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माडी नगरपालिकाको पाचौँ नगरसभामा नगर उपप्रमखु श्री ताराकुमारी काजी महतोज्यूद्वारा 
प्रस्ततु आलथिक वर्ि 207७/07८ को बजेट तथा कायिक्रम 

 

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष महोदय,  
नगर सभाका सदस्यज्य "हरू। 

 

माडी नगरपालिकाको गौरवमय पााँचौ नगर सभा समक्ष नगर उपप्रमखुको हैलसयतिे आगामी 
आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को बजेट प्रस्ततु गनि पाउाँदा म अत्यन्तै गौरवान्न्वत भएकी 
छु। यस सम्मालनत सभामा नेपािको राजनीलतक पररवितनका िालग जीवन बलिदान गनुिहनु े
सम्पूर्ि ज्ञातअज्ञात सहहदहरूप्रलत हार्दिक श्रदान्जिी व्यक्त गदिछु । राहियता, स्वालतनता, 
सामान्जक न्याय, समानता र समहृि तथा संघीय शासन प्रर्ािी स्थाहपत गनिका िालग संघर्ि 
गनुिहनेु महान नपेािी जनता र त्यसको सक्षम नेततृ्व गनुिहनेु राजनीलतका न्शखर व्यन्क्तत्वहरू 
प्रलत हार्दिक सम्मान प्रकट गनि चाहन्छु। 

 

"सम्पदा सम्पन्न माडी नगर, ईको कृहर् र पयिटनको शहर " भने्न मूि नारािार्ि आत्मसात ्
गरी स्वास््य, न्शक्षा, खानपेानी, सरुन्क्षत आवास तथा उत्पादन जस्ता आवश्यकताहरूको 
पररपूलतिबाट नगरवासीिार्ि हवकासको आभार् र्दिाउने अठोटका साथ यस नगरपालिका अन्घ 
बहिरहेको छ ।यस आलथिक वर्ि हाम्रा िालग त्यलत सखुद रहेन । हवश्वव्यापी महामारीको 
रुपमा फैलिरहेको कोलभड १९ संक्रमर्को जोन्खमिे हामी सबैिाई ईलतहााँसकै कर्ठन 
पररन्स्थतीको सामना गनि बाध्य बनाएको छ । कोलभड १९ को प्रभाव र जारी िकडाउनका 
कारर् यस वर्िको अन्न्तम तर महत्वपूर्ि चौमालसक प्रभाहवत भएको छ भन ेराजश्व संकिन 
र योजना तथा कायिक्रम कायािन्वयनमा पलन अवरोत पगुकेो छ । कोलभड १९ रोकथाम 
तथा न्यूलनकरर्का िालग अहोरात्र खहटने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी रािसेवक कमिचारी तथा 
सबैिाई म यस नगरपालिकाको तफि बाट हार्दिक तन्यवाद व्यक्त गदिछु ।यस कर्ठन 
पररन्स्थतीबाट पाठ लसक्दै माडी नगरपालिकािे अगामी आलथिक वर्िमा उत्पादनमिुक 
अलभयान संचािन गरर अगाडी बढ्न अझ सशक्त रुपमा िालग पनेछ भने्न हवश्वास र्दिाउन 
चाहन्छु। 
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आगामी आलथिक वर्िमा पलन कोलभड १९ संक्रमर्को जोन्खम रहहरहन सक्ने अवस्थािाई 
मध्यनजर गरर यसको रोकथाम तथा लनयन्त्रर् गनि संघीय र प्रदेश सरकारसाँग समन्वय 
गरर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनछे । 

 

आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि नपेािको संहवतान; स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४; नगरको अथि हवतेयक, २०७७; हवलनयोजन हवतेयक, २०७७; नगरको नीलत तथा 
कायिक्रम; संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा कायिक्रमहरु; नगरका हवर्यगत सलमलतका 
सझुावहरू; र्दगो हवकासका िक्ष्य; वडाहरुबाट प्राप्त  सझुावहरू; हवर्य हवज्ञका रायसझुाव 
तथा राजनीलतक दिहरू, संघ–संस्था, नगरवासीका रचनात्मक सझुावहरूिार्ि आ. व. 
२०७७/ ०७८ को बजटे तजुिमाको मखु्य आतारको रूपमा लिर्एको छ । 

 

