
ब�डमा�लका नगरपा�लकाको ते�ो नगरप�रष�ाट पा�रत आ.व. २०७४÷७५ को नी�त, 

योजना, काय��म तथा बजेट ब��यः 

ब�डमा�लका नगरपा�लकाको ते�ो नगरप�रष�ारा पा�रत आ.व. २०७४÷७५ को नी�त, योजना, काय��म तथा 

बजेट साव�ज�नक�करण समारोहकाः 

 �मखु अ�त�थ �यव�था�पका संसद सद�य माननीय ब�� �साद पा�डे �य,ु 

 �विश� अ�त�थ नेपाल क�य�ुन� पाट� एमालेका के���य सद�य तथा पवु� िज�वस सभापती �देय लाल बहादरु 

थापा �य ,ु 

 वाजरुा िज�लामा ��यािशल स�पूण� राजनी�तक दलका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, 

 �ीमान �मखु िज�ला अ�धकार��यू, 

 �ीमान �थानीय �वकास अ�धकार��यू, 

 नगर�तर�य स�पूण� राजनी�तक दलका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, 

 म�हला नगर सम�वय स�म�तका उपा�य��यू, 

 अपा� नगर सम�वय स�म�तका उपा�य��यू, 

 �वषयगत काया�लयका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, 

 सरु�ा �नकायका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, 

 वाजरुा उ�ोग वािण�य संघका अ�य��यू, 

 एक�कृत योजना तजु�मा स�म�तका सद�य�यूह�, 

 राज� परामश� स�म�तका सद�य�यूह�, 

 प�कार महासंघ वाजरुाका अ�य� एवं पदा�धकार��यूह�, 

 गैरसरकार� एवं सामदुा�यक संघसं�थाका �मखु एवं ��त�न�ध�यूह�, 

 नगरपा�लका अ�तग�तका सा�वकका गा.�व.स.का �नवत�मान अ�य� एवं पदा�धकार��यूह�, 

 ब�डमा�लका नगर�तर�य बाल स�ालका अ�य��यू, 

 वडा नाग�रक म�का संयोजक एवं सद�य�यूह�, 

 राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक एवं शैि�क �े�मा ��याशील �विश� महानभुावह�, 

 स�ारकम� �म�ह� एवं स�पूण� अ�त�थ�यूह�, 

 कम�चार� �म�ह� एवं 

 उपि�थत स�पूण� नगरबासी दाजभुाई तथा �द�दब�हनीह� । 

सव��थम मलुकुमा लोकत��, रा��हत र अ�गामी प�रवत�नका ला�ग नेपाल� जनताले पटक पटक गद� आएका �व�भ� 

संघष�, �याग र ब�लदानको गौरवपूण� इ�तहासलाई �मरण गद� नेपालभ�ूमको उ��त र �ग�तका खा�तर जीवन उ�सग� गन� 

�ात अ�ात श�हदह���त हा�द�क ��ा�ज�ल अप�ण एवं उ�च स�मान �कट गन� चाह�छु । श�हदह�को सपना र 

माग�दश�न बमोिजम नेपाललाई उ��तको िशखरमा प¥ुयाउन े उ�कट इ�छालाई काय��पमा उतान� सदा �य�शील रहँदै 

“सवैको रहरः सम�ृ ब�डमा�लका नगर” भ�े नारालाई साकार त�ुयाउन हामी सवैलाई �रेणा �मलोस भ�े अपे�ा �कट 

गद�छु । 



साथै यस ब�डमा�लका नगरपा�लकाको ते�ो नगरप�रष� साव�ज�नक�करण समारोहमा उपि�थत भई यस समारोहको ग�रमा 

बढाइ�दनहुनेु �मखु अ�त�थ�यू, �विश� अ�त�थ�यू, अ�त�थ�यूह�, स�पूण� महानभुावह���त हा�द�क �वागत एवं स�मान 

�य� गद�छु । 

व�डमा�लका माताको काखमा अवि�थत �ाकृ�तक स�ुदरताले भर�पूण� नेपालकै जैतनुका लागी ��स� िज�ला, बढु�गगँाको 

�कनारमा अवि�थत सम� िज�लाको आ�थ�क, सामािजक, धा�म�क एवं पय�टक�य ���ले मह�वपणू� के��को �पमा रहेको 

यस ब�डमा�लका नगरपा�लकाको ते�ो नगरप�रषद माफ� त आ.व. २०७४÷७५ को वा�ष�क नी�त, योजना, बजेट तथा 

काय��म ��ततु गन� पाउँदा मलाई अ�य�तै खसुी लागकेो छ । 

आदरणीय महानभुावह�, 

��ततु नी�त, योजना, बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� �न�न�लिखत �वषयह�लाई माग�दश�नको �पमा �लएको छु । 

 नेपालको सं�वधान, 

 चाल ु��वष�य योजनाले �न�द�� गरेका ल�य र उ�े�यह�, 

 संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालयको बजेट �स�ल� र माग�दश�न, 

 �थानीय �वाय� शासन ऐन र �नयमका �यव�थाह�, 

 �थानीय �नकाय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध, २०६९, 

 सहभा�गता�मक र समावेशी योजना तजु�मा ���या�ारा छनौट भई आएका योजना तथा काय��मह�, 

 वडा नाग�रक म� एवं वडाभेलाबाट �सफा�रस भैआएका योजना तथा काय��मह�, 

 �थलगत �पमा ग�रने योजनाह�को अनगुमन तथा सपु�रवे�णबाट �ा� �सकाई, 

 �वगतका स�म�ा तथा काया�नभुवबाट �ा� प�ृपोषणह� । 

��ततु नी�त, योजना, काय��म तथा बजेट तजु�माको �ममा साव�भौमस�ा स�प� जनताको अ�धकार, छनौटको अवसर र 

आवाजको स�मान गद� �नधा��रत बजेट �स�ल� �भ� रहेर वडा भेलाबाट पा�रत भई आएका योजनाह�लाई हवुह ुएक�कृत 

योजना तजु�मा स�मत एवं नगरबोड� हुँदै नगरप�रष� वाट पास हनेु �यव�था �मलाएको छु । य��प लि�त वग�तफ� को 

स�दभ�मा क�तपय वडा भेलाबाट बजेट �स�ल�लाई आधार मानी ठोस�पमा काय��म ��ताव हनु नसकेको हुँदा वडावासी 

जनताले नै �ाथ�मकतामा राखेका काय��मह�लाई उ�नह�कै सहभा�गतामा �नण�य हनेु गर� ��ता�वत काय��म तयार 

गरेको छु । 

हामीले अवल�बन गरेको योजना अ�यासका सवल प�ह�को सवल�करण र दवु�ल प�ह�को �यूनीकरण गद� सम� 

