आ.व. २०७५।७६ को जवेट वक्तव्यः
आदरणीय नगर सभा अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु ।
फुङलिङ नगरपालिकाको उप-प्रमुखको है लसयतिे म यस नगरपालिको ते स्रो
नगरसभा समक्ष चािु आलथिक वर्ि २०७४/७५ को समीक्षा तथा आगामी
आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को अनुमालनत आय तथा व्ययको वववरण
प्रस्तुत गनि पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्न्वत भएको छु ।

यस अवसरमा नेपािको राजनीलतक पररवितनका िालग जीवन उत्सगि गनुि
हुने सम्पूणि ज्ञात अज्ञात सहीदहरू प्रलत हार्दिक श्रद्धान्जिी व्यक्त गनि
चाहन्छु । रावियता, िोकतन्र, स्वालिनता, सामान्जक न्याय, समानता र
समृवद्धको िालग सं घर्ि गनुि हुने महान नेपािी नागररक र त्यसको सवि
नेतत्ृ व गनुि हुने नेपािी राजनीलतका न्िखर व्यन्क्तत्वहरू प्रलत हार्दिक सम्मान
प्रकट गनि चाहन्छु ।

सं वविान कायािन्वयनका क्रममा तीनै तहका लनवािचन सम्पन्न भएपलछ दे ि
अब राजनीलतक सं क्रमणबाट क्रमिः आलथिक समृवद्ध तफि उन्मुख भएको

सन्दभिमा फुङलिङ नगरको समग्र ववकास र सम्बृवद्धका िालग गत बर्ि पेि
भएको नीलत,

कायिक्रम तथा ववलनयोन्जत बजेटको समीक्षा गदै आगामी

आ. ब. ०७५/७६ को िालग प्रस्ताववत बजेट ते स्रो नगरसभाबाट पाररत
गरी सुिासन र समृवद्धको महानयारा तय गने क्रममा हामी जुवटरहे का
छौं।
सं वैिालनक रुपमा स्थानीय सरकारको है लसयत प्राप्त यस नगर कायिपालिकािे

लमलत २०७४ श्रावण १६ र १७ गते को प्रथम नगरसभावाट कुि रु ३६
करोड २७ िाख ६२ हजारको पवहिो नीलत, कायिक्रम तथा वजेट पाररत
गरर कायािन्वयन गरर रहे कै अवस्थामा पुनः चै र २ गते सम्पन्न दोस्रो नगर

सभावाट कुल रु.३५ करोड ६८ िाख २ हजारको सं िोिन सवहतको
नीलत वजेट तथा कायिक्रम पाररत गरर कायािन्वयन भइरहे को अवस्था सवै
नगर सभाको सदस्य ज्यूहरुिाइ ववर्दतै छ । चािु आलथिक वर्िको सलमक्षा

अवलि सम्ममा सं िोलित िसित अनुदान तफिको कुि रकम रु. १७ करोड
९८ िाख ३ हजार साववकको समालनकरण अनुदान रु. १९ करोड ५३
िाख ६१ हजार नेपाि पयिटन वोडिवाट ववलभन्न कायिक्रम वापत प्राप्त रु.
२४ िाख, प्रदे ि सरकारवाट ववलभन्न कायिक्रम वापत प्राप्त रु. १३ िाख,
एिन्जलसलडवप कायिक्रमवाट प्राप्त रु.

१४ िाख १३ हजार र आन्तररक

आय वाट हािसम्म सं कलित रु. ७३ िाख गरर सं िोलित कुि यथाथि
वजेट रु. ३८ करोड ७५ िाख ७७ हजार हुन आउँछ । त्यसै गरर

ँ ीगत खचि तफि पलन सं िोलित अनुमान रु. १५ करोड २४ िाख ४५
पुज
हजार ५ सय र चािु खचि तफिको िंसोलित अनुमान रु. २३ करोड ५१
िाख ३१ हजार ५ सय हुन जान्छ ।
सलमक्षा अवलि सम्मको कुि वास्तववक चािु खचि रु. २० करोड ९१
िाख २४ िाख १ सय ९ रुपौया हुन गइ ८७ दिमिव ४५ प्रलतितको

ँ ीगत खचि तफिरु ११ करोड
प्रगलत दे न्खन्छ । त्यसै गरर कुि यथाथि पुज
९९ िाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपौया खचि हुन गइ ७८ दिमिव
६८

प्रलतित को प्रगलत दे न्खन्छ । समग्र स्रोत पररचािन तफि रु. ३२

करोड ९० िाख ८२ हजार ८ सय १४ रुपौया खचि भइ ८४ दिमिव
९० प्रलतित को प्रगलत हुन आउँछ । आलथिक वर्िको अन्त्यसम्ममा मालथ
उल्िेन्खत सवै सूचकहरुमा सकारात्मक पररवतिन हुने लनन्ित छ ।
त्यसै गरर आन्तररक आय तफि सलमक्षा अवलिसम्ममा रु. ७३
िाख सं किन गनि सफि भएका छौ । जुन गत आ. व. को वास्तववक
सं किन

