
 

 

 

 

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट 

वक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

कावासोती नगरपालिकाको नगरप्रमखु श्री चन्द्र कुमारी पनु ज्यकूो लिघ्र 

स्वास््य िाभको कामना गर्द ै यस सम्मालनत सभामा आलथिक वर्ि ०७८/७९ 

को बजेट पिे चाहन्द्छु । 

नेपािी जनताको लवरतापरू्ि संघर्िको ईलतहास सँग ै िोकतालन्द्िक आन्द्र्दोिन 

मार्ि त संघीय िोकतालन्द्िक गर्तन्द्िात्मक िासन व्यवस्था स्थापना गरर यहा ँ

सम्म ल्याई पयुािउन जीवन वलिर्दान गने सम्परू्ि ज्ञात अज्ञात सलहर्दप्रलत 

श्रद्धासमुन अपिर् गनि चाहन्द्छु । 

मानव इलतहासकै सबैभन्द्र्दा ठूिो जैलवक संकटको रुपमा कोरोना भाइरस 

लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको छ । उक्त कारर्बाट लर्दवंगत हुनहुुने प्रलत भावपरू्ि 

श्रद्धाञ्जिी तथा िोकाकुि पररवारजन प्रलत हालर्दिक समवेर्दना व्यक्त गर्द ै

उपचारमा रहनभुएका सम्परू्ि आमा बवुा लर्दर्दी बलहनी एवं र्दाजभुाइहरूको िीघ्र 

स्वास््य िाभको कामना समेत गनि चाहन्द्छु ।  

नेपािको संलवधानिे पररकल्पना गरेअनसुार तीन तहको सरकारमध्य 

कावासोती नगरपालिका पलन एक स्थानीय सरकार हो । समदृ्ध नेपाि सखुी 

नेपािी भन्द्न ेमान्द्यतािाई आत्मसात गर्द ै लवकासको गन्द्तव्यतर्ि  हामी बलियो 

पाईिाका साथ अलघ बढीरहकेा छ  ँ। 



 

आगालम आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गर्दाि नेपािको सलंवधान, संघीय तथा 

प्रर्दिे सरकारको नीलत तथा बालर्िक लवकास कायिक्रम, कावासोती 

नगरपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम, आलथिक तथा लवलनयोजन लवधयेक र्दीगो 

लवकास िक्ष्य, कायिपालिका तथा नगरसभा सर्दस्यहरुको सझुाव, लवर्यगत 

सलमलत तथा बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलतमा भएको छिर्ि र 

लनर्ियहरुिाई मागिर्दििनको रुपमा लिएको छु । 

सभाका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरु, 

अब म आगालम आलथिक वर्ि ०७८/७९ को बजेटका उद्दशे्य तथा प्राथलमकता 

प्रस्ततु गनि चाहन्द्छु । 

बजेटका उदे्दश्यहरुुः 

 सँस्थागत सबिीकरर् मार्ि त सिुासन प्रवधिन गनुि 

 पवूािधार लवकास मार्ि त लवकासका सम्भावनािाई र्रालकिो पानुि 

 र्दीगो लवकासका लसद्धान्द्तहरु अविम्बन गर्द ैिक्ष्यहरु हालसि गनुि 

 प्रलतर्िमिूक र उत्पार्दनमिुक कायिक्रम मार्ि त सामालजक समता 

कायम गनुि 

 आन्द्तररक श्रोतको अलधकतम पररचािन तथा व्यवस्थापन गनुि 



 सहभालगतामिूक लवकास मार्ि त िाभग्राहीको अपनत्व अलभवलृद्ध गर्द ै

लवकासिाई लटकाउ बनाउन ु

 समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्द्ने नारािाई साथिक तलु्याउनु 

 

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोलभड -१९ िे सारा लवश्वजगतिाई 

