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आ�थक वष� 2079/80 का लािग नगर उप-�मुख �ी तारा देवी महतो �यू बाट 10 औ 

नगरसभाको बैठकमा ��तुत बजेट ब�� ।

आदरणीय नगरसभाका अ�य��यू,
अदरणीय नगरसभाका सद�य�यूह�,

एवं उपि�थत सबै कम�चारीह�,

सव��थम �थानीय तह िनवा�चन 2069 वाट िनवा�िचत भई आउनु भएका सवैजना गगर सभा सद�यह� लाई 

हा�दक बधाई �ापन गद� शाि�तपुण� �पमा िनवा�चन स�प� गराउन सहयोग गनु� �ने सवै िनकाय तथा आम 

मतदाताह� �ित हा�दक कृत�ता �ापन गद�छु  । 

आज हामी आगामी आ�थक वष� 2079/80 को लािग वा�षक बजेट बनाउन 10 औ 

नगरसभामा उपि�थत भएका छौ । नव िनवा�िचत 10 औ नगरसभा सम� आगामी आ�थक वष� 2079/80 को 

आय �य िववरण ��तुत गन� पाउँदा मलाई गौरव अनुभुत भई रहेको छ । नगरिभ� अभावह� धेरै छन् आय 

िसिमत छ । िसिमत आयमा हा�ा त�कािलक आव�यकताह� पुरा गद� अगाडी वढने हा�ो अठोट र �यास जारी 

रहने छ ।

आदरणीय नगरसभाका अ�य��यू,
नगरसभाका सद�य�यूह�,

अब म बद�वास नगरको सम� िवकास �णालीलाइ गितिशल तु�याउन आ�थक वष� 2079/80 को आय �यको 

िववरण ��तुत गन� अनुमित चाह�छु । 

यस ब�दवास नगरपािलकाको आ�थक वष� 2079/80 को आय देहाय बमोिजम �ने अनुमान गरेको छु  कुल 

अनुमािनत बजेट �. 1 अब� 19 करोड 10 लाख 70 हजार को रहेको छ ।
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1.संिघय सरकारबाट �ा� �ने अनुमािणत आयको िववरण

 िवितय समािनकरण अनुदान तफ�ः � १८ करोड ६४  लाख (१८६४०००००)
 राज�व बाँडफाँड तफ�ः � १५ करोड ८६ लाख ७० हजार (१५८६७००००)
 ससत� अनुदान तफ�ः � ४५ करोड ३९ लाख

 समपुरक अनुदानः � १ करोड ४० लाख

 िवशेष अनुदानः � १ करोड १० लाख

यस�र संिघय सरकार वाट कुल ज�मा � 823970000 (वयासी करोड उ�चािलस लाख स�री हजार) वा�षक आय �ने 

अनुमान गरेको छ ु

2.मधेश �देश सरकारबाट �ा� �ने अनुमािणत आयको िववरण

 िवितय समािनकरण अनुदान तफ�ः � १ करोड २४ लाख 

 राज�व बाँडफाँडः � १ करोड

 ससत� अनुदान तफ�ः � १ करोड

 सपुरक अनुदानः � २० लाख

 िवशेष अनुदानः � ३० लाख

यस�र मधेश �देश सरकार वाट कुल ज�मा � 37400000 (ितन करोड चौह�र लाख) वा�षक आय �ने अनुमान गरेको 

छु 
3. नगरपािलकाको आ�त�रक आयतफ�ः � १३ करोड ९७ लाख वा�षक आय �ने अनुमान गरेको छु ।

यस�र ब�दवास नगरपािलकाको संिघय सरकार मधेश �देश सरकार र नगरपािलकाको आ�त�रक आय वाट कुल 

