
 

आ.फ. २०७१।०७२ फजेट फक्तव्म 

सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरि कामाारवमन ऩश्चातको सातौं नगय ऩरयषद्फाट २०७० 
ऩौष २४ गते,ऩारयत आ.व.२०७१।०७२ को फजेट, नीतत तथा कामाक्रभहरु 

  

-आदयणीम प्रभुख अततथथ सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम ववकास भरिारमका श्रीभान ्सथचवज्म ू

-ववमबरन याजनतैतक दरका न्त्जल्रा प्रभखूज्महूरु, 

-श्रीभान ्प्रभुख न्त्जल्रा अथधकायीज्म,ू 

-श्रीभान ्स्थानीम ववकास अथधकायीज्म,ू 

-सुयऺा तनकामका प्रभखुज्महूरु, 

-ऩवूा नगय प्रभुखज्म,ू 

-नगयस्तयीम सवादरीम प्रतततनथध ऩदाथधकायीज्महूरु, 

-न्त्जल्रान्त्स्थत सम्ऩणूा कामाारमका कामाारम प्रभुखज्महूरु, 

-ऩवूा तनवााथचत जनप्रतततनथधज्महूरु, 

-तनहुॊ उद्मोग वाणणज्म सॊघका अध्मऺज्म,ू 

-नगय ववकास समभतत एवॊ दभौरी खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाका अध्मऺज्म,ू 

-नगयस्तयीम शान्त्रत समभततका सॊमोजकज्म,ू 

-नगय भहहरा सभरवम समभततका उऩाध्मऺज्म ू

-नगयस्तयीम ववमबरन समभततका सॊमोजक एवॊ सदस्मज्महूरु, 

-ववमबरन वडाफाट प्रतततनथधत्व गनुाहुने याजनतैतक दरका प्रतततनथधज्महूरु, 

-टोर ववकास सॊस्था नगय सभरवम समभततका ऩदाथधकायी रगामत टोर ववकास सॊस्थाका ऩदाथधकायीज्महूरु, 

-ववमबरन सॊघसॊस्थाका प्रभखु एवॊ प्रतततनथधज्महूरु 
-आभन्त्रित अततथथज्महूरु, 

-ऩिकाय मभिहरु कभाचायी साथीहरु 

  

आदयणीम नगयफासी दाजबुाई तथा हददीफहहनीहरु 
“ववववधतामकु्त शहय, सभुरनत एवॊ सभदृ्ध व्मास नगय” बरने दीघाकारीन सोच फोकेय आथथाक तथा 

साभान्त्जक ववकासभा अग्रसय सेती य भादी नदीको ऩववि सॊगभभा अवन्त्स्थत भहवषा वेदव्मासको जरभबभूी य ऩयाशय 
ऋवषको तऩोबभूी यहेको मस व्मास नगयऩामरकाको सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩना ऩतछ सम्ऩरन सातौं 
नगयऩरयषद्फाट ऩारयत आ.व.०७१।७२ को नगय ववकास मोजना, नीतत, कामाक्रभ तथा फजेट प्रस्तुत गरयने मस 
गरयभाभम सावाजतनकीकयण सभायोहभा महाॉ उऩन्त्स्थत सम्ऩणूा भहानबुावहरुराई हाहदाक स्वागत गना चाहरछु । 
रोकतान्त्रिक गणतरिका खाॊततय अफ्नो प्राण उत्सगा गने सम्ऩणूा ऻात अऻात सहहदहरुप्रतत बावऩणूा शब्द 
श्रद्धारजरी अऩाण गना चाहरछु । 

  

आथथाक वषा ०७१।७२ को नीतत, मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट प्रस्तुत गरययहॊदा मस नगयऩामरकारे आफ्नो 
स्थाऩना कारको २१ औॊ फसरत ऩाय गरयसकेको छ । २१ औॊ वषाको मो ऩणूा जवानीभा नगयऩामरका आथथाक, बौततक 
तथा साभान्त्जक सम्ऩरनताभा ऩगुी सक्नऩुने हो ताऩतन आथथाक अबावको कायण मसरे सभग्र ऩणूाता प्रा्त गना 
सककयहेको छैन । नगयऩामरका आफ्नो सीमभत स्रोत य साधनको वावजुद ऩतन बौततक तथा भानव सॊशाधन ववकासको 



