भिमाद नगरपाभिकाको नगरसिामा
नगर उपप्रमुख
एवं बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सभमभतका सं र्ोजक
शारदा खनािबाट प्रस्तुत
आभथयक वर्य २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्र्

भिमाद नगरपाभिका
नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्
भिमाद, तनहुुँ
गण्डकी प्रदे श, नेपाि
२०७८ साि असार १० गते भबहीबार

भिमाद नगरपाभिकाको नवौं नगरसिामा
नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सभमभतका सं र्ोजक श्री शारदा खनािबाट प्रस्तुत
भिमाद नगरपाभिकाको आभथयक वर्य २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्र्
नगरसिाका श्रद्धेर् अध्र्क्ष ज्र्ु
नगरसिाका सम्पूर्य सदस्र् ज्र्ुहरु,
राष्ट्रसेवक कमयचारी तथा उपस्स्थत अन्र् महानुिावहरु
१.

भिमाद नगरपाभिकाको गररमामर् र्स सिामा नगर उप प्रमुखको रुपमा आगामी आभथयक वर्य
ु को सावयिौभमकता
078/079 को बजेट प्रस्तुत गनय उभिएकी छु । र्स अवसरमा मुिक
अखण्डता राष्ट्रष्ट्रर् एकता र स्वाभिमानको रक्षा गदै िोकतास्न्िक गर्तन्ि स्थापना एवम स्थानीर्
स्वार्त्त सरकार गठन गनयका िाभग इभतहासका ष्ट्रवभिन्न कािखण्डमा जीवन उत्सगय गने सम्पूर्य
ज्ञात अज्ञात सष्ट्रहदहरु तथा भनरं कुशताका ष्ट्रवरुद्ध जीवन पर्यन्त सं घर्य गनुह
य न
ु े ददवंगत नेताहरुप्रभत
िावपूर्य श्रद्धान्जिी अपयर् गदयछु ।

२.

सन् २०२० को प्रारम्िमा दे खापरे को कोभिड- १९ महामारीिे हाम्रो ष्ट्रवकास र समृष्ट्रद्धको
र्ािािाइय गम्िीर रूपमा प्रिाष्ट्रवत तुल्र्ाएको छ ।कोभिड महामारी र सोको रोकथाम एवं
भनर्न्िर्

गनय बाध्र्तावस

अविम्बन

गररएका

ष्ट्रक्रर्ाकिापिे

धेरैको

काम,

रोजगारी

र

आम्दानीका स्रोतहरू गुमेको छ । सक्रमर् रोकथाम, भनर्न्िर् र उपचारका िाभग गररएको
अथक प्रर्ासका बाबजुद ठू िो सं ख्र्ामा नेपािीहरूिे ज्र्ान गुमाउनु परे को छ । र्स
महामारीबाट मृत्र्ुवरर् गनुय हुने नेपािीजन एवम् नगरबासी दाजुिाइय दददीबष्ट्रहनीहरूप्रभत िावपूर्य
श्रद्धान्जिी अपयर् गदयछु । साथै, र्स महामारीमा पररवारका सदस्र् गुमाएका पररवारजनहरूप्रभत
हाददयक समवेदना व्र्क्त गदयछु र सं क्रभमतबाट गुस्िरहनु िएका सबैमा शीघ्र स्वास््र्िािको
कामना
३.

गदयछु ।

िोकतास्न्िक शासन व्र्वस्थामा सावयिौम जनताको िावना र आवश्र्कता सम्बोधन गने मुख्र्
माध्र्म बजेट तथा कार्यक्रम नै िएको कुरािाई ह्रदर्ङ्गम गरी र्स वजेट मार्यत ष्ट्रवगत चार
वर्यको अथक प्रर्ासबाट हाभसि िएको उपिस्धधको जगमा टे केर भिमाद नगरको ष्ट्रवकास र
समृष्ट्रद्धको र्ािािाई तीव्रता ददने तथा ष्ट्रवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा र्ैभिरहेको कोरोना िाईरस
िगार्तका महामारीबाट नगरबासीको जीवन रक्षा गने गहन स्जम्मेवारी बोध गरे को छु ।

४.

आगामी आभथयक वर्यको बजेट नर्ाुँ पररस्स्थभतिे भसजयना गरे को च ुनौतीिाई सामना गने र प्राप्त
अवसरिाई उपर्ोग गनेतर्य केस्न्ित हुनपु दयछ िन्नेमा म सजग छु । र्स अवस्थामा रोजगारीबाट
ष्ट्रवमुख िई घर र्केकाहरुिाई स्वरोजगारपुर्य ष्ट्रक्रर्ाकिापमा सं िग्न गराउने कृष्ट्रर् क्षेिको
पुनरुत्थान गने, नगरवासीको जीवन रक्षा गने, गुर्स्तरीर् स्शक्षा र स्वास््र् सेवा प्रत्र्ािूभतमार्यत
िष्ट्रवष्र्प्रभत आधारर्ुक्त आशा जगाउने गरी मैिे बजेट तजुम
य ा गरे को छु ।

५.

