
बागचौर नगरपालिकाको सम्मालनत सातौं नगरसभा २०७८ साि असाढ २७ गत ेआइतबारका 

दिन नगरपालिका उप-प्रमखु श्री कल्पना पनुज्यिू े

प्रस्ततु गनुभुएको 

 

 

 

 

 

आर्थकु वर् ु२०७८।०७९ को  

बजटे वक्तव्य २०७८ 

 

 

 

 

 

समदृ्द नगर लनमाणुको िालग नगरबासीको सहभालगता ! 

आर्थकु तथा पवुाधुार लवकास र सशुासन हाम्रो प्रलतबद्दता !! 



सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखज्य,ू 

नगर सभाका सिस्यज्यूहरु,  

• नगरपालिकाको सम्मालनत सातौं नगरसभा समक्ष नगरको मागु िशुक लसद्दान्तको रुपमा रहकेो आर्थुक 

वर्ु २०७८।०७९ को समग्र नीलत तथा कायुक्रम कायाुन्वयनको िस्ताबेजको रुपमा यो बजेट प्रस्ततु 

गरररहिँा अत्यन्तै गवुको महसुस गरेको छु । 

• यस ऐलतहालसक अवसरमा सवु प्रथम सङ्घीय िोकतालन्िक गणतन्ि नेपाि लनमाुणको क्रममा रालियता, 

िोकतन्ि र नागररक अलधकार प्रालिको िागी भएका १० वर्े जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्िोिन तथा 

लवलभन्न आन्िोिनका क्रममा जीवन उत्सगु गनुुहुन े सम्पूणु आिरणीय ज्ञात अज्ञात महान सलहि तथा 

बेपत्ताहरूप्रलत भावपूणु श्रद्धाञ्जिी अपुण गिुछु । साथै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रलत हार्िुक सम्मानका 

साथ अलभवािन प्रकट गिुछु । न्याय समानता, स्वाधीनता र समृलद्धका िालग लवलभन्न समयमा भएका 

आन्िोिनहरूमा अमूल्य योगिान पुर् याउनु हुने सम्पूणु नेपािी आमाबुवा, दििीबलहनी तथा िाजुभाइहरू 

प्रलत हार्िुक सम्मान प्रकट गनु चाहन्छु । 

• नेपािको संलवधान; संघीय तथा प्रिेश सरकारबाट जारी ऐन, काननू तथा स्थानीय सरकार सञ्चािनको 

मागुिशुन को रुपमा रहकेो स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४; नगरको आर्थुक लवधेयक, २०७८; 

लवलनयोजन लवधेयक, २०७८, आ.व. २०७८।०७९ को नीलत तथा कायकु्रम; संघीय तथा प्रिेश सरकारका 

नीलत तथा कायुक्रमहरु; नगरका लवर्यगत सलमलतका सुझावहरु; दिगो लवकासका िक्ष्यहरु; नगर सभाका 

सिस्यज्यूहरुिे दिनुभएका सझुावहरु; लवर्य लवज्ञका सुझाव, सञ्चारकमी, नागररक समाज, राजलनलतक 

ििहरु, लवलभन्न संघ संस्था एवं सरोकारवािाको सुझाव र नगरबासी दिदिबलहनी तथा िाजुभाइहरुबाट 

प्राि महत्वपुणु तथा कायाुन्वयन योग्य सुझाबहरु नै आर्थकु वर्ु २०७८।०७९ को नीलत तजुुमा एवं बजेट 

प्रक्षेपणको आधार रहकेो छ । 

अव म नगरपालिकाको आर्थकु लस्थलतको संलक्षि जानकारी गराउन चाहन्छु । 

• कर, िस्तरु सेवा शुल्कहरुमा संशोलधत अनुमान गररएको  रकम रु १ करोडमा हािसम्मको आम्िानी रु  १ 

करोड ५ िाख १३ हजार ९२१ रहकेो छ । 

• लवत्तीय हस्तान्तरण अन्तगुत समानीकरण अनुिान, सशतु अनुिान, लवशेर् अनुिान, समपुरक अनुिान, 

राजस्व बाडँफाट गरी जम्मा रकम रु ७४ करोड ८ िाख ३९ हजार अनुमान गररएकोमा असार २७ गते  

