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बढुीनन्दा नगरपालिका 
नगर कायफपालिकाको कायाफिय 

कोल्टी, बाजरुा । 

 

१२ असार २०७७ 
 



नगरपालिकाका प्रमखु तथा सभाध्यक्ष ज्य,ु 

उपस्स्थत नगरसभाका  सदस्यज्यहुरु  

आज वास्तवमा हामी इलतहासको महत्वपरु्फ घडीमा यस सभामा उपस्स्थत भइरहेका छौँ । हाम्रो नगरपालिकाको आ.ब. २०७७।७८ 
को वाष्टषफक बजेट यस नगर सभामा पेश गनफ पाउँदा मिाइ खसुी िागकेो छ ।यस गौरवपरु्फ अवसरमा मिुकुको राष्टियता, 
सावफभौमसत्ता, अखण्डता, राष्टिय स्वालभमान, प्रजातन्र र राष्टिय समदृ्वद्वका िागी ष्टवगतमा भएका ऐलतहालसक जनआन्दोिन,  संघषफ र 
ष्टवलभन्न राजनैलतक आन्दोिनहरुमा जीवनको बलिदानी गनुफहनु े सम्परु्फ ज्ञात अज्ञात सष्टहदहरु प्रलत उच्च सम्मान सष्टहत  हाद्वदफक 
श्रदान्जिी अपफर् गदफछु । साथै घाइते र बेपत्ता नागररकहरुप्रलत सम्मान प्रकट गदफछु । राजनैलतक सामास्जक पररवतफनमा नेततृ्वदायी 
भलुमका लनवाफह गने सबै अग्रजहरुप्रलत आदरभाव प्रकट गदफछु ।वतफमान समयमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारर् ष्टवश्व नै 
संकटमा भएका बेिा हामी पलन यसबाट अछुत छैनौ ।यस महामरीबाट िाखौं मालनसको ज्यान गइसकेको छ भन ेिाखौं मालनस 
संक्रलमत छन । यस महामारीबाट संक्रलमत भै नेपाि बाष्टहर तथा देश लभर जीवन गमुाउनहुनु े नपेािी तथा अन्य लमर रािका 
नागररकहरुका शोकाकुि पररवारजन प्रलत गष्टहरो समवेदना व्यक्त गदफछु भन ेउपचाररत दाजभुाई तथा द्वदद्वद बष्टहनी िगाएत सम्परु्फमा 
स्शघ्र स्वास््य िाभको कामना व्यक्त गदफछु ।कोलभड- १९ का कारर् ष्टवश्व अथफतन्रमा नै संकट पैदा भएका बेिा नेपाि पलन 
त्यसबाट अछुतो छैन । यसै पररप्रके्षमा हाम्रो नगरपालिकािे पलन संस्घय तथा प्रादेस्शक सरकारबाट प्राप्त बजेट लसलिङ र आन्तररक 
आम्दानीको  लसलमत बजेटको लसमा लभर रष्टह वाष्टषफक बजेट तयार पारेको छ । 

हामीिे आफ्नो ष्टवकास आरै् गने अलभयानिाइ आत्मासाथ गदै वस्ती/टोि, वडा हुँदै लसर्ाररस भइ आएका योजनाहरु तथा केन्रको 
मागफ दशफन अनसुार वजेटिाइ ष्टवलनयोस्जत गररएको छ । 

सभाका सभाध्यक्ष तथा नगर प्रमखु ज्य,ु 

हाम्रो नगरपालिका प्राकृलतक स्रोत साधनिे प्रचरु सम्भावना रहेको क्षेर हो ।  उपिब्ध  स्रोत तथा साधनको उस्चत पररचािनका 
माध्यमबाट नगरपालिकािाइ सम्पन्न बनाउदै मिुकुकै नमनुा नगरपालिका बनाउने तर्फ  केस्न्रत भएका छौँ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

उपस्स्थत सम्परु्फ नगरसभाका सदस्य ज्यहरु, 

अब म हाम्रो यस बषु्टढनन्दा नगरपालिकाको आय तथा व्ययको ष्टववरर् यस ऐलतहांलसक सभामा पेश गनफ चाहन्छु । 

