
बागलुङ नगरपाललकाको आ.व. २०७२÷२०७३ को लागग १९ औ ंनगरपररषदको नीति कार्यक्रम र बजेट बक्िव्र्  
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उन्नाईसौं नगरपररषदको तनर्यर् सावयजतनकककरर् समारोहका श्रद्धरे् प्रमुख अतिगथज्र्,ू ववलिष्ट अतिगथज्र्,ु अन्र् 
अतिगथज्र्ुहरु, राजनतैिक दलका प्रमुख एवं प्रतितनगिज्र्हूरु, तछमेकी वेनी नगरपाललका र कुश्मा नगरपाललकाका 
प्रमुख एवं कार्यकारी अगिकृि ज्र्ूहरु, एकीकृि र्ोजना िजुयमा सलमतिका सदस्र् ज्र्ूहरु, जेष्ठ नागररक, महहला, 
दललि, जनजाति, वालवाललका, फरक क्षमिा, मुश्लीम समुदार्का प्रतितनगि ज्र्ूहरु, बागलुङ उद्र्ोग बाणर्ज्र् 
संघका अध्र्क्ष ज्र्,ू पत्रकार महासंघका अध्र्क्ष ज्र्,ू ववषर्गि कार्ायलर् िथा ववलिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एव ं
प्रतितनगि ज्र्ूहरु, नागररक समाजका प्रतितनगि ज्र्,ू पत्रकार एव ंसञ्चारकमीज्र्ूहरु र नगरवासी दाजुिाई िथा 
हददी बहहनीहरु, 

 

 

  

 

 



आजको र्स िुि घडिमा सबयप्रथमः वागलुङ नगरपाललकाको उन्नाईसौ नगरपररषदबाट आगामी आगथयक बषय 
२०७२÷२०७३ को बजेट, नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउँदा मलाई अत्र्न्ि खिुी लागेको छ । र्स 
अवसरमा देि र जनिाका लागग जीवन वललदान हदने ज्ञाि अज्ञाि िहीदहरु प्रति हाहदयक श्रद्धाञ्जली अपयर् 
गदयछु साथै र्स नगरपाललकाको १९ औ ंनगरपररषद सावयजतनकीकरर् कार्यक्रममा उपस्स्थि हुनुिएका प्रमुख 
अतिगथज्र्ू लगाएि सम्पूर्य अतिगथ ज्र्ूहरुलाई बागलुङ नगरपाललकाको िफय बाट हाहदयक स्वागि गदयछु ।  

 

 

  

 

 

ववकेन्रीकरर्को माध्र्मद्धारा सावयिौमसत्िा सम्पन्न जनिालाई आफ्नो क्षेत्रको ववकासका लागग सािन श्रोि 
सम्पन्न बनाई ववकासको प्रतिफल सन्िलुलि र समानपुातिक ढंगबाट प¥ुर्ाउनु नै स्थानीर् स्वार्त्ि िासनको 
उद्धेश्र् हो । त्र्सै अनुरुप गठन िएका स्थानीर् तनकार्हरुमा ववगि लामो समर् देणख तनवायचन निएको र 
र्स्िा तनकार्हरु तनवायगचि जनप्रतितनगि ववहहन अवस्थामा कमयचारीहरुद्धारा नै संचालन गनय पने वविेष 
अवस्थालाई अवसर र चुुुनौिीका रुपमा ललई नगरवासीहरुको सवोपरी हहिमा हामी राष्रसेवक कमयचारीहरुवाट 
नगरवासीका असीलमि आवश्र्किालाई उपलव्ि सीलमि श्रोि िथा सािनको समुगचि संर्ोजन गरी सन्िलुलि 
ववकासको अविारर्ा मुिाववक आगामी आगथयक वषय २०७२÷२०७३ को बजेट, नीति िथा कार्यक्रमहरु १९ औ ं
नगरपररषदबाट स्वीकृि िै आज सावयजतनकीकरर् हुन गै राखेको छ । 

 

 

  

 

 

