बेलौरी नगरपाललकाका नगर उपप्रमुख श्री लचत्र कु मारी चौधरी ज्यूले
२०७८/०३/१० गते नगरपाललकाको सातौं नगर सभामा प्रस्तुत
गनुभ
ु एको बजेट बक्तव्य

कायुपाललका बाट लस्िकृ त लमलत:- २०७८।०३।०९
नगर सभा मा पेश लमलत :- २०७८।०३।१०

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष ज्यू,
सभाका सदस्यज्यूहरू,
यस नगरकायुपाललकाको कायाुलयका प्रमुख प्रशासककय अलधकृ त ज्यु लगायत अन्य सम्पुणु राष्ट्रसेिक
कमुचारी लमत्रहरू एंि संचारकमी साथीहरू,
राष्ट्र कोलभड १९ (कोरोना भाईरस) को दोस्रो लहर संग जुलधरहेको यस चुनौतीपुणु र असहज घडीमा यस
नगरपाललकाको सातौं नगर सभामा आगामी आर्थथक िर्ु ०७८/०७९ को लालग बजेट प्रस्तुत गदैछु ।
स्थानीय तहको लनिाुचन पश्चात यस नगरपाललकाको नगर सभाका लालग लनिाुलचत भई आउनु भएका
ँ
तपाई सबै नगर सभाका सदस्य ज्युहरूको दालयत्ि, लजम्मेिारी र भुलमका प्रबल एंि सशक्त हुदै गएको आभास
भईरहेको व्यहोरा अिगत गराउन चाहन्छु ।
सिुप्रथम त प्रजातन्त्र प्रालि तथा लोकतन्त्रको लालग भएका लिलभन्न ऐलतहालसक जनआन्दोलनहरूमा ज्यानको
आहुती कदने सम्पूणु ज्ञात अज्ञात सहीदहरूप्रलत हादिकदक श्रधान्जली व्यक्त गदुछु ।
साथै हाऱ दे श कोभिड १९ को दोस्रो ऱहरबाट आक्रान्त

िएको अवस्थामा यस िाईरसबाट सं क्रभमत िै

स्वदे श तथा ववदे शमा जीवन गुमाउनु हुने नेऩाऱी नागररक प्रती हार्दि क रादाधान्जऱी व्यक्त गनुक
ि ा साथै
शोकाकुऱ ऩररवारजन प्रभत गवहरो समवेदना व्यक्त गदि छु । सं क्रभमत िै उऩचारत रहनु िएका सम्ऩुर्ि
सं क्रभमतहरुको शशघ्र स्वास््यऱािको कामना समेत गदि छु । साथै कोिड १९ महामारीको सं क्रमर्, भनयन्रर्
तथा न्युभनकरर्का ऱाभग र्दनरात प्रत्यऺ उऩचार तथा समग्र व्यवस्थाऩनमा खवटरहनु िएका स्वास््यकमी ,
सुरऺाकमी, एम्बुऱेन्स चाऱक साथै व्यवस्थाऩवकय ऩऺमा खटीरहनुिएका कमिचारी, कोरोना िाईरस ववरुद्दको
अभियानमा सहकायि र सहयोग गनुह
ि न
ु े सं घीय सांसद, प्रदे श सिाका सदस्य, यस बेऱौरी नगरऩाभऱकाका
जनप्रभतभनभध, भनशज ऺेर, सं घ सं स्था, सं चार जगत ऱगाएत व्याऩारी, बुद्दीजीवी, कमिचारी तथा आम नगरवासी
प्रभत हार्दि क आिार व्यक्त गदि छु ।

