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"समृ  बाणगङ्गाको मूल आधारः आिथक सामािजक पा तरण 
सिहतको पूवाधार" 

बाणगङ्गा नगरपािलकाको एघार  नगरसभामा तुत  

आ.व.०७९।०८० को बजेट तथा काय म 

 

यस ग रमामय नगरसभाका सभा य  महोदय, नगरसभाका सिचव, नगर 
सभाका सद यह , कमचारीह  तथा उपि थत स चारकम  एवम ्स पूण 
महानुभावह  ! 
 

१. बाणगङ्गा नगरवासीको चाहना अनु प आिथक समिृ  र सामािजक 
पा तरण गन नगरवासीको आव यकतालाई बजेटमा आ मसाथ गद 

ग रमामय एघार  नगरसभाको थम वैठकबाट वीकृत नीित तथा 
काय मको अधीनमा रही आगामी आिथक वष ०७९।०८० को बजेट 
तथा काय म तुत गन पाउँदा स मािनत सभा ित आभार य  गन 
चाहा छु ।  

२. यस अवसरमा राि य वत ता, वािधनता, सामािजक याय र संघीय 
लोकताि क गणत  थापनाका लािग आ नो ाण उ सग गन स पणू  

ात अ ात महान सिहदह  ित भावपूण ा जली अपण गदछु । जन 
आ दोलनका घाइतेह , पीिडतह  तथा स पणू यि ह को 
योगदानलाई उ च स मान सिहत मरण गन चाह छु । 

३. नेपालको संिवधानमा उ लेिखत रा यको िनदशक िस ा त, संिघय र देश 
सरकारको नीित तथा काय म, नगरको आवि क योजना, िदगो 
िवकासका ल य, िविभ न ऐन, काननू, िनयम र कायिविधह बाट िनदिशत 
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हदँ ै यस नगरसभाबाट वीकृत नीित तथा काय मलाई सफलतापूवक 
काया वयन गन गरी बजेट तजमुा गरेको छु ।  

४. संघीय र देश सरकारबाट ा  अनुदान, नगरपािलकाको आ त रक 
आय ोतको िसमीतता र नगरवासीको उ च आकां ालाई म यनजर गरी 
माहामारीले नकारा मक भाव पारेका सामािजक र आिथक े को 
पनुउ थान गरी समिृ को या ालाई जारी रा न बजेट िविनयोजन गरेको छु 
। 

५. बजेट िविनयोजनमा थानीय टोलबासीको माग, वडा सिमित, िबषयगत 
सिमित, राज व परामश सिमित समेतको िसफा रसको आधारमा योजनाको 

ाथमीिककरण गरी बजेट िविनयोजन गरेको छु । िविनयोिजत बजेटमा एकै 
पटक असीिमत आव यकता परुा गन अ ठयारो भए पिन सकेस म सबै 

े  समेटने यास गरेको छु । 
६. "स बृ  बाणगङ्गाको मलू आधार, आिथक सामािजक पा तरण 

सिहतको पवूाधार" को मलू नारालाई मतू प िदन भरपद  सवसलुभ, 
गुण तरीय सेवा नगरवासीह लाई उपल ध गराई उनीह को जीवन तरमा 

िमक सुधार याउने िव ास िलएको छु ।  
७. नगरको संतिुलत िवकास आयोजनाह को काया वयनको अव थालाई 

म यनजर गद चाल ुआिथक वषका काय मह लाई आव यकता अनु प 
प रमाजन, संशोधन र थपघट गरी बजेट िविनयोजनलाई िनर तरता िदएको 
छु । 

८. थानीय सरकारको े ािधकार िभ  रहकेा कर तथा गैरकर राज का 
े ह लाई ाथिमकतामा रािख नगरलाई आ मिनभर बनाउने तफ जोड 

िदएको छु ।  
 



4 
 

सभा य  महोदय,  

९. उपल ध ोत साधन र िविभ न स भावनाको बावजदु यस नगरपािलकामा 
िन न चनुौतीह  िव मान छन ्।      
 महामारीबाट खि कएको अथत लाई चलायमान बनाउन ु। 
 िवप न ग रब प रवारलाई खा  संकटबाट मु  गराउनु ।  
 नगरपािलका े िभ को अ यवि थत ज गालाई यव थापन गन ु। 
 नदी िनय ण तथा तटब ध गन ु। 
 भवन संिहताको भावकारी काया वयन गरी सरुि त घर िनमाण र 

अ यवि थत शहरीकरणलाई यव थापन गन ु। 
 भ-ूउपयोग नीित र योजनाका आधारमा जिमनको उपयोग गन ु।  
 समाजमा बढ्दो पमा रहकेो लाग ुऔषध दु यसनीलाई िनय ण गन ु।  
 लैङ्िगक िहसंा, कुसं कार र िढवादी पर पराको अ य गन ु। 
 नगरिभ का स पणू सडकलाई तोिकएको मापद ड बमोिजम फरािकलो 

र यवि थत गरी ह रत सडकको पमा िवकास गन ु। 
 कृिषको आधिुनक करण तथा यवसाियकरण गरी गरीबी तथा 