अनुमािनत वजेट � 1 अब� 19 करोड 10 लाख 70 हजार मा� �ने अनुमान गरेको छु । 

चालु आ�थक वष� ०७8/79 वाट वचत भइ अनुमानित मौ�दात � १९ करोड �ने अनुमान गरेको छु ।

मािथ उ�लेिखत आयका अनुमानह�को आधारमा आगामी आ�थक वष�मा देहाय वमोिजमका िशष�कह�मा  

िविनयोजन ��ताव गरेको छु ।

1.  चालु बजेट तफ�

 नगरपािलकाको काया�लय, वडा काया�लय, ब�दबास अ�पताल, �वा��य चौक� नगर िश�क �व�थापन 

लगायतका लािग काय� संचालन तथा चालु �कृितको खच� तफ�ः � १९ करोड ३५ लाख १० हजार बजेट 

िविनयोजन ग�रएको छ 

 �यसै ग�र काया�लयको पुँिजगत खच� तफ�ः � १ करोड १० लाख बजेट िविनयोजन ग�रएको छ ।

2.  पुजीगत तफ�:
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 नगरका िविभ� सडकह� कालोप�े ढलान तथा �तरो�ती गन� सडक िनमा�ण तफ�ः � ११ करोड ११ लाख ९६ 

हजार ��ताव गरेको छ ु
�वा��य तफ�

 ब�दबास अ�पताल मम�त सुधार तथा �व�थापनको लािग � १ करोड िविनयोजन ग�रएको छ ।

 जनशि� �व�थापन तफ� � १ करोड िविनयोजन ग�रएको छ ।

 ब�दबास अ�पताल तथा �वा��य चौक�ह�को लािग आव�यक मेिशनरी औजार तथा उपकरण ख�रद गन� � ५० 

लाख तथा फ�नचर एवं फ�निस�गको लागी  � १० लाख िविनयोजन गरेको छ ु
 नेपाल सरकारबाट सरकारी अ�पताल तथा �वा�थय चौक�मा सु�केरी गराएवापत �दान ग�रने यातायात खच� � 

१ हजारमा यस नगरपािलकाबाट पिन शत �ितशत � १हजार थप गरी सु�केरीलाई यातायात खच� �दान गन�को 

लािग � ७ लाख िविनयोजन ��ताव गरेको छु

 आ�थक �पले िवप� वग�ह�लाई उपचार सहायताको लािग � १० लाख िविनयोजन गरेको छ ।

 िवप� नाग�रकह�लाई िनशु�क �वा��य िबमा गन�का �. ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ । 

 नेपाल सरकारले �वयं सेिवकाह�लाई उपल�ध गराउँदै आएको  मािसक यातायात खच� � १ हजारमा 

नगरपािलकाले पिन शत �ितशत थप ग�र आ�नो काय��ित �ो�सािहत गन� स�पूण� �वयंसेिवकाह�लाई यातायात 

खच� वापत � ८लाख ६४ हजार िविनयोजन गरीएको छ ।

 नाग�रकलाई िबरामी परेको ख�डमा तु��ै सेवा �वाह गन�का लािग यस आ�थक वष�मा २ वटा ए�बुले�स ख�रद 

गन� � २५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 गभ�वती मिहलाह�लाई ब�दबास नगरपािलकाको ए�बुले�स उपल�ध नभएको ख�डमा आकि�मक अव�थामा 

अ�य संघ सं�थाको ए�बुले�स सेवा �योग गनु� परेको अव�थामा ए�बुले�स �योग वापतको भाडा खच� 

नगरपािलकाबाट भु�ानी �ने �व�था िमलाउन � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ 
यस �कार �वा��य तफ� एकमु� � ३ करोड २० लाख ६४ हजार िविनयोजन ग�रएको छ ।

िश�ा तफ�

 ४ कोठे िव�ालय भवन िनमा�णको लािग र �ित िव�ालय � ३६ लाखका दरले � ७२ लाख िविनयोजन 

ग�रएको छ ।

 २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�णको लािग �ित िव�ालय � १८ लाखका दरले � ७२ लाख िविनयोजन 

ग�रएको छ ।

 वास सिहतको शौचालय िनमा�ण गन� �ित िव�ालय � ७ लाखका दरले � ३५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िविवध कारणले अधुँरो रहेका िव�ालय भवनह� िनमा�ण काय� पुरा गन� �ित िव�ालय � ५ लाखका दरले 