थप रकम सलहत ८० करोड ६७ िाख ८० हजार कुि रकम रहकेो छ । 



 

• व्यवतफु चाि ुशीर्ुकमा रु ४९ करोड ६० िाख २९ हजार  लवलनयोजन भएकोमा  २०७८ अर्ाढ २५ 

गतेसम्म ६०.६९% र पँुलजगततफु ३१ करोड ७ िाख ५० हजार लवलनयोजन भएकोमा ३८.२०% गरी 

कुि खचु ५२.०३% (प्रधानमन्िी रोजगार कायुक्रम बाहके) भएको अवस्था छ ।  

अब म आगामी वर्ु २०७८।०७९ को बजेटका प्राथालमकताका क्षेिहरु लनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ । 

१. स्वास््य तथा कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनयन्िण 

२. पूवाुधार लवकास 

३. श्रम तथा रोजगारी 

४. लशक्षा 

५. कृलर् तथा पशुपािन 

६. सुशासन, संस्थागत लवकास तथा मानव पँुजी व्यवस्थापन 

• बजेटिे राखेका उद्देश्य एवं प्राथालमकता कायाुन्वयन गनु संघीय सरकार, प्रिेश सरकार, अन्य स्थानीय 

तहहरु, लवकासको सहयािीको रुपमा रहकेा नीजी तथा सहकारी क्षेिसँग समन्वय एवं साझेिारी गररनेछ 

। 

सभा अध्यक्ष महोिय एव ंनगर सभाका सिस्यज्यहूरु, 

अब म नगरपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को  कुि आय र व्ययको अनुमालनत लववरण प्रस्तुत गने अनुमलत 

चाहन्छु । 

• नीलत तथा कायुक्रम कायाुन्वयनको िालग आ.व. २०७८।०७९ को कुि व्यय रु ७८ करोड ८२ िाख ५२ 

हजार ४७४ रहने अनुमान गररएको छ ।  

• यस नगरपालिकािाई संघीय सरकारबाट प्राि बजेट लसलिङ्ग, प्रिेश सरकारबाट प्राि बजेट लसलिङ्ग, 

नगरको आन्तररक आय समेतिाई आकिन गरी उल्िेलखत नीलत तथा कायुक्रमहरुको प्राथालमकता 

आधारमा कायाुन्वयन गनुका िालग आ.व. २०७८।०७९ का िालग लनम्नानुसार बजेट तजुुमा गररएको छ  

। 

 



आय तफु 

• आगामी आर्थुक वर्ुमा आन्तररक आय तफु कुि रु १ करोड । 

• संघीय सरकारको लवलत्तय समानीकरण अनुिान रु १२ करोड ८ िाख । 

• संघीय सरकारको राजश्व बाडँफाँड माफुत प्राि हुने रकम रु ९ करोड २७ िाख ६७ हजार । 

• संघीय सरकारको सशतु अनिुान रु २९ करोड ८४ िाख । 

• बाँडफाँड भै प्राि हुने वन रोयल्टी रु ३ िाख । 

• घर जग्गा रलजिसेन िस्तुर (मािपोत) ३५ िाख 

• प्रिेश सरकारको लवलत्तय समानीकरण अनुिान रु १ करोड ३१ िाख ९२ हजार  । 

• प्रिेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड माफुत प्राि हुने रकम रु ८ िाख ८३ हजार ४७६ । 

• प्रिेश सरकारको सशतु अनुिान रु १ करोड ९७ िाख २ हजार । 

• प्रिेश सरकारको लवशेर् अनुिान रु ४० िाख । 

• प्रिेश सरकारबाट समपुरक अनुिान रु १करोड २० िाख ।  

• कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्िण रकम रु १ करोड । 

• गत वर्ुको बचत अ.ल्या. रकम रु २० करोड २७ िाख ७ हजार ९९८ समेत गरी कुि रकम रु ७८ करोड 

८२ िाख ५२ हजार ४७४ जम्मा आय तफु रहकेो छ । 

व्यय तफु 

• आय तफु अनुमालनत कुि रकम रु ७८ करोड ८२ िाख ५२ हजार ४७४ रहकेोमा आगामी आर्थुक वर्ुमा 

