लाख १०००००० दश लाख 

कुल रकम ६०००००० साठि लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 
 
 

 
ििुासन तथा अन्तर सम्बजन्धत क्षेत्र 

लाग ुओषध सम्बन्धी जनचतेना कायशक्रम प्रतके वडामा ५० हजार ५००००० पााँच लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 
सामदुाघयक एफ.एम लाई अनदुान कायशक्रम २००००० दईु लाख 
न्याघयक सलमघत  ४०००००० चाललस लाख 

जम्मा रकम ४७००००० सत्चाललस लाख ववघनयोजन गरेकक छु । 

  सभाध्यक्ष महोदय, अब म नेपाल सरकार द्वारा आर्थशक बषश २०७९।८० को लार्ग यस लजम्कचुहा 
नगरपाललका लाई ववलभन्न ववषय गत क्षेि मा ववघनयोजजत भई आएका ससतश तफश का योजना तथा 
कायशक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुघत चाहन्छु । 



; 

 
 

ववशिन्न संघ संस्थथाहरुबाट प्राप्त कार्ाक्रम 
USAID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



; 

 
  



; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



; 

सभाका सम्माघनत अध्यक्ष ज्य ु 
लम्की चुहा नगरपाललकाको ऐघतहालसक नवौ नगरसभाको अर्धबेशन दोस्रो बिैकमा मलै ेप्रस्ततु गरेको  
 
 
ववघनयोजन ववधेयक २०७९को प्रभावकारर रुपमा  कायाशन्वयन हुने ववषयमा िुलो ववश्वास ललएको छु । 
नगरपाललकाको सेवा प्रवाहमा नागररकलाई कुन ैपघन कीलसमको गनुासो नहुने गरर शशुासन लाई कानघुन 
राज्यको कलसलो जग को रुपमा स्थावपत गनश हालम सबकैो उवत्तकै दाघयत्व रहेको छ । नगरपाललका 
आगालम आर्थशक बषशको बजेट ववघनयोजन प्रस्ततु गदै गदाश नगरबालस नार्गरकहरुको तमाम समस्या तथा 
आकाकं्षा हरु परुा नभएको पघन हुन सतछ  यसलाई साथशकता ठदनका लार्ग आगालम आर्थशक बषशहरुमा 
अनेकौ योजना तथा कायशक्रमहरु समेट्न ेप्रघतबद्दता सठहत सभामा उपजस्थत हुनभुएका अध्यक्ष सभाका 
सदस्य, कमशचारर एवम सञ्चाकलमश लमिहरुलाई हाठदशक धन्यवाद व्यतत गदशछु ।  

धन्र्वाद, 

                                                                            जनुा चौधरि 
                                                                             नगि उप-

प्रमखु                                                                                                                                                                               
लजम्कचुहा नगरपाललका भनका ,कैलालल 


