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धरान उपिहानागरपार्िकाको  

आर्थिक वर्ि  2079/080 को बजेट वक्तव्य 

सभाध्यक्षज्यू , 
आदरणीय नगर सभा सदस्यज्यूहरु 

1= सङ घीय िोकिान्त्रीक गणिन्त्र नेपािको राज्य पनुसंरचना पश्चाि दोश्रो कायिकािको िार्ग र्िर्ि 
2079 वैशाख 30 गिे सम्पन्न भएको स्थानीय िहको र्नवािचन 2079 बाट र्नवािचचि भए पश्चाि 
हािीिे कायािरम्भ गरेका छौं।यस अवसरिा हाम्रो कायिकािको पहहिो बजेटको रुपिा धरान 
उपिहानगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७9/०80 को वाहर्िक बजेट िथा कायिक्रि नगर 
कायिपार्िकाको र्नणिय अनसुार 11 औ ंनगर सभािा प्रस्ििु गनि पाउँदा गौरवाचन्त्वि िहशशु गरेको 
छु ।  

2= यो अवसरिा नेपािको अग्रगािी राजनीर्िक पररवििनका िार्ग आफ्नो जीवन उत्सगि गनुि हनुे हवर्भन्न 
कािखण्डिा भएका जनआन्त्दोिन, गणिाचन्त्रक आन्त्दोिन एवं जनयदु्धका िहान शहहदहरुप्रर्ि 
हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु। 

3= हािै सम्पन्न र्नवािचनको िाध्यिबाट हािीिे धरान उपिहानगरपार्िकाको निेतृ्व र्िइरहँदा 
नगरवासीहरुको हवकासप्रर्िको असीर्िि आकांक्षाहरु छन।्र्सर्िि स्रोिसाधनको अत्त्यतु्ति रुपिा 
पररचािन गदै नगरवासीिाई प्राथर्िकिाको आधारिा उपिहानगरपार्िकाबाट प्राप् ि  सेवासहुवधाको 
प्रभावकारीिा प्रदशिन गरी पररवििनको अनभुिूी गराउने प्रयास गरेका छौं।  

4= चाि ुआ.व.को बजेट ियार गदाि नेपािको संहवधान, अन्त्य प्रचर्िि संघीय िथा प्रदेश कानून, नेपाि 
सरकारको 15 औ ंयोजना, दीघिकािीन हवकास िक्ष्य, र्दगो हवकास िक्ष्य, नेपाि सरकार िथा 
प्रदेश सरकारका नीर्ि िथा कायिक्रि, यस उपिहानगरपार्िकाको दीघिकार्िन हवकास िक्ष्य, हवगि 
वर्िहरुका नीर्ि िथा कायिक्रिहरुिाई िागिदशिनको रुपिा र्िंदै आि नगरवासीको चाहना, अर्भिि 
र अपेक्षािाई केन्त्रहवन्त्दिुा राखी स्रोिको उपिब्धिाको आधारिा रिुिर हवकास प्रर्िफि हाँर्सि 
गदै सािाचजक न्त्यायको प्रबद्धिन गने गरी बजेट हवर्नयोजन प्रस्िाव गररएको छ। 

सभाध्यक्ष िहोदय,  

अब ि चािू आ.व.2078/079 को संचक्षप्त सर्िक्षा प्रस्ििु गनि अनिुिी चाहन्त्छु। 

आयिफि  :  

