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१. टोखा नगरसभाको नवौं अमिवेशनको दोश्रो वैठकका अध्यक्ष एवं नगरप्रिखुज्य,ू प्रिखु प्रशासकीय 

अमिकृिज्य,ूसभािा उपमस्िि नगरसभा सदस्यज्यहूरु, नगरपामिकाका सम्परुु् किुचारीहरु, उपमस्िि पत्रकार, 

सरुक्षाकिीहरु सवैिा हामदकु अमभवादन ििा सम्िान व्यक्त गदछुु ।  

२. मवश्वव्यापी कोमभड-१९ िहािारीिे िानव जीवन, आमिुक र सािामजक क्षेत्रिा मसजुना गरेको मवषि र कमठन 

पररमस्िमििा टोखा नगरपामिकाको नगर उप-प्रिुखको हमैसयििे यस  नवौं नगरसभा सिक्ष आगािी आ.ब 

२०७८/७९ को वामषुक वजेट ििा कायुक्रि प्रस्ििु गनु उपमस्िि भएकी छु ।  यस घडीिा दशे र जनिाको िमुक्तका 

िामग जीवन उत्सगु गनुु हुने सम्परुु् समहदहरुप्रमि हामदकु श्रद्धान्जिी अपुर् गदछुु । रामरिय स्वामिनिा, स्विन्त्रिा, 

िोकिन्त्र र सम्वमृद्धका िामग संघषु गनुु हुने सवै नगरवासी ििा त्यसको सक्षि  नेितृ्व प्रदान गनुुहुने अग्रज राजनैमिक 

व्यमक्तत्वहरु प्रमि उच्च सम्िान प्रकट गदछुु ।  

३. कोमभड-१९ को दोश्रो िहरको असर कमहिे सम्ि रहन्छ भमन एमकन गनु कमठन भएको विुिान पररवेशिा जनस्वास््य 

सम्वमन्ि चनुौमिहरु हािी वीच िप भएका छन ् । यस संकटपरुू् घडीिा स्वास््य सजगिा अपनाउद ै आमिुक 

गमिमवमिहरुिाई पमन समक्रय वनाउन ुआवश्यक छ । मवश्व िहािारीवाट सीमजुि सिस्यािाई रोकिाि,न्यमूनकरर् 

िगायिका कायुिा अग्रभागिा खट्नहुुने मचमकत्सक, स्वास््यकिी, एम्विेुन्स चािक, अन्य चािकहरु 

जनप्रमिमनमिहरु, किुचारी, सरुक्षाकिी िगायि सम्परुु्िा हामदकु आभार समहि िन्यवाद ज्ञापन गदछुु, भोिीका 

मदनिा सिेि यस्िो िानवीय भावना अझवढी जागिृ हुद ैसेवाका हािहरु सिै िम्कीरहुन ्भन्ने शभुकािना व्यक्त गदछुु 

।   

४. कोमभड-१९ को िहािारीवाट िानवीय र आमिुक क्षमि हुनकुा सािै िनोवैज्ञामनक त्रास सिेि मसजुना भएको छ । 

संक्रिर् मनयन्त्रर्, रोकिाि र उपचार गरी नगरवासीको जीवन सहज वनाउन नगरपामिका प्रमिवद्ध छ । कोमभड-१९ 

को संक्रिर्वाट जीवन गिुाउन ु हुने सम्परुु् व्यमक्तहरु प्रमि श्रद्धान्जिी व्यक्त गद ै शोकाकुि पररवारजनिा गमहरो 

सिवेदना व्यक्त गदछुु । कोमभड-१९ संक्रिर् भई उपचारि नगरवासीिगायि सम्परुू् दाजुभाई मददीवमहनीहरुिा शीघ्र 

स्वास््य िाभको कािना गदछुु ।  

५. नपेािको संमबिानिे आत्िसाि गरेको संघीय िोकिामन्त्रक गर्िन्त्रात्िक शासन व्यबस्िाको आिारभिू िलू्य 

