नगरसभामा नगर उपप्रमुख
श्री अन्जु दहितज्यूले प्रस्तुत गनुभ
ु एको
आर्थुक वर्ु २०७६/७७ को
बजेट बक्तव्य

बारबर्दुया नगरपार्लका
नगर कायुपार्लकाको कायाुलय
जयनगर, बर्दुया
९ असार २०७६

अध्यक्ष मिोदय
१. नेपालको सं हवधान अनुसार गठन भएको यस बारबर्दुया नगरपार्लकाको तेस्रो बाहर्ुक बजेट पेश गने अवसर
पाएकोमा खुसी लागेको छ । यस अवसरमा जनआन्दोलन जनयुद्ध लगायतका सं घर्ुमा आफ्नो जीवन उत्सगु
गने सम्पूर्ु ज्ञात अज्ञात शिीदिरु प्रर्त िार्दु क श्रद्धाञ्जली अपुर् गदुछु । साथै घार्ुते वेपता नागररक प्रर्त
ु को राजनीर्तक सामाजजक पररवतुनमा नेतत्ृ वदायी भूर्मका र्नवाुि गने आदजर्य
सम्मान प्रकट गदुछु । मुलक
मिानुभाविरु प्रर्त आभार व्यक्त गदुछु ।

२. यस नगरे पर्लकाले नगर पाशुवजित्र २०७५ र्नमाुर् गरर नगरपार्लकाका आर्थुक, सामाजजक, भौगोर्लक,
सं स्कृर्तक, भाहर्क र धार्मुक लगायत क्षेत्रका तथयांकिरु प्राप्त भर् र्त तथयांकलाई हवश्लेर्र्, सं श्लष्े र् गरर
स्थानीय सरकार सं िालन ऐन २०७४, प्रदे श तथा स्थानीय तिका साझा अर्धकारका हवर्यमा एकरुपता
कायम िुने गरर सिकारी, समन्वय र सि-अजस्तत्वको र्सद्धान्तलाई आत्मसाथ गरर आ.व.२०७६/७७ को
बजेट तथा कायुक्रम तयार गरे की छु ।

अध्यक्ष मिोदय
३. अव म यस बारबर्दुया नगरपार्लकाका ि ुनौर्तिरुलार्ु यस प्रकार प्रस्तुत गरे की छु :(क) नयााँ घोर्र्ा भएको नगरपार्लका
सम्वत २०७३ साल फागुन २६ गते साहवकको पदनाि बर्नयाभार मगरागाडी र धधवार गाउाँ हवकास
सर्मर्तिरु र्मलेर नयााँ घोर्र्ा भएको यस नगरपार्लकाको सं स्थागत व्यवस्थापन प्राहवर्धक व्यवस्थापन स्रोत
पररिालन कमुिारी व्यवस्थापन र र्तनीिरुको क्षमता हवकास गनुु एउटा मित्वपूर्ु ि ुनौर्त िो । लामो
समयदे जख जनप्रर्तर्नर्धहवहिन भएको स्थानीय र्नकायबाट भएका कामकारवािी र जनमानसमा दे जखएको
मनोवृर्तलार्ु पररवतुन गने कायु ि ुनौर्तपूर्ु रिेको छ ।
(ख) आन्तररक राजश्वको पहििान
नगरपार्लकाले र्लने राजश्वको क्षेत्र र नेपालको सं हवधानले स्थानीय तिलार्ु उपलब्ध गराएको अर्धकार
क्षेत्रर्भत्र रिी फराहकलो राजश्वको क्षेत्र पहििान गने कायु ि ुनौर्तपूर्ु रिे को छ ।राजश्व सम्बजन्ध जनतामा
रिेको धारर्ा र अपेजक्षत प्रर्तफल र्बिको सामन्जस्यता कायम गनुु तथा यस नगरपार्लकामा सम्भाहवत
आन्तररक आय कमजोर िुन ु र केन्रीय अनुदानको भरमा नगरपार्लकाका सवै कायुक्रमिरु सञ्चालन गनुप
ु ने
ि ुनौर्त रिेको छ ।
(ग) नगरपार्लकाको ठू लो भूगोल र जनसं ख्या
यस नगरपार्लकाको क्षेत्रफल २२६.०९ रिे को छ । जुन क्षेत्रफल वर्दुया जजल्लामा अन्य स्थानीय तिको
भन्दा

