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नमोबुद्ध नगरपालिकाको तेश्रो नगर सभामा नगर प्रमुख श्री टंकप्रसाद शमाािे आलथाक वर्ा
२०७५।७६ को िालग लमलत २०७५।०३।२७ मा पेश गनाभ
ु एको योजना,कायाक्रमतथाबजेट
हामी पौरखी नगरवासी, हामी बनाउछौ हाम्रो नगर ।
लशक्षा स्वास््य सश
ु ासनहाम्रो चाहाना हो । ।
किा र धमा संस्कृलत, हाम्रो गहना हो ।
हामी बोल्छौ सत्य, हाम्रो मन छ शुद्ध।
हाम्रो नगर नमोबद्ध
ु ,हाम्रो नगर नमोबद्ध
ु ।।
आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय,
लामो प्रजातान्त्रिक आरदोलनको प्रयास स्वरुप प्राप्त गणतरिात्मक लोकतरिलाई संस्थागत गने आधार
नेपालको सन्त्ं वधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरे को अन्त्धकार र अवसरको प्रयोग गदै चालु नगर सभाबाट
न्त्मन्त्त २०७५।०३।१० गते स्वीकृ त वान्त्षिक नीन्त्त तथा कायिक्रममा आधाररत भएर नेपाल सरकार तथा प्रदेश
सरकारबाट प्राप्त हुने न्त्वत्तीय समानीकरण, राजश्व बााँडफााँड, सशति अनदु ान तथा अरय स्रोत एवं हाम्रो आफ्नै
प्रयास, प्रयत्न तथा योगदानबाट संकलन हुन सक्ने आरतररक आयलाई समेत एन्त्ककृ त गरी आन्त्थिक ऐन,
२०७५ र न्त्वन्त्नयोजन ऐन, २०७५ मा समावेश गरी आन्त्थिक वषि २०७५।७६ को वान्त्षिक बजेट तथा कायिक्रम
तयार गररएको छ ।
आफ्नो गाउाँ आफै बनाउनु पछि मागेर न्त्वकास हुन सक्दैन भरने मारयतालाई आत्मसात गदै कर तथा
सेवा शल्ु कका दरहरूलाई बढाउनको सट्टा यसको दायरा फरान्त्कलो पारी सवै नगरवासीहरुले स्वतस्फूति रुपमा
समृद्ध नगर न्त्नमािणमा योगदान पयु ािउन सक्ने आधार तयार गने प्रयास गररएको छ ।
नेपालको प्रचन्त्लत काननु ले व्यवस्था गरे अनसु ार नगरपान्त्लकाले आफ्नो क्षेिन्त्भि संकलन गने कर,
दस्तरु , सेवा शल्ु कको दररे ट सन्त्हत राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम, नेपाल सरकारले उपलब्ध
गराएको न्त्वत्तीय समानीकरण तथा सशति अनदु ान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनदु ान,न्त्वकासका साझेदार
न्त्नकायहरुबाट प्राप्त हुन सक्ने बजेट तथा कायिक्रम समेत गरी चालु आन्त्थिक वषिमा प्राप्त हुन सक्ने स्रोतहरु
अनमु ान गरी आन्त्थिक न्त्वधेयकतथा न्त्वन्त्नयोजन न्त्वधेयकको अनसु चू ीम संलग्न गरी रान्त्िएको छ ।
सम्भाव्य स्रोत साधनलाई बढीभरदा बढी उपलन्त्ब्धमल
ू क क्षेिमा िचि गरी स्थानीय नगरबासीहरुलाई
सहज र सरल ढंगबाट गणु स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सन्त्कयोस् जसले आम नगरबासीहरुको न्त्जवनस्तरमा
सधु ार ल्याउाँदै समृन्त्द्धन्त्तर उरमि
ु गराउनेे गरीन्त्वकासका आधारन्त्शलाहरु िडा गनि सकेोस् भरने
अन्त्भप्रायका साथ योजना तथा कायिक्रममा रकम न्त्वन्त्नयोजन गरी न्त्वन्त्नयोजन न्त्वधेयक, २०७५ को
अनसु चू ीहरुमा संलग्न गरी रान्त्िएको छ ।
नगरपालिकाको मौजुदा अवस्थाको आक
ं िन
सभाध्यक्ष महोदय,
न्त्वकासका प्रचरु संभावना रहेको भएतापन्त्ननमोबद्ध
ु नगरपान्त्लका न्त्वकासको गन्त्तमा पछान्त्ड परे को छ ।
