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आदरणीय अध्यक्ष मिोदय, 

1. र्बगतमा स्थानीय तिबाट योजनािरुमा िगानी बढी िनुे तर त्यसको प्रर्तफि कम िार्सि िनु े
गरेको यथाथििाई िटाउँदै थोरै िगानीमा िेरै प्रर्तफि िार्सि गने अठोट एवं हवश्वासका साथ 
बेनी नगरपार्िकािाई समदृ्ध, आिरु्नक, हवकर्सत र न्यायपूणि बनाउने जनताको चािनािाई 
सम्बोिन गने दाहयत्व बोिका साथ आर्थिक वर्ि २०७9/०80 को बजेट प्रस्ततु गनि उर्भएकी 
छु । बेनी नगरपार्िकाको नगर उपप्रमखु एवम ् बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्तको 
संयोजकको िैर्सयतिे यस सम्मार्नत नगरसभामा आ.व २०७९/०८० बजेट तथा कायिक्रम 
प्रस्ततु गनि पाउँदा गौरवान्न्वत मिशसु गरेको छु । 

2. नागररकका समस्या र आवश्यकतािरुको सम्बोिन स्थानीयस्तरको सरकारबाटै िनुपुछि भने्न 
मान्यताका साथ िोकतन्रको स्थापनाका िार्ग गररएको पहििो स्थानीय सरकारको कायिकाि 
समाप्त भई दोश्रो पटक पनु: स्थानीय तिको र्नवािचन सम्पन्न भैसकेको छ । स्थानीय तिको 
र्नवािचन पश्चात स्थानीय आवश्यकताको स्थानीयस्तरबाटै समािान िनुे, हवकास प्रकृयािाई 
सिभार्गतामूिक, समावेशी, ददगो र समन्याहयक बनाउने संस्थागत आिार तयार भएको छ । 
जसबाट स्थानीय जनताको प्राथर्मकता र आवश्यकता अनसुारनै योजना तजुिमा र कायािन्वयन 
िनुे  भएको िुँदा जनताको हवचार र भावनाको प्रर्तर्बम्ब िनुे गरी नै बजेट नीर्त तथा कायिक्रम 
तजुिमा गररएको हवश्वास ददिाउन चािन्छु । 

3. यस अवसरमा सविप्रथम राष्ट्रीय स्वार्िनता,िोकतन्र तथा सामान्जक न्याय,संघीय शासन प्रणािी 
र हवर्भन्न राजनैर्तक पररवतिनका िार्ग आफ्नो अमलु्य जीवन उत्सगि गनुििनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात 
वीर सहिदिरु प्रर्त भावपणुि श्रद्धान्जिी व्यक्त गदिछु ।साथै घाईते, वेपत्ता योद्धा एवम ्पीर्डत 
पररवार र नागररक प्रर्त बेनी नगर सरकारको तफि बाट िाददिक सम्मान व्यक्त गदिछु ।मिुकुको 
अग्रगामी पररवतिनका िार्ग भएका सबै राजनैर्तक आन्दोिन तथा आर्थिक र सामान्जक 
सबिीकरणको िार्ग नेततृ्वदायी भरु्मका खेल्ने न्शखर व्यन्क्तत्विरु प्रर्त सम्मान व्यक्त गदिछु । 

4. नेपािको संहविानिे स्थानीय तििाई  ददएको अर्िकार क्षेर,संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीर्त 
तथा कायिक्रम, पन्िौं योजनािे तोकेका प्राथार्मकताको क्षेर, प्रादेन्शक आवर्िक योजना,बेनी 
नगरपार्िकाको आवर्िक योजना र मध्यकािीन खचि संरचना,नेपाि सरकारिे अन्तराष्ट्रीय स्तरमा 
गरेका प्रर्तवद्धता, ददगो हवकासका िक्ष्य एवम ्प्रचर्ित ऐन,काननु तथा कायिहवर्िबाट र्नदेन्शत 
भई सम्मार्नत नगरसभामा स्वीकृत नीर्त तथा कायिक्रमिाई कायािन्वयन गने गरी बजेट तजुिमा 
गरेको छु ।  
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5. बेनी नगरबासीिरुको माग, चािना र आवश्यकता परुा गनि बस्तीस्तर/वडा स्तर/नगरस्तरमा 
भएका छिफि तथा अन्तरहक्रयात्मक कायिक्रम,हवर्गत सर्मर्तमा भएका छिफि, नागररक 
समाज,बदु्धीजीवी,परकार,राजर्नर्तक दि/भात ृ संघ संगठन र हवर्भन्न   माध्यामबाट प्राप्त  
रचनात्मक सझुाविाई समेटेर बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गररएको छ । 

6. संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त िनुे राजस्वको सीमार्भर प्रशासर्नक तथा 
कायाििय संचािन खचि रिने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु । नेपाि सरकार एवम ् प्रदेश 
सरकारबाट हवत्तीय िस्तान्तरण भई प्राप्त िनुे समानीकरण अनदुान,सशति/समपरुक/हवशेर् अनदुान 
र बेनी नगरपार्िककाको आन्ताररक राजस्विाई बजेटका प्राथार्मकता र उदे्दश्य िार्सि गनि 
सक्ने कायिक्रममा हवर्नयोजन गररएको छ। 

7. बेनी नगरपार्िकाको आवर्िक योजनािे र्िएका िक्ष्यिरु परुा गनि मध्यमकािीन खचि संरचनािे 
प्राथार्मकतामा राखेको क्षेरिरुमा उपिब्ि स्रोत सािनसँग तािमेि गरी प्राथर्मकताका साथ  
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

8. संघीय सरकारको साझेदारीमा संचार्ित रावण पाकि  र्नमािण, जामनुाखकि  खानेपानी आयोजना, 
न्चनाखेत खानपेानी आयोजना,खबरा खानेपानी आयोजना एवम ् प्रदेश सरकारको साझेदारीमा 
संचार्ित अथुिङ्गे भतुपानी सडक जस्ता क्रमागत योजना संचािनका िार्ग प्राथार्मकताका साथ 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

9. िार्मिक एवम ्वैददक महिमा बोकेका गिेश्वर िाम, मिारानीथान मन्न्दर,पिुत्सय, पिुाश्रम रावण 
पाकि  एवम प्राकृर्तक न्चहकत्साियका रुपमा रिेको र्सँगा तातोपानी कुण्डिाई पयिटकीय िव 
बनाउने गरी आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गररएको छ । 