ऺेिभा केही अतघ फहढयहेको छ । भुख्म शहयी ऺेि २, १० य ११ नम्फय वडाहरुभा एउटा सभरुनत य सभदृ्ध शहयको 
राथग आवश्मक ऩने रमनुतभ ऩवूााधाय खडा गरयसककएको बएताऩतन अरम अधाशहयी तथा ग्रामभण वडाहरुभा बखाय 
भाि ऩवूााधाय ववकासको क्रभ अतघ फहढयहेको छ । 

  

स्थानीम सयकायको रुऩभा यहेको जनप्रतततनथधभूरक सॊस्था जनताफा६ तनवााथचत जनप्रतततनथधहरुको नेततृ्व य 
साझा सहबाथगताभा सॊचारन हुनऩुने आवश्मकता य अतनवामाताको वावजुद राभो सभमसम्भ त्मसको ववकल्ऩको 
रुऩभा कभाचायीहरुफाट सॊचारन बइयहॊदा जनता य उनीहरुका प्रतततनथधहरु फीचको सम्फरध टाढा यहने य कभाचायीहरुरे 
जनताको वास्तववक भभा फझु्न नसक्ने अवस्था बएताऩतन मसराई एउटा भुख्म चुनौततको रुऩभा स्वीकाय गयी 
सकेसम्भ जनता सभऺ ऩगु्ने कोशीस गरयएको छ । सहबाथगताभूरक य सभावेशी मोजना तजुाभा प्रकक्रमा य 
ऩद्धततराई अवरम्फन गयी जनतारे आफ्नो राथग आपै मोजना छारने व्मवस्थाराई अझ फढी सशक्त फनाइएको छ 
य नगयस्तयीम सवादरीम सॊमरिरे सकायात्भक सहमोग गयी तनवााथचत जनप्रतततनथधहरुको रमनुताराई धेयै हदसम्भ 
ऩतूता गना सहमोग गयेको छ । आथथाक तथा साभान्त्जक ववकासका गततववथधहरु य बौततक ववकासका प्रमासहरु 
सभानऩुाततक य प्राथमभक आवश्मकताको हहसाफरे ववतयण गने य नगयऩामरकाफाट उऩरब्ध गयाउने सेवा प्रवाहराई 
फढीबरदा फढी प्रबावकायी य व्मवन्त्स्थत गने प्रमास बइयहेको छ । 

  

सॊचायको ऺेिभा बएको ठूरो ववकासरे सॊसायराई नन्त्जक य साॉघयुो फनाइयहेको सरदबाभा सभमको भाग 
अनरुुऩ ऩरयवतान हुने आवश्मकताराई ऩयुा गना धेयै सभम य रागत राग्ने बएताऩतन हारसम्भ हामसर बएका 
बौततक, साभान्त्जक, धामभाक एवॊ सचूना प्रववथध सम्फरधी ऩवूााधायरे नगयको बावी ववकासको राथग एउटा फमरमो य 
ववश्वामसरो आधाय खडा गयेको छ । 

  

आदयणीम नगयफासी दाजबुाई तथा हददीफहहनीहरु 
छैटौं नगयऩरयषद्फाट चारु आथथाक वषा ०७०।०७१ को नीतत, कामाक्रभ तथा फजेट ऩारयत गदाा उल्रेख बएका 

केही भहत्वऩणूा मोजना तथा कामाक्रभको चार ुआथथाक वषाको मस अवथधसम्भ बएका प्रगततहरुको फायेभा सॊऺेऩभा 
उल्रेख गने अनभुतत चाहरछु । 

  

