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आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य  

 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभाको पहििो अलिवेशन अर्ाात ्बजेट अलिवेशनमा श्रीमान ्नगर 
उप-प्रमखु श्री रत्न बिादरु िामािे आलर्ाक वर्ा २०७९/८० का िालग लमलत २०७९/०३/१० मा 

पेश गनुाभएको बजेट वक्तव्य 

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको यस गररमामय दोश्रो नगर सभाको पहििो अलिवेशन अर्ाात ्बजेट अलिवेशनमा 
हवद्यमान हवर्म पररस्स्र्लतका वीच आगामी आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को बजेट प्रस्ततु गना उलभएको 
छु।यस घडीमा िोकतास्रिक गणतरि स्र्ापनाका िालग हवलभन्न समयमा भएको अरदोिनमा जीवन 
उत्सगा गनुािनुे सम्पूणा ज्ञात अज्ञात मािान ्शहिद तर्ा लनरंकुशताको हवरुद्ध जीवन पयारत संघर्ा गनुा 
िनुे ददवंङ्गत पर् प्रदशाक व्यस्क्तत्विरु र मिुकुको स्वालभमान, भौगोलिक अखण्डता, राहिय एकता, 
स्वािीनता र स्वालभमान रक्षा गदै िोकतास्रिक गणतरि प्रालिको आरदोिनको कदिन पररस्स्र्लतमा 
त्याग र नेततृ्व गनुािनुे आदरणीय अग्रज नेततृ्विरु प्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदाछु, नेपािी समाजको 
रुपारतरणमा उिााँिरुिे पयुााउन ुभएको मिान योगदानको पनु:स्मरण गना चािरछु। 

नेपािको संहविानिे पररकल्पना गरेको संघीय िोकतास्रिक गणतरिात्मक शासन व्यवस्र्ा मध्यमद्वारा 
सशुासन, हवकास र समहृद्ध िालसि गना उपिब्ि श्रोत सािनिाई अलिकतम ढंगिे पररचािन गरी 
प्रदेशवासी नागररकको हित अलभवहृद्ध गदै सामास्जक रयाय सहितको समाजवाद उरमखु सम्वदृ्ध एवंम ्
आत्मलनभार अर्ातरिको लनमााणमा सघाउ पयुााउन गरी बजेट तजुामा गरेको छु।  

नमोबदु्ध नगरपालिकाको आगामी आलर्ाक वर्ाको बजेट त्गजुामा गदाा मैिे नेपािको संहविान, नेपाि 
सरकारद्वारा स्वीकृत काया हवस्तलृतकरण प्रलतवेदन, ददगो हवकासका िक्ष्यिरु, नपेाि सरकार र बागमती 
प्रदेश सरकारको आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० नीलत, कायाक्रम तर्ा बजेट, परिौं योजना, नगरपालिकाको 
आवलिक योजना, नगरपालिकाको मध्यमकालिन खचा संरचना, नमोबदु्ध नगरपालिकाको नीलत तर्ा 
कायाक्रम, हवलनयोजन हविेयक, २०७९ का लसद्धारत, कायापालिकािे स्वीकृत गरेको बजेट लनमााण 
मागादशान, सम्पूणा जनप्रलतलनलिज्यूिरु, हवर्यगत सलमलतिरुबाट प्राि सझुाविाई मागा लनदेशनको रुपमा 



लिनकुा सारै् राजनीलतक दिका प्रमखु तर्ा प्रलतलनलिज्यूिरु, हवद्वत वगा, कमाचारीिरु, प्राध्यापकिरु, 
स्शक्षकिरु, नागररक समाज, संचार जगत, हवलभन्न संघ संस्र्ा, लनजी प्रलतष्ठान र आम नागररकिरुबाट 
प्राि सझुाविाई आिार बनाएको छु। 

यीनै अलिकार र अवसरको उपयोग गदै चाि ुनगरसभाबाट स्वीकृत वाहर्ाक नीलत तर्ा कायाक्रममा 
आिाररत भएर नपेाि सरकार तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राि िनुे हवत्तीय समानीकरण, राजश्व बााँडफााँड, 

सशता अनदुान, सम्परुक अनदुान, हवशेर् अनदुान तर्ा अरय स्रोत र िाम्रो आफ्नै प्रयासबाट संकिन 
िनु सक्ने आरतररक आयिाई समेत एकीकृत गरी आलर्ाक हविेयक, २०७९ र हवलनयोजन हविेयक, 

२०७९ मा समावेश गरी आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को वाहर्ाक बजेट तर्ा कायाक्रम तयार गररएको 
छ। 

संघीयता माफा त स्र्ानीय तििाई सािन श्रोत तर्ा अलिकार सम्पन्न बनाउन ेक्रममा शासकीय स्वरूप 
फेररयो तर व्यवस्र्ा उस्तै छ। संघीय सरकारबाट स्र्ानीय सरकारिाई प्राि िनु ुपने सािन श्रोत 
पूणारुपमा लनक्षेपण िनु ्सकेको छैन। स्र्ानीय सरकार आफै आत्मलनभार बन्नु पदाछ भन्ने मारयतािाई 
आत्मसात गदै कर तर्ा सेवा शलु्कका दरिरूिाई बढाउनकुो सट्टा करको दायरा फराहकिो पारी 
उपिव्ि सािन श्रोतको उच्चतम उपयोग गदै उपिस्ब्िमूिक क्षेिमा खचा गरी नगरवासीिरुिाई सिज 
र सरि ढंगबाट गणुस्तरीय सेवा उपिब्ि गराउदै आम नगरवासीिरुको जीवन स्तरमा सिुार ल्याउाँदै 
समहृद्धतफा  उरमखु गराउने गरी हवकासका आिारस्शिािरु खडा गना सहकयोस भने्न अलभप्रायका सार् 
योजना तर्ा कायाक्रममा रकम हवलनयोजन गरी हवलनयोजन हविेयक, २०७९ को अनसूुचीिरुमा संिग्न 
गररएको छ। 