बढी

िो

त्यसै गरी

हव.स.२०७६

को

नगरपार्लकाको

घरधुरी

सवे क्षर्

अनुसार

बारबर्दुया

नगरपार्लकाको जनसं ख्या ७०९०४ रिेको र उक्त जनसं ख्या बर्दुया जजल्लाकै सवैभन्दा धेरै भएको अवस्था
हवद्यमान छ । र्सर्मत साधन स्रोतका बाबजूत धरै बार्सन्दाका मागिरुलार्ु सम्वोधन गनुप
ु ने ि ुनौर्त रिेको
छ ।
(घ) र्नवाुजित पदार्धकारीिरुको क्षमता हवकास
जनताबाट र्नवाुजित भएर आउनु भएका पदार्धकारीिरुलार्ु स्थानीय तिको कानूनले पयाुप्त अर्धकार काम
र कतुव्यिरु र्दएको र एउटा सरकारको रुपमा सम्वोधन गरे को अवस्था छ । सरकार सञ्चालन गनु

आवश्यक पने हवर्ध र प्रकृयाको हवर्यमा जानकारी गराउने क्षमता अर्भवृहद्ध गदै हवर्धको शासन स्थाहपत
गनुु ि ुनौर्तपूर्ु रिेको छ । स्थानीय न्याहयक सर्मर्त गठन गरी न्याहयक मनको प्रयोग साथै झन्झहटलो
न्याहयक प्रकृयालार्ु अवम्वन गरी न्याय सम्पादन गनुु ि ुनौर्तपूर्ु रिेको छ ।
(ङ) कमुिारीको व्यवस्था र क्षमता हवकास
नेपाल सरकारले नगरपार्लकालार्ु आवश्यक पने कमुिारीको िालसम्म पर्न व्यवस्था गनु नसकेको अवस्था
छ । नगरपार्लका आफैंलार्ु पर्न नयााँ कमुिारी नराख्न र्नदे शन र्दएको हवगतमा स्थानीय तिमा कायुरत
कमुिारीको क्षमता हवकास गनुप
ु ने ि ुनौर्तिरु िाम्रा सामु हवद्यमान छन ।
(ि) पूवाुधार हवकास
नगरका

गौरवका

योजना

तथा

सं घ र

प्रदे श सरकारको

साझेदारीमा

सं िालन

िुने

योजनािरुको

कायुन्वयनका क्रममा बाधा अवरोध र द्वन्द र्सजुना भर् सरोकारवाला, हवर्भन्न सं घ सं स्थाका स्वाथु
सम्बोधन गरर समयमानै योजना सम्पन्न गनु ि ुनौर्तपूर्ु दे जखएको छ । नगरपार्लकाको आफ्नो भवन
र्नमाुर् गनुप
ु ने वडा कायाुलयिरुको भवन र्नमाुर् गने नयााँ घोर्र्ा भएको नगरपार्लका भएको िुाँदा भवन
र्नमाुर् आिार सं हिता लागू गने वजस्त हवकास योजना र शिरी योजना र सडकका मापदण्डिरु लागू गने
पूवाुधार हवकासलार्ु आवश्यक पने मेजशनरी औजार सवारी साधन आर्दको अभाव जस्ता ि ुनौर्तिरु िाम्रा
सामु हवद्यमान छन ।
(छ) आन्तररक उत्पादन र उत्पादकत्व वृहद्ध
आन्तररक उत्पादनमा नगरपार्लकालार्ु आत्मर्नभुर बनाउनु स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवद्धुन गनुु जस्ता
ि ुनौर्तिरु रिेका छन । त्यसै गरी र्सजनमा भएको पयाुप्त उत्पादनलार्ु व्यवस्थापन गनु नसक्दा हकसानिरु
मारमा परे का छन साथै नगरपार्लकाको उत्पादनमा सम्भाहवत क्षेत्रिरुको पहििान गरी उत्पादकत्व वढाउने
ि ुनौर्त रिेको छ

