आर्थिकबर्ष२०७५।७६ को बजेट

बोदे बर्साइननगरपालिकाको तेस्रोनगरसभामा २०७५।०३।३० गते उपमेयर रन्जु s'df/L
साहले प्रस्तुतगर्नभ
ु एको बजेट बक्तवय
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१ आगामी आव २०७५।७६ को बजेट यस नगरपालिकाका जनताको
प्रतिनिधिमूलकतथा गरिमामय सभा समक्षप्रस्तुतगर्नपाउँदा मलाई खुशीको

अनुभुति भएको छ । आ व वर्षकोपुरै अवधीको लागि वजेट प्रस्तुत
गर्नपाएको मेरो
लागि यो पहिलो अवसर हो ।
२

यस घडीमा सर्वप्रथमसंघीय गणतन्त्रकोस्थापनाका लागि नेपाली जनताले

पटक पटक गर्दैआएका एतिहासिक जनआन्दोलनसशस्त्रसंघर्षपटक पटकको
मधेश आन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासप्रतिउच्च सम्मान प्रकटगर्दै नेपालको
लोकतान्त्रिकआन्दोलनकोक्रममा शहीद हुनु भएका तथा वेपत्तापारिनु भएका
सवैका प्रतिभावपूर्णश्रध्दान्जली
अर्पणगर्नचाहन्छ।ु एवम् शहीदका परिवारजन र
विविन्नआन्दोलनका क्रममाअंगभंग भई कठिन जीवनयापन गरिरहनु भएका
नागरिकहरुलाई श्रध्दापूर्वनमन
क गर्दव
ै हाँहरुको त्यागर बलिदानप्रतिकृतज्ञता
व्यक्तगर्दछु।
३

नेपालमा राजनैतिक संक्रमणकोलामो कालखण्डको अन्त्यभएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रात्मक
व्यवस्थालाईसंस्थागत गर्ननेपाली जनताको
त्यागर वलिदानबाट हालसम्म प्राप्तभएका राजनैतिक उपलब्धिहरुको रक्षग
ा र्दै
विद्यमानगरिबी पछयौटेपन सामाजिक अन्धविश्वास
र विभेदको अन्त्यगरी यस
नगरपालिकालाई सम्वृध्दबनाउने जिम्मेवारीहामीमा आएको छ ।
४

जनताको दीगो शान्तिसुशासन विकास र सम्वृध्दिकोआकांक्षपूा रा गर्नयो

सरकार आवश्यक संस्थागतर व्यवस्थापकीयप्रबन्धमिलाउदै अघि बढिसकेको
व्यहोरायस अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छ।ु
५ नेपाल सरकार तथा प्रदेशसरकारको आ व ०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत
घोषित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
सम्पन्ग
नर्ननेपाल सरकार र प्रदेशसरकारलाई
सफलता मिलोस भन्नशुे भकामना व्यक्तगर्नचाहन्छ।ु
६ आगामी आ व को वजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लिखित
नागिरकका

मौलिक

हक

राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र

प्राथमिकता

नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमनगर सभाको मानिनिय सदस्यज्युहरुले

दिनुभएको सुझावहरु पूर्ववजेट छलफलका क्रममाप्राप्तहुन आएका रचनात्मक
सुझावहरु तथा आ व ०७४।०७५ को वजेट वक्तव्यमाउल्लिखित महत्वपूर्ण
कार्यक्रमहरुलाई
यो वजेट तर्जुमाकोमार्गदर्शनकोरुपमा लिएको छु ।
सभा अध्यक्महोदय
ष
अब म स्थानीयसरकारका चुनौतीहरु प्रस्तुत
गर्नचाहन्छ।ु

