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 अध्यक्ष महोदय, 

१. विश्व कोविड-१९ को विषम महामारीबाट आक्रान्त छ । 

इवतहासमा विरलै िोग्नु पर्ने यस्तो महामारीको चुर्नौतीबीच यस 

र्नगरपावलकाको दशौं र्नगर सिामा आर्थिक िषि ०७८/०७९ को 

बजेट प्रस्तुत गर्नि उविएको छु । 

२. सििप्रथम यस अिसरमा र्नेपाली जर्नता र र्नेपाल राष्ट्रको वहतका 

लावग विविन्न कालखण्डमा िएका जर्नआन्दोलर्नका क्रममा जीिर्न 

आहुती ददर्नुहुर्ने सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात अमर सवहदहरु प्रवत िािपूर्ि 

श्रद्धान्जली अपिर् गदिछु । साथै उक्त आन्दोलर्नमा घाइते हुर्नुहुर्न े

सम्पूर्िमा शीघ्र स्िास््य लािको कामर्ना गदिछु । 

३. आदरर्ीय मतदाताले वर्निािचर्न मार्ि त ददर्नु िएको कायि वजम्मेिारी 

सम्हालेको चार िषि पूरा िएको छ । स्िच्छ, सर्ा, समदृ्ध सनु्दर-

महालक्ष्मी र्नगर को दीघिकावलर्न लक्ष्य सवहत यस अिविमा चार 

िटा िार्षिक बजेट तथा कायिक्रमर्नगरसिाबाट स्िीकृत िई 

कायािन्ियर्न िएको छ । 

४. विगत चार िषिमा र्नगरको िौवतक पूिाििार लगायत आर्थिक, 

सामावजक, साांस्कृवतक क्षेत्रमा महत्िपूर्ि उपलवधि हावसल िएका 

छर्न् । जसमध्य ेसडक तथा ढल वर्नकास, खार्नेपार्नी, वशक्षा, स्िास््य, 

कृवष तथा पशु विकास, सामावजक समािेशीकरर् लगायतका 

क्षेत्रका ठोस प्रगवत हावसल िएको छ । 

५. २०७६ चैत्र मवहर्नादवेख विश्वव्यापी रुपमा रै्वलएको कोविड-१९ 

को महामारील ेहामी सबैलाई र्नराम्रोसँग प्रिावित गरेको छ । यस 

महामारीबाट र्नपेालमा हजारौको ज्यार्न गएको छ,लाखौं सङ्क्क्रवमत 

िएका छर्न ्। जर्नजीिर्न र्नराम्रोसँग विथोवलएको छ ।  हाम्रा िौवतक 

पूिाििार विकास लगायत आर्थिक सामावजक क्षेत्रका स्िीकृत 

कायिक्रम कायािन्ियर्नमा समेतयस महामारीले अिरोि पयुािएको छ 

। 
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६. हामी वर्निािवचत िएपवछ आ ि ०७४/०७५ मा रु 

४०,२५,२८,०००(चावलस करोड पच्चीस लाख अठ्ठाइस हजार),आ 

ि ०७५/७६ मा रु ७४,५१,३५,८००(चौहत्तर करोड एकाउन्न 

लाख पैवतस हजार आठसय )आ ि ०७६/७७ मा रु 

१,०३,६८,७७,०००(एक अबि तीर्न करोड अड्सठ्ठी लाख सतहत्तर 

हजार), आ ि ०७७/७८ मा १,८४,८६,८६,००० (एक अबि 

चौरासी करोड छयासी लाख छयासी हजार)को बजेट तथा कायिक्रम 

यस सिाबाट स्िीकृत िई कायािन्ियर्नमा आएको छ । 

 

७. चालु आ.ि. ०७७/७८ मा सङ्क्घीय समार्नीकरर् अर्नुदार्न तर्ि  रू. 

