
वालिङ नगरपालिकाको १८ औं नगरपररषद्बाट पाररत 

आ.व. २०७२/२०७३ को बाार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम र बजटे 

 

१८ औं नगरपररषद्बाट पाररत नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट साविजनीक समारोहका  प्रमुख अलतलथ माननीर् 

सभासदज्र्ूहरु श्री कमिप्रसाद पंगेनी ज्र्ू,  श्री टेकु नेपािी ज्र्ू, श्री धनराज गुरुङज्र्ू लवलिष्ट अलतलथ पूवि माननीर् 

सभासद पदमा अर्ािि ज्र्,ू श्रीमान प्रमुख लजल्िा अलधकारीज्र्,ू स्थानीर् लवकास अलधकारीज्र्,ू लविेष अलतलथ 

लजल्िा स्तररर् राजनैलतक दिका प्रमुख एवं प्रलतलनलधज्र्हूरु, लवषर्गत कार्ाििर्का प्रमुख एवं प्रलतलनलधज्र्ूहरु, 

क्षेत्रीर्स्तरका राजनैलतक दिका प्रमुख एवं प्रलतलनलधज्र्हूरु, पुतिीबजार नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्िकारी 

अलधकृतज्र्,ू चापाकोट नगरपािीकाका प्रमुख एवं कार्िकारी अलधकृतज्र्ू, पूविनगरप्रमुख एंव पूवि लनवािलचत 

जनप्रलतलनलधज्र्ूहरु, इिाकाप्रिासन कार्ाििर्का प्रमुख एवं नगरस्तरीर् सम्पूर्ि कार्ििर्का प्रमुख एवं 

प्रलतलनलधज्र्ूहरु नगर लवकास सलमलतका अध्र्क्षज्र्ू, उद्योग वालर्ज्र्संघका अध्र्क्षज्र्,ू नगरस्तरीर् िान्ती 

सलमलतका संर्ोजक ज्र्,ूएकककृत र्ोजना तजुिमा सलमलतका सदस्र्ज्र्ूहरु, क्र्ाम्पस प्रमुखज्र्ूहरु नगरस्तरीर् टोि 

लवकास समलतका अध्र्क्ष िगार्त सदस्र्ज्र्ूहरु, मलहिा, अकदवासी, जनजालत, दलित अपांग, र वािबालिकाका 

नगर समन्वर् सलमलतका प्रलतनलधज्र्हूरु, वडा नागरीक मञ्चका अध्र्क्ष एवं सम्पूर्ि सदस्र्ज्र्ूहरु, पूवि वडा 

संर्न्त्रका सदस्र्हरु, पत्रकार महासंघ स्र्ाङजाका अध्र्क्ष एवं पदालधकारीज्र्ूहरु, गैर सरकारी एवं सामूदालर्क 

संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रलतलनलध, टोि लवकास सलमलतका अध्र्क्ष एवं सदस्र्हरु, फोहरमैिा व्यवस्थापन 

सलमलतका अध्र्क्ष एवं सदस्र्हरु, राजनैलतक, सामालजक, िैलक्षक क्षेत्रमा कक्रर्ािीि लवलिष्ट महानुभावहरु, 

संचारकमी लमत्रहरु िगार्त सम्पूर्ि अलतलथज्र्हूरु, नगरवासी सम्पूर्ि मलहिा तथा सज्जनबृन्द, कमिचारी लमत्रहरु 

एवं उपलस्थलत सम्पूर्ि महानुभावहरुमा  र्स वालिङ नगरपालिकाको १८ औं नगरपररषद्को लनर्िर् 

साविजलनकीकरर् समारोहमा  उपलस्थत भई र्स समारोहको गररमा बढाई कदन ुहुने सम्पूर्ि महानुभावहरुप्रलत 

हार्दिक स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गनि चाहन्छु । त्र्सै गरी र्स पावन अविरमा म राष्ट्र र जनताको िालग आफ्नो 

जीवन समपर्ि गनुि हुने ज्ञात अज्ञात वीर िलहदहरु प्रलत भापूर्ि श्रद्धान्जिी अपर्ि गदिछु ।  

स्र्ाङजा लजल्िाको मध्र्भागमा पौरार्ीक नदी आंधीखोिाको ककनार पलवत्र धार्मिकस्थि गह्रौसुरको काखमा 

अवलस्थत समग्र लजल्िाको आर्थिक सामालजक, धार्मिक पर्िटकीर् दलृष्टकोर्िे महत्वपूर्ि केन्रको रुपमा रहकेो र्स 

वालिङ नगरपालिकाको १८ औं नगरपररषद ् माफि त आ.व.२०७२÷२०७३ को बार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम र 

बजेट प्रस्तुत गनि पाउदा म अत्र्न्तै गौरवालन्बत भएको छु । जनतािे आफ्ना आवश्र्कतािाई सम्वोधन गन े

र्ोजनाहरु आफ्न ैसहभालगतामा छनौट गनि सकुन भने्न सहभालगतामूिक र्ोजना तजुिमा प्रकक्रर्ाको अवधारर्ा 

अनुरुप सबै वडा वासीहरुको व्यापक सहभालगता र वडा नागररक मञ्चको पूर्ि सकक्रर्तामा वडास्तरीर् र्ोजना 

तजुिमा तथा लवषर्गत र्ोजना तजुिमा बैठक एवं एकीकृत र्ोजना तजुिमा सलमलतको बैठक राजश्वपारमिि सलमलतको 

बैठक लवलभन्न सरकोकारवािाहरुसंग  अन्तलत्रिmर्ा छिफि र समन्वर् गरी नगरपालिकाको वोडि बैठकमा 

छिफि गरी तर्ार पाररएको आगामी आर्थिक वषि २०७२÷२०७३ को बार्षिक नगर लवकास र्ोजनाको प्रस्तालवक 

नीलत, तथा कार्िक्रम र बजेटको लववरर् सलहत र्हांहरु सामु उपलस्थत भएको छु ।  

प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट स्थलनर् स्वार्त्त िासन ऐन २०५५ र लनर्माविी २०५६ तथा सो सम्बद्ध 

कार्िलवलधएवं पररपत्रहरुिे लनर्दिष्ट गरेका र्ोजना प्रकक्रर्ािाई अविम्वन गरी सहभालगतामुिक ढंगिे तजुिमा 

गररएको छ । लवलिेष गरी नगरपालिकाको आवलधक र्ोजना, संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्बाट 



प्राप्त मागिदििन, लत्रवषीर् र्ोजना, सह्रस्रब्दी लवकास िक्ष्र्, रालष्ट्रर् नीलतहरु एवं र्ोजना तजुिमाका  क्रममा लवलभन्न 

तहबाट प्राप्त हुन आएका सुझावहरु, गत तथा चाि ुआ.व.का नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको प्रभावकारीताबाट 

प्राप्त लसकाईहरु समेतका आधारमा आगामी आ.व.का िालग प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट तर्ार गररएको 

छ । र्ोेे कार्ािन्वर्नबाट नगरपालिकािे िलक्षत गरेका उद्दशे्र्हरु हालसि गनुिका साथै रालष्ट्रर् िक्ष्र् हालसि गनि 

समेत टेवा पुग्न जान ेलवश्वास लिएका छौं । 

हाम्रो र्स नगरपालिकाको आर्थिक सामालजक, सांस्कृलतक लवलवधता एवं भौगोिीक अवलस्थलतका आधारमा हाम्रा 

लवकासका पूवािधारहरु तर् गद ैजान ुपने अवस्था छ । स्थानीर् तहमा कक्रर्ािीि राजनैलतकदिहरु, स्थानीर् 

समुदार् र नगरपालिकाको संर्ुक्त प्रर्ासमा स्थानीर् स्रोत, साधन र क्षमतािाई पररचािन गरी सामालजक र 

आर्थिक क्षेत्रिाई संस्थागत गरी भौगोलिक पूवािधार लवकास एवं क्षमता लवकासका कार्िक्रहरु माफि त लवकासको 

प्रर्ासिाई अगालड बढाउनु आवश्र्क छ । हामीसंग उपिब्ध अपार प्राकृलतक सम्पदाहरु, पर्िटकीर् 

संभावनाहरुिाई महोत्तम रुपमा उपर्ोग गरी सन्तुलित लवकासका िालग श्रोत पररचािन गनुि पने चुनौती हाम्रा 

सामु लवधमान रहको छ । नगरका धेरैजसो वडाहरु पहाडी भेकको रुपमा रहकेा र त्र्हां अझै पलन आधारभतु 

पुवािधारहरु पुग्न सकेका छैनन् । र्ूवािलक्त रोजगारीको लसिलसिामा लवदलेिर्का कारर्, कृलष उत्पादनमा 

ह्रासोन्मुख रहकेो छ । न्र्ून श्रोत साधनका कारर् नगरपालिकाको लिरको रुपमा रहेको गह्रौसुरको प्रचार प्रसार, 

प्रवद्र्धन र लवकास गनि पलन सककएको छैन ्।  

उल्िेलखत चुनौतीहरुको सामाना गनि सरकारी, गैर सरकारी, लनजी क्षेत्र एवं स्थानीर् समुदार्को अग्रसरता, 

सहर्ोग समन्वर् सहभालगता, सहमलत र समझदारीबाट मात्र संभव रहन्छ र्स अवस्थामा हामीिे रोजगारी र 

आर् आजिनका अवसरहरु बलृद्ध गनि कृलष उत्पादनमा बृलद्ध, पिुजन्र् व्यवसार् प्रविद्धन, िघु उद्योग प्रविद्धन, 

स्थानीर् सीप साधनहरुबाट संचालित परम्परागत व्यवसार्को संरक्षर् र लवलवलधकरर्, सहकारी प्रवद्र्धन, 

आधारभूत िहरी पुवािधारहरुको लवकास र उत्पादिीि क्षेत्रमा िगानी अलभबृलद्ध गरी लवकास प्रकक्रर्ामा सबै वगि, 

क्षेत्रका समुदार्हरुिाई पररचािन गनि सकेमा मात्र पररवितनमुखी एवं पररर्ाममुखी लवकास संभव हुने दलेखन्छ 

