
सभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

सभाका सदस्य ज्यहूरु, 

कावासोती नगरपालिकाको यस सम्मालनत सभामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पेश गनष 

पााँउदा अत्यन्त खुसी िागेको छ ।  

नेपािी जनताको लवरतापूर्ष संघर्षको ईलतहास साँगै िोकतालन्िक आन्दोिनमार्ष त संघीय 

िोकतालन्िक गर्तन्िात्मक शासन व्यवस्िा स्िापना गरर यहााँसम्म ल्याईपुयाषउन जीवन 

वलिदानी गने सम्पूर्ष ज्ञात अज्ञात सलहदप्रलत श्रद्धासुमन अपषर् गनष चाहन्छु ।  

नेपािको संलवधानि ेपररकल्पना गरेअनुसार तीन तहको सरकारमध्य कावासोती नगरपालिका 

पलन एक स्िानीय सरकार हो । समदृ्ध नेपाि सुखी नेपािी भन्ने मान्यतािाई आत्मसात गद ै

लवकासको गन्तव्यतर्ष  हामी बलियो पाईिाका साि अलघ बढीरहकेा छ ाँ ।  

आगालम आर्थिक वर्षको बजेट तजुषमा गदाष नेपािको संलवधान, संघीय तिा प्रदशे सरकारको 

नीलत तिा बार्थर्क लवकास कायषक्रम, कावासोती नगरपालिकाको नीलत तिा कायषक्रम, आर्थिक 

तिा लवलनयोजन लवधेयक दीगो लवकास िक्ष्य, कायषपालिका तिा नगरसभा सदस्यहरुको 

सुझाव, लवर्यगत सलमलत तिा बजेट तिा कायषक्रम तजुषमा सलमलतमा भएको छिर्ि र 

लनर्षयहरुिाई मागषदशषनको रुपमा लिएको छु ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय,  

अब म आगालम आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटका उद्देश्य तिा प्रािलमकता प्रस्तुत गनष चाहन्छु 

। 

बजटेका उद्देश्यहरुुः 

 साँस्िागत सबिीकरर् मार्ष त सुशासन प्रवधषन गनुष 

 पूवाषधार लवकास मार्ष त लवकासका सम्भावनािाई र्राककिो पानुष 

 दीगो लवकासका लसद्धान्तहरु अविम्बन गद ैिक्ष्यहरु हालसि गनुष 

 प्रलतर्िमूिक र उत्पादनमुिक कायषक्रम मार्ष त सामालजक समता कायम गनुष 

 आन्तररक श्रोतको अलधकतम पररचािन तिा व्यवस्िापन गनुष 

 सहभालगतामूिक लवकास मार्ष त िाभग्राहीको अपनत्व अलभवृलद्ध गद ै लवकासिाई 

रटकाउ बनाउनु 

 समृद्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्ने नारािाई सािषक तुल्याउनु  



पूवाषधारहरुको लवकास, पयषटन, सामालजक लवकास,स्वास््य, र्ोहरमिैा व्यवस्िापन, केरुङ्गे 

खोिाको तटबन्धन, मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरर्, सुशासन सलहतको कायाषिय संचािन, 

लवद्युतीय प्रर्ािीको प्रवद्धषन िगायतका क्षिेहरु आगालम आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटका 

प्रािलमकता हुनेछन् ।  

अब म आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को क्षिेगत कायषक्रम तिा लवलनयोजन प्रस्तुत गन े अनमुलत 

चाहन्छु ।  

आर्थिक लवकासुः 

1. गत वर्ष दलेख सुरु गररएको कृलर् पकेट कायषक्रमिाई लनरन्तरता कदन बजेट लवलनयोजन 
गरेको छु । माछापािक ककसान तिा म ररपािक ककसानका िालग प्रोत्साहनका 

कायषक्रमहरु सञ्चािन गने व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

2. दगु्ध उत्पादक ककसानका िालग प्रलतलिटर दधुमा रु. १ प्रोत्साहन कदन बजेट व्यवस्िापन 

