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आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

१. विश्वभर कोवभड १९ को प्रभाि बढीरहकेो विषम पररवथिविमा थिानीय सरकार सञ्चालन 

ऐनले व्यिथिा गरेको काननूी व्यिथिा अनसुार बजटे एिं काययक्रम िजुयमा सवमवि 

संयोजकको हवैसयिले यस गररमामय सभामा आवियक िषय २०७८/७९ को बावषयक बजटे 

ििा काययक्रम (आय व्यय वििरण सवहिको) पेश गनय गईरहकेो छु।हाल कोवभड १९ को 

दोस्रो संक्रमणको प्रभािलाई न्यवूनकरण गद ैनगरिासीको थिाथ्यलाई प्रभािकारी रुपमा 

संरक्षण गनय र नगरिासीको जनजीिनलाई सामान्य अिथिामा ल्याई थिाथ्य सरुक्षा र 

विकासलाई संगैसंगै सम्िोधन न गनुयपनच चनुीिीपणूय एिं कव न पररवथिविको िीचमा आगामी 

आवियक िषयको बजेट ििा काययक्रम प्रथििु गद ैरहदा मलेै वजम्मिेारी बोधन  गद ैआवियक 

िषयको बजेट ििा काययक्रम सम्मानीि सभामा सभा समक्ष पेश गनच अनमुिी चाहान्छु।  

२. यस पणु्य अिसरमा प्रजािन् र, लोकिावन्रक गणिावन्रक गणिन्र थिापनाका लावग विवभन्न 

कालखण्डमा जीिनोत्कषय गनुयहुने ज्ञाि अज्ञाि महान शहीदहरु प्रवि सम्मानपणूय श्रद्धाञ्जली 

अपयण गद ैनागररक थििन्रिा र मवुिका लावग जीिन पययन्ि संघषय गनुयहुने नेिागणहरुमा 

हावदयक सम्मान व्यि गनय चाहान्छु। लोकिावन्रक गणिन्र प्राविको आन्दोलनको क ीन 

घडीमा नेितृ्ि गनुयहुने आदरणीय अग्रज राजनीविज्ञहरुमा उच्च सम्मान व्यि गदयछु ।  

३. गाउँघरको सरकारका वहसािले थिानीय भािना अनसुार सरकार सञ्चालनका लावग 

आिश्यक ऐन वनयम िजुयमा गरी कायायन्ियन चरणमा छी । सामावजक, आवियक, भीविक 

पिूायधन ार र संथिागि विकासका के्षरमा "समृद्ध बमडमामलका" वनमायणको आधन ार ियार 

गनच वदशामा अग्रसर छी ।  

४. यस प्रविकुल अिथिामा नगरिासीको जीिन रक्षा र भविष्यप्रवि सचेि रही विकासको 

लयमा लैजाने गरी चाल ुआवियक िषयका क्रमागि योजना ििा काययक्रमको प्रभािकाररिा 

र महत्ि हरेेर वनरन्िरिा वदईएको छु । यस  विषम पररवथिविले वसजयना रोग, भोक र गररिी 

न्यवूनकरण गनच गरी बजेट ििा काययक्रमको प्रिन्धन  गरेको छु ।  

५. बजेट विवनयोजन गदाय नेपालको संविधन ान र प्रचवलि काननू, नीवि ििा काययक्रम, 

काययपावलका बै कबाट वनधन ायररि बजेटका प्रािवमकिा, टोल टोलका समथया , िडा 

सवमवि, विषयगि सवमवि, राजश्व परामशय सवमवि, नगरपावलकाको आिवधन क योजना, 

पञ्चिवषयय जीविकोपाजयन सधुन ार योजना लगायि विवभन्न विकास साझेदार लगायिका 

विज्ञहरुको सझुािलाई ध्यान वदएर बजेट काययक्रम िय गरेको छु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्,  
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६. चाल ुआवियक िषय २०७७/०७८ को हालसम्मका प्रमखु उपलब्धन ीहरुको संवक्षि वििरण 

