
  
 
 
 
 
 

बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममत संर्ोजक 

एवं नगर उप-प्रमजख कववता ववष्टले 

२०७७/०३/०८ गते सातौं नगरसभामा प्रस्तजत गनजयभएको 

 

 

 

 

 

आमथयक वर्य २०७७/७८ को 

बजेट वक्तव्र् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बडीमामलका नगरपामलका 
नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

मातयडी बाजजरा 
सजदूरपश्चम प्रदेश, नपेाल 



आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

१. ववश् वभर तथा हाम्र ैघर आगँनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढीरहेको ववर्म पररस्स्थमतमा 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनले व्र्वस्था गरेको कानूनी व्र्वस्था अनजसार बजेट एवं 
कार्यक्रम तजजयमा समममत संर्ोजकको हैमसर्तले र्स गररमामर् सभामा आमथयक वर्य 
२०७७/७८ को बावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गनय गईरहेको छज। 

२. र्स घडीमा प्रजातन्त र, लोकतास्न्तरक गणतास्न्तरक गणतन्तर स्थापनाका लामग ववमभन्न 
कालखण्डमा जीवनोत्कर्य गनजयहजने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रमत सम्मानपूणय श्रद्धाञ्जली 
अपयण गदै नागररक स्वतन्तरता र मजस्क्तका लामग जीवन पर्यन्तत संघर्य गनजयहजने नेतागणहरुमा 
हार्दयक सम्मान व्र्क्त गनय चाहान्तछज। लोकतास्न्तरक गणतन्तर प्रामिको आन्तदोलनको कठीन 
घडीमा नेततृ्व गनजयहजने आदरणीर् अग्रज राजनीमतज्ञहरुमा उच्च सम्मान व्र्क्त गदयछज  ।  

३. गौरवमर् सभा मार्य त नगरपामलकाको भलो चाहने र ववकासको र्ारामा हातेमालो गने 
समस्त शजभस्चन्ततक सहर्ोगी संघ/संस्था, परकार ममरहरु, सामजदावर्क रेमडर्ो लगार्त 
नगरवासी आमाबजवा दाजजभाइ तथा र्ददीबवहनीहरुलाई हार्दयक धन्तर्वाद ब्र्क्त गदयछज  । 

४.  जनताको नस्जकको सरकारका वहसावले जनभावना अनजसार सरकार सञ्चालनका लामग 
आवश्र्क ऐन मनर्म तजजयमा गरी कार्ायन्तवर्न चरणमा छौ । सामास्जक, आमथयक, भौमतक 
पूवायधार र संस्थागत ववकासका क्षेरमा "समदृ्ध बमडमामलका" मनमायणको आधार तर्ार गने 
र्दशामा अग्रसर छौ ।  

५. आगामी आमथयक वर्यको बजेट नर्ाँ पररस्स्थमतले मसजयना गरेको च जनौतीपूणय अवस्थालाई 
सामाना गने र समस्र्ालाई अवसरको रुपमा भरपजर उपर्ोग गने तर्य  नगरपामलका सजग 
रहेको छ । 

६. र्स प्रमतकज ल अवस्थामा नगरवासीको जीवन रक्षा र भववष्र्प्रमत सजग रही ववकासको 
लर्मा लैजाने गरी चालज आ.व. का क्रमागत र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकाररता र 
महत्व हेरेर मनरन्ततरता र्दईएको छज भने पररस्स्थमतले मसजयना हजने रोग, भोक र बेरोजगारी 
न्तरू्मनकरण गने गरी बजेट व्र्वस्था गरेको छज।  

७. बजेट ववमनर्ोजन गदाय नेपालको संववधान र कानूनहरु, नगरसभाले पाररत गरेको नीमत तथा 
कार्यक्रम, कार्यपामलका बैठकबाट मनधायररत बजेटका प्राथममकता, टोल टोलका समस्र्ा , 
वडा समममत, ववर्र्गत समममत, राजश्व परामशय समममत, नगरपामलकाको आवमधक र्ोजना, 
पञ्चववर्यर् जीववकोपाजयन सजधार र्ोजना लगार्त ववमभन्न ववकास साझेदार लगार्तका 
ववज्ञहरुको सजझावलाई ध्र्ान र्दएर बजेट कार्यक्रम तर् गरेको छज ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

