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दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनका सम्माधनत अध्यक्ष मिोदय, 
सम्माधनत सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु,  

 

लमिी नगरपाधलकाको सम्माधनत सभा समक्ष आगामी आधिणक वर्ण 
२०७९/८० को बजेट प्रस्ततु गनण पाउदा म अत्यन्त गौरवास्न्वत मिशरु् 
गरेको छु। सवणप्रिम देश र जनताको धनधमत्त आफ्नो अमलु्य जीवन 
उत्सगण गनुणिनेु सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदिरुप्रधत िार्दणक सम्मान व्यक्त गदै 
श्रद्धाञ्जली अपणर् गदणछु । राहियता, स्वाधिनता, लोकतन्र, सामास्जक 
न्याय र समहृद्धको लागी अग्रपंस्क्तमा रहि मागणस्िर कोनण संघर्ण गनने  सम्पूर्ण 
नेपाली नागररक, सहिद पररवार, वेपत्ता नागररक, घाइते योद्धा र 
अग्रजिरुप्रधत िार्दणक सम्मान व्यक्त गदै बजेट प्रस्ततु गनने  अनमुधत 
िािन्छु। 

 

1= संहविानले धनदने श गरेको मागणदशणनमा रहि स्शक्षा, स्वास््य, कृहर्, 
पश,ु रोजगार तिा गररबीको रेखामधुन रिेका र हवभेदमा परेका वगण, 
के्षर, धलङ्ग, जाधत र समदुाय लगायत सबै नागररकको हवकास र 
समहृद्ध पिको आकाङ्क्क्षा सम्बोिन गरर आगामी बजेट केस्न्ित 
गरेको छु । 

  

2= कोधभड-१९ को पटक पटकको संक्रमर्मा धसङ्गो राि संगै िाम्रो 
नगरपाधलका पधन अछुतो रिन सकेन । जसले गदाण हवगतमा 
अनमुान गरेभन्दा कर्िन पररस्स्िधतको कारर् स्वास््य, स्शक्षा, कृहर्, 
व्यापार, व्यवसाय लगायत समग्र के्षरमा अपेक्षा अनूरुप प्रगधत गनण 
समस्या भएतापधन कर्िन पररस्स्िधतमा अग्रपंस्क्तमा रहि अनवरत 
रुपमा खहटनभुएका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, सरसफाईकमी, 
एम्बलेुन्स िालक, हवधभन्न संघ सस्िािरु, परकार लगायत रािसेवक 
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कमणिारीिरु सािै सम्पूर्ण आदरर्ीय नगरबासी सवैलाई िार्दणक 
िन्यवाद र्दन िािन्छु । 

 

3= नेपाली जनताको िािना, आकाङ्क्क्षा र लामो संघर्णबाट संघीय 
लोकतास्न्रक गर्तन्रात्मक शासन व्यवस्िाको स्िापना भएको छ 
। लोकतास्न्रक ब्यवस्िा र प्रर्ालीलाई आत्मसाि गदै, समदृ्ध 
नेपाल सखुी नेपाली भने्न राहिय अधभयानलाई सािणकता र्ददै यस 
लमिी नगरपाधलकालाई पधन समदृ्ध बनाउदै नमूना नगरपाधलका 
बनाउने िाम्रो अधभयानलाई सािणक बनाउन िामी धनरन्तर प्रयासरत 
छौं । यस अधभयानमा सम्पूर्ण के्षरबाट रिनात्मक र सकारात्मक 
सियोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 

4= संघीय लोकतास्न्रक गर्तन्रात्मक प्रर्ालीको आिारस्तम्भको रुपमा 
रिेको स्िानीय तिको धनवाणिन २०७९ सम्पन्न भएको छ । यस 
धनवाणिनलाई धनष्पक्ष, स्वतन्र, स्वच्छ र भयरहित तवरमा सम्पन्न 
गनण योगदान गनुणिनेु आम नागररक, धनवाणिन आयोग, राजधनधतक 
दल र रािसेवक कमणिारी सबैमा िार्दणक िन्यवाद व्यक्त गनण 
िािन्छु । 

 