।

(ज) नगरपार्लका र्भत्र रिेका भूर्महिन सुकुम्वासी मुक्त कमैया आर्दको व्यवस्थापन
यस नगरपार्लकार्भत्र लम्कीफााँटा बनगार्ं फााँटा खुरखुरेफााँटा फूलवारीफााँटा जमुनाफााँटा सै लार्ुफााँटा
लं गवाफााँटा मरवाफााँटा वनवाफााँटा श्यामरवाफााँटा राजीवस्ती शजक्तनगर दुल्लीपकर्डया सम्झना मकुहि
लगायतका हवर्भन्न वजस्तिरुमा भूर्महिन सुकुम्वासी मुक्त कमैया िर्लया बसोबास गदै आएका छन ।
उनीिरुको सामाजजक तथा आर्थुक अवस्था कमजोर रिे को र मानव हवकास सूिकाङ्क पर्न न्यून दे जखन्छ
। उक्त सुकुम्वासीिरु एकतफु जनता आवास कायुक्रमबाट समेत बजञ्चत िुन ु पदाु राम्रो बासको अभावमा
रुपर्लनु पने अवस्था छ भने अको तफु कृर्त्रम सुकुम्वासीिरुको हवगहवगी बढ्दै गएको अवस्था छ ।
तसथु वास्तहवक सुकुम्वासीको लगत सं कलन गरी उनीिरुलार्ु जग्गाको लालपूजाु उपलब्ध गराउने कायु
ि ुनौर्तपूर्ु रिे को छ ।

अध्यक्ष मिोदय
४. िाम्रा सामु उजल्लजखत हवर्भन्न ि ुनौर्तिरु रिेको भए तापर्न नेपालको सं हवधानले स्थानीय तिको अर्धकार
सम्वन्धमा गरे को व्यवस्था यस नगरपार्लकाका जनर्नवाुजित पदार्धकारीिरुको हक्रयाजशलता नगरबासीमा
आएको हवकास प्रर्तको उत्साि हवकासमा दे जखएको बढ्दो जनसिभार्गता स्थानीय तिमा आएको अनुदान

रकमको बढोत्तरी नगरपार्लकको आन्तररक आयमा िुने वृहद्ध स्थानीय स्तरमा िुने आर्थुक हक्रयाकलापको
कारर् उच्ि स्तरको आर्थुक वृहद्ध िुने सम्भावना जस्ता अवसरिरुको सदुपयोग र ि ुनौर्तिरुको सामना गने
गरी आगामी आर्थुक वर्ुको बजेट तयार गरे को छु । आर्थुक वर्ु २०७६/७७ को बजेटका उद्देश्यिरु
र्नम्नानुसार रिेका छन्:(क) नगरपार्लका बाट प्रदान गररने सावुजर्नक सेवा प्रवािलार्ु वडास्तरसम्म हवस्तार गने र प्रभावकारी रुपमा
सेवा सञ्चालन गने ।
(ख) राजश्वका नयााँ नयााँ क्षेत्रिरुको पहििान गरी आन्तररक आय वृहद्ध गने ।
(ग) पूवाुधार हवकास गने ।
(घ) र्नवाुिमुखी कृहर् प्रर्ालीमा सुधार गदै आधुर्नक प्रहवर्ध माफुत पशु र कृहर्को उत्पादन वृहद्ध गरी र्नयाुत
प्रवद्धुन गने ।
(ङ) र्दगो हवकास र वातावरर् सं रक्षर् गदै सफा र िररत नगर र्नमाुर् गने ।
(ि) नगरपार्लकार्भत्र रिेका भूर्महिन सुकुम्वासी मुक्त कमैया आर्दको व्यवस्थापनका लार्ग कायु अगार्ड
बढाउने ।
(छ) नगरपार्लकाको वजस्त हवकास शिरी योजना र भवन र्नमाुर् आिारसं हिता तजुम
ु ा गरी लागू गने ।