बजेट तजुम
य ा गदाय मैिे नेपािको सं ष्ट्रवधानमा उस्ल्िस्खत राज्र्का भनदे शक भसद्धान्त तथा नीभतहरु,
सं घीर् तथा प्रदे श सरकारका वाष्ट्रर्क
य
बजेट तथा कार्यक्रम, "भिमाद नगरपाभिकाको आधारः
पर्यटन, कृष्ट्रर्मा र्ास्न्िकीकरर् तथा आभथयक समृष्ट्रद्धको पूवायधार" िन्ने र्स नगरपाभिकाको मूि
नारािाइय आधारको रूपमा भिएको छु । बजेट तजुम
य ा गदाय भिमाद नगरपाभिकाको र्स
गररमामर् सिाबाट आ.व. 078/079 को स्वीकृत वाष्ट्रर्क
य नीभत तथा कार्यक्रम, सिामा प्राप्त
सुझावहरु िगार्त "समृद्ध जनता सुरस्क्षत शहरः सुशासन सष्ट्रहत समाजवाद उन्मुख नगर" िन्ने
पष्ट्रहिो आवभधक र्ोजनाको सोच एवम ददगो ष्ट्रवकास िक्ष्र्िाई मुख्र् आधार बनाएको छु ।
बजेट तजुम
य ाको भसिभसिामा श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा भनधायरर् सभमभतिे भनधायरर् गरे को
बजेट सीमाभिि रही वडास्तरबाट पष्ट्रहचान र प्राथभमकीकरर् गररएका ष्ट्रवर्र्हरु, ष्ट्रवर्र्गत
सभमभतमा िएको छिर्ि तथा भबद्वत बगयहरु िगार्त सबैबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाविाई समेत
ध्र्ान ददएको छु ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
अब म चािु आभथयक वर्य २०७७।०७८ को हािसम्मको अवभधमा सं घीर् सरकार र प्रदे श
सरकारबाट अन्तरसरकारी ष्ट्रवत्तीर् हस्तान्तरर् वमोस्जम प्राप्त अनुदान र

नगरपाभिकाको आन्तररक

आम्दानी र उल्िेस्खत स्रोतबाट प्राप्त हुने कुि आर्, बजेट खचयको स्स्थभत र मुख्र् मुख्र् कार्य
उपिस्धधिाइय सं क्षेपमा प्रस्तुत गदयछु ।
(क)

आर् तर्य

६.

चािु आभथयक वर्यमा सं घीर् सरकारबाट समानीकरर् अनुदानमा रु. ११ करोड ५१ िाख,
सशतय अनुदानमा २५ करोड ४ िाख, समपुरक अनुदान तर्य ५० िाख र ष्ट्रवशेर् अनुदान ५०
िाख गरी कुि ३७ करोड ५५ िाख बजेट सीमा प्राप्त िएकोमा हािसम्म ३५ करोड ५०
िाख प्राप्त िइय सकेको छ । राजश्व बाुँडर्ाुँड तर्य रु. ९ करोड १५ िाख ७० हजार ७ सर्

२० माि प्राप्त हुने अनुमान गररएकोमा हािसम्म ८ करोड ५८ िाख ८२ हजार १ सर् १०
प्राप्त िएको छ ।
७.

गण्डकी प्रदे श सरकारबाट चािु आभथयक वर्यको िाभग समानीकरर् अनुदानमा रु. १ करोड २१
िाख ३७ हजार, ससतयतर्य तर्य १ करोड, ष्ट्रवशेर् अनुदान ५० िाख र समपूरक अनुदान ५०
िाख गरी कूि ३ करोड २१ िाख ३७ हजारको सीमा प्राप्त िएकोमा समाभनकरर्तर्य िक्ष्र्
अनुसार नै र अन्र्मा हािसम्म ५० प्रभतशत रकम गरी कूि २ करोड २१ िाख ३७ हजार
प्राप्त िएको छ ।

८.

आन्तररक आर् तर्य नगद मौज्दात सष्ट्रहत रु १० करोड ९९ िाख ३२ हजार उठ्ने अनुमान
गररएकोमा २०७८ जेठ ७ गतेसम्म जम्मा रु ९ करोड ९७ िाख ९४ हजार आम्दानी िएको
छ ।
र्सरी र्स नगरपाभिकाको आभथयक वर्य २०७७/०७८ को कुि अनुमाभनत आर् रु. ६२
करोड ७ िाख ४७ हजार ८ सर् रहे कोमा २०७८ असार ७ सम्म कुि रु. ५७ करोड २९
िाख ६२ हजार ९ सर् चौरानधबे वास्तष्ट्रवक आर् िएको छ ।

(ख)

व्र्र् तर्य

९.

चािु आभथयक वर्य २०७७।०७८ को कूि ६२ करोड ७ िाख ४७ हजा ८ सर् बजेटमध्र्े
२०७८ जेठ ७ गतेसम्म ३७ करोड ९८ िाख ७४ हजार ९ सर् ७७ अथायत ६१.१९
प्रभतशत ष्ट्रवत्तीर् प्रगभत िएको छ । कूि खचयमध्र्े चािु तर्य २७ करोड ४५ िाख, ४०
ुँ ीगत तर्य १० करोड ५३ िाख ३४ हजार
हजार ९ सर् २८ अथायत ७१.०९ प्रभतशत र पुज
अथायत ४४.८९ प्रभतशत बजेट खचय िएको छ । टे ण्डरबाट कार्ायन्वर्न गररएका र्ोजनाहरुमा
तथा चािु प्रकारका कार्यक्रमहरुमा बाहे क अन्र् र्ोजनाहरुमा अभिम पेश्की ददने प्रावधान
ु ानी हुन बाुँकी हुुँदा खचय प्रभतशत कम दे स्खन
निएकोिे धेरै र्ोजनाहरु कार्यसम्पन्न िै िक्त
ुँ ीगत खचय ८० प्रभतशत िन्दा माभथ पुग्ने
गएको छ ।चािु आभथयक वर्यको अन्तसम्ममा कूि पुज
अनुमान गररएको छ ।

१०.

