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आदरणीय यस गररमामय नगर सभाका अध्यऺ महोदय एवं सभाका 
सदस्यज्यहूरु, 

१. नेऩारको  सॊविधान, २०७२ फभोजजभ गठठत भध्मविन्द ु नगयऩालरकाको 
प्रथभनगय सबाभा नगयऩालरकाको आर्थिक िर्ि २०७४/७५ को आम य व्ममको 
अनभुान मस गरयभाभम नगयसबाभा प्रस्तुत गनि ऩाउॉ दा भराई खुशी रागेको 
छ । मस अिसयभा नेऩारको सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका रार्ग नेऩारी 
जनतारे गयेको ऐततहालसक जनआन्दोरन, सशस्ि आन्दोरन,  भधेश 
आन्दोरनको स्भयण गनि चाहन्छु । रोकतजन्िक आन्दोरनका शहीदहरूको 
त्माग य फलरदानराई उच्च सम्भान गदिछु । २०७४ िशैाख ३१ भा सम्ऩन्न 
स्थानीम तहको तनिािचनरे सॊविधान कामािन्िमन, सॊघीमताको जग फसाउने 
तथा नागरयक अर्धकाय, आिश्मकता य अऩेऺा प्रत्माबतूीका ऩऺभा भहत्िऩणुि 
भागितनदेश गयेको छ । साथ ै आर्थिक सभधृ्दी य रोकतन्िको आबास 
ठदराउने ढोका खुराएको छ । उक्त तनिािचन प्रकृमाभा प्रत्मऺ अप्रत्मऺ 
रुऩभा सहबागी हुनहुुने सॊऩणुि नागरयक, याजनीततक दरहरु, सयुऺाकभीहरु य 
कभिचायीहरुभा हाठदिक कृतऻता एिॊ धन्मिाद ऻाऩन गदिछु । तनिािचन बन्दा 
ऩठहरे राभो सभम देखी जनप्रतततनर्ध विठहन साविक स्थानीम तनकामहरुभा 
यठह साििजतनक सेिा प्रिाह गनुिहुने कभिचायीहरुराई ऩतन धन्मिाद ठदन 
चाहन्छु । 

सभाध्यऺ महोदय, 
२. भध्मबफन्द ु नगयऩालरकाको विलशष्ट बौगोलरक िनािट, ऩिूि-ऩजश्चभ 

याजभागिको भध्मबागभा यहेको अिजस्थतत एिॊ ऩमािप्त प्राकृततक साधन 
स्रोतको उऩरब्धता, जातीम विविधता, तनभािण बईसकेका विकासका न्मनूतभ 
आधायहरु य अन्म विलबन्न सिर ऩऺहरुराई आत्भसाथ गददै; 
नगयऩालरकाको िहृत्तय विकासको तनलभत्त आिश्मक गुरुमोजना (Master 

Plan) को अबाि, आिश्मकता अनरुुऩको ऩमािप्त य सऺभ जनशजक्तको 
अबाि, स्िालभत्ि विठहन जग्गा जलभनभा फनेका सॊयचना तथा अव्मिजस्थत 
फसोफास जस्ता कभजोयी, सभस्मा य अियोधहरुराई र्चददै; बौगोलरक एिॊ 
जातीम विविधता अनरुुऩका ऩिूािधाय एिॊ साभाजजक विकास नीतत, मोजना य 
कामिक्रभ तुजिभा गयी प्रबािकायी ढॊगफाट कामािन्िमन गने, उऩरब्ध 
जनशजक्तको ऺभता विकास गयी ऩरयचारन गने एिॊ सऺभ जनशजक्तराई 
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आकवर्ित गने, विलबन्न ककलसभका प्रकोऩको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन, 

नागरयकभिैी ढॊगफाट नगयऩालरकाको सॊस्थागत विकास, साधन स्रोतको ठदगो 
ऩरयचारन तथा शहयीकयणका चनुौती साभना गददै; जनभत, जनइच्छा य हाभी 
प्रतततनर्धहरुको तत्ऩयता एिॊ इच्छा, शजक्त, कृवर्, ऩशऩुारन, ऩमिटन ऺेिको 
उच्च सम्बािना तथा प्राकृततक स्रोत साधनराई अिसयका रुऩभा ग्रहण 
गरयएको छ । 