गरेको छु ।  

3. पयषटकीय सुचना एकककृत गनष तिा पयषटकहरुका िालग सहजीकरर् गनष गत वर्ष सुरु 
गररएको पयषटकीय सुचना केन्र लनमाषर्को कायष यस वर्ष सम्पन्न गनष आवश्यक व्यवस्िा 

लमिाएको छु । 

4. सावषजलनक नीलज सहकारीको सहकायष मार्ष त लवकासका िक्ष्यहरु हालसि गने नेपािको 
संलवधानिे पररकल्पना गरेअनुसार सहकारी र सरकार साँगसाँगै भन्ने लसद्धान्तिाई 

कावासोती नगरपालिकािे अगगकार गनेछ । सहकारीहरु मार्ष त बीउ पुाँजी कोर् 

पररचािनको कायषक्रम सरुुवात गनषका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

5. कृलर्मा उत्पादनमूिक क्षेििाई नगरपालिकाि ेप्रोत्साहन गदषछ । माछा सेवन तिा मह 
सेवन स्वास््यका िालग र्ाईदाजनक रहकेो कुरा लवज्ञानिे समेत प्रमालर्त गररसकेको छ 

। यी दवु ैक्षिेिाई प्रवधषन गनष रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

6. वडास्तरबाट कृर्कहरुका िालग कृलर् उत्पादनसाँग सम्बलन्धत तालिमहरु सञ्चािन गने 
व्यवस्िा लमिाएको छु । कृर्कहरुका िालग कलम्तमा ५० प्रलतशत अनुदानमा मि, बीऊ, 

औजार, उपकरर्हरु प्रदानका कायषक्रमहरु सञ्चािन गने व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

सामालजक लवकासुः 

7. गुर्स्तरीय लशक्षाका िालग क्षमतावान लशक्षक भन्ने मान्यतािाई आत्मसात गद ै लशक्षक 

प्रलशक्षर् कायषक्रम सुरुवात गनषका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 



8. कक्षा ३ सम्म अध्ययन लवद्यािीका िालग कदवाखाजा को व्यवस्िा गनष रु. १५ िाख बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । यस कायषक्रमको िालग आवश्यक पयाषप्त बजेट व्यवस्िापन गररने 

व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

9. नगरपालिकाद्वारा सञ्चािन हुने कक्षा ८ को पररक्षा सञ्चािन र व्यवस्िापनका िालग 

आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

10. मुसहर समुदायका लवद्यािीहरुिे लनुःशुल्क उच्च लशक्षा हालसि गनष पाउने व्यवस्िा 

गत वर्षदलेख सुरु गररएको छ । अलत लवपनन्न पररवारका अन्य लवद्यािी पलन आर्थिक 

अभावकै कारर् लशक्षाबाट वलञ्चत हुन नपने गरर बजेट व्यवस्िापन गरेको छु ।  

11. मलहिा तिा वािवालिकाको क्षेिमा सम्बलन्धत शाखाबाट सञ्चािन हुन े

कायषक्रमहरुका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । अपाङ्गता भएका 

व्यलिहरुका िालग पररचयपि लवतरर् तिा अलभिेख व्यवस्िापन गनष बजेट लवलनयोजन 

गरेको छु ।  

12. स्वास््य साँस्िाहरुमा उपकरर् तिा और्धी व्यवस्िापन, आयुवेद सेवा केन्रमा 

और्धी व्यवस्िापन र बर्थिङ्ग सेन्टरहरुको स्तरोन्नतीका िालग रु. १८ िाख बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

13. वडा नं १२ मा रहकेो ज्येष्ठ नागररक आश्रयस्ििको व्यवस्िापनका िालग बजेट 

व्यवस्िा गरेको छु ।  

14. नगरपालिकामा खिेकुदको प्रवधषन र लवकासका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको 