योजना ���यामा �मत�ययीता, काय�द�ता र �भावका�रता हा�सल गन� �नर�तर सधुारको �व�धलाई आ�मसात गद� �थानीय 

�वशासनको मा�यतालाई काय��पमा उतान ु� आजको �मखु आव�यकता हो । यस स�दभ�मा योजना ���यामा �थानीय 

जनताको अपेि�त सहभा�गता हनु नस�न,ु �थानीय �नकायह� जन��त�न�ध�व�हन अव�थामा रहन,ु लि�त वग�को अपेि�त 

सहभा�गतामा झन ैकमी, �ोत र साधनको अपया��ता लगायतका �व�वध चनुौ�तह� समेत �व�मान रहेका छन ्। यी 

चनुौ�तह�को कुशल ढंगले सामना गद� ब�डमा�लका नगरपा�लकालाई सम�ृ�को �दशातफ�  डो¥याउन सामािजक प�रचालन, 



सामदुा�यक �वकास एवं सहभा�गतामूलक �वकासको ढाँचालाई �ाथ�मकता र ��य �दइएको �यहोरा समेत अवगत 

गराउन चाह�छु । 

यस साव�ज�नक�करण समारोहका �मखु अ�त�थ�यू, �विश� अ�त�थ�यू एवं उपि�थत स�पूण� महानभुावह�, 

�था�नय �नकाय जनताको अ�य�त निजकको सरकार हो ।�वभा�वक �पमा �था�नय सरकारसँग जनताका धेरै आशा र 

अपे�ाह� ह�ुछन । �थानीय सम�या, अवसर स�भावना र चनुौ�तबारे �थानीय जनताभ�दा अ� को�ह �व� हनैु स�दैन । 

�वके���करणको यह� मूलभूत मा�यतालाई आ�मसात गद� पारदिश�ता, उ�रदा�य�व, �थानीय शासन एवं सशुासनलाई 

मजबतु बनाउन तपाई हामी सवैको भ�ूमका �वल रहनेमा कुनै शंका छैन । यह� भ�ूमकालाई बढो�र� गद� ��ततु नी�त, 

काय��म तथा बजेटको काया��वयनबाट नगरपा�लकाले लि�त गरेका उ�े�यह� हा�सल गनु�का साथै रा��य ल�य हा�सल 

गन� समेत टेवा प�ुन जान े�व�ास �लएको छु । 

यस साव�ज�नक�करण समारोहका �मखु अ�त�थ�यू, �विश� अ�त�थ�यू एवं उपि�थत स�पूण� महानभुावह�, 

रणनी�तक �हसावले आथ�क, पय�ट�कय तथा सामािजक �वकासका �चरु स�भावनाह� बोकेको ब�डमा�लका 

नगरपा�लकालाई नेपाल सरकारले �म�त २०७१ मँ�सर १६ गते घोषणा गर� शहर� �वकासको या�ामा शभुार�भ गराएको 

छ । यस नगर तथा आसपासका �े�ह�मा बसोबास ब�दै गएको अव�थामा सडक, खानपेानी �ब�तु, िश�ा, �वा��य 

ज�ता शहर� आधारभतु सेवा स�ुवधाको मागमा थप दवाव पन� गएको र यसलाई स�वोधन गन� स�दभ�मा उ�पादनमलुक, 

�यापार तथा सेवामलुक उ�मह�को �वकासमा नी�तगत सधुार स�पणु�, �यब�थाप�कय �मता �वकास �वकास, 

साझेदारह�को प�हचान र उपयोग ज�ता �वषयह�मा पर�परागत ढँगबाट मा� नभई द�ध�का�लन एव ँ रणनी�तक 

���कोणबाट सो�न र सोह� अनसुार अ�पका�लन, म�यका�लन र द�घ�का�लन योजना स�हत �मशः अगाडी ब�न ुपन� 

वेला आईसकको त�य प�न यस अवसरमा अनरुोध गन� चाह�छु । 

यस साव�ज�नक�करण समारोहका �मखु अ�त�थ�यू, �विश� अ�त�थ�यू एवं उपि�थत स�पूण� महानभुावह�, 

अव म आगामी आव २०७४।७५ को द�घ�का�लन सोच, उ�े�य, नी�त तथा काय��म बारे सँि��मा उललेख गन� 

चाह�छु । 

क_ द�घ�का�लन सोचः  लोकताि��क म�ूय मा�यतामा आधा�रत �थानीय �वाय� शासनको मा�यम�ारा जनताको जीवन�तर 

सधुार �याउन े।यसका लागी तप�सल बमोिजमका द�घ�का�लन नी�त अवल�बन ग�रने छ । 

 एक�कृत र द�घ�का�लन �वकासको �न�ती आव�धक प�ब�ष�य योजना तज ु�मा ग�र काया��वयन गन� । 

 कृषी, तरकार� खेती, फलफुल खेती तथा पशपुालन माफ� त रोजगार� �ृजना गर� ग�र�व �य�ुनकरणमा टेवा 

पयुा�उने । 

 धा�म�क, साँ�कृ�तक र �ाकृ�तक स�पदाको �वकास तथा �व��न गर� पय�ट�कय नगर�को �पमा �वकास गन� । 

 लै�गकँ समानता र सामािजक समावेशीकरण माफ� त सामािजक �याय �था�पत गन� । 

 साव�ज�नक स�पि�को सँर�ण र �व��न गन� । 



 साव�ज�नक पारदिश�ता, उ�रदा�य�व र अनशुासन कायम गर� नगरवासीह�लाई सशुासनको अनभु�ुत �दई 

रा��य�तरमै प�हचान कायम गन� । 

 िश�ा, �वा��य, भाषा, सा�ह�य र खेलकुदको �वकास गन� । 

 सचुना ��व�धको �वकास र �व�तार गर� सेवा �वाहलाई छ�रतो त�ुयाउन े। 

 सरसफाई र वातावरण सँर�णमा �वशेष जोड �दई �यस �े�मा अ�णी नगरपा�लकाको �पमा �था�पत गन� । 

 भौ�तक तथा आथ�क सामािजक पवुा�धार �वकास गन� । 

 साव�ज�नक �नजी साझेदार� काय��म अ�तग�त �नजी �े�, दात ृ �नकाय, गैससको सहभा�गताको लागी अझ 

�ो�साहन गन�। 

ख_ उ��ेयह�ः 

 �वकासका पवुा�धारह�को �व�तार र पहुँच व�ती�तरस�म वृ�� गर� �वकासका अवसरह�लाई पया�� उपयोग गन� 

अव�थाको स�ुनि�तता गन� । 

 समावेशी र सम�या�यक �वकासको अवधारणा माफ� त �व�भ� वग�, �े�, �लँग, स��दाय, जातजातीको साव�ज�नक 