। समावेिी, समन्र्ालर्क तथा पररर्ाममुखी  लवकासको प्रर्ासमा जुटन समस्त उद्यमी, व्यविार्ी, नागररक समाज 

राजनैलतक दिका पदालधकारी, सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरु, स्थानीर् समुादार्हरु, संघसंस्थाहरु एवं 

सम्पूर्ि नगरवासीहरुमा हार्दिक अलपि गदिछु ।  

स्थानीर् लनकार्हरु सरकारका लवषर्गत कार्ाििर् मात्र नभएर जनताको सबैभन्दा नलजकको सरकार पलन हुन । 

स्थानीर् सरकारको रुपमा जनताका प्रत्र्क्ष सरोकारका सम्पूर्ि पक्षहरुको सम्बोधन गनुि पने र्स्ता महत्वपूर्ि 

लनकार्हरु िामो समर्सम्म जनप्रलतलनलध लवलहन रहन ु आफैमा ठूिो लवडम्वनाको रुपमा रहको छ । र्स 

जनप्रलतलनलध लवहीनको जरटिता एवं लवषम पररलस्थमा पलन नगरस्तरीर् राजनैलतक दिका 

पदालधकारीज्र्ूहरुसंग उच्चतम समन्वर् कार्म गरी उपिब्ध सीलमत श्रोत र साधनको अलधकतम पररचािन गद ै

बद्दो िहरीकरर्को व्यवस्थापन तथा जनतािाई आधारभुत िहरी सेवा सुलवधा उपिब्ध गराउन ेकाममा कुन ै

ककलसमको कमी कमजोरी हुन नकदन लसङ्गो नगरपालिका पररवार लजम्मेवार भई लनरन्तर प्रर्ासरत रहकेो कुरा 

र्हांहरु सबैमा अनरुोध गनि चाहन्छु ।  साथै वतिमान पररलस्थलतमा समुदार्मा आधाररत वडा नागरीक मन्च, टोि 

लवकास संस्था, नागररक सचतेना केन्र, नागररक समाज एवं लवलभन्न पेिागत संघ सगंठनहरुिे नगरपालिका र 

नगरवासी बीच एक लवश्वालसिो सेतकुो रुपमा काम गरी आएको छ । लनवािलचत जनप्रलतनलधहरुको व्यवस्था हुन 

नसकेता पलन जनमुखी एवं लजम्मेवार राजनैलतक दिहरुको सहमती, समन्वर्, सहर्ोग र सहकार्िमा वालिङ्ग 

नगरपालिका आफ्नो घोलषत िक्ष्र् हालसि गनि अलवचलित रुपमा कार्िरत रहकेो व्यहोरा लनवेदन गनि चाहन्छु । 



र्द्यपी हामी कमिचारीहरुबाट जनप्रलतलनलधको भलूमका समेत लनवािह गनुि प्रजातन्त्र एवं िोकतन्त्रको ममिको 

लवपररत हुने र कलतपर् सेवाहरु जनप्रलतलनलधहरुबाट मात्र प्रदत्त हुन सके्न तथा प्रभावकारी हुने वास्तलवकतािाई 

दलृष्टगत गद ै स्थानीर् लनकार्हरुमा लनवािलचत जनप्रलतलनलधहरुको र्थालिघ्र पररपूर्तिका िालग र्स गररमामर् 

सभा माफि त नेपाि सकारको घ्र्ानाकषिर् गनि चाहन्छु ।  

स्र्ाङजा लजल्िकै सबैभन्दा ठूिो िहरी केन्रको रुपमा स्थालपत र्स वालिङ नगररमा बढ्द ैगएको िहरीकरर् र 

जनसंखर्ा ं बृलद्धको चापिे सडक, खानेपानी, लवद्युत, लिक्षा, स्वास््र् जस्ता िहरी आधारभूत सेवा सुलवधाको 

मागमा थप दवाव पनि गएको र र्सिाई सम्वोधन गन ेसन्र्दभमा व्यवलस्थत िहरीकरर् तफि  घ्र्ान पु¥र्ाउद ै

नगरको एक छुटै्ट पलहचान कार्म गनि कढिो गनि नहुने तफि  सम्पूर्ि नगरवासीहरु चनाखो हुन ुपने दलेखन्छ । र्सका 

िालग नगरको क्षेत्रगत दीघिकालिन नीलत तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनिका िालग लवकासका साझेदारहरुको पलहचान 

र उपर्ोग जस्ता लवषर्मा परम्परागत ढंगबाट मात्र नभई दीघकालिन एवं रर्नीलतका दलृष्टकोर्बाट सोच्न र 

सोही अनसुार अल्पकालिन, मध्र्कालिन, दीघकालिन र्ोजना सलहत अलध बढ्न ुपने वेिा आईसकेको त्र् पलन 

र्स अवसरमा अनुरोध गनि चाहन्छु  

रर्नीलतक लहसाविे आर्थिक तथा सामालजक लवकासका प्रचुर संभावना हुदाहुद ैपलन आन्तररक श्रोत साधनको 

न्र्ूनताका कारर् हाम्रो लवकास प्रर्ास नेपाि सरकारको अनुदानमा नै पूर्ि लनभिर रहकेो छ । नगरपालिकािाई 

प्राप्त सीलमत श्रोत र साधनबाट नगरवासीका असीलमत आवश्र्कताहरु पुरा गनि  अवस्र् लनकै करठनाई छ । 

तथालप, र्ोजना तजुिमा गदाि सबै वगि, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदार्को सहभागीता रहन सकोस भने्न तफि  घ्र्ान कदईएको 

छ । साथै सरोकारवािा वगि, क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव एवं मागहरुिाई प्राथलमकताको आधारमा बजेट लवलनर्ोजन 

गरी कार्ािन्वर्नको िालग प्रस्ताव गररएकोेे छ । 

उपलस्थत सम्परू्ि महानभुावहरुुः 

अव म आगामी आ.व.को बजटे तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनुि पूवि गत तथा चािु आ.व.मा सचंालित कार्िक्रमको संलक्षप्त 

लववरर् प्रस्तुत गनि चाहान्छु । 

गत आ.व. २०७०÷०७१ को चािुगततफि   १ करोड १७ िाख १५ हजार ९ सर् ४१ रुपैर्ा अनुमान गररएकोमा 

स्थानीर् िासन तथा सामुदार्ीक लवकास कार्िक्रममा बृलद्ध भएको र दलित बािबालिकाहरुको  पोषर् भत्ता 

सलहतको भुक्तानी १ करोड २३ िाख ६ हजार ५ सर् ५४ खचि भएको छ ।  र्स नगरपालिकाको प्रिासलनक खचि 

तफि  अनुमान रु. १ कोरड  ६ िाख ९५ हजार ९ सर् ३८ गररएकोमा रु.१ कारेड ५ िाख ३३ हजार ९ सर् ५४ 

खचि भई अनुमान भन्दा ९८.४८ प्रलतितिे खचि भएकोिे खासै प्रिासन खचिमा अनुमान भन्दा बढेको छैन् । 

त्र्सैगरीपूलजगत तफि नेपाि सरकार लनिित अनुदान जगडेाकोष अनुदान, राजश्व वाडंफांड सडकवोडि नेपाि 

समेतका अनुदानहरु र्स नगरपालिकाको पूलजगत बजटेको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहकेो छ । जुन ककलसमबाट 

आउनु पने अनुदान आउन नसकक अखतीर्ारी घटेका कारर् र समर्मा र्ोजना सम्पन्न हुन नसकेको कारर्बाट 

पलन आ.व.को अन्तमा खचि हुन नसकक लजम्मेवारी सारी चािु आ.व.मा  कलतपर् र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । 

हामीिे पूलजगतमा रु. ४ करोड २५ हजार  अनुमान गररएकोमा हाम्रो प्रर्ासबाट रु. ४ करोड ४६ िाख २४ 

हजार २ सर् ७४ रुपैर्ा खचि भई पूलजगत खचिमा अनुमान भन्दा थप ११ प्रलतििे बृलद्ध भएको छ तापलन सन्तोष 

जनक भन ेमान्न सककदनै । उक्त पूलजगत खचिको भौलतक प्रगलत तफि  सडक २ करोड १६ िाख ४५ हजार २ सर् 

९५ रुपैर्ा, ससंचाई २ िाख ४५ हजार ७९ रुपैर्ा लिक्षा लवकास तफि  लवद्यािर्को भौलतक लनमािर् कार्िक्रम २४ 

िाख १८ हजार ८ सर् ७३, खानेपानी तफि  १३ िाख ३५ हजार ७ सार्, र्ोजना ममित संभार ८ िाख ५३ हजार 



१ सर् ६४, िक्षीत कार्िक्रम तफि  ४६ िाख ९३ हजार २ सर् १४, प्रवद्धनात्मक कार्िक्रम (वडास्तरीस्र् र्ोजना) 

३१ िाख ९ हजार गतवषिको र्ोजना  

भुक्तानी ६६ िाख ८६ हजार ३ सर् २२ रुपैर्ा पूलज लनमािर् (फर्निचर मेिीनगरी औजार)  ५ िाख २९ हजार 

८ सर् २१ रुपैर्ा, सामुदार्ीक भवन÷पाटी पौवा ११ िाख २५ हजार ३ सर् ९६ रुपैर्ा सलहतका अन्र् लवलवध 

र्ोजना तथा कार्िक्रम १९ िाख ८२ हजार ४ सर् १० रुपैर्ा खचि भएको छ ।  

त्र्सै गरी चािु आ.व. २०७१÷०७२ को चािुगत तफि को खचि अनुमान रु १ करोड ७ िाख १४ हजार ६ सर् १८ 

गररएकोमा स्थानीर् िासन तथा सामुदार्ीक लवकास कार्िक्रमको थप कार्िक्रम समावेि हुदा संिाेेलेधत बजटे 

रु १ करोड ३८ िाख ९२ हजार २ सर् ६६ रुपैर्ाको बजेट स्वीकृत भएको छ । जसमा २०७१ मंलसर मलहना 

सम्मको प्रिासलनक खचि ५३ िाख १८ हजार ४ सर् ४६ रुपैर्ा भएको  र स्थानीर् िासन तथा सामुदार्ीक 