जानकारी गराउन चाहान्छु । नगरपावलकाको सबै िडा केन्रसम्म सडकको पहुचँ विथिार 

गनच अवभयान अनरुुप िडा नं ५ बाहकेका िडामा सडकको पहुचँ पगुेको छ । एक घर एक 

धन ारा अवभयान अन्िरगि सबै िडामा ४४० िटा धन ाराको वनमायण कायय सम्पन्न भई  

खानेपानी व्यिथिापन सहज भएको छ । नगरपावलकाका सबै सामदुावयक विद्यालयमा 

खानेपानीको व्यिथिापन गरी सरुवक्षि खानेपानीयिु विद्यालय थिापनाको प्रकृया प्रारम्भ 

भएको छ । २ िटा झोलङ्ुगे पलुको वनमायण काययसम्पन्न भई यािायािमा सहजिा कायम 

भएको छ । सामावजक क्षेरमा समािेशीकरणका काययक्रम सञ्चालन गरी लवक्षि िगयको हक 

वहिका कायम भएको छ । प्रधन ानमन्री रोजगार काययक्रम अन्िरगि ८०२ जनाले १०० वदन 

बरािरको रोजगारी प्राि गरेका छन् भने गररिी वनिारणका लावग लघ ु उद्यम विकास 

काययक्रम अन्िरगि १०० जना नयाँ उद्यमी वसजयना भएका छन । 

७. चाल ुआवियक िषयको हालसम्म प्रशासनीक ििा चाल ु प्रकृविका काययक्रमहरु िर्य  २७ 

करोड ६ लाख ५९  हजार रुपैंया विवनयोजन भएकोमा १६ करोड ५ लाख ८७ हजार खचय 

भएको छ जो ५९ दशमलि ३३ प्रविशि र पूँजीगि िर्य  २० करोड ८ लाख १८ हजार १०१ 

रुपैंया विवनयोजन भएकोमा १० करोड ६ लाख ७३ हजार बजेट ५० दशमलि १२ प्रविशि 

खचय भएको छ भने हालसम्म चाल ुर पजूीगि ५५ दशमलि ४१ प्रविशि खचय भएको छ । 

८. अि म आगामी आवियक २०७८/७९ मा संचालन गररने मखु्य-मखु्य काययक्रमहरुका बारेमा 

जानकारी गराउन चाहान्छु । 

अध्र्क्ष महोदर्, 

९. अि म आगामी आवियक िषय २०७८/०७९ को बजेटका उद्दशे्य ििा प्रािवमकिा प्रथििु गनच 

अनमुिी चाहान्छु । बजेटका उद्दशे्यहरु दहेाय अनसुार रहकेा छन ्: 

क) नगरको समदृ्वी र नगरिासीको महुारमा खसुी थिावपि गनुय बजेट ििा काययक्रमको प्रमखु 
सोच रहकेो छ । 

ख) कोवभड १९ को महामारीबाट नगरिासीको जीिन रक्षा गद ैसहज र सरुवक्षि बनाउने, 
ग) थिानीय थिरमा उपलब्धन  स्रोि साधन न र जनश्रमदानको समवुचि पररचालन गरी 

आत्मवनभयर नगरपावलका वनमायणको आधन ार ियार हुनेछ, 

घ) न्यनूिम पिूयधन ारको विकास गरी सबै समदुायलाई विकासका प्रविर्लको लाभ प्राि गनय 
सर्ल हुने, 

ङ) चाल ुआवियक िषयका क्रमागि योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी आवियक उनन्िी, पिूायधन ार 

विकास र सामावजक विकास र सदुृढीकरण मार्य ि सभ्य र समदृ्व नगर वनमायण गद ैजाने, 
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१०. नगरको नीवि काययक्रम र उद्दशे्यलाई साकार पानय प्रािवमकिागि रुपमा ियार पाररएको 

आगामी आवियक िषय २०७८/७९ को विषयगि क्षेरगि रुपमा बजेट ििा काययक्रमहरु 

प्रथििु गनच अनमुिी चाहान्छु । 

आमथयक मवकास के्षत्र 

११. आवियक विकास के्षरमा कुल १ करोड ५८ लाख िजेट विवनयोजन गररएको छ । कृवष 

व्यिसायलाई नगरको समदृ्वी र विकासको आधन ारको रुपमा विकास गनय कृवष विकास िर्य  

७० लाख ७० हजार बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

१२. नगरिासीको कृवष उपज खपि भएर बारी मै कुहाउन ुपनच समथयाको समाधन ान गरी कृषको 

कृवष उपज संकलन गरेर बजाररकरण गनायका लावग बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

१३. कृषकलाई मल ढुिानी अनदुान, कृवष उपज संकलन ििा विक्री अनदुानको व्यिथिा गरी 

कृवषको व्यिसायमा आकवषयि हुने गरी बजेटको व्यिथिा वमलाइएको छ । 

१४. आयाविि िेलको आयाि न्यवनकरण गरी थिानीय अगायवनक िोरीको िेल उत्पादनलाई 

प्रोत्सावहि गनय थिानीय िोरी खिेी प्रिद्वयनका लावग बजेट व्यिथिा गररएको छ । 

१५. घर िपाईको प्लाविक टनेल र उन्नि विउ हाम्रो अवभयान सञ्चालन गरी कृवषमा 

आधन ानवुककरण र व्यिसायीकरणको विकास गनय बजेटको व्यिथिा वमलाइएको छ । 

१६. बाली संरक्षण ििा िीमा काययक्रमका लावग बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