�ोत साधनमा पहुँच अ�भब�ृ� गन� । 

 उ�पादनमलुक �े�मा �यवसा�यकता र उ�मशीलताको �वकास एव ँ सामािजक प�रचालन माफ� त ग�र�व 

�यनुीकरणमा �वशेष जोड �दने । 

 �वकासको ���ले पछाडी परेका वडाह�मा �ाथ�मकताका साथ �वकास काय��मह� पयुा�ई जनताको सामािजक 

तथा आ�थ�क �पा�तरणमा सहयोग पयुा�उने । 

 सरुि�त खानेपानी, सरसफाई र �वा��य स�बि�ध चेतनाको �तरो�ती ग�र द�घ�का�लन ल�य �ा�ीमा टेवा 

पयुा�उने । 

 �वकास काय��म तथा आयोजनाह� सँचालन गदा� सरोकारवालाह� �वच सम�वय गद� जनसहभा�गता, पारदिश�ता 

र उ�रदा�य�व बढाई सशुासनको ��याभतुी �दने । 

 सम�ृ र �ोत स�प� नगरको �पमा �वकास गन� । 

उपि�थत आदरणीय महानभुावह�, 

अव म गत आ.व. ०७२÷०७३ को यथाथ� खच� स�हत हाल स�म हा�सल गरेका उपल�धीह�को सं�ेपीकरण ��ततु गन� 

चाह�छु ।  

गत आ�थ�क वष� ०७२÷०७३ मा के���य चाल ुअनदुान � ४१ लाख, �थानीय शासन तथा सामदुा�यक �वकास काय��म 

तफ�  � ३६ लाख ९६ हजार, सामािजक सरु�ा भ�ा वापत � १ करोड ९१ लाख ५ हजार ४ सय, आ�त�रक �ोत 

म�येको चाल ुखच� तफ�  � ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४१ �पैयाँ, बfलमै�ी �थानीय शासन तफ�  ४ लाख ९२ हजार ३ 

सय ५० र अ�य गर� ३५ लाख ४० हजार ९ सय ८१ �व�नयोजन ग�रएकोमा के���य चाल ुअनदुान तफ�  � ३८ लाख 

९० हजार ३ सय स��तस, �थानीय शासन तथा सामदुा�यक �वकास काय��म तफ�  � ३१ लाख ३५ हजार १ सय ४० 



�पैया, सामािजक सरु�ा भ�ातफ�  १ करोड ५१ लाख ६ हजार ६ सय स�हत कुल चाल ुबजेट � १ करोड ७५ लाख 

४२ हजार ७७ �प�या खच� भएको छ ।  

�यसैगर� के���य पूजँीगत अनदुान � २ करोड ८५ लाख १२ हजार, िज�मेवार� सरेको ५ लाख ४० हजार ९ सय ८१ 

�पैया म�ये के���य पूजँीगत अनदुानतफ�  � २ करोड ८२ लाख ९८ हजार ४ सय ७४, िज�वस सश�त अनदुान ९ लाख 

८६ हजार �पैया, भवन �नमा�ण ८५ लाख ४० हजार १ सय ६५ र सवार� ख�रद २८ लाख ७ हजार ९ सय ७० 

�पैया गर� ज�मा पूजँीगत बजेट � ४ करोड ६३ लाख २६ हजार ९ �पैया खच� भएको छ भने आ�त�रक आय तफ�  

चाल ुआ=व स�म १८ लाख ४१ हजार ४ सय २६ �पैया मौ�दात बाँक� रहेको छ । 

चाल ुआ.व. २०७३÷७४ मा चाल ुखच� तफ�  के���य चाल ुअनदुान � ४१ लाख, आ�त�रक चाल ुखच� � २० लाख 

८६ हजार ९ सय ७ �पैया, सामािजक सरु�ातफ�  � २ करोड ५९ लाख ९२ हजार �व�नयोिजत बजेट म�ये मं�सर 

मसा�त स�ममा के���य चाल ुअनदुानतफ�  � २१ लाख २४ हजार ७९७ �प�या र सामािजक सरु�ा तफ�  � ८६ लाख 

६४ हजार -पेफ बाँक�_ गर� ज�मा चाल ुबजेट � १ करोड ७ लाख ८८ हजार ७ सय ९७ �पैया खच� भैसकेको छ 

। �यसैगर� चाल ुआ.व. २०७३÷७४ मा पू ्जँीगत खच�तफ�  के���य पूजँीगत अनदुान � ३ करोड ६८ लाख ४८ हजार, 

आ�त�रक तफ�  � १३ लाख ९१ हजार २ सय ७१ �पैया ३३ पैसा �व�नयोिजत बजेट म�ये मं�सर मसा�तस�म � 

९७ हजार ५ सय ४० �प�या खच� भएको छ । 

आ�थ�क, सामािजक तथा भौ�तक पूवा�धार �नमा�णतफ�  ज�मा १३ वटा योजनाह� स�प� भएका छन ्।लि�त बग� तफ�  

क�रव ४० वटा योजनाह� स�प� भै सकेका छन ।�ब�ालय, �सँचाईकुलो, ई�स�ड �यब�थापन, सडक ज�ता �े�मा 

�ाथ�मकता �दईएको छ ।साथै �ब��ना�मक तफ�  ३७ वटा योजना स�प� भएका छन ् । नगरको फोहोर 

�यब�थापनलाई �भावकार� बनाईएको छ । 

नगरपा�लकाको काया�लय भवन �नमा�णको लागी ठे�ा भै सकेको छ । यस नगरमा �यबि�थत बसपाक�  बनाउन योजना 

सव��ण तथा �डजाईनको काम स�प� भै ठे�ाको तयार�मा छ भने ठुला पवुा�धार अ�तग�त िज�ला वन काया�लय देखी 

खलुामँच स�मको म�ुय बाटोलाई प�ी बनाउन सभ� तथा �डजाईनको काम च�दै छ । ब�डमा�लका बजारको फोहोरमैला 

�भावकार� ढंगबाट �यव�थापन गन�का ला�ग �या�ड�फ�ड साईट छनौट भै सकेको छ, �यसको �नमा�ण चाल ुआ�थ�क बष� 

�भ� स�प� ग�रने छ भने १ थान �टपर ख�रद ग�र फोहोरमैला सँकलन गन� था�ल स�कएको छ ।ब�डमा�लका 

नगरपा�लकामा भएको जनशि�को अभावलाई हल गन� पदपू�त� स�म�त गठन यसै बष� �भ� ग�र स�कने छ । 

काया�लयका मह�वपूण� सूचनाह�को आम नगरबासीह�मा सहज पहु्ँचका ल�ग नगरपा�लकाको आ�न ैवेभसाइट �नमा�ण 

भई स�ालनमा आइसकेको छ । �य�तै सामािजक सँजालह�माफ� त प�न जनताको ससुिुचत हनेु हकलाई अ�भबृ�� गन� 

