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भरतपरु महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभामा नगर उपप्रमखु श्री पार्वती शाह ठकुरीज्यूद्वारा 
प्रस्ततु आलथवक र्र्व 2076/077 को आय तथा व्ययको वर्र्रण 

 

सभाका अध्यक्ष एरं् नगर प्रमखुज्य",  
नगर सभाका सदस्यज्य "हरू। 

 

भरतपरु महानगरपालिकाको उपप्रमखुको हैलसयतिे यस महानगरपालिकाको चौथो नगर सभा 
समक्ष आगामी आलथवक र्र्व २०७६।०७७ को बजेट प्रस्ततु गरररहँदा अत्यन्तै गौरर्ान्न्र्त 
भएकी छु। यस महत्र्पूणव अर्सरमा नेपािको राजनीलतक पररर्वतनका िालग जीर्न बलिदान 
गनुवहनुे सम्पूणव ज्ञातअज्ञात सवहदहरूप्रलत हार्दवक श्रदान्जिी व्यक्त गदवछु । रावियता, 
स्र्ालिनता, सामान्जक न्याय, समानता र समवृि तथा संघीय शासन प्रणािी स्थावपत गनवका 
िालग संघर्व गनुवहनु े महान नेपािी र त्यसको सक्षम नेततृ्र् गनुवहनु े राजनीलतका न्शखर 
व्यन्क्तत्र्हरू प्रलत हार्दवक सम्मान प्रकट गनव चाहन्छु। 

 

"मध्य -नपेािको सनु्दर शहर; समिृ र ससंुस्कृत भरतपरु महानगर " भन्न ेमूि नारािार्व 
आत्मसात ् गरी स्र्ास््य, न्शक्षा, खानेपानी, सरुन्क्षत आर्ास तथा उत्पादन जस्ता 
आर्श्यकताहरूको पररपूलतवबाट नगरर्ासीिार्व पररर्वतनको आभार् र्दिाउने अठोटका साथ 
महानगर अन्घ बविरहेको छ । 

 

आगामी आलथवक र्र्वको बजेट तजुवमा गदाव नेपािको संवर्िान; स्थानीय सरकार  सञ्चािन 
ऐन, २०७४; महानगरको अथव वर्िेयक, २०७६; वर्लनयोजन वर्िेयक, २०७६; महानगरको 
नीलत तथा कायवक्रम; संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा कायवक्रमहरु; महानगरका 
वर्र्यगत सलमलतका सझुार्हरू; र्दगो वर्कासका िक्ष्य; र्डा भेिाबाट प्राप्त  सझुार्हरू; 
वर्र्य वर्ज्ञका रायसझुार् तथा राजनीलतक दिहरू, संघ–संस्था, महानगरका सम्पूणव र्ददी 
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–बवहनी तथा दाज–ुभार्वहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सझुार्हरूिार्व आ. र्. २०७६/ ७७ को 
बजेट तजुवमाको मखु्य आिारको रूपमा लिर्एको छ । 

 

सभाका अध्यक्षज्यू, 
अब म महानगरको आलथवक न्स्थलतको संन्क्षप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। चाि ुआ. र्. 
२०७५।७६ को िालग कूि अनमुालनत आय रु ३ अर्व ७६ करोड ३ िाख ९४ हजार 
(परुक बजेट समेत) र व्यय तर्व  रु ३ अर्व ७६ करोड ३ िाख ९४ हजार (परुक बजेट 
समेत) रकम अनमुान गररएको लथयो। अनमुालनत आयमा २०७६ आर्ाि पवहिो हप्ता सम्म 
महानगरिे कररब रू. ३६ करोड ८३ िाख, घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क र्ापत रु २६ 
करोड ६६ िाख ५८ हजार एरं् जनसहभालगता गरी रु ८३ करोड ५९ िाख ८५ हजार 
आम्दानी भएको छ । जनसहभालगता िागतको प्रक्षवेपत िक्ष्य रु २० करोड पगेुको छ। 
साथै िुङ्गा, लगट्टी, र्ािरु्ा तथा माटोजन्य र्स्तबुाट रु ४ करोड ६३ िाख प्राप्त भएको छ। 

 

व्ययतर्व  चाि ुशीर्वकमा रु १ अर्व ८९ करोड ६५ िाख वर्लनयोजन भएकोमा २०७६ 
आर्ाि पवहिो हप्तासम्म रु १ अबव २७ करोड ४७ िाख ८५ हजार अथावत ६७.२ प्रलतशत 
र पुनँ्जगत तर्व  रु १ अर्व ८६ करोड ३८ िाख ९४ हजार वर्लनयोजन भएकोमा ८२ 
करोड २१ िाख ३६ हजार अथावत ४५ प्रलतशत गरी कुि खचव जम्मा रु २ अबव ९ करोड 
६९ िाख २१ हजार रहेको छ ।  
 

