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भरतपुर महानगरपालिकाको सममालनत छैठौं नगर सभा
२०७७ साि आषाढ १० गते बुधबार महानगरपालिका उप-प्रमुख 

श्री पार्वतरी शाह ठकुररीज य्ूिे प्रसतुत गनु्वभएको

                         

आल ््वक रष्व २०७७/ ७८ को
बजेट रक्तव्

 भरतपुर महानगरपालिका
 २०७७
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सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमखुज्यू, 
नगर सभाका सदस्यज्ूयहरू ।
१. भरतपरु महानगरपालिकाको उप-प्रमखुको हलैस्यतिे सममालनत छैठौं 

नगर सभा समक्ष आगामी आल थ्िक वरथि २०७७/०७८ को नीलत त्ा 
का्यथिक्रम का्याथिन्यनको दसताबेजको रुपमा रहकेो बजेट प्रसततु गरररहदँा 
अत्यनतै गौरवालनवत भएको महससु गदथिछु । ्यस महतवपरूथि अवसरमा 
नेपािको राजनीलतक पररवथितनका िालग जीवन बलिदान गनुथिहुने समपरूथि 
ज्ातअज्ात शहीदहरूप्रलत भावपरूथि श्रद्ाञजिी व्यक्त गदथिछु । सा्ै 
रालट्रि्यता, सवालिनता, सामालजक न्या्य, समानता र समलृद् त्ा संघी्य 
शासन प्ररािी स्ालपत गनथिका िालग संघरथि गनुथिहुने महान नेपािी जनता 
र नेततृवमा रहन ु भएका राजनीलतका लशखर व्यलक्ततवहरूप्रलत हालदथिक 
सममानभाव व्यक्त गनथि चाहनछु ।

२. "मध्  नेपािको सनु्दर शहर: समृद्ध र ससुसंकृत भरतपुर महानगर" 
भनने मिू नारािारथि आतमसात ्गरी सवास्थ्य, लशक्षा, उतपादन, खानेपानी, 
सरुलक्षत आवासजसता पवूाथििारहरुको पररपलूतथिबाट नगरवासीिारथि 
पररवथितनको आभार लदिाउने अठोटका सा् महानगर अलघ बलिरहकेो 
छ ।

३. नेपािको संलविान; स्ानी्य सरकार सञचािन ऐन, २०७४; महानगरको 
अ थ्ि लवि्ेयक, २०७७; लवलन्योजन लवि्ेयक, २०७७; महानगरको नीलत 
त्ा का्यथिक्रम; संघी्य त्ा प्रदशे सरकारका नीलत त्ा का्यथिक्रमहरु; 
महानगरका लवर्यगत सलमलतका सझुावहरू; लदगो लवकासका िक््य; नगर 
सभाका सदस्यज्यहूरूिे लदनभुएका सझुावहरू; लवर्य लवज्का सझुाव 
त्ा राजनीलतक दिहरू, संघ-संस्ा, महानगरका समपरूथि लददीबलहनी त्ा 
दाजभुाईहरूबाट प्राप्त महतवपरूथि त्ा का्याथिनव्यन्योग्य सझुाबहरूिाई 
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समते समटेी आ. व. २०७७/ ७८ को बजेट तजुथिमा गररएको छ ।