िान्यिा, र सशुासन कायि गनु  िम्बृद्ध नेपाल िुखी नेपालीको रामरिय िक्ष्य र वागििी प्रदशेको िुिंस्कृि र 

िुखी जनिा: िमाजवाद उन्मूख िमृद्ध प्रदेश िाई आत्िसाि गद ै ऐतिहातिक, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध 

टोखा नगर भन्ने दीघुकािीन सोच हामसि गने मदशािा आगािी आमिुक वषुको वजेट ििा कायुक्रि िमक्षि रहकेो 

कुरा ि सभासदस्यहरुिाई जानकारी गराउन चाहान्छु । 

६. कोमभड-१९ वाट मसमिि भएको राजस्वका गमिमवमििाई पनुरुत्िान गद ै गमिमशि वनाउन ििा कोमभड-१९ का 

मवमभन्न भेररयन्टहरुको संक्रिर् रोक्नपुने कमठन पररमस्ििीका वीच आगािी आमिुक वषुको वजेट ििा कायुक्रि 

प्रस्ििु गरररहदँा िैिे गहन मजम्िेवारी वोि गरेको छु । यी चनुौमिहरुिाई मचद ै नगरको मवकास र सशुासन िारु्ि 

ििुकुको संिमृद्धको यात्रािा एउटा ईट्टा िप्न टेवा पयुाुउने ध्येयका साि आगािी आमिुक वषुको वजेट ििा कायुक्रि 

यस सम्िानीि सभािा पेश गनु अनिुमि चाहान्छु ।  वजेट िजुुिा गदाु िैिे िूििः नेपािको संमविान र काननुहरु,  

कायुपामिका वैठकिे पाररि गरेको नीमि ििा कायुक्रि, राजश्वपरािशु समिमिको मसर्ाररस, श्रोि अनिुान ििा सीिा 

मनिाुरर् समिमिको मसर्ाररस,संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको वजेट ििा िागुदशुन, दीगो मवकासको िक्ष्यका साि ै
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मवज्ञहरु एवं अन्य सरोकारवािा िहानभुावहरुको सल्िाह सझुाविाई िखु्य आिार वनाएर मिमि २०७८-३-९ को 

पमहिो वैठकिा पेश भए अनुसार  रु १ अवु ८९ करोड ९४ िाख ७६ हजार रकि वरावरको  कायुक्रि पेश गरेको छु ।  

७. टोखा नगरिाई “ऐतिहातिक, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर"का रुपिा अगाडी बढाई सव ै िाझ 

पररमचि गराउने गरर सवै क्षेत्रिा वजेट मवमनयोजनको व्यवस्िा मििाएको छु । नगर सभाको नवौं अमिवेशनबाट 

आमिुक बषु २०७८/०७९ का िामग पाररि हुने नीमि ििा कायुक्रििे सिदृ्ध नगर मनिाुर् गनु िहत्वपरुू् योगदान गने 

मवश्वास मिएको छु ।  

८. चाि ुआमिुक वषुिा सम्पन्न ्हुन नसमक दामयत्व मसजुना भएका योजना ििा कायुक्रिहरुिाई सम्पन्न गराउन उच्च 

प्रािमिकिािा राखेको छु भने आगािी आ.बको नीमि ििा कायुक्रििे नगरको िामग मबशेष िहत्व िामनने योजनाहरु 

(जस्िै कल्की िमन्दर पररषर पाकु, नगरपामिका कायाुिय भवन ििा वडा कायाुिय भवनहरु, सडक पवुाुिार, पिु 

मनिाुर्, सािदुायीक भवनहरु मनिाुर्, िेयर उज्यािो कायुक्रि अन्िगुि िखु्य िुख्य चोक ििा अमि घनत्व हुने 

स्िानहरुिा सडकवत्ती जडान, जनिा सरुक्षा कायुक्रि अन्िगुि िहानगररय प्रहरी संगको सिन्वयिा िखु्य िखु्य 

