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भिमाद नगरपाभिकाको सातौं नगरसिामा
नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सभमभतका सं र्ोजक श्री शारदा खनािबाट प्रस्तुत
भिमाद नगरपाभिकाको आभथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्र्

र्स गररमामर् नगरसिाका सिाध्र्क्षज्र्ू
१

भिमाद नगरपाभिकाको गररमामर् र्स नगरसिामा मैिे चौथो पटक बजेट बक्तव्र् प्रस्तुत गने अवसर
पाएकोछु । र्स घडीमा िोकतन्त्रिक गणतरि स्थापनाका िाभग ववभिन्न समर्मा िएको आरदोिनमा
जीवन आहुभत ददने ज्ञात अज्ञात सम्पूणय शहीदहरु प्रभत िावपूणय श्रद्धारजिी अपयण गनय चाहरछु । साथसाथै
हाि ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैभिरहेको कोववड - १९ बाट जीवन गुमाउने सम्पूणय नेपािी तथा
संसारिररका दाजुिाई दददीबवहनीहरुमा पभन हाददयक श्रद्धारजिी व्र्क्त गदयछु । कोरोना िाईरस
माहामारीबाट संक्रभमत िै उपचाररत सम्पूणय महानुिावहरको न्त्शघ्र स्वास््र् िािको पभन कामना गदयछु ।

२

ववश्विे एकैपटक मानवीर् तथा आभथयक सङ्कटको सामाना गनुय परे को र्स अवस्थामा ववश्व अथयतरिमा
ुँ को अरतरआबद्धताका कारण नेपािको अथयतरिका प्रमुख
व्र्ापक संकुचन आउन सक्ने र ववश्व अथयतरिसग
क्षेिहरु गन्त्म्िर रुपिे प्रिाववत हुने दे न्त्खरछ । आज मैिे भिमाद नगरपाभिकाको चौथो बजेटको रुपमा
ुँ ा कोरोना माहामारीबाट उत्पन्न च ुनौभतपूणय न्त्जम्मेवारी र दावर्त्विाई हामी स्थानीर्
बजेट प्रस्तुत गरररहद
सरकारको है भसर्तिे गम्िीरतापूवक
य बोध गरे का छौं । हामी सबैको साझा प्रर्ासिे कोरोना िाईरसको
सामना गनय सवकरछ िन्नेमा म ववश्वस्तछु ।

३

आगामी आभथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेट नर्ाुँ पररन्त्स्थभतिे सृजना गरे को च ुनौभत र प्राप्त अवसरिाई
उपर्ोग गनेतफय केन्त्रित गने कोन्त्शर् गररएको छ । स्थानीर् स्रोत र साधनको पररचािन गरी उत्पादन
क्षेि एवं रोजगारी सृजना गने र्ोजना र कार्यक्रम समावेश गने प्रर्ास गररएको छ ।

४

बजेट तजुम
य ा गदाय संघीर् सरकारको १५ औ ं र्ोजना, गण्डकी प्रदे श सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीयर् र्ोजना,
र्स नगरपाभिकाको प्रथम पञ्चवर्षीयर् आवभधक र्ोजना र ददगो ववकासका ि्र्िाई आधार बनाईएको छ
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। साथै समर्समर्मा ववभिन्न माध्मबाट भिमाद नगरपाभिकाका शुिन्त्चरतक ववद्वान वगयबाट प्राप्त सुझावहरु,
ववभिन्न समर्मा ववर्र्ववज्ञको रुपमा उपिब्ध गराईएका ववज्ञहरुको रार् सुझावहरुिाई समेत मनन गरी
बजेट तजुम
य ा गररएको छ ।
५

हामीिे हािसम्म ३ वटा बजेट कार्ायरवर्न गरर सकेका छौं । र्स अवभधमा िौभतक पूवायधारको क्षेिमा
उल्िेखनीर् उपिब्धी हाभसि िएका छन् । हामीिे स्थानीर् सरकार सञ्चािनको न्त्जम्मेवारी प्रात गरे पभछ
मौजुदा सडकहरुको स्तरबृवद्ध गरी नगरको अभधकाुँश सडकहरुिाई बर्यिरी र्ातार्ात चल्नसक्ने बनाईएको
छ । हािसम्म १२.१० वक.भम. सडक कािोपिे, ५३.०१४ वक.भम. चौडा गने, १४ वटा कल्िटय
बनाउने, १६.८९ वक.भम. ग्रािेि गने कार्य सम्पन्न िएको छ । संघीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारको
समपुरक अनुदानमा २ वटा सडकहरु भि.सी. नेि बहादुर मागय (१.८ वक.भम.) र न्त्चहानडाुँडा मोहोररर्ा
ुँ को
मागय (२ वक.भम.) आगामी आभथयक वर्यमा सम्पन्न हुने गरी कार्य िैरहेको छ र सं घीर् र प्रदे श सरकारसग
साझेदारीमा कररव १० वक.भम. सडक कािोपिे हुने अवस्थामा रहेका छन् । र्स नगरपाभिकाको मुख्र्
बजार भिमाद बजारमा रहेको बसपाकयिाई कािोपिे गररएको छ ।