वेरोजगारी सम यालाई यनूीकरण गरी आ मिनभर नगरको िनमाण गन ु
।   

 िसिमत ोत र साधनबाट नगरबासीका अिसिमत आव यकतालाई पिूत 
गन ु।  

 संिवधानत: यव था ग रएका मौिलक हकको काया वयन गन ु। 

सभा य  महोदय, 

१०. उ लेिखत चनुौतीह को बावजतु नगरबासीको समिृ को सपना साकार 
पान ुहा ो दािय व हो । उ  दािय व परूा गन आ.व. ०७९।८० को बजेटका 
देहायका उ े यह  तुत गन अनमुित चाह छु ।  
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 सं ामक लगायत सबै कारको रोग र िवपदबाट नाग रकको जीवन र ा 
गद जनजीिवकालाई सहज र सरुि त बनाउने । 

 खि कएको अथत लाई चलायमान बनाई बेरोजगारी यवुायवुतीलाई 
रोजगारीको अवसर िसजना गन । 

 संघीयताको सफल काया वयनको लािग नगरको िबकासमा जनताको 
य  सहभािगता र अपन वको महससु गराई सशुासन र सरु ाको 
याभिूत िदलाउने ।  

 सचूना िविधको िवकास सँगै िश ा र वा य े मा गणु तर सधुार 
गन । 

 भिूम बक माफत िनवाहमखुी कृिष णालीलाई यवसाियक कृिष 
णालीको पमा िवकास गरी एक कृत कृिष णालीलाई अवल बन गन 

कृषकलाई ो साहन गन । 
११. योजना र काय मह लाई नाग रकको आव यकता र समयानुकुल बनाउन 

तथा बजेट काया वयनमा भावकारीता याउन बजेट तथा काय ममा 
समावेश भएका योजना, काय मह लाई िन न आधारमा ाथिमिककरण 
गरी तुत गरेको छु । 
 िविभ न महामारीबाट बाणगङ्गा नगरबासीलाई सरुि त बनाउन 

वा य े को सबलीकरण गरी पनुसंरचना गन र सबै िकिसमका िबपद 
र महामारीबाट नगरवािसको जीवन र ा गन ।  

 बेरोजगार यवुा तथा मिहलालाई कृिष, पशपुं ी यवसायमा आब  ग र 
वरोजगारको मा यमबाट ग रबी यनूीकरणमा योगदान पु  याउने  । 

 उ पादनमलूक तथा िछटो ितफल ा  हने खालका कृिष ,पश ु
िवकासका काय म स चालन गन । 

 िविधमै ी अपन व सिहतको गुण तरीय िश ाका लािग िश क, 
िव ाथ को मता िवकास गरी िव ालयलाई िविधमै ी बनाउने । 
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 गुण तरीय सावजिनक सेवा बाह गद सशुासनलाई सं थागत गन ।  
 थानीय ोत साधन र सीपबाट स चालन हने योजनालाई ाथिमकता 

िदई लागत सहभािगतामा अिभविृ   ग र  वातावरणीय स तुलन 
सिहतको िदगो तथा उ थानशील िवकास ि यालाई सं थागत गन । 

 लैिगंक समानता, सामािजक समावेशीकरणको मा यमबाट िपछिडएका 
वग तथा समदूायलाई रा यको मलुधारमा समािहत गन । 

 िवशेष सं कृित र जातीय पिहचान, संर ण र वधन गन । 
 पवूाधारह को िनमाण एंव िदगोपना माफत नगरबासीह को गुण तरीय 

जीवनको ब न गन ।  
 नगरको िवकास र स मिृ का लािग सहकाय र सामिुहकताको 

सं कारलाई ब न याय र नैितकताका आधा रत िहसंा रिहत व थ र 
मयािदत जीवनशैली यु  समाज िनमाण गन । 

सभा य  महोदय,  

अब म गत आिथक वषको यथाथ र चाल ु आिथक वषको समि गत गित 
िववरण तुत गन चाह छु ।  

१२. आ.व.२०७७/०७८ को आ दानी र खचको गित सिं  समी ा गदा 
शु मा कुल बजेट . १ अरब १८ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४ सय ३० 
म ये चाल ु खचतफ .६८ करोड ५३ लाख १० हजार ९५ र पूँजीगत 
खचतफ .४९ करोड  ८२ लाख ५५ हजार ३ सय ३५ खच अनुमान 
ग रएको िथयो भने सोही आ.व.को िहउँद ेनगरसभाबाट . १ अरब ३४ 
करोड ६५ लाख ४२ हजार ८ सय ८४ संशोधन ग रएको बजेट म ये चाल ु
खच तफ .७९ करोड ५७ लाख ८८ हजार ५ सय ४४ िबिनयोजन ग रएको 
म ये .७० करोड ३९ लाख १५ हजार ३ सय १० खच भई ८८.४५ 

ितशत र पूँजीगत खचतफ .५५ करोड ७ लाख ५४ हजार ३ सय ४० 
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िबिनयोजन ग रएको म ये .४२ करोड ९६ लाख ३ सय १६ खच भई ७८ 
ितशत गरी ज मा ८४.१८ ितशत खच भई गित भएको अवगत 

गराउँदछु ।  

सभा य  महोदय,  

अब म चाल ुआ.व.को समि गत गित तुत गन चाह छु ।  

१३. चालु आिथक वष ०७८।७९ को आ त रक आ दानीको सिम ा गदा 
तािवत आय .४ करोड ३७ लाख ६५ हजार अनमुान ग रएकोमा 

२०७९ जे  मसा तस म .५ करोड १३ लाख २५ हजार ९ सय २२ मा  
असुली भई ११७ ितशत आ त रक आयतफको ल य ा  ग रएको छ 
भने कुल बजेट .१ अरब २८ करोड ३२ लाख ४८ हजार ४ सय ८० म य े
जे  मसा तस म कुल बजेट  १ अरब १४ करोड १८ लाख ५ हजार ा  
भएको छ ।  