5=  आर्थिक वर्ि 2078/079 िा आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 70 करोड 2 िाख 11 हजार 6 सय 
25, संघीय सरकार सिानीकरण अनदुानबाट रु. 33 करोड 92 िाख, सशिि अनदुानबाट रु. 
49 करोड 10 िाख 98 हजार, हवशरे् अनदुानबाट रु. 2 करोड 99 िाख, सिपरुक अनदुानबाट 
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रु. 3 करोड 46 िाख सहहि जम्िा रु. 89 करोड 47 िाख 98 हजार, प्रदेश सरकारबाट 
सिार्नकरण अनदुानबाट रु. 2 करोड 1 िाख 47 हजार, शसिि अनदुानबाट रु. 3 करोड 89 
िाख 55 हजार 2 सय 50, सिपरुक अनदुानबाट रु. 1 करोड,  संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट 
रु. 34 करोड ५५ िाख 81  हजार 7 सय 50 र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट 18 करोड 1 
िाख 95 हजार 7 सय 50 गरी कूि 2 अबि 3 करोड 64 िाख अनिुान गररएको र्थयो । 

6= आर्थिक वर्ि 2078/079 को जेष्ठ िसान्त्िसम्ि आन्त्िररक स्रोि िफि  37 करोड 54 िाख 75 
हजार 2 सय 21, (48.52%), संघीय सरकार अनदुान रु. 85 करोड 98 िाख 48 हजार 5 
सय (99.10%), प्रदेश सरकार अनदुान रु. 4 करोड 46 िाख 75 हजार 4 सय 84 ( 
104.26%) र संघीय राजस्व राजस्व बाँडफाँड बाट 17 करोड 20 िाख 32 हजार 3 सय 
71 (100.97%) र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु.11 करोड 57 िाख 64 हजार 94 
(66.08%) गरी कूि रकि रु. 1 अबि 56 करोड 77 िाख 95 हजार 6 सय 70 (76.99%) 
प्राप् ि  भएको छ। 

व्यय िफि :  

7= चाि ुआर्थिक वर्ििा व्यय िफि  रु. 2 अबि 3 करोड 64 िाख कूि अनिुान गररएकोिा यथाथि 
खचि रु. 1 अबि 8 करोड 89 िाख 33 हजार 6 सय 66 भई िक्ष्यको 52.90% हवचत्तय 
प्रगर्ि भएको छ। चाििुफि  रु. 63 करोड 17 िाख 33 हजार 2 सय 37 (62.90%), 
पूजँीगििफि  रु. 44 करोड 19 िाख 34 हजार 8 सय 75 (43.20%)  र हवत्तीय व्यवस्थािफि  
रु. 1 करोड 52 िाख 65 हजार 5 सय 54 (49.24%) हवत्तीय प्रगर्ि भएको जानकारी 
गराउन चाहन्त्छु।    

बजेटका उद्दशे्य : 

8= धरान उपिहानगरको आर्थिक सिहृद्ध र नगरवासीको सिनु्निी एवि ्सखुको िार्ग दीगो र उच्च 
प्रर्िफि र्दने आयोजनाहरु पहहचान गरी नागरीक एवि ्सरोकारवािाहरुको सहभार्गिा सरु्नचश्चि 
गदै प्रभावकारी कायािन्त्वयन िाफि ि आधनुीक चशक्षा, स्वास््य र पूवािधार सहुवधा सम्पन्न बहसुाँस्कृर्िक 
सहरको पहहचान कायि गने बजेटको िूि उद्देश्य रहेको छ। बजेटका के्षरगि उद्दशे्यहरु र्नम्न 
अनसुार उल्िेख गरेको छु। 

क्षरेगि उद्दशे्य: 

क) खानेपानी र सरसफाई  : 

स्वच्छ र सफा सहरको र्निािण र खानेपानी सिस्याको िात्कार्िन व्यवस्थापन गने र 
दीघिकार्िनका सिाधानका आधारहरु स्थापना गने। 

ख) आर्थिक हवकास : 
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आधरु्नक प्रहवर्धिा आधारीि कृहर् िथा व्यवसायीक पश ुपािनिा हवस्िार र कृहर् िथा वनजन्त्य 
उद्योगहरुको स्थापना गदै व्यवसायीकरण र चजहवको पाजिनिा सधुार ल्याउने ।  

ग) सािाचजक हवकास : 