ँ छ ।चािु आलथिक वर्िको
भन्दा ११ प्रलतितिे वढी हुन आउ

अन्त्यसम्ममा यो अं क अझ वढने लनन्ित छ ।

अव म पवहिो नगरसभावाट न्स्वकृत तथा दोस्रो नगरसभावाट
सं िोलित नीलत, कायिक्रम तथा वजेट कायिन्वयनका न्ििन्ििामा हामीिे
अविम्वन तथा कायािन्वयन गरे का नीलतगत व्यवस्थाहरुको सलमक्षा यस
सभा समक्ष पेि गने अनुमलत चाहन्छु ।
सं घीय िासन प्रणािी अतगित स्थानीय सरकारको रुपमा जन लनवािन्चत
प्रलतलनलिको है लसयतमा हामीिे पवहिो पटक नीलत, वजेट तथा कायिक्रम
साविजलनक गरर कायिन्वयन गरे को पलन एक वर्ि हुन िागेको छ । एक
वर्िकै दौरानमा पलन केवह आिा िाग्दो गलतमा ववकास लनमािणको काियहरु

अन्घ ववढ रहे का छन । सं स्थागत क्षमताको कमी, जनिन्क्तको अभाव,
अनुभवको कमी जस्ता च ुनौती र जनतािे स्थानीय सरकार प्रलत गरे का
ठु िो आिा र भरोसा

ववच सन्तुिन ल्याउन चािु आ. व. मा अविम्वन

गररएका नीलत तथा कायिक्रमहरु प्रभावकारी नै भएको ववश्वास लिन सवकन्छ
।
आदरन्णय नगर सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु ।

* अव म ववर्य क्षेरगत नीलत तथा कायिक्रमको सलमक्षा पेि गनि
चाहन्छु
(क) आलथिक क्षेरः- यस नगरपालिका क्षेरको कृर्ी, पयिटन, उिोग,
वान्णज्य, सहकारी, ववन्िय जस्ता आलथिक ववकासका पक्षहरुको प्रवद्धिनमा
चािु आलथिक वर्िमा लिइएका नीलतहरु सं तोर्जनक नै रहे का छन । यस
अवलिमा कृवर् तफि व्यवसावयक ववकासका िालग केवह नयाँ पकेट तथा

व्िकहरुको लनमािण भएका छन । साना लसं चाइ योजनाहरुको कायिन्वयन
माफित लसं चाइ सुवविामा ववस्तार भएको छ । व्यवसावयक पुि पािनमा

जोड र्दन लनयलमत उपचार सेवा, कृलरम गभाििान सेवा, गोठ सुिार पिु

स्वास््य तथा वाँझोपन लनवारण न्िववर, तालिम, मासु व्यवसाय प्रवद्धिन,
पाररवाररक पोर्ण सुिारका िालग स्थानीय कुखुरा उत्पादनमा जोड र्दइएको

छ । िोक मागि िन्क्षत पिु ववकास कायिक्रम, खकि सुिार कायिक्रम
जस्ता कायिक्रमहरु कायिन्वयन भइ अपेन्क्षत उपिव्िी हालसि भएको छ
। िालमिक पयिटन प्रवद्धिनका सन्दभिमा पालथभरा मन्न्दरमा दििन गनि आउने
दििनाथीहरुको सहजताका िालग मन्न्दर पुजा स्थिमा दििनाथी मैरी
अस्थायी सं रचना लनमािण गररएको छ भने काफ्िे पाटी क्षेरमा सुवविायूक्त
सािवज
ि लनक िौचािय लनमािणको कायि पलन चािु आ. व. मै सम्पन हुने गरर

प्रगलत भइरहे को छ । दििनाथीहृरुिाइ िन्क्षत गरर सुकेटार एररयामा पलन
साविजलनक िौचािय लनमािण कायि सम्पन्न भइ सकेको छ । तोक्मे डाँडा

सुकेटार पदमागि लनमािणको कायििाइ पलन प्राथलमकता र्दइएको छ । नगर

क्षेरमा स्थावपत वविीय क्षेरहरु सं ग स्थानीय सरकारको सं वन्ि ववस्तार
हुने क्रममा रहे को छ । चािु आ.व.वाटै सामान्जक सुरक्षा भिा ववतरणमा
नीन्ज क्षेरका वैकहरुसँग सहकायिको थािनी गरर सवकएको छ ।