१७. कृषकको आफ्नै कृवष बजारका रुपमा खाद्य व्यिथिा ििा व्यापार कम्पनी वलवमटेडको 

जग्गामा वनमायण हुन लागेको बडीमावलका कृवष बजारको व्यिथिापन गरी लोकिावन्रक 

चोकमा डोको राखरे कृवष उपज विवक्र गनुयपनच अिथिा अन्त्य गनयका लावग बजेटको 

व्यिथिा व्यिथिा गररएको छ । 

१८. कृवष बालीमा कुनै रोगव्याधन ी लागेमा ित्काल उपचार ििा वनयन्रणका लावग कृवष 

प्राविवधन क सवहिको रेवपड रेसेपोन्स वटम RRT को व्यिथिा हुने गरी बजेट विवनयोजन 

गररएको छ ।  

१९. कृषकसँग नगर प्रमखु काययक्रमलाई वनरन्िरिा वदद ैजग्गा भाडामा वलएर आफ्नै लगानीमा 

व्यिसावयक कृवष र्ामय सञ्चालन गनच कृषकहरुसंगको लागि साझेदारीका लावग बजेट 

विवनयोजन गररएको छ । 

२०. परमप्परागि आरन छालाजन्य उनजन्य काष्ठजन्य उद्योगको संरक्षण ििा प्रिद्वयनका लावग 

बजेटको प्रिद्वयन गररएको छ । 

२१. कृवष उपजको मलु्य वनधन ायरण गरी कृवष बजाररकरणका लावग कृवष मेला, महोत्सि गनय बजेट 

विवनयोजन गरेको छु भने कृषकलाई प्रोत्साहनका लावग बजेट विवनयोजन गरेको छु 



आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को बजेट बक्तव्य २०७८ 

5 

 

२२. सबै िडामा माटो पररक्षण गरी सामवुहक खिेीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन गररने 

व्यिथिा वमलाएको छु।  

२३. कृषकसंग नगर प्रमखु काययक्रम अन्िरगि थिान विशेषको सम्भाव्यिाको आधन ारमा विथिार 

गररएको पकेट के्षरलाई िप पररथकृि र वसकाई केन्रका रुपमा विकास गनय रु ५ लाख बजेट 

विवनयोजन गरेको छु। 

२४. बडीमावलका, कालाजग्रा क्षेर, पोरख ेिाल, चल्लेसैन पययटकीय िाल संरक्षण, वबरखोला 

झरना लगायिका ऐविहावसक ििा परुािावत्िक के्षरको संरक्षण र प्रिद्वयन ििा विकासका 

लावग नगर थिररय पययटकीय गरुुयोजना िजुयमा र कायायन्ियका लावग पययटन के्षरमा १८ 

लाख बजेट व्यिथिा गररएको छ । 

२५. विकास र समदृ्वीको यारमा एक सिल खम्िाको रुपमा विकास गनय सहकारी के्षरको विकास, 

नगपावलकामा सहकारी हनेच छुटै्ट उपशाखाको व्यिथिापन लगायिका कोपोवमस िावलम 

लगायिकाका कृयाकलाप सञ्चालनका लावग ४२ लाख बजेटको व्यिथिा गररएको छ । 

२६. वित्तीय साक्षरिा काययक्रम घर घरसम्म विथिार गरी सबै नगरिासीको बैङ्क ििा वित्तीय 

के्षरमा पहुचँ थिापनाका लावग घमु्िी सेिा सञ्चालन गनय १ लाख बजेट विवनयोजन गररएको 

छ । 

२७. पशपुालन व्यिसायको प्रिद्वयन विकास गरी आवियक उपाजयनमा पश ुविकास के्षरको महत्पणूय 

योगदान थिापनाका लावग पश ुविकास िर्य  २१ लाख ७५ हजार िजेटको विवनयोजन गरेको 

छ । 

२८. कवम्िमा ५ िटा भैसी र पाडा हुकायउने भैसी पालक वकसानका पशहुरुको पश ुिीमाका लावग 

रु २ लाख बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

२९. थिानीय जािका कुखरुाको संरक्षण ििा सधुन ारका लावग बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

३०. माियडी बजार के्षरमा दगु्धन जन्य बथिकुो उत्पादन र बजाररकरणका लावग दधुन  डेरी थिापना 

गनय १० लाख बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

३१. पशपुालक वकसानले आफ्ना समथया प्रत्यक्ष रुपमा प्राविवधन कसंग राखरे समथयाको मसाधन ान 

गनच उद्दशे्यले पशपुालक वकसानसंग नगरपावलका काययक्रम सञ्चालनका लावग बजेटको 

व्यिथिा गररएको छ । 

३२. पशजुन्य रोगहरुको ित्काल उपचार र रोकिामका लावग पश ु सेिा प्राविवधन कको RRT 

टोली पररचालन गनय बजटेको प्रिन्धन  गररएको छ । 

सामामजक मवकास के्षत्र 

३३. सामावजक विकास िर्य  कुल २५ करोड ३ लाख बजेट विवनयोजन गररएको छ ।  
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३४. विद्यालयको भीविक पिूायधन ार वनमायण, वशक्षकका लावग आिश्यक िावलम, शैवक्षक सामग्री 