८. चालज आमथयक वर्य २०७६/०७६ को बावर्यक प्रगमतका बारेमा संस्क्षिमा जानकारी गराउन 
चाहान्तछज।चालज आमथयक वर्यको कज ल बावर्यक बजेट रु ४० करोड ७४ लाख २ हजारमध्रे् 



प्रशासनीक तथा चालज प्रकृमतका कार्यक्रमहरु तर्य  २० करोड २४ लाख १० हजार ५३१ 
रुपैंर्ा खचय भएको छ भने पूजँीगत तर्य  ७ करोड ९२ लाख ९७ हजार १०१ रुपैंर्ा 
बजेट खचय भएको छ। 

९. अव म आगामी आमथयक २०७७/७८ मा संचालन गररने मजख्र्-मजख्र् कार्यक्रमहरुका 
बारेमा जानकारी गराउन चाहान्तछज।  

१०. आमथयक बर्यको अन्ततसम्ममा कज ल राजश् व संकलन ३७ लाख ९० हजार ५ सर् हजने 
अनजमान गररएको छ।र्सैगरी नगरपामलकालाई सहर्ोग गने ववकासका साझेदारहरु 
र्जमनसेर् नेपाल, र्जन एन हेववटेड, ग्रामीण जलस्रोत पररर्ोजना, स्ज.आइ.जेड लगार्तका 
ववकास साझेदारहरु, नीस्ज क्षेर, सहकारी र बैङ्क तथा ववस्िर् संस्थासँगको सहकार्यमा 
नगर समदृ्धीको र्ारालाई मनरन्ततरता र्दइनेछ। 

अध्र्क्ष महोदर्, 
११. अव म आगामी आमथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथममकता प्रस्तजत 

गने अनजमती चाहान्तछज। बजेटका उद्देश्र्हरु देहार् अनजसार रहेका छन:् 
क) वतयमान ववर्म पररस्स्थमतबाट नगरवासीको जीवन रक्षा गदै जीवनर्ापन सहज र सजरस्क्षत 

बनाउने, 
ख) प्राि स्रोत साधनको समजस्चत पररचालन गरी रोक, भोक र बेरोजगारीको अन्तत्र्को 

आधार तर्ार हजनेछ, 
ग) नगरवासीको नस्जकको सरकार भएकाले सबै नगरवासीलाई अमभभावकत्व प्रदान गनय 

सर्ल हजने, 
घ) सामास्जक ववकास, आमथयक उनन्तती, पूवायधार ववकास र संस्थागत सजदृढीकरण मार्य त 

सभ्र् समाज र आमथयक रुपमा समदृ्व नगर मनमायण गदै जाने, 
१२.  नगरको नीमत कार्यक्रम र उद्देश्र्लाई साकार पानय प्राथममकतागत रुपमा तर्ार पाररएको 

आगामी आमथयक वर्य २०७७/७८ को ववर्र्गत क्षेरगत रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमहरु 
प्रस्तजत गने अनजमती चाहान्तछज  । 

 

  



आमथयक ववकास के्षर 

१३. आमथयक ववकास क्षेरमा कज ल २ करोड २३ लाख ५६ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज  
।अमधकांस नगरवासी कृवर् पेशामा आवद्द रहेको र कृवर्लाई रोजगारीको प्रमजख स्रोतका 
रुपमा ववकास गनय कृवर् तर्य  कूल १ करोड ३९ लाख ७५ हजार बजेट ववमनर्ोजन 
गरेको छज। 

१४. साववकका गाववस अन्ततरगत भौनेरा, मातयडी र जडाङ्गामा सेवा केन्तर स्थापना गरी वकसानको 
खेतवारीमा प्राववमधक र प्रववमधको उपलब्धता सजमनस्श्चतता गने व्र्वस्था ममलाएको छज। 

१५. कृर्कसँग नगर प्रमजख कार्यक्रमलाई मनरन्ततरता र्ददैँ कृवर् क्षेरमा कोरोना भाइरसको 
प्रभावबाट मसजयना हजने प्रभावको न्तरू्नीकरणका लामग अल्पकामलन, मध्र्कामलन र 
दीघयकामलन कार्यक्रम तजजयमा गररने व्र्वस्था गरेको छज। 

