सोलुदुधकुण्ड नगरपाललकाको लालग आलथिक वर्ि २०७५-७६ को स्वीकृत
बजेट तथा कार्िक्रम सन्दर्िमा साविजलनकीकरण कार्िक्रममा नगर
प्रमुखज्र्ूले प्रस्तुत गनिुर्एको सलं िप्त लववरण
यस सार्वजनिकीकरण कायवक्रममा उपनथित हुिु हुिे िगर उप प्रमख
ु ज्य,ू कमवचारी सािीहरु तिा नर्निन्ि
संचार माध्यमबाट पाल्िहु ुिे पत्रकार नमत्रहरु ।
म यस सोलदु धु कुण्ड िगरपानलकाको आगामी आनिवक र्र्व २०७५।७६ सालको लानग नमनत २०७५ असार
१० गते िगरसिाबाट पाररत बजेट तिा कायवक्रमको संनिप्त नर्र्रण प्रथततु गिव चाहान्छु ।
उपनथित महाििु ार्हरु,
बजेट नीलत तथा कार्िक्रमका प्राथलमकता तथा उद्देश्र्लाई प्रस्ततु गनि चाहान्छु ।
बजेटका प्राथलमकताहरु :
(१) पल
ु , सडक, खािेपािी, ढल लगायतका िौनतक पर्ू ावधार नर्कास ।
(२) नििा, थर्ाथ्य िेत्रको नर्कास ।
(३) गणु थतरीय सेर्ा प्रर्ाह तिा संथिागत नर्कास ।
(४) समार्ेिी नर्कास ।
बजेटका उद्देश्र्हरू:
(क) नदगो नर्कासको लानग आनिवक, सामानजक, िौनतक पर्ू ावधार तयार गिे ।
(ख) सेर्ा प्रर्ाहमा जिताको सहज पहुचुँ र्ृनि गिे ।
(ग) आन्तररक िमता नर्कास र सदृु ढीकरणमा जोड नदिे ।
(घ) लनित एर्ं समार्ेिी नर्कासको अर्धारणालाई आत्मसात गिे ।
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(ङ) सन्तनु लत नदगो नर्कासमा जोड नदिे ।
आ.व .२०७५/०७६ को आम्दानी र खचिको संलिप्त लववरण:
उपनथित महाििु ार्हरु,
आ.र्. २०७५/०७६ को कुल आम्दािी रु. ५० करोड ९५ लाख ४८ हजार अिमु ाि गररएको छ । जसको
नर्थतृत नर्र्रण देहाय बमोनजमको रहेको छ ।
क)

नेपाल सरकार
1. समािीकरण अिदु ाि रु. १३ करोड ३ लाख
2. सितव अिदु ाि रु.१९ करोड ६७ लाख
3. राजथर् र्ाुँडफाुँड रु. ७ करोड ६७ लाख ६९ हजार
4. पयवटि रोयल्टी रु. ५ करोड १४ लाख ५० हजार

ख)

प्रदेश सरकार
1. समािीकरण अिदु ाि रु.३३ लाख ९ हजार
2. सितव अिदु ाि रु.१ करोड (अिम
ु ानित)
3. राजथर् र्ाुँडफाुँड रु.९३ लाख

ग

आन्तररक
१. आन्तररक आम्दािी रु. ५५ लाख
२. राजथर् बाुँडफाुँड रु. १ करोड
३. बचत रु. १ करोड ६२ लाख २० हजार

