यस गरिमामय नगि सभाका अध्यक्ष ज्यू एवं सभाका सदस्यज्यूहरु,
नेपालको संविधान, २०७२ बमोविम मध्यविन्दु नगरपावलकाको गररमामय चौथो
नगर सभामा आवथिक िर्ि ०७४/०७५ को यथाथि वििरण, आवथिक िर्ि ०७५/०७६ पसु
मसान्तसम्मको आय व्यय वििरण र संशोवधत आय व्यय र हालसम्मको प्रगवत प्रवतिेदन
प्रस्ततु गदाि मलार्ि ुश
यस अिसरमा नेपालको संघ य लोकतावन्िक
ु लागेको
गणतन्िका लावग नेपाल िनताले गरे को ऐवतहावसक िनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन,
मधेश आन्दोलनको स्मरण गनि चाहन् ु लोकतावन्िक आन्दोलनका शह दहरूको त्याग र
बवलदानलाई उच्च सम्मान गदि ु
;efWoIf dxf]bo,
ca d rfn' cf=a= @)&%÷&^ sf] kf}if d;fGt;Dd ePsf sfo{qmdx?sf] ;+lIfKt
k|ult k|ltj]bg k]z ug{ cg'dlt rfxG5' .
1.

ef}lts k"jf{wf/ tkm{– ;Demf}tf ePsf of]hgf ;+Vof *!, ;DkGg ePsf of]hgf
;+Vof @#, ;Demf}tf x'g afFsL ;+Vof %) /x]sf] .

2.

lzIff tkm{ – afn ljsf; s]Gb|sf jfnjflnsfx?nfO{ lbjf vfhf sfo{qmd
;~rfngaf6 jfnjflnsfsf] sIffsf] l6sfp b/df j[l4 eO{ ;fd'bflos
ljBfnodf jfnjflnsfsf] cfsif{0f a9]sf] . gu/ :t/Lo cltl/Qm lqmofsnfk
z}lIfs tflnsf cg';f/ ;~rfngdf /x]sf] .

3.

s[lif tkm{– o; cf=a=df s[lif zfvfaf6 ? t]O; nfv a/fa/sf] cfn', ux', tf]/L /
Rofp df};dL tyf a]df};dL t/sf/Lx?sf] ljp Pj+ k|fËfl/s dn vl/b u/L
s[ifsx?nfO{ pknAw u/fO{g'sf] ;fy} ds}sf] ljpm ljt/0f eO/x]sf] .

4.

cfo"j{]b tkm{– rfn' cf=a=df ? rf/ nfv pGgfg;o xhf/ gf} ;o c;L a/fa/sf]
cf}ifwL vl/b u/LPsf] . Ho]i7 gful/snfO{ /f]u k|lt/f]WffTds zlQm a9fpg] cf}ifwL
/ ;'Ts]/L cfdfx?nfO{ nlIft u/L kf]if0fo'Qm cf}ifwL ljt/0f eO/x]sf] .
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5.

:jf:Yo tkm{– ;'Ts]/L k|f]T;fxg sfo{qmdaf6 3/df z'Go ;'Ts]/L 3f]if0ffdf 6]jf
k'u]sf] / lzz' :jf:Yo cj:yfdf ;'wf/ ePsf] .

6.

dlxnf tyf jfnjflnsf tkm{– o; gu/kflnsfn] @)&& cfiff9 d;fGt leq
jfnd}qL gu/kflnsf 3f]if0ff ug]{ nIo lnPsf]df ;f]xL cg';f/sf sfg'g ;d]t
lgdf{0f u/L ;lqmo ?kdf sfo{qmd ;~rfng ePsf] x'Fbf clwsf+z ;'rsdf
pknAwL d'ns glthf xfl;n ePsf] . a9\bf] 3/]n' tyf dlxnf lx+;f
Go"gLs/0fsf] p2]Zon] 3/]n' lx+;f tyf d'n'sL ;+lxtf @)&$ ;DaGwL
cled'vLs/0f / n}lËs lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg ;DkGg ePsf] .

7.

Ho]i7 gful/s tyf ckfË tkm{– Ho]i7 gful/s lbj; / Ho]i7 gful/s k|lt x'g]
b'Jo{jxf/ ;DaGwL ;/f]sf/jfnfx?;Fusf] cGt/lqmof / ljZj ckfË lbj;
sfo{qmd ;DkGg ePsf] .

