
इलाम नगरपाललकाको नवौं नगरसभामा पेश गररएको आ.व. २०७८\७९ को आलथिक 
प्रस्ताव 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

इलाम नगरपाललकाको नवौं नगरसभामा आ. ब. २०७८/७९ को आलथिक प्रस्ताव पेश गनि पाउँदा आफुलाई 
गौरवान्ववत भएको ठावदछु । यस अबसरमा सभाध्यक्ष महोदय माफि त सम्परु्ि नगर सभासदस्यहरुलाई वयानो 
अलभवादन व्यक्त गदिछु। संघीय लोकतान्विक गर्तविात्मक नेपाल लनमािर्को आवदोलनका सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात 
शहहदहरु प्रलत श्रद्धावजली अपिर् गदिछु।यसै गरर हाल हवश्वमा माहामारीको रुपमा फैललएको कोलभड -१९ का 
कारर् ज्यान गमुाउन ुभएका सम्पूर्िमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अपिर् गदै संक्रलमत सवैको लसघ्र स्वास््य लाभको कामना 
व्यक्त गदिछु । 

स्थानीय तहहरु संचालन हनुे वैधानीक आधार नेपालको संहवधान, स्थालनय सरकार संचालन ऐन २०७४, अवतर 
सरकारी हवन्िय व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्था, हाम्रा आफ्नै धरातलीय अवस्था मूल्य मावयताको 
हवश्लषेर् समेतका आधारमा यो आलथिक प्रस्ताव गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

स्थानीय तहको सरकार हनुाको नाताले हामीले हाम्रो क्षेिका लनयलमत खचिहरुलाई समेत हामी आफ्नै प्रयासबाट 
संकलीत स्रोत साधनले पयुािउन सक्ने अवस्थामा तत्काल छैनौ, देन्खदैन त्यसैले पलन हामीले हाम्रा लनयलमत खचि 
देन्ख हवकास लनमािर्मा खचिहरु समेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हवकासका साझेदार संस्थाहरुको मखु ताक्न ु
पने अवस्थामा रहेका छौ । जसलाई वयूलनकरर् गनुिपने अपररहायिता रहेको छ । 

आवतररक स्रोत संकलन गने क्रममा प्रचललत काननुले र्दएको अलधकार क्षेिहरुबाट संकलन हनुे प्रमखु क्षेिहरु 
कर, दस्तरु र सेवाशलु्क संकलनका आधारहरु हवगतको भवदा फराहकलो र वैज्ञालनक तथा प्रगलतन्शल बनाउदै 
लैजान ुपने अवस्था देन्खवछ । त्यस्तै गरर नगरक्षेिलभिका कर प्रदायक सबैले सहज रुपमा लतने बझुाउँने अवस्था 
श्रृजना गनुि पने हवुछ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

मालथ उल्लेन्खत अवस्था र न्स्थलतलाई मध्यनजर गदै आ.व. २०७८।७९ को लागी तपलसल अनसुारका लबषयगत 
र क्षिेहरुबाट तपलसल अनसुारको रकम प्राप्त हनुे अनमुान सहहतको आलथिक प्रस्ताव प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

 

 

 

 

 



वििरण अनुमाननत आय प्रनतशत 

आन्तररक श्रोत 
30,35,33,160.00 

तीस करोड पैंततस लाख तेत्ततस हजार एक सय साठी । 
२५.०१ % 

आन्तररक राजश्व जम्मा                     12,75,00,000.00 
बाह्र करोड पचहततर लाख ।  

 

मालपोत रत्जश्रेशन 
                    2,00,00,000.00 

दईु करोड ।  
 

ववभिन्न योजना तथा काययक्रममा उपिोतता लागत 
सहिागगता 

                      4,00,33,160.00 
चार करोड तेत्ततस हजार एक सय साठी ।  

 

सावयजतनक तनत्ज साझेदारी 
                     1,10,00,000.00 

एक करोड दश लाख ।  
 

गत वर्यको अ.ल्या.                     5,00,00,000.00 
पााँच करोड ।  

 