१४. चाल ुआिथक वष ०७८।७९ को खचको संि  सिम ा गदा तािवत 
आय .१ अरब २८ करोड ३२ लाख ४८ हजार ४ सय ८० म ये चालतुफ 
. ८७ करोड २१ लाख १३ हजार िविनयोजन ग रएकोमा  २०७९ जे  

मसा तस म .३९ करोड ३२ लाख २४ हजार ३ सय ६४ खच भई ५९.५८ 
ितशत र पूँिजगत खचतफ .४१ करोड ११ लाख ३५ हजार ४ सय ८० 

िविनयोजन ग रएकोमा . १९ करोड ७७ लाख ७ हजार ८ सय ५५ खच 
भई ४०.९२ ितशत गरी ज मा ५१.६९ ितशत खच गित भएको छ । 
आगामी आषाढ मसा तस म क रब ९० ितशत भ दा बढी खच हन स ने 
अनमुान ग रएको छ ।  

१५. पवूाधार िनमाण तफ चाल ुआिथक वषको जे  मसा त स ममा ४४१३ 
िमटर सडक कालोप े, ४९०० िमटर नाली तथा नहर िनमाण, १५८९ िमटर 
कुलो तथा ढल िनमाण स प न भएका छन ्। २५,२८८ िमटर सडक ाभेल, 
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११ वटा थानमा क भट र ३७ वटा थानमा मुपाइप क भट िनमाण 
स प न भई सकेका छन ् । ६८४२ िमटर िव तु लाइन िव तार, ३० वटा 
िविभ न सामदुाियक भवन िनमाण तथा ममत, २० वटा मि दर िनमाण तथा 
ममत र ५ वटा िडउहार िनमाण तथा ममत काय स प न भएका छन । 

मागत योजना अ तगत वडा नं. ३ को शासिनक भवन, कृिष उपज 
संकलन के  र औ ोिगक ामको काय भई रहकेो छ ।  

१६. कृिष उ पादनलाई विृ  गन उ नत जातको वीउ िबजन, कृिष औजार र 
साम ीह  कृषक तथा कृषक समहूह लाई िनःशु क तथा लागत 
साझेदारीमा िवतरण गरी कृिष े को उ पादन तथा उ पादक वमा 

ो साहन ग रएको छ ।  
१७. कृषक एबं पशपुालकह को माग लाई आव यकता बमोिजम पिहचान गरी 

िसिमत साधन र ोतको बाबजदु िविभ न अनदुान िदने काय मह  स प न 
भएका छन ्। 

१८. सहकारीह को यव थापन तथा एिककरणको शु वात भएको छ ।   
१९. सामािजक सरु ा भ ालाई बक माफत येक वडामा सहज पहचँ हनेगरी 

िवतरण गन यव था िमलाईएको छ । 
२०. कोिभड िव को खोप लि त वगका सबै नगरबासीलाई लगाई पणू खोप 

नगरपािलका घोषणा ग र सिकएको छ  र बु टर खोपलाई िनर तरता िदइने 
यव था िमलाईएको छ ।   

२१. आिथक समिृ  र िदगो िवकासका लािग समान अ सरता र नेतृ वदायी 
भिूमका थािपत गद ोत, साधन, अवसर र लि त वगको समान पहचँ 
थािपत ग रएको छ ।  

२२. समावेशी सहभागीता सिहत सीमा तकृत समदुायको सामािजक 
पा तरणका लािग िविनयोिजत लि त तफका आय आजन तथा 

िसपमलुक काय मह  स चालन भएका छन ्।  
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२३. नगर िभ का सामदुाियक िव ालयह का िव ाथ  सं याको आधारमा 
सामुदाियक िव ालयह  समायोजन गन र िश कह को दरब दी िमलान 
गन काय स प न भएको छ ।  

२४. सामुदाियक िव ालयह लाई िविध मै ी बनाउन एक िव ालय एक 
यापटप िवतरण गन काय स प न भएको छ ।  

२५. ाथिमकतहको थानीय पाठ्य म िनमाण गरी लाग ुगनको लािग क ा १ 
देिख ५ स मको थानीय पाठ्य मको खाका तयार ग रएको छ ।  

२६. बालमै ी थानीय शासनले अबल वन गरेका सचुकह  परुा गरी नगरलाई 
बालमै ी नगर घोषणा ग रएको र यसको िदगोपनाको लािग आव यक 
बजेटको यव था िमलाइएको छ ।  

२७. योजना संचालन गदा कोप उ थानशील, वातावरणमै ी, ये  
नागरीकमै ी, बालमै ी, तथा अपाङ्ग मै ी थानीय शासनका आधारभतु 
सचुकह लाई आधार मानी काया वयन गन यव था िमलाईएको छ । 
योजना स प न भए प ात सावजिनक सनुवुाई, सामािजक परी ण ज ता 
सशुासनका औजारह को योग गद पारदश ता, उ रदािय व, 
जवाफदेिहता र जनिव ास आजन गन यव था िमलाइएको छ ।  

२८. नगर िभ  िनमाण हने कालोप े सडकको गणु त रयताको लािग यसै आ.व. 
देिख अ फा ट कंि ट िविधलाई अवल बन गन यव था िमलाइएको 
छ ।  