१६. वैदेस्शक रोजगारीबाट र्वकय एका वा कृवर् ववर्र् अध्र्र्न गरेका वा स्शस्क्षत वेरोजजगारसंग 
लागत साझेदारीमा कृवर् व्र्वसार् सञ्चालनका लामग वीउँपूजीका रुपमा रु ५ लाख 
ववमनर्ोजन गरेको छज  भने बैङ्क तथा वविीर् संस्था तथा सहकारीहरुसंग लगानीमा सहकार्यका 
लामग प्रोत्सावहत गने गरी व्र्वस्था ममलाएको छज।प्रधानमन्तरी रोजगार कार्यक्रमलाई थप 
रोजगारी मसजयना गने र र्जवा रोजगारीका लामग रुपान्ततरण पहल आर्ोजनाको सञ्चालन 
गररने व्र्वस्था गरेको छज। 

१७. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरसंगको सहकार्यमा स्जल्ला सदरमजकाम मातयडीमा कृर्कको 
आफ्नै बजार मनमायण गनयका लामग बजेट व्र्वस्था गरेको छज । सबै वडाबाट कृवर् उपज 
ल्र्ाएर कृर्कले आफ्नै बजारमा वववक्र ववतरणमा सहजता प्रदान गने ववश्वास मलएको छज। 

१८. कृर्कलाई ढजवानीमा अनजदान, कृवर् उपजको मजल्र् मनधायरण गरी कृवर् बजाररकरणका लामग 
कृवर् मेला, महोत्सव गनय बजेट ववमनर्ोजन गरेको छज भने कृर्कलाई प्रोत्साहनका लामग 
रु १ लाखको बडीमामलका कृर्क प्रोत्साहन कोर्को स्थापना गरेको छज  

१९. सबै वडामा माटो पररक्षण गरी सामजवहक खेतीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन 
गररने व्र्वस्था ममलाएको छज।  

२०. कृर्कसंग नगर प्रमजख कार्यक्रम अन्ततरगत स्थान ववशेर्को सम्भाव्र्ताको आधारमा ववस्तार 
गररएको पकेट क्षेरलाई थप पररस्कृत र मसकाई केन्तरका रुपमा ववकास गनय रु ५ लाख 
बजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

२१. एक वडा एक नमूना उत्पादन केन्तर स्थापना गरी सोही केन्तरबाट कृर्कलाई नमूना कृवर् 
प्रदशयन प्लटका रुपमा ववकास गररदै लमगनेछ। 

२२. परम्परागत उत्पादन, हस्तकला लगार्तका कृवर् तथा पशजजन्तर् उत्पादन प्रदशयनी गरी 
प्रमतस्प्रधात्मक उत्पादन प्रणालीको ववकास गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज। 
उद्योग वास्णज्र् तर्य  रु ४० लाख ५० हजार बजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 



२३. तमाम प्राकृमतक तथा साँस्कृमतक सम्पदाले सम्पन्न नगरपामलकाको पर्यटकीर् पूवायधार 
ववकास तथा पर्यटन प्रवद्वयनका लामग रु १६ लाख वजेट ववमनर्ोजन गरेको 
छज।नगरपामलकाको प्रवेशद्वार पोरखे र हरडे खोलामा स्वागतद्वार मनमायण गररनेछ। 

२४. सहकारी क्षेरसंग लगानीमा साझेदारी गदै आमथयक ववकासका लामग र २ लाख ८० हजार 
बजेट ववमनर्ोजन गरेको छज।सहकारीलाई कृवर् तथा व्र्वसार्जन्तर् क्षेरमा लगानी गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

२५. हरेक नगरवासीको वविीर् पहँच स्थापनाका लामग एक घर एक बैङ्क खाता अमभर्ान 
सञ्चालन गनय रु ४ लाख बजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। मवहला घरमजली भएका पररवारको 
मन शजल्क खाता सञ्चालनको व्र्वस्था गरेको छज। 

२६. पशजपालन व्र्वसार् प्रवद्वयन ववकास, पशज सेवा केन्तर सञ्चालन, मडवपङ्कक्ग ट्याङ्की ममयत तथा 
मनमायणका लामग ९ लाख ५१ हजार वजेटको ववमनर्ोजन गरेको छज।  