१७, ७४, ००, ००० (सत्र करोड चौहत्तर लाख), सशति अर्नुदार्न 

तर्ि  रू. १८, १३, ४४, ७५० (अठार करोड तेह्र लाख चौिावलस 

हजार सात सय पचास), समपुरक अर्नुदार्न तर्ि  रू. १, ७६, ७७, 

६६० (एक करोड वत्रहत्तर लाख सतहत्तर हजार छ सय साठी), 

राजश्व बाँडर्ाँटतर्ि  रू २३, ३०, ५०, ९८६.३१ (तइेस करोड तीस 

लाख पचास हजार र्नौ सय छयासी रुपैया एकवतस पसैा ) गरी 

जम्मा रू ६०, ९१, ७३, ३९६.३१ (साठी करोड एकार्नधबे लाख 

वत्रहत्तर हजार तीर्न सय छयार्नधबे रुपैया एकवतस पैसा) वर्नकासा 

प्राप्त िएको छ । त्यसै गरी प्रदशे समार्नीकरर् अर्नुदार्न रू. ८०, 

६१, ७५० (असी लाख एकसठ्ठी हजार सात सय पचास), सशति 

अर्नुदार्न रू. ४६, ८५, ५०० (छ्यावलस लाख पचासी हजार पाँच 

सय), समपुरक अर्नदुार्न रू. ७४, ३५, ५०० (चौहत्तर लाख पैवतस 

हजार पाँच सय) र राजश्व बाँडर्ाँट िापत रू. २, २२, ८९, 

८३९.८९ (दईु करोड बाइस लाख उर्नार्नधब े हजार आठ सय 

उर्नान्चावलस रुपैया उर्नार्नधब ेपैसा) गरी जम्मा रू. ४, २४, ७३, 
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५८९.८९ (चार करोड चौवबस लाख बहत्तर हजार पाँच सय 

उर्नार्नधबे रुपैया उर्नार्नधबे पैसा) वर्नकासा प्राप्त िएको छ । आन्तररक 

स्रोत तर्ि  २० करोड अर्नुमार्न गररएकोमा रू. १०, ०६, २८, ५०९ 

(दश करोड छ लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय र्नौरुपैया) सङ्क्कलर्न 

िएको छ । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक िषि ०७८/७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा 

प्राथवमकता प्रस्तुत गदिछु । 

बजेटका उदे्दश्यहरू वर्नम्नार्नुसार रहकेा छर्न् : 

क)कोविड-१९ को महामारीबाट र्नगरबासीको जीिर्न रक्षा गर्ने । 

ख) र्नगरको िौवतक, आर्थिक, सामावजक, साांस्कृवतक विकास कायिलाई 

तीव्रता ददर्न े। 

ग) सामावजक समािशेीकरर्, सामावजक सुरक्षा, सामावजक सांरक्षर् 

प्रदार्न गर्न े। 

बजेटका उदे्दश्य हावसल गर्नि दहेाय बमोवजम प्राथवमकता वर्निािरर् गरेको 

छु : 

क)कोविड-१९ को रोकथाम, वर्नयन्त्रर् तथा उपचारका लावग 

परीक्षर्को दायरा विस्तार, उपचारको व्यिस्था, स्िास्थय उपकरर् 

तथा सामग्रीको आपूर्ति खोपको सुवर्नवितताका लावग सङ्क्घ, प्रदशे 

र सम्बद्ध वर्नकायसगँ समन्िय र साझदेारी । 

ख) कोविड-१९ बाट प्रिावितहरूका लावग रोजगारी, राहत र 

सहायता । 

ग) कृवष तथा पशु विकास क्षेत्रको व्यािसायीकरर्, विवििीकरर्, 

िैज्ञावर्नकीकरर् । 

घ) लवक्षत िगिको क्षमता विकास, रोजगारी र आयआजिर्न अवििृवद्ध । 
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ङ) सुशासर्न तथा सेिा प्रिाहको प्रिािकारीता । 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक िषिको बजेटका कायिक्रम र विवर्नयोजर्न प्रस्तुत 

