बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम
आ.ब. २०७९/८०

वराहक्षेत्र नगरपालिका

नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्
चक्रघट्टी, सुनसरी

७ असार २०७९

ु ारद्धार प्रस्तुत
उपप्रमुख श्री नन्द कुमारी सुनव
आ.व. २०७९/८० को बजेट तथा कार्िक्रम
२०७९/०३/०७
नगर सभाकf अध्र्क्ष ज्र्ू,
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
नगरसभा सदस्र् ज्र्ूहरु,
उपस्स्थत कमिचारी लमत्रहरु तथा पत्रकार साथीहरु .
सविप्रथम म सबैिाई हार्दिक स्वागत र सम्मान प्रकट गनि चाहान्छु ।
नेपाि सरकारको "समृद्ध नेपाि सुखी नेपािी" रार्िर् िक्ष्र् र १ नं प्रदे श सरकारको "स्वच्छ, सुखी
र समुन्नत प्रदे श" अलभष्ट पुरा गने ध्र्ेर्का साथै नगरपालिकाको "समृद्ध नगर सुखी नगरबासी"
दुरदृष्टी सर्हतको गन्तव्र् हाम्रो मुख्र् िक्ष्र् रहे को छ । र्र्नै िक्ष्र्िाई आत्मासाथ गदै आगामी
आ.व. २०७९/८० को बजेट तजुम
ि ा गररएको छ । बजेट तजुम
ि ा गदाि मैिे नेपािको सं र्विान,
स्थानीर् तहको बार्षिक र्ोजना तथा बजेट तजुम
ि ा र्दग्दशिन÷२०७४ (पररमास्जित) को लसद्धान्त,
सं घीर् तथा प्रदे श सरकारको लनती तथा कार्िक्रम, र्दगो र्वकासका िक्ष्र्का आिारहरु, लबषर्गत
सलमलतहरुबाट आएका सुझावहरुिाई मागिदशिनका रुपमा लिइएको छु । लबलभन्न राजनैलतक दिहरु,
नागरीक समाज, बुर्द्धस्जबीहरु, लनजी क्षेत्र र सं घ सं स्थाबाट र्दनु भएको सुझाबहरुिाई समेत ध्र्ानमा
रास्खएको छ ।
नगर सभा सदस्र् ज्र्ूहरु,
सविप्रथम म वराहक्षेत्र नगरपालिकाको आलथिक अवस्थाको बारे मा सं स्क्षप्त समीक्षा प्रस्तुत गनि
चाहान्छु । अस्घल्िो आ.व. २०७७/७८ मा जम्मा रु ८३ करोड ८६ िाख ८ हजार ४ सर् खचि
ुँ ीगत तर्ि ३१ करोड १७ िाख ६३
मध्र्े चािुतर्ि ११ करोड ११ िाख ८६ हजार ८ सर्, पुज
हजार ४ सर्, ससति अनुदानतर्ि ४१ करोड ५६ िाख ५८ हजार १ सर् र्थाथि खचि भएको लथर्ो
।
गत वषि चािु आ.व. २०७८/७९ को िालग अस्घल्ल्िो सभामा रु १ अबि ५ करोड ५८ िाख
३२ हजार ५ सर्को बजेट प्रस्तुत ् गररएको लथर्ो । र्समा २०७९ जेठ मसान्त सम्ममा जम्मा रु
१ अबि १0 करोड ७२ िाख १७ हजार ५ सर् सं शोलित अनुमान रहे को छ ।जसमध्र्े शसति
अनुदान समेत ९२ करोड ९ िाख ५३ हजार ६ सर् हाम्रो सस्ित कोषमा लनकासा प्राप्त

भइ

रु.

६८ करोड १५ िाख १३ हजार ४ सर् कुि प्राप्त बजेटको ७४.०० प्रलतशत खचि भएको छ ।

ुँ ीगत तर्ि
र्समध्र्े चािु तर्ि ११ करोड ७४ िाख र्वलनर्ोस्जत बजेटको ८४.४१ प्रलतशत र पूज
५० करोड २४ िाख ४९ हजार र्वलनर्ोस्जत बजेटको ४४.५३ प्रलतशत खचि भएको छ .
नगरको आन्तररक आम्दानीतर्ि २६ करोड ५८ िाख ४९ हजारको प्रक्षेपण गररएकोमा २०७९
जेष्ठ मसान्त सम्ममा १७ करोड ७७ िाख ८६ हजार र्थाथि आम्दानी भई जेष्ठ मसान्त सम्म
िक्ष्र्को ६६.८७ प्रलतशत (अ.ल्र्ा. समेत) मात्र राजश्व प्राप्त भएको छ । र्समध्र्े ढु ङालगट्टी,
बािुवा, भरौट उत्खननबाट रु ३ करोड ५० िाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरर सदुि र बाघ खोिाको
ठे क्का खोलिएकोमा स्जल्िा वन कार्ाििर्को अवरोिका कारण दुबैमा ठे क्का िाग्न नसकेको ब्र्हे रा
सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आदरणीर् उपस्स्थत महानुभावहरु:
र्स सम्मालनत सभामा नगर प्रमुख ज्र्ुिे हाम्रो नगरको र्स आ.व. २०७९/८० को लनती तथा
कार्िक्रम प्रस्तुत गररसक्नु भएको छ । सोही लनती तथा कार्िक्रमिाई सर्ितापूवक
ि कार्ािन्वर्न

