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माडी नगरपालिकाको सातौँ नगरसभामा नगर उपप्रमखु श्री ताराकुमारी काजी महतोज्यूद्वारा 
प्रस्ततु आलथिक वर्ि 207८/07९ को आय तथा व्ययको वववरण 

 

 

सभाका अध्यक्ष एवम ्नगर प्रमखुज्य",  
नगर सभा सदस्यज्य"हरू। 

 

१.  माडी नगरपालिकाको उपप्रमखुको हैलसयतिे यस नगरपालिकाको सातौँ नगर सभा समक्ष 
आगामी आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को बजेट प्रस्ततु गरररहँदा अत्यन्तै गौरवान्न्वत भएकी 
छु। यस महत्वपूणि अवसरमा नेपािको राजनीलतक पररवितनका िालग जीवन बलिदान गनुिहनु े
सम्पूणि ज्ञातअज्ञात सवहदहरूप्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदिछु । रावियता, स्वालतनता, 
सामान्जक न्याय, समानता र समवृद्ध तथा संघीय शासन प्रणािी स्थावपत गनिका िालग संघर्ि 
गनुिहनु ेमहान नेपािी र त्यसको सक्षम नेततृ्व गनुिहनु ेराजनीलतका न्शखर व्यन्क्तत्वहरू प्रलत 
हार्दिक सम्मान प्रकट गनि चाहन्छु। 

 

२. कोलभड-१९ महामारीको दोस्रो वेभबाट लसङ्गो देशसँगै माडी पलन आक्रान्त भएको छ । 
यस क्रममा कोलभड-१९ महामारीबाट आफ्नो जीवन गमुाउन बाध्य सम्पूणिमा म माडी 
नगरपालिकाको तर्ि बाट हार्दिक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गद  यस रोगबाट ग्रलसत सम्पूणि 
लबरामीहरुको लसघ्र स्वास््य िाभको कामना गदिछु ।यस ववर्म पररन्स्थतीमा अग्रपंक्तीमा 
रहेर यस रोगको रोकथाम, लनयन्रण तथा व्यवस्थापनमा अहोरार खवटने स्वास््यकमीहरुमा 
ववशेर् तन्यवाद व्यक्त गद  सबै जनप्रलतलनती, कमिचारी, सरुक्षाकमी, रेडक्रसकमी, व्यवसायी, 
परकार, ववलभन्न संघ संस्थाका प्रलतलनतीहरु र प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गनुिहनुे सबैमा हार्दिक 
आभार व्यक्त गदिछु । साथै यस रोगसँगको िडाईमा लनरन्तर सहयोग र एकताको अपेक्षा 
गदिछु ।     
 

३. कोलभड-१९ बाट उत्पन्न समस्या र भएको आलथिक तथा मानवीय क्षती एवम ्व्यवसाय 
र िगानीको घाटा आर्ैँ मा नगरको अथितन्रका िालग सबैभन्दा ठुिो चनुौती हो । यद्यपी 
ववद्यमान अवस्थाका माझमा पलन अथितन्रिाई चिायमान बनाउन आलथिक गलतववती र 
ववकास लनमािणिाई थप बिुन्द बनाई नगरवासीका आतारभतू आवश्यकताहरुको पूती र 



 

 

गणुस्तररय जीवनयापनका िालग नगरपालिका थप प्रलतबद्द ढङ्गिे अगाडी बढ्न ेववश्वास पलन 
र्दिाउन चाहन्छु । 
 

४. "सम्पदा सम्पन्न माडी नगर, ईको कृवर् र पयिटनको शहर " भन्न ेमूि नारािार्ि आत्मसात ्
गरी यस नगरको समनु्नत ववकासका िालग माडी नगरपालिका अग्रसर रहेको म सबै नगर 
सभा सदस्यज्यूहरुिाई ववश्वास र्दिाउन चाहन्छु ।ववगतका वर्िहरुिे लसकाएका पाठहरुिाई 
अवङ्गकार गद  थप उजािन्शि, संवेदनन्शि र संयलमत भएर आगामी वर्िको बजेट तथा 
कायिक्रम तयार गररएको पलन म जानकारी गराउन चाहन्छु । 