नगरपालिकाको समग्र हवकास, जनताको उन्नती र सावाजलनक सेवा प्रवाििाई जनमखुी र नलतजामखुी 
बनाउने कुरािाई केररहवरदमुा राखी नेपाििे सन ्२०२६ सम्ममा अलत कम हवकलसत मिुकुबाट 
हवकासशीि रािमा ग्र्याजएुट िनुे र सन ्२०३० सम्ममा ददगो हवकास िक्ष्य प्राि गने प्रलतवद्दतासाँग 
एकाकार िुाँदै िोस योजना र कायाक्रम कायाारवयनमा ल्याईनेछ।िरेक योजना र कायाक्रमिाई उत्पादन 
र उत्पादकत्व बहृद्ध, रोजगार प्रवद्धान र आय बहृद्धसाँग जोड्दै हवतरणमखुी भरदा उत्पादनमखुीमा आिाररत 
कायाक्रम संचािन गने गरी र आितमा परेका नगरबासीिाई राित िनुे गरी राित, रोजगारी, स्वास््य, 
स्शक्षा, कृहर् र हवपद व्यवस्र्ापनमा हवशेर् जोड दददै आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को वाहर्ाक हवकास 
बजेट तर्ा कायाक्रम प्रस्ततु गरेको छु। 



नगरपालिकाको मौजदुा अवस्र्ाको आकंिन 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

पयाटकीय, सााँस्कृलतक तर्ा कृहर्को हिसाविे हवकासका प्रचरु संभावना वोकेको यो नगरपालिका 
हवकासको गलतमा सोचे अनरुुप अगालड वढ्न सहकरिेको छैन। यिााँका वालसरदाको आलर्ाक, सामास्जक 
अवस्र्ाको आंकिन गदाा लछमेकी नगरपालिकािरु भरदा उन्नत भएको अवस्र्ा देस्खदैन।अझै पलन यस 
क्षेिका िेरै वालसरदािरु स्वच्छ हपउने खानेपानीको पिुाँचबाट टाढा छन।् सबै मौसममा चल्ने सडकको 
अभावमा लबरामीिाई अस्पताि र स्वास््य केररसम्म पयुााउन कदिनाई छ। नगरको िेरै क्षेिमा 
गणुस्तरीय हवितु सेवा पगु्न सकेको छैन। आलर्ाक रुपिे सक्रीय जनशस्क्त रोजगारीको अभावमा 
लनस्रक्रय अवस्र्ामा छ भने िेरैजसो यवुािरु कामको खोजीमा हवदेलसएका छन ्जसका कारण यस 
क्षेिका खेतीयोग्य जलमन बााँझो भएका छन ्भन ेसवैखािे खाद्य वस्तिुरु र तरकारी अरयिबाट आयात 
गनुा परेको छ। िाि भई रिेको खेती प्रणािी परम्परागत र आत्मलनभार माि भएको कारण कृहर् 
पेशामा संिग्न जीवन लनवाािमा कदिनाई उत्पन्न भएको छ। कृहर् पेशािाई व्यवसाहयक र सम्मानजनक 
पेशाको रुपमा हवकास गना नसहकएको कारण यस क्षेिमा जनशस्क्तको अभाव िनु गई उत्पादन िागत 
पलन तिुनात्मक रुपमा बढ्दै गएको छ।  

त्यसैगरी अव्यवस्स्र्त बसोबासको कारण आिारभतू सेवा प्रवािमा कदिनाई त छंदैछ त्यसको अिावा 
सिज आवागमनमा असिजताका सारै् शिरी सरुदरता ददनानदुदन खस्स्कदै गइरिेको छ। भ-ूउपयोग 
अवस्र्ा उस्त्तकै स्चरताजनक रिेको छ। यस क्षेिमा भएका सावाजलनक जग्गािरु ददनानदुदन अलतक्रलमत 
िुंदै गएका छन।् वातावरणमैिी र व्यवस्स्र्त शिरीकरणको अभाविे यिााँका मालनसिरुको जीवन 
कष्टकर बनेको छ। हवहवि कारणिे पछालड पाररएको वगा र समदुायिरु िोकतरिको प्रत्यक्ष प्रलतफि 
उपभोग गना असमर्ा र वस्ित छन। हवगतमा आफ्नै गाउाँ हवकास सलमलतबाट सेवा लिई रिेका 
नगरबासीिरुिाई सााँच्चै नगरवासी भएको अनभुतू गराई सकारात्मक समास्जक पररवतान सहितको 
आलर्ाक सम्बहृद्ध ददिाउन ुचनुौलतपूणा रिेको छ। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको आगामी आलर्ाक वर्ाको बजेट तजुामाको क्रममा प्रमखु रुपमा लिईएका देिायका 
आिारिरु प्रस्ततु गने अनमुलत चािारछु। 



आिारिरु: 

 नेपािको संहविानमा व्यवस्र्ा भएका राज्यका लनदेशक लसद्धारत तर्ा नीलतिरु र मौलिक िक,  

 संहविानको अनसूुची ८ र ९ मा रिेका स्र्ानीय तिका एकि अलिकार र साझा अलिकारका 
सूचीिरुमा भएका व्यवस्र्ा,  

 परिौ योजनाको तजुामा गरेको आिारपि,  

 ददगो हवकासका िक्ष्यिरु,  

 स्र्ानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्र्ा  स्र्ानीय तिका काम, कताव्य र 
अलिकारिरु,  