चािु आभथयक वर्य २०७७।०७८ को मध्र् समर्दे स्ख कोभिड १९ को पष्ट्रहिो िहरको असर
कम हुन गइय र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा केही सहजता िई िक्ष्र् अनुसार कार्य िएता
पभन पुन कोभिड १९ को दोस्रो िहरका कारर्बाट बैशाख मष्ट्रहनादे स्ख िागु िएको भनर्ेधाज्ञा र
उच्च सं क्रमर्को कारर् चािु आभथयक वर्यको र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा केही
असहजता सृजना िएको छ । ष्ट्रवर्म पररस्स्थभतको बावजुद चािु आभथयक वर्यको र्ोजनािाई

प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गने प्रर्त्न नगरपाभिकािे गरररहेको छ । चािु आभथयक वर्यमा िएका
मुख्र् मुख्र् कार्य तथा उपिस्धध िाई समीक्षाको रुपमा प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
•

कोभिड १९ को दोस्रो िहरको प्रिावकारी रोकथाम र भनर्न्िर् गनयको िाभग अस्थार्ी कोभिड
अस्पतािको व्र्वस्थापन, स्वास््र्कमी पररचािन, स्वास््र् सामािी उपकरर्को व्र्वस्थापन,
ष्ट्रपभसआर/एन्टीजीन परीक्षर् तथा सामास्जक सचेतना र्ैिाउने कार्यक्रम सं चािन गररएको छ ।

•

कोभिड १९ को रोकथाम तथा भनर्न्िर्का िाभग नगरपाभिकािे चािु वर्यमा हािसम्म रु ५७
िाख १० हजार ६ सर् ९५ खचय गरे को छ ।

•

सडक पुवायधारिाई ददगो बनाउन नगरपाभिकाको िगानीमा ३.५ ष्ट्रक.मी. कािोपिे तथा
ढिान, ४.१ ष्ट्रक.मी. पक्की नािी, ५९.९ ष्ट्रकमी नर्ाुँ ट्रर्ाक भनमायर्, ३५ ष्ट्रक.मी. सडक चौडा
गने कार्य, ८३ भमटर कजवे भनमायर्, ४ वटा कििटय भनमायर्, १ हजार २ सर् १५ भमटर पक्की
कुिो भनमायर्, ११ ष्ट्रक.मी. सडक िािेि, २९ वटा सावयजभनक शौचािर् भनमायर् एवं ममयत
सं िार गररएको छ ।

•

मेर्र कप प्रभतर्ोभगता, शैस्क्षक प्रदशयनी कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ ।

•

स्शक्षा ऐन तथा भनर्माविी भनमायर् गरी जारी गररएको छ । ष्ट्रवद्यािर्मा पूवायधार ष्ट्रवकासतर्य
१२ वटा ष्ट्रवद्यािर्मा पुस्तकािर्, नवीन प्रष्ट्रवभध र पुस्तकािर्को व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनुक
य ा
साथै ष्ट्रवद्यािर्मा इन्टरनेट जडान र आधारिूत ष्ट्रवद्यािर्मा कम््र्ुटर, ष्ट्रप्रन्टर, सुरस्क्षत बसाइ
व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गररएको छ ।

•

प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत चािु आभथयक वर्यमा १२ वटा र्ोजना सञ्चािन िै
१०१ जनािे रोजगारी पाएका छन ।

•

िस्क्षत समुह मष्ट्रहिा, आददवासी जनजाभत, दभित, बािबाभिका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपांग र
असहार् नागररकहरुको िाभग उपर्ुक्तताको आधारमा कार्यक्रम तर्गरी सं चािन गररएको छ ।

•

आम उपिोक्ताहरुको हक ष्ट्रहत सुरस्क्षत गनय बजार अनुगमनको कार्यिाई भनरन्तरता ददईएको
छ ।

•

राजस्व सं किनिाई प्रिावकारी बनाउन सम्पत्ती कर तथा िूमीकर सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गरी
सबै वडाकार्ायिर्बाटै सं किन गने व्र्वस्था भमिाईएको छ।

•

भडस्जटि नगर प्रोर्ाईि तर्ार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको छ ।

•

वडा नं. ३ को वडा कार्ायिर् िवनको भनमायर् कार्य सम्पन्न िै कार्ायिर् सञ्चािन िैसकेको
छ, वडा नं. ४ को भनमायर् कार्य अस्न्तम चरर्मा पुगेको छ िने वडा नं. ७ को ठे क्का सम्झौता
िै आगामी आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न गनेगरी भनमायर् कार्य अगाडी बढे को छ ।

•

भि.भस. नेि बहादुर मागय र स्चहानडाुँडा मोहोररर्ा भसद्धगुर्ा मागय कािोपिे गने कार्य अस्न्तम
चरर्मा पुगेको छ ।

•

गण्डकी प्रदे श सरकारको सहर्ोगमा भसद्धगुर्ा क्षेिमा पदमागय भनमायर् कार्य, प्राकृभतक
सुन्दरतािे आकर्यक घाङ्च ल्हुम, नगरको आफ्नै िगानीमा कोटबाराही, सभतकोट, तारा खसे
िगार्तका नगरका प्रमुख पर्यटकीर् क्षेिहरुको पूवायधार भनमायर् कार्य गररएको छ । ष्ट्रवभिन्न
स्थानमा पाकय भनमायर् गररएको छ, होम स्टे हरुको प्रबद्धयन गररएको छ ।

•

कृष्ट्रर् तथा पशु पािन क्षेििाई व्र्ावसाष्ट्रर्क बनाउन खरी बाख्रा तथा स्थानीर् जातको च्वाुँचेको
स्रोत केन्ि स्थापना, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन, ७ वटा पकेट क्षेि स्थापना, कन्ट्रर्ाक्ट र्ाभमयङ्ग
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ । पशु त्र्ाङ्क भिने कार्य सम्पन्न िएको छ ।

•

धान, मकै तथा तरकारी बािीका भबउहरु भबतरर् गररएको छ िने ष्ट्रवभिन्न जातका र्िर्ुिका
भबरुवाहरु भबतरर् गररएको छ ।अदुवा प्रशोधन केन्ि भनमायर् िैरहे को छ ।

•

गरीबी भनवारर्का िाभग िघु उद्यम ष्ट्रवकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाई िघु उद्यमी सृजना
गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
११.

