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यस गररमामय नगर सभा अध्यक्ष महोदय  

 नगर सभाका सदस्यज्यूहरु । 

1. जनताको साविभौम अलिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अलिकारिाई आत्मसाथ 
गदै बारबर्दिया नगरपालिकाको उप प्रमखुको हैलसयतिे नेपािको संर्विानको भाग 
१९ िारा २30 बमोजजम यस गररमामय एघारौ नगरसभा समक्ष आगामी आलथिक 
वषि 2079/80 को वार्षिक बजेट प्रस्ततु गने अनमुलत चाहान्छु । 

2. राजनीलतक पररवतिन र संघीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्था 
स्थापनाका िालग र्वलभन्न समयमा भएका आन्दोिनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि 
गनुिहनु ेमहान ्शहीदहरु प्रलत उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धान्जिी व्यक्त गदिछु। 

3. संघीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट शाजन्त, 
सशुासन, र्वकास र समरृ्द्धको आकांक्षा परुा गनि नागररकको सबैभन्दा नजजक 
घरदैिोमा रहेको स्थानीय सरकार दोस्रो लनवािचनबाट लनवािजचत हनुभुएका सम्पूणि 
जनप्रलतलनिीहरुिाई हार्दिक बिाई र्ददै कायिकाि सफिताको शभुकामना व्यक्त 
गदिछु । लनवािचन प्रर्क्रयामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा संिग्न राजनैलतक दि, लनवािचन 
आयोग, राष्ट्रसेवक कमिचारी तथा सरुक्षाकमी िगायत सम्पूणि नगरबासीहरुमा 
िन्यवाद र्दन चाहन्छु । 

4. बारबर्दियाको आगामी आलथिक वषि 2079/80 को बजेट तजुिमा गदाि नेपािको 
संर्विान, पन्िौ योजना, नेपाि सरकारबाट स्वीकृत कायि र्वस्ततृीकरण प्रलतवदेनहरु 
र्दगो र्वकासका िक्ष्यहरु, नेपाि सरकार (संघीय सरकार) को आलथिक वषि 
2079/80 को नीलत तथा कायिक्रम वजेट वक्तव्य , िजुम्बनी प्रदेश सरकारको 
प्रदेश सरकारको प्रथम आवलिक योजना र प्रदेश सरकारको नीलत तथा कायिक्रम 
तथा बजेट वक्तव्य, स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074, र्वलनयोजन र्विेयक 
2079 को लसद्धान्त र नगर सभाका सदस्यहरुबाट प्राप्त सझुाव हरुिाई 
प्राथलमकताका आिारमा बारबर्दिया नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रमको पररिी र 
आिार बनाई यस आलथिक वषि 2079/80 को बजेट प्रस्ततु गने मखु्य आिार 
तयार गररएको छ । 
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5. आलथिक वषि 2077/78 को कुि बजेट 91 करोड 32 िाख 26 हजार 9 
सय  आलथिक वषि 2078/79 को कुि बजेट 1 अवि 91 िाख 5 हजार 4 सय 
को पूणि बजेटको लनमािण र कायािन्वयनको अवस्था हेदाि आव 2077/78 को खचि 
74 करोड 32 िाख 39 हजार 812 (81.38%) छ भने पुुँजीगत खचि 22 
करोड 82 िाख 93 हजार 880 (69.06%) र्वत्तीय प्रगती भएको देजखन्छ । 
त्यसैगरी आव 2078/79 को 2079 जेठ मसान्तसम्मको खचि 53 करोड 59 
िाख 80 हजार 747 (53.11%) छ भने पुुँजीगत खचि रकम 14 करोड 44 
िाख 33 हजार 344 (33.4%) र्वत्तीय प्रगलत रहेको देजखन्छ । 

6. यस चाि ुआवको सम्पन्न आयोजनाहरुुः- 

आ.व.2078/79 मा पूवाििार र्वकासमा र्वलनयोजजत 43 करोड 23 िाख 91 
हजार 700 भएकोमा कायिसम्पन्न भएका ठूिा आयोजनाहरु र्वष्णिुनी बहपु्रार्वलिक 
जशक्षािय रु 3 करोड 8 िाख, लसकिसेि उपचार केन्र भवन लनमािण 4 करोड 
10 िाख, सगनु मागि ठेक्का रकम 63 िाख, मोहनमागि ठेक्का रकम 12 िाख 93 
हजार, सगनुमागि कािोपिे सडक ठेक्का रकम 1 करोड 26 िाख, गौररपारा 
रानीजरुवा सडक कािोपिे 1 करोड 12 िाख, रुपिाि मागि ठेक्का रकम 71 
िाख 27 हजार, लभममागि ठेक्का रकम 85 िाख, एकीकृत वस्ती र्वकास कायिक्रम 
राजी वस्ती लनमािणमा 53 िाख 94 हजारका आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ्। 
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सभाध्यक्ष एवं नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