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष ज्यु,
कोरोना भाईरसको दोस्रो लहरका कारण राष्ट्रले मानलिय एंि आर्थथक संकटको सामना गनुु परररहेकोको यस
लिर्म पररलस्थलतमा स्िास््य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानी समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभालित भएको छ
।
यस नगरपाललकाको आगामी आर्थथक िर्ु २०७८।०७९ को बजेट कोरोना भाईरसको महामारीले लसजुना
गरे को चुनौतीलाई सामना गने र प्राि अिसरलाई उपयोग गरी लबकासको बाटो तर्ु के लन्ित हुने गरी तजुुमा
गरे को छु ।
स्थानीय तहको लनबाुचन पश्चात कायुभार सम्हाली लनलत,लबधी र कानुनले कदएको अलधकार र जनताको
जनमतको कदर गदै हामीले कायु प्रकृ या संचालन गरररहेको सबु लिकदतै छ । संलिधानसभाबाट नेपालको
संलिधान जारी भै स्थानीय तहहरू गठन भए पश्चात सबैको ध्यान स्थानीय तहहरूमा के न्िीत भई रहेको छ ।
राज्यको ठू लो लगानी अि स्थानीय तहहरूमा लिलनयोलजत भएको छ । जनअपेक्षा पलन ह्िात्तै बढेको छ । यस
पररलस्थलतमा नगर सभाका सदस्यज्यूहरू अझै बढी लजम्मेिार र संिेदनलशल हुन जरूरी भएको छ ।
स्थानीय तहहरू संधैभरी संघीय सरकारको अनुदान रकममा मात्र भर परे र सबै जनअपेक्षा र आिश्यकता
बमोलजमको लिकास लनमाुण गनु सककदैन । यसका लालग आन्तररक श्रोतहरूको अलभिृलध अपररहायु हुन आउँ छ
। जनताको करबाट जनताकै लिकास लनमाुणलाई अगालड बढाउनु पने हुन्छ । यसका लालग राजश्व संकलनका
क्षेत्रहरू पलहचान गरी करका दायराहरूलाई समयसापेक्ष बढाउँ दै लैजानु पने जरूरी भएको छ । यसमा सबैको
ध्यान जानेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरे को छु ।

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष ज्यु,
अि म चालु आर्थथक िर्ुमा यस नगरपाललका अन्तगुत कायाुन्ियन भएका लिकास लनमाुणका योजना तथा
कायुक्रमहरूको संलक्षि लििेचना गनु चाहन्छु । िर्ाुयामको सुरुिात, कोरोना भाईरसको महामारीले लसजुना
गरे को असामन्य पररलस्थलत आर्थथक िर्ुको अलन्तम समय समेत रहेकाले सबै योजना तथा कायुक्रमहरूलाई
अपेक्षाकृ त रूपमा कायाुन्ियनमा ल्याउन नसककय पलन हाम्रा प्रयास हदै सम्म जारी छन । ठु ला योजना तथा
कायुक्रमहरू अपेक्षाकृ त रूपमा समयमै कायाुन्ियन हुन नसके को कु रा यथाथु हो ।
आउँ दा कदनहरूमा उल्लेलखत बमोलजमका चुनौतीको सामना गदै, भएका कमीकमजोरीहरूको न्यूनीकरण गदै
प्रभािकारी रूपमा आयोजना तथा कायुक्रमहरूको व्यिस्थापन गनु जरूरी रहेको कु रा समेत यस गररमामय
सभामा पेश गनु चाहन्छु ।

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष ज्यु,
अब म आगामी आर्थथक िर्ुको लालग योजना तथा कायुक्रमहरूको तजूुमा गदाु अपनाइएका मुख्य मुख्य
लिलधहरूको यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा लििेचना गनु चाहन्छु ।

नेपालको के न्िीकृ त शासन व्यिस्थालाई संघीय शासन व्यिस्थामा रूपान्तरण गने गरी नेपालको संलिधान जारी
भई लागू भएको हामीहरू सबैलाई लिकदतै छ । सोही लशललशलामा स्थानीय तहहरूको लनिाुचन सम्पन्न भई
ससहदरबारका अलधकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भईरहेको लिद्यमान अिस्था छ ।
आगामी आर्थथक िर्ुका लालग िस्तीस्तरका लालग आिश्यक योजना तथा कायुक्रमहरू िडा सलमलतहरूबाट
प्राथलमकीकरण गरी बजेट तथा कायुक्रम तजूुमा सलमलतमा पठाउने व्यिस्था लमलाइएको छ । सो कायु पूिु
नगरपाललकालाई संघीय सरकारबाट यस नगरपाललकालाई आगामी आ.ि. को लालग लसललङ उपलब्ध गराएको
लथयो । उप-प्रमुख को संयोजकत्िमा रहेको राजश्व परामशु सलमलतबाट करका दरहरू सलहत आगामी आर्थथक
िर्ुका लालग आन्तररक आयको प्रक्षेपण भएको छ । श्रोत अनुमान सलमलतको आन्तररक आय प्रक्षेपण तथा संघीय
तथा प्रादेलशक सरकारबाट प्राि बजेट लसललङको दायरामा रही नगरपाललकाका प्रमुखको संयोजकत्िमा रहेको
श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधाुरण सलमलतले आगामी आर्थथक िर्ुका लालग कू ल लसललङ लनधाुरण गरे को
लथयो । नगरकायुपाललकामा बजेट लनमाुणका लालग लिलभन्न लिर्यगत सलमलतहरू तथा लिर्यगत क्षेत्र
समूहहरूको गठन गररएको छन । िडा स्तरबाट प्राथलमकीकरण गरर पठाएका योजनाहरूलाई कायुपाललका
अन्तगुतका लिलभन्न सलमलतहरू तथा समूहरूमा छलर्ल गरी नगरकायुपाललकाको बैठकबाट आगामी आर्थथक
िर्ुको लालग बजेट तजूुमा गरी कायुपाललकाको बैठकबाट लस्िकृ त भई छलर्ल सलहत पाररतका लालग आजको
यस सभामा पेश गररएको छ ।