"समृद्ध जनता सुरस्क्षत शहरः सुशासन सष्ट्रहत समाजवाद उन्मुख नगर" िन्ने नगरको पष्ट्रहिो
आवभधक र्ोजनाको सोचिाइय पूरा गने ददशामा केस्न्ित रही भनधायरर् गररएका आभथयक वर्य
२०७८/०७९ को बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथभमकताहरु प्रस्तुत गनय चाहन्छु । बजेटका
उद्देश्र्हरु भनम्नानुसार छन् :
(क)

कोभिड - १९ (कोरोना िाईरस) को रोकथाम, भनर्न्िर् र उपचारको उस्चत
व्र्वस्थापन मार्यत

नगरवासीको जीवन रक्षा गदै जनजीवनिाई सहज र सुरस्क्षत

बनाउने ।
(ख)

सामास्जक, आभथयक एवम् िौभतक पूवायधार ष्ट्रवकास मार्यत समुन्नत नगर भनमायर् गने ।

(ग)

परम्परागत भनवायहमुखी खेती प्रर्ािीिाई समूहमा आवद्ध गरी व्र्ावसाष्ट्रर्क कृष्ट्रर् तथा
पशुपािनमा रुपान्तरर् गने ।

(घ)

अथयतन्िको

शीघ्र

पुनरूत्थान

गनय

आभथयक

गभतष्ट्रवभध

एवम्

ष्ट्रवकास

भनमायर्का

कार्यक्रमहरूिाइय तीब्रताका साथ सञ्चािन गने ।
(ङ)

सेवा प्रवाहिाई भछटो, छररतो, पारदशी एवम् भ्रष्टाचारमुक्त बनाई जनतािाई सुशासनको
प्रत्र्ािूभत गराउने ।

१२.

बजेटका सोच एवम् उद्देश्र्हरु पूरा गनय मैिे दे हार्अनुसार क्षेिगत र कार्यक्रमगत प्राथभमकता
भनधायरर् गरे को छु :
(क) कोभिड १९ िगार्तका महामारीजन्र् रोगबाट नगरवासीको जीवन रक्षा गनय र गुर्स्तरीर्
स्वास््र् सेवामा सहज पहुुँच अभिवृष्ट्रद्ध गनय आधारिूत स्वास््र् सेवाको भबस्तार, पूवायधार
भनमायर् तथा स्तरोन्नभत ।
(ख) कोभिड १९ को महामारीका कारर्बाट अवरूद्ध बािबाभिकाको भसकाइिाइय भनरन्तरताको
सुभनस्ितता ।
(ग) गुर्स्तरीर् र स्शक्षामा समतामूिक पहुुँच ष्ट्रवस्तारका िाभग प्रारस्म्िक बािष्ट्रवकास केन्िको
ष्ट्रवस्तार, क्षमता ष्ट्रवकास, बािमैिी तथा प्रष्ट्रवभधमैिी भसकाइका िाभग पूवायधार तर्ार ।
(घ) िौभतक तथा पर्यटकीर् पूवायधारको ष्ट्रवकास, भनमायर् तथा सम्िार ।
(ङ) व्र्ावसाष्ट्रर्क कृष्ट्रर् तथा पशुपािनका िाभग अनुदान, क्षमता ष्ट्रवकास, बाुँझो जग्गाको उपर्ोग
तथा प्राष्ट्रवभधक सहर्ोग ।
(च) रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्यत आर्आजयन वृष्ट्रद्ध गनय उद्यमस्शि रोजगार भसजयना, सीप
ष्ट्रवकास तथा सहकाररता ।
(छ) सबै प्रकारका ष्ट्रविेद र असमानताको अन्त्र्, समन्र्ाष्ट्रर्क ष्ट्रवकास र ष्ट्रवकासका प्रभतर्िमा
समन्र्ाष्ट्रर्क पहुुँच ।
(ज) च ुस्त, गुर्स्तरीर् तथा पहुुँचर्ुक्त सावयजभनक सेवा र उत्तरदार्ी एवम् पारदशी सेवा प्रवाहको
सुदृढीकरर् ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
अब म आगामी आभथयक वर्य २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
सबय प्रथम म अन्तर सरकारी ष्ट्रवत्तीर् हस्तान्तरर् अन्तरगत सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
हुने समानीकरर् अनुदान, सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाुँडर्ाुँड र र्स

नगरपाभिकाको आन्तररक स्रोत गरी कुि रु. ३१ करोड ६१ िाख ८ हजार बजेटको ष्ट्रवभनर्ोजन
सम्बन्धी ष्ट्रववरर् प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
आभथयक ष्ट्रवकास
१३.

कृष्ट्रर् क्षेििाइय आधुभनकीकरर् र व्र्ावसाष्ट्रर्करर् गरी अथयतन्िको मूि आधारको रूपमा ष्ट्रवकास
गनय, रोजगारीका अवसर भसजयना गनय, कृष्ट्रर् उत्पादनको ष्ट्रवष्ट्रवभधकरर् एवम् ष्ट्रवस्शष्ट्रष्टकरर् मार्यत
उत्पादकत्व अभिवृष्ट्रद्ध गनयका िाभग ५० प्रभतशत अनुदानमा आधुभनक मेस्शनरी औजार ष्ट्रवतरर्,
मस्ल्चङ ्िास्स्टक ष्ट्रवतरर्, धान र मकैको भबउ ष्ट्रवतरर्, ्िाष्ट्रष्टक टनेि, र्िर्ुि ष्ट्रवरूवा
ष्ट्रवतरर् िगार्तका कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । वडास्तरका कार्यक्रम सष्ट्रहत कृष्ट्रर् क्षेिका
कार्यक्रम सञ्चािनका िाभग रू. ७४ िाख ५७ हजार १ सर् ३० बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

१४.