नगरपाललकाको आफ्नो आन्िररक आर् िथा नेपाल सरकारबाट प्राप्ि स्रोिलाई नगरक्षते्रको बबकासमा 
अगिकिम उपर्ोग गनय स्थानीर् तनकार् श्रोि पररचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववगि २०६९ ले ब्र्बस्था गरे 
अनरुुप ववलिन्न लमतिमा नगरस्िरीर् एकीकृि र्ोजना िजुयमा सल्लाहकार सलमति िथा नगर क्षेत्रमा कक्रर्ालिल 
राजनतैिक दलका प्रमुख एव ंप्रतितनगिज्र्ूहरुसंगको छलफल र परामिय पश्चाि र्ो बजेट िथा कार्यक्रम िर्ार 
गररएको छ । र्सवाट नगरका सम्पुर्य आवश्र्किालाई समेट्न नसककए पतन उपलव्ि श्रोि सािनका आिारमा 
र्थासम्िव सन्िुलन लमलाईएको छ िन्ने कुरामा बबश्वस्ि छु । वागलुङ नगरको आ.व. २०७२।२०७३ को आर् 
व्र्र् िथा र्ोजना कार्यक्रम छनौटमा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग प¥ुर्ाउन ुहुने राजनतैिक दलका 
प्रमुखज्र्ूहरु, राजनीतिक दलबाट िोककएका प्रतितनगिज्र्ूहरु, महहला, वालवाललका, दललि, जनजाति, मुस्स्लम, फरक 
क्षमिा िएकाहरु, जेष्ठ नागररक र उद्र्ोग वाणर्ज्र् सघंका प्रतितनगिहरु, नगर स्िरीर् राजश्व परामिय 
सलमतिका सदस्र्ज्र्हूरु, नगरवासी दाजुिाई िथा हददीवहहनीहरु, संचार जगिका लमत्रहरु, सम्पूर्य उद्र्ोगी 



व्र्वसार्ीहरु, सरकारी िथा गरैसरकारी सघंससं्थाहरु, नागररक समाज एवं समाजसेवी, बुवद्धजीववहरु लगार्ि सव ै
सरोकारवालाहरु, सवै नगरवासी दाजुिाई िथा हददीबहहनीहरु, िथा नगरपाललका कार्ायलर्का सहकमी साथीहरु 
प्रति हाहदयक आिार व्र्क्ि गनय चाहन्छु । 

 

 

  

 

 

आदरर्ीर् प्रमुख अतिगथ ज्र् ूलगार्ि सम्पूर्य महानुिावहरु, रास्ष्रर् ववकासको दृस्ष्टकोर्ले वागलुङ नगर क्षेत्र 
पुवय पस्श्चम जोड्ने मध्र्पहािी लोकमागय िथा उत्िर दक्षक्षर् जोड्ने कालीगण्िकी कररिोरको त्चबलकष्ि 
एर्ष्लि मा पने िएकोले पतन र्सको व्र्ापाररक िथा पर्यटकीर् महत्व रहेको छ । त्र्सलाई समेि मध्र्नजर 
र्स नगरलाई “मध्र्पहािी व्र्ापाररक िथा पर्यटकीर् िहर सुन्दर सम्वदृ्ध संस्कृतिक वागलुङ नगर” को रुपमा 
ववकास गने दीघयकालीन सोच िर् गररसकेको अवस्थामा नगर ववकासका समग्र र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु 
दीघयकालीन सोच अनुसार कै लक्ष्र् प्राप्िी िपयm उन्मुख हुनुपने िथ्र्लाई आत्मसाि गररएको छ । िथापी 
वियमान अवस्थामा उपलब्ि सीलमि श्रोि सािनको कारर्बाट ित्काल उल्लेखतनर् लगानी गनय सककएको छैन । 
र्सै पषृ्ठिुलममा ववगिन देणखको प्रर्ासका बावजिु नगरले हाँसील गनेका केहह महत्वपूर्य उपलब्िीहरुलाई र्हाँ 
उल्लेख गनय चाहन्छु । 

 

 

  

 

 

१.  बागलुङ नगरको आगथयक सामास्जक ववकासको प्रमुख पूवायिारको रुपमा रहेको मौजदुा सिक ( नगरचक्रपथ) 
को स्िरोन्निी िथा िहीद स्मिृी पाकय को स्िरोन्निी गरी व्र्वस्थापन गने कार्य िहरी िासकीर् क्षमिा िथा 
ववकास कार्यक्रम, उदीर्मान िहर पररर्ोजना माफय ि िीब्र गतिमा अगाडि बढनु ग्रामीर् क्षेत्रमा बसोवास गने 
आम नागररकको आगथयक िथा सामास्जक ववकासमा कोसे ढंुगा साववि हुने कुरामा दईु मि छैन । ववश्व बैंकको 
ऋर् िथा नेपाल सरकारको अनदुानमा संचाललि र्स पररर्ोजना माफय ि हाल नगरचक्रपथको ८ कक.मी. सिक 
स्िरोन्निी सहहि कालोपत्र ेहँुदैछ । िर र्स पररर्ोजना अगाडि बहढरहेको अवस्थामा आर्ोजनाहरुको गुर्स्िर 
मापदण्ि कार्म गरी हदगो ववकास हालसल गनय सरोकार तनकार्हरु लगार्ि स्थानीर् नागररकहरुबाट तनरन्िर 
अनुगमन तनगरानी गरी रहने स्थानीर् संर्न्त्र तनमायर् गरी सुझाव समन्वर् र सहर्ोग गनुय पने आवश्र्किा 
पतन बढेको छ ।  