7. अब म यस नगरपालिकाको आ.व. 2079/80 को र्वषयक्षेिगत तथा कुि 
आय र व्ययको अनमुालनत र्ववरण प्रस्ततु गनि अनमुलत चाहान्छु । 

वार्षिक नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयनका िालग आ.व. 2079/80 आन्तररक 
राजश्व (घर जग्गा रजजषे्ट्रसन, घर नक्सा पास, नदीजन्य पदािथको बाुँडफाुँड बाट प्राप्त 
आय तथा अनमुालनत बैक मौज्दात समेत) रु. 7 करोड ५० िाख प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको छ, संघीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाुँडफाुँडमा १5 करोड 01 िाख 62 
हजार, प्रदेश सरकारको राजश्व बाुँडफाुँडबाट १ करोड 52 िाख 29 हजार प्राप्त 
हनु े अनमुान गररएको छ । संघ र प्रदेशको अन्तर सरकारी र्वजत्तय हस्तान्तरण 
अनदुान प्राप्त 65 करोड 83 िाख 20 हजार अनमुान गररएको छ । यसरी 
आगामी आवका िालग कुि बार्षिक आय रु. 89 करोड 87 िाख 11 हजार 
रुपैया हनु ेअनमुालनत आय पेश गरेको छु । 

अब म आगामी आ.व.को र्वषय क्षिेगत कायिक्रम तथा र्वलनयोजजत बजेट 
प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

1. नगर स्तररय कायिक्रमहरु:-  

मौजदुा जनशजक्तको प्रयोगबाट दैलनक प्रशासनीक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाई 
आम नागररकिाई सशुासनको अनभुलूत र्दिाउन, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको चसु्त 
दरुुस्त व्यवस्थापन गनि, नगरको सािारण ( चाि ु)खचि तफि  16 करोड 5 िाख 
80 हजार र र्वकास लनमािण तथा पुुँजीगत खचि तफि  11 करोड 60 िाख 47 
र्वलनयोजन गररएको छ । नगरबाट संचािन हनुे कायिक्रमहरुमा नगरस्तररय 
गौरवका योजनामा शहीद मागि कािोपिेमा 2 करोड, रुपिाि मागि कािोपिेमा 2 
करोड, लभममागि कािोपिेमा 1 करोड 90 िाख, रामप्रसाद मागि कािोपिेमा 1 
करोड 70 िाख गरी सडक कािोपिे तफि  7 करोड 60 िाख र्वलनयोजन 
गररएको छ । 
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र्कसानसुँग मेयर कायिक्रम संचािन गनि 60 िाख, वडा नं. ५ को वडा कायाििय 
लनमािणमा 50 िाख, पदनाहा स्वास््य चौकी भवन लनमािणमा 65 िाख, काठको 
पिु र्वस्थापन कायिक्रममा शरुुवातीका चरणमा 10 िाख, चक्रपथको अविारणा 
अन्तगित पर्हिो वषिको िालग नगरको लभिी ररङ्गरोड लनमािणमा २५ िाख, छाडागाई 
वस्त ु(गौशािा) व्यवस्थापनका िालग 25 िाख, अन्त्यर्ि घाट लनमािणाथि 2 िाख, 
र यवुा स्वरोजगारको अविारणा स्वरुप लनुःशलु्क िोकसेवा तयारी कक्षा संचािनका 
िालग 5 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

3.पश ुसेवा र्वकासुः-  

पशपंुक्षी िगायतका कृर्षजन्य बस्तहुरुको प्रवििन र कृर्ष सेवामा आवद्ध आम 
र्कसान वगिहरुिाई पश ुपािन व्यवसाय संचािनमा समथिनका िालग रु. 5० िाख 
र्वलनयोजन गररएको छ । 

