
आ.व. २०७६/०७७ को बजेट भाषण 

मिमि २०७६।३।१० 
आदरणीय सभा अध्यक्ष एंव, नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, किमचारी वगमहरु । 

वामिङ नगरपामिकाको उप प्रिखु एंव बजेट िथा कायमक्रि िजुमिा समिमिको संयोजकको हैमसयििे 
यस सम्िामनि सभािा आमथमक वषम २०७६/०७७ को बजेट प्रस्िाव गनम पाउँदा गौरवामनन्ि भएको 
छु । यस अवसरिा राजनीमिक पररवमिनको िामग जीवन उत्सगम गनुमहनुे सम्पूणम ज्ञाि अज्ञाि 
शहीदहरुप्रमि हार्दमक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदमछु ।   

आदरणीय सभा अध्यक्ष एंव, नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, 

आमथमक वषम २०७४/०७५  को समिक्षा 

क)आमथमक क्षते्र - वामिङ नगरपामिकाको आमथमक ववकास को ििु आधार कृवष नै भएकािे उक्त 
क्षेत्रिा ववकास  िार्म ि जनिाको आमथमक सिनु्नमिका िामग आधमुनक कृवष औजारहरुको वविरण, 

व्यवसायीकरणका िामग टनेि, बीउमबजन आर्द वविरण उन्नि जािका बाख्रा, कुखरुाका चल्िा, बंगरु 
िगायिका पशपंुक्षीहरु नगरस्िरीय/वडा-वडाहरुबाट वविरण गररएको सीमिि बजेटको अमधकिि 
प्रभावकारी भएको हाम्रो बझुाई छ । 

ख)सािाजजक क्षते्रः सािाजजक क्षेत्र अन्िगमि जशक्षा क्षेत्रका भौमिक सधुार, ववमभन्न वडाहरुका खेििैदान 
मनिामण िथा सधुार, खानेपानी िगायि शैजक्षक कायमक्रिहरु गररएको । स्वच्छ खानेपानीको समुनजििाका 
िामग साना आयोजना सञ्चािन गनकुो साथै पाईप वविरण, त्यसै गरी दमिि ववपन्न िथा िवहिाहरुको 
क्षििा ववकास कायम िगायि स्वास््य क्षेत्रको सधुारको िामग ववमभन्न कायमक्रिहरु संचािन गररएको  

ग)पूवामधार क्षते्रः पूवामधार ववकास अन्य ववकासको सिेि आधार भएकोिे चाि ुआ.व. िा पूवामधारको 
क्षेत्रिा  प्राथमिकिाको साथ बजेट ववमनयोजन गररएको र अमधकांश योजनाहरु गणुस्िरीय रुपिा सम्पन्न 
भईसकेको साथै बाहै िवहना मनवामध रुपिा यािायाि सञ्चािन सूचारु गररएको ।  

घ)वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनः वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धिा नगरपामिका साथै 
ववमभन्न वडाहरुबाट सिेि िामग बाढीपवहरो जस्िा प्राकृमिक प्रकोपबाट क्षेत्र भएकाहरुिाई जस्िा पािा 
िथा ववमभन्न ठूिा रोग िागी उपचाराथम ववरािीहरुको िामग ववमभन्न वकमसिका आमथमक सहयोग उपिब्ध 
गराईएको ।  



ङ)संस्थागि ववकास सेवा प्रवाह सशुासनः सावमजमनक सेवा प्रवाहिाई चसु्ि ुदरुुस्ि िथा मछटो छररिो 
सेवा उपिब्ध गराउनको िामग सबै वडाहरुिा कम््यूटर र ईन्टरनेटको सवुवधा समुनजिि गरी 
अनिाईन प्रणािीबाट नै राजश्व/कर संकिन गररएको, व्यजक्तगि घटना दिामिाई पमन अनिाईन 
मसस्टिबाट नै कायामन्वयनिा ल्याईएको । 

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू, नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,  

चाि ुआमथमक वषम २०७५/२०७६ को संशोधीि बजेट िथा कायमक्रिको जेष्ठ िवहना सम्िको आय 
िथा खचमहरुको क्षेत्रगि बजेट एंव खचम समिक्षा । 

आन्िररक आय िर्म ः 

१) कर, दस्िरु सेवा शलु्कहरुिा संशोमधि अनिुान गररएको रकि रु.२ करोड  ३५ िाख पचास 
हजार  रुपैयािा जेष्ठ िवहना सम्िको आम्दानी रु.२ करोड ५९ िाख ९१ हजार ९ साय ९५ रुपैया 
प्राप्त भई १०.३७ प्रमिशििे बवृद्ध भएको छ । 