सभाध्यऺ महोदय, 

३. साविक स्थानीम तनकामहरुभा चार ुआ.ि.०७३/७४ भा ऩिूािधाय ऺेि विकास, 

साभाजजक विकास, सॊस्थागत विकास, आर्थिक विकास रगामत विलबन्न 
विर्मभा केजन्ित बई कामिक्रभ तनधाियण गरयएका य तदनरुुऩ मोजना तथा 
कामिक्रभहरु कामािन्िमन गरयएको र्थए । साविक भध्मबफन्द ुनगयऩालरकाका 
रुऩभा भौजुदा १ देखख ९ नम्फय िाडिहरुभा रु. १ कयोड ६३ राख चार ु य  
रु. ७ कयोड ५२ राख ८४ हजाय १ सम २० ऩूॉजीगत गयी जम्भा  
८ कयोड ८२ राख ८४ हजाय १ सम २० रुऩमैाॉ फजेट वितनमोजन गरयएकोभा 
चारतुपि  १ कयोड ३८ राख ६६ हजाय ३ सम ७ रुऩमैाॉ य ऩूॉजीगत तपि   
रु. ६ कयोड ८३ राख ५४ हजाय ६ सम ४३ गयी जम्भा  
रु. ८ कयोड २२ राख २० हजाय ९ सम ५० खचि बई ९३.१३ प्रततशत वित्तीम 
प्रगती बएको देखखन्छ । ऩनुिसॊयचनासॉग ै साविक प्रसौनी, भनैाघाट, नमाॉ 
फेरहानी, याकाचरुी गाउॉ  विकास सलभततहरु सभेत सम्हाठहत बए 
ऩश्चातनगयऩालरकाको बगूोर, जनसॊख्मा, फजेट, मोजना तथा कामिक्रभहरुको 
ऩरयभाण ऩतन फढ्न गएको छ । उऩयोक्त साविक गाउॉ  विकास सलभततहरुको 
जम्भा चार ुरु.१८ राख २८ हजाय, ऩूॉजीगत रु. १ कयोड ८६ राख १४ हजाय 
४ सम ५६ गयी कुर रु. २ कयोड १४ राख ४२ हजाय ४ सम ५६ वितनमोजन 
बई विलबन्न मोजना तथा कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयएकोभा रु. १६१८१५४ 
चार ु य रु. १ कयोड ५५ राख ७० हजाय ३ सम ऩूॉजीगत गयी जम्भा  
रु. १ कयोड ७१ राख ८८ हजाय ४ सम ५४ खचि बई ८०.१६ प्रततशत वित्तीम 
प्रगती बएको छ । उऩयोक्त साविक गाउॉ  विकास सलभततहरुको 
नगयऩालरकाभा सभामोजन बए ऩश्चात ्२०७३ पाल्गणु भसान्त ऩछीको भाि 
आम व्मम सभािेश गनि सॊबि बएको छ । साविक नगयऩालरका य ऩतछ 
सभेठटएका गाउॉ  विकास सलभततहरु सभेतको कुर वित्तीम प्रगती ८६.१४% 
बएको प्रायजम्बक अनभुान छ । चार ुआर्थिक िर्िभा साविक गाउॉ  विकास 
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सलभततहरु यभध्मविन्द ु नगयऩालरका सभेतभा साभाजजक सयुऺा िाऩत  
रु. ७ कयोड ४९ राख २१ हजाय ८ सम वितयण गरयएको छ । 

 मस फभोजजभको वित्तीम ऩरयचारनफाट आर्थिक ऺेि अन्तगित कृवर्, 

ऩशऩुारन, ऩमिटन प्रिदिन रगामतका विर्म साभाजजक ऺेि अन्तयगित लशऺा, 
स्िास््म, खानेऩानी, सयसपाई, सॊस्कृतत प्रिदिन, खेरकुद, रङै्र्गक सभानता, 
रक्षऺत िगिको सशजक्तकयण, सिरीकयण य भरू प्रिाठहकयणका ऺेिभा 
विलबन्न कामिक्रभहरु  सञ्चारन बई उऩरब्धी प्राप्त बएका  छन ्। 