लवकास कार्िक्रम ( ेीन्ऋम्ए) र दलित बािबालिकाको पोषर् भक्ता समेत गरर जम्मा चािु खचि रु. ६१ िाख 

१२ हजार ७ सर् ४६ रुपैर्ा भएको छ । त्र्सैगरी पूलजगततफि  रु. ५ करोड २८ िाख ८८ हजार ७ सार् ८७ 

रुपैर्ाको अनुमान रहकेोमा लनिित तफि  अखतीर्ारी घटेको र सिित तफि  वसपाकि , सवारी साधन खररद गनि र सडक 

वोडि नेपािको अनुदान सलहत सिित अनुदान बृलद्ध भएको कारर् बाट अनुमान भन्दा बकढ भई रु ६ करोड ४१ 

िाख १हजार १ सर् १ रुपैर्ा हुन आएको छ । र्सरी  चािुगत र पूलजगत जम्मा रु. ७ करोड ४३ िाख ३३ 

हजार ३ सर् ६७ रुपैर्ाको सिंोलधत बजेट स्वीकृत भएको छ  । जसमध्र्े मंलसर मसान्त सम्मको पूलजगत खचि १ 

करोड २० िाख ९७ हजार ६ सर् २४ रुपैर्ा खचि भएको छ । वसपाकिको जग्गा खररदको भुक्तानीको सम्बन्धमा 

लजल्िा प्रिासन कार्ाििर्को खातामा पौषमा १ करोड २० िाख रकम जम्मा गररएको छ । र्सरी हदेाि हाि 

सम्म पूलजगत खचि २ करोेडे ४० िाख १७ हजार ६ सर् खचि भएको छ ।  

चािु आ.व.मा नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुन ेलनिित अनुदान घटेको र सिित अनुदान स्थानीर् र्ातार्ात पूवािधार 

क्षेत्रगत (कृलष सडक) अनुदान घटनाका कारर्िे १७ औं नगरपररषद्बाट स्जीकृत भएका आर्ोजना तथा 

कार्िक्रमहरु संचािन गनि नसककने भएको छ भने सिित अनदुान, जगेडाकोष अन्र्तगत वसपाकि  जग्गा खररद, सवारी 

साधन खररद र सडकवोडि नपेाि अनुदान लिषिकहरुमा कररव १ करोडको अखतीर्ारीमा बृलद्ध हुन आएकोछ । 

आदरर्ीर् उपलस्थत महानभुावहरुुः 

मालथ उल्िेखीत लवलत्तर् अवस्थाका अलतररक्त चाि ुआ.व.को मंलसर मसान्त सम्म लनम्नबमेलजमका 

सकारात्मक कार्िहरु गनि थालिएकोिे बांकी अवधी सम्म अपेलक्षत गरेका कार्िहरु पूरा  गनि 

सककने लवश्वास लिएकोछु । 

१) कार्ाििर्को सेवा प्रवाहिाई सुव्यवलस्थत गनि आधुलनक प्रलवलधको प्रर्ोग गरी जनतामा 

 लवश्वसनीर्ता  पैदा गरी सुिासनमा टेवा कदन क्र्ातधबचभ राखी कम््र्ूटर प्रलवलधको 

 प्रर्ोगबाट राजश्व र िेखाको  कारोबार सुरु गररएको छ । र्सिे सबैप्रलत सकरात्मक प्रभाव 

 पारेको महसुस गलएको छ ।   

२) पारदर्ििता सुिासनको आधारस्तम्भ भएकािे नगरपालिकामा भए गरेका काम कारवाहीहरुिाई 

 सूचनाको आधुलनक प्रलवलधको प्रर्ोग गरी परम्परागत सूचना पाटीमा सूचना टांस्नुका अलतररक्त 



 कार्ाििर्को धभदउबनभ र ेाबअभ दर्र्प  लनमािर् गरर सोही माध्र्मबाट सूचना प्रवाह गने  गररएको 

छ ।  

३) नगरिाई वातावरर् मैत्री बनाउन सुरुवात नगरपालिकाबाटै गनुि पदिछ भलन कार्ाििर् हाता  लभत्र 

 फुिरोपर्, वृक्षारोपर् गरर हररर्ािी बढाउने गरी कदघिकालिन तथा अल्पकािीन कार्िको  थािलन 

गररएके छ । लवस्तारै सोही बमोलजम घरघरमा कलम्तमा १÷१ वटा फिफूिको लवरुवा  िगार्न पे्ररर्ा 

जगािाई घर घरिाईनै वातावरर् मैत्री बनाउने सुरुवात गररनेछ । 

४) कार्ाििर्को काममा समर्मै व्यवलस्थत होस भलन प्रत्र्ेक मलहना लनर्लमत रुपमा राजनीलतक  दि 

सलहतको वोडि बैठक, सुपररवेक्षर् तथा अनुगमन सलमलतको बैठक, कमिचारीहरुको बैठक  र आवश्र्कता 

 अनुसार अन्र् बैठकहरु (साविजनीक सुनुवाई समेत) राखी छिफि गने र  लनर्िर्मा पुग्ने गररएको छ 

। र्सरी भएको लनर्िर् तत्काि कार्ािन्वर्नमा समेत जाने गरेको  छ । र्सबाट एकातीर कसैप्रलत पलन द्धिैको 

भावना नरहन ेर कार्ि प्रकक्रर्ामा पलन  सहजीकरर् हुने गरेको महिुस गररएको छ ।  

५)  कार्ाििर्को गाडी चािु हाितमा राख्न पूरानो भै बकढ ममित गनुि पन ेर लनरन्तरता कदन करठन 

 अवस्था भै सकेकेिे नर्ा ं गाडी खररदको िालग मन्त्रािर्संग समन्वर् गरी सवारी साधन 

 खररदको िालग बजेट माग गररएकोमा मन्त्रािर्बाट सो प्राप्त गनि सफि भै नर्ां गाडी खररद  गररएको 

छ । पूरानो गाडी लििाम गने लनर्िर् बमोलजम प्रकक्रर्ा अगाडी बढाईएको छ ।  

६) लवगत िामो समर् दखेी नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्यवलस्थत वसपािक लनमािर् गनि जग्गा प्रालप्तका 

 िागी  गररएको प्रर्ास र्सै आ.व.को श्रवार् १ गतबाट सुरु गरी हािसािै मात्र पूरा गनि 

 सककएको छ । जग्गा  प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोलजम लजल्िा प्रिासन कार्ाििर्, स्र्ाङजा माफि त 

 वालिङ ३ र ५ लस्थत  लमर्दिबजार खररवोट मूलनको २०–१०–३–२ क्षेत्रफिको व्यलक्तको जग्गा 

 रु. २ करोड मुआव्जा कदई अलधग्रहर् गररएको र सोहीसंग जोलडएको कररव १० रोपनी 

 साविजनीक जग्गािाई समेत प्रर्ोग गरी कररव ३० रोपनी जग्गा कार्म भई वसपाकि  लनमािर्को 

 िागी बाटो खुिेको छ ।  

७) लवगत १० मलहना दलेख घर–घरबाट उठ्न नसकेको फोहर व्यवस्थापन कार्ि पूर्ािमृत उच्च 

 माध्र्ालमक लवद्यािर्को वालिङ ८ लस्थत मजुवामा रहकेो करीव ३३ रोपनी जग्गा लिजमा लिई 

 एएए को मोडिमा फोहर व्यवस्थापन साझेदारी प्रस्ताव माग गरे बमोलजम कदकद बलहनी तथा  समाज 

उत्थान संस्थाि ेपेि गरेको सझँौतािाई बांकी प्रकक्रर्ा पूरा गरी स्वीकृत गरी लनजसंग  िति सलहत सम्झौता गरी 

नेपािभरीमै नौिो प्रर्ोगको रुपमा फोहरमैिा व्यवस्थानप गनि  खेलजएको छ । सोही बमोलजम घर–घरबाट 

कूलहने र नकूलहने फोहर छुट्टर्ाई छुट्टा–छुटै्ट रुपमा  िाने र कूलहने फोहर कम्पोलस्टङ्ग गने र नकूहीने फोहर पून 

प्रर्ोग गने गरी व्यवस्था लमिाईएको  छ । र्सका िालग साझेदारी संस्था कदकद बलहनी तथा समाज उत्थान, 

समन्वर् कारी संस्था  नगरस्तरीर् फोहरमैिा व्यवस्थापन सलमलत र सहर्ोगी संस्था उद्योग वालर्ज्र् संघ, 

वालिङिाई  पलन धन्र्वाद कदन चाहन्छु । 

८) िामो समर् दखेी फोहरमैिा व्यवस्थानप हुन नसक्दा नगरका साविजनीक स्थिहरु पलन फोहर 

 जन्र्  पदाथििे भररएकोिे र्ो सफाईको सुरुवात गररन ु पदिछ भने्न जनअपेक्षा बमोलजम 

 नगरपालिकाकै लनर्िर्  बमोलजम लमलत २०७१।८।१४ गते नेपाि सरकारका श्रीमान मुखर् सलचव 



 एवं वागमती सफाई अलभर्ानका सफि अलभर्ान्ता श्री िीिामर्ी पौडेि ज्र्ूको प्रमुख 

 आलत्र्ता र श्रीमान कृलष सलचव श्री  जर्मुकुन्द खनािज्र्ू, श्रीमान पलिमाअञ्चि क्षेलत्रर्  प्रिासक 

श्री कदनेि थपलिर्ा ज्र्ू िगार्त प्रमुख लजल्िा अलधकारी र स्थानीर् लवकास अलधकारी  सलहतको 

टोिीको उपलस्थलतमा नगरवासीको सकक्रर् सहभागीतामा वालिङ नगर बृहत सरसफाई  अलभर्ान २०७१ 

को सुभारम्भ गररएको छ । र प्रत्र्ेक िुक्रबार लवहान ८.३० वजे दलेख १०.०  वजे सम्म साविजनीक 

स्थिको सफाई अलभर्ान थालिएको छ । र्ो अलभर्ान एकै कदन, एकै  जनािे र एउटै लनकार्ि ेमात्र गरेर 

