समृद्द नगर ननममाणको लमनग नगरबमसीको सहभमनगतम !
आनथाक तथम पु र्माधमर नर्कमस र सुशमसन हमम्रो प्रनतबद्दतम !!

बमगचौर नगरपमनलकमको छै ठौ ौं नगर सभममम नगरपमनलकम उपप्रमुख एर्म् बजेट तथम
योजनम तजुामम सनमनतकम सौंयोजक श्री कल्पनम पु नले प्रस्तु त गनुाभएको

आनथाक र्र्ा २०७७।०७८ को
बजेट र्क्तव्य

बमगचौर नगरपमनलकम, सल्यमन
कणमाली प्रदे श, नेपमल
२०७७
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समृद्द नगर ननममाणको लमनग नगरबमसीको सहभमनगतम !
आनथाक तथम पु र्माधमर नर्कमस र सुशमसन हमम्रो प्रनतबद्दतम !!

नगर सभमकम सभमध्यक्ष महोदय,
सभमकम सदस्यज्युहरु र अन्य उपस्थथत महमनुभमर्हरु ,


आज म यस बागचौर नगरपालिकाको छै ठौौं नगर सभामा बागचौर नगरपालिकाको उप प्रमुख एवौं
बजेट तथा योजना तजुुमा सलमलतको सौंयोजकको है लसयतिे यस सम्मालनत नगर सभामा आलथुक वर्ु
२०७७।०७८ को बजेटको खाका प्रस्तुत गनु पाउँ दा आफूिाई गौरवान्वित ठाने को छु ।



यस ऐलतहालसक अवसरमा सवु प्रथम सङ्घीय िोकतान्विक गणति नेपाि लनमाु णको क्रममा
रालरियता, िोकति र नागररक अलिकार प्रान्विको िागी भएका १० वर्े जनयुद्ध, १९ लदने
जनआन्दोिन तथा लवलभन्न आन्दोिनका क्रममा जीवन उत्सगु गनुुहुने सम्पू णु आदरणीय ञातात अञातात
महान सलहद तथा बेपत्ताहरूप्रलत भावपूणु श्रद्धाञ्जिी अपुण गदु छु । साथै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रलत
हालदु क सम्मानका साथ अलभवादन प्रकट गदु छु । न्याय समानता, स्वािीनता र समृन्वद्धका िालग
लवलभन्न समयमा भएका आन्दोिनहरूमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूणु नेपािी आमाबुवा,
लददीबलहनी तथा दाजुभाइहरू प्रलत हालदु क सम्मान प्रकट गनु चाहन्छु ।

सवुप्रथम अब म आलथुक वर्ु २०७६।०७७ को सौंलिि सलमिा प्रस्तुत गनु चाहन्छु ।
आनथाक क्षेत्र
बागचौर नगरपालिकाको आलथुक लवकासकको मुि आिार नै कृलर् भएकोिे उक्त िेत्रमा लवकास माफुत
जनताको आलथुक समुन्नलतका िालग कृलर् औजारहरुको लवतरण, व्यवसालयकरणका िालग टने ि, लबउलबजन
आलद लवतरण, भैसी पािनिाई प्रोत्सहान गनु सु्ेरी भैसीिाइ भत्ता लवतरण, उन्नत जातका बाख्रा, कुखुराका
चल्ला िगायतका पशु पौंिीहरु लवतरण गररएको ।
समममनजक क्षेत्र
सामालजक िेत्र अन्तरगत लशिा िेत्रमा लवद्याियको भौलतक पुवाु िार सुिारमा जोड लदइएको, नगर लभत्र
प्रलतस्प्रिाक वक वातावरण सृजना गररएको, उ्ृर शैलिक उपिब्धी ल्याउने सामुदालयक लवद्यािय, लशिक,
लशलिका तथा लवद्यालथुहरुिाई पुरस्कृत तथा प्रोत्सलहत गने कायुक्रम गररएको, शैलिक सुशासन र
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व्यवस्थापनमा जोड लदईएको, पाठ्यक्रम, लशिक व्यवस्थापन, लवद्याथी व्यवस्थापन र लशिामा िगानी
व्यवस्थापन गररएको, खेि मैदान लनमाु ण, स्वास्थ्य केन्द्ररहरुको स्थापना, लिफ्ट खानेपानी सेवा, मेयरसौंग
लहिट्याङ्की लवतरण कायुक्रम, दलित, लवपन्न तथा मलहिाहरुको िमता अलभवृलि तालिम िगयात लवभीन्न
कायुक्रमहरु गररएको ।
पूर्माधमर क्षेत्र
पूवाु िार लवकास अन्य लवकासको समेत आिार भएकोिे गत आ.व.२०७५। ०७६ मा प्राथालमकताका साथ
बजेट लवलनयोजन भएको र आ.व. २०७६।०७७ मा सडकहरुको लनयलमत ममुत सम्भार तथा स्तरोन्नतीका
कायुहरु सम्पन्न भएको, साथै सडक, लसचाँ ई, लवद् युत, भवन लनमाु ण िगायतका कायु िाई गुणस्तरीय बनाउँ दै
िलगएको ।
र्मतमर्रण तथम नर्पद व्यर्थथमपन
नगर प्रमुखको अध्यितामा लवपद व्यवस्थापन सलमलत गठन गरर लवलभन्न बालि, पहरो, आगजानी जस्ता
प्राकृलतक प्रकोपबाट प्रभालवत पििाई उलचत राहतको व्यवस्था गररनुको साथै , भैपरी आउने महामारी तथा
ठु िो रोगको िालग उपचाराथु लवरामीरहरुको िालग लवभीन्न लकलसमका आलथुक सहयोग उपिब्ध गराइएको ।
र हाि लवश्वमै महामारीको रुपमा फैलिरहे को कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयिण कायुमा सम्पुणु आलथुक,
भौलतक तथा मानलवय श्रोत पररचािन गररएको ।
सुशमसन तथम सौंथथमगत नर्कमस
सावुजलनक सेवािाई चुस्त, दु रुस्त तथा लछटो छररतो से वा उपिब्ध गराउनको िालग सवै वडाहरुमा कम्प्यूटर
र ईन्टरनेटको सुलविा गररएको, नगरका थारमारे , बागचौर िेत्रमा फ्री वाईफाईको व्यवस्था गररएको,
कायाु ियमा लवलभन्न सफ्टवयेर तथा सूचना प्रलवलिमय बनाउन प्राथालमकताका साथ जोड लदइएको ।
अब म चािु आलथुक वर्ु २०७६।०७७ असार ५ गते सम्मको सौंशोिीत बजेट तथा कायुक्रमको आय तथा
व्ययको िेत्रगत बजेट सलमिा प्रस्तुत गनु चहान्छु ।
आय तर्ा
१) कर, दस्तुर सेवा शुल्कहरुमा सौंशोलित अनुमान गररएको रकम रु १ करोड ५० िाखमा हािसम्मको
आम्दानी रु ८६ िाख १६ हजार ९ सय ५६ रहे को छ ।
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२) लवत्तीय हस्तान्तरण अन्तगुत समानीकरण अनुदान, सशतु अनुदान, लवशेर् अनुदान, समपुरक
अनुदान, राजस्व बाडँ फाट गरी जम्मा रकम रु ४९ करोड ४९ िाख ४९ हजार अनुमान गररएकोमा
असार ५ गते सम्म थप रकम सलहत कुि आय ५६ करोड असी िाख एकासी हजार नौ सय पैसठ्ठी
रहे को छ ।