व्मवन्त्स्थत ल्माण्डकपर साइटको राथग मस नगयऩामरका मबि वडा नॊ. ८, ९ य ११ भा यहेका साभुदातमक वन 
मबिका जग्गा सम्बाववत देणखएकोरे ततनीहरुको सम्बाव्मता अध्ममनको राथग पोहयभरैा व्मवस्थाऩन तथा प्राववथधक 
सहमोग केररभा रेखी ऩठाइएको छ । प्राववथधक य वातावयणीम दृन्त्टटरे उऩमकु्त देणखएभा उऩमकु्त देणखएको 
जग्गाको ववषमभा स्थानीम वामसरदासॉग छरपर प्रायम्ब गयी चारु आथथाक वषा मबि ैजग्गा प्रा्त गरयसक्ने कामाक्रभ 
यहेको छ । फजाय ऺेिमबिको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन अस्थामी ककमसभरे बइयहेको छ । पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको 
राथग एउटा जेमसबी (एक्साबेटय) अतत आवश्मक देणखएको छ । 

  

दभौरी फजायभा स्वच्छ खानेऩानीको आऩतूताको व्मवस्था मभराउने सरदबाभा मस नगयऩामरकाको जभानीभा 
नगय ववकास कोषफाट ऋण सहमोग प्रा्त गयी दोस्रो साना शहयी खानेऩानी मोजना अरतगात दभौरी खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाभापा त तनभााण कामा प्रायम्ब बइसकेको छ य सयसपाईको ऺेिभा नगयऩामरकाफाट सभऩयुक 
कोषको व्मवस्था सभेत गरयएको छ । 

  

            नगयऩामरकारे सम्ऩरन गयेको आथथाक तथा साभान्त्जक न्त्जम्भेवायीराई ऩायदशॉ गयाउन ववमबरन 
येडडमो एप.एभ. तथा ऩिऩत्रिका भापा त नगयऩामरकाको ववमबरन गततववथधहरु तनममभत प्रसायण तथा प्रकाशन 



गरययहहएको  छ । सवासाधयण नागरयकहरुरे आपूराई आवश्मक ऩने सचूना नगयऩामरका कामाारमफाट तनममभत 
रुऩभा प्रा्त गरययहेकाछन ्। 

  

            भहहरा, फारफामरका, जेटठ नागरयक, अऩाॊता, दमरत तथा जनजाततसॉग सम्फन्त्रधत रक्षऺत वगा 
ववकास कामाक्रभ, फारभैिी स्थानीम शासन, बवन तनभााण आचाय सॊहहता, आवथधक मोजना कामाारवमन, प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन, शहयी स्वास््म न्त्क्रतनक सॊचारन,आरतरयक आमको व्मवस्थाऩन, गसैससॊग सभरवम आहद जस्ता गत 
नगयऩरयषद्फाट ऩारयत कामाक्रभहरु कामाारवमन बैयहेकाछन ्। 

  

            जगेडा कोषफाट सॊचारन हुने फसऩाका , शहयी ऺेिका ववमबरन स्थानभा कबयस्ल्माव सहहत नारी 
तथा सडक कारोऩिे गने कामाक्रभ स्वीकृततको राथग प्रस्ताव तमाय गयी सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम ववकास 
भरिारमभा ऩेश गरयएको छ । स्वीकृत बै आएऩतछ मसै आथथाक वषा मबि सफ ैतनभााण कामा सम्ऩरन गरयने छ । 

  

            सडक फोडा कामाक्रभ अरतगात वायाही यानी भागा सडक, स्थानीम मातामात ऩवूााधाय कामाक्रभ (कृवष 
सडक) अरतगात भानङुकोट ऩमाटकीम भागा ववस्ताय एवॊ नगयस्तयीम ऩवूााधाय ववकास मोजना य वडास्तयीम मोजनाहरु 
कामाारवमनको क्रभभा यहेका य कामाारवमन बैयहेको छन ्। 

  