गने ध्र्ेर्का साथ र्ो बजेट तथा कार्िक्रम खचि गने श्रोत सर्हत तर्ार गरर सभामा प्रस्तुत गनि
गईरहेको छु ।

१. '' समृद्ध बराहक्षेत्रको आिार, कृर्ष, पर्िटन र र्दगो पूवाििार '' नै हाम्रो नगरको पर्हिो समृर्द्धको
मागि दे स्खएकोिे भौलतक पूवाििारिाई पर्हिो र कृर्ष र पर्िटनिाई दोश्रो प्राथलमकतामा रास्ख बजेट
लबलनर्ोजन गररएको छ ।
2= पचास िाख भन्दा मालथको "एक वडा एक गौरबको र्ोजना" सर्हत ११ वटै वडाहरुबाट १
करोड बजेट लसलिङ्ग लभत्रबाट प्राप्त भएका वडा स्तरीर् र्ोजनाहरुिाई जस्ताको त्र्स्तै आगामी

आ.व.को कार्िक्रममा समावेश गररएको छ । नगरपालिका स्तरमा लबषर्गत सलमलतहरुबाट
लसर्ाररस भएका लबलभन्न र्ोजनाहरुिाई श्रोतिे भ्र्ाएसम्म प्राथलमकतामा रास्खएको छ ।
३. आवश्र्कता र प्राथलमकताको आिारमा साझेदारीमा आर्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न गनि समपुरक
कोषमा रु ४ करोड र साविजलनक ममित सम्भारमा रु 77 िाख 50 xhf/ बजेट लबलनर्ोजन
गररएको छ ।

४. भर्वष्र्मा आईपने सक्ने लबपदिाई दृर्ष्टगत गरी लबपद व्र्वस्थापन कोषमा रु ७0 िाख रकम
लबलनर्ोजन गररएको छ ।
५. सामास्जक सुरक्षा कोष, मर्हिा र्हुँसा लनवारण कोष, कमिचारी कल्र्ाण कोषमा पलन केर्ह मात्रामा
रकम लबलनर्ोजन गररएको छ ।

६. वडा कार्ाििर् सं चािन खचि बापत प्रलत वडा रु ५ िाख २४ हजारका दरिे चािु खचि
लबलनर्ोजन गररएको छ ।
७. बेरोजगार र्ूवाका िालग मेर्र रोजगार कार्िक्रम र उपमेर्र मर्हिा लसप र्वकास तथा मर्हिा
शसस्िकरण कार्िक्रम संचािनका िालग बजेट लबलनर्ोजन गररएको छ ।
८. भौलतक पूवाििारका दृर्ष्टिे उच्च मुल्र्ाङ्कन भएका जग्गाहरुको मािपोत दरमा केर्ह सामान्र्
हेरर्ेर गररएता पलन अलिकांश राजश्व दर र्थावत कार्म रास्खएको छ ।
आदरस्णर् उपस्स्थत महानुभावहरु:
अब म नगरपालिकािाई आगामी आ.व.मा सं स्घर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने शसति र
स्थानीर् बजेटका साथै सं स्घर् सरकार, प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने लबशेष तथा समपुरक अनुदान र
नगरपालिकाको आन्तररक श्रोत, लबलभन्न सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने कार्िक्रम गत खचिका साथै आगामी
आ.व. २०७९/८० का िालग लनम्नानुसार आम्दानी खचिको प्रक्षेपण प्रस्तुत गरे की छु ।
लस.नं.

