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बेनी नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य 

आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सदस्यहरु 

मलुकुमा लोकतान्त्रिक गणतरिको स्थापना सँगै संन्त्ियता सन्त्ितको नयाँ संन्त्िधान जारी भएको 

छ । उक्त संन्त्िधानले राज्यको पनु:संरचना गरे अनरुुप न्त्तन तिको सरकारको स्िरुप अरतरगत स्थानीय 

तिको गठन भइ न्त्निााचन सम्परन भएको पन्त्न न्त्तन बर्ा परुा भएको छ । प्रत्येक बर्ा आजको न्त्िन स्थानीय 

सरकारिरुले नीन्त्त तथा कायाक्रम सन्त्ित बजेट प्रस्ततु गि ै आइरिकेा छन् । यसै क्रममा यस बेनी 

नगरपान्त्लकाले न्त्बगत झै यस बर्ा आगामी आन्त्थाक बर्ा २०७७/०७८ को लान्त्ग राजश्व र व्ययको अनमुान 

प्रस्ततु गना गई रिकेो छ । प्रचन्त्लत कानुन बमोन्त्जम नगरपान्त्लकाको बजेट प्रस्ततु गने न्त्जम्मेिारी भएकोले 

आज यस गररमामय सभामा उपन्त्स्थत भएको छु ।  

आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सदस्यहरु 

िान्त्मले बजेट न्त्नमााणका प्रन्त्क्रयामा न्त्बन्त्भरन चरणिरु पार गरेका छौ । राजश्व परामर्ा सन्त्मन्त्तको 

प्रन्त्तिेिन तयारी गने िने्त्ि न्त्लएर स्रोत अनमुान तथा बजेट न्त्समा न्त्नधाारण सन्त्मन्त्तिुि ैबन्त्स्तस्तर बाट प्राप्त 

योजना तथा कायाक्रमिरुलाई िडा स्तरबाट प्राथन्त्मन्त्ककरण गरी न्त्बन्त्भरन न्त्बर्यगत सन्त्मन्त्तिरुमा छलफल 

भै बजेट तथा कायाक्रम तजुामा सन्त्मन्त्तको बैठक बाट न्त्सफाररस गरी प्रस्तान्त्ित बजेट तथा कायाक्रमलाई 

नगर कायापान्त्लका बाट न्त्स्िकृत गरी आज यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गना गइ रिकेो छु । 

आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सदस्यहरु 

अब म आगामी आन्त्थाक बर्ा २०७७/०७८ को आय तथा व्यय अनमुान प्रस्ततु गना गइ रिेको  

छु । यस नगरपान्त्लकाको आन्त्थाक िर्ा २०७७/०७८ के कुल बजेट रु. ६२ करोड ३२ लाि ५८ िजार २ 

सय ६४ रिकेो छ ।  

जस मध्ये आम्िान्त्नका स्रोतिरु न्त्नम्न अनसुार रिकेा छन ्।  

• आरतररक आय तफा  रु. ४ चार करोड ३ लाि २५ िजार रिेको छ । 

नगरपान्त्लकाको आरतररक आय प्रान्त्प्तका लान्त्ग कर राजश्व र गैर कर राजश्वका न्त्िन्त्भरन न्त्र्र्ाकबाट 

उपलब्ध िुने कुरा अिगत गराउि छु  । कर राजश्व अरतगात सम्पन्त्ि कर, व्यिसाय िताा कर, जग्गा 

बिाल तथा न्त्बटौरर कर, िर बिाल कर, सिारी साधन कर, न्त्िज्ञापन कर, मनोररजन कर र अरय कर 

बाट रु.१ करोड ७६ लाि २५ िजार रकम उपलब्ध िुने अनमुान रिकेो छ । त्यस्तै  गैर कर राजश्व 

अरतरगत िर जग्गा रन्त्जष्ट्रेर्न,ढुङ्गा,न्त्गन्त्ट तथा बालिुा न्त्बन्त्क्र तथा न्त्नकान्त्स र्लु्क, जन्त्डबटुी, 
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किाडी र न्त्जिजरत ु न्त्नकासी र्लु्क, फोिोर व्यिस्थापन र्लु्क, नक्सा पास िस्तरु न्त्सफाररस तथा 

अरय सेिा र्लु्क र अरय न्त्िन्त्िध िस्तरु बाट रु.२ करोड २७ लाि गरी कुल ४ करोड ३ लाि २५ 

िजार रकम प्राप्त िुने अनमुान छ ।  

• न्त्िन्त्िय समान्त्नकरण अनिुान संन्त्िय सरकारबाट रु. १२ करोड ४ लाि रिेको छ ।  

• राजश् ि बाँडफाँड संन्त्िय सरकार बाट रु. ८ आठ करोड ३ लाि १९ िजार २ सय ६४ रिकेो      

छ ।  

• न्त्बरे्र् अनिुान पुँन्त्जगत तफा  संन्त्िय सरकारबाट रु. १ करोड ३० लाि रिेको छ ।  