आदयणीम नगयफासी दाजबुाई तथा हददीफहहनीहरु 
भाथथ उल्रेणखत ऩटृठबूमभ य चारुको आथथाक वषाको सॊक्षऺ्त कामा प्रगततको प्रस्तुतत ऩतछ अफ भ आगाभी 

आ.व.०७१।७२ को सभग्र नगय ववकास मोजना तजुाभा गनाको राथग नगयऩामरकारे अवरम्फन गयेका 
उद्देश्म, नीतत, कामाक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गना चाहरछु । 

  

आ.व.०७१।७२ को नीतत, कामाक्रभ तथा फजेट तमाय गदाा अवरम्फन गरयएका भागादशानहरु य मोजना 
छनौटका आधायहरु तनम्नानसुाय यहेका छन ््  
     नेऩारको अरतरयभ सॊववधान २०६३, 
     सहस्राब्दी ववकासका रक्ष्महरु, 

     यान्त्टिम आवथधक मोजनारे तनहदाटट गयेका नीतत, मोजना, कामाक्रभ तथा प्राथमभकताहरु, 

     ऩवूा मोजना तजुाभा गोटठीफाट प्रा्त भागादशान 

     स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन २०५५ य तनमभावरी २०५६ (सॊशोधन सहहत), 
     स्थानीम तनकाम श्रोत ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामाववथध २०६९, 
     आवथधक नगय ववकास मोजनारे तनहदाटट गयेका ऺेिगत, नीतत, मोजना य कामाक्रभ, 

     सहबाथगतात्भक य सभावेशी मोजना तजुाभा प्रकक्रमाद्वाया प्राथमभकीकयण बई आएका मोजना तथा कामाक्रभहरु, 

     आ.व. ०७०।७१ को फजेटरे तनहदाटट गयेका नीतत, मोजना य कामाक्रभहरु, 

     अरम ववमबरन तनकामफाट प्रा्त तनदेमशका, ऩरयऩि तथा भागादशान, 

     “ववववधतामकु्त शहय, सभुरनत एवॊ सभदृ्ध व्मास नगय” बरने दीघाकारीन रक्ष्म । 
  

क) उद्देश्म् 
     रघ ुउद्मभ, स्थानीम मसऩ, स्रोत य साधनको सॊयऺण, ऩरयचारन एवॊ प्रफधान गदै आम आजानराई फढवा हदने, 

     नगयका ग्रामभण तथा ऩछाडड ऩयेका ऺेिहरुभा ऩवूााधायहरु ऩमुााई आवागभनराई सयर फनाउने तथा आम 
आजानका सम्बावनाहरुको खोजी गयी आथथाक तथा साभान्त्जक उत्थानभा सहमोग ऩमुााउने, 

     फारभैिी, स्थानीम शासनको अनबुूतत हुने गयी नीतत तथा कामाक्रभ तनभााण य कामाारवमन गने, 



     कृवषराई व्मवसामीकयण गयी आम आजानभा फदृ्थध गने, 

     जेटठ नागरयक, एकर भहहरा, वऩछडडएका वगा, दमरत, आहदवासी÷जनजातत, भुन्त्स्रभ सभुदाम, अऩाॊता आहदका 
राथग प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने ककमसभका रक्षऺत वगा ववकास कामाक्रभ सॊचारन गयी साभान्त्जक सुयऺा तथा 
सभावेशीताको सुतनन्त्श्चतता गने, 

     नीतत, मोजना तथा कामाक्रभको तजुाभा तथा कामाारवमनराई रमनुतभ शता तथा कामासम्ऩादन भाऩनसॉग 
आवद्ध गने । 

  

ख) नीततहरु् 
     नेऩार सयकायको तनयऺयता उरभुरन कामाक्रभ अरतगात व्मास नगयऩामरका ऺेिभा यहेका तनयऺय व्मन्त्क्तहरुराई 

चारु आथथाक वषा भै तनयऺयता उरभुरन सम्फरधी ववशेष कऺाका कामाक्रभहरु सॊचारन गयी नगयराई ऩणूा 
साऺय फनाइने छ, 