 अर्ा मरिाियबाट प्राि मागादशान,  

 संघीय मालमिा तर्ा सामारय प्रशासन मरिाियबाट समय समयमा जारी भएका पररपििरु,  

 स्र्ानीय तिको योजना तर्ा बजेट तजुामा ददग्दशान, २०७५,  

 संघीय सरकार तर्ा प्रदेश सरकारको नीलत, कायाक्रम तर्ा बजेट,  

 नगर कायापालिकाबाट गदित हवलभन्न हवर्यगत सलमलतिरुबाट प्राि सझुाविरु,  

 हवर्यगत सलमलत, राजश्व परामशा सलमलतबाट प्राि सझुाविरु समेतका आिारमा सम्भव भएसम्म 
जनचािनािाई समेट्ने अलभप्राय लिई प्रस्ततु नीलत, कायाक्रम तर्ा बजेट तयार गररएको छ।  

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

हवर्यगत क्षेििे लनददाष्ट गरेको िक्ष्य प्रालिको बाटोमा नगरपालिकािाई िामी सबै लमिेर डोयााउन ु
पदाछ। हवलभन्न चनुौलतको सामना गदै "कृहर्, व्यापार र पयाटन: िाम्रो सशक्त अलभयान" भने्न मूि 
नारािाई आत्मसात ्गदै संहविानको ममा र भावना अनरुुप सबै प्रकारका हवभेदिरु अरत्य गरी आलर्ाक 
समानता, समहृद्ध र सामास्जक रयायको सलुनस्ितताका िालग समावेशी र सिभालगतामूिक लसद्धारतका 
आिारमा समतामूिक समाजको लनमााण गना टोि र वडास्तरबाट अभ्यास गने गरी एक हवकलसत, 
सशुासनयकु्त र भ्रष्टाचार मकु्त स्र्ानीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, हवकासशीि सरकार, जनमखुी 
सरकार, बलियो सरकार सबैको उन्नलतको आिार भन्ने मारयतािाई नारािाई सार्ाक बनाउन र हवकासका 
क्षेिमा अब्बि साहवत गदै हवत्तीय अनशुासनको माध्यामबाट नमोबदु्ध नगरपालिकािाई अरय पालिकाको 
तिुनामा आगामी दईु वर्ा लभिमा मानव सूचकांकको सूचीमा अगालड ल्याउन ुपदाछ। आिातमा परेका 



नगरबासीिाई राित िनुे गरी स्वास््य, स्शक्षा, रोजगारी, कृहर्, हवपद व्यवस्र्ापन र परुाना योजनािरुिाई 
संचािनमा हवशेर् जोड ददने खािका कायाक्रमिरुिाई पलन िस्क्षत गदै बजेट हवलनयोजनमा प्रार्लमकता 
ददएको छु। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय उपस्स्र्त सम्पूणा नगरसभा सदस्यज्यूिरु,  

अब म चाि ुआ.व. २०७८/०७९ मा यस नमोबदु्ध नगरपालिकाबाट सिािन भएका योजना तर्ा 
कायाक्रमको संक्षेपमा समीक्षा गदै यस अवलिमा भएका योजना तर्ा कायाक्रमको प्रगलत प्रस्ततु गदाछु। 

आलर्ाक वर्ा २०७८/०७९ को िालग प्रर्म नगर सभाको दशौँ नगर सभाबाट स्वीकृत नीलत, कायाक्रम 
तर्ा बजेटमा हवलभन्न श्रोतिरुबाट प्रस्ताहवत आय रु. ७४ करोड २० िाख 47 िजार ६६१ रुपया 
भएकोमा यो दस्तावेज तयार गदाासम्म रु. ४६ करोड ४० िाख ३७ िजार १८७ रुपया अर्ाात कुि 
बजेटको (६५ प्रलतशत) खचा भएको छ। नमोबदु्ध नगरपालिकामा प्राि नपेाि सरकार-समानीकरण 
अनदुान तफा  हवलनयोजन भएको रु. ११ करोड, ११ िाख मध्ये रु. ६ करोड, ६६ िाख, ९७ िजार 
५८९ रुहपया (६० प्रलतशत) खचा भएको, बागमती प्रदेश-समानीकरण अनदुान तफा  हवलनयोजन भएको 
रु. ९२ िाख ०४ िजार मध्ये रु. ४१ िाख, २८ िजार (४४ प्रलतशत), बागमती प्रदेश-समपरुक 
अनदुान तफा  हवलनयोजन भएको रु. ३ करोड मध्ये रु. १ करोड, ९३ िाख, ५५ िजार (६५ 
प्रलतशत), बागमती प्रदेश-राजस्व बांडफांड तफा  हवलनयोजन भएको रु. ४ करोड ८४ िाख मध्ये रु. 
३ करोड, २९ िाख, १६ िजार (६८ प्रलतशत), संघीय सरकार-राजस्व बांडफांड तफा  हवलनयोजन 
भएको रु. ७ करोड ६६ िाख 47 िजार मध्ये रु. ३ करोड, ५९ िाख, ०७ िजार (47 प्रलतशत), 
अरतररक श्रोत तफा  हवलनयोजन भएको रु. १३ करोड ४६ िाख ५५ िजार १ सय ३१ रुपैया मध्ये 
रु. ८ करोड, ६१ िाख, ८९ िजार (६५ प्रलतशत), बागमती प्रदेश-शसता अनदुान तफा  हवलनयोजन 
भएको रु. २ करोड ७८ िाख ७६ िजार मध्ये १ करोड ६९ िाख ०१ िजार ( ६५ प्रलतशत), 
संघीय सरकार-शसता अनदुान तफा  हवलनयोजन भएको रु. २९ करोड ५७ िाख ७५ िजार मध्ये १९ 
करोड ४० िाख २५ िजार ( ६५% प्रलतशत), संघीय सरकार-समपरुक अनदुान तफा  हवलनयोजन 
भएको रु. ८३ िाख मध्ये ८० िाख (९६ प्रलतशत) र खचा नभएको बााँकी रकम संघीय सरकार 
तर्ा प्रदेश सरकारको संस्चत कोर् खातामा हफताा पिाउने व्यवस्र्ा लमिाइएको छ ।आरतररक श्रोत, 