हुदनै त्र्सैिे सबैको सकक्रर् सहभागीता रहर्ो भने केलह  समर् पलछ वालिङ नगरीिाई सरसफाई र्ुक्त 

नगरपलिका घोलषत गनि सककने अपेक्षा गनि  सककन्छ । 

१०) नगरपालिकािाई जनमैत्री कार्ाििर् घोषर्ा गनि आवश्र्क पूवािधारहरु तर्ार गररएको छ । 

समर् सापेक्ष नागररक वडापत्रको लनमािर्, कमिचारी आचारसंलहता लवलनर्म–२०७१ कमिचारी कल्र्ार्कोष 

संचािन लवलनर्म—२०७१ जस्ता महत्वपूर्ि नीलतहरु तजुिमा गरर िागु गररएका छन ्। अव लतनको व्यवलस्थत 

रुपमा कार्ािन्वर्न गनि र त्र्सिे लनरन्तरता पाउन जरुरी भएको छ ।  

११) नगरपालिका क्षेत्रमा हुन सके्न प्राकृलतक प्रकोपबाट हुन सके्न क्षलतिाई केलह हदसम्म भएपलन 

 नगरवासीिाई राहत उपिब्ध गराउने हतेुिे स्थालपत प्रकोप व्यवस्थापन कोष पररचािन गनि  प्रकोप 

 व्यवस्थापन कार्ि र्ोजना लवलनर्म—२०७१ जारी गररएकोमा र्लह भार ११ गते आएको 

 आंधीखोिा बाडीबाट ज्र्ान गुमाएका र घरबार गुमाएकाहरुिाई केलह हदसम्म भए पलन राहत 

 प्रदान गनि पाउदा धेरै गनि नसके पलन नगरपालिका र्स्ता लवपदमा पलन  नगरवासी प्रलत  सचेत 

रहकेोेे जानकारी कदन सफि भएको ठानेको छु । 

१२) नगरपालिकामा मन्त्रािर्बाट आउने लनुःिित चािु तथा पूलजगत बजेट कटौतीिे नगरपलिकािे 

 १७ औ. पररषद्बाट पाररत गरेका र्ोजनाहरु नै कार्ािन्वर्न गनि नसके्न अवस्था र १७ औ. 

 पररषद्बाट बजेट नै नछुट्याईएको वसपाकिको िागी जग्गा प्राप्ती र्ोजना अगाडी बढाउने  लनर्िर्िे 

नगरपालिकाको बजेटमा ठूिो असर पने दलेख राजनीलतकदि सलहतको बैठक वलस  छिफि गदाि केन्रमा 

डलेिगेिन जाने लनर्िर् गरी गएकोमा जग्गा प्राप्तीको िागी थप रु ६०  िाख र सडक वोडिबाट थप रु. २० 

िाख बजेट ल्र्ाउन सकु्निाई पलन र्स अवधीको  महत्वपूर्ि उपिलब्धको रुपमा लिएको छु । सिितकै बजेट भए 

पलन नगरपालिकामा र्सिे थप  टेवापु¥र्ाएको महिुस गररएको छ । र्सका िागी नगरस्तरीर् 

राजनीतीकदिका प्रमुख एवं  प्रलतलनलधज्र्ूहरु प्रलत हार्दिक आभार प्रकट गदिछु ।  र सहर्ोग पु¥र्ाउनु हुन े

लनकार्प्रलत हार्दिक  धन्र्वाद कदन चाहन्छु । 

१३) िामो समर्को प्रर्ास पलछ वालिङ वासीको चाहना बमोलजम वालिङमा मािपोत र नापी 

 कार्ाििर् स्थापनाको िागी नेपाि सरकारि े लनर्िर् गरेको छ । र्सका िागी सहर्ोग पु¥र्ाउनु 

 हुने नेपाि सरकार िगार्त सम्पूर्ि महानुभावहरु प्रलत  आभार प्रकट गद ै हार्दिक धन्र्ावाद कदन 

 चाहान्छु । साथ ै र्ही लमलत ०७१।९।२८ गत े कदनको १.०० वजे श्रीमान भूमीसुधार तथा व्यवस्था 

 मन्त्रािर्का सलचव श्री िोकदििन रेग्मी ज्र्ूको प्रमुख अलत्र्मा  मािपोत तथा नापी िाखा 

 कार्ाििर्हरु तत्काि नगरपालिका कार्ाििर् मै स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुभारम्भ गने कार्िक्रम 

 तर् भइसकेकोेे जानकारी गराउन पाउदा अत्र्न्त हर्षित भएको छु । उल्िेलखत कार्िक्रममा पलन 

 र्हाहरु सम्पूर्िको नगरपालिका हातालभत्र गररमामर् उपलस्थलतको िालग पलन आमन्त्रर् गदिछु ।  



आदरर्ीर् उपलस्थत महानभुावहरुुः 

मालथ उल्िेलखत चािु आ.व. को लवत्तीर् अवस्था र हािसम्म भए गरेका सम्पादीत कार्िक्रमहरुबाट चािु आ.व. 

को अन्तसम्ममा बांकी कार्िक्रमहरु सम्पन्न गनि लनम्न कार्िक्रहरु  अविम्वन गने प्रलतवद्धता र्स सम्मालनत सभा 

समक्ष पेि गनि चाहन्छु ।   

१) वालिङ नगरपालिकाको फोहरमैिा व्यवस्थापन पूर्िरुपमा एउटा ट्रर्ाकमा आउने छ र्सका िालग घर–

घरबाट कूलहने र नकूलहन ेफोहर छुट्टार्ाई लनकाल्न ेकार्ििाई कडाईका साथ िागु गररने छ । साथ ैप्रत्र्ेक हप्ताको 

एक कदन साविजनीक स्थिको सफाई गररन ेर  र्सरी सफाई गररएको स्थिमा फोहर फाल्ने जो कोहीिाई जो 

सुकैिे उजुर गनि सके्न र उजरुको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोलजम कारवाही गररने छ । 

कारवाही स्वरुप जररवानाबाट आएको रकम उजरु कताििाई २५ प्रलतित िे हुन आउने रकम पुरस्कार स्वरुप 

कदईने छ । र्सका िागी सम्पूर्ि महानुभावहरुबाट  नगरपालिका सहर्ोगको अपेक्षा राखदछ । 

२) नगरपालिका लस्थत सबै वडाहरुमा वडा नागरीक मञ्च कक्रर्ािीि रहकेोिे उपभोक्ता सलमलत गठन गनि र 

हरेक  कार्िक्रम÷कक्रर्ाकिापको कार्ािन्वर्न गनि वडा नागरीक मन्च  सामालजक पररचािक र वडा सलचव समेतको 

उपलस्थतीमा सरोेेकारवािा सबै वगिको सहभागीतामा मात्र उपभोक्ता सलमलत गठन गररनेछ । 

३) सामालजक पररचािन कार्िक्रmमिाई सिक्त र प्रभावकारी रुपमा संचािन गरी आर्थिक तथा सामालजक 

रुपिे अलत लवपन्न र वलञ्चतीमा परेका समुदार्को क्षमता लवकास एवं सिक्तीकारर् गनुिका साथै लवपन्न समुहको  

उत्थान गने कार्ि गररनेछ । 

४) नगरपालिकाबाट संचालित आर्ोजनाहरुिाई प्रभावकारी एवं पारदिी रुपमा संचािन गनि र्ोजना 

खाता प्रर्ािी िागु गरी अलनवािर् रुपमा अनुगमन सलमलत गठन गनुि पने र भुत्तानीमा सोको प्रलतवेदन समेत संिग्न 

गनुि पने साथै वडा नागरीक मञ्चको लसफाररस गने व्यवस्था कडाईका साथ िागु गररनेछ । 

५) नगरपालिकाबाट संचालित आर्ोजनाहरुिाई प्रभावकरी एवं गुर्स्तरीर् रुपमा  संचािन एवं सम्पन्न गनि 

अगुगमन एवं मुल्र्ाङकन प्रर्ािीिाई अलनवािर् तुल्र्ाई सम्पूर्ि र्ोजनाहरुमा सपुरीवेक्षर् तथा अनुगमन 

सलमलतको र्ोजना जाचंपास लनर्िर् पिात मात्र र्ोजनाको अलन्तम ककस्ता रकम भुक्तानी हुने व्यवस्थािाई 

कडाईकासाथ िागु गररनेछ ।  

६)  नगरवासीहरुको स्वास््र् तथा सरसफाईको अवस्थामा सुधार ल्र्ाउनका िालग र्स नगरपालिका खुिा 

कदिामुक्त नगरको रुपमा घोषर्ा भईसकेको हुदा हाि रहकेा कच्ची िौचािर्हरुको स्तरवृलद्ध गद ै तथा सभंालवत 

स्थानहरुमा थप साविजनीक िौचािर् लनमािर्का िागी लज.लव.स.संग समेत समन्वर्न गरी कार्िक्रम संचािन 

गरी पूर्ि सरसफाईतफि  उन्मुख तुल्र्ाउद ैिलगने छ ।  

७) नगरपालिका लभत्र रहकेा बजारहरुिाई व्यवलस्थत गनिका िालग उद्योग वालर्ज्र् संघ र बजार 

व्यवस्थापन सलमलतको सहकार्िमा फिफूि तथा तरकारी बजारिाई समेत व्यवलस्थत र एकलत्रत गररने प्रर्ास 

गररनेछ । 

८) स्थानीर् क्िव तथा संघ ससं्थाहरुको सहर्ोग र समन्वर्मा आंधीखोिािाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर 

तुल्र्ाउद ैसोको  सरंक्षर् र सम्वद्र्धनका िागी सम्बलन्धत लनकार्हरुमा समन्वर् र  सहकार्ि गरी कार्िक्रम अगाडी 

बढाइने छ ।  



९) फोहरमैिा तथा सरसफाई व्यस्थापन कार्िमा नागररकहरुको सहभागीतािाई अलभबृलद्ध गरी चाि ु

आ.व.मा नै केही टोिहरुिाई फोहरमैिा तथा सरसफाई व्यवस्थापनमा नमूना टोिको रुपमा स्थालपत गद ैसमग्र 

