












 
आठौं  नगरसभामा  आ.व. २०७७/७८ को सशंोधित वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुधतकरण  

०७ माघ, २०७७ 

 

 नगरपालिकाको उप-प्रमखु  श्री ज्ञानमायााँ डंगोि 

टोखा नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

नगर सभासदस्यसाथीहरु 

कममचारी िगायत यस सभामा उपलस्थत सवमैा मेरो व्यलिगत तथा नगरपालिकाको तर्म वाट हालदमक आभार प्रकट गदमछु ।  

 

 
नेपािी जनताि ेगरेको संघर्म र बलिदानवाट प्राप्त गणतन्त्र र संघीयताको ममम अनसुार संघीयता कायामन्त्वयन संगै भएको लवलभन्त्न 

आरोह-अवरोहहरु पार गद ैयस टोखा नगरपालिकािाई “ऐधतहाधसक, सास्कृधतक, पर्यटकीर् समृद्ध टोखा नगर" लनमामणको 

िालग हामी प्रथम लनवामलचत जनप्रलतलनिीहरु सलिय रुपमा जटेुका छौं । हामीिे यस चाि ुआ.व. २०७७/७८ को वालर्मक नगर 

लवकासका योजना तथा कायमिमहरु २०७७ आर्ाढ १० गते नगरसभामा पेश गद ै२०७७ आर्ाढ २४ गते सवैको सवम सम्मलतवाट 

पाररत   सो सभाको लवलनयोजन ऐन अनसुार लवलनयोजन भएको १ अरव ४२ करोड २२ िाख ७ हजार रुपैयााँ वरावरको खचम िखे्ने 

गरी खचमको अलख्तयारी  नगर प्रमखुको हलैसयतिे मैिे नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिाई लदई हाि सम्म सोलह वजेट 

तथा कायमिम अनसुार कायमन्त्वयन हुद ैआएकोमा यस चाि ुआ.व. मा उल्िेलखत सातौं नगरसभाको वजेट तथा कायमिमको अिावा 

नगर सभाको म्यान्त्टेड अनसुार ५९ औ ंदेधख ६४ औ ंसम्म ६ पटक नगर कायमपालिका वैठक वसी सो समयमा कायमपालिकाको 

वैठकिे अत्यावश्यक दखेेका योजना तथा कायमिमहरुिाई कायामन्त्वयनमा ल्याउद ै गदाम  हामीिे चाि ु आ.व. २०७७/७८ को 

संशोलित वजेट मार्म त उि कायमिमहरुिाई सम्वोिन गरी पाररत गने काननुी दालयत्व रहकेोिे नेपािको संलविानको िारा १२१ िे 

गरेको व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता तथा औलचत्यताको आिारमा सवैको सल्िाहवाट यो संशोलित वजेट  ल्याउने अवस्थामा 

पगुेका छौं ।    

गत सातौं नगरसभा २०७७ आर्ाढ २४ मा पाररत गद ैगदाम हामीि ेकुि वजेट १ अरव ४२ करोड २२ िाख ७ हजार अनमुान गरेकोमा 

हाि संशोलित वजेट रु १ अरव ६६ करोड ७४ िाख २३ हजार, राजस्व तथा अन्त्य प्रालप्तको अनमुानमा केलह थप हुनगई हाि सम्म 

हामीिे अनमुान गरेको आन्त्तररक तथा वाह्रय सवै श्रोतमा एकमषु्ट  १ अरव ३१ िाख ११ हजार आम्दानी भई कूि ७०.५३ प्रलतशत 

आम्दानी भएकोिे थप आम्दानी हुने रकम रु २४ करोड ५२ िाख १६ हजार थप अनमुालनत आय हुने दलेखएकोिे सो अनमुानिाई 

लवलभन्त्न वैठकहरुवाट, स्थानीय मागको आिारमा योजना तथा कायमिमहरु नगरप्रमखुको तोक आदशेवाट लवलनयोजन गद ै

कायामन्त्वयनको अवस्थामा जााँद ैगदाम हामीिे थप भएको वजेट वरावरको योजना तथा कायमिमहरु लवलनयोजन गरी कायामन्त्वयनको 

चरणमा छौं ।  साथै, नगर प्रमखु, यालनकी मेरो तोक आदशेमा संचािन भएका योजना तथा कायमिमहरु प्रमखुत: अलिकतम वडाको 

लसर्ाररस/माग बमोलजम रहकेो पलन यस नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्त्छु ।  

चाि ुआ.व. को हाि सम्म आईपगु्दा गत सातौं नगरसभावाट स्वीकृत भएका योजना तथा कायमिमहरुको समग्र प्रगलत जलत हुन ुपन े

हो त्यो भएको अवस्था छैन, यालनकी सन्त्तोर्जनक छैन, तसथम सवै जनप्रलतलनिी तथा कममचारीहरुिे त्यस तर्म  ध्यान लदई सत प्रलतशत 