व्यिथिापन लगायिका वशक्षा के्षरमा कुल १ करोड ४ लाख िजेट विवनयोजन गररएको छ 

।  

३५. सबै सामदुावयक विद्यालयको गरुु योजना िजुयमा गरी सोही अनसुार भीविक ििा शैवक्षक 

विकास गररने गरी बजेटको व्यिथिा वमलाइएको छ । 

३६. उत्कृि विद्यािीलाई प्रोत्साहन परुथकार, कोवभड १९ बाट प्रभाविि विद्यािी प न पा न 

पररपवुिय कक्षा, आयोगका ियारी कक्षा सञ्चालन, विद्यालयको शैवक्षक गणुथिर सधुन ार 

काययक्रम सञ्चालनका लावग आिश्यक िजेटको प्रिन्धन  वमलाएको छ । 

३७. जेहने्दार विद्यािीहरुका लावग छारििृी प्रदान गनय आिश्यक बजेटको व्यिथिा गररएको छ 

। 

३८. कोवभड १९ को विषम पररवथिविमा नगरिासीको जीउ ज्यानको रक्षा गनय थिाथ्य क्षेरलाई 

विशेष प्रािवमकिा प्रदान गरी िजेट विवनयोजन गरेको छ । 

३९. नगिासीको वनयवमि थिाथ्य जाँचका लावग जाँच काडय, हरेक मवहना सबै विद्यािीको 

थिाथ्य जाँचका लावग आिश्यक िजेटको प्रिन्धन  गरेको छु। 

४०. जगुाडा र बढुीगंगा  थिाथ्य चीकीमा प्रयोगशालाको व्यिथिा लगायिका काययक्रमहरु 

सञ्चालनको प्रिन्धन  वमलाएको छ । 

४१. परम्परागि उपचार पद्दिीको संथिागि विकास, योग वशक्षा, आयिुचद उपचार पद्दिीलाई 

प्रिद्वयन गनायका लावग आिश्यक बजेटको व्यिथिा वमलाएको छ । 

४२. माियडी बजार के्षरमा िडा नं ८ र ९ को पायक पनच क्षेरमा खोप केन्र थिापना कालवग 

बजेटको व्यिथिा गररएको छ । 

४३. िडा नं ९ को मेलकाँधन मा यसै आवियक िषयबाटद सेिा सचुारु गनच गरी बजेटको प्रिन्धन  

वमलाइएको छ । 

४४. दश शैयाको चवुि अथपिालको वनमायण काययलाई विव्रिा वदनका लावग आिश्यक प्रिन्धन  

गररएको छ । 

४५. नगरपावलका सबै थिाथ्य संथिामा औषधन ी उपकरणको अभाि नहुने गरी ढुिानी सवहिको 

बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

४६. नगरपावलकामा विवभन्न समयमा आइपनच थिाथ्यजन्य समथयाको वनराकरणका लावग 

RRT को प्रिन्धन  हुने गरी िजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

४७. विवभन्न विकास साझेदारको सहकाययमा सरुवक्षि खानेपानीयिु नगरपावलका वनमायणका 

लावग खानेपानी योजना वनमायण, खानेपानी सरुक्षा योजना िजुयमा, पानीको शदु्दिा पररक्षण 
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लगायिका गविविधन ी सञ्चालनका लावग २ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट विवनयोजन 

गरेको छु । 

४८. नगरपावलकाको खानेपानी सरुक्षा योजनाको कायायन्ियन गद ै सबै खानेपानी योजनाको 

पररक्षणको प्रिन्धन  गरी सबै नगरिासीलाई थिच्छ पानीको प्रिन्धन  हनेु गरी बजेटको व्यिथिा 

वमलाइएको छ । माियडी बजारको पानीको समथया समथया समाधन ानका लावग वनयवमि ममयि 

सम्भारको लावग बजेटको व्यिथिा गररएको छ । 

४९. खानेपानीका महुान संरक्षणका काययक्रम सञ्चालनका लावग विकास साझेदारहरुसंग 

सहकायय गरी पानीका स्रोिको संरक्षण हुने गरी बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

५०. कला संथकृिीको संरक्षण गरी परम्परादवेख पजु्द ैआएका माण ुििा मन्दीरहरुको थिरोन्निी, 

धन मयशाला वनमायण, संथकृिी जगेनाय, अवभलेखीकरण, भोटेजनजािीको कला संथकृिी प्रिद्वयन, 

