
 

सभाका अध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको यस सम्मालनत सभामा आलथिक वर्ि ०७९/८०को बजेट पेश गनि पााँउदा अत्यन्त खसुी लागेको 

छ ।  

नेपाली जनताको लवरतापरू्ि संघर्िको ईलतहास साँगै लोकतालन्िक आन्दोलनमार्ि त संघीय लोकतालन्िक गर्तन्िात्मक 

शासन व्यवस्था स्थापना गरी यहााँसम्म ल्याईपयुािउन जीवन बललदानी गने सम्परू्ि ज्ञात अज्ञात सलहदप्रलत श्रद्धासमुन 

अपिर् गनि चाहन्छु ।  

नेपालको संलवधानले पररकल्पना गरेअनसुार तीन तहको सरकारमध्ये महालक्ष्मी नगरपाललका पलन एक स्थानीय सरकार 

हो । समदृ्ध नेपालः सुखी नेपाली भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गद ैलवकासको गन्तव्यतर्ि  हामी बललयो पाईलाका 

साथ अलघ बलिरहकेा छ ाँ ।  

आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि नेपालको संलवधान, संघीय तथा प्रदशे सरकारको नीलत तथा बालर्िक कायिक्रम, 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको नीलत तथा कायिक्रम, आलथिक तथा लवलनयोजन लवधेयक, दीगो लवकास लक्ष्य, कायिपाललका 

तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुझाव, लवर्यगत सलमलत तथा बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलतमा भएको छलर्ल र 

लनर्ियहरुलाई मागिदशिनको रुपमा ललएको छु ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय,  

अब म आगामी आलथिक वर्ि ०७९/८०को बजेटका उद्दशे्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

बजेटका उदे्दश्यहरुः 

• संस्थागत सबलीकरर् मार्ि त सशुासन प्रवधिन गनुि 

• पवूािधार लवकास मार्ि त लवकासका सम्भावनालाई र्रालकलो पानुि 

• लदगो लवकासका लसद्धान्तहरु अवलम्बन गद ैलक्ष्यहरु हालसल गनुि 

• प्रलतर्लमूलक र उत्पादनमुलक कायिक्रम मार्ि त सामालजक समता कायम गनुि 

• आन्तररक श्रोतको अलधकतम पररचालन तथा व्यवस्थापन गनुि 

• सहभालगतामलूक लवकास मार्ि त लाभग्राहीको अपनत्व अलभवलृद्ध गद ैलवकासलाई लटकाउ बनाउनु 

• समदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको नारालाई साथिक तलु्याउन ु 



पवूािधारहरुको लवकास, खानेपानी, पयिटन, सामालजक लवकास,स्वास््य, र्ोहरमैला व्यवस्थापन, सशुासन सलहतको 

कायािलय संचालन, लवद्यतुीय प्रर्ालीको प्रवद्धिन लगायतका क्षेिहरु आगामी आलथिक वर्ि ०७९/८० को बजेटका 

प्राथलमकता हुनेछन।्  

अब म आर्थिक वर्ि ०७९/८०को क्षेत्रगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्तुत गने अनुमर्त चाहन्छु।  

आर्थिक र्वकासः 

१. साविजलनक र लनजी क्षेिको समन्वय र सहकायिमा लााँकुरी भन््याङमा महालक्ष्मी पयिटन महोत्सव आयोजना 

गनि रु ५० लाख लवलनयोजन गरेको छु।  

२. नगरको आलथिक तथा पयिटकीय पवूािधारहरुको लवकास गने उद्दशे्यका साथ वडा नं १० को लााँकुरी भन््याङमा 

मनमोहन मेमोररयल पाकि  लनमािर्का लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

३. साविजलनक,लनजी, सहकारीको सहकायि मार्ि त लवकासका लक्ष्यहरु हालसल गनि नेपालको संलवधानले 

पररकल्पना गरेको सहकारी र सरकार साँगसाँगै भन्ने लसद्धान्तलाई महालक्ष्मी नगरपाललकाले अलगंकार गनेछ । 