सुधाररएको गोठ भनमायर्, पशु आहार र घाुँसको उत्पादन, ष्ट्रवकास तथा ष्ट्रवतरर्, कृर्क अनुदान,
बाख्राको नर्ाुँ पकेट स्थापना, मत्स्र्पािन कार्यक्रम, व्र्ावसाष्ट्रर्क पशुपािन र बजार प्रवधयन
कार्यक्रम,

कृर्क

जनचेतना

अभिवष्ट्रद्ध

िगार्तका

कार्यक्रमहरू

मार्यत

पशुपािनको

व्र्वसार्ीकरर्मा सहर्ोग गनयका िाभग वडास्तरका कार्यक्रम सष्ट्रहत पशु ष्ट्रवकास कार्यक्रमका
िाभग रू. ७५ िाख २० हजार बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।
१५.

पर्यटन क्षेिका कार्यक्रमका िाभग रु. २४ िाख ५० हजार ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

१६.

जिस्रोत तथा भसं चाईका िाभग रु. ७२ िाख ५० हजार छु ट्टर्ाएको छु ।

१७.

आभथयक ष्ट्रवकास क्षेिका िाभग कुि रु. २ करोड ४६ िाख ७७ हजार १ सर् ३० ष्ट्रवभनर्ोजन
गरे को छु ।

सामास्जक ष्ट्रवकास
१८.

कोभिड महामारीको रोकथाम, भनर्न्िर् र उपचारको िरपदो व्र्वस्था गरी सबै नगरबासीको
जीवन रक्षा गनय नगरपाभिका प्रभतबद्ध छ । स्वास््र् जोस्खम न्र्ूनीकरर् गनय सम्पूर्य साम्र्य
सष्ट्रहत उपिधध सबै सम्िावनाको उपर्ोग गनय बजेट केस्न्ित रहे को छ । कोभिड १९ को
रोकथाम, भनर्न्िर्, उपचारको सुभनस्ितताका िाभग बजेट अिाव हुन ददइने छै न । र्सका
िाभग २५ िाख बजेट भबभनर्ोजन गरे को छु ।

१९.

आधारिूत स्वास््र् सेवा भनशुल्क पाउने नागररकको मौभिक हक सुभनस्ित गररने छ । भनशुल्क
ष्ट्रवतरर् हुुँदै आएका ५८ प्रकारका और्धी सबै स्वास््र् सं स्थामा भनरन्तर उपिधध हुने व्र्वस्था
भमिाइने छ ।और्धीको मूल्र् र गुर्स्तरको भनर्भमत अनुगमन गररने छ । स्वास््र् क्षेिको
समि सुधारका िाभग रू. ७६ िाख २७ हजार बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

२०.

आर्ुवेद तथा बैकस्ल्पक स्चष्ट्रकत्सािाई समर् सापेक्ष बनाइय से वािाहीहरुको पहुुँचमा पुर्र्ाउन
मष्ट्रहिा स्वर्मसेष्ट्रवकाका िाभग आधारिूत ताभिम, एक घर पाुँच र्ोग पाुँच जभडबुटी अभिर्ान,
आर्ुवेददक जीवनशैिी कार्यक्रम, और्धी व्र्वस्थापन िगार्तका कार्यका िाभग रु. १४ िाख
बजेटको प्रबन्ध गरे को छु ।

२१.

ुँ ी भनमायर्को मुख्र् आधारको रूपमा रहे को स्शक्षािाइय गुर्स्तरीर्, जीवनोपर्ोगी एवम्
मानव पुज
प्रष्ट्रवभधमैिी बनाइय सबै बािबाभिकाको समतामूिक पहुुँच सुभनस्ित गररने छ । कोभिड
महामारीका कारर्बाट अबरुद्ध भसकाइ प्रष्ट्रक्रर्ािाइय भनरन्तरता ददनुका साथै गुर्स्तर अभिवृष्ट्रद्धका
कार्यमा प्रोत्साहन गनयका िाभग बजेटको व्र्वस्था गररएको छ ।

२२.

नगर प्रमुख शैस्क्षक सुधार कार्यक्रमिाइय गुर्स्तर सुधारमा केस्न्ित गररने छ । र्स
कार्यक्रमका िाभग रू. २५ िाख बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

२३.

ष्ट्रवद्यािर् तहदे स्ख नै खेि प्रभतिा प्रस्र्ुटनको वातावरर् भनमायर् गनय मेर्र कप खेिकुद
प्रभतर्ोभगता सञ्चािनका िाभग रू १५ िाख बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

२४.

सं घीर् अनुदानबाट तिव ित्ता खाने प्रारस्म्िक बािष्ट्रवकासका सहजकताय, ष्ट्रवद्यािर् कमयचारी
तथा नगरस्रोतका स्शक्षकहरूको मनोबि उच्च बनाउन माभसक रू २ हजारका दरिे तिवमा
वृष्ट्रद्ध गरे को छु

िने नगर स्रोतका बािष्ट्रवकास सहजकतायको पाररश्रभमक सं घीर् स्रोतका

सहजकतायको बराबर हुने गरी तिव र पोसाक ित्ताको व्र्वस्था गरे को छु ।
२५.

स्शक्षाक्षेिको र्ोजनाबद्ध ष्ट्रवकासका िाभग १० वर्े नगर स्शक्षा र्ोजना तजुम
य ा गनय आवश्र्क
रकमको व्र्वस्था गरे को छु ।

२६.

वडास्तरबाट ष्ट्रवद्यािर्हरूको िौभतक ष्ट्रवकासमा ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को रकम समेत स्शक्षा क्षेिका
िाभग जम्मा रू. १ करोड ६७ िाख ६७ हजार ८ सर् ७० बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।
र्सैगरी र्ुवा तथा खेिकुद कार्यक्रम सञ्चािन गनय रू. ३६ िाख ३६ हजार ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को
छु ।

२७.