यहांका वान्त्सरदाको आन्त्थिक, सामान्त्जक अवस्था हेने हो भने तुलनात्मक न्त्हसाबले न्त्छमेकी नगरपान्त्लकाहरु
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भरदा न्त्नकै तल रहेको पाइरछ । अझै पन्त्न यस क्षेिको अन्त्धकांश स्थानहरुस्वच्छ िानेपानीको पहुचं बाट धेरै
टाढा छन् । सवै मौसममा चल्ने सडकको अभावमा न्त्बरामीलाई अस्पताल/स्वाथ्य के ररसम्म परु य् ाउन कन्त्िनाइ
छ । नगरको धेरै क्षेिमा न्त्वद्यतु सेवा पगु ेको भएतापन्त्न सेवामा गणु स्तररयता छै न । आन्त्थिक रुपले सन्त्क्रय
जनशन्त्ि रोजगारीको अभावमा त्यसै न्त्नन्त्रक्रय अवस्थामा छ भने धेरैजसो यवु ाहरु कामको िोजीमा
न्त्वदेन्त्शएका छन् । यसले गदाि यस क्षेिका िेन्त्तयोग्य जन्त्मन बााँझो भएका छन् भने परम्परागत कृ न्त्ष प्रणालीको
कारण जीवन न्त्नवािहमा कन्त्िनाई उत्परन भएको छ । कृ न्त्ष पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा न्त्वकास गनि
नसन्त्कएको कारण यस क्षेिमा जनशन्त्िको अभाव हुन गई उत्पादन लागत पन्त्न उन्त्त्तकै बढ्दो छ ।
त्यसैगरी अव्यवन्त्स्थत बसोबासको कारण आधारभतू सेवा प्रवाहमा कन्त्िनाई त छंदछ
ै त्यसको अलावा
सहज आवागमनमा असहजताका साथै शहरी सरु दरता न्त्दनानन्त्ु दन िन्त्स्कदै गइरहेको छ । भ-ू उपयोग अवस्था
उन्त्त्तकै न्त्चरताजनक रहेको छ । यस क्षेिमा भएको साविजन्त्नक जग्गाहरु न्त्दनानन्त्ु दन अन्त्तक्रन्त्मत हुदं ै गएका छन्
। वातावरण मैिी र व्यबन्त्स्थत शहरीकरणको अभावले यहांका मान्त्नसहरुको जीवन कष्टकर बनेको छ । यस
क्षेिमा बसोबास भएका न्त्वन्त्भरन न्त्हसाबले पछान्त्ड पाररएका वगि र समदु ाय लोकतरिको प्रन्त्तफल न्त्लन कोशौं
टाढा रहेका छन् । न्त्वगतमा छुट्टै गान्त्वस मातहत रहेका जनतालाई एउटै नगरवासी भएको अनभु तू गराइ आन्त्थिक
समान्त्जक न्त्वकास गनिु चनु ौन्त्तपणू रहेको छ ।
आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,
नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाको आगामी आन्त्थिक वषिको नीन्त्त, कायिक्रम तथा बजेट न्त्नमािणका क्रममा प्रमि
ु
रुपमा न्त्लईएका न्त्नम्न आधारहरु प्रस्ततु गने अनमु न्त्त चाहारछुुः
चालु वषिको नीन्त्त, कायिक्रम तथा बजेट न्त्नमािणको क्रममा नेपालको संन्त्वधानमा व्यवस्था भएका
मौन्त्लक हक, राज्यका न्त्नदेशक न्त्सद्धारत तथा नीन्त्तहरु तथा संन्त्वधानको अनसु चू ी८ र ९ मा रहेका स्थानीय
तहका एकल अन्त्धकार र साझा अन्त्धकारका सचू ीहरुमा भएका व्यबस्था, चौधौं रान्त्रिय योजना, न्त्दगो
न्त्वकासका लक्ष्यहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका स्थानीय तहका काम, कतिव्य
र अन्त्धकारहरु, अथि मरिालयबाट प्राप्त मागिदशिन, संघीय मान्त्मला तथा सामारय प्रशासन मरिालयबाट समय
समयमा जारी भएका मागिदशिन तथा पररपिहरु, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजिमु ा न्त्दग्दशिन २०७४,
नगर कायिपान्त्लकाबाट गन्त्ित न्त्वन्त्भरन न्त्वषयगत सन्त्मन्त्तहरुबाट प्राप्त सझु ावहरु, राजश्व परामशि सन्त्मन्त्तबाट
