आ.व. ०७४/७५ को नगर ववकास योजना साववजननकीकरण गनव आयोजजत समारोहमा बजदिपुर नगरपानिकाका
कायवकारी अनिकृतिे प्रस्तुत गरे को बावषवक वजेट बक्तब्य

बजदिपुर नगरपानिकाको आ.व. ०७४/७५ को नगर ववकास योजना साववजननकीकरण गनव आयोजजत यस
कायवक्रमका प्रमुख अनतनि नेपाि सरकारका वन तिा भूसंरक्षण मदरी माननीय शंकर भण्डारी ज्यू ,
ववजशष्ट अनतिी व्यवस्िावपका सं सद्का माननीय सांसद् ज्यूहरू,

ववजशष्ट अनतिी तनहूूँ जजल्िाका प्रमुख जजल्िा अनिकारी श्रीमान् फजणदरमणी पोखरे ि ज्यू ,

ववजशष्ट अनतिी तनहूूँ जजल्िा ववकास सनमनतका स्िानीय ववकास अनिकारी श्रीमान् बरीप्रसाि नतवारी ज्यू ,
तनहूूँ जजल्िामा वक्रयाजशि सम्पूणव राजनीनतक ििका प्रमुख तिा प्रनतनननि ज्यूहरू,
भूतपूव व मदरी ज्यू,

जजल्िा प्रहरी कायाविय तनहूूँका प्रमुख/वा प्रनतननिी ज्यू,
सशस्त्र प्रहरी बि मनकामना गणका प्रमुख/ वा प्रनतननिी ज्यू ,
श्री रामवाण गुल्मका गुल्मपनत ज्यू,
नगरपानिकामा प्रनतनननित्व गने सबै राजनीनतक ििका प्रमुख तिा प्रनतननिी ज्यू हरू,
बजदिपुर नगरपानिका महीिा नगर समदवय सनमनतका उपाध्यक्ष ज्यू ,
बजदिपुर नगरपानिका अपाङ्ग नगर समदवय सनमनतका उपाध्यक्ष ज्यू ,
बजदिपुर नगरपानिका पिपूनतव सनमनतका अध्यक्ष ज्यू ,

ूँ ख
ु ै रेनी नगरपानिका श्रिे य सहकारी कायवकारी अनिकृत ज्यूहरू,
निमेकी व्यास, शुक्िागण्डकी, भानु तिा आब

तनहूूँ जजल्िाजस्ित ववनभन्न ववषयगत कायावियबाट प्रनतनननित्व गनुह
व न
ु े प्रमुख तिा प्रनतननिीज्यू हरू,
तनहूूँ उद्योग वाजणज्य सं घका अध्यक्ष ज्यू ,

गैर सरकारी सं स्िा महासं घ, तनहू ूँका अध्यक्ष ज्यू ,

नेपाि परकार महासं घ तनहू ूँ शाखाका अध्यक्ष िगायत सम्पूण व परकार ज्यू हरू,
बजदिपुर अस्पताि ववकास सनमनतका अध्यक्ष ज्यू ,
बजदिपुर नगरपानिका जस्ित ववनभन्न ववषयगत कायावियका प्रमुख तिा प्रनतननिी ज्यू हरू,
डुम्रभ
े दसार शहरी ववकास सनमनतका अध्यक्ष ज्यू ,

बजदिपुर नगरपानिका अदतगवतका सबै शैजक्षक सं स्िाहरूका प्रमुख तिा प्रनतननिी ज्यू हरू,
बजदिपुर खेिकुि ववकास सनमनतका अध्यक्ष ज्यू ,