नै आक्रान्द्त पारररहकेो यस लविम पररलस्थलतमा सीलमत स्रोत साधनको 

अलधकतम पररचािन गरी नगरपालिकाको समग्र लवकास गनि स्पष्ट दृलष्टकोर्, 

गन्द्तव्य र िक्ष्य सलहत पवूािधारहरुको लवकास, पयिटन, सामालजक 

लवकास,स्वास््य, लिक्षा, र्ोहरमैिा व्यवस्थापन, केरुङ्ग ेखोिाको तटबन्द्धन, 

मानव बन्द्यजन्द्त ुलबचको असमझर्दारी न्द्यनूीकरर्, सिुासन सलहतको कायाििय 

संचािन, लवद्यतुीय प्रर्ािीको प्रवद्धिन िगायतका क्षिेहरु आगालम आलथिक 

वर्ि ०७८/७९ को बजेटका प्राथलमकता हुनेछन ्। 

अब म आर्थणक वर्ण ०७८/७९ को के्षत्रगत कायणक्रम तथा र्वर्ियोजि 

प्रस्तुत गिे अिुमर्त चाहन्छु । 

 

सामार्जक र्वकासुः 

१.  अग्रेजी माध्यममा लवद्यािय सञ्चािन नगरेमा सामरु्दालयक लवद्याियमा 

लवद्याथीहरु आकलर्ित नहुने र अग्रजेी माध्यमिे लवद्याथीको गरु्स्तर वलृद्ध 

भएकोिे गत बर्ि माि १००० भन्द्र्दा बलढ सामरु्दालयक लवद्याियमा 

लवद्याथीको सङ््यामा वलृद्ध भएको छ । नेपािी माध्यमका पसु्तकको 



रकम नेपाि सरकारिे भकु्तानी गररलर्दने तर सबै पाठ्यपसु्तक लनिलु्क 

गराउनको िालग नगरपालिकािे नै  थप रकम व्यवस्था गनुिपने भएकोि े

यस बर्ि र्दलेख नै िाग ु हुने गरर लनिलु्क पाठ्यपसु्तकको उपिब्धताका 

िालग रु १ करोड १२ िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

२. नगर कोलपिा प्रकािन तथा लिक्षा लर्दवसका िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु  । 

 

३. स्थालनय क्षेिमा रहकेो जैलवक लवलवधता, स्थालनय किा भार्ा धमि 

संस्कृलत ररलतररवाज, संस्कार र स्थालनय गलतलवलध सलहत स्थालनय 

पाठ्यपसु्तक लनमािर्को िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

४. नेपाि सरकारिे सामरु्दालयक लवद्याियमा काम गन ेसब ैबािलवकासका 

स. का.तथा लबद्यािय कमिचारीको न्द्यनूतम तिब रु १५०००।– 

तोकेकोिे यसको िालग यस नगरपालिका बाट उक्त लिर्िकमा लवद्यािय 

िेखापाि, बािलवकास स.का. तथा लवद्यािय कमिचारीको  थप रकम 

सलहत  िेखापाििाइ रु १७५००, बािलवकास स.का. िाइ १७००० र 

लवद्यािय कमिचारीिाइ रु १५०००।- न्द्यनूतम पाउने गरर रु  १ करोड ११ 

िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 



 

५. MIS सेवा केन्द्रको नपगु पाररश्रमीक तथा कायिक्रम खचिको िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

६. आधारभतु स्वास््य केन्द्रका कमिचारीको तिब महगंी भत्ता र पोर्ाक 

खचिको िालग रु १ करोड ३८ िाख ६० हजार रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

 

७. स्थालनय गररब, लसमान्द्तकृत र मानव वनयजन्द्त ु द्धन्द्द्ध लपलडत, मसुहर 

र्दलित र अलत लवपन्द्न समरु्दायको समग्र िलैक्षक लवकासका िागी मसुहर 

र्दलित र अलत लवपन्द्न छािवलृत्त र मेयर उत्कृष्ट छािवलृत्त परुस्कारका 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

 

८. नगर क्षिे लभि रहकेा यवूाहरुिाई लवकासको मिुद्धार तर्ि  डोयािई नगर 

लवकासमा समालहत गराउनका िालग नगरपालिका स्तररय यवूा 

सम्मेिनको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

९. Whole School Development Project मार्ि त नलतजाका 

आधारमा प्रोत्साहन गनि र पररक्षा तथा िलैक्षक त्याङ्क व्यवस्थापनका 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

 



 

१०. लवद्याथीहरुको समग्र िलैक्षक लवकासका िालग लवलभन्द्न लर्दवसको 

कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

११. िलैक्षक क्षिेमा समयानकुुि प्रलवलधको प्रयोग मार्ि त िलैक्षक 

गरु्स्तर एवम सरुक्षा कायम गनिका िालग कुमारवती, िलुम्बलन र 

मध्यलवन्द्र्द ु क्याम्पसमा लसलसलटलभ क्यामरा र कायाििय व्यवस्थापनका 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१२. लवश्वजगतमा नै यवूाहरु माझ समस्याको रुपमा रहकेो िागऔुर्ध 