अपाङ्ग, दर्िि, जेष्ठ नागररक, िहहिा िथा बािबार्िका, भिुीहहन िथा सकुुम्वासीहरुको 
सािाचजक संरक्षण र सरुक्षा प्रबद्धिन गने। 

घ) पूवािधार हवकास : 

र्दगो, वािावरण िैरी, गणुस्िरीय र िौर्िक साँस्कृर्िक पहहचान सहहिका सहरी पूवािधार र्निािण 
। 

ङ) वन, वािावरण िथा हवपद् ब्यबस्थापन : 

हवपद उत्थानशीि कायिक्रिहरु सञ्चािन गने, पाकि  िथा सडकहरुको हररयािी सौन्त्दयिकरण र 
राहिय िथा सािदुाहयक वनको संरक्षण गने, र्सिसार िथा जिाधार क्षरेको संरक्षण गने।  

च) सशुासन िथा संस्थागि हवकास :  

हवकेचन्त्रि एवि ्हवद्यिुीय शासन प्रणािी िाफि ि नगरवासीिाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह , कििचारी 
िथा जनप्रर्िर्नर्धहरुको क्षििा हवकास गने।  

9= बजेटका प्राथर्िकिाहरु  

आगािी आर्थिक वर्ि 2079/080 को बजेटका प्राथर्िकिाहरु र्नम्नानसुार रहेका छन।् 

१. खानेपानी 

२. पूवािधार हवकास 

३. पयिटन 

४. कृहर् 

५. चशक्षा, स्वास््य िथा सािाचजक हवकास  

६. हवपद व्यवस्थापन 

क्षरेगि हवर्नयोजन 

सभाध्यक्ष िहोदय, 

अब ि आगािी आ.व. २०७9।080 को ब्ययको क्षरेगि अनिुान प्रस्ििु गनि चाहन्त्छु । 

10= वडागि बजेटिफि ः  
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उपिहानगरका 20 वटै वडाहरुको िार्ग प्रशासर्नक िफि  2 करोड 50 िाख र कायिक्रि िथा 
पूचँजगि िफि  रु. 29 करोड गरी कूि जम्िा रु. 31 करोड 50 िाख हवर्नयोजन गरेको छु ।  

11= शहरी योजना िथा भौर्िक पवुािधार र्बकास िफि ः 

सहरी योजना िथा भौर्िक पूवािधार हवकासको िार्ग संघीय सरकार अनदुान रु. 2 करोड 70 िाख, 
प्रदेश सरकार अनदुान िफि  रु. 1 करोड र आन्त्िररक स्रोि िफि  रु. 35 करोड 40 िाख गरी कूि 
रु. 39 करोड 10 िाख  हवर्नयोजन गरेको छु।  

12= चशक्षा यवुा िथा खेिकुद िफि ः 

चशक्षा यवुा िथा खेिकुद िफि  संघीय सरकार अनदुान रु. 38 करोड 47 िाख र आन्त्िररक स्रोि 
िफि  रु. 2 करोड 50 िाख गरी जम्िा रु. 40 करोड 97 िाख हवर्नयोजन गरेको छु। 
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13= स्वास््यिफि ः 

स्वास््यिफि  घोहर्ि हवर्भन्न नीर्ि िथा कायिक्रििाई सम्बोधन गनि संघीय सरकार अनदुान रु. 3 करोड 
62 िाख र नगरपार्िका स्रोि िफि  रु. 40 िाख गरर कुि जम्िा रु. 4 करोड 2 िाख बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

14= सािाचजक हवकासिफि ः 

सािाचजक सिावेशीकरण, सकरात्िक हवभेद िथा िचक्षि कायिक्रिहरु संचािन गनि संघीय सरकार 
अनदुान रु. 45 िाख, प्रदेश सरकार अनदुान रु. 49 िाख 23 हजार र आन्त्िररक स्रोि रु. 4 
करोड 88 िाख गरी  कुि जम्िा रु. 5 करोड 82 िाख 23 हजार बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

