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१. चाि ुआ.व. २०७८।०७९ को बजेट यस नगरपार्िकाका जनताको प्रर्तर्नर्धमूिक 
तथा गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा मिाई अत्यन्त खशुीको अनभुरु्त भएको 
छ ।  

२. यस घडीमा सवि प्रथम संघीय िोकतान्त्न्िक गणतन्िको स्थापनाका िार्ग नेपािी 
जनतािे पटक-पटक गदै आएका ऐर्तहार्सक जनआन्दोिन, सशस्त्र संघर्ि र पटक-
पटकको मधेश आन्दोिनको गौरवपूणि इर्तहासप्रर्त उच्च सम्मान प्रकट गदै नेपािको 
िोकतान्त्न्िक आन्दोिनको क्रममा  शहीद हनु ुभएका तथा वेपत्ता भएका सवै प्रर्त 
भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि चाहन्छु । एवमश शहीदका पररवारजन र भवर्भन्न 
आन्दोिन र मधेश आन्देिनको क्रममा अंगभंग भई कठठन जीवनयापन गरररहन ु
भएका नगरवासीहरूमा भाव पूवि श्रद्धापूविक नमन गदै वहाँहरुको त्याग र बर्िदानप्रर्त 
कृतज्ञता व्यक्त गदिछु । ;fy} dxfdf/Lsf] ?kdf /x]sf] sf]le8 !( -sf]/f]gf_ /f]un] 

;+s|ldt e} Hofg u'dfpg' ePsf gu/jfl;x?÷b]zjf;Lx? k|lt xflb{s >4f~hln 

ck{0f ub}{ ;+s|ldt e} pkrf/df /x]sf gu/jfl;x?÷b]zjf;Lx?sf] k|tL lz3| 

:jf:Yonfesf] sfdgf ub{5' . 

 

३. नेपािमा राजनैर्तक संक्रमण कािखण्डको अन्त्य भएको छ । संघीय िोकतान्त्न्िक 
गणतन्िात्मक व्यवस्थािाई संस्थागत गनि नेपािी जनताको त्याग र वर्िदानबाट 
हािसम्म प्राप्त भएका राजनैर्तक उपिन्त्धधहरुको रक्षा गदै भवद्यमान गररबी 
पछयौटेपन, सामान्त्जक अन्धभवश्वास र भवभेदको अन्त्य गरी यस हँसपरु 
नगरपार्िकािाई समदृ्ध बनाउने न्त्जम्मेवारी हामीमा आएको छ ।  
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४.  जनताको ठदगो शान्त्न्त, सशुासन, भवकास र समभृद्धको आकांक्षा पूरा गनि यो सरकार 
आवश्यक संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र्मिाउदै अन्त्घ बभिसकेको व्यहोरा यस 
अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु ।  

५. नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारको आ.व. ०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य मार्ि त 
घोभर्त योजना तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न गनि नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिाई 
सर्िता र्मिोस भने्न शभुकामना व्यक्त गदै यस हँसपरु नगरपार्िकािे पूणि रुपमा 
सहयोग र सहकायि गने प्रर्तबद्धता व्यक्त गनि चाहन्छु ।  

६. यस चाि ुआ. व. को वजेट तजुिमा गदाि नेपािको संभवधानमा उन्त्लिन्त्खत नार्गरकका 
मौर्िक हक, राज्यका र्नदेशन र्सद्धान्त र प्राथर्मकता नगरपार्िकाको नीर्त तथा 
कायिक्रम नगर सभाको माननीय सदस्यज्यहुरुिे ठदनभुएको सझुावहरु, पूवि वजेट 
छिर्िका क्रममा प्राप्त हनु आएका रचनात्मक सझुावहरु तथा आ. व. 
२०७७।०७८ को तोभकएका उन्त्लिन्त्खत महत्वपूणि कायिक्रमहरुिाई यो वजेट 
तजुिमाको मागि दशिनको रुपमा र्िएको छु ।  

सभा अध्यक्ष महोदय, 

अब म स्थानीय सरकारका चनुौतीहरु प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

७. यो सरकार साम ुकोर्भड १९ को महामारीिे गदाि भवकास र्नमािण िगायत अन्य 
भक्रयाकिापहरू सम्पन्न गनि चनैुती पणुि देन्त्खएको छ । 

८. यो सरकारका साम ुमखु्य रुपमा देहायका बाधा, अवरोध र चनुौतीहरु देन्त्खएका छनश 
। जनतामा राजनैर्तक पररवतिनको अनभुरू्त हनेु गरी समाजिाई आर्थिक सामान्त्जक 
रुपिे रुपान्तरण गने कायि सबै भन्दा ठूिो चनुौतीको रुपमा रहेको छ ।  
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   स्थानीय शासन व्यवस्था संचािनका िार्ग आवश्यक प्रशासर्नक संरचनाहरु 
तयार भइ नसकेको र दक्ष जनशन्त्क्तको कर्म रहेकोिे उपिधध श्रोत साधनको 
कुशि भवर्नयोजन गरी भवकास आयोजनाहरुको दक्षतापूविक कायािन्वयन गने तथा 
साविजर्नक खचिमा अनशुासन कायम गने कायि चनुौतीपूणि देन्त्खएको छ ।  