छु । मेयर कप रु्टबि प्रलतयोलगता र जटायु कप कक्रकेट प्रलतयोलगता सञ्चािनका िालग 

बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

15. किा, सालहत्य, धमष, साँस्कृलत समाजको प्रलतलवम्ब र सभ्यताको सुचक हो । किा, 

सालहत्य प्रवधषनका िालग बजेट व्यवस्िापन गरेको छु ।  

16. बािमैिी स्िानीय शासन िागु गनष हामी सबै प्रलतवद्ध छ ाँ । बािमैिी स्िानीय 

शासन कायाषन्वयन गनष रु १० िाख लवलनयोजन गरेको छु । एच.आई.भी. प्रभालवत 

बािबालिकाका िालग शलैक्षक सामग्री लवतरर्का िालग बजेट व्यवस्िा गरेको छु ।  

17. दलित, जनजालत तिा मलहिाहरुका िालग व्यवसायमूिक कायषक्रम सञ्चािन गनष 

१८ िाख रुपैया लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

पवूाषधार लवकासुः 



18. नगरपालिकाको भवन लनमाषर् कायष हाम्र ैकायषकािमा सम्पन्न गने िक्ष्य हामीि े

लिएका छ ाँ । बहुवर्थर्य ठेक्का प्रर्ािीबाट भवन लनमाषर् कायष सुरुवात गररएको छ । 

आगालम वर्ष भवन लनमाषर् कायषका िालग रु. ५ करोड ५० िाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

19. मानव र वन्यजन्तु लवचको द्वन्द्व हामी कावासोती नगरवासीका िालग एक म ुय 

समस्या हो । यो समस्या न्यूनीकरर्का िालग हालमि ेमसेजािी सलहतको पखाषि लनमाषर् 

कायष लवगत वर्षदखेी नै गररराखेका छ ाँ । यस वर्ष संघीय सरकारको समपुरक 

अनुदानबाट र बााँकक कायष गनष आगालम वर्ष रु. ३ करोड ५० िाख लवलनयोजन गरेको छु 

।   

20. केरुङ्गे खोिाको तटबन्धन कायषिाई लनरन्तरता कदएको छु । आगालम वर्ष केरुङ्गे 

खोिाको तटबन्धन गनष रु १ करोड छुट्याएको छु ।  

21. कावासोती १६ गैडाचोक दखेी दक्षीर्को सडकिाई हररयालि सडकरुपमा 

व्यवलस्ित गनष लवगत वर्षदखेी प्रयास गररद ैआईएको छ । आगालम वर्ष डण्डा अमिटारी 

सडक कािोपि ेकायषका िालग रु १ करोड लवलनयोजन गरेको छु ।  

22. वडा नं ६ लस्ित जनता माद्यलमक लवद्याियमा प्रालवधीक लशक्षा सञ्चािनको 

महान उद्दशे्यका साि गहन प्रयास िािनी भएको छ । उि लवद्याियमा प्रालवधीक 

लशक्षा प्रवधषनका िालग रु. २० िाख लवलनयोजन गरेको छु । लिभुवन बाि मा.लव. 

ढोककमा लवज्ञान कक्षा सञ्चािनका िालग भ लतक स्तरोन्नती गनष रु. १० िाख 

लवलनयोजन गरेको छु । नगरपालिकालस्ित अन्य लवद्याियहरुमा समेत भ लतक 

स्तरोन्नतीका िालग बजेट व्यवस्िा गरेको छु । सशतष अनुदानबाट लवद्याियहरुको भ लतक 

पूवाषधार लनमाषर्का िालग रु ३ करोड वजेट व्यवस्िापन गरेको छु ।  

23. नगरपालिकाको पहाडी भ-ुभागको रुपमा रहकेो बािुवाडााँडा तिा ढोड ेक्षेिमा 

लवकासका आधारभूत पूवाषधार व्यवस्िापन गनष हामी गलम्भर छ ाँ । बािुवाडााँडा ढोड े

सडक ट्रयाकका िालग रु. १५ िाख बजेट व्यवस्िा गरेको छु । 

24. नगरपालिकाको वडाहरुबाट हुन े सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन वडा 

कायाषियहरु लनमाषर्का िालग रु. ७० िाख  बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