रकम � ५० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िव�ालयको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण गन� �ित िव�ालय � ५ लाखका दरले रकम � २० लाख िविनयोजन 

ग�रएको छ ।

 िव�ालयको िजण� अव�थामा रहेका छानाह� फेन� काय��म अ�तग�त एकमु� रकम � ५९ लाख िविनयोजन 

ग�रएको छ ।

 िव�ालयह�को क�ा कोठा �व�थापन अ�तग�त डे�स बे�च लगायत अ�य शैि�क सामागीह�को लािग एकमु� 

� ३२ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 समायानुकुल िश�कह�को �मता अिभवृि� गन�का लािग �मता िवकास काय��म तथा अ�ययन अवलोकन 

�मण अ�तग�त रकम � ९ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।
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 िवप� तथा जेहे�दार िव�ाथ�को उ� िश�ा अ�ययनको लािग छा�वृि� काय��म अ�तग�त रकम � १५ लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िव�ालयको अव�था हेरी शैि�क �तर वृि� गन� िव�ालय शैि�क �तर वृि� अनुदान वापत रकम � १५ लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

 बालिवकास भवन िनमा�ण गन� �ित िव�ालय � ८ लाखका दरले रकम � १६ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िव�ालय िनर�तर अनुगमन मु�या�कन तथा �ितवेदनका लािग रकम � २ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 खेलकुद मैदान िनमा�ण िविभ� िवधामा मेयरकप संचालन तथा िविभ� िव�ालय तथा �लबह�लाइ खेलकुद 

सामा�ी िवतरण गन� एकमु� � ४० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 यस�कार िश�ा िवकास �े�को लािग एकमु� � ४ करोड तथा युवा खेलकुद िवकासका लािग ४० लाख 

िविनयोजन भएको जानकारी गराउन चाह�छु 

खानेपानी तथा सरसफाइ तफ�

 ब�दबास नगरबासीह�लाई �व�छ सफा र शु� खानेपानी आपु�त गन�का लािग तथा फोहोरमैलाको �दगो 

�व�थापन गन� वातावरण मै�ी �िविधयु� फोहोर जलाउने मेिसन जडानको लािग आव�यक �व�थापन 

गन�का लािग रकम � १ करोड िविनयोजन ग�रएको छ । 

�सचाइ तफ�

नगरभ�रका खेितयो�य जिमनह�मा पया�� �सचाइको �व�था गरी कृिष उ�पादनलाई बढावा �दन �सचाइ तथा 

इनार कुलो िडप बो�र�ग िनमा�ण गन�का लािग � १ करोड िविनयोजन ग�रएको छ ।

पय�टन तफ�

आ�त�रक पय�टन पव��न गन� नगरपािलकाको पय�टनको संभावना बोकेको �े�को खोजी ग�र  पाक� िनमा�ण 

गन�का लािग � ४५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

भवन तथा शहरी िवकास तफ�

 नगरमा िविभ� सामुदाियक भवन बसघरा तथा अ�य गु�बा मठ मि�दर धम�शाला �ित�ालय आदी िनमा�ण 

गन�का लािग रकम � ६५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

लैिगक समावेशीकरण तथा ससि�करण तफ�

 गत आ�थक वष� झै यस वष� पिन उपमेयर सँग मिहला काय��मलाइ िनर�तरता �ददै सो काय��मको नाम 

प�रमाज�न गरी  मिहला दीदी बिहनीह�लाइ िसप तथा आयआज�न मुलक तािलम �दान गरी आ�थक �पम 

ससि�करण गराउन उप�मुख सँग मिहला आय आज�न तथा िसपमुलक काय��मको लािग रकम � ५० लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।
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 िवदेशबाट फ�कइ �वदेशमै बिस केिह आय आज�न मुलक �वसाय गन� इ�छुक दाजुभाइ तथा बेरोजगार 

युवाह�लाई िसपमुलक िविभ� तािलमह� संचालन गरी �वरोजगार बनाउन नगर �मुख सँग युवा �वरोजगार 