प्राप्त सझु ावहरु समेतका आधारमा सम्भव भएसम्म जनचाहनालाई समेट्ने अन्त्भप्राय न्त्लई प्रस्ततु नीन्त्त,
कायिक्रम तथा बजेट तयार गररएको छ ।
आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,
अब म चालु आ.व. २०७४/७५ मा यस नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कायिक्रमको
संक्षेपमा सन्त्मक्षा गदै यस अवन्त्धमा भएका योजना तथा कायिक्रमको प्रगन्त्त प्रस्तुत गदिछु ।
चालु आ.व. ०७४/७५ मा न्त्वन्त्भरन श्रोतहरुबाट कूल आम्दानी रु. ४८ करोड ८३ लाि ७१ हजार
०३७भएकोमा यो प्रन्त्तवेदन तयार गदािसम्म रु. ४२ करोड ५० लाि २८ हजार ००३.(८७ प्रन्त्तशत) िचि हुन
3

गएको छ ।आरतरन्त्ेक आय रु.१ करोड २३ लाि अनमु ान गररएकोमा हालसम्म रु. १ करोड ३१ लाि
असल
ु ी भएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्त्वत्तीय समान्त्नकरण अनदु ान रु. १७ करोड ६३ लाि ३१
हजार,सशित अनदु ान रु. १४ करोड १२ लाि ७२ हजार, नगर न्त्वकास कोषबाट ऋण रकम रु. ५० लाि गरी
जम्मा ३२ करोड २६ लाि ३ हजारको बजेट न्त्समा तयार गररएकोमामध्ये आरतरन्त्ेक आम्दानी र न्त्वत्तीय
समान्त्नकरण अनदु ान तफि चालु आन्त्थिक वषिको लान्त्ग न्त्वन्त्नयोन्त्जत योजना तथा कायिक्रमहरुमा कररब ८०
प्रन्त्तशत रकम िचि भएको र िचि हुन बााँकी रकमलाई नगरपान्त्लकाको अपरु ो भवन न्त्नमािणमा र आगामी
आन्त्थिक वषिमा योजना तथा बजेट सारी िचि गने व्यवस्था न्त्मलाइएको छ ।
नेपाल सरकार सशति अनदु ान तफि १५ करोड ४० लाि ६६ हजार प्राप्त भएकोमा कररब ९५ प्रन्त्तशत िचि
भएको र सशति तफि को बााँकी तथा सामान्त्जक सरु क्षा कायिक्रम तफि को बााँकी रकम सघं ीय सन्त्ं चत कोषमा
न्त्फताि पिाउने व्यवस्था न्त्मलाइएको छ ।
सभाध्यक्षज्यू,
अब म नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाको आगामी आ.व. २०७५/७६ को वान्त्षिकबजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु
गनि गइरहेको छु । बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनिु पवू ि यस नगरपान्त्लकाको न्त्दघिकान्त्लन सोंच (Vision), लक्ष
(Mission), उद्देरय (Objective) र बजेटका प्राथन्त्मकताको बारे मा संन्त्क्षप्त प्रस्तन्त्ु त गदिछु ।
लदर्ाकालिन सोंचः “कृ न्त्ष, वातावरण व्येापार, पयिटन र उद्योगको न्त्वकासुः सरु दर र समृद्ध नगरपान्त्लका
न्त्नमािण हाम्रो सशि अन्त्भयान” ।
िक्ष: जैन्त्वक कृ न्त्ष उत्पादन, पयिटन र व्येापारबाट नागररकको आयस्तरमा उल्लेिनेीय रुपमा वृन्त्द्ध गदै
पााँच बषि न्त्भिमा मध्यम आय भएका देशका नागररक सरह बनाउने ।
उद्देश्यहर
1. सडक तथा िानेपानी पव
ू ािधारको न्त्वकास गरी नगरवासीको जीवन यापन सहज बनाउने ।
2. नगरलाई वातावरणमैिी नगरको रुपमा न्त्वकास गदै व्यवसान्त्यक तथा जैन्त्वक कृ न्त्ष उत्पादनमा
जोड न्त्दने तथा स्थानीय उत्पादन सहज रुपमा बजार पहुचाँ को व्यवस्था गरी नगरवासीहरुको
आन्त्थिक सामान्त्जक अवस्थामा सधु ार गने ।
3. गण
ु स्तरीय न्त्शक्षाको लान्त्ग न्त्वद्यालयहरुलाई सचू ना प्रन्त्वन्त्धमैिी बनाउने तथा आधारभतू