सम्मानीत सभाका अध्यक्ष महोदय, 
अब म यस माडी नगरपालिकाको आलथिक न्स्थलतको संन्क्षप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। 
चाि ुआ. व. २०७६।७७ को िालग कूि अनमुालनत आय रु १ अवि ५ करोड ३१ िाख  
५१ हजार २ सय ३१ र व्यय तफि  रु १ अवि ५ करोड ३१ िाख ५१ हजार २ सय 
३१ रकम अनमुान गररएको लथयो। अनमुालनत आयमा २०७७ आर्ाि पहहिो हप्ता सम्म  
घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क वापत रु १ करोड ७७ िाख ८३ हजार २ सय ७ एवं 
बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे मलु्य अलभबदृ्दी कर गरी कुि आम्दानी रु ४९ करोड ६९ िाख 
२७ हजार २ सय ४८ आम्दानी भएको छ ।  
 

व्ययतफि  कुि खचि जम्मा रु ४३ करोड ६४ िाख ६९  हजार ४७० रहेको छ ।  
 

२०७७ आर्ाि मसान्तसम्म संसोलतत अनमुान राजश्व आम्दानीतफि  जनसहभालगता तथा 
घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क समेत गरी कररब रू. ५१ करोड २० िाख आम्दानी हनु े
देन्खन्छ। खचितफि  कररब रू  ४८ करोड ७० िाख संशोलतत अनमुान गररएको छ । 

 

अब म आगामी वर्ि २०७७।७८ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गने अनमुलत 
चाहन्छु ।  
 

 

 



3 

 

बजेटका उदे्दश्यहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 
१. नगरबासीहरुको न्यूनतम आतारभतू आवश्यकताहरू पररपूलति गने । 

२. सातन-स्रोत, अवसर र क्षमताको हवकास तथा उच्चतम उपयोग गरी समिृ 
नगर बनाउने । 

३. आलथिक, भौलतक एवं सामान्जक र वातावरर्ीय पूवाितार हवकास गरी समनु्नत र 
सदुृि नगर बनार्ि रािको हवकासमा टेवा पयुािउन े। 

 

आलथिक वर्ि २०७७।७८ को बजेटका प्रथालमकताका के्षत्रहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु 
गररएको छः 

१. पूवाितार हवकास 

२. उत्पादनशीि क्षेत्रहरु (कृहर्, पशसेुवा, पयिटन, उद्योग र सहकारी) 
३. न्शक्षा र स्वास््य 

४. वातावरर् तथा सरसफाई र हवपद् व्यवस्थापन 

५. यवुा तथा खेिकुद 

६. संस्थागत हवकास तथा सशुासन  
बजेटिे राखेका उदे्दश्य एवं प्राथलमकता कायािन्वयन गनि संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारसाँग समन्वय र साझेदारी गररनछे । हवलनयोजन हनुे बजेट र वाहर्िक कायिक्रमिार्ि 
बजेटका प्राथलमकता र उदे्दश्यसाँग तादात्म्यता कायम गने प्रयास गररएको छ । उपिब्त 
पूाँजी, सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गनि हवकासका सहयात्री सहकारी र लनजी 
के्षत्रसाँग सहकायि गररनेछ । 

 

सभाका अध्यक्ष महोदय,  
नगर सभाका सदस्यज्य "हरू 

अब म नगरको आ.व. २०७७।७८ को कूि आय र व्यय तथा हवर्यगत क्षेत्रमा 
हवलनयोजन गरीएको अनमुालनत हववरर् संन्क्षप्त रुपमा प्रस्ततु गदिछु। 

 

नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयनको िालग आ.व. २०७७।७८ को कूि व्यय ८८ 
करोड ७० िाख ३८ हजार हवलनयोजन गररएको छ। अन्तरसरकारी हवन्िय 
हस्तान्तरर्बाट रु ६३ करोड ५१ िाख ६८ हजार प्राप्त हनेु अनमुान गररएको छ 
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।जसमा संघीय सरकार हवन्िय समालनकरर् अनदुान तफि  रु १२ करोड ७२ िाख, 

संघीय सरकार सशति अनदुान रु २६ करोड ७२ िाख संघीय सरकार हवशेर् अनदुान 
रु १ करोड ५५ िाख संघीय सरकार समपरुक अनदुान रु २ करोड ३२ िाख संघीय 
सरकार राजश्व बााँडफााँड तफि  रु ९ करोड ५२ िाख ९३ हजार अनदुान गरर संघीय 
सरकारबाट जम्मा रु ५२ करोड ८३ िाख ९३ हजार अनदुान प्राप्त हनेु अनमुान 
गररएको छ । साथै प्रदेश सरकार तफि  हवन्िय समानीकरर् अनदुान रु १ करोड ३ 
िाख ३५ हजार, सशति अनदुान रु २ करोड ५८ िाख ३३ हजार समपरुक अनदुान 
रु २ करोड ९८ िाख ५ हजार राजश्व बााँडफााँड २ करोड ७८ िाख २ हजार गरर 
जम्मा रु ९ करोड ३७ िाख ७५ हजार अनदुान प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु प्रके्षपर् 
गररएको छ । न्जल्िा समन्वय सलमती, न्चतवनबाट चाि ुआ व ०७६।०७७ मा 
हवलनयोजन भएको १ करोड ५३ िाख मध्ये आगामी आ. व. मा भकु्तानी हनुपुने रकम 
रु १ करोड ३० िाख िाई आगामी आ. व. को आम्दानीको रुपमा संिग्न गररएको 
छ । यस नगरपालिकाको आगामी आलथिक वर्िको कुि आन्तररक आय रु २५ करोड 
१८ िाख ७० हजार (घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क समेत) रहन ेप्रक्षेपर् गररएको छ। 