सम्मालनत सभाका अध्यक्ष ज्यु,
अि म आगामी आर्थथक िर्ुका लालग योजना तथा कायुक्रमहरूको तजूुमा गदाु ललइएका आधारहरूलाई यस
सभा समक्ष पेश गनु चाहन्छु । आगामी आर्थथक िर्ु २०७८/७९ को योजना तथा कायुक्रमहरू तयार गदाु
लनम्नानुसार बमोलजमका आधारहरू ललइएको छ ।
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चालु तर्ु
 आगामी आर्थथक िर्ुका लालग चालू खचु तर्ु प्रशासलनक खचु कू ल १२ करोड लिलनयोजन गरेको छु ।
यसमा कमुचाररको सुलबधामा संघीय सरकारले थप गरे को सुलबधाको व्यिस्था गररएको छ । जुन सेिा
सुलबधा स्थालनय लनकायका कमुचारीले पाएका छन सो सुलबधा अन्य लनकाय बाट यस नगरपाललका को
सेिा मा आयका कमुचारी लाई पलन उपलब्ध गराईने छ । यस मध्येबाट नगरपाललका अन्तगुत रहेका
सम्पूणु कमुचारीहरूको तलब भत्ता तथा कायाुलय सञ्चालन खचु र पुलजगत खचु समेत प्रस्ताि गररएको
छ। सेिा बाट अलग हुन चाहने कमुचारीको लालग यस आ.ब.मा आबश्यक रकम छु ट्याईएको छ। चालू
खचु तर्ु नै लनिाुलचत जनप्रलतलनधीहरूको तलब का लालग ब्यबस्था गररएको छ । पदालधकाररको लालग
लबरालम उपचार, दुधुटना लबमा जस्ता कायुक्रम ल्याउन पलन जरुरी देखेको छु । आगामी आर्थथक िर्ुमा
सबै उपभोक्ता सलमलतहरूको लालग ताललम तथा अलभमुकरण लनरन्तर उपलब्ध गराइने छ । यसलाई
थप प्रभािकारी बनाईने छ।जसबाट हालका कदनहरूमा देलखएको आयोजना व्यिस्थापन सम्बन्धी
अन्यौलको अन्त्य तथा भुक्तानी प्रकृ यामा सबै उपभोक्ता सलमलतहरूलाई सहजता पैदा हुनेछ । आगामी
आर्थथक िर्ुमा सबै िडा कायाुलयहरूलाई सूचना मैत्री बनाइनेछ । सबै िडा कायाुलयहरूमा इमेल
इन्टरनेटको प्रबन्ध गररनेछ । स्थानीय तहहरूबीचको अनुभि आदान प्रदान गनुको लालग
पदालधकारीहरू समेत कायुरत कमुचारीहरूलाई अध्ययन भ्रमणको अिसर प्रदान गररनेछ । यसले गदाु
स्थानीय तहहरू बीचको हादिकदकता तथा सेिा प्रिाहमा समानता पैदा हुनेछ ।
 सामालजक सुरक्षा तर्ु रु १३ करोड लिलनयोजन गरर ज्येष्ठ नागररक,एकल मलहला, अपांग,दललत लाई
सामालजक न्याय र संरक्षण प्रदान गरे को छु ।

