घोराही उप-महानगरपालिका
नवौं नगर सभा

बजेट वक्तव्य
(आ.व. २०७८/०७९)

घोराही उप-महानगरपालिका

नगर काययपालिकाको कायायिय

घोराही, दाङ, िुम्बबनी प्रदे श, नेपाि

1

घोराही उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा समक्ष नगर उपप्रमुख श्री सीता लसग्दे ि न्यौपानेज्यू द्धारा
प्रस्तुत आलथयक वर्य २०७८/०७९को बजेट वक्तव्य
नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,

1. वव.सं .२०७६ को अन््यबाट दे खा परे को कोलभड १९ महामारीको कारण नागररकमा दे खा परे को
डरत्रास एवं मनोवैज्ञालनक असर क्रमशः कम हुदै जनजीवन सामान्य भैरहे को अवस्थामा पुनः नयााँ वर्य
२०७८ को पूव य सन्ध्यासं गै दे खापरे को कोलभड-१९ को दोश्रो िहरिे आक्रान्त पारे को लबर्म
पररम्स्थतीको सामना गदै नगरवासीको जीवन रक्षा गनय, आलथयक, सामाम्जक एवं ववकास लनमायणका
वक्रयाकिापिाई गलतम्शि तुल्याउदै र जनजीवनिाई सामान्यीकरण गदै आयोजना, काययक्रम
कायायन्वयन गनय सवकने दृढ ववश्वासका साथ आगामी आलथयक वर्य २०७८/०७९को बजेट प्रस्तुत गनय
गइरहे को छु ।

2. सवयप्रथम, सं घीय िोकताम्न्त्रक गणतन्त्र स्थापनाका लनबती ववलभन्न कािखण्डमा भएका राजनीलतक
आन्दोिन, सं घर्य र क्राम्न्तमा जीवन उ्सगय गनुय हुने सबपूणय शवहदहरु प्रलत श्रद्धा सुमन अपयण गदयछु।ती
आन्दोिनमा नेतत्त्ृ व गनुय हुने अग्रजहरु र मह्वपूणय योगदान गनुय हुने आमाबुबा, दददीबवहनी, दाजुभाई
एवं घाइते योद्धाहरु तथा वेपत्ता नागररकहरु प्रलत उच्च सबमान प्रकट गदयछु।

3. नगर स्थापना दे म्ख नगर लनमायणको ववलभन्न चरणमा नेतत्त्ृ व गनुय हुने अग्रज ब्यम्क्त्वहरुिे नगर लनमायणमा
पुयायउनु भएको योगदानको स्मरण गदै उहााँहरु प्रलत उच्च सबमान ब्यक्त गदयछु।

4. कोलभडका कारण मृ्युवरण गनुय हुने सबपूणय नगरवासीहरु प्रलत भावपूणय श्रद्धान्जिी अपयण गदै
शोकसन्तप्त पररवारजनमा गवहरो समवेदना ब्यक्त गदयछु।उपचार गराई रहनु भएका आमाबुबा,
दददीबवहनी, दाजुभाईहरुको म्शघ्र स्वास््यिाभको कामना गदयछु।कोलभड सं क्रमण,रोकथाम, लनयन्त्रण
र उपचारको काययमा योगदान पुयायउनु हुने जनप्रलतलनलि, स्वास््यकमी, सरसफाईकमी, सबपूणय राष्ट्रसेवक
कमयचारी, राजनीलतक दि, नागररक समाज, व्यवसावयक सं घ सं स्था,गैर सरकारी सं घ सं स्था , सं चार
जगत, अस्पताि, ऐबबुिेन्स चािक िगायत आलथयक तथा प्राववलिक सहयोग एवं स्वास््य सामग्री
उपिब्ि गराउने सबै सं घ सं स्थािई िन्यबाद ददन चाहन्छु ।
नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,

5. स्थानीय तहको लनवायचन पश्चात हामीिे पूवायिार ववकास,आलथयक वक्रयाकिापमा बढोत्तरी, सामाम्जक
ववकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्िेखनीय सफिता हालसि गरे का छौं।केन्रसं ग जोलडने मुख्य
सडकहरुको ददगोपना, ग्रालमण कृवर् सडकहरुको स्तरोन्नती, खानेपानी, लसं चाई,पुि कल्भटय जस्ता
पूवायिारहरुको लनयलमत लनमायण एवं ममयतबाट दुर दराजका ग्रालमण बस्तीहरु केन्रसं ग जोलडन गई
आलथयक वक्रयाकिापहरु चिायमान भएका छन्
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6. कृर्कहरुिाई मुि लबउाँ , उन्नत लबउाँ एवं कृवर् याम्न्त्रकरणमा अनुदान, पशु व्यवसायमा नश्ल सुिार एवं
अनुदान िगायतका कृर्क अलभप्रेररत काययक्रमिे कृवर् पेशािाई आकवर्यत एवं सबमालनत पेशाका रुपमा
स्थावपत गनय मद्दत पुगक
े ो छ।

