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सभाका अध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

कावासोती नगरपालिकाको यस सम्मालनत सभामा आलथिक वषि ०७७/७८ को बजेट 

पेश गनि पााँउदा अत्यन्त खसुी िागेको छ । 

नेपािी जनताको लवरतापणूि संघषिको ईलतहास साँगै िोकतालन्िक आन्दोिनमार्ि त 

संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरर यहााँ सम्म 

ल्याईपयुािउन जीवन वलिदानी गने सम्पणूि ज्ञात अज्ञात सलहदप्रलत श्रद्धासमुन अपिण गनि 

चाहन्छु । 

नेपािको संलवधानिे पररकल्पना गरेअनसुार तीन तहको सरकारमध्य कावासोती 

नगरपालिका पलन एक स्थानीय सरकार हो । समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्ने 

मान्यतािाई आत्मसात गद ैलवकासको गन्तव्यतर्ि  हामी बलियो पाईिाका साथ अलघ 

बढीरहकेा छ ाँ । 

आगालम आलथिक वषिको बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संलवधान, संघीय तथा प्रदशे 

सरकारको नीलत तथा बालषिक लवकास कायिक्रम, कावासोती नगरपालिकाको नीलत 

तथा कायिक्रम, आलथिक तथा लवलनयोजन लवधयेक दीगो लवकास िष्य,य, कायिपालिका 

तथा नगरसभा सदस्यहरुको सझुाव, लवषयगत सलमलत तथा बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 

सलमलतमा भएको छिर्ि र लनणियहरुिाई मागिदशिनको रुपमा लिएको छु । 
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सभाका अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगालम आलथिक वषि ०७७/७८ को बजेटका उद्देश्य य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु 

गनि चाहन्छु । 

बजेटका उदे्दश्यहरुुः 

 साँस्थागत सबिीकरण मार्ि त सशुासन प्रवधिन गनुि 

 पवूािधार लवकास मार्ि त लवकासका सम्भावनािाई र्रालकिो पानुि 

 दीगो लवकासका लसद्धान्तहरु अविम्बन गद ैिष्य,यहरु हालसि गनुि 

 प्रलतर्िमिूक र उत्पादनमिुक कायिक्रम मार्ि त सामालजक समता कायम गनुि 

 आन्तररक श्रोतको अलधकतम पररचािन तथा व्यवस्थापन गनुि 

 सहभालगतामिूक लवकास मार्ि त िाभग्राहीको अपनत्व अलभवलृद्ध गद ै

लवकासिाई लटकाउ बनाउन ु

 समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्ने नारािाई साथिक तलु्याउन ु

पवूािधारहरुको लवकास, पयिटन, सामालजक लवकास,स्वास््य, र्ोहरमैिा व्यवस्थापन, 

केरुङ्गे खोिाको तटबन्धन, मानव बन्यजन्त ु लबचको असमझदारी न्यनूीकरण, 

सशुासन सलहतको कायाििय संचािन, लवद्यतुीय प्रणािीको प्रवद्धिन िगायतका 

क्षेिहरु आगालम आलथिक वषि ०७७/७८ को बजेटका प्राथलमकता हुनेछन ्। 
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अब म आर्थिक वषि ०७७/७८ को के्षत्रगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्तुत 

गने अनुमर्त चाहन्छु । 

सामार्जक र्वकासुः 

१. गणुस्तररय लशक्षाका िालग शलैक्षक तथा व्यवस्थापलकय क्षमता लवकास 

कायिक्रमका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

२. नगर लशक्षा लवकास  रणलनलतका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३. नगर कोलपिा प्रकाशन तथा लशक्षा लदवसका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु  

। 

४. नगर क्षेिको शलैक्षक गणुस्तर तथा लवकासका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु 