र्दवु्यिसनी लनयन्द्िर् तथा न्द्यलूनकरर् गनिका िालग रकम लवलनयोजन गरेको 

छु ।  

१३. नगर क्षेि लभि रहकेा लवद्याियमा  मन्द्टेश्वरी,  बाि उद्यान, िलैक्षक 

गरु्स्तर व्यवस्थापन र प्रालवलधक लिक्षामा सहयोगका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

१४. नगर क्षिे लभि रहकेा गररब लवपन्द्न समरु्दायका मालनसहरुको िाइ 

लनिलु्क खानेपानी लमटर जडान  गनि र खानेपानी पाइप व्यवस्थापनका 

िालग रु १५ िाख  रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

१५. स्थालनय स्तरमा रहकेा िोपोन्द्मखु भार्ा, धमि, संस्कृलत, 

ररलतररवाज, संस्कार र सभ्यताको संरक्षर् तथा प्रवद्धिन गरर लर्दगो 



पयािपयिटनमा टेवा पयुािउनका िालग रु १ करोड ५० हजार रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।    

१६. सरुलक्षत आप्रवासन कायिक्रमको लनरन्द्तरताका िालग वजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

१७. जेष्ठ नागररकमैिी सरंचना लनमािर् तथा व्यवस्थापनका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

१८. मलहिाहरुको हक लहत तथा अलधकारको परैवी एवम सचतेनाको 

अन्द्तरालरिय मलहिा लर्दवस तथा अन्द्य कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

 

१९. लहसंा प्रभालवतहरुको िालग आपतकालिन आश्रय स्थि(Safe 

House) को संचािन तथा व्यवस्थापनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

२०. अपाङ्ग पररचय पिको लनरन्द्तरता र अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुिाइ 

लजवन उपयोगी लसप लवकास तालिम तथा अपंाङ्ग सहायक सामाग्री 

लवतरर्का  िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

२१. सचुकमा आधाररत बािमैिी कायिक्रमहरु र बाि क्िबहरु 

संचािन गनिका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 



२२. नगर क्षेि लभि रहकेा आलर्दवासी जनजाती, र्दलित समरु्दाय र 

मलहिा िलक्षत क्षमता लवकास कायिक्रमका िालग रु १६ िाख रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

२३. समाजमा रहकेो जालतय असमझर्दारीको अन्द्त्य गनिका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

२४. नगर क्षेि लभि रहकेा आधारभतु स्वास््य केन्द्रहरु प्रलवलधमैिी 

बनाउनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२५. मलहिा स्वास््य स्वयम सेलवका कायिक्रम सञ्चािनका िालग  

रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

२६. वंिार्गुत रोग लसकिसेि एलनलमया बारे जनचतेनाका िालग रकम 

लवलनयोलजत गरेको छु । 

 

२७. समाज टोि टोिमा स्वास््य सेवामा पँहुचता र प्रभावकारीता 

ल्याउनका िालग अग्रपङ्त्तीमा खलटएका मलहिा स्वास््य स्वयम 

सेवकहरुको सम्मानजनक लवर्दाई, प्रोत्साहन एवम थप ह सिा प्रर्दान 

गनिका िालग उत्कृष्ट स्वास््यकमी परुस्कार र उत्कृष्ट मलहिा स्वास््य 

स्वंयमसेवक परुस्कारका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

२८. मलहिाहरुमा र्दखेापने स्तन क्यान्द्सर तथा पाठेघरको क्यान्द्सरको 

चके जाचँका िालग क्याम्प सञ्चािनाथि रकम लवलनयोजन गरेको छु । 



२९. नगर क्षेि लभि रहकेा र्दलित, लसमान्द्तकृत, अलत लवपन्द्न तथा मानव 

वन्द्यजन्द्त ुद्धन्द्द्ध लपलडत क्षिेमा समग्र स्वास््यमा पहुचता, य न तथा प्रजनन 

स्वा्य, लवलभन्द्न सरुवा रोगहरु बारे जनचतेनामिुक कायिक्रम 

सञ्चािनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

३०. लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहकेो कोरोना रोग र डेङ्ग ु