अन्य अन्तरसरकारी अन्ख्तयारीबाट प्राप्त रकम मूि सन्ञ्चतकोर्मा प्राप्त नहनु ेभएकोिे 
सोही बमोन्जम िेखांकन गररन ेछ।  

 

अब म के्षत्रगत कायिक्रम तथा हवलनयोन्जत बजेटको हववरर् प्रस्ततु गनि चाहन्छु 
। 

१. नगर पूवाितार हवकासः- यस नगरलभत्र बसोबास गने नगरवासीहरुको सरुन्क्षत 
बसोबासको सलुनन्ितता गनि यस वर्ि संचािनमा रहेका खरको छानो हवस्थापन 
कायिक्रम तथा सरुन्क्षत नागररक आवास कायिक्रम िाई संघीय तथा प्रदेश 
सरकारसाँगको समन्वयमा प्रमखु प्राथलमकतामा राखी संचािन गररनछे । सडक 
पूवाितारको हवकास गनि नगर लभत्रका मखु्य मखु्य सबै सडकहरुिाई कािोपते्र गनिका 
िालग आवश्यक बजेट हवलनयोजन गने व्यवस्था लमिाईएको छ । साथै संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकारसाँग समपूरक अनदुान प्राप्त गनि समपूरक तथा साझेदारी 
कोर् समेत खडा गररएको छ । समग्र नगर पूवाितार हवकासको िालग रू. २५ 
करोड २९ िाख ५ हजार हवलनयोजन गररएको छ। 
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२. उत्पादनशीि के्षत्र- नगरको कृहर् तथा सहकारी, पयिटन, पश ु हवकास र उद्योग 

क्षेत्रको हवकास माफि त आत्मलनभिर नगर बनार्ि राहिय अथितन्त्रमा समते योगदान 
र्दन व्यवन्स्थत तथा र्दघिकालिन साना तथा ठुिा लसंचाई कायिक्रम, माटो पररक्षर् 
ल्याव, पश ु सेवा प्रयोगशािा भवन लनमािर्, लडन्जटि मोबाईि माटो ल्याव तथा 
पररक्षर् कायि संचािन, बंगरु, कागती तथा फिफूि खेती प्रबििन कायिक्रम, अगािलनक 
खेती प्रोत्साहन कायिक्रम, माछा पोखरी लनमािर्, तरकारी संकिन केन्र लनमािर्, 

व्यवसाहयक पकेट कायिक्रम, कृहर् तथा पशपुक्षी ंसम्बन्ती त्याङ्ग अलभिेन्खकरर् 
तथा अद्यावलतकरर् िगायतिाई प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा कायिक्रम 
संचािन गररनछे । साथै कृहर् तथा पशसु्वास््य के्षत्रमा रु ३ करोड, हवदेशबाट 
नपेाि आएका यूवाहरुिाई उत्पादनमिुक के्षत्रमा सहभागी गराउन यूवा िन्क्षत 
स्वरोजगार कायिक्रमका िालग रु २ करोड ८ िाख ६५ हजार, पयिटन तथा उद्योग 
क्षेत्रमा रु ८५ िाख गरर समग्र आलथिक हवकास तथा उत्पादनको  क्षेत्रमा रू. २ 
करोड ९३ िाख ६५ हजार हवलनयोजन गररएको छ। 

 
 

३. सामान्जक हवकास 

 न्शक्षा तफि ः 
न्शक्षाको हवकास नै वास्तहवक हवकास हो भने्न नारा सहहत माडीिाई न्शक्षाको हव 
बनाउने गरर शैन्क्षक पूवाितार हवकास तथा शैन्क्षक गरु्स्तर सतुारमा आवश्यक 
बजेट हवलनयोजन गररएको छ । छात्राहरुका िालग मयािर्दत महहनावारी तथा लनशलु्क 
सेलनटरी प्याडको व्यवस्था, अलत हवपन्न हवद्याथीका िालग लनशलु्क न्शक्षा र बाि न्शक्षा 
कायिक्रम संचािन गररनछेन ्। 