 

आदरणीय अध्यक्ष मिोदय,  

10. र्बगतको सरकारबाट बेनीको समहृद्धका िार्ग गररएका प्रयास बेनीको भौगोर्िक अवस्था, भबूनोट, 

कमजोर भिूराति समेतका कारण हवर्भन्न हवपदजन्य घटनाबाट क्षर्तग्रस्त िुँदा सार्बकमा गररएको 
िगानीबाट अपेन्क्षत प्रर्तफि िार्सि गनि नसहकएको, न्यूनतम आिारभतू पवुाििार समेत हवकर्सत 
गनि नर्सकएको यथाथि िामी साम ुछ । यसबाट समग्र हवकासमा परेको नकारात्मक प्रभाविाई 
अन्त्य गदै बेनी नगरिाई पनु: गर्तन्शि र समदृ्ध बनाउने र ददगो हवकासको आिारशीिा तयार 
गने न्जम्मेवारी िाम्रो काँिमा आएको छ । तसथि पूवाििारको हवकास माफि त स्थानीय तिको 
समनु्नर्त गनि पवुाििार र्नमािणको कायििाई पहििो प्राथर्मकतामा राखेको छु । र्बगतदेन्ख 
कायािन्वयनमा रिेका तथा आवश्यक प्रकृया परुा गरी अन्घ बढेका, बेनीको समहृद्धका िार्ग 
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रणनैर्तक मित्व बोकेका पूवाििारका योजनािाई तथा  उत्पादनमूिक एवं बढी प्रर्तफि ददन े
आयोजना तथा कायिक्रमिाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्तरता ददएको छु ।  

यस गररमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू,  

अब म बेनी नगरपार्िकाको आगामी आ.व. ०७९/८० को बजेटका उदे्दश्य र प्राथार्मकता प्रस्ततु गनि 
चािन्छु । 

11.  “समदृ्ध बेनी : सखुी नगरबासी” भन्ने िक्ष्यिाई मन मन्स्तष्कमा राख्दै तयार पाररएको आगामी 
आ.व. २०७९/०८० को बजेटका मखु्य उदे्दश्यिरु देिाय बमोन्जम रिनेछन ्।  

• कृहर्िाई मयािददत पेशाका रुपमा स्थाहपत गराई उत्पादनमा यवुा पररचािन र प्रोत्सािन 
गरी र्नवाििमखुी कृहर्िाई व्यवसायमा रुपान्तरण गने ।  

• नगरर्भरका िार्मिक तथा पयिटकीय क्षेरको संरक्षण, प्रचार एवं हवकासका िार्ग 
साविजर्नक र्नजी साझेदारीिाई प्रोत्सािन गने । 

• सामान्जक हवकासको क्षेरमा िगानी बढाई  न्शक्षा र स्वास््यको गणुस्तरमा सिुार 
ल्याउने एवम ्खानेपानीको पिुँचमा अर्भवहृद्ध गने ।  

• िन्क्षत समूिको संरक्षण हवकास र सशन्क्तकरण गराई उर्निरुिाई हवकासको 
मूिप्रवािमा ल्याउने ।  

• पवुाििार हवकासको ददगोपन र गणुस्तरीयता कायम गनि स्थानीय स्रोत र सािनको 
अर्िकतम प्रयोग गने ।  

• हवपदजन्य प्रकोपबाट िनुे क्षर्तिाई न्यनुीकरण गरी ददगो हवकासको आिारन्शिा तयार 
गनि ।  

• नगरपार्िकाबाट प्रवाि गररने सेवािाई सेवाग्रािीमैरी बनाई सेवाप्रवािमा पारदन्शिता तथा 
उत्तरदाहयत्व अर्भवहृद्ध गने ।  
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10. उल्िेन्खत उदे्दश्य िार्सि गने एवम ्नगरको सवािङ्गीण हवकासमा हवद्यमान चनुौती  यसप्रकार छनः  

• मनसनुजन्य हवपदका कारण  भौर्तक संरचनामा िनु ेक्षर्तिाई कम गनि एवम ्नददजन्य 
प्रकोपका कारण तातोपानी बजार क्षेर, मसार बस्ती, मंगिाघाट र कािीपिु बसपािक 
क्षेरमा िनु सक्ने क्षर्तिाई न्यूनीकरण गनुि, 

• नगरबासीको बढ्दो चािना र आवश्यकतािाई सीर्मत स्रोत सािनिे सम्बोिन गनुि, 
• िार्मिक एवम ् वैददक महिमा बोकेका पयिटकीय क्षेरको प्रचारप्रसार गराई पयिटक 

आकर्िणको केन्र बनाउन,ु  

• नगरबासीिाई उत्पादनमखुी बनाउँदै कृहर् उत्पादनमा अर्भवहृद्ध ल्याउँदै समदृ्ध बेनी 
र्नमािणमा न्जम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन,ु 

• बजारक्षेरबाट र्नस्कने फोिोरमैिाको दीघिकािीन व्यवस्थापन गनुि, 
• आन्ताररक राजस्वको दायरा फराहकिो बनाउँदै आन्तररक आय अर्भवहृद्ध गनुि 
• असारे हवकासको हवद्यमान पररपाटीको अन्त्य गरी योजनािाई समयमै सम्पन्न गने पद्धर्त 

स्थाहपत गनुि । 

• नगरपार्िकार्भर रिेका मार्नसिरुको आय असमानतािाई कम गदै सामान्जक न्यायमा 
आिाररत समतामूिक समाज र्नमािण गनुि 

11. यसका बाबजदु पर्न र्नम्न अनसुारका सबि पक्षका कारण उल्िेन्खत चनुौतीिाई न्यनुीकरण 
गनि सियोग पयुािउने अपेक्षा राखेको छु । 

• नगरपार्िकाको प्रथम आवर्िक योजना(२०७७/०७८-२०८२/०८३) र्नमािण भई 
योजनाबद्ध,ददगोहवकासको आिारन्शिा र मागिन्चर तयार भएको, 

• स्थानीय तिको पहििो कायिकािमा नगर संचािनका िार्ग अर्त आवश्यक काननु 
र्नमािण भईसकेको, 