६

सबै नगरबासीमा खानेपानीको सुववधा पुर्र्ाउने र्ोजनाहरु सचालािन गररएका छन् । नर्ाुँ र्ोजनाहरु भनमायण
एवं मौजुदा र्ोजनाहरुको ममयत संिार कार्य गररएको छ । एक घर एक धाराको अभिर्ानिाई शूरु
िएकोछ ।

७

कृवर् उत्पादनमा बृवद्ध गरी भनवायहमुखी कृवर् प्रणािीबाट व्र्ावसावर्कता तफय रुपारतरण गनय आउुँदो २
वर्यभिि नगरभििका सबैं कच्ची कुिोहरुको स्तरोन्नभत गनेगरी र्ोजनाहरु सचालािन िएका छन् । ववगत
३ वर्यमा १५७१ मीटर कच्ची कुिो पक्की गररएको छ ।

८

पर्यटन क्षेि तफय ४ वटा होम स्टे स्थापना गरी सञ्चािनमा रहेका छन् िने धरदुर भसद्धगुफा, कोटबाराही,
ु तथा वरपरको क्षेि, सतीकोट िगार्तका पर्यटन क्षेिको पूवायधार ववकास कार्यक्रमहरु
ऐभतहाभसक झोिुङ्गेपि
ुँ ीछाप क्र्ानोभनङ्गको िाभग पूवायधार भनमायण र सामान खररद कार्यक्रम
िैरहेका छन् िने इिुङ्ग झनाय र आट
िैरहेको छ । ३ वर्यमा ४४ वटा मरदीर तथा पाटीपौवाहरु भनमायण तथा ममयत सम्िार गने कार्य सम्पन्न
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िएको छ । नगरभििका ववभिन्न समुदार्को परम्परा सं स्कृभतको सं रक्षण गने कार्य िैरहेको छ । पाकय
तथा पदमागयहरुको भनमायण िैरहेको छ ।
९

कृवर्तफय नगरक्षेििाई ववभिन्न वस्तुको पकेट तथा स्रोतकेरिको रुपमा ववकास गने गरी कार्य िैरहेको छ
। मुख्र्मरिी वातावरणमैिी कृवर् नमूना गाउुँ कार्यक्रम वडा नं. ९ मा सचालाभित छ । प्रदे श सरकारको
सहर्ोगमा कोल्डस्टोर, हाईटे क ग्रीन हाउस नसयरी िगार्तका पूवायधारहरु भनमायण िैरहेका छन् । फिफुि,
तरकारी तथा मासु उत्पादनमा आत्मभनियर हुने गरी कार्यक्रमहरु सचालािन िैरहेका छन् । बािी तथा
माछामासु उत्पादनमा भनजी क्षेि आकवर्यत िएको छ ।

१०

र्ुवाहरुको सीप ववकासका िाभग ववभिन्न सीपमूिक ताभिमहरु प्रदान गरी स्वरोजगारी र रोजगारी सृजना
गने प्रर्ास गररएको छ । साथै उपर्ुक्त प्रववभधहरु ८० प्रभतशत अनुदानमा भबतरण गररएको छ । र्सबाट
केही प्रभतफिहरु दे न्त्खन थािेका छन् । केहीिे प्राप्त सीपको उपर्ोगबाट स्वःव्र्वसार् सञ्चािन गरे काछन्
।

११

उपर्ुक्त जग्गा व्र्वस्थापन हुन नसक्दा र्स नगरपाभिकाको मुख्र् प्रशासभनक िवनको भनमायण कार्य अन्त्घ
बढाउन सवकएको छै न । वडा कार्ायिर्हरु मध्र्े वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्ायिर् िवन भनमायणको
चािु आ.व. मा टे ण्डर प्रवक्रर्ा पुरा िै आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने गरी भनमायण कार्य
अन्त्घ बढे को छ ।

१२

ववद्यािर्हरुको िौभतक पूवायधार ववकास तफय सं घीर् सरकार र नगरपाभिकाको आफ्नै स्रोतबाट ववद्यािर्
िवनहरु नर्ाुँ भनमायण एवं स्तरोन्नभत एवं ममयत संिार िएको छ । सं घीर् सरकारको सशतय अनुदान माफयत
प्राप्त बजेटबाट ववज्ञान प्रर्ोगशािा, सूचना प्रववभध, वास सवहतको शौचािर्, पुस्तकािर्को व्र्वस्थापन
गररएको छ ।