काम सँचालनमा छ । नगरपा�लका काया�लयमा �ा� हनेु आ�दानी तथा खच�को �भावकार� �यव�थापन तथा वै�ा�नक 

लेखांकनका ला�ग क��यटुरबाट नै बील जार� गन� �णाल�को श�ुवात चाल ु आ�थ�क बष�मा न ै हनेु गर� �यब�था 

�मलाईएको छ ।  

अव म ��ेगत तथा �वषयगत �पमा अवल�बन गन� ला�गएका नी�तह� ��ततु गन� चाह�छु । 



क) शहर� �वकास तथा भौ�तक पूवा�धार नी�तः 

१) सहभा�गता�मक योजना तजु�माको चरणह� पूरा गर� आएका सडक, खानपेानी, �संचाई, तटब�धन, भवन लगायतका 

भौ�तक पूवा�धार योजनाह� बजेटको सीमा र प�र�ध�भ� रह� �ाथ�मकताको आधारमा �नमा�ण तथा संचालन ग�रनेछ । 

२) सडक �नमा�ण र �तरो�ती गदा� नगर�े��भ�का म�ुय सडकह�को प�हचान गर� सोह� बमोिजम रकम �व�नयोजन 

ग�रनकुा साथै भईरहेका सडकह�को �तरो�ती र मम�त स�भारमा जोड �दईनेछ । 

३) नगरयातायात ग�ुयोजना, शहर� ग�रवी �यूनीकरण योजना, �यवि�थत ब�ती �वकास योजना, भउूपयोग योजना साथै 

नगरको सम� नगर �वकास योजना तयार गर� काया��वयन तफ�  आव�यक पहल ग�रनेछ । यस काय�को ला�ग शहर� 

�वकास म��ालय तथा शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �वभागको सहयोगको ला�ग अनरुोध ग�रनेछ । 

४) जनसहभा�गता एंव लागत सहभा�गता बढ� हनेु �े�का योजना तथा काय��मलाई �ाथ�मकता �दईने नी�त अल�वन 

ग�रनेछ । 

५) सबैको रहरः सम�ृ ब�डमा�लका नगर को मूल अ�भयानलाई सफल पान� शहर� �वकास र छुटै प�हचान झ�कने 

भौ�तक पूवा�धार �वकासमा जोड �दइनेछ । 

६) नगरपा�लका �े��भ� खानेपानीको सहज पहँचका ला�ग भैइरहेको आयोजनाह� तथा खानपेानीका �ोतह�को 

सहभा�गता�मक �पमा संर�ण गर� खानेपानीको सहज आपू�त� ग�रनछे । 

७) नगर �े�मा स�प� भैसकेको भौ�तक संरचना, सडक खानपेानी, �व�तु �संचाई को �नर�तर संचालन काय�को ला�ग 

आव�यक मम�त संभार कोषको �यव�था ग�रनेछ र नगरपा�लकाको बजेटबाट संचालन गन� नस�कने आयोजनाह�को 

ला�ग िज�ला�तर, दात ृ�नकाय र के���य�तरबाट संचालन गन�का ल�ग अनरुोध गद� स�बि�धत �नकायह�संग आव�यक 

सम�वय र सहकाय� ग�रनेछ । 

८) यस नगर �े��भ�का बाहलु� खोला, कु�ाले गाड�, खाड गाड�, कुधा�ल�गाड�, बढु�गगँा, घ�ेखोला समेतका खोलाह�बाट 

भएको ज�गा कटानलाई संर�ण गन� तटब�धनका ला�ग स�बि�धत �नकायमा आव�यक पहल ग�रनेछ । 

९) नगरको म�ुय बजार (डाउनटाउन) तथा अ�य के��ह�का �नमा�णलाई �यवि�थत गन� शहर� �वकास म��ालयको 

सहयोग �लइ काय��मह� तजु�मा ग�रनेछ । साथै भौगो�लक सूचना �णाल��ारा नगर �े�का �ोतह�को न�शाङकन 

ग�रने छ । 

१०) आ�थ�क सामािजक एवं भौ�तक पवुा�धार अ�तग�त �व�नयोजन भएको रकम वाट �. ५ लाख भ�दा कम लागतका 

काय��म वा आयोजना छनोट नगन� �थानीय �नकाय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध, २०६९ मा भएको 

�यव�थालाई जनमानसमा आ�मसात गराउन आव�यक पहल ग�रनेछ । 



११) नगर �े� �भ� भौ�तक पवुा�धारह� �नमा�ण गदा� �यसले वातावरणीय तथा �ाकृ�तक �ोतह�मा पान� स�ने 

असरलाई प�हचान गन� नी�त अवल�वन ग�रन ेछ । 

१२) खानपेानी, सडक, ढल �व�तु लगायतका संरचनाह� �नमा�ण गदा� सम�वया�मक ढंगले ए�ककृत एवं योजनाव� 

प��त अवल�वन ग�रने छ । 

१३) योजना तजु�मा काया��वयन, अनगुमन, म�ुया�न समेतको सम� योजना च�मा �वषयगत काया�लयह� सँग सम�वय 

ग�रने छ । 

१४) ब�डमा�लका �रङरोडको �¥याक खो�ने काम स�प� गर� �मश �तरो�ोती ग�रन ेछ । 

१५) नगर �े� �भ� व�े भवनह�को न�सापास �कृयालाई �यवि�थत गन� बाटोको मापद�ड तजु�मा गर� ए�ककृत 

न�सापास काय��व�ध लाग ुग�रनेछ । 

१६) ब�ती �वकास, शहर� योजना तथा भवन �नमा�ण मापद�ड, २०७२ को �भावकार� काया��वयन ग�रनेछ । भकु�पीय 

जोिखम �यूनीकरणका ला�ग आव�यक काय��म तय गर� काया��वयनमा �याइनेछ । 

१७) बाजरुा उ�ोग बािण�य संघ सँगको साझेदार�मा �स.�स.�ट.भी. जडान तथा �यव�थापन काय�लाई श�ु गन�का ला�ग 

आव�यक पहल ग�रनेछ । 

१८) भकु�पीय जोखीम �यनुीकरण तथा व�ती �वकास, शहर� योजना तथा भवन �नमा�ण मापदणड २०७२ को 

�भावकार� काया��वयनमा टेवा पयुा�उन े उ�े�यले नगरपा�लका �भ�का द� �यामीह�लाई भवन तथा अ�य पवुा�धार 

स�ब�धी Mason Training को �यब�था ग�रनेछ । 

ख) कृ�ष तथा सहकार� नी�तः 

१) नगरपा�लकाका केह� वडाह�मा �यवसा�यक कृषी, पशपुालन, तरकार� खेती, बा�ापालन, गाईपालन नमूनाको �पमा 

�वकास गन�को लागी �वषयगत सरकार� काया�लयह�, गरैसरकार� स�ँथाह� तथा सामदुा�यक सँ�थाह�सँग आव�यक 