 तत ् तत ् ऺेिभा बएका विकास कृमाकराऩहरुफाट सभदुामभा सकयात्भक 
प्रबाि देखखसकेको छ बने केही विकासका आधायहरु खडा बएका छन ्
ततनफाट विस्तायै उऩरब्धीहरु प्राप्त हुनेछन । आम-आजिन, जजविकोऩाजिन, 

सचतेना य ऻानभा आएको अलबिजृध्दराई ठदगो फनाई याख्न ुबािी ठदनका 
चनुौती हुन ् । ऩिूािधाय ऺेि अन्तगित सडक तनभािण, लसॊचाई सवुिधा, 
सभदुातमक बिनहरु तनभािण, सोराय फत्ती जडान बएका छन ्। साविकका 
साििजतनक सेिा प्रदामक स्थानीम तनकामका कामािरमहरुभा जडडत प्रविर्धको 
उऩमोगरे कामि सम्ऩादनभा सहजीकयण ऩतन गयेको छ ।  

 साविक स्थानीम तनकामहरुका साथभा विलबन्न ऺेिका गैयसयकायी सॊघ–

सॊस्थाहरु भापि त नागरयक स्तयभा चतेना अलबिजृध्द, आम–आजिन य 
जीविकोऩाजिनभा टेिा ऩु«¥Øउने कामिहरु बएका छन ्। मस अिसयभा साविक 
स्थानीम तनकामहरु,विलबन्न सयकायी कामािरमहरु, सयुऺा तनकाम, गैयसयकायी 
सॊघसॊस्थाहरु, नागरयक सभाज, सञ्चाय भाध्माभ आदी सफ ै िगि ऺेि तहफाट 
नागरयक ठहतका तनलभत्त बएका प्रमासहरु य सम्ऩाठदत कृमाकराऩफाट प्राप्त 
उऩरब्धीका तनलभत्त हाठदिक धन्मिाद ठदन चाहन्छु । कामिसम्ऩादनका 
क्रभभा देखखएका सभस्मा, फाधा–व्मिधान, कभी–कभजोयीराई आत्भसाथ गददै 
आगाभी ठदनभा कामिक्रभ कामािन्िमन प्रमासभा ऩतन तनयन्तय सहमोग य 
सद्भािको अऩेऺा याखखएको छ । 

सभाध्यऺ महोदय, 

४) स्थानीम सयकायका रुऩभा मस भध्मबफन्द ु नगयऩालरकाको गरयभाभम 
नगयसबाभा ऩठहरो ऩटक प्रस्तुत गरयएको मस आ.फ. २०७४/०७५ को फजेट 
तथा कामिक्रभको तनम्न उदे्दश्महरु यहेका छन ्। 

 क) ऩिूािधाय तनभािणभा नभनूा कामि गने, 
 ख) शकै्षऺक सधुाय य स्िास््म ऺेिको सिरीकयण एिॊ स्तयीकयण गने, 
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 ख) स्ियोजगाय एिॊ योजगायी सजृनाभा सहजीकयण गने, 
 ग) साभाजजक न्माम य सभानता कामभ गने, 
 घ) स्िच्छ िाताियण, प्रकोऩ न्मनूीकयण य शहयीकयणराई व्मिजस्थत गने, 
 ङ) सशुासन प्रिदिन गने, 
   च) याजस्िको दामया फढाउन े। 

५. उऩयोक्त उध्देश्म हालसर गनि फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि देखख न ै
ध्मान ऩमुािइएको छ । तनम्न ऩध्दती अफरम्फन गयी फजेट तथा कामिक्रभराई 
जनभुखी, मथाथिऩयक, ठदगो य प्रबािकायी फनाउने प्रमास गरयएको छ। 

 क) अन्तय सयकायी वित्तीम हस्तान्तय्को भाध्मभफाट नेऩार सयकायफाट    

    शसति एिॊ तनशति अनदुान लसभा प्राप्त, 
 ख)  आन्तरयक आमको अनभुान, 
 ग) स्रोत अनभुान तथा फजेट लसभा तनधाियण सलभततफाट फजेट लसभा  

       तनधाियण, 
   घ) सभदुाम स्तयफाट नागरयकका आिश्मकता य अऩेऺा सॊकरन, 
 ङ) िडा बेरा, छरपर, 
 च)  िडाफाट प्राथलभकता सठहत मोजना कामिक्रभ लसपारयस, 
 छ)  फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सलभततभा छरपर, विश्रेर्ण, 
 ज) प्राथलभकता ऺेि तनधाियण गयी फजेट वितनमोजन, 
६. मोजना, कामिक्रभ, आमोजनाहरुराई नागरयकको आिश्मकता य अऩेऺानकुुर 