२०७६ आर्ाि मसान्तसम्म संसोलित अनमुान राजश्व आम्दानीतर्व  जनसहभालगता तथा 
घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क समेत गरी कररब रू. ९३ करोड आम्दानी हनु ेदेन्खन्छ। खचवतर्व  
चाि ुखचव कररब रू १ अबव ९८ करोड र पुनँ्जगत खचवतर्व  रू १ अबव ३५ करोड हनु े
संशोलित अनमुान गररएको छ । 

 

अब म आगामी र्र्व २०७६।७७ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गने अनमुलत 
चाहन्छु ।  
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बजेटका उदे्दश्यहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 
१. महानगरबासीहरुको मौलिक हकको रूपमा रहेका न्यूनतम आिारभतू 

आर्श्यकताहरू पररपूलतव गने । 

२. सािन-स्रोत, अर्सर र क्षमताको वर्कास तथा उच्चतम उपयोग गरी समिृ 
महानगर बनाउन े। 

३. आलथवक, भौलतक एरं् सामान्जक र र्ातार्रणीय पूर्ाविार वर्कास गरी समनु्नत र 
सदुृि महानगर बनार्व रािको वर्कासमा टेर्ा पयुावउन े। 

 

आलथवक र्र्व २०७६।७७ को बजेटका प्रथालमकताका के्षत्रहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु 
गररएको छः 

१. पूर्ाविार वर्कास 

२. उत्पादनशीि क्षेत्रहरु (कृवर्, पश,ु पयवटन, उद्योग र सहकारी आर्द) 

३. न्शक्षा र स्र्ास््य 

४. र्ातार्रण तथा सरसर्ाई र वर्पद् व्यर्स्थापन 

५. कमजोर पक्षको सबिीकरण 

६. यरु्ा तथा खेिकुद 

७. संस्थागत वर्कास तथा सशुासन  
बजेटिे राखेका उद्देश्य एरं् प्राथलमकता कायावन्र्यन गनव संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारसँग समन्र्य र साझेदारी गररनेछ । वर्लनयोजन हनुे बजेट र र्ावर्वक कायवक्रमिार्व 
बजेटका प्राथलमकता र उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम गने प्रयास गररएको छ । उपिब्ि 
पूजँी, सीप र क्षमताको प्रभार्कारी उपयोग गनव वर्कासका सहयात्री सहकारी र लनजी 
के्षत्रसँग सहकायव गररनछे । 

 

सभाका अध्यक्ष एरं् नगर प्रमखुज्य",  



4 

 

नगर सभाका सदस्यज्य "हरू 

अब म महानगरको आ.र्. २०७६।७७ को कूि आय र व्यय तथा वर्र्यगत क्षेत्रमा 
वर्लनयोजन गरीएको अनमुालनत वर्र्रण प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

 

नीलत तथा कायवक्रम कायावन्र्यनको िालग आ.र्. २०७६।७७ को कूि व्यय रू. ३ 
अबव ३७ करोड ३१ िाख १७ हजार वर्लनयोजन गररएको छ। अन्तरसरकारी 
अन्ख्तयारीबाट रु ६० करोड प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ । यसको िालग आन्तररक 
आय रु ८० करोड (घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क समेत), अन्तरसरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरणबाट रु १ अर्व ४२ करोड ५५ िाख ४६ हजार, केन्र तथा प्रदेश सरकारबाट 
प्रदान गररने राजश्व बाँडर्ाँड बापत रु ५३ करोड २५ िाख ७१ हजार  अन्य (ममवत 
सम्भार कोर् बाट) रु १ करोड ५० िाख तथा जनसहभालगताबाट रु ३० करोड र 
बैंक मौज्दात रु ३० करोड रहन ेप्रक्षेपण गररएको छ। 

अन्तरसरकारी अन्ख्तयारीबाट प्राप्त रकम मूि सन्ञ्चतकोर्मा प्राप्त नहनु ेभएकोिे अन्तर 
सरकारी अन्ख्तयारी शीर्वकबाट नै िेखांकन गररने छ।  

 

अब म के्षत्रगत कायवक्रम तथा वर्लनयोन्जत बजेट प्रस्ततु गनव चाहन्छु । 
१. शहरी पूर्ाविार वर्कासः- महानगरको पवहचान र्दन र दीगो वर्कासिार्व सलुनन्ित गनव 

बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक भर्न, महानगरीय नमूना सडक लनमावण एरं् सौन्दयवकरण तथा 
मखु्य प्रशासकीय भर्निाई गौरबका योजनाहरुको रुपमा राखी रतु गलतमा 
कायावन्र्यनमा ल्यार्न े छ । साथै केन्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समपूरक 
अनदुान माग गनव समपूरक तथा साझेदारी कोर् समेत खडा गररएको छ । समग्र 
शहरी पूर्ाविार वर्कासको िालग रू. ४७ करोड ७४ िाख १० हजार वर्लनयोजन 
गररएको छ। 

२. उत्पादनशीि के्षत्र- महानगरको कृवर् तथा सहकारी, पयवटन, पश ुर उद्योग क्षते्रको 
वर्कास मार्व त आत्मलनभवर महानगर बनार्व राविय अथवतन्त्रमा समेत योगदान र्दन 
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कृवर् के्षत्रमा रु ६ करोड ४ िाख ७७ हजार, पश ुवर्कास कायवक्रम तर्व  रु ६ 
करोड ४ िाख ७७ हजार, पयवटन तथा उद्योग क्षेत्रमा रु ३ करोड ४५ िाख ५९ 
हजार र सहकारी क्षेत्रको वर्काको िालग रु ३ करोड ४५ िाख ५९ हजार गरी 
समग्र आलथवक वर्कास तथा उत्पादनको  क्षेत्रमा रू. १९ करोड ७२ हजार 
वर्लनयोजन गररएको छ। 

३. सामान्जक वर्कास 

 न्शक्षा तर्व ः 
समिृ नगरको थािनी, न्शक्षामा िगानी भन्न ेनाराका साथ वर्द्यािय उमेर समूहका 
सरै् बािर्ालिकािाई न्शक्षाको पहुँच वर्स्तार र गणुस्तरीय न्शक्षाको प्रत्याभलूत हनु े
गरी शैन्क्षक कायवक्रम संचािनका िालग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थापन गररएको छ 
। 

सरै् माध्यलमक तह संचािन भएका सामदुावयक वर्द्याियमा अध्ययनरत छात्राहरुिाई 
मवहनार्ारी हुँदा पने समस्या तथा पठनपाठनमा हनु ेअफ्ठ्यारोपन न्यूनीकरण गनव 
सबै सामदुावयक माध्यलमक वर्द्याियमा सेलनटरी प्याड र भेन्डडङ्ग मेलसनको 
व्यर्स्थापन गनव आर्श्यक बजेट वर्लनयोजन गररएको छ।  

न्शक्षाको जगमा िगानी गरे उच्चतम ्प्रलतर्ि प्राप्त हनु ेकुरािाई मध्यनजर राख्दै 
प्रारन्म्भक बाि वर्कासमा अध्यापन गने सहयोगी कायवकताविाई सावर्कमा खार्पाई 
आएको सेर्ा सवुर्िामा २० प्रलतशतिे र्वृि गरी प्रोत्साहन भत्ता र्दन े व्यर्स्था 
गररएको छ । साथै पोसाक भत्ता र्ापत र्ावर्वक रु. ४ हजार एकमिु र्दन ेव्यर्स्थाका 
िालग  रु. ६० िाख वर्लनयोजन गररएको छ । 

सामदुावयक वर्द्याियमा प्रान्ज्ञक र प्रशासकीय प्रमखुको नेततृ्र्दायी भलूमका लनर्ावह 
गने प्रिानाध्यापकको नेपाि सरकारिे तोकेको सावर्कको भत्तामा सतप्रलतशत बवृि 
गररएको छ। 
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बािमैत्री वर्द्याियको अर्िारणा कायावन्र्यनमा ल्याउने कुरािाई मध्यनजर राख्दै 
वर्द्याियको भौलतक सदुृिीकरणका िालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ 
। स्थानीय तहमा रहेका परुातान्त्र्क र परम्परागत सािन र सामग्री पसु्तान्तरणका 
िालग नमूना िघ ुसंग्रहािय स्थापना गररनछे । 

न्शक्षा के्षत्रमा कूि रु ८ करोड ६३ िाख ९६ हजार  वर्लनयोजन गररएको    छ 
। 

  
      स्र्ास््य तर्व ः 

गणुस्तरीय स्र्ास्थ सेर्ा मार्व त महानगरर्ासीिाई सखुी र खसुी बनाउन स्र्ास््य 
क्षेत्रमा रु ८ करोड ६३ िाख ९६ हजार वर्लनयोजन गररएको छ।  
 