व्यय तफु चािु खचु रु ४३ करोड ५७ िाख ५२ हजार ४७४ र पँुजीगत लनमाुण खचु तफु रकम रु ३५ 

करोड २४ िाख ९९ हजार ९९८  अनुमान गररएको छ  । 

 उल्िेलखत पँुजीगत तथा चािु खचुिाई स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तजुुमा दिग्िशुन २०७४ 

(पररमार्जुन सलहत) ि ेलनर्िषु्ट गरे बमोलजम आर्थकु लवकास, सामालजक लवकास, पुवाुधार लवकास, वातावरण 

तथा लवपत व्यवस्थापन तथा संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेिगत रुपमा लवलनयोजन गन ुप्रस्ताव 

गरेको छु । बजेट आय-व्ययको लववरण अनुसुचीमा समावशे गरेको छु । 

 

 



सभाअध्यक्ष महोिय, 

अब म क्षेिगत उद्देश्य तथा प्राथालमकताका आधार सलहत कायुक्रम तथा लवलनयोलजत बजेट प्रस्तुत गनु चाहन्छु । 

क. नगरपालिका क्षेिमा कोलभड-१९ सङ्क्रमणबाट नागररकिाई बचाउन कोलभड-१९ आइसोिेसन केन्रिाई 

लनरन्तरता दिइने । 

ख. आर्थुक लवकास गलतलवलध अगालड बढाउन पूवाुधार लनमाुणमा साझेिारी गरी रोजगारी  लसजनुा गने । 

ग. कृलर् लवकास र पशु सेवाको क्षेिबाट आयआजुमा जोड दिने । 

घ. स्माटु पालिकाको अवधारणा आत्मसाथ गिै ई-शासन उन्मुख व्यवस्थापन प्रणािीमा जोड दिने । 

ङ. सामालजक न्यायका िालग िैलङ्गक समावेशीकरणका काय ुअगाडी बढाउन जोड दिने । 

१. पवुाधुार क्षिे 

क. सडक 

लवकासका िालग नभइ नहुने आधारभुत पूवाुधार  सरंचणना मध्ये उच्च प्राथालमकतामा परेको ग्रालमण 

सडक सञ्जािमा यस नगरपालिका अन्तरगतका सबै वडा र टोि बलस्तहरु जोडी सकेको अवस्था छ । 

कोलभड-१९ का कारण लविेशबाट रोजगारी गुमाएर फकेका तथा स्विेशमा रोजगारी गुमाएका 

बेरोजगार युवाहरुिाई प्रधानमन्िी रोजगार कायुक्रम, मुख्यमन्िी रोजगार कायुक्रम र स्वय ं

नगरपालिकाको पूवाुधार लनमाुणबाट समेत रोजगारी लसजुना गने  लवश्वास लिएको छु ।  

नगरपालिकाको सवै वडाहरुमा कच्ची सडक जोलडसकेकोिे नया ँट्रयाक खोल्न ेभन्िा खोलिएका सडक 

ट्रयाक स्तरोन्नती गरी बाह्रै मलहना सवारी साधन चल्न सके्न बनाउन जोड दिइने गरर योजनाहरु तय 

गररएको छ । उल्िेलखत सडक सडक पूवाुधार क्षेिको िालग रु ५ करोड ८० िाख ६९ हजार ६८० 

रकम लवलनयोलजत गरेको छु । 

ख. उजा ु

नगर लभिका १२ वटै वडाहरुमा लवद्युत लवस्तार गने नीलत अनुसार लवद्युत लवस्तार गररने गरर बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । नगर लभिका मुख्य मुख्य स्थानहरुमा सडक बत्ती र आवस्यकता अनसुार 

सोिार बलत्तको पलन व्यवस्था लमिाउिै िलगनेछ । जसका िालग लवद्यतु लवस्तार गनु सघंीय सरकार, 

प्रिेश सरकार संग सहकाय ु गिै समपुरक योजना तयार गरर उक्त कायुमा लतब्रता दिनइनेछ ।  

उिल्िेलखत कायु गनु रु ३ करोड ७१ िाख ५० हजार रकम लवलनयोलजत गरेको छु । 

 