 

 

२.  लामो समर्को प्रर्ास पतछ बागलुङ नगरपाललका विा नं. ११ मा बहृि आिुतनक बसपाकय  तनमायर् गनयको 
लागग बागलुङ नगरपाललका र दावगरा जग्गा ववकास िथा व्र्वस्थापन सलमति वीच तनःिुल्क रुपमा १७.५ 
रोपनी जग्गा प्राप्िी हुने गरी लमति २०७१।०९।२२ मा सम्झौिा िै सकेको छ । र्स कार्यले नगरवासीको लामो 
समर् सम्मको गचन्िा र चासोमा खिुीर्ाली छाएको छ । आगामी हदनमा सम्झौिा बमोस्जम न.पा. को 
स्वालमत्वमा जग्गा प्राप्ि िएपतछ र्थालिघ्र आिुतनक बहृि बसपाकय  तनमायर्को लागग गुरुर्ोजना िर्ार गरी 
नगर ववकास कोष, संघीर् मालमला िथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्, िहरी ववकास मन्त्रालर्, िहरी िासकीर् 
क्षमिा िथा ववकास कार्यक्रम, आर्ोजना समन्वर् कार्ायलर्, जापान सहर्ोग तनर्ोग (जाईका) लगार्िका दाि ृ
तनकार्संग समन्वर् गरी बसपाकय  तनमायर् कार्य अगाडि बढाईने छ ।  

 

 

३. बा.न.पा. विा नं. १ स्स्थि खेलमैदानमा अव्र्वस्स्थि िवरले बसोवास गरररहेका लोपउन्मुख जािीको रुपमा 
पररगचि माझीवस्िी व्र्वस्थापनको लागग नगरववकास कोष लगार्िका अन्र् तनकार्हरुको सहर्ोगमा 
व्र्वस्स्थि वसोवासको लागग बजेट सहहिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।  

 

 

४.  स्थानीर् िासन िथा सामुदातर्क ववकास कार्यक्रम अन्िगयि हाल ४ वटा विामा मात्र सामास्जक 
पररचालनका कार्य लागु िएकोमा र्सै आ.व. देणख नगरका सबै विाहरुमा सामास्जक पररचालन कार्यक्रम 
स्वीकृि िै प्रकृर्ा अगाडि बढेको छ । नगरका हरेक विामा विा नागररक मंच, नागररक सचेिना केन्र स्थापना 
गरी सामास्जक पररचालन माफय ि ववपन्न िथा पतछ परेका आम नागररकलाई सिस्क्िकरर् माफय ि ववकासका 
प्रतिफलको पँहुचसम्म प¥ुर्ाउन र्स कार्यक्रमले महत्वपूर्य िुलमका तनवायह गने कुरामा ववश्वस्ि हदलाउन 
चाहन्छु । 

 

 

५.  हालसम्म िौलागगरी अंञ्चलमा एउटा पतन दमकल निएको अवस्थामा बागलुङ नगरपाललकाले दमकल 
खररद गरी सकेको छ तनकट िववश्र्म ैसरोकारवाला सहहिको बठैकबाट दमकल संचालनको कार्यववगि िर्ार 
गरी संचालनको व्र्वस्था लमलाईने छ । 

 

 

  



 

 

उपस्स्थि महानुिावहरु, नगरलाई सभ्र्, सुन्दर र सुवविा सम्पन्न बनाउनु आम नागररक, राजनतैिक दल, 

उपिोक्िा सलमति, नागररक समाज, पत्रकार, महहला बवुद्धस्जवी लिक्षक समाजसेवी कमयचारी सवैको साझा कियव्र् 
हो िसथय र्हाँहरुको अमुल्र् सुझावलाई आत्मसाथ गदै ववगिमा गरेका राम्रा प्रर्ासहरुलाई संस्थागि गदै 
आगामी हदनमा नगर ववकासको गतिलाई तिव्रिा हदन ुपने महिुस गरी आगामी आगथयक वषयको लागग तनम्न 
नीति िथा कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छु । 