 

५. आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संववतान; स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४; नगरको नीलत तथा कायिक्रम; संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा 
कायिक्रमहरु; नगरका ववर्यगत सलमलतका सझुावहरू; र्दगो ववकासको िक्ष्य; वडाहरुबाट 
प्राप्त सझुावहरू; ववर्य ववज्ञका रायसझुाव तथा राजनीलतक दि, संघ–संस्था, नगरका सम्पूणि 
र्ददीबवहनी तथा दाजभुार्िहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सझुावहरूिार्ि मखु्य आतारको रूपमा 
लिर्एको छ । 

 

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

६. अब म यस माडी नगरपालिकाको चाि ुआलथिक वर्िको आलथिक न्स्थलतको संन्क्षप्त जानकारी 
गराउन चाहन्छु। चाि ुआ. व. २०७७।७८ को िालग कूि अनमुालनत आय रु  १ अवि 
२  करोड ३८ िाख १५ हजार र व्यय तर्ि  रु १ अवि २ करोड ३८ िाख १५ हजार 
रकम अनमुान गररएको लथयो। अनमुालनत आय तर्ि  २०७८ आर्ाढ पवहिो हप्ता सम्म यस 
नगरिे कररब रू. ७१ करोड ८ िाख, ६६ हजार ८३० आम्दानी गनि सर्ि भएको छ 
।जनु प्रके्षवपत आम्दानीको ६९ दशमिब ४३ प्रलतशत तथा जनसहभालगता िागतको प्रक्षवेपत 
िक्ष्य रु ३१ िाख ८० हजार ४५० पगेुको छ। साथै ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा तथा माटोजन्य 
वस्तबुाट रु ३ करोड  ८४ िाख १५ हजार ७२९ रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्तीको बहािबाट 
रु ३ करोड ५२ िाख १४ हजार ६२ र सम्पत्ती कर बाट रु १ करोड ३५ िाख ६४ 
हजार ८९५ आम्दानी भएको छ । 

 



 

 

७. व्ययतर्ि  चाि ुशीर्िकमा रु ५६ करोड २२ िाख ९५ हजार ववलनयोजन भएकोमा 
२०७८ आर्ाढ पवहिो हप्तासम्म रु ३८ करोड ७० िाख ३४ हजार १९२ अथाित  ६८ 
दशमिव ८३ प्रलतशत र पुनँ्जगत तर्ि  रु ४६ करोड १५ िाख २० हजार ववलनयोजन 
भएकोमा ११ करोड ६१ िाख १० हजार ३७६ अथाित २५ दशमिव १६ प्रलतशत गरी 
कुि खचि जम्मा रु ५० करोड ३१ िाख ४४ हजार ५६७ रहेको छ जनु ४९ दशमिव 
१४ प्रलतशत हो ।  
 

८. अब म आगामी वर्ि २०७८।७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गने 
अनमुलत चाहन्छु ।  
 

 

बजेटका उदे्दश्यहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 
१. नगरबासीहरुको मौलिक हकको रूपमा रहेका न्यूनतम आतारभतू 

आवश्यकताहरू पररपूलति गने । 

२. महामारी संक्रामक रोग तथा ववपदको समयमा पलन जनजीवन सहज बनाई 
सातन-स्रोत, अवसर र क्षमताको ववकास तथा उच्चतम उपयोग गरी समदृ्ध 
नगर बनाउन े। 

३. आलथिक, भौलतक एवं सामान्जक र वातावरणीय पूवाितार ववकास गरी समनु्नत र 
सदुृढ नगर बनार्ि रािको ववकासमा टेवा पयुािउने । 

 

आलथिक वर्ि २०७८।७९ को बजेटका प्रथालमकताका के्षरहरू लनम्न अनसुार प्रस्ततु 
गररएको छः 