7. पूणय सरसफाई अलभयान, खरको छानो मुक्त अलभयान, मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररकका िालग
िम्क्षत काययक्रम, बम्ितीमा परे का वगय, क्षेत्र, समूहहरुको उ्थानका काययक्रमहरु, स्थानीय स्तरमै
न्यावयक लनरुपण िगायतका काययक्रम एवं नीलतगत व्यवस्थािे पलन स्थानीय तह प्रलत नागररकको
लबश्वास र भरोसा बढे को अनुभलू त गरे को छु ।

8. शैम्क्षक सुिारका िालग दरबन्दी लमिान अनुरुप म्शक्षक व्यवस्थापन, भौलतक पूवायिार लनमायण एवं
ममयत, एक वडा एक स्वास््य सं स्थाको नीलत, सोही अनुरुपको जनशम्क्त पररचािन एवं पूवायिार
लनमायण, बेरोजगार ब्यम्क्तहरुको सूम्चकरण एवं न्यूनतम १०० ददनको रोजगारको ग्यारे न्टी,
कल्याणकारी राज्यको अविारणा अनुरुप सामम्जक सुरक्षाका काययक्रमहरुको सफि कायायन्वयन एवं
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको उच्चतम प्रयोगबाट “नागररकसं गै सरकार” को अनुभलू त ददिाउन
सवकएको छ।
नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
अब म चािु आलथयक वर्यको ११(एघार) मवहनाको बजेट कायायन्वयनको अवस्था सं म्क्षप्त रुपमा प्रस्तुत गने
अनुमलत चाहन्छु ।

9. सं घीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत चािु तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. ६० करोड ५५
िाख ७५ हजार मध्ये ६९.६४ प्रलतशत खचय भएको छ भने पूम्ाँ जगत तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. १०
करोड ७२ िाख ६८ हजार ४५७ मध्ये २७.६१ प्रलतशत खचय भएको छ।सं घीय सरकारबाट
हस्तान्तररत काययक्रमको औसत खचय ६३.३१ प्रलतशत रहे को छ।

10. प्रदे श सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत चािु तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. १ करोड ६३
िाख ५० हजार मध्ये ३३.५६ प्रलतशत र पूम्ाँ जगत तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. १३ करोड ९५ िाख
मध्ये २२.४४ प्रलतशत खचय भएको छ।प्रदे श सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमको औसत खचय २३.६
प्रलतशत रहे को छ।

11. आन्तररक बजेटबाट चािु तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. ५८ करोड ३२ िाख ९ हजार ९२२ मध्ये
६९.३७ प्रलतशत खचय भएको छ भने पूम्ाँ जगत तफय लबलनयोम्जत बजेट रु. ७८ करोड ८४ िाख ४७
हजार ६३९ मध्ये ४७.८४ प्रलतशत खचय भएको छ।आन्तररक बजेट तफयको औसत खचय ५६.९९
प्रलतशत रहे को छ।
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12. सं घ, प्रदे श र घोराही उपमहानगरपालिकाको आन्तररक बजेट समेत कुि बजेटबाट चािु तफय
लबलनयोम्जत बजेट मध्ये ६९.०३ प्रलतशत खचय भएको छ भने पूम्ाँ जगत तफय ४२.३२ प्रलतशत खचय
भएको छ।कुि बजेटको औसत खचय ५६.६७ प्रलतशत रहे को छ।

13. राजश्व सं किन तफय चािु आलथयक वर्यको ११(एघार) मवहनामा रु. २० करोड ४ िाख ९९ हजार
५५६ सं किन भएको छ।अम्घल्िो आलथयक वर्यको सोही अविीमा रु. २१ करोड ६० िाख १६
हजार ६८३ सं किन भएको लथयो।अम्घल्िो आलथयक वर्यको तुिनामा चािु आलथयक वर्यको सोही
अविीमा राजश्व सं किन ६.२ प्रलतशत ऋणा्मक रहे को छ।

14. क्षेत्रगत रुपमा हे दाय आलथयक ववकास अन्तरगत कृवर् ववकास तफय ६५.८४ प्रलतशत,पशु सेवा तफय
४३.३८ प्रलतशत, पययटन तथा सं स्कृती प्रवद्धयन तफय १३.४५ प्रलतशत, उपभोक्ता वहत सं रक्षण तफय
५६.३१ प्रलतशत, सहकारी तथा रोजगार प्रवद्धयन तफय ९.६५ प्रलतशत र राजश्च व्यवस्थापन तफय
शून्य प्रलतशत खचय भएको छ।