 

 

  

 

 

१.  लाि, लागि र दातर्त्व समेिलाई मध्रे्नजर गरी बागलुङ नगरक्षेत्रमा फोहरमैला लगार्ि अन्र् नीस्ज 
क्षेत्रसंग सावयजतनक नीस्ज साझेदारी पद्धिी माफय ि गनय सककने कार्यक्रमहरुको पहहचान र समन्वर्कारी िुलमका 
तनवायह गनय सावयजतनक नीस्ज क्षेत्र प्रवद्र्िन सलमति गठन गरी अगाडि बढने नीति अवलम्वन गररएको छ । 

 

 

२.  वालमैत्री स्थानीर् िासन सम्बन्िी रास्ष्रर् रर्नीति २०६८ र बालमैत्री स्थानीर् िासन कार्ायन्वर्न 
कार्यववगि २०६८ बमोस्जम आगामी आगथयक वषय लित्र वागलुङ नगरलाई वालमैत्री नगर घोषर्ा गनयको लागग 
आवश्र्क नीति, कार्यक्रम र बजेट िजुयमा सहहि बाल ववकास ववषेि कोषको स्थापना गरी ववलिन्न सरोकार 
तनकार्हरुसंगको समन्वर् र सहकार्यमा वविषे अलिर्ान संचालन गररनेछ ।   

 

 

३.  नगरक्षेत्र लित्रको कृवषय िथा औिोगगक उपज क्षेत्रको पहहचान गरी स्थान वविेष ववलिष्ट उत्पादनको 
सम्िावनालाई अध्र्र्न गरी एक नगर एक उत्पादनको अविारर्ा को अविारर्ा अनुरुप र्स नगरको 
पहहचानको रुपमा एक वस्िु ववकास गरी उत्पादन िथा ववक्री गने नीति अवलम्वन गररने छ । साथै 
नगरवासीलाई स्वच्छ र िाजा िरकारीको उपलब्ििाको लागग घर बगैंचा िथा कौिी िरकारीको कार्यक्रमलाई 
अगाडि बढाईनेछ ।  

 

 



४.  गररवीको रेखामुतन रहेका आम नगरवासीलाई गररवीको स्िरबाट मागथ उठाउने गरी ववलिन्न प्रकारका 
स्वरोजगारका िालीम माफय ि सीप िथा क्षमिा ववकास कार्यक्रम संचालन गदै लगगनेछ । साथै िहरी गररवी 
न्र्नूीकरर् कोषको माध्र्मबाट ववपन्न वगयका व्र्स्क्िहरुलाई सहुललर्िपूर्य व्र्ाजदरमा व्र्वसार्ीक कजाय 
उपलब्ि गराउने कार्यलाई ववस्िार गरी अझै प्रिावकारी ढंगबाट अगाडि बढाईनेछ  

 

 

६.  लक्षक्षि वगय िफय  नगर क्षते्र लित्र रहेका महहला, बालवाललका, दललि, जनजाति, जेष्ठ नागररक, अल्पसखं्र्क, 

मुस्लीम,अपाङ्ग, पछाडि पाररएका वगयहरुको हक अगिकारलाई सुतनश्चीि गदै सिस्क्िकरर्को माध्र्मबाट 
नगरको हरेक ववकास र्ोजना िथा कार्यक्रममा उनीहरुको अथयपूर्य सहिागगिालाई बढाउदै लगगने छ । 

 

 

७.  बागलुङ नगरलाई स्वच्छ, सफा नगरको रुपमा ववकास गनय िथा बागलुङ नगरलाई हररर्ाली नगर बनाउनको 
लागग सिकको ककनारामा वकृ्षारोपर् कार्यक्रमलाई ववलिन्न संघसंस्था िथा नीस्ज क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि 
बढाईने छ साथै सरसफाई िथा फोहरमैला व्र्वस्थापनमा नीस्ज क्षेत्रको संलग्निा हुने गरी सावयजतनक नीस्ज 
साझेदारी माफय ि वषयको एक पटक स्वरं् सेवी रुपमा सरसफाई सप्िाह घोषर्ा गरी सफा सहर बागलुङ नगरको 
वविषे अलिर्ान सचंालन गरी वािावरर् मैत्री नगर बनाउने िफय  वविेष कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