पञ्चिेाजा व्यिथिापन लगायि सथकृिी प्रिद्वयनका क्षेरमा िजेट विवनयोजन गरेको छ । 

५१. बडीमावलका नगरपावलका के्षरमा सबै खालका खलेकुद काययक्रम सञ्चालन हुन सवकने 

गरी नगर थिररय खलेकुद पिूायधन ारको सम्भाव्यिा अध्ययनका लावग बजेटको व्यिथिा 

गररएको छ । िडामा िडाथिररय खलेकुद मैदान वनमायणका लावग समिे बजेटको प्रिन्धन  

गररएको छ । प्रविभाको पवहचान र प्रविश्प्रधन ायका लावग िडा अध्यक्ष कप ििा नगर थिररय 

खलेकुद प्रवियोवगिा सञ्चालन गररने गरी खलेकुद ििा मनोरञ्जनमा कुल १६ लाख ७० 

हजार बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

५२. लवक्षि िगयको सिायङ्वगण विकास र सशविकरणका लावग सञ्चालन हुने काययक्रमका 

लावग लैङ्वगक समानिा ििा समािेशीकरणका के्षरमा कुल ७६ लाख ५५ हजार िजेट 

विवनयोजन गरेको छ । 

५३. आगामी िषयमा िाल श्रवमकमिु नगरपावलका घोषणाका लावग बजेटको प्रिन्धन  वमलाएको 

छ । 

५४. मवहलासंग उप प्रमखु काययक्रमलाई वनरन्िरिा वदद ै िडा नं १ २ ७ र ८ लाई छाउपडी 

गो मिु िडा घोषणाका लावग बजेट विवनयोजन गररएको छ भने छाउपडीगो मिु िडा 

घोषणा भएका िडामा समेि वदगोपनाका काययक्रम सञ्चालन गररनेछन ्। 

५५. थिानीय थिरमै थयावनटरी प्याडको वसलाई िावलम सञ्चालनका लावग बजेटको प्रिन्धन  

गररएको छ भने विवभन्न वहसंाबाट प्रभावििहरुको सहयोगका लावग राहिको कोषका लावग 

बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

५६. बडीमावलका नगर थिररय यिुा सचूना केन्रको सञ्चालन ििा व्यिथिापनका लावग समेि 

बजेटको व्यिथिा गररएको छ । 
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५७. अपाङ्गिा भएका व्यविहरुको क्षमिा विकास ििा हकवहिको संरक्षण र प्रिद्वयनका लावग 

मागमा आधन ाररि काययक्रम सञ्चालन गररनेछन ्। 

५८. बहु के्षरीय पोषण काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनका लावग बजेटको साझेदारीको 

व्यिथिा गररएको छ । 

पूवायधार मवकास के्षत्र 

५९. पिुायधन ार विकास अन्िरगि थिानीय सडक ििा झोलङ्गे पलु िर्य  जम्मा १ करोड ८६ लाख 

िजेट विवनयोजन गरेको छु। 

६०. यसै आवियक िषयमा िडा नं ५ बाहकेका िडामा सडक पहुचँ परु् याउने गरी िजेटको व्यिथिा 

गररएको छ भने अन्य अन्िर िडा ििा अन्िरपावलका जोड्ने सडकको वनमायणका लावग 

संघ ििा प्रदशे सरकारसंगको सहलगानीको प्रिन्धन  वमलाएको छ । 

६१. नगरपावलकाबाट वनमायण गररने योजनाहरुको विथििृ पररयोजना प्रवििेदन, िायो 

इवन्जवनयररङ्ग, योजनाबाट पनच प्रभाि मलु्याङ्कन गरी वनमायण गररने प्रिन्धन  गरेका छौं । 

६२. प्राविवधन क शाखालाई समायनकुल बनाउन कमयचारी ििा शाखाको विकासका लावग बजेट 

विवनयोजन गररएको छ । 

६३. नगरपावलकाको प्रशासकीय भिन वनमायण सम्पन्न गनय, िडाका लावग आिश्यक प्रशासवनक 

भिन वनमायण गनय, सामदुावयक भिन वनमायण ििा ममयिका लावग भिन ििा िथिी विकास 

के्षरमा कुल ६४ लाख ५० हजार िजेट विवनयोजन गरेको छु। 

६४. गि आ.ि.का क्रमागि योजना, िडा ििा नगर थिररय ममयि सम्भार कोष, सञ्चार, विकास 

साझेदारसंगको सहकाययका लावग समपरुक कोष लगायिका के्षरमा कुल ४० लाख िजटे 

विवनयोजन गररएको छ । 

६५. वसवञ्चि क्षेरको विथिारका लावग बजेटको व्यिथिा गररएको छ । थिानीय आिश्यकिा 

अनसुार वसँचाई कुलो, पानी पोखरी, वलफ्ट वसचाइ समेिको वनमायण गररनेछ । 

६६. नक्सापास काययलाई िप प्रभािकारी बनाइ विपद व्यिथिापनमैरी संरचनाको वनमायणका 

लावग बजेटको व्यिथिा गररएको छ । परम्परागि पानी घट्ट वजिाडाको संरक्षण लगायिका 

काययक्रम सञ्चालनका लावग भिन ििा िथिी विकास क्षेरमा ६८ लाख बजेट विवनयोजन 

गररएको छ ।  

६७. उज्यालो बडीमावलका अवभयान सर्ल पानय बहुउद्दशे्यी वसँचाई कुलो ििा जलविद्यिुको 

सम्भाव्यिा अध्ययन,  विजलुी विथिारका लावग िजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