चोकहरुिा मसमसमटभी जडान कायुक्रि, िेयर स्वास््य कायुक्रि, िमहिा संग उपिेयर कायुक्रि, सािदुामयक 

मवद्याियहरुिा अध्ययनरि वािवामिकाहरुिाई मदवाखाजा कायुक्रि, सािदुामयक मवद्याियिा िन्टेश्वरी कक्षा 

संचािन, एक वडा एक खेिकूद िैदान आमद)  कायाुन्वयन गने िक्ष्य मिएकोिे सोको िामग आवश्यक वजेट 

मवमनयोजनको व्यवस्िा मििाएको छु । 

९.  आगािी आमिुक बषुिा वडा समिमिवाट प्रािमिकिािा रामख मसर्ाररस भै आउने एवं नगरस्िररय अन्य सवै 

कायुक्रिहरु मवषेश प्रािमिकिाका साि संचािनिा ल्याइने छ । यी सबै कायुक्रिहरुका िामग आवश्यक बजेट 

मबमनयोजन गरेको छु । आगािी आमिुक बषुिाई अमभयानका रुपिा सवै योजना ििा कायुक्रिहरु सियिानै सम्पन्न 

गने व्यवस्िा मििाएको छु । 

१०. चाि ुआमिुक बषु २०७७/०७८ िा कूि संशोमिि आयव्यय अनिुान रु १ अवु ६६ करोड ७४ िाख २३ हजार रहकेो 

मियो, राजस्व असुिी आन्िररक श्रोि िरु् १५ करोड ३४ िाख ८ हजार अनिुान गररएकोिा  २०७८ जेष्ठ िसान्ि 

सम्ि कूि यिािु राजस्व आम्दानी (आन्िररक श्रोि) रु. १६ करोड ९९ िाख ७६ हजार (११०.८० प्रमिशि ) रहकेो 

छ । 

११. यस नगरपामिकाको चाि ु आ.व.िा मवमनयोजनको कररव ५५ प्रमिशि खचु हुने संशोमिि अनिुान छ । कूि 

मवमनयोजन िध्ये चाि ुिरु् ७० प्रमिशि र  पजुीगि िरु् ५० प्रमिशि  खचु हुने संशोमिि अनिुान गरेको छु ।  

१२. आमिुक वषु २०७६/७७ को मवमनयोजनको ििुनािा यिािु खचु ५०.४६ प्रमिशि रहेको छ । सो िध्ये चाि ुखचु 

६९.०९ प्रमिशि र पजुीगि खचु ४२ प्रमिशि रहकेो छ । भने चाि ुआमिुक वषुको ११ िमहनाको अवमििा कूि 

मवमनयोजनको ४३.११ प्रमिशि खचु भएको व्यहोरा अवगि गराउन चाहान्छु  ।  

१३. चाि ुआमिुक वषुको वामषुक िक्ष्यको ििुनािा कररव ११५ प्रमिशि राजस्व संकिन हुन ेसंशोमिि अनिुान छ । कूि 

आन्िररक राजस्व संकिन िध्ये सम्पमि कर के्षत्रको राजस्व उच्च रहने र यसको अंश कररव ३४ प्रमिशि हुने अनिुान 

गरेको छु ।  

१४. कोमभड-१९को दोश्रो िहरका कारर् सम्परुू् करदािाहरुिा परेको क्षमििाई िध्येनजर गरी आमिुक ऐन िारु्ि गरर 

आगािी आ.व.िा करका मवमभन्न दरहरुिा मनमिि सियको िामग अमिकिि ्न्यनूिि ्१५ प्रमिशि दमेख अमिकिि् 

५० प्रमिशि सम्ि छुटको व्यवस्िा गरेकोछु ।   
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िभाध्र्क्ष महोदर्, 

१५. अव ि यस गररिािय सभा सिक्ष आमिुक बषु २०७८/०७९ को बामषुक योजना ििा बजेट िजुुिाका आिारहरु, 