हवत्तीय समालनकरण अनदुान संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको राजश्व बााँडफााँड संघीय सरकार र 
प्रदेश सरकार तफा को आलर्ाक वर्ाको िालग हवलनयोस्जत योजना तर्ा कायाक्रमिरुमा यो योजना कायाक्रम 



तर्ा बजेट प्रस्ततु गरी रिदााँ ६५ प्रलतशत रकम खचा भएको र खचा िनु बााँकी रकमिाई संस्चत 
कोर्मा हफताा गरी यस आलर्ाक वर्ामा हवलनयोजन गने व्यवस्र्ा लमिाइएको छ। सारै् भाररत तर्ा 
भौलतक प्रगलत सरतोर्जनक नै रिेको व्यिोरा यस सम्मालनत सभािाई जानकारी गराउन चािरछु। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

अब म नमोबदु्ध नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/०८० को वाहर्ाक बजेट तर्ा कायाक्रम 
प्रस्ततु गना अनमुलत चािरछु। बजेट तर्ा कायाक्रम प्रस्ततु गनुा पूवा यस नगरपालिकाको ददघाकालिन 
सोंच (Vision), िक्ष (Mission), उदे्दरय (Objective) र बजेटका प्रार्लमकताको बारेमा संस्क्षि प्रस्तलुत 
गना अनमलत चािरछु।  

ददघाकालिन सोचः “कृहर्, व्यापार र पयाटन: िाम्रो सशक्त अलभयान”। 

िक्ष्यः  जैहवक कृहर् उत्पादन, पयाटन, स्वास््य, स्शक्षा, रोजगारी, वातावरण संरक्षण र व्यापारबाट 
नागररकको आयस्तरमा र उत्पादनमिुक क्षेिमा उल्िेखनीय रुपमा वहृद्ध गदै पााँच बर्ा लभिमा 
नगरबासीिरुिाई मध्यम आय भएका नागररकमा रुपारतरण गने।  

उद्दरेयिरुः 

१. मिामारीको रोकर्ाम र लनयरिणका सारै् आितमा परेका नगरबासीिाई राित िनुे गरी कृहर्, 
स्वास््य, रोजगारी, स्शक्षा र हवपद व्यवस्र्ापनमा हवशरे् जोड ददने खािका कायाक्रमिरु संचािन 
गने। 

२. आिारभतू स्वास््य, रोजगारी, स्शक्षा, कृहर् र पश ुसारै् परुाना अिरुा योजना परुा गने उदेरय 
अनरुुपिे कायाक्रम संचािन गने। 

३. नमोबदु्ध नगर ररङ्ग रोड, वैकस्ल्पक कोररडोर, सबै वडािरुमा सिै यातायात संचािन िनु ेगरी 
सडक मागाको स्तरोन्नलत गने। 

४. सडक तर्ा खानेपानी पूवाािारको हवकास गरी नगरवासीको जीवन यापन सिज बनाउने। 

५. नगरिाई पूणा सरसफाई यकु्त, वातावरणमैिी नगरको रुपमा हवकास गदै व्यवसाहयक तर्ा 
जैहवक कृहर् उत्पादनमा जोड ददने तर्ा स्र्ानीय उत्पादन सिज रुपमा बजार पिुाँचको व्यवस्र्ा 
गरी नगरवासीिरुको आलर्ाक सामास्जक अवस्र्ामा सिुार गने। 



६. गणुस्तरीय स्शक्षाका िालग हवद्याियिरुिाई सूचना प्रहवलिमैिी बनाउने तर्ा आिारभतू स्वास््य 
सेवािाई प्रभावकारी बनाउने। 

७. सशुासनको प्रत्याभलूत गराउन संस्र्ागत सिुार, सेवा प्रालिमा सवासिुभता, स्शघ्रता र गणुस्तरीयता 
कायम गरी नगरपालिकाप्रलत आम नागररकिरुको आस्र्ािाई वहृद्ध गने। 

८. सेवा सहुविाको सरतलुित हवतरण माफा त िस्क्षत वगाको सशस्क्तकरण गने। 

९. भ-ूउपयोग नीलत कायाारवयन गने। 

१०. सबै वडामा संचालित हवद्याियिरुमा गणुस्तरीय स्शक्षाको प्रत्याभलूत गने। 

११. बािमैिी, वातावरणमैिी, उद्योगमैिी, महििामैिी, कृहर्मैिी, पशमैुिी, स्शक्षामैिी, स्वास््यमैिी, 
िस्क्षतवगा मैिी, यवुामैिी नगर घोर्णा गने। 

यी उदे्दरय पूरा गना आगामी आलर्ाक वर्ाको बजेट तर्ा कायाक्रमका प्रार्लमकतािरुः 

१. स्वास््य क्षेिको भौलतक सिुार गरी गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको प्रत्याभतू गने, 
२. स्शक्षा क्षेिमा समसामहयक प्रहवलिको हवकास गने, 
३. कृहर्मा आिलुनकीकरण, यास्रिकीकरण र व्यवसायीकरण एवं प्राङ्गाररक कृहर् उत्पादनमा जोड 

ददने,  

४. राित र रोजगारी गने,  

५. सडक पूवाािार स्तरोन्नती गने, 
६. गणुस्तरीय खानेपानी सेवाको हवस्तार, 
७. पयाटन प्रवद्धान तर्ा वातावरण संरक्षण, 
८. वातावरणमैिी उद्योग, 
९. प्रहवलिमैिी हवद्यािय लनमााण, 
१०. संस्र्ागत क्षमतामा वहृद्ध तर्ा सेवा प्रवािमा प्रभावकारीता, 
११. सशुासनमा जोड ददने। 

काया नीलतः 

१. स्वास््य, स्शक्षा, रोजगारी, कृहर् िगायतका क्षेििाई हवशेर् प्रार्लमकता राखी हवहवि कायाक्रम 
संचािन गने। 