सामास्जक ववकास के्षर 

२७. सामास्जक ववकास तर्य  १९ करोड ४२ लाख ४७ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

२८. ववद्यालर्को भौमतक पूवायधार मनमायण, स्शक्षकका लामग आवश्र्क तामलम, शैस्क्षक सामग्री 
व्र्वस्थापन लगार्तका स्शक्षा क्षेरमा कज ल १३ करोड २५ लाख ३१ हजार वजेट 
ववमनर्ोजन गरेको छज। 

२९. कक्षा ५ र ८ मा उत्कृष्ट ववद्याथीलाई प्रोत्साहन पजरस्कार, कोमभड १९ बाट प्रभाववत 
ववद्याथी पठन पाठन पररपजमतय कक्षा, आर्ोगका तर्ारी कक्षा सञ्चालन, ववद्यालर्को शैस्क्षक 
गजणस्तर सजधार कार्यक्रम सञ्चालनका लामग आवश्र्क वजेटको प्रवन्तध ममलाएको छज। 

३०. नगरवासीको जीउ ज्र्ानको रक्षा गनय स्वास््र् क्षेरलाई ववशेर् प्राथममकता प्रदान गनय लामग 
रु ३ करोड ३ लाख ५५ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

३१. नगवासीको मनर्ममत स्वास््र् जाँचका लामग जाँच काडय, हरेक मवहना सबै ववद्याथीको 
स्वास््र् जाँचका लामग आवश्र्क वजेटको प्रवन्तध गरेको छज। 

३२. मवहला स्वास््र् स्वर्मसेववका प्रोत्साहन कार्यक्रम, ३ वटा स्वास््र् चौकीमा प्रर्ोगशालाको 
व्र्वस्था लगार्तका कार्यक्रमहरु सञ्चालनको प्रवन्तध ममलाएको छज। 

३३. र्ोग स्शक्षा, आर्जवेद उपचार पद्दतीलाई प्रवद्वयन गनायका लामग आवश्र्क बजेटको प्रवन्तध 
ममलाएको छज।  

३४. ववमभन्न ववकास साझेदारको सहकार्यमा पूणय सरसर्ाई उन्तमजख नगरपामलका मनमायणका लामग 
खानेपानी र्ोजना मनमायण, खानेपानी सजरक्षा र्ोजना तजजयमा, पानीको शजद्दता पररक्षण 
लगार्तका गमतववधी सञ्चालनका लामग १ करोड ९५ लाख ९ हजार बजेट ववमनर्ोजन 
गरेको छज। 



३५. घरको आमथयक अवस्थाका कमजोर भएका कारण सरसर्ाई सामाग्री खररद गनय 
नसक्नेहरुलाई सरसर्ाई सामग्री सहर्ोग गनय रु १ लाखको सरसर्ाई सहार्ता कोर्को 
व्र्वस्था गरेको छज। 

३६. हाम्रो संस्कृती हाम्रो पवहचान अमभर्ान अन्ततरगत पराप जखायदेस्ख पजज्दै आएका माणज तथा 
मन्तदीरहरुको स्तरोन्नती, धमयशाला मनमायण, संस्कृती जगेनाय, अमभलेखीकरण, भोटेजनजातीको 
कला संस्कृती प्रवद्वयन र ववकास, पञ्च ेवाजा व्र्वस्थापन लगार्त सस्कृती प्रवद्वयनका क्षेरमा 
कज ल ५८ लाख ५५ हजार रुपैँर्ा वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज । 

३७. स्वस्थ मनरोगी र अनजशासनका खेलकज द भन्ने कार्यक्रमका लामग नगरपामलकाको सम्भाव्र् 
स्थानमा नगरस्तररर् खेलकज द मैदान, खेलाडीको क्षमता ववकास र ववमभन्न प्रमतर्ोमगता 
सञ्चालन गनय खेलकज द तथा मनोरञ्जन क्षेरमा कज ल १४ लाख २२ हजार वजेट ववमनर्ोजन 
गरेको छज। 