प्रािमिकिाहरु, बजेट ििा योजना ियार गदाु ध्यान मदएका मवषयहरु, मवषयगि क्षेत्रहरु, योजना कायुक्रि ििा बजेट 

ियारीका िामग अविम्बन गररएका पद्धमिहरु, आयोजना प्रािमिमककरर्का आिारहरुका बारेिा छोटकरीिा केही 

भनाईहरु राख्न चाहन्छु । 

१६. वातर्यक वजेट िथा कार्यक्रम  िजुयमा गदाय अवलम्वन गररएका प्रमुख नीति िथा आिारहरुः  आमिुक बषु 

२०७८/७९ को बजेट ििा कायुक्रि ियार गदाु मनम्न कुरािाई िखु्य िागुदशुकका रुपिा मिएको छु ।  

क. िमग्र नीति िथा आिारहर:- नेपािको संमविान, स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, रामरिय 

प्राकृमिक श्रोि ििा मवत्त आयोग ऐन, २०७४,अन्िर सरकारी मवत्त व्यवस्िापन ऐन, २०७४,संघीय र 

वागििी प्रदशे सरकारिे जारी गरेका नीमि, काननु ििा िापदण्ड,स्िानीय िहको वामषुक योजना ििा 

वजेट िजुुिा मदग्दशुन, २०७४,राजस्व परािशु समिमिको प्रमिवेदन,श्रोि ििा वजेट सीिा मनिाुरर् 

समिमिको मसर्ाररस ,संघीय ििा वागििी प्रदशे सरकारको वामषुक नीमि ििा कायुक्रि र वजेट,संघीय 

सरकारकाको मवमभन्न पररपत्र ििा मनदशेनहरु, नेपाि सरकारिे अन्िरामरिय जगििा जनाएका 

प्रमिवद्धिावाट मसमजुि दामयत्वहरु, मनवाुचनका वेिा नगरवासी साि ु गरेका प्रमिवद्धिा एंव 

घोषर्ाहरु,वडाहरुको जनसंख्या,भगूोि, क्षेत्रर्ि, खचुको आवश्यकिा, राजस्व क्षििा, पवूाुिारको 

अवस्िा सिेिका आिारिा वस्िगुि र वैज्ञामनक पद्धमि अविम्वन गररएको, यस अमघका अनभुव ििा 

मसकाई,यस के्षत्रका संघीय सासंदज्यहूरु, प्रदशे सभा सदस्यज्यहूरु, राजनैमिक दिका प्रमिमनमिहरु एंव 

मवषय मवज्ञहरु एवं वमुद्धजीमव वगुको मवद्यमुिय िाध्यिवाट प्राप्त सल्िाह सझुावका आिारिा  टोखा 

नगरपामिकाको नीमि ििा कायुक्रििा सिावेश भएका मवषयहरु । 

ख. के्षत्रगि नीति िथा आिारहर:- 

१. आतथयक तवकाि:-  उत्पादन, रोजगारी,व्यावसाय प्रवद्धुन,सहकारीिा मवकास, एकीकृि सीप मवकास 

आमद ।  

२. िामातजक तवकाि:- गरु्स्िरीय मशक्षा, मशक्षािा सवैको पहुचँका िामग मवषेश कायुक्रि, प्रामवमिक 

मशक्षािा जोड, खानेपानीको सेवा मवस्िार, सिावेशी मवकास,भेदभाव ििा छुवाछुि रमहि सिाज 

मनिाुर्, िमहिा, वाि ििा अपाङ्गिैत्री सेवािा वमृद्ध,सािामजक सरुक्षा अमभवमृद्ध, स्वास््य सेवािा 

सवै नगरवासीको पहुचँ अमभवमृद्ध, खेिकूदको मवकास एवं मवस्िार,संस्कृमि प्रवद्धुन कायुक्रि, 