२९. नगरपािलका तथा अ तगतका कायालयह बाट दान ग रने सेवा 
वाहलाई िविध मै ी बनाउन ई-सेवाको यआुर कोड (QR-code) 

माफत नगर र वडा कायालयह को कर सकंलन गन र स टवेयर माफत 
िसफा रस प  बनाई सेवा वाह चु तदु त बनाउने यव था िमलाइएको 
छ ।  
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३०. थानीय तरमा िसजना हन स ने सामा य िववादह को िन पणको लािग 
मेलिमलाप के ह को यव थापन र मेलिमलाप कताह को मता 
अिभबिृ को यव था िमलाईएको छ ।  

सभा य  महोदय,  

अब म आगामी आिथक वषको समि गत तािवत आ दानी र खचको िववरण 
तुत गन चाह छु ।  

३१. यस नगरपािलकाको आिथक वष २०७९/०८० मा संघ र देश सरकारबाट 
ा  िवि य समािनकरणमा . २२ करोड ६४ लाख ४२ हजार, सशत 

अनदुानमा .४६ करोड ९८ लाख, राज व बाँडफाँडमा . २० करोड ५० 
लाख ४७ हजार, समपरुक अनदुानमा . २ करोड ४० लाख, िवशेष 
अनदुानमा .२ करोड ९० लाख, आ त रक आयमा . ९ करोड ७५ लाख, 
लागत सहभािगता र मौ दात रकम . ४ करोड गरी ज मा  .१ अब ४९ 
करोड १७ लाख ८९ हजार हने अनमुान गरेको छु ।  सामािजक सरु ा 
काय मका लािग  ३५ करोड, नगरपािलका र अ तरगत कायालयमा 
कायरत कमचारीह को तलब भ ा तथा िनयिमत काय म लगायत अ य 

शासिनक कायका लािग  १६ करोड १२ लाख रकम खच हने अनमुान 
गरेको छु । े गत बजेट िविनयोजन अनसुार आिथक िवकास तफका 
काय मका लािग . ७ करोड ७९ लाख, सामािजक िवकास तफ  . ७८ 
करोड ९२ लाख ६५ हजार, भौितक पवूाधार तफ . ४४ करोड १४ लाख 
२४ हजार, वन, वातावरण तथा िवपद ् यव थापन तफ . ९२ लाख, 
सशुासन तथा सं थागत िवकास तफ . १७ करोड ४० लाख  बजेट 
िविनयोजन गरेकोछु ।  

सभा य  महोदय, 
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३२. येक वडाको सतंिुलत िवकासको लािग िविनयोजन ग रएको .१३ 
करोड बजेट म येबाट सबै वडाले ा  गनगरी यनुतम . ५० लाख र बाँक  
वडाको े फल, जनसं या, भौगोिलक अव था, राज  असलुीको 
आधारमा अंकभार कायम गरी सु को आधारमा रकम बाँडफाँड गन 
यव था िमलाएको छु ।  

३३. कृिष े को िवकासका लागी ८५ ितशत अनदुानमा साना िसँचाई 
काय म तफ .२४ लाख, ५० र ७५ ितशत अनुदान िदने गरी मागमा 
आधा रत यवसाियक कृिष काय म सचंालनका लागी .४९ लाख 
बजेटको यव था िमलाएको छु ।  

३४. तरकारी खेती ब न गनका लािग िसडिकट खरीद गरी िनशु क िबतरण 
गनका लािग .१० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

३५. माटो जाँच िशिबर, आई. िप. एम. कृषक पाठशाला, आकि मक बाली 
संर ण, कृिष मेला दशनी, बाली उपचार िशिबर, पर परागत तथा रैथान े
बाली ब नका लािग .१३ लाख ५० हजार बजेट िबिनयोजन गरेको छु 
।  

३६. धान उ पादन ब न, खा ा न बालीको उ नत वीउ, धान वालीको साना 
यवसायीक कृिष उ पादन के का साथै उ नत वीउ िबतरणका लािग 
ो साहन ज ता कृिष काय म सचंालनका लािग .४६ लाख ५० हजार 

बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
३७. धानबाली, गहबँाली र तरकारी बाली पकेट िवकास काय मका लािग . 

३० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
३८. साना यवसायीक कृिष उ पादन के  कृिष तथा पश ु काय मका लािग 

आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
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३९. िकसान सचुीकरण, कृिष पशपु छी तथा म य त याकं, बाली कटानी तथा 
त यांक अ ाविधक ज ता काय म संचालनका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु ।  

४०. पश ुआहार सेवाका लािग िहउद,े वष र बह वष घाँस, बिषम तथा िविभ न 
जाितका घाँस िबउ ख रद गरी िवतरण गनका लािग आव यक बजेट 

िविनयोजन गरेको छु ।  
४१. पश ु उपचार काय म अ तगत औषिध ख रद एवम ् पश ु बीमा काय म 

स चालन गन आब यक बजेटको यव था िमलाएको छु ।  
४२. गाई, भसैी, कुखरुा, बा ा, बंगुर र माछा ज ता पशपुालन यवसायह  

ो साहनका लािग अनदुानमा आधा रत िविभ न काय म स चालनका 
लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

४३. पश ु वा य िनयमन, पश ुआहार सेवा, पश ु वा य तथा उपचार, पश ु
रोग तथा योगशाला, कृितम गभाधान, पश ुखोप सेवा लगायत मास ुिमसन 
ज ता पश ु िवकास काय म सचंालनका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गरी पश ुसवेा काय म ब नका लािग ो साहान गरेको छु । 