प्रगलतमा पगु्न म ध्यानाकर्मण गराउन चाहान्त्छु । चाि ुआ. व. को ६ मलहना व्यलतत भइसक्दा, हाि सम्मको पवुामिार तर्म को अवस्था 

भौलतक प्रगलत १८.२५ प्रलतशत मार र लवत्तीय प्रगलत १६.०३ प्रलतशत मार भएकोिे आ-आफ्नो तर्म बाट लजम्मेवारी वोिका साथ 

लवलनयोलजत योजना तथा कायमिम सम्पन्त्न गनम घच्घच्याउन चाहन्त्छु ।  



चाि ुआ.व. मा स्थानीय उपभोिा सलमलतवाट कायामन्त्वयन हुने खािका योजना तथा कायमिमहरुिाई २०७७ माघ मसान्त्त सम्म 

कायामन्त्वयनमा गै सक्ने गरी सवैिाई आ-आफ्नो वडा अन्त्तगमत लवलनयोजन भएका कायमिमहरु कायामन्त्वयनमा जोड लदई समयमानै 

सम्पन्त्न ्गरी नगरपालिकाको वजेट सलह कायामन्त्वयनमा िाग्न समते अनरुोि गनम चाहन्त्छु ।  

हािसम्मको लनम्न मखु्य-मखु्य उपिलधिहरु जानकारी गराउंद ैचाि ुआ.व. को योजनाहरु कायामन्त्वयनको चरणमा रहकेोिे हामी यस 

आ.व. को अन्त्त सम्ममा ति उल्िेलखत केलह ठुिा योजनाहरु कायामन्त्वयनको चरणमा रहने व्यहोरा समेत जानकारी गराउंदछु ।  

१. गत आ.व. २०७६/७७को तेश्रो चौमालसकको शरुुवात दलेख शरुु भएको लवश्वव्यापी महामारी कोलभड-१९ का 

कारण समयमानै योजनाहरु सम्पन्त्न गनम नसलकएको व्यहोरा सवै साम ुछिमङ्ग छद ैछ, तै पलन हामीहरुिे कोरोना 

रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा एवं उपचारमा ठुिो सर्िता हात पानम सक्न ुपलन ठुिो उपिलव्ि मानेका छौं ।  यसमा 

यहााँहरुको सहयोग प्रलत हालदमक आभार व्यि गदमछौं ।  

२. गत आ.व. को अन्त्तमा लनमामणको अलन्त्तम चरणमा रलह चाि ुआ.व. को शरुुवातमा नै  मनोरथलतथम  (८ र ११) 

जोड्ने पिु ३ करोड २३ िाख ३६ हजार १८४ रुपैयााँ िागतमा लनमामण सम्पन्त्न गरेका छौं ।  

३. यस नगरपालिका वडा नं. २ मा रहकेो टोखा चण्डेश्वरी प्राथलमक स्वास््य केन्त्रमा Covid-19 Isolation 

Center अस्पतािको रुपमा संचािन गरी कोलभड संिलमतहरुको उच्च सरुक्षाका साथ उपचारमा संिग्न 

रहकेो।  

४. वडा नं. १ मा रहकेो नगर- गौरवको योजना वौडेश्वर वािमैरी पाकम  लनमामणको पलहिो चरणको कायम रु ३ करोड 

१२ िाख ७३ हजार िागतको  काम लतव्र गलतमा अगाडी वढी हाि ९० प्रलतशत भौलतक प्रगलत भई यसै 

आ.व. मा उि कायम सम्पन्त्न भै अको चरणको कायम थािनी गने अवस्थामा रहकेो ।  

५. एक वडा एक पाकम  अन्त्तगमत वडा नं. ५ मा रहकेो कल्की नारायण मलन्त्दर पररर्र पाकम  लनमामण कायम यसै आ.व. 

मा सम्पन्त्न हुने गरी रु १ करोड ७५ िाखको िागतको कायम रुत रुपमा अगाडी वलढरहकेो ।  

६. नगरपालिका कायामियको प्रशासलनक भवन कूि िागत रु.१३ करोड ६५ िाख १९ हजारमा ठेक्का सम्झौता 

भई २ वर्म लभर परुा गने गरी कायम थािनी भएको हाि लनमामण कायम रुत रुपमा अगालड वढेको ।  

७. नगरपालिका लभर खानेपानीको आवश्यकतािाई पररपलुतम गनम काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेड 

(KUKL) संगको प्रालवलिक सहयोगमा गत आ.व. मा पलन लवलभन्त्न वडाहरुमा ३ वटा खानेपानी लडपवोररङ्ग 

तयार भएकोमा चाि ुआ.व. मा समेत थप ३ वटा लडपवोररङ्कहरु संचािनको िालग के.य.ूके.एि संगको 

सहकायममा कायम अगालड वलढरहकेो ।   

८. वडा नं. ८ को लमिनटोि-ग्राण्डी लभल्िा- सनु्त्दरवस्ती सडक रु ७० िाखको िागतमा कािोपरे गने कायम 