ग. भवन आवास तथा सहरी लवकास 

यस नगरपालिकाबाट लनमाणु गररन े प्रशासलनक तथा सावुजलनक क्षेिका भवनहरू लनमाुण गन े

कायुिाई लतव्रता दिने नीलत लिइएकोिे वडा कायाुिय भवन, आधारभुत स्वास््य केन्र भवन 

लनमाुणमा जोड दिइनेछ । नगरका लवलभन्न क्षेिहरुमा बहुउद्देलश्यय भवनहरु लनमाुण गररनेछ । जसका 

िालग भवन आवास तथा सहरी लवकास तफु रु २ करोड ६७ िाख २५ हजार लवलनयोलजत गरेको छु 

। 

२. सामलजक लवकास 

क.  लशक्षा तफु 

• “लवद्याियको सुधार, बािबालिकाको उज्ज्वि भलवष्यको आधार” भने्न आिशु वाक्यिाइ आत्मसाथ गिै 

नगर लशक्षा प्रणािीको सुधार गनु लवद्याियको व्यवस्थापन, क्षमता लवकास, साझेिारी, असि अभ्यास 

आिान प्रिानको नीलत लिइएकोिे यस नगरपालिका अन्तरगतका ६८ वटै लवद्याियहरुको भौलतक 

पूवाुधार  लनमाुण, गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनको िालग बजेट लवलनयोलजत गररएको छ । यस 

नगरपालिकामा सञ्चालित सामुिालयक लवद्याियका भौलतक पूवाुधारहरु (भवन, घरेवार) िगायतका 

कायुमा संघीय सरकार, कणािुी प्रिेश सरकारको अनुिान र  नगरको साझेिारीमा लनमाुण हुन ेगरर बजेट 

लवलनयोजन गररएको छ । यस कायुको िालग लशक्षा पुवाधुार लवकास तफु रु १ करोड ९० िाख ७५ हजार 

५०० लवलनयोलजत गरेको छु । 

• सामुिालयक लवद्याियमा कायुरत प्रारलम्भक बाि लवकास सहजकताु, लवद्यािय कमुचारीहरु, नगर 

अनुिान तफु कायरुत लशक्षकहरु िामो समय िेखीको न्यून पाररश्रलमकबाट महगंीसंग जुध्िै जीवन लनवाुह 

गनुु पने अवस्थािाई मध्यनजर गरर आवश्यक नीलतगत व्यवस्थापन सलहत बाि लवकास सहजकताुहरुको 

मालसक तिबमा रु २०००, लवद्यािय कमुचारीहरुको तिवमा रु २५००० र नगर अनिुानमा लनयुक्त सब ै

तहका लशक्षकहरुको मालसक तिव रु ३००० वृदद्द गने गरर एकमुष्ट  रु १ करोड ७८ िाख ५० हजार 

लवलनयोलजत गरेको छु ।  

• लवद्याियहरुमा खेिकुि दक्रयाकिापहरुिाई प्रोत्सहान गनु वडा अध्यकप खेिकुि प्रलतयोलगता, मेयरकप 

प्रलतयोलगता, योग लशलवर िगायतका खेिकुि, कराते प्रलशक्षण सञ्चािन गनु गरर रकम लवलनयोलजत गरेको 

छु । जसका िालग रु ४८ िाख ३० हजार लवलनयोलजत गरेको छु । 

 

 



ख. स्वास््य तफु 

कोलभड-१९ को व्यापकताि ेलसजनुा भएको असर तथा सम्भाव्यतािाई लबचार गरी थप रणनीलत 

अविम्बन गरी पलहचान, उपचार न्यूनीकरण, क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, राहत लवतरण, सचेतना 

कायुक्रम, सचूना तथा त्याङ्क िाई प्रभावकारी बनाउँिै नगर बाट सञ्चालित आइसोिेसन केन्रिाई 

थप जनशलक्त बजेट र श्रोत साधनयुक्त बनाउनु पने िेलखएकिे आवश्यक बजेट व्यवस्ता गरेको छु । 

जसका िलग रु २ करोड ५० िाख लबलनयोलजत गरेको छु । 

प्राथालमक स्वास््य केन्र थारमारेमा MBBS डाक्टर र १२ वटै वडामा रहकेा आधारभुत स्वास््य 

केन्रबाट हले्थ अलसस्टेन्ट माफुत लनयलमत स्वास््य सेवा प्रवाह गनु आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 