ववनभन्न सरकारी तिा गैर सरकारी सं घ सं स्िाका प्रमुख तिा प्रनतनननि ज्यू हरू,
बजदिपुर नगरपानिका वाि सञ्जािका अध्यक्ष ज्यू ,
बजदिपुर नगरपानिका अदतगवतका सबै वडा नागररक मञ्चका अध्यक्ष िगायत सबै सिस्य ज्यू हरू,
टोि ववकास सनमनतका सिस्य ज्यूहरू,
कायवक्रममा उपजस्ित सम्पूणव ननजामती, जंगी, प्रहरी, िगायत सबै राष्ट्रसेवक कमवचारी, जशक्षक, ववद्यािी, पेशा/
व्यवसायीहरू, िगायत उपजस्ित भर मवहिा तिा सञ्जन पुरूष ।
1)

सववप्रिम िे शमा िोकतदर स्िापनािव ववनभन्न समयमा जन आदिोिनमा ज्यान उत्सगव गने सम्पूण व ज्ञात अज्ञात
सहीतहरु प्रनत भावपूण व श्रद्धादजिी अपवण गिविु ।

2)

मनोरम प्राकृनतक िटा, साूँस्कृनतक तिा पयवटकीय सम्पिाहरूिे नसं जचत यस बजदिपुर नगरपानिकाको चौिो
नगरपररषिबाट पाररत आ.व. २०७४/७५ को नगर ववकास योजनाका नीनत, योजना तिा कायवक्रमहरू
आजको यस समारोहमा पेश गनव पाउूँिा आफूिाई गौरभाजदवत महशुस गरे को िु ।

3)

बजदिपुर नगरपानिकाको घोषणा नेपाि सरकारको नमनत २०७१ बैशाख २५ को ननणवयबाट भई

सोही

वषवको जेठ १९ गते बाट कायावदवयनमा आएको कुरा यहाूँहरूमा सववववदितै रहे को ि । साववकमा रहेका २
गाववसहरूूः

बजदिपुर

र

िरमपानीिाई

एकीकृत

गरी

बनेको

यस

नगरपानिका

क्षेरनभर

रहे का

प्राकृनतक/साूँस्कृनतक सािै पयवटकीय क्षेरहरूको समुजचत उपयोग, सं रक्षण र प्रविवन/ प्रचारप्रसार गनव
सवकएको खण्डमा नगरपानिकाको बृहत्तर ववकास गनव सवकने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका िन् ।
4)

नगरपानिकाको स्िापना पश्चात नगरवासीहरूको ववकास प्रनतको चाहनामा बढोत्तरी भएको ि । जुन
स्वभाववक पनन हो । नगरपानिकाको आदतररक आयमा उल्िेख्य बृवद्ध गरी आवश्यकतामा आिाररत

ननतजामुखी स्िानीय स्वूःशासनको प्रवद्धवन गनुव बजदिपुर नगरपानिकाको प्रमुख च ुनौनत रहे को ि । प्रयाप्त
श्रोतको अभावमा जनचाहना बमोजजमका सम्पूण व ववकास योजना तिा कायवक्रमहरूको कायावदवयन गनव
नसवकरहेको ववद्यमान अवस्िा ि । आदतररक श्रोतिाई वढाउन सवकएको खण्डमा आउूँिा वषवहरूमा
5)

योजना तिा कायवक्रमहरूमा अपेक्षाकृत वढोत्तरी हुूँिै जाने अपेक्षा निएको िु ।

नगरपानिकाको आदतररक आयश्रोतिे िै ननक प्रशासननक खचविाई समेत िान्न नसवकरहे को ववद्यमान
अवस्िामा आदतररक श्रोतको अनभवृवद्ध गनै पने बाध्यात्मक अवस्िा रहे को ि । आदतररक श्रोतिाई

वढाउनका िानग चािु आनिवक वषवबाट शुरू भै सकेको एकीकृत सम्पजत्तकरको प्रभावकारी ननरदतरता, सबै

सरोकारवािासूँगको पयावप्त ििफि पश्चात चािू आनिवक वषवबाटै व्यवसावयक कर सं किन गने तिा अदय
कर सम्भाव्यता अध्ययन गरी िागू गने कायवक्रमहरूमा सबै सरोकारवािाको सकृय सहभानगता र सहयोग
6)