अध्यक्ष मिोदय
उपरोक्तानुसारका उद्देश्य िार्सल गनुका लार्ग आगामी आर्थुक वर्ु २०७६/७७

को बजेटका प्राथर्मकतािरु

र्नम्नानुसार र्नधाुरर् गरे को छु :(क) नगर कायुपार्लकाको भौर्तक पूवाुधार व्यवस्थापनमा सुधार तथा वडा कायाुलयिरुको स्थापना र सेवा
प्रवाि ।
(ख) पूवाुधार हवकास ।
(ग) कृहर् तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधुर्नहककरर् व्यवसाहयकरर् र बजारीकरर् ।
(घ) जशक्षा स्वास्थय खानेपानी र सरसफार्ु ।
(ङ) रोजगारीका अवसरमा वृहद्ध ।
(ि) सं स्कृर्तको सं रक्षर् र पयुटन क्षेत्रको हवकास ।
(छ) महिला अपाङ्ग बालबार्लका जेष्ठ नागररक र युवा लजक्षत कायुक्रम ।
(ज) सामाजजक सुरक्षा भत्ता हवतरर्मा प्रभावकाररता ।

अध्यक्ष मिोदय
५. अब म उजल्लजखत ि ुनौर्त उद्देश्य र प्राथर्मकताको आधारमा तयार गररएको आर्थुक वर्ु २०७६/७७ को
बजेट तथा कायुक्रम प्रस्तुत गदु छु ।
नगरको हवर्यगत क्षेत्र तथा कुल आय र व्ययको अनुमार्नत र्बर्नयोजन सम्बजन्ध हववरर् प्रस्तुत गनु अनुमर्त िािन्छु ।

आर्थुक वर्ु २०७६/७७ को कुल व्यय रु. ८६ करोड ६१ लाख १७ िजार र्बर्नयोजन गररएको छ ।िालु खिु तफु
रु. ५८ करोड २३ लाख ७ िजार अथाुत ् ६८प्रर्तशत तथा पुाँजीगत तफु रु. २७ करोड ५४ लाख अथाुत ३२ प्रर्तशत
र्बर्नयोजन गररएको छ । व्यय अनुमान गररएको मध्ये २१ करोड सामाजजक सुरक्षा र रु २२ करोड ९७ लाख ७३
िजार सं घीय तथा प्रदे श सरकारको सशतु अनुदानको रमक रिेको छ अथाुत कुल बजेट को ५१ प्रर्तशत अं श यस
बजेटको रिेको छ ।
वडा कायाुलयिरुको स्थापना र सेवा प्रवाि
६. बारबर्दुया नगरपार्लका नयााँ घोर्र्ा भएको नगरपार्लका भएको र यस्को आफ्नै कायाुलय भवन नभएको िुाँदा
िाललार्ु प्राथर्मक स्वास्थय केन्र मगरागाडीको पूरानो भवनमा नगर कायुपार्लकाको स्थापना गरी सञ्चालनमा
रिेको व्यिोरा यिााँिरुलार्ु हवर्दतै छ । नेपाल सरकारबाट सवै स्थानीय तिमा नगर कायुपार्लका र वडा
कायाुलयिरुको भवनमा एकरुपता कायम गनु हवर्भन्न नमुनािरु प्राप्त भएका छन तथापी बजेट अभावको
कारर् नगरपार्लका आफैंले भवन वनाउन सक्ने अवस्था नभएको िुाँदा भवन र्नमाुर्का लार्ग सं घीय सं ग
सिकायुमा र्नमाुर् कायुलार्ु अगार्ड बढार्ुने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजजम हवर्यगत
कायाुलयको सम्पर्त लगायत नगरपार्लकार्भत्र रिे का सावुजर्नक तथा सामुदाहयक केन्रिरुको भवन समेत
स्थानीय तिमा िस्तान्तरर् िुने भएको िुाँदा