नगरपालिकािाई पूर्ि सरफाई र्ुक्त नगरपालिका बनाई फोहर व्यवस्थापनमा नेपाि भरमा वालिङिाई नमूना 

नगरको रुपमा पलहचान गराउने प्रर्ास गररनेछ ।  

१० ) आगामी आ.व. २०७२÷२०७३ लभत्र र्स नगरपालिकामा क्षतीपूर्ति सलहतको नागररक वडापत्र िागु 

गरी सेवाग्रही मैत्री नगर र आ.व. २०७२÷२०७३ लभत्रमा बािमैत्री स्थानीर् िासन नगरको रुपमा घोषर्ा गनि 

आवश्र्क पूवािधार तर्ार गररनेछ ।  

११) नगरिाई उज्र्ािो बनाउने प्रर्ास स्वरुप नगरपालिका लभत्रका मुखर् मुखर् सडक तथा बजार क्षेत्रहरुमा 

लवस्तार गररएका सडक वत्तीहरुको व्यवस्थापन र लवस्तार गद ैिलगनेछ । 

१२) र्स नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा साविजलनक जग्गाहरुको िगत तर्ार गरी उक्त जग्गाहरुको संरक्षर् 

एवं सम्वद्र्धन गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

१३) वालिङ नगरपालिका वडा नं. ३ र ५ लस्थत लमर्दिबजार खररवोट मूलनको व्यवलस्थत वसपािक लनर्रमािर्का 

िागी िागत इलष्टमेट ए.व लडजाईन सलहतको प्रस्ताव तर्ार गरी संलघर् मालमिा तथा स्थानीर् ककवास मन्त्रािउ, 

िहरी लवकास मन्त्रािर् र अन्र् सम्बलन्धत लनकार्मा ठूिा र्ोजना स्वीकृत एवं कार्ािन्वर्न गरर कदनको िागी 

प्रस्ताव पेि गररनेछ । 

१४) नगरपालिकाको लवकास लनमािर् प्राथलमकता  प्राप्त आर्ोजनाहरु कार्िन्वर्न गनि नगरपालिकाको लसलमत 

स्रोत साधनबाट  मात्र संभव नहुने हुदा लजल्िा लस्थत लवषर्गत कार्ाििर्हरु, केन्रीर् स्तरका लनकार् एवं 

पररर्ोजनाहरु। सरकारी तथा गैहसरकारी अन्र् लनकार्हरुसंग समन्वर् सहकार्ि गरी थप बजेट तथा कार्िक्रम 

ल्र्ाउन पहि गररने छ । र्सका िागी पहुच स्थालपत गनुि हुने सम्पूर्ि नगरवासी एवं महानुभावहरु प्रलत पलन 

आव्हान गनि चाहन्छु ।  

आदरर्ीर् उपलस्थत महानभुावहरुुः  

 अव म १८ औं नगरपररषद्को लनर्िर्िे स्वीकृत गरेको आगामी आ.व. २०७२÷२०७३ को नीलत तथा 

कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नको िालग लनम्न बमोलजम क्षेत्रगत नीलतहरु प्रस्तुत गदिछु । उक्त क्षेत्रगत नीलतहरु 

प्रस्ताव गदाि  १७ औं नगरपररषद्बाट स्वीकृत नीलत एवं चािु आ.व.को मालथ उल्िेख गररएका प्रलतवद्धताहरुिाई 

लनरन्तरता कदद ैथप नीलत तथा कार्िक्रमहरु मात्र र्हा ंउल्िेख गररएको छ । 

क) भौतीक पवूािधार नीलत “िहरी पूवािधारको आधार , सडक लनमािर् र सधुार” 

१) सहभालगतात्मक र्ोजना तजुिमाको चरर्हरु पूरा गरी आएका सडक, खानेपानी, ससंचाई, तटबन्धन, भवन 

िगार्तका भौतीक पूवािधार र्ोजनाहरु बजेटको सीमा र पररलधलभत्र रही प्राथलमकताको आधारमा लनमािर् तथा 

संचािन गररनेछ । 

२) वसपाकि  लनमािर् जस्ता ठूिा र्ोजनाहरुको कार्ािन्वर्न पूवि त्र्स्ता र्ोजनाहरुको सम्भव्यता अध्र्र्न एवं 

वातावरर्ीर् प्रभाव समेतको मूल्र्ाङकन गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 



३)  भवन लनर्रमािर् तथा आर्ोजना लनमािर् एवं संचािन लनदलेिकिाई समर्ानुकुि पररमाजिन गरी 

प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

४) सडक लनमािर् र स्तरोन्नती गदाि सडक गुरुर्ोजना बनाई सोको आधारमा सडकहरु पलहचान गरी सोही 

बमोलजम रकम लवलनर्ोजन गररनुका साथै भईरहकेा सडकहरुको स्तरोन्नती र ममित सम्भारमा जोड कदईनेछ । 

५) नगरर्ातार्ात गुरुर्ोजना, िहरी गरीवी न्र्ूलनकरर् र्ोजना, व्यवलस्थत बस्ती लवकास र्ोजना, भूउपर्ोग 

र्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्वर्न तफि  आवश्र्क पहि गररनछे । 

६) र्ोजनाहरुमा जनसहभागीता एवं िागत सहभागीताको पक्ष न्र्ून बन्द ैगईरहकेो कटु र्थाथितािाई मनन 

गरी र्ोजना छनौट गदाि जनसहभागीता बढी हुने क्षेत्रमा र्ोजना तथा कार्िक्रमिाई प्राथलमकता कदईने नीलत 

अिम्वन गररनेछ । भने िागत सहभागीता वापतको रकम नलतन ेउपभोक्ता सदस्र्हरुिाई उपभोक्ता सलमलतको 

लसफाररसमा नगरपालिकाबाट गररने सेवा सुलवधा रोक्का गररनेछ ।  

७) नगरपालिकािाई पूर्ि सरसफाई तफि  उन्मुख गराउन खुिा कदिामुक्त नगरपालिकाको रुपामा घोषर्ा 

भई सकेकोिे पूर्ि सरसफाईर्कू्त एक सभ्र् र सुसंस्कुत नगरपालिकाको रुपमा लवकास गने नीलत अविम्वन गररनेछ 

। 

८) लनमािर्लधन वालिङ साना िहरी खानेपानी आर्ोजनािाई पूर्िरुपमा सम्पन्न गरी नगरवासीहरुिाई 

स्वच्छ खानेपानीेे आपूर्ति व्यवस्था गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क पहि गररनेछ । 

९) नगरपालिकाको बजेटबाट सचंािन गनि नसकीने आर्ोजनाहरुको िालग लजल्िास्तर लवषर्त कार्ििर् 

दातृ लनकार् र केन्रीस्तरबाट संचािन गनिकािलग अनुरोध गद ैसम्बलन्धत लनकार्हरुसंग आवश्र्क समन्वर् र 

सहकार्ि गररनेछ ।  

१०) र्स नगर क्षेत्रलभत्रका आलधखोिा, अमािदीखोिा, लमर्दिखोिा च्र्ादीखोिा र वार्खोिा समेतका 

खोिाहरुबाट भएको जग्गा कटानिाई संरक्षर् गनि तटबन्धनका िालग सम्बलन्धत लनकार्मा आवश्र्क पहि 

गररनेछ ।  

११) भौतीक पूवािधार लनमािर्मा लवषर्गत कार्ाििर्हरुको समन्वर् लजलवस सडक लडलभजन 

 कार्ाििर्, जि उत्पन्न प्रकोप कार्ाििर्, खानेपानी लडलभजन कार्ाििर्, िहरी ककवास तथा  भवन 

लडलभजन काार्ििर् लजििा भू–संरक्षर् कार्ाििर् जस्ता लनकार्हरुको कार्िक्रमिाई  पलन सहकार्िको आधारमा 

वालिङ नगरक्षेधमा बकढसेबकढ कार्िक्रम ल्र्ाउन आवश्र्क पहि  गररनेछ । 

ख) कृलष तथा सहकारी नीलत”एक वडाको पलहचान,  एक कृलष उत्पादन” 

१) व्यवसालर्क कृलष तथा पिुजन्र् उत्पादनमा कृषकहरुिाई सघाउ पु¥र्ाउने खािका कार्िक्रमहरु संचािन 

गरी कृलष व्यवसार्बाट कृषकहरुको स्तरोन्नती हुन ेककलसमका आधुलनक, वैज्ञालनक कृलष प्रार्िी कार्िक्रम सचािन 

गररनेछ । 

२) नगरपालिकाका केही पहाडी÷ ग्रलमर् वडाहरुमा वाख्रपािन व्यवसार् नमूनाको रुपमा लवकास भै रहकेोि े

र्स्ता कार्िक्रमहरुिाई लनरन्तरता कदद ैअन्र् वडाहरुमा समेत  र्सको लवस्तार गररनछे  



३) फिफुि तथा तरकारी खेतीको िालग नगरपालिका अन्र्तगतका वडा नं. ७, ८ र ९ लविेष पकेट क्षेत्र 

भएकोिे त्र्सक्षेत्रमा संचािलित कार्िक्रमहरुमा लनरन्तरता कदद ै अन्र् सम्भाव्य वडाहरुमा समेत व्यविालर्क 

फिफूि तथा तरकारी खेती प्रवद्र्धन गनि कार्िक्रमहरु सचंािन गररनेछ । 

४) कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवृलद्ध गनि ससंचाई महत्वपूर्ि माध्र्म भएकोिे कृलष ससंचाईिाई पलन 

प्राथलमकता कदद ैआवश्र्क बजेट लवलनर्ोलन गररएको छ ।  

५) टोि लवकास संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता लवकास गद ैिगी क्रमि सहकारीकरर् गनि सघाउ पु¥र्ाउन े

नीलत अविम्वन गररनेछ । 

६) समाजमा सहकारीताको लवकास गराई समुदार्मा आधाररत सहकारी संस्था एवं सहकारी उद्यमको 

लवकासको िालग लविेषगरी मलहिा तथा र्ुवा वगििाई प्रोत्सहान गररनेछ । 

७) कृलष तथा पिु जन्र् व्यवसालर्क कृषकका िागी कृलष लवकास कार्ाििर्, पिु सेवा कार्ाििर्बाट लतनका 