4.कृर्ष र्वकासुः–  

खेतीयोग्य जलमनिाई अलिकतम प्रयोग गनि र कृषक पाठशािा संचािन गनि, 
नगरका र्वलभन्न क्षिेमा कृर्ष उपज संकिनका िालग खाद्य गोदाम घरको अविारणा 
सर्हत कृर्ष र्वकासका िालग रु.6० िाख र्वलनयोजन गररएको छ भन े र्कसानसुँग 
मेयर कायिक्रम पलन कृर्ष तथा पशपंुक्षीका के्षिका िालग कायिक्रम छुट्याइएको छ। 

5.मर्हिा तथा बािबालिका (िैससास)-  

यस नगरमा बसोबास गने मर्हिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, एकि 
मर्हिा, दलित, बादी समदुाय िगायतको उजचत सामाजजक सरुक्षा स्थार्पत गरी 
आयआजिन सीप र्वकास गनि रु.25 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

6.जशक्षा ,यवुा तथा खेिकुदुः-  

जशक्षामा साविजलनक र्वद्यािय शैजक्षक गणुस्तर अलभवरृ्द्ध गरी समग्र नगरको शैजक्षक 
र्वकास गनिका िालग हामी उद्यमी यवुा साथै पढ्दै, कमाउदै, रमाउदै कायिक्रम 
कायािन्वय गनि रु.6 करोड र्वलनयोजन गररएको छ । 

7. आलथिक र्वकासुः-  
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िोपोन्मखु/िैर्ङ्गक अल्पसंख्यकहरुका िालग सीप मिुक र र्वपन्न जनजालत 
समदुायका िालग लसपमिुक तालिममा आम जनतािाई आवद्धता गरी स्वरोजगार 
माफि त उत्पादन एवं सहकारीहरुिाई प्रवद्धिनका िालग रु.12 िाख र्वलनयोजन 
गररएको छ । 

8.राजश्व क्षिेुः-  

राजश्वको दायरा र्वस्तार तथा राजश्व सिुारका र्वलभन्न के्षिहरुिाई समेट्न समग्र 
कायिक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाई अपेजक्षत राजश्व संकिन कायिका िालग रु.5 िाख 
र्वलनयोजन गररएको छ । 

9.सचुना प्रर्वलिक्षिेुः- 

सेवा प्रवाहमा र्वद्यतुीय माध्यमिाई प्रभावकारी वनाई प्रर्विी मैिी, पारदशीता र 
सशुासन कायम गनि रु. 1० िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

10.न्यार्यक सलमलतक्षिेुः- 

समदुाय स्तरमा हनुे समान्य र्ववाद व्यवस्थापन, समािान तथा न्यूनीकरण कायिमा 
न्यार्यक सलमलतिाई सर्क्रय राखी सामाजजक न्याय सम्पादनको क्षिेिाई थप सशक्त 
बनाई न्याय लनरुपणमा आम नगरबासीको पहुुँच अलभबरृ्द्ध एवं र्हंशा न्यूलनकरणका 
िालग न्यार्यक क्षेिमा रु. 35 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

11.वन वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनुः-  

वन वातावरणको रक्षा गदै र्वपद् एवं जोजखम न्यूलनकरणका िालग र्वपद् व्यवस्थापन 
कोष िगायत नसिरी उत्पादन र वकृ्षारोपण कायिक्रम सर्हत वन, वातावरण र र्वपत 
क्षेिमा कायि गनि रु. 5० िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

12.स्वास््य सेवाको क्षिेुः-  

नगर अस्पतािबाट आम नागररकका िालग 98 वटा पणुि लनुःशलु्क औषिी उपिब्ि 
गराइ सबैमा आिारभतु स्वास््यको सलुनजितता गनिका िालग स्वास््य सेवका िालग 
रु.3 करोड 25 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 
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13. यस नगरको गौरव र प्रलतष्ठा बढाउनका िालग नागररकको सबैभन्दा नजजकको 
सरकारको रुपमा रहेका ११ वटै वडाहरुिाई समजुचत र्वकास गनि जम्मा रु. 7 
करोड बाडफाुँड गरी बजेट मागिदशिन सर्हत र्वलनयोजन गररएको छ । 

14. टुहूरा असाहाय बािबालिकाको हेरचाहा र पािपोषण तथा अलनवायि जशक्षा 
लसकाईका िालग असाहाय बािबालिका संरक्षण केन्रको अविारणा िाई लनरन्तरता 
तथा व्यवस्थापन स्वरुप रु.30 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

15. संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त शशति अनदुान, र्वशेष अनदुान र समपरुक अनदुानको 
रकम तोर्कए बमोजजम र्वलनयोजन गररएको छ । 

16. र्वष्णिुनी स्मतृी बहपु्रार्वलिक जशक्षािय 

प्रार्वलिक ज्ञान हालसि गराउन ेप्रार्वलिक जनशजक्त उत्पादन गने उदे्दश्यिे संचालित 
बारबर्दिया नगरपालिका मातहतमा र्वष्णिुनी स्मतृी बहपु्रार्वलिक जशक्षािय संरचना 
लनमािणका िालग संघीय सरकारको र्वषेश अनदुान २ करोड र्वलनयोजन भएको र सो 
संचािन व्यवस्थापनका िालग आन्तररक श्रोतबाट रु.50 िाख प्रशासनीक 
िगायतको कायिमा रकम र्वलनयोजन गररएको छ । 

17. प्रिानमन्िी रोजगार कायिक्रमुः- 

बारबर्दिया नगरपालिकामा सजुचकृत भएका वेरोजगार यवुाहरुिाई रोजगारी लसजिना, 
रोजगार सेवा केन्र संचािन, व्यवस्थापन, सदुृढीकरण  कायिका िालग सशति अनदुान 
तफि  रु.1 करोड 43 िाख र्वलनयोजन गररएको छ । 

18. बारबर्दिया नगरपालिकासुँग साझेदारीमा रही कायिक्रम पेश गनुिहनु े बाुँके 
यनुेस्को क्िव, BEE Group, स्याक नेपाि, गेरुवा ग्रामीण जागरण संघ, थारु मर्हिा 
उत्थान केन्र, थारु समदुाय र्वकास मञ्च, स्वास््य तथा जशक्षा र्वकास केन्र, लबल्ड 
अन नेपाि, सगोि कास्की, लसएमसी नेपाि, सामाजजक सचेतना सरोकार मञ्च, बेस 
नेपाि िगायतका गैरसरकारी संस्थासुँग समेत पूणि साझेदारीका रुपमा कायिक्रम 
संचािन गररनेछ। 
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19. आलथिक वषि 2079/80 को नगर तथा वडा स्तररय सरकारिे समेटेका तथा 
प्राथलमकीकरण भई योजना तजुिमा भएका र्वस्ततृ योजना, र्क्रयाकिाप र कायिक्रमका 
सर्हतको र्ववरण, आयव्ययको अनमुान सर्हतको र्ववरण यसै बजेट वक्तव्यका 
साथमा पेश गररएको छ । 

20. यस बारबर्दिया नगरपालिकाको अथि सम्बन्िी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि 
बनेको आलथिक र्विेयक 2079 र आयव्ययको प्रस्ताव समेर्टएको र्वलनयोजन 
र्विेयक 2079 समेत सभा समक्ष पेश गरेको छु । 

यी मालथ उल्िेजखत व्यय अनमुानका र्ववरणका आिारमा कुि वार्षिक रु. 89 
करोड 87 िाख 11 हजार पगु्न गएको छ । कायाििय संचािन तथा प्रशासलनक 
खचि मा रु.59 करोड 18 िाख 5 हजार ( 66 प्रलतशत ) र पुुँजीगत र्वकास 
खचिमा रु. 30 करोड 69 िाख 6 हजार ( 34 प्रलतशत ) र्वलनयोजन गररएको 
छ। 

अन्त्यमा, 

यस गररमामय नगरसभामा बजेट तजुिमा गनि मागि लनदेशन गनुिहनुे नगरप्रमखु ज्यू, 
सर्क्रय राजनीलतक दिका नेतागण हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु । 

बजेट तजुिमा गदाि आफ्नो अमलु्य समय खजचिनहुनुे लनजी के्षि, सहकारी के्षि, 
नागररक समाज, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सर्हतको राष्ट्रसेवक कमिचारी र्टम, 
संचारकमी र नगरबासीमा हार्दिक िन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

**िन्यवाद** 

रत्न कुमारी पाण्डे 

नगर उपप्रमखु 

बारबर्दिया नगरपालिका 
लमलत 2079 अषाढ १० गते 