 

 

८.  लिक्षामा सवकैो अगिकारलाई सुतनस्श्चि गनयको लागग वाल ववकास केन्र व्र्वस्थापन, ववद्र्ालर् िवन 
तनमायर्, पुस्िकालर् प्रवद्र्िन, साक्षरिा अलिर्ान जस्िा वविेष कार्यक्रम अगाडि बढाईएको छ । र्स ैगरी कला, 
संस्कृति िथा पर्यटन ववकासको सम्िावना वोकेको क्षेत्रहरु काललका िगविी, माललका िगविी, काललगण्िकी, 
पंचकोट जस्िा क्षेत्रहरुको अध्र्र्न गरी तिनको संरक्षर्, ममयि सम्िार प्रवियनको लागग ववलिन्न कार्यक्रम 
संचालनको व्र्वस्था गररनेछ । र्स्ि ैगरी नगर क्षेत्र लित्र भ्र्ू टावर, होम स्टे जस्िा कार्यक्रम संचालन गरी 
सँस्कृति िथा पर्यटन ववकासमा टेवा प¥ुर्ाउने नीति अवलम्वन गररएको छ । साथै पतछल्लो समर्मा बागलुङ 
नगरको मात्र नि ैसमग्र पस्श्चमाञ्चल क्षेत्रको पहहचान झल्काउने गरी िामीक पर्यटनको सम्िावना बोकेको 
सवयलसवद्धिामको िालमयक पर्यटन प्रवद्र्िनको लागग िौतिक पवूायिार ववकास गनय ववषेि कार्यक्रम सहहि वजेटको 
व्र्वस्था गने नीति अवलम्वन गररएको छ । 

 

 

९.  नगरको आन्िररक आर्ववृद्ध गरी आगथयक रुपमा नगरलाई मजबुद गराउनको लागग राजश्व परामिय 
सलमतिको सुझावहरु कार्ायन्वर्न गदै करका नर्ाँ दार्राहरुको खोजी गररनेछ । करदािा नगरवासीलाई 
करलिक्षाद्धारा प्रलिक्षक्षि गरी कर तिने वानीको ववकास गराई नगर ववकासमा करको महत्व बुझाई करमा 



जनिाको सहिागगिा िन्ने अविारर्ाको िुरुवाि गररनेछ । राजश्व असुलल िथा ववृद्धको लागग अन्िर तनकार् 
समन्वर् र सहकार्यलाई आम्िसाथ गदै ववगि वषयबाट लागू गररएको एकीकृि सम्पस्त्िकरलाई थप संस्थागि 
गने नीति अवलम्वन गररएको छ । 

 

 

१०. िुकम्प प्रतिरोगि घर तनमायर्मा जोि हदई िवन तनमायर् सम्वन्िमा रास्ष्रर् िवन तनमायर् सहंहिा २०६० र 
िवन तनमायर् सम्वन्िी मापदण्ि २०७१ समेिलाई मध्र्नजर गरी छुटै्ट तनदेलिका जारी गरी लागु गररने छ साथै 
िवन िथा सिक मापदण्िलाई किाईका साथ लागू गनयका लागग छुटै्ट संरचनाको प्रर्ोग गरी चोक सुिार 
कार्यक्रमलाई अगाडि बढाईने छ । 

 

 

११.  बागलुङ नगरक्षेत्रको उद्र्ोग िथा व्र्ापार व्र्वसार्को ववकास, ववस्िार र प्रवियन गनय र व्र्वसार्ीक सुरक्षा 
प्रदान गनय उद्र्ोग बाणर्ञ्र् संघसंग सहकार्य गरी बजारका प्रमुख चोकहरुमा ऋ।ऋ। क्र्ामेरा जिानको 
कार्यलाई कार्ायन्वर्न गनय बजेटको व्र्वस्था गररएको छ । 

 

 

१२. नगरवासी िथा सेवाग्राहीलाई तछटो छररिो र चसु्ि ढंगबाट सेवा प्रवाह गरी िुसासन र पारदलियिा हाँसील 
गनय तनर्लमि रुपमा हरेक चौमासीकमा सावयजतनक सुनुवाई, पत्राकार िेटघाट र सामास्जक परीक्षर्, नोहटस बोिय 
र क्ःक् जस्िा कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

 

 