१३

अत्र्रत रर्ून ववद्याथषीय िएका ववद्यािर्हरु गाभ्ने कार्य िएको छ । ३ वर्यको अवभधमा ५ वटा ववद्यािर्हरु
गाभिएका छन् । नगरपाभिकाको आफ्नै स्रोतमा ५ वटा ववद्यािर्मा खेिकुद न्त्शक्षक, ५ वटा ववद्यािर्मा
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कम्र्ूटर न्त्शक्षक, दुई वटा ववद्यािर्मा िेखा न्त्शक्षक, १५ वटा ववद्यािर्मा बाि ववकास सहजकताय
उपिव्ध गराईएको छ ।
१४

नागररकको स्वास््र्िाई प्राथभमकता ददं दै स्वास््र् सेवाको ववस्तार गररएको छ । सं घीर् सरकारको
सहकार्यमा स्वास््र् संस्था निएका ४ वटा वडाहरुमा आधारिूत स्वास््र् संस्था स्थापना गरी सचालािनमा
आएको छ । साववकमा सचालािनमा रहेको ३ वटा सामुदावर्क स्वास््र् ईकाईहरुिाई नगरपाभिकािे
आफ्नै स्रोतको व्र्वस्था गरी भनररतरता ददईएको छ । वडा नं १ न्त्स्थत वकहुुँ स्वास््र् चौकीमा स्वास््र्
प्रर्ोगशािा सचालािनमा ल्र्ाईएको छ । र्सैगरी भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केरिमा एक जनशन्त्क्त सवहतको
ुँ ा अस्पतािसग
ुँ को सहकार्यमा आख
ुँ ा
सहुभिर्तदरमा और्धी उपिब्ध गराउने गरी फामे सी र वहमािर् आख
उपचार केरि स्थापना गरी सचालािनमा ल्र्ाईएको छ । साथै भिमाद प्राथभमक स्वास््र् केरििाई स्तरोन्नभत
गरी १५ शैर्ाको अस्पताि भनमायणका िाभग पहि गररएको छ ।

१५

खेिकुद क्षेिको ववकासमा पभन नगरको ध्र्ान गएको छ । प्रत्र्ेक वर्य मेर्र कप खेिकुद प्रभतर्ोभगता
भनर्भमत रुपमा सञ्चािन िैरहेकोछ । भिमाद बजारमा रहेको तथा अरर् वडाहरुमा रहेका खेि
ुँ को सहकार्यमा स्तरबृवद्ध गरर रङ्गशािाको रुपमा ववकास गने कार्य
मैदानहरुिाई गण्डकी प्रदे श सरकारसग
िैरहेकोछ ।

१६

सेवा प्रवाहिाई भछटो छररतो, सरि र सहज ढङ्गिे सेवाग्राहीको पहुुँचमा पुर्र्ाउनका िाभग कर प्रणािी,
व्र्न्त्क्तगत घट्ना दताय, िुक्तानी प्रणािीिाई Online गररएको छ । केरिमा भडजीटि नागररक वडापि तथा
वडाहरुमा वडापिको व्र्वस्था गररएकोछ । र्ोजनाहरुको गुणस्तरिाई ध्र्ान ददं दै रु. ५ िाख िरदा
बढीका र्ोजनाहरुको नगरस्तरीर् अनुगमन सभमभतको भसफाररशमा माि िुक्तानी हुने व्र्वस्था भमिाईएको
छ । टे ण्डर प्रवक्रर्ािाई बढी िरदा बढी प्रभतस्पधषीय बनाउन ववद्युतीर् टे ण्डर प्रणािी अबिम्बन गररएको
छ । सबै वडा कार्ायिर्हरुमा ईरटरनेट सुववधा जडान गरी सवकएको छ ।

१७

कोववड - १९ को रोकथाम र भनर्रिणका िाभग नगरपाभिकामा उपिब्ध सीभमत बजेटबाट छु ट्टै कोरोना
कोर्को स्थापना गरी पररचािन गररएको छ । सीभमत स्रोतको अभधकतम उपर्ोग गरी भमतव्र्र्ी ढङ्गिे
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क्वारे रटाईन सचालािन, राहत भबतरण तथा त्र्ससुँग सम्बन्त्रधत वक्रर्ाकिापहरु सचालािन गररएको छ ।
बरदाबरदी कार्ायरवर्नको क्रममा अत्र्ावश्र्क वस्तुहरुको आपूभतय व्र्वस्थािाई सहज बनाई कृभिम मूल्र्
बृवद्ध हुन ददईएको छै न ।
सिाध्र्क्ष महोदर्,
१८

अब म आभथयक वर्य २०७७/०७८ बजेटका उद्देश्र् तथा प्राभथमकताहरु प्रस्तुत गनय चाहरछु । बजेटका
उद्देश्र्हरु भनम्नानुसार छन्,
(क)