25. वडा नं ३ लस्ित सृजनलशि टोिको बाटो कािोपिेका िालग ४१ िाख रुपै ाँया 

व्यवस्िा गरेको छु । यसगैरर वडा नं १५ लस्ित बाटो स्तरोन्नतीको िालग रु ३० िाख 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

26. वडा नं १०, १२ र १४ मा बाटो कािोपिेका िालग ४५ िाख ७० हजार 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

27. वडा नं ११ र ४ मा ससचाई कुिो तिा मलन्दर लनमाषर्का िालग आवश्यक 

बजेटको  व्यवस्िा गरेको छु ।  



28. खेिकुद क्षिेको प्रवधषनका िालग कवडष हिको स्तरोन्नतीका कायषक्रमहरु 

लवगतदलेखनै सञ्चािन गररद ैआएको छ । कवडषहि व्यवस्िापनमा आगालम वर्षका िालग 

रु १४ िाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

वन वातावरर् र लवपद व्यवस्िापन 

29. पयषटकीय लहसाबिे वडा नं १५ मा मचान लनमाषर्को कायष सम्पन्न हुन बााँकक 

रहकेो छ । मचान लनमाषर्मा आगालम आर्थिक वर्षका िालग आवश्यक बजेट व्यवस्िा 

गरेको छु । 

30. र्ोहरमिैा व्यवस्िापनको कायष कदगोरुपमा व्यवलस्ित गनष सघन प्रयास गररएको 

छ । आगालम वर्ष र्ोहरमैिा व्यवस्िापनका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

31. लशव सामुदालयक वनमा बािपाकष  लनमाषर् तिा वडा नं ६ लवष्र्ुनगरमा पाकष  

लनमाषर्का िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

32. वडा नं ३ को घाट व्यवस्िापन तिा भोसरघाट व्यवस्िापनका िालग रकम 

व्यवस्िा गरेको छु । 

33. सुकुम्बासी समस्या समाधानका िालग िगत व्यवस्िापन सम्बन्धी कायष गनष 

आवश्यक बजेटको व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

34. सुशासनका िालग सेवा प्रवाह व्यवलस्ित र पारदशी हुन आवश्यक हुन्छ । 

सावषजलनक सुनवाई, सामालजक पररक्षर्, अन्तरलनकाय समन्वय िगायत कायषक्रमका 

िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

35. सञ्चार माध्यमि ेजनतािाई ससुुलचत गने, सावषजलनक लनकायिाई घचघच्याउने 

तिा सकारात्मक उजाष प्रवाह गनष महत्वपूर्ष भूलमका लनवाषह गदषछन् । एर् एम रेलडयो, 

पिपलिका तिा टेलिलभजन िगायत सञ्चार क्षिे प्रवधषनका िालग रु ९ िाख बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

36. सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीताका िालग जनप्रलतलनधी र कमषचारीको क्षमता 

अलभवृलद्ध कायषक्रमका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

37. न्यालयक सलमलतका सदस्यहरुिाई प्रत्येक लववाद टुङ्गाएपश्चात भिुानी हुने गरर 

प्रलत लववाद रु. ५०० खाजा खचषको व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

38. नगरपालिकामा कायषरत कमषचारीहरुको सेवा सलुवधा श्रम ऐनको प्रलतकुि नहुन े

गरर व्यवस्िा लमिाएको छु । संघीय सरकार तिा प्रदशे सरकारि े व्यवस्िा 



गरेबमोलजमको तिबमानमा समान हुने गरर नगरपालिकाको कमषचारीको तिब भत्ता 

लमिान हुने व्यवस्िा लमिाएको छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