सरसर्ाईिा अमभवमृद्ध आमद ।  
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३. पुवायिार तवकाि:- सेवा प्रवाहिा सहजिाको िामग कायाुिय भवनहरु, स्िानीय सािदुामयक 

भवनहरु, पाटी पौवा दवेाियहरु, यािायाि सहजिाको िामग पिू, सडक िगायि मदगो पवुाुिारको 

उपयोग, उजाु,मवद्युि पोि व्यवस्िापन, उमचि ढि व्यवस्िापनका िामग ढि पवुाुिार, वािावरर् 

प्रवद्धुनका िामग पाकु पवुाुिार, खेि पवुाुिार, खानेपानी पवुाुिार आमद । 

४. वन वािावरण िथा तवपद व्र्वस्थापन:- वािावरर्िैत्री मवकास ििा शासन, जिवाय ूअनकूुि 

कायुक्रि, प्रकोप व्यवस्िापन, नदी मनयन्त्रर् ररटेमनङ्गवाि, वकृ्षारोपर्, घरको र्ोहोर व्यवस्िापन -

कम्पोष्ट मवन, मवपद ्सरुमक्षि स्िि छनौट आमद ।  

५. िंस्थागि तवकाि िेवा प्रवाह र िुशािन:- कानून मनिाुर्, मनयमिि नागररक वडापत्र 

अध्यावमिक, सङ्गठन व्यवस्िापन, दरवन्दी ििा पदपमूिु, किुचारीहरुिाई सचूक समहिको 

कायुमववरर्, भमगनी सम्वन्ि स्िापना, पदामिकारी ििा किुचारीको क्षििा मवकास, मवद्यिुीय 

प्रर्ािीको मवकास, स्िानीय राजपत्र र नगरविेुमटन मनयमिि प्रकाशन,सेवािा नागररकको सहज पह चँ, 

नागररक सन्िषु्टी सवेक्षर्, मवत्तीय व्यवस्िापन, मवत्तीय सशुासन,सािामजक न्याय,िेिमििाप पद्धिीको 

मवकास, सावुजमनक सनुवुाई र गनुासो अमभिेख ििा व्यवस्िापन आमद । 

         र्ोजना, कार्यक्रम िथा बजेट िर्ार गदाय तनम्न तवर्र्लाई मुख्र् प्राथतमकिामा राखेको छु ।  

क. कोमभड-१९ रोकिाि ििा मनयन्त्रर्का मवषयहरु, 

ख. स्वास््य सेवाको मवश्वसनीयिा अमभवमृद्ध,स्वास््य सम्वमन्ि िापदण्डको पािना, 

ग. मशक्षा के्षत्रिा िगानी वढाउँद ैप्रामवमिक,सीपयकु्त,जीवनपयोगी गरु्स्िरीय मशक्षा प्रदान, 

घ. आमिुक ििा सािामजक मवकासका िाध्यिबाट गररवी मनवारर्िा प्रत्यक्ष योगदान मदने मवषयहरु, 

ङ. उत्पादनििूक ििा मछटो प्रमिर्ि प्राप्त गनु समकने मवषयहरु, 

च. जनिाको जीवनस्िर, आम्दानी र रोजगारीिा बढावा हुने मवषयहरु, 

छ. स्िानीय श्रोि सािन र सीपको अमिकिि प्रयोग हुने मवषयहरु, 

ज. िैङ्मगक सिानिा र सािामजक सिाबेसीकरर्, वािावरर्िैत्री टेवा पगु्ने मवषयहरु, 

झ. दीगो मवकास वािावरर्ीय संरक्षर् ििा सम्बिुन गनु सघाउ परुयाउने मवषयहरु, 
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ञ. सािामजक सदभाव ििा एकिा अमभवमृद्धिा सघाउ पयुाुउने मवषयहरु ,  

िभाअध्र्क्ष महोदर्, 

१७.  चाि ुआमिुक वषुिा मवश्विहािारी कोमभड-१९ का कारर्वाट समृजि सिश्यािे सियिानै सम्पन्न ्गनु नसमकएका 