(ख) सामान्जक क्षेरः- यस नगर क्षेरमा रहे का ववद्याियहरु माफित

गुणस्तररय न्िक्षाको प्रत्याभलु त गने कायिमा नगरपालिका प्रलतवद्ध छ ।
ववलभन्न िन्क्षत कायिक्रम खास गरर वािवालिका िन्क्षत कायिक्रम
अन्तगितका कायिहरु ववद्याियहरुमा सं चािन भइ केवह भौलतक पुवाििारहरु
लनमािणमा सहयोग पुगेको छ । िैन्क्षक सामग्रीको उपिव्िता

तथा

वािमैरी वातावरण लनमािणमा उल्िेख्य प्रगलत भएको छ । पाठ्यपुस्तक
तथा ववद्याियका ववलभन्न न्िर्िका अनुदानहरु समयमा नै उपिव्ि गराइएको

छ । चािु आ. व. मा ववद्याथीहरुको हातमा समयमा नै पुस्तक पुगेको
अवस्था छ । नगरपालिका क्षेर लभर रहे का अस्पताि, स्वास््य चौकी,
िहरी स्वास््य केन्र, सामुदावयक स्वास््य सं स्था, खोप केन्रहरुको सेवा

ववस्तारमा सुिार भएको छ । और्िी तथा उपकरणहरुको आपुतीमा केवह

थप स्रोत प्रवावहत भएका छन । चािु आ. व. मा केवह खोप केन्रहरुको

स्थापना भइ खोपको र्दगोपना सुलनन्ित हुन बि लमिेको छ । मातृ सुरक्षा
कायिक्रमका िालग ववलनयोन्जत वजेट को कमीिे उत्पन्न समस्या समािानका
िालग गररएका प्रयत्नहरु आंन्िक रुपमा सफि भएका छन । मवहिा,
वािवालिका, आर्दवासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, दलित िगायतका
समुदायको उत्थान र प्रगलतका िालग उल्िेख्य कायिक्रमहरु सं चािन भइ
समावेिी ववकासमा योगदान पुगेको ववश्वास लिन सवकन्छ । खन्डडकृत

त्याङ्कको अभावमा पररमाणात्मक प्रगलतको सलमक्षा गनि सवकएको छै न ।
(ग ) पुवाििार क्षेरः- चािु आ.व.मा नगरको वजेटको ठु िो वहस्सा
पुबाििारमा िगानी

भइ यातायात पहुँचमा उल्िे ख्य सुिार

भएको छ ।

ु ोि, छररएको वस्ती, साविजलनक सुवविामा पहुच ववस्तार तथा
ववकट भग
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका िालग पलन सडक तथा पुिहरुको
ववस्तार अलत नै आवश्यक भएको सन्दभिमा यस क्षेरमा उल्िेख्य प्रगलत
भएको अवस्था छ । ववद्युतीय पोिहरुको उपिव्िता वढाइएको कारण
वडा नं १० का केवह वस्तीहरुको ग्रालमण ववद्युलतकरणमा सहयोग पुगेको
छ । साना तथा िघु जि ववद्युत पररयोजनाहरुको पुवाििार लनमािणमा समेत

नगरपालिकाको योगदान रहे को छ । चािु आलथिक बर्िमा सहकरी क्षेर
पलन नगरमा हस्तान्तरण हुन गएको कारण यस क्षेरका ववकासमा नगर
वढी न्जम्मेवार तथा जवाफदे वह वन्नु पने वातावरण लनमािण भएको छ ।
सुरन्क्षत तथा व्यवन्स्थत िहरी ववकासमा जोड र्दन नक्िा पास तथा
अलभिेन्खकरणिाइ लतब्रता र्दने नीलतगत व्यवस्थामा आिा िाग्दो सफिता
लमिेको छ ।
(घ) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापनः- ववकास सं गै हुने वन जं गिको
ववनास रोक्न समन्वयमा जोड र्दइएको छ ।कलतपय सं वेदनन्िि क्षेरहरुमा
ु य रोकथामका प्रयासहरु भएका छन ।
तारजािी ववतरण गरर भक्ष

तारजािीको न्यूनतम नगर स्तरीय स्टक रहने व्यवस्था लमिाइएको छ ।
वडा नं १० र ११ मा वाहे क अन्य वडाहरुमा सडक ट्रयाक खेाल्नु पने
वाध्यताको क्रमि अन्त्य हुदै गैरहे को छ । यो नगरपालिका ववपद जोन्खम
सं वेदनन्िि रहे को कारण आकन्श्मक राहत व्यवस्थापनका िालग न्यूनतम

रु. ६ िाख रािीको ववपद कोर् खडा गरर कायि हुदै आएको छ । न्जल्िा
ववपद व्यवस्थापन सलमलतको सं स्थागत क्षमता ववकासका िालग िन्जविक