(

(

( )
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त्यसैगरर, आ.र्. २०७५/०७६ खचव तफव देहाय बमोनजमको प्रथतार् गररएको छ ।
आनिवक र्र्व २०७५∕०७६ मा िगरपानलका प्रदेि तिा सघं ीय सरकार बाट प्राप्त हुिे कुल बजेट रकम रु ५०
करोड ५४ लाख ८० हजारमध्ये पुँनू जगत तफव ३१ करोड ८४ लाख ४९ हजार ४५० (६२.५१ प्रनतित) र
कुल चालतु फव रु.१९ करोड ०९ लाख ९८ हजार ५५० (३७.४८ प्रनतित) खचव प्रथतार् गररएको छ ।
सितव कायवक्रम बाहेकको खचवहरुको संनिप्त नर्र्रण निम्िािसु ार रहेको छ ।
१. मािर् संिाधि नर्कास तफव - २८ लाख ९० हजार
२. संथिागत िमता नर्कास तिा सि
ु ासि तफव - ८५ लाख ३९ हजार
३. लनित र्गवतफव - ६६ लाख ६९ हजार
४. नििातफव - ३६ लाख २० हजार
५. थर्ाथ्यतफव - ४३ लाख
६. कृ नर् पिु तिा नसचाुँई- २ करोड ४४ लाख ८३ हजार
७. खािेपािी र्ातार्रण तिा सरसफाई- ६९ लाख ६३ हजार
८. पयवटि तिा धमवसंथकृ ती- १ करोड ३ लाख
९. खेलकुदतफव - १६ लाख
१०.
उजाव तिा नर्द्यतु - ६६ लाख ३८ हजार
११.
नर्नर्ध कायवक्रम- ३ करोड ९६ लाख ५४ हजार
१२.
सडकहरुतफव - ४ करोड ७५ लाख
१३.
पल
ु तफव - ५ करोड २३ लाख ९६ हजार
१४.
िगरपानलकाको चालु खचव- ५ करोड १९ लाख
१५.
अन्य नर्नर्ध कोर् तफव - ६८ लाख ९ हजार
१६.
र्डा कायवक्रम तफव चालु समेत - ४ करोड ९५ लाख
यसमध्ये प्रमख
ु योजिाहरुको नर्र्रण देहायबमोनजम रहेको छ ।
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१. सडक :- मख्ु य प्रािनमकताको रुपमा रहेको सडक निमावण तफव बजेट रकम रु ४ करोड ७५ लाख
नर्नियोजि गररएको छ । जसको नर्थतृत नर्र्रण निम्िािसु ार रहेको छ ।
१.

ररङम-ु टानससन्द-ु ििु िला सडक रु. १ करोड २० लाख ।

२.

र्ेिी-जिु बेिी-पाङकमाव-फुङबचु े र जिु बेिी-सेलो-टासटोर सडक रु. ७०
लाख ।

३.

नित्ताखकव -मेराङनदङ-नसिाखोला सडक रु. ५० लाख ।

४.

बोल्दोक-तामाखािी- नपके खोप सडक रु. ४० लाख ।

५.

र्डा िं. ९ को कायावलय-डाुँडाखकव सडक रु. ४० लाख।

६.

जन्तरधाप-टानटटङ-खानम्दङ-सोल्िासा सडक रु.३५ लाख ।

७.

फाटल-ु छुिासप-ु रात्िाङ्गे सडक रु. ३५ लाख ।

८.

सेगावखोप-िातेङ-च्याल्सा मेन्दोपाके सडक बोडवसुँग साझेदारीमा गिव रु. १५
लाख ।

९.

सल्लेरी-सेगवखोप -नजल्ला अदालत सडक रु.८ लाख

१०.

बेलीडाुँडा- िेपाव मडु े- बििाडे -नतंगला -के रुङ सडक रु.१५ लाख

११.

निकारी डाुँडा चट्याङ्गघाट सडक रु.७ लाख

१२.

रे डक्रस टोल खोल्सा हुदुँ ै पेमा छोनलंग गम्ु बा सडक रु.३ लाख

१३.

र्डा िं ७ को िानजंग -गणेिमनन्दर हुदुँ ै सेकासी सडक रु.५ लाख

१४.

र्डा िं ६ धनु लखेल अथपताल हुदै च्यालसा जािे सडक रु.१० लाख

१५.

निर्मनन्दर -बसु नतंग-लौरे थर्ोर सडक रु.१० लाख

१६.