हुनेनैि भन्नेमा आशावािी रहे को िु ।

नगरपानिकाको सेवाप्रवाहिाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अजघ बढाउूँिै ववकास ननमावणका कामहरू सघन रूपमा

कायावदवयनका िानग नगरपानिकाको आफ्नै सुवविासम्पन्न भवन अननवायव सतव हो । यस नगरपानिकाका
िानग भवन ननमावणमा प्राप्त हुने केदरीय अनुिान घडे रीको अभावमा

बषेनी खचव हुन नसकी नेपाि

सरकारिाई नै वफताव भैरहे को ि । हािको नगरपानिकाको कायाविय नजजकै रहे को नेपािी से नाको
जग्गािाई नगरपानिकाको नाउूँमा ल्याउने र नेपािी सेनाका िानग बजदिपुर क्षेर नभर नै पयावप्त जग्गा
उपिब्ि गराउने सम्बदिमा केही अनौपचाररक ििफि प्रारम्भ भएको पनन ि । यसिाई मूतव रूप दिनको
िानग आजका प्रमुख अनतिी माननीय शंकर भण्डारी ज्यू को योगिान नगरवासीहरूिे अपेक्षा गरररहे को बेहोरा
समेत आजको यस महत्वपूणव समारोहमा ननवेिन गनव चाहदिु ।
7)

व्यवजस्ित शहररकरणका िानग नगरपानिकाहरू स्िापना गररएका हुदिन् । नगरपानिका स्िापना पश्चात
िेरैजसो ववकास ननमावणका कायवहरूको जजम्मेवारी नगरपानिका आफैमा आउने कुरा सबैमा ववदितै रहेको ि

। समग्र नगरपानिकाको सववपक्षीय ववकास ननमावण कुनै एक पक्षीय प्रयास र नमवहनेतिे सम्भव पनन हुने
होइन । स्िानीय आवश्यकतामा आिाररत ववकास प्रयासिाई मूतव रूप दिनको िानग नगरवासीहरूको साि
र सहयोग अपररहायव रहे को ि । नवघोवषत यस नगरपानिकाका िानग प्रच ुर ववकासका सम्भावनाहरू
सवहतका अवसरहरू रहे का िन् भने श्रोत खोजी गरी नगरपानिकाको आयश्रोत बृवद्ध गने प्रमुख च ुनौनत

रहेको ि । यी ववषयहरूमा सरोकारवािा सबै- ववशेषगरी नगरमा वक्रयाजशि राजनीनतक ििहरू, बुवद्धजजवी,

उद्योगी, व्यापारी िगायत आम नगरवासीहरू सं वेिनजशि भईदिनको िानग म हादिवक अनुरोि गिविु । सबै

तह र तप्काबाट प्राप्त हुने साि र सहयोगिाई शजक्तमा बििी नगरपानिकाको ववकास ननमावणिाई नेतत्ृ व
प्रिान गनवका िानग नगरपानिका कायाविय सिै व तत्पर रहे को बेहोरा समेत आजको यस समारोहमा अनुरोि
गनव चाहदिु ।
आिरणीय नगरवासी िाजुभाइ तिा दििीबवहनीहरूूः
8)

अव म गत आ.व. ०७२/७३ को यिािव खचव सवहतको सं क्षेपीकरण प्रस्तुत गिविु ।

ूँ ीगत गरी कूि रू 5,१२,९९,२६२।– रहे को ि ।
गत आनिवक वषव ०७२/७३ को यिािव खचव चािू र पूज
उक्त रकम नगरपानिकानभर रहे का वािवानिका, मवहिा, अदय िजक्षत वगव िगायत आनिवक सामाजजक पूवाविार
ननमावण र प्रविवनात्मक िगानीका क्षेरहरूमा खचव गररएको ि ।

9)

अव म गत आनिवक वषव २०७२/७३ समेत चािू आनिवक वषवको मं सीर महीना सम्ममा बजदिपुर नगरपानिकािे
हानसि गरे का केही उपिब्िीिाई सं क्षेपमा प्रस्तुत गनव चाहदिु ।