४. महानगरको आल थ्िक लस्लतको संलक्षप्त जानकारी गराउन चाहनछु । चाि ु

आ. व. २०७६/७७ को िालग कूि अनमुालनत आ्य रु ४ अवथि ५१ करोड 

२८ िाख ८ हजार (जेष्ठ मसानत समम परुक बजेट त्ा ्प अल्त्यारी 

समते) र व्य्यतरथि  रु. ४ अवथि ५१ करोड २८ िाख ८ हजार (परुक बजेट 

त्ा ्प अल्त्यारी समते) अनमुान गररएको ल््यो । अनमुालनत आ्यमा 

२०७७ आराि पलहिो हप्ता समम महानगरिे आनतरीक आमदानी कररब 

रू. ३१ करोड २८ िाख, घरजगगा रलजट्रेिशन शलुक वापत रु. २१ करोड 

२४ िाख ४८ हजार एवं जनसहभालगता रु. १९ करोड ६ िाख गरी जममा 

रु. ७१ करोड ५८ िाख ४८ हजार र संघी्य सरकारको राजश्व बाँडराँड 

बाट रु. १९ करोड ९८ िाख १३ हजार आमदानी भएको, संघ त्ा प्रदशे 

बाट लवलति्य हसतानतरर वापत क्रमश: १ अबथि ५० करोड ६४ िाख ८० 

हजार त्ा १० करोड ३७ िाख ७६ हजार प्राप्त भएको, ९७ करोड ३५ 

िाख ६७ हजार बैक बाट अ. ल्या. गररएको छ । सा्ै िुङ्गा, लगट्ी, 

वािवुा त्ा माटोजन्य वसतबुाट हाि समम रु. २ करोड २ िाख प्राप्त 

भएको छ ।

५. व्य्यतरथि  चाि ु शीरथिकमा रु. १ अवथि ८० करोड २३ िाख २२ हजार 

लवलन्योजन भएकोमा २०७६ आराि पलहिो हप्तासमम रु. १ अबथि ८ 

करोड ४० िाख अ्ाथित ६० दशमिव १ प्रलतशत र पुँलजगततरथि  २ अवथि 

७१ करोड ४८ िाख ६ हजार लवलन्योजन भएकोमा ८२ करोड ८४ िाख 

७६ हजार अ्ाथित ३० दशमिव ६ प्रलतशत गरी कुि खचथि जममा रु. १ 

अबथि ९१ करोड २४ िाख ७६ हजार खचथि भएको छ । 

६. २०७७ आराि मसानतसमम संसोलित अनमुान राजश्व आमदानीतरथि  

जनसहभालगता त्ा घरजगगा रलजट्रेिशन शलुक समते गरी कररब रू. ८० 
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करोड आमदानी हुने दलेखनछ । खचथि तरथि  चाि ुखचथि कररब रू. १ अबथि ७९ 

करोड ५० िाख र पुँलजगत खचथितरथि  रू. १ अबथि २५ करोड ४५ िाख हुने 

संशोलित अनमुान गररएको छ । 
७. अब म आगामी वरथि २०७७/७८ को बजेटका उद्शे्य त्ा प्रा्ालमकता 

प्रसततु गनने अनमुलत चाहनछु । बजेटका उद्शे्यहरू लनमनानसुार प्रसततु 
गररएको छ ।
क) कोलभड-१९बाट प्रभालवत व्यलक्तको उपचार र कवाररलनटन 

व्यवस्ापन त्ा वैदलेशक रोजगारी बाट लरताथि भएका व्यलक्तहरु 
रोजगार लसजथिना गनने ।

ख) महानगरबासीहरुको मौलिक हकको रूपमा रहकेा न्यनूतम 
आिारभतू आवश्यकताहरू पररपलूतथि गददै जाने ।

ग) नीलज त्ा सहकारी क्षेत्रसँग सहका्यथि गददै रोजगारीका अवसहरु 
लसजथिना गनने ।

घ) सािन-स्ोत, अवसर र क्षमताको लवकास त्ा सोको उचचतम 
उप्योग गरी समदृ् महानगर बनाउने ।

ङ) आल थ्िक, भौलतक, सामालजक र वातावररी्य पवूाथििार लवकास गरी 
समनुनत र सदुृि महानगर बनारथि राट्रिको लवकासमा टेवा प्ुयाथिउने ।