३८. जेष्ठ नागररक, र्जवा, मवहला, बालवामलका, लस्क्षत वगयको सवायवङ्गण ववकास र 
सशस्क्तकरणका लामग सञ्चालन हजने कार्यक्रमका लामग लैवङ्गक समानता तथा 
समावेशीकरणका क्षेरमा कज ल ४५ लाख ७५ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज।  

३९. जेष्ठ नागररकबाट अन्ततरपजस्ता सीप तथा ज्ञान हस्तान्ततरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ भने 
अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुलाई स्वावलम्वन हजने खालका कार्यक्रम सञ्चालनका लामग 
आवश्र्क बजेटको प्रवन्तध ममलाएको छज। 

पूवायधार ववकास के्षर 

४०. पजवायधार ववकास तर्य  जम्मा ५ करोड ९६ लाख २७ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

४१. हाम्र ैकार्यकालमा सबै वडा केन्तरसम्म सडकको पहजँच पज् र्ाउने लक्ष्र् अनजरुप र्सै आमथयक 
वर्यमा वडा नं ५ बाहेकका वडामा सडक पहजँच पज् र्ाउने गरी वजेटको व्र्वस्था गरेको 
छज भने वडा नं ५ मा सडक मनमायणका लामग उल्लेख्र् बजेट ववमनर्ोजन गरी प्रदेश तथा 
संघीर् सरकारसंगको समन्तवर्को प्रवन्तध ममलाएको छज। 

४२. नगरपामलकाबाट मनमायण गररने र्ोजनाहरुको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रमतवेदन, वार्ो 
इस्न्तजमनर्ररङ्ग, र्ोजनाबाट पने प्रभाव मजल्र्ाङ्कन गरी मनमायण गररने प्रवन्तध गरेका छौं। 

४३. बडीमामलका चक्रपथ, ववमभन्न पर्यटकीर् सडक, कृवर् सडक मनमायण, ववकास साझेदारसंगको 
सहकार्यमा र्ोजना सञ्चालनका लामग समपजरक कोर् लगार्त स्थानीर् सडक पजल, झोलजङ्गे 
प जल तर्य  कज ल २ करोड ९७ लाख वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज । 

४४. नगर गौरवको र्ोजनाका रुपमा रहेको रीकोण झोलजङ्गे प जल मनमायण कार्य र्सै वर्यमा प्रारम्भ 
गररनेछ भने द्वाररका, लोडे वगरका झोलजङ्गे प जलको मनमायण कार्य र्सै आ.व.मा सम्पन्न 
गररने गरी प्रवन्तध ममलाएको छज। 



४५. प्राववमधक अध्र्र्न अनजसार सबै खेतवारीमा मसँचाइ सजववधा पज् र्ाउने लक्ष्र् अनजरुप नगरका 
ववमभन्न वडामा मसँचाई र्ोजना सञ्चालनका लामग रु १ करोड ७ लाख ५० हजार वजेट 
ववमनर्ोजन गरेको छज। 

४६. नगरपामलकाको प्रशासकीर् भवन मनमायण सम्पन्न गनय, वडाका लामग आवश्र्क प्रशासमनक 
भवन मनमायण गनय, सामजदावर्क भवन मनमायण तथा ममयतका लामग भवन तथा वस्ती ववकास 
क्षेरमा कज ल ६४ लाख ५० हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

४७. गत आ.व.का क्रमागत र्ोजना, वडा तथा नगर स्तररर् ममयत सम्भार कोर्, सञ्चार, ववकास 
साझेदारसंगको सहकार्यका लामग समपजरक कोर् लगार्तका क्षेरमा कज ल १ करोड १५ 
लाख २७ हजार वजेट ववमनर्ोजन गरेकोछज। 

४८. उज्र्ालो बडीमामलका अमभर्ान सर्ल पानय लघज तथा साना जलववद्यजत वैकल्पीक उजाय तर्य  
१२ लाख वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन के्षर 

 

४९. वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन तर्य  १ करोड ५७ लाख ८५ हजार वजेट ववमनर्ोजन 
गरेको छज। 