• नगरर्भर प्राहवर्िक तथा अप्रावर्िक जनशन्क्तको पयािप्त व्यवस्था रिेको, 

अध्यक्ष मिोदय 

अब म गत आ.व २०७७/०७८ को यथायि आय व्यय अनमुर्त चािान्छु । 
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• बेनी नगरपार्िकाको संन्चत कोर्मा जम्मा िनुे रकमिरु,िरौटी/कोर्िरु र अन्तरसरकारी हवत्तीय 
िस्तान्तरण भई प्राप्त िनुे बजेट खचि समेत गरी आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ मा जम्मा रु ८१ 
करोड ६० िाख ०१ िजार ०३ सय ७५ रुपैंया ०२ पैसा मार आम्दानी भएको छ । 

• नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट हवत्तीय िस्तान्तरण भई प्राप्त शशति/हवशेर्/समपरुक अनदुान 
सम्बन्न्ित कायिक्रममा खचि िनु नसकेको रकम रु ०२ करोड ९२ िाख ३९ िजार ०६ सय 
१२ रुपैंया ६३ पैसा मार संघीय र प्रदेश संन्चत कोर्मा हफताि भएको छ । आ.व. 
२०७७/०७८ जम्मा रु ६९ करोड १६ िाख ११ िजार ०५ सय ५० रुपैंया ८६ पैसा 
मार यथाथि खचि भएको छ । 

• आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ को अन्न्तममा स्थानीय संन्चत कोर्,िरौटी खाता र हवर्भन्न कोर् 
खातािरुमा समेत बाँकी रिेको जम्मा रकम रु ०९ करोड ५१ िाख ५० िजार ०२ सय ०७ 
रुपैंया ९३ पैसा मार चाि ुआ.व २०७८/०७९ मा न्जम्मेवारी साररएको छ। 

चाि ुआ.व २०७८/०७९ को संशोर्ित आय व्यय र  आर्थिक गर्तहवर्ि तथा बजेट कायािन्वयनको 
समीक्षा प्रस्ततु गने अनमुर्त चािान्छु । 

• आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ मा बेनी नगरपार्िकाको आन्ताररक कर तथा गैरकर राजस्व, बेरुज ु
र संन्चत कोर्को नगद मौज्दात समेत गरी रु ९ करोड ९० िाख ३६ िजार ६ सय ४९ 
रुपैंया मार संशोर्ित आय अनमुान गरेको छु । 

• संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त िनुे मलु्य अर्भवहृद्ध कर, अन्तशलु्क, पवितारोिरण/वन 
रोयल्टी समेत गरी रु ८ करोड ११ िाख २१ िजार ४ सय ३३ रुपैया ३१ पैसा, प्रदेश 
सरकारबाट  बाँडफाँड भई प्राप्त िनुे सवारी सािन कर,घरजग्गा रन्जस्रेशन शलु्क समेत गरी 
रु २ करोड २४ िाख ६ िजार रुपैंया, बाँडफाँड भई प्राप्त िनुे दित्तर बित्तर शलु्क र हवज्ञापन 
कर समेत गरी रु ८० िाख ६५ िजार रुपैंया समेत गरी जम्मा रु ११ करोड १५ िाख 
९२ िजार ४ सय ३३ रुपैंया ३१ पैसा संशोर्ित आय अनमुान गरेको छु । 

• संघीय सरकारबाट हवत्तीय िस्तान्तरण भई प्राप्त िनु ेसमानीकरण अनदुान रु १२ करोड ८० 
िाख रुपैंया,सशति अनदुान रु ३३ करोड ९९ िाख ७४ िजार रुपैंया,समपरुक अनदुान रु १ 
करोड १५ िाख रुपैया, हवशेर् अनदुान रु  २ करोड ६१ िाख रुपैया समेत गरी जम्मा रु 
५० करोड ५५ िाख ७४ िजार रुपैंया मार संशोर्ित आय अनमुान गरेको छु । 

• प्रदेश सरकारबाट हवत्तीय िस्तान्तरण भई प्राप्त िनुे समानीकरण अनदुान रु १ करोड ५० िाख 
७६ िजार रुपैंया, हवशेर् अनदुान रु ५० िाख रुपैंया, समपरुक अनदुान रु ५० िाख रुपैंया 
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समेत गरी रु २ करोड ५० िाख ७६ िजार रुपैंया मार संशोर्ित आय अनमुान गरेको      
छु । 

• उल्िेन्खत आय  शीर्िककका आिारमा चाि ुआ.व २०७८/०७९ को िार्ग जम्मा रु 7४ 
करोड १२ िाख ७९ िजार ८२ रुपैंया ३१ पैसा मार संशोर्ित आय अनमुान गरी सोिी 
बमोन्जम  संशोर्ित व्यय अनमुान गरेको छु । संशोर्ित स्रोतगत आयको हवस्ततृ अनमुान 
अनसुचुी-०१ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

सभाध्यक्ष मिोदय, 

१६. अव म चाि ुआ.व २०७८/०७९ को जेठ मसान्त सम्मको समीक्षा प्रस्ततु गदिछु । 

• चाि ुआ.व जेठ मसान्त सम्म चाि ुखचि ७०.४१ प्रर्तशत, पुजँीगत खचि ५०.२७ प्रर्तशत खचि 
भएको छ भने चाि ुआ.व को मध्यावर्ि सम्म ६२.८१ प्रर्तशत खचि भएको छ । बेनी 
नगरपार्िकाको आफ्नो एकि अर्िकारक्षेर र्भरको कर तथा गैरकर राजस्व, बाँडफाँड भई प्राप्त 
िनुे घरजग्गा रन्जस्रेशन र नदीजन्य पदाथिको हवक्रीबाट प्राप्त िनुे रकम समेत गरी रु ४ करोड 
१२ िाख रुपैंया मार उठ्ने अनमुान गररएकोमा जेठ मसान्त सम्म बेरुज ुसमेत गरी रु ३ 
करोड ७७ िाख १४ िजार ९ सय ९६ रुपैंया ६० पैसा मार संकिन भई संशोर्ित आन्ताररक 
आय अनमुानको  ८२.८८ प्रर्तशत असिुी भएको छ ।  