क. चािू आ.व. को श्रावण महीना बाटै एकीकृत सम्पजत्त करको प्रारम्भ भएको ि । यसिे नगरपानिकाको िीगो
आयश्रोतको आिार तयार गरे को ि ।
ख. नगरक्षेरनभर पनव सक्ने सम्भाववत आगजनीका घटनाहरूको व्यवस्िापन गनवको िानग १ िान वारूणयदर
खरीि गररएको ि । ववकास ननमावणको कायविाई मूतरू
व प दिनको िानग १ िान JCB तिा एक िान Back
Hoder समेत खररि गररएको ि ।

ग. सेवा प्रवाह प्रकृयािाई निटो, िररतो, प्रभावकारी तिा झदझटरहीत वनाउनका िानग कायवप्रकृनतको आिारमा
मदराियबाट प्राप्त सं गठन सं रचना समेतिाई ध्यानमा राखी नगरपानिका कायावियमा ववनभन्न शाखाहरुको
स्िापना गरी सेवाप्रवाह िानिएको ि ।
घ. कायावियको

अनभिेख

व्यवस्िापनिाई

िप

प्रभावकारी

तिा

सुरजक्षत

बनाउन

सबै

शाखाहरुको

कामकारवाहीहरूमा कम्प्यू टरको प्रयोगिाई अनभबृवद्ध गररएको ि । कायवसम्पािनमा व्यावसावयकता झजल्कनुपने
मादयताको प्रवद्धवन गररएको ि ।

ङ. कायावियका महत्वपूणव सूचनाहरूको आम नगरवासीहरूमा सहज पहुूँचका िानग नगरपानिकाको आफ्नै वेभसाइट
ननमावण भै कायावदवयमा आइसकेको ि ।

च. नगरपानिका कायावियिाई प्राप्त हुने आम्िानीको प्रभावकारी व्यवस्िापन तिा वैज्ञाननक िे खांकनका िानग
Billing Software Install गरी कम्प्यू टरबाट नै बीि जारी गने प्रणािीिाई शुरूवात गररएको ि । राजश्व

शाखामा भएको आम्िानीको वववरण सोझै िे खा शाखाको कम्प्यू टरमा स्िानादतरण हुने हुूँिा आम्िानी वववरण
अद्यावनिक राख्न तिा सो सम्बदिमा सम्बजदित ननकायहरूमा प्रनतवेिन गने कायव िप व्यवजस्ित र वैज्ञाननक
बदिै गईरहेको ि ।

ु ानी प्रणािीमा कामको आिारमा Running Bill भक्त
ु ानी गने अिवा सम्पूण व
ि. कायवक्रम तिा योजनाहरुको भक्त
ु ानी गने प्रणािीिाई प्रश्रय दिइएको ि । यसिे ववत्तीय जोजखमिाई दयूनीकरण
कायवसम्पािन पश्चात मार भक्त
गने आिार श्रृजना गरे को ि ।

ज. बजदिपुर नगरपानिकाको सडक गुरूयोजना ननमावणको कायव सम्पन्न भएको ि । गुरूयोजना ननमावण पश्चात
नगरक्षेरनभर सडक ववस्तार तिा स्तरोन्ननत तिा व्यवजस्ित नगरक्षेर ववकासका िानग बैज्ञाननक आिार ननमावण
हुनेि ।

झ. नगरपानिकाको तीनिारा जस्ित वपकननक स्पटिाई व्यवजस्ित गनवको िानग ववनभन्न भौनतक ननमावणका कायवहरू
भएका िन् जसिे गिाव वपकननक कायवक्रमको िानग आउने पयवटकहरूिाई सहज भएको ि ।
ञ. नगरक्षेर नभर

जम्मा २८ िान सौयव सडक वत्ती जडान गररएको ि । सौयव सडक वत्तीको जडानिे गिाव

ववद्यू तीय ऊजावको बचत एवम रातमा हुने चोरी िगायत अदय अवाजछित गनतवविीको ननयदरणका सािै
आवागमनका िानग सहजता भएको ि ।
आिरणीय िाजुभाइ तिा दििीववहनीहरू
10) अब