पहल ग�रनछे । 

२) फलफुल तथा तरकार� खेतीको ला�ग नगरपा�लका अ�तग�तका �तपाडा, जगुाडा, रा�क, गडखेत र भौनरेामा �हउँदे 

आल,ु ढ�कन,े कोध�, मनामा आल,ु रजाल�, ओलोना, घाँघरमा तरकार� खेती र जगुाडा, द�रपाटामा स�ुतला पकेट �े� 

घोषणा ग�र �य�ता �े�मा संचा�लत काय��मह�मा �नर�तरता �ददै अ�य स�भा�य वडाह�मा समेत �यावसा�यक 

फलफूल तथा तरकार� खेती �व�न� गन� काय��मह� संचालन ग�रनछे । 

३) कृ�ष उ�पादन र उ�पादक�व अ�भवृ�� गन� �संचाई मह�वपूण� मा�यम भएकोले कृ�ष �संचाईका योजनाह� संचालनका 

ला�ग �ाथ�मकता �दइनेछ । 



४) समाजमा सहकार�ताको �वकास गराई समदुायमा आधा�रत सहकार� सं�था एवं सहकार� उ�मको �वकासको ला�ग 

�वशेषगर� म�हला तथा यवुा वग�लाई �ो�साहन ग�रनेछ तथा भजनालाई सहकार� सँ�था माफ� त सँचालनको लागी पहल 

ग�रनेछ । 

५) नगर�े��भ� उ�कृ� काय� गन� कृषक समहु ÷ कृ�ष सहकार�लाई परु�कृत गन� नी�त �लइनछे । यस न.पा.को वडा 

नं. १० मा कृ�ष उपज संकलन के�� �नमा�ण गर� �यसलाई �े��य हाट बजारको �पमा �वकास गन� साझेदार� माफ� त 

काय��म सँचालन ग�रनेछ । 

६) पशजु�य वजारको �व�न� ग�रनेछ साथै भेडा बा�ा र भैसी पालन फम� �थापना गन� आव�यक पहल ग�रनेछ । 

७) नगरवासीह�लाई �व�छ, �व�थकर मासजु�य ब�त ुउपल�ध गराउन �यव�थीत पश ुवधशाला �थापना गन� पूवा�धार 

�वकासमा जोड �दइने छ । 

८) पशजु�य वजारको �व�न� गन� िज�ला पशसेुवा काया�लय सँग साझेदार�मा काय��म संचालन ग�रने छ । 

९) लोपहनु लागकेा �जातीका �वउह�को सँर�णको लागी नगर�े�मा एउटा �वउ बैक �थापना ग�रनेछ ।  

१०) एक घरः एक करेसावार� भ�े नारालाई �व�न� ग�रनेछ । 

११) पशमु�ु सकँलन र भकारो सधुार काय��मह� सँचालन गन� नी�त �लईनेछ । 

ग) िश�ा, पय�टन, यवुा तथा खेलकुद र सं�कृ�तस�ब�धी नी�तः 

१) नगरपा�लकालाई शैि�क के��को �पमा �वकास गन� गर� शैि�क ��याकलापह� संचालन गन� िज�ला िश�ा 

काया�लयसं◌ँग साझेदार�मा काय��म संचालन ग�रनेछ ।साथै नगर िश�ा स�म�तलाई ��यािशल बनाईनेछ । 

२) नगर�े��भ� सामदुा�यक �व�ालयमा अ�ययन गर� क�ा १० को पर��ामा उ�कृ� हनेु छा�÷छा�ालाई परु�कृत 

एवं स�मान ग�रनेछ । 

३) नगरपा�लका �े��भ�का मह�वपणू� धा�म�क तथा पय�टक�य �े�को संर�ण तथा �वकास गन�को ला�ग छुटृ◌ै 

ग�ुयोजना तयार ग�र सोह� वमोिजम काय��मह� संचालन गन� आव�यक पहल ग�रनछे । 

४) नगर�े�मा खेलकुदको �वकास एवं �व�धना�मक काय��मह� संचालनका ला�ग िज�ला खेलकुद �वकास स�म�तसँग 

आव�यक सहकाय� र साझेदार�मा काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

५) �थानीय�तरमा यवुा रोजगारमूलक काय��म संचालनका ला�ग �थानीय सेवा �दायक सं�थाह�सँग सहकाय� ग�रनेछ। 

६) नगर�े��भ� पर�परादेिख संचालन हुँदै आएका मौ�लक मह�व र प�हचान झ�कन ेकला सं�कृ�तह�को संर�ण एवं 

स�ब�धन ग�रनेछ । 



७) नगर�े�मा पय�टन �व�न�को ला�ग ¥याि�ट�, होम�टे, वि�जजि�पङ, �यारा�लाइ�ड�, �पक�नक �थल, �भ�डयो डकुमे��� 

�नमा�ण, स�ँहालय र नगरमा स�ुवधास�प� पतु�कालय �नमा�ण ज�ता कृयाकलाप संचालनमा जोड �दइने छ । 

८) नगरपा�लका �े�लाई आधारभतु अ�नवाय� िश�ाको स�ुनि�तता भएको ��े घोषणा गन� पहल ग�रनेछ ।साथै नगर 

िश�ा �ोफाईल �नमा�ण ग�रनेछ । 

९) यस नगरपा�लका �भ� रहेका धा�म�क तथा पय�ट�कय �े�को लगत तयार ग�र संर�ण तथा स�व�धन र �ब�न� 

ग�रनेछ । 

१०) �ा�व�धक तथा सीपमलुक िश�ालयको �थापना गन� जोड �दईनेछ । साथै �नातको�र तह स�मको पढाई 

नगर�े�मा नै हनेु �यब�था गन�को लागी आव�यक पहल ग�रनेछ । 

११) नगरका ��तभावान खेलाडीह�लाई स�मान गन� नी�त �लईनछे ।  

घ) आ�थ�क �शासन तथा राज� प�रचालन नी�तः 

१) सम� आ�थ�क �शासन (बजेट, लेखा �यव�थापन, लेखापर��ण) लाई सवल, स�म, �मत�ययी, उ�रदायी, �भावकार� र 

न�तजामखुी त�ुयाउन आव�यक �यासह� ग�रनेछ । 

२) नगरपा�लकाको आ�त�रक �ोतलाई �भावकार��पमा ब�ृ� गद� जान ेनी�त अवल�वन ग�रनेछ । 

३) लेखा �णाल�लाई �व�तुीय �णाल� माफ� त �यवि�थत ग�रनछे । 

४) सवै �यवसा�यह�लाई करको दायरामा �याउन उनीह�लाई �यवसा�यक फम� दता� र न�वकरण गन� �ो�साहन ग�रनेछ 

