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आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 को संशोर्ित 
बजेट अनमुान तथा प्रगर्त प्रर्तवेदन 

 

 

 

 

 

बेनी नगरपार्िका 

नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

२०७८ पौर् २८ गते 
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नगरसभाको बैठकमा २०७८ साि पौर् २८ गते 
बिुबारका ददन नगर उपप्रमखु श्री सञु्ज बरुवािज्रू्िे 

प्रस्ततु गनुिभएको 

 

 

 

आ.व.२०७८/०७९ को संशोर्ित बजेट अनमुान तथा 
प्रगर्त प्रर्तवदेन 

 

 

 

बेनी नगरपार्िका 

नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 
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आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

1. र्बगतमा िगानी बढी हनुे तर त्र्सको प्रर्तफि कम हार्सि हनुे गरेको र्थाथििाई हटाउँदै 
थोरै िगानीमा िेरै प्रर्तफि हार्सि गने अठोट एवं ववश्वासका साथ तजुिमा गररएको र्नवािचित 
स्थानीर् सरकारको अचततम वर्ि आ.व. 2078/079 को संशोर्ित बजेट तथा हािसम्मको 
प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रस्ततु गनि पाउँदा खशुी व्र्क्त गदिछु ।  

2. कोर्भड १९ को सङ्कटका समर्मा समेत नागररकका आवश्र्कता र सवुविाका िार्ग र्ोजना 
तजुिमा र ववर्नर्ोचजत बजेट कार्ाितवर्न गने िनुौती हुँदाहुँदै बेनी नगरपार्िकाको समवृि र 
समनु्नर्तका िार्ग जनताको वविार र भावनाको प्रर्तर्बम्ब हनुे गरी नै र्ो संशोर्ित बजेट नीर्त 
तथा कार्िक्रम तजुिमा गररएको ववश्वास ददिाउन िाहतछु ।  

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्,  

3. िाि ुआर्थिक वर्िको संशोर्ित बजेट तर्ार गदाि नगरसभािे गरेको संकल्प तथा सहभार्गतमूिक 
पिर्त बमोचजम र्स नगर क्षेत्रर्भत्रका ववर्र्ववज्ञ, सम्पूणि र्नवािचित जनप्रर्तर्नर्िहरु, राजनैर्तक 
दि, नागररक समाज, ववर्भन्न समूह, सँगठन तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सझुाव सल्िाहिाई 
समेत मागिदशिनको रुपमा र्िएकी छु । नेपािको संवविान, सङ्घीर् तथा प्रदेशको आवर्िक 
र्ोजना तथा नगरसभाको नीर्त तथा कार्िक्रमिाई संशोर्ित बजेट तजुिमाको आिार बनाएकी 
छु र नगर कार्िपार्िकाबाट स्वीकृत भएको संशोर्ित बजेटिाई नै र्हाँहरुमाझ प्रस्ततु गरेकी 
छु ।  

4. नगरसभाबाट अनमुोदनका िार्ग सम्बचतित वडा सर्मर्तबाट संशोिनका िार्ग र्सफाररश भै 
आएका तथा थप र्ोजनाहरुको वववरण ति अनसूुचिमा राखेकी छु ।  

 

5. अब म िाि ुआव को समीक्षा प्रस्ततु गनि िाहतछु ।  

असार १० गतेको सभामा प्रस्ततु भै १३ गतेको सभावाट पाररत भएको आ.ब. २०७८/०७९ 
का िार्ग प्रस्ताववत िाि ुतफि  ४२ करोड ७८ िाख ८२ हजार र पुचँजगत तफि को २३ करोड 
२६ िाख ८५ हजार गरी कुि वजेट ६६ करोड ५ िाख ६७ हजार  रुपैर्ा मा र्बर्भन्न 
समर्मा बसेको कार्िपार्िकाको बैठकबाट र्बर्नर्ोजन गररएको रकम रु ४ करोड  िाख ९६ 
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हजार समेतिाइ समावेश गरी िाि ुतफि  ४५ करोड ८१ िाख १० हजार र पुचँजगत तफि  
२४ करोड ९६ िाख ६१ हजार गरी कूि ७० करोड ७७ िाख ७१ हजार रुपैर्ाँको 
संशोर्ित बजेट अनमुान र्स सम्मार्नत सभामा अनमुोदनका िार्ग पेश गदिछु ।  