१३.  नगरवासीको दैतनक सेवासंग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने सम्पूर्य कार्ायलर्हरु िन्दा नगरपाललका टाढा रहेकोले 
वदृ्ध, वदृ्धा, असत्ि, अपाङ्गलाई नगरपाललका कार्ायलर्सम्म पुगग सेवा ललन असाध्र्ै कठीन िएकोले आम 
नागररकको मागलाई सम्मान गदै, एकीकृि र्ोजना िजुयमा सलमतिको रार् सुझावको आिारमा जेष्ठ नागररक, 

असार्, अपाङ्गबगय लाई लक्षक्षि गरी नगरपाललकाले बागलुङ बजारमा सेवा केन्र स्थापना गरी सोहह सेवा 
केन्रमाफय ि अत्र्ावश्र्क सेवा संचालन गने कार्यको सुरुवाि गने नीति ललएको छ । 

 

 

१४. बागलुङ बजारका सिक चोकहरुमा अव्र्वस्थीि रुपमा रहेका ववद्र्िु, टेललफोन पोल िथा िारहरु र केवलका 
िारहरुलाई व्र्वस्स्थि गरी बजारलाई िुन्दर र सुरक्षक्षि बनाउन साथ ैनगर क्षेत्र लित्र रहेका जीर्य ववद्र्ुि 



पोललाई ववस्थावपि गरी नर्ाँ पोल राख्ने कार्यका लागग सरोकारवाला तनकार्संगको सहकार्यमा कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ । 

 

 

१५. र्स पवूय नै बागलुङ नगरलाई कालो प्लास्स्टक मुक्ि नगर घोषर् गरी सकेकोमा तनस्श्चि मापदण्ि लित्रका 
सवै प्रकारका प्लास्स्टकलाई तनषेि गनयको लागग उद्र्ोग बाणर्ज्र् संघ लगार्िका सरोकारवालाहरुसंग समन्वर् 
गरी प्रिावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ । 

 

 

  

 

 

श्रद्धरे् नगरवासी दाजुिाई िथा हददी  बहहनीहरु,  

 

 

अव म ववगि आ.व. ०७०÷०७१ र ०७१÷०७२ र्थायि िथा संिोगिि आर् व्र्र्को वववरर् सहहि आगामी आ.व. 
२०७२÷०७३ का लागग अनुमानीि आर् व्र्र् वववरर् िथा कार्यक्रमहरु संक्षपेमा प्रस्ििु गनय चाहन्छु । आगामी 
आ.व. को लागग र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु िर्ार गदाय नेपालको अन्िररम संवविान, सहश्राव्दी ववकास लक्ष, 

स्थानीर् स्वार्त्ि िासन ऐन िथा तनर्मावली, संघर् मालमला िथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्बाट प्राप्िन 
मागयदियन, स्थानीर् तनकार् श्रोि पररचालन कार्यववगि, नगरको िहरी गररवी न्र्नुीकरर् िथा सामास्जक 
समावेिी रर्नीति, नगरको आवगिक र्ोजनाले अंगगकार गरेका पक्षहरु, विा िेलावाट माग िै आएका र्ोजना 
िथा कार्यक्रम समेिलाई मध्रे्नजर गरी िजुयमा गररएको छ । 

 

 

  

 

 

आ.व. २०७०।२०७१ को र्थायि आर् िथा व्र्र्को संक्षक्षप्ि वववरर् 

 

 



आर् व्र्र् 

 

 

लस.नं. वववरर् रकम वववरर् रकम 

 

 

१. आन्िररक आर् ज्ञ,घज्ञ,टछ,ढघद्ध।ण्र् ्चालु खचय ज्ञ,ठछ,िढ,िज्ञर्।्ण्र् ्

 

 

२. केस्न्रर् अनदुान  घ,घठ,द्धछ,ण्ण्र्।्ण्र् ् पूजीगि खचय  ट,द्धट,द्दघ,ठद्धढ।ण्र् ्

 

 

३. बाह्रर् आर्  छ,ण्ढ,द्दट,ढज्ञद्ध।ण्र् ्बाँकी मौज्र्ाि ज्ञ,छट,द्दद्ध,द्दिठ।ण्र् ्

 

 

जम्मा ढ,ठि,घठ,िद्धठ।ण्र् ्जम्मा ढ,ठि,घठ,िद्धठ।ण्र् ्

 

 

              आ.व. २०७१÷२०७२ को संिोगिि अनुमातनि आर् िथा व्र्र्को संक्षक्षप्ि वववरर् 

 

 

आर् व्र्र् 

 

 