सेवा केन्र माफि त समन्वर् र सहकार्ि गरी नगरक्षेत्रमा प्राथलमकता साथ कार्िक्रम ल्र्ाउन पहि गररनेछ । 

ग) पर्िटन, र्वुा तथा खिेकुद र लिक्षा नीलत”वालिङका सामुदार्ीक लवद्यािर्, िुद्ध खानपेानी र िलैङ्गक 

मैत्री िौचािर्” 

१) नगरपालिकाको गह्रौसरु, थामकोचौर बाहुनथान, दवेीस्थान, घ्वाङखोिा, साउनडाडा गुफा जस्ता 

महत्वपूर्ि स्थानहरुिाई पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा लवकास गनि आवश्र्क प्रर्ास गररनेछ । 

२) नगरस्तरीर् खेिकुद लवकास सलमलतको समन्वर्मा खेिकुद क्षेत्रको लवकास एवं प्रवद्र्धनात्मक 

कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

३) र्ूवाहरुिाई स्वरोजगार मूिक कक्रर्ाकिापहरु एवं सामालजक पररवितनका वाहकका रुपमा पररचािन 

गने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

४) नगरपालिकािाई िैलक्षक केन्रको रुपमा लवकास गने गरी िैलक्षक कक्रर्ाकिापहरु संचािन गनि प्रोत्सान 

गररनेछ । 

५) लवद्यािर्को भौलतक पूवािधार सुधार एवं िैलक्षक सुधार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनि 

सबै सामुदार्ीक लवद्यािर्हरुमा िुद्ध खानेपानीको व्यवस्था र िैलङ्गक िौचािर् लनमािर्मा ध्र्ान कदइनेछ ।  

६) नगरक्षेत्रलभत्र पर्िटन लवकासको िागी पर्िटन कार्ाििर् पोखरा, खेिकुदको िागी लजल्िा खेिकुख लवकास 

सलमलत र  लिक्षा लवकासको िागी लजल्िा लिक्षा कार्ाििर्बाट समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

घ) मलहिा बािबालिका तथा लवपन्न÷दलित, आकदवासी÷जनजालत अपाङ्ग, लपछलडएको वगि सम्बन्धी 

नीलत”मरेो आस्था मरेो लवश्वास, वालिङ नगरको सामलुहक लवकास” 

१) लवकासका हरेक कक्रर्ाकिापहरुमा मलहिाको सहभागीतािाई अलभबृलद्ध गद ैउनीहरुको सहभागीता र 

पहुचमा अलभबृलद्ध गररनेछ । 



२) िैलङ्गक लवकासका िालग समानुपातीक व्यवहार, िैलङ्गक बजेट र सिलक्तकरर् गने नीलत अविम्वन 

गररनेछ । 

३) अन्तरालष्ट्रर् बाि अलधकार सम्बन्धी महासलन्ध एवं रालष्ट्रर् नीलतहरुि े समेत लनकदष्ट गरेका 

वािवालिकाको वाच्न पाउन ेअलधकार, संरक्षर्को अलधकार, लवकासको अलधकार र सहभागीताको अलधकारिाई 

स्थानीर् स्तरमा प्रवद्र्धन गद ैिलगने छ । 

४) बािश्रलमक न्र्ूककरर् एवं बािमैत्री कक्रर्ाकिाप संघन रुपमा अगालड बढाइने छ ।  

५) लवपन्न÷दलित आकदवासी÷जनजालत,लसमान्तकृत वगिहरुको हक अलधकार प्रवद्र्धन भेदभावको अन्त्र् एवं 

लवकास लनमािर् प्रकृर्ामा समावेिीकरर् सहभागीता सुलनित गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । 

६) दलित, आकदवासी÷जनजालत वगिहरुको परम्परागत सीप लवकास, भाषा संस्कृलतको सरंक्षर् र सम्वद्धन 

गद ैसामालजक लवकासमा सहर्ोग पु¥र्ाउने नीलत अलखतर्ार गररनेछ । 

७) फरक क्षमता भएका व्यलक्तहरुको सामालजक पलहचान कार्म राखद ैआर्थिक सामालजक लवकासमा सहर्ोग 

तथा आकदवासी÷जनजालत एवं दलित वगिको सम्बृलद्ध र लवकासका िालग र्थोलचत बजेट लवलनर्ोलजत गरेकोछु । 

८) नगरक्षेत्र लभत्र उल्िेखीत वगिक्षेत्रको लवकासको िागी लजल्िा लवकास सलमलत स्र्ाङजा र मलहिा तथा 

बािबालिका कार्ाििर् स्र्ाङजासंग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

ङ) सचूना तथा संे चंार क्षते्रको लवकास नीलत”सचूनाको सचंार,वालिङ वासीको आधार” 

१) र्स नगरपालिका लस्थत सामुदार्ीक रेलडर्ो, पत्रपलत्रका र केवि त्।ख्। नेटवकिको सरंक्षर् एवं प्रवद्धन 

गनिको िागी संस्थागत लवकास गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

२) स्थानीर् पलत्रका ेँ।ेुः। रेलडर्ो, केवि त्।ख्। र टेिीलभजनहरु माफि त नगरका गलतलवलधहरु आवश्र्कता 

अनुसार, प्रकािन, एवं प्रसारर् गररनेछ । 

३) सूचना तथा संचार क्षेत्रकोेे लवकास अलभबृलद्ध गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ  

४) नगरपालिकािे आफनै भm्बष,्ले धभदउबनभ, े ाबअभदर्र्प जस्ता सामाजीक संजािहरु लनमािर् गरी 

नगरका सन्र्दभमा सोही माफि त भए गरेको काम कारवाहीहरुिाई अवगत गराउन ेर नगरवासी र र्ससंग सरोकार 

राख्नु हुनहेरु उपर र्स ैमाफि त सल्िाह सुझाव प्राप्त गने आधारको रुपमा लवकास गररनछे । 

५) सामालजक संजाि एवं अन्र् संचारका माध्र्र्मको पहुच बालहर रहकेा नगरवासीहरुिाई जरुरी लवषर्का 

सूचनाहरु मारककङ्ग गन,े व्यवलस्थत िोधपुछ एवं जनगुनासो सुनुवाईको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

च) साविजनीक नीलज साझदेारी नीलत  ”म– लतलम– उनीको, वालिङ नगर सबकैो ” 

१) मासु व्यवसार्ी संघसंगको सहकार्िमा मास ु पसि सुधार, पुि वधस्थि लनमािर् जस्ता कार्िक्रमहरु 

संचािन गररनेछ । 

२) र्स नगरपालिका क्षेत्रलभत्र मनोरञ्जन पाकि ,उद्यन, पुस्तकािर् आकद लनमािर् एवं संचािन गनि 

साझेदारीको मोडि तर् गरी आवश्र्क कार्ि प्रकृर्ा अगालड बढाईनेछ । 



३) फोहरमैिा तथा सरसफाई व्यवस्थापनको कार्ििाई साविजनीक लनजी साझोदारीमा संचािन गररए जस्त ै

उद्योग वालर्ज्र् संघ र अन्र् सरोकार लनकार्संग संभालवत अन्र् लवकासका क्षेत्रहरुको पलहचान गरी साझेदारीिाई  

प्रवद्र्धन गने नीलत लिईनेछ ।  

छ) सिुासन तथा सगंठन लवकास नीलत”चसु्त दरुुस्त प्रिासन, वालिङ नगरकोसिुासन” 

१) र्स नगरपालिकाको प्रिालनक तथा संगठलनक सरंचना र सस्थागत प्रर्ािीिाई चुस्त दरुुस्त 

लवश्वसलनर्ता, क्षमतार्ुक्त र प्रभावकारी बनाउद ैअत्र्ावश्र्क ररक्त दरबन्दीहरुमा उपर्ुिक्त प्रकक्रर्ाबाट पदपूर्ति 

गररनेछ । 

२) नगरपालिकाको कार्ि सम्पादनिाई लछटो, छररतो, पारदिी एवं सेवाग्राहीमुखी तुल्र्ाउन व्यवस्थापककर् 

क्षमता अलभवृलद्धमा जोड कदईनेछ । 

३) नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता बृलद्धका िालग भौलतक पूवािधार लवकास तथा अलभिेख प्रर्ािीिाई 

व्यवस्थीत गद ैिलगनेछ । 

४) उत्कृष्ट कार्ि गने नगरपालिकाका कमिचारी, करदाता उपभोक्ता सलमलत, संचार कर्मि टोि लवकास सलमलत 

आदीिाई पुरस्कृत गने पद्दतीको लवकास गरी र्सिाई लनरन्तरता कदईनेछ ।  

ज) सामालजक पररचािन तथा टोि लवकास नीलत”टोिको लवकास समदुार्को उत्थान वडाको बलृत्त नगरको 

समलृद्धुः” 

 १) टोि लवकास तथा सामूदालर्क संघ संस्थाहरुको सहर्ोग, समन्वर् र सकक्रर्ातामा  सामूदालर्क 

लवकासका कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

२) नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा सामालजक पररचािन कार्िक्रम क्रमिुः िागु गरी सामालजक सचेतना 

अलभबृलद्ध गद ैजनताको सहभालगता अलभवृलद्ध गररनेछ । 

३) सामुदालर्क संस्थाहरु एवं िलक्षत वगि केलन्रत पूवािधार लवकास, संस्थागत लवकास, आर्मुिक एवं 

सीपमुिक कार्िक्रम तथा क्षमता लवकास सम्बन्धी कार्िक्रमहरु टोि लवकास संस्था माफि त गररनेछ । 

४)  वडा नागररक मन्च  एवं नागरीक सचतेना केन्रको प्रभावकारी संचािनमा जोड कदईनेछ  

५) नगरको सरसफाईमा सहर्ोग पु¥र्ाउन फोहरमैिा व्यवस्थापन सलमलत, टोि लवकास संस्था, उपभोक्ता 

सलमलत े्र क्िव े्रआमा समूह आदीिाई अगाडी बढाई वहांहरुको सल्िाह सझुावका आधारमा अगाडी 