। नगर�े��भ� स�ा�लत �यवसायह�को लगत तयार गर� अ�ाव�धक गद� ल�गनेछ । 

५) आगामी आ.व. २०७४÷७५ देखी एक�कृत स�पि� कर लाग ुगन� आव�यक तयार� चाल ुआ.व. २०७३÷७४ मा 

नै परुा ग�रनेछ । 

६) नगर�े�को उ�कृ� करदाता स�मान गन� नी�त �लईनेछ । 

ङ) सामािजक �वकासस�ब�धी नी�तः 

१) सबै जातजा�तका अ�त �वप� म�हला, आ�दवासी, द�लत, अपांग, मिु�लमलाई �वकासका हरेक ��याकलापह�मा 

सहभागी गराई �मता �वकास र सशि�करणमा जोड �दइनछे । 

२) लै��क �वकासका ला�ग समानपुा�तक �यवहार, लै�ग� बजेट र सशि�करण गन� नी�त अवल�वन ग�रनछे । 

३) अ�तरा���य बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध एवं रा��य नी�तह�ले समेत �न�द�� गरेका बालबा�लकाको बाँ�न पाउने 

अ�धकार, संर�णको अ�धकार, �वकासको अ�धकार र सहभा�गताको अ�धकारलाई �थानीय �तरमा �व�न� गद� ल�गनेछ। 



४) बालमै�ी नगरपा�लका �थापनाका ला�ग बालबा�लकास�ब�धी ��याकलाप सघन �पमा संचालन ग�रनेछ । 

बाल�लबह�को सं�थागत �वकास र �व�तारका ला�ग �व�वध काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । 

५) �वप�, द�लत, आ�दवासी÷जनजा�त, मिु�लम, अपांगता भएका �यि�ह�को हक अ�धकार �व�न�का ला�ग �वकास 

�नमा�ण �कृयामा समावेशीकरणय�ु सहभा�गता स�ुनि�त गन� आव�यक पहल ग�रनेछ । 

६) द�लत, आ�दवासी÷जनजा�त वग�ह�को पर�परागत सीप �वकास, भाषा सं�कृ�तको संर�ण र स�व�धन गद� सामािजक 

�वकासमा सहयोग प¥ुयाउने नी�त �लइनेछ । 

७) अपांगता भएका �यि�ह�को सामािजक प�हचान कायम रा�दै आ�थ�क, सामािजक �वकासमा सहयोग, स�ब�ृ� र 

�वकासका ला�ग यथोिचत बजेट �व�नयोिजत ग�रनेछ । 

८) नगरपा�लका काया�लयमा एक लै��क डे�कको �थापना गर� एक स�पक�  �यि� (फोकल पस�न) समेत तो�कनेछ । 

९) असहाय, अपहे�लत �तर�कृत बालबा�लका तथा म�हलाको संर�णको ला�ग �था�पत �वशेष कोषको स�ालनलाई 

�भावकार� त�ुयाइनछे । 

१०) नगर�े� �भ� जे� नाग�रक हेरचाह के��, वाल अनाथालय साथै सरुि�त म�हला आवास गहृ �नमा�णका ला�ग 

संभा�यता अ�ययन ग�रनेछ । 

११) लै��क �हँसा, जा�तय भेदभाव, वाल�ववाह, छाउपडी ज�ता कु�थाह�को �य�ुनकरण गन� �वशेष कारय��म सचँालन 

ग�रनेछ । 

च) संचार ��े एवं प�का�रता �वकास नी�तः 

१) नगर�े� �भ�का सामदुा�यक रे�डयोह� तथा अ�य सँचार मा�यमह�को सं�थागत �वकास गन� आव�यक सहयोग 

ग�रनेछ । 

२) �थानीय प�प��का, �थानीय एफ. एम. रे�डयो एवं �थानीय टे�ल�भजनमाफ� त नगरका ग�त�व�धह�, �काशन, एवं 

�सारण ग�रनेछ । 

३) संचार तथा प�का�रताको �वकास अ�भबृ�� गन� आव�यक काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

४) नगरपा�लकाबाट सँचा�लत �व�भ� काय��म तथा �वकास �नमा�णका ��याकलापह�लाई रा��य तथा �था�नय �तरमा 

�चार�सार तथा स��रेण गन� प�कारह�म�येबाट एक जना प�कारलाई बा�ष�क �पमा परु�कृत गन� ब�डमा�लका 

प�का�रता परु�कार �थापना ग�रनेछ । 

५) प�कार महासँघको स�ँथायत �वकास गन�को लागी बजेट �यब�था ग�रनेछ । 

६) नगर�े��भ�का सबै �े�मा टे�लफोन तथा ई�टरनेट सेवाको पहुँच पयुा�उन आव�यक पहल ग�रनेछ । 



छ) साव�ज�नक–�नजी साझेदार� नी�तः 

१) मास ु पसल सधुार, डेर� पसल, पश ुवध�थल र पश ुवधशाला �नमा�ण ज�ता काय��मह� साझेदार� गर� संचालन 

ग�रनेछ । 

२) नगर�े��भ� मनोर�न पाक� , प�ुतकालय आ�द �नमा�ण एंव संचालन गन� िज�ला उ�ोग वािण�य संघसँग साझेदार�को 

मोडल तय गर� आव�यक काय� �कृया अगा�ड बढाईनेछ । 

३) फोहरमैला तथा सरसफाइ �यव�थापनको काय�लाई साव�ज�नक–�नजी साझेदार�मा संचालन ग�रनेछ । 

४) हाल स�ा�लत ब�डमा�लका बजार सरसफाई अ�भयान, २०७३ लाई थप �भावकार� बनाउन सरकार�, गैरसरकार�, 

�नजी एवं सामदुा�यक सं�थाह�बीच आव�यक सम�वय ग�रनेछ । यो अ�भयानलाई नगरपा�लकाका अ�य वडाह�मा 

समेत �व�तार गद� ल�गनछे । 

५) िज�लाि�थत उ�ोग वािण�य संघसंग संभा�वत �वकासका �े�ह�को प�हचान गर� साझेदार�लाई �व�न� गन� नी�त 

�लईनछे । 

६) नगरको साँ�कृ�तक, सामािजक तथा धा�म�क र पय�टन �व�न�को लागी ��येक २/२ बष�मा ब�डमा�लका महो�सव 

ग�रनेछ । 

ज) सशुासन �व�न� तथा संगठन �वकास नी�तः 

१) नगरपा�लकाको �शास�नक तथा सांगठ�नक संरचना र स�थागत �णाल�लाई च�ुत÷द�ु�त, �व�सनीय, �मताय�ु र 

�भावकार� बनाइनेछ ।�यसका लागी पदपतु� स�म�त गठन, कम�चार� �व�नयमावल� �नमा�ण लगायतका काय�ह�लाई 