5= िामी धनवाणस्ित भएर नमूना नगरपाधलका बनाउने अधभयानका साि 
जनताको सखु, दखुमा िातेमालो गदै यस लमिी नगरपाधलकामा 
आएको २ महिना मार िदैु छ । अस्घल्लो कायणकालमा यस लमिी 
नगरपाधलकामा िेरै राम्रा अधन मित्वपूर्ण कायणिरु सम्पन्न भएका छन ्
र केिी सम्पन्न िनेु प्रकृयामा रिेका छन ् । यस नगर के्षरका 
नगरवासीिरुको साि, सिभाधगता र सियोगले िामी अत्यन्त 
उत्साहित भएका छौं । यो सरकार लमिी नगरपाधलकाको आशा, 
अधन हवस्वासको केन्िहवन्द ु भएको मिशसु गरर नगरवासीिरुले 
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पाउने सेवा, सहुविा र सावणजधनक सेवा प्रवािलाई धछटो, छररतो, 
भरपदो र पारदशी बनाउन िामी िरपल प्रयत्नरत रिनेछौं । िामीले 
सवै नगरबासीिरुको साि, सियोग अधन मागणदशणनको सदैव अपेक्षा 
गरररिनेछौं । 

 

6= बजेट तजुणमा गदाण नेपालको संहविान, संघीय सरकारको आधिणक वर्ण 
२०७९/८० को नीधत तिा कायणक्रम, लसु्म्बनी प्रदेश सरकारको 
आधिणक वर्ण २०७९/८० को नीधत तिा कायणक्रम, स्िानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, आधिणक ऐन, आधिणक हविेयक, धनवतणमान नगरप्रमखु, 
उपप्रमखु, कायणपाधलका सदस्य र नगर सभाका सदस्यिरु सािै 
हवधभन्न राजनीधतक दलका पदाधिकारीिरु, संघ सस्िा, बहुद्धस्जहव, 
नागररक समाज, व्यवसायी, हवर्यगत कायाणलयबाट प्राप्त 
सझुाविरुलाई यिासम्भव मागणदशणनको रुपमा धलएको छु । 

 

अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु,  

 

7= अव म लमिी नगरपाधलकाको िाल ुआधिणक वर्ण २०७८/७९ को 
वाहर्णक आधिणक गधतहवधि तिा कायाणन्वयन अवस्िाको छोटो समीक्षा 
प्रस्ततु गनण िािन्छु । 

 

8= िाल ु आधिणक वर्णमा यस लमिी नगरपाधलकाको लागी संघीय 
सरकारको समानीकरर् अनदुान तफण  १५ करोड ११ लाख, संस्घय 
सरकार राजश्व बााँडफााँड रकम रु. ११ करोड १५ लाख ६७ 
िजार, संस्घय सशतण अनदुान रकम रु. २८ करोड ८० लाख, 
संस्घय धबशेर् अनदुान रु. ८३ लाख, प्रदेश हवत्तीय समाधनकरर् 
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अनदुान रु. ७१ लाख ५७ िजार. प्रदेश सवारी सािन कर 
बााँडफााँड अनदुान रु. २ करोड ६९ लाख ९१ िजार ५ सय ७८, 
प्रदेश सरकार रोयल्टी रु. ४० िजार २९, प्रदेश शसतण अनदुान रु. 
१ करोड १५ लाख ४४ िजार, प्रदेश सरकार हवशेर् अनदुान रु. 
७० लाख, प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान रु. २ करोड. आन्तररक 
आय तफण  ३४ करोड ४३ लाख ५० िजार. लमिी अस्पतालको 
आन्तररक आय रु. २ करोड ८१ लाख ८९ िजार र बैंक मौज्दात 
रु. १४ करोड ८९ लाख ९० िजार ४ सय २२ गरर जम्मा रु. 
१ अबण १२ करोड ५० लाख रुपैंया कुल बजेट हवधनयोजन गरेका 
धियौं । िाल ुआधिणक वर्णमा िेरै कायणक्रमिरु सम्पन्न भईसकेका 
छन ्भने बााँकी कायणक्रमिरु सम्पन्न िनेु प्रकृयामा रिेका छन ्।  

 

9= िाल ुआधिणक वर्णको हवधनयोस्जत बजेट मध्ये िालसम्म िाल ु तफण  
५१.७८ % र पुाँस्जगत तफण  ३३.०४ % गरर जम्मा ४३.५८ % 
हवस्त्तय प्रगधत भएको छ भने िाल ु आधिणक वर्णमा जम्मा हवधतय 
प्रगधत ८०% िनेु प्रारस्म्भक अनमुान गररएको छ ।  

 