कोववड - १९ (कोरोना िाईरस) को रोकथाम, भनर्रिण र उपचारको उन्त्चत व्र्वास्थापन गनु,य

(ख)

सीभमत स्रोत र साधनको अभधकतम पररचािन गरी भसभथि अथयतरििाई गभतन्त्शि तुल्र्ाउनु,

(ग)

आभथयक तथा सामान्त्जक क्षेििाई जोड ददं दै पूवायधार ववकासिाई पभन संगसं गै अन्त्घ बढाउनु,

(घ)

ववकास आर्ोजनाहरुको कार्ायरवर् तथा सेवा प्रवाहिाई सरि, सहज र भछटो छररतो गनय सूचना
प्रववभधको प्रर्ोग बढाउुँदै सुशासन कार्म गनुय ।

१९

बजेटका उद्देश्र्हरु प्राप्तीका िाभग दे हार् वमोन्त्जम क्षेिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथवकता भनधायरण गररएको
छः
(क)

कोरोना िगार्त सबै प्रकारका स्वास््र् जोन्त्खमबाट नागररकहरुिाई सुरन्त्क्षत राख्न स्वास््र् सेवाको
ववस्तार गने,

(ख)

कोरोनाका कारण स्वदे श तथा ववदे शमा रोजगारी गुमाएका र वेरोजगार नागररकिाई रोजगारीको
अवसर भनमायण गने,

(ग)

कृवर् िगार्तका उत्पादन क्षेिको प्रवद्धयन गरी आर्ात प्रभतस्थापन तथा भनर्ायत प्रद्धयन गने क्षेिमा
र्ोगदान ददने क्षेिमा िगानी केन्त्रित गने,
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(घ)

ववकासको न्त्शघ्र प्रभतफि प्राप्त हुने कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु सञ्चािन गने,

(ङ)

ुँ को साझेदारीमा िौभतक पूवायधार ववकास भनमायणका र्ोजनाहरुमा
संघीर् सरकार र प्रदे श सरकारसग
जोड ददने,

(च)

सावयजभनक सेवा प्रवाहिाई गुणस्तरीर्, पारदशषीय र सुिि बनाई नागररकको पहुुँमा अभिबृवद्ध गने,

सिाध्र्क्ष महोदर्,
२०

अव म संघीर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट अरतरसरकारी ववत्तीर् हस्तारतरण वमोन्त्जम प्राप्त अनुदान र
नगरपाभिकाको आरतररक आम्दानी र उल्िेन्त्खत स्रोतबाट प्राप्त हुने कुि आर् र चािु आभथयक वर्य
२०७६/०७७ को बजेट खचयको न्त्स्थभत प्रस्तुत गनय चाहरछु ।
आर् तफय

२१

चािु आभथयक वर्यमा सं घीर् सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा रु. ११ करोड ४८ िाख, राजश्व बाुँडफाुँड
तफय रु. ८ करोड ७३ िाख तथा सशतय अनुदानमा १७ करोड ७१ िाख र समपुरक अनुदान तफय ४०
िाख गरी कुि ३८ करोड ३२ िाख प्राप्त हुने सीमा प्राप्त िएकोमा समाभनकरण अनुदान र समपुरक
अनुदान तफय सीमा वमोन्त्जम नै प्राप्त िै सकेको छ । राजश्व बाुँडफाुँड तफय २०७६ चैि मसारतसम्म रु.
५ करोड १ िाख ३५ हजार ९ सर् ८१ माि प्राप्त हुन आएकोिे चािु झण्डै ६ करोड माि प्राप्त हुने
संशोभधत अनुमान गररएको छ । संघीर् सरकारको सशतय अनुदान तफय ववभिन्न न्त्शर्यकमा थप बजेट प्राप्त
ुँ ा रु. २० करोड २१ िाख १५ हजार प्राप्त हुने संशोभधत सीमा
हुने गरी कार्यक्रम थप हुन गएको हुद
प्राप्त िएकोमा २०७७ जेष्ठ मसारत सम्म १९ करोड ९५ िाख २८ हजार ३ सर् तीस माि प्राप्त िएको
छ । राजश्व बाुँडफाुँड तफयको भसभिङ्ग अनुसारको बजेट प्राप्त नहुुँदा र्स स्रोत अरतरगत ववभनर्ोजन िएका
र्ोजनाहरुको िुक्तानीमा बजेट अपुग हुन सक्ने दे न्त्खएको छ ।