गदिछु । 

८. कोविड-१९ का कारर् अवििािक गुमाएका १८ िषि मुवर्नका 

बालबावलकाहरूलाई शैवक्षक सहायता लगायत कोविड-१९ 

रोकथाम तथा वर्नयन्त्रर्का लावग रू २ करोड विवर्नयोजर्न गरेको छु 

। 

९. िडा स्तरीय योजर्ना कायािन्ियर्नका लावग रू २५ करोड 

विवर्नयोजर्न गरेको छु। 

१०. उपिोक्ता सवमवत िा कार्नुर्न बमोवजम स्थावपत सांघसांस्थाको 

कम्तीमा ३० प्रवतशत लाग साझेदारी रहर्ने कायिक्रमका लावग रू ५ 

करोड विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

११. स्िीकृत आयोजर्ना बैङ्क्कमा समािेश िएका आयोजर्ना र 

आ.ि.०७७/७८ मा सम्झौता िई वर्नषेिाज्ञाका कारर् सम्पन्न हुर्न 

र्नसकेका आयोजर्ना मध्ये आगामी आ.ि. को असोज मसान्तवित्र 

कायिसम्पन्न हुर्न े योजर्नाको िुक्तार्नीको लावग रू १० करोड 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१२. िडा र्नां १ वस्थत बहुउदे्दश्यीय ििर्न वर्नमािर् योजर्ना र मर्नमोहर्न 

मेमोररयल पाकि  वर्नमािर् योजर्नालाई बहुिषीय योजर्ना स्िीकृत गरी 

आगामी आ.ि. को लावग रू २० करोड विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१३. महालक्ष्मी र्नगरपावलकाको प्रशासकीय ििर्न र र्नगर सिाहल 

वर्नमािर्को लावग आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१४. र्नगर क्षेत्र वित्रका िौवतक पूिाििारको ममित सम्िारका लावग 

ममित सम्िार कोषमा थप रू ५० लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु । 
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१५. गर्ेशमार्न पाकि  वर्नमािर् योजर्नाको लावग रू ४० लाख विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । 

१६. ग्िाको लामाटार मार्नेदोिार्न सडक खण्डको आिश्यक स्थार्नमा 

यात्रु प्रवतक्षालय वर्नमािर्को लावग रू ५० लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु 

।सामुदावयक ििर्न वर्नमािर् िडा र्नां ३ को लावग रू ५० लाख 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१७. िडा र्नां ८ मा जेष्ठ र्नागररक पाकि , िडा र्नां ९ मा बाल उद्यार्न र बस 

पाकि , र्नगरपावलका कायािलय ििर्न, र्नगर सिा हल, हहांसा 

वपवडतहरूका लावग सेर् हाउस वर्नमािर् लगायतका आयोजर्नाहरूको 

विस्तृत पररयोजर्ना प्रवतिेदर्न तयारीका लावग आिश्यक रकम 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१८. सडक क्षेत्राविकारवित्र रहका विद्युत तथा टेवलर्ोर्नका पोल तथा 

तारको सम्बवन्ित वर्नकायसँगको लागत साझेदारीमा व्यिस्थापर्न गर्नि 

रू ५० लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

१९. र्नगर प्रमुख युिा उद्यमशीलता कायिक्रमलाई वर्नरन्तरता ददर्न 

आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

२०. कोविड-१९ िा अन्य विपद्को कारर् रोजगारीको अिािमा रहकेा 

श्रवमकहरूका लावग खाद्यान्नको अिािमा िौकै रहर्न र्नददर्न 

श्रवमकका लावग खाद्यान्न कायिक्रमका लावग रू १० लाख विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । 

२१. सहकारी सांस्थाको क्षमता विकास तथा र्नगरपावलका र सहकारी 

सांस्था बीचको साझदेारीमा गररर्ने सामदुावयक विकासका कायिक्रमका 

लावग आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

२२. व्यिसावयक कृवष प्रिद्धिर्न, कृवष सामग्री तथा प्रविवि अर्नुदार्न, 

पकेट क्षेत्र विकास कायिक्रम लगायत कृवष क्षेत्रको व्यािसायीकरर्, 

विविविकरर्, िैज्ञावर्नकीकरर् र बजारीकरर् समेत कृवष विकास 

कायिक्रम तर्ि  रू ७३ लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु । 
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२३. पशु विकास कायिक्रम तर्ि  रू ३२ लाख ५५ हजार विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । 

२४. िार्मिक पयिटर्न प्रिद्धिर्न गर्नि अन्तरािवष्ट्रय िार्मिक सङ्क्ग्रहालयका 

लावग रू ५० लाख, र्निेारी सङ्क्ग्रहालयका लावग रू ५० लाख र 

तामाङ सङ्क्ग्रहालय वर्नमािर्का लावग रू २० लाख विवर्नयोजर्न गरेको 

छु । 

२५. व्यिस्थापर्न सवमवत मार्ि त र्नगर क्षेत्रका सबै िमि, सांस्कृवत, जात्रा, 

पिि, पूजा आददको सांरक्षर्, सांिद्धिर्न र व्यिस्थापर्नका लावग आिश्यक 

रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

२६. बा आमा स्िास््य सेिा कायिक्रमका लावग आिश्यक रकम 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