10= कोधभड-१९ को पनुरावसृ्त्त र २०७८ काधतणक महिनामा आएको 
बेमौसमी वर्ाणले िान लगायत कृहर् बाली र पूवाणिारको के्षरमा 
परु् याएको क्षधतका कारर् िाल ु आधिणक वर्णमा लस्क्षत आधिणक 
वहृद्धदर िाधसल गनण िनुौती देस्खएको छ । यसका वावजदु लमिी 
नगरपाधलकाले कोधभड-१९ धनयन्रर्, रोकिाम र उपिारका लागी 
खोप अधभयान एवं राित कायणक्रम सफलतापूवणक गरररिेको कारर् 
सामास्जक जीवन सिज र सामान्य अवस्िामा फकने को छ, िान 
लगायत कृहर् बालीमा पयुाणएको क्षधतको लागी राित हवतरर् कायण 
सञ्चालन भईरिेको छ । भने अन्य हवकास धनमाणर्का कायणिरु ितु 
गधतमा सञ्चालन भईरिेका छन ्। 
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11= पूवाणिार हवकास : "नगरको प्रधतष्ठा र समहृद्धको आिार : दशणनीय र 

स्मरर्ीय पूवाणिार " भने्न मलु नाराका साि गत आधिणक वर्ण देस्ख 
सञ्चालन गररएको यस अधभयानलाई आगामी आधिणक वर्णमा पधन 
धनरन्तर गदै पूवाणिार हवकासका कायणक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ।  

 
12= हवगत २ आधिणक वर्णको प्रगधत हववरर्, िाल ुआधिणक वर्णको यिातण 

हववरर् र आगामी २ आधिणक वर्णको अनमुाधनत प्रके्षपर् सहितको 
मध्यमकाधलन खिण संरिनाको लाधग खाका तयार भईसकेको छ र 
आगामी आधिणक वर्णबाट धनरन्तर त्यसको प्रयोग गनने  गरर तयारी 
अस्न्तम िरर्मा रिेको छ ।  

 

13= आ व २०७७/७८ मा लमिी नगरपाधलका का ९ वटै वडािरुबाट 
सरुस्क्षत नागररक आवास कायणक्रम अन्तगणत हटनको छाना 
लगाउनको लाधग माग भए बमोस्जम १४७ जना लाभग्रािीिरुलाई 
प्रिम हकस्ता वापतको ३० िजार प्रदान गररसहकएको र प्राहवधिक 
प्रधतवेदनको आिारमा दोस्रो हकस्ता वापतको २० िजार भकु्तानी गनने  
कायण अस्न्तम िरर्मा पगेुको छ । नयााँ लाभग्रािीिरुलाई यहि 
असार मसान्त धभर क्रमश प्रिम हकस्ता वापतको ३० िजार 
भकु्तानी र्दईनेछ ।यो कायणक्रम आगामी आधिणक वर्णमा पधन धनरन्तर 
गररनेछ।   

 

अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु,  
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14= अब म यस गररमामय सभामा आगामी आधिणक वर्ण २०७९/०८० 
को बजेट स्रोत प्रस्ततु गनने  अनमुधत िािन्छु । 

क्र. 
स.  श्रोत समूि श्रोत अनमुाधनत आय रु. 

१ संस्घय सरकार समाधनकरकर् 

१५ करोड ९० 
लाख 

२ 

संस्घय सरकार 
राजश्वबााँडफााँड राजश्वबााँडफााँड 

१३ करोड ५१ 
लाख ५० िजार  

३ 

संस्घय सरकार समपूरक 
अनदुान   २ करोड 

४ 

संस्घय सरकार हवशेर् 
अनदुान   ३ करोड 

५ 

संस्घय सरकार शसतण 
अनदुान   

३८ करोड ५ 
लाख 

६ प्रदेश सरकार समाधनकरर्  समाधनकरर् 
८९ लाख २३ 
िजार 

७ 

प्रदेश सरकार सवारी सािन 
राजश्व बााँडफााँड 

 सवारी सािन 
राजश्व बााँडफााँड 

२ करोड ८६ लाख 
७७ िजार 

८ प्रदेश सरकार शसतण अनदुान   १३ करोड 

९ 

प्रदेश सरकार समपरुक 
अनदुान    

१ करोड ९९ 
लाख ९८ िजार 

१० 

प्रदेश सरकार हवशेर् 
अनदुान   ७० लाख 

११ आन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत 

३३ करोड ८० 
लाख 

१२ बैंक मौज्दात आन्तररक श्रोत 

२५ करोड ७८ 
लाख २५ िजार ९ 
सय ६८ 

१३ प्रदेश सरकार रोयल्टी  ४४ िजार ३२ 
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  जम्मा रकम रु. 