6. आततररक आर्तफि  िाि ुआ.ब. २०७८/०७९ का िार्ग ४ करोड १२ िाख आम्दानी हनु े
प्रक्षेपण गररएकोमा २०७८ पौर् २५ सम्म १ करोड ६९ िाख २९ हजार ८ सर् ४५ 
रुपैर्ा संकिन भई कुि अनमुानको ४१.09 प्रर्तशत आततररक आर् उठाईसवकएको अवस्था 
छ । र्बगतको बक्र्ौता रकम असिु उपरका िार्ग आवश्र्क पहि गररनकुा साथै साविजर्नक 
जग्गा वहाि र्बटौरी नबीकरण कार्ि र्नरततर भैरहेको जानकारी गराउन िाहतछु । राजस्व 
बक्र्ौता असिु उपर गनि तथा आततररक आर् बढाउन करको दरिाई र्थावत राखी दार्रा 
बवृि गदै स्वततत्र रुपमा अध्र्र्न अनसुतिान एवं आवश्र्क पहिका िार्ग भाडा र्निािरण 
तथा राजश्व बक्र्ौता असिु उपर सर्मर्तिाई र्नर्र्मत पररिािन गररएको छ । 

 

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्,  

अब म मार्थका क्षेत्रगत नीर्त तथा कार्िक्रमहरु कार्ाितवर्नका िार्ग संशोर्ित बजेट ववर्नर्ोजन 
र स्रोतको व्र्वस्थाको र्ोजना प्रस्ततु गदिछु :  

7. िाि ुआर्थिक वर्िको नीर्त तथा कार्िक्रमहरु कार्ाितवर्न गनि नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको 
सशति अनदुान ३१ करोड ८१ िाख १० हजार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकम ५० 
िाख गरी कुि ३२ करोड ३१ िाख १० हजार रहेको व्र्होरा जानकारी गराउँदछु । 
नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको सशति अनदुान सम्बचतित सरकारिे नै 
तोकेका कार्िक्रममा खिि गररनेछ । ववचिर् हस्ताततरणबाट प्राप्त भएको ववचिर् समानीकरण 
अनदुान र नगरपार्िकाको िाि ुआ व मा उठ्न सक्ने अनमुार्नत आर् समेतका आिारमा 
िाि ुआर्थिक वर्िको क्षेत्रगत नीर्त तथा कार्िक्रमहरुका िार्ग ५८ करोड ९१ िाख २२ 
हजार ३ सर् रुपैर्ा खिि हनुे अनमुान गरेकी छु । कुि संशोर्ित बजेट मध्रे् िाितुफि  ३८ 
करोड ९३ िाख ९३ हजार ५ सर् र पुचँजगत तफि  १९ करोड ९७ िाख २८ हजार ८ 
सर् गरी क्रमश: ८५ र ८० प्रर्तशत खिि हनुे अनमुान गरेकी छु ।  
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आदरणीर् सभाध्र्क्षज्रू्  

अब म िाि ुआ.व. को हािसम्मको क्षेत्रगत प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रस्ततु गने अनमुती िाहतछु  

िाि ुआ व का िार्ग छुट्याइएको कुि बजेटमा िाि ुतफि  १६ करोड ८५ िाख ४ हजार ६ 
सर् १० रुपैर्ा खिि भएको छ भने प ुचँजगत तफि  २ करोड ९५ िाख ३५ हजार ५ सर् ३९ 
रुपैर्ा बजेट खिि भई िाि ुर पुचँजगत तफि  क्रमश: ३७.58 प्रर्तशत र 12.48 प्रर्तशत प्रगर्त 
हार्सि भएको छ ।  

8. र्ोजनातफि  िाि ुआ.व. मा सम्पन्न गने गरी छनौट भएका कुि 470 र्ोजना मध्रे् हािसम्म 
३० वटा र्ोजना सम्पन्न भै सकेका छन ्भने ४३ र्ोजनाको समेत सम्झौता सम्पन्न भएको 
छ । अतर् र्ोजनाहरु समेत क्रमश: कार्ाितवर्नको िरणमा रहेका छन ्।  