सम्पन्त्न भएको   ।  

९. टोखा नगरपालिका वडा नं. २ र ३ मा पने टोखा वजार मिु सडकको ऐलतहालसक लहसाविे ढुगााँ छपाई कायम  

रु ९० िाख ३० हजारको िागतमा लनमामण गने कायम हाि अलन्त्तम चरणमा पगुेको ।  

१०. नगरपालिकािे आवश्यकता दलेख लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार भएका वडाहरु मध्ये वडा नं. ९ र ११ 

को वडा कायामिय भवन िमशः रु २ करोड ६५ िाख ४२ हजार र रु २ करोड ५ िाख ८९ हजारमा ठेक्का 

सम्झौता भई हाि रुत रुपमा लनमामण कायम अगालड वलढरहकेो छ भने वडा नं. २ र ६ को वडा कायामिय भवन 

लनमामणको िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

११.  वडा नं. ३ को िनेश्वर-वािवुापाटी- भत्केको पिु सडक स्तरउन्त्नती कायमको िालग वागमती प्रदशे सरकारको 

समपरुक कोर् साझेदारी समेतको सहयोगमा सडक स्तरउन्त्न्त्ती कायम अगाडी वढी यस आ.व. २०७७/७८ मा 

उि सडक रु २ करोड वरावरको कायम सम्पन्त्न ्गने िक्ष्यका लिएको छु ।  



१२. वडा नं. ७ मा रहकेो लतलिङ्गाटार मा.लव.को नमनुा लवद्याियको गरुुयोजना अनसुार आवश्यक पवुामिार तयार 

गनम लवलनयोलजत रकमवाट लवद्याियको भवन पवुामिार लनमामणको कायम रुत रुपमा अगालड वलढरहकेो व्यहोरा 

अवगत गराउन चाहान्त्छु ।  

१३. वडा नं. २ मा रहकेो सपनलतथम  मलन्त्दर पनु लनमामण रु ९३ िाख ९२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भई हाि लनमामण 

कायम लतव्र रुपमा अगालड वलढरहकेो व्यहोरा जानकारी गारउन चाहान्त्छु साथै उि लनमामण कायम चाि ुआ.व. 

मानै सम्पन्त्न भै गरुुयोजना अनसुारको मलन्त्दर पनु लनमामण हुने व्यहोरा लवश्वास लदिाउद ैआगामी लदनमा मलन्त्दर 

पररर्र लभर गरुुयोजना अनसुारका थप लनमामण कायमहरु िमागत रुपमा लनमामण गद ैजाने व्यहोरा समेत जानकारी 

गराउाँन चाहान्त्छु । 

१४. नगरकै सौन्त्दयमको रुपमा रहकेो वडा नं. २ को गणेश पोखरीिाई गत आ.व. मा रु २० िाखको िागतमा पनु 

लनमामण सम्पन्त्न गरी चाि ुआ.वमा गोखरी पररर्रमा वोटलवरुवा रोपन कायम तथा वगैचा लनमामण गरी पोखरीको 

सौन्त्दयमतािाई थप व्यवलस्थत गराउने कायम अलन्त्तम चरणमा रहकेो व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्त्छु ।  

१५.  वडा नं. २ र ३ को परुानो ऐलतहालसक वस्तीमा प्रवेश गने लवलभन्त्न भागहरुमा पंन्त्चद्धारहरु लनमामण गने योजना 

अनसुार िमागत रुपमा संस्कृलत झल्कनेगरी द्धार लनमामण कायम सम्पन्त्न गरीने व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्त्छु।  

१६. भतूखेि चौरिाई उपत्यकाको उत्तरी भेगकै नमनुा खेिमैदानको रुपमा लवकास गनम यसै आ.व. मा लवस्ततृ 

पररयोजना प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक प्रकृया अगालड वढाउनको िालग चाि ुआ.व. मा खचम गनम सक्ने वजेट 

लवलनयोजन गरी कायम अगालड वढाउने जानकारी गराउाँद छु । जसिे गदाम नगरको गौरबमा थप टेवा पगु्ने लवश्वास 

लिएको छु ।  

१७. वडा नं. ३ मा रहकेो झडुोि वस्तीको ढि व्यवस्थापनको िालग रु ७५ िाख लवलनयोजन भएकोमा चाि ुआ.व. 

मा नै सो ढि व्यवस्थापन भै उि स्थानको ढिको समश्या समािान हुने लवश्वास लिएको छु । 

१८. वडा नं. ४ को िामपाखा पाकम को िालग गत आ.व. दलेखनै वजेट लवलनयोजन भएता पलन लवलवि काणम कायम 

अगालड वढ्न नसक्दा चाि ुआ.व. मा लवस्ततृ पररयोजना अनसुारको कायमिम स्वीकृत गरी वहुवर्ीय योजनामा 

समावेश गरी कायम अगालड वढाउने जानकारी गराउाँदछु ।  

१९. वडा नं. ५ को लव.एन मागम ढि तथा वाटो ढिान कायमको िालग चाि ुआ.व. मा थप वजेट लवलनयोजन गरी 