व्यय तर्ा
१) लवत्तीय हस्तान्तरण समेतको हाि सम्म चािु खचु रु २६ करोड २ िाख ६० हजार ३ सय चौरासी
अथाु त ६४.२६ %
२) पुलजगत तफुको खचु रु ३ करोड ४८ िाख अठलतस हजार ४ सय लतरासी अथाु त १५.२९%
सभाका सभाध्यि एवौं सभाका सदस्यज्यूहरु
अब म आ.व २०७७।०७८ का िालग राजश्व तथा आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गनु चाहन्छु । सीलमत श्रोत
सािनिे अलसलमत माग र बि् दो आकाौं िािाई एकै पटक सम्बोिन गनु नसलकने यथाथुमा नगरपालिकािाई
सौंघीय सरकारबाट प्राि बजेट लसलिङ्ग, प्रदे श सरकारबाट प्राि बजेट लसलिङ्ग, नगरको आन्तररक आय
समेतिाई आकिन गरी उल्लेन्वखत नीलत तथा कायुक्रमहरुको प्राथालमकता आिारमा कायाु ियन गनुका
िालग आ.व. २०७७।०७८ का िालग लनम्नानुसार बजेट तजुुमा गररएको छ ।

आय तर्ा
आगामी आलथुक वर्ु मा आन्तररक आय तफु कुि रु १००००००० ( अिरुपी एक करोड)
सौंघीय सरकारको लवलत्तय समानीकरण अनुदान रु ११८१०००००( अिरुपी एघार करोड एकासी िाख) ,
सौंघीय सरकारको राजश्व बाँ डफाँ ड माफुत प्राि हुने रकम रु ९२११७९९०( अिरुपी नौ करोड एक्काईस
िाख सत्र हजार नौ सय नब्बे ),
सौंघीय सरकारको सशतु अनुदान रु २८०८००००० ( अिरुपी अठ्ठाईस करोड आठ िाख)
सौंघीय सरकारबाट लवशेर् अनुदान रु १५०००००० ( अिरुपी एक करोड पचास िाख)
प्रदे श सरकारको लवलत्तय समानीकरण अनुदान रु १०१६९०००( अिरुपी एक करोड एक िाख उनान्सत्तरी
हजार),
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प्रदे श सरकारको राजश्व बाँ डफाँ ड माफुत प्राि हुने रकम रु ९७६००० ( अिरुपी नौ िाख छयहत्तर हजार),
प्रदे श सरकारको सशतु अनुदान रु ५४०००००( अिरुपी पैतालिस िाख )
प्रदे श सरकारको लवशेर् अनुदान रु ५००००००( अिरुपी पचास िाख)
प्रदे श सरकारबाट समपुरक अनुदान रु १३००००००( अिरुपी एक करोड ३० िाख
कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयिण रकम रु १६७०००००( अिरुपी एक करोड सतसठ्ठी िाख ) र
गत वर्ुको बचत अ.ल्या. रकम रु १५००००००० ( अिरुपी पन्ध्र करोड) समेत गरी कुि रकम रु ७१६३६२९९०
( अिरुपी एकहत्तर करोड त्रीसठ्ठी िाख बैसलठ्ठ हजार नौ सय नब्बे ) जम्मा आय तफु रहे को छ ।