। 

५. मेयर उत्कृष्ट छािवलृत परुस्कार, मसुहर दलित र अलत लवपन्न  छािवलृि, बहृत 

शलैक्षक मेिाको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

६. छािवलृि तथा  व्यावसालयक लशक्षा  प्रवद्धिनका िालग कोषको स्थापना गरेको 

छु । 

७. राष्ट्रपलत रलनङ् लसल्ड िगायत लवलभन्न खेिकुद कायिक्रम मार्ि त समग्र नगर 

क्षेिको  खेिकुद लवकासका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

८. सचुकमा आधाररत बािमैिी कायिक्रमहरु सञ्चािन गनिका िालग रु १० िाख 

लवलनयोजन गरेको छु। 

९. स्थालनय पाठ्यक्रम लनमािणका िालग आवश्य यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१०. मलहिा स्वास््य स्वयम सेलवका कायिक्रम सञ्चािनका िालग  रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 
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११. नगर क्षेि लभि रहकेा दलित, लसमान्तकृत, अलत लवपन्न तथा मानव 

वन्यजन्त ु द्धन्द्ध लपलडत क्षेिमा समग्र स्वास््यमा पहुचता, य न तथा प्रजनन 

स्वा्य बारे जनचेतनामिुक कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१२. वंशाणगुत रोग लसकिसेि एलनलमया बारे जनचेतनाका िालग रकम 

लवलनयोलजत गरेको छु । 

१३. आमा स्वास््य कायिक्रमका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१४. स्वास््य संस्थाहरुमा उपकरण तथा  औषलध व्यवस्थापन, आयवुेद सेवा 

केन्रमा औषधी व्यवस्थापन र बलथिङ सेन्टरहरुको स्तरोन्नतीका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

१५. मलहिाहरुमा दखेापने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको क्यान्सरको चेक 

जााँचका िालग क्याम्प सञ्चािनाथि रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१६. लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहकेो कोरोना रोग र डेङ्ग ु िगायतका 

रोगको रोकथाम तथा लनयन्िणका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१७. नगर क्षेि लभि रहकेा वािबालिकाहरुको पोषण अवस्थाको लवशे्लषणका 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१८. घरमा शनु्य सतु्करी (Zero Home Delivery) घोषणा कायिक्रमका 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१९. समग्र स्वास््य क्षेिको लवकासका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२०. स्वास््यकमीहरुको क्षमता लवकासका िालग रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

२१. ज्येष्ठ नागररक स्वास््य कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२२. स्वास््य क्षेिमा कायिरत कमिचारीहरुको प्रोत्साहनका िालग उत्कृष्ट 

स्वास््यकमी परुस्कारको व्यवस्था गरेको छु । 
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२३. गााँउ घर तथा शहरी आयवुेद लक्िलनक सञ्चािनका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

२४. मलहिा लवकास कायिक्रम सञ्चािनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु 

। 

२५. अपाङ्ग पररचय पिको लनरन्तरताका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२६. लसप तथा व्यावसालयक लवकास तालिमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

२७. अलत लवपन्न स्वास््य राहत कोष र अनाथ बािबालिका कोषका िालग 

रु १० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२८. नगरपालिका खेिकुदको प्रवद्धिन र लवकासका िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । मेयर कप रु्टवि र उपमेयर कप भलिवि प्रलतयोलगता सञ्चािनका 

िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

२९. आलदवासी जनजाती, दलितर मलहिा िलक्षत क्षमता लवकास कायिक्रमका 

िालग रु १८ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३०. लकशोरीिाई पोषण स्वास््य र मलहनावारी सरसर्ाई, लजवन उपयोगी 

लसप सम्बलन्ध तालिम र पोषणमैिी कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

३१. सरुलक्षत आप्रवासन कायिक्रमको लनरन्तरताका िालग वजेट लवलनयोजन 

गरेको छु । 
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आर्थिक  र्वकासुः 

३२. पश ु खोप, पश ु स्वास््य औषलध व्यवस्थापन, पश ु उपचारका र शाखा 

व्यवस्थापनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३३. नगर क्षेिमा भलुसया कुकुर लनयन्िण र बन्ध्याकरणका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