आम्दानी तर्फ   

 यस नगरपालिकािाई संस्घय सरकार प्राप्त ष्टवस्त्तय समानीकरर् अनदुान तर्फ  रु. १० करोड ८४ िाख , सशतफ अनदुान तर्फ  
रु. १५ करोड ४७ िाख, अनमुालनत राजस्व बाँडर्ाँड तर्फ  रु. ७ करोड ६८ िाख ३२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ, ष्टवषेश अनदुान 
तर्फ  रु. २ करोड, सम्परुक अनदुान तर्फ  रु. ४० िाख र  सदुरुपस्िम प्रदेश सरकारबाट ष्टवस्त्तय समालनकरर् अनदुान तर्फ  रु.  ६८ 
िाख ८७ हजार, अनमुालनत राजस्व बाँडर्ाँड तर्फ  रु. १२ िाख ८४ हजार, समपरुक अनदुान तर्फ  रु. १ करोड ४० िाख ६१ 
हजार, ष्टवशेष अनदुान तर्फ  रु.४३ िाख गरी र  यस नगरपालिकाबाट उठ्ने आन्तररक आम्दानी रु. २० िाख गरी कुि जम्मा आय 
रु. ३९ करोड २४ िाख ६४ हजार  १७० रूपैया ँ  अनमुान गररएकोमा सोहीको पररलधलभर रष्टह ष्टवलभन्न स्शषफकहरुमा रकम 
ष्टवलनयोजन गररएको छ । 



 

 

ष्टवलनयोस्जत खचफ तर्फ  

 ष्टवलनयोस्जत गररएको रकम मध्य रु. २५ करोड ५५ िाख ६४ हजार १७० रुपैयाँ प्रशासलनक खचफ तर्फ  ष्टवलनयोजन 
गररएको छ  बाँकी रकम रु. १३ करोड ६९ िाख पुजँीगत ष्टवकास कायफक्रम तर्फ  ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

उपस्स्थत नगरसभाका सम्परु्फ सदस्यहरु, 

अब म आव ०७७/०७८ मा क्षेरगत रुपमा ष्टवलनयोजन गररएको बजेट यस सभामा पेश गनफ चाहान्छु । 

आलथफक ष्टवकास  

 यस स्शषफक अन्तरगत देहायबमोस्जम खचफ गने गरी रु.३ करोड ८८ िाख ५० हजार ष्टवलनयोजन गररएको छ। 

(क) कृष्टष तथा पशपुन्छी ष्टवकास 

कृष्टष  तथा पश ुष्टवकास कायफक्रमतर्फ को िागी जम्मा रु ६० िाख २० हजार   रूपैया ँष्टवलनयोजन गररएको छ ।  

(ख) उद्योग ष्टवकास कायफक्रम 

 यस कायफक्रम तर्फ  आवश्यकता अनसुार खचफ गने गरी  ६ िाख ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(ग) पयफटन  ष्टवकास कायफक्रम 

नगरपालिकाको पयफटन ष्टवकासको िागी ५९ िाख ३० हजार रकम ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(घ) जिश्रोत तथा लसंचाई कायफक्रम 

यस नगरपालिकाको जिश्रोत तथा लसंचाई ष्टवकास कायफक्रममा आवश्यकता अनसुार खचफ गनफका िागी कुि २० िाख ५० हजार 
बजेट ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(ङ) भलुम व्यवस्था 

 यस कायफक्रम तर्फ  खचफ गने गरी कुि रकम २ िाख ५० हजार ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

 

 

सामास्जक ष्टवकास  

यस स्शषफक अन्तरगतफ रु. ३ करोड २३ िाख ८७  हजार   ष्टवलनयोस्जत गररएको छ जसमध्ये 



(क)स्शक्षा तर्फ  

  नगरपालिका लभरका स्शक्षा तर्फ का समग्र समस्या तथा आवश्यकताहरु महसशु गरी कुि रकम १ करोड ७६ िाख ५० हजार 
ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(ख)स्वास््य 

स्वास््य तर्फ  सशफत चाि ुअनदुान वार्त प्राप्त रकम संस्घय सरबारबाट जसरी प्राप्त भएको छ त्यसरी नै खचफ गने गरी ष्टवलनयोजन 
गररएको छ भन ेनगरपालिकाका स्वास््य क्षेरका समग्र समस्या तथा आवश्यकताहरु महसशु गरी कुि रकम ४० िाख ष्टवलनयोजन  
गररएको छ । 

 (ग)खानपेानी तथा सरसर्ाइ 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेरको ष्टवकास तथा पररवतफनका िागी कुि रकम ९१ िाख ८७ हजार ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

 

(घ)संस्कृलत प्रवदफन 

संस्कृलत प्रवदफन तर्फ  १ िाख ष्टवलनयोजन गररएको छ । . 