�त�ता �दईनेछ । 

२) नगरपा�लकाको वेभसाइटलाई थप �यवि�थत गर� जनताको सूसिुचत हनु पाउने हकलाई �यवहारमा अवल�बन 

ग�रनेछ । सूचनाको हकको ��याभ�ूतका ला�ग सामािजक स�ालह�को �योगलाई समेत बढावा �दइनेछ । 

३) साव�ज�नक सनुवुाई, साव�ज�नक पर��ण, सामािजक पर��णलाई अ�नवाय��पमा अवल�वन गर� सशुासन �व�न�मा 

�वशेष जोड �दइनेछ । 

४) नगरपा�लकाको सं�थागत �मता व�ृ�का ला�ग भौ�तक पवूा�धार �वकास तथा अ�भलेख �णाल�लाई �यवि�थत गद� 

ल�गनेछ । 

५) उ�कृ� काय� गन� कम�चार�, करदाता, उपभो�ा स�म�त, प�कार, टोल �वकास स�म�त, �था�नय सशुासनमा योगदान गन� 

�य�ी वा स�ँथालाई परु�कृत गन� प��तको अवल�बन ग�रनेछ । 

झ) सामािजक प�रचालन तथा टोल �वकास नी�तः 



१) टोल �वकास तथा सामूदा�यक संघ÷सं�थाह�को सहयोग, सम�वय र स��यातामा सामदुा�यक �वकासका काय��म 

संचालन ग�रनेछ । 

२) नगरपा�लकाका सबै वडाह�मा सामािजक प�रचालनका काय��मह� माफ� त सामािजक सचेतना अ�भव�ु� गद� सवै 

वग� र �े�को सहभा�गता वढाइनेछ । 

३) सामािजक प�रचालनका ला�ग गैर सरकार� सं�था सामदुा�यक सं�था �थानीय आमा समूह, साथै म�हला समूह, वडा 

नाग�रक म�, यवुा �लबह� र बाल�लबह�लाई प�रचालन गन� नी�त �लइनछे । 

५) नगरपा�लका �े��भ� टोल �वकास स�म�तह� गठन गर� �तनीह�माफ� त फोहोरमैला �यव�थापन, टोलको सम� 

�वकास र सामािजक प�रचालनमा योगदान प¥ुयाइनछे । 

ञ) वन उ�ोग र वातावरण नी�तः 

१) सामदुा�यक वन �े�को संर�ण र स�व�धनकोला�ग िज�ला वन काया�लयसंग साझोदार�मा काय��म संचालन 

ग�रनेछ । 

२) वातावरण मै�ी �था�नय शासनको �ा�पमा उ�लेिखत सूचकह�को उपलि�धको ला�ग तदन�ुप काय��म� संचालन 

ग�रनेछ । 

३) लघ ु घरेल ु तथा साना उ�ोगको �व�न�को ला�ग �था�नय �तरमा उपल�ध �ोत तथा साधनको �योगमा जोड 

�दइनेछ ।जसका ला�ग घरेल ुउ�धोय �वकास स�म�तसँग सहकाय� ग�रनेछ । 

४) पर�परागत सीपमा आधा�रत उ�मलाई �व�न� ग�रनेछ । 

५) दता� नभई संचालनमा रहेका उ�ोग तथा �यवसायलाई करको दायरामा �याइनछे । 

६) लोपो�मखु ज�डवटु� तथा व�यज�त ुसंर�णका ला�ग �वशेष पहल ग�रनेछ । 

७) यस नगरपा�लकालाई �व�छ, सफा स�ुदर राखी यस नगरको फरक प�हचान गराउनका ला�ग ह�रत नगरको 

अवधारणलाई काया��वयन गन� आव�यक अ�ययन गर� काय�योजना �नमा�ण ग�रनेछ । 

८) नगर�े� �भ� सँचालन भएका �सर उ�ोयह�को �ब�थापन गन� िज�ला �वकास स�म�त र िज�ला �शासन 

काया�लयसँग सम�वय ग�रनेछ । 

९) एक घरः एक �व�वा काय��म सँचालन गन� नी�त �लईनेछ । 

ट) �वा��य तथा सरसफाइ नी�तः 



१) सरसफाइमा यस नगरलाई नमूना नगरको �पमा �वकास ग�रनछे । नगर�भ� सिृजत फोहर �यव�थापनको ला�ग 

घरघरमै फोहरको �यव�थापन गन� समदुायको प�रचालनमा जोड �दइनेछ । 

३) नगरको फोहर �यव�थापनको ला�ग �या�ड�फल साईटको �नमा�णको ला�ग ज�गा �ा�� र वातावरणीय अ�ययनको 

काय� अगा�ड बढाईनेछ । 

४) नगर�े�मा पो�ल�थन झोलाको �योगलाई �न��सा�हत गद� �ला��क झोलाम�ु नगरपा�लका घोषणा गन� काय�योजना 

�नमा�ण ग�रनेछ । 

५) नगर�े�को म�ुय बजार �े� र चोकमा साव�जनीक शौचालय �नमा�ण गर� साव�ज�नक �नजी साझेदार� माफ� त संचालन 

एवं �यव�थापन ग�रनेछ । 

६) �वा��य र सरसफाइ स�ब�धी जनचेतना अ�भबृ�� गर� HIV/AIDS लागपुदाथ� तथा द�ुयसनी �नय��ण र हेरचाहको 

ला�ग �व�भ� �वा��य सं�थाह�को सहयोग, सम�वय र साझेदार� गन� नी�त अवल�वन ग�रनछे । 

७) नगरपा�लका�भ� संचा�लत ठूला आयोजनाह�को �नमा�णमा वातावरणीय �भाव म�ुयाङकन र Bio-Engineering को 

��व�ध अवल�वन ग�रनेछ । 

८) नगरपा�लकालाई पणु� खोप न.पा. घोषणा ग�रने छ । 

ठ) अ�य �व�वध ��ेः 

१) नगरपा�लका �े��भ� आकि�मक �पमा पन� स�ने �वपदमा एवं राहतको ला�ग �वप�उ�ार कोषको �भा◌ावकार� 

संचालन ग�रनेछ । 

२) नगरको सम� आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक र पय�टक�य संभावनाह�को �वकास र �व�तार गन�को ला�ग 

नगरपा�लका संघ, �े�ीय अ�ययन के�� ज�ता �नकायह�को उपयोग गद� रा��य एवं अ�तरा���य �पमा समान �कृ�तका 

�थानीय �नकायह�सँग भ�गनी स�ब�ध कायम गन� र �य�ता फोरमह�लाई नगरको �वकासको ला�ग उपयोग गन� नी�त 

�लईनछे । 

३) नगर�े��भ� �व�तु सेवा �नय�मत एवं �यवि�थत गन�का ला�ग आव�यक सम�वय ग�रनेछ । 

४) �व�भ� सेवा स�ुवधाको ला�ग सदरमकुाममा के���त भै अ�थायी वसोवास गन� म�हलाको ला�ग उ�पादनमलुक आय 