कायम सम्पन्त्न हुने व्यवस्था लमिाएको छु । साथै सातौं नगरसभािे पाररत गरेका वडा नं. ५ मा अन्त्य योजनाहरु 

चाि ुआ.व. मा अलिकाशं परुा हुने िक्ष्य लिएको छु ।  

२०. सयुमडााँडा पाकम  तथा हररहरर आश्रमको लनमामण व्यवस्थापनको िालग आवश्यक वजेट लवलनयोजन गरेको छु 

जसका कारण शहरी हररयािी लनमामण तथा प्रवद्धमन हुन गई वातावरणमा सन्त्तलुित लवकास हुने अपेक्षा लिएको 

छु ।  

२१. वडा नं. ८ मा कािोपरे सडकहरु OveryLay गने साथै ढि लनकास नभएका स्थानहरुमा ढि लनकास कायमको 

िालग उलचत वजेट व्यवस्था लमिाई चाि ुआ.व. लभरनै उि कायमहरु गने गरी व्यवलस्थत गनम आवश्यक वजेट 

व्यवस्था लमिाएको छु ।  

२२. वडा नं. ११ मा शहरी स्वास््य केन्त्र भवनको िालग प्रदशे ससतम कायमिमवाट प्राप्त रकमिाई चाि ुआ.व. मा 

खचम गने गरी नपगु रकम वहुवर्ै योजनामा समावेश गरी भवन लनमामण सम्पन्त्न गनम आवश्यक व्यवस्था लमिाउन 

लनदशे गरेको  छु ।  

२३. संशोलित वजेटमा नगरका सवै वडाहरुिाई समानपुालतक एवं आवश्यकता तथा औलचत्यताको आिारमा 

सन्त्तलुित वजेट लवतरणिाई आत्मसाथ गरी आवश्यक वजेट व्यवस्था लमिाउने प्रवन्त्ि गरेको छु ।  



२४. गत पााँचौं नगरसभाको लनणमयानसुार सामदुालयक लवद्याियमा अध्ययनरत वािवालिबकाहरुको स्वास््य लस्थती 

सिुार तथा लनयलमत लवद्यािय पठन पाठनमा सहभालगता वलृद्ध गनम तय गरीएको मेयर लदवा खाजा कायमिमिाई 

चाि ुआलथमक वर्ममा समेत लनरन्त्तर रहकेो व्यहोरा जानकारी गराउाँदछु ।  

२५. मेयर उज्यािो कायमिम अन्त्तगमत पलहिो चरणमा मखु्य मखु्य सडकहरुमा सडकवत्ती जडान कायमको िालग 

ठेक्का सम्झौता अलन्त्तम चरणमा पगुेको व्यहोरा जानकारी गराउाँन चाहान्त्छु, साथै दोश्रो चरण अन्त्तगमत अलविम्व 

अन्त्य सडकहरुमा सडकवत्ती जडानको सभे हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहान्त्छु ।  

२६. सडक सरुक्षा अन्त्तगमत मखु्य मखु्य सडकहरुमा लसलसलटभी जडान कायमको सभे अलन्त्तम चरणमा पलुग ठेक्का 

प्रकाशनको अवस्थामा रहकेो व्यहोरा जानकारी गारउन चाहान्त्छु । 

२७. सडक सरुक्षा अन्त्तगमत ट्रालर्क लसग्नि तथा ट्रालर्क सम्वलन्त्ि अन्त्य सडक सरुक्षा अवयवहरु राख्ने कायमको 

िालग आवश्यक वजेट व्यवस्था गरी अलविम्व उि कायमको थािनी हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्त्छु ।  

२८. वडा नं. १० मा रहकेो रािास्वामी सत्संग व्यास नेपाििाई स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दर्ा 

५५को (ङ) र (च) मा भएको व्यवस्था अनसुार सम्पलत कर निाग्ने व्यवस्था रहकेोिे सोलह दर्ा अनसुार कर 

निाग्ने व्यहोरा सम्वलन्त्ित वडा कायामियमा जानकारी गराउन पेश गरेको छु ।  

२९. हामी लनवामलचत भएपश्चात अथामत आ.व. २०७४/७५ दलेख भौलतक पवूामिारको क्षेरमा मखु्य-मखु्य कायमहरुको 

प्रगलत लववरण लनम्न बमोलजम रहकेो जानकारी गराउन चाहन्त्छु : 

क्र.स र्ोजनाको धववरण  ईकाई  कैधिर्त   
 

१ सडक कािोपरे  २८९७५ मी. २८.९८ लक.लम  

२ सडक ढिान ३८९७५ मी. ३८.९८ लक.लम  

३ व्िक/ ईटा  लवछ्याउने १३७४ मी.     

४ ह्यमुपाईप लवस्तार २४७९ मी.     

५ खानेपानी पाईपिाईन लवस्तार २३७५ मी. २.३८ लक.लम  

६ खानेपानी लडप वोररङ् ५ वटा    

७ नदी लनयन्त्रण (ररटेलनङ्ग वाि) १९७५ मी.    