बढाईनेछ । 

झ) आर्थिक प्रिासन तथा राजश्व पररचािन नीलत ”आन्तररक स्रोतको आधार कर प्रार्िीमा सधुार” 

१) समग्र आर्थिक प्रिासन (बजेट, िेखा व्यवस्थापन, िेखापरीक्षर्) िाई सवि सक्षम लमतव्यती, प्रभावकारी 

उत्तरदालर्क र नलतजामुखी तुल्र्ाउन आवश्र्क प्रर्ासहरु गररनेछ । 



२) र्स नगरपालिकाको िेखा प्रर्िीमा सुधार गरी ब्अअचगबब्लअअर्गितष्िन क्थकतझ प्रर्ोगमा 

ल्र्ाईनेछ  । र र्सको कर्ातधबचभ लनमािर् गनि मन्त्रािर्संग समन्वर् गरी कम््र्ुटर प्रर्ािी बाटै र्सको प्रर्ोग 

गनि पहि गररनेछ । 

३) नगरपालिकाको आन्तरीक राजश्व बृलद्धदर उत्साहजनक रहद ै आएकोमा सोिाई कार्म राख्न करको 

दार्रािाई लवस्तार गद,ै संभालवत करका क्षेत्रहरुको पलहचान गरी सोको कार्ािन्वर्न गद ै नगरपालिकाको 

आन्तरीक श्रोत बृलद्ध गद ैजाने नीलत अविम्वन गररनेछ ।  

४) एकककृत सम्पलत्त कर प्रर्ािी िागु भ ै सकेकोि े सोिाई समर्ानुकुि समार्ोजन एवं पररमाजिन गद ै

र्सिाई नगरपालिकाको मुखर्  कर आधारको रुपमा लवकास गररनेछ ।र्स आ.व.मा र्सको पूनुःमुल्र्ाङकन गरी 

नर्ां दरहरु कार्िम गररनेछ । 

५) व्यवसार् कर अझै सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन सककरहकेो छैन, र्सिाई  उद्योग वालर्ज्र् संघसंग 

गररएको सहकार्ििाई लनरन्तरता कदद ैथप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

६) कार्ाििर्का महत्वपूर्ि कार्िहरु राजश्व, िेखा, र्ोजना  कमिचारीहरुको रेकडि, घर नक्सा पास आदी 

सबैिाई लवस्तारै क्र्ातधष्चभ को जडान गरी कम््र्ूटर क्थकतझ बाटै कार्ि गनि आवश्र्क व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

ञ) बातावारर्, जनस्वास््र् तथा सरसफाई नीलत  ”एक नगर, अनके उद्यान” 

१) सरसफाईमा र्स नगरिाई नमूना नगरको रुपमा लवकास गररनेछ । नगरलभत्र  शृ्रलजत फोहर 

व्यवस्थापनको िालग घरघरमै फोहरको व्यवस्थापन गनि समुदार् एवं फोहरमैिा व्यवस्थानपन सलमलतको क्षमता 

लवकास गररनेछ । 

२) र्स नगरपाककिािाई स्वच्छ, सफा सुन्दर र हररर्ािी बनाई राख्नको िालग सुरु गरीएको वालिङ 

नगरक्षेत्र बृहत सरसफाई अलभर्ान–२०७१ िाई सफि बनाई प्रत्र्ेक घरको छत वा बरण्डा वा घर अगाडी वा 

पछाडी कलम्तमा एक रुखको लवरुवा, एक फिफुिको लवरुवा, एक फुिको लवरुवा अलनवािर् रुपमा रोपु्न पन े

वातावारर् बनाई र्सनगरिाई साच्चै नमूना नगर स्थालपत गरी ऋलभबि ७न्चभभि ऋष्तथ को रुपमा पलहचान 

गररनेछ । 

३) नगरक्षेत्रमा ्िाष्टीकको प्रर्ोगिाई लनरुत्सालहत गद ै्िाष्टीक मुक्त नगरपालिका घोषर्ा गनि आवश्र्क 

पहिकदमी अगालड बढाईनेछ । पूर्िरुपमा ्िालस्टक मुक्त गनि नसके पलन ्िालस्टक लनर्लन्त्रत नगरपालिकाको 

रुपमा पलहचान गराउन कार्ि अगाडी बढाईनेछ ।  

४) नगरपालिका खुल्िा कदिामुक्त क्षेत्र घोषर्ा भई सकेकोिे नगरवासीहरुिाई पूर्ि सरसफाई तफि  उन्मुख 

गराउद ैसम्भालवत स्थानहरुमा साविजनीक िौचािर् लनमािर् गने आवश्र्क पहिकदमी चालिनेछ ।  

५) लवद्यमान स्वास््र् संस्थाको लवकास र लवस्तार गरी आधारभूत स्वास््र् सेवामा सबैको पहुचं कार्म 

गररनेछ । साथ ैबढ्दो जनसंखर्ा र लवस्ताररत िहरीकरर्िाई समेत घ्र्ानमा राखी एज्ऋ को क्षमता अलभबृलद्ध 

गरी कम्तीमा २५ िौर्ाको अस्पताि र लविेषज्ञ सेवाको िालग नेपाि सरकारसगं पहि गररनेछ । साथै 

स्वास््र्संग सम्बलन्धत कार्ि लजल्िा जनस्वास््र् कार्ाििर्संग समन्वर् र सहकार्ििाई अगाडी बढाईनेछ ।  



६) स्वास््र् र सरसफाई सम्बलन्ध जनचेतना अलभबृलद्ध गरी ज्क्ष्ख्रब्ष्मक, िागुपदाथि तथा दवु्र्र्सनी लनर्न्त्रर् 

र लतनको हरेचाहको िालग लवलभन्न स्वास््र् संस्थाहरुको सहर्ोग, समन्वर् र साझदेारी गने नीलत अविम्वन 

गररने ।  

७) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचालिन ठूिा आर्ोजनाहरुको लनमािर्मा वातावरर्ीर् प्रभाव मुल्र्ाङकन र 

द्यष्र्( भ्िनष्िभभचष्िन को प्रलवलध अविम्वन गररनेछ ।  

८) बातावारर् सरंक्षर्का िागी लजल्िा वन कार्ाििर् स्र्ाङजासंग समन्वर् गरी ©एक नगर अनेक उद्यनङ्ग 

कार्िक्रम सफि गनि आवश्र्क कार्िहरु अगाडी बढाईनेछ ।  

ट) अन्र् लवलवध क्षते्र 

१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आकलस्मक रुपमा पनि सके्न दवैी प्रकोप एवं धनजनको क्षती कम गनि दलैव प्रकोप 

उद्धार कोषको स्थापना भ ैसकेकोिे र्सिाई व्यवलस्थत रुपमा संचािनमा ल्र्ाउन र अन्र् स्रोतबाट समेत कोष 

बृलद्धमा पहि गररनेछ । साथ ैदलैव प्रकोप उद्धारका िागी आवश्र्क सामाग्रीहरु उपिब्ध गराउन आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

२)   नगरको समग्र आर्थिक, सामालजक, सांस्कृलतक र पर्िटकीर् संभावनाहरुको लवकास र लवस्तार गनिको िालग 

नगरपालिका संघ, लसटीनेट, क्षेत्रीर् अध्र्र्न केन्र जस्ता लनकार्हरुको उपर्ोग गद ैरालष्ट्रर् एवं अन्तरालष्ट्रर् रुपमा 

समान प्रकृलतका स्थानीर् लनकार्हरुसंग भलगनी सम्बन्ध कार्म गने र त्र्स्ता फोरमहरुिाई नगरको लवकासको 

िालग उपर्ोग गने नीलत लिईनेछ । 

३) नगरक्षेत्रलभत्र लवद्यतु सेवा लनर्लमत एवं व्यवलस्थत गनि र ल्र्ाण्डिाईन टेलिफोन सवेा लवस्तार गनिका 

िालग आवश्र्क समन्वर् गरी सोको लवस्तार गररनेछ । 

४) सरकारद्धारा जनतािाई उपिब्ध गराईने िालन्त सुरक्षा एवं लनर्लमत सेवा प्रवाहको पक्षमा 

सेवाग्राहीहरुको माग र भेकीर् सन्तुिनका िालग सिस्त्र प्रहरी बेि क्र्ाम्पसिाई स्थार्ी रुपमै र्ही राख्न आवश्र्क 

सहर्ोग गन,े ईिाका प्रिासन कार्ाििर्को भवन लनमािर्मा सहर्ोग गने, नापी र मािपोत कार्ाििर्हरुको 

स्थापना गरी लतनको स्थार्ी कार्ाििर् स्थापना गनि आवश्र्क पहि गने, एउटा पोलि टेक्नीकि ईन्स्टू्यलचट स्थापना 

गरी संचािन गने व्यवस्थाका िालग लजल्िा लस्थत राजनैलतक दिहरुसंगको समन्वर् र सहर्ोगमा सम्बलन्धत 

लनकार्हरुसंग समन्वर् एवं पहि गररनेछ ।  

आदरर्ीर् महानभूावहरु, 

अव म १८ औं नगरपररषद्िे स्वीकृत गरेको  आ.व. २०७२÷२०७३ को िालग अनुमालनत आर् तथा व्यर्को 

लववरर्÷बजेट प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।  

आर् तफि ुः  

आन्तरीक आर् तफि  कर, सेवा िुल्क र दस्तुर समेत जम्मा रु. ६५ िाख १० हजार ५ सर् ५५ रुपैर्ा, अनुमान 

गररएकोमा सो मध्र्ेबाट चािु तफि  ६० िाख ५० हजार रुपैर्ा, नेपाि सरकार स्थानीर् लवकास िुल्क रु. ५१ 

िाख ५२.हजार, स्थानीर् िासन तथा सामुदालर्क लवकास कार्िक्रम रु. ३१ िाख १५ हजार, १ सर् रुपैर्ा गरी 

चािु आर् अनुमान रु. १ करोड ४३ िाख १७ हजार १ सर् रुपैर्ा अनुमान गरीएको छ ।  



त्र्सै गरी पुलजगत तफि  नेपाि सरकार लनिित अनुदान रु १ करोड ४० िाख ८० हजार, राजश्व वाडफंांड रु. ३५ 