आम्दानी क्षेत्र

बजेट

१

आन्तररक आर् अनुमान (अल्र्ा समेत)

२५ करोड

२

सशति अनुदान (सं घ)

४१ करोड २७ िाख

3

लबशेष अनुदान

०

४

लबत्तीर् समालनकरण अनुदान (सं घ)

२१ करोड ४८ िाख

५

लबत्तीर् समालनकरण (प्रदे श)

१ करोड २० िाख २० हजार

६

राजश्व बाुँडर्ाुँड (सं घ)

१५ करोड ९४ िाख २३ हजार

७

सशति अनुदान (प्रदे श)

६१ िाख २३ हजार

८

समपुरक अनुदान (प्रदे श)

१ करोड

९

प्रदे श राजश्व बाुँडर्ाुँट

९१ िाख ७५ हजार ९ सर् ३०

जम्मा

१ अवि ७ करोड ४२ िाख ४१ हजार ९ सर् ३०

खचि तर्िको लबलनर्ोजन
लस. नं

खचिको वगीकरण

लबलनर्ोस्जत बजेट

१

चािु खचि (नगर)

१२ करोड ४१ िाख ४६ हजार

२

वडा कार्ाििर् (पुस्ुँ जगत)

११ करोड

३

ुँ ीगत बजेट (नगर)
पुज

४0 करोड 54 िाख २8 हजार ९ सर् 30

वडाको चािु

58 िाख ४४ हजार

सशति अनुदान

42 करोड ८८ िाख २३ हजार

कुि जम्मा

१ अवि ७ करोड ४२ िाख ४१ हजार ९ सर्
३०

आदरणीर् उपस्स्थत महानुभावहरु
मैिे मालथ उल्िे ख गरे को खचि तर्िको र्वभाजनिाई लनम्नानुसार लबषर्गत रुपमा लबलनर्ोजन
गरी खचि गने प्रस्ताव गरे की छु ।

qm=;+=

sfo{qmdsf] ljj/)f

1 ;fdflhs ljsf;

ljlgof]lht jh]^
8 s/f]* 69 nfv 66 xhf/ 8 ;o

2 ;'zf;g tyf Ifdtf ljsf;
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1 cj{ 7 s/f]* 42 nfv 41 xhf/ 9
;o 30

k|ltzt

आदरणीर् उपस्स्थत महानुभावहरु:
कोशी कटान बाढीपीर्ढतको समस्र्ा, सुकुम्बासी बेरोजगारी, बषेनी जं गिी जनाबारबाट हुने
बािीनािीको क्षलत, भएका श्रोत सािन पररचािनमा समस्र्ा जस्ता असं ख्र् च ुनौलतका बाबजुद
पलन हामी सबै एकजुट भएर िागी परे को खण्डमा उज्र्ािो सं भावनार्ुि भर्वष्र् भएको क्षेत्र
हो हाम्रो बराहक्षेत्र नगरपालिका । स्थानीर् तहको दोश्रो लनवािचन पलछको र्ो पर्हिो मैिे पेस
गरे को बजेट तथा कार्िक्रमिे वराहक्षेत्र नगरबासी जनताको आलथिक, सामास्जक अवस्थामा
पररबतिन आउने, भौलतक लबकासको र्ड्को माने र जनताको जीवन लनवािहमा केर्ह राहत
महसुस हुन,े राजश्व सं किनमा उल्िे खनीर् बृर्द्ध हुनका साथै से वा प्रवाहमा सुिारमा भई
जनतामा सुशासनको अनुभलु त हुने लबश्वास लिएकी छु ।
अन्त्र्मा, दशौ नगर सभाको समुद्घघाटन समारोहमा आलतथ्र्ता स्वीकार गरी पाल्नुहन
ु े सम्पूण ि
महानुभानहरु प्रलत हार्दिक कृतज्ञता व्र्ि गदै नगरको लबकासमा रचानात्मक सहर्ोग एवं
महत्वपूण ि र्ोगदान पुर्ािउने लबषर्गत शाखाहरु, सं घ सं स्था िगार्त रार्िर् एवं स्थानीर् स्तरका
सम्पूणि गैरसरकारी सं स्थाहरु, नगर सभा सम्पन्न गराउन अहोरात्र खर्टनु भएका कमिचारी
लमत्रहरु तथा सम्पूणि नगरबासीहरुिाई हार्दिक िन्र्बाद र्ददै आ.व. २०७९/८० को बजेट
लनती तथा कार्िक्रमिे पररिस्क्षत गरे का नलतजामुखी पररणाम हालसि गनि सबैको महत्वपूण ि
सहर्ोग र सद्भभावको लनरन्तर अपेक्षा गदिछु । र्स कार्िक्रमिाई आ÷आफ्नो स्थानबाट
सहर्ोग गरी सर्ि बनाउन सम्पूण ि महानुभावहरुिाई आव्हान गदै लबदा हुने अनुमलत चाहान्छु
।
नन्दकुमारी सुनवार
नगर उपप्रमुख

िन्र्बाद
७ असार,२०७९