15. सामाम्जक ववकास अन्तरगत म्शक्षा,युवा तथा खेिकुद तफय ४७.८८ प्रलतशत, जनस्वास््य प्रवद्धयन
तफय ५२.२१ प्रलतशत, मवहिा,बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक तफय ७३.९५ प्रलतशत खचय भएको
छ।

16. पूवायिार ववकास अन्तरगत सहरी, ववकास तथा पूवायिार तफय ३८.३७ प्रलतशत खचय भएको छ।
17. सरसफाई, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन अन्तरगत सरसफाई व्यवस्थापन तफय १७.७४ प्रलतशत
र वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन तफय ५३.२६ प्रलतशत खचय भएको छ।

18. सावयजलनक सेवा, सुशासन तथा सं स्थागत ववकास अन्तरगत सामान्य प्रशासन तफय ३९.४५ प्रलतशत,
कानूलन मालमिा तफय २७.५७ प्रलतशत, सूचना तथा सं चार प्रववलि तफय ४१.१३ प्रलतशत, सामाम्जक
सुरक्षा तथा पंम्जकरण तफय ४७.१७ प्रलतशत खचय भएको छ।

19. उपयुक्त
य
त्यगत आिार तथा िकडाउन र बन्दाबन्दीको अविी िम्बबएको कारण चािु आलथयक
वर्यको अन््य सबम सबै ववर्यगत क्षेत्रमा लबलनयोम्जत बजेट खचय हुने सबभावना न्यून दे म्खन्छ।

नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आलथयक वर्य २०७८।०७९को वावर्यक नीलत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय आगामी आलथयक
वर्यको वावर्यक योजना, बजेट तथा बजेट तजुम
य ाका आिारहरु र वावर्यक बजेटका उद्देश्य तथा प्राथलमकताहरु
गररमामय नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्छु ।

20. बजेट तजुम
य ा गदाय मैिे मुितः नेपािको सं वविान, स्थानीय सरकार सिािन ऐन , २०७४, घोराही
उपमहानगरपालिकाको एवककृत शहरी ववकास योजना, अन््यर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४,
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रावष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त ऐन, २०७४, नेपाि सरकारको १५औ ं योजना मागयदशयन, स्थानीय
तहमा बजेट तजुम
य ा कायायन्वयन, आलथयक व्यवस्थापन तथा सबपत्ती हस्तान्तरण सबबन्िी लनदे म्शका,
सं घ र प्रदे श सरकारबाट जारी भएका नीलत, कानून तथा मापदण्डहरु, सं घ र प्रदे श सरकारबाट तजुम
य ा
भएका बजेट, काययक्रम तथा प्राथलमकताहरु, सं घ र प्रदे श सरकारबाट अबिबबन गररएका आलथयक
तथा सामाम्जक नीलतहरु, नेपाि सरकारिे प्रलतबद्धता जनाएका ददगो ववकासका िक्ष्यहरुिाई मुख्य
आिारका रुपमा लिएको छु ।नगरवासी आमाबुबा, दददीबवहनी, दाजुभाई, जनप्रतीलनलि,नागररक समाज,
लनजी व्यवसावयक सं घ सं स्था, बुवद्धजीवी, पेशाववद्ध, सं चारजगत िगायत सबैबाट प्राप्त सुझाविाई उच्च
मह्व ददएको छु ।