त्यस्ता भवनिरुको पहििान गरी व्यस्थापन गररनेछ ।

७. नगर कायुपार्लकाको कायाुलयको भौर्तक पूवाुधार व्यवस्थापन तत्कालै गनुु पने अवस्था छ । अर्नयर्मत
हवद्युत आपूर्तु पूरानो भवनलार्ु ममुत गनुप
ु ने अवस्था रिेको नगर कायुपार्लकाको शाखा कायाुलयिरु राख्न
कोठा पयाुप्त नभएको आवश्यक फर्नुिरिरुको अभाव रिेको सवारी साधनको अभाव आर्दले गदाु दै र्नक सेवा
प्रवािमा अवरोध पुयाुर्रिे को मिशुस गरे को छु । यस नगरपार्लकाका ११ वटा वडािरुबाटै सेवा प्रवाि
भर्ुरिे को अवस्था छ । ४ वटा वडा कायाुलयिरु आफ्नै भवनमा सञ्चार्लत छन भने २ वटा सामुदाहयक
भवनमा सञ्चार्लत छन । वडा नं १ को वडा कायाुलय स्वास्थय िौकी शर्नबजारको लार्ग र्नमाुर् भएको
भवनमा तथा वडा नं ९ को वडा सं िालन गनु व्यवस्था र्मलार्ने छ ।

अध्यक्ष मिोदय, नगर सभाका सदस्यज्युिरु
अब म क्षेत्रगत कायुक्रम तथा र्बर्नयोजन प्रस्तुत गनु िािन्छु ।
पूवाुधार हवकास

८.

यस नगरको पहििान र्दन र र्दगो हवकासलाई सुर्नजित गनु नगरका गौरवका योजना कालोपत्रे
गने करुको सुरुवात, र्भम मागु , सगुन मागु र शहिद मागुको स्तरोन्नर्त कायुलाई र्नरन्तरता र्दन
ाँ ीगत तफु ५ करोड, नगर कायुपार्लकाको भवन
४ करोड ५० लाख, वडा स्तरीय कायुक्रममा पुज
र्नमाुर्को लार्ग जजल्ला समन्वय सर्मर्त बर्दुयाबाट प्राप्त रु १ करोड र नगरपार्लकाको थप रु १
करोड गरर रु २ करोड र्बर्नयोजन गररएको छ । साथै सं घीय र प्रदे श समपुरक भाग गनु

सम्पुरक तथा साझेदारी कोर् खादा गरर रु १० करोड लगायत नगरको समग्र पूवाुधार र्नमाुर् र
हवकासका लार्ग रु २५ करोड ६३ लाख र्बर्नयोजन गरे को छु ।

वन भूसंरक्षर् र हवपद् व्यवस्थापन

९.

वन वातावरर् तथा हवपद व्यवस्थापन जैहवक हवहवधता प्राकृर्तक सौन्दयुता र स्वच्छ वातावरर्
प्रवद्धुन गनु सरसफाई फोिोरमैला व्यवस्थापन, िररयाली प्रवद्धुन, हवपद सामग्री खररद र एक घर
एक र्बरुवा कायुक्रम लगायतका क्षेत्रमा रु ४६ लाख हवर्नयोजन गररएको छ ।