८. आल थ्िक वरथि २०७७/७८ को बजेटका प्र्ालमकताका क्षेत्रहरू लनमनानसुार 
प्रसततु गररएको छ ।
क) शहरी सौनद्यथि र भ-ूउप्योग एवं बसती लवकास 
ख) सवास्थ्य सेवामा सिुार एवं पहुचँ
ग) शलैक्षक उनन्यन एवं ्यवुा त्ा खिेकुद 
घ) कृलर त्ा पशलुवकास
ङ) वातावरर संरक्षर एवं लवपद ्व्यवस्ापन
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च) रोजगारी लसजथिना त्ा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्थिन 
छ) िलक्षत वगथिको उत्ान एवं सशक्ततीकरर र सामालजक समावेशीकरर 
ज) प्रलवलि प्र्योग त्ा लडलजटि प्ररािी
झ) संसकृलत त्ा प्यथिटन प्रवद्थिन
ञ) उद्ोग वालरज्य र नीलज क्षेत्रसँग सहका्यथि 
ट) राजश्व प्रशासन त्ा लवतिी्य सशुासन 

९. बजेटिे राखकेा उद्शे्य एवं प्रा्लमकता का्याथिनव्यन गनथि संघी्य सरकार, 
प्रदशे सरकार, लछमकेती स्ानी्य तहहरु, लवकासको सह्यात्रीको रुपमा 
रहकेा लनजी त्ा सहकारीक्षेत्रसँग समनव्य एवं साझदेारी गररनेछ । 
लवलन्योजन हुने बजेट र वालरथिक का्यथिक्रमिारथि बजेटका प्रा्लमकता र 
उद्शे्यसँग तादातम्य का्यम गनथि अलिकतम प्र्यास गररएको छ । 

सभाका अध्यक्ष एवं 
नगर सभाका सदस्यज्ूयहरू,
१०. अब म महानगरको आ.व. २०७७/७८ को लवर्यगत क्षेत्र त्ा कूि आ्य 

र व्य्यको अनमुालनत लववरर प्रसततु गनने अनमुलत चाहनछु ।
११. नीलत त्ा का्यथिक्रम का्याथिनव्यनको िालग आ.व. २०७७/७८ को कूि व्य्य 

रू. ४ अबथि १५ करोड ६४ िाख ८९ हजार गररएको छ । अनतरसरकारी 
अल्त्यारीबाट रु. ६० करोड प्राप्त हुने अनमुान गररएको छ । त्यसै गरी 
आनतररक आ्य रु. ९० करोड (घरजगगा रलजट्रेिशन एवं खानी त्ा खलनज 
जन्य पदा थ्िको वाँडराँडबाट प्राप्त आ्य समते), अनतरसरकारी लवतिी्य 
हसतानतररबाट रु. १ अवथि ६९ करोड २ िाख ३८ हजार, केनद्र त्ा 
प्रदशे सरकारको राजश्व बाँडराँडबाट प्राप्त रु. ४६ करोड १२ िाख ५१ 
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हजार, जनसहभालगताबाट रु. २५ करोड, बैंक मौजदात रु. ८२ करोड, 
ममथित समभार कोर बाट रु. २ करोड  र सडक बोडथि नेपािबाट रु. १ करोड 
५० िाख रहने प्रक्षेपर गररएको छ । अनतरसरकारी अल्त्यारीबाट प्राप्त 
रु. ६० करोड मिू सलञचतकोरमा प्राप्त नहुने भएकोिे अनतर सरकारी 
अल्त्यारी शीरथिकबाट नै िेखांकनको व्यवस्ा गररने छ ।

१२. अब म क्षेत्रगत का्यथिक्रम त्ा लवलन्योलजत बजेट प्रसततु गनथि चाहनछु ।

शहररी सौन्द ््व र भयूउप्ोग एरं बसतरी लरकास 
१३. गौतमबदु् अनतराथिलट्रि्य लक्रकेट रङ्गशािा लनमाथिर त्ा अन्य ररनीलतक 

महतवका पवूाथििार लनमाथिर गनथि साझदेारी त्ा समपरूक कोर स्ापना, 
एकतीकृत शहरी लवकास ्योजना, नमनूा सडक लनमाथिर, लज. आर. एस. 
प्रलवलि प्र्योग गरी वडागत सीमाना, सडक सनजाि, सडक वगगीकरर 
एवं सडक अलिकारक्षेत्र समते प्रष्ट खिेुको महानगर ्याता्यात गरुु्योजना 
त्यार, लवलभनन वडामा लनमारथि हुने भवन, लसंचाई, कलभटथि, ममथितसमभार, 
ग्ाभिे  व्यवलस्त वलसत लवकास िगा्यतका शहरी सौनद्यथि र भउूप्योग 
समबलनि नीलत का्याथिनव्यन गनथिको िालग रु. ४७ करोड ३० िाख ९७ 
हजार लवलन्योजन गररएको छ ।