७ यो सरकारका सामु मुख्यरुपमा निम्नचुनौतीहरु देखिएका छन् ।
जनतामा राजनैतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी समाजलाइ आर्थिक
सामाजिक रुपले रुपान्तरण गर्नकार्
े यसबैभन्दाठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
स्थानी शासन व्यवस्थासंचालनका लागि आवश्यक प्रशासनिकसंरचनाहरु
तयार भइ नसकेको र दक्षजनशक्तिको कमि रहेकोले उपलब्ध श्रोतसाधनको
कुशल विनियोजन गर्नेविकास आयोजनाहरुको दक्षतापूर्वकार्यान्वयनगर्नेतथा
सार्वजनिकखर्चमाअनुशासन कायम गर्नकार्
े यचुनौतीपूर्णदेखिएको छ ।
सरकार प्रतिकोजनविश्वासलाईमजवुत वनाई प्राप्तसंघीय लोकतान्त्रिक
शासन प्रणालीलाईथप संस्थागतर दिगो बनाउदै लैजानु पर्नजिम्
े मेवारीहामी माथि
छ।
बजेटका उद्देश्य
८ यो बजेटका उद्देश्यहरुयस प्रकारछन्
जनताका बीचमा सरकारको बलियो उपस्थितिदेखाउने ।
 स्थानीय शासन व्यवस्थासंचालनका सम्पूर्णपूर्वाधारहरु तयार गरी
जनताका सुशासनको प्रत्याभूतदिने
ि ।
 नागरिकको आयस्तरमासुधार गरी गरिबी न्युनीकरणगर्न।े

 स्थानीय आर्थिकएवं सामाजिक रुपान्तरणका आधारशिला तयार गर्दै
जाने ।
बजेटका प्राथमिकता
९ चालु आ व को बजेटका प्राथमिकतादेहाय अनुसार रहेका छन ।
 सुशासन
 भौतिक पुर्वाधरनिर्माणतथा सामाजिक विकास
 नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत प्रवन्ध
 सार्वजनिकसेवा प्रवाहमासुधार र सार्वजनिकखर्चमावीत्तीयअनुशासन
र पारदर्शिता
 बालबालिकाकव हीत संरक्षणएवं महला सशक्तीकरण तथा क्षमता
विकास
 उद्यमशीलताकोविकास र रोजगारी सृजना
 स्थानीयमौलिकता एतिहासिक तथा सांस्कृतिकधरोहरहरुको संरक्षणर
प्रवर्ध्दन
 सरसफाइ एवं वातावरणीय स्वच्छताअभिवृध्दि
 संघ र प्रदेश सरकारसँग सौहार्ध्दपूर्णसम्वन्धको विकास तथा
सहकारिता ।
१०

संविधान बमोजिम यस स्थानीयले संघ र प्रदेशतह बीचको सम्वन्धलाई
अघि बढाउने छ ।

सभाध्यक्महोदय
ष
बजेट कार्यान्वयन
११

बजेटमा प्रस्तुतभएका कार्यक्रमहरुकस
ो मयवध्द कार्ययोजनातयार गरी
आर्थिकवर्षकोपहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनगरिनेछ । कार्यक्रमको
कार्यान्वयनकालागि हरेक क्षेत्रका
आवश्यक

P]g नियमावली तथा

कार्यविधिहरुको तर्जुमार परिपालनाको माध्यमबाट खर्च हुन सक्ने

अनियमितता रोकिनेछ ।
१२ प्रतिनिधिएंव कर्मचारीहरुको क्षमताविकास तथा नियमित अनुगमनको
माध्यमबाटबजेट कार्यान्वयनलाई
सहज बनाइनेछ ।
१३ आ व २०७४।७५ मा विनियोजित बजेट मध्यय
े स आ व मा पूंजिगत र चालु गरि
२९ प्रतिशतखर्चहुने अनुमान गरिएको छ ।
१४ आर्थिकवर्ष२०७५।७६ को आर्थिकविधेयक २०७५ तथा विनियोजन विधेयक
२०७५ यसै साथ संलग्नछ।
सभाअध्यमहोदय
१५