   

 (ङ) खेिकुद तथा मनोरञ्जन 

खेिकुद क्षेरको ष्टवकासिाइ मध्यनजर राख्दै आवश्यकता अनसुार खचफ गने गरी केष्टह रकम ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(च)िैंलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर्  

   िैंलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर् तर्फ  रु ४९ िाख ५० हजार रकम ष्टवलनयोजन गररएको छ ।  

पवुफधार ष्टवकास 

पवुफधार ष्टवकास तर्फ  जम्मा रु  ६ करोड ९७ िाख  ११ हजार ष्टवलनयोजन गररएको छ जसमध्ये 

क) सडक पवुाफधार 

   सडकको लनमाफर् तथा ममफतको िागी रु २ करोड ८७ िाख ४२ हजार  ष्टवलनयोजन गररएको छ। 

  

(ख) उजाफ ष्टवकास 

 नगरपालिकाको समग्र उजाफ तथा जि ष्टवधतु ष्टवकास तर्फ   ३८ िाख  ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

(ग) भवन, आवास तथा सहरी ष्टवकास 



नगरपालिकाको लनमाफर्ालधन प्रसाशलनक भवनको लनमाफर् िगाएत यस स्शषफक तर्फ  कुि रकम ३ करोड ७१ िाख ६९ हजार रकम 
ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

 

वातावरर् तथा ष्टवपद व्यवस्थापन  

यस स्शषफकतर्फ  रु ८ िाख  आवश्यकता पष्टहचान गरर कायाफपालिकाको लनर्फय अनसुार खचफ गनफ सष्टकन ेगरी ष्टवलनयोजन गररएको छ 
। 

कोरोना लनयन्रर् तथा रोकथाम कोष 

यस स्शषफक अन्तगफत ष्टवश्वभरी महामारीका रुपमा रै्लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमर्बाट हाम्रो नगरपालिकामा  अछुत हनु नसक्ने 
भएकािे त्यसको रोकथाम तथा लनयन्रर्का साथै स्थालनय क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गनफ रु १ करोड ष्टवलनयोजन  गररएको छ । 

यस नगरपालिका लभर कायफक्षेर बनाइ ष्टवकास कायफमा साझेदारी गने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु संग समन्वय तथा 
सहकायफ गनफको िागी र नगरपालिकािे रकम ष्टवलनयोजन गने क्रममा छुटेका पक्षहरुिाइ पलछ नगरकायफपालिकािे आवश्यकता 
महशसु गरेमा लनर्फय गरी ष्टवलनयोजन गनफ सक्न ेगरी   रू ४८ िाख  ष्टवलनयोजन गररएको छ । 

आ.ब. २०७७।७८ को बजेट तथा कायफक्रममा समावेश गनफ नसकेका कायफक्रमहरु आगामी आ.ब.को बजेट तथा कायफक्रमहरुमा 
समावेश गदै िैजान ेतथा यहाकँो श्रोत साधनिे धान्न नसष्टकने ठुिा ष्टवकासका योजनाहरु संस्घय तथा प्रादेस्शक सरकारसंग माग गने 
गरी  व्यवस्था लमिाईएको छ । 

 

 

 

यो बजेट तथा कायफक्रमको परु्फ कायाफन्वयन भइ समदृ्व र सक्षम नगरपालिका लनमाफर्मा सहयोग पगु्नछे भने्न अपेक्षा लिएको छु । 
यसका िागी यहाहँरु सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । 

यो बजेट लनमाफर्का क्रममा सहयोग गनुफ हनु ेसभाका सभाध्यक्ष तथा नगर प्रमखु, ष्टवलभन्न सलमतीका पदालधकारीहरु,कमफचारीहरु तथा  
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुफहनुे अन्य सम्परु्फमा हाद्वदफक धन्यवाद द्वदन चाहन्छु । 

                                            धन्यवाद ।।। 