अिरुा योजनाहरुिाई प्रािमिकिािा राखी कायाुन्वयनिा ल्याउने र यस आ.बिा ठेक्का िागेका,सम्झौिा भएका 

योजना ििा कायुक्रिहरुको भुक्तानीको िामग आवश्यक वजेटको व्यवस्िा मििाएको छु ।  

 

           र्ोजना कार्यक्रम िथा बजेटमा िमाबेश गररएका तवर्र्गि के्षत्रहर तनम्न बमोतजम रहेका छन ्।  

क.  आतथयक तवकाि :-  आमिुक मबकासको िुख्य मशषकिा उद्योग ििा वामर्ज्य, कृमष, पश ु पयुटन, 

मवत्तीय क्षेत्र र सहकारी रहकेा छन । यसका िामग कायुक्रि गि रुपिा आवश्यक वजेटको व्यवस्िा 

मििाएको छु ।  

ख.  िामातजक तवकाि :-  सािामजक मबकासका िखु्य शीषुकिा खानेपानी ििा सरसर्ाई, िैङ्मगक 

सिानिा ििा सािामजक सिावेशीकरर्, मशक्षा, स्वास््य र संस्कृिी प्रवद्धिुनका कायुक्रिहरु सिेमटएका 

छन । यसका िामग आवश्यक आवश्यक वजेट मवमनयोजन गरेको छु ।  

ग. पूवायिार तवकाि :-  यस क्षेत्र अन्िगुि उजाु, भवन ििा सहरी मवकास, वैकमल्पक उजा ुर सञ्चार, सडक 

ििा अन्य सवै खािे पवूाुिारका के्षत्रहरु सिेमटएका छन । यसका िामग आवश्यक वजेटको व्यवस्िा 

मििाएको छु । 

घ.  वािावरण िथा तवपद व्र्वस्थापन :-  यस िखु्य मशषुकिा बािाबरर् संरक्षर्, जिवाय ु पररविुन, 

र्ोहोरिैिा व्यवस्िापन, ल्याण्डमर्ल्ड साईटको ब्यबस्िापन, वन ििा भ–ूसंरक्षर्, वारुर्यन्त्र सञ्चािन र 

मवपद व्यवस्िापनका क्षेत्रहरु सिेमटएका छन । यसका िामग  आवश्यक वजेट मवमनयोजन गरेको छु ।  

ङ.  िंथागि तवकाि, िेवा प्रवाह  िथा िुशािन :  यस क्षेत्रिा अमभिेख व्यवस्िापन, नागररक वडापत्र, 

िानव संसािन मवकास, सचूना प्रमवमि, सरुक्षा व्यवस्िापन, सेवा प्रवाह, आन्िररक ििा अमन्िि 

िेखापरीक्षर्, राजश्व पररचािन, संस्िागि क्षििा मवकास, पूँजीगि सम्पमत्तको सञ्चािन र सम्भार, 

कायाुिय सािान ििा सेवाहरु, सेवा ििा परािशु, कायुक्रि सम्बन्िी खचुहरु, अनगुिन र िलु्याङ्कन र 

भ्रिर् अन्िगुि हुने खचुहरु, आमद सिेमटएका छन । यसका िामग  आवश्यक वजेट मवमनयोजन गरेको छु ।  
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     िभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब ि यस  सभा सिक्ष आमिुक बषु २०७८/७९ का िामग प्रस्िाव गररएको अनिुामनि आय व्ययको संमक्षप्त 

मववरर् पेश गने अनिुमि चाहन्छु । 

१८. आर् िर्य  : आगािी आमिुक बषु २०७८/७९ का िामग आन्िररक आयिरु् टोखा नगरपामिकाको आफ्नै श्रोि २२ 

करोड १६ िाख ७९ हजार ििा अल्या ६५ करोड गरी  रु. ८७ करोड १६ िाख ७९ हजार प्रस्िाब गररएको छ, जनु 