म

आनिवक

वषव

२०७४/७५

को

बजदिपुर

नगरपानिकाको

वावषवक

नीनत,

योजना

तिा

कायवक्रमहरूसवहतको नगर ववकास योजना तजूम
व ा गिाव निइएका आिारहरूिाई प्रस्तुत गनव चाहदिु ।
11) आगामी आनिवक वषवको नगर ववकास योजना तजुम
व ा गिाव मूितूः िे हायमा उजल्िजखत ववषयहरूिाई आिार
बनाइएको ि ।
क.

नेपािको सं वविानका राज्यका ननिे शक नसद्धादत, नीनत तिा िावयत्व,

ख.

स्िानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

ग.

स्िानीय स्वायत्त शासन ननयमाविी, २०५६

घ.

चौिौं नरवषीय योजना २०७3/७4- २०७5/७6

च.

सं घीय मानमिा तिा स्िानीय ववकास मदराियबाट प्राप्त मागविशवन, ननिे शन तिा नीनतगत ननणवयहरू

ि.

स्िानीय ननकाय श्रोत पररचािन तिा व्यवस्िापन कायववविी, २०६९

ङ.

ज.

नेपाि सरकार नीनतगत ननणवयहरू

जजल्िा ववकास सनमनत, तनहू ूँबाट प्राप्त मागविशवन।

12) आगामी आनिवक वषवको नगर ववकास योजनािाई नगरपानिकाका ववनभन्न टोिवस्ती, टोि सुिार सनमनतहरू,
वडा नागररक मञ्चहरू, ववनभन्न ववषयगत सनमनतहरू, िजक्षत समूहहरु, राजनीनतक ििहरू, ववषयगत सरकारी
कायावियहरू तिा गैर सरकारी सं घ/सं स्िा, नागररक समाज, वुवद्धजीवी वगव िगायतबाट प्राप्त सुझाव,

वडास्तरीय भेिाबाट आएको प्रािनमकीकरण, एकीकृत योजना तजुम
व ा सनमनतको वैठकको ननणवय समेतिाई
ध्यान दिई सहभानगतामूिक योजना ननमावणको ममव मुताववक नगरपानिका बोडव बैठकबाट नसफाररस भई
नगरपररषद् बैठकबाट स्वीकृत गररएको ि ।
आिरणीय नगरवासी िाजुभाइ दिदिवहीनीहरूूः
13) चौिो नगर ववकास योजनाको कायावदवयनका िानग नगरक्षेरमा िाग्ने करका िरहरूको ननिावरण गररएको ि

। नगर स्तरीय राजस्व परामशव सनमनतको नसफाररमा चािु आ.व. मा िाग्ने करका िरहरूमा कुनै पररवतवन
नगरी आगामी आ,व. का िानग िरहरूको प्रस्ताव गरे को िु । करका िरहरुको वववरण िु टै अनुसूचीमा
उल्िे ख गररएको ि ।

14) अब म नगर ववकास योजनािे आगामी आनिवक वषव २०७४/७५ का िानग प्रस्ताववत गरे का नीनतहरूको
सं क्षेपीकरण तपनसिमा प्रस्तुत गनव चाहदिु । ववस्तृत क्षेरगत नीनतहरू नगर ववकास योजनाको पुजस्तकामा
वणवन गररएको समेत ननवेिन गिविु ।

क.

बजदिपुर नगरपानिका समग्रमा सबै बजारी क्षेरहरू मारैको सं योजन होइन । यस नगरपानिका अदतगवत
ग्रामीण बस्तीहरूको समेत उल्िे ख्य सं ख्या रहे को ि । आगामी नगरववकास योजनाको तजूम
व ामा ग्रामीण
वस्तीहरूिाई प्रािनमकतामा राख्ने नीनत निइएको ि ।

ख.