सहयोग उपिव्ि गराइएको छ । िसस्त्र प्रहरीसं गको सहकायिमा
नगरपालिकाको दमकि सं चािनको व्यवस्था लमिाइएको छ । तत्कािै
स्काभेटर प्रयोग गरर अवरुद्ध सडक सुचारु गरर आवत जावत तथा जन
जीवनिाइ सामान्न्यकरण गने कायिमा सफिता लमिेको छ । आफ्नै
नसिरीको स्थापना गरर ववलभन्न जातका ववरुवाको उत्पादन तथा ववतरण
माफित हररत नगर लनमािणको कायि अन्घ वढाइएको छ ।
(ङ) सं स्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुिासनः- सं स्थागत सुिासन, क्षमता
ववकास तथा सेवा प्रवाह सुिारका िालग अविम्वन गररएको

नीलतहरु

प्रभावकारी दे न्खएका छन । वर्ाितको मौसमका कारण ववकास कायिमा
गुणस्तररयता कायम गनि नसवकने हुदा लनयन्रणका िालग समय सीमा
तोक्ने नीलत अत्यन्त उपयेागी भएको महसुि गररएको छ । कमिचारी तथा
जनप्रलतलनलिहरुको क्षमता ववकासका िालग भएको तालिमहरु प्रभावी
दे न्खएका छन । पारदन्ििता तथा जवाफदे वहता अलभवृवद्धका िालग ववकास
गरर प्रयोगमा ल्याइएको मोवाइि एप्स, लडन्जटि वडापर, सामान्जक
सं जािको प्रयोग, अप डेटेड वेव साइट, ग्रपु एसएमएस, इ-एटे न्डेन्सको
प्रयोग

जस्ता

प्रयासहरु

यस

क्षेर

मै

नमुना

छन

।सेवाग्राहीिाइ

प्राथलमकताका साथ लनस्पक्ष सेवा प्रवाह सुलनन्ित गनि पररक्षणको रुपमा
क्यू म्यानेजमेन्ट प्रववलि प्रयोगमा ल्याइएको छ । सामान्जक सुरक्षा भिा
वैवकङ्ग प्रणािी माफित ववतरण गने गरर अविम्वन गररएका नीलतहरुिे

िुसासन कायम गने र्दिामा उल्िेख्य सुिार ल्याएको छ । स्व-प्रकािनको
थािनी माफित नागररकहरुको सूचनाको हकको सम्मान तथा प्रवद्धिनमा
योगदान लमिेको छ । सुचना प्रववलि अलिकृत को व्यवस्था माफित
प्रववलिको उपयोग मा जोड र्दइएको तथा

नगर

प्रवक्ताको व्यवस्था

माफित नगरका सम्पुणि लनणियहरु सािवज
ि लनवककरण गने पद्धलतको अभ्यास
गररएको छ ।

v08 @—cufdL cf=j=@)&%÷&^ sf] gLlt, jh]6 tyf sfo{s|d
@=! ;f]r, NfIo, p2]Zo / ck]lIft pknJwL
/fi6|n] c+lusf/ u/]sf] ;d[4 g]kfn / ;'vL g]kfnLsf] lb3{sflng nIo,
;g @)#) ;Dddf g]kfnnfO dWod cfo ePsf] d'n'sdf k'of{pg]
nIo, ;g @)#) ;Dddf lbuf] ljsf; xfl;n ug{] ljZjJofkL nIox?
xfl;n ug]{ /fli6|o k|ltj4tfnfO d't{ ?k lbg' :yfgLo ;/sf/sf] klg
k|d'v lhDd]jf/L x'g] ePsfn] pko'St :yfgLo gLlt tyf sfo{s|Df
dfkm{t /fli6|o nIo tyf k|ltj4tf k|fKtLdf ;3fp k'of{pFb} o;
gu/kflnsfnfO klg ;d[4 gu/ / ;'vL gful/s jgfpg] lb3{sflng
;f]+r / NfIosf ;fy cufdL gLlt, jh]6 tyf sfo{s|d k|:tfj ul/Psf]
5.
@=@ jflif{s jh]6 tyf sfo{s|Df th'{df ubf{ cjnDjg ul/Psf k|d"v
gLlt tyf sfo{s|d
@=@=! ;du| gLlt tyf cfwf/x?M—cfwf/e't s[lif tyf kz'hGo
pTkfbgdf gu/nfO cfTdflge{/ jgfpg], lzIff,:jf:Yo, vfg]kfgL tyf
;/;kmfO h:tf ;fdflhs ;]jfx?sf] u'0f:t/ clej[l4 tyf kxF'r
;'wf/ dfkm{t dfgj ljsf;df of]ubfg k'of{pg], ;fgf tyf n3' p4d
ljsf; dfkm{t gu/jf;Lx?sf] >d ;LKf k'hLsf] kl/rfng ul/ cfly{s
;d[l4 xfl;n ug]{ , jftfj/0fd}qL tyf u'0f:t/Lo ;8s ;+hfnsf]
lgdf{0f tyf :t/f]GGtL dfkm{t :yfgLo pTkfbgnfO :yfgLo jhf/;+u
hf]8g] tyf kx'r lj:tf/ ul/g] 5 . ko{6sLo uGtJox?sf] ljsf;,
lj:tf/ tyf k|j4g{ u/L k|fs[lts, wfdL{s Pj+ ;f:s[lts ko{6g dfkm{t