िगायतका रोगको रोकथाम तथा लनयन्द्िर्का िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

३१. आमा स्वास््य कायिक्रमका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

 

३२. स्वास््य िाखा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा सलजिकि एवम अन्द्य 

उपकरर् तथा और्लध व्यवस्थापन, आयवुेर्द सेवा केन्द्रमा और्धी 

व्यवस्थापनका िालग रु २६ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

 

३३. एच आई भी संक्रलमतिाइ उपचार क्षमता अलभवलृद्धका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

३४. समग्र स्वास््य क्षिेको लवकासका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु 

। 

३५. स्वास््यकमीहरुको क्षमता लवकासका िालग रकमको व्यवस्था 

गरेको छु । 



३६. बहुक्षिेीय पोर्र् कायिक्रमको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३७. घरमा िनु्द्य सतु्करी (Zero Home Delivery) घोर्र्ा 

कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३८. मलहिा लवकास कायिक्रम सञ्चािनका िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

३९. नगरपालिका खिेकुर्दको प्रवद्धिन र लवकासका िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । मेयर कप रु्टवि र उपमेयर कप भलिवि 

प्रलतयोलगता सञ्चािनका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

४०. कोलभड १९ बाट मतृ्य ु भएका प्रत्यके व्यक्तीको घरपररवारिाइ 

सहयोग स्वरुप रु ५० हजार उपिब्ध गराउन  बजेट लवलनयोजन गरेको छु 

। 

 

आर्थणक  र्वकासुः 

४१. पि ुखोप, पि ुस्वास््य और्लध व्यवस्थापन, पि ुउपचार र िाखा 

व्यवस्थापनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

४२. नगर क्षेिमा सामरु्दालयक कुकुर लनयन्द्िर् र बन्द्ध्याकरर्का िालग 

रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

४३. नगरको समग्र कृलर् क्षिेको लवकासका िालग ७५ प्रलतित 

अनरु्दानमा कृलर् औजार तथा यालन्द्िकरर्को लवतरर्का िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

 



४४. र्दगु्ध उत्पार्दक लकसानका िालग प्रलत लि. र्दधुमा रु १.२५ नगर्द 

अनरु्दानका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

४५. कोलभड १९ को असर बाट आलथिक क्षिेमा भएको प्रभाविाई कृलर् 

क्रान्द्ती मार्ि त न्द्यलूनकरर् गरर समग्र कृलर् क्षिेको लवकासका िालग 

लसपमिुक तालिम, म समी तथा बेम समी तरकारी खतेी तालिम, उन्द्नत 

लवउ लबजन कायिक्रम, पि ु स्वास््य र बाझोपन लनवारर् डोर टु डोर 

लिलवर, कृलर् तथा पिपुलन्द्क्ष प्रयोगिािाको व्यवस्थापन,  उन्द्नत 

बंङ्गरुको नश्ल सधुार कायिक्रम, माछा भरुा अनरु्दान, साना लसचाई 

प्रवद्धिन, माटो पररक्षर् र सधुारका कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा अनगुमन 

गरर सञ्चािन गनि रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

४६. सहकारीहरुको संस्थागत लवकास तथा क्षमता अलभवलृद्धका िालग 

सहकारीको भवन लनमािर्, उपकरर् सहयोग तथा लवलभन्द्न तालिम 

सञ्चािन र अनगुमनका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

४७. कृलर् तथा पिजुन्द्य आकलस्मक रोग लनयन्द्िर् कोर्को िालग रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

४८. जैलवक लवलवधतािे भररपरू्ि, पयािपयिटनको प्रचरु सम्भावना 

बोकेको पयिटलकय नगरको रुपमा लवकास तर्ि  अग्रसर यस क्षेिमा 

प्याराग्िाइलडङ् , होमस्टे िगायत पयािपयिटन प्रवद्धिनका िालग िालग 

रकम लवलनयोजन गरेको छु । 



 

४९. बैर्दलेिक रोजगार बाट र्केर आएका यवूाहरुिाई व्यावसालयक 

कृलर् तथा पि ुपािन अनरु्दानका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५०. लकसान सँग प्रालवलधक कायिक्रम , र्दगु्ध व्यवसायको बजाररकरर् र 