५०. ग्रीन एण्ड क्लीन बडीमामलका अमभर्ान अन्ततरगत भ जइघाँस तथा डालेघाँस प्रवद्वयन, 
सामजदावर्क वनमा नसयरी स्थापना, जडीबजटी पाकय  स्थापना, हररर्ाली पाकय  मनमायण लगार्तका 
मनमायण तथा अमभर्ान सञ्चालनका लामग वन तथा भ ूसंरक्षण क्षेरमा रु ६ लाख ७५ हजार 
वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

५१. जलाधार तथा मसमसार क्षेर पवहचानका लामग वडा नं २ मा पने दहडाँडा स्स्थत गैरर दह 
संरक्षणका लामग आवश्र्क वजेटको प्रवन्तध गरेको छज।साझेदार मनकार्को सहकार्यमा 
जलवार्ज पररवतयन र अनजकज लनका कार्यक्रम सञ्चालन र सहकार्यका लामग समेत वजेटको 
व्र्वस्था ममलाएको छज  । 

५२. नगरका ववमभन्न स्थानमा ढल मनकास, शौचालर् मनमायण, ल्र्ाण्डवर्ल साइटको ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रमतवेदन लगार्तका कृर्ाकलाप सञ्चालनका लामग रु ३१ लाख १० हजार 
वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

५३. नदी मनर्न्तरण, तटबन्तधन लगार्तका जल उत्पन्न प्रकोप मनर्न्तरणमा ६८ लाख बजेट 
ववमनर्ोजन गरेको छज।  

५४. कोमभड-१९ संकट व्र्वस्थापन लगार्त भववष्र्मा आइपने ववपदको व्र्वस्थापन तथा 
राहतका लामग रु ५० लाख बजेट व्र्वस्थापन गरेको छज। 

सजशासन तथा संस्थागत ववकास के्षर 



५५. जनताको शासन जनमैरी प्रशासन अमभर्ान अन्ततरगत सजशासन तथा संस्थागत ववकास तर्य  
८ करोड ७३ लाख १ हजार वजेट ववनर्ोजन गरेको छज। 

५६. जनताको शासन स्थावपत गनय सेवा प्रवाह सजदृढीकरण, त्र्ाङ्क अध्र्ावधी, खोज अनजसन्तधान, 
सजशासन प्रवद्वयन, पञ्जीकरण सजदृढीकरण, सावयजमनक सजन जवाई, राजश्व सजधार र्ोजना 
कार्ायन्तवर्न लगार्तका सामान्तर् सेवा सञ्चालनका ८ करोड ८ लाख ८५ हजार वजेट 
ववमनर्ोजन गरेको छज। 

५७. नगरपामलकाको आफ्नै सजरक्षा संर्न्तर मनमायण गरी नगरवासीको शास्न्तत सजरक्षामा सजदृढीकरण 
गनय नगर प्रहरीका लामग आवश्र्क बजेटको प्रवन्तध गरेको छज। 

५८. इ-बडीमामलका अमभर्ान अन्ततरगत वडाको इन्तटरनेट सजधार गरी स्वास््र् संस्था तथा 
ववद्यालर्मा इन्तटरनेट सजववधा पज् र्ाउन सूचना प्रववमध तर्य  रु ९ लाख ५० हजार वजेट 
ववमनर्ोजन गरेको छज। 

५९. पर्ायपर्यटन ववकास तथा सम्भाववत वस्तीमा होमस्टेको स्थापनाका लामग ववकास साझेदारसंग 
सहकार्यका लामग वजेट ववमनर्ोजन गरेको छज। 

६०. सामास्जक सजरक्षा तथा पञ्जीकरण व्र्वस्थापनमा ३२ लाख ५० हजार बजेट ववमनर्ोजन 
गरेको छज। 

६१. कमयचारीहरुको कार्यदक्षता र क्षमता ववकासका लामग तामलम, खोज अनजसन्तधान र अध्र्र्न 
भ्रमणका लामग वजेटको व्र्वस्था गरेको छज। 

६२. र्दनरात नभमन कोमभड-१९ को मनर्न्तरण, रोकथाम र उपचारमा संलग्न स्वास््र्कमी, 
जनप्रमतमनधी र कमयचारीहरुका लामग वीमा, जोस्खम भिा लगार्तका प्रोत्साहनका कार्यक्रम 
सञ्चालनका आवश्र्क वजेटको प्रवन्तध ममलाएको छज। 