 १अवण ३९ करोड 
८१ लाख १८ 
िजार     

माधिका सबै स्शर्णकबाट प्राप्त िनेु रकम अनमुान गरर आगामी आधिणक 
वर्णको बजेट सीमा रु. १ अबण ३९ करोड ८१ लाख १८ िजार कायम 
भएकोमा िालतुफण  रु. ७७ करोड ८१ लाख ७२ िजार, प ुाँस्जगत तफण  
६१ करोड ९९ लाख ४६ िजार बजेट धबधनयोजन गररएको छ ।  
 

बजेट स्रोत धसमाधभर रहि लमिी नगरपाधलकाका शाखागत र वडागत 
रुपमा कायम भएको बजेट धसधलङ धनम्नानसुार रिेको जानकारी र्दन 
िािन्छु ।  

क्र.स. हववरर् रकम रु.  
१ स्शक्षा तिा खेलकुद शाखा ५ करोड ९३ लाख 

२ स्वास््य  शाखा २ करोड ८० लाख 

३ कृहर् हवकास शाखा २ करोड 

४ पूवाणिार हवकास शाखा  २३ करोड ७६ लाख 

५ लमिी अस्पताल ३ करोड ७० लाख 

६ पयणटन प्रबद्धणन तफण  १ करोड 

७ वडा कायाणलयिरूको लाधग ९ करोड ९० लाख 

८ 

वातावरर् सरसफाइ तिा हवपद 
ब्यवस्िापन शाखा 

१ करोड 

९ पश ुसेवा शाखा २ करोड 

१० 

महिला बालबाधलका तिा जेष्ठ 
नागररक शाखा 

२ करोड 

११ सामास्जक सरुक्षा शाखा ५ लाख 

१२ Grader,Roller, Water Tanker खरिद १ करोड ७५ लाख 

१३ समपरुक कोर् ७ करोड 

१४ हवपद ब्यवस्िापन कोर् १ करोड ५० लाख 
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१५ उBf]]ग तिा सिकारी ३० लाख 

१६ प्रशासधनक खिण २५ करोड २० लाख 

१७ राजश्व शाखा ५ लाख 

१८ आधिणक प्रशासन शाखा २० लाख 

१९ जनता संग मेयर कायणक्रम १ करोड 

२० जनता संग उपमेयर कायणक्रम ५० लाख 

२१ न्याहयक सधमधत ३० लाख 

२२ योजना शाखा २० लाख 

२३ सूिना प्रहवधिशाखा ५० लाख 

२४ रोजगार सेवा केन्ि शाखा २ लाख २० िजार 

२५ नागररक आरोग्य केन्ि ३० लाख 

कुल जम्मा रकम रू. ९२ करोड ७६ लाख २० िजार 

 

 

अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु,  

 

िाल िाम्रो साम ु िेरै आवश्यकता अधन धत आवश्यकता परुा गनण उस्त्तकै 
िनुौतीिरु रिेका छन ्। धसधमत स्रोत र सािनको उच्ितम सदपुयोग गरर 
िाम्रा प्रािधमकता योग्य कायणक्रमिरु गनुण िाम्रो कतणव्य पधन िो । 

 

अब म आधिणक वर्ण २०७९/०८० को बजेटका  उद्दशे्य प्रस्ततु गनने  
अनमुधत िािन्छु ।  

समदृ्ध नेपाल ससु्ख नेपाली भने्न राहिय अधभयानलाई परु्णरुप र्दनका लागी 
लमिी नगरपाधलकालाई नमूना नगरपाधलका बनाउने उद्देश्य धलएर प्रस्ततु 
बजेटका उद्देश्यिरु धनम्नानसुार रिेका छन ्:  
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क) स्िानीय स्तरमा उपलब्ि सािन स्रोत, श्रम शस्क्त, पुाँजी, 
प्रहवधिको एहककृत पररिालन    गरर रोजगारी धसजणना गदै समग्र 
नरपाधलकाको हवकासमा जोड र्दने ।  

ख) आधिणक र सामास्जक रुपान्तरर् माफण त समावेशी, पारदशी र 
आत्मधनभणर उन्मखु कायणक्रम सञ्चालन गनने  ।  