काय��मको लािग � ५० लाख िविनयोजन ग�रएको छ 

 िविभ� �दवसह� तथा मिहला बालबािलका जे� नाग�रक अपा�ग दिलत मधेशी एवं लि�त वग�ह�को 

ससि�करण लगायतका लोक सेवा क�ा संचालन लगायत िविवध काय��मह� संचालन गन� � २० लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िविभ� �कारका �हसा िपिडत मिहलाह�लाई �हसाबाट उ�ार गन� �थायी �पमा �व�थापन नभए स�मका 

लािग अ�थायी समयको लािग होि�ड�ग से�टर �योजनको लािग मिहला सेफ हाउस िनमा�ण गन� � १० लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

  युवाह�मा ब�दै गरेको लागु दुव�सनह�को रोकथाम िनय��ण गन� लागु औषध िनय��ण सचेतना काय��म 

संचालन गन� � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।साथै कुलतमा फसेका �ि�ह�लाइ उ�ार गन� सुधार गृह 

िनमा�णको लािग १० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

सहकारी तफ�

 ब�दबास नगरपािलका मातहतका सहकारीह�को िनयमन तथा सहकारीमा आब� सद�यह�को �मता िवकास 

तथा िविभ� कोिपिमस, ऋण जोिखम �व�थापन सहकारी �व�थापन तािलम  काय��मह� संचालन गन� � 

१० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

कृिष / पशुपँ�ीतफ�

 कृषकह�लाई समयमै मल िबउ िवतरण गन� तथा ५० �ितशतको साझेदारीमा कृषकह�लाई िविभ� कृिष हाते 

औजार तथा उपकरण लगायत अ�य िविभ� तरकारी खेती भकारो सुधार माटो प�र�ण लगायतका काय��मह� 

गन� लािग कृिष �े�तफ� रकम � ७५लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 नगरलाई भैसी पालनको �ोतको �पमा िवकास गन�,िविभ� पशु �वा��य िशिवर संचालन गन�,पशु पं�ीमा ला�े 

रोगह�को लािग िनशु�क खोप �दन, पशु िवमा काय��म संचालन गन�, उ�त जातका घाँसका िबउ िवतरण गन� 

तथा नगरपािलकालाई दुध फुल मासुमा आ�मिनभ�र बनाउन पशु िवकास काय��म तफ� � ७५ लाख िविनयोजन 

ग�रएको छ ।

�याियक सिमित तफ�

 �याियक सिमितको �मता अिभवृि� तथा मेलिमलाप के��मा काय�रत कम�चारीह�को �मता िवकास तथा 

आव�यक सामा�ी �व�थापन गन�का लागी � १० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

  संघ तथा �देश लगायत अ�य संघ सं�था सिमितबाट लागत साझेदा�र �ने खालको आयोजनाह�को लािग 

समपुरक कोषमा � १ करोड  िविनयोजन ग�रएको छ ।

 नगरपािलकालाई ितनु� पन� कर तथा राज�व घरै बसी मोवाइलबाट अनलाइन �णाली माफ�त भु�ानी गन� 

�योजनका लािग नगरपािलकाको राज�व शाखामा उ� �िविध जडान गन� गन� � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको 

छ ।साथै राज�व तथा �वसाय दता� अिभयान एवं बजार अनुगमन गन�का लािग � ५ लाख िविनयोजन ग�रएको 

छ ।
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 नगरपािलका भ�रका िविभ� गितिविधह� जनतामाझ सुसुिचत गन� हेतुले सुचना स��ेषण काय��म तफ�ः १५ 

लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 ब�दबास नगरपािलकाको नगर गौरवको आयोजनाको �पमा रहेको मोडेल ए�ो िभलेज िनमा�णको लािग ज�गा 

ख�रद तथा अ�य सरकारी ज�गा संर�ण गन� � ३ िविनयोजन ग�रएको छ ।

 वषा� याममा अिवरल वषा�का कारण उ�प� �ने जोिखम तथा खतरालाइ �युिनकरण गन� नदी िनय��ण तथा चुरे 