21. स्वास््य क्षेत्रमा थप पूवायिार ववकास गरी कोरोना िगायत सं क्रामक रोग, महामारीबाट नगरवासीको
जीवन रक्षा गने, एवककृत सहरी ववकासको ढााँचा अनुरुप सबै क्षेत्रको ददगो एवं सन्तुलित ववकास
गने, उपिब्ि स्रोत सािनको उपयुक्त क्षेत्रमा िगानी प्रवावहत गरी आलथयक उन्नयन एवं सामाम्जक
ववकासका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुिार गने, सबै प्रकारका सामाम्जक, आलथयक ववभेदको अन््य
गदै ववकास, समृद्धी र सामाम्जक न्यायको यात्रािाई थप गलतम्शि बनाउने, कोलभडका कारण अबरुद्ध
भएको शैम्क्षक वक्रयाकिापिाई बैकम्ल्पक म्शक्षण लसकाईका माध्यमबाट लनयलमतता र लनरन्तरता ददने
र नागररक मैत्री सेवाको अविारणा अनुरुप सावयजलनक सेवाको प्रभावकाररता, जवाफदे वहता एवं
ववकासमा जनसहभालगता माफयत सुशासन प्रवद्धयन गने उद्देश्य पररपूलतय गनय मैिे मुितः कोरोना रोकथाम,
उपचार र लनयन्त्रणमा योगदान पुयायउने, आलथयक, सामाम्जक ववकास तथा गररबी न्यूलनकरणमा योगदान
पुयायउने, स्थानीय सहभालगता जुट्ने, स्रोत सािन र शीपको अलिकतम प्रयोग हुने, वातावरण सं रक्षण,
सबै क्षेत्रको ददगो एंव सन्तुलित ववकासमा टे वा पुयायउने, मवहिा बािबालिका, वपछलडएका क्षेत्र र
समुदायिाई प्र्यक्ष िाभ पुग्ने, िैविक समानता तथा सामाम्जक समावेम्शकरण अलभवृवद्ध गने, भार्ा,
सावह्य, किा, सं स्कृतीको जगेनाय गने तथा सामाम्जक सदभाव एवं एकता अलभवृवद्धमा सघाउ पुयायउने,
उ्पादनमुिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनय सवकने, जनताको जीवनस्तर, आबदानी र रोजगारी बढ्ने
र उपमहानगरको आफ्नै लबम्शष्ट सबभाव्यता एवं आवश्यकता बमोम्जमका आयोजनाहरुिाई
प्राथलमकतामा राखी बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आलथयक वर्य २०७८/०७९को िालग क्षेत्रगत बजेट प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्छु ।क्षेत्रगत बजेट
लनबनानुसार लबलनयोजन गररएको छ।
सामम्जक ववकास अन्तरगत

5

22. कोलभड-१९ सं क्रमणबाट मृ्यु भएका पररवारिाई आलथयक सहयोग, कोलभड उपचार तथा
व्यवस्थापनमा रु. १ करोड ८० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

23. पोष्ट कोलभड व्यवस्थापन, होम आइसोिेसन अनुगमन, मनोसामाम्जक परामशयका िालग रु. १५ िाख,
एम्न्टजेन पररक्षण, कोलभड भ्याम्ससन व्यवस्थापनका िालग रु. ३० िाख र अम्ससजन प्िान्ट सिािन
अनुदानमा रु. २० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

24. स्वास््य सं स्थाको भौलतक पूवायिार लनमायणका िालग रु. २ करोड ४० िाख, एबबुिेन्स व्यवस्थापनमा
रु. १० िाख, लनःशुल्क रक्तसं चारका िालग रु. ८ िाख आमा सुरक्षा काययक्रममा रु. १५ िाख,
अ्यावश्यक और्िी तथा स्वास््य उपकरण खररदमा रु. २६ िाख, आाँखाको लनःशुल्क मोलतयालबन्दु
शल्यवक्रयाको िालग रु. ८ िाख, जेष्ठ नागररक घर दै िो स्वास््य जााँच काययक्रमका िालग रु. ८
िाख िगायत स्वास््यसं ग सबबम्न्ित अन्य ववववि काययक्रमका िालग रू. ४५ िाख र सं घ सरकारबाट
हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ५ करोड ३६ िाख समेत जनस्वास््य प्रवद्धयन
तफय रु. ११ करोड ४१ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

25. म्शक्षा तफय मा.वव., लन.मा.वव., बािववकास अनुदानमा रु. १ करोड ३८ िाख १३ हजार, बािववकास
स.का. , ववद्यािय सहायक कमयचारी, ववद्यािय सहयोगी, सामुदावयक अध्ययन केन्रका पररचालिका,
गृवहणी म्शक्षक र आयाको तिबमा रु. २ करोड ५४ िाख ९ हाजर लबलनयोजन गरे को छु ।

26. घोराही उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अवम्स्थत
किेज, सयाबपसमा अध्यनरत स्नातक तहका अम्न्तम वर्यका जेहेन्दार ववद्याथीिाई िम्क्षत गरी सिािन
गररने पेड ईन्टनयम्शप काययक्रमको िालग रु. १० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

27. युवाहरुको क्षमता ववकास काययक्रमका िालग रु. ८ िाख, खेिकुद काययक्रमका िालग रु. १७ िाख,
डासटर-ईम्न्जलनयर छात्रवृत्तीको िालग रु. १६ िाख िगायत म्शक्षा सं ग सबबम्न्ित अन्य काययक्रममा
रु. ६४ िाख र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत म्शक्षा, युवा तथा खेिकुद तफय
लबलनयोम्जत बजेट रु. ५२ करोड ४ िाख समेत