लस.नं. वववरर्  अनुमातनि  संसोगिि  वववरर्  अनमुातनि  संसोगिि 

 

 



१. आन्िररक आर् ज्ञ,ण्ढ,ण्र्,्ण्ण्र्।्ण्र् ्ज्ञ,द्धि,ण्र्,्ण्ण्र्।्ण्र् ्चालु खचय ज्ञ,द्धछ,घट,ण्घज्ञ।ण्र् ्ज्ञ,ठठ,ढद्ध,घण्द्ध।ण्र् ्

 

 

२. केस्न्रर् अनदुान  घ,घि,घठ,ण्ण्र्।्ण्र् ्घ,ण्र्,्टज्ञ,ण्ण्र्।्ण्र् ्पूजीगि खचय  छ,घज्ञ,द्दठ,ण्ण्र्।्ण्र् ्

ज्ञि,छढ,ज्ञि,ढढछ।ण्र् ्

 

 

३. बाह्रर् आर्  द्द,द्दढ,द्दट,ण्घज्ञ।ण्र् ्ज्ञछ,िि,छद्द,द्दढढ।ण्र् ् 

 

 

 जम्मा ट,ठट,टघ,ण्घज्ञ।ण्र् ्द्दर्,्घठ,ज्ञघ,द्दढढ।ण्र् ्जम्मा ट,ठट,टघ,ण्घज्ञ।ण्र् ्द्दर्,्घठ,ज्ञघ,द्दढढ।ण्र् ्

 

 

  

 

 

आ.व. २०७२÷०७३ को अनुमातनि आर् िथा व्र्र्को संक्षक्षप्ि वववरर् 

 

 

आर् व्र्र् 

 

 

लस.नं. वववरर् रकम वववरर् रकम 

 

 

१. आन्िररक आर् ३,८१,१५,००० चालु खचय ज्ञ,िर्,्घद्ध,छण्र्।्ण्र् ्

 

 



२. बाह्रर् श्रोि ७,३९,८८,००० पूजीगि खचय  ढ,द्धर्,्टि,छण्र्।्ण्र् ्

 

 

जम्मा  ज्ञज्ञ,द्दज्ञ,ण्घ,ण्ण्र्।्ण्र् ्जम्मा  ज्ञज्ञ,द्दज्ञ,ण्घ,ण्ण्र्।्ण्र् ्

 

 

उल्लेणखि नीति, कार्यक्रम र र्ोजना िथा प्रिासतनक खचय समेिलाई मध्र्नजर गरी आगामी आ.व. ०७२÷०७३ 
को लागग कुल ११,२१,०३,०००।– को बजेट ववतनर्ोजन गररएको छ । जसमध्रे् चालु िफय  रु १,८०,३४,५००।– 

(१६.०९ प्रतििि) र पूँजीगि िफय  रु ९,४०,६८,५००।– (८३.९१ प्रतििि) रहेको छ । पँुुस्जगि िफय को कुल 
बजेटमध्रे् लक्षक्षि वगय िफय  ८०,८१,०००।– प्रवद्र्िनात्मक कार्यक्रम िफय  रु २७,०१,०००।– आगथयक िथा सामास्जक 
पूवायिार ववकास कार्यक्रम िफय  रु. ५३,८०,०००।– र िौतिक पूवायिार तनमायर् िफय  रु ७,३७,९३,४००।– गरी क्षेत्रगि 
ववतनर्ोजनको व्र्वस्था लमलाईएको छ । िौतिक पवूायिारमा उदीर्मान िहरी पररर्ोजना मौजदुा सिक 
स्िरोन्निी रु २,५५,५८,०००।–, जगेिा कोष कार्यक्रममा रु. ३,००,००,०००।–, सिक बोिय कार्यक्रममा ४२,९०,०००।– र 
बाँकी विा स्िरीर् र्ोजनामा रु १,३९,४५,४००।– बजेट व्र्वस्था लमलाईएको छ । र्सै गरी चालु िफय को कुल 
बजेट मध्रे् कमयचारी िलव ित्िा रु. १,३०,७३,०००।– कार्ायलर् संचालन िफय  रु.४९,६१,५००।– नगर सरसफाई 
िफय  ४४,००,०००।– सामास्जक पररचालन िफय  ७७,९४,१००।– बजेटको व्र्वस्था गररएको छ । उल्लेणखि 
बजेटमा  आन्िररक आम्दानी बाट रु. ३,८१,१५,०००।– (३४ प्रतििि) र बाह्रर् श्रोिबाट रु ७,३९,८८,०००।– (६६ 
प्रतििि) र्ोगदान रहने छ । जसलाई तनम्न बमोस्जम क्षते्रगि बाँिफाँिबाट प्रष्ट पानय चाहन्छु । 