     हाम्रो शहय सयुक्षऺत शहय कामाक्रभ अरतगात २०६८ श्रावण १ गतेदेणख राग ू बएको बवन तनभााण आचाय 
सॊहहताराई सभम साऩेऺ वऻैातनक रुऩभा ऩनुयावरोकन गयी अझ प्रबावकायी रुऩभा राग ू गरयने छ । साथ ै
तनभााणकभॉहरुराई तामरभ प्रदान गयी चारु आथथाक वषा भै सूथचकृत गरयने व्मवस्था गरयने छ, 

     नगयऩामरकाद्वाया रागत सहबाथगताभा सॊचामरत हुॊदै आएको जगेडा कोष कामाक्रभराई क्रभश अधा शहयी एवॊ 
ग्रामभण वडाहरुभा सभेत ववस्ताय गरयने छ । 

     नगयराई फारभिैी फनाउने अमबमानराई आगाभी आथथाक वषाभा ऩतन तनयरतयता हदइने छ, 

     भहहरा, फारफामरका, दमरत, उन्त्त्ऩडडत, भुन्त्स्रभ, आहदवासी, असहाम, अऩाॊगता, जेटठ नागरयक य रोऩोरभुख 
जाततका कामाक्रभराई आगाभी आथथाक वषाभा ऩतन ववशेष प्राथमभकता साथ सम्वोधन गरयने छ, 

     नगय सचूना केररको ऺभता तथा स्तयफदृ्थध गदै सूचनाभा सवासाधायणको ऩहुच सुतनन्त्श्चत गयी शहयी 
सुशासनभा जोड हदइनेछ । सचूनाको हक सम्फरधी अथधकायराई प्रत्माबूत गरयनेछ । साथ ै सावाजतनक 
सुनवुाई, साभान्त्जक ऩयीऺण, गनुासो सुनवुाई जस्ता सावाजतनक जवापदेहहताका ववषमभा अत्मरत सम्वेदनशीर 
बै नगयऩामरकाको दैतनक सेवा प्रवाहराई अझ सहज, सुरब य ऩायदशॉ गयाइने छ, 

     नगयको सभग्र ववकासका राथग आवश्मक ऩने “नगय प्रोपाइर” तमाय गयी नगय सचूना प्रणारीराई व्मवन्त्स्थत 
गने कामाका राथग त्माॊक सॊकरन गने कामा चारु आथथाक वषाभा प्रायम्ब गयी आगाभी वषाभा प्रोपाइर तमाय 
गरयने छ, 

     नगयऩामरकाभा हुने ववमबरन बौततक ववकास, भानव सॊशाधन एवॊ अरम गततववथधहरुराई तनममभत रुऩभा 
नगयवासी साभु ऩमुााई,“सुसूथचत नागरयक, ऩायदशॉ नगयऩामरका” बरने कामाक्रभराई अझ प्रबावकायी रुऩभा 
सॊचारन गना स्थानीम ऩिऩत्रिका एवॊ एप.एभ. येडडमो भापा त प्रकाशन÷प्रसायण गरयने छ, 

     मोजनाहरुभा जनसहबाथगता य रागत सहबाथगताराई प्रोत्साहन गयी मोजना छनौट गदाा स्थानीम जनताको 
सहबाथगता फढी हुने मोजना तथा कामाक्रभराई प्राथमभकता हदने नीतत अन्त्ख्तमाय गरयनेछ, 

     तनवााहभुखी अवस्थाभा यहेको कृवष व्मवसामराई व्मवसामीकयण गनाका राथग कृवष सम्फरधी गरुु मोजना तमाय 
गयी कामाारवमनभा ल्माइने छ, 

     ववमबरन सॊघ सॊस्थाहरुराई सावाजतनक तनजी साझदेायीको अवधायणा अनसुाय कामाक्रभहरु सॊचारन गना 
अमबपे्ररयत गरयने छ, 