रु. ५७ करोड ११ िाख २२ हजार लबलनयोजन

गरे को छु ।

28. मवहिा, बािबालिका तफय िैविक समानता तथा सामम्जक समावेम्शकरण, बािबालिका, जेष्ठ नागररक,
अपाि, दलित, मुम्स्िम, मुक्त कमिरी, वपछडा वगय, िोपोन्मुख जाती, द्वन्द वपलडत िगायत सबै क्षेत्र,
वगय, समुदाय, समूहको उ्थान एवं समाजमा ववद्यमान कुररती, ववसं गती लबरुद्ध सचेतना काययक्रम तथा
सं स्थागत अनुदान समेत रु. १ करोड २ िाख ४२ हजार र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम
अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. १३ िाख र प्रदे श सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत
लबलनयोम्जत बजेट रु. ५ िाख समेत रु. १ करोड २० िाख ४२ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।
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29. म्शक्षा, युवा तथा खेिकुद, जनस्वास््य प्रवद्धयन, मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक गरी सामाम्जक
ववकास तफय रू. ६९ करोड ७२ िाख ६४ हजार अथायत कुि बजेटको ३१.६५ प्रलतशत लबलनयोजन
गरे को छु ।
आलथयक ववकास अन्तरगत

30. कृवर् ववकास तफय ५० प्रलतशत अनुदानमा कृवर् यान्त्रीकरण, औजार उपकरण, कृर्ी सहकारीिाई
६० प्रलतशत मुि लबउाँ मा अनुदान, ६० प्रलतशत अनुदानमा प्याजको लबउाँ ववतरण, ७५ प्रलतशत
अनुदानमा बेमौसमी तरकारी खेतीको िालग फिाम स्रसचर, प्िाम्स्टक टनेि अनुदान, ५० प्रलतशत
अनुदानमा बर्े फिफूि (आाँप, लिची, अबबा), तरकारीको कबपोम्जट प्याकेट लबउाँ लबतरणमा शत
प्रलतशत अनुदान, ५० प्रलतशत अनुदानमा माहुरीका िालग सामाग्री लबतरण, ५० प्रलतशत अनुदानमा
च्याउको लबउाँ लबतरण काययक्रमका िालग ६६ िाख ५० हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

31. कृवर् ववकाससं ग सबबम्न्ित अन्य काययक्रमको िालग रु. १३ िाख ५० हजार र सं घ सरकारबाट
हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. १ करोड २३ िाख र प्रदे श सरकारबाट
हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ५ िाख ४४ हजार समेत रु. २ करोड ८
िाख ४४ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

32. पशु सेवा तफय ५० प्रलतशत अनुदानमा मागमा आिाररत काययक्रम, ५० प्रलतशत अनुदानमा वलसयम
घााँसको लबउाँ लबतरण काययक्रम, ५० प्रलतशत अनुदानमा माछाका भुरा लबतरण काययक्रम, ५० प्रलतशत
अनुदानमा बाख्रा तथा बंगरु को खोर सुिार काययक्रमका िालग रु. २१ िाख ५० हजार लबलनयोजन
गरे को छु ।

33. आकम्स्मक रोग लनयन्त्रण, आन्तररक तथा बाह्य परम्जवव लनयन्त्रण, खोप खररद, पशु स्वास््य म्शववर,
जै घााँसको लबउाँ लबतरण, दुग्ि ढु वानीमा जवकयन ववस्थापन, सावयजलनक गाई व्यवस्थापन, गोठ, भकारो
सुिार काययक्रम िगायत पशु सेवा सं ग सबबम्न्ित अन्य काययक्रममा रु. ४७ िाख १० हजार र सं घ
सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ४ िाख समेत रु. ७२ िाख ६०
हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

34. पययटन तथा सं स्कृती प्रवद्धयन तफय रु. २२ िाख ५० हजार र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम
अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ३८ िाख समेत रु. ६० िाख ५० हजार लबलनयोजन गरे को छु ।िघु
उद्यम ववकास तफय सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत रु. २९ िाख लबलनयोजन गरे को
छु ।

35. सहकारी तथा रोजगार प्रवद्धयन तफय रु. ९ िाख ९० हजार र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम
अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ४८ िाख समेत रु. ५७ िाख ९० हजार लबलनयोजन गरे को छु ।
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36. राजश्व व्यवस्थापन तफय रु. ११ िाख ५० हजार र उपभोक्ता वहत सं रक्षण तफय रु. २० िाख १०
हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

37. आलथयक ववकास अन्तरगत कृवर् ववकास, पशु सेवा, पययटन तथा सं स्कृती प्रवद्धयन, िघु उद्यम ववकास,
सहकारी तथा रोजगार प्रवद्धयन, राजश्व प्रवद्धयन र उपभोक्ता वहत सं रक्षण गरी रु. ४ करोड ६० िाख
४ हजार अथायत कुि बजेटको २.१० प्रलतशत लबलनयोजन गरे को छु ।
पूवायिार ववकास अन्तरगत