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने ।
4. सश
ु ासनको प्रत्याभन्त्ू त गराउन संस्थागत सधु ार, सेवा प्रान्त्प्तमा सविसल
ु भता, न्त्शघ्रता र
गणु स्तरीयता कायम गरी नगरपान्त्लका प्रन्त्त आम नागररकहरुको आस्थालाई वृन्त्द्ध गने ।
5. सेवा सन्त्ु वधेाको सरतन्त्ु लत र न्त्दगो न्त्वतरण माफि त लन्त्क्षत वगिको सशन्त्िकरण गने ।
यी उद्देश्य परू ा गना आगामी आलथाक वर्ाको बजेट तथा कायाक्रमका प्राथलमकताहर
1. सडक पव
ू ािधार न्त्नमािण र स्तरोरनती
2. िानेपानी सेवाको न्त्वस्तार
3. जैन्त्वक कृ न्त्ष प्रवद्धिन तथा कृ न्त्षको आधन्त्ु नन्त्ककरण रव्यवसान्त्यकरण
4. पयिटन प्रवद्धि न तथा वातावरण सरं क्षण
5. वातावरणमैिी उद्योग
4

प्रन्त्वधमैिी न्त्वद्यालय न्त्नमािण
7. संस्थागत क्षमतामा वृन्त्द्ध तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता
8. सश
ु ासनमा जोड
काया नीलत
• कृ न्त्ष व्यवसाय, पयिटन, उद्योग तथा व्यापारलाई सहयोग पग्ु ने गरी नमोबद्ध
ु नगरका सवै वडा के ररहरु
जोड्ने गरी ररङरोडको अवधारणा अनसु ार सबै वडा कायािलयहरुलाई सधै यातायात संचालन हुने
गरी सडक सजं ालले जोड्ने र क्रमशुः सडकहरु कालो पिे गदै जाने ।
• वातावरण प्रदषु ण गने र मापदण्ड न्त्वपररत सञ्चान्त्लत उद्योगहरु न्त्वस्थापन गरी सो क्षेिलाई जैन्त्वक
कृ न्त्ष उत्पादन तथा हररत क्षेि घोषणा गरी रान्त्रिय तथा अरतरान्त्रिय पयिटकको नमनू ा गरतव्य बनाउने
।
• रान्त्रिय भ-ु उपयोग नीन्त्त अनसु ार जोन्त्िम सवं ेदनन्त्शल भ-ू उपयोग योजना न्त्नमािण गरी बस्ती क्षेि,
पयिटकीय क्षेि, औद्योन्त्गक क्षेितथा कृ न्त्ष क्षेि लगायतमा जन्त्मनको वन्त्गिकरण गरी एक स्थानीय तह
एक औद्योन्त्गक क्षेिको अवधारणा अनरुु प औद्योन्त्गक क्षेिको घोषणा गरी कायािरवयन गने ।
• भक
ू म्प पश्चातको पनु ुः न्त्नमािणलाई प्रभावकारी बनाई न्त्नजी आवास न्त्नमािण आगामी आन्त्थिक
वषिन्त्भिमा सम्परन गने
• स्वास््य प्रलत लजम्मेवार समृलद्धको आधार भरने नारालाई आत्मसात गदै जीवन शैलीमा सधु ार
ल्याउन नागररकहरुमा सचेतना फै लाउने तथा नगरपान्त्लकामा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य के ररहरुलाई
स्तरोरनती गरी सन्त्ु वधा सम्परन बनाउने तथा गणु स्तरीय सेवा उपलव्ध गराउने ।
• सवै वडामासञ्चान्त्लत सामदू ान्त्यक न्त्वद्यालयहरुमा यु लन्त्निंग,Talking Teachers, MGML
लगायतका प्रन्त्वन्त्ध र न्त्सकाइ न्त्वन्त्ध लागू गरी गणु स्तरीय न्त्शक्षाको प्रत्याभतु न्त्े गने ।
• सवैलाई स्वच्छ न्त्पउने पानी परु य् ाउने अवधारणा अनरुु प सबै स्थानमा िानेपानी न्त्वस्तार गदै लैजाने
।
• मन्त्हला बालबान्त्लका आन्त्दवासी जनजान्त्त दन्त्लत ज्येष्ठ नागररक अपांग अत न्त्वपरनता भएका पररवार
र लगायतकालन्त्क्षत क्षेिको क्षमता न्त्वकासको लान्त्ग न्त्शक्षा स्वास्थ्य लगायत आवरयक न्त्सप न्त्वकास
तान्त्लम कायिक्रम न्त्वस्तार गने ।
• बालमैिी, वातावरणमैिी,पणू ि सरसफाइ यि
ु , बालश्रम मि
ु , घरन्त्भिको धाँवु ामि
ु नगर न्त्नमािण गनि
अन्त्भयानहरु सञ्चालन गने ।