• चाि ुआ.व मा बेनी नगरकायिपार्िका,हवर्यगत सर्मर्त र वडा सर्मर्त माफि त ३७६ वटा योजना 
सम्झौता भएकोमा ३०७ योजनािरु कायिसम्पन्न भईसकेको छ । 

• गौरवका योजनाका रुपमा रिेको गिेश्वर-र्गठीनी-पात्िेखत सडकको र्नमािण कायि सम्पन्न 
भईसकेको छ । हवशेर् अनदुानमाफि त संचार्ित जामनुाखकि  खानेपानी आयोजना,खवरा खानेपानी 
आयोजना र्नमािणको अन्न्तम चरणमा छन । 

• नगरकायिपार्िकाको कायाििय,वडा कायाििय,स्वास््य संस्थािरुमा आिारभतु भौर्तक संरचनािरु 
बर्नसकेको अवस्थामा आफ्नै भवनबाट प्रशासनीक कायििरु सम्पादन भएका छन ्। 

• कृहर् सेवा शाखा माफि त वडा नं ३/९/१० मा आि ुपकेट तथा वडा नं १/९ मा मकै बािी 
पकेटको स्थापना गररएको छ । 

• १० बटै वडाका कृर्किरुको सिभार्गता र साझेदारीमा कृहर् औजार हवतरण गररएको छ । 
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• पश ुसेवा शाखा माफि त वडा नं ३ र ५ मा बाख्रा पकेट र वडा नं १ मा बगँरु पकेट कायिक्रम 
संचािन गररएको छ । 

• दिुमा आत्मर्नभिर बनाउन भैसी हवकास कायिक्रम तथा िागत साझेदारीमा गोठ सिुार कायिक्रम 
संचािन गररएको छ । 

• प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम माफि त १०० ददन े रोजगारीका िार्ग ५०४ जना सचुीकृत 
भएकोमा १९ योजनािरुमा १९२ िे प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन ् ।आगामी आ.व 
२०७९/०८० को िार्ग ५२० जना सचुीकृत भईसकेका छन ्। 

• िघ ुउद्यम माफि त वन्ल्डङ्ग,र्सिाई कटाई,तरकारी खेती,हटमरु खेती,वाईररङ्ग िगायतका तार्िमिरु 
संचािन गरी २३१ जना िाई तार्िम ददई प्रहवर्ि िस्तान्तरण गररएको छ । 

• न्याहयक सर्मर्तमा पनि आएका १७ र्नवेदन तथा मदु्धािरु मध्ये ८ वटा मदु्धा हकनारा िागेको 
र ९ वटा मदु्धा प्रहक्रयामा रिेका छन । 

• कोर्भड-१९ खोप कायिक्रम माफि त(१२ वर्ि देन्ख मार्थका सम्पणुि नागररक) २९७४० िाई 
र्नशलु्क खोप िगाईएको छ । कोर्भड-१९ खोप पूणि मारा िगाएका संख्या-२७४३६ रिेको 
छ । कोर्भड-१९ खोप कायिक्रम माफि त १४८७६ जनािई बसु्टर डोज िगाईएको छ । 

• आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ को हवर्नयोजन,िरौटी र राजस्वको से्रस्तािरु आन्ताररक र अन्न्तम 
िेखापररक्षण भई प्रारन्म्भक प्रर्तवेदन प्राप्त भईसकेको छ । प्रारन्म्भक प्रर्तवेदनमा देन्खएका 
बेरुजिुाई प्रर्तहक्रया माफि त फछ्यौट गनि समयमै आवश्यक कागजात पठाईसहकएको छ । 
गत आ.व मा देन्खएका नीर्तगत बेरुजिुाई यस आ.वमा नदोिोररने गरी कायािन्वयन गररएको 
छ । रैमार्सक रुपमा आन्ताररक िेखा पररक्षणको गररएको छ । 

• न्जन्सी र्नररक्षण प्रर्तवेदनमा र्ििाम र्बक्री गनुिपने भनी उल्िेख भएका काम निाग्ने मेसेनरी 
तथा औजार,फर्निचर तथा हफक्चसि िगायतका सामन समयमै र्ििामी गररएको छ । न्जन्सी 
व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन बेनी नगरपार्िकाको सम्पन्त्तिाई साविजर्नक सम्पन्त्त 
व्यवस्थापन प्रणािी (PAMS) को प्रभावकारी कायािन्वयन गररएको छ । 

• काननुिे तोके भन्दा बढी रकमको ठेक्का िाई e-bid माफि त संचािन गररएको छ ।नगरपार्िकाको 
सम्पणुि कारोबार स्थानीय संन्चत कोर् व्यवस्थापन प्रणािी (SUTRA) बाट संचािन गररएको छ । 

सभाध्यक्ष मिोदय, 
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17. अब म आर्थिक बर्ि २०७९/८० को िार्ग गररएको  अनमुार्नत आयको आिारमा आर्थिक 
हवकास, सामान्जक हवकास, पवुाििार हवकास, सशुासन तथा संस्थागत हवकास, कायाििय संचािन तथा 
प्रशासर्नक क्षेरमा हवभाजन गरी क्षेरगत नीर्त तथा कायिक्रमका आिारमा आगामी आ.व २०७९/०८० 
का िार्ग अनमुार्नत राजस्व तथा व्ययको अनमुान संक्षेपमा प्रस्ततु गनि चािान्छु । 

•  बेनी नगरपार्िकाको आन्ताररक कर तथा गैरकर राजस्व र  संन्चत कोर्को नगद मौज्दात 
समेत गरी रु ०६करोड १७ िाख १० िजार रुपैंया,बाँडफाँड भई प्राप्त राजस्व १३ करोड 
०३ िाख १० िजार रुपैंया मार, नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार हवत्तीय िस्तान्तरण भई प्राप्त 
िनुे अनदुान रु ५४ करोड ०१ िाख ८० िजार रुपैंया समेत  आगामी आ.व २०७९/८० 
को कुि बजेट रु ७३ करोड २२ िाख रुपैंया रिेको छ । कुि हवर्नयोजन मध्ये चाि ुखचि 
४६ करोड १४ िाख रुपैया अथाित ६३.०१ प्रर्तशत र पुनँ्जगत तफि  २७ करोड ०८ िाख 
रुपैया अथाित ३६.९९ प्रर्तशत हवर्नयोजन गरेको छु । स्रोतगत आय व्ययको हवस्ततृ अनमुान 
अनसुचुी-०१ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