38. सडक वपच, ग्राभेि तथा बाटो स्तरोन्नती तफय रू ४६ करोड १० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
39. भवन लनमायण तथा ममयत तफय रु. ५ करोड ५० िाख , लसंचाई तथा खानेपानी तफय रु. ४ करोड
६५ िाख ,पुि तथा कल्भटय लनमायण तफय रु. २ करोड ४० िाख, पययटन पूवायिार तफय रु. १ करोड
३४ िाख , ववद्युत ववस्तार तथा पोि खररद तफय रू. ९३ िाख तथा अन्य पूवायिार तफय रू. ८
करोड १९ िाख १० हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

40. पूवायिार ववकास

तफय आन्तररक बजेट

रु. ६९ करोड ११ िाख १० हजार, सं घ सरकारबाट

हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ६ करोड ३० िाख र प्रदे श सरकारबाट
हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ८ करोड समेत रु ८३ करोड ४१ िाख १०
हजार अथायत कुि बजेटको ३७.८६ प्रलतशत लबलनयोजन गरे को छु ।
सरसफाई, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन अन्तरगत

41. सावयजलनक चौपाया व्यवस्थापनमा रु. १३ िाख ५० हजार र पूणय सरसफाई अलभयान तफय रु. ८४
िाख तथा सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ८ िाख समेत रु.
१ करोड ५ िाख ५० हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

42. वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन तफय खरको छानो ववस्थापन काययक्रम तफय रु २ करोड ५०
िाख, ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा रु. १ करोड, जोम्खमयुक्त जिाशय तारबार, भूस्खिन रोसन तटबन्ि
तथा तारजािी, क्षती ग्रस्त भौलतक सं रचनाको ममयत सं भार, ववपद् खोज उद्धार तालिम, आपतकालिन
कायय सं चािन केन्र स्थापना, हररयािी प्रवद्धयन काययक्रमका िालग रु. १ करोड ४८ िाख २५ हजार
र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. १ करोड ५० िाख समेत
रू. ६ करोड ४८ िाख २५ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

43. सरसफाई , वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन तफय रू. ७ करोड ५३ िाख ७५ हजार अथायत कुि
बजेटको ३.४२ प्रलतशत लबलनयोजन गरे को छु ।
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सावयजलनक सेवा, सुशासन,सं स्थागत ववकास तथा अन््यर सबबम्न्ित क्षेत्र अन्तरगत

44. सावयजलनक सेवामा सूचना प्रववलिको उच्चतम प्रयोग, स्थानीय पत्रकारहरुको क्षमता ववकास काययक्रम,
सावयजलनक जवाफदे वहता सबबन्िी काययक्रम, रे लडयो, टे लिलभजन काययक्रम, पुस्तक, बुकिेट, ब्रोसर
प्रकाशन, वृतम्चत्र लनमायण, नगर सूचना केन्र व्यवस्थापन िगायत सूचना तथा सं चार प्रववलि सं ग
सबबम्न्ित काययक्रमका िालग रु. ५३ िाख २५ हजार र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम
अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रू १ िाख समेत रु. ५४ िाख २५ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

45. सावयजलनक खररद सबबन्िी लनयमाविी लनमायण, कमयचारीको िालग क्षमता अलभवृवद्ध तालिम र सामान्य
प्रशासन सं ग सबबम्न्ित ववववि काययक्रमका िालग रु. ४२ िाख २५ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।

46. वपलडत, असहाय, लनःशुल्क कानूनी सहायता कोर्, प्र्येक वडामा मेिलमिापकेन्र गठन,
मेिलमिापकतायिाई तालिम िगायत काययक्रमका िालग कानूनी मलमिा तफय रु १८ िाख लबलनयोजन
गरे को छु ।

47. पंम्जकरण तथा सामम्जक सुरक्षा तफय रु. ९ िाख ५० हजार र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत
काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. २४ िाख समेत रू. ३३ िाख ५० हजार लबलनयोजन
गरे को छु ।

48. भूलमवहन दलित, भूलमवहन सुकुबवासी र अव्यवम्स्थत बसोबासीको काययक्रम सं चािनाथय भूलम व्यवस्था
तफय रु. १५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

49. बेरोजगार सूचीमा सूम्चकृत भएका श्रलमकहरुिाई न्यूनतम १०० ददनको रोजागारी ग्यारे न्टी गनय
प्रिानमंत्री रोजगार काययक्रम तफय रु. १० िाख र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम अन्तरगत
लबलनयोम्जत बजेट रु. ३६ िाख समेत रु. ४६ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