२. कृहर्, व्यवसाय, पयाटन, उद्योग तर्ा व्यापारिाई सियोग पगु्ने गरी नमोबदु्ध नगरका सबै वडा 
केररिरु जोड्ने गरी ररङरोडको अविारणा अनसुार सबै वडा कायााियिरुिाई सिै यातायात 
संचािन िनुे गरी सडक सञ्जाििे जोड्ने र क्रमशः सडकिरु कािो पिे गदै जाने । 

३. राहिय भ-ूउपयोग नीलत तयार गरी सोिी अनसुार जोस्खम संवेदनस्शि भ–ूउपयोग योजना लनमााण 
गरी बस्ती क्षेि, पयाटकीय क्षेि, औद्योलगक क्षेि तर्ा कृहर् क्षेि िगायतमा जलमनको वलगाकरण 
गरी एक स्र्ानीय ति एक औद्योलगक क्षेिको अविारणा अनरुुप औद्योलगक क्षेिको घोर्णा 
गरी कायाारवयन गने। 

४. भकूम्प पिातको पनुः लनमााणिाई प्रभावकारी बनाई लनजी आवास लनमााण यसै आलर्ाक वर्ालभिमा 
सम्पन्न गने। 

५. स्वास््य प्रलत स्जम्मेवार समहृद्धको आिार भने्न नारािाई आत्मसात गदै जीवन शैिीमा सिुार 
ल्याउन नागररकिरुमा सचेतना फैिाउने तर्ा नगरपालिकामा रिेका अस्पताि र स्वास््य 
केररिरुिाई स्तरोन्नती गरी सहुविा सम्पन्न बनाउने तर्ा गणुस्तरीय सेवा उपिव्ि गराउने। 

६. सामूदाहयक हवद्याियिरुमा Virtual Education, MGML, ELM िगायतका प्रहवलि र 
लसकाई हवलििाई लनररतरता ददई गणुस्तरीय स्शक्षाको प्रत्याभलुत गने। 

७. सबैिाई स्वच्छ हपउने पानी पयुााउन ेअविारणा अनरुुप सबै स्र्ानमा खानपेानी हवस्तार गदै 
िैजाने। 

८. महििा बािबालिका आददवासी जनजालत दलित ज्येष्ठ नागररक अपांग अत हवपन्नता भएका 
पररवार र िगायतका िस्क्षत क्षेिको क्षमता हवकासको िालग स्शक्षा स्वास््य िगायत आवरयक 
सीप हवकास तालिम कायाक्रम हवस्तार गने।  

९. बािमैिी, वातावरणमैिी, पूणा सरसफाईयकु्त, बािश्रम मकु्त, नगर लनमााण गना अलभयानिरु 
सिािन गने।  

बजेटिे समेटेका प्रमखु हवर्यिरुः 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय उपस्स्र्त सम्पूणा नगरसभा सदस्यज्यूिरु,  

१. स्वास््य क्षेिको भौलतक सिुार गरी गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको प्रत्याभतु गने। 

२. रोजगारी सजृना िनुे कायाक्रमिरु। 



३. नगरापालिकाको प्रशासकीय भवन तर्ा वडा कायााियिरुको भवन लनमााण अिरुा योजनािाई 
प्रार्लमकता ददने। 

४. नेपाि सरकार तर्ा प्रदेश सरकारबाट सशता अनदुानबाट सिािन गररन ेकायाक्रमिरु तर्ा 
त्यसको िालग िाग्ने िागत समेत एहकन गरी हवहवि कायाक्रमिरु लनक्षेहपत भै आएको सरदभामा 
उक्त कायाक्रमिरुिाई िबुि ुस्वीकृत गररएको छ।  

५. नेपाि सरकार तर्ा प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनदुानबाट सिािन गररन ेकायाक्रमिरु तर्ा 
त्यसको िालग िाग्ने िागत समेत एहकन गरी उक्त कायाक्रमिरुिाई िबुि ुस्वीकृत गररएको 
छ।  

६. प्रदेश सरकारबाट हवशेर् अनदुानबाट सिािन गररन ेकायाक्रमिरु तर्ा त्यसको िालग िाग्न े
िागत समेत एहकन गरी उक्त कायाक्रमिरुिाई िबुि ुस्वीकृत गररएको छ।  

७. ऐलतिालसक, िालमाक एवं पयाटकीय मित्वको हवश्व प्रलसद्ध नमोबदु्ध  क्षेिमा गरुुयोजना अनसुार 
पूवाािार हवकासको िालग बजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

८. नमोबदु्ध नगरपालिकाका हवलभन्न क्षेिमा स्वच्छ खानेपानी पयुााउन यस नगरपालिकािाई प्राि 
अनदुान समेतको उपयोग गरी नेपाि सरकारका केररीय लनकाय तर्ा हवलभन्न हवकास 
साझेदारिरुसाँगको सिकायािाई अगालड बढाउन पिि गना बजेट हवलनयोजन गररएको छ।   

९. समावेसी तर्ा दीगो हवकासका माध्यमद्धारा समदुायको रुपारतरण गदै उक्त क्षेिमा क्षमता 
हवकास गने नीलत अनरुुप िस्क्षत क्षेि तर्ा हवर्यगत क्षेिका प्रवद्धानात्मक कायाक्रमिरुिाई 
लनररतरता ददन आवरयक बजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

१०. नमोबदु्ध नगरपालिकाको पाश्वास्चि लनमााण भईसकेको िुाँदा आवलिक नगर हवकास योजना तर्ा 
रणनीलतक योजना तजुामा गना बजेट हवलनयोजन गररएको छ। उक्त दस्तावेजिे आलर्ाक हवकास, 