9. कृवर् तफि  बािी कटानको कार्ि सम्पन्न गररएको छ । वर्ािबाट िानबािीमा क्षर्त पगेुका 
वकसानहरुको वववरण सङ्किन गने कार्ि अगाडी बढाइएको छ । रासार्र्नक मि र्बक्री 
ववतरणमा एकरुपता कार्म गनि ३ वटा कृवर् सहकारीहरुिाई सूचिकृत गररएको छ । 
कृर्कहरुको माग बमोचजम वहउदे फिफुिका बेनाि ववतरण कार्िक्रम संिािन गररएको छ 
त्र्स्तै र्मर्नटेिर हिो, प्िाचस्टक टनेि ,थोपा र्सिाइ सेट ,मौरी घार तथा साना र्सिाइ 
कार्िक्रम कार्ाितवर्नको क्रममा रहेका छन ्।  

10. कोर्भड १९ र्बरुिको खोप अर्भर्ानिाई तीव्र गर्तमा अचघ बढाइएको छ । नगरक्षेत्रर्भत्र 
पूणि खोप िगाएका व्र्चक्तहरुको संख्र्ा १९८०८ जना परु्ािइएको छ। १२ वर्ि देचख १८ 
वर्ि उमेर समूहका बािबार्िकाहरुका िार्ग सम्बचतित ववद्यािर्मै खोप िगाइएको छ । 
र्स.आई.र्स.टी. वटमिाई तर्ारी अवस्थामा राचखएको छ । कोरोना र्बरुि आवश्र्क तर्ारी 
तथा प्रर्तकार्िका िार्ग कोरोना र्नर्तत्रण कोर्को व्र्वस्था गररएको छ । मवहिाहरुका िार्ग 
पाठेघरको क्र्ातसर चस्क्रर्नङ सम्बतिी चशववर सञ्चािनमा रहेको छ ।  

11. र्.ुएन.र्ड.पी. को सहर्ोगमा कोर्भड १९ को खोप दताििाई ववद्यतुीर् माध्र्मबाट दताि गररएको 
छ । स्वास््र् संस्थाहरुमा ववर्भन्न वकर्समका प्रववर्ि हस्ताततरण गररएको छ । साथै ववपन्न 
वगिहरुको पवहिान गरी उनीहरुको जीववकोपाजिनका िार्ग ववर्भन्न वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने 
तर् गररएको छ ।  
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12. पश ुसेवातफि  और्र्ि तथा खोप खररद गरी नगरक्षेत्रर्भत्रका ववर्भन्न वडामा सेवा प्रवाहिाई 
र्नरततरता ददइएको छ ।रेववज ददवसको उपिक्ष्र्मा ४० कुकुरिाई र्नशलु्क खोप कार्िक्रम 
संिािन गररएको छ ।िागत साझेदारीमा गोठ खोर सिुार र्नमािण कार्िक्रम संिािन प्रवक्रर्ामा 
रहेको छ त्र्स्तै पश ुनश्ल सूिार कार्िक्रम अततरगत हािसम्म ४० वटा गाइ भैंसीिाइ कृर्त्रम 
गभाििान गररएको छ।।हािसम्म नगरक्षेत्र र्भत्रका कररब १५०० पशकुो उपिार भएको र 
वहउँदे घाँस, जै, भेज ववउ खररद गरी १७१ कृर्किाई  ववतरण गररएको छ । 

13. मनसनुजतर् ववपद तथा अतर् ववपदबाट पूणि क्षर्त भएका ३७ वटा घरहरुको पनुर्निमािण 
कार्िका िार्ग चजल्िा ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्तमा पठाइएको छ । तत्काि राहत एवं 
उिारका िार्ग जम्मा रु ३२ िाख खिि गररएको छ ।  

14. चशक्षातफि  दरबतदी र्मिानको दोस्रो िरणको कार्ि सम्पन्न भएको छ । ववद्यािर्मा आइ.र्स.वट. 
पसु्तकािर्, ववज्ञान प्रर्ोगशािाको िार्ग सम्झौता अचघ बढाइएको छ । राष्ट्रपर्त शैचक्षक 
सिुार कार्िक्रम प्राथर्मकीकरण गरी पठाइएको छ ।  