१४. अिरुा ्योजनाहरुिाई प्रा्लमकतामा राखी का्याथिनव्यमा ल्याउने र  ्यस 
आ. व. मा भकु्तानी हुन बाँकती त्ा बहुवरगी्य ठेकका प्ररािीबाट भएका 
्योजनाको भकु्तानीको िालग एकमषु्ठ रु. ८२ करोड लवलन्योजन गरीएको  
छ ।

सरास्थ् सेरामा सधुार एरं पहुचँ
१५. आिारभतू एवं गरुसतरी्य सवास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुचँ 

सलुनलचित गनथि सवास्थ्यको सवथिव्यापी पहुचँको अविाररा अनसुार 
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वडामा सवास्थ्य संस्ा स्ापना, कोरोना संक्रमरको समभावना भएका 
व्यलक्तहरुको परीक्षरका िालग आवश्यक औरिी त्ा उपकरर र 
परामशथिदाताहरु सलहतको मोबारि लकिलनक सञचािन, सवास्थ्य 
संस्ामा सतुकेरी हुने मलहिािाई ्याता्यात खचथि उपिबि गराउनकुा सा्ै 
वडाहरुमा सञचालित होम कवारेनटारनिार व्यवलस्त गनने िगा्यतका 
का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथि एकमषु्ठ रु. ९ करोड ५० िाख लवलन्योजन 

गररएको छ ।

शैलषिक उनन्न
१६. प्रारलमभक बाि लशक्षा केनद्रका बािबालिहरुको समतामिूक पहुचँ 

सलुनलचित गनने, भौलतक पवूाथििार लवकास का्यथिक्रम, जसतापाताको छानो 
भएका कक्षाकोठामा रि लसलिङ्ग त्ा लवद्ाि्य किर कोड, 
लवद्ाि्यको रङरोगन गनने, एक वडा एक नमनुा लवद्ाि्य सञचािनमा 
ल्याउने, अनतरालट्रि्य, रालट्रि्य, प्रदशे सतरी्य खिेमा पदक लजतने 
महानगरका खिेाडीहरुिाई परुसकृत त्ा सममान गनने िगा्यतका शलैक्षक 
लवकासको नीलत का्याथिनव्यन गनथिको िालग रु. ९ करोड बजेट लवलन्योजन 
गररएको छ ।

कृलष त्ा पशुपनछरी लरकास
१७. कृलर त्ा पशसुेवाका का्यथिक्रममा अनदुान प्रदान गनने, कृलर ऋरमा  

२ प्रलतशत व्याज अनदुान उपिबि गराउने, बीउलबजन र मि लवतररमा 
अनदुान लदने, लवरादी परीक्षर प्र्योगशािािाई सशक्त एवं व्यवलस्त 
गनने, एक वडा एक पश ुरमथि आिनुीलककरर का्यथिक्रम एवं दिूमा अनदुान 
का्यथिक्रम िगा्यत कृलर त्ा पश ु लवकास का्यथिक्रम का्याथिनव्यनमा 
ल्याउनको िालग क्रमश: कृलरतरथि  रु. ८ करोड ५० िाख त्ा पश ु
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लवकास का्यथिक्रमतरथि  रु. ७ करोड गरी कुि जममा रु. १५ करोड ५० 
िाख लवलन्योजन गररएको छ ।

राताररण सरंषिण त्ा हरल्ािरी प्ररद्ध्वन र लरप््द व्रस्ापन
१८. रोहोरको प्रभावकारी संकिन, िुवानी त्ा व्यवस्ापन एवं हरर्यािी 