     नगयऩामरकाको सभरवम य स्वीकृतत ववना सॊचारन हुने गयैसयकायी सॊस्थाको कक्रमाकराऩराई तनरुत्साहहत गने 
चार ुआथथाक वषाको नीतत मथावत याणखने छ, 



     व्मवन्त्स्थत ल्माण्डकपर साइड तनभााणका राथग सम्बाववत देणखन आएका स्थानहरुको ऩवूा सम्बाव्मता अध्ममन 
गने कामाको थारनी चारु आथथाक वषा भै सम्ऩरन गयी कामाारवमनको चयणभा अगाडड फढाइने छ, 

     टोर ववकास सॊस्था, टोर ववकास सॊस्था वडा सभरवम समभतत एवॊ टोर ववकास सॊस्था नगय सभरवम 
समभततको सॊस्थागत ऺभता ववकासका राथग आवश्मक व्मवस्था मभराइने छ, 

     अऩाॊगता बएका व्मन्त्क्तहरुको सम्भान, ऩहहचान य ववकासभा अथधकाय एवॊ ऩहुॊच फदृ्थध गना अऩाॊगता भैिी 
ऩवूााधाय तनभााण गदै रथगने छ, 

     शहहद कामरका जॊगर ऩाका राई ऩयुा गना आगाभी आथथाक वषाभा ऩतन आवश्मक ऩहर गरयने छ, 

     फारुणमरि सॊचारनको राथग सयोकायवाराहरुको सभरवम य सहकामाभा आवश्मक व्मवस्था मभराइने छ, 

     व्मवन्त्स्थत ऩशुवधशारा÷वधस्थर तनभााण गना ऩहर गरयने छ, 

     धामभाक एवॊ ऩमाटकीम दृन्त्टटकोणरे भहत्वऩणूा यहेको व्मास गपुा ऩरयसयभा तनभााण प्रस्ताव गरयएको १०८ कपट 
अग्रो व्मासको भूतत ा तनभााण गने कामाका राथग आवश्मक ऩने प्राववथधक एवॊ आथथाक सहमोगका राथग 
सम्फन्त्रधत तनकामभा ऩहर गरयने छ, 

     उद्मोग वाणणज्म सॊघ दभौरी फजाय इकाई एवॊ अरम स्थानीम सयोकायवाराहरुसॊग सहकामा एवॊ सकक्रमताभा 
दभौरी फजायराई खुल्रा पोहयभुक्त शहयको रुऩभा ऩरयणत गने प्रमासराई तनयरतयता हदइने छ, 

     घयघयफाट न ैपोहयभरैा वगॉकयण गने चारु आथथाक वषाभा याणखएको कामाक्रभ आगाभी आथथाक वषाभा ऩतन 
तनयरतयता हदइने छ, 

     नगयऩामरका ऺेिराई सपा य सुरदय तुल्माउन, सयसपाई व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन ववशेष गयी 
नगयऩामरकाको फजाय ऺेि वडा नॊ.२, १० य ११ को पोहोय घयघयफाट न ैफगॉकयण गने व्मवस्था मभराइने छ । 
साथै नगयऩामरकारे तनधाायण गयेका आधाय ऩयुा गनेराई सयसपाई काडा हदने य काडा प्रा्त गने घयधनी वा 
व्मवसामीराई कयभा केही सहुमरमत य छुट हदने व्मवस्था अवरम्फन गरयनेछ । 

     मस नगयऩामरकाको सफ ै वडाको सम्ऩणूा ऺेिको ववकासका सम्बावनाको अनसुरधान य ऩयीऺण गयी प्रत्मेक 
वडाको सम्बाववत ऺेिराई ववमबरन ऩकेट ऺेि तनधाायण गयी सोही अनरुुऩका कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

     नगयऩामरकाको स्रोत य साधनको आधायभा नगयऩामरका ऺेिमबिका साभुदातमक ववद्मारमहरु तथा साभुदातमक 
क्माम्ऩसहरुराई आवश्मक सहमोग गने नीतत मरइने छ । 