39. अब म मालिका क्षेिगत नीलत तिा कायषक्रमहरु कायाषन्वयनका िालग बजेट 

लवलनयोजन र श्रोत व्यवस्िापनको अनुमान प्रस्तुत गदषछु ।  

40. आगालम आर्थिक वर्षको नीलत तिा कायषक्रमहरु कायाषन्वयन गनष रु. ८८ करोड 

२६ िाख ७० हजार रुपै ाँया लवलनयोजन गरेको छु । कुि लवलनयोजन मध्य चािुतर्ष  रु. ९ 

करोड ४ िाख ७५ हजार (सशतष बाहके), पुाँलजगत तर्ष  ३० करोड ९३ िाख २३ हजार 

र शसतष तर्ष  ३२ करोड ८८ िाख ७० हजार र सामालजक सरुक्षा तर्ष  ९ करोड ५० 

िाख रहकेो छ ।  

41. आगालम आर्थिक वर्षको खचष व्यहोने श्रोत मध्य आन्तररक आय तर्ष  ८ करोड ३८ 

िाख, राजश्व बााँडर्ाड मार्ष त २२ करोड ८ िाख, संघीय सरकारको समानीकरर् 

अनुदान १७ करोड १० िाख, प्रदशे सरकारको समानीकरर् अनुदान १ करोड ३० 

िाख, संघीय सरकारको सशतष अनुदान २६ करोड २५ िाख, सामालजक सुरक्षा अनुदान 

९ करोड ५० िाख, सडक वोडषको समपुरक अनुदान मार्ष त ४५ िाख व्यहोररनेछ ।  

अब म आगालम आर्थिक वर्षको राजश्व पररचािन सम्बन्धी नीलत तिा कायषक्रम प्रस्ततु गन े

अनमुती चाहन्छु ।  

42. आन्तररक आय संकिन तिा पररचािन सम्बन्धी कायष व्यापकरुपमा 

जनप्रलतलनधीहरुको सहभालगतामा हुने गरर आन्तररक आय संकिन बलियो बनाईनेछ ।  

43. करको दायरा लवस्तारमा जोड कदईनेछ । कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनााँउद ै

उत्प्रेरर्ात्मक कर प्रर्ािी प्रवद्धषन गररनेछ । कर सचेतना कायषक्रमिाई िप व्यापकता 

कदईनेछ ।  

44. संघ तिा प्रदशे कानुन बमोलजम नगरपालिकाद्वारा संकिन गररने राजश्व सोही 

कानुन बमोलजम व्यवलस्ित रुपमा संकिन गररनेछ । 

45. कर प्रर्ािी र कर प्रशासनमा प्रलवधीको प्रयोगिाई अलधकरुपमा बढावा कदईनेछ 

।  

46. बजेट लनमाषर् कायषमा मागषदशषन गनुषहुने आदरर्ीय नगर प्रमखु ज्यूप्रलत हार्ददक 

आभार व्यि गनष चाहन्छु । प्रलतलनधी सभाका माननीय सभासद ज्यूहरु, प्रदशे सभाका 

माननीय सदस्य ज्यूहरु, वडाध्यक्ष, वडासदस्य तिा सम्पूर्ष जनप्रलतलनधी ज्यूहरु प्रलत 



सुझाव र सल्िाहको िालग धन्यवाद कदन चाहन्छु । बजेट लनमाषर् कायषमा अहोराि 

खरटएर साि कदनुहुने राष्ट्रसेवक कमषचारीहरुप्रलत धेरै धेरै धन्यवाद कदन चाहन्छु ।  

47. अन्तमा नगरपालिकाको समग्र लवकासमा लनरन्तर टेवा पुयाषईरहनुहुने 

करदाताहरुप्रलत हार्ददक आभार प्रकट गनष चाहन्छु । कावासोती नगरपालिको समदृ्धी 

मार्ष त नगरवासीको खसुीको िालग आर्थिक, भ लतक, नैलतक, सबखैािे सहयोग समन्वय 

र सहकायषका िालग सघंीय सरकार, प्रदशे सरकार, दातृ लनकायहरु, सरकारी तिा गैर 

सरकारी संघ साँस्िाहरु, बुलद्धजीलव पिकार र आम नगरवासीहरुमा हृदयदलेख कृतज्ञता 

प्रकट गनष चाहन्छु ।  

धन्यवाद ।  

 

 