फनाउन, साथिक ऩरयणाभ हालसर गनि य फजेट वितनमोजनराई सहज फनाई 
कामािन्िमनभा प्रबािकारयता ल्माउन प्रस्ततु फजेट तथा कामिक्रभभा सभािेश 
बएका मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजनाहरुराई तनम्न आधायभा 
प्राथलभकीकयण तनधािण गरयएको छ । 

 क) ऩिुािधाय विकास य गरयफी न्मनूीकयणभा मोगदान ऩमुािउने, 
 ख) उत्ऩादन भरूक य तछटो प्रततपर ठदने, 
 ग) याजस्ि ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउने, 
 घ) सेिा प्रिाह, सॊस्थागत विकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुािउने, 
 ङ) स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबार्गता अलबफधृ्दी गने, 
 च) रङै्र्गक सभानता, साभाजजक सभािेशीकयणको अलबिधृ्दी हुने, 
 छ) ठदगो विकास यिाताियण सॊयऺणभा मोगदान ऩमुािउने, 
 ज) विशरे् सॊस्कृतत य जातीम ऩठहचान प्रफदिन गने, 
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 झ) नागरयक स्तयफाट उठान बएका आिश्मकता एिॊ अऩेऺाहरुको सॊिोधन, 
 ञ) िडा सलभततका लसपारयस । 

सभाध्यऺ महोदय, 
७. प्रस्तुत फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि तनम्न नीतत तथा आधायहरुराई 

आत्भासाथ गरयएको छ । 

 क)  सॊित ्२०७४ सार असाय २५ गतकेा ठदन नगयसबारे अनभुोदन गयेको  

        आर्थिक िर्ि २०७४/०७५ को नीतत तथा कामिक्रभ,  
 ख) नेऩारको सॊविधान, २०७२ को अनसुचूी ८ य ९ भा उल्रेखखत स्थानीम  

   तहको एकर तथा साझा अर्धकायको सचूी, 
 ग) नेऩारको सॊविधानभा उल्रेखखत भौलरक हकहरु, 
 घ) नेऩारको सॊविधान बाग ४ अन्तगितका याज्मका आर्थिक, साभाजजक  

         विकास, प्राकृततक श्रोतको उऩमोग, िाताियण सॊयऺण सम्फन्धी नीततहरु,  

         धाया ५९ को आर्थिक अर्धकाय य बाग १९ को आर्थिक कामि प्रणारी, 
 ङ) नेऩार सयकायफाट स्िीकृत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामि  

 विस्ततृतकयणको प्रततिेदन, 
 च) सॊघीम सयकायरे अॊर्गकाय गयेको आिर्धक मोजनार ेलरएका नीतत तथा  

        प्राथलभकताहरु, 
 छ) सॊघीम सयकायरे अिरम्फन गयेका आर्थिक तथा वित्तीम नीततहरु, 
 ज) नेऩाररे अन्तयाजष्टम जगतभा जनाएका प्रततफध्दताहरु, 
 झ) स्थानीम शासन सञ्चारन सॊफन्धी काननूी (आदेश, तनमभािरी)  

        प्रािधानहरु, 
 ञ) स्थानीम तहका सॊिन्धभा बएका अध्ममन प्रततिेदनहरु 

 ट) विकासका सभसाभतमक भदु्दाहरु जस्त ैसाभाजजक सॊयऺण, ठदगो विकास,  

       जरिाम ु ऩरयितिन य विऩद् व्मिस्थाऩन, खाद्म तथा ऩोर्ण सयुऺा,      
   रङै्र्गक सशजक्तकयण तथा सभािेशी विकास, फार भिैी स्थानीम  

        शासन, िाताियण भिैी स्थानीम शासन, ऩणूि सयसपाई एिॊ उजाि सॊकट  

   रगामतका अन्तय सम्फजन्धत विर्महरु, 
 ठ) नेऩार सयकायका विर्मगत एिॊ ऺेिगत नीततहरु, 
 ड) सभदुाम, टोर, िस्ती स्तयभा बएका छरपर नागरयक स्तयफाट उठान  