 सरकार प्रर्तको जनभवश्वासिाई मजवतु वनाई प्राप्त संघीय िोकतान्त्न्िक शासन 
प्रणािीिाई थप संस्थागत र ठदगो बनाउदै िैजान ुपने न्त्जम्मेवारी हाम्रो आएको छ 
। 

बजेटका उदे्दश्य  

९. यो बजेटका उदे्दश्यहरु यस प्रकार छनश  

 जनताका बीचमा सरकारको बर्ियो उपन्त्स्थर्त देखाउने ।  

 कोर्भड १९ (कोरेना) रोगबाट मकु्त गने उपायहरू कायिवन्यन गने । 

 स्थानीय शासन व्यवस्था संचािनका सम्पूणि पूवािधारहरु तयार गरी जनताका 
सशुासनको प्रत्याभरू्त ठदने ।  

 नागररकको आयस्तरमा सधुार गरी गररबी न्यनुीकरण गने ।  

 स्थानीय आर्थिक एवं सामान्त्जक रुपान्तरणका आधारन्त्शिा तयार गदै जाने ।  

बजेटका प्राथर्मकता  

१०. यस चाि ुआ. व. को बजेटका प्राथर्मकता देहाय अनसुार रहेका छन ।  

 कोर्भड १९ महामारीबाट प्रभाभवत क्षेिको भवकास 

 सशुासन 

 भौर्तक पवुािधर र्नमािण तथा सामान्त्जक भवकास  



5 
 

 नीर्तगत काननुी एवं संरचनागत प्रवन्ध  

 साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सधुार र साविजर्नक खचिमा वीत्तीय अनशुासन र 
पारदन्त्शिता  

 बािबार्िकाको हकभहतको संरक्षण एवं मभहिा सशक्तीकरण तथा क्षमता 
भवकास  

 उद्यमशीिताको भवकास र रोजगारी सजृना  

 स्थानीय मौर्िकता ऐर्तहार्सक तथा सांस्कृर्तक धरोहरहरुको संरक्षण र 
प्रवध्दिन  

 सरसर्ाइ एवं वातावरणीय स्वच्छता अर्भवभृद्ध  

 संघ र प्रदेश सरकारसँग सौहादिपूणि सम्वन्धको भवकास तथा सहकायि ।  

 

११. संभवधान बमोन्त्जम यस स्थानीय सरकारिे संघ र प्रदेश तह बीचको सम्वन्धिाई 
अन्त्घ बिाउने छ । 

 

सभाअध्यक्ष महोदय,  

 

 बजेट कायािन्वयन  
१२.  बजेटमा प्रस्ततु भएका कायिक्रमहरुको समयवद्ध कायियोजना तयार गरी आर्थिक 

वर्िको अन्त्यसम्ममा नै कायािन्वयन गररनेछ । कायिक्रमको कायािन्वयनका िार्ग 
हरेक क्षेिका आवश्यक ऐन, र्नयमाविी तथा कायिभवर्धहरुको तजुिमा र 
पररपािनाको माध्यमबाट खचिमा हनु सक्ने अर्नयर्मतता रोभकनेछ । 

१३. प्रर्तर्नर्ध एंव कमिचारीहरुको क्षमता भवकास तथा र्नयर्मत अनगुमनको माध्यमबाट 
बजेट कायािन्वयनिाई सहज बनाइनेछ । 
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१४. यस चाि ुआ.व. २०७७।०७८ मा भवर्नयोन्त्जत बजेट मध्ये पंून्त्जगत र चाि ुगरर 
कुि 90 प्रर्तशत खचि हनेु अनमुान गररएको छ । 

 

 सभाअध्यक्ष महोदय, 
 

१५. अब म मार्थका क्षेिगत नीर्त तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयनका िार्ग बजेट 
भवर्नयोजन तथा स्रोत व्यवस्थापन योजना प्रस्ततु गदिछु । 

१६. यस चाि ुआर्थिक वर्िका र्नती तथा कायिक्रम कायािन्वयन गनि रु ६५ करोड 
३८ िाख  ५६ हजार भवर्नयोजन गरेको छु । कुि भवर्नयोजन मध्ये रु. ४५ 
करोड ८६ िाख ७९ हजार ९ सय ८४ रूपैया अथाित ७०.१५ प्रर्तशत  पंून्त्जगत 
र रू. १९ करोड ५१ िाख ७६ हजार १६ रूपैया अथाित २९.८५ प्रर्तशत 
चाि ुखचिमा भवर्नयोजन गरेको छु ।  