र्सैगरी गण्डकी प्रदे श सरकारबाट चािु आभथयक वर्यको िाभग समानीकरण अनुदानमा रु. १ करोड २३
िाख ८१ हजार, राजश्व वाुँडफाुँड तफय ६८ िाख ५१ हजार र समपुरक अनुदान तफय १ करोड ६३
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िाख ६४ हजार ९ सर् ७८ को सीमा प्राप्त िएकोमा समाभनकरण तफय रु. १ करोड ३२ िाख १४
हजार ७ सर् ६१ माि प्राप्त िएको छ । समपुरक अनुदान तफय १ करोड १३ िाख ६४ हाजर ९ सर्
७८ प्राप्त िएकोछ । गण्डकी प्रदे श सरकारको राजश्व बाुँडफाुँड तफय घर जग्गा रन्त्जष्ट्रेशन दस्तुरको

रु

२९ िाख ८३ हजार ८ सर् १ माि प्राप्त िएको छ । सवारी साधन कर तफय िने हाि सम्म कुनै पभन
रकम प्राप्त िएको छै न ।

आरतररक आर् तफय नगद मौज्दात सवहत रु ८ करोड ८३ िाख १८ हजार उठ्ने अनुमान गररएकोमा
जेष्ठ मसारतसम्म जम्मा रु १० करोड २९ िाख ४३ हजार ४ सर् ८८ सङ्किन िै ि्र् िरदा बढी
आम्दानी िएको छ ।

र्सरी र्स नगरपाभिकाको आभथयक वर्य २०७६/०७७ को कुि अनुमाभनत आर् रु. ५२ करोड ८२
िाख ९ हजार ९ सर् ७८ रहेकोमा २०७७ ज्र्ेष्ठ मसारत सम्म कुि रु. ४९ करोड ४९ िाख ७१
हजार ३ सर् ४० वास्तववक आर् िएको छ ।
व्र्र् तफय
२२

सशतय अनुदान बाहेक र्स नगरपाभिकाको आभथयक वर्य २०७६/०७७ को स्वीकृत बजेटबाट २०७७
साि असार ७ गते सम्ममा क्षेिगत रुपमा दे हार् वमोन्त्जम खचय िएको छः
आभथयक ववसका क्षेिको कुि २ करोड ४७ िाख बजेट मध्र्े ८५ िाख ३५ हजार २ सर् ६ अथायत
३४.५६ प्रभतशत, पूवायधार ववकास क्षेिमा १२ करोड ४६ िाख १४ हजार ९ सर् ७८ मध्र्े ६ करोड
८५ िाख १७ हजार ७ सर् ११ अथायत ५४.९८ प्रभतशत, सामान्त्जक ववकासमा ३ करोड २ िाख ३०
हजार मध्र्े १ करोड ६५ िाख ६३ हजार ८ सर् ११ अथायत ५४.७९ प्रभतशत, सुशासन तथा
अरतरसम्बन्त्रधत क्षेिमा कुि ५० िाख ५० हजार मध्र्े ७ िाख ६१ हजार ४ सर् ९७ अथायत १५.०८
प्रभतशत र कार्ायिर् सचालािन तथा प्रशासभनक खचय तफय १४ करोड १४ िाख २० हजार कुि बजेट
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मध्र्े ६ करोड ५९ िाख ७२ हजार ९ सर् ८५ अथायत ४६.६५ प्रभतशत खचय िै समग्रमा ४९.१९
प्रभतशत खचय िएको छ ।
२३

सशतय अनुदान समेत समावेश गदाय आभथयक वर्य २०७६/०७७ को स्वीकृत बजेटबाट २०७७ साि असार
७ गते सम्ममा क्षेिगत रुपमा दे हार् वमोन्त्जम खचय िएको छः
आभथयक ववसका क्षेिको कुि २ करोड ६७ िाख बहत्तर हजार बजेट मध्र्े ९३ िाख ६६ हजार १ सर्
६३ अथायत ३४.९८ प्रभतशत, पूवायधार ववकास क्षेिमा १४ करोड २६ िाख ४३ हजार ९ सर् ७८
मध्र्े ७ करोड २३ िाख २७ हजार ८ सर् १० अथायत ५०.७१ प्रभतशत, सामान्त्जक ववकासमा ३२
करोड ८४ िाख ७४ हजार मध्र्े २८ करोड ५२ िाख १५ हजाश ३१ अथायत ८६.८३ प्रभतशत,
सुशासन तथा अरतरसम्बन्त्रधत क्षेिमा कुि ८३ िाख ८७ हजार मध्र्े ५५ िाख ९७ हजार

अथायत

६६.७३ प्रभतशत र कार्ायिर् सचालािन तथा प्रशासभनक खचय तफय १४ करोड २९ िाख ३३ हजार कुि
बजेट मध्र्े ६ करोड ६८ िाख १ हजार ५ अथायत ४६.७४ प्रभतशत खचय िै समग्रमा ६७.६७ प्रभतशत
खचय िएको छ ।