• नगरको तथ्यपरक न्त्ववरण अद्यावन्त्धक गनि वडा तथा नगर प्रोफाइल तयार गने ।
6.

बजेटिे समेटेका प्रमुख लवर्यहर
आदरणीय सदस्यज्यहू रु,
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• नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशति अनदु ान स्वरुप प्राप्त १९ करोड १६ लाि ८७ हजारबाट
सञ्चालन गररने कायिक्रमहरु तथा त्यसको लान्त्ग लाग्ने लागत समेत एन्त्कन गरी न्त्वन्त्वध कायिक्रमहरु
न्त्नक्षेन्त्पत भै आएको सरदभिमा उि कायिक्रमहरुलाई हुबहु स्वीकृ त गररएको छ ।
• नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाका न्त्वन्त्भरन क्षेिमा स्वच्छ िानेपानी परु य् ाउन यस नगरपान्त्लकालाई प्राप्त
अनदु ान समेतको उपयोग गरी नेपाल सरकारका के ररीय न्त्नकाय तथा न्त्वन्त्भरन न्त्वकास
साझेदारहरुसाँगको सहकायिलाई अगान्त्ड बढाउन पहल गनि बजेट न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ ।
• ए]न्त्तहान्त्सक, धान्त्मिक एवं पयिटकीय महत्वको न्त्वश्व प्रन्त्शद्ध नमोबद्ध
ु मन्त्रदर क्षेिमा गरुु योजना अनसु ार
सवारी साधन पान्त्किंग स्थल, शौचालय, स्वागत द्धार लगायतका पवू ािधार न्त्वकासको लान्त्ग बजेट
न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ ।
• समावेसी न्त्वकासका माध्यमद्धारा समदु ायको न्त्वकास गदै तत् तत् क्षेिमा क्षमता न्त्वकास गने नीन्त्त
अनरुु प लन्त्क्षत क्षेि तथा न्त्वषयगत क्षेिका प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमहरुलाई न्त्नररतरता न्त्दन आवरयक
बजेट न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ ।
• नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाको वडा तथा नगर प्रोफाइल न्त्नमािण गनि तथा आवन्त्धक नगर न्त्वकास योजना
तजिमु ा गनि आवरयक िानी सोको लान्त्ग वजेट न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ । उि दस्तावेजले आन्त्थिक
न्त्वकास, भ-ु उपयोग योजना, पवू ािधार न्त्वकास योजना, वातावरण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन योजना
लगायतका क्षेिमा योजना तयार गरी कायािरवयन गनि सहजता न्त्दने तथा समग्र नगरको न्त्वकासलाई
अगान्त्ड बढाउन महत्वपणू ि भन्त्ू मका िेल्नेछ ।
• वातावरण मैिी न्त्वकासलाई टेवा पेुरय् ाउन न्त्वन्त्भरन स्थानमा वातावरण मैिी स्थलको न्त्नमािण,
पानीको महु ान संरक्षण पाकि , चौतारा, ररचाजि पोिरी न्त्नमािणजस्ता कायि गनि रकमको न्त्वन्त्नयोजन
गरन्त्ेएको छ । त्यस्तै गरी बाल मैिी स्थानीय शासनलाई टेवा परु य् ाउने न्त्वन्त्वध कायिक्रमहरुको लान्त्ग
वजेट न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ ।
• नगरका परम्परागत सास्ं कृ न्त्तक महत्वका स्थानहरुको सरं क्षण तथा जािा महोत्सव पवद्धिनको लान्त्ग
बजेट न्त्वन्त्नयोजन गररएको छ
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म आ.व. ०७५/७६ का लान्त्ग अनमु ान्त्नत गररएको बजेट प्रस्ततु गने अनमु न्त्त चाहारछु ।
१. आय अनुमान
आ.व. २०७५/०७६
आ.व. २०७५/०७६ को अनमु ान
लस.नं.