व्यय तर्ा
आय तफु प्रिेपण गररएको कुि रकम ७१ करोड ६३ िाख ६२ हजार ९ सय ९० बमोलजम आगामी आलथु क
वर्ुमा

 चािु खचु रु १४२७९३९९० ( अिरुपी चौि करोड सत्ताईस िाख त्रीनब्बे हजार नौ सय नब्बे )
 पुँजीगत लनमाु ण खचु तफु रकम रु २८८२६९००० ( अिरुपी अठ्ठाईस करोड बयासी िाख
उनान्सत्तरी हजार नौ सय नब्बे )

 र सशतु अनुदान चािु र पुलजौंगत खचु रु २८५३००००० (अठ्ठाईस करोड लत्रपन्न िाख)
लवलनयोजन गरे को छु ।
माथी उल्लेन्वखत पुँजीगत तथा चािु खचुिाई स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तजुुमा लदग्दशुन २०७४
(पररमालजुत) िे लनलदु र गरे बमोलजम आलथुक लवकास, सामालजक लवकास, पुवाु िार लवकास, वातावरण तथा
लवपत व्यवस्थापन तथा सौंस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन िेत्रगत रुपमा लवलनयोजन गनु प्रस्ताव गरे को
छु । बजेट आय-व्ययको लववरण अनुसुचीमा समावेश गरे को छु ।
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अन्त्यमा, यो बजेट लनमाु ण गनु मागु लनदे शन प्रदान गनुु हुने नगर प्रमुख ज्यू , सहयोग प्रदान गनुु हुने वडा
अध्यिज्यूहरु, कायुपालिकाका सदस्यज्यूहरु, सदस्यज्यूहरु तथा कमुचारी वगुहरु, न्यायप्रे मी बुन्वद्धलजवीहरु,
नागररक समाज, सौंघ सौंस्थाका पदालिकारीज्यू हरु, सञ्चारकमी तथा सम्पुणु नगरबासीहरुमा हालदु क आभार
व्यक्त गदु छु । िन्यवाद !
कल्पनम पुन
उप प्रमुख
सौंयोजक
बजेट तथम योजनम तजुामम सनमनत
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अनु सुची-१
आ.र्. २०७७।०७८ को बजेट अनुममण सौं क्षेप
(क) आय तर्ा
सौंघीय सरकमर
क्र.स.

नशर्ा क

रकम

१

लवलत्तय समानीकरण अनुदान

रु ११८१०००००( अिरुपी एघार करोड एकासी िाख)

२

राजश्व बाँ डफाँ ड

रु ९२११७९९०( अिरुपी नौ करोड एक्काईस िाख सत्र हजार
नौ सय नब्बे)

३

सशतु अनुदान

रु २८०८००००० ( अिरुपी अठ्ठाईस करोड आठ िाख)

४

लवशेर् अनुदान

रु १५०००००० ( अिरुपी एक करोड पचास िाख)

जम्मम

५० करोड ६० लमख १७ हजमर ९ सय ९०

प्रदे श सरकमर
१

लवलत्तय समानीकरण अनुदान

रु १०१६९०००( अिरुपी एक करोड एक िाख उनान्सत्तरी
हजार)

२

राजश्व बाँ डफाँ ड

रु ९७६००० ( अिरुपी नौ िाख छयहत्तर हजार)

३

सशतु अनुदान

रु ४५०००००( अिरुपी पैतालिस िाख )

४

लवशेर् अनुदान

रु ५००००००( अिरुपी पचास िाख)

५

समपुरक अनुदान

रु १३००००००( अिरुपी एक करोड ३० िाख

जम्मम

३ करोड ३६ लमख ४५ हजमर

आन्तररक श्रोत
१

कर तथा दस्तु र से वा शुल्क

१ करोड

२

गत वर्ुको अ.ल्या.

१५ करोड

३

कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्रण

१ करोड ६७ िाख

जम्मम

१७ करोड ६७ लमख

कुल जम्मम (आय)

७१ करोड ६३ लमख ६२ हजमर ९ सय ९०
(ख) व्यर् तर्ा

क्र.स.

नशर्ा क

रकम

१

चािु खचु

१४ करोड २७ िाख ९३ हजार ९ सय ९०

२

पुलजगत

२८ करोड ८२ िाख ६९ हजार

३

सशतु ( चािु तथा पुलजगत)

२८ करोड ५३ िाख

कुल जम्मम (व्यय)

७१ करोड ६३ लमख ६२ हजमर ९ सय ९०
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