कुि अनिुामनि आम्दानीको ४५.८९ प्रमिशि रहको छ । राजस्व वाँडर्ाँडवाट रु ४५ करोड १ िाख ९७ हजार 

प्रस्िाव गररएको छ , जनु कूि अनिुामनि आम्दानीको २३.७० प्रमिशि रहकेो छ । बाह्य श्रोिबाट रु. ५७ करोड ७६ 

िाख   प्रस्िाव गररएको छ, जनु कूि आम्दानीको ३०.४१ प्रमिशि रहकेो छ । उल्िेमखि सवै श्रोिवाट  गरी कुि रु १ 

अबु ८९ करोड ९४ िाख ७६ हजार आय हुन ेअनिुान गररएको छ । जसको मवस्ििृ मववरर् अनसुचूीिा सिाबेश 

गरेकोछु । 

 

१९. व्र्र् िर्य  : िामि उल्िेमखि शीषुकिा प्राप्त हुने राजश्व रकिका आिारिा आगािी आमिुक वषु २०७८/७९ का िामग 

मबषयगि क्षेत्रहरुिा रु. १ अबु ८९ करोड ९४ िाख ७६ हजार मवमनयोजन बजेट प्रस्ििु गरेको छु । यो खच ुअनिुान 

चाि ुआमिुक बषुको संशोमिि अनिुान रु. १ अबु ६६ करोड ७४ िाख २३ हजारको िुिनािा १३.९१ प्रमिशििे 

बमढ रहकेो छ । चाि ुआविा हािीिे अनिुान गरे भन्दा आन्िररक आय र राजस्व वाँडर्ाँड  वमृद्धको  अनिुानका 

सािै  चाि ुआ.व.को िामग नगरसभावाट मवमनयोमजि योजना ििा कायुक्रिहरु कोमभड-१९ को दोश्रो िहरका कारर् 

अनिुान गरे अनसुार  सियिानै सम्पन्न ्हुन नसकेका कारर्  उक्त कायुक्रिहरु आगािी आ.विा मजम्िेवारी सरेकोिे 

आगािी आ.वको सिग्र वजेटको आकारिा वमृद्ध हुन गएको छ ।  

२०. चाि ुआमिुक वषुिा रकि मवमनयोजन भई मवमवि कारर्िे सम्पन्न  हुन नसकेका आवश्यक योजनाहरुिाई आमिुक 

वषु २०७८/७९ िा मनरन्िरिा मदने व्यवस्िा मििाएको छु । प्रत्येक वडा समिमिवाट मसर्ाररस भई आउने रु २ करोड 

५० िाख सम्िका योजना ििा कायुक्रििाई वडा समिमिको मसर्ाररस विोमजि वजेटिा सिेमटने व्यवस्िा 

मििाएकोछु । 

२१. संघीयिा िाग ू भएपमछ स्िानीय सरकारको रुपिा मनवाुमचि भएर पमहिो स्िानीय सरकारको रुपिा नगरवासीको 
भावना, चाहाना, आकांक्षा विोमजि जनमहिका कायुहरुिा अहोरात्र खमटएर नगरवासीिा मवकास र संिमृद्धको 

आशाको मकरर् पिाउदै गदाु हािी कोमभड-१९ को िहािारीको अकल्पनीय संकटको घडीिा आईपगेुका छौं । 

संघीय, प्रदशे सरकार संगसंगै हािीिे गरेका प्रयाशिे यो िहािारीवाट मछटै्ट िकु्तभई नगरवासीको मदनचयाु सािान्य 

अवस्िािा र्मनुके छ र नगरपामिकाको अिुिन्त्र र मवकास मनिाुर् ििा संिमृद्धका मक्रयाकिापहरुिाई गमिमशि 

वनाई “ऐतिहातिक, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर"हामसि हुनेछ भन्ने मवश्वास मिएको छु ।  

२२. आगािी आमिुक वषुको वजेट ििा कायुक्रि नेपािको संमविानिा उल्िेख भए विोमजिका राज्यका नीमिहरु, नेपाि 