४४. यवुाह लाइ रोजागारीमा आकिषत गन कामका लािग पा र िमक 
काय मका लािग .५३ लाख ८६ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 

४५. बैदेिशक रोजगारलाइ सुरि त, मयािदत, भरपद  बनाउन समुदाय 
अिभमिुखकरण काय म, रटन  वयंसेवक प रचालन, मनोसामािजक 
परामश र िव ीय सा रता ज ता काय म स चालन गन यव था 
िमलाएको छु । 

४६. मु यम ी शैि क सुधार काय म अ तगत िव ालयको भौितक तथा 
शैि क सुधारका लािग .७० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
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४७. नगरमा ि यािशल सहकारीह को मता अिभबिृ का लािग सहकारी 
सचेतना काय म, सहकारी िश ा, नेतृ व िवकास र आव यक तालीमका 
लागी आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

४८. लघ ुउ म स ब धी काय मह  सचंालन गरी नया ँउ मीह  िसजना गन, द  
उ मीह लाई वीधी ह ता तरण गरी उ मिशलताको िवकास गन आव यक 
यव था िमलाएको छु ।  

४९. आ त रक पयटन तथा साँ कृितक पयटन व नका लािग नगर े  िभ  
आधारभतु पवूाधार िनमाणका लागी आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु 
।  

सभा य  महोदय, 

अब म आगामी आिथक वष २०७९/ ८० को े गत िविनयोजन बजेट अ तगत 
सामािजक िवकास तफको िविनयोिजत बजेट तुत गन चाह छु ।  

५०. थानीय भाषा सं कृितको जगेना तथा व नका लािग थानीय पाठ्य म 
एवम ् शैि क रणिनितक योजना िनमाणका लािग आव यक बजेटको 
यव था िमलाएको छु ।  

५१. ारि भक बालिवकास के का सहजकता र िव ालय कमचारी 
याव थापनका लािग .२ करोड ५५ लाख ६४ हजार बजेट अनदुान िदने 
यव था िमलाएको छु ।  

५२. िव ालयको शैि क गुण तर सु ढीकरण एवं कायस पादनमा आधा रत 
ो साहनका लािग .१ करोड १२ लाख अनदुान उपल ध गराउने यव था 

िमलाएको छु । क ा ५ र ८ को परी ा यव थापनका लािग आव यक 
रकमको यव था िमलाएको छु । 

५३. सशत अनुदान तफ शैि क े मा िविनयोिजत बजेट तोिकएको िशषकमा 
खच गन यव था िमलाएको छु । नमनुा िव ालय शैि क पूवाधार 
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िनमाणका लागी .१ करोड १ लाख  रकम खच गन यव था िमलाएको 
छु ।  

५४. सावजिनक िव ालयका िव ाथ का लािग िनशु क पाठ्यपु तक, सेनेटरी 
याड एवं िदवा खाजा र छा विृतका लािग ३ करोड ६१ लाख २७ हजार 

बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
५५. आमा सरु ा, गभ सं कार, गभवती उ ेरणा सेवा, यानो झोला र िनशु क 

सरुि त गभपतन सेवा स चालनका लािग .३० लाख ४३ हजार बजेट 
िविनयोजन गरेको छु । 

५६. मात ृ तथा नव िशश ु काय म, पोषण काय म र िकशोर िकशोरी तथा 
जनन वा य काय मका लािग .२६ लाख ७४ हजार िविनयोजन 

गरेको छु ।  
५७. आधारभतु तथा आकि मक वा य सेवाको औषधी ख रदका लािग . 

१७ लाख ५५ हजार बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
५८. मिहला वा य वयंसिेवकाह को मनोबल उ च रािख काममा उ े रत 

गन ो साहन तथा यातायात खच उपल ध गराउन आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु । साथै संघबाट ५० ितशत र नगरपािलकाबाट ५० 

ितशत रकम यहोन गरी वयंसेिवकाह को वा य िबमा गन यव था 
िमलाएको छु ।  

५९. नगरपािलकालाई यरोग मु  घोषणा अिभयानका लािग . २७ लाख 
बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

६०. िसकलसले एिनिमया, हाि पाइले, औलो तथा काला वर, इ लएु जा, 
वड ल,ु यरोग ज ता रोगको िनदानको लािग औषिध सिहत आव यक 
काय म स चालनका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
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६१. थानीय अ पताल र बिथङ् से टरमा सतुी हने मिहलाह लाई िनःशु क 
ए वलेु स तथा यातायात सिुवधा उपल ध गराउन आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु ।  

६२. िविभ न समदुायका पव, िदवस तथा महो सव स चालनका लािग 
आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

६३. िव ाथ ह का लािग जकुाको औषिध तथा िकशोरीह लाई आईरन 
(फोिलक एिसड) िवतरणका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

६४. नगर त रय मेयरकप, रा पित रिनङ िश ड कप तथा अ य खेलकुद 
काय म स चालनका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

६५. वरोजगार िसजना हने खालका िविभ न िसपमलूक लि त काय म, िहसंा 
िपडीत मिहला, दिलत, मिु लम, आिदवासी, जनजाती तथा अपाङ्गह को 
शसि करण तथा मलू वाहीकरणका लािग िबिभ न लि त काय म 
संचालन गन आव यक बजेट यव था िमलाएको छु ।  