        बएका आिश्मकता एिॊ अऩेऺा तथा िडा सलभततका लसपारयस । 
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सभाध्यऺ महोदय, 
८. अफ भ प्रस्ततु फजेट तथा कामिक्रभ भापि त नगय कामिऩालरकारे 

कामािन्िमनभा ल्माउन खोजेका नीततगत व्मिस्थाका फायेभा उल्रेख गनि 
चाहन्छु ।  

 क) कयको आधाय य दामया फढाउने, कय लशऺा अलबमान य एकककृत 
सम्ऩजत्त  

        कय राग ुगनि प्रस्ताि गरयएको छ । 

 ख) ऩिूािधाय विकासराई उच्च प्राथलभकता ठदई ऩिूािधाय ऺेिभा ऩूॉजीगत  

        खचिको ६५% यकभ वितनमोजन गरयएको छ । 

 ग) कजम्तभा ढर, पुटऩाथ, हरयमारी सठहतको एक एक िटा भेमय नभनूा  

        सडक तनभािण गनि प्रत्मेक िडाका रार्ग न्मनूतभ ५० राख रुऩमैाॉ  

        वितनमोजन गरयएको छ । 

 घ) कृवर् उत्ऩादन य उत्ऩादत्ि फढाउन, एक िडा एक उत्ऩादनराई प्रिदिन  

        गनि कृवर् य सहकायी विच साभान्जस्मता कामभ गरयएको छ । कृवर्          

        सम्फन्धी रगानीराई सहकायी भापि त प्रिाठहत गने नीतत अिरम्फन  

        गरयएको छ ।  

 ङ) ऩिूािधाय तनभािणभा जनसहबार्गता सतुनजश्चतताका रार्ग हयेक ऩिूािधाय  

        तनभािणभा न्मनूतभ १५ प्रततशत नगद मोगदान सठहत  

        जनसहबार्गताराईि अतनिामि फनाइएको छ । 

 च) स्थानीम शासन प्रणारीराई फारभिैी मिूा भिैी, रङै्र्गक भिैी, अऩाङ्ग 
भिैी, जेष्ठ नागरयक भिैी, िाताियण भिैी एिॊ सभग्रभा नागरयक भिैी फनाउन 
तत ् तत ् ऺेिका सचूकहरु सम्फन्धी कामिक्रभका तनलभत्त फजेट व्मिस्था 
गरयएको छ । विशरे् गयी नगयऩालरकाराई तनयऺयभकु्त फनाउने, 
सभदुामराई सपा तथा िाताियणराई स्िच्छ फनाउने नीतत अफरम्फन 
गरयनछे । जन्भदै साऺय एिॊ लशक्षऺतअलबबािकका सन्तान सतुनजश्चत गनि 
ऩरयिायभा जम्भेको लशशकुो जन्भ दताि गदाि, नागरयकताको प्रभाणऩिको 
तनलभत्त लसपारयस लरनआउॉदा िा नगयऩालरकाको अन्म सेिा लरन आउॉदा 
ऩरयिायभा कोही सदस्म तनयऺय नयहेको, आफ्नो घयफाट उत्सजजित पोहयराई 
सड्ने य नसड्ने छुट्माई तोककए फभोजजभ व्मिस्थाऩन गने प्रिन्ध 
लभराईएको एिॊ घय कम्ऩाउ्डभा तोककए फभोजजभ रुख, विरुिा िा गभरा 
याखखएको प्रभाण ऩेश गनुिऩने छ । मस प्रािधानराई प्रबािकायी ढङ्गफाट 
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कामािन्िमन गयाउन साऺयता, सयसपाई य िाताियण सॊयऺण अलबमान 
सञ्चारन गयीऩणूि साऺय, सपा य िाताियणभिैी नगयऩालरका घोर्णा  

गरयनछे । मस ककलसभका सयसपाई एिॊ िाताियण सम्फन्धी अलबमान य 
साऺयता कऺा सञ्चारन गने टोर सधुाय सलभतत िा सॊघ सॊस्थाराई विशरे् 
आर्थिक सवुिधा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

छ) भध्मबफन्दकुो ऩठहचान झल्काउन नगय ऺेि लबिको उऩमकु्त स्थानभा स्तम्ब 
सठहतको ऩाकि  तनभािणको कामि प्रायम्ब गरयनछे । त्मस प्रमोजनका रार्ग 
फजेटको व्मिस्था गरयएको छ । 