१. आलथिक ववकास 

२. सामान्जक ववकास 

३. पूवाितार ववकास 

४. वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

५. संस्थागत ववकास तथा सशुासन  
 

९. बजेटिे राखेका उद्देश्य एवं प्राथलमकता कायािन्वयन गनि संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वय र साझेदारी गररनेछ । ववलनयोजन हनुे बजेट र वावर्िक कायिक्रमिार्ि 



 

 

बजेटका प्राथलमकता र उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम गने प्रयास गररएको छ । उपिब्त 
पूजँी, सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गनि ववकासका सहयारी सहकारी र लनजी 
के्षरसँग सहकायि गररनछे । 

 

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

 

१०. अब म माडी नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कूि आय र व्यय तथा 
ववर्यगत के्षरमा ववलनयोजन गरीएको अनमुालनत वववरण प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

 

११. नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयनको िालग आ.व. २०७८।७९ को कूि व्यय रू. 
९० करोड २७ िाख १८ हजार ववलनयोजन गररएको छ। यसका िालग संघीय 
सरकारबाट प्राप्त हनु ेअन्तरसरकारी ववन्त्तय हस्ताण्तरणबाट रु ५४ करोड ९७ िाख 
६५ हजार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेअन्तरसरकारी ववन्त्तय हस्तान्तरणबाट रु १२ 
करोड ६८ िाख ९१ हजार ९४४ आम्दानी हनु ेअनमुान गररएको छ । नगरको 
आन्तररक आय रु १६ करोड ४६ िाख ७० हजार प्रक्षेपण गररएको छ । मािपोतको 
बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हनु े राजश्व तर्ि  रु ३ करोड आय हनु ेअनमुान गररएको छ भन े
जनसहभागीता नगद रु १ करोड ५० िाख हनुे प्रके्षपण गररएको छ । 

 

 

१२. अब म के्षरगत कायिक्रम तथा ववलनयोन्जत बजेट प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।लसलमत 
स्रोतका बीच अलसलमत आवश्यकता पूती गनुि पने बाध्यता भएकािे नगरवासीका 
सबै आवश्यकता परुा गनुि नगरका िालग चनुौलतपणुि भए पलन स्रोतको अलतकतम 
उपयोग गरी मखु्य प्राथलमकतामा रहेका योजनाहरुको समयमै कायान्यन्वयन गरी 
ववकासको आयाम कोनि सवकने ववश्वास र्दिाउन चाहन्छु । 

 

 

१३. यस नगर लभर रहेको सबै वडा कायािियहरुिाई ववकास लनमािणका सकृय 
सहभालगता गराउने र सम्बन्तीत वडािे नै छनोट गनि सक्ने गरी कुि रकम रु 
८ करोड ५७ िाख ववलनयोजन गरेको छु । वडा नं ९ को बाँदरझिुािाई 



 

 

बाँदरझिुा ववकास कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु ४० िाख बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु ।  
 

१४. न्शक्षाको ववकास र्दगो ववकासको आतारन्शिा हो । गणुस्तरीय जनशक्ती 
उत्पादनका िालग न्शक्षामा िगानी गनुि पने र कोलभड–१९ का कारण न्शक्षामा 
वैकन्पपक प्रणािीको िालग जोड र्दँदै शैन्क्षक ववकासका िालग सशति अनदुान 
बाहेक रु ४ करोड ववलनयोजन गरेको छु ।संघीय सरकार ववशेर् अनदुानतर्ि  
र्दवाकर स्मलृत ववद्याियको पूवाितार ववकास योजनाको व्यवस्था गररएको छ । 

 

१५. नगरपालिकािे दतुमा र्दँदै आएको ३ रुपैयाँ प्रलत लिटर अनदुानिाई 
लनरन्तरताका िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।पशपुन्छी ववकास तर्ि  
रु २ करोड बजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

 

१६. नगरपालिकािे कृवर्िाई आफ्नो उच्च प्राथलमकतामा राखेको छ । श्रम र 
उत्पादनिाई जोड र्दँदै कृवर् ववकास तर्ि  रु २ करोड ३० िाख ववलनयोजन गरेको 
छु । 

 