50. सुरम्क्षत आप्रवासन काययक्रम (सामी पररयोजना) तफय रु. १० िाख र सं घ सरकारबाट हस्तान्तररत
काययक्रम अन्तरगत लबलनयोम्जत बजेट रु. ६१ िाख समेत रु. ७१ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

51. प्रदे श सरकारबाट हस्तान्तररत मुख्यमंत्री रोजगार काययक्रम तफय रु ८० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
52. सावयजलनक सेवा, सुशासन, संस्थागत ववकास तथा अन््यर सबबम्न्ित क्षेत्र तफय रू. ३ करोड ६०
िाख अथायत कुि बजेटको १.६३ प्रलतशत बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।

53. सं घ तथा प्रदे श सरकारको सहिगानीमा कायायन्वयन गररने समपुरक आयोजनाका िालग ४ करोड
४ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

54. वडा कायायिय (१९ वटै वडा)को पूम्ाँ जगत खचय तफय रु. ११ करोड ९७ िाख लबलनयोजन गरे को
छु ।वडा कायायिय( १९ वटै वडा)को काययक्रम खचय एवं कायायिय सिािन खवय तफय रु. ७ करोड
३ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
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55. दै लनक कायय सं चािन, तिब भत्ता िगयात आन्तररक व्यवस्थापन तफय रु. ३२ करोड ४१ िाख
२५ हजार लबलनयोजन गरे को छु ।
नगरसभाका अध्यक्ष महोदय,
अब म माथीका क्षेत्रगत नीलत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गने अनुमलत
चाहन्छु ।

56. आगामी आलथयक वर्यको नीलत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय रु. २ अबय २० करोड २८ िाख ७८
हजार लबलनयोजन गरे को छु ।कुि लबलनयोम्जत रकम मध्ये सं घ सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय अनुदान
रु. ६९ करोड ५ िाख मध्ये रु. ९ करोड ५१ िाख अथायत १३.७७ प्रलतशत पूम्ाँ जगत खचय र रू.
५९ करोड ५४ िाख अथायत ८६.२३ प्रलतशत चािु खचय रहे को छ।्यस्तै प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
हुने सशतय अनुदान रु. ८ करोड ९० िाख ४४ हजार मध्ये रु. ८ करोड अथायत ८९.८४ प्रलतशत
पूम्ाँ जगत खचय र रु. ९० िाख ४४ हजार अथायत १०.१६ प्रलतशत चािु खचय रहे को छ।सं घ तथा
प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान, ववम्त्तय समालनकरण र राजश्व बााँडफााँड तथा उपमहानगरपालिककाको
आन्तररक आय (घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन समेत)बाट लबलनयोजन गररएको बजेट रु. १ अबय ४२ करोड
३३ िाख ३४ हजार मध्ये रु. ५२ करोड ५८ िाख ३९ हजार अथायत ३६.९४ प्रलतशत चािु खचय
र रू ८९ करोड ७४ िाख ९५ हजार अथायत ६३.०६ प्रलतशत पूम्ाँ जगत खचय रहे को छ।

57. कुि बजेट रू. २ अबय २० करोड २८ िाख ७८ हजार मध्ये रु. १ अबय १३ करोड २ िाख
८३ हजार अथायत ५१.३१ प्रलतशत चािु खचय र रू. १ अबय ७ करोड २५ िाख ९५ हजार अथायत
४८.६९ प्रलतशत पूम्ाँ जगत खचय रहे को छ।

58. आगामी आलथयक वर्यको खचय व्यहोने स्रोत मध्ये आन्तररक आय(घर जग्गा रम्जष्ट्रेसन समेत)बाट रु.
२५ करोड, सं घीय ववम्त्तय समालनकरण अनुदानबाट रू. ३४ करोड ५० िाख, सं घीय राजश्व
बााँडफााँडबाट रू. २१ करोड २६ िाख ९८ हजार, सं घीय रोयल्टी बााँडफााँडबाट रू. ५ िाख, सं घीय
सशतय अनुदान बाट रु. ६४ करोड ४८ िाख, सं घीय समपुरक अनुदानबाट रु. १ करोड ४ िाख
र सं घीय लबशेर् अनुदानबाट रु. ३ करोड ५३ िाख व्यहोररने छ।्यस्तै प्रदे श समालनकरण अनुदानबाट
रु. १ करोड ६७ िाख ४ हजार, प्रदे श राजश्व बााँडफााँडबाट रु. ४ करोड १८ िाख ४५ हजार,
प्रदे श सशतय अनुदानबाट रू. ५ करोड १० िाख ४४ हजार, प्रदे श समपुरक अनुदानबाट रु. ३
करोड र प्रदे श लबशेर् अनुदानबाट रु. ८० िाख व्यहोररने छ ।यसबाट नपुग हुने रकम रु. ५५
करोड ६५ िाख ८७ हजार गत आलथयक वर्यको बैंक बााँकीबाट व्यहोररने छ।