२७. िडा र्नां १० मा बर्थिङ सेन्टर स्थापर्नाका लावग रू १५ लाख 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

२८. र्नगर क्षेत्र वित्रको आिारिूत स्िास््य सेिा व्यिस्थापर्न अन्तगित 

विविन्न कायिक्रमको सञ्चालर्नका लावग रू २ करोड २३ लाख ५० 

हजार विवर्नयोजर्न गरको छु । 

२९. सामुदावयक विद्यालयमा अध्ययर्न गर्ने विपन्न छात्राहरूको शैवक्षक 

सहायता कायिक्रमको लावग रू १८ लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३०. मेयरसँग विद्याथी कायिक्रमलाई पररमाजिर्न सवहत कायािन्ियर्न गर्नि 

आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३१. आिारिूत र माध्यवमक वशक्षातर्ि को कायिक्रमको लावग जम्मा रू 

२ करोड विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३२. मेयर कप, राष्ट्रपवत रवर्नङ वशल्ड प्रवतयोवगता सञ्चालर्न एिम् युिा 

पररचालर्न लगायतका कायिक्रमका लावग रू ५० लाख विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । 

३३. साििजवर्नक शौचालय वर्नमािर्को लावग रु ५० लाख विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । िातािरर् सांरक्षर्, र्ोहोरमैला व्यिस्थापर्न, िृक्षारोपर्, 
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हररयाली पाकि  वर्नमािर्, विपद ् जोवखम न्यूर्नीकरर् तथा 

व्यिस्थापर्नका लावग आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३४. साििजवर्नक जग्गा सांरक्षर् कायिक्रमको लावग रू ३० लाख 

विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३५. िूवमगत तथा सतह खार्नेपार्नी योजर्ना वर्नमािर्, ममित सम्िार एिम ्

खार्नेपार्नीको गुर्स्तर अवििृवद्धका लावग प्राथवमकताका साथ पयािप्त 

रकमको व्यिस्था गरेको छु । 

३६. मवहला तथा बालबावलकासँग उपप्रमुख कायिक्रमलाई थप 

पररमाजिर्न सवहत सीप, रोजकारी, आय आजिर्न अवििृवद्ध, शैवक्षक 

सहायता कायिक्रम सञ्चालर्न गर्नि आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको 

छु । 

३७. एकल मवहला, अपाङ्क्गता िएका व्यवक्त, आददिासी जर्नजावत, 

दवलत तथा वपछवडएका िगि लगायतका लवक्षत िगिको आयआजिर्न 

तथा क्षमता विकास लगायतका सामावजक समािेशीकरर्का विविन्न 

कायिक्रमका लावग रू ५४ लाख ५० हजार विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