प्रवद्थिन गनुथिका सा्ै कोरोना महामारी लन्यनत्ररका िालग महानगरका 
लवलभनन स्ानमा कवारेलनटन स्िहरुको प्रभावकारी व्यवस्ापन, वडा 
का्याथिि्यहरुमा लवपद ् व्यवस्ापनका आिारभतू सामग्ी भणडाररको 
व्यवस्ा, रोहोरिाई स्ोतमा वगगीकरर गरी नकुलहने रोहोरमात्र 
संकिन गनने िगा्यतका का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथि वातावरर त्ा लवपद 
व्यवस्ापनतरथि  एकमषु्ठ रु. ८ करोड लवलन्योजन गररएको छ ।

रोजगाररी लसज्वना त्ा सहकाररी प्ररद्ध्वन
१९. लवदशेबाट आजथिन गरेको सीप उप्योग गरी रोजगारी पैदा गनने खािका 

कृलर िगा्यतका साना उद्म गनथि चाहने ्यवुाहरुिाई  शनु्य व्याज दरमा 
अनदुान उपिबि गराउने, ्यवुा त्ा उद्मीहरुिाई नवीन व्यवसा्य शरुु 
गनथि सरुुवाती पुँजी प्रदान िगा्यतका का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथिको िालग 
रु. ४ करोड लवलन्योजन गररएको छ ।

ससंकृलत त्ा प ््वटन प्ररद्ध्वन
२०. प्राचीन नाच, किा त्ा संसकृलतको संरक्षर, प्यथिटकती्य पदमागथि लनमाथिरको 

िालग समभाव्यता अध्य्यन त्ा बहृत प्यथिटन गरुु्योजना त्यार ि्यागतका 
का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथिको िालग एकमषु्ठ रु. ३ करोड लवलन्योजन 
गररएको छ ।

िलषित रग्व उत्ान, सशक्तरीकरण एरं सामालजक समारेशरीकरण 
२१. लवपनन, मलहिा, दलित, आलदवासी, जनजालत त्ा वलञचतमा परेका 
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िलक्षत वगथिको आल थ्िक सशक्ततीकरर, मलहिा त्ा जोलखम समदुा्यसँग 
म्ेयर का्यथिक्रम र समन्याल्यक लवकासमा उपम्ेयर का्यथिक्रम, लहसंा अनत्यका 
िालग वडाहरूमा अलभ्यान सञचािन, बािगहृिाई व्यवलस्त गनने, एक 
वडा एक ज्ेयष्ठ नागररक लवश्रामस्ि, अपाङ्गता क्षेत्रमा लक्र्याशीि 
सामालजक संघसंस्ाहरूको अगवुाईमा अपाङ्गता समबनिी का्यथिक्रम 
सञचािन िगा्यतका िलक्षत वगथि उत्ान, सशलक्तकरर एवं सामालजक 
समावेशीकररको नीलतिाई का्याथिनव्यन गनथि एकमषु्ठ रु. २ करोड ५० 
िाख लवलन्योजन गरीएको छ ।

प्रलरलध प्र्ोग त्ा लिलजटि प्रणािरी
२२. महानगरिे प्रवाह गनने सेवाहरुिाई लवद्तुी्य पिेटरमथि प्रदान गनने गरी 

एकतीकृत त्ा अनतर-आबद् प्रलवलि त्ा त्थ्यांक भणडार स्ापना, 
सभथिर खररद गनुथिका सा्ै डाटा, एलपिकेशन, सफटवे्यर ममथित त्ा समभार 
िगा्यतको का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथि रु. २ करोड ५० िाख लवलन्योजन 
गररएको छ ।

्ुरा त्ा खेिकु्द
२३. ्यवुामा सव्ंयसेवी भावना बिाउने का्यथिक्रम, सामालजक लजममवेारी बोि 

गराउन लवपद ् व्यवस्ापनमा ्योगदान गनथि त्ा सामालजक सिुारका 
का्यथिमा पररचािन गनथि ्यवुा सव्ंय सेवा का्यथिक्रम संचािन गनने, लवद्ाि्य 
तहदलेख नै खिे प्रलतभा प्रसरुटनको वातावरर लनमाथिर गनथि लवद्ाि्यिाई 
खिे सामग्ी उपिबि गराउने िगा्यतका का्यथिक्रमको िालग एकमषु्ठ रु. २ 
करोड लवलन्योजन गररएको छ ।