ग) बैदेस्शक रोजगारबाट फकने कािरुलाई कृहर्मा अग्रसर िनेु खालका 
कायणक्रम सञ्चालन गनने ।  

घ) भौधतक पूवाणिारले पूर्ण नगरपाधलका बनाई लमिी नगरपाधलकाका 
जनतािरुलाई हवकासको अनभुधुत र्दलाउने । 

ङ) अनशुाधसत, प्रभावकारी र व्यवसाहयक स्शक्षा प्रदान गनने  । 

 

आधिणक वर्ण २०७९/०८० को बजेटका प्रािधमकतािरु धनम्नानसुार प्रस्ततु 
गनण िािन्छु । 

क) स्िानीय सरकार सञ्चालन सम्बस्न्ि आवश्यक कानून धनमाणर् 
गनने ।  

ख) लमिी नगरपाधलकाको हवकासको लागी आवश्यक मागणस्िर 
बनाउने।  

ग) कृहर् के्षरको रुपान्तरर् गरर यवुा तिा महिलालाई कृहर्मा 
आकहर्णत बनाउने । 

घ) पूवाणिार धनमाणर् र पुाँजी धनमाणर्मा जोड र्ददै लमिी 
नगरपाधलकाका पयणटहकय के्षरको पनुरुत्िानमा जोड र्दने ।  

ङ) वातावरर् संरक्षर् गदै हवपद् व्यवस्िापन तिा जलवाय ु
पररवतणनबाट िनेु जोस्खम न्यूधनकरर्मा जोड र्दने ।  

ि) नगरपाधलका के्षर धभरका धनजी र सिकारी के्षरसंग सिकायण गदै 
नवप्रवतणनमा आिाररत स्िानीय आधिणक हवकास गनने  ।  
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छ) सावणजधनक सेवालाई प्रभावकारी, पारदस्शण र सशुासनयकु्त बनाउने 
। 

 

अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु, 
 

अब म आगामी आधिणक वर्णको बजेटका मखु्य मखु्य हवर्यगत के्षर 
अन्तगणतका कायणक्रम र हवधनयोजन प्रस्ततु गनने  अनमुधत िािन्छु । 

सामास्जक हवकास अन्तगणत  

1= हवद्यालयको स्शक्षालाई अनशुाधसत मयाणर्दत र प्रभावकारी बनाउनका 
लागी नगरपाधलका धभरका सम्पूर्ण सामदुाहयक हवद्यालयिरु हवद्यधुतय 
िास्जरी मैरी बनाई शौस्क्षक सशुासन कायम गनण व्यवस्िा 
धमलाईएको छ । 

2= शैस्क्षक गरु्स्तर सिुार कायणक्रम, उच्ि स्शक्षा अध्ययनका लाधग 
छारवसृ्त्त कायणक्रम, सामदुाहयक हवद्यालयिरुको सामान्य भौधतक 
ममणत सिुार गनने  कायणक्रम, सामदुाहयक हवद्यालयमा हवद्यािीको 
आकर्णर् वहृद्ध गनणका लाधग प्राहवधिक स्शक्षा, अधतररक्त हक्रयाकलाप, 
खेलकुद जस्ता हवहवि कायणक्रम माफण त लमिी नगरपाधलकाको समग्र 
शैस्क्षक प्रर्ालीमा सकारात्मक पररवतणन ल्याउनको लाधग स्शक्षा तिा 
खेलकुद कायणक्रमका लाधग ५ करोड ९३ लाख हवधनयोजन गरेको 
छु । 
 

3= स्वास््य सेवा माफण त नगरवासीिरुलाई आिारभतू स्वच्छताको 
प्रत्याभधूत गराउनको लागी हवधभन्न स्िानमा नगरस्वास््य केन्ि भवन 
धनमाणर् गररदै छ । सपणदंश केन्िको भवन धनमाणर् सम्पन्न भई 
आवश्यक सामाग्रीिरु खररदको लागी रकम छुट्याईएको छ । वडा 
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नं. १ मा वधिणङ सेन्टर धनमाणर् भईसकेको र वडा नं. ५ र ७ मा 
धनमाणर् कायण भईरिेको छ।  
 

4= शंकास्पद क्षयरोगीिरुको खोज पड्ताल र ७२ स्िानमा खकार जााँि 
गनने  व्यवस्िा धमलाईएको छ भने धसकलसेल एधनधमयाका धबरामीलाई 
प्रधत धबरामी माधसक रु. ५००।- उपिार खिण सियोग गनने  गरर 
स्वास््य शाखामा २ करोड ८० लाख रुपैंया हवधनयोजन गरेको छु। 