आज�नका काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

५) �वकास �नमा�ण काय�मा नगर�े�को शाि�त, स�ुयव�था र अमनचयन एक मह�वपणू� आयाम भएकोले यस काय�मा 

िज�ला ि�थत सरु�ा �नकायसंग आव�यक सम�वय र सहकाय� ग�रनेछ । 

६) समदुायको सहभा�गतामा सडक व�ीको �यव�था ग�रनछे । 



७) नगरपा�लको ऐलानी तथा सरकार� प�त� ज�गाको संर�ण गन�को ला�ग �य�ता ज�गाको प�हचान गर� लगत कायम 

ग�रनेछ । 

आदरणीय उपि�थत महानभुावह�, 

अव म आगामी आ.व. को ��ता�वत बजेट तथा काय��म पेश गन� चाह�छु । आगामी आ.व. २०७४÷७५ को ला�ग 

चाल ु तफ�  के���य चाल ु अनदुान � ४५ लाख १० हजार, आ�त�रक चाल ु बजेट � २८ लाख २० हजार तथा 

सामािजक सरु�ातफ�  � २ करोड ५९ लाख ९२ हजार ग�र ज�मा � ३ करोड ३३ लाख २२ हजार बजेट �व�नयोजन 

गरेको छु । पूजँीगत बजेट तफ�  पूजँीगत के���य अनदुान � ३ करोड ५३ लाख ३३ हजार, �थानीय �वकास श�ुक 

कोष तफ�  � ९ लाख ५४ हजार २ सय, आ�त�रक पँूजीगततफ�  � १८ लाख ८० हजार, िज�ला �वकास स�म�त 

अनदुान ६० लाख ६४ हजार २ सय, ठुला पवुा�धार तफ�  १ करोड, नगर�े� पवुा�धार �वकास काय��म तफ�  २ करोड 

१२ लाख ८१ हजार गर� ज�मा पूजँीगत बजेट � ७ करोड ७ लाख १२ हजार ४ सय गर� ज�मा �  कुल ज�मा 

बजेट �= १० करोड ६० लाख ३४ हजार ४ सय �प�या बराबरको कुल बजेट ��ताव गरेको छु । 

��ततु बजेटम�ये समपरुण कोषका ला�ग � ५८ लाख ८० हजार, �व�भ� कोष तथा �वशेष कोषह�तफ�  � १२ लाख, 

लि�त वग� तफ�  � १ करोड २९ लाख ४० हजार ५ सय ६० �पैया,  आ�थ�क÷सामािजक÷भौ�तक पूवा�धार �वकासतफ�  

� १ करोड १२ लाख ९७ हजार १ सय ८ �पैया ८८ पैसा र �व��ना�मक काय��म तफ�  ७५ लाख ३१ हजार ४ 

सय ५ �पैया ९२ पैसा बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

चाल ुआ�थ�क बष�का ला�ग समपरुण कोष तफ�  नगरपा�लका भवन �नमा�णको ला�ग � ३० लाख आयामी आ=वको लागी 

� ३० लाख, बसपाक�  �नमा�णको लागी � २७ लाख �व�नयोिजत गरेको छू भने आगामी आवको लागी नगर �े� 

पवुा�धार �वकास काय��म र अ�य समपरुण कोष तफ�  खच� गन� गर� बजेट ��ताव गरेको छु । लि�त काय��म तफ�  

४० वटा आयोजनाह� ��ताव गरेको छू, जसमा सीपमलुक तथा �मता �वकास, लोकसेवा तयार� क�ा, खानेपानी, 

सामदुा�यक भवन �नमा�ण ज�ता आयोजनाह�मा बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ । आ�थ�क, सामािजक तथा भौ�तक पवुा�धार 

�वकास तफ�  १६ योजना ��ताव गरेको छु । जसमा ��येक काय��मको ला�ग ५ लाख भ�दा कम बजेट नहनेु गर� 

�यब�था �मलाएको छु ।  

आदरणीय उपि�थत महानभुाव�, 

उपरो� नी�त, काय��म तथा बजेटको �भावकार� काया��वयनका ला�ग यस समारोहमा उपि�थत �मखु अ�त�थ�यू, �विश� 

अ�त�थ�यू, अ�त�थ�यूह� एवं स�पूण� नगरबासीह�बाट स�लाह र सझुावको अपे�ा गरेको छु । ��ततु बजेट तजु�मा गन� 

�ममा सहयोग प¥ुयाउनहुनेु राजनी�तक दलका नेता�यूह�, व�ु�जी�व, समाजसेवी, राज� परामश� स�म�तका सद�य�यूह�, 

एक�कृत योजना तजु�मा स�म�तका सद�य�यूह�, नगर�तर�य सम�वय स�म�तका पदा�धकार��यूह�, वडा नाग�रक म�ह� 

एवं स�ब� सवैलाई हा�द�क ध�यबाद �य� गद�छु । साथै यस काय�मा अहोरा� ख�ने ब�डमा�लका नगरपा�लकाका 

कम�चार�ह� र सामािजक प�रचालकह� ध�यवादका पा� हनुहु�ुछ । 



अ��यमा, हा�ो �नम��णालाई �वीकार गर� आ�नो काय��य�तताका बावजदु उपि�थत भई नगरप�रष�को ग�रमा बढाइ 

�दन ुहनु े�मखु अ�त�थ�यू, �विश� अ�त�थ�यू, लगायत अ�त�थ�यूह�मा �वशेष आभार �कट गद�छु । �वकासको ए�लो 

कता� सरकार मा� होइन भ�े धारणा �वक�सत भइसकेको वत�मान स�दभ�मा ब�डमा�लका नगरपा�लकाले सधै �वकासका 

साझेदारह�लाई �वागत गद� साझेदार�, सम�वय र सहकाय�को मा�यमबाट ब�डमा�लका नगरको सम�ृ� �न��याउन ��तव� 

रहेको �यहोरा समेत यस शभु अवसरमा �नवेदन गद�छु । 

��ततु नी�त, काय��म तथा बजेटको काया��वयनका ला�ग यहाँह� सवैको सहयोग र �रेणा �म�नेछ भ�े �व�ास �य� 

गद� पनुः ��ततु नी�त, काय��म तथा बजेट तजु�मा गन� �ममा ��य� तथा परो� �पमा सहयोग प¥ुयाउनहुनेु स�पूण� 

महानभुावह�मा हा�द�क ध�यवाद तथा आभार �य� गद�छु ।  

ध�यवाद ॥ नम�कार ॥ जय ब�डमा�लका ॥ 

��दपच�� सबेुद� 

�मखु एवं काय�कार� अ�धकृत 