६६. टोल िवकास सं था तथा उपभो ा सिमितका पदािधकारीको मता 
िवकासका लािग आव यक रकमको यव था िमलाएको छु ।  

६७. पोषण सधुारका लािग िव ालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण िवशषे 
काय म र पोषण सधुारका लािग िवप न समदुायका मिहला एवम ्
सहकारीह का काय मका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

 

सभा य  महोदय,  

अब म आगामी आिथक वष २०७९/८० को भौितक पवूाधार िवकास तफ 
िविनयोिजत बजेट तुत गन चाह छु । 
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६८. जन योित मा.िव. मोितपरुको भवन िनमाणको लािग .१ करोड र महे  
मा.िव., कोपवाको लािग . १ करोड २० लाख संघीय सरकारको िवशषे 
अनदुान काय म अ तगत बजेट िविनयोजनको यव था िमलाएको छु ।  

६९. बनगाई मोितपरु किपलधाम वडा नं. ७ र ९ जोड्ने सडक कालोप ेका लािग 
संघीय सरकार समपुरक अनदुानबाट .४० लाख र नगरबाट .४० लाख 
गरी ज मा .८० लाख बजेट िविनयोजनको यव था िमलाएको छु ।  

७०. देश स परूक अनुदान अ तगत कमहना दिेख मैनहरा हदँ ैदगुानगर जोडने 
सडक कालोप े, बठनपरुा झुँगा जोडने सडक कालोप े र िमलनचोक 
िबरपरु गोगापरु भेलरैया हदँ ैभावपरु जोडने सडक कालोप ेका लािग .१ 
करोड २० लाख र नगरको .१ करोड २० लाख गरी ज मा .२ करोड ४० 
लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

७१. देश स परूक अ तरगत कृिष िवकास शाखा भवन िनमाणका लािग .५० 
लाख र नगरबाट . ५० लाख गरी ज मा .१ करोड र ओशो यानके  
धमशालाका लािग . ३० लाख र नगरको यव थापनबाट . ३० लाख 
गरी ज मा .६० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु ।   

७२. बाणगंगा ४ गंगा नेपालीको घरदिेख दि णतफ सडक तरो नतीका लािग 
. १० लाख, साना िकसान कृिष सहकारी, हथौसाको गोदाम घर िनमाणका 

लािग . १० लाख, अधरुो सामदुाियक भवन ओदारीका लािग . ७ लाख 
बजेट देश माफत िविनयोजनको यव था िमलाएको छु । 

७३. िव ालय ममत स भार र िव ालयको भौितक पुवाधार िनमाण अ तगत 
क ाकोठा िनमाणको लािग आव यक बजेटको यव था िमलाएको छु । 

७४. हा ो वडा हा ो गौरव स तुिलत िवकासका लािग नगर तरीय योजना 
अ तरगत भौितक पवूाधारको े मा खच गन गरी येक वडामा 
समानपुाितक िहसाबले आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
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७५. नगरपािलका िभ  रहकेा िविभ न सडकह  त काल ममत गनपुन 
अव थाका लािग ममत स भारको लािग आव यक बजेट िविनयोजन 
गरेको छु ।  

७६. लागत सहभािगतामा (७०/३०) आधा रत भौितक पूवाधार िनमाणका 
लािग .२ करोड बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

७७. बाणगंगा ३ अ तगत चि कपरु डाडँा देिख कृिष सडक दि णको सडक 
िप.िस.सी.को लािग . १० लाख, धनराज झेडीको घर देिख पि म उ र 
दगुामि दर सडक तरो नतीको लािग .९ लाख र धनकौली गाउँ 

ित ालय दिेख उ र सडक तरो नतीको लािग . १० लाख बजेट 
िविनयोजनको यव था िमलाएको छु । 

७८. कोपवा गाउँ िभ  दि णटोल सडक तरो नतीका लािग . १० लाख, 
च परगाँउ साना िकसान देिख उ र सडक तरो नतीका लािग .७ लाख, 
गोगापरु कुल दिेख गाउँस म सडक तरो नतीका लािग .८ लाख, दगुा 
मि दर दिेख ढोडेकोल जाने बाटो तरो नतीको लािग .१० लाख, मोितपरु 
भईुपरुा िदपक पौडेलको घरदेिख दि णको सडक तरो नतीका लािग . ८ 
लाख र बाणगंगा २ मेहनेती टोलको गोले था को घर िकनारको सडक 
तरो नतीका लािग . ७ लाख बजेट देश माफत यव था िमलाएको छु 

।  
७९. िपपरा अ पतालको भौितक संरचना िनमाण तथा तरो नितका लािग . १ 

करोड र िपपरा अ पताललाई ५० बेडको अ पताल तथा मा से टरको 
पमा िवकास गन संघ तथा देश सरकारसंग आव यक सहकाय गन 
यव था िमलाएको छु । 

८०. नगरका स–साना खानेपानी योजना ममत, िव तु पोल तथा तार ख रदका 
लािग आव यक बजेट िबिनयोजन गरेको छु ।  
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८१. नगरिभ का सामुदाियक भवन िनमाणका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु ।  

८२. झोलङ्ुगे पलु े गत काय म अ तरगत राम दि वन धाम, किपलधाम, 
िघ र खोला जोड्नका लािग ाथिमकताको आधारमा झोलङ्ुगे पलु 
िनमाणका लािग  ४० लाख सशत बजेटको यव था िमलाएको छु । 