टे ण्डरबाट कार्ायरवर्न गररएका र्ोजनाहरुमा तथा चािु प्रकारका कार्यक्रमहरुमा बाहेक अरर् र्ोजनाहरुमा
अभग्रम पेश्की ददने प्रावधान निएकोिे धेरै र्ोजनाहरु कार्यसम्पन्न िै िुक्तानी हुन बाुँकी रहेकोिे खचय
प्रभतशत कम दे न्त्खन गएको छ ।
सिाध्र्क्ष महोदर्,
२४

अब म आगामी आभथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय चाहरछु ।
सबय प्रथम म अरतर सरकारी ववत्तीर् हस्तारतरण अरतरगत संघीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
हुने समानीकरण अनुदान, सं घीर् सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाुँडफाुँड र र्स
नगरपाभिकाको आरतररक स्रोत गरी कुि रु. ३० करोड ३८ िाख ७ हजार ७ सर् २० बजेटको
ववभनर्ोजन सम्बरधी वववरण प्रस्तुत गनय चाहरछु ।
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२५

आभथयक ववकास क्षेितफय कृवर् क्षेिमा रु. १ करोड २४ िाख, पशु पंक्षीमा रु. ९२ िाख ६० हजार,
जािस्रोत तथा भसं चाईमा रु. ८७ िाख, वनमा रु. १ िाख, पर्यटनमा रु. ६० िाख र उद्योगमा रु. ६
िाख गरी कुि रु. ३ करोड ७० िाख ६० हजार ववभनर्ोजन गररएको छ ।

२६

पूवायधार ववकासतफय र्ातार्ात पूवायधार रु. ९ करोड २० िाख, िवन आवास तथा शहरी ववकासमा रु.
३ करोड ९६ िाख र उजायमा रु. ५ िाख गरी कुि रु. १३ करोड २१ िाख ववभनर्ोजन गररएको छ
।

२७

सामान्त्जक ववकास क्षेिमा सबै िरदा बढी न्त्शक्षा क्षेिमा ववभनर्ोजन गररएको छ । न्त्शक्षा क्षेिमा रु. १
करोड २० िाख ९९ हजार ७ सर् २०, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु. १ करोड ०५ िाख ५० हजार,
स्वास््र्मा रु. १ करोड ०५ िाख १७ हजार, िैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणमा रु. ४६
िाख ८१ हजार र र्ुवा तथा खेिकुदमा रु. १९ िाख ५० हजार गरी कुि रु. ३ करोड ९७ िाख
९७ हजार ७ सर् २० ववभनर्ोजन गररएको छ ।

२८

सुशासन तथा अरतर सम्बन्त्रधत क्षेिमा शासन प्रणािीमा रु. १ िाख ५० हजार र ववत्तीर् सुशासनमा रु.
१ िाख र ववपद व्र्वस्थापनमा रु. २० िाख गरी कुि रु. २२ िाख ५० हजार ववभनर्ोजन गररएको
छ ।

२९

कार्ायिर् सचालािन तथा प्रशासभनक खचय कुि रु. ९ करोड २६ िाख ववभनर्ोजन गररएको छ ।

३०

र्सरी संघीर् सरकार र गण्डकी प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय, ववशेर् र समपुरक अनुदानबाट सञ्चािन
हुने र्ोजना/कार्यक्रम बाहेक कुि रु. रु. ३० करोड ३८ िाख ७ हजार ७ सर् २० खचय हुने अनुमान
गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
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३१

अब म संघीर् सरकार र गण्डकी प्रदे श सरकारको सशतय, ववशेर् र समपुरक अनुदानबाट सचालािन हुनेगरी
बाुँडफाुँड

िएको

र्ोजना/कार्यक्रम

समावेश

गरी

र्स

नगरपाभिकाबाट

सञ्चािन

हुने

सबै

र्ोजना/कार्यक्रमहरुको खचय अनुमान प्रस्तुत गनय चाहरछु ।

३२

आभथयक ववकास क्षेि अरतरगत कृवर् क्षेिमा रु. १ करोड ५३ िाख, पशु पंक्षीमा रु. १ करोड ०८
िाख ६० हजार, जािस्रोत तथा भसं चाईमा रु.९० िाख, पर्यटनमा रु. ७० िाख, वनमा रु. १ िाख र
ववत्तीर् क्षेिमा रु. ५० िाख र उद्योगमा रु. ३५ िाख गरी आभथयक ववकास क्षेिमा कुि ५ करोड ७
िाख ६० हजार ववभनर्ोजन गररएको छ ।

३३

पूवायधार ववकास क्षेि अरतरगत र्ातार्ात पूवायधार १० करोड २० िाख, िवन आवास तथा शहरी
ववकासमा ३ करोड ९६ िाख र उजायमा १० िाख गरी पूवायधार ववकास क्षेिमा कुि रु. १४ करोड
२६ िाख ववभनर्ोजन गररएको छ ।