के रुङ-गम्ु बा जािे सडक रु. १२ लाख
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त्यसैगरर, सडक थतरिोनन्त, ममवत ियाुँ ट्रयाक खोल्ि एर्ं नर्पत सम्बन्धी कायवमा प्रयोग गिे गरी १ िाि
व्याकहो लोडर, १ िाि रोलर, १ िाि नट्रपर र अिगु मि तिा प्रिासनिक कायवका लानग १ िाि हलक
ु ा सर्ारी
साधि जीप खररद गिव रु. १ करोड ८५ लाख नर्नियोजि गररएको छ ।
२. िगरपानलकाको मख्ु य प्रािनमकताको रुपमा रहेको पल
ु हरु निमावणतफव सोल्िासाखोला, लोनदगं खोला,
बेिी खोलाको बेली निज पल
ु निमावण कायवलाई निरन्तरता नदइएको छ ििे इनदगं खोला, सालाबेिी खोला,
चट्यांगखोला, हेर्ा खोला, डेकु खोला, रोिी खोलाको नबथतृत सम्िाव्यता अध्ययि तिा निमावण कायव िरुु
गिव रु. ५ करोड २३ लाख ९६ हजार बजेट नबनियोजि गररएको छ ।
३. िेपाल सरकारको रु. १० करोडको लगािीमा फाटलु एयरपोटवको थतरोन्िनतका लानग आर्श्यक पहल
िएको छ ।
४. बहुबर्ीय योजिाको रुपमा सञ्चानलत र्डा िं. ५ देनख र्डा ि.ं ६ को नजरो टर्ाइन्टसम्म िेपाल
सरकारबाट सडक ढलािको लानग लानग रु. १० करोड र ढलको निकासका लानग िगरपानलकाले लगािी गिे
गरी आर्श्यक बजेटको व्यर्थिा गररएको छ ।
५. सल्लेरीमा रहेको बसपाकव को थतरर्ृनि गरी ढलाि कायव यसै र्र्व सरुु गरी सम्पन्ि गिव सहरी नर्कास
मन्त्रालयबाट रु. ५० लाख नर्नियोजि िएको छ । ५ करोडसम्मको लागत नथटमेट तयार गरी टेन्डर प्रनक्रया
अगाडी बढाउि अिरु ोध गररएको छ ।
६. दोपवक
ु ो ढल व्यर्थिापिको लानग रु. १८ करोड को लागत अिमु ािसनहत नर्थतृत आयोजिा प्रनतर्ेदि
तयार िएकोले िगरपानलकासुँगको साझेदारीमा पररयोजिा सम्पन्िताको लानग िेपाल सरकार खािेपािी तिा
सरसफाई मन्त्रालय तिा सम्बनन्धत नर्िागमा पहल गिे प्रथतार् गररएको छ ।
७. र्डा िं. ८ को के रुङमा रु. ४० लाख बराबरको खािेपािी तिा सरसफाई मन्त्रालयबाट आयोजिा
सञ्चालि गिे व्यर्थिाको लानग पहल गररएको छ । यथतै र्डा ि.ं ९ गोराखािीमा ६ लाख ५० हजार,
फाटलु खािेपािी आयोजिाको लानग रु. ५ लाख र गम्ु बा टोल सल्लेरी खािेपािी आयोजिाको लानग रु. १०
लाख बराबरको खािेपािी आयोजिा सञ्चालि गिे व्यर्थिा नमलाइएको छ ।
८. फाटलक
ु ो ढल व्यर्थिापिको लानग रु. ९ करोडको लागत अिमु ाि सनहतको नर्थतृत पररयोजिा प्रनतर्ेदि
तयार िएकोले िेपाल सरकारसुँग साझेदारीमा पररयोजिा सञ्चालि गिव आर्श्यक पहल गररिेछ ।
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९. िगरपानलकाको र्डा ि.ं ७ को गामावमा खररद गररएको फोहरमैला व्यर्थिापि के न्रको नर्थतृत पररयोजिा
प्रनतर्ेदि तयार गरी िेपाल सरकारबाट रु. ५० लाख र िगरपानलकाबाट रु. १५ लाख लागत सहिानगताका
लानग बजेटको व्यर्थिा गररएको छ ।
१०. िगरपानलकाको थमाटव निलेज निमावणका लानग र्ातार्रण नर्िागको सहकायव आर्श्यक बजेटको
व्यर्थिा गररएको छ ।
आ.व .२०७५/०७६का लालग नगरपाललकाले पाररत गरे का लवशेर् प्रस्तावहरू
उपनथित आदरणीय महाििु ार्हरु,
यस िगरपानलकानियनमत श्रोतहरुबाट सम्पन्ि हुि िसनकिे िएकाले निम्ि नलनखत कायवहरु निमावण तिा
सञ्चालि गररनदि नर्िेर् प्रथतार्का रुपमा सघं ीय तिा प्रदेि मन्त्रालय र सम्बनन्धत निकायमा लेखी पठाउिे
प्रथतार् गररएको छ।
१