६८. माियडी बजारमा शावन्ि सरुक्षा कायम गनय सोलार बत्ती र वस वस क्यामेरा जडानका लावग ५ 

लाख बजेट विवनयोजन गररएको छ । 
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६९. UNICEF नेपालसंगको साझेदारीमा २००० बढी घरधन रुीमा सधुन ाररएको चलु्हो विथिारका 

लावग बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

७०. िडा कायायलयमा इन्टरनेटको वनयवमिििा र थिाथ्य ििा विद्यालय इन्टरनेट सेिा 

विथिारका लावग आिश्यक बजेटको व्यिथिा वमलाइएको छ । 

७१. िडा थिरमा साना विना ममयि सम्भारका लावग िडा थिररय ममयि सम्भार कोषको व्यिथिा 

गररएको छ । प्रधन ानमन्री रोजगार काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियका लावग लागि 

साझेदारी गनय बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

७२. वनयवमि यािायाि सञ्चालन, खानेपानी व्यिथिापन लगायिका कामकाजका लावग 

नगरथिररय ममयि सम्भार कोषका लावग २५ लाख बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

वातावरण तथा मवपद् व्र्वस्थापन के्षत्र 

७३. क्लीन एण्ड ग्रीन बडीमावलका अवभयान अन्िरगि जडीबटुी खिेी विथिार, सामदुावयक 

िनमा नसयरी थिापना, जडीबटुी पाकय  वनमायण, टोल थिररय र्ोहरमैला व्यिथिापन 

लगायिका काययका लावग ३ लाख ४७ हजार बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

७४. जलाधन ार संरक्षण अन्िरगि महुान संरक्षण, वसमसार के्षरको संरक्षणका लावग आिश्यक 

िजेटको प्रिन्धन  गरेको छु।साझेदार वनकायको सहकाययमा जलिाय ुपररिियन र अनकुुलनका 

काययक्रम सञ्चालन र सहकाययका लावग समेि िजेटको व्यिथिा वमलाएको छु । 

७५. नगरका विवभन्न थिानमा ढल वनकास, शीचालय वनमायण, ल्याण्डवर्ल साइटको विथििृ 

पररयोजना प्रवििेदन लगायिका कृयाकलाप सञ्चालनका लावग ५३ लाख ४९ हजार िजेट 

विवनयोजन गररएको छ । 

७६. बढुीगंगा नदी लगायिका खोला ििा गाडले परु् याउने क्षिी न्यवूनकरणका लावग जल उत्पन्न 

प्रकोप वनयन्रणमा ९५ लाख २० हजार बजेट विवनयोजन गररएको छ ।  

७७. कोवभड-१९ संकट व्यिथिापन, थिानीय आपिकावलन केन्र सञ्चालन ििा आइपनच 

विपदको व्यिथिापन ििा राहिका लावग रु ३९ लाख ५० हजार बजेट व्यिथिापन गररएको 

छ । 

सजशासन तथा संस्थागत मवकास के्षत्र 

७८. नविजामखुी जनिाको शासन जनमैरी प्रशासन अवभयान अन्िरगि सशुासन ििा संथिागि 

विकास िर्य  ९ करोड ५६ लाख िजेट विनयोजन गररएको छ । 
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७९. नगरपावलकालको सेिा प्रिाह सदुृढीकरण, ि्याङ्क अध्यािधन ी, खोज अनसुन्धन ान, 