o; If]qsf] ;d[l4 xfl;n ug]{ lb3{sflng ;]frfOsf] hudf cufdL
cf=j= )&%÷&^ sf] nflu k|:tfljt gLlt tyf sfo{s|Dfx? cfwfl/t
/x]sf5g .
@=@=@ If]qut gLlt tyf cfwf/x?
-s_ cfly{s If]qM—
clwsf+; km'ªlnª gu/jf;Lsf] k/Dk/fut k]zf s[lif ePsfn] o;nfO
lgjf{xd'vLaf6 Joj;flos बgfpb} n}hfg], k/Dk/fut >d / ;Lksf]
pkof]u ub{} cfw'lgs pks/0f / k|ljlw ckgfpg], s[lif k|;f/ tyf
k|fljlwsx?sf] ;]jfnfO s[ifssf] kxF'rdf k'of{pg] lglt ckgfOg] 5 .
gu/nfO s|dzM t/sf/L / kmnk'mndf cfTdlge{/ jgfpg :yfgLo
s[ifs ;d'xx?sf] cu'jfOdf तरकारी kmnkm'nsf] ks]6 tyf
Ansx?sf] nflu cg'bfgsf] Joj:yf u/L lg/Gt/tf / lj:tf/ ul/g]]
5 . cfk\mgf] nfuL cfk\mg} lrof eGg] gLlt cjnDjg u/L ;a} gu/
af;Lx?nfO lrof /f]Kgsf nflu k|f]T;fxg ug{ lgz'Ns lrofsf] lj?jf
ljt/0f ul/g] 5 .
gu/nfO c08f, df;' tyf b'Uw k4fy{Dff cfTdlge{/tf xfl;n ug]{
nfut ;xeflutfsf] cfwf/df cg'bfgsf] Joj:yf ul/g] 5 . o;
sfo{s|d cGt/ut j8f g+ $ / % df df;'hGo tyf 8]/LhGo k4fy{sf]
e08f/0f, jhfl/s/0fdf hf]8 lbOg] 5 eg] cGo j8fx?df Joa;flos
kz'kfngdf k|f]T;fxg ug{ pGgt hftsf kz'x? ljt/0f, gZn ;'wf/,
3fF; ljsf;, vs{ ;'wf/ h:tf sfo{s|dx? ;+rfng ul/g] 5 .
cYf{tGqsf] vDjfsf] ?kdf /x]sf] ;xsf/Lx?sf] clen]lvs/0f, k|j4{g
tyf lgodgdf hf]8 lbOg] 5, xfnsf] cj:yfsf] ;ldIff ul/ k|To]s
j8f df sDtLdf klg Pp6f jrt tyf l/0f ;xsf/L :f+:yf /xg] ul/
gful/sx?df ljlTto kx'r lj:tf/ ul/g] 5, ;fy} ljlTto ;fIf/tfdf
hf]8 lbOg] 5 .