नगरववकास कोर् ऋण 
                    2,00,00,000.00 

दईु करोड ।  
 

अन्य संस्था(करुणा फाउण्डेशन र सडक वोडय 
त्जसस) बाट साझेदारी आय 

                      50,00,000.00 
पााँच करोड ।  

 

आन्तररक ऋण 
                    3,00,00,000.00 

तीन करोड ।  
 

संघीय सरकार 
75,80,00,000.00 

पचहततर करोड अभस लाख । 
62.46% 

समानीकरण अनुदान 
                  15,88,00,000.00 

पन्र करोड अठासी लाख ।  
 

 सशतय अनुदान 
                   39,69,00,000.00 
उनान्चाभलस करोड उनान्सततरी लाख ।  

 

समपुरक अनुदान 
                    2,08,00,000.00 

दईु करोड आठ लाख ।  
 

ववशेर् अनुदान 
                    4,15,00,000.00 

चार करोड पन्र लाख ।  
 

स्थानीय पुवायधार ववकास साझेदारी काययक्रम                                      -     

सामात्जक सुरक्षा                   14,00,00,000.00  
चौध करोड । 

 

प्रदेश सरकार 
3,99,97,000.00 

तीन करोड उनान्सय लाख सन्तानब्बे हजार । 
3.30% 

समानीकरण अनुदान 
                       92,93,000.00  

बयानब्बे लाख त्रियानब्बे हजार । 
 

 सशतय अनुदान(तनवायचन क्षेि काययक्रम समेत)                     2,07,04,000.00 
दईु करोड सात लाख चार हजार ।  

 

समपुरक अनुदान 
                    1,00,00,000.00 

एक करोड ।  
 

ववशेर् अनुदान                                      -     

राजश्ि बााँडफााँड 
11,19,69,840.00 

एघार करोड उन्नाईस लाख उनान्सततरी हजार आठ सय चाभलस । 
9.23% 

संघीय सरकार 
                     9,99,93,000.00  

नौ करोड उनान्सय लाख त्रियानब्बे हजार । 
 

प्रदेश सरकार 
                     1,19,76,840.00 

एक करोड उन्नाईस लाख छयततर हजार आठ सय चाभलस ।  
 

कूल आय 
1,21,35,00,000.00 

एक अबय एक्काईस करोड पैंततस लाख । 
100.00% 

 



उपरोक्त प्रस्ताहवत कूल आयबाट यसै समालनत नगरसभा बाट पाररत नीलत तथा कायिक्रम लाई बढि भवदा 
बहि सम्बोधन गनि सहकन ेहवश्वाासका साथ यस सम्मातनत नगरसभामा छलफलका लागी प्रस्ताव गदिछु ।  

प्रस्ततु कतािाः 
    नारद प्रसाद लम्साल  

भमततिः २०७८/३/९                                                     संयोजकाः आलथिक सलमती 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

इलाम नगरपाललकाको नवौं नगरसभामा पेश गररएको आ.ब.२०७८\७९ को हवलनयोजन 
प्रस्ताव 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

इलाम नगरपाललकाको नवौं नगरसभामा आ.ब. २०७८/७९ का लालग पशे गरीएको आलथिक 
प्रस्तावमा आधाररत भई यो हवलनयोजन प्रस्ताव पेश गनि प्राप्त अवसरका लालग धवयवाद ज्ञापन गदिछू । 
सभाध्यक्ष महोदय माफि त सम्परु्ि नगरसभा सदस्यहरुमा अलभवादन व्यक्त गदिछु । संघीय लोकतान्विक 
गर्तविात्मक नेपाल लनमािर्को आवदोलनका सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शहहदहरु प्रलत श्रद्धावजली अपिर् गदिछु 
। यसै गरर हाल हवश्वमा माहामारीको रुपमा फैललएको कोलभड -१९ का कारर् ज्यान गमुाउन ुभएका 
सम्पूर्िमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अपिर् गदै संक्रलमत सवैको लसघ्र स्वास््य लाभको कामना व्यक्त गदिछु। 