छु । 

MBBS डाक्टर द्वारा प्राि सवेा बाहकेका लवशेर्ज्ञ सेवा सलुवधाको िालग टेलि मेलडलसन माफुत सेवा 

दिने नीलत लिइइकोिे त्यसको िालग आवश्यक कायु अगालड बढाइने छ ।  

नगर अन्तरगत लवशेर्ज्ञ सलहतको आँखा उपचार केन्रको स्थापना तत्काि सञ्चािन गनुको िालग 

बजेट लवलनयोजन गरेको छु । उल्िेलखत कायुक्रम अनसुार स्वास््य क्षेिमा जम्मा ३ करोड २ िाख 

९५ हजार लवलनयोलजत गरेको छु । 

ग. खानपेालन तथा सरसफाइ 

खानेपानीको श्रोत संरक्षण तथा उपयुक्त पूवाुधार लवकास गरी दिगो लवकासको नीलत अनुरूप 

खानेपानीको आपूर्तु लमिाउनुको साथै खानेपानीको मुहानको प्रयोगको बारेमा ठोस कायुलवलध बनाई 

“१ घर १ धारा” को  नीलत लिइएको छ । पानीको श्रोत बढावा गनुिाई नगर लभिका १२ वटै 

वडाहरुमा ररचाजु पोखरीहरु लनमाुण, लिफ्ट खानेपानीको योजनाहरु साथै लवगतका खानेपानी 

योजनाहरुको ममुत सम्भारको िालग बजेट लबलनयोजन गरेको छु । उल्िेलखत खानेपानी तथा 

सरसफाइको िालग रु २ करोड १३ िाख ७५ हजार लवलनयोलजत गरेको छु । 

३. आर्थकु लवकास 

क. कृलर् तथा पश ु

आर्थुक मेरुिण्ड तथा जीवन लनवाुहको प्रमुख श्रोतका रुपमा रहकेो कृलर् र पशु क्षेिमा कृर्किाई 

सहयोग प्रिान गरर दकसानहरुिाई प्रोत्सलहत गिै कृलर् क्षिेमा आत्म लनभुर बनाउने िक्ष्य लिएका छौं 

। प्रिेश सरकारको साझेिारीमा िगु्ध पकेट क्षेि स्थापना गररसकेको अवस्थामा थप कृलर् र पशु सेवामा 

पकेट क्षेि सञ्चािन गनु साझिेारी रकमको समेत व्यवस्था लमिाइएको छ । 



कृर्किाई पशुपािन वा कृलर् क्षिमा ज्ञान लसप प्रिान गनु आवश्यकता अनुसार तालिम गोलिको 

व्यवस्था लमिाइएको छ । ५० % अनुिानका कायुक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

आिु, सुन्तिा िगायतका तरकारी तथा फिफूिबाट कृर्किाई बेमौसमी िाभका िागी लचस्यान केन्र 

लनमाुण गनु, दकसानहरूिाई ५० प्रलतशत अनुिानमा हाते ट्र्याकटर, अन्य उपकरण तथा सामाग्रीहरू 

लवतरण,  लनलित कोटा लनधाुरण गरी कृर्कहरूिाई ५० प्रलतशत अनुिानमा कृर्क समुह, सहकारी 

संस्था, उपभोक्ता सलमलत, लनजी फम,ु कम्पनी माफुत ससँचाई पोखरी लनमाुण गने कायुिाई लनरन्तरता 

दिनको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।   

मालथ उल्िेलखत कायुक्रमका िालग यस नगरपालिकाबाट रु १ करोड २८ िाख ८० हजार लवलनयोजन 

गरेको छु । 

ख. लसचाई 

कृलर् योग्य जलमनमा दिगो एवं भरपिो ससँचाई  सुलवधा पुर् याई कृलर् क्षेिको उत्पािन वृदद्द गनु पानीका 

श्रोत भएका स्थानमा लसचाई नहर, कुिो लनमाुण, ससँचाई लडलभजन र ससँचाई सँग सम्बलन्धत लवलभन्न 

पररयोजनाहरूसँग समन्वय र साझेिारीमा ठुिा योजनाहरू कुिो नहर बनाउने कायुमा लतव्रताका साथ 