पुलं जगत तर्ु
 आगामी आर्थथक िर्ुका लालग कू ल पूँजीगत खचु रू. २८ करोड २९ लाख ३२ हजार लिलनयोजन गरे को
छु । स्थानीय तहरूको कायाुन्ियन पश्चात जनताहरूमा धेरै अपेक्षाहरू बढेर आएका छन् । िस्ती
बस्तीमा स्थानीय तहको अनुभूलत पु-याउनु छ । त्यसैले आगामी आर्थथक िर्ुका लालग हरे क िडाहरूको
समनुपालतक लबकाश का लालग आबश्यक श्रोत सुलनलश्चतता गरी सोही िडा अन्तगुतबाट जनताहरूले
प्रस्ताि गरी पठाइएका अलधकांश आयोजना तथा कायुक्रमहरूलाई प्रस्ताि गररएको छ । िडा स्तरबाट
प्राथलमकीकरण गरी आएका आयोजनाहरूमा कू ल ६ करोड ५ लाख खचु हुने प्रारलम्भक अनुमान छ ।
 यस नगरपाललकाले आ.ब. २०७८\०७९ मा तयार गरे का सबै अधुरा योजना तथा कायुक्रमलाई
लनरन्तरता कदएको छु । िडास्तरबाट छनौट भई आएका अन्य योजनाहरूलाई श्रोतले भ्याएसम्म
कायुपाललकाको बैठकबाट थप बजेट लिलनयोजन प्रस्ताब गररएको छ । जनताका सबै अपेक्षाहरूलाई
एकै िर्ुमा सम्पूणु रूपमा संिोधन गनु कठीन हुने भएकाले जनस्तरबाट छनौट भई आएका तर आगामी
आर्थथक िर्ुका लालग िजेट लिलनयोजन हुन नसके का योजना तथा कायुक्रमहरूलाई प्राथलमकताका
आधारमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारमा लसर्ाररस साथ पठाउने व्यिस्था लमलाईएको छ ।
 प्रत्येक िडा स्तरबाट लसर्ाररस भई आएका योजनाहरूको नामािली अनुसूचीमा उल्लेख गररएको छ
।

लिर्यगत शाखा तर्ु
 प्रत्येक िडा बाटै दललत ,आकदबासी जनजाती, मलहला, बालबालबाललका जस्ता ललक्षत बगुको लालग
आबश्यक ब्यबस्था गरे को छु । जसमा नगरपाललकाले पलन थप बजेट को ब्यबस्था गरे को छु ।
 स्िास््य सेिा लाई प्रभािकारी र गुणस्तररय स्िास््य सेिा बनाउन १ करोड ५० लाख लबलनयोजन
गरे को छु ।
 लशक्षाको गुणस्तर िृलध गनुको लागी लशक्षा शाखाका लागी १ करोड ५० लाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 कृ लर् क्षेत्रको लिकास गरर नगरपाललकालाई कृ लर् उपजको हबको रुपमा स्थालपत गनु १ करोड ५०
लाखको बजेट व्यिस्था गरे को छु ।
 पशु लबकास कायुक्रम को लालग ५५लाख रकम लबलनयोजन गरे को छु ।
 मलहला सहसाको अन्त्य, बाललबबाह मुक्त नगरपाललका, साथै मलहलाको नेतृत्िलबकाश तथा
सहभलगता अभीबृलधका लालग मलहला लबकास कायुक्रम अन्तरगत १४ लाख रकम लबलनयोजन गरे को
छु ।
 बेलौरी नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतका लालग १४ लाख लबलनयोजन गरे को छु ।

नगर स्तरीय योजना तर्ु
नगर स्तरीय योजना तर्ु कु ल ३ करोड ७९ लाख ९२ हजार लिलनयोजन गरे को छु । साथै नगर स्तरीय
योजना तथा कायुक्रमहरु अनुसुचीमा रालखएको छ ।
 लबपद ब्यबस्थापन कोर्मा १ करोड लिलनयोजन गररएको छ ।
 लबकाशमा सहकारीता र साझेदाररताको लालग १ करोड ७ लाख ९८ हजार रकम बराबरको समपुरक
कोर्को ब्यबस्था गरे को छु ।
 धमु सँस्कृ लतको प्रिधुन र लिकास आजको अपररहायु आिश्यकता हो । यसको लालग मलन्दर
व्यिस्थापन तथा अन्य पुबाुधारलनमाुणका लालग आबश्यक बजेट लिलनयोजन गरे को छु । नगरपाललका
अन्तगुत एक समपूरक कोर् रहने छ । जसबाट लागत साझेदारीमा लिलभन्न योजना तथा कायुक्रमहरूको
कायाुन्ियन हुनेछ ।
 यस नगरपाललकाको समग्र लिकास तथा समृलधमा टेिा कदन लबलभन्न ललक्षत योजना तथा कायुक्रमहरू
प्रस्ताि गररएको छ ।
 आगामी आर्थथक िर्ुमा नगर प्रहरीको ब्यबस्था लालग भौलतक लनमाुण समेत गनु बजेट व्यिस्था
गररएको छ। यस नगरपाललका अन्तगुतका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पलहचान गरी Home Stay बनाउनको
लालग जनताको सहभालगतामा कायुक्रम अलघ बढाउन आबश्यक बजेटको व्यिस्थापन गरे को छु ।
 अलससजन प्लान्ट लागत साझेदारीका लालग ६५ लाख लिलनयोजन गरे को छु ।