सरकारिे अन्िरामरिय सिदुाय साि ुगरेका प्रमिवद्धिाहरु, संघ ििा प्रदशे सरकारिे मवमभन्न सियिा अविम्वन गरेका  

नीमि,िक्ष्य,मनरु्यहरु सािै नगरपामिकाको दरुदृष्टी,िक्ष्य,उदशे्य,प्रािमिकिा, नीमि ििा कायुक्रिसंग िादम्यिा हुनेगरी 

िजुुिा गररएको छ । आज िैिे प्रस्ििु गरेको वजेटको परुू् कायाुन्वयनिे सरकारिे अंगीकार गरेको िोककल्यार्कारी 

राज्य व्यवस्िािाई प्रवद्धुन गनु संघीय सरकारिे मिएको आमिुक वमृद्धको िक्ष्य हामसि गनु ििा िमृद्ध नेपाल 



ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर                               नवौं अतिवेशन, आ.ब २०७८/७९ को वजेट वक्तव्र् 
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िुखी नेपालीको दीघुकामिन रामरिय सोचिाई सािुक वनाउनिा एउटा ईट्टा िप्न सहयोग पगु्नेछ भन्ने मवश्वास 

मिएको छु । नगरको सन्िमुिि एवि ्सिावेशी मवकासिा टेवा पयुाुउन ििा सवै नगरवासीिे सकारात्िक पररविुनको 

अनभुमूि गने मदशा िरु् उन्िूख गराउन यो वजेटिे िहत्वपरुू् भमूिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।  

२३.  वजेट िजुुिाको क्रििा िागुदशुन गनुु हुने नगरप्रिखुज्य ूििा सभाका सदस्यज्यहूरु प्रमि हामदकु आभार प्रकट गदछुु ।  

वजेट िजुुिाको क्रििा िहत्वपरुू् योगदान पयुाुउन ु हुने प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि िगायि अन्य किुचारीहरुिाई 

मवशेष िन्यवाद ज्ञापन गदछुु । “ऐतिहातिक, िााँस्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर"को मवकास, सिमृद्ध र 

सिनु्नमिका िामग मनरन्िर  सदभाब  र  सहयोग  गदै वजेट मनिाुर्को क्रििा िहत्वपरुू् सुझाव सल्िाह प्रदान गनुु हुने 

राजनैमिक दि, अिुमवद, मनजी क्षेत्र, सहकारी के्षत्र,नागररक सिाज,संचारजगि िगायि  सम्परुू्  नगरबासीहरु प्रमि 

हामदकु आभार प्रकट गदछुु । सदाझै वजेट कायाुन्वयनको िामग यहाँहरुको सजृनमशि र रचनात्िक साि सहयोगको 

अपेक्षा गरेकोछु ।  

२४. हाम्रा साि ु िपु्रै चनुौिीहरु छन । हािी सबैको साि, सहयोग र सहकायुिाइ िप प्रभाबकारी बनाउन सकेिा मि 

चनुौिीहरुिाई समजिै पार गनु सक्नेछौं भन्ने कुरािा कसको पमन दइु िि नहोिा । आगािी मदनिा  सबैको समक्रय 

सहयोग पाउने अपेक्षा गद ैसम्परुू् िहानभुाबहरुप्रिी हामदकु आभार प्रकट गदछुु ।   

२५. अत्यिा: स्वास््य सम्वन्िी साविानी अपनाई कोरोना िहािारीको जोमखिवाट सरुमक्षि रहद ैटोखा नगरपामिकाको 

वहृत्तर मवकास र संिमृद्धको अमभयानिा एकजटु हुन सम्परुू् नगरवासी मददीवमहनी ििा दाजुभाईहरुिाई आव्हान गदछुु 

।  

  िन्यवाद ।  

 १८, आषाढ, २०७८ 

                                              ज्ञानिायाँ डंगोि 

                                          उप-प्रिखु 