कायाुन्वयन गने उलचत बजेटको व्यवस्था लमिाइएको छ । जसका िालग जिश्रोत तथा लसचाईको िालग रु ८५ 

िाख २५ हजार रकम लवलनयोलजत गरेको छु । 

ग. पयटुन 

नगर क्षेिलभि रहकेा ऐलतहालसक, धार्मुक तथा पुरातत्त्वका लहसाबिे महत्त्वपूणु स्थानहरूको सरंक्षण 

एवं प्रवद्धनु गनु अग्िा टाकुरा भ्यु टावरको लनमाुण, विी जालतको उिगम स्थि लहमचौर, लशव गुफा 

मलन्िर मोख्िा, बाँफुखोिा िोभान जङगिे लबजयधुरी पिमागु लनमाुण, पररिेख मख्िाम पिमागु 

लनमाुण गरर  आन्तररक पयुटन प्रवद्धनु तथा लवकास गन ुपयुटन तफु रु ५३ िाख लवलनयोलजत गरेको 

छु । 

४. िलैङ्गक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण 

िैलङ्गक लवभेििाई न्यूनीकरण गनु, बाि संरक्षण, दकशोरी सशक्तीकरण, ज्येि नागररक, एकि मलहिा, 

घाइते अपाङ्गता भएका व्यलक्त तथा हहसंा पीलडत मलहिाहरूका िालग सशक्तीकरण र पुनस्थाुपनाका 

कायुक्रमहरू सञ्चािन गररनछे । मलहिा िलक्षत कायकु्रमहरु, मलहिाहरुको िालग प्रलवलध तालिम, जेि 

नागररकिाई सम्मान, शलहि पररवारको िालग भ्रमण, शलहि पररवार सम्मान, जनयुद्द तथा 



जनआन्िोिनका घाइते, अपाङ्गहरुिाई सम्मान कायुक्रम, जनजालत लसपमुिक तालिम िगायतको 

कायुक्रमहरु सञ्चािनको िलग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । मालथ उल्िेलखत कायुक्रमहरुको 

िालग रु ८७ िाख ७४ हजार ५०० रकम लवलनयोलजत गरेको छु । 

५. शसुासन तथा अन्तरसम्बलन्धत लवर्य 

क. शसुासन तथा सचूना सञ्चार प्रलवलध  

कायाुियबाट हुने सेवा प्रवाहमा लछटो छररतो, चुस्त िरुस्त, पारिशी, लमतव्ययी तथा पररणाममुलख 

बनाउन कायुसम्पािनमा इ-शासनिाई प्राथालमकता दिन ेगरर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु 

। 

जनता संग जनप्रलतलनलध कायुक्रम, नगर स्माररका प्रकाशन, केलन्रकृत लसफाररस तथा प्रमाणपि 

व्ववस्थापन प्रणािी, नागररक वडापिन लनमुण,  ईन्टरकम िगायत आवश्यक सफ्टवयेरहरु 

लनमाुणको िलग बजेट व्यवस्था गरेको छु । जसका िालग सूचना सञ्चार प्रलवलध तफु रु ५१ िाख ५० 

हजार लवलनयोजन गरेको छु । 

ख. श्रम तथा रोजगार 

कोलभड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका बरोजगार युवाहरुको िालग कलम्तमा १०० दिन बराबरको 

रोजगारीको अवसर प्रिान गनु प्रधानमन्िी रोजगार कायुक्रम, मुख्यमन्िी रोजगार कायुक्रम र नगरको 

साझेिारीमा कायुक्रम सम्पन्न गने गरर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसबाट स्थानीय 

युवाहरुमा आफ्न ैनगरको लवकास र समृदद्दको िालग योगिान गन ेअवसर समेत प्राि हुने अपेक्षा 

लिएको छु  । प्रधानमन्िी रोजगार कायुक्रमको िालग रु ७९ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

ग. वन वातावरण तथा लवपि ्व्यवस्थापन 

जिवायु पररवतुन सहयोग कायुक्रमहरु, वातावरण संरक्षण र जिवायु पररवतुनका असरहरूको न्यूनीकरण 

तथा अनुकूिन गि ैप्राकृलतक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गन ेकायुक्रम प्राथलमकता साथ बजेट व्यवस्था 