२) ववत्तीय हस्िान्िरण अन्िगमि ववत्तीय सिानीकरण अनदुान, सशमि अनदुान, सिेि गरी कुि जम्िा 
बजेट रु.७१ करोड ५४ िाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैया २ पैसा अनिुान गररकोिा थप सशिम 
अनदुान अन्िगमि ववमभन्न शीषमकहरुिा रकि मनकासा प्राप्त भएकोिे जेष्ठ िवहना सम्ििा कुि कायि 
बजेट रु.८० करोड ७२ िाख ८६ हजार ५ सय ६० रुपैया पैसा २ रहेको छ । 

३) ववत्तीय हस्िान्िरण सिेिको जेष्ठ िवहना सम्िको चाि ुखचम रु.३७ करोड ५१ िाख ३४ हजार 
५ सय ४४ रुपैया ९२ पैसा रहेको छ भने क्षेत्रगि बजेट िथा खचमहरु सिेि मनम्न अनसुार रहेको 
छ । 

क) आमथमक क्षते्रः  वामिङ नगरपामिकाको आमथमक ववकास को ििु आधार कृवष नै भएकािे 
उक्त क्षेत्रको ववकास िार्म ि जनिाको आमथमक सिनु्नमिका िामग आधमुनक कृवष 
औजारहरुको वविरण, व्यवसायीकरणका िामग टनेि, बीउमबजन, उन्नि जािका बाख्रा, 
कुखरुाका चल्िा, बंगरु िगायिका पशपंुक्षीहरु नगरस्िरीय/वडा-वडाहरुबाट वविरण 
गररएको मसमिि बजेटको अमधकिि प्रभावकारी कायामन्वयनका िामग जेष्ठ िवहना सम्िको 
आमथमक ववकास िर्म को खचम रकि रु. ४९ िाख ९९ हजार ४ सय ४८ रुपैया रहेको 
छ । 

ख) सािाजजक क्षते्रः सािाजजक क्षेत्र अन्िगमि जशक्षा क्षेत्रका भौमिक सधुार, ववमभन्न वडाहरुका 
खेििैदान मनिामण िथा सधुार, खानेपानी िगायि शैजक्षक कायमक्रिहरु गररएको । स्वच्छ 



खानेपानीको समुनजििा िामग साना आयोजना सञ्चािन गनुमको साथै पाईप वविरण, त्यसै गरी 
दमिि ववपन्न िथा  िवहिाहरुको क्षििा ववकास कायम िगायि स्वास््य क्षेत्रका सधुारका 
कायामहरु कायामन्वयनका िामग जेष्ठ िवहना सम्िको सािाजजक ववकास िर्म को खचम रकि 
रु.९० िाख ८७ हजार ५ सय २ रुपैया रहेको छ । 

ग) पूवामधार क्षते्रः पूवामधार ववकास अन्य ववकासको सिेि आधार भएकोिे चाि ुआ.व.िा 
पूवामधारको क्षेत्रिा  प्राथमिकिाको साथ बजेट ववमनयोजन गररएको र अमधकांस योजनाहरु 
गणुस्िरीय  रुपिा कायामन्वयननको रुपिा रहेकोिे चाि ुआ.व.को जेष्ठ िवहना सम्िको खचम 
रकिरु. ७ करोड ७३ िाख १२ हजार ६ सय ५६ रुपैया रहेको छ ।  

घ) वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनः वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धिा 
नगरपामिकाका साथै वडाहरुिा िागी, बाढीपवहरो जस्िा प्राकृमिक प्रकोपबाट क्षेिी 
भएकाहरुिाई जस्िा पािा एंव आमथमक सहायिा िथा ववमभन्न ठूिा रोग िामग उपचाराथम 
ववरािीहरुको िामग आमथमक सहयोग सिेि उपिब्ध गराईएको ।  