नेपािको सं ष्ट्रवधान २०७२ तथा ष्ट्रवद्यमान कानुनहरूिे सबै प्रकारका छु वाछु त तथा िेदिावजन्र्
कार्य गम्िीर सामास्जक अपराधका रूपमा दण्डनीर् हुने र पीभडतिे क्षभतपूभतय पाउने कानुनी
व्र्वस्था छ । र्स सं वैधाभनक र कानुनी प्रावधानको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गरी सभ्र् एवम्
सुसंस्कृत समाज भनमायर् गनय छु वाछु त एवम् ष्ट्रविेदमुक्त नगर घोर्र्ा गरी प्रिावकारी कार्ायन्वर्न
गनय आवश्र्क व्र्वस्था भमिाएको छु ।

२८.

ष्ट्रवपन्न,

दभित,

आददवासी

जनजाभत,

एकि

मष्ट्रहिा,

अपाङ्गता

िएका

व्र्स्क्त

िगार्त

बस्ञ्चतीकरर्मा परे का समुदार्को आर्आजयन, क्षमता ष्ट्रवकास र सशस्क्तकरर्का ष्ट्रवभिन्न कार्यक्रम
सञ्चािन गनय बजेटको ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।
२९.

परम्परागत पेसा व्र्वसार् र सांस्कृभतक नृत्र्को सं रक्षर् एवम् प्रवधयनका ष्ट्रवभिन्न कार्यक्रम
सञ्चािन गनयका िाभग बजेटको व्र्वस्था भमिाएको छु । िार्ा तथा सं स्कृभत क्षेिको सं रक्षर्
सं बद्धयनका िाभग रु. ८ िाख ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

३०.

र्ोजनावद्ध रुपमा र्ोहोरको बगीकरर्का माध्र्मबाट सरसर्ाइ तथा र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन
कार्यक्रम सञ्चािन गनुक
य ा साथै भिमाद नगर उद्योग वास्र्ज्र् सं घसुँगको सहकार्यमा र्ोहोरमैिा
व्र्वस्थापन कार्यक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्क पने बजेटको ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

३१.

खानेपानी तथा सरसर्ाई क्षेिमा सुधारका िाभग रु. १ करोड ३१ िाख ९० हजार ष्ट्रवभनर्ोजन
गरे को छु ।

३२.

सामास्जक ष्ट्रवकास तर्य कुि रु. ४ करोड ९८ िाख २० हजार ८ सर् ७० ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को
छु ।

पूवायधार ष्ट्रवकास
३३.

वडा नं. ४, ५, ७ र ८ को वडा कार्ायिर् िवन भनमायर्, भसजयनशीि मगर सम्पदा िवन गेट
तथा ररटे भनङ वाि भनमायर्, ष्ट्रपपिडाुँडा पाकय व्र्वस्थापन, स्चहानडाुँडा मोहररर्ा भसद्धगुर्ा सडक
र्ोजना, सडक तथा अन्र् िौभतक पूवायधार भनमायर्, ल्र्ाण्ड ष्ट्रर्ि साइट व्र्वस्थापन, भसद्धगुर्ा
ुँ स्वारा पर्यटन मागय स्तरोन्नभत, कोटवराही पर्यटन पूवायधार िगार्तका पूवायधार ष्ट्रवकासका
आप
र्ोजनािाइय नगर गौरवको र्ोजनाको रूपमा सञ्चािन गनय रू ६ करोड ९५ िाख बजेट
ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

३४.

हरे क वडाको समानुपाभतक ष्ट्रवकासका भनस्म्त सम्बस्न्धत वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
हुने गरी क्षेिर्ि, जनसं ख्र्ा, ष्ट्रवकासको अवस्था समेतका आधारमा वडागत कार्यक्रमका िाभग
बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

३५.

पूवायधार ष्ट्रवकास क्षेिको ष्ट्रवकासका िाभग रु. १५ करोड ५७ िाख ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को छु ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बस्न्धत क्षेि
३६.

ष्ट्रवपद्जन्र् जोस्खमको व्र्वस्थापन गनय ष्ट्रवपद् पूवय तर्ारी तथा प्रभतकार्य र्ोजना भनमायर् गररने
छ । ष्ट्रवपत्तीमा परे काहरूका िाभग उद्धार, राहत एवं पुनस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गनय स्थापना

गररएको मौजुदा ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन कोर्मा रू. २० िाख र ष्ट्रवपद व्र्वस्थापन कार्यक्रमका
िाभग रु. १६ िाख बजेट व्र्वस्था गरे को छु ।
३७.

सुशासन तथा अन्तरसम्बस्न्धत क्षेिका िाभग कुि रु. ३९ िाख १० हजार ष्ट्रवभनर्ोजन गरे को
छु । उत्प्रेररत एवम् उच्च मनोबिर्ुक्त जनशस्क्तबाट प्रिावकारी सेवा प्रवाह िइय आम सेवा
िाहीिे सुशासनको अनुिभू त गने हुुँदा सं घीर् सरकारिे तिवमानमा गरे को वृष्ट्रद्धको बराबर हुने
गरी र्स नगरपाभिकामा कार्यरत स्थार्ी तथा करार सेवाका राष्ट्रसे वक कमयचारीहरूको
मनोबििाइय उच्च बनाउन २०७८ साउन १ गतेदेस्ख िागू हुने गरी माभसक तिवमानमा रू २
हजारका दरिे वृष्ट्रद्ध गरे को छु । कमयचारीको तिव ित्ता, क्षमता ष्ट्रवकास, नगरको सं स्थागत
ष्ट्रवकास गरी सुदृढ प्रशासन कार्म गनय कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासभनक खचयका िाभग चािु
तथा पूंजीगत तर्य गरी कुि रु. ८ करोड २० िाख ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

३८.