८३. बाणगङ्गा च पथ िनमाणका लागी आव यक बजेट िविनयोजन गरेको 
छु । 

८४. सबारी साधनको बढ्दो चांपबाट हन स ने दघुटना, चोरी िनकासी ज ता 
अपराधज य ि याकलापह बाट आम नगरवासीलाई सरु ाको याभतूी 
िदलाउन  CCTV संजाललाई थप िब तार गनका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु । सवारी साधनलाई यवि थत गन बसपाकको 
यव थाको लािग आव यक बजेट यव था गरेको छु । 

८५. सावजिनक ज गाको बढ्दो अित मणलाई रो न सावजिनक ज गा संर ण 
काय मका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

८६. हकुमारी इ रीय िव िव ालय एवं राजयोग िश ण के को भवन 
िनमाणको लािग .१ करोड संघीय सरकार माफत बजेटको यव था 
िमलाएको छु ।  

८७. मोम  खानेपानी आयोजना, बाणगंगा-८ को लािग . ४५ लाख र बनगाई 
खानेपानी आयोजना, बाणगंगा-७ को लािग . ५० लाखको बजेट दशे 
सरकार माफत यव था िमलाएको छु ।  

८८. कोपवा हाटबजार देिख एिसयन माछा फम हदँ ैमटे रया िसमलखोर जोड्न े
सडक तरो नतीको लािग .४९ लाख, झुंगा चोक देिख त लो झुंगा हदँ ै
कालाब जार जोड्न ेसडक कालोप ेका लािग . ३५ लाख बजेट संघीय 
सरकार माफत यव था िमलाएको छु ।  
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८९. सडक बोड अ तगत िविभ न सडक ममत स भारका लािग संघ बाट ा  
हने रकमलाई सोही े मा मा  खच हन े यव था िमलाएको छु । 

९०. राि य ािमण तथा नवीकरणीय उजा अनदुानतफ ा  .८ लाख 
बजेटलाई उजा उ पादन तथा बायो यास जडानमा खच गन यव था 
िमलाएको छु ।  

सभा य  महोदय,  

अब म आगामी आिथक वष २०७९/८० को वन, वातावरण तथा िवपद 
यव थापन तफ िविनयोिजत बजेट तुत गन चाह छु । 

९१. फोहोर शोधन ला ट जडानका लािग ारि भक वातावरणीय अ ययन 
ितवेदन तयार भई सकेकोले या डिफ ड साईटको िडिपआर तयार गरी 

फोहोरलाई मोहोरमा बद न सावजिनक, िनजी, सहकारी र समदुायको 
साझेदारीमा या डिफ ड साइट तथा फोहर सोधन के को ारि भक 
पवूाधार िनमाण लगायतका कायह  गनका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु ।  

९२. सडकह को िदगोपना र वातावरणीय स तुलन एवम ्शहरी व छताका लागी 
भौितक संरचना िनमाण गदा सडक िकनारको दवुैितर वृ ारोपण गन 
याव था िमलाएको छु ।  

९३. ाकृितक तथा मानव सिृजत िवपदक्ो पूव तयारी, ितकाय योजना, उ ार 
साम ी यव थापन, राहत िवतरण ज ता कायका लािग नगर कोप 
यव थापन कोषमा .५० लाख बजेटको यव था िमलाएको छु ।  

९४. "म सफा गछु मेरो नगर" सरसफाइ अिभयान िनर तरताका लागी आव यक 
बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

९५. बाणगंगा-६ भगलापरुमा पाक िनमाणका लािग . ९ लाख बजेट देश 
माफत यव था िमलाएको छु ।  
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९६. समिृ का लािग  वन अ तरगत िदगो वन, यव थापन तथा वृ ारोपण 
क पोने ट, सं थागत सु िढकरण तथा मता अिभविृ  क पोने टका लािग 
.३७ लाख संघीय सरकार  माफत बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

सभा य  महोदय,  

अब म आ.व. २०७९/८० को सशुासन तथा सं थागत िवकास तफ िविनयोिजत 
बजेट तुत गन अनमुित चाहा छु ।  

९७. नगर िभ  िनमाण हने संरचनाह को मापद ड िनयमन एवं ाकृितक ोत 
दोहन यनूीकरणका लािग नगर हरीको यव था गन आव यक बजेट 
िविनयोजन गरेको छु ।  

९८. सामािजक सरु ा ा  गन लाभ ाहीको यिकन त याङ्क िनधारण गरी सबै 
कारका सामािजक सरु ाका काय मलाई सहज, पारदश  र मयािदत 

बनाउन कमचारी तथा कायालय यव थापन समेतका लािग आव यक 
बजेटको यव था िमलाएको छु । 

९९. मानव संसाधन िवकास, सं थागत मता िवकास, राज  प रचालन, 
िवि य यव थापन, िवि य जोिखम यनूीकरणको व तुगत त याङ्क 
अिभलेखीकरणका लागी िव िुतय सचुना िविधमा आधा रत नगर 

ोफाइल िनमाण गन काय स प न भैसकेकोल े ोफाईलकै आधारमा 
घरधरुी न ब रंग तथा अिभलेखीकरण गन आव यक बजेटको यव था 
िमलाएको छु ।  

१००. नगरको सम  सेवा वाह तथा िवकास गितिविध आम जनतासँग 
पु  याउन प  पि का रेिडयो, टेिलिभजन काय म संचालन गन आव यक 
बजेटको यव था िमलाएको छु ।  
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१०१. आम नगरवासीलाई अ ययन, अनसु धान तथा सचूनाको आधिुनक 
िविधसँग जोड्न नगरपािलका िभ   ान के  थापनाको लािग 