८ पाकम  ५ २ वटा ठुिा पवुामिार सम्पन्त्न हुद ै    

९ पिु १ मोटरेवि पक्की पिु    

१० सामदुायीक भवन/ लवद्यािय  २३ ४० कोठा    

११ सडक वत्ती वटा ५७५ वटा 
  

१२ लसलसलटभी वटा ३५ वटा 
  

 

पररवलतमत अवस्थामा नेपाि सरकारिे प्रलतलनलि सभाको लनवामचन घोर्णा गरेसंग ैहाम्रो ध्यान लनवामचनमै केलन्त्रत हनुे हुाँदा लवलनयोलजत 

योजना तथा कायमिमहरु संचािनमा गलत कम हुन गई सम्पन्त्नतामा चनुौती थलपने दलेखन्त्छ । तसथम, चाि ुआ.व. मा लवलनयोलजत 

योजना तथा कायमिमहरु लनवामचन अगावै सम्पन्त्न गने कायमिाई प्राथलमकतामा राखी  नगरवासीको  जीवन सहज र समदृ्ध तलु्याउन 

हामी सबै एकाग्रह रुपमा िाग्न आग्रह गदमछौं ।  

 



नगरवासीिाई सहज, सरि, सलुविाजनक र पारदशी ढंगवाट सेवाप्रवाह प्रत्याभलूत गद ैजनमखुी िोकतन्त्रिाई सदुृढ पाद ैपारदलशम 

प्रशासन संचािन हाम्रो िक्ष्य हो । नगरपालिकाको एक्िो प्रयासिे मार िक्ष्यमा पगु्न नसलकने हुदााँ यो अलभयानमा सवै जनप्रलतलनिी, 

स्थानीय राजनैलतक दिका प्रलतलनिीहरु िगायत लवकास सरोकारवािा महानभुावहरु एवम ् तमाम ् नगरवासी सवैको सलिय 

सहभालगताको अपेक्षा गरेको छु ।  

 
अन्त्तमा, यस टोखा नगरपालिकाको सातौं नगरसभाको लवलनयोजन ऐनिे लदएको अलख्तयारी अनसुार थप योजना कायमिम 

कायामन्त्वयन गनुम पने अवस्था सजृना भएकोिे यसै चाि ुआ.व. २०७७/७८ लभर खचम गने गरी संशोिन  वजेट लनमामण गरी 

यस आठौं नगर सभा सर्िता पवूमक सम्पन्त्न गनम सहयोग गनुमहुने सम्पणुम नगरसभा सदस्यज्यहूरु, लवर्यगत सलमलतका 

पदालिकारीज्यहूरु, नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िगायत सम्पणुम कममचारीहरु, संचारकमीज्यहूरु, सरुक्षाकमीहरु साथै 

तमाम आमा-ववुा,दाजभुाई, लददी –वलहनीहरु प्रलत हालदमक िन्त्यवाद व्यि गद ैयो संशोलित वजेटको वजेट पलुस्तक समयमानै प्रकाशन 

गनम तथा सातौं नगरसभाको योजना तथा कायमिम र यस आठौं नगरसभािे संशोिन वजेटको समयमानै सर्ि कायामन्त्वयन गरी यस 

आ.व. को िालग लवलनयोलजत भएको कायमिम तथा वजेट यसै आ.व. मा सतप्रलतशत कायामन्त्वयनमा  जट्ुन  सवैमा अनरुोि गनम 

चाहान्त्छु ।  

िन्त्यवाद ।  

०७ माघ, २०७७ 

-प्रकाश अधिकारी_ 
नगर प्रमुख  
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टोखा नगरपालिका, नगरसभाको आठौं सभा वैठकमा  

नगर उप-प्रमखु श्री ज्ञानमायााँ डंगोिद्धारा प्रस्ततु वजेट वक्तव्य 

 

 टोखा नगरपालिकाको आठौं नगरसभाको अध्यक्ष एव ंनगरप्रमखुज्य,ू प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्य,ूसभामा 

उपलस्ित नगरसभाका सदस्यज्यहूरु, नगरपालिकाका कममचारीहरु उपलस्ित पत्रकारज्यहूरु सवैमा हालदमक 

अलभवादन तिा सम्मान व्यक्त गद ैस्वागत गनम चाहान्छु ।  

हामीिे नगरपालिकाको लजम्मेवारी समािे दलेखनै  समनु्नत टोखा नगरपालिका लनमामण गने सोच सलहत हाि 

३.५ वर्म अवलि परुा गनै िाग्दा  चाि ु आ.ब २०७७/७८ को वालर्मक वजेट तिा कायमक्रम सौहार्द्मपणुम 

वातावरणमा लमलत २०७७-३-१० मा पेश गरर सवैको सवमसम्मतीिे लमलत २०७७-३-२४ मा पाररत गरर कायम 