न्शक्षा क्षेत्रमा कूि रु २१ करोड ९३ िाख ९२ हजार हवलनयोजन गररएको छ । 

  
      स्वास््य तफि ः 

बघौडा अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाको पूवाितार हवकास र स्वास््य संस्थािाई 
सहुवतासम्पन्न बनाई गरु्स्तरीय स्वास्थ सेवा उपिब्त गराउन ेकायिक्रम रहेको छ 
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।स्वास््य क्षेत्रका िालग कुि रु ५ करोड ११ िाख ४५ हजार हवलनयोजन गररएको 
छ।  
 

हवपन्न तथा िन्क्षत समदुाय : 

महहिा अपाङ्ग दलित आर्दवासी तथा जनजाती िगायत हवपन्न तथा िन्क्षत समदुायको 
उत्थानका िालग कुि रकम रु २ करोड ८ िाख ६५ हजार हवलनयोजन गररएको 
छ । 
 

४. वातावरर् तथा सरसफाई र हवपद् व्यवस्थापनः- नगरको सौन्दयिता र स्वच्छ 
वातावरर् प्रवििन गने, जैहवक हवहवतताको संरक्षर्, सेलनटरी पाकि  लनमािर्, सरसफार्ि 
तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन िगायत िि िकनी लनमािर् गनि आवश्यक बजेटको  
व्यवस्था गररएको छ। साथै हवपद्जन्य घटनाको पूवि तयारी तथा प्रलतकायिका िालग 
स्रोतको व्यवस्था गररएको छ । वातावरर् संरक्षर् तथा हवपद् व्यवस्थापन कायिको 
िालग रू. १ करोड हवलनयोजन गररएको छ । 

 

५. यवुा तथा खेिकुद: यवुाको क्षमता हवकास तथा खेिकुदको माध्यमबाट यस नगरिाई 
पररन्चत गराउनको िालग कभडि हि तथा र्दवाकर स्मतृी रङ्गशािा तथा कभडि हि 
लनमािर्का िालग बजेट हवलनयोजन तथा कायािन्वयनका िालग संघीय सरकार तथा 
बागमती प्रदेश सरकार साँग समन्वय गररनछे ।रािपती रलनङ्ग न्शल्डका िालग 
आवश्यक बजेट हवलनयोजन गररएको छ । 

 
 

६. ससुासन, सेवा प्रवाह, कायाििय संचािन तथा संस्थागत हवकास 

सूचना प्रहवतीद्वारा हविीय एवं संस्थागत व्यवस्थापनिार्ि चसु्त र दरुूस्त बनाउन र 
सशुासन कायम राख्नका िालग आवश्यक कायिहरु गररनछे ।आगामी आलथिक वर्िबाट 
नगरपालिकाको लनमािर्ालतन भवनको लनमािर् कायि सम्पन्न गरर सोही भवनबाट सेवा 
प्रवाह गररनछे ।आफ्नो भवन नभएका वडा कायािियहरुिाई समेत भवन लनमािर्का 
िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ ।व्यन्क्तगत घटना दताि तथा 
सामान्जक सरुक्षा व्यवस्थापन प्रर्ािीका िालग अनिाईन प्रर्ािीको संचािन गररनछे 
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। तिब भिा पाररश्रलमक कायाििय संचािन िगायतको उपभोग खचिमा  रू. १७ 
करोड ५३ िाख ५ हजार हवलनयोजन गररएको छ । 

 

७. वडास्तरबाट संचािन गररनपुने अत्यावश्यक कायिक्रमका िालग रु. ५ करोड 
हवलनयोजन गररएको छ। 

 

 

चाि ुआ.व.को हािसम्मको आय व्ययको हववरर्, आय व्ययको संशोलतत अनमुान, 
आगामी आलथिक वर्िको क्षेत्रगत, आयोजनागत बजेटको अनमुालनत हववरर् समेहटएको 
वाहर्िक योजना पनु्स्तका लछटै्ट साविजलनक गररनछे।  
अन्तमा प्रस्ततु बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गने कायिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा 
सहयोग पयुािउनहुनु ेआदरर्ीय नगर प्रमखुज्यू, कायिपालिका सदस्यज्यूहरु, नगरसभा 
सदस्यज्यू, हवज्ञ महानभुावहरु, हवलभन्न महानभुावहरु िगायत सम्पूर्ि नगरबासी एवम ्
यस वाहर्िक बजेट योजना तथा कायिक्रमिाई अन्न्तम रुप र्दन अहोरात्र खहटने सबै 
रािसेवक कमिचारी लमत्रहरूिार्ि हार्दिक तन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

 
 

तन्यवाद् 

 
ताराकुमारी काजी महतो 
उपप्रमखु  
माडी नगरपालिका, बसन्तपरु, माडी, न्चतवन 
लमलत २०७७ आर्ाि १० गते बतुबार । 