४. र्ातार्रण तथा सरसर्ाई र वर्पद् व्यर्स्थापनः- महानगरीय सौन्दयवता र स्र्च्छ 
र्ातार्रण प्रर्विन गने, नारायणी नर्द वकनारिाई  सी—बीच मोडेिको रुपमा वर्कास 
गने, जैवर्क वर्वर्िताको संरक्षण, महानगरीय पाकव  लनमावण, सरसर्ार्व तथा 
र्ोहोरमैिा व्यर्स्थापन गनुवको साथै िि िकनी लनमावण गनव आर्श्यक बजेटको  
व्यर्स्था गररएको छ। साथै वर्पद्जन्य घटनाको पूर्व तयारी तथा प्रलतकायव गनवको 
िालग स्रोतको व्यर्स्था गररएको छ । समग्र र्ातार्रण तथा वर्पद् व्यर्स्थापन 
कायवको िालग रू. ८ करोड ६३ िाख ९६ हजार वर्लनयोजन गररएको छ । 

५. कमजोर पक्षको सबिीकरण:  

मवहिा, बािबालिका, अपाङ, दलित िगायतका कमजोर पक्षको सबिीकरणका 
िालग जोन्खममा रहेका र्गवसगँ मेयर कायवक्रमिाई लनरन्तरता र्दर्एको छ।उल्िेन्खत 
समूहको समन्यावयक वर्कासको िालग उपमेयर कायवक्रम संचािन गररनेछ। यस 
क्षेत्रका िालग रू. ४ करोड ३१ िाख ९८ हजार बजेट वर्लनयोजन गररएको छ । 

६. यरु्ा तथा खेिकुद: यरु्ाको क्षमता वर्कास तथा खेिकुदको माध्यमबाट महानगरिाई 
पररन्चत गराउनको िालग रु ३ करोड ४५ िाख ५९ हजार वर्लनयोजन गररएको 
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छ। गौरबको योजनाका रुपमा रहेको गौतमबिु अन्तरराविय वक्रकेट रंगशािा 
लनमावण गनव प्रत्येक र्डाबाट रु ५ िाख सवहत रु ६ करोड ४५ िाख वर्लनयोजन 
गररएको छ।   
 

७. संस्थागत वर्कास तथा सशुासनः 
वर्त्तीय एरं् संस्थागत व्यर्स्थापनिार्व चसु्त र दरुूस्त बनाउन, िेखा प्रणािीिार्व 
सदुृिीकरण गनव, करको दायरामा नआएका करदातािार्व करको दायरामा ल्याउन, 
कमवचारीको क्षमता अलभर्वृि गनव र वर्त्तीय व्यर्स्थापनिाई सूचना प्रवर्लिमैत्री बनार्व 
सशुासन कायम राख्न रू. ३ करोड ४५ िाख ५९ हजार बजेट व्यर्स्था गररएको 
छ।  

८. सेर्ा प्रर्ाह र प्रशासलनक कायव :- उच्च एरं् उत्प्ररेरत तथा मनोबियकु्त जनशन्क्तबाट 
प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह भई आम सेर्ाग्राहीिे सशुासनको अनभुतू गने हुँदा कमवचारीको 
क्षमता अलभबवृि गनव, महानगरको संगठन र संस्थागत वर्कास गरी सदुृि प्रशासन 
कायम गनव र कायावियको प्रशासलनक तथा उपभोग खचवमा  रू. ४६ करोड 
वर्लनयोजन गररएको छ । 

 

९. लनन्ित मापदडडका आिारमा हरेक र्डामा समानपुालतक वर्कास गने उदे्दश्यिे  
र्डास्तरबाटै कायावन्र्यन हनु ेगरी रु. ३३ करोड ९० िाख वर्लनयोजन गररएको 
छ। 

 

अन्तमा,  
चाि ुआ.र्.को हािसम्मको आय व्ययको वर्र्रण (नगरकायवपालिकाको कायाविय र 
र्डा कायावियहरुबाट भएका आयोजनागत वर्लनयोजन एरं् संशोिन समेत),  आय 
व्ययको संशोलित अनमुान, आगामी आलथवक र्र्वको वर्र्य क्षते्रगत, आयोजनागत 
बजेटको अनमुालनत वर्र्रण समेवटएको र्ावर्वक योजना पनु्स्तका लछटै्ट सार्वजलनक 
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गररनेछ। प्रस्ततु बजेट तजुवमा गने प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग 
पयुावउनहुनु े नगर प्रमखुज्यू, कायवपालिका सदस्यज्यू, नगरसभा सदस्यज्यू, वर्ज्ञ 
महानभुार्हरु, राजनीलतज्ञज्यू िगायत सम्पूणव नगरबासी दाजभुार्व तथा र्ददीबवहनी 
एर्म ्अहोरात्र खवटन ेकमवचारी लमत्रहरूिार्व हार्दवक िन्यर्ाद ज्ञापन गदवछु । 

 
 

िन्यर्ाद् 
पार्वती शाह ठकुरी 
उपप्रमखु  
भरतपरु महानगरपालिका भरतपरु, न्चतर्न 
लमलत २०७६ आर्ाि १० गते मंगिबार । 
 
 