भ-ूउपयोग योजना, पूवाािार हवकास योजना, वातावरण तर्ा हवपद व्यवस्र्ापन िगायतका क्षेिमा 
योजना तयार गरी कायाारवयन गना सिजता ददने तर्ा समग्र नगरको हवकासिाई अगालड 
बढाउन मित्वपूणा भलूमका खेल्नेछ।  

११. वातावरण मैिी, जिवाय ु अनकुुि तर्ा दीगो हवकासिाई टेवा पयुााउन हवलभन्न स्र्ानमा 
वातावरण मैिी पाका  चौतारा तर्ा उद्यानको लनमााण, पानीको मिुान संरक्षण ररचाजा पोखरी 
लनमााणजस्ता काया गना रकमको हवलनयोजन गररएको छ।  

१२. बािमैिी स्र्ानीय शासन तर्ा वातावरण मैिी स्र्ानीय शाससनिाई टेवा पयुााउन े हवहवि 
कायाक्रमिरुको िालग बजेट हवलनयोजन गररएको छ। 



१३. नगरका परम्परागत सांस्कृलतक मित्वका स्र्ानिरु जािा, मिोत्सव, पवा तर्ा उत्सवको संरक्षण 
तर्ा प्रवद्धानको िालग बजेट हवलनयोजन गररएको छ। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

अब म आ.व. २०७९/०८० का िालग अनमुालनत गररएको बजेट प्रस्ततु गने अनमुलत चािरछु। 

१. आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को िालग अनमुालनत आरतररक आय ४ करोड ७२ िाख ५१ 
िजार ३ सय ५३ रुहपया, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान मध्ये हवत्तीय समानीकरण 
अनदुान १ करोड ९ िाख १ िजार, राजश्व बांडफांड २ करोड ६६ िाख ५५ िजार, सशता 
अनदुान २ करोड ३६ िाख ६ िजार, हवशेर् अनदुान ८० िाख, समपरुक अनदुान ३ करोड 
यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राि अनदुान मध्ये हवत्तीय समानीकरण अनदुान ११ करोड ८७ 
िाख राजश्व बांडफांड ९ करोड २८ िाख ४९ िजार, सशता अनदुान ३१ करोड ९९ िाख, 
समपरुक अनदुान १ करोड यसै गरी अरय आय तफा  ३ करोड २२ िाख ३ िजार ६ सय 
४४ रुहपया गरी कुि अनमुालनत आय ७४ करोड ४८ िाख ४५ िजार ९ सय ९७ रुहपया 
प्रक्षेपण गरेको छु।येिी आयिाई आिारमालन सशता अनदुान, समपरुक अनदुान, हवशरे् 
अनदुानिाई यर्ावत राखी अरय आयका श्रोतिरुबाट अनमुालनत आय ३५ करोड ६५ िाख 
७९ िजार ७ सय ९७ रुहपयािाई हवर्यगत सलमलत, वडागत लसलिंङ्ग, पजुीगत खचा, हवलभन्न 
कोर्, चाि ुखचामा हवलनयोजन गरेको छु। 

२. नगरपालिका लभि बांडफांड गना लमल्ने रकम रु. ३५ करोड ६५ िाख ७९ िजार ७ सय 
९७ रुहपयािाई आिारमा राखेर चािगुत स्शर्ाकका िालग यसै सार् संिग्न अनसूुचीमा भए 
बमोस्जम रकम रु. १७ करोड ४८ िाख ७ िजार ९ सय ९७ रुहपया हवलनयोजन गरेको छु। 

३. नमोबदु्ध नगरपालिकाको वडा प्रशासलनक भवन लनमााणको िालग रकम रु. ५० िाख हवलनयोजन 
गरेको छु। 

४. नगरपालिका र वडा कायाािय भवन पाटेसन, फलनाचर िगायतका िालग रकम रु. २५ िाख 
हवलनयोजन गरेको छु। 

५. नगरपालिकामा रिेका हवलभन्न कोर्िरुिाई रकम रु. ८३ िाख हवलनयोजन गरेको छु। 

६. संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारका आयोजनािरुको म्यास्चङका िालग रकम रु. ६ 
करोड ३५ िाख ५० िजार हवलनयोजन गरेको छु। 



७. नगरपालिका र वडा कायााियमा आवरयक पने हवहवि मेस्शनरी औजारका िालग रकम रु. ५ 
िाख हवलनयोजन गरेको छु। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

८. हवलभन्न हवर्यगत क्षेििरुका िालग रकम रु. ३ करोड ९९ िाख २२ िजार हवलनयोजन गरेको 
छु। 

९. हवर्यगत क्षेि तफा  हवलनयोजन भएको रकमबाट कृहर् तर्ा पश ुहवकास कायाक्रमका िालग ५० 
िाख, स्शक्षा क्षेि १० िाख, बाि हवकास केररका स्शक्षक तर्ा सियोगी कायाकताािाई र्प 
पाररश्रलमक रकम रु. 5000 िजारका दरिे ६५ िाख, संघीय सरकारको हवद्यािय ददवा 
कायाक्रमिाई र्प प्रभावकारी तर्ा हवद्यार्ी पोर्ण कायाक्रमका िालग १० िाख, स्र्ानीय 
पाियक्रम लनमााण तर्ा भार्ा प्रवद्धानका िालग २० िाख, लडजीटि नमोबदु्ध कायाक्रमको िालग 
१५ िाख, यवुा उद्यमस्शिता कायाक्रमका िालग ५ िाख, स्वास््य शाखासाँग २५ िाख, महििा 
स्वयंसेहवका प्रोत्सािन कायाक्रमका िालग ९ िाख ७२ िजार हवलनयोजन गरेको छु। 

१०. महििा स्वयंसेहवका लनवतृ िुाँदा नगरपालिकाबाट खािी िात नजानी नीलत अनसुार प्रत्येक 
महििा स्वयंसेहवका िालग २० िजार लनवतृ खचा हवलनयोजन गरेको छु। 