आव यक यव था िमलाएको छु ।  
१०२. नगरपािलका र अ तगत कायरत करार तथा यालादारीमा कायरत 

कमचारी तथा शासिनक कायको लािग आव यक बजेट िविनयोजन 
गरेको छु ।  

१०३. रा सेवक कमचारीह को काय मता विृ  र उ च मनोवल कायम 
गरी काय थलमा खट्ने वातावरण तयार गन कमचारीह का लािग काय 
स पादनमा आधा रत ो साहनका लािग आव यक बजेटको यव था 
िमलाएको छु ।  

१०४. देश िभ का आिथक, सामािजक, साँ कृितक, भौगोिलक प ह को 
मौिलक अ ययन र यसको सकारा मक भावलाई नगरको सम  
िवकासमा सामेल गराउन िविभ न काय म स चालनका लािग आव यक 
बजेटको यव था िमलाएको छु । 

सभा य  महोदय,  

अब म आगामी आिथक वष २०७९/८० को राज  स ब धी काय म तुत 
गन अनमुित चाह छु । 

१०५. चिलत काननू बमोिजम लगाउन सिकने राज का सबै ोतह को 
व तुपरक पिहचान, िव ेषण, ेपणलाई समतामलुक, गितिशल र 
यायपूण बनाई राज को दायरा बिृ  गद नगरपािलकालाई आ मिनभर 

बनाउद ैलैजाने यव थाको लािग आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  
१०६. समयमा िनयिमत कर बुझाउने करदाताह लाई करमा छुट, सहिलयत 

र सबैभ दा बिढ कर बुझाउने करदाता पिहचान गरी स मान गन यव था 
िमलाएको छु ।  
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१०७. एकल मिहला, अश , जे  नागरीकह ले नगरपािलकाबाट िलने 
िसफा रसह  िनःशु क उपल ध गराउने यव था िमलाएको छु ।  

१०८. आ तरीक आय अिभबिृ का लािग ोतह को स भा यता अ ययन 
गरी राज  सधुार काययोजना तयार पा र कर सचेतना, घिु त िशिबर, कर 
स वि ध िश ण ज ता काय मह  काया वयनका लािग आव यक 
बजेट यव था िमलाएको छु । 

१०९. राज व संकलनलाई करदाता मै ी बनाउन स पणू वडाह मा सचूना 
िविधमा आधा रत कर संकलन णालीलाई यव थापन ग र 

करदाताह ले बुझाउन ु पन सबै कारका करह  सबै वडाह मा बझुाउन 
सिकने यव था िमलाएको छु । 

सभा य  महोदय,  

११०. उ कृ  काय गन कमचारी, स चारकम ह लाई समेत पुर कृत गन 
बजेटको यव था िमलाएको छु । 

१११. नगरलाई सुशासन मै ी, सेवा वाहलाई चु तदु त र भावकारी 
बनाई ाचार मु  नगरपािलका बनाउनको लािग सावजिनक सनुवुाई र 
जनतासंग जन ितिनधी काय ममा आव यक बजेट िविनयोजन गरेको छु 
।  

अ यमा,  
बजेट तथा काय म तजमुा गन स दभमा उ लेखनीय सहयोग तथा सुझाव 
िदनुहन ेसंघीय माननीय सांसद यहू  र देश माननीय सांसद यहू , पवू माननीय 
सांसद यहू , संिवधान सभा सद य यहू , नगर मखु य,ू नगरमा ि यािशल 
राजिनितक दलका मखु एवम ् ितिनधी यहू , वडा य यहू , 
कायपािलकाका सद य यहू , नगरसभा सद य यहू  लगायत स पणु 
सरोकारवाला िनकायका मखु यहू , मखु शासक य अिधकृत य,ू राज  



23 
 

परामश सिमित, िविभ न िवषयगत सिमितका पदािधकारी यहू , पवू 
जन ितिनधी यहू , उ ोग वािण य संघ, टोल िवकास सं था, सरु ाकम , 
थानीय बुि िजवी, नाग रक समाजका अगवुाह ,  संघसं था, सहकारी, िनजी े  

एवं संचारकम ह लाई िवशेष ध यवाद िदँदै आभार य  गदछु । बजेट िनमाण 
कायमा अहोरा  खिटई सहयोग गनहुने नगरपािलकाका कमचारीह लाई िवशेष 
ध यवाद िदन चाहा छु । हामीलाई रचना मक सझुाव र स लाह िदई नगरको 
आिथक र सामािजक पा तरण तथा समिृ मा िनर तर सहयोग पु  याउनुहन ेसबै 
करदाता र नगरबासी आदरणीय आमाबुवा, दाजभुाइ र िददीबिहनीह  ित आभार 

कट गदछु । यस ग रमामय नगरसभामा उपि थत हनहुने नगरसभाका सद यह  
ित हािदक आभार तथा ध यवाद य  गदछु । तुत बजेट तथा काय म 

काया वयनको िनि त यहाँह बाट ा  रचना मक सझुावह लाई मागदशनको 
पमा िलएर अगािड बढ्ने िव ास िदलाउँद ै तुत बजेट र काय मको सफल 

काया वयनमा यहाँह  सबैको िनर तर सहयोगको अपे ा गरेको छु ।  
 

ध यवाद ! नम कार !! 
रीता कुमारी चौधरी 

नगर उप– मखु 