सभाध्यक्ष मिोदय  

19. अब म आगामी वर्िमा सञ्चािन गररने कायिक्रमको हवस्ततृ खाका प्रस्ततु गने अनमुर्त चािन्छु :  

क. आर्थिक हवकास तफि   

आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग छनौट गररएका योजनािरु मध्ये आर्थिक हवकास तफि  नगरस्तरीय 
योजनािरुमा रु ३ करोड ३४ िाख रुपैंया र वडास्तरीय योजनामा रु ७६ िाख गरी जम्मा रु ४ 
करोड १० िाख हवर्नयोजन गरेको छु । आर्थिक हवकासका क्षेरमा कुि बजेट र्समाको ५.६ 
प्रर्तशत रकम हवर्नयोजन गरेको छु ।   

कृहर् क्षरेः 

• खाद्यान्न बािीको उत्पादनिाई वहृद्ध गनि हकसानिाई आवश्यक पने उन्नत बीउ उपयोगको िार्ग  
रु ८ िाख  रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु ।उन्नत जातको तरकारी र आिकुो हवउ हवतरणका 
िार्ग रु ४ िाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

• केरा खेतीिाई व्यवसाहयक बनाउँदै केरा उत्पादनमा नगरपार्िकािाई आत्मर्नभिर बनाउन  केरा 
पकेट जोन र्नमािण का िार्ग रु १२ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु ।आ.व. २०७८/०७९ 
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मा स्थापना भएको सनु्तिाजात फिफूि बािी पकेट हवकास कायिक्रमको र्नरन् तरताका िार्ग 
रु ६ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• मकैबािी उत्पादनिाई प्रवििन गनिका िार्ग रु २० िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको 
छु।संघीय सरकारको साझेदारीमा फिफूि दशक हवरुवा रोपण कायिक्रमका िार्ग रु 9 िाख 
हवनयोजन गरेको छु ।  

• कृहर् स्नातक करार,कृहर्, पशपुन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावर्िक कायिक्रम,हकसान सूचीकरण 
कायिक्रम िगायतका कायिक्रम संचािनका िार्ग शशति अनदुानबाट रु ११ िाख ५० िजार 
रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• हवपदजन्य घटनािरुबाट कृहर् बािीमा िनुे क्षर्तिाई न्यनुीकरण गनि कृहर् हवमा हप्रर्मयमको १० 
प्रर्तशत अनदुान को िार्ग रु २ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• आई.हप.एम कृर्क पाठशािा संचािन,बािी न्शहवर/आन्क्मक बािी संरक्षण,हवउ उत्पादन र 
प्रशोिन,च्याउ खेती प्रवििन, मौरी व्यवस्थापन तार्िम तथा घार गोिा हवतरण,हवर्ादी खररद 
िगायतका कायिक्रम संचािन गनि रु २३ िाख ९० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरक्षेरका हकसानिरुिाई मागमा आिाररत सीप तथा क्षमता हवकास गने कायििाई प्राथार्मकता 
ददई एक वडा एक उत्पादन सम्बन्िी तार्िम संचािन गनि रु ६ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको 
छु । 

• कृहर् तथा पशपुन्क्षी हवकासमा यवुािाई प्रोत्साहित गररनेछ । उत्पादनमा यवुा प्रोत्सािन कायिक्रम 
संचािन रु २२ िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• कृहर् तथा पश ुसेवाका एक वडा एक प्राहवर्िक कायिक्रम संचािन गनिका रु ८ िाख  र वडा 
स्तरीय कृहर्/पश ुकायिक्रम समेत समेत गरी कृहर् क्षेरमा जम्मा रु २ करोड ०९ िाख ४० 
िजार रुपैया हवर्नयोजन भएको छ । 

पशपंुक्षी हवकासः 

• आ.व. २०७८/०७९ मा स्थापना भएको बंगरु पकेट हवकास कायिक्रमको र्नरन् तरता िार्ग रु 
६ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु  

• नश्ल सिुार गरी गाई तथा भैसीको दिु उत्पादनमा वहृद्ध गनि कृर्रम गभाििानको िार्ग रु २ 
िाख रुपैया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• मास ुजाँच ऐन कायािन्वयन सिजीकरण कायिक्रम संचािनका िार्ग रु १० िाख ५० िजार 
रुपैया हवर्नयोजन गरेको छु । 
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• पश ुआिारा हवकास कायिक्रम माफि त बिबुर्ीय घाँस/बरे् घाँस/हिँउदे घाँस खररदको िार्ग रु 
३ िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• पशपुन्क्षीमा िाग्ने रोग र्नदान,पररजीवी र्नयन्रण,पशपुन्क्षी खोप उपचार सेवा आददमा खोप तथा 
और्िी र ल्यावोरेटरी सामान खररदकोिार्ग रु 5 िाख ४० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको  
छु । 

• कृर्किरुको मागको आिारमा पशपुन्क्षी सम्बन्िी तार्िम तथा सिभार्गता र िागत साझेदारीमा  
यान्रीकरण तथा उत्पादनमा आिाररत अनदुान कायिक्रमिाई र्नरन्तरता ददनका िार्ग रु 20 
िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगररभरका पशपुािक तथा मत्स्यपािक कृर्किरुिाई हवमा हप्रर्मयम १० प्रर्तशत अनदुान 
ददन रु ४ िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरर्भरका छाडा पश ुबस्तकुो ट्यागीङ्ग तथा बन्िाकरण र रेहवज खोप संचािन,पश ुस्वास््य 
तथा बाँझोपन र्नवारण न्शहवर िगायतका कायिक्रम संचािन गनि रु ४ िाख २० िजार रुपैंया 
समेत गरी पशपंुक्षी तफि  रु ५६ िाख ६० िजार रुपैंया हवर्नयोजन भएको छ । 

उद्योग  

• िघ ुउद्यम हवकास कायिक्रम माफि त नगर बासीिाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गनुिका साथै िघ ु
उद्यम हवकास मोडेिमा नयाँ िघ ुउद्यमी र्सजिना गरी प्रहवर्ि िस्तान्तरणको िार्ग रु ३५ िाख 
रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