59. यस उपमहानगरपालिकािाई नगरसभा पश्चात सं घ तथा प्रदे श सरकारबाट अम्ख्तयारी प्राप्त हुने
सामाम्जक सुरक्षा, गररब सं ग लबशेश्वर काययक्रम, प्रदे श पूवायिार ववकास साझेदारी काययक्रम िगायतका
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अन्य काययक्रमहरुको एकि खाता कोर् प्रणािी माफयत भुक्तानी हुने भएकोिे आगामी आलथयक वर्य
२०७८।०७९को बजेट प्रक्षेपणमा समावेश नगररएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
नगरसभाका अध्यक्ष ज्यू,

60. आलथयक वर्य २०७८/०७९को सेवा र काययका िालग स्थानीय सं म्चत कोर्बाट केही रकम खचय गनय
बनेको लबलनयोजन लबिेयक २०७८ र अथय सबबन्िी प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनय बनेको अथय लबिेयक
२०७८ सबमालनत सभा समक्ष पेश गरे को छु ।

61. प्रस्तुत बजेटको कायायन्वयनबाट नगरवासीका आिारभूत आवश्यकताहरु पररपूलतय भई जीवनस्तरमा
गुणा्मक सुिार हुदै जाने, कोलभड रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारमा सफिता हालसि गनय सवकने,
नगरमा उपिब्ि स्रोत सािनको अ्यूत्तम उपयोगबाट सबै क्षेत्रको ददगो एवं सन्तुलित ववकास भई
आलथयक उन्नतीमा टे वा पुग्ने, सावयजलनक सेवाको प्रभावकाररता, जवाफदे वहता अलभवृवद्ध हुने र बम्िलतमा
परे का वगय, क्षेत्र, समुदाय, समूहहरुको ववकासमा मूि प्रवाहीकरण भई समावेम्शताको प्रवद्धयन माफयत
स्थानीय िोकतन्त्र सुदृढ हुने लबश्वास लिएको छु ।

62. कोलभड-१९को यस लबर्म पररम्स्थतीमा बजेटको सफि कायायन्वयन पक्ष आफैमा च ुनौतीपूणय छ।िामो
समयको िकडाउन, बन्दाबन्दीका कारण आलथयक गलतलबलिहरु ठप्प प्राय छन।चािु आलथयक वर्यको
११(एघार) मवहना सबम अम्घल्िो आलथयक वर्यको सोही अविीको तुिनामा राजश्व सं किनको बृवद्ध
दर ६.२ प्रलतशत ऋणा्मक रहे को तथा िकडाउनको अविी िम्बब रहे को र आलथयक गलतववलिमा
सुस्तता आएको कारण चािु आलथयक वर्यको अन््य सबम राजश्व सं किनमा अपेम्क्षत उपिब्िी हालसि
गनय नसवकने हो वक? भन्ने दिवविा कायमै छ।यस्तै अवस्था िामो समय सबम कायम रहदै गएमा
हामी सामु आइ पने च ुनौती र यसिे पाने प्रभावको सामना हामी सबै लमिेर गनुय पने नै हुन्छ।सबैको
साथ, सहयोग र सहकाययबाट नै आइ पने च ुनौतीहरुको सामना गदै गन्तब्यमा पुग्न सवकने कुरामा
लबश्वस्त छु ।बजेट कायायन्वयनमा सं घ तथा प्रदे श सरकार, नगरवासी, आमाबुबा, दददीबवहनी, दाजुभाई,
व्यवसावयक सं घ सं स्था, राजनीलतक दि, नागररक समाज,सं चार जगत िगायत सबै तह र तप्काबाट
सहयोग पुग्ने लबश्वास लिएको छु ।

63. अन््यमा बजेट तजुम
य ा गने क्रममा मागयलनदे श गनुय हुने नगर प्रमुख ज्यू,ववर्यगत सलमलतका सं योजक
एवं सदस्य ज्यूहरु, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु,कायायपालिका सदस्य ज्यूहरु, नागररक समाज, पेशालबद्
बुवद्धम्जवव, सं चार जगत िगायत सबपूणय नगरवासीहरुमा िन्यबाद ज्ञापन गदै आभार प्रकट गदयछु।
िन्यबाद!
इलत सबवत् २०७८ साि आर्ाढ १० गते रोज ५ शुभम् ।
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