गण्डकी प्रदे श सरकारबाट समपुरक अनुदान तर्य क्र्ाङ्दी दे उरािी मोटर मागय र बेिछाप
कुवाकोट खानेपानी र्ोजनाको िाभग रु. १ करोड ष्ट्रवभनर्ोजन िएको छ ।

३९.

र्सरी सं घीर् सरकार र गण्डकी प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय, ष्ट्रवशेर् र समपुरक
अनुदानबाट सञ्चािन हुने र्ोजना/कार्यक्रम बाहे क कुि रु. ३१ करोड ६१ िाख ८ हजार
खचय हुने अनुमान गररएको छ । र्स मध्र्े चािु तर्य रु. १२ करोड ३८ िाख १० हजार ८
सर् ७० अथायत ३९.२ प्रभतशत र पूंजीगत तर्य रु. १९ करोड २२ िाख ९७ हजार १ सर्
३० अथायन ६०.८ प्रभतशत बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
अब म सं घीर् सरकारको सशतय र ष्ट्रवशेर् अनुदानका रूपमा प्राप्त बजेट रू २६ करोड ९५ िाखबाट
सञ्चािन हुने र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको खचय अनुमान प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
४०.

आभथयक ष्ट्रवकास क्षेि अन्तरगत कृष्ट्रर् क्षेिमा रु. ६२ िाख, पशु पन्छी ष्ट्रवकासमा रु. ८ िाख
र उद्योगमा रु. २९ िाख गरी कुि ९९ िाख बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

४१.

सामास्जक ष्ट्रवकास क्षेि अन्तरगत स्शक्षा क्षेिमा रु. २० करोड ८७ िाख, स्वास््र्मा रु. ३
करोड ४२ िाख, िैष्ट्रङ्गक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर्मा रु.१ िाख, र्ुवा तथा
खेिकुदमा रु. १ िाख र सामास्जक सुरक्षा तथा सं रक्षर्मा रु. ७२ िाख गरी कुि २५
करोड ३ िाख

ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

४२.

पूवायधार ष्ट्रवकास क्षेि अन्तरगत र्ातार्ात पूवायधार २५ िाख, िवन आवास तथा शहरी
ष्ट्रवकासमा ४२ िाख र उजायमा ८ िाख गरी कुि रु. ७५ िाख ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

४३.

सुशासन तथा अन्तर सम्बस्न्धत क्षेिमा त्र्ांक प्रर्ािीका िाभग रू १८ िाख ष्ट्रवभनर्ोजन
गररएको छ ।

४४.

र्सरी सं घीर् सरकारबाट आगामी आभथयक वर्य २०७८/७९ का िाभग कुि रु. २६ करोड
५३ िाख ७ हजार ७ सर् २० खचय हुने अनुमान गररएको छ ।

४५.

सडक बोडयबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट भिमकािी मागय ममयत क्रमागत र्ोजनामा रु. ३० िाख
खचय हुने अनुमान गररएको छ ।

४६.

सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त ससतय अनुदान, ष्ट्रवशेर् अनुदान र समपूरक
अनुदानबाट

प्राप्त

रकम

तोष्ट्रकएकै

शीर्यकमा

खचय

गररने

छ

।

समपूरक

अनुदानमा

नगरपाभिकाको तर्यबाट गररनुपने िागत सहिाभगताका िाभग प्रर्ायप्त हुने गरी बजेट ष्ट्रवभनर्ोजन
गरे को छु ।
४७.

समिमा आगामी आभथयक वर्य २०७८/७९ का िाभग आभथयक ष्ट्रवकास क्षेिमा रु. ३ करोड
४५ िाख ७७ हजार १ सर् ३०, सामास्जक ष्ट्रवकास तर्य रु. ३० करोड १ िाख २० हजार
८ सर् ७०, पूवायधार ष्ट्रवकास तर्य रु. १६ करोड ३२ िाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बस्न्धत
क्षेि तर्य रु. ५७ िाख १० हजार, कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासभनक खचय तर्य रु. ८
करोड २० िाख गरी रु. ५८ करोड ५६ िाख ८ हजार हुने अनुमान गररएको छ । र्स
मध्र्े चािु तर्य रु. ३७ करोड ४ िाख १० हजार ८ सर् ७० अथायत ६३.३ प्रभतशत र
पूंजीगत तर्य रु. २१ करोड ५१ िाख ९७ हजार १ सर् ३० अथायत ३६.७ प्रभतशत बजेट
ष्ट्रवभनर्ोजन गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
अब म बजेटमा उल्िेस्खत क्षेिगत नीभत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क पने बजेटको स्रोत
अनुमान प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
४८.

आगामी आभथयक वर्य २०७८/७९ मा अनुमान गररएको कुि खचय व्र्होने स्रोत मध्र्े
अन्तरसरकारी ष्ट्रवत्तीर् हस्तान्तरर् अन्तरगत सं घीर् सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरर् अनुदान
रु. ११ करोड ९६ िाख, सशतय चािु अनुदान रु. २४ करोड २४ िाख, सशतय पूंजीगत
अनुदान रु. २ करोड २९ िाख र ष्ट्रवशेर् अनुदान रु. ४२ िाख एवं सं घीर् राजश्व बाुँडर्ुँड

बाट रु. ८ करोड ४१ िाख ८७ हजार गरी कुि रु. ४७ करोड ३२ िाख ८७ हजार
आम्दानीको अनुमान गररएको छ ।
४९.

सडक बोडयबाट रु. ३० िाख प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ ।

५०.