३४. नगरको समग्र कृलष क्षेिको लवकासका िालग ५० प्रलतशत अनदुानमा 

कृलष औजार तथा यालन्िकरणको लवतरणका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३५. दगु्ध उत्पादक लकसानका िालग प्रलत लि. दधुमा रु १.२५ नगद 

अनदुानका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

३६. कोलभड १९ को असर बाट आलथिक क्षेिमा भएको  प्रभाविाई 

न्यलूनकरण गनि समग्र कृलष क्षेिको लवकासका िालग लसपमिुक तालिम 

कायिक्रम सञ्चािन गनि रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३७. सकारी क्षेिको लवकास र लदगोपनाका िालग सहकारी लबउपजुी कोष िाई 

लनरन्तरताका िालग  रु १५ िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

३८. सहकारीहरुको संस्थागत लवकास तथा क्षमता अलभवलृद्धका िालग बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

३९. बैदलेशक रोजगार बाट र्केर आएका ५० जना यवूाहरुिाई व्यावसालयक 

कृलष तथा पश ुपािन अनदुानका िालग रु ५० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु 

। 

४०. भ्यउू टावर लनमािण कायििाई लनरन्तरता लदएको छु । 

४१. कृलष  तथा पशजुन्य आकलस्मक रोग लनयन्िण कोष स्थापनाका िालग रु 

५ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 
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४२. जैलवक लवलवधताको संरक्षण र पयािपयिटनको लवकासका िालग गनु्रलह 

ढकाहा सामदुालयक वनमा मचान लनमािण आवश्य यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु 

। 

 

पूवािधार र्वकासुः 

 

४३. बहुउपयोगी नगरपालिका आधलुनक भवन लनमािण कायिको लनरन्तरताका 

िालग रु ५ करोड लवलनयोजन गरेको छु । 

४४. ४ वटा वडा कायाििय लनमािणका िालग रु २ करोड लवलनयोजन गरेको छु 

। 

४५. समपरूक अनदुान र लबशषे अनदुानका िालग रु २ करोड लवलनयोजन 

गरेको छु । 

४६. वडा नं. १,३,५,१०, १२, १५, १७ को ररङ् रोड लनमािण िालग रु ४ 

करोड ३० िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

४७. डण्डा दलेख बाघखोर लग्रनरी बाटो लनमािण लनरन्तरताका िालग रु ३१ 

िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

४८. बस पाकि  लनमािण तथा लडलपआरका िालग रु ४४ िाख ८८ हजार 

लवलनयोजन गरेको छु । 

४९. शहरी लवकास तथा मापदण्ड लनयमन(MTMP) अध्यावलधक समेतका 

िालग रु ५ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५०. समपरूक कोषका िालग रु २ करोड रकम लवलनयोजन गरेको छु । 
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५१. वडा नं २,३ र ८ का बाटोहरुमा मोजाइक टाइि िगाउनका िालग रु  ३० 

िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५२. वडा नं २,४, ८,१०, १६र १७  का बाटोहरुको कािोपिेका िालग रु ९५  

िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५३. ममित सम्भार कोषका िागी  रु ३५ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५४. नगरपालिका लभिका बाटो स्तरोन्नतीका िालग रु ५० िाख रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

५५. कोटाटााँडीको पिू लनमािणका िालग रु ३० िाख बजेट लवलनयोजन गरेको 

छु । 

५६. वडा नं ९ को खेिकुद मैदान व्यवस्थापनका िालग रु १० िाख रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

५७. वडा नं ६ को कवडि हि र रङ्गशािा लनमािणका िालग  रु ३० िाख 

रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५८. वडा नं ४ को लपकलनक स्पोट लनमािणका िालग आवश्य यक रकम 

लवलनयोजन गरेको छु  । 

५९. छाडा गााँइ बस्तकुो व्यवस्थापनका िालग कावासोती १३ मा ग शािा 

लनमािणका िालग रु १० िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

 