पयिटनः 

• िार्मिक एवम ्वैददक महिमा बोकेका गिेश्वर िाम, पिुत्सय, पिुाश्रम रावण पाकि  एवम प्राकृर्तक 
न्चहकत्साियका रुपमा रिेको  र्सँगा तातोपानी कुण्डिाई पयिटकीय िव बनाउने गरी आवश्यक 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

•  र्नमािणािीन अवस्थामा रिेको रावण पाकि िाई यसै बर्ि सम्पन्न गने गरी सङ्घीय सरकारसँग 
साझेदारी गररनेछ ।त्यसका िार्ग आवश्यक बजेट समपरुक कोर्बाट व्यवस्था र्मिाएको  छु 
। 

• बेनी नगरपार्िकाको आन्ताररक स्रोत र संघीय सरकारबाट प्राप्त सशति अनदुान बाट संचािन 
िनुे गरी पयिटन क्षेरको हवकासका िार्ग रु ७४ िाख रुपैंया हवर्नयजन गरेको छु ।  
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• नगरक्षेर र्भर पयिटकीय हवकासका िार्ग  र्नजी क्षेर तथा प्रवासी म्याग्देिीिरुसँग सिकायि 
गररनेछ । 

जिस्रोत तथा र्सँचाईः 

• खेतीयोग्य जर्मनमा साना र्सँचाई कायिक्रम संचािन गरी कृहर् उपजको उत्पादनमा वहृद्ध गररनेछ 
। साना र्सँचाई योजना संचािन गनिका िार्ग रु ३० िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

सिकारीः 

• नगरक्षेर र्भरका सिकारीिाई  सामान्जक र आर्थिक क्षेरमा िगानी गनि प्रोत्साहित गररनेछ । 
सिकारी संस्थाको र्नयमन, अनगुमन र सिकारी तार्िम संचािन गनिका िार्ग रु ५ िाख 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

ख. सामान्जक हवकासः  

सामान्जक हवकास क्षेरमा नगरस्तरीय योजना तथा कायिक्रम िार्ग ३७ करोड १२ िाख रुपैंया र वडा 
स्तरीय योजना तथा कायिक्रमको िार्ग रु १ करोड ३१ िाख ७५ िजार समेत गरी रु 38 करोड 
43 िाख 75 िजार हवर्नयोजन गरेको छु । समान्जक हवकास क्षेरमा कुि बजेट र्समाको ५२.५० 
प्रर्तशत हवर्नयोजन भएको छ । 

न्शक्षाः 

• न्शक्षा तथा स्वास््य क्षेरमा अपेन्क्षकृत सिुार ल्याउन मेयरसँग सामान्जक कायिक्रम संचािन 
गररनेछ । त्यसका िार्ग रु २० िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• बािहवकास केन्र नभएका हवद्याियमा बािहवकास केन्रको स्थापना गररनेछ । बािहवकास 
केन्र स्थापना तथा संचािनको िार्ग रु १५ िाख ६० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको  छु । 

• आिारभतु ति(१-८) मा अध्ययरत हवद्याथीिरुको िार्ग स्थानीय ति पाठ्यक्रम र्नमािण तथा 
छपाईको िार्ग रु १३ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• "िामी सक्छौं िामी गछौं" (We can We do) अन्तगित १ वडा १ नमनुा हवद्यािय कायिक्रम 
संचािन गनि रु १० िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नमनुा हवद्याियको रुपमा छनोट भएको जामनुाखकि  माध्यार्मक हवद्याियको क्रमागत भवन 
र्नमािणको िार्ग रु १ करोड १ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 
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• आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग न्शक्षा क्षेरमा २७ करोड ९९ िाख हवर्नयोजन भएको छ । 

स्वास््यः 

• नगरक्षेरका हवपन्न तथा जेष्ठनागररक पररवारको स्वास््य हवमा कायिक्रम संचािन गनिका िार्ग 
रु ४ िाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

• बेनी नगरबासीिरुिाई स्वास््य सेवाको अनभुरु्त गराउन ७० बर्ि मार्थका नागररकिरुिाई 
िन्क्षत गरी "घरघरमा स्वास््यकमी " कायिक्रम संचािनको िार्ग रु १० िाख ८० िजार 
रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• िरेक महिनाको १५ गते "नसिने रोगको र्नशलु्क पररक्षण" र्नयर्मत रुपमा संचािन तथा VIA 
कायिक्रम संचािन गनि रु ६ िाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

• आिारभतू तथा आकन्स्मक स्वास््य सेवाको िार्ग और्र्ि खररदका िार्ग जम्मा रु 2५ िाख 
७५ िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• स्वास््यतफि को कुि कायिक्रमका िार्ग रु ४ करोड ३८ िाख हवर्नयोजन भएको छ । 

 

 

यवुा तथा खेिकुदः 

• हवद्याियस्तरका बािबार्िकाको िार्ग राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तयोर्गता संचािन गररनेछ । 
राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग र्सल्ड संचािनका िार्ग  1३ िाख ५० िजार रुपैंया बजेट हवर्नयोजन गरेको 
छु । 

• नगरस्तरमा यवुा तथा खेिकुद कायिक्रम संचािन गनि रु ८ िाख रुपैंया समेत गरी यवुा तथा 
खेिकुदमा २२ िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

िैंर्गक समानता तथा सामान्जक समावेशीकरणः 

• हिँसा हपर्डत महििा तथा हकशोरीका िार्ग हिँसा प्रभाहवत सेवा केन्र संचािनका िार्ग रु ५ 
िाख रुपैया बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 
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• आमा समिुसँग उपमेयर कायिक्रम संचािन गरी महििािरुिाई हवर्भन्न आयमूिक र सीपमूिक 
कायिक्रम माफि त सशन्क्तकरण गरी आत्मर्नभिर बनाईनेछ । आमा समिुका भवनिाई 
अथेपाजिनको थिोको रुपमा हवकास गनि रु २० िाख रुपैया हवर्नयोजन गरेको  छु । 

• नगरमा बािमैरी स्थानीय शासन कायिक्रम संचािन गरी बािमैरी स्थानीय सरकार घोर्णा तथा 
बािबार्िकाको क्षमता हवकास सम्बन्िी तार्िम संचािनका िार्ग आवश्यक बजेट हवर्नयोजन 
गरेको छु ।  