अध्र्क्ष महोदर्, 
६३. अव माथी उल्लेस्खत क्षेरगत नीमत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्तवर्नका लामग बजेट ववमनर्ोजन 

तथा स्रोत व्र्वस्थापनको अनजमान प्रस्तजत गने अनजमती चाहान्तछज  । 

६४. आगामी आमथयक वर्यका नीमत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्तवर्न गनय रु ३७ करोड ९३ लाख 
१६ हजार ववमनर्ोजन गरेको छज। कज ल ववमनर्ोजन मध्रे् चालज १७ करोड १५ लाख ४८ 
हजार (४५ दशमल २३ प्रमतशत) र पूजँीगत तर्य  २० करोड ७७ लाख ६८ हजार 
(५४ दशमल ७७ प्रमतशत) रहेको छ। 

६५. आगामी आमथयक वर्यका लामग अनजमान गररएको खचय व्र्होने स्रोत मध्रे् आन्ततररक 
आम्दानीबाट ३७ लाख ९० हजार ५ सर्, संघीर् सरकार समानीकरण अनजदान १० 
करोड ८१ लाख, सशतय तर्य  १५ करोड ९३ लाख, ववशेर् अनजदान १ करोड र राजश्व 
बाँडर्ाँडबाट प्राि ७ करोड ४९ लाख ८१ हजार ७ सर् ५०, प्रदेश सरकार समानीकरण 
६९ लाख ६८ हजार, राजश्व बाँडर्ाड १३ लाख ७८ हजार र अन्तर् स्रोत १ करोड 
४७ लाख ९७ हजार ७५० बाट व्र्होररनेछ। 



६६. अव म आगामी आमथयक वर्यको राजश्व पररचालनको नीमत तथा कार्यक्रम प्रस्तजत गनय 
चाहन्तछज। 

६७. नगरपामलका क्षेरमा उद्योग धन्तदा, ठजला व्र्ापार व्र्वसार् लगार्त राजश्व असजलीको 
बमलर्ो आधार नभएकाले आन्ततररक आम्दानी सन्ततोर्जनक रुपमा बढ्न सकेको 
छैन।कोरोनाको प्रभाव न्तरू्नीकरणका लामग कररव ३ मवहना बन्तदाबन्तदी गररएको, हाल 
सावयजमनक र्ातार्ात समेत सञ्चालन नभएको अवस्थामा व्र्वसार्ीलाई राहत, बन्तदप्रार् 
अथयतन्तरलाई चलार्मान बनाइ आमथयक कृर्ाकलापलाई दीगो र बमलर्ो स्रोतका रुपमा 
ववकास गनय देहार् उद्देश्र् हामसल हजने गरी राजश्व पररचालन गररनेछ । 

क) कोरोनाबाट प्रभाववत कृवर् तथा पशजपालनजन्तर् व्र्वसार्को पजनरुत्थान हजने गरी 
सहजमलर्त प्रदान गने, 

ख) उत्पादनजन्तर् तथा रोजगारी मसजयना गने खालका उद्योग व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन गने, 
ग) राजश्व प्रशासनको संस्थागत ववकास, सूचना प्रववमधको प्रर्ोग, कर स्शक्षा तथा सचेतना 

अमभवदृ्वी गने करको दार्रामा ल्र्ाउने खालका कृर्ाकलाप सञ्चालन गने। 

६८. अव म आगामी आमथयक वर्यको राजश्वका दर सम्बन्तधी प्रस्ताव र राजश्व सजधारका कार्यक्रम 
प्रस्तजत गनय चाहान्तछज। 

६९. र्स आमथयक वर्यमा राजश्वका कज नै पमन दरमा वदृ्धी गररएको छैन।कोमभड-१९ बाट प्रभाववत 
व्र्ापार व्र्वसार्मा कर सहजमलर्तको व्र्वस्था गररएको छ।कृवर् तथा पशजपालनजन्तर् 
उद्योग व्र्वसार्मा लगानी गने लगानी कतायलाई करछजट, नववकरण शजल्क ममनाहा जस्ता 
व्र्वस्थाको प्रवन्तध गररएको छ। 