अब म माथिका क्षेत्रगत
नीति तथा कार्यक्रमहरुकार्यान्वयनकालागि
बजेट विनियोजन तथा स्रोतव्यवस्थापनयोजना प्रस्तुत
गर्दछु।

१६ आगामी आर्थिकवर्षकानिती था कार्यक्रमकार्यान्वयनगर्नरु ५६करौड
७४लाख ९१हजार ५ पाँच सय ४२ बयालीस विनियोजन गरेको छु । कुल
विनियोजन मध्ये ३० तीस करौड ३ तिन लाख ९ हजार ५ पाँच सय ४२
बयालीस अर्थात५२।९२ प्रतिशतपूंजिगत र २६ करौड ७१ लाख बासठी
हजार चालु अर्थात४७।०७ प्रतिशतचालु खर्चमाविनियोजन गरेको छु ।
१७ अगामी आर्थिकबर्षकाअनुमान गरिएको खर्चव्यहोर्नश्े रोतमध्यरे ाजश्वबाटरु
राजश्वबाँडफाड ७ करौड ९८ लाख ७२ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त
हुने वित्तियसमानीकरण अनुदान र सशर्तअनुदान बाट २७ करौड ५
लाख तिन हजार प्रदेशसरकार बाट वित्तियसमानीकरण अनुदान र
सशर्तअनुदान बाट १ करौड २९ लाख ५८ हजार विभिन्नकार्यक्रमका
लागि प्राप्त१ करौड ५०लाख ५० हजार नगरपालिकाको राजश्वबाट
अनमानित ४० लाख आ व २०७४।७५ को चालु तथा पूंजिगत बचत १३
करौड ८२ लाख ७८ हजार ५ सय ४२ जेष्ठनागरिक ४ करौड ६८ लाख
३० हजार गरी संतुलित बजेट गरेको छु ।
१८ अब म आर्थिकबर्ष२०७५।७६ को राजश्वपरिचालन सम्बन्धीनीति तथा
कार्यक्रप
म्रस्तुत
गर्दछु।

१९ नेपालको संविधानले यस पालिकालाई प्रदानगरेको राजश्वपरिचालनको
अधिकारको कार्यान्वयनकोशुरुवात पालिकामा पहिलो पटक हुदैछ
।यसका लागि आवश्यक पर्ने कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी
कानुनहरुको तर्जुमा यथाशिघ्र गरी यस सम्मानित सभासमक्षपेश
गरिनेछ ।
२० यस पालिकाको राजश्वपरिचालन गर्नसंस्थागतव्यस्थग
ा रिनेछ ।
२१ स्थानीय तहहरु तथा सरोकारवाला सँग समन्वय गरि राजश्वकावर्तमान
दरहरुको पुनरावोलकन गरिनेछ ।
२२ कृषि क्षेत्रको
दैनिय अवस्थालाई मध्य नजर गर्दक
ै ृषिमा आय कर नलाग्ने
व्यवस्थग
ा रेको छु ।
२३ यो बजेट तर्जमागर्दामार्गनिर्देश
प्रदानगर्नुहुनेसम्मानितसभाका सभाध्यक्ष
ज्यरू नगर सभाका सदस्यज्यूहरु प्रतिअभार प्रकटगर्दछु।
२४ निजीक्षेतसँ्रग सम्बन्धितसंघ संस्थाहरु नागरिक समाज समाजिक संस्था
संचार जगत विषयविज्ञ
राजनीतिक दलका प्रतिनिधीतथा राष्ट्यसेवक
कर्मचारी र विदेशमा रहनुभएका यस नगरवासीसबैलाई हार्दिक
धन्यवादज्ञापन
गर्दछु।
२५ अन्तमायो बजेटको सफल कार्यान्वयनमासबैको सहयोग पाउने विश्वासव्यत्त
गर्दछु।
धन्यवाद