• महििा,बािबार्िका,जेष्ठ नागररक, दर्ित तथा फरक क्षमता भएका व्यन्क्तिरु िन्क्षत कायिक्रम 
गनि  रु ३२ िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• आ.व. २०७९/०८० मा महििा हवकासतफि  ५७ िाख ५० िजार हवर्नयोजन भएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाईः 

• खानेपानीतफि का हवर्भन्न योजनामा रु ४ करोड ७३ िाख रुपैंया हवर्नयोजन भएको छ । 

• नगरबासीमा खानेपानीको पिुँच अर्भवहृद्ध गनि संघीय सरकारको हवशेर् अनदुानबाट  
प्राथार्मकताका साथ बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । खबरा खानेपानी योजना क्रमागत रुपमा 
संचािन गनि रु ९१ िाख रुपैंया, गाजने नयाँ गाउँ ढोल्थान पिुाडाँडा खानेपानी आयोजना 
संचािन गने रु १ करोड, जामनुाखकि  एक घर एक िारा खानेपानी संचािन गनि रु १ करोड 
१६ िाख रुपैंया र पात्िेखेत काछिङु्ग विृत खानपेानी योजना संचािन गनिका िार्ग रु १ 
करोड रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु ।  

• नगरपर्िकार्भरका हवर्भन्न टोि तथा वडास्तरीय खानेपानी योजना संचािन गनिका िार्ग रु ६६ 
िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• आ.व २०७९/०८० को अन्त्यमा स्वच्छ खानेपानीको पिुँच भएको जनसङख्या तिुनात्मक 
रुपमा वहृद्ध िनुे गरी बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गररएको छ । 

हवहविः  

• बेनी नगरपार्िकािाई सडक मानवमकु्त नगर बनाउन सडक मानविरुको उन्चत व्यवस्थापन 
गने कायिका िार्ग मानव सेवा आश्रम बाग्िङु्गसँग आवश्यक सिकायि गररनछे । मानव सेवा 
आश्रमिाई भवन र्नमािण सियोग स्वरुप िार्ग रु ४ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• आगामी आ.व. का िार्ग सामान्जक हवकासतफि  वडा स्तरीय योजना तथा कायिक्रम संचािन 
गनि रु १ करोड ३१ िाख ७५ िजार रुपैंया हवर्नयोजन भएको छ । 
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ग. पवुाििार हवकासः  

• नगरको केन्र देन्ख वडा कायाििय सम्म पगु्ने रणर्नर्तक मित्वको सडक र्नमािणका िार्ग 
प्राथर्मकताका साथ बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । नगररभरका सडकिरुिाई बाहै्र महिना 
संचािन गनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु । 

• पवुाििार हवकासको क्षेरमा भवन, आवास तथा शिरी हवकास, यातायात पवुाििार, उजाि िगायतका 
उपक्षेरमा गरी रु 1२ करोड ७० िाख रुपैंया हवर्नयोजन भएको छ ।पवुाििार हवकास क्षेरमा 
नगरस्तरीय योजना र समपरुक कोर् गरी रु १० करोड ८ िाख र वडा स्तरीय योजनामा २ 
करोड ३२ िाख हवर्नयोजन भएको छ ।  पवुाििार हवकास क्षेरमा कुि बजेट र्समाको 17.35 
प्रर्तशत हवर्नयोजन भएको छ । 

सडक तथा पिु र्नमािणः 

•  न्चनाखेत खोिा स्टीि रस पिु र्नमािण र भन्क्मिी ठुिोखोिा स्टीि रस पिु र्नमािणका िार्ग 
प्राथार्मकताका साथ बजेट हवर्नयोजन गरेको छु ।उक्त पिुिरु यसै आ.व मा समपन्न गनिका 
िार्ग रु ३५ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरपार्िका र्भर रणर्नर्तक मित्वका रुपमा रिेका सडकको रुपमा रिेको मिारानीथान छाप 
डाँडाखेत मोटरबाटो स्तरोन्नर्त रु ५० िाख रुपैंया,बेनी पात्िेखेत सडक १ करोड रुपैंया,दिेुखोिा 
भन्क्मिी सडक ४७ िाख,बेनी स्टेर्डयम खिुा मंच ५० िाख रुपैंया,बेनी पिुाचौर सडक २५ 
िाख र बेनी ज्यामरुकोट सडक  २५ िाख रुपैंया समेत गरी गौरवका योजनािरुमा २ करोड 
९७ िाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरर्भरका मखु्य तथा सिायक सडकिाई All Weather Road  का रुपमा हवकास तथा हवर्भन्न 
भौर्तक संरचनाको र्नमािणका िार्ग रु ४ करोड १६ िाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

• प्रदेश सरकारको साझेदारी अथुिङ्गे-पिुाचौर-भतुपानी सडक स्तरोन्न्त गररनेछ ।त्यसका िार्ग 
नगरपार्िकािे साझेदारी गनुिपने रकम सहित रु ७० िाख हवर्नयोजन गरेको छु ।  

भवन, आवास तथा सिरी हवकासः 

• सरुन्क्षत नागररक आवास कायिक्रम माफि त नगररभरका हवपन्न नागररकिरुको घर र्नमािणका 
िार्ग रु ३४ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 
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• नगरपार्िकाको सेवा प्रवाि सिुार ल्याउन र्नमािणार्िन भवनको तिा थप गनि रु ४५ िाख 
हवर्नयोजन गरेको छु ।  

• बेनी नगरपार्िका वडा नं ४ र्संगामा कृहर् उपज संकिन, भण्डारण र व्यवस्थापनको िार्ग 
शीत भण्डार र्नमािणका िार्ग रु  १ करोड ९० िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । नगर 
क्षेरर्भर उत्पादन िनुे कृहर्जन्य उत्पादनको उन्चत व्यवस्थापनमा कोल्ड स्टोर कोसेढुङ्गा साहवत 
िनुे हवश्वास र्िएको छु ।  

• नेपाि सरकार/प्रदेश सरकार र अन्य र्नकाय बाट प्राप्त िनुे हवर्भन्न अनदुान सँग साझेदारी गनि 
रु  १ करोड ६० िाख रुपैंया समपरुक कोर्मा हवर्नयोजन गरेको छु । 