15=  आर्थिक हवकासिफि ः 

अथििन्त्रको िरेुदण्डको रुपिा रहेको कृहर्, पश,ु सहकारी र उद्योग सम्बन्त्धी हवर्भन्न कायिक्रि संचािन 
गनि संघीय सरकार अनदुान रु.  2 करोड 22 िाख र आन्त्िररक स्रोि रु. 50 िाख गरी  कुि 
जम्िा रु. 2 करोड 72 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

16=  वन, वािावरण, उजाि िथा हवपद ब्यबस्थापन िफि ः 

वािावरण, उजाि, जिबाय ुअनकुुिनका कायिहरु, र्बपद ब्यबस्थापनको पूवि ियारी िगायिका कािको 
िार्ग संघीय सरकार अनदुान रु. 8 िाख र आन्त्िररक स्रोि रु. 1 करोड 60 िाख गरी  कुि जम्िा 
रु. 1 करोड 68 िाख बजटे हवर्नयोजन गरेको छु। 

17=  पयिटन िफि ः 

धार्ििक, सांस्कृर्िक िथा बहजुार्िय र्बर्बधिा यकु्त धरानिाई पयिटकीय गन्त्िब्य स्थिको रुपिा हवकास 
गनि छनौट भएका कायिहरुका िार्ग संघीय सरकार अनदुान रु. 10 िाख र आन्त्िररक स्रोि रु. 20 
िाख गरी  कुि जम्िा रु. 30 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

18= सचुना िथा संचार िफि ः 

िोकिन्त्रको संवाहकको रुपिा रहेको सचुना िथा संचार क्षेरको हवकासका िार्ग आन्त्िररक स्रोिबाट 
जम्िा रु. 25 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

19= साहहत्य किा र संस्कृर्ििफि ः 

साहहत्य किा र संस्कृर्ि िफि को कायिक्रिहरु गनि संघीय सरकार अनदुान रु. 30 िाख र आन्त्िररक 
स्रोि रु. 15 िाख गरी  कुि जम्िा रु. 45 िाख बजटे हवर्नयोजन गरेको छु। 

20= अव्यबचस्थि बसोबास िथा सकुुम्वासी ब्यबस्थापन िफि ः 

अव्यबचस्थि बसोबास िथा सकुुम्वासी ब्यबस्थापनको िार्ग आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 25 िाख बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु। 
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21=  िजदरु कल्याण कायिक्रि िफि ः 

हवकास र्निािणको प्रिखु स्रोिको रुपिा रहेको श्रिशचक्तको हकहहि िथा कल्याणका कायिक्रिहरु 
संचािन गनि  आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 5 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

22= कानून िथा न्त्याय सम्पादन िफि ः 

कानून िथा न्त्याय सम्पादन िफि  आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 10 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

23=  साविजर्नक जग्गा र जिाधार संरक्षणिफि ः 

नगर क्षेरर्भर रहेका र्बर्भन्न साविजर्नक जग्गा र जिाधार संरक्षण र उपयोग सम्बन्त्धी कायिक्रि संचािन 
गनि आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 20 िाख बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

24= राजस्व सधुार िथा संस्थागि क्षििा हवकास िफि ः 

राजस्व सधुार िथा संस्थागि क्षििा हवकास अन्त्िगिि नगरको आन्त्िररक स्रोि पररचािन गरी क्रिशः 
आत्ि र्नभिर हदैु जाने नीर्ि अनरुुप राजस्व सधुार कायिक्रिको िार्ग आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 25 िाख 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

25= आवर्धक योजना िथा नगर प्रोफाइि र घर, व्यवसाय र बहािको सूचना चज आइ एस अपडेट िफि ः 

आवर्धक योजना िथा नगर प्रोफाइि र चज एि आइ एस का िार्ग आन्त्िररक स्रोिबाट रु. 40 िाख 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