सुशासन तथा सेवा प्रवाह 

६०. करको दर तथा दायरा सम्बन्धमा नगरवासीको साम्यि र प्रत्यक्ष लहतिाई 

आत्मसात गरी दायरा लवस्तारमा थप जोड लदइनेछ । राजश्व संकिन तथा 
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व्यवस्थापनमा लवधतुीय प्रलवधीिाई सबै वडामा प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन 

गररनेछ । Digital Wallet जस्ता लवद्यतुीय माध्यमबाट कर लतनि सक्ने गरी 

आवश्य यक व्यवस्था लमिाइनकुा साथैकरदाता लशक्षा तथा आन्तररक लनयन्िण 

प्रणािी मार्ि त करमैिी प्रशासनमा जोड लदने कायिक्रमका बजेट लवलनयोजन 

गरेको छु ।  

६१. नगरपालिकाको सामालजक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक, ऐलतहालसक अवस्था 

झल्कने लकलसमको प्रलतक लचन्ह (Logo) तयार गनि बजेट लवलनयोजन गरेको छु 

। 

 

६२. नगरपालिकाका कायिहरुिाई साविजलनक सनुवुाई, सामालजक परीक्षण, 

तेस्रो पक्ष मलु्याङ्कन, सेवाग्राही सन्तलुष्ट सवेक्षण जस्ता पारदशीताका 

औजारहरु मार्ि त मलु्याङ्कन र साविजलनलककरण कायिक्रमका िालग आवश्य यक 

बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

 

 

६३. न्यालयक सलमलतको कायि सम्पादनिाई थप चसु्त दरुुस्त बनाउन न्यायीक 

ईजिास तथा अलभिेख प्रणािीिाई व्यवलस्थत गररनेछ । न्यालयक सलमलतमा 

प्राप्त उजरुी तथा सलमलतबाट भएका लनणियहरुिाई लवधतुीय प्रणािीमा 

अध्यावलधक गनि बजेट छुटाएको छु । 

६४. पदालधकारी तथा कमिचारीहरुका िालग उत्प्रेरणा तथा क्षमता लवकासका 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गनि १० िाख लवलनयोजन गरेको छु । 
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वन वातावरण र र्वपद् व्यवस्थापन 

 

६५. मानव बन्यजन्तु लबचको असमझदारी न्यनूीकरणका िालग मेसजािी 

सलहतको पखािि लनमाणििाई लनरन्नरता लदद ै२ करोड बजेट लवलनयोजन गरेको 

छु ।  केरुङ्गे खोिा तटबन्धनका िालग रु. ८० िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

 

६६. लवश्व माहामारीको रुपमा रहकेो कोलभड १९ को रोकथाम तथा 

लनयन्िणका िालग रु. ५० िाख लवलनयोजन गरेको छु । साथै वातावरण प्रवद्धन 

कायिक्रमका िालग रु. १० िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

 

६७. जैलवक लवलवधताको संरक्षण र पयािपयिटनको प्रवन्धनका िालग 

सामदुालयक बनमा मचान लनमािणका आवश्य यक रकम लवलनयोजन गरेको छु ।   

६८. कावासोती वडा नं. १६ मा स्थापना गररएको र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन 

केन्रको स्तरोन्नती गररनकुा साथै उक्त स्थानसम्म पगु्नका िालग पहुाँच मागिको 

स्तरोन्नती गररनेछ । र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग ४६ िाख लवलनयोजन 

गरेको छु । 

 

६९. सकुुम्बासी समस्या समाधानका िालग सरुु गररएको संकलित 

त्याङ्किाई अद्यावलधक गररनेछ । सकुुम्बासी समस्या समाधानका िालग 

आवश्य यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

१. अब म मालथका क्षेिगत नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयनका िालग बजेट 

लवलनयोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु । 

२. आगालम आलथिक वषिको नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि रु. ९४ 

करोड ३२ िाख ४४ हजार ३ सय ८० रुपै ाँया लवलनयोजन गरेको छु । कुि 

लवलनयोजन मध्य चाितुर्ि  रु. १४ करोड ५९ िाख ५६ हजार (सशति 

बाहके), पुाँलजगत तर्ि  ३८ करोड ५७ िाख ८८ हजार ३ सय ८० रुपै ाँया र 

शसति तर्ि  ४१ करोड १५ िाख रहकेो छ । 

३. आगालम आलथिक वषिको खचि व्यहोने श्रोत मध्य आन्तररक आय तर्ि  ७ 

करोड ५७ िाख ९० हजार, राजश्व बााँडर्ाड मार्ि त २५ करोड ४८ िाख ९ 

हजार ३ सय ८० रुपै ाँया, संघीय सरकारको समानीकरण अनदुान १७ करोड 

४ िाख, प्रदशे सरकारको समानीकरण अनदुान १ करोड २७ िाख ४५ 

हजार, संघीय सरकारको सशति अनदुान ४० करोड १५ िाख, संघीय 

सरकारको लवशषे अनदुान १ करोड, प्रदशे सरकारको सशित अनदुान १ 

करोड र समपरुक अनदुान ८० िाख व्यहोररनेछ । 

४. अब म आगालम आलथिक वषिको राजश्व पररचािन सम्बन्धी नीलत तथा 

कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्छु । 

५. आन्तररक आय संकिन तथा पररचािन सम्बन्धी कायि व्यापकरुपमा 

जनप्रलतलनधीहरुको सहभालगतामा हुने गरर आन्तररक आय संकिन बलियो 

बनाईनेछ । 
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६. करको दायरा लवस्तारमा जोड लदईनेछ । कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनााँउद ै

उत्प्रेरणात्मक कर प्रणािी प्रवद्धिन गररनेछ । कर सचेतना कायिक्रमिाई थप 

व्यापकता लदईनेछ । 

७. संघ तथा प्रदशे काननु बमोलजम नगरपालिकाद्वारा संकिन गररने राजश्व 

सोही काननु बमोलजम व्यवलस्थत रुपमा संकिन गररनेछ । 

८. कर प्रणािी र कर प्रशासनमा प्रलवधीको प्रयोगिाई अलधकरुपमा बढावा 

लदईनेछ । 

९. बजेट लनमािण कायिमा मागिदशिन गनुिहुने आदरणीय नगर प्रमखु ज्यपू्रलत 

हालदिक आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । प्रलतलनधी सभाका माननीय सभासद 

ज्यहूरु, प्रदशे सभाका माननीय सदस्य ज्यहूरु, वडाध्यक्ष, वडासदस्य तथा 

सम्पणूि जनप्रलतलनधी ज्यहूरु प्रलत सझुाव र सल्िाहको िालग धन्यवाद लदन 

चाहन्छु । बजेट लनमािण कायिमा अहोराि खलटएर साथ लदनहुुने राष्ट्रसेवक 

कमिचारीहरुप्रलत धरैे धेरै धन्यवाद लदन चाहन्छु । 

१०. अन्तमा नगरपालिकाको समग्र लवकासमा लनरन्तर टेवा पयुािईरहनहुुने 

करदाताहरुप्रलत हालदिक आभार प्रकट गनि चाहन्छु । कावासोती नगरपालिको 

समदृ्धी मार्ि त नगरवासीको खसुीको िालग आलथिक, भ लतक, नैलतक, 

सबैखािे सहयोग समन्वय र सहकायिका िालग संघीय सरकार, प्रदशे 

सरकार, दात ृ लनकायहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ साँस्थाहरु, 

बलुद्धजीलव पिकार र आम नगरवासीहरुमा हृदयदलेख कृतज्ञता प्रकट गनि 

चाहन्छु । 

धन्यवाद । 

 