ज) नगय सचूना केन्ि तथा सेिाग्राही सहमोगी कऺको व्मिस्था लभराईने छ ।  

झ) फजाय ऺेिको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गनि ढर तनकास य पूटऩाथ आदी 
सठहतको शहयीकयणको अिधायणा कामािन्िमनभा ल्माइनेछ । 

ञ) अन्म गाउॉ , नगयऩालरका प्रदेश प्रदेशको केन्ि जोड्ने सडक । 

ट) सहकायीराई आम आजिन एिॊ योजगायी फढाउने भाध्मभको रुऩभा कृवर् य 
ऩमिटन ऺेिको विकासभा उऩमोग गरयन ेछ । 

ठ) भठहरा उद्धभी प्रिदिनका तनलभत्त व्मिसाम दताि शलु्क य त्मस्तो व्मिसामभा 
राग्ने कयभा छुट ठदने नीतत अिरम्फन गरयनेछ । 

ड) अव्मिजस्थत फसोफास व्मिस्थाऩन, नगय सडक गुरुमोजना, नगय गुरुमोजना, 
तजुिभा भध्मबफन्द ु रयङ्गयोड, नमाॉ ऩमिटन स्थरको खोजी आठद नागरयक 
सयोकाय एिॊ दीघिकालरन प्रबािका विर्मभा अध्ममन गयी कामि अतघ फढाउन 
फजेटको व्मिस्था गरयएको छ ।  

ण) खेरकुद ऺेिका ऩिूािधाय तनभािण गनि य भध्मबफन्दकुो ऩठहचानका रुऩभा 
स्थावऩत प्रत्मेक िर्ि हुने याइनोकऩ पुटिर प्रततमोर्गता सञ्चारन गनि य 
खेर भदैान तनभािण गनि तथा फढी बन्दा फढी विर्मगत खेरहरु सहबागी 
हुने गयी भेमय लशल्ड खेरकूद प्रततमोर्गता सञ्चारन गनि फजेट व्मिस्था 
गरयएको छ । 

त) सशुासन, ऺभता विकास य नागरयक जनप्रतततनर्ध प्रशासन विचको सभुधयु 
सम्फन्ध कामभ गनि आिश्मक सफ ै उऩामहरु अिरम्फन गरयएको छ । 
त्मसका रार्ग  ऩमािप्त फजेटको व्मिस्था गरयएको छ । साििजतनक सेिा 
प्रिाहराई सेिाग्राहीभिैी तुल्माउन प्रविर्धको प्रमोग फढान ेनीतत लरइने छ ।  

थ) तनिािर्चत ऩदार्धकायीहरुराई कामि सम्ऩादनका आधायभा फठैक तथा अन्म 
बत्ता य सवुिधा उऩरब्ध गयाइनेछ । कुन ै ऩतन तनिािर्चत ऩदार्धकायीरे 
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नगयऩालरकाको आन्तरयकआमफाट बकु्तान हुने बत्ता यकभ ऩदार्धकायीको 
जजम्भेिायीका आधायभा एक ऩटकभा न्मनुतभ रु. ५०० य अर्धकतभ  

रु. १००० बन्दा फढी हुनेछैन । तनिािर्चत ऩदार्धकायीहरुरे लरने कुर आर्थिक 
सवुिधा कुर आन्तरयक आमको १५ प्रततशत बन्दा फढी हुनेछैन ।  

द) नगयऩालरकाभा कामियत कभिचायीहरुको भनोफर एिॊ उत्पे्रयणा फधृ्दी गनि य 
कामि सम्ऩादन ऺभता अलबिधृ्दी गनि यकभको व्मिस्था गरयएको छ । 
ज्मारादायी, कयाय सेिा एिॊ अस्थामी रुऩभा कामियत कभिचायीहरुको स्थामीत्ि 
य ितृ्ती विकासका रार्ग ऩहर गरयने छ । कभिचायीहरुराई नगय 
कामिऩालरकारे तोके फभोजजभ थऩ सवुिधा उऩरब्ध गयाईनछे । 