;/f]sf/jfnfx? ;Fusf] ;xsfo{df kfyLe/f If]qnfO wfld{s ko{6gsf]
?kdf ljsf; ug]{ gLlt lnOg] 5 . h; cGt/ut lglh If]qsf] nufgLdf
rfn' cf j df kfyLe/f s]ansf/sf] lgdf{0fsfo{sf nflu cg'dtL
k|bfg ul/ ;lsPsf] x'bf cfufdL jif{ b]lv lgdf{0f sfo{ k|f/De x'g]5 .
;+efJotfsf cfwf/df /]8 kf08f ;+/If0f If]qsf] ?kdf ljsf; ug{
;fd'bflos jg Pj+ u}/ ;/sf/L If]qnfO k|:tfa u/L cWoog ul/g]] 5
.
-v_ ;fdflhs If]qM— afnaflnsfx?nfO w'nf] /lxt :jR5 Pj+
jftfj/0fdf lzIff xfl;n ug{] jftfj/0f tof/ ug{ ljBfnox?df
k'jf{wf/ lgdf{0fsf sfo{x?nfO lg/Gt/tf lbOg] 5 . k|To]s
jfnjflnsfn] z'4 lkpg] kfgLsf] Joj:yfsf nflu cfufdL jif{ b]lv
ljBfnox?df :jR5 lkpg] kflgsf] Joj:yfsf nflu sfof{/De ul/g]
5 . ljBfnox?nfO dh{ ul/g] tyf ljBfyL{ ;+Vofsf cfwf/df b/jGbL
ldnfgsf] k|s[of cl3 j9fOg] 5 .
:jf:Yo rf}sLx?df cf}iflw cefj x'g glbg gu/ :t/Lo jh]6jf6
;d]t cfk'tL{ ug{] / cf}ifwLsf] cfk'tL{sf nflu cfyL{s jif{sf] z'?df g}
vl/b k|s[of cuf8L a9fO cf}iflwsf] cefa gx'g] Joj:yf ldnfOg] 5
. Go'gtd lrlsT;sLo pks/0fx?sf] cefadf :jf:Yo ;]jf k|efa
gxf]; eGg] p2]Zon] To:tf :jf:Yo rf}sLx?df Go"gtd lrlsT;sLo
pks/0fx?sf] cfk'tL{ x'g] Joj:yf ldnfOg]] 5 .
gu/ If]qdf z'4 lkpg] kfgLsf] ;]jf lj:tf/sf nflu vfg]kfgL tyf
;/;kmfO ;+jlGw gu/sf] ah]6n] dfq ;+ej gx'g] x'bf ;+3 / k|b]zdf
;d]t ;dGjo u/L a[xt vfg]kfgL of]hgf ;+rfngdf NofOg] 5 .
:jf:Yo ;]jfdf kx'r k'/\ofpg] p2]Zon] dlxnf, blnt, h]i7 gful/s,
afnaflnsfx?sf nflu 3'l:t lzla/ dfkm{t lgz'Ns pkrf/sf]
Joj:yf ldnfOg] 5 .
ax'hftL Pj+ ;+:s[ltsf] ;+/If0f Pj+ k|a4{gsf nflu Plss[t ?kdf
lasf; ug{] p2]Zon] cfufdL jif{ b]vL sfof{/De ul/g] 5 .
dlxnf lasf; ;DaGwL ;Lk lasf;, Ifdtf lasf; h:tf
sfo{s|dx?nfO lg/Gt/tf lbOg] 5

o; gu/kflnsf If]qdf sfo{s|d ;+rfng ug]{ u};; If]qsf] jh]6 tyf
sfo{s|d ;d]t gu/sf] gLlt, jh]6 tyf sfo{s|dsf] b:tfj]hdf
;dfj]z ug]{ sfo{sf] yfnlg ul/g] 5 . o;jf6 u};;sf] jh]6 tyf
sfo{s|dx? klg cfjZostfsf] cfwf/df ;dGjou/L पारदर्शी ?kdf
sfo{s|d ;+rfng x'g] ljZjf; lnPsf] 5 .
-u_k'jf{wf/ If]qM— k'jf{wf/ lgdf{0fsf sfo{x? b|'t ultdf eO /x]sf] 5
. t/ lbuf] x'g g;ls/x]sf] cj:yfdf cufdL आर्थिक jif{ b]vL
cg'e'lt x'g] vfnsf 7f]; of]hgfx? ;+rfng ug]{ gLlt canDag
ul/g]5 . j8fx?n] 5fg]sf d'Vo ;8sx?df afx|} dlxgf oftfoft
;+rfng x'g] u/L ;8sx?sf] :t/f]GgtL sfo{ ul/g] 5 eg] gu/kflnsf
leq र्िर्ािणार्िि a;kfs{ अगार्ी jif{ ;DkGg u/L ;+rfngdf
NofOg] 5 . gofF ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f ug'{ eGbf ;DkGg
eO;s]sfnfO dd{t ;'wf/ tyf :t/f]GgtLdf hf]8 lbOg] 5 . ;8s,
k'n lgdf{0f Pj+ ljB'lts/0fnfO k|fyldstf lbO sfo{s|d ;+rfng ul/g]]
5 . s|dfut of]hgfx? ;+rfg ug{] sfo{nfO lg?T;flxt ug{] gLlt
lnOPsf] 5 .
-3_ jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg— jftfj/0fd}qL k'jf{wf/ gu/
ljsf;sf] cfwf/ nfO d'n dGqsf] ?kdf cl3 j9fOg] 5 . k'jf{wf/
lgdf{0f ubf{ jfof]] OlGhlgol/ª k4ltdf hf]8 lbOg] 5 .
nut Oli6d]6 d} jfof] OlGhlgol/ª sfo{ ;dfj]z ug]{ gLlt cjnDjg
ul/g] 5 . gu/sf] kmf]xf]/ Joj:yfkgnfO gu/jf;L s} ;xof]u /
;xeflutfdf lg/Gt/ ;+rfng ul/g] 5 .
gu/ 6f]njf;Lsf] ;xeflutf x'g] u/L gu/sf] d"Vo ;x/ leqsf k|To]s
3/df udnf /fvL pko'St lj?jf /f]Kgsf nflu k|f]T;fxg u/Lg] 5 .
jftfj/0f d}qL 3/, 6f]n, j8f x'b} l;+uf] gu/nfO g} jftfj/0fd}qL
gu/ jgfpg kxn ul/g] 5 .