ङ) संस्थागि ववकास सेवा प्रवाह शसुाशनः सावमजमनक सेवा प्रवाहिाई चसु्ि दरुुस्ि िथा मछटो 
छररिो सेवा उपिब्ध गराउनको िामग सबै वडाहरुिा कम््यटुर िथा ईन्टरनेटको सवुवधा 
सजुचिि गरी राजश्वका करका क्षेत्रहरुिाई अनिाईन मसस्टिबाट कायामन्वयन गररएको र 
खचम प्रणािीिाई िहािेखा परीक्षकको कायामियद्धारा ियार गररएको सतु्रको सफ्टवेयर चाि ु
आमथमक वषम देजख नै कायामन्यवयनिा ल्याईएको । साथै वामिङ िाई स्िाटम मसटीको रुपिा 
रुपान्िरण गनमको िामग ववमभन्न क्षेत्रहरुिाई आवश्यक पने ववद्यिुीय िाध्यिद्धारा सञ्चामिि 
हनुे उपकरणहरु मनिामणको िामग ईनोभेसन ल्याव सिेिको स्थापना गरी कायामन्वयनिा 
ल्र्याइएको ।   

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू, नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,  

अब ि आगािी आमथमक वषम २०७६/०७७ को बजेटको उदे्दश्य िथा प्राथमिकिा प्रस्ििु गने अनिुमि 
चाहन्छु ।बजेटका उदे्दश्यहरु मनम्न अनसुार प्रस्ििु गररएको छ । 

➢ “कृवष, उद्योग, व्यापार, पयमटन, सूचना प्रववमध र पूवामधार स्िाटम मसटी वामिङ मनिामणको छ 
आधार” रहेको छ । 

➢ स्वास््य जशक्षा र पूवामधार िागायि सािाजजक िथा सिावेशी ववकास िार्म ि सिदृ्ध नगर मनिामण 
गने । 

➢ कृवष मसंचाई, पयमटन क्षेत्रको ववकास गरी आत्िमनभमर नगरपामिकाको र्दशािा अग्रसर हनुे । 



➢ नगरबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहको गणुस्िर बढाई नगर सरकारको अनभुमूि सवहि सशुासनको 
प्रत्याभमुि र्दने र्दशािर्म  नगरको बजेट केजन्िि रहेको छ । 

➢ बजेटका उदे्दश्यहरु हामसि गनम र बजेटका प्राथमिकिा कायामन्वयन गनम संघीय सरकार, प्रदेश 
सरकारसंग एकिा, सिन्वय र साझेदारी गररनेछ भने मनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, राजनैमिक 
दि, संघ-संस्थाहरुसँग सहकायम गदै प्रभावकारी कायामन्वयनिा जोड र्दईनेछ । 

वामिङ नगरपामिकाको आम्दानीका स्रोिहरुको संजक्षप्त वववरण राख्न चाहन्छु ।  

➢ आन्िररक राजश्व आय रु. ४ करोड ५० िाख 

➢ गि वषमको िौज्दाि अल्या रु. १ करोड 

➢ अन्िर सरकार ववत्तीय हस्िान्िरण सिानीकरण अनदुानबाट रु.१५ करोड ७४ िाख 

➢ श्रोि उपयोगबाट प्राप्त हनुे राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकि रु.११ करोड २८ िाख 

➢ सशमि अनदुानः जशक्षा, स्वास््य को िर्म को रु. ३० करोड ५६ िाख 

➢ प्रदेश सरकार ववत्तीय सिानीकरण अनदुान रु.१ करोड २८ िाख २७ हजार 

➢ प्रदेश सरकार सवारी साधन राजश्व वाँडर्ाँड अनदुान रु.७६ िाख ३० हजार 

➢ सडक बोडम नेपाि  ५५ िाख  

➢ कुि जम्िा रकि रु. ६५ करोड ६७ िाख ५७ हजार रुपैया िात्र ।  

आदरणीय अध्यक्ष ज्यू 

 अन्त्यिा यो बजेट िजूमिा गनम िागम मनदेशन प्रदान गनुमहनुे नगर प्रिखुज्यू, सल्िाहकार, सहयोग 
प्रदान गनुमहनुे वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायमपामिकाका सदस्यज्यूहरु, अन्य सदस्यज्यूहरु िथा किमचारी 
वगमहरु, टोि ववकास संस्थाका पदामधकारीज्यूहरु, न्यायप्रिेी बवुद्धजजवी, नागररक सिाजका अगवुा संघ 
संस्थाका पदामधकारी ज्यूहरु, सञ्चारकिी िथा सम्पूणम नगरवासीहरुिा हार्दमक आभार व्यक्त गदमछु । 

धन्यवाद । 

 

कल्पना मिवारी 
उप-प्रिखु 

संयोजक 

बजेट िथा कायमक्रि िजूमिा समिमि 

मिमि २०७६।३।१० 