सशुासन प्रिद्वयन, पञ्जीकरण सदुृढीकरण, साियजवनक सनुिुाई, राजश्व सधुन ार योजना 

कायायन्ियन लगायिका सामान्य सेिा सञ्चालनका लावग बजेट विवनयोजन गररएको छ। 

८०. सबै िडा कायायलय, थिाथ्य संथिा र विद्यालयमा इ हावजरी व्यिथिापनका लावग ५ लाख 

बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

८१. यगुानकुल परकारहरुको क्षमिा विकासका लावग परकार महासंघसंगको सहकाययमा 

काययक्रम सञ्चालन गनयका लावग बजेटको व्यिथिा गररएको छ भने परकाररिा पेशाको 

संिेदनशीलिालाई मध्यनजर गरी पे्रश काउन्सीलबाट पररचय पर प्राि गरेका यस 

नगरपावलकाका परकारहरुको १० लाख बरािरको सामवुहक दघुयटना िीमाका लावग 

बजेटको व्यिथिा गररएको छ । 

८२. दीगो विकास लक्ष्यको थिानीयकरणका लावग बजेटको व्यिथिा गररएको छ भने 

नगरपावलकाले िजुयमा गरेका ऐन काननूहरुको थिानीय थिरमा सचवेिकरणका लावग समिे 

बजेटको प्रिन्धन  वमलाइएको छ । 

८३. सबै िडा कायायलयको प्रशासवनक भिन वनमायणका लावग बजेटको प्रिन्धन  गररएको छ । 

८४. राजश्व सधुन ार योजना कायायन्िनका लावग बजेटको व्यिथिा वमलाइएको छ भने 

नगरपावलकाको राजश्व ििा लेखा प्रणालीलाई सदुृढीकरण गनच गरी आिश्यक बजेटको 

व्यिथिा वमलाइएको छ । 

८५. जनप्रविवनधन ी, कमयचारीहरुको काययदक्षिा र क्षमिा विकासका लावग िावलम, खोज 

अनसुन्धन ान र अध्ययन भ्रमणका लावग िजेटको व्यिथिा गररएको छ । 

८६. सबै वशक्षक र कमयचारीहरुको लावग सङ्घीय सरकारको नीवि ििा काययक्रम अनसुार 

पाररश्रवमक िदृ्वी गररएको छ । 

८७. आफ्नो ज्यानको प्रिाह नगरी  कोवभड-१९ को वनयन्रण, रोकिाम र उपचारमा संलग्न 

थिाथ्यकमी, जनप्रविवनधन ी र कमयचारीहरुका लावग िीमा, जोवखम भत्ता लगायिका 

प्रोत्साहनका काययक्रम सञ्चालनका आिश्यक िजेटको प्रिन्धन  वमलाएको छु। 

अध्र्क्ष महोदर्, 

८८. अि मािी उल्लेवखि क्षरेगि नीवि ििा काययक्रमहरु कायायन्ियनका लावग बजेट विवनयोजन 

ििा स्रोि व्यिथिापनको अनमुान प्रथििु गनच अनमुिी चाहान्छु । 

८९. आय िर्य  आगामी आवियक िषयमा संघ र प्रदशे सरकारबाट समानीकरण अनदुान िापि १२ 

करोड ११ लाख, शसिय अनदुान १८ करोड ३४ लाख, समपरुक अनदुान १ करोड ४ लाख 

१४ हजार , विशेष अनदुान १ करोड ८२ लाख, राजश्व बाँडर्ाँड िर्य  ९ करोढ ९ लाख 

अन्य आम्दानी ८ करोड २५ लाख गरी कुल ५० करोड ६५ लाख ७७ हजार हुने अनमुान 
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गररएको छ । यसैगरी नगरपावलकालाई सहयोग गनच विकासका साझेदारहरु यवुनसेर् नेपाल 

लगायिका अन्य विकास साझेदारहरु, नीवज क्षेर, सहकारी र बैङ्क ििा विवत्तय 

संथिासँगको सहकाययमा नगर समदृ्धीको यारालाई वनरन्िरिा वदइनेछ । 

९०. अि म आगामी आवियक िषयको राजश्व पररचालनको नीवि ििा काययक्रम प्रथििु गनच 

अनमुिी चाहान्छु । 

९१. हाम्रो नगरपावलका के्षरमा  ुला व्यापार व्यिसाय लगायि राजश्व असलुीको बवलयो आधन ार 

नभएकाले आन्िररक आम्दानी सन्िोषजनक रुपमा बढ्न सकेको छैन । आवियक िषयको 

अन्त्यमा कोरोनाको प्रभाि न्यवूनकरणका लावग गररएको वनशेधन ाज्ञाले साियजवनक यािायाि 

समेि सञ्चालन नभएको अिथिामा व्यिसायीलाई राहि, बन्दप्राय अियिन्रलाई 

चलायमान बनाइ आवियक कृयाकलापलाई दीगो र बवलयो स्रोिका रुपमा विकास गनय दहेाय 

उद्दशे्य हावसल हुने गरी राजश्व पररचालन गररनेछ । 

क) कर ििा गैरकर सम्बन्धन ी काननूको िजुयमा गरी प्रभािकारी कायायन्ियन गररने, 
ख) कोरोनाबाट प्रभाविि व्यिसायको पनुरुत्िान हनेु गरी सहुवलयि प्रदान गनच, 
ग) उत्पादनजन्य ििा रोजगारी वसजयना गनच खालका उद्योग व्यिसायलाई प्रोत्साहन गनच, 
घ) नगरपावलकालको संथिागि विकास, सचूना प्रविवधन को प्रयोग, कर वशक्षा ििा सचेिना 