;fy} ;f}o{ phf{ h8fg tyf ljB'lt s/0fnfO lg/Gt/tf lbOg] 5 ;fy}
gu/sf] zff}Gbo{ Pj+ dgf]/~hgsf nflu ;+3 Pj+ k|b]zsf] ;dGjodf
cfufdL jif{ b]vL pko'St :yfgdf Ps zlxb kfs{ lgdf{0f sfo{sf]
yfngL ul/g] 5 .
lbuf] lasf; Pj+ ljkb\ k"j{ tof/Lsf nflu jftfj/0foLo ;r]tgfsf
sfo{s|dx? ;+rfng ul/g] 5 . ljkb\ JoJf:yfkg ;+jGwL ljw]os rfn'
cf=j leq g} kfl/t ul/ gu/ tyf j8f ut ;+/rgf tof/ ug]{ Joj:yf
ldnfOg] 5 . /fxt ljt/0f sf]ifnfO lg/Gt/tf lbOg] 5 .
-ª_ ;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;gM— ;]jf k|jfxsf]
cj:yfnfO r':t b'?:t agfpg ;+u7g ;+/rgfsf] k'g/fanf]sg ul/g]
5 . sfo{kflnsfsf] clen]v Joj:yfkgnfO k|ljlwdf cfwfl/t jgfOg]
sfo{sf] yfngL ul/g] 5 .
;fdflhs ;'/Iff eTtfnfO ;t k|ltzt j}lsª k|0ffnLdf n}hfg s|dz
lj:tf/ ub{} nlug] 5 . rfn' cf j af6 z'?jft ul/Psf] Psn k"?ifnfO
k|bfg ul/g] eTtfnfO lg/Gt/tf lbOg] 5 . JolStut 36gf bt{f
sfo{nfO Jojl:yt ug{ clen]vLs/0f / k|lta]bgnfO r':t b'?:t
ul/g] 5 . gu/;ef / gu/sfo{kflnsfsf lg0f{ox?nfO ;"/lIft /
;xh pknAwtfsf nflu l8lh6nfh]zg ul/ ;'/lIft clen]lvs/0f
ul/g] 5 .
sfo{fnosf sd{Rff/L tyf hgk|ltlglwnfO k|ljlwd}qL cfjZos
ePsf]n] k|lalw ;DaGwL tflndsf] Joj:yf ldnfOg] 5 . ljB'tLo
xflh/L dfkm{t sd{rf/Lsf] u}/ pkl:ylt lgoGq0f ul/g] 5 .
gu/kflnsfn] ;+rfng ug{] sfdx?nfO kf/bzL{ / ;a{;fwf/0fsf]
kx'rdf a[4L ug{] p2]Zon] j]j ;fO6, l8lh6n j8fkq, df]jfOn
PK;nfO lgoldt cBfjlws ;+rfngnfO lg/Gt/tf lbOg] 5 .
;"rgfsf] kx'rnfO la:tf/ ug{ sfo{no kl/;/nfO lkm jfOkmfO hf]g
jgfOg] 5 . ;]jf k|jfxnfO k|efjsf/L Pj+ lgZkIf ?kdf ;+rfng ug{
6f]sgdf cfwfl/t ;]jf k|afx nfu' ul/g] 5 .

२.४ अनुमालनत व्यय र स्रोत व्यवस्थापनःआदरणीय नगर सभा अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु ।
अव म अगामी आलथिक वर्ि २०७५/७६ का िालग प्रस्ताव
गररएका नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि आवश्यक स्रोत
पररचािनका िालग गररएको प्रवन्ि यस सभामा पेि गने अनुमलत चाहन्छु

। अगामी आ. व. मा कुि रु. ४९ करोड ८६ िाख ६ हजार ४ सय

रुपैया खचि हुने गरर वजेट प्रस्ताव गरे केा छु जसमा चािु खचि तफि कुि
रु. ३२ करोड ६७ िाख ४५ हजार ४ सय रुपैया अथाति ६५ दिमिब

ँ ीगत तफि कुि रु. १७ करोड १८ िाख ६१ हजार
५३ प्रलतित र पुज
अथाति ३४ दिमिव ४७ प्रलतित हुने अनुमान गरे को छु । सामान्जक