लशर्ाक
(र.)
१ अन्तररक आय
४४८६५०००
२ राजस्व बााँडफााँड
२.१
मालपोत रन्त्जस्िेसन

२५०००००
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२.२
२.३

रोयल्टी बाडफाड
नेपाल सरकारबाटप्राप्त राजस्व बााँडफााँड
प्रदेश सरकारबाटप्राप्त राजस्व बााँडफााँड ( सवारी
२.४
कर)
जम्मा
३ लवत्तीय समानीकरण
३.१
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनदु ान
३.१.
न्त्वत्तीय समानीकरणअनदु ान
१
३.१.
सशति अनदु ान
२
३.१.
समपरु क अनदु ान
३
३.१.
न्त्वशेष अनदु ान
४
जम्मा
३.२
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनदु ान
३.२.
न्त्वत्तीय समानीकरण
१
३.२.
सशति अनदु ान
२
३.२.
समपरु क अनदु ान
३
३.२.
न्त्वशेष अनदु ान
४
जम्मा
४ अन्य आय
४.१
सामान्त्जक सरु क्षा भत्ता
४.२
LGCDP
४.३
सडक बोडि
४.४ अ.ल्या. रकम (आ.व. २०७४/०७५ अ.ल्या.रकम)
जम्मा
कुि आय जम्मा
२. व्यय अनमु ान
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२५०००००
६५१२५०००
१७१०००००
८७२२५०००

९७३०००००
१७५२०००००

२७२५०००००
७९५००००
२३५१६०००

३१४६६०००
५८५०००००
१००००००
४००००००
२५०००००
६६००००००
५०२०५६०००

लस.नं.
१
१.१
१.२
१.३
१.४
१.५
१.६
१.७
१.८
१.९
१.१०
१.११
१.१२

२
२.१
२.२
३
३.१
३.२
३.३

आ.व. २०७५/०७६कोअनुमालनत
रकम (र)
आन्तररक आय, लवत्तीय समानीकरण, चािु आवको
अ.ल्या. र राजश्व बााँडफााँड तफा
नगरपान्त्लका तफि
१,४१,५०,०००
वडाकायािलय तफि
३३,००,०००
न्त्वन्त्भरन कोषहरु
२९,००,०००
न्त्वषयगत शािाहरु
१,१४,९०,०००
समपरु ककोष तफि
६६,००,०००
लन्त्क्षत वगि न्त्वशेषकायिक्रमहरु
५३,००,०००
संस्थागत न्त्वकासतफि
६६,५०,०००
नगरगौरव योजना
१,१०,००,०००
नगरप्रमि
ु ले तोके का नगर स्तरीय योजना तथा
१,०७,००,०००
कायिक्रम
नगरस्तरीय योजना
२,०४,५०,०००
वडा गौरवकोयोजनाहरु
१,७८,००,०००
वडाकायािलय तफि को न्त्सन्त्लङ४५ लािका दरले
४,९५,००,०००
कुि पुाँजीगत खचा
१५,९८,४०,०००
चािु खचा
८,००,००,०००
जम्मा
२३,९८,४०,०००
सशता अनुदान
सघं ीय सशति अनदु ान
१७,५२,००.०००
प्रदेश सशति अनदु ान
२,३५,१६,०००
अन्य आय लशर्ाकको व्यय
सामान्त्जक सरु क्षा भत्ता
५,८५,००,०००
LGCDP
१०,००,०००
सडक बोडि
४०,००,०००
सशर्त र अन्य शशर्तक र्र्तको व्ययजम्मा
२६,२२,१६,०००
कुि व्यय जम्मा
५०,२०,५६,०००
लशर्ाक

अरत्यमा,
योजना तथा कायिक्रम तजिमु ा गनिु भरदा त्यसको सफल कायािरवयन गनिु हाम्रो लान्त्ग चनू ौन्त्तको न्त्वषय हो ।