संर�ण काय��ममा � १ करोड ३० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 उ�यालो ब�दबास काय��मलाइ िनर�तरता �दन तथा  काठका पोलह� िव�थापन गरी आव�यक पोल तार 

�ा�सफम�र जडान गन� � ५० लाख िविनयोजन ग�रएको  छ ।

 िविभ� वडाह�बाट माग भइ आउने स साना �कृितका योजना ह�को लािग � १ करोड तथा सडक कुलो 

खानेपानी भवन तथा अ�य मम�त संभारको लागी � ५० लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

 नगरको बजार �व�थापनको को लािग िन�मत िडिपआर अनुसार काय��म अिघ बढाउन � ५० लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

 िविभ� समयमा िवशेष गरी वषा�तको समयमा देखा पन� स�े संभािवत िवपद संग सामना गन� नगर �तरीय 

िवपद् �व�थापन कोषमा � २० लाख बजेट िविनयोजन ग�रएको छ ।साथै वडाह�बाट िसफा�रस भइ आएको 

अव�थामा त�काल राहत उ�ार �दान गन� उ�े�यले ��येक वडाको २ लाखको दरले वडा �त�रय िवपद् 

�व�थापन कोष खडा गन�का लािग रकम � २८ लाख िविनयोजन ग�रएको छ ।

�य�तै गरी 

 वडाँबाट माग भइ आएका वडा �त�रय योजनाह� संचालन गन� एकमु� रकम �. १४ करोड २६ लाख 

िविनयोजन ग�रएको छ ।

संिघय र �देश सरकारबाट �ा� ससत� �कृितका काय��मह� तपिशल अनुसार तो�कएकै काय��ममा खच� गन� 

�व�था िमलाएको छु ।

आदरणीय अ�य��युह�

नगर सभा सद�य�यह�

नगरपािलकाका सेवा र काय�ह� संचालन गन� �ममा आव�यक पन� िविभ� ऐनह�, काय�िविध िनद�िशका लगायतका 

िव�ेयकह� सभामा पेश भइ छलफल �ने नै �ँदा मैले �यस िवषय उ�लेख गरेको छैन ।  आगामी वष�को योजना तथा 

काय��मह� िनमा�ण गन� जित सिजलो छ काया��वयमा �यि�कै मेहेनत गनु� पन� ��छ । यसका लािग सबै �े�को सहयोग र 

स��यताको समेत अपे�ा गरेको छु ।नगर सभाबाट पा�रत भएपिछ िव�तृत िववरण सिहतको स�पुण� ऐन िनयम िनित 

काय��म  तथा बजेट समे�टएको वा�षक पुि�तका �काशन ग�रने जानकारी गराउँदछु ।

आगािम आ�थक वष�को आय र �यको िववरण अनुसुची -1, चालु �कृितका खच�ह�को िववरण अनुसुची-2, पुजीगत 

(िवकास) खच�को िववरण अनुसुची -3 र अ�य वडा �तर तथा नगर �तर वाट संचालन �ने योजनाह�को िववरण अनुसुची 

-4  संल� ग�र पेश गरेको छु । रा�का �े� तथा दरह� भएको आ�थक िवधेयक 2079 र िविनयोजन िवधेयक 2079 सभा 

सम� ��तुत गन� अनुमित चाह�छु  
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अ�तमा ��तुत बजेट तजु�माका िविभ� चरणह�मा ��य� एवं परो��पमा अमू�य सुझाव एंव सहयोग पुया�उनु �ने 

नगर�मुख �यु काय�पािलका तथा नगरसभाका सबै सद�य�युह� सबै राजिनितक दलका �मुख एवं �ितिनिध�युह� 

िवषयगत सिमितह� िवषयगत शाखा सुर�ा िनकाय एवं सरकारी काया�लय� गैर सरकारी संघ सं�थाह� उ�ोगी 

�वसायीह� नाग�रक समाज आम नगरबासी र नगरसभामा ख�नु�ने नगरपािलकाका स�पुण� कम�चारीह��ित आभार 

�कट गद� िवदा ��छु ।

ध�यवाद।

तारादेवी महतो 

नगर-उप�मुख