सम्मालनत नगर सभाका अध्यक्ष ज्यु,
नगरपाललकाको सेिाप्रिाह तथा लिकास लनमाुणको गलतलाई लछटो छररतो र जनमुखी बनाउनको लालग
कायाुलय व्यिस्थापन एक महत्िपूणु अियि हो । आगामी आर्थथक िर्ुको प्रारम्भमै जनतालाई अनुभूलत हुने
प्रकारले सके सम्म सबै िडा कायाुलयहरूलाई व्यिलस्थत बनाउने कायुको प्रारम्भ गररनेछ । अझै चालू तथा
पूँजीगत तर्ु का सबै खचु शीर्ुकका लिस्तृत लििरणहरू यसै बजेट िक्तव्य साथै अनुसूचीमा संलग्न राखी सबै

सदस्य महानुभािहरूलाई उपलब्ध गराईएको अबगत गराउदै लिस्तृत लििरण अनुसूचीहरूबाट हेनुहुन समेत
पुन: सादर लनिेदन गदुछु ।
स्िस्थ र अनुशालसत लजबनका लालग खेलकु द भन्ने नाराका साथ थप खेल प्रलशक्षक ब्यबश्था गररनेछ। यस
मध्येबाट लशक्षा र स्िास््य,कृ र्ी, मलहला बालबाललका,लसचाई, लगायतका मन्त्रालय अन्तगुतका लिलभन्न
कायुक्रमहरूको प्रस्ताि गररएको छ । सो सम्बन्धी लिस्तृत लििरण अनुसूचीमा संलग्न छ । यस शीर्ुक
अन्तगुतको बजेट सशतु अनुदान तर्ु को भएको र सो सम्बन्धी प्रस्तालित कायुक्रम अथु मन्त्रालयबाट प्राि हुन
आएकाले सोही प्रस्तािलाई हुबहू सभामा लनणुयाथु पेश गररएको छ ।

सम्मालनत नगर सभाका अध्यक्ष ज्यु,
प्रस्तालित योजना तथा कायुक्रमहरूको सर्लता लयनीहरूको प्रभािकारी कायाुन्ियमा भर पदुछ । तसथु,
प्रस्तालित योजना तथा कायुक्रमहरूको प्रभािकारी तथा व्यिलस्थत कायाुन्ियनमा यस नगरपाललका अन्तगुतका
सम्पूणु राजनीलतक दल, नागररक समाज, स्थानीय िुलधलजिी, नगरपाललकाबासी सम्पूणु दाजुभाइ
कददीबहीनीहरूको उल्लेख्य सहयोग रहने छ भन्ने अपेक्षा ललएको छु ।

अन्त्यमा,
बजेट तजूुमाको दौरान अमूल्य सहयोग प्रदान गनुुहुने सम्पूणु टोलबस्तीबासी जनताहरू, िडा सलमलत,िडा
अध्यक्ष लगायत सदस्य ज्यूहरु, लिलभन्न सलमलतहरूका सदस्य ज्यूहरू, लिर्यक्षेत्रगत समूहका सदस्यज्यूहरू, नगर
कायुपाललकाका सबै सदस्य ज्यूहरू राजलनलतक दल लगायत महत्त्िपूणु मागुदशुनका लालग श्रदय नगरपाललका
प्रमुख ज्यूलाई हादिकदक धन्यिाद व्यक्त गदुछु ।
साथै, बजेट तजूुमाको लसललसलामा प्रालिलधक तथा अन्य व्यिस्थापकीय सहयोग पु-याउनुहुने नगरपाललकाका
कमुचारी तथा िडा कायाुलयका िडा सलचि एिं सम्पूणु कमुचारीहरूलाई धन्यिाद कदन चाहन्छु ।

धन्यिाद ।
प्रस्तुतकताु
लचत्र कु मारी चौधरी
नगर उपप्रमुख