नजल्ला समन्र्य सनमनत सोलख
ु म्ु बक
ु ो िर्निनमवत िर्िलाई िगरर्ासीहरूलाई सहज
रुपमा प्रिासनिक र अत्यार्श्यक सेर्ा उपलब्ध गिव िगरपानलकाको प्रयोगमा
ल्याउि प्रनक्रया अगाडी बढाइिेछ ।

२

कृ नर्जन्य उद्योगको तल
ु िात्मक लािको सम्िार्िा रहेको यस िगरपानलकालाई
फलफूल, माछापालि, पिपु ालिको पके ट िेत्र घोर्णा गरी कायवक्रम सञ्चालि गिव
िेपाल सरकार, कृ नर् तिा सहकारी मन्त्रालयलाई अिरु ोध गररिेछ ।

३

सगरमािाको प्रर्ेि मागवको रुपमा रहेको सल्लेरी-सक
ु े -ििु िला-खररखोलालसु लामागवलाई र्र्ैिरी चल्िे बिाउि र्हुर्र्ीय योजिाको रुपमा समार्ेि गरी
कालोपत्रे सडकको रुपमा थतरर्ृनि गररनदि सािै सल्लेरी - जिु बेिी -िक्त
ु े ि छोनलंग
मागव निमावणका लानग िेपाल सरकार िौनतक योजिा तिा निमावण मन्त्रालयलाई
अिरु ोध गररिेछ ।

४

जन्तरधाप-के रुंग-टानटटंग-गोरा सडकलाई कालोपत्रे गिव प्रदेि तिा िेपाल
सरकारलाई अिरु ोध गररिेछ ।

( )

( )

( )

( )
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५

जैनर्क र्ा प्राङ्गाररक उत्पादियक्त
ु िगरपानलकाको रुपमा पनहचाि कायम गिव यस
िगरपानलकाको र्डा ि.ं १, २, ८, ९, १० र ११ लाई समेटी आलु सपु रजोि र
नकनर्, अलैंची, नचया पके ट िेत्र घोर्णा गररनदि िेपाल सरकार कृ नर् तिा सहकारी
मन्त्रालय तिा प्रदेि पर्ू ावधार नर्कास मन्त्रालयमा अिरु ोध गररिेछ ।

६

िगरर्ासीहरूको आर्श्यकतालाई ध्यािमा राखी २०७९ सालनित्र िगरपानलकालाई
पणू व नर्द्यतु यक्त
ु घोर्णा गिव ग्रामीण नर्द्यतु ीकरणको कायवक्रम साझेदारीमा गिे गरी
िेपाल सरकार ऊजाव मन्त्रालयलाई अिरु ोध गररिेछ ।

७

धानमवक पयवटकीय थिल गौरीटापको गरुु योजिा निमावण तिा योग निनर्र हल निमावण
गिवका लानग प्रदेि तिा िेपाल सरकारलाई अिरु ोध गररिेछ ।

( )

( )

( )