पयुटन हवकास

१०. यस नगरपार्लकामा आन्तररक तथा वाह्य पयुटन प्रवुद्धनमा हवशेर् जोड र्दर्ने छ । नगरपार्लका
र्भत्र रिेका हवर्भन्न पयुटकीय स्थलको पहििान गरी उक्त क्षेत्रको हवकास र व्यापक रुपमा प्रिार
प्रसार गररने छ । यस नगरपार्लकाको वडा नं ११ वेलभारमा नमूना गाउाँ र्नमाुर् गने
कायुक्रमलाई र्नरन्तरता र्दर्एको छ यसको माध्यमबाट नमूना गाउाँ वनार्ु बारवर्दुयाका नगर
र्भत्रका सवै टोलिरुलार्ु त्यस नमूना गाउाँको अनुसरर् गनु अर्भप्रेररत गररनेछ । यसका लार्ग रु
१० लाख वजेट हवर्नयोजन गरे को छु ।
११. नगरको कृहर् क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी र्सजुना गनु तथा नगर कृहर् आधुर्नकीकरर्
फमु स्थापनाको लार्ग रु.४० लाख सहित कृहर् हवकासका लार्ग रु ९२ लाख २० िजार बजेट
हवर्नयोजन गररएको छ ।
१२. पशु हवकास तफु स्वरोजगार र्सजुना र समग्र पशु सेवाको हवकासका लार्ग रु ७१ लाख १४
िजार, पयुटन क्षेत्रको हवकास माफुत आर्थुक हवकास गरर नगरको समृहद्धको मेरुदण्डमा योगदान
र्दन आर्थुक हवकासमा २ करोड १० लाख ६१ िजार हवर्नयोजन गररएको छ ।
सामाजजक हवकास

१३. सामाजजक हवकासलाई हवकासको आधार मार्न यस क्षेत्रमा नगरपार्लकाले अर्नवायु आधारभूत जशक्षा
सुर्नजितता घोर्र्ा गरर शैजक्षक क्षेत्रको आमुल सुधारलाई र्नरन्तरता र्दई २२ करोड ७७ लाख
७४ िजार हवर्नयोजन गररएको छ ।
१४. नगरको कररब ७२% जनसं ख्या ओगट्ने थारु सामुदायमा दे जखएको र्सकलसेल एर्नर्मया रोग
पहििान, र्नयन्त्रर् र रोकथाम अर्भयानलाई र्नरन्तरता र्ददै र्सकलसेल उपिार अस्पताल स्थापना
गनु सं घ र प्रदे श सरकारसं ग सिकायु गदै हवरामीको पररक्षर्का लार्ग ल्याब तथा जनशजक्त

व्यवस्थापनका लार्ग रु. ६८ लाख सहित रु.४ करोड २९ लाख ९९ िजार हवर्नयोजन गरे को छु
।
१५. सं स्कृर्त प्रवद्धुन, सामाजजक समावेशीकरर्, खेलकुद तथा मनोरं जन, महिला बालबार्लका, दर्लत,
अपांगता भएको व्यजक्त, राजी समुदाय, आर्दवासी जनजार्त भएको व्यजक्तिरुको हित लगायतका
सामाजजक क्षेत्रमा पछार्ड परे को जातजार्तको हवकास तथा सबलीकरर् गरर समग्र यस सामाजजक
हवकासमा रु २७ करोड ६१ लाख ५३ िजार र्बर्नयोजन गररएको छ ।
सं स्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाि:

१६. उच्ि मनोबलयुक्त उत्प्रेररत र दक्ष जनशजक्तबाट प्रभावकारी सेवा प्रवािका लार्ग कमुिारी तथा
जनप्रर्तर्नर्ध क्षमता अर्भवृहद्ध गनु नगरको सं गठन र सं स्थागत हवकास गरर सुदृढ प्रशासन कायम
गनु यस क्षेत्रमा कायाुलयको प्रशासर्नक तथा उपभोग खिुमा रु ८ करोड ९७ लाख ६८ िजार
र्बर्नयोजन गरे को छु ।
हवजत्तय व्यवस्थापन तथा सुशासन