र्दररेट एकरुपता कायम गनिका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

५१. आलथिक लर्दगोपनाको मेरुर्दण्डको रुपमा रहकेो सहकारीको 

लर्दगोपनाको िालग एलककरर् प्रोत्साहन र अध्ययन अविोकन 

कायिक्रमको िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

५२. रारिकै ग रवको रुपमा रहकेो रालरिय थारु सँग्राियको लनमािर्को 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

५३. कृर्क िाइ प्रोत्साहनका िालग उत्कृष्ट व्यावसालयक कृर्क 

कायिक्रम सञ्चािन  तथा आि ु पकेट क्षिे कायिक्रमका िालग बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

 

पूवाणधार र्वकासुः 

 

५४. मानव र वन्द्यजन्द्त ु लबचको असमझर्दारी लनयन्द्िर् तथा न्द्यलूनकरर् 

गनि, मानव क्षती, धनजन क्षती, पिधुन क्षती, बािी क्षती न्द्यनूीकरर् गनि 

कररब १९ लकिोलमटर लपलसलस सलहतको वाि र मेसजािी लनमािर् कायि 



सञ्चािनमा भ ैरहकेोमा यस आ.व मा सम्पन्द्न हुन ेगरर रु १ करोड रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

५५. केलह वडाकायािियहरुको कायाििय लनमािर् सम्पन्द्न भइसकेको र 

केलह वडा कायािियहरु लनमािर्ालधन अवस्थामा रहकेो र बालक लनमािर् 

गने वडा कायाििय लनमािर् गनि र स्तरोन्द्नतीको िालग बजेट लवलनयोजन 

गरेको छु । 

 

५६. केलह वडा अन्द्तरगतको आधारभतु स्वास््य कायाििय लनमािर् 

सम्पन्द्न भइसकेको र केलह लनमािर्ालधन अवस्थामा रहकेो र बालक 

लनमािर्को िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

 

५७. नगर क्षेि लभि रहकेा सबै यवूाहरुिाइ खिेकुर्द मार्ि त अगाडी 

बढाउनका िालग एक वडा एक खिे मैर्दानको कायिक्रम अन्द्तरगत ६८ 

िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

५८. कावासोती  नगरपालिकाको नमनूा पयिटन लग्रनरी रोड डण्डा र्दलेख 

अमिटारी होमस्टे सम्मको बाटोिाइ ५० िाख बजेट लवलनयोजन गरेको 

छु । 

५९. बजार क्षिेमा मापर्दण्ड नपगुकेा स-साना बाटोहरुमा मोजाइक 

टाइि िगाउनका िालग १ करोड १३ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

६०. नगरपालिका क्षेि लभिका बाटोहरुको कािोपिकेा िालग रु २ 

करोड ५५ िाख  ४६ हजार माि रकम लवलनयोजन गरेको छु । 



६१. नगरपालिका क्षेि लभिका बाटो स्तरोन्द्नती र नािाको िालग रु ४ 

करोड ६६ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

६२. नगरपालिकाको सबै क्षेिमा तटबन्द्ध गनिका िालग १ करोड ६० 

िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

६३. वडा नं ६ को रङ्गिािा लनमािर्का िालग  रु १८ िाख रकम 

लवलनयोजन गरेको छु । 

 

 

सुशासि तथा सेवा प्रवाह 

६४. करको र्दर तथा र्दायरा सम्बन्द्धमा नगरवासीको साम्यि र प्रत्यक्ष 

लहतिाई आत्मसात गरी र्दायरा लवस्तारमा थप जोड लर्दइनेछ । राजश्व 

संकिन तथा व्यवस्थापनमा लवधतुीय प्रलवधीिाई सबै वडामा 

प्रभावकारी रुपमा कायािन्द्वयन गररनेछ । E-Payment जस्ता लवद्यतुीय 

माध्यमबाट कर लतनि सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाइनकुा साथ ै

करर्दाता लिक्षा तथा आन्द्तररक लनयन्द्िर् प्रर्ािी मार्ि त करमैिी 

प्रिासनमा जोड लर्दन ेकायिक्रमका बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