गण्डकी प्रदे श सरकारबाट आभथयक वर्य २०७८/७९ का िाभग ष्ट्रवत्तीर् हस्तान्तरर् अन्तरगत
समानीकरर् अनुदान रु. १ करोड ३८ िाख ४२ हजार, प्रदे श राजश्व बाुँडर्ाुँडबाट रु. १
करोड ५० िाख ७९ हजार, घर जग्गा रस्जष्ट्रेशनबाट ४० िाख, समपुरक अनुदान रु. १
करोड गरी कुि रु. ४ करोड २९ िाख २१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ ।

५१.

आन्तररक आर् तर्य रु. २ करोड ५० िाख र चािु आभथयक वर्यमा खचय निै बाुँकी हुने
अनुमान गररएको रु. ४ करोड १४ िाख गरी रु. ६ करोड ६४ िाख आर् अनुमान गररएको
छ ।

५२.

र्सरी र्स नगरपाभिकाको आ.व. २०७८/७९ मा कुि आम्दानी रु. ५८ करोड ५६ िाख ८
हजार हुने अनुमान गररएको छ ।

५३.

र्ो बजेटमा सं घीर् सरकारबाट प्राप्त हुने सामास्जक सुरक्षा ित्ता तथा अन्तरसरकारी ष्ट्रवत्तीर्
हस्तान्तरर् िै आउने बजेटहरु अन्तरसरकारी अस्ख्तर्ारी मार्यत प्राप्त िई खचय हुने िएकोिे
बजेटमा समावेश गररएको छै न ।

५४.

सामास्जक सुरक्षा ित्ता अनुदान, समपुरक अनुदान तथा अन्र् अस्ख्तर्ारी मार्यत प्राप्त हुने
बजेटहरु SUTRA प्रर्ािीमा प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गरी प्रर्ािीमा नै स्वीकृत गरी ि ुक्तानी ददने व्र्वस्था
भमिाईएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
अब म आभथयक वर्य २०७८/७९ को िाभग राजस्व नीभत प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
५५.

नेपािको सं ष्ट्रवधान २०७२ तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे प्रदान गरे को
अभधकार क्षेिभिि रही कुि बजेटमा आन्तररक आम्दानीको अंश बृष्ट्रद्ध गदै िै जाने गरी करको
दरमा सामान्र् पररवतयन तथा करको दार्राको व्र्ापक उपर्ोग गने नीभत भिईनेछ ।

५६.

सम्पस्त्त कर अिीम रुपमा बुझाउन करदातािाई ददइने छु ट तथा समर्मा कर नभतने
करदाताहरुिाई िगाईने जररवाना साष्ट्रवक वमोस्जम नै कार्म गररएको छ । अन्र् करका
दरहरुमा िएका पररवभतयत दरिाई आभथयक ऐनमा उल्िेख गररएको छ ।

५७.

करका दरहरु समेत उल्िेख िएको आभथयक ष्ट्रवधेर्क, २०७८ तथा खचयिाई व्र्वस्स्थत गनय
बनेको ष्ट्रवभनर्ोजन ष्ट्रवधेर्क २०७८ समेत साथै पेश गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
नगर सिासदस्र्ज्र्ू हरु,
५८.

कोभिड १९ महामारी, राष्ट्रष्ट्रर् राजनीभतमा दे स्खएको अन्र्ौिको पूवय सन्ध्र्ामा आएको प्रस्तुत
बजेटको कार्ायन्वर्न ष्ट्रवगतको िन्दा बढी च ुनौतीपूर्य छ । र्ो च ुनौतीपूर्य घडीमा सबै राजनैभतक
दि, बुष्ट्रद्धस्जवी, भनजी क्षेि, नागररक समाज, स्शक्षक, पिकार, राष्ट्रसे वक कमयचारी िगार्त
हामी सवै एक िएर आभथयक वर्यको शुरूवातबाटै कार्यर्ोजनाका साथ िाग्र्ौ िने अवश्र् पभन
बजेटको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनय सष्ट्रकनेमा म ष्ट्रवश्वस्त हुुँदै र्ो बजेटको

कार्ायन्वर्नमा

सबैबाट रचनात्मक सहर्ोगको अपेक्षा राख्दछु ।
५९.

बजेट तजुम
य ा गदाय मागय दशयन गनुय हुने राष्ट्रष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, सं घीर् मामिा तथा सामान्र्
प्रशासन मन्िािर्, गण्डकी प्रदे श सकार,

माननीर् सांसदज्र्ूहरु, श्रद्धेर् नगर प्रमुखज्र्ू, स्रोत

अनुमान तथा बजेट सीमा भनधायर् सभमभतका पदाभधकारीज्र्ूहरु, कार्यपाभिकाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
नगरसिाका सिासदज्र्ूहरुप्रभत हाददयक आिार प्रकट गदयछु । बजेट तजुम
य ाको क्रममा उपर्ोगी
सुझाव ददनुहन
ु े राजनीभतक दि, बुष्ट्रद्धस्जवीहरू, टोि ष्ट्रवकास सं स्थाका पदाभधकारीहरू, नागररक
तथा सञ्चार जगतिाइय हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन गदय छु । बजेट तजुम
य ामा अहोराि खष्ट्रटनु िएका
प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृत िगार्त भिमाद नगरपाभिकाका सम्पूर्य राष्ट्रसेवक कमयचारीहरुिाई
पभन ष्ट्रवशेर् धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।
अन्तमा,
स्वास््र् सावधानी अपनाइय कोभिड १९ महामारीको जोस्खमबाट सुरस्क्षत रहुँदै भनर्भमत गभतष्ट्रवभधहरू
सञ्चािन गनय र नगर ष्ट्रवकासको अभिर्ानमा सष्ट्रक्रर् सहिाभगता जनाउन सम्पूर्य नगरबासी दददीबष्ट्रहनी
तथा दाजुिाइयहरूिाइय हाददय क अनुरोध गदयछु ।
शारदा खनाि
उपप्रमुख एवं सं र्ोजक
बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सभमभत
भिमाद नगरपाभिका
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