15. नगरपार्िका र्भत्रका प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्हरुमा व्र्चक्तगत घटना दताि अनिाईन माफि त ्सरुु 
गररएको छ । सामाचजक सरुक्षा भिा ववतरण अततगित प्रथम िौमार्सकमा  व्र्वस्था 
र्मिाइएको छ । 

16. नगरपार्िकाका १० बटै वडाबाट ५०४ जना बेरोजगार व्र्चक्तहरुको वववरण संकिन गरी 
EMIS प्रवववि गरीसवकएको छ, त्र्स्तै प्रिानमतत्री स्वरोजगार कार्िक्रम अततगित २१ वटा 
र्ोजनाहरुमध्रे् ५ वटा र्ोजना सम्झौता भई १ र्ोजना सम्पन्न भएका छन ्।  

17. बेनी नगरक्षेत्रमा ९० जना नर्ा उद्यमी सजृना र ५० जना स्तरोन्नर्त गने िक्ष्र् रहेकोमा 
हािसम्म ५० जना नर्ा उद्यमीिाई उद्यमशीिता तार्िम प्रदान गररएको छ ।  

18. सहकारीहरुको व्र्वचस्थत तथा प्रभावकारी अर्भिेखका िार्ग सहकारी व्र्वस्थापन सूिना 
प्रणािी प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ । सहकारी संस्थाको व्र्ावसावर्क वववरण संकिन गरी 
त्र्सिाई राजश्व सूिना प्रणािीमा आबद्व गने प्रर्ास गररएको छ । 

19. तर्ावर्क सर्मर्तिाई सवक्रर् तलु्र्ाइएको छ । स्थानीर्स्तरमै वववाद समािानका िार्ग 
मेिर्मिापकताि तर्ार गनि ८ ददन ेमेिर्मिाप तार्िम सम्पन्न गररएको छ । तर्ावर्क सर्मर्तमा 
हािसम्म ११ वटा मदु्दा दताि भएकोमा २ वटा फछिर्ौट भई ९ वटा समािानको प्रकृर्ामा 
रहेका छन ्।  
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20. मवहिा ववकासतफि  िैविक वहंसा र्बरुिको १६ ददन ेअर्भर्ानिाई वडा तहसम्म परु्ािइएको 
छ । बािवववाह बहवुववाह र मवहिा वहंसा र्बरुिको जनिेतना अर्भववृिका सकारात्मक 
प्रर्ासहरु गररएको छ । २ स्थानमा ज्रे्ष्ठ नागररक तथा अपाङ्ता पररिर्पत्र ववतरण चशववर 
सञ्चािन गररएको छ ।  

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्  

21. र्नवाििन सम्पन्न भई कार्िभार सम्हािेको अचततम वर्िको बजेट तजुिमामा संिग्न हुँदै गदाि 
सीर्मत स्रोतको ववर्नर्ोजनबाट िेरै जनताको अपेक्षा र िाहना सम्बोिन गनुिपने िनुौती हुँदाहुँदै 
पर्न नगरपार्िकाको आम्दानी अर्भववृि गरी पुचँजगत खिि बवृि गराउनमा सम्पूणि 
जनप्रर्तर्नर्िहरुबाट साथिक प्रर्ास गररएको महशसु गदिछु एवं सोही बमोचजमको आभार् 
ददिाउन िाहतछु । बजेट कार्ाितवर्नमा सबै पक्षहरुको सकारात्मक सहर्ोग र अथिपूणि 
सहभार्गता हनुे ववश्वास र्िएको छु । बजेट तजुिमाको कार्िमा सहर्ोग परु्ािउनहुनुे 
नगरपार्िकाका कमििारी साथीहरु िगार्त अतर् सरोकारवािाहरुिाई हाददिक ितर्वाद ज्ञापन 
गनि िाहतछु ।  

 

अतत्र्मा, बजेट कार्ाितवर्नमा दृढ सङ्कचल्पत रहँदै र्समा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सवक्रर् सहर्ोग र 

सहभार्गताको अपेक्षा राखेकी छु । 

 

।।।ितर्वाद ।।। 