यस सार्वजनिकीकरण कायवक्रममा उपनथित हुिु हुिे िगर उप प्रमख
ु ज्य,ू कमवचारी सािीहरु तिा नर्निन्ि
सचं ार माध्यमबाट पाल्िहु ुिे पत्रकार नमत्रहरु ।
प्रथतानर्त बजेट एर्ं योजिाको प्रिार्कारी कायावन्र्यिको लानग आर्श्यक िमता नर्कास, सथं िागत,
िीनतगत, कायवनर्नधगत सधु ारका कायवहरु गिव सनकएमा कायवक्रमहरुको कायावन्र्यिको सनु िनितता,
पारदनिवता र उत्तरदानयत्र्को िप प्रर्िवि हुिे नर्श्वास नलएका छौं ।
िगरर्ासीहरूको गणु थतरीय सेर्ा प्रनतको बढ्दो आकांिालाई परू ा गिव हामीले आफूलाई अझ बढी उत्तरदायी,
नजम्मेर्ार र जर्ाफदेही बिाउदै सरोकारर्ालाहरू बीचको सहकायव, समन्र्य, सझु ार् र सहमनत अिक
ु ूल
र्ातार्रण थिापिा गरी प्रिार्कारी ढंगका साि साधि पररचालि गरी िगरपानलका जिताको सर्िन्दा
िनजकको र देनखिे सरकार हो िन्िे मान्यतालाई प्रमानणत गरे र देखाउिु पिे छ । यसै सन्दिवमा आगानम
आनिवक र्र्वको िीनत, योजिा तिा कायवक्रम तजवमु ा गदाव िेत्रगत एर्ं नर्र्यगत नर्िेर्ज्ञता रहेका नर्र्यगत
िाखा निजी िेत्र तिा सहकारीहरूलाई नजम्मेर्ारी र उत्तरदानयत्र् सम्ु पी अपित्र् र्ृनि गिव प्रारम्ि देनखिै
सहिागी गराई एनककृ त बजेट तिा कायवक्रम प्रथततु गररएको छ ।
यो प्रयासलाई सािवक तल्ु याउि सहयोग पर्ु याउिु हुिे सर्ै िेपाल सरकार, प्रदेि सरकारका नर्र्यगत
निकायका प्रमख
ु ज्यहू रू, राजिीनतक दलका पदानधकारीज्यहू रू, िगरपानलकाको सिाका सदथयहरूको
मागवदिवि हाम्रा लानग महत्र्पणू व रहेको व्यहोरा अिरु ोध गदै यस कायवमा सहयोग गिवु हुिे सम्पणू व राष्ट्ट्रसेर्क,
7

गैसस, िागररक समाज, सञ्चारकमी एर्ं अन्य जिप्रनतनिनध र सरोकारर्ाला सर्ै निकाय तिा व्यनक्तहरूप्रनत
हानदवक धन्यर्ाद नदि चाहन्छु ।
अन्त्यमा,
सिामा प्रथततु िगरपानलकाको बजेट, िीनत तिा कायवक्रमलाई सफल र प्रिार्कारी रुपमा कायावन्र्यि गिव
सम्र्ि सर्ै पिबाट सदा झैं निरन्तर सहयोगको अपेिा गदै र्ानर्वक बजेट, िीनत तिा कायवक्रम तजवमु ा कायवमा
सनक्रय एर्ं रचिात्मक सहयोग पर्ु याउिे र्थती तिा र्डाथतरका सम्पणू व िगरर्ासीहरू, नर्निन्ि नर्र्यगत
कायावलयका प्रमख
ु तिा प्रनतनिनधहरु, िगरपानलका पररर्ार र यो गररमामय सिामा उपनथित सर्ै नर्निष्ट
महाििु ार्हरूलाई हानदवक धन्यर्ाद ज्ञापि गदवछु ।
धन्यर्ाद ।
िाम्गेल जाङबु िेपाव
िगर प्रमख
ु
नमनत २०७५ असार १२ गते
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