8.

Goflos ;ldlt tkm{– kf}if d;fGt;Dd d]nldnfksf] nflu k|fKt ePsf *$
lgj]bgx? dWo] ^@ d]nldnfk sfod ePsf] ( cf]6f k|s[ofdf /x]sf] !# j6f
k|x/L rf}sL tyf cGo lgsfodf k7fOPsf] .

9.

kz' ;]jf tkm{ – @% SjLG6n h} 3fF;sf] aLpm ljt/0f, %^) lsnf] al;{d 3fF;sf]
aLpm ljt/0f tyf vf]/]t /f]usf] k|sf]k km}lnPsf] 7fpFdf /f]u lgoGq0fsf] nflu
sfl/j !%)) j6f ufO{ e};Lx?df vf]/]t /f]u lj?4sf] vf]k nufpg'sf] ;fy}
pkrf/ sfo{qmd ;DkGg ul/of] .
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सभाध्यक्ष महोदय,
ca म नगरपावलकाको आवथिक िर्ि ०७४/०७५ को यथाथि वििरण र आवथिक िर्ि
०७५/०७६ को पसु मसान्तसम्मको रािश्व आम्दान र ुचि, सश
ं ोवधत अनमु ावनत
वििरण प्रस्ततु गने अनमु वत चाहन् ु
१. गत आवथिक िर्ि ०७४/०७५ मा कूल बिेट ५८ करोड ९९ लाु १४ हिार ३७३ मा
चालु ुचि तर्ि २५ करोड ५६ लाु ८८ हिार १६८ र पूँिू गत ुचि तर्ि २८ करोड
३१ लाु १५ हिार ५ सय ७ रूपैया ुचि भर्ि ५ करोड ११ लाु १० हिार ६ सय
९२ रूपैयाूँ १३ पैसा बचत हुन आएको
२. आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को पसु मसान्तसम्मको रािश्व असल
ु रू.५ करोड अनमु ान
गररएकोमा नद िन्य पदाथि वबक्रीबाट रू.२करोड ६१ लाु ४२ हिार र अन्य अम्दान
रू ९५ लाु ४९ हिार ३९२ गर कूल ३ करोड ५६ लाु ९१ हिार ३९२ रूपैयाूँ
७१.३८ प्रवतशत रािश्व प्रप्त भएको स्ि कृत एवककृत सम्पत्त करलार्ि संशोधन गर
नद िन्य पदाथिबाट प्राप्त भएको रािश्व अम्दान श र्िकमा समािेश गर विवनयोवित
योिनामा ुचि गररएको , त्यसै गर चालु ुचि ३७ करोड ४४ लाु ७० हिार
विवनयोिन गररएकोमा पसु मसान्तसम्मको ुचि रू. १५ करोड ६३ लाु ८५ हिार
४३९ अथाित् २१.८० प्रवतशत ुचि भएको
पूँिू गत ुचि तर्ि २८ करोड ७२
लाु १६ हिार ५७७ विवनयोिन गररएकोमा ४ करोड ५१ लाु १७ हिार ४६७
रूपैयाूँ अथाित् १५.७० प्रवतशत ुचि भएको
३. अब म आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को अनमु ावनत आय, व्यय र स्रोत व्यिस्थापनको
अनमु ान प्रस्ततु गनि चाहन् ु प्रस्ततु बिेटको आयको ठूलो वहस्सा विवत्तय हस्तान्तरण
अन्तगित नेपाल सरकार बाट प्राप्त रु. १४ करोड ९२ लाु, सशति अनदु ान तर्ि रु. २०
करोड ४५ लाु, रािस्ि बाूँडर्ाूँड बाट १० करोड ४५ लाु ८२ हिार र प्रदेश
सरकार बाट सिार साधान कर बापत रु ५६ लाु २४ हिार ८७९, वित्त य
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समान करण अनदु ान अन्तगित १२ करोड ५९ लाु ४ हिार, सडक बोडि नेपालबाट
प्राप्त रू. ३० लाु, सामाविक सरु क्षा अनदु ान अन्तगित र ७ करोड ८१ लाु ३५
हिार पविम नेपाल ग्रावमण ुानेपान आयोिना बाट १४ लाु १० हिार, स्थान य
वनकाय शसित पूँिू गत अनदु ान (ससं द विकास कोर्) १ करोड ३१ लाु, तरार्ि मधेश