७०. व्र्ापार व्र्वासार्को मातयडी बजार क्षेर र बावहरका साना बजारमा करका दरमा न्तर्ावर्क 
रुपमा मनधायरण गरेको छज। 

७१. ववलामसता तथा सामास्जक शास्न्तत खलवलाउने मदीराजन्तर् व्र्ापार व्र्वसार्लाई मनरुत्सावहत 
गनय मदीरा नववकरण शजल्क साववककै कार्म गररएको छ। 

७२. सामान्तर् गररखाने वगयका लामग लाग्ने मसर्ाररस शजल्कमा सहजमलर्तको व्र्वस्था गररएको 
छ। 

७३. राजश्व नगरपामलकाका नभई हाम्र ै लामग भन्ने मान्तर्ता स्थावपत गनय राजश्व सचेनता 
ववकासका लामग उद्योग वास्णज्र् संघ, बजार व्र्वस्थापन समममत, कोर् तथा लेखा 
मनर्न्तरक कार्ायलर् र घरेलज तथा साना उद्योग कार्ायलर्संगको सहकार्यमा कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

७४. आगामी आमथयक वर्यमा गत वर्यदेस्ख सञ्चामलत क्रमागत र्ोजनाहरुको मनमायण सम्पन्न हजने, 
मनमायणमा मतव्रता आउने अपेक्षा गरेको छज। 

७५. ववगतका ३ वर्यको अवधीमा तर्ार गररएको नीमतगत तथा कार्यक्रमगत जगमा टेकेर 
आगामी वर्यको बजेटले समदृ्व नगर खजसी नगरवासीको सपना साकार पानय र्ोगदान 



पज् र्ाउने आशा गरेको छज। र्स संकटपूणय घडीमा एकतावद्द भएर अस्घ बढ्न र्स बजेटले 
सहर्ोग गने ववश्वास मलएको छज।सबै राजनैमतक दलका प्रमतमनधी, ववकास साझेदार, 
सञ्चारकमी, नीस्ज तथा सहकारी संघ संस्था लगार्त सम्पूणय नगरवासीलाई उद्देश्र् प्रािी 
तर्य  मसजयनशील सहर्ोगको आव्हान गदयछज। 

७६. कार्यक्रमको सर्ल कार्ायन्तवर्नमा स्थानीर् समजदार्को ठूलो भमूमका हजने भएकाले स्थानीर् 
समजदार्ले अपनत्व ग्रहण गरी र्सको सर्ल कार्ायन्तवर्नमा सहर्ोग पजर्ायउने अपेक्षा गरेको 
छज।प्रस्ताववत कार्यक्रमबाट नगरपामलकाले प्रदान गने सेवा प्रवाहमा गजणात्मक सजधार आई 
सजशासन ववृद्धमा सहर्ोग पजग्ने ववश्वास मलएको छज। 

७७. बजेट तजजयमा गदाय मागयदशयन प्रदान गनजयहजने नगर प्रमजखज्रू्, कार्यपामलका सदस्र्ज्रू्हरु, 
ववर्र्गत समममतका संर्ोजक र सदस्र्ज्रू्हरु, नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु प्रमत आभार व्र्क्त 
गदयछज।क्षेरगत रुपमा अमजल्र् सजझाव प्रदान गनजयहजने सरकारी तथा गैरसरकारी मनकार्का 
व्र्स्क्तत्व, नागररक समाज, उद्योग वास्णज्र् संघ, बजार व्र्वस्थापन समममत, करदाता 
लगार्त र्दनरात खट्ने कमयचारीवगयलाई हार्दयक धन्तर्वाद र्दन चाहन्तछज।  

 
 

अन्तत्र्मा, देश तथा स्जल्ला बावहर रहनज भएका नगरवासी लगार्त समस्त नेपाली र्ददीबवहनी 
तथा दाजजभाइहरुलाई कोमभड १९ को जोस्खमबाट सजरस्क्षत रहन र सजरस्क्षत राख् न अपील 
गदै नगरको समदृ्धी र नगरवासीको खजसीमा र्ोगदान गनय आव्हान गदयछज  । 

 

"कोरोनाको जोस्खमबाट - आर्ज  पमन बचौं र अरुलाई पमन बचाऔ"ं 

धन्तर्वाद ! 

।।जर् बडीमामलका॥ 