  

आदयणीम भहानबुावहरु, 

            अव भ. चारु आ.व.२०७०।०७१ को ऩौष १५ गतसेम्भ बएको मथाथा आमव्मम वववयण प्रस्तुत गने अनभुतत 
चाहरछु । 
क) आमतपा ् चारु आ.व. भा आरतरयक श्रोततपा  रु.२ कयोड २० राख ०४ हजाय,  फाह्म श्रोततपा  रु.६ कयोड ३७ राख 
८५ हजाय य  अरम आमतपा  रु.१ कयोड ३० राख २० हजाय सभेत गयी कुर रु.९ कयोड ८८ राख ९ हजाय आम हुने 
गयी सॊशोथधत अनभुान कामभ गरयएकोभा हारसम्भ आरतरयक आमफाट रु.१ कयोड ०५ राख ७८ हजाय, फाह्म 
स्रोतफाट रु.१ कयोड ७९ राख ४८ हजाय य अरम आमफाट रु.७० राख ८० हजाय गयी जम्भा रु.३ कयोड ५६ राख ६ 
हजाय मथाथा आम हुन आएको छ । 
  

ख) व्ममतपा ् चार ुआथथाक वषाभा प्रशासतनक खचातपा  रु.२ कयोड ५० राख ८५ हजाय य ववकास खचातपा  रु.७ कयोड 
३७ राख २४ हजाय सभेत गयी कुर रु.९ कयोड ८८ राख ९ हजाय फयाफयको सॊशोथधत व्मम अनभुान गरयएकोभा 
प्रशासतनक खचा रु.१ कयोड ६ राख ४९ हजाय य ववकास खचाभा १ कयोड २१ राख ६३ हजाय सभेत गयी हारसम्भ 
जम्भा रु.२ कयोड २८ राख १२ हजाय रुऩैंमा मथाथा खचा हुन आएको छ ।  

  



आदयणीम भहानबुावहरु, 

त्मसै गयी अफ भ आथथाक वषा २०७१।०७२ का राथग वावषाक नगय ववकास मोजना तजुाभा गने क्रभभा 
अन्त्ख्तमाय गरयएका उद्देश्म तथा नीततको आधायभा तमाय गरयएका मोजना तथा कामाक्रभ कामाारवमनको राथग 
तनम्न अनसुाय आमव्मम अनभुान प्रस्तुत गयेको छु । 

  

क) आम अनभुान 

आ.व.०७१।७२ को राथग कूर रु.१० कयोड ४६ राख ७७ हजायको आम अनभुान गरयएको छ । जस भध्मे 
आरतरयक स्रोतफाट रु.२ कयोड ३१ राख ७७ हजाय यहेको छ, जुन यकभ कुर फजेटको २२.१४ प्रततशत हुन आउॊछ । 
फाह्म अनदुान तपा  नगयऩामरका अनदुानफाट रु.१ कयोड ५८ राख, स्थानीम ववकास शुल्क कोषफाट रु.१ कयोड १४ 
राख ६० हजाय, जगेडा कोषफाट रु.१ कयोड २५ राख,साभान्त्जक सुयऺाफाट रु.१ कयोड २५ राख, नगय ववकास कोष 
ऋण तथा अनदुान रु.९० राख, यन्त्जटिेशन शुल्कफाट रु.२९ राख, सडक फोडा नेऩारफाट रु.२७ राख, स्थानीम मातामात 
ऩवूााधाय कामाक्रभफाट रु.२५ राख य अरम (रागत सहबाथगता सभेत) रु.१ कयोड २१ राख ४० हजाय हुने अनभुान 
गरयएको छ । 

  