समं वृ ि कायिक्रमबाट ४० लाु र बहुक्षेविय पोर्ण कायिक्रम अन्तगित रु. १८ लाु ४०
हिार, चालु आवथिक िर्ि ०७५ /०७६ को लावग गत चालु आवथिक िर्ि ०७४/०७५
को यथाथि मौज्दात रकम रु. ५ करोड ११ लाु १० हिार ६ सय ९८ रूपैयाूँ १३ पैसा,
नगरपावलकाको आन्तररक रािस्ि अनमु ान रु. ६ करोड, उपभोक्ता सवमवतबाट हुने
नगद प्राप्त िनसहभावगता रकम रु. २ करोड गरर आगाम आवथिक िर्ि ०७५/०७६ को
लावग िम्मा रु. ७० करोड ९० लाु ९६ हिार ५ सय ७७ को अनमु ावनत आय
प्रस्ततु गरे को ु
४. व्ययतर्ि वनिािवचत पदावधकार को भत्ता, सवु िधा, कमिचार का तलब, भत्ता तथा अन्य
सवु िधा, कायािलय सञ्चालन लगायतका शसति अनदु ान, संघ य सरकार तर्ि बाट प्राप्त
कायिक्रम, सामाविक सरु क्षा अनदु ान र अन्य प्रशासवनक ुचि समेतको चालु ुचिका
वनवमत्त रु. ३६ करोड ८३ लाु ३६ हिार र आवथिक विकास, सामाविक विकास,
पिू ािधार विकास, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन, संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र
सश
ु ासन लगायतका काम समेवटएको पूँिू गत ुचिका वनवमत्त रु. ३४ करोड ७ लाु
६० हिार ५७७ विवनयोिन गररएको चालु ुचिका वनवमत्त अन्तर सरकार वित्त य
हस्तान्तरण मार्ि त् प्राप्त हुने वनशति अनदु ान तर्ि को रु. ५ करोड र आन्तररक आयबाट
रु. १ करोड ५० लाु गर िम्मा रु. ६ करोड ५० लाु विवनयोिन प्रस्ताि गरे को ु
पूँिू गत ुचिका वनवमत्त अन्तर सरकार वित्त य हस्तान्तरण मार्ि त् प्राप्त हुने वनशति
अनदु ान तर्ि को रु. २९ करोड ५७ लाु ६० हिार ५७७ र आन्तररक आयबाट रु. ४
करोड ५० लाु र चालु आवथिक िर्िको नगद मौज्दादबाट रु ५ करोड ११ लाु १०
हिार ६९८ रूपैया १३ पैसा, श्रम र िनसहभावगताबाट रु २ करोड विवनयोिन प्रस्ताि
गररएको
अन्तर सरकार विवत्तय हस्तान्तरण अन्तगित नेपाल सरकारबाट प्राप्त
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भएको सशति अनदु ान तर्ि को २० करोड ४५ लाु रुपैयाूँ तोवकए बमोविम ुचि गररने
चालु आवथिक िर्ि ०७५ /०७६ नगरसभाले कमिचार पाररश्रवमक श र्िक
विवनयोिन गररएको रू. ३ करोड १० लाुबाट रू ५० लाु र आन्तररक आम्दान
तर्ि रू. १ करोड गर कूल रू.१ करोड ५० लाु पूँिू गत ुचि तर्ि विवनयोिन
गररएको चालु आवथिक िर्ि ०७५ /०७६ को नगरसभाले विवनयोिन गरे को के ह
योिनाहरूको िडागत वसर्ाररसको आधारमा गररएका संशोवधत योिनाहरू एिं चालु
ुचिबाट विवनयोवित भएका थप योिनाहरू श र्िकहरू अनसु चू ६ मा सल
ं ग्न गररएको
रािस्िको श र्िकगत अनमु ान वििरण, संवचत कोर्मा िम्मा हुनेगर विवभन्न
स्रोतबाट प्राप्त हुने आय र व्ययको श र्िकगत वििरणहरु अनसु चू मा उल्लेु गररएको

—O—
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