 

 

                   आर् व्र्र् 

 

 

आन्िररक श्रोि िफय  चालु िफय  

 

 

लिषयक रकम लिषयक रकम 

 

 

नगरपाललका आन्िररक आर् १,३८,९१,९००।– िलव ित्िा समेि कार्ायलर् संचालन १,८०,३४,५००।– 



 

 

उपिोक्िा सलमति लागि सहिागगिा  १,३२,५०,०००।– पुँस्जगि २,१७,२६,४००।– 

 

 

राजश्व बाँिफाि मालपोि ६०,००,०००।– जगेिा ३,००,००,०००।– 

 

 

राजश्व बाँिफाँि स्जववस ८,००,०००।– सिक बोिय ४२,९०,०००।– 

 

 

विा कार्ायलर् १,२३,०००।– नगर सरसफाई फोहर व्र्वस्थापन ४४,००,०००।– 

 

 

िहरी गररवी न्र्नूीकरर् कोष ४०,५०,०००।– स्थानीर् िासन िथा सामुुुदातर्क ववकास कार्यक्रम ३१,२०,१००।– 

 

 

नगरपाललका अनदुान  १,०४,७१,०००।– िहरी स्वास्थ्र् व्र्वस्थापन  ६,२४,०००।– 

 

 

स्थानीर् ववकास िुल्क 

 

 

 कोष  ९५,५०,०००।– सामस्जक पररचालन ३,००,०००।– 

 

 

जगेिा कोष  १,८०,००,०००।– उदर्मान िहर पररर्ोजना २,५५,५८,०००।– 



 

 

सिक बोिय  ३०,००,०००।– िहरी गररवी न्र्नूीकरर् कोष ४०,५०,०००।– 

 

 

िहरी स्वास्थ्र् व्र्वस्थापन  ६,२४,०००।–   

 

 

स्थानीर् िासन िथा सामुुुदातर्क ववकास कार्यक्रम  ३१,२०,१००।–   

 

 

िहरी िासकीर् क्षमिा िथा ववकास कार्यक्रम  १,००,४१,०००।–   

 

 

उदर्मान िहर पररर्ोजना त्म ्ँ  १,९१,८२,००।–   

 

 

जम्मा ११,२१,०३,०००।– ११,२१,०३,०००।– 

 

 

  

 

 

अन्िमा, बावषयक कार्यक्रम िजुयमा िथा कार्ायन्वर्न गने लसललसलामा सल्लाह, सुझाव हदनु हुने राजनतैिक दलका 
प्रमुख एवंुं प्रतितनगिज्र्हूरु, एकीकृि र्ोजना िजुयमा सल्लाहकार सलमतिका सदस्र्हरु, केन्रीर् तनकार्हरु, दाि ृ
तनकार्हरु, स्जल्ला स्स्थि सरकारी िथा गैरसरकारी तनकार्हरु प्रति हाहदयक िन्र्वाद सहहि आिार व्र्क्ि गदयछु 
। नगरपाललकाको समग्र काम कारवाहीमा हरिरहले सहर्ोग प¥ुर्ाउन ुहुने सम्पुर्य नागररक समाज, टोल ववकास 
संस्थाहरु, सम्पूर्य सञ्चार क्षेत्र, नगरवासी दाजुिाई िथा हददीबहहनीहरु र नगरपाललका कार्ायलर्का सहकमी 
साथीहरु प्रति हाहदयक िन्र्बाद र कृिज्ञिा ज्ञापन गनय चाहन्छु । नगरवासीहरुलाई बबलिन्न खाले सेवा सुवविा 



उपलब्ि गराउने हाम्रो प्रर्ासमा सिैं झ ैआगामी बषयमा पतन नगरवासीहरुबाट सकक्रर् साथ र सहर्ोग प्राप्ि 
हुनेछ िन्ने बबश्वास ललएको छु ।  

 

 

    िन्र्वाद । जर् बागलुङ काललका          

 

 

     ............................ 

 

 

 

    (जगन्नाथ लालमछाने) 

 

 

    प्रमुख एव ंकार्यकारी अगिकृि 

 

    सम्वि ्२०७१ साल पौष २९ गिे मंगलवार    

 