१७. हवजत्तय व्यवस्थापनलाई ि ुस्त र दुरुस्त बनाउन लेखा प्रर्ालीलाई सुदृहढकरर् गनु, करको दायरामा
नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन, सम्वद्ध कमुिारीको कमुिारीको क्षमता अर्भवृहद्ध
गनु तथा हवजत्तय व्यास्थापनलाई सुिना प्रहवर्धमैत्री बनाई सुशासन कायम राख्न यस क्षेत्रमा रु ४०
लाख र्बर्नयोजन गररएको छ ।
अन्य कायुक्रमिरु

१८. जनताका गुनासो लार्ु तत्कालै सम्वोधन गनु जनतासाँग मेयर कायुक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु
। नगरप्रमुखले जनताका मागलार्ु सम्वोधन गनु पूवाुधार हवकास सामाजजक हवकास आर्थुक हवकास
लगायतका

कायुिरुमा खिु गनु सक्ने गरी एक कायुहवर्ध वनार्ुने छ । नगरका सम्पूर्ु वडामा

परापुवक
ु ालदे जख स्थानीय नेतत्ृ व गदै आएका बडघरिरुको पहििान र हवकास र्नमाुर्मा र्सजुना िुने हववाद र
द्वन्द र्नरुपर्मा सिजीकरर् गनु बडघरसं ग मेयर कायुक्रममा लार्ग रु २ लाख र्बर्नयोजन गररएको छ ।
१९. नगरपार्लकार्भत्रका असिाय व्यजक्त तथा टु िरु ा वा अनाथ बालवार्लकाको हित र सं रक्षर्का लार्ग स्थाहपत
असिाय व्यजक्त तथा टु िरु ा वा अनाथ बालबार्लका सं रक्षर् कोर् स्थापना गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
यसका लार्ग रु १७ लाख बजेट हवर्नयोजन गररएको छ ।

सभा अध्यक्ष ज्यु तथा सभा सदस्यज्युिरु
२०. िालु आर्थुक वर्ुको िालसम्मको आय व्ययको यथाथु हववरर् (नगर कायुपार्लकाको कायाुलय र वडा
कायाुलयिरुबाट भएका आयोजनागत र्बर्नयोजन एवं सं शोधन समेत), आव व्ययको सं शोर्धत अनुमान
आगामी आर्थुक वर्ु को हवर्य क्षेत्रगत, जशर्ुकगत र आयोजनागत बजेटको अनुमार्नत हववरर् सभामा

छलफल र पाररतको लार्ग पेश गरे की छु । यी सबै हववरर् समेहटएको वाहर्ुक योजना पुजस्तका माफुत
र्छटै सावुजर्नक गररनेछ ।
२१. आर्थुक ऐन र हवर्नयोजन ऐनका हवधेयकिरु यसै साथ अनुमोदनका लार्ग पेश गररएको छ ।

२२. अन्त्यमा,
प्रस्तुत आ.व.२०७६/७७ को बजेट तजुम
ु ा गने प्रहक्रयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सियोग पुयाुउनु िुने नगर प्रमुख
ज्यु, कायुपार्लका सदस्यज्युिरु, नगर सभा सदस्यज्युिरु, हवज्ञज्युिरु, राजनैर्तक दलका प्रमुख एवं प्रर्तर्नर्धज्युिरु, र्नजज
क्षेत्र लगायत नगरबासी दाजुभाई तथा र्ददीबहिनीिरु एवं अिोरत्र खहटने राष्ट्रसेवक कमुिारीिरुलाई िार्दु क धन्यवाद
ज्ञापन गदुछु ।
धन्यवाद ।
र्मर्त २०७६ अर्ाढ ९ गते सोमबार
अन्जु दहित
उप प्रमुख
बारबर्दुया नगरपार्लका, बर्दुया
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