३८. सामावजक सुरक्षा ित्ता प्राप्त गर्ने लािग्राहीहरूलाई कोविड तथा 

अन्य स्िास््य उपचार सहयोग कायिक्रमका लावग रू १ करोड २० 

लाख विवर्नयोजर्न गरेको छु।  

३९. साििजवर्नक सेिा प्रिाहमा सुिार, सशुासर्न प्रिद्धिर्न, कमिचारीको 

क्षमता अवििृवद्ध, कायािलयको िौवतक पूिाििार विकास लगायतका 

कायिक्रमका लावग आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

४०. सूचर्ना प्रविवि तर्ि को कायिक्रमको लावग रू ४५ लाख विवर्नयोजर्न 

गरेको छु । 

४१. कर सचेतर्ना, कर सङ्क्कलर्न, कर स्ियांसेिक पररचालर्न, करदाता 

सम्मार्न लगायत कायिक्रमका लावग रू १८ लाख विवर्नयोजर्न गरेको 

छु । 



8 
 

४२. न्यावयक वर्नरुपर् र सामुदावयक मलेवमलाप कायिक्रमका लावग 

आिश्यक रकम विवर्नयोजर्न गरेको छु । 

४३. यस बजेटमा समािेश विषय क्षेत्रगत कायिक्रम, िडास्तरीय 

कायिक्रम, लागतसाझेदारी योजर्ना, र्नगरस्तरीय योजर्नाहरू 

लगायतका सम्पूर्ि विवर्नयोजर्नको विस्तृत अर्नुमार्न अर्नसुूचीहरूमा 

प्रस्तुत गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय,  

अब म कायिक्रम कायािन्ियर्नका लावग बजेट विवर्नयोजर्न र स्रोत 

व्यिस्थापर्नको अर्नमुार्न प्रस्तुत गदिछु । 

आगामी आर्थिक िषिका र्नीवत तथा कायिक्रमहरू कायािन्ियर्न गर्नि १ अबि 

९४ करोड १ हजार १ सय सोह्र रुपैया २४ पैसा मात्र विवर्नयोजर्न गरेको 

छु । कुल विवर्नयोजर्न मध्य ेचालु तर्ि  २८.७१ प्रवतशत र पुँजीगत तर्ि  

७१.२९ प्रवतशत रहकेो छ । 

 

४४. आगामी आर्थिक िषिका लावग अर्नुमार्न गररएको खचि व्यहोर्ने स्रोत 

मध्ये सङ्क्घीय समार्नीकरर् अर्नुदार्नबाट रू १८ करोड ८४ लाख, 

सङ्क्घीय सशति अर्नदुार्न चालुबाट रू २१ करोड ५३ लाख २४ हजार 

सङ्क्घीय सशति अर्नदुार्न पुँजीगतबाट रू १ करोड ११ लाख र राजश्व 

बाँडर्ाँटबाट रू ८ करोड ५२ हजार मात्र, प्रदशे समार्नीकरर् 

अर्नुदार्नबाट रू १ करोड ६५ लाख २४ हजार, प्रदशे सशति 

अर्नुदार्नबाट १ करोड ७४ लाख ७८ हजार राजश्व बाँडर्ाँटबाट रू 

२७ करोड ५२ लाख ८६ हजार १ सय १६ रुपैया २४ पैसा र 

आन्तररक श्रोतबाट रू १ अबि ६ करोड ५१ लाख ९० हजार मात्र 

व्यहोररर्ने छ ।  

४५. मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक िषि २०७८/७९ को बजेट 

कायािन्ियर्नबाट कोरोर्ना रोकथाम तथा वर्नयन्त्रर्मा सहयोग पुग्ने, 

र्नगरपावलकाले वलएको िौवतक पूिाििार विकासका लक्ष्य पूरा हुर्ने, 
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र्नगरको आर्थिक, सामावजक, साांस्कृवतक, पयिटकीय लगायतका 

क्षेत्रमा लवक्षत प्रगवत हावसल हुर्न ेअपके्षा गरेको छु । 

४६.  बजेट तजुिमा गदाि मागिदशिर्न गर्नुिहुर्ने आदरर्ीय र्नगर प्रमुख प्रवत 

हार्दिक आिार प्रकट गदिछु । बजेट तजुिमाका क्रममा उपयोगी सुझाि 

प्रदार्न गर्नुिहुर्ने सम्परू्ि िडा अध्यक्षहरू, कायिपावलका सदस्यहरू, र्नगर 

सिाका सदस्यहरू, राजर्नीवतक दलका प्रवतवर्निीहरू, साििजवर्नक, 

वर्नजी र सहकारी क्षेत्रका प्रवतवर्नविहरू, करदाताहरू र र्नगर 

विकासमा सहयोग गर्ने साझेदारी क्षेत्रका प्रवतवर्नविहरू, करदाताहरू 

र र्नगर विकासमा सहयोग गर्न ेसाझदेार सांस्थाहरू एिम ्कमिचारी 

िगिमा हार्दिक िन्यिाद ददर्न चाहन्छु । बजेट कायािन्ियर्नमा सबैको 

रचर्नात्मक सहयोग रहर्ने अपेक्षा समेत गदिछु । 

अन्तमा कोविड -१९ को विश्व व्यापी महामारीको जोवखमाबाट सुरवक्षत 

रहदँ ै र्नगर विकास अवियार्नमा सहिागीहुर्न सम्परू्ि आदरर्ीय 

र्नगरिासी दाजुिाइ, दददी बवहर्नीहरूमा हार्दिक आह्िार्न गदिछु । 

िन्यिाद । 

वर्नमिला थापा 

उपप्रमुख 

 