ध) भाऩद्ड तनधाियण गयी िडा कामािरमहरु, अन्म विर्मगत कामािरमहरु, 

विद्मारमहरु य अन्म जजम्भेिाय ऩदार्धकायीहरुसॉग कामि सम्ऩादन सम्झौता 
सभेत गयी सेिा प्रिाह य विकास कामिक्रभ सञ्चारनभा प्रबािकारयता 
अलबिधृ्दी गरयनेछ । तनिािर्चत ऩदार्धकायीरे ऩाउने आर्थिक सवुिधा एिॊ 
कभिचायीरे ऩाउने थऩ सवुिधाराई मस ैफभोजजभको कामिसम्ऩादनसॉग आिध्द 
गरयनेछ । साथ ै ऩूॉजीगत शीर्िक अन्तयगत वितनमोजजत यकभफाट विकास 
मोजना कक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाि विलबन्न उऩबोक्ता सलभततहरु फीच 
कासिम्ऩादन प्रततस्ऩधािको नीतत अिरम्फन गरयनछे । तोककएको सभम अगाि ै
रागत अनभुान फभोजजभको ऩरयभाण य गणुस्तय फभोजजभको कामिसम्ऩादन 
गने उऩबोक्ता सलभततराई थऩ फजेट सभेत उऩरब्ध गयाईनेछ ।    

न) मस सम्भातनत नगयसबारे स्िीकृत गयको आर्थिक िर्ि ०७४̸०७५ को नीतत 
तथा कामिक्रभभा ऩयेका विर्महरु जस्त,ै बउूऩमोग मोजना, अव्मिजस्थत 
फसोफास व्मिस्थाऩन, पोहयभरैा व्मिस्थाऩन, सडक भाऩद्ड आठद 
कामिन्िमनका रार्ग आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयएको छ । त्मस्ता 
कामिक्रभहरुराई कक्रमाकराऩभा रुऩान्तयण गयी कामािन्िमन कामिमोजना फनाई 
कामािन्िमन गरयनछे । िडा सलभततफाट लसपायीस बई आएका तय स्थानीम 
तहफाट कामिन्िमन हुन नसक्ने ठूरा मोजना तथा कामिक्रभहरु कामिन्िमनका 
रागी नगय कामिऩालरकाको तनणिमानसुाय नेऩार सयकाय सभऺ अनयुोध गयी 
ऩठाईनेछ । 

सभाध्यऺ महोदय, 
९. याज्म ऩनूिसॊयचना ऩश्चात गठठत ऩठहरो नगयऩालरकाको प्रथभ नगयसबाभा 

प्रस्तुत बईयहेको मस आम व्मामको अनभुान भस्मौदा तमायीका लसभाहरु, 
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फाधा व्मिधान य अियोधहरु यहेका र्थए । मस्ता अियोध य लसभाहरु 
कामािन्िमन चयणभा ऩतन तलेसिने तनजश्चत छ । सॊक्रभणकालरन फजेट तजुिभा 
य कामािन्िमन आपैभा अप््मायो य चनुौततऩणुि जजम्भेिायी हो । मस 
चनुौततको साभना अरुफाट सम्बि छैन, हाभी आपैरे साभना गददै गन्तव्मभा 
ऩगु्न ै ऩने फाध्मता छ । हाभीराई मस्तो फाध्मात्भक अप््मायो अिस्था य 
चनुौतत साभना गने उजाि य शजक्त जनभतरे प्रदान गयेको छ । तसथि हाभी 
गन्तव्मभा अिश्म ऩगु्ने छौं । 

१०. अन्तय सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण भापि त नेऩार सयकायफाट प्राप्त 
स्िास््म, लशऺा य कृवर् तपि को सशति अनदुान फजेट रु. १२ कयोड ६९ राख 
८७ हजाय राई सॊिजन्धत कामािरमहरु सॊग सभन्िम गयी कामािन्िमन 
गरयनछे । मी फाहेक नगयऩालरका भातहत आउने क्रभभा यहेका अन्म 
विर्मगत कामािरम य तीनका िावर्िक कामिक्रभहरुराई मस ैफजेटको अलबन्न 
अङ्ग भानी सभन्िम गयी प्रबािकायी ढङ्गफाट कामािन्िमन गरयनेछ । 

 विलबन्न गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, सभदुातमक िन उऩबोक्ता सभहूहरु, 