गद ै आएका छौं । यस घडीमा दशे र जनताको मलुक्तका िालग जीवन उत्सगम गनुम हुने सम्पणुम शहीदहरुप्रलत 

हालदमक श्रद्धान्जिी व्यक्त गदमछु । रालरिय स्वालिनता, स्वतन्त्रता, िोकतन्त्र र सम्वलृद्धका िालग संघर्म गनुम हुने 

सवै नगरवासी तिा त्यसको सक्षम  नेततृ्व प्रदान गनुमहुने अग्रणी राजनैलतक व्यलक्तत्वहरु प्रलत उच्च सम्मान 

प्रकट गदमछु ।  

 नेपािको संलबिानिे आत्मसात गरेको संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्िाको सफि 

कायामन्वयन गनमका िालग नपेाि सरकारिे लिएको सम्बदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी को पररदृरयिाई साकार पानम 

योजना तजुममा गरी सो को प्रभाबकारी कायामन्वयन गनम संघ, प्रदशे र स्िानीय सरकारका नीलत, योजना, बजेट 

तिा कायमक्रमहरुमा पारस्पररक सम्वन्ि हुन आवश्यक छ र सोलह अन्तगमत केलह सिुारात्मक सम्वन्ि स्िालपत 

हुद ैगएको महशसु भएको छ । हामीिे चाि ुआ.ब २०७७/७८ को सातौं नगरसभामा यस बर्मको िालग रु १ 

अवम ४२ करोड २२ िाख ९ हजारको बजेट तिा कायमक्रम तयार गरर सभािे पास गद ैलवलनयोजन ऐन माफम त 

नगरपालिकािाई खचम गने अलततयारी प्रदान गरेका लियौं ।  जस अन्तगमत चाि ुतफम   ५५ करोड ३२ िाख १ 

हजार (३४.९२ प्रलतशत) र पजुीगत तफम  १ अरव ३ करोड ९ िाख ७६ हजार (६५.०८ प्रलतशत)  लवलनयोजन 

गररएको लियो । 

नगरबासीहरुि े लदएको अगाि माया र ममताबाट प्रेररत भै “ऐतिहातिक, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध 

टोखा नगर"का रुपमा अगाडी बढाई सव ैमाझ पररलचत गराउने गरर सवै क्षेत्रमा वजेट लवलनयोजनको व्यवस्िा 

लमिाईएको लियो । नगर सभाको सातौं सभावैठकबाट आलिमक बर्म २०७७/०७८ का िालग पाररत भएका 



७ माघ,२०७७ ,आठौं नगरसभा  

 

 
 

नीलत तिा कायमक्रमिे सम्बदृ्ध नगर लनमामण गनम महत्वपणूम योगदान लदने लवश्वास गरर हामीिे नगरस्तरीय 

गौरबका कायमक्रमहरु समेत समावेश गरेका लियौं ।  उक्त नीलत तिा कायमक्रमिे नगरको िालग लबशेर् महत्व 

मालनने योजनाहरु जस्तै (वौडेश्वर वािमैत्री पाकम , सपनालतिम मलन्दर पनु लनमामण, टोखा वस्तीको मिू सडक ढुगााँ 

लवछ्याउने कायम,िामपाखा पाकम ,कल्की मलन्दर पररर्र पाकम , सयुमडाडााँ पाकम , लतलिङ्गाटार मा.लवको लवद्यािय 

भवन,मनोरि लतिम पिु,नगरपालिका कायामिय भवन तिा वडा कायामिय भवन, मयेर उज्यािो कायमक्रम 

अन्तगमत मतुय मतुय चोक तिा अलत घनत्व हुने स्िानहरुमा सडकवत्ती जडान, जनता सरुक्षा कायमक्रम 

अन्तगमत महानगररय प्रहरी संगको समन्वयमा मतुय मतुय चोकहरुमा लसलसलटभी जडान कायमक्रम आलद रहकेा 

लिए । उक्त कलतपय कायमक्रमहरु गत आ.वमानै सम्पन्न हुन ुपने भएतापलन लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहकेो 

कोलभड-१९ का कारण समयमानै सम्पादन हुन सककेिे हाि कलतपय योजनाहरु सम्पन्नको अलन्तम चरणमा 

रहकेो व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु भने केलह कायामन्वययन हुने क्रममा रहकेो छ । हामी यस आलिमक 

बर्मिाई नगरसभावाट पाररत भएका योजना तिा कायमक्रमहरु समयमानै संचािन गनमको िालग अलभयानका 

रुपमा िाने नीलत अंलगकार गरेकोमा हाि आलिमक वर्मको आिा समय व्यलतत भ ै सकेको र  योजनाहरुको 

संचािनमा िप जोड लदन ुपने दलेखएको छ ।   

अध्यक्ष महोदय, 

अव म यस गररमामय आठौं नगरसभा समक्ष आलिमक बर्म २०७७/०७८ को संशोलित आय व्यय स्िानीय 

आवश्यकता, नगरकायमपालिका वैठक र नेपािको संलविानको िारा १२१ को उल्िेलखत व्यवस्िा अनसुार 