 

स्थानीय तहहरु संचालन हनुे वैधालनक आधार नपेालको संहवधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४, अवतर सरकारी हवन्िय व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्था हाम्रा आफ्न ैधरातललय 
अवस्था, मूल्य मावयताको हवश्लषेर् समेतका आधारमा तयार गररएको आलथिक प्रस्तावमा प्रस्ताहवत गररएको 
रकम स्थानीय संन्चत कोषबाट खचि गनि यो हवलनयोजन प्रस्ताव गरीएको छ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

स्थानीय तहको सरकार हनुाको नाताले हामीलाई प्राप्त हनु ेर हनुसक्न ेश्रोतहरू लाई हाम्रो लनयलमत 
खचिहरुका साथै जनचाहाना, अपररहायि आवश्यकता र हवकासका साझदेारहरूसँग सहकायि गनुि पने 
लबषयलाई समेत ध्यानमा राखी आ.व. २०७८।७९ को लागी स्थानीय संचीत कोष बाट खचि गने 
न्स्वकृतीका लालग तयार गररएको यस हवलनयोजन प्रस्तावमा तपलसल अनसुारका लबषयगत र क्षेिहरुमा 
तपलसल अनसुारको रकम हवलनयोजन हनुे अनमुानको हवलनयोजन प्रस्ताव छलफलका लागी यस सम्मानीत 
नगरसभा समक्ष प्रस्ततु गने अनमुलत चाहवछु । 

 

 

 

 

 



 

उपरोक्त प्रस्ताहवत कूल व्यय यसै सम्मालनत नगर सभाबाट पररत नीलत तथा कायिक्रम लाई बिी 
भवदा बिी सम्बोधन गनि सहकने हवश्वास का साथ यस नगर सभामा छलफलका लालग प्रस्ताव गदिछु । 

 
                                               प्रस्ततु कतािाः 
                                            नारद प्रसाद लम्साल 

भमततिः- २०७८\३\९                                  संयोजकिः- आगथयक सभमतत 
 

                                     

वििरण अनुमाननत व्यय प्रनतशत 

राजश्ि, ऋण  तथा ननसतत अनुदान 
58,35,96,000.00 

अन्ठाउन्न करोड पैंततस लाख छयानब्बे हजार । 
48.09% 

कायायलय सञ्चालन तथा 
प्रशासतनक  

             12,50,00,000.00 
बाह्र करोड पचास लाख ।    

10.30% 

आगथयक ववकास 
               2,71,50,000.00 

दईु करोड एकहततर लाख पचास हजार ।  
2.23% 

सामात्जक ववकास 
              3,98,00,000.00 

तीन करोड अन्ठानब्बे लाख ।  
3.27% 

पूवायधार ववकास 

               33,83,33,160.00  
तेत्ततस करोड त्रियासी लाख तेत्ततस हजार एक सय 

साठी । 

27.88% 

सुशासन तथा अन्तरसम्बत्न्धत 
के्षि 

               5,33,12,840.00  
पााँच करोड तेत्ततस लाख बाह्र हजार आठ सय चाभलस 

। 

4.39% 

सशतत अनुदान 
48,99,04,000.00 

अड्चाभलस करोड उनान्सय लाख चार हजार । 
40.37% 

आगथयक ववकास 
              4,68,00,000.00 

चार करोड अड्सठ्ठी लाख ।  
3.85% 

सामात्जक ववकास 
             30,47,00,000.00 

तीस करोड सड्चाभलस लाख ।  
25.10% 

पूवायधार ववकास 
             12,12,04,000.00 

बाह्र करोड बाह्र लाख चार हजार ।  
9.98% 

सुशासन तथा अन्तरसम्बत्न्धत 
के्षि 

               1,72,00,000.00 
एक करोड बहततर लाख ।  

1.41% 

     

सामाजजक सुरक्षा 
14,00,00,000.00 

चौध करोड । 
11.53% 

   

कूल व्यय 
1,21,35,00,000.00 

एक अबय एक्काईस करोड पैंततस लाख । 
100.00% 