बजदिपुर नगरपानिकाको फोहोर व्यवस्िापन कायविाई चािु आनिवक वषवबाटै व्यवजस्ित गनव कायव प्रारम्भ गने
नीनत निइएको ि ।

ग.

बजदिपुर नगरपानिका क्षेरनभरका सबै िानमवक, साूँस्कृनतक तिा प्राकृनतक श्रोत र सम्पिाहरूको समुजचत
ववकास गिै िै जाने तिा तत् तत् क्षेरिाई नगरपानिकाको आदतररक आय वृवद्धमा समेत साझेिारी गनव
िगाउने ।बजदिपुर नगरपानिकाजस्ित रहे को प्रनसद्ध नसद्ध गुफा िगायत अदय प्राकृनतक तिा साूँस्कृनतक
महत्वका क्षेरहरुको प्रचार प्रसार गने एबम् बजदिपुरिाई एक पयवटकीय गदतव्यको रूपमा जचरण गरी
नगरपानिकाको आदतररक आयमा उल्िेख्य अनभबृवद्ध गिै नगरबासीका आवश्यकताहरूको सं वोिन गने गरी
योजना तिा कायवक्रमहरू िागू गिै जाने ।

घ.

नगरपानिका क्षेरको आवास व्यवस्िािाई िप व्यवजस्ित बनाउन नगरक्षेरमा ननमावण हुने घर टहराहरूका

िानग अननवायव रूपमा नगरपानिका कायावियबाट पूव व अनुमनत निनुपने तिा अनुमनत ननिई ननमावण भै सकेका
घरटहराहरू को िु ट्टै अनभिे खीकरण गरी राख्ने ।
ङ.

नगरक्षेरका मवहिा, जनजानत, िनित, फरक क्षमता भएका व्यजक्त, वािवानिका, तिा एकि मवहिा,
अल्पसं ख्यक, वृद्धवृद्धा समुिाय सवहतको िक्षीत क्षेरको ववकासका िानग ववशेष कायवक्रमहरू बनाई

च.

कायावदवयन गने ।

नगरक्षेरमा कृवष, पशुपािन, जशक्षा, स्वास््य, आमसञ्चार जगत, सडक, खानेपानी, पयवटन प्रवद्धवन िगायतका
क्षेरमा िगानी अनभवृवद्ध गिै िै जाने ।

ि.

ववनभन्न जातजानत, िमव, सं स्कृनत मान्ने नगरवासीहरूका सामाजजक, साूँस्कृनतक िमव, सं स्कार, परम्परा,
भेषभूषाको सं रक्षण, सं वद्धवन, एवम् पवहचानको प्रवद्धवन गने ।

ज.

नगर क्षेरमा साववजननक जग्गा अनतक्रमणिाई ननयदरण गरी साववजननक जग्गाको सं रक्षण गने ।

झ.

ननजी क्षेर र सहकारी क्षेरको साक्षेिारीमा आिाररत ववकास योजना तिा कायवक्रमहरूिाई वढावा दिने ।

ञ.

नगरक्षेरनभर वातावरणमैरी ववकास ननमावणको पैरवी गने तिा सोही बमोजजम आफ्ना ववकास योजनाहरू अजघ
बढाउने ।

ट.

उजल्िजखत नीनतहरूको प्रभावकारी कायावदवयनका िानग यिािवमा आिाररत िीघवकािीन सीटी प्िान ननमावणको
प्रकृया शुरू गने।

आिरणीय िाजुभाइ तिा दििीबवहनीहरूूः
15) म अब चािु आ.व. को सं शोनित अनुमान तिा आगामी आ.व. ०७४/७५ को प्रस्ताववत अनुमान प्रस्तुत
गनव चाहदिु ।
16) चािु आ.व. ०७३/७४ का िानग सहभानगतामूिक पद्दनतबाट गत वषवको पररषद्िे प्रस्ताव गरे का सम्पूण व
िजक्षत क्षेरतफवका एवम् अदय पूवाविार र प्रवद्धवनात्मक कायवहरू तफवका सबै आयोजना तिा कायवक्रमहरू
कायावदवयन गनव पयावप्त बजेट ववननयोजन गरे को िु