सुरक्षा भिा र सिति अनुदानको ठु िो रकम चािु खचि तफि समावेि
गररएकोिे रकम र प्रलतित वढन गएको छ ।

प्रस्ताववत नीलत तथा कायिक्रम कायिन्वयनका िालग आवश्यक खचि
व्यहोने स्रोतहरुमा सं न्घय सरकारको समालनकरण अनुदान तफिबाट रु. १५
करोड ८३ िाख, प्रदे ि सरकारको समालनकरण अनुदान तफिबाट रु. ३५
िाख ९८ हजार, सं न्घय सरकार अनुदान राजश्व वाँडफाँड तफिबाट वाट
रु. ६ करोड ५४ िाख ५४ हजार, प्रदे ि सरकार राजश्व वाँडफाँड तफिबाट

रु. ८० िाख १६ हजार, सं न्घय सरकार तर्िको सिति अनुदानवाट रु.
२० करोड १८ िाख प्रदे ि सरकार तफिको सिति अनुदानवाट रु १
करोड, सामान्जक सुरक्षा कायिक्रमवाट रु.

३ करोड ६९ िाख ३८

हजार ४ सय, आन्तररक स्रोत पररचािनवाट रु. ८० िाख, र अ.ल्या.भइ
आउने नगद मैाज्दातवाट रु. ६५ िाख व्यहोने अनुमान गरे को छु ।

नगरपालिकासं ग समन्वय र सहकायिमा रहे का कररव १३ वटा

गैससहरु माफित अगामी आ. व. मा कुि रु.

७ करोड ७१ िाख ३४

हजार ३ सय ३२ रुपैया पररचािन हुने भएको अवस्था नगरसभामा
जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रस्ताववत कुि

रकम मध्ये कमिचारी र जन प्रलतलनलिहरुको

पाररश्रलमक तथा सुवविा तफि रु. ४ करोड ७१ िाख २४ हजार, कायाििय
सं चािन तथा व्यवस्थापन तफि रु. २ करोड ७० िाख ३२ हजार, सम्पलत
ँ ीगत तफि रु. ९९ िाख ववलनयोजन गरे को छु । त्यसै गरर
लसजिना पुज

वडा कायािियको प्रिासलनक खचि तफि रु. ३८ िाख ५० हजार, ववर्यगत

कायिक्रम तफि रु. १ करोड १९ िाख, िन्क्षत कायिक्रम तफि रु. १ करोड,
वडागत ववकास वजेट तफि रु. ६ करोड ४१ िाख, नगर स्तरीय साना
पुन्जगत कायिक्रम तफि रु. १ करोड र नगर स्तरीय महत्वपुणि योजना
तथा कायिक्रम तफि रु. ४ करोड ५९ िाख ६१ हजार ववलनयोजन गरे को
छु । त्यसै गरर प्रदे ि र सं घीय सरकारसं ग कायिक्रमगत साझेदारी गने

गरर रणलनलतक महत्वका योजनाहरु सं चािन गनि अवहिेिाइ समपुरक
कोर्मा रहने गरर

रु २ करोड छु ट्याएको छु ।

समग्रमा, अगामी आलथिक वर्ि ०७५/७६ का िालग प्रस्ताववत कुि

स्रोत पररचािनमा चािु खचि तफि रु. ३२ करोड ६७ िाख ४५ हजार

४ सय रुपैया र ववकास (पुन्ँ जगत) खचि तफि रु. १७ करोड १८ िाख

६१ हजार गरर कुि रु. ४९ करोड ८६ िाख ६ हजार ४ सय को नीलत
वजेट तथा कायिक्रम प्रस्ताव गरे को छु ।
प्रस्तावित िीर्त बजेट तथा कार्िक्रर् कार्िन्िर्िका लार्ग आर्थिक
वििेर्क २०७५ र वबर्िर्ोजि वबिेर्क २०७५ यसै साथ सभामा पेि
गरे को छु ।

अन्त्यमा,
प्रस्तुत आलथिक बर्ि ०७५/७६ को बजेट तजुम
ि ा गने प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष
तथा परोक्षरूपमा सहयोग पुरयाउनु हुने नगरप्रमुखज्यू, कायिपालिका

सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, ववज्ञज्यूहरू, राजलनलतक दिका
प्रमुख एवं प्रलतलनलिज्यूहरू, लनजी क्षेर िगायत नगरबासी दाजुभाइि तथा
र्ददीबवहनीहरू एवम् अहोरार खवटने रािसे वक कमिचारीहरुिाइि हार्दिक
िन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।

िन्यवाद ।
प्रस्तुत गिे
उप-प्रर्ुख बर् बहादरु भट्टराई
र्ुङर्लङ िगरपार्लका,
ताप्लेजुङ
र्र्र्त:- २०७५ असार २४ गते