३४

सामान्त्जक ववकास क्षेि न्त्शक्षा क्षेिमा रु. २० करोड ३८ िाख ९९ हजार ७ सर् २०, खानेपानी तथा
सरसफाईमा रु. १ करोड ५ िाख ५० हजार स्वास््र्मा रु. ४ करोड ५८ िाख १७ हजार, िै वङ्गक
समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरणमा रु. ४९ िाख ८१ हजार, र्ुवा तथा खेिकुदमा रु. २० िाख
५० हजार र सामान्त्जक सुरक्षा तथा संरक्षणमा रु. ६३ िाख गरी सामान्त्जक ववकास क्षेिमा कुि २७
करोड ३५ िाख ९७ हजार ७ सर् २० ववभनर्ोजन गररएको छ ।

३५

सुशासन तथा अरतर सम्बन्त्रधत क्षेिमा शासन प्रणािीमा रु. १ िाख ५० हजार, ववत्तीर् सुशासनमा रु.
१ िाख, शान्त्रत तथा सुव्र्वस्थामा रु. ३५ िाख र ववपद व्र्वस्थापनमा २० िाख गरी कुि रु. ५७
िाख ५० हजार ववभनर्ोजन गररएको छ ।

३६

कार्ायिर् सचालािन तथा प्रशासभनक खचय तफय कुि रु. ९ करोड २६ िाख खचय हुने अनुमान गररएको छ
।
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३७

र्सरी आगामी आभथयक वर्य २०७७/०७८ का िाभग कुि रु. ५६ करोड ५३ िाख ७ हजार ७ सर्
२० खचय हुने अनुमान गररएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,

३८

अब म बजेटमा उल्िेन्त्खत क्षेिगत नीभत तथा कार्यक्रम कार्ायरवर्न गनय आवश्र्क पने बजेट ववभनर्ोजन
र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गनय चाहरछु ।

३९

भिमाद नगरपाभिकाको आगामी आभथयक वर्य २०७७/०७८ को नीभत तथा कार्यक्रम कार्ायरवर्न गनय
तजुम
य ा गररएका र्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चािन गनय चािु खचयतफय रु. ३६ करोड ८९ िाख ७ हजार
७ सर् २० अथायत कुि बजेटको ६५.२६ प्रभतशत खचय हुने र पूंजीगत तफय १९ करोड ६४ अथायत कुि
बजेटको ३४.७४ प्रभतशत खचय हुने अनुमान गररएकोछ । र्सरी कुि खचय रु. ५६ करोड ५३ िाख ७
हजार ७ सर् २० हुने अनुमानछ ।

४०

आगामी आभथयक वर्य २०७७/०७८ मा अनुमान गररएको कुि खचय व्र्होने स्रोत मध्र्े अरतरसरकारी
ववत्तीर् हस्तारतरण अरतरगत संघीर् सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु. ११ करोड ५१ िाख,
सशतय अनुदान रु. २३ करोड ६५ िाख, ववशेर् अनादन रु. ५० िाख, समपुरक अनुदान रु. ५० िाख
र राजश्व बाुँडफाुँड तफय रु. ८ करोड ३५ िाख ९८ हजार गरी कुि जम्मा रु. ४४ करोड ५१ िाख
प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ । गण्डकी प्रदे शबाट समानीकरण अनुदाना रु. १ करोड २१ िाख ३७
हजार, राजश्व बाुँडफाुँडबाट रु. ४९ िाख ७२ हजार, सशतय अनुदान रु. १ करोड, ववशेर् अनुदान रु.
५० िाख, समपुरक अनुदान रु. ५० र घर जग्गा रन्त्जष्ट्रेशन रु. ३० िाख गरी गण्डकी प्रदे श सरकारबाट
कुि अनुदान रु. ३ करोड ७१ िाख ९ हजार प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ । र्सैगरी आरतररक आर्
तफय रु. २ करोड खुद आरतररक आम्दानी हुने र चािु आभथयक वर्यमा खचय निै बाुँकी हुने अनुमान
गररएको रु. ६ करोड गरी ८ करोड हुने अनुमान गररएको छ । र्सरी चािु आभथयक वर्य २०७७/७८
मा र्स नगरपाभिकाको आ.व. २०७७/७८ मा कुि आम्दानी रु. ५६ करोड ५३ िाख ७ हजार ७
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सर् २० हुने अनुमान गररएको छ । र्ो बजेटमा सं घीर् सरकारबाट प्राप्त हुने सामान्त्जक सुरक्षा ित्ता
अनुदान समावेश गररएको छै न । उक्त बजेट अरतरसरकारी अन्त्ख्तर्ारी माफयत प्राप्त िई खचय हुने िएकोिे
र्स नगरपाभिकाको बजेटमा समावेश नगररएको हो ।