िाख जगेडाकोष रु २ करोड १० िाख, सडकवोडि नेपाि रु. ३५ िाख, उपभोत्ता सलमलत मेलचङ ९० िाख 

आन्तरीक श्रोत ४ िाख ६० हजार ५ सर् ५५, स्वास््र् लक्िलनक सचंािन अनुदान ३ िाख १२ हजार समेत गरर 

पूलजगत अनुमान ५ करोड १८ िाख ५२ हजार ५ सर् ५५ रपैर्ा को अनुमान गररकोछ । चािु र पूलजगत दवु ै

गरी कूि आर् अनुमान बजेट रु. ६ करोड ६१ िाख ६९ हजार ६ सर् ५५ रुपैर्ाको आर् अनुमान छ । जनु चाि ु

आ.व.को संिोलधत अनुमान आर्मा ११ प्रलतितिे घरटछ । 

     (र्सको लवस्तृत लववरर् अनसुूची १ मा संिग्न छ) 

 

 

 

व्यर्तफि  

चािुगतखचिमाउपभोग खचि तफि  ७१ िाख ६५ हजार २ सर् ७१ रुपैर्ा, संचािन सेवा खचि रु.२८ िाख १५हजार 

सेवा तथा कार्िक्रम खचि रु. ९ िाख ३१ हजार २ सर् २९ गरी जम्माप्रिासनीक खचि रु. १ करोड ९िाख ११ 

हजार ५ सर् रुपैर्ा रहकेो छ भने अनुदान तफि  रु. २िाख ९० हजार ५ सर्, स्थानीर् िासन तथासामुादर्ीक 

लवकास कार्िक्रम (ेीन्ऋम्ए) रु.३१िाख १५ हजार १ सर् गरी चािु तफि  रु. १ करोड ४३ िाख १७ हजार १ 

सर् रहकेो छ  जनुकूि व्यर् अनुमानको खचि २१.६३ प्रलतित हुन आउछ । त्र्सैगरी खचि तफि अनुमालनत 

पूलजगतखचि रकम रु. ५ करोड १८ िाख ५२ हजार ५ सर् ५५ मात्र रहकेो छ जनु कूि व्यर्कोअनुमानको खचि 

७८.३७ प्रलतित रहकेो छ । 

पूलजगत खचिमा सडक लनमािर् तथा ममित ३ करोड ११ िाख ५० हजार ससंचाई ७ िाख ८७ हजार ४ सर् ४० 

रुपैर्ा, सामुदार्ीक भवन ५० िाख, संचार १ िाख पर्िटन १ िाख प्रवद्धनात्मक वडा बजेट ३३ िाख फर्निचर 

मेिीनरी औजार सलहत पूलज लनमािर् २ िाख ५० हजार, लवपद जोलखम प्रकोप व्यवस्थापन १ िाख ५० हजार, 

मासु व्यवासर् सुधार १५ हजार वातावरर् संरक्षर्, व्यवस्थापन १ िाख जिवार्ू पररवितनका िालग प्रभाव 

न्र्ूलनकरर् १ िाख बािलिक्षा । बािलवकास केन्र । बािश्रम लनषेध कार्िक्रम ५० हजार, र्ोजना ममित संभार ४ 

िाख ६० हजार ५ सर् ५५, स्वास््र् सरसफाई फोहर व्यवस्थापन कार्िक्रम (कुलचकारहरुको तिव तथा भौलतक 

पूवािधार समेत) ७ िाख ७५ हजार िहरी स्वास््र् ककलिलनक ३ िाख १२ हजार कन्टेन्जेन्सी खचि २ िाख ७४ 

हजार ५ सर् ६० रुपैर्ा लवलनर्ोजन गररएकोछ । जुन चािु आ.व.को संिोलधत व्यर् अनुमानीत १४.२ प्रलतित 

 घटी रहकेो छ । िक्षीत वगितफि  ४९ िाख २८ हजार मध्र्बेाट पूवािधार तफि  २३ िाख २३ हजार २ सर्, 

क्षमता लवकासमा ४ िाख ९२ हजार ८ सर्, सस्थागत तथा आर्थिक लसप लवकासमा रु. ७ िाख ४ हजार र  

लवद्यािर् िौलक्षक एवं भौतीक सुधार ९ िाख ८५ हजार ६ सर् खेिकूद कार्िक्रम समेत २ िाख ८१ हजार ६ 

सर् लवद्यािर्हरु तथा बािक्िवहरुको नेतृत्व लवकास एवं अविोकन भ्रमर् १ िाख ४० हजार ८ सर् रुपैर्ा 

वांडफांड गरर िक्षीत वगि सम्म कार्िक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा पु¥र्ाउने व्यवस्था लमिाईएको छ (र्सको लवस्तृत 

लववरर् अनुसूची २ मा संिग्न छ ) 

आदरर्ीर् उपलस्थत महानभुावहरुुः 



 कुनै एक क्षेत्रको लवकासिे मात्र समग्र नगरपालिकाको लवकास हुन नसके्न वस्तुगत र्थाथितािाई मनन 

गद ैर्ोजना तथा कार्िक्रम तर्ार गदाि सब ैक्षेत्रिाई समेटने प्रर्ास गररएको छ । र्सबाट सबै क्षेत्रको सन्तुलित 

लवकासमा टेवा पुग्न जाने लवश्वास लिएका छौं,  भने अको तफि  सलमलत श्रोत र साधनिाई प्राथलमताको आधारमा 

वाडफाड गदाि श्रोत लछरोलिन गएको भने्न आिोचनाबाट मुक्त हुन आगामी कदनहरुमा थप श्रोत पलहचान र 

पररचािनमा घ्र्ान कदनु पने दलेखन्छ । त्र्स्तै र्स नगरपालिकाको दीघिकालिन लवकासका िालग नगरपालिकाको 

श्रोतिे भ्र्ाउन नक्सने लजल्िास्तरी र केन्रीर्स्तरका ठुिा िगानीका आर्ोजनाहरु संचािन गनुि पने भएकोि े

त्र्स्ता आर्ोजना लजल्िास्तरमा लजल्िा लवकास सलमलत र केन्रीर् स्तरका आर्ोजनाहरुको िालग केन्रमा 

आवश्र्क पहिकािालग माननीर् संलवधान सभा सदस्र्ज्र्हूरु माफि त हार्दिक अनुरोध गनि चाहन्छु । र्ोजना तजुिमा 

गनुि मात्र महत्वपूर्ि लवषर् होईन, र्सको िक्ष्र् एवं उद्दशे्र् प्रालप्तकािालग प्रभावकारी कार्ािन्वर्न अनुगमन एवं  

मूल्र्ाङकन जरुरी हुन्छ । र्सका साथै संस्थागत, नीलतगत कार्िलवलधगत सुधारका कार्िहरु समेत आवश्र्क पनि 

जान्छन । उपरोक्त नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नमा सदाझै सम्पूर्ि नगरवासीहरु एवं सम्वद्ध सब ै

पक्षहरुबाट सहर्ोग, सल्िाह, सुझाव एवं लसजिनात्मक आिोचना र पृष्ठपोषर् प्राप्त हुने लवश्वास लिएको छु ।  

अन्त्र्मा, प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट तजुिमा गने चरर्मा प्रत्र्क्ष तथा परोक्षरुपमा सहर्ोग पु¥र्ाउनुहुन े

सम्पूर्ि नगरवासीहरुमा धन्र्वाद कदन चाहन्छु । र्ो नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट तजुिमाका रुपमा हरबखत अमूल्र् 

सुझावका साथ सहर्ोग कदनु हुने नगरलस्थत राजनैलतक दिका पदालधकारी एवं प्रलतनलधज्र्ूहरुको लवकास प्रलतको 

एकता,संवेदनलसिता, क्षेत्रगत सचूनाको जानकारी एवं दिहरु बीच रहकेो उच्चस्तरीर् समन्वर्, सहकार्ि र 

सहभालगता हाम्रा िालग अन्त्र्त महत्वपूर्ि उपिब्धी हुन आएकािे वहांहरुप्रलत हार्दिक आभार एवं कृतज्ञाता प्रकट 

गद ैर्स कार्िमा प्रत्र्क्ष सहर्ोग पु¥र्ाउनुहुने वडा नागरीक मन्चका सम्पूर्ि पदालधकारीज्र्ूहरु िगार्त लवषर्गत 

कार्ाििर्हरु, नागररक समाज,गै.स.स. सामुदार्ीक तथा लनलज क्षेत्रका संघसंस्था, एकककृत र्ोजना तजुिमा 

सलमलतमा रहके र्ोगदान पु¥र्ाउनु हुने सम्पूर्ि सदस्र् महानुभावहरु, व्यवसार्ी, उद्यमी समाजसेवी बृलद्धलजवी, 

संचारकमी िगार्त सहकमी कमिचारी सालथहरु प्रलत हार्दिक धन्र्वाद कदन चाहन्छु । पुन र्स पररद्षबाट प्रस्तुत 

नीलत तथा कार्िक्रम र बजेटिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गनि सकेमा वालिङ नगरको भौलतक पूवािधार 

िगार्त आर्थिक तथा सामालजक क्षेत्रको समग्र लवकासमा सकारात्मक प्रभाव गने दलेखएकोिे र्सको सफि 

कार्ािन्वर्नका िालग सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सदाझै लनरन्तर सहर्ोगको अपेक्षा सलहत हाम्रो लनमन्त्रर्ािाई 

लस्वकार गरी पाल्न ुहुन ेप्रमुख अलतलथ मानलनर्  सभासद ज्र्ूहरु, लविलष्ट अलतलथज्र्ूहरु सबै अलतलथज्र्ूहरु र अन्र् 

सम्पूर्ि उपलस्थत महानु भावहरुप्रलत हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गद ैपुनुः सबैमा धन्र्वाद सलहत लवदा हुन्छु  ।  धन्र्वाद  

!  नमस्कार !            

   

                                                                                                                                             सुरथ पोख्रेि 

                                                                                                                  प्रमुख एवं कार्ािकारी अलधकृत 

 