26=  प्रिखु कोर्, उपप्रिखु कोर्, आकचस्िक कोर् िथा िििि कोर् िफि ः 

यस अन्त्िरगि प्रिखु कोर् िफि  रु. 1 करोड 20 िाख, उपप्रिखु कोर् िफि  रु. 80 िाख, पूवािधार 
साझेदारी कायिक्रिको िार्ग रु.75 िाख, हवपद व्यवस्थापन कोर् रु. 50 िाख, आकचस्िक कोर्िा 
रु. 5 िाख, कायाििय सञ्चािन िथा प्रसासर्नक िगायिका अन्त्य खचि िफि  रु. 40 करोड सिेि गरी 
जम्िा रु. 43 करोड 90 िाख हवर्नयोजन गरेको छु। 
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सभाध्यक्ष िहोदय, 
सभासद् र्िरहरु  
 

अब ि िार्थका क्षेरगि नीर्ि िथा कायिक्रिहरु कायािन्त्वयनको िार्ग हवर्नयोचजि बजेटको िार्ग स्रोि 
व्यवस्थापनको अनिुान प्रस्ििु गनि अनिुर्ि चाहन्त्छु। आगािी आर्थिक वर्िका िार्ग सम्पूणि 
कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयन गनि १ अबि 68 करोड ५8 िाख 23 हजार हवर्नयोजन गरेको छु।कूि 
हवर्नयोजन िध्ये चाि ुिफि  रु. 83 करोड 37 िाख 72 हजार 4 सय 42 (49.46%), पूचँजगि 
िफि  रु. 81 करोड 95 िाख 50 हजार 5 सय 58 (48.61%) र हवत्तीय व्यवस्था िफि  रु. 3 
करोड 25 िाख (1.93%) हवर्नयोजन गरेको छु । 

 

27= आगािी आर्थिक वर्िको िार्ग खचि व्यहोने स्रोि िध्ये आन्त्िररक राजस्वका स्रोिबाट रु. 25 करोड, 
अन्त्य संस्थागि आन्त्िरीक अनदुान रु. 5 करोड 20 िाख, संघीय सरकार अनदुानबाट रु. 83 करोड 
4 िाख, प्रदेश सरकार अनदुान रु. 3 करोड 50 िाख 70 हजार, सङ्घीय राजस्व वाडँफाँटबाट रु. 
20 करोड 53 िाख 45 हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु. 20 करोड र अपगु हनुे रु. 11 
करोड 30 िाख 8 हजार नगद िौज्दाि पररवििनबाट व्यवस्थापन हनुे अनिुान गरेको छु। 

28= अन्त्ििा आ. व. २०७9/080 को बजेट िथा कायिक्रि िजुििा कायििा संिग्न राजस्व परािशि 
सर्िर्ि, स्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा र्नधािरण सर्िर्ि, हवर्भन्न हवर्यगि सर्िर्िहरु, सबै वडा सर्िर्िहरु, 

बजेट िथा कायिक्रिका िार्ग अिूल्य राय सझुाव उपिब्ध गराउने राजनीर्िक दि, प्राज्ञीक वगि, परकार,  

नगरका गन्त्यिान्त्य व्यचक्तत्वहरु, वडाध्यक्ष िथा नगर कायिपार्िकाका सदस्यहरु, नगर सभाका 
सदस्यहरुिा आभार व्यक्त गदिछु। सम्पूणि कििचारी र सरोकारवािािा धन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु। साथै 
यो कायिक्रि िथा बजेटको सफि र प्रभावकारी कायािन्त्वयनिा सििे सबैको साथ सहयोगको सदा झैं 
अपेक्षा गदिछु। सबैिा हार्दिक धन्त्यवाद। जय धरान। 
 

 

अइन्त्रर्बक्रि बेघा 
उपप्रिखु एवि ्संयोजक 
बजेट िजुििा सर्िर्ि 
2079 आर्ाढ 10 

 

 

 

 

 