१७.  यस चाि ुआर्थिक बर्िमा अनमुान गररएको खचि व्यहोने श्रोत मध्ये  राजश्व 
बाँडर्ाडबाट रू. ८ करोड २ िाख ६४ हजार, नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनेु 
भवन्त्त्तय समानीकरण अनदुान रू.1२ करोड ५७ िाख र संन्त्घय सरकारबाट 
हस्तान्तररत भवर्भन्न कायिक्रम िार्ग सशति अनदुानबाट रू. २० करोड १३ 
िाख, प्रदेश सरकारबाट भवन्त्त्तय समानीकरण अनदुान ८५ िाख ९२ हजार, 
प्रदेश सरकारबाट भवर्शे अनदुान रू. ३० िाख, प्रदेश सरकार सम्पूरक अनदुान 
रू. २० िाख तथा नगरपार्िकाको राजश्वबाट अनमुार्नत ६ करोड र गत आ. 
व. २०७७।०७८ को चाि ुतथा पंून्त्जगतबाट अ.लया. गररएको मौज्दात रु. 
१६ करोड ५० िाख गरी संतरु्ित बजेट अनमुान गरेको छु । 
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1८. यस चाि ु आ.ब. मा पूवािधार भवकासका कायििाई प्राथर्मकता ठदई पूवािधार 
भवकासमा रु. ३१ करोड ४२ िाख ९२ हजार भवर्नयोजन गरेको छु ।बातावरण 
तथा भवपद् व्यवस्थापनका रु. ५ करोड तथा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासर्नक 
खचिको िार्ग रू. ८ करोड २ िाख ६४ हजार भवर्नयोजन गरेको छु । 

१९.  अब म आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को राजश्व पररचािन सम्बन्धी नीर्त तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गदिछु । 

20. नेपािको संभवधानिे यस पार्िकािाई प्रदान गरेको राजश्व पररचािनको 
अर्धकारको कायािन्वयनको शरुुवात पार्िकामा हुँदैछ ।यसका िार्ग आवश्यक 
पने कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी काननुहरुको तजुिमा स्वीकृर्तको िार्ग यस 
सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गररएको छ । 

२1.  यस पार्िकाको राजश्व पररचािन गनि संस्थागत व्यवस्था गररनेछ । 

२2. स्थानीय तहहरु तथा सरोकारवािासँग समन्वय गरर राजश्वका वतिमान दरहरु 
पनुरावोिकन गररनेछ । 

२3. कृभर् क्षेिको दैर्नय अवस्थािाई मध्य नजर गदै कृभर्मा आय कर निाग्ने व्यवस्था 
गरेको छु । 

२4.  यो बजेट तजिमा गदाि मागिर्नदेश प्रदान गनुिहनेु सम्मार्नत सभाका सभाअध्यक्ष 
ज्यू र नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु प्रर्त अभार प्रकट गदिछु । 

२5.  र्नजीक्षेि सँग सम्बन्त्न्धत संघ संस्थाहरु, नागररक समाज, समान्त्जक संस्था, संचार 
जगत, भवर्यभवज्ञ, राजनीर्तक दिका प्रर्तर्नधी तथा राष्ट्रसेवक कमिचारी र भवदेशमा 
रहनभुएका यस नगरवासीसबैिाई हाठदिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

२6.  अन्तमा यो बजेटको सर्ि कायािन्वयनमा सबैको सहयोग पाउने भवश्वास व्यक्त 
गदिछु । 
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xF;k'/ gu/kflnsfsf] cf=j= )&*÷)&( sf] cg'dflgt cfo 

l;=g+= ljifo If]q ljlgof]lht ? >f]t s}lkmot 

! ljtLo ;dflgs/0f cg'bfg ?= 12,57,00,000.– ;+3Lo ;/sf/  

@ ;zt{  cg'bfg ?= 20,13,00,000.– 
;+3Lo ;/sf/ 

 

# /fh:j  afF8kmfF8 ?= 8,02,64,000.– ;+3Lo ;/sf/  

$ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd    

% ax'If]qLo kf]if0f sfo{qmd    

^ u/La;+u laz]:j/ sfo{qmd    

& k|b]z ljtLo ;dflgs/0f 

cg'bfg 

?= 85,92,000.– 
k|b]z ;/sf/ 

 

* k|b]z ;zt{  cg'bfg ?= 80,00,000.– k|b]z ;/sf/  

( ;8s jf]8{ g]kfnsf] 

sfo{qmd 

 
 

 

!) o'lg;]km cGtu{tsf] 

sfo{qmd 

 
 

 

!! k|b]z ljif]if cg'bfg ?= 30,00,000.– k|b]z ;/sf/  

!@ k|b]z ;dk'/s cg'bfg ?= 20,00,000.– k|b]z ;/sf/  

!# cfGtl/s cfo  ?= 6,00,00,000.– :yfgLo ;/sf/  

!$ ut cf=j=sf] a}s df}hfb ?= 16,50,00,000.– :yfgLo ;/sf/  

!% t/fO dw]z ;d[l4 

sfo{qmd 

   

!^ cGo    

 hDdf ?= 65,38,56,000.–   

 

 

धन्यवाद  

 

 