सहकायी सॊस्थाहरु रगामतका तनकामहरु कामिक्रभहरुराई ऩतन मस ैफजेटको 
अलबन्न अॊग भानी सभन्िम गयी कामिन्िमन गरयनछे । मसयी विलबन्न 
स्रोतफाट हुने आम य खचिराई काननूी रुऩभा फजेटका अलबन्न अङ्ग फनाउन 
आिश्मक काननूी प्रकक्रमा अऩनाइनेछ । 

सभाध्यऺज्य,ू 
११.अफ भ आर्थिक िर्ि २०७४/०७५ को अनभुातनत व्मम य स्रोत व्मिस्थाऩनको 

अनभुान प्रस्तुत गनि चाहन्छु । प्रस्ततु फजेटको आमको ठूरो ठहस्सा अन्तय 
सयकायी विजत्तम हस्तान्तयण अन्तगित नेऩार सयकायफाट सशति अनदुान 
तपि  रु. १२ कयोड ६९ राख ८७ हजाय य तनशति अनदुानतपि  रु. २८ कयोड 
१५ राख ९६ हाजाय गयी जम्भा रु. ४० कयोड ८५ राख ८३ हजाय यहेको छ 
। त्मसगैयी याजस्ि फाॉडपाॉडफाट रु. १ कयोड २ राख, आन्तरयक याजस्िफाट 
रु.४ कयोड ८४ राख ५० हजाय य चार ुआर्थिक िर्िको नगद भौज्दात  रु. 
६५ राख सभेत गयी आर्थिक िर्ि २०७४/०७५ को कुर आम रु. ४७ कयोड ३७ 
राख ३३ हजाय अनभुान गरयएको छ । ऩिूािधाय विकासभा जनसहबार्गता 
भापि त हुन े रगानी, विलबन्न सॊघ सॊस्था य तनकामफाट हुने रगानीराई 
आमस्रोतभा सभािेश गनि सककएको छैन । 
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१२. व्ममतपि  तनिािर्चत ऩदार्धकायीको बत्ता, सवुिधा, कभिचायीका तरफ, बत्ता 
तथा अन्म सवुिधा, कामािरम सञ्चारन रगामतका प्रशासतनक खचि सभेतको 
चार ु खचिका तनलभत्त रु. ६ कयोड २ राख य आर्थिक विकास, साभाजजक 
विकास, ऩिूािधाय विकास, िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन, सॊस्थागत 
विकास,सेिा प्रिाह य सशुासन रगामतका काभ सभेठटएको ऩूॉजीगत खचिका 
तनलभत्त रु. २८ कयोड ६५ राख ४६ हजाय वितनमोजन गरयएको छ । चार ु
खचिका तनलभत्त अन्तय सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण भापि त ् प्राप्त हुने 
तनशति अनदुान तपि को रु. २८ कयोड १५ राख ९६ हजाय भध्मेफाट रु. ३ 
कयोड य आन्तरयक आमफाट रु. ३ कयोड २ राख गयी जम्भा रु. ६ कयोड २ 
राख वितनमोजन प्रस्ताि गरयएको छ । ऩूॉजीगत खचिका तनलभत्त  अन्तय 
सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण भापि त ् प्राप्त हुने तनशति अनदुान तपि को रु. 
२८ कयोड १५ राख ९६ हजाय भध्मेफाट रु. २५ कयोड १५ राख ९६ राख य 
आन्तरयक आमफाट रु. ३ कयोड ४९ राख ५० हजाय गयी जम्भा रु. २८ 
कयोड ६५ राख ४६ हजाय वितनमोजन प्रस्ताि गरयएको छ । अन्तय सयकायी 
विजत्तम हस्तान्तयण अन्तगित नेऩार सयकायफाट प्राप्त बइसकेको सशति 
अनदुान तपि को १२ कयोड ६९ राख ८७ हजाय रुऩमैाॉ तोककए फभोजजभ खचि 
गरयन ेछ । 

 याजस्िको शीर्िकगत अनभुान विियण, सॊर्चत कोर्भा जम्भा हुनगेयी 
विलबन्न स्रोतफाट प्राप्त हुने आम य व्ममको शीर्िकगत विियणहरु 
अनसुचूीभा उल्रेख गरयएको छ । 

जम भध्मविन्द ु।।। 