तयार गरी कायामन्वयनमा ल्याउन िागेको कुरा रातन चाहन्छु । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

यो संशोिनिे सातौं नगरसभावाट पाररत भएका नगरको महुार फेने खािका योजना तिा कायमक्रम 

कायामन्वयनमा िप सहजता ल्याउने लवश्वास लिएको छु । सवैिे आ-आफ्नो क्षेत्रवाट नगरका महुार फेने कायममा 

साि र सहयोगको अपके्षा राखेको छु ।  

 

हामीिे गत नगरसभामा हाम्रो ५ वटै लवर्यगत क्षेत्र तिा उपक्षेत्रहरुिाई समेटेर आवश्यकता, औलचत्यता, 

स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, नेपािको संलविान, अन्तरसरकारी लवलत्तय व्यवस्िापन ऐन आलद 

समेतका आिारमा योजना तिा कायमक्रम तय गरर सवै क्षते्रिाई समान रुपमा लवकासको प्रत्याभलूत लदिाउने 

अविारणा अनरुुप तय गररएका उक्त योजना तिा कायमक्रमहरु अनसुार नै यस आठौं संशोलित वजेट समावेश 

गरेका छौं ।  

 

हामीिे गत नगरसभावाट लवर्यगत क्षेत्रमा लवलनयोजन गरेका योजना तिा कायमक्रमहरुको तपलशि वमोलजमको 

प्रगलत भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।  
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क.  आतथयक तिकाि :-  आलिमक लबकासको मतुय लशर्मकमा उद्योग तिा वालणज्य, कृलर्, पश ुपयमटन, लवत्तीय 

क्षेत्र र सहकारी रहकेा छन ् । यस मतुय शीर्मकमा कुि रु. १ करोड ८० िाख १ हजार बजेट लबलनयोजन 

गरररएको लियो । जनु कुि बजेटको कररव १.१४ प्रलतशत रहकेो मा हाि सम्म १४.०० प्रलतशत खचम भएको 

व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । 

ख.  िामातिक तिकाि :-  सामालजक लबकासका मतुय शीर्मकमा खानेपानी तिा सरसफाई, िैङ्लगक समानता 

तिा सामालजक समावेशीकरण, लशक्षा, स्वास््य र संस्कृती प्रवद्धमिनका कायमक्रमहरु समेलटएका छन ् । यस 

शीर्मकमा कुि रु. १३ करोड ५७ िाख ९४ हजार बजेट लबलनयोजन गररएको लियो । जनु कुि बजटेको ८.५७ 

प्रलतशत रहकेोमा हाि सम्म २६. प्रलतशत खचम भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।  

ग.  पूिायधार तिकाि :-  यस क्षेत्र अन्तगमत उजाम, भवन तिा सहरी लवकास, वैकलल्पक उजाम र सञ्चार, सडक 

तिा अन्य सव ैखािे पवूामिारका क्षेत्रहरु समेलटएका छन । यस शीर्मकमा कुि रु. ९५  करोड ५ िाख ८४ 

हजार बजेट लबलनयोजन गररएको लियो । जनु कुि बजटेको ६०.०० प्रलतशत रहकेोमा हाि सम्म १७.२२ 

प्रलतशत खचम भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।  

घ.  िािािरण िथा तिपद व्र्िस्थापन :-  यस मतुय लशर्मकमा बाताबरण संरक्षण, जिवाय ु पररवतमन, 

फोहोरमैिा व्यवस्िापन, ल्याण्डलफल्ड साईटको ब्यबस्िापन, वन तिा भ–ूसंरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चािन र 

लवपद व्यवस्िापनका क्षेत्रहरु समेलटएका छन । यस शीर्मकमा कुि रु. ७ करोड ३३ िाख ३६ हजार बजेट 

लबलनयोजन गररएकोमा जनु कुि बजटेको ४.६३ प्रलतशत रहकेो लियो सो मध्ये हाि सम्म २१.४५ प्रलतशत 

खचम भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।  

ङ.  िंस्थागि तिकाि, िेिा प्रिाह  िथा िुशािन :  यस क्षेत्रमा अलभिेख व्यवस्िापन, नागररक वडापत्र, 

मानव संसािन लवकास, सचूना प्रलवलि, सरुक्षा व्यवस्िापन, सवेा प्रवाह, आन्तररक तिा अलन्तम 

िेखापरीक्षण, राजश्व पररचािन, संस्िागत क्षमता लवकास, पूाँजीगत सम्पलत्तको सञ्चािन र सम्भार, कायामिय 

सामान तिा सवेाहरु, सेवा तिा परामशम, कायमक्रम सम्बन्िी खचमहरु, अनगुमन र मलु्याङ्कन र भ्रमण अन्तगमत 

हुने खचमहरु, आलद समेलटएका छन । यस शीर्मकमा कुि रु. ४० करोड ६४ िाख ६२ हजार बजेट लबलनयोजन 



७ माघ,२०७७ ,आठौं नगरसभा  

 