                             

5= सतु्केरी अवस्िामा पोर्र्यकु्त खानाको मित्व दशाणउदै पोर्र्यकु्त 
खाना खाने बानीको हवकास गनण सतु्केरी आमािरुलाई पोर्र् सामाग्री 
िस्तान्तरर् कायणक्रम, आयवुने द स्वास््य स्शहवर संिालन र जेष्ठ 
नागररकको लाधग स्वास््य प्रविणन सेवा कायणक्रम तिा आयवुने र्दक 
उपिार पद्धधतबाट स्वास््य लाभ धलन ईच्छुक नगरवासीका लागी 
हवधभन्न आयवुने र्दक और्धििरु धन: शलु्क हवतरर् गनने  गरर नागररक 
आरोग्य केन्िमा ३० लाख हवधनयोजन गरेको छु । 

 

 

6= महिलािरुको लाधग धसलाई कटाई ताधलम, प्रहवधि िस्तान्तरर् 
सहितको धसप हवकास ताधलम, घरेल ु हिंसा सम्बस्न्ि कायणक्रमको 
लाधग केिी रकम हवधनयोजन गरेको छु ।  

 

7= अपाङ्गता पहििान गरर सिायता सामाग्री हवतरर्,जेष्ठ नागररकको 
लाधग र्दवा सेवा केन्ि भवन धनमाणर्, असिाय बालबाधलकाका लाधग 
सियोग कायणक्रम र यवुािरुको लाधग लोकसेवा तयारी कक्षा 
सञ्चालन का लाधग महिला तिा बालबाधलका शाखामा २ करोड 
हवधनयोजन गरेको छु ।  
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आधिणक हवकास अन्तगणत : 

1= ५० प्रधतशत अनदुानमा बगर खेधतका लाधग तरकारीको बीउ, 
प्याजको बीउ, िान, गिुाँ, तोरी, मसरुो, च्याउ तिा वर्ने  फलफुलको 
बेनाण हवतरर् कायणक्रम, ५० प्रधतशत अनदुानमा हवधभन्न कृहर् औजार 
तिा उपकरर् हवतरर् कायणक्रम आगामी आधिणक वर्णमा पधन 
धनरन्तरता र्ददै हकसानिरुलाई िान गिुाँको बीउ र रासायधनक मल 
समयमा नै उपलब्ि गनने  व्यवस्िा धमलाउदै कृहर् हवकास उपशाखामा 
२ करोड हवधनयोजन गरेको छु ।  

 

2= वडा नं. ८ र ९ मा संिालनमा रिेको बाख्रा पकेटका लाधग खोर 
व्यवस्िान, बाझोपन तिा पश ुस्वास््य स्शहवर सञ्चालन, बंगरुपालक 
कृर्कका लाधग ५० प्रधतशत अनदुानमा खोर धनमाणर्, बाख्रा फमण 
धनमाणर्का लाधग ५० प्रधतशत अनदुान, गाई भैंसी फमण धनमाणर्का 
लाधग ५० प्रधतशत अनदुान, तिा पश ुपालनलाई आयआजणनमूलक र 
व्यवसाय उन्मखु बनाउनको लाधग पश ु हवकास शाखामा २ करोड 
हवधनयोजन गरेको छु ।  

                         

3= सिकारी संस्िा सम्बस्न्ि स्िानीय नीधत, कानून र मापदण्ड धनमाणर् 
गनने , प्रत्येक सिकारी संस्िाको कस्म्तमा एक पटक अनगुमन गनने , 
सिकारी नेत्ततृ्व तिा व्यवस्िापन हवकास कायणशाला र हवधभन्न 
ताधलमिरुको लाधग सिकारी शाखामा रकम हवधनयोजन गरेको छु । 

 

अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु, 

 

पूवाणिार हवकास अन्तगणत : 
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4= जैहवक हवहविता पाकण  लमिीमा बोटाधनकल पाकण  धनमाणर्का लाधग 

१० लाख हवधनयोजन गरेको छु । 

 

5= र्दशाजन्य लेदो व्यवस्िापन पररयोजना कायणक्रमका लाधग १ करोड 
२० लाख हवधनयोजन गरेको छु । 

  