११. िस्क्षत वगािरुको मोलतहवरद ुरोगको उपचार गनाका िालग बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

१२. जनतािाई स्वास््य सेवाको पिुाँचसम्म पयुााउन एम्बिेुरस सेवािाई प्रभावकारी बनाउन बजेट 
हवलनयोजन गरेको छु। 

१३. महििा, बािबालिका, दलित, अशक्त वगा, आददवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक जालत हवशेर्, 
सेफ िाउस िगायतका क्षिेमा बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

१४. नमोबदु्ध उपिार घर लनमााणको िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

१५. वातावरण तर्ा हवपद् व्यवस्र्ापन, फोिोरमैिा व्यवस्र्ापन केरर क्षेिमा रकम रु. ३४ िाख 
बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

१६. संघीय सरकारको अनदुानमा नेपाि जिवाय ु नमनुा कायाक्रमको िालग १ करोड बजेट 
हवलनयोजन भएको छ। 

१७. नगरपालिका लभिका बजार व्यवस्र्ापनको िालग आवरयक हवलनयोजन गरेको बजेट हवलनयोजन 
गरेको छु। 

१८. सडक सौया बत्ती व्यवस्र्ापनको िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 



१९. संस्र्ागत हवकास तर्ा सेवा प्रवाि क्षेिको िालग ६१ िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२०. नगर स्तरीय ररंगरोडको पररकल्पनाको सरुुवात गना रयामपाहट काउसे आरुबारीचौर पजुारीटाप ु
सडकका िालग संघीय सरकार र नमोबदु्ध नगरपालिकाको समपरुक सिकायामा रकम रु. २ 
करोड ५० िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२१. बागमती प्रदेश सरकार र नमोबदु्ध नगरपालिकाको समपरुक सिकायामा वडा नम्बर ०४ स्स्र्त 
जयटार जनक मा.हव. चवुाने सडक र्प कािोपिेका िालग २ करोड बजेट हवलनयोजन गरेको 
छु। 

२२. बागमती प्रदेश सरकार र नमोबदु्ध नगरपालिकाको समपरुक सिकायामा वडा नम्बर ०५ स्स्र्त 
कानपरु डााँडागाउाँ िुाँदै हव.हप. राजमागा सडकका िालग २ करोड बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२३. बागमती प्रदेश सरकार र नमोबदु्ध नगरपालिकाको समपरुक सिकायामा वडा नम्बर १० स्स्र्त 
दाप्चा बसेरी सडक लनमााणका िालग रकम रु. २ करोड बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

२४. सम्पूणा वडािरुमा वडागत योजना तर्ा कायाक्रम कायाारवयन गनाका जनसंख्या, क्षेिफि र 
राजश्व संकिनिाई मूि आिार मालन सिुमा राखी जम्मा एकमषु्ट रकम रु. ४ करोड बजेट 
हवलनयोजन गरेको छु।सारै् वडागत हवत्तीय समानीकरण अनदुान २० िाखका दरिे सबै 
वडाका िालग एकमषु्ट रकम २ करोड २० िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२५. नमोबदु्ध नगरपालिकाको दाप्चा नगर अस्पतािको स्तरोन्नलतका िालग बागमती प्रदेश सरकारको 
हवशेर् अनदुान सियोगमा रकम रु. ४० िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२६.  एक घर एक िारा कायाक्रम अरतगात आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को िालग नमोबदु्ध 
नगरपालिका वडा नम्बर ०२ स्स्र्त बााँसखका  िकाईने कुईकेिगाउाँ खानेपानी योजनाका िालग 
बागमती प्रदेश सरकारको हवशेर् अनदुान सियोगमा रकम रु. ४० िाख र र वडा नम्बर ०३ 
स्स्र्त िप्से  खानेपानी आयोजनाका िालग रकम रु. २५ िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु।यसै 
संघीय सरकारको सियोगमा वडा नम्बर १० स्स्र्त दारेगौडा नमोबदु्ध खानेपानी योजनाका 
िालग १ िाख, नमोबदु्ध विृत खानेपानी आयोजनाका िालग ३ िाख, वडा नम्बर ०१ स्स्र्त 
ढंुगेपालन-िारापानी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका िालग ७ िाख हवलनयोजन भएको छ। 



२७. नगरबासीको आयस्तर सिुार गने उदे्दरय अनरुुप आलर्ाक वर्ा २०७९/०८० को िालग नमोबदु्ध 
नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा बाख्रापािन प्रवद्धान कायाक्रम बागमती प्रदेश सरकारको 
सियोगमा रकम रु. १० िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२८. कृहर् कायाक्रमको प्रवद्धानका िालग तर्ा लसचाईको पिुाँच पयुााई कृहर् उत्पादनमा वहृद्ध ल्याउने 
उदेरय अनरुुप वडा नम्बर ०८ स्स्र्त ताके लसचाई कुिोिाई बागमती प्रदेश सरकारको 
सियोगमा रकम रु. २५ िाख बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

२९.  नगर र वडा संजाि जोड्ने सडकिरु संघीय सरकार सघन शिरी हवकास कायाक्रम र 
बागमती प्रदेश सरकारको कायाक्रम अरतगात नमोबदु्ध नगरपालिका वडा नम्बर ०२ वडा 
कायाािय देस्ख दिलसङ्गे जोड्ने सडक स्तरोन्नलत, नमोबदु्ध मर्रुापाहट सडक स्तरोन्नलत, अरलनको 
राजमागा र हव.हप. राजमागा जोड्ने सडक, हव.हप. राजमागाको पात्िे गाउाँ देस्ख नमोबदु्ध 
नगरपालिका वडा नम्बर ०२ को कायाािय िकाउनेहपपिबोट िुाँदै जवदीबेशी सम्मको सडक 
स्तरोन्नलत, हव.हप. राजमागा-दिलसङ्गे-ऐसेिखुका -दारेगौडा-दाप्चा सडक कािोपि, नमोबदु्ध 
नगरपालिका वडा नम्बर ०५ स्स्र्त पौवा िासकोट शिरी सडक स्तरोन्नलत, डम्बरुडााँडा-
हििेखोिा-फिामेसााँघ ु सडक, आरूटार-ढंुगेसााँघ ु सडक आददिाई हवशेर् प्रार्लमकता राखी 
आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