 
 

गररएकोमा  जनु कुि बजेटको २५.६६ प्रलतशत रहकेो लियो जस मध्ये हाि सम्म ५१.७७ प्रलतशत खचम 

भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।  

अध्यक्ष महोदय, 

 यस चाि ुआलिमक बर्म २०७७/०७८ को सातौं नगरसभावाट  कुि राजस्व असिुीको अनमुान रु.  १ अरव 

४२ करोड २२ िाख ७ हजार गररएको लियो । जसमध्ये  आन्तररक श्रोतको कर तिा गैह्रकर सेवा 

शलु्कहरुवाट  १५ करोड अनमुान गररएकोमा २०७७ पौर् मसान्त सम्म रु.  ७  करोड ६७  िाख  ८१ हजार 

असिु भई अनमुालनत आम्दानीमा ५१.१९ प्रलतशत प्रगलत भएको छ भने , अन्य लवलभन्न श्रोत एवं बाह्य 

श्रोतबाट रु. १ अरव २७  करोड  २२ िाख ७ हजार अनमुान गररएकोमा हाि सम्म ९९ करोड १६ िाख ८८ 

हजार आम्दानी भई अनमुालनत वाह्रय तिा लवलवि आम्दानीमा ७७.९५ प्रलतशत प्रगलत भएको छ भन ेसमग्र 

नगरपालिकाको कूि आम्दानी ७५.१३ प्रलतशत  आम्दानी भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छ ।  यसरी 

हदेाम मिुकुको अन्य कुराहरु यिावत रहमेा  हामीिे अनमुान गरेको राजस्व िक्ष्यमा पगु्ने अनमुान गनम सलकन्छ ।   

नगरपालिकाि े सालबक दलेख असिु गद ैआइरहकेो सव ैलकलसमका  करिाई िप बैज्ञालनक वनाउन आवश्यक 

पहिकदमी गद ै  गत आ.ब को मंलसर १ गते दलेख शरुु भएको राजस्व सफ्टवेयरिाई िप 

व्यवलस्ित,सलुर्द्ढीकरण, पररमाजमन गराउद ै समय सापेक्ष रुपमा िैजान ु पदमछ जसिे राजस्व आम्दानीमा िप 

वलृद्ध हुनकुा सािै रेकडमहरु व्यवस्िापनमा सहजता हुने लवश्वास समेत व्यक्त गनम चाहान्छु ।  

 

 अध्यक्ष महोदय, 

अब म यस  आठौं नगर सभा समक्ष आलिमक बर्म २०७७/७८ को  संशोलित वजेटका िालग प्रस्ताव गररएको 

बजेट तिा कायमक्रमको अनमुालनत लववरण अनसुलूच माफम त  पेश गरेकोछु । 

 

अन्त्यमा, 

 यस “ऐतिहातिक, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर"को लवकास, समलृद्ध र समनु्नलतका िालग

 लनरन्तर  सदभाब  र  सहयोग  गनुम  हुने  नगरसभाका अध्यक्ष िगायत सम्पणूम  नगरसभा  सदस्यज्यहूरु,  

नगरपालिकाका कममचारीहरु, पत्रकार िगायत सवैमा हालदमक आभार प्रकट गद ैबजेटको सफि कायामन्वयनमा 

सब ै पक्षहरुको साि र सहयोगको अपके्षा गरेको छु । हाम्रा साम ु िपैु्र चनुौतीहरु छन । हामी सबैको साि, 
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सहयोग र सहकायमिाइ िप प्रभाबकारी बनाउन सकेमा लत चनुौतीहरुिाइ सलजिै पार गनम सक्नेछौं भन्ने कुरामा 

कसैको पलन दईू मत नहोिा । आगामी लदनमा हामी सबैका प्रयत्निे सािमक उपिलब्ि हालसि गनम सकोस भन्ने 

अपेक्षा गद ैहामीिाई नगरवासीिे लदएको समय सलकने अवस्िा तफम  िाग्द ैगरेकोिे अव हाम्रो यस लटमिे पणुम 

आलिमक वर्मको १ वटा वजेट मात्र ल्याउन पाउने भएकोिे हामीिे अलघ सारेका हाम्रा सपनाहरु परुा गनमको 

िालग  वााँकी भएको समयमा संन्तलुित,संम्यलमत एव ंनगरवासीको भावनानसुार  चाि ुआ.ब को सातौं नगर 

सभा र यस आठौं नगरसभाको संशोलित वजेट माफम त ल्याईएका योजना तिा कायमक्रमहरु समयमानै सम्पन्न ्

गनम आगामी लदनमा  सबैको सलक्रय सहयोग पाउने अपेक्षा गद ैसम्पणूम महानभुाबहरुप्रती हालदमक आभार सलहत 

िन्यवाद प्रकट गदमछु । 

िन्यवाद । ७ माघ, २०७७ 

          ज्ञानमायााँ डंगोि 

          नगर उप-प्रमखु 

                   टोखा नगरपालिका  
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