6= फोिोर व्यवस्िापनका गाडीिरुमा स्ज हप एस जडान का लाधग २० 
लाख हवधनयोजन गरेको छु । 

  

7= हवपद् व्यवस्िापन कोर्मा १ करोड ५० लाख रकम हवधनयोजन 
गरेको छु । 

  

8= मध्यमकाधलन खिण संरिना, व्यवसाय दताण तिा नहवकरर् स्शहवर 
कायणक्रम, टोल हवकास संस्िाको अधडटको लाधग पधन केहि रकम 
हवधनयोजन गरेको छु । 

 

9= वडा नं. ३, ६, ७ र ९ को कायाणलय भवन धनमाणर् कायण अस्न्तम 
िरर्मा रिेको छ। 

 

10= नगरस्तरीय गौरवका आयोजना अन्तगणत नेपाल शिरी हवकास 
मन्रालय र हवश्व बैंक धबि ऋर् सम्झौता भए बमोस्जम ३ वहर्णय 
योजना सम्पन्न गनणका लाधग २२ करोड ५६ लाख ६८ िजार 
११० रुपैंया अनदुान पाएको र उक्त आयोजना आगामी आधिणक 
वर्णमा सम्पन्न िनेुछ । 
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11= सनु्डबरी देस्ख धसतलापरु सडक स्तरोन्नधतका लाधग १ करोड रुपैंया 
हवधनयोजन गररएको छ । 

 

12= उिाधनम्ब ुसडक कालोपरेको लागी ५० लाख, बड्का मिरुवा देस्ख 
छुट्की मिरुवा सम्म कालोपरे वडा न ६ मा १ करोड, कास्न्तपरु 
सडक कालोपरे वडा नं. ३ मा ५० लाख, भौका देस्ख 
धबच्कागाउाँको परुानो खल्यान सम्म सडक कालोपरे वडा नं. ९० 
लाख, नधतण िाइवे छोटेलाल देस्ख खेलमैदान सम्म सडक कालोपरे 
वडा नं. १ मा १ करोड, आदशण टोल, स्वगणद्वारी टोल,आनन्दनगर 
टोलमा सडक कालोपरे वडा नं. ५ मा १ करोड हवधनयोजन 
हवधनयोजन गरेको छु ।  

 

13= मेयर र उपमेयरलाई जनतासंग नस्जक बनाउने उदे्यश्यले जनतासाँग 
मेयर कायणक्रम अन्तगणत १ करोड र जनतासाँग उपमेयर कायणक्रमका 
लाधग ५० लाख रुपैंया हवधनयोजन गररएको छ ।  

 

14= योजना तिा कायणक्रम सञ्चालनका लाधग लमिी नगरपाधलकाका ९ 
वटै वडािरु मध्ये प्रत्येक वडािरुमा १ करोड १० लाख िनेु गरर 
कुल ९ करोड ९० लाख हवधनयोजन गरेको छु ।  

 
अध्यक्ष मिोदय, 
सदस्य ज्यूिरु, 
उपस्स्ित सम्पूर्ण मिानभुाविरु, 

 

     मैले प्रस्तत ु गरेको आधिणक विण २०७९/८० को बजेटको 
कायाणन्वयनबाट उच्ि आधिणक बहृद्ध िाधसल िनेु, कृहर् के्षरको 
रुपान्तरर्को आिार धनमाणर् िनेु, महिलािरु आत्मधनभणर भई आधिणक 
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रुपमा सक्षम िनेु, आिारभतू पूवाणिार धनमाणर् िनेु, स्वास््य, स्शक्षा, 
रोजगारीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भई न्यायपूर्ण समाजको धनमाणर् 
िनेु अपेक्षा धलएको छु ।   

अन्त्यमा, लमिी नगरपाधलकाले आगामी आधिणक वर्णमा सञ्चालन गनण 
लागेका वाहर्णक योजना तिा कायणक्रमिरुको कायाणन्वयनबाट 
नगरपाधलका सनु्दर, समदृ्ध, र आत्मधनभणर बन्नेछ भन्ने हवश्वास सहित 
आगामी आधिणक वर्ण २०७९/८० को बजेट धनमाणर् तिा 
कायाणन्वयनमा सझुाव, सल्लाि र सकारात्मक सियोगको अपेक्षा 
सहित सबैमा िार्दणक िन्यवाद ज्ञापन गदणछु । 

 

                                                      
िन्यवाद 
।। 