४१

सामान्त्जक सुरक्षा ित्ता अनुदान, समपुरक अनुदान तथा अरर् अन्त्ख्तर्ारी माफयत प्राप्त हुने बजेटहरु SUTRA
प्रणािीमा प्रवववि गरी प्रणािीमा नै स्वीकृत गरी िुक्तानी ददने व्र्वस्था भमिाईएको छ ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
४२

अब म आभथयक वर्य २०७७/०७८ को िाभग राजस्व नीभत प्रस्तुत गनय चाहरछु ।

४३

नेपािको संववधान २०७२ तथा स्थानीर् सरकार सचालािन ऐन, २०७४ िे प्रदान गरे को अभधकार क्षेिभिि
रही कुि बजेटमा आरतररक आम्दानीको अंश बृवद्ध गदै िै जाने गरी करको दरमा सामारर् पररवतयन तथा
करको दार्राको व्र्ापक उपर्ोग गने नीभत भिईनेछ ।

४४

सम्पन्त्त्त कर अग्रीम रुपमा बुझाउन करदातािाई ददइने छु ट तथा समर्मा कर नभतने करदाताहरुिाई
िगाईने जररवाना साववक वमोन्त्जम नै कार्म गररएको छ । अरर् करका दरहरुमा िएका पररवभतयत
दरिाई आभथयक ऐनमा उल्िेख गररएको छ ।

४५

करका दरहरु समेत उल्िेख िएको आभथयक ववधेर्क, २०७७ तथा खचयिाई व्र्वन्त्स्थत गनय बनेको
ववभनर्ोजन ववधेर्क, २०७७ समेत साथै पेश गरे कोछु ।

सिाध्र्क्ष महोदर्,
नगर सिासदस्र्ज्र्ूहरु,
४६

ववश्वव्र्ापी माहामारीको रुपमा फैभिएको कोरोना िाईरस सङ्क्क्रमणको र्ो सङ्कटपूणय अवस्थमा आएको हाम्रो
आ.व. २०७७/०७८ को र्ो बजेटको कार्ायरवर्न ववगतको िरदा बढी च ुनौभत पूणय छ । र्स सङ्कटपूणय
घडीमा नागररकहरुको जीवन रक्षा गनुय हाम्रो पवहिो कतयव्र् हुन आउुँछ तर न्त्शभथि अथयतरििाई चिार्मान
नगराई सुखछै न । र्ो च ुनौभतपूणय घडीमा हामी सबै राजनैभतक दि, बुवद्धन्त्जवी, भनजी क्षेि, नागररक समाज,
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न्त्शक्षक, पिकार िगार्त हामी सवै एक िएर जुटौं कोरोनाको सामाना गरौं िन्ने भनवेदन गदै र्ो बजेटको
कार्ायरवर्नमा सबैिे आ-आफ्नो क्षेिबाट अमूल्र् सहर्ोग प्राप्त हुनेनैछ िन्ने अपेक्षा गदयछु ।
४७

अरतमा, बजेट तजुम
य ाका िाभग मागय दशयन तथा क्षमता अभिबृवद्धमा सहर्ोग प्रदान गरर ददनुहन
ु े रावष्ट्रर्
र्ोजना आर्ोग, संघीर् मामिा तथा सामारर् प्रशासन मरिािर् िगार्त संघीर् सरकार, गण्डकी प्रदे श
नीभत तथा र्ोजना आर्ोग िगार्त प्रदे श सरकारका माननीर् मन्त्रिज्र्ूहरु, माननीर् सिासदज्र्ूहरु, श्रद्धेर्
नगर प्रमुखज्र्ू, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा भनधायण सभमभतका पदाभधकारीज्र्ूहरु, कार्यपाभिकाका
सदस्र्ज्र्ूहरु, नगरसिाका सिासदज्र्ूहरु, भिमाद नगरपाभिकाका बुवद्धन्त्जवी, ववद्वान ववशेर्ज्ञज्र्ूहरु, टोि
ववकास सं स्थाका पदाभधकारीज्र्ूहरु िागर्त सम्पूणय नगरबासीहरुमा बजेट तजुम
य ामा सहर्ोग गनुय िएकोमा
हाददयक आिार व्र्क्त गनय चाहरछु । बजेट तजुम
य ामा अहोराि खवटनु िएका प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृत
िगार्त भिमाद नगरपाभिकाका सम्पूणय कमयचारीहरुिाई पभन हाददयक धरर्वाद टर्यार्ाउन चाहरछु ।

शारदा खनाि
उपप्रमुख एवं सं र्ोजक
बजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा सभमभत
भिमाद नगरपाभिका
भमभतः 207७ असार १० गते
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