ूँ ीगत तफव कूि 7 करोड ०१ िाख 2 हजार
चािु आ.व.को सबै कायवक्रम सम्पन्न गनवको िानग पूज

ूँ ीगत अनुिान रू. ३ करोड १२
सं शोनित अनुमान रहेको ि । यसमध्ये नेपाि सरकार ननूःशतव केदरीय पूज

ूँ ीगत अनुिान रू. ७३ िाख ६० हजार, नगरक्षेर पूवाविार
िाख ३ हजार, नेपाि सरकार केदरीय शूःसतव पूज
ूँ ीगत अनुिान रू. १ करोड ३६ िाख ७८ हजार, सडक बोडव तफवको रू.
ववकास कायवक्रमको सूःशतव पूज

५८ िाख, स्िानीय शासन सामुिावयक ववकास कायवक्रम तफवको रू. ७ िाख ७१ र वातावरणमैरी स्िानीय
शासन तफवको रू. करोड १२ िाख ९० हजार रहे को ि ।त्यसै गरी चािू आ.व. को िानग सं शोनित
अनुमाननत चािू खचव रू. ३ करोड ८० िाख ५२ हजार रहे को ि । जसमध्ये नेपाि सरकार केदरीय
ननूःसतव चािू अनुिान रू. ३६ िाख, आदतररक चािू खचव ७६ िाख ३५ हजार, LGCDP

चािू खचव रू. ८

िाख ०२ हजार र सामाजजक सुरक्षा तफव रू. २ करोड ६० िाख १५ हजार रहे को ि । चािू आ.व.

ूँ ीगत सं शोनित कूि अनुमान रू १० करोड ८१ िाख ५४ हजार रहे को ि ।
को िानग चािू र पूज
जसमध्ये आदतररक चािू खचव तफव सं शोनित अनुमान रू. ७६ िाख ३५ हजार मध्ये अपुग हुन आउने कूि
रकम २५ िाख ३३ हजार चािू आ.व. बाटै व्यावसावयक कर असूिीबाट सोिभनाव गने व्यवस्िा नमिाएको
िु ।
17) अब म आगामी आनिवक वषव ०७४/७५ मा नगर ववकास योजनामा प्रस्ताव गररएका प्रस्ताववत खचवका
वववरणहरू उल्िे ख गनव चाहदिु ।

18) आगामी आ.व. ०७४/७५ को िानग कूि बजेट रू. १३ करोड ४१ िाख १५ हजार प्रस्ताव गरे को िु
। जसमध्ये चािू खचव रू. ४ करोड २१ िाख ४३ हजार हुने अनुमान ि । चािूमध्ये नेपाि सरकार
केदरीय चािू अनुिान रू ३६ िाख ९० हजार, आदतररक चािू खचव रू. ८४ िाख ५३ हजार र
सामाजजक सुरक्षा तफव कूि रू. ३ करोड प्रस्ताव गरे को िु ।

ूँ ीगत तफव कूि बजेट ९ करोड १९ िाख ७२ हजार रहने प्रस्ताववत अनुमान ि । कूि
19) त्यसैगरी पूज

ूँ ीगत अनुिान रू. २ करोड ४३ िाख २३ हजार,
प्रस्ताववत रकममध्ये नेपाि सरकार ननूःसतव केदरीय पूज

ूँ ीगत अनुिान रू. १ करोड, आदतररक श्रोत तफव रू. २६ िाख ६२
नेपाि सरकार सूःशतव केदरीय पूज
हजार, नगरक्षेर पूवाविार ववकास कायवक्रम तफव रू. १ करोड ४९ िाख ८७ हजार, स्िानीय शासन