• समपरुक अनिुान पुँन्त्जगत संन्त्िय सरकारका तफा  बाट रु.१ एक करोड १२ लाि रिकेो छ । 

• ससता अनिुान संन्त्िय सरकारबाट रु.२८ करोड १२ लाि रिकेो छ । 

• न्त्िन्त्िय समान्त्नकरण अनिुान प्रिरे् सरकार तफा बाट रु. १ करोड १९ लाि ९५ िजार रिकेो छ ।  

• राजश्व बाँड फाँट प्रिरे् सरकारबाट रु. ९६ लाि ४ िजार रिेको छ ।  

• ससता अनिुान प्रिरे् सरकारबाट रु.१ करोड रिकेो छ ।  

• चाल ुआन्त्थाक बर्ा २०७६/२०७७ को बान्त्क रकम ४ करोड ५२ लाि १५ िजार रिकेो छ । 

कुल आम्िान्त्नलाई  चाल ुर पुँन्त्जगत िचा गरी न्त्बन्त्भरन र्ीर्ाकिरुमा न्त्बन्त्नयोजन गरीएको छ । जसलाइ 

यिाँिरु समक्ष प्रस्तुत गना गइ रिकेो छु ।  

• चालिुचा तफा  एकमषु्ठ रु. ३६ करोड ६१ लाि रिकेो छ ।   

• पुँन्त्जगत िचा तफा  कुल रकम रु.२५करोड ७१ लाि  ५८ िजार२ सय ६४ रुपैयाँ रिकेो छ । 

जसमध्ये न्त्िन्त्भरन न्त्बर्यगत के्षििरुलाई न्त्नम्न अनसुारको आिस्यक रकम न्त्बन्त्नयोजन गरीएको छ ।  

• आन्त्थाक न्त्िकास तफा  रु. १ करोड २५ लाि रिेको छ ।  

• सामान्त्जक न्त्िकास तफा  रु. १ करोड ९१ लाि रिकेो छ ।  

• पिुााधार तफा  रु. ५ करोड २० लाि रिकेो छ । 

• बन तथा न्त्िपि व्यिस्थापन तफा  रु. ९० लाि रिकेो छ ।  

• सरु्ासन तथा संस्थागत न्त्िकास तफा  रु.३७ लाि रिेको छ । र िडा तफा  न्त्नम्न अनसुारको बजेट 

न्त्बन्त्नयोजन गररएको छ ।  

• िडा नं १,४,६ र १० लाई प्रन्त्तिडा रु. ५५ लाि का िरले बजेट न्त्बन्त्नयोजन गररएको छ । 

• िडा नं २,३,५ र ९ लाइ प्रन्त्तिडा रु. ६० लाि का िरले बजेट न्त्बन्त्नयोजन गररएको छ । 

• िडा नं ७ र ८ लाई प्रन्त्तिडा रु. ५० लाि का िरले बजेट न्त्बन्त्नयोजन गररएको छ ।  
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आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सदस्यहरु 

प्रस्ततु िजेट तथा कायाक्रम तजुामा गने प्रन्त्क्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सियोग परु् याउन ुिुने 

सम्पणुा सभासिज्यिुरु, नगरिान्त्स िाजुभाइ तथा न्त्िन्त्ि बन्त्िनीिरु कमाचारीिरुलाई धरयिाि न्त्िन 

चािरछु । बेनी नगरपान्त्लकाको न्त्बकास प्रन्त्क्रयामा सियोग उपलब्ध गराउने संन्त्िय र प्रिरे् सरकार 

िातनृ्त्नकाय,  सियोगी संि संस्था तथा न्त्नकायिरु, न्त्नन्त्जक्षेि प्रन्त्त म बेनी नगरपान्त्लकाको तफा  बाट 

िान्त्िाक आभार व्यक्त गि ैआगान्त्म न्त्िनिरुमा पन्त्न सियोग न्त्नररतर रुपमा प्राप्त िुनेछ भरने न्त्िश् िास 

गिाछु ।  

चाल ु आन्त्थाक िर्ाको कायाक्रम सफलतापूिाक सम्परन गराउनमा सियोग पुर् याउन ु िुने सम्पणूा 

पिान्त्धकारीज्यिूरु,कमाचारीिरु बनु्त्िन्त्जिी समाजसेिी उद्योगी व्यापारी एिं आिरणीय 

नगरिासीज्यिूरुमा िान्त्िाक धरयिाि ज्ञापन गिाछु ।  

धन्यवाद ! 

बुधवार, १० असार २०७७      सञ्जु बरुवाि 

          नगर उप-प्रमुख 

 