राजश्व प्रशासन त्ा लरत्री् सशुासन
२४. महानगरको कर प्रशासनिाई चसुत, सरि, प्रलवलिमतै्री एवं करदातामतै्री 
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बनाई अलिकतम कर सहभालगता सलुनलचित गनथि कर लशक्षा का्यथिक्रम 
सञचािन गनने, लडलजटि प्ररािीमा आबद् गरी प्रत्ेयक करदातािाई 
एकतीकृत कर पोटथिि अनतगथित व्यलक्तगत कर पलहचान नमबर प्रदान 
िगा्यतका का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनथिको िालग रु. २ करोड बजेट 
लवलन्योजन गररएको छ ।

उद्ोग रालणज् त्ा नरीलज षेित्रसगँ सहका ््व
२५. साना त्ा मझौिा उद्ोगहरुको संरक्षर र लवकास गददै स्ानी्य क्षेत्रमा 

रोजगारी अलभवलृद् गनने, सजृनातमक त्ा अनसुनिानमा आिाररत साना 
उद्ोगहरुको स्ापनाका िालग प्रोतसाहनसवरूप बीउ पुँजी त्ा उतपादन 
पचिात लबक्रती लबि लबजकका आिारमा अनदुानको व्यवस्ा िगा्यतका 
का्यथिक्रम का्याथिनव्य गनथिको िालग रु. १ करोड ५० िाख लवलन्योजन 
गररएको छ ।

सेरा प्रराह र प्रशासन 
२६. उतपे्रररत एवं उचच मनोबि्यकु्त जनशलक्तबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह 

भई आम सेवाग्ाहीिे सशुासनको अनभुलूत गनने हुदँा कमथिचारीको क्षमता 
अलभबलृद् गनथि, महानगरको संगठन र संस्ागत लवकास गरी सदुृि प्रशासन 
का्यम गनथि र का्याथिि्यको प्रशासलनक खचथिमा रु. ४८ करोड लवलन्योजन 
गररएको छ ।

२७. हरेक वडाको समानपुालतक लवकासका लनलमत समबलनित वडासतरबाट नै  
का्यथिक्रम का्याथिनव्यन हुने गरी प्रत्ेयक वडाका लनलमत रु. १ करोडका दरिे 
जममा रु. २९ करोड लवलन्योजन गररएको छ ।

२८. संघी्य सरकार त्ा प्रदशे सरकाबाट प्राप्त सशतथि अनदुान, समपरूक 
अनदुान, लवशरे अनदुान वापत प्राप्त बजेट तोलकएकै लशरथिकमा खचथि गररने 
छ ।
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अनतमा, 
प्रसततु बजेट तजुथिमा गनने प्रलक्र्यामा प्रत्यक्ष त्ा परोक्ष रूपमा सह्योग प्ुयाथिउन ु
हुने नगर प्रमखुज्य,ू का्यथिपालिका सदस्यज्यहूरु, नगरसभा सदस्यज्यहूरु, 
लवज् महानभुावहरु, राजनीलतक प्रलतलनलि एवं राजनीलतज्, सञचारजगत 
िगा्यत समपरूथि नगरबासी दाजभुारथि त्ा लददीबलहनी एवं अहोरात्र  
खलटने महानगरपालिकाका समपरूथि कमथिचारी लमत्रहरूिारथि हालदथिक िन्यवाद 
ज्ापन गदथिछु । सा्ै आ्य र क्षेत्रगत व्य्यको लवसततृ लववरर सलहतको रातो 
पलुसतका लशघ्र सावथिजलनक गररनेछ ।
िन्यवाद !

पावथिती शाह ठकुरी
उप-प्रमखु 

भरतपरु महानगरपालिका 
भरतपरु, लचतवन

लमलत २०७७ आराि १० गते बिुबार ।
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