सामुिावयक ववकास कायवक्रमको रू. २० िाख , वातावरणमै री स्िानीय शासन कायवक्रमको रू. १ करोड
२० िाख, सडक बोडव कायवक्रमका िानग रू. ६० िाख र जगेडा कोष तफव प्रस्ताववत रकम रू. २ करोड
रहेको ि ।

20) आ.व. ०७४/७५ का िानग वस्ती तिा वडा स्तरबाट िनौट भई आएका योजनाहरूिाई एकीकृत योजना
तजूम
व ा सनमनतमा पेश गरी सो सनमनतिे ननिावरण गरे को प्रािनमकताक्रमका आिारमा नै योजनाहरू प्रस्ताव
गरे को िु । नगरपानिकाको श्रोतिे नपुगेका वडा स्तरबाट िनौट भई आएका योजनाहरूिाई जजल्िा

स्तरका ववनभन्न ववषयगत कायावियहरू, जजल्िा ववकास सनमनत तिा केदरीय तहसम्म नसफाररस साि माग
गरी पठाउने व्यवस्िा नमिाएको िु । आ.व. ०७४/७५ का िानग नगरपानिका कायावियबाट कायावदवयन
हुने प्रस्ताववत योजना तिा कायवक्रमहरुिाई िु टै अनुसूचीमा उल्िेख गररएको हुनािे समयाभावका कारणिे
यहाूँ प्रस्तुत गनव असमिव रहे को बेहोरा अनुरोि गिव िु ।
आिरणीय िाजुभाइ तिा दििी ववहनीहरूूः
21) योजना तिा कायवक्रमहरूको तजूम
व ा गरे र मारै नतनीहरूिे निएका िक्ष्य तिा उद्देश्यहरू हानसि गनव सवकन्न
। अपेजक्षत िक्ष्य तिा उद्देश्यहरूको प्रानप्तको िानग कायवक्रमहरूको कुशि तिा प्रभावकारी कायावदवयनको

जरूरी रहदि । त्यसै िे प्रस्तुत नगर ववकास योजनाको सफि कायावदवयनमा सम्पूण व नगरवासी आम
जनताको सकृय सहभानगताको अपेक्षा निएको िु ।

22) अदत्यमा, आजको यस समारोहमा आफ्नो कायवव्यव्तताको वावजुत पनन उपजस्ित भै रहनु भएका माननीय
प्रमुख अनतनि ज्यू, ववजशष्ट अनतिीज्यू हरू, िगायत सम्पूण व अनतनि महानुभावहरूिाई एकपटक फेरी हािीक
िदयवाि प्रकट गनव चाहदिु ।

23) प्रस्तुत नगरववकास योजना तजूम
व ाको समयमा अमूल्य मागविशवन, सल्िाह सुझाव प्रकट गरररहनुहन
ु े श्रिे य
श्रीमान् स्िानीय ववकास अनिकारीज्यू प्रनत हादिवक आभार व्यक्त गनव चाहदिु । सािै वजस्त तिा वडा

स्तरको योजना तजुम
व ा बैठकहरूमा सहभागी हुन ु हुने सबै नगरवासी िाजुभाइ तिा दििीबवहनी, राजनीनतक
ििका प्रनतनननिज्यू हरू, एकीकृत योजना तजूम
व ा सनमनतका सिस्यज्यू हरू िगायत सम्बद्ध सबैमा हादिवक
िदयवाि व्यक्त गनव चाहदिु ।

24) योजना तजूम
व ा प्रकृयामा अमूल्य सहयोग गनुह
व न
ु े स्िानीय शासनववज्ञ (Local Governance Expert) श्री सदतोष
पदिी, नगरपानिका कायावियका सबै कमवचारी सािीहरू, वडा कायावियका सबै वडा सजचवहरू, सामाजजक

पररचािकहरू िगायत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रस्तुत योजना ननमावणमा सहयोग गनुह
व न
ु े सबैमा िदयवाि
प्रकट गिविु । िदयवाि !

इनत सम्बत् २०७३ साि पौष महीनाको २९ गते ६ रोज शुभम् ।