अको तफि योजनाको कायािरवयन गदाि त्यसको गणु स्तर कायम गने तथा समयमा नै सम्परन गनिु पन्त्न त्यन्त्तकै
चनू ौन्त्तको न्त्वषय रहेको छ । यस तफि आगामी न्त्दनहरुमा सेाेंसदज्येूहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गदिछु ।
न्त्वकासका कायिक्रम के कन्त्त सम्परन गरय् ौ भरदा पन्त्न त्यसबाट नागररकको न्त्जवनमा हामीले के कन्त्त पररवतिन
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ल्यायौ, त्यो नै महत्वपणू ि न्त्वषय हो । यस तफि पन्त्न सबै सदस्यज्यहू रुले मनन गनिु हुने छ र भावी न्त्दनमा सम्बृद्ध
र स-ु संस्कृ त नमोबद्ध
ु बनाउन सबै राजनैन्त्तक दल, नागररक समाज, न्त्नजी क्षेि, पेशागत संस्थाका
महानभु ावहरु, न्त्शक्षक, पिकार लगायत सबै नमोबद्ध
ु बासीमा हान्त्दिक अन्त्पल गदिछु ।
नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लकाको तेश्रो नगर सभा सम्परन गने क्रममा न्त्वन्त्भरन योजना तजिमु ाका न्त्वन्त्भरन
चरणमा सहयोग परु य् ाउनु हुने न्त्वन्त्भरन यस नगरका न्त्नवािन्त्चत सवै सहयािी जनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु, राजनैन्त्तक दलका
प्रमि
ु एवं प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, प्रान्त्िक व्यन्त्ित्वहरु,नागररक समाजका प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु, न्त्वन्त्भरन
संघ संस्थाका प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु, पिकार न्त्मिहरु लगायतसम्पणू ि शभु ेच्छुक महानभु ावहरु तथा सम्पणू ि नगरवासी
दाजभु ाइ न्त्ददेी बन्त्हनीहरुलाई हान्त्दक
ि धरयवाद न्त्दन चाहारछु । र,उल्लेन्त्ित नीन्त्त, न्त्नणिय, कायिक्रम तथा
बजेटको सफल कायािरवयनमा सम्बद्ध सबै पक्षको प्रन्त्तवद्धता रहने छ र यो नगरपान्त्लकालाई एक सक्षम
नगरपान्त्लका न्त्नमािणको प्रकृ या स्थान्त्पत गनि कोशेढुङ्गा सान्त्वत हुनेछ भरने आशा र न्त्वश्वास सन्त्हत म लगायत
हामी सवैको सहकायि, सहयोग र सदभावले माि यस नगरको समृन्त्द्ध तफि को यािा सफल हुने सत्यलाई
आत्मसात गदै आगामी न्त्दनहरुमा पन्त्न यहााँहरुको सकृ य सहभान्त्गता, सझु ाव रसहयोगको अपेक्षा समेत गदिछु
।
मलततस्कमा समझदारी, कााँधमा लजम्मेवारी, ह्रृदयमा इमान्दारी.......
जय नमोबद्ध
ु !
धरयवाद !
न्त्ट.न्त्प.शमाि (न्त्तमल्सीना)
नगर प्रमि
ु
नमोबद्ध
ु नगरपान्त्लका,
भकुण्डेबेंसी, काभ्रेपलाञ्चोक ।
न्त्मन्त्तुः २०७५ असार २७ गते ।
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