३०. बािमैिी र वातावरणमैिी नगर लनमााणका िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

३१. नगरबासीको सूचना प्राि गने अलिकारिाई सरुस्क्षत गनाको िालग पिपलिका, एफ.एम. रेलडयो, 
अनिाईन लमलडया प्रवद्धानका िालग आवरयक बजेट व्यवस्र्ापन गरेको छु। 

३२. प्रचलित काननु बमोस्जम तोहकएका लनम्न आयस्तर भएका र अलत हवपन्न वगािरुको लनशलु्क 
स्वास््य लबमा कायाक्रम क्रमश संचािन गररदै िाग्नका िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन 
गरेको छु। 

३३. नमोबदु्ध नगर घमु्ती स्वास््य पररक्षण कायाक्रमका िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको 
छु। 

३४. नगरस्तरीय शैस्क्षक छािवसृ्त्त कोर् स्र्ापना गरी एक वडा एक कृहर् प्राहवलिक उत्पादन तर्ा 
व्यवस्र्ापनका िालग आवरयक बजेट हवलनयोजन गरेको छु। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष मिोदय तर्ा आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूिरु, 

अरत्यमा, 



नमोबदु्ध नगरपालिकािे हवगतका असि अभ्यास र जनतामखुी कायाक्रमिरुिाई लनररतरता ददई आलर्ाक 
वर्ा २०७९/०८० को बजेट तर्ा कायाक्रम प्रस्ततु गरेको छ र यस कायामा सियोग गनुािनुे सबैमा 
िामी आभारी छौँ। योजना तर्ा कायाक्रम तजुामा गनुा भरदा त्यसको सफि र गणुस्तरीय ढंगिे समयमा 
कायाारवयन गनुा िाम्रा िालग चनूौलतको हवर्य भएकोिे आगामी ददनमा सफि योजना कायाारवयनका 
िालग सवै पक्षबाट सकारात्मक सियोगको अपेक्षा गदाछु। हवगतमा संचालित आयोजनािरुिे समाज 
रुपारतरणमा कलत प्रभावकारी रिे हवर्य मित्वपूणा िो। यस तफा  पलन सबै लनवाास्चत पदालिकारीिे 
ध्यान ददन ुिनुेछ भरदै भावी ददनमा समदृ्ध र स-ुसंस्कृत नमोबदु्ध नगर बनाउन सबै राजनैलतक दि, 

नागररक समाज, लनजी क्षेि,  हवलभन्न पेशागत  संघसस्र्ाका मिानभुाविरु, स्शक्षक, पिकार िगायत सबै 
नमोबदु्ध वासीमा िाददाक अहपि गदाछु। 

मैिे आज प्रस्ततु गरेको बजेटको कायाारवयनिे समाजवाद उरमखु िोककल्याणकारी राज्य व्यवस्र्ािाई 
प्रवद्धान गना, संघीय सरकार/प्रदेश सरकारिे लिएको आलर्ाक वहृद्धको िक्ष्य िालसि गना तर्ा समदृ्ध 

नेपाि र सखुी नेपािीको दीघाकािीन राहिय सोचिाई सार्ाक बनाउन सियोग पगु्नेछ भन्न े हवश्वास 
लिएको छु।नमोबदु्धको सरतलुित एवंम ् समावेशी हवकासमा टेवा पयुााउन तर्ा सबै नगरबासीिे 
सकारात्मक पररवतानको अनभुलूत गने ददशातफा  उरमखु गराउन यो बजेटिे मित्वपूणा भलूमका खेल्नेछ 
भन्न ेअपेक्षा गरेको छु। 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभाको पहििो अलिवेशन सम्पन्न गने क्रममा योजना तजुामाका 
हवलभन्न चरणमा सियोग पयुााउन ुिनुे यस नगरका लनवाास्चत सवै जनप्रलतलनलििरु, कमाचारी, राजनैलतक 
दिका प्रमखु एवं प्रलतलनलििरु, उद्योगी व्यवसायीिरु, प्रास्ज्ञक व्यस्क्तत्विरु, नागररक समाजका 
प्रलतलनलििरु, हवलभन्न संघ संस्र्ाका प्रलतलनलििरु, पिकार लमििरु िगायत सम्पूणा शभेुच्छुक मिानभुाविरु 
तर्ा सम्पूणा नगरवासी दाजभुाई तर्ा दददी बहिनीिरुिाई िाददाक िरयवाद ददन चािारछु। उल्िेस्खत 
नीलत, कायाक्रम तर्ा बजेटको सफि कायाारवयनमा सम्बद्ध सबै पक्षको सदासयता रिने छ भने्न हवश्वास 
सहित िामी सबैको सिकाया, सियोग र सदभाविे माि यस नगरको सामास्जक रुपारतरण सहितको 
आलर्ाक समहृद्ध तफा को यािा सफि िनु ेसत्यिाई आत्मसात गदै आगामी ददनिरुमा पलन यिााँिरुको 
लनररतर सकृय सिभालगता, सझुाव र सियोगको अपेक्षा समेत गदाछु । 

जय नमोबदु्ध ! 

िरयवाद ! 



रत्न बिादरु िामा 

नगर उपप्रमखु 

नमोबदु्ध नगरपालिका 

भकुण्डेबेशी, काभ्रपेिािोक, नेपाि  

 

लमलतः २०७९ असार १० गते । 
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