६५. नगरपालिकाका कायिहरुिाई साविजलनक सनुवुाई, सामालजक 

परीक्षर्, तसे्रो पक्ष मलु्याङ्कन, सेवाग्राही सन्द्तलुष्ट सवके्षर् जस्ता 

पारर्दिीताका औजारहरु मार्ि त मलु्याङ्कन र साविजलनलककरर् 

कायिक्रमका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 



६६. नगरपालिकाको िेखा नीलत र आन्द्तररक लनयन्द्िर् प्रर्ािी 

लनमािर्को िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

६७. कावासोती नगरपालिका बाट सञ्चािन गररएको मु् य-मु् य 

कायिक्रमहरु, सर्ि अभ्यास, मु् य उपिब्धी िगायत समग्र नगरको 

सचूनाहरु आम नगरबासी माझ प्रभावकारी रुपमा जानकारी गराउनका 

िालग िमैालसक रुपमा कावासोती सन्द्र्दिे िमैालसक पलिका प्रकािनको 

िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

६८. न्द्यालयक सलमलतको कायि सम्पार्दनिाई थप चसु्त र्दरुुस्त बनाउन, 

न्द्यालयक सलमलत तथा मेिलमिापकतािको क्षमता अलभवलृद्ध गनि र 

इजिािको प्रभावकारी व्यवस्थापनका िालग  रु १२ िाख बजटे 

लवलनयोजन गरेको छु । 

६९. पर्दालधकारी तथा कमिचारीहरुका िालग उत्प्ररेर्ा तथा क्षमता 

लवकासका कायिक्रम साथै  टोि सधुार सलमलत र उपभोक्ता सलमलतका 

पर्दालधकारीहरुिाइ अनलुिक्षर् सञ्चािन गनि रकम लवलनयोजन गरेको छु 

। 

७०. पिकाररता सम्बलन्द्ध क्षमता लवकास तालिम, लक्रयालिि 

पिकारहरुका पररवारका िालग लनिलु्क स्वास््य लबमा र लमलडया प्रवद्धिन 

कायिक्रमका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

७१. नगरपालिकाको नँया भवन, वडा कायाििय, आधारभतु स्वास््य 

केन्द्र कायािियको िालग र्लनिचर व्यवस्थापन गनि रकम लवलनयोजन 

गरेको छु ।  



 

 

वि वातावरर् र र्वपद् व्यवस्थापि 

७२. PCR Test पश्चात कोरोना संक्रलमत पलुष्ट भएका लवपन्द्न पररवारका 

व्यक्तीहरुिाइ १००० अनरु्दान सहयोगका िालग रकम लवलनयोजन गरेको 

छु ।  

 

७३. जैलवक लवलवधताको संरक्षर् र पयािपयिटनको प्रवन्द्धनका िालग 

सामरु्दालयक बनमा अधरुो मचान लनमािर् सम्पन्द्न गनिका आवश्यक रकम 

लवलनयोजन गरेको छु ।   

७४. कावासोती वडा न.ं १६ मा स्थापना गररएको र्ोहोर मैिा 

व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्द्नती गररनकुा साथै उक्त स्थानसम्म पगु्नका 

िालग पहुचँ मागिको स्तरोन्द्नती गनिका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

७५. िनु्द्य चोरर लिकारी बर्ि कायम गनिका िालग रकम लवलनयोजन 

गरेको छु । 

७६. जैलवक लवलवधता वन वन्द्यजन्द्तकुो लर्दगो संरक्षर् सँग सँग ै

पयािपयिटनको लवकास गनिका िालग वन्द्यजन्द्त ु बासस्थान व्यवस्थापन, 

घासँे मैर्दान व्यवस्थापन मेलसन खररर्द, लसमसार व्यवस्थापन, हररयािी 

पाकि  लनमािर्, बाि उद्यान,  जटाय ू रेषु्टरेण्टमा ग िािा व्यवस्थापन र 

पोखरी ताि व्यवस्थापनका िालग बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

 



७७. कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्द्िर्का िालग २ वटा एम्बिुेन्द्स 

खररर्द गनि बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

७८. नगर क्षेि लभिको पररर्रमा हररयािी सलहत लचनारी बोकेको 

गैडाको िालिक लनमािर् गनिका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

७९. हाम्रो पलहचान तथा पयिटलकय आकर्िर्को रुपमा लवश्वसम्पर्दा 

सलूचमा सलुचकृत लचतवन रालरिय लनकुञ्ज हुर्द ै पलवि रुपमा बगकेो 

नारायर्ी नलर्दको संरक्षर्का िालग िारायर्ी सभ्यता बँचाउ अलभयान 

कायिक्रमको सरूुवात सँग ै यसको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

८०. बजार क्षेिमा रहकेो नेट/इन्द्टरनेटको तारहरु अव्यवलस्थत 

र्दलेखएकोिे सोको व्यवस्थापनका िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

१. अब म मालथका क्षेिगत नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्द्वयनका िालग 

बजेट लवलनयोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गर्दिछु । 

२. आगालम आलथिक वर्िको नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्द्वयन गनि रु. 