अवभिदृ्वी गनच करको दायरामा ल्याउने खालका कृयाकलाप सञ्चालन गनच। 

९२. अि म आगामी आवियक िषय २०७८।०७९ को राजश्वका दर सम्बन्धन ी प्रथिाि र राजश्व 

सधुन ारका काययक्रम प्रथििु गनय चाहान्छु। 

९३. िियमान अिथिालाई मध्यनजर गरी दरमा बदृ्वी नगरी दायराको विथिार गररएको छ । 

कोरोनाबाट प्रभाविि व्यापार व्यिसायमा कर सहवुलयिको व्यिथिा गररएको छ।कृवष ििा 

पशपुालनजन्य उद्योग व्यिसायमा लगानी गनच लगानी किायलाई करछुट, नविकरण शलु्क 

वमनाहा जथिा व्यिथिाको प्रिन्धन  गररएको छ । 

९४. व्यापार व्यिासायको माियडी बजार क्षेर र बावहरका साना बजारमा करका दरमा न्यावयक 

रुपमा वनधन ायरण गरेको छु। 

९५. सामान्य िगयका लावग लाग्ने वसर्ाररस शलु्कमा सहुवलयिको व्यिथिा गररएको छ । 

९६. राजश्व नगरपावलकाको लावग नभई हाम्रै लावग भन्ने मान्यिा थिावपि गनय राजश्व सचेनिा 

विकासका लावग उद्योग िावणज्य संघ, बजार व्यिथिापन सवमवि, कोष ििा लेखा 

वनयन्रक कायायलय र घरेल ु ििा साना उद्योग कायायलयसंगको सहकाययमा काययक्रम 

सञ्चालन गररनेछ। 

९७. आगामी आवियक िषयमा गि िषयदवेख सञ्चावलि क्रमागि योजनाहरुको वनमायण सम्पन्न 

हुने, वनमायणमा विव्रिा आउने अपेक्षा गरेको छु। 
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९८. विगिका ४ िषयको अिधन ीमा ियार गररएको नीविगि ििा काययक्रमगि जगमा टेकेर 

आगामी िषयको बजेटले समदृ्व नगर खसुी नगरिासीको सपना साकार पानय योगदान परु् याउने 

आशा गरेको छु। यस संकटपणूय घडीमा एकिािद्द भएर अवघ बढ्न यस बजेटले सहयोग 

गनच विश्वास वलएको छु।सबै राजनैविक दलका प्रविवनधन ी, विकास साझदेार, सञ्चारकमी, 

नीवज ििा सहकारी संघ संथिा लगायि सम्पणूय नगरिासीलाई उद्दशे्य प्रािी िर्य  वसजयनशील 

सहयोगको आव्हान गदयछु। 

९९. काययक्रमको सर्ल कायायन्ियनमा थिानीय समदुायको  ूलो भवूमका हुने भएकाले थिानीय 

समदुायले अपनत्ि ग्रहण गरी यसको सर्ल कायायन्ियनमा सहयोग पयुायउने अपेक्षा गरेको 

छु।प्रथिाविि काययक्रमबाट नगरपावलकाले प्रदान गनच सेिा प्रिाहमा गणुात्मक सधुन ार आई 

सशुासन िवृद्धमा सहयोग पगु्ने विश्वास वलएको छु। 

१००. बजेट िजुयमा गदाय मागयदशयन प्रदान गनुयहुने नगर प्रमखुज्य,ू काययपावलका सदथयज्यहूरु, 

विषयगि सवमविका संयोजक र सदथयज्यहूरु, नगर सभा सदथयज्यहूरु प्रवि आभार व्यि 

गदयछु ।  

१०१. के्षरगि रुपमा अमलु्य सझुाि प्रदान गनुयहुने सरकारी ििा गैरसरकारी वनकायका व्यवित्ि, 

नागररक समाज, उद्योग िावणज्य संघ, बजार व्यिथिापन सवमवि, करदािा लगायि वदनराि 

खट्ने कमयचारीिगयलाई हावदयक धन न्यिाद वदन चाहन्छु।  

 

अन्त्र्मा, बडीमावलका नगरिासी लगायि समथि नेपाली वददीबवहनी ििा 

दाजभुाइहरुलाई कोवभड १९ को महामारीबाट सरुवक्षि रहन थिाथ्य मापदण्डको पालान 

गरी आत्मविश्वासका साि रहन अपील गद ैबडीमावलका नगरको समदृ्धी र नगरिासीको 

खसुीमा हािेमालो गनय आव्हान गदयछु । 

 

 

"कोरोनाको जोवखमबाट - हामी पवन बचौं र अरुलाई पवन बचाऔ"ं 

धन न्यिाद ! 

 

।।जय बडीमावलका ॥ 

  