समग्र सहकारी क्षेिको लवकासका लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

४. गत वर्ि दलेख सरुु गररएको कृलर् पकेट कायिक्रमलाई लनरन्तरता लदन बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

५. कृर्कलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्नेगरी अनदुानमा आधाररत कृलर् लवकास कायिक्रमहरुलाई सञ्चालन गने व्यवस्था 

लमलाएको छु । सो का लालग रु ७० लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

६.  नगर लभि स्वस्थकर मास ुउपलब्धताका लालग पश ुबधशाला लनमािर् गनि आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको 

छु । 

७. प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम र नगर प्रमखु यवुा उद्यमलशलता कायिक्रम मार्ि त रोजगारी लसजिनाका लालग रु १ 

करोड लवलनयोजन गरेको छु । 

सामार्जक र्वकासः 

८. नगरपाललकालाई आकर्िक शैलक्षक हबका रुपमा लवकास गनि लशक्षा क्षेि तर्ि  रु ३ करोड ३३ लाख  बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु । 

९. मलहला तथा वालवाललका लगायतका ललक्षत वगिको क्षेिमा सम्बलन्धत शाखा र वडाबाट सञ्चालन हुने 

कायिक्रमहरुका लालग  २ करोड ४० लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । लवलनयोलजत वजेटबाट ललक्षत वगिको 

सशक्तीकरर्मा टेवा पगु्ने लवश्वास ललएको छु । 



१०. स्वास््य सेवासम्बन्धी संवैधालनक हकको सलुनलितताका लालग नगरबासीको आधारभतू स्वास््य सेवामा पहुाँच 

अलभवलृद्ध गरी लवश्वसनीय र गुर्स्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने उद्दशे्यले स्वास््य तर्ि  ३ करोड ७ लाख 

लवलनयोजन गरेको छु । यसै वर्ि नगर अस्पताल सञ्चालनका लालग ५० लाख लवलनयोजन गरेको छु । 

११. नगरपाललकामा खेलकुदको प्रवधिन र लवकासका लालग ६५ लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । मेयर कप 

रु्टबल प्रलतयोलगता सञ्चालनका लालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१२. सालहत्य, कला, धमि, संस्कृलतको उत्थान र लवकासका लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु । 

 

पूवािधार र्वकासः 

१३. नगरपाललकाको प्रशासकीय भवन लनमािर्का लालग रु ३ करोड लवलनयोजन गरेको छु ।  

१४. वडा नं १ मा बहुउद्दशे्यीय भवन लनमािर्का लालग रु ६ करोड बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

१५. वडा नं ८ मा नगर सभा हल लनमािर्का लालग रु ५ करोड लवलनयोजन गरेको छु । 

१६. पवूािधार के्षिलाई मखु्य प्राथलमकतामा राखी नगरको समग्र पूवािधार लवकासका लालग रु १ अवि २६ करोड 

लवलनयोजन गरेको छु । 

वन वातावरण र र्वपद व्यवस्थापन 

१७. लवपद ् जोलखम न्यनूीकरर् एवम ् सम्भालवत लवपद ् पलछको राहत, उद्धार र पनुस्थािपनाका लालग लवपद ्

व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक रकम थप गरेको छु। 

१८. र्ोहरमैला व्यवस्थापनका लालग आवश्यक रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

संस्थागत क्षमता र्वकास र सुशासन 

१९. सशुासनका लालग सेवा प्रवाह व्यवलस्थत र पारदशी हुन आवश्यक हुन्छ । साविजलनक सनुुवाई, सामालजक 

परीक्षर्, सेवाग्राही सन्तषु्टी मापन, अन्तरलनकाय समन्वय लगायत कायिक्रमका लालग आवश्यक बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

२०. सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीताका लालग जनप्रलतलनधी र कमिचारीको क्षमता अलभवलृद्ध कायिक्रमका लालग 

आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

२१.  कमिचारीहरुलाई उत्प्रेररत तलु्याइ सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता हालसल गनि कमिचारी प्रोत्साहनका 

लालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमलाएको छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 



२२. अब म मालथका क्षेिगत नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयनका लालग बजेट लवलनयोजन र श्रोत 

व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु ।  

२३. आगालम आलथिक वर्िको नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि रु. २ अवि १८ करोड ५५ लाख ७४ हजार 

६ सय ४ रुपै ाँया लवलनयोजन गरेको छु । कुल लवलनयोजन मध्ये चालतुर्ि  रु. ५९ करोड ८० लाख ८७ हजार 

६ सय ५० रुपैया (कुल लवलनयोजनको २७ दशमलव ३७ प्रलतशत) र पुाँलजगत तर्ि  १ अवि ५८ करोड ७४ 

लाख ८६ हजार ९ सय ५४ रुपै ाँया (कुल लवलनयोजनको ७२ दशमलव ६३ प्रलतशत) रहकेो छ ।  

२४. आगालम आलथिक वर्िको खचि व्यहोने श्रोत मध्ये आन्तररक आय तर्ि  २२ करोड, राजश्व बााँडर्ाड मार्ि त 

३८ करोड, संघीय सरकारको समानीकरर् अनदुान १९ करोड ९४ लाख, प्रदशे सरकारको समानीकरर् 

अनदुान १ करोड ९७ लाख २२ हजार, संघीय सरकारको सशति अनदुान २४ करोड १४ लाख, प्रदशे 

सरकारको शसति अनदुान १ करोड ६५ लाख ५ हजार ६ सय ४ रुपैया, समपरुक अनदुान १ करोड २० 

लाख बाट व्यहोररनेछ ।  

अब म आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व पररचालन सम्बन्धी नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्तुत गने अनुमर्त 

चाहन्छु ।  

२५. कराधार संरक्षर् र करको दायरा लवस्तार मार्ि त आन्तररक आय अलभवलृद्ध गररनेछ ।  

२६. नागररकको स्वेलछछक कर सहभालगतामा अलभवलृद्ध गररनेछ । 

२७. जनप्रलतलनलध र कमिचारीको सामलुहक प्रयासमा आन्तररक आय संकलन तथा पररचालन सम्बन्धी कायि सघन 

रुपमा अलघ बिाइनेछ । 

२८. कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनााँउद ैउत्प्रेरर्ात्मक कर प्रर्ाली प्रवद्धिन गररनेछ । कर सचेतना कायिक्रमलाई 

थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२९. कर प्रर्ाली र कर प्रशासनमा आधलुनक प्रलवलधको प्रयोगमा जोड लदइनेछ । 

 बजेट लनमािर् कायिमा मागिदशिन गनुिहुने आदरर्ीय नगर प्रमुख ्यपू्रलत हालदिक आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । प्रलतलनधी 

सभाका माननीय सांसद्यहूरु, प्रदशे सभाका माननीय सदस्य ्यहूरु, वडाध्यक्ष, कायिपाललका सदस्य, वडासदस्य तथा 

सम्परू्ि जनप्रलतलनधी ्यहूरु प्रलत सझुाव र सल्लाहको लालग धन्यवाद लदन चाहन्छु । बजेट लनमािर् कायिमा अहोराि 

खलटएर साथ लदनहुुने राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुप्रलत धेरै धेरै धन्यवाद लदन चाहन्छु।  

अन्त्यमा नगरपाललकाको समग्र लवकासमा लनरन्तर टेवा पयुािईरहनहुुने करदाताहरुप्रलत हालदिक आभार प्रकट गनि चाहन्छु 

। महालक्ष्मी नगरपाललको समलृद्धमार्ि त नगरवासीको खुसीको लालग आलथिक, भ लतक, नैलतक, सबैखाले सहयोग 

समन्वय र सहकायिका लालग संघीय सरकार, प्रदशे सरकार, दात ृलनकायहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ साँस्थाहरु, 

बलुद्धजीलव पिकार र आम नगरवासीहरुमा हृदयदलेख कृतज्ञता प्रकट गनि चाहन्छु ।  



धन्यवाद ।  

                                                                               

        

    

 