९६ करोड ३४ िाख ३८ हजार  रुपैयँा लवलनयोजन गरेको छु । कुि 

लवलनयोजन मध्य चाितुर्ि  रु. १६ करोड ४९ िाख ९८ हजार (सिति 

बाहके), पुलँजगत तर्ि  २९ करोड ५५ िाख ४० हजार  रुपैयँा र िसति 

तर्ि  ४१ करोड ६४ िाख,  ममित सम्भार कोर् तर्ि  १ करोड ६५ 



िाख, समपरूक कोर् तर्ि  ६ करोड र समपरुक अनरु्दान प्रर्दिे सरकार 

बाट रु १ करोड रहकेो छ । 

३. आगालम आलथिक वर्िको खचि व्यहोन ेश्रोत मध्य आन्द्तररक आय तर्ि  

९ करोड ७५ िाख ३५ हजार, राजश्व बाँडर्ाड मार्ि त २३ करोड ५७ 

िाख ४ हजार रुपैयँा, अन्द्तर सरकारी अनरु्दान तर्ि  ६३ करोड १ िाख 

९९ हजार व्यहोररन ेछ । 

४. आन्द्तररक आय सकंिन तथा पररचािन सम्बन्द्धी कायि व्यापकरुपमा 

जनप्रलतलनधीहरुको सहभालगतामा हुने गरर आन्द्तररक आय संकिन 

बलियो बनाईनेछ । 

५. करको र्दायरा लवस्तारमा जोड लर्दईनेछ । कर प्रिासनिाई प्रभावकारी 

बनाउँर्द ै उत्प्ररेर्ात्मक कर प्रर्ािी प्रवद्धिन गररनेछ । कर सचतेना 

कायिक्रमिाई थप व्यापकता लर्दईनेछ । 

६. संघ तथा प्रर्दिे काननु बमोलजम नगरपालिकाद्वारा संकिन गररन े

राजश्व सोही काननु बमोलजम व्यवलस्थत रुपमा संकिन गररनछे । 

७. कर प्रर्ािी र कर प्रिासनमा प्रलवधीको प्रयोगिाई अलधकरुपमा 

बढावा लर्दईनेछ । 

८. बजेट लनमािर् कायिमा मागिर्दििन गनुिहुने प्रलतलनधी सभाका माननीय 

सभासर्द ज्यहूरु, प्रर्दिे सभाका माननीय सर्दस्य ज्यहूरु, वडाध्यक्ष, 

वडासर्दस्य तथा सम्परू्ि जनप्रलतलनधी ज्यहूरु प्रलत सझुाव र सल्िाहको 

िालग धन्द्यवार्द लर्दन चाहन्द्छु । बजेट लनमािर् कायिमा अहोराि खलटएर 



साथ लर्दनहुुने रारिसेवक कमिचारीहरुप्रलत धरैे धरैे धन्द्यवार्द लर्दन चाहन्द्छु 

। 

९. अन्द्तमा नगरपालिकाको समग्र लवकासमा लनरन्द्तर टेवा पयुािईरहनहुुन े

करर्दाताहरुप्रलत हालर्दिक आभार प्रकट गनि चाहन्द्छु । कावासोती 

नगरपालिको समदृ्धी मार्ि त नगरवासीको खसुीको िालग आलथिक, 

भ लतक, नैलतक, सबैखािे सहयोग समन्द्वय र सहकायिका िालग 

संघीय सरकार, प्रर्दिे सरकार, र्दात ृ लनकायहरु, सरकारी तथा गरै 

सरकारी संघ सँस्थाहरु, बलुद्धजीलव पिकार र आम नगरवासीहरुमा 

हृर्दयर्दलेख कृतज्ञता प्रकट गनि चाहन्द्छु । 

धन्यवाद । 

 