१७. कोलभड–१९ िे र्दएको न्शक्षािे स्वास््य पूवाितारको ववकास र स्वास््य 
संवेदनन्शिताको मध्येनजर गद  नगरपालिको छैठौँ नगर सभािे गरेको लनणिय 
अनसुार बघौडा अस्पतािको भवन लनमािणका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा मा ववशेर् अनदुान मार्ि त बघौडा 
अस्पतािको ए ब्िक लनमािणका िालग रु ६० िाखको थप बजेट व्यवस्था 
गररएको छ । बघौडा अस्पताििाई लडन्जटि अस्पताि बनाउने र सबै स्वास््य 
संस्था मार्ि त ्गणुस्तररय स्वास््य सेवाका िालग रु १ करोड २५ िाख बजेट 
ववलनयोजन गररएको छ ।आयवेुद और्तािय माडीको स्तरोन्नती र ववकासका 
िालग रु ३५ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 



 

 

१८.  सामान्जक ववकास तथा िैँलगक समावेशीकरण का िालग नगरमा गर्ठत 
ववलभन्न िन्क्षत वगिका िालग िन्क्षत मवहिा दलित आदीवासी सलमलतहरुका िालग 
कुि २ करोड ववलनयोजन गरेको छु ।अपाङ्ग िन्क्षत कायिक्रमका िालग ५ 
िाखको व्यवस्था गरेको छु । 

 
१९.  पयिटन तथा ग्राम ववकास योजना तर्ि  रु १ करोड १० िाख ववलनयोजन 
गररएको छ । यूवा तथा खेिकुद िन्क्षत कायिक्रमका िालग रु ५० िाखको 
व्यवस्था गरेको छु । वडा नं २ सवहदपाकि को पूवाितार ववकासका िालग १० 
िाख बजेट ववलनयोजन गररएको छु । 
 

२०.  सडक पूवाितार ववकासका िालग गत वर्ि बोिपर आव्हान भई लनमािण सम्पन्न 
हनु नसकेका आयोजनाहरुको िालग योजनाहरुको लनरन्तरता गनि आवश्यक 
व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

२१. प्रदेश सरकारसगँको समन्वयमा समपरुक अनदुान न्शर्िकमा अम्बावास देन्ख 
कुन्तीपरु लसतिपरु सडक कािोपरे, खरकट्टा गेट देन्ख न्शबद्वार हुँदै घाँघर पिुसम्म 
सडक कािोपरे, दराई चोक देन्ख न्शवािय चोकसम्म सडक कािोपरेका िालग   
कुि रु ६ करोड बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 

२२. यस माडी नगरपालिकाको चाि ुखचि सवहत संस्थागत ववकास तथा सशुासन 
तर्ि  १७ करोड ववलनयोजन गरेको छु । 

 

अन्तमा,  
२३. चाि ुआ.व.को हािसम्मको आय व्ययको वववरण (नगर कायिपालिकाको 
कायाििय र वडा कायािियहरुबाट भएका आयोजनागत ववलनयोजन एवं संशोतन 
समेत),  आय व्ययको संशोलतत अनमुान, आगामी आलथिक वर्िको ववर्य के्षरगत, 
आयोजनागत बजेटको अनमुालनत वववरण समेवटएको वावर्िक योजना पनु्स्तका लछटै्ट 
साविजलनक गररनेछ। प्रस्ततु बजेट तजुिमा गने प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 



 

 

रूपमा सहयोग पयुािउनहुनेु नगर प्रमखुज्यू, कायिपालिका सदस्यज्यू, नगरसभा 
सदस्यज्यू, ववज्ञ महानभुावहरु, राजनीलतज्ञज्यू िगायत सम्पूणि नगरबासी दाजभुार्ि 
तथा र्ददीबवहनी एवम ्अहोरार खवटने कमिचारी लमरहरूिार्ि हार्दिक तन्यवाद 
ज्ञापन गदिछु । 

 

 

तन्यवाद् 
ताराकुमारी काजी महतो 
उपप्रमखु  
माडी नगरपालिका माडी, न्चतवन 
लमलत २०७८ आर्ाढ १० गते लबवहबार। 