उजािः 

• नगर क्षेरर्भर उजाि प्रविद्धनका िार्ग नवीकरण उजाि प्रहवर्ि जडानका िार्ग प्राथार्मकताका साथ 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । नगरबासीिाई वायोग्याँस/हवद्यतुीय चिुो/सिुाररएको चिुो/सौयि 
ऊजाि को प्रयोगमा उत्सािजनक सिभार्गताका िार्ग िागत साझेदारीमा नवीकरणीय उजाि 
कायिक्रमका िार्ग रु ८ िाख रुपैंया मार हवर्नयोजन गरेको छु । 

घ. वन वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापनः 

• बेनी नगरर्भर देन्खने हवपदजन्य घटनािरुको न्यनुीकरण गरी उद्धार,राित र पनुःस्थापना कायिको 
िार्ग हवपदमा मेयर कायिक्रम संचािन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

• सबै प्रकारका हवपदको रोकथाम तथा न्यनुीकरणका िार्ग पवुितयारी प्रर्तकायि र पनुःिाभका 
कायिक्रम संचािन गनि स्थानीय हवपद व्यवस्थापन कोर्मा रु ३५ िाख ५० िजार रुपैंया 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरक्षेर हवकास र्नमािणको क्रममा िनुे वातावरणीय क्षर्त न्यनुीकरण गनि तथा भ-ुक्षय रोक्न 
प्रभाहवत क्षेरमा वायो ईन्न्जर्नयररङ्ग अध्ययन र हवरुवा उत्पादन तथा हवतरणको िार्ग रु ४ 
िाख ५० िजार रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• स्थानीयस्तरमा घट्ने हवपदका घटनािरुमा तत्काि पररचािन गनि सक्ने गरी आपतकािीन 
कायिसञ्चािन केन्र स्थापनाका िार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । वडा स्तरमा 
वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापन गनि र स्थानीय आपतकािीन कायिसंचािन केन्र स्थापना गनि 
रु ६५ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 
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ङ. सशुासन तथा संस्थागत हवकासः  

• नगरपार्िकाको सेवािाई प्रहवर्िमैरी बननाई नागररकिाई छररतो र सिुभ ढङ्गिे सेवा प्रवाि 
गनि सक्ने खािका प्रहवर्ि जडानका िार्ग रु २१ िाख हवर्नयोजन गरेको छु ।  

• नगरपार्िकास्तरबाट सम्पादन भएका कायििरुको पारदन्शिता एवं जवाफदेहिता अर्भवहृद्ध गनि 
साविजर्नक सनुवाई, सामान्जक पररक्षणजस्ता कायि गनिका िार्ग रु ४ िाख रुपैंया हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

• मेिर्मिाप सम्बन्िी ४८ घण्टे तार्िम र्िएका मेिर्मिापकताििाई सचुीकृत गररनेछ । वडा 
स्तरीय मेिर्मिाप केन्र संचािन तथा न्याहयक सर्मतको क्षमता हवकास गनि रु ५िाख रुपैंया 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

• पदार्िकारी तथा कमिचारीिरुको क्षमता हवकास, हवत्तीय व्यवस्थापन, हवत्तीय जोन्खम न्यूनीकरण, 

सेवा प्रवािका मापदण्ड र्निािरण, वडा कायाििय व्यवस्थापन,बिेुटीन प्रकाशन र सशुासन सम्बन्िी 
प्रवििनात्मक कायिक्रम संचािन गनि रु ४२ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

•  कमिचारीिरुको उत्प्ररेणा र मनोबि वहृद्ध गनि कायिसम्पादनमा आिाररत प्रोत्सािन र परुस्कार 
प्रणािीिाई अविम्बन गरी उत्कृष्ट कमिचारीिाई सम्मान गररनेछ । 

• प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम माफि त सचुीकृत बेरोजगारिाई १०० ददने रोजगार ददईनेछ । 
प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम र यवुा रुपान्तरण योजना माफि त रोजगारी ददन प्रशासर्नक चाि ु
पुजँीगत खचि समेत गरी रु ६६ िाख रुपैंया हवर्नयोजन गरेको छु । 

• नगरमा सरुक्षा व्यवस्थापन तथा साविजर्नक सम्पन्त्तको सरुक्षा तथा संरक्षण गनि नगर प्रिरी 
व्यवस्थापन गनि आवश्यक बजेटको सरु्नश्चतता गरेको छु । 

आदरणीय अध्यक्ष मिोदय,   

9. आगामी आर्थिक वर्िमा नगरपार्िकािे गने आम्दानी खचि तथा हवर्भन्न शीर्िकगत खचिको हववरण 
ति अनसूुचीमा प्रस्ततु गरेको छु ।  

10. िािसािै र्नवािचन सम्पन्न भई कायिभार सम्िािेको महिना पूरा िनु नपाउँदै नगरपार्िकाको 
बजेट तजुिमा गने कायि िाम्रो काँिमा आयो । सीर्मत स्रोतको हवर्नयोजनबाट िेरै जनताको 
अपेक्षा र चािना सम्बोिन गनुिपने अवस्थामा योजनाको प्राथर्मकीकरण गने कायिमा सियोग 
पयुािउनिुनुे यस नगरपार्िकाका सबै राजनैर्तक दििरु, समाजसेवी, बहुद्धजीवी तथा हवज्ञ एवं प्रबदु्ध 
व्यन्क्तत्विरु एवं उिाँिरुबाट प्राप्त राय सझुावका िार्ग कृतज्ञ छु । आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट 
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प्राप्त र्नदेशन र मागिदशिनका िार्ग आभार व्यक्त गदिछु । बजेट तजुिमाको कायिमा सियोग 
पयुािउनिुनुे सबै र्नवािन्चत पदार्िकारीिरुप्रर्त आभारी छु । हवर्भन्न प्राहवर्िक एवं अन्य कायिमा 
सियोग पयुािउनिुनुे नगरपार्िकाका कमिचारी साथीिरु िगायत अन्य सरोकारवािािरुिाई िाददिक 
िन्यवाद ज्ञापन गनि चािन्छु ।  

11. अन्त्यमा, बजेट कायािन्वयनमा दृढ संकन्ल्पत रिँदै यसमा आ-आफ्नो क्षेरबाट सबैको सहक्रय सियोग र 

सिभातर्गाको अपेक्षा राखेको छु । 

 

।।।िन्यवाद ।।। 

 

 