ख) व्मम अनभुान 

आ.व.०७१।७२ को राथग कूर रु.१० कयोड ४६ राख ७७ हजायको व्मम अनभुान प्रऺेऩण गरयएको छ । जस 
भध्मे प्रशासतनक खचा रु.२ कयोड ७८ राख ३९ हजाय यहेको छ, जुन यकभ कुर फजेटको २६.६० प्रततशत हुन आउॊछ । 
त्मसैगयी ववकास तपा  रु.७ कयोड ६८ राख ३८ हजाय रुऩमैाॊ ववतनमोजन गरयएको छ, जुन यकभ कुर फजेटको ७३.४० 
प्रततशत हुन आउॉछ । उक्त ववकास फजेट भध्मे बौततक ऩवूााधाय ववकास तपा  रु.२ कयोड ५६ राख ०७ हजाय (३३.३३ 
प्रततशत), साभान्त्जक ववकास तपा  रु.१ कयोड ९८ राख ९८ हजाय (२५.९० प्रततशत), आथथाक ववकास तपा  रु.१९ राख 
२५ हजाय (२.५१ प्रततशत), वातावयण तथा सयसपाई तपा  रु.२ कयोड ५७ राख (३३.४४ प्रततशत) य सॊस्थागत ववकास 
तपा  ३७ राख ०८ हजाय (४.८२ प्रततशत) ववतनमोजन गरयएको छ । 

  

आमव्मम अनभुानको ववस्ततृ वववयण अनसुूचीभा सॊरग्न गयी ऩेश गयेको छु । 
  

            नगयऩामरकाको श्रोत य साधन रमनू यहेको तय ऩवूााधाय ववकासका आवश्मकताहरु अत्मथधक यहेको हुनारे 
टोर य वस्तीस्तयफाट ऩणूा सभावेशी य सहबाथगताभूरक ढॊगरे छनौट बै वडा बेराफाट प्राथमभकता तनधाायण गयी 
प्रा्त बएका सफ ै मोजनाहरुराई फजेट ववतनमोजन गना सककएको छैन । नगयऩामरकाफाट फजेट ववतनमोजन गना 
नसककएका तय अतत आवश्मक यॊगशारा, फस टमभानर, मसटीहर,ऩाका , ऩशुवधशारा, सडक कारोऩि,े सडकऩरु जस्ता ठूरा 
य ववशेष मोजनाहरु न्त्जल्रा तथा केररीमस्तयभा ऩेश गनाको राथग नगयऩरयषद्फाट ऩारयत गयी ती मोजनाहरुराई 
इराकास्तयीम मोजना तजुाभा फठैकभापा त न्त्जल्रा ववकास समभततभा ऩेश गरयने छ । 

  

अरत्मभा मस नगयऩामरकाको आ.व.०७१।७२ को नीतत, मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट तमाय गने सरदबाभा 
भहत्वऩणूा सहमोग ऩमुााउन ु हुने सफ ै याजनतैतक दरका नगयस्तयीम प्रतततनथधज्महूरु, ऩवूा 
जनप्रतततनथधज्महूरु, सल्राहकाय समभततका ऩदाथधकायीज्महूरु, भहहरा नगय सभरवम समभततका 
ऩदाथधकायीज्महूरु, वडास्तयीम याजनतैतक दरका प्रतततनथधज्महूरु, टोर ववकास सॊस्था नगय सभरवम समभततका 
ऩदाथधकायीज्महूरु, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन समभतत ऩदाथधकायीज्महूरु, याजश्व ऩयाभशा समभतत 
ऩदाथधकायीज्महूरु, ववमबरन सॊघ सॊस्थाका प्रतततनथधज्महूरु, नागरयक सभाज, ववमबरन ववषमगत कामाारमका 
प्रभुखज्महूरु, वडा नागरयक भञ्च, नागरयक सचेतना केनर,नगयऩामरका कामाारमका कभाचायीहरु रगामत 
सम्ऩणूा नगयफासीहरुराई धरमफाद हदन चाहरछु । 



  

मभतत् २०७०।९।२४ 
  

धरमवाद 
हुभनाथ शभाा ढकार 

                                                                     प्रभुख एवॊ कामाकायी अथधकृत 