गररएको छ । 

 बाढी, पलहरो, आगिागी जस्ता लवपिको पूवु तयारीका िालग सम्भाव्य जोलखम न्यूनीकरण गन ु लवपि ्

व्यवस्थापनका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आवश्यक बन्िोबस्त लमिाइन ेछ । 

कोलभड-१९ को महामारी रोकथाम तथा न्यूलनकरण गनुको िालग कोलभड-१९ आइसोिसेन केन्रको थप 

व्यवस्थापन, एलन्टजेन परीक्षण, स्वास्थ सुरक्षा तथा जनचेतनामुिक सन्िशे प्रशारण िगायतको कायुक्रम 

लनरन्तरताको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको छ । 

 



घ. न्याय तथा काननू  

असि शासन व्यवस्था सञ्चािनको िालग लवलधको शासनको आवश्यकता रहन्छ । लवलधको शासन भन्न ुन ै

कानुनको सहाराबाट शासकीय पद्धलत सञ्चािन गनु ुहो । सङ्घ सरकारबाट कानुनका केही खाकाहरू समय 

समयमा प्राि भएका छन् । प्रिेश सरकारका कानुनहरू पलन लनमाुण भई रहकेा छन ्। हाम्रो यस बागचौर 

नगरपालिकािे हािसम्म लवलभन्न ऐन, लनयम, कायुलवलधहरू लनमाुण गरेको भए तापलन अझै महत्त्वपूणु ऐन, 

लनयम, कायुलवलधहरू लनमाुण गनु बाँकी नै रहकेो हुिँा उक्त काननुहरू लनमाुण कायुिाई आगामी आ.ब.मा  पलन 

लनरन्तरता दिइन ेछ । न्यालयक सलमलत र मिेलमिाप कताुिाई िक्ष र दक्रयालशि बनाउन तालिम तथा  काननूी 

परामशुको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

सुशासन, न्याय तथा कानून, श्रम तथा रोजगार, वन, वातारवरण तथा लवपि ्व्यवस्थापन, रोजगार प्रवद्धनुममा एकमषु्ट रु 

१ करोड ४२ िाख  लवलनयोजन गरेको छु । 

सभाअध्यक्ष महोिय, 

अन्त्यमा, यो बजेट लनमाुण गनु मागु लनिेशन प्रिान गनु ु हुन ेनगर प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 

सहयोग प्रिान गनुुहुने वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायुपालिकाका सिस्यज्यूहरु, सिस्यज्यहूरु तथा कमुचारी वगुहरु, 

न्यायपे्रमी बुलद्धलजवीहरु, नागररक समाज, संघ संस्थाका पिालधकारीज्यूहरु, सञ्चारकमी तथा सम्पुणु 

नगरबासीहरुमा हार्िुक आभार व्यक्त गिुछु ।  धन्यवाि ! 

                                                                                            कल्पना पुन 

                                                                                              नगर उप-प्रमुख 

                                                                                                 बागचौर नगरपालिका, सल्यान 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुची 

संघीय सरकार 

क्र.स. लशर्कु रकम 

१ लवलत्तय समानीकरण अनुिान  120800000 

२ राजश्व बाँडफाँड 92767000 

३ सशतु अनुिान  298400000 

४ 
घर जग्गा रलजिसेन िस्तुर (मािपोत) 3500000 

५ राजश्व बाँडफाँड भै प्राि हुने वन रोयल्टी 300000 

जम्मा 515767000 

प्रिशे सरकार 

१ लवलत्तय समानीकरण अनुिान  13192000 

२ राजश्व बाँडफाँड 883476 

३  सशतु अनुिान  19702000 

४ लवशेर् अनुिान 4000000 

५ समपुरक अनुिान 12000000 

जम्मा 49777476 

आन्तररक श्रोत 

१ कर तथा िस्तुर सेवा शुल्क 10000000 

२ गत वरु्को अ.ल्या. 202707998 

३ कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्रण 10000000 

जम्मा 222707998 

कुि आय जम्मा  788252474 

(ख) व्यय तफु 

क्र.स. लशर्कु रकम 

१ चािु खचु 435752476 

२ पुलजगत 352499998 

  कुि व्यय जम्मा 